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ــدى.  ــرەك قالمى ــۇق ئىشلىتىشــكە كې ــى باشــقۇرۇش ئۈچــۈن زورلۇق-زومبۇل ــر خەلقن ھازى
ــران ســىنىپ ئۇچۇر-ئاالقــە ۋاســتىلىرىدىن پايدىلىنىــپ خەلقنىــڭ ئىرادىســىنى  چۈنكــى ھۆكۈم
سۇسالشــتۇرۇش، ھالىدىــن كەتكــەن ئاۋام-خەلقكە تەييار نەرســىلەرنى تەقدىــم قىلىش ئارقىلىق 
كۆزلىگــەن مەقســىتىگە ئاســانال يىتەلەيــدۇ. كىشــىلەر ئەتراپىــدا بولــۇپ ئۆتكــەن ۋەقە-ھادىســەلەر 
ــەرزان  ــن، ئ ــەت، يىغى ــى خىزم ــوش ۋاقىتلىرىن ــان ب ــكە ئايرىيدىغ ــرى يۈرگۈزۈش ــدە پىك ھەققى
ــاۋام پسىخولوگىيەســى ئىنســانالرنى  ــا. ئ ۋە مەنىســىز كۆڭــۈل ئېچىشــالر ئۈچــۈن ســەرپ قىلماقت
ــانە-توقۇلمىالرغا ئىشەندۈرۈشــنىڭ  ــان ئەپس ــداق مۇناســىۋىتى بولمىغ ــەن ھىچقان ــەت بىل ھەقىق
مۇمكىنچىلىكىنــى كۆرســىتىپ بەرمەكتــە، رېئاللىقمــۇ بۇالرنــى ئىســپاتلىماقتا. ئۇچۇر-ئاالقــە 
ۋە تېلېۋىــزور پسىخىكىســى شــۇنداق ئىنچىكلىــك بىلــەن اليىھەلەنگەنكــى، ئىنســانالرنىڭ 
ئېڭىنىــال ئەمــەس تۇغمــا تاالنتىنىمــۇ مەجھــۇل ھالەتكــە كەلتۈرۈشــنى كۆزلەيــدۇ. يەنــى ئىنســان 
تەپەككۇرىنىــڭ پائاللىقىنــى يوقىتىــش ئارقىلىــق ئىنســانالرنىڭ مەجبۇرالنغان تالالشــنى ئۆزۈمنىڭ 
ــە ئايالندۇرىۋىتىشــنى  ــى )تالالشــنى( ئادىتىگ ــىنى ياك ــم، دەپ قارىش ــە قىلدى ئىرادىســى بويىچ

مەقســەت قىلىــدۇ.1

كىرىش

تەشــۋىقات تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى تارىختىــن بىــرى پەرقلىــق شــەكىل ۋە ۋاســتىلەردىن 
ــان ھادىســە  ــۇپ كېلىۋاتق ــەت قىلدۇرۇل ــۇم مەقســەت ۋە نىشــانالر ئۈچــۈن خىزم ــپ مەل پايدىلىنى
بولــۇپ، ئوخشــىمىغان دەۋىــر ۋە شــۇ دەۋرىنىــڭ ئىمكانىيەتلىرىگــە ماس ھالــدا تەرەققىي قىلغان. 
كۆپىنچــە باشــقۇرغۇچى ۋە باشــقۇرۇلغۇچى، ئۈندىگۈچــى ۋە ئۈندەلگۈچــى، تەلــەپ قىلغۇچــى ۋە 
ــۇر قىلىنغۇچــى، تەمىنلىگۈچــى ۋە تەمىنلەنگۈچــى  ــۇل قىلغۇچــى، مەجبۇرلىغۇچــى ۋە مەجب قوب
ئوتتۇرىســىدا پەرقلىــق دېنامىكلىــق، ئىالســتىكىلىق ۋە دۇئالىزىملىــق مۇناســىۋەتلەرنىڭ جەريانــى 
ــى،  ــى، كۆز-قارىش ــڭ ئىدىيەس ــلەر-كوللىكتىپالر ئۆزىنى ــان. شەخىس ــەن بولغ ــۈپىتىدە ناماي س
پوزىتىسيەســى، قــارارى ۋە تاۋارلىرىنىــڭ، ئومۇمــەن ئىســتەكلىرىنىڭ نىشــانلىق شــەخىس ياكــى 
ــا  ــش، ئۇالرغ ــك قىلى ــا يىتەكچىلى ــۈرۈش، ئاۋامغ ــا كەلت ــىنى قولغ ــن ياقتۇرۇلىش ــاۋام تەرىپىدى ئ
قوبــۇل قىلــدۇرۇش، ئۇالرنــى قايىــل قىلىــش... قاتارلىــق جەريانــالردا تەشــۋىقاتقا مۇراجىئــەت 
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ــان  ــالپ نىش ــتەكلىرىنى بوي ــەپ-ۋە ئىس ــڭ تەل ــۋىقات ئىگىدارلىرىنى ــۋىقاتمۇ تەش ــان. تەش قىلغ
ــەر ياكــى كــەڭ ئاۋام-خەلقنىــڭ پەرقلىــق ئويلىشــنىڭ ئالدىنــى  قىلىنغــان ئىجتىمائىــي جامائەل
ــۇپ كەلگــەن. تەشــىۋىقاتتا ئىشــلىتىلگەن ســۆز-ئىبارە  ــال مەۋجــۇت بول ــش مەقســتىدە پائ ئېلى
ۋە ئۇچــۇرالر نىشــانلىق ئاممىنىــڭ دىققەت-ئىتىبارىنــى بىۋاســتە تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنىــڭ 
يۆنىلىشــىگە قارىتىــش ئۈچــۈن ئاممــا ئىچىدىكــى مەۋجــۇت ۋەزىيەت ۋە خاھىشــقا مــاس، ئاممىنىڭ 
ــارزۇ  پسىخولوگىيەســى ۋە ئىجتىمائىــي ئاساســىغا مۇۋاپىــق شــەكىلدە مونتــاژ قىلىنىــپ، ئاممــا ئ
ــڭ نۆۋەتتىكــى رازىمەنلىكــى رامكىســىدا  ــۈرۈپ، ئاممىنى ــس ئەتت ــى ئەكى ــان نەتىجىلەرن قىلىدىغ

ئــەڭ جەزبىــدار ئىســتەكلەرنى ۋەدە قىلىــش تەرزىــدە نامايــەن بولىــدۇ. 
ــۇپ، ئەرەپچــە خــەۋەر دېگــەن  ــن كىرگــەن ســۆز بول ــا ئەرەپچىدى ــارات ئۇيغۇرتىلىغ ئاخب
يەككــە ســۆزنىڭ كۆپلــۈك شــەكلى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ئاخباراتنىــڭ ئىســتىمالدىكى مەنىســى 
توختاۋىســىز ئۆزگىرىــپ تۇرىدىغــان يېڭىلىــق، ۋەقە-ھادىســە، ھەرىكەت-پائالىيــەت قاتارلىــق 
ئوبيېكتىــپ رېئاللىقنىــڭ پەرقلىــق نۇقتىالردىن دەل ۋاقتىدا خاتىرلىنىشــى دېگەنلىكتۇر. ئاخبارات 
مۇخبىرلىــرى ياكــى ئاخباراتچىالرنىــڭ قىممىتــى بــار دەپ قارىغــان ئۇچۇرالرنــى خەۋەرلەشــتۈرۈپ 
ئاممــا بىلــەن يــۈز كۆرۈشتۈرىشــى ئاخباراتنىــڭ تاماملىنىشــىدۇر. ئاخبــارات مۇخبىرلىرىنىــڭ 
ــدۇرۇش  ــن ۋاقىپالن ــى يىڭىلىقالردى ــۈزۈش، ئاممىن ــا يەتك ــەڭ ئاممىغ ــش، ك ــى تارقىتى ئاخباراتن
ــورال ۋە مۇئەسســەلەر بولســا ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ  مەقســىتىدە ئىشــلەتكەن ســايمان، ئۈســكۈنە، ق
ئاخبــارات ۋاســتىلىرى ياكــى تاراتقــۇ دەپ ئاتىلىــدۇ. ئاخبارات ۋاســتىلىرى ياكى ئاممىــۋى ئاخبارات 
ۋاســتىلىرى ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق تارقىتىــش ۋاســتىلىرى مەيدانغــا كېلىشــتىن بــۇرۇن ئىشــلىتىلگەن 
ئاتالغــۇ بولــۇپ، 1990-يىلىدىــن كىيىــن ئىنتېرنېتنىــڭ ئاخبــارات ساھەســىدە ئالەمشــۇمۇل 
ئۆزگىرىشــلەرنى بارلىققــا كەلتۈرىشــى نەتىجىســىدە بــۇ ئاتالغــۇالردا قســىمەن ئۆزگىرىشــلەر بارلىققــا 
كەلــدى. غــەرب ۋە ئامېرىكىــدا ئاخبــارات ۋاســتىلىرى ياكــى ئاممىــۋى ئاخبــارات ۋاســتىلىرى مېدىيــا 
ــا كەلگەندىــن كىيىــن ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق  ــۇپ، ئىنتېرنېــت بارلىقق دەپ ئاتىلىــپ كەلگــەن بول
تارقىتىــش ۋاســتىلىرى بىلــەن پەرقىلەنــدۈرۈش مەقســىتىدە ئەنئەنــۋى مېدىيــا ۋە يېڭــى مېدىيــا 
دەپ ئاتاشــقا باشــلىدى. نۆۋەتتــە ئەنئەنىــۋى مېدىيــا بىلــەن ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق يېڭــى مېدىيــا 
زىــچ گىرەلىشــىپ كەتكەنلىكتىــن بەزىــدە ئوخشاشــال مېدىيــا دەپ ئاتايدىغــان ئەھۋالالرمــۇ 
ــۈرەل  ــىي ۋە كۈلت ــى، سىياس ــىنىڭ تېزلىك ــۇر ئالمىشىش ــى ۋە ئۇچ ــۇر تەرەققىيات ــۇت. ئۇچ مەۋج
ــە  ــاس ئۆزگەرمەكت ــۇالر م ــۇ ئاتالغ ــۇ ب ــڭ يەرشارىلىشىشــىغا ئەگىشــىپ ئۇيغۇرتىلىدىم ئاتالغۇالرنى
ــان،  ــلىتلىپ كېلىۋاتق ــرى ئىش ــىرلەردىن بى ــمەكتە.   ئەس ــە يېتىش ــىش قەدىمىگ ۋە يەرشارىلىش
دەۋىــر شــارائىتىغا ئاساســەن پايدىلىنىلغــان گېزىــت، ژۇرنــال، تېلېگىــراق، تېلــېڧۇن، رادىيــو 
ۋە تېلېۋىــزۇرالر بــۇ ۋاســتىالر ئەنئەنىــۋى مېدىيا)ئاممىــۋى تاراتقۇالرمــۇ دېيىلىــدۇ( كاتېگورىيەســىگە 

كىرىــدۇ. 
تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى تۇنجــى گېزىــت، تۇنجــى رادىيــو بارلىققــا كەلگــەن مەزگىلدىمــۇ 
ــن  ــودال جەمىئىيەتتى ــدى. فېئ ــان ئى ــىنى ئالغ ــلەپ نىسىۋىس ــەڭ دەس ــن ئ ــۇ ئىمكانىيەتلەردى ب
ئۆز-ئۆزىنــى  جەمىئىيەتتىكــى  فېئــودال  جەريانىــدا  ئۆتــۈش  جەمىئىيەتكــە  كاپىتالىســىتىك 
تەمىنلەيدىغــان بىكىنمــە ھالەتتىــن كاپىتالىســتىك ئىگىلىــك شــەكلىگە ئۆتــۈش ئۈچــۈن كــەڭ 
كۆلەمــدە ئۇچــۇر ئالماشتۇرۇشــقا توغــرا كېلەتتــى. بولۇپمــۇ ســانائەت ئىنقىالبىدىــن كىيىــن ياۋرۇپــا 
ۋە ئامېرىــكا قاتارلىــق دۆلەتلــەر كاپىتالىســتىك ئىقتىســادىي تۈزۈمنــى تاللىــدى. بىيۇكراتــالر 
ئۆزىنىــڭ ئىقتىســادىي ئورنىنــى مۇســتەھكەملەش ئۈچــۈن تېخىمــۇ كــەڭ ئۇچۇرغــا ئىھتىياجلىــق 
بولــدى ھــەم ئۇچۇرلىرىنــى تارقىتىــش زۆرۈرىيىتــى تۇغۇلــدى. نەتىجىــدە مەزكــۇر تــوپ ئاخبــارات 
ساھەســىگە ئەھمىيەت بېرىشــكە باشــلىدى. شــۇ دەۋرىنىڭ تىپىك ئاخبارات ۋاســتىلىرى بولمىش 



ــداش  ــى قام ــتۇرۇش ئىھتىياجىن ــۇر ئالماش ــڭ ئۇچ ــرى بىيۇكراتالرنى ــىر ئەپكارلى ــت ۋە نەش گېزى
ئۈچــۈن مۇراجىئــەت قىلىدىغــان قورالــى بولــۇپ قالــدى. بىيۇكراتــالر ئۆزىنــى تونۇتــۇش، كاپىتــال 
ــە  ــا بۇرزۇئازىي ــىگە ئاققاچق ــارات ساھەس ــىىتىدە ئاخب ــدۇرۇش مەقس ــي قىل ــى تەرەققى ئىگىلىكىن
ــكە  ــۇنداق دېيىش ــدى. ش ــلىرى قۇرۇل ــو ئىستانىس ــالر، رادىي ــدى. ئاگېنىتلىق ــرى كۆپەي گېزىتلى
ــي  ــانائەت ئىنقىالبى ــى ۋە س ــي قىلىش ــڭ تەرەققى ــادىي تۈزۈمنى ــتىك ئىقتىس بولىدۇكى،كاپىتالىس
ئالدى-كەينىــدە ئاخبــارات ساھەســى بۇرژۇئــا توپىنىــڭ كانىيــى ســۈپىتىدە خىزمــەت قىلــدى ۋە 

قىســمەن شــۇالرنىڭ سايىســدە تەرەققىــي قىلــدى.
بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە بولســا سىياســىيالر رادىيونــى كۈچلــۈك 
تەشــۋىقات قورالــى قىلىــپ ئىشــلەتكەن. گېتلىــر روســىيەگە ھۇجــۇم قىلغــان چاغــدا دېگــەن دەپ 
قارىلىــپ كېلىۋاتقــان بىــر جۈملــە ســۆز رادىيونىــڭ تەشــۋىقات كۈچىنــى تېخىمــۇ جانلىــق ئەكىــس 
ئەتتــۈرۈپ بەرســە كېــرەك: »موســكۋانى قولغا ئالغاندىــن كىيىن تۇنجى بولــۇپ رادىيو دىكتورىنى 
ئۆلتۈرىمــەن«. بــۇ ســۆزنىڭ مەنبەســى نائېنىــق بولســىمۇ نۇرغــۇن ئــۇرۇش مۇخبىرلىرىنىــڭ 
ســىرلىق ئۆلۈمــى »گېتلىرنىــڭ« ســۆزىنى دېگەندەك خاتا ئەمەســلىكىنى ئىســپاتاليدۇ، دېيىشــكە 
بولىــدۇ. رادىيــو ئىستانســىلىرى ئــۇرۇش مەزگىلىــدە قارشــى تــەرەپ خەلقىنىــڭ ئەســكەرلىرى ۋە 
ــدەك  ــارەتلەندۈرۈش... دېگەن ــى جاس ــۆز خەلقىن ــلەندۈرۈش، ئ ــۇش، تەشۋىش ــى قورقۇت خەلقىن
سىياســىي مەقســەتلەرگە ناھايتــى كۆرۈرنەرلىــك خىزمــەت قىلغــان. بۇنىــڭ تەپســىالتى ماقالىنىــڭ 

مۇناســىۋەتلىك قىســمىدا ئىزاھلىنىــدۇ.
ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلىۋاتقــان تېخىنىكىلىــق تەرەققىيــات ۋە كۈنســىرى يۇقــرى پەللىگە 
قــاراپ ئۆرلەۋاتقــان ئىلىمــي تەتقىقــات ساھەســى، دەۋىــر ۋە جەمىئىيەتنىــڭ ئىھتىياجى تەشــۋىقات 
ــۋىقات  ــۈردى. تەش ــا كەلت ــتىلەرنى مەيدانغ ــەكىلى ۋە ۋاس ــۋىقات ش ــق تەش ــىدىمۇ پەرقلى ساھەس
ئىگىدارلىــرى ئۈچــۈن تارىختــا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان ئىمكانىيەتلــەر ئالتــۇن تەخســىدە ســۇنۇلدى. 
تەتقىقاتچىــالر 21- ئەســىرگە ئۇچــۇر دەۋرى، ئۇچــۇر جەمىئىيتــى، ئۇچــۇر تــورى كەنتــى، 
يەرشــارى كەنتــى... دېگەنــدەك مۆلچەرلــەر بىلــەن قــەدەم باســقانىدى؛ نۆۋەتتىكــى رېئاللىــق ۋە 
ئۆزگىرىشــلەر ئــۇ مۆلچەرلەرنــى بىرمۇبىــر ئىســپاتلىدى. 21-ئەســىرنىڭ ھارپىســىدا ئامېرىكىنىــڭ 
ــىدە  ــى نەتىجىس ــا ئېچىۋىتىش ــۈن دۇنياغ ــى ئۈچ ــاق قوللىنىش ــانىيەتنىڭ ئورت ــى ئىنس ئىنتېرنېتن
بــۇ مۆلچەرلەرنىــڭ نەقــەدەر توغرىلىقىنــى ھەربىــر ئىنســان ھىېــس قىلىشــقا باشــلىدى. نۆۋەتتــە 
ئەنئەنىــۋى ئۇچۇر-ئاالقــە ۋە خەۋەرلىشــىش شــەكىللىرى ئۆزگىرىشــكە قــاراپ يــول تۇتتــى. 
ــى  ــا، يەن ــن مەۋھــۇم مۇھىتق ــال مۇھىتتى ــەر رېئ ــي دائىرىل ــي مۇناســىۋەت ۋە ئىجتىمائى ئىجتىمائى
ــۇق  ئىنتېرنېــت مۇھىتىغــا يۆتكىلىشــكە باشــلىدى. ئىنتېرنېــت تەرەققىياتــى ۋە ئىنتېرنېــت ئۇلل
ــە  ــى. نۆۋەتت ــۇ تىزلەتت ــى تېخىم ــنىڭ قەدىمىن ــۇ يۆتكىلىش ــتىلىرى ب ــىش ۋاس ــى خەۋەرلىش يېڭ
ئىجتىمائىــي تاراتقۇ)سوتســىيال مېدىيــا( ياكــى ئىجتىمائىــي خەۋەرلىشــىش ســۇپىلىرى، دەپ نــام 
بېرىلگــەن پــاراڭ قوراللىــرى ســۈپىتىدە ئىجــاد قىلىنغــان تېخىنىــكا ھاســىالتلىرى ئىجىتمائىــي، 
سىياســىي، ئىقتىســادىي، كۈلتــۈر ۋە مائارىــپ ســاھەلىرىدە ئــۆز كۈچىنــى نامايــەن قىلىشــقا 
ــەت روز مەقســەتچانلىققا ئىگــە  ــارەت غاي ــدا تەشــۋىقاتتىن ئىب ــات ئېقىنى ــۇ تەرەققىي باشــلىدى. ب
بولغــان پائالىيەتمــۇ بــار كۈچــى بىلــەن ئاقتــى. بــۇ ئېقىنالردىــن ئۆزىنىــڭ مەقســەت-مۇددىئالىرى 

رامكىســىدا پايدىالنــدى.
ئاالقــە ۋاســتىلرىدا ئۇچۇرلىشــىش ئارقىلىــق كىشــلەر ئارىســىدا ئورتاقلىــق ھاســىل قىلىــش 
مەقســىتى ئەمەلگە ئاشــىدۇ. ئىنســانالر ئۆزىدە بار بولغان مەلۇمات، چۈشــەنچە ۋە پوزىتىســيەلەرنى 
ھەرخىــل يولــالر بىلــەن باشــقىالرغا ئاغــدۇرۇش ئارقىلىــق جەمىئيەتتــە ئوخشاشــلىق ۋە بىرلىــك 



ھاســىل قىلىشــنى نىشــان قىلىــدۇ. سياسەتشــۇناس دان نېمگومــۇ خەۋەرلىشىشنى»ئىنســانالرنىڭ 
يارىتىدىغــان چۈشــەنچىلەرنى  ئوبــراز  دۇنيــاۋى  ســالىدىغان،  ئاســاس  ھەرىكىتىگــە  ئىــش 
بارلىققــا كەلتۈرىدىغــان ۋە بــۇ ئوبرازالرنىــڭ ســىمىۋۇلالرنىڭ ياردىمىــدە ئۆزگەرتىلىدىغــان، 
يېڭىلىنىدىغــان بىــر ئىجتىمائىــي ھەرىكــەت جەريانــى«،دەپ قارايــدۇ. خەۋەرلىشــىش ئنســاننىڭ 
ئــۆز مەقســەتلىرىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ھەرخىــل ئەھۋالالرغا مۇناســىۋەتلىك چۈشــەنچىگە 
كېلىشــى ۋە ئۆزىنىــڭ  شەخســىي كــۆز قارىشــىنى ھەرىكــەت شــەكلى ســۈپىتىدە ئىپادىلىشــدۇر2  
دېيىــش ئارقىلىــق ئاالقىلىشىشــنىڭ ھەرىكــەت شــەكلىگە ئايالندۇرۇلــۇش ھادىسىســىگە ئىشــارەت 
ــۇ  ــى تېخىم ــۇ جەريانن ــى ب ــڭ تەرەققىيات ــىش تېخنىكىلىرىنى ــىزكى خەۋەرلىش ــدۇ. شۈبىھس قىلى
قواليالشــتۇردى، ئاكتىپالشــتۇردى، جانلىقالشــتۇردى. كۆزلىگــەن ئۇچــۇر كۆزلەنگــەن ھەدەپكــە 
تېخىمــۇ قــوالي يېتىــپ بارااليدىغــان بولــدى. ئاالقىلىشىشــنىڭ يەنــى ئۇچۇر ئاالقىنىــڭ ئايلىنىش 

تېزلىكــى تەشــۋىقات جەريانــى ۋە كۆزلىگــەن مەنزىللەرنــى قىســقارتتى.
تەشــۋىقات بىلــەن ئاخبــارات دائىــم بىر-بىــرى بىلــەن ئارالشــتۇرىۋىلىدىغان ئىككــى ئۇقۇم 
بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ئەممــا، بــۇ ئىككــى ئۇقــۇم بىر-بىــرى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك، بىــر-
بىرىنــى تولۇقاليدىغــان خۇسۇســىيەتلەرگە ئىگــە بولــۇش بىلــەن بىرگــە خاراكتېــر جەھەتتىــن 
بىــر بىرســىدىن كۆرۈنەرلىــك پەرقلىنىــدۇ. تەشــۋىقات كۈچلــۈك مەقســەتچانلىققا ئىگــە پىــالن، 
ئاخبــارات ئۇنــى ئەمەلىيلەشــتۈرىدىغان ئىمــكان؛ تەشــۋىقات پىالننــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن 
توختاۋىســىز تىركىشــىش ئېلىــپ بېرىلىدىغــان جەريــان، ئاخبــارات بــۇ جەرياننــى ئەكىــس 
ــر  ــر ھەرىكــەت، بى ــالن، بى ــر پى ــر مەقســەت، بى ــى تەشــۋىقات بى ــدان؛ يەن ــان مەي ئەتتۈرىدىغ
جەرياندىــن تەشــكىل تاپىــدۇ دېيىلســە، ئاخبــارات تەشــۋىقاتنىڭ مەزمۇنىنــى شــەكىللەندۈرىدۇ، 
نەتىجىگــە  كۆزلىگــەن  تەشــۋىقاتنىڭ  يايىــدۇ،  ۋە  خاتىرلەيــدۇ  جەريانىنــى  تەشــۋىقاتنىڭ 
ئېرىشەلىشــى ئۈچــۈن ۋاســتىلىق رول ئۆتەيــدۇ. يىغىنچاقلىغانــدا ئاخبــارات تەشــۋىقاتنىڭ قورالــى، 
ــارات ساھەســىنىڭ خىزمىتــى خەۋەرلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن،  ــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ئاخب ۋاستىســى بول
تەشــىۋىقاتنىڭ مەقىســتى قوبــۇل قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئاخباراتنىــڭ خىزمىتــى ئۇچــۇر يەتكــۈزۈش 
ئۈچــۈن، تەشــۋىقاتنىڭ كويــى يىتەكلــەش ۋە يۈزلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن مەۋجــۇت بولىدۇ)بولۇشــى 
ــاق  ــدۇ. يۇمش ــتىلىرىغال تايانماي ــارات ۋاس ــۇل ئاخب ــۋىقات نۇق ــىرت تەش ــن س ــرەك(. ئۇنڭدى كې
كــۈچ، ئاممىــۋى دىپلۇماتىيــە، جامائــەت دىپلوماتىيەســى قاتارلىــق ڧىزىكىلىــق پائالىيەتلەرنىــڭ 
مەزمۇنــى ۋە مەقســىتىمۇ تەشــۋىقاتنىڭ پىالنــى رامكىســىدا اليىھەلەنگــەن بولىــدۇ. ئاخبــارات 
بولغانــدەك،  ۋاســتە  ئۈچــۈن  تارقىلىشــى  ئاخباراتنىــڭ  تاراتقــۇ(  ياكــى  ۋاســتىلىرى)مېدىيا 
ئاخباراتمــۇ تەشــۋىقاتنىڭ ئەكىــس ئېتىشــى ۋە قوبــول قىلدۇرىلىشــى جەريانىــدا ۋاســتىلىق رول 
ئوينايــدۇ. ئاخبــارات ۋاســتىلىرىنىڭ تەرەققىياتــى ۋە كــۆپ خىللىشىشــى تەشــۋىقات ۋە تەشــۋىقات 
ــارات  ــدە ئاخب ــارات ئۆلچىمى ــەرب ئاخب ــا غ ــاپلىنىدۇ. ئەمم ــۇپ ھېس ــى بول ــڭ تەلىي ئىگىدارلىرىنى
ساھەســى نۇقــۇل تەشــۋىقات ئۈچــۈن خىزمــەت قىلمايــدۇ. ئاخبــارات خەۋەلەنــدۈرۈش ۋە خەلقنىڭ 
ــم ۋە  ــۇش ڧۇنكىسيەســىنىمۇ ئۈســتىگە ئالىــدۇ. ئەممــا كومۇنىســت رېجى ــى بول باياناتچىســى رول

ــدە دەل ئەكىســچە. مۇســتەبىت دۆلەتلىرى
تەشــۋىقات ئۇقۇمــى، تەشــۋىقاتنىڭ تۈرلىــرى ھەققىدىكــى نەزەرىيىــۋى ســاۋاتالر ھەققىــدە 
چۈشــەنچە ھاســىل قىلىــش بــۇ ماقالىنىــڭ مەقســىدىنى تەشــكىل قىلىــدۇ. بــۇ رامكىــدا خىتاينىڭ 
تەشــۋىقات پائالىيەتلىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ نۇقتىئنەزىرىــدە تــۇرۇپ تەھلىــل قىلىنىــپ، مىســال 

كۆرســىتىش ئارقىلىــق تەشــۋىقات نەزەرىيەلىــرى تېخىمــۇ يورۇتــۇپ بېرىلىــدۇ.
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تەشۋىقات 

تەشــۋىقات تارىختىــن بىــرى پەرقلىــق شــەكىل ۋە ۋاســتىلەردىن پايدىلىنىــپ مەلــۇم 
مەقســەت ۋە نىشــانالر ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــپ كېلىۋاتقــان ھادىســە بولــۇپ، ئوخشــىمىغا دەۋىــر 
ــان. كۆپىنچــە باشــقۇرغۇچى  ــي قىلغ ــدا تەرەققى ــاس ھال ۋە شــۇ دەۋرىنىــڭ ئىمكانىيەتلىرىگــە م
ــى،  ــۇل قىلغۇچ ــى ۋە قوب ــەپ قىلغۇچ ــى،  تەل ــى ۋە ئۈندەلگۈچ ــقۇرۇلغۇچى، ئۈندىگۈچ ۋە باش
مەجبۇرلىغۇچــى ۋە مەجبــۇر قىلىنغۇچــى، تەمىنلىگۈچــى ۋە تەمىنلەنگۈچــى ئوتتۇرىســىدا پەرقلىــق 
ــەن  ــق مۇناســىۋەتلەرنىڭ جەريانــى ســۈپىتىدە ناماي دېنامىكلىــق، ئىالســتىكىلىق ۋە دۇئالىزىملى
بولغــان. شەخىســلەر-كوللىكتىپالر ئۆزىنىــڭ ئىدىيەســى، كۆز-قارىشــى، پوزىتىسيەســى، قــارارى 
ۋە تاۋارلىرىنىــڭ، ئومۇمــەن ئىســتەكلىرىنىڭ نىشــانلىق شــەخىس ياكــى ئــاۋام تەرىپىدىــن 
ياقتۇرۇلىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش، ئاۋامغــا يىتەكچىلىــك قىلىــش، ئۇالرغــا قوبــۇل قىلــدۇرۇش، 
ئۇالرنــى قايىــل قىلىــش... قاتارلىــق جەريانــالردا تەشــۋىقاتقا مۇراجىئــەت قىلغــان. تەشــۋىقاتمۇ 
ــي  ــەپ-ۋە ئىســتەكلىرىنى بويــالپ نىشــان قىلىنغــان ئىجتىمائى تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنىــڭ تەل
جامائەلــەر ياكــى كــەڭ ئاۋام-خەلقنىــڭ پەرقلىــق ئويلىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش مەقســتىدە پائــال 
مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. تەشــىۋىقاتتا ئىشــلىتىلگەن ســۆز-ئىبارە ۋە ئۇچۇرالر نىشانلىق ئاممىنىڭ 
دىققەت-ئىتىبارىنــى بىۋاســتە تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنىــڭ يۆنىلىشــىگە قارىتىــش ئۈچــۈن ئاممــا 
ئىچىدىكــى مەۋجــۇت ۋەزىيــەت ۋە خاھىشــقا مــاس، ئاممىنىــڭ پسىخولوگىيەســى ۋە ئىجتىمائىــي 
ئاساســىغا مۇۋاپىــق شــەكىلدە مونتــاج قىلىنىــپ، ئاممــا ئــارزۇ قىلىدىغــان نەتىجىلەرنــى ئەكىــس 
ئەتتــۈرۈپ، ئاممىنىــڭ نۆۋەتتىكــى رازىمەنلىكــى رامكىســىدا ئــەڭ جەزبىــدار ئىســتەكلەرنى ۋەدە 

قىلىــش تەرزىــدە نامايــەن بولىــدۇ. 

تەشــۋىقات ھەققىــدە تەتقىقاتچىالرنىــڭ پەرقلىــق كــۆز قاراشــالرى مەۋجــۇت بولســىمۇ، ئومۇمــەن 
بىر-بىرىنــى ئىنــكار قىلمايــدۇ.

-تەشــۋىقات التىنچــە»propagare« دېگــەن ســۆزدىن كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، بــۇ ســۆز 
»باغۋەنلەرنىــڭ يېڭــى ئۆســۈملۈكلەرنى ئۆســتۈرۈش ئۈچــۈن ئۆســۈملۈكنىڭ يۇمــران بىخلىرىنــى 
يەرگــە تىكىشــى« دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. »Propaganda« ســۆزىگە ئوكســفورد لۇغىتىــدە 
»بىــر تەلىمــات ياكــى تەتبىقاتنــى قولــالش ياكــى تەســەۋۋۇر قىلىــش« )بروۋېــن، 1992 :11( 

3دەپ تەبىــر بېرىلىــدۇ.

-تەشــۋىقات ئۇقۇمــى جەمئىيەتنىــڭ نۇقتىئىنەزىــرى ۋە ھەرىكىتىگــە، كىشــىلەرنىڭ مەلــۇم 
ــىتىدۇ  ــۇش كۆرس ــكە ئۇرۇن ــىر كۆرسىتىش ــىغا تەس ــى قوللىنىش ــۇم ھەرىكەتن ــەزەر ۋە مەل نۇقتىئىن

ــخ، 2003 : 17(. )دېنېن
-تەشــۋىقات مەلــۇم خىــل ئىدېئولوگىيە&ئىدېئولوگىيەلەرنــى سىســتېمىلىق ھالــدا 
كەڭ-كۆلەمــدە تارقىتىــش ئارقىلىــق شەخىســلەرنى ئــۇ ئىدېئولوگىيــە سىستېمىســىنى 
ــدەش  ــكە ئۈن ــا كەلتۈرۈش ــى بىج ــتېمىنىڭ تەلەپ-تەقەززالىرىن ــش ۋە سىس ــۇل قىلى قوب

ــۈل،2004,78(. 4 ــاپلىنىدۇ.  ) بۈلب ــۇپ ھېس ــى بول ــۇرالش ھادىسىس ــى مەجب ياك
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ــان  ــا كەلتۈرۈشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرماقچى بولغ -تەشــۋىقات سىياســىي سىســتېمىنى قولغ
ــە  ــان؛ كۆپىنچ ــا قويغ ــىغا ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغ ــايلىغۇچىالرنىڭ قوللىش ــىلەرنىڭ س كىش
ســايلىغۇچىالرنىڭ ئىســتەكلىرىگە ئاساســەن اليىھەلەنگــەن پىراگراممىلىرىنــى كۆرســىتىدۇ )ياقۇپ 

ــى، 2013(. 5 ــزە ئەل كۆشــەئوغلۇ& ھەم
مەلــۇم بولغانــدەك، تەشــۋىقات ھەققىــدە بۇنىڭدىــن باشــقىمۇ نۇرغۇنلىغــان كــۆز-
قــاراش ۋە تەبىرلەرنــى تېپىــش تــەس ئەمــەس. قىســقىغىنە قىلىــپ يۇقارقــى تــۆت خىــل 
كــۆز قاراشــقا كــۆز يۈگۈرتســەك، تەشــۋىقات ئۇقۇمىنىــڭ تەبىرلىرىدىــن ئاساســەن چوڭقــۇر 
ــى  ــش مەنبەس ــپ چىقى ــۋىقاتنىڭ كېلى ــدۇ. تەش ــپ تۇرى ــس ئېتى ــۈس ئەكى ــىي ت سىياس
ــدۇ؛ تەشــۋىقاتنىڭ  ــقا بولى ــن شــۇنى كۆرىۋىلىش ــارە propagare دى ــە ئىب ــان التىنچ بولغ
تەبىئىيىتــى مەقســەتچانلىق بىلــەن بىــر گــەۋدە. يەنــى، مەلــۇم بىــر نەرســىگە ئېرىشــىش 
ــەپ  ــۇم نەرســىدىن پايدىلىنىــش، دەســمايە سېلىشــنى كۆرســىتىدۇ. تەكىتل ئۈچــۈن مەل
ئۆتــۈش كېرەككــى، مەقســەتلەرنىڭ ماھىيىتــى تەشــۋىقاتنىڭ خاراكتېــرى ۋە كۆرىنىشــىنى 
ــى  ــدۇ. ئىككىنچ ــر بولى ــۇ زاھى ــش جەريانىدىم ــرا قىلىنى ــە ئىج ــەن بىرگ ــەش بىل بەلگىل
ــى  ــەت ياك ــۇپ، جەمىئىي ــان بول ــەن قىلغ ــەتنى ناماي ــتە مەقس ــاراش بىۋاس ــۆز ق ــل ك خى
ــىلەرنىڭ  ــدۇ. كىش ــۇش، دەي ــكە ئۇرۇن ــىر كۆرسىتىش ــە تەس ــىلەرنىڭ نۇقتىئنەزىرىگ كىش
سىياســىي تاللىشــى، ئىجتىمائىــي ھايــات ئەندىزىســى، ئىقتىســادىي قارىشــى ۋە كىشــلىك 
ــق  ــىتىش ئارقىلى ــىر كۆرس ــە تەس ــۇق ئىلمېنېتلىرىگ ــق مەۋجۇتل ــى قاتارلى ــەت قارىش قىمم
كۆزلىگــەن مەقســەتكە خىزمــەت قىلــدۇرۇش بــۇ خىــل كۆز-قاراشــتا ئەكىــس ئېتىــپ 
تۇرىــدۇ. »تەســىر كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنىشــى« دېگــەن ئىپادىدىــن شــۇنى پــەرەز قىلغىلــى 
ئۈچــۈن  كۆرســىتىش  تەســىر  نۇقتىئەزىرىگــە  كىشــلەرنىڭ  ۋە  جەمىئىيــەت  بولىــدۇ: 
ئۇرۇنىــدۇ، ئۇرۇنــۇش ۋاســتىلىرىنى ئىشــقا ســالىدۇ، ئەممــا بــۇ كــۆز قاراشــتىن مەجبــۇرالش 
ياكــى مەجبۇرلىماســلىققا قىلغــان ئىمــا بارمــۇ يوقمــۇ؟ بىلگىلــى بولمايــدۇ. ئۈچىنچــى خىــل 
كــۆز قاراشــتا تەشــۋىقاتنىڭ ئەســلى ماھىيىتــى بىۋاســتە ئېچىــپ بېرىلگــەن بولــۇپ، 
مەلــۇم خىــل ئىدېئولوگىيەنــى كــەڭ كۆلەمــدە تارقىتىــش ئارقىلىــق دېيىلگەنــدە دىققــەت 
تارتىدىغــان نۇقتــا، بــۇ خىــل تارقىتىــش تــەك يۆنىلىشــلىك بولىــدۇ. بــۇ خىل مۇناســىۋەت 
ــق  ــدۇ.  مەقســەتلىك، پىالنلى ــا كېلى ــىدا مەيدانغ باشــقۇرغۇچى ۋە باشــقۇرۇلغۇچى ئارىس
تەييارالنغــان ئۇچــۇرالر نىشــان قىلىنغــان ئاممىغا ناھايتى ئۇســتىلىق بىلــەن يەتكۈزىلىدۇ؛ 
باشــقۇرغۇچى تــەرەپ خاھىشــدىكى ئىدىيەنــى ئاممىغــا قوبــۇل قىلــدۇرۇش، ســىڭدۈرۈش 
ئۈچــۈن ھەرخىــل مىتــۇد ۋە ۋاســتىالرغا، ماھــارەت ۋە ئۇســلۇپالرغا مۇراجىئــەت قىلىــدۇ. 
ئىدىيەگــە قارىتــا ئېلىــپ بېرىلغــان تەشــۋىقاتالرنىڭ مۇتلــەق كــۆپ ســانلىقى نىشــانلىق 
ــان  ــان قىلىنغ ــۇ نىش ــان مەزمۇنالرم ــدۇ. تەييارالنغ ــاپ قىلى ــىياتىغا خىت ــڭ ھېسس ئاممىنى
قىلــدۇرۇپ  پــەرۋاز  ھېس-تۇيغۇلىرىنــى  ئۇالرنىــڭ  ھاياجانالندۇرىدىغــان،  ئاممىنــى 
ئىســتەكلىرى ئاســمىنىدا ئۇچۇرىدىغــان تــەرزدە بولىــدۇ. ئــەڭ نــازۇك ۋە ئــەڭ تەســىرلىك 
ــۆز  ــۇ ك ــدۇ. ب ــالردا چاقناي ــە ۋە مەزمۇن ــلىتىدىغان جۈمل ــۋىقاتتا ئىش ــەر تەش ــۆز ئىبارىل س
قاراشــتا تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى قىاللىســا ئۈندەيــدۇ، ئىلھامالندۇرىــدۇ، جەلىــپ قىلىــدۇ، 
قىاللمىســا مەجبــۇرالش ۋاستىلىرىمۇ)يۇشــۇرۇن( بــۇ جەريانغــا داخىــل بولىــدۇ، دېگــەن 
پىكىــر ئىلگىــرى ســۈرۈلگەن.  ئــەڭ مۇھىــم مەقســتى قارشــى تەرەپنىــڭ ئۆزىگــە ئوخشــاش 
ــدارى  ــى ئىگى ــۋىقات پائالىيىت ــان تەش ــۈرۈش بولغ ــا كەلت ــنى قولغ ــالش ۋە چۈشىنىش ئوي
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بولغــان دۆلــەت، پارتىيــە، گــۇرۇھ ۋە جەمئىيەتلەرنىــڭ تــۈپ مەنپەئەتــى ۋە مەقســەتلىرى 
رامكىســىدا ھەرخىــل شــەكىللەردە ۋە ئۇســلۇپالردا نامايــەن بولىــدۇ. شــەرەڧ)2000(نىڭ 
ــدۇ.  ــى بولى ــىيەنى ئۆزگەرتمەكچ ــق پوزىتس ــەندۈرۈش ئارقىلى ــۋىقات ئىش دېگىنىدەك،تەش
ــالردا  ــەن مۇناســىۋەتلىك، شۇڭالشــقا مەزمۇن ــە ھېــس ۋە تۇيغــۇالر بىل پوزىتســىيە ئادەتت
ھېسســىيلىق مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ )شــەرەڧ ئاكتــاش،2000:121(6.  تۆتىنچــى خىــل 
كــۆز قــاراش نۆۋەتتىكــى دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ تەشــۋىقات پائالىيەتلىرىنــى ئەكىــس 

