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رىــم ئىمپېراتــورى ماركــۇس ئارېلىيــۇس ئانتونىنــۇس 
 )Marcus Aurelius Antoninus  ،180  -  121(

دەۋرىــدە رىمــدا 165 - يىلدىــن 180 يىلغىچــە 15 يىــل 
بەرگەنىــدى.  يــۈز  داۋامالشــقان يۇقۇملــۇق كېســەللىك 
تىجارىتىگــە  ۋە  ئىقتىســادىي  ئىمپېرىيەســىنىڭ  رىــم 
يەنــە  كېســەللىك  يۇقۇملــۇق  بــۇ  كەلتۈرگــەن  زىيــان 
بولغانىــدى.  ســەۋەب  ئاجىزلىشىشــىغىمۇ  دۆلەتنىــڭ 
رىــم ئىمپېرىيەســىدە 249 - يىلدىــن 262 - يىلغىچــە 
كىرىزىــس  زور  كېســەللىكمۇ  يۇقۇملــۇق  داۋامالشــقان 
پەيــدا قىلغانىــدى. 541 - 542 يىللىرىــدا شــەرقىي رىمدا 

مەيدانغــا كەلگــەن يۇقۇملــۇق كېســەللىك شــەرقىي رىــم 
ــم ئىمپېرىيەســى بىلــەن  ئىمپېرىيەســىنىڭ غەربىــي رى
بىرلىشــىپ كېتىــش مەقســتىگە يېتىشــىگە توســالغۇ 

بولغانىــدى. 
ئىشــغالىيەتچى  ئىســپانىيەلىك  يىلــى   -  1532
 ،1541  -  1478( پىــزاررو  فىرانسىســكو  قومانــدان 
Francisco Pizarro(ا168 )62 ئاتلىــق، 106 پىيــادە 
ــەر يالالنمــا ئەســكەر بىلــەن ئاتاھۇالپانىــڭ  ئەســكەر( نەپ
ئۇچراتتــى.  تاالپەتكــە  قوشــۇنىنى  كىشــىلىك   80000
جەڭنىــڭ ئاخىرىــدا تەخمىنــەن 7000 ئىنــكا لەشــكىرى 
جېېنىدىــن جــۇدا بولــدى، ئىمپېراتورئاتاھۇائالپــا بولســا 
ياۋروپالىقالرنىــڭ  ئىنكالىقــالر  چۈشــتى.  ئەســىرگە 
مىلتىقلىرىغــا، مىكروپلىرىغــا ۋە پــوالت - تۆمۈرلىرىگــە 
ۋە  ئىنكالىقــالر  ئاقىــۋەت  كېلەلمىگەنىــدى.  تــەڭ 
ئىنكالىقــالر  بولــدى.  يــوق  مەدەنىيىتىمــۇ  ئىنــكا 
سەھىپىســىگە  تارىــخ  مەدەنىيىتىنىــڭ  ئىنــكا  ۋە 
كۆمۈلــۈپ كېتىشــىنىڭ ســەۋەبىنىڭ ياۋروپالىقالرنىــڭ 
بىلــەن  ئۆزلىــرى  قىتئەگــە  جايالشــقان  ئىنكالىقــالر 
كېســەللىك  يۇقۇملــۇق  كەلگــەن  ئېلىــپ  بىرلىكتــە 
ئىكەنلىكــى تارىــخ مەنبەلــەردە ئۇچرايــدۇ. جارېــد دايمونــد 
»مىلتىــق،  يېزىلغــان  يىلــى   -  1997 تەرىپىدىــن 
مىكــروب ۋە پــوالت - تۆمــۈر: ئىنســان توپلۇقلىرىنىــڭ 
تەقدىــر پىشانىســى« ناملىــق كىتابتــا كىشــىنى چوڭقــۇر 
ئويالندۇرىدىغــان بــۇ مەســىلە ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىنىــدۇ. 
ئىســپانىيە ئامېرىــكا قىتئەســىنى ئىشــغال قىلغــان 

يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر، پەن - 
تېخنىكا ۋە مىللەتلەرنىڭ گۇمران بولۇشى

در.ەئركىن ەئكرەم
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ژۇرنالغا كىرىش سۆز وئرنىدا
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كېســەللىك  يۇقۇملــۇق  ۋە  ئــۇرۇش  مەز-گىللــەردە 
قىرىلىــپ  90ى   % خەلقنىــڭ  يەرلىــك  ســەۋەبىدىن 

تۈگىگەنىــدى. 
ۋىرۇســالرنى  ۋە  مىكــروب  ياۋروپالىقــالر  گەرچــە 
يۇقۇملــۇق  بېرىــپ  ئېلىــپ  قىتئەلەرگــە  باشــقا 
كېســەللىكلەرنىڭ يامــراپ كېتىشــىگە ســەۋەب بولغــان 
كېســەللىكلەر  يۇقۇملــۇق  بــۇ  ئوخشاشــال  بولســىمۇ، 
ئاپــەت  ئېغىــر  قىتئەلىرىدىمــۇ  ئــۆز  ياۋروپالىقالرنىــڭ 
مىالدىدىــن  چىقارغانىــدى.  كەلتــۈرۈپ  پاالكەتلەرنــى  ۋە 
بۈيــۈك  »ئافېنــا  يىللىرىــدا   429  -  431 ئىلگىــرى 
ۋاباســى« نامــى بېرىلگــەن يۇقۇملــۇق كېســەللىك ئافېنــا 
خەلقىنىــڭ ئۈچتــە بىرىنىــڭ ئۆلۈمىگــە ســەۋەب بولغان. 
جېڭىنىــڭ  پېلوپوننېســىيان  مەشــھۇر  پاجىئــە  بــۇ 
پەيــدا  پاالكــەت  زور  ياۋروپــادا  ئۆزگەرتكــەن.  تەقدىرىنــى 
 )Black Death ،1353 - 1346( »قىلغــان »قــارا ئۆلــۈم
ۋاباســى 75 مىليوندىــن 200 مىليونغىچــە ئىنســاننىڭ 
ئۆلۈمىگــە ســەۋەب بولغانلىقــى تەخمىــن قىلىنىــدۇ. بــۇ 
 30% نوپۇســىنىڭ  ياۋروپــا  ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  رەقــەم 
يۇقۇملــۇق  تارىخچىــالر  كېلەتتــى.  توغــرا  گــە   60%  -
كېســەللىكلەرنىڭ تارىخنىــڭ يۆنىلىشــىگىمۇ تەســىر 
كۆرســىتىپ ئەدەبىيات - ســەنئەت قايتىدىن ئويغىنىش 
ھەرىكىتىگــە زېمىن تەييــارالپ بەرگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا 

قويۇشــىدۇ. 
چىچــەك  دەۋرىــدە  ھــەر  تارىخىنىــڭ  ئىنســانىيەت 
زۇ- خولېــرا،  فرېنگــې،  ئۆلــۈم،  قــارا  كېســەللىكى، 
يۇقۇملــۇق  ۋىرۇســلۇق  ۋە  مىكــروب  ئوخشــاش  كامغــا 
كېســەللىكلەرنى ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ. بــۇ يۇقۇملــۇق 
كېســەللىكلەر ئىنســانالرنىڭ كــەڭ كۆلەمــدە قىرىلىــپ 
يۆنىلىشــىنىڭ  ئۇرۇشــنىڭ  نۇرغــۇن  كېتىىشــگە، 
ھاكىمىيەتنىــڭ  سىياســىي  ئۆزگىرىشــىگە، 
بــاش  دىنىنىــڭ  خىرىســتىيان  مۇقىملىقىغــا، 
كۆتۈرۈشــى، شــۇنداقال زەربىگە ئۇچرىشــىغا، ئىقتىسادىي، 
ســودا ۋە ئىجتىمائىــي ســاھەلەردە ئېغىــر زىيانالرنىــڭ 
تارىخىــي  ســىرت،  بولغاندىــن  ســەۋەب  كۆرۈلۈشــىگە 
ئۆزگىرىشــلەر بولــۇش ســۈپىتى بىلەنمــۇ ئىنســانىيەت 
سىياســىي  دۇنيانىــڭ  ۋە  تەرتىپــى  جەمئىيىتىنىــڭ 
مۇۋازىنىتىنــى ئۆزگەرتكــەن. لېكىــن بۇنــداق يۇقۇملــۇق 

ــوق  كېســەللىكلەرنىڭ بىــر جەمئىيەتنــى تەلتۆكــۈس ي
ئەمــەس.  يــوق  ئەھۋالالرمــۇ  قىلىۋەتكــەن 

يــۈز  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  مىســالى  بىــر  بۇنىــڭ 
بەرگەنىــدى. 1757 - يىلــى 70 يىــل ھۆكــۈم ســۈرگەن 
قالمــاق خاندانلىقــى )1635 - 1757(غــا قارشــى جــەڭ 
ھېســابتا  ئاخىرقــى  ئىمپېرىيەســى  مانجــۇ  قىلغــان 
1857(نىــڭ   -  1794( يــۇەن  ۋېــي  قىلىــدۇ.  غەلىبــە 
يىللىرىــدا   1757  -  1755 قارىغانــدا،  يازغىنىغــا 
ئېلىــپ بېرىلغــان جەڭلــەردە قالماقالرنىــڭ ئونــدا ئۈچــى 
ــدا ئىككىســى رۇســىيەنىڭ  ــەن بولســا، ئون ــدە ئۆلگ جەڭ
ــدا  ــاھ تىلىگــەن، ئون ــن پان كونتروللۇقىدىكــى قازاقالردى
جېنىدىــن  ســەۋەبىدىن  كېســەللىك  يۇقۇملــۇق  تۆتــى 
موڭغۇالرغــا  بولســا  قالماقــالر  قالغــان  ئايرىلغــان. 
بىرمــۇ  جۇڭغارىيــەدە  ئاقىــۋەت  كەتكــەن،  قوشــۇلۇپ 
قىلىنغانــالر  قەيــت  يۇقىرىــدا  قالمىغــان.  قالمــاق 
مەنبەلەردىــن شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا بولىدىكــى، ئــۇرۇش 
قىلىۋەتكەنىــدى.  يــوق  مىللەتنــى  بىــر  ۋەكېســەللىك 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئىمپېرىيەســى  مانجــۇ 
غەربىنــى ئىشــغال قىلغاندىــن كېيىــن 1759 - يىلــى 
ــۇ باســتۇرۇش  رايوندىكــى مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىنىم
ئارقىلىــق رايوننــى تامامــەن ئىشــغال قىلىۋالغانىــدى. 
نەتىجىــدە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ پۈتكــۈل زېمىنــى 
ئىشــلىرى  مۇســتەملىكە  ئىمپېرىيەســىنىڭ  مانجــۇ 
)The Court of Colonial Affairs(گــە  مەھكىمىســى 

بېرىلگەنىــدى.  تاپشــۇرۇپ 
قىرىــم ئۇرۇشــىدا )1853 - 1856( تەخمىنــەن 500 
90ى   % بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  ئۆلگــەن  لەشــكەر  مىــڭ 
ئۈچــەي  ۋە  ئەمــەس خولېرا،ســېرىق قىزىتمــا  ئۇرۇشــتا 
كېســەللىكلەردىن  يۇقۇملــۇق  قاتارلىــق  قىزىتمىســى 
ئۆلــۈپ كەتكەنىــدى. بــۇ ئۇرۇشــقا قاتناشــقان بىرىتانىيــە 
قوشــۇنىنىڭ ئۇرۇشــتا 5000 ئەســكىرى ئۆلــۈپ كەتكــەن 
ئەســكىرى   16000 كېســەللىكتە  يۇقۇملــۇق  بولســا، 
ئۆلــۈپ كەتكــەن. بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا )1914 - 
1919( 8 - 9 مىليون ئەسكەر ئۆلگەن بولسا، يۇقۇملۇق 
ئەســكەرنىڭ  ئۆلگــەن  ســەۋەبىدىن  كېســەللىكلەر 
ــى  ــدا بولغانلىق ــون ئارىلىقى ــانىنىڭ 50 - 100 مىلي س
)دۇنيــا  ئىنســان  مىليــون   500 قىلىنىــدۇ.  تەخمىــن 
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ئىنفۇالنــزا  يۇقۇمالنغــان  بىــرى(  تۆتتــە  نوپۇســىنىڭ 
ۋىــرۇس تۈرلىرىدىــن بولغــان ئىســپانىيە ۋىرۇســىنىڭ 
مىليونغىچــە   50 20مىليوندىــن   )1920  -  1918(
تەخمىــن  بولغانلىقــى  زامىــن  جېنىغــا  ئىنســاننىڭ 
كېســەللىكلەر  يۇقۇملــۇق  ۋە  ئــۇرۇش  بــۇ  قىلىنىــدۇ. 
ــن ســىرت  سىياســىي كــۈچ تەڭپۇڭلۇقنــى ئۆزگەرتكەندى
دۆلەتلەرنــى  بــەزى  قىلىــپ  گۇمــران  دۆلەتلەرنــى  بــەزى 
مىللەتلەرنىــڭ  بــەزى  ھەتتــا  قىلىــدى،  ئاپىرىــدە 
بىرگــە  بىلــەن  ئۆزگەرتىىــش  ئاالھىدىكلىرىنــى 

ئۆزگەرتتــى.  تەقدىرىنىمــۇ 
ئەندىشــىگە  ۋە  ۋەھىمــە  تېخىمــۇ  ئىنســانىيەتنى 
ســالىدىغان ئىش بولســا بەزى ئىنســانالرنىڭ بۇ مىكروب 
ۋە ۋىرۇســالرنى قورالالرغــا ئايالنــدۇرۇپ يەنــە ئىنســانالرنى 
ۋە  بىرىنچــى  كېلىشــىدۇر.  ئۇرۇنــۇپ  قىلىشــقا  يــوق 
دەل  دۆلەتلەرنــى  بــەزى  ئۇرۇشــلىرىدا  دۇنيــا  ئىكىنچــى 
بۇنــى ســادىر قىلغانىــدى. 2005 - يىلــى خىتاي مۇداپىئە 
بىئولوگىيەلىــك  خاۋتىىيــەن  چــى  مىنىســتىرى 
خىتــاي  توختالغانىــدى.  ئاالھىــدە  ھەققىــدە  ئــۇرۇش 
ھەربىــي مۇتە-خەسسىســلىرىدىن شــۇ دېجــۇڭ بىلــەن 
ــى ئېــالن قىلىنغــان  ــن 2015 - يىل ــى فېــڭ تەرىپىدى ل
ئاالھىــدە  قوراللىــرى  گېــن  ۋىرۇســلۇق  كىتابتــا  بىــر 
ئاخىرقــى  فۇكۇيامــا  فرانســىس  ئېلىنىــدۇ.  تىلغــا 
كەلگۈســىمىز:  كېيىنكــى  »بىزنىــڭ  كىتابــى 
 Our( »بىئوتېخنولوگىيــە ئىنقىالبىنىــڭ نەتىجىســى
 Posthuman Future: Consequences of the
Biotechnology Revolution( دە بىئوتېخنولوگىيــە 
كېلىدىغــان  ئېلىــپ  ئىنســانىيەتكە  ئىنقىال-بىنىــڭ 
توختىلىــدۇ.  ئاال-ھىــدە  ھەققىــدە  پاالكەتلىــرى 
ئامېرىــكا ھــاۋا ئارمىيەســى قوماندانلىقىنىــڭ ســابىق 
 Michael( ئوفېســتىرلىرىدىن مىچېل ج. ئېينســكوگ
J. Ainscough( بىــر ماقالىســىدە ئۈچىنچــى دۇنيــا 
ئۇرۇشــىنىڭ بىئولوگىيەلىك ئــۇرۇش بولىدىغانلىقىنى 

قويىــدۇ.  ئوتتۇ-رىغــا 
خىتاينىــڭ ۋۇخــەن شــەھىرىدە پەيــدا بولغــان كورونــا 
- خىتــاي ۋىرۇســىمۇ تۇرمــۇش ئادەتلىرىمىزگــە مەلــۇم 
دەرىجىــدە تەســىر كۆرســىتىش بىلــەن بىرگــە، دۇنيانىــڭ 
ســاھەلىرىگىمۇ  ســودا  ۋە  ئىقتىســادىي  سىياســىي، 

يــۇۋال  تارىخچىســى  ئىســرائىلىيە  تەســىر كۆرســەتتى. 
يازىــدۇ.  مەلۇماتالرنــى  تەپســىلىي  ھەقتــە  بــۇ  ھەرىــرى 
شــاررى ماركســوننىڭ مۇشــۇ يىلــى ســېنتەبىردە نەشــىر 
قىلىنىدىغــان كىتابىــدا ۋۇخــەن ۋىرۇســىنىڭ غەيــرى 
دائىــر  كېلىنگەنلىكىگــە  ئىشــلىتىپ  نىيەتلىــك 
قاراشــالرغا ئــورۇن ئاجرىتىلغــان بولــۇپ، بــۇ قاراشــالر زور 

غۇلغــۇال پەيــدا قىلىدىغانــدەك تۇرىــدۇ. 
شارىلىشــىش  يــەر  ۋىــرۇس  تارقالغــان  خىتايدىــن 
نەتىجىســىدە تېــز ســۈرەتتە پۈتــۈن دۇنياغــا تارقىلىــپ 
غايەت زور ئىقتىسادى ۋەيرانچىلىق كەلتۈرۈپ چىقارغان 
بولســىمۇ، لېكىــن ئومۇمىــي ۋەيــران قىلىــش كۈچــى 
ۋە رەقىــب كۈچلەرنــى مەغلــۇپ قىلىــش جەھەتتىكــى 
ۋىرۇســنى  بــۇ  قارىغانــدا،  نۇقتىســىدىن  تەســىرى 
يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان ۋىرۇســالردەك ھــەل قىلغــۇچ 
رولغــا ئىگــە دەپ قــاراش توغــرا بولمايــدۇ. چۈنكــى پــەن 
تېخنىكىنىــڭ يۈكســەك دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلىشــى 
ۋە رەقىــب كۈچلــەر ئارىســىدىكى رىقابەتنىــڭ بۇرۇنقىغــا 
بولۇشــى  يېيىلغــان  ســاھەگە  خىــل  كــۆپ  قارىغانــدا 
ۋىرۇســنىڭ رولىنــى كىچىكلىتىۋېتىــدۇ . ئامېرىكانىــڭ 
ھەربىــي ۋە پــەن - تېخنىــكا جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلۈكى 
قالغىنــى  ئاجىــزالپ  بىلــەن  تەســىرى  ۋىرۇســنىڭ 
يــوق. بۇنىڭدىــن باشــقا 1500 - يىلــالردا ئازىتىــك ۋە 
ئىنكاالرنىــڭ ۋىــرۇس ســەۋەبىدىن تۈركــۈم تۈركۈملــەپ 
ئامېرىــكا  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  بىلــەن  كېتىشــى  ئۆلــۈپ 
قارىتــا  ۋىرۇســقا  شــىركەتلەرنىڭ  دورا  ياۋروپادىكــى  ۋە 
ۋاكســىنا ئىشــلەپچىقىرىپ ۋەزىيەتتــە بۇرۇلــۇش ھاســىل 
قىلىشــى بىزگــە ۋىــرۇس ۋە مەدەنىيەتلەرنىــڭ ھاالكىتــى 
ــدۇ.  ــن ئېتى ــز رامكىســى تەمى ــق ئانالى ــدە پەرقلى ھەققى
ســۈرئىتىنى  تەرەققىيــات  خىتاينىــڭ  شــۇنداقتىمۇ، 
چەكلىمەكچــى بولغــان ئامېرىكانىــڭ تەرەققىياتــى مانــا 
بــۇ ۋىــرۇس ســەۋەبلىك بەلگىلىــك دەرىجىــدە چەكلىنىپ 
ــدە  ــا تەرتىپى ــدى. شــۇڭا ۋىرۇســتىن كېيىنكــى دۇني قال
ۋىــرۇس،  مۇمكىــن…  بولۇشــى  ئۆزگىرىشــلەر  بــەزى 
رامكىســىدا،  تەقدىــرى  ئۇلۇســالرنىڭ  ۋە  ئىلىم-پــەن 
تېخنىكىنىــڭ،   - پــەن  بىلــەن  كېســەل  يۇقۇملــۇق 
ھاكىمىيەتنىــڭ  مۇســتەبىت  بىلــەن  دۇنيــا  لىبېــرال 
رىقابىتىنــى يەنىمــۇ كۆزىتىشــىمىزگە توغــرا كېلىــدۇ.
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ئاساســىي مەزمۇنــى : خىتاينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
خىتــاي  سىياســىتى  الگېرلىــرى  جــازا  قويۇۋاتقــان  يولغــا 
بىــر  يېڭــى  نىســبەتەن  پارتىيەســىگە  كوممۇنىســتىك 
ئەھــۋال ھېســابالنمايدۇ. خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى 
ــەن ئۆزگەرتىــش(劳改)  ۋە  ــەك بىل ــان ئەمگ ــن بۇي قۇرۇلغاندى
ــازا  ــى ئاســتىدىكى ج ــەش )劳教( نام ــەن تەربىيل ئەمگــەك بىل
الگېرلىرىدا مىليونالرچە ئىنســاننىڭ جېنىغا زامىن بولدى. 
شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى خىتاينىڭ ئەمگەك 
ــى  ــەش سىياســىتىنىڭ داۋام ــەن ئۆزگەرتىــش ۋە تەربىيەل بىل
ھېســابلىنىدۇ، لېكىــن بــۇ جــازا الگېرلىــرى ئەمگــەك بىلــەن 
ــن  ــەزى جەھەتلەردى ــا ب ــەش ئورۇنلىرىغ ئۆزگەرتىــش ۋە تەربىيل
پەرقلىنىــدۇ.  تۈپتىــن  جەھەتلەردىــن  بــەزى  ئوخشســىمۇ، 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرغا بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغان 
ــۇ جــازا الگېرلىــرى دەســلەپ يوشــۇرۇن ۋە كــەڭ كۆلەملىــك  ب
الگېرلىــرى  جــازا  كېيىنچــە  قىلىنــدى،  بەرپــا  ھالەتتــە 
بېرىــپ  دەرىجىســىگە  قىرغىنچلىــق  ئىرقىــي  سىياســىتى 

شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى 
ۋە خەلقئارانىڭ ئىنكاسلىرى
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يەتتى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا بەرپا قىلغان جازا الگېرلىرى خەلقئاراغا ئاشــكارىالنغاندىن 
كېيىــن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى بــۇ جــازا الگېرلىرىنىــڭ تەلىــم - تەربىيــە مەقســەتلىك قۇرۇلغانلىقىنــى، شــۇنداقال 
تېررورىزمغــا زەربــە بېرىــش دائىرىســىدە ئېلىنىۋاتقــان تەبىرلەردىــن بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈردى. 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ھېچقانــداق قانۇنىــي ئاساســىي بولمىغــان ۋە الگېــرالر قۇرۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن تۈزۈلگەن 
جــازا الگېرلىرىغــا دائىــر نىزامنامــە ۋە قانۇنالرغــا ئاساســەن سوتســىز جازاالشــنى كــەڭ كۆلەملىــك يولغــا قويــدى. 
لېكىــن خەلقئــارا جەمئىيــەت خىتاينىــڭ بــۇ سىياســىتىنى ئىنســانىيەتكە قارشــى ســادىر قىلىنغــان جىنايــەت 
ــۆز  ــان ك ــا بولغ ــڭ ئىســالم دىنغ ــدە خىتاينى ــۇ ماقالى ــۇردى. ب ــۈك ئىنكاســالرنى قايت ــپ، كۈچل ــۇل قىلى دەپ قوب
قارىشــى ۋە ئۇنــى خىتايالشــتۇرۇش ئۇرۇنۇشــلىرى، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركســتاننىڭ مۇقىملىقــى 
ۋە بىخەتەرلىكىنىــڭ خىتاينىــڭ ئومۇمىــي دۆلــەت مەنپەتىگــە مۇناســىۋەتلىك ھالقىلىــق مەســىلە دەپ قارىشــى 
ۋە بېكىتىشــى ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىققــان )تەبئىــي، باشــقا ســەۋەبلەرمۇ بــار( شــەرقىي تۈركســىتان خەلقىنــى 
كــەڭ كۆلەملىــك تۇتقــۇن قىلىــپ جــازا الگىرلىرىغــا قامــاش جەريانــى ۋە بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك بولغــان قــارار 
ۋە نىزامنامىلىــرى ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ. بۇنىڭدىــن كېيىــن خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ بــۇ تراگېدىيەگــە تۇتقــان 

ــان قىلىنــدۇ.  مۇئامىللىــرى باي
ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: ئۇيغــۇرالر، شــەرقىي تۈركىســتان، جــازا الگېرلىــرى، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان 

سىياســىتى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 

Abstract: The concentration camps established in East Turkistan are not recent phenomena 
for the Chinese Communist Party (CCP). Since its foundation, CCP has taken millions of lives 
in the camps under the name of “reformation through labor” (劳改) and “re - education through 
labor” (劳教). The concentration camps in East Turkistan can be considered a continuation of 
the above - mentioned labor camps with certain similarities, though the differences are signifi-
cant. Concentration camps were initially built secretly on a large scale, targeting the East Turk-
istani people, especially Uyghurs, which then led to repressive policies at the degree of geno-
cide in the later phase. Soon after the international leakage of Chinese concentration camps in 
East Turkistan, the Chinese government affirmed that those camps were built for educational 
purposes within the scope of the anti - terrorism campaign. After establishing concentration 
camps, the Chinese government began to punish so - called “ criminals” without proper legal 
procedures according to newly introduced rules and laws formed after establishing camps and 
yet had no legal stand. Despite all the efforts of CCP to legitimize concentration camps, the in-
ternational community (represented mainly by liberal democracies) considered the policies of 
the Chinese government as a crime against humanity and strongly condemned them in several 
ways. This article aims to address China’s views on Islam and its attempts to Sinicize Islam, 
analyzes related legal decisions and documents to explore the process of large - scale intern-
ments, which is part of the securitization policies of the Chinese government. The final section 
evaluates international reactions towards the genocide in East Turkistan – the most dreadful 
tragedy of the 21st century. 

Keywords: Uyghurs, East Turkistan, Concentration Camps, China’s East Turkistan Policy, 
Urumqi Government.
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كىرىش سۆز

شــەرقىي  يىللىــق   137 ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
تېررورلــۇق  دەۋاســىنى  مۇســتەقىللىق  تۈركىســتان 
ۋە  ئىشــغالىيەت  كەلمەكتــە.  تەبىرلــەپ  دەپ 
شــەرقىي  قارشــى  سىياســىتىگە  ئاسسىمىلياتســىيە 
دەۋانىــڭ  بېرىۋاتقــان  ئېلىــپ  خەلقــى  تۈركىســتان 
ئىســالمىزم  پــان  ئىدېئولوگىيەســىنى  سىياســىي 
خىتــاي  باغلىغــان  بىلــەن  تۈركىســىزم  پــان  ۋە 
ھۆكۈمىتــى، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كونتروللۇقــى 
ــدى  ــۈن ئال ــش ئۈچ ــك قىلى ــا كاپالەتلى ۋە مۇقىملىقىغ

ــۇ  ــدى. ب ــى يوقىتىشــقا ئۇرۇن ــۇ ئىدېئولوگىيەن ــەن ب بىل
سىياســىتىنى يولغــا قويۇشــتا توســالغۇ دەپ قارىغــان 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە قارىتــا سىســتېمىلىق 
ســېلىش  ئەمگەككــە  مەجبۇرىــي  ۋە  »تەربىيەلــەش« 
يولغــا قويــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ  سىياســىتى 
مېڭىنــى يۇيــۇش ۋە كىملىكنــى يوقىتىشــنى مەقســەت 
بــۇ  يــوق  ئاساســى  قانۇنىــي  ھېچقانــداق  قىلغــان، 
تەنقىدىگــە  جەمئىيەتنىــڭ  خەلقئــارا  قىلمىشــلىرى 

ئۇچرىــدى.

خىتاينىڭ رادىكالىزمنى يوقىتىش سىياسىتى

خىتايدا 1980 - يىلالرنىڭ بېشىدا، ئىسالم دىنىنى 
مەسىلىســى   )伊斯兰中国化( »خىتايالشــتۇرۇش« 
قىلىنىشــقا  مۇنازىــرە  تەرىپىدىــن  مۇتەخەسسىســلەر 
ئــۇدا  يىلالردىمــۇ   -  1990 مۇنازىرىلــەر  بــۇ  باشــلىدى. 
داۋامالشــتى ۋە ئۈســتىدە كــەڭ كۆلەملىــك ئىزدىنىــش 
ئېلىــپ بېرىلــدى. گەرچــە بــەزى مۇتەخەسسىســلەر بــۇ 
ھەقتىكــى ئىزدىنىشــلەرنى ئىســالم دىنىغــا پايدىســىز 
دەپ قــاراپ، بۇنــى ئارقىغــا چېكىنىشــنى كەلتــۈرۈش 
چىقىرىــش بىلــەن تەنقىــد قىلغــان بولســىمۇ، كۆپىنچــە 
تەتقىقاتچىالر ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بۇ مەســىلىگە 
ئېتىبــارەن،  يىلدىــن   -  2014 قارىــدى.  ئاكتىــپ 
خىتايالشــتۇرۇش  ئىســالمنى  تۈر-كىســتاندا  شــەرقىي 
باشــلىدى. قويۇلۇشــقا  يولغــا   سىياســىتى 

ئىســالمنىڭ  دېگەنــدە،  خىتايالشــتۇرۇش  ئىســالمنى   
ئاالھىدىلىكىنــى  ئۇنىۋېرســاللىق  ۋە  دۇنيــاۋى 
بەلگىلــەپ  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي  يوقىتىــپ، 
تۇتۇلىــدۇ.  كــۆزدە  ئۆزگەرتىــش  ئېتىقادقــا  بەرگــەن 
ئىدىيەســى  كۇڭــزى  ئىســالمنى  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
ئارقىلىــق  تەبىرلــەش  ۋە  ئىزاھــالش  بىلــەن 
ئىشــىنەتتى. بولىدىغانلىقىغــا   خىتايالشــتۇرغىلى 

 يەنە بىر تەرەپتىن، شەرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىي 
قارىتــا  قاتلىمىغــا  دىنــدارالر  ۋە  ھەرىكىتــى  ئىســالم 
 )去极端化( رادىــكال دىنچىلىق«تىن يىراقالشــتۇرۇش«
سىياســىتىنى يولغــا قويۇشــقا باشــلىدى. ئەمەلىيەتتــە 

ۋە  قارشــى چىقىشــى  دىنغــا  خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــاي ئىدېئولوگىيەســىگە چېتىــپ  ئىســالمىيەتنى خىت
ئۇرۇنۇشــى خىتــاي  ئېرىتىۋېتىشــكە  ئىچىــدە  ئۇنىــڭ 
 -  36( قانۇنــى  ئاساســىي  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خەلــق 
مــاددا( ۋە ئاپتونــوم رايونلــۇق قانــۇن )11 - ماددا(غــا زىــت 

ئىــدى.
 2012 - يىلــى 1 - ئايــدا، »رادىــكال دىندارلىقنــى 
يوقىتىــش« ســۆزى شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان( 
كومپارتىيەســىنىڭ ســېكرېتارى جاڭ چۈنشيەن بىلەن 
پارتىيــە ۋە ھۆكۈمــەت  خوتەننىــڭ گۇمــا ناھىيەلىــك 
تۇنجــى  ســۆھبەتتە  ئوتتۇرىســىدىكى  ئەمەلدارلىــرى 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئېلىنــدى.  تىلغــا  قېتىــم 
»دىنىــي رادىكاللىققــا قارشــى تــۇرۇش« ھازىــر بېيجىــڭ 
ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ رايوننىــڭ مۇقىملىقــى ۋە ئــۇزۇن 
مۇددەتلىــك بىخەتەرلىكىگــە كاپالەتلىــك قىلىدىغــان 
مۇھىــم سىياســىتىگە ئايالنــدى. »رادىــكال دىنچىلىــق« 
خىتــاي،  بەرگــەن  ئېنىقلىمــا  دەپ  تېررورلــۇق  قــا 
سىياســىتىنى  بارغــان  ئېلىــپ  قارشــى  بۇنىڭغــا 
 »خەلــق ئۇرۇشــى« )反恐人民战争( دەپ تەســۋىرلىدى.

خىتاينىــڭ قارىشــىچە، رادىــكال دىنىــي كۈچلــەر ئىدىيە، 
قانــۇن ۋە قائىــدە، مەدەنىيــەت ۋە ســەنئەت، ئەنئەنىــۋى 
ســاھەلەردە  قاتارلىــق  ئــادەت   - ئــۆرپ  ۋە  ئەخــالق 
دىندارالرغــا قارىتــا كەڭ كۆلەملىك ئىدىيە ســىڭدۈرۈش، 
پەيــدا  قااليمىقانچىلىــق  ۋە  قىلىــش  قۇتراتقۇلــۇق 
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ئېلىــپ  كۆلەملىــك  كــەڭ  ھەرىكەتلەرنــى  قىلىشــتەك 
بېرىــپ، دىنىــي ئۇيۇشــۇش ۋە ئىجتىمائىــي بىرلىكنــى 
مۇســۇلمانالرنىڭ  شــۇڭا  كەلگــەن.  بــۇزۇپ  ئىزچىــل 
تۇرمــۇش ئۇســۇلى ۋە كىيىــم - كېچەكلىرىمــۇ دىندارالرغــا 

قارىتىلىدىغــان چەكلىمىلەرنىڭ بىرى بولۇشــى كېرەك. 
مەركىــزى  پارتىيــە  كوممۇنىســتىك  خىتــاي 
ئىشخانىســى 2018 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 19 - كۈنىــدە 
ســاقلىنىدىغان  مەخپىــي  يىــل   20 ۋە  چىقىرىلغــان 
ۋە  رايــون  ئاپتونــوم  ئۆلكــە،  ئۇقتۇرۇشــنى  ئومۇمىــي 
مەركەزگە قاراشــلىق شەھەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ پارتىيە 
ئازادلىــق  ئەمەلدارلىــرى، خىتــاي خەلــق  ۋە ھۆكۈمــەت 
ئارمىيىســى ۋە مەركىــزى ھەربىــي ئىشــالر كومىتېتــى 
ئەمەلدارلىرىغــا ئەۋەتتــى. يېڭــى ۋەزىيەتكە دائىر »ئىســالم 
دىنىــي تەتقىقاتىنــى كۈچەيتىــش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش 
关于加强和改进新形势( »توغرىســىدىكى كــۆز قاراشــالر

下伊斯兰教工作意见( ماۋزۇلــۇق بــۇ ئۇقتــۇرۇش، شــەرقىي 

تۈركىســتان خەلقىنــى ســەئۇدى ئەرەبىستانلىشــىش ۋە 
دىنىنىــڭ  يىراقالشــتۇرۇش، ئىســالم  ئەرەبلىشىشــتىن 
خىتاينىڭ بارلىق قانۇن - قائىدىلىرىگە ئارىلىشىشىغا 
قويۇلماســلىقنى  يــول  پائالىيەتلەرگــە  ئىســالمىي  ۋە 
قارىشــىچە،  خىتاينىــڭ  قىالتتــى.  مەزمــۇن  ئاساســىي 
ــدا  ــن، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقان مۇســۇلمانالر خىتايدى
خىتايلىشىشــتىن يىراقالشــقانلىقى )去中国化(ئۈچــۈن 

باشــقا تەرەپكــە قېيىــپ كەتكەنىــدى.

يېڭى ۋەزىيەتكە دائىر »ئىسالم دىنىي تەتقىقاتىنى كۈچەيتىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش 
توغرىسىدىكى كۆز قاراشالر« 

خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى 
يولغــا  سىياســىتىنى  يىراقالشــتۇرۇش  ئىســالمدىن 
قويۇشــتا بــەزى قىيىنچىلىقالرغــا ئۇچرايدىغانلىقىنــى 
بــۇ  نەزىرىدىكــى  خىتاينىــڭ  بولــۇپ  قىلغــان  پــەرەز 
نۇقتىغــا  نەچچــە  بىــر  تۆۋەندىكــى  قىيىنچىلىقالرنــى 

مۇمكىــن:  يىغىنچاقــالش 
دۇنيــاۋى  ئىســالمنىڭ  بولغــان  دىــن  ســاماۋى   .1
رايونالشــتۇرۇش  دىننــى  بــۇ  بولۇشــى،  ئۇنىۋېرســال  ۋە 
بــۇ  قىيىنالشــتۇرۇۋېتىدۇ.  يەرلىكلەشتۈرۈشــنى  ياكــى 
ئىســالمنى خىتايالشتۇرۇشــنى قىيىنالشــتۇرۇلىدىغان 

قارىلماقتــا. دەپ  ئامىــل  مۇھىــم  ئــەڭ 
ئۈممــەت  ۋە  قېرىنداشــلىق  مۇســۇلمانالرنىڭ   .2

قاتارلىــق  دۆلــەت  ۋە  رايــون  ئېتنىــك،  چۈشەنچىســى 
ئۇقۇمالرنــى قىممەتســىز قىلىــدۇ. نامــاز ۋە ھــەج قاتارلىق 
ــا،  ــق مۇســۇلمانالر ئوخشــاش قىبلىغ ــەردە بارلى ئىبادەتل
مۇقــەددەس  ئەھــۋال  بــۇ  يۈزلىنىــدۇ.  مەككىگــە  يەنــى 
قىلىــش  كاپالەتلىــك  مۇقەددەســلىكىگە  زېمىننىــڭ 
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، يەنــە ئېتىقــاد ۋە پىكىــر بىرلىكىنى 

ئاشــۇرىدۇ.  ئىشــقا 
مەدەنىيــەت  ئۆزگىچــە  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي   .3
ئەنئەنىــۋى  خىتاينىــڭ  ئۇســۇلى  تۇرمــۇش  ۋە 
مەدەنىيىتىنىــڭ تەســىرىگە كــۆپ ئۇچرىمىغانلىقتىــن، 
پىكىــر، تىــل ۋە مەدەنىيــەت ســاھەلىرىدە خىتــاي بىلــەن 

قالماقتــا. ســاقالپ  پەرقنــى  بولغــان 
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تۈركىســتان  شــەرقىي  كۈچلەرنىــڭ  تاشــقى   .4
تەســىر  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  سىياســىتىمۇ 
قوزغىماقتــا. تارىختــا شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ 
ئىســالمىيەت چۈشەنچىســى ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە باشــقا 
بۈگۈنكــى  ئۇچرىغانىــدى.  تەســىرىگە  رايونالرنىــڭ 
كۈنــدە، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ئىســالمىيەت 
چۈشەنچىســى ســەئۇدى ئەرەبىســتان، تۈركىيــە، قاتــار ۋە 
ئىــران قاتارلىــق دۆلەتلــەر ۋە دىنىــي تەشــكىالتالرنىڭ 
ۋە تەشــكىالتالر  بــۇ دۆلەتلــەر  تەســىرىگە ئۇچرىماقتــا. 
رايونغــا  مەدەنىيىتىنــى  ۋە  ئىدىيەســى  ئىســالم 
ئېكســپورت قىلىــش ئۈچــۈن رىقابەتلىشــىۋاتقان بولۇپ، 
مەقســىتى شــەرقىي تۈركىســتاننى ئەرەبلەشــتۈرۈش ۋە 

ئىبــارەت. تۈركلەشتۈرۈشــتىن 
5. چــەت ئەللەردىكى دىنــى رادىكالىزمنىڭ رايوندىكى 
پىكىــر  بــۇ  كۈچىيىۋاتىــدۇ.  كۈنســېرى  تەســىرى 
رايونلىشىشــى  ئىســالمنىڭ  ئەمەلىيەتتــە  ئېقىمــى 
مۇســۇلمان  بولــۇپ،  قارشــى  دۆلەتلىشىشــىگە  ۋە 
ســاقال  بولســا  ئەرلەرنــى  ھىجابلىنىشــقا،  ئايالالرنــى 

قويۇشــقا چاقىرىــپ، ناخشــا ۋە ئۇسســۇل ماكانىدىكــى 
مۇســۇلمانالرنى كۆڭــۈل ئېچىشــتىن يىــراق تۇرۇشــىنى 
ــكال ئىســالمچىالر شــېھىتلەرنىڭ  شــەرت قىلىــدۇ. رادى
جەننەتكە كىرىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ھەر خىل خاتا 
قاراشــالرنى تەشــۋىق قىلىــدۇ. ئــۇالر قــورال كۈچــى بىلــەن 
ئاتالمىــش   كاپىرالرنــى يوقىتىــپ، دۆلــەت ھاكىمىيىتــى 
ۋە دۆلەت نوپۇزىغا قارشــى تۇرىدۇ. )رادىكالىزم مەســىلىدە 
تۈركىســتانلىقالردىكى  شــەرقىي  دائىرلىــرى  خىتــاي 
نورمــال  دىنىنىــڭ  ئىســالم  ۋە  ئىبــادەت  كۈندىلىــك 
ئەھكاملىرىنــى رادىكالىــزم دەپ قارىۋېلىــش ۋە ھەددىــن 
زىيــادە خەۋپســىرەش پىسخىكىســىنى روشــەن ئوتتۇرىغــا 
بەلكــى  ئەمــەس  رېئاللىــق  يۇقىرىقىــالر  چىقارغــان، 
تەرەققىــي  تەســەۋۋۇرىدىكى  دائىرىلىرىنىــڭ  خىتــاي 
قىلىــش يۈزلىنىشــى ۋە ئېھتىماللىقتىــن ئىبــارەت.(

نىســبەتەن  ھۆكۈمتىگــە  خىتــاي  قىسقىســى، 
بۇالرنىــڭ ھەممىســى ئۇالرنىــڭ مەنپەئەتىگــە زىيانلىــق 
خىتايالشــتۇرۇش  ئىســالمنى  قارالغانلىقتىــن،  دەپ 
سىياســىتىنى يولغــا قويۇشــنى جىددىــي مەســىلە دەپ 

قارىماقتــا. ۋە  قارىغــان 
شــەرقىي  كۈنــى   -  5 ئاينىــڭ   -  7 يىلــى   -  2009
بەرگــەن  يــۈز  ئۈرۈمچىــدە  پايتەختــى  تۈركىســتاننىڭ 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  مەركىــزى  خىتــاي  توقۇنۇشــالر 
ئەســىرنىڭ  ئالدىنقــى  قوزغىــدى.  ئەندىشىســىنى 
خىتــاي  باشــالپ،  بېشــىدىن  يىللىرىنىــڭ   -  90
ئېيتقانــدا،  بىلــەن  تەبىــرى  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
»بۆلگۈنچىلىــك ھەرىكەتلىــرى« كەلتــۈرۈپ چىقارغــان 
يەرلىــك  بىلــەن  خىتــاي  ۋە  تەھدىتــى  بىخەتەرلىــك 
بېيجىــڭ  ئىشەنمەســلىك  ئوتتۇرىســىدىكى  خەلــق 
باشــلىدى.  سېلىشــقا  ئەندىشــىگە  ھۆكۈمىتىنــى 
رايونىنىــڭ  چېگــرا  خىتاينىــڭ  باشــقا،  بۇنىڭدىــن 
ــا بىخەتەرلىكــى، 8  ــە ۋە تۇرۇب بىخەتەرلىكــى، ئېنېرگىي
دۆلــەت بىلــەن قوشــنا بولغــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
سىياســىي(  )جۇغراپىيەلىــك  سىياســىي   - گىئــو 
ئىكەنلىلىكــى  ئاســتىدا  تەھدىــت  بىخەتەرلىكىمــۇ 
ئۆزگىرىشــلەردىن  بــۇ  شــەكىللەندى.  چۈشەنچىســى 
بــاش  خىتــاي  ئۆكتەبىــردە  يىلــى   -  2009 كېيىــن، 
مىنىســتىرلىقىنىڭ 64 تارمىقىدىكــى 500 بيۇروكرات 
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ھەققىــدە  تۈركىســتان  شــەرقىي  مۇتەخەسســىس  ۋە 
ئىزدىنىــش ۋە تەتقىقــات ئېلىپ بېرىــش ئۈچۈن ۋەزىپىگە 
دائىــر  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ئارقىدىــن  تەيىنلەنــدى. 
بــۇ مەســىلىلەرگە  مەســىلىلەر ئېنىقــالپ چىقىلىــپ، 
تەييارالنــدى. ســۈپىتىدە  دوكالت  چارىلــەر   قارىتــا 
قاراشــقا  قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  ئاساســەن  دوكالتقــا   
ئاساسالنغاندا، رايوننىڭ ئىقتىسادىي ئارقىدا ۋە تۇرمۇش 
ۋەقەلــەر  ۋە  مەســىلىلەر  بولغاچقــا،  تــۆۋەن  سەۋىيەســى 
يــۈز بەرگــەن ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇقىملىقــى 
تەرەققىياتــى  ئىقتىســادىيي  ئۇنىــڭ  بىخەتەرلىكــى  ۋە 
قــاراش  دېگــەن  بولىــدۇ  ئىگــە  كاپالەتكــە  ئارقىلىــق 
ھۆكۈمەتنىــڭ  مەركىــزى  ئىگىلىــدى.  ئۈســتۈنلۈكنى 
رايونغا ئىقتىســادىي جەھەتتىن ياردەم بېرىشــنى تەشــۋىق 
قىلىشــى تۈرتكىســىدە ،19 ئۆلكە ۋە چوڭ شــەھەرلەرنىڭ 
شەرقىي تۈركىســتاننىڭ تەرەققىياتىغا»ياردەم بېرىشى« 
يىغىــن  ھەقتىكــى  بــۇ  قىلىنــدى.  قــارار   )对口支援(
ئۆتكۈزۈلــدى. بېيجىڭــدا  مــارت   -  30 يىلــى   -  2010 
 يېڭىدىن تەييارالنغان دوكالت ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ 
ئەزالىــرى  مەركىزىــي ھۆكۈمــەت  مەقســىتىدە،  بېرىــش 
)تەخمىنــەن  ئەمەلدارلىــرى  ھۆكۈمــەت  ئۆلكىلىــك  ۋە 
359 ئــادەم(، 2010 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ 17 - كۈنىدىــن 
مەركىــزى  يىغىلىــپ،  بېيجىڭغــا  كۈنىگىچــە   -  19
 ھۆكۈمەتنىــڭ شــىنجاڭ ئىشــلىرى يىغىنىنــى ئاچتــى.
 ئوخشــاش يىغىننىــڭ ئىككىنچــى قېتىملىقــى2014 
- يىلــى 5 - ئاينىــڭ 28 - كۈنىدىــن 29 - كۈنىگىچــە 
 2014 يەنــى  ئىلگىــرى،  ئۇنىڭدىــن  ئۆتكۈزۈلــدى. 
ئاپرېلغىچــە،   -  30 ئاپرېلدىــن   -  27 يىلــى   -
شــەرقىي  جىنپىــڭ  شــى  رەئىســى  دۆلــەت  خىتــاي 
قىلغانىــدى. زىيــارەت  رايونىنــى   تۈركىســتان 
 5 - ئاينىڭ 26 - كۈنى، خىتاي سىياسىي بيۇروسىنىڭ 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  يىغىلىــپ،  ئەزالىــرى 
مۇددەتلىــك  ئــۇزۇن  ۋە  مۇقىملىقــى  ئىجتىمائىــي 
بىخەتەرلىكــى ھەققىــدە يىغىــن ئۆتكۈزگــەن بولســىمۇ، 
لېكىــن رايوننىــڭ تەرەققىياتــى ئۈســتىدە توختالمىــدى.

ھۆكۈمىتــى  مەركىزىــي  خىتــاي  يىلدىكــى   -  2010
خەلقىنىــڭ  رايــون  يىغىنىــدا،  ئىشــلىرى  شــىنجاڭ 
كۆتۈرۈشــنىڭ  يۇقىــرى  سەۋىيەســىنى  تۇرمــۇش 
رايونــدا  بولســا  نىشــان  تەكىتلەنــدى.  مۇھىملىقــى 

تەرەققىياتقــا  ئارقىلىــق  ئىلگىرىلــەش  ئالغــا  ســىجىل 
باشــقۇرۇش  مۇددەتلىــك  ئــۇزۇن  قىلىــش،  كاپالەتلىــك 
ۋە مەڭگۈلــۈك بىخەتەرلىكنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئىــدى. 
كىشــى  رايوننىــڭ  ئاساســەن،  قارارغــا  چىقىرىلغــان 
بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان ئىچكــى ئىشــلەپچىقىرىش 
ئومۇمىــي  يىلدىكــى   -  2015 قىممىتىنــى  ئومۇمىــي 
 2020 يەتكــۈزۈش،  سەۋىيەســىگە  ئوتتۇرىچــە  مىللىــي 
رايــون  ئارقىلىــق  يوقىتىــش  نامراتلىقنــى  يىلــى   -
خەلقىنىــڭ تۇرمــۇش سەۋىيەســىنى ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك 
نىشــاننىڭ  بــۇ  ئايالنــدۇرۇش  جەمئىيەتكــە  پاراۋانلىــق 
ئۆلچىمــى قىلىــپ بېكىتىلــدى. رايوننىــڭ تەرەققىياتــى 
ــى بولســا پۈتكــۈل خىتاينىــڭ ئىســالھاتى،  ۋە مۇقىملىق
تەرەققىياتــى ۋە مۇقىملىقىغــا، دۆلەتنىــڭ پۈتۈنلۈكىگــە، 
مىللەتلەرنىــڭ ئىتتىپاقلىقىغــا، دۆلــەت بىخەتەرلىكــى 
ــن قــۇدرەت تېپىشــىغا  ۋە خىتــاي مىللىتىنىــڭ قايتىدى
باشــقىچە  قارالــدى.  دەپ  مۇناســىۋەتلىك،  بىۋاســتە 
ۋە  مۇقىملىقــى  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئېيتقانــدا، 
كەلگۈســىگە  ۋە  تەقدىــرى  خىتاينىــڭ  بىخەتەرلىكــى 
شــەكىللەندى.  پىكىــرى  كۆرســىتىدىغانلىقى  تەســىر 
2014 - يىلدىكــى مەركىزىــي ھۆكۈمەتنىــڭ شــىنجاڭ 
ئىشــلىرى يىغىنىنىڭ ئاساســلىق تېمىســىنى رايوننىڭ 
ئىجتىمائىــي مۇقىملىقــى، رايوننــى ئــۇزۇن مۇددەتلىــك 
باشــقۇرۇش ۋە ئەبەدىــي بىخەتەرلىكنــى كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلىــش قاتارلىقــالر تەشــكىل قىلــدى. مۇنداقچــە قىلىپ 
شــەرقىي  يىغىنــدا  قېتىمقــى  بــۇ  خىتــاي  ئېيتقانــدا، 
رايوننىــڭ  بەلگىلىــدى.  سىياســىتىنى  تۈركىســتان 
باشــقۇرۇش سىستېمىســى ۋە باشــقۇرۇش ئىقتىدارىنــى 
زامانىۋىالشــتۇرۇش ئاالھىــدە تەكىتلەنگــەن بــۇ يىغىنــدا، 
»ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى ۋە كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى 
ئىتتىپاقلىقىنــى  مىللەتلەرنىــڭ  ياخشــىالش، 
ئىدىيەلەرنىــڭ  دىنىــي  رادىــكال  كۈچەيتىــش، 
ئارقىلىــق  قانــۇن  ئېلىــش،  ئالدىنــى  تارقىلىشــىنىڭ 
مۇقىملىقىغــا  رايوننىــڭ  قىلىــش،  ئىــدارە  رايوننــى 
كاپالەتلىــك قىلىــپ، ئــۇزۇن مۇددەتتــە رايوننى باشــقۇرۇش 
بارلىققــا  بىرلىكــى  جەمئىيــەت  پــاراۋان،  ئارقىلىــق 
كەلگــەن، مەدەنىــي، خىزمەت ۋە تۇرمۇشــىدىن رازى بولغان 
سوتسىيالىســتىك شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان(نى 

تەكىتلەنــدى.  ئاالھىــدە  قىلىــش«  بەرپــا 
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ھۆكۈمەتكــە  مەركىزىــي  خىتــاي  دائىرىــدە  بــۇ 
رايونلــۇق ھۆكۈمىتــى  ئاپتونــوم  شــىنجاڭ  قاراشــلىق 
خىزمەتلىرىنــى  قانــۇن  بېشــىدا  يىلنىــڭ   -  2015
 -  16 يىلــى   -  2015 باشــلىدى.  قويۇشــقا  يولغــا 
ئاپرېلــدا رادىكالىزمنــى تۈگىتىــش قانــۇن تۇرغــۇزۇش 
 )去极端化立法领导小组( گۇرۇپپىســى  رەھبەرلىــك 
نىزامنامــە  مۇناســىۋەتلىك  ئارقىدىنــال  ۋە  قۇرۇلــدى 
ئېــالن قىلىنــدى. »رادىكالىزمنــى تۈگىتىشــنى چوڭقۇر 
深入推进「去( »ئالغــا ســىلجىتىش خىزمــەت پىالنــى

极端化」工作方案( بىلــەن بىرلىكتــە »قانــۇن بويىچــە 

كونتــرول  يەنىمــۇ  پائالىيەتلەرنــى  دىنىــي  قانۇنســىز 
پىكىرلەرنىــڭ ســىڭىپ  رادىــكال  دىنىــي  ۋە  قىلىــش 
كىرىشــىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر قانچــە مەســىلىگە 
关于进一步依法治理非法宗教( قــاراش«  كــۆز  بولغــان 

活动遏制宗教极端思想渗透工作若干问题的意见(قــا 

مۇناســىۋەتلىك نىزامنامــە جاكارالنــدى. ئىككــى يىللىق 
ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ  نەتىجىســىدە  خىزمــەت 
新( »رايونىنــى رادىكالىقتىــن تازىــالش نىزامنامىســى

 2017 قانــۇن  ناملىــق   )疆维吾尔自治区去极端化条例

- يىلــى 1 - ئاپرېلــدا ئىجــرا قىلىنىشــقا باشــلىدى. 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  خىتــاي  نىزامنامىــدە  مەزكــۇر 
ــالر شەخســىي  ــەن قارايدىغان ــان بىل ــە گۇم ئىدىيەلىرىگ
مەقســەت  تەربىيەلــەش  ھالەتتــە  كوللېكتىــپ  ياكــى 
قىلىنىدىغــان بولــۇپ )14، 18، 20، 30 - ماددىــالر(، 
بۇالرنــى ئىجــرا قىلىــش ئۇســۇلى ۋىاليەتلىــك ۋە يەرلىــك 
 49( تاپشــۇرۇلدى  ئىختىيارلىقىغــا  ھۆكۈمەتلەرنىــڭ 
مــاددا(. ئەمەلىيەتتــە بــۇ دىنــى رادىكالىزمنــى تۈگىتىــش 
باھانىســى بىلــەن دىنــى ســىمۋول ۋە دىنــى تۇرمۇشــنىڭ 

ئىــدى.  بىشــارىتى  چەكلىنىشــنىڭ 
ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتقانــدا، قانــۇن تۈســىنى ئالغان 
مەزكــۇر نىزامنامــە ئۇيغۇرالردىكــى »دىنــى رادىكالىزم«نى 
دىنــى  بولــۇپ،  قىلىدىغــان  مەزمــۇن  تۈگىتىشــنى 
ســىمۋولالر ۋە دىنــى ھاياتنــى چەكلەشــنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالىــدۇ. خىتــاي بــۇ ئارقىلىــق تۇنجــى قېتىــم ھــاالل 
يېمەكلىكلەرنىــڭ ئېنىقلىمىســىنى بەرگــەن بولــدى 
ئىدىيەنــى  بىلــەن  تەربىيــە«   - »تەلىــم  مــاددا(.   9:6(
كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ئارقىلىــق  ئۆزگەرتىــش 
ۋەتەنپــەرۋەر،  كۆرىدىغــان،  ياخشــى  پارتىيەســىنى 

خىتايچــە سوتســىيالىزمنى ســۆيىدىغان، مىللــەت ۋە 
پۇقرالىــق ئېڭى شــەكىللەندۈرگەن، سوتســىيالىزمنىڭ 
ئارقىلىــق  ســىڭدۈرۈش  قاراشــلىرىنى  قىممــەت 
»دىنىــي رادىكالىزم«دىــن خالىــي بولغــان ئىنســانالرنى 
تەربىيەلــەپ چىقىــش بــۇ نىزامنامىنىڭ تۈپ مەقســىتى 
بولــۇپ ھېســابلىناتتى )30 - مــاددا(. بــۇ مەقســەتكە 
يېتىــش ئۈچــۈن ئاپتونــوم رايونلۇق ھۆكۈمەتتىن ســىرت 
ۋىاليــەت ۋە ناھىيەلىــك ھۆكۈمەتكىمــۇ نىزامنامىنــى 
قايســى  ھــەر  بېرىلىــپ،  ھوقۇقــى  قىلىــش  ئىجــرا 
رايونــالر ئۆزلىرىنىــڭ ئەمەلىــي شــارائىتىغا ئاساســەن 
ئاالھىــدە ئىجرائاتالرنــى ئېلىــپ بارااليدىغــان ۋەزىيــەت 

شــەكىللەندۈرۈش كېــرەك ئىــدى )6 - مــاددا(. 
ئەســلىدە »تەلىــم - تەربىيــە« ئارقىلىــق ئىدىيەنــى 
ئىــدى.  بــار  بۇرۇنمــۇ  سىياســىتى  ئۆزگەرتىــش 
»باتىــل ئېتىقاد«نــى »تەلىــم - تەربىيــە« ئارقىلىــق 
 ئۆزگەرتىــش دەل بــۇ سىياســەتنىڭ ئىپادىســى ئىــدى.

 2009 - يىلــى ئالتــاي ۋىاليىتىگــە قاراشــلىق بۇرچىــن 
ناھىيەســىدە »تەلىــم - تەربىيــە« ئارقىلىــق ئىدىيــە 
ئۆزگەرتىــش سىياســىتى يولغــا قويۇلغانلىقىغــا دائىــر 
خىتايچــە  بولــۇپ،  تارقالغــان  خەۋەرلــەر  مەخســۇس 
تەربىيەســى«  تەلىــم  »مەدەنىيــەت  ۋە  ئۆگىنىــش 
ئارقىلىــق ئىدىيــە ئۆزگەرتىشــمۇ بــۇ سىياســەت قاتارىــدا 

ــدى. ــار ئى ب
تۈركىســتان(  )شــەرقىي  شــىنجاڭ  يىلــى   -  2014
دىنىــي  تارمىقىــدا  سىستېمىســى  باشــقۇرۇش  ئەدلىيــە 
رادىكاللىقنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن تەربىيەلــەش كۇرســى 
»تەربىيەلــەش«  ئۈرۈمچىــدە  ئارقىدىنــال  ئېچىلــدى. 
الگېرلىــرى قۇرۇلــدى. 2014 - يىلدىــن باشــالپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىدىكــى رايونالردا مەخســۇس »تەلىم 
- تەربىيــە« بىلــەن ئىدىيــە ئۆزگەرتىش الگېرلىــرى ئارقا - 

ئارقىدىــن قۇرۇلــدى.
2015 - يىلى ئۆكتەبىرگىچە، شــەرقىي تۈركىستاندا 
بىلــەن  تەربىيــە«   - »تەلىــم  قارشــى  رادىكاللىققــا 
كۆلەمــدە  كــەڭ  پائالىيەتلىــرى  ئۆزگەرتىــش  ئىدىيــە 

باشــلىدى. ئومۇملىشىشــقا 
ئۆتكۈزۈلگــەن  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  ئۈرۈمچــى 
يىغىنالرنىــڭ روھــى »تەلىــم - تەربىيــە« بىلــەن ئىدىيــە 
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قىلىناتتــى. تەشــۋىق  پائالىيەتلىرىــدە   ئۆزگەرتىــش 
ئىدىيــە  بىلــەن  تەربىيــە«   - »تەلىــم  يىلــى،   -  2016 
ئۆزگەرتىــش سىياســىتىنىڭ نەتىجــە بېرىۋاتقانلىقىغــا 

دائىــر ئانالىــزالر ئېلىــپ بېرىلىشــقا باشــلىدى.

)شــەرقىي  رايونىنــى  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ 
تۈركىســتان( رادىكالىزمدىــن تازىــالش نىزامنامىســىگە 
تۈزىتىــش  كىرگۈزۈلــدى.  تۈزىتىــش  يىلــى   -  2018
ماددىــالر  يېڭــى  نىزامنامىگــە  يېڭــى  كىرگۈزۈلگــەن 
ياكــى  »يەككــە  نىزامنامىدىكــى  بۇرۇنقــى  قوشــۇلدى. 
كوللېكتىــپ تەلىــم تەربىيەگە قاتنىشــىش« ئىبارىســى، 
»يەككــە تەلىــم - تەربىيــە« )个别教育( ۋە »كەســىپىي 
职业技能教育( ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە مەركىزىنىــڭ
培训中心( تەلىــم - تەربىيــە پىروگراممىلىــرى بىلــەن 

بىرلەشــتۈرۈش« دېگەنگــە ئۆزگەرتىلــدى )14 - مــاددا(. 
نىزامنامىگــە كىرگۈزۈلگــەن بــۇ تۈزىتىــش خىزمەتلىــرى 
ئەمەلىيەتتــە ئىجــرا قىلىنىۋاتقــان يىغىۋېلىش)جــازا( 
الگېرلىرىنــى »قانۇنلــۇق« ھالەتكــە ئېلىــپ كېلەتتــى. 
مەركىزىگــە  تەربىيــە   - تەلىــم  ماھــارەت  »كەســىپىي 
ئوخشــاش تەلىــم - تەربىيــە بىلــەن ئىدىيــە ئۆزگەرتىــش 
كەســىپ   - تېخنىــكا  ۋە  قانــۇن  مۇئەسسەســەلىرى« 
ئۆگىنىــش تەلىــم - تەربىيەلىــرى خىتاينىــڭ دۆلــەت 
تىلــى بولغــان خىتايچــە ئارقىلىــق ئېلىــپ بېرىلىــدۇ 
بىلمەيدىغانــالر  خىتايچــە  يەنــى  ماددىــالر(.   -  33  ،14(
بــۇ  ئىــدى.  شــەرت  ئۆگىنىشــى  خىتايچــە  مەجبۇرىــي 

قانۇنىنىــڭ  ئاساســىي  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
)121 - مــاددا( ئاپتونــوم رايــون قانۇنىغــا )10 - مــاددا(

تۈپتىــن زىــت ئەھۋالــدۇر. 
دىنىــي  مەركەزلىرىــدا  تەربىيــە«   - »تەلىــم  بــۇ 
رادىكالىزمنــى تازىــالش ئۈچــۈن تەلىــم - تەربىيــە بىلــەن 
ئەھمىيىتــى  خىزمەتلىرىنىــڭ  ئۆزگەرتىــش  ئىدىيــە 
ۋە ئۈنۈملــۈك نەتىجــە يارىتىــش ئۈچــۈن قانــۇن ئىجــرا 
ــەن ياردەملىشــىش  قىلىــش تەربىيەســى )法治教育( بىل
ئېلىــپ  بىرلىكتــە  پائالىيەتلىرىنــى  تەربىيەســى 
بېرىــش ۋە ئىجــرا قىلىــش، ئىدېئولوگىيــە تەربىيەســى، 
ھەرىكەتلەرنــى   - ئىــش  ۋە  مەســلىھەت  پىســخىكىلىق 
بىلــەن  تەربىيــە«   - »تەلىــم  تەربىيەســى،  ئۆزگەرتىــش 
)خىتــاي( مەدەنىيەتكــە  ۋە  ئۆزگەرتىــش  ئىدىيــە 

قىزىقتــۇرۇش تەربىيەســىنى بىرلىكتــە ئېلىــپ بېرىــش 
 - تەلىــم  ماھــارەت  كەســپىي  مــاددا(.   -  14( كېــرەك 
تەربىيــە مەركىــزى خىزمەتلىرى ئارقىلىق ئىنســانالرنىڭ 
ئائىلىگــە  ۋە  جەمئىيــەت  ئۆزگەرتىــش،  ئىدىيەســىنى 
ياراملىــق ئــەزا قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش الزىــم )33 - مــاددا(. 
يېڭــى نىزامنامىگــە كىرگۈزۈلگــەن تۈزىتىشــلەر ئىچىــدە 
يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا بولســا ئاپتونــوم رايــون، ۋىاليــەت 
ۋە ناھىيەلىــك ھۆكۈمەتلــەر كەســپىي ماھــارەت تەلىــم - 
تەربىيــە مەركىزىگــە ئوخشــاش تەلىــم - تەربىيــە شــەكلى 
بىلــەن ئىدىيــە ئۆزگەرتىــش ئورگىنــى )教育转化机构( ۋە 
باشــقۇرۇش بۆلۈملىــرى )管理部门( تەســىس قىالاليــدۇ 

مــاددا(.   - 17(
خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى تېررورىزمغــا قارشــى 
تــۇرۇش قانۇنــى )中华人民共和国反恐怖主义法(ا 2015 
تېررورىزمغــا  ماقۇلالنــدى.  دېكابىــردا   -  27 يىلــى   -
قارشــى كــۈرەش قانۇنىنىــڭ 17 - ماددىســىدا تېررورىــزم 
ــارەت  ــوق قىلىشــتا »كەســپىي ماھ قىلمىشــلىرىنى ي
تەلىــم - تەربىيــە مۇئەسسەســەلىرى«نىڭ ئوينايدىغــان 
رولــى ئاالھىدە ئەســكەرتىلدى. مەزكــۇر قانۇنغا بىنائەن، 
ئاۋغۇســتتا شــىنجاڭ )شــەرقىي   - 1 يىلــى   - 2016
جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي  تۈركىســتان(نىڭ 
تېررورىزمغــا قارشــى كــۈرەش قانۇنىنــى ئىجــرا قىلىــش 
新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国反恐怖主义(
 法>办法(مــۇ ماقۇللىنىــپ يولغــا قويۇلۇشــقا باشــلىدى.

شىنجاڭ ئاپتونوم رايونى رادىكالىزمنى يوقىتىش نىزامنامىسى
2018 -يىلى 9 -دېكابىر
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 مەزكــۇر قانــۇن ماددىســىدا تېررورىــزم ئۇقۇمىغــا مۇنــداق 
ئېنىقلىمــا بېرىلــدى: »زوراۋانلىــق، بۇزغۇنچىلىــق ۋە 
ۋەھىمــە پەيــدا قىلىــش ئۇســۇللىرى بىلــەن جەمئىيەتتە 
ۋەھىمــە يارىتىش، جەمئىيــەت تەرتىپىگە بۇزغۇنچىلىق 
ســېلىش  زىيــان  مۈلۈككــە  شەخســىي  قىلىــش، 
تەشــكىالتالرغا  خەلقئــارا  ۋە  ئورۇنلىــرى  دۆلــەت  ياكــى 
سىياســىي،  ئۆزىنىــڭ  ۋە  تۇغــدۇرۇش  قىيىنچىلىــق 
يېتىــش  غەرەزلىرىگــە  باشــقا  ۋە  ئىدېئولوگىيەلىــك 
مەقســىتىدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئىدىيــەۋى ۋە ئەمەلىــي 

مــاددا(.   -  13( قىلمىشــالردۇر« 
تېررورىزمغــا قارشــى ئالدىــن ئېلىــش خاراكتېرلىــك 
ســەپەرۋەر  ئومۇميۈزلــۈك  خەلقنىــڭ  كــەڭ  تەدبىرلــەر 
مــاددا(.   -  4( بېرىلىــدۇ  ئېلىــپ  بىلــەن  بولۇشــى 
كەســپىي ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە مەركەزلىرىنىــڭ 

ــورۇن ئالىــدۇ  ــن ئ ــەر قاتارىدى ــۇ تەدبىرل خىزمەتلىرىمــۇ ب
قىلمىشــى  تېررورلــۇق  ماددىــالر(.  مــاددا، 22:2   -  17(
ســادىر قىلمىغــان شەخســلەر بولســا كەســپىي ماھــارەت 
ئىدىيــە  ئوخشــاش  مەركەزلىرىگــە  تەربىيــە   - تەلىــم 
ئۆزگەرتىــش مۇئەسسەسســەلىرىگە ئەۋەتىلىــدۇ )38 - 
مــاددا(. جىنايــەت ســادىر قىلمىغــان لېكىــن جىنايــەت 
ــار خەتەرلىــك شەخســلەر  ــى ب ســادىر قىلىــش ئېھتىمال
دەپ قارالغانالرمــۇ مەزكــۇر مەركەزلەرگــە ئەۋەتىلىــدۇ )39 
- مــاددا(. مەزكــۇر مەركەزلــەردە ئېلىــپ بېرىلغــان ئىدىيــە 
ئۆزگەرتىــش تەربىيەســىنى تاماملىغانــالر جەمئىيــەت 
ۋە ئائىلىســىگە قايتســا بولىــدۇ، لېكىــن بۇنــى چوقــۇم 
رۇخســەت  ياكــى  تەستىقلىشــى  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 

قىلىشــى كېــرەك )44، 45 ۋە 46 - ماددىــالر(.
)الگېرالرغــا(  مەركەزلىرىگــە«  تەربىيــە   - »تەلىــم 
ســوالنغان كىشــىلەر ئالــدى بىلــەن مەخپىيەتلىكنــى 
ســاقالش كېلىشــىمى )保密协议书( ۋە تەلىــم - تەربىيــە 
كېلىشــىمى )培养协议书( قاتارلىــق ئەھدىنامىالرگــە 
قــول قويۇلدۇرۇلۇشــى الزىــم. مەخپىيەتلىكنــى ســاقالش 
كېلىشــىمىنىڭ ئاساســىي مەزمۇنــى مۇنــداق: »تەلىــم - 
تەربىيــە مەركەزلىرىدىكــى بىــرى ھــەر قانداق بىر ئۇســۇل 
ياكــى ۋاســتە ئارقىلىــق تەلىــم - تەربىيــە مەركەزلىرىگــە 
ياكــى  مەلۇمــات  بىــر  قانــداق  ھــەر  مۇناســىۋەتلىك 
رەھبەرلىــك  مەركىــزى  تەربىيــە   - تەلىــم  ھادىســىنى 
ھەيئىتىدىــن باشــقا ھېچكىمگــە دېيىشــكە قەتئىــي 
بولمايــدۇ، نــاۋادا بۇنىڭغــا زىــت قىلمىــش ســادىر قىلســا 
ئاساســەن  قانۇنلىرىغــا  مۇناســىۋەتلىك  دۆلەتنىــڭ 
جازالىنىــدۇ.« بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغان »مۇناســىۋەتلىك 
ــۇن« بەلكىــم خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى دۆلــەت  قان
中华人民共和国( مەخپىيەتلىكىنــى ســاقالش قانۇنــى

مۇمكىــن. بولۇشــى   )保守国家秘密法

كىشــى  كېلىشــىمى«دە،  تەربىيــە   - »تەلىــم 
پەقــەت مەلــۇم ســەۋىيەگە يەتكەندىــال ئاندىــن ســىرتقا 
چىقااليدىغــان شــەرتلەر بــار. خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ 
بېســىمى ســەۋەبىدىن، شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىستان( 
رەئىســى شــۆھرەت زاكىــر 16 - ئۆكتەبىــر بايانــات بېرىــپ 
مەركىــزى«  تەربىيــە   - تەلىــم  ماھــارەت  »كەســپىي 
ئاساســالنغاندا،  باياناتقــا  بــۇ  بــەردى.  ھەققىــدە ئۇچــۇر 

شىنجاڭ )شەرقىي تۈركىستان(نىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى تېررورىمغا 
قارشى كۈرەش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى
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يېقىنقــى 21 ئــاي ئىچىــدە )2017 - يىلــى 1 - ئايدىــن 
تېررورلــۇق  رايونــدا  ئايغىچــە(   -  10 يىلــى   -  2018
ۋەقەلىــرى يــۈز بەرمىگــەن. شــۆھرەت زاكىــر يۇقىرىقــى 

تېررورلۇققــا  مەركەزلىرىنىــڭ  تەربىيــە«   - »تەلىــم 
قارشــى تــۇرۇش ۋە رادىكاللىقنــى يوقىتىــش مەقســىتىدە 
قۇرۇلغانلىقىنــى بايــان قىلــدى. شــۆھرەت زاكىر»تەلىــم 
- تەربىيــە« مەركەزلىرىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ئۈچــۈن نۇرغــۇن 
قانۇنالردىــن پايدىلىنىلغانلىقىنــى ئېيتقــان بولســىمۇ، 
ئاســاس  ماددىلىرىنىــڭ  قايســى  قانۇنالرنىــڭ  بــۇ 
بەرمىــدى.  ئۇچــۇر  ئېنىــق  توغرىســىدا  قىلىنغانلىقــى 
مەركەزلەردىكــى  تەربىيــە   - تەلىــم  زاكىــر  شــۆھرەت 
قويــۇپ،  ئىســىم  دەپ  »ئوقۇغۇچىــالر«  كىشــىلەرگە 
 - تەلىــم  ياتاقلىــق  تەربىيــە،   - تەلىــم  كوللېكتىــپ 
تەربىيــە ۋە قوللىنىشــچان مائارىــپ تۈرلىــرى ئارقىلىــق، 
قانــۇن  ئۆگىنىدىغانلىقىنــى،  خىتايچــە  ئۇالرنىــڭ 
ئۇچۇرلىرىنــى ئوقۇيدىغانلىقىنــى ۋە كەســپىي ماھــارەت 
ئىگەللەيدىغانلىقىنــى، ھەمــدە بەلگىلەنگەن شــەرتلەرنى 
گۇۋاھنامىســى  الياقــەت  كېيىــن  قىلغاندىــن  ئــادا 
بېرىلىدىغانلىقىنــى بايــان قىلــدى. تەلىــم - تەربىيــە 
جەريانىــدا »ئوقۇغۇچىالر«نىــڭ كۆپىنچىســى ئۆزلىــرى 
ئۈســتىدە كــەڭ كۆلەملىــك تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىــپ 
خاتالىقنــى تونۇشــقا باشــلىغانلىقىنى بايــان قىلغــان 
شــۆھرەت زاكىــر، يىــل ئاخىرىــدا تەلىــم - تەربىيەســىنى 
تاماملىغانالرنىــڭ مەركەزدىن ئايرىلىدىغانلىقىنى ئېالن 
قىلــدى. لېكىــن شــۆھرەت زاكىــر دېگەنــدەك، بۇنــداق 

ئەھــۋال تېخــى بارلىققــا كەلمىــدى. 

الگېرالرغا سوالنغانالرنىڭ جىنايىتىنىڭ بېكىتىلىشى

ۋە  دىنىــي  رايونــدا  ئاخىرىــدا  يىلىنىــڭ   -  2014
مىللىــي ئېڭــى ۋە چۈشەنچىســى بولغانالرنــى ئېنىقــالپ 
چىقىــش ئۈچــۈن دىنىــي رادىكاللىققــا دائىــر 75 خىــل 
识别宗教极端活( كىتابچىســى  تونــۇش  ئىپادىســىنى 
قىلىنــدى. ئېــالن   )动（75种具体表现）基础知识读本 

ــڭ ئاساســلىق  ــي رادىكاللىقنى ــۇر كىتابچــە »دىنى  مەزك
ــەر  ــال پائالىيەتل ــاددا(، »بىنورم چۈشــەنچىلىرى« )4 - م
ۋە دىنىــي رادىكاللىقنىــڭ ئىپادىلىــرى« )31 - مــاددا( 
ــق قىلمىشــلىرى« )40  ــي رادىكاللى ۋە »قانۇنســىز دىنى
تاپىــدۇ.  تەشــكىل  قىســىمدىن  ئــۈچ  بولــۇپ  مــاددا(   -
قىلغۇچىــالر،  ئــارزۇ  مۇســتەقىللىقنى  كىتابچىــدە 
ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىنى قۇرئانغــا ئاساســەن تەرتىپكــە 

مــاس  ئىســالمغا  بولغۇچىــالر،  نىيىتىــدە  ســېلىش 
قارشــى  نەرســىلەرگە  قانــداق  ھــەر  كەلمەيدىغــان 
خىتايــالر  تەبىرلىنىدىغــان  دەپ  كاپىــر  چىققۇچىــالر، 
ياكــى  قاققۇچىــالر  چەتكــە  كادىرلىرىنــى  دۆلــەت  ۋە 
ــپ  ــى تەرغى ــالر، جىھادن ــۇلماندارچىلىقنى تاڭغۇچى مۇس
تۈســىنى  زوراۋانلىــق  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  ۋە  قىلغۇچىــالر 
ۋە  ياقلىغۇچىــالر  قىلمىشــلىرىنى  تېررورلــۇق  ئالغــان 
ســادىر قىلغۇچىــالر ئاساســىي ئوقۇشــلۇقنىڭ بىرىنچــى 

كىرگۈزۈلگــەن.  قىســمىغا 
ــي ئاشــقۇنلۇق كۆپىنچــە ئۇالرنىــڭ  ــدە، دىنى كىتابچى
ئەنئەنىــۋى تۇرمۇشــقا ۋە ھازىرقــى قانــۇن ۋە سىياســىي 

مەخپىيەتلىكنى ساقالش كېلىشىمى



202115 - يىلى 2 - سان

بەلگىســى  تۇرىدىغانلىقىنىــڭ  قارشــى  تۈزۈمگــە 
ســۈپىتىدە تىلغــا ئېلىنغــان. مەســىلەن: »ۋەتەنپــەرۋەر« 
ھاقارەتلــەش،  ۋە  قىلىــش  پاراكەنــدە  زاتالرنــى  دىنىــي 
ۋە  قويغۇچىــالر  ســاقال  بۇرمىــالش،  تارىخىنــى  رايــون 
ياكــى  تاشــلىغانالر  تامــاكا  ۋە  ھــاراق  ھىجابلىقــالر، 
ھــاالل بولمىغــان ھەممــە نەرســىگە قارشــى تۇرغانــالر، 
خەنــزۇ تىلــى ۋە دەرســلىكلەرنىڭ بــەزى تېمىلىرىنــى 
ــاي بەلگىســى  ــالر، ھىــالل ئ ئۆگىنىشــكە قارشــى تۇرغان
كىيىملىــرى  ۋە  زەنجىرلىــرى  ھالقــا،  چۈشــۈرۈلگەن 
ئۆگەنمەكچــى  ئەرەبچــە  ۋە  ئوردۇچــە  تۈركچــە،  بــارالر، 
بولغانــالر، جامائــەت بىلــەن بىللــە دۇئــا - تىــالۋەت ۋە 
ئۈســكۈنىلىرى،  تەنتەربىيــە  قىلغۇچىــالر،  ئىبــادەت 
ئارغامچــا ۋە چېدىــر  خەرىتــە، كومپــاس، تېلېســكوپ، 
ســېتىۋالغانالر، پارتالتقۇچ دورا ۋە كېســىش قوراللىرىنى 
ئۇنســۇرالر  خەتەرلىــك  ۋە  گۇمانــدار  ســېتىۋالغانالر... 

بېكىتىلــدى.  قىلىــپ 

تامــاكا  يەنــە تويــدا ھــاراق ئىچىــش ۋە  كىتابچىــدە 
ئېيتىشــنى  ناخشــا  ۋە  ئوينــاش  ئۇسســۇل  چېكىــش، 
تەبلىــغ  تاراتقــۇالردا  ئىجتىمائىــي  چەكلىگۈچىلــەر، 
قىلغۇچىالر، قانۇنســىز سىياســىي ۋە دىنىي كىتابالرنى 
ئوقۇغــان ۋە ســاقلىغانالر، قانۇنســىز چــەت ئــەل رادىيــو - 
تېلېۋىزىيــە پروگراممىلىرىنــى ئاڭلىغــان ۋە كۆرگەنلەر، 
باشــقىالرنى ئىبــادەت ۋە روزا تۇتۇشــقا مەجبۇرلىغانــالر، 
قانۇنســىز دىنىــي ئۆگىنىــش ۋە دىنىــي پائالىيەتلەرگــە 
قاتناشــقانالر، قانۇنســىز زاكات يىغىــپ ســاقلىغۇچىالر، 

ســاالھىيىتى  دىنىــي  تەشــكىللىگۈچىلەر،  ھەجگــە 
بولمىغان كىشــىلەرنى دىنغا دەۋەت قىلغۇچىالر، دىنىي 
ئەلدىكــى  چــەت  تەشــكىللىگۈچىلەر،  پائالىيەتلەرنــى 
دىنىــي تەشــكىالتالرنىڭ تەكلىپنامىســىنى ۋە ئۇالرنىــڭ 
ئاالقــە قىلىشــنى  ۋە  تاپشــۇرۇۋالغانالر  ســوۋغاتلىرىنى 
ئىبــادەت  دىنىــي  رۇخسەتســىز  داۋامالشــتۇرغۇچىالر، 
ۋە مىللىــي  دىنىــي  ئۇيۇشــتۇرغۇچىالر،  ســورۇنلىرىنى 
زىددىيەتنــى ئۇلغايتقۇچىــالر، نىــكاھ ۋە ئاجرىشىشــنى 
دىنغــا ئاساســەن ئېلىــپ بارغۇچىــالر، دىنىــي مەھكىمــە 
بەرپــا قىلغۇچىالر، ئىنېرنېــت بىخەتەرلىك تاملىرىدىن 
دېتــال  يۇمشــاق   )VPN( ئۆتەلەيدىغــان  ھالقىــپ 
ھەممىســى  ئىشــلەتكۈچىلەرنىڭ  پروگراممىلىرىنــى 
دىنىــي ئاشــقۇنلۇق جىنايىتىنــى ســادىر قىلغۇچىــالر 

بېكىتىلىــدۇ.  دەپ 
يەرلىكلەرنــى  يىلــى   -  2017 ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
كىملىكــى، دىنىــي ئېتىقــادى ۋە ئۇالرنىــڭ چــەت ئەلگــە 
الگېرالرغــا  ئاساســەن  چىقمىغانلىقىغــا  چىقىــپ 
قامىدى. 85 ياشــلىق ئىبراھىم ئىســمائىل ئىسىملىك   

شــەرقىي تۈركىســتانلىق كىشــىگە ئۇيغــۇر بولغانلىقــى 
ئۈچــۈن نۆلدىــن تــۆۋەن 10 نومۇر، پاســپورتى بولغانلىقى 
بىلىمگــە  دىنىــي  نومــۇر،   10 تــۆۋەن  نۆلدىــن  ئۈچــۈن 
ئىگــە بولغانلىقــى ئۈچــۈن نۆلدىــن تــۆۋەن 10 نومــۇر، 
دۆلــەت  26 تىزىملىكى«دىكــى  دۆلەتلــەر   »خەتەرلىــك 

 ئىچىدىــن بىرىســىگە بېرىــپ كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن 
نۆلدىــن تــۆۋەن 10 نومــۇر بېرىلگــەن. يەنــى بــۇ كىشــىگە 

جەمئىــي 50 نومــۇر قويۇلغــان. 
بىخەتــەر،  شــۇنچە  بولســا  يۇقىــرى  قانچــە  نومــۇر 
قانچــە تــۆۋەن بولســا شــۇنچە خەتەرلىــك ھېســابلىنىدۇ. 
دەپ  ئــادەم  »بىتــەرەپ«  ئىســمائىلغا  ئىبراھىــم 
ئېنىقلىمــا بېرىلگــەن. ياشــمۇ مۇھىــم ئۆلچــەم بولــۇپ، 
تەبىئىــي  ئارىلىقىدىكــى كىشــىلەرگە  يــاش   55  -  15
ــم  ــدۇ. ئىبراھى ــۇر بېرىلى ــۆۋەن 10 نوم ــن ت ــدا نۆلدى ھال
ئىســمائىلغا يېشــى چــوڭ بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا 

تــۆۋەن نومــۇر بېرىلمىگــەن. 
ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى جەمئىيەتتىكــى گۇمانلىــق 
مەخســۇس  ئۈچــۈن  چىقىــش  ئېنىقــالپ  كىشــىلەرنى 
جــەدۋەل تــۈزۈپ چىققــان. نوپــۇس ئۇچۇرلىرىنــى يىغىــش 

دىنىي ۋە مىللىي ئاالھىدىلىكلىرى بولغانالرغا نومۇر قويۇش ئارقىلىق 
ئېنىقالپ چىقىش جەدۋىلى
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جەدۋەلــى )人口信息采集表(نامــى بېرىلگــەن شەخســىي 
ئۇچۇرالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان مەزكــۇر جەدۋەلــدە، 
شــەھەرلەردىن  باشــقا  ۋە  ئولتۇراقالشــقان  ئۈرۈمچىــدە 
تۇرۇۋاتقانالرنىــڭ  ۋاقىتلىــق  ئۈرۈمچىــدە  كېلىــپ 
دىنىــي  باشــقا،  يىغىلغاندىــن  ئۇچۇرلىــرى  ئومۇمىــي 
ئىلىم سەۋىيەســى، چەت ئەلگە چىقىپ چىقمىغانلىقى 
ۋە پاســپورت ئەھۋالــى، گۇمانلىــق ۋە جىنايىــي ئارخىپــى 
بــار يوقلىقــى، قانــداق ماشىنىســى بارلىقــى ۋە قەيەرنىــڭ 
پىالكىســىنىڭ بارلىقىغــا دائىــر ئۇچــۇر - مەلۇماتالرمــۇ 

ــورۇن ئالىــدۇ.  ئ
نامــاز  ئىشــىنىدۇ؟  دىنغــا  قايســى  مەســىلەن، 
ئوقۇغانمــۇ ئەگــەر ئــۇ مۇســۇلمان بولســا، ئۇنىــڭ دىنىــي 
ۋە قەيــەردە ئۆگەنگەنلىكــى،  يوقلۇقــى  بــار -  بىلىمــى 
ئۆيىنىــڭ مەســچىتكە يېقىنلىقــى، مەســچىتكە بېرىــپ 
دۇئــا - تىــالۋەت قىلىــپ قىلمىغانلىقــى ۋە نامــاز ئوقــۇپ 
ۋە  بارمىغانلىقــى  بېرىــپ  ھەجگــە  ئوقىمىغانلىقــى، 

بارغــان بولســا قانچــە قېتىــم بېرىــپ كەلگەنلىكــى، قــارا 
تىزىملىكتىكــى 26 دۆلەتكــە چىقىپ چىقمىغانلىقىغا 
ــار. بۇنىڭدىــن ســىرت، بىخەتــەر  ئوخشــاش ئۇچۇرالرمــۇ ب
خاتىرىلەشــتە  كىشــىلەرنى  بولمىغــان  بىخەتــەر  ۋە 
بــار  شەخســلەرنىڭ  ئاالھىــدە  ۋە  گۇرۇپپــا  ئاالھىــدە 
يوقلىقــى، نىشــاندىكى كىشــىلەر قاتــاردا بــار يوقلىقــى ۋە 
ئــۇرۇق - تۇغقانلىرىنىــڭ الگېــرالردا ئىدىيــە ئۆزگەرتىــش 
جــازا  قاتناشــمىغانلىقى،  قاتنىشــىپ  تەربىيەســىگە 
قاتارلىــق  تۈگىمىگەنلىكــى  تۈگــەپ  مۇددىتىنىــڭ 

ئۇچــۇرالر بــۇ جەدۋەلگــە كىرگۈزۈلگــەن. 
بىــر دۆلەتكــە نىســبەتەن نورمالــدەك كۆرۈنىدىغــان بــۇ 
ســوالش  الگېرالرغــا  ئۇيغۇرالرنــى  مەلۇماتــالر  ســانلىق 
بــۇ  ئۇنداقتــا  ئىشلىتىلســە  ســۈپىتىدە  ئۆلچىمــى 
ھەرگىزمــۇ نورمــال ئەمــەس. بــۇ ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ 
ــڭ چــوڭ  ــدەك، بۇالرنى ــا ئېلىنغىنى ــدە تىلغ ــۇ جەدۋەل ب
كىرگۈزۈلۈشــى  پروگراممىســىغا  مەلۇمــات  ســانلىق 
مەلۇماتالرنىــڭ   - ئۇچــۇر  بــۇ  ئېلىنغىنىــدا،  نەزەرگــە 
ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنــى كونتــرول قىلىش ۋە باســتۇرۇش 
ئۈچــۈن ســانلىق مەلۇمــات ئامبىــرى قــۇرۇش ئۈچــۈن 
تــەس  قىلمــاق  تەخمىــن  ئىشــلىتىلىدىغانلىقىنى 
ھەرىكــەت  بىرلەشــمە  گەۋدىلەشــكەن  بىــر  ئەمــەس. 
سۇپىســى )一体化联合作战平台( نامــى بېرىلگــەن بــۇ 

نوپۇس مەلۇماتلىرىنى يىغىش جەدۋىلى

بىر گەۋدىلەشكەن بىرلەشمە ھەرىكەت مۇنبىرى دوكالتى
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مۇنبەربارلىــق شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئەھۋالــى 
ۋە  مۇزاكىــرە  تەكشــۈرۈش،  مەركــەزدە  بىــرال  ئۈســتىدە 
ئانالىــز ئېلىــپ بېرىشــتە رولــى زوردۇر. تەكشــۈرۈش ۋە 
مۇزاكىرىلــەر ئېلىــپ بېرىلغاندىــن كېيىــن، كىملەرنــى 
قامــاش  تۈرمىلەرگــە  كىملەرنــى  ســوالپ،  الگېرالرغــا 

ھەققىدە قارار بېرىلىدۇ. 
قارىغانــدا،  باياناتىغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
ــەن خىتايچــە،  ــەر ئومۇم ــا ئېلىــپ كېتىلگەنل الگېرالرغ
قانۇن ۋە كەســپىي ماھارەتلەرنى ئۆگىنىدۇ. لېكىن بىر 
قىســىم يۇقىرى مەلۇماتلىق كىشىلەرنىڭمۇ الگېرالرغا 
سولىنىشــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ قاراشــلىرىنى 
ئىنــكار قىلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، خىتــاي تەلىــم - 
تەربىيــە مەركەزلىــرى دەپ ئاتىغــان بــۇ ئورۇنالرنىڭ ســىم 
ــن  ــەر تەرىپىدى ــا ۋە قوراللىــق كۈچل رىشــاتكا، قاراۋۇلخان
قوغدىلىشــى بــۇ گۇمانالرنــى تېخىمــۇ كۈچەيتىــدۇ. بــەزى 
خىتاي مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى بايانلىرى 
ھەقىقەتنىڭ ئاشكارىلىنىشــىدا رول ئوينىغان بولۇشى 
داجېڭنىــڭ  مــا  مۇتەخەسسىســى  خىتــاي  مۇمكىــن. 
ســۆزىگە قارىغانــدا، »ئىشــەنچىلىك بولمىغانــالر ئــەڭ 
بىخەتــەر ئورۇنغــا تىقىلغــان«. ئۇنىڭ ســۆزىگە قارىغاندا، 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ مىللىــي ئېڭــى يــوق، 
شــۇنداقال خىتــاي مىللىتــى ئۇقۇمىمــۇ يــوق بولــۇپ، بــۇ 
ئىدىيەنــى ئۇالرنىــڭ مېڭىســىگە قويۇشــتا الگېرالرنىــڭ 
خەتەرلىــك  ئــەڭ  ئىكــەن.  مۇھىــم  ناھايىتــى  رولــى 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر بولســا »قوش يۈزلۈك«، يەنى 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ياكــى خىتــاي كومپارتىيەســىگە 
ــە بۆلگۈنچــى  ــا ئەمەلىيەتت ســادىقتەك كۆرۈنگــەن، ئەمم
بولغــان ھۆكۈمــەت خادىملىــرى ئىــدى. مــا داجېڭنىــڭ 
مىللىــي  ئۆزلىرىنىــڭ  بــۇالر  قارىغانــدا،  ســۆزىگە 
قىلىۋالغــان  بايــراق  دىنىــي  ۋە  چاپــان  كىملىكىنــى 
بولــۇپ، ئەمەلىيەتتــە زوراۋانلىــق ۋە تېررورلــۇق ئۇالرنىــڭ 
ئىشــنىڭ  بولســا  بۆلگۈنچىلىــك  تاكتېكىســى، 

ھەققىــي ماھىيىتــى ئىــدى. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
مەســىلىلەرنى پەقــەت مىللىــي ۋە دىنىــي مەســىلىلەر 
بولمايدىغانلىقىنــى  قىلغىلــى  ھــەل  دائىرىســىدىال 
ئوتتۇرىغــا قويغــان مــا داجېــڭ، دۆلەتنىڭ كۈچــى بىلەنال 
 ھــەل قىلغىلــى بولىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى.

شــەرقىي  دوكالتىــدا،  مۇناســىۋەتلىك  نىــڭ  ت  د  ب   
مەركەزلىرىگــە  تەربىيــە«   - »تەلىــم  تۈركىســتاندا 
 3 ســانىنىڭ  كېتىلگەنلەرنىــڭ  ئېلىــپ 
تــۇرۇش  قارشــى  ئاشــقۇنلۇققا  ئەتراپىــدا،  مىليــون 
مەركەزلىرىگــە ســوالنغانالرنىڭ ســانىنىڭ 1 مىليــون 
مەركەزلىرىــدە  »تەربىيەلــەش«  قايتــا  ئەتراپىــدا، 
بىلدۈرۈلــدى. بارلىقــى  ئۇيغــۇر  مىليــون   2  بولســا 

نوقــۇل  سىياســەتنى  بــۇ  ھۆكۈمىتــى  ئۈرۈمچــى   
ۋە  قــازاق  يەنــە  بولماســتىن،  قاراتقــان  ئۇيغۇرالرغىــال 
باشــقا شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرغىمۇ يولغــا قويــدى.

الگېرالرنىــڭ  قۇرۇلغــان  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
قاچانغىچــە داۋاملىشــىدىغانلىقى توغرىســىدا ئېنىــق 
مەلۇمــات يــوق. شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق 
ۋاڭ  مۇدىــرى  بۆلۈمىنىــڭ  خەۋپســىزلىكى  جامائــەت 
مىڭشەن2017 - يىلى نويابىردا يازغان بىر ماقالىسىدە، 
كونتــرول  تامامــەن  ۋەزىيەتنىــڭ  ئىچىــدە  يىــل  بىــر 
ئىچىــدە  يىــل  ئىككــى  ئېلىنىدىغانلىقــى،  ئاســتىغا 
كەلتۈرۈلىدىغانلىقــى،  ھالەتكــە  مۇقىــم  ۋەزىيەتنىــڭ 
ئــۈچ يىــل ئىچىــدە ۋەزىيەتنىــڭ نورماللىشــىدىغانلىقى، 
بــەش يىــل ئىچىــدە بولســا مۇقىملىقنىڭ تولۇق ئىشــقا 
ئاشــىدىغانلىقى ســۆزلەنگەن. ۋاڭ مىڭشــاننىڭ ســۆزىگە 
قويۇلغــان  يولغــا  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  قارىغانــدا، 
داۋاملىشــىدۇ.  الگېــر سىياســىتى 2022 - يىلغىچــە 
بــەزى تەتقىقاتالرغــا قارىغانــدا، شــەرقىي تۈركىســتاندا 
2018 - يىلــى مايغىچــە ھۆددىگەرلىككــە بېرىلگــەن 73 

ــەن. ــار ئىك ــر قۇرۇلۇشــى ب الگې

خەلقئارانىڭ ئىنكاسلىرى 

»كەســپىي ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە« مەركەزلىــرى 
ئىســىمالر  ئوخشــىمىغان  ماتېرىياللىرىــدا  خىتــاي 
ــداق  ــە مۇن ــۇ مەركەزلەرگ ــۇپ، ب ــان بول ــەن ئاتىلىۋاتق بىل

نــام بېرىلمەكتــە: »تەلىــم - تەربىيــە بىلــەن ئۆزگەرتىــش 
مەركىــزى« )教育转化中心(، »تەلىــم - تەربىيــە بىلــەن 
ــى  ــش بازىســى«)教育转化基地(، »رادىكالىزمن ئۆزگەرتى

مەنبە: 2018-2011 يىلالردا ئېنىقالپ چىقىلغان يېڭى بىخەتەرلىك 
ئورۇنلىرىنىڭ ئورنى. 
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去极端化( مەركىــزى«  تەربىيــە   - تەلىــم  يوقىتىــش 
تەربىيــە   - تەلىــم  »كوللىكتىــپ   ،)教育培训中心

集中( مەركىــزى«  تەربىيەلــەش  ۋە  ئۆزگەرتىــش  بىلــەن 
تەربىيــە   - تەلىــم  »كوللېكتىــپ   ،)教育转化培训中心

ۋە   )集中教育转化班( ســىنىپى«  ئۆزگەرتىــش  بىلــەن 
教育( مەركىــزى«  ئۆزگەرتىــش  ۋە  تەربىيــە   - »تەلىــم 
بولمىغــان  ئېنىــق  ســانى  قاتارلىقــالردۇر.   )培训中心

بولغــان. يۇقىــرى  تەننەرخىمــۇ  مەركەزلەرنىــڭ   بۇنــداق 
كــۆپ  ناملىرىنىــڭ  الگېرلىرىنىــڭ  جــازا  خىــل  بــۇ   
خىللىقى بۇ الگېرالرنىڭ تېخى تۈزۈملەشمىگەنلىكىنى 
ھوقۇقىنــى  قىلىــش  ئىجــرا  بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ 
تاپشــۇرۇش  مەھكىمىســىگىچە  ۋالىــي  ۋىاليەتلىــك 
ســەۋەبىدىن  گۇمانلىنىــش  ئۇيغۇرالرنــى  ۋە 
يېــزا  ئۇالرنــى  بەزىــدە  ئېلىــش،  قولغــا  خالىغانچــە 
قولغــا  بويىچــە  نورمىلىــرى  نوپــۇس  بــازارالردا   -
ماھىيىتىنىــڭ  الگېرلىرىنىــڭ  جــازا  بــۇ  ئېلىشــمۇ 
بېرىــدۇ. كۆرســىتىپ  ئىكەنلىكىنــى   قانــداق 
ئۆزلىــرى  ھۆكۈمەتلــەر  يەرلىــك  رايونــالردا  بــەزى   
خالىغانچــە  ئاساســەنمۇ  ئۆلچەمگــە  تەييارلىغــان 
بەرگــەن. يــۈز  ھادىســىلىرى  ئېلىنىــش   قولغــا 
 2049 تۈر ئىنستىتۇتى مۇتەخەسسىسى درۇۋ جونېسنىڭ 
ئىجرائاتــالر  الگېرالردىكــى  بــۇ  قارىغانــدا،  تەتقىقاتىغــا 
قېلىشــمايدىكەن. الگېرلىرىدىــن  جــازا   ناتسىســت 
ــۇ قىلمىشــالرنى قانۇنالشــتۇرۇش   خىتــاي ھۆكۈمىتــى ب
تارقاتتــى. ئۇچــۇر  ســاختا  ئىزچىــل   ئۈچــۈن 
ــۇ ئەھــۋال شــەرقىي تۈركىســتاندا يولغــا قويۇلۇۋاتقــان   ب
ۋە  بۇلغىنىشــى  ئۇچۇرنىــڭ  ھەققىــدە  الگېــرالر 

قىلماقتــا.  پەيــدا  قااليمىقانلىششــىنى 
شــەرقىي  مۇخىبىرىمــۇ   )BBC( س  ب  ب  بىــر 
قارىمــاي  قىيىنچىلىقالرغــا  زور  بېرىــپ  تۈركىســتانغا 
الگېرالرنــى كۆزىتىــش ئارقىلىــق، الگېــرالردا قىيىــن - 
ــۇن روھــى  قىســتاقالرنىڭ مەۋجــۇت ئىكەنلىكــى ۋە نۇرغ
 بېســىمنىڭ ئىشــلىتىلگەنلىكىنى ئېنىقــالپ چىقتــى.
 )Jamestown Foundation( فونــدى  جېيمىســتوۋن   
بىخەتەرلىكىگىــال  الگېرلىرىنىــڭ  يىغىۋېلىــش 
چىققــان.  ئېنىقــالپ  چىقىمالرنــى  قىلىنغــان  ســەرپ 
دوكالتىــدا،  ھەقتىكــى  بــۇ  فوندىنىــڭ  جېيمىســتوۋن 
مەركەزلىــرى«  تەربىيــە   - تەلىــم  ماھــارەت  »كەســپىي 

ئەمگــەك  خىتايدىكــى  قۇرۇلۇشــالرنىڭ  بــۇ  نامىدىكــى 
ئوخشــتىلغان  تۈزۈمىگــە   )劳改( ئۆزگەرتىــش  بىلــەن 
بولــۇپ، بــۇ مەركەزلەرنىــڭ سېلىنىشــى ئۈچــۈن 2016 
قىلىنغــان  ســەرپ  ئارىلىقىــدا  يىللىــرى   2017  -
بىلدۈرۈلگــەن.  ئۆرلىگەنلىكــى   %213 چىقىمالرنىــڭ 
سۈنئىي ھەمراھ ئۇچۇرلىرىغا ئاساسالنغاندا، 2017 - 
يىلــى »كەســپىي ماھارەت تەلىم - تەربىيــە مەركەزلىرى« 
)جــازا الگىرلىــرى( ئــەڭ كــۆپ ســېلىنغان يىــل بولــۇپ، 
بــۇالر ئۈچــۈن 2 مىليــارد 900 مىليــون دولــالر ســەرپ 
ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىنىــڭ  يىلــى   - قىلىنغــان. 2017 
ئىــدى. دولــالر  مىليــارد   77.65 كىرىمــى   ئومۇمىــي 

مۇســتەقىل تەتقىقاتالرغــا ئاساســالنغاندا، »تەلىــم - 
تەربىيــە« مەركەزلىــرى خىتــاي تــەرەپ ئوتتۇرىغــا قويغــان 

مەنبە: 2018-2011 يىلالردا ئېنىقالپ چىقىلغان يېڭى بىخەتەرلىك 
ئورۇنلىرىنىڭ سانى. 
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بايانالرنىــڭ ئەكســىچە، مۇســۇلمان تۈركلەردىــن بولغــان 
ئۇيغــۇر ۋە قــازاق قاتارلىــق خەلقلــەر زىيانكەشــلىككە 
ئۇچرايدىغــان مۇئەسسەســەلەر ئىكــەن. ســىم توســاقالر 
بىلــەن قورشــالغان، قاراۋۇلخانــا ۋە ئېگىــز تامالرنىــڭ 
ئەتراپىدا قوراللىق ساقچىالر تەرىپىدىن قوغدىلىدىغان 
ــراھ ئارقىلىــق  ــى ســۈنئىي ھەم ــۇ الگېرالرنىــڭ بارلىق ب
تارتىلغــان ســۈرەتلەر بىلــەن رەســمىي ئىســپاتالندى.1 
خەلقئــارا مەتبۇئاتــالردا، خىتــاي تەرىپىدىــن كەســپىي 
ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە مەركەزلىــرى دەپ ئاتالغــان بــۇ 
يەرلــەر قايتــا تەربىيەلــەش الگېــرى دەپ ئاتالــدى. بەزىلــەر 
بــۇ يەرلەرنــى ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئېغىــر 
گۇالگقــا،2  بولغــان  الگېرلىــرى  ســېلىش  ئەمگەككــە 
بەزىلىــرى ناتسىســت جــازا الگېرىغــا3 ئوخشــاتتى.4 تــۈرك 
مەتبۇئاتلىــرى بــۇ يەرلەرنــى يىغىۋېلىــش الگېرلىــرى 
دەپ  ئۇالرنــى »جــازا الگېــرى«  ئۇيغــۇرالر  ئاتىســا،  دەپ 
 Rian( ئاتىــدى. ئۇيغــۇر تارىخــى تەتقىقاتچىســى رايــن تــام
ــۇر نوپۇســىنىڭ  ــدا، ئۇيغ Tham( نىــڭ ســۆزىگە قارىغان

الگېرالرغــا  بــۇ  قىســىمى  كىچــە   10  % تىــن   5  %
بــۇ  قارىغانــدا،  مەلۇماتىغــا  نىــڭ  ت  د  ب  قامالغــان.5 
بــۇ  قارالغــان.6  دەپ  ئەتراپىــدا  مىليــون  بىــر  ســان 
ئەركىنلىكىدىــن  كىشــىلەر  ســوالنغان  الگېرالرغــا 
چەكلىمىلەرگــە  قانۇنســىز  قىلىنىــپ،  مەھــرۇم 
ئەمگــەك  مەجبۇرىــي  ۋە  يۇيــۇش  مېڭــە  ئۇچــراپ، 
قىلىشــقا مەجبۇرالنغــان.7 مىليونلىغــان كىشــىلەرنىڭ 
كۆرسىتىلمەســتىن  ســەۋەب  قانۇنىــي  ھېچقانــداق 
تاشلىنىشــى  الگېرلىرىغــا  جــازا  قىلىنمايــال  ســوراق 
خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ئاساســىي قانۇنىغــا 
خىــالپ )37 - ماددا(تــۇر. الگېرالرغــا ســوالنغان ئۇيغــۇرالر 
يەنــە خىتــاي ئاساســىي قانۇنىنىــڭ 41 - ماددىســىدا 
ئورگانغــا  مۇناســىۋەتلىك  ئەھۋالنــى  كۆرســىتىلگەن 
چۈشــەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا قارشــى تۇرۇش ھوقۇقىدىنمۇ 
مەھــرۇم قىلىنغــان. الگېرغــا ســوالنغانالرنىڭ ئائىلــە 
بىلــەن  تۇغقانلىــرى   - ئــۇرۇق  ۋە  تاۋابىئاتلىــرى   -
الگېرالردىكــى  ۋە  قويۇلماســلىقى  يــول  كۆرۈشۈشــىگە 
ســىرت  ئۈچــۈن  ساقلىنىشــى  مەخپىيەتلىكلەرنىــڭ 
بىلــەن بولغــان ئاالقەنىــڭ تامامــەن ئۈزۈۋېتىلىشــىمۇ 
خىتاينىــڭ ئاساســىي قانۇنىغــا خىــالپ )40 - ماددا(تۇر. 
زۇلــۇم  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ 

زۇلۇمنــى  بــۇ  ۋە  تــۇرۇش  قارشــى  سىياســىتىگە 
يىلــى   -  2018 ئۈچــۈن  بىلــدۈرۈش  خەلقئاراغــا 
بىلــەن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئاپرېلــدا   -  27
تەشــكىالتى  خەلقلــەر  ۋە  دۆلەتلــەر  ۋاكالەتســىز 
پايتەختــى  بېلگىيەنىــڭ  بىرلىشــىپ،   )UNPO(
بىريۇسســېلدىكى ياۋروپا پارالمېنتى ئالدىدا نامايىش 
تۈركىســتانلىق  شــەرقىي  مىڭالرچــە  ئۆتكــۈزدى. 
ھۆكۈمىتــى  نامايىشــتا،بېيجىڭ  بــۇ  قاتناشــقان 
قولغــا  خالىغانچــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تەرىپىدىــن 
ئېلىنىشــىغا قارشــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىــن خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنــى خالىغانچــە قولغــا ئېلىنغــان بارلىــق 
شــەرقىي  چاقىرىــش،  بېرىشــكە  قويــۇپ  ئۇيغۇرالرنــى 
ئۈچــۈن  تەكشــۈرۈش  ۋەزىيەتنــى  تۈركىســتاندىكى 
رايونغــا ھەيئــەت ئەۋەتىشــكە ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 
ــرى  ــاي ئوتتۇرىســىدىكى ئىنســان ھەقلى ــەن خىت بىل
ســۆھبەتلىرىنى كۈچەيتىــش، شــۇنداقال ئۇنىۋېرســال 
قىممــەت قاراشــلىرىغا ئەھمىيەت بېرىــش قاتارلىقالر 

قىلىنــدى.8 تەلــەپ 
شــەرقىي  ئەزالىــرى  مەجلىــس  دۆلــەت  ئامېرىــكا 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋە  الگېرلىــرى  جــازا  تۈركىســتاندىكى 
ــۇپ، 2018 -  ــۆل بۆلگــەن بول ــدە كۆڭ ــا ئاالھى ئەھۋالىغ
يىلــى 3 - ئاپرېلــدا ئامېرىكالىــق پارالمېنــت ئەزاســى 
ئامېرىــكا  بىلــەن   )Marco Rubio( رۇبىيــو  ماركــو 
ئــاۋام پاالتاســى ئەزاســى كرىــس ســىمىس  پارالمېنتــى 
تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئامېرىكانىــڭ   ،)Chris Smith(
قــا   )Terry Branstad( برانســتاد  تېــررى  ئەلچىســى 
خــەت يېزىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى ئىگىلەشــكە 
الگېــرالر  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  تىرىشــقان.9 
ــەزى مېدىيــاالر10 ۋە خەلقئــارا ئىنســان  مەسىلىســىنى ب
ھەقلىــرى تەشــكىالتلىرى دوكالت تەييــارالش ئارقىلىــق 
ئېلىــپ  كۈنتەرتىپىگــە  خەلقئارانىــڭ  بىلــەن  ئالــدى 
كەلــدى.11 ئارقىدىــن ب د ت دا تــاالش - تارتىشــلىق بىــر 
مەســىلە ســۈپىتىدە كۈنتەرتىپتىن ئورۇن ئالدى. 2018 
ــدا ئامېرىكانىــڭ ب د ت ئىقتىســاد ۋە  ــى 21 - ماي - يىل
ئىجتىمائىــي خىزمەتلىرىگــە مەســئۇل ۋەكىلى كېللېي 
كوللېكتىــپ  ئۇيغۇرالرنىــڭ   )Kelley Currie( كىــررى 
قايتــا  مەسىلىســىنى  ئېلىنىــش  قولغــا  ھالەتتــە 
كۈنتەرتىپكــە ئېلىــپ كەلــدى.12 شــۇ يىلــى 3 - ئىيۇلــدا 
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ئەنگلىيــە پارالمېنتىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن يۇمىالق ئۈســتەل 
يىغىنىدا، شەرقىي تۈركىستاندا كۈچىيىۋاتقان بېسىم 
ۋە مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتىگە قارشــى 
ئۇيغــۇر ناخشــىچى ۋە ئىســان ھەقلىــرى پائالىيەتچىســى 
تەكلىــپ  بېرىشــكە  گۇۋاھلىــق  مەھمۇتنــى  رەھىمــە 
ــا كۈلتــۈر ۋە  قىلىــش بىلــەن بىرگــە، گېرمانىيــە ياۋروپ
ئىالھىيــەت مەكتىپىــدە خىزمــەت قىلىدىغــان دوكتــور 
ئادرىيــان زېــن )Adrian Zenz(دىــن شــەرقىي تۈركىســتان 

ھەققىــدە مەلۇمــات ئالــدى.13
2018 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 26 - كۈنــى، ئامېرىكانىڭ 
 )Mike Pence( پېنــس  مايــك  پرېزىدېنتــى  مۇئاۋىــن 
دىنىــي ئەركىنلىكنــى ياخشــىالش ئۈچــۈن چاقىرىلغــان 
 The Ministerial to Advance( مىنىستىرالر يىغىنىدا
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي   )Religious Freedom

»تەربىيەلــەش« الگېرلىــرى مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا 
ــدى. »بېيجىــڭ ھۆكۈمىتــى نەچچــە يۈزمىڭلىغــان  قوي
مۇســۇلمانلىرىنى  ئۇيغــۇر  مىليونلىغــان  بەلكىــم  ۋە 
تۇتــۇپ  الگېرلىرىــدا  تەربىيەلــەش  »قايتــا  ئاتالمىــش 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  پېنــس،  مايــك  دېگــەن  تۇرۇۋاتىــدۇ« 
دىنىــي ئېتىقادىــي ۋە مەدەنىيــەت كىملىكىگــە زىيــان 
بېرىشــنى نىشــان قىلغــان بــۇ سىياســەتنىڭ چوقــۇم 
ئەيىبلىنىشــى الزىملىقىنــى ئەســكەرتتى.14 شــۇ كۈنــى، 
ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســى - ئىجرائىيــە كومىتېتــى 
 Congressional - Executive Commission on(
ئىنســانپەرۋەرلىك  تۈركىســتاندا  شــەرقىي   )China

كرىزىســى بارلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. كومىتېتنىــڭ 
بــۇ ھەقتىكــى باياناتىنىــڭ ئاساســىي مەزمۇنــى مۇنــداق: 
ســانلىق  ئــاز  مۇســۇلمان  تۈركىســتاندىكى  »شــەرقىي 
مىللەتلەرگــە قارىتىلغــان خالىغانچــە قولغــا ئېلىــش، 
قىيىــن - قىســتاق، قورقۇنچلــۇق دەرىجىدىكــى دىنىــي 
تۇرمۇشــنىڭ  كۈندىلىــك  چەكلىمىلىــرى،  كۈلتــۈر  ۋە 
نــازارەت  تەرەپلىــرى  ھەممــە  دېگــۈدەك  ئاساســەن 
ــازارەت سىستېمىســى يولغــا  قىلىنىدىغــان دېگىتــال ن
قويۇلماقتــا، چىــراي پەرقلەنــدۈرۈش كامېراســى، يانفــون 
ســايىلەش، دىنــا )DNA( ئۆرنەكلىــرى يىغىــش ئېلىــپ 
بېرىلماقتــا، قىسقىســى، رايونــدا مۇســتەبىت ســاقچى 
ھاكىمىيــەت تۈزۈمــى يولغــا قويۇلماقتــا«. باياناتتــا يەنــە 
جــازا الگېرلىرىغــا بىــر مىليوندىــن ئارتــۇق كىشــىنىڭ 

تەييارالنغانلىقــى  دوكالتــالر  دائىــر  ســوالنغانلىقىغا 
ھەققىدىمــۇ مەلۇماتــالر ئــورۇن ئالىــدۇ.15 2018 - يىلــى 
ــكا ئەلچىخانىســى  ــدا بېيجىڭدىكــى ئامېرى 27 - ئىيۇل
بەلكىــم  ۋە  مىڭالرچــە  يــۈز  كونسولخانىســى،  بىلــەن 
مىليونالرچــە ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمان ئــاز ســانلىق 
تەربىيەلــەش«  قايتــا  »سىياســىي  مىللەتلەرنىــڭ 
مەزمــۇن  تۇرۇلىۋاتقانلىقىنــى  تۇتــۇپ  الگېرلىرىــدا 
قىلغــان بايانــات ئېــالن قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
كىشــىلەرنى  بارلىــق  ئېلىنغــان  قولغــا  خالىغانچــە 
دەرھــال قويــۇپ بېرىشــكە چاقىــردى.16 2018 - يىلــى 
5 - ئاۋغۇســتتا شــەرقىي تۈركىســتاندا تەكشــۈرۈش ۋە 
كۆزىتىــش ئېلىــپ بارغــان بىــر كىشــىنىڭ ماقالىســى 
پــۇل - مۇئامىلــە ۋاقتــى گېزىتــى )Financial Times(دە 
ئېــالن قىلىنــدى. مەزكــۇر ماقالىــدە شــىنجاڭ )شــەرقىي 
ئىكەنلىكــى،  قــۇرۇق  تۈركىســتان(دىكى كوچىالرنىــڭ 
مەلــۇم  يوقلىقــى،  ئــادەم  ماگىزىنــالردا  ۋە  دۇكان 
ســاندىكى كىشــىلەرنىڭ )خىتايالردىــن باشــقا( كوچــا 
ئېغىزلىرىــدا كونتــرول قىلىنىدىغانلىقــى، قىسقىســى 
ياشــايدىغانلىقى  ئىچىــدە  قورقۇنــچ  جەمئىيەتنىــڭ 
يەرلىــك  ئاپتورىنىــڭ  ماقالىنىــڭ  قىلىنــدى.  بايــان 
قارىغانــدا،  ئۇچۇرلىرىغــا  ئىگىلىگــەن  كىشــىلەردىن 
كېتىلگــەن  ئېلىــپ  الگېرالرغــا  كىشــىلەر  نۇرغــۇن 
ــۇ  ــەس، بەلكــى قازاقالرم ــۇرالرال ئەم ــدا ئۇيغ ــۇپ، رايون بول

بــۇ سىياســەتنىڭ ئوبيېكتىغــا ئايالنغــان.17
ت  د  ب  ئاۋغۇســتتا   -  10 يىلــى   -  2018
شــەرقىي  مۇتەخەسسەســلىرى  ھەقلىــرى  ئىنســان 
تۈركىســتاندا بىــر مىليــون ياكــى بۇنىڭدىنمــۇ كــۆپ 
نۇرغــۇن  دائىــر  ئېلىنغانلىقىغــا  قولغــا  ئۇيغۇرنىــڭ 
شــەرقىي  بارلىقىنــى،  دوكالتالرنىــڭ  ئىشــەنچىلىك 
ــن ئەندىشــە  تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاقىۋىتىدى
ئىرقىــي  د ت  بىلدۈرۈشــتى. ب  قىلىۋاتقانلىقلىرىنــى 
مۇئاۋىــن  كومىتېتــى  تۈگىتىــش  ئايرىمىچىلىقنــى 
 ،)Gay McDougall( ماكــدوگال  گېــي  مۇدىــرى 
كۆرســىتىپ،  مەنبــە  دوكالتالرنــى  ئىشــەنچىلىك 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاشــقۇنلۇققا قارشــى تــۇرۇش 
ئىنســان  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  بىلــەن  باھانىســى 
قىلىنغــان  ســاقىت  نەزەردىــن  پۈتۈنلــەي  ھەقلىــرى 
غايــەت زور چوڭلۇقتىكــى نــازارەت الگېرىغــا ئايالنــدۇرۇپ 
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تەكىتلىــدى.18 قويغانلىقىنــى 
بەزى مەتبۇئاتالر يەنە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى رەھىمســىز 
تۇرمايدىغانلىقىنــى  قــاراپ  سىياســىتىگە  تازىــالش 
بــۇ  خىتاينىــڭ  پارالمېنتىنــى  ئامېرىــكا  بىلــدۈرۈپ، 
چىقىرىشــقا  كــۈچ  توختىتىشــقا  زىيانكەشــلىكىنى 
تەنقىدلەرگــە  بــۇ  مەتبۇئاتلىــرى  خىتــاي  چاقىــردى.19 
مۇقىملىقىنــى  ۋە  تىنچلىقــى  »شــىنجاڭنىڭ 
دېگــەن  ھەققىــدۇر«  ئىنســان  كاتتــا  ئــەڭ  قوغــداش 
تەرىقىــدە جــاۋاپ قايتــۇردى.20 لېكىــن چــەت ئەلدىكــى 
ئۆكتىچــى خىتايــالر شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىنســان 
قارشــى  قىلمىشــلىرىغا  دەپســەندىچىلىك  ھەقلىــرى 
ب د ت نــى تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــقا، ئامېرىكانــى 
خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارىتــا ئېمبارگــو يۈرگۈزۈشــكە 

چاقىــردى.21
يوقىتىــش  ئايرىمچىلىقنــى  ئىرقىــي  ت  د  ب 
 Committee on the Elimination( كومىتېتــى 
 -  12 يىلــى   -  2018 of Racial Discrimination(ا 

ئاۋغۇســتتا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇمالر ھەققىدە 
مەخســۇس ســوت تۈســىنى ئالغــان يىغىــن ئۇيۇشــتۇردى. 
بــۇ يىغىنغــا خىتــاي ھەيئىتــى بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيــى ئەزالىــرى قاتناشــتى. كومىتېــت تەرىپىدىن 
ھۆكۈمىتىگــە  خىتــاي  دوكالتتىكــى  تەييارالنغــان 
مۇناســىۋەتلىك ســوئالالرغا خىتــاي ھەيئىتــى جــاۋاپ 
ھەيئىتــى  خىتــاي  بولۇپمــۇ  قىلــدى،  رەت  بېرىشــنى 
شــەرقىي تۈركىســتاندا جــازا الگېرلىرىنىــڭ بارلىقىنــى 
قەتئىــي ئېتىــراپ قىلمىــدى.22 ئارقىدىــن الگېرالرنىــڭ 
ئاشــقۇن ۋە بۆلگۈنچــى ئۇنســۇرالرنى تەربىيەلــەش ئۈچــۈن 
ئىشــلىتىلىۋتقانلىقىنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، الگېرنىــڭ 
قىلىشــقا  ئېتىــراپ  بولســىمۇ  قىســمەن  بارلىقىنــى 

بولــدى.23 مەجبــۇر 
الگېــر  ئېيتىشــىچە،  دائىرىلىرىنىــڭ  خىتــاي 
ۋە  ســۈرىيە  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  سىياســىتى 
لىۋىيــە ۋەزىيىتىگــە ئ ۆزگىرىــپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى 
ئېلىــش ئۈچــۈن يولغــا قويۇلغــان سىياســەت بولــۇپ،24 
بــۇ تامامــەن توغــرا ۋە قانۇنلــۇق سىياســەت ئىكــەن.25 ب 
د ت ئىرقىــي كەمسىتىشــنى تۈگىتىــش كومىتېتىنىڭ 

ئاساســلىنىپ،  دوكالتالرغــا  ئىشــەنچلىك  نۇرغــۇن 
ــەت  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ »مەخپىــي قاپالنغــان غاي
جايغــا  ئوخشــايدىغان  الگېرىغــا  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  زور 
قاتتىــق  »بۇنىڭدىــن  ۋە  قالغانلىقــى«  ئايلىنىــپ 
ئەندىشــە قىلىدىغانلىقــى« توغرىســىدىكى باياناتىنــى 

