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 «توغرىسىدا كهمسىتىشى ئىرقىي مىللىتىنىڭ »خهنزۇ تونۇشۇمدىن ئامېرىكىلىق بىر يېقىندا مهن

 ئون »نوتهس تېمىسى ئىنگلىزچه ماقالىنىڭ بۇ  ئالدىم. تاپشۇرۇپ ماقالىنى پارچه بىر دېگهن

 مهدىنىيهت ۋه جهمئىيهت ئۇنىۋېرسىتېتى قاتناش تهيۋهن ئۇنى بولۇپ، «راكىسم چىنهسه ھان

 -2007يىلى يېزىپ، ئهپهندى ( ،) -گۋاڭشىڭ چېن پروفېسسورى ئىنستىتۇتىنىڭ تهتقىقات

  قىلغانىكهن. دوكالد يىغىنىدا تهتقىقات ئىلمىي خهلقئارالىق قېتىملىق بىر ئېچىلغان ده شاڭخهي

 ئهھۋالى ھازىرقى جهھهتتىكى كهمسىتىش ئىرقىي مىللىتىنىڭ خهنزۇ ئۇيغۇرالرغا سانلىق كۆپ

 قانداق ۋه قاچان خاراكتېرى بۇنداق مىللىتىنىڭ خهنزۇ لېكىن  ئايان. ئىنتايىن

 شهخسهن  مۇمكىن. بولماسلىقى كۆپ ئانچه ئۇيغۇرالر بار خهۋىرى تولۇق شهكىللهنگهنلىكىدىن

 بولغاچقا، شۇنداق باقماپتىكهنمهن. كۆرۈپ ماتېرىيال پارچه بىرهر ساھهده ئۇ ھازىرغىچه مهن

 شۇنىڭدىن  چىقتىم. ئوقۇپ قېتىم قانچه بىر ئۇنى ھهمده قىزىقتىم، ناھايىتى ماقالىغا بۇ مهن

 دۇچ بۇرۇن جهمئىيهتلهر خهلقئارالىق ۋه ئۇيغۇرالر مهزمۇنالرنىڭ ماقالىدىكى بۇ مهن كېيىن

 داۋاملىق ئىچىدىمۇ ۋاقىت مهزگىل بىر كېيىنكى بۇنىڭدىن ۋه كېلىۋاتقان، دۇچ ھازىر كهلگهن،

 پايدىلىق ناھايىتى نىسبهتهن چۈشىنىشكه ئهھۋالالرنى مۇھىم بهزى كېلىدىغان دۇچ

 ئوقۇغان ئۆزهم ئارقىلىق، يېزىش ماقالىنى مهزكۇر مهن بىلهن شۇنىڭ قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى

 ئۆتۈشنى تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه مهزمۇنىنى ئاساسىي ماقالىسىنىڭ يۇقىرىقى ئهپهندىنىڭ چېن

  قىلدىم. قارار

 ئىجتىمائىي يازغان تىلىدا ئىنگلىز زىيالىيي بولغان مىللىتىدىن خهنزۇ بىر ماقاله ئهسلىدىكى

 دهپ، «»كىتاپ بهزىده ئۇنى )ئاپتور بولۇپ ماقاله ئىلمىي پارچه بىر ساھهسىدىكى پهنلهر

 تارىخىغا مىللىتىنىڭ خهنزۇ ئۇنىڭدا (چۈشىنهلمىدىم، سهۋهبىنى ئۇنىڭ مهن بولۇپ، ئاتىغان

 تىلدا ئاممىباپ مهزمۇنالرنى ئۇنىڭدىكى بولغاچقا، كۆپ ناھايىتى مهزمۇنالرمۇ ئائىت

 شۇنداقتىمۇ توختىمىدى. ئاسانغا ئانچه ئۈچۈن مهن چىقىش، يېزىپ قىلىپ ماقاله ئۇيغۇرچه

 بىر بۇنىڭدىن  ئوياليمهن. دهپ ئهرزىيدۇ، تۆلهشكه بهدهل ئۇنچىلىك ماقالىنى مهزكۇر مهن

 بىر تونۇلغان خېله -ئىچسىرتىدا جۇڭگونىڭ بولغان، مىللىتىدىن خهنزۇ ئىلگىرى، يىل قانچه

 بولۇش مۈستهملىكه يىل 100 سهۋىيىگه يۈرىۋاتقان پهخىرلىنىپ ھازىر كوڭ »خوڭ زىيالىي

 «كېلىدۇ. توغرا بولۇشقا مۈستهملىكه يىل 300 جۇڭگو ئۇنداقتا  ئېرىشهلىدى. ئارقىلىق

 زىيالىيلىرىنىڭ خهنزۇ كۆپلىگهن ئۈچۈن سۆزلىرى مۇشۇنداق كىشى ئۇ )ئاڭلىشىمچه دېگهنىدى

 خېله خهلقئارادىكى يېقىندا مهن  دهيدۇ؟ ئۇنداق نىمىشقا ئۇ  (ئۇچرىغان. ئهيىپلىشىگه قاتتىق



 يۇقىرى ئهڭ دۇنيادىكى ھازىر »جۇڭگو غهربلىكلهرنىڭ بىرىده زھورنالالرنىڭ نوپۇزلۇق يۇقىرى

 ئۇ جهھهتلهرده بهزى لېكىن، تىرىشىۋاتىدۇ. بولۇشقا بىرى دۆلهتلهرنىڭ چوڭ تۇرىدىغان ئورۇندا

 دېگهندهك «تۇرىۋاتىدۇ كهيىن خهلىال دۆلهتلهردىنمۇ كىچىك قىسىم بىر قىلغان تهرهققىي

 ئاشۇنداق كىشى ئوقۇغان ماقالىنى مهزكۇر  دهيدۇ؟ ئۇنداق نېمىشقا ئۇالر  كۆردۈم. مهزمۇننى

 ۋه سىياسىي ياشاۋاتقان ئۆزى مهن شۇڭالشقا  تاپااليدۇ. جاۋاب دهرىجىده مهلۇم سوئالالرغا

 ۋه بېرىۋاتقان يۈز ھازىر ئوتتۇرىسىدا جۇڭگو بىلهن خهلقئارا ھهمده مۇھىتنى، ئىجتىمائىي

 ئۇيغۇرنىڭ بىر ھهر قىزىقىدىغان چۈشىنىشكه ئىشالرنى قىسىم بىر بېرىدىغان يۇز كېيىن بۇنىڭدىن

 بىلىدىغان ئىنگلىزچه شۇنداقال  قىلىمهن. تهشهببۇس چىقىشىنى ئوقۇپ قېتىم بىر ماقالىنى بۇ

 قىلىمهن تهكلىب بېقىشنى ئوقۇپ قېتىم بىر ئۆزىنى ماقالىنىڭ ئهسلىدىكى ئوقۇرمهنلهرگه

 ئىشىنىمهنكى،  (بار. ئاخىرىدا ماقالىنىڭ مۇشۇ ئادرېسى تور ماقالىنىڭ ئىنگلىزچه )ئهسلىدىكى

 بىلىملهرگه قىممهتلىك ناھايىتى قىسىم بىر كىشى بىر ھهر چىققان ئوقۇپ ماقالىنى بۇ

ئېرىشهلهيدۇ.