ئەتتــۈرۈپ بەرگــەن، دېيىشــكە بولىــدۇ.
ھېكايىگــە،  فانتازىيىلىــك  ســىنارىيەدىن  سىياســىي  يىغىنچاقلســاق، 
ئــاڭ  ۋاقىپالندۇرۇشــتىن  يەتكۈزۈشــكىچە،  ئۇچــۇر  ئوبيېكتىــپ  سەھنىلەشتۈرۈشــتىن 
ــارات  ــىي ئاخب ــى  سىياس ــارات پائالىيەتلىرىن ــق ئاخب ــى بارلى ــكىچە، قىسقىس يىتىلدۈرۈش

7  .)254  :1998 )ســىزەرۋىك,  دېيەلەيمىــز  تەشــۋىقات  ياكــى 
يۇقارقىــالر ئاساســەن سىياســىي مەقســەتلەر رامكىســىدا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان 
تەشــۋىقاتقا نىســبەتەن بېرىلگــەن تەبىرلــەر بولــۇپ، ئاخبــارات ساھەســىدە)غەرب قىممــەت 
قارىشــىدىكى( تەشــۋىقات ســۆزى، يەنــى Propaganda ســەلبىي تۈســكە ئىگــە. شۇڭالشــقا 
تەشــۋىقات ســۆزىنىڭ ئورنىغــا تونۇشــتۇرۇش، چۈشــەندۈرۈش، جەلــپ قىلىــش، كۈلتۈرەل 

پائالىيەتلــەر، ئاممىــۋى مۇناســىۋەت تــورى قــۇرۇش... ئىپادىلىــرى ئىشــلىتىلىدۇ. 
ــۋى  ــە زامانى ــەۋەبىدىن، گەرچ ــى س ــەلبىي مەنىس ــتىكى س ــۆزىنىڭ ئۆتمۈش ــۋىقات س تەش
ــىمۇ ،  ــۋىقات بولس ــى تەش ــڭ مەزمۇن ــى ھەرىكەتنى ــەت ياك ــان خىزم ــپ بېرىلغ ــتا ئېلى باشقۇرۇش
ــى  ــىلىرى ئىلگىرىك ــز كىش ــدۇ. زامانىمى ــە تەشــۋىقات دەپ ئاتالماي ــڭ ئىســمى ئادەتت ــا ئۇنى ئەمم
ۋە  تەشــۋىقات  مۇرەككــەپ  تەبىقلىنىۋاتقــان  ئۆزىگــە  بىلســىمۇ،  تېخنىكىلىرىنــى  تەشــۋىقات 
ــڭ  ــالر ئۇالرنى ــە قاتارلىق ــما، ۋەخپ ــە، ئۇيۇش ــدۇ. پارتىي ــى ئاڭقىرالماي ــش پائالىيەتلىرىن قوزغىتى
قەرەللىــك ژۇرناللىــرى، بۈلتەنلىــرى، ئاممىــۋى يىغىنلىــرى، ئېــالن ياكــى رېكالملىــرى قاتارلىــق  
پائالىيەتلــەر ئەمەلىيەتتىــن تەشــۋىقاتتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس، مەيلــى »ئاممىــۋى مۇناســىۋەت« 
ياكــى »جامائــەت پىكــرى تەتقىقاتــى« نامىــدا ئېلىــپ بېرىلســۇن، قايىــل قىلىــش ۋە تەلقىــن 
قىلىــش ئۇســۇللىرىنى قولالنغــان بارلىــق ھەرىكەتلەرنىــڭ ئارقىســىدا جامائــەت پىكىرىگــە 
تەســىر كۆرسىتىشــتىن ئىبــارەت پەقــەت بىــرال نىشــان بــار. بــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا، ئېــالن ۋە 

ــەرەڧ، 2000:1268 ــدۇ. )ش ــى بولى ــىدە باھالىغىل ــۋىقات دائىرىس ــالرنىمۇ تەش تونۇشتۇرۇش
 ئەمما خىتاي ۋە شــۇنىڭدەك كوممۇنىســت ۋە مۇســتەبىت تۈزۈمدە تەشــۋىقات سۆزى 
نورمــال بىــر ئىپــادە بولۇپــال قالمــاي، خەلــق تەرىپىدىنمــۇ نورمــال قوبــۇل قىلىنىدىغــان 
بولــۇپ بولغــان. مەســىلەن؛ ئاپتونــۇم رايۇنلــۇق پارتكــوم تەشــۋىقات ئىشخانىســى، 
ناھىيىلىــك پارتكــوم تەشــۋىقات ياچىيكىســى )بۆلۈمــى(... دېگەنــدەك جۈملىلــەر خىتــاي 
كونتىرۇللىقىدىكــى  خىتــاي  ئۇچرايــدۇ.  كــۆپ  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ئىشــغالىدىكى 
ــە تەشــۋىقاتنى  ــرى ئاساســەن تەرجىم ــارات تارماقلى ــان ئاخب ــاپ قىلىۋاتق ــا خىت ئۇيغۇرالرغ
ئاســاس قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن ســىرت كىنۇ-تېلېۋېزىيەمۇ قســىمەنلىرىنى ھېســاپقا ئالمىغاندا 
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تەشــۋىقات مونۇپۇللىقىــدا ھەرىكــەت قىلىــدۇ. 1956-يىلــى ئۈرۈمچىــدە »شــىنجاڭ كىنــو 
ستۇدىيەســى« قۇرۇلغــان بولــۇپ، 1962-يىلىدىــن تارتىــپ تەرجىمــە ڧىلىــم خىزمىتــى 
قىلىشــقا بۇيــرۇق چۈشــۈرۈلگەن ۋە ئىســمىمۇ »شــىنجاڭ تەرجىمــە كىنــو ستۇدىيەســى« 
دەپ ئۆزگەرتىلگــەن. 1979-يىلىغىچــە جەريانــدا مەزكــۇر ئــورگان ئــۇدا كومپارتىيەنىــڭ 
قىزىــل كىنو-تىياتىرلىرىنــى تەرجىمــە قىلىــش بىلــەن مەشــغۇل بولغــان. 1979-يىلــى 
ئاندىــن ســىتۇدىيۇ تەڭرىتــاغ كىنــو ستۇدىيەســىغا ئۆزگەرتىلگــەن ۋە قىســمەن بولســىمۇ 

مىللىيلىشــالىغان.
 مودېــرن تارقىتىــش قوراللىــرى مەلــۇم ســىنىپ، پارتىيــە ۋە گــۇرۇھ بىلــەن 
باغلىنىشــلىق بولىــدۇ.  ئاخباراتچىلىــق ئېتىكاســى ۋە پرىنســىپلىرىدا ئوبيېكتىپلىــق، 
تەرەپســىزلىك، ھادىســە مەركەزلىــك، ھەققانىيلىــق، خەلقپەرۋەرلىــك قاتارلىقــالر ناھايتــى 
ــۇز قىلىنســىمۇ، ئاخباراتچىلىــق جەريانــى يەنىــال سىنىپىيلىققا)خاھىشــلىققا،  زىــچ تەلەپپ
ــۇم ھادىســەنىڭ خەۋەرلىــك قىممىتىنــى قىزىــش،  ــالر مەل تەرەپۋازلىققا(ئىگــە. ئاخباراتچى
ــەت  ــىلىك قىمم ــى، كىش ــى، ئېڭ ــان ئىدىيەس ــۆزى ياقىاليدىغ ــدا ئ ــەش جەريانى ئىپادىل
قارىشــى قاتارلىــق ســۇبېيكتىپ ئامىلالرنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ. شــۇنداقال ئــۆزى 
ــان سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي ئورگاننىــڭ  ــۆز ۋەكىللىــك قىلىۋاتق ــەۋە بولغــان ياكــى ئ ت
ــۋى  ــۇ ئەنئەنى ــرى، بولۇپم ــش قوراللى ــارات تارقىتى ــدۇ، ئاخب ــش قىلى ــىرىدە تارقىتى تەس
تاراتقــۇ ئەســلىھەلىرى نۆۋەتتىكــى زامانىۋىــي ئەســلىھەلەر بىلــەن بىرگەۋدىلەشــتۈرۈرلگەندە 
ناھايتــى يۇقىــرى مەبلــەغ تەلــەپ قىلىدىغــان بولغاچقــا ئىقتىســادىي ســەۋەپلىك مۇئەييەن 
ســىنىپ ياكــى پارتىيە-گورۇھنىــڭ قولىــدا بولىــدۇ؛ شۇڭالشــقا ئۇنىــڭ پائالىيىتــى شــۇ 
ســىنىپ ۋە گۇرۇھنىــڭ ئىرادىســى ۋە كونتىرۇللىقىــدا ئېلىــپ بېرىلىدۇ. بــۇ بىر جەھەتتىن 
ئەممــا  ئاالھىدىلىكــى.  خىزمىتىنىــڭ  ئاخباراتچىلىــق  دۆلەتلەردىكــى  دېموكراتىــك 
ــان  ــەت تۈزۈلمىســى ســنىپىيلىققا قارشــى تۇرىدىغ ــەردە بولســا دۆل كوممۇنىســتىك دۆلەتل
ــتىك  ــەت كوممۇنىس ــۋىقات پەق ــەن تەش ــى بىل ــەخ ئىپادىس ــى ن ــارات ياك ــا ئاخب بولغاچق
ــدۇ. ــپ بېرىلى ــال ئېلى ــڭ خاھىشــى بويىچى ــن ۋە ئۇالرنى ــە مەنســۇپلىرى تەرىپىدى پارتىي

كەلگــەن  بارلىققــا  يېڭىدىــن  ســەۋەپلىك  ئىنقىالبــى  رۇســىيە  1917-يىلــى 
نەزەرىيەســى(  سىياســەت  ۋە  مېدىيــا  جەمىئىيەتلەرنىــڭ  نەزەرىيەگە)سوتســىيالىتىك 
نەزەرىيەســىگە ئاساســالنغاندا، پۈتــۈن مېدىيــا قۇرۇلۇشــلىرى كوممۇنىســتىك پارتىيــە 
ۋە ئىشــىچى ســىنىپنىڭ ۋەكىللىــرى تەرىپىدىــن كونتىــرۇل قىلىنىــدۇ. سوتسىيالىســتىك 
ــۇنىڭغا  ــۇ ش ــۈن مېدىيام ــى ئۈچ ــۇت بولمىغانلىق ــۇش مەۋج ــىنىپىي توقۇن ــە س جەمىئيەتت
قارىتــا ھەركــەت قىلىــدۇ؛ شــۇنداقال تارقىتىــش اليىھەلىرىنىمــۇ سىياســىي توقۇنۇشــالردىن 
ــرۇل  ــن كونتى ــالر تەرىپىدى ــڭ سىياســىي ئورگان ــە، مېدىيانى ــدۇ. نەزەرىي ــي پىالنالي خالى

قىلىنىشــنى قوبــۇل قىلىــدۇ )مۇســتاڧا ئاكــداغ، 2014:5(. 9
 سىياســىيالرنىڭ سىياســىي تەشــۋىقاتلىرىدىن باشــقا تىجارىــي گۇرۇھالرنىــڭ 
تەشــۋىقات  تەشــۋىقاتالرىمۇ  ئېــالن  قىلغــان  مەقســىتىدە  تونۇشــتۇرۇش  تاۋارلىرىنــى 
ــىم  ــۋىقات بېس ــن، تەش ــر تەرەپتى ــە بى ــدۇ. يەن ــبەتنى ئىگىلەي ــم نىس ــىدە مۇھى ساھەس
كۈچلىرى)تونۇلغــان كىشــىلەر، بىيۇكراتــالر، جامائــەت پىكرىگــە بۇرۇلــۇش خاراكتېرلىــك 
تەســىر كۆرســىتەلەيدىغان كىشــىلەر( ۋە پۇقراۋىــي تەشــكىالتالرنىڭ ئۆزىنىــڭ مەقســىتى 
ئۈچــۈن سىياســىي كۈچلەرگــە يېتەكچىلىــك قىلىدىغــان فۇنكســىيەلىك مېخانىزمــا رولىنــى 
ئۆتەيــدۇ. بۈگــۈن پۇقراۋىــي تەشــكىالتالر ئېھتىياجىغــا قــاراپ تەشــۋىقات قورالــى ۋە 
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ــۆز  ــى ئ ــدە ئۇالرن ــا ھەم ــك قىلماقت ــە يېتەكچىلى ــىي كۈچك ــپ سىياس ــۇلىنى قوللىنى ئۇس
ــە. ــا كەلتۈرمەكت ــنى قولغ ــارار چىقىرىش ــەن ق ــە ئاساس مەنپەئەتىگ

تەشۋىقاتنىڭ مەقسىتى

تەشــۋىقاتنىڭ مەقســىتى ئىنســانالر توپىنىــڭ پوزىتسىيەســىنى كونتــرول قىلىــش ئۈچــۈن 
بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن تەشــۋىقاتچىالر جەمئىيەتشۇناســلىق ۋە پىســخولوگىيە ئىلمىنىــڭ ســانلىق 

مەلۇماتلىرىغــا مــاس ھالــدا تېخنىــكا يارىتىدۇ)شــەرەڧ ئاكتــەش، 200:120(. 10
)بۇرتــون، 1995: 10( ئېيتقانــدەك، بىــز ئالدى بىلەن بىلىشــىمىز كېرەككى:»كىتابالر، لېنتاالر، 
پروگراممىــالر ھېچبىــر سەۋەبســىز ھېچقانــداق يەردىــن چىقمايــدۇ. ئۇالرنىــڭ نېمــە ئۈچــۈن بــۇ 
شــەكىلدە شــەكىللەنگەنلىكى ناھايىتــى مۇھىــم. چۈنكــى ئــۇالر بىزنىــڭ دۇنياغــا بولغــان كــۆز 
قارىشــىمىزنى شەكىللەندۈرۈشــكە يــاردەم بېرىــدۇ.  بــۇ شــەكىللەندۈرۈش جەريانىــدا تەشــۋىقات 

مۇھىــم رول ئوينايــدۇ.11 
البىننىــڭ قارىشــىچە تەشــۋىقات چــوڭ جەھەتتىــن ئىككــى مەقســەتكە خىزمــەت قىلىــدۇ. 
بۇالرنىــڭ بىــرى، مەۋجــۇت قوللىغۇچىالرنىــڭ پىكىرىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتىپ، يۇقىرى ســەۋىيەگە 
چىقىرىــش. يەنــە بىــرى، تېخــى قوللىشــنى قولغــا كەلتــۈرۈپ بواللمىغــان شەخىســلەرنىڭ پىكىرى 

ۋە پوزىتىســىيەلىرىنى ئۆزىگــە قارىتىشــتىن ئىبــارەت) البىــن، 1976:10(. 12 
ــۈچ ماددىغــا  ــاران تەشــۋىقاتنىڭ تەبىرلىرىگــە ئاساســەن تەشــۋىقاتنىڭ مەقســىتىنى ئ ئون
قىلىنغۇچىــالر  نىشــان  مۇنــداق:  مەقســەتلەر  بــۇ  قارايــدۇ.  دەپ  بولىــدۇ،  يىغىنچاقالشــقا 
ئارىســىدا يېڭــى ئىدىيــە ياكــى ھەرىكەتلەرنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش، نىشــان قىلىنغانــالر 
ئىچىدىكــى ھازىرقــى ئىدىيــە ياكــى ھەرىكەتنىــڭ ســالمىقىنى ئاشــۇرۇش، ئــەڭ ئاخىرىــدا 
نىشــان قىلىنغۇچىــالر ئارىســىدا ســاقلىنىۋاتقان ئىدىيــە ياكــى ھەرىكەتلەرنــى ئۆزگەرتىــش.  بــۇ 
ــىدا زور   ــە ئاشۇرۇش ــانىنى ئەمەلگ ــڭ نىش ــۋىقات ئىگىلىرىنى ــەتلەر تەش ــى مەقس ــدا، يۇقارق رامكى
رول ئوينايــدۇ )ئونــاران،)1984:67. 13  )سارچىنېللى،1991:470(ســۆزىگە ئاساســالنغاندا، 
سىياســىي ئاخباراتنىــڭ ئاساســلىق مەقســىتى ئاۋامنىــڭ رازىلىقىنــى قولغــا كەلتۈرۈشــتۇر.  ئەممــا، 
سىياســىي ئاكتىيۇرالرنىــڭ خاھىشــىدىكى ئۇچــۇر ئايالنــدۇرۇش تــەرزى  ئۆزىنىــڭ ئۇچۇرلىرىنــى 
ئاممىغــا يەتكــۈزۈش شــەكلىدە تــاق لىنىيەلىــك تەرەققىــي قىلىــدۇ.14 بــۇ خىــل كــۆز قاراشــالرنىڭ 
ئەكىســچە خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ تەشــۋىقات مەقســتى كۆپلۈككــە قارشــى يەككىلىكىنــى 
ياقىاليــدۇ. پەرقلىــق پىكىرلەرنــى بىۋاســتە تــۈپ يىلتىزىدىــن يــوق قىلىشــىنى مەقســەت قىلىــدۇ. 
ــق كــۆز  ــۇپ، كوممۇنىزمدىكــى پەرقلى ــەن بىۋاســتە مۇناســىۋەتلىك بول ــۈزۈم بىل ــۇ سىياســىي ت ب

ــە. ــە ئىگ ــەن بىردەكلىكك ــول قويماســلىق ئاساســىلىرى بىل ــق ســىنىپالرغا ي ــاراش، پەرقلى ق
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تەشــۋىقات- قوللىنىــش ساھەســى، قۇرۇلــۇش مەقســىتى، مەنبەســى، مەزمۇنــى ۋە نىشــان 
قىلىنغۇچــى تەرەپنىــڭ خاراكتېــرى، سەۋىيەســى ۋە ئورنىنىــڭ ئوخشىماســلىقىغا ئاساســەن 
ــل  ــۇلالرنى: ھەرخى ــۇ ئۇس ــۇرۇلىۋاتىدۇ. ب ــە ئاش ــق ئەمەلگ ــۇل ئارقىلى ــان ئۇس ــاش بولمىغ ئوخش
ئەلرايــى پائالىيەتلىــرى، ئەلچىــل ياردەملــەر ئارقىلىــق كۆڭــۈل ئۇتــۇش، پارتىيــە يىغىلىشــلىرى، 
ئۇچرىشىشــىالر، يــۈز تۇرانــە ئــاۋاز توپــالش، مېدىيــا پروگىراممىلىــرى، ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش 
يىغىنلىــرى، ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ھەمبەھىرلــەش ســۇپىلىرى، ۋاراقچــە ۋە لوزۇنــكا قاتارلىقالرغــا 

ــدۇ. ئايرىشــقا بولى
ئۈچــۈن  چىقىرىــش  روياپقــا  مەقســەت-مۇددىئاالرنى  مۇئەييــەن  تۆۋەنــدە    
تەشــۋىقاتنىڭ ئەكىــس ئېتىــش شــەكلى مەنبــە، ئوبېيكىــت، مەزمــۇن، ئىشلىتىلىشــى... 

قاتارلىــق نۇقتىالردىــن تۈرگــە ئايرىلىــپ مۇالھىــزە قىلىنىــدۇ.

مەنبە جەھەتتىن تەشۋىقاتتىن تۈرلىرى

خەۋەرلەرنىــڭ  ۋە  ئۇچــۇر  قىلىدىغــان  تەشــكىل  مەقســىدىنى  ۋە  مەزمۇنــى  تەشــۋىقاتنىڭ 
ــۇالر  ــدۇ؛ ئ ــۈچ تۈرگــە ئايرىشــقا بولى ــش( مەنبەســىگە ئاساســەن تەشــۋىقاتنى ئ تارقىلىش)چىقى
ئــاق تەشــۋىقات، كۈلــرەڭ تەشــۋىقات ۋە قــارا تەشــۋىقاتتىن ئىبــارەت )ئاۋجــې، ئــۆ،77  :2018(15 

ــدۇ. ــكىمۇ بولى ــۋىقات دېيىش ــارا تەش ــۋىقات ۋە ق ــۇۋا تەش ــۋىقات، غ ــۇق تەش ــى ئوچ . بۇالرن

ئاق تەشۋىقات     

ــاق تەشــۋىقاتتا تەشــۋىقات  ــدۇ. ئ ــاق تەشــۋىقاتنى ئوچــۇق تەشــۋىقات دېيىشــكىمۇ بولى ئ
مەنبەســى ئوچــۇق ۋە ئېنىــق بولىــدۇ. تەشــۋىقات قىلغــان ئورۇن، شــەخىس تەشــۋىقات جەريانىدا 
ــاق  ــدۇ. ئ ــكىلى بولى ــانال ئېرىش ــا ئاس ــىۋەتلىك ئۇچۇرغ ــا مۇناس ــى ئۇالرغ ــدۇ ياك ــۈپ تۇرى كۆرۈن
تەشــۋىقاتتا تەشــۋىقات ئىگىــدارى، يەنــى مەنبــە ئېنىــق بولغاچقــا تەشــۋىقاتتا مەزمــۇن ناھايتــى 
ئىشــەنچلىك بولۇشــى شــەرت. بــۇ ھــەم تەشــۋىقات ئىگىدارىنىــڭ نوپــۇزى، ئىناۋىتــى جەھەتتىــن 
ھــەم نىشــان قىلىنغــان ئاممىنىــڭ تەشــۋىقاتقا قارىتــا شــۈبىھ ۋە گۇمانلىرىنــى يوقىتىــپ ئىشــەنىچ 
تۇرغــۇزۇش جەھەتتىــن ھاياتىــي ئەھمىيەتكــە ئىگــە. ئــاق تەشــۋىقاتتا ئاالھىــدە دىققــەت 
ــا  ــۇ نۇقتىالرغ ــرى ب ــۋىقات ئىگىدارلى ــەن تەش ــۇپ ئومۇم ــار بول ــا ب ــە نۇقت ــر قانچ ــان بى تارتىدىغ

ۋاقىــپ. 
تەشــۋىقات ئىگىلىــرى ئــۆزى قىلماقچــى بولغــان تەشــۋىقاتنىڭ مۇتلــەق توغرىلىقىغــا    
ــان  ــە بولغ ــرى ئىگ ــۋىقات ئىگىدارلى ــىنىدۇ. تەش ــەندۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىش ــى ئىش ــىنىدۇ ياك ئىش
ئىمتىيــاز ۋە ئىتىبارىغــا ئاساســەن تەشــۋىقاتنىڭ توغرىلىقىغــا ياكــى توغــرا دەپ قارىلىدىغانلىقىغــا 
نىســبەتەن ئەندىشــىدە بولمايــدۇ. مەســىلەن خىتــاي دائىرىلىــرى يىلدا بىر دېگۈدەك»شــىنجاڭ« 
توغرىســىدا ئــاق تاشــلىق كىتــاپ نەشــىر قىلىــپ، ھەرخىــل تىلــالردا بېســپ تارقىتىــدۇ. گەرچــە 
يالغانلىقىنــى ئــۆزى بىلىــپ تۇرســىمۇ  سىياســىي، ئىقتىســادىي نۇپۇزىغــا قاتتىــق ئىشــەنگەچكە 
ــەنت  ــىغا پىس ــىلىققا ئۇچرىش ــن قارش ــقىالر تەرىپىدى ــلىرىنىڭ باش ــت قىلمىش ــە زى ــۇ ھەقىقەتك ب
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ــا  ــۈن سىياســىي مىخانىزم ــاي مۇســتەملىكىچىلىرى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى پۈت ــدۇ. خىت قىلماي
ۋە ئــۇل - ئەســلىھەلىرىنى ئــاق تەشــۋىقات ئۈچــۈن ئىشــلىتىۋاتىدۇ، دېيىشــكە بولىــدۇ. مېدىيــا 
ــەت  ــۈپىتىدە خىزم ــى س ــڭ كانىي ــۇق كومپارتىيەنى ــەلىرى ئوچۇقتىن-ئوچ ــارات مۇئەسس ۋە ئاخب
قىلىــدۇ. بــۇ ئەھۋالنــى ئاتالمىــش »شــىنجاڭ ئاخباراتچىــالر جەمىئىيتى«نىــڭ رەئىســى، ئاپتۇنــۇم 
رايۇنلــۇق رادىيو-تېلېۋىزىيــە ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن رەئىســى مۇختــار مەخســۇت ئۆزىنىــڭ 
مۇخبىرلىــق ســەنئىتى، دېگــەن كىتابىــدا مۇنداق شــەرىھلەيدۇ: بىزنىڭ ئاخبارات ئىشــلىرىمىزنىڭ 
خاراكتېرىنــى بىــر جۈملــە ســۆز بىلــەن ئېيىتقانــدا، ئــۇ پارتىيــە ۋە ھۆكۈمەتنىــڭ كانىيــى. مۇخبىــر 
ــا  ــلىرىغا قارىت ــارات ئىش ــوغۇللىنىۋاتقان ئاخب ــۆزى ش ــر ئ ــى، مۇخبى ــڭ قۇلىق ــە ۋە ھۆمەتنى پارتىي
ــەن  ــى بىل ــڭ بۇيرۇق ــە ۋە ھۆكۈمەتنى يۈكســەك مەســئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇســىدا بولۇشــى، پارتىي
خــەۋەر يېزىۋاتقانلىقىنــى ھەرۋاقىــت ئېســىدە تۇتىشــى كېــرەك. شــۇنداق قىلغاندىــال كــۆزى 
روشەنلىشــىپ، نىشــانى ئايدىڭلىشــىدۇ )مۇختــار، مەخســۇت، 2012: 35-33-28-بەتلــەت(.16
 ئــاق تەشــۋىقاتنى ئېلىــپ بارغۇچــى تەرەپنىــڭ ئۇچــۇرى تــاق يۆنىشــلىك بولىــدۇ. زۆرۈر 
تېپىلغانــدا ئــاق تەشــۋىقاتنىڭ مەزمۇنــى ۋە جەريانــى ئــەڭ بېشــىدىال ئەتراپلىــق تەييارلىنىــدۇ. 
تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان مەزگىلــدە دۇچ كېلىــش ئىھتىماللىقــى بولغــان شــۈبىھ ۋە 
مەســىلىلەرگە تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى بېشــىدىال چــارە ئويــالپ بولغــان بولىــدۇ. بۇنــداق بولغاندا 
نىشــان قىلىنغان ئاممىنىڭ مەزكۇر تەشــۋىقاتقا نىســبەتەن ســەلبىي قاراشــتا بولۇشــىنىڭ ئالدىنى 

ئالغىلــى، ئاممىنىــڭ باشــقىچە ئويــالش يولىغــا تــۇغ ســالغىلى بولىــدۇ.
ــى  ــى ياك ــبەتتە توغرىلىقىن ــرى نىس ــۇر(، يۇقى ــەۋەر، ئۇچ ــۋىقاتنىڭ مەزمۇنى)خ ــاق تەش ئ
توغرىدەكلىكىنــى ئەكىــس ئەتتۈرىــدۇ ھــەم ئەتتۈرىشــى كېــرەك. ئەكىســچە بولغانــدا ئــاق 
ــاپلىنىدىغان  ــۈچ ھېس ــمەن ك ــى دۈش ــپ ياك ــدۇ. رەقى ــىيە قىلى ــى رىئاكس ــۋىقاتنىڭ مەزمۇن تەش
قارشــى تــەرەپ مەزكــۇر ناتوغــرا تەشــۋىقات ئۇچۇرلىرىدىــن پايدىلىنىــپ تەشــۋىقات ئىگىدارىنىــڭ 
يۈزىگــە ئۇرىــدۇ ھــەم ئــۆز مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرىــدۇ.  ئــاق تەشــۋىقاتتىكى ئــەڭ 
بۈيــۈن غەلبىلەردىــن بىرســى بەلكــى ئوچــۇق مەنبەلەردىــن يىغقــان ئۇچــۇرالر ئارقىلىــق قارشــى 
تەرەپنىــڭ ئوبرازىنــى خۈنۈكلەشــتۈرۈش بولۇشــى مۇمكىــن.  مەســىلەن خىتــاي دائىرىلىــرى 
دائىــم ۋەتەنــدە يۈزبەرگــەن قارشــىلىق ھەرىكەتلىــرى مەزمــۇن قىلىنغــان ســىن كۆرۈنۈشــلىرىنى 
تارقىتىــپ، ئۇيغۇرالرنــى » ۋەھشــىي، زوراۋان« كۆرســىتىش مەقســىتىدە پايدىلىنىپ كېلىۋاتىدۇ.
ئــاق تەشــۋىقاتتا ئــەڭ مۇھىــم ۋە كــۆپ ئۇچرايدىغــان ئەھــۋال بولســا »تالالنغــان 
توغرىالر«نىــڭ ئۇســتىلىق بىلــەن اليىھەلىنىــپ، مونتــاج قىلىنىپ ئاممىغا ســۇنۇلۇش ھادىسەســى 
بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. تالالنغــان توغرىالرنــى تەرەپلەنىــڭ ســەھۋەنلىكى تۈپەيلــى ســادىر قىلغــان 

خاتالىقــى، دېيىــش مۇمكىــن.
ــى  ــا ئايالندۇرغىل ــۆزنى قورالغ ــر س ــەر بى ــۆزلەنگەن ھ ــەدەم، س ــر ق ــەر بى ــالنغان ھ تاش
ــدۇ. تەشــۋىقات كىشــىلەرنىڭ  ــەن تەمىنلەي ــەر بىل ــار پىكىرل ــدۇ،  تەشــۋىقات ھەمىشــە تەيي بولى
ئويالنماســتىنال تەييــار رېتســېپالرغا ئىشىنىشــىنى ئۈمىــد قىلىــدۇ )دوب، 1966: 240(. تەشــۋىقات 
ــت  ــە، ئوبيېك ــان مەنب ــۈن پايدىالنغ ــارالش ئۈچ ــى تەيي ــۋىقات مەزمۇنىن ــەرەپ تەش ــدارى ت ئىگى
بــۇ خەۋەرنــى  بىلــەن خەۋەرلەشــتۈرىدۇ. شــۇنداقال  ئۇســتىلىق  تاللىغــان ئۇچۇرلىرىنــى  ۋە 
تەكرار-تەكــرار قويــۇش، تارقىتىــش ئارقىلىــق نىشــانلىق ئاممــا ئارىســىدا كۆزلىگــەن مەقســەتكە 
يېتىشــكە ئۇرۇنىــدۇ. بــۇ ئۇســۇل تەشــۋىقات ئىگىــدارى تەرىپىدىــن رەقىبــى بولغــان تەرەپنىــڭ 
ــرا«الر  ــان »توغ ــدۇ. تالالنغ ــۆپ قوللىنلى ــى ك ــىتىدە ناھايت ــتۈرۈش مەقس ــى خۈنۈكلەش ئوبرازىن

16   مۇختار مەخسۇت، مۇخبىرلىق سەنئىتى، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى، 2012، 28،33،35-بەتلەر 



ــۋىقاتنىڭ  ــاق تەش ــپىي. ئ ــى نىس ــا ناھايت ــار، ئەمم ــۇ ب ــە بارم ــق، ئەمەلىيەتت ــۇ رېئاللى رېئاللىقم
تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى مەزكــۇر تالالنغــان توغرىالردىــن پايدىلىنىــپ نىســپىيلىقنى ئومۇمىيلىققــا 
ــا  ــان ئاممىغ ــقا، نىشــان قىلىنغ ــي شــەكىلدە ئورنىتىش ــۋى ئەســلەردە ئومۇمى كۆتۈرۈشــكە، ئاممى

ــىدۇ.  ــكە تىرىش ــەك كۆرسىتىش ــۈك ھەقىقەتت كۈچل
ھازىــر تەشــۋىقاتچىالر بىــر مەســىلىدە بىۋاســىتە يالغــان سۆزلەشــنى تاللىمايــدۇ.  ئەمما، ئۇ 
ئۆزىنىــڭ توغرىنــى ســۆزلەۋاتقانلىقى، توغرىنــى يازغانلىقــى ياكــى توغــرا كۆرۈنۈشــلەرنى ئوتتۇرىغــا 
قويغانلىقىنــى ئىســپاتالش ئۈچــۈن توغرىنىــڭ بىــر قىســمىنىال بېرىــدۇ. تەشــۋىقاتچىالر تالالنغــان 
»پاكىتالر«نــى ئىــالۋە قىلىــش ئارقىلىــق ئۇچۇرىنــى گەۋدىلەندۈرىــدۇ. تەشــۋىقاتچى ھەقىقىــي 
ــدە  ــن چىقىرىۋېتىلگەن ــا مەزمۇندى ــە، ئەمم ــە ئىگ ــي مەنىگ ــدە ئومۇمى ــە ياكــى ھادىســە ئىچى ۋەق
مەزمــۇن بۇرمىلىنىدىغــان بۆلەكنــى مىســالغا ئالىــدۇ. تەشــۋىقاتچى ئــۇ بۆلەكنــى شــۇنچىلىك 
چوڭايتىــپ مۇبالىغــە قىلىدۇكــى؛ ئۇنىــڭ رېئاللىــق بىلــەن مۇناســىۋىتى قالمايــدۇ. بۇرمىالنغــان 
رېئاللىققــا ئۆزىنىــڭ ئوي-پىكــر، ھېس-تۇيغــۇ ۋە تەشــۋىش ياكــى ئۈمىدلىرىنــى قوشــىدۇ. 
ــدۇ.   ــا كەلتۈرى ــا بارلىقق ــر مەن ــپ، تەشــۋىقاتچى ھادىســەگە نىســبەتەن يېڭــى بى شــۇنداق قىلى