قىلمىــدى.26 قوبــۇل  قەتئىــي  دائىرىلىــرى  خىتــاي 
توغرىســىدىكى  مەسىلىســى  ئۇيغــۇر  دىكــى  ت  د  ب 
ــى،  ــاي ھۆكۈمىت ــان خىت ــارام بولغ ــن بىئ مۇزاكىرىلەردى
بىــر قىســىم خىتايغــا قارشــى كۈچلەرنىــڭ سىياســىي 
ئاساســىز  چاپــالپ  بۆھتــام  خىتايغــا  بىلــەن  غــەرەز 
ئەيىبلىۋاتقانلىقىنــى، بــەزى چــەت ئــەل تاراتقۇلىرىنىــڭ 
شــىنجاڭدا  خىتاينىــڭ  تارقىتىــپ،  خــەۋەر  يالغــان 
تېررورلۇققــا ۋە جىنايەتچىلەرگــە قارشــى يولغــا قويغــان 
بۇالرنىــڭ  ۋە  ئەيىبلىگەنلىكىنــى  سىياســەتلىرىنى 
ســۈرۈپ  ئىلگىــرى  ئىكەنلىكىنــى  نىيەتلىــك  يامــان 
بــاش  ئەنگلىيــە  خىتاينىــڭ  ئاقلىــدى.27  ئۆزىنــى 
ئەلچىســى ليــۇ شــياۋمىڭمۇ ئەنگلىيــە تاراتقۇلىرىــدا 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى الگېرالرغــا مۇناســىۋەتلىك 
ــدا جــازا الگېرلىرىنىــڭ  ــۇ رايون بىــر ماقالىگــە قارىتــا، ب
رادىكاللىقنــى  دىنىــي  پەقــەت  يوقلۇقىنــى، 
ئېلىــپ  تەربىيــە   - تەلىــم  مەقســىتىدە  تۈگىتىــش 
بېرىلىۋاتقانلىقىنــى ۋە تەلىــم - تەربىيــە پروگراممىســى 
تۈگىگەندىــن كېيىــن، تەربىيەلەنگەنلەرنىــڭ ياخشــى 
بىلــەن  تۇرمــۇش  ياخشــى  تېخىمــۇ  ۋە  خىزمــەت 
غــەرب  ســۈرۈپ28  ئىلگىــرى  تەمىنلىنىدىغانلىقىنــى 
تەنقىدلىرىگــە  ھەقلىــرى  ئىنســان  دۆلەتلىرىنــى 
ھۆرمــەت  ھوقۇقىغــا  ئىگىلىــك  خىتاينىــڭ  قارشــى 
ھەقىقەتــەن  رايونــدا  لېكىــن  چاقىــردى.29  قىلىشــقا 
مەســىلە بارلىقــى شەكســىزدۇر.30 ئىنســان ھەقلىــرى 
تەييارلىغــان  ھەققىــدە  رايــون  تەشــكىالتلىرىنىڭ 

ئاشــكارىلىدى.31 ھەقىقەتلەرنــى  بــۇ  دوكالتلىرىمــۇ 
كومىسســارى  ئالىــي  ھەقلىــرى  ئنســان  ت  د  ب 
شــەرقىي   ،)Michelle Bachelet( باچېلېــت  مىشــېل 
تۈركىســتانغا مەخســۇس كۆزىتىــش ھەيئىتــى ئەۋەتىــش 
ئارقىلىــق رايوننىــڭ ھەققىــي ئەھۋالىنــى ئىگىلەشــكە 
تىرىشــقان بولســىمۇ، نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەنلىكىنى 
ئېيتقــان.32 قىسقىســى، ئۇيغــۇرالر دۇچ كەلگــەن ئېغىــر 
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دىققــەت  بىلىنىــپ33  تەرىپىدىــن  دۇنيــا  پاجىئەلــەر 
تارتىشــقا باشــلىدى.34

ئالىــي  ئامېرىــكا  ئاۋغۇســتتا   -  28 يىلــى   -  2018
مەجلىــس   16 باشــقا  ۋە  رۇبىيــو  ماركــو  ئەزاســى  پاالتــا 
ھەقلىــرى  ئىنســان  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ئەزاســى 
دەپســەندىچىلىكلىرى قىلمىشــى ســادىر قىلىــش بىلــەن 
ــكا  ئەيىبلەنگــەن خىتــاي ئەمەلدارلىرىغــا قارىتــا، ئامېرى
 )Magnitsky( ماگنىتســكىي  دۇنيــا  ھۆكۈمىتىنــى 
ئاساســەن  قانۇنىغــا  جاۋابكارلىــق  ھەقلىــرى  ئىنســان 
رۇبىيــو  ماركــو  چاقىــردى.  يۈرگۈزۈشــكە  ئېمبارگــو 
قاتارلىــق ئامېرىــكا مەجلىــس ئەزالىــرى ئامېرىــكا تاشــقى 
 )Mike Pompeo( ئىشــالر مىنىســتىرى مايــك پومپىيــو
ۋە خەزىنــە ئىشــلىرى مىنىســتىرى ســتېۋېن مىنۇچېىن 
نۆۋەتتــە  خېتىــدە،  ئەۋەتكــەن  )Steven Mnuchin(غــا 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
خىتــاي  ئالتــە  باشــقا  ۋە  چۇەنگــو  چېــڭ  ســېكرېتارى 
چاقىــردى.35  يۈرگۈزۈشــكىمۇ  ئېمبارگــو  ئەمەلدارىغــا 
ــكا خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا  ــدە ئامېرى نەتىجى
زۇلــۇم سىياســىتىگە قارشــى بېســىم  بارغــان  ئېلىــپ 

باشــلىدى.36 كۈچەيتىشــكە  قىلىشــنى 
2018 - يىلــى 9 - ســېنتەبىردە ئىنســان ھەقلىــرى 
 )Human Rights Watch( تەشــكىالتى  كۆزىتىــش 
تەرىپىدىن ئەتراپلىق تەييارالنغان بىر دوكالتتا، شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى الگېــرالر ھەققىــدە تەپســىلىي ئۇچــۇر - 
مەلۇماتــالر بېرىلىــپ الگېرالرنىــڭ ھەققىــي ماھىيىتــى 
كۆزىتىــش  ھەقلىــرى  ئىنســان  تاشــالندى.37  ئېچىــپ 
تەشــكىالتىنىڭ خىتــاي ئىشــلىرىغا مەســئۇل مۇدىــرى 
ســوفىيا رىچاردســىن )Sophie Richardson( الگېرالرنى 
تاقىۋېتىــش ۋە تۇتقۇنالرنىــڭ قويۇپ بېرىلىشــىنى تەلەپ 
قىلدى.38 دوكالتتا رايوندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ سىياسىي 
جەھەتتىــن تەربىيەلىنىۋاتقانلىقــى، رايــون خەلقنىــڭ 
ــداق ســۇئال - ســوراق ۋە ســوتالنماي خالىغانچــە  ھېچقان
قولغــا ئېلىنىۋاتقانلىقــى، قىيىــن - قىســتاق ۋە ناچــار 
مۇئامىلىگــە ئۇچرىۋاتقانلىقــى، كۈندىلىــك تۇرمۇشــنىڭ 
كۈنســايىن سىســتېمىلىق ھالــدا كونتــرول ئاســتىغا 
ئېلىنىۋاتقانلىقــى ئەســكەرتىلدى. دوكالتتــا يەنــە ھــەر 
ــۇم  ــڭ زۇل ــرى خىتاينى ــڭ ھۆكۈمەتلى قايســى دۆلەتلەرنى

ــادا قىلىشــقا  سىياســىتىگە قارشــى مەســئۇلىيىتىنى ئ
ــاي  ــدى. خىت ــە ئۆتۈشــكە چاقىرىل ــي ھەرىكەتك ۋە ئەمەلى
گېــڭ  باياناتچىســى  مىنىســتىرلىقى  ئىشــالر  تاشــقى 
شــۇاڭ 2018 - يىلــى 10 - ســېنتەبىردە مۇخبىرالرنــى 
ھەقلىــرى  ئىنســان  ئۆتكــۈزۈپ،  يىغىنــى  كۈتۈۋېلىــش 
كۆزىتىــش تەشــكىالتىنىڭ ئىزچىــل خىتايغــا قارىتــا 
بىــر تەرەپلىمــە مۇئامىلــە قىلىــپ، ئاساسســىز قــاراش ۋە 
ئىشەنچىســىز دەلىللــەر بىلــەن تەييارالنغــان دوكالتالرنــى 
ئېــالن قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، 
خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارىتىلغان ئەيىبلەشــلەرگە جاۋاب 
قايتۇرۇشــنى رەت قىلىدىغانلىقىنــى دېــدى. باياناتچــى 
گېــڭ شــۇاڭنىڭ ئېيتىشــىچە، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان(دا يولغــا قويغــان بىــر 
قويۇشــتىكى  يولغــا  تەدبىرلەرنــى  ۋە  سىياســەت  قاتــار 
مەقســتىنىڭ رايوننىــڭ تەرەققىياتــى، جەمئىيەتنىــڭ 
تۇرمۇشــى،  باياشــات  كىشــىلەرنىڭ  ئىتتىپاقلىقــى، 
دۆلــەت بىخەتەرلىكــى، ئىنســانالرنىڭ ھاياتــى ۋە مــال - 
مۈلۈكلىرىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ئېتنىــك بۆلگۈنچىلىك 
ۋە زوراۋنلىــق تۈســىنى ئالغان تېررورلۇق قىلمىشــلىرىغا 

ــدە ئەســكەرتتى.39 ــى ئاالھى ــۇرۇش ئىكەنلىكىن قارشــى ت
ئالىــي  تەشــكىالتى  ھەقلىــرى  ئىنســان  ت  د  ب 
باچېلېــت،  مىچېــل  كومىسســارى  كومىسســارلىقى 
خالىغانچــە  مۇســۇلمانالرنى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
پەيــدا  ئەندىشــە  ئېلىشــىنىڭ  قاماققــا  ئېلىــپ  قولغــا 
ت  د  ب  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ۋە  قىلغانلىقىنــى 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ھەيئىتىنىــڭ  تەكشــۈرۈش 
قويۇشــى  يــول  بېرىشــىغا  ئېلىــپ  تەكشــۈرۈش 
ئىشــالر  تاشــقى  خىتــاي  بىلــدۈردى.  الزىملىقىنــى 
 -  2018 شــۇاڭ  گېــڭ  باياناتچىســى  مىنىســتىرلىقى 
ــش  ــى كۈتۈۋېلى ــى 11 - ســېنتەبىردىكى مۇخبىرالرن يىل
يىغىنىــدا مېچېــل باچېلېتنىــڭ ســۆزىگە مۇنــۇ تەرىقىدە 
ئىگىلىــك  خىتاينىــڭ  »ســىلەرنى  قايتــۇردى:  جــاۋاب 
ھوقۇقىغــا ھۆرمــەت قىلىشــقا، ۋەزىپەڭلەرنــى ئادىــل ۋە 
بىتــەرەپ ھالــدا ئورۇنداشــقا چاقىرىمىــز.«40 شــۇ كۈنــى 
ئوتتۇرىســىدىكى  خىتــاي  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا 
ئاساســلىق مەســىلىنىڭ ئىنســان ھەقلىرى مەسىلىسى 
تاشــقى  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  ئېيتقــان  ئىكەنلىكىنــى 
ئاالقــە ۋە بىخەتەرلىــك سىياســەتلىرى ئالىــي ۋەكىلــى 
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 ،)Federica Mogherini( موگېرىنــى  فېدېرىــكا 
سىياســىي  تۈركىســتان(دىكى  )شــەرقىي  شــىنجاڭ 
تۈســنى ئالغــان قايتىدىــن تەربىيەلــەش الگېرلىرىنىــڭ 
كېڭىيىۋاتقانلىقــى ۋە ئىنســان ھەقلىرىنىڭ دەپســەندە 
ۋەزىيىتىنــى  رايوننىــڭ  شــۇڭا  قىلىنىۋاتقانلىقىنــى، 
ئاالھىــدە  كۆزىتىۋاتقانلىقلىرىنــى  يېقىندىــن 
ئەســكەرتتى.41 ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى 
مايــك پومپىيــو، ئىراننىــڭ دىنىــي رەھبىــرى ئايەتۇلــالھ 
ئەلــى ھامانېينــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا 
قاراتقــان بېســىملىرىنى ئەيىبلەشــنى رەت قىلىشــىنى 
شــەرقىي  خىتاينىــڭ  غەربلىكلــەر  قىلــدى.42  تەنقىــد 
تۈركىســتاندىكى زۇلۇمىغا قارىتا دۇنيادىكى مۇســۇلمان 
ۋە تــۈرك دۆلــەت ۋە گۇرۇپپىلىرىنىــڭ ســۈكۈتتە تــۇرۇش 

قىلــدى.  تەنقىــد  سىياســىتىنىمۇ 
2018 - يىلى 2 - ئۆكتەبىردە ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ 
ستراســبورگدىكى مەركىزىــدە چاقىرىلغــان ئومۇمىــي 
ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ  يىغىنىــدا  كېڭــەش 
رايونىدىكــى )شــەرقىي تۈركىســتان( ئۇيغــۇر ۋە قازاقالرغا 
قىلمىشــى  ئېلىــش  قولغــا  خالىغانچــە  قارىتىلغــان 
ئەيىبلەنــدى. ياۋروپــا پارالمېنتــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى 
ئېلىشــنى  قولغــا  خالىغانچــە  قازاقالرنــى  ۋە  ئۇيغــۇر 
تۇتقۇنالرنــى  ۋە  تاقاشــقا  الگېرالرنــى  توختىتىشــقا، 
چاقىــردى.43  بېرىشــكە  قويــۇپ  دەرھــال  ۋە  شەرتســىز 
ــردە ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى جــازا  ــى ئۆكتەبى 2018 - يىل
الگېرلىرىنــى قانۇنىــي ئاساســقا ئىگــە قىلىــش ئۈچــۈن 
رادىكالىزمنــى  رايونــى  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ 
كىرگــۈزدى.  ئۆزگەرتىــش  نىزامنامىســىغا  يوقىتىــش 
ھەقلىــرى  ئىنســان  رايوننىــڭ  ئۆزگىرىشــلەرنىڭ  بــۇ 
ئېيتقــان  ناچارالشــتۇرۇۋەتكەنلىكىنى  ئەھۋالىنــى 
خەۋپســىزلىك  ۋە  ئاالقــە  تاشــقى  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا 
باياناتچىســى  كومىسســارى  ئالىــي  سىياســەتلىرى 
رايوندىكــى   ،)Maja Kocijancic( كوســىژانكىك  مــاژا 
الگېرالرنىــڭ رايوندىكــى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا خەلقلەرنىــڭ 
رايونــدا  يەتكۈزۈۋاتقانلىقىنــى،  تەســىر  تۇرمۇشــىغا 
كوللېكتىــپ قولغــا ئېلىنىش، سىســتېمىلىق نــازارەت 
سىســتېمىلىرى ۋە ســاياھەت چەكلىمىســى بارلىقىنى، 
ھالەتتــە  ئەركىــن  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئەلدىكــى  چــەت 
يۇرتىغــا قايتالمايۋاتقانلىقىنــى بىلــدۈردى. باياناتچــى 

كوجىجانكىــك خىتاينىــڭ رايوندىكــى سىياســىتىنىڭ 
ئېلىــش  ئالدىنــى  ئايرىمچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  د ت  ب 
كومىتېتىنىــڭ نىزامنامىســىگە زىــت ئىكەنلىكىنــى 
ئېيتىــپ، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاينــى ئىنســان 
ۋە  مەدەنىــي  خەلقئــارا  خىتابنامىســى،  ھەقلىــرى 
سىياســىي ھــەق - ھوقۇقــالر ئەھدىنامىســى )خىتــاي 
ئىمزالىغان(غــا ھۆرمــەت قىلىشــقا، رايــون خەلقىنىــڭ 
دىنىــي ئەركىنلىكــى ۋە ئىنســان ھەقلىرىنــى قوغداشــقا 

چاقىــردى.44
ھادســىن  ئۆكتەبىــردە   -  4 يىلــى   -  2018
ئىنســتېتۇتى )Hudson Research Institute( دا ســۆز 
قىلغــان ئامېرىــكا مۇئاۋىــن پرېزىدېنتــى مايــك پېنــس، 
سىياســىتى  يۇيــۇش  مېڭــە  ئۇيغۇرغــا  مىليــون  بىــر 
يولغــا قويۇلىۋاتقانلىقىنــى، بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
قەســتەن ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى يوق 
بىلــدۈردى.45  ئۇرۇنــۇپ كېلىۋاتقانلىقىنــى  قىلىشــقا 
 - پارالمېنتــى  ئىشــلىرى  خىتــاي  ئامېرىكادىكــى 
 Congressional - Executive( ئىجرائىيــە كومىتېتــى
 2018 تەرىپىدىــن  ئورنــى   )Commission on China

ــا،  - يىلــى 10 - ئۆكتەبىــردە ئېــالن قىلىنغــان دوكالتت
شەرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالر 2 - دۇنيا ئۇرۇشىدىن 
بۇيــان بەرپــا قىلىنغان ئەڭ كۆپ نوپۇســلۇق ئاز ســانلىق 
ــالر  ــان جاي ــە قامالغ ــەت كوللېكتىــپ ھالەتت ــر مىلل بى
دەپ ســۈپەتلەندى. دوكالتتا يەنە ماگنىتســكىي قانۇنىغا 
ئاساســەن، زۇلــۇم قىلغــان ۋە خالىغانچــە قولغــا ئېلىــش 
قىلمىشــلىرى ســادىر قىلغــان خىتــاي ئەمەلدارلىرىنــى 
جازاالنــدۇرۇش كېرەكلىكــى ئەســكەرتىلدى.46 2018 - 
يىلى 29 - ئۆكتەبىردە ئامېرىكانىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق 
مۇئاۋىــن ۋەكىلــى كېللېــي كىررىــي )Kelley Currie( مــۇ 
رايوندىكــى الگېرالرنىــڭ دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ پۇقــراۋى 
قاماقخانــا ئىكەنلىكىنــى ۋە بــۇ قاماقخانىــدا قانۇنىــي 
تەكشــۈرۈش، ســوتالش ۋە قانۇنىــي ھــەق - ھوقۇقالرنىــڭ 

ــدۈردى.47  ــى بىل يوقلىقىن
رەئىســى  رايونــى«  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ 
ئۆكتەبىــردە   -  16 يىلــى   -  2018 زاكىــر  شــۆھرەت 
تۇنجــى قېتىــم »كەســپىي ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە 
كۈتۈۋېلىــش  مۇخىبرالرنــى  ھەققىــدە  مەركەزلىــرى« 
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 »CCTV« ــى خىتاينىــڭ ــى ئۆتكــۈزدى.48 شــۇ كۈن يىغىن
قانىلىمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى الگېــرالر ھەققىــدە 
الگېرالرنىــڭ  تارقاتتــى.49  پروگراممىســى  ســۆھبەت 
قىلغــان  ھمايــە  ئىكەنلىكىنــى  قانۇنلــۇق  تامامــەن 
نەتىجــە  ئــۆزى كۈتكــەن  ئۇرۇنۇشــلىرى  بــۇ  خىتاينىــڭ 
ياراتمىدى. 3 مىليون ئىنســاننى الگېرغا ســوالش بىلەن 
ئەيبىلىگەن ب د ت نىڭ تەنقىد ۋە ئەيىبلەشلىرىنى رەت 
قىلغــان خىتــاي دائىرىلىــرى، بــۇ الگېرالرنــى »كەســپىي 
ماھــارەت تەلىــم - تەربىيــە مەركەزلىــرى« دەپ ســۈپەتلەپ 

داۋامالشــتۇرماقتا.50  ئاقالشــنى  ئۆزلىرىنــى 
2018 - يىلــى 6 - نويابىــردا جەنــۋەدە ب د ت ئىنســان 
ھەقلىــرى  ئىنســان  خىتاينىــڭ  كېڭىشــى  ھەقلىــرى 
ئۈچــۈن  ئۆتكــۈزۈش  مۇزاكىــرە  ئۈســتىدە  ئارخىپــى 
يىغىــن چاقىــردى. فىرانســىيە، گېرمانىيــە، ئاۋســترىيە 
خىتايدىــن  دۆلىتــى  غــەرب   16 قاتارلىــق  ئامېرىــكا  ۋە 
تۇتقۇندىكــى 1 مىليــون ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمانالرنى 
يىغىۋېلىــش الگېردىــن دەرھــال قويۇۋېتىشــنى تەلــەپ 
قىلــدى. بــۇ يىغىنغــا خىتــاي مۇئاۋىــن تاشــقى ئىشــالر 
 66 باشــچىلىقىدىكى  يۇچېــڭ  لــې  مىنىســتىرى 
كىشــىدىن تەشــكىل تاپقان خىتاي ھەيئىتى قاتناشــتى. 
غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ بــۇ ئەيىبلەشــلىرىنى قەتئىــي رەت 
قىلغان لې يۇچېڭ، بىر ئوچۇم ئاز ســانلىق دۆلەتلەرنىڭ 
سىياســىي غەرەزلىــرى ســەۋەبىدىن خىتــاي ھۆكۈمىتىگە 
بىــر تەرەپلىمــە مۇئامىلــە قىلىــپ، ئىشەنچىســىز دەلىــل 
قىلغــان  ئاساســەن  ھەقىقەتلەرنــى  بۇرمىالنغــان  ۋە 
ــى  ــۇل قىلمايدىغانلىقىن ئەيىبلەشــلىرىنى قەتئىــي قوب
ئىشــلىرى  خىتــاي  پارالمېنتــى  ئامېرىــكا  ئېيتتــى.51 
 US Congress and Administration China( كونسۇلى
 Chris( ســىمىس  كرىــس  باشــلىقى  نىــڭ   )Council

Smith( ۋە باشــقا ئىككــى پارتىيەنىــڭ ئەزالىــرى ئامېرىكا 

ئاۋام پاالتاســىغا »ئۇيغۇر ئىنســان ھەقلىرى سىياســىتى 
يىلــى   -  2018 تاپشــۇردى.52  نــى  اليىھەســى«  قانــۇن 
نويابىــردا جەنۋەدىكــى ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى   - 6
كېڭىشــى تەرىپىدىــن تەييارالنغــان خىتايدىكــى ئىنســان 
ھەقلىــرى ئەھۋالىنىــڭ ئۇنىۋېرســال قەرەللىــك باھاالش 
يىغىنــى  ئايالنمــا  ئۈچىنچــى  خىزمىتىنىــڭ   )UPR(
قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئۆتكۈزۈلىۋاتقانــدا، 
ئاۋســترالىيە،  كانــادا،  ئامېرىــكا،  تەشكىللىشــىدە 

دۆلەتلىرىدىــن  ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ۋە  ياپونىيــە  تۈركىيــە، 
كەلگــەن مىڭالرچــە شــەرقىي تۈركىســتانلىق جەنــۋەدە 
بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يولغــا 
بىلــدۈرۈش  نارازىلىــق  سىياســىتىگە  زۇلــۇم  قويغــان 
ئۈچــۈن نامايىــش ئۆتكــۈزدى.53 ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى 
ئەھۋالــى  ھەقلىــرى  ئىنســان  خىتايدىكــى  كېڭىشــى 
ــپ  ــم تەكشــۈرۈش ئېلى ــر قېتى ــدا بى ــۆت يىل ئۈســتىدە ت
بېرىشــى كېــرەك ئىــدى، لېكىــن بــۇ قېتىــم خىتاينىــڭ 
پوزىتسىيەســى تۈپەيلــى كېڭــەش ئەزالىــرى ئوتتۇرىســىدا 
ئۇيغــۇر  تــەرەپ  خىتــاي  بــەردى.  يــۈز  ئىختىــالپ 
مەسىلىســىنىڭ كۈنتەرتىپكــە ئېلىــپ كېلىنىشــىنىڭ 
ھەقىقەتكــە زىــت ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرۈپ، كېڭەشــنىڭ 
دۆلەتلەرنىــڭ  بــەزى  ۋە  قىلــدى  رەت  ئەيىبلەشــلىرىنى 
كەمســتىىش  خىتاينــى  مەسىلىســىدىن  ئۇيغــۇر 
مەقســىتىدە پايدىلىنىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى بىلدۈرۈپ، 
لېكىــن  چىقتــى.54  قارشــى  قارارلىرىغــا  كېڭەشــنىڭ 
خىتــاي ب د ت دا ئۆزىنــى ئاقالشــتا قىيىــن ئەھۋالغــا 

چۈشــۈپ قېلىشــقا باشــلىدى.55
2018 - يىلــى 8 - نويابىــردا گېرمانىيــە فېدراتىــپ 
پارالمېنتــى شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىنســان ھەقلىــرى 
دېگــەن تېمىــدا يىغىن ئۆتكــۈزدى. ھۆكۈمەت ۋە ئۆكتىچى 
بېســىم  قاراتقــان  ئۇيغۇرالرغــا  خىتاينىــڭ  پارتىيەلــەر 
سىياســىتىنى توختىتىــش الزىملىقىنــى بىلدۈرۈشــتى. 
گېرمانىيــە يېشــىلالر پارتىيەســى فېدراتىــپ پارالمېنــت 
 ،)Margarete Bause( بــاۋۇس  مارگارېــت  ئەزاســى 
مىليوندىــن   1 تۈركىســتان(دا  )شــەرقىي  شــىنجاڭ 
ئارتــۇق كىشــىنىڭ خالىغانچــە قولغــا ئېلىنغانلىقىنــى، 
ۋە  جامــە  چەكلەنگەنلىكىنــى،  ئوقۇشــنىڭ  نامــاز 
بىلــدۈرۈپ،  چېقىۋېتىلگەنلىكىنــى  مەســجىتلەرنىڭ 
قىلىشــتىكى  بۇنــداق  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
مەقســىتىنىڭ مۇسۇلمان ئاز سانلىقالرنىڭ كىملىك ۋە 
مەدەنىيىتىنــى يــوق قىلىش ئىكەنلىكىنى ئەســكەرتىپ 

ئۆتتــى.56
گېرمانىيــە فېدراتىــپ ھۆكۈمىتــى ئىنســان ھەقلىــرى 
 )Bärbel Kofler( كومىسســارى دوكتــور باربېــل كوفلېــر
ئىنســان ھەقلىرىگە دائىر دوكالتالرنى مەنبە كۆرســىتىپ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ناچــار مۇئامىلــە ۋە قىيىــن - قىســتاققا 
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ئۇچــراپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ۋە الگېــرالردا كوللېكتىــپ 
ھالەتتــە ياشاشــقا مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقىنــى بىلــدۈرۈپ، 
خىتايغــا  مەســىلىدە  بــۇ  ھۆكۈمىتىنــى  گېرمانىيــە 
بېســىم ئىشلىتىشــكە چاقىــردى.57 ئاۋســترالىيە تاشــقى 
)Marise Payne( پايــن  مارىــس  مىنىســتىرى  ئىشــالر 
ا، )5 - نۆۋەتلىــك خىتــاي - ئاۋســترالىيە دىپلوماتىيــە 
ۋە ئىســتراتېگىيەلىك دىيالــوگ يىغىنىغــا قاتنىشــىش 
بېيجىــڭ  نويابىردىكــى   -  8 يىلــى   -  2018 ئۈچــۈن، 
ئۇيغــۇر  بىلــەن  يــى  ۋاڭ  مەنسەبدېشــى  زىيارىتىــدە، 
مەسىلىســى ھەققىــدە مۇزاكىــرە ئۆتكــۈزدى.58 لېكىــن 

يىغىنغــا دائىــر ئېنىــق مەلــۇم بېرىلمىــدى. 
خىتــاي مەجلىــس - ئىجرائىيــە كومىتېتــى باشــلىقى 
كرىــس ســىمىس، 2018 - يىلــى 14 - نويابىــردا ئــاۋام 
سىياســىتى  ھەقلىــرى  ئىنســان  »ئۇيغــۇر  پاالتاســىغا 
ــۇن اليىھەســى« تاپشــۇردى. مەزكــۇر اليىھــەدە خىتــاي  قان
شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىستان(دا تەخمىنەن 1 مىليون 
ئۇيغۇرنــى خالىغانچــە قولغــا ئېلىــش قاتارلىــق نۇرغــۇن 
قىلمىشــلىرى  دەپســەندىچىلىك  ھەقلىــرى  ئىنســان 
ســادىر قىلىــش بىلــەن ئەيىبلەنــدى. خىتــاي شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى الگېرالرنــى دەرھــال تاقاشــقا ۋە ئامېرىكا 
تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مىنســىتىرلىق تارمىقىــدا 
ئاالھىــدە  بويىچــە  مەسىلىســى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
كوردىناتــور تەيىنلەشــكە چاقىرىلغــان دوكالتتــا، خىتــاي 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ھۆكۈمىتىدىــن 
ھەقلىــرى  ئىنســان  مەســئۇلالر  مۇناســىۋەتلىك  ۋە 
دەپســەندىچىلىك قىلمىشــلىرى ســادىر قىلغۇچىالرغــا 
قىلىنــدى.  تەلــەپ  يۈرگــۈزۈش  ئېمبارگــو  قارىتــا 
مەجلىــس ئەزاســى ســىمىس، خىتاينىــڭ 1 مىليوندىــن 
ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمانالرنىڭ خالىغانچــە 
تۇتقــۇن قىلىنىــپ الگېرالرغــا سولىنىشــىنىڭ تولىمــۇ 
ۋەھشــىيلىك ئىكەنلىكىنــى ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتنىڭ 
خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــىنىڭ ئىنســانىيەتكە قارشــى 
تونــۇپ  ئىكەنلىكىنــى  جىنايــەت  قىلىنغــان  ســادىر 
خىتــاي  ئــۇ  ئەســكەرتتى.  الزىملىقىنــى  يېتىشــى 
ھۆكۈمىتــى قــۇرۇپ چىققــان غايــەت زور چوڭلۇقتىكــى 
الگېــرى«  »يىغىۋېلىــش  سىستېمىســىنى  الگېــرالر 
ــەڭ مۇۋاپىــق ئىكەنلىكىنــى ۋە خىتاينىــڭ  ئاتاشــنىڭ ئ
ــرا چۈشىنىشــنىڭ  ــۇ قىلمىشــىنى 21 - ئەســىردە توغ ب

بىلــدۈردى.59 ئەمەســلىكىنى  مۇمكىــن 
نويابىردىكــى   -  15 يىلــى   -  2018 رويتېرســنىڭ 
شىۋېتســىيە،  فىرانســىيە،  ئەنگلىيــە،  خەۋىرىــدە 
ئىرېالندىيــە،  ئاۋســترالىيە،  گولالندىيــە،  گېرمانىيــە، 
ئېســتونىيە،  نورۋېگىيــە،  بېلگىيــە،  شىۋېتســارىيە، 
دۆلەتنىــڭ   15 قاتارلىــق  دانىيــە  ۋە  فىنالندىيــە 
شــىنجاڭ  بىرلىشــىپ  ئەلچىلىــرى  خىتايدىكــى 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  تۈركىســتان(  )شــەرقىي 
ئەۋەتتــى.  خــەت  چۇەنگوغــا  چېــن  ســېكرىتارى  بــاش 
بــۇ  چېــن چۇەنگــو بىلــەن كــۆرۈش تەلــەپ قىلىنغــان 
خەتتــە، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســان ھەقلىرىنىــڭ دەپســەندە 
قىلىنغانلىقىغــا دائىــر قاراشــالرغا چۈشــەنچە بېرىــش 
كېلىۋاتقــان  دۇچ  خەلقــى  رايــون  بولــۇپ  ئۇيغــۇرالر  ۋە 
ناچــار مۇئامىلىلەردىــن بىئاراملىــق پەيــدا بولغانلىقــى 
ئــۆز  رايونــدا  ھەقىقەتلەرنــى  ئەلچىلــەر  تەكىتلەنــدى. 
كــۆزى بىلــەن كــۆرۈش ۋە چېــن چۇەنگــو بىلــەن كۆرۈشــۈپ 
مۇۋاپىــق  ئۈچــۈن  ئىگىلــەش  ئەھۋالىنــى  ھەققىــي 
ۋاقىتتــا شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان(غا تەكلىــپ 

قىلىشــتى.60 تەلــەپ  قىلىنىشــنى 
 »CCTV« 2018 - يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا خىتاينىــڭ
تەربىيــە   - تەلىــم  ماھــارەت  »كەســپىي  قانىلــى 
ھەققىــدە  الگېرلىــرى  جــازا  يەنــى  مەركەزلىــرى« 
مەركەزلــەردە  بــۇ  پروگراممىــدا  تارقاتتــى.  پروگراممــا 
تەلىــم  ماھــارەت  »كەســپىي  تۇتقۇنــالر  تەربىيەلەنگــەن 
- تەربىيــە مەركەزلىــرى«دە تەربىيەلىنىۋاتقانلىقىدىــن 
تولىمــۇ مەمنــۇن ئىكەنلىكىنــى ۋە كەســىپ ئىگىســى 
بولــۇپ يېتىشــىپ چىققانلىقىنــى ئــۆز ئېغىــزى بىلــەن 
ئېيتىــدۇ.61 خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ الگېــرالر ھەققىــدە 
بېرىلمىگەندىــن  جــاۋاپ  ســوئالالرغا  قىزىقىۋاتقــان 
ســىرت بارلىــق ئەيىبلەشــلەرنى رەت قىلىشــنى مەقســەت 
بولىدىغــان  بىلىۋالغىلــى  ئاســانال  قىلغانلىقىنــى 
مەزكــۇر پروگراممــا كۈتۈلگــەن نەتىجــە ۋە تەســىر پەيــدا 

قىاللمىــدى. 
شــەرقىي  قاتارلىــق  قــازاق  ۋە  ئۇيغــۇر  خىتاينىــڭ 
ۋە  سىياســىتى  زۇلــۇم  قاراتقــان  تۈركىســتانلىقالرغا 
الگېــرالردا ئۇچرىغــان زۇلۇملىرىغــا قارىتــا مۇســۇلمان 
ۋە تــۈرك دۆلەتلىــرى ئەيىبلــەش، تەنقىــد ۋە چارىلەرنــى 
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ئەمــەس ســۈكۈتنى تاللىــدى. ھەتتــا بــەزى مۇســۇلمان ۋە 
تــۈرك دۆلەتلىــرى خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
نۇرغــۇن  بىلــەن  خىتــاي  قوللىــدى.  سىياســەتلىرىنى 
ئــۆز  دۆلەتلــەر  بــۇ  بولغــان  مەنپەئەتلىــرى  ســاھەدە 
ــۇ ئەھــۋال  ــەال بىلــدى.62 ب ــن ئ مەنپەئەتلىرىنــى ھەممىدى
ياكــى  ئەيىبلەشــلەر  قارىتىلغــان  خىتايغــا  دا  ت  د  ب 
تاقىۋېتىــش مەسىلىســىدە ئىككــى خىــل  الگېرالرنــى 

دۆلەتلىــرى  غــەرب  چىقــاردى.  كەلتــۈرۈپ  قاراشــنى 
بىلــەن شــەرق دۆلەتلىــرى ئۇيغــۇر مەسىلىســىدە ئىككــى 
قۇتۇپقــا ئايرىلــدى. خىتاينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
مەســىلىلەرنىڭ  رايوندىكــى  سىياســىتى  زۇلــۇم 
ســىرت،  بولغاندىــن  پايدىســىز  قىلىنىشــىغا  ھــەل 
مەسىلىســىنىڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي   - ئۇيغــۇر 

چىقــاردى.  كەلتــۈرۈپ  خەلقئارالىشىشــىنى 
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تېمىــالر،  ئىســمالر،  ئېلىنغــان  ھۆججەتلەردىــن  رەســمىي  خىتايچــە  ماقالىــدە  ئىزاھــات:   
ھۆججەتلەرنىــڭ ئىســىملىرى ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش ئىبارىلــەر قــوش تىرنــاق ئىچىگــە ئېلىنىــپ 

بويىچــە بېرىلــدى.  ئاتىلىشــى  ئەســلى ماتېرىيالالردىكــى 

رايونــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  مەزمۇنــى:  ئاساســى 
مەدەنىيــەت  بولۇشــى،  پەرقلىــق  خىتايالردىــن  ئاھالىســىنىڭ 
جەھەتتىــن كۈچلــۈك ئاساســقا شــۇنداقال سىياســىي ۋە تارىخــى 
ســەۋەبىدىن،  بولغانلىقــى  ئىگــە  ئۆتمۈشــكە  پــارالق  جەھەتتىــن 
سۇاللىســى  چىــڭ  يەنــى  ھاكىمىيىتــى،  مەركىــزى  خىتــاي 
ئىشــغالىيىتىدىن باشــالپ، بــۇ يەرنــى قانــداق باشــقۇرۇش ئىزچىــل 
كەلگــەن.  بولــۇپ  مەســىلە  بىــر  قاتۇرىدىغــان  بــاش  كــۆپ  ئــۇالر 
»بۆلــۈپ  بىــرى  تەدبىرلەردىــن  ھەققىدىكــى  باشــقۇرۇش  قانــداق 
ئىــدارە قىلىــش« بولــۇپ بــۇ مەســىلە زوزۇڭتــاڭ دەۋرىدىــن باشــالپ 
ئ وخشــىمىغان  ماقالىــدە  بــۇ  مــەن  كەلگــەن.  ئېلىنىــپ  تىلغــا 
تارىخــى دەۋرلــەردە خىتــاي سىياســىيونلىرى تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا 
اليىھەلىرىنــى  باشــقۇرۇش  بۆلــۈپ  ئوخشــىمىغان  چىقىرىلغــان 
شــۇنداقال  كۆرۈنىشــىنى  ئارقــا  تارىخــى  ســەۋەبىنى،  بۇالرنىــڭ  ۋە 
ھەقىقىــي  ئارقىســىدىكى  اليىھەســىنىڭ  باشــقۇرۇش  خىــل  بــۇ 
مۇددىئانــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا تىرىشــىمەن. بــۇ ماقالىــدە يەنــە 
بــۇ خىــل اليىھەگــە قارشــى تۇرغــان ۋە قوللىغــان ئۇيغــۇر دۆلــەت 
ــە ئاساســالنغان  ئەرباپلىرىنىــڭ پوزىتسىيەســى تارىخــى مەنبەلەرگ
مەقســەت  يوشــۇرۇنغان  ئارقىغــا  قويۇلىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا  ھالــدا 
ئ وخشــاش بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ماقالىنىــڭ ئاخىرقــى بۆلۈملىرىدە 
»شــىنجاڭ«  ھېچبولمىغانــدا  ھاكىمىيەتلىرىنىــڭ  خىتــاي 
تەشەببۇســلىرى  ئۇرۇنــۇش  ئۆزگەرتىشــكە  بولســىمۇ  ئىســمىنى 
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ھەققىدە توختىلىدۇ ۋە ئەڭ ئاخىرىدا ھازىرقى ۋەزىيەتنىڭ ۋە پىالننىڭ نېمە ئىكەنلىكى مۇالھىزە قىلىنىدۇ.
ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: شــەرقىي تۈركىســتان، بۆلــۈپ ئىــدارە قىلىــش، شــىنجاڭ، ۋۇجۇڭشــىن، 

ئــۈچ ئەپەنــدى، يولــۋاس. 

Abstract: Ethnic dissimilarity, strong cultural identity and clear historical memory of East 
Turkestani people make the East Turkistan region a “headache” for the Chinese government 
since their occupation by the Manchu Qing Dynasty. They have always set up various plans 
to control the region from that time, “Divide into Several Provinces” was one of them, and 
this strategy has been discussed since the Zuozongtang era. This article outlines the different 
partitioning plans developed by Chinese politicians during different historical periods, as 
well as their reasons, historical backgrounds, and the real motives behind such management 
plans. This article also presents Uyghur politicians’ views who both opposed and supported 
such strategies based on historical sources. Since the underlying motives are similar, the final 
sections of the article analyze why the the Chinese authorities’ attempt to at least change the 
“Xinjiang” name. Lastly, it discusses what the current situation and plan is.

Key words: East Turkistan, Partitioning Strategy, Xinjiang, Wu Zhongshun, Three Elits, 
Yolwas. 

كىرىش 

19 - ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان مانجۇ 
- چىڭ ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغاندىن 
كېيىــن، بــۇ بىپايــان زېمىننــى قانــداق ئىــدارە قىلىــش، 
ئۇنــى قانــداق قىلىــپ ئــۆز ھۆكۈمرانلىقىــدا مۇســتەھكەم 
چىقىــپ  ئوتتۇرىغــا  مەسىلىســى  ســاقالش  مۇقىــم  ۋە 
تاكــى ھازىرغىچــە بــۇ زېمىنغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچــى 
ھەرخىــل ھاكىمىيەتلەرنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم باشــقۇرۇش 
مەســىلە  مۇھىــم  كۈنتەرتىپىدىكــى  سىياســىتى 
ــۈز بەرگــەن  ــۇ رايوندىكــى ئۈزلۈكســىز ي ــدى. ب ــۇپ كەل بول
سىياســىي داۋالغۇشــالر، ئۇيغۇرالرنــى ئاساســىي گــەۋدە 
مۇســتەقىللىق  خەلقلىرىنىــڭ  مۇســۇلمان  قىلغــان 
خىــل  ھــەر  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  كۈرەشــلىرىنى 
ھەرىكەتلىــرى،  نارازىلىــق  ۋە  قارشــىلىق  شــەكىلدىكى 
خىتاي ھاكىمىيەت قاتلىمىدىن ھالقىپ ھەتتا خىتاي 

چــوڭ مىللەتچىلىــك ئىدېئولوگىيەســى ساھەســىنىمۇ 
ئىزچىــل بــاش قاتۇرۇشــقا مەجبــۇر قىلغانىــدى.

خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتىنىــڭ 20 - ئەســىردىكى 
مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىرىگــە تاقابىــل تــۇرۇش ۋە ئۇنــى 
قوللىنىشــى  تەدبىــر   - چــارە  ئۈچــۈن  تۇنجۇقتــۇرۇش 
ئىزچىللىققا ئىگە بولۇپ، ئۇالرنىڭ »شىنجاڭنى ئىدارە 
ئىزدىنىشــلىرى  ھەققىدىكــى  تەدبىرلىــرى  قىلىــش« 
مۇزاكىــرە  داۋاملىــق  تــۇردى.  يېڭىلىنىــپ  داۋاملىــق 
قىلىنغــان ۋە كۈنتەرتىپتىــن قالمىغــان تېمىالرنىــڭ 
بىــرى »شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى كىچىكلىتىــپ، ئۇنــى 
نەچچە ئۆلكىگە پارچىالپ باشــقۇرۇش« ۋە ئۇنىڭ نامىنى 
ئۆزگەرتىــپ، يېڭىدىــن نامالرنــى بېرىــش ھەققىدىكــى 
تەدبىــر اليىھەلىــرى بولــدى. مۇنــداق مۇھاكىمــە 1949 - 

يىلىغىچــە ئىزچىــل داۋامالشــتى.

مۇھاكىمە كۈنتەرتىپىدىن قالمىغان كۆپ ئۆلكىگە پارچىالپ باشقۇرۇش تەشەببۇسى

مىللىــي  تۈركىســتان  شــەرقىي  يىلــى   - ئازادلىــق ئىنقىالبىنىــڭ پارتالپ ۋە مۇســتەقىل شــەرقىي 1944 
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تېزلىكتــە  قۇرۇلــۇپ  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىســتان 
غەلىبىلەرگــە ئېرىشــىپ، شــىمالدىكى ئــۈچ ۋىاليەتنــى 
ئىگىلــەپ، شــىددەت بىلــەن پۈتــۈن ئۆلكــە مىقياســىغا 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  پۈتــۈن  كېڭىيىــپ  قــاراپ 
تاشــلىنىش  پاچاقلىنىــپ  ھاكىمىيىتــى  خىتــاي 
ۋەزىيىتــى شــەكىللەنگەن ئەھــۋال ئاســتىدا، »شــىنجاڭ 
ئۆلكىســىنى پارچىــالپ باشــقۇرۇش« تەشەببۇســى خىتاي 

كۆتۈرۈلــدى.  قاتلىمىــدا  ھۆكۈمىتــى  مەركىزىــي 
1945 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى خىتاينىــڭ 
»شــىنجاڭ ئۆلكىســى« رەئىســى ۋۇ جۇڭشــىن )1884 - 
1959( »شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى تــۆت ئۆلكىگــە ئايرىش« 
ۋۇ  يوللىــدى.  جيېشــىغا  جــاڭ  تــۈزۈپ،  اليىھەســىنى 
ئۆلكىســىنى  »شــىنجاڭ  پىالنــى  بــۇ  جۇڭشــىننىڭ 
قايتىدىــن ئايرىــش تەشەببۇســى« دەپ ئاتالغانىــدى. ۋۇ 
جۇڭشــىن ئۆزىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى مۇنــداق تۆت 
بولغــان  تەشەببۇســىغا ســەۋەب  بۆلۈۋېتىــش  ئۆلكىگــە 

ئامىلالرنــى ئــۈچ نۇقتىغــا يىغىنچاقلىغــان. ئــۇ:
 بىرىنچىدىــن، شــەرقىي تۈركىســتان، يەنــى خىتايــالر 
ئاتىغــان »شــىنجاڭ ئۆلكىســى« نىــڭ يــەر مەيدانىنىــڭ 
ئىنتايىــن چوڭلۇقــى ۋە خىتــاي بويىچە بىرىنچــى ئورۇندا 
ــۆت  ــا »ســىچۈەن ئۆلكىســىنىڭ ت ــى، ھەتت تۇرىدىغانلىق
ھەسسىســى، جېجياڭ ئۆلكىســىنىڭ 16 ھەسسىســىگە 
تــەڭ ئىكەنلىكــى«، »مىللــەت تەركىبىنىــڭ مۇرەككــەپ 
مەملىكەتلــەر  قوشــنا  جەھەتتىــن  تاشــقى  بولۇشــى، 
بىلــەن چېگرالىنىشــى، بىــر ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 
ئىمكانلىرىنىــڭ چەكلىــك بولۇشــى ســەۋەبىدىن قىيىــن 
ۋەزىيەتكە تاقابىل تۇرۇش ۋە كۆرۈنۈشتىكى ئەمىنلىكنى 

ســاقالش ھېــچ ئاســانغا چۈشــمەيدىغانلىقى«1؛
ئۆلكىســىنىڭ  »شــىنجاڭ  ئىككىنچىدىــن،   
جايالشــقانلىقى،  يىراققــا  مەركىزىدىــن  مەملىكــەت 
قاتنــاش يوللىرىنىــڭ قاالقلىقــى، ئىچكىرىدىــن پەقــەت 
خېشــى كارىــدورى ئارقىلىق شىڭشىڭشــىيا )ئــارا يۇلتۇز( 
بارغىلــى  ئارقىلىــق  لىنىيــە  بىــرال  ئۆتىدىغــان  دىــن 
جيۇچۈەننىــڭ  بىلــەن  »قۇمــۇل  بولىدىغانلىقــى«، 
شــاالڭ  ئــادەم  كىلومېتىرلىــق   650 ئارىســىنىڭ 
ــى  چــۆل«، »تەبىئىــي توســۇق« ئىكەنلىكــى قاتارلىقالرن

كۆرســەتكەن2. 

ۋە  مۇداپىئەســى  »دۆلــەت  ئــۇ:  ئۈچىنچىدىــن، 
بــەدەل  قانــداق  ھــەر  چوقــۇم  ئۈچــۈن  بىخەتەرلىــك 
بۆلــۈش  »شــىنجاڭنى  قەتئىينــەزەر«  تۆلەشــتىن 
جۇڭشــىن:»بۈگۈنكى  ۋۇ  قارىغــان.  دەپ  كېــرەك«3 
ۋەزىيەتنــى نەزەرگــە ئالغاندىمــۇ بــۇ پىكىــر يەنىــال توغــرا«4 
ــەت شــەرقىي  ــان ۋەزىي ــۇ دېمەكچــى بولغ ــدۇ. ئ دەپ ئېيتى
شــىددەت  كۈرىشــىنىڭ  مۇســتەقىللىق  تۈركىســتان 

ئىــدى. كېڭىيىشــى  بىلــەن 
ۋۇ جۇڭشــىن يەنــە زو زوڭتــاڭ 1878 - يىلــى شــەرقىي 
تۈركىســتاننى ئىشــغال قىلغاندىــن تارتىــپ، بــۇ رايوننــى 
ئىككــى ئۆلكىگــە ئايرىپ باشــقۇرۇش ئويىــدا بولغانلىقى، 
ئىككــى  ئاخىرىدىمــۇ  سۇاللىســىنىڭ  چىــڭ  ھەتتــا 
ئۆلكىگــە بۆلــۈش پىكىــرى بولغانلىقــى ۋە »شــىنجاڭنى 
ئىزچىــل  نىــڭ  تەشەببۇســلىرى«  باشــقۇرۇش  بۆلــۈپ 
كۆرســىتىپ،  قىلىــپ  مىســال  داۋامالشــقانلىقىنى 
جەھەتتىنمــۇ  تارىخىــي  تەشەببۇســىنى  بــۇ  ئۆزىنىــڭ 

تىرىشــقان. دەلىللەشــكە 
ئــۇ ئەنــە شــۇ نۇقتىالردىــن چىقىــش قىلىــپ، شــەرقىي 
ئوتتۇرىغــا  ئايرىشــنى  ئۆلكىگــە  تــۆت  تۈركىســتاننى 
ــداق  ــى مۇن ــڭ ئەھۋال ــۆت ئۆلكىنى ــۇ ت ــۇپ، ب ــان بول قويغ

كۆرســىتىلگەن:
بىرىنچــى، شــەنبېي )山北يەنــى شــىمالىي تەڭرىتــاغ( 
باشــقۇرۇلىدۇ.  دىــن  )دىخــۇا(  ئۈرۈمچــى  ئۆلكىســى5: 
ھازىرقــى ئىلــى، تارباغاتــاي، ئالتــاي ۋە دىخۇادىــن ئىبــارەت 
ــي مەھكىمىســىنى  ــون قوغــداش مەمۇرى ــۆت چېگــرا راي ت

ــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئ
جەنۇبىــي  يەنــى   山南( شــەننەن  ئىككىنچــى، 
تەڭرىتــاغ( ئۆلكىســى: كۇچادىــن باشــقۇرۇلىدۇ. ھازىرقــى 
ئاقســۇ ۋە قاراشــەھەردىن ئىبــارەت ئىككــى چېگــرا رايــون 
قوغــداش مەمۇرىــي مەھكىمىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

ئۆلكىســى:  )قاراقــۇرۇم(  كۇئىنلــۇن  ئۈچىنچــى، 
يەكــەن،  قەشــقەر،  ھازىرقــى  باشــقۇرۇلىدۇ.  يەكەندىــن 
ــي  ــون قوغــداش مەمۇرى ــۈچ چېگــرا راي ــەن قاتارلىــق ئ خوت

ئالىــدۇ. ئىچىگــە  ئــۆز  مەھكىمىســىنى 
تۆتىنچى، ئەنشــى ئۆلكىسى: ئەنشــىدىن باشقۇرۇلىدۇ. 
ھازىرقــى قۇمــۇل ۋە جيۇچــۈەن قاتارلىــق ئىككــى چېگــرا 
ئېچىنــا  ۋە  مەھكىمىســى  مەمۇرىــي  قوغــداش  رايــون 
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ــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ6. ئايمىقىنــى ئ
بىلەنــال  بۆلــۈش  ئۆلكىگــە  تــۆت  جۇڭشــىن  ۋۇ 
قالماســتىن يەنــە كەلگۈســىدە »ئىلى، ئالتــاي، تارباغاتاي 
دىخۇادىــن  رايوننىــڭ ھېچقايسىســىنى  ئــۈچ  قاتارلىــق 
يــار  ئايرىغىلــى بولمايــدۇ. شــۇڭا، كېيىنچــە شــارائىت 
بەرگــەن چاغــدا يەنــە بىــر ئۆلكىنــى قوشــۇش مۇمكىــن« 
7دەپ قارايــدۇ. يەنــى ئۇ كەلگۈســىدە، شــەرقىي تۈركىســتان 

جۇمھۇرىيىتى تەۋەسى بولغان ئىلى، تارباغاتاي ۋە ئالتاي 
ۋىاليەتلىرىنــى بىرلەشــتۈرۈپ ئايرىــم بىــر ئۆلكــە قىلىپ، 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  يەنــى  »شــىنجاڭ«نى،  پۈتــۈن 

ــدۇ. ــۇ قويى ــۈش پىكرىنىم ــەش ئۆلكىگــە بۆل ب
ئــۇ، ھەربىــي جەھەتتىــن گەنســۇ، نىڭشــىيا، چىڭخەي 
ۋە شــىنجاڭ قاتارلىــق تــۆت ئۆلكىگــە، ئەگــەر شــىنجاڭنى 
بۆلــۈش ئەمەلگــە ئاشســا، يەتتــە ئۆلكىگــە بىــر تۇتــاش 
رايــون  ھەربىــي  ئورتــاق  ۋە  قىلىشــنى  قوماندانلىــق 

قۇرۇشــنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ8.
ــۇ ئىلگىــرى  ــە ئ ــۇ اليىھەســى يەن ۋۇ جۇڭشــىننىڭ ب
ئوتتۇرىغــا قويغــان بــۇ رايونغــا زور ســاندىكى خىتــاي 
مۇددىئاســى  ئورۇنالشــتۇرۇش  يۆتكــەپ  ئاھالىســىنى 
ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  كەتكــەن  بىرلىشــىپ  بىلەنمــۇ 
قارىشــىچە، مۇنــداق تــۆت - بــەش ئۆلكىگــە بۆلگەنــدە 
ئاھالىلىرىنــى  ھــەم خىتــاي  قواليلىــق  باشقۇرۇشــقا 
كۆچــۈرۈپ چىقىــپ ئورۇنالشــتۇرۇش مۇمكىــن بولىــدۇ. 
قويغانــدا  ئوتتۇرىغــا  تەدبىرلەرنــى  بــۇ  ئەلۋەتتــە،  ئــۇ 
خىتاينىــڭ دۆلــەت مۇداپىئەســى، بــۇ رايونالرنــى ئەبەدىــي 
ئــۆز قولىــدا ســاقالپ قېلىش ئۈچۈن مۇقىم باشــقۇرۇش 
قاتارلىــق خىتــاي چــوڭ مىللەتچىلىــك ئىدىيەســىنى 
چىقىــش نۇقتىســى قىلغــان. ئــۇ يەرلىــك خەلقلەرگــە، 
مۇھىمــى ئۇيغۇرالرغــا يۈكســەك مىللىــي مۇختارىيــەت 
بېرىشــكە قارشــى ئىــدى . جۈملىدىــن ئــۇ، مەســئۇد 
ســەبىرى، ئەيســا ئالىپتېكىــن ۋە مۇھەممــەد ئىمىــن 
بۇغــرا قاتارلىــق ئــۈچ ئەپەندىنىــڭ خىتــاي مەركىزىــي 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ســۇنغان  ھۆكۈمىتىگــە 
يۈكســەك مۇختارىيــەت بېرىــش تەلــەپ اليىھەســىگە، 
شــۇنىڭدەك مەزكــۇر ئــۈچ ئەپەندىنىــڭ جــاڭ جىجــۇڭ 
تەرىپىدىــن شــەرقىي تۈركىســتانغا ئېلىــپ چىقىلىــپ، 
ــۆز پائالىيەتلىرىنــى ئېلىــپ بېرىشــىغىمۇ  ــدا ئ ــۇ جاي ب

قارشــى تۇرغۇچــى ئىــدى9. 
گومىنــداڭ مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى، بولۇپمــۇ جيــاڭ 
جيېشــى ۋۇ جۇڭشــىننىڭ بــۇ اليىھەســىگە ناھايىتــى 
ئېتىبــار بەرگــەن بولۇپ، جياڭ جيېشــى جــاڭ جىجوڭنى 
ئۈرۈمچىگــە ســۆھبەتكە ئەۋەتكەنــدە بــۇ اليىھىنى ئەمەلگە 
ئاشۇرۇشــقا بوالمدۇ يوق قاراپ چىقىشــقا ئورۇنالشــتۇرىدۇ. 
لېكىن، 1945 - يىلى 10 - ئاينىڭ17 - كۈنى شــەرقىي 
ســۆھبەت  تــەرەپ  خىتــاي  بىلــەن  تــەرەپ  تۈركىســتان 
پىالننــى  جيېشــىبۇ  جيــاڭ  ئۈچــۈن،  باشــلىغانلىقى 
ۋاقتىنچــە قالــدۇرۇپ قويۇشــنى قــارار قىلــدى10. جــاڭ 
جىجوڭمــۇ »شــىنجاڭنى كىچىكلىتىــش، ئۆلكىلەرگــە 
بۆلۈۋېتىــپ باشــقۇرۇش« تەدبىرىنــى قوللىغــان بولــۇپ، 
ــى پارچىــالپ  ــۇ اليىھەســىنى، يەن ــۇ، ۋۇ جۇڭشــىننىڭ ب ئ
باشــقۇرۇش ئىدىيەســىنى قوللىغــان بولســىمۇ ئەممــا 
1945 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى، يەنــى شــەرقىي 
تۈركىســتان تــەرەپ بىلــەن بولغــان بىرىنچــى قېتىملىــق 
ســۆھبەت ئۇچرىشىشــى ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، جياڭ 
جيېشــىغا تېلېگراممــا بېرىــپ، بۇ اليىھەنــى ۋەزىيەتنىڭ 
تەرەققىياتىغــا قــاراپ ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش، ئەممــا ھازىرچە 
بۇنىڭغــا كىرىشمەســلىك ، »غۇلجــا ئىســيانى بىــر تــەرەپ 
قىلىنغاندىــن كېيــن باشــالش« تەكلىپىنــى بــەردى 11. 
بۆلــۈش  نــى  »شــىنجاڭ«  جىجــۇڭ  جــاڭ  ۋەھالەنكــى، 
توغــرا كەلســە ئىككــى ئۆلكىگــە ئايرىشــنى تەشــەببۇس 

قىالتتــى.
اليىھەســى  جۇڭشــىننىڭ  ۋۇ  يەنــە  باشــقا  بۇالردىــن 
ۋە  قىزىقىــش  كــۆپ  ھۆكۈمىتىــدە  مەركىزىــي  خىتــاي 
غۇلغــۇال قوزغىغــان بولــۇپ، ئالىــي دەرىجىلىــك خىتــاي 
قاراشــلىرىنى  ئــۆز  تۇشــتىن  تۇشــمۇ  ئەمەلدارلىــرى 
ئوتتۇرىغــا قويۇشــتى. خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتىدىــن 
بۇنىڭغــا ئوخشــاش »شــىنجاڭنى پارچىــالپ باشــقۇرۇش« 
تەكلىپلــەر  ۋە  ئىنكاســالر  ھەققىدىكــى  تەكلىپلىــرى 
 - ھەربىــي  ھەتتــا خىتــاي  تــۇردى.  داۋاملىــق چىقىــپ 
سىياسىي رەھبەرلىرىدىن سۇڭ زىۋېن )- 1894 1971(، 
چېن چېڭ )1897 - 1965(، گۇ جىچاۋ )1998 - 1902( 
ــان قىلىــپ،  ۋە باشــقىالرمۇ تۇشــمۇ تۇشــتىن پىكىــر باي
ۋۇ جۇڭشــىننىڭ بۇنــداق تۆتكــە بۆلــۈش اليىھەســىنى 
زىيانلىــق ئىكەنلىكــى، شــۇڭا  ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنىڭ 
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ئۇنــى توختىتىــپ قويۇشــنى بىلدۈرۈشــتى. مەســىلەن، 
خىتــاي ئارمىيەســى بــاش شــتاب باشــلىقى چېــن چېــڭ 
1945 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى جيــاڭ جيېشــىغا 
تېلېگراممــا يولــالپ، ئۆزىنىڭ پوزىتسىيەســى شــۇنىڭدەك 
8 - ئــۇرۇش رايونىنىــڭ مۇئاۋىــن قوماندانــى گۇ جىچاۋنىڭ 
پىكرىنــى يەتكۈزگــەن. گــۇ جىچــاۋ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيــەت 
بۆلــۈش  ئۆلكىگــە  تــۆت  جۇڭشــىننىڭ  ۋۇ  شــارائىتىدا 
بۆلــۈش  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئومۇمــەن  اليىھەســى، 
بولمايدىغانلىقــى«، چۈنكــى  چارىســىنى »قوللىنىشــقا 
بۇنىــڭ ئىقتىســادىي شــارائىت، ھەربىــي ئورۇنالشــتۇرۇش 
ۋە قوماندانلىــق، ھەربىــي تەمىنــات ، سىياســەت قاتارلىــق 
قىسقىســى  ئىكەنلىكىنــى،  پايدىســىز  تەرەپتىــن  تــۆت 
كــۆپ  مۇنــداق  شــارائىتنىڭ  ئىقتىســادىي  ھازىرقــى 
بەرمەيدىغانلىقــى،  ئىمكانىيــەت  بۆلۈشــكە  ئۆلكىگــە 
مۇنــداق كــۆپ ئۆلكىگــە بۆلگەنــدە ھەربىــي قوشــۇنالرنى 
تېخىمــۇ كۆپەيتىــش ۋە ھەربىــي تەمىناتنــى ھەسســىلەپ 
قاتارلىقالرنــى  كېلىدىغانلىقــى  توغــرا  ئاشۇرۇشــقا 

كۆرســەتكەن12.
جيــاڭ  ئايــالردا   -  9 يىلــى   -  1945 جىچــاۋ  گــۇ 
شــەرقىي  ئەۋەتىلىــپ،  ئۈرۈمچىگــە  جيېشــىتەرىپىدىن 
تاقابىــل  ھۇجۇملىرىغــا  ئارمىيەســىنىڭ  تۈركىســتان 
ئالدىنقــى  مانــاس  ئــۇ،  قىلىنغــان.  مەســئۇل  تۇرۇشــقا 
قــۇرۇپ،  لىنىيەســى  مۇداپىئــە  ئۈرۈمچــى  ۋە  ســېپى 
مۇداپىئــە  قارشــى  ئارمىيەســىگە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
لىنىيەلىرىنــى ھاســىل قىلىــپ، بىــر قاتــار چارىلەرنــى 

.13 قولالنغانىــدى
دەرىجىلىــك  ئالىــي  جيېشــىنىڭ  جيــاڭ  ھەتتــا 
مەسلىھەتچىســى تــاڭ ســۇڭ 1945 - يىلــى 10 - ئايــدا 
مەسىلىســى  تۈركىســتان  شــەرقىي  جيېشــىغا  جيــاڭ 

»شــىنجاڭ  بىلدۈرگەنــدە  پىكىرىنــى  ھەققىدىكــى 
شــىنجاڭنىڭ  يەنــى  كىچىكلىتىــش،  ئۆلكىســىنى 
يېــرى كــەڭ، قاتنىشــى قــاالق، مەركەزنىــڭ باشقۇرۇشــىغا 
كۆپلىگــەن قواليســىزلىقالرنى پەيــدا قىلغانلىقــى ئۈچــۈن 
ئۇنــى ئالتــە ئۆلكىگــە ئايرىــپ باشــقۇرۇش« نــى ئوتتۇرىغــا 
قويغــان. بىــراق، ئــۇ بــۇ ئالتــە ئۆلكىنــى باشــقۇرىدىغان 
بىــر ئالىــي دەرىجىلىــك باشــلىق تەســىس قىلىــپ ئۇنىــڭ 
قىلىشــى  ئىــدارە  ئۆلكىنــى  ئالتــە  تــۇرۇپ  ئۈرۈمچىــدە 
الزىملىقىنــى ئېيتقــان. تــاڭ ســۇڭنىڭ بــۇ تەشەببۇســىمۇ 

ئېرىشــكەن. قىزىقىشــىغا  جيېشــىنىڭ  جيــاڭ 
گومىنــداڭ رەھبەرلىــك قاتلىمىــدا ۋۇ جۇڭشــىننىڭ 
ــۆت ئۆلكىگــە بۆلــۈپ باشــقۇرۇش تەشەببۇســىغا  مەزكــۇر ت
»شــىنجاڭنى  بەزىلىــرى  چىققانالرنىــڭ  قارشــى 
ئۆلكىلەرگــە بۆلــۈش« نىــڭ ئىقتىســادىي شــەرت شــارائىتى 
ــق ئەمەســلىكىنى،  ــن مۇۋاپى ــۇس جەھەتتى ــى، نوپ يوقلۇق
يەنــە بــەزى خىتايــالر بــۇ رايوننــى كــۆپ ئۆلكىگــە بۆلگەنــدە، 
كۈچىنىــڭ  بېرىــش  بۇيــرۇق  جايدىكــى  بــۇ  مەركەزنىــڭ 
ئاجىزاليدىغانلىقــى، ھەتتــا بۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشــى 
مۇمكىنلىكــى قاتارلىقالرنــى كۆرسىتىشــكەن، يەنــە بــەزى 
خىتايــالر بولســا مۇنــداق قىلغانــدا يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ 
زور  تېخىمــۇ  ئۇچــراپ،  قارشــىلىقىغا  ۋە  غەزىپــى 
قااليمىقانچىلىقــالر كېلىــپ چىقىدىغانلىقىنــى دەلىــل 

كۆرســەتكەن.
يەنــە بەزىلــەر شــەرقىي تۈركىســتاننى كــۆپ ئۆلكىگــە 
ۋە  تارقاقالشــتۇرۇۋېتىدۇ  كۈچلەرنــى  يەرلىــك  بۆلگەنــدە 
يەرلىــك تەرەققىياتقــا توســقۇنلۇق قىلىــدۇ دەپ قارىغــان. 
قوماندانلىــق  ۋە  باشــقۇرۇش  مەركەزنىــڭ  كۆپىنچىســى 
كۈچىنــى ئاجىزالشــتۇرۇۋېتىدۇ دېگــەن پىكىــردە بولغــان.

خىتايدىكى »شىنجاڭنى بۆلۈپ ئىدارە قىلىش« تەشەببۇسلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى   
سەۋەب - ئارقا كۆرۈنۈش

خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى»بۆلۈپ ئىــدارە 
قىلىــش« نۇقتىئىنەزىــرى ۋە بۇنىــڭ رەســمىي پىــالن 
دەرىجىســىدە ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ، مەركىزىــي ھۆكۈمــەت 
دەرىجىســىگىچە  قىلىنىــش  مۇزاكىــرە  تەرىپىدىــن 

يېتىشــىنىڭ روشــەن سىياســىي ئارقــا كۆرۈنۈشــى ۋە 

ســەۋەب - ئامىللىــرى بــار. بۇنــى ئاساســلىقى ئۈچ ســەۋەب 

- ئامىلغــا باغــالش مۇمكىــن. 



202135 - يىلى 2 - سان

قىلىــش«  ئىــدارە  »بۆلــۈپ  بۇنــداق  بىرىنچىســى، 
ئاغدۇرۇلــۇپ،  ئىمپېرىيەســى  مانجــۇ  يىلــى   -  1912
خىتــاي مىللەتچىلىرىنىــڭ »خىتــاي جۇمھۇرىيىتــى« 
قۇرۇلــۇپ، ئــۇزۇن ئۆتمــەي ھەرقايســى جايــالردا بۆلۈنــۈش 
ۋە مەركەزگە بويسۇنماســلىق ۋەزىيىتى شەكىللىنىشى 
ــڭ ئىمپېرىيەســى  ــى مانجــۇ - چى ــەن 1884 - يىل بىل
ــن تەســىس قىلىنغــان »يېڭــى ئىگىلىگــەن  تەرىپىدى
زېمىــن«، »يېڭــى چېگــرا مەنىســى«دىكى »شــىنجاڭ« 
ئۆلكىســىدىمۇ، خىتــاي مىلىتارىســتىنىڭ مەركەزگــە 
داۋاملىشىشــى  ۋەزىيىتىنىــڭ  بېقىنمايدىغــان 

جەريانىــدا ئوتتۇرىغــا چىققانىــدى.
قىلغــان  ئاســاس  ئۇيغۇرالرنــى  ئىككىنچــى، 
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ 1930 - ۋە 1940 - يىلالردىكــى 
ئىككــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  كۈرەشــلىرى  مۇســتەقىللىق 
قېتىــم ئــۆز مۇســتەقىللىقىنى جــاكارالپ ئايرىــم دۆلــەت 
قۇرۇشــىدىن كېلىــپ چىققــان، خىتــاي ھاكىمىيىتــى 
ــر بولغــان »شــىنجاڭ مەسىلىســى« نىــڭ  ئۈچــۈن ئېغى

قىلىشــى. پەيــدا  ئاغرىقــى  بــاش 
پەيــدا  دەۋرىــدە  جۇمھۇرىيىتــى  خىتــاي  ئۈچىنچــى، 
ــى  بولغــان مەنچىــڭ دەۋرىدىكــى ۋە جۇڭخــۇا مىنگــو، يەن
يەنــە  ئۆلكىلەرنــى  دەۋرىدىكــى  جۇمھۇرىيىتــى  خىتــاي 
ئۆلكىلەرنىــڭ  يەنــى  بېكىتىــش،  ئايرىــپ  قايتىدىــن 
ســانىنى كۆپەيتىــش ياكــى قىســقارتىش نۇقتىئىنەزىــرى 

ھــەم ئۇرۇنــۇش بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. 
خىتــاي  ئامىلــالر  ئاساســلىق  مۇشــۇنداق  مانــا   
قاتلىمىــدا  ھاكىمىيىتــى  ۋە  سىياســىيونلىرى 
ئاتىشــى  ئۇالرنىــڭ  يەنــى  تۈركىســتاننى،  شــەرقىي 
ــى نەچچــە ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش  بويىچــە »شــىنجاڭ« ن

چىقارغانىــدى. ئوتتۇرىغــا  پىكىرلىرىنــى 
 مەنچىــڭ ھۆكۈمىتــى »شــىنجاڭ«، يەنــى، »يېڭــى 
چېگــرا«، »يېڭــى زېمىــن« دەپ ئاتــاپ، ئۆلكــە تۈزۈمــى 
ئورناتقــان شــەرقىي تۈركىســتاننى، يەنــى »شــىنجاڭ« 
ئۆلكىســىنى پارچىــالش پىكىرلىــرى تۇنجــى قېتىــم 19 
- ئەســىرنىڭ 80 - يىللىرىــدا زو زوڭتــاڭ قاتارلىقــالر 
ئۆلكىنــى  بــۇ  ئــۇالر  چىققــان.  ئوتتۇرىغــا  تەرىپىدىــن 
 -  19 قىلغــان.  تەشــەببۇس  بۆلۈشــنى  ئىككىگــە 
ئوتتۇرىغــا  يەنــە  تەشــەببۇس  بــۇ  ئاخىرىــدا  ئەســىرنىڭ 

ئىككــى  شــىنجاڭنى  ۋاقىتتــا  بــۇ  بولــۇپ،  چىققــان 
ئۆلكىگە بۆلۈپ، تەڭرىتاغلىرىنىڭ شــىمالىنى شــەنبېي 
تەڭرىتاغلىرىنىــڭ  ئۆلكىســى،  تەڭرىتــاغ(  )شــىمالىي 
جەنۇبىدىكــى قىســمىنى شــەننەن )جەنۇبىــي تەڭرىتــاغ( 
ئۆلكىســى قىلىــش، ھەربىــر ئۆلكىگــە بىردىــن »ســەييارە 
ســىالۋچى«14 تەيىنلــەش، ئۇالردىــن بىــرى ئۈرۈمچىنــى، 
شــۇنداقال  باشــقۇرۇش،  ئاقســۇنى  بولســا  بىــرى  يەنــە 
قىلىــپ  تەســىس  ۋالىــي  بىردىــن  ئۆلكىگــە  ھەربىــر 
ھەربىــي ئىشــالرنى باشقۇرۇشــنى تەشــەببۇس قىلغــان15. 
تەكلىپلــەر  خىلدىكــى  بــۇ  يەنــە  كېيىــن  شــۇنىڭدىن 

چۈشــۈپ، تــاالش - تارتىشــالر بولــۇپ تۇرغــان. 
20 - ئەســىردە خىتــاي مىللەتچىلىرى ھاكىمىيەتنى 
ئىگىلەپ، خىتاي مىللىتىنىڭ مىللىي ھۆكۈمرانلىقى، 
يەنــى خىتــاي جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن، يەنــى 
1913 - 1939 - يىللىرى ئارىســىدا بۇ تەشەببۇســالر يەنە 
ــل تەشەببۇســنىڭ  ــۇ خى ــۇ دەۋردە ب ــى. ب ــا چىقت ئوتتۇرىغ
ئوتتۇرىغــا چىقىــش ســەۋەبى ۋۇ جۇڭشــىن ۋاقتىدىكــى 
ئوتتۇرىغــا چىقىــش ســەۋەبىدىن بىــر ئــاز پەرقلىــق بولۇپ، 
بــۇ بىــر تەرەپتىــن يــاڭ زېڭشــىن )1867 - 1928(، جىــن 
 -  1887( شىســەي  شــېڭ   ،)1941  -  1883( شــۇرېن 
جۇمھۇرىيىتــى  خىتــاي  نامــدا  قاتارلىقالرنىــڭ   )1970
كۆرۈنســىمۇ،  بويســۇنغاندەك  ھۆكۈمىتىگــە  مەركىزىــي 
ئالدىغــا  ئــۆز  بويسۇنماســتىن  مەركەزگــە  ئەمەلىيەتتــە 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  جۇمھۇرىيىتــى  خىتــاي  باشــقۇرۇپ16، 
ئورنىتالماســلىقى  ھۆكۈمرانلىــق  ئەمەلىــي  جايــدا  بــۇ 
ــل 1931  ــر ئامى ــە بى ــەن مۇناســىۋەتلىك بولســا، يەن بىل
ــۈن ئۆلكــە مىقياســىدا مىللىــي  ــن باشــالپ پۈت - يىلىدى
مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىــرى پارتــالپ، 1933 - يىلىغــا 
ئىســالم  تۈركىســتان  شــەرقىي  قەشــقەردە  كەلگەنــدە 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ قۇرۇلــۇپ، خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىن 
قۇتۇلغانلىقىنىڭ جاكارلىنىشــى، شــەرقىي تۈركىســتان 
مىقياســىدا شــېڭ شىســەي باشــچىلىقىدىكى خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاجىزلىشىشــى ۋە قەشــقەرنى مەركــەز 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  ئايرىــم  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىــپ، 

شەكىللىنىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئىــدى.
ئۆلكىگــە  بىرقانچــە  تۈركىســتاننى  شــەرقىي   
پارچىــالپ باشــقۇرۇش نۇقتىنــەزەرى ئالــدى بىلــەن خىتاي 
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ئوتتۇرىغــا  ئارىســىدا  نەزەرىيەچىلــەر  ۋە  سىياســىيون 
چىققــان بولــۇپ، بــۇ خىــل كــۆز قاراشــالرنى ئوتتۇرىغــا 
قويغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ »شــىنجاڭنى پارچىلىۋېتىش« 
نەزەرىيەســىنى چــوڭ جەھەتتىــن بىــر قانچــە نۇقتىدىــن 
قــەدەر  بــۇ  ئــۇالر  بىرىنچىدىــن،  چۈشــەندۈردى:  ئاقــالپ 
چــوڭ زېمىنغــا ئىگــە شــەرقىي تۈركىســتاننى بىرقانچــە 
دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي  باشقۇرۇشــنى  بۆلــۈپ  ئۆلكىگــە 
دەپ  پايدىلىــق،  بىخەتەرلىكىگــە  دۆلــەت  ۋە  بىرلىكــى 

قارىغــان. 
مەســىلەن، 1933 - يىلى پۈتۈن شــەرقىي تۈركىستاندا 
شــەرقىي  يالقۇنــالپ،  ئىنقىالبــى  مۇســتەقىللىق 
تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلــۇپ، ســابىت 
دامولــالم بــاش مىنىســتىر بولــۇپ، ئۈرۈمچــى قاتارلىــق 
جايالردىــن باشــقا رايونــالردا خىتاي مىلىتارىســتلىرىنىڭ 
ئاتاقلىــق  خىتاينىــڭ  يوقىتىلغانــدا17،  ھاكىمىيىتــى 
نوبېــل  ھىندىســتاننىڭ  يىلــى   -  1928 ئالىمــى، 
تەكلىپــى  تاگورنىــڭ  ســاھىبى  مۇكاپاتــى  ئەدەبىيــات 
ئۇنىۋېرســىتېتتا  خەلقئــارا  ھىندىســتاندىكى  بىلــەن 
ئوقۇتقۇچىلىق ۋە باشــالمچىلىق ۋەزىپىلىرىنى ئۆتىگەن 
دېگەنــدەك  شــۈەنزاڭى«  زاماننىــڭ  »ھازىرقــى  ھەمــدە 
 - 1898( 谭云山 نامالرغــا ســازاۋەر بولغــان تــەن يۈنشــەن
1983( ئــەڭ دەســلەپكى »شــىنجاڭنى كــۆپ ئۆلكىلەرگــە 
بۆلــۈپ ئىــدارە قىلىــش« تەشەببۇســچىلىرىدىن بولــۇپ، 
ئــۇ 1933 - يىلىــال »شــىنجاڭنىڭ يېــرى كــەڭ، بۇنــداق 
دەرىجىلىــك  ئۆلكــە  بىــرال  پەقــەت  زېمىنــدا  بىپايــان 
بۇنــى  مەركەزنىــڭ  قىلىنغــان.  تەســىس  ئــورگان 
ــۇ دۆلەتنىــڭ  ــۇپ، ب باشقۇرۇشــى ناھايىتــى چەكلىــك بول
پەقــەت  پايدىســىز،  ناھايىتــى  باشقۇرۇشــىغا  مەمۇرىــي 
ئۆلكىلەرگــە پارچىالشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرغاندىال دۆلــەت 
ھاكىمىيىتىنىــڭ بىرلىكــى ۋە دۆلەتنىــڭ بىخەتەرلىكى 
ئۈچــۈن پايدىلىــق«18 دېگەن تەكلىپنــى ئوتتۇرىغا قويدى.
 1934 - يىلــى تونۇلغــان خىتــاي تارىخچىلىرىدىــن 
»شــىنجاڭنى  بولســا   夏益赞 يىــزەن  شــا  بىــرى 
ئازســانلىق  شــىنجاڭدىكى  باشــقۇرغاندا،  پارچىــالپ 
رايونــى  سىياســىي  جۇڭگــو  پۈتــۈن  مىللەتلەرنــى 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  دۆلــەت  كىرگــۈزۈپ،  دائىرىســىگە 
بىرلىكىنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرغىلى بولىــدۇ، بــۇ دۆلــەت 

مۇداپىئــە قۇرۇلۇشــىنى ئىلگىــرى سۈرۈشــكە پايدىلىــق 
ۋە شــىنجاڭنى جۇڭگونىــڭ چېگرالىرىدىكــى ئاساســلىق 
توســۇققا ئايالنــدۇرۇپ، تاشــقى كۈچلــەر بىلــەن توقۇنــۇش 
قىلىشــىنى  ئــادا  ۋەزىپىســىنى  بولــۇش  نۇقتىســى 

تەكىتلىــدى. دەپ  ســۈرىدۇ«19  ئىلگىــرى 
 )? - 1878 许同莘( 1943 - يىلــى شــۈ توڭشــىن 
ئىســىملىك سىياســىيون »شــەرق ژۇرنىلــى« دا ماقالــە 
چېگراســى  ۋە  يېــرى  قىلىپ:»شــىنجاڭنىڭ  ئېــالن 
كــەڭ، كونتــرول قىلىــش قىيىــن، ئۇنــى تــاغ - دەريــاالر 
باشــقۇرۇش،  بۆلــۈپ  رايونالرغــا  بويىچــە  جايلىشىشــى 
ئۆلكىســى  كۇئېنلــۇن  جەنۇبىنــى  تېغىنىــڭ  تەڭــرى 
قىلىــش«20 دېگــەن پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. دۇ جيــۇ 
杜久 ئىســىملىك سىياســىيون ئۆزىنىــڭ »خىتاينىــڭ 

كىتابىدا:»پۈتــۈن  ناملىــق  مەسىلىســى«  چېگرالىــرى 
ئۆلكــە ئىككــى ئوخشــاش بولمىغــان تەبىئىــي رايونغــا 
نۇقتىســىدىن  بىرلىكــى  دۆلەتنىــڭ  ئايرىلغــان.. 
ئايرىــش  ئۆلكىگــە  قانچــە  بىــر  شــىنجاڭنى  ئالغانــدا 
مەركىزىــي ھۆكۈمەتنىــڭ شــىنجاڭنى ئىــدارە قىلىشــىغا 

قويغــان. ئوتتۇرىغــا  دەپ  پايدىلىــق«21 
سىياســىيونالر  تۈركــۈم  بىــر  يەنــە  ئىككىنچىدىــن، 
بۆلــۈپ  ئۆلكىگــە  قانچــە  بىــر  تۈركىســتاننى  شــەرقىي 
باشــقۇرۇش دۆلەتنىــڭ سىياســىي ئىســالھات قىلىــپ، 
بــۇ رايوننىــڭ يەرلىــك دېموكراتىــك تەرەققىياتــى ئۈچــۈن 
郑 پايدىلىــق دەپ قارىــدى. مەســىلەن. جېــڭ باۋشــەن

تۈركىســتاندا  شــەرقىي   刘熙 كاڭ  ليــۇ  ۋە   宝善

ۋاڭالر  »يەرلىــك  قالغــان  ئېشــىپ  دەۋرىدىــن  مانجــۇالر 
ۋە ئاقســاقالالرنىڭ ئــۆز ئالدىغــا باشــقۇرۇش تۈزۈمىنــى 
بىۋاســىتە  مەركەزگــە  قىلىپ«،»شــىنجاڭنىڭ  بىــكار 
ئۈنۈملــۈك  مەركەزنىــڭ  ھالىتىنــى،  بويســۇنغان 
تۈزۈمنــى  كونــا  ۋە  شــەكىللەندۈرگىلى  باشقۇرۇشــىنى 

قارىــدى.  دەپ  بولىــدۇ«22  قىلغىلــى  بىــكار 
 易仁 يىرېــن  مەســىلەن  خىلدىكىلــەر،  ئۈچىنچــى 
مىلىتارىســتالر  »شــىنجاڭدىكى  بولســا،  قاتارلىقــالر 
كۈچىيىــپ كەتكــەن، ئــۇالر ئــۆز ئالدىغــا خــان بولۇۋالغــان، 
ئــۇالردا ھېچقانــداق دۆلــەت ئۇقۇمــى يــوق، شــۇنىڭدەك 
جۇڭگــو  مىللەتلەردىمــۇ  يەرلىــك  »شــىنجاڭدىكى 
دۆلــەت ئۇقۇمــى يــوق«، »شــىنجاڭنى نەچچــە ئۆلكىگــە 
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خەلقلــەردە  جايدىكــى  بــۇ  قىلغانــدا  ئىــدارە  پارچىــالپ 
دۆلــەت ئىدىيەســى ۋە ئۇقۇمىنــى تەربىيەلەشــكە ئاســان 
مەركىزىــي  خىتــاي  ئــۇالر  قارىــدى.  دەپ  بولىــدۇ«23 
ھۆكۈمىتــى، يەنــى خىتــاي جۇمھۇرىيىتىنىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاننى تېخىگىچــە بىرلىككــە كەلتــۈرۈپ بىــر 
خەلقلەرنىــڭ  يەرلىــك  باشــقۇرالمىغانلىقى،  تۇتــاش 
پۇقرالىقــى  ئۇنىــڭ  ۋە  دۆلىتــى  خىتــاي  نەزىرىدىمــۇ 

كۆرســەتكەن. يوقلۇقىنــى  ئىدىيەســىنىڭ 
بولغــان  يىلىغىچــە   -  1949 يىلالردىــن   -  1930
ــاي نەزەرىيەچىلىــرى، سىياســىيونلىرى،  ــا خىت ئارىلىقت
»شــىنجاڭ  ئارىســىدا  باشــقۇرغۇچىلىرى  ھاكىمىيــەت 
ئۆلكىســى« نــى »ئىككــى«، »ئــۈچ«، »تــۆت« ۋە »ئالتــە« 
پىالنلىــرى  ۋە  ئىدىيەلىــرى  بۆلۈۋېتىــش  ئۆلكىگــە 

قويۇلــدى. ئوتتۇرىغــا 
 - 1931 )张雨峰( بۇالرنىــڭ ئىچىــدە: جــاڭ فېڭيــۈ
يىلــى ئىككى ئۆلكىگە ئايرىشــنى ئوتتۇرىغــا قويدى: يەنى 
تەڭرىتېغىنىــڭ جەنۇبــى: تارىــم ئۆلكىســى، مەركىــزى: 
قەشــقەر يېڭى شــەھەر بولۇش. تەڭرىتېغىنىڭ شــىمالى: 
)ئۈرۈمچــى(  دىخــۇا  مەركىــزى:  ئۆلكىســى:  جۇڭغارىيــە 

بولــۇش24.
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ئەزاســى، ســۇن جۇڭشــەننىڭ 
سەپداشــلىرىدىن بىــرى شــۈ چۇڭخــاۋ )1882 - 1959( 
ــۇ  ــدى. ئ ــە ئايرىشــنى تەكىتلى ــى ئىككىگ »شــىنجاڭ« ن
تەڭرىتېغىنىــڭ شــىمالىنى شــەنبېي، شــىمالىي تــاغ ۋە 
ياكــى ئالتۇنتــاغ ئۆلكىســى قىلىــش، مەركىــزى ئۈرۈمچــى 
ــى  ــەننەن، يەن ــى: ش ــڭ جەنۇبىن ــرى تېغىنى ــۇش، تەڭ بول
جەنۇبىــي تــاغ ئۆلكىســى ياكــى كۇئىنلــۇن ئۆلكىســى دەپ 

ئاتــاپ، ئاقســۇنى مەركــەز قىلىشــنى ئوتتۇرىغــا قويــدى.
شــەرقىي تۈركىســتاننى ئىككــى ئۆلكىگــە ئايرىشــنى 
جۇغراپىيەلىــك،  ئاساســلىق  قويغۇچىــالر  ئوتتۇرىغــا 
مۇداپىئەســى  دۆلــەت  سىياســىي،  مىللــەت،  تارىخــى، 
بــۇالر  قىلغــان.  چىقىــش  تەرەپلەردىــن  قاتارلىــق 
پۈتۈنلــەي تەڭرىتېغىنــى ئىككــى ئۆلكىگــە بۆلۈشــتىكى 
جۇغراپىيەلىــك ئۆلچــەم قىلغــان. يۇقىرىقىالردىــن باشــقا 
يەنــە 1934 - يىلــى گومىنــداڭ مەركىزىــي سىياســىي 
پاســىل  تەڭرىتېغىنــى  »شــىنجاڭنى  كومىتېتىنىــڭ 
قىلىــپ ئىككــى ئۆلكىگــە ئايرىــش«، يەنــى شــىمالنى، 

جەنۇبنــى   ،)北新省( ئۆلكــە«  يېڭــى  »شــىمالىي 
قىلىــش،   )南新省( ئۆلكــە«  يېڭــى  »جەنۇبىــي 
ئاقســۇنى جەنۇبىــي ئۆلكىنىــڭ، ئۈرۈمچىنــى شــىمالىي 
ئۆلكىنىــڭ مەركىــزى قىلىــش ھەققىدىكــى تەكلىــپ 
اليىھەســى خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن 
لېكىــن  بولســىمۇ،  قويۇلغــان  قىلىشــقا  مۇزاكىــرە 
ئاخىرىــدا »شــىنجاڭنى ئۆلكىلەرگــە ئايرىشــنىڭ شــەرت 
- شــارائىتلىرى پىشــىپ يېتىلمىگــەن« دېگــەن يەكــۈن 

قىلىنمىغــان25. قوبــۇل  بىلــەن 
ئــۈچ  »شــىنجاڭنى  يەنــى  تۈركىســتاننى،  شــەرقىي   
يىلــى   -  1933 تەكلىپىنــى  بۆلــۈش«  ئۆلكىگــە 
نەنجىــڭ  قىلغــان،  ئــۇرۇش  قارشــى  شىســەيگە  شــېڭ 
ــەر  ــوز ي ھۆكۈمىتىنىــڭ بىۋاســىتە تەيىنلىگــەن ئىلــى ب
قوماندانــى  دىۋىزىيــە   - ۋە 8  ئەمەلــدارى  ئۆزلەشــتۈرۈش 
قويغــان  ئوتتۇرىغــا   )1894  -  1934( پېييــۈەن  جــاڭ 
بولــۇپ، ئــۇ: قەشــقەر، خوتــەن ئىككــى ۋىاليەتنــى »يېڭــى 
)ئۈرۈمچــى(،  دىخــۇا   ،)新南省( ئۆلكــە«  جەنۇبىــي 
شــىمالىي  »يېڭــى  ۋىاليەتنــى  ئــۈچ  قاراشــەھەر، ئاقســۇ 
ئــۈچ  ئالتــاي  تارباغاتــاي،  ئىلــى،   ،)新北省( ئۆلكــە« 
دەپ   )新西省( ئۆلكــە«  غەربىــي  »يېڭــى  ۋىاليەتنــى 
ئەنشــى  جيۇچۈەننــى  گەنســۇدىكى  تۇرپــان،  بۆلۈشــنى، 
ئۆلكىســىگە قوشۇۋېتىشــنى رەســمىي اليىھــە شــەكلىدە 

يوللىغــان26. ھۆكۈمىتىگــە  نەنجىــڭ 
 جــاڭ پېييۈەننىــڭ بــۇ اليىھەنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى 
سىياســىي  كۈچىنــى  شىســەينىڭ  شــېڭ  تىپىــك 
بولــۇپ،  قىلغــان  مەقســەت  يوقىتىشــنى  جەھەتتىــن 
ــۇ ھوقــۇق جەھەتتــە شــېڭ شىســەينىڭ قــول  چۈنكــى ئ
ئاســتىدا بولغانلىقىغــا نــارازى بولــۇپ، ئىلىــدا تــۇرۇپ، 
ئىلــى رايونىنــى كونتــرول قىلىــپ ۋە 8 - دىۋىزىيەنــى 
قۇرۇپ چىقىپ، شــېڭ شىســەينى ئاغدۇرۇپ تاشلىماقچى 
بولغــان ھــەم بــۇ جەھەتتــە خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى 
ئــۇ  ۋەھالەنكــى،  ئورناتقانىــدى27.  ھەمكارلىــق  بىلــەن 
1934 - يىلــى 1 - ئايــدا شــېڭ شىســەيگە يــاردەم بەرگــەن 
ــۇپ،  ــار بول ــن تارم ــل ئارمىيەســى تەرىپىدى ســوۋېت قىزى
خۇالســىلىنىپ28،  بىلــەن  ئۆلتۈرۈۋېلىــش  ئۆزىنــى 
ئۇنىــڭ مەركەزگــە ســۇنغان »شــىنجاڭنى ئــۈچ ئۆلكىگــە 
بۆلــۈپ ئايرىــم ئىــدارە قىلىــش اليىھىســى« مــۇ توختــاپ 
 12 ئۆزىنىــڭ  شىســەي  شــېڭ  چۈنكــى،  قالغانىــدى. 
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ئارقىلىــق خىتــاي مەركىــزى  يىللىــق ھۆكۈمرانلىقــى 
ئەكســىچە  ۋە  كىرگۈزمىــدى  يەرگــە  بــۇ  ھۆكۈمىتىنــى 
كونتروللۇقــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  پۈتۈنلــەي 
 -  17 ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  خــۇددى  ئاســتىدىكى 
بولغانىــدى.  مەۋجــۇت  ھالــدا  كەبــى  جۇمھۇرىيىتــى 
ۋە  زىيالىيلىــرى  سىياســىيونلىرى،  خىتــاي  شــۇڭا 
باشــقىالر داۋاملىــق شــەرقىي تۈركىســتاننى پارچىــالش 
تەشەببۇســلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ تۇرســىمۇ، ئەممــا 
بــۇ  باشــقۇرالمىغان  ئــۆزى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
جاينــى بۆلەلىشــى مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. ۋەھالەنكــى، 
»شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى بۆلــۈپ باشــقۇرۇش« نىــڭ ھــەر 
ــۇ  خىــل ۋارىيانتلىــرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان ب

تەكلىــپ ۋە تەشەببۇســالرنىڭ ئىچىــدە، پەقــەت مەركىزىــي 
سىياســىي كومىتېتنىــڭ اليىھەســى 1934 - يىلــى بىــر 
قېتىــم مۇزاكىــرە قىلىنغاندىن تاشــقىرى، باشــقىالرنىڭ 
ھېچقايسىسى تاكى 1945 - يىلى 8 - ئايغىچە مەركىزىي 
ھۆكۈمەتكــە مەخســۇس ســۇنۇلۇپ مۇزاكىــرە قىلىنىــش 
دەرىجىســىگە يەتمىگەنىــدى. پەقــەت، ۋۇ جۇڭشــىننىڭ 
1945 - يىلــى 8 - ئايدىكــى »شــىنجاڭنى تۆتكــە بۆلــۈش 
مەركىزىــي  يەنــى »اليىھەســى« خىتــاي  تەشەببۇســى«، 
ئىجــرا  ھەتتــا  قىلىنىــش  مۇزاكىــرە  ھۆكۈمىتىــدە 
قىلىنىــش گىردابىغــا يېتىــش ھــەم ئــۇزۇن مەزگىللىــك 

ئېرىشــەلىدى. داۋاملىشىشــىغا  مۇھاكىمىلەرنىــڭ 

ئۈچ ئەپەندىنىڭ قارشىلىقى

ۋۇ جۇڭشىننىڭ »شىنجاڭنى تۆت ئۆلكىگە بۆلۈش« 
اليىھەســى ئىچكــى جەھەتتــە پىالنلىنىــپ، بىۋاســىتە 
مەركىزىــي ھۆكۈمەتكــە، يەنــى خىتــاي ئالــى رەھبىــرى 
شــەكىلدىكى  مەخپىــي  ســۇنۇلغان  جيېشــىغا  جيــاڭ 
دوكالت بولغانلىقــى ئۈچــۈن، بــۇ ھېچقانــداق ئاممىــۋى 
پىكىــر ئېلىــش، خەلقنىــڭ رايىنــى ئېلىــش، بولۇپمــۇ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى قاراشــلىرىنى ئىگىلــەش 
تۈســى ئالمىغانىــدى. ئېنىــق ئېيتقانــدا بــۇ، ۋۇ جۇڭشــىن 
باشــچىلىقىدىكى ئــاز ســاندىكى بىــر قىســىم يۇقىــرى 
دەرىجىلىك خىتاي ھەربىي - سىياســىي دائىرىلىرىنىڭ 
ئىــدى.  ئىبــارەت  پىالنىدىــن  تەييارلىغــان  مەخپىــي 
كــەڭ  پىالندىــن  مەزكــۇر  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  بۇنــداق 
ئۇيغــۇر خەلقــى، جۈملىدىــن ئىلــى، تارباغاتــاي، ئالتــاي 
ئۈرۈمچــى  قىلىــپ،  ئــازاد  ئاساســەن  ۋىاليەتلىرىنــى 
ئىلگىرىلەۋاتقــان شــەرقىي  ئالغــا  قــاراپ  يۆنىلىشــىگە 
خەۋەرســىز  ھۆكۈمىتىمــۇ  جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان 
يىلىغىچــە   -  1945 ئەپەنــدى  ئــۈچ  لېكىــن،  ئىــدى. 
ــدە  ــي ھۆكۈمىتى ــا گومىنــداڭ مەركىزى بولغــان ئارىلىقت
ئولتۇرغانلىقــى،  ۋەزىپىلــەردە  دەرىجىلىــك  يۇقىــرى 
گومىنــداڭ  خىتــاي  بايقــۇزى  ســەبىرى  مەســئۇد  يەنــى 
ئىجرائىيــە كومىتېتــى ئەزاســى، خىتــاي جۇمھۇرىيىتــى 
كېڭــەش  سىياســىي  گومىنــداڭ  ئەزاســى،  ھۆكۈمــەت 
بۇغــرا  ئىمىــن  مۇھەممــەد  ئەزاســى29،  كومىتېتىنىــڭ 

گومىنــداڭ مەركىزىــي تەپتىــش ھەيئىتىنىــڭ كاندىــدات 
ــى ئەزاســى، ئەيســا  ــي تەشــكىالت بۆلۈم ئەزاســى، مەركىزى
قۇرۇلتىيــى  خەلــق  جۇمھۇرىيىتــى  خىتــاي  ئەپەنــدى 
يۇقىــرى  ئۆتىگــەن  ۋەزىپىلەرنــى  قاتارلىــق  ئەزاســى 
بولغانلىقــى  ئەربابــالر  ســاالھىيەتلىك  دەرىجىلىــك 
ئۈچــۈن، ئــۇالر گومىنــداڭ مەركىزىــي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
مەزكــۇر  جۇڭشــىننىڭ  ۋۇ  قىســمىدىكى  ئىچكــى 
بواللىغانىدى.دېمــەك،  خــەۋەردار  پىالنىدىــن  مەخپىــي 
ۋۇ جۇڭشــىننىڭ بــۇ اليىھەســىگە ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا 
بىرىنچــى بولــۇپ ئــەڭ قاتتىــق قارشــى تۇرغۇچىــالر يەنىــال 

ئەنــە شــۇ ئــۈچ ئەپەنــدى بولــدى. 
مەســئۇد ســەبىرى بايقــۇزى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا، 
ــدا  ئەيســا ئالپتېكىــن قاتارلىقــالر 1945 - يىلــى 9 - ئاي
جيــاڭ جيېشــىغا مەخســۇس مەكتــۇپ ئەۋەتىپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاننى مۇنداق پارچىالشــقا قارشــى ئىكەنلىكىنى 
بىلــدۈردى ھەمــدە ئۆزلىرىنىــڭ »يۈكســەك مۇختارىيــەت 

ئېلىــش« تەلىپىنــى قايتــا ئوتتۇرىغــا قويــدى30.
»شــىنجاڭ«نى  ئاخىــرى  باشــتىن  ئــۇالر 
ئايرىــم  تۈركىســتاننى  ئۆزگەرتىــش،  »تۈركىســتان«غا 
ئــۆز ئالدىغــا سىياســىي مەمۇرىــي بىرلىــك ســۈپىتىدە 
ــۈرك« دەپ  ــى »ت ــي خەلقلەرن ــۇ يەردىكــى تۈركى ــۇرۇش، ب ق
تەلــەپ  بىــر مىللــەت ســۈپىتىدە ئېتىــراپ قىلىشــنى 
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نىــدى. قىلغا
مانــا شــۇ مەســئۇد ســەبىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا، 
ۋە  ســامانى  ئابدۇقادىــر  ئۇالرغــا  ۋە  ئالپتېكىــن  ئەيســا 
ئىســمائىل ئەپەنــدى قوشــۇلۇپ بىرلىكتــە ئىمــزا قويــۇپ، 
خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتىگە »شــىنجاڭنى بىرقانچە 
ئۆلكىگــە بۆلۈش«كــە قارشــى ســەككىز ماددىلىــق پىكىــر 
- تەلــەپ ســۇندى. مەزكــۇر تەلــەپ - پىكىرلــەر 1945 - 
يىلــى 10 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى گومىنــداڭ پارتىيەســى 
تەشــكىالت بۆلۈمــى باشــلىقى چېــن لىفــۇ تەرىپىدىــن 
جيــاڭ جيېشــىغا يولــالپ بېرىلــدى31. مەزكــۇر ســەككىز 
ماددىلىــق تەلەپتــە ئــۇالر »شــىنجاڭنى نەچچــە ئۆلكىگــە 
بۆلۈۋېتىشــنىڭ پايدىســىز«تەرەپلىرىنى بىرمــۇ - بىــر 
تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن ئۆتكــەن بولــۇپ، »شــىنجاڭنى 
ســۇن  يەنــى  ئاتىســى،  دۆلــەت  ھەتتــا  بۆلۈۋېتىشــنىڭ 
جۇڭشــەننىڭ ئــۈچ مەســلەك ئىدىيەســى ۋە دۆلــەت قۇرۇش 
مۇنــداق  ئەگــەردە  ئەمەســلىكى،  ئۇيغــۇن  اليىھەســىگە 
بۆلۈۋېتىــش چارىســى قوللىنىلســا، شــىنجاڭ خەلقىــدە 
ئۈچ مەســلەككە نىســبەتەن خاتا چۈشــەنچە پەيدا بولۇشــى 
مۇمكىنلىكــى« قاتارلىــق كــۆپ تەرەپلىمىلىــك دەلىللــەر 
قەدەمنــى  بــۇ  ھۆكۈمەتنــى  مەركىزىــي  كۆرســىتىلىپ، 

باسماســلىققا دەۋەت قىلغــان32.
ماددىلىــق  ســەككىز  پىكىرلــەر   - تەلــەپ  ئەســلىدە 
تەشــكىالت  پارتىيەســى  بىــراق، گومىنــداڭ  بولســىمۇ، 
ماددىلىــق  ســەككىز  لىفــۇ  چېــن  باشــلىقى  بۆلۈمــى 
تەلــەپ - پىكىرنــى قىســقارتىپ يەتتــە ماددىغــا چۈشــۈرۈپ 
 - تەلــەپ  قاتارلىقــالر  ئەپەنــدى  ئــۈچ  بولــۇپ،  قويغــان 
پارچىــالپ  ئۆلكىگــە  تــۆت  جۇڭشــىننىڭ  ۋۇ  پىكرىــدە 
باشــقۇرۇش اليىھەســىنى ئەينــى ۋاقىتتىكــى فىرانســىيە 
دۆلەتكــە  بــەش  ســۈرىيەنى  مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ 
پارچىــالپ باشــقۇرۇش، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ غەربىــي 
تۈركىســتاننى بىرقانچــە جۇمھۇرىيەتلەرگــە بۆلۈۋېتىــپ 
ئىــدارە قىلىــش پىالنىغــا ئوخشــىتىپ، بــۇ ئارقىلىــق 
خىتــاي گومىنداڭ ھاكىمىيىتىنىمۇ مۇســتەملىكىچى 
ھاكىمىيــەت ئورنىغــا قويــۇپ مۇالھىــزە قىلغــان. بۇنداق، 
خىتــاي گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنى، خىتــاي گومىنداڭچى 
تارىختــا  كۆرىدىغــان،  ئــۆچ  ئەشــەددىي  مىللەتچىلىــرى 
ياۋروپــا  ۋە مۇســتەملىكە قىلغــان  ئەزگــەن  »خىتاينــى 

رۇسىيەســىگە  ســوۋېت  ۋە  مۇســتەملىكىچىلىرى« 
ئوخشىتىشــى گومىنداڭ پارتىيەســىنىڭ ئىدېئولوگىيە 
ۋە بىخەتەرلىــك ئىشــلىرىغا مەســئۇل ئەمەلــدارى چېــن 
لىفۇغــا ياقماســلىقى مۇمكىــن ئىــدى. ئــۇ دەل مەزكــۇر 
نۇقتىنــى چىقىرىــپ تاشــالپ، تەلــەپ پىكىرلــەر يەتتــە 

چۈشــۈرۈلگەنىدى. ماددىغــا 
پاالتــا كاتىبــات  ئاينىــڭ 3 - كۈنــى مەمۇرىــي   - 11
ئەمەلــدارى ۋۇ دىڭچــاڭ بۇالرنىــڭ مەزكــۇر يەتتــە ماددىلىــق 
تەلــەپ - پىكىرلىرىنــى يىغىنچاقــالپ جيــاڭ جيېشــىغا 
يوللىغــان بولــۇپ، بۇنىڭغــا »مەســئۇد قاتارلىقالرنىــڭ 
ســۇنغان شــىنجاڭ مەسىلىســىنى ھەل قىلىشــقا ئائىت 
پىكىرلىــرى« دەپمــۇ قوشــۇمچە نــام بېرىلىــپ، ئۇالرنىــڭ 
تەلــەپ - پىكىرلىرىنىــڭ تۆۋەندىكىــدەك ئىكەنلىكىنــى 
چۈشــەندۈرگەن: »1. شــىنجاڭنى ئۆلكىلەرگــە بۆلۈشــكە 
بولمايــدۇ، يۈكســەك مۇختارىيــەت بېرىلىشــى كېــرەك؛ 2. 
ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ مىللىــي ئورنىنــى ئېتىــراپ 

قىلىــش كېــرەك«33.
ماددىلىــق  يەتتــە  ئۇالرنىــڭ  يەنــە  دىڭچــاڭ  ۋۇ 
تەلەپلىرىنــى بىرمــۇ - بىــر كۆرســىتىپ ئۆتكــەن بولــۇپ، 
ــەپ - پىكىرلىرىنىــڭ 1 -  ــالر تەل ــدى قاتارلىق ــۈچ ئەپەن ئ
ــي ئەمىــن قىلىشــنىڭ  ماددىســىدا: »شــىنجاڭنى ئەبەدى
ئۇســۇلى شــىنجاڭنىڭ مىللىــي مەسىلىســىنى ئــۈزۈل - 
كېســىل ھــەل قىلىــپ، ئۇنىڭغــا يۈكســەك مۇختارىيــەت 
ســانلىق  ئــاز  »زۇڭلىنىــڭ  ماددىســىدا:   -  2 بېرىــش«؛ 
ئېتىــراپ  تەربىيەســىنى  مائارىــپ  مىللەتلەرنىــڭ 
قىلىــش ۋە ھەمــدە ئۇالرنىــڭ مىللىــي ئورنىنــى كۆتــۈرۈپ، 
مۇختارىيــەت قابىلىيىتىنــى تىكلىشــىگە يــاردەم بېرىش 
ئاشــۇرۇش.  ئەمەلگــە  كېســىل   - ئــۈزۈل  ئىدىيەســىنى 
ئۇنــداق بولمىغانــدا ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ قەلبىــدە 
ئازلىمايــدۇ«؛  قىلىــش  گۇمــان  نىســبەتەن  مەركەزگــە 
ئۆلكىلەرگــە  شــىنجاڭنى  »ئەگــەر  ماددىســىدا:   -  3
مىللەتچىلىكنىــڭ  خەلقــى  شــىنجاڭ  بۆلۈۋەتكەنــدە، 
ئىچكــى قىســىمدىكى تەقســىماتالر ۋە دۆلــەت قــۇرۇش 
اليىھەســى ھــەم 1 - قۇرۇلتاينىــڭ خىتابنامىســىدىكى 
ھــەر قايســى مىللەتلەرگــە مۇختارىيــەت ھوقۇقــى بېرىــش 
ۋەدىلىرىگــە نىســبەتەن خاتــا چۈشــەنچىلەردە بولىــدۇ« 

كۆرســەتكەن34. دەپ 
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ئۆلكىگــە  تــۆت  »شــىنجاڭنى  يەنــە  ئەپەنــدى  ئــۈچ 
بۆلۈۋېتىش« نىڭ كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئىقتىســادىي 
ســۈپىتىدە  مــاددا  بىــر  مەسىلىســىنىمۇ  زىيانلىــرى 
»شــىنجاڭ  ھازىــر  ئــۇالر،  تەكىتلىگــەن.  ئاالھىــدە 
خەلقــى« نىــڭ يۈكــى ۋە ئۇالرغــا قارىتىلغــان تۈرلــۈك بــاج 
- ســېلىقالرنىڭ ئېغىرلىقــى، مۇنــداق تــۆت ئۆلكىگــە 
بۆلگەنــدە ئىقتىســادىي مەســىلىنىڭ تېخىمــۇ ئېشــىپ، 
بۇنىــڭ  ناچارلىشــىپ،  تېخىمــۇ  تۇرمۇشــى  خەلقنىــڭ 
كۈچىيىــپ  نارازىلىقلىــرى  خەلقنىــڭ  نەتىجىســىدە 
كېتىدىغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن بولۇپمــۇ ئــۇالر ســودا - 
ئىقتىســاد جەھەتتىــن ئىچكــى ســودىغا ئېغىــر تەســىر 
يېتىدىغانلىقــى، ئىچكــى ســودىدا كېلىــپ چىقىدىغــان 
مەســىلىلەرنىڭ خەلــق تۇرمۇشــىغا زور زىيــان ئېلىــپ 

شــەرھىلىگەن. كېلىدىغانلىقىنىمــۇ 
ئارقىلىــق  ماددىــالر  يەنــە مەخســۇس  ئەپەنــدى  ئــۈچ   
ماجىراالرنىــڭ  »ئىچكــى  بۆلۈنگەنــدە  ئۆلكىگــە  تــۆت 
ــى،  ــپ كېتىدىغانلىق ــۇ كۈچىيى بېسىقماســتىن تېخىم
ئاخىرىــدا بــۇ ماجىرانىــڭ ســەۋەبى سۈرۈشــتۈرۈلگەندە، 
چىقمــاي  كىشــىنىڭ  بولىدىغــان  مەســئۇل  بۇنىڭغــا 
تەسلىشــىپ  ئىنتايىــن  باشقۇرۇشــنىڭ  قېلىــپ، 
كېتىدىغانلىقــى« قاتارلىقالرنــى كۆرســەتكەن. يەنــە بىــر 
گومىنــداڭ  خىتــاي  ئــۇالر  ســۈپىتىدە،  نۇقتــا  مۇھىــم 
بايــالر،  يەرلىــك  زىيالىيــالر،  يەرلىــك  دائىرىلىرىنىــڭ 

 - بــەگ  ئەمەلــدارالر،  كىچىــك  چــوڭ  خىتايپــەرەس 
گومىنــداڭ  كۆپلــەپ  ئارىســىدا  باشــقىالر  ۋە  شــاڭيوالر 
پارتىيەســى ئەزالىرىنــى پەيــدا قىلىــپ، ئەنــە شــۇ يەرلىــك 
شــىنجاڭنى  ئارقىلىــق«  ماسلىشىشــى  كىشــىلەرنىڭ 
ئىــدارە قىلىش»پىالنىدىــن چىقىــش قىلىــپ، بــۇ خىــل 
تۆتكــە بۆلــۈش اليىھەســىنى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
زىيالىيــالر قاتلىمــى ۋە خەلقىنىــڭ قارشــى ئېلىشــىغا 

كۆرســەتكەن35. ئېرىشــەلمەيدىغان 
ئــۇالر، ئەگــەر بــۇ اليىھــە ئەمەلگــە ئاشــقان تەقدىــردە 
ماسالشــقان  ئارىالشــقان،  قاتناشــقان،  ئىجرائ اتقــا  بــۇ 
خەلقنىــڭ  ئەربابالرنىــڭ  يەرلىــك  زىيالىيالرنىــڭ، 
خەلــق  ئۇالرنىــڭ  يەنــى  چۈشــىدىغانلىقى،  نەزىرىدىــن 
مىللەتكــە  بۆلگۈچىلــەر،  مىللەتنــى  تەرىپىدىــن 
چەتكــە  قارىلىــپ  دەپ  قىلغۇچىــالر  ئاســىيلىق 
چەتكــە  مۇنــداق  كىشــىلەر  بــۇ  قېقىلىدىغانلىقــى، 
قېقىلىشــنى خالىمايدىغانلىقــى، شــۇڭا مۇنــداق كــۆپ 
ئۆلكىلەرگە بۆلۈۋېتىلگەندە گومىنداڭ ھاكىمىيىتىگە 
ماسلىشــىپ ســادىقلىق بىلــەن خىزمــەت قىلىدىغــان 
زىيالىيالرنىــڭ چىقمايدىغانلىقىنــى ئاگاھالندۇرغــان36.

تەلەپلىرىنــى  مۇختارىيــەت  يۈكســەك  ئەپەنــدى  ئــۈچ 
»شــىنجاڭنى  چىقىپ،ھەتتــا  نۇقتىدىــن  خىــل  ھــەر 
بىلــەن  نۇقتىســى  تــۇرۇش  قارشــى  بۆلۈش«كــە 
بىرلەشــتۈرۈپ داۋاملىــق ئوتتۇرىغــا قويــۇپ تۇرغانىــدى.