توغرىسىدا ئاپتورى ئۇنىڭ ۋه ماقاله ئهسلىدىكى .1

 تهيۋهنده ئوقۇشىنى باكالۋېر ئهپهندى -گۋاڭشىڭ چېن ئاپتورى ماقالىنىڭ ئهسلىدىكى

 ئامېرىكىدا -1988-1981يىللىرى بولسا ئوقۇشلىرىنى دوكتۇرلۇق ۋه ماگىستىرلىق تامامالپ،

 ۋه كىتاپ ھهمده يازغان، كىتاپ ۋه ماقاله ئىلمىي نۇرغۇن ئۆزى شۇنداقال  ئىكهن. ئوقۇغان

 ئۇنىڭ  ئىشلىگهنىكهن. بولۇپمۇ مۇھهررىر باش ۋه مۇھهررىر تهھرىر، ماقالىلهرگه ئىلمىي

 ئىمپېرىئالىزملىقنى ۋه جهمئىيهتشۇناسلىق مهدهنىيهت، نۇقتىلىرى مۇھىم تهتقىقاتلىرىنىڭ

ئالىدىكهن. ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى قالدۇرۇش ئهمهلدىن

 چېن :بولغان سهۋهبچى ۋهقه بىر مۇنداق يېزىشىغا ماقالىنى ھېلىقى ئهپهندىنىڭ چېن

 زھورنالنىڭ دېگهن «ماركىسىزم »بۈگۈنكى چىقىدىغان لوندوندا -1996يىلى -گۋاڭشىڭ

 مارتىن ئانالىزچى سىياسىي ۋه ئىشلىگۈچى، فىلىمى تېلېۋىزور زھورنالىست، داڭلىق تهھرىرى،

 تۇرغان خوڭكوڭدا بىلهن ئائىلىسى مارتىن بولۇپ، تونۇشقان بىلهن (Martin Jacques) جهكۋېس

 ئايالى مارتىننىڭ  قالغان. بولۇپ دوستالردىن ياخشى ناھايىتى ئۇالر جهريانىدا يىل قانچه بىر

 توپلىشىپ خهنزۇالر بىر ئۇ بولۇپ، مىللىتىدىن ماالي ھىندىستانلىق (Harinder Veriah) خهرى

 ئوبدان تىلىنى خهنزۇ گۋاندۇڭلۇقچه شۇڭا ئۆسكهنىكهن. تۇغۇلۇپ مهھهللىده ياشايدىغان

 قىز باي تهپهككۇرغا خىسلهتلىك، ئېسىل قىزغىن، خۇشخۇي، ناھايىتى بىر ئۇ  سۆزلهيدىكهن.

 ئادۇكاتلىق (قويدۇم، كىرگۈزۈپ ئاخىرىغا ماقالىنىڭ مۇشۇ رهسىمىنى پارچه بىر )ئۇنىڭ بولۇپ

 بىر خوڭكوڭدىكى خهرى -2كۈنى، -1ئاينىڭ -2000يىلى شۇغۇللىنىدىكهن. بىلهن كهسپى



 جهمئىيهتلىرىده ئهللىكلهر چهت خوڭكوڭدىكى ئۆلۈمى ئۇنىڭ  كېتىپتۇ. ئۆلۈپ دوختۇرخانىدا

 بىر ئۇ سهۋهبى، ئۆلۈمىنىڭ ئۇنىڭ كىشىلهر  قىلىپتۇ. پهيدا ئىنكاس كۈچلۈك ئىنتايىن

 ياخشى ۋه داۋالىمىغان ۋاقتىدا ئۇنى دوختۇرخانىدىكىلهر بولغانلىقتىن، ھىندىستانلىق

 -كهڭكۆلهملىك بىر ھهمده قىلىپتۇ، ئهرز ئۈستىدىن دوختۇرخانا قاراپ، دهپ داۋالىمىغان،

 خوڭكوڭدا بىلهن تۈرتكىسى ھهرىكهتنىڭ ئاشۇ باشالپتۇ. ھهرىكهت قارشى كهمسىتىشكه ئىرقىي

ماقۇللىنىپتۇ. قانۇنمۇ چهكلهيدىغان كهمسىتىشنى ئىرقىي بىر

 خهنزۇ ئهپهندى چېن بىلهن شۇنىڭ قىلىپتۇ. تهسىر قاتتىق ناھايىتى غا -گۋاڭشىڭ چېن ۋهقه بۇ

 ئۇنىڭ مارتىنغا ئارقىلىق، يېزىش ماقالىنى بۇ ئىزدىنىپ، ئۈستىده كهمسىتىشى ئىرقىي مىللىتىنىڭ

 چۈشهندۈرۈپ سهۋهبلىرىنى بولغان بار ئېھتىماللىقى ئارقىسىدىكى يوقىتىشىنىڭ پاجىئهلىك بۇ

 قىلىپتۇ. قارار قويۇشنى

 مهن بولسا، يازغان زىيالىي چىققان كېلىپ مىللهتتىن بىر باشقا ماقالىنى ئهسلىدىكى ئهگهر

 تونۇشتۇرمىغان قىلىپ ماقاله ئۇيغۇرچه بىر ئۇنى ھهمده قىزىقمىغان، ھازىرقىدهك ئۇنىڭغا

 -ئۆزئۆزىنى زىيالىي چىققان كېلىپ مىللىتىدىن خهنزۇ بىر ماقالىنى ئهسلىدىكى بوالتتىم.

 ئىللهتنى يامان بىر ساقلىنىۋاتقان مىللىتىده خهنزۇ ئارقىلىق شۇ ھهمده قىلىش، ئوپېراتسىيه

 قوشۇش تۆھپه ماسلىشىشىغا ياخشىراق ۋهزىيىتىگه دۇنيا زامان ھازىرقى خهنزۇالرنىڭ يوقۇتۇپ،

 ھېس بارلىقىنى قىممىتى زور خېله ماقالىنىڭ بۇ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن، يازغانلىقى مهقسىتىده

 قىلدىم.

 :()نهقىل يازىدۇ دهپ مۇنداق ماقالىسىده ئهپهندى چېن

 تولدۇرغىلى ئارقىلىق ئانالىز بىر ئورنىنى يوقىتىلىشىنىڭ ئىنساننىڭ ئېسىل بىر مۇشۇنداق

 ئهھۋالالرغا بولمايدىغان قىلغىلى قوبۇل ھاياتتىكى مېڭىپ، قاراپ ئالدىغا ئهمما، بولمايدۇ.