ــەرەڧ، 2000،123(.17 )ش
تالالنغــان توغرىالرنىــڭ ئۇچــۇر مەنبەســى رەقىــپ تەرەپنىــڭ يىغىن-يىغىلىشــلىرى، 
قويۇلغــان  بېرىلگــەن،  ئورگانلىرىــدا  تاراتقــۇ  ۋە  نەشــىر  رەســمىي  باياناتلىــرى،  رەســمىي 
پروگىراممىلىــرى، ئېالن-تەشــۋىقات ۋە ســەپەرۋەرلىك پائالىيەلىــرى، ئىجتىمائىــي ھەرىكەتلىــرى، 
ــۇ  ئىنتېرنېــت ئادرېســلىرى، شەخىســىي مىكــرۇ بىلــوگ ياكــى شــۇ تۈردىكــى ئىجتىمائىــي تاراتق
ھەمبەھىرلــەش ســۇپىلىرىدىكى مەزمۇنالردىــن »ســۈزۈپ« ئېلىنىــدۇ. ئومۇمــەن نورمــال خــەۋەر 
مەنبەلىرىدىــن تەشــۋىقات ئىگىــدارى ئــۆز خاھىشــى بويىچــە پايدىلىنىــپ »توغرىالر«نــى تالــالپ 
تارقىتىــش ئارقىلىــق مەقســىتىگە خىزمــەت قىلدۇرىــدۇ. بۇالرنــى يالغــان ياكــى ئويدۇرمــا دېيىشــكە 
ئاســاس تېپىــش تــەس. بولۇپمــۇ تــۆۋەن ســەۋىيەدىكى تەنقىتســىز قوبــۇل قىلغۇچــى ئاممىنىــڭ 
ئەس-يادىــدا مەخســۇس تالالنغــان توغرىــالر ئومۇمىــي ھادىســەدەك قىلىــپ قالىــدۇ. مەســىلەن 
خىتــاي دائىرلىــرى قۇربــان تۇلۇمنىــڭ ئىشــەككە مىنىــپ بېيجىڭغــا ماۋزېــدۇڭ بىلــەن كۆرۈشۈشــكە 
يــۈرۈش قىلىــش ئشــىتىياقىنى كــەڭ كۆلەمــدە تەشــۋىق قىلىپ كەلــدى. خىتاي ئىچى ۋە ســىرتىدا 
قۇربــان تۇلــۇم ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرنىــڭ »ئوبرازىنــى« تىكلــەش، ئۇيغۇرالرنــى قۇربــان تۇلۇمــدەك 
ــم،  ــك ڧىلى ــو، ھۆججەتلى ــا كىن ــدى. ھەتت ــكە ئۇرۇن ــپ كۆرسىتىش ــادىق قىلى ــە س كومپارتىيەگ
مەخســۇس زىيــاەرت پروگىراممىلىــرى ئىشــلىنىپ مەزكــۇر ئاڭســىزلىقنىڭ تەســىرىنى چوڭايتىشــقا 
كۈچىــدى. ئىككىنچــى مىســال، خىتــاي ئاخباراتلىــرى دائىــم دېگــۈدەك مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇرالر 
زۇلۇمنــى ئەكىــس ئەتتــۈرۈش ئۈچــۈن كۆتۈرىۋالغــان رەســىملەرنى »يالغان«غــا چىقىرىــدۇ. ھەتتــا 
ــتانلىق دەپ  ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــمىي بىلوگى ــىنىڭ رەس ــى ئەلچىخانىس ــڭ ئەنقەرەدىك خىتاينى
ــاژ  ــان مونت ــەن مۇناسىۋەتســىز بولغ ــى بىل ــا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ۋەزىيىت ئىشــتىلگەن، ئەمم
رەســىملەرنى نەقىــل قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ يالغــان ســۆزلەۋاتقانلىقىنى تــۈرك خەلقىگــە قوبــۇل 
قىلدۇرماقچــى بولــدى. ئــۇ رەســىملەرنى كىــم، نېمــە مەقســەتتە ئۇيغۇرالرغا ئائىت قىلىۋىلىشــىدىن 
قەتئىينــەزەر، رەســىم ئۇيغۇرالرنــى ئەكىــس ئەتتۈرمىگەچكــە خىتاينىــڭ ئــاق تەشــۋىقاتىغا 
تالالنغان»توغــرا« ماتىرېيالــى بولــۇپ بــەردى. بۇخىــل ئۇســۇلنى خىتايــالرال ئەمــەس، دۇنيادىكى 
ــى  ــم ۋە ئۈنۈم ــەڭ مۇھى ــا سىياســىي ئاخباراتچىلىقنىــڭ ئ ــدۇ. ھەتت نۇرغــۇن سىياســىيالر قوللىنى

يۇقىــرى خەۋەرچىلىــك تــۈرى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ.
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دۆلــەت  بــۇالر  بولــۇپ،  كۈچلــەر  سىياســىي  تەشــكىللىگۈچىلەر  تەشــۋىقاتنى  ئــاق 
ــەر،  گەۋدىســىنى شــەكىللەندۈرىدىغان پارالمېنــت، ھۆكۈمــەت، ئەدلىيــە ۋە ئۆكتىچــى پارتىيەل
ئىجتىمائىــي  تەشــكىالتالر،  ئاممىــۋى  ئىســتىمالىدا  تىــل  تەشــكىالتالر)ئۇيغۇر  پۇقراۋىــي 
ــي  ــقان(، ئىجتىمائى ــاش ئومۇمالش ــالر، دەپ ئات ــكىلىي ئورگان ــي تەش ــكىالتالر، ئىجتىمائى تەش
كۆرســىتەلەيدىغان،  تەســىر  پىكرىگــە  جامائــەت  ئىگــە،  پوتانســىيالغا  جامائەلەر)يۇشــۇرۇن 
مۇئەييــەن ئىجتىمائىــي تەســىرى بــار تىپىــك شەخىســلەر( بىيۇكراتالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 
ــۆزى  ــى ئ ــان ئاممىن ــان قىلىنغ ــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن نىش ــىتىنى ئەمەلگ ــەن مەقس ــۇالر كۆزلىگ ب
خالىغــان يۆنىلىشــكە يىتەكلــەش مەقســىتىدە ھەرخىــل تەشــۋىقات مىتۇتلىرىدىــن پايدىلىنىــدۇ. 
ــۇ،  ــزور، راىئ ــىكى تېلېۋى ــتىلىرى كاتېگورىيەس ــارات ۋاس ــۋى ئاخب ــەر ئاممى ــۇ سىياســىي كۈچل ب
گېزىــت، ژۇرنــال قاتارلىقالرغــا دائىــم دېگــۈدەك چىقىــپ تۇرىــدۇ. ئــۆزى ۋەكىللىــك قىلدىغــان 
ئىدىيەنــى ئەكىــس ئەتتۈرىدىغــان گىرىــب، بايراق، لوزۇنكا، لوگو، ساالملىشــىش ئىشــارەتلىرى 
ــرى  ــى ئىلگى ــان ئىدىيەلىرىن ــق قىلىۋاتق ــق ئىگىدارچىلى ــاالر ئارقىلى ــىمىۋۇللۇق ئىم ــق س قاتارلى
ســۈرىدۇ، ئەســلەردە ئۆزىنــى قايتىدىــن جانالنــدۇرۇپ تۇرىدۇ.  كىنــو، تېلېۋىزىيــە تىياتىرلىرى، 
رادىيــو ئاڭلىتىشــلىرى سىياســىي كۈچلەرنىــڭ تەشــۋىقاتىنى جانالندۇرىدىغــان مەيدانــى بولــۇپ 
ھېســاپلىنىدۇ. بۇنىڭدىــن ســىرت تەنھەرىكــەت مەيدانىدىكــى لوزۇنكىــالر، خەلقئارلىــق يەرمەنكە 
ــڭ  ــل، بىناالرنى ــى، تونى ــول ياقىس ــەر، ي ــە ۋە ئىبارىل ــىمىۋۇللۇق الھىي ــى س ۋە كۆرگەزمىدىك
ئېــالن ســۇپىلىرى، تەشــۋىقات ماشــىنلىرى، تەشــۋىقات مۇزىكىلىــرى... قاتارلىقالرمــۇ مەنبــە ۋە 

ــان تەشــۋىقاتالردىندۇر. ــق بولغ مۇددىئاســى ئېنى

كۈلرەڭ تەشۋىقات

كۈلــرەڭ تەشــۋىقاتنى غــۇۋا تەشــۋىقات دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ. بــۇ خىــل تەشــۋىقاتتا 
تەشــۋىقات ئىگىــدارى ياكــى تەشــۋىقاتنى ئېلىــپ بارغۇچىنىــڭ مەنبەســى، مەزمــۇن ۋە مەقســەت 
غــۇۋا بولىــدۇ. ئاۋامنــى خەۋەلەنــدۈرۈش مەقســىتىدە تارقىتىــش قىلىۋاتامــدۇ، ياكــى مەلــۇم 
ئوبيېكتنــى قارىالۋاتامــدۇ دەماللىققــا ئۇققىلــى بولمايــدۇ. ئوتتۇرىغــا قويماقچــى ياكــى يايماقچــى 
ــەر ۋە سۇسالشــتۇرۇلغان  بولغــان پىكرىنــى پــەرەز شــەكلىدە پەيــدا قىلىــدۇ. ئاساسســىز پەرەزل
ــە  ــدۇ. تەشــۋىقاتىنى كۈچك ــى تەشــكىل قىلى ــا دېنامىكىن ــل تەشــۋىقاتنىڭ ئان ــەت بۇخى ھەقىق
ــك  ــدا قىلىــش ئۈچۈن»ھىكمەتلى ــا پەي ــۋى قارالم ــى ئاشــۇرۇش، ئاممى ئىگــە قىلىــش، ئۈنۈمىن
ســۆزلەر«،»ماقال تەمســىللەر«، »خەلــق ناخشــلىرى«، »لەتىپە-چاقچاقــالر« ۋە شــۇنىڭدەك 
ئاپتــۇرى ۋە تەۋەلىكــى ئېنىــق بىرســىگە ئائىــت بولمىغــان ياكــى شــەخىس&لەر ئۇنــى مېنىــڭ 
دەپ ئوچــۇق داۋا قىاللمايدىغــان مەزمۇنالرنــى مونتــاژ قىلىــپ، ئىشــىغا يارايدىغــان شــەكىلدە 
ــىپ  ــىگە ئەگىش ــڭ ئۆتۈش ــەرەپ ۋاقىتنى ــى ت ــى تارقاتقۇچ ــل »مەزمۇنالر«ن ــدۇ. بۇخى پايدىلىنى
ــك  ــرى بەلگىلى ــى ۋە تەس ــڭ مەزمۇن ــۇ »مەزمۇنالر«نى ــا ئ ــدۇ، ئەمم ــۈپ كىتى ــتىن كۆتۈرۈل ئەس

ــدۇ. ــدا ســاقلىنىپ قالى نىســبەتتە ئاممىنىــڭ ئېڭى
كۈلــرەڭ تەشــىۋىقاتنىڭ يەنــە بىــر خاراكتىېــرى ئوبيېكتالرنــى راســىت-يالغان ئارىســىدا 
شــۈبىھكە ســېلىپ قويۇشــتۇر. »خــەۋەر« ياكــى تەشــۋىقاتالرنى كۆرگــەن، ئۇنىــڭ تەســىرىگە 
ئۇچرىغــان كىشــىلەر مەزكــۇر ھادىســە توغرىســىدا باشــقىچە)بەلكى ھەقىقىــي( مەلۇماتالرغــا ئىگــە 
بولغــان چاغالردىمــۇ يەنىــال تۇنجــى قىتىملىــق »خەۋەر«نىــڭ تەســىرىدىن ئاســانلىقچە قۇتۇلۇپ 
كىتەلمەيــدۇ. ئىككىنچــى قىتىملىــق مەلۇماتقىمــۇ گۇمانىــي نــەزەردە قارايــدۇ. چۈنكــى كۈلــرەڭ 
ــەندۈرۈش  ــدۇ، ئىش ــەن تەييارلىنى ــا ئاتاي ــك بولغاچق ــرەك غەرەزلى ــەتتىن بەك ــۋىقات مەقس تەش



كۈچىگــە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىلىــدۇ. ئىشــلىتىلگەن ســۆز-ئىبارىلەر دائىــم بىــر بىــرى بىلەن 
زىددىيەتلىــك بولىــدۇ. تەشــۋىقات ئىگىــدارى بىــر قارىســا راســىت ســۆزلەۋەتقاندەك بىــر قارىســا 
ــن  ــن كىيى ــى چىققاندى ــاي ۋىرۇس ــىلەن، خىت ــدۇ.  مەس ــدەك كۆرىنى ــى بۇرمىالۋاتقان ھەقىقەتن
خەلقئــارادا ھەرخىــل ئاتاشــالر پەيــدا بولــدى؛ خىتــاي ئىشــغالىدىكى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــلۇق  ــىمان ۋىرۇس ــپ تاجىس ــە قىلى ــى تەرجىم ــە نامن ــتىلىرى خىتايچ ــارات ۋاس ــە ئاخب ئۇيغۇرچ
ئۆپكــە ياللۇغــى يۇقۇمــى دەپ ئىشــلەتتى، خىلــى كــۆپ دۆلەتلــەر تاجىســىمان ۋىرۇســنىڭ 
التىنچــە ئاتىلىشــى بولغــان كورۇنــا ۋىرۇســى )CoronaVirus( ئاتالغۇســىنى قولالنــدى. ئامېرىــكا 
پىرېزىدېنتــى تىرامىــپ ۋىرۇســىنىڭ مەنبەســى خىتــاي بولغاچقــا بۇنــى خىتــاي ۋىرۇســى دەپ 
ئاتايمىــز دېگــەن قارىشــىنى قىســقا ۋاقىــت ئىلگىــرى ســۈرۈپ تــۇردى؛ بۇنىڭغا قارشــى خىتاينىڭ 
ئاخبــارات ۋاســتىلىرى دەل ۋاقتىــدا ھەرىكەتكــە ئۆتتــى، ئەممــا ئاۋامنى تېخىمۇ شــۈبىھكە ســېلىپ 
قويىدىغــان ئىبارىلــەر خىتــاي ۋە خىتايغــا يانــداش مېدىياالرنى قاپلىدى: »يۇقــۇم ئالدى بىلەن 
ــۈن  ــە، پۈت ــن. نۆۋەتت ــان بولۇشــى ناتايى ــدا بولغ ــودا پەي ــن جۇڭگ ــدى، لېكى ــودا كۆرۈل جۇڭگ
دۇنيادىكــى يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ئۇنــى تىزگىنلــەش ساھەســىدىكى 
ئالىمــالر ۋىرۇســنىڭ مەنبەســىنى تەكشۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتىدۇ، ۋىرۇســنىڭ كېلىــش مەنبەســى 
ــا ئىتتىرىــپ  تېخــى ئېنىــق ئەمــەس، »جۇڭگــو ۋىرۇســى« دېگــەن بەلگــە ئارقىلىــق جۇڭگوغ
ــق  ــڭ خەل ــۇ خىتاينى ــتۇر.18 ب ــپ قويۇش ــا زورالپ ئارتى ــى جۇڭگوغ ــال جىنايەتن ــۇش پەقەت قوي
تورىــدا تارقالغــان خەۋەرنىــڭ قىســقىچە مەزمۇنــى بولــۇپ، خىتــاي دائىرلىــرى بــۇ پۇرســەتتىن 

پايدىلىنىــپ دۇنيــا جامائەتچىلىكىنىــڭ ئېڭىــدا شــۈبىھ ئۇرۇغــى تىكمەكچــى بولــدى.
كۈلــرەڭ تەشــۋىقاتتا تەشــىۋىقات ئىگىــدارى شــەخىس ياكــى تەرەپلــەر رەقىــپ تەرەپنىــڭ 
ئوبزارىنــى چۈشــۈرۈش، ئۇالرنــى پاسســىپ ئەھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇش، رەقىــپ تــەرەپ ياكــى 
نىشــان قىلىنغــان ئاممىنىــڭ زېھىنلىرىنــى تۇترۇقســىز ئىشــالرغا بەنــت قىــپ قويــۇش قاتارلىــق 
پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بارىــدۇ. قارشــى تەرەپنىــڭ مىللىــي، دىنىــى تۇيغۇلىرىــدا كۈچۈمســىنىش 
ــڭ  ــدۇرۇش، قارشــى تەرەپنى ــس قىل ــۇس ھې ــش، تارىخــى ۋە ئەنئەنىســىدىن نوم ــدا قىلى پەي
رەھبەرلىرىنىــڭ، يىتەكچىلىرىنىــڭ ئوبرازىنــى چۈشــۈرۈش، ئىناۋىتىگــە داغ قوندۇرۇش، قارشــى 
تەرەپ لىدىرلىرىنى ئۆز خەلقى نەزىرىدە قىممەتسىزلەشتۈرۈشــقا ھەرىكەت قىلىدۇ. بۇ تاكتىكىدا 
ــي  ــىزلىكلىرى، ئىجتىمائى ــىي يىتەرس ــىيەتلىرى، شەخس ــەزى شەخس ــڭ ب ــۇر ئوبىيكتالرنى مەزك
ــا قىلىنىــپ تۇيدۇرمــاي كۆپتۈرۈلىــدۇ. مەنبــە، مەقســەت نائېنىــق بولســىمۇ  ناقىســلىقلىرى تۇتق
ــا قايمۇقتــۇرۇش ئاســانغا توختايــدۇ.  مەزمــۇن »راســىتتەك« ئەكىــس ئەتتۈرىلىۋاتقــان بولغاچق
مەســىلەن خىتاينىــڭ سىياســىي كۈلتۈرىــدە »مەندىــن بولمىغانــالر تەھدىــت« چۈشەنچىســى 
بــار. خىتــاي بــۇ چۈشــەنچىگە ئاساســەن ئۇيغۇرالرنــى خىتــاي تېلېۋىزورلىرىدا ئوغــرى، قاراقچى، 
تېرۇرچــى قىلىــپ ئوبرازسىزالشــتۇرۇپ كەلــدى. خەلقئاراغــا شــۇنداق تونۇتــۇش ئۈچــۈن نامســىز 
تەشــۋىقاتچىلىرىنى ئىشــقا ســالدى ســېلىۋاتىدۇ.  »تېرۇرچــى«  لىقنىــڭ بەلگىســىنى ئىســالمىي 
تــۈس بىلــەن باغلىــدى. ھەتتــا خىتــاي تاراتقۇلىــرى ۋە تەرجىمىنــى ئاســاس قىلىدىغــان 
ــر  ــرى تەكبى ــپ بېرىشــتىن ئىلگى ــى ئېلى ــۇق ھەرىكىت ــالر تېرۇرل ئۇيغۇرچــە ئاخباراتالر»تېرۇرچى
ــۇزۇن  ــدۇ، ئ ــدۇ، ســاقال قويىۋالى ــا قىلى ــۇڭالردا دۇئ ــدا بۇل ــدۇ، دال ــدۇ، ســەجىدە قىلى توۋالي
كىيىــم كىيىۋالىــدۇ«،دەپ كــەڭ كۆلەمــدە تەشــۋىق قىلــدى ۋە بــۇ ئەھۋالالرغــا نىســبەتەن 
ھۇشــىيار بولــۇش ھەققىــدە ئاگاھالندۇرۇلدى. بۇنىڭ تەســىرىدە قىســمەن ئۇيغۇرالردا ئىســالمىي 
ئەنئەنىگــە بەكــرەك ئەھمىيــەت بېرىدىغان ئۇيغۇر مۇســۇلمانلىرىدىن ياتســىراش، قورقۇش، ئۆچ 
كــۆرۈش، يەكلــەش قاتارلىــق پىســىخكىلىق ئىنكاســالر پەيــدا بولــدى. خىتاي كومپارتىيەســىنىڭ 
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يۇقىــرى بېســىملىق سىياســەتلىرىنىڭ مەنبەســىنى دۈشــمەندىن ئەمــەس ئــۆز قىرىنداشــلىرىدىن 
كۆرىدىغــان كەيپىيــات شــەكىللەندى. بىرقىســىم چــوڭالر بالىلىرىنــى ۋەزىيەتكــە مــاس، 
ســۇنىڭ ئېقىشــىغا قــاراپ ياشاشــقا دەۋەت قىلســا، يەنــە بىرقىســىم چــوڭالردا ئىســالمىي تۈســتە 
كىينگەنلەرگــە قارىتــا ســوغۇق مۇئامىلــە قىلىــش، ئاممىــۋى ســورۇنالردا يانتــۇ قــاراش قاتارلىــق 
ئىجتىمائىــي بېســىم قىلىــش ھادىســىلىرى كۆرۈلــدى. 2012-يىلىدىــن باشــالپ)ئۇ چاغــدا 
تېخــى ئــۇزۇن كىيىــم. ھىجــاپ، ســاقال رەســمىي چەكلەنمىگــەن( »ھۆكۈمــەت« ئورگانلىرىــدا، 
ــەت  ــاقاللىقالرغا مۇالزىم ــق ۋە س ــەت مەركەزلىرىدە»ھىجابلى ــۋى مۇالزىم ــىي ئاممى ــا شەخس ھەتت
قىلىنمايــدۇ« دېگــەن چاپالنمىــالر كۆپەيــدى. بــەزى كوچــا ئاپتۇبۇســلىرى ۋە ئــاز ســاندا 
تاكســىچىالرمۇ بــۇ چاپالنمىالرنىــڭ روھىنــى جــارى قىلــدۇردى. نەتىجىــدە بىــر قىســىم ئۇيغــۇرالر 
جەمىئىيەتتــە يەكلىنىشــىتىن ئەنســىرەپ مەزكــۇر قىممەتلىرىدىــن ئۆزلىكىدىــن ۋاز كەچتــى. 
بــۇ رەزىــل تەشــۋىقاتتا تەشــۋىقاتنىڭ مەزمۇنىدىــال ئۇيغــۇرالر ئوبيېكــت قىلىنىــپ قالماســتىن ، 
نىشــان قىلىنغــان ئاممىمــۇ ئۇيغــۇرالر بولغــان. خىتــاي بىــر تەرەپتىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوبرازىنــى 
چۈشــۈرۈپ، خىتــاي خەلقــى قاتارلىــق باشــقا مىللەتلەرگــە ســەت كۆرسەتســە، يەنــە بىــر بىــر 
ــال قىلىشــقا تىرىشــتى.  ــى پــەس كۆرىدىغــان پســىخىكىغا مۇپتى ــن ئۇيغــۇرالر ئۇيغۇرالرن تەرەپتى
يەنــە بىــر تەرەپتىــن مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنــى تەكىتلــەپ بــار كۈچــى بىلــەن»56 مىللــەت بىــر 

ئائىلــە كىشــىلىرى« دەپ داۋراڭ ســېلىپ خەلقئارانــى ئىشــەندۈرمەكچى بولــدى.
»دۈشــمەن دۆلەتلەرنىــڭ مۇنــەۋۋەر نەرســىلىرىنى)خەلقنىڭ( نەزىرىدىــن چۈشــۈرۈڭالر؛ 
ئۇالرنىــڭ لىدىرلىرىنىــڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى خۈنۈكلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق خەلقنــى ئــۆز 
ــىلەر  ــىز كىش ــىز ۋە ئەخالقس ــۈرۈڭالر. ۋىجدانس ــا كەلت ــان ھالغ ــى ياراتمايدىغ لىدىرلىرىن
بىلــەن ھەمكارلىشــىپ پايدىلىنىــڭالر. دۈشــمەن خەلــق ئىچىدىكــى ئىتتىپاقســىزلىق ۋە 

جىــدەل- ماجراالرنــى ئاۋۇتــۇڭالر. ئۇالرنىــڭ ئەنئەنىلىرىنــى ھەجىۋىيلەشــتۈرۈڭالر.«
ئائىــت. يۇقارقــى  ئابــزاس ســۈنزىنىڭ ھەربىــي دەســتۇرىنىڭ مەزمۇنىغــا  يۇقارقــى 
»تەۋسىيە«لەردىن گەرچە ئوچۇق تەشۋىقات ئاتالغۇسى چىقمىسىمۇ مەزمۇن ۋە »تەۋسىيە«نىڭ 
خاراكتېــرى تەشــۋىقاتنى ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ تۇرۇپتــۇ. خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ يۇقارقــى 
ــر تەتبىقالۋاتقانلىقىمــۇ ســىر ئەمــەس. مەســىلەن، 1949-يىلىدىــن  »تەۋســىيە«لەرنى بىرمۇبى
كىيىــن خىتــاي تاجاۋۇزچىلىــرى چوڭ ســەكرەپ ئىلگىرلەش، كونىلىققا زەربە بېرىش شــۇئارلىرى 
ــۈل  ــى ك ــۋى قىممەتلىرىن ــي ۋە مەنى ــۇن ماددى ــڭ نۇرغ ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــتىدا ش ئاس
قىلــدى. يولباشــچىلىرىنى، يىتەكچىلىرىنــى، ئىلىم-ئەھلىلىرىنــى، بايلىرىنى يــا ئۆلتۈردى ياكى 
زىندانــالردا نابــۇت قىلــدى. ئىــززەت- ھۆرمىتىنــى دەپســەندە قىلــدى. ئۇالرنىــڭ رەھبەرلىرىنــى 
ــالردا ئىشــەككە  ــالپ كوچا-كوي ــدا قارى ــاي پومشــىك ناملىرى پانتۈركىســت، پانئىسالمىســت، ب
تەتــۈر مىنــدۈرۈپ ســازايە قىلــدى. بۇالرنــى قىلىــش ئارقىلىــق خەلقنىــڭ روھىنى چۈشــۈرمەكچى، 
كومپارتىيە»ئــەڭ ياخشــى« دېگۈزمەكچــى بولۇشــتى. بــۇ رەزىــل ئىشــالرنىڭ ھەممىنــى خىتايــالر 
بىۋاســتە ئەمــەس مىللىــي، دىنىــي، ئەخالقىــي تۇيغۇالردىــن يوقســۇل »ئۇيغۇرالر«نىــڭ قولــى 
ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــۇردى. مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى جەريانىدىكــى كومۇنانىــڭ جەبىــر-
جاپالىرىنــى ئۇيغــۇر خەلقى»ئۇيغۇرالر«نىــڭ قولــى ئارقىلىــق تېتىــدى. ئېزىلگۈچىنىــڭ ئېڭىــدا 
ئەزگۈچىلــەر بىۋاســتە كومپارتىيــە ئەمــەس، كومپارتىيەنىــڭ چاپارمىنــى بولمىــش »ئۇيغــۇرالر« 
قىــپ قالــدى. ھەتتــا »مەركەزنىڭ سىياســەتلىرى ياخشــى ئىكەن؛ مۇشــۇ ئۆزىمىزنىڭ ئادەملىرى 
قىلىدىكــەن بارچــە ناچارلىقنــى«، دەپ ئۈلگــۈردى. خەلقنىــڭ ئېڭىــدا ئۆزىمىزنىــڭ ئادەملىــرى 
ناچاركــەن، دېگــەن ئــوي سىڭىشــىپ بولغانــدا، بىر-بىرىگــە بولغــان ئىشــەنچ سۇسلىشــىپ، 
مىللىــي يىمىرىلىــش خىلــى چوڭقــۇرالپ بولغانــدا خىتــاي كومپاتىيەســى قايتىدىــن پەدىســىنى 



ئۆزگەرتىــپ »ســاخاۋەتچى« ســۈپىتىدە ئىنتىزامغــا خىالپلىــق قىلغــان »رەھبەرلىرىنــى« جازاالپ 
بېرىــپ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ كۆڭلىنــى ئۇتماقچــى بولــدى. ئۆزىنىــڭ يىرىنــى ئۆزىگــە 
تەقســىملەپ بېرىش ئارقىلىق ئاڭســز كىشــىلەرنىڭ»كومپارتىيە ياخشــى«،»كومپارتىيە بولمىغان 
بولســا بۈگۈنكىــدەك راھەت-پاراغەتلىــك كۈنىمىــز بولمايىتتــى« دىگــۈزۈش مەقســىتىگە يەتتــى. 
يۇقارقــى جەريانــالر ئاممىــۋى يىغىلىــش، مەجلىــس، لىكىســيە بېرىــش، سىياســىي ئۈگىنىــش 
ــۈش  ــش ۋە يەتكۈزۈل ــلىق تارقىلى ــۋىقاتنىڭ ئاساس ــدى تەش ــدى. ئەم ــپ بېرىل ــەكلىدە ئېلى ش
ۋاســتىلرىدىن بىــرى بولغــان ئاممىــۋى ئاخبــارات ۋاســتىلىرىغا نــەزەر ســالىدىغان بولســاق، بــۇ 

جەريانالرنىــڭ تېخىمــۇ ئۇســتىلىق بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغانلىقىنــى ھېــس قىالاليمىــز.
بــۇ ھەقتــە ۋەتەندىكــى زىيالىيالرمــۇ خىلــى كــۆپ قەلــەم تەۋرەتكــەن. بولۇپمــۇ، ئۇيغــۇر 
ئاخبــارات ساھەســى، كىنوچىلىــق ساھەســىنىڭ تەرجىمانلىــق مۇالزىمىتــى سۇپىســىغا ئايلىنىــپ 
قالغانلىقىنــى، بــۇ ئارقىلىــق ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مەنىۋىيتىگــە يــات، كۈلتۈرىگــە ناتۇنــۇش 
ــان.  ــت قىلغ ــتىلىق تەنقى ــى ۋاس ــلۇبلىرىنىڭ تىڭىلغانلىقىن ــۇش ئۇس ــتىل ۋە تۇرم ــان ئىس بولغ
ــۇ  ــدا ب ــق كىتابى ــى ناملى ــە مەدەنىيىت ــۇرالردا كىنو-تېلېۋىزىي ــڭ ئۇيغ ــۇن ئۆزىنى ــال تۇرس ئىقب

ــە مۇنۇالرنــى دېگــەن: ھەقت
ــى دېمەكچــى(  ــر قىســىم ئەدەبىيات-ســەنئەت خادىملىرىدا)خىتايالرن ــاز ســاندىكى بى ئ
بويىچــە  ئــۆز خاھىشــى  ۋە خاھىشــىنى  ئۆرپ-ئادىتــى  مىللەتلەرنىــڭ  ئاز-ســانلىق 
بۇرمىاليدىغــان، كەمســىتىدىغان،  چۆكۈرىدىغــان ھەتتــا ئاشــكارا مەســخىرە قىلىدىغــان 
ناچــار ئىســتىل ۋە  خاھىــش  بىــر قــەدەر گەۋدىلىــك ســاقلىنىپ كەلــدى. ئــۇالر 
»شــىنجاڭ«نىڭ كىنو-تېلېۋىزىيــە ئىجادىيىتىــدە ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ  قــاالق، 
نــادان، ئاڭســىزلىقىنى  كۆپتــۈرۈپ ياكــى پــەردازالپ بــۇ خەلىقنىــڭ ئۆزىدىكــى كــۈچ-
ــى  ــەت ئەنئەنىس ــلىدىكى مەدەنىي ــچانلىقنى، ئەس ــەت ۋە تىرىش ــۇدرەت، ئەقىل-پاراس ق
ــان  ــا ئالمايدىغ ــال تىلغ ــى زادى ــى ۋە رولىن ــي كۈچ ــلىرىنىڭ ھاياتى ــك قاراش ۋە گۈزەللى
ئېغىــر يىتەرســىزلىكلەرگە يــول قويــدى. كىنو-تېلېۋىزىيــەدە مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنــى 
گەۋدىلەندۈرۈشــكە ئۆلــۈك ئۇرۇنغاچقــا، بــۇ ئەھــۋال كىنو-تېلېۋىزىيەنىــڭ بەدىئىــي 
قىممىتىنــى چۈشــۈرۈپ، ئۇنــى تەســىرلەندۈرۈش ۋە روھالنــدۇرۇش كۈچــى يــوق قــۇرۇق 
تەشــۋىقاتقان ئايالنــدۇرۇپ قويغاندىــن تاشــقىرى مىللىــي ئۆرپ-ئــادەت ۋە ئېســىتېتىك 
ــۈك نارازىلىقىنــى قوزغىــدى.«  ئاالھىدىلىكنــى بۇرمىالشــقا  نىســبەتەن ئاممىنىــڭ كۈچل
» 90-يىلالردىــن كىيىنكــى ئۇيغــۇر كىنوچىلىقىــدا بىــر پۈتــۈن  چىچىالڭغۇلــۇق، 
ســۈنئىيلىك،  دوگمىچىلىــق، مەدھىيەۋازلىــق،  ســاختا ھېسســىيات،  پۈچــەك ئىدىيــە 
ــەت(19 ــۇن، 48،2005-ب ــال تۇرس ــەدەر گەۋدىلەندى«)ئىقب ــالر  بىرق ــق خاھىش قاتارلى
مەســىلەن، كــۆپ قىســىملىق تېلېزىيــە تىياتىــرى »ئانارخــان«دا شــەرقىي تۈركىســتان 
ئىشــغال قىلىنىشــتىن ئىلگىرىكــى ئىككــى يــاش ئانارخــان بىلــەن قۇرباننىــڭ مۇھەببــەت 
ھېكايىســىنى بــاش تېمــا قىلىــش ئارقىلىــق ئەينــى دەۋىرنىــڭ سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي 
»رېئاللىقىنــى« يورۇتماقچــى بولغــان. ئەممــا بــۇ كىنونىــڭ رېژىسســۇر ۋە سىنارىســتلىرى خىتــاي 
بولغاچقــا ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي، دىنىــي قىممــەت قاراشــلىرىنى زور دەرىجىــدە مەســخىرە 
قىلغــان. ئانارخــان بىلــەن قۇرباننىــڭ تــوي قىاللماســلىقىنى ئــۇ دەۋىرنىــڭ بايلىرىغــا دۆڭگەش 
ئارقىلىــق كومپارتىيەنىــڭ »بــاي پومشــىكالرنى يوقىتىــش« سىياســىتىنى ئاقلىماقچــى بولغــان. 

19   ئىقبال تۇرسۇن،  ئۇيغۇرالردا كىنۇ-تېلېۋىزىيە مەدەنىيىتى ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى 2005، 42-

بەت 



كومپارتىيە »شــىنجاڭ«غا كەلمىگەن بولســا ئانارخان ۋە قۇرباندەك مىڭلىغان ياشــالرنىڭ بايالر 
تەرىپىدىــن ئازاپ-ئوقۇبەتكــە دۇچــار بولــۇپ مۇرادلىرىغــا يىتەلمەيدىغانلىقــى، كومپارتىيەنىــڭ 
»ئازادلىق«ئېلىــپ كەلگەنلىكىنــى كۆرۈرمەنلەرگــە ھېــس قىلدۇرۇشــقا تىرىشــقان. قۇرباننىــڭ 
كومپارتىيــە ئەســكەرلىرىنى يۇرتقــا باشــالپ كىرىشــى، ئەســكەرالر كەلگەنــدە ئاممىنىــڭ ئىككــى 
ــش«  ــى ئېلى ــى »قارش ــۇرۇپ ئۇالرن ــپ ت ــم قىلى ــپ، تازى ــىنى ئىگى ــۇپ بېش ــەپ بول ــار س قات
كۆرۈنۈشــى ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي قىممــەت ئۆلچەملىرىنــى ئېغىــر دەرىجىــدە ئاياغ ئاســتا قىلغان. 
بۇنىڭــدا شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە »بــۇ بەختىيــار تۇرمۇشــنى ســىلەرگە كومپارتىيــە ئاتــا 
قىلغــان« دېمەكچــى بولغانلىقــى چىقىــپ تۇرىــدۇ. يەنــە بىــر تەرەپتىــن مەزكــۇر تېلېۋىزىيــە-
تىياتىرىنىــڭ خىتايچــە تەرجىمــە قىلىنىــپ پۈتــۈن خىتــاي مىقياســىدا قويۇلۇشــى خىتــاي 
خەلقىــدە ئۆزلىرىنــى »ئۇيغۇرالرنىــڭ شاپائەتچىســى« دەك تۇيغۇغــا كەلتــۈرۈپ، مىللىــي، 
مەنىــۋى ئۈســتۈنلۈك تۇيغۇســىغا ئىگــە قىلــدۇرۇش مەقســىتىگە خىزمــەت قىلدۇرۇلغــان. گەرچــە 
بــۇ تېلېۋىزىيە-تىياتىــرى تۈپەيلــى 2013-يىلــى ئۈندىــدار قاتارلىــق ئىجتىمائىي تور ســۇپىلىرىدا 
خىلــى كەســكىن مۇنازىــرە ۋە تەنقىتلــەر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، ياشــالر ئارىســىدا مۇئەييــەن تونۇش 
پەيــدا بولغــان بولســىمۇ، كۆپســانلىقالر مەزكــۇر تېلېزىيە-تىياتىرىنىــڭ كۈلــرەڭ كۆلەڭگىســىدە 

قىــپ قالــدى. 
كۆرۈرمەنلــەر ئارتىســالرنىڭ ھېسســىياتىغا جــۆر بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ تەپەككۇرىــدا رېئــال 
ئەمەلىيەتكــە مۇئامىلــە قىلىــدۇ. مەســىلىنىڭ مەنبەســىنى دۈشــمەندىن ئەمــەس، ئۆزىدىــن، ئــۆز 
خەلقىدىــن ئىزدەيــدۇ. تىياتىردىكــى ئۇســتىلىق بىلــەن الھىيەلەنگــەن مۇرەككــەپ توقۇنۇشــالر 
كىشــىلەرنى پۈتۈنلــەي شــۇ دەۋىردىكىلەرنىــڭ، كۆرۈنۈشــتىكىلەرنىڭ كاللىســى قىلىــش ئۈچــۈن 

خىزمــەت قىلىــدۇ.
ــت  ــە ئائى ــڭ كۈلتۈرىگ ــر مىللەتنى ــپ ساھەســى بى ــەن مائارى ــارات ۋاســتىلىرى بىل  ئاخب
ــۇپ  ــاھە بول ــاقاليدىغان س ــىزلىكىنى س ــان ۋە ئۈزۈكس ــى يايىدىغ ــىل قىممەتلىرىن ــق ئېس بارلى
دىــن،  تارىــخ،  مىللەتنىــڭ  ئېســىدە  ئاممىــۋى  ئەۋالتالرنىــڭ  كەلگۈســى  ھېســاپلىنىدۇ. 
مەدەنىيــەت، ئۆرپ-ئــادەت، ڧولكلــور قاتارلىــق مەنىۋىيەتلىرىنــى تەربىيــەۋى خاراكتېرلىــك 
پروگىراممىــالر بولۇپمــۇ كىنو-تېلېۋىزىيەلــەر ئارقىلىــق جانالندۇرغىلــى بولۇشــتىن تاشــقىرى 
پروگىراممىالردىكــى بەدىئىيلىــك كىشــىلەردە مىللىــي روھ، مىللىــي غــۇرۇر ، مىللىــي ئۈســتۈنلۈك 
تۇيغۇســى، تەۋەلىــك تۇيغۇســى، قىسمەتداشــلىق تۇيغۇســى، ئورتــاق نىشــان تۇيغۇســى، 
ئورتــاق دۈشــمەن تۇيغۇســى يىتىلدۈرىــدۇ. بــۇ جەريــان ھــەم ياخشــى ۋە ھــەم يامــان غەرەزلــەر 
ئۈچــۈن ئوخشاشــال ئىناۋەتلىــك. خىتــاي تاجاۋۇزچىلىــرى بــۇ قورالنــى يەنــى كىنو-تېلېۋىزىيــەدە 
تەشــىۋىقات ئېلىــپ بېرىشــتا خىلىــال ئۈنــۈم قازانــدى. خىتــاي خەلقىگــە نىســبەتەن ئېيتقانــدا، 
ئەپىيــۇن ئۇرۇشــى، ئىككــى دۇنيــا ئۇرۇشــى بــاش تېمــا قىلىنغــان كىنو-تىياتىــرالر ئارقىلىــق 
خەلقنىــڭ نەزىرىــدە ئورتــاق دۈشــمەن ياپــۇن، ئورتــاق دۈشــمەن ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە 
دېگەنــدەك ئاڭالرنــى شەكىللەندۈرۈشــكە ئۇرۇنــۇپ كەلــدى. شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ۋە 
باشــقا مۇســتەملىكە مىللەتلەرنــى ئــۆز كەچمىشــىنى ئۇنتــۇپ خىتــاي خەلقىگــە ئوخشــاش ئويغــا 
كەلتــۈرۈش مەقســىتىدە ئۇالرنىــڭ تىلىــدا خىتــاپ قىلىدىغــان ئاخبــارات ئورگانلىرىمــۇ پۈتۈنلــەي 

ــدى. ــەن تولدورۇل ــاۋارالر بىل ــان ســۈنئىي ت ــە قىلىنغ تەرجىم
كۈلــرەڭ تەشــۋىقاتنىڭ مودىللىرىنــى تېخىمــۇ ياخشــى ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــش ئۈچۈن 
تەتقىقاتچىــالر بــەزى ئاتالغۇالرنــى ئىشــلەتكەن ۋە شــۇخىل تەشــۋىقاتنىڭ ماھىيىتىنــى بــۇ 
ئاتالغۇالرغــا يىغىنچاقلىغــان. سىياســىىيالرنىڭ سىياســىي مەقســەتلىك تەشــۋىقاتلىرىدا كۆپــرەك 



 »fifthcolumn« ــەن ــرەڭ تەشــۋىقات مودېلىرىدىــن »Spin Doctor«  بىل ــان كۈل ئۇچرايدىغ
بــار.