 »شىنجاڭ ئۆلكىسى« نى كۆپ ئۆلكىلەرگە پارچىالشتىكى ھەقىقىي مۇددىئا ۋە ئاقىۋەت

زىيالىيلىرىنىــڭ  ۋە  سىياســىيونلىرى  خىتــاي 
ــن باشــالنغان »شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى  1930 - يىلالردى
كــۆپ ئۆلكىلەرگــە بۆلــۈپ باشــقۇرۇش« اليىھەلىرىنىــڭ 
كۆزلىگەن مەقســەتلىرىنى، ئۇالر ئۆزلىرى چۈشــەندۈرگەن 
بىــر قانچــە نۇقتىــالر بويىچــە ئاساســلىقى تۆۋەندىكــى 

نۇقتىالرغــا يىغىنچاقــالش مۇمكىــن:
بىرىنچــى، بۇالرنىــڭ ھەممىســى چــوڭ خىتايچىلىــق 
جۇڭخــۇا«  »بۈيــۈك  بىلــەن  ئىدېئولوگىيەســى 
دۆلەتچىلىــك ئىدېئولوگىيەســىدىن چىقىــش قىلغــان. 
يەنــى يەرلىــك خىتــاي ئەمــەس مىللەتلەرنــى كەلگۈســىدە 
ئاشۇرۇشــتا  ئىشــقا  قىلىشــنى  ئاسسىمىلياتســىيە 

جيــاڭ  چۈنكــى  قىلغــان.  شــەرت  بولۇشــنى  قواليلىــق 
ــاي مىللەتچىلىــرى خىتايدىكــى  جيېشــى باشــلىق خىت
ئۇيغــۇر  جۈملىدىــن  مىللەتلەرنىــڭ،  ئەمــەس  خىتــاي 
قاتارلىــق تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ خىتــاي مىللىتىدىــن 
ئالدىغــا  ئــۆز  ئۇالرنىــڭ  ئىكەنلىكــى،  مىللــەت  ئايرىــم 
تەرەققىيــات  سىياســىي  ۋە  تەرەققىيــات  مىللىــي 
مىللەتلەرنــى  قىالتتــى.  رەت  مېڭىشــىنى  يولىغــا 
قىالتتــى37.  مەقســەت  قىلىشــنى  ئاسسىمىلياتســىيە 
جياڭ جيېشىقاتارلىقالر ئۇيغۇر ۋە باشقىالرنى ئوخشاشال 
يەنــى  ئۇرۇقــى«،  »بىــر  ئايرىــم  مىللىتىنىــڭ  خىتــاي 
خىتــاي )خۇاشــيا( مىللىتــى بىلەن »نەســىلداش ئۇرۇق« 
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دەپ قارايتتــى38. »شــىنجاڭنى كــۆپ ئۆلكىگــە بۆلــۈش« 
تەشەببۇســكارلىرى ئۇيغــۇر قاتارلىــق يەرلىــك خەلقلــەر، 
يەنــى مۇســۇلمانالرنىڭ مىللىــي مەنپەئەتلىرىنــى ھىمايە 
قىلىــش، ئۇالرنىــڭ مىللىــي ۋە سىياســىي ھوقۇقلىرىنى 
كاپالەتكــە ئىگــە قىلىشــنى پۈتۈنلــەي نەزەردىــن ســاقىت 
قىلغــان، شــۇنىڭدەك ئۇالرنــى خىتاي دۆلىتــى تەركىبىدە 
تۇتــۇپ تــۇرۇش ۋە ئاخىرىــدا خىتــاي مىللىتــى تەركىبىگــە 

يۇغۇرۇۋېتىشــنى نىشــان قىالتتــى.
ئىككىنچىدىــن، ئۇيغــۇر مىللىتىنى پارچىلىۋېتىش، 
يەنــى ئۇيغۇرالرنــى كــۆپ ئۆلكىگــە پارچىــالپ، ئۇالرنىــڭ 
ــەۋدە بولۇشــىنى توســۇش  ــي ۋە سىياســىي گ ــر مىللى بى
قــوالي  ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــنى  ئاخىرىــدا  ھــەم 

ئىشــقا ئاشــۇرۇش.
قىلىــپ  پاســىل  تەڭرىتېغىنــى  شــىنجاڭنى 
ئىككــى ئۆلكــە، ياكــى ئــۈچ ئۆلكــە ۋە ياكــى تــۆت ياكــى 
ئوتتۇرىغــا  اليىھەلىرىنــى  بۆلــۈش  ئۆلكىگــە  ئالتــە 
قويغۇچىالرنىــڭ ھەممىســىنىڭ ئورتــاق ئاالھىدىلىكــى، 
پۈتــۈن شــىنجاڭدىكى ئــەڭ كــۆپ نوپۇســلۇق، ئاساســلىق 
ئۇيغۇرالرنــى   - مىللــەت  تارقالغــان  كــەڭ  ئــەڭ  ۋە 
بولغــان.  يەتمەكچــى  مۇددىئاســىغا  پارچىلىۋېتىــش 
ئــۆز  زىيالىيــالر  ۋە  سىياســىيونالر  بــۇ  ئەلۋەتتــە، 
اليىھەلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــتا بــۇ ئۆلكىنىــڭ ئېتنــو 
ــى، سىياســىي جۇغراپىيەســى،  - جۇغراپىيەلىــك ئەھۋال
قۇرۇلمىســى،  نوپــۇس  جۇغراپىيەســى،  ئىقتىســادىي 
تارقىلىشــى  مىللەتلەرنىــڭ  ۋە  قۇرۇلمىســى  مىللــەت 
ھــەم ئۇالردىكــى سىياســىي يۈزلىنىــش قاتارلىــق كــۆپ 
ئۈچــۈن  ئــۇالر  بولــۇپ،  قىلغــان  تەھلىــل  ئامىلالرنــى 
ــى »شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى  ــەڭ خەتەرلىــك ئامىــل، يەن ئ
مەركىزىــي  خىتــاي  باشــالپ،  يولىغــا  مۇســتەقىللىق 
ھاكىمىيىتىگــە بويسۇنماســلىققا ئېلىــپ بارىدىغــان« 
ــۆپ ســانلىق ۋە ئاساســلىق  ــەڭ ك ــۇ جايدىكــى ئ ــل ب ئامى
خىتــاي  »ئۆلكە«دىكــى  بــۇ  ئىــدى.  ئۇيغــۇرالر  مىللــەت 
ئاھالىســى بولســا گەرچــە »ئۆلكــە« نىــڭ سىياســىي - 
ــۇالر  مەمۇرىــي ھوقۇقلىرىنــى قولىــدا تۇتســىمۇ، ئەممــا ئ
ئىــدى.  مىللــەت  ســانلىق  ئــاز  نىســبەتەن  رايونغــا  بــۇ 
ۋىاليەتلــەردە  جەنۇبتىكــى  مىللىتــى  خىتــاي  بولۇپمــۇ 
شــەرقىي  ئاھالىســى  خىتــاي  ئىــدى.  دېيەرلىــك  يــوق 

تۈركىســتانغا نىســبەتەن كۆچمــەن ئاھالــە بولــۇپ، ئــۇالر 
بــۇ رايوننىــڭ يەرلىــك خەلقــى ياكــى يەرلىــك ئاھالىســى 
بــۇ  تارتىــپ  قەدىمدىــن  ئــۇالر  ئەگــەردە  ئىــدى.  ئەمــەس 
ئەســىرنىڭ   -  20 بولســا،  مىللــەت  ياشــىغان  رايونــدا 
باشــلىرىغىچە ئــاران 200 مىــڭ ئەتراپىــدا ئەمــەس، بەلكى 
ئۇنىڭدىــن نەچچــە ھەسســىلەپ كــۆپ بولۇشــى مۇمكىــن 

ئىــدى.
1916 - يىلىدىكى خىتاي جۇمھۇرىيىتىنىڭ نوپۇس 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  مەلۇماتىچــە،  تەكشــۈرۈش 
ئىــدى39.  ئــادەم  ئاھالىســى 2 مىليــون 278مىــڭ 727 
يــەر  »شــىنجاڭنىڭ  يىلــى   -  1916 زېڭشــىن  يــاڭ 
مەيدانــى 20 مىــڭ لــى، ئاھالىســى ئــاران ئىككــى مىليــون 
100مىڭدىــن ئارتــۇق، خەنــزۇالر ئــاران ئاھالىنىــڭ بىــر 
پىرســەنتىنى تەشــكىل قىلىــدۇ«40 دەپ يازغــان. مۇنــداق 
بولغانــدا خىتــاي ئاھالىســى ئــاران 20 مىــڭ ئەتراپىــدا 

بولغــان بولىــدۇ.
 1943 - يىلىدىكــى »شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ســاقچى 
ئىستاتىستىكىســىدا  نوپــۇس  نىــڭ  باشقارمىســى« 
بــۇ  خىتايــالر  يەنــى  تۈركىســتاندىكى،  شــەرقىي 
شــىنجاڭدىكى،  ئالغــان  تىلغــا  ئىستاتىســتىكىدا 
نوپۇســنىڭ 3مىليــون 730 مىــڭ 51 ئــادەم، بۇالرنىــڭ 
ئىچىدە خەنزۇالرنىڭ 202 مىڭ 239 كىشــى ئىكەنلىكى 
قەيــت  دوكالتلىرىــدا  ئامېرىكىنىــڭ  كۆرســىتىلگەن41. 
ئىستاتىســتىكا  يىلىدىكــى   -  1941 قىلىنىشــىچە، 
تەشــكىل  %5.4نــى  ئاھالىنىــڭ  خىتايــالر  بويىچــە 
قىلغــان بولــۇپ، 202 مىــڭ 239 ئــادەم ئىــدى42. ئــۇالر 
ســولونالر  شــىبەلەر،  بولــۇپ،  مىللــەت«  »ئازســانلىق 
ۋە مانجۇالرنــى قوشــقاندا كۇڭــزى - بۇددىســت ۋە داۋىــزم 
ــي نوپۇســى  ــۆت مىللەتنىــڭ جەمئى ــۇ ت ئېتىقادىدىكــى ب
 5.7 ئاھالىنىــڭ  بــۇالر  بولــۇپ،  ئــادەم   610 214مىــڭ 
%نــى تەشــكىل قىالتتــى. ئەممــا مۇســۇلمانالر پۈتــۈن 

قىالتتــى43. تەشــكىل  %92.22نــى  ئاھالىنىــڭ 
ســاقچى  ئۆلكىلىــك  »شــىنجاڭ  يىلــى   -  1944  
ســانلىق  قېتىملىــق  بىــر  يەنــە  نىــڭ  باشقارمىســى« 
مىليــون  تــۆت  ئاھالىســى  »شــىنجاڭ  مەلۇماتىــدا، 
دەپ  ئــادەم«  225مىــڭ  خەنــزۇالر  ئــادەم،  مىــڭ  ئــون 

.44 ســىتىلگەن كۆر
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روبېــرد  كونســۇلى  ئۈرۈمچىدىكــى  ئامېرىكىنىــڭ 
ۋاردنىــڭ 1944 - يىلــى 15 - دېكابىــر كۈنــى ئامېرىــكا 
دۆلەت ئىشلىرى مىنسىتىرلىقىغا يوللىغان ئىلىدىكى 
دوكالتىدا»شــىنجاڭنىڭ  ھەققىدىكــى  قوزغىــالڭ 
ئۇيغــۇرالر  مىليــون،  تــۆت  تەخمىنــەن  ئاھالىســى 
تەشــكىل  %5نــى  خىتايــالر  %75نــى،  ئاھالىنىــڭ 

دېگەنىــدى. قىلىــدۇ«45 
»ئــۈچ«،  »ئىككــى«،  سىياســىيونلىرىنىڭ  خىتــاي 
»تــۆت«، ياكــى »ئالتــە« ئۆلكىگــە پارچىــالش اليىھەلىــرى 
بويىچــە ئالغانــدا ،ئۇيغــۇرالر بۆلۈنــۈپ كېتەتتــى. قۇمــۇل 
ۋە  جەنــۇب   ، بۆلۈنــۈپ  ئۆلكىگــە  ئايرىــم  ئۇيغۇرلىــرى 
شــىمالدىكى قېرىنداشــلىرىدىن ئايرىۋېتىلەتتــى. تۇرپــان 
ئويمانلىقــى، ئۈرۈمچــى ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكــى ئۇيغــۇرالر، 
رايونالردىكــى  شــىمالىي  قاتارلىــق  تارباغاتــاي  ئىلــى، 
ئۇيغــۇرالر جەنۇبتىكــى ۋە باشــقا جايالردىكــى ئۇيغۇرالردىــن 
بۆلــۈپ تاشلىناتتى.مەســىلەن: ۋۇ جۇڭشــىننىڭ تــۆت 
ئۆلكىگــە ئايرىــش اليىھەســى ئۇيغــۇر مىللىــي ئورتــاق 
گەۋدىســى ئۈچــۈن خەتەرلىــك بولــۇپ، ئــۇ ئاھالىنىــڭ 
%95 تىدىــن كۆپرەكىنــى ئۇيغۇرالر تەشــكىل قىلىدىغان 
تــۆت  ئىبــارەت  خوتەندىــن  يەكــەن،  قەشــقەر،  ئاقســۇ، 
ۋىاليەتنــى ئايرىــم - ئايرىــم ئىككــى ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش 
ئارقىلىــق پۈتــۈن ئۇيغــۇر مىللىتىنىڭ %80 جايالشــقان 
تەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبىدا بىر - بىرىگە بويسۇنمايدىغان، 
بىۋاســىتە مەركەزگــە بويســۇنىدىغان ئىككــى ئۆلكــە پەيــدا 
قىلىــش ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرنىــڭ جەنۇبنــى ئاساســىي بازا 
قىلىــپ مۇســتەقىل دۆلەتچىلىــك يولىغــا مېڭىشــىنى 

ــدى.  توســماقچى بول
ــى  ــرەك جايالرن ــى كۆپ ــاي مىللىت ــن، خىت ئۈچىنچىدى
كــۆپ  تېخىمــۇ  جايالرغــا  بــۇ  قىلىــپ،  ئۆلكــە  ئايرىــم 
ئاھالىلەرنــى كۆچــۈرۈپ ۋە ئۇنــى كۈچەيتىــپ، ئۇيغۇرالرنــى 
مۇســتەقىللىق  مۇســۇلمانالرنىڭ  قىلغــان  ئاســاس 

تــۇرۇش. تاقابىــل  ھەرىكىتىگــە 
1944 - يىلىدىكــى »شــىنجاڭ ســاقچى ئىدارىســى« 
بــەش  جەنۇبتىكــى  مەلۇماتىــدا،  ســانلىق  نىــڭ 
ۋىاليەتتىكــى خىتايالرنىــڭ ئومۇمىــي نوپۇســى 8 مىڭغــا 
بــۇ  يەتمىگەنىــدى.  تۈمەنگىمــۇ  بىــر  بولــۇپ،  يېقىــن 
يەرلــەردە خىتــاي نوپۇســى يــوق دېيەرلىــك بولغانلىقــى 

توغــرا  تايىنىشــقا  كۈچكىــال  ھەربىــي  پەقــەت  ئۈچــۈن 
كېلىدىغــان بولــۇپ، زور ســاندىكى خىتايالرنــى كۆچــۈرۈپ 
جايالرنــى  بــۇ  بــۇرۇن  ئورۇنالشتۇرۇشــتىن  كېلىــپ 
بىرقانچــە ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش ئــەڭ مۇۋاپىــق چــارە دەپ 
قارالغــان بولســا كېــرەك. خىتايــالر ئاساســلىقى ئۈرۈمچــى 
ئۇنىــڭ  ۋە  شــەھىرى  ئۈرۈمچــى  بولۇپمــۇ  ۋىاليىتىگــە، 
مىچــۈەن  گۇچــۇڭ،  جىمىســار،  فــۇكاڭ،  ئەتراپىدىكــى 
ئۈرۈمچــى  بولــۇپ،  تارقالغــان  ناھىيەلەرگــە  قاتارلىــق 
ئۇالرنىڭ 1930 - يىلالردىن تارتىپال توپالشقان مەركىزى 
بولــۇپ كەلگەنىــدى46. ئۈرۈمچــى ۋىاليىتىگــە تــەۋە تۇرپــان، 
ئۇيغــۇرالر،   90% ئاھالىســىنىڭ  پىچــان  ۋە  توقســۇن 
ئاندىــن كېيىــن تۇڭگانــالر ئىــدى. خىتايالرنىــڭ نوپۇســى 

بــۇ ئــۈچ ناھىيــەدە جەمــى مىــڭ ئادەمگــە يەتمەيتتــى.
يەنــە  باشــقا  ۋىاليىتىدىــن  ئۈرۈمچــى  خىتايــالر 
شــىمالدىكى ئىلــى، تارباغاتــاي ۋىاليەتلىرىگــە تارقالغــان 
بولــۇپ، 1945 - 1946 - يىلــى شــەرقىي تۈركىســتان 
ۋىاليەتنــى  ئــۈچ  ھاكىمىيىتــى  جۇمھۇرىيىتــى 
ۋە  ئىلــى  بولۇپمــۇ  جايالردىكــى  بــۇ  قىلغانــدا  ئىــدارە 
مانــاس  ســاۋەن،  جۈملىدىــن  تەۋەســىدىكى،  تارباغاتــاي 
ناھىيەلىرىدىكى خىتاي ئاھالىســى قېچىشــى ۋە خىتاي 
شــۇنىڭدەك  كۆچۈشــى،  جايالرغــا  ھۆكۈمرانلىقىدىكــى 
ئــۇرۇش مەزگىلىــدە مەلــۇم ســاندا ئۆلۈشــى نەتىجىســىدە 

ئازلىغانىــدى. دەرىجىــدە  مەلــۇم 
»شــىنجاڭنى بۆلۈش« تەرەپدارلىرىنىڭ كۆپىنچىسى 
ئۈرۈمچــى ۋىاليىتىنــى ئاســاس قىلىــپ، ئايرىــم ئۆلكــە 
قىلىشــنى، دىخــۇا، يەنــى ئۈرۈمچىنــى ئۆلكــە مەركىــزى 
ــۈچ ۋىاليەتنــى  ــا ئ ــۇ ئۆلكــە تەۋەســىگە ھەتت قىلىشــنى، ب

قوشــۇپ بېرىشــنى ئويالشــقانىدى. 
ئاخىرىــدا  بۆلــۈپ،  ئۆلكىگــە  ئالتــە  شــىنجاڭنى 
بىــردەك  ئۆلكىلەرنــى  بــۇ  مەخســۇس  ئۈرۈمچىــدە 
قىلىــش  تەســىس  مەركــەز  بىــر  باشــقۇرىدىغان 
ــۆت ئۆلكــە  ــى ت ــاڭ ســۇڭ بولســۇن ياك ئىدىيەســىدىكى ت
تەرەپــدارى ۋۇ جۇڭشــىن بولســۇن ۋە ياكــى »شــىنجاڭنى« 
ئىككــى  جەنۇبىــي  ۋە  شــىمالىي  بويىچــە  تەڭرىتېغــى 
ئۇالرنىــڭ  بولســۇن،  تەرەپدارلىــرى  بۆلــۈش  ئۆلكىگــە 
بىــر  تەرەپتىكــى  شــىمال  ئۈرۈمچىنــى  ھەممىســى 
ئۆلكىنىــڭ مەركىــزى قىلىــش تەشەببۇســىدا بولــدى. 
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زوڭتــاڭ  زو  ئۈرۈمچىنىــڭ  ھەممىســى  ئۇالرنىــڭ 
ئىشــغالىيىتىدىن ئېتىبــارەن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
سىياســىي مەركىــزى، شــۇنىڭدەك خىتــاي مىللىتىنىڭ 
مەدەنىيــەت  ۋە  ســودا   - ئىقتىســادىي  سىياســىي، 
مەركەزلىــك  خىتايالرنىــڭ  بولغانلىقــى،  مەركىــزى 
بــۇ  يەنــى  قىلغانىــدى.  چىقىــش  ئورۇنالشــقانلىقىدىن 
باشقۇرۇشــى  ھەممىنــى  چوقــۇم  مىللىتــى  خىتــاي 
كېــرەك، خىتــاي مىللىتى ئاساســىي ھۆكۈمــران مىللەت 

ئىــدى. باغلىنىشــلىق  ئىدىيەگــە  دەيدىغــان 
دۆلــەت  خىتــاي  تەشەببۇســالر  بــۇ  تۆتىنچىدىــن، 
بىرلىكــى ۋە دۆلــەت مۇداپىئەســىدىن چىقىــش قىلىنغان 
بولــۇپ، خىتــاي سىياســىيونلىرى شــەرقىي تۈركىســتان 
مۇستەقىللىق ھەرىكىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان نامىدا 
قىلغــان  يــادرو  ئۇيغۇرالرنــى  مىقياســىدا  رايــون  پۈتــۈن 
بولمىغانــدا  ھېــچ  ياكــى  دۆلــەت  مىللىــي  مۇســتەقىل 
ئەمەلىيەتتــە  بېقىنغــان،  مەركەزگــە  جەھەتتــە  مەلــۇم 
ئۆزىنــى يۈكســەك دەرىجىــدە باشــقۇرۇش ھوقۇقىغــا ئىگــە 
بولغــان »چىنــى تۈركىســتان«، ياكــى »تۈركىســتان«، 
ۋە ياكــى »شــەرقىي تۈركىســتان« نامىدىكــى يۈكســەك 
مۇختارىيەتلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ قۇرۇلــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــۆز ئالدىغــا باشقۇرۇشــىدىن ساقلىنىشــنى  ــۇ رايوننــى ئ ب
ــدا خىتــاي دۆلىتىنىــڭ  ــداق بولغان مۇددىئــا قىلــدى. بۇن
ســاقالپ  ھۆكۈمرانلىقىنــى  تۈركســىتاندىكى  شــەرقىي 
قالغىلى ۋە ئۇالرنىڭ گېپى بويىچە، خىتاي دۆلىتىنىڭ 

بىرلىكىنــى قوغدىغىلــى بوالتتــى.
ئۇالرنىــڭ چۈشەنچىســى بويىچــە ھېــچ بولمىغانــدا، 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالى ســوۋېت ئىتتىپاقــى، 
ئىتتىپاقــى،  ســوۋېت  تەرىپــى  جەنــۇب  موڭغۇلىيــە، 
يىلىغىچــە(،   -  1947( ھىندىســتانى  بىرىتانىيــە 
پاكىســتان ۋە ئافغانىســتانالر بىلــەن چېگرالىنىدىغــان 
ــت ســوۋېت  ــەڭ چــوڭ تەھدى ــۇالر ئىچىدىكــى ئ ــۇپ، ب بول

تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئەگــەردە  ئىــدى.  ئىتتىپاقــى 
ــەر ســوۋېت  ــەزى ئۆلكىل ــدە، ب ــە بۆلۈۋەتكەن ــۆپ ئۆلكىگ ك
كۈچىنىــڭ  دۆلــەت  بىــر  باشــقا  ياكــى  ئىتتىپاقــى 
باشــقا  يەنــە  كەتســىمۇ،  ئۆتــۈپ  كونتروللۇقىغــا 
ئۆلكىلەرنــى ســاقالپ قېلىــش مۇمكىــن ئىــدى. ئەگــەردە، 
شــۇنچە چــوڭ زېمىــن، يەنــى 1 مىليون 600مىــڭ كۋادرات 
ئۆلكــە  بىــرال  پەقــەت  زېمىــن  ئارتــۇق  كىلومېتىردىــن 
چىقىــپ  بولــۇپ  مۇســتەقىل  ئالدىغــا  ئــۆز  ھالىتىــدە 
كەتســە، ياكــى بىــرەر دۆلەتنىــڭ ئىشــغالىيىتىگە ئۆتــۈپ 
ــى.  ــەت زور يوقىتىــش بوالتت ــاي ئۈچــۈن غاي كەتســە، خىت
ــداق  ــا مۇن ــدا مان ــى كــۆپ ئۆلكىگــە پارچىلىغان شــۇڭا ئۇن

ئىــدى. مۇمكىــن  ســاقلىنىش  ئاقىۋەتتىــن 
 »شــىنجاڭنى ئۆلكىلەرگــە پارچىــالش« ئىدىيەلىــرى 
1933 - 1934 - يىللىرىدىكــى بىرىنچــى قېتىملىــق 
كــۆپ  مەزگىلىــدە  ئىنقىالبــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ ئارىلىقتــا تىنجىــپ، 1945 - يىلــى 
ئىككىنچــى قېتىــم شــەرقىي تۈركىســتان ئىنقىالبــى 
ئــۈچ  جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  پارتــالپ، 
ۋىاليەتنى ئىگىلىگــەن ھەمدە جەنۇبتىكى ۋىاليەتلەردىمۇ 
ئالغــان  ئــەۋج  ھەرىكەتلــەر  سىياســىي  ۋە  قوراللىــق 
مەزگىللــەردە قايتىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلدى، شــۇنىڭدەك 
خىتــاي مەركىزىــي ھۆكۈمىتىــدە بىۋاســىتە مۇزاكىــرە 
قىلىنــدى. بــۇ 1945 - يىلىدىــن كېيىــن »شــىنجاڭنى 
نــى ئوتتۇرىغــا قويغۇچىــالر  بۆلۈۋېتىــش اليىھەلىــرى« 
تۈركىســتان  شــەرقىي  شــۇ  ئەنــە  ئاخىــرى  باشــتىن 
ئىنقىالبىنىــڭ پۈتــۈن ئۆلكىــدە غەلىبــە قىلىــپ، پۈتــۈن 
ــدارە  ــۈن شــىنجاڭنى ئى ــى پۈت شــەرقىي تۈركىســتان، يەن
قىلىش، خىتاي ھۆكۈمرانلىقىنى ئاخىرالشتۇرۇشــىدىن 
ســاقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىــن مۇداپىئــە كۆرۈشــنى مەقســەت 

قىلغانىــدى.

يولۋاسنىڭ قۇمۇل ئۆلكىسى اليىھەسى

خىتــاي  جيېشىباشــچىلىقىدىكى  جيــاڭ  گەرچــە،   
مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى ۋۇ جۇڭشــىننىڭ »شــىنجاڭنى 
ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  نــى  بۆلــۈش«  ئۆلكىگــە  تــۆت 

»بۆلــۈپ باشــقۇرۇش« اليىھەســىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
مەسىلىســىنى توختىتىــپ قويغــان بولســىمۇ، بىــراق 
تۈركىســتان  شــەرقىي  اليىھەلــەر  ۋە  تەكلىــپ  بۇنــداق 
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بىتىــم  ئارىســىدىكى  خىتــاي  بىلــەن  جۇمھۇرىيىتــى 
بۇزۇلــۇپ،  ھۆكۈمــەت  بىرلەشــمە  تۈزۈلگــەن  بويىچــە 
قايتىــپ  غۇلجىغــا  قاتارلىقــالر  قاســىمى  ئەخمەتجــان 
كېتىــپ47، ســوۋېت ئىتتىپاقــى »ئىلــى تــەرەپ« مىللىــي 
بىلــەن  ياراقــالر   - قــورال  قايتىدىــن  ئارمىيەســىنى 
تەمىنلەپ، ئىككى تەرەپ ئارىســىدا يەنە قايتىدىن ئۇرۇش 
شــەكىللەنگەن48،  ۋەزىيىتــى  تىركىشــىش  ۋە  قىلىــش 
ــك ئىســيانلىرىنى  ــە ئوســمان - قالىبې ــي ئارمىي مىللى
مەســئۇد  ۋىاليەتنــى  يەتتــە  شــۇنىڭدەك  باســتۇرغان49، 
ھۆكۈمــەت  ئۆلكىلىــك  قىلغــان  باشــچىلىق  ئەپەنــدى 
باشــقۇرۇۋاتقان 1947 - 1948 - يىللىــرى يەنــە داۋاملىــق 

باشــلىدى. ئوتتۇرىغــا چىقىشــقا 
يىلــى   -  1947 مۇمكىنكــى،  تەكىتلــەش  شــۇنى 
مەســئۇد  ھۆكۈمىتــى  مەركىزىــي  خىتــاي  ئايــدا   -  5
ســەبىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا ۋە ئەيســا ئالپتېكىــن 
قاتارلىــق ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرىنىــڭ رەھبەرلىكىدىكــى 
ئۆلكــە ھۆكۈمىتىنــى تەشــكىل قىلىــپ، ئەخمەتجــان 
قاســىمى باشــچىلىقىدىكى ئىلــى تــەرەپ، يەنــى شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىگــە زەربــە بېرىــش تاكتىكىســى 
قولالنغاندىــن تارتىــپ، تاكــى 1948 - يىلىنىڭ ئاخىرقى 
كۈنلىرىگىچــە مەســئۇد ئەپەنــدى رەئىــس، ئەيســا ئەپەنــدى 
بــاش كاتىــپ بولغــان ئۆلكىلىك ھۆكۈمــەت ئىش ئېلىپ 

ــاردى.  ب
 مانــا شــۇ مەزگىلــدە ، ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ئۆزىنىــڭ 
خىتايپەرەســلىكى، خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە ســادىقلىقى 
بىلــەن ئىلىنــى مەركــەز قىلغــان شــەرقىي تۈركىســتان 
مىللىــي ئازادلىــق ئىنقىالبچىلىــرى ۋە شــۇنداقال ئــۈچ 
تەرىپىدىــن  مىللەتچىلــەر  باشــچىلىقىدىكى  ئەپەنــدى 
يولــۋاس،  ۋالىيســى  قۇمــۇل  ئۇچرىغــان  ئەيىبلەشــكە 
ئۇيغۇرالردىــن بىرىنچــى بولــۇپ پۈتــۈن »شــىنجاڭنى ئــۈچ 
ئۆلكىگــە بۆلــۈپ باشــقۇرۇش« اليىھەســىنى ئۇتتۇرىغــا 

قويــدى.
ــەر 1948 - يىلــى  ــدى قاتارلىــق مىللەتچىل ــۈچ ئەپەن ئ
پىرېزىدېنتىنــى  ئارىســىدا خىتاينىــڭ  ئايــالر   -  5  -  3
قۇرۇلتىيىدا»شــىنجاڭ«  خەلــق  خىتــاي  ســاياليدىغان 
ئۆزگەرتىــش«  »تۈركىســتانغا  نامىنــى  ئۆلكىســىنىڭ 
بېرىــش  ھوقۇقــى  مۇختارىيــەت«  »يۈكســەك  ۋە 

ــى قولغــا  ــۇ ھوقۇقالرن ــۇپ، ب تەلەپلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قوي
بېرىۋاتقانــدا  ئېلىــپ  ھەرىكــەت  ئۈچــۈن  كەلتــۈرۈش 
ــۋاس  ــۇر ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرىنىــڭ ئەكســىچە يول مەزك
جيــاڭ جيېشــىغا »شــىنجاڭنى ئۆلكىلەرگــە بۆلــۈش« 
ــدۈرۈپ ئۆزىنىــڭ اليىھەســى  ــى قولاليدىغانلىقىنــى بىل ن

ســۇنغانىدى.
- كۈنــى   17 ئاينىــڭ   -  3 يىلــى   -  1948 يولــۋاس   
»شــىنجاڭ ئۆلكىســىنى ئــۈچ ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش« 
بولــۇپ50  يوللىغــان  جيېشــىغا  جــاڭ  اليىھەســىنى 
دوكالتىــدا  ئــۇزۇن  مەزكــۇر  بەتلىــك   16 ئۆزىنىــڭ  ئــۇ، 
شــەرقىي تۈركىســتاننى بۆلــۈپ باشقۇرۇشــنىڭ پايدىلىــق 
باشــقۇرۇش  بۆلــۈپ  خىــل  بــۇ  باشــقا  ۋە  تەرەپلىرىنــى 
تەشەببۇسلىرىغا بولغان قوشۇلۇش ھېسسىياتى بىلەن 
شــەرقىي تۈركىســتاننى تەڭرىتېغىنــى پاســىل قىلىــپ 
ئىككىگــە بۆلگەندىــن كــۆرە، ئۈچكــە بۆلۈشــنىڭ تېخىمۇ 
ئۇنىــڭ  تەكىتلىگــەن.  ئىكەنلىكىنــى  ئەھمىيەتلىــك 
تەشــەببۇس قىلىشــىچە، »شــىنجاڭنى ئــۈچ ئۆلكىگــە 
 )天泰( ــەي ــرى تيەنت ــۈچ ئۆلكىنىــڭ بى ــۇ ئ ــۈش«، ب بۆل
ئۆلكىســى دەپ ئاتىلىپ، بۇنىڭغا پۈتۈن تەڭرىتېغىنىڭ 
شــىمالىدىكى ئالتــاي تېغىنىــڭ جەنۇبىدىكــى جايــالر، 
ــاي، ئالتــاي، ئۈرۈمچــى ۋىاليەتلىــرى،  يەنــى ئىلــى، تارباغات
قاراشــەھەر ۋە ئاقســۇ ۋىاليىتىنىــڭ بىــر قىســمى كىرىپ، 
دىخــۇا، يەنــى ئۈرۈمچىنــى مەركــەز قىلىش كېــرەك ئىكەن. 
ئۇنىــڭ ئاتىشــىدىكى خىتايچــە »تيەنتــەي ئۆلكىســى« 
ئاتالغۇســىدىكى »تيــەن«، تيانشــان ســۆزىدىكى بىرىنچى 
دېگــەن  »تەي泰«»ئالتــاي«  دىــن،   »天تيــەن« ســۆز 
ســۆزدىكى ئ ۈچىنچــى ســۆز»تەي« دىــن كەلگــەن بولۇپ، بۇ 
ئىككــى ســۆزنى بىرلەشــتۈرۈپ »تيەنتــەي ئۆلكىســى«51، 
يەنــى ئۇيغۇرچــە تەرجىمــە قىلغاندا»تيانشــان - ئالتــاي 

ــدۇ. ــى بىلدۈرى ــەن مەنىن ئۆلكىســى« دېگ
ئۆلكــە،  ئىككىنچــى  اليىھەســىدىكى  يولۋاســنىڭ   
بــۇ  بولــۇپ،  ئاتالغــان  دەپ   )昆疏( ئۆلكىســى  كۈنشــۇ 
ســۆزى  كۇئېنلــۇن  يەنــى  كۇنلــۇن،  خىتايچــە  ســۆزنى 
ئاتىلىشــى  خىتايچىدىكــى  كونــا  قەشــقەرنىڭ  بىلــەن 
يەنــى  ئىــدى.  بىرلەشمىســى  ســۆزىنىڭ  »شــۇلې« 
»كۈنشــۇ ئۆلكىســى«، »قەشــقەر - كۇئېنلۇن ئۆلكىســى« 
بــۇ  يولــۋاس  بولــۇپ،  بىلدۈرىدىغــان  مەنىنــى  دېگــەن 
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ئۆلكــە تەركىبىگــە قەشــقەر، يەكــەن، خوتــەن قاتارلىــق 
قويغــان. ئوتتۇرىغــا  ۋىاليەتلەرنــى قوشۇۋېتىشــنى 

قۇمــۇل  ئۈچىنچىســى  بولغــان  قۇرماقچــى  ئۇنىــڭ 
ئۆلكىســى بولــۇپ، ئــۇ قۇمۇلنــى ئايرىــم ئۆلكــە قىلىــش، 
قۇمــۇل  ئاتــاپ  دەپ  ئۆلكىســى  قۇمــۇل  ئۇنــى  يەنــى 
قويغــان52. ئوتتۇرىغــا  قىلىشــنى  مەركــەز  شــەھىرىنى 
 يولۋاســنىڭ بــۇ نىيىتــى ناھايىتــى روشــەن بولــۇپ، ئۇ 
ــۆزى رەئىــس بولــۇپ،  ــم ئۆلكــە قىلىــپ، ئ قۇمۇلنــى ئايرى
ــم  ــى ئايرى ــم ھۆكۈمرانلىــق رايونىنــى، يەن ئۆزىنىــڭ ئايرى
ئــۇ  قىلغانىــدى.  مەقســەت  تىكلەشــنى  خانلىقىنــى 
ــۈن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ پارچــە - پارچــە نەچچــە  پۈت
ھۆكۈمىتــى  مەركىزىــي  خىتــاي  بۆلۈنــۈپ،  ئۆلكىگــە 
تەرىپىدىــن مۇســتەھكەم ئىــدارە قىلىنىــش ئارقىلىــق 
كېتىشــىنى  بۆلۈنــۈپ  نەچچىگــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
خالىغانىــدى. يولــۋاس بۇنــداق ئــۈچ ئۆلكىگــە ئايرىشــنى 
ئىلــى تەرەپنىــڭ ھەرىكەتلىرىگــە تاقابىــل تــۇرۇش ئۈنۈمى 
قۇرۇشــنىڭ  ئۆلكىســىنى  قۇمــۇل  ۋە  باغاليــدۇ  بىلــەن 
باغــالش،  ئارىســىنى  »شــىنجاڭ«  بىلــەن  مەركــەز 
رولىنــى  مۇســتەھكەملەش  باشقۇرۇشــىنى  مەركەزنىــڭ 
ئوينايدىغانلىقــى، چۈنكــى قۇمۇلنىــڭ ئىچكىــرى بىلــەن 
»شــىنجاڭ« ئارىســىدىكى ئــۇزۇن ئۆتۈشــمە يــول ئۈســتى 

شــەرھىلەيدۇ.53  قاتارلىقالرنــى  ئىكەنلىكــى 
يولــۋاس »شــىنجاڭنى ئــۈچ ئۆلكىگــە بۆلۈش«نىــڭ 
ئــەڭ مۇھىــم پايدىلىــق تەرىپــى ســۈپىتىدە ئىلــى تەرەپكــە، 
يەنــى شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىگــە تاقابىــل 
تــۇرۇش، ئۇنىڭ باشــقا ۋىاليەتلەرگــە كېڭىيىپ، ھەرىكەت 
قىلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش قاتارلىــق تەرەپلىرىنــى 
كۆرســىتىدۇ. ئەلۋەتتــە ئــۇ خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئــەڭ 
ئەندىشــىگە ســېلىۋاتقان، ئۇنــى پۈتــۈن ئۆلكــە بويىچــە 
مەغلــۇپ قىلىــپ، پۈتــۈن ئۆلكــە مىقياســىدا شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى قــۇرۇش ئىمكانىيىتــى بــار 
كــۈچ قىلىــپ كۆرســىتىش  تەھدىدىــي  تەرەپنــى  ئىلــى 
ئۆزىنىــڭ  ھۆكۈمىتىنــى  جيېشــى  جيــاڭ  ئارقىلىــق، 

ئايرىــم  بۆلــۈش، جۈملىدىــن قۇمۇلنــى  ئۆلكىگــە  ئــۈچ 
ئۆلكــە قىلىــپ باشــقۇرۇش پىالنىنــى تەســتىقلىتىش 

مۇددىئاســىغا يەتمەكچــى بولغانىــدى.
يولۋاس مەيلى ئەخمەتجان قاســىمى باشچىلىقىدىكى 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى قۇرغــان مىللىــي 
ياكــى  ۋە  بولســۇن  تەرەپدارلىــرى  ئىنقىــالب  ئازادلىــق 
ئــۈچ ئەپەنــدى باشــچىلىقىدىكى مىللەتچىلــەر بولســۇن، 
ئۇالرنىــڭ ھەممىســىگە تۈپتىــن قارشــى بولۇپ،ئۇالرنىــڭ 
ئــۇ، ھەتتــا  ھېچقايسىســى بىلــەن ھەمكارالشــمايتتى. 
رەئىســى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئۆلكىلىــك  »شــىنجاڭ« 
خاھىشــىدىمۇ  باشــقۇرۇش  ئۆلكىنــى  پۈتــۈن  بولــۇش، 
ئۆزىنىــڭ  ئۇنــى  جىجۇڭمــۇ  جــاڭ  ھەتتــا  بولــۇپ، 
ئورنىغــا رەئىســلىككە تىكلەيدىغــان نامزاتــالر قاتارىــدا 
رەئىســى  ئۆلكــە  ئەپەنــدى  مەســئۇد  ئويالشــقانىدى54. 
بولغاندىــن كېيىــن يولــۋاس مەزكــۇر ئــۈچ ئەپەندىنىــڭ 
يۈكســەك  ئۆزگەرتىــپ  تۈركىســتان«غا   « شــىنجاڭنى 
مىللىــي مۇختارىيەتكــە ئېرىشىشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
ھەرىكەتلىرىگــە قارشــى تۇرۇشــتا خىتــاي مىللەتچىلىرى 

بىلــەن ئوخشــاش مەيدانــدا تــۇردى.
يەنــى  ئىنقىالبچىلىــرى،  ئىلــى  بولۇپمــۇ  يولــۋاس   
جۇمھۇرىيىتىگــە  تۈركىســتان  شــەرقىي  مۇســتەقىل 
ئــۇ  بولــۇپ،  قارىغــان  بىلــەن  كــۆزى  ئۆچمەنلىــك 
تۈركىســتان  شــەرقىي  باشــلىق  قاســىمى  ئەخمەتجــان 
ئىنقىالبىغــا قارشــى تاكــى ئاخىرغىچــە خىتــاي بىلــەن 
بىــر ســەپتە تــۇرۇپ مۇرەسسەســىز كــۈرەش قىلــدى. شــۇڭا 
يولۋاســنى  تــەرەپ  ئىنقىالبــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
دەپ  »مۇناپىــق«55  مۇناپىــق«،  »مىللىــي  »خائىــن«، 

قىلغانىــدى. ئېــالن 
ۋەھالەنكــى، يولۋاســنىڭ اليىھەســى جيــاڭ جيېشــى 
تەرىپىدىــن تەستىقلىنىشــقا ئۈلگۈرمىــدى. چۈنكى جياڭ 
جيېشــى باشــچىلىقىدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئۈچۈن 
بــۇ ۋاقىتتــا ئىچكىــرى خىتايــدا كومپارتىيەگــە قانــداق 

تاقابىــل تــۇرۇش ئاساســىي كۈنتەرتىپكــە ئۆتكەنىــدى.

ئۆلكە نامىنى بولسىمۇ ئۆزگەرتىش

»شــىنجاڭ  ئېتىبــارەن  يىلالردىــن   - پارچىلىۋېتىــش« 1930  ئۆلكىگــە  قانچــە  بىــر  ئۆلكىســىنى 
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تەشەببۇســچىلىرىنىڭ ھەممىســى »شــىنجاڭ« نامىنــى 
قويغانىــدى. ئورۇنغــا  بىرىنچــى  ئۆزگەرتىشــنى 

مەركىزىــي  خىتــاي  يىللىــرى   -  1945  -  1948
ــە بىــر مۇھىــم مۇزاكىــرە تېمىســى،  ھۆكۈمىتىدىكــى يەن
»شــىنجاڭ« نــى نەچچــە ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىشــتىن باشــقا 
مەسىلىســى  ئۆزگەرتىــش  نامىنــى  »شــىنجاڭ«  يەنــە 

ئىــدى.
قوللىنىلغــان  بۇيــان  يىلىدىــن   -  1884
مەنىســىدىكى  زېمىــن«  »يېڭــى  چېگــرا«،  »يېڭــى 
تەرىپىدىــن  ئۇيغــۇرالر  ئاتالغۇســى  »شــىنجاڭ« 
يەنــى  ئىپادىســى،  تىپىــك  مۇســتەملىكىچىلىكنىڭ 
خىتاينىــڭ ئىشــغال قىلىۋالغــان زېمىنــى ئىكەنلىكــى 
رەت  ئىزچىــل  نــام  بــۇ  چۈشــىنىلىپ،  نۇقتىســىدىن 
نامىنــى  قىلىنــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى »شــىنجاڭ« 
مەجبۇرىــي تاڭغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ نامنــى 
قوللىنىشــقا قارشــى چىقىشــى قىيىــن ئىــدى. 1933 
- 1934 - يىللىــرى بىــر قېتىــم، 1944 - يىلــى يەنــە 
بىــر قېتىــم »شــىنجاڭ« نامــى رەت قىلىنىــپ شــەرقىي 
تۈركىســتان نامــى ئاســتىدا مۇســتەقىل ھاكىمىيــەت 
جاكارالنــدى. شــەرقىي تۈركىســتان ئاتالغۇســى 1944 - 
1945 - يىلىدىــن تاكــى 1949 - يىلــى 12 - ئايالرغىچــە 
ئىلــى، تارباغاتــاي ۋە ئالتــاي تەۋەســىدە رەســمىي شــەكىلدە 
تۈركىســتان  شــەرقىي  قوللىنىلــدى.  ئومۇمىيۈزلــۈك 
ھــەم  مەتبۇئاتلىــرى  ۋە  ھۆكۈمىتــى  جۇمھۇرىيىتــى 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئۆلكىنــى  پۈتــۈن  خەلــق  كــەڭ 
ســۆھبىتى  تىنچلىــق  داۋامالشــتۇردى.  ئاتاشــنى  دەپ 
مەزگىلىــدە قۇرۇلغۇســى بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت ۋاقتىــدا، 
ئوخشاشــال ئەخمەتجــان قاســىمى قاتارلىقــالر ۋە باشــقىالر 
»شــەرقىي  قىلىــپ،  بىــكار  نامىنــى  »شــىنجاڭ« 
تۈركىســتان« نامىنــى قوللىنىشــنى تەلــەپ قىلىشــتى. 
بــۇ تەلــەپ ھەتتــا 1946 - يىلــى 11 - ئايــدا خىتــاي خەلــق 

ســۇنۇلدى.  قېتىــم  بىــر  قۇرۇلتىيىغــا 
جــاڭ جىجــۇڭ »شــىنجاڭ« ســۆزىنىڭ ھەقىقەتــەن 
تاجاۋۇزچىلىق مەنىسى بارلىقى، يەنى مەزكۇر ئاتالغۇنىڭ 
قىلىۋېلىــپ  »ئىشــغال  خىتاينىــڭ  ھەقىقەتــەن 
باشــقۇرۇۋاتقان يېڭــى زېمىنــى« ئىكەنلىكــى مەنىســىنى 
نامنــى  بــۇ  يېتىــپ،  چۈشــىنىپ  بېرىدىغانلىقىنــى 

مۇســتەملىكىچىلىكنىڭ  ئويلىشــىپ،  ئۆزگەرتىشــنى 
ســىمۋولى بولغــان بــۇ نامنــى »تيانشــان«غا ئۆزگەرتىــپ، 
شــىنجاڭنى كــۆپ ئۆلكىگــە بۆلمىگەندىمــۇ، »شــىنجاڭ 
ئۆلكىســىنى > تيانشــان ئۆلكىســى< دەپ ئاتــاش تــازا 
ئۆلكىنىــڭ  پۈتــۈن  تېغــى  كېلىدۇ«56،»تيانشــان  بــاب 
ــاڭ  ــدى. ج ــدۇ«57 دەپ قارى ئوتتۇرىســىدىن كېســىپ ئۆتى
جىجۇڭنىڭ »شــىنجاڭ« نامىنى »تيانشــان ئۆلكىســى« 
گــە ئۆزگەرتىــش پىكــرى ھەتتــا ئەخمەتجــان قاســىمى 
قاتتىــق  تەرەپنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  باشــلىق 
ــۇپ، ئەخمەتجــان قاســىمى  قارشــىلىقىغا ئۇچرىغــان بول
نــى  ئىنســتىتۇتى«  »شــىنجاڭ  جىجۇڭنىــڭ  جــاڭ 
»تيانشــان ئۇنىۋېرســىتېتى« دەپ ئۆزگەرتىشــىگە قارشى 
ھەممىســى  بۇالرنىــڭ  قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  تۇرغانىــدى. 
خىتايالرنىــڭ ئاشــۇ تاجاۋۇزچىلىقنىــڭ ئىســپاتى بولغان 

»شــىنجاڭ« نامىدىــن قېچىشــقا ئۇرۇنۇشــى ئىــدى.
ئــۈچ  تــۆت،  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ھەقىقەتــەن،   
ياكــى ئىككــى ئۆلكىگــە، ھەتتــا ئالتــە ئۆلكىگــە بۆلــۈش 
»شــىنجاڭ«  ھەممىســى  تۈزگەنلەرنىــڭ  اليىھىســى 
قىلغــان  مۇددىئــا  مۇھىــم  قېچىشــنى  ئاتالغۇســىدىن 
قىلىــپ،  بىــكار  نامىنــى  »شــىنجاڭ«  ئــۇالر  بولــۇپ، 
بۆلــۈپ چىقىلغــان ئۆلكىلەرگــە ھــەر خىــل ئىســىمالرنى 
شــەرقىي  قىلىشــتى.  تەشــەببۇس  قوللىنىشــنى 
ئــورگان  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئىنقىالبىــي  تۈركىســتان 
گېزىتــى جــاڭ جىجــۇڭ قاتارلىــق خىتايالرنىــڭ ئەنــە شــۇ 
ــۇ  ــار »شــىنجاڭ« نامىنىــڭ ب تاجاۋۇزچىلىــق مەنىســى ب
ئۆلكىگــە قويۇلــۇپ قالغانلىقىدىــن پۇشــايمان قىلىــپ، 
بــۇ نامنــى ئالماشتۇرۇشــقىمۇ ئۇرۇنغانلىقىنــى تەنقىــد 
قىلىپ:»بىزنىــڭ يۇرتىمىزنــى خىتــاي مۇســتەبىتلىرى 
ئۆزلىــرى ئىســتېال قىلغاندىــن بۇيــان >شــىنجاڭ< يەنــى 
ــەن  ــەن ئىســىم بىل ــە< دېگ ــەر<، >يېڭــى ئۆلك ــى ي >يېڭ
بىــر  ھــەر  ئــۆزى  ئىســىمنىڭ  بــۇ  كەلگەنىــدى.  ئاتــاپ 
ئېيتىلىشــىدا يۇرتىمىزنىــڭ مۇســتەقىل - ئــازاد ياشــاپ 
زورلــۇق  ئۆزلىرىگــە  پەقــەت خىتايــالر  كەلگەنلىكىنــى، 
يــەر< ئىكەنلىكىنــى  بىلــەن قوشــۇپ ئالغــان >يېڭــى 
مۇســتەبىتلىرى  خىتــاي  ئاتالغــۇدۇر.  كۆرســىتىدىغان 
ئاتــاش بىلــەن خەلقىمىزنىــڭ غەزىپىنــى  بۇنــداق دەپ 
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ئۆزلىرىنىــڭ  ۋە  كەلگەنىــدى  قوزغــاپ  بارغانســېرى 
مۇســتەقىل ھالــدا ئــازاد ياشــىغان خەلــق ئىكەنلىكىنــى 
ئۇنتۇلدۇرالمىــدى. ھازىرقــى كۈنــدە خىتــاي ئىچىدىــن 
چىققــان >ئەقىللىقــالر< ئەســلىدە بــۇ ئىســىمنى قويــۇپ 
قويغانلىقىغــا قاتتىــق پۇشــايمان قىلىۋاتقــان بولســا 
كېــرەك. چۈنكــى: ئۆتكــەن يىــل غەربىــي شــىمال ئىــدارە 
ــدى نەنكىنــدە )نەنجىڭــدە(  ــرى جــاڭ جىجــۇڭ ئەپەن مۇدى
>شــىنجاڭ  جاۋابىــدا:  بەرگــەن  ســوئالىغا  مۇخبىــرالر 
تاجاۋۇزچىلىــق مەنىســىنى  ئىچىــدە  ئــۆز  دېگــەن ســۆز 
ــى ئۆزگەرتىــپ قويۇشــنىڭ  ئالىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بۇن
>بىزنىــڭ  ســۆزىدە:  ئــۇ  دېگەنىــدى.  يــوق<  زىيىنــى 
تاجــاۋۇز قىلىــپ بېســىۋالغىنىمىزنى دائىــم كۆرســىتىپ 
تۇرغــان >يېڭــى يــەر< دېگــەن ســۆزنى ئۇنىڭغــا نىســبەتەن 
يۇمشــاقراق بىــر ئىســىم بىلــەن ئاتىســاق بولمامــدۇ؟< 
دېگــەن پىكىرگــە كېلىــپ، >تيانشــان<، >كۇئېنلــۇن< 
ــا ئاتقۇســى كەلگــەن ئىــدى  ــى مەيدانغ دېگــەن ئاتالمىالرن
ۋە بۇنىــڭ بىلــەن بىزنىــڭ ئۆلكــە خەلقىنىــڭ خىتــاي 
ئىســتىبدات چاڭگىلىغــا چۈشــۈپ قېلىشــىنى تامامــەن 

ئۇنتــۇپ كېتىشــى مۇمكىن دېگــەن پىكىرلەرگە كېلىپ، 
باشــقىالر ئالدىــدا مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتىگە 
پەخىرلەنگەنىــدى«58  بىلــەن  ئىكەنلىكــى  ئۇســتا 
»شــىنجاڭ«  قاســىمىمۇ  ئەخمەتجــان  يازىــدۇ.  دەپ 
خىتــاي  ئۇنىــڭ  توختىلىــپ،  ھەققىــدە  ئاتالغۇســى 
قىلغــان  ئىســتېال  مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ 
كۆرســىتىدىغانلىقىنى  ئىكەنلىكىنــى  زېمىــن 
بىزنىــڭ  نــام  دېگــەن  چۈشەندۈرۈپ:»>شــىنجاڭ< 
تەرىپىدىــن  مۇســتەملىكىچىلىرى  ئۆلكىمىــز خىتــاي 
ھالىغــا  مۇســتەملىكە  تولــۇق  قىلىنىــپ،  ئىســتېال 
ســەلتەنەتى  ئىمپېراتورلىرىنىــڭ  خىتــاي  چۈشــۈپ، 
ئورنىتىلغاندىن كېيىن قويۇلغان نامدۇر. > شــىنجاڭ< 
دېگــەن نــام >يېڭــى دائىــرە<، >يېڭــى زېمىــن< دېگــەن 
مەنىنــى بېرىــدۇ، دېمــەك كۆرســىتىلگەن قارشــىلىقنى 
ئىتائەتكــە  تولــۇق  كېيىــن  قىلغاندىــن  بەربــات 
ئۆتكۈزۈلگــەن يېڭــى بىــر بۆلــەك يەرنىــڭ خىتــاي دۆلــەت 
قىلىــدۇ«59دەپ  ئىپــادە  قوشــۇلغانلىقىنى  تۇپرىقىغــا 

قىلىــدۇ. ھۆكــۈم 

خۇالسە

 -  1949 تاكــى  ئاخىرلىرىدىــن  ئەســىرنىڭ   -  19  
يىلىغىچــە يېرىــم ئەســىردىن ئارتــۇق ۋاقىــت داۋامالشــقان 
ئارقىلىــق  بۆلۈۋېتىــش  ئۆلكىگــە  كــۆپ  »شــىنجاڭنى 
ۋە  مۇھاكىمــە  ھەققىدىكــى  تەدبىرلىــرى«  باشــقۇرۇش 
باشــچىلىقىدىكى  جيېشــى  جيــاڭ  تارتىشــالر   - تــاالش 
مىنگــو  جۇڭخــۇا  يەنــى  جۇمھۇرىيىتــى،  خىتــاي 
تەرىپىدىــن  كومپارتىيەســى  خىتــاي  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
خىتــاي  ئەگــەر،  ئاخىرالشــتى.  بىلــەن  يوقىتىلىشــى 
خەلــق جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلمــاي، خىتــاي جۇمھۇرىيىتــى 
جيــاڭ جيېشــى،  ئېھتىمــال  بولســا  داۋاملىشــىۋەرگەن 
جــاڭ جىجــۇڭ ۋە باشــقا خىتــاي مەركىزىــي ھاكىمىيىتــى 
قاتلىمىدىكــى ئەربابــالر »شــىنجاڭنى كــۆپ ئۆلكىلەرگــە 
بۆلــۈش« تەدبىرىنــى چوقــۇم ئىشــقا ئاشۇرۇشــى مۇمكىــن 
ئىــدى. ئەلۋەتتــە، بــۇ تەدبىــر 1944 - يىلــى قۇرۇلغــان 
ــۈچ ۋىاليەتتــە  شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ئ

داۋاملىــق مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى ھــەم ئۇنىــڭ باشــقا 
يەتتــە ۋىاليەتنىمــۇ ئــازاد قىلىــپ، بىرلىككــە كەلگــەن 
مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇشــىغا توســقۇنلۇق قىلىشــنى 
ئالدىنقــى نىشــانغا قويغــان بــوالر ئىــدى. ئەممــا، دۇنيــا 
ۋەزىيىتىنىــڭ  خىتــاي  ئۆزگىرىشــى،  ۋەزىيىتىنىــڭ 
ئۆزگىرىشــى خىتــاي مىللەتچىلىرىدىكــى مەزكــۇر بىپايان 
»شــىنجاڭ« نــى كــۆپ ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش خاھىشــىنى 
توختىتىــپ قويــدى. لېكىــن، بــۇ خىــل ئىدىيــە يەنىــال 
خىتــاي  كېيىــن  يىلىدىــن   -  1950 ئىــدى.  مەۋجــۇت 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خىتــاي  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق 
غايىســىنى باشــقا شــەكىلدە ئەمەلگــە ئاشــۇرغان بولــۇپ، 
ئاپتونومىيــە  تېررىتورىيەلىــك  مىللىــي  بولســىمۇ،  ئــۇ 
سىياســىتى نامــى ئاســتىدا 1مىليــون 640 مىــڭ كــۋادرات 
كىلومېتىــر زېمىننــى بــەش مىللىــي ئاپتونــوم ئوبالســتقا 
چېگرالىرىنــى  مەمۇرىــي  مىللىــي  بۇالرنىــڭ  ئايرىــپ 
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بېكىتتــى. شــۇنىڭدەك يەنــە ئىشــلەپچىقىرىش قۇرۇلــۇش 
ئارمىيەســى نامىدىكــى ئــۆز مەمۇرىــي تەۋەلىكــى بــار ئايرىــم 
خــۇددى  شــەكىللەندۈردى.  قۇرۇلمىســىنى  ھاكىمىيــەت 
جيــاڭ جيېشــىنىڭ ئالىــي مەسلىھەتچىســى تــاڭ ســۇڭ 
ــە  ــۇ ئالت ــدە ب ــدا ئۈرۈمچى ــۈپ، ئاخىرى ــە بۆل ــە ئۆلكىگ ئالت
ئۆلكىنــى بىــر تۇتــاش باشــقۇرىدىغان بىــر ئــورگان قــۇرۇش 
نــى  رايونــى«  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ  دېگەنــدەك، 
ــى  ــەش ۋىاليەتن ــوم ئوبالســت ۋە ب ــەش ئاپتون ــۇ ب ــۇرۇپ، ب ق
باشــقۇرۇش، يەنــى ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ كــەڭ زېمىنغــا بولغان 
ھوقۇقىنــى  مۇختارىيــەت  تېررىتورىيەلىــك  مىللىــي 
جەھەتتــە  ئىچكــى  بــۇ  ۋەھالەنكــى،  قىلــدى.  ئېتىــراپ 
ئاللىبــۇرۇن مىللىــي بەلگىلــەر بويىچــە پارچــە - پارچــە 
قىلىنىــپ بولۇنغانىــدى. ئەمدىكــى نــۆۋەت، »شــىنجاڭ 
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى داۋاملىــق تۇرۇشــى كېرەكمــۇ يوق؟ 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 1949 - يىلــى ئۇيغــۇرالر %77 بولــۇش، 
خىتايــالر %5.5 بولۇشــتەك نوپــۇس ئەھۋالــى تامامــەن 
ــدى.  ــالر كــۆپ ســانلىق مىللەتكــە ئايالن ئۆزگــەردى. خىتاي
نــۆۋەت ئەمــدى قانــداق قىلىــش كېــرەك؟ شــىنجاڭ بىــرال 
ئەمەســمۇ؟«  يېرىمــۇ  ئاپتونومىيەلىــك  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دېگەن مەســىلىنى يېشىشــكە كەلدى. خىتايدا بۇرۇندىنال 
ھازىرقــى ئۆلكىلــەر ۋە مەركەزگــە بىۋاســىتە قاراشــلىق 
شــەھەرلەرنى قايتــا ئىســالھ قىلىــش، يەنــى ئۆلكىلەرنــى، 
كۆپەيتىــش،  شــەھەرلەرنى  قاراشــلىق  بىۋاســىتە 

مەۋجــۇت.  مەسىلىســى  ســىزىش  قايتــا  چېگراالرنــى 
دەســلەپكى قەدەمــدە ئاتالمىــش شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم 
رايونىدىكــى مىللىي ئاپتونومىيــە قالپىقى كىيدۈرۈلگەن 
قاتارلىــق  قۇمــۇل  تۇرپــان،  ئاقســۇ،  خوتــەن،  قەشــقەر، 
قىلىــپ  بىــكار  تۈزۈلمىســىنى  ۋىاليــەت  ۋىاليەتلەرنىــڭ 
تۇرپــان  داۋاملىشــىپ،  ئايالنــدۇرۇش جەريانــى  شــەھەرگە 
ۋىاليىتــى شــەھەرگە ئۆزگەرتىلىــش قەدىمــى تاشــالندى. 
شــىمالدىكى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبالســتى بولســا پۈتۈن 
خىتايدىكــى بىردىنبىــر ئــۈچ ۋىاليەتتىــن تەركىــب تاپقــان 
مۇئاۋىــن ئۆلكــە دەرىجىلىــك ئاپتونــوم ئوبالســت. شــەرقىي 
ــي  تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋە كەلگۈســىدىكى جىددى
سىياســىي  خەلقئارالىــق  ۋە  ئىچكــى  ئۆزگىرىۋاتقــان 
نوپــۇس  ئۆزگەرتىلىۋاتقــان  توقۇنــۇش،  ۋە  ۋەزىيــەت 
قۇرۇلمىســى، ئىقتىســادىي تەرەققىيــات، سانائەتلىشــىش، 
مىللىــي تارقىلىــش ۋە باشــقا ھــەر تەرەپتىكــى ئامىلــالر 
ســىچۈەن  تــۆت  ئۆلكىســى،  جېجيــاڭ   16 بويىچــە، 
ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ  كېلىدىغــان  تــەڭ  ئۆلكىســىگە 
ئاپتونــوم رايونــى« نــى داۋاملىــق ســاقالش كېرەكمــۇ؟ ياكــى 
ئۇنــى جيــاڭ جيېشــى دەۋرىدىــن ئېشــىپ قالغــان تەدبىــر 
بويىچــە بىرقانچــە ئۆلكىگــە بۆلۈۋېتىــش، »شــىنجاڭ« 
نامىنــى ئەمەلدىــن قالدۇرۇۋېتىــش كېرەكمــۇ؟ دېگەنــدەك 
مۇھاكىمىنــى كۈنتەرتىپكــە كەلتــۈرۈش ئېھتىماللىقــى 

ئوتتۇرىغــا چىقماقتــا.
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قىســقىچە مەزمۇنــى: چاڭجيــاڭ ۋە خۇاڭخــې دەرياســىنىڭ 
ئوتتــۇرا ئېقىنىــدا شــەكىللەنگەن خىتــاي مەدەنىيىتــى ئەســىرلەر 
مابەينىــدە ئــۇرۇش ۋە مەدەنىيــەت ئاسسىمىلياتسىيەســى ئارقىلىــق 
ســىرتقا كېڭىيىــپ، بۈگۈنكــى كــەڭ زېمىنغــا ۋە غايــەت زور نوپۇســقا 
ئىگــە بولــدى. خىتــاي تارىخىــي مەنبەلىرىــدە »تــۆت ياۋايــى« دەپ 
بولغــان  بىلــەن  توپلۇمــالر خىتــاي  بولمىغــان  ئاتالغــان خىتــاي 
مۇناســىۋەتتە بەزىــدە بويســۇنۇش مۇناســىۋىتىدە بولغــان بولســا، 
ــدى. ئوخشــاش  ــۇپ كەل ــدە بويســۇندۇرۇلۇش مۇناســىۋىتىدە بول بەزى
سىياســىي گەۋدىنىــڭ ئىچىــدە ياشــىغان بولســىال، ھــەر ئىككــى 
خىــل مۇناســىۋەتتە خىتــاي مەدەنىيىتىگــە ئاسسىمىلياتســىيە 
بولــۇپ كېتىــش تەقدىرىدىــن قېچىــپ قۇتۇاللمىــدى. بــۇ خىــل 
ــاي ھاكىمىيەتلىــرى  ــدە خىت ئاسسىمىلياتســىيە ھادىسىســى بەزى

خىتاي مەدەنىيىتى ئ ۆز ھاكىمىيەت دائىرىسىدىكى باشقا مىللەتلەرگە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش 
ئىمكانىيىتى بېرەمدۇ؟ 

ئۈزۈلمەس ئاسسىمىلياتسىيە

مەۋالن تەڭرىقۇت 
ۋە  سىياســەت  ئۇنىۋېرســىتېتى  خالــدۇن  ئىبــن 
دوكتورانتــى. بۆلۈمــى  مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا 
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تەرىپىدىــن زورلــۇق بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان بولســا، بەزىــدە يــات مىللــەت ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ پۈتــۈن خىتايغــا 
ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــتىن ئىبــارەت سىياســىي ئارزۇســى ســەۋەبىدىن رازىمەنلىــك ئىچىــدە ئېلىــپ بېرىلــدى. نەتىجىــدە 
ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگە ئەگىشــىپ، پۈتــۈن ھاكىمىيــەت ۋە خەلقنىــڭ خىتايلىشىشــى مەيدانغــا كەلــدى. يەنــە بىــر 
华夷( »تەرەپتىــن، خىتــاي قىممــەت قارىشــىنىڭ ئومۇرتقىســىنى شــەكىللەندۈرگەن »خۇاشــيا - ياۋايــى مۇناســىۋىتى

秩序(، »خۇاشــياالر بىلــەن ياۋايىالرنــى ئۆزگەرتىــش« )用夏变夷( ۋە »بۈيــۈك بىرلىشــىش« )大一统( قاتارلىــق 

زېھنىيەتلــەر خىتايالرنىــڭ خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەرگــە بولغــان كەمســىتىش، ئۇالرنــى »مەدەنىيلەشــتۈرۈش« ۋە 
خىتايالشــتۇرۇش قاتارلىــق تەشەببۇســلىرىنى پەلســەپىۋى ئاســاس تەمىنلىــدى. مــەن بــۇ ماقالىــدە بــۇ خىــل مەدەنىيــەت 
ۋە تارىخىــي تەجرىبىگــە ســاھىپ بولغــان خەلقنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدىكى ھاكىمىيــەت خىتــاي بولمىغــان 
مىللەتلەرنىــڭ پەرقلىــق بىــر مەدەنىيــەت ســۈپىتىدە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىغا يــول قويامــدۇ؟ دېگــەن ســۇئالغا جــاۋاپ 
بېرىشــكە تىرىشــىمەن. بۇنىــڭ ئۈچــۈن خىتايالرنىــڭ تەخمىنــەن 2500 يىللىــق تارىخىــي تەرەققىيــات مۇساپىســىدە 
مەدەنىيەتكــە  خىــل  كــۆپ  پەيالســوپلىرىنىڭ  خىتــاي  پوزىتسىيەســى،  بولغــان  مىللەتلەرگــە  باشــقا  ئەتراپىدىكــى 
بولغــان كــۆز قارىشــى، خىتــاي تارىخىدىكــى مىللەتلەرنىــڭ چــوڭ ئاسسىمىلياتســىيە بولــۇش جەريانــى ۋە ئەنئەنىــۋى 
خىتــاي مەدەنىيىتىنىــڭ غەربنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرىنى قوبــۇل قىلغــان خىتــاي داھىيلىــرى ۋە ســەرخىللىرىنىڭ 

زېھنىيىتىدىكــى تەســىرى قاتارلىــق تېمىــالر ھەققىــدە تەھلىــل يۈرگۈزۈلىــدۇ. 
ئاچقۇچلۇق ســۆزلەر: خۇاشــيا، ياۋايى، ئاسسىمىلياتســىيە،يول قويۇش، ئەنئەنىۋى خىتاي زېھنىيىتى، ئەســلىگە 

قايتىش. 

Abstract:Chinese culture was formed in the middle reaches of the Yangtze and the Yellow 
River. Through centuries of wars and cultural assimilation, it has now acquired a vast territory 
and a huge population. The non-Chinese people recorded as “four barbarians” in Chinese 
historical data were sometimes in a dominating relationship with China and sometimes 
associated with the submissive relationship. As long as they lived in the same political entity 
with the Han people, either one of the relationships had not escaped the fate of assimilation 
into Chinese culture. This assimilation was enforced by either the Chinese authorities or by the 
political desire of foreign rulers to take over the whole of China. As a result, the government 
and people became Huaxia over time.

On the other hand, ideas that constitute the backbone of Chinese values such as “Huaxia-
barbarian relations”, “change the barbarian with Huaxia” and “great unification” provide a 
philosophical foundation for Chinese attitudes of discriminating against non-Chinese ethnic 
groups and mission of “civilizing” and Sinicization of them. In this article, I mainly examine 
whether a government ruled by people with such cultural and historical experience would 
allow non-Chinese peoples to exist as a different culture. What is the attitudes of the Chinese 
towards other nations and cultures during the course of nearly 2500 years; what were the views 
of Chinese philosophers towards multiculturalism; How did the assimilation process take place 
in Chinese history, and how much traditional Chinese values of culture occupy the thoughts of 
Chinese scholars and elites who accept Western culture and values. In order to attain the main 
objective, the above sub-questions will be analyzed subsequently.

Key words: Huaxia, barbarians, assimilation, tolerance, traditional Chinese value, vicious 
sycle 



2021 - يىلى 2 - سان 54

كىرىش 

خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ خىتــاي مەدەنىيىتىنــى 
ئىچىدىكــى  گــەۋدە  سىياســىي  قىلغــان  ئاســاس 
خىتــاي مەدەنىيىتىگــە تــەۋە بولمىغــان مىللەتلەرنــى 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىش سىياســىتى ۋە جەريانلىرى 
ھەققىــدە ئــاز بولمىغــان تەتقىقاتــالر ئېلىــپ بېرىلغــان 
كوممۇنىســت  خىتــاي  كۆپىنچىســدە  بولــۇپ، 
ئــاز  بــەك  قىلىنغــان.  ئاســاس  دەۋرى  ھاكىمىيىتــى 
ســۇاللىدىكى  بىــر  مەلــۇم  تەتقىقاتــالردا  قىســىم  بىــر 
جەريانــى  بولــۇش  ئاسسىمىلياتســىيە  مىللەتلەرنىــڭ 
ــاي مەدەنىيىتىنىــڭ  ــا ئېلىنغــان بولســىمۇ، خىت تىلغ
باشــقا  مۇساپىســىدە  تەرەققىيــات  تارىخىــي  پۈتــۈن 
خالىغــان  ئۆزلىــرى  ياكــى  مەجبۇرىــي  مىللەتلەرنىــڭ 
شــەكىلدە خىتــاي مەدەنىيىتىگــە ئاسسىمىلياتســىيە 
تىلغــا  جەھەتتىــن  ئاساســى  جەريانــى  بولــۇش 

 . ن ئېلىنمىغــا
دەۋرىدىكــى  كوممۇنىســتلىرى  خىتــاي 
ھەققىدىكــى  سىياســىتى  ئاسسىمىلياتســىيە 
قاتارلىــق  تىبــەت  ۋە  موڭغــۇل  ئۇيغــۇر،  تەتقىقاتــالردا 
ئاسسىمىلياتســىيە  سىســتېمىلىق  مىللەتلەرنىــڭ 
تېمىســى  تەتقىقــات  ئاساســلىق  جەريانــى  قىلىنىــش 
بولغــان. تومــاس خبرىــر )Heberer Thomas( نىــڭ بــۇ 
ھەقتىكــى »خىتــاي ۋە ئۇنىــڭ ئاز ســانلىق مىللەتلىرى: 
ئاپتونومىيەمــۇ ياكــى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــمۇ؟« 

)China and Its National Minorities :Autonomy 
or  Assimilation(

ناملىــق كىتابىنــى بۇ خىل تەتقىقاتالرنىڭ بىرى دەپ 
قاراشــقا بولىــدۇ.1 خبرىــر كىتابىدا خىتاي كوممۇنىســت 
ھاكىمىيىتىنىــڭ مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى دەۋرىدە باشــقا 
كۈچىنــى  سىياســىي  ۋە  مەدەنىيىتــى  مىللەتلەرنىــڭ 
»كاپىتالىســت«،  ماڭغــان«،  يولىغــا  »بۇرژۇئازىيــە 
»مىللەتچــى« ۋە »بۆلگۈنچــى« دېگــەن بەتنامــالر بىلــەن 
يــوق قىلىشــقا ۋە خىتايچــە كوممۇنىزىــم ئىدىيىســى 
بىلــەن ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــقا ئۇرۇنغانلىقىنــى2 
ۋە شــەرقىي تۈركســىتان ۋە ئىچكــى موڭغــۇل قاتارلىــق 
رايونالرغا پىالنلىق خىتاي كۆچمەنلىرى ئورۇنالشتۇرۇش 

ــۇ رايونالرنىــڭ مەدەنىيىتــى ۋە ئاپتونومىيــە  ئارقىلىــق ب
ئېلىــپ  تىلغــا  ئاجىزالتقانلىقىنــى  ھوقۇقىنــى 
ــەتنىڭ نەتىجىســىدە،  ــۇ سىياس ئۆتكــەن3. مەســىلەن، ب
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خىتــاي نوپۇســىنىڭ 1953- 
تىــن 1973- يىلىدىكــى %40 گــە  يىلىدىكــى 6.2% 
يەنــە  ھەقتىكــى  قىلغان4.بــۇ  بايــان  يەتكەنلىكىنــى 
بىــر ئوخشىشــىپ كېتىدىغــان تەتقىقــات بولســا ۋەرىــن 
ســىمىس )Jr Smith .W Warren.( نىــڭ خىتاينىــڭ 
تىبــەت سىياســىتىنى بــاش تېمــا قىلغــان »خىتايغــا 
تــەۋە تىبــەت: ئاپتونومىيــە ياكــى ئاسسىمىلياتســىيە؟« 
 )China’s Tibet?: Autonomy or Assimilation(
ناملىــق كىتابــى بولــۇپ، بۇنىڭــدا ئ اساســلىق خىتــاي 
ــان  كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىنىــڭ تىبەتلەرگــە قاراتق
مەدەنىيــەت جەھەتتىكى خىتايالشــتۇرۇش ۋە سىياســىي 
جەھەتتىكــى ئورنىنــى ئاجىزالشــتۇرۇش سىياســەتلىرى 

ــا ئېلىنغــان5. تىلغ
خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ 1949 - يىلىدىــن بۇيــان 
ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتى 
بىرىنــى  تەتقاتالردىــن  ئىلمىــي  يېزىلغــان  ھەققىــدە 
ــۇر  ــڭ ئۇيغ ــڭ »خىتاينى ــر )Hyer Eric( نى ــك ھايې ئېرى

قاراتقــان سىياســىتى« مىللىيەتچىلىكىگــە 
)China’s Policy towards Uighur Nationalism( 

ناملىــق ماقالىســى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ6. بۇ ماقالىدە 
ئاپتــور خىتــاي كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىنىڭ ســوۋىت 
سىياســىي  كېيىنكــى  يىمىرىلگەندىــن  ئىتتىپاقــى 
قىلغانلىقــى  ئەندىشــە  ناھايىتــى  ئاتموســفېرادىن 
»ئۇلۇسلىشــىش«  ئارىســىدىكى  ئۇيغــۇرالر  ۋە 
دولقۇنىغــا قارشــى ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتىنى 
ئۇيغۇرالرنــى  تەكىتلىگــەن.  قويغانلىقىنــى  يولغــا 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش سىياســىتى ھەققىدىكــى 
 Jennifer( يەنــە بىــر ئۆزگىچــە تەتقىقات جېننىفىــر ئــاڭ
Ang( تەرىپىدىــن تەييارالنغــان بولــۇپ، ئــۇ »ئۇيغۇرالرنــى 

ــق  خىتايالشــتۇرۇش« )Uyghurs the Sinicizing( ناملى
تارىختىــن  قەدىمكــى  خىتايالرنىــڭ  ماقالىســىدە، 
باشــقا  مەدەنىيىتىنــى  خۇاشــيا  ئۆزلىرىنىــڭ  بېــرى 



202155 - يىلى 2 - سان

قارايدىغانلىقىنــى،  دەپ  ئىلغــار  مەدەنىيەتلەردىــن 
خىتايچــە  مىللەتلەرمــۇ  »ياۋايــى«  باشــقا  شــۇنداقال 
مەدەنىيــەت ۋە ياشــاش ئۇســۇلىنى ئۆگىنىــش ئارقىلىــق 
خۇاشــيا ئۇلۇســى بوالاليــدۇ دەپ قارايدىغــان شوۋىنىســت 
ئىدىيەگــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى ۋە خىتايــدا بــۇ خىــل 
كوممۇنىســت  خىتــاي  قىلغــان  ۋارىســلىق  ئىدىيەگــە 
خۇاشياالشــتۇرۇش  ئۇيغۇرالرنــى  ھاكىمىيىتىنىــڭ 
ئوتتۇرىغــا  بېرىۋاتقانلىقىنــى  ئېلىــپ  سىياســىتى 
قويغــان7. دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغىنــى، جېننىفىــر 
ئــاڭ باشــقا تەتقىقاتچىالرغا سېلىشــتۇرغاندا مەســىلىگە 
پەرقلىــق نۇقتىدىــن يېقىنالشــقان بولــۇپ، خىتاينىــڭ 
نۇقتىســىدىن  قارىشــى  دۇنيــا  ۋە  ئېڭــى  مەدەنىيــەت 
چىقىــش قىلىشــى ئوقۇرمەنلەرنــى ھادىســىنى پەرقلىــق 
قىلغــان.  ئىگــە  پۇرســىتىگە  كۆزىتىــش  رامكىدىــن 
بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا، جېننىفىرنىــڭ مەســىلىگە 
ــۇ ماقالىدىكــى ئانالىــز قىلىــش  بولغــان كــۆز قارىشــى ب
دەپ  ئىگــە  ئوخشاشــلىققا  قىســمەن  بىلــەن  ئۇســۇلى 

قاراشــقا بولىــدۇ. 
نۇقتىدىــن  پەرقلىــق  يۇقىرىقىــدەك  مەســىلىگە 
پــروف.در.  بولســا  تەتقىقــات  بىــر  يەنــە  قارىغــان 
ئابدۇرېشــىت جېلىــل قارلۇقنىــڭ »خىتــاي تارىخىــدا 
ئۈچــۈن  باشــقۇرۇش  خەلقلەرنــى  بولمىغــان  خىتــاي 
 ÇİNLİLERİN( ئىســتراتېگىيەلەر«  قوللىنىلغــان 
 MİLLET DÜŞÜNCESİNİN KÖKENLERİ VE

ــۇ  ــۇپ8، ب ÖTEKİLERE BAKIŞI( ناملىــق ماقالىســى بول

ماقالىــدە ئاپتــور خىتايدىكــى ھــەر قايســى ســۇاللىلەردىن 
كۈنىمىزدىكى خىتاي كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىگىچە 
بولغــان بىــر پۈتــۈن تارىخىــي جەريانــدا خىتايــدا ئۆتكــەن 
بولغــان  قوشــنا  بىلــەن  ئۆزلىــرى  ھاكىمىيەتلەرنىــڭ 
بېقىنغــان  خىتايالرغــا  ۋە  ھاكىمىيــەت  مۇســتەقىل 
ئەللەرنــى باشقۇرۇشــتا قولالنغــان تاكتىكىلىرىنــى بايان 
خىتــاي  تەتقىقاتىــدا،  قارلۇقنىــڭ  ئۆتكــەن.  قىلىــپ 
ســۇاللىلىرىنىڭ خىتايغــا ئــەل بولغــان مىللەتلەرگــە 
قارىتــا ئوخشــىمىغان تارىخىي شــارائىتتا ئوخشــىمىغان 
ئاخىرىــدا  ئــەڭ  لېكىــن  قولالنغانلىقــى،  تاكتىــكا 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــنى مەقســەت قىلغانلىقــى 
بــۇ  خىتاينىــڭ  تەتقىقاتتــا  مەزكــۇر  ســۆزلەنگەن. 
خىــل سىياســەتلىرىنىڭ ئاســتىدىكى زېھنىيەتنىــڭ 

كەلگەنلىكــى  چۈشــەنچىلىرىدىن  خىتــاي  ئەنئەنىــۋى 
ــۇق ئەپەندىنىــڭ مەســىلىگە  ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. قارل
ســەۋەبنى  قارىشــى،  تارىخىدىــن  خىتــاي  پۈتــۈن  بىــر 
ئىزدىشــى  چۈشــەنچىلىرىدىن  كىالسســىك  خىتــاي 
ئانالىــز  ۋە  بــەزى قىســىملىرى  ماقالەمنىــڭ  مېنىــڭ 

كېسىشــىدۇ.  بىلــەن  مېتودلىــرى 
 مەۋجــۇت تەتقىقاتالرغــا ئ ومۇمىــي جەھەتتىــن قــاراپ 
باشــقا  قارلۇقتىــن  جېلىــل  چىققاندا،ئابدۇرېشــىت 
دەۋرنــى،  تارىخىــي  بىــر  مەلــۇم  دېگــۈدەك  ھەممىســى 
ئاســاس  دەۋرىنــى  كوممۇنىســتلىرى  خىتــاي  بولۇپمــۇ 
خىتاينىــڭ  ماقالىــدە  بــۇ  مــەن  لېكىــن  قىلغــان. 
كۈنىمىزگىچــە  ئەســىردىن   -  6 بۇرۇنقــى  مىالدىدىــن 
ئەتراپىدىكــى  جەريانــدا  تارىخىــي  پۈتــۈن  بولغــان 
ئۇالرغــا  ئاتىغانلىقىنــى،  دەپ  نېمــە  مىللەتلەرنــى 
بولۇپمــۇ  قولالنغانلىقىنــى،  سىياســەت  قانــداق 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش ۋە قىلىنىــش جەريانىنىڭ 
قانــداق ئىجــرا قىلىنغانلىقىنــى، شــۇنداقال خىتاينىــڭ 
ــڭ  ــۈك پەيالســوپ، سىياســەتچى ۋە ھۆكۈمدارلىرىنى بۈي
باشــقا مەدەنىيەتلــەر بىلــەن بىرلىكتــە ياشاشــقا بولغــان 
نىــڭ   )tolerance( قويۇشــى«  »يــول  ۋە  قارىشــى  كــۆز 
تېخىمــۇ  ئاخىرىــدا  ئــەڭ  بولغانلىقىنــى،  قانچىلىــك 
مۇھىمــى، ئەنئەنىــۋى خىتــاي قىممــەت قاراشــلىرىنىڭ 
ــاي  ــۇل قىلغــان خىت ــەرب قىممــەت قاراشــلىرىنى قوب غ
زېھنىيىتىدىكــى  زىيالىيلىرىنىــڭ  ۋە  رەھبەرلىــرى 

ئۆتىمــەن.  قويــۇپ  ئوتتۇرىغــا  تەســىرىنى 
ئۈچــۈن  بېرىــش  يورۇتــۇپ  تېمىالرنــى  يۇقىرىقــى 
خەلقلەرنــى  ئەتراپىدىكــى  خىتايالرنىــڭ  باشــتا  ئــەڭ 
تارىخىغــا  ۋە  ئاتىغانلىقــى  قانــداق  تىلىــدا  ئ ۆزىنىــڭ 
ماقالىنىــڭ  چىقىشــنى  قــاراپ  يازغانلىقىغــا  قانــداق 
نۇقتىســى  باشــلىنىش  مەقســىتىنىڭ  تەتقىقــات 
قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ. چۈنكــى باشــقىالرنى قانــداق ئاتــاش 
خىتايالرنىــڭ شــۇ مىللەتلەرنــى قانــداق كۆرىدىغانلىقــى 
ۋە بــۇ خىــل كــۆز قارىشــىغا ئاساســەن قانــداق سىياســەت 
قوللىنىدىغانلىقىنــى يورۇتــۇپ بېرىشــتە مۇھىــم رول 

ئوينايــدۇ. 
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خىتاينىڭ ئەتراپىدىكى قوشنا ئەللەرگە قويغان ئىسىملىرى

بولۇپمــۇ  ماتېرىياللىرىــدا،  تارىخــى  خىتايالرنىــڭ 
جــۇۋ )周( سۇاللىســى دەۋرىدىــن باشــالپ، ئۆزىگــە قوشــنا 
بولغــان ئەللــەر )ياكــى ھاكىمىيەتلــەر( ھــەر خىــل نامــالر 
بىلــەن ئاتالغــان. تۆۋەندە بــۇ ئەل ۋە خەلقلەرنىڭ خىتايالر 

تەرىپىدىــن قانــداق ئاتالغانلىقىغــا قــاراپ چىقايلــى:

鬼方 - جىن – ئالۋاستىالر ماكانى.
夷- ياۋايى. 

狄 - ياۋا ئىت. 
蛮 - دۆت، تەربىيە كۆرمىگەن . 

鬼戎 - دۈشمەن ئالۋاستىالر.
犬戎 - ئالۋاستى ئىتالر .

胡 - خام گۆش پۇرايدىغان. 
猃狁 - ئاغزى ئۇزۇن ئىت. 

匈奴 - ۋەھشىي قۇلالر. 
木速蛮 - مۇسۇلمان.

突厥 - دۇبۇلغا. 
女真 - جۇرجىت مىللىتى. 

圈头 - سەللە باش، يۆگىمە كالال 
皮帽子 - تېرە تۇماق )ئۇيغۇرالر(

بەيــدۇ  مەنىلىــرى  يۇقىرىقــى خىتايچــە خەتلەرنىــڭ 
بەيكــى )百度百科( ئىنتىرنېــت ســۆزلۈك ئامبىرىدىــن 

ئېلىنــدى9. 
قويۇلغــان ئىســىمالر ئارىســىدا پەقــەت كــۆك تۈركلــەر 
ــز.  ــى بايقايمى ــام قوللىنىلمىغانلىقىن ــان ن ــال يام ئۈچۈن
لېكىــن 厥 دېگــەن خەتنىڭمــۇ »يىقىلىــپ كېتىــش« 
مەنىگــە  دېگــەن  قويــۇش«  يوقۇتــۇپ  »ســىزىمنى  ۋە 
ئىگــە ئىكەنلىكىنــى بىلىمىــز10. مانجۇالرنىــڭ ئاتىســى 
بولغــان جۇرجىتــالر ئۈچۈنمــۇ نېمــە ئۈچــۈن 女 خېتىنــى 
ئىشــلەتتى، ئويلىنىــپ كۆرۈشــكە ئەرزىيــدۇ. يۇقىرىقــى 
خەلقلەرنىــڭ ئىســىملىرىنىڭ ختايچــە يېزىلىشــىنىڭ 
بولــۇپ،  بــار  ئاالھىدىلىــك  بىــر  ئورتــاق  ھەممىســىدە 
ئــۇ بولســىمۇ كەمســىتىش، ئ ۆزىدىــن تــۆۋەن كــۆرۈش ۋە 

ھاقــارەت قىلىشــتىن ئىبــارەت. 

بۇنىڭدىــن باشــقا خىتايــالر ئۆزىنــى مەدەنىيەتنىــڭ 
مەركىزى ۋە ئەتراپىدىكى پۈتۈن قەۋملەرنى مەدەنىيەتسىز 
ئەتراپىدىكــى  تــۆت  خىتايــالر  قارىغــان.  دەپ  ياۋايــى  ۋە 
ئەللەرنــى »تــۆت ياۋايــى« )四姨( دەپ ئاتىغــان بولــۇپ 
تۆۋەندىكــى خەرىتىلــەر بۇنــى چۈشىنشــىمىزگە ياردەمــدە 

بوالاليــدۇ:11 12
 

 

خىتايالرنــى  خۇاشــيا  خەرىتىدىكــى  بىرىنچــى 
ئەتراپىدىكــى  تــۆت  ئۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  كۆرســىتىدىغان 
ئۆتۈلگــەن  ئېلىــپ  تىلغــا  يۇقىرىــدا  بولســا  خەلقلــەر 
ياۋايــى، يــاۋا ئىــت، دۆت ۋە دۈشــمەن قاتارلىــق نامالر بىلەن 
ئاتالغــان. تۆۋەن تەرەپتىكى خەرىتە بولســا مەدەنىيەتنىڭ 
مەنبەســى ۋە مەدەنىيەتلىــك بولۇشــنىڭ دەرىجىســىنى 
يەنــى   ،)天子( ئوغلــى  تەڭرىنىــڭ  كۆرســەتكەن. 
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پادىشــاھ ئــەڭ مەدەنىيەتلىــك بولــۇپ، مەدەنىيلىشــىش 
ۋەزىرلــەر،  ســىرتتىكى  ۋەزىرلىــرى،  ئــوردا  دەرىجىســى 
خىتــاي پادىشــاھنىڭ ئۈســتۈنلۈكىنى قوبــۇل قىلغــان 
چەمبەرنىــڭ  ۋە  ماڭىــدۇ13  تۆۋەنلــەپ  قــاراپ  ئەللەرگــە 
بــۇ  قارىلىــدۇ. ســەۋەبى،  دەپ  ماكانــى  ياۋايىــالر  ســىرتى 
يەرگــە خۇاشــيا مەدەنىيــەت تەســىرى يېتىــپ بارمىغــان. 
ــڭ دائىرىســىمۇ چــوڭ  خىتايدىكــى تيەنشــيا )天下( نى

چەمبەرنىــڭ ئىچىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 
بولــۇش  مەدەنىيەتلىــك  قارىشــىچە،  خىتايالرنىــڭ 
 ،Li مەدەنىيىتىدىكــى  خىتــاي  بولماســلىق  ياكــى 
ياشــاش  بويىچــە  ۋە شــۇ  礼نــى قوبــۇل قىلىــش  يەنــى 

 ، بولــۇپ14  كۆرســىتىدىغان  ياشىماســلىقنى  ياكــى 
نــى   礼 ياۋايىــالر  تــۆت  ئەتراپىدىكــى  خىتايالرنىــڭ 
ئۆگىنىــش ئارقىلىــق مەدەنىيەتلىــك بولــۇپ، خۇاشــيا 
ئائىلىســىگە كىرەلەيدۇ15. بۇنىڭدىن ســىرت خىتايدىكى 
تىيەنشــىيا كۆز قارىشــى ياكى سىستېمىســى خىتاينىڭ 
بىلــەن  خەلقلــەر  بولمىغــان(  )خىتــاي  ئەتراپىدىكــى 
ــەس، بەلكــى،  ــق ياشاشــنى ئەم ــق ســاقالپ، پەرقلى ئارىلى
ئۇالرنىــڭ خىتايالشتۇرۇلۇشــىنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ16. 
دۇنيــا  خىتايچــە  بولىدۇكــى،  كۆرىۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن 
مەدەنىيــەت  ئەللىرىگــە  قوشــنا  ئ ۆزىنىــڭ  تەرتىپــى 
ئاسسىمىلياتسىيەســى سىياســىتى ئېلىــپ بېرىشــنى 

تەكىتلەيــدۇ. 

خىتاي مۇتەپەككۇرلىرىنىڭ ئوخشاش سىياسي گەۋدە ئىچىدىكى »كۆپ خىللىق pluralism« ۋە 
»بىر خىلالشتۇرۇش unification« قا بولغان چۈشەنچىلىرى

كىالسســىك  بولۇپمــۇ  مۇتەپەككــۇرالر،  سىياســىي 
ۋە  ئىدېئولوگىيەســى  توپلۇمنىــڭ  بىــر  مۇتەپەككــۇرالر 
ياشــاش ئۇســۇلنىڭ شەكىللىنىشــىدە ناھايىتــى چــوڭ 
رول ئوينايــدۇ. بۈگۈنكــى خىتــاي مەدەنىيىتىنىــڭ ئۇلــى 
ئەمىنىيــە ۋە يېغىلىــق دەۋرىگــە بېرىــپ تۇتىشــىدۇ ۋە 
ئــۇ دەۋردىكــى خىتــاي پەيالســوپلىرىنىڭ ئىدىيەســىنى 
ۋە  ئىســكىلىتى  مەدەنىيىتىنىــڭ  خىتــاي  بۈگۈنكــى 
قۇرۇلمىســى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. جۈملىدىــن خىتــاي 
قارىلىدىغــان  دەپ  مىمارلىــرى  ئىدېئولوگىيەســىنىڭ 
شــۇنداقال  مــوزى،  شــۈنزى،  مىڭــزى،  كۇڭــزى،  الۋزى، 
ــڭ  ــڭ ۋە بۇالرنى ــى ســى الرنى ــي ۋە ل ــەن فې ــاڭ، خ شــاڭ ي
تەســىرىگە ئۇچرىغــان ئاساســى ئېقىــم خىتــاي سىياســىي 
گەۋدىســى  سىياســىي  خىتــاي  مۇتەپەككۇرلىرىنىــڭ 
ۋە  خىلالشــتۇرۇش  بىــر  خىللىــق،  كــۆپ  ئىچىدىكــى 
شــۇنداقال خىتــاي بولمىغــان باشــقا خەلقلەرگــە بولغــان 
ئىدېئولوگىيەســىنىڭ  خىتــاي  پۈتــۈن  قارىشــى  كــۆز 
نېمــە  چۈشەنچىســىنىڭ  ھەققىدىكــى  تېمىــالر  بــۇ 

بوالاليــدۇ.  پەنجىــرە  ئۈچــۈن  كــۆرۈش  ئىكەنلىكىنــى 
ــڭ  ــاي تارىخىنى ــق خىت ــڭ يىللى ــۈچ مى ــەن ئ تەخمىن
ئىككــى چــوڭ ئىدىيــە يېڭىلىنىــش ۋە ئويغىنىــش دەۋرى 
ــق دەۋرى،  ــە ۋە يېغىلى ــرى ئەمىنىي ــڭ بى ــۇپ، بۇالرنى بول

يەنــە بىــرى بولســا مىنگــو دەۋرى بولــۇپ ھېســابلىندۇ17. 
ئەممــا مىنگــو دەۋرىدىكــى ئىدىيە ئاقارتىــش ھەرىكىتىمۇ 
ئىدېئولوگىيەســى  خىتــاي  ئەنئەنىــۋى  ئەمەلىيەتتــە 
بىلەن غەرب ئىدىيەســىنىڭ توقۇنۇشىدىن ئىبارەت. ئەڭ 
ئاخىرىــدا خىتاي كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىنىڭ پۈتۈن 
خىتايــدا سىياســىي ھاكىمىيەتنــى قولغــا ئالغانلىقىنى 
بۇ توقۇنۇشنىڭ نەتىجىلىنىشى، شۇنداقال خىتايالرنىڭ 
يەنــە بۇرۇنقــى ئەنئەنىــۋى خىتــاي ئىدېئولوگىيەســىگە 
قايتىشــى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن بۈگۈنكــى 
خىتــاي مەدەنىيــەت سىستېمىســىدا كىالسســىك خىتاي 
مۇتەپەككۇرلىرىنىــڭ چۈشــەنچىلىرى ئاساســى ئورۇننــى 
ئىگىلەيــدۇ. تۆۋەنــدە خىتــاي مەدەنىيــەت سىستېمىســىدا 
 ،(墨家)ئاساســلىق ئــورۇن ئىگىلــەپ كەلگــەن موزىچىــالر
كۇڭزىچىــالر (儒家)، داۋجىياچىــالر(道家) ۋە قانۇنچىــالر 
بولغــان  دەۋرىگىچــە  موڭغۇلــالر  شــۇنداقال   ،(法家)

پەلســەپىچىلىرىنىڭ  سىياســەت  خىتــاي  دەۋردىكــى 
مەزكۇر ماقالىنىڭ تەتقىقات تېمىســىغا مۇناســىۋەتلىك 
ۋە  ســېلىش  قېلىپقــا  بىــر  خىللىــق،  كــۆپ  بولغــان 
ــداق  ــۆز قاراشــلىرىنىڭ قان ــە بولغــان ك ــات مىللەتلەرگ ي

ئىكەنلىگــە قــاراپ چىقايلــى: 
نىــڭ   (道家) تەرىقەتچىلــەر  ياكــى  داۋجىياچىــالر 
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ھەممىســىنى  »ئىنســانالرنىڭ  الۋزى:  قۇرغۇچىســى 
ئۇالرنىــڭ  الزىــم،  قالــدۇرۇش  نــادان  ۋە  بىلمىســىز 
كاللىســىنى قۇرۇقــداش كېــرەك... بىلىملىــك ھۆكۈمدار 
خەلقىنــى بىلىمنىــڭ ۋە مەرىپەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن 
ئۈچــۈن  قالــدۇرۇش  نــادان  ئىزچىــل  بەلكــى  ئەمــەس، 

كۆرســىتىدۇ18.«  تىرىشــچانلىق 
موزىچىــالر )墨家( نىــڭ قۇرغۇچىســى مــوزى: »دۆلــەت 
ئىچىــدە پەقــەت بىــرال قائىدە بولۇشــى ۋە بۇ قائىــدە دۆلەت 
تەرىپىدىــن بەلگىلەنگــەن بولۇشــى الزىــم. باشــقا قائىــدە 
ۋە ئۆلچەملەرنــى رەت قىلىــش كېــرەك. بــۇ قائىدىلەرنــى 
دۆلەتتــە ئومۇمالشــتۇرۇش ئۈچــۈن دۆلــەت ۋە ھۆكۈمــدار 

مۇســتەبىت بولۇشــى كېــرەك19.« 
كۇڭــزى:  پىشىۋاســى   )儒家( كۇڭزىچىــالر 
ــى ئۆگىتىــش  ــەن 礼 ن ــى بىل ــە يول »ئىنســانالرغا تەربىي
الزىــم... بــاش - پاناھســىز قالغــان خۇاشــيا مىللىتــى 
دىــن  مىللەتلــەر(  )باشــقا  ياۋايىالردىــن  بــار  پادىشــاھى 

ئۈســتۈندۇر.
(夷狄之有君，不如诸夏者亡也20.»)

خۇاشــياالرنىڭ  »مــەن  مىڭــزى:  كۇڭزىچىالردىــن 
ــى( تەربىيەلەيدىغىنىنــى  ــى )باشــقا مىللەتلەرن ياۋايىالرن
تەربىيــە- خۇاشــياالرنى  ياۋايىالرنىــڭ  ئاڭلىدىــم، 

باقمىدىــم. ئــاڭالپ  لەيدىغانلىقىنــى 
(吾闻用夏变夷者，未闻变于夷者也21.»)

قۇرغۇچىلىــرى:  نىــڭ   )法家( ئېقىمــى  قانۇنچىــالر 
زېھنىنــى  ئىنســانالرنىڭ  كۈچىنــى  ھۆكۈمــدار  »دانــا 
بىرلەشتۈرۈشــكە ئىشــلىتىدۇ )شــۈنزى ۋە خــەن فىيــزى( 
22. دۆلەتتە بىرال خىل كىشــى بولۇشــى ۋە كىشــىلەر بىرال 

خىــل چۈشــەنچىگە ئىگــە بولۇشــى الزىم)شــاڭياڭ(23.«
خىتــاي  تارىختــا  بولغــان  دەۋرىگىچــە  موڭغۇلــالر 
قــاراش:  ئورتــاق  پەلســەپەچىلىرىدىكى  سىياســەت 
پەقــەت  بولۇشــى  )مەشــرۇ(  قانۇنلــۇق  ھاكىمىيەتنىــڭ 
ھاكىمىيىتــى  خىتــاي  ھاكىمىيەتنىــڭ  پەقــەت  ۋە 
پۇشــتىدىن  خىتــاي  ھۆكۈمدارنىڭمــۇ  ۋە  بولۇشــى 
قارىشــى  بۇنــداق  خىتايالرنىــڭ  باغلىــق…  بولۇشــىغا 
ــران، دۆلــەت ھــاالك بولــۇپ  كۇڭزىنىــڭ »ئائىلــە خانىۋەي
كەتكــەن تەقدىردىمــۇ )خىتــاي بولمىغــان( ياۋايىالرنىــڭ 
خۇاشــياالرنى بىرلىككــە كەلتۈرۈشــىگە يــول قويماســلىق 

كېــرەك.«(宁可国破家亡，也不让夷狄统一中国) دېگەن 
قارىشــىنىڭ كۈچلــۈك تەســىرىگە ئۇچرىغــان 24.... بــۇ 
مۇتەپەككۇرلىرىنىــڭ  سىياســىي  خىتــاي  دەۋرلــەردە 
(非我 »ئارىســىدا »مەندىــن بولمىغاننىڭ نىيىتى باشــقا

(族类，其心必异 دېگــەن كــۆز قــاراش ھۆكۈمــران ئىــدى. 

ئــۇالر خىتــاي بولمىغــان خەلقلەرنــى تەربىيــە كۆرمىگــەن، 
ئارقىــدا قالغــان، قائىــدە بىلمەيدىغــان دەپ قارايتتــى ۋە 
ھاكىمىيەتنىــڭ باشــقا خەلقلەرنىــڭ قولىغــا چۈشــۈپ 
دەپ  بولۇشــى  گۇمــران  مەدەنىيەتنىــڭ  قېلىشــىنى 

بىلەتتــى25. 
ــاي مۇتەپەككۇرالرنىــڭ يۇقىرىدىكــى تەشــەببۇس- خىت
لىرىنــى مۇنــداق بىــر نەچچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقالشــقا 
بولىــدۇ. 1( ئ ۆزلىرىنــى ھــەر زامــان باشــقىالردىن ئۈســتۈن 
كۆرىــدۇ، باشــقىالرغا كەمســىتىش نەزىــرى بىلــەن قارايــدۇ؛ 
2( دۆلــەت ئىچىــدە پەرقلىــق ئىدىيەنىڭ بولۇشــىغا قارشــى 
بولــۇپ، پۇقراالرنىــڭ ئىدىيەســى بىرلىككــە كەلتۈرۈلۈشــى 
بولۇشــى  3( ھۆكۈمــدار مۇســتەبىت  الزىــم دەپ قارايــدۇ؛ 
الزىــم؛ 4( خەلــق نــادان قالدۇرۇلۇشــى الزىــم« 5( خىتــاي 
بولمىغــان خەلقلەرنىــڭ خىتاينــى باشــقۇرۇش ھوقۇقــى ۋە 

ــوق؛ ســاالھىيىتى ي
 )pluralism( خىللىــق  كــۆپ  ھېچبىــرى  بۇالرنىــڭ 
ــدۇ، ئەكســىچە، ھەممىنــى بىــر قېلىپقــا  قــا يــول قويماي
سېلىشــنى تەشــەببۇس قىلىدۇ. باشقا خەلقلەرگە تۇتقان 
مۇئامىلىــدە تەبىئىــي ھالــدا، قىلچــە ئىككىلەنمەســتىن 
ئۆزىنــى ئۇالردىــن ئۈســتۈن كۆرىــدۇ. ماقالىنىــڭ مەركىزى 
تېمىســىدىن قېيىــپ كەتمەســلىك ئۈچــۈن يۇقىرىدىكــى 
ئۇخىــل  ئۈچــۈن  نېمــە  مۇتەپەككۇرالرنىــڭ  خىتــاي 
ســۆزلەپ  قىلغىنىنــى  تەشــەببۇس  چۈشــەنچىلەرنى 
ئولتۇرمايمــەن. ئەممــا خىتايالرنىــڭ باشــقا توپلۇمالرغــا 
بولغــان كەمســىتىش نەزىــرى ۋە ئۇالرنــى »مەدەنىيەتلىــك 
قىلىــپ قويــۇش« ۋەزىپســى بــاردەك ھېــس قىلىشــى26 
تارىختــا نۇرغــۇن پاجىئەلەرنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغانلىقــى، 
خىتــاي تارىخىنــى ياخشــى بىلىدىغانــالر ئۈچــۈن ســىر 
ئەمــەس. بۇنىڭغــا ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى ئــەڭ 

چۈشىنىشــىلىك مىســال بوالاليــدۇ. 
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خىتايالرنىڭ خىتاي بولمىغان خەلقلەرگە قولالنغان ئىسىتراتېگىيە ۋە تاكتىكىلىرى 

بىــرى  خەلقلــەر«  »باشــقا  دېيىلىۋاتقــان  يــەردە  بــۇ 
خىتــاي  بىــرى  يەنــە  خەلقلەرنــى،  بېقىنغــان  خىتايغــا 
بىلــەن قوشــنا بولغــان مۇســتەقىل ھاكىمىيەتلەرنــى 
خەلقلەرنىــڭ  بــۇ  تارىختــا  خىتايــالر  كۆرســىتىدۇ. 
ئۆزىنىــڭ  ۋە  مۇناســىۋىتى  بولغــان  بىلــەن  ئ ۆزلىــرى 
ئۇالرغــا قارىتــا ئىگىلىگەن سىياســىي ئۈســتۈنلىكىنىڭ 
ئوخشــىمايدىغان  ئاساســەن،  ئوخشىماســلىقىغا 
ئىچىــدە  تاكتىــكالر  بــۇ  قولالنغــان.  تاكىتىكىالرنــى 
كىرىــپ  دائىرســىگە  تەســىر  سىياســىي  خىتاينىــڭ 
»ئەركىــن  سىياســىتى  تۇتقــان  خەلقلەرگــە  قالغــان 
قــاراپ  »خىتايالشــتۇرۇش«قا  بېرىش«تىــن  قويــۇپ 
ئ ۆزگىرىشــتەك ئۆزگىچىلىكــى بىلــەن ئاالھىــدە دىققــەت 
قىلىشــقا ئەرزىيدۇ. تۆۋەندە بۇ سىياســەتلەرگە قىســقىچە 
بولغــان  كۈچلــۈك  ئۆزىدىــن  باشــتا  ئۆتىمىــز.  قــاراپ 
مۇســتەقىل ھاكىمىيەتلەرگــە قاراتقــان تاكتىكىســىغا 

چىقايلــى:  قــاراپ 
كۆپــرەك  سىياســەتنى  خىــل  بــۇ   . قۇدىلىشــىش 
ھونــالر، كــۆك تۈركلــەر، ئ ۇيغــۇرالر، تىبەتلــەر قاتارلىقالرغــا 
بولســاق  قارايدىغــان  تارىخىغــا  خىتــاي  قولالنغــان. 
باشــتا  ھەممىســى  مىللەتلەرنىــڭ  يۇقىرىدىكــى 
خىتايالرغــا قارىغانــدا كۈچلــۈك ئورۇنــدا تــۇرۇپ كەلگــەن، 
ۋە  نىــزا  ئىچكــى  بىلــەن  ئۆتۈشــى  ۋاقىتنىــڭ  لېكىــن 
قوشــنا يايــالق مىللەتلىرىنىڭ ھۇجۇملىرى ســەۋەبىدىن 
ــان  ــۈك بولغ ــن كۈچل ــالر ئۆزلىرىدى ئاجىزالشــقان. خىتاي
پادىشــاھ  خىتــاي  ئادەتتــە  ھاكىمىيەتلەرگــە  بۇخىــل 
جەمەتىگــە تــەۋە بولغــان مەلىكىلەرنــى ياتلىــق قىلغــان. 
ياتلىــق  قاغانلىرىغــا  بۇالرنىــڭ  مەلىكىلىــرى  خىتــاي 
مۇنــداق  ســۇاللىلىرى  خىتــاي  كېيىــن،  بولغاندىــن 
ئەۋزەللىكلەرگــە ئىگــە بولغــان: بىرىنچىســى، ئىككــى 
ھاكىمىيــەت ئوتتۇرىســدا قــۇدا - باجىلىــق مۇناســىۋىتى 
ھاكىمىيەتلىــرى  خىتــاي  كېيىــن،  ئورنىتىلغاندىــن 
ئــارام ئېلىۋېلىــش ۋە ئۆزىنــى كۈچلەنــدۈرۈش پۇرســىتىگە 
قىلىنغــان  ياتلىــق  ئىككىنچىســى،  بولغــان27.  ئىگــە 
مەلىكــە ۋە ئۇنىــڭ خىزمەتكارلىــرى ئارقىلىــق قاغاننىــڭ 
ئوردىســىدا يــۈز بېرىۋاتقــان مۇھىــم ئىشــالردىن بىۋاســتە 
قاغانغــا  ئۈچىنچىســى،  تۇرغــان28.  بولــۇپ  خــەۋەردار 

خىتــاي  يېرىــم  ئارقىلىــق  قىلىــش  يېقىنچىلىــق 
پۇشــتىدىن بولغــان شــاھزادىلەرنى ۋەلىئەھدى قىلىشــقا 
ســاھىپ  شــاھزادىلەرنىڭ  بــۇ  ھېچبولمىغانــدا  ياكــى 
ــن پايدىلىنىشــقا تىرىشــقان29. خىتــاي  بولغــان كۈچىدى
بىلــەن قۇدىلىشــىش بىــر خىــل شــەكىلدىن ئىبــارەت 
بولــۇپ، مەقســەت قارشــى تەرەپنــى ئۆزىگــە يېقىــن تۇتــۇش 
ۋە ســىرلىرىدىن خــەۋەردار بولــۇپ تۇرۇشــتىن ئىبــارەت30. 
تەبىئىيكــى، بــۇ سىياســىي جەھەتتىكــى ئاجىزلىقنىــڭ 
ھاكىمىيەتلىرىنىــڭ  خىتــاي  لېكىــن  ئاالمىتــى. 
ئۈســتۈنلۈككە  قانداقالرچــە  ئاجىزلىقىنــى  بــۇ 

ئەرزىيــدۇ.  قىلىشــقا  دىققــەت  ئايالندۇرغانلىقــى 
ئ ولپــان تۆلــەش. بــۇ خىــل مۇناســىۋەتمۇ كۆپىنچــە 
بىلــەن  ھاكىمىيەتلــەر  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا 
بەلگىلەنگــەن  شــەرتنامىدە  يىلــدا  بولــۇپ،  بولغــان 
مىقــداردا ئۇالرغــا يىپــەك، ئالتۇن - كۈمــۈش قاتارلىقالرنى 

تۇرغــان31.  ئەۋەتىــپ 
ھاكىمىيەتلىرىنىــڭ  خىتــاي  ســىرت  بۇنىڭدىــن 
بولغــان  كۈچلــۈك  ھاكىمىيەتلەردىــن  ئەتراپىدىكــى 
خىتــاي  ئەتراپتىكىلــەر  بولۇپمــۇ  ۋاقىتالردىكــى، 
كىرىــپ  دائىرىســىگە  سىياســىي  ھاكىمىيىتىنىــڭ 
تاكتىكىلىرىغــا  ۋە  سىياســەت  ۋاقىتتىكــى  قالغــان 
مەقســىتىنى  ئاساســىي  ماقالىنىــڭ  چىقىــش  قــاراپ 
يورۇتــۇپ بېرىشــتە تېخىمــۇ مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. بــۇ 
نۇقتىغــا  قانچــە  بىــر  تۆۋەندىكىــدەك  سىياســەتلەرنى 

مۇمكىــن.  يىغىنچاقــالش 
(縻府州制 نوختا سېلىش ياكى ئۆزىگە تارتىپ تۇرۇش

(度. بــۇ ئادەتتــە خىتــاي ھاكىمىيىتى يېڭىدىن ئىشــغال 

قىلغــان ياكــى خىتايالرغــا تەۋەلىــك بىلدۈرگــەن، خىتــاي 
ــان رايوندىكــى  ــراق بولغ ــن يىراق ــزى ھۆكۈمىتىدى مەركى
خەلقنــى باشــقۇرۇش ئۈچــۈن قوللىنىلغــان سىســتېما 
بولــۇپ، خىتــاي سىياســەت پەلسەپەســىدىكى »بۈيــۈك 
ئىدىيەســىنىڭ   )大一统( كەلتــۈرۈش«  بىرلىككــە 
بــەزى  كۆرســىتىدۇ32.  قوللىنىلىشــىنى  ئەمەلىيەتتــە 
ۋاقتىــدا  سۇاللىســى  خــەن  سىياســەت  بــۇ  مەنبەلــەردە 
چيــاڭالر ۋە ھونالرنــى باشــقۇرۇش ئۈچــۈن قوللىنىلغــان 
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سۇاللىســى  تــاڭ  ئەممــا   ، بولســىمۇ33  يېزىلغــان  دەپ 
ــۇ  ــەڭ گەۋدىلىــك شــەكىلدە يۈرگۈزۈلگــەن34. ب ۋاقتىــدا ئ
سىياســەتتە خىتايغــا تەۋەلىــك بىلدۈرگــەن خەلــق ئــۆز 
مىللىتىدىــن بولغــان ئەممــا خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە 
ــن باشــقۇرۇلىدۇ، سىياســىي  ــدار تەرىپىدى ســادىق ھۆكۈم
جەھەتتىــن خىتــاي پادىشــاھىغا بويســۇنىدۇ ۋە ئۇنىــڭ 
پادىشــاھقا  خىتــاي  كەلتۈرىــدۇ.  بەجــا  بۇيرۇقلىرىنــى 
ــپ  ــش ئۈچــۈن يىلــدا خىتــاي ســارىيىغا بېرى ســاالم بېرى
تۇرىــدۇ، خىتــاي ھاكىميتــى تەرىپىدىــن )باشــتا( ئىچكــى 
بــۇ  ئەممــا  بولمايــدۇ.  ئارىلىشــىش  كــۆپ  ئىشــلىرىغا 
ھۆكۈمىتىگــە  مەركىــزى  خىتــاي  ئارىلىشــىش  خىــل 
يېقىنالشقانســېرى ۋە بــۇ خىــل تاكتىكىنــى ئىشــلىتىپ 
تەســىر  رايونــدا  ئــۇ  بولــۇپ،  مەزگىــل  بىــر  كەلگىلــى 
خىتــاي  باشــاليدۇ.  كۈچىيشــكە  ئاشقانســېرى  كۈچــى 
ئۆزلىــرى  مەدەنىيەتلەرنىــڭ  باشــقا  مەدەنىيىتىــدە 
ــۇش  ــول قوي ــۇپ تۇرۇشــىغا ي ــە مەۋجــۇت بول ــەن بىلل بىل
ئەنئەنىســى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە 
ــۇ مىللەتلەرگــە خىتايچــە ياشــاش ئۇســۇلى  ئەگىشــىپ ب
زورالپ تېڭىلىشــقا باشــاليدۇ35 ۋە ئــەڭ ئاخىرىــدا ھەرخىل 
خىتايالشــتۇرۇلىدۇ.  پۈتۈنلــەي  بىلــەن  ۋاســىتىلەر 
بۇنىڭغــا 657 - يىلىدىكــى غەربىــي كــۆك تۈركلەرنــى36 ۋە 
1955 - يىلىدىــن ھازىرغىچــە بولغــان بىزنىــڭ ۋەتــەن — 
شــەرقىي تۈركىســتاننى مىســال قىلىــپ كۆرسىتىشــكە 

ــدۇ.  بولى
قىلىــش.  تەســىس  مەھكىمىســى  بــەگ  قورۇقچــى 
مەركىــزى  خىتــاي  ئ وخشاشــال  سىياســەتمۇ  بــۇ 
ھاكىمىيىتىدىــن يىــراق بولغــان رايونــالردا يۈرگۈزۈلگــەن 
سىياســىي  ئۆزىنىــڭ  ۋەزىپىســى  ئاساســلىق  بولــۇپ، 
خەلقلەرنــى  بولمىغــان  خىتــاي  ئاســتىدىكى  تەســىرى 
تېخىمــۇ  شــۇنداقال  تــۇرۇش،  كۆزىتىــپ  يېقىندىــن 
ۋە  توپــالش  ئۇچــۇر  ھەققىــدە  قەۋملــەر  يىراقتىكــى 
ــۇ يەرلەرنىمــۇ بويســۇندۇرۇش ئۈچــۈن  ــدە ئ ۋاقتــى كەلگەن

ئىبــارەت37. پايدىلىنىشــتىن 
(土司制 باشــقۇرۇش  بىلــەن  ئ ەمەلــدارالر  يەرلىــك 
تىلغــا ئېلىنغــان نوختــا ســېلىش  بــۇ يۇقىرىــدا   .度)

نۇقتىدىــن  مەلــۇم  بولــۇپ،  پەرقلىــق  سىياســىتىدىن 
قارىغانــدا، يۇقىرىدىكــى سىســتېمىنىڭ داۋامى ۋە خىتاي 

مەركىزى ھاكىمىيىتىگە بىۋاســتە باغالنغان باشــقۇرۇش 
سىســتېمىدا  بــۇ  بولىــدۇ.  ئېيتىشــقا  دەپ  شــەكلى 
باشــقۇرغۇچى كىشــى  ئــەل بولغــان خەلقنــى  خىتايغــا 
گەرچــە يەرلىــك لىدىــر بولســىمۇ، لېكىــن بــۇ لىدىرنىــڭ 
ھوقۇقىنــى يۇقىرىدىكــى سىســتېمىدا تىلغــا ئېلىنغــان 
بــەگ ياكــى باشــقۇرغۇچىنىڭ ھوقۇقىغــا سېلشــتۇرغىلى 
بولمايــدۇ. خىتــاي پادىشــاھ خالىغــان ۋاقتىــدا بۇ لىدىرنى 
تېخىمــۇ  ھوقۇقىنــى  ياكــى  تاشــلىۋېتىدۇ  ئېلىــپ 
چەكلــەپ قويااليــدۇ. پەقــەت باشــقۇرغۇچىنىڭ يەرلىــك 
كىشــى ئىكەنلىكىنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا، خىتاينىــڭ 
ئــۆز خەلقىگــە قاراتقــان ۋىاليــەت – ناھىيــە تۈزۈمــى بىلــەن 
بــەك كــۆپ پەرقــى يــوق. باشــتىكى سىســتېمىدا باشــقا 
ئــۆزى  كەلگەنــدە  ســاالمغا  خىتايغــا  لىدىــرى  مىللــەت 
خالىغــان شــەكىلدە ســوۋغا ئېلىــپ كېلىــدۇ. لېكىــن 
كېيىنكىســىدە بولســا ســوۋغا - ســاالمالرنىڭ تــۈرى ۋە 
مىقــدارى خىتاي ســارىيى تەرىپىدىن بەلگىلەپ بېرىلىدۇ 
ۋە بەلگىلەنگــەن ئۆلچەمگــە يەتمەي قالســا قاتتىق جازاغا 
ــۇ باشــقۇرۇش سىستېمىســىدىكى خىتــاي  ــدۇ38. ب ئۇچراي
قاراشــالرغا  قىممــەت  خىتايچــە  خەلقلــەر  بولمىغــان 
مەجبۇرلىنىــدۇ، ھەتتــا بــۇ رايونالرغــا خىتــاي نوپۇســىمۇ 
يۆتكىلىدىغــان بولۇپ، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشــىگە ئەگىشــىپ 
يەرلىــك بــەگ بىــكار قىلىنىــپ، بىۋاســتە مەركەزدىــن 
تەتقىقاتچىــالر  خىتــاي  ئەۋەتىلىــدۇ39.  ۋالىــي  خىتــاي 
ۋاقتىــدا  سۇاللىســى  يــۈەن  سىســتېما  خىــل  بــۇ 
ــدە  ــا كېلىــپ، مىــڭ ۋە چىــڭ ســۇاللىلىرى دەۋرى بارلىقق
قوللىنىلغــان دەپ قارايــدۇ40، ئەممــا ھازىرقى ھەر قايســى 
ئاپتونــوم رايونالرنىــڭ باشــقۇرۇلۇش شــەكلىنمۇ بۇنىڭغــا 

ئوخشىتىشــقا بولىــدۇ. 
خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ باشــقۇرۇش 
دائىرىســى ئىچىگــە كىرىــپ قالغــان، خىتــاي بولمىغــان 
قارايدىغــان  سىياســىتىگە  قولالنغــان  خەلقلەرگــە 
بولســاق، مەيلــى قايســى سىســتېما ياكــى تاكتىكىنــى 
قولالنســۇن، ئاخىرىــدا يەنىــال ئۇالرنــى خۇاشياالشــتۇرۇش، 
ئېلىــپ  سىياســىتى  خىتايالشــتۇرۇش  يەنــى 
ئەتراپىدىكــى  بولىــدۇ.  كۆرىۋالغىلــى  بارىدىغانلىقىنــى 
مىللەتلەرنــى خىتايالشــتۇرۇش — خىتــاي مەدەنىيىتى ۋە 
خىتــاي سىياســىتىنىڭ ئۈزلۈكســىز كېڭىيىشــىدىكى 
خىتــاي  ئۇنداقتــا  ئىبــارەت41.  ۋاســىتىدىن  ئاساســلىق 
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مەدەنىيىتىنىــڭ ســىرتقا كېڭىيىشــى ۋە ئەتراپتىكــى 
جەريانــى  بولــۇش  ئاسسىمىلياتســىيە  مىللەتلەرنىــڭ 

قانــداق شــەكىلدە رېئاللىققــا ئايالنــدى؟ 

خىتايدىكى ھەر قايسى سۇاللىلەر دەۋرىدە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ خىتايلىشىش 
جەريانى ۋە خىتاي مەدەنىيىتنىڭ سىرتقا قارىتا كېڭىيىشى 

خىتايالرنىــڭ پۈتــۈن زېمىنلىرىنــى ۋاســىتىلىك ياكى 
بىۋاســتە بويسۇندۇرۇشــقا مۇۋەپپــەق بولغــان ســىيانپىي، 
قاتارلىــق  مانجــۇ  ۋە  موڭغــۇل  جۇرجىــت،  قىتــان، 
مىللەتلــەر  بولمىغــان  خىتــاي  باشــقا  ۋە  مىللەتلــەر 
خىتاينىــڭ سىياســىي ۋە مەدەنىيــەت تەســىرىنىڭ ئــەڭ 
خۇاڭخــې  ۋە  چاڭجيــاڭ  كەلگــەن  بارلىققــا  دەســلەپتە 
دەرياســىنىڭ ئوتتــۇرا ئېقىنلىــرى ئارىســىدىكى كىچىــك 
رايوندىــن كېڭىيىــپ، بۈگۈنكىــدەك كەڭــرى ھالەتكــە 
كېلىشــى ۋە خىتايالرنىــڭ سىياســىي ھاكىمىيىتىنىــڭ 
ســىرتقا كېڭىيىــپ، بۈگۈنكــى خىتــاي خەرىتىســىنىڭ 
ــا كېلىشــىدە ناھايىتــى مۇھىــم رول ئوينىغــان.  بارلىقق
رولىنــى  ئوينىغــان  جەھەتتــە  بــۇ  ئۇالرنىــڭ  ھەتتــا 
خىتــاي ســۇاللىلىرىنىڭ رولىدىــن چــوڭ دەپ قاراشــقا 
شــىمالدىكى  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  مۇنداقچــە  بولىــدۇ. 

يايــالق مىللەتلىــرى ھــەر قېتىــم خىتاينــى بىرلىككــە 
مەدەنىيىتىنىــڭ  خىتــاي  ۋاقىتتــا  كەلتۈرگــەن 
تارقىلىشــى  رايونالرغــا  خىتايالشــمىغان  شــىمالدىكى 
بەرگــەن  ھازىــرالپ  مــاكان  كەڭــرى  تېخمــۇ  ئۈچــۈن 
بولــۇپ، خىتايــالر بولســا بــۇ جۇغراپىيەنــى مەدەنىيــەت 
كونتروللىقــى ئاســتىغا ئالغــان ۋە يايــالق مىللەتلىــرى 
ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن ئۆزلىــرى خالىغــان ياكــى 
ھادىســە  بــۇ  خىتايالشــقان.  شــەكىلدە  مەجبۇرالنغــان 
رايونىنىــڭ  ھاكىمىيــەت  پۈتــۈن  ئاخىرىــدا  ئــەڭ 
تۆۋەنــدە  كەلتۈرگــەن.  مەيدانغــا  خىتايلىشىشــىنى 
خىتــاي تارىخىدىكــى خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەرنىــڭ 
خىتايلىشــىش جەريانلىــرى، بۇ جەريانــدا يولغا قويۇلغان 
سىياســەتلەر شۇنداقال خىتايلىشــىش / خىتايالشتۇرۇش 

چىقايلــى: قــاراپ  مېتودلىرىغــا 

شىمالىي ۋېي )北魏( سىيانپىيالر دەۋرى — )مىالدى 5-، 6- ئەسىرلەر( 

دەپ  سۇاللىســى  ۋېــي  شــىمالىي  تارىخىــدا  خىتــاي 
ئاتالغــان بــۇ ھاكىمىيــەت مىــالدى 386- يىلىدىــن 534– 
قۇرغۇچىلىــرى  بولــۇپ،  ســۈرگەن  ھۆكــۈم  يىلىغىچــە 
يايــالق مىللەتلىرىدىــن بىــرى بولغــان ســىيانپىيالردىن 
كۈچلــۈك  ئــەڭ  دەۋرنىــڭ  شــۇ  ســىيانپىيالر  ئىبــارەت. 
ھۆكۈمدارلىــق  خىتايالرغــا  بولــۇپ،  ھاكىمىيىتــى 
قىلىــش جەريانىــدا ئۆزلىــرى خالىغــان ھالــدا خىتــاي 
ــۆزى خــاالپ  ــۇ خىــل ئ ــۇل قىلغــان. ب مەدەنىيىتىنــى قوب
ــدى ) ــياۋ ۋېن ــدارى ش خىتايلىشــىش ســىيانپىي ھۆكۈم
孝文帝 499-467( زامانىــدا مەجبــۇرالش خاراكتېرىــدە 

خىتــاي  گەرچــە  ۋېنــدى  شــياۋ  بېرىلغــان.  ئېلىــپ 
كۈچــەپ  ناھايىتــى  خىتايلىشىشــنى  بولمىســىمۇ، 
تەرغىــپ قىلغــان. خىتــاي تارىخچىســى فــەن ۋېنلەننىــڭ 
»خىتــاي ئومۇمىــي تارىخــى« ناملىــق كىتابىــدا بــۇ ھەقتە 

بايانــالر بېرىلگــەن42:  مۇنــداق 

شــياۋ ۋىنــدى بۇيــرۇق چۈشــۈرۈپ خــۇ )胡( الرنىــڭ 
كىيىــم- كېچەكلىرىنــى چەكلىــدى. )بــۇ يــەردە تىلغــا 
ئېلىنغــان خــۇالر ســىيانپىيالرنىڭ ئ ۆزلىــرى ۋە باشــقا 

خىتــاي بولمىغــان خەلقلەرنــى كۆرســىتىدۇ.(
گــەپ  تىلىــدا  ئانــا  ئ ۆزلىرىنىــڭ  ســىيانپىيالرنىڭ 

چەكلىــدى.  قىلىشــىنى 
ۋە  قىلىشــى  گــەپ  خىتايچــە  ســىيانپىيالرنىڭ 
كېرەكلىكــى  كىيىشــى  كېچــەك   – كىيىــم  خىتايچــە 

چىقــاردى.  بۇيــرۇق  ھەققىــدە 
ســىيانپىيالرنىڭ فامىلىســىنى خىتاي فامىلىسىگە 

ئۆزگەرتىشــى كېرەكلىكــى ھەققىــدە قانــۇن چىقاردى.
قىلىشــى  تــوي  بىلــەن  خىتايــالر  ســىيانپىيالرنىڭ 

ئېــالن قىلــدى.  يارلىــق  ھەققىــدە 
ئاتىشــى  دەپ  خىتــاي  ئۆزلىرىنــى  ســىيانپىيالرنىڭ 
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كېرەكلىكىنى ئۇقتۇردى. 
جەســەتلىرىنىڭ  ســىيانپىيالرنىڭ  بولغــان  ۋاپــات 
)يەنــى  چەكلىــدى.  قىلىنىشــىنى  دەپنــە  شــىمالغا 
يۇرتىــدا  ئانــا  ئــۆز  مازارلىقلىرىنىــڭ  ســىيانپىي 
قويمىــدى.(  يــول  بولۇشــىغا  ئايرىــم  خىتايالردىــن 

بــۇ دەۋردە ســىيانپىيالر شــىمالدىن خىتايــالر رايونــى 
بولــۇپ،  كۆچكــەن  قېتىــم  ئىككــى  جەنۇبقــا  بولغــان 
بىلــەن  قىلىشــى  تەشــەببۇس  ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ 
فــەن  بېرىلغــان.  ئېلىــپ  سىياســىتى  خىتايلىشــىش 

ســىيانپىي  ئەســلىدە  ســەۋەبىنىڭ  بۇنىــڭ  ۋېنلــەن 
ۋە  خىتايالرنــى  مەزگىــل  ئــۇزۇن  ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ 
ئىگــە بولغــان زېمىنالرنــى كونتــرول قىلىــش ئۈچــۈن 
ــاي  ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان43. نەتىجىــدە خىت
مۇنداقچــە  تۈزۈمىنىــڭ،  سىياســىي  ۋە  مەدەنىيىتــى 
كۈچــى  تەســىر  خىتايالرنىــڭ  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ 
ســەددىچىن ســېپىلىنىڭ ســىرتىغا يېتىــپ بارغــان ۋە 
نۇرغــۇن خۇالرنىــڭ خىتايلىشىشــى بىلــەن خىتايالرنىــڭ 

بولغــان.  ئاشــقان  نوپۇســىمۇ 

جىن سۇاللىسى)金朝( دەۋرى )12-، 13- ئەسىر(

جىــن سۇاللىســى مانجۇالرنىــڭ ئەجدادلىــرى بولغــان 
جۇرجىتــالر تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان بولۇپ، ســىيانپىيالرغا 
ئوخشاشــال شــىمالدىكى كۈچلۈك يايالق مىللەتلىرىنىڭ 
بىــرى. بــۇ ھاكىمىيەتنىــڭ تەســىر دائىرىســىمۇ خىتايــالر 
كــۆپ ئ ولتۇراقالشــقان رايونالرغىچــە كېڭەيگــەن بولــۇپ، 
ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشــى بىلەن خىتايلىشــىش سىياسىتىنى 

يولغــا قويغــان. 
ــە ئوخشــاش  ــى ئۆزلىرىگ ــالر باشــتا خىتايالرن جۇرجىت
ياشاشــقا مەجبۇرلىغــان بولــۇپ، جۇرجىــت مەدەنىيىتــى 
ئەرلىرىنــى  خىتــاي  ۋە  كەچۈرۈشــكە  ھايــات  بويىچــە 
يۈرۈشــكە  كىيىــپ  كىيىمنــى  جۇرجىتالرنىــڭ 
مەجبۇرلىغــان. 1170- يىلــى جەنۇبىــي ســۇڭ سۇاللىســى 
جۇرجىتالرنىــڭ   (范成大) چېڭــدا  فــەن  ئەلچىســى 
پايتەختىنــى زىيــارەت قىلىــپ قايتقانــدا، ئــۇ يەردىكــى 
بىــر - بىرىگــە  خىتايالرنىــڭ ياشــاش ئۇســۇلى ھەتتــا 
جۇرجىتلىشــىپ  مۇئامىلىلىرىنىڭمــۇ  بولغــان 

ئالغــان44. تىلغــا  كەتكىنىنــى 
1150- يىللىرىغــا كەلگەنــدە جۇرجىــت خانــى خــەي 
لىــڭ(海陵)  سىياســىي مەقســىتىگە يېتىــش ۋە خىتاي 
كەلتــۈرۈش  قولغــا  قوللىشــىنى  ئاقســۆڭەڭلىرىنىڭ 
ئۈچــۈن مەدەنىيــەت ۋە دۆلەتنىــڭ سىياســىتى جەھەتتــە 

ــا قويغــان45.  خىتايلىشــىش سىياســىتىنى يولغ
1153 - يىلــى خــەي لىــڭ يەنــە جۇرجىــت ۋەزىرلەرنىڭ 
شــىمالدىكى  پايتەختنــى  قارىمــاي،  تۇرۇشــىغا  قارشــى 
يۆتكىگــەن.  يەنجىڭغــا  جەنۇپتىكــى  دىــن  خۇينىــڭ 

نەتىجىــدە نۇرغــۇن جۇرجىــت ئاقســاقاللىرى ۋە ئۇالرنىــڭ 
قەبىلىلىــرى زور كۆلەمــدە خىتايــالر رايونىغــا كۆچــۈپ 

كىرگــەن46. 
ئەنئەنىــۋى  جۇرجىتالرنىــڭ  يىلــى   -  1156
»مەســلىھەتچىلەر  بولغــان  سىستېمىســى  سىياســىي 
ھوقــۇق  خىتايچــە  قىلىنىــپ،  بىــكار  كېڭىشــى« 
ھاكىمىيــەت  مۇســتەبىت  مەركەزلەشــكەن  مەركەزگــە 

قويغــان47.  يولغــا  سىستېمىســىنى 
1157 - يىلــى جۇرجىــت خانــى خــەي لىــڭ، جۇرجىــت 
بــۇزۇپ  قىشــالقلىرىنى   – يىــزا  ئاقســۆڭەكلىرىنىڭ 
جۇرجىتچــە  ئىچىــدە  ۋاقىــت  بەلگىلىــك  تاشــلىغان. 
ــاش ئابىدىلەرنىــڭ ھەممىنــى يــوق قىلىــش  يېزىلغــان ت
ــكار  ــى بى ــك ئۇنۋانلىرىن ــى چۈشــۈرگەن. بەگلى بۇيرۇقىن
قىلغــان ۋە بــۇ ئۇنــۋان بىلــەن يېزىلغــان ھۆججــەت ۋە 

يارلىقالرنىــڭ ھەممســىنى يــوق قىلغــان48.
دەۋرىگــە   (章宗) زۇڭ  جــاڭ  ھۆكۈمــدارى  جۇرجىــت 
كەلگەنــدە خىتــاي تىلــى كــەڭ كۆلەمــدە قوللىنىلىشــقا 
تىلــى  جۇرجىــت  بارغانســېرى  ۋە  باشــلىغان 
قالغــان49.  ئايلىنىــپ  تىلغــا  ئىشــلىتىلمەيدىغان 
خىتــاي- جۇرجىتالرنىــڭ  ۋەقەلەردىــن  يۇقىرىدىكــى 

دەرىجىــدە  رادىــكال  ناھايىتــى  جەريانىنىــڭ  لىشــىش 
ئېلىــپ بېرىلغانلىقىنــى كۆرىۋېلىشــقا بولىــدۇ. دىققــەت 
قىلىشــقا ئەرزىيدىغــان يەنــە بىــر نۇقتــا شــۇكى، ئ ۆزلىــرى 
بــۇ  قىلغــان  قوبــۇل  مەدەنىيىتىنــى  خىتــاي  خــاالپ 
مىللەتلەرنىــڭ ھاكىمىيــەت سىستېمىســىمۇ خىتايچــە 
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مەركەزلەشــكەن  مەركەزگــە  ھوقــۇق  ۋە  مۇســتەبىت 
سىياســىي سىســتېمىغا ئايالنغــان. بۇخىــل ھادىســىنى 
يەنــى،  بولىــدۇ.  كۆرگىلــى  مانجۇالردىمــۇ  ۋە  موڭغــۇل 
ــەت  ــالق مىللەتلىــرى بۇرۇنقــى ياشــاش ئ ۇســۇلى ۋە دۆل ياي
قەتئىينــەزەر،  بولۇشــىدىن  نېمــە  سىستېمىســىنىڭ 

كېيىــن،  قىلغاندىــن  قوبــۇل  مەدەنىيىتىنــى  خىتــاي 
سىياســىي سىستېمىســىمۇ مۇستەبىتلەشــكەن. دېمەك، 
ئۇالر خىتايالشــقاندىن كېيىن، خىتاي سىياســەتچىلىرى 
ۋە خىتــاي سياســەت پەلسەپىســىنىڭمۇ كونتروللىقــى 

ئاســتىغا چۈشــۈپ قالغــان. 