 كىشىلهرنىڭ ھايات بىزدهك ئۆزگهرتىش ئۇالرنى ۋه قىلىش مۇئامىله بىلهن سهمىمىيلىك

 مهسئۇلىيىتى.

 كهمسىتىش ئىرقىي بىلهن ئۆلۈمى خهرىنىڭ جهريانىدا ئىشالر بېرىلغان ئېلىپ جهھهتتىن قانۇن

 بىلله، بىلهن شۇنىڭ قالدى. بولماي مۇمكىن بېرىش ئېچىپ باغلىنىشنى ئېنىق ئوتتۇرىسىدىكى

 قىاللمىدى. ئىنكارمۇ ھالدا كهسكىن كىم ھېچ بارلىقىنى باغلىنىشنىڭ كۈچلۈك بىر ئاشۇنداق

 كېلىپ قىرغىنچىلىقتىن ئىرقىي ئۆلۈمى خهرىنىڭ مهقسىتىم يهردىكى بۇ مېنىڭ

 خوڭكوڭدا ئهھۋال بۇ بىراق، ئهمهس، مۇنازىرىلىشىش توغرىسىدا -چىققانچىقمىغانلىقى

 باشالپ -تاالشتارتىشنى ئاممىۋىي ئۈستىدىكى مهسىلىسى كهمسىتىش ئىرقىي بىر ھهقىقهتهنمۇ



 ئانالىزغا ئهتراپلىق تېخىمۇ بىر ئۇنى داۋامالشتۇرۇپ، مۇزاكىرىنى ئاشۇ مهن بولغاچقا، بهرگهن

 مااليسىيا ۋه سىنگاپور، تهيۋهن، خوڭكوڭ، ھازىر قارايمهن. دهپ بار، پايدىسى كېڭهيتىشنىڭ

 كۈچىيىۋاتقان بارغانسېرى كىرىشى ئېقىپ كۈچلىرىنىڭ ئهمگهك -رهڭگارهڭ دۆلهتلهرده قاتارلىق

 »تىنچ جۇڭگونىڭ شۇنداقال  چىقىۋاتىدۇ. ئوتتۇرىغا توقۇنۇشالر بايقالمىغان بۇرۇن بولۇپ،

 ۋه قىلىشى پهيدا ۋهھىمه -كۆزقاراشالر ئاساسىي تارقالغان كهڭ توغرىسىدىكى «كۆتۈرىلىشى

 ئىش ئافرىقىدا شىركهتلىرىنىڭ سودا جۇڭگو  مۇمكىن. چىقىرىشى كهلتۈرۈپ توقۇنۇشالرنى ئىرقىي

 خهنزۇ بېرىدىكى، دېرهك شۇنىڭدىن خهۋهرلهر توغرىسىدىكى قوپاللىقالر قولالنغان بېرىشتا ئېلىپ

 بىر تهقدىردىمۇ، ئايالنمىغان مهسىلىگه مىقياسىدىكى دۇنيا پۈتۈن كهمسىتىشى ئىرقىي مىللىتىنىڭ

 بۇ بىزنىڭ بىلهن، سۈپىتىمىز بولۇش زىيالىيالر جۇڭگولۇق  ئايلىنىدۇ. مهسىلىگه رايونلۇق

(تۈگىدى )نهقىل كېلىدۇ. توغرا قىلىشىمىزغا ئېالن جهڭ قارىتا مهسىلىگه بولمايدىغان ساقالنغىلى

 چۈشهنچىنى بهرگهن ئهپهندى چېن ھهققىده مىللهت تۇتۇلغان كۆزده ماقالىدا مهزكۇر يهرده بۇ

 مىللىتى، خهنزۇ گۇرۇھ ئېتنىك چوڭ ئهڭ ياشايدىغان جۇڭگودا ئۆتىمهن. قىلىپ بايان قىسقىچه

 نى () يېزىقى خهنزۇ ئۇ بولۇپ، () تىلى خهنزۇ تىلى («official» )ئىنگلىزچه رهسمىي جۇڭگونىڭ

 ،Chinese») «»جۇڭگولۇقالر بارغانسهرى ئورنىنى نىڭ «»خهن مىقياسىدا دۇنيا ھازىر قوللىنىدۇ.

 سۆزالم دېگهن خهنزۇ پهقهت ماقالىدا مهزكۇر  يۈزلىنىۋاتىدۇ. قاراپ ئېلىشقا سۆز دېگهن (« ،

 ئۇالرنىڭ تارىخى يىللىق ئۇزۇن خهنزۇالرنىڭ سهۋهب، بولىشىدىكى بۇنداق ئىشلىتىدۇ.

 بولۇشىنى قانداق مهھسۇالتلىرىنىڭ مهدهنىيهت ۋه تهپهككۇرى، ئهقلىي تۇرمۇشى، كۈندىلىك

 ھازىر مىللىتى خهنزۇ ئېيتقاندا، ئېلىپ جهھهتتىن سىياسىي قىلىۋاتىدۇ. كونترول قاتتىق ھازىرمۇ

 دېگهن «»جۇڭگولۇقالر ئۇالرغا بولۇپ، بىرى نوپۇسالرنىڭ ئورۇندىكى ئاساسىي دۇنيادىكى

 خهنزۇ قاراش، ئايرىپ مىللهتلهردىن سانلىق ئاز كۆپلىگهن باشقا كىرىدىغان ئىچىگه كاتېگورىيه

 باسمىسا ئۈچۈن تۇرۇش تاقابىل ھالدا تهنقىدىي مهسىلىلىرىگه باشقا ۋه تارىخىي مىللىتىنىڭ

ئىبارهتتۇر. قهدهمدىن بىرىنچى بولمايدىغان

 ،ethnicity) گۇرۇھ ئېتنىك (، ،race) ئىرق توختالغاندىمۇ، ئۈستىده مهسىلىسى كهمسىتىش ئىرقىي

 بۇ كېلىدۇ. توغرا قىلىشقا دىققهت پهرقلهرگىمۇ ئوتتۇرىسىدىكى ( ،nationality) مىللهت ۋه (،

 -ئۆزئارا جهھهتتىن مهنه ئىككىسىده ھهر ئىنگلىزچىنىڭ بىلهن تىلى خهنزۇ ھازىر سۆزلهر

 الردىن «گۇرۇھ »ئېتنىك ئاساسىي مااليسىيادا مهسىلهن،  قالدى. بولۇپ كېتىدىغان كىرىشىپ

 ئوتتۇرىسىدا ئۇالر بولۇپ، بار ئۈچى ئىبارهت ھىندىستانلىقالردىن ۋه جۇڭگولۇقالر، مااليالر،

 بولۇپ، خهلق كاتېگورىيىسىدىكى «»مىللهت خهنزۇالر جۇڭگودا  بار. مهسىلىلهر «»ئىرقىي

 پهرقتىن مىللىي بولماستىن، پهرق ئىرقىي پهرقى بولغان بىلهن مىللهتلهر سانلىق ئاز ئۇالرنىڭ

  ئىبارهت.