Spin Doctor 
ســاڧىرىې»Political Dictationary«دېگــەن  ۋىللىيــام  1984-يىلــى  ئۇقۇمنــى  بــۇ   
ــرالر،  ــان»Doctor Spin« لىدى ــۆزدە تۇتۇلغ ــدا ك ــۇپ، ئۇقۇم ــان بول ــا قويغ ــدا ئوتتۇرىغ كىتابى
ئاخباراتچىالردىنمــۇ بەكــرەك يىراقنــى كۆرىدىغــان، چوڭقــۇر  ياكــى  سىياســىي ســەرخىلالر 
مەلۇماتقــا ئىگــە، مېدىيــا ۋە جامائــەت پىكرىنــى كونتــرۇل قىلىشــتا كەسپىيلەشــكەن بىر يۇشــۇرۇن 
گۇرۇپنــى كۆرســىتىدۇ )ئۆزگــەن ۋە بايراكتــار،  )2014:2  20 بــۇ ئۇقۇمنىــڭ ئىزنالىــرى كۈلــرەڭ 
ــە  ــۇم تۈركچــە »hakikat kurguculuğu« دەپ تەرجىم ــدۇ. ئۇق ــۆپ ئۇچراي ــەڭ ك تەشــۋىقاتتا ئ
قىلىنغــان بولــۇپ )پىچاقچــى 2016:120(21، بۇنىڭغــا ئاساســەن ئۇيغۇرتىلىغــا »ھەقىقــەت 
مونتاژلىقــى« ياكــى »ھەقىقــەت اليىھەچىلىكــى« دەپ تەرجىمــە قىلىــش مۇمكىــن. بــۇ تەشــۋىقات 
مودېلىــدا تەشــۋىقاتنىڭ ئاساســلىق ۋاستىســى مېدىيــا بولــۇپ، تەشــۋىقات مەزمۇنــى نىشــان 
مــاس ئۇســلۇپتا اليىھەلىنىــدۇ.  ئاممىنىــڭ قىزىقىشــى، ئىســتىكى ۋە خاھىشــىغا  قىلىنغــان 
ئاممىنىــڭ مەيىللىككىگــە قارىتــا دولقــۇن كۆتۈرىلىــدۇ. ئاممــا ھېــس قىاللمايدىغــان، ئەممــا 
ــەر«  ــان »ھەقىقەتل ــەكىلدە تەييارالنغ ــان ش ــالرغا چۆمدۈرىدىغ ــن ھېس ــەك قىزغى ــى ئوتت ئاممىن
ئاممــا ئــەڭ ئىھتىياجلىــق، ئــەڭ ئــارزۇ قىلىدىغــان يۆنىلىشــتىن ئۇالرنىــڭ ئېڭىغــا ســىڭدۈرۈلىدۇ. 
ــن  ــم تەرىپىدى ــڭ زادى كى ــەن ئۇچۇرنى ــۇپ، كۆرۈرم ــرە بول ــە خى ــۋىقاتتىمۇ مەنب ــل تەش ــۇ خى ب
بېرىلىۋاتقانلىقىنــى بىلەلمەيدۇ)بۇنــى بىلىــش قوبــۇل قىلغۇچىالردىكــى ئــاڭ ۋە مەســىلىنىڭ 
ماھىيىتىگــە قىزىقىدىغانالرنىــڭ ئاكتىپچانلىقىغــا باغلىــق(، ئەممــا ئۇچۇرنىــڭ مەقســىتىگە قــاراپ 
ئاڭلىــق ياكــى ئاڭســىز شــەكىلدە ئاقىــدۇ. بــۇ ئۇســۇل كىنــو ۋە تېلېۋىزىيە-تىياتىرلىرىــدا كــۆپ 
قوللىنلىــدۇ. تەشــۋىقات ئىگىــدارى تەشــۋىق قىلماقچــى بولغــان ئوي-پىكىرىنــى نىشــانلىق 
جەمىئىيەتنىڭ پســىخولوگىيەلىك تەلپۈنىشــى، سوتســيولوگىيەلىك ئاساســى، ئاممىۋى خاھىشــى، 
ــى  ــەت مونتاژلىق ــدۇ. ھەقىق ــۇرۇپ اليىھەلەي ــپ ت ــش قىلى ــى چىقى ــي ئۆرپ-ئادەتلىرىن ئىجتىمائى
بىلــەن سىياســىي تەشــۋىقات ئېلىــپ بارىدىغــان ھادىســەلەر غــەرب قىممــەت قارىشــىدىكى 
ــان  ــن بولغ ــبەتەن ئەركى ــى نىس ــا ساھەس ــەردە، مېدىي ــك تۈزۈمل ــك دېموكراتى ــۆپ پارتىيەلى ك
جەمىئىيەتلــەردە كــۆپ ئۇچرايــدۇ. خىتــاي بــۇ كاتېگورىيەگــە كىرمەيدىغــان بولغاچقــا، ئۇنىــڭ 
كىنو-تېلېۋىيەدىكــى تەشــۋىقاتلىرى بىۋاســتىلىق تۈســىگە ئىگــە. يەنــى دېمەكچــى بولغانلىرىنــى 
تومتاقــال ئوتتۇرىغــان قويــۇپ، ســۈنئىي قەھرىمــان ئوبرازىنــى بىردەمدىــال تىكلەيــدۇ. ئەلۋەتتــە 
بۇنىڭمــۇ تەســىر كۈچــى يــوق دېيىش ئاساسســىز. ئەمما غــەرب قىممەت قارىشــىدىكى دېموكراتىك 
دۆلەتلــەردە كىنو-تېلېۋىزىيــە ئارقىلىــق سىياســىي كۈچلــەر ئاۋامنىــڭ ئېڭىــدا ئۆزلىرىنــى ئەكىــس 
ئەتتۈرمەكچــى بولىــدۇ. كىنو-تىياتىرالردىكــى بــاش قەھرىمــان ئۇســتا سىياســەتچى، ئاجايىــپ 
ۋەتەنســۆيەر، مىللىتــى، خەلقــى ئۈچــۈن كېچە-كۈنــدۈز جاپالىــق كــۆرەش قىلىدىغــان، ئۇنىــڭ 
ــل  ــۇ خى ــدۇ. ب ــلۇپتا جانالندۇرۇلى ــان ئۇس ــۇپ كىتىدىغ ــران بول ــەت خانىۋەي ــىز دۆل سىياسىتىس
ــەن  ــى بىل ــى ۋەزىيىت ــڭ نۆۋەتتىك ــان جەمىئىيەتنى ــى بولغ ــى مۇخاتاب ــڭ تەرەققىيات ڧىلىملەرنى
پاراللېــل ئىلگىرلەيــدۇ. تىياتىــر ياكــى كىنــو پەقــەت بــاش پىرســۇناژنىڭ دانــا سىياســىتى بىلەنــال 
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مۇۋەپپەقىيــەت قازانغىلىقــى بولىدىغانلىقىدىــن ئىبــارەت »ھەقىقــەت« بىلــەن ئاياغلىشــىدۇ. 
بۇنىڭغــا تۈركىيــە كىنو-تېلېۋىزىيەلىــرى ئــەڭ مۇكەممــەل مىســال بوالاليــدۇ. تۈركىيــە پرېزىدېنتــى 
رەجــەپ تاييىــپ ئەردوغاننىــڭ نۇتــۇق تېكســىتلىرى بىلەن تۈركىيــە رادىيو-تېلېۋىزىيە ئىدارىســى 
ئوخشىشــىپ  دىيالۇگلىــرى  تېلېۋىزىيە-تىياتىرالرنىــڭ  تارىخىــي  بېرىلىۋاتقــان  دا   »TRT«
ــاھى  ــان 34-پادىش ــدە ئولتۇرغ ــاھلىق تەخىتى ــل پادىش ــڭ 33يى ــمانلې دۆلىتىنى ــدۇ. ئوس كىتى
PAYITAHT ABDÜL-« ــۋىرلەنگەن ــى تەس ــت ھايات ــق تەخى ــڭ 13 يىللى 2-ئابدۇلھەمىتنى
HAMİD« تىياتىرىنىــڭ ئــەر بــاش پىرســۇناژى بۇلەنىــت ئىنــال )تىياتىردىكــى ســۇلتان 
ئابدۇلھەمىدخــان(  نىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى دۈشــمەنلەرگە قارىتــا يۈرگۈزگــەن سىياســەتلىرى، 
تاشــقى كۈچلەرنىــڭ ئوســمانلې دۆلىتىگــە توختاۋىســىز ھۇجــۇم قىلىشــى، ئىچكــى مۇناپىقالرنىــڭ 
ھوقۇق-مەنســەپ ئۈچــۈن ئابدۇلھەمىدخانغــا ئاســىيلىق قىلىشــى، ئابدۇلھەمىدخاننىــڭ ھارمــاي-
تالمــاي، كېچىنــى كۈندۈزگــە ئــۇالپ دۆلىتــى ۋە مىللىتــى ئۈچــۈن تــەر تۆكۈشــى كىشــىلەرنىڭ 
ــەت  ــە دەل »ھەقىق ــەن بىرگ ــلىتىش بىل ــىنى ئەس ــدۇرۇش، كەچمىش ــى جانالن ــدا تارىخىن ئېڭى
مونتاجلىقــى« دىــن ئىبــارەت تەشــۋىقات مودېلىغــا خىزمــەت قىلىــدۇ. »ئوســمانلې ۋەيــران بولســا 
پۈتــۈن دۇنيــا ۋەيــران بولىــدۇ«، » ئىمــان بولســا ئامــال بــار«، » قەيــەردە بىــر مەزلــۇم بولســا 
ــەر تاييىــپ  ــدەك ئىپادىل ــا قۇزغــۇن لەشــكە«، دېگەن ــەت پاشــا، ي ــا دۆل ــەردە« »ي ــز شــۇ ي بى
ئەردوغاننىــڭ دائىــم تىلغــا ئالىدىغــان نۇتــۇق جۈملىلىــرى. بۇ ختاپــالر يۇقارقــى تىياتىردىمۇ كۆپ 
ئۇچرايــدۇ. ئارىالپ-ئارىــالپ تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ سىياســىتىگە ســەلبىي تەســىر كۆرســىتىدىغان 
ئىچكــى ۋە تاشــقى كۈچلەرگــە تىياتىــر ئارقىلىــق، ســۇلتاننىڭ تىلىــدا ســىگىنال بېرىــپ، ئۆزىنــى 
ئەســلىتىپ تۇرىــدۇ؛ مەســىلەن؛ تۈركىيەنىــڭ 61-60-نۆۋەتلىــك تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى، 
ــۆزى  ــۇ ئ ــەت داۋۇتئوغل ــتىرى ئەخم ــاش مىنىس ــە ب ــى تۈركىي ــرى ئارلىقىدىك 2016-2014-يىللى
مەنســۇپ بولــۇپ كېلىۋاتقــان، شــۇنداقال تۈركىيــەدە نۆۋەتتــە ھۆكۈمەت بولۇپ تۇرۇۋاتقــان ئادالەت 
ــن  ــە قۇرغاندى ــى پارتىي ــپ يېڭ ــتىپا بېرى ــن ئىس ــات پارتىيەســى )AK PARTI( دى ۋە تەرەققىي
ــا  ــەت داۋۇتئوغلۇغ ــرى »PAYITAHT ABDÜLHAMİD«دا ئەخم ــن، تېلېۋىزىيە-تىياتى كىيى
دارىتىلغــان ئىپادىلەرنىــڭ يــەر ئالغانلىقــى ئاخبــارات ۋاســتىلىرىنى قاپلىــدى؛ ئاخىرىــدا ئەخمــەت 
داۋۇتئوغلــۇ بــۇ مەســىلىگە ئىنــكاس قايتۇرۇشــقا مەجبۇر بولــدى؛ مەزكــۇر تېلېۋىزىيە-تىياتىرىنىڭ 
110-بۆلۈمىــدە، تارىخىتــا ئەخمــەت پاشــا ئىســىملىك بىــر ۋەزىرنىــڭ نام-مەنســەپ ئىشــتىياقىغا 
بېرىلىــپ كېتىــپ پادىشــاھقا خائىنلىــق قىلغانلىقــى ئاســاس تېمــا قىلىنغــان ئىــدى.22  بۇنىڭغــا 
جاۋابــەن ئەخمــەت داۋۇتۇغلىمــۇ ئۆزىنىــڭ ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ســەھىپىلىرىدە ۋە بــەزى يانــداش 
تاراتقــۇالردا ئۆزىنــى ئاقلىــدى: »تارىخىتــا ســۇلتان ئابدۇلھەمىتنىــڭ ئېغىزىدىــن چىقىشــى 
مۇمكىنچىلىكىمــۇ بولمىغــان ئىپادىلەرنــى مــاڭا دارىتىۋاتىدۇ...بىــز ســۇلتان ئابدۇلھەمىتنىــڭ 
مىراســلىرىنى ئــەڭ ياخشــى مۇھاپىــزەت قىلغــان كىشــىلەرمىز....«23 ئابدۇلھەمىدنىــڭ دانالىقــى، 
دۈشــمەنلەرگە قارشــى مەردانالىقى، كەســكىنلىكى پات-پات تاراتقۇالردا تاييىپ ئەردوغان بىلەن 
سىلىشــتۇرۇلىدۇ. ھەتتــا ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ســۇپىلىرىدا بىــز 100 يىــل بــۇرۇن ئابدۇلھەمىدخاننى 
يوقاتتــۇق، ئەمــدى تاييىــپ ئەردوغاننــى يوقاتميــز، دېگــەن غايىــۋى تۈســلۈك تىلەكلەرمــۇ كــۆپ 
ــى  ــر زىيارىتىن ــۇم بى ــڭ مەل ــڭ » TRT1«  نى ــپ ئەردوغاننى ــى تاييى ــۈن بۇالرن ــدۇ. پۈت ئۇچراي
PAYITAH- »قوبــۇل قىلغانــدا دېگــەن ســۆزى تېخىمــۇ كۈچكــە ئىگــە قىلىــدۇ. مۇخبىرنىــڭ 
TABDÜLHAMİD« نــى كۆرۈۋاتامســىز دېگــەن ســوئالىغا تاييىــپ ئەردوغــان مۇنــداق جــاۋاپ 
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بېرىــدۇ: ۋاقىــت چىقىرالىســامال كۆرىمــەن، ئەممــا ھەقىقــەت شــۇ؛ ئــۇ چاغدىكــى سىياســەتچىلەر، 
ــان  ــپ ئەردوغ ــرى ئالماشــتى«. تاييى ــەت ئاكتىيۇرلى ــۇ مەۋجــۇت؛ پەق ــەر ھازىرم دۈشــمەن كۈچل
بۇنــى دېيىــش ئارقىلىــق، يەنــى تىياتىرنــى ۋاســتە قىلىــش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ نەقــەدەر بۈيــۈك 
بىــر سىياســەتچى، نەقــەدەر ۋەتەنپــەرۋەر ئىكەنلىكىدىــن بىشــارەت بېرىۋاتىــدۇ. تىياتىــر مەزكــۇر 
قاراشــنى ئۇلغايتىــپ، كۆرۈرمەننــى قاتتىــق ھاياجانالندۇرىدىغــان ھېسســىي ۋەقەلىكلــەر ئارقىىــق 

مەقســەتلەر ئۈچــۈن خىزمــەت قىلماقتــا.
 ھەقىقــەت مونتاژلىقىنىــڭ يەنــە بىــر ئىپادىســى ئۆزىــدە يــوق ســۈپەتلەرنى رەڭلــەپ 
بولــۇپ  ھادىسىســى  قىلىــش  ســاقلىنىپ  پىتىــپ  شــۇ  ئېڭىــدا  قىلىنغۇچىالرنىــڭ  نىشــان 
ھېســاپلىنىدۇ. نۇرغــۇن دۆلــەت رەھبەرلىــرى كىچىــك بالىالرنــى ياخشــى كۆرىشى&ياخشــى 
كۆرمەســلىكى مۇمكىــن. پۇقراالرنــى ئارىــالپ ئــۇالر بىلــەن ھال-مــۇڭ بولۇشــقا ھېرســىمەن& ياكى 
ئەمــەس بولۇشــى مۇمكىــن. ئەممــا تېلېۋىــزۇر پروگىراممىلىرىــدا، قىســقا ڧىلىملــەردە، تەشــۋىقات 
پروگىراممىلىرىــدا رەھبەرلەرنىــڭ كىچىــك بالىالرنــى بــەك ياخشــى كۆرىدىغانلىقــى، پۇقراالرنــى 
ئۆزىنىــڭ بىــر تۇققىنىــدەك كۆرىدىغانلىقنــى ئەكىــس ئەتتۈرىدىغــان ســىن كۆرۈنۈشــلىرى، 
ــپ  ــەن سىلىشــتۇرما شــەكلىدە اليىھەلىنى ــەر بىل ــدۇ. رەقىــپ كۈچل ــرى يېڭىلىنىــپ تۇرى نۇتۇقلى
ئۈنۈمــى تېخىمــۇ ئاشــۇرىلىدۇ. ئېســتېتك اليىھەلــەر، كىشــىنىڭ يۈرىكىنــى ئېزىدىغــان مۇزىكىــالر، 
ــڭ تۆرىگــە جايالشــتۇرۇلماقچى  ــەر قەلىبلەرنى ــەن رەھبەرل ئەكىــس ســادالىق كىرىشــتۈرمىلەر بىل
ئەممــا  ھەقىقــەت.  بولۇشــى  رەھبەرلەرنىــڭ  ئىگــە  تۇيغۇالرغــا  ئىنســانىي  بۇخىــل  بولىــدۇ. 
مۇســتەبىت ھۆكۈمرانــالر ئــۇ خىــل ئىنســانىي تۇيغۇالردىــن يوقســۇل بولســىمۇ، مونتــاژ قىلىنغــان 
»مىھىر-مۇھەببەتلىــك« رەســىملەر شــۇنى ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ تۇرىــدۇ. بىــر پرېزىدېنــت ياكــى 
ــڭ  ــەن قوغدىغۇچىالرنى ــدى بىل ــا ئال ــى بولس ــە بارماقچ ــە زىيارەتك ــر يەرگ ــرى بى ــەت رەھبى دۆل
ئــۇ رايۇننــى باشــتىن-ئاياغ كۆزدىــن كەچــۈرۈپ چىقىدىغانلىقــى، نەچچــە ئــون ھەتتــا نەچچــە 
ــداق ئەھــۋال ۋە كۆرۈنۈشــنى  ــا ياقمايدىغــان ھەرقان ــۈز قوغدىغۇچىنىــڭ پرېزىدېنتنىــڭ دىتىغ ي
مەزكــۇر رايۇندىــن پااليدىغانلىقىنــى كــۆز ئالدىغــا كەلتۈرىدىغانــالر جىــق بولمىســا كېــرەك. 
بولۇپمــۇ رەھبەرلەرنىــڭ تەســىرلىك كۆرۈنىشــى، يۈرەكلەرنــى تىترىتىدىغــان نەچچــە جۈملــە 
ســۆزى ئۈچــۈن نەچچــە ئونلىغــان ســىنئالغۇنىڭ ئەتراپىــدا پىقىــراپ يۈرىدىغانلىقــى، 10ســائەت 
ئالغــان ســىندىن 10 مىنۇتلىقىنــى مونتــاژ قىلىــپ، ئاۋامغــا ســۇنىدىغانلىقىمۇ نۇرغــۇن كىشــىگە 
ــايالنغان  ــس س ــر رەئى ــن بى ــدا يېڭىدى ــىلەن، خىتاي ــن. مەس ــى مۇمكى ــىر بولۇش ــبەتەن س نىس
ھامــان يېڭىلىدىغــان بىــر تابلــو بــار؛ خىتــاي رەئىســلىرى 56 مىللەتكــە ۋەكىللىــك قىلىدىغــان 
ــۇ  ــتۇرىدۇ. ب ــا ئاس ــۈپ تام-تامالرغ ــىمگە چۈش ــپ رەس ــي ھىجىيى ــپ مەجبۇرى ــىنى يىغى 56 كىش
رەســىملەر »مــەن 56 مىللەتنىــڭ رەھبىــرى، مــەن ھەممىڭالرغــا ئادىــل، بــاراۋەر مۇئامىلــە 
قىلىمــەن« دېگــەن ئۇچۇرنــى بېرىــش ئۈچــۈن نەگــە بارســا كۆزگــە قادىلىــپ تۇرىــدۇ. خىتــاي 
رەئىســلىرىنىڭ قىزىــل گالىســتۇك تاقــاپ كىچىــك ئۆســمۈرلەر بىلــەن چۈشــكەن ســۈرىتى 
مەكتەپ-مەكتەپلەرنىــڭ كۆزگــە ئــەڭ تاشــلىنىپ تۇرىدىغــان ئورۇنلىرىغــا ئېســىلىدۇ. بالىالرنىــڭ 
يۇشــۇرۇن ئېڭىغــا دۆلــەت رەھبەرلىرىگــە بولغــان »مۇھەببەت«نــى يەرلەشــتۈرمەكچى بولىشــىدۇ. 
بــۇ تەشــۋىقات مودېلىنىــڭ مەقســىتى »خىتــاي رەئىســى« دېگــەن ھامــان بالىالرنىــڭ كاللىســىدا 
ئۆزىگــە ئوخشــاش گالىســتۇك تاقىۋالغــان دائىــم »كۈلۈمســىرەپ تۇرىدىغــان« ســىمانىڭ ئېســىگە 
ــاھ  ــارەت. ئەممــا خىتــاي رەئىســلىرىنىڭ مىليۇنلىغــان بىگۇن كېلىشــىگە ئاســاس سېلىشــتىن ئىب
ــى  ــاش نۇرىن ــۇ قۇي ــىقىدىكى ھامىلەلەرنىم ــڭ قورس ــا ئانىنى ــى، ھەتت ــى قىلغانلىق ــى قەتل بالىن
كــۆرۈش پۇرســىتىدىن مەھــرۇم قىلغانلىقىدىــن ئىبــارەت ھەقىقەتنــى بىلىدىغانــالر، ئوياليدىغانــالر 
كــۆپ بولماســلىقى مۇمكىــن. چۈنكــى ئــاق قەغەزلەرگــە گــۈزەل »شــىئىرالر« يېزىلىــپ بولغــان، 



ــا  ئۇنــى ئۆچۈرىۋەتســىمۇ داغلىــرى قىــپ قالىــدۇ. بۇخىــل مىســالالر ھەققىــدە ئويلىنىــش، ھەتت
بــۇ تەشــۋىقات مودېلىنىــڭ خەلقئارادىكــى ئىزنالىرىنــى تەتقىــق قىلىــش ۋە بۇنىڭغــا قارىتــا 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇســتەقىللىق كۆرەشــچىلىرى نېمىلەرنــى قىالاليــدۇ، دېگــەن ســوئالغا 

ــان ســوئال بولســۇن؟ ــۇرۇش ھەممىمىزگــە قالدۇرۇلغ ــاش قات ب

Fifthcolumn
 Fifthcolumn  نىــڭ ئۇيغۇرچــە مەنىســى بەشــىنچى قــول. بــۇ تەشــۋىقات مودېلىنىــڭ 
كىتىــدۇ.  ئوخشىشــىپ  بىلــەن  مونتاژلىقــى«  »ھەقىقــەت  جەريانىمــۇ  قىلىنىــش  ئىجــرا 
ئوخشــىمايدىغان يىــرى »بەشــىنچى قــول« مودېلىدىكــى جەريــان تېخىمــۇ يۇشــۇرۇن، كىشــىلىك 
ئەخالققــا زىــت قىلىمىشــالر تېخىمــۇ كــۆپ بولىــدۇ. »ھەقىقــەت مونتاژلىقــى« مودېلــى  ئاساســەن 
ــا  ــدا بولس ــول مودېلى ــدۇ  ۋە بەشــىنچى ق ــۇش ئۈچــۈن پايدىلىنى ــى ئۇت تۇيدۇرماســتىن كۆڭلىن
تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى تەشــۋىقات جەريانىــدا تېخىمــۇ ئىلگىرلىگــە ھالــدا ھــەم  ئۆزىنىــڭ »ئــەڭ 
ــى  ــان« تەرەپلىرىن ــەڭ يام ــڭ »ئ ــى تەرەپنى ــەم قارش ــتۇرىدۇ ھ ــى تونۇش ــى« تەرەپلىرىن ياخش
كۆپتۈرىــدۇ. قارشــى تەرەپنىــڭ ئىجابىــي تەرەپلىرىنــى ئامــال بــار ئوبرازسىزالشــتۇرىدۇ.  بــۇ خىــل 
ــن  ــان تەرىپىدى ــڭ يام ــر تەرەپنى ــە ئاشــكارلىنىدۇ، مەقســەت غۇۋاالشــتۇرۇلىدۇ. بى ــدا مەنب مودېل
جامائەتچىلىكنــى خــەۋەردار قىــپ قويۇۋاتامــدۇ ياكــى ئۆزىنىــڭ غــەرزى ئۈچــۈن قارشــى تەرەپنــى 
قەســتەن چۈشــۈرىۋاتامدۇ؟ بــۇ مودېلــدا خىتايــال ئەمــەس باشــقا دۆلــەت ياكــى تەرەپلەرمــۇ پائــال 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ. مىســال بېرىــش توغــرا كەلســە، ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مايېــك 
پومپيۇنىــڭ يېرىــم  مىنۇتلــۇق بىــر ســىن كۆرۈنۈشــى نۇرغــۇن دۆلەتلەرنىــڭ تاراتقۇلىرىنــى 
ــۇرۇن  ــەن ب ــدى: » م ــداق ئى ــى مۇن ــنىڭ مەزمۇن ــىن كۆرۈنۈش ــۇ س ــدى. ئ ــپ قىل ــە جەل ئۆزىگ
ئامېرىــكا ئىتىســخبارات ئورگىنــى )CIA( نىــڭ دېرىكتــۇرى ئىدىــم، بىــز يالغــان ئېيتتــۇق، بىــز 
ئالدىــدۇق، بىــز ئوغرىلىــق قىلــدۇق... مانــا بــۇ ئامېرىكىنىــڭ ئۈزلۈكســىز ئالغــا ئىلگىرىلىشــىنىڭ 
شــەرىپى« خىتــاي بۇنىڭغــا مەخســۇس پروگىراممــا ئىشــلەپمۇ ئۈلگــۈردى. خىتاينىــڭ دۆلەتلىــك 
ئاخبــارات مەركەزلىرىدىــن بىــرى بولغــان خەلــق گېزىتــى تورىــدا پومپىيۇنىــڭ يۇقارقــى ســۆزلىرى 
نەقىــل قىلىنىــپ، مۇشــۇنداق تەپتارتماســتىن يالغانچىلىــق، ئالدامچىلىــق قىلــدۇق دىيەلىگــەن 
دۆلەتنىــڭ سىياســىتىگە ئىشــەنگىلى بوالمــدۇ؟ دېگــەن ســوئالنى چۆرىــدەپ مۇالھىزەلەرنــى 
ــڭ ســۆزىدىن  ــى ئوبرازسىزالشــتۇرۇش ئۈچــۈن پومپيۇنى ــكا ۋە پومپىيۇن ــى.24  ئامېرى ياغدۇرىۋەتت
جانلىــق پايدىالنــدى. بــۇ مودېلنىــڭ بــەزى تەرەپلىــرى »تالالنغــان توغرا«الردىــن پايدىلىنىــپ 

خەۋەرچىلىــك قىلىشــقا ئوخشــىتىپ كىتىــدۇ. 
»بەشــىنچى قــول« تەشــۋىقات مودېلىنىــڭ يەنــە بىــر ئىپادىلىنىشــى بولســا، تەشــۋىقات 
ئىگىدارلىــرى تەشــۋىقات ئېلىــپ بارماقچــى بولغــان تــەرەپ ئىچىدىــن خىزمەتچــى ئېلىــپ ئــۆزى 
ــى  ــي ئەھۋالىن ــڭ ئومۇمى ــى تەرەپنى ــن قارش ــۆز ئىچىدى ــى ئ ــدۇ ياك ــەت قىلىدۇرى ــۈن خىزم ئۈچ
چۈشــىنىدىغان، قارشــى تــەرەپ بايقىيالمايدىغان)خەتىرىنــى( كىشــىلەرنى قارشــى تــەرەپ 
ــەت  ــر دۆل ــدارى بى ــۋىقات ئىگى ــدا تەش ــۋىقات مودېلى ــۇ تەش ــى، ب ــدۇ. يەن ــە ئەۋەتى جەمىئىيتگ
بولســا، ئۆزىگــە نىســبەتەن دۈشــمەن دەپ قارىلدىغــان دۆلەتنىــڭ پۇقرالىــرى ئارىســىدىن ئۆزىگــە 
ئىشــلەيدىغان تەشــۋىقاتچىالرنى تاپىــدۇ ياكــى ئۆزىنىــڭ تەشــۋىقاتچىلىرىدىن دۈشــمەن تەرەپنىڭ 
ئەھۋاللىرىغــا ۋاقىــپ كىشــىلەرنى خىزمەتكــە قويىــدۇ. بــۇ كىشــىلەرمۇ ســاياھەتچى، تىجارەتچــى 
شــەكلىدە مەۋجــۇت بولىــدۇ، قارشــى تەرەپنىــڭ دىققىتىنــى تارتىــپ قويماســلىق يەنــى ئۇچــۇر 
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مەنبەســىنىڭ)پەردە ئارقىدىكــى ئاكتىيۇرنىــڭ( ئاشــكارىلىنىپ قالماســلىقى بــۇ مودېلــدا ئاالھىــدە 
ــارات  ــى ئاخب ــال يۇقارق ــۇ يەنى ــۇ نۇقتىدىم ــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ب ــا بول ــان نۇقت ــار بېرىلىدىغ ئىتىب
ئورگانلىرىنــى مىســال كۆرســىتىش بىلــەن بىرگــە، خىتاينــى مەدھىيەلەيدىغــان ئىختىيــارى 
مۇخبىرالرنــى ۋە خىتــاي شــىركەتلىرى بىلــەن ھەمكارلىقــى بــار تېخىنىــكا شــىركەتلىرىنى 
 Voice(ــاۋازى ــكا ئ ــاق ســاراي  ئامېرى ــدۇ. مەســىلەن، 10-ئاپرىــل ئ كۆرســىتىپ ئۆتۈشــكە بولى
Of America( مېدىيــا قۇرۇلۇشــىنى خىتــاي ۋىرۇســى مەزگىلىــدە خىتاينىــڭ ۋىرۇســقا  قارشــى 
تەدبىرلىرىنــى ئاالھىــدە ماختــاپ تەشــۋىق قىلــدى، ئامېرىــكا ئــاۋازى  ئۆزىنىڭ ۋەتەنداشــلىرىنىڭ 
مەنپەئەتىگــە ئەمــەس، ئامېرىكانىــڭ دۈشــمەنلىرىنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خــەۋەر يېزىۋاتىــدۇ، 
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غــەرب قىممــەت قارىشــىدىكى دۆلەتلەردە)تۈركىيەنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ( بــۇ مودېــل 
رەقىــپ پارتىيەلــەر ئارىســىدا كــۆپ ئۇچرايــدۇ. پارتىيەلــەر رەقىــپ پارتىيەلەرنىــڭ نۇقســانلىرىنى، 
ــاپلىنىدىغان  ــك ھېس ــدە قىممەتلى ــڭ نەزىرى ــڭ قوللىغۇچىلىرىنى ــە رەھبەرلىرىنى ــپ پارتىي رەقى
ماددىــي ۋە مەنىــۋى بايلىقلىرىغــا قارىتــا قىــپ ســالغان ســەلبىي ســۆز- ھەرىكەتلىرىنــى كۆپتۈرۈپ 
خــۇددى ئۆزىنىــڭ ئــەڭ قىممەتلىــك نەرســىلىرىگە ھۇجــۇم قىلىنىۋاتقانــدەك ھېسســىي كەيپىياتتــا 
ــى  ــپ، رەقىپلەرن ــدا قىلى ــۇال پەي ــپ غۇلغ ــىغا يېيى ــرى ئارىس ــڭ قوللىغۇچىلى ــپ پارتىيەنى رەقى
ئوبرازىنــى چۈشــۈرۈش مەقســىتىگە يىتىــدۇ. بــۇ تەشــۋىقاتنى ئېلىــپ بارغۇچىالرنــى بەلكــى »قــوي 
تىرىســىگە ئورىنىۋالغــان تۈلكە«گــە ئوخشــىتىش مۇمكىــن.   بۇالرنىــڭ كىملىكــى، كىــم ئۈچــۈن 
خىزمــەت قىلىدىغانلىقــى نائېنىق بولســىمۇ تارقاتقــان ئۇچۇرلىرى پەۋقۇالددە تەســىر قوزغىيااليدۇ. 
نىشــان قىلىنغــان ئاممىنىــڭ كۈنتەرتىپىدىكــى، خاھىشــىدىكى مەســىللەرنى ئــەڭ ھېسســى، ئــەڭ 
ھاياجانالندۇرىغــان، ئــەڭ دىققــەت تارتىدىغــان ئۇســلۇپتا دۈشــمەن تەرەپ&دۆلەتنىــڭ خەلقــى 
ئارســىدا يايىــدۇ. بــۇ  مودېلغــا نورمىدىــن زىيــادە ئېســلىۋالغاندا بــەزى ئەخالقىــي ئۆلچەملەرمــۇ 

ئۇنتۇلــۇپ كىتىــدۇ ياكــى ئۇنتۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 
بەشــىنچى قــول مودېلىــدا تەشــۋىقات ئېلىــپ بارغۇچىــالر قارشــى تــەرەپ خەلقىنــى 
ئۆز-ئۆزىدىــن نومــۇس قىلــدۇرۇش، ئۆزىنــى كۈچۈمســىنىش، ئۆزىنىــڭ ماددىــي ۋە مەنىــۋى 
ــدۇ.   ــەت قىلى ــىتىدە ھەرىك ــش مەقس ــدا قىلى ــى پەي ــش تۇيغۇس ــۇس قىلى ــن نوم قىممەتلىرىدى
قۇرۇلۇشــلىرىنى  ئاخبــارات  تەرەپنىــڭ  قارشــى  دۆلەتلــەر   قىلغــان  تەرەققىــي  بولۇپمــۇ 
سېتىۋىلىش)شەخســىي(، قارشــى تەرەپ&دۆلــەت تارقىتىــش ئورگانلىــرى بىلــەن ئۆزىنىــڭ 
ئىدىيــە ۋە كۈلتۈرىنــى گەۋدىلەندۈرىدىغــان پروگىراممىالرنــى قويــۇش ئۈچــۈن كېلىشــىمنامىلەرنى 
ئىمــزاالش ئارقىلىــق پــەردە ئارقىســىدىكى يۇشــۇرۇن غەرىزىگــە يەتمەكچــى بولىــدۇ.  مەســىلەن، 
خىتاينىــڭ ۋۇخــەن كورۇنــا ۋىرۇســى تارقىلىــپ پۈتــۈن دۇنيانىــڭ دىققەت-ئىتىبــارى بــۇ 
مەســىلىگە مەركەزلەشــكەن مەزگىلــدە تۈركىيەدىكــى بىرقىســىم ئاخبــارات ئورگانلىــرى خىتاينــى 
بولۇشــىغا ماختىــدى؛ خىتاينىــڭ بىــر ھەپتىدىــال مىــڭ كىشــىلىك دوختۇرخانــا تەســىس قىلىــپ 
ــدە  ــۇم مەزگىلى ــكۈنىلەرنىڭ يۇق ــي ئۈس ــورت تېببى ــدا روب ــاي دوختۇرخانىلىرى ــى، خىت بولغانلىق
پەۋقــۇالددە رول ئوينىغانلىقــى... قاتارلىــق خەۋەرلــەر تۈركىيــەدە خىلــى نوپۇزلــۇق قانــال 
Ensonha-« ،»Sabah« ،»Sputnik News« .دا تونۇشــتۇرۇلدى »Show TV  بولغــان»
Aydin-« ــى ۋە ــدى؛ »Ulusal TV« قانىل ــۋىق قىل ــەڭ تەش ــەر ك ــق گېزىتل ber«...قاتارلى
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ــدا  ــرى(  خىتاي ــارات ئوگانلى ــۈرك ئاخب ــان ت ــى ياقىاليدىغ lik«26گېزىتخانىســى)بۇالر كوممۇنىزمن
ــۈك،  ــدۇ)Çinde robort ordusu geliyor(، ۋۇخــەن ســەن كۈچل ــورت ئارمىيەســى كېلىۋاتى روب
ــۇ  ــپ ب ــەۋەر يېزى ــاۋزۇالردا خ ــدەك م ــل) Güçlüsün Vuhan, ayakta kal( دېگەن ــرەت قى غەي
خەۋەرنــى تېخىمــۇ گەۋدىلەنــدۈردى، مەخســۇس پروگىراممــا ۋە ســەرلەۋھەلىك ماقالىلەرنــى ئېــالن 
ــڭ   ــىتى) foreignpolicy( تورىنى ــەل سىياس ــە، چەتئ ــقا يەن ــن باش ــپ ئۈلگۈردى.بۇنىڭدى قىلى
2020-يىلــى 20-مارتتىكــى بىــر خەۋرىــدە خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ دۇنيادىكــى ئوبرازىنــى يۇقىرى 
كۆتــۈرۈش ئۈچــۈن دۆلىتىنىــڭ مۇخبىرلىرىنــى كۆپلــەپ چەتئەللەرگــە ئەۋەتىۋاتقانلىقى، شــۇنداقال 
ــدى؛ خــەەۋردە  ــى سېتىۋالىشــقا باشــلىغانلىقى خــەۋەر قىلىن ــا ئورگانلىرىن ــن مېدىي چەتئەللەردى
بىلدۈرلىشــىچە، 2015-يىلىغىچــە 14 دۆلەتتىكــى ئــەڭ ئــاز دېگەنــدە 33 رادىيــو ئىستانىسىســى 
خىتــاي خەلقئــارا رادىيــو ئىستانسىســىنىڭ ئىگىدارلىقىغــا ئۆتكــەن )ســۇزاننە، نوســېل، 2020(. 
27  ئېنىقكــى خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى كۆرۈنۈشــتە ئاخبــارات قۇرۇلۇشــلىرىغا ئوخشــايدىغان، 

ئەمەلىيەتتــە خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ بۇيرۇقلىرىنــى ئىجــرا قىلىدىغــان تەشــۋىقات مەركەزلىرىنى 
قۇرغــان.