مىڭ سۇاللىسى )明朝( دەۋرى )14- ~ 17- ئەسىر(

ھاكىمىيــەت  ســۇاللىرىنىڭ  خىتــاي  گەرچــە 
سىستېمىســىنىڭ ھەممىســى مۇســتەبىت بولســىمۇ، 
تېخىمــۇ  ئىچىــدە  بۇالرنىــڭ  سۇاللىســىنى  مىــڭ 
بەكــرەك مۇســتەبىت ۋە ئىرقچــى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. 
 (朱元璋) بــۇ ســۇاللىنىڭ قۇرغۇچىســى جــۇ يۈەنجــاڭ
ئائىلىســىدىن  تەبىقىدىكــى خىتــاي  تــۆۋەن  ناھايىتــى 
كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، ئــۇ »موڭغــۇل ۋە مانجۇالرنــى 
ئەســلىگە  دۆلىتىنــى  خۇاشــيا  چىقىرىــپ،  قوغــالپ 
كەلتــۈرۈش« (驱除胡虏，恢复中华) شــۇئارىنى كۆتۈرۈپ 
چىققــان50. موڭغۇلــالر قۇرغــان يۈەن سۇاللىســى موڭغۇل 
ــن  ــاي پەيالســوپلىرى تەرىپىدى ــى ئ ۈچــۈن خىت بولغانلىق
ئــەڭ  بولســىمۇ،  قېقىلغــان  چەتكــە  بــەك  دەســلەپتە 
 (天命观) ئاخىرىــدا خىتايالرنىــڭ تەقدىــر چۈشەنچىســى
ســەۋەبىدىن بــۇ ھاكىمىيەتنىــڭ قانۇنىيلىقــى قوبــۇل 
ــڭ  ــۇ يۈەنجــاڭ ئۆزىنىــڭ ھاكىمىيىتىنى ــان. ج قىلىنغ
موڭغــۇل ھاكىمىيىتىدىنمــۇ بەكــرەك قانۇنىــي ئاساســقا 
ئىگــە ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى الزىــم ئىــدى. 
ئــۇ بۇنىــڭ ئۈچــۈن »خۇاشــيا- ياۋايــى چۈشەنچىســى« 
 (道德观) چۈشەنچىســى«  »ئەخــالق  ۋە   (华夷观)

ئــۇ  چىققــان51.  كۆتــۈرۈپ  چۈشــەنچىلەرنى  قاتارلىقــالر 
موڭغۇلالرنىــڭ  يىغىــپ،  پەيالســوپلىرىنى  خىتــاي 
خۇاشــياالرغا ھۆكۈمــدار بولۇشــى »تەڭرىنىڭ ئىرادىســى« 
چۈشەنچىســىگە ئۇيغــۇن بولســىمۇ، ياۋايىــالر ۋە خىتايــالر 
ئارىســىدىكى باشــقۇرۇش ۋە باشــقۇرۇلۇش مۇناســىۋىتى 
(华夷 »شــەرھىيلەنگەن »خۇاشــيا - ياۋايى چۈشەنچىسى
(观 گــە ئۇيغــۇن ئەمەســلىكى پەتىۋاســىنى بەرگۈزگــەن52. 

بۇ چۈشــەنچىگە ئاساســەن يات مىللەتلەرنىڭ خىتايالرنى 
باشــقۇرۇش ھوقۇقــى بولمايــدۇ، لېكىــن خىتايالرنىــڭ 
يــات  چۈنكــى  بولىــدۇ.  ھوقۇقــى  باشــقۇرۇش  ئۇالرنــى 

قارىلىــدۇ.  دەپ  ئەمــەس  مەدەنىيەتلىــك  مىللەتلــەر 
مىللىتىگــە  خەنــزۇ  خىتايالرنىــڭ  سۇاللىســى  مىــڭ 
كۆرىدىغــان  پــەس  مىللەتلەرنــى  باشــقا  چوقۇنىدىغــان، 
(华夷秩 »ئەنئەنىــۋى »مەدەنىــي – ياۋايــى دەرىجــە پەرقــى

ۋارىســلىق   (序，华夷之辨，天下秩序مەپكۇرىســىگە 

»ھەقدادىغــا«  ئىدىيەنــى  خىــل  بــۇ  قالمــاي،  قىلپــال 
يەتكۈزگــەن53.

مىــڭ سۇاللىســى ھاكىمىيىتــى خىتــاي بولمىغــان 
خەلقلەرگــە قارىتــا تۆۋەندىكىدەك سىياســەت يۈرگۈزگەن: 
مىــڭ پادىشــاھى پەرمــان چىقىرىــپ خــۇالر )خىتــاي 
يەرلىــك  كېچەكلىــرى،   – كىيىــم  نىــڭ  بولمىغانــالر( 
فامىلىســى ۋە تىلىنــى چەكلىگــەن. نەتىجىــدە خىتــاي 
مەجبــۇر  ياشاشــقا  ئىچىــدە  دائىرىســى  ھاكىمىيــەت 
بولغــان خەلقلــەر فامىلىســىنى خىتــاي فامىلىســىگە 

ئۆزگەرتكــەن54. 
رەڭــدار كۆزلۈكلەرنىــڭ ئ ــۆز – ئــارا تــوي قىلىشــىنى 
قىلىشــقا  تــوي  بىلــەن  خىتايــالر  ۋە  چەكلىگــەن 
مىللەتلــەر  پۈتــۈن  ۋاقتىــدا  )موڭغۇلــالر  زورلىغــان55. 
ــدە  ــۇپ، بىرىنچــى دەرىجى ــان بول ــە ئايرىلغ ــۆت دەرىجىگ ت
موڭغــۇل قەبىلىلىــرى تۇرغــان. ئىككىنچــى دەرىجىــدە 
ئىچىگــە  ئ ــۆز  ئۇيغۇرالرنىمــۇ  بۇددىســت  ۋە  مۇســۇلمان 
ئالغــان باشــقا خەلقلــەر بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ھەممىســى 
بىرلەشــتۈرۈپ رەڭــدار كۆزلۈكلــەر دەپ ئاتالغــان. بۇالرنــى 
ئاددىــي قىلىــپ موڭغۇلــالر ۋە خىتايالردىــن باشــقىلىرى 
دەپ ئاتاشــقىمۇ بولىــدۇ؛ ئ ۈچىنچــى دەرىجــە شــىمالدىكى 
خىتايــالر ۋە قىتانــالر؛ تۆتىنچــى دەرىجــە بولســا جەنۇبلــۇق 

بولغــان.56( خىتايــالر 
رەڭــدار كۆزلۈكلەرنىــڭ تىلــى، يېزىقــى ۋە ئىســالمىي 

ئىســىم – فامىلىلىرىنــى پۈتۈنلــەي چەكلىگــەن57. 
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چىڭ سۇاللىسى دەۋرى )17- ~ 20- ئەسىر(

چىڭ سۇاللىسى 1644- يىلى يەنە بىر يايالق مىللىتى 
بولغــان مانجــۇالر تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان ســۇاللە بولــۇپ، 
خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ھازىرقــى سىياســىي 
ھاكىمىيەتتــۇر.  شــەكىللەندۈرگەن  خەرىتىســىنى 
شــۇنداقال مانجــۇالر يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ســىيانپىي 
ــا ئوخشــاش سىياســىي مەقســەت ئۈچــۈن  ۋە جۇرجىتالرغ
ئۆزلىــرى خىتــاي مەدەنىيىتىگــە ئىســتىخىيلىك ھالــدا 
ــۇپ كەتكــەن خەلقتــۇر. لېكىــن  ئاسسىمىلياتســىيە بول
ئالغانــدا  ئاســتىغا  مانجــۇالر خىتايالرنــى ھاكىمىيــەت 
ــى مانجۇچــە كىيــم – كېچــەك  دەســلەپكى يىلــالردا ئۇالرن
چــاچ  ئۆرۈمــە  ئــۇزۇن  مانجۇچــە  ۋە  يۈرۈشــكە  كىيىــپ 
قويۇشــقا مەجبۇرلىغــان. خىتايالرغا ئاسسىمىلياتســىيە 
بولــۇپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن مانجــۇالر 
ــوي قىلىشــىنى چەكلىگــەن58. ئەممــا  ۋە خىتايالرنىــڭ ت
بولمايدىغــان  سېلىشــتۇرغىلى  جەھەتتىــن  نوپــۇس 
باشــقۇرۇش  خىتايالرنــى  بولغــان  ئىگــە  ئۈســتۈنلۈككە 
ئۈچــۈن خىتايچــە ئۆلچــەم ۋە سىياســىي تــۈزۈم بىلــەن 
ياشــاش زۆرۈر بولغان59. سىياســىي سىستېما جەھەتتىن 
يايــالق مىللەتلىرىگــە خــاس بولغــان بەگلىــك ۋە كېڭەش 
پۈتۈنلــەي  ھوقــۇق  قىلىــپ،  رەت  سىستېمىســىنى 
ھاكىمىيــەت  خىتايچــە  مەركەزلەشــكەن  مەركەزگــە 
سىستېمىســىنى قوبــۇل قىلغــان60. مانجــۇ پادىشــاھى 
يۇڭجىــڭ خىتــاي قەلەمدارلىــرى ۋە ئاقســۆڭەكلىرىنىڭ 
خىتــاي  ئۈچــۈن  ئېرىشــىش  قىلىشــىغا  ئىتىــراپ 
خەلقىنىــڭ مەدەنىيــەت جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلۈكىنى 
ئىتىــراپ قىلىــش بىلــەن بىرگــە، مانجۇالرنىڭمــۇ خىتاي 
خەلقىگــە ئوخشــاش مەدەنىيەتلىك خەلــق ئىكەنلىكىنى 
جەمەتــى  خــان  بولســا  كاڭشــى  قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 
ئارىســىدا ئ ومۇميۈزلــۈك خىتــاي مەدەنىيىتــى ۋە خىتــاي 

تىلــى ئۆگىنىشــنى يولغــا قويغــان61. 
بۇنىڭدىــن ســىرت مانجــۇالر ســەددىچىننىڭ ئىچىگــە 
كىرگەندىــن كېيىــن، مانجــۇ تىلىنىــڭ ئىشلىتىلىشــى 
ــدە مانجــۇ  ئازىيىشــقا باشــلىغان62. گەرچــە كاڭشــى دەۋرى
تىلــى ئوردىــدا ئاساســلىق تىــل، خىتــاي تىلــى قوشــۇمچە 
كەلگەنــدە  دەۋرىگــە  چيەنلــۇڭ  بولســىمۇ،  بولغــان 
خىتــاي تىلــى ئاساســلىق تىــل، مانجــۇ تىلــى قوشــۇمچە 

تىــل ھالىتىگــە چۈشــۈپ قالغــان. چىــڭ سۇاللىســى 
يىقىلغاندىــن كېيىــن، مانجــۇ تىلىــدا ئاالقــە قىلىدىغــان 
كىشــىلەر بارغانســېرى ئــازالپ كەتكــەن ۋە 20-ئەســىردىن 
كېيىــن، مانجــۇ تىلــى ئاساســىي جەھەتتىــن ئەمەلدىــن 

ــۈك تىلغــا ئايلىنىــپ قالغــان. قالغــان ئۆل
يەنىــال  ھاكىمىيــەت  ئاساســلىق  شــۇنداقتىمۇ 
مانجــۇ  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  قولىــدا  مانجۇالرنىــڭ 
سىياســىي  كەتمىگــەن.  بولــۇپ  يــوق  كىملىكــى 
ئىگــە  ئورۇنغــا  بــاراۋەر  بىلــەن  مانجــۇالر  جەھەتتىــن 
مانجــۇ  ئارىســىدا  خىتايــالر  ئۈچــۈن  بواللمىغانلىقــى 
ھــەم  ئىدېئولوگىيــە،  ھــەم  قارشــى  ھاكىمىيىتىگــە 
قوراللىــق كــۈرەش داۋام قىلىــپ تۇرغــان. بولۇپمــۇ 1840- 
كېيىنكــى  كىرگەندىــن  بېســىپ  ياۋروپالىقــالر  يىلــى 
مانجۇالرنىــڭ  مەنبەســى  كىرزىســالرنىڭ  خىتايدىكــى 
ھاكىمىيەتتىكى قابىلىيەتسىزلىكىدىن دەپ قارالغان. 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئوردىــدا خىتــاي ئەمەلدارلىرىنىــڭ 
ئېشىشــى  كۈنســېرى  دائىرىســىنىڭ  تەســىر  ۋە  ســانى 
ئەمەلدارلىرىدىــن  خىتــاي  ئارىســىدا  مانجــۇالر  بىلــەن 
باشــلىغان.  بولۇشــقا  پەيــدا  خاھىشــى  خەۋپســىرەش 
خىتــاي مۇتەپەككۇرلىرىدىــن ليــاڭ چىچــاۋ خىتــاي – 
مانجــۇ مۇناســىۋىتىنى ھــەل قىلىــش ۋە كۈچلۈك خىتاي 
دۆلىتــى قــۇرۇپ ئــاق تەنلىكلەرگــە قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن 
مانجۇالرنىــڭ خىتايالرغــا ئاسسىمىلياتســىيە بولۇشــى 
كېرەكلىكىنــى ۋە بۇنىــڭ ھــەر ئىككــى مىللــەت ئۈچــۈن 
پايدىلىــق بولۇپــال قالمــاي، يەنــە پۈتــۈن ســېرىق تەنلىــك 
ئىرقالرنىــڭ ئورتــاق تەقدىــرى ئۈچۈنمــۇ ناھايىتــى مۇھىم 
بۇنــى  شــۇنداقال  ســۈرگەن،  ئىلگىــرى  ئىكەنلىكىنــى 

قارىغــان63... دەپ  قانۇنىيىتــى  تەبىئىــي  تارىخنىــڭ 
ســان  مانجۇالرمــۇ  ئېيتقانــدا،  يىغىنچاقــالپ 
مەقســىتى  سىياســىي  بولغانلىقــى،  ئــاز  جەھەتتىــن 
ئۈچــۈن ســەددىچىننىڭ ئىچىگــە كۆچــۈپ كىرگەنلىكــى 
سىستېمىســىنى  ھاكىمىيــەت  خىتايچــە  ۋە 
مەدەنىيىتــى  خۇاشــيا  ســەۋەبىدىن  يۈرگۈزگەنلىكــى 
ــن  ــۇپ كېتىــش تەقدىرىدى ــوق بول ــپ ي داشــقازىنىدا ئېرى

قۇتۇاللمىغــان.  قېچىــپ 
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سۈن جۇڭشەن ۋە ماۋزېدوڭ: دېموكراتىيە ۋە كوممۇنىزىم ئىدىيەسىدىن ئەنئەنىۋى خىتاي 
زېھنىيىتىگە قايتىش 

مانجــۇ ھاكىمىيىتىنىــڭ ئاخىرقــى مەزگىللىرىــدە 
غــەرب ئىدىيەســىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان دېموكراتىك 
خىتــاي زىيالىيــالر ياپونىيەگە يىغىلىشــتى ۋە بــۇ يەردىن 
ھۆكۈمىتىگــە  سۇاللىســى  چىــڭ  خەلقىنــى  خىتــاي 
بۇالرنىــڭ  قىلىشــتى64.  تەشــۋىق  چىقىشــقا  قارشــى 
ئاتالغــان  ئاتىســى دەپ  ئارىســىدا خىتايالرنىــڭ دۆلــەت 
ۋە  ئىلغــار  ئــەڭ  ئىدىيەســى  جۇڭشــەننىڭ  ســۈن 
سىســتېمىلىق ئىــدى. ئــۇ چىــڭ سۇاللســىنىڭ چىرىــك 
ھاكىمىيىتىگە ۋە دۇنيانىڭ يېڭى يۈزلىنىشىگە جاۋاب 
بېرەلمەيۋاتقــان ئەنئەنىــۋى خىتــاي ئىدىيەســىگە قارشــى 
ئوتتۇرىغــا  تۈزۈمىنــى  دۆلــەت  ۋە  ئىدېئولوگىيــە  يېڭــى 
قويــدى. ســۇن جۇڭشــەننىڭ بــۇ ئىدىيەســى ئــۇ ئوتتۇرىغــا 
ــۈچ مەســلەك«كە مۇجەسســەملەنگەن ئىــدى.  قويغــان »ئ
ســۈن جۇڭشــەننىڭ ئــۈچ مەســلىكى خىتــاي دېموكراتىيــە 
چۈشەنچىســىنىڭ ئۇلىنــى شــەكىللەندۈرگەن بولــۇپ، 
ــەدەر  ــر ق ــەش بى ــدەك ئىپادىل تەرتىــپ بويىچــە تۆۋەندىكى

چۈشىنىشــلىك بولۇشــى مۇمكىــن : 

 )民族主义( مىللەتچىلىك مەسلىكى

ۋە  مانجــۇ  ئىدىيەســى:  قىلغــان  تەشــەببۇس 
موڭغۇلالرنــى قوغــالپ چىقىرىــش، جۇڭخۇانــى ئەســلىگە 
مىللەتچىلىــك   .(驱除鞑虏，恢复中华)65 كەلتــۈرۈش 
ئىدېئولوگىيەســى  مــودا سىياســىي  ئــەڭ  دەۋرنىــڭ  ئــۇ 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ســۈن جۇڭشــەننىڭ بــۇ ئىدىيەنــى 
يېڭىلىــق  ھەقىقەتــەن  كىرىشــى  ئېلىــپ  خىتايالرغــا 
ئۇنىــڭ  لېكىــن  كەلگــەن.  مــاس  روھىغــا  دەۋرنىــڭ  ۋە 
يەنىــال  خاراكتېــرى  مەســلىكىنىڭ  مىللەتچىلىــك 
ئەنئەنىــۋى خىتــاي شــوۋىنىزمى، ئۆزىدىــن بولمىغانالرنــى 
ــۆرۈش ۋە چەتكــە قېقىــش ئىدىيەســىنى ئەكىــس  ــەس ك پ
ئەتتۈرگــەن. مەســىلەن، ئۇنىــڭ مانجــۇ ۋە موڭغۇلالرنــى 
(驱 قوغــالپ چىقىرىــش، جۇڭخۇانى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش
(除鞑虏，恢复中华 تەشەببۇســى مىــڭ سۇاللىســىنىڭ 

ــالپ  ــى قوغ قۇرغۇچىســى جــۇ يۈەنجاڭنىــڭ »موڭغۇلالرن
(驱除胡 »چىقىرىــپ جۇڭخۇانــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش

ئوخشــايدۇ. ئەينــەن  تەشەببۇســىغا   虏，恢复中华)66

)民权主义( خەلق ھوقۇقى مەسلىكى

بولغــان  يۈزلىنىشــى  دەۋرنىــڭ  مەســلەكنىمۇ  بــۇ 
بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  ۋە  دېموكراتىيــە 
ئىدىيەســى دەپ قاراشــقا، شــۇنداقال بــۇ خىــل ئىدىيەنىــڭ 
ھوقــۇق  ئوخشــاش  خىتايغــا  تونۇشتۇرۇلۇشــىنى 
مەركەزگــە مەركەزلەشــكەن مۇســتەبىت سىياســىي تــۈزۈم 
ئاســتىدىكى جەمىيــەت ئۈچــۈن ئىلغارلىــق ۋە يېڭىلىــق 
تەشەببۇســى  مەســلەكنىڭ  بــۇ  بولىــدۇ.  قاراشــقا  دەپ 
يەنــى  ھۆكۈمــەت،  بىرلەشــمە  مىللەتلىــك  »بــەش 
ــەش  ــۇ ب ــۇپ ب ــارەت بول ــن ئىب ــەت قۇرۇش«تى ــۇس دۆل ئۇل
مىللــەت مانجــۇ، موڭغــۇل، ئۇيغــۇر، تىبــەت ۋە خىتاينــى 
جۇڭشــەننىڭ  ســۇن  ئەمەلىيەتتــە  كۆرســىتەتتى. 
ئىككىنچــى مەســلىكى بىلــەن بىرىنچــى مەســلىكى بىــر 
- بىرىگــە زىــت كېلىــدۇ. چۈنكــى مانجــۇالر ۋە موڭغۇلــالر 
بــەش  يەنــە  كېيىــن،  چىقىرىۋېتىلگەندىــن  قوغــالپ 
مىللەتلىــك ئۇلــۇس دۆلىتــى قۇرغىلــى بولمايــدۇ. مەزكــۇر 
بــۇ  ئۈچــۈن  بولمىغانلىقــى  بــۇ  تېمىســى  ماقالىنىــڭ 

توختالمايمىــز.  ھەقتــە 

)民生主义( خەلق تۇرمۇشى مەسلىكى

بولــۇپ،  مەسىلىســى  ئىقتىســادىي  دۆلەتنىــڭ  بــۇ 
خۇسۇســىي  خەلقنىــڭ  بىلــەن  ئىقتىســادى  دۆلــەت 
بىلــەن  تۇرمۇشــى  بۇالرنىــڭ خەلقنىــڭ  ۋە  ئىگىلىكــى 
ــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.  بولغــان مۇناســىۋىتى قاتارلىقنــى ئ
ــدۇ67.  ــول قىلىنىشــىغا قارشــى تۇرى ئىقتســادنىڭ مونوپ
مۇناســىۋەتلىك  تېمىســىغا  ماقالىنىــڭ  تۆۋەنــدە 
ســۈن  ھەققىــدە  مەســلەك  ئىككىنچــى  بولغــان 
قــاراپ  ئۆزگىرىشــلەرگە  ئىدىيەســىدىكى  جۇڭشــەننىڭ 

: يلــى چىقا
بــەش  ھوقۇقلــۇق  تــەڭ  يىلــالر:   -1920  ~  1906
بــۇ   .(五族共和)68 قــۇرۇش  جۇمھۇرىيــەت  مىللەتلىــك 
ــەن دېموكراتىيەنىــڭ  ــا ســۇن جۇڭشــەن ھەقىقەت ۋاقىتت

ئىــدى.  تەشەببۇسچىســى 
بولغىنىــم،  »دېمەكچــى  يىلــالر:   -1921  ~  1919
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خىتايدىكــى پۈتــۈن مىللەتلەرنــى يالغــۇز بىــر جۇڭخــۇا 
ئايالندۇرۇشــىمىز الزىــم«. مىللىتىگــە 

 我的意思是，应该把我们中国所有各民

族融成一个中华民族。69

يىلــى   –  1920 جۇڭشــەننىڭ  ســۈن  جۈملــە  )بــۇ 
گومىنداڭنىــڭ شــاڭخەيدىكى باش شــتابىدىكى يىغىندا 
ســۆزلىگەن نۇتقىدىــن ئېلىنــدى( . بــۇ ۋاقىتتــا ســۇن 
خىتايچىلىــق  چــوڭ  دېموكراتچىلىقتىــن  جۇڭشــەن 

نامايــان قىلغــان.  قــاراپ ماڭغانلىقىنــى  يولىغــا 
1921- يىلــى: »مانجــۇالر، موڭغۇلــالر، ئۇيغــۇرالر ۋە 
ئاسسىمىلياتســىيە  مىللىتىگــە  خىتــاي  تىبەتلەرنــى 
قــۇرۇپ  دۆلــەت  مىللىــي  بىــر  ئارقىلىــق  قىلىــش 
چىقىــش ئۈچــۈن مىللەتچىلىــك يولىــدا يەنىمــۇ كــۆپ 

الزىــم.« تىرىشىشــىمىز 
本当尚须在民族主义上做功夫，务使满

族，蒙古，维吾尔族，藏族同化于我汉

族，成一大民族主义的国家70。
)بۇ جۈملە سۈن جۇشەننىڭ 1921- يىلى 3- ئاينىڭ 

ــاش شــىتابىدا  ــى ب ــڭ ئاۋمېندىك ــى گومىنداڭنى 6- كۈن
ســۇن  ۋاقىتتــا  بــۇ  ئېلىنــدى(.  نۇتقىدىــن  ســۆزلىگەن 
جۇڭشــەن تېخىمــۇ ئوچــۇق قىلىــپ، خىتــاي بولمىغــان 
مىللەتلەرنــى خىتــاي مىللىتىگــە ئاسسىمىلياتســىيە 

قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلغــان. 

ســۈن جۇڭشــەن ئىنقىــالب ھاياتىنىــڭ دەســلەپكى 
ۋاقىتلىرىنــى غەربنىــڭ ئىدىيەســىنى ئاســاس قىلىــپ، 
دېموكراتىيــە، جۇمھۇرىيــەت قــۇرۇش قاتارلىــق قىممــەت 
ھوقــۇق  بولســىمۇ،  باشــلىغان  بىلــەن  قاراشــالر 
تەســىرى  ئۆتــۈپ خىتايدىكــى  گومىنداڭنىــڭ قولىغــا 
كۈچەيگەنســېرى ئەنئەنىــۋى خىتــاي زېھنىيىتــى بويىچــە 
تەپەككــۇر قىلىشــقا باشــلىغان. ھاياتىنىــڭ كېيىنكــى 
سىستېمىالشــتۇرۇش  مەســلەك«نى  »ئــۈچ  يىللىرىــدا 
جەريانىــدا ئەنئەنىــۋى خىتــاي مەدەنىيىتىگــە قايتىــپ 
كەلگــەن71. تېخىمــۇ قىزىقارلىــق بولغىنــى بىــر مەزگىــل 
ئۆتكەندىن كېيىن، ســۈن جۇڭشــەننىڭ ئورنىغا چىققان 
ــلەكنى كۇڭزىچىالشــتۇرغان.72 جــاڭ جيېشــى ئــۈچ مەس

كوممۇنىستالر

دېموكراتىــك  ئىدىيەســى  كوممۇنىزىــم  خىتايغــا 
ئىدىيەدىــن ســەل كېيىن كىرگەن بولــۇپ، بۇ ئىدىيەنىڭ 
كوممۇنىســتلىرىدىن  خىتــاي  تارقىلىشــىدا  خىتايغــا 
رول  ئاكتىــپ  قاتارلىقــالر  دۇشــيۇ  چىــن  ۋە  داجــاۋ  لــى 
ئوينىغــان. كوممۇنىزىــم ماۋزېدوڭنىــڭ قولىغــا ئۆتكۈچــە 
ــڭ  ــى ۋە دۇنيانى ــن ســوۋىت ئىتىپاق ــر جەھەتتى خاراكتې
ــەن  ــرى بىل ــم ئىدىيەلى باشــقا جايلىرىدىكــى كوممۇنىزى
بىردەكلىكنى ســاقالپ كەلگەن بولســىمۇ، ماۋ ھوقۇقنى 
ئالغاندىــن كېيىــن، كوممۇنىزىــم خىتايچــە خاراكتېرگــە 
ئىگــە قىلىنغــان73. تۆۋەنــدە كوممۇنىســتالرنىڭ خىتــاي 
بولمىغــان  خىتــاي  ئاســتىدىكى  تەســىرى  سىياســىي 
ئۆزگىرىشــىگە  سىياســىتىنىڭ  تۇتقــان  مىللەتلەرگــە 

ــى :  ــاراپ چىقايل ق
كوممۇنىســت  خىتــاي  يىلــالر:   -1937  ~  1922  .1
ئــۆز  مىللەتلەرنىــڭ  باشــقا  خىتايدىكــى  پارتىيەســى 
ئىگــە  ھوقۇقىغــا  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى 

قىلــدى74.  ئىتىــراپ  ئىكەنلىكىنــى 
بولمىغــان  خىتــاي  يىلــالر:   -1945  ~  1937  .2
مىللەتلەرنىــڭ خىتايدىــن مۇســتەقىل بولــۇپ دۆلــەت 

چىقتــى75.  قارشــى  قۇرۇشــىغا 
3. 1946 ~ 1949- يىلــالر: خىتــاي بولمىغــان ئۇيغۇر، 
تىبــەت، موڭغــۇل، جۇاڭزۇ قاتارلىــق بەش چوڭ مىللەتكە 

ئاپتونومىيــە قۇرۇپ بېرىشــنى ئوتتۇرىغا قويدى76. 
ــى  ــاي كوممۇنىســت ھۆكۈمىت ــى: خىت 4. 1958- يىل
خىتايغــا  تامامــەن  ھەممىســىنىڭ  مىللەتلەرنىــڭ 
جەمىيەتنىــڭ  قىلىنىشــىنىڭ  ئاسسىمىلياتســىيە 
تەرەققىياتغــا ۋەكىللىــك قىلىدىغانلىقىــدەك ئىدىيەنــى 
تەشــەببۇس قىلــدى77. 5. 1966 ~ 1976- يىلــالر: بــۇ 
مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى دەۋرى بولــۇپ، ماۋنىــڭ سىياســىي 
رەقىبلىــرى ۋە خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەرنىــڭ ئىلغــار 
پىكىرلىــك كىشــىلىرى ھــەر خىــل تۆھمەتلــەر بىلــەن 
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قاتارلىــق  قــازاق  ۋە  ئۇيغــۇر  بولۇپمــۇ  قىلىنــدى.  يــوق 
بايلىــرى  پۇلــدار  ۋە  ئەھلىلىــرى  ئىلىــم  خەلقلەرنىــڭ 
يەرلىــك مىللەتچــى، پــان تۈركىســت، پــان ئىســالمچى، 
بەتنامــالر  قاتارلىــق  رىۋىزىيونىســت  ۋە  كاپتالىســىت 
بىلــەن يــوق قىلىۋېتىلــدى. بــۇ دەۋردە يەنــە ئاپتونومىيــە 
كەلتــۈرۈپ  بۆلۈنۈشــىنى  دۆلەتنىــڭ  سىياســىتىنىڭ 
چىقىرىدىغانلىقىــدەك پىكىرلــەر ئوتتۇرىغــا چىقتــى78. 
دەۋر  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە  يىلــالر:   -2014  ~  1991  .6
ــۈن ۋاســىتىلەرنى  ــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى پۈت خىت
قەدىمىنــى  ئاسسىمىلياتســىيە  قوللىنىــپ، 
ئوقۇرمەنلەرگــە  بــۇالر  بولــۇپ،  يىلــالر  تېزلەشــتۈرگەن 
تونــۇش بولغانلىقــى، شــۇنداقال ماقالىنىــڭ مەركىزىــي 
پەقــەت  ئۈچــۈن  كەتمەســلىك  چەتنــەپ  ئىدىيەســىدىن 
ئۆتىمــەن:  ســۆزلەپ  سىياســەتلەرنىال  قوللىنىلغــان 
غەربىــي رايوننــى ئېچىــش ئىستراتېگىيەســى )1996(؛ 
 -1990( يەرلەشــتۈرۈش  كۆچمــەن  خىتــاي  پىالنلىــق 
يىلالردىــن ھازىرغىچــە(؛ قــوش تىللىق مائارىــپ )2005(؛ 
خىتــاي بولمىغــان مىللەتلــەر ئۈچــۈن ئىچكىرىدە خىتاي 
تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپلىــرى تەســىس قىلىــش )2000-

يىلــى(؛ 
ئېتنىــك  ھازىرغىچــە:  يىلىدىــن   -2014  .7
قىرغىنچلىق + مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە. خەلقنى 
ناتسىســت ئۇســلۇبىدىكى الگىرالرغــا ســوالش ۋە ئــۇ يــەردە 
ھــەر خىــل خــورالش ئۇســۇللىرى ئارقىلىــق روھىــي ۋە 
جىســمانىي جەھەتتىــن تۈگەشــتۈرۈش، بالىالرنــى بالىالر 
قىلىــش،  تۇغمــاس  ئايالالرنــى  ســوالش،  الگىرلىرىغــا 
تىــل، يېزىــق ۋە دىننــى پۈتۈنلــەي چەكلــەش، خىتايــالر 
ــوي قىلىشــقا مەجبــۇرالش، جەمىيەتنىــڭ ھــەر  بىلــەن ت
ســاھەدىكى ســەرخىل كىشــىلىرىنى ھــەر خىــل ئامالــالر 

يــوق قىلىۋېتىــش ياكــى كۈچىدىــن پۈتۈنلــەي  بىلــەن 
مەھــرۇم قىلىۋېتىــش، ســاياھەتنى پۈتۈنلــەي چەكلــەش، 
مەجبۇرىــي  ئورنىــدا  قــۇل  يېگــۈزۈش،  گــۆش  ھــارام 
ئەمگەككــە ســېلىش، مەجبــۇرالش خاراكتېرىــدە باشــقا 

يۆتكــەش... قاتارلىقــالر.  رايونالرغــا خالىغانچــە 
سۈن جۇڭشەن ۋەكىللىكىدىكى دېموكراتالر بولسۇن، 
كوممۇنىســتالر  قىلغــان  ۋەكىللىــك  ماۋزېــدوڭ  ياكــى 
بولسۇن، باشتا خەلقنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش 
ۋە رەقىبــى ئۈســتىدىن غالىــب كېلىــش ئۈچــۈن خىتايغــا 
يېڭىچــە ئىدىيەلەرنــى ئېلىــپ كىرگەن. ئەلۋەتتــە ئۇالرنى 
باشــتىال ســاختىپەزلىك بىلــەن بــۇ ئىدىيەلەرنــى ئېلىــپ 
ئۆتۈشــىگە  ۋاقىتنىــڭ  لېكىــن  دېمەيمىــز.  كىــردى 
كېلىــپ  غالىــب  ئۈســتىدىن  رەقىبلىــرى  ئەگىشــىپ، 
باشــتىكى  كېيىــن،  ئالغاندىــن  قولغــا  ھاكىمىيەتنــى 
كەچكەنلىكىگــە  ۋاز  قــەدەم  قەدەممــۇ  پىرىنســىپالردىن 
تارىــخ شــاھىت بولــۇپ تۇرماقتــا. شــۇ نەرســە قايتــا - قايتــا 
ــار  ــداق ئىلغ ــڭ ھەرقان ــى كۆرســەتتىكى، چەتئەلنى ئۆزىن
ئىشــەنگەن  قورالالنغانلىقىغــا  بىلــەن  ئىدىيەلىــرى 
كىالسســىك  ئىدىيەلەرنــى  بــۇ  ســەرخىللىرى  خىتــاي 
خىتــاي مەدەنىيىتــى ئۈســتىگە ئولتۇرغۇزدى. ئــۇالر ئۇيان 
ئاخىرىــدا »خۇاشــيا -  بۇيــان چۆرگىلــەپ  چۆرگىلــەپ، 
ياۋايــى مۇناســىۋىتى« )华夷秩序( دەپ ئاتىلىدىغــان، 
ئۈســتۈن  مىللەتلەردىــن  باشــقا  مىللىتىنــى  خىتــاي 
قىلىــش  ئاسسىمىلياتســىيە  ئۇالرنــى  ۋە  كۆرىدىغــان 
ئائىلىســىنىڭ  چــوڭ  خۇاشــيا  »مەدەنىــي«  ئارقىلىــق 
ئايالندۇرۇشــنى مەقســەت قىلىدىغــان79  ئەزاســىغا  بىــر 
用夏变( »ــى ئۆزگەرتىــش »خۇاشــياالر بىلــەن ياۋايىالرن

夷( ۋە »بۈيــۈك بىرلىشــىش« )大一统( نــى تەشــەببۇس 
قىلىدىغــان ئەنئەنىــۋى خىتــاي زېھنىيىتىگــە قايتتــى. 

خۇالسە

چاڭجيــاڭ ۋە خۇاڭخــې دەرياســىنىڭ ئوتتــۇرا ئېقىنىدا 
شــەكىللەنگەن خىتــاي مەدەنىيىتى ئەســىرلەر مابەينىدە 
ئــۇرۇش ۋە مەدەنىيــەت ئاسسىمىلياتسىيەســى ئارقىلىــق 
ســىرتقا كېڭىيىــپ، بۈگۈنكــى كــەڭ زېمىنغــا ۋە غايــەت 
مەدەنىيىتــى،  خىتــاي  بولغــان.  ئىگــە  نوپۇســقا  زور 

مەدەنىيــەت بولــۇپ شــەكىللەنگەندىن بۇيــان ئىزچىــل 
مىللەتلەردىــن  يــات  ئەتراپىدىكــى  ئۆزلىرىنــى  تــۈردە 
ئۈســتۈن كــۆرۈپ كەلگــەن ۋە ئۇالرغــا قارىتــا كەمســىتىش 
تارىخىــي  خىتــاي  كەلگــەن.  بولــۇپ  پوزىتسىيســىدە 
مەنبەلىرىــدە خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەرگــە ئىســىم 
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بىرىــدۇر.  ئىســپاتلىرىدىن  ھادىســىنىڭ  بــۇ  قويــۇش 
تــۆۋەن كۆرۈشــى ۋە  ئ ۆزلىرىدىــن  خىتايالرنىــڭ ئۇالرنــى 
بولــۇپ كەلگــەن  بېــرى ھاكىــم زېھنىيــەت  تارىختىــن 
ــا ئىشەنمەســلىك پوزىتسىيەســى  ــن بولمىغانالرغ ئۆزىدى
مىللەتلەرنىــڭ  بولمىغــان  خىتــاي  ۋە  خىتــاي 
يەنــە  مۇناســىۋەت  بــۇ  بەلگىلىگــەن.  مۇناســىۋىتىنى 
用夏变( »ــى ئۆزگەرتىــش »خۇاشــياالر بىلــەن ياۋايىالرن
ــداق سىياســەت  ــا قان 夷( ئىدىيەســىگە ئاساســەن ئۇالرغ
ــۇ سىياســەت  قوللىنىشــىنى بەلگىلىگــەن ۋە تارىختــا ب
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش سىياســىتى بولــۇپ ئ ۆزىنــى 
ئــۆز  ئاسسىمىلياتســىيە  بــۇ  كەلگــەن.  كۆرســىتىپ 
تــۆت  ئۈزلۈكســىز  مەدەنىيىتىنىــڭ  خىتــاي  نۆۋىتىــدە 

چىقارغــان. كەلتــۈرۈپ  كېڭىيىشــىنى  ئەتراپقــا 
ــۇ خىــل كېڭىيىــش ۋە خىتايلىشــىش  تەبىئىيكــى، ب
يالغــۇز ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش سىياســىتى بىلەنــال 
بولمىغــان. بۇنىڭــدا يەنــە خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەر ۋە 
ئۇالرنىــڭ ئىســتىال ئۇرۇشــلىرى غايــەت زور رول ئوينىغــان. 
مەدەنىيــەت  قارىغانــدا،  جەھەتتىــن  ئومۇمىــي  ئەممــا 
ئــۇرۇش  كېڭىيىــش  ئارقىلىــق  ئاسسىمىلياتسىيەســى 
ــي  ــان. ئاددى ــق كېڭىيىشــتىن چــوڭ رول ئوينىغ ئارقىلى
بولمىغــان  خىتــاي  ئېيتقانــدا،  ئىخچامالشــتۇرۇپ  ۋە 
قوشــنا مىللەتلــەر زېمىــن ئىستىالســى ئارقىلىــق خىتــاي 
مەدەنىيىتىنىــڭ كېڭىيىشــى ئۈچــۈن جۇغراپىيەلىــك 
مــاكان ھازىرلىغــان بولســا، خىتايــالر ئــۆز مەدەنىيىتــى 
ئارقىلىــق بــۇ جۇغراپىيەدىكــى كىشــىلەرنى ئۆزلىرىگــە 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش ئارقىلىــق پۈتــۈن رايوننــى 
خىتايالشتۇرغان. تارىختا ئاسسىمىلياتسىيە ھادىسىسى 
مەقســەتلەر  خىــل  ھــەر  مىللەتلەرنىــڭ  يــات  بەزىــدە 
ئۈچــۈن ئۆزلىرىنىــڭ خالىشــى بىلــەن بولغــان بولســا، 
بەزىــدە خىتــاي ھاكىمىيەتلىــرى تەرىپىدىــن مەجبۇرىــي 
ھالــدا ئېلىــپ بېرىلغــان ۋە ئاسسىمىلياتســىيە بولــۇش 

جەريانــى ئاساســەن ئەمەلگــە ئېشــىپ كەلگــەن. بۈگۈنكــى 
كۈنــدە بولســا ئۇيغــۇر، قــازاق قاتارلىــق تۈركىــي خەلقلــەر، 
تىبەتلــەر ۋە موڭغۇلالرغــا قارىتىلغــان خىتايالشــتۇرۇش 
ۋە ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتى مىســلى كۆرۈلمىگەن 
شــەكىلدە ئېلىپ بېرىلماقتا. خەلقىمىزگە يۈرگۈزۈلگەن 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســىتىنىڭ ســەۋەبلىرىدىن 
بىــرى مانــا بــۇ تارىختىــن بېــرى مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولــۇپ 
كەلگــەن ۋە بــۇ ســەۋەبتىن داۋاملىــق مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
ئاسسىمىلياتســىيە  ئىشــىنىدىغان  بولىدىغانلىقىغــا 

سىياســىتىدۇر. 
ۋە  پەيالســوپلىرى  ھۆكۈمدارلىــرى،  خىتــاي 
زىيالىيلىــرى كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ئەنئەنىــۋى خىتــاي 
ــالر ئارقىلىــق  زېھنىيىتىنىــڭ تۈۋرۈكــى بولغــان »خىتاي
ياۋايىالرنــى ئۆزگەرتىــش«، »خۇاشــيا - ياۋايــى باشــقۇرۇش 
ۋە باشــقۇرۇلۇش مۇناســىۋىتى« ۋە »بۈيــۈك بىرلىشــىش« 
قاتارلىــق زېھنىيەتلەردىــن ۋاز كىچەلمىــدى. ئ ــۇالر خىتــاي 
باشــقا  ئىچىدىكــى  دائىرىســى  ھاكىمىيــەت  سىياســىي 
ــكال  ــدە رادى مىللەتلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتتە بەزى
»دېموكراتىيەچــە«  يۇمشــاق  بەزىــدە  فاشىســتچە،  ۋە 
كەلگەنــدە  ئاخىرىغــا  لېكىــن  قولالنــدى،  سىياســەت 
قىلــدى.  تەشــەببۇس  خىتايالشتۇرۇشــنى  ھەممىنــى 
ــۈك بىرلىشــىش«  ــى چىرايلىــق قىلىــپ »بۈي پەقــەت بۇن
ــا قىلىــش« قاتارلىــق  ۋە »خۇاشــيا چــوڭ ئائىلىســى بەرپ

يۈرگــۈزدى.  ئاســتىدا  نامــالر 
خىتايالرنىڭ پۈتۈن تارىخى ۋە خىتاي سەرخىللىرىنىڭ، 
بولســۇن،  مۇتەپەككۇرلىــرى  ياكــى  ھۆكۈمــدار  مەيلــى 
كۆرســەتتىكى،  شــۇنى  قاراشــلىرى  دۇنيــا  ۋە  سىياســەت 
خىتــاي ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدىكى سىياســىي گەۋدىــدە، 
خىتــاي بولمىغــان مىللەتلەرنىــڭ ئــۆز مەدەنىيىتــى بىلەن 
ياشىشــى مۇمكىــن ئەمــەس، چۈنكــى ھاكىمىيــەت بۇنىڭغا 

يــول قويمايــدۇ. 
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ماقالىســىدە  تەتقىقــات  بــۇ  مەزمۇنــى:  ئاساســىي 
بولغــان  يىلىغىچــە   -  2018 يىلدىــن   -  1949 ئۇيغۇرالرنىــڭ 
بىلــەن  مېتــود  ئىلمىــي  ئۆمــرى  ئوتتۇرىچــە  مەزگىللەردىكــى 
مەزگىللەردىكــى  بــۇ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  چىقىلىــدۇ.  مۆلچەرلــەپ 
بىلــەن  ئالــدى  چىقىشــتا،  مۆلچەرلــەپ  ئۆمرىنــى  ئوتتۇرىچــە 
مەزگىللەردىكــى  بــۇ  نوپۇســىنىڭ  ئومۇمىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئوخشــىمىغان مەنبەلەرنــى ئاســاس قىلغــان فۇنكســىيەلىك 
بۇالرغــا  ئارقىدىــن  چىقىلــدى،  ھېســابالپ  قىممەتلىــرى 
بىلــەن  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  تەخمىنىــي  ھالــدا  مــاس 
مۆلچەرلــەپ  كۆرۈشــنى  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلەنگــەن 
ــق  ــقا پەرقلى ــرى ۋە باش ــاي مەنبەلى ــى خىت ــش مەسىلىس چىقى
ئانالىــز  نۇقتىالردىــن  ئوخشــمىغان  ئاساســەن  مەنبەلەرگــە 
قىلىنــدى. خىتايــدا مەزكــۇر تېمىغــا مۇناســىۋەتلىك ئېــالن 
قىلىنغــان مەلۇماتالرغــا تايىنىــپ تــۇرۇپ ئېلىــپ بېرىلغــان 
 1949 يىلدىــن   -  1919 ئاساســالنغاندا،  مۆلچەرلەشــلەرگە 
نوپۇســى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  مەزگىللــەردە  بولغــان  يىلغىچــە   -
ھەريىلــى %1.82 ئېشــىپ، 50177 نوپــۇس )جــان( كۆپەيگــەن 
ــەن  ــا ئاساس ــى مەلۇماتالرغ ــق مەنبەلەردىك ــقا پەرقلى ــا، باش بولس
ھەريىلــى  قارىغانــدا  مۆلچەرلەشــلەرگە  بېرىلغــان  ئېلىــپ 
خىتــاي  ئاۋۇغــان.  )جــان(  نوپــۇس   160343 ئېشــىپ،   3.63%
دۆلىتــى مەملىكەتلىــك نوپــۇس ئىستاتىســتىكا يىللىرىــدا ۋە 
شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى ســەھىيە باشقارمىســى )ش ئۇ 
ئــا ر س ب( تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان مەلۇماتالرغــا تايىنىــپ 
ــدا، 1982 ~  ــان مۆلچەرلەشــلەرگە قارىغان ــۇرۇپ ئېلىــپ بېرىلغ ت
2018 - يىللىــرى ئارىســىدا ئۇيغــۇر نوپۇســى ھەريىلى ئوتتۇرىچە 
%1.96 كۆپىيىــپ، 230776 نوپــۇس )جــان( ئاشــقان. 1949 - 
مەنبەلەرگــە  خىتــاي  ئۆمــرى  ئوتتۇرىچــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يىلــى 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى

دوكتور دىلشات بارىشچى
ساكاريا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دەم ئېلىشقا 
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ئاساســەن 38.4 يــاش مۆلچەرلەنگــەن بولســا، باشــقا پەرقلىــق مەنبەلەرگــە ئاساســەن 49.1 يــاش مۆلچەرلەنگــەن. 
ــاش مۆلچەرلەنگــەن  شــۇنداقال 2018 - يىلــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى خىتــاي مەنبەلەرگــە ئاساســەن 67.5 ي
ــى مەملىكەتلىــك  ــاي دۆلىت ــاش مۆلچەرلەنگــەن. خىت ــە ئاساســەن 72.4 ي بولســا، باشــقا ئوخشــىمىغان مەنبەلەرگ
نوپــۇس ئىستاتىســتىكا يىللىرىــدا ۋە شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى ســەھىيە باشقارمىســى تەرىپىدىــن ئېــالن 
قىلىنغــان مەلۇماتالرغــا ئاساســەن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ تەخمىنىــي ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 1949 - يىلــى 
ــاش مۆلچەرلەنگــەن بولســا، باشــقا پەرقلىــق مەنبەلەرگــە ئاساســەن ئېــالن  ــى بولســا 72.6 ي ــاش، 2018 - يىل 41.1 ي
قىلىنغــان مەلۇماتالرغــا ئاساســەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ تەخمىنىــي ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 1949 - يىلــى 47.1 يــاش، 2018 - 

يىلــى 70.4 يــاش مۆلچەرلەنگــەن. 
ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: ئۇيغــۇر نوپۇســى، نوپۇســنىڭ ئاساســلىق فۇنكســىيەلىرى، تەخمىنىي ئوتتۇرىچــە ئۆمۈر 

مۇددىتــى، مۆلچەرلەنگــەن ئۆمــۈر مۇددىتى؛

Abstract: This research will examine (estimate / calculate roughly) the average life expectancy 
of Uyghurs (people) between 1949 to 2018 with scientific methods. In order to estimate the 
average life expectancy of the Uyghurs during these periods, the functional values of the total 
population of the Uyghurs based on various sources during this phase were calculated first. 
Subsequently, the question on estimating average life expectancy and the average calculated 
life expectancy was analyzed based on Chinese sources and other different sources.

 According to relevant data on this subject in China, the Uyghur population between 1919 
and 1949 increased by 1.82% and an increase of 50,177 people per year, while other different 
sources demonstrated a growth rate of 3.63% and an addition of 160343 people /year during 
the previous period. According to People’s Republic of China data during the national census 
years and data released by the Xinjiang Uyghur Autonomous Region Health Department 
(XUARSB), the Uyghur population increased by 1.96% between 1982 and 2018 to an average 
of 230,776 people per year. In 1949, the average life expectancy of Uyghurs was estimated at 
38.4 years according to the Chinese sources whilst other references proved that the average 
life expectancy was calcaulated at 49.1 years. In 2018, the average life expectancy of Uyghurs 
was estimated at 67.5 years in the Chinese sources while the average life expectancy estimated 
at 72.4 years based on other sources. Based on the data released by the People’s Republic of 
China during the national census and data released by the Xinjiang Uygur Autonomous Region 
Health Department, the average life expectancy of Uyghurs was estimated at 41.1 years in 
1949 and 72.6 years in 2018. In contrast, other sources stated that the average life expectancy 
of Uyghurs was 47.1 years in 1949 and 70.4 years in 2018.

Keywords: Uyghur population, basic functionality of the population, estimated life 
expectancy, calculated life expectancy

كىرىش

تۇغۇلغاندىــن  ئىنســانالرنىڭ  بۇيــان،  تارىختىــن 
كېيىــن قانچىلىــك ئۆمــۈر كۆرۈشــى داۋاملىــق تــاالش - 

تارتىــش قىلىنغــان مەســىللەردىن بىــرى بولــۇپ كەلــدى. 
ئىنســانالرنىڭ قانچىلىــك ئۆمــۈر كۆرۈشــى ياكــى يېشــى 
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ئوخشــاش  جەمئىيەتلــەردە  ۋە  رايــون  ئوخشــىمىغان 
بولمىغــان. شــۇنداقال ئادەملەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرىمــۇ 
زامــان ۋە ماكانغــا ئاساســەن پەرقلىــق بولغــان. بولۇپمــۇ 
بويۇنتۇرۇقــى  ئۆزگىلەرنىــڭ  ئوخشــاش  ئۇيغۇرالرغــا 
مــاس  ھوقۇقىغــا  ياشــاش  مىللەتلــەردە  ئاســتىدىكى 
ھالــدا ياشــاش مۇددىتــى — ئۆمــرى ئىزچىــل سىياســىي 
كەلگــەن.  بولــۇپ  باغلىــق  ئۆزگىرىشــىگە  غەرەزلەرنىــڭ 
1950 - يىلالرنىــڭ بېشــىدا دۇنيــا نوپۇســى 2 مىليــارد 
ــۇپ، ئادەملەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە  640 مىليــون ئەتراپىــدا بول
كېيىــن  يىلالردىــن   -  1970 ئىــدى.  يــاش   48 ئۆمــرى 
250 مىليونغــا  4 مىليــارد  نوپۇســى ئېشــىپ  دۇنياســى 
يەتتــى، كىشــىنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى بولســا 59.8 ياشــقا 
نوپۇســى  دۇنيــا  بېشــىدا  ئەســىرنىڭ   -  21 يۈكســەلدى. 
6 مىليــارد 260 مىليونغــا يەتكــەن بولســا، ئادەملەرنىــڭ 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 65.4 ياشــقا ئۆرلىــدى. 2020 - يىلغــا 
كەلگەندە بولسا دۇنيا نوپۇسى 7 مىليارد 780 مىليوندىن 
ئاشــتى، ئادەملەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى بولســا 74 ياشــقا 

يېقىنالشــتى1. 
1950 - يىلالردىــن كۈنىمىزگىچــە بارلىق دۆلەتلەرنىڭ 
ئىنســانالرنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرىگــە بولغــان ئۈمىــدى ۋە 
تەخمىنــى زور دەرىجىــدە ئۆســتى. 1950 - يىلــى دۇنيادىكــى 
ئازراقىنىــڭ  تىــن   50% دۆلەتلەردىكــى  قايســى  ھــەر 
ئۈمىــدى  بولغــان  ئۆمرىگــە  ئوتتۇرىچــە  ئىنســانالرنىڭ 
ياشــتىن   40 بولــۇپ،  تــۆۋەن  ياشــتىن   50 ۋە تەخمىنــى 
يەتكــەن  ياشــقا   60 نــى،  دۆلەتلــەر 25%  بولغــان  تــۆۋەن 
دۆلەتلــەر بولســا %25 نــى تەشــكىل قىالتتــى، 70 ياشــتىن 
يۇقىــرى بولغــان دۆلەتلــەر بولســا %5 كىمــۇ يەتمەيتتــى. 
ئوتتۇرىچــە  ئىنســانالرنىڭ  بېشــىدا  ئەســىرنىڭ  مۇشــۇ 
ئۆمــرى 40 ياشــتىن تــۆۋەن بولغــان دۆلەتلــەر %5 نــى، 60 
ياشــتىن تــۆۋەن بولغــان دۆلەتلــەر %25 نــى، 70 ياشــتىن 
ياشــتىن   75 كۆپرەكىنــى،  يېرىمىدىــن  ھالقىغانــالر 
يۇقىــرى بولغــان دۆلەتلــەر %25 نــى تەشــكىل قىلىــدۇ، 
ســاندىكى  ئــاز  ئوخشــاش  شىۋېتســارىيەگە  كۈنىمىــزدە 
دۆلەتلەردىكــى ئادەملەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرى 40 ياشــتىن 
تــۆۋەن بولغــان بولســا، ئانــدوررا ۋە ياپونىيەگــە ئوخشــاش 
دۆلەتلەردىكــى ئادەملەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرى 80 ياشــتىن 

ئاشــىدۇ2.

دۆلــەت  بارلىــق  دۇنيادىكــى  دېيىلگەنــدەك،  يۇقىرىــدا 
ئۆمرىگــە  ئوتتۇرىچــە  كىشــىنىڭ  جەمئىيەتلەرنىــڭ  ۋە 
ــەن ئەســىرنىڭ 70 -  ــى ئۆتك ــدى ۋە تەخمىن ــان ئۈمى بولغ
يىللىرىدىكــى 48 ياشــتىن 73 ياشــقا ئۆســكەن. ئۇنداقتــا 
بۇنىڭغــا ئاساســەن، ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 
تەبىئىــي ھالــدا يۈكســەلگەن بولىــدۇ. لېكىــن خىتــاي 
دۆلىتــى ئۇيغــۇر نوپۇســى ھەققىــدە ئېــالن قىلغان ســانلىق 
مەلۇماتالرنىــڭ )1949 - يىلــى 30 ياشــتىن تــۆۋەن، 2018 
- يىلــى 72 يــاش3( توغــرا ئەمەســلىكىنى بىلگەنلىكىمىــز 
تۈپەيلــى، مەزكــۇر تەتقىقــات ماقالىمىــزدە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئــۆز  مەلۇماتالرنــى  ســانلىق  بارلىــق  دائىــر  نوپۇســىغا 
ئىچىگــە ئالغــان مەنبەلەرگە تايىنىپ تۇرۇپ، جىنســىيەت 
ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  جەھەتتىــن  ئومۇمىــي  ئايرىماســتىن 

مۇددىتىنــى مۆلچەرلەشــكە تىرىشــىمىز. 
بىــر جەمئىيەتتىكــى كىشــىلەرنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 
ئۆمــرى  ئاساســەن كىشــىنىڭ مۆلچەرلەنگــەن  دېگەنــدە، 
ئۆمــرى  مۆلچەرلەنگــەن  كىشــىنىڭ  تۇتۇلىــدۇ.  كــۆزدە 
بىــر جانلىــق ئوتتۇرىچــە قانچىلىــك ياشــايدىغانلىقىنى 
ئۆلچــەم  ئىستاتىســتىكىلىق  بېرىدىغــان  كۆرســىتىپ 
بولۇپ، ئومۇمەن پەرقلىق جىنسىيەتلەر ۋە جۇغراپىيەلىك 
ماكانــالر ئۈچــۈن ئايرىــم - ئايرىم ھېســابلىنىدۇ. بۇ ئۆلچەم 
ــك  ــە قانچىلى ــڭ ئوتتۇرىچ ــدا ئۇنى ــر ئىنســان تۇغۇلغان بى
ئۈچــۈن  چىقىــش  بېكىتىــپ  كۆرىدىغانلىقىنــى  ئۆمــۈر 
ئىشــلىتىلىدىغان بولــۇپ، بــۇ يەردىكــى ســانلىق قىممــەت 
كىشــىنىڭ ئۆلگــەن ۋاقىتتىكــى يېشــىغا تــەڭ كېلىــدۇ. 
بۇنىڭدىــن ســىرت يەنە، كىشــىنىڭ مۆلچەرلەنگــەن ئۆمرى 
تېخنىكىلىــق جەھەتتىــن ھــەر يــاش ئۈچــۈن ھېسابالنســا 
بولىــدۇ ۋە بــۇ ئىنســاننىڭ قالغــان ئۆمــرى ھەققىــدە يىــپ 

ــدۇ.  ئۇچــى بېرى
ھېســابالش  ئۆمــرى  مۆلچەرلەنگــەن  كىشــىنىڭ 
ئۈچــۈن ئوبيېكىــت ســۈپىتىدە تالالنغــان جەمئىيەتلەرگــە 
ــدۇ. مەســىلەن،  نىســبەتەن زور دەرىجىــدە ئوخشــاش بولماي
كىچىــك بالىالرنىــڭ ئۆلۈم نىســبىتى يۇقىــرى بولغان بىر 
دۆلەتتــە كىشــىنىڭ مۆلچەرلەنگــەن ئۆمرىنىڭ بىر نەچچە 
يىللىــق قىســمى تولىمــۇ ســەزگۈر بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن، 
ئۈچــۈن  ئۆمــرى  كېيىنكــى  ياشــتىن  بــەش  كىشــىنىڭ 
ھېســابالپ چىقىلغــان مۆلچەرلەنگــەن ئۆمــۈر مۇددىتــى 



202175 - يىلى 2 - سان

قوللىنىلســا تامامــەن بولىــدۇ ۋە بــۇ ئۆلچەمدىــن كىچىــك 
بالىالرنىــڭ ئۆلۈمىنىــڭ ســىرتىدىكى تەســىرلەرنى ئانالىز 

قىلىشــتا پايدىلىنىشــقا بولىــدۇ4. 
ئوتتۇرىچــە  كىشــىنىڭ  بىــر  تەرەپتىــن،  بىــر  يەنــە 
ئۆمرىنــى ھېســابلىغاندا، تەخمىنــەن ئۇنىــڭ قانچىلىــك 
بۇمــۇ  باقىمىــز.  مۆلچەرلــەپ  ياشــايدىغانلىقىنى 
ئاســاس  ئۆمرىنــى  مۆلچەرلەنگــەن  كىشــىنىڭ  دەل 
مۆلچەرلەنگــەن  كىشــىنىڭ  قىسقىســى،  قىلىــدۇ. 
ئۆمرىنــى ھېســابالپ چىقىــش ئۈچــۈن جەمئىيەتتىكــى 
جــەدۋەل  بىــر  ئومۇمىــي  دائىــر  ئۆمرىگــە  شەخســلەرنىڭ 

كېلىــدۇ5. توغــرا  چىقىشــقا  تــۈزۈپ 
ــالن  ــە ئاساســەن ئې ــزدە ھــەر قايســى دەۋرلەرگ ماقالىمى
قىلىنغان نوپۇســقا مۇناســىۋەتلىك ســانلىق مەلۇماتالرنى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان مەنبەلەرگــە بــەش ياشــتىن يۇقىــرى 
قىلغــان  قوبــۇل  كىرگۈزۈلگەنلىكىنــى  بولغانالرنىــڭ 
ئاساســتا، ئالــدى بىلــەن قىســقا ئۆمــۈر جەدۋىلــى تــۈزۈپ 
كىشــىنىڭ  بولســا  باســقۇچتا  كېيىنكــى  چىقىمىــز. 
مۆلچەرلەنگــەن ئۆمــرى ۋە بۇنىڭغــا مــاس ھالــدا ئوتتۇرىچــە 

ئۆمرىنــى مۆلچەرلــەپ چىقىشــقا تىرىشــىمىز. 
ئوتتۇرىچــە  شەخســلەرنىڭ  جەمئىيەتتىكــى  بىــر 
بىلــەن  ئالــدى  ئۈچــۈن  چىقىــش  مۆلچەرلــەپ  ئۆمرىنــى 
شــۇ جەمئىيەتتىكــى شەخســلەرنىڭ ئۆلــۈم ئەھۋالىنــى 
ئېنىقــالپ چىقىــش الزىم. ئەمەلىيەتتــە، دېموگرافىيەلىك 
ئۇســۇللىرىدىن  كونــا  ئــەڭ  ئانالىزنىــڭ  )نوپــۇس( 
ئۆلچــەش  ئەھۋالىنــى  ئۆلــۈم  ھېســابلىنىدىغان،  بىــرى 
توغــرا  نىســبەتەن  قىلىشــتا  ئانالىــز  ۋە  ئېنىقــالش   -
بىــرى  ئۆلچەملەردىــن  ئېرىشــتۈرىدىغان  مەلۇماتالرغــا 

ئۆمــۈر جەدۋەللىرىــدۇر. ئۆمــۈر جەدۋەللىــرى ھــەر قانــداق 
ۋە  ئىقتىســادىي  ئىجتىمائىــي،  جەمئىيەتنىــڭ  بىــر 
ــەۋالد كىشــىلەرنىڭ  ــر ئ تەبىئىــي مۇھىــت شــارائىتىدا بى
تۇغۇلۇشــى ۋە تۇغۇلغاندىن كېيىنكى ئوخشــىمىغان ياش 
گۇرۇپپىلىرىــدا ھەربىرىنىــڭ باشــتىال يەنــە قانچىلىــك 
مەقســىتىدە  كۆرســىتىش  كۆرىدىغانلىقىنــى  ئۆمــۈر 
دائىــر  ئۆلۈمىگــە  ۋە  نوپــۇس  رايوننىــڭ  تەييارالنغــان، 
ئىستاتىســتىكىلىق رەقەملەردىــن پايدىلىنىــپ تۈزۈلگــەن 
جەدۋەلنــى كۆرســىتىدۇ6. لېكىــن قولىمىزدىكــى چەكلىك 
ۋە چېچىالڭغــۇ ســانلىق مەلۇماتالرغــا دائىــر مەنبەلەرنــى 
ــۈر جەدۋىلىنــى  ــداق ئۆم ئاســاس قىلىدىغــان بولســاق، بۇن
تــۈزۈپ چىققىلــى بولمايــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن، ئالــدى بىلــەن 
ھــەر قايســى دەۋرلەرگــە ئاساســەن قىســقا ئۆمــۈر جەدۋىلىنى 
ۋە   -1949 ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئارقىدىــن  چىقىشــقا،  تــۈزۈپ 
ئېنىقالشــقا  ئۆمرىنــى  ئوتتۇرىچــە  يىلالردىكــى   -  2018

ياكــى بېكىتىــپ چىقىشــقا تىرىشــىمىز. 
دائىــر  نوپۇســىغا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ماقالىمىــزدا 
ئوخشــىمىغان تــۆت خىــل مەنبەنــى ئاســاس قىلىمىــز. 
 ،2 جــەدۋەل   ،1 جــەدۋەل  تۆۋەنــدە  مەنبــە  تــۆت خىــل  بــۇ 
جــەۋدەل 3 ۋە جــەدۋەل 4 شــەكلىدە كۆرســىتىلگەن بولــۇپ 
نوپۇســى(،  ئۇيغــۇر   = ئــۇ  يىلــى،  ئىستاتىســتىكا   = )ي 
بــۇ مەنبەلەرگــە تايىنىــپ تــۇرۇپ، دەســلەپ تــۆت خىــل 
ــۇ  قىســقا ئۆمــۈر جەدۋىلــى تــۈزۈپ چىقىلىــدۇ، ئارقىدىــن ب
جەدۋەللــەر ئانالىــز قىلىنىــدۇ، كېيىنكــى قەدەمــدە بولســا 
ئۇيغۇرالرنىــڭ 1919 ~ 1949 - يىلغىچــە، 1982 ~ 2018 
يەنــى  ئۆمرىنــى،  مەزگىللەردىكــى  بولغــان  يىلغىچــە   -
ــى  ــە ئۆمرىن ــدا ئوتتۇرىچ ــى، ئاخىرى ــەن ئۆمرىن مۆلچەرلەنگ

تىرىشــىمىز.  چىقىشــقا  ئېنىقــالپ 

جەدۋەل 1: 1919 ~ 1949 - يىلغىچە بولغان مەزگىللەردە ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ بەزى يىلالرغا ائساسەن تارقىلىش ەئھۋالى -1

19191925193119401949ي

1.826.7001.850.0001.865.9002.960.0003.332.000ئۇ

مەنبە: نوپۇس مۆلچەرلەش ئۇسۇللىرىغا ئاساسەن شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى -1، 2021، د.بارىشچى
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جەدۋەل 2: 1919 ~ 1949 - يىلغىچە بولغان مەزگىللەردە ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ بەزى يىلالرغا ائساسەن تارقىلىش ەئھۋالى - 2

19191929193519411949ي

1.829.0002.850.0003.621.5004.017.2006.640.200ئۇ

مەنبە: نوپۇس مۆلچەرلەش ئۇسۇللىرىغا ئاساسەن شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى 1-، 2021، د.بارىشچى

جەدۋەل 3: 1982 ~ 2018 - يىلغىچە بولغان مەزگىللەردە ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ بەزى يىلالرغا ائساسەن تارقىلىش ەئھۋالى- 1

19821990200020102018ي

12.718.400*10.171.500*5.963.5007.214.4008.339.400ئۇ

مەنبە: نوپۇس مۆلچەرلەش ئۇسۇللىرىغا ئاساسەن شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى 1-، د.بارىشچى، 2021 ۋە شىنجاڭ 

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى سەھىيە باشقارمىسى، 2021.03.

جەدۋەل 4: 1982 ~ 2018 - يىلغىچە بولغان مەزگىللەردە ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ بەزى يىلالرغا ائساسەن تارقىلىش ەئھۋالى - 2

19821990200020102018ي
8.617.57310.374.70612.257.16514.578.95716.925.500ئۇ

مەنبە: نوپۇس مۆلچەرلەش ئۇسۇللىرىغا ئاساسەن شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى 1-، 2021، د.بارىشچى

ســانلىق  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  ئەمــدى 
مەلۇماتالرغــا دائىــر مەنبەلەرگــە ئاساســەن ئانالىــز ئېلىــپ 
بارىمىــز. جــەدۋەل 1 خىتاينىــڭ ئوخشــىمىغان مەتبەئــە 
ۋە مەتبۇئاتلىرىــدا ئېــالن قىلىنغــان ســانلىق مەلۇماتــالر، 
جــەدۋەل 2 باشــقا ئوخشــىمىغان خەلقئارالىــق مەتبەئــە 
ۋە مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان ســانلىق مەلۇماتــالر، 
نوپــۇس  مەملىكەتلىــك  دۆلىتــى  خىتــاي   3 جــەدۋەل 
ئىستاتىســتىكا يىللىرىــدا ۋە شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم 
رايونى ســەھىيە باشقارمىسى تەرىپىدىن ئېالن قىلىنغان 
مەلۇماتــالر، جــەدۋەل 4 بولســا 1919 - يىلدىــن كېيىــن 
ھــەر خىــل مەتبەئــە ۋە مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان 
دېموگرافىــك  تــۇرۇپ  تايىنىــپ  مەلۇماتالرغــا  ســانلىق 

مۆلچەرلــەپ  ئارقىلىــق  ئۇســۇلالر  ۋە  مېتــود  )نوپــۇس( 
مەلۇماتــالردۇر.  ســانلىق  ئىشــەنچىلىك  چىقىلغــان 

بىــر جەمئىيەتتىكى شەخســلەرنىڭ ئۆمۈر جەدۋىلىنى 
چىقىلغــان  مۆلچەرلــەپ  ئاساســەن  جەدۋەلگــە  بــۇ  ۋە 
مۇددىتىنــى  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  ۋە  ئۆمــۈر  تەخمىنىــي 
جەمئىيــەت  بىلــەن  ئالــدى  چىقىشــتا،  بېكىتىــپ 
ئۆزگىرىشــى،  مۇتلــەق  دەۋردىكــى  شــۇ  نوپۇســىنىڭ 
ئوتتۇرىچــە ئېشــىش، ئېشــىش ســۈرئىتىنىڭ نىســبىتى، 
قاتارلىــق  نىســبىتى  ئېشــىش  ۋە  كوئېففىتســېنتى 
تېپىــش  قىممەتلەرنــى  فۇنكســىيەلىك  ئاساســىي 

كېــرەك.  چىقىــش 
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1. نوپۇستا ئاساسىي فۇنكسىيەلەرنى ھېسابالش

بىــر جەمئىيەتنىــڭ نوپــۇس قۇرۇلمىســىنى ئانالىــز 
شــۇ  مېتــودالر  ئاساســلىق  قوللىنىلىدىغــان  قىلغانــدا 
جەمئىيەتنىــڭ نوپــۇس ئۆزگىرىشــىنىڭ ئــەڭ ئاساســىي 
ئۆزگىرىــش  مۇتلــەق  بولغــان  فۇنكســىيەلىرىدىن 
 ،)AAI( ئېىشــش  ئوتتۇرىچــە  بېشــىدا  يىــل   ،)AC(
 ،)GRI( ســۈرئىتى  ئېشــىش  گېئومېتىرىيەلىــك 
 )RI( نىســبىتى  ئېشــىش  ۋە   ،)CI( كوئېففىتســېنتى 
قاتارلىقالردىــن تەشــكىل تاپىــدۇ7. بىــر جەمئىيەتنىــڭ 
ئۆمــرى  تەخمىنىــي  كىشــىنىڭ  قۇرۇلمىســىدا  نوپــۇس 
)تەخمىنىــي ھايــات ياشــاش يېشــى( ۋە بۇنىڭغــا مــاس 
ھالــدا ئوتتۇرىچــە ئۆمرىنــى ھېســابلىغاندا، ئالــدى بىلــەن 

ئاساســىي فۇنكســىيەلىرىنى ھېســابالپ چىقىشــقا توغــرا 
كېلىــدۇ، بــۇ بىزنىــڭ نەتىجىنــى ئانالىــز قىلىشــىمىزغا 

تۇغدۇرىــدۇ.  قواليلىــق 
ــۇ قىســمىدا پايدىالنماقچــى بولغــان  ماقالىمىزنىــڭ ب
يۇقىرىــدا  بولســا  مەنبەلــەر  دائىــر  مەلۇماتقــا  ســانلىق 
كۆرســتىلگەن تــۆت خىــل مەنبــەدۇر. جــەدۋەل 5 ۋە جــەدۋەل 
6 لەردىكــى نەتىجىلەرنــى ھېســابالش ئۈچۈن جــەدۋەل 1 ۋە 
جەدۋەل 2 لەردىكى سانلىق مەلۇماتالردىن پايدىلىنىلدى. 
جــەدۋەل 7 ۋە جــەدۋەل 8 لەردىكى نەتىجىلەرنى ھېســابالش 
ئۈچــۈن بولســا جــەدۋەل 3 ۋە جــەدۋەل 4 لەردىكــى ســانلىق 

مەلۇماتالردىــن پايدىلىنىلــدى. 

نوپۇستا ئاساسىي فۇنكسىيەلەرنى ھېسابالش ئۇسۇللىرى

)كىشى/ مەزگىل(

)كىشى/ يىل( 

)%(

)ھەسسە( 

 )%(

تۆۋەندىكــى جەدۋەللــەردە ئايرىــم - ئايرىــم ھالــدا تــۆت 
ســانلىق مەلۇمــات مەنبەلىرىدىــن قولغــا كەلتۈرۈلگــەن 
ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ 1919 ~ 1949 - يىلغىچە ۋە 1982 ~ 
2018 - يىلغىچــە بولغــان مەزگىللىرىگــە دائىر ئاساســىي 
يىــل  فۇنكســىيەلىرىدىن بولغــان مۇتلــەق ئۆزگىرىــش، 
بېشــىدا ئوتتۇرىچە ئېىشــش، گېئومېتىرىيەلىك ئېشىش 
نىســبىتى  ئېشــىش  ۋە  كوئېففىتســېنتى  ســۈرئىتى، 
قاتارلىقالرنىــڭ ھېســابالش نەتىجىلىــرى كۆرســتىلدى. 

جەدۋەل 5: 1949-1919 يىلالردىكى ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ مۇتلەق ۆئزگىرىش، يىل بېشىدا وئتتۇرىچە ېئىشش، گېوئمېتىرىيەلىك ېئشىش 
سۈرىئتى، كوېئففىتسېنتى ۋە ېئشىش نىسبىتى - 1

مەزگىل
AC

 )كىشى/
مەزگىل(

 AAI

)كىشى/يىل(

 GRI

)%(

 CI

)ھەسسە(

RI

)%(

1919-19491.505.30050.1772,01,8282,4

خىتاينىــڭ ئوخشــىمىغان ماتېرىيــال ۋە مەتبۇئاتلىرىدا 
ئېــالن قىلىنغــان مۇناســىۋەتلىك ســانلىق مەلۇماتالرغــا 
ئاساســالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى 1919 ~ 1949 - 
يىلغىچە بولغان مەزگىللىرىدە 2.0% گېئومېتىرىيەلىك 

ئېشــىش ســۈرئىتى بىلەن 1.82 ھەسســە ئاشــقان. باشقىچە 
ئېيتقانــدا، بــۇ مەزگىلــدە ئۇيغــۇر نوپۇســى يىلــدا 50177 
ــڭ  ــون 505 مى ــي 1 مىلي ــان( ئېشــىپ، جەمئى كىشــى )ج

ــاۋۇپ، 82.4% ئەتراپىــدا ئۆرلىگــەن. 300 كىشــى ئ
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جەدۋەل 6: 1949-1919 يىلالردىكى ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ مۇتلەق مۇتلەق ۆئزگىرىش، يىل بېشىدا وئتتۇرىچە ېئىشش، گېوئمېتىرىيەلىك 
ېئشىش سۈرىئتى ۋە كوېئففىتسېنتى - 2 

مەزگىل
AC )كىشى/

مەزگىل(
 AAI

)كىشى/يىل(

 GRI

)%(

 CI

)ھەسسە(

RI

)%(

1919-19494.810.300160.3434,33,63262,9

پەرقلىــق خەلقئارالىــق ماتېرىيــال ۋە مەنبەلــەردە ئېــالن قىلىنغــان مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇر - مەنبەلەرگــە ئاساســەن، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى 1919 ~ 1949 - يىلغىچــە بولغــان يىلــالردا % 4.3 گېئومېتىرىيەلىــك ئېشــىش ســۈرئىتى 
ــدا 160 مىــڭ 343 كىشــى )جــان( ئېشــىپ،  ــدە يىل ــۇ مەزگىل ــدا، ب ــەن 3.63 ھەسســە ئاشــقان. باشــقىچە ئېيتقان بىل

جەمئىــي 4 مىليــون 810 مىــڭ 300 كىشــى ئــاۋۇپ، % 262.9 ئەتراپىــدا ئۆرلىگــەن.
خىتــاي مەنبەلىــرى بىلــەن باشــقا خەلقئارالىــق ماتېرىيــال ۋە مەنبەلەرگــە ئاساســەن ھېســابالپ چىقىلغــان ئاساســىي 
فۇنكســىيەلىك قىممەتلەرنــى سېلىشــتۇرغىنىمىزدا، بــۇ ئىككىســى ئوتتۇرىســىدا روشــەن پــەرق بارلىقىنــى كۆرۈۋالغىلى 

بولىدۇ. 

جەدۋەل 7: 2018-1982 يىلالردىكى ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ مۇتلەق مۇتلەق ۆئزگىرىش، يىل بېشىدا وئتتۇرىچە ېئىشش، گېوئمېتىرىيەلىك 
ېئشىش سۈرىئتى، كوېئففىتسېنتى ۋە ېئشىش نىسبىتى - 1

مەزگىل
AC )كىشى/

مەزگىل(
 AAI

)كىشى/يىل(

 GRI

)%(

 CI

)ھەسسە(

RI

)%(

1982-20186.754.900187.6362,12,13113,3

خىتــاي دۆلىتىنىــڭ مەملىكەتلىــك ئىستاتىسســتىكا يىللىرىــدا ۋە رايونلــۇق ســەھىيە باشقارمىســى تەرىپىدىــن ئېالن 
قىلىنغان سانلىق مەلۇماتالرغا ئاساسەن، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 1982 ~ 2018 - يىلىغىچە 2.1% گېئومېتىرىيەلىك 
ئېشــىش ســۈرئىتى بىلــەن 2.13 ھەسســە ئاشــقان. باشــقىچە ئېيتقانــدا، بــۇ مەزگىلــدە يىلــدا 187مىــڭ 636 كىشــى )جــان( 

ئېشــىپ، جەمئىــي 6 مىليــون 754 مىــڭ 900 كىشــى ئــاۋۇپ، % 113.3 ئەتراپىــدا ئۆرلىگــەن.

جەدۋەل 8: 2018-1982 يىلالردىكى ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ مۇتلەق مۇتلەق ۆئزگىرىش، يىل بېشىدا وئتتۇرىچە ېئىشش، گېوئمېتىرىيەلىك 
ېئشىش سۈرىئتى ۋە كوېئففىتسېنتى - 2

مەزگىل
AC )كىشى/

مەزگىل(
 AAI

)كىشى/يىل(

 GRI

)%(

 CI

)ھەسسە(

RI

)%(

1982-20188.307.927230.7761,91,9696,4

مەنبەلەرگــە   - ئۇچــۇر  بارلىــق  دائىــر  ئۇيغۇرالرغــا 
ســانلىق  چىقىرىلغــان  مۆلچەرلــەپ  تــۇرۇپ  تايىنىــپ 

مەلۇماتالرغــا ئاساســەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى -1982
2018 يىللىرىــدا 1.9% گېئومېتىرىيەلىــك ئېشــىش 
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باشــقىچە  ئاشــقان.  ھەسســە   1.96 بىلــەن  ســۈرئىتى 
ــدا، بــۇ مەزگىلــدە يىلــدا 230 مىــڭ 776 كىشــى  ئېيتقان
)جــان( ئېشــىپ، جەمئىــي 8 مىليــون 307 مىــڭ 927 

كىشــى ئــاۋۇپ، 96.4% ئەتراپىــدا ئۆرلىگــەن.
نوپــۇس  مەملىكەتلىــك  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي 
ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ  ۋە  يىللىرىــدا  ئىستاتىســتىكا 
ئاپتونــوم رايونلــۇق ســەھىيە باشقارمىســى تەرىپىدىــن 
ئۇيغۇرالغــا ئاالقىــدار نوپــۇس مەلۇماتلىــرى بىلــەن باشــقا 
پايدىلىنىــپ مۆلچەرلــەپ  ئوخشــىمىغان مەنبەلەردىــن 

تــۇرۇپ  تايىنىــپ  - مەلۇماتالرغــا  ئۇچــۇر  چىقىرىلغــان 
فۇنكســىيەلىك  ئاساســىي  كەلتۈرۈلگــەن  قولغــا 
قىممەتلەرنــى سېلىشــتۇرغىنىمىزدا، بــۇالر ئوتتۇرىســىدا 
ــۇ  ــەرق يوقلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. ب ئۇنچىــۋاال روشــەن پ
ئەھۋالدىــن ئىككــى مەنبەدىكــى نوپــۇس مەلۇماتلىرىنىڭ 
بىر - بىرىدىن تامامەن پەرقلىق بولۇشــىنىڭ ئەكســىچە، 
ھــەر قايســى مەزگىللەردىكــى نوپــۇس ئېشــىش ســۈرئىتى، 
كوئېففىتســېنتى ۋە ئېشــىش نىســبەتلىرىنىڭ بىــر - 
بىرىلىرىگــە يېقىــن ئىكەنلىكىنــى پــەرق ئېتەلەيمىــز. 

2. ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى

زادى  ئۆمرىنىــڭ  ئوتتۇرىچــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
قانچىلىــك ئىكەنلىكــى ھەققىــدە تەپســىلىي ۋە ئېنىــق 
لېكىــن  بولســىمۇ،  مەلــۇم  يوقلىقــى  مەلۇماتالرنىــڭ 
تېخــى يېقىنــدا خىتــاي دۆلىتــى 1949 - يىلدىــن بــۇرۇن 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرىنىــڭ 30 يــاش، 1949 - 
يىلدىــن كېيىــن ئىزچىــل ئېشــىپ 2018 - يىلىــدا 72 
ياشــقا چىققانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. ماقالىمىزنىــڭ 
ئېــالن  تەرىپىدىــن  دۆلىتــى  خىتــاي  قىســمىدا  بــۇ 

ئەمەســلىكىگە  ياكــى  توغــرا  مەلۇماتالرنىــڭ  قىلغــان 
مەركەزلەشمەســتىن، بەلكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ 1949 - ۋە 
2018 - يىللىرىدا ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ زادى قانچىلىك 

تىرىشــىمىز.  چىقىشــقا  مۆلچەرلــەپ  ئىكەنلىكىنــى 
تەخمىنىــي  ئۆمرىنــى  ئوتتۇرىچــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
نوپۇســنىڭ  ۋە  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلەنگــەن 
ــە  ــەن ئوتتۇرىچ ــپ مۆلچەرلەنگ ــى ئاســاس قىلى ھەجمىن
ئۆمــۈر بولــۇپ ئىككــى جەھەتتىــن ھېســابالپ چىقىمىــز. 

1.2. تەخمىنىي ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

ئۆمرىنــى  ئوتتۇرىچــە  تەخمىنىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
)يېشــىنى( ھېســابالپ چىقىــش ئۈچــۈن، دەۋرنــى 1949 
- يىلدىــن بۇرۇنقــى ۋە كېيىنكــى دەپ ئىككىگــە ئايرىــپ 
چىقايلــى. 1949 - يىلدىــن بۇرۇنقــى مەزگىــل ئۈچــۈن 
جــەدۋەل 5 ۋە جــەدۋەل 6 لەردىكــى نەتىجىلەرنــى، 1949 
- يىلدىــن كېيىنكــى مەزگىــل ئۈچــۈن بولســا جــەدۋەل 
7 ۋە جــەدۋەل 8 لەردىكــى نەتىجىلەرنــى تۇتقــا قىلىــپ، 

ئوتتۇرىچــە ئۆمۈرنــى مۆلچەرلــەپ چىقايلــى. 

ھــەر قانــداق بىــر جەمئىيەتنىــڭ ياكــى مىللەتنىــڭ 
مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمرىنــى بېكىتىــپ چىقىــش 
ئۈچــۈن، شــۇ جەمئىيــەت ياكــى مىللەتتىكــى پانىيــالر 
)ئىنســانالر(نىڭ تەخمىنىــي ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىنىــڭ 

تەخمىنىــي يېشــىنى تېپىــپ چىقىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 
چۈنكــى، ھــەر قانــداق بىــر جەمئىيەتنىــڭ ھــەر قانــداق 
كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلەنگــەن  دەۋردە  بىــر 
بــۇ  بىلــەن  ئۆمــرى  )ئىنســانالر(نىڭ  پانىيــالر  مۇددىتــى 
دەۋردىكــى نوپۇســنىڭ بۆلۈنۈشــى نەتىجىســىدە ھاســىل 
ــى مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش  بولىــدۇ، يەن
مۇددىتــى = پانىيــالر )ئىنســانالر(نىڭ ئومۇمىــي ئۆمــۈر 
كــۆرۈش مۇددىتــى / باشــالنغۇچ دەۋر نوپۇســىدۇر. باشــقىچە 
ئېيتقانــدا، مەلــۇم بىــر دەۋردە شــۇ مەزگىلــدە بولۇشــقا 
تېگىشــلىك نوپۇســتا كېمەيگــەن نوپۇســنىڭ تەخمىنىــي 
دەۋر  بىلــەن  مۇددىتــى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  مۆلچەرلەنگــەن 
بېشــىدىكى نوپۇســنىڭ نىســبىتى دەل مۆلچەرلەنگــەن 

ئومۇمىــي ئوتتۇرىچــە كــۆرۈش مۇددىتىــدۇر8. 
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ھــەر قانــداق بىــر جەمئىيەتنىــڭ نوپۇســىنىڭ تەخمىنىــي ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىنــى ھېســابالش 
Ä · .9 - جەدۋەلــدە كۆرســتىلىدى تۆۋەندىكــى  باســقۇچى  ئۇســۇللىرىنىڭ 

جەدۋەل 9: تەخمىنىي وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتىنى ھېسابالش باسقۇچىلىرى

16.925.500 … ,1.826.700

1925-1919, … 2018-2010دەۋر

 , شۇ دەۋردە بولۇشقا تېگىشلىك ئۇيغۇر نوپۇسى 

كېمەيگەن نوپۇسنىڭ مۆلچەرلەنگەن ئۆمۈر كۆرۈش 
) P.D.E.L( مۇددىتى

)

 )E.L.T( ئومۇمىي مۆلچەرلەنگەن ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

تەخمىنىي مۆلچەرلەنگەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش 
E.L.A.E.R( ( مۇددىتى

 P.D.E.L

بۇ يەردە سۈپىتىدە قوبۇل قىاليلى )نوپۇس تەخمىن ئۇسۇللىرى ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى 2-م 

د.بارىشچى، 2021 - يىلىغا قاراڭ(.

جەدۋەل 1 بىلەن جەدۋەل 5 كە ائساسالنغاندا: 

ŨP.D.E.Lمەزگىل-دەۋر

19191.826.700

19252.127.76212.910.240

19252.127.762

19312.428.82417.165.765

19312.428.824

19402.880.41715.491.883

19402.880.417

19493.332.01021.252.717

E.L.T66.820.605

خىتاينىڭ پەرقلىق ماتېرىياللىرىدا ئېالن قىلىنغان ئۇچۇر-مەلۇماتلىرىنى ئاساس قىلغىنىمىزدا، ئۇيغۇرالرنىڭ 
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1949 - يىلىدا تەخمىنىي مۆلچەرلەنگەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى 38.4 ياش ئىكەنلىكىنى بايقايمىز. 

1. جەدۋەل 2 بىلەن جەدۋەل 6 گە ائساسالنغاندا: 

ŨP.D.E.Lمەزگىل-دەۋر

19191.829.900

19293.433.3303.918.257

19293.433.330

19354.395.38815.685.975

19354.395.388

19415.357.44624.476.751

19415.357.446

19496.640.19027.733.094

E.L.T71.814.076

ۋ                     

خەلقئارادىكى ئوخشــىمىغان ماتېرىيالالردا ئېالن قىلىنغان ئۇچۇر-مەلۇماتالرنى ئاســاس قىلغىنىمىزدا، ئۇيغۇرالرنىڭ 
1949 - يىلىــدا تەخمىنىــي مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتى 49.1 ياش ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋاالاليمىز.

2. جەدۋەل3 بىلەن جەدۋەل 7 لەرگە ائساسالنغاندا: 

ŨP.D.E.Lمەزگىل- دەۋر

19825.963.500

19907.464.58829.655.204

19907.464.588

20009.340.94837.160.421

20009.340.948

201011.217.30855.842.317

201011.217.308

201812.718.39695.041.840
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E.L.T217.699.782

      
خىتــاي دۆلىتىنىــڭ مەملىكەتلىــك نوپــۇس ئىستاتىســتىكا يىللىرىــدا ۋە دۆلەتلىــك ســەھىيە ئىدارىســى تەرىپىدىن 
ئېــالن قىلىنغــان ئۇچۇر-مەلۇماتالرغــا قارايدىغــان بولســاق، ئۇيغۇرالرنىــڭ 2018 - يىلىــدا تەخمىنىــي مۆلچەرلەنگــەن 

ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 67.4 يــاش ئىكەنلىكىنــى كۆرىمىــز.
3. جەدۋەل 4 بىلەن جەدۋەل 8 لەرگە ائساسالنغاندا: 

ŨP.D.E.Lمەزگىل-دەۋر

19828.617.573

199010.463.78148.841.949

199010.463.781

200012.771.54157.908.365

200012.771.541

201015.079.30183.451.447

201015.079.301

201816.925.509138.242.736

E.L.T328.444.496

           
بارلىــق ئۇچــۇر - مەلۇمــات مەنبەلىرىگە تايىنىپ تۇرۇپ تەخمىنىي ھېســابالپ چىقىلغان نەتىجىلەرگە ئاساســالنغاندا، 

ئۇيغۇرالرنىــڭ 2018 - يىلدىكــى تەخمىنىــي مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى 72.4 ياشــتۇر. 
تۆۋەندىكــى جەدۋەلــدە تەخمىنىــي ھېســابالنغان ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر )يــاش( مۇددەتلىرىنىــڭ دۇنيــا، خىتــاي ۋە ئۇيغــۇرالر 

بولــۇپ ئوتتۇرىچــە قىممەتلىرى سېلىشــتۇرۇلدى. 
جەدۋەل 10: ۇئيغۇرالرنىڭ مۆلچەرلەنگەن وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتىنىڭ سېلىشتۇرۇلمىسى )1(

19492018يىل

ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئوتتۇرىچە ئۆمۈر 
كۆرۈش مۇددىتى 

خىتاي مەنبەلىرىگە 
ئاساسەن

67,5 ياش38,4 ياش 

باشقا مەنبەلىرىگە 
ئاساسەن

72,4 ياش49,1 ياش

73,3 ياش48 ياشدۇنيا ئوتتۇرىچىسى *
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77 ياش35 ياشخىتاي ئوتتۇرىچىسى **

مەنبە: *دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى – 2020، **خىتاي دۆلەتلىىك سەھىيە ئىدارىسى – 2019. 

شەكىل 1: ۇئيغۇرالرنىڭ تەخمىنىي وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتى بىلەن دۇنيا وئتتۇرىچىسى ۋە خىتاي وئتتۇرىچىسىنىڭ سېلىشتۇرۇلمىسى - 1 

گرافىكتا- 
U 1 : خىتاي مەنبەلىرىگە ئاساسەن ئۇيغۇرالرنىڭ تەخمىنىي ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى 
U2 : ش ئۇ ئا ر س ئى ئېالن قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى 

دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى: دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى ئېــالن قىلغــان مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش 
مۇددىتــى

خىتاي: خىتاي دۆلىتى ئېالن قىلغان خىتاينىڭ مۆلچەرلەنگەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

1.1 مۆلچەرلەنگەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى 

تۇغۇلغانــدا  ئەزالىرىنىــڭ  جەمئىيــەت  بىــر 
مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىنــى 
جىنســىغا  ۋە  گۇرۇپپىلىــرى  يــاش  ھېســابلىغاندا، 
ئاساســەن ئۆمــۈر )يــاش( جەدۋەللىــرى تۈزۈلۈشــى كېــرەك. 
ھــەر جەمئىيەتنىــڭ بىردىــن ئارتــۇق كەلگۈســى بولۇشــى 
ھــەر  مۇددىتــى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  تۈپەيلــى، 
بــۇ  بولىــدۇ.  ئېنىقســىز  ئاساســەن  دەۋرلەرگــە  قايســى 
ســەۋەبتىن بىــر جەمئىيــەت ئەزالىرىنىــڭ مۆلچەرلەنگەن 
ئىزدەنگەنــدە  ئۈســتىدە  مۇددىتــى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر 
ــۇ نەتىجىلەرنىــڭ بولــۇش  تەخمىنىــي نەتىجىلەرگــە ۋە ب
شۇڭالشــقا،  تۇغۇلىــدۇ.  ئېھتىيــاج  ئېھتىماللىقىغــا 
ئېھتىماللىــق شــەكلىدىكى ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش 
مۇددىتــى ئۈســتىدە تەخمىــن ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن 

ــا قېلىــش كوئېففىتســېنتىنىڭ  شەخســلەرنىڭ ھاياتت
)Aj , j = 1, 2, …( تەخمىــن قىممىتىنــى ھېســابالپ 
ــەردە  چىقىــش كېــرەك9. لېكىــن بەلگىلەنگــەن مەزگىلل
نوپــۇس ســانلىق مەلۇماتلىرىنىــڭ ئېنىقســىزلىقى، قــازا 
ســەۋەبىدىن  ئېرىشەلمەســلىك  ســانىغا  قىلغانالرنىــڭ 
نوپۇســنىڭ بەلگىلەنگــەن مەزگىــل ئىچىــدە تۆۋەنلــەش 
سانىغا ئاساسەن، ھاياتتا قېلىش كوئېففىتسېنتىنىڭ 
 )Äj( كوئېففىتســېنتى  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  ئورنىغــا 

 .10 قىلىــدۇ  ۋەكىللىــك 
كوئېففىتســېنتى  ئوتتۇرىچــە  قېلىشــنىڭ  ھايــات 
ھېســابالش  ئېھتىماللىقىنــى  ئۆلــۈش  مۆلچەردىكــى  ۋە 
بولغــان  كېــرەك  بولۇشــى  ئاخىرىــدا  دەۋرنىــڭ  ئۈچــۈن، 
بىزنىــڭ  چۈنكــى  كېــرەك.  تېپىــش  چوقــۇم  نوپۇســنى 
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قولىمىــزدا بــار بولغــان نوپــۇس ســانلىق مەلۇماتلىرىــدا 
قــازا قىلغانالرنىــڭ ســانى يــوق. بــۇ ســەۋەبتىن، ئالــدى 
نوپۇســنى،  تېگىشــلىك  بولۇشــقا  دەۋردە  بــۇ  بىلــەن 
مۇشــۇنىڭغا  ۋە  ســانىنى  قىلغانالرنىــڭ  قــازا  ئاندىــن 

ئاساســەن بــۇ مەزگىلدىكــى ئۆلــۈش نىســبىتىنى تېپىــش 
كېــرەك. نەتىجىــدە، بىــز ئوتتۇرىچــە ئۆمۈرنىــڭ ئاساســىي 
فۇنكســىيەلىرىنى تېپىــپ چىقىــپ، بــۇ فۇنكســىيەلەرگە 

ئاساسەن ئاخىرقى نەتىجىگە ئېرىشەلەيمىز12.11.  

بــۇ يەردىكــى 1,05 بىلــەن c = 0,5, 1,6, 1,05 تەڭــدۇر )قــاراڭ: نوپــۇس تەخمىــن مېتودلىرىغــا ئاساســەن شــەرقىي 
تۈركىســتان نوپۇســىنىڭ ئانالىــزى-2، د. بارىشــچى، 2021(. 

مەزكــۇر تەتقىقــات ماقالىســىدا ھــەر قايســى دەۋرلەرگــە ئاساســەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىنــى )مۆلچەرلەنگــەن 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى( ھېســابالپ چىقىشــتا، ئالــدى بىلــەن جــەدۋەل 1 – جــەدۋەل 5، جــەدۋەل 2- جــەدۋەل 6، 
جــەدۋەل -3 جــەدۋەل 7 ۋە جــەدۋەل -4 جــەدۋەل 8 قاتارلىقالردىكــى قىممەتلــەر نەزەرگــە ئېلىنغــان ئاساســتا يۇقىرىدىكــى 

فۇنكســىيەلەرگە ئېرىشــىلدى. 

1( خىتاينىــڭ پەرقلىــق ماتېرىياللىرىــدا ئېــالن قىلىنغــان مەنبەلەرگــە ئاساســەن ئۇيغۇرالرنىــڭ 1949 - يىلدىكــى 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 
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جەدۋەل 11: خىتاينىڭ پەرقلىق مەنبەلىرىگە ائساسەن ۇئيغۇرالرنىڭ 1949 - يىلدىكى وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتى

Y19191925193119401949
Ui1.826.7001.850.0001.865.9002.960.0003.332.000

Dönem1919-19251925-19311931-19401940-19491919-1949

k669930
UAAI50.177 1.505.300

Ũj2.489.6602.519.4942.522.2883.709.288

dUj662.960669.494586.388749.288
dRj0,3630,3620,3140,253
Äj1,981,992,622,93
dqj0,7730,7720,8280,783

 Pj.D.E962.364973.0601.014.8611.452.858

Ej.S20.646.18420.903.22236.836.49658.527.690

ئېــالن  خىتايــدا  كۆرســتىلگىنىدەك،  يۇقىرىــدا 
ئۇيغۇرالرغــا  بۇرۇنقــى  يىلدىــن   -  1949 قىلىنغــان 
مەلۇماتلىرىغــا  ســانلىق  نوپــۇس  ئومۇمىــي  دائىــر 
ئاساســالنغىنىمىزدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ 1949 - يىلدىكــى 
ــۇپ،  ــاش بول ــى 41.1 ي ــۆرۈش مۇددىت ــۈر ك ئوتتۇرىچــە ئۆم
ســەھىيە  رايونــى  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ  بــۇ 

باشقارمىســىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمۈر كۆرۈش 
مۇددىتــى ھەققىدىكــى مەلۇماتىدىــن ئــەڭ ئــاز 11.1 يــاش، 
خىتاينىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىدىــن 6.1 
يــاش چــوڭ بولغــان بولســا، خەلقئــارادا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كۆرۈش مۇددىتىگــە دائىر مەنبەلەردىكى 

يــاش كىچىكتــۇر.  ئــەڭ كــۆپ 6.9  مەلۇماتىدىــن 
2( خەلقئارادىكى پەرقلىق مەنبەلەرگە ئاساسەن ئۇيغۇرالرنىڭ 1949 - يىلدىكى ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

جەدۋەل 12: خەلقائرادىكى پەرقلىق مەنبەلەرگە ائساسەن ۇئيغۇرالرنىڭ 1949 - يىلدىكى وئتتۇرىچە ۆئمۈر 
كۆرۈش مۇددىتى

Y19191929193519411949

Ui1.829.9002.850.0003.621.5004.017.2006.640.200

1949-19411941-19351935-19291929-1919مەزگىل
1919-
1949
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k1066830

UAAI160.3434.810.300

Ũj2.458.2334.088.9265.054.9605.509.718

dUj628.3331.238.9261.433.4601.492.518

dRj0,3433700,4347110,3958190,371532

Äj2,581,821,912,26

dqj0,8600,8120,7930,837

 Pj.D.E3.383.9945.312.6316.409.7627.375.812

 Ej.S78.011.45250.775.62665.366.575118.423.840

 -  1949 مەنبەلــەردە  قىلىنغــان  ئېــالن  خەلقئــارادا 
يىلدىــن بۇرۇنقــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئومۇمىي نوپۇســىغا دائىر 
ســانلىق مەلۇماتالرغا ئاساســالنغىنىمىزدا، ئۇيغۇرالرنىڭ 
1949 - يىلدىكــى ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 
47.1 يــاش بولــۇپ، شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى 

ســەھىيە باشقارمىســى ئېــالن قىلغــان ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر 
كــۆرۈش مۇددىتىدىــن ئــەڭ ئــاز 17.1 يــاش، خىتاينىــڭ 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىدىــن 12.5 يــاش چــوڭ 
بولغــان بولســا، دۇنيــا نوپۇســىنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر 

ــە يېقىنالشــقان.  ــۆرۈش مۇددىتىگ ك

ــوم  ــۇر ئاپتون ــا ۋە شــىنجاڭ ئۇيغ ــۇس ئىستاتىســتىكا يىللىرىدىكــى مەلۇماتلىرىغ ــك نوپ 3( خىتاينىــڭ مەملىكەتلى
ــى ســەھىيە باشقارمىســىنىڭ مەنبەلىرىگــە ئاساســەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ 2018 - يىلدىكــى ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش  رايون

مۇددىتــى 

جەدۋەل 13: خىتاي مەملىكەتلىك نوپۇس ىئستاتىستىكا يىللىرىدىكى سانلىق مەلۇماتالرغا ائساسەن ۇئيغۇرالرنىڭ 2018 - 
يىلدىكى وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتى

Y19821990200020102018

Ui5.963.5007.214.4008.399.40010.171.50012.718.400

2018-20181982-20102010-20002000-19901990-1982مەزگىل

k81010836
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UAAI187.6366.754.900

Ũj7.798.3748.963.41610.433.91113.105.450

dUj1.834.8741.749.0162.034.5113.036.104

dRj0,3080,2420,2420,302

Äj2,503,153,152,53

dqj0,8000,7970,7970,796

 Pj.D.E6.551.8747.500.4088.728.83510.951.580

 Ej.S141.217.149251.152.971292.429.964238.801.379

ئىستاتىســتىكا  نوپــۇس  مەملىكەتلىــك  خىتــاي   
مەلۇماتالرغــا  ســانلىق  قىلىنغــان  ئېــالن  يىللىرىــدا 
قارىغىنىمىــزدا، 2018 - يىلىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچە 
ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 72.6 يــاش بولــۇپ، شــىنجاڭ 
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ســەھىيە باشقارمىســى تەرىپىدىن 
ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىنغــان  ئېــالن 

ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىلــەن خەلقئارانىــڭ  كــۆرۈش مۇددىتــى 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىگــە دائىــر مەلۇماتقــا 
قويغــان  ئوتتۇرىغــا  خىتــاي  يېقىنالشــقانلىقىنى، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتىدىن 4.4 

يــاش كىچىــك ئىكەنلىكىنــى بايقايمىــز. 

4( ئوخشــىمىغان مەنبەلەردە مۆلچەرلەنگەن يەكۈن ســانلىق مەلۇماتالرغا ئاساســەن ئۇيغۇرالرنىڭ 2018 - يىلدىكى 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتى 

جەدۋەل 14: پەرقلىق مەنبەلەردە مۆلچەرلەنگەن يەكۈن سانلىق مەلۇماتالرغا ائساسەن ۇئيغۇرالرنىڭ 2018 - يىلدىكى وئتتۇرىچە 
ۆئمۈر كۆرۈش مۇددىتى

Y19821990200020102018

Ui8.617.57310.374.70612.257.16514.578.95716.925.500

2018-20181982-20102010-20002000-19901990-1982مەزگىل

k81010836
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UAAI230.7768.307.927

Ũj11.222.38412.868.66915.171.55318.747.790

dUj2.604.8112.493.9632.914.3884.168.833

dRj0,3022670,2403890,2377700,285949

Äj2,533,173,182,59

dqj0,7960,7950,7930,784

 Pj.D.E9.384.23110.743.77612.628.81515.438.624

 Ej.S204.336.470293.409.913347.033.544346.768.587

يىلــى   -  2018 ئاساســالنغىنىمىزدا،  مەلۇماتالرغــا  ســانلىق  يەكــۈن  مۆلچەرلەنگــەن  مەنبەلەردىكــى  پەرقلىــق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 70.4 يــاش بولــۇپ، شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى ســەھىيە 
باشقارمىســى تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتى ھەققىدىكــى مەلۇماتىدىن 

ــز.  ــى بايقايمى ــك ئىكەنلىكىن ــۇ كىچى ــاش تېخىم ــن بولســا 2.9 ي ــان مەلۇماتتى ــالن قىلغ ــاي ئې ــاش، خىت 1.6 ي

جەدۋەل 15: ۇئيغۇرالرنىڭ مۆلچەرلەنگەن وئتتۇرىچە ۆئمۈر كۆرۈش مۇددەتلىرىنىڭ سېلىشتۇرۇلمىسى )2(

19492018ئوتتۇرىچە \ يىل

ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىچە 
ئۆمرى

خىتاي مەنبەلىرىگە 
ئاساسەن

yaş 41,1yaş 72,6

yaş 47,1yaş 70,4 باشقا مەنبەلەرگە ئاساسەن

yaş 48yaş 73,3دۇنيا ئوتتۇرىچىسى*

yaş 35yaş 77خىتاي ئوتتۇرىچىسى**

yaş 30 < 29,9yaş 72ش ئۇ ئا ر سەھىيە باشقارمىسى *** 
مەنبە: دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى -2020، **خىتاي مەملىكەتلىك سەھىيە ئىداراسى -2019، ***ش ئۇ ئا ر سەھىيە 

باشقارمىسى -2021
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ــاي  ــا ئوتتۇرىچىســى ۋە خىت ــەن دۇني ــى بىل ــۈر كــۆۈش مۇددىت ــي ئوتتۇرىچــە ئۆم شــەكىل 2: ئۇيغۇرالرنىــڭ تەخمىنى
ئوتتۇرىچىســىنىڭ سېلىشستۇرۇلمىســى -2 

گىرافىكنىڭ ئىزاھاتى: 
U1: خىتاي مەنبەلىرىگە ئاساسەن 
مۆلچەرلەنگــەن  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مۇددىتــى كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە 
U2: باشــقا خەلقئــارا مەنبەلەرگــە 
ئاساسەن ئۇيغۇرالرنىڭ مۆلچەرلەنگەن 

ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى
ســەھىيە  ر  ئــا  ئــۇ  ش   :U3
قىلغــان  ئېــالن  باشقارمىســى 
مۆلچەرلەنگــەن  ئۇيغۇرالرنىــڭ 

مۇددىتــى كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە 
WHO: دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى ئېالن قىلغان ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

PRC: خىتاي ئېالن قىلغان مۆلچەرلەنگەن ئوتتۇرىچە ئۆمۈر كۆرۈش مۇددىتى

3 - يەكۈنلەر ۋە مۇالھىزە

)نوپــۇس(  دېموگرافىيەلىــك  جەمئىيەتنىــڭ  بىــر 
ئاساســەن  يىلالرغــا  ئىچىــدە  ئــۆز  قۇرۇلمىســى 
سېلىشــتۇرۇلغىنىدا ياكــى باشــقا بىــر جەمئىيــەت بىلــەن 
ئۇچــۇر  ئىشــەنچىلىك  ۋە  ئىگــە  كۈچكــە  قىياســالنغىنىدا 
- مەلۇماتــالر بىلــەن تەمىنلەيدىغــان ئۆلچەملەردىــن بىــرى 
قىلىنغــان  ھاســىل  ئارقىلىــق  جەدۋەللىــرى  ئۆمــۈر  دەل 
ھاســىل  ئارقىلىــق  جەدۋەللىــرى  ئۆمــۈر  نەتىجىلــەردۇر. 
ھېســابلىنىدىغان  فۇنكســىيە  مۇھىــم  ئــەڭ  قىلىنغــان 
بىلــەن  مۇددىتــى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  مۆلچەرلەنگــەن 
مۇددىتىنىــڭ  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلەنگــەن 
قىممىتــى، سېلىشــتۇرما ئۇســۇللىرىدا ئىشــلىتىلىدىغان 
باشــقا ئۆلچەملەرگــە ئاساســەن، شەخســنىڭ يەنــە بىــر نەچچــە 
تېخىمــۇ  بارلىقىنــى  ئارزۇســىنىڭ  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  يىــل 
كۆرســىتىپ  بىلــەن  يەكۈنلــەر  ۋە  نەتىجــە  ئىشــەنچلىك 
ئۆمــۈر  مۆلچەرلەنگــەن  تۇغۇلۇشــتا  بولۇپمــۇ،  بېرەلەيــدۇ. 
ۋە  سېلىشــتۇرۇش  جەمئىيەتلەرنــى  مۇددىتــى  كــۆرۈش 
تەرەققىيــات سەۋىيەســىنى بېكىتىــش قاتارلىقــالردا مۇھىــم 

ھېســابلىنىدۇ13.  ئۆلچەملەردىــن 
دائىــر  ئۇيغۇرالرغــا  ماقالىســىدە  تەتقىقــات  مەزكــۇر 

مۇناســىۋەتلىك  نوپۇســقا  مەنبەلەردىكــى  ئوخشــىمىغان 
جىنســىيەت  پايدىلىنىــپ،  مەلۇماتالردىــن  ســانلىق 
ئېنىقــالپ  سەۋىيەســىنى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئايرىماســتىن 
ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  ئوينايدىغــان  رول  تۈرتكلىــك  چىقىشــتا 
مۆلچەرلــەش  بــۇ  ۋە  مۆلچەرلەنــدى  مۇددەتلىــرى  كــۆرۈش 
ئۇســۇللىرىغا ئاساســەن تەخمىنىــي ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كۆرۈش 
مۇددىتــى بىلــەن مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش 
مۇددىتىنىــڭ تەخمىنىــي نەتىجىلىرى ئوتتۇرىغــا قويۇلدى ۋە 
بــۇ نەتىجىلــەر ئارقىلىــق خىتــاي دۆلىتــى تەرىپىدىــن ئېــالن 
قىلىنغان نەتىجىلەرنى سېلىشــتۇرۇش مەقســەت قىلىندى. 
تەخمىنىــي  تۇغۇلۇشــتىكى  ئاالقىــدار  ئۇيغۇرالرغــا   .1

مۇددىتــى:  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە 
1( خىتاينىــڭ پەرقلىــق مەنبەلىرىــدە ۋە مەملىكەتلىــك 
نوپــۇس ئىستاتىســتىكا خىزمەتلىرىــدە ئېــالن قىلىنغــان 
قىلىنغــان  ھاســىل  ئاساســەن  مەلۇماتالرغــا  ســانلىق 
تەخمىنىــي ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - يىلى 

38.4 يــاش، 2018 - يىلــى 67.5 ياشــتۇر. 
2( ئوخشــىمىغان مەنبەلەردىكــى ســانلىق مەلۇماتالرغــا 
يېڭــى  بېرىلغــان  ئېلىــپ  مۆلچەرلــەش  تــۇرۇپ  تايىنىــپ 
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تەخمىنىــي  بولغــان  ھاســىل  ئاساســەن  قىممەتلەرگــە 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - يىلــى 49.1 ياش، 

ياشــتۇر. يىلــى 72.4   -  2018
مۆلچەرلەنگــەن  تۇغۇلۇشــتا  ئاالقىــدار  ئۇيغۇرالرغــا   .2

مۇددىتــى:  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە 
مەملىكەتلىــك  خىتــاي  ۋە  مەنبەلىرىــدە  خىتــاي   )1
نوپــۇس ئىستاتىســتىكا خىزمەتلىرىــدە ئېــالن قىلىنغــان 
ــۇرۇپ ھاســىل قىلىنغــان  ســانلىق مەلۇماتالرغــا تايىنىــپ ت
مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - 

يىلــى 41.1، 2018 - يىلــى 72.6 ياشــتۇر. 
قىلىنغــان  ئېــالن  مەنبەلــەردە  پەرقلىــق  باشــقا   )2
ســانلىق مەلۇماتالرغــا تايىنىــپ تــۇرۇپ مۆلچەرلــەش ئېلىــپ 
بېرىلغــان يېڭــى قىممەتلەرگــە ئاساســەن ھاســىل قىلىنغان 
مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - 

يىلــى 47.1 يــاش، 2018 - يىلــى 70.4 ياشــتۇر. 
خىتاينىــڭ مەنبەلىرىگــە تايىنىــپ تــۇرۇپ مۆلچەرلــەش 
ئېلىــپ بېرىلغــان نەتىجىلەرگــە قارىغانــدا، 1949 - يىلــى 
كــۆرۈش  ئۆمــۈر  مۆلچەرلەنگــەن  تۇغۇلۇشــتا  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مۇددىتىنىــڭ 30 ياشــتىن تــۆۋەن بولماســتىن، ئەكســىچە، 
ئــەڭ ئــاز 11.1 يــاش )يــاش11.1 = 30ئەڭ ئاز - 41.1( تېخىمۇ 
ياشــقا   72 يىلــى   -  2018 لېكىــن  ئىكەنلىكــى،  يۇقىــرى 
)يــاش0.6 = 72 - 72.6( يېقىنالشــقانلىقىنى بايقايمىــز. 

باشــقا پەرقلىــق مەنبەلەرگــە تايىنىــپ تــۇرۇپ مۆلچەرلــەش 
ئېلىــپ بېرىلغــان نەتىجىلەرگــە ئاساســەن، 1949 - يىلــى 
كــۆرۈش  ئۆمــۈر  مۆلچەرلەنگــەن  تۇغۇلۇشــتا  ئۇيغــۇرالردا 
مۇددىتــى 47.1 يــاش بولــۇپ، بــۇ 30 ياشــتىن تــۆۋەن ئــەڭ 
ــاز  ــەڭ ئ ــاش17.1 = 30 ئ ــاش تېخىمــۇ يۇقىــرى )ي ــاز 17.1 ي ئ
- 47.1( ئىكەنلىكىنــى، لېكىــن 2018 - يىلــى 70.4 يــاش 
بولــۇپ، بــۇ 72 ياشــتىن 1.6 يــاش تــۆۋەن )يــاش 72 - 70.4 = 

1.6( ئىكەنلىكىنــى كۆرىمىــز. 
ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلەنگــەن  تۇغۇلغانــدا  خىتايالرنىــڭ 
ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - يىلــدا 35 يــاش بولغــان 
بولســا، 2018 - يىلــى 77 ياشــقا ئۆرلــەپ، ئارىلىقتــا 42 يــاش 
يۈكســەلگەن. بۇنىڭغــا مــاس ھالــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇغۇلغاندا 
مۆلچەرلەنگــەن ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - يىلــى 47.1 
يــاش بولغــان بولســا، 2018 - يىلــى 70.4 ياشــقا ئۆرلــەپ، 

تەخمىنــەن 23.3 يــاش يۈكســەلگەن. 