 ۋه ئىقتىسادىي ئادهتته ئهسهرلىرى ئهدهبىي -ئىجتىمائىيپهن ھهققىدىكى كهمسىتىش ئىرقىي

 «توقۇنۇشى »مهدهنىيهت بولمىسا ياكى  قوللىنىدۇ. ئۇسۇلىنى قىلىش ئانالىز پهرقلهرنى سىنىپىي

 چۈشهندۈرۈش بۇنداق ئهمما،   تايىنىدۇ. چۈشهنچىسىگه مهدهنىيهت يېڭى ئوخشاش دېگهنگه

 ئاالھىدىلىكىنى بىلهن لوگىكىسى تارقالغان كهڭ كهمسىتىشنىڭ ئىرقىي جهمئىيىتىدىكى خهنزۇالر

 دېگهنلىك مىللهت، ئاالھىده بىر خهنزۇالر دېگهنلىك بۇ بېرهلمهيدۇ. ئهتتۈرۈپ ئهكس تولۇق

 قىلىشنى مۇناسىۋهت بىلهن غهربلىكلهر ئۇالر كهمسىتىشى ئىرقىي مىللىتىنىڭ خهنزۇ ئهمهس.

 بىلهن، خوشنىلىرى ئاسىيالىق مىللىتىنىڭ خهنزۇ ھازىرمۇ ئۇ بولۇپ، مهۋجۇت بۇرۇنال باشالشتىن

  تۇرماقتا. بولۇپ مهۋجۇت مۇناسىۋهتلىرىدىمۇ بولغان بىلهن -بىربىرى ئىچىدىكى ئۆز شۇنداقال

 ئېچىپ ئاالھىدىلىكىنى لوگىكىسىنىڭ كهمسىتىش ئىرقىي جهمئىيىتىدىكى ئۆز مىللىتىنىڭ خهنزۇ

 نهزهر يېڭى چۈشىنىشنى -مهشغۇالتئهمهلىيهتلىرىنى كهمسىتىش ئىرقىي جايالردىكى باشقا بېرىش

مۇمكىن. ئېتىشى تهمىن بىلهن

 ئۆزىنىڭ بىلهن (Maram Epstein) ئېپىستېيىن مارام تهييارالشتا ماقالىسىنى ئۆز ئهپهندى چېن

 ئىككى ئۇ بولۇپ، پايدىالنغان ئهسهرلىرىدىن نىڭ (Liu Jen-ping) -جېنپىڭ لىيۇ خىزمهتدىشى

 باشالنغان -1644يىلى بىلهن سۇاللىسى مىڭ باشالنغان -1368يىلى ئهسهرلىرى زىيالىينىڭ

 ئىچىگه ئۆز تهتقىقاتالرنى ئۈستىدىكى ھوقۇقى ئايالالر دهۋرلىرىدىكى سۇاللىسى (Qing) چىڭ

  ئالىدۇ.
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 شىيا  ئالغان. ئهسهرلىرىدىن ئېپىستېيىننىڭ مارام ئهپهندى چېن مهزمۇنالرنى بۆلۈمدىكى بۇ

 Yesou) «كۆرگهنلىرى ئاقساقالنىڭ يېزىلىق »بىر نىڭ (Xia Jingqu، 1705-1787) -جىڭچۈ

Puyan، ، A Country Codger’s Words of Exposure) باش تهسۋىرلىنىشىچه، رومانىدا دېگهن 

 كىشىلهر جايالردىكى يىراق قاتارلىق ھىندىستان ۋه ئىسپانىيه پورتۇگالىيه، ئىتالىيه، پېرسۇناج

 بىرما، ياپونىيه، تهيۋهن، جايالشقان رايونلىرىغا چېگرا ئىمپېرىيىسىنىڭ جۇڭگو شۇنداقال بىلهن،

 جايالردىكى قاتارلىق پادىشاھلىقى ياۋ ۋه مىياۋ ۋه (-)سىرىالنكا، سهيلون ()تايالند، سىئام

 مۇناسىۋهت بىلهن «»باشقىالر ياشايدىغان جايالردا ئاشۇ ھهمده  ئۇچرىشىدۇ. بىلهن ئادهملهر

  ئىشلىتىدۇ. تاكتىكىالرنى  (psychic) روھىي ۋه چېچىالڭغۇ قىسىم بىر قىلىشتا

 ئهمهس، ئىنسان ۋه ۋهھشىي رهزىل، كىشىلهرگه باشقا بولمىغان تونۇش ئۆزىگه تاكتىكا بىرىنچى

 ھىڭگاي ئۇزۇن كۆك، »يۈزى بهزىده باشقىالر روماندا ئۇ .( ، ،demonize) قىلىش مۇئامىله دهپ

 ھهمده بار قۇيرۇقى بولسا بهزىده يهنه تهسۋىرلهنگهن، دهپ «قالغان چىقىپ ئاغزىدىن چىشلىرى



 تۈرگه دېگهن «ئالۋاستىلىرى ئهل »چهت باشقىالرنى بۇ  تهسۋىرلهنگهن. بار، بهدىنى يۇڭلۇق

 تۈزۈمى دهرىجه ئىچىده تۈرنىڭ بۇ  قورقۇشتۇر. ۋه ئهجهبلىنىش ئۇالردىن ئارقىلىق كىرگۈزۈش

 بولۇپ، بار كاتېگورىيىلهر كىچىك خىل ھهر قۇرۇلغان بويىچه (hierarchy) بالدىقى دهرىجه ياكى

 چهت »غهربلىك بولغان ھهيۋهتلىك ناھايىتى جهھهتتىن شهكلى چىراي كاتېگورىيه كىچىك بۇ

 ئهل چهت »شهرقىي ئىبارهت ياپونلۇقتىن بويلۇق پاكار بىلهن «ئالۋاستىلىرى ئهل

 ئىنسان مىللىتىنىڭ خهنزۇ ئالۋاستىالشتۇرۇش باشقىالرنى  ئالغان. ئىچىگه ئۆز نى «ئالۋاستىلىرى

 ئۈچۈن تۇرۇش ئايرىپ باشقىالرنى ھېسابالنمايدىغان ئىنسان بىلهن ئۆزى ھېسابالنغان

قىسمىدۇر. بىر تهسۋىرنىڭ مهدهنىي بولغان تونۇشلۇق ھهممهيلهنگه ئىشلهتكهن،

 ئارالنىڭ بۇ بارغاندا، تهيۋهنگه پېرسۇناج باش  ھايۋانالشتۇرۇش. باشقىالرنى تاكتىكا ئىككىنچى

 مىللىتى مىياۋ ئۇ  بايقايدۇ. ئىكهنلىكىنى ماكان ياۋا ياشايدىغان لىرى () ئېيىق ئادهم

 جۇڭگو ئۇالرنى بويسۇندۇرۇپ، خهلقلىرىنى مىياۋ بارغاندا، جۇڭگوغا جهنۇبىي ياشايدىغان

 يىالننى يىرتقۇچ ئاق -ئالتهجۈپ رىغبهتلهندۈرىدىغان كۆتۈرۈشكه ئىسيان قارشى ئىمپېرىيىسىگه

 قاپالنغان بىلهن شىكاال ئۇالرنىڭ ئهمما ئوخشايدۇ. ئادهمگه يىالنالر يىرتقۇچ بۇ  ئۇچرىتىدۇ.