 كىنو-تېلېۋىزىيــە بىــر مىللەتنىــڭ ئىدىيەســى ۋە ئوبرازىنــى تەشــۋىق قىلىدىغــان قــورال  
بولــۇپ،  بىــر مىللەتنىــڭ  تارىخىــي تەرەققىيــات جەريانىنــى جانلىــق ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ، 
مىللىــي ئاالھدىلىــك ۋە مىللىــي مەدەنىيەتنىــڭ ئەكىــس ئېتىشــىدە، خەلقنىــڭ ئەســلىرىگە 
سىڭدۈرۈلىشــىدە مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. شۇڭالشــقا كىنو-تېلېۋىيــە پروگىراممىلىــرى بــۇ رامكىــدا 
ھەرىكــەت قىلىشــى كېــرەك. بولۇپمــۇ رېئــال تارىخنــى بــاش تېمــا قىلغــان كىنو-تىياتىــرالر بــۇ 
نۇقتىــدا بىخەســتەنلىك قىلســا بولمايــدۇ. ئەممــا »بەشــىنچى قــول « مودېلــى ئۈچــۈن كىنــو-
تېلېۋىزىيــە تىياتىرلىــرى تەشــۋىقات ئىگىدارىنىــڭ غەرەزلىرىنى ئەمەلگە ئاشــۇرىدىغان ئەڭ مۇۋاپىق 
ســورۇن ۋە پۇرســەتلەر قاتارىدىــن بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. خىتــاي دائىرىلىــرى كىنــو تېلېۋىزىيــە 
ــەن.  ــىنى ســىناپ ئۈلگۈرگ ــى ئۇســۇلالرنىڭ ھەممىس ــى بولىدىغانلىك ــا چىقارغىل ــق روياپق ئارقىلى
ــۇ  ــدا ب ــان تېلېۋىزىيە-تىياتىرلىرى ــۈش« قىلىنغ ــا كۆرۈن ــى »ئارق ــڭ تارىخ ــۇ ئۇيغۇرالرنى بولۇپم
مەقســىتىگە تېخىمــۇ ئەھمىيــەت بەرگــەن. خىتايــالر ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخــى ۋە مەدەنىيىتــى 
ــەت  ــدۇ. رۇخس ــەت قىلماي ــۇ رۇخس ــەس كىنوغىم ــا ئەم ــان تىياتىرالرغ ــۈش قىلىدىغ ــا كۆرۈن ئارق
قىلغانلىــرى ئاساســەن مىللەتلــەر ئىتتىپاقــى روھىنــى گەۋدىلەنــدۈرۈش ۋە مەدھىيەۋازلىــق 
ــا ئائىــت  ــۇ تارىخق ــۇپ ئۆتكــەن رېئاللىــق ۋە ئ ــا بول بىلــەن تولغــان.  تارىخىــي ڧىلىــم  تارىخت
ــرى بولغــان  ــى يۇقى ــي چىنلىق ــى بىرلەشــتۈرۈپ، تارىخى ھەقىقىــي شەخىســلەرنىڭ تەرجىمىھالىن
ــۇ  ــلىنىدۇ. ب ــق ئىش ــتۈرۈش ئارقىلى ــي تىپىكلەش ــۇرۇپ ، بەدىئى ــپ ت ــا تايىنى ــول ماتىرىيالالرغ م
ئارقىلىــق بىــر مىللەتنىــڭ تارىخىتىكــى شان-شــۆھرىتى، كۈچ-قۇدرىتــى، ئىلىــم- مەرىپەتتىكــى 
ئۈســتۈنلۈكلىرى ئوبرازسىزالشــتۇرۇلۇپ، كەمچىلىــك ۋە نۇقســانالر قامچىلىنىــپ كۆرۈرمەنگــە 
ــىدۇ.  ــە ئاش ــتى ئەمەلگ ــلىتىش مەقس ــى ئەس ــە  تارىخىن ــەن بىرگ ــش بىل ــىتېتىك زوق بېرى ئېس
ــلەرنىڭ  ــي شەخىس ــدۇ. تارىخى ــخ بۇرمىلىنى ــدا تارى ــەن چاغ ــەپ كەتك ــن چەتن ــۇر رامكىدى مەزك
ئوبــرازى خۈنۈكلەشــتۈرۈلىدۇ. نەتىجىــدە كۆرۈرمــەن ئــۆز تارىخىدىــن ئىپتىخارلىشــىنىڭ ئورنىغــا 
نومــۇس قىلىــدۇ. بىلىــپ- بىلمــەي تارىخــي شەخســلەرنى كىنــودا كۆرگىنىگــە تايىنىــپ ھاقــارەت 
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قىلىــدۇ. مەســىلەن، تارىخىــي ڧىلىــم ۋە تېلېۋىزىيە-تىياتىرى »خانىش ئاماننىســاخان« بۇبنىڭ 
مىســالى. تارىخىــي تېلېۋىزىيە-تىياتىــرى »خانىــش ئاماننىســاخان« دا يەركــەن ســەئىدىيە 
خانلىقىنىــڭ خانىشــى ئاماننىســاخاننىڭ ھايــات پائالىيىتــى ئەكىــس ئەتتۈرۈلگەن بولــۇپ، مەزكۇر 
تىياتىــردا يەركــەن دۆلىتىنىــڭ  مەدەنىيــەت ســەنئىتىنى قايتىدىــن جانالندۇرۇشــتا مۇھىــم رول 
ئوينىغــان. ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامىنىــڭ ۋۇجۇدقــا كېلىشــىگە ئۆزىنــى بىغىشــلىغان خانىــش 
ئاماننىســاخان ۋە بۇنــى قولــالپ قۇۋۋەتلىگــەن ســۇلتان ئابدۇرەشــىدخان، قىدىرخــان  قاتارلىــق 
تارىخىــي، سىياســىي شەخىســلەرنىڭ ئوبــرازى  خىلــى ئۇتۇقلــۇق يورۇتۇلغــان. ئاماننىســاخاننىڭ 
ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامىنــى رەتلــەش جەريانىــدا مۇتەئەسســىپ سوپا-ئشــانالر بىلــەن قىلغــان 
كۆرەشــلىرى تەســۋىرلەنگەن. لېكىــن بــۇ تەســۋىرلەرگە قوشــۇلۇپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســالمىي 
ئەنئەنىســى، ئوتتۇراھــال دىنىــي قىممــەت قاراشــلىرىمۇ يــۈز خاتىــرە قىلىنماســتىن قامچىالنغــان. 
تىياتىــردا ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ يىلالردىــن بۇيــان مۇزىــكا ئۈچــۈن ئۆمىرىنــى ئاتــاپ كەلگــەن خەلــق 
ئىكەنلىكــى ئىلگىــرى ســۈرۈلۈش بىلــەن بىرگــە خەلقنىــڭ ئېڭىــدا ئەجداتالرنــى پەقــەت مۇزىكىنى 
ــز  ــق ئىكەنلىكــى قالدۇرۇلماقچــى بولغــان. بۇنىڭدىــن ســىرت زامانىمى ياخشــى كۆرىدىغــان خەل
ــى ســەئەتنىڭ دۈشــمىنىدەك كۆرىدىغــان  ياشــلىرى بولۇپمــۇ ســەنئەتچىلەر ئارىســىدا دىندارالرن
پوزىتىســىيەنىڭ شەكىللىنىشــىگە ئاســاس ســالماقچى بولغــان.  ئىقبــال تۇرســۇننىڭ »خانىــش 
ئاماننىســاخان« ناملىــق تارىخىــي تىياتىــر ھەققىدىكــى ئوبــزورى بــۇ نۇقتىنــى تېخىمــۇ يېىشــپ 

بەرســە كېــرەك: 

كــۆپ قىســىملىق تېلېۋىزىيــە تىياتىرى»خانىــش ئاماننىســاخان« ۋە شــۇ ناملىــق ڧىلىمــدە 
تەســۋىرلەنگەندەك، تارىخىمىزنىــڭ ئوتتــۇرا ئەســىر دەۋرلىرىــدە  يەركەن-ســەئىدىيە 
ــالر  ــى مۇقامشۇناش ــاخان ۋەكىللىدىك ــان، ئاماننىس ــۇرۇپ راۋاجالنغ ــۇش ئ ــى ج مەدەنىيىت
ســەنئەتكارالر  ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى راۋاجالنــدۇرۇش يولىــدا سوپىي-ئىشــانالر بىلــەن 
كەســكىن كــۆرەش قىلغــان، ئەممــا ڧىلىمــدە بــۇ تەســۋىرلەر  دەۋرنىــڭ ئومۇمىــي 
خاراكتېرلىــق  قىياپىتــى بويىچــە ئەتراپلىــق يورۇتۇلمــاي ســۇس، جانســىز قىلىــپ قويغــان 
يەركــەن  تارىخىتىكــى  بولغــان(.   پەقــەت ســەنئەتنىال گەۋدىلەندۈرمەكچــى  )يەنــى 
ــن  ــا يېقى ــۇپ 164 يىلغ ــن بول ــىيادا ئىلگىرى-كىيى ــي ئاس ــۇرا ۋە مەركىزى ــى  ئوتت دۆلىت
ھۆكــۈم ســۈرگەن بولــۇپ، تارىخىچــى مىــرزا ھەيدەرنىــڭ »تارىخــى رەشــىدى«  ناملىــق 
ــەرقتە  ــى  ش ــڭ تېررىتورىيەس ــەئىدىيە دۆلىتىنى ــىچە، س ــدا دىيىلىش ــڭ 4-بابى كىتابىنى
قىتانــالر چېگرىســىدىن  جەنۇپتــا خوتەنگىچــە بولغــان جايالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان. 
ئۇنىــڭ كۈچەيگــەن چاغلىرىدىكــى زېمىنــى  تەڭرىتاغنىــڭ  جەنۇبىــي شــىمالىدىن  تاكــى 
بالقاش كۆلىنىڭ  جەنۇبىدىكى رايۇنالر ، ئىسســىقكۆل، پەرغانە ۋادىســى،  بەدەخشــان، 
ڧىلىمدىكــى  ھالــدا  قارشــى  بۇنىڭغــا  ئەممــا  كېڭەيگــەن.  كەشــمىرگىچە  تىبــەت،  
ئابدۇرەشــىدخاننىڭ ئوردىســى –يەنــى يەركــەن ســەئىدىيە دۆلىتىنىــڭ ئوردىســى چوڭراق 
باينىــڭ ياكــى  بەگنىــڭ قورۇســىدىن پەرقلەنمەيــدۇ. شــەھەرنىڭ ئــاۋات كوچىلىرىدىــن 
ــدۇ.   ــەن چىقى ــكەر بىل ــە ئەس ــا بىرقانچ ــا چىقس ــىدخان ئوۋغ ــوق. ئابدۇرەش ــەرمۇ ي ئەس
ــق  ــۆت ئاتلى ــدە ت ــا يۆتكىگەن ــاخاننى ئوردىغ ــان ئاماننىس ــى بولغ ــڭ خانىش ــر دۆلەتنى بى
ئەســكەر ئاددىــي مەپىــدە يۆتكەيــدۇ.  يەنــە تېخــى  شــۇنچە چــوڭ ئۇرۇشــقا ئاتالنغــان  
ئابدۇرەشــىدخان تــاغ ئىچىــدە ئــون ئاتلىــق ئەســكەرگە بــاش بولــۇپ چېپىــپ يۈرۈيــدۇ... 
ــي  ــدە ھەقىقى ــە ڧىلىم ــايدۇ.  گەرچ ــە ئوخش ــكى قەلئەگ ــەن ئەس ــراپ كەتك ــوردا ئۇپى ئ
تارىــخ بــاش تېمــا قىلىنىۋاتقــان بولســىمۇ، نۇقــۇل ئىدىيــە يۈكلــەش مەقســەت قىلىنغــان. 



ــۇپ  ــان بول ــەم ئويدۇرۇلغ ــان ھ ــخ رىژىسســۇرنىڭ  خاھىشــى بويىچــە  بۇرمىالنغ ــۇ تارى ب
تارىخىــي چىنلىقنــى ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ بېرەلمىگــەن.  بىــر دەۋر ســەنئىتىدە شــۇ دەۋرگــە 
خــاس  تۇرمــۇش ئادەتلىرىنىــڭ ئىپادىلىنىشــى شــۇ دەۋرنىــڭ ئاالھىدىلىكــى ۋە مىللىــي 
ئاالھىدىلىكنــى بەلگىلەيدىغــان ئامىــل، مىللىــي ئاالھىدىلىــك مىللىــي ئۆرپ-ئادەتلەرنــى 
تەشــكىل قىلىدىغان ئاممىۋى ھۆنەر-كەســىپ،  سودا-ســېتىق، قاتناش-تىرانســىپورت، 
كىيىم-كىچــەك،  كىيىنىش-بېزىىــش،  يېمەك-ئىىچمــەك. ئۆي-ئىمــارەت، ئەنئەنىــۋى 
بايــرام ۋە نىــكاھ مۇراســىمى، ئېتىقــاد، تىــل ئادەتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، لېكىــن 
ــدا  ئىســالمچە  ــە تىياتىرى ــق تېلېۋىزىي ــى ۋە شــۇ ناملى ــاخان« ڧىلىم ــش ئاماننىس »خانى
ــام  ــدۇ. ھەتتا،مۇق ــى بولماي ــى كۆرگىل ــى مەدەنىيىتىن ئاالھىلىككــە ئىگــە يەركــەن خانلىق
ئۇســتازى قىدىرخــان بىلــەن بــازاردا يانــداپ مىڭىۋاتقــان جۇڭشــەن ڧۇرمىســى كىيىۋالغــان 
كىشــىلەرنى ئۇچرىتمىــز.  يەركــەن خانلىقــى قويــۇق ئىســالم ئىدېئولوگىيەســى ســىڭگەن  
مەدەنىيــەت مەزكىــزى ئىــدى، ئەممــا مەزكــۇر تىياتىــردا ئۇخىــل پــۇراق ناھايتــى ســۇس. 
شــائىرلىقى،  ئامانىســاخاننىڭ  بولــۇپ،  جانســىز  ناھايتــى  تىلىمــۇ  پىرســۇناژالرنڭ 
تەلىم-تەربىيەســى  ئالغــان  تارىخىتــا  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ســۇلتانلىقى  ئابدۇرەشــىدخاننىڭ 
نەزەرگــە ئېلىنغانــدا ئۇالرنىــڭ ئىشــلەتكەن تىلــى يۈكســەك باالغەتلىــك، پاســاھەتلىك، 
ــى دەۋردىكــى  ــا ئەين ــدى؛ ئەمم ــرەك ئى التاپەتلىــك، مەنىلىــك، ۋەزىنلىــك بولۇشــى كې
پارىــس ۋە ئــەرەپ تىللىــرى بىلــەن بىرگەۋدىلەشــكەن بەدىئىــي ئاالھىدىكىدىــن ئەســەرمۇ 

ــەر( 28  ــال تۇرســۇن، 2005، 165-159-بەتل ــوق.« )ئىقب ي

ئۈزۈنــدە بىرئــاز ئــۇزۇن بولــۇپ قالــدى، لېكىــن ئۈزۈندىلەرنىڭ ئۇزۇنلىقــى ئوقۇرمەنلەرنىڭ 
باشــقا تېلېۋىزىيە-تىياتىــرى ۋە كىنوالرنــى، بولۇپمــۇ تارىخىــي كىنو-تىياتىرالرنــى يۇقارقــى 
مىســالالرغا باغــالپ چۈشــىنىش كېرەكلىكىنــى تەكىتلــەش،  كىنــو ۋە تېلېۋىزىيــە تىياتىرلىرىنىــڭ 
ــە پــۇل تېپىــش  ــاي، يەن ــلىنىپ قالم ــش ئۈچــۈن ئىش ــا قىلى ــىتېتىك زوق ئات بەدىئىــي، ئېس
ئۈچــۈن، سىياىســي مۇددىئاالرغــا خىزمــەت قىلــدۇرۇش ئۈچۈنمــۇ ئىشــلىنىدىغانلىقىنى ئەســلىتىش 
ئۈچۈنــدۇر. ئەمــدى بۇالرغــا ئــۇالپ خىتاينىــڭ تارىخىــي ڧىلىملىــرى بىلــەن قىســقىچە سىلىســتۇرما 
قىــپ باقايلــى: ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان خىتاينىــڭ ئــۈچ پادىشــاھلىق ھەققىــدە قىسســە، 
چىيەنلۇڭخــان قاتارلىــق خىتــاي تارىخــى تەســۋىرلىنىدىغان تېلېۋىزىيــە تىياتىرلىرىدىكى ئەســكەر 
قوشــۇنىنىڭ چۆمۈلىــدەك كۆپلىكــى، ھەيۋىتــى بىلــەن ســۇلتان ئابدۇرەشــىدخاننىڭ ئــون نەچچە 
ئاتلىق ئەســكەر بىلەن ئۇرۇشــقا ئاتلىنىش سەھنىســىنى سىلىشــتۇرۇپ باقايلى، چىيەنلۇڭخاننىڭ 
ــراپ كەتكــەن  ــەن ئابدۇرەشــىدخاننىڭ ئۇپى ــرى بىل ــوردا قاراۋۇللى ھەشــەمەتلىك ئوردىســى ۋە ئ
بــەگ قورۇســىنى سىلىشــتۇرۇپ باقايلــى، چىيەنلــۇڭ ۋە ئــۈچ پادىشــاھلىق ھەققىــدە قىسســەدىكى 
ــىدخاننىڭ  ــەن ئابدۇرەش ــرى بىل ــق ماھارەتلى ــەھنىلىرى، قىلىچۋازلى ــىق س ــكەرلەرنىڭ مەش ئەس
ئەســكەرلىرى تەســۋىرلىىنىدىغان مەنزىرىنــى سىلىشــتۇرۇپ باقايلــى. خۇالســىلىگەندە، »خانىــش 
ئاماننىســاخان« نــى كۆرگــەن ئۇيغــۇالر ئارقىدىنــال »ئــۈچ پادىشــاھلىق ھەققىــدە قىسســە« نــى 
كۆرگەنــدە خىتايالرنىــڭ قاتتىــق جەڭگىــۋار، ئۇيغۇالرنىــڭ ســەنئەتخۇمار، خىتايالرنىــڭ ئاجايىــپ 
قۇدرەتلىــك، ئۇيغۇرالرنىــڭ نامــرات ۋە ئاجىزلىقىــدەك تۇيغۇغــا كەلمەســمۇ؟  »بەشــىنچى قــول« 
تەشــۋىقات مودېلىنىــڭ مەقســىتىمۇ نىشــان قىلىنغــان خەلقنــى ئۆزىدىــن نومــۇس قىلــدۇرۇش، 

28  ئىقبال تۇرسۇن،  ئۇيغۇرالردا كىنۇ-تېلېۋىزىيە مەدەنىيىتى، شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى،  2005، 
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ئۆزىدىــن كۈچۈمســىنىش تۇيغۇســى يىتىلــدۈرۈش، خىتــاي بــۇ مودېلنــى يىلالردىــن بۇيــان 
قوللىنىــپ كەلگــەن كېلىۋاتىــدۇ. كىنو-تىياتىرالردىــال ئەمــەس ئەمەلىــي ھاياتتىمــۇ »بەشــىنچى 
قــول« مودېلىنــى بايقــاش تــەس ئەمــەس. ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ كىملىكىنىــڭ خىتــاي 
ــى،  ــەس بولۇش ــنىڭ ت ــمىيەتلەرنى بىجىرىش ــەزى رەس ــى ب ــى تۈپەيل ــۇزۇن يېزىلىش ــدا ئ يېزىقى
ئىچكىــرى ئۆلكىلــەردە ئۇيغــۇر بولغانلىقــى ســەۋەبىدىن ياتــاق بېرىلمەســلىكى، ئاپتۇبــۇس 
بىرقىســىم  تەكشۈرۈلۈشــى  ئايرىــم  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئايرۇدىرۇمــالردا  ۋە  ۋۇگىــزال  بېكەتلىــرى، 
ئۇيغــۇرالردا غەزەپ-نەپرەت قوزغىســا، بىرقىســىم ئۇيغۇرالردا كۈچۈمســىنىش، ئۇيغــۇر بولغىنىدىن 
نومــۇس قىلىــش تۇيغۇســى يارىتىــدۇ. »شــىنجاڭدىكى« شــەھەرلەرگە نۇقتىلىــق يــاردەم بېرىــش 
نامىدىكــى خىتاينىــڭ بىــر شــەھىرىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بىــر شــەھەر بىلــەن تۇققــان 
ــى  ــى ئۆزىن ــدۇ؛ يەن ــس ئەتتۈرى ــى ئەكى ــول« مودېلىن شــەھەرلىك مۇناســىۋىتىمۇ »بەشــىنچى ق

زىيــادە كۈچلــۈك، شــاپائەتچى، ئۆزگىنــى كۈچســىز، مۇھتاچلىــك تۇيغۇســىغا كەلتــۈرۈش.
يۇقارقىالرنى خۇالســىلىگەندە، كۈلرەڭ تەشــۋىقات تۈرىنىڭ »بەشــىنچى قول« تەشــۋىقات 
ــان  ــان قىلىنغ ــتۈنلۈكىنى نىش ــى ۋە ئۈس ــڭ ئارتۇقچىلىق ــدارى ئۆزىنى ــۋىقات ئىگى ــدا تەش مودېلى
دۈشــمەن دۆلەت ياكى تەرەپنىڭ ئاجىزلىقى بىلەن روشــەن سىلىشــتۇرما قىلىش ئارقىلىق قارشــى 
تەرەپتــە كۈچۈمســىنىش تۇيغۇســى پەيــدا قىلىــدۇ. مېدىيــا ۋە ئاخبــارات ئارقىلىــق تۇيدۇرماســتىن 
ئۆزىنــى ھەددىدىــن زىيــادە كۈچلــۈك ۋە ئالىيجاناپ كۆرســىتىدۇ. دۈشــمەن دۆلــەت ياكى تەرەپنى 
ئوبرازسىزالشــتۇرۇش ئۈچــۈن نىشــان قىلىنغــان خەلقكــە تەســىر كۆرســىتەلەيدىغان كىشــىلەرنى 
ســېتىۋىلىپ، لوبىچىلىــق پائالىيەتلىــرى ئارقىلىــق قولغــا كەلتــۈرۈپ نىشــان قىلىنغــان ئاممىنىــڭ 
ــىلەر  ــدا كىش ــداق بولغان ــدۇ. بۇن ــۇ پايدىلىنى ــۋى ئاجىزلىقلىرىدىنم ــرى ۋە مەنى ــۋى تۇيغۇلى مەنى
مەزكــۇر ھادىســەنىڭ تەشــۋىقات ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىاللمايــدۇ، يۇشــۇرۇن مەقســىتىنى ھېــس 
قىاللىشــى تېخىمــۇ مۇمكىــن ئەمــەس. بۇخىــل تەشــۋىقات باشــتىن ئاخىــرى ناھايتــى ئۇســتىلىق 
بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغاچقــا، نىشــانغا ئېلىنغــان تــەرەپ بۇنىڭغــا قارشــى مۇداپىئــە كــۆرۈش ۋە 
ــى  ــدۇ. مەســىلەن، 2020-يىل ــپ بواللماي ــس قىلى ــى ھې ــۇرۇش زۆرۈرىيتىن قارشــى جــاۋاپ قايت
3-.اينىڭ22-كۈنــى شــەيىخ جــەڧرى ئىســىملىك بىــر ئــەرەپ تەخىمىنــەن 500 ئەتراپىدا كىشــى 
توپالشــقان بىــر زالــدا ســۆزلىگەن نۇتىقىــدا »شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ يېرىمــى مۇســۇلمان 
يېرىمــى مۇســۇلمان ئەمــەس، شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ مەسىلىســى دىنىــي مەســىلە ئەمەس« 
ــەن  ــتىياق بىل ــى ئىش ــق، ناھايت ــۈرۈش ئارقىلى ــالالر كەلت ــتا مىس ــەن ئاساس ــى چۆرىدىگ دېگەنن
ســۆلەپ كەتتــى. مەزكــۇر ســىن كۆرۈنۈشــى ئاتالمىــش شــەيىخ جەڧرىنىــڭ 300 مىڭدىــن ئارتــۇق 
تەقىپچىســى بــار )YouTuBe( قانىلىــدا قويۇلــدى ۋە نۇرغــۇن مۇســۇلمان ئەرەپلەرنىــڭ شــەرقىي 
ــدى.29  ــدا قىل ــش پەي ــدا تەۋرىنى ــلىق كەيپىياتى ــان ھېسداش ــۇلمانالرغا بولغ ــتانلىق مۇس تۈركىس
زۇلــۇم  قىلىۋاتقــان  تۈركىســتانلىقالرغا  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  ئېنىــق؛  مەقســىتى  جەڧرىنىــڭ 
تەشــۋىقاتلىرىنىڭ تەســىرىنى سۇسالشــتۇرۇش، شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئــەرەپ دۇنياســىدا 
جەڧرىنىــڭ  قالــدۇرۇش.   قوللىغۇچىســىز  نەتىجىســىنى  ۋە  پائالىيەتلىرىنــى  كۈچىيىۋاتقــان 
نۇتىقىدىــن  كىيىــن ھەتتــا بــەزى ئەرەپلــەر شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر يالغــان ســۆزلەيدىكەن، 

دېگــەن ئويغىمــۇ كەلگــەن بولۇشــى مۇمكىــن.

قارا تەشۋىقات

مۇمكىــن؛  بولۇشــى  ئارتۇقچــە  ئولتۇرۇشــمۇ  ئىزاھــالپ  تەپســىلىي  تەشــۋىقاتنى  قــارا 
)https://www.youtube.com/watch?v=KzZZYHenKF4&feature=youtu.be  )2020-04-09  29



ئىســىمىدىنمۇ چىقىــپ تۇرغانــدەك تەشــۋىقاتنىڭ ئۆزىمــۇ قارىمــۇ، مەنبەســىمۇ قــارا، مەنبەنىــڭ 
نىيىتىمــۇ »قــارا«. تەشــۋىقاتنىڭ مەنبەســى تامامــەن يۇشــۇرۇن. قــارا تەشــۋىقاتنىڭ مەقســىتى 
نىشــان قىلىنغــان ئوبېيكىتنــى بىۋاســتە قارىــالش بولغاچقــا، تەشــۋىقات ئىگىــدارى قارشــى 
تەرەپنــى قارىــالش، تۆھمــەت چاپــالش ئارقىلىــق ئوبرازىنــى چۈشــۈرۈش، ئىتىبارسىزالشــتۇرۇش 
مەقســىتىدە قولىدىــن كىلىدىغــان ئىمكانىيەتلەرنىــڭ ھەممىســىنى ســەرپ قىلىــدۇ. تەشــۋىقاتنىڭ 
مەزمۇنــى قارشــى تەرەپنــى يامــان كۆرســىتىش، نۇقســانلىرىنى كۆپتــۈرۈش، ئىش-ھەرىكەتلىرىنى 
يامــان غەرەزلەرگــە باغــالش قاتارلىقالردىــن تەركىــپ تاپىــدۇ. خەلــق تارقىلىۋاتقــان ئۇچۇرالرنىــڭ 
تارقىلىۋاتقــان،   تارقىلىۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىاللمايــدۇ.  نېمــە مەقســەتتە  تەرەپتىــن،  كىــم 
كېلىۋاتقــان ئۇچــۇرالر ئۆزلىــرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغاچقــا ئۇچــۇر مەنبەســىنىمۇ ئــۆز 
ئىچىدىــن كەلگــەن بولســا كېــرەك، دەپ ئوياليــدۇ. ئەمەلىيەتتــە بولســا دۈشــمەن ياكــى 
رەقىــپ كۈچلەرنىــڭ ئۇچۇرىنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ. قــارا تەشــۋىقاتنىڭ مەنبەســى كۈلــرەڭ 
ــن  ــم تەرىپىدى ــۇم. كىشــىلەر كى ــەي نامەل ــەس بەلكــى پۈتۈنل تەشــۋىقاتتىكىدەك شــۈبىھلىك ئەم
ــالر  ــارا تەشــۋىقاتنى پىالنلىغۇچى ــى ق ــدە. چۈنك ــان دەرىجى ــۇ قىاللمايدىغ ــى پەرەزم كەلگەنلىكىن
كەســپىي تەشــۋىقاتچىالر ياكــى كەســىپىي خادىمــالردۇر ياكــى مەقســەتلىك قــارا تەشــۋىقات 
قىلغۇچىــالردۇر، ئەگــەر قــارا تەشــۋىقاتنىڭ مەنبەســى بايقىلىــپ قالســا تەشــۋىقاتنىڭ ھىچقانــداق 
قىممىتــى ۋە تەســىرى قالمايــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە قــارا تەشــۋىقاتقا ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ تەشــۋىقات 
مەنبەســى دۆلــەت ياكــى شەخىســلەرگە قارىتــا دۈشــمەنلىك تۇيغۇلىــرى تېخىمــۇ كۈچىيىــپ 
كىتىــدۇ. قــارا تەشــۋىقاتنىڭ ئىگىــدارى دۈشــمەن تەرەپنــى ئوبراسىزالشــتۇرىمەن، دەپ ئۆزىنىــڭ 
ــر  ــقا بى ــۋىقات باش ــدەك، تەش ــڭ دېگىنى ــقا، تارھاننى ــدۇ. شۇڭالش ــپ قالى ــن ئايرىلى ئوبرازىدى
ئىشــەندۈرەلەيدىغان  ئاۋامنــى  قىلىغــان  نىشــان  كۆرســىتىلىپ،  چىقىۋاتقانــدەك  مەنبەدىــن 
شــەكىلدە تەتبىقلىنىــدۇ. شــۇ ســەۋەپتىن رېئاللىقنــى بۇرمىــالش، ئىشــەنىچنى سۇسالشــتۇرۇش 
ياكــى ئىجتىمائىــي سىســتېمىنى خاھىشــى بويىچــە يىتەكلــەش ئۈچــۈن نورمالــدا ئوچــۇق ئېلىــپ 
بارغىلــى بولمايدىغــان ھەرخىــل مېتــۇد ۋە ئۇســۇلالرنى قوللىنىــدۇ، مەســىلەن، ســاختىپەزلىك، 
ــۇ  ــۋا يېيىــش. ب ــداق تارقىتىــش، پىتنە-ئىغ جاسۇســلۇق، تۆھمــەت  قىلىــش،  يالغــان- ياۋى
ــەك  ــۇددى ھەقىقەتت ــى خ ــان ئۇچۇرلىرىن ــق تارقىتىۋاتق ــلىرى ئارقىلى ــي قىلمىش ــرى ئاخالقى غەي

ــان،2003:41(.30 ــدۇ )تارھ ــۋىق قىلى ــەپ تەش كۈچ
قــارا تەشــۋىقاتتا كــۆپ ئۇچرايدىغــان ئۇســۇلالرنىڭ بىــرى ســەۋەپ-نەتىجە مۇناســىۋىتىنى 
بۇرمىــالش. يەنــى يىغىن-مەجلىســلىرىدە، ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنىلىرىــدا تارقىتىدىغــان 
ئۇچۇرلىرىــدا، لوبىيچىلىــق پائالىيەتلىرىــدە ھەقىقىــي ھادىســەلەرنىڭ جەريانــى ۋە ماھىيىتىنــى 
يۇشــۇرۇپ، نەتىجىســى ۋە خاراكتېرىنــى ئۆزگەرتىــش، ئۇيــدۇرۇش ۋە  كۆپتــۈرۈش. بۇنــى خىتــاي 
مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ لوبىيچىلىــق پائالىيەتلىــرى ۋە ئاخبــارات تارقىتىشــلىرىدا كــۆپ ئۇچراتقىلى 
بولىــدۇ. خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يۇقىــرى بېســىملىق باســتۇرۇش سىياســىتى ۋە 
زۇلۇم-ئىســكەنجىلىرىنى خەلقئاراغــا ھەقلىــق كۆرســتىش ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ 
»تېرۇرچــى« ئىكەنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا ئۇرۇنــۇپ كەلــدى،  شــەرقىي تۈركىســتاندا يــۈز بەرگــەن 
قارشــىلىق ھەرىكەتلىرىنــى يۈرگۈزىۋاتقــان قانلىــق سىياســەتلىرىنىڭ مەنبەســى، ســەۋەبى قىلىــپ 
كۆرســتىپ خەلقئــارا جەمىئىيەتنــى ئوچۇقتىن-ئوچــۇق ئالداشــقا تىرىشــتى. بــۇ يەردىكــى ســەۋەپ 
ــرى  ــى، نەتىجــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قارشــىلىق ھەرىكەتلى ــى ۋە زالىملىق ــڭ زۇلم خىتاينى
ئىــدى. ئەممــا خىتــاي قارشــىلىق ھەرىكەتلىرىنىــڭ ســەۋەبىنى يۇشــۇرۇپ، نەتىجىســىنى ئۆزىنىــڭ 
باســتۇرۇش سىياســىتىنىڭ ســەۋەبى قىلىــپ كۆرســەتتى ۋە كۆرســتىۋاتىدۇ. خىتــاي مەزكــۇر 
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ــى  ــاي خەلق ــەم خىت ــىدا ھ ــتانلىقالر ئارىس ــەرقىي تۈركىس ــەم ش ــىنى ھ ــەۋەپ-نەتىجە ھىلىس س
ئارىســىدا ھــەم خەلقئــارادا كەڭ-كۆلەمــدە ئويناۋاتىــدۇ. خىتاينــى بــۇ قــارا تەشــۋىقاتىدا قســىمەن 
ــى ۋە  ــتىلىرىدا مەنبەس ــي ئۇچــۇر ۋاس ــدۇ.  ئىجتىمائى ــكە بولى ــدى دېيىش ــۇ قازان مۇۋەپپىقىيەتم
كىملىكــى نائېنىــق كىشــىلەرنىڭ شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســى بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتىنى 

»كورتــالر« بىلــەن تۈركىيەگــە سىلىشــتۇرىدىغان ئۇچــۇرالر پات-پــات پەيــدا بولــۇپ قالىــدۇ.
تەرىپــى دۇنيانىڭ&كىشــىلەرنىڭ دۈشــمەن دۆلــەت  بىــر  يەنــە  تەشــۋىقاتنىڭ  قــارا 
ــر ياپچــان  ــەت ئابدۇلقادى ــۈرۈش. جامائ ــا كەلت ــدە قارىشــىنى قولغ ــرەت كۆزى ياكــى خەلقكــە نەپ
بىلــەن ئېلىــپ بارغــان ســۆھبەتتە ئابدۇقادىــر ياپچــان مۇنــداق دېگــەن ئىــدى» خىتــاي مېنــى 
ــى  ــڭ بىرس ــۇ، ئۇنى ــەت ئارتىپت ــۈك جىناي ــە تۈرل ــاڭا بىرقانچ ــدا م ــىكايەت قىلغان ــە ش تۈركىيەگ
ــۇم  ــىنى توسۇش ــا كىرىش ــۈرىيە ۋە ئىراقق ــتانلىقالرنى س ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــڭ تۈركىيەدىك مېنى
ــى  ــاراپ، مېن ــڭ سىياســىتى دەپ ق ــراق ئۇرۇشــىنى تۈركىيەنى ــالر ســۈرىيە ۋە ئى ئىكــەن. خىتاي
تۈركىيــە سىاســىتىگە قارشــى چىققــان قىلىــپ، تۈركىيەگــە ســەت كۆرسىتىشــنى مەقســەت قىلغــان 
بولســا كېــرەك، ئەممــا خىتايالرنىــڭ رەزىــل نىيىتــى ئىشــقا ئاشــمىدى.« گەرچــە خىتــاي تــەرەپ 
تۈركىيــە رەھبەرلىرىگــە ئابدۇقادىــر ياپچاننىــڭ تۈركىيەنــى ئــۆچ كۆرىدىغانلىقــى، تۈركىيــە 
ــڭ  ــىمۇ، پائالىيەتنى ــەندۈرەلمىگەن بولس ــا  ئىش ــەت قىلىدىغانلىقىغ ــىتىگە قارشــى ھەرىك سىياس

ــدۇ.  ــپ تۇرى ــس ئېتى ــارا تەشــۋىقات ئەكى ــن ق خاراكتېىرىدى
ــا دۆلەتلىرىــدە  ــە باشــلىق ياۋرۇپ ــر مىســال، 1904-يىلــى روســىيە ۋە گىرمانىي ــە بى  يەن
يەھۇدىيالرغــا قارشــى نەپــرەت دولقۇنــى كۆتۈرلــۈپ، زوراۋانلىققــا ئايلىنىــپ كەتكەن؛ روســىيەنىڭ 
ئودېســا دېگــەن يېرىدىــال 100 يەھۇدىــي ئۆلتۆرۈرىۋىتىلگەن،40مىــڭ ئۆيلــۈك يەھۇدىينىــڭ 
ئۆي-مۈلــۈك، مــال بىســاتلىرى بــۇالڭ تــاالڭ قىلىنغــان ياكــى كۆيدۈرىۋىتىلگــەن. بۇنىــڭ 
ســەۋەبى يەھۇدىيالرغــا قارشــى گۇرۇپپىالرنىــڭ »زىيــۇن مۆتىۋەرلىرىنىــڭ مۇھاكىمــە خاتىرىســى« 
نامىــدا بىــر ھۆججەتنــى ئويــدۇرۇپ ھەرقايســى مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىــپ خەلقنىــڭ ئېڭىــدا 
ــان؛  ــپ چىقق ــىدىن كېلى ــى ئۇلغايىتىش ــك ئوتلىرىن ــرەت، ئۆچمەنلى ــى  نەپ ــا قارش يەھۇدىيالرغ
مەزكــۇر ئۇيدۇرۇلغــان ھۆججەتنىــڭ مەزمۇنــى يەھۇدىيــالر جەمىئىيتىنىــڭ 1897-يىلــى باســىلدا 
ھۆكۈمرانلىقىدىكــى  ئۆزىنىــڭ  پارچىــالپ،  مەدەنىيىتىنــى  خىرىســتىيان  چاقىرىــپ،  يىغىــن 
دۇنيــا ئىمپېرىيەســىنى قــۇرۇپ، يەھۇدىــي ئەمەســلەرنى قــۇل قىلىشــتىن ئىبــارەت مەخپىــي 
ھەرىكــەت پىالنــى تۈزگەنلىكــى ئىكــەن. بــۇ يەھۇدىيالرغــا قارشــى تۇرغۇچىالرنىــڭ تىپىلغۇســىز 
تەشــۋىقات ماتىرىيالــى بولــۇپ قالغــان. يەھۇدىيالرغــا قارشــى گۇرۇپــالر بۇنــى ھەرخىــل تىلالرغــا 
ــرى  ــان، گېتلى ــى قىلغ ــرەت ئۇرۇق ــا قارشــى نەپ ــادا يەھۇدىيالرغ ــۈن دۇني ــپ پۈت ــە قىلى تەرجىم
ــى پــەش قىلغــان ) پەنگــۇاڭ،  ــى قىرغىــن قىلغــان چاغدىمــۇ مەزكۇر»ھۆججەت«ن يەھۇدىيالرن

2001، 94-93-بەتلــەر(31.