يۇقىرىدىكــى يەكۈنلەرگە ئاساســەن، خىتاينىڭ ئوتتۇرىچە 
ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى نەزەرگــە ئېلىنغىنىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
1949 - يىلدىــن 2018 - يىلغىچــە قىســقارغان. باشــقىچە 
ئېيتقانــدا، ئاســاس قىلىنغــان ئۇچــۇر - مەلۇماتالرنــى نــەزەردە 
يىللىــرى   2018  ~  1948 ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۇتقىنىمىــزدا، 
ئىكەنلىكىنــى  يۇقىــرى  نىســبىتىنىڭ  ئۆلــۈم  ئارىلىقىــدا 

بىمــاالل دېيەلەيمىــز. 
ــەردە ســانلىق قىممەتلەرنىــڭ بىــر -  يۇقىرىدىكــى يەكۈنل
بىرىدىــن پەرقلىــق بولۇشــىنىڭ ســەۋەبى ئۈســتىدە ئايرىــم 
ئىزدىنىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. يەنــى 1949 - يىلدىــن بۇرۇنقــى 
ئىقتىســادىي،  سىياســىي،  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كېيىنكــى  ۋە 
مەدەنىــي ۋە ئىجتىمائىــي قاتارلىــق ئومۇمىــي جەمئىيــەت 
قۇرۇلمىســىنى ئاســاس قىلىــش ئارقىلىــق دېموگرافىيەلىك 
)نوپــۇس( قۇرۇلمىنىــڭ ئامىللىرىغــا تەســىر كۆرســىتىدىغان 
ئامىلالرنىڭ ئاساســىي فۇنكســىيەلىك قىممەتلىرى تېپىپ 
ســەۋەبى  پەرقنىــڭ  نەتىجىلەردىكــى  چىققــان  چىقىلغانــدا 

ــن.  ــا چىقىشــى مۇمكى ئوتتۇرىغ
ئۈچۈنــدۇر.  نوپــۇس  ئومۇمىــي  يەكۈنلــەر  يۇقىرىدىكــى 
ئەســلىدە جىنســىيەتكە ئاساســەن مۆلچەرلەنگــەن ئوتتۇرىچــە 
ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى تېخىمــۇ پايدىلىــق ۋە ئۈنۈملــۈك 
بولغانلىقتىــن، ئــەر - ئايــال نۇقتىســىدىن ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر 
ھەممىدىــن  ئىزدىنىــش  ئۈســتىدە  مۇددەتلىــرى  كــۆرۈش 

مۇھىمــدۇر. 
مەزكــۇر ماقالىمىــزدە نوپــۇس بــوۋاق نوپــۇس ۋە كېيىنكــى 
بولغانــالر(  يۇقىــرى  ياشــتىن  بــەش  )ئومۇمــەن  نوپــۇس 
ئادەملــەر  ئۆلــۈم نىســبىتى  بوۋاقالرنىــڭ  ئايرىلمىــدى.  دەپ 
كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  مۆلچەرلىنىدىغــان  تۇغۇلغانــدا 
مۇددىتىگــە زور تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقى ئۈچــۈن، كىچىــك 
ياشــالردا ئۆلــۈم - يېتىمنىــڭ كــۆپ بولۇشــى مۆلچەرلەنگــەن 
ســەۋەب  بولۇشــىغا  تــۆۋەن  مۇددىتىنىــڭ  كــۆرۈش  ئۆمــۈر 
نەزەرگــە  ئەھۋالنــى  ئومۇمىــي  ماقالىمىــزدا  بولماقتــا14. 
جەدۋەللىرىنــى  ئۆمــۈر  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئالغانلىقىمىزدىــن، 
تــۈزۈپ چىقىــش ئەمەلىيەتتــە دېموگرافىيەلىــك ئامىلالرنىڭ 

ئېنىــق ۋە روشــەن بولۇشــىغا پايدىلىقتــۇر. 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن  دېيىلگەنــدەك،  يۇقىرىــدا 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 1949 - يىلدىــن كېيىــن 
بولۇشــقا تېگىشــلىك ســەۋىيەدە بولمىغــان. 1949 - يىلــالردا 
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دۇنيــا نوپۇســىنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈر كــۆرۈش مۇددىتــى 48 
يــاش بولغــان بولســا، ئۇيغۇرالرنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن ئۆمــۈر 
كــۆرۈش مۇددىتــى 47.1 يــاش بولــۇپ، بــۇ دۇنيــا نوپۇســىنىڭ 
ئوتتۇرىچــە ئۆمرىگــە ئاساســەن يېقىنلىشــىدۇ. 2018 - يىلــى 
مۇددىتــى  كــۆرۈش  ئۆمــۈر  ئوتتۇرىچــە  نوپۇســىنىڭ  دۇنيــا 
تەخمىنــەن 73 يــاش بولغــان بولســا، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچە 
ئۆمــرى دۇنيــا نوپۇســىنىڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمرىگــە نىســبەتەن 
2.6 يــاش تۆۋەنلىگــەن. يەنــە بىــر تەرەپتىــن، 1949 - يىلــى 

ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئۆمرىدىــن  ئوتتۇرىچــە  نوپۇســىنىڭ  خىتــاي 
ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 12.1 يــاش چــوڭ بولغــان بولســا، 2018 - 
يىلــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى خىتــاي نوپۇســىنىڭ 
ئوتتۇرىچــە ئۆمرىدىــن 6.6 يــاش قىســقىراپ كېتىشــىنىڭ 
ئېلىــپ  ئىزدىنىــش  ۋە  تەتقىقــات  ئۈســتىدە  ســەۋەبى 
بېرىــش ئۇيغــۇر نوپــۇس قۇرۇلمىســىنى توغــرا ۋە ئەتراپلىــق 

چۈشىنىشــتە تۈرتكىلىــك رول ئوينايــدۇ. 
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ئاساســىي مەزمۇنى: تىل ئىنســان بىلەن مەۋجۇت، ئىنسانمۇ 
ھــەم تىلســىز مەۋجــۇت بواللمايــدۇ. ئىنســان مەيلــى ئۆزىنىــڭ ئــەڭ 
ھەتتــا  ئۇرۇشســۇن،  ياكــى  ئىپادىلىســۇن،  تۇيغۇلىرىنــى  نــازۇك 
جــەڭ مەيدانىــدا بولســۇن، چوقــۇم تىلغــا مۇراجىئــەت قىلىــدۇ. 
ــپ،  ــۇم قىلى ــرى زۇل ــن بې ــون يىلالردى ــە نەچچــە ئ شۇڭالشــقا بىزگ
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــقا ئۇرۇنــۇپ كېلىۋاتقــان خىتايمــۇ تىل 
ئويۇنلىــرى ئارقىلىــق ئۇيغــۇر ئوبرازىنــى خۇنۇكلەشــتۈرۈپ، ئۆزىگــە 
قارشــى تۇرىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنــى دۇنياغا تېررورىســت، پانئىســالمچى، 
ئاشــقۇن ئۇنســۇر قاتارلىــق ئاتالغــۇرالر بىلــەن تونۇتماقتــا. خىتايغــا 
قارشــى تۇرۇشــتا ئۇالرنىــڭ بــۇ تىــل ئويۇنلىرىغــا قارشــى تــۇرۇش 
ئىنتايىــن مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. بــۇ ماقالىــدە خىتاينىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق جىنايىتىدىكــى تىــل 
خىتاينىــڭ  توختىلىمىــز.  قىســقىچە  توغرىســىدا  ئويۇنلىــرى 
ۋە  ئاتالغــۇ  بــەزى  ئىشــلەتكەن  تونۇتۇشــتا  دۇنياغــا  ئۇيغۇرالرنــى 
ئۇقۇمالردىــن  ئاساســلىق  تىلشۇناســلىقتىدىكى  ئىبارىلىرىنــى 
ــور anaphor(1( نۇقتىســدىن  ــل كۆرســەتكۈچى ۋە ئاناف ــان تى بولغ
يېزىشــتىكى  ماقالىنــى  بــۇ  تىرىشــىمىز.  قىلىشــقا  تەھلىــل 
مەقســىتىمىز بولســا خىتاينىــڭ تىــل ئويۇنلىــرى توغرىســىدىكى 
خىــل  بــۇ  ۋە  تەكىتلــەش  مۇھىملىقىنــى  ئىزدىنىشــلەرنىڭ 

ئىزدىنىشــلەرگە بىــر باشــالنغۇچ بولۇشــتۇر.
ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: تىــل، خىتاينىــڭ تىــل ئويۇنلىــرى، 
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Abstract:Language exists with humankind, as humans also cannot exist without language. 
Whether a person expresses his most sensitive feelings, fights, or battles on the war front, he 
will need the help of a language. That is why China, which has been oppressing and assimilating 
us- the Uyghurs for years, is tarnishing our image through language games and introducing the 
Uyghurs who stand against them to the world using terms such as terrorists, pan-Islamists 
and extremists. Fighting against these language games will play a significant role in opposing 
China. This article briefly discusses the Chinese language games on genocide in East Turkestan 
and analyzes some of China’s terms in introducing Uyghurs to the world from a linguistic 
point of view. This article emphasizes the urgency of research on Chinese language games and 
initiates the study in the before-mentioned field. 

Keywords: language, Chinese language games, language indicator, anaphor

كىرىش

خىتــاي  يىلــى   -1949 تۈركىســتان،  شــەرقىي 
كوممۇنىســتلىرى ۋە چــوڭ كوممۇنىســت رۇســىيەنىڭ 
ــى بۈگۈنگىچــە  ــەن تاك ــۇم قىلىشــى بىل ــە ھۇج بىرلىكت
داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان خىتــاي زۇلۇملىرىغــا مەھكــۇم 
زۇلــۇم  ئېغىــر  بــۇ  ئەممــا خىتــاي  باشــلىدى.  بولۇشــقا 
ۋە جىنايەتلىرىنــى مەيلــى ســىرتقى دۇنياغــا ياكــى ئــۆز 
خەلقىگــە بولســۇن ئېتــراپ قىلمــاي ئۆزىنــى يوللــۇق 
بەلكىــم  بۇنىــڭ  كەلمەكتــە.  تىرىشــىپ  كۆرستىشــكە 

مۇنــداق بىــر نەچچــە ســەۋەبى بولۇشــى مۇمكىــن:
1. خىتاينىــڭ ئۆزىنــى مەركەزگــە قويــۇش، باشــقا 
ئىدىيەســى.  ئىلماســلىق  كۆزگــە  مىللەتلەرنــى 
خىتايالر ئۆزىنى بىز دۇنيانىڭ مەركىزىدە ياشــايمىز، 
بىــز ئــەڭ ئىلغــار ۋە ياشاشــقا ھەقلىــق مىللــەت دەپ 
قارايــدۇ2. ئۇالرغــا نىســبەتەن دۇنيانىــڭ مەركىزىــدە 
ئــۆزى بولغانلىقتىــن بويســۇندۇرغۇچى ئــۆزى، باشــقا 
مىللەتلــەر بولســا خىتايالرغــا بويسۇنۇشــى كېــرەك. 
ياشــاش  مىللەتلەرگــە  باشــقا  خىتايــالر  ھەتتــا 
مىللەتلــەر  باشــقا  ئاندىــن  بەرگەندىــال  ھوقۇقــى 

ئېرىشــەلەيدۇ.  پۇرســىتىگە  ياشــاش 
2. خىتاينىــڭ ھەقىقەتلەرنــى ئــۆز مەنپەئەتىگــە 
بويســۇندۇرۇش ئەنئەنىســى. يۇقىرىــدا توختىلىــپ 
دۇنيانىــڭ  ئۆزىنــى  خىتايــالر  ئۆتكىنىمىــزدەك 
مەركىزىگــە قويــۇپ ياشــايدۇ، بــۇ تەبئىيــال ئــۇالردا 

شەخســىيەتچىلىكنى شــەكىللەندۈرىدۇ. شۇڭالشــقا 
ئــۆز  رېئاللىقنىمــۇ  ئوياليــدۇ،  ئۆزىنىــال  ئــۇالر 
مەنپەئەتىگــە بويسۇندۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ. مەســىلەن، 
ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  ھىيلىلىــرى  تەدبىــر،  36خىــل 
ياخشــى ئۆرنــەك بوالاليــدۇ. مەســىلەن: -15 تەدبىــر 
تەدبىرگــە  بــۇ  ئايرىۋېتىــش.  تاغدىــن  يولۋاســنى 
كــۆرە، تەبئىــي شەرت-شــارائىتالردىن پايدىلىنىــپ، 
دۈشــمەننى مۈشــكۈل ئەھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇش، 
ئالــدام  دۈشــمەننى  ئارقىلىــق  كۆرۈنــۈش  ســاختا 
قىلىــش  ھۇجــۇم  كېــرەك.  چۈشــۈرۈش  خالتىغــا 
خەتەرلىــك بولســا، دۈشــمەننى قىزىقتــۇرۇپ، ھۇجــۇم 
قىلــدۇرۇش كېــرەك، مۇنــداق قىلىــش ئۆزىڭىزگــە 

پايدىلىــق.3
3. خىتاينىــڭ ھاكىــم مۇتلەقلىــق سىياســىي 
تۈزۈمــى. خىتــاي ئۆزىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ۋە  كۆرســىتىش  يوللــۇق  ھاكىمىيىتىنــى 
مۇســتەھكەملەش ئۈچۈن بــۇ تۈزۈمدىن پايدىلىنىدۇ. 
بــۇ تۈزۈمنىــڭ ماھىيىتــى بولســا باشــقىالرنى ئۆزىگــە 
بويســۇندۇرۇش، ئەگــەر بويسۇنمىســا ئۇالرنــى قىيناش 
شــەرقىي  خىتاينىــڭ  بۈگــۈن  قىلىــش.  زۇلــۇم  ۋە 
ياخشــى  ئــەڭ  بۇنىــڭ  قىلىۋاتقىنــى  تۈركىســتاندا 

مىســالى.
جۇغراپىيەلىــك  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي   .4
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ئەھمىيىتــى.  ئىســتىراتېگىيەلىك  ۋە  ئورنــى 
شــەرقىي تۈركىســتان ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ شـــەرق 
غەربىـــي  دۆلىتىنىـــڭ  خىتـــاي  تەرىپىگىـــرەك، 
شـــىمالىغا جايالشـــقان. شـــەرق ۋە جەنـــۇب تەرىپــى 
كەڭســـۇ )خىتـــاي تىلىدا گەنســـۇ(، كۆكنـۇر )خىتـاي 
ئۆلكىلـــەر  قاتارلىــق  تىبـــەت  تىلىـــدا چىڭخــەي(، 
بىلەن؛ شــەرقىي شــىمالدىن، غەربىــي جەنۇبىغىچــە 
رۇســــىيە،  موڭغۇلىيــــە(،  موڭغۇلىستان)تاشــــقى 
تاجىكىســــتان،  قىرغىزىســــتان،  قازاقىســــتان، 
ئافغانىســــتان، پاكىســتان، كەشـــمىر، ھىندىسـتان 
ــەر بىلـــەن 5700 كىلومېتىرلىـــق  قاتارلىـــق دۆلەتلـ
مۇسـاپىدا چېگرىلىنىـدۇ. شـەرقتىن - غەرپكـە قـەدەر 
1900 كىلومېتىـــر، جەنۇبتىــن -شـــىمالغا قـــەدەر 
1500 كىلومېتىـــر ئۇزۇنلۇقتـــا بولـــۇپ، ھەيۋەتلىـك 
ئېگىـز تاغـالر، ئـەڭ چوڭ ۋە ئـەڭ تـۆۋەن ئويمانلىقـالر، 
ئـــەڭ ئـــۇزۇن ئىچكـــى دەريـــا، ئـــەڭ چـــوڭ قۇملـــۇق ۋە 
قەدىمــى تارىخــى شــەھەرلەردىن شــەكىللەنگەن. يــەر 
مەيدانــى 1 مىليون 828 مىـڭ كـۋادرات كىلومېتىـر 
مىــڭ   650 مىليـــون   1 خىتايـــالر  ھازىـــر  بولـــۇپ 

ــا4.  ــالن قىلماقتـ ــر دەپ ئېـ ــۋادرات كىلومېتىـ كـ
بىــر  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ 
گەۋدىلەشــتۈرۈش سىياســىتى بولســا ئۇنىــڭ غەربكــە، 
ۋە  ئېچىۋېتىلگەنلىكىنىــڭ  ئاســىياغا  ئوتتــۇرا  يەنــى 
ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئىســتراتېگىيەلىك تەســىر دائىرىســى 
ئىپادىســىدۇر.  تىرىشــچانلىقىنىڭ  قىلىشــنىڭ  بەرپــا 
نەچچــە مىــڭ يىللىــق تارىخــى بىلــەن دۇنيادىكــى ئــەڭ 
شــەرقىي  بولغــان  بۆشــۈكى  مەدەنىيەتلەرنىــڭ  مۇھىــم 
جۇغراپىيەلىــك  چــوڭ  ئــەڭ  خىتاينىــڭ  تۈركىســتان، 
سىياسىي زېمىنىنىڭ 1/6 قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ 
ۋە ســەككىز دۆلــەت بىلــەن چېگرىلىنىــدۇ. خىتــاي بــۇ 
دۆلەتلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى پەقەتال شــەرقىي 
بــۇ  قىلدۇرااليــدۇ.  تەرەققىــي  ئارقىلىــق  تۈركىســتان 
رايــون خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىياغا كىرىــش ئېغىــزى 
ئەھمىيەتكــە  مۇھىــم  ئــەڭ  بىخەتەرلىــك جەھەتتــە  ۋە 
بولغــان  دۆلەتلەربىلــەن  رايونلىرىدىكــى  ئىگــە. چېگــرا 
تەھدىــت  بىخەتەرلىكىگــە  خىتاينىــڭ  مەسىلىســى 

تۈركىســتاننى  شــەرقىي  مۇمكىــن.  كېلىشــى  ئېلىــپ 
ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە جەنۇبىــي ئاســىياغا ئېچىلىدىغــان 
ئىســتراتېگىيەلىك ئــورۇن قىلىــش ۋە ئۈرۈمچىنــى يــاۋرو 
ئوتتۇرىســىدىكى  غەربــى  بىلــەن  شــەرقى  ئاســىيانىڭ 
ئۆتكۈنچــى مەركەزگــە ئايالنــدۇرۇش خىتاينىــڭ ئ ــەڭ ئاۋال 

ھــەل قىلدىغــان مەســىلىلىرىنىڭ بىــرى.
تارىختىكــى ئــەڭ مۇھىــم ســودا يولــى دەپ بىلىنگــەن، 
يىــراق شــەرق ۋە ياۋروپــا؛ ســىبىرىيە بىلــەن جەنۇبىــي 
يولىنىــڭ  يىپــەك  تۇتاشــتۇرىدىغان  ئاســىيانى 
كېسىشــىش ئېغىــزى بولغــان بــۇ رايــون قازاقىســتاندىن 
جۇغراپىيەســى  تــۈرك  چــوڭ  ئىككىنچــى  قالســىال 
قەۋمىنىــڭ  تــۈرك  رايوندىكــى  بــۇ  ئۇيغــۇرالر  بولــۇپ، 
كــۆپ قىســمىنى ئىگەللــەش بىلــەن بىرلىكتــە قــازاق، 
تــۈرك  باشــقا  قاتارلىــق  تاتــارالر  ۋە  ئۆزبېــك  قىرغىــز، 
قەۋملىــرى بىلــەن ياشــايدۇ. بۇنىڭدىــن باشــقا، بــۇ رايــون 
قەدىمىيلىقــى ۋە تارىخــى ئاســارە-ئەتىقىلەر بىلــەن ئــەڭ 
قەدىمكــى مەدەنىيــەت مەركەزلىرىنىــڭ بىــرى. ئىبنــى 
ســىنا، مەھمــۇت قەشــقىرى، فارابــى، مەھمــۇت غەزنــەۋى، 
بــەگ،  ســەلچۇق  تىمــۇر،  بۇغــرا،  ســاتۇق  ئابدۇلكەرىــم 
بابۇرشــاھ ۋە مەلىك شــاھ قاتارلىق مەشــھۇر كىشــىلەر بۇ 

يېتىشــتۈرۈلگەن.  تۇپراقــالردا 
كونتــرۇل  يولىنىــڭ  يىپــەك  ئ ۈچــۈن  خىتايــالر 
ــەن  ــەرب بىل ــول ئ ارقىلىــق غ ــۇ ي ئ اســتىغا ئ ېلىنىشــى، ب
تىجــارەت  بىلــەن  قورۇلۇشــى  مۇناســۋىتىنىڭ  بولغــان 
شــەرقىي  بولغــان  نۇقتىســى  ئ ۆتــۈش  يوللىرىنىــڭ 
تۈركىســتانغا ئ ىگــە بولــۇش ۋە رايــون بىخەتەرلىكىنىــڭ 

ئ ىــدى. مۇھىــم  مۇقىملىقــى 
ــت  ــي گاز، نېفى ــۈر، تەبىئى شــەرقىي تۈركىســتان كۆم
ئېنېرگىيــە  خىتاينىــڭ  بىلــەن  زاپىســى  ئــۇران  ۋە 
ۋە  كۆمــۈر  رايونــدا  بــۇ  قامدايــدۇ.  ئېھتىياجىنــى 
نېفىتنىــڭ ھــەم ســۈپەتلىك ھــەم مــول ئىكەنلىكــى بىــر 
پاكىــت. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ باشــقا بايلىقلىــرى 
20-ئەســىردىكى تەتقىقاتتــا ئاشــكارىالنغان بولــۇپ، بــۇالر 
قەلەي، ســىماب، ئوران، قوغۇشــۇن، مىس، تۆمۈر ۋە غايەت 
زور نېفىــت زاپىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ رايــون 
ھېســاپلىنىدۇ.  بولــۇپ  بېقىنــى  يۇمشــاق  خىتاينىــڭ 
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چۈنكــى، ئۇيغۇرالرغا بېرىلىدىغان مۇســتەقىللىق تىبەت 
ۋە تەيۋەنگــە ئۈلگــە بولــۇپ، رايونــدا دومىنــو ئېففېكتــى 
يارىتىدۇ. قىسقىســى، شــەرقىي تۈركىستان ئىقتىسادىي، 
خىتــاي  ســەۋەبىدىن  بىخەتەرلىــك  ۋە  جۇغراپىيىلىــك 

ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدىغــان رايونــدۇر.5
5. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىنتايىــن مۇھىــم 
يەنــە  باشــقا  ئورنىدىــن  ئىســتىراتېگىيەلىك 
ئىنتايىــن قىممەتلىــك يــەر ئاســتى بايلىقلىرىغــا 
ســاھىپ بولۇشــىمۇ ئەلۋەتتــە خىتاينىــڭ شــەرقىي 
تۈركىستاننى ئىشــغال قىلىشىنىڭ سەۋەپلىرىدىن 

بىــرى.
 خىتــاي كوممۇنىســتلىرى دەســلىپىدە خــۇددى كــۈل 
تېگىــن ئابىســىدە ئېيتقانــدەك، شــەرقىي تۈركىســتان 
گەپلــەر  يۇمشــاق  يالغان-ياۋىــداق،  نۇرغــۇن  خەلقىگــە 
بىلــەن يېقىنالشــتى. خىتايــالر خەلققــە يــاردەم قىلىــش، 
سانائەتلەشــتۈرۈش  يۆلــەش،  تۈركىســتاننى  شــەرقىي 
دېگەندەك قۇرۇق شــۇئارالرنىڭ سايســىدە ئۆزىنى شــەرقىي 
ئۇنىڭدىــن  جايالشــتۇرىۋالدى.  ياخشــى  تۈركىســتانغا 
ئورۇنــالش  تەلەپلىرىنــى  يوللــۇق  خەلقنىــڭ  كېيىــن 
بويســۇندۇرۇش،  ئۆزىگــە  خەلقنــى  تۇرســۇن،  ئۇياقتــا 
ئۆلتۈرۈشــكە  ھەتتــا  جــازاالش  بويســۇنمىغانالرنى 
يۈزلەنــدى. بــارا- بــارا شــەرقىي تۈركىســتاننى »ئەزەلدىــن 
خىتاينىــڭ زېمىنــى ۋە ئايرىلمــاس بىــر قىســمى« دەپ 
بىلجىرلىــدى. مانــا بۈگــۈن يېڭــى ئــەۋالد ئۇيغــۇرالر مۇشــۇ 

شــۇئارالرنى تــوۋالپ چــوڭ بولماقتــا. 
1992-يىلىدىــن  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  خىتــاي 

2004-يىلىغىچــە قىســمەن دەرســلەرنى خىتــاي تىلىــدا 
ئاساســى  تىلىنــى  خىتــاي  ئاستا-ئاســتا  ۋە  ئۆتۈشــكە 
دەرس قاتارىغــا كىرگۈزۈشــكە باشــلىدى. 2004-يىلىدىــن 
دەرســلەرنىڭ  باشــقا  دەرســىدىن  تىــل  ئانــا  كېيىــن 
ــدى.  ــا قوي ــدا ئۆتۈشــنى يولغ ــاي تىلى ھەممىســىنى خىت
سىستېمىســى  مائارىــپ  بــۇ  قارىشــىچە،  خىتاينىــڭ 
ــرى  ــق ئازســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ساپاســى يۇقى ئارقىلى
ئاسانلىشــىدۇ  ئورۇنلىشىشــى  ئىشــقا  كۆتۈرۈلىــدۇ، 
ئەمەلىيەتتــە  كۈچىيىــدۇ.6  ئاالقــە  ئــارا  مىللەتلــەر  ۋە 
خىتاينىــڭ بــۇ قــوش تىل مائارىپى سىياســىتى شــەرقىي 
تۈركىســتاننى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــتىكى تىــل 

بىــرى. ئويۇنلىرىدىــن 
تېگىشــلىك  ئويلىنىشــقا  چوڭقــۇر  بىــز  يــەردە  بــۇ 
نۇقتــا شــۇكى، خىتــاي شــۇنچە ئېغىــر جىنايەتلىرىنــى 
قانــداق قىلىــپ ســىرتقى دۇنياغــا شــۇنداق چىرايلىــق 
بويامچىلىقىنىــڭ  كــۆز  خىتاينىــڭ  كۆرســىتىۋاتىدۇ؟ 
شــوئارىنى  تىنىچلىقنىــڭ  توختىمــاي  نــەدە؟  ســىرى 
توۋاليدىغان خىتاي، بۈگۈن شــەرقىي تۈركىســتاننى چوڭ 
بىر تۈرمىگە ئايالندۇرۇپ ئىنســانالرنى تۈركۈم تۈركۈملەپ 
ئۆلتۈرمەكتــە ۋە بۇنــى دۇنياغــا تېررورىزمغا قارشــى تۇرۇش 
ــداق  ــۇ ئويۇنلىرىنــى قان ــاي ب ــا. خىت دەپ ئېــالن قىلماقت
خىتاينىــڭ  ماقالىــدە  بــۇ  بىــز  قىلىۋاتىــدۇ؟  ئىجــرا 
تىــل  قىلمىشــلىرىنى  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
ئىشــلىتىش ئۇســلۇبى ۋە بۇرمىالنغــان مەنــا نۇقتىلىــرى 
بويىچــە تەھلىــل قىلىشــقا تىرىشــىمىز. ئالــدى بىلــەن 

تىــل كۆرســەتكۈچى ئۇقۇمىنــى ئىزاھاليمىــز. 

تىل كۆرسەتكۈچى،كۆرستىلگۈچى ۋە ئانافور

ئىگــە  مەنىگــە  بىــر  مۇئەييــەن  تىلــدا،  بىــر  مەلــۇم 
كۆرســەتكۈچى  تىــل  تەركىــپ  كىچىــك  ئــەڭ  بولغــان 
ئۈســتەل  كىتــاپ،  قەلــەم،  مەســىلەن:  ئاتىلىــدۇ.  دەپ 
قاتارلىــق ئىســىمالر، شــۇنداقال -دى، -تــى ئۆتكــەن زامــان 
قوشۇمچىســى ۋە -الر، -لــەر كۆپلــۈك قوشــۇمچىلىرىمۇ 
ئۆتــۈش  ئەســكەرتىپ  شــۇنى  كۆرســەتكۈچىدۇر.  تىــل 
كېرەككــى تىــل كۆرســەتكۈچىنى ســۆز ياكــى كەلىمــە 

خاتــادۇر7. دېيىــش 
چاغــداش تىلشۇناســلىقنىڭ قۇرغۇچىســى فەردىنانــد 
تىــل   )Ferdinand de Saussure( سائۇسســۇر  دە 
قارايــدۇ.  دەپ  بــار  تەرىپــى  ئىككــى  كۆرســەتكۈچىنىڭ 
 ] gösterenبۇنىــڭ بىرىنچىســى ]كۆرســەتكەن تەرىپــى
ــۇ ئۇقــۇم قــۇالق بىلــەن ئاڭلىغىلــى ياكــى كــۆز  بولــۇپ، ب
بىلــەن كۆرگىلــى بولىدىغــان كونكرېــت شــەكىل دەپ 
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قارىلىــدۇ. بــۇ يېزىق بەلگىلىرى بىلەن ئىپادىلىنىدىغان 
ــاۋۇش ياكــى تاۋۇشــالر تىزىلمىســىدۇر. مەســىلەن:  ــر ت بى
گــۈل دېگــەن ســۆزنىڭ تەلەپپــۇزى ۋە گۈلنــى ئىپادىلــەش 
ئۈچــۈن يېزىلغــان ھەرپلــەر تىزىســى ياكــى ســىزىلغان 
بولىــدۇ.  تەرىپــى  كۆرســەتكەن  گۈلنىــڭ  شــەكىل 
 ،]gösterilenتەرىپــى ]كۆرســىتىلگەن  ئىككىنچىســى 
بــۇ تىــل كۆرســەتكۈچىنىڭ ئاساســلىق تەركىبــى بولــۇپ، 
ئىــدراك  ئارقىلىــق  تەجرىبىلىرىمىــز  ۋە  ئەقلىمىــز 
قىلغــان ئۇقۇمنــى كۆرســىتدۇ. مەســىلەن: گــۈل دېگــەن 
ســۆزنى ئاڭلىغــان ۋە گــۈل دېگــەن خــەت ياكــى شــەكىلنى 
كۆرگــەن ۋاقتىمىــزدا، زېھنىمىــزدا شــەكىللەنگەن گــۈل 

ئۇقۇمىــدۇر.
كېيىن چارلېس ئوگدېن )Charles Ogden( ۋە ئىۋور 

رىچاردس Ivor Richards(( فەردىناند دە سائۇسســۇرنىڭ 
بېيىتقــان.  ئېنىقلىمىســىنى  كۆرســەتكۈچى  تىــل 
ئــۈچ  ئېنىقلىمىســىدا  كۆرســەتكۈچى  تىــل  ئۇالرنىــڭ 
ئامىــل )كۆرســەتكەن تەرىپــىgösteren ، كۆرســىتىلگەن 
تەرىپــى gösterilen ۋە ئانافــور( بولــۇپ بــۇالر بىــر- بىــرى 

ــچ مۇناســىۋەتلىك.8 بىلــەن زى
بولغــان  بــار  دۇنيــادا  ســىرتىدىكى  تىــل  ئانافــور 
ئارقىلىــق  كۆرســەتكۈچى  تىــل  شــەيئىلەردۇر.  بارلىــق 
ئىپادىلەنگەن تىلدىن باشــقا ھەممە بوالاليدۇ. مەســىلەن: 
ــە،  ــت شــەيئىي، ئىنســان، ۋەق ــى كونكرې ئابســتراكت ياك
ھادىســە، ســان، ئەھــۋال، ئىســپات قاتارلىقــالر. ھەتتــا 
تۇيۇلغانــدا  تــار  ۋە  چەكلىــك  دۇنيــا  ھەقىقىــي  بەزىــدە 

ئاالاليــدۇ.9 ئۆزئىچىگــە  دۇنيانىمــۇ  فانتازىيىلىــك 

خۇالسىلىسەك:

ائنافوركۆرسىتىلگەن تەرىپىكۆرسەتكەن تەرىپى

بىز كۆرگەن ياكى ئاڭلىغان 
شەيئىلەر بولۇپ، ئىدراك 

قىلىشىمىز بىلەن 
مۇناسىۋەتلىك.

زېھنىمىزدە شەكىللەندۈرگەن 
شەيئىلەر بولۇپ، ئۇقۇم ياكى 

چۈشەنچىلىرىمىز بىلەن 
مۇناسىۋەتلىك.

تىلدىن باشقا دۇنيادا بار بولغان بارلىق 
شەيئىلەر. تىل كۆرسەتكۈچى ئارقىلىق 

ئىپادىلەنگەن تىلدىن باشقا ھەممە 
بوالاليدۇ.

ــە  ــڭ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگ ــدە خىتاينى تۆۋەن
مەنىســىدىن  ئەســلى  جەريانىــدا  قىلىــش  زۇلــۇم 
كوممۇنىســتىك  قەســتەن  ياكــى  ئايرىلغــان  پۈتۈنلــەي 

ئىدېئولوگىيەنىــڭ قىلىپىغــا ســېلىنىپ بۇرمىلىنىپ 
چۈشــەندۈرۈلىۋاتقان بــەزى ســۆز ۋە ئۇقۇمالرنــى مىســالالر 

قويىمىــز. ئوتتۇرىغــا  ئارقىلىــق 

خىتاينىڭ تىل ئويۇنلىرى

مىللىــي  كۈچلــەر،  تېرورچــى  كــۈچ:  خىــل  ئــۈچ 
كۈچلــەر. ئاشــقۇن  دىنىــي  كۈچلــەر،  بۆلگۈنچــى 

دۇنيانىــڭ ھېچقانــداق يېرىــدە، ھېچقانــداق تىلــدا 
بولمىغــان بــۇ ســۆز بىرىكمىســىنى، خىتايــالر شــەرقىي 
باشــقا  ۋە  دىنىــي  مىللىــي،  خەلقىنــى  تۈركىســتان 
جەھەتتىــن جــازاالش، بېســىقتۇرۇش ئۈچــۈن ئويــدۇرۇپ 
چىقارغــان. خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتان ۋە خەلقئــارادا 
ئۆزىنىــڭ چېكىدىــن ئاشــقان جىنايەتلىرىنــى ئاقــالش 
ئۈچــۈن مۇشــۇنىڭدەك ھەرخىــل تەبىرلەرنــى بېرىــپ 

تۇرىــدۇ.

تېررورچى كۈچلەر:

ئانافــور نۇقتىســىدىن قارايدىغــان بولســاق تېررورىــزم 
باشــقا  ۋە  قورقۇتــۇش   ، بۇزغۇنچىلىــق   ، زوراۋانلىــق 
ۋەھىمــە  ئىجتىمائىــي  ئىشــلىتىپ،  ۋاســىتىلەرنى 
خــەۋپ  بىخەتەرلىكىگــە  ، جامائــەت  قىلىدىغــان  پەيــدا 
يەتكۈزىدىغــان، شەخســىي مال-مۈلۈككــە دەخلى-تــەرۇز 
قىلىدىغــان ياكــى دۆلــەت ئورگانلىــرى ۋە خەلقئارالىــق 
ئىدىيىــۋى  ۋە  ئۆزلىرىنىــڭ سىياســىي  تەشــكىالتالرنى 
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ۋە  تەكلىــپ  مەجبۇراليدىغــان  يېتىشــكە  مەقســىتىگە 
كۆرســىتىدۇ. ھەرىكەتلەرنــى 

ياكــى  كۈچلــەر  تېررورچــى  دېيىلىگــەن  ]يۇقىرىــدا   
ھەممــە  دۇنيانىــڭ  ئانافــورى  ســۆزىنىڭ  تېررورســت 
بــۇ  خىتايــالر  ئەممــا  بولســىمۇ،  بىــردەك  يېرىــدە 
مەنىســىىنى  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ســۆزلەرنىڭ 
)كۆرســەتكۈچىنى( ئــۆز ئىدىيەســى بويىچــە بۇرمىلىغــان. 
ئــۇالر ســەۋەبى ئېنىــق بولمىغــان ۋەقەلــەر ياكــى ئــۆزى 
دىنىــي  ياكــى  مىللىــي  كىشــىلەرنىڭ  بــەزى  قەســتەن 
چىققــان  ئوتتۇرىغــا  نەتىجىســىدە  تېگىشــى  غۇرۇرىغــا 
ئىشــالرنى تېررورلــۇق دەپ بېكىتىــپ، ئىچكــى قىســىمدا 
يوقىتىــش،  جــازاالش،  ســانلىق«الرنى  »ئــاز  ئۆزىنىــڭ 
يەتكــەن  مەقســتىىگە  بويســۇندۇرۇش  قورقۇتــۇش، 
بولســا، تاشــقى قىســىمدا بــۇ »ئــاز ســانلىق«الرنى يامــان، 
ناچــار كۆرســىتىش ئارقىلىــق ۋەھىمــە پەيــدا قىلىشــقا 
ئۇرۇنغــان. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، بــۇ قىلمىــش باشــتا نورمــال 
پۇقــرا، ئىشــچى، دېھقانــالر بىلــەن چەكلەنگــەن بولســا، 
يېقىنقــى ۋاقىتــالردا مىللەتنىــڭ غېمىنــى يەيدىغــان، 
قىلغــان  ســەرپ  ئېلىشــقا  ئىلىــم  ھاياتىنــى  پۈتــۈن 
زىيالىيــالر ۋە ئىدارە-ئورگانالردىكــى مىللىــي كادىرالرمــۇ 

كۆرســىتىلدى.[ دەپ  تېررورىســت 

مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر:

ــور نۇقتىســىدىن قارايدىغــان بولســاق مىللىــي   ئاناف
بۆلگۈنچــى ئارقىلىــق بىرلىكنــى پارچىاليدىغــان، ئارىغــا 
ســوغۇقچىلىق ســالىدىغان ۋە ئارىنــى بۇزىدىغــان كىشــى 

كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ.
]شــەرقىي تۈركىســتاندا بــۇ ســۆز بىــر جىنايەتنىــڭ 
نامــى بولــۇپ ئاڭلىغانالرنــى ئۈركۈتىــدۇ. بــۇ بىــر بىرىكمــە 
ــۇ ســۆزنىڭ  ســۆز بولــۇپ، بىرىنچــى ســۆز مىللىيدىنــال ب
خىتايدىــن باشــقا مىللەتلەرگــە قوللىنىلىدىغانلىقــى 
چىقىــپ تۇرىــدۇ. خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا مىللىــي 
غــورۇرى كۈچلــۈك، ۋەتىنــى ۋە مىللىتــى ئۈچــۈن پىكىــر 
بېرىۋاتقــان،  ئــوزۇق  روھــى  خەلقىگــە  بولــۇپ  بۇلىقــى 
گۈللىنىشــىگە  مائارىپنىــڭ  مىللىــي  ۋە  مەدەنىيــەت 
تۈرتكــە بولىۋاتقــان، يېتەكچــى روھقا ئىگــە ئالىم، ئۆلىما 
ۋە زىيالىيالرنــى مىللىــي بۆلگۈنچــى دەپ ئاتــاپ، ئۇالرنــى 

يوقىتىــش مەقســىتىگە يېتىۋاتىــدۇ.[

دىنىي ئاشقۇن كۈچلەر: 

دىنىــي  بولســاق  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
ئاشــقۇن دېگەنــدە دىننىــڭ ئەقىــدە، ئەمــەل ۋە ئىبــادەت 
قىســمىدا نورمــال پــەرز، ۋاجىــپ، ســۈننەتلەرنى ئىجــرا 
ئــۆز  ۋە  كەتكــەن،  چەتنــەپ  يولدىــن  ئوتتــۇرا  قىلشــتا 
تــۇرۇپ  چىــڭ  زىيــادە  ھەددىدىــن  ئىدىيە-پىكىرىــدە 
تۇتۇلىــدۇ. كــۆزدە  بارغانــالر  دەرىجىســىگە  رادرېكاللىــق 

تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  قارىشــىچە  ]خىتاينىــڭ 
مۇســۇلمان ئەرلەرنىڭ قويغان ســاقىلى ياكى مۇســۇلمان 
ــۇزۇن كىيىــم كىيىشــى  ئايالالرنىــڭ ياغلىــق چېگىــپ ئ
قاتارىدىــدۇر.  ئىپادىلىــرى  ئاشــقۇنلۇقنىڭ  دىنىــي 
شــۇنىڭدەك، ســاقال، ياغلىــق مەســىلىلىرىگە ئوخشــاش 
ئاشــقۇنلۇقنىڭ  دىنىــي  ئىش-ھەرىكــەت  خىــل   75
ئىپادىســى قاتارىــدا تىزىــپ چىقىلغــان. ختــاي دىنىــي 
ئاشــقۇن دېگــەن ئاتالغۇنىــڭ ئانافورىنــى ئــۆز خاھىشــى 
ــداق  ــۇ 75 خىــل ئىشــنىڭ ھــەر قان بويىچــە بۇرمىــالپ، ب
ــى دىنىــي ئاشــقۇن دەپ كۆرســەتكەن. بىرىنــى قىلغانالرن

توغرۇلــۇق  ئالمــا  باقمىغــان،  كــۆرۈپ  ئالمــا  پەقــەت 
ھېچقانــداق مەلۇماتــى يــوق بىــر ئادەمگــە ســىز ئالمىنــى 
قانــداق تەســۋىرلەپ بەرســىڭىز ئــۇ ئالمىنــى شــۇنداق دەپ 
ئوياليــدۇ، ھەتتــا ســىز ئۇنىڭغــا ئامۇتنىــڭ رەســىمىنى 
سىزىپ بۇ ئالما دېسىڭىز، ئۇ ئامۇتنى ئالما دەپ بىلىدۇ. 
مانــا بــۇ مىســالدا ھەقىقىــي ئالمــا ئانافــور، ئالمىنىــڭ 
ــۇ ئادەمگــە قايســى شــەكىلدە تونۇتۇلىشــى بولســا تىــل  ئ
كۆرســەتكۈچىدۇر. شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى مۇشــۇ 
گۇناھســىز،ھېچقانداق  قويــۇڭ.  ئورنىغــا  ئالمىنىــڭ 
تەرىپىدىــن  خىتــاي  خەلق)ئانافــور(  يــوق  جىنايىتــى 
دىنىــي  بۆلگۈنچــى،  مىللىــي  تېررورىســت،  دۇنياغــا 
ئاشــقۇن )تىــل كۆرســەتكۈچى( دەپ تونۇتۇلماقتــا. خىتاي 
بــۇ ئۇقۇمالرنــى قااليمىقــان قىلىــپ، تىــل ئويۇنلىــرى 
ــا  ــق، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ئوبرازىغ ئارقىلى

ھۇجــۇم قىلماقتــا.

زوراۋان ئۇنسۇر:

بولســاق،  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
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تېررورلۇقنــى  ۋە  زوراۋانلىــق  ئارقىلىــق  ئۇنســۇر  زوراۋان 
بىخەتەرلىككــە  ئىجتىمائىــي   ، قىلىــپ  ۋاســىتە 
، جەمئىيەتنىــڭ مۇقىملىقىغــا  يەتكۈزىدىغــان  زىيــان 
ۋە  ھاياتــى  خەلقنىــڭ  ۋە  قىلىدىغــان  بۇزغۇنچىلىــق 
تېررورلــۇق  يەتكۈزىدىغــان  خــەۋپ  مال-مۈلۈكلىرىگــە 
ھەرىكەتلىــرى بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان تەشــكىالتالرغا 
ئــەزا بولغــان ياكــى بــۇ ئىشــالرنى بىۋاســتە قىلغۇچــى 

تۇتۇلىــدۇ. كــۆزدە 
]خىتايــالر شــەرقىي تۈركىســتاندا بىــرەر ۋەقــە ياكــى 
ھادىســە يــۈز بەرگەنــدە، بــۇ ھادىســىنىڭ نېمــە ســەۋەپتىن 
بولغانلىقىدىــن زىيــادە كىمنىــڭ قانــداق قىلغانلىقىغــا 
ئارقىلىــق  بــۇ  چۈنكــى،  قىلىــدۇ.  دىققــەت  بەكــرەك 
ــي ۋە  ــەن مىللى ــدا قىلغۇچــى بىل ــالر، ھادىســە پەي خىتاي
دىنىــي كىملىكــى ۋە رايــون تەۋەلىكــى ئوخشــاش بولغــان 
كۆرســىتىش  ئۇنســۇر  زوراۋان  باشــقىالرغا  كىشــىلەرنى 
باشــقا  خىتايدىــن  ئــۇالر  شــۇڭا  يېتىــدۇ.  مەقســىتىگە 
مىللەتلــەر، بولۇپمــۇ ئۇيغــۇرالر ســادىر قىلغــان ھادىســىدە 

ئۇيغۇرالرنــى زوراۋان ئۇنســۇر كۆرســىتىدۇ. [

ئەسەبىي ئۇنسۇر:

ئانافــور نۇقتىســىدىن قارايدىغــان بولســاق، ئەســەبىي 
ئۇنســۇر ئارقىلىــق ئاچچىقــى تېــز كېلىدىغــان، قانداقتــۇر 
بىــر خىــل ئەســەبىي غــەزەپ چىرمىۋالغــان كىشــى كــۆزدە 

تۇتۇلىــدۇ.
ئۇقۇمنىــڭ  دېگــەن  ئۇنســۇر  ئەســەبىي  ]خىتايــالر 
مەنىســىنى )ئانافــور( ئــۆز خاھىشــى بويىچــە ئۆزگەرتىــپ، 
ئۆزىگــە بويســۇنمىغان، كوممۇنىســت سىياســەتلىرىگە 
ماسالشــمىغان ۋە مىللىي ۋە دىنىي تۇيغۇلىرى كۈچلۈك 

ئىنســانالرغا ئىشــلىتىدۇ.[

چەتكە باغالنغان ئۇنسۇر: 

چەتكــە  بولســاق  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
ئارقىلىــق چەتئەلدىكــى تۇغقىنــى،  ئۇنســۇر  باغالنغــان 
ئەلــدە  چــەت  كۆرۈشــكەن،  بىلــەن  دوســت-بۇرادەرلىرى 
مەلــۇم ســەۋەپلەر بىلــەن بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كېيىــن 
قايتقــان ياكــى دائىــم چــەت ئــەل بىلــەن ئاالقىــدە بولــۇپ 

تۇرىدىغــان كىشــىلەر كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ.

]بىــر ئىنســاننىڭ چەتئەلــدە ئۇرۇق-تۇغقــان، دوســت-
يارەنلىــرى بولۇشــى ياكــى ئــۆزى چــەت ئەلگــە چىققــان 
بولۇشــى ۋە ياكــى شــۇ دوســت-يارەنلەر ۋە تۇغقانــالر بىلــەن 
ئىــش  قارىلىدىغــان  دەپ  جىنايــەت  قىلىشــى  ئاالقــە 
شــەرقىي تۈركىســتاندىن باشــقا يــەردە بولمىســا كېــرەك. 
بۇنىــڭ جىنايــەت دەپ قارىلىشــى ئۈچــۈن ھېچقانــداق 
دەلىل-پاكىــت يــوق، ئەممــا چــەت ئــەل بىلــەن ئاالقــە 
قىلغــان ياكــى چەتئەلگــە چىققانــالر شــەرقى تۈركىتانــدا 

ھېســاپلىنىدۇ.[ جىنايەتچــى 

پانتۈركىست:

بولســاق  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
ۋە  بۇرژۇئازلىــرى  تــۈرك  ئارقىلىــق  پانتۈركىســت 
پومشــىچىكلىرى ئارىســىدا، -20 ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا 
پەيــدا بولغــان ۋە تۈركىــي تىلىــدا سۆزلىشــىدىغان بارلىــق 
خەلقلەرنــى تۈركىيــە ھۆكۈمرانلىقىغــا بويســۇندۇرۇش، 
ــۈرك دۆلىتىــدە بىرلەشــتۈرۈش ئىدىيىســىنى تەرغىــب  ت
قىلىدىغــان بىــر خىــل نەزەرىيەنــى ھىمايــە قىلغۇچىــالر 

تۇتۇلىــدۇ. كــۆزدە 
بايــان  ئىكەنلىكىنــى  قەۋمدىــن  بىــر  ]ئۆزىنىــڭ 
قىلغۇچىــالر ۋە شــۇ قەۋمنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرىنى 
قوغــداپ، ھاياتىغــا تەتبىقــالپ ۋە تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ 
تۈركىســتاندىال  شــەرقىي  پەقــەت  ياشــىغۇچىالر 
قىلىنىدىغــان  ئېــالن  دەپ  )كۆرســەتكۈچ(  جىنايەتچــى 
بولســا كېــرەك. خىتــاي يەنىــال بــۇ ئۇقۇمنىــڭ مەنىســىنى 
ئــۆز مەنپەئەتىگــە خىزمــەت قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن بۇرمىــالپ 

ئىشــلەتمەكتە.[

پانئىسالمىزمچى: 

بولســاق  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
پانئىســالمچى ئارقىلىــق، 19 - ئەســىرنىڭ كېيىنكــى 
ــا  ــۈن دۇني ــان، پۈت ــدا بولغ ــن شــەرقتە پەي ــدا يېقى يېرىمى
مۇســۇلمانلىرىنىڭ مىللــەت ئايرىمــاي ئىتتپاقلىشــىپ، 
دۆلەتتىــن، مىللەتتىــن، رايوندىــن ھالقىغــان، بىرلىككە 
كەلگــەن ئىســالم ئىمپېرىيەســى قۇرۇشــنى تەشــەببۇس 
پىكىــر  ۋە سىياســىي  دىنىــي  خىــل  بىــر  قىلىدىغــان 

ئېقىمىنــى ھىمايــە قىلغۇچىــالر كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ.
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]ئوخشــاش دىىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ، 
مىللــەت، ئىــرق، رايون ۋە باشــقا پەرقلىرىگە قارىماســتىن 
ياشاشــقا،  ئىناق-ئىتتىپــاق  بىلــەن  بىر-بىــرى 
ھەمكارلىشــىپ تېخمــۇ گــۈزەل كېلەچەك بەرپا قىلىشــقا 
ــن بىــر  ــالر تەرىپىدى بولغــان ئوتتــەك ئىشــتىياقى خىتاي

ــەن.[ ــپ بېكىتىلگ ــەت قىلى جىناي

ئىككى يۈزلىمىچى:

بــۇ،  بولســاق،  قارايدىغــان  نۇقتىســىدىن  ئانافــور 
ــل،  ــدا بىرخى ــان، باشــقىالرنىڭ ئالدى ــدە تۇرمايدىغ گېپى
ســۈپىتى. قىلىدىغانالرنىــڭ  گــەپ  بىرخىــل  كەينىــدە 
ــەت  ــاي، ھۆكۈم ــق خىت ]ئىككــى يۈزلىمىچــى ئارقىلى
ۋە  رەھبــەر  مىللىــي  ئىشــلەيدىغان  ئورۇنلىرىــدا 
ئىشــچى-خىزمەتچىلەردىن، كوممۇنىســتىك پارتىيەگــە 
ياخشــىچاق بولۇۋاتقانــدەك كۆرۈنۈپ تۇرۇپ، ئاســتىرتتىن 
مىللىــي مەنپەئەتكــە پايدىلىــق ئىشــالرنى قىلىدىغــان، 
ــي قىممەت-قاراشــالرنى يېتىلدۈرۈشــكە  ــى مىللى خەلقن
مەنپەئەتىگــە  كومپارتىيەنىــڭ  ۋە  رىغبەتلەندۈرىدىغــان 
ســادىق بولمىغانالرنــى كــۆزدە تۇتىــدۇ. گەرچــە ھاياتىنىــڭ 
خېلــى كــۆپ قىســمىنى كوممۇنىســتىك پارتىيىگــە ئــەزا 
بولــۇپ ئۆتكۈزگــەن مىللىــي رەھبەرلەرمــۇ جازاالنــدى. مانا 
بــۇ ئەســلى خىتاينىــڭ ئۆزىنىــڭ ئىككــى يۈزلىمىچــى 

ئىكەنلىكىنىــڭ ئىپادىســى.[ 
بىــر مىللىــي كادىرنىــڭ »ئىككــى يۈزلىمىچى«لەرگــە 
قەســىمىدىكى  قىلىشــقا  كــۈرەش  ئاداققىچــە  قارشــى 
بايانــالر بــۇ نۇقتىنــى تېخىمــۇ ياخشــى يورۇتــۇپ بېرىــدۇ؛
قوشــۇنىغا  كادىــرالر  ۋە  ئەزالىــرى  پارتىيــە  بــۇ 
قارىماققــا  يۈزلىمىچى«لــەر  »ئىككــى  يوشــۇرۇنۇۋالغان 
ماركســىزم لېنىنىزمغــا ئېتىقــاد قىلغانــدەك قىلغىنــى 
بىلــەن، ئاســتىرتىن دىنغــا ئېتىقــاد قىلىــپ، زوراۋانلىــق، 
ئىدىيەنىــڭ  ئەســەبىي  ۋە  ھەرىكەتلىــرى  تېررورلــۇق 
ســىڭىپ كىرىشــىنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ كۆرمەســكە ســالدى، 
ھەتتــا زوراۋان- تېررورچىالرغــا ھېسداشــلىق قىلىــپ، 
كادىرالرنىــڭ  ۋە  ئەزالىــرى  پارتىيــە  قولــالپ،  ئۇالرنــى 
ئوبرازىغــا ئېغىــر دەرىجىدە داغ تەگكۈزۈپ، جەمئىيەتنىڭ 
پارتىيــە  قااليمىقانالشــتۇرۇپ،  تەرتىپىنــى  مۇقىملىــق 

يەتكــۈزدى؛  زىيــان  ئېغىــر  ئىشــلىرىغا  خەلقنىــڭ  ۋە 
»ئىككــى  يوشــۇرۇنۇۋالغان  قوشــۇنىغا  ئوقۇتقۇچىــالر 
ســازاۋەر  ھۆرمىتىگــە  كىشــىلەرنىڭ  يۈزلىمىچى«لــەر 
ئاالھىــدە ســاالھىيىتىدىن پايدىلىنىــپ، شــىنجاڭنىڭ 
ئورتــاق  دۆلەتنىــڭ  بۇرمىــالپ،  خالىغانچــە  تارىخىنــى 
چەتكــە  قەســتەن  يېزىقىنــى  تىــل-  قوللىنىلىدىغــان 
»پانتۈركىــزم«  ئىدىيەنــى،  ئەســەبىي  دىنىــي  قېقىــپ، 
ۋە »پانئىســالمىزم« ئىدىيەســىنى ھــەدەپ تارقىتىــپ، 
چوڭقــۇر  كىشــىلەرنى  ئارقىلىــق  نىيىتــى  رەزىــل 
زەھەرلــەپ، خەلــق ئوقۇتقۇچىســىدا بولۇشــقا تېگىشــلىك 
سىياســىي مەيــدان ۋە سىياســىي ئەخالقنــى يوقاتتــى؛ 
سىياســىي- قانــۇن قوشــۇنىغا يوشــۇرۇنۇۋالغان »ئىككــى 
يۈزلىمىچى«لەرنىــڭ زىيىنــى تېخىمــۇ بىۋاســىتە، ئــۇالر 
دۆلــەت گېربــى تاقالغــان شــەپكىنى كىيىپ تــۇرۇپ قانۇن 
ئىجــرا قىلغىنــى بىلەن، ئاساســىي قانــۇن ۋە قانۇنالرنىڭ 
ئىــززەت- ھۆرمىتىنــى كۆزگــە ئىلمىــدى، ھەتتا دەپســەندە 
پــۇل  قىلىــپ،  ســاتقۇنلۇق  ۋىجدانىغــا  ئــۇالر  قىلــدى، 
ئېلىــپ جىنايەتچىلەرنــى قاماقتىــن چىقىرىۋېلىشــقا 
قەســتەن  تېررورچىالرنــى  زوراۋان-  ھەتتــا  ئۇرۇنــدى، 
ــات ئاســتىغا ئېلىــپ، دېلــو يىــپ ئۇچىنــى قەســتەن  قان
تەســىر  يامــان  ئىنتايىــن  ئارىســىدا  خەلــق  يوشــۇرۇپ، 
پەيــدا قىلــدى؛ دىنىــي زاتــالر ئارىســىغا يوشــۇرۇنۇۋالغان 
پارتىيەنىــڭ  قارىماققــا  يۈزلىمىچى«لــەر  »ئىككــى 
ــدەك قىلغىنــى بىلــەن،  ــە قىلغان رەھبەرلىكىنــى ھىماي
كۆڭلىــدە دىنىــي قائىــدە ھەممىدىــن ئۈســتۈن تۇرىــدۇ، 
ــۇالر قانۇنلــۇق ســاالھىيىتى ۋە قانۇنلــۇق  ــدى. ئ دەپ قارى
ســورۇندىن پايدىلىنىپ كۆز بويامچىلىق قىلىپ، دىنىي 
تېررورچىــالر  زوراۋان-  تارقىتىــپ،  ئىدىيەنــى  ئەســەبىي 
بىلــەن تىــل بىرىكتــۈرۈپ بىــر ئېقىنــدا ئاقتــى، بەزىلىــرى 
پــەردە  شــايكىلىرىنىڭ  تېررورلــۇق  زوراۋانلىــق،  ھەتتــا 
ئارقىســىدىكى پىالنلىغۇچىســى ۋە غوللــۇق كاتتىبېشــى 
بولــۇپ، بىگۇنــاھ ئاممىنــى قايمۇقتــۇرۇپ، ئېتىقادچــى 
ئومۇمىــي  زەھەرلىــدى؛  ئىدىيەســىنى  ئاممىنىــڭ 
مۈلۈكچىلىكتىن باشقا ئىگىلىكتىكىلەرنىڭ ئارىسىغا 
يوشــۇرۇنۇۋالغان »ئىككــى يۈزلىمىچى«لــەر پارتىيەنىــڭ 
ياخشــى سىياســىتىگە تايىنىــپ بېيىغــان تۇرۇقلــۇق، 
مەبلــەغ  تېررورلۇقنــى  ئارقىلىــق  ســودا  ئاســتىرتىن 
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بىلــەن تەمىنلــەپ، »پانتۈركىــزم« ۋە »پانئىســالمىزم« 
تۇرمــۇش  كۈندىلىــك  قىلــدى،  تەرغىــب  ئىدىيەســىنى 
بۇيۇملىرىنــى سېتىشــتا »مۇســۇلمانچە« بەلگىســىنى 
ــى  ــان ئىشــلىتىپ، بۆلگۈنچىلىــك ھەرىكىتىن قااليمىق
تېخىمــۇ ئۇلغايتىــپ، زوراۋان- تېررورچىالرنــى تېخىمــۇ 
كۈشــكۈرتۈپ، ئۇالرنــى ســورۇن، مەبلــەغ قاتارلىقــالر بىلەن 
تەمىنلــەپ، »ئــۈچ خىــل كۈچ«نىــڭ مالىيــە مەنبەســى ۋە 

قولچومىقىغــا ئايالنــدى10.

قوشماق تۇغقان: 

ــان بولســاق قوشــماق  ــور نۇقتىســىدىن قارايدىغ ئاناف
تۇغقــان ئارقىلىــق، نــەۋرە تۇغقانــالر ئىچىــدە ياشــلىرى 
تۇغقــان  ياكــى  تۇغقــان  يىــراق  بولغانــالر،  تەڭتــۇش 
كېلىشــكەن  مىجەزلىــرى  ئۆز-ئــارا  بولمىســىمۇ 
ســەۋەپلىك تۇققانــالردەك يېقىــن ئۆتىدىغــان كىشــىلەر 

تۇتۇلىــدۇ. كــۆزدە 
]بۇ ئاتالغۇنى خىتاي، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنى 
تېزلىتىــش  قەدىمىنــى  قىلىــش  ئاسسىمىلياتســىيە 
ئۈچــۈن ئويــدۇرۇپ چىقارغــان بولــۇپ، خىتايغــا كــۆرە بــۇ، 
ھەربىــر ئائىلــە، ياكــى ھەربىــر ئائىلــە ئەزاســىغا بىردىــن 
خىتاي »كادىر«نىڭ ھەممە ئىشــتا »ياردەم«لىشىدىغان، 
»يېتەكچىلىــك«  تۇرمۇشــىغا  قونــۇپ  ئائىلىــدە  شــۇ 
بېرىلگــەن  سىياسىتىگە)كۆرســەتكۈچى(  قىلىدىغــان 

ــدۇر.[ نام

ئاپتونومىيە:

ئانافور نۇقتىســىدىن قارايدىغان بولســاق ئاپتونومىيە 
ئــۆزى  خەلقىنىــڭ  رايــون  ۋە  مىللــەت  بىــر  ئارقىلىــق، 
قاراشــلىق دۆلــەت، ھۆكۈمــەت ياكــى يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ئورۇننىــڭ رەھبەرلىكىنــى قوبــۇل قىلغاندىــن تاشــقىرى، 
ئــۆز ئىشــىدا مەلــۇم ھوقۇقىنــى يۈرگۈزۈشــى، ئــۆز ئانــا 

تىــل يېزىقــى، ئۆرپ-ئادىتــى قاتارلىــق مىللىــي ۋە رايــون 
خاراكتېرلىــك ھەرقانــداق ئىشــتا ئەۋەزەللىكلەرگــە ئىگــە 

بولۇشــى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ.
]ئەممــا، شــەرقىي تۈركىســتاندا خىتــاي كومپارتىيــە-

ســىنىڭ ئىشــغالىدىن بۈگۈنگــە قــەدەر ھېچقاچــان بــۇ 
سىياســەت  بويىچــە  مەنىســى  ھەقىقىــي  ئاتالغۇنىــڭ 
ئېلىــپ بېرىلمىــدى. ئەكســىچە، شــەرقىي تۈركىســتاندا 
خەلقنىــڭ ئــۆز تىــل يېزىقىنــى ھەرقانــداق يــەردە راھــەت 
ئورۇندۇقلىرىــدا  رەھبەرلىــك  ئىشلىتەلمەســلىك، 
ھوقــۇق  بولســىمۇ  ئولتۇرغــان  كادىــرالر  ئۇيغــۇر 
ۋە  قانــۇن  دۆلەتنىــڭ  بولماســلىق،  قولىــدا  ئۇالرنىــڭ 
ئەھۋالىغــا  ئەمەلىــي  جايىنىــڭ  ئــۆز  سىياســەتلىرىنى 
قــاراپ ئىجــرا قىاللماســلىق، مىللىــي مەدەنىيەتنىــڭ 
قىاللماســلىق،  ۋارىســلىق  ئەنئەنىلىرىگــە  ئېســىل 
مىللەتلەرنىــڭ باراۋەرلىكىگــە كاپالــەت قىاللماســلىق، 
ــل  ــۆز تى ــي كەمســىتىش ۋە ئىزىشــكە ئۇچــراش، ئ مىللى
ۋە  قىلــدۇرۇش  تەرەققىــي  ۋە  قوللىنىــش  يېزىقىنــى   -
قېلىــش  ســاقالپ  ئادەتلىرىنــى   - ئــۆرپ  ئۆزلىرىنىــڭ 
كاپالەتلىــك  ئەركىنلىكىگــە  قىلىــش  ئىســالھ  ياكــى 
ئەركىنىلىكىگــە  ئېتىقــاد  دىنىــي  قىاللماســلىق، 
ۋە  ئورۇنلىشــىش  ئىشــقا  قىاللماســلىق،  كاپالەتلىــك 
ئىقتىســادىي قولــالش سىياســىتىدىن بــاراۋەر بەھرىمــان 
ئــۆزى  بايلىقلىرىدىــن  تەبىئىــي  ئــۆز  بواللماســلىق، 
پايدىلىنالماســلىقتەك ئاپتونومىيەنىڭ مەنىســى بىلەن 
زىــت نۇرغــۇن مەســىلىلەر بــار. خىتــاي بــۇ سىياســىي 
ئاتالغۇنىــڭ ئانافورىنــى ئۆز خاھىشــى بويىچە قااليمىقان 
كۆرســەتكەن  تەتبىقلىغانــدەك  ئەمەلىيەتتــە  قىلىــپ 
بىلــەن، ئاپتونومىيەنىــڭ تىلدىكــى كۆرســەتكۈچىنى ئــۆز 
مەنپەئەتىگــە خىزمــەت قىلدۇرماقتــا. مانــا بــۇ خىتاينىــڭ 
تىــل ئويۇنلىرىنىــڭ تىپىــك مىســاللىرىدىن بىــرى. [

خۇالسە

خىتايالرنىــڭ دۈشــمەن ھەققىدىكــى چۈشەنچىســى 
خىتايالرنىــڭ  ئىپادىلىنىــدۇ.  تىلىدىمــۇ  ئۇالرنىــڭ 
قەدىمكــى زېھنىيىتىــدە، تىــل دۇنيانــى بىلىشــنىڭ 

تەرتىپكــە  ئۇنــى  بەلكــى  ئەمــەس،  ئاچقۇچىــال 
سېلىشــنىڭمۇ قورالىــدۇر. چۈنكــى، تىــل ئارقىلىــق 
رېئاللىقنــى  بويىچــە  ئىرادىســى  ئۆزىنىــڭ  ئــادەم 
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ئىجتىمائىيالشــتۇرىدۇ  چىقىــدۇ،  قــۇرۇپ  قايتــا 
مەدەنىيىتىنىــڭ  خىتــاي  ئۇقۇمالشــتۇرىدۇ.  ۋە 
قارىشــىچە،  كوڭزىنىــڭ  ســالغۇچىلىرىدىن  ئــۇل 
دۇنيانــى  قااليمىقانچىلىــق  ئىجتىمائىــي 
ــەرەپ قىلىشــتىكى  ــر ت ــدراكالش، چۈشــىنىش ۋە بى ئى
ماھىيىتىدىــن  چىقىــدۇ.  كېلىــپ  مەغلۇبىيەتتىــن 
ئالغانــدا، مەغلۇبىيــەت نەرســىلەرنى ئۆزىنىــڭ مۇۋاپىــق 
خــاس ئىســمى بىلــەن ئاتىماســلىققا بېرىــپ تاقىلىــدۇ. 
ئىســىمالرنىڭ  چارىســى،  ئوڭشاشــنىڭ  بۇنــى  شــۇڭا، 
>ئىســىمالرنىڭ   )正名( توغرىلىنىشــىدۇر. 
دۇنيادىكــى  تاشــقى  ھالــدا  نوقــۇل  توغرىلىنىشــى< 
نەرســىلەر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭال ئەمــەس، 
بەلكــى، تېخىمــۇ مۇھىمــى، ئىســىم قويغۇچــى بىلــەن 
مۇناســىۋەتنىڭمۇ  ئوتتۇرىســىدىكى  ئىســىمالنغۇچى 
توغرىلىنىشــىدۇر − ئۇنىڭ قايتىدىن قۇراشتۇرۇلۇشــى 
ۋە يېڭــى تەرتىپكــە كىرگۈزۈلۈشــىدۇر. شــۇ ســەۋەپتىن، 
ئىســىم قويــۇش يېڭــى بىــر ھوقــۇق مۇناســىۋىتىنى 
دۇنيانــى  ئۆزىنىــڭ  تىــل   − كەلتۈرىــدۇ  بارلىققــا 
ئىجتىمائىــي  بولۇشــتەك  بەلگــە  كۆرســىتىدىغان 
كۈچــى ئارقىلىــق، ئۇنــى ئىشــلىتىۋاتقان ئادەمگــە ئۇنــى 
قايتــا قۇراشــتۇرۇپ چىقىشــتەك نوپۇزنــى ئاتــا قىلىــدۇ. 

قىلىدىكــەن،  كونتــرول  تىلنــى  كىمكــى  دېمــەك، 
شــەيئىلەرنى كونتــرول قىلىــدۇ; كىمكــى شــەيئىلەرنى 
ــدۇ.11 ــرول قىلى ــى كونت ــرول قىلىدىكــەن، دۇنيان كونت
ئىشــغال  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ 
زۇلۇملىــرى  قىلىۋاتقــان  بىزگــە  بېــرى  قىلغاندىــن 
سىياســىي  ئىقتىســادىي،  ئىجتىمائىــي،  مىللىــي، 
قاتارلىــق نۇرغــۇن ســاھەلەردە كۆرۈلمەكتــە. خىتــاي 
ئۇيغۇرالرنــى كونتــرول قىلىــش مەقســىتىگە يېتىــش 
ئۈچــۈن، تىلىمىزنــى كونتــرول قىلىشــقا ئۇرۇنماقتــا. 
تىــل  ئارقىلىــق،  ئويۇنلىــرى  تىــل  جۈملىدىــن، 
كۆرســەتكۈچى ۋە ئانافــور ئۇقۇملىرىنــى قااليمىقــان 
قىلىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوبرازىنــى خۇنۇكلەشتۈرۈشــى 
ــر مىســال.  ــەت بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى كىچىــك بى پەق
بىــز بــۇ ماقالىــدە بــۇ تىــل ئويۇنلىــرى توغرىســىدا 
مىللىتىمىــز  بىزچــە،  توختالــدۇق.  قىســقىچە 
ئۈچــۈن  قۇتۇلۇشــى  ئىشــغالىدىن  بــۇ  خىتاينىــڭ 
ياخشــى  ماھىيىتىنــى  ئىشــغالنىڭ  بىلــەن  ئالــدى 
بــۇ  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  كېــرەك،  قىلىشــى  ئىــدراك 
تېخىمــۇ  ســاھەلەردە  پەرقلىــق  ئىزدىنىشــلەر  خىــل 
ۋە  بېرىلىشــى  ئېلىــپ  چوڭقۇرالشــتۇرۇلۇپ 

الزىــم. سۇنۇلىشــى  خەلقىمىزگــە 
ENDNOTES
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كىرىش سۆز 

ســۆزنى رافائېــل لەمكىندىــن باشــالش، ئىرقــى قىرغىنچىلىــق 
باشلىنىشــى  ياخشــى  ئ ۈنۈملــۈك چۈشەندۈرۈشــنىڭ  ئ ۇقۇمىنــى 
بوالاليــدۇ. ئــۇ »ئىرقــى قىرغىنچىلىــق-Genocide« ســۆزىنىڭ 
چۈشەنچىســىنىڭ  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى  ۋە  ئىجاتچىســى 
ئاتىســى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، ئۇنىــڭ تەرجىمىھالىمــۇ ئىرقــى 
قىرغىنچىلىــق ئۇقۇمــى بىلــەن دەۋرداشــلىق خاراكتېرىگــە ئىگــە. 
قەھرىمانلىــق  قېتىملىــق  بىــر  بولســا  تەرجىمىھالــى  ئۇنىــڭ 
ئۇرۇشــىغا ئوخشــاش بولــۇپ، 1948- يىلــى »بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشــكىالتىنىڭ ئىرقــى قىرغىنچىلىقنــى جــازاالش ۋە ئالدىنــى 
تېخىمــۇ  بىلــەن  يېزىلىشــى  نىــڭ  نىزامنامىســى«  ئېلىــش 
1959-يىلىدىكــى  ئۇنىــڭ  شــۇنداقال  ھــەم  مۇكەممەللەشــكەن، 
بىلــەن  تــەر  قــان،  بولغــان  ئ ۆلۈمىگىچــە  قەھرىمانالرچــە 
يۇغۇرۇلغان بىــر ھاياتنىــڭ كارتىنىســىدۇر. ئۇنىــڭ ئوبرازىنىــڭ 
ئۇنىــڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى  ھــەم  ئۇنــى  بولســا  غۇۋالىشىشــى 
قايتىدىــن قېزىشــنىڭ تەقەززاســىنى تېخىمــۇ كۈچەيتىۋەتتــى1. 
ــەت گۇرۇپپىســى  ــا قىزىققۇچىــالر خىزم ــر مەخســۇس ئۇنىڭغ ھازى
ــى  ھــەم ئۇنىــڭ نامــى بىلــەن تەســىس قىلىنغــان كىتــاپ مۇكاپات
بــۇ  قويغــان  يوقىتىــپ  ئۆزىنىــڭ  پولشــا  2005-يىلــى  بــار. 
ئوغالنىنــى ئەســلەش ئۈچــۈن تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ 
يىغىــن زالىنــى لەمكىننــڭ نامــى بىلــەن ئاتىغــان، ھەمــدە ئۇنىــڭ 
خاتىــرە  رەسىمى چۈشــۈرۈلگەن  تۇرالغۇســىنىڭ  ۋارشــاۋادىكى 

تاختاينــى ئېســىپ قويغــان2. 

رافائېل لەمكىن: مەدەنىيەت ۋە ئىرقى قىرغىنچىلىق ئۇقۇمى 

ائ.دېرك موزېس
ئابدۇرېھىم دۆلەت تەرجىمىسى

سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى دوكتورانتى
E-mail: abdurehim@gmail.com

 بــۇ ماقالــە دونالــد بىلوكھــام )Donald Bloxham( ۋە دېــرك موزېــس )Drik Moses( تەرىپىدىــن 
تۈزۈلگــەن، 2010 - يىلــى )بىرىنچــى نەشــرى( ئوكســىفورد ئۇنىۋېرســىتېتى تەرىپىدىــن نەشــىر 
 The Oxford Handbook of( »قىلىنغــان »ئوكســفورد ئىرقــى قىرغىنچىلىــق قولالنمىســى

ــدى. ــە قىلىن ــن تەرجىم ــڭ 1- بابىدى ــق كىتابنى Genocide Studies( ناملى
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ــدا، لەمكىــن ھەققىدىكــى  ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتغان
ــۇن  ــارا قان ــە، خەلق ــال باشــالنغۇچ ھالەتت ــالر يەنى تەتقىقات
تارىخىدىمــۇ ئۇنىڭغــا تېگىشــلىك ئــورۇن بېرىلگىنــى 
يــوق. ئۇنىــڭ خاتىرىســىگە بېغىشــالنغان يىغىنالرغــا 
دائىــم جىنايــەت گۇماندارلىرىــال تەكلىــپ قىلىنىــدۇ، 
تارىــخ ۋە خەلقــارا مۇناســىۋەتكە ئاالقىــدار ئاساســى ئېقىــم 
مېدىياالر ئۇنىڭ ئىدىيىسنى ئەينەن يورۇتۇپ بېرىشتىن 
قىلغانــدا،  ئوچۇقىنــى  گەپنىــڭ  قاچۇرىــدۇ.  ئۆزىنــى 
ئىرقــى قىرغىنچىلىقنــى تەتقىــق قىلىشــنى تېخىچــە 
دەســلەپكى ســەۋىيەدىن ئاشــالمىغان دېيىــش مۇمكىــن 3. 
بۇنىــڭ مۇھىــم ســەۋەبلىرىدىن بىرى بولســا لەمكىننىڭ 
ئېــالن قىلىنمىغــان بىباھا قــول يازمىلىرى نيۇيــورك ۋە 
سىنســىناتىدا باســتۇرۇلۇپ قويۇلغــان ھەمــدە تېخىچــە 
يــۈز كۆرۈشــتۈرۈلمىگەن4. مەســىلىنىڭ  ئاممــا بىلــەن 
ــالردا ئۆزىنــى  ــە بىرتەرىپــى بولســا، 1990-1980- يىل يەن
ئاۋانگارتلىــرى  تەتقىقاتىنىــڭ  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
جەمئىيەتشۇناســالر  قىســىم  بىــر  ئاتىۋالغــان  دەپ 
ئەممــا  ئالغــان،  تىلغــا  ھالــدا  يۈزەكــى  لەمكىننــى 
ئۇنىــڭ ھەقىقــى ئىدىيەســى يېتەرلىــك يورۇتۇلمىغــان 
ھازىرقــى  ئۆزىنــى  يازغــان.  ماقالىلەرنــى  قاتــار  بىــر 
ــا قارشــى تۇرۇشــنىڭ  زاماندىكــى ئىرقــى قىرغىنچىلىقق
ئىدىيەگــە  بولســا،  چاغلىۋالغانــالر  پائالىيەتچىلىــرى 
تارىخــى نۇقتىئىنەزەردىــن كىرىشــتىن كــۆرە، نيۇ-يــورك 
بەكــرەك  قىلىشــقا  ئېــالن  ماقالــە  گېزىتىــدە  ۋاقىــت 

قىزىققــان5. 
ئىدىيەســى  لەمكىننىــڭ  مۇمكىنكــى،  كــۆرۈش 
ــى تەنقىــد  ــى ئۇنىــڭ قوللىغۇچىلىــرى ۋە ياكــى ئۇن مەيل
تولــۇق  دائىــم  بولســۇن،  تەرىپىدىــن  قىلغۇچىــالر 
)Holocaust( خولوكــوس  بــەزى  چۈشــىنىلمىگەن. 
لەمكىننىــڭ  قارىشــىچە،  مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ 
تولىمــۇ  چۈشەنچىســى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
خولوكوســتنى  لەمكىــن  بولــۇپ،  دائىرىلىــك  كــەڭ 
ئۇنــى  قويــۇش  يەرگــە  بىــر  بىلــەن  جىنايەتلــەر  باشــقا 
بىرگــە  بىلــەن  شــۇنىڭ  كىچىكلەشــتۈرۈۋېتىدۇ، 
كاتېگورىيەلەشــتۈرۈلۈپ  خاتــا  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
زىددىيەتلىــك ھالــدا،  باشــقىالر  قارىغــان.  دەپ  قالىــدۇ 
لەمكىننىــڭ ئىرقــى قىرغىنچىلىقتىــن ئ ىبــارەت بــۇ 
مەقســەت  ئىپادىلەشــنى  خولوكوســتنى  ســۆزى  يېڭــى 

قىلغــان بولــۇپ، ئــۇ چوقــۇم ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا 
كــۆزدە  يوقىتىشــىنىال  يەھۇدىيالرنــى  ناتسىســتالرنىڭ 
ئويلىۋالغــان6.  دەپ خاتــا  مۇمكىــن  بولۇشــى  تۇتقــان 
ئىرقــى  بولســۇن،  قــاراش  قايســى  يۇقىرىقــى 
ئىجــاد  لەمكىــن  ســۆزنى  بــۇ  دىگــەن  قىرغىنچىلىــق 
قىلغــان ھــەم چۈشەندۈرۈشــتە نۇرغــۇن ئاۋارىچىلىقالرغــا 
ئىرقــى  يەنــە  لەمكىننــى  تۇرۇقلــۇق،  ئۇچرىغــان 
قىرغىنچىلىقنــى توغــرا چۈشــىنەلمىگەن دەپ قارىغــان. 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، مۇتلــەق كــۆپ قىســىم تەتقىقاتچىــالر 
لەمكىــن ئىرقــى قىرغىنچىلىــق ئۇقۇمىنىــڭ ئورنىغــا 
ئىشــلەتكەن  ئۇقۇمىنــى   )mass murder( قەتلىئــام 
بولســىكەن دەپ ئويلىغــان. نەتىجىــدە، ھەتتــا ئۇنىــڭ 
ئىرقىــي  كېســىۋېتىلىپ،  تېكىســتلىرىمۇ  ئەســلى 
ياكــى  ۋە  قەتلىئــام  مەنىســىنى  قىرغىنچىلىقنىــڭ 
نەتىجىســىدە،  بۇنىــڭ  ئۆزگەرتىۋەتكــەن.  خولوكوســتقا 
ــۇ ســاھەدە يېڭىدىــن پارالۋاتقــان بىــر زات لەمكىننىــڭ  ب
ئــۆز قەلىمىدىكــى ئىرقــى قىرغىنچىلىقنىڭ ماھىيىتى 
نــى،  قىلىــدۇ«  مەقســەت  يوقىتىشــنى  »گۇرۇپپىالرنــى 
ــەي ئۈزۈل-كېســىل يوقىتىشــنى  ــى پۈتۈنل »گۇرۇپپىالرن
مەقســەت قىلغــان ھەرىكــەت« دەپ ئۆزگەرتىــپ نەقىــل 
ئارىلىشــىپ  ئۇقۇمالرنىــڭ  خىلدىكــى  بــۇ  ئالغــان7. 
چۈشەندۈرۈشــنى  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقــى  كېتىشــى 
يۇقىرىقــى  چۈنكــى  قىيىنالشــتۇرۇۋەتكەن،  تېخىمــۇ 
ئۆرنــەك ئېلىنغــان بەتتــە لەمكىــن ناھايىتــى ئېنىــق 
ھالــدا ئىرقــى قىرغىنچىلىقتــا پۈتۈنلــەي يوقىتىشــنىڭ 

يــۈز بېرىشــى شــەرت ئەمــەس دەپ يازغــان: 
باســقۇچى  ئىككــى  قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقــى 
مىللىــي  گۇرۇپپىنىــڭ  ئېزىلىۋاتقــان  بىــرى،  بــار: 
ــران قىلىۋېتىــش؛  ئەندىزىســىنى )national pattern( ۋەي
يەنــە بىــرى، ئېزىۋاتقــان گۇرۇپپىنىــڭ ئۆزىنىــڭ مىللىــي 
ئېزىلىۋاتقــان   )national pattern( ئەندىزىســىنى 
زورالپ  خىلدىكــى  بــۇ  تېڭىشــى.  زورالپ  گۇرۇپپىغــا 
تېڭىــش، بەلكىــم ئېزىلىۋاتقــان خەلقتىــن ســاقلىنىپ 
ئۈســتىدە  نوپــۇس  قىلىنغــان  رۇخســەت  قېلىشــىغا 
پۈتۈنلــەي  خەلقــى  ياكــى  ۋە  بېرىلىشــىمۇ،  ئېلىــپ 
كۆچۈرۈۋېتىلگــەن، تۇپرىقــى مۇســتەملىكە قىلىنغــان 
ۋە ئەزگۈچــى گۇرۇپپىنىــڭ خەلقــى ئولتۇراقالشــتۇرۇلغان 
ئېلىــپ  ئۈســتىدە  تېررىتورىيــە  بىــر  جۇغراپىيەلىــك 
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بېرىلىشىمۇ مۇمكىن. 8.
لەمكىن »يوقىتىــش«  ســەۋەپتىن،  شــۇ 
»ۋەيــران  ئورنىغــا  ســۆزىنىڭ   )extermination(
ــى ئىشلىتىشــنى بەكــرەك  قىلىۋېتىــش« )destruction( ن
 )crippling( »توغــرا تاپقــان، ئــۇ بىــر گۇرۇپپىنــى »مېيىــپ
قىلىۋېتىشــنى ئىرقــى قىرغىنچىلىــق دېگــەن، 1946-
يىلــى ئــۇ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دېگىنىمىــز »بىــر 
ياكــى  قىلىۋېتىــش  ۋەيــران  مەڭگۈلــۈك  گۇرۇپپىنــى 
مېيىپ قىلىۋېتىشــتەك جىنايى غەرەزدۇر« دەپ يازغان. 
ئىدىيەســىنى  ئەســلى   لەمكىننىــڭ 
ــەك قىلىــش ۋە  ــا ئۆرن ــدا خات يۇقىرىقىدەك ئىزچىــل ھال
خاتــا ئېنىقلىما بېرىشــتىن خۇالســىلىگەن ســاۋاقالردىن 
ھاياتىنىــال  كەســپىي  ئۇنىــڭ  بىلەلەيمىزكــى،  شــۇنى 
ئېھتىياتچانلىــق  ئىدىيەســىنى  ئۇنىــڭ  ئەمــەس، 
يۇقىرىقــى  زۆرۈردۇر.  تولىمــۇ  قىلىــش  تەتقىــق  بىلــەن 
ســەۋەپتىن، ئىرقــى قىرغىنچىلىــق بولســا ئۇرۇشــتىن 
قانــۇن  ئىنســانپەرۋەرلىك  خەلقئارالىــق  كېيىنكــى 
ئايلىنىــپ  ئۇقۇمغــا  غەلىتــە  بىــر  سىستېمىســىدا 
قالــدى. ئىرقــى قىرغىنچىلىق چۈشەنچىســى سىياســىي 

مىللەتلەرنىــڭ  ســانلىق  ئــاز  تاالش-تارتىشــتىكى 
گۇرۇپپــا ھوقۇقلىرىدىــن بەكــرەك، شەخســلەرنى ئاســاس 
قىلىدىغــان  تەرغىــپ  ھوقۇقنــى  قىلغان كىشــىلىك 
 )The League of Nations( دۆلەتلــەر ئىتتىپاقىنىــڭ
بەلگىلىمىلىرىگــە  قوغــداش  ھوقۇق-مەنپەئەتىنــى 
بۆلەكلــەردە  كېيىنكــى  قالــدى10.  مەركەزلىشــىپ 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى  كۆرەلەيمىزكــى،  ئېنىــق 
نىــڭ ئىجتىمائىــي   )groupism( »بولســا »گۇرۇپپىزىــم
چۈنكــى  ئالىــدۇ،  ئىچىگــە  ئــۆز  ئونتولوگىيەســىنى 
ئەمــەس،  شەخســنى  يەككــە  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
بەلكــى گۇرۇپپىالرنــى ۋەيران قىلىۋېتىش توغرىســىدىكى 
ئۇقۇمــدۇر. گەرچــە بىــزدە بــار بولغان ئــۆز ئــارا رىقابەتلىــك 
تىللىــرى   )humanitarianism( ئىنســانپەرۋەرچىلىك 
ئۇالرنىــڭ  بولســىمۇ،  باغالنغــان  بىر-بىرىگــە  ئادەتتــە 
مۈشــكۈل.  دائىــم  تۇرۇشــى  بولــۇپ  مەۋجــۇت  بىللــە 
ئۈچــۈن،  چۈشــىنىش  تىلىنــى  ھوقۇقىنىــڭ  گۇرۇپپــا 
بىــز لەمكىننىــڭ ئىرقــى قىرغىنچىلىــق توغرىســىدىكى 
كۆرۈنۈشــكە  ئارقــا  تارىخىــي  خىــل  ھــەر  تەپەككۇرىنــى 

كېــرەك. چىقىشــىمىز  قــۇرۇپ  قايتىدىــن  قويــۇپ 

 ئىرقى قىرغىنچىلىقنىڭ ئىككى ئاساسى مەنبەسى 

ھەممىگــە ئايــان بولغىنىــدەك، پولشــالىق يەھــۇدى 
قانۇنشــۇناس رافائېــل لەمكىــن )1900-1959( 1943-
يىلــى يازغــان ناتىسىســتالر جاھانگىرلىكــى ھەققىدىكى 
ئــوق  رايونىدىكــى  ياۋروپــا  ئاســتىدىكى  »ئىشــغالىيەت 
 Axis Rule in( ھاكىمىيىتــى«  دۆلەتلــەر  مەركىــزى 
ئىرقىــي  كىتابىــدا  ناملىــق   )Occupied Europe
قىرغىنچىلىــق دېگــەن ســۆزنى ئىجــاد قىلغــان11. ئەممــا، 
بېرىــپ  بۇرۇنغــا  خېلىــال  چىقىشــى  كېلىــپ  ئۇنىــڭ 
تاقىلىــدۇ. مېنىڭچــە، ئىككــى ئامىــل بــۇ ئۇقۇمنىــڭ 
مەيدانغا كېلىشــى ۋە تەرەققى قىلىشــى ئۈچۈن شــارائىت 
ــن ئۆســۈپ يېتىلگــەن  ــرى، لەمكى ــەن. بى ــپ بەرگ يارىتى
شــەرقىي ياۋروپــادا كــەڭ تارقالغــان »گۇرۇپپىزىــم« نىــڭ 
دۆلەتلەرنىــڭ  ئىككىنچــى،  ئاساســى.  ئىجتىمائىــي 
بويســۇندۇرۇش، ئېكسپىالتاتســىيە قىلىــش ۋە پۇقراالرنــى 
نىشــان قىلغــان تاجاۋۇزچىلىــق ئۇرۇشــلىرىنى تەنقىــد 

قىلىدىغــان غەرپنىــڭ خەلقئــارا قانــۇن ئەنئەنىســى.

)groupism( »گۇرۇپپىزىم«

برۇباكېــر  روگېــرس  جەمئىيەتشــۇناس  لەمكىــن 
ــم« ئاتالغۇســىنىڭ  )Rogers Brubaker(نىــڭ »گۇرۇپپىزى
تەشەببۇسچىســىدۇر. گۇرۇپپىزىم بولســا »ئېتنىك توپ، 
ئۇلــۇس ۋە ئىرقالرنــى ئــۆز مەنپەئەتلىرىگىــال ۋەكىللىــك 
يەنــە  خاھىشــىدۇر،  قــاراش  دەپ  گەۋدىلــەر  قىلىدىغــان 
گۇرۇپپىچىزىمنــى ئىچكــى جەھەتتــە بىردەكلەشــكەن، 
ســىرتقا نىســبەتەن چېگرىســى ئېنىــق، ھەتتــا ئورتــاق 
قانچــە  بىــر  كەلگــەن  بىرلىككــە  ئۈچــۈن  مەقســىتى 
گۇرۇپپىالرنىــڭ يىغىندىســى دەپ قاراشــقىمۇ بولىــدۇ12. 
گۇرۇپپىالرنىــڭ  ئانالىزلىرىــدا  ئ ــۆز  لەمكىــن  بەزىلــەر 
ئ ۆزگەرمەيدىغانلىقىنــى  ئىزچىــل  ماھىيىتىنىــڭ 
تەشــەببۇس قىلغانلىقــى ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ قاراشــلىرىنى 
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قارىشــى  دەپ  ســەۋىيەدە  »ئىپتىدائىــي«  تېخىچــە 
قارىشــى لەمكىننىڭ  خىــل  بــۇ  ئۇنىــڭ  مۇمكىــن13. 
ھەرقانــداق ئوخشــاش بولمىغــان مىللەتلەرنــى قوبــۇل 
ئەســىردىكى  ئىدىيەســىنى »ئوتتۇرا  قىلىدىغــان 
قايمۇقــۇش  نېگىزلىــك  ياكــى  تەســۋىر«  ئورگانىــك 
لېبىرالىزىمچىالرنــى  ئامېرىكىلىــق  دەيدىغــان 
ئىنچىكــە  ئەمەلىيەتتــە  قويــدى14.  گاڭگىرىتىــپ 
كۆزەتكىنىمىــزدە ئۇنىــڭ دۇنيــا قارىشــىنىڭ باشــتىن 

كۆرەلەيمىــز. بولغانلىقىنــى  بىــردەك  ئاخىــرى 
لەمكىننىــڭ دۇنيا قارىشــىنىڭ مەنبەســى زادى نېمە؟ 
لەمكىننىــڭ دېيىشــىچە، ئــۇ كىچىــك ۋاقتىــدا ئاڭلىغان 
خىرىســتىئانالرنى  نېرونىڭ پۈتــۈن  ئىمپېراتــورى  رىــم 
بىــر  ھېكايىســىنىڭ،  ئۇرۇنغــان  يوقىتىشــقا 
ئىنســانىيەت مەدەنىيــەت توپىنىــڭ زىيانكەشــلىكىگە 
ئۇچرىشــىنىڭ بايانــى ئىكەنلىكىدىــن چۆچۈگــەن. ئــۇ 
ئەســىرلەردىن بۇيانقــى مىللەتلەرنىــڭ - فىرانســىيەنىڭ 
دىنــى  كاتولىــك  ياپونىيىدىكــى  خۇگېنوتلىــرى، 
دۇچــار  مۇســۇلمانالر  ئىســپانىيەدىكى  مۇرىتلىــرى، 
بولغــان ئېغىــر زۇلــۇم، مۇشــەققەتلەرنى تەتقىــق قىلىــپ، 
ئېتنىــك ۋەيرانچىلىقنىــڭ دۇنيــاۋى ۋە ئــۇزۇن تارىخقــا 
چىققــان.  يەكۈنلــەپ  ئىكەنلىكىنــى  مەســىلە  ئىگــە 
يەھۇدىيالرغــا زىيانكەشــلىك قىلىــش بــۇ ئېچىنىشــلىق 
ئۇالرنىــڭ  ئــۇ  بولــۇپ،  قىســمى  بىــر  ھېكايىنىــڭ 
1906-يىلــى  بىلەتتــى.  ئوبــدان  ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنــى 
ئۇنىــڭ يۇرتــى بىيالىســتوك ئەتراپىدىكــى رايونالردىكــى 
يەھۇدىيــالر قەتلىئــام )pogrom(غا دۇچــار بولغان ئىدى. 
كىشــىلىك  ياكــى  شەخســىي  نېمىشــقا  لەمكىــن 
ھوقۇققــا زىــت ھالــدا گۇرۇپپــا ھوقۇقىنــى قوغداشــنى 
كــۆپ  ياۋروپــادەك  شــەرقىي  ئــۇ  قىلىــدۇ؟  تەشــەببۇس 
مىللەتلىــك دۆلەتتــە چــوڭ بولغاچقــا، ئۇنىــڭ مەدەنىيەت 
دەرىجىــدە  ســىغمايدىغان  ئەقىلگــە  چۈشەنچىســى 
ئاالھىــدە ئىدى. ئۇ 19-ئەســىردىكى پولشــالىق رومانتىك 
نىــڭ   )Herder( خېردېــر  ئوخشــاش،  مىللەتچىلەرگــە 
ئىندىۋىدۇئاللىــق پىرىنســىپىدا چىڭ تۇرغــان ۋە ماززىنى 
»مىللەتلــەر  مىللەتنىــڭ  بىــر  ھــەر  نىــڭ   )Mazzini(
سىمفونىيىســى« دىكــى ئۆزگىچــە رولىغــا ئىشــىنىدىغان 
كــۆپ مىللــەت ئىناقلىقىنى ئورتــاق ھالــدا قوللىــدى:15

»خەلقئارالىــق ئىرقىي قىرغىنچىلىق جەمئىيىتى« 
)Genocide Convention( نىــڭ پەلســەپىۋى ئاساســى بولســا 
ئىنســانالر ئالىمىنىــڭ فورمىالســىدىن ئىبارەتتــۇر. بــۇ 
مىللەتتىــن  ۋە  دىــن  ئىــرق،   ،)nation( ئۇلــۇس  ئالــەم 
ــان.  ــن تەركىــب تاپق ــۆت ئاساســىي گۇرۇپپىدى ــارەت ت ئىب
ئوتتۇرىســىدىكى  ئىنســانالرنىڭ  گۇرۇپپــا  تــۆت  بــۇ 
مېھىر-مۇھەببــەت تەرىپىدىــن قوغدىلىــپ قالماســتىن، 
خــوراپ  بايلىقىنىــڭ  مەنىــۋى  ئىنســانىيەتنىڭ  يەنــە 

كېتىشــىنىڭمۇ ئالدىنــى ئالىــدۇ.16
بىــر گۇرۇپپىنىــڭ يوقىلىــپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى 
ئېلىشــنىڭ ئەســلى ئاساســى بولســا بىــر مىللــەت ياكــى 
ئىكەنلىكىنــى  قىممــەت  ئىــچ  بولۇشــنىڭ  مىللــەت 
تەكىتلەيدىغــان كوللېكتىپچىلىــق ئېڭىــدۇر. بــۇ باشــقا 
سىياســىي پارتىيــە ياكــى توپالرغــا ئوخشــىمايدۇ، چۈنكــى 
شــەخس  قىلىــدۇ،  بەرپــا  مەدەنىيــەت  توپــالر  مىللىــي 
ھاياتىنــى مەنــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ۋە ئىنســانالرنىڭ 
تەشــكىل  بىرلىكنــى  تــۈپ  مەدەنىيەتلىشىشــىدىكى 

قىلىدۇ. 
ــدا  ــي دىننــى ئېتىقادى ئېنىقكــى، لەمكىننىڭ يەھۇدى
تەســىر  تەپەككۇرىغــا  ئۇنىــڭ  تەربىيىلىنىشــى 
دەرىجىــدە؟  قايســى  زادى  ئەممــا  ئىــدى.  كۆرســەتكەن 
ئۇنىــڭ  جۈملىلىــرى  يىددىــش  ئۇچرايدىغــان  كــۆپ 
شــەكىللەندۈردىمۇ؟  چۈشەنچىســىنى  جەمئىيــەت 
ئەسلىمىســى  ۋە  ئىســمى  »ئۇنىــڭ  لەمكىننىــڭ 
توغرىســىدىكى  دۈشــمەن  ئۆچۈرۈلســۇن« دېگەندەك 
ئىشلىتىشــى  ئىبارىلەرنــى  تۇراقلىــق  دېيىلىدىغــان 
 )Amalek(ئەمالىقەلەرنــى »مــەن  ئىنجىلدىكــى 
ئەسلەشــنى پۈتۈنلــەي يــوق قىلىۋېتىمــەن« )مىســىردىن 
دىــن  قــاراڭ(  كــە   19  :25 تــەۋرات  14؛   :17 چىقىــش 
قەدىمكــى  بولســا  ئەمالىقىلــەر  ئالغىنىمــۇ؟  ئ ۆرنــەك 
يەھۇدىيالرنىــڭ تۇغمــا دۈشــمىنى. يەھۇدىيالرنىڭ پاســخا 
بايرىمــى ۋە پۇرىــم بايرىمــى ئايرىم-ئايرىــم ھالــدا قۇللــۇق 
قۇتۇلغانلىقىنــى  قىرغىنچىلىقتىــن  ئىرقىــي  ۋە 
پادىشــاھى  پــارس  ۋاقىتــالردا  كېيىنكــى  خاتىرىلەيــدۇ. 
ــى يوقىتىــش  ــڭ ئىزباســارى ئۇن ــى ئەمالىقنى ــان يەن ھام
ئۈچــۈن نۇرغۇنلىغــان توســالغۇالرغا ئۇچرايــدۇ. بىــز بــۇ 
ھېكايىلەرنىــڭ لەمكىنغــا قانــداق تەســىر قىلغانلىقــى 
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ــڭ  ــا ئۇنى ــز، ئەمم ــەرەزال يۈرگۈزەلەيمى ــەت پ ــدە پەق ھەققى
ــۇ ئارقــا كۆرۈنۈشــلەرنى  دۇنيــا قارىشــىنى چۈشىنىشــتە ب
بولمايدىغانلىقــى  قىلىشــقا  ســاقىت  نەزەردىــن 
يەھۇدىيالرنىــڭ  مابەينىــدە  يىلــالر  مىــڭ  ئېنىــق. 
گۈللەنگــەن  ئاساســى،  ئەنئەنىســىنىڭ  مەۋجۇتلۇقــى، 
مەدەنىيەتلىرى يەھۇدىيالرنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى 
گەۋدىســى  ئورتــاق  پولشــا-لىتۋا  ســابىق  ياشــىغان 
ۋە  ئــۇالر  ئوخشاشــال،  كەلگــەن،  بارلىققــا  زېمىنىــدا 
ئۇالرنىــڭ ئەســلىمىلىرى يەنــە شــۇ زېمىنــدا پۈتۈنلــەي 
يوقىلىــپ كېتىشــىمۇ مۇمكىــن - بــۇالر لەمكىننىــڭ 
دۇنيــا قارىشــىنى تىكلەشــكە ئاســاس بولغــان مەدەنىيــەت 

ھېســابلىنىدۇ. مۇھىتــى 
قىزىقارلىــق يېــرى، لەمكىــن ئەزەلدىــن زىئونىســت 
بولغان ئەمەس. ئۇ باندىستالرنىڭ)Bundist( مەدەنىيەت 
ئاپتونومىيــە چۈشەنچىســىگە قىزىقىپ قالغــان، چۈنكى 
باندىســتالرغا  بولغــان  كۈچلــۈك  ئاالھىــدە  پولشــادا 
ئوخشــاش، ئــۇ بــەزى يەرلەردىكــى ئــاز ســانلىق مىللەتلەرگە 
دۆلەتلىرىگــە  مەدەنىيــەت  يەككــە  قىلىدىغــان  زۇلــۇم 
ئەمــەس، بەلكــى ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنــى قوغدايدىغــان 
ئــۇ  ئەگــەر  ئىشــەنگەن.  دۆلەتلەرگــە  مىللەتلىــك  كــۆپ 
توغرىســىدىكى  خاســلىقى  مەدەنىيــەت  خېردېرنىــڭ 
رومانتىــك چۈشەنچىســىگە قىزىققــان بولســا، ئۇ يەنــە 
 ))integral nationalism مىللەتچىلىكتىــن  پۈتــۈن 
ئېھتىيــات قىلغــان بوالتتــى. لەمكىــن بەلكىــم يەھۇدىــي 
كارل  ئاۋىستىرىيەلىك-ماركىســىزمچى  بولمىغــان 
رېننېرنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان بولۇشــىمۇ مۇمكىــن، 
ئىلھــام  ئۆزىگــە  ئىدىيىســىنىڭ  ئۇنىــڭ  لەمكىــن 
بولغانلىقىدىــن كارل رېننېرغــا تەســىرلىك مەدھىيــە 
خېتــى يازغــان. باندىســىزىم رېننېرنىــڭ پىكىرلىرىنىــڭ 

ــر مەنبەســى بولغــان ئىــدى.17  مۇھىــم بى
لەمكىن دۇنيانىڭ بىر ئائىلە بولۇشــى كېرەكلىكىنى 
تەشــەببۇس قىالتتــى. ئۇنىــڭ بىــر ۋەتەنپــەرۋەر پولشــالىق 
تەشــەببۇس  مەدەنىيەتنــى  خىــل  ھــەر  ۋە  ئىكەنلىكــى 
يەھۇدىــي  ئۇنىــڭ  ھەرگىزمــۇ  بولۇشــى،  قىلغۇچــى 
ۋاز  يىلتىزىدىــن  مەدەنىيــەت  ياكــى  مىراســلىرىدىن 
ئۇنىــڭ يەھۇدىــي  كېچىدىغانلىقىنــى كۆرســەتمەيتتى. 
تــەڭ بولىدىغــان  دائىــم نۆلگــە  كىملىكــى ھەرگىزمــۇ 

قوشــۇش ئويۇنىغــا ئوخشــاش شــەكىللەنگەن ئەمــەس. ئــۇ 
كــەڭ كۆلەمــدە ئۆلتۈرۈلگــەن پولشــا خىرىســتىئانلىرى، 
رىملىقــالر ۋە باشــقا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغۇچىالرنــى، 
قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي  تەرىپىدىــن  ناتسىســتالر 
ئۇچرىغــان يەھۇدىيــالر بىلــەن ئوخشــاش ھېسســىياتتا 
تىلغــا ئالىــدۇ. ئۇنىــڭ يادرولــۇق ئىدىيەســى »مەنىــۋى 
ئۇقۇمىغــا   )spiritual nationality(»مىللەتداشــلىق
دىنــى  يەھۇدىــي  ئۇنىڭدىــن  بولــۇپ،  باغلىنىشــلىق 
تاپقىلــى  ئىزنالىرىنــى  خېردېرنىــڭ  ۋە  مەنبەلىــرى 
بولىــدۇ. بــۇ بەلكىــم رۇســىيەلىك يەھۇدىــي تارىخچىســى 
 )Autonomism(»ئاپتونومىيــە« دۇبنوۋنىــڭ  ســىمون 
ئىدىيەســى بىلــەن باغلىنىشــلىق بولۇشــىمۇ مۇمكىــن، 
تارىخىــي  ياكــى  »مەنىــۋى  يازىــدۇ:  مۇنــداق  دۇبنــوۋ 
مەدەنىيــەت دۆلىتــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، سىياســىي 
قالغــان،  ئېرىشــىش ھوقۇقىدىــن مەھــرۇم  غەلىبىگــە 
ياكــى  ئىگەللىۋېلىنغــان  بىلــەن  زورلــۇق  زېمىنــى 
باشــقا دۆلەتلــەر مەدەنىيــەت جەھەتتىــن ئۈســتۈنلۈككە 
ئىــش  بىــرال  پەقــەت  دۆلىتــى  يەھــۇدى  ئېرىشــىۋالغان 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك: مىللىــي خاســلىقىنى قوغــداش 
قىلدۇرۇشــقا  تەرەققىــي  ئۆز-ئۆزىنــى  دىئاســپورادا  ۋە 
كاپالەتلىــك قىلىــش«18 لەمكىــن پولشــادىن ئۇچقــان 
بىلــەن  تارىخچــى  ئۇلــۇغ  بــۇ  ســەپىرىدە  ئايروپىــالن 
كۆرۈشــكەن. ئەپسۇســكى، ئۇ لەمكىندەك ناتسىســتالردىن 

ئىــدى. قۇتۇاللمىغــان  قېچىــپ 
ئۇقۇمىــدا  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  لەمكىننىــڭ 
ئىــدى؟  مۇھىــم  شــۇنچە  ئۈچــۈن  نېمــە  مەدەنىيــەت 
فرازېــر  جامېــس  ســىر  لەمكىــن  كېيىــن،  ئۇرۇشــتىن 
ئىنسانشۇناســلىق  مالىنوۋىســكىنىڭ  برونېســالۋ  ۋە 
ئىدىيەلىرىنى خۇالسىلىگەن ئاساستا ئۆز پىكىرلىرىنى 
ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئــۇ مالىنوۋىســكىنىڭ ئىدىيىســىگە 
لەمكىننىــڭ  مالىنوۋىســكى  ئىــدى.  يېقىــن  ئاالھىــدە 
فۇنكىســىيەچىلىك  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  خىزمەتدىشــى 
 functionalist(نەزەرىيەســى ئىنسانشۇناســلىق 
ئىنقىــالۋى  ئاالھىــدە  ئەنگلىيــەدە   )anthropology
تەســىرگە كۈچكە ئىگە ئىدى، ئەمەلىيەتتە ئۇ ئېرنىســت 
ــا  گېلنېرنىــڭ »مىللەتچىلىككــە خىزمــەت قىلىــش« ت
پوپۇلىســت  ياۋروپادىكــى  »شــەرقىي  قىلغــان  كەشــىپ 
نــى   »)populist ethnography(ئېتنوگرافىيىســى
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 .19 ئىــدى  قىلغــان  ئىگــە  كۈچكــە  ھاياتــى  قايتىدىــن 
مالىنوۋىســكىنىڭ مەدەنىيەت نەزەرىيىســى لەمكىننىڭ 
ئىپتىدائىــي  ئــەڭ  مىللەتلىرىنىــڭ  ياۋروپــا  شــەرقىي 
تىلىــدا  پــەن  ئىجتىمائىــي  زامانىــۋى  تۇيغۇلىرىنــى 

بولغــان. تۈرتكــە  قويۇشــىغا  ئوتتۇرىغــا 
ــەت  ــر ۋە مالىنوۋىســكىغا ئوخشــاش مەدەنىي ــۇ فرازې ئ
بۇرۇنقــى  مەدەنىيەتتىــن  ھاياتلىقنىــڭ  بولســا 
دېگــەن  كەلگــەن  ئېھتىياجىدىــن  بىئولوگىيەلىــك 
ــى »كەلتــۈرۈپ  ــۇ بۇن تەشەببۇســنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئ
» مەدەنىيــەت  ياكــى  ئېھتىيــاج«  چىقارغۇچــى 
ئىنســانالرنىڭ  ئــۇ  ئەممــا  ئاتىغــان،  دەپ  زۆرۈرىيىتــى« 
ــۈپ ئېھتىيــاج«( غــا  ــى »ت جىســمانىي ســاغالملىقى )يەن
ئوخشــاش خاراكتېرگــە ئىگــە. مەدەنىيــەت جەمئىيەتنــى 
ئــەڭ  شەخســنىڭ  قالمــاي  گەۋدىلەشــتۈرۈپال  بىــر 
ئــۇ  چۈنكــى  قاندۇرىــدۇ،  ئېھتىياجلىرىنــى  ئاساســىي 
كــۆپ خىــل ئۆز-ئــارا مۇناســىۋەتلىك بولغــان ئــورگان، 
سىســتېمىلىق  قاتارلىقالرنــى  ئېتىقــاد  ۋە  پائالىيــەت 
ھالــدا تەشــكىل قىلىــدۇ. مەدەنىيــەت جەمئىيەتنىــڭ 
ئىچكــى تەڭپۇڭلــۇق ۋە مۇقىملىقىنــى كاپالەتكــە ئىگــە 
يــەردە  »بــۇ  يازغــان:  دەپ  مۇنــداق  لەمكىــن  قىلىــدۇ. 
دېيىلگــەن ئېھتىياجــالر« ئۇالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقى ئۈچۈن 
ــا ئوخشاشــال  خــۇددى فىزىئولوگىيىلىــك ئېھتىياجالرغ
زۆرۈردۇر«.ئــۇ بــۇ نۇقتىنــى مۇنــداق شــەرھىلىگەن ئىــدى:
قائىدە-يوســۇنالردا،  ئىجتىمائىــي  ئېھتىياجــالر  بــۇ 

ــدا،  ــەن ئېيتقان ياكــى ئىنسانشۇناســلىق ئاتالغۇســى بىل
مىللىــي مەدەنىيــەت روھىــدا ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. 
ئەگــەر بىــر توپنىــڭ مەدەنىيىتــى زور دەرىجىــدە ۋەيــران 
قىلىنســا، بــۇ گۇرۇپپىنىــڭ ئــۆزى پارچىلىنىــپ كېتىــدۇ 
ســىڭىپ  مەدەنىيەتلەرگــە  باشــقا  ئەزالىــرى  ئۇنىــڭ  ۋە 
كېتىــدۇ، بــۇ بىــر ئېچىنىشــلىق ۋە ئازابلىــق جەريــان 
بولــۇپ، شەخســنى چۇۋۇۋېتىــدۇ، ھەتتاكــى جىســمانى 

جەھەتتىنمــۇ ھــاالك قىلىۋېتىشــى مۇمكىــن .20
ــەت ســىمۋوللىرىنىڭ  ــدە، لەمكىــن »مەدەنىي نەتىجى
دەپ  قىرغىنچىلىــق«  ئىرقىــي  قىلىنىشــىنى  ۋەيــران 
خۇالســە چىقارغــان. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ فۇنكسىيەســىنى 
يوقىتىــش »ئورتــاق مەدەنىيــەت ســەۋەبىدىن مەۋجــۇت 
بولغــان ئىجتىمائىــي توپنىــڭ مەۋجۇتلۇقىغــا تەھدىــت 
ســالىدۇ«. مانا بۇ ســاپ مالىنوۋىســكىچە ئىدىيە ئىدى.21

ئۆزىگــە  كىملىكىنــى  كىشــىلەرنىڭ  مەدەنىيــەت 
دۆلەتلــەر  لەمكىــن  بولغاچقــا،  مۇجەسســەملىگەن 
ئىتتىپاقىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر شەرتنامىسىنىڭ 
مىللەتلەرنــى  ســانلىق  ئــاز  ئىــدى.  قوللىغۇچىســى 
بولمايــدۇ  قىلىشــقا  ئاسسىمىلياتســىيە  مەجبۇرىــي 
لەمكىــن  كۆرگىنىمىــزدەك،  تۆۋەنــدە  قارايتتــى.  دەپ 
ۋە  مۇســتەملىكىچىلىك  مەسىلىســىنى  مەدەنىيــەت 
ــار دەپ  ــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى ب جاھانگىرلىــك بىل

ئىــدى. قىلغــان  نۇقتــا  مەركەزلىــك 

بويسۇندۇرۇش، بېسىۋېلىش ۋە مەدەنىيەتنى ئۆزگەرتىش

ــى بولســا ياۋروپانىــڭ  ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئۇقۇم
ۋە  جاھانگىرلىــك  نۇقتىدىــن  سىياســىي  ۋە  قانــۇن 
پۇقراالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇشالر ھەققىدىكى 
ئۇزۇندىــن بۇيانقــى ئەنئەنىــۋى تەنقىدىنىــڭ خۇالسىســى 
ئىــدى. لەمكىــن دۇنيــا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق تارىخــى 
ئۈچــۈن يازغــان مىســالالرنىڭ ھەممىســىنىڭ ئىمپېرىيە 
ــا قارشــى  ــۈز بەرگەنلىكىنــى ياكــى پۇقراالرغ مۇھىتىــدا ي
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئــۇرۇش  بېرىلغــان  ئېلىــپ 
نۇرغــۇن  ئۇنىــڭ  ســۈرگەن.  ئىلگىــرى  بولغانلىقىنــى 
تەتقىقاتــى قۇرۇقلۇقتىكــى چوڭ ئىمپېرىيەلەر ئۈســتىدە 

ئېلىــپ بېرىلغــان، يەنى: رىم ئىمپېرىيىســى، موڭغۇلالر، 
ئوســمانىيالر ئىمپېرىيەســى، چارلېماگنــى ۋە گېرمانىيە 
شــەرققە  باشــالپ  ئەســىردىن  ئوتتــۇرا  خەلقىنىــڭ 
كېڭىيىشــى قاتارلىقــالر22. تۆۋەنــدە ئۇنىــڭ 1948-يىلــى 
ژۇرنىلىــدا  كۆزەتكۈچىســى  ئىلىم-پــەن  خىرىســتىئان 
ئېــالن قىلىنغــان ماقالىســىدىكى بايانغــا قــاراپ باقايلى:

ۋەيــران  ۋالدېنســنىڭ  ۋە  ئالبىگېنســىس  كارتاجــا، 
قىلىنىشــى، ئەھلــى ســەلىب يۈرۈشــلىرى، تيۇتونىــك 
ئوســمانىيالر  يۈرۈشــلىرى،  چەۋەندازلىرىنىــڭ 
خىرىســتىيانالرنىڭ  دەۋرىدىكــى  ئىمپېرىيىســى 
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ــرو قىرغىنچىلىقــى،  يوقىتىلىشــى، ئافرىقىدىكــى ھېرې
1933-يىلــى  قىلىنىشــى،  قىرغىــن  ئەرمەنلەرنىــڭ 
ئىراقتىكى خىرىســتىيان ئاسسۇرىيانلىرى، مارونالرنىڭ 
رۇمىنىيەدىكــى  ۋە  روســىيە  چــار  يوقىتىلىشــى، 
ھەممىســى  بۇالرنىــڭ   - پاجىئەســى  يەھۇدىيالرنىــڭ 
كىالسســىك ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دېلولىرىــدۇر .23
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئەزەلدىن بويســۇندۇرۇلغان ۋە 
بېســىۋېلىنغان زېمىــن ئىچىدە يــۈز بەرگەنلىكى ئۈچۈن، 
لەمكىــن تەبىئىيــال بــۇ ســوئالغا قانــۇن نۇقتىســىدىن 

بەكــرەك قىزىققــان.
قانۇنشۇناســلىقنىڭ  قىرغىنچىلىــق   ئىرقــى 
تارىخشــۇناس  بولــۇپ،  بــار  شەجەرىســى  ئــۇزۇن 
ياۋروپــا  قارىغانــدا،  ســۆزىگە  فىتزماۋرىســنىڭ  ئاندرېــۋ 
ــرى  ئىالھىيەتشۇناســلىرى، پەيالســوپلىرى ۋە ئادۋوكاتلى
قىتئەســىنى  ئامېرىــكا  ئىســپانىيەنىڭ  16-ئەســىردە 
ئىشــغالىيىتى  چەتئــەل  بۇيانقــى  بويســۇندۇرغىنىدىن 
بولۇپمــۇ  مۇنازىرىلەشــكەن.  توغرىســىدا  ئەخالقــى 
ئىســپانىيەلىك زىيالىيالردىــن بارتولومــوۋ الس كاســاس 
ۋە فىرانسىســكو دې ۋىتورىيــا - يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ 
قىلغان قانۇننــى  ئاســاس  ھەق-ھوقۇقلىرىنــى 
ســامۇۋېل،  گروتىئــوس،  خۇگــو،  قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 
پۇفېنــدورف، ئەمىرىــك دى ۋاتتېــل، ھەمــدە كىرىســتىيان 
قىلغــان.  ۋارىســلىق  بۇنىڭغــا  قاتارلىقــالر  ۋولــف 
ئىنسانشۇناســالرمۇ  20-ئەســىرلەردىكى  19-ۋە 
»يەرلىــك  كېڭەيمىچىلەرنىــڭ  ۋە  مۇســتەملىكىچىلەر 
خەلــق« قــە قىلغــان ناچــار قىلمىشــلىرىغا قارشــى تۇرۇپ 

24 كەلگــەن.
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ ھوقۇقىنــى  20-ئەســىردىكى 
قوغداشــنى تەشــەببۇس قىلىدىغــان قانۇنشۇناســالردىن 
چارلىــز ســولومون ۋە گاســتون جېئېــزالر ۋىتورىيەنــى 
كــۆز  ئۆزلىرىنىــڭ  قىلىــپ،  تەتقىــق  ئەســتايىدىل 
ھــەم  لەمكىنمــۇ  قويغــان.  ئوتتۇرىغــا  قاراشــلىرىنى 
شــۇنداق قىلغــان، بەلكىــم 1920-يىلــالردا ئــۇ جېئېزنــى 
ئۇنىــڭ  كاســاس  الس  ئەممــا  مۇمكىــن.  تونۇشــىمۇ 
قەلبىدىكــى قەھرىمانــى ئىدى: ئۇنىڭ ئىســمى ئەســىرلەر 
مىقياســىدا  دۇنيــا  ئۈچــۈن  ئىنســانالر  پۈتــۈن  بويــى 
جاســارەتلىك  ۋە  قىالرلىــق  قايىــل  ئــەڭ  تونۇلغــان 

ئەھلــى ســەلىبلەرنىڭ بىــرى ســۈپىتىدە خاتىرىلەنگــەن. 
تارىخــى«  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى  »دۇنيــا  لەمكىــن 
مۇستەملىكىســىدە  ئىســپانىيە  كىتابىنىــڭ  ناملىــق 
كاساســنىڭ  الس  بابىــدا  دېگــەن  قىرغىنچىلىــق 
ئېنىــق  ياقتۇرىدىغانلىقىنــى  ئاالھىــدە  قاراشــلىرىنى 
ئىپادىلىگەن. ئۇ ناتىسىستالر ئىمېرىيەسى ھەققىدىكى 
ئــوق  رايونىدىكــى  ياۋروپــا  ئاســتىدىكى  »ئىشــغالىيەت 
مەركىــزى دۆلەتلــەر ھاكىمىيىتــى« دېگــەن كىتابىنىــڭ 
تەنقىــد  ھۆكۈمرانلىقىنــى  ئۇالرنىــڭ  دەل  ئىســمىنى 
قىلىــش ئۈچــۈن قويغــان. قىرغىنچىلىــق لەمكىنگــە 
ئىشــغال  بويســۇندۇرۇش،  چەتئەلنــى  نىســبەتەن، 
قىلىــش ۋە دائىــم ئــۇرۇش قىلىشــنىڭ ئاالھىــدە شــەكلى 
ۋە  ئىمپېرىيالىســتىك  قىرغىنچلىــق  بــۇ  ئىــدى. 
مۇســتەملىكىچىلىك خاراكتېرىگە ئىگــە ئىدى. ئىرقىي 
قىرغىنچىلىــق نوپــۇس تەڭپۇڭلۇقىنــى ئىشــغالچىغا 
پايدىلىــق يۆنىلىشــكە مــاس بــۇزۇپ تاشالشــنى مەقســەت 
ھەققىدە»گەرچــە  ناتىسىســتالر  لەمكىــن  قىلىــدۇ. 
ــي  ــان بولســىمۇ، ئىرقى ــۇپ بولغ ــۆزى مەغل ئۇرۇشــنىڭ ئ
كەلتۈرۈشــنى  قولغــا  تىنچلىقنــى  قىرغىنچىلىــق 
ــان يېڭــى ئىشــغالىيەت تېخنىكىســى«  مەقســەت قىلغ
ئۇقۇمىنىــڭ  قىرغىنچىلىــق  ئ ىرقىــي  يازغــان.26  دەپ 
بــەش  ئاســاس قىلغــان  قانۇنىنــى  تەبىئــەت  يىلتىــزى 
قىلىــش  تەنقىــت  جاھانگىرلىكنــى  يىللىــق  يــۈز 
لەمكىننىــڭ  پەقــەت  بەلكــى  ئەمــەس،  ئەنئەنىســىدە 
ئەرمەنلــەر قىرغىنچىلىقــى ياكــى يەھۇدى خولوكوســتىغا 
ــڭ  ــان شــۈبھىلەرنى، ئۇنى قارشــى ئىنكاســىدىدۇر دەيدىغ

قىلىــدۇ:  رەت  ئوچــۇق  ســۆزلىرى  تۆۋەندىكــى 
تارىخــى  قىرغىنچىلىــق  ئ ىرقىــي 
نۇرغــۇن  ئويغىنىشــىنىڭ  ئىنســانپەرۋەرلىكنىڭ 
تەدرىجــى  بــۇالر  بولــۇپ،  ئىچىگــە  ئــۆز  مىســاللىرىنى 
ئايلىنىــش  فورمۇاللىرىغــا  قانــۇن  خەلقئــارا  ھالــدا 
تاپقــان. دۇنيــا ۋىجدانىنىــڭ  ئــۆز ئىپادىســىنى  بىلــەن 
ئويغىنىشــى دۇنيــا جامائىتىنىــڭ يوقىلىــپ كېتىشــكە 
گۇرۇپپىســىنى  ئىنســانالر  مەلــۇم  دۇچكەلگــەن 
تۇتىشــىدۇ.  ۋاقىتلىرىغــا  بىرلىشــەلىگەن  قوغداشــتا 
بارتولومــې الس كاســاس، ۋىتورىيــە ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك 
ھەرىكەتلىــرى قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى، بىرلەشــكەن 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر 
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بولســا خەلقئارالىــق جىنايەتتــۇر دەپ ئېــالن قىلىشــىغا 
دەپ  ئامىلــالر  قاتــار  بىــر  بولغــان  تۈرتكــە  بىۋاســىتە 

27 قارىلىــدۇ.
لەمكىن الس كاساسقا ئوخشاش مۇستەملىكىچىلىك 
ياكــى ئىمپېرىيىگــە قارشــى تۇرمىدى. ئۇ 20-ئەســىرنىڭ 
ئالدىنقــى يېرىمىــدا ياشــىغان ج.ئا.خوبســونغا ئوخشــاش 
دۆلەتلەر ئىتتىپاقىغا ھوقۇق بېرىش سىستېمىسىنىڭ 
قوللىغۇچىلىرى بولغــان لىبېرالالرنىڭ ۋەكىللىرىدىن 
مەنپەئەتىگــە  نىــڭ  »مەدەنىيــەت«  ئىمپېرىيــە  ئىــدى. 
خىزمــەت قىلســا بەلكىــم ئىنســانپەرۋەرلىك ئ اساســىغا 
ئېرىشىشــى مۇمكىــن. ئەممــا، ئىمپېرىيــە گەرچــە بەزىــدە 
قارىشــىدىكى  لەمكىننىــڭ  بولســىمۇ،  رەھىمســىز 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا قارشــى تۇرۇشــنىڭ مەركىــزى 
قانۇننىــڭ  خەلقئــارا  بولغــان  قورالــى  مەدەنىيــەت 

ــدۇ. تارقىلىشــىغىمۇ ســەۋەب بولى
يەردىمــۇ  بــۇ  قاراشــلىرى  مالىنوۋىســكىنىڭ 
لىبېــرال  ئــۇ  چۈنكــى  تېگىشــلىك،  پايدىلىنىشــقا 
ئىمپېرىيــە ھۆكۈمرانلىقىنــى ئاقاليدىغــان مەدەنىيــەت 
ئۆزگىرىشــى نەزەرىيىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى، ئۇنىــڭ 
قىلىنغــان  ئىــدارە  بىلــەن  ئىنســانىيلىق  قارىشــىچە 
ئىمپېرىيەلــەر »سىڭىشــىش« ئارقىلىــق ئىنســانالرنىڭ 
ئالغــا ئىلگىرىلىشــىگە تۆھپــە قوشــتى. سىڭىشــىش 
ــۇپ، ئالغــا  ــاراۋەر بول ــارا ئالماشتۇرۇشــقا ب ــەر ئ مەدەنىيەتل
ئــۇ  كەتكــەن.  بىرىكىــپ  نەزەرىيىســىگە  ئىلگىرىلــەش 