  بولىدۇ. بار ئورگانى جىنسىي قالغان ئۇيۇشۇپ ھهم سوغاق ۋه چېچى، ئاق بهدىنى، ئۇزۇن

 »ئۇ :تهسۋىرلهيدۇ دهپ دۆلىتى، دىنى بۇددا بىر ئۇنى پېرسۇناج باش كهلگهنده، ھىندىستانغا

 ئىتقا دۆت، ئوخشاش كالىغا ئۇالر تىرىشمايدۇ، قانداق ھېچ مۇرىتلىرى دىن بۇددا يهردىكى

  «تۇتۇش. روزى بىلهن يادالش نومىنى بۇددا قىلىدىغىنى -كۈنبويى ئۇالرنىڭ سهت، ئوخشاش

 جىنسىي پېرسۇناجنىڭ باش باشقىالرمۇ ھايۋانالشتۇرۇلغان ئاشۇ شۇكى، يېرى قىزىقارلىق

 بولغان قىلىشقا مۇناسىۋهت جىنسىي بىلهن ھايۋان  قوزغايدۇ. ئىستىكىنى بولغان مۇناسىۋهتكه

 ئۆزىنى »مالىمانچىلىق ئارقىلىق پائالىيهت جىنسىي ئاشۇنداق ئىستهكمۇ مۇشۇنداق

 مۇستهملىكىچىلهرنىڭ بۇمۇ  ئاقالنغان. ئاستىدا قاراش دېگهن «ئۆزگهرتىدۇ، مهدهنىيلىككه

 ھهممهيلهنگه سالىدىغان، بازارغا توغرىسىدا -ئىشھهرىكهتلىرى مهدهنىيهتلهشتۈرۈش باشقىالرنى

 باشقىالر ھايۋانالشتۇرۇلغان قارىشىچه، مىللىتىنىڭ خهنزۇ  بىرىدۇر. گهپلىرىنىڭ بولغان تونۇشلۇق

 (gut level) جهھهتتىن -تۇيغۇھېسسىيات ۋه كۆرۈنۈشته ئارقىلىق تهربىيىلىشى خهنزۇالرنىڭ

 ئىنسان تولۇق مىللىتىدهك خهنزۇ تۈرده ھهقىقى مهڭگۈ ئۇالر لېكىن ئۆزگىرىدۇ، ئىنسانغا

بواللمايدۇ.

 تاكتىكا قوللىنىلغان ئۈچۈن خهلقلىرى مىللهت سانلىق ئاز خوشنا كۆپۈنچه تاكتىكا ئۈچىنچى

 بۇرۇنقىدىنمۇ ئارقىلىق شۇ ئايرىيدۇ. بويىچه تۈرلهر ئىنچىكه تېخىمۇ كىشىلهرنى يات ئۇ بولۇپ،

 خهلقلىرى مىللهت سانلىق ئاز تاكتىكىدا، بۇ  كهلتۈرىدۇ. ۋۇجۇتقا تۈزۈمىنى دهرىجه باشقا

 تۈركۈمگه -كهڭدائىرىلىك خىل ئىككى دېگهن «ئادهملهر »خام بىلهن «ئادهملهر »پىشقان

 دىن ()خهنزۇالر بىز جهھهتته »مهدهنىيهت تۈركۈمىگه «ئادهملهر »پىشقان  بۆلۈنگهن.



 ھهزىم كىرگۈزۈپ دائىرىسىگه تهسىر مهدهنىيىتىنىڭ جۇڭگو ئاسانال ئهمما پهرقلىنىدىغان،

 لىقىنى «»خام ۋه تۇتقان يۈز ھاالكهتكه مىياۋالر  كىرگۈزۈلگهن. الر «بولىدىغان قىلىۋهتكىلى

 ئوخشىمايدىغان گه ()ياپونلۇقالر ئالۋاستىالر شهرقىي بولمايدىغان مۇمكىن مهڭگۈ ئۆزگهرتىش

 خهنلهشتۈرۈلگهن  «كېتىۋاتىدۇ. كىرىپ ئويناپ ئۇسۇل ئېڭىغا »جۇڭگولۇقالر ئۇالر بولۇپ،

 پهرقلىنىدىغانلىقى خهنلهردىن ھهمده بولماسلىقى، ئىنسان تولۇق مىللىتى مىياۋ بولسىمۇ،

 دهپ تامامالنمايدۇ، مۇۋهپپهقىيهتلىك مهڭگۈ جهريانى قىلىش ئاسسىمىالتسىيه سهۋهبلىرىدىن،

 بىلهن مهجبۇرالش پروجېكتلىرىگه «»ئىنسانالشتۇرۇش باشقىالرنى مۇشۇنداق مانا  قارالغان.

 تاكتىكا قويىدىغان ئۈستۈن باشقىالردىن مهڭگۈ ئۆزىنى تۈزۈمىده دهرىجه ئىجتىمائىي بىلله،

خۇسۇسىيىتىدۇر. بولغان بار تارتىپ بۇرۇندىن مۇستهملىكىچىلىكنىڭ
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 دهرىجه ئوتتۇرىسىدىكى باشقىالر بىلهن خهنلهر لوگىكىسى (yin) باشقىالر بىلهن (yang) خهنزۇالر

 ئۈستۈن باشقىالردىن ۋاقىت ھهر خهنلهر قارىغاندا، بۇيىچه لوگىكا مۇشۇ بولۇپ، بىرى تۈزۈمىنىڭ

 ئىنسان بىلهن ئىنسانالر نهرسه كهلتۈرىدىغان بىرلىككه تاكتىكىنى ئۈچ يۇقىرىقى ئهمما  تۇرىدۇ.