ئوبيېكت جەھەتتىن تەشۋىقاتنىڭ تۈرلىرى

ــدۇ.  ــە ئايرىلى ــن تەشــۋىقات ئىككىگ ــى ئوبيېكــت جەھەتتى ــا يەن ــان ئامم نىشــان قىلىنغ
بــۇالر ئىچكــى تەشــۋىقات ۋە تاشــقى تەشــۋىقاتتىن ئىبــارەت. بــۇ تەشــۋىقاتنى سىياســىي ئاپپاراتــالر 
ئېلىپ بارىدۇ. تەشــۋىقاتنىڭ مەزمۇنى ۋە باســقۇچلىرى سىياســىي ئاپپاراتالرنىڭ ئىچكى-تاشــقىي 
ــىي  ــدۇ. سىياس ــات يايدۇرۇلى ــدە قان ــۇ تەرىقى ــدۇ ۋە ش ــتە پىالنلىنى ــاس يۆنىلىش ــىتىگە م سىياس
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ــكىالرالر ۋە  ــي تەش ــەر، پۇقراۋى ــىي پارتىيەل ــەت، سىياس ــەت، ھۆكۈم ــدە، دۆل ــالر دېگەن ئاپپارات
ئىجتىمائىــي جامائەلەرنــى كۆرســتىدۇ. دۆلــەت سىياســىتىگە تەســىر كۆرســىتەلەيدىغان تىجــارى 

گۇرۇھــالر ۋە بىيۇكراتالرنىڭمــۇ بــۇ تەشــۋىقاتتىن پايدىلىنىۋاتقانلىقــى مەلــۇم.

ئىچكى تەشۋىقات

ــە  ــن دۆلەتك ــەت، جۈملىدى ــۈپىتىدە دۆل ــى س ــڭ گەۋدىس ــىي ئاپپاراتالرنى ــق سىياس بارلى
ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان ھۆكۈمــەت ئىچكــى تەشــۋىقاتقا ئــەڭ كــۆپ مۇراجىئــەت قىلىــدۇ. دۆلــەت 
ــا  ــەت-مۇددىئالىرىنى روياپق ــەن مەقس ــتىالرنى كۆزلىگ ــەت ۋە ۋاس ــق ئىمكانىي ــى بارلى ئىلكىدىك
ــۋىقات  ــى تەش ــدۇ. ئىچك ــمايە قىلى ــا دەس ــۋىقات جەريانىغ ــى تەش ــۈن پىالنىدىك ــش ئۈچ چىقرى
سىياســىي ئاپپــارات ۋە سىياســىي ئاپپــارات ۋەكىللىرىنىــڭ، قوللىغۇچىلىرىنىــڭ يىغىن-مەجلىــس 
ئېچىــش، ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش پائالىيىتــى ئۇيۇشــتۇرۇش، مۇخبىرالرنــى كۈتىۋىلىشــى يىغىنى 
ئېچىــش، ۋەكىــل خاراكتېرلىــك تىپىــك شەخىســلەرگە لوبىچىلىــق خىزمىتــى ئىشــلەش قاتارلىــق 
ڧىزىكىلىــق شــەكىلدە نامايــەن بولىــدۇ، شــۇنداقال بارلىــق ئاخبــارات ۋاســتىلىرى بــۇ جەريانــدا 

ــدۇ. ــۇق رول ئويناي كاتالىزاتۇرل
شىمشــەكنىڭ قارىشــىچە، ئىچكــى تەشــۋىقاتنىڭ ئــەڭ مۇھىمــى قورالــى مېدىيــا ۋە 
ــىي  ــى سىياس ــك دۆلەتلەردىك ــالر دېموكراتى ــۇ قورال ــۇپ، ب ــارەت بول ــن ئىب ــىر بويۇملىرىدى نەش
ــەك،2004(.32  ــىدۇ )شىمش ــۇ پائاللىش ــىدە تېخىم ــىش كۆرىش ــەت تالىش ــڭ ھاكىمىي پارتىيەلەرنى
ئەممــا سىياســىي ئاپپاراتــالر مەيلــى دېموكراتىــك مەيلــى مۇســتەبىت دۆلەتلــەردە بولســۇن 
ئىچكــى تەشــۋىقاتتا نۇقــۇل ئاخبــارات ۋاســتىلىرىغىال تايانمايــدۇ. دېموكراتىــك دۆلەتلــەردە ۋەدە، 
ــدۇرۇش  ــرۇم قال ــت ۋە مەھ ــەردە تەھدى ــتەبىت دۆلەتل ــدۈرۈش، مۇس ــالش ۋە رىغبەتلەن مۇكاپات
سىياســەتلىرىمۇ ئىچكــى تەشــۋىقات قاتارىدىــن. دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ كۆپىنچىســى كــۆپ 
پارتىيەلىــك تۈزۈمــدە، شــۇنداقال ئاخبــارات ئەركىنلىكىگــە ئىگــە بولغاچقــا، سىياســىي پارتىيەلــەر 
ــى  ــە قاناللىرىن ــان تېلېۋىزىي ــىنى ياقىاليدىغ ــەت قارىش ــڭ ئىدىيەســى ۋە سىياســىي قىمم ئۆزىنى
ســېتىۋىلىش، يېڭىدىــن قــۇرۇش ئارقىلىــق ھاكىمىيەتنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن جامائــەت 
ــرى  ــۈن رەقىپلى ــۇش ئۈچ ــى ئاۋۇت ــايالم ئاۋازىن ــش  ۋە س ــى يىغى ــالش،  قوللىغۇچ ــرى توپ پىك

ــىدۇ. ــۋىقاتتا بەسلىش ــى تەش ــەن ئىچك بىل
دۆلــەت پۇقرالىرىــدا دۆلــەت، ۋەتــەن، مىللــەت سۆيگۈســى يىتىلــدۈرۈش، مىللىــي 
كىملىــك، مىللىــي تەۋەلىــك، مىللىــي ئەنئەنــە، كۈلتــۈرەل تەۋەلىــك تۇيغۇســى دېگەنــدەك بىــر 
مىللەتنىــڭ مەنىــۋى گەۋدىســىنى تەشــكىل قىلىدىغــان ئامىلالرنى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچۈن ئىچكى 
تەشــۋىقاتنى ئاكتىــپ ئېلىــپ بارىــدۇ. پۇقرالىرىنــى مىللىتىدىــن، دۆلىتىدىــن پەخىرلەنــدۈرش، 
مىللىــي ئۈســتۈنلۈك تۇيغۇســى بىغىشــالش، مىللىــي پىداكارلىــق روھــى شــەكىللەندۈرۈش، 
ــۋى  ــدا قىالاليدىغــان مەنى ــن پۈتۈنلۈكــى ئۈچــۈن جــان پى ــى ۋە زېمى دۆلىتنىــڭ ئىززەت-ئابرۇي
ئېنېرگىيەگــە ئىگــە قىلىــش دۆلەتنىــڭ ئىچكــى تەشــۋىقاتنىڭ نىگىــزى. مەســىلەن، ھەرقايســى 
دۆلەتلەرنىــڭ ئانــا ئېقىــم مېدىيالىرىــدا قويۇلىۋاتقــان كىنــو ۋە تېلېۋىزىيــە تىياتىرلىرىنــى دىققــەت 
بىلــەن كۆزىتىدىغــان بولســاق، يۇقارقــى قاراشــلىرىمىزنىڭ توغرىلىقىنــى يەكۈنلىيەلەيمىــز. 
بۇنىڭدىــن ســىرت دۆلەتنىــڭ قۇربــان بولغــان ئەســكەرلەرنىڭ دەپنــە مۇراســىمىنى داغدۇغىلىــق 
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ــاز بېرىشــى،  ــدە ئىمتىي ــا ئاالھى ــە تاۋاباتلىرىغ ــان ئەســكەرنىڭ ئائىل ــان بولغ ئۆتكۈزۈشــى، قۇرب
مۇســۇلمان دۆلەتلــەردە شــەھىت بولغــان ئەســكەرنىڭ ئاتا-ئانىســى ۋە ئائىلە-باالچاقىلىرىنىــڭ 
قولۇم-قوشــنا، ئەل-مەھەللىــدە يۇقىــرى ھۆرمەتكــە ســازاۋەر قىلىنىشــىمۇ ئىچكــى تەشــۋىقاتنىڭ 
نامايــەن بولــۇش شــەكىللىرىدىن. بــۇ ڧىزىكىلىــق تەشــۋىقاتنى دۆلــەت باشــالپ بېرىــدۇ، 
تېلېزىيــە قاناللىرىــدا جانلىــق، تەســىرلىك قىلىــپ تارقىتىــپ بېرىــدۇ، ئىجتىمائىــي ئاۋانگارتــالر 
ۋە پۇقراۋىــي تەشــكىالتالر بۇنىــڭ ڧىزىكىلىــق ھەرىكەتچانلىقىنــى ۋە ئۈنۈمىنــى ئاشــۇرىدۇ. بىــز 
يەنــە دۈشــمىنىمىز خىتاينــى مىســالغا ئااليلــى؛ مۇختــەر مەخســۇت دېگەندەك، خىتــاي مېدىيالىرى 
خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ تىلــى ۋە كانىيــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن مېدىيادىكــى بارلىــق 
مەزمۇنــالر ئىچكــى تەشــۋىقاتتىن تەركىــپ تاپىــدۇ. خىتاينىڭ سىياســىي تۈزۈلمىســى ئوخشــىمىغان 
ــەت،  ــر ھۆكۈمەت-كوممۇنىســتىك ھۆكۈم ــەت بى ــا، پەق ــان بولغاچق ــە قاقىدىغ ــى چەتك پىكرلەرن
پەقــەت بىــر پارتىيە-كوممۇنىســتىك پارتىيەنىــڭ مەۋجۇتلىقــى ۋە تەرەققىياتــى ئۈچــۈن خىزمــەت 
قىلىــش خىتــاي سىياســىي ئاپپاراتلىرىنىــڭ بىردىنبىــر خىزمــەت يۆنىلىشــى.بۇنىڭ ســىرت ئىلمــي 
ــا، پارتىيىۋىلىككــە ئىگــە ئىكەنلىكــى،  ــە ۋە ئەدەبىــي ئەســەرلەرنىڭ كۈچلــۈك ئىدىيۋىلىقق ماقال

ئەدەبــى ئەســەلەرنىڭمۇ مەدھىيەۋازلىقتىــن قۇتۇاللمايدىغانلىقىمــۇ ئــۆز ئايــان ھەقىقــەت.
 دۆلــەت ئىچكــى تەشــۋىقات ئارقىلىــق پۇقرالىرىنــى ســىرتقى كۈچلەرنىــڭ ســەلبىي 
تەشــۋىقاتلىرىدىن مۇداپىئــە قىلىــدۇ. ســىرتقى كۈچلەرنىــڭ پۇقرالىرىنىــڭ مىللىــي تۇيغۇلىرىنــى 
سۇسالشــتۇرىدىغان ياكــى مىللىــي قىممەتلىرىنــى كۈچۈمســەيدىغان ئۇچۇر-ئاالقىلەردىــن ئــۇزاق 
تۇرۇشــقا ئۈندەيــدۇ ياكــى بــۇ تۈردىكى ئۇچۇرالرنىڭ يولىنى كىســىپ تاشــاليدۇ. دۇنيا ئىقتىســاد، 
ــى  ــە بىرىن ــرى- يەن ــىۋاتقان، بى ــر گەۋدىلىش ــىرى بى ــن كۈنس ــۈر جەھەتتى ــەت ۋە كۈلت سىياس
دوراۋاتقــان، بىرى-بىرىنــى تولۇقالۋاتقــان بــۇ بىقىنــدى ياشــاش ئاتمۇسڧىراســىدا دۆلەتلەرنىــڭ 
بۇنى ئېلىپ بېرىشــى تەســكە توختىماقتا. ئىنســانالرنىڭ مۇناســىۋەت دائىرىســىنىڭ كېڭىيىشــى، 
ــۇ  ــۈن ب ــى، پۈت ــىدا راۋاجلىنىش ــەر ئارىس ــا قىتئەل ــەت ھەتت ــڭ دۆل ــارا بالدى-كەلدىلەرنى ئۆز-ئ
جەريانالرنــى خەۋەرلىشــىش تېخنىكىلىــرى ۋە ئاالقــە ئۈســكۈنلىرىنىڭ قولالپ-قۇۋۋەتلىشــى 
نەتىجىســىدە كىشــىلەرنىڭ ســىرتتىن كەلگەن)ھۇجۇمالر(غــا قارشــى مۇداپىئەلىنىــش ئىقتىــدارى 
ئاجىزلىماقتــا، دۆلەتلەرمــۇ بۇنىڭغــا گاڭگىــراپ قالماقتــا، ھەتتــا بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ ھاكىمىيىتــى 
داۋۇلغۇشــقا دۇچ كەلمەكتــە. ئىجتىمائىــي تاراتقۇالرنىــڭ ياردىمىــدە ئېلىــپ بېرىلغــان، ســىرتقى 
كۈچلەرنىــڭ ئاســتىرتتىن قولــالپ بېىرىــش نەتىجىســدە غەلبــە قازانغــان، خەلقئــارادا كۈنســىرى 
ســانى ئېشــىۋاتقان ئىجتىمائىــي، ئاممىــۋى ھەرىكەتلــەر دۆلەتلەرنىــڭ پۇقرالىرىنــى ســىرتقى 
تەشــۋىقاتالردىن مۇداپىئــە قىلىــش زۆرۈرىيىتىنــى تېخىمــۇ ئاشــۇرىدۇ. ســىرتقى تەشــۋىقاتالرنىڭ 
تەســىرىدە 2010-يىلــى ئوتتــۇرا شــەرقتە »ئــەرەپ باھــارى« قوزغىلىڭــى كۆتۈرۈلــدى؛ بــۇ 
قوزغىالڭــدا سىياســىي تۈزۈملــەر، ھۆكۈمەتلــەر ئالماشــتى، نۇرغــۇن بىگۇنــاھ كىشــى ھاياتىدىــن 

ئايرىلــدى. 
ــك، قىرىنداشــلىق،  ــدا بىرلىك-باراۋەرلى ــق پۇقرالىرى ــەت ئىچكــى تەشــۋىقات ئارقىلى دۆل
ھەمكارلىق دېگەندەك ئىجتىمائىي ئەخالق ۋە كىشىلىك پەزىلەتكە مۇناسىۋەتلىك مەنىۋىيەتلەرنى 
ــەت ياردىمىــدە قۇرۇلغــان ۋەقــىڧ ۋە شــۇنىڭغا  كۈچەيتىــش خىزمەتلىرىنــى جانالندۇرىــدۇ. دۆل
ــپ  ــاردەم ســەپەرۋەرلىكى ئېلى ــۋى ي ــاددى ۋە مەنى ئوخشــاش خەيىر-ســاخاۋەت قۇرۇلۇشــلىرى م
ــق يىتىم-يىســىر ۋە غىرىــپ- ــى تەشــكىللەش ئارقىلى ــالش پائالىيەتلىرىن ــە توپ بېرىــش، ئىئان
غۇراباالرنىــڭ بېشــىنى ســىاليدۇ. ھەرســاھە ھــەر كەســىپتىكى كىشــىلەرنى بۇخىلدىكــى يــاردەم 
پائالىيەتلىرىگــە رىغبەتلەندۈرىــدۇ. ئۈلگىلىــك شەخىســلەرنى مۇكاپاتــالش ئارقىلىــق ھۆرمــەت ۋە 
شان-شــەرەپ تۇيغۇســى بىغىشــالپ، كىشــىلەرنى خەيىر-ســاخاۋەت قىلىشــىقا جەلىــپ قىلىــدۇ.



يۇقارقىــالر بىــر دۆلەتنىــڭ ۋە ئۇنىــڭ سىياســىي ئاپپاراتلىرىنىــڭ ئېلىــپ بارىدىغــان 
ــورگان،  ــداق ئىدارە-ئ ــۇپ، تەشــكىلىي تۈزۈمگــە ئىگــە ھەرقان ئىچكــى تەشــۋىقات ئۇســۇلى بول
مەكتــەپ، ســەھىيە ئورگانلىــرى ۋە تىجــارى گۇرۇھالرمــۇ يۇقارقىالرنــى تەقلىــد قىلســا بولىــدۇ. 
بــۇ ئۇســۇلنى مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىمۇ قىيــاس قىلىــپ تەتبىقلىســا 
ــە مىللىــي ۋە دىنىــي ئاڭلىــرى سۇســالۋاتقان، ۋەتــەن ئېڭــى خۈنــۈك ئۇيغــۇرالر  بولىــدۇ. غەربت
ئۈچــۈن ئىچكــى تەشــۋىقات مىللىيالشــتۇرۇش دورىســى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. تۈركىيــە ۋە ئــەرەپ 
دۆلەتلەردىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەرخىــل مەزھــەپ ۋە پىرقىلەرگــە ئەگىشــىپ كىتىشــىنڭ ئالدىنــى 
ــك  ــى، مىللىيلى ــپ بېرىلىش ــەر ئېلى ــي دەۋەتل ــقۇچلۇق دىنى ــق، باس ــۇ پىالنلى ــش ئۈچۈنم ئېلى
بىلــەن مىللەتچىلىك&ئىرقچىلىقنىــڭ پەرقىنــى ئايدىڭالشــتۇرۇش خىزمەتلىــرى ئۈزۈلدۈرمــەي 

ئېلىــپ بېرىلىشــى زۆرۈر. 
خۇالســىلىگەندە، ئىچكــى تەشــۋىقات تەشــۋىقات ئىگىدارىنىــڭ ئۆزىنىــڭ سىياســىي ۋە ئىجتىمائىي 
ئۇلىنــى پۇختىــالش ۋە ئــۆزى ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان توپنىــڭ ماددىــي ۋە مەنىــۋى قىممەتلىرىنــى 
قوغــداش، ئۇالرنىــڭ بىرلىــك- باراۋەرلىــك، قېرىنداشــلىق كەيپىياتــى ئىچىــدە ياشىشــىنى 

ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.

تاشقى تەشۋىقات

تاشــقى تەشــۋىقات بىــر دۆلەتنىــڭ باشــقا دۆلەتلەرگــە ئېلىــپ بارىدىغــان تەشــۋىقاتىنى 
كۆرســىتىدۇ. بــۇ تەشــۋىقاتتا نىشــان قىلىنغــان ئاممــا يەنــى ئوبيېكــت باشــقا دۆلەتلــەر ۋە 
ئۇالرنىــڭ خەلقــى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. تاشــقى تەشــۋىقاتتا دۆلەتلــەر ئاخبــارات ۋاســتىلىرىدىن 
پايدىلىنىــش بىلــەن بىرگــە يۇمشــاق كــۈچ، ئاممىــۋى مۇناســىۋەت، جامائــەت دىپلۇماتىيەســى، 

ــدۇ.  ــيە تۇتى ــدە پوزىتىس ــۇ ئاالھى ــق پائالىيەتلەرگىم ــق ڧىزىكىلى ــق قاتارلى لوبىچىلى
ۋە  دۆلەتلــەر  خەلقئــارا  ئۆزىنــى  بولــۇپ  تۇنجــى  دۆلەتلــەر  تەشــۋىقاتتا  تاشــقى 
جامائەتچىلىككــە »ياخشــى« تونۇتــۇش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــدۇ. »ئەســكىرىي جەھەتتىــن 
كۈچلىــك، ئىقتىســادى تەرەققىــي قىلغــان، مەدەنىيــەت ۋە كۈلتــۈرى ئېســىل، دۆلــەت سىياســىتى 
ئادىــل، پۇقرالىرىغــا ھوقۇقتــا بــاراۋەر، كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئۇنۋېرســال قىممــەت قاراشــالرنى 
قوغدايدىغــان، ياردەمســۆيەر، تىنىچلىقپــەرۋەر دۆلــەت« ئوبرازىنى يارىتىش تاشــقى تەشــۋىقاتنىڭ 
ئانــا لىنىيەســىدۇر. بەكتــاش تاشــقى تەشــۋىقات ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: تاشــقى تەشــۋىقاتنىڭ 
مەقســىتى دۆلەتنــى كۈچ-قۇدرەتلىــك ۋە ياخشــى كۆرسىتىشــتۇر. شۇڭالشــقا، باشــقا تەشــۋىقاتالر 
ــان توختىتىســىمۇ، تاشــقى تەشــۋىقات دۆلەتنىــڭ  كۆزلىگــەن مەقســەت-مۇددىئاغا يەتكــەن ھام
خەلقئــارا ســاھەدە داۋاملىــق يۇقىــرى ئورۇنــدا تۇرىشــى ئۈچــۈن ئۈزۈكســىزلىكنى شــەرت قىلىــدۇ 

)بەشــىكتاش، 2013:160(.33
 دۆلەتلــەر يۇقارقــى مۇددىئلىرىنــى چۆرىدىگــەن ئاساســتا يۇمشــاق كــۈچ، جامائــەت 
دىپلوماتىيەســى دېگەندەك سىياســىي مەقســەتلىك ئىجتىمائىي تۈســلۈك پائالىيەتلەرنى تەڭشــەپ 
ئېلىپ بارىدۇ.  يۇمشــاق كۈچ، لوبىچىلىك ۋە جامائەت دىپلوماتىيەســى ئايرىم تەتقىقات تېمىســى 
بولســىمۇ، نۆۋىتــى كەلگەنــدە مىســال ســۈپىتىدە يۇمشــاق كۈچ ھەققىــدە قىســقىچە ئىزاھات بېرىپ 
ئۆتســەك تېمىنىــڭ چۈشىنىشلىشــىگە ياردىمــى بولۇشــى مۇمكىــن؛ يۇمشــاق كــۈچ ئۇقۇمىنى تۇنجى 
بولــۇپ ئامېرىكىلىــق سىياســەت تەتقىقاتچىســى جوســېڧ س. نىيــە ئۆزىنىڭ »دۇنيا سىياســىتىدە 
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مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــنىڭ يولــى: يۇمشــاق كــۈچ« ناملىــق كىتابىــدا ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. ئۇنىــڭ 
قارىشــىچە يۇمشــاق كــۈچ كىشــىلەرنى مەجبۇرلىمايدىغــان، كىشــىلەر بىلــەن بولغــان ھەمكارلىققــا 
ــەن  ــق ناماي ــۇلالر ئارقىلى ــان ئۇس ــس ئەتمەيدىغ ــىتە ئەكى ــۈچ بىۋاس ــان، ك ــەت بېرىدىغ ئەھمىي
ــان  ــارزۇ قىلىنغ ــش، ئ ــپ قىلى ــى جەل ــەت ۋە جەمئىيەتلەرن ــقا دۆل ــۈچ باش ــاق ك ــدۇ. يۇمش بولى
نەرســىنىڭ باشــقا دۆلەتلــەر ۋە جەمئىيەتلــەر ئارىســىدا ئــارزۇ قىلىنىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش، 
جەمئىيەتنــى ئۆزىگــە جەلــپ قىلىــش ئارقىلىــق ئۆزگەرتىــش ۋە باشــقا كىشــىلەرنىڭ قىزغىنلىقىنــى 
تەڭشــەش ئۈچــۈن سىياســىي كــۈن تەرتىپىنــى بەلگىلەشــتۇر )جوســېڧ. س. نىيــە،11:2003(. 
ــق  ــېلىش ئارقىلى ــت س ــەن تەھدى ــالر بىل ــادىي قورال ــى ئىقتىس ــي ياك ــۈچ ھەربى ــاق ك 34 يۇمش

نامايــەن بولمايــدۇ. ئەكســىچە بىــر دۆلەتنىــڭ خەلقئــارا سىياســەتتە كۆزلىگــەن نەتىجىگــە 
مۇناســىۋەتلىك قىممەت قاراشــلىرىنىڭ ياقتۇرۇلىشــى، تاشــقى سىياســەتتىكى مەقســەتلىرىنى باشقا 
ــارزۇ  ــن ئ ــان ئۇســلۇپلىرىنىڭ باشــقىالر تەرىپىدى ــزالپ مېڭىشــى، پايدىلىنىۋاتق ــڭ ئى دۆلەتلەرنى
قىلىنىشــى، بــۇ ئارقىلىــق روشــەنلىك ۋە گۈللىنىــش سەۋىيەســىگە يېتىشــنى قولغــا كەلتۈرۈشــنى 
ــان تاشــقى  ــپ بارىدىغ ــق ئېلى ــۇ يۇمشــاق كــۈچ ئارقىلى كۆرســىتىدۇ)نىيە،10:2003(. 35 خىتايم
تەشــۋىقاتلىرىغا كۈچەۋاتقــان بولــۇپ، خىتاينىــڭ يۇمشــاق كــۈچ قوراللىــرى: مەبلــەغ ســېلىش، 
ئىنســانپەرۋەرلىك ياردىمــى، ئالماشــتۇرۇش پروگراممىلىــرى، كــۆپ تەرەپلىــك ئورگانــالر بىلــەن 
ــالش  ــۈر ئالماشتۇرۇشــنى قول ــۇپ، كۈلت ــالر بول ــە قاتارلىق ــدى ۋە دىپلوماتىي ــارا بالدى-كەل ئۆز-ئ
ئۈچــۈن ئاجرىتىلغــان ياردەملــەر، خىتــاي تىلى پروگراممىلىرىغا ســېلىنغان مەبلەغلــەر، دۇنيانىڭ 
ــزى( قۇرۇلۇشــى  ــل مەركى ــەت ۋە تى ــدا كۇڭــزى ئىنســتىتۇتلىرىنىڭ )مەدەنىي ھەرقايســى جايلىرى
خىتاينىــڭ دۇنيــا سەھنىســىدىن ئــورۇن ئېلىــش خاھىشــىنى ئەكىــس ئەتتۈرىدىغــان كونكرېــت 
تەرەققىياتــالردۇر) جېــڭ، 2009: 3(. 36  خىتاينىــڭ تۈركىيەدىكــى خىتاي-تۈركىيــە دوســىتلۇق 
ۋەخپــى ۋە باشــقا دۆلەتلەردىكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش ۋەخپــە ۋە خىتــاي كۇڭــزى ئىنىســتىتۇلىرى 
ــاپلىنىدۇ. بۇنىڭدىــن ســىرت  ــۈچ تەتبىقاتلىرىنىــڭ ئەكىــس ئېتىشــى بولــۇپ ھېس يۇمشــاق ك
ــڭ  ــۇ خىتاينى ــوغۇللىنىدىغان پروگراممىلىرىم ــەن ش ــش بىل ــدا تارقىتى ــەل تىلى ــڭ چەتئ خىتاينى

تاشــقى تەشــۋىقات قوراللىرىــدۇر.
ــارا  ــڭ خەلقئ ــدارى دۆلەتنى ــۋىقات ئىگى ــىتى تەش ــر مەقس ــە بى ــۋىقاتنىڭ يەن ــقى تەش تاش
دۆلەتلــەر ۋە جامائەتچىلىكنىــڭ نەزىرىــدە ئۆزىگــە قارىتــا يامــان ياكــى ســەلبىي كۆز قــاراش پەيدا 
ــاي كومپارتىيەســىنىڭ تاشــقى تەشــۋىقاتنىڭ  ــۇ خىت ــتۇر. ب ــى ئېلىش ــۇپ قىلىشــىنىڭ ئالدىن بول
CIR-Chi- )خېلــى زور ســالمىقىنى تەشــكىل قىلىــدۇ. خىتــاي خەلقئــارال رادىيــو ئىستانسىســى 
CGTN-Chinece Glob-( خىتاي يەرشارىۋىي تېلېۋىزىيە تورى ،)nese Radio International
ــى  ــڭ چەتئەلدىك ــى )Global Times( نى ــى گېزىت ــارى ۋاقت al Television Network(، يەرش
شــۆبىلىرى قاتارلىــق مېدىيــا قاناللىرىغا يانداپ، ھەرقايســى دۆلەتلەردىن ھەمكارالشــقۇچى مېدىيا 
قاناللىــرى تېپىــپ مەبلــەغ ســېلىش، پېيىنــى ســېتىۋىلىش قاتارلىــق ئۇســۇلالر  ئارقىلىــق ئۆزىگــە 
ــى قىلمىشــلىرىنى  ــڭ جىناي ــر شــاھىتلىرىنىڭ خىتاينى ــا.  مەســىلەن، الگى ــەت قىلدۇرماقت خىزم
ــى،   ــق بېرىش ــدا گۇۋاھلى ــڭ پارالمېنتىلىرى ــا ئەللىرىنى ــەزى ياۋرۇپ ــكا ۋە ب ــپ ئامېرى ــاش قىلى پ
مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئائىلە-تاۋاباتلىــرى ۋە يېقىن-يورۇقلىرىنىــڭ 
خىتــاي ڧاشىســتلىرى تەرىپىدىــن جــازا الگىرىلرىغــا قامالغانلىقــى ھەققىدىكــى ســىنلىق ۋە 
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يازمىچــە گۇۋاھلىــق ئىســپاتلىرى ھەرقايســى ئاخبــارات ۋاســتىلىرىدا تارقالغاندىــن كىيىــن، 
خىتــاي دۆلىتىنــى قاتتىــق ساراســىمىگە ســالدى ۋە زىدىلەنگــەن ئوبرازىنــى ئەســلىگە كەلتۈرۈش، 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنى يالغانچىغــا چىقىرىــش مەقســىتىدە يۇقارقــى قاناللىرىنــى ئىشــقا 
ســالدى. الگىــر شــاھىتلىرىدىن مىھرىگــۈل تۇرســۇن، زۇمــرەت داۋۇت، ســايراگۈل ســاۋۇتبايالرغا 
قارشــى مەخســۇس خــەۋەر پروگىراممــا ئىشــلەپ بىرقانچــە خىــل تىلــدا تارقاتتــى. تۈركىيەدىكــى 
خىتايپــەرەس مېدىياالردىــن )Aydınlık( گېزىتــى بــۇ خەۋەرلەرنــى كۆپتــۈرۈپ تۈركچــە تارقاتتــى؛ 
ئانىســى ۋە بىــر تۇققــان ئىنىســىنىڭ الگىرغــا قامالغانلىقــى ھەققىــدە تۈركچــە، ئەرەپچــە ۋە 
ــى  ــدە يەرشــارى ۋاقت ــالھ ھەققى ــى ئاتاۋۇل ــەن مەمەتتوخت ــق بەرگ ئىنگىلىزچــە ســىنلىق گۇۋاھلى
ــپ  ــپ بېرى ــى ئېلى ــە زىيارىت ــۇس ئائىل ــتىدا مەخس ــى ئاس ــەۋەر« تېمىس ــدە خ ــى »ئاالھى گېزىت

ــتۈردى.37 خەۋەرلەش
تاشــقى تەشــۋىقاتنىڭ يەنــە بىــر تــۈرى دۆلەتلەرنىــڭ سىياســەت ئەنئەنىســى ۋە مەنىــۋى 
ئاساســى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بــۇ چەتئەللــەردە ياشــاۋاتقان پۇقرالىــرى ياكــى كۆچمەن 
ــى  ــان مىھىر-مۇھەبىتىن ــە بولغ ــەت ۋە مىللەتك ــۇپ كەتكــەن ئەســلى ۋەتەنداشــلىرىنىڭ دۆل بول
دۆلىتىنىــڭ  ئەســلى  بولســىمۇ  چەتئەللــەردە  ئۇالرنــى  كۈچەيتىــش،  قىلىــش،  مۇھاپىــزەت 
قاتارلىــق  رىغبەتلەنــدۈرۈش  قىلىشــقا  خىزمــەت  ئۈچــۈن  شان-شــۆھرىتى  ۋە  تەرەققىياتــى 
خىزمەتلەرنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ئەلچىخانىلىــرى، شــۇنداقال ۋەتەنســۆيەر 
ــۋىقات  ــىدىكى تەش ــىۋەت رامكىس ــۋى مۇناس ــان ئاممى ــپ بارىدىغ ــكىالتالر ئېلى ــي تەش ئىجتىمائى

ــاپلىنىدۇ.  ــۇپ ھېس بول
 

تەشۋىقاتنىڭ مەزمۇنغا ئاساسەن تۈرلەرگە ئايرىلىشى

تەشــۋىقاتنى مەزمــۇن ۋە خاراكتېــرى جەھەتتىنمــۇ بىــر قانچــە تۈرگــە بۆلۈشــكە بولىــدۇ. 
تۆۋەنــدە ئۇالردىــن بىــر قانچىســى بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىمىــز؛

سىياسىي تەشۋىقات

سىياســىي تەشــۋىقات سىياســىيالرنىڭ ھــەم دۆلــەت ئىچىــدە ئېلىــپ بارىدىغــان ئىچكــى 
تەشــۋىقاتىنى ھــەم خەلقئــارا جامائەتچىلىكىگــە قارىتــا ئېلىــپ بارىدىغــان تاشــقى تەشــۋىقاتىنى 

ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
تەشــۋىقاتنىڭ مەقســىتى ھەققىــدە توختالغىنىمىــزدا تەشــۋىقاتنىڭ ئومۇمــەن سىياســىي تۈســكە ۋە 
سىياســىي خاراكتېرگــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى تەكىتلــەپ ئۆتكەنىــدۇق. سىياســىي تەشــۋىقات بــۇ 
تــۈس ۋە خاراكتېرنــى رېئاللىقــا ئايالنــدۇرۇش مەقســىتىدە مەۋجــۇت بولىــدۇ. سىياســىي تەشــۋىقات 
تەشــۋىقات ساھەســىدە ئــەڭ كــۆپ كۆزگــە چىلىقىدىغــان، سىياســىيالر ئــەڭ كــۆپ كــۈچ ســەرپ 
قىلىدىغــان جەريانالردىــن بىرســى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. كوممۇنىســت رېجىمــى ۋە مۇســتەبىت 
ــە  ــلىرى، تەلىم-تەربىي ــرى، ئۇل-قۇرۇلۇش ــىي ئاپپاراتلى ــۈن سىياس ــڭ پۈت ــەردە دۆلەتنى دۆلەتل
ــى بىۋاســتە  ــىپى ۋاســتىلىق ياك ــەت پرىنس ــارات مۇئەسسەســەلىرىنىڭ خىزم ــرى ۋە ئاخب ئورگانلى
ھالــدا سىياســىي تەشــۋىقاتچىلىقتىن خالىــي ئەمــەس. ماۋزېــدۇڭ مۇنــداق دەيــدۇ: »سىياســەت 
قانســىز ئۇرۇشــتۇر، ئــۇرۇش بولســا قــان تۆكــۈپ تــۇرۇپ يۈرگۈزىلىدىغــان سىياســەتتۇر) البىــن، 
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ــاي  ــۈن خىت ــدۇرۇش ئۈچ ــۇل قىل ــى قوب ــڭ كوممۇنىزىمن ــدا، ماۋزېدۇڭنى ــۇ رامكى 1976:1(.38  ب
خەلقى ۋە مۇســتەملىكە تۇپراقالردا ئېلىپ بارغان يۇقىرى بېســىملىق سىياســەتلىرىنىڭ ھەممىســى 
سىياســىي تەشــۋىقاتنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچۈنــدۇر. »كاپىتالىزىمغــا قارشــى تــۇرۇش«، 
»ســىنىپىيلىققا قارشــى تــۇرۇش«، »ئەكســىل ئىنقىالپچىالرغــا قارشــى تــۇرۇش«، »بــاي 
پومشــىكالرنى پىپــەن قىلىــش« سىياســەتلىرىنىڭ ھەممىســى يىغىــن، مەجلىــس ۋە سىياســىي 
ئۈگىنىــش شــەكلىدە ئېلىــپ بېرىلغــان سىياســىي تەشــۋىقاتالردۇر. ئوتتــۇرا مەكتەپلەردىــن 
ــش  ــش قىلى ــىي ئۈگىنى ــكىللىدىغان سىياس ــم تەش ــۈچ قىتى ــى ئ ــى ياك ــدە ئىكك ــپ ھەپتى تارتى
ــى  ــۋىقاتچىالرنىڭ كومپارتىيەن ــل تەش ــان قىزى ــرى« دەپ ئاتالغ ــۇرت چوڭلى ــدە »ي پائالىيەتلىرى
مەدھىيەلــەپ ســۆزلىگەن لىكســىيەلىرى، ھەپتىــدە بىــر يېزىــش تەلــەپ قىلىنىدىغــان »مىللىــي 
بۆلگۈچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش ۋەدىنامىلىــرى«، »ئىدېئولوگىيــە ساھەســىدىكى بۆلگۈچىلىككــە 
ــام- ــابىقىلىرى، ت ــن ســىناش مۇس ــەن زېھى ــدە ئۆتكۈزۈلگ ــرى ھەققى ــۇرۇش« ماددىلى قارشــى ت
ــن.  ــۋىقات قاتارىدى ــىي تەش ــەم سىياس ــۇئارالمۇ ھ ــىي ش ــىلغان سىياس ــان، ئېس ــا يېزىلغ تامالرغ
خىتاينىــڭ سىياســىي تەشــۋىقاتى بۈگۈنگىچىلىــك داۋام قىلىۋاتقــان بولــۇپ، تەشــۋىقاتىنىڭ 
ــۇق- ــە تەشــۋىقاتنىڭ زورل ــرەك، نۆۋەتت ــا بولســا كې ئۈنۈمىنــى كۆرەلمىگەنلىكــى ھېــس قىلغاچق

زومبالىــق ۋە مېڭــە يۇيــۇش باســقۇچىدا ھەرىكــەت قىلىۋاتىــدۇ.
دېموكراتىــك دۆلەتلــەردە سىياســىي تەشــىۋىقات ھاكىمىيــەت كۈرىشــىنىڭ يادرۇلــۇق 
كۈچــى بولــۇپ، باشــقۇرغۇچى بىلــەن باشــقۇرۇلغۇچى ياكــى سىياســىيالر بىلــەن پۇقراالر ئارىســىدا 
مەيدانغــا كېلىــدۇ. سىياســىي كۈچلــەر ئۆزىنىــڭ پىكىــرى، پوزىتىسيەســى ۋە ئىدېئولوگىيەســىنى 
ــالر  ــۇد ۋە قورال ــۇل قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن ئىســتىراتېگىيەلىك پىــالن رامكىســىدا ھەرخىــل مېت قوب
ئارقىلىــق بــۇ جەريانغــا بىۋاســتە يىتەكچىلىــك قىلىدۇ. سىياســىي تەشــۋىقاتنىڭ نىگىزىدە نىشــان 
قىلىنغــان ئاممىنىــڭ پىكــرى، پوزىتىسيەســى، سىياســىي كــۆز قارشــىغا تەســىر كۆرســىتىپ، ئــۆز 
خاھىشــىدىكى سىياســىي قىممــەت قارىشــىنى قوبۇل قىلىــدۇرۇش پىالنى ياتقاچقــا، ئوبېيكىتالرنى 
قايىــل قىلىــش، ئىشــەندۈرۈش، ئۆزىگــە مايىــل قىلىــش، قوللىشــىنى قولغا كەلتــۈرۈش جەريانىدا 
مەزكــۇر پائالىيەتلەرنىــڭ ئوچۇقتىن-ئوچــۇق تەشــۋىقات ئىكەنلىكــى ئاشــكارا بولىــدۇ. سىياســىي 
ــن  ــى ئۆزىدى ــۋىقات ئىكەنلىك ــەم تەش ــۋىقات( ھ ــۋىقات)ئوچۇق تەش ــاق تەش ــەم ئ ــۋىقات ھ تەش
ــەر  ــۋىقات ھ ــىي تەش ــچە، سىياس ــڭ قارىش ــدۇر. گەچىكلىنى ــان جەريان ــۇپ تۇرىدىغ ــۇم بول مەل
دەۋرگــە نىســبەتەن شــۇ دەۋر سىياســىيلىرىنىڭ كــەڭ ئاممىنىــڭ پىكىــر، پوزىتىســيە ۋە ئىــش-
ھەرىكەتلىرىگــە تەســىر كۆرسىتىشــتە ئىشــلىتدىغان مۇھىــم سىياســىي كۈچىدۇر)گەجىكلــى، 
ــارار  ــى ق ــازى، جەمىئىيەتتىك ــىي ئىمتىي ــى سىياس ــىيالر ئىلكىدىك 1999: 272-265(.39 سىياس
ــش،  ــرى يارىتى ــەت پىك ــپ جامائ ــتۈنلۈكىگە تايىنى ــادىي ئۈس ــرى، ئىقتىس ــش مىخانىزمىلى قىلى
كۈنتەرتىــپ يارىتىــش، ئاممىــۋى قارالمىالرنىــڭ تــۈرى ۋە خاراكتېرىنــى بەلگىلــەش ئۈچــۈن 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ. كۈنىمىــزدە بۇالرنىــڭ بۇالرنىــڭ ئــەڭ قوللىنىشــچان، ئــەڭ ئۈنۈملــۈك قورالــى 

مېدىيــا ۋە ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق تارقىتىــش ســۇپىلىرىدۇر.
سىياســىي كۈچلــەر ئوبــراز تىكلــەش ئۈچــۈن سىياســىي تەشــۋىقاتقا مۇراجىئــەت قىلىــدۇ؛ 
ــۆزى ئىچىدىــن  ــەر ئ ــدۇ. سىياســىي كۈچل ــراز تەشــۋىقاتى دېيىشــكىمۇ بولى بۇنــى سىياســىي ئوب
كارىزماتىــك كىشــلەرنى تالــالپ مەلۇم خىــل ئارتۇقچىلىقىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، بەدىئىيلەشــتۈرۈپ، 
غايىۋىيالشــتۇرۇپ مىللىــي داھىــي تىكلىمەكچــى ۋە بــۇ داھىيالرنىــڭ ئاۋام-خەلــق بىلــەن بولغــان 
مەنىــۋى بېغىدىــن پايدىلىنىــپ ئــۆز خاھىشــى بويىچــە ھەرىكەتلەندۈرمەكچــى بولىــدۇ. سىياســىي 
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ئوبــراز ئوبيېكتــى سىياســىي، دىنىــي، ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي تەســىر كۈچىگــە ئىگــە، خەلقنى 
جەلــپ قىلىــش تاالنتــى ياكــى ئارتۇقچىلىقــى بولغــان كىشــىلەردىن تاللىنىــدۇ. دىنىيلىــق ياكــى 

روھانيلىــق سىياســىي ئوبــراز تىكلەشــنى ئاسانالشــتۇرىدۇ.
سىياســىي ئوبــراز تەشــۋىقاتىدا سىياســىي ئوبرازنىــڭ تىــل ســەنئىتى، يۈرۈش-تۇرۇشــى، 
ئاممىــۋى مۇناســىۋەت ئاالھىدىلىكــى، ئىجتىمائىــي ئاالقــە دائىرىســى، ئىقتىســادىي كۈچــى، 
ئەخالق-پەزىلىتــى، جۈملىدىــن ئىنســاننى ئۆزىگــە قارىتااليدىغــان تەرەپلىرىنىــڭ جەۋھەرلىــرى 

ــاۋام بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتۈرىلىدۇ. تەشــۋىقات نىشــانى بولغــان ئ
ياراتماقچــى بولغــان سىياســىي كۈچلــەر يىغىن-يىغىلىشــالردا  »سىياســىي ئوبــراز« 
»ئۇ«نــى ســۈنئىي بولســىمۇ قاتتىــق ھۆرمەتلەيــدۇ. »ئۇ«نىــڭ ســۆزلەيدىغان نۇتۇقلىــرى 
ئاجايىــپ قاراتمىلىققــا ئىگــە تۈســتە تەييارالنغــان بولىــدۇ. زىياپەتلــەردە ســورۇننىڭ تــۆرى 
»ئــۇ« نىــڭ ئۈچــۈن مەخســۇس ئايرىلىــدۇ. ســورۇنالردا رىياســەتچى ئاۋۋال»ئۇ«نىڭغــا ســاالم 
ــى خۇشــپىئېىل،  ــۇ« ناھايت ــۋى مۇناســىۋەتتە »ئ ــن ســۆزىنى باشــاليدۇ. ئاممى ــن كىيى قىلغاندى
ــق  ــىخىي... قاتارلى ــەرت، س ــقاق، يــاردەم ســۆيەر، م ــتانە، چىقىش ــەمىمىي، دوس ــەر، س كەمت
پەزىلەتلىــرى بىلــەن نامايــەن بولىــدۇ؛ سىياســىي كۈچلــەر كىتەرلىــك تەييارلىقنــى ئالدىــن 
ــدۇ.  ــە بولى ــتىكىلىققا ئىگ ــەڭ ۋە ئىالس ــى ك ــى ناھايت ــە دائىرىس ــي ئاالق ــدۇ. ئىجتىمائى ھازىرالي
سىياســىي ســاھەدە لىدىــر، جەمىئىيەتتــە ئىشــەنچلىك دوســت، ئائىلىــدە تېگىشــلىك ئورنىــدا 
الياقەتلىــك »ئۈلگــە شەخســىيەت« ئىماجــى ئەســلەردە قالدۇرىلىــدۇ. ئىقتىســادىي جەھەتتىــن 
»ئــۇ« ناھايتــى ياردەمســۆيەر، مــەرت، ســىخىي بولۇشــى كېــرەك. سىياســىي كۈچلــەر قىلدىغــان 
ــە  ــدۇ. ياردەم-ئىئان ــەن قىلى ــىمى بىل ــڭ ئىس ــەن، ئۇنى ــى بىل ــڭ قول ــى ئۇنى ــەزى ياردەملەرن ب
ــدۇ.   ــا ئېلىنى ــەن تىلغ ــۇ بىل ــدە ئۇرغ ــرى ئاالھى ــان ياردەملى ــڭ قىلغ ــۇ« نى ــدە »ئ پائالىيەتلىرى
»ئۇ«نىــڭ ناھايىتــى ياخشــىلىقى، ئاقكۆڭۈللىكــى، خەلقپەرۋەرلىك ئاممىنىــڭ ئېڭىغا يۇقارقىدەك 
بىرقاتــار ڧىزىكىلىــق ھەرىكەتلــەر ئارقىلىــق ســىڭدۈرىلىدۇ. بــۇ جەريانالرنى بىۋاســتە كۆرگۈچىلەر 
ئېغىزدىن-ئېغىزغــا تەلقىــن شــەكلىدە بىر-بىرىگــە يەتكۈزىــدۇ؛ ئاخبــارات ۋاســتىلىرى بولۇپمــۇ 
ڧوتۇ-ســىنلىق تارقىتىــش ئۈســكۈنىلىرى تېخىمــۇ تەســىرلىك قىلىــپ ئۈنــۈم قوشــۇپ تارقىتىــدۇ. 
ــا  ــى، بوســنىيەلىكلەرنىڭ ئالىي ھىندىالرنىــڭ گەندىســى، پاكىســتانلىقالرنىڭ مۇھەممــەت ئىقبال
ۋە  ئۈلگىلىــرى  تەشــۋىقاتنىڭ  سىياســىي  ڧىزىكىلىــق  دەۋىرلــەردە  ئەينــى  ئىززەتبېگوۋىچــى 
ــر  ــۇنداق بى ــتانلىقالرمۇ ئاش ــەرقي تۈركىس ــاپلىنىدۇ. ش ــۇپ ھېس ــرى بول ــەت قازانغانلى مۇۋەپپىقىي
سىياســىي ئوبرازغــا، مەنىــۋى يىتەكچىگــە چۆلــدە يولدىــن ئازغــان، ئۇسســاپ كەتكــەن يولۇچــى 
ــەڭ چــوڭ  ــا. سىياســىي ئوبرازالرنىــڭ ئ ــاچ بولماقت ــدەك مۇھت ــاچ بولغان نىشــانغا ۋە ســۇغا مۇھت
ئاالھىدىلىكــى كۆپســانلىقنى ئۆزىگــە ئەگەشتۈرەلىشــى، ئۇزالشــتۇرۇش كۈچىنىــڭ يۇقىرىلىقىــدۇر.
سىياســىي تەشــۋىقاتنىڭ تاشــقى كۆرىنىشى بولســا يۇمشاق كۈچ ۋە جامائەت دىپلۇماتىيەسى 
شــەكلىدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. بۇالرغــا خەلقئارالىــق تارقىتىــش بازىلىــرى ۋە ئاممىــۋى، ئىجتىمائىــي 
تارقىتىــش مەركەزلىــرى يانــداپ بېرىلىــدۇ. تەشــۋىقاتنىڭ بــۇ تــۈرى تەشــۋىقاتنى ئوبيېكــت 
جەھەتتىــن تۈرگــە ئايرىــپ تەھلىــل قىلىغىنىمىــزدا يورۇتــۇپ بېرىلگــەن بولــۇپ، تەكرارالشــنى 

مۇۋاپىــق كۆرمىــدۇق. 

ئەسكىرىي تەشۋىقات

ــىمۇ  ــاش بولس ــەن ئوخش ــۋىقات بىل ــىي تەش ــتىمۇ سىياس ــۋىقاتنىڭ مەقس ــكىرىي تەش ئەس



ئىپادىلىنشــى ۋە نىشــان قىلىنغــان ئوبيېكتلىــرى جەھەتتىــن پەرقلىنىــدۇ. ئەســكىرىي تەشــۋىقات 
بىــر دۆلەتنىڭ»ئــۆز خەلقىگــە، دوســت دۆلەتلەرنىــڭ خەلقلىرىگــە، دۈشــمەن دۆلــەت ۋە 
خەلقلەرگــە ۋە بىتــەرەپ دۆلەتلەرنىــڭ خەلقلىرىگــە« قارىتــا تەڭشــەپ ئېلىــپ بارىدىغــان 
تەشــۋىقاتىن كۆرســىتىدۇ(  ئاۋشــار، 2003(.  40بىــز ئەســكىرىي تەشــۋىقاتنىڭ تــۆت لىنىيەلىــك 
جەريانىنــى قىســقىچە مۇالھىــزە قىلىــپ باقايلــى؛ بىرىنچــى، بىــر دۆلــەت ئــۆز خەلقىگــە دۆلىتىنــى 
كۈچ-قۇدرەتلىــك كۆرســىتىش، خەلقىگــە بىخەتەرلىــك تۇيغۇســى بىغىشــالش ئۈچــۈن ئەســكىرىي 
تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن. ســۈنئىي ھەمــراھ قويــۇپ بېرىــش، ھەربىــي پــارات 
ئۆتكــۈزۈش، ھەربىــي مانۋىــر ئۆتكــۈزۈش، يەرلىــك قــۇرال كۆرگەزمىلىــرى ئۆتكــۈزۈش، ئــۇرۇش 
قەھرىمانلىــرى مۇزىيىنــى پات-پــات زىيارەتكــە تەشــكىللەش، ڧىزىكىلىــق، تېخىنىكىلىــق 
ــى  ــو- تېلېۋىزىيە-تىياتىرلىرىن ــۋىرلەنگەن كىن ــتىخبارات تەس ــۇرۇش ۋە ئىس ــان ئ ــپ بېرىلغ ئېلى
ئىشــلەپ تارقىتىــش قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى خەلقنىــڭ روھىنــى كۆتــۈرۈش، دۆلىتىگــە بولغــان 
ئىشــەنىچ ۋە ســاداقىتىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان تەشــۋىقاتالردۇر. بۇنىڭدىــن 
ســىرت ئەســكەرلەرنىڭ ئــەل ئىچــى خەير-ســاخاۋەت پائالىيەتلىرىمــۇ ئەســكىرىي تەشــۋىقاتنىڭ 
قاتارىدىــن ھېســاپلىنىدۇ ،دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. ئىككىنچــى، بىــر دۆلــەت دوســىت دۆلەتلــەر ۋە 
خەلقلىرىگــە كۈچلــۈك، ھەمكارلىشىشــقا بولىدىغــان، تايىنىشــچانلىقى يۇقىــرى، دېگــەن ئۇچۇرنى 
ــر قانچــە  ــن. ئىككــى ياكــى بى ــپ بېرىشــى مۇمكى ــش ئۈچــۈن ئەســكىرىي تەشــۋىقات ئېلى بېرى
دۆلــەت ئارمىيەســىنىڭ ســۇ، قۇرۇقلــۇق ۋە ھــاۋادا ئۆتكۈزىدىغــان بىرلەشــمە مانۋىرلىرى، دوســىت 
دۆلەتلــەر باشــقا دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن ھۇجۇمغــا ئۇچرىغانــدا قىلىنغــان ئەســكىرىي ياردەملــەر، 
ــر دۆلەتنىــڭ  ــرى، بى ــە ئالماشــتۇرۇش پائالىيەتلى ــارا ھەربىــي تەجرىب ــەر ئارىســىدا ئۆز-ئ دۆلەتل
دوســت دۆلــەت ئەســكەرلىرىنى تېخىنــكا، تاكتىــكا ۋە مۇداپىئــە جەھەتتىــن تەربىيەلــەپ بېرىشــى 
قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى سىياســىي تەشــۋىقاتنى ڧىزىكىلىــك ئەمەلىيلەشــتۈرۈش جەريانــى 
بولــۇپ،  يۈزتۇرانــە تەشــۋىقاتالر ۋە ئۇچۇر-ئاالقــە ۋاســتىلىرى  بــۇ جەرياننى ۋە تەســرىنى تېخىمۇ 
كۈچەيتىــش ۋەزىپىســىنى ئۆتەيــدۇ. ئۈچىنچــى، بىــر دۆلــەت دۈشــمەن دۆلــەت ھۆكۈمەتلىرىنــى 
قورقۇتــۇش، تەھدىــت ســېلىش، ھەيــۋە قىلىــش، ھەتتــا ھۇجــۇم قىلىــش ئارقىلىــق ئەســكىرىي 
ــش،  ــغال قىلى ــش، ئىش ــۇم قىلى ــا ھۇج ــڭ تۇپراقلىرىغ ــقا دۆلەتلەرنى ــدۇ. باش ــۋىقات قىلى تەش
چىگــرا رايۇنــالردا دۈشــمەن دۆلــەت تەۋەلىكىگــە بومبــا تاشــالش ئارقىلىــق دۈشــمەن دۆلــەت ۋە 
خەلقىنــى قورتىــدۇ، ئاالقىــزادە قىلىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ كۈچتۈڭكــۈر، قورقمــاس دۆلــەت 
ئىكەنلىكىنــى، قارشــى چىقىشــقا بولمايدىغانلىقىنــى ئۇقتــۇرۇپ قويماقچــى بولىــدۇ. ئــۇرۇش 
مەزگىلىــدە دۈشــمەن تــەرەپ ئەســكەرلىرىنىڭ روھىنى چۈشــۈرۈش، جەڭگىۋارلىقىنى ســۇندۇرۇش 
ئۈچــۈن پىتنە-ئىغــۋا تىرىــش، ۋەھىمــە پەيــدا قىلىــش قاتارلىــق ۋاســتىلەرنى قوللىنىــدۇ. قارشــى 
تــەرەپ ئەســكەرلىرى ئارىســىغا جاســۇس ئەۋەتىــش ئارقىلىــق ئەســكەرلەرنىڭ قىزغىنلىقىغــا ســۇ 
ســىپىدۇ. جاسۇســالر تەشــۋىقات ئىگىــدارى دۆلەتنــى ھەددىدىــن زىيــادە كۈچلــۈك، ئەســكىرىي 
ــەت  ــمەن دۆل ــق دۈش ــىتىش ئارقىلى ــپ كۆرس ــان قىلى ــان قىلىۋىتىدىغ ــى تالق ــرى تاغن جابدۇقلى
ــەت  ــر دۆل ــن ســىرت بى ــدۇ. بۇنىڭدى ــى ســىقىرىتىش مەقســىتىگە يىتى ئەســكەرلىرىنىڭ قەدىمىن
يەنــە بىــر دۆلەتكــە ھۇجــۇم قىلغانــدا خەلقنىــڭ قارشــى چىقىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن 
ــق ئارىســىغا تارقىتىدىغــان ياكــى ئايرۇپىــالن ئارقىلىــق  مەخســۇس جاسۇســلىرى ئارقىلىــق خەل
تاشــاليدىغان تەشــۋىقات ۋاراقچىلىرىمــۇ ئەســكىرىي تەشــۋىقات قاتارىدىــن. بــۇ تەشــۋىقاتتا 
ئىككــى خىــل مەزمــۇن بولۇشــى مۇمكىــن؛ بىــرى يۇمشــاق، ســىلىق ئىبارىلــەر بىلــەن يېزىلغــان 

Avşar, S. (2003). “Birinci  Dünya Savaşı’nda Rus Propaganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti”. Ankara Üni-   40
versitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,14, 65-127



ۋەدىلىرى)قارشــى چىقمىســىال چىقىلماســلىق(، يەنــە بىــرى قارشــىلىق قىلغۇچىالرغــا رەھىــم 
قىلماســلىق توغرىســىدىكى ئاگاھالنــدۇرۇش. چىڭگىزخاننىــڭ ھاياتــى تەســۋىرلەنگەن كــۆپ 
قىســىملىق تېلېۋىيــە تىياتىرىــدا يۇقارقــى ئىككــى خىــل ئۇســۇلنىڭ ھــەر ئىككىســى كــۆپ 
ئۇچرايــدۇ.  تۆتىنچــى، بىــر دۆلــەت بىتــەرەپ دۆلــەت خەلقىگــە تىنىچلىــق ســۆيەر، باشــقىالرنىڭ 
ئىگىلىــك ھوقۇقــى ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىكىگــە تەھدىــت پەيــدا قىلمايدىغــان، ئۆز-ئۆزىنــى 
ھىمايــە قىلىــش كۈچىگــە ئىگــە، ئۆزىنــى ھىمايــە قىلىــش ئۈچــۈن دۈشــمەن كۈچلەرگــە بويــۇن 
ئەگمەيدىغــان ھەققانىيەتچــى ئوبرازىنــى ھېــس قىلــدۇرۇش مەقســىتىدە ئەســكىرىي تەشــۋىقات 

ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن.

كۈلتۈر تەشۋىقاتى

كۈلتــۈر تەشــۋىقاتى تەشــۋىقات ئىگىــدارى تەرەپنىــڭ مەۋجــۇت كۈلتۈرىنــى تەرەققىــي 
قىلــدۇرۇش بىلــەن بىرگــە باشــقا كۈلتۈرلەرگە تەســىر كۆرســىتىش، باشــقا كۈلتۈر مەنســۇپلىرىنىڭ 
نەزىرىــدە كۈلتۈرىنىــڭ ئېســىللىكىنى ھېــس قىلــدۇرۇش، باشــقا كۈلتۈرلــەردە پســىخكىلىق 
ــڭ  ــر دۆلەتنى ــۋىقاتى بى ــۈر تەش ــدۇ. كۈلت ــى ئۆتەي ــق رولالرن ــق شــەكىللەندۈرۈش قاتارلى مايىللى
ــۈزۈش،  ــلىرىغا يەتك ــاۋاتقان ۋەتەنداش ــە ياش ــقا دۆلەتت ــلىرىنى باش ــۈرەل مىراس ــىل« كۈلت »ئېس
ئــۇالردا ئەجداتلىرىنىــڭ كۈلتۈرىگــە خــاس قىممــەت قارىشــى ۋە كۈلتــۈرەل تەۋەلىــك ئېڭــى 
ــادا،  ۋە  ــكا، كان ــڭ ئامېرى ــىلەن، خىتاينى ــدۇ. مەس ــەت قىلى ــۈن خىزم ــەكىللەندۈرۈش ئۈچ ش
مااليســىيا قاتارلىــق دۆلەتلــەردە قۇرغــان خىتــاي تىلــى مەكتەپلىــرى، خىتــاي كۈلتــۈر مەركەزلىرى، 

ــدۇ.   ــپ بېرىلىۋاتى ــۈر تەشــۋىقات رامىكىســىدا ئېلى ــڭ كۈلت ــرى خىتاينى ــاي بۇتخانىلى خىت
بۇنىڭدىــن ســىرت خىتــاي يەنــە خەلقئارادىكــى ئوبرازىنــى ياخشــىالش ئۈچۈنمــۇ كۈلتــۈر 
تەشــۋىقاتىغا ئەھمىيــەت بەرمەكتــە. ئىقتىســادىي كۈچنىــڭ »دەرىجىدىــن تاشــقىرى كــۈچ« 
بولۇشــقا يەتمەيدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتكــەن خىتاي-كۈلتــۈر دىپلوماتىيەســى ۋە ئاخبــارات 
ۋاســتىلىرى ئارقىلىــق خەلقئــارا ئوبرازىنــى ياخشــىالش  ئۈچــۈن كىيىنكــى ئــون يىــل مابەينىــدە 
ســېلىنمىلىرىنىڭ ســالمىقىنى زورايتتى )يەنچىيۇ،2014 (. 41 خىتاينىڭ يۇمشــاق كۈچ سىياســىتى 
كۈلتۈرنــى بەكــرەك تەكىتلەيــدۇ؛ ئاساســلىقى »خىتــاي خەلقئارالىــق تەھدىــد پەيــدا قىلىــدۇ« 
دېگــەن تونۇشــقا قارشــى كــۆرەش قىلىشــىنى مەقســەت قىلىــدۇ )گىالســېر ۋە مەمۇرڧىــي، 2009: 
11(.42 »خىتــاي تەھدىــت«  دېگــەن قــاراش خىتاينــى يۇمشــاق كۈچكــە يۈزلەنــدۈردى. خىتــاي 
ــم دەپ  ــەڭ مۇھى ــۈچ ئ ــي ك ــۇش ئۈچــۈن ئىقتىســادىي ۋە ھەربى ــۈچ بول ــي ك دەســلەپتە دۇنياۋى
قارىغــان بولســىمۇ ، ئەممــا بۇنىــڭ يېتەرلىــك ئەمەســلىكى ۋە يۇمشــاق كۈچنىــڭ مۇھىملىقىنــى 
ــەن  ــىنىپ يەتك ــى چۈش ــىالتىنىڭ پايدىلىرىن ــۈچ ھاس ــاق ك ــەپ يۇمش ــى. مۇرەكك ــۇپ يەتت تون
خىتــاي  رەھبەرلىــرى دۇنيانىــڭ ئافرىقــا، ئامېرىــكا، ئوتتــۇرا شــەرق ۋە شــەرقىي جەنۇبىــي 
ئاســىيا قاتارلىــق بارلىــق رايونلىــرى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى چوڭقۇرالشتۇرۇشــنى مەقســەت 
قىلىــدۇ. بېيجىــڭ دۆلەتنىــڭ دۇنيادىكــى تەســىرىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ھەربىــي ۋە ئىقتىســادىي 
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ھەمكارلىــق ئۈچــۈن ھــەر خىــل ۋاســتىالرنى  ئىشــقا ســالىدۇ. گەرچــە خىتاينىــڭ رايونــالر بىلــەن 
ــڭ  ــا بېيجى ــىمۇ ، ئەمم ــك دەپ قارالس ــە ماھىيەتلى ــادىي جەھەتت ــىۋىتى ئىقتىس ــان مۇناس بولغ
ــادىي  ــك ئىقتىس ــون خاراكتېرلى ــەپ، راي ــى تەكىتل ــكىالتىنىڭ رولىن ــەر تەش ــكەن دۆلەتل بىرلەش
مۇناســىۋەت ۋە بىخەتەرلىــك چۈشەنچىســىنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، ئىنســانپەرۋەرلىك ياردىمــى 
پائالىيەتلىرىگــە قاتنىشــىش، ئېتىبــار سىياســەتلىك قــەرز بېرىــش، قــەرز ياردىمــى بىلــەن 
تەمىنلــەش، كۈلتــۈرەل ۋە ئىلمىــي ئالماشــتۇرۇش پروگراممىلىرىنىــڭ ســانىنى ئاشــۇرۇش ئارقىلىــق 

بۇ مۇناسىۋەتلەرنى كۈچەيتىشكە تىرىشماقتا )جېڭ، 2009: 2(. 43 
ئۇنىڭدىــن ســىرت خىتاينىــڭ چەتئەلدىكــى كونســۇلخانىلىرىنىڭ ھەريىلــى  دۆلــەت 
بايرىمــى ۋە چاغــان بايرىمــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ئۆتكۈزىدىغــان ســەنئەت پائالىيىتىمــۇ كۈلتــۈرەل 
تەشــۋىقاتنىڭ نامايەندىلىرىدىــن بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. كۈلتــۈر دىپلۇماتىيەســى ئۇقۇمىمۇ يۇقارقى 
پائالىيەتلەرنىــڭ نەزىرىيەســىنى كۆرســىتىدۇ. مېدىيانىــڭ كۈلتــۈرەل تەشــۋىقاتتىكى رولىغــا گــەپ 
ــە  ــپ، يەن ــى مائارى ــاھەدىن بىرس ــوڭ س ــى چ ــان ئىكك ــى تارقىتىدىغ ــر كۈلتۈرن ــدۇ. بى كەتمەي
بىــرى مېدىيــا ساھەســىدۇر. خىتــاي مېدىيالىــرى، بولۇپمــۇ خىتاينىــڭ چەتئــەل تىلىــدا تارقىتىش 
قىلىدىغــان ياكــى چەتئەلــدە قۇرۇلغــان مېدىيــا قۇرۇلۇشــلىرى خىتــاي كۈلتۈرىنــى تەشــۋىق 
قىلىدىغــان پروگىراممىالرغــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ كېلىۋاتىــدۇ. مەســىلەن، ئەمــراھ 
 » CGTN:خىتاينىــڭ يەرشــارىۋىي يۇمشــاق كــۈچ ھەرىكىتــى« )Emrah Aydemir( ــر ئايدەمى
ناملىــق تەتقىقاتىــدا خىتاينىــڭ يەرشــارىۋىي تېلېۋىزىيــە تــورى CGTN نىــڭ ئىنگىلىزچــە قانىلــى 
ــۈر تەشــۋىقاتىغا  ــات مەزمۇنــى خىتاينىــڭ كۈلت ــۇپ، تەتقىق ــز ئېلىــپ بارغــان بول ئۈســتىدە ئانالى
ــن ســۈزۈپ  ــدۇ. تەتقىقاتتى ــۈرۈپ بېرەلەي ــى ئەكىــس ئەتت ــەت بېېرىۋاتقانلىقىن قانچىلىــك ئەھمىي

ــرى تۆۋەندىكىچــە: ــۈرەل پروگىرامماالردىــن بەزىلى ــاي قاناللىرىدىكــى كۈلت ئېلىنغــان خىت
قويۇلىــدۇ؛  جۈمەگىچــە  دۈشــەنبەدىن   :)Culture Express( ئۇچقۇنلىــرى  -كۈلتــۈر 
پروگراممــا ۋاقتــى ئوتتــۇز مىنــۇت. ئۇنىڭــدا ســەنئەت، مۇزىــكا، ئۇسســۇل، ئوپېــرا، كىنــو، مــودا، 
يېمەك-ئىچمــەك ۋە تۇرمــۇش دۇنياســىدىكى خەۋەرلــەر ، كۈلتۈرنىــڭ ئــەڭ يېڭــى يۈزلىنىشــلىرى، 
رەسســام، اليىھىلىگۈچــى، ناخشــىچى، ئارتىــس ۋە ســەنئەتكارالر بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن ســۆھبەت 
پروگىراممىلىــرى بــار بولــۇپ، بــۇ پروگراممىــالر شــەرق بىلــەن غــەرب ئارســىدا كــۆۋرۈك بولۇشــنى 

مەقســەت قىلىــدۇ، شــۇنداقال ئەنئەنــە ۋە زامانىۋىيلىقنــى بىرلەشــتۈرىدۇ.
ــڭ  ــدۇ، پروگراممىنى ــەنبە  قويۇلى ــىيا) Asia  Today(: دۈشەنبە-يەكش ــى ئاس -بۈگۈنك
ۋاقتــى 30 مىنــۇت. پروگراممىــدا ئاســىيادىكى ئــەڭ يېڭــى خەۋەرلــەر ۋە ئىجتىمائىــي تەرەققىياتــالر 
تونۇشــتۇرىلىدۇ. بــۇ پروگراممــا يەنــە  كۆرۈرمەنلەرنــى ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ ھــەر خىــل 

مەدەنىيىتــى ۋە تۇرمــۇش ئۇســۇلى بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. 
 - خىتاي China  24( 24(: دۈشەنبە-يەكشــەنبە كۈنى تارقىتىلىدۇ ؛ پروگرامما ئوتتۇز 
مىنــۇت بىلــەن قىرىــق بــەش مىنــۇت ئارىلىقىــدا. بــۇ CGTN نىــڭ بېيجىــڭ ۋە ۋاشــىنگتوندىكى 
ــۈر،  ــن ئىشــلىنىدىغان خــەۋەر پروگراممىســىدۇر. دۆلەتنىــڭ ســودا، كۈلت ستۇدىيىســى تەرىپىدى
تېخنىــكا، كۆڭــۈل ئېچىــش... قاتارلىــق مەزمۇنالرنــى تارقىتىدىغــان بــۇ پروگراممــا خىتــاي دۇچ 

كەلگــەن خىرىســالرنىمۇ تىلغــا ئالىــدۇ.
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ــارا  ــەر ئ -ھالقىــش )Crossover(: خىتايدىكــى ھاياتنــى تەتقىــق قىلىدىغــان ۋە كۈلتۈرل
تۇرمــۇش ئۇســلۇبى بىلــەن تەمىنلەيدىغــان پروگراممــا قىرىــق بــەش مىنــۇت بولــۇپ ، دۈشــەنبە ، 
شــەنبە ۋە يەكشــەنبە كۈنلىــرى بېرىلىــدۇ.  بــۇ پروگراممــا خىتايدىكــى يۈزلىنىــش ھېكايىلىرىنــى 
ــالىدىغان  ــا س ــىنى ھاياجانغ ــالر كىش ــدا مېھمان ــدۇ ، پروگىراممى ــەت قىلى ــنى مەقس تونۇشتۇرۇش

تېمىالرنــى مۇزاكىــرە قىلىــدۇ.
يەكشــەنبە  ۋە  دۈشــەنبە   :)Rediscovering China( بايقــاش  قايتىدىــن  -خىتاينــى 
كۈنــى تارقىتىلغــان بــۇ پروگراممىنىــڭ ۋاقتــى ئوتتــۇز مىنــۇت. خىتاينىــڭ قايتىدىــن بايقىلىشــىغا 
كــۈچ چىقىرىشــنى ئاســاس قىلغــان بــۇ پروگراممــا خىتــاي ھەققىــدە پىكىــر ۋە كۆز-قاراشــالرنى 
ــەت  ــنى مەقس ــە سۇنۇش ــق كۆرۈرمەنلەرگ ــىنى خەلقئارالى ــۆز قارىش ــاۋى ك ــڭ دۇني ــۇنىدۇ. ئۇنى س

44.)2019:269 قىلىدۇ(ئايدېمىــر، 
 مېدىيــا جاھانگىرلىكــى دەپ ئاتالغــان كۈلتۈرنــى نىشــان قىلغــان كىنو-تېلېۋىزىيــە 
تەشــۋىقاتىنىڭ ئاساســلىق مەقســىتىدىمۇ كىنو-تېلېۋىزىيــە پروگىراممىلىــرى ئارقىلىــق باشــقا 
كۈلتۈرلەرنــى شالغۇتالشــتۇرۇش، ئۆزىنىــڭ كۈلتۈرىنــى دۇنياۋىيالشــتۇرۇش تىرىشــچانلىقىدىن 

ــەس. ــە ئەم ــقا نەرس باش
تەتبىقالش جەھەتتىن تەشۋىقاتنىڭ تۈرلەرگە ئايرىلىشى

بىــر دۆلەتنىــڭ سىياســىي ئاپپاراتلىــرى، پۇقراۋىــي تەشــكىالتالر، تىجارىــي گۇرۇھــالر ۋە 
شــۇنىڭدەك تەشــكىلىي قۇرۇلمىغــا ئىگە ســاھەلەر مەقســەت مۇددىئالىرىنى رېئاللىققــا ئايالندۇرۇش 
ئۈچــۈن تەشــۋىقات پىالنــى تۈزىــدۇ ۋە شــۇ پىــالن بويىچــە تەشــۋىقات ئېلىــپ بارىــدۇ. ئادەتتــە بۇ 
تەشــۋىقاتالرنى تاكتىكىلىق تەشــۋىقات ۋە ئىســتىراتېگىيەلىك تەشــۋىقات، دەپ ئىككىگە ئايرىشــقا 
بولىــدۇ. خاراكتېرىگــە ئاساســەن تاكتىكىلىــق تەشــۋىقاتنى قىســقا مۇددەتلىــك تەشــۋىقات، 

ئىســتىراتېگىيەلىك تەشــۋىقاتنى ئــۇزۇن مۇددەتلىــك تەشــۋىقات، دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ.