ئالىــدۇ: ئىچىگــە  تۆۋەندىكىلەرنــى 
ۋە  ئۈزلۈكســىز  مۇھىتقــا  يېڭــى  مەدەنىيەتنىــڭ 
بــەزى  نەتىجىســىدە  ماسلىشىشــى  قــەدەم   - قەدەممــۇ 
تەدرىجىــي ئۆزگىرىشــلەر يــۈز بېرىــدۇ. يېڭىچــە ئەھۋالــالر 
ئىجادىــي  ئىچىدىكــى  مەدەنىيــەت  ئۆزگىرىــش،  مــاددى 
بــۇ  چىقىــدۇ.  كېلىــپ  تەســىرلەردىن  تاشــقى  ۋە  كــۈچ 
ئامىلــالر بولمىســا مەدەنىيــەت ئىلگىرىلىمــەي تۇراقلىــق 
ھالەتتــە قېلىــپ قالىــدۇ. ئەگــەر بــۇالر بولســا، ھالبۇكــى 
ماسلىشىشــىغا  ئەندىزىســىنىڭ  مەدەنىيــەت  پۈتكــۈل 
ئۇيغۇنلىشالمىســا، ئوخشاشــال مەدەنىيەتتــە ئۆزگىرىــش 
قەتئىينــەزەر،  بولۇشــىدىن  قانــداق  قىاللمايــدۇ.  پەيــدا 
ئۇچرىغانــدا  تەســىرگە  تاشــقى  كۈچلــۈك  مەدەنىيــەت 
پۈتۈنلــەي پارچىلىنىشــى مۇمكىــن. مەدەنىيەتلەرنىــڭ 

يۇقىرىقــى  تېپىشــىنى  زاۋال  ياكــى  ۋە  كۆتۈرۈشــى  قــەد 
28. بولىــدۇ  ئاساســىدا چۈشىنىشــكە  بايانــالر 

مەدەنىيــەت  ئەگىشــىپ،  مالىنوۋىســكىغا  لەمكىــن 
ئۆزگىرىشــىنى تاشــقى تەســىر كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ دەپ 
قارىغــان، چۈنكــى ئاجىز جەمئىيەتلەر تېخىمۇ ئۈنۈملۈك 
بولغــان تــۈزۈم، سىســتېمىالرنى قوبــۇل قىلىــدۇ ياكــى 
ئــۇالر تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنىــدۇ، چۈنكــى بــۇالر ئاجىــز 
جەمئىيەتلەرنىــڭ ئاساســىي ئېھتىياجلىرىنــى تېخىمــۇ 
ــدۇ. مالىنوۋىســكى 29 بىــر ئىمپېرىيەنــى  ياخشــى قاندۇرى
 indirect( ھۆكۈمرانلىــق«  »ۋاســىتىلىك  بولســا 
ئىلگىــرى ســۈرىدىغان  rule(ئارقىلىــق سىڭىشىشــنى 
يەرلىكلەرنىــڭ  بــۇ  چۈنكــى  قارىغــان،  دەپ  ھۆكۈمــەت 
ــن ئاكتىــپ  ــى ئۆزلۈكىدى ــڭ تۈزۈم-قائىدىلىرىن ياۋروپانى
قوبــۇل قىلىشــىغا شــارائىت ھازىرلىغــان.30 سىڭىشــىش 
ئىمپېرىيــە  ياۋروپانىــڭ كۈچلــۈك  بولســا   )diffusion(
ئــارا  مەدەنىيەتلــەر  ئاقاليدىغــان  ھۆكۈمرانلىقىنــى 

ئۆگىنىــش جەريانــى نەزەرىيىســى بولــۇپ قالغــان.
لەمكىــن بــۇ قارىشــى بىلــەن يېڭــى ئوتتــۇرا ياۋروپــا 
دۆلەتلىرىنىــڭ ئــۇرۇش جەريانىــدا تېررىتورىيەســىدىكى 
بىلــەن  قوللــۇق  قاتتىــق  مىللەتلەرنــى  ســانلىق  ئــاز 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــىغا بولغــان قارشــىلىقىنى 
يازىــدۇ:  مۇنــداق  لەمكىــن  بىردەكلەشــتۈردى؟  قانــداق 
ئۆزلۈكىدىــن  ۋە  ئاستا-ئاســتا  بولســا  »سىڭىشــىش 
ــدا ئاجىــز مەدەنىيەتنىــڭ  ــۇ ئاخىرى ــدۇ، ئەممــا ئ ــۈز بېرى ي
 31 مۇمكىــن.«  چىقىرىشــى  كەلتــۈرۈپ  يوقىلىشــىنى 
يەنــە  ئــۇ  قارىغــان.  دەپ  مەجبۇرالشــتا  بولســا  مەســىلە 
ئىرقىــي  يوقىلىشــىنى  مەدەنىيەتلەرنىــڭ  »ئاجىــز« 
قىرغىنچىلىــق دېمىگــەن، ئەممــا ئــۇ يەنىــال ھــەر قانــداق 
بىــر مەدەنىيەتنىــڭ يوقىلىشــىنى پاجىئــە دەپ قارىغــان:

ۋە  مىللەتلــەر  بىــز  بۇيــان  تارىختىــن  ئېنىقكــى، 
شــاھىت  يۈزلەنگەنلىكىگــە  زاۋاللىققــا  ئىرقالرنىــڭ 
بولــدۇق. بىــز كەلگۈســىدە بــۇ خىــل ھادىســىلەرنى ھــەم 
ئىرقالرنىــڭ  ياكــى  مىللەتلــەر  ئەممــا  ئۇچرىتىمىــز، 
تۈگەتكەندىــن  قۇۋۋىتىنــى  جىســمانىي  ۋە  مەنىــۋى 
كېيىــن يوقىلىــپ كېتىشــى پۈتۈنلــەي ئوخشــىمايدىغان 
يۇقىــرى  تارىخــى  »دۇنيــا  ئۇالرنىــڭ  ئەھۋالــدۇر،  بىــر 
كۈتۈلمىگــەن  ھەرخىــل  تاشــيولىدا«  ســۈرئەتلىك 
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ھادىســىلەر ســەۋەبىدىن ۋە ياكــى ئۆزىنىــڭ خاتالىقلىــرى 
كېتىشــىمۇ  يوقىلىــپ  ســەۋەبىدىن  نۇقســانلىرى  ۋە 
باشــقا ئەھــۋال، ئەممــا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق بولســا 

جىنايەتتــۇر.32
بولغــان  1907-يىلغىچــە  1904-يىلدىــن  لەمكىــن 
ئارىلىقتىكــى گېرمانىيەنىــڭ غەربىــي جەنۇبى ئافرىقــا ۋە 
شــەرقىي ئافرىقىدىكــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق بىلــەن 
ھۆكۈمرانلىقــى  مۇســتەملىكىچىلىك  ئاخىرالشــقان 
ئۇالرنىــڭ  بولغــان.  بىئــارام  بــەكال  ســەۋەبىدىن 
مەدەنىيىتىنىــڭ يوقىتىلىشــى بولســا سىســتېمىلىق 
يوقىلىشــى  مەدەنىيەتنىــڭ  ئــۇ  بېرىلغــان.33  ئېلىــپ 
بىلــەن ئىنســانالرنى ئۆلتۈرۈشــنى ئوخشــاش دەيدىغــان 
قاراشــقا قوشــۇلمىغان، بــۇ ســەۋەپلىك، ئــۇ نۇرېمبېــرگ 
 )mass murder( قەتلىئــام  ئورگانلىرىنــى  تەپتىــش 
ئارىالشــتۇرۇپ  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  بىلــەن 

چاقىرغــان: قويماســلىققا 
جاۋابكارالرنىــڭ پۈتكــۈل مىللەتنــى، ئىــرق ۋە دىنىــي 
گۇرۇھالرنــى يوقىتىــش، مېيىــپ قىلىــش ياكــى ئورنىنــى 
تۆۋەنلىتىشــنى مەقسەت قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان 
بۇ دەلىل-ئىسپاتالرغا قارىغاندا، ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
قــەدەر  ھازىرغــا  ئىشــلىتىلگەن.  توغــرا  ســۆز  دېگــەن 
ئاساســەن  دەلىل-ئىســپاتالرغا  قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا 
 mass( يوقىتىــش  كۆلەملىــك  كــەڭ  ياكــى  قەتلىئــام 
ئەمەســتەك  يېتەرلىــك  ئاتالغۇلىــرى   )extermination
قىلىــدۇ، چۈنكــى ئــۇالر جىنايەتنىــڭ ئىرقىــي ۋە مىللىــي 
بارلىقىنــى ئىپادىلــەپ بېرەلمەيــدۇ. كــەڭ  مۇددىئاســى 
مىللــەت  يوقىتىــش  ياكــى  ئۆلتــۈرۈش  كۆلەملىــك 
ۋەكىللىــك  ئۇچرىغانــالر  زىيانكەشــلىككە  ئىچىدىكــى 
زىيانلىرىنــى  جەھەتتىكــى  مەدەنىيــەت  قىلىدىغــان 

كۆرســەتمەيدۇ. 
ئۇقۇمىنــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى  لەمكىننىــڭ 
ــا دەپ تەنقىــد قىلىدىغانــالر  تولــۇق بولمىغــان ياكــى خات
مەركىــزى  قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  قەتلىئامنــى 
بولــۇپ،  قارىغــان  دەپ  كېــرەك  بولۇشــى  يادروســى 
تولــۇق  قارىشــىنى  كــۆز  يادرولــۇق  لەمكىننىــڭ  ئــۇالر 
چۈشــەنمىگەن. ئەلۋەتتــە، لەمكىننىــڭ نەزەرىيەســىنى 
ئۇنىڭدىكــى مەســىلىلەرنى قارىغۇالرچــە  چۈشىنىشــتە 

يوققــا چىقىرىشــقىمۇ بولمايــدۇ. لەمكىننىڭ دەســلەپكى 
قوشۇلۇشــى  مەدەنىيەتلەرنىــڭ  ئۇنىــڭ  قاراشــلىرىدىن 
ۋە ماسلىشىشــىنى چۈشىنىشــتە قىيىنچىلىققــا دۇچ 
كەلگەنلىكىنــى كــۆرۈش مۇمكىــن. ئۇنىــڭ مەدەنىيــەت 
ــا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  ساھەســىدىكى ئۇقۇملىــرى ي
ياكــى پۈتۈنلــەي ئاسسىمىلياتســىيەگە مەركەزلىشــىپ 
ئاساســەن،  قاراشــقا  بــۇ  بېرىــدۇ.36  تەســىر  قالغانــدەك 
ئوتتۇرىســىدىكى  يەرلىكلــەر  بىلــەن  ياۋروپــا  ئــۇ 
ئەمــەس  دەرىجىــدە ســىممېتىرىك  ئېغىــر  مۇناســىۋەت 
ــى مۇســتەملىكە  ــا، ياۋروپانىــڭ يەرلىكلەرن دەپ قارىغاچق
ئــورگان  يەرلىــك  باســقۇچىدا  دەســلەپكى  قىلىشــنىڭ 
ــۆۋەن چاغــالپ  ۋە سىســتېمىالرنىڭ ئوينىغــان رولىنــى ت
ئافرىقىــدا،  جەنۇبىــي  غەربىــي  مەســىلەن:  قالغــان. 
يەرلىــك  دەســلەپتە  ۋالىســىنىڭ  گېرمانىيــە  ئــۇ 
ئاقســاقالالرغا تايىنىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يېتەلمىگــەن. 
نورمــال  بەلكىــم  تايىنىــش  خىــل  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە، 
ئەھــۋال بولۇشــى مۇمكىــن، چۈنكــى يەرلىــك ســەرخىلالر 
بىلــەن ھەمكارلىشــىش ئىمپېرىيــە ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ 
چىقىمىنــى تۆۋەنلەتكــەن ھەمــدە قواليالشــتۇرغان ئ ىــدى. 
ئىمپېرىيــە خوجايىنلىــرى  ئاســتىدا،  ئەھــۋال  بۇنــداق 
يەرلىــك مەدەنىيەتنــى ياۋروپاالشتۇرۇشــقا ئۇرۇنۇشــتىن 
كــۆرە، ئۇالرنىــڭ ســەرخىللىرى بىلــەن ھەمكارلىشىشــنى 
ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويغــان. ئــۇالر مۇشــۇنداق ۋاســىتىلىك 
ئىجتىمائىــي  باشــقا  بىلــەن  ئۇســۇلى  باشــقۇرۇش 
ئېتنىــك  دائىــم  ۋە  قىلىۋەتكــەن  قۇربــان  ئاكتورالرنــى 
ئارىســىدا  توپــالر  ئارقىلىــق  كۆپتــۈرۈش  پەرقلەرنــى 
جەمئىيــەت  يەرلىــك  چىقىرىــپ  پەرق كەلتــۈرۈپ 

قااليمىقانالشــتۇرغان.37 قۇرۇلمىســىنى 
ماسلىشــىش  ۋە  قېلىــش  ھايــات  لەمكىننىــڭ 
مەدەنىيەتكــە  ئۇنىــڭ  كۆرمەســلىكى،  مەسىلىســىنى 
بولغــان ئاالھىــدە تونۇشــىدىن كەلگــەن. گەرچــە ئــۆزى 
يېقىندىــن  مەدەنىيىتىنــى  دېھقانــالر  ياۋروپــا  شــەرقىي 
)مالىنوۋىســىكىمۇ  بولســىمۇ،  قىلغــان  تەتقىــق 
يەرلىــك كىشــىلەر ئارىســىدا »داال تەتقىقات« چىســىغا 
ئۈســتۈن  مەدەنىيەتنــى  مىللىــي  ئــۇ  ئايالنغــان(، 
)مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ مەدەنىيىتىنــى كــۆزدە تۇتقــان 
بولۇشــى مۇمكىن-تەھرىردىــن( مەدەنىيــەت بىلــەن باراۋەر 
مەســىلىگە  بــۇ  ئۇنىــڭ  قىلىــدۇ.  قويغانــدەك  ئورۇنغــا 
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قانداق قارايدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى:
بىــز يەھۇدىيالرغــا ئوخشــاش گېرمانىيــە تەرىپىدىــن 
ھــاالك قىلىشــقا ئۇچرىغــان كىشــىلەرنىڭ ئىنجىلنــى 
ۋە  ئېينىشــتىيىن  ياكــى  ۋە  خاتىرىلىگەنلىكــى 
ســىپېنوزاالردەك كىشىلەرنى مەيدانغا كەلتۈرگەنلىكىنى 
ــزدا، مەدەنىيىتىمىزنىــڭ  ــن ســاقىت قىلغىنىمى نەزەردى
نەقــەدەر نامراتلىشــىپ كېتىدىغانلىقىنــى كۆرەلەيمىــز. 
بــۇ چاغــدا ئاندىن بىزنىــڭ مەدەنىيەت مىراســلىرىمىزنىڭ 
بارلىــق مىللەتلەرنىــڭ ئورتــاق ئەمگىكىنىــڭ مەھســۇلى 
شــۇنىڭدەك  يېتەلەيمىــز.  تونــۇپ  ئىكەنلىكىنــى 
كۆرســەتكەن  تەســىر  دۇنياغــا  پولشــالىقالردىن  ئەگــەر 
قاتارلىقــالر،  خانىــم  كىيورىــي   ، چوپىــن  كوپېرنىــك، 
گرېتســىيەلىكلەردىن ئەپالتــون ۋە ســوقرات، ئىنگلىــز-

الردىن شېكىسپىر، رۇسالردىن تولستوي ۋە شوستاكوۋىچ، 
جېففېرســون،  ۋە  ئېمېرســون  ئامېرىكىلىقالردىــن 
فرانســىيەلىكلەر رېنــان ۋە رودىنــالر چىقمىغــان بولســا 

دۇنيــا قانــداق بولــۇپ كەتكــەن بوالتتــى؟38
بۇ باياندا مەدەنىيەتنىڭ قىممىتىنىڭ بولسا پۈتكۈل 
ئىنســانىيەت ئۈچــۈن قىممەتلىــك تۆھپــە قوشــقان ھــەر 
قەيــت  ئىكەنلىكــى  باغلىــق  ســەرخىللىرىغا  مىللــەت 
قىلىنغــان. كۇتۇپخانىــالر، ئىبادەتخانىــالر ۋە مەدەنىيــەت 
ۋەيــران  ئورگانالرنىــڭ  ســەرخىل  باشــقا  تارقىتىدىغــان 
قىلىنىشــىنىڭ ئۆزى ئىرقىــي قىرغىنچىلىقتۇر، ھەتتا 
كىشــىلەر توپــى ھايــات قالغــان ۋە بىــر قىســىم ئەبجــەش 
داۋامالشــتۇرۇلغان  مەدەنىيــەت   )popular( ئاممىبــاپ 

تەقدىردىمــۇ، يەنىــال ئىرقــى قىرغىنچىلىــق يــۈز بەرگــەن 
مېكســىكىدا  20-ئەســىردە  لەمكىــن  ھېســابلىنىدۇ. 
قولىــدا  ئىســپانىيەلىكلەرنىڭ  ماياالرنىــڭ  ياشــىغان 
ئۇچرىغــان ۋەيرانچىلىقىدىــن نەچچــە ئەســىر كېيىنكــى 

ــدۇ: ــداق يازى ــى ھەققىــدە مۇن ئەھۋال
قــەدەر  بىــر  مېكســىكىنىڭ  كېيىــن  شــۇنىڭدىن 
ــى  ــڭ ئەھۋال ــار باشقۇرۇشــى ئاســتىدا ئىندىئانالرنى ئىلغ
ياخشــىلىنىۋاتقان بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئەھۋالــى يەنىــال 
ئەســلىگە  مىراســلىرى  مەدەنىيــەت  ھەمــدە  جاپالىــق، 
بۇزغۇنچىلىققــا  دەرىجىــدە  بولمايدىغــان  كەلتۈرگىلــى 
مايــا  بۈگۈنمــۇ  ئىندىئــان  مىليــون  بىــر  ئۇچرىغــان. 
تەلەپپۇزىــدا ســۆزلەيدۇ. ئــۇالر ھازىرمــۇ ئەجداتلىرىــدەك 
مەدەنىيــەت  ئــۇالر  ئەممــا  قىلســىمۇ،  تېرىقچىلىــق 
خــاس  ئۆزىگــە  ۋە  ماھارەتلىــرى  ئاجايىــپ  ئادەتلىــرى، 
بىلىملىرىنــى خېلــى بۇرۇنــال يوقىتىــپ قويغــان ئىــدى.39

مەدەنىيىتىنــى  ئــۆز  ئىندىئانالرنىــڭ  ياۋروپالىقــالر 
باشــقىالر  ماسالشــتۇرغانلىقى، ۋە  باشــقىالرنىڭكىگە 
بىلــەن تويالشــقان تەقدىردىمــۇ »ئىندىئانلىــق« ىنىــڭ 
ســاقلىنىپ قالغانلىقىــدەك قاراشــنى ســاقالپ كەلگــەن. 
ئېنىقكــى، بــۇ قــاراش بۈگــۈن پــۇت تىــرەپ تۇرالمايــدۇ. 
لەمكىــن مەدەنىيــەت ماسلىشىشــى مەيدانغــا كېلىۋاتقان 
چــوڭ  ۋە  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ھالدىمــۇ،  بىــر 
ئېھتىماللىقىنىــڭ  بېرىــش  يــۈز  ۋەيرانچىلىقالرنىــڭ 
يېتەرلىــك  ئىكەنلىكىنــى  مۇمكىــن  زامــان  ھــەر 

قىلىــدۇ. ئويالشــمىغاندەك 

ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى فورمۇلىالشتۇرۇش

لەمكىن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئاندىن 
قىزىقىشــقا  تارىخىغــا  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  دۇنيــا 
باشــلىغان، بۇرۇن ئۇ پولشا ئەركىن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
سېلىشــتۇرما قانــۇن ئوقۇتقۇچىســى، ۋارشــاۋا رايونلــۇق 
بولغــان.  تەپتىشــى  ســوت مەھكىمىســىنىڭ مۇئاۋىــن 
خەلقئــارا  پولشــا  ئــۇ  ئاخىرىــدا،  1920-يىلالرنىــڭ 
قاتناشــقان،  كومىتېتىغــا  ھەمكارلىــق  قانۇنچىلىــق 
س.راپپاپــورت  ئېمىــل  ئەزاســى  ئاساســلىق  ئۇنىــڭ 
ئۇرۇشــىنىڭ  تاجاۋۇزچىلىــق  ئىتتىپاقىغــا  دۆلەتلــەر 

شــەكىللەندۈرىدىغانلىقى  قىلمىــش  جىنايــى 
پېشــقەدەم  بــۇ  لەمكىــن  ســۇنغان.  تەكلىــپ  ھەققىــدە 
تەســىرىگە  تەكلىپىنىــڭ  بــۇ  خىزمەتدىشــىنىڭ 
ــڭ  ــە ئاساســالنغاندا، دۆلەتلەرنى ــۇ تەكلىپك ــان، ب ئۇچرىغ
خەلقئارالىــق  ۋە  بولغــان  خىــالپ  قانۇنلىرىغــا 
تەرتىپكــە تەھدىــت شــەكىللەندۈرىدىغانمەلۇم تۈردىكــى 
جىنايەتلەرنــى، قەيــەردە ســادىر بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، 
ئۇنىۋېرســال ئەدلىيــە پىرىنســىپلىرى ئاساســىدا جازاغــا 
تارتىــش كېــرەك. 1927-يىلــى تۇنجــى قېتىــم ۋارشــاۋادا 
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كەلتــۈرۈش  بىرلىككــە  قانۇننــى  ئ ېچىلغــان خەلقئــارا 
خەلقئــارا يىغىنىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بــۇ جىنايەتلــەر 
بولســا دېڭىــز قاراقچىلىــرى، ســاختا تەڭگــە ياســاش، 
خەلــق ئاممىســىغا خەتــەر يەتكــۈزۈش، ئايالــالر ۋە بالىــالر 
سودىســى، زەھەرلىك چېكىملىك   سودىســى ۋە شەھۋانىي 
قاتارلىقــالر.  ئېلىپ-ســېتىش  بۇيۇملىــرى  نەشــىر 
كېيىنكــى يىلــالردا، تېرورلۇق مەسىلىســىنىڭ خەلقئارا 
ئاممىــۋى تەرتىپكــە خــەۋپ يەتكۈزىدىغانلىقــى مۇنازىــرە 
يىغىنىــدا  مادرىــد  1933-يىلــى  لەمكىــن  قىلىنغــان. 
ــە  ــش ھەيئىتىگ ــۇ ئىشــنى ئويلىشــىش ۋە دوكالت بېرى ب
كىرگۈزۈلگــەن ئىــدى. ئــۇ تېرورلۇقنى ئاالھىــدە جىنايەت 
خەتەرنــى  ئاممىــۋى  بەلكىــم  بولــۇپ،  قارىمىغــان  دەپ 
شــەكىللەندۈرىدىغان تۈرلــۈك جىنايــى قىلمىشــالرغا تەۋە 
دەپ قارىغــان بولۇشــى مۇمكىــن. ئــۇ بــۇ تىزىملىككــە 
ۋەھشــىيلىك، بۇزغۇنچىلىــق ھەرىكەتلىــرى، خەلقئــارا 
كېســەللىكلەرنى  يۇقۇملــۇق  ۋە  ئــۈزۈش  ئاالقىنــى 
ئوتتۇرىغــا  قوشۇشــنى  قىلمىشــلىرىنى  تارقىتىــش 
قانۇنىنىــڭ  خەتــەر«  »ئاممىــۋى  يەنــە  ئــۇ  قويغــان.40 
ھالــدا  نوقــۇل  خەتەرنىــڭ  يەنى بــۇ  ئۆزگەرتىلىشــىنى، 
مەلــۇم بىــر رايوندىكــى ئېنىقالنمىغــان شەخســلەر ياكــى 
مالنىڭ مىقدارىغىال قارىتىلغان تەھدىتال بولماسلىقى، 
ئويلىغــان.  كېڭەيتىلىشــىنى  دائىرىســىنىڭ  ئۇنىــڭ 
ئۇالرنىــڭ  ۋە  دۆلــەت  قانچــە  بىــر  ئــۇ  ئورنىــدا،  ئۇنىــڭ 
ســالىدىغان  تەھدىــت  مەنپەئەتىگــە  ئاھالىلىرىنىــڭ 
»ئومۇمىــي )دۆلــەت ھالقىغــان( خەتەرلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ئېلىشــى كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. كېيىنكــى 
نەچچە ئون يىلدا، ئۇ بۇ دائىرىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق 
قىلغــان،  تەشــەببۇس  كىرگۈزۈشــنى  ئۇقۇمىنىمــۇ 
تەركىبلىرىنىــڭ  قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  يەنــى 
شــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى،  جىنايــەت  ئاللىقاچــان 
ئومۇمالشــتۇرۇپ ئېيتقانــدا، دۆلــەت ھالقىغــان تەھدىــت 

تەكىتلىگــەن. شــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى 
»بــۇالڭ  ۋە   )barbarity( »ۋەھشــىيلىك« 
ئىرقىــي  مــۇ   )vandalism( تاالڭچىلىــق«   -
قىرغىنچىلىــق بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، چۈنكــى 
بــۇ قىلمىشــالر ئىنســان توپلىرىنــى ۋەيــران قىلىــدۇ. 
ــڭ ســۈرگۈن  ــڭ ئەرمەنلەرنى ــۈرك جىنايەتچىلىرىنى ــۇ ت ئ
قىلىنىشــى ۋە قىرغىنچىلىقىنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان 

قېچىــپ  ئەيىبلەشــتىن  كېلىدىغــان  جىنايەتلىرىگــە 
ئىراقتىكــى  ئاچچىقالنغــان،  قۇتۇاللىغانلىقىغــا 
ئاسسۇرىيان خىرىســتىئانلىرىنىڭ قىرغىنچىلىقىدىن 
جىنايــى  ئۇالرنىــڭ  ھازىــر  كەتكــەن.  چۆچــۈپ  قاتتىــق 
پەيــت  تارتىدىغــان  ســوراققا  قىلمىشــلىرىنى 
ياكــى  ۋە  شەخســلەر  مەيلــى  »ۋەھشــىيلىك«  كەلــدى. 
كىشــىلىك  بولســۇن  قارىتىلغــان  كوللېكتىپالرغــا 

بولىــدۇ: كەتكــەن  ئېشــىپ  ئۇقۇمىدىــن  ھوقــۇق 
ئەمەلىيەتتــە، شەخســكە قارىتىلغــان بــۇ ھۇجۇمــالر 
شــۇ شــەخس تــەۋە بولغــان كوللېكتىپقــا قارشــى ئېلىــپ 
بېرىلغــان. جىنايەتچىنىــڭ ]جىنايەتنىــڭ[ مەقســىتى 
شەخســكە زىيــان يەتكــۈزۈش بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى 
شــۇ شــەخس تــەۋە كوللىكتېپقــا زىيــان يەتكۈزۈشــتۇر. 
ــان  ــا زىي ــەر كىشــىلىك ھوقۇقق ــى جىنايەتل ــۇ خىلدىك ب
يەتكۈزۈپــال قالماســتىن، بەلكى جەمئىيــەت تەرتىپىنىڭ 

تــۈپ ئاساســىنى ۋەيــران قىلىــدۇ.
قاتىللىــق،  »قەتلىئــام،  قىلمىشــالر  خىــل  بــۇ 
مەۋجۇتلۇقىنــى  ئىقتىســادىي  ئەزالىرىنىــڭ  تــوپ 
بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئۈچــۈن  قىلىۋېتىــش  ۋەيــران 
ئــۇ  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  قاتارلىقالرنــى  ھەرىكەتلــەر« 
ــا  ــە بۇنىڭغــا يوقىتىلىــش مەقســەت قىلىنغــان توپق يەن
ھــەر  قارىتىلغــان  ئار-نومۇســىغا  شەخســلەرنىڭ  تــەۋە 
بــۇ  قوشــقان.  قىلمىشــالرنىمۇ  ۋەھشــىيانە  قانــداق 
جىنايەتلەرگــە ئايرىــم قارىغانــدا، بــۇالر مەدەنىيەتلەشــكەن 
بۇزۇۋېتىــدۇ،  ئۆلچىمىنــى  جىنايــەت  مىللەتلەردىكــى 
ھەممىنــى بىرلەشــتۈرۈپ قارىغىنىمىــزدا بولســا، بىــر 
تەھدىــت  ئېغىــر  تەرتىپىگــە  جەمىيەتنىــڭ  پۈتــۈن 
»كوللېكتىپــالر  بەلكــى  قالماســتىن،  بولۇپــال 
ئوتتۇرىســىدىكى ئىجتىمائىــي ئىناقلىقنىڭ ئاساســىنى 
تەۋرىتىۋېتىــدۇ«. بــۇ ســەۋەبتىن، ئــۇالر دۆلــەت ھالقىغــان 

ھېســابلىنىدۇ.43 خەتــەر 
تاالڭچىلىــق«   - »بــۇالڭ  مەنتىقنــى  مۇشــۇ 
شــەكىللەندۈرىدىغان باشــقا قىلمىشــالرغىمۇ تەتبىقالش 
مۇمكىــن. ئــۆز نۆۋىتىــدە كوللېكتىپنــى نىشــان قىلغان، 
ــەن، ســەنئەت ۋە ئەدەبىيــات  مۇئەييــەن توپنىــڭ ئىلىم-پ
مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى  كەلگــەن  مەيدانغــا  ســاھەلىرىدە 
شــەكلىدە  يوقىتىــش  تەشــكىللىك  سىســتېمىلىق، 
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ــەۋە  ــە ت ــۇ كاتېگورىيەگ ــەن قىلمىشــالرنىمۇ ب ئىپادىلەنگ
بۇالڭ-تاالڭچىلىــق  بــۇ  لەمكىــن  بولىــدۇ.  قىلىشــقا 
قارىماققــا مەلــۇم شەخســلەرنى بىۋاســىتە نىشــان قىلغان 
بولســىمۇ، ئەمەلىيەتتــە مەلــۇم بىــر كوللېكتىپنىــڭ 
پۈتــۈن  ئاللىبــۇرۇن  ۋە  قوشــقان  مەدەنىيىتىگــە  دۇنيــا 
ــا ئايلىنىــپ بولغــان  ــاق بايلىقىغ ئىنســانىيەتنىڭ ئورت
تۆھپىلىرىنــى ۋەيــران قىلىدىغان بولــۇپ، بۇنداق بۇالڭ-
نــى  مەدەنىيىتــى«  »دۇنيــا  ماھىيەتتــە  تاالڭچىلىقنــى 
ۋەيــران قىلىــش بىلــەن بــاراۋەر دەپ قارىغــان. ئــۇ ئۆزىنىــڭ 
قارىشــىنى  كــۆز  بولغــان  تەرەققىياتىغــا  مەدەنىيــەت 
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، بۇالڭ-تاالڭچىلىقنىــڭ »ئىدىيەنىــڭ 
دەۋرىگــە  قاراڭغــۇ  ئەســىرنىڭ  ئوتتــۇرا  تەرەققىياتىنــى 
قايتۇرۇۋېتىدىغانلىقىنــى«، »پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ 
تەكىتلىگــەن.  نــى  ئازاباليدىغانلىقىنــى«  ۋىجدانىنــى 
ھاياتىــدا،  كەســپى  دەســلەپكى  ئۆزىنىــڭ  لەمكىــن 
بولغــان  ھاياتىغــا  گۇرۇپپىنىــڭ  بىــر  مەدەنىيەتنىــڭ 
مۇھىملىقىنــى تەكىتلىگــەن، شــۇنداقال ھەمىشــە بۇنــى 
دۇنيــا مەدەنىيىتىنىــڭ ئالەمشــۇمۇل تەرەققىياتــى بىلەن 

قىلغــان. باغالپ تەســەۋۋۇر 
تېرورىزىمنــى  ھەتتــا  دوكالتــى  ئۇنىــڭ  ئاخىرىــدا، 
ئاساســى تېما قىلغان مادرىد يىغىنىدا تىلغىمۇ ئېلىپ 
قويۇلمىــدى، ھەتتــا ئۇنىــڭ تەكلىپلىرىمــۇ تېــزال ئۇنتۇپ 
قېلىنــدى.45 ئەممــا لەمكىــن بۇالرنى ئون يىلدىن كېيىن 
ياۋروپــا  ئاســتىدىكى  »ئىشــغالىيەت  كىتابــى  مەشــھۇر 
ــوق مەركىــزى دۆلەتلىرىنىــڭ ھاكىمىيىتــى«  رايونىــدا ئ
مۇھىملىقــى  ئاندىــن  كېيىــن،  كىرگۈزگەندىــن  گــە 
ئېتىراپ قىلىنىشــقا باشــلىدى. ئۇ نېمىشقا بۇ كىتاپنى 
ســۈپىتىدە  ســۈرگۈن  1941-يىلــى  لەمكىــن  يازغــان؟ 
ئامېرىكىغــا كەلــدى ۋە بــۇ يــەردە ھــەم ئاكادېمىــك ھــەم 
بــۇ جەريانــدا  ئــۇ  بولــدى،  ھۆكۈمــەت مەسلىھەتچىســى 
خىزمەتداشــلىرى ۋە يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى 
ئارىســىدا ناتىسىســتالرنىڭ ياۋروپا يەھۇدىلىرىنى نىشــان 
قىلغــان يوقىتىــش مۇددىئاســى توغرىســىدا سۆزلەشــكە 
گۇۋاھلىــق  بولمىغــان  يېتەرلىــك  ئــۇ  باشــاليدۇ. 
توپلىغــان  ئــۆزى  كېيىــن،  يىغىنلىرىدىــن  بېرىــش 
گېرمانىيــە ئىشــغالىيىتى ھەققىدىكــى خاتىرىلىرىنــى 
گېرمانىيەنىــڭ  ۋە  قىلىــدۇ  قــارار  قىلىشــنى  ئېــالن 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا تاجــاۋۇز قىلغاندىــن كېيىنكــى 

قىلمىشــلىرى ھەققىــدە، ۋىنســتون چېرچىــل كېيىــن 
»نامســىز جىنايەت« دەپ ئاتىغان »پۈتۈن مەھەللىلەرنى 
يوقىتىــش« دەپ بىــر ئاتالغــۇ ياراتتــى. چېرچىــل خــۇددى 
تاجاۋۇزىنــى  ناتىسىســتالرنىڭ  ئوخشــاش،  لەمكىنغــا 
تاجــاۋۇز  ياۋروپاغــا  موڭغۇلالرنىــڭ  »16-ئەســىردىكى 
قىلىشــى« بىلــەن سېلىشــتۇرغان ئىــدى. ناتىسىســتالر 
ئادەتلەنگــەن  ئىــدى.46  يۈزلەنگــەن  ئۇرۇشــقا  ياۋۇزالرچــە 
قاراشــنىڭ ئەكســىچە، لەمكىنمــۇ، چېرچىلمــۇ نوقــۇل 
ــا يەھۇدىيلىــرى ئۇچرىغــان خولوكوســتنىال  ھالــدا ياۋروپ
ــۇرۇش  ــۇالر گېرمانىيەنىــڭ ئ ــۇپ، ئ ــان بول ــۆزدە تۇتمىغ ك
ــان  ــە ئالغ ــق قىلمىشــلىرىنى نەزەرگ جەريانىدىكــى بارلى

ئىــدى.
-1944 ئەممــا  تامامالنغــان،  1943-يىلــى 

بەتلىــك   674 قىلىنغــان  نەشــىر  11-ئايــدا  يىلــى 
يۇقىرىقــى كىتابىــدا لەمكىــن تۇنجــى قېتىــم ئىرقىــي 
ــۇ  قىرغىنچىلىــق ئاتالغۇســىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە ب
زادى  ئۇنىــڭ  چۈشــەندۈرگەن.  مەنىســىنى  ئاتالغۇنىــڭ 
نېمــە دېمەكچــى بولغانلىقــى بــەزى تاالش-تارتىشــالرنىڭ 
تېمىســىغا ئايالنغــان. قەتلىئــام ئىرقىــي قىرغىنچىلىق 
نۇرغــۇن كىشــىلەر شــۇنداق  دەرۋەقــە،  ھېســابلىنامدۇ؟ 
دېــدى ۋە خولوكوســتنىڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنىــڭ 
تىپىك مىسالى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.لەمكىننىڭ 
ئاساســى مەقســىتىنى چۈشــىنىش ئۈچــۈن بىــز چوقــۇم 
ئۇنىــڭ كىتاۋىدىــن كېيىــن ئــۇزۇن ئۆتمــەي يېزىلغــان 
ماقالىلىرىنــى ئىنچىكــە ئوقــۇپ چىقىشــىمىز كېــرەك.

دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىكى شــۇكى، لەمكىــن بــۇ 
كىتابىنىــڭ بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى بۆلەكلىرىدىكــى 
ئىرقىــي  بىرىنىــال  پەقــەت  بابنىــڭ  ئالتــە  يىگىرمــە 
قىرغىنچىلىققا بېغىشــلىغان. كىتابىنىڭ يېرىمىدىن 
كۆپرەكىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئۈچىنچــى بۆلىكىــدە، 
ئۈســتىدە  ئىشــغالىيىتى  ياۋروپادىكــى  گېرمانىيەنىــڭ 
توختالغــان. بىرىنچــى بۆلۈمدىكــى توققــۇز بابنىــڭ ھــەر 
ــن ئىشــغالىيەت تئۇســۇلىغا بېغىشــالنغان  بىــرى بىردى
يەنــى: باشــقۇرۇش، ســاقچى، قانــۇن، ســوت، مال-مۈلــۈك، 
ۋە  ئورنــى  قانۇنىــي  يەھۇدىيالرنىــڭ  ئەمگــەك،  مالىيــە، 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق. بــۇ قۇرۇلمــا شــۇنى كۆرســىتىپ 
قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  كىتــاب  بــۇ  بېرىدۇكــى، 
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ــال بولماســتىن، بەلكــى گېرمانىيەنىــڭ  ــۇل ئانالىزى نوق
ئىشغالىيەت رايونلىرىدا يۈرگۈزگەن ھۆكۈمدارلىقىنىڭ 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  بولغــان  قورالــى  ئاالھىــدە 
ھەققىدىكــى تەتقىقاتتــۇر. ئــۇ مۇنــداق يازىــدۇ: »ئىرقىــي 
ئۆزىــدە  ئۇرۇشــنىڭ  دېگىنىمىــز  قىرغىنچىلىــق 
ئىشــغالىيەتنىڭ  تەقدىردىمــۇ،  بولغــان  مەغلــۇپ 
قىلغــان  مەقســەت  كەلتۈرۈشــنى  قولغــا  تىنچلىقنــى 
مۇقەددىمــە  شــۇنداقتىمۇ  تېخنىكىســىدۇر«.49  يېڭــى 
ھەممىســىنىڭ  ئۇســۇلالرنىڭ  يۇقىرىقــى  ســۆزىدە، 
ــرى  ــڭ ئوخشــىمىغان تەرەپلى ــي قىرغىنچىلىقنى ئىرقى
ئىكەنلىكىنــى ئىمــا قىلىــدۇ، بــۇالر ئۇنىــڭ كىتاۋىنىــڭ 

ئۇقــۇم يادروســىنى تەشــكىل قىلىــدۇ: 
بــۇ  ۋە  جەريانــى  ئىشــغالىيەت  گېرمانىيەنىــڭ 
پۈتــۈن  بىــر  قوللىنىلغــان  ماسالشــتۇرۇپ  جەريانــدا 
ئۇســۇللىرىدىن شــۇنى خۇالســە قىلىشــقا  سىياســەت، 
ــەن  ــەر بىل ــە بېســىۋېلىغان خەلقل بولىدۇكــى، گېرمانىي
تەڭپۇڭلۇقىنــى  كۈچلــەر  بىئولوگىيەلىــك  بولغــان 
گېرمانىيەنىــڭ  يىلــدا  قانچــە  بىــر  كەلگۈســىدىكى 
مەنپەئەتىگــە ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئۆزگەرتىشــنى مەقســەت 
قويغــان  يولغــا  قۇرۇلۇشــنى  بىــر  زور  غايــەت  قىلغــان 
بولــۇپ، بــۇ قۇرۇلۇشــنىڭ مەقســىتى ئىشــغالىيەتتىكى 
ــەچ  ــران قىلىــش ياكــى پال خەلقنىــڭ تەرەققىياتىنــى ۋەي
گېرمانىيــە  بولغانــدا،  بۇنــداق  چۈشۈرۈشــتۇر،  ھالغــا 
ئــۇ  بولغاندىــن كېيىنمــۇ،  ئۇرۇشــتا مەغلــۇپ  كېيىــن 
ــۈچ  ــي ك ــۇس، ماددى ــەن نوپ ــرى بىل ــا دۆلەتلى ــقا ياۋروپ باش
ــدۇ.  ــن ئۈســتۈن ھالەتتــە قاالالي ۋە ئىقتىســادىي نۇقتىدى
جۈملىدىــن  بىــر  ئارقىســىدىكى  بۇالرنىــڭ  لەمكىــن 
كېيىــن، ئــۇ ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنىــڭ مەنىســىنى 
مەلــۇم دائىرىــدە چەكلەيــدۇ ۋە ئۇنــى باشــقا ئىشــغالىيەت 

پەرقلەندۈرىــدۇ. سىياســەتلىرىدىن 
تاجاۋۇزچىــالر ئېلىــپ بارغــان مىللــەت ۋە ئېتنىــڭ 
گۇرۇپپىالرنــى يوقىتىــش ھەرىكىتىنــى ئاپتــور »ئىرقىــي 
گىرېكچــە  ســۆز  بــۇ  ئاتايــدۇ.  دەپ  قىرغىنچىلىــق« 
 cide التىنچــە  ۋە  ئىــرق(  )قەبىلــە،   genos-گېنــوس
)تېخىمــۇ  ئاپتــور  بولــۇپ،  ياســالغان  ســۆزلىرىدىن 
 sic[,  homocide ئۈچــۈن  بولۇشــى  چۈشىنىشــلىك 
سېلىشــتۇرۇڭ(  كەلىمىلەرگــە  قاتارلىــق   fratricide

ــۇ ھەقتــە  ــا ب ــم باپت ئىرقــى قىرغىنچىلىــق دېگــەن ئايرى
بــاب(.  IX( توختىلىــدۇ.  تەپســىلىي  تېخىمــۇ 

خەلقنــى  بىــر  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ئۇنداقتــا 
دېگەنلىكمــۇ؟  قىلىــش«  »مېيىــپ  ياكــى  يوقىتىــش 
قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  بابنــى  توققۇزىنچــى  ئــۇ 
ــران  ــر ئېتنىــك گۇرۇپپىنــى ۋەي ــەت ياكــى بى ــر مىلل »بى
قىلىــش« ئىكەنلىكىنــى جــاكارالش بىلــەن باشــاليدۇ. 
نېمــە؟  دېگــەن  قىلىــش  ۋەيــران  يەردىكــى  بــۇ  ئەممــا 
بىزگــە مەلۇمكــى، لەمكىــن بۇنــى بىــر توپنىــڭ پۈتــۈن 
ــك يوقىتىلىشــى  ــەۋدە ســۈپىتىدە بىئولوگىيەلى ــر گ بى
دەپ قارىمىغــان. ۋەيــران قىلىــش دېگەنلىــك مېيىــپ 
ئاســتىدىكى  ئىشــغالىيەت  باشــالپ،  قىلىۋېتىشــتىن 
خەلققــە قارىتىلغــان ئۆلتۈرۈشــنىال ئاســاس قىلمىغــان 
ئىرقــى قىرغىنچىلىق سىياســەتلىرىگە قەدەر ھەممىنى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، لەمكىــن كىتابىــدا بۇنىــڭ ئۈچــۈن 
ــان  ــپ بارغ ــدا ئېلى ناتىسىســتالرنىڭ ئىشــغال رايونلىرى

كۆرســەتكەن. مىســالالرنى  ھەرىكەتلىرىدىــن  نۇرغــۇن 
ئۆزىنىــڭ  لەمكىــن  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  ئېنىــق 
ئەســلى تەبىرىگــە ۋەھشــىيلىك ۋە بۇالڭ-تاالڭچىلىقنــى 
ئۇقــۇم  بىــر  ئەتراپلىــق  تېخىمــۇ  يېڭــى،  قوشــۇپ، 
مەدەنىيــەت   - بۇالڭ-تاالڭچىلىــق  شــەكىللەندۈردى. 
گۇرۇپپىالرنــى  قىلىــش-  ۋەيــران  ئەســەرلىرىنى 
يوقىتىشــنىڭ بىــر تېخنىكىســىغا ئايالنغانىــدى. 52 
ئەممــا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق بېســىۋېلىنغان خەلقنــى 
مەجبۇرىــي ئاسسىمىلياتســىيە قىلىش بىلەن ئوخشــاش 
ئەمــەس،  ئۇنــداق  قارىشــىچە  لەمكىننىــڭ  مەنىدىمــۇ؟ 
ئــۇ ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ »مىللىيسىزلەشــتۈرۈش« 
»گېرمانالشــتۇرۇش«  ياكــى   )denationlization(
»مىللىــي  ئىشــغالىيەتچىنىڭ   -  )germanization(
ــە تېڭىشــقا ئوخشــاش  ــى مەھكــۇم خەلقق ئەندىزىســى« ن
بــۇالر  چۈنكــى  ئەمــەس،  قانائەتلىنەرلىــك  ئاتالغــۇالر 
ئامىلالرنــى  بولغــان  ئورتــاق  ئۇقۇمغــا  ئومۇمىــي  »بىــر 
ــي  ــۇ ئاتالغــۇالر ئاساســلىقى ئىرقى ــدۇ، ب ــادە قىاللماي ئىپ
ۋە  ئىقتىســاد  مەدەنىيــەت،  قىرغىنچىلىقنىــڭ 
قېلىــپ،  مەركەزلىشــىپ  تەرەپلىرىگىــال  ئىجتىمائىــي 
ھەتتــا  گۇمرانلىقــى  جىســمانىي  خەلقنىــڭ  مەھكــۇم 
ھاالكىتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بىئولوگىيىلىــك 
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تەرەپلەرنــى نەزەردىــن ســاقىت قىلــدى دەيــدۇ.53 ئــۇ بــۇ 
قالغانمــۇ؟ قايمۇقــۇپ  چۈشىنىشــتە  ئۇقۇمالرنــى 

ئىجتىمائىــي،  سىياســىي،  مىللەتلــەر   20
مەدەنىيــەت، تىــل، دىنىــي، ئىقتىســادىي ۋە فىزىكىلىــق 
/ بىئولوگىيىلىــك نۇرغــۇن تەرەپلەرنــى ئــۆزز ئىچىگــە 
»ئوخشــىمىغان  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى  ئالىــدۇ. 
بولــۇپ،  پىالنــى«  ماسالشــتۇرۇلغان  ھەرىكەتلەرنىــڭ 
مەقســەت  يوقىتىشــنى  ئۆزىنــى  »گۇرۇپپىالرنىــڭ 
قىلىــدۇ«. يوقىتىــش ئۇقۇمىنى قەتلىئامغىــال تارايتىپ 
ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  »ئومۇمــەن  بولمايــدۇ.  قويۇشــقا 
بارلىــق  مىللەتنىــڭ  بىــر  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
 mass(ئۆلتۈرۈلىشــىدىن كــەڭ كۆلەمــدە  ئەزالىرىنىــڭ 
ئــۆز  قىلىنىشــىنى  ۋەيــران  دەرھــال  باشــقا،   )killing
ئىچىگــە ئالمايــدۇ«.54 شــۇنداقتىمۇ مىللەتداشــلىقنىڭ 
بىئولوگىيىلىــك   / فىزىكىلىــق  تەرىپــى  مۇھىــم 
»گېرمانالشــتۇرۇش«  پولشــالىقالرنى  ئــۇ  تەرەپتــۇر. 
ئويلىــدى،  دەپ  ئەمــەس  يېتەرلىــك  ئىبارىنــى  دېگــەن 
ــۇ پولشــالىقالرنىڭ ئىنســان بولــۇش ســۈپىتى  چۈنكــى ب
ئۇالرغــا  ســاقالنغانلىقىنى،  مەۋجۇتلۇقىنىــڭ  بىلــەن 
ئەندىزىســىنىڭ  مىللىــي  گېرمانالرنىــڭ  پەقــەت 
بــۇ خىــل ئاتالغــۇ  تېڭىلغانلىقىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ. 
مىللەتنىــڭ  ھاكىــم  نوپۇســىنىڭ  مىللــەت  مەھكــۇم 
ســۈرگۈن  تۇپرىقىدىــن  ئــۆز  ئۇچرىشــى،  ھۇجۇمىغــا 
قىلىنىشــى ۋە ھاكىــم مىللــەت نوپۇســىنىڭ مەھكــۇم 
دەسسىتىلىشــىگە  ئورنىغــا  نوپۇســىنىڭ  مىللــەت 
ئوخشــاش بىــر جەرياننــى تەسۋىرلەشــكە مەنــە جەھەتتىــن 

قالىــدۇ. كېلىــپ  تــار 
بــۇ مۇالھىزىلــەر بىلــەن بىــز يەنىــال ئېنىــق جاۋابقــا 

يېقىنلىشــالمايمىز. 
بىلــەن  ئىنچىكىلىــك  يازمىلىرىنــى  ئۇنىــڭ 
ئۇقۇمىغــا  ھاياتــى  گۇرۇپپــا  ئۇنىــڭ  ئوقۇغىنىمىــزدا، 
قىلىنىشــىنى  ۋەيــران  مەدەنىيەتنىــڭ  ئــۇ  ئوخشــاش، 
بىئولوگىيىلىــك  ۋە  فىزىكىلىــق  گۇرۇپپىنىــڭ  بىــر 
ئايرىــپ  ھۇجۇمدىــن  قىلىنغــان  ئامىللىرىغــا 
قارىمىغانلىقــى كۆزىمىزگــە چېلىقىــدۇ. مەدەنىيــەت بىــر 
توپنىــڭ بىــر پۈتــۈن مەۋجۇتلۇقىغــا قىلىنغــان كــەڭ 
كۆلەملىــك ھۇجــۇم بىلــەن ئىــچ- ئىچكــە گىرەلىشــىپ 

قىرغىنچىلىقــى،  »مەدەنىيــەت  بولىــدۇ:  كەتكــەن 
ھۇجــۇم  ســىمۋوللىرىغا  مەدەنىيــەت  گۇرۇپپىنىــڭ 
پائالىيەتلىرىگــە  مەدەنىيــەت  ياكــى  دىنىــي  قىلىــش، 
زورلــۇق كۈچــى بىلەن ئارىلىشــىش قاتارلىــق پائالىيەتلەر 
ئىرقىــي  بىئولوگىيىلىــك  ۋە  فىزىكىلىــق  دائىــم 
ئىرقىــي  بېرىــدۇ.  يــۈز  بالــدۇر  قىرغىنچىلىقتىــن 
تاقابىــل  ئۈنۈملــۈك  جىنايىتىگــە  قىرغىنچىلىــق 
تــۇرۇش ئۈچــۈن، چوقــۇم جىنايــەت باشــالنغان ۋاقىتتىــال 
ئارىلىشــىش كېــرەك. 56 ناتىسىســتالرنىڭ قەتلىئامــى، 
ھۇجۇمىدىــن  قىلغــان  مەدەنىيەتكــە  ئۇالرنىــڭ 
بولمايدىغــان«  قىلىنســا  »ئــارزۇ  ئايرىاللمايــدۇ. 
)undesirables( الرنــى يوقىتىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
ۋە  ئۇنىۋېرســىتېتالر  كىتابــالر،  ئەســەرلىرى،  ســەنئەت 
مىللىــي  تاقىلىشــى،  ئورۇنلىرىنىــڭ  مائارىــپ  باشــقا 
يادىكارلىقالرنىــڭ ۋەيــران قىلىنىشــى، سىســتېمىلىق 
بۇالڭ-تاالڭ قىلىنىشــى بىــرال ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلدى.

قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ئۇقۇمىــدا  لەمكىننىــڭ 
تەســىر  تەرەپلىرىگــە  ھەممــە  ھاياتىنىــڭ  گۇرۇپپــا 
»بارلىــق  يازىــدۇ:  مۇنــداق  كېيىــن  ئــۇ  قىلىــدۇ. 
ئىرقــى  ئوخشــاش،  ھادىســىلەرگە  ئىجتىمائىــي 
مۇرەككــەپ  ئامىلالرنىــڭ  خىــل  كــۆپ  قىرغىنچىلىــق 
ئــۇ »كــۆپ خىــل تەســىر ۋە  بىرىكىشــىدۇر.«58 شــۇڭا، 
نەتىجىلەرنىــڭ ئورگانىــك بىرىكىــم ئۇقۇمــى« ئىــدى.59 
ئومۇمىــي ئىجتىمائىــي ئەمەلىيــەت ســۈپىتىدە، ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق گۇرۇپپىالرنــى ۋەيــران قىلىشــنىڭ ھــەر 
»ئــوق  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  تېخنىكىلىرىنــى  خىــل 
ــۇ ناتىسىســتالر  ــەر ھاكىمىيىتــى« دە ئ مەركىــزى دۆلەتل
قولالنغــان ســەككىز خىــل ئۇســۇلنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 
بــۇ ئۇســۇلالرنىڭ ھەممىســى لەمكىننىــڭ پۈتۈنچىــل 
روشــەن  تولىمــۇ  ئۇقۇمىنــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
قەتلىئامنىــڭ  شــۇنداقال  بېرەلەيــدۇ،  گەۋدىلەنــدۈرۈپ 
پەقــەت گۇرۇپپىالرنــى ۋەيــران قىلىــش ئۇســۇللىرىنىڭ 
بىــرى ئىكەنلىكىنىمــۇ كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. ئــۇالر بــۇ 
بويىچــە  تەرتىــپ  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  لەمكىــن  يــەردە 

قىلىنىــدۇ.60 مۇالھىــزە  قىســقىچە 

سىياسىي ئۇسۇل:

يەرلىــك  ۋە  قىلىــش  ئىــدارە  ئۆزىنــى   - ئــۆز  بــۇ   
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ئۇالرنىــڭ  قالدۇرۇلــۇپ،  ئەمەلدىــن  ھاكىمىيەتنىــڭ 
ئورنىغــا تاجاۋۇزچىالرنىــڭ ھاكىمىيىتىنىــڭ دەسســى-
تىلىشــىنى كۆرسىتىدۇ. »ئىلگىرىكى مىللەتداشلىقنى 
ئەســلىتىپ قويىدىغــان ھــەر قانــداق بەلگــە، ســىمۋول 

قىلىنىــدۇ«. يــوق 

ئىجتىمائىي ئۇسۇل:

 بۇ مىللەتنىڭ ئاقىلالر قاتلىمىغا ھۇجۇم قىلىشنى 
كۆرســىتىدۇ، »چۈنكــى بــۇ گۇرۇپپــا ئاساســەن مىللىــي 
ناتسىســتالرغا قارشــى ھەرىكەتلەرنىــڭ  ۋە  رەھبەرلىــك 
تەشــكىللەش كــۈچ مەنبەســى ھېســابلىنىدۇ.« بــۇ خىــل 
ھۇجۇمالرنىڭ مەقســىتى »مىللىــي، مەنىۋى بايلىقالرنى 

ئاجىزالشــتۇرۇش ۋە خورىتىشــتۇر«.

مەدەنىيەت ئۇسۇلى:

 ئانــا تىلنــى مائارىپتــا ئىشلىتىشــتىن چەكلەيــدۇ، 
ياشــالرنى كــەڭ كۆلەملىــك پىروپاگانــدا ئاســتىغا ئالىــدۇ. 

ئىقتىسادىي ئۇسۇل:

 ئىقتىســادىي بايلىقنــى ئىشــغال قىلىنغۇچىدىــن 
ئىشــغالىيەتچىگە يۆتكەيدۇ. گېرمانالر لىيۇكسېمبۇرگ 
ئوخشــاش  كىشــىلەرگە  ئالســاس-لوررايىندىكى  ۋە 
كىشــىلەرنىڭ  قارالغــان  دەپ  تۇغقــان«   - »ئــۇرۇق 
ئۈچــۈن  قىلىشــى  ئېتىــراپ  تۇغقاندارچىلىقنــى  بــۇ 
قويــدى.  يولغــا  تەدبىرلىرىنــى  ئىلھــام  ئىقتىســادىي 
بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە: »ئەگــەر ئــۇالر بــۇ »پۇرســەت«تىن 
مۈلۈكلىــرى   - مــال  ئۇالرنىــڭ  پايدىالنمىســا، 
تارتىۋېلىنىــپ، گېرمانچىلىقنــى تەشــۋىق قىلىشــنى 

دېــدى. بېرىلىــدۇ«  باشــقىالرغا  خااليدىغــان 

بىئولوگىيىلىك ئۇسۇل:

تۇغــۇش  نوپۇســنىڭ  قىلىنغــان  ئىشــغال   
»قوشــۇۋېلىنغان  تۆۋەنلىتىــدۇ.  نىســبىتىنى 
رايوندىكــى  شــۇ  پولشــالىقالرنىڭ  تۇپرىقىــدا  پولشــا 
تــوي  ئۆز-ئــارا  رۇخسىتىســىز  ئاالھىــدە  ۋالىينىــڭ 
پولشــالىقالرنىڭ  بــۇ  ۋە   . چەكلەنــدى.  قىلىشىشــى 
ــارا تويلىشىشــىنى چەكلەيدىغــان بىــر ئومۇمىــي  ئۆز-ئ

ئايالنــدى«. پىرىنســىپقا 

فىزىكىلىق )بىئولوگىيەلىك( ئۇسۇل:

مىللىــي  دۆلەتلەردىكــى  قىلىنغــان  »ئىشــغال  بــۇ 
گۇرۇپپىالرنىــڭ جىســمانى جەھەتتىــن ئاجىزلىشىشــى، 
ــۈن،  ــە ئاشــۇرۇش ئۈچ ــى ئەمەلگ ــا يوقىتىلىشــى« ن ھەتت
ســاالمەتلىككە  ســېلىش،  تەرتىپكــە  يېمەكلىكلەرنــى 
ئۆلتۈرۈشــنى  كۆلەملىــك  كــەڭ  ۋە  يەتكــۈزۈش  زىيــان 

كۆرســىتىدۇ.

دىنىي ئۇسۇل:

 بۇنىڭــدا ئىشــغال قىلىنغــان كىشــىلەرنىڭ مىللىــي 
ۋە دىنىــي كىملىكىنــى بۇزۇشــقا ئۇرۇنىــدۇ. مەســىلەن: 
بالىــالر  ئارقىلىــق  ئۇســۇل  بــۇ  ليۇكســېمبۇرگدا 
ــا  ــان ياشــالر تەشــكىالتى« غ »ناتىسىســتالرنى قولاليدىغ
ئــۇالر  مەدەنىيىتىنىــڭ  كاتولىــك  رىــم  كىرگۈزۈلــۈپ، 
ئۇنىڭدىــن  ئاجىزالشــتۇرۇلدى.  تەســىرى  ئۈســتىدىكى 
باشــقا، بۇنــداق ئاسسىمىلياتســىيە پولشــادا مۇمكىــن 
بولمايدىغــان بولغاچقا، گېرمانالر »پولشــا مىللىتىنىڭ 
ئۈچــۈن،  يوقىتىــش«  قاتلىمىنــى  رەھبەرلىــك  دىنىــي 
سىســتېمىلىق  مال-مۈلۈكلىرىنــى  »چېركاۋنىــڭ 
بۇالڭ-تــاالڭ قىلــدى ۋە ۋە دىنىــي زاتالرنــى جازالىــدى«. 

ئەخالق ساھەسىدىكى ئۇسۇل:

بــۇ »مىللىــي توپنىــڭ مەنىــۋى قارشــىلىق كۈچىنــى 
ئاجىزالشتۇرۇش« سىياسەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل 
ئەخالقنــى پەسلەشــتۈرۈش ئۇســۇلى »توپنىــڭ ئەقلىــي 
ئېنىرگىيەســى« نــى »ئەخالقىــي ۋە مىللىــي تەپەككــۇر« 
)base instinct(الرغــا  ئىســتەك«  »ئىپتىدائىــي  دىــن 
قارىتىــدۇ. بۇنىڭدىكى مەقســەت »كىشــىلەردىكى چاكىنا 
ــي  ــۇ ئالى ــش ئىســتىكىنى تېخىم شەخســىي ھۇزۇرلىنى
ئەخالقنــى ئاســاس قىلغــان كوللېكتىپ ھېسســىيات ۋە 
غايىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشــتۇر«. لەمكىن پولشــادىكى 
ــەۋج ئېلىشــىنى  شــەھۋانىيلىق ۋە ھاراقكەشــلىكنىڭ ئ

بۇنىــڭ مىســالى ســۈپىتىدە تىلغــا ئالىــدۇ.61
چــوڭ  بــۇ  قىلىشــنىڭ  زىيانكەشــلىك  يەھۇدىالرغــا 
پىالندىكــى ئورنــى زادى نېمــە؟ بــۇ بىــر مۇھىــم ســوئالدۇر، 
چۈنكــى بــەزى ئالىمالر لەمكىن كىتابىنى يازغان ۋاقىتتا 
»ياۋروپادىكــى يەھۇدىيالرنىــڭ ئومۇمىيۈزلــۈك، پىالنلىــق 
يوقىتىلىشــىنى تېخــى تولــۇق چۈشــىنەلمىگەن« دەپ 
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يوقىتىشــنى  ناتىسىســتالر  لەمكىــن  ئــۇالر  قارايــدۇ. 
مەقســەت قىلغــان يەھۇدىــالر بىلــەن، ئــۇالر مەجبۇرىــي 
باشــقا  قىلغــان  مەقســەت  مىللىيسىزلەشتۈرۈشــنى 
مىللەتلەرنىــڭ ئەھۋالىنــى ئارىالشــتۇرۇپ قويغــان دەپ 
قارايــدۇ. بۇالردىــن كېيىنكىســى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، 
ــن،  ــان ئوقۇبەتلەردى ــالر ئۇچرىغ ــۇم يەھۇدى ــۇ چوق ــا ب ئەمم
يەنى خولوكوســتتىن پەرقلىنىشــى كېرەك. لەمكىننىڭ 
يازغانلىرىدىــن ئۇنىــڭ ناتىسىســتالرنىڭ يەھۇدىيالرغــا 
يەتكەنلىكــى  تونــۇپ  پىالنىنــى  رادىــكال  قارىتىلغــان 
مەخســۇس  ئۈچــۈن  يەھۇدىيــالر  ئــۇ  كۆرۈنىــدۇ.  ئوچــۇق 
ــۇپ، ئىشــغال قىلغۇچىالرنىــڭ  ــان بول ــاب ئاجراتق ــر ب بى
ــۈن  ــالر ئۈچ ــە يەھۇدى ــر دۆلەتت ــەر بى ــان ھ ئىشــغال قىلغ
)special status( ســاالھىيەت«  »ئاالھىــدە  ياراتقــان 
الگېرلىرىدىنمــۇ  جــازا  ئۇنىــڭ  قىلــدى.  بايــان  ىنــى 
خەۋىــرى بــار ئىــدى، »ئىشــغال قىلىنغــان دۆلەتلەردىكــى 
ۋە  ئاجىزالشــتۇرۇش  بىــرى  نوپۇســى  يەھۇدىيالرنىــڭ 
ــق، ئىككىنچىســى، الگېرالردىكــى  ــق ئارقىلى ئاچارچىلى
ســۇيۇلدۇرۇلۇۋاتىدۇ  بىلــەن  قىرغىنچىلىقــالر 
قىســمى  كــۆپ  »يەھۇدىيالرنىــڭ   .)liquidation(

ــزالردا  ــان پويى ــق بولمىغ ــى ئېنى ــى مەنزىل ــرالردا ياك الگې
لەمكىــن  ئەمەلىيەتتــە،  ســۇيۇلدۇرۇلۇۋاتىدۇ«.63  يــوق 
يەھۇدىالرنىــڭ پۈتۈنلــەي يوقىتىلماقچــى بولغانلىقىنــى 

ئوبــدان بىلگــەن ئىــدى.
كەچۈرمىشــلىرىنى  يەھۇدىالرنىــڭ  ئــۇ  ۋەھالەنكــى، 
ئۆزىنىــڭ ئىرقــى قىرغىنچلىــق ھەققىدىكــى »ئومۇمىــي 
ئېنىقلىمىســى«غا كىرگــۈزدى. ئــۇ نېمىشــقا يەھۇدىيــالر 
زىيانكەشــلىكىگە  گېرمانالرنىــڭ  مەسىلىســىنى 
ئۇچرىغــان باشــقا مىللەتلــەر بىلــەن پەرقلەندۈرمەيــدۇ؟ 
قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  ئۇنىڭچــە  چۈنكــى 
مىللــەت  ياكــى  مىللەتداشــلىق  شــەكىللىرى  بارلىــق 
بىــر  ئورتــاق  بولۇشــىدەك  ۋەيــران  مەدەنىيىتىنىــڭ 
ئاقىۋەتنــى كەلتــۈرۈپ چىقىراتتى. پولشــالىقالر پۈتۈنلەي 
يوقىتىلمىغــان تەقدىردىمــۇ، پولشــا مەدەنىيىتــى يــوق 
بوالتتــى، بــۇ پاكىــت يەھــۇدى مەدەنىيىتــى ئۈچــۈن قانداق 
يوقىتىــش ھېسابالنســا، ئىنســانىيەت ئۈچۈنمــۇ شــۇنداق 
يوقىتىــش ھېســابلىناتتى. مانــا بــۇ لەمكىننىــڭ ئىرقــى 
قىرغىنچىلىــق ئاتالغۇســىنىڭ ھەقىقىــي مەنىســىدۇر. 

نۇرېمبېرگ سوتلىرىدىن ئىرقى قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىگىچە

چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ  سىياســىتى  ناتسىســتالر 
ئىرقىــي  قانۇنــدا  خەلقئــارا  ســىلكىنىش،  ئەخالقىــي 
تەبرىكلەشــكە  مۇناســىۋەتلىك  قىرغىنچىلىققــا 
كېلىشــىگە  مەيدانغــا  تەرەققىياتالرنىــڭ  ئەرزىگىــدەك 
ســەۋەپ بولــدى. ئەممــا نۇرېمبېــرگ ســوتلىرى تېخىمــۇ 
ئەكســىچە،  بولۇشــنىڭ  پەلەمپىيــى  ئىلگىرىلەشــنىڭ 
ئامېرىكىلىقــالر  1945-يىلــى،  بۇرۇۋەتتــى.  نىشــاننى 
ئــۇرۇش جىنايىتــى ۋە »ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايــەت« 
نــى ئەيىبلەشــنى قوللىــدى، بــۇ »قاتىللىــق، يوقىتىــش، 
ــش ۋە باشــقا  ــالپ چىقىرى ــن قوغ ــۇل قىلىــش، چېگرادى ق
پۇقراالرغا قىلىنغان باشــقا ئىنســان قېلىپىدىن چىققان 
لەمكىننىــڭ  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  نــى  قىلمىشــالر« 
توختىمــاي لوبىچىلىق قىلىشــى نەتىجىســىدە، خەلقئارا 
ۋە  »مەقســەتلىك  ئەيىبنامىســىگە  ســوتنىڭ  ھەربىــي 
سىســتېمىلىق ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق، مەلــۇم ئىــرق 
يەھۇدىيــالر،  بولۇپمــۇ  گۇرۇپپىالرنىــڭ،  مىللىــي  ۋە 

يوقىتىــش  قارىتىلغــان  ســىگانالرغا  ۋە  پولشــالىقالر 
تەپتىــش  ئەنگلىيــە  كىرگۈزۈلــدى«.  ھەرىكەتلىــرى 
ئەمەلــدارى ســىر خارتلېــي شــاۋكروس يەنــە لەمكىنگــە 
قىرغىنچىلىــق  »ئىرقىــي  دەيــدۇ:  مۇنــداق  ئەگىشــىپ 
پەقــەت يەھۇدىــي خەلقــى ياكــى ســىگانالرنى يوقىتىــش 
ئالســاس- يۇگوســالۋىيە،  چەكلەنمىگــەن،  بىلەنــال 

ئاھالىلــەر،  بولمىغــان  گېرمــان  لوررايىندىكــى 
ياۋروپانىــڭ  شــىمالى  )غەربــى  يېزىلىــرى  بېننىلۇكــس 
نورۋېگىيــە  ۋە  كۆرســىتىدۇ(  رايونلىرىنــى  بويــى  دېڭىــز 
خەلقىگــە قارشــىمۇ ئوخشــىمىغان شــەكىللەردە ئېلىــپ 
بېرىلغــان.64 ئەممــا دونالــد بىلوكخــام كۆرســەتكەندەك، 
ئەنگلىيەلىكلــەر  بولۇپمــۇ  دۆلەتلــەر،  ئىتتىپاقــداش 
ئىرقىــي  قىلمىشــىنىڭ  جىنايــى  ناتىسىســتالرنىڭ 
خاراكتېرىنــى ئىمكانقــەدەر تــۆۋەن چەككــە چۈشۈرۈشــكە 
مايىــل ئىــدى.65 ئۇالرنىــڭ قارىشــىدا ئــەڭ مۇھىــم نۇقتــا 
ئۇرۇشــى  تاجاۋۇزچىلىــق  رەھبەرلىرىنــى  گېرمانىيــە 
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ئەيىبلــەش  بىلــەن  جىنايــەت«(  قارشــى  )»تىنچلىققــا 
ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ئــۆز خەلقىگــە قارشــى ســادىر قىلغــان 
جىنايەتلىــرى پەقــەت ئۇالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىــق ئۇرۇشــىغا 
چىقىــپ  ئورۇنغــا  گەۋدىلىــك  ئۈچۈنــال  باغالنغانلىقــى 

ئىــدى.66 قالغــان 
پەقــەت  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  نەتىجىــدە، 
ھاياجانلىــق نۇتــۇق ئىچىدىــال تىلغــا ئېلىنىــپ ئۆتتــى، 
جىنايەتلىــرى  بۇرۇنقــى  ئۇرۇشــتىن  ناتىسىســتالرنىڭ 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ئــۇالر  تۇرســۇن،  ئۇياقتــا 
ــن  جىنايىتــى بىلــەن ئەيىبلەنمىــدى، لەمكىــن بۇنىڭدى
ــەۋەبتىن تۇنجــى  ــۇ س ــن ئۈمىتســىزلەندى. 67 ب ئىنتايى
 -30 يىلــى   -1946 ھۆكۈمــى  ســوتىنىڭ  نۇرېمبېــرگ 
ب  چىقىرىلغانــدا،  ئۆكتەبىرگىچــە   -1 ســېنتەبىردىن 
ئىرقىــي  يىغىنىــدا  قېتىملىــق  بىرىنچــى  نىــڭ  ت  د 
قىرغىنچىلىققــا بېرىلگــەن ئېنىقلىمىنىــڭ تىنچلىــق 
دەۋرىدىمــۇ ســادىر قىلىنغــان جىنايەتلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ئېلىشــى كېرەكلىكــى قــارار قىلىنــدى ۋە ئەنگلىيەنىــڭ 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق »نۇرېمبېــرگ پىرىنســىپى« نــى 
ئاســاس قىلىــش كېرەك دېگــەن تەكلىپىنــى رەت قىلدى.

1946-يىلــى 12-ئايــدا، ب د ت ئومۇمىــي مەجلىســى 
توپىنىــڭ  »ئىنســانالر  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي 
مەۋجۇتلــۇق ھوقۇقــى« نــى ئىنــكار قىلىدىغــان، شــۇنداقال 
ئىنســانالرنىڭ بىر-بىرىنىڭ خىلمۇ-خىل مەدەنىيەت ۋە 
باشــقا شــەكىلدىكى تۆھپىلىرىدىــن مەھــرۇم قېلىشــىغا 
ــەت دەپ ئېتىــراپ قىلىدىغــان  ســەۋەب بولىدىغــان جىناي
بىــر قــارار ماقۇللىدى.69 بــۇ تىپىك لەمكىنچە ئېنىقلىما 
ۋەكىللىرىگــە  ت  د  ب  ئۇنىــڭ  بــۇ  ئەلۋەتتــە،  بولــدى. 
زىــچ  بىلــەن  ھارماي-تالمــاي لوبىچىلىــق قىلغانلىقــى 
ۋە  لەمكىــن  كۆپىنچىســى  ئۇالرنىــڭ  مۇناســىۋەتلىك. 
ئۇنىــڭ ئىدىيىســى بىلــەن يېقىندىــن تونۇشــلۇق ئىــدى، 
ئۇنىــڭ ئىناۋىتــى يۇقىــرى ئىــدى. ئەنگلىيەنىــڭ ۋەكىلــى 
ئۇنىــڭ  ئەگــەر  ئەســكەرتتى،  ھەممىســىنى  بۇالرنىــڭ 
تەكلىپلىــرى 1933-يىلــى مادرىدتــا قوبــۇل قىلىنغــان 
بولســا، نۇرېمبېــرگ ســوتى قانــۇن جەھەتتىــن تېخىمــۇ 
دىققــەت قىلىشــقا  بوالتتــى.  تۇرغــان  ئورۇنــدا  كۈچلــۈك 
ئەرزىيدىغىنــى، ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دېگــەن ســۆزنىڭ 
مىللىــي  بولــۇپ،  كۈچلۈكــرەك  مەنىســى  يوقىتىــش 

چەكلىنىــپ  بىلەنــال  قەتلىئــام  قىلىشــنىڭ  ۋەيــران 
ئــۇ  ئاندىــن  قىلىنغــان.70  كاپالەتلىــك  قالماســلىقىغا 
ئىرقــى قىرغىنچىلىق ئەھدىنامە اليىھىســىنى تۈزۈشــكە 
يــاردەم بېرىدىغــان مۇتەخەسســىس قىلىــپ تەيىنلەنگــەن 
)1947-يىلدىكــى »كاتىبــات باشقارمىســى«(. ئــۇ ئىرقىــي 
نــى  توپــى«  »ئىنســانالر  مۇئەييــەن  قىرغىنچىلىققــا 
پۈتۈنلــەي ياكــى قىســمەن ۋەيــران قىلىشــنى مەقســەت 
قىلغــان ياكــى ئۇالرنىــڭ ھايــات قېلىشــى ياكــى تەرەققىــي 
قىلىشــىنى چەكلەيدىغــان بارلىــق ئىش-ھەرىكەتلــەر دەپ 
تەبىــر بــەردى. ئۇنىــڭ بــۇ تەبىرىنىــڭ دائىرىســى ناھايىتــى 
ئىرقــى  باســقۇچنى  بــۇ  لەمكىننىــڭ  ئىــدى.71  كــەڭ 
دەيدىغــان  ئەمــەس  ئامىللىرىدىــن  قىرغىنچىلىقنىــڭ 
ئېتىرازالرغا قارشى ھالدا ئېنىقلىمىغا كىرگۈزگەنلىكى 
ئــۇ  خاتىرىلەنگــەن.72  ۋەســىقىلەردە  ۋاقىتتىكــى  شــۇ 
 cultural(ــدۇ: »مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقــى ــداق يازى مۇن
genocide( ئەھدىنامىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم قىســمى«. 73 
»مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقــى« دېگــەن بۇ ســۆز كېيىنكى 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  كومىتېتىنىــڭ   Ad Hoc

74. ئەھدىنامىســى اليىھىســىگىمۇ كىرگۈزۈلگــەن 
لەمكىــن ئۇنــى مەدەنىيــەت ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
ئىرقــى  قارايدىغــان  دەپ  قوللىمايــدۇ  ئۇقۇمىنــى 
قىرغىنچىلىــق تەتقىقاتچىلىــرى تەرىپىدىــن تۈپتىن خاتا 
چۈشــىنىلگەن. 75 ئەممــا ئــۇ يەنىــال بىــر پىراگماتىســت 
بەرگۈچــى(  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  ئۈنۈمگــە  )ئەمەلىــي 
-1946 ئــۇ  ئىــدى.  تەييــار  بولــۇپ، مۇرەسســە قىلىشــقا 
گــە  گېزىتــى«  ۋاقىــت  »نيۇ-يــورك  11-ئايدىــال  يىلــى 
قىرغىنچىلىقىنىــڭ  مەدەنىيــەت  خېتىــدە،  يازغــان 
دۇچ  نارازىلىقىغــا  كۈچلــۈك  ۋەكىللىرىنىــڭ  ت  د  ب 
كېيىنكــى  ئايدىــن  بىــر  يازغــان،  كېلىدىغانلىقىنــى 
تىلغــا  قــاراردا  ھەققىدىكــى  قىرغىنچىلىــق  ئومۇمىــي 
پەقــەت  نىســبەتەن  ۋەكىللەرگــە  بــۇ  ئېلىنغىنىــدەك، 
قەتلىئامال »ئىنســانىيەتنىڭ ۋىجدانىنى ســىلكىيتتى«. 
گەرچــە لەمكىــن ئىنســانالر توپــى »ئۆزلىرىنىــڭ مەنىۋىــي 
مەنبەلىرىدىــن ئايرىۋېتىلىــش ئارقىلىقمــۇ يوقىتىلىــدۇ« 
چىقىرىشــقا  قانــۇن  ئۇخەلقئارالىــق  بولســىمۇ،  دېگــەن 
چوقــۇم  ئېنىقلىمىنىــڭ  مەقســىتىدە،  بولــۇش  قــوالي 
ئۆلتــۈرۈش، قەســتەن يارىالنــدۇرۇش ۋە بىئولوگىيىلىــك 
دېگەنــدەك  تۇغماسالشــتۇرۇش  ئارقىلىــق  ئۈســكۈنىلەر 
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تېخىمــۇ كونكېــرت ۋە ئېنىــق ئۇقۇمالرغــا مەركەزلىشىشــى 
ــارا  ــەت خەلقئ ــە پەق ــۇ يەن ــان. ب ــا ئالغ ــۇ تىلغ كېرەكلىنىم
كۆڭــۈل بۆلىدىغــان دەرىجىــدە ئېغىــر بولغــان قىلمىشــالر 
بىلەنــال چەكلىنىشــى كېــرەك، ھەمــدە يەنــە ئادەتلەنگــەن، 
سىســتېمىلىق، تەشــكىللىك، پىالنلىــق ۋە مەقســەتلىك 
ئېلىــپ بېرىلغــان ھەرىكەتلەرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئېلىشــى 

كېــرەك .76
كۈچلــۈك دۆلەتلەرنىــڭ ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن 
كېيىــن يەرلىــك خەلــق ۋە باشــقا ئاز ســانلىق مىللەتلەرنى 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلماقچــى بولغانلىقىــدەك قانۇنــى 
قىرغىنچىلىقــى  مەدەنىيــەت  ئاسسىمىلياتســىيە 
ئەمــەس. لەمكىننىــڭ غــەرب مەدەنىيىتىنــى خەلقئــارا 
دەپ  مەنبەســى  قانۇنلىرىنىــڭ  ئىنســانپەرۋەرلىك 
قارىشــىمۇ، ئۇنىــڭ مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقىنــى تــار 
ــام بەرگــەن بولۇشــىمۇ  ــدە ئىلھ ــۇم دەرىجى ئوقۇشــىغا مەل
مۇمكىــن. ئەممــا ئاخىرىــدا، ھەتتــا مەدەنىيــەت ئىرقىــي 
رامكىالشــمۇ  بۇنــداق  مەنىســىنى  قىرغىنچىلىقىنىــڭ 
كــۆپ قىســىم ب د ت ۋەكىللىرىنــى قانائەتلەندۈرەلمىــدى. 
ئــۇالر كاتىبــات باشقارمىســىنىڭ ئىرقــى قىرغىنچىلىــق 
ئەھدىنامە اليىھەســى كۇتۇپخانىالرنىڭ تاقىلىشــى بىلەن 
چۈشــەندى.  دەپ  قويــدى  قىلىــپ  بــاراۋەر  قەتلىئامنــى 
»لوگىــكا  اليىھــەدە  بــۇ  دانىيەنىــڭ  ۋەكىللــەر  نۇرغــۇن 
يېتەرســىز، بۇنــداق بىــر ئەھدىنامىــدە گاز ئۆيلىرىــدە ئــادەم 
بىللــە  تاقاشــنىڭ  كۇتۇپخانىالرنــى  بىلــەن  ئۆلتــۈرۈش 
مەۋجۇت بولۇشــى قامالشــمىغان تەڭپۇڭسىزلىق« دېگەن 
ئاخىــرى، مەدەنىيــەت  بولۇشــتى.  قايىــل  شــىكايىتىگە 
ئاخىرقــى  ئەھدىنامىنىــڭ  قىرغىنچىلىقــى  ئىرقــى 

كىرگۈزۈلمىــدى. نۇسخىســىغا 
گۇرۇپپىالرنــى  قەتلىئامنــى  ت  د  ب  شــۇنداقتىمۇ، 

قوبــۇل  دەپ  شــەكلى  تــۈپ  ئــەڭ  قىلىشــنىڭ  ۋەيــران 
 Ad Hoc ئەھدىنامــە  ئەمەلىيەتتــە،  قىلمىــدى. 
ــدى، ئۇنىڭــدا  اليىھەســىنىڭ 2-ماددىســىنى ســاقالپ قال
ئۇســۇلى  خىــل  تــۆت  قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي 
كۆرســىتىلگەن: )1( مەلــۇم تــوپ ئەزالىرىنــى ئۆلتــۈرۈش؛ 
 )physical integrity(بېجىرىملىقىنــى جىســمانىي   )2(
بۇزۇۋېتىــش )يارىالنــدۇرۇش، پالــەچ ياكــى مېيىــپ قىلىــپ 
قويــۇش دېگەنــدەك(؛ )3( ئۇالرنىــڭ ئۆلۈشــىنى كەلتــۈرۈپ 
چىقىرىدىغــان قىينىغۇچى تەدبىرلەر؛ )4( تۇغۇلۇشــنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش تەدبىرلىرىنــى قوللىنىــش .78 ئاخىرقــى 
ئىچىگــە  ئــۆز  ئامىلنىمــۇ  بەشــىنچى  مۇنــۇ  ئەھدىنامــە 
ئالىــدۇ: بالىالرنــى مەجبۇرىــي ھالــدا بىــر گۇرۇپپىدىــن 
ــات  ــش، ئەســلىدە كاتىب ــا يۆتكىۋېتى ــر گۇرۇپپىغ ــە بى يەن
باشقارمىســى اليىھىسىدىكى مەدەنىيەت سىياسىتىنىڭ 
ــر  تارمــاق قىســمىدا تىلغــا ئېلىنغــان ئىــدى، ئەممــا ھازى
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئۇســۇللىرىنىڭ فىزىكىلىــق 
كۈچلــۈك  تېخىمــۇ  ئاقىۋىتىگــە  بىئولوگىيىلىــك   /
ئەھمىيــەت بېرىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ .79 قەتلىئــام، 
ئۇنىڭدىــن  بولــدى.  بىرىــال  پەقــەت  ئۇســۇلنىڭ  بــەش 
باشــقا، ئومۇمىــي يىغىــن بىــر گۇرۇپپىنــى بىــر پۈتــۈن 
ــران قىلىشــنى مەقســەت  ياكــى قىســمەن مەڭگۈلــۈك ۋەي
قىلىــش ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق دېگەننــى كىرگــۈزۈش 
مەڭگۈلــۈك  گۇرۇپپىنــى  بىــر  لەمكىننىــڭ  بىلــەن 
مېيىــپ قىلىۋېتىــش ئىرقــى قىرغىنچلىقتــۇر دېگــەن 
قارىشــىنى مۇئەييەنلەشــتۈردى. ئېنىقكــى، ب د ت نىــڭ 
لەمكىننىــڭ  ئېنىقلىمىســى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
1933-يىلىدىكــى تەكلىۋىنىــڭ بىرىنچــى بۆلىكــى، يەنــى 
ــۆز ئىچىگــە ئالــدى. ئەممــا  ۋەھشــىيلىكنى)barbarity( ئ
 )vandalism( ئىككىنچى بۆلىكى بۇالڭ-تاالڭچىلىقنــى

چىقىرىۋەتتــى.

خۇالسە

تۈپتىــن  سىياســىتى  ناتسىســتالرنىڭ  لەمكىــن 
ــا كۆرۈنۈشــىدە  ــەت ئارق ــۋى مەدەنىي ــەت زامانى يېڭــى، پەق
ئۇرۇشــلىرى  يوقىتىــش  قارىــدى.  دەپ  بــەردى  يــۈز 
ئىنســانىيەت جەمئىيىتىــدە تاكــى قەدىمكــى دەۋرلەردىــن 
دىنىــي  ياۋروپاســىنىڭ  زامــان  ھازىرقــى  تاكــى  تارتىــپ 

يــۈز  دەۋرلــەردە  پۈتــۈن  بولغــان  توقۇنۇشــلىرىغىچە 
ئۇرۇشــالرنىڭ  كېيىــن  ئۇنىڭدىــن  كەلگــەن،  بېرىــپ 
نوپۇســقا ئەمــەس، بەلكــى دۆلەتلەرگــە قارشــى ئېلىــپ 
ئۆلچەمگــە  بىــر  قىلىنغــان  قوبــۇل  بېرىلىدىغانلىقــى 
ياۋايىلىقنــى  بىردىنــال  ناتىسىســتالر  ئايالنغــان.80 
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ئىنچىكــە،  »ئــەڭ  ۋە  كىــردى  ئېلىــپ  مەدەنىيەتكــە 
ــران  ــەڭ ھەي ــەڭ ئۈزۈل-كېســىل، ئ ــەڭ مەقســەتلىك، ئ ئ
قالدۇرارلىق«ئىرقــى قىرغىنچىلىــق جاھانگىرلىرىگــە 
ئايالنــدى. »ئــۇالر ياۋروپادىكــى يەھۇدىيــالر ۋە ســىگانالرنى 
 81 قالــدى«.  ئــاز  يەتكىلــى  مەقســىتىگە  يوقىتىــش 
ئاشــقۇنلۇقى  زىيــادە  كەچۈرمىشــلىرى  يەھۇدىيالرنىــڭ 
بىلــەن پەرقلىــق، ھــەم تېخىمــۇ كــەڭ بىــر ئەندىزىنىــڭ 
قىرىــق  ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ  ئۇنىــڭ  قىســمى.  بىــر 
ــى  ــازا قىلغانلىقىن ــۇز ئەزاســىنىڭ خولوكوســتتا ق توقق
نــەزەردە تۇتقانــدا، ئۇنىــڭ پۈتــۈن ئىنســانالرنىڭ ئــازاب-
ئوقۇبەتلىرىگــە بولغــان ئالەمشــۇمۇل قايغۇســى ئاالھىــدە 

ئۈلگىلىكتــۇر. ۋە  قاالرلىــق  ھەيــران 
ئۇقۇمىنىــڭ  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ئۇنىــڭ 
مۇناســىۋەتلىك  مەدەنىيەتكــە  بولغــان  مەركىــزى 
دۆلەتلەرنىــڭ  كېيىنكــى  ئۇرۇشــتىن  مىراســلىرىچۇ؟ 
بىــر  ھەقتــە  بــۇ  قارىغىنىمىــزدا،  مۇنداقــال  قانۇنىغــا 
گەرچــە  چېلىقىــدۇ.  كۆزىمىزگــە  مۈجىمەللىــك 
يەرلىــك كىشــىلەر ئاسسىمىلياتســىيە ۋە تەرەققىيــات 
ھېــچ  ياكــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  سىياســىتىنى 
قىرغىنچىلىقــى  ئىرقىــي  مەدەنىيــەت  بولمىغانــدا 
ئىرقىــي  ت  د  ب  ئۇالرنىــڭ  ئەممــا  قارىســىمۇ،  دەپ 
قىرغىنچىلىــق ئەھدىنامىســى بىلــەن ئۆزلىرىنــى قانــۇن 
ئەھدىنامىــدە »مەدەنىيــەت  قوغدىيالمايــدۇ.  ئاساســىدا 
ــك خىتــاب شــەكلىدىال  قىرغىنچىلىقــى« پەقــەت رېتورى

خــاالس.82 ئېلىنغــان،  تىلغــا 
ــر قىســىم بوشــلۇقالرنى  ــرى بى ــۇن قوراللى باشــقا قان
تەشــكىالتى  ئەمگــەك  خەلقئارالىــق  تولدۇرىــدۇ. 
قەبىلــە  ۋە  يەرلىــك  دۆلەتلەردىكــى  »مۇســتەقىل 
)169-نومــۇر(  ئەھدىنامــە«  توغرىســىدىكى  خەلقلىــرى 
كوللىكتىــپ  ۋە  شەخســىي  كىشــىلەرنىڭ  خىــل  بــۇ 
مىللەتلەرنــى  ســانلىق  ئــاز  قوغدايــدۇ.  ھوقۇقىنــى 
ئاسسىمىلياتســىيەدىن قوغدايدىغــان خەلقئــارا پۇقــراالر 
 )1966( ئەھدىنامىســىنىڭ  ھوقــۇق  سىياســىي  ۋە 

شــۇنداق: 27-ماددىســىمۇ 
پەرقلىــق  تــوپ،  ئېتنىــك  مىللــەت،  ســانلىق  ئــاز 
بــار  خەلقلــەر  ئازســانلىق  ئىگــە  تىلالرغــا  ياكــى  دىــن 
ــاز ســانلىقالرغا مەنســۇپ كىشــىلەرنىڭ  ــۇ ئ دۆلەتلــەردە، ب

ئــۆز  ئىپادىلــەش،  مەدەنىيىتىدىــن ھۇزۇرلىنىــش،  ئــۆز 
دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىــش ۋە ئەمــەل قىلىــش، ئــۆز تىلىنى 

قىلىنمايــدۇ.  رەت  ھوقۇقــى  ئىشــلىتىش 
تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  »بىرلەشــكەن  گەرچــە 
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ خىتابنامىســى« )2007( دىكــى 
ئىزاھــات  ھەققىدىكــى  قىرغىنچىلىــق«  »ئېتنىــك 
ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئــۇ يەردىكى بىر 
ــار ماقالىلــەر، مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقىغــا ئائىــت  قات
ھەرقانــداق ئوچــۇق بىــر ماقالــە ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان 
ئىرقــى قىرغىنچىلىــق سىياســەتلىرىگە قارشــى ئۆزىنــى 
قىلىــدۇ.  مۇمكىــن  جەھەتتىــن  قانۇنىــي  قوغداشــنى 

7-مــاددا:
ۋە  ياشــاش، جىســمانىي  يەرلىــك شەخســلەرنىڭ   )1
روھىــي پۈتۈنلــۈك ئەركىنلىكــى ۋە بىخەتەرلىــك ھوقۇقى 

بــار.
2( يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ ئايرىــم خەلــق ســۈپىتىدە 
ــۇالر  ــار، ئ ــى ب ــەر ياشــاش ھوقۇق ــچ ۋە بىخەت ــن، تىن ئەركى
ــى  ــا مەنســۇپ بالىالرن ئىرقــى قىرغىنچىلىــق ياكــى توپق
باشــقا توپالرغــا يۆتكەشــكە ئ وخشــاش باشــقا زوراۋانلىــق 

ئۇچرىمايــدۇ. ھەرىكەتلىرىگــە 
مىللىــي  يۆتكــەش،  نوپــۇس  مەجبۇرىــي  8-ماددىــدا 
كەمســىتىش، مەجبۇرىــي ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش 
ۋە يــەر ئىگەللىۋېلىــش قاتارلىــق چەكلەنگــەن كونكېــرت 

ھەرىكەتلــەر ئىنتايىــن ئېنىــق كۆرســىتىلدى.
ۋەھالەنكــى، ب د ت يېڭــى خىتابنامىنــى »يەرلىــك 
ــم ئۆلچىمــى«  ــە قىلىشــنىڭ مۇھى خەلقلەرگــە مۇئامىل
 370 شــارىدىكى  يــەر  بــۇ  شۈبھىســىزكى،  دېســە، 
كىشــىلىك  قارىتىلغــان  خەلققــە  يەرلىــك  مىليــون 
ئۇالرنىــڭ  ۋە  تۈگىتىــش  دەپســەندىچىلىكىنى  ھوقــۇق 
ــە قېقىشــقا قارشــى تۇرۇشــىدىكى  كەمســىتىش ۋە چەتك
ــەش  ــي چەكل ــۇ قانۇنى ــدۇ. ›ئ ــۇپ قالى ــورال بول ــم ق مۇھى
يېڭــى  ئامېرىــكا،  ئــۇ  ئەمــەس،  قــورال  ئىگــە  كۈچىگــە 
زېالندىيــە، ئاۋىســتىرالىيە ۋە كانادانىــڭ قارشــىلىقىغا 
ئۇچرىــدى، باشــقا نۇرغــۇن دۆلەتلەر بېلەت تاشالشــتىن ۋاز 
كەچتــى. 84 زور مىقــداردا يەرلىــك ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر 
جەمئىيىتــى  كۆچمەنلــەر  كىالسســىك  بــۇ  ياشــاۋاتقان 
ئــۆزى بەلگىلــەش،  ئــۆز تەقدىرىنــى  ئــاز ســانلىقالرنىڭ 
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بايلىقالرنــى كونتــرول قىلىــش،  زېمىنىدىكــى  ئەســلى 
دۆلەتكــە قارشــى رەت قىلىــش ھوقۇقــى، »يەرلىــك« نىــڭ 
ئەنئەنىــۋى  يەرلىكنىــڭ  ئېنىقلىمىســى،  ئېنىقســىز 
قانۇنىنىــڭ ئورنــى ۋە بــەزى ئاالھىــدە ئېتىبار سىياســىتى 
قاتارلىقالرغــا قوشــۇاللمىدى. ئەنگلىيــە خىتابنامىنىــڭ 
دۆلەتلەرگــە  نۇرغــۇن  قارشــى  ىغــا  »گۇرۇپپىزىــم« 
ھوقۇقنىــڭ  كىشــىلىك  ۋە  قىلــدى  ســۆز  ۋەكالىتــەن 

قويــدى. ئورۇنغــا  ئالدىنقــى  ئىندىۋىدۇئاللىقىنــى 
ئەنگلىيــە خىتابنامىدىكــى يەرلىــك شەخســلەرنىڭ 
خەلقئــارا قانۇندىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە ئاساســىي 
ھوقۇقلــۇق  قوغداشــقا  تولــۇق  ئەركىنلىكىنــى 
تولــۇق  ماددىالرنــى  قىلغــان  ئېتىــراپ  ئىكەنلىكىنــى 
بولــۇپ،  ھەممىبــاب  ھوقــۇق  كىشــىلىك  قوللىــدى. 
ھەممــە ئادەمگــە بــاراۋەر ئىــدى. ئەنگلىيــە جەمئىيەتتىكى 
ئېرىشــەلمىگەن  باشــقىالر  گۇرۇپپىالرنىــڭ  بــەزى 
ئاالھىــدە ھوقــۇق ۋە ئىمتىيازالردىــن بەھرىمــەن بولۇشــى 

قىلمىــدى.85 قوبــۇل  كېرەكلىكىنــى 
تېخىمــۇ مۇھىمــى، ئەنگلىيــە ئۆزىنىــڭ »ئۇزۇندىــن 
يەرلىــك  جايلىرىدىكــى  ھەرقايســى  دۇنيانىــڭ  بۇيــان 
ــي، ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي  ــڭ ئىجتىمائى خەلقلەرنى
تەرەققىياتىغــا سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي يــاردەم بىلــەن 
چاغــداش  تەكىتلىــدى.  كەلگەنلىكىنــى«  تەمىنلــەپ 
دۆلەتلــەر تەبىئىتىدىــن تەرەققىيــات خاراكتېرىگــە ئىگــە 
ــدە »ئىلگىرىلــەش«  ــەر بەزى ــەردۇر، يەرلىــك خەلقل گەۋدىل
ۋە »زامانىۋىلىشــىش« يولىــدا توســالغۇ بولىــدۇ. ئــۇالر 
بەزىــدە تەرەققىياتنــى- ھېــچ بولمىغانــدا بــەزى ئەھۋالالردا 

قارايــدۇ،  دەپ  بــاراۋەر  قىرغىنچىلىقىغــا  مەدەنىيــەت   -
ھالبۇكــى چاغــداش دۆلــەت بۇنــى رەت قىلىــدۇ.

بــۇ قانۇنىــي قورالــالر ۋە خىتابنامىلەرنىــڭ يەرلىــك 
كىشــىلەرنى تەرەققىياتقا قارشــى قوغدىيالىشــى مۇمكىن 
ئەمــەس. چۈنكــى، ئىنســانىيەتكە قارشــى كىرىزىســالرنىڭ 
»ئالتــۇن ئۆلچىمــى« ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق بولغــان 
قانــداق  ھــەر  ئوخشــىمايدىغان  ئۇنىڭغــا  بولغاچقــا، 
ــدۇ.  ــڭ ســىرتىدا قالى ــەت پىكرىنى ــارا جامائ ئىــش خەلقئ
كۆرۈلىدىغــان  خىتابنامىــدە  بــۇ  باشــقا،  بۇنىڭدىــن 
»تەرەققىيــات« قــا بولغــان ئومۇمىــي ۋەدىلەر-ئەلۋەتتــە، 
بىللــە  خەلقلــەر  يەرلىــك  تەرەققىياتلىقىنــى  قانــداق 
ئىرقىــي  بېكىتىلگــەن  قانۇنلــۇق  قىلىــدۇ-  قــارار 
قىرغىنچىلىققا ئوخشــاش »ئىنسانىيەتنىڭ ۋىجدانىنى 
لەمكىــن  ئەمــەس.  مۇمكىــن  سااللىشــى«  زىلزىلىگــە 
يەرلىــك خەلقنى »مەدەنىيەتلەر سىڭىشىشــى« ئارقىلىق 
»سۈمۈرۈلۈشــى« مۇمكىــن بولغــان ئاجىــز مەدەنىيەت دەپ 
قارىشى مۇمكىن. ئۇ غەرب مەدەنىيىتىنىڭ تارقىلىشىغا 
قارشــى تۇرمىــدى. ئەمەلىيەتتــە، لەمكىــن ئــۆزى ئاۋانگارتى 
بولغــان خەلقئــارا قانــۇن ساھەســىنى، ئــۆزى ياۋايىلىــق 
قارشــى  قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي  تەســۋىرلىگەن  دەپ 
كۈچلــۈك قــورال دەپ قارىــدى. گەرچــە ئۇنىــڭ تىلى تولىمۇ 
قەدىمىيــدەك تۇيۇلســىمۇ، ئەممــا ئۇنىــڭ يەرلىكلەرنىــڭ 
كىملىكــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا قويغــان   تەلــەپ ۋە دەۋالىــرى 
ــن  ــڭ 1948-يىلىدى ــۇق تىلىنى ــۇل كىشــىلىك ھوق نوق
بۇيــان نۇرغــۇن كىشــىلەردە ھەقىقىــي قانائــەت ھاســىل 

قىاللمىغانلىقىنــى ئوچــۇق كۆرســىتىپ بېرىــدۇ.
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سىياسىي ئۇقۇمالرنىڭ ئېستىمالى ۋە سۈيئېستىمالى

ئۇقۇمــالر سىياســەت ۋە خەلقئــارا مۇناســىۋەت ئۆگەنگۈچىلــەر 
ئۈچــۈن ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە. سىياســىي دە-تاالشــالرنى 
مەنىســى   )legitimate( يوللــۇق  ئاتالغۇالرنىــڭ  كۆپىنچــە 
ئاشــۇرىۋەتكەن  قىلچىمــۇ  دېســەك  كــۆرەش  ئۈســىتىدىكى 
بىــرى »ئەركىنلىكنــى  ھــەر  تەرەپلەرنىــڭ  دۈشــمەن  بولمايمىــز. 
قوغداۋاتقانلىقىنــى«، »دېموكراتىيەگە رېئايە قىلىۋاتقانلىقىنى« 
ياكــى »ئادالەتنــى ياقىالۋاتقانلىقىنــى« دەۋا قىلىــپ تــۇرۇپ، بىــر-

بىــرى بىلــەن دە-تــاالش قىلىــدۇ، تۇقۇنۇشــىدۇ، ھەتتــا ئۇرۇشــىدۇ. 
مەســىلە »ئەركىنلىك«، »دېموكراتىيە« ۋە »ئادالەت«... دېگەندەك 
ســۆزلەرنىڭ ئوخشــىمىغان كىشــىلەرگە نىســبەتەن ئوخشــىمىغان 
مەناالرغــا ئىگــە بولغانلىقىــدا بولــۇپ، قارىماققــا بــۇ ئۇقۇمالرنىــڭ 

ئۆزىدىمــۇ چاتــاق بــاردەك قىلىــدۇ.
 مەيلــى دۆلــەت ئىچــى ياكى خەلقئارالىق مەســىىلىلەر ئۈســتىدە 
پەۋقۇلئــاددە  ئۇقۇمالرنىــڭ  تەھلىللــەردە  سىياســىي  بولســۇن، 
مۇھىملىقىنــى تەكىتلــەش ئۈچــۈن ئــەڭ ئــاز بولغانــدا ئــۈچ ســەۋەب 
تەھلىللــەر  سىياســىي  بىرىنچىدىــن،  مۇمكىــن.  كۆرســىتىش 
سىياســەت  ئىگــە.  خۇسۇســىيىتىگە  ئۇمۇمالشــتۇرۇش  ئادەتتــە 
ــۇ جەھەتتىكــى پەرقىنــى ئويالشــقاندا بۇنىــڭ  بىلــەن تارىخنىــڭ ب
ئەھمىيىتىنــى تېخىمــۇ نامايــەن قىلغىلــى بولىــدۇ. بىــر تارىخچــى 
مۇئەييــەن بىــر ۋەقەگــە )مەســىلەن: فرانســىيە ئىنقىالبــى، روســىيە 

سىياسەت ۋە خەلقئارا 

مۇناسىۋەتكە دائىر ئاساسي 

ئۇقۇمالر 

ائندېرېۋ ھېيۋۇد
مەمەتتوختى ئاتاۋۇلال تەرجىمىسى

)مۇستەقىل تەتقىقاتچى(
 E-mail: memet.atawulla@gmail.com
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شــەرقىي  يىللىرىدىكــى   -1989-91 ياكــى  ئىنقىالبــى 
ــا ئىنقىالبلىــرى( كۆڭــۈل بۆلســە؛ بىــر سىياســىي  ياۋروپ
ياكــى  چــوڭ  تېخىمــۇ  ۋەقەلەرنــى  بۇنــداق  ئانالىزچــى 
مىســالدا  بــۇ  ھادىســىنىڭ،  بىــر  ئومۇمىــي  تېخىمــۇ 
ــى نوقتىســىدىن  ــالب ھادىسىســىنىڭ ئەھمىيىت ئىنقى
ئۈچــۈن،  تارىخشۇناســالر  مۇمكىــن.  قىلىشــى  تەتقىــق 
»ئىنقىــالپ« ئۇقۇمــى ئۈســتىدە ئاالھىدە ئىزدىنىشــنىڭ 
بــەك ئەھمىيىتــى يــوق، چۈنكى ئــۇالر ئاساســەن مۇئەييەن 
تەڭداشســىز  ھەتتــا  پەرقلىــق،  ھەققىدىكــى  ۋەقەلــەر 
نەرســىلەرگە قىزىقىــدۇ. ئەممــا سىياســىي ئانالىزچىالرغا 
نىســبەتەن ئېيتقانــدا، »ئىنقىــالپ« ئۇقۇمــى ئۈســتىدە 
ئــۇ  بەلكــى  قالماســتىن،  بولۇپــال  زۆرۈر  ئىزدىنىــش 

سىياســىي تەتقىقاتنىــڭ جەريانــى ھېســابلىنىدۇ.
جەھەتتــە،  ئىشــلىتىش  تىــل  ئىككىنچىدىــن، 
سىياســەت ئۆگەنگۈچىلــەر بىلــەن، سىياســەت بىلــەن 
شــۇغۇلالنغۇچىالر، بولۇپمۇ كەســپىي سىياسىئونالرنىڭ 
ئوخشــايدۇ.  دەرىجىــدە  زور  تىلــى  ئىشــلىتىدىغان 
بەكــرەك  چۈشــەنچىدىن  سىياســىي  سىياســەتچىلەر 
بولغاچقــا،  قىزىقىدىغــان  تەشەببۇســقا  سىياســىي 
ئــۇالردا تىلنــى كونتــرول قىلىــش، بەزىــدە قايمۇقتــۇرۇش 
كۈچلــۈك.  خاھىشــى  ئىشــلىتىش  مەقســىتىدە 
تىــل  ئۆگەنگۈچىلەرنــى  سىياســەت  بــۇ،  نەتىجىــدە 
ئىشلىتىشــتە ئاالھىــدە ئېھتىياتچــان بولۇشــقا زوراليــدۇ. 
ھەمىشــە  مۇنازىرىلــەردە  سىياســىي  كۈندىلىــك  ئــۇالر، 
قېلىــش  ســاقالپ  سۈيئېســتىمالدىن  كۆرۈلىدىغــان 
بېرىشــى،  ئېنىقلىمــا  روشــەن  ئاتالغۇالرغــا  ئۈچــۈن، 

كېــرەك. بىكىتىشــى  جايىــدا  دەل  ئۇقۇمالرنــى 
دائىــم  ھــەر  ئۇقۇمــالر  سىياســىي  ئۈچىنچىدىــن، 
گىرەلىشــىپ  بىلــەن  ئېتىقــادالر  ئىدېئولوگىيەلىــك 
كەتكــەن بولىــدۇ. زامانىــۋى سىياســىي ئىدېئولوگىيەلــەر 
ئەســىرنىڭ   -19 ۋە  ئاخىرلىــرى  ئەســرنىڭ   -18
ــان، يالغــۇز يېڭــى  ــن بۇي باشــلىرىدا ئوتتۇرىغــا چىققاندى
كەلمەيــال  مەيدانغــا  تىلــى  خىتــاب  سىياســىي  بىــر 
مۇنازىرىدىكــى  سىياســىي  ئەكســىچە،  قالماســتىن، 
ئاتالغــۇ ۋە ئۇقۇمالرمــۇ چىگىــش، كۆپىنچــە قارمۇ-قارشــى 
مەناالرغــا تولــۇپ كەلــدى. شۇڭالشــقا، سىياســىي ئۇقۇمالر 
خىرىســقا تولغــان مەخلۇقــالردۇر: ئۇالر ھەمىشــە مۈجمەل 

بولــۇپ، دائىــم رىقابــەت ۋە مۇنازىــرە تېمىســى بولىــدۇ؛ 
ھەمــدە ئۇالرغــا ئىشــلەتكۈچىلەردىن بىخــەۋەر قىممــەت 
قــاراش ھۆكۈملىــرى ۋە ئىدىئولوگىيەلىــك تەســىرلەر 

مۇمكىــن.  بولۇشــى  »يۈكلەنگــەن« 

ئۇقۇم )concept( دېگەن نېمە؟ 

ئۇقــۇم دېگىنىمىــز ئادەتتــە تاق ســۆز ياكى قىســقا ســۆز 
بىرىكمىســى بىلــەن ئىپادىلىنىدىغــان، مەلــوم نەرســە 
ھەققىدىكــى ئۇمۇمىــي بىــر ئىدىيــەدۇر. ئۇقۇمنىــڭ مەنــا 
دائىرىســى مەلــۇم بىــر خــاس ئىســىم ياكــى مەلــۇم بىــر 
نەرســىنىڭ نامىدىــن تېخىمــۇ كــەڭ. مەســىلەن: بىــر 
ــدە  ــر مۈشــۈك( ھەققى مۈشــۈك )مۇئەييــەن، ئۆزگىچــە بى
)مۈشــۈك  ئۇقۇمــى  بىلــەن »مۈشــۈك«  پــاراڭ قىلىــش 
ئوتتۇرىســىدا  بولــۇش  ئىگــە  ئىدىيە(گــە  ھەققىدىكــى 
ــر نەرســە ئەمــەس،  ــۇم بى ــى مەل ــار. مۈشــۈك ئۇقۇم ــەرق ب پ
بەلكــى بىــر ئىدىيــە، يەنــى مۈشــۈككە »تۈكلــۈك ھايــۋان«، 
تۇتىــدۇ«...  ھايۋىنــى«، »چاشــقان  »ئــۆي  »كېچىــك«، 
قىلىدىغــان  ئاتــا  خارەكتېــر  ئۆزگىچــە  دېگەنــدەك 
بىــر  تاپقــان  تەركىــپ  خۇسۇســىيەتلەردىن  تۈرلــۈك 
ــۇ  ــەن ئۇقۇمم ــق« دېگ ــە. ئوخشاشــال »پرېزىدېنتلى ئىدىي
مەلــۇم بىــر پرېزىدېنتنــى ئەمــەس، بەلكــى ئىجرائىيــە 
بىــر  ھەققىدىكــى  تەشكىللىنىشــى  ھوقۇقىنىــڭ 
قاتــار ئىدىيەلەرنــى كۆرســىتىدۇ. دېمــەك، ئۇقۇمــالر زور 
دەرىجىــدە ئۇمۇمىيلىققــا ئىگــە بولــۇپ، ئــۇالر نۇرغــۇن 
ئىدىيەگــە  ئۇمۇمىــي  توغرىســى  تېخىمــۇ  نەرســلەرنى، 
ئۇيغــۇن كىلىدىغــان ھــەر بىــر نەرســىنى كۆرســىتىدۇ. 
ئۇنداقتــا، ئۇقۇمالرنىــڭ نېمــە ئەھمىيىتــى بــار؟ ئۇقۇم 
مۇساپىســىدىكى  قىلىــش  پىكىــر  قىلىــش  ھاســىل 
نىگىزلىــك بىــر قەدەمــدۇر. ئۇقۇمــالر بىــر يــۈرۈش قۇرالــالر 
بولــۇپ، بىــز پىكىــر، تەنقىــد، مۇنازىــرە، بايــان ۋە تەھلىــل 
قىلىشــتا ئۇالرغــا تايىنىمىــز. تاشــقى دۇنيانــى ھېــس 
قىلىشــنىڭ ئۆزىــال بىزنــى دۇنيــا ھەققىــدە مەلۇماتقــا 
ئىگــە قىلمايــدۇ. دۇنيانــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن مەلــۇم 
جەھەتتىــن بىــز ئۇنىڭغــا مەنــا يۈكلىشــىمىز كېــرەك. 
بىــز بــۇ ۋەزىپىنــى ئۇقــۇم شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلىــق 
ئورۇناليمىــز. ئاددىيــال قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــر مۈشــۈككە 
مۈشــۈك ســۆپىتىدە مۇئامىلە قىلىش ئۈچۈن، بىز ئالدى 
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ئۇقــۇم ھاســىل  نېمىلىكــى ھەققىــدە  ئۇنىــڭ  بىلــەن 
قىلىشــىمىز كېــرەك. بــۇ سىياســىي ئەقىــل يۈرگــۈزۈش 
دۇنيــا  سىياســىي  بىــز  چۈشــىدۇ:  دەل  جەريانىغىمــۇ 
ئۇنىڭغــا  ھالــدا  نۇقــۇل  مەلۇماتىمىزنــى  ھەققىدىكــى 
قــاراپ ئەمــەس، بەلكــى دۇنيانــى چۈشىنىشــىمىزگە ياردەم 
بېرىدىغــان ئۇقۇمالرنــى ئىجــاد قىلىــش ۋە پۇختىــالش 
ئارقىلىــق ھاســىل قىلغــان. ئۇقۇمــالر بــۇ جەھەتتىــن 
كىســەكلىرىدۇر.  قۇرغۇچــى  بىلىمىنىــڭ  ئىنســان 
ئۇقۇمــالر يەنــە تېيىلغــاق بولــۇپ، سىياســىي ئۇقۇمــالردا 
ــدۇ. سىياســىي  ــۆپ ئۇچراي ــۇ ك ــۇ خىــل ئەھــۋال تېخىم ب
ئۇقۇمالردىكــى ئاساســلىق مەســىلە شــۇكى، ئۇالرغــا ھــەر 
قاچــان قىممــەت قــاراش ســىڭگەن بولىــدۇ، ئۇالرنىــڭ 
تېمىســى  تاالش-تارتىــش  ۋە  مۇنازىــرە  مەنىلىــرى 
بولۇشــى مۇمكىــن، يەنــە بەزىــدە ئۇالرنىــڭ قىمممىتــى 
مۇبالىغــە  بەكــرەك  ئەســلىدىكىدىن  ئەھمىيىتــى  ۋە 

قىلىۋېتىلىــدۇ. 

تەســۋىرچىل  ۋە   )normative( ئۆلچەمچىــل 
ئۇقۇمــالر  )descriptive(

»قىممەتلــەر«  ئادەتتــە  ئۇقۇمــالر  ئۆلچەمچىــل 
»كېــرەك،  ۋە  قىلىنىــدۇ  بايــان  ســۈپىتىدە   )values(
پرىنســىپالر  ئەخالقىــي  دېگەنــدەك  الزىــم«...  شــەرت، 
ئېيتقانــدا،  نوقتىدىــن  بــۇ  غايىلەرنــى كۆرســىتىدۇ.  ۋە 
 ،)rights( »ھەقلــەر«   ،)liberty( »ئەركىنلىــك« 
 ،)equality( »باراۋەرلىــك«   ،)justice( »ئادالــەت« 
كۆپلىگــەن  دېگەنــدەك   ...)toleration( »ســىغدۇرۇش« 
سىياســىي ئۇقۇمالرغــا قىممــەت قاراشــالر يۈكلەنگــەن. 
ئۆلچەمچىــل  ياكــى  قاراشــالر  قىممــەت  شۇڭالشــقا، 
ئۇقۇمــالر مەلــۇم ھادىســە ياكــى ئەھۋالنى تەسۋىرلەشــتىن 
تەشــەببۇس  شــەكلىنى  ھەرىكــەت  مۇئەييــەن  بەكــرەك، 
بــەزى  قىلىــدۇ ۋە ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن، 
ــى  ــەن ئۇالرن ــالردا، سىياســىي قىممــەت قاراشــالر بىل چاغ
تەشــەببۇس قىلىۋاتقانالرنىــڭ ئەخالقىــي، پەلســەپىۋىي 
تــەس.  پەرقلەنــدۈرۈش  ئەقىدىلىرىنــى  ئىدىيىۋىــي  ۋە 
ياكــى  تەســۋىرچىل  سېلىشــتۇرغاندا،  بۇنىڭغــا 
ۋە  ئوبېيىكتىــپ  )positiveئۇقۇمــالر   ( ئېىنقچىــل 
كۆرســەتكىلى بولىدىغــان مەۋجــۇت »ئەمىلىيەتلەر«نــى 

)facts(، يەنــى ئۇالرنىــڭ بــار ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. 
»ھۇقــۇق«   ،)power( »كــۈچ«  نوقتىدىــن،  مۇشــۇ 
 ...)law( »ــۇن ــپ« )order( ۋە »قان )authority(، »تەرتى
ــرەك،  ــل بولۇشــتىن بەك ــالر ئۆلچەمچى ــدەك ئۇقۇم دېگەن
چۈنكــى  ئىگــە.  خۇسۇســىيىتىگە  تەســۋىرچىللىك 
بولىــدۇ.  قويغىلــى  ســۇئال  بار-يوقلۇقىغــا  ئۇالرنىــڭ 
ئەمەلىيــەت بىلــەن قىممــەت ئارىســىنى پەرقلەندۈرۈش 
ئادەتتــە يارقىــن تەپەككــۇر قىلىشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى 
ــاراش ھېسابلىنىشــى  ــۆز ق ــەر ك ــدۇ. قىممەتل دەپ قارىلى
ياكــى  توغــرا  ئەمەلىيەتلەرنىــڭ  لېكىــن  مۇمكىــن، 
شۇڭالشــقا،  بولىــدۇ.  ئىســپاتلىغىلى  خاتالىقىنــى 
ۋە   )neutral( »بىتــەرەپ«  ئۇقۇمــالر  تەســۋىرچىل 
قىممەتتىــن خالىــي دەپ قارىلىــدۇ. قىسقىســى، ئــۇالر 
كېلىــدۇ.  ئۇيغــۇن  زىللىقىغــا  تەتقىقاتنىــڭ  ئىلمىــي 
ھەقىقەتەنمۇ، ئېنىقچىلىق )positivism( نىڭ تەسىرى 
ئاســتىدە، سىياســەت ئىلمىنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش 
چاقىرىقــى 20-ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــدا، ئۆلچەمچىــل 
ئۇقۇمالرنىــڭ »مېتافىزىكىلىق« دەپ قارىلىدىغانلىقى، 
شــۇڭا قــۇرۇق گــەپ ئىكەنلىكىدىــن دېــرەك بېرەتتــى. 
قانداقــال بولمىســۇن، سىياســىي ئۇقۇمالردىكــى مەســىلە 
ئەمەلىيەتلــەر بىلــەن قىممەتلەرنىــڭ ھــەر دائىــم ئۆز-ئــارا 
كىرىشــىپ كەتكەنلىكىدە بولۇپ، قارىماققا تەسۋىرچىل 
ۋە  ئەخالقىــي  قاتــار  بىــر  ئۇقۇمالرغىمــۇ  كۆرۈنگــەن 
ســىڭدۈرۈۋېتلگەن  ئىما-ئىشــارەتلەر  ئىدىيىۋىــي 
 )authority( »ــۇق ــدۇ. مىســالغا ئېيتىســاق، »ھۇق بولى
دېگــەن ئۇقۇمدىــن بۇنــى كۆرۈۋېلىــش مۇمكىــن. نــاۋادا 
تەســىر  ئىش-ھەرىكىتىگــە  »باشــقىالرنىڭ  ھۇقۇققــا 
بىرىلســە،  ئېنىقلىمــا  دەپ  ھەققــى«  كۆرســىتىش 
بولــۇپ- ئىگــە  كىملەرنىــڭ  ھۇقۇققــا  چاغــدا،  ئــۇ 

بولمايدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ نېمىگــە 
قىلىــش  تەتقىــق  يۈرگۈزىلىدىغانلىقىنــى  ئاساســەن 
ئۈچــۈن بــۇ ئۇقۇمنــى تەســۋىرچىل شــەكىلدە قوللىنىــش 
تامامــەن مۇمكىــن. ھالبۇكــى، بــۇ ئۇقۇمنــى ھۇقۇقنــى 
كېــرەك...  يۈرگــۈزۈش  نېمىشــقا  ۋە  قانــداق  قاچــان، 
دېگەنــدەك قىممەتچىــل ھۆكۈملەردىــن تامامــەن ئايرىــش 
نىســبەتەن  ھۇقۇققــا  قىسقىســى،  ئەمــەس.  مۇمكىــن 
ھېچكىــم بىتــەرەپ ئەمــەس. ئااليلــۇق، يۇقۇرىدىــن بۇيرۇق 
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تەكىتلەيدىغــان  بارلىقىنــى  ئېھتىيــاج  چۈشۈرۈشــكە 
توغــرا  ھۇقۇقنــى   )conservatives( كونســېرۋاتىپالر 
ۋە  ھۆكۈمــەت  بولســا،  مايىــل  قاراشــقا  دەپ  ســاغالم  ۋە 
قانۇننىــڭ رەزىللىكىگــە ئىشــىنىدىغان ئانارخىســتالر 
قىپيالىــڭاچ  ھۇقــۇق  نىســبەتەن  )anarchists(غــا 
زۇلۇمــدۇر. شۇڭالشــقا، مەيلــى ئۆلچەمچىــل بولســۇن ياكى 
ئۇقۇمالرنــى  پۈتــۈن سىياســىي  بولســۇن،  تەســۋىرچىل 
نوقتىئىنەزىرىگــە  ئىدىيىۋىــي  ئىشــلەتكۈچىلەرنىڭ 

قــاراپ چۈشىنىشــكە توغــرا كېلىــدۇ.
ئاالھىــدە  باشــالپ  ئاخىرلىرىدىــن  20-ئەســىرنىڭ 
ئۇقۇمالرنىــڭ قىممــەت  تەســىر قوزغىغــان سىياســىي 
يۈكلــۈك خاراكتېرىگــە بېرىلگــەن بىــر جــاۋاب بولســا تىل 
 political( »ئىشلىتىشــتە »سىياســىي كوررېكتورلــۇق
بولــدى.  ھەرىكىتــى  تــۇرۇش  چىــڭ  تــا   )correctness
سىياســىي كوررېكتورلــۇق ئۇمۇمــەن تىلنــى ئىرقچــى، 
جىنســچى ۋە باشــقا كەمســىتكۈچى ياكــى يەكلىگۈچــى 
قىلىدىغــان  ئۈمىــد  تازىالشــنى  ئىما-ئىشــارەتلەردىن 
فېمېنىســتالر، پۇقــراالر ھوقۇقــى پائالىيەتچىلىــرى ۋە 
ئــاز ســانلىق گــۇرۇپ ۋەكىللىــرى تەرىپىدىــن تەشــەببۇس 
ــدە  ــل زور دەرىجى ــۇ تەشــەببۇس، تى ــدى. ب ــپ كەل قىلىنى
ئەكــس  قۇرۇلمىســىنى  كــۈچ  جەمئىيەتتىكــى  بىــر 
گۇرۇپالرغــا  ھۆكۈمــران  ســەۋەبتىن،  شــۇ  ئەتتۈرىــدۇ، 
خىزمــەت قىلىــپ، تارمــاق گۇرۇپالرنــى يەكلەيــدۇ، دېگــەن 
چۈشــەنچىگە ئاساســلىنىدۇ. مەســىلەن: ئىنســان تۈرىنى 
مەنىســىدە(،  )ئــەر   )man( ئــادەم  ئۈچــۈن  كۆرســىتىش 
ئازســانلىق مىللەتلەرنــى كۆرســىتىش ئۈچــۈن نىگېــرالر 
تەرەققىــي   ،)coloureds( ياكــى رەڭلىكلــەر  )negroes(
قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرنــى تەســۋىرلەش ئۈچــۈن »ئۈچىنچى 
قالغــان«  »كەينىــدە  ياكــى   )world  third( دۇنيــا« 
ســۆز-ئىبارىلەرنى  دېگەنــدەك   ...)underdeveloped(
ئىشــلىتىش بۇنىــڭ روشــەن ئىپادىلىــرى ھېســابلىنىدۇ. 
سىياســىي كوررېكتورلۇقنىڭ نىشــانى بولســا سىياســىي 
مۇنازىرىنــى كەمسىتىشــتىن خالىــي تىــل بىلــەن ئېلىپ 
بېرىــش ئۈچــۈن ئىمكانىيــەت يارىتىشــتۇر. ھالبۇكــى، 
تەرەپســىز ۋە ئوبيېكتىــپ بىــر سىياســىي خىتــاب تىلــى 
بەرپــا قىلىــش ئارزۇســى خــام خىيالــدۇر. ئــەڭ قىاللىغاندا، 
ئىجابىــي  ئاتالغۇالرنــى   )negative( »مەنپىــي« 

بولىــدۇ،  ئالماشــتۇرغىلى  ئاتالغۇالرغــا   )positive(
)مېيىــپ   )disabled( »ئىقتىدارســىز«  مەســىلەن: 
ئىقتىدارلىــق«  »پەرقلىــق  كىشــىلەرنى  مەنىســىدە( 
 )negroes( »كىشىلەر، »نىگېرالر )differently abled(
بىــراق،  مۇمكىــن.  دېيىــش   )black( »قارىــالر«  نــى 
سىياســىي كوررېكتورلۇقنــى تەنقىــد قىلغۇچىــالر بۇنىڭ 
ئىدېئولوگىيىلىــك چەكلىمــە پەيــدا قىلىــپ، تىلنــى 
قاراشــالرنى  »خاتــا«  ۋە  نامراتالشــتۇرىۋېتىدىغانلىقى 
قىلىدىغانلىقىنــى  ئىنــكار  قۇيۇشــنى  ئوتتۇرىغــا 

ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. 