 ئىنسانلىق باشقىالرنىڭ ئېيتقاندا، قىلىپ توغرا تېخىمۇ ياكى پهرقلهندۈرىدىغان، ئهمهسلهرنى

 قىلىنغان بهرپا ھازىرغىچه تۈزۈمى دهرىجه بۇ  تۈزۈمىدۇر. دهرىجه ئۆلچهيدىغان دهرىجىسىنى

  ئىپادىلهنگهن. ئېنىق ئارقىلىق دهرىجىسى سۆزلهش بىر تۇرىدىغان ئۈستۈن كاتېگورىيىلهردىن

 ئهر بىر قىلىنغان ئىگه ھوقۇققا ۋه كاپىتال مهدهنىي دهرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ ئورۇننى بۇ ھهمده

 چىقىرىش ھۆكۈملهرنى چۈشىدىغان بېسىپ ھهممىنى ئادهمگه بۇ بولۇپ، ئىگىلىگهن كىشى

 «ئىنسان تۇرىدىغان ئۈستۈن »ھهممىدىن بۇ ئېيتقاندا، قىلىپ ئېنىق تېخىمۇ  بېرىلگهن. ھوقۇقى

 ئوبراز ئۇ بولۇپ، ئوبراز كىشىلىك كۆندۈرگهن دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن ئادهملهرنى ھهممه

 ئۇنىڭدىن  بولىدۇ. يېتىلدۈرۈلگهن ئارقىلىق تهربىيىلهش تهلتۆكۈس ۋه قاتتىق مۇددهتلىك ئۇزۇن

 لېكىن توشىدىغان، شهرتىگه ئىنسانلىق جهھهتتىن جىسمانىي تۈزۈمى دهرىجه بۇ باشقا،

 كالسسىك  قىلىدۇ. پهرهز دهپ بار، ئىنسانالر چاال يېتهلمىگهن تولۇق دهرىجىسىگه ئىنسانلىق

) يېتىلدۇرۇش ئهخالقنى گۈزهل ۋه بهدهن ھهمده (،sishu wujing) يادالش ۋه ئوقۇش ئهسهرلهرنى

xiushen yangxing،) بولمايدىغان باسمىسا ئۈچۈن كۆتۈرۈلۈش دهرىجىسىگه ئىنسانلىق بىرسى 

 بىلهن (ethics) ئهخالق كۇڭزىچى كېلىنگهن قوللۇنۇپ ھازىرغىچه  ھېسابلىنىدۇ. دهپ مۇساپه،

 بولۇپ، بولىدىغان چۈشهنگىلى ئارقىلىق ئۇقۇمالر مۇشۇ نى (moral thought) ئىدىيىلهر ئهخالقىي

 باشقىالر بىلهن خهنلهر كاتېگورىيىلهر، باشقا بولسا «»ئىنسانالر ئېيتقاندا، ئېلىپ مهنىدىن مۇشۇ

(yin-yang،) بۇ مانا  تۇرىدۇ. ئۈستۈن دهرىجىسىدىن سۆزلهش ئايالالرنىڭ بىلهن ئهرلهر شۇنداقال 

نۇقتىدۇر. ھالقىلىق ئىنتايىن چۈشىنىشتىكى كهمسىتىشىنى ئىرقىي مىللىتى خهنزۇ
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 ئىرقىي مىللىتىنىڭ خهنزۇ لوگىكىسى ئايرىش دهرىجىسىگه ئىنسانلىق ئىنسانالرنى

 نهدىن لوگىكا بۇ ئۇنداقتا  ئاچقۇچ. چۈشىنىشتىكى لوگىكىسىنى تارقالغان كهڭ كهمسىتىشىنىڭ

 ئاالھىده بىر ئۇ بولۇپ، -ئىشھهرىكهتلهر ماتېرىيالىزمچى كهمسىتىش ئىرقىي  كهلگهن؟

 كهمسىتىش ئىرقىي مىللىتى خهنزۇ  كهلتۈرۈلىدۇ. ۋۇجۇتقا تهرىپىدىن دۇنياقاراش

 يولۇققان باشقىالرغا بۇيان يىلالردىن ئۇزۇن لوگىكا بۇ ئىچىده، سىستېمىسى -ئىشھهرىكهتلىرى

 ئۆزلىرىنىڭ خهنلهر يهنى،  كهلدى. بولۇپ مهۋجۇت شهكلىده ئىنكاس تهبىئىي ۋاقىتتىكى

 ئالدىن بارلىقىنى بىلىملىرىنىڭ تۈركۈم بىر يىغقان بۇرۇن ھهققىده كېرهكلىكى قىلىش قانداق

 قوللىنىدىغان ئۆزى يولۇققاندا، باشقىالرغا بولغان ناتونۇش ئۆزلىرىگه قىلىپ، پهرهز

  قىلىدۇ. ئىجرا ۋه تهڭشهيدۇ ئاساسىدا بىلىملهر ئاشۇ -ئىشھهرىكهتلهرنى

 «() پادىشاھ قارىتا سىرتقا دانىشمهن، قارىتا »ئىچىگه مهنبىيىنى بىر -ئىشھهرىكهتلهرنىڭ خىل بۇ

 ئهمهلىيهتتىن تارىخىي ۋه نهزهرىيه يېتىلتۈرۈلگهن ھالدا چۆرىدىگهن -كۆزقاراشنى دېگهن

 بېرىشىچه، كۆرسىتىپ ئاساسهن ئهسهرلهرگه تارىخىي بهزى -جېنپېڭنىڭ ليۇ  بولىدۇ. تاپقىلى

 ئىچىگه »ئۆز بىلهن «ئالغۇچىالر ئىچىگه »ئۆز نهزهرىيىسى تۈزۈمى دهرىجه نىڭ دۇمونت

 يهنى،  ئىبارهت. ئىپادىلىنىشىدىن ئېنىق مۇناسىۋهتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى «ئېلىنغۇچىالر

 تۆۋهن ئورۇندىكىلهر يۇقىرى ئىچىده، پۈتۈنلۈكى بىر سىستېمىسىنىڭ مۇناسىۋهت

 ئىچىگه ئۆز يۇقىرىدىكىلهرنى تۆۋهندىكىلهر ئهمما ئاالاليدۇ، ئىچىگه ئۆز ئورۇندىكىلهرنى

 ئايالالرنىڭ ئهمما ئاالاليدۇ، ئىچىگه ئۆز ئايالالرنى ئورنى ئهرلهرنىڭ مهسىلهن،  ئااللمايدۇ.