تاكتىكىلىق تەشۋىقات

تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات ئۆتكۈنچــە بولىــدۇ. كۆزلىگــەن مەقســەت روياپقــا چىققاندىــن 
كىيىنــال توختايــدۇ. داۋاملىــق ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ. شــەكلى، مەزمۇنــى ۋە داۋاملىشــىش مۇددىتــى 
تۇراقســىز بولىــدۇ. يېڭــى ئىھتىيــاچ ۋە ۋەزىيەتكــە قــاراپ مېتــۇدى بەلگىلىنىــدۇ. خىتــاي 
ــۇ  ــى تۇيغ ــدە گۇمان ــاش، زېھىنلىرى ــى بوي ــڭ كۆزىن ــارا جامائەتچىلىكنى ئىشــغالچىلىرىنىڭ خەلقئ
پەيــدا قىلىــش ئۈچــۈن چەتئەللىــك مۇخبىــر ۋە تەتقىقاتچىالرنــى ۋەتىنىمىزگــە تەكلىــپ قىلىــپ 
زىيــارەت قىلدۇرىشــى، ۋەتىنىمىزدىكى»ســېتىلغان« ئۇيغۇرالردىــن تالــالپ ئۆمــەك شــەكىلدە 
چەتئەللەرگــە چىقىرىشــى، رابىيــە قادىــر خانىمنىــڭ ئائىلــە ئەزالىرىنــى رابىيــە قادىــر خانىمغــا 
ــى  ــەر ياك ــىي پائالىيەتچىل ــى سىياس ــۇنىڭدەك چەتئەلدىك ــى، ش ــكە مەجبۇرلىش ــى سۆزلەش قارش
ــۋىقاتقا  ــك تەش ــۇ دەل تاكتىكىلى ــىنلىق بۆھتانلىرىم ــلىگەن س ــى ئىش ــاھىتلىرىغا قارش ــر ش الگې

ــدۇ. كىرى
 دېموكراتىــك دۆلەتلەردىكــى ھەرخىــل ســايالم تەشــۋىقاتلىرى ۋە تىجارىــي گۇرۇھالرنىــڭ 
يېڭى تاۋارلىرىنى بازارغا ســالغاندا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىمۇ بۇنىڭ مىســالى. سىياســىيالرنىڭ 
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كۈنتەرتىــپ ۋە ئاممىــۋى قارالمىالرغــا يىتەكچىلىــك قىلىــش، ئاممىــۋى قارالمىالرنــى بۇرىۋىتىــش، 
جامائەتچىلىكنىــڭ دىققىتىنــى چىچىۋىتىــش ئۈچــۈن ئەمەلىيلەشــتۈرىدىغان پائالىيەتلىــرى ۋە 
ئاخبــارات تارقىتىشــلىرىمۇ تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات قاتارىدىــن.  برۇتــۇن دېگەنــدەك، تەشــۋىقات 
مەلــۇم كــۆز قــاراش ۋە ھەرىكــەت شــەكلى ئارقىلىــق جەمئىيەتكــە تەســىر كۆرســىتىدىغان پىكىــر، 
پوزىتســىيە ۋە ھەرىكەتنــى مەقســەت قىلىــدۇ؛ تەشــۋىق قىلغۇچــى تەشــۋىقات جەريانىــدا رادىئــو، 
تېلېۋىزىيــە ياكــى كىنــو دېگەنــدەك يەتكــۈزۈزش قاناللىرىدىــن پايدىلىنىــپ يېزىــق ياكــى باشــقا 
ســىمىۋۇللۇق بەلگىلەرنــى ئىشــلىتىپ، مەقســىتى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرىــدۇ. تەشــۋىقات 
ھادىسىســى ئۇچۇرنىــڭ مەزمۇنــى ۋە ئىپادىلــەش ئۇســۇلىغا پارالىل ھالدا شــەكىللىنىدۇ)يۆتكىگەن 
تاشــدەلەن،199:1997(.  45 مېدىيانىــڭ جامائــەت پىكرىنىــڭ شــەكىللىنىش مۇساپىســىگە تېــز 
تەســىر كۆرســىتىدىغان تەشــۋىقات جەريانــى كۆپىنچــە تۆۋەندىكىــدەك ئىككــى خىــل شــەكىلدە 

ئايــان بولىــدۇ:
بىرىنچــى، ئاۋام-خەلــق تۇرغــۇن ھالەتتــە تۇرغانــدا سىياســىيالر مېدىيــادا بىــر يېڭىلىــق، 
بىــر ھادىســە، بىــر الھيىھەنــى ئوتتۇرىغــا قويۇش ئارقىلىــق چايقىلىش پەيدا قىلىــدۇ ۋە ئاممىنىڭ 
دىققىتىنــى ئۆزىگــە تارتىــدۇ ۋە ئاممىنــى كۆزلىگــەن پوزىتىســيەگە يىتەكلــەش ئۈچــۈن ئۇســتىلىق 
ــان  ــەت تۇتىۋاتق ــۇل ھاكىمىي ــى نۇق ــىيالر ئاتالغۇس ــۇر سىياس ــدۇ. مەزك ــە ئۆتى ــەن ھەرىكەتك بىل
سىياســىي كۈچنــى كۆرسەتمەســتىن، ئۆزىنــى سىياســەت ئىچىــدە دەپ ھېــس قىلىدىغــان 
مۇخالىــپ سىياســىي كۈچلــەر ياكــى تەشــكىالتالرنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئىككىنچــى، مەلــۇم 
ــش  ــپ كىتى ــان ۋە ئۇلغىيى ــا چىقق ــى ئوتتۇرىغ ــق تۈپەيل ــي نارازىلى ــىي، ئىجتىمائى ــل سىياس خى
ئىھتىماللىقــى بولغــان، سىياســىيالر خالىمىغــان، سىياســىيالرنىڭ ھاكىمىيىتىنــى تەۋرىتىــپ 
قويــۇش تەھلىكىســى بولغــان جامائــەت پىكرىگــە قارىتــا ئېلىــپ بارىدىغــان تەشــۋىقات بولــۇپ، 
ــدۇ.  ــراق تۇتى ــر يۆنىلىشــىكە چى ــى بۇرىۋىتىــش ئۈچــۈن يېڭــى بى ــەت پىكرىن ــۇ جامائ ــا ب مېدىي
ســۈنئىي يارىتىلغــان جامائــەت پىكــرى خەلقنىــڭ دىققەت-ئىتىبارىنــى باشــقا نۇقتىغــا بۇرايــدۇ. 
باشــقا نۇقتىغــا بۇرىيالمىــدى دېيىلگــەن تەقدىردىمــۇ نارازىلىــق كەيپىياتىنــى سۇسالشــتۇرىدۇ،  
ــدۇ. كۆزلىگــەن مەقســەت ئەمەلگــە ئاشــقاندىن  ــن ئازلىتى ــى ســان جەھەتتى ــارازى بولغۇچىالرن ن

كىيىنــال مەزكــۇر تەشــۋىقات جەريانــى ئاخىرلىشــىدۇ.
تاكتېكىلىــق تەشــۋىقات جىددىــي خاراكتېرلىــك بولىــدۇ. يەرتــەۋرەش، تاشــقىن، ۋاباغــا 
ــالن  ــۈن ئې ــدۈرۈش ئۈچ ــى كاپالەن ــي ئىھتىياجالرن ــەردە ئىجىتىمائى ــي پاالكەتل ــاش تەبىئى ئوخش
قىلىنغــان ســەپەرۋەرلىك پائالىيەتلىــرى، ھەمكارلىــق چاقىرىقلىــرى، يــاردەم ۋە ئىئانــە يىغىــش 
تەشــۋىقاتلىرى بۇنــى ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ بېرەلەيدۇ. ھەرقايســى دۆلەتلەرنىڭ خىتاي ۋىرۇســىدىن 
مۇداپىئــە كــۆرۈش ئۈچــۈن خەلقىگــە ئىلىــپ بارغــان تەدبىر ئېلىــش تەشــۋىقاتلىرى، تۈركىيەدىكى 
ئــەڭ چــوڭ پۇقراۋىــي تەشــكىالتالردىن IHH ئىنســانىي يــاردەم تەشــكىالتىنىڭ خىتــاي ۋىرۇســى 
VA- »ســەۋەپلىك قىيىنچىلىقتــا قالغــان ۋەتەنداشــالرغا يــاردەم قىلىــش مەقســىتىدە باشــلىغان 
ــە  ــال تۈركىي ــڭ كەينىدىن ــۋىقاتى، بۇنى ــالش تەش ــە توپ KİT DAYANIŞMA VAKTI«ئىئان
 BİZBİZEYETERİZTÜRKİYE جۇمھۇرىيەتــى پرېزىدېنتــى رەجــەپ تاييىــپ ئەردوغاننىــڭ
ــۇس  ــۈن مەخس ــۇالر ئۈچ ــى، ب ــق پائالىيىت ــي ھەمكارلى ــان مىللى ــالن قىلغ ــتىدا ئې ــۇئارى ئاس ش
توربــەت ۋە بانــكا ھېســاپلىرىنىڭ ئاالقــە ۋاســتىلىرىدە كــەڭ كۆلەمــدە تارقىلىشــى، پۈتــۈن 
تېلــېڧۇن نۇمۇرلىرىغــا بۇنىڭغــا تەشــۋىق قىلىــپ يوللىغــان قىســقا ئۇچۇرلىــرى بۇنىــڭ مىســالى.
 تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات مەركەزلىــك بولىــدۇ. تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات مۇئەييــەن بىــر 
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ۋاقىــت ئىچىــدە مەلــۇم بىرخىــل مەســىلىگە مەركەزلىشــىدۇ. مەســىلەن، 2020-يىلــى ڧىــۋرال 
ئېيىدىــن تارتىــپ پۈتــۈن دۇنيــا دۆلەتلىــرى خىتــاي ۋىرۇســى تۈپەيلىدىــن ھەرخىــل شــەكىل 

ۋە ۋاســتىالر ئارقىلىــق كىشــىلەرنى ســىرتقا چىقماســلىققا دەۋەت قىلىۋاتىــدۇ.
تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات ئوبيېكتقــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. تەشــۋىقات ئىگىــدارى 
تەشــۋىقاتنىڭ مەزمۇنــى ۋە تەشــۋىقاتچىنى ئوبېيتكنىــڭ مەدەنىيــەت سەۋىيەســى، ئىجىتىمائىــي 
ــچانلىقىنى  ــۇل قىلىش ــدا قوب ــنى، يىغىنچاقلىغان ــى، جىس ــى، يېش ــادىي ئەھۋال ــى، ئىقتىس ئورن
ئاســاس قىلىــپ بېكىتىــدۇ.  تەشــۋىقات بارلىــق كىشــىلەرگە خــاس بولغــان قورقۇنــچ ۋە 
خۇشــاللىق، ھــەۋەس ۋە مۇددىئاالرنــى قوزغىتىــدۇ. تەشــۋىقات ئىرقىــي ئاالھىدىلىــك، ئەنئەنــە، 
ــۇر  ــۈرەل ئاالھىدىلىــك ۋە ئەپســانىلىرى ئاساســىدا ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. جەمئىيەتنىــڭ چوڭق كۈلت
ــرال  ــەن بى ــۇالر بىل ــۋى تاراتق ــانىلەر ئاممى ــپ ئەپس ــان كوللېكتى ــس ئەتتۈرىدىغ ــىنى ئەكى خاھىش
ۋاقىتتــا ســەپەرۋەر قىلىنىــدۇ، تاماشــىبىنالر گەرچــە ئوخشــىمىغان جايــالردا بولســىمۇ، ئوخشــاش 
قىزىقىش ۋە خاھىشــقا ئىگە پىســخىكىلىق بىر   ئاممىنى شەكىللەندۈرىدۇ)شــەرەڧ، 46.2000:122

ئىستىراتېگىيەلىك تەشۋىقات

ئىســتىراتېگىيەلىك تەشــۋىقاتنىڭ تەپســىالتىغا كىرىشــتىن بۇرۇن ئىســتىراتېگىيە دېگەن 
ئۇقۇمغــا قىســقىچە ئېنىقلىمــا بېرىــش تېمىنىــڭ ئايدىڭلىشــىش ئۈچــۈن ئاچقۇچلــۇق مەســىلە 

بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ.
ئىــش–  قىلىنىدىغــان  يولىــدا  يېتىــش  نىشــانغا  بەلگىلەنگــەن  ئىســتراتېگىيە 
ــارا ماسلىشىشــىنى  ــڭ ئۆزئ ــان ۋە بۇالرنى ــڭ ئاساســىي يۆنىلىشــىنى بەلگىلەيدىغ ھەرىكەتلەرنى
ــۈزۈش تىرىشــچانلىقىدۇر  ــالن ت ــش ۋە پى ــارار چىقى ــق ق ــان ئەتراپلى ــە قىلىدىغ ــە ئىگ كاپالەتك
)ئــاكاد، 2011: 192(47. ئىســتراتېگىيەلىك نىشــانالرغا يېتىشــنىڭ غەلىبىلىــك بولــۇش – 
بولماســلىقى تۇتــۇپ مېڭىلىدىغــان يولــالر بىلەن ئىســتراتېگىيەلىك نىشــانغا يېتىشــنى كاپالەتكە 
ئىگــە قىلىدىغــان سىياســەت، ھەرىكــەت ۋە ۋاســىتە )تاكتىــكا( لەرگە باغلىقتۇر. 48ئســتىراتېگىيە 
ئۇقۇمىدىــن چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ ئەســلى تېمىمىزغا كەلســەك، ئىســتىراتېگىيەلىك تەشــۋىقات 
ــاق  ــىۋەت، يۇمش ــۋى مۇناس ــان ئاممى ــپ بېرىلىدىغ ــىدا ئېلى ــالن رامكىس ــتىراتېگىيەلىك پى ئىس
كــۈچ، كۈلتــۈر دىپلوماتسىيەســى، جامائــەت دىپلوماتىسيەســى، مېدىيــا دىپلوماتسىيەســى 
ــۇر.  ــان پائالىيەتت ــپ بېرىلىدىغ ــۇددەت ئېلى ــۇزۇن م ــر گەۋدىلەشــكەن ئ ــەن بى ــالر بىل قاتارلىق
تاكتىكىلىــق تەشــۋىقات بولســا ئىســتىراتېگىيەلىك تەشــۋىقاتقا نىســبەتەن ئېيىتقانــدا، چىقىمــى 
ــدۇ.  ــاز، ۋاقتــى قىســقا، دائىرىســى چەكلىــك، ئۈنۈمــى چەكلىــك بولغــان تەشــۋىقاتقا كىرى ئ
ئىســتىراتىگىيەلىك تەشــۋىقات دەل بۇنىــڭ ئەكىســچە دۆلــەت، ئــورگان ۋە گۇرۇھالرنىــڭ 
ــپ  ــىدا اليىھەلىنى ــانى رامكىس ــى ۋە نىش ــەت قارىش ــى، قىمم ــى، پوزىتىسيەس ــىي تۇتۇم سىياس
جەريانىمىــۇ  تەشــۋىقاتنىڭ  تاكتىكىلىــق  قارىتــا  ئەھۋالغــا  بېرىلىــدۇ.  ئېلىــپ  ئۈزۈكســىز 
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ــدۇ. ــەت قىلدۇرىلى ــۈن خىزم ــى ئۈچ ــۋىقاتنىڭ راۋاج ــتىراتېگىيەلىك تەش ئىس

قارشى تەشۋىقات

قارشــى تەشــۋىقاتنى نامايــەن بولــۇش شــەكلىگە قــاراپ مۇداپىئــە تەشــۋىقاتى ۋە ئاقــالش 
تەشــۋىقاتى دەپ ئىككــە ئايرىشــقا بولىــدۇ. مۇداپىئــە تەشــۋىقاتى تەرەپلــەر مەلــۇم مەســىلە ياكــى 
ــارا تەشــۋىقاتقا ئۇچــراش ئەندىشىســىدە ئېلىــپ  ــەر تەرىپىدىــن ق مەســىلىلەردە دۈشــمەن كۈچل
بارىدىغــان ئــاق تەشــۋىقاتىنى كۆرســىتىدۇ. ئۇيغۇرتىلىدىكــى ســۇ كېلىشــىتىن بــۇرۇن تــۇغ 
ســېلىش تەمســىلىنىڭ روھى بويىچە. ئاقالش تەشــۋىقاتى بولســا تەرەپلەر دۈشــمەن كۈچلەرنىڭ 
قارىلىشــى، تۆھمــەت قىلىشــىغا ئۇچرىغانــدا ئۆزىنــى پــاكالش، جامائەتچىلىكنىڭ خاتا چۈشــىنىپ 

قىلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش مەقســىتىدە ئېلىــپ بارغــان تەشــۋىقاتىنى كۆرســىتىدۇ.
ــك  ــا. دېموكراتى ــپ بارماقت ــەر ئېلى ــۆپ دۆلەتل ــەڭ ك ــۋىقاتنى ئ ــى تەش ــزدە قارش كۈنىمى
دۆلەتلــەردە بولســا سىياســىي پارتىيەلــەر ئارىســىدىمۇ قارشــى تەشــۋىقات كــۆپ ئۇچرايــدۇ. 
ــەت  ــۈرەل قىمم ــي ۋە كۈلت ــىي، ئىجتىمائى ــڭ سىياس ــقا دۆلەتلەرنى ــڭ باش ــەر پۇقرالىرىنى دۆلەتل
قاراشــلىرىنىڭ »يامــان تەســىرى«گە ئۇچــراپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن مۇداپىئــە تەشــۋىقاتى ئېلىپ 
بارىــدۇ. باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي تۈزۈلمىلىــرى بىلــەن  دۆلىتىنىــڭ ئىلغــار 
سىياســەتلىرىنى سىلىشــتۇرۇپ خەلقىنــى ۋەتەنپــەرۋەر، مىللەتپــەرۋەر قىلىــپ يېتىشتۈرۈشــكە 
ــراپ  ــىرىگە ئۇچ ــان تەس ــڭ يام ــى ياتالرنى ــىدى ئاۋامن ــۋىقاتنىڭ مەقس ــى تەش ــدۇ. قارش كۈچەي
كىتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش بولســىمۇ، مەزكــۇر مەقســەتكە يېتىــش ئۈچــۈن »ياتــالر« نىــڭ 
ئــەڭ چىركىــن، ناچــار، ســەلبىي تەرەپلىــرى تەشــۋىقات مەزمۇنىنىــڭ نىگىزلىــك قىســمىنى 
تەشــكىل قىلىدىغــان بولغاچقــا، قارشــى تەشــۋىقاتنى چەكتىــن ئاشــۇرۇپ ئېلىــپ بارغــان بــەزى 
دۆلەتلــەردە ئىرىقچىلىــق، ڧاشــىزم، ئىســالموڧۇبىيا دېگەنــدەك ئۇنىۋېرســال قىممــەت قاراشــالرغا 

ــدى. ــا كەل ــەر مەيدانغ ــە ۋە ھەرىكەتل ــت ئىدىي زى
دۆلەتلەر خەلقئارا سىياســەت ســەھنىلىرى، ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنلىرى، ھەرقايســى 
ــى  ــش ئىھتىماللىق ــپ دۇچ كېلى ــال پايدىلىنى ــن پائ ــى ئەلچىلىكلىرى...قاتارلىقالردى دۆلەتلەردىك
بولغــان مەســىلىلەرنى ئالدىــن بايقــاپ خەلقلەرنــى ئايدىڭلىتىــش ئارقىلىــق مۇداپىئــە تەشــۋىقاتى 

ئېلىــپ بارماقتــا؛ يەنــە ئوخشــاش ئۇســۇلالر ئارقىلىــق ئۆزىنــى ئاقالشــقا تىرىشــماقتا.

خۇالسە

ــتۇرۇلغان  ــرى تونۇش ــەزى تۈرلى ــۋىقاتنىڭ ب ــىدا تەش ــى رامكىس ــۋىقات ئۇقۇم ــاردا تەش يۇق
بولــدى. يۇقاردىكىلەردىــن ســىرت تەشــۋىقات ھەققىــدە يەنــە ئوخشــىمىغان نەزەرىيــە ۋە كــۆز-
قاراشــالرمۇ مەۋجــۇت. تەشــۋىقات تــۈرى ۋە مېتۇدلىرىمــۇ سىياســىي تۈزۈلمــە ۋە ۋەزىيەتكــە قارىتــا 
ــا ئايانكــى؛ تەشــۋىقاتنىڭ ئــەڭ  ــۇ يېقىنــدا يېزىلغۇســى. ئەممــا، بىــر نۇقت ئوخشــىمايدۇ. ئۇالرم
ــارات  ــال ئاخب ــى يەنى ــاش بولىدىغىن ــىكە ئۇلت ــى كۆرسىتىش ــىر كۈچىن ــى ۋە تەس ــۈك قۇرال كۈچل
ۋاســتىلىرىدۇر. ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق تارقىتىــش ۋاســتىلىرى بولســا تەشــۋىقاتنى كۆپخىللىققــا، كۆپ 
ــۇپ  ــك بول ــق ئەۋزەللى ــان تېخىنىكىلى ــە قىلىدىغ ــق تۈســىگە ئىگ ــۆپ ئاۋازلى ــە، ك مەنبەلىكلىكك
تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنىــڭ ئــاز مەبلــەغ، تېــز ســۈرئەتتە مەقســىتىگە يېتىشــىگە يــاردەم قىلىــدۇ.  
مەزكــۇر نەزەرىيــە ۋە كــۆز قاراشــالرنى يورۇتــۇش مەقســىتىدە كەلتۈرۈلگــەن مىســالالر ئاساســەن 



ــاي  ــدى. خىت ــش قىلىن ــەزەرى چىقى ــڭ نۇقتىئ ــۇپ، ئۇيغۇرالرنى ــە بول ــە ئىگ ــر تەرەپلىمىلىكك بى
كومپارتىيەســى سىياســىي، ئىقتىســادىي ئۈســتۈنلىكىگە تايىنىپ خەلقئارا سىياســەت سەھنىســىدە 
ــماقتا ۋە  ــقا تىرىش ــى ئوبرازسىزالشتۇرۇش ــتان خەلقىن ــەرقىي تۈركىس ــىدە ش ــارات ساھەس ۋە ئاخب
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يۇقىــرى بېىســملىق باســتۇرۇش سىياســەتلىرىنى قانۇنىيــالش غەرزىــدە 
ــۈزەل  ــى گ ــدەك تۈس ــۈچ دېگەن ــاق ك ــيە، يۇمش ــۋى دىپلۇماتىس ــق، ئاممى ــە. لوبىيچىلى يۈرمەكت
نەزەرىيەلەرنىــڭ سايىســىدا دۇنيــا خەلقىنىــڭ ئېڭىدا شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرغا قارشــى ســەلبىي 
ــدە  ــڭ چەتئەل ــۇم. خىتاينى ــە مەل ــا ھەممىمىزگ ــۇ نۇقت ــا؛ ب ــدا قىلىشــقا ئۇرۇنماقت چۈشــەنچە پەي
ئۇيغۇرالرغــا قارشــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ھەرتۈرلــۈك تەشــۋىقاتلىرىنىڭ ئوخشىشــىنى چەتئەلدىكــى 
ئۇيغۇرالرغا ئائىت ئاخبارات مەزكەزلىرىمۇ خىتايغا قارشــى چامىنىڭ يېتىشــىچە ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. 
ئۇنىڭدىــن ســىرت ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ھەمبەھىرلــەش ســۇپىلىرىدىمۇ ھەرخىــل تىلــالردا خىتايغــا 
قارشــى تەشــۋىقاتالر كۈنســىرى كۈچەيمەكتــە. ئەلۋەتتــە، بــۇ جەريانــدا تەشــۋىقاتنىڭ ھەرخىــل 
تۈرلىــرى ۋە ئۇســۇللىرىمۇ تېگىشــلىك ئورنىنــى ئالــدى، دېيىشــكە بولىــدۇ. گەرچــە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــىۋەتلىك  ــىمۇ مۇناس ــى بولمىس ــدى، دېگىل ــۈك بول ــەك ئۈنۈمل ــۋىقاتىنى ب ــى تەش ــا قارش خىتايغ
ــە  ــە مۇھاجىرەتت ــىزلىق. نۆۋەتت ــۇش ھەقس ــۆز يۇم ــچانلىقىغا ك ــڭ تىرىش ــەخىس ۋە ئورۇنالرنى ش
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ خىتايغــا قارشــى ئــەڭ كۈچلــۈك ۋە ئــەڭ ئاســان ئىگــە بوالاليدىغــان 
ــا(  ــىيال مېدىي ــۇپىلىرى )سوتس ــۇ س ــي تاراتق ــۇ ئىجتىمائى ــتىلىرى بولۇپم ــارات ۋاس ــى ئاخب قورال
 ،)FaceBook( بولــۇپ قالــدى. ئاخبــارات ۋاســتىلىرى، بولۇپمــۇ ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ســۇپىلىرى
)Instgram( ،)Twitter(  قاتارلىقــالر قــوش بىســلىق ئاالقــە ســۇپىلىرى بولــۇپ، ئىشــلەتكۈچىلەر 
ــى  ــش ئىھتىمال ــە قېلى ــان ئاقىۋەتك ــا چاپىدىغ ــۆزى پالت ــا ئ ــڭ پۇتىغ ــدا ئۆزىنى ــەت قىلمىغان دىقق
يۇقىــرى. شۇڭالشــقا مــەن نۆۋەتتــە ئىجتىمائىــي تاراتقۇالرنــى مەركــەز قىلغــان ئاساســتا، ئاخبــارات 

ۋە تەشــۋىقات جەريانىــدا كۆرۈلگــەن بــەزى نۇقســانالرنى كۆرســتىپ ئۆتمەكچــى.
تەشۋىقات ساھەسىدە كۆرىلىۋاتقان سەھۋەنلىك ياكى خاتالىقالر

ــت  ــا ئائى ــان، ئۇيغۇرالرغ ــس ئەتتۈرەلمەيدىغ ــى ئەكى ــان، چىنلىقىن ــق بولمىغ 1. مەنبەســى ئېنى
ــۇرالردەك كۆرســتىش ئۈچــۈن تارقىتىلىشــى ــپ ئۇيغ ــاژ قىلىنى ــان رەســملەرنىڭ مونت بولمىغ

2. كىنو-فىلىملەردىكى كۆرۈنۈشلەرنىڭ ئىسپات ئورنىدا ئىشلىتىلىشى
بولمىغــان  مۇناســىۋىتى  بىلــەن  خــەۋەر  ياكــى  بولمايدىغــان  قىياســلىغىلى  خەۋەرگــە   -3

كۆرسىتىلىشــى قىســتۇرۇلۇپ  ئاالقىدارمىشــتەك  خەۋەرگــە  ئارخىپالرنىــڭ 
4- رەســىم ۋە ۋىدىيۇالرنىــڭ يېڭىدىــن الھىيەلىنىشــى. ئاۋازالرنىــڭ ئۆچۈرلىشــى، رەســىملەرنىڭ 

دۇغالشــتۇرلۇپ ئۇيغــۇرالردەك كۆرســىتىش ئۈچــۈن غۇۋاالشتۇرلىشــى
5- خــەۋەر ياكــى تەشــۋىقات مەزمۇنىغــا مۇناسىۋەتســىز رەســىم ۋە كۆرۈنۈشــلەرنىڭ ھەممىــال 

ــى ــەردە ئىشلىتىلىش ي
6-زىيــادە كۆپتۈرمىچىلىــك قىلىــش، خىتاينــى ســەت كۆرســىتىش ئۈچــۈن مەنتىقســىز، ئەخالققــا 

زىــت ئىپادىلەرنىــڭ ئىشلىتىلىشــى بولۇپمــۇ، ئىلمىــي ۋە سىياســىي پائالىيەتچىلەرنىــڭ.
7-ئۆزلۈكتىكــى دىلغۇللــۇق) ئۇيغــۇر، ئۇيغۇر تۈرۈك، ئۇيغۇر مۇســۇلمان دىگەنــدەك ئىپادىلەرنىڭ 

قوللىنىلىشى( نامۇۋاپىق 
8- يــەر نامىنىــڭ ھەرخىــل ئاتىلىشــى) ئۇيغــۇر ئىلــى، ئۇيغــۇر رايۇنــى، ئۇيغــۇر دىيــارى، ئۇيغــۇر 



ئاپتۇنــۇم رايۇنــى، تۈركىســتان، ئۇيغۇرىســتان، شــەرقى تۈركىســتان( دىگەندەك…
ــى  ــش جۈملىلىرىن ــەش، نەپرەتلىنى ــان تەشــۋىقاتالردا ئەيىپل ــا قارىتىلغ ــۇر بولمىغانالرغ 8- ئۇيغ
كــۆپ تەكــرارالپ، قارشــى تەرەپنىــڭ غۇرۇرىنــى تىگىدىغــان ئىپادىلەرنىــڭ گەۋدىلەندۈرىلىشــى
9- تەشــۋىقات ئوبېكتىنىڭ )شــەخس ياكى كوللىكتىپنى نىشــانالپ تۇرۇپ(غۇرۇرىغا تىگىدىغان، 
كىشــىلىك ئوبرازىنــى زىدىلەيدىغــان ئىبارىلەرنــى قوللىنىش)مەسىلەن:ســەن مۇنــداق قىلىشــىڭ 

كىرەكتــى، پاالنىچىلىكمــۇ بواللمىدىــڭ دېگەندەك(
10- شــەرقىي تۈركىســتان ياكى ئۇيغۇر مەسىلىســىگە پەلەستىن،ســۈرىيە، ئاراكان مەســىللىرىنى 
سىلىشــتۇرۇپ سىياســىي قاتالمنــى بىۋاســتە تەنقىتلەش)دۇتتــار كىمنىــڭ~ ســىز نەدە ياشاۋاتىســىز 

ئۇنۇتمــاڭ، بۇنــى ســىزگە ھېسداشــلىق قىلىدىغانــالر ئېلىــپ بارســا بولىدۇ(
11- تەشــۋىقات مەزمۇنىــدا تېرۇرلــۇق ياكــى زوراۋانلىققــا كۈشــكۈرتۈش تىپىدىكــى ئىپادىلەرنــى 

ئىشــلىتىش
12- تەشۋىقات ئوبيېكتىغا ئۇالرغا ئۇيغۇرالرغا قەرىزداردەك ھېسياتتا خىتاپ قىلىش

13- خىتاينــى ســەت كۆرســىتىش ئۈچــۈن تەشــۋىقات جەريانىــدا زۇلــۇم ئەكىــس ئەتتۈردىغانلىكى 
مەزمۇننــى ئۇيغــۇر قىلىــپ تارقىتىش

ــە ۋە  ــدۇ. دېمۇكراتىي ــۈك ئاقماي ــادا تۈركل ــتۇرۋىتىش. ياۋروپ ــى ئارالش ــۋىقات ئوبىكتىن 14- تەش
ــۈررۈش  ــال كەلت ــاپ مىس ــى ماخت ــەدە ياۋرۇپان ــدۇ. تۈركىي ــق ئاڭلىنى ــا چىرايلى ــانلىق ئۇالرغ ئىنس
ــدۇ.  ــرۇم قالدۇرى ــلىقتىن مەھ ــالش، ھېسداش ــى دام ــدۇ. ئامېرىكىن ــدا قىلى ــىر پەي ــس تەس ئەكى
ــۇنداق بولۇشــى  ــۇ ش ــۇئارى تېخىم ــە  ش ــدۇ. دېمۇكراتىي ــۈك ئاقماي ــدە تۈرۈكل ــەرەپ دۆلەتلىرى ئ

ــرەك. ــدا قىلســا كې ــي تەســىر پەي ــراز ئىجاب ــك بى ــن. ئۈممەتچىلى مۇمكى
بولۇپمــۇ  زىيارىتــى،  مۇخبىرالرنىــڭ  نامايىــش،  پەرۋاســىزلىق.  مەسىلىســىدىكى  15-ئوبــراز 
ــا  ــلىق، ئۇيغۇرالرغ ــتايىدىل قارىماس ــىگە ئەس ــش مەسىلىس ــى كىيىنى ــك ڧىلىملەردىك ھۆججەتلى
ۋەكىللىــك قىلىــپ قاتناشــقان يىغىــن، قوبــۇل قىلغــان مۇخبىــر زىيارىتــى ۋە ئىجتىمائىــي 
ھەمبەھىرلــەش سۇپىســىدا ئىشــىلەتكەن كۆرۈنۈشــلەرنىڭ مىللىيلىكتىــن يوقســۇل قىلىشــى.
ــق بولماســلىقى؛ ئۇيغۇرچــە  ــي تاراتقۇالردىكــى مەزمۇنالرنىــڭ ئوبېيكىتىنىــڭ ئېنى 16-ئىجتىمائى
ســەھىپىلەردە تۇرۇپ-تــۇرۇپ تۈركچــە، خىتايچــە، ئىنگىلزچــە مەزمۇنالرنى)بولۇپمــۇ يازمــا( 

ــۇ ئوخشــاش. ــالر ئۈچۈنم ــۋال باشــقا تىل ــۇ ئەھ ــالش. ب يول
يۇقــاردا تىلغــا ئېلىنمــاي قالغــان يەنــە خىلــى كــۆپ يېتەرســىزلىك ۋە ســەۋەنلىكلەر 
بولســىمۇ، يۇقارقىــالر ئــەڭ ئاساســلىقى. بــۇ يېتەرســىزلىكلەرنىڭ بەزىلىــرى تەشــكىللىك ئاخبارات 
مەركەزلىرىدىمــۇ كــۆپ ئۇچرايــدۇ. ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ســۇپىلىرىدا تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئومۇمــەن قىســقا مۇددەتلىــك، قىززىــق نۇقتىدىكــى مەســىلىلەرنىڭ تەشــۋىقاتىغا 
مەركەزلىشــىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋاتىمىــز. ئىجتىمائىــي تاراتقۇالردىكــى قىســقا مۇددەتلىك تەشــۋىقاتالر 
پىالنســىز ئېلىــپ بېرىلغانلىقتىــن ھــەم تاكتىكىدىــن ھــەم ئىســتىراتېگيەدىن مەھــرۇم قېلىۋاتىــدۇ. 
بــۇ ھــەم ئىجتىمائىــي تاراتقۇالرنىــڭ ئاالھىدىلىكــى ھــەم ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ئىشــلەتكۈچىلەرنىڭ 
ئاڭ-سەۋىيەســى ۋە سىياســىي ســەزگۈرلىكى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ھادىســە. بــۇ نۇقتىــدا 
مىللەتنىــڭ مۇنەۋۋەرلىرىگــە ئاپتوماتىــك مەســئۇلىيەت چۈشــىدۇ. ئىســتىراتېگىيەلىك، پىالنلىــق 
تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىــش يەنىــال مۇنەۋۋەرلەرنىــڭ، تەشــكىلىي ئاپپاراتالرنىــڭ ۋەزىپىســى. 



شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنىڭ نۆۋەتتىكــى يۈزلىنىشــى شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى 
ۋە شــەرقىي تۈركىســتان مۇنەۋۋەرلىرىنىــڭ يۇقــاردا تونۇشــتۇرۇلغان تەشــۋىقات تۈرلىرىنىــڭ 
ئىھتىياجلىــق.  بېرىشــىغا  ئېلىــپ  ئۈزۈكســىز  ۋە  ئەمەلىيلەشتۈرىشــى  دېگــۈدەك  ھەممىســىنى 
ــۋى،  مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرغا ئىچكــى تەشــۋىقات ســۈپىتىدە مىللىــي، مەنى
كۈلتــۈرەل قىممــەت ئېڭىنــى كۈچلەندۈرىدىغــان تەشــۋىقاتالر ئېلىــپ بېرىــش، تاشــقى تەشــۋىقات 
ســۈپىتىدە شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى خەلقئارانىــڭ كۈنتەرتىپىــدە تۇتــۇش، خىتاينىــڭ 
ۋە خىتــاي يانداشــلىرىنىڭ قارشــى تەشــۋىقاتلىرىغا ئىنــكاس قوزغــاش ناھايتــى زۆرۈر بولماقتــا. 
داۋا  ســوزىلىدىغان  ئۇزۇنغــا  ۋە  مۇرەككــەپ  داۋاســى  مۇســتەقىللىق  تۈركىســتان  شــەرقىي 
بولغانلىقتىــن، تەشــۋىقات خىزمىتىمــۇ داۋانىــڭ يۆنىلىشــى ۋە مۇساپىســىگە قارىتــا ئىنچىكلىــك 
بىلــەن پىالنلىنىشــى، تەشــۋىقات ئىستىراتېگىيەســى تۈزۈلــۈش زۆرۈرىيىتــى تۇغۇلماقتــا، ئۇنىڭدىن 
ســىرت شــەرقىي تۈركىســتان مەسلىســىنى كۈنتەرتىپتە تۇتۇش ۋە ئىجابىي ئورنىمىزنى مۇھاپىزەت 

ــە. قىلىــش ئۈچۈنمــۇ تاكتىكىلىــق تەشــۋىقاتنىڭ مۇھىملىقــى ۋە ئەھمىيىتــى گەۋدىلەنمەكت

ئىزاھات: 

ــە كۆرسىتىشــتە تېخىمــۇ  ــا مەنب ــەر تۈركچــە بولغاچق ــەزى مەنبەل ــەر ئىنگىلىزچــە، ب ــەزى مەنبەل ب
ئېنىــق بولســۇن ئۈچــۈن ھــەم ئاپــا سىستېمىســى ھــەم دېپنــۇت سىستېمىســدا كۆرســىتىش مۇۋاپىق 
ــۇ- ــەر بىرم ــان مەنبەل ــدە ئېلىنغ ــدى، ئۈزۈن ــڭال ئۇيغۇرچــە ئســىمى بېرىل ــدى. ئاپتۇرالرنى كۆرۈل
بىــر تەرجىمــە قىلىنمىــدى. ئىھتىياجلىــق ئوقۇرمەنلەرىمىــز دىپنۇتتىكــى تەپســىلى ئۇچۇرالردىــن 

پايدىلىنىــپ ئۈزۈندىلەرنىــڭ ئەســلىي مەنبەســىگە ئىرىشــەلەيدۇ. 