ئىختىالپلىق )contested( ئۇقۇمالر 

تېخىمــۇ چــوڭ مەســىلە شــۇكى، سىياســىي ئۇقۇمــالر 
ھەمىشــە ئىلمىــي ۋە ئىدىيىۋىــي تاالش-تارتىشــالرنىڭ 
كۆرســىتىلگەندەك،  يۇقۇرىــدا  ئايلىنىــدۇ.  تېمىســىغا 
ئوخشــاش پرىنســىپ ياكى ئىدىيەنى ياقىاليدىغانلىقىنى 
يــۈز  دە-تــاالش  ئارىســىدا  كىشــىلەر  قىلىۋاتقــان  دەۋا 
ــاز ئەمــەس. شۇڭالشــقا، ئۇقــۇم  ــۇ ئ بېرىدىغــان ئەھۋالالرم
ئىختىالپىنىــڭ ئۆزىمــۇ سىياســەتنىڭ جەھگاھلىرىدىن 
بىرىــدۇر. بــۇ خىــل ئەھــۋال »ھەقىقىــي« دېموكراتىيــە 
ئادالــەت..  »ھەقىقىــي«  ئەركىنلىــك،  »ھەقىقىــي«   ،
بىــر  مەلــۇم  ھەققىدىكــى  ئۇقــۇم  بىــر  دېگەنــدەك، 
دەپ  توغــرا  جەھەتتىــن  ئوبيېكتىــپ  چۈشــەنچىنى 
خىــل  بــۇ  ئېتىــدۇ.  ئەكــس  ئۇرۇنۇشــتا  بىكىتىشــكە 
ئارىســالدىلىقتىن قۇتۇلۇشــنىڭ يولىنــى ۋ. ب. گاللىــي 
ئۇنىــڭ  كۆرســەتكەن.   )6-1955(  )W. B. Gallie(
»ئەركىنلىــك«...  ۋە  »ئادالــەت«  »كــۈچ«،  قارىشــىچە، 
ــى،  ــەدەر ئېغىرك ــالپ شــۇ ق ــالردا ئىختى ــدەك ئۇقۇم دېگەن
بــۇ خىــل ئۇقۇمالرغــا بىتــەرەپ ياكــى مۇقىــم ئېنىقلىمــا 
ــدۇ، شــۇڭا بۇخىــل  بېرىــش ھېچقاچــان مۇمكىــن بولماي
ئۇقۇمالرنــى »ماھىيىتىدىــن ئىختىالپلىــق ئۇقۇمــالر« 
)essentially contested concepts( ســۈپىتىدە قوبــۇل 
قىلىــش كېــرەك. ماھىيەتتە، ھــەر بىر ئاتالغۇ كۆپلىگەن 
ئالىدىغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  ئۇقۇمالرنــى  قارمۇ-قارشــى 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ھېچبىرىنــى ئاتالغۇنىــڭ ھەقىقىــي 
ئۇقۇمنىــڭ  بىــر  ئەممــا،  بولمايــدۇ.  دېگىلــى  مەنىســى 
ئىكەنلىكىنــى  ئىختىالپلىــق«  »ماھىيىتىدىــن 
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ئېتىــراپ قىلغانلىــق ئۇنــى چۈشىنىشــكە تېرىشىشــتىن 
ۋاز كەچكەنلىــك ئەمــەس، بەلكــى شــۇ ئۇقۇمنىــڭ قارمــۇ-
بــاراۋەر ھالــدا كۈچكــە ئىگــە  قارشــى نۇســخىلىرىنىڭ 

قىلغانلىقتــۇر.  ئېتىــراپ  ئېھتىماللىقىنــى  بولــۇش 
ھەممىســى بولمىغاندىمــۇ، نۇرغــۇن ئۇقۇمــالر كــۆپ 
تەرەپلىمىلىــك ياكــى »ماھىيىتىدىــن ئىختىالپىــق«، 
تەرىپىدىــن،  كىشــىلەر  كۆپلىگــەن  قــاراش  دېگــەن 
 )1988(  )Terence Ball( بــال  تېرېنــس  خۇسۇســەن 
ئىككــى  بــۇ ھەقتــە  ئۇچرىغــان.  تەنقىدكــە  تەرىپىدىــن 
لىنىيەلىــك بىــر مۇنازىــرە ئىلگىرى ســۈرۈلدى. بىرىنچى 
تەتبىقالشــقا  قاراشــلىرىنى  گاللىينىــڭ  لىنىيــە، 
)Lukes( ئورۇنغان كۆپلىگەن نەزەرىيەچىلەرنىڭ )لۇكس
نىــڭ »كۈچ«كــە قارىتــا قىلغىنىــدەك( ھــەر دائىــم مەلــۇم 
بىــر ئۇقۇمنىــڭ ئۆزلىرىگــە ياققــان چۈشەندۈرۈلۈشــىنى 
يەكلەيدىغانلىقىنــى  باشــقىلىرىنى  ياقىــالپ، 
ئەســكەرتىدۇ. بىــر ئۇقۇمنىــڭ بارلىــق نۇســخىلىرىنىڭ 
بــاراۋەر كۈچكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى قوبــۇل قىلماســلىق 
ــاالش ۋە مۇنازىرىنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان  مەۋجــۇت دە-ت
ــر  ــۇم بى ــرە كەلگۈســىدىكى مەل ــل مۇنازى ــۇ خى ــۇپ، ب بول
باســقۇچتا يالغــۇز ۋە مەقبــۇل بىــر ئۇقۇمنىــڭ ئوتتۇرىغــا 
باشــقىچە  مۇمكىــن.  بېرىشــى  ئېلىــپ  چىقىشــىغا 
تەبىئىتىدىــن  ئۇقــۇم  ھېچبىــر  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ 
قارمۇ-قارشــى ۋە زىــت ئەمــەس. مۇنازىرىنىــڭ ئىككىنچــى 
لىنىيەســى بولســا، گاللىينىــڭ تەھلىلىنىــڭ تارىخىــي 
ھازىــر  ئااليلــۇق،  كۆرســىتىدۇ.  يوقلۇقىنــى  ئاساســىي 
بــۇرۇن  ئۇقۇمــالر  قىســىم  بىــر  بولغــان  ئىختىالپلىــق 
كــەڭ تــۈردە قوبــۇل قىلىنغانىــدى. شۇنىســى ئېنىقكــى، 
بۈگــۈن دېموكراتىيەنــى چۆرىــدەپ ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان 
كــەڭ ۋە چوڭقــۇر تاالش-تارتىشــالر پەقەت 18-ئەســىرنىڭ 
ئاخىرلىرىدىن باشــالپ يېڭى ئىدىيىۋىي ئېقىمالر بىلەن 
بىرلىكتــە ئوتتۇرىغــا چىققــان. شۇڭالشــقا، ئىختىالپلىق 
ئۇقۇمالرغــا »ھازىرچــە« ئىختىالپلىــق ئۇقۇمــالر )بېــرچ 
)Birch(، 2007( ياكــى »ئەھۋالغــا قــاراپ« ئىختىالپلىــق 

ئۇقۇمــالر )بــال )Ball(، 1997( دېگــەن تــۈزۈك. 

كەلىمىلەر ۋە شەيئىلەر 

بولســا  مەســىلە  ئاخىرقــى  دائىــر  ئۇقۇمالرغــا 
ــا  ــۋال ئۇقۇمالرغ ــل ئەھ ــۇ خى ــا چۇقۇنۇشــتۇر. ب ئۇقۇمالرغ

ئايرىــم،  ئىنســانالردىن  قوللىنىۋاتقــان  ئۇالرنــى  گۇيــا 
قىلغانــدا  مۇئامىلــە  مەۋجۇتلۇقتــەك  بىــر  كونكېــرت 
ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. مۇنداقچــە ئېيتقانــدا، كەلىمىلەرگــە 
ســۈپىتىدە  ۋاستىســى  چۈشىنىشــنىڭ  شــەيئىلەرنى 
ئەمــەس، بەلكــى شــەيئىلەرنىڭ ئــۆزى ســۈپىتىدە مۇئامىلە 
–1864(  )Max Weber( ۋېبېــر  ماكــس  قىلىنىــدۇ. 

»ئىدېئــال  ئۇقۇمالرنــى  مەلــۇم  مەســىلىنى  بــۇ   )1920
ســۈپىتىدە   )ideal types( تىپــالر«  )كۆڭۈلدىكىــدەك( 
ئورۇنغــان.  قىلىشــقا  ھــەل  ئارقىلىــق  ئايرىــش  تۈرگــە 
ئىدېئــال تىــپ دېگىنىمىــز بىــر خىــل ئەقلىــي رامــكا 
بولــۇپ، ئۇنىــڭ ياردىمىــدە مەنتىقىلىــق چۇقىغــا يىتىــش 
ئارقىلىق چەكســىز ۋە مۇرەككەپ رېئاللىقتىن كونكېرت 
ــى ئىدېئــال تىپــالر رېئاللىقنىــڭ  ــا چىقىرىلىــدۇ. يەن مەن
تەقلىــدى ئەمــەس، بەلكــى چۈشــەندۈرگۈچى قۇرالــالردۇر؛ 
ئــۇالر يــا رېئاللىقنــى خوراتمايــدۇ، يــا بىــر ئەخالقىــي غايــە 
بىلــەن تەمىنلىمەيــدۇ. شــۇڭا، »دېموكراتىيە«، »ئىنســان 
ئۇقۇمــالر  دېگەنــدەك  »كاپىتالىــزم«...  ۋە  ھەقلىــرى« 
ئۆزلىرى تەســۋىرلىمەكچى بولغان شەكىلسىز رېئاللىققا 
ئىگــە.  بىردەكلىككــە  ۋە  يۇمىــالق  تېخىمــۇ  قارىغانــدا 
ۋېبېرنىــڭ ئۆزىمــۇ ھۇقــۇق )authority( ۋە بىيورۇكراتىيە 
ــە  ــدا مۇئامىل ــال تىپــالر قاتارى )bureaucracy( گــە ئىدېئ
قىلغــان. مەلــۇم ئۇقۇمالرنــى ئىدېئــال تىپــالر ســۈپىتىدە 
ئېتىــراپ قىلىشــنىڭ ئەھمىيىتــى بولســا ئۇقۇمالرنىــڭ 
پەقەتــال ئانالىــز قۇراللىــرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەشــتىن 
ئىبارەتتــۇر. مۇشــۇ ســەۋەبتىن، ئۇقۇمالرنــى ياكــى ئىدېئــال 
تىپالرنــى نۇقــۇل ھالــدا »ھەقىقىــي« ياكــى »ســاختا« دەپ 
تــۆۋەن   )useful( »قوللىنىشــچانلىقى«  ئويلىغاندىــن، 

ياكــى يۇقــۇرى دەپ ئويلىغــان ياخشــى. 
تەبىئىتــى  ئېھتىماللىــق  ئۇقۇمالرنىــڭ  سىياســىي 
نەزەرىيەچىلىــرى  مودېرنىــزم  كېيىنكــى  ئاتالمىــش 
تەرىپىدىــن يەنىمــۇ ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا تەكىتلەنــدى. 
ئۇنۋېرســال  قىلىدىغــان  قوبــۇل  كىشــى  ھەممــە  ئــۇالر 
قىلغــان  مەقســەت  چىقىشــنى  تېپىــپ  قىممەتلەرنــى 
ۋە  قىممەتلــەر  بارچــە  بــۇ  ئىزدىنىشــكە،  »ئەنئەنىۋىــي« 
ئىددىئاالرغــا ھۆكــۈم قىلغىلــى بولىدىغــان يۈكســەك بىــر 
نوقتــا بارلىقىنــى پەرەز قىلىغانلىــق، دەپ ھۇجۇم قىلدى. 
بــۇ يۈكســەك نوقتىنىــڭ ئورنــى ھەققىــدە نىگىزلىــك 
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يوللــۇق  توختىمايۋاتقانلىقــى  ھېــچ  ئىختىالپالرنىــڭ 
سىياســىي ۋە ئەخالقىــي قاراشــالرنىڭ كــۆپ خىللىقىنــى، 
تىلىمىزنىــڭ ۋە سىياســىي ئۇقۇملىرىمىزنىــڭ پەقەتــال 
مۇھىــت  ئىشــلىتىلگەن  ۋە  قىلىنغــان  ئىجــاد  ئــۇالر 
كۆرســىتىدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  ئىگــە  كۈچكــە  ئىچىــدە 
رادىــكال  ئــەڭ  ھەققىدىكــى  ئۇقۇمــالر  ۋاھالەنكــى، 
 )Mahayana Buddhism( بۇددىــزم  ماھايانــا  تەنقىــد 
ــۇ پەلســەپە،  ــدۇ. ب پەلسەپىســىدە شــەكىللەنگەندەك قىلى
ئۈچــۈن  قوللىنىــش  شــەكىلدە  مەلــۇم  ئۇقۇمالرنــى 
ئاۋامنىــڭ رازىلىقىغــا تايىنىــپ رەســمىي بىــر توختامنــى 
شــەكىللەندۈرىدىغان »توختاملىــق« ھەقىقــەت بىلــەن 

ســېڭىپ  رېئاللىققــا  ئارقىلىــق  تەجرىبــە  بىۋاســتا 
كىرىــش ۋە شــۇنىڭ نەتىجىســىدە ئۇقۇمالشتۇرۇشــتىن 
ئارىســىنى  ھەقىقەتنىــڭ  »مۇتلــەق«  دائىــر  ھالقىشــقا 
پەرقلەندۈرىــدۇ. بــۇ نوقتىدىــن ئېيتقانــدا، ھــەر قانــداق 
بــاراۋەر  شــولىغا  چۈشــۈرۈلگەن  رېئاللىققــا  تەپەككــۇر 
بولــۇپ، بىــر خىــل خىيالىــي تۇيغۇنــى شــەكىللەندۈرىدۇ. 
ئايغــا  بۇيىچــە،  ئېيتقىنــى   )Zen( زېننىــڭ  خــۇددى 
ئىشــارەت قىلغــان بارماقنــى ئاينىــڭ ئــۆزى دەپ ئويــالپ 
قالغانــدەك، نــاۋادا بىزمــۇ كەلىمىلەرنــى شــەيئىلەر دەپ 

يولۇقىمىــز.  خەتەرگــە  قالســاق،  ئويــالپ 

ئاساسىي ئۇقۇمالر: مەنىلىرى ۋە ئەھمىيەتلىرى

)Absolutism( مۇتلەقچىلىك

 Absolute( ھۆكۈمــەت  مۇتلــەق  مۇتلەقچىلىــك 
كــۆر- ئەمەلىيىتىنــى  ۋە  نەزىرىيەســى   )government

كــۈچ  چەكلىمىســىز  ھۆكۈمــەت  بولــۇپ،  ســىتىدىغان 
)power(كــە ئىگــە بولــۇش جەھەتتــە مۇتلەقتــۇر، يەنــى 
چەكلىمىســىگە  گەۋدىنىــڭ  بىــر  ســېرتقى  ھۆكۈمــەت 
 Absolute monarchy ( ئۇچرىمايدۇ. مۇتلەق پادىشاھلىق
نەمۇنىســىدۇر.  يارقىــن  ئــەڭ  ھۆكۈمەتنىــڭ  مۇتلــەق   )
شــۇنداقتىمۇ، مۇتلــەق ھۆكۈمــەت بىلــەن پادىشــاھلىق 
ــوق. چەكلىمىســىز  ــر باغلىنىــش ي ئوتتۇرىســىدا زۆرۈر بى
كۈچنى بىر پادىشاھنىڭ قولىغا تۇتقۇزغىلى بولغاندەك، 
ئالىــي كېڭەشــكە ئوخشــاش بىــرەر كوللېكتىــپ ئورگانغــا 
تاپشــۇرغىلىمۇ بولىــدۇ. بىــراق، مۇتلەقچىلىــك ھازىرقىي 
بولۇپمــۇ   ،)dictatorship( دىكتاتورلــۇق  زاماندىكــى 
ــۇر.  ــن پەرقلىقت ــق )totalitarianism(تى ھاكىممۇتلەقلى
مۇتلەقچىل ھاكىمىيەتلەر ئادەتتە ئاممىنى سىياســەتكە 
كۈچنــى  سىياســىي  بىلــەن  يولــى  ئارىالشتۇرماســلىق 
ئىجتىمائىــي  ھاكىممۇتلەقلىــق  قىلســا،  مونوپــول 
تەرەپلىرىنــى  ھەممــە  ھاياتنىــڭ  خۇسۇســىي  ۋە 
 total( »سىياسىيالشــتۇرۇش ئارقىلىــق »مۇتلــەق كــۈچ
مۇناســىۋەتلىكتۇر.  بىلــەن  قىلىــش  بەرپــا   )power
شــۇنىڭدەك، مۇتلەقچىلىــك فاشــىزم )fascism(دىنمــۇ 

پەرقلىنىــدۇ.  ئاالھىــدە 

ئەھمىيىتى

مۇتلەقچىلىــك 17- ۋە 18-ئەســىرلەردە ياۋرۇپادىكــى 
ئادەتتــە  ئــۇ  ئىــدى.  شــەكىل  سىياســىي  ئاساســلىق 
ھۇقــۇق  قانۇنىــي  ئايرىلمــاس  ۋە  دەخلى-تەرۇزســىز 
ئىگىدارلىــق  قىلىدىغــان  ۋەكىللىــك  )authority(قــا 
)ئىگىلىــك ھۇقــۇق، sovereignty( پادىشــاھلىققا تــەۋە 
دېگــەن قاراشــقا باغلىناتتــى. مۇتلەقچىــل ھۆكۈمرانلىــق 
راتسىئونالســىت )بەزىــدە ئەھۋالغــا قــاراپ ئەقىلچىــل 
دېگــەن  ئەقىلچىــل  بەزىــدە  بولىــدۇ،  دەپ چۈشىنشــكە 
مەنانــى ئىپادىلىمەيــدۇ( )rationalist( ۋە ئىالھىيەتچىل 
قوللىشــىغا  بىــردەك  نەزىرىيەلەرنىــڭ   )theological(
 )96–1530( )Jean Bodin( ئېرىشــكەنىدى. ژان بۇدىــن
–1588(  )Thomas Hobbes( خوببىــس  تومــاس  ۋە 

مۇتلەقچىلىكنــى  ئوخشــاش  1679(الرنىڭكىگــە 
ياقىلىغۇچــى راتســىئونال نەزىرىيەلــەر پەقــەت مۇتلــەق 
ئىجتىمائىــي  ۋە   )order( تەرتىــپ  ھۆكۈمەتلــەرال 
مۇقىملىققــا كاپالەتلىــك قىالاليــدۇ، دېگــەن ئىدىيەنــى 
نىســبەتەن  ئۇالرغــا  شۇڭالشــقا،  ســۈردى.  ئىلگىــرى 
دەخلــى- ۋە   )sovereignty( ئىگىدارلىــق پارچىالنغــان 

تەرۇزغــا ئۇچرايدىغــان كــۈچ )power( قااليمىقانچىلىــق 
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ۋە تەرتىپســىزلىكنىڭ مەنبەســىدۇر. مۇتلەقچىلىكنــى 
بولســا  نەزىرىيەلــەر  ئىالھىيەتچىــل  ياقىاليدىغــان 
)doctrine of divine right( مۇقــەددەس ھــەق تەلىماتــى
غا ئاساســلىناتتى. بۇ تەلىمات بۇيىچە، بىر پادىشــاھنىڭ 
ــرى  ــى تەڭ ــق ھەقق ــرى ئۈســتىدىكى ھۆكۈمرانلى پۇقرالى
ــۇپ، خــۇددى تەڭرىنىــڭ  ــان بول ــا قىلىنغ ــن ئات تەرىپىدى
ئــۆز مەخلۇقاتلىــرى ئۈســتىدىكى ھەققىگــە ئوخشــايتتى. 

نەزىرىيەلــەر  مۇتلەقچىــل  بولمىســۇن،  قانداقــال 
جەھەتتىــن  سىياســىي  ھالــدا  ئۇمۇميۈزلــۈك  نۆۋەتتــە 
ناخــۇش  جەھەتتىــن  ئىدىيىــۋى  كېرەكســىز، 
جەھەتتىــن  سىياســىي  ئــۇالر  قارىلىــدۇ.  دەپ 
)ئاساســىي  دەســتۇرچىلىق  چۈنكــى  كېرەكســىز، 
ۋەكىللىــك  بىلــەن   )constitutionalism قانۇنچىلىــق، 
ئاللىقاچــان  تەرەققىياتــى  )representation(نىــڭ 

تەڭپۇڭلۇقنىــڭ  ۋە  مۇۋازىنــەت  پارچىــالپ،  كۈچنــى 
ــۇالر  ــە ئ ــە بىرگ ــاردى. يەن ــۈرۈپ چىق كۈچىيىنىشــى كەلت
دىكتاتورلــۇق ســاقلىنىپ قالغــان يەرلــەردە، ئىنتايىــن 
پەرقلىــق بىــر سىياســىي رولنــى ئۈســتىگە ئالــدى. ئــۇالر 
ئىدىيىــۋى جەھەتتىــن ناخــۇش، چۈنكــى مۇتلەقچىلىــك 
مۇتتەھــەم ۋە زوراۋان ھۆكۈمەتلــەر ئۈچــۈن چاپانچىلىــق 
رولىنــى ئوينايــدۇ. يەنــە كېلىــپ، خۇسۇســىي ھەقلــەر 
جاۋابكارلىــق  دېموكراتىــك   ،)individual rights(
بىلــەن  ئىدىيەلــەر  دېگەنــدەك   )accountability(
پارالمېنتچىــل  شــۇنداقتىمۇ،  چىقىشــالمايدۇ.  ئەســال 
 Parliamentary sovereignty also( ئىگىدارلىــق 
 called parliamentary supremacy or legislative

ــان ئاساســتا  ــەت قىلغ supremacy( پرىنســىپىغا ھۆرم

 political( تۈزۈملــەر  سىياســىي  قىلىنغــان  بەرپــا 
دەســتۇرچىمۇتلەقچىلىك  خىــل  بىــر  systems(دە 
ســاقلىنىپ  نىــڭ   )constitutional absolutism(

بولىــدۇ. كۆرۈۋالغىلــى  قالغانلىقىنــى 

)Accountability( جاۋابكارلىق

ــۇش  جاۋابكارلىــق دېمــەك ھېســاب بىرەلەيدىغــان بول
ئىش-ھەرىكىتىگــە  ئــۆز  بىراۋنىــڭ  ئــۇ  دېمەكتــۇر. 
قارىتــا چۈشــەنچە بېرىشــى ۋە باشــقىالرنىڭ تەنقىدىگــە 
جاۋابكارلىــق  كۆرســىتىدۇ.  بولۇشــىنى  ئۇچــۇق 

ۋە  ھۇقــۇق  خىزمــەت،  ئورگانلىرىنىــڭ  ھۆكۈمــەت 
فونكســىيەلىرىنىڭ تــۆۋەن دەرىجىلىــك ئورگانالرنىــڭ 
ئورگانــالر  دەرىجىلىــك  يۇقــۇرى  ئۈنۈمىنىــڭ  ئىــش 
تەرىپىدىــن نــازارەت قىلىنىــپ، باھــاالپ چىقىالاليدىغــان 
قىلىــدۇ.  تەلــەپ  بەلگىلىنىشــىنى  ئېنىــق  شــەكىلدە 
دەســتۇرچىلىق  پەقــەت  جاۋابكارلىــق  جەھەتتىــن،  بــۇ 
)constitutionalism( مۇھىتى ئاستىدىال ئاندىن ئىشقا 
ھۇقــۇق  زوراۋان  ھەرگىزمــۇ  بولــۇش  جاۋابــكار  يارايــدۇ؛ 
)punishment( جــازا  قارىغۇالرغــا  ياكــى   )authority(

غــا يولۇقۇشــتىن دېــرەك بەرمەيــدۇ. بىــراق، جاۋابكارلىــق 
بىراۋغــا ئۆزىنىــڭ ئىش-ھەرىكىتــى ھەققىــدە چۈشــەنچە 
ــى  ــەت ۋە جازان بېرىــش مەجبۇرىيىتىنــى يۈكلــەپ، جىناي
ئۈســتىگە ئېلىشنى مۇقەررەرلەشتۈرمىگەنلىكى ئۈچۈن، 
 )responsibility( بىر خىل زەئىپ مەســئۇلىيەتچانلىق

شــەكلىگە بــاراۋەر بولۇشــى مۇمكىــن.

ئەھمىيىتى

 limited( ھۆكۈمــەت  چەكلىــك  جاۋابكارلىــق 
government(، ئۈنۈملــۈك قــارار ئېلىــش ۋە دېموكراتىيە 
ئاالھىدىلىكىــدۇر.  بىــر  مۇھىــم  )democracy(نىــڭ 
قىلىــش  بەرپــا  كونتــرول مىخانىزىمــى  ئــۇ سىياســىي 
ئارقىلىــق ھۆكۈمەتنىــڭ كۈچــى )power(نــى چەكلەيــدۇ. 
نــازارەت  بــۇ خىــل مىخانىزمــدا ئورگانــالر بىر-بىرىنــى 
تەكلىپلەرنىــڭ  سىياســىي  جاۋابكارلىــق  قىلىــدۇ. 
سىياســىي  ۋە  كەچۈرۈلۈشــى  كۆزدىــن  ئەســتايىدىل 
نەتىجىنىــڭ قاتتىــق نــازارەت قىلىنىشــىغا كاپالەتلىــك 
 public( سىياســەت  ئاممىۋىــي  ئارقىلىــق  قىلىــش 
بــۇ  كۆتۈرىــدۇ.  يۇقــۇرى  ســۈپىتىنى  policy(نىــڭ 
ســايالمالر  رىقابەتلىــك  ۋە  قەرەللىــك  ئەھــۋال  خىــل 
ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــقاندا، جاۋابكارلىــق دېموكراتىــك 
ھاكىمىيەتنىــڭ ئەمەلىــي يــۈزى ســۈپىتىدە ئاممىۋىــي 
باشــقۇرۇش ۋە ئاممىۋىــي جاۋابكارلىــق سىستېمىســىغا 
ئايلىنىــدۇ. شــۇنداقتىمۇ، جاۋابكارلىــق پەقــەت مۇئەييەن 
شــارائىت ئاســتىدىال كارغــا كېلىــدۇ. بــۇ شــەرتلەر نــازارەت 
ــم  ــۈك بولۇشــى، مۇھى ــڭ كۈچل قىلىــش مىخانىزىمىنى
يۇقــۇرى  ئۈچــۈن  چىقىرىــش  ھۆكــۈم  ســەۋىيىلىك  ۋە 
ئېرىشــەلەيدىغان  ئۇچۇرغــا  يىتەرلىــك  ئورگانالرنىــڭ 
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ھۆددىســىدىن  خىزمەتنىــڭ  ياكــى  خاتالىــق  بولۇشــى، 
مۇناســىپ  كۆرۈلگەنــدە  ئەھۋاللىــرى  چىقالماســلىق 
جــازا بىرەلەيدىغــان بولــۇش... قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە 
كەمچىللىكــى  ئاساســلىق  جاۋابكارلىقنىــڭ  ئالىــدۇ. 
ھەرىكــەر  ۋە  ھۆكــۈم  مۇســتەقىل  ئۇنىــڭ  بولســا، 
قىلىشــنى بوغــۇپ قۇيىدىغانلىقىــدۇر. ئااليلــۇق، دۆلــەت 
مەمۇرلىرىنىــڭ مىنىســتېرالر ئالدىدىكــى جاۋابكارلىقــى 
بىيۇروكراتىك كۈچنى سىياسىيالشتۇرۇشــقا ۋە مەۋجۇت 
ھۆكۈمەتنىــڭ ئېھتىياجلىرىغــا بويسۇندۇرۇشــقا ئېلىــپ 

مۇمكىــن.  بېرىشــى 

)Anarchism( ئانارخىزم ياكى ھۆكۈمەتسىزلىك

بولۇپمــۇ  شــەكىللەردىكى،  بارلىــق  ئانارخىــزم 
ھاكىمىيــەت  سىياســىي  شــەكلىدىكى   )state( دۆلــەت 
دېگــەن  زۆرۈرىيەتســىز  ھــەم  رەزىــل،  ھــەم   )authority(
ئىدېئولوگىيــە  بىــر  ئاساســلىنىدىغان  ئەقىدىگــە 
ئەينــەن  )anarchy(نىــڭ  ئانارخىيــە  )ideology(دۇر 
مەنىسى »ھۆكۈمەتسىزلىك، without rule« دېگەنلىك 
بولىــدۇ. ئانارخىســتالرنىڭ ئېتىقادىــدا، دۆلــەت رەزىلــدۇر. 
چۈنكــى ئــۇ ئىگىدارلىقنىــڭ ۋە زورلىغۇچــى ھۇقۇقنىــڭ 
بارگاھى سۈپىتىدە ئەركىنلىك )freedom( ۋە باراۋەرلىك 
)equality(كــە دەخلــى قىلىــدۇ. ئانارخىزمنىــڭ يادرولــۇق 
قىممەت قارىشــى چەكلىمىســىز خۇسۇســىي ئۆزئەركلىك 
ۋە  دۆلــەت  ســەۋەبتىن،  شــۇ  بولــۇپ،   )autonomy(
 )government( ھۆكۈمــەت  ئورگانــالر،  مۇناســىۋەتلىك 
ھەممىســى  )law(...قاتارلىقالرنىــڭ  قانــۇن  ۋە 
قىلىنىــدۇ.  رەت  دەپ  چىرىكلىشــىش  ۋە  چىرىكلىــك 
ئېتىقادنىــڭ  دېگــەن  زۆرۈرىيەتســىز  دۆلــەت  بىــراق، 
ئانارخىزمدىكــى ئورنىمــۇ بــەك تــۆۋەن ئەمــەس. گەرچــە 
ئانارخىســتالر سىياســي تەرتىــپ )political order(نــى 
 natural( »ــپ ــي تەرتى ــڭ »تەبىئ رەت قىلســىمۇ، ئۇالرنى
ئۆزلىكىدىــن  ئىناقلىقنىــڭ  ئىجتىمائىــي  order(ۋە 
خېلىــال  ئىشــەنچى  بولغــان  شــەكىللىنىدىغانلىقىغا 
كۈچلــۈك بولــۇپ، بــۇ خىــل ئىشــەنچ ئىنســان تەبىئىتــى 
پەرەزلــەر  ئۈمىــدۋار  ھەققىدىكــى   )human nature(
قىلىــپ  باشــقىچە  مۇســتەھكەملەنگەن.  تەرىپىدىــن 
ئېيتقانــدا، ھۆكۈمەت تەرتىپســىزلىكنى ھــەل قىلدىغان 

چىقىرىدىغــان  كەلتــۈرۈپ  ئەكســىچە  ئەمــەس،  چــارە 
ســەۋەبتۇر. 

ھالبۇكــى، ئانارخىســتالرنىڭ شەخســلەر ئــۆز رازىلىقــى 
ئەركىــن- ئىشــلىرىنى  ئــۆز  ھەمكارلىشــىپ،  بىلــەن 

دۆلەتســىز  قىالاليدىغــان  تــەرەپ  بىــر  ئۆزلىــرى  ئــازادە 
سوتسىيالىســت  كۆرۈشــى  ئــەۋزەل  جەمئىيەتنــى  بىــر 
بىلــەن   )communitarianism( كومۇناچىلىــق 
لىبېــرال شەخســچىلىك )individualism(تىن ئىبارەت 
قارمۇ-قارشــى ئىككــى ئەنئەنــە ئاساســىدا شــەكىللەنگەن. 
سوتســىيالىزم  ئانارخىزمنــى  جەھەتتىــن،  بــۇ 
)liberalism(نىــڭ  لىبېرالىــزم  بىلــەن   )socialism(

خۇالســىلىرىنىڭ   )anti-statist( ئەكســىلدۆلەتچىل 
شۇڭالشــقا  بولىــدۇ.  دېيىشــكە  نوقتىســى  كېسىشــمە 
كوللېكتىپچىــل  ھالــدا  نىســپىي  ئانارخىــزم 
شەخســچىل  ۋە  ئانارخىــزم   )collectivist(
)individualist( ئانارخىزم شــەكلىدە »چەكتىن ئاشــقان 
ــەن »چەكتىــن  سوتســىيالىزم« )ultra-socialism( بىل
)ultra-liberalism(نىــڭ  لىبېرالىــزم«  ئاشــقان 
بىرىكمىســى دەپ قارىلىــپ كەلــدى. كوللېكتىپچىــل 
ئانارخىــزم )بەزىــدە »كالسســىك« )classical( ئانارخىــزم 
ياكــى »سوتســىيال« )social( ئانارخىــزم دەپمــۇ ئاتىلــدۇ( 
ئىجتىمائىــي سەپداشــلىق )solidarity( پىكىــرى، يەنــى 
كىشــىلەر ئارىســىدىكى تەبىئىي ۋە خاس مۇناســىۋەتنىڭ 
ئــۆزى ھېسداشــلىق، مېھىر-مۇھەببەت ۋە ئىناقلىقنىڭ 
ــدۇر دېگــەن ئىدىيەگــە يىلتىــز تارتقــان بولــۇپ،  بىــر تۈرى
 )1921–1842( )Kropotkin Pyotr( پيوتــر كروپوتكىــن
ئاتىغــان.  دەپ  يــاردەم«  »ئۆزئــارا  ئىدىيەنــى  خىــل  بــۇ 
ئانارخىيە-كومىنىــزم  ئانارخىســتالر  كوللېكتىپچىــل 
رادىــكال  ئــەڭ  شــەكلىدە   )anarcho-communism(
Pierre-( ئۇســۇلدا ئىپادىلەنگــەن پىېــر جوســېف پــرودون

»مال-مۈلــك  نىــڭ   )65–1809(  )Proudhon  Joseph
مەشــھۇر  دېگــەن   )Property is theft( ئوغرىلىقتــۇر« 
ئورتــاق  ۋە  باراۋەرلىــك  ســۆزىنى قولــالپ، ئىجتىمائىــي 
ئىگىلىكنىــڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەيدۇ. شەخســچىل 
 sovereign( شــەخس  ئىگىــدار  بولســا  ئانارخىــزم 
individual( پىكىــرى، يەنــى شەخســنىڭ ۋىجدانــى ۋە ئــۆز 
مەنپەئىتىنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش يولىدىكى ئىزدىنىشــى 
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ھېچقانــداق بىــر كوللېكتىــپ گەۋدىنىڭ ياكى ئاممىۋىي 
كېــرەك  ئۇچرىماســلىقى  چەكلىمىســىگە  نۇپۇزنىــڭ 
دېگــەن ئېتىقادقــا ئاساســلىنىدۇ. شەخســچىل ئانارخىزم 
ئازاتچىلىــق )libertarianism( بىلــەن كېسىشــىدىغان 
بولــۇپ، ئادەتتــە بــازار )market(نىــڭ ئۆز-ئۆزىنــى ئىــدارە 
ئىشــەنچكە  چوڭقــۇر  بولغــان  مىخانىزىمىغــا  قىلىــش 
anarcho-( ئانارخىيە-كاپىتالىــزم  ۋە  باغلىنىــدۇ 
capitalism( شــەكلىدە ئــەڭ يارقىــن نامايــەن بولىــدۇ. 

ئەھمىيىتى

ئىدېئولوگىيەلــەر  سىياســىي  ئانارخىــزم 
بولســىمۇ  دۆلەتتــە  بىــرەر  ھېچبولمىغانــدا  ئىچىــدە 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا كۈچكــە ئىگە بولــۇپ باقمىغان 
غەلىتــە بىــر ئىدېئولوگىيــەدۇر. ھېچبىــر جەمئىيــەت 
ياكــى ئۇلــۇس )nation( ئانارخىزمنىــڭ پرىنســىپلىرى 
بۇيىچــە قايتــا شــەكىللىنىپ باقمىغاچقــا، ئانارخىزمنــى 
دەپ  ئىدېئولوگىيــە  بىــر  بولمىغــان  مۇھىــم  ئانچــە 
قــاراش خاھىشــى كۈچلــۈك. بىــر سىياســىي ھەرىكــەت 
نوقســانى  ئــۈچ  نىگىزلىــك  ئانارخىزمنىــڭ  ســۈپىتىدە 
سىياســىي  ۋە  دۆلــەت  ئۇنىــڭ  بىرىنچىدىــن،  بــار. 
ــدۇرۇپ تاشــالش  ــق شــەكىللىرىنى ئاغ ــڭ بارلى ھۇقۇقنى
نىشــانى ئادەتتــە رېئاللىققــا پەقەتــال ئۇيغــۇن ئەمــەس دەپ 
ــد  ــۆپ تەنقى ــەڭ ك ــان ئ ــا قارىتىلغ ــدۇ. ئانارخىزمغ قارىلى
ئۇنىڭ تەرتىپ ۋە مۇقىملىقنى ساقالشــتا »ئىنســاننىڭ 
ياخشــىلىقى« )human goodness( ۋە بــازار ياكــى ئورتاق 
مۇئەسسەســەلەر  ئىجتىمائىــي  دېگەنــدەك  ئىگىلىــك 
ئىشــىنىش  زىيــادە  ئىقتىدارىغــا  )institutions(نىــڭ 
بىــر  )utopianism(نىــڭ  ئۇتوپىيەچىلىــك  جەھەتتــە 
نەمۇنىســى ئىكەنلىكىگــە قارىتىلغــان. ئىككىنچىدىــن، 
دەپ  چىرىكلىشــىش  ۋە  چىرىكلىــك  ھۆكۈمەتنــى 
قارىغانلىقــى ئۈچــۈن، ئانارخىســتالر سىياســىي پارتىيــە 
)political party( قــۇرۇش، ســايالم )election( ئېلىــپ 
بېرىــش، مەنســەپ تەلــەپ قىلىش... دېگەندەك سىياســىي 
يوللىرىنــى  ئەنئەنىۋىــي  پۈتــۈن  پائالىيەتچىلىكنىــڭ 
ئۆزلىكىدىــن  ئورنىغــا  بۇنىــڭ  قىلىــپ،  رەت  بىــردەك 
ئىرادىســى  ئاممىنىــڭ  ئۈچــۈن  قىلىــش  قوزغىــالڭ 
ئۈچىنچىدىــن،  كەلــدى.  تايىنىــپ  ئىقتىدارىغــا  ۋە 

ئانارخىــزم ئۆزگىچــە ۋە ئۇيۇشــقان بىــر يــۈرۈش سىياســىي 
anti-( ئىدىيەلەرگــە ئىگــە ئەمەس: ئەكســىلدۆلەتچىلىك

جەمئىيەتنىــڭ  ھۆكۈمەتســىز  باشــقا،  statism(تىــن 
تەبىئىتــى، بولۇپمــۇ مۈلــۈك ھۇقۇقــى ۋە ئىقتىســادىي 
تەشكىللىنىشــكە قارىتا ئانارخىســتالر ئارىســىدا چوڭقۇر 

ئىختىــالپ بــار.
ئەھمىيىتــى  ئانارخىزمنىــڭ  بولمىســۇن،  نېمىــال 
ســاقالپ  ئۇنــى  ۋە  ئېرىشــىش  ھوقۇققــا  سىياســىي 
ــەش  ــەن تەمىنل ــەۋى ئاســاس بىل قېلىــش ئۈچــۈن ئىدىي
ــە جــەڭ  ــازراق؛ باشــقا سىياســىي ئەقىدىلەرگ ــە ئ جەھەتت
جەھەتتــە  ئۇزۇقالنــدۇرۇش  ئۇالرنــى  قىلىــپ،  ئېــالن 
كۆپــرەك بولۇشــى مۇمكىــن. ئانارخىســتالر سىياســىي 
كۈچنىــڭ زورلىغۇچــى ۋە ۋەيــران قىلغۇچــى تەبىئىتىنــى 
ئىدېئولوگىيەلــەردە،  باشــقا  ئارقىلىــق،  يۇرۇتــۇش 
بولۇپمــۇ لىبېرالىــزم، سوتســىيالىزم ۋە كونســېرۋاتىزم 
بولغــان  گەۋدىلىــك  ئاالھىــدە  )conservatism(دا 
بــۇ  كەلــدى.  تــۇرۇپ  قارشــى  خاھىشــالرغا  دۆلەتچىــل 
سىياســىي  زامــان  ھازىرقــى  ئانارخىســتالر  جەھەتتــە، 
ئىدىيەســىگە بارغانســېرى چوڭقــۇر تەســىر كۆرســىتىپ 
ۋە   )New Left( ســول  يېڭــى  ئااليلــۇق،  كەلمەكتــە. 
ئىككىســىدىن  ھــەر  )New Right(نىــڭ  ئــوڭ  يېڭــى 
تېپىلىدىغــان  ئىزلىــرى  چۈشــەنچىنىڭ  ئانارخىســت 
ئازاتچىــل )libertarian( خاھىشــالرنى كۆرگىلــى بولىدۇ. 
ئەســلىدە، ئانارخىزمنىــڭ ئەھمىيىتىنــى يۇقاتمــاي داۋام 
قىلىشــى بەلكىــم ئۇنىــڭ بارغانســىرى كــۆپ خىلالشــقان 
بۇالردىــن  كېــرەك.  بولســا  يوشــۇرۇنغان  خاراكتېرىگــە 
ۋە  سىياســىي  مەۋجــۇت  جەھەتلەردىــن  بــەزى  ســېرت، 
ســىنىپى كۆرەشــلەر ئىچىدە، ئانارخىستالر ئېكولوگىيە، 
ترانســىپورت ۋە شەھەر تەرەققىياتىدىن تارتىپ جىنسىي 
ــار مەســىلىلەرنى ئوتتۇرىغــا  مۇناســىۋەتلەرگىچە بىــر قات
قۇيىدىغــان بولــۇپ، ئــۇالر ئىزچىــل ھالــدا يېڭــى لىبېرال 
يــەر   )corporate( »كارخانىــۋى«  ياكــى   )neoliberal(
ئالدىنقــى  قارشــى  )globalization(قــا  شارىلىشــىش 
بىــر  ئاممىۋىــي  ئانارخىزمنــى  كەلــدى.  تــۇرۇپ  ســەپتە 
ھەرىكەتكــە ئايلىنىــش يوشــۇرۇن كۈچىنىــڭ يوقلۇقىغــا 
نوقتىنــى  بــۇ  ئويلىغانــدا  دەپ  ئەھمىيەتســىز  قاراپــال 
كۆزدىــن قاچــۇرۇپ قۇيۇش مۇمكىن. دۇنيانىڭ كۈنســېرى 
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ئەگىشــىپ،  پارچىلىنىشــىغا  ۋە  مۇرەككەپلىشىشــى 
)mass politics(نىــڭ  سىياســەت  ئاممىۋىــي  بەلكىــم 

ئــۆزى ئۆلگــەن بولســا كېــرەك. 

)Anarchy( ئانارخىيە ياكى ھۆكۈمەتسىزلىك

ئانارخىيــە ھۆكۈمەتســىزلىك دېگــەن مەنىــدە بولــۇپ، 
)power(نىــڭ  كــۈچ  بىــر  ھۆكۈمــران  ياكــى  يۈكســەك 
ئىچــى سىياســىتىدە،  دۆلــەت  بىلدۈرىــدۇ.  يوقلۇقىنــى 
بولۇشــىمۇ  گۇرۇپتىــن  )ياكــى  شەخســتىن  ئانارخىيــە 
)authority(نىــڭ  ھۇقــۇق  بىــر  يۇقىــرى  مۇمكىــن( 
ــارا سىياســەتتە بولســا  يوقلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. خەلقئ
)nation-state( دۆلــەت  )مىللىــي(  ئۇلــۇس  ئانارخىيــە 
تىــن يۇقىــرى بىــر ھۇقۇقنىــڭ يوقلۇقىنــى كۆرســىتىدۇ. 
قااليمىقانچىلىــق،  ئۇمۇمــەن  ئاتالغــۇ  بــۇ  ئادەتتــە 
دېــرەك  زوراۋانلىقتىــن  ئاندا-ســاندا  تەرتىپســىزلىك، 
بېرىدىغــان ســەلبىي مەنىلەرگــە ئىگــە. ھالبۇكــى، بۇنىڭ 
دەل ئەكســىچە، ئانارخىزمــدا ئانارخىيــە پەقــەت تەرتىپكــە 
ئۇيغــۇن دەپــال قارالماســتىن، بەلكــى مۇقىــم ۋە تېنــچ 
مەۋجــۇت بولۇشــنىڭ تۈپكــى ئاساســى دەپ قارىلىــدۇ. 

ئەھمىىيىتى 

ئانارخىيــە ئۇقۇمــى غوللــۇق سىياســەت نەزىرىيەلىــرى 
مۇناســىۋەت  خەلقئــارا  ۋە   )political theory(
نىــڭ  نەزىرىيەلىــرى   )relations  international(
كەلــدى.  ئوينــاپ  رول  مۇھىــم  ئىككىســىدە  ھــەر 
قانۇنىيلىقــى  دۆلەتنىــڭ  ئانارخىيــە  ئالدىنقىســىدا، 
سىياســىي  ۋە  چىقىــش  قــورۇپ  )legitimacy(نــى 
ســېلىش  ئاســاس  )obligation(كــە  مەجبۇرىيــەت 
 Thomas( خوببىــس  تومــاس  قوللىنىالتتــى.  ئۈچــۈن 
 )John Locke( ۋە جــون لــوك )1588–1679( )Hobbes
ئىجتىمائىــي  بارلىــق  باشــالپ  )1632–1704(تىــن 
نەزىرىيەچىلىــرى   )social contract( كېلىشــىم 
پۇقراالرنىــڭ دۆلەتكــە خــۇددى پەقــەت ھۆكۈمــران بىــر 
ئاندىــن ئۆزلىرىنــى »تەبىئــەت  بەرپــا قىلغاندىــال  كــۈچ 
ھالىتــى« )of nature state( )دۆلەتســىز ياكــى ئانارخىــك 
تەرتىپســىزلىكى  خىيىم-خەتىــرى،  جەمئىيەت(نىــڭ 
تونــۇپ  قوغدىيااليدىغانلىقىنــى  ۋەھشــىيلىكىدىن  ۋە 

يەتكــەن شەخســلەر تەرىپىدىــن تۈزۈلگــەن ئىختىيارىــي 
نەتىجىســىدە  كېلىشــىم  ئىجتىمائىــي  ياكــى  توختــام 
مەيدانغــا كەلگەنــدەك مۇئامىلــە قىلىشــى كېرەكلىكىنى 
مۇھاكىمــە قىلىــپ كەلــدى. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە، دۆلــەت 
بولمىغانــدا، شەخىســلەر بىر-بىرىنــى بــوزەك قىلىــدۇ، 
ســۈمۈرىدۇ ۋە قــۇل قىلىــدۇ؛ ئەكســىچە، دۆلــەت بولغانــدا، 
تەرتىپكــە ۋە مەدەنىــي ياشاشــقا كاپالەتلىــك قىلغىلــى 
بولىــدۇ، ھۆرلــۈك قوغدىلىــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن، دۆلەتكــە 
بويســۇنۇش ۋە ھۆرمــەت قىلىــش مەجبۇرىيىتــى ئاخىرقى 
ــارا- ــەت ۋە ئانارخىيەنىــڭ ب ھېســابتا خۇسۇســىي مەنپەئ

ھــەر  »ھەركىــم  ئېيتقىنىــدەك،  خوببىســنىڭ  بــارا، 
كىمگــە قارشــى ئېلىــپ بارىدىغــان ئىچكــى ئۇرۇش«قــا 
تۇغۇلىــدۇ.  يىتىشــتىن  تۇنــۇپ  ئايلىنىدىغانلىقىنــى 
بۇرۇنقــى  )مىالدىيەدىــن   )Thucydides( تۇســىدىدېس 
ــدە،  ــر ئەنئەنى ــان بى ــەدەر ئۇزىرىغ ــە ق 406-460-يىلالر(ك
ئانارخىيــە بىلــەن تەرتىپســىزلىك ئارىســىدا باغلىنىــش 
ئارىســىدىكى  جەمئىيەتلــەر  چۈشــەنچە  دېگــەن  بــار 
بەلكــى  كەلــدى،  تەتبىقلىنىــپ  مۇناســىۋەتلەرگە 
جەمئىيەتلــەر ئارىســىدا توختــاپ قالماســتىن، رېئالىــزم 
)realism(نىــڭ تەســىرى ئاســتىدا خەلقئــارا مۇناســىۋەت 
نەزەرىيىســىنىڭ مۇھىــم تەركىبىــي قىســمىغا ئايالنــدى. 
ھالبۇكــى، ئــۇ 20-ئەســىرنىڭ 70-يىللىرىدىــن باشــالپ 
ياكــى »قۇرۇلمىچىــل   )neorealism( رېئالىــزم يېڭــى 
كۈچىيىشــى  )structural realism(نىــڭ  رېئالىــزم« 
يېڭــى  ئېرىشــتى.  ئۈســتۈنلۈككە  زور  تېخىمــۇ  بىلــەن 
خەلقئــارا  دۆلەتتىــن  نەزىرىنــى  دىققــەت  رېئالىســتالر 
سىســتېمىغا يۆتكەپ، ئاساســلىق قىلىپ ئانارخىيەنىڭ 
تەســىرلىرىنى تەكىتلەشــكە ئۆتتــى. شــۇنداق قىلىــپ، 
خەلقئــارا ھاياتنىــڭ خارەكتېــرى دۆلەتلــەر )ياكــى باشــقا 
مەركىــزى  رەســمىي  ئاكتىيورالر(نىــڭ  ياكــى  رولچىــالر 
مەشــغۇالت  ســەھنىدە  بىــر  خالىــي  ھۇقۇقتىــن 
ئەمەلىيەتتىــن  بىــر  ئىبــارەت  قىلىدىغانلىقىدىــن 
رېئالىســتالر  يېڭــى  قارالــدى.  دەپ  شــەكىللەنگەن 
ئىككــى ئاساســلىق ســەۋەب تۈپەيلىدىــن خەلقئارالىــق 
جىددىيچىلىــك،  ھالــدا  مۇقــەررەر  ئانارخىيەنىــڭ 
ئــۇرۇش  بولمايدىغــان  ســاقالنغىلى  ۋە  تۇقۇنــۇش 
ئېھتىماللىقىغــا قــاراپ يۈزلىدىغانلىقىنــى ئىلگىــرى 
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ــەرك  ســۈرىدۇ. ئالــدى بىلــەن، دۆلەتلــەر مۇســتەقىل، ئۆزئ
ۋە رەســمي ھالــدا بــاراۋار سىياســىي بىرلىكلــەر بولغاچقــا، 
ئــەڭ ئاخىرقــى ھېســابتا، ئۆزلىرىنىــڭ مەنپەئەتلىرىنــى 
ئۆزلىرىنىــڭ  يەنــە  ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇرش  ئەمەلگــە 
خەلقئارالىــق  شۇڭالشــقا،  تايىنىــدۇ.  بايلىقلىرىغــا 
ئانارخىيــە »ئۆز-ئۆزىگــە ياردەم بېرىش« سىستېمىســىنى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. چۈنكــى دۆلەتلــەر »ئــۆز ھالىدىــن 
ــداق بىــر كىمگــە  خــەۋەر ئېلىــش« ئۈچــۈن باشــقا ھەرقان
تايانســا بولمايــدۇ. ئىككىنچىدىــن، دۆلەتلەر ئارىســىدىكى 
مۇناســىۋەتلەر ئېنىقســىزلىق ۋە گۇمانغا تولغان بولۇپ، 
 ( security dilemma( بۇنــى بىخەتەرلىــك تەڭقىســلىقى
ئارقىلىــق ئــەڭ ياخشــى چۈشــەنگىلى بولىــدۇ. مۇددىئــاالر 
ئۆزىدىــن  دۆلەتلەرنــى  ئېنىقســىزلىق  )motives(دىكــى 
باشــقا بارلىــق دۆلەتلەرگــە دۈشــمەن ســۈپىتىدە مۇئامىلــە 
قىلىشــقا زوراليدىغــان بولــۇپ، بۇنىــڭ ئــۆزى مەڭگۈلــۈك 
ياشاشــنىڭ  شــارائىتىدا  ئانارخىيــە  ئەنســىزلىكنىڭ 
بېرىــدۇ.  دېــرەك  ئىكەنلىكىدىــن  نەتىجىســى  مۇقــەررەر 

 Arms( ھەربىــي ھازىرلىقــالر مۇسابىقىســى
)race

ھەربىي ھازىرلىقالر مۇسابىقىسى دېگىنىمىز ئىككى 
ياكــى تېخىمــۇ كۆپ دۆلەتنىــڭ قۇرال-ياراغقا ئېرىشىشــى 
زورايتىشــى  كۈچىنــى  ھەربىــي  بەس-بەســتە  ياكــى 
قەدەملىــك  مــاس  كېلىدىغــان  مەيدانغــا  نەتىجىســىدە 
ھەربىــي تەييارلىقالرنــى كۆرســىتىدۇ. بۇنىــڭ كالسســىك 
بۇرۇنقــى  ئورۇشــىدىن  دۇنيــا  بىرىنچــى  ئۆرنەكلىــرى 
ئەنگلىيە-گېرمانىيــە ھەربىي ھازىرلىقالر مۇسابىقىســى 
ۋە ســوغۇق ئــورۇش مەزگىلىدىكــى ئامېرىكا-ســوۋېت يادرو 
قۇرالــالر مۇسابىقىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ھەربىــي 
ھازىرلىقــالر مۇسابىقىســى مۇداپىئــە ئېھتىياجــى ياكــى 
ئارىســالدىلىقى(  )بىخەتەرلىــك  ســوقۇش  چــوت  خاتــا 
ــى دۆلەتلەرنىــڭ  ــن ۋە ياك ــن كۈچىيىشــى مۇمكى ۋەجىدى
ھۇجۇمچىــل سىياســەت قوللىنىــش ئۈچــۈن ھەربىــي 
ئەگىشــىپ  ئورۇنۇشــىغا  ئېرىشــىش  ئۈســتۈنلۈككە 
ھازىرلىقــالر  ھەربىــي  مۇمكىــن.  كېلىشــى  مەيدانغــا 
يېڭىلىنىشــى  تېخنىكىنىــڭ  ئادەتتــە  مۇسابىقىســى 
بىلــەن يېڭــى ۋە تېخىمــۇ زىــل قۇرال-يــاراغ ياكــى قــۇرال-

ئەھۋالــالردا  كەلگــەن  بارلىققــا  سىستېمىســى  يــاراغ 
ھازىرلىقــالر  ھەربىــي  بىــراق،  چىقىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا 
ياكــى  بولىــدۇ  »ســاپ«  ھالــالردا  بــەزى  مۇسابىقىســى 
ــۇزۇن زامانالرغىچــە »ســاپ« ھالىتىــدە قالىــدۇ.  خېلــى ئ
ئــۇالر نىگېزلىــك بىــر ھەربىــي ياكــى تېخنولوگىيەلىــك 
ــۇالر  ــن ھەرىكەتلىنىــدۇ. ئوخشاشــال ئ دىنامىــك تەرىپىدى
مۇقــەررەر ھالــدا تەشــكىلىي، سىياســىي، ئىدىيەۋىــي ۋە 

باشــقا ئامىلــالر بىلــەن كېسىشــىدۇ. 

ئەھمىيىتى

ھەربىــي ھازىرلىقــالر مۇسابىقىســىنىڭ ئەھمىيىتــى 
ئــورۇش  بۇنىــڭ  تاالش-تارتىــش  تــۈپ  توغرىســىىدىكى 
تاقىلىــدۇ.  بېرىــپ  مۇناســىۋىتىگە  بولغــان  بىلــەن 
ياندىــن  بىــر  مۇسابىقىســى  ھازىرلىقــالر  ھەربىــي 
ۋە  مىللىتارىــزم  ئاشــۇرۇش،  قورقۇنچنــى  ۋە  ئەندىشــە 
قۇپــال مىللەتچىلىكنــى كۈچەيتىــش ئارقىلىــق ئــۇرۇش 
تەرەپتىــن،  بىــر  يەنــە  كۈچەيتســە؛  ئېھتىماللىقىنــى 
ۋە  ســاقالش  تەڭپۇڭلۇقىنــى  كۈچلــەر  ئۇمۇميۈزلــۈك 
شــۇ ئارقىلىــق »ئۆركۈتۈش«كــە كاپالەتلىــك قىلىشــقا 
ــدە،  ــورۇش مەزگىلى ــاردەم بېرىشــى مۇمكىــن. ســۇغۇق ئ ي
مەيلــى تېخىمــۇ كــۆپ دۆلــەت ياكــى باشــقا رولچىالرنىــڭ 
ــەن بولســۇن  ــال كېڭىيىــش( بىل ئېرىشىشــى )گورىزونت
توپلىنىــش  قولىغــا  دۆلەتلىرىنىــڭ  يــادرو  ياكــى 
يــادرو  بولســۇن،  بىلــەن  كېڭىيىــش(  )ۋېرتىــكال 
ــالر  ــي ھازىرلىق ــە ھەربى قۇرالالرنىــڭ كېڭىيىشــى ئادەتت
ــداق  مۇسابىقىســىنىڭ تېنىچلىــق ۋە مۇقىملىقنــى قان
ئىلگىــرى ســۈرەلەيدىغانلىقىنىڭ ئۆلگىســى ســۈپىتىدە 
ۋېرتىــكال  قۇرالالرنىــڭ  يــادرو  قۇيۇلىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا 
كېڭىيىشــى، »قۇرقۇنــچ تەڭپۇڭلۇقى« بىلەن بولســىمۇ، 
بولۇپــال  مايىــل  ساقالشــقا  تەڭپۇڭلۇقىنــى  كۈچلــەر 
قالماســتىن، بەلكــى يەنــە شــۇنداق ۋەيــران قىلغۇچــى 
قۇرالالرنــى ياســاش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلىدىغــان 
ئاقىۋەتتــە  ئۆزىمــۇ  يېڭىلىقالرنىــڭ  تېخنىكىلىــق 
بولمايدىغــان«  »ئىشــلەتكىلى  قۇرالالرنــى  خىــل  بــۇ 
ــادرو  ــدى. نېمىــال دېگــەن بىلــەن، ي ھالغــا كەلتــۈرۈپ قوي
كۈچلــەر  مەزگىلىــدە  ئــۇرۇش  ســۇغۇق  كېڭىيىشــنىڭ 
تەڭپۇڭلۇقىنــى ســاقالپ قېلىشــىنىڭ كاپالىتــى يــوق 
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ئىــدى؛ ھەمــدە ۋاقىتلىــق يــادرو تەڭپۇڭســىزلىقىنىڭ 
سۈيئېســتىمال  تەرىپىدىــن  دۆلــەت  بىــر  ئۇرۇشــقاق 
قاققىلــى  چەتكــە  ئېھتىماللىقىنــى  قىلىنىــش 
ھەربىــي  ئادەتتــە  ئۈســتىگە،  ئۇنىــڭ  بولمايتتــى. 
دىنامىكالرنىــڭ  ئاالقىــدار  مۇسابىقســىغا  ھازىرلىقــالر 
 )WMD( كــەڭ كۆلەملىــك ۋيــران قىلغۇچــى قۇرالــالر
ئېھتىماللىقىمــۇ  كەلمەســلىك  مــاس  ئۆرنىكىگــە 

مەۋجــۇت.

)Authoritarianism( مۇستەبىتلىك

رايىغــا  ئــەل  جەمئىيەتنــى  مۇســتەبىتلىك 
بىــر  قىلىدىغــان  ئىــدارە  »يۇقۇرى«دىــن  باقماســتىن 
ئەمەلىيىتىنــى  ۋە  ئېتىقــادى  ھۆكۈمرانلىــق  خىــل 
ھۇقــۇق  جەھەتتــە  بــۇ  مۇســتەبىتلىك  كۆرســىتىدۇ. 
ھۇقــۇق  چۈنكــى  پەرقلىنىــدۇ.  دىــن   )authority(
قانۇنىيلىــق )legitimacy( قــا تايىنىــدۇ ۋە بــۇ جەھەتتــە 
ناھايىتــى  مۇســتەبىتلىك  چىقىــدۇ.  »تۆۋەن«دىــن 
كــۆپ ھۆكۈمــەت تۈرلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئــۇ، 
پادىشــاھلىق مۇتلەقچىلىــك، ئەنئەنىۋىــي دىكتاتورلــۇق، 
بولۇشــى  ھۆكۈمرانلىــق  مىللىتارىســت  خىلمۇ-خىــل 
ۋە  ئــوڭ  مۇســتەبىتلىكنىڭ  ئوخشاشــال  مۇمكىــن؛ 
ســول قانــات نۇســخىلىرى ســۈپىتىدە نىســبىي ھالــدا 
كومىنىــزم بىلــەن كاپىتالىزمنى كۆرســىتىش مۇمكىن. 
ھاكىممۇتلەقلىــق  ئادەتتــە  مۇســتەبىتلىك  بىــراق، 
چۈنكــى  ئوخشــىمايدۇ.  كــە   )totalitarianism(
ئوخشــاش  ھاكىممۇتلەقلىقكــە  مۇســتەبىتلىك 
 )civil society( جەمئىيــەت  پۇقــراۋى  بىلــەن  دۆلــەت 
ئارىســىدىكى پەرقنــى رادىــكال بىــر شــەكىلدە يۇقۇتۇشــقا 
ھۆرلۈكنــى  سىياســىي  ۋە  ئۆكتىچىلەرنــى  قارىغانــدا 
باستۇرۇشــقا بەكــرەك ئەھمىيــەت بىرىــدۇ. شۇڭالشــقا، 
مۇســتەبىت ھاكىمىيەتلــەر خېلــى كــۆپ ئىقتىســادىي، 
دىنىــي ۋە باشــقا تۈردىكــى ئەركىنلىكلەرگــە يــول قويۇشــى 

مۇمكىــن.

ئەھمىيىتى

مۇســتەبىتلىك ئاساســىي قانــۇن ۋە دېموكراتىيەدىــن 
ئىلگىرىكــى جەمئىيەتلەردىكــى ئاساســلىق ھاكىمىيــەت 

تــۈرى بولــۇپ، كۆپىنچــە پادىشــاھلىق ھۆكۈمرانلىق ياكى 
ئارىســتوكراتىك ئىمتىيــاز شــەكلىدە نامايــەن بوالتتــى. 
ــى جوســېف  ــتەبىتلىك نەزەرىيەلىرىنىــڭ بىــر ئۇچ مۇس
 )1821–1753( )Joseph de Maistre( دې مايىستېر
مايىســتېر  تۇتىشــىدۇ.  مۇتەپەككۇرالرغــا  ئوخشــاش  غــا 
شەخســىي ئەركىنلىككــە قارشــى ھۇقۇققــا ئىشــىنىش 
بىردىنبىــر  قىلىشــنىڭ  كاپالەتلىــك  تەرتىپكــە 
ئىشەنچىلىك چارىسى دېگەننى تەرغىپ قىالتتى. بىراق، 
مۇســتەبىتلىك  سىياســەتتە،   )modern( زامانىــۋى 
كــۆپ ھالــالردا دېموكراتىيــە بىلــەن ھاكىممۇتلىقتىــن 
پەرقلىــق بىــر خىــل ھاكىمىيــەت شــەكلى دەپ قارىلىــدۇ. 
قىممىتــى  ئاتالغۇنىــڭ  بــۇ  بولمىســۇن،  نېمىــال 
چەكلىــك، چۈنكــى مۇســتەبىت ھاكىمىيەتلەر بۇيــرۇق ۋە 
بويسۇنۇشــقا تايانغانلىقــى ئۈچــۈن، بىــر قاتــار سىياســىي 
قىلىــدۇ.  نامايــەن  خۇسۇســىيەتلەرنى  ئىدىيىــۋى  ۋە 
ھۆكۈمرانلىقىدىكــى  فرانكــوس  گېنېــرال  مەســىلەن: 
ئىســپانىيەگە ئوخشــىغان ئاتالمىش »كونا« مۇستەبىت 
ۋە  ئەنئەنىۋىــي ســەرخىلالرنى قوغــداش  ھاكىمىيەتلــەر 
 )de-politicize( سىياسىيسىزالشــتۇرۇش  ئاممىنــى 
بولســا؛  بولغــان  ئىزچىــل كونســېرۋاتىپ  جەھەتلــەردە 
كۆپىنچــە تەرەققىــي قىلىۋاتقان دۆلەتلــەردە كۆرۈلىدىغان 
ئىقتىســادىي  ھاكىمىيەتلــەر  مۇســتەبىت  »يېڭــى« 
ســەپەرۋەرلىك ئېلىــپ بېرىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ ۋە 
تايىنىــدۇ.  قوزغىتىشــقا  سىياســىي  دەرىجىــدە  مەلــۇم 
مۇستەبىت-ئامماپەرەســلىك  ھاكىمىيەتلــەر  بۇنــداق 
ئوبرازىنــى يارىتىشــى مۇمكىــن. ئااليلــۇق، فرانســىيەدە 
 )70–1848( )Louis Napoleon( لويىــس ناپالىيــون
ئوتتۇرىغــا چىققــان  نىــڭ ھۆكۈمرانلىقىدىــن كېيىــن 
بوناپارتىــزم )Bonapartism( شەخســىي ئەركىنلىــك 
بىلــەن كونســېرۋاتىپ مىللەتچىلىكنــى بىرلەشــتۈرگەن 
بۇنىڭدىــن  ئىــدى؛  ئۇســلۇبى  بىــر خىــل ھاكىمىيــەت 
 )Juan Peron( ســېرت، ئارگېنتىنــادا جۇئــان پېــرون
)1946–55( دىــن كېيىــن ئوتتۇرىغــا چىققــان پرونىــزم 
)Peronism( مــۇ نامــرات ئاممىنىــڭ قوللىشــى بىلــەن 

ۋەدىســىگە  تەرەققىيــات  ئىجتىمائىــي  ۋە  ئىقتىســادىي 
تايانغــان بىــر دىكتاتورلــۇق ئىــدى. 

دېموكراتىيــە  بىلــەن  مۇســتەبىتلىك  ھالبۇكــى، 
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ئارىســىنى كەســكىن ئايرىش ھەمىشــە خاتا يىتەكلەشــكە 
مۇســتەبىتلىكنىڭ  چۈنكــى  بېرىــدۇ.  ئېلىــپ 
ئاالمەتلىرىنــى دېموكراتىــك ھاكىمىيەتلەردىمــۇ تاپقىلــى 
بولىــدۇ. بۇنىــڭ مىســاللىرى ســۈپىتىدە، ئامېرىكىــدا 
ماككارســىيچە  چىققــان  ئوتتۇرىغــا  يىلــالردا   -1960
 )’McCarthyite ’witch hunts( »جادۇگــەر ئوۋلىرى«
نــى   )Thatcherism( ســاچىرىزم  ئەنگلىيەدىكــى  ۋە 
»مۇســتەبىت  كېيىنكىســى  مۇمكىــن.  كۆرســىتىش 
ئامماپەرەســتلىك« ))Hall and Jacques, 1983 دەپ 
شــەرھىيىلىنىپ كەلگــەن يېڭــى لىبېــرال ئىقتىســاد 
بىلەن يېڭى كونسېرۋاتىپ ئىجتىمائىي سىياسەتلەرنىڭ 
بىرىكمىســى ھېســابلىنىدۇ. مۇســتەبىتلىك ئاخىرىــدا 
يەنــە كىشــىلەردىكى بۇيرۇقالرغــا ئويلىنىــپ ئولتۇرمايــال 
ــاش  بويســۇنۇش ياكــى قــول ئاســتىدىكىلەرنى قەتئىــي ب
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  خوي-مىجــەزى  ئەگــدۈرۈش 
سوتســىئولوگىيەلىك  ياكــى  پىســخولوگىيەلىك 
ھادىســە دەپ قارىلىــپ كەلــدى. بــۇ خىــل قــاراش ئادورنــۇ 
)Adorno( )1950( قاتارلىقــالر تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا 

 authoritarian( »قۇيۇلغان »مۇســتەبىت شەخســىيەت
مۇســتەبىت  ئاساســالنغان.  پىكىرىگــە   )personality

بويســۇنۇش  سۇئال-سوراقســىز  پىكىــرى  شەخســىيەت 
بىلــەن »ئىككىلىنىشــكە ئەســال چىــداپ تۇرالمايدىغان« 
كەســكىن خارەكتېرنــى چۈشــەندۈرىدۇ. باشــقىچە قىلىــپ 
ئېيتقانــدا، ئــۇ، ئېنىقســىزلىق ۋە تالالشــتىن كېلىــپ 
چىققــان چوڭقــۇر ئەنســىزلىكلەرگە قايتۇرۇلغــان بىــر 

جاۋابتــۇر. 

 )Autonomy( )ئاپتونومىيە )ئۆزئەركلىك

باشــقۇرۇش  ئۆز-ئۆزىنــى  مەنىســى  ئاپتونومىيەنىــڭ 
self-( ياكــى ئۆز-ئۆزىنــى ئىــدارە قىلىــش )self-rule(

دۆلەتلــەر،  بولىــدۇ.  دېگەنلىــك   )government

تەشــكىالتالر ياكــى گۇرۇپــالر نــاۋادا ماھىيەتلىــك دەرىجىدە 
مۇســتەقىللىقتىن بەھرىمــەن بولغــان بولســا، ئۇنداقتــا 
بولىــدۇ،  دېيىشــكە  ئىگــە  ئاپتونومىيەگــە  ئۇالرنــى 
ھۇقۇقلــۇق  ئىگىلىــك  بەزىــدە  ئاپتونومىيــە  گەرچــە 
ئــۆز- مۇســتەقىللىقتىن بەكــرەك يۈكســەك دەرىجىــدە 
كۆرسەتســىمۇ،  تەدبىرىنــى  قىلىــش  ئىــدارە  ئۆزىنــى 

شەخســكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاپتونومىيە ئەركىنلىك 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك. بىــراق، ئــۇ نۇقــۇل ھالــدا 
»يالغــۇز قېلىش«نــى ئەمەس، بەلكــى ئەقلىي جەھەتتىن 
ئــۆز ئىرادىســى بۇيىچــە ئىــش قىلىشــنى كۆرســىتىدىغان 
بولغاچقــا ئاپتونومىيەنــى ئىجابىــي ئەركىنلىكنىــڭ بىــر 
تــۈرى دېگــەن ياخشــى. شــۇ ۋەجىدىــن، ئاپتۇنــوم شەخســلەر 
ئىچكــى ياكى »ھەقىقىي« ئىســتەكلىرىگە ئاۋاز قوشــقان 
ھالــدا، چىنلىــق ۋە شەخســىي قانائەتكــە ئېرىشــىدۇ، دەپ 

قارىلىــدۇ.

ئەھمىيىتى

ئىگىدارلىــق  سىياســەتتە  خەلقئــارا  ئاپتۇنومىيــە 
ســۈپىتىدە  كۆرســەتكۈچى  نىــڭ   )sovereignty(

دۆلەتلــەر  ئىگــە  ئاپتۇنومىيەگــە  قوللىنىلىــدۇ،  كــەڭ 
قىلىشــتىن  ئىــدارە  ئۆز-ئۆزىنــى  ۋە  مۇســتەقىللىق 
ئــاز  ناھايىتــى  نۆۋەتتــە  بىــراق،  بولىــدۇ.  بەھرىمــەن 
ســاندىكى دۆلەتلەرنىــڭ بــۇ مەنىــدە ئاپتونومىيەگــە ئىگــە 
كۆپخىلچىــل  قىلىنغــان.  قوبــۇل  كــەڭ  ئىكەنلىكــى 
)pluralist( نەزەرىيەچىلەر ھازىر ئاپتونومىيەنى، مۇتلەق 

مەنىــدە ئەمــەس، نىســبىي مەنىــدە قوللىنىــدۇ. ئاساســىي 
قانۇنلــۇق پرىنســىپ ســۈپىتىدە، ئورگانــالر ياكــى ھــەر 
دەرىجىلىــك ھۆكۈمەتلەرنى كۆرســىتىدىغان ئاپتونومىيە 
 )decentralization( مەركەزىيلەشــتۈرۈش  غەيرىــي 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك. بــۇ جەھەتتىــن ئاپتونومىيــە 
نېگېزلىــك  ئىشــىنىدىغان  ئايرىۋىتىشــكە  كۈچلەرنــى 
گەرچــە  ياقىلىنىــدۇ،  تەرىپىدىــن  ئېتىقــاد  لىبېــرال 
ــش  ــارا تايىنى ــەر ئۆزئ ــۇق ۋە مۇۋازىنەتل مەۋجــۇت تەڭپۇڭل
بىلــەن مۇســتەقىللىققە تــەڭ ئىشــارەت قىلســىمۇ، بــۇ 
ئاتالغــۇ يەنــە دۆلەتنــى تەھلىــل قىلىشــتا قوللىنىلىــدۇ، 
دۆلــەت  ئاپتونومىيەســىنىڭ  دۆلەتنىــڭ  يەنــى 
ــدا  مەنپەئىتىنــى چىقىــش قىلىدىغانلىقــى، نۇقــۇل ھال
پايدىلىنىدىغــان  جەمئىيەتتىكــى كۈچلــۈك گوروھــالر 
كۆرســىتىدۇ.  ئەمەســلىكىنى  ۋاســتە  ياكــى  قــۇرال 
لىبېرالالر بۇرۇندىن تارتىپ، دۆلەت ئاپتونومىيەســىنىڭ 
بــۇ ئوبرازىنــى ماركسىســت )Marxist( ســىنىپى دۆلــەت 
ــە قىلىــپ  )class state( نەزەرىيەســىگە قارشــى ھىماي

دۆلەتنىــڭ  ماركسىســتالر  زامانىــۋى  گەرچــە  كەلــدى، 
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قىلىشــقا  قوبــۇل  ئاپتونومىيەســى«نى  »نىســبىي 
تەييارالنغان بولســىمۇ. ئاخىرىدا، شەخســىي ئاپتونومىيە 
غايىســىنىڭ ئازاتلىقچىل )libertarian( ۋە ئانارخىســت 
قاراشــلىرى  قىممــەت  ئاساســلىق  چۈشــەنچىلەرنىڭ 
ــە بۇيىچــە،  ــۇ غاي ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. ب
ئۆز-ئۆزىنــى ئىدارە قىلىدىغان شەخســلەرنىڭ سىياســىي 
يىتەكلەشــكە  ھېچقانــداق  شــەكلىدىكى  ھۇقــۇق 
ــاز چۈشــىدۇ.  ــى ئ ــى ناھايىت ئېھتىياجــى چۈشــمەيدۇ ياك
ئاپتونومىيــە بــۇ مەنىــدە ھەمىشــە دېموكراتىيــە بىلــەن 
باغلىنىــدۇ، بىــراق، دېموكراتىيەنىــڭ نۇپــۇز دائىرىســىنى 
چەكلىشــى مۇمكىــن، چۈنكــى ئاپتونومىيــە كوللېكتىــپ 
بەكــرەك  باشقۇرۇشــىدىن  ســانلىق  كــۆپ  ياكــى 

تەكىتلەيــدۇ. ئۆزلۈكچىلكنــى 

 )Balance of power( كۈچلەر تەڭپۇڭلۇقى

خىلمۇخىــل  ئاتالغۇســى  تەڭپۇڭلۇقــى«  »كۈچلــەر 
كەلگــەن  قوللىنىلىــپ  كونتېكســتلەردە  سىياســىي 
روشــەن  ئــەڭ  مۇناســىۋەتلەردە  خەلقئــارا  بولســىمۇ، 
مۇناســىۋەتلەردە  خەلقئــارا  ئاتالغــۇ  بــۇ  ئىپادىلىنىــدۇ. 
 )policy( سىياســەت  ئىگــە.  مەناالرغــا  كۆپلىگــەن 
ســۈپىتىدە، كۈچلــەر تەڭپۇڭلۇقــى مەلــۇم بىــر دۆلەتنىــڭ 
ئۈســتۈن ئورۇنغــا چىقىۋېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش 
ئۈچــۈن دىپلوماتىيــە، بەلكــى ئــورۇش يولــى ئارقىلىــق 
)power equilibrium( ئورنىتىــش  كــۈچ مۇۋازىنەتــى 
 )system( تېرىشــچانلىقىنى كۆرســىتىدۇ. سىســتېما
دۆلەتتىــن  بىــر  يەنــە  دۆلــەت  بىــر  ئــۇ،  ســۈپىتىدە، 
ئۈســتۈن تۇرمايدىغــان، ئۇمۇمىــي مۇۋازىنــەت ئورنىتىــش 
 )hegemonic( زومىگەرلىــك  دۆلەتلەرنىــڭ  ۋە 
ئىســتەكلىرىنى بېسىشــقا مايىــل بىــر ئاتموســفىرانى 
تەڭپۇڭلىقىنىــڭ  كۈچلــەر  بىــر  بۇنــداق  كۆرســىتىدۇ. 
تاســاددىبىيدەك  قارىماققــا  چىقىشــى  ئوتتۇرىغــا 
كۆرۈنسىمۇ، يېڭى رېئالىستالر خەلقئارا سىستېمىنىڭ 
ئىكەنلىكىنــى  مايىــل  مۇۋازىنەتكــە  تەبىئىتىدىــن 
ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. چۈنكــى دۆلەتلــەر بولغۇســى زومىگــەر 
ياكــى ئۈســتۈن بىــر كۈچتىــن ئاالھىــدە ئەنســىرەيدۇ. بــۇ 
ئاتالغــۇ بــەزى ھالــالردا مۇۋازىنــەت ئىدىيىســىدىن باشــقا، 
مۇناســىۋەتنى  ئۇمۇمىــي  ئارىســىدىكى  كۈچلــەر  يەنــە 

بىزنــى  بــۇ  قوللىنىلىــدۇ.  ئۈچــۈن  كۆرســىتىش 
ھەققىــدە  تەڭپۇڭلۇقــى«  كۈچلــەر  »ئۆزگىرىۋاتقــان 

قىلىــدۇ.  ئىگــە  ئىمكانىيىتىگــە  توختىىــش 

ئەھمىيىتى

رېئالىــزم  ئىدىيىســى  تەڭپۇڭلۇقــى  كۈچلــەر 
ھەتتــا  كەلــدى،  ئوينــاپ  رول  مۇھىــم  )realism(دا 

 )1979(  )Kenneth Waltz( ۋولتېــز  كېننېــس 
نەزەرىيەســى  مۇناســىۋەتلەرنىڭ  خەلقئــارا  تەرىپىدىــن 
كۈچلــەر  نىســبەتەن،  رېئالىســتالرغا  قارالــدى.  دەپ 
ۋە  توقۇنــۇش  سىياســەتتە  خەلقئــارا  تەڭپۇڭلۇقــى 
ــۇرۇش خاھىشــلىرىنى چەكلىيەلەيدىغــان پرىنســىپال  ئ
ــراق، كالسســىك رېئالىســتالر  ۋاســتە ھېســابلىنىدۇ. بى
بىلــەن  ئېھتىيــات  دۆلەتنــى  تەڭپۇڭلۇقىغــا  كۈچلــەر 
مۇئامىلــە  ســۈپىتىدە  مەھســۇلى  قىلىشــنىڭ  ئىــدارە 
قىلســا؛ يېڭــى رېئالىســتالر ئۇنــى خەلقئــارا سىســتېمىدا 
ئوتتۇرىغــا چىقىدىغــان قۇرۇلمىچىــل تەسىرلىشىشــلەر 
دەپ  نەتىجىســى  نىــڭ   )structural interactions(

قارايــدۇ. يېڭــى رېئالىســتالرنىڭ قارىشــىچە، بــۇ خىــل 
قۇرۇلمىچىــل تەسىرلىشىشــلەر دۆلەتلــەر ئارىســىدا كــۈچ 
ياكــى ئىقتىــدار تارقىلىشــى تەرىپىدىــن شــەكىللىنىدۇ. 
يېڭــى رېئالىســت نوقتىئىنەزەردىــن قارىغانــدا، كۈچلــەر 
ئۇنىڭدىــن  شــۇنداقال  ئېھتىماللىقــى،  تەڭپۇڭلۇقــى 
ھاسىل بولىدىغان ئۇرۇش ۋە تېنچلىقنىڭ ئىستىقبالى 
پائالىيــەت  سىســتېمىدا  خەلقئــارا  دەرىجىــدە  زور 
 )great powers( كۈچلــەر«  »بۈيــۈك  قىلىۋاتقــان 
ياكــى قۇتــۇپ )polarity( )بىــر ياكــى بىردىــن كۆپــرەك 
رولچىالردىــن تەركىــپ تاپقــان بىــر سىســتېما ئىچىــدە 
نەرســىلەرنىڭ  ئاتىلىدىغــان  دەپ  بولــۇش(  مەۋجــۇت 
ــۇرۇش مەزگىلىــدە  ــپ تاقىلىــدۇ. ســۇغۇق ئ ســانىغا بېرى
دەرىجىدىــن تاشــقىرى كۈچلــەر )superpower( نىــڭ 
رىقابىتــى ســۈپىتىدە تىپىكلەشــتۈرۈلگىنىدەك، كۈچلەر 
كــۆپ  قۇتــۇپ  ئىككــى  ئادەتتــە  ئۈچــۈن  تەڭپۇڭلۇقــى 
قارىلىــدۇ. چۈنكــى  دەپ  پايدىلىــق  بەكــرەك  قۇتۇپتىــن 
مايىــل  تۇراقســىزلىققا  سىســتېما  قۇتۇپلــۇق  كــۆپ 
دائىرىســىنى  تۇقۇنــۇش  كۈچلەرنىــڭ  بۈيــۈك  بولــۇپ، 

چوڭايتىۋېتىــدۇ.
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ھالبۇكــى، لىبېرالــالر ئۇمۇمــەن كۈچلــەر تەڭپۇڭلۇقى 
ئىدىيىســىنى تەنقىدلــەپ كەلــدى. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە، 
بــۇ كــۈچ سىياسىيىســى بىلــەن خەلقئارالىــق رىقابەتنــى 
قانۇنىيالشــتۇرىدۇ ۋە كۈچەيتىۋېتىــدۇ. بۇنىــڭ ســەۋەبى 
قارىغانــدا،  نىگىزىدىــن  تەڭپۇڭلۇقــى  كۈچلــەر  بولســا، 
ئىتتىپاقىنىــڭ  دۆلەتلــەر  ياكــى  دۆلەتلــەر  باشــقا 
بىخەتەرلىككــە تەھدىــت سېلىشــىنى ۋە بــۇ تەھدىتكــە 
پەقــەت كــۈچ ھاســىل قىلىــش ياكــى رىقابــەت ئىتتىپاقــى 
قــۇرۇش ئارقىلىقــال تاقابىل تۇرغىلى بولۇشــنى ئالدىنقى 
ــى  ــەر تەڭپۇڭلۇق ــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن، كۈچل شــەرت قىلى
زىھنىيىتى )mindset( ئۇرۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن 
مۇمكىــن.  چىقىرىشــى  كەلتــۈرۈپ  ئۇنــى  بەكــرەك 
ئــۇالر  كەلســەك،  )Constructivists(غــا  ئىنشــاچىالر 
قىســمەن ھالــدا كۈچلــەر تەڭپۇڭلۇقــى ھەققىدىكــى ھــەر 
قانــداق بىــر باھانىــڭ تونــۇش، ئىدىيــە ۋە ئېتىقادالرغــا 
تايىنىــش دەرىجىســىنى تەكىتلــەپ كەلــدى. قىسقىســى، 
ۋېندېــت )Wendt( )1992( نىــڭ ئانارخىيــە ھەققىــدە 
تــوال نەقىــل قىلىنغــان ســۆزى بۇيىچــە ئېيتقانــدا، دۆلــەت 

كۈچلــەر تەڭپۇڭلۇقىدىــن مەيدانغــا كەلگــەن. 

 )Cabinet( كابىنېت

كابىنېــت بولســا تۈرلــۈك ھۆكۈمــەت تارماقلىــرى ياكى 
مىنىســتېرلىكلەرگە ۋەكىللىــك قىلىدىغــان يۇقــۇرى 
دەرىجىلىك مىنىستېرالر كومىتىتىدۇر )بۇنى فرانسىيە 
ۋە ياۋرۇپــا ئىتتىپاقىدىكــى خۇسۇســىي مىنســتېرالرغا 
مەســلىھەتچىلەر  سىياســەت  قىلىدىغــان  خىزمــەت 
كابىنېــت  قوللىنىلىدىغــان  مەنىســىدە  گۇرۇپپىســى 
بىلەن ئارالشــتۇرۇپ قويماســلىق كېرەك(. پرېزىدېنتلىق 
تۈزۈملــەردە كابىنېــت ئادەتتــە سىياســەت چىقارغۇچــى 
مەسلىھەتچىســى  سىياســەت  بەكــرەك  بولۇشــتىن 
ســۈپىتىدە رول ئويناش ئارقىلىق پېرىزېدېنتقا خىزمەت 
ھالــدا  ئۇمۇميۈزلــۈك  كابىنېتــالر  بۇنــداق  قىلىــدۇ. 
 sounding( مەمۇرىــي قــۇرال ياكــى »ئــاۋاز ياڭراتقــۇ« 
board( ســۈپىتىدە رول ئوينايدىغــان بولســىمۇ، بىــراق، 

سىياســەت  رەســمىي  جەھەتتىــن  قانــۇن  ئاساســىي 
بەلگىلــەش مەســئۇلىيىتىنى تۇلــۇق ئۈســتىگە ئالغــان 
پېرىزېدېنتقــا بويســۇنىدۇ. بۇنىــڭ ئەكســىچە، كابىنېــت 

قىلىدىغــان  ھۆرمــەت  پرىنســىپىغا  ھۆكۈمىتــى 
نەزەرىيــەدە  ھېچبولمىغانــدا  كابىنېــت  دۆلەتلــەردە 
بولســىمۇ ئىجرائىيــەت )executive( نىــڭ چۇققىســى 
ئىككــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  كابىنېــت  ھېســابلىنىدۇ. 
قانــۇن  كابىنېــت  بىرىنچىدىــن،  بــار.  ئاالھىدىلىكــى 
چىقىرىــش ئورگىنــى بىلــەن ھۆكۈمەتنىــڭ ئىجرائىيــە 
ئاپپاراتلىــرى ئارىســىدا كۈچلــۈك مۇناســىۋەت ئورنىتىــدۇ، 
كېلىــپ چىقىــدۇ  پارالمېنتتىــن  ئەزالىــرى  كابىنېــت 
ۋە پارالمېنــت ئالدىــدا جاۋابــكار بولىــدۇ، شــۇنداقتىمۇ، 
تۈرلــۈك ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىنىــڭ سىياســىي باشــلىرى 
ســۈپىتىدە خىزمــەت قىلىــدۇ. ئىككىنچىدىن، كابىنېت 
ئالىــي دەرىجىلىــك ئىجرائىيــە ئورگىنــى بولــۇپ، بــاش 
مىنىســتېرنىڭ يىتەكچىلىكىدە سىياســەت بەلگىلەش 
مەســئۇلىيىتىنى تەڭ ئۈســتىگە ئالىدۇ. بۇ تۈزۈم ئادەتتە 
كوللېكتىپ مەســئۇلىيەت تەرىپىدىن كۈچلەندۈرۈلىدۇ، 
يەنــى پۈتــۈن كابىنېــت ئەزالىــرى )بەزىــدە كابىنېتتــا يــەر 
ئالمىغــان مىنســتېرالر( نىــڭ »بىــر مۇقامغــا يورغىالپ«، 
تەلــەپ  قوللىشــى  رەســمىي ھۆكۈمــەت سىياســىتىنى 

قىلىنىــدۇ.

ئەھمىيىتى 

قوللىنىلىشــى  كۆلەمــدە  كــەڭ  كابىنېتالرنىــڭ 
سىياســىي ئىجرائىيەتتىكــى كوللېكتىــپ تەرتىپلەرگــە 
ئەكــس  ئېھتىياجنــى  مەمۇرىــي  ۋە  سىياســي  بولغــان 
ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ. ئالــدى بىلەن، كابىنېتــالر ھۆكۈمەتنى 
پارالمېنتــالر ۋە ئاممىنىــڭ ئالدىغــا كوللېكتىــپ يــۈز 
بىلــەن چىقىــش ئىمكانيىتىگە ئىگە قىلىــدۇ. كابىنېت 
تەرىپىدىــن  يەككــە شەخســلەر  بولمىغانــدا، ھۆكۈمــەت 
قوللىنىلىدىغــان شەخســىي قــورال بولــۇپ كۆرۈنۈشــى 
مۇمكىــن. ئىككىنچــى قىلىــپ، كابىنېتــالر ھۆكۈمــەت 
ماسالشتۇرۇلۇشــىغا  ئۈنۈملــۈك  سىياســىتىنىڭ 
ئۈچــۈن اليىھەلەنگــەن مەمۇرىــي  كىپىللىــك قىلىــش 
بولمىغانــدا،  كابىنېــت  قىسقىســى،  ئاپپاراتتــۇر. 
چاغاليدىغــان  چــوڭ  ئۆزىنــى  بىــرى  ھــەر  ھۆكۈمــەت 
رەقىــپ بىيۇروكراتىــك ئىمپرىيەلەردىــن تەركىــپ تاپقــان 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  كابىنېــت  ســەۋەبتىن،  شــۇ  بوالتتــى. 
دېموكراتىيەســى  يىغىنــى  كابىنېــت  ئەۋزەللىكلىــرى 
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ئىچىــدە تەكلىــپ اليىھەلىرىنــى ئەتراپلىــق ۋە ئۈنۈملــۈك 
كۆزدىــن كەچــۈرۈش ئارقىلىق تولۇق ۋە ئۇچۇق سىياســىي 
مۇنازىرىگــە رىغبەتلەنــدۈرۈش؛ ھۆكۈمەتنىــڭ بىرلىكــى 
ۋە ئىناقلىقىغــا كاپالەتلىــك قىلىــش قاتارلىقالرنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالىــدۇ، چۈنكــى كابىنېــت كوللېكتىــپ قــارار 
ئالىــدۇ ۋە كوللېكتىــپ مەســئۇل بولىــدۇ. شــۇنداقتىمۇ، 
مىنىســتېرالرنى  ئۆكتىچــى  ھۆكۈمىتــى  كابىنېــت 
قولالشــقا  سىياســىتىنى  ھۆكۈمــەت  ئالدىــدا  ئاممــا 
مەجبــۇرالش ئارقىلىــق بــاش مىنىســتېرغا چاپانچىلىــق 
رىقابەتلىشــىۋاتقان  قارارالرنىــڭ  قىلىدىغانلىقــى؛ 
مىنىســتېرالر ۋە ئورگانالرنىــڭ مەنپەئەتلىــرى ئارىســىدا 
مايىللىقــى  ئېلىنىــش  ئارقىلىــق  قىلىــش  مۇرەسســە 
ســەۋەبىدىن ھۆكۈمــەت سىياســىتىنىڭ مــاس ۋە بىــردەك 
ئۇچــراپ  تەنقىدكــە  نوقتىســىدىن  بولمايدىغانلىقــى 

كەلــدى. 
مەســئۇلىيىتىنى  بەلگىلــەش  سىياســەت  رەســمىي 
ئۈســتىگە ئالســۇن ياكى ئالمىســۇن، كابىنېتالر ئىزچىل 
ســاقالپ  ئورنىنــى  ۋە  رولــى  سىياســىي  ئۆزلىرىنىــڭ 
قېلىــش ئۈچــۈن كــۆرەش قىلــدى. بــۇ بــاش ئىجراچىنىــڭ 
)پرېزېدېنــت بولســۇن ياكــى بــاش مىنىســتېر بولســۇن( 
بولــۇپ،  نەتىجىســى  ئېشــىۋاتقانلىقىنىڭ  نۇپۇزىنىــڭ 
تاراتقۇالرنىڭ، خۇسۇســەن تېلېۋىزورنىڭ شەخســىيەت ۋە 
ئوبرازغــا مەركەزلىشــىش خاھىشــى، مۇرەككەپ بىــر دەۋردە 
دائىرىلىــك  كــەڭ  ۋە  يىتەكچىلىــك  ئۇچــۇق سىياســي 
ھۆكۈمــەت مۇداخىلىســىگە بولغــان ئېھتىياج، شــۇنداقال 
ــارا تايىنىشــتىن كېلىــپ  ــەر شــارى خارەكتېرلىــك ئۆزئ ي
ئەھمىيىتــى  ۋە  ھەجىمــى  يەنــە  كابىنېتــالر  چىققــان. 
ۋە  ئورگانلىــرى  ھۆكۈمــەت  ئېشــىۋاتقان  كۈنســېرى 
كەلگــەن  ئاجىزالشــتۇرۇلۇپ  تەرىپىدىــن  ئاپپاراتلىــرى 
اليىھەلىرىنىــڭ  تەكلىــپ  سىياســەت  بــۇ  بولــۇپ، 
قىلىنىــپ،  مۇنازىــرە  يەرلــەردە  باشــقا  بىلــەن  ئالــدى 
قاچىالنغاندىــن  ئــوراپ  ئاندىــن  كەچۈرۈلــۈپ،  كۆزدىــن 
دېــرەك  كەلتۈرۈلىدىغانلىقىدىــن  كابىنېتقــا  كېيىــن 
كابىنېتــالر سىياســەت  بولمىســۇن،  قانداقــال  بېرىــدۇ. 
مۇھىــم  داۋاملىــق  ســۈپىتىدە  قۇرالــى  ماسالشــتۇرۇش 
ــن  ــدۇ، بولۇپمــۇ مۇھىــم پارتىيــە ۋەكىللىرىدى رول ئويناي
تۈزۈلگــەن ۋە ئاممىۋىــي قولالشــقا ئېرىشــكەن ئەھۋالــالردا 

ياكــى بــاش ئىجراچىنىــڭ كۈچــى ئاجىــز بولغــان چاغــالردا 
كەســكىن سىياســي تەســىرىنى جــارى قىلدۇرااليــدۇ.

 )Capitalism( كاپىتالىزم

ۋە  تــۈزۈم  ئىقتىســادىي  بىــر  كاپىتالىــزم 
ئاســلىق  ئۇنىــڭ  شــەكلىدۇر.  ئىگىدارلىــق  مۈلــۈك 
ئالىــدۇ:  ئىچىگــە  ئــۆز  شــۇالرنى  خۇسۇســىيەتلىرى 
ئۇمۇمالشــتۇرۇلغان  كاپىتالىــزم  بىرىنچىدىــن، 
بــۇ  مەركەزلىشــىدۇ،  ئىشلەپچىقىرىشــقا  مەھســۇالت 
يەردىكــى »مەھســۇالت« )commodity( ئالماشــتۇرۇش 
ئۈچــۈن ئىشــلەپچىقىرىلغان تــاۋار )good( بولۇشــىمۇ 
مۇمكىــن.  بولۇشــىمۇ   )service( مۇالزىمــەت  ياكــى 
قىممىتىدىــن  ئېســتىمال  مەھســۇالتالردا  خىــل  بــۇ 
قىلىنىــدۇ.  ئاســاس  قىممىتــى  بــازار  بەكــرەك 
ئىككنچىدىــن، كاپىتالىســتىك ئىقتىســادىي تۈزۈمــدە 
شەخســنىڭ  ئاساســەن  بايلىــق  ئىشــلەپچىقارغۇچى 
ھايــات  ئىقتىســادىي  ئۈچىنچىدىــن،  بولىــدۇ.  قولىــدا 
غەيرىــي شەخســىي بــازار كۈچلىــرى، خۇسۇســەن تەلــەپ 
خااليدىغــان  قىلىشــنى  ئېســتىمال  )ئېســتىمالچىالر 
تەمىنلــەش  بىلــەن  نەرســىلەر(  چىقىنااليدىغــان  ۋە 
)ئىشــلەپچىقارغۇچىالر ئىشلەپچىقىرىشــنى خااليدىغــان 
كۈچلىرىگــە  نەرســىلەر(  ئىشــلەپچىقىرااليدىغان  ۋە 
ئاساسەن تەشكىللىنىدۇ. تۆتىنچىدىن، كاپىتالىستىك 
ــۇرى  ــەڭ يۇق ــى ئ ــال ۋە پايدىن ــدە كاپت ئىقتىســادىي تۈزۈم
چەككــە چىقىرىــش كارخانــا ۋە تېرىشــچانلىقنىڭ تــۈپ 

ھېســابلىنىدۇ.  ئامىلــى  ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ 
بىــراق، سوتسىيالىســتىك ياكــى باشــقا تەركىپلــەر 
قېتىلمىغــان، ئۇمۇمىــي مۈلۈكچىلىــك، ئىقتىســادىي 
باشــقۇرۇش ياكــى كوللېكتىــپ مەشــغۇالتالردىن تامامــەن 
خالىــي »ســاپ« بىــر كاپىتالىســتىك تــۈزۈم مەۋجــۇت 
ئەمــەس. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، بارلىق ئىقتىســادىي تۈزۈملەر 
تارىخــي، مەدەنىــي ۋە  پائالىيــەت قىلىدىغــان  ئۆزلىــرى 
شــۇ  شــەكىللىنىدۇ.  تەرىپىدىــن  شــارائىت  ئىدىيىــۋى 
ســەۋەبتىن، بۈگۈنكــى دۇنيــادا ئــەڭ ئــاز بولغانــدا ئــۈچ 
خىــل كاپىتالىســتىك تۈزۈمدىــن ســۆز ئاچقىلــى بولىــدۇ. 
بىرىنچىســى، كارخانــا كاپىتالىزىمــى ياكــى ئەركىــن بــازار 
كاپىتالىزىمــى )دەســلەپ ئامېرىكىــدا بارلىققــا كەلگــەن، 
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كۆرۈلگــەن(  ئەنگلىيــەدە  كېيىــن  1980-يىلالردىــن 
بولــۇپ، تۇسالغۇســىز بــازار رىقابىتــى، ئــەڭ تــۆۋەن چەكتــە 
ئۇمۇمىــي مۈلۈكچىلىك، بىخەتــەر پاراۋانلىق كاپالىتى ۋە 
ئاجىــز ســودا ئۇيۇشــمىلىرى قاتارلىــق خۇسۇســىيەتلەرگە 
ئىگــە. ئىككىنچىســى، سوتســىيال كاپىتالىــزم ياكــى 
قۇرۇقلۇقــى،  )ياۋرۇپــا  كاپىتالىزىمــى   Rhine-Alpine

بولــۇپ،  كەلگــەن(  بارلىققــا  گېرمانىيــەدە  بولۇپمــۇ 
سوتســىيال  ياقىاليــدۇ،  پىكىرىنــى  بــازار  سوتســىيال 
مۇداخىلــە  ئىجتىمائىــي  ۋە  ئىقتىســادىي  كاپىتالىــزم 
ئىجتىمائىــي  كاپالەتلەندۈرۈلىدىغــان  ئارقىلىــق 
ــا قارشــى  ــان ئېھتىياجغ ــا بولغ ــك ۋە ھەمكارلىقق بىرلى
تەڭپۇڭالشتۇرۇشــقا  قائىدىلىرىنــى  رىقابــەت  بــازار 
كاپىتالىــزم  كوللېكتىــپ  ئۈچىنچىســى،  كۈچەيــدۇ. 
شــەرقىي  )ئۇمۇمــەن  كاپىتالىزىمــى  »يولــۋاس«  ياكــى 
ئاســىيادا بارلىققــا كېلىــپ، خىتايــدا ئــەۋج ئېلىۋاتقــان( 
بولــۇپ، »ئەقلىــي بــازار«: يەنــى ســانائەت بىلــەن پــۇل-
ھۆكۈمــەت  بىلــەن  ئىشــلەپچىقارغۇچىالر  مۇئامىلــە، 
ئارىســىدىكى زىــچ مۇناســىۋەتنى ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ، ھەمــدە 
بەزىــدە »خەلقچىلىــق« )peoplism( دەپ ئاتىلدىغــان 

تەكىتلەيــدۇ.  تېرىشــچانلىقنى  كوللېكتىــپ 

ئەھمىيىتى

تۇنجــى  شــەكىللىرى  ئىقتىســاد  كاپىتالىســتىك 
بولــۇپ، 17- ۋە 18- ئەســىرلەردە ياۋرۇپــادا ئۈســتۈنلۈكنى 
تەرەققىــي  جەمئىيەتلەردىــن  فېئــودال  ئىگىلىگــەن 
ــدى  ــەر ئال ــان. كاپىتالىســتىك پائالىيەتل قىلىــپ چىقق
ئىگىلىــك  يېــزا  تىجــارەت  يۈزلەنگــەن  بازارغــا  بىلــەن 
ــارا يانچــى  شــەكىللىرىگە يىلتىــز تارتقــان بولــۇپ، بارا-ب
دېھقانالردىــن بەكرەك ھەقلىق ئەمگەكچىلەرگە تايانغان. 
كاپىتالىزىمــى  ســانائەت  ياكــى  قىلغــان  تەرەققىــي 
ماشىنىالشــقان فابرىــكا ئىشلەپچىقىرىشــى، نۇپۇســنىڭ 
يېزىدىــن تەدرىجىــي كېڭىيىۋاتقــان بــازار ۋە شــەھەرلەرگە 
ئەســىرنىڭ   -19 ئەگىشــىپ،  يۆتكىلىشــىكە 
ئــۇزۇن  ئەنگلىيــەدە،  باشــتا  باشــالپ،  ئوتتۇرىلىرىدىــن 
ئۆتمــەي ئامېرىــكا ۋە پۈتــۈن ياۋرۇپــادا مەيدانغــا كېلىشــكە 
يۇقۇلىدىغانلىقــى  مۇقــەررەر  كاپىتالىــزم  باشــلىغان. 

پەرەزلەرنــى  سوتسىيالىســتىك  ھەققىدىكــى 
قارشــى  كوممۇنىزمغــا  ئەســىرنىڭ   -20 ۋە  يېڭىــپ 
ئىدېئولوگىيەلىك ئورۇشىغا بەرداشلىق بېرىپ، 1989- 
ۋە 1991- يىلالردىكــى شــەرقىي ياۋروپــا ئىنقىالبلىرىدىــن 
ســۈپىتىدە  تــۈزۈم  دۇنيــاۋى  تەڭداشســىز  كېيىــن، 
مۇۋەپپەقىيىتىنىــڭ  ئۇنىــڭ  كۆتــۈرۈپ چىقتــى.  بــاش 
كاپىتالىــزم  بىرىنچىدىــن،  بــار.  مەخپىيىتــى  ئىككــى 
ئەۋرىشــىملىك خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە بولــۇپ، بــۇ خىــل 
خۇسۇســىيەت ئۇنــى غەيرى كاپىتالىســتىك تەركىپلەرنى 
ســۈمۈرۈش، ئوخشــىمىغان مەدەنىيەتلەرگــە ماسلىشــىش 
ئىقتىدارىغــا ئىگــە قىلغــان. ئىككىنچىدىــن، ئۇنىــڭ 
يارىتىــش  تەرەققىيــات  تېخنىكىلىــق  توختاۋســىز 
ئىقتىدارى گەرچە تەكشــى بولمىســىمۇ، كــەڭ كۆلەملىك 

كەلتۈرەلىگــەن.  مەيدانغــا  گۈللىنىشــنى 
بــەزى مەســىلىلەر سىياســىي دە-تاالشــالرنى ئۈنۈملــۈك 
ھالــدا كاپىتالىــزم نوقتىســىدىن قۇتۇپالرغــا ئايرىــدى. 
ئىدىيىــۋى  ئارىســىدىكى  ئوڭ-ســول  دېمىســىمۇ، 
قاراشــالر  قارشــى  كاپىتالىزمغــا  ئادەتتــە  بۆلۈنــۈش 
ئوتتۇرىســىدىكى  قاراشــالر  ياقىاليدىغــان  ئۇنــى  بىلــەن 
ئــورۇش دەپ چۈشــەندۈرۈلىدۇ. كاپىتالىزمغــا قارىتــا ئــۈچ 
ئاشــقۇن  بىرىنچىســى،  شــەكىللەنگەن.  مەۋقــە  چــوڭ 
تەرىپىدىــن  سوتسىيالىســتالر   )fundamentalist(

قوبۇل قىلىنغان مەۋقە بولۇپ، ئۇالر كاپىتالىزمنى كەڭ 
كۆلەملىــك ئېكسپالتاتســىيە تۈزۈمىگە بــاراۋەر دەپ قاراپ 
تۈپتىــن ئىنــكار قىلىــدۇ. كارل ماركــس ھېــچ شۈبھىســىز 
ياقىلىغۇچىســىدۇر،  كۈچلــۈك  ئــەڭ  قاراشــنىڭ  بــۇ 
ئۇنىــڭ قارىشــىچە، كاپىتالىــزم باشــقا بارلىــق ســىنىپى 
جەمئىيەتلەرگــە ئوخشــاش يۇقۇلۇشــقا مەھكــۇم، چۈنكــى 
ئېزىلگۈچىلــەر  بىلــەن  )بۇرژۇۋازىيــە(  ئەزگۈچلــەر  ئــۇ 
زىددىيەتكــە  تــۈپ  ئوتتۇرىســىدىكى  )پرولىتارىيــات( 
ئوخشــىمىغان  مەۋقــە  ئىككىنچــى  ئاساســالنغان. 
سوتسىيالىســتالر،  پارالمېنتچىــل  شــەكىللەردە 
 )paternalist( ئاتىكاچــى  ۋە  لىبېرالــالر  زامانىــۋى 
ــۇپ،  ــۇل قىلىنغــان بول ــن قوب كونســېرۋاتىپالر تەرىپىدى
ياخشــى  كاپىتالىــزم  قىســقىچە  قارىشــىنى  بۇالرنىــڭ 
خىزمەتچــى، بىــراق يامــان خۇجايىــن، دېگــەن ھۆكۈمگــە 



2021141 - يىلى 2 - سان

قاراشــتىكىلەر  خىــل  بــۇ  بولىــدۇ.  يېغىنچاقالشــقا 
ئۈچــۈن  ئىشــلەپچىقىرىش  بايلىــق  كاپىتالىزمنىــڭ 
ئىشــەنچلىك  بىردىنبىــر  بەلكــى  ئىشــەنچلىك،  ئــەڭ 
بىــراق  قىلىــدۇ،  قوبــۇل  ئىكەنلىكىنــى  مىخانىــزم 
كاپىتالىزمنىــڭ ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن تەۋرىنىــپ 
ئەشــيا  خــام  كۆلەملىــك  كــەڭ  ۋە  قالىدىغانلىقــى 
چىقىرىدىغانلىقىنــى  كەلتــۈرۈپ  تەكشىســىزلىكىنى 
 )J. M. Keynes( كېينېــس  م.  ج.  تەكىتلەيــدۇ. 
)1883–1946( نىــڭ ئىدىيىســىگە باغالنغــان بۇ قاراشــقا 
ئاساســالنغاندا، مەســىلە كاپىتالىزمنىڭ كۆپ بولۇشــىدا 
قانــداق  تۈزۈمنىــڭ  كاپىتالىســتىك  بەلكــى  ئەمــەس، 
بىلــەن  قىلىنىشــى  ئىســالھ  دەرىجىــدە  قانچىلىــك  ۋە 
ئۈچىنچــى  كېرەكلىكىــدە.  »ئىنسانىيالشتۇرۇلۇشــى« 
مەۋقــە كالسســىك لىبېرالــالر، يەنــى يېڭــى ئــوڭ بىلــەن 
ئانارخىك-كاپىتالىســتالر  شــەكىلدە  رادىــكال  ئــەڭ 
بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  قىلىنغــان  قوبــۇل  تەرىپىدىــن 
قارىشــىچە، كاپىتالىــزم ئۆز-ئۆزىنــى ئىــدارە قىلىدىغــان 
بىــر مىخانىــزم، شــۇڭا ســېرتقى كۈچلەرنىڭ دەخلىســىگە 
ئىدىيەنــى  بــۇ  كېــرەك.  ئۇچرىشــى  ئــاز  بــار  ئىمــكان 
 laissez-faire مەنىدىكــى  دېگــەن  قــوي«  »قىلغىلــى 
بــۇ قاراشــنىڭ  پرىنســىپىغا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ. 
ئــەڭ بۇرۇنقــى ۋە ئــەڭ نۇپۇزلــۇق ياقىلىغۇچىســى ئــادام 
ئۇنىــڭ  تــۇر.   )90–1723(  )Adam Smith( ســېمىس
بــازار بىــر »كۆرۈنمــەس قــول« تەرىپىدىــن  قارىشــىچە، 
مۇۋازىنەتكــە  مۇددەتلىــك  ئــۇزۇن  شــۇڭا  باشــقۇرۇلىدۇ، 

مايىــل كېلىــدۇ.

 Checks( نــازارەت قىلىــش ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش
)and balances

ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش دېگىنىمىــز  نــازارەت قىلىــش 
ئىچىدىكــى  سىستېمىســى  ھۆكۈمــەت  بىــر  ئادەتتــە 
جىددىيەتلــەر تــورى بولــۇپ، كۈچنىــڭ پارچىلىنىشــىدىن 
سىســتېمىنىڭ  بىــر  بۇنــداق  كېلىــدۇ.  مەيدانغــا 
تايىنىــش  ئۆزئــارا  بولســا  ئاالھىدىلىكــى  نىگېزلىــك 
ئېلېمىنتنىــڭ  بىــر  ھــەر  ئارقىلىــق سىســتېمىدىكى 
كېپىللىــك  چەكلىيەلىشــىگە  ئېلېمېنتالرنــى  باشــقا 

قېلىشــتۇر. نــازارەت ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش تورىنــى بارلىــق 
لىبېــرال سىياســىي تۈرۈزملــەردە ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ. 
ئۇالرنىــڭ ھــەر بىــرى مۇئەييــەن تەشــكىلىي بۆلۈنۈشــنى 
ئامېرىــكا ھۆكۈمــەت  بــۇ پرىنســىپ  نامايــەن قىلىــدۇ. 
سىستېمىســىغا ئــەڭ كۈچلــۈك شــەكىلدە تەتبىقلىنىپ 
سىســتېمىدىكى  مەزكــۇر  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  كەلگــەن 
كېلىــدۇ.  تــەڭ  اليىھىســىگە  قانــۇن  ئاساســىي  ئورنــى 
نــازارەت ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش نۇقــۇل قانــۇن چىقىرىــش، 
ئىجــرا قىلىــش ۋە ســوتالش تارماقلىــرى )كۈچلەرنىــڭ 
بەلكــى  قالماســتىن،  ئىشــلەپال  ئارىســىدا  بۆلۈنۈشــى( 
ــە قانــۇن چىقىرىــش ئورگىنىنىــڭ ئىككــى پاالتاســى  يەن
ــرال ھۆكۈمــەت  ئارىســىدا، شــۇنداقال مەملىكەتلىك/فېدې
ئارىســىدىمۇ  )فېدېرالىــزم(  شــىتاتالر  ئەللىــك  بىلــەن 

ئىشــلەيدۇ.

ئەھمىيىتى 

پرىنســىپى  تەڭپۇڭالشــتۇرۇش  ۋە  قىلىــش  نــازارەت 
 )constitutionalism( دەســتۇرچىلىق  لىبېــرال 
تەبىئىيتىدىــن  ئىنســانالر  بولــۇپ،  ئۇلتېشــى  نىــڭ 
تۈزۈملىــرى  ھۆكۈمرانلىــق  بارلىــق  ئاچكــۆز، 
مۇســتەبىتلىك ۋە زوراۋانلىققــا ئايلىنىشــى مۇمكىــن، 
نــازارەت  شۇڭالشــقا،  ئاساســلىنىدۇ.  پەرەزگــە  دېگــەن 
ھۆكۈمــەت  مەقســەت  تەڭپۇڭالشتۇرۇشــتىن  ۋە 
سىستېمىســى ئىچىدە ئىچكى تارتىشــىش پەيدا قىلىش 
ۋە شــۇنىڭ بىلــەن ھۆكۈمەتنىــڭ پۇقراالرنىــڭ شەخســىي 
كېمەيتىــش  ئىقتىدارىنــى  ئارىلىشــىش  ئىشــلىرىغا 
ئىبارەتتــۇر.  قوغداشــتىن  ھۆرلۈكنــى  ئارقىلىــق 
ئەركىنلىــك ھۆكۈمــەت  بولغانــدا، خۇسۇســىي  بۇنــداق 
نــازارەت قىلىــش  بۆلۈنگــەن يەرگــە قــەدەر كېڭىيىــدۇ. 
ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش پرىنســىپى ئاساســلىقى ئىككــى 
تەرەپتىــن تەنقىدكــە ئۇچــراپ كەلگــەن. بىرىنىچىدىــن، 
تەشــكىلىي چەكلــەش ۋە تەڭپۇڭالشــتۇرۇش ھۆكۈمەتنــى 
دەپ  زۆرۈر  ۋە  يوللــۇق  قىلىــش  مۇداخىلــە  ھەتتــا 
قارالغــان ســاھەلەردە بولســىمۇ ھەرىكــەت قىلىشــتىن 
تۇســۇش ئارقىلىــق قاتمــال ۋەزىيەتكــە ئېلىــپ بېرىشــى 
مۇمكىــن. بۇنــى ئامېرىــكا سىستېمىســىنىڭ تەكــرار-
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تەكــرار »ھۆكۈمــەت تاقىلىپ قېلىش«قــا مايىللىقىدىن 
كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. ئىككىنچىدىــن، نــازارەت قىلىــش 
ئــەڭ  ۋە تەڭپۇڭالشتۇرۇشــنىڭ ھۆكۈمەتنىــڭ رولىنــى 
يۆگەنســىز  بىرگــە  بىلــەن  چۈشــۈرۈش  چەككــە  تــۆۋەن 
قىلىشــقا  خىزمــەت  مەنپەئەتلىرىگــە  كاپىتالىزمنىــڭ 
مايىللقــى كــۆزدە تۇتۇلــۇپ، بــۇ خىــل پرىنســىپنى كــەڭ 
دائىرىــدە قوللىنىشــقا قارىتــا ئېھتىياتچــان مۇئامىلــە 

قۇيۇلــدى.  ئوتتۇرىغــا  قىلىــش 

 )Citizenship( گراژدانلىق

ــەت ئوتتۇرىســىدىكى  ــەن دۆل ــق شــەخس بىل گراژدانلى
مۇناســىۋەت بولۇپ، بۇ ئىككىســى ھەق ۋە مەجبۇرىيەتلەر 
ــرى  ــالر ئۆزلى ــدۇ. گراژدان ــق بىر-بىرىگــە باغلىنى ئارقىلى
تــەۋە سىياســىي تــوپ ياكــى دۆلەتنىــڭ تۇلــۇق ئەزاســى 
بولــۇش  ئىگــە  ھەقلەرگــە  ئاساســىي  ســۈپىتىدە 
 )aliens( ــالر ــن ۋە يات ــراالر )subjects( دى ــە پۇق جەھەتت
ياكــى  شەخســچىلىك  گراژدانلىــق  پەرقلىنىــدۇ.  دىــن 
تەرىپىدىــن   )communitarianism( جامائەتچىلىــك 
تۈرلەرگــە  ئوخشــىمىغان  قــاراپ  شــەكىللەنگەنلىكىگە 
باغالنغــان  لىبېرالىزمغــا  ئالدىنقىســى  ئايرىلىــدۇ. 
بولــۇپ، »ھەقلــەر گراژدانلىقــى« پرىنســىپىنى ياقىاليدۇ، 
بېرىــدۇ،  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  ئىمتىيازغــا  شەخســىي 
شــۇنداقال شەخســكە ئۆزئەرك )ئاپتونوم( رولچى سۈپىتىدە 
ۋە  سوتسىيالىســتىك  جامائەتچىلىكنىــڭ  قارايــدۇ. 
كونســېرۋاتىپ نۇســخىلىرى بــار بولــۇپ، ھــەر ئىككىســى 
ياقىــالپ،  پرىنســىپىنى  گراژدانلىقــى«  »مەجبۇرىيــەت 
پۇقراۋىــي مەســئۇلىيەتنىڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلەيدۇ. 
ئورگىنــى  ئەخــالق  دۆلەتنــى  نەزەرىيەلــەر  خىــل  بــۇ 
جەمئىيــەت  شــۇنداقال  تەسۋىرلەشــكە،  ســۈپىتىدە 
بىلــەن ئىجتىمائىــي مەۋجۇتلۇقنىــڭ رولىغــا بولغــان 

ئېھتىياجنــى تەكىتلەشــكە مايىــل كېلىــدۇ.