 -بىربىرىنى ئايالالر بىلهن ئهرلهر دهرىجىلهرده بهزى  ئااللمايدۇ. ئىچىگه ئۆز ئهرلهرنى ئورنى

بواللمايدۇ. باراۋهر ئۇالر جهھهتته تۈزۈلمه ئهمما يۆلهيدۇ،

 (يىللىرى 286-369 بۇرۇنقى مىالدىدىن ،Zhuangzi) جۋاڭزى ئهسىرىده نىڭ -جېنپېڭ ليۇ

 بىلهن تۈزۈمى دهرىجىسى سۆزلهش ئوخشىمىغان كهلتۈرۈلۈپ، نهقىل تهمسىل بىر ئىشلهتكهن

 ۋۇجۇتقا قانداق ئورۇنالشتۇرۇلىشىنىڭ يۇسۇندا باراۋهرسىزلىك سورۇنالردىكى ئاممىۋى ئۇالرنىڭ

 :ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز دهرىجىنى ئۈچ تهمسىل ئۇ  چىقىلغان. قاراپ قايتىدىن كهلتۈرۈلگهنلىكىگه

 چېگرىسىنى بولغان بىلهن سىرت شولىسىنىڭ ئۇ ۋه (،) شولىسى ئۇنىڭ (ماددا، شهكىل، ،) ئىگه

 تاپقان تهركىپ بهدهندىن ياكى شهكىل بىر ئىگه ئهگهر  كۆلهڭگه. غۇۋا بېرىدىغان كۆرسىتىپ

 كۆلهڭگه غۇۋا بولۇپ، تۇرااليدىغان بولۇپ مهۋجۇت تۇرۇپ تايىنىپ ئىگىگه ئاشۇ شوال بولسا،

 ئهمهس ئېنىق ۋه قااليمىقان كۆلهڭگه غۇۋا  تۇرااليدۇ. بۇلۇپ مهۋجۇت تايىنىپ شولىغا بولسا



 دائىم ئۇ بولمىغاچقا، ئىپادىلىگىلى ئارقىلىق نهرسه كونكرېت بىرهر ئۇنى ئۈچۈن شۇنىڭ بولۇپ،

 شوال تهمسىلده ئۇ  كۆرىنىدۇ. نهرسىدهك -پارچهپۇرات توپ بىر توپالشقان ئهتىراپىغا شولىنىڭ

 بولسا ئهمهلىيهتته ئهمما كۆرىنىدۇ، قىلىۋاتقاندهك دىئاگلوگ بىلهن كۆلهڭگه غۇۋا قارىماققا

 يوق يهرده ئۇ جهھهتتىن جىسمانىي ھهرگىزمۇ ئىگه  قارىتىلغان. ئىگىگه بولسا سۆزلىرى ئۇنىڭ

  كۆرىنىدۇ. باردهك يهرده ئاشۇ خۇددى ئۇ جاۋابىدا بهرگهن كۆلهڭگىگه غۇۋا شولىنىڭ بولسىمۇ،

  قالىدۇ. بولۇپ مهۋجۇتلۇق ئهمهس مهۋجۇت بىر ئىگه يهنى،

 ئاسانراق تېخىمۇ ئارقىلىق ئىلمى سىياسهت كىملىك تهسۋىرىنى نهزهرىيىۋى بۇ نىڭ -جېنپېڭ ليۇ

 ئهرلهر قىزىققۇچى جىنىسلىقالرغا يات بىر قۇرۇلما يهردىكى بۇ ئهگهر  بولىدۇ. چۈشهنگىلى

 ئوخشاش شوال، ئايالالر ئىگه، ئهرلهر بولىدىكهن، جهمئىيهت قىلىدىغان ھۆكۈمرانلىق

 قۇرۇلما يهردىكى بۇ ئهگهر  بولىدۇ. كۆلهڭگه غۇۋا بولسا ئايالالر قىزىققۇچى جىنىسلىقالرغا

 غۇۋا بولسا ئىشچىالر كۆچمهن شوال، سىنىپى ئهمگهك ئىگه، كاپىتالىستالر بولىدىكهن، كاپىتالىزم

 ھۆكۈمران بولدىكهن، «سىستېمىسى »دۇنيا قۇرۇلما يهردىكى بۇ ئهگهر  بولىدۇ. كۆلهڭگه

 ۋه خامالر، ھايۋانالر، -جىنئالۋاستىالر، شوال، مىللهتلهر سانلىق ئاز ئىگه، ئىرقالر ئورۇندىكى

 ئاشۇ ئىگىلهپ، ئورۇننى بىر ئىگه مىسالدا، ئۈچ بۇ  بولىدۇ. كۆلهڭگه غۇۋا ئهمهسلهر ئىنسان

 سۆزلهش باشقا ئارقىلىق شۇ ھهمده شهكىللهندۈرۈلىدۇ، دۇنياسى قۇرۇلما بىر باشالپ ئورۇندىن

 بۇ ھهمده تۇرىدۇ، ئۈستۈن كاتېگورىيىلهردىن باشقا ئىگه بۇ  ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز دهرىجىسىنى

قىلىدۇ. كونترول ھهرىكهتلىنىشىنى قانداق قۇرۇلمىنىڭ

ئهھۋالالر ھازىرقى چىققان كېلىپ ئىدىيىلهردىن تارىخىي .5

 تۈرلۈك كۆپ ئىنسانالر :قىلىدۇ پهرهز ئالدىن تۆۋهندىكىلهرنى مهۋجۇتلۇقى دانىشمهننىڭ بىر

 دانىشمهن  ئورۇنالشتۇرۇلغان. بويىچه تۈزۈمى دهرىجه بىر رهڭدارلىقى ئىنسانىيهتنڭ بولۇپ،

 ئهمهس ئىنسان ھهمده شهكىللهندۈرىدۇ، ئۇلنى لهر «تهبىقه »تۆۋهن تۇرىدۇ، ئۈستىده ئهڭ

  تۇرىدۇ. ئورۇندا بىر تۆۋهن بالدىقىدىنمۇ دهرىجه ھايۋانالر بىلهن -جىنشهيتانالر

 ئۈچۈن، مىللىتى خهنزۇ  كېلهيلى. قايتىپ كهمسىتىشىگه ئىرقىي مىللىتىنىڭ خهنزۇ بىز ئهمدى

 جىنىسالر ئوخشىمىغان يالغۇز ئورۇن دېگهن «»ئىنسان ئۈستىدىكى ئهڭ بالدىقىنىڭ دهرىجه

 مۇناسىۋهتلىرىنىڭمۇ سىنىپ ۋه ئىرقىي ئهمهس، ئۈستىدىال مۇناسىۋهتلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى

 ئوقۇم دېگهن «ئهمهس ئىنسان تولۇق سهن ئهمما باراۋهر، ھهممىمىز »بىز  تۇرىدۇ. ئۈستىده

 قوغداش ئۆزىنى ئارقىلىق ساقالش ئورۇننى پىسخولوگىيىلىك يۇقىرى ئهڭ بىر مىللىتىنىڭ خهنزۇ

 پىسخولوگىيىلىك ئاشۇ ۋاقىت ھهر يولۇققاندا، باشقىالرغا ئۇالر بولۇپ، فورمۇالسى ئاساسىي



  قوللىنىدۇ. مېخانىزمنى

 بولۇپ، ئاساسى (نهزهرىيىسى )بىلىش ئېپىستېمولوگىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ جۇڭگو لوگىكا مۇشۇ مانا

 -ئىشھهرىكىتىگه بىلهن پىسخولوگىيىسى خهنزۇالرنىڭ تهرتىپى ئىمپېرىيىلىك مۇشۇ ئىشالرنىڭ

 كهلگهن ياندىشىپ تاجاۋۇزچىلىقلىرىغا ئىمپېرىيه غهرب  كهتكهن. سىڭىپ چوڭقۇر

 ئهدىبىيات خهنزۇ ئىسالھاتپهرۋهر تهرىقىسىده، بولۇش قىسمى بىر پروجېكتىنىڭ زامانىۋىالشتۇرۇش

 بولغان بىلهن باشقىالر بولۇپمۇ مهجبۇرالندى. قىلىشقا قوبۇل نهزهرىيىسىنى باراۋهرلىك ماھىرلىرى

 سهن ئهمما باراۋهر، ھهممىمىز »بىز مىللىتىنىڭ خهنزۇ ئهمما،  بولدى. شۇنداق مۇناسىۋهتته

 پىسخولوگىيىلىك قۇرۇلمىسى، كۆڭۈل ئاساسالنغان فورمۇالغا دېگهن «ئهمهس ئىنسان تولۇق

 سىياسىي سۆزلهنمهيدىغان ئاشكاره ھازىرغىچه -ئىشھهرىكهتلهر ئىدىيولوگىيىلىق ۋه قۇرۇلما

 چاال ۋه »ئىنسان  داۋامالشماقتا. پېتىچه ئۆز ھازىرمۇ ئۇ بولۇپ، كهلگهن بولۇپ ئاڭسىزلىق

 كونتېكىستقا فورمۇال بۇ  قوللىنىلماقتا. داۋاملىق ھازىرمۇ ئۇسۇلى پهرقلهندۈرۈش دهپ «ئىنسان

 ئاجىزالر (تهنلىكلهر، )ئاق دهرىجىلىكلهر يۇقىرى ھالدا (ماسالشقان -)باشئايىغى مۇناسىۋهتلىك

 جهنۇبىي -)قاراتهنلىك دهرىجىلىكلهر تۆۋهن ۋه ناتونۇش ياكى (مىللهتلهر، سانلىق )ئاز

 ئىشقا ئۈچۈن قىلىش مۇناسىۋهت بىلهن باشقىالر بولىدىغان ئايرىغىلى سىنىپلىرىغا (ئاسىيالىقالر

 مىللىتىنىڭ خهنزۇ (ئىدىيىسى بىرىنچىلىك )ئهرلهر شوۋىنىزم ئۇنىۋېرسال بۇ  سېلىنماقتا.

 بولىدىغان چىدىغىلى سهل تۇرمۇشنى ۋه تۇرۇشىنى تاقابىل تاجاۋۇزلىرىغا جاھانگىرالرنىڭ

 چهت تهنلىك ئاق »بۇ  تهمىنلىدى. بىلهن مېخانىزم پىسخولوگىيىلىك بىر ئهكىلىشىنى دهرىجىگه

 روھىيىتىمىزنى بىزنىڭ ئهمما دۇمبالىيااليدۇ، جهھهتتىن جىسمانىي بىزنى ئالۋاستىالر ئهللىك

 نىڭ ئا.ق. ئهسهرلىرىدىكى شۈننىڭ لۇ دهل بۇ --«ئهگدۈرهلمهيدۇمانا باش مهڭگۈ

 ئىرقىي ئوخشاش بىلهن يۇقىرىقى مىللىتى خهنزۇ بىلله، بىلهن شۇنىڭ  ئىبارهتتۇر. لوگىكىسىدىن

 مىللهتلهرنى يهرلىك باشقا ياشايدىغان رايونلىرىدا چېگرا جۇڭگونىڭ لوگىكىسىنى كهمسىتىش

 ئىنساننىڭ ئېسىل بىر ئوخشاش گه خهرى بولۇپ، ئىشلىتىۋاتقان ئۈچۈنمۇ كهمسىتىش

  مۇمكىن. بولۇشى بولغان سهۋهب لوگىكا ئاشۇنداق ئۆلۈشىگىمۇ

 بولىدۇ، ئىشلهتكىلى ئۈچۈن قىلىش مۇداپىئه ئۆزىنى قالقاننى بار قىرغىقى ئىتتىك ناھايىتى بىر

بوالاليدۇ. قورالمۇ قىرغۇچى بىر ئۇ ئىشلىتىلىدىكهن، بىلهن بىغهملىك ئۇ ئهگهر ئهمما،

 غا «»ئىنسان ئىدىيىسى كهمسىتىش -كۆپقهۋهتلىك جهريانىدا، تارىخى پۈتۈن مىللىتىنىڭ خهنزۇ

 كهلدى. بولۇپ نامايهندىسى -ئىشھهرىكهتنىڭ چىققان كېلىپ چۈشهنچىدىن ئاالھىده بىر بولغان

 بالدىقى دهرىجه بىر ئالغان خاراكتېرىنى كهمسىتىش باشقىالرنى يىلتىزىدىن تۈپ چۈشهنچه بۇ 

 بويىچه ئۇقۇم ئاشۇ  كهلدى. بولۇپ مهۋجۇت ھالهتته سىڭگهن چوڭقۇر ئىچىگه قۇرۇلمىسى

  كۆرىنىدۇ. بولۇپ ئۇپۇق ئۇنىۋېرسال بىر «»ئىنسان قارىغاندا، كۆرۈنۈشتىن سىرتقى بولغاندا،



 سىنىپ، -ئهرئايال، بولسا، قارايدىغان چۈشۈپ ئاستىغا يۈزىنىڭ كۆرۈنۈش سىرتقى ئاشۇ ئهمما

 قىلىپ باشقىچه  چۈشىدۇ. بېسىپ ھهممىنى پهرقلهندۈرۈشلهر جهھهتتىكى ئىرق ۋه دۆلهت

 ئىرق ۋه دۆلهت، سىنىپ، (،sexuality) ھهۋهس جىنسىي (،gender) جىنىس ئېيتساق،

 رولىنى رىجىمى بېجىرىش ئىش پهرقلهر بالداقلىرىدىكى دهرىجه بولغان مهنسۇپ كاتېگورىيىلىرىگه

 شهكلىده پرامىدا بىر رىجىم بۇ  قارىلىدۇ. بولۇپ ئىپادىسى تهبىئىي ئىنسانالرنىڭ ئالغان

 ئىنسان ۋه -چاالئىنسان تۇرىدۇ، ئۈستىده ئهڭ پرامىدانىڭ بۇ «»ئىنسان بولۇپ، قۇرۇلغان

 ئاستا پرامىداغا ئاشۇ بولسا (كۆلهڭگىلهر غۇۋا ۋه )شوال بولغانالر مهنسۇپ نهرسىلهرگه ئهمهس

 پرامىدانىڭ ئاشۇ جهريانىدا، مۇساپىسى چىقىش يامىشىپ ھالدا ئۈنۈمسىز بىلهن