ئەھمىيىتى 

گراژدانلىق ھاكىمىيەتنىڭ مۇناسىپ نىشانى دېگەن 
ئىدىيــە قەدىمكــى گرىــك سىياســىي چۈشەنچىســىگە، 
شــۇنداقال ئۇمۇمنىــڭ ئىشــلىرىغا قىزىقىش شەخســنىڭ 

مەۋجۇتلۇقىنىــڭ تــۈپ خۇسۇســىيىتى دېگــەن ئېتىقادقا 
بېرىــپ تاقىلىــدۇ. شــۇ ۋەجىدىــن، گراژدانلىققــا بولغــان 
ــي«  ئىزچىــل قىزىقىــش ئىنســان ھاياتىنىــڭ »ئاممىۋى
يۈزىگــە بولغــان دائىمىــي كۆڭــۈل بۆلــۈش ۋە ســاداقەتنى 
دە- ھەققىدىكــى  گراژدانلىــق  ئەتتۈرىــدۇ.  ئەكــس 

ھەقلــەر  كېلىدىغــان  مەيدانغــا  ئۇنىڭدىــن  تاالشــالر 
ســۈپىتىدىكى  پرىنســىپ  سىياســىي  ئۇنىــڭ  بىلــەن 
نۇقــۇل  ئــوڭ  سىياســي  مەركەزلىشــىدۇ.  قىممىتىگــە 
پۇقــراۋى  يەنــى  ھەقلەرنــى،  سىياســىي  ۋە  پۇقــراۋى 
جەمئىيەتتــە ئىشــلەيدىغان ھەقلــەر بىلــەن قاتنىشــىش 
گراژدانلىــق  يۈزەكــى  تەكىتلەيدىغــان  ھەقلىرىنــى 
قارىشــىنى قوبــۇل قىلىــش مايىــل. سىياســىي ســول 
بولســا بۇنىــڭ ئەكســىچە »ئىجتىمائىــي گراژدانلىــق«، 
يەنــى گراژدانــالر ئىجتىمائىــي ۋە پاراۋانلىــق ھەقلىــرى 
قاتارىــدا تىلغــا ئېلىنىدىغــان ئــەڭ تــۆۋەن چەكتىكــى 
قىلىشــقا  قوبــۇل  ئىدىيەنــى  دېگــەن  ئىگــە  ھەقلەرگــە 
مايىــل. گراژدانلىــق ئىدىيىســىگە قارشــى تۇرغۇچىــالر 
ئىجتىمائىــي  دائىرىلىــك  كــەڭ  تېخىمــۇ  شەخســلەر 
كىملىــك ۋە مەســئۇلىيەتلەرگە ئىگــە دېگــەن قاراشــنى 
ــۆز  ــى ئ ــەر )libertarians( ن رەت قىلىدىغــان ھۆرىيەتچىل
ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئوخشاشــال ماركىســزمچىالر تەڭســىز 
ســىنىپى كــۈچ رېئاللىقىنــى يۆگىگەنلىكىنــى ئاســاس 
قىلىــپ گراژدانلىقنــى تەنقىــد قىلســا، فېمېنىســتالر 
قاتارغــا  زۇلۇمنــى   )patriarchal( ئاتائەركچىــل 
ئالمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇنــى تەنقىــد قىلىشــى مۇمكىــن. 
نېمىــال بولمىســۇن، كوممۇناچىلىقنىڭ باش كۆتۈرۈشــى 
بىلــەن »يېڭــى« ئىجتىمائىــي دېموكراتىيەنىــڭ مەيدانغا 
كېلىشــى »ھەقلــەر ۋە مەجبۇرىيەتلــەر« تېزىملىكىنــى 
قايتىدىــن تــۈزۈپ چىقىــش، شــۇنداقال يېڭــى ئوڭنىــڭ 
بــازار شەخســچىلىكىگە تاقابىــل تــۇرۇش تېرىشــچانلىقى 
قىزىقىشــقا  گراژدانلىققــا  يېڭىۋاشــتىن  ســۈپىتىدە، 
ئېلىــپ بــاردى. بــۇ ئادەتتــە »ئاكتىــپ گراژدانلىــق«، يەنــى 
بىلــەن  مەجبۇرىيەتلىــرى  ئىجتىمائىــي  گراژدانالرنىــڭ 
ئەخالقىــي مەســئۇلىيەتلىرىنى ئاالھىــدە تەكىتلەيدىغان 

بىــر قاراشــقا باغلىنىــدۇ. 
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بۆلگــۈچ  دەۋر  تارىخىدىكــى  ئىنســانىيەت  20-ئەســىرنى 
دېيىشــكە  ئەســىر  بىــر  بەرگــەن  يــۈز  كــۆپ  ئــەڭ  يېڭىلىقــالر 
ئــۇرۇش  بــۇ بىــر ئەســىردە ئىككــى قېتىــم دۇنيــاۋى  بولىــدۇ. 
ــدى ۋە ئىنســانالر  ــوم بومبىســى كەشــىپ قىلىن ــەردى. ئات ــۈز ب ي
بولــۇپ  تۇنجــى  ئىنســانىيەت  قىلىنــدى.  ســىناق  ئۈســتىدە 
تېخنىكىنىــڭ   - پــەن  قويــدى.  قــەدەم  پالنېتالرغــا  تاشــقى 
يىــراق مۇســاپىلەر  بىلــەن  تەرەققىــي قىلىشــى  دەرىجىــدە  زور 
»كەنت«كــە  كىچىــك  بىــر  ئاللىقاچــان  دۇنيــا  قىســقىراپ، 
ئايالنــدى. ھالبۇكــى، ئىنســانالر ۋە ئىنســانالرنى ئاســاس قىلغــان 
بىــر  يېقىنلىشىشــى،  مۇســاپىلەرنىڭ  ئارىســىدىكى  دۆلەتلــەر 
مىســلى  تارىختــا  مەدەنىيەتنىــڭ  ۋە  ئىقتىســاد  تەرەپتىــن 
كۆرۈلمىگــەن دەرىجىــدە ئۆزئــارا ئۆتۈشۈشــىگە يــول ئېچىــپ، يــەر 
شارىلىشىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان بولســا، يەنە بىــر تەرەپتىن 
ۋە  ھېرىســمەنلىك  بولغــان  مەنبەلىرىگــە  بايلىــق  چەكلىــك 
ئىدېئولوگىيەلىــك ئۈســتۈنلۈك تالىشــىش خاھىشــى دۇنيانــى 

ئايرىۋەتتــى.  قۇتۇپالرغــا 
بىــز بۈگــۈن ئاللىقاچــان شــەكىللىنىپ بولغــان ۋە زىددىيــەت 
ئىچىــدە ئىلگىرىلەۋاتقــان بىــر خەلقئــارا سىســتېما ئىچىــدە 
تۇرۇۋاتىمىــز. يــەر يۈزىدىكــى ھــەر قايســى دۆلەتلــەر ۋە خەلقلــەر بــۇ 
ــان.  ــەر ئالغ ــي ئۈســتۈنلۈكىگە ئاساســەن ي سىســتېمىدا تارىخى
تارىخىــي  ئۇالرنىــڭ  ئورنىنــى  بۈگۈنكــى  دۆلەتلەرنىــڭ  يەنــى 
نوپــۇزى بەلگىلىگــەن. شــۇ ۋەجىدىــن يېڭىدىــن كۈچلەنگــەن 
ئوتتۇرىســىدا  ســاھىبلىرى  نوپــۇز  مەۋجــۇت  بىلــەن  دۆلەتلــەر 
زەئىــپ  تارىختىكــى  بېرىۋاتىــدۇ.  يــۈز  توقۇنــۇش  ئۈزلۈكســىز 
تەرەپلەرنىــڭ قايتىدىــن بــاش كۆتۈرۈشــى مەۋجۇت سىســتېمىنى 
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بەرپــا قىلغــان تەرەپلەرنىــڭ مەنپەئەتلىرىگــە جىددىــي 
ســەھنىنىڭ  خەلقئــارا  شــەكىللەندۈرۈپ،  خىرىــس 
دىنامىكلىرىنــى توختىمــاي يېڭىلىماقتــا. نەتىجىــدە، 
مەۋجــۇت دۇنيــا تەرتىپىمــۇ مــاس قەدەمــدە ئۆزگەرمەكتــە. 
ــال ئوتتۇرىغــا  ــا تەرتىپــى مۇنداق ــان دۇني ــز كۆرۈۋاتق بى
ۋە  سىســتېما  خەلقئــارا  مەۋجــۇت  ئەمــەس.  چىققــان 
ــەل - خەلقلەرنىــڭ ئۇنىڭدىكــى ئورنىمــۇ  ھــەر قايســى ئ
ئۆزلۈكىدىــن شــەكىللىنىپ قالغــان ئەمــەس. ئۇالرنىــڭ 
 - بىــر  جەريانىــدا  تەرەققىيــات  تارىخىــي  ھەممىســى 
ياشــاۋاتقان  بىــز  دېمــەك،  شــەكىللەنگەن.  بىرلــەپ 
دۇنيانىــڭ بىــر ئۆتمۈشــى بــار. بۈگۈننى روياپقــا چىقارغان 
ئېيتقانــدا،  نۇقتىدىــن  بــۇ  تۈنۈگۈنــى.  ئۇنىــڭ  نەرســە 
بۈگۈنكــى دۇنيــا ۋەزىيىتىنــى توغــرا چۈشــىنىش ئۈچــۈن 
تارىخىــي  چىقارغــان  ئوتتۇرىغــا  ئۇنــى  بىلــەن  ئالــدى 
ــن  ــۇ ۋەجىدى ــدۇ. دەل ب ــرا كېلى ــى بىلىشــكە توغ جەريانن
ئۇنىۋېرســىتېتالردا سىياســەت ۋە خەلقئــارا مۇناســىۋەت 
ســۈپىتىدە  تەركىبــى  بىــر  مۇھىــم  كەســىپلىرىنىڭ 

»سىياســىي تارىــخ« دەرســى ئۆتۈلمەكتــە. 
بىــز بۈگــۈن 21 - ئەســىردە ياشــاۋاتىمىز. ۋاھالەنكــى، 
بــۇ ئەســىرنى شــەكىللەندۈرگەن مۇتلــەق كــۆپ ئامىلــالر 
ئۆتكەن ئەســىردە مەيدانغا كەلگەن. شۇڭالشــقا، مەۋجۇت 
دۇنيــا تەرتىپــى، خەلقئــارا سىســتېما ۋە دۆلەتلەرنىــڭ بــۇ 
ئۈچــۈن  چۈشــىنىش  توغــرا  رولىنــى  سىســتېمىدىكى 
بۇالرنىــڭ ئارقــا كۆرۈنۈشــىنى ياخشــى ئىگەللىشــىمىز 
خەلقئــارا  ئەســىرنىڭ   -  20 ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  زۆرۈردۇر. 
 -  20« بولمايــدۇ.  بولســا  كــەم  تارىخــى  مۇناســىۋەت 
 International( تارىخــى«  خەلقئــارا  ئەســىرنىڭ 
 )History of the Twentieth Century and Beyond
ناملىــق بــۇ كىتــاب دەل بــۇ خىــل ئېھتىياجنــى چىقىــش 
قىلىــپ، ئانتونــى بەســت )Best Antony(، جۇسســى 
جوســف   ،)Hanhimäki  .M  Jussi( ھانھىماكــى  م. 
ئــا. ماييولــو )Joseph A. Maiolo( ۋە كرىســتېن ئــې. 
شــۇلزە )Kirsten E. Schulze( قاتارلىق بۇ ســاھەدىكى 

داڭلىــق مۇتەخەسسىســىلەر تەرىپىدىــن يېزىلغــان.
مەزكــۇر كىتــاب كىرىــش، ئىــزاھ، مەنبــە ۋە ئېندىكىس 

بۆلۈمدىــن   22 جەمئىــي  ســىرت  قىســىملىرىدىن 
تەركىــب تاپقــان بولــۇپ، ھەر بۆلۈم 20 - ئەســىردە بولۇپ 
چۆرىدىگــەن  ۋەقەلەرنــى  تارىخىــي  مۇئەييــەن  ئۆتكــەن 
ھالــدا مۇھىــم بىــر تېمىغــا بېغىشــالنغان. يەنــى مۇھىــم 
ــدا قىلغــان كــەڭ ئارقــا  ــى پەي بىــر تارىخىــي ھادىســە ئۇن

ــان.  ــان قىلىنغ ــق باي ــدە ئەتراپلى ــۈش ئىچى كۆرۈن
كىرىــش  قىســقا  بۆلۈملــەر  جەھەتتىــن  ئۇســلۇب 
داۋام  بىلــەن  مــاۋزۇالر  تارمــاق  باشــلىنىپ،  بىلــەن 
قىلىــدۇ ۋە قىســقا بىــر خۇالســە بىلــەن ئاياغلىشــىدۇ. 
ھــەر بۆلۈمنىــڭ ئاخىرىــدا بولســا تېخىمــۇ ئىلگىرىلــەپ 
مۇناســىۋەتلىك  تېمىغــا  مەزكــۇر  ئۈچــۈن  ئىزدىنىــش 
بــۇ  قىلىنىــدۇ.  تەۋســىيە  مەنبەلــەر  مۇھىــم  باشــقا 
ئۆتكــەن  بۆلۈمىنــى  ھــەر  كىتابنىــڭ  نۇقتىدىــن، 
ــا كەلگــەن چــوڭ  ــارا ســەھنىدە مەيدانغ ئەســىردە خەلقئ
بىــر ھادىســىنى يورۇتــۇپ بېرىشــنى نىشــانلىغان بىردىن 

بولىــدۇ.  دېيىشــكىمۇ  ماقالــە  ئىلمىــي 
كىتابنــى بۇ ســاھەدىكى باشــقا تەڭتۈش ئەســەرلەردىن 
ئاالھىــدە پەرقلەندۈرگىنــى ئۇنىــڭ يېزىلىــش مېتــودى 
ــدا،  ــان قىلغان ــى باي ــۇپ، ئاپتــورالر تارىخىــي ۋەقەلەرن بول
تەرتىپــى  رەت  بېرىــش  يــۈز  ئۇالرنــى  ھالــدا  نوقــۇل 
ئــۇالر  بەلكــى  ئەمــەس،  قۇيۇشــقا  تىزىــپ  بويىچــە 
ئارقىلىــق  يورۇتــۇش  مۇناســىۋەتنى  ئوتتۇرىســىدىكى 
كەلگەنلىكىنــى  مەيدانغــا  قانــداق  نەتىجىنىــڭ 
شۇڭالشــقا  كۈچىگــەن.  بېرىشــكە  چۈشــەندۈرۈپ 
ئــۇ  دۇنيانىــڭ  ئوقۇۋاتقانــدا،  كىتابنــى  ئوقۇرمەنلــەر 
بىــر  چېتىدىكــى  بــۇ  ھادىســىنىڭ  بىــر  چېتىدىكــى 
كۆرســەتكەنلىكىنى،  تەســىر  قانــداق  نەتىجىگــە 
بىــر  قىســمىدا  بىــر  مەلــۇم  دۇنيانىــڭ  شــۇنداقال 
ھادىســە يــۈز بېرىۋاتقانــدا، باشــقا قىســىملىرىدا نېمــە 
ئۆگىنەلەيــدۇ.  بېرىۋاتقانلىقىنــى  يــۈز  ئىشــالرنىڭ 
مىســالەن ئېيتســاق، شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيادىكى 
نۇرغــۇن خەلقلــەر 20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ئاساســەن 
غەربتىكــى جاھانگىــر دۆلەتلەرنىــڭ مۇستەملىكىســىگە 
دۇنيــا  ئىككىنچــى  ئــۇالر  ھالبۇكــى،  ئايالنغانىــدى. 
»ئــازات«  تەرىپىدىــن  ياپونىيــە  مەزگىلىــدە  ئۇرۇشــى 
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قىلىنىــپ، »بۈيــۈك شــەرقىي ئاســىيا ئورتاق گەۋدىســى« 
ھاســىل قىلىشــنى خالىمــاي، ئەكســىچە، ئۆزلىرىنىــڭ 
تاللىــدى.  قۇرۇشــنى  دۆلەتلىرىنــى  مۇســتەقىل 
ــۇ  ــدە ب ــۇرۇش مەزگىلى بۇنىڭدىكــى ئاساســلىق ئامىــل ئ
خەلقلــەر ئارىســىدا كۈچەيگــەن مىللەتچىلــك بولــۇپ، 
قۇتۇلــۇپ،  ياۋروپالىقالردىــن  ئۇالرنــى  مىللەتچىلىــك 
بۇالردىــن  قالغــان.  ســاقالپ  تۇتۇلۇشــتىن  ياپونالرغــا 
ياپونالرنىــڭ  بولغــان  مەغلــۇب  ئۇرۇشــتا  ســىرت، 
ياۋروپالىقالرنىــڭ قايتــا بېسىۋېلىشــىدىن ســاقلىنىش 
يەرلىــك  رايونالرنــى  قىلغــان  ئىشــغال  ئۈچــۈن، 
كونــا  چېكىنىشــىمۇ،  تاشــالپ  مىللەتچىلەرگــە 
جاھانگىرالرنىــڭ بــۇ رايونالرغــا قايتــا ئايــاق بېسىشــىنى 
خەلقلەرنىــڭ  بــۇ  كەلتــۈرۈپ،  ھالغــا  ئىمكانســىز 
مۇســتەقىللىق مۇساپىســىنى تېزلەتكــەن. قىسقىســى، 
شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيانىڭ ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى 
نوقــۇل ھالــدا  ئوتتۇرىغــا چىقىشــىدا  مەنزىرىســىنىڭ 
تىركىشىشــتىن  ئوتتۇرىســىدىكى  كۈچلــەر  بۈيــۈك 
ســىرت، رايوننىــڭ ئۆزىنىــڭ دىنامىكلىرىمــۇ مۇھىــم 
رول ئوينىغــان بولــۇپ، كىتابتــا مەزكــۇر ئامىلالرنىــڭ 
ھەممىســى بىرلىكتــە تىلغــا ئېلىنغــان )250-بــەت(. بۇ 
خىــل باغــالپ چۈشــەندۈرۈش مېتــودى ئوقۇرمەنلەرنىــڭ 
تارىخىــي ھادىســىلەرنى توغرا ۋە ئەتراپلىق ئاڭقىرىشــىغا 
يــاردەم بېرىپــال قالماســتىن، بەلكــى يەنــە ئۇالرنىــڭ نــەزەر 
دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ، مەســىلىلەرنى ئــۇ مەســىلىلەر 
دۇنياۋىــي  ھالقىــپ،  رايوندىــن  چىققــان  ئوتتۇرىغــا 
چۈشــىنىش  ۋە  كۆزىتىــش  تــۇرۇپ  يۈكســەكلىكتە 
بولغانــدا،  بۇنــداق  قىلىــدۇ.  ئىگــە  ئىمكانىيىتىگــە 
كاللىســىدا  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  ھادىســىلەر  تارىخىــي 

ئولتۇرىــدۇ. ئاساســقا  بىــر  مەنتىقىلىــق  تېخىمــۇ 
خەلقئــارا  ئەســىرنىڭ   -  20 كىتابتــا  گەرچــە 
بولســىمۇ،  قىلىنغــان  نىشــان  يېزىــش  تارىخىنــى 
ئوتتۇرىغــا  ئاخىرىــدا   - بــاش  ئەســىرنىڭ  بــۇ  لېكىــن 
تەســىرلىرى  ۋە  ســەۋەبلىرى  ھادىســىلەرنىڭ  چىققــان 
بــۇ  تەبىئىيــال  ئاپتــورالر  توختالغانــدا،  ئۈســتىدە 
ــى 20  ــدۇ. يەن ــپ ئۆتى ئەســىرنىڭ چىگرىســىدىن ھالقى
- ئەســىرنىڭ باشــلىرىنى شــەكىللەندۈرگەن تارىخىــي 

 -  20 ئىزدىســە،  ئەســىرلەردىن  ئالدىنقــى  ســەۋەبلەرنى 
ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا مەيدانغــا كەلگــەن ھادىســىلەرنىڭ 
ئااليلــۇق،  ئىزدەيــدۇ.  ئەســىردىن   -  21 تەســىرلىرىنى 
دۇنيــا  ۋە  رىقابىتــى  كۈچلەرنىــڭ  »بۈيــۈك  كىتابنىــڭ 
تۇنجــى  ماۋزۇلــۇق  )5-بــەت(   »17-1900 ئۇرۇشــى، 
دۆلەتلــەر  كۈچلــۈك  دەۋردىكــى  ئەينــى  بۆلۈمىــدە 
ئاۋســتېرىيە -  ۋە  )برىتانىيــە، فرانســىيە، گېرمانىيــە 
بولــۇپ  قانــداق  رىقابەتنىــڭ  ئارىســىدىكى  ۋىنگرىيــە( 
 -19 ئاچقانلىقــى  يــول  ئۇرۇشــىغا  دۇنيــا  بىرىنچــى 
ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىدىكــى تارىخىــي تەرەققىياتالرغــا 
كىتابنىــڭ  بولســا،  قۇيۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  باغلىنىــپ 
قارشــى  تېرورلۇققــا  دۇنيــادا  بىــر  شارىالشــقان  »يــەر 
بۆلۈمىــدە  ئاخىرقــى  ماۋزۇلــۇق  )522-بــەت(  ئــۇرۇش« 
كەلگــەن  مەيدانغــا  ئاخىرلىرىــدا  ئەســىرنىڭ   -  20
ســوغۇق ئۇرۇشــنىڭ ئاخىرلىشىشــى دېگەنــدەك دۇنيــاۋى 
چــوڭ ھادىســىلەر ۋە ئۇالردىــن تۇغۇلغــان بىخەتەرلىــك 
تەســىرلىرى  ئەســىردىكى   -  21 مەســىلىلىرىنىڭ 
تــۇرۇش  قارشــى  ئۇنىڭغــا  ۋە  تېرورلــۇق  خەلقئارالىــق 

قىلىنىــدۇ.  بايــان  نۇقتىســىدىن 
يېرىمىــدا  ئالدىنقــى  ئەســىرنىڭ  ئۆتكــەن  كىتابتــا 
چوڭقــۇر  يېرىمىغــا  كېيىنكــى  كېلىــپ،  مەيدانغــا 
تەســىر كۆرســەتكەن ۋە بۈگۈنكــى دۇنيــا تەرتىپىنىــڭ 
شەكىللىنىشــىدە پەۋقۇلئــاددە رول ئوينىغــان ئىككــى 
ئىككىنچــى  بولۇپمــۇ  ئۇرۇشــقا،  دۇنيــاۋى  قېتىملىــق 
ۋە   -  1( بېرىلگــەن  ئــورۇن  ئاالھىــدە  ئۇرۇشــىغا  دۇنيــا 
8 - بۆلۈملــەر( بولــۇپ، بــۇ ئۇرۇشــالرنىڭ باشــلىنىش، 
جەريانلىــرى  ئاخىرلىشــىش  ۋە  داۋاملىشــىش 
شــۇنداقال  بېرىلىــدۇ.  يورۇتــۇپ  ياخشــى  ئىنتايىــن 
تەرىپىدىــن  تەرەپلــەر  بولغــان  مەغلــۇب  ئۇرۇشــالردا  بــۇ 
ــۈچ بوشــلۇقىنىڭ  ــق ك شــەكىللەندۈرۈلگەن خەلقئارالى
دەرىجىدىــن  تولدۇرۇلغانلىقــى،  تەرىپىدىــن  غالىبــالر 
زومىگەرلىــك  دۇنيــاۋى  كۈچلەرنىــڭ  تاشــقىرى 
ئەللەرنىــڭ  مۇســتەملىكە  كۈرەشــلىرىدىن  تالىشــىش 
ئوبــدان پايدىلىنىــپ، ئــۆز مۇســتەقىللىقلىرىنى قولغــا 
مەغلۇبىيىتىنىــڭ  فاشــىزمنىڭ  كەلتۈرگەنلىكــى، 
ۋە  ئاچقانلىقــى  يــول  غەلىبىســىگە  كوممۇنىزمنىــڭ 
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ئۇرۇشــتىن كېيىــن يېڭــى بىــر خەلقئارا سىســتېمىنىڭ 
بەرپــا قىلىنغانلىقــى قاتارلىــق بىر قاتار مۇناســىۋەتلىك 
پۈتۈنلــۈك  بىــر  مەنتىقىلىــق  ۋەقەلەرمــۇ  تارىخىــي 

چۈشــەندۈرۈلىدۇ.  ئىچىــدە 
كىتابتــا ئــەڭ كــۆپ ســەھىپە ئاجرىتىلغــان بىــر تېمــا 
ــۇرۇش ئىككىنچــى دۇنيــا  ســوغۇق ئۇرۇشــتۇر. ســوغۇق ئ
دەرىجىدىــن  چىققــان  ئوتتۇرىغــا  كېيىــن  ئۇرۇشــىدىن 
ســوۋېت  بىلــەن  )ئامېرىــكا  كــۈچ  ئىككــى  تاشــقىرى 
مۇناســىۋەتنى  جىددىــي  ئارىســىدىكى  ئىتتىپاقــى( 
 -  1991 تاكــى  ھــال  بــۇ  بولــۇپ،  كۆرســىتىدىغان 
داۋام  قــەدەر  پارچىالنغانغــا  يىلــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
قىلغــان. مەزكــۇر كىتابنىــڭ تــۆت بۆلۈمــى )9 -، 10 -، 
11 - ۋە 20 - بۆلۈملــەر( 20 - ئەســىرنىڭ كېيىنكــى 
يېرىمىنــى قاپلىغــان بــۇ جىددىيچىلىكنــى ئىنچىكــە 
ســوغۇق  بۆلۈملــەردە  بــۇ  ئايرىلغــان.  چۈشەندۈرۈشــكە 
ئۇرۇشــنىڭ ياۋروپادىن باشــلىنىپ ئاســىياغا كېڭىيىش 
ئــەڭ  ۋە  جەريانــى  پەســىيىش  ئەزۋەيلــەپ  مۇساپىســى، 
تەرتىپىنىــڭ  دۇنيــا  يېڭــى  ئاخىرلىشــىپ،  ئاخىرىــدا 
ئوتتۇرىغــا چىقىشــى ناھايىتــى چۈشىنىشــلىك قىلىــپ 
كېيىــن،  ئوقۇغاندىــن  بۇالرنــى  قىلىنىــدۇ.  بايــان 
ئەتراپلىــق  ھەققىــدە  ئــۇرۇش  ســوغۇق  ئوقۇرمەنلــەر 
يەنــە  بەلكــى  قالماســتىن،  بولۇپــال  ئىگــە  مەلۇماتقــا 
خەرىتىســىنى  سىياســىي  دۇنيانىــڭ  ئۇرۇشــنىڭ  بــۇ 
 - بۇلــۇڭ  دۇنيانىــڭ  ۋە  ئۆزگەرتكەنلىكىنــى  قانــداق 
پۇچقاقلىرىدىكــى خەلقلەرنىــڭ سىياســىي تەقدىرىگــە 
تونــۇپ  ئېنىــق  كۆرســەتكەنلىكىنى  تەســىر  قانــداق 

يېتەلەيــدۇ. 
ئــەرەب - ئىســرائىلىيە ئۇرۇشــىنىڭ  يەنــە  كىتابتــا 
بۈگۈنكــى  ۋە  جەريانلىــرى  تارىخىــي  مەنبەلىــرى، 
قىلىنغــان  بايــان  قىلىــپ  چۈشىنىشــلىك  ھالىتــى 
ئىســالمنىڭ  سىياســىي  بۆلــۈم(،   -  18 ۋە   -  5(
بېســىپ  ۋە  كۆرۈنۈشــى  ئارقــا  كېلىشــى،  مەيدانغــا 
ئۆتكــەن مۇســاپىلىرى ئەتراپلىــق يورۇتــۇپ بېرىلگــەن 
ئــورۇن  ئۇرۇشــىغا مەخســۇس  بۆلــۈم(، ۋېيتنــام   - 19(
شــىمالىي  بىلــەن  خىتــاي  بۆلــۈم(،   -  12( بېرىلگــەن 

كورىيــە ئىدېئولوگىيــە ۋە مىللەتچىلىــك نۇقتىســىدىن 
 - يــاۋرو  بۆلــۈم(،   -  15( چۈشــەندۈرۈلگەن  تەپســىلىي 
ــدا  ــۈك ئۆزگىرىشــلەر بولۇۋاتقان ئاســىيا قىتئەســىدە بۈي
دۇنيانىــڭ ئۇنتۇلغــان ئارقــا ھويلىلىــرى ئافرىقــا بىلــەن 
التىــن ئامېرىكىســىدا نېمــە ئىشــالرنىڭ بولۇۋاتقانلىقــى 
ئوتتۇرىغــا  تــۇرۇپ  يۈكســەكلىكتە  خەلقئــارا  ۋە  رايــون 
قىسقىســى،  بۆلۈملــەر(.   -  17 ۋە   -  16( قۇيۇلغــان 
مەزكــۇر كىتــاب 20 - ئەســىرنىڭ خەلقئــارا تارىخىنــى 
خــۇددى چاتمــا فىلىمغــا ئوخشــاش كــۆز ئالدىمىزدىــن 

بىــر - بىرلــەپ ئۆتكۈزىــدۇ. 
ئــاال- ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  كىتابنىــڭ 

نۇقتىنــى  بىــر  يەنــە  ســىرت،  ھىدىلىكلىرىدىــن 
مۇمكىــن.  بولۇشــى  پايدىلىــق  تېخىمــۇ  تەكىتلــەش 
مەزمۇنــى،  ئىچىدىكــى  قۇرۇلمىســى،  كىتــاب  بــۇ 
ئ ۇســۇللىرى  يۈرگــۈزۈش  پىكىــر  ۋە  قىلىــش  بايــان 
ۋە سىياســەت  تارىــخ  جەھەتتىــن مۇئەييــەن ســەۋىيەدە 
بىلىمــى بولغــان كىشــىلەرگە خىتــاب قىلغــان بولــۇپ، 
يۇقىرىدىكــى ســەۋىيەنى ھازىرلىمغــان ئوقۇرمەنلەرگــە 
تــازا مــاس كەلمەيــدۇ. ئاپتورالرنىــڭ كۆزلىگىنــى تارىخىي 
ۋەقەلىكلەرنــى بىــر - بىرلەپ بايان قىلىشــتىن بەكرەك، 
ئــۇالر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرنى ئېچىــپ بېرىــش 
ئارقىلىــق ئەينــى دەۋر رېئاللىقىنىــڭ كارتىنىلىرىنــى 
كــۆز ئالدىمىــزدا نامايــان قىلىــش بولغاچقــا، كىتابتــا 
ھادىســىلەردىن  ۋە  ۋەقــە  تارىخىــي  ئېلىنغــان  تىلغــا 
ــۈك  ــن ئۈنۈمل ــوق كىشــىلەر كىتابتى ــرى ي ــال خەۋى پەقەت
دۇنيــا  ۋەجىدىــن،  شــۇ  مۇمكىــن.  پايدىلىنالماســلىقى 
تارىخــى ھەققىــدە يېتەرلىــك مەلۇماتــى بولمىغانالرنىــڭ 
بولۇشــى  قىيىــن  چۈشىنىشــى  كىتابنــى  مەزكــۇر 
مۇمكىــن. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، مەزكــۇر كىتــاب 
نوقــۇل تارىختىــن ســاۋات چقارماقچــى بولغانــالر ئۈچــۈن 
ئەمــەس، بەلكــى 20 - ئەســىرنى خەلقئارا يۈكســەكلىكتە 
خەلقئــارا  بۈگۈنكــى  بولغــان،  يەتمەكچــى  كــۆرۈپ 
قىزىقىدىغــان،  چۈشىنىشــكە  توغــرا  سىســتېمىنى 
شــۇنداقال تارىختىــن بەلگىلىــك ســاۋاتقا ئىگــە كىشــىلەر 
ھېســابلىنىدۇ.  ئوقۇشــلۇق  كۆڭۈلدىكىــدەك  ئۈچــۈن 
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دۇنيانىــڭ  زامانىــۋى  قىلىۋاتقــان  تەرەققىــي  كۈنســايىن 
يېڭىچــە قىممــەت قاراشــلىرى كۈنىمىــز ئىنســانلىرىنىڭ 
ئېڭىدىكــى ئەخــالق ئۇقۇمىغــا بىۋاســتە تەســىر كۆرســەتتى 
ئاممىبــاب  بېــرى  يىلالردىــن  يېقىنقــى  كۆرســەتمەكتە.  ۋە 
ئوتترىغــا  كىرزىســلىرى  ئەخــالق  ئىجتىمائــى  ھالەتتىكــى 
 )postmodernizm( چىقماقتا. شــۇنداقال پوستمودېرنىزىم
ياكــى  توغــرا  تــەڭ ھاياتىمىزغــا “مۇتلــەق  بىلــەن  ئېقىمــى 
مۇتلــەق خاتــا يوقتــۇر” تەرىقىســىدىكى كــۆز قاراشــالر كىرىــپ 
كەلدى. يەنە بىر تەرەپتىن قارايدىغان بولساق، ئىنسانالرنىڭ 
يەشمىســىنىڭ  ۋە  چۈشەنچىســى  ئەخــالق  ئېڭىدىكــى 
كۈندىن-كۈنگــە  سېلىشــتۇرغاندا  دەۋرگــە  كىالسســىك 
دەۋردە  كىالسســىك  كۆرۈۋاالاليمىــز.  ئاددىيالشــقانلىقىنى 
ئەخــالق ئىلمــى ناھايىتــى كــەڭ دائىرىلىــك بىــر تەتقىقــات 
پىســخىلوگىيە,  جەمىئەتشۇناســلىق,  بولــۇپ  تېمىســى 
ئىقتىســاد, ھۇقــۇق ۋە سىياســەت ســاھەلىرى قاتارلىقالرنىمۇ 
ئەخالقچىالرنىــڭ  كىالسســىك  ئالغــان.  ئىچىگــە  ئــۆز 
ئالىمــى  ئوســمانلى  بولغــان  بىــرى  مۇھىملىرىدىــن  ئــەڭ 
كىنالىــزادە ئەلــى چەلەبىنىــڭ ئەخــالق ئىلمىــدە ھېلىھــەم 
ئەخــالق  يۈكســەك  تۇرىدىغــان  ئورۇنــدا  مۇھىــم  ئىنتايىــن 
)Ahlâki Alâiî( ئەســىرىگە كــۆز يۈگۈرتىدىغــان بولســاق بــۇ 

نامايەندىســىنى  روشــەن  بىرلەشــمىنىڭ  دائىرلىــك  كــەڭ 
 Ahlâki( ئەخــالق  ئۈســتۈن  كىنالىزادىنىــڭ  كۆرەلەيمىــز. 
ئىنســانالرنىڭ  ئاتالغۇســىنىڭ  ئەخــالق  كىتابــى   )Alâiî

 )Ahlâki Alâiî(
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دائىرىســى  چۈشــەنچە  ۋە  غۇۋالىشــىۋاتقان  ئېڭىــدا 
ئىنچىكىلــەپ  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  تارلىشــىۋاتقان 
بىــر  قىممەتلىــك  تېگىشــلىك  چىقىشــقا  ئوقــۇپ 

بولىــدۇ.  قاراشــقا  دەپ  ئەســەر 
ئەخــالق,  كىشــىلىك  كىتاپنــى  كىنالىــزادە 
ئىبــارەت  ئەخالقىدىــن  دۆلــەت  ۋە  ئەخالقــى  ئائىلــە 
قىســىمدا  ھــەر  بولــۇپ،  ئايرىغــان  قىســىمغا  ئــۈچ 
ئەخالقنىــڭ نەزىرىيــۋى ۋە ئەمەلىي كۆرســەتمىلىرىنى 
ئەخــالق  ئۆزىنىــڭ  ئاپتــۇر  قىلىــدۇ.  بايــان 
بىلــەن  كەلىمىســى  ھېكمــەت  چۈشەنچىســىنى 
ئىپادىلەيــدۇ. ئۇنىڭغــا نىســبەتەن ھېكمــەت ئىنســان 
روھىــدا ئىلىــم بىلــەن ئەمەلنىــڭ )ئىــش – ھەرىكەت( 
ــول  ــۇ ئىككــى ي ــا چىقىشــى ۋە ئىنســاننىڭ ب ئوتتۇرغ
بىلــەن كامالەتكــە ئېرىشىشــىدۇر.1 دېمــەك كىتابتــا، 
ئەخــالق پەقەتــال توغــرا يــەردە توغــرا مۇئامىلــە قىلىــش 
بەلكــى  ئەمــەس  ئۇقــۇم  بىــر  ئــاددى  مەنىســىدىكى 
ئىلىــم ۋە ئەمەلنىــڭ يۇغۇرىلىشــىدىن پەيــدا بولغــان 
خۇينىــڭ  ئىپادىلنىــدۇ.  شــەكىلىدە  جەۋھــەر  بىــر 
توغرىســىدىكى  ئۆزگىرىپ-ئ ۆزگەرمەيدىغانلىقــى 
قاراشــلىرى  كــۆز  پەيالســوپالرنىڭ  ئوخشــىمىغان 
كىنالىــزادە  توختالغــان  تەپســىلى  ھەققىــدە 
ئۆزىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى پوزىتسىيەســىنىڭ خۇينىــڭ 
شــۇنىڭ  ئىكەنلىكــى  مۇمكىــن  ئۆزگىرىشــىنىڭ 
ئۈچــۈن خاراكتېــر تەربىيەســىنىڭ ئىنتايىــن مۇھىــم 
تۇرىدىغانلىقىنــى تەكىتلەيــدۇ. كىتاپنىــڭ  ئورۇنــدا 
كىشــىلىك ئەخــالق بۆلىكىگــە ئايرىلغــان قىســمىدا 
چۈشــەنچىلىرىگە  ئەخــالق  كىالسســىك  ئاپتــور 
ئاالقىــدار  تەربىيەســىگە  خاراكتېــر  تايىنىــپ 
مەزمۇنالرنــى ســەۋەپ - نەتىجــە ۋە خاراكتېــردە پەيــدا 
بولغــان مەرەزلەرنىڭ كىالسســىك روھى تىبابەتتىكى 
بــۇ  داۋالىنىــش ئۇســۇللىرى بىلــەن چۈشــەندۈرىدۇ. 
ــۈم ئىنســاندا مەۋجــۇت بولغــان ئاساســى كۈچنــى  بۆل
ئــۈچ تۈرگــە ئايرىغــان بولــۇپ بــۇالر نەپســى مەلەكــى 
)nefs-i melek (, نەپســى ســەبى )nefs-i seb’i( ۋە 

 .  )nefs-i behmî( بەھمىــدۇر  نەپســى 

كۈچىنىــڭ  ئىــدراك  ۋە  ئەقىــل  مەلەكــى  نەپســى 
ئــورۇن،  ســەبى  نەپســى  مەنبەســى،  باشــلىنىش 
غــەزەپ  ۋە  ئىنتىقــام  ئىســتىال,  ئۈســتۈنلۈك، 
كۈچلىرىنىــڭ باشــلىنىش مەنبەســى، نەپســى بەھمــى 
يېيىش-ئىچىشــكە  ۋە  تۇرمــۇش  جىنســى  بولســا 
ــل  ــە مايى ــان لەززەتلەرگ ئوخشــاش ئىشــتىھا بېرىدىغ
ئىســتەكلەرنىڭ  بولىدىغــان  ۋاســتە  بولۇشــقا 
كېلىــپ  پەزىلەتلەرنىــڭ  نوقتىســىدۇر.  باشــلىنىش 
ئــۈچ  ئاساســەن  كۈچكــە  خىــل  ئــۈچ  بــۇ  چىقىشــى 
ــدە تەبئــى  ــر ئىنســان ئۆزى ــەر بى ــدۇ. ئەگ ــۈك بولى تۈرل
بولغــان غــەزەپ قۇۋۋىتىنــى بىرىنــى بــوزەك قىلىــش، 
ئ ۆزىنىــڭ بولمىغانغــا ئېســىلىش، كۈچســىزلەرنىڭ 
ئۈســتىدىن غالىــب كېلىــش ئۈچــۈن ئىشلەتســە بــۇ 
ئاشــقۇنلۇق )ifrat( دەپ قارىلىــدۇ. ئەگــەر بــۇ غــەزەپ 
قۇۋۋىتىنــى ئىســتىال قىلىنىــش، ۋەتىنىدىــن قوغالپ 
چىقىرىلىــش, ناھــەق بــوزەك قىلنىشــالرغا قارشــى 
جايىــدا قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن ئىشلىتەلمىســە بــۇ 
يېتەرســىزلىك/كەمتۈكلۈك )tefrit( بولىــدۇ. ئەگــەر 
بــوزەك  ئاجىزالرنــى  قۇۋۋىتىنــى  غــەزەپ  بــۇ  بىــرى 
بولمايدىغــان  بــوزەك  كۈچلۈكلەرگــە  قىلمايدىغــان 
تەرىقىــدە ئۆلچەملىــك ئەســلى ماھىيتىگــە ئۇيغــۇن 
/مۆتىدىــل  يــول  توغــرا  بــۇ  قوللىنالىســا  ھالەتتــە 
تۇتۇشــتۇر  يولىنــى  پەزىلــەت  ھەقىقــى  ۋە   )itidal(

)74-بــەت(  . دېيىلىــدۇ 
كىنالىزادىگــە نىســپەتەن ئىنســاننى ئەخالقلىــق 
ئــۇالر  بولــۇپ  تــۆت  پەزىلــەت  ئاساســى  قىلىدىغــان 
ھېكمــەت، شــىجائەت، ئىپپــەت ۋە ئادالەتتــۇر. كىتاپتا 
ئاســتىغا  ھەربىرىنىــڭ  پەزىلەتلەرنىــڭ  بــۇ  يەنــە 
ئايرىلغــان باشــقا تارماقلىــرى ھەققىدىمــۇ تەپســىلىي 
توختالغــان ۋە ھــەر بىرىنىــڭ ئىفــرات )ifrat ( تەفرىــت 
بارىدىغــان  ئېلىــپ  ئەخالققــا  ھەقىقــى  ۋە   )tefrit(

بېرىلگــەن.  ئېنىقلىمىلىــرى   )itidal( ئىتىــدال 
كىنالىــزادە بــۇ تــۆت پەزىلەتنىــڭ ئىچىــدە ئادالــەت 
ئۈســتىدە بەكــرەك ئىنچىكــە توختىلىــدۇ ۋە ئادالەتنى 
ــەن  ــەڭ ئۈســتۈنى دەپ تەرپلــەش بىل پەزىلەتلەرنىــڭ ئ
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ماھىيەتتــە  ئېنىقلىمىســىنى  ئادالــەت  بىرگــە 
چۈشــەندۈرىدۇ.  دەپ  تەڭپۇڭلــۇق  ۋە  باراۋەرلىــك 
قىسقىســى, كىنالىزادىنىــڭ ئەخــالق چۈشەنچىســى 
ئوتتــۇرا يــول نەزىرىيەســىدۇر ۋە ئۇنىــڭ بــۇ نەزىرىيســى 
نەزەرىســىگە  نىســپەت«  “ئالتــۇن  ئارېســتوتېلنىڭ 

تۇتىشــىدۇ.2 بېرىــپ 
ــى  ــە ئەخالق ــى ئائىل كىتابنىــڭ ئىككىنجــى بۆلۈم
ئائىلــە  كىنالىــزادە  بولــۇپ  ئايرىلغــان  ئۈچــۈن 
قولغــا  خۇشــاللىقنىڭ  باقــى  ۋە  پانــى  ئەخالقىنــى 
كېــرەك  ئۆگىتىلىشــى  ئۈچــۈن  كەلتۈرىلىشــى 
بولغــان بىــر ئىلىــم دەپ قارايــدۇ. ئاپتــور ئائىلىنــى 
دۆلەتنىــڭ  بــۇ  ۋە  تەرىپلەيــدۇ  دەپ  دۆلــەت  كىچىــك 
تۈزۈملىرىنــى   – قائىــدە  شــۇنداقال  ئىدارىســىنىڭ 
قــۇرۇش ۋەزىپىســىنىڭ دادىغــا تــەۋە ئىكەنلىكىنــى 
بايــان قىلىــدۇ. ھەمــدە ئائىلــە باشــلىقىنى پادىچــى 
ۋە دوختۇرغــا ئوخشــىتىش ئارقىلىــق ئۆيدىكىلەرنىــڭ 
ســاغالملىقى  مەنىــۋى  ۋە  مــاددى  ھــۇزۇرى, 
كېرەكلىكــى،  بولىشــى  مەســئۇلىيەتچان  ئۈچــۈن 
دۈشــمەنلەردىن  ســىرتقى  ۋە  ئىچكــى  ئۆيدىكىلەرنــى 
ھۈنەرلــەر  ۋە  ئىلىــم  تۈرلــۈك  ئۇالرنىــڭ  قوغــداش, 
يېتەكچىلىــك  يېتىلىشــىگە  پىشــىپ-  بىلــەن 
مەســئۇلىيەت  زىممىســىدىكى  ئۇنىــڭ  قىلىشــنىڭ 
ئىكەنلىكىنــى تەكىتلەيــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە 
قارشــى  كۆز-قارىشــىغا  ســۇفىالرنىڭ  كىنالىــزادە 
ھالــدا پۇل-مالنــى قىممەتلىــك بايلىــق دەپ قارايــدۇ 
ۋە پۇلنىــڭ ئادالەتنــى بەربــا قىلىشــتا مۇھىــم بىــر 
-بــەت(.   256( ئېيتىــدۇ  ئىكەنلىكىنــى  ئامىــل 
پۇل-مــال ھەققىــدە ئۇنــى قايســى شــەكىلدە تېپىــش 
قىســىمغا  ئــۈچ  قاتارلىــق  خەجلــەش  ۋە  قوغــداش   ،
ئائىلــە  ئەدىــب،  توختىلىــدۇ.  تەپســىلىي  بۆلــۈپ 
جۆرىلەرنىــڭ  باشــقا  بۇنىڭدىــن  بابىــدا  ئەخالقــى 
ئايالنىــڭ  ئايالغــا،  ئ ەرنىــڭ  مۇناســىۋىتى، 
ئەدەبلىــرى  ۋە  مەجبۇرىيەتلىــرى  بولغــان  ئەرگــە 
بايانلىرىــدا  بــۇ  لېكىــن  توختالغــان.  توغرىســىدا 
ئەرلــەر ئۈســتۈن جەمىئەتنىــڭ تەســىرلىرى ئەكــس 

ئەقلــى  ئايالالرنىــڭ  مەســىلەن  ئەتتۈرۈلگــەن. 
بەرمەســلىك  ســىر  قەتئــى  ئۇالرغــا  كەمچىــل، 
چېلىقىــدۇ.  كۆزگــە  ئىبارىلــەر  ئوخشــاش  دېگەنگــە 
توغرىســىدا  بولۇشــى  نىكاھلىــق  كــۆپ  ئەرلەرنىــڭ 
توختالغــان كىنالىــزادە ھۆكۈمداالردىــن باشــقىالرغا 
پەيالســوپلىرى  ئىســالم  بولــۇش  خوتۇنلــۇق  كــۆپ 
ھەقىقىــي  كۆرۈلمەيدىغانلىقــى،  جائىــز  تەرىپىدىــن 
كــۆپ  ئاســتىدا  ئەھــۋال  تۇغۇلمىغــان  زۆرۈرىيــەت 
ئەمەســلىكىنى  توغــرا  بولۇشــنىڭ  خوتۇنلــۇق 
قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  ســۈرىدۇ)275-بەت(.  ئىلگىــرى 
قىلغــان  ئىشــتىراك  بولۇشــقا  خوتۇنلــۇق  كــۆپ 
خۇســۇمەت،  جىدەل-ماجىــرا،  ئۆيىنــى  كىشــىنىڭ 
پاراكەندىچىلىــك ۋە ناچــار تۇرمــۇش قاپاليــدۇ ۋە بــۇ 
ھــال ئائىلــە نىزامىغــا بۇزغۇنچىلىــق ئېلىــپ كىلىش 
ئارقىلىــق بالىالرنىــڭ ئۆســۈپ - يېتىلشــىگە ســەلبى 

كۆرســىتىدۇ.  تەســىر 
كىنالــزادە كىتابنىــڭ ئۈچۈنجــى بۆلۈمىــدە تەرتىــپ 
بىلــەن ئائىلــە ئەخالقىدىــن دۆلــەت ئەخالقىغــا ئۆتىــدۇ. 
ئىــدارە  جەمىيەتنــى  بابىــدا  ئەخالقــى  سىياســەت 
مۇمكىــن  بىلــەن  ئىــش  ئــۈچ  پەقەتــال  قىلىشــنىڭ 
بىرىنجىســىنىڭ  بۇالرنىــڭ  بولىدىغانلىقىنــى، 
ۋە  ھۆكۈمــدار  ئادىــل  ئىككىنجىســىنىڭ  شــەرىئەت، 
ئىكەنلىكىنــى  پــۇل  پايدىلىــق  ئۈچىنجىســىنىڭ 
يازىــدۇ. مەدەنىــي بىــر جەمىئەت بەربــا قىلىش ۋە ئۇنىڭ 
ئىــدارى ئۇلىنــى قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن شــەرىئەت 
ئەھكاملىرىغــا مۇتلــەق بويسۇنىلىشــى كېرەكلىكىنــى 
قانۇننىــڭ  جەمىئەتتــە  كىنالىــزادە  ئەســكەرتكەن 
ئەزالىرىنــى  جەمىئــەت  يەنــە  ســىرت  كۈچىدىــن 
ئېلېمېنتىنىــڭ  ســۆيگۈ  باغاليدىغــان  بىربىرىگــە 
قەيــت  ئىكەنلىكىنــى  زۆرۈر  ئورنىتىلىشــىنىڭ 
تۇرىدىغــان  تۇتــۇپ  دۆلەتنــى  بىــر  ھەمــدە  قىلىــدۇ. 
رەئىســى ئىكەنلىكىنــى، دۆلــەت  تۈۋرۈكنىــڭ دۆلــەت 
مۇئامىلىســىنىڭ  ۋە  پوزىتسىيەســى  رەئىســىنىڭ 
بىۋاســتە  مۇقىملىقىغــا  جەمىئەتنىــڭ  ۋە  خەلققــە 
ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  كۆرســىتىدىغانلىقىنى  تەســىر 
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قىلىشــنىڭ  بەربــا  جەمىئــەت  بىــر  مەدەنىيەتلىــك 
ئــەڭ  بېشــىغا  دۆلەتنىــڭ  شــەرتلىرىنىڭ  ئالدىنقــى 
توغــرا  ئۇنىــڭ  ۋە  تالــالش  بىرباشــقۇرغۇچى  مۇۋاپىــق 
كۆرســەتمىلىرىگە ئىتائــەت قىلىــش كېرەكلىكىنــى 
نىســپەتەن  كىنالىزادىغــا  تەكىتلەيــدۇ.  قايتا-قايتــا 
سىياســەت پەزىلــەت ئۈســتىگە قۇرۇلغــان سىياســەت 
دەپ  سىياســەت  قۇرۇلمىغــان  ئۈســتىگە  پەزىلــەت  ۋە 
ــان سىياســەت  ــە تايانغ ــدۇ. پەزىلەتك ــە ئايرىلى ئىككىگ
siyaseti famme دەپ ئاتىلىدىغــان بولــۇپ مۇكەممــەل 

دېگەنلىكتــۇر.  ئىدارە-تــۈزۈم  يەتكــەن  ۋايىغــا  ۋە 
ئىككىنجــى  تەرىپلەنگــەن  دەپ  يىــراق  پەزىلەتتىــن 
 )eksik siyaset( خىــل سىياســەت كەمتــۈك سىياســەت
دەپ ئۇقۇمالندۇرۇلغــان بولــۇپ بــۇ خىــل سىياســەت 
تالىشــىش  ئۈســتۈنلۈك  ئوتتۇرىســىدىكى  ئىنســانالر 
ئۈســتىگە  پەزىلــەت  تايانماقتىــدۇر.  ئىدىيســىگە 
غايىســى  باشــقۇرغۇچىنىڭ  سىياســەتتە  قۇرۇلغــان 
ئىالھــى ئەخــالق بىلــەن بېزىلىــپ خەلقنــى بەخــت ۋە 
ھۇزۇرغــا ئېرىشــتۈرۈش بولســا پەزىلەتكــە تايانمىغــان 
ــەتتە باشــقۇرغۇچىنىڭ ئۈســتۈنلۈك  ــۈك سىياس كەمت
ئىنتىلىشــلىرىگە  نەپســىنىڭ  خىرســى,  تالىشــىش 
بويــۇن ئېگىــپ ۋەزىپىلىرىنى جايىدا ئورۇندىماســلىقى 
ســۈپەتلەر  دېگەنــدەك  بېرىلىشــى  كەيىپ-ســاپاغا  ۋە 
تېمــا قىلنىــدۇ.3 بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە كىنالىــزادە 
دۆلەتنــى يــوق قىلىدىغــان ئــەڭ ئاساســى ســەۋەپلەرنىڭ 
دۆلــەت  ئىكەنكىلىكــى،  تەپرىقىچىلىــق  بىرىنىــڭ 
ئەخالقىدىكــى ئــەڭ چــوڭ پەزىلەتنىــڭ بولســا بىــر تــەن 
بىــر جــان بولــۇپ بىرلىشــىش ئىكەنلىكــى شــۇنداق 
بولغانــدا دۈشــمەن ھــەر قانچــە كۆپ بولســىمۇ ئۇالرنىڭ 
كېلىشــنىڭ  غالىــب  ئۈســتىدىن  )دۈشــمەنلەرنىڭ( 
قويىــدۇ. ئوتتۇرىغــا  بولمايدىغانلىقىنــى  قىيــن 

شــۇنداقال چــوڭ دۆلەتلەرنىــڭ نىشــانغا ئالغــان دۆلەتنى 
ۋەيــران قىلىشــتىكى ئــەڭ چــوڭ تاكتىكىســىنىڭ بــۇ 
جەمىئەتنــى ئەســلى مەقســەتتىن يىراقالشــتۇرىدىغان 
بىھــۇدە مۇنازىرىلــەر ۋە دەتاالشــالرغا ســۆرەپ كىرىــش 
ئارقىلىــق  تۇغــدۇرۇش  زىددىيەتلەرنــى  ئىچكــى  ۋە 
بىلەلمــەس  قىلىۋاتقانلىقىنــى  نېمــە  كىشــىلەرنى 

بايــان  ئىكەنلىكىنــى  قويــۇش  كەلتــۈرۈپ  ھالغــا 
مۇھىــم  ئــەڭ  ئەخالقىنىــڭ  دۆلــەت  شــۇڭا  قىلىــدۇ. 
ســاقلىيااليدىغان  ســىر  بىرىنىــڭ  ئامىللىرىدىــن 
بولــۇش، ئىچىدىكــى زىددىيــەت ۋە تەپرىقىچىلىقنىــڭ 
قانچىلىــك كــۆپ بولىشــىدىن قەتئىنــەزەر ســىرتقى 
ــاق كۆرۈنۈشــنىڭ  ــچ ۋە ئ ىتتىپ كۈچلەرگــە قارشــى تىن
دۆلەتنىــڭ مەۋجۇدىيتــى ئۈچــۈن زۆرۈر ئىكەنلىكىنــى 

ســۈرىدۇ)394-بەت(.  ئىلگىــرى 
دۆلــەت  ۋە  شــەرتلىرى  ئادالەتنىــڭ  كىنالىــزادە 
باشــلىقلىرىنىڭ ســۈپەتلىرى تېمىســى ئاســتىدا يەنــە 
ــەت  ــۇپ جەمىئ ــان بول ــدە توختالغ ــلەكلەر ھەققى مەس
ئۈچــۈن  يىمىرىلمەســلىكى  قۇرۇلمىســىنىڭ 
ئوخشــاش بىــر ئىــش ئۈســتىگە ھەددىدىــن زىيــادە كــۆپ 
كىشــىنىڭ مەركەزلىشىۋالماســلىقى كېرەكلىكىنــى 
مىســال  كىنالىــزادە  توغرىســىدا  بــۇ  تەكىتلەيــدۇ. 
ــدۇ. »جەمىئــەت قۇرۇلمىســىنىڭ  ــداق دەي ــپ مۇن بېرى
ئاساســى ئېلېمېنتلىرىمــۇ ئــادەم بەدىنىنىــڭ ئاساســى 
ئېلېمىېنىتلىرىغــا ئوخشــاش تۆتتــۇر. بىرىنجىســى 
ئالىمــالر ۋە قانۇنچىــالر, ئىككىنجىســى يازغۇچىــالر ۋە 
ئىقتىســادچىالر, ئۈچىنچىســى دوختــۇرالر ۋە شــائىرالر 
ئېنژىنىــرالردۇر.  ۋە  ئاســتىرونومالر  تۆتىنجىســى  ۋە 
بۇالر جەمىئەت ئۈچۈن ســۇ مىســالىدۇر. بەشىنجىســى 
تىجارەتچىلــەر  ئالتىنجىســى  ســىنىپ,  ھەربــى 
ســىنىپى ۋە يەتتىنجىســى بولســا دېھقان-چارۋىچىــالر 
تۇپرىقىغــا  جەمىئەتنىــڭ  ئۈچــى  بــۇ  قاتلىمىــدۇ. 
ئوخشاشــتۇر. بۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى تەڭپۇڭلۇقنىــڭ 
مەســىلەن,  مۇھىمــدۇر.  ئىنتايىــن  بۇزۇلماســلىقى 
ــەن مەشــغۇل بولســا  ــادەم دېھقانچىلىــق بىل ــە ئ ھەمم
مۇشــۇنىڭغا  ئازاليــدۇ,  كۈچــى  ھەربــى  دۆلەتنىــڭ 
مەشــغۇل  بىلــەن  تىجــارەت  ئەســكەرلەر  ئوخشــاش 
تەرتىپــى  جەمىئەتنىــڭ  يەنــە  ئوخشاشــال  بولســىمۇ 
جەمىئەتنىــڭ  يەنــى  )395-بــەت(.  بۇزىلىــدۇ” 
تەرتىپىلىــك ۋە ســاغالم تەرەقىياتــى ئۈچــۈن كۈچنىــڭ 
ــن كــۆپ  ــۇم بىرســاھەگە كېرەكلىــك ئىھتىياجدى مەل
ئەھۋالــدۇر.  خەتەرلىــك  قېلىشــى  مەركەزلىشــىپ 
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بۇنىڭدىن باشقا يەنە كىنالىزادە ئادالەت ۋە باراۋەرلىك 
قابىلىيەتلىرىگــە  ئىنســانالرنىڭ  ئۇقۇملىرىنــى 
يەنــى  قىلىــدۇ.  تەشــەببۇس  بېكىتىشــنى  قــاراپ 
دۆلــەت ئىنســانالرغا ئادىــل مۇئامىلــە قىلىــش ئ ۈچــۈن 
ئۇالرنى قابىلىيەتلىرىگە قاراپ ئۆلچىشــى ۋە ئايرىشــى 
كېــرەك دەيــدۇ ۋە قابىلىيــەت جەھەتتىــن كىشــىلەرنى 
ــدۇ. بىرىنجــى تۈردىكــى كىشــىلەر  ــە ئايرىي ــەش تۈرگ ب
ياخشــىلىقنى  ھەمــدە  ياخشــى  ئۆزىدىــن  ســېپى 
تەۋســىيە قىلغۇچىــالر بولــۇپ، بــۇالر ھەقىقــى دىنــى 
تۆككۈچىلــەردۇر.  تــەر  يولىــدا  ئالــالھ  ۋە  ئالىمــالر 
كۆڭــۈل  كىشــلەرگە  تۈردىكــى  بــۇ  ھۆكۈمدارالرنىــڭ 
بۆلىشــى ۋە بۇالرنىڭ تەۋســىيەلىرىگە قۇالق سېلىشــى 
بولغــان  خــاس  ئۆزلىرىگىــال  ئىككىنجىســى  الزىــم. 
ياخشــىلىق خىســلىتى توشــۇغۇچىالردۇر ۋە دۆلەتنىــڭ 
تۈردىكــى  ئۈچۈنجــى  زۆرۈردۇر.  قوغدىشــى  بۇالرنــى 
نــە  كېلىدىغــان  ئېلىــپ  ياخشــىلىق  نــە  كىشــلەر 
يامانلىققــا ســەۋەب بولىدىغان پايدىســىز كىشــىلەردۇر. 
ھۆكۈمدارنىــڭ بــۇ كىشــىلەرنى ھىمايســى ئاســتىغا 
ئېلىــپ تەربىيەلىشــى ۋە ياخشــىلىققا يىتەكلىشــى 
زۆرۈردۇر. شــۇنداق بولغانــدا بــۇ تىپتىكــى كىشــلەرنى 
كونتورول ئاســتىغا ئالغىلى ۋە دۆلەتنىڭ بېشــىغا باال 
تېپىــپ بېرىشــىدىن ســاقالنغىلى بولىــدۇ. تۆتىنجــى 
خىلدىكــى كىشــىلەر تەبئىتىدىــن ناچــار ۋە زىيانلىــق 
كىشــلەردۇر. بېــراق بــۇالر پەقــەت ئۆزلىرىگىــال زىيانلىق 
يەتكۈزىــدۇ. بۇالرنىــڭ زىيانلىــق كىشــىلەر ئىكەنلىكــى 
ھەممــە تەرىپىدىــن بىلىنگەچكــە باشــقىالرغا زىيــان 
بەزىــدە  ئىنســانالرغا  تىپتىكــى  بــۇ  يەتكۈزەلمەيــدۇ. 

ــە قىلىــش  ــدە خــۇش پېئىــل مۇئامىل ــۇش بەزى قورقۇت
بۇالرنــى  ھەمــدە  قېلىــش  ھەيدەكچىلىــك  بىلــەن 
كېــرەك.  چىقىــش  تەربىيلــەپ  ئارقىلىــق  مائارىــپ 
بــۇ تۈردىكــى كىشــىلەر  بەشــىنجى تۈرگــە كەلســەك 
ئىنســانالردۇر.  زىيانلىــق  ۋە  ناچــار  يارىتىلىشــىدىنال 
كىشــىلەر  بــۇ  تىگىدىغــان  زىينــى  ھەممىگــە 
ــۇ كىشــىلەرنىڭ  ــدۇر. ب ــەڭ ناچارلىرى ئىنســانالرنىڭ ئ
بىــر قىســمىنىڭ ئۆزگىرەلىشــى ئېھتىمــال بولســىمۇ 
ئۆزگىرىشــى  تەبئىتىنىــڭ  ناچــار  بىــر قىســمىنىڭ 
تۈردىكــى  بــۇ  ئەگــەر  شــۇڭا,  ئەمەســتۇر.  مۇمكىــن 
كىشــىلەرنىڭ يامانلىــق دائىرســى بــەك كــەڭ بولمىســا 
ئۆتــۈش كېــرەك. ئەگەرزېينــى  ياخشــى  بىلــەن  بــۇالر 
كــەڭ تارقالغــان بولســا بۇالرنــى چەكلــەش الزىــم )397-

ــەش  ــاراپ ب ــا ق ــي ئىقتىدارىغ ــەت(. ئىنســانالرنى تەبئ ب
تۈرگــە ئايرىغــان ۋە باراۋەرلىــك ئۇقۇمىنــى مۇشــۇنىڭغا 
ئادىــل مۇئامىلــە  تەقســىملىگەن كىنالىــزدە  قــاراپ 
قىلىشــنى بــاراۋەر مۇئامىلــە قىلىــش ۋە باراۋەرلىكنــى 
تەقســىم  قــاراپ  ئىقتىدارىغــا  ئىنســانالرنىڭ  بولســا 
قىلىــش دەپ قارايــدۇ. قىسقىســى, بــۇ نۇقتىــدا ئۆزنــۇر 
 Öznur Selen Kemal( ئوغلــى  كامــال  ســەلەن 
“ئەخــالق  ســۈرگىنىدەك  ئىلگىــرى  نىــڭ   )Oğlu

ماكــرو  بولســا  سىياســەت  سىياســەتتۇر,  مىكــرو 
ئەخالقتــۇر. ئەخــالق بىلــەن سىياســەت ئوتتۇرســىدا زىچ 
ــار ۋە كىنالىزادىنىــڭ كىتابىنىــڭ  بىــر مۇناســىۋەت ب
ئوخشــاش  ســۇنغىنىغا  بىزگــە  بۆلۈمىــدە  ئاخىرقــى 
بىربىرىدىــن  ئەســال  سىياســەتنى  بىلــەن  ئەخــالق 

ئايرىــپ قاراشــقا بولمايــدۇ.4
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ئۇيغــۇرالر تارىخــى ئوتتــۇرا ئاســيا تارىخىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم 
تارىخىنىڭمــۇ  دۇنيــا  ۋاقىتتــا،  بىــر  بولــۇش  قىســمى  بىــر 
ئايرىلمــاس بىــر قىســمىدۇر. ئۇيغــۇرالر تارىخــى ئوتتــۇرا ئاســيادا 
ــي بولمىغــان قەۋملەرنىــڭ  ــي ۋە تۈركى ــۈن تۈركى ياشــىغان پۈت
قالدۇرغــان.  ئىزالرنــى  چوڭقــۇر  ئۇنتۇلغۇســىز  ھاياتىــدا 
بىلــەن  تارىخــى  ئۇيغــۇرالر  بېــرى  زامانالردىــن  يېقىنقــى 
ئەگىشــىپ،  كۆپىيىشــىگە  تەتقىقاتالرنىــڭ  مۇناســىۋەتلىك 
بــەزى كۆرۈنەرلىــك، كىشــىنى ھاياجانغــا ســالىدىغان يېڭــى 
بۇالرنىــڭ  چىقماقتــا.  ئوتتۇرىغــا  نەتىجىلىرىمــۇ  تەتقىقــات 
يــۈز  بىلــەن  ئوقۇرمەنلىــرى  كۈنلــەردە  يېقىنقــى  ئىچىــدە 
ئاھمــەت  پىروفېسســور  بىــرى  ئەســەرلەردىن  كۆرۈشــكەن 
بــۇ كىتــاب  ئەســىرىدۇر.  ناملىــق  تاشــاغىلنىڭ »ئۇيغــۇرالر« 
بىلگــە كۈلتــۈر ســەنئەت نەشــرىياتى تەرىپىدىــن 2020 - يىلــى 
ــل  ــۇ يى ــدى ۋە ب ــم نەشــىرگە تەييارالن ــدا تۇنجــى قېتى 12 - ئاي

3 - ئايــدا قايتــا نەشــىر قىلىنــدى. 
پىروفېسســور ئاھمــەت تاشــاغىل ھازىــر تۈركىيەدىكــى ئــەڭ 
مۇھىــم قەدىمكــى تــۈرك تارىخــى تەتقىقاتچىلىرىدىــن بىــرى 
بولۇپ، 1964 - يىلى تۈركىيەنىڭ يالوۋا شەھىرىدە تۇغۇلغان. 
تارىخچــى ئاھمــەت تاشــاغىل ئســتانبۇل ئۇنۋېرســىتېتىنىڭ 
تەيۋەنگــە خىتــاي  پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن،  تارىــخ كەســپىنى 
ئلگىــرى  تەتقىقاتىنــى  تارىخــى  تــۈرك  ۋە  ئۆگىنىــش  تىلــى 
ســۈرۈش ئۈچــۈن بارغــان. ئادەتتە ئوتتۇرا ئاســيا تارىخى، بولۇپمۇ 
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تــۈرك ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىنــى توغــرا باھــاالش ۋە 
تەتقىــق قىلىشــتا، خىتــاي تىلــى بىلــەن يېزىلغــان 
مەنبەلەردىــن بىۋاســتە پايدىلىنىــش، بۇنىــڭ بىلــەن 
بىرگــە باشــقا مەنبەلــەر بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ تەھلىــل 
چوڭقۇرلۇقــى  ۋە  ئىلمىيلىقــى  ئەســەرنىڭ  قىلىــش، 
ئەھمىيەتكــە  مۇھىــم  ئىنتايىــن  نۇقتىســىدىن 
موڭغۇلىيەنىــڭ  چۈنكــى  مەلــۇم.  ئىكەنلىكــى  ئىگــە 
ــە  ــپ، غەربك ــن تارتى چەكســىز كەتكــەن چۆللۈكلىرىدى
قــاراپ يېيىلغــان بــۇ كــەڭ زېمىنــدا ئۆچمــەس تارىــخ ۋە 
شــانلىق مەدەنىيــەت ياراتقــان خەلقلەرنىــڭ ئــۆز تىــل 
ئەســەرلىرىدىن  كەتكــەن  قالــدۇرۇپ  يېزىقلىرىــدا  ۋە 
بۈگۈنگــە قــەدەر قولىمىزغــا تەگكەنلىــرى چەكلىكتــۇر. 
قاراڭغــۇ  بىلمەيدىغــان  بىــز  تارىخنىــڭ  لېكىــن 
بىلــەن  ئــۇالر  نۆۋەتتــە  ھــەر  باشــالپ،  دەۋرلىرىدىــن 
ھەپىلىشىشــكە مەجبــۇر بولغــان خىتايــالر ئۆزىنىــڭ 
قىلىــپ  تەتقىــق  چوڭقــۇر  رەقىبلىرىنــى  سىياســىي 
ياخشــى تونۇشــقا تىرىشــقان . بــۇ ســەۋەبلىك خىتــاي 
ۋە  تۈركلــەر  مەنبەلــەردە  قالدۇرۇلغــان  بىلــەن  تىلــى 
ئۇيغــۇرالر تارىخــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك قىممەتلىــك 
تاشــاغىلنىڭ  ئاھمــەت  ســاقالنماقتا.  ماتىرىيالــالر 
ئېلىــپ  نۇقتىدىــن  مۇشــۇ  دەل  تەتقىقاتلىــرى  تارىــخ 
بوشــلۇقنى  بىــر  مۇھىــم  تۈركىيەدىكــى  ئېيتقانــدا، 

ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ  تولدۇرغــان 
ئاھمــەت تاشــاغىلنىڭ »ئۇيغــۇرالر« ناملىــق كىتابى 
ئەمــەس،  جەريانىنــى  بارلىــق  تارىخىنىــڭ  ئۇيغــۇرالر 
بەلكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىنى، 
يەنــى 840 - يىلىدىــن بۇرۇنقــى ئەھۋالالرنــى ئاساســىي 
تېمــا قىلغــان. كىتــاب يەتتــە چــوڭ بۆلۈمدىــن تەركىــپ 
تاپقــان بولــۇپ، قىســقا بىــر كىرىــش ســۆزدىن كېيىــن 
تېمىســى  ئاساســىي  كىتابنىــڭ  بەتلــەر(،   -  9  ~  7(
بولغــان ئۆتۈكــەن ئۇيغۇرلىــرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك 
قىســمى باشــلىنىدۇ. بــۇ قىســىمدا )11~ 24 - بەتلــەر( 
چىقىشــىنىڭ  سەھنىســىگە  تارىــخ  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــن كېيىــن،  ئارقــا كۆرۈنۈشــى قىســقىچە ئىزاھالنغاندى
ئورخــۇن )ئۆتۈكــەن( ئۇيغــۇر خاقانلىقىنىــڭ ئومۇمىــي 
بېرىلىــدۇ.  چۈشــەندۈرۈش  ھەققىــدە  ئەھۋالــى 

تارىخىــي  ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئاپتــور 
ئورخــۇن  پايدىلىنىــپ،  ئۈنۈملــۈك  شــارائىتالردىن 
)ئۆتۈكــەن( ئۇيغــۇر خاقانلىقىنــى بەرپــا قىلغانلىقــى 
خەلقلىرىنىــڭ  تــۈرك  ئۇالرنىــڭ  بىرگــە،  بىلــەن 
ــۈزۈپ  تارىخىــي مىراســلىرىنى ئەۋالتتىــن ئەۋالتقىچــە ئ
قويمــاي داۋامالشــتۇرغانلىقىدىن ئىبــارەت ھەقىقەتنــى 
تەكىتلەيــدۇ. بــۇ جەريانــدا ئۇيغــۇرالر تارىخىــدا بۇرۇلــۇش 
نۇقتىســى ھاســىل قىلغــان بۆگــۈ خاقــان بىلــەن كــۆك 
تــۈرك خاقانــى تاســپارنى بىــر - بىرىگــە ئوخشــىتىش 
ئۇيغــۇن  ھاياتىغــا  خەلقىنىــڭ  تــۈرك  ئارقىلىــق 
دىــن  يېڭــى  ۋە  تۈزۈملىرىنــى  سىياســىي  بولمىغــان 
قوبــۇل قىلىــش مەيلىنــى تەنقىــدى نۇقتىدىــن تىلغــا 

ئالىــدۇ. )14 - بــەت(
بەتلــەر(   -  34  ~  24( بۆلۈمــى   -  2 كىتابنىــڭ 
مۇســتەقىل  ۋە  چىقىشــى  كېلىــپ  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
بولۇشــتىن بۇرۇنقــى تارىخىــي ۋەزىيىتىگــە قارىتىلغــان 
تارىخــى  ئســمىنىڭ  »ئۇيغــۇر«  بۆلۈمــدە  بــۇ  بولــۇپ، 
مەنبەلــەردە قايســى شــەكىللەردە ) مەســىلەن: خــۇەي 
ــەر گــە ئوخشــاش(  ــي ۋۇ ئ ــي خــۇ، خــۇەي خــۇ، ۋى خــو، ۋې
خىتــاي  ئاساســەن  قوللىنىلغانلىقــى  قانــداق  ۋە 
نەقىــل  ماتىرىيالــالر  يازمــا  يېزىلغــان  بىلــەن  تىلــى 
كەلتۈرۈلــۈش ئارقىلىــق تىلغــا ئېلىنىــدۇ ۋە »ئۇيغــۇر« 
ئاتالغۇســىنىڭ مەنىســى ھەققىدىكى ئوخشىمايدىغان 
پىكىــر، كــۆز قاراشــالرمۇ تەكىتلىنىــپ ئۆتۈلىــدۇ )25 
- بــەت(. ئەممــا ئاپتــور تۈركچــە ئوقۇرمەنلــەر ئۈچــۈن 
پۈتۈنلىكىنــى  بىــر  جەھەتتىــن  تىــل  ئەســەرنىڭ 
بۇزماســلىق  راۋانلىقىنــى  ئەســەرنىڭ  ۋە  ســاقالش 
نىيىتىــدە بــۇ ســۆزلەرنىڭ خىتايچــە ئەســلى شــەكلىنى 
كۆرســەتمىگەن. بــۇ بۆلۈمدە يەنــە ئۇيغۇرالرنىڭ كېلىپ 
ئۇالرنىــڭ  تەتقىقاتالردىــن  ھەققىدىكــى  چىقىشــى 
قەبىلىســىنىڭ  كاڭلــى  ئچىدىكــى  تۆلەســلەرنىڭ 
تەركىبىــدە ياشــايدىغان بىــر قەۋم ئىكەنلىكــى ئاالھىدە 
تەكىتلىنىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دۆلــەت قۇرۇشــتىن بۇرۇنقــى ئىچكــى ۋە تاشــقى ۋەزىيــەت 
ئۇالرنىــڭ  ئارقىلىــق  قىلىنىــش  تەھلىــل  ئەھۋالــى 
ئىتتىپاقلىشــىش  بىلــەن  قارلۇقــالر  ۋە  باســمىل 
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ئارقىلىــق كــۆك تــۈرك ھۆكۈمدارلىقىغا قارشــى ئېلىپ 
بارغــان سىياســىي كۈرەشــلىرى بايــان قىلىنىــدۇ.

بەتلــەر(   -  84  ~  34( بۆلۈمــى   -  3 كىتابنىــڭ 
بــۇ  بولــۇپ،  بۆلىكــى  ھەجىملىــك  ئــەڭ  ئەســەرنىڭ 
ئۇيغــۇر  )ئۆتۈكــەن(  ئورخــۇن  ئاساســلىق  بۆلۈمــدە 
تەرەققىــي  گۈللىنىــپ  قۇرۇلۇشــى،  خاقانلىقىنىــڭ 
بــۇ  چۈشــەندۈرۈلىدۇ.  تەپســىلىي  جەريانــى  قىلىــش 
ئارقــا  خاقانلىقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  يەنــە  ئاپتــور  بۆلۈمــدە 
قوشــۇننىڭ  ياردەمچــى  مۇھىــم  ئــەڭ  ســېپىدىكى 
ئوغۇزالرنىــڭ  توققــۇز  بىلــەن  ئۇيغــۇرالر  كىملىكــى، 
مۇناســىۋىتى، بايــان چــور خاقاننىــڭ دۆلەتنــى قــۇدرەت 
شــۇ  دەل  ئىزلىــرى،   - ئىــش  يولىدىكــى  تاپقــۇزۇش 
كۆتۈرگــەن  بــاش  سۇاللىســىدە  تــاڭ  مەزگىللــەردە 
كۆتۈرگــەن  بــاش  سۇاللىســىدە  تــاڭ  ئىســيانالر، 
قوشــقان  ئۇيغۇرالرنىــڭ  باستۇرۇشــتا  ئىســيانالرنى 
ســەۋەبلىك  ياردەملىــرى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۆھپىلىــرى، 
ســان  يوللىغــان  ئۇيغۇرالرغــا  سۇاللىســىنىڭ  تــاڭ 
ئىمپىراتــورى  تــاڭ  ۋە  ھەدىيەلىــرى  ساناقســىز   -
پۇشــتىدىن بولغــان ھەقىقىــي مەلىكىنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
ئەۋەتىلىشــىدەك مەزمۇنــالر ئايرىــم - ئايرىــم مــاۋزۇالر 
ســۇنۇلىدۇ.  تەپســىلىي  ئوقۇرمەنلەرگــە  ئاســتىدا 
ۋە  خىتايچــە  تەرەپتىــن  بىــر  مەزمۇنــالر  يۇقىرىدىكــى 
مىســالالر  ماتېرىيالالردىــن  تىلالردىكــى  باشــقا  ياكــى 
بىلــەن چۈشــەندۈرۈلۈش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، ئۇيغــۇر 
خاقانلىرىنىــڭ ئاغزىدىــن، يەنــى »تــەس«، »تارىيــات«، 
ــاش ئابىدىلىرىگــە  »شــىنە« ۋە »ئۇســۇ« دەك مەڭگــۈ ت
بىلــەن  ياردىمــى  يادىكارلىقالرنىــڭ  يازمــا  ئويۇلغــان 
ــان  ــۈم باي ــۇ بۆل ــۇپ بېرىلىــدۇ. ب تېخىمــۇ ئېنىــق يورۇت

ئاخىرلىشــىدۇ.  بىلــەن  ئۆلۈمــى  خاقاننىــڭ  چــور 
بۇنىــڭ ئارقىســىدىكى بۆلــۈم )84 ~ 108 - بەتلــەر( 
بۆگــۈ خاقــان بىلــەن مۇناســىۋەتلىك تەپســىالتالردۇر. 
قوبــۇل  دىنىنــى  مانىــي  خاقاننىــڭ  بۆگــۈ  ئاپتــور 
قىلىشــى ھەققىــدە تەنقىدىــي پوزىتســىيەدە بولســىمۇ، 
يــوق  تەســىرىنىمۇ  ئىجابىــي  قارارنىــڭ  بــۇ  لېكىــن 
تۈركىــي  شــىمالدىكى  چۈنكــى  بولمايــدۇ.  دېگىلــى 

قەۋملەرنىــڭ ھــەر ۋاقىــت تەڭــرى ئىزدىنىشــى ئىچىــدە 
ئارزۇســىنى  ئىنتىلىــش  يېڭىلىققــا  بولغانلىقىنــى، 
ــەس.  ــەس ئەم ــن كۆرۈۋېلىــش ت ــي ماتىرىيالالردى تارىخى
مانىــي  بۇددىزىــم،  ئوتتۇرىغــا چىققــان  بــۇ مەزگىلــدە 
ۋە  ئىزدىنىــش  بولغــان  دىنالرغــا  يېڭــى  دىنىــدەك 
تەلپۈنــۈش تارىخنىــڭ توســۇپ بولغىلــى بولمايدىغــان 
ھادىســىنى  بــۇ  ئىــدى.  يۈزلىنىشــى  تەرەققىيــات 
تۇنيوقۇقنىــڭ  بىلــەن  خاقــان  بىلگــە  ئىلگىــرى 
ســۆھبەتلىرىدىمۇ كۆرەلەيمىــز. تۇنيوقــۇق ئــۆز ۋاقتىــدا 
بىلگــە خاقاننــى بۇددىزىمغــا كىرىشــتىن ئۈنۈملــۈك 
توســۇپ قالغــان بىلــەن، بۆگــۈ خاقــان مەزگىلىــدە يەنــە 
ئوخشــاش ۋەزىيــەت تەكرارلىنىشــقا باشــلىغان. ئەينــى 
ۋاقىتتىكــى ۋەزىيەتنــى تەھلىــل قىلىدىغــان بولســاق، 
بۇددىزىمنىــڭ  دەرىجىــدە  ئېغىــر  سۇاللىســى  تــاڭ 
يــات  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  ئىــدى.  ئاســتىدا  تەســىرى 
مەدەنىيەتلەرنــى ئاســانال تەســىرى ئاســتىغا ئېلىــپ، 
كېتىدىغــان  ســىڭدۇرۇپ  يۇتــۇپ  ئەجدىرھــادەك 
قويــۇق  بىلــەن  خىتــاي  قارشىســىدا،  خىتايالرنىــڭ 
مۇناســىۋەتتە بولۇۋاتقــان بۆگــۈ خاقــان ئــۇالر بىلــەن 
ئوخشــاش بولمىغــان، باشــقا بىــر يېڭــى دىننــى تالــالش 
ســىڭىپ  بولــۇپ  ئاسسىمىلياتســىيە  ئارقىلىــق 
قالغــان  چەكلــەپ  جەھەتتىــن  مەلــۇم  كېتىشــنى 
بولۇشــى مۇمكىــن. تارىختــا خىتايــالر بىلــەن ئوخشــاش 
دىــن ۋە مەدەنىيەتنــى تاللىغــان نۇرغــۇن مىللەتلەرنىــڭ 
ــداق ئۆچــۈپ كەتكەنلىكىنــى  ــخ سەھنىســىدىن قان تارى
ئەمــەس.  يــوق  مىســالالرمۇ  بېرىدىغــان  ئىســپاتالپ 
بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە مانىــي دىنــى ئاساســەن يۇقىــرى 
تەبىقىدىكــى ئىنســانالر ئارىســىدا كۆپــرەك راۋاج تاپقــان 
كۆچمــەن  بۇرۇنقــى  يەنىــال  ئارىســىدا  خەلــق  بولــۇپ، 

ئىــدى.  قىلماقتــا  داۋام  ھاياتــى  چارۋىچىلىــق 
بەتلــەر(   -  127 ~ 108( بۆلۈمــى   -  5 كىتابنىــڭ 
ســۈپىتىدە  مەزگىلــى  تۇرغــۇن  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
تــاڭ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بۆلۈمــدە  بــۇ  كۆرســىتىلگەن. 
سۇاللىســى ۋە باشــقا مىللەتلەرگــە قارىتــا يۈرگۈزگــەن 
ــۇ  ــدۇ. ب دىپلوماتىــك سىياســەتلىرى تەھلىــل قىلىنى
ــخ سەھنىســىدە  ــدا بىــر تەرەپتىــن تىبەتلــەر تارى جەريان
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ئــۆز كۈچىنــى نامايــان قىلىشــقا باشلىســا، يەنــە بىــر 
تەرەپتىــن تــاڭ سۇاللىســىمۇ دۆلــەت كۈچىنى ئەســلىگە 
تارىخىــي  ئىبــارەت  باشــلىغانلىقىدىن  كەلتۈرۈشــكە 
بۇنىــڭ  باشــاليدۇ.  ئارقــا كۆرۈنــۈش شەكىللىنىشــكە 
بىلــەن بىرگــە ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ مۇتلــەق 
ئۈســتۈنلۈك ئورنىــدا ئۆزگىرىشــلەر بولۇۋاتقانلىقىنىڭ 
بــۇ  باشــاليدۇ.  بولۇشــقا  مەلــۇم  شــەپىلىرى  بــەزى 
ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  جەريانــدا  پۈتــۈن 
ئەجداتلىرىــدەك  ياشــىغان  ئۆتۈكەنــدە  بۇرۇنقــى 
ئۇرۇشــالرنى  چــوڭ  قارشــى  سۇاللىســىگە  تــاڭ 
ــداق بولۇشــنىڭ  قوزغىمىغانلىقىنــى كۆرەلەيمىــز. بۇن
ــۇر  ــن ئۇيغ ــر تەرەپتى ــور بى ســەۋەبلىرى ســۈپىتىدە ئاپت
كۆتۈرگــەن  بــاش  سۇاللىســىدە  تــاڭ  ھۆكۈمدارلىــرى 
قىلغــان  ئۆزلىرىنىــڭ  باستۇرۇشــتا،  ئىســيانالرنى 
ئىنتايىــن  ئارقىلىــق  قىلىــش  پــەش  ياردەملىرىنــى 
بولســا،  بولغــان  ئىگــە  مەنپەئەتكــە  ماددىــي  چــوڭ 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن مانىــي دىنىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ 
كــۆز  ۋە  پەلسەپىســى  ئاالھىدىلىكلىــرى،  ياشــاش 
قاراشــلىرىغا بولغــان تەســىرىنىڭ چوڭقۇرلىشىشــىغا 
ئۇيغــۇر  تەبىقىدىكــى  يۇقىــرى  بولۇپمــۇ  ئەگىشــىپ، 
ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ بۇرۇنقــى كۆچمــەن چارۋىچــى يايــالق 
مىللىتىگــە ئوخشــىمايدىغان قارارالرنــى چىقىرىشــىغا 
قارىغــان.  دەپ  مۇمكىــن  بولۇشــى  بولغــان  تۈرتكــە 
ــدا ســوغۇدالر )ئۇيغۇرچــە ســوغدىالر  ــۇ جەريان ئەلۋەتتــە ب
ياخشــى ئۆگەنگــەن  ئاتىلىدۇ(دىــن تىجارەتنــى  دەپمــۇ 
ئۇيغــۇرالر ئىچىــدە خىتاينىــڭ تــاۋار دۇردۇنلىرىغــا ۋە 
شــەھەر قــۇرۇش، شــەھەر ســېپىلى ياســاش، ســارايالردا 
مەدەنىيىتىگــە  خىتــاي  ئوخشــاش  ئولتۇرۇشــقا 
ھۆكۈمدارالرغــا  تۇيغۇلىرىنىــڭ  ھەيرانلىــق  بولغــان 
بولمايــدۇ.  دىگىلــى  يــوق  تەســىرىنىمۇ  كۆرســەتكەن 
ئاھالىســىنىڭ  خاقانلىقــى  ئۇيغــۇر  ۋاقىتتــا  ئەينــى 
ئوغــۇزالر  توققــۇز  ئىگەللەيدىغــان  قىســمىنى  كــۆپ 
خاقاننــى  بۆگــۈ  بىرلىشــىپ،  ســوغۇدالر  بىلــەن 
بېرىشــقا  تارتىــپ  قوشــۇن  ئۈســتىگە  خىتايالرنىــڭ 
ماقــۇل كەلتۈرســىمۇ، لېكىــن مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان 
خالىمىغــان  بۇزۇلۇشــىنى  سىســتېمىنىڭ  راھــەت 

ھاكىمىيــەت بېشــىدىكى ھۆكۈمــدارالر بۆگــۈ خاقاننــى 
ئۈندەيــدۇ.  قىلماســلىققا  ئــۇرۇش  قارشــى  خىتايغــا 
نىيىتىدىــن  قارشــى  خىتايالرغــا  خاقاننىــڭ  بۆگــۈ 
يانمىغانلىقىنــى چۈشــىنىپ، سىياســىي ئۆزگىرىــش 
قوزغــاش ئارقىلىــق بۆگــۈ خاقاننــى ئۆلتۈرۈپ تاشــاليدۇ. 
شــۇنداق قىلىــپ خىتايغــا قارشــى بــۇ يۈزلىنىــش ســۇغا 
خىتايالرنــى  ئارىســىدا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  چىلىشــىدۇ. 
بېســىۋىلىپ ئۇالرغــا ھۆكۈمــران بولۇشــنى ئويلىغانــالر 
بولۇشــى مۇمكىــن. لېكىــن دۆلــەت مەنپەئەتــى ئۈچــۈن 
بولمىغانلىقــى  زۆرۈر  ھەرىكەتنىــڭ  بىــر  بۇنــداق 
ســەۋەبىدىن، ئەمەلىــي ھەرىكەتكــە ئۆتمىگــەن ۋە تــاڭ 
دېگەنگــە  قىلىمــەن  يــوق  پۈتۈنلــەي  سۇاللىســىنى 
قارىغانــدا، ۋاســىتىلىك كونتــرول قىلىشــنى تېخىمــۇ 
مۇمكىــن.  بولۇشــى  قارىغــان  دەپ  ئاقىالنىلىــك 
ــان  ــدا باي ــۆز ۋاقتى ــپ، ئ ــە توختىلى ــۇ ھەقت ــۇ ب ئاپتورم
چــور خاقاننىــڭ بىــر ئۇيغــۇر مەلىكىســىنى خىتايالرغــا 
ئەمىلىيەتتــە  ئەۋەتىشــى  ســۈپىتىدە  كېلىــن 
تۇققانچىلىــق باھانىســى بىلــەن تــاڭ سۇاللىســىنى 
ئىكەنلىكىنــى  ئىبــارەت  ئېلىشــتىن  تەســىرىگە  ئــۆز 

تەكىتلەيــدۇ. 
6 - بۆلــۈم )127 ~ 137 - بەتلــەر( ئورخــۇن ئۇيغــۇر 
بولۇشــى  ھــاالك  ۋە  ئاجىزلىشىشــى  خانلىقىنىــڭ 
ئىچىگــە  ئــۆز  مەزمۇنالرنــى  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن 
ئالغــان. بــۇ مەزگىلــدە تــاڭ سۇاللىســى بىلــەن بولغــان 
مۇناســىۋەتلەر قويــۇق ھالەتتــە داۋام قىلىــش بىلــەن 
ئىچىدىكــى  ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  بىرگــە، 
يــۈز  قــاراپ  بۇزۇلۇشــقا  بارغانســېرى  بىرلىكســەپنىڭ 
ماجىرالىرىنىــڭ  تەخــت  شــۇنداقال  تۇتقانلىقىنــى، 
ئاپتــور  لېكىــن  كۆرەلەيمىــز.  ئالغانلىقىنــى  ئــەۋج 
ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ھاالكىتىنــى كەلتــۈرۈپ 
چىقارغــان ئــەڭ ئاساســلىق ئامىلالردىــن بىرىنــى بولســا 
ناچــار ئىقلىــم شــارائىتى دەپ قارايــدۇ. بــۇ ۋاقىتــالردا 
ۋابــا  ۋە  ئاپىتــى  قۇرغاقچىلىــق  ئېغىــر  بەرگــەن  يــۈز 
ســەۋەبىدىن ھالســىرىغان ئۇيغــۇر دۆلىتىگە توختىماي 
ياغقــان قــار ئاپىتىنىــڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن نۇرغــۇن 
چــارۋا مــال ۋە ئىنســان ھــاالك بولىــدۇ. بــۇ ۋەزىيــەت 
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ئېلىــپ  تاالپــەت  ئېغىــر  ئىقتىســادىغا  دۆلەتنىــڭ 
كېلىــش بىلــەن بىرگــە، ھۆكۈمدارلىــق تەختىنىمــۇ 
تەۋرىتىــپ قويىــدۇ. بــۇ مەزگىلدە ئۇيغــۇر ھۆكۈمدارلىق 
مەزگىــل  قســقا  خاقانالرنىــڭ  ئولتۇرغــان  تەختىگــە 
ئىچىــدە پــات - پــات ئالمىشــىپ تۇرغانلىقىمــۇ دىققــەت 
تارتىــدۇ. تەخــت ماجىرالىرى ســەۋەبلىك ســا خاقاننىڭ 
ئۆلتۈرىۋېلىشــقا  ئۆزىنــى   )Uygur Kağanı Sa(
زورلىنىشــى ۋە سىياســىي ئۆزگىرىــش بىلــەن تەختكــە 
چىققــان خاقانغــا بولغــان ئۆچمەنلىــك ســەۋەبىدىن، 
كۈللــۈگ باغــا قىرغىــزالر بىلــەن ئتتىپاقلىشــىىپ، 
ئۇيغــۇر خاقانلىــرى تەختىگــە ئەجەللىــك زەربــە بېرىــدۇ 
)133 - بــەت(. بۇالرنىــڭ ھەممىســى ئورخــۇن ئۇيغــۇر 
خانلىقىنىــڭ يىقىلىشــىدا كۆزگــە كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغان 
ئىچىدىكــى  دۆلــەت  ئەممــا  ســەۋەبلەردۇر.  تاشــقى 
ماجىرالىرىغــا  تەخــت  ۋە  ھۇزۇرســىزلىق  بارلىــق 
ئارقىســىدىكى  پــەردە  بەرگــەن  ھازىــرالپ  مەيــدان 
جاسۇســلۇق  مەلىكىلىرىنىــڭ  سۇاللىســى  تــاڭ 
ھەرىكەتلىــرى بىلــەن تــاڭ سۇاللىســىنىڭ تۈگىمــەس 
ــدۇ.  ــى بولماي ــى ســەل چاغلىغىل ــڭ رولىن ئويۇنلىرىنى
خىتــاي  ئاجىزلىشىشــىدا  دۆلەتنىــڭ  مەســىلەن، 
ــرى ۋە  ــڭ جاسۇســلۇق ھەرىكەتلى مەلىكىســى تەيخونى
ھىيلــە - مىكىرلىرىنىــڭ رولــى چوڭــدۇر. خىتايــالر 
ئارقــا تەرەپتىــن ھەرخىــل ئۇســۇلالر بىلــەن ئىچكــى 
تەرەپتىــن  ئالــدى  تېرىســا،  ئۇرۇقلىرىنــى  زىددىيــەت 
ئۇيغــۇر  قىياپەتتــە  بولمىغــان  ئىــش  ھېــچ  خــۇددى 
تۇراتتــى  ســۇنۇپ  خاقانىغــا چىرايلىــق ھەدىيەلەرنــى 
دەۋر  ئەســىر  بىــر  قىلىــپ  شــۇنداق  بــەت(.   -  134(
ســۈرگەن ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقىنىــڭ ســەلتەنەتلىك 

بولــدى.  ئاخىرالشــقان  تارىخــى 
ئۇيغــۇر  ئورخــۇن  بۆلۈمــى  ئاخىرقــى  ئەســەرنىڭ 
ئايرىلغــان  مىراســالرغا  مەدەنىــي  ياراتقــان  خانلىقــى 
بولــۇپ، ئورخــۇن ئۇيغــۇر خانلىقى دەۋرىنىــڭ گەۋدىلىك 
دېھقانچىلىــق،  ئۇيغۇرالردىكــى  ئاالھىدىلىكلىــرى، 
بىناكارلىــق،  ســەنئەت،   - ئەدەبىيــات  تىجــارەت، 
ــات  ــدە قىســقىچە مەلۇم ــالر ھەققى مىمارلىــق قاتارلىق
تەتقىقاتچىالرنىــڭ  ئاخىرىــدا  ئەســەرنىڭ  بېرىلىــدۇ. 

ئىشــلىتىلگەن  ئەســەردە  ئۈچــۈن  پايدىلىنىشــى 
ماتىرىيالالرنىــڭ  يازمــا  تارىخىــي  خىتايچــە 

بىرىلگــەن.  ئــورۇن  نۇســخىلىرىغىمۇ 

ئەســەرنى  بــۇ  ئىيتقانــدا،  جەھەتتىــن  ئومۇمىــي 
بولىــدۇ.  دېيىشــكە  كىتابــى  تارىــخ  بىــر  ئاممىبــاب 
ئەلۋەتتــە ئۇيغۇرالرنىــڭ ياراتقــان ماددىــي ۋە مەنىۋىــي 
مىراســلىرىنى، گوبــى چۆلىنىــڭ شــىمالى ۋە جەنۇبــى، 
ــر  ــۇر تەســىرىنى بى ــۇرا ئاســيادىكى چوڭق پۈتكــۈل ئوتت
لېكىــن  ئەمــەس.  مۇمكىــن  ســىغدۇرۇش  ئەســەرگە 
تارىخنــى  بــۇ  ســەلتەنەتلىك  تاشــاغىل  ئاھمــەت 
بىــر  ئاممىبــاب  ۋە  ئىخچــام  قىســقا،  مۇمكىنقــەدەر 
چۈشەندۈرۈشــكە  ئوقۇرمەنلىرىگــە  بىلــەن  تىــل 
تىرىشــقان. بەلكىــم ئاپتــور ئەســەرنىڭ ئاممىبابلىقــى 
ــى زېرىكتــۈرۈپ قويماســلىق  جەھەتتىــن، ئوقۇرمەنلەرن
بىردەكلىكىنــى  تىلىنىــڭ  ئەســەر  نىيىتىــدە، 
ۋە  ئاتالغــۇ  يېزىلغــان  خىتايچــە  ئۈچــۈن  ســاقالش 
ــال تۈركچــە  ئىســىمالرنىڭ ھەممىســىنى بىــردەك پەقەت
ئىپادىلــەش بىلــەن كۇپايىلەنگــەن بولۇشــى مۇمكىــن. 
ئىپادىلــەش  تىلىنىــڭ  خىتــاي  ئەھــۋال  بــۇ  ئەممــا 
زور  تەتقىقاتچىالرغــا  جەھەتتىــن  ئاالھىدىلىكــى 
كېلىدىغانلىقــى  ئىلىــپ  قىيىنچىلىــق  بىــر 
بــەزى  ئەســەرنىڭ  بىرگــە،  بىلــەن  بۇنىــڭ  ئېنىــق. 
قىســىملىرىدا، ئوقۇرمەنلەرگــە بۇرۇنقــى مەزمۇنالرنــى 
قىســمەن  كىــرەك،  بولســا  نىيىتىــدە  ئەســلىتىش 
ئەگــەر  كۆرەلەيمىــز.  بارلىقىنــى  تەكرارلىقالرنىــڭ 
ئەســەردە ئۇيغــۇرالر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بىــر نەچچــە 
پارچــە تارىخىــي خەرىتىمــۇ قوشــۇپ بېرىلگــەن بولســا، 
ــرى كۆتۈرۈلگــەن  ــۇ يۇقى ــى تېخىم ئەســەرنىڭ قىممىت
بوالتتــى دەپ قارايمــەن. لېكىــن نېمىــال بولۇشــىدىن 
قەتئىينــەزەر ھازىــر تۈركىيــەدە قەدىمكــى تــۈرك تارىخــى 
تەتقىقاتچىلىــرى ئىچىــدە كۆزگــە كۆرۈنگــەن تارىخچــى 
قەلەمگــە  مەخســۇس  تەرىپىدىــن  تاشــاغىل  ئاھمــەت 
چىقىشــى  نەشــىردىن  ئەســەرنىڭ  بــۇ  ئېلىنغــان 

خــەۋەردۇر.  بىــر  ســۆيۈندۈرىدىغان  كىشــىنى 
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Tim Marshall, Coğrafya Mahkumları, 

)epsilon yayınları: 2018, ISBN: 

9786051733968, 22 Türk Lirası. 

ئەســكەرتىش: كىتابنىــڭ ئىنگىلىزچــە نۇسخىســىنى 
كېيىنكــى  يىلىدىــن   -  2018 ئوقۇيدىغانارغــا 
نەشــرىنى تەۋســىيە قىلىمىــز. چۈنكــى بۇنىڭدىــن 
بۇرۇنقــى نەشــىرلىرىدە )2015،2016( بــەزى مۇھىــم 

مەزمۇنــار بېرىلمگــەن.  

جۇغراپىيە مەھكۇملىرى

مەۋالن تەڭرىقۇت 
ۋە  سىياســەت  ئۇنىۋېرســىتېتى  خالــدۇن  ئىبــن 
دوكتورانتــى. بۆلۈمــى  مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا 

 E-mail: m.tanrkitut@gmail.com 

ئەگەر خىتايالر ســەددىچىن ســېپىلى ياســىغانغا ئوخشــاش، 
بىزنىــڭ ئاتــا - بوۋىلىرىمىزمــۇ جيايۈگۈەننــى چىگــرا قىلىــپ، 
جەنۇب – شــىمال يۆنىلىشــىدە »تۈركلەر ســېپىلى« ياســىغان 

بولســا بۈگۈنكــى تەقدىرىمىــز باشــقىچە بوالرمىدى؟

بۇنــداق بىــر ســوئ ال ھېچقاچــان ســورۇلۇپ باقمىغــان ۋە 
ھېچكىــم بــۇ ھەقتــە تەتقىقــات ئېلىــپ بارمىغــان. بــۇ كىتابمۇ 
بــۇ ســۇئالغا جــاۋاپ بەرمەيــدۇ. بەلكى،جۇغراپىيــە بىلــەن دۆلــەت 
ۋە مىللەتلەرنىڭ  تەقدىرى مەسىلىســى ھەققىدە توختىلىدۇ.  
نېمــە ئۈچــۈن ياۋروپــادا بۇنچــە كــۆپ دۆلــەت بــار؟ نېمــە ئۈچــۈن 
ــۇ قــەدەر چــوڭ؟ نېمــە ئۈچــۈن رۇســىيە  خىتاينىــڭ زىمىنــى ب
پولشــا ۋە ئوكرائىناغــا ناھايىتــى دىققــەت قىلىــدۇ ۋە نېمــە 
ئ ۈچــۈن قىرىمنــى ئىشــغال قىلــدى؟ ئوتتــۇرا شــەرق بىلــەن 
ئافرىقىــدا نېمــە ئۈچــۈن توقۇنــۇش توختىمايــدۇ؟ ئامېرىــكا ۋە 
ياۋروپــا نېمــە ئۈچــۈن بــاي، ئافرىقــا نېمــە ئۈچــۈن كەمبەغــەل؟...
چىقىــش  ئامىلىنــى  جۇغراپىيــە  مەســىلىلەرگە  دېگەنــدەك 
تىــم  ئوقۇرمەنلــەر  ئەممــا  بېرىــدۇ.  جــاۋاپ  تــۇرۇپ  قىلىــپ 
مارشــال )Tim Marshal( نىــڭ »جۇغراپىيــە مەھكۇملىــرى« 
دېگــەن كىتابىنــى ئ وقــۇپ چىققاندىــن كېيىــن، يۇقىرىقــى 
ۋە  ئېرىشىشــى  دەرىجىــدە  بەلگىلىــك  جاۋابىغــا  ســۇئالنىڭ 

ــا ئىگــە بولۇشــى مۇمكىــن.  ئىلھامغ

تارىــخ ياكــى بىــر ھادىســىنىڭ ھەرگىزمــۇ بىــرال ســەۋەبى 
بولمايــدۇ، لېكىــن بىــر نەچچــە خىــل ســەۋەبلىرى ئىچىــدە 
ناھايىتــى مۇھىــم ســەۋەبىدىن بىرســى بولىــدۇ. جۇغراپىيــە 
ناھايىتــى  تەرەققىياتىــدا  توپلۇمنىــڭ  بىــر  ھەقىقەتــەن 
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مۇھىــم رول ئوينــاپ كەلــدى. بىــر مىللــەت ئۈچــۈن 
بەلگىلىگۈچــى  جۇغراپىيەنىــڭ  ياشــىغان  ئــۇالر 
ئامىلالردىــن بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان 
ــا ئېلىــپ ئۆتۈشــكە  ــى تىلغ ــر قانچىن ــن بى ئالىمالردى
ئىبــن  يەنــە  باشــقا  مارشــالدىن  تىــم  كەلســە  توغــرا 
 ،2)Jared Dimond( دايمىــن  جېرىــد  خەلــدۇن1، 
روبىرىــت كەپلىــن )Robert Kaplan(3 قاتارلىقالرنــى 
ســۆزلەپ ئۆتــۈش مۇمكىــن. ئەممــا تىــم مارشــالنىڭ 
مەزكــۇر كىتابــى ئــەڭ يېقىــن تارىختــا يېزىلغانلىقــى، 
ــە  كۈنىمىزدىكــى سىياســىي مەســىلىلەرنى جۇغراپىي
ئامىلىنــى چۆرىدىگــەن ھالــدا ئانالىــز قىلغانلىقــى 

ئۈچــۈن ئاالھىــدە دىققــەت تارتىــدۇ. 
 Sky ژۇرنالىســت،  ئەنگلىيەلىــك  مارشــال  تىــم 
بــۇ  ئــۇ  مۇھەررىــرى.  قانىلىنىــڭ  خــەۋەر   News
ئوتتــۇرا  ئۇرۇشــى،  كوســوۋو  بىلــەن  ســاالھىيىتى 
نۇرغــۇن  ئوخشــاش  شــۇنڭغا  ۋە  ئۇرۇشــى  شــەرق 
بىلــەن  كــۆزى  ئــۆز  توقۇنۇشــالرنى  جايالردىكــى 
ــە دۇنيانىــڭ  ــۇ يەن ــال قالمــاي ئ  كۆرگــەن. بۇنىــڭ بىلەن
نۇرغــۇن جايلىرىنــى كېزىــپ چىققــان. ئــۇ كىتابىــدا 
بېرىــپ  ھەممىســىگە  رايونالرنىــڭ  ئالغــان  تىلغــا 
جۇغراپىيــە  ھادىســىلەرگە  نۇرغۇنلىغــان  ۋە  باققــان 
نۇقتىســىدىن يېقىنالشــقاندا، مەســىلىنىڭ تېخىمــۇ 
چۈشىنىشــلىك بولىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلغــان. 
دۆلەتلــەر مەيلــى چــوڭ ياكــى كىچىــك بولســۇن، 
ئورۇننىــڭ  جۇغراپىيەلىــك  جايالشــقان  ئ ــۆزى 
ــەر شــەكلى، ھــاۋا  ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيىتــى، ي
كېلىماتــى، قېزىلمــا بايلىقلىرى ۋە قوشــنا دۆلەتلىرى 
قاتارلىــق ئامىلالرنىــڭ تەســىرىگە ئ ۇچرايــدۇ. خەلــق 
ياكــى ئۇالرنىــڭ رەھبەرلىــرى مانــا بــۇ ئامىلالرنىــڭ 
ــڭ  ــۇق ئوالرنى ــۇ تۇتقۇنل ــدۇ ۋە ب ــا ئايلىنى تۇتقۇنلىرىغ
تەقدىرىنــى بەلگىلەيــدۇ.  مانــا بۇنــى بــۇ كىتابنىــڭ 

بولىــدۇ.  قاراشــقا  دەپ  نۇقتىئىنەزىــرى  مەركىــزى 
ئــون  ئوخشــىمىغان  دۇنيانىــڭ  مارشــال  تىــم 
رايونىنــى مىســالغا ئېلىــپ تــۇرۇپ، بــۇ رايونالرنىــڭ 
تەبىئىــي شــارائىتىنىڭ تارىختىــن كۈنىمىزگــە قــەدەر 

تەرەققىياتــى،  ئىقتىســادى  خەلقلىرىنىــڭ  رايــون 
ھــەل  قانــداق  دىپلوماتىيەســىدە  ۋە  سىياســىتى 

قىلغــان.  بايــان  ئوينىغانلىقىنــى  رول  قىلغــۇچ 
 كىتابنىڭ بېشى مونو جۈملە بىلەن باشلىندۇ:

 - - - ۋىالدىمىــر پۇتىــن ئ ۆزىنىــڭ دىنــدار كىشــى 
بولســا  شــۇنداق  ئەگــەر  ئېيتىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى 
سورىشــى  شــۇنى  تەڭرىدىــن  بېرىــپ  چېركاۋغــا  ئــۇ 
تۇپراقلىرىغــا  ئۇكرائىنــا  ئۈچــۈن  »نېمــە  مۇمكىــن: 
ئــازراق بولســىمۇ تاغالرنــى ياراتمىدىــڭ؟« ) 1 - بــەت(. 
تىپىــك  رۇســىيە  قارىشــىچە،  ئاپتورنىــڭ 
تەبىئەتنىــڭ تۈرمىســىگە مەھكــۇم قىلىنغــان دۆلــەت. 
جۇغراپىيەســىدىكى تەبىئىــي شــارائىتالرنى يېڭىــش 
شــەرقىنى  تېغىنىــڭ  ئــورال  قىيىــن.  ناھايىتــى 
بۇيســۇندۇرۇش مۇمكىــن ئەمــەس )11 - بــەت(. تــۆت 
پەســلىنىڭ ھەممىســدە قاتناشــقا بولىدىغــان دېڭىــز 
پورتلىــرى يــوق. ۋىالدىۋۇســتوك بولســا رۇســىيەنىڭ 
مەركىزىدىــن تولىمــۇ يىراقتــا. ســانكىت پىتربۇرگتــا 
دېڭىــز  ســەۋەبىدىن  تــوڭالش  مــۇز  قىشــتا  بولســا 
 -  15( قالىــدۇ  چۈشــۈپ  ھالغــا  پالــەچ  قاتنىشــى 
بــەت(. پەقــەت قىرىمــال رۇســىيە ئۈچــۈن بىردىنبىــر 
 18( ھېســابلىنىدۇ  بولــۇپ  پــورت  كۆڭۈلدىكىــدەك 
مەلــۇم  ئىشــغالىنى  قىرىمنىــڭ  شــۇڭا  بــەت(.   -
دەپ  قېچىشــى  تۈرمىدىــن  رۇســىيەنىڭ  نۇقتىدىــن 
ــم مارشــال  ــن باشــقا، تى ــدۇ. بۇنىڭدى قاراشــقىمۇ بولى
ئــەڭ  ئۇنىــڭ  قىســمىنى  غەربىــي  رۇســىيەنىڭ 
چۈنكــى  قارايــدۇ.  دەپ  نۇقتىســى  ئاجىزلــق  چــوڭ 
دۈشــمەن  يولغــان چىققــان  تۈزلەڭلىكىدىــن  پولشــا 
ــدۇ.  ــداق توسالغۇســىز موســكۋاغىچە كېلەلەي ھېچقان
ناپالىئــون ۋە گېتلىرنــى بۇنىڭغــا مىســال قىلىــپ 
كۆرسىتىشــكە بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن رۇســىيە ھــەر 
دائىــم غەربىــي تەرىپىگــە، يەنــى ياۋروپاغــا ناھايىتــى 
ســەزگۈر بولــۇپ كەلگــەن. ئوخشاشــال بــۇ خىــل يــەر 
شــەكلى ئامىلــى ياۋروپانىمــۇ رۇســىيەدىن ناھايىتــى 

قويغــان.  قىلىــپ  خەۋپســىرەيدىغان 
ــە خىتــاي ۋە ھىندىســتاننىڭ نېمــە ئۈچــۈن  ــۇ يەن ئ
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تۇرۇقلــۇق،  ياشــاپ  قوشــنا  يىــل  مىــڭ  نەچچــە 
ھېچقانــداق زىددىيەتلىشــىپ باقمىغانلىقىنــى تىلغــا 
ئالىــدۇ ۋە بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ئىككــى چــوڭ دۆلەتنــى 
ھىمااليــا تــاغ تىزمىســىنىڭ ئايرىــپ تۇرغانلىقــى دەپ 

ئېيتىــدۇ. 

قىســمىدا  خىتــاي  كىتابىنىــڭ  مارشــال  تىــم 
خۇاڭخــې  ۋە  چاڭجىيــاڭ  ســېپىلى،  ســەددىچىن 
دەرياســى ۋە ســۈي سۈاللىســى دەۋرىدە ياســالغان بۈيۈك 
قانالنىــڭ خىتــاي مەدەنىيىتىنىڭ شەكىللىنىشــىدە 
ئوتتۇرىغــا  ئوينىغانلىقىنــى  رول  مۇھىــم  ناھايىتــى 
موڭغۇلىيە،تىبــەت  يەنــە  بــەت(.   -  26( قويىــدۇ 
رايونالرنىــڭ  قاتارلىــق  تۈركىســتان  شــەرقىي  ۋە 
دۈشــمەننىڭ  خەلقىنــى  ۋە  مەدەنىيىتــى  خىتــاي 
ئىكەنلىكىنــى  قالقــان  قوغدايدىغــان  تاجاۋۇزىدىــن 
تۈركىســتان  شــەرقىي  كىتابتــا  ســۈرىدۇ.  ئىلگىــرى 
ھەققىدىمــۇ توختالغــان بولــۇپ، بــۇ رايوننىــڭ خىتــاي 
ئىشــغال  ئەســىردە   -  18 تەرىپىدىــن  ھاكىمىيىتــى 
كېيىــن،  ئۇنىڭدىــن  لېكىــن  قىلىنغانلىقىنــى، 
دۆلــەت  مۇســتەقىل  قېتىــم  ئىككــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
قۇرغانلىقىنى ســۆزلەپ ئۆتىدۇ )27 - بەت(. شــۇنداقال 
يەنــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ ســوۋىتنىڭ يېمىرىلگەنلىكىنــى 
مۇســتەقىللىق  ســەۋبتىن  بــۇ  ۋە  كۆرگەنلىكــى 
 30( باقمىغانلىقىنــى  كېچىــپ  ۋاز  ئارزۇســىدىن 
لىدىــر  بىــر  ئوخشــاش  الماغــا  داالي  ئەممــا  بــەت(،   -
دەۋاســىنىڭ  ئۇيغــۇر  ئۈچــۈن  چىقىرالمىغانلىقــى 
دۇنيانىــڭ دىققىتىنــى تارتىــپ كېتەلمەيۋاتقانلىقىنى 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ )31 - بــەت( . بۇنىڭدىــن باشــقا 
مۇســتەقىللىقىنى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  خىتاينىــڭ 
توســۇش ئۈچــۈن بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇر مۇســتەقىلچى 
تېرورچىــالر  ئىســالمىي  خەلقئاراغــا  كۈچلىرىنــى 
دەپ كۆرســىتىپ كەلگــەن بولســا )31 - بــەت(، يەنــە 
كۆچمــەن  خىتــاي  كۆپلــەپ  رايونغــا  تەرەپتىــن  بىــر 
 30( ئۆتــۈش  ئېلىــپ  تىلغــا  يۆتكەۋاتقانلىقىنــى 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  بىرگــە،  بىلــەن  بــەت(   -
خىتــاي ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم زېمىــن بولــۇپ، 

بــۇ يەرنىــڭ خىتــاي ئۈچــۈن قوغدىنىــش قالقىنــى، 
قېزىلمــا بايلىــق مەنبەســى ۋە يــادرو ســىناق مەركىــزى 
بــۇ  بــەت(، شــۇڭا خىتاينىــڭ   - 30( ئىكەنلىكىنــى 
يەردىــن ھەرگىــز ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا 
جەنۇبىــي  خىتاينىــڭ  باشــقا  بۇنىڭدىــن  قويىــدۇ. 
قىلىشــتا  كونتــرول  بىلــەن  ئۆكتەملىــك  دېڭىزنــى 
چىــڭ تۇرۇشــىنى ئامېرىكانىــڭ مېكســىكا قولتۇقىــدا 
مېكســىكا،  ئارقىلىــق  تــۇرۇش  ئورۇنــدا  ھۆكۈمــران 
تەھدىتىدىــن  دۆلەتلەرنىــڭ  قاتارلىــق  بىرازىلىيــە 

ئ وخشــىتىدۇ.  قوغدىغانلىقىغــا  ئۆزىنــى 

جۇغراپىيەنىــڭ  گۈللىنىشــىدە  ئامېرىكانىــڭ 
ئوينىغــان رولــى ناھايىتــى چــوڭ بولــۇپ، شــەرق ۋە 
غــەرب تەرىپىــدە چەكســىز دېڭىــز - ئوكيــان بــار. يەنــى 
يــوق.  تەھدىــت  دۆلەتتىــن كېلىدىغــان  ھېچقانــداق 
شــىمالدىكى قوشنىســى ئامېرىــكا بىلــەن ھېچقانــداق 
جەنۇبتىكىســى  بولــۇپ،  كانــادا  يــوق  زىددىيىتــى 
بولســا ئانــدا - ســاندا كىچىــك سۈركىلىشــلەر بولــۇپ 
ھېچقانــداق  ئامېرىكاغــا  ئەمەلىيەتتــە  تۇرســىمۇ، 
مېكســىكادىن  شــەكىللەندۈرەلمەيدىغان  تەھدىــت 
ئىبــارەت. مانــا بــۇالر ئامېرىكانىــڭ بىخەتەرلىكىنــى 
قارىشــىچە،  ئاپتورنىــڭ  قىلغــان.  ئىگــە  كاپالەتكــە 
ســۇ  زور  غايــەت  ســوزۇلغان  جەنۇبقــا  شــىمالدىن 
كــەڭ  ۋە  دەرياســى  مىسىســىپىي  بولغــان  مەنبەســى 
تەڭرىنىــڭ  شۈبھىســىزكى،  تۈزلەڭلىــك،  كەتكــەن 
ئامېرىكاغــا قىلغــان ســوۋغىتى. بــۇ ئىككــى تەبىئىــي 
جۇغراپىيــە ھــەم ئامېرىكىنىڭ سىياســىي جەھەتتىن 
بىــر پۈتۈنلۈكىنىــڭ، ھــەم ئىقتىســادى جەھەتتىــن 
تەرەققــى قىلىشــىنىڭ كاپالىتىگــە ئايالنغــان. ئاپتــور 
دوقــۇرۇپ  شــارقىراتمىالرغا  ياكــى  تــاغ  ھېچقانــداق 
قالمايدىغــان مىسىسســىپى دەرياســىنى ھــە دېســىال 
يېرىلمىــالر ۋە جىلغىالرنىــڭ توســقۇنلۇقىغا ئۇچــراپ، 
شــارقىراتمىالر سىستېمىســىغا ئايلىنىــپ كەتكــەن 
ئافرىقادىكــى دەرياالرغــا سېلىشــتۇرىدۇ ۋە ئافرىقىــدا 
بــۇ قــەدەر نامــرات، تىــل ۋە مەدەنىيــەت جەھەتتىــن بىــر 
ــۇ قــەدەر پەرقلىــق نۇرغــۇن دۆلەتلەرنىــڭ  ــن ب – بىرىدى



2021 - يىلى 2 - سان 160

بولۇشــىنىڭ ســەۋەبىنى ئافرىقىنىــڭ يەر شــەكلىنىڭ 
يولىنىــڭ  ســۇ  راۋان  ۋە  پەســلىكى   – ئېگىــز 
بــەت(.   -  62( باغاليــدۇ  ئىكەنلىكىگــە  بولماســلىقى 
ئوخشــاش مەنتىقــە بويىچــە، شــىمالىي ئافرىقىنىــڭ، 
دۇنيــا  ۋە  قىلىشــى  تەرەققىــي  مىســىرنىڭ  بولۇپمــۇ 
ــن بىرىگــە ئايلىنىشــىنىڭ  مەدەنىيــەت مەركەزلىرىدى
نىــل  بولىدىغــان  قاتناشــقا  ۋە  ئــۇزۇن  ســەۋەبىنى 
شــەكلى  يــەر  ئافرىقىنىــڭ  شــىمالىي  ۋە  دەرياســى 

قىلىــدۇ.  بايــان  ئىكەنلىكىنــى 

ئەلۋەتتــە ئافرىقىنىــڭ نامراتلىقىنىــڭ يەنــە بىــر 
ســەۋەبىنىڭ ئۇرۇش ئىكەنلىكىنى ۋە بۇ ئۇرۇشــالرنىڭ 
ســەۋەبىنىڭ ئەينــى ۋاقىتتىكــى ياۋروپــا دۆلەتلىــرى 
ھــەر  ۋاقىتتــا،  كېتىدىغــان  چىقىــپ  ئافرىقىدىــن 
قەبىلىلىــرى،  شــەكلى،  يــەر  رايوننىــڭ  قايســى 
بولغــان  تــەۋە  ۋە  دىنــالر  قىلىدىغــان  ئېتىقــاد  ئــۇالر 
خەرىتىگــە  ئالماســتىن،  نەزەرگــە  مەدەنىيەتلەرنــى 
ــۇ خىــل ســۈنئىي ۋە ســاختا  ــال ســىزغانلىقى ۋە ب قاراپ
توقۇنۇشــالرغا  قانلىــق  نۇرغۇنلىغــان  چىگراالرنىــڭ 
ســەۋەب بولغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغان )64 - بەت(. 
ئافرىقىدىــن  ھادىســىنىڭ  ئوخشــاش  مارشــال  تىــم 
ۋە  بەرگەنلىكــى  يــۈز  شــەرقتىمۇ  ئوتتــۇرا  بــۇرۇن 
تەبىئىــي  ۋە  مەزھــەپ  مىللــەت،  ياۋروپالىقالرنىــڭ 
جۇغراپىيــە قاتارلىــق ئامىلالرنــى نەزەرگــە ئالمــاي، بــۇ 
ۋە  قىلغانلىقىنــى  پەيــدا  ســاختا چىگــراالر  يەردىمــۇ 
ــۈز  ــدا ي ــۇ رايون ــزدە ب ــڭ كۈنىمى ــۇ ســاختا چىگراالرنى ب
مۇھىــم  توقۇنۇشــالرنىڭ  نۇرغۇنلىغــان  بېرىۋاتقــان 
ئامىللىرىدىــن بىــرى ئىكەنلىكىنــى تىلغــا ئالغــان. 

خەرىتىســىنىڭ  سىياســىي  ياۋروپانىــڭ 
شەكىللىنىشــى ۋە ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ تەرققىــي 

ناھايىتــى  دەريــاالر  ۋە  شــەكلى  يــەر  قىلىشــىدىمۇ 
مۇھىــم رول ئوينىغــان. دەرياالرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى، 
بولســا،  شــەكىللەندۈرگەن  پورتالرنــى  نۇرغۇنلىغــان 
تەرەققىــي  ئىقتســادنىڭ  قاتنىشــى  دېڭىــز  قــوالي 
ۋە  تــاغ  شــۇنداقال  بولغــان،  پايدىلىــق  قىلىشــىغا 
تۈزلەڭلىــك قاتارلىــق مۇرەككــەپ يەر شــەكىللىرىنىڭ 
كــۆپ بولۇشــى بــۇ كىچىككىنــە قىتئــەدە نۇرغۇنلىغان 
چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ  بولۇشــىنى  دۆلەتنىــڭ 
ئۇالرنــى  شــەكلى  يــەر  رايونــالردا  بــەزى  بــەت(.   -  50(
قىلغــان  مۇداپىئــە  ھۇجۇمىدىــن  دۈشــمەنلەرنىڭ 
ســەۋەبى  قىلىنىشــىنىڭ  قىرغىــن  بەزىــدە  بولســا، 
بولغــان. پولشــا ياۋروپانىــڭ ئەڭ چــوڭ تۈزلەڭلىكىگە، 
شــۇنداقال گېرمانىيــە ۋە رۇســىيەدىن ئىبــارەت ئىككــى 
كۈچلــۈك دۆلەتنىــڭ ئوتتۇرىســىغا جايالشــقان بولــۇپ، 
ئىككــى قېتىملىــق دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ھــەم رۇســالر، ھەم 
گېرمانــالر تەرىپىدىــن قىرغىــن قىلىنغــان. چۈنكــى 
ــن ســاقالپ قالغــۇدەك  ــۇ ھۇجۇمالردى پولشــالىقالرنى ب

تەبىئىــي يــەر شــەكلى يــوق ئىــدى.

كېلىماتنىــڭ  ئاخىرىــدا  كىتابىنىــڭ  ئاپتــور 
تەرەققىــي  تېخنىكىنىــڭ  پــەن  ۋە  ئۆزگىرىشــى 
ھالىتىــدە  ھازىرقــى  دۇنيانىــڭ  بىلــەن  قىلىشــى 
مۇھىــم  لېكىــن  بولىدىغانلىقىنــى،  ئ ۆزگىرىــش 
ــا  ــق تارىخت ــى، ئىنســانالر نەچچــە مىــڭ يىللى بولغىن
ۋە  خەۋپســىرەيدىغان  باشــقىالردىن  شــەكىللەنگەن، 
ئىدېئولوگىيــە  قارايدىغــان  دەپ  دۈشــمەن  ئۇالرنــى 
مەھكۇملىقىدىــن  جۇغراپىيەنىــڭ  مەنبەلىــك 
يېڭــى  يەنىــال  ئۆزگىرىشــلەرنىڭ  بــۇ  قۇتۇلمىســا، 
مۇمكىنلىكىنــى  بولۇشــى  ســەۋەب  توقۇنۇشــالرغا 

قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 
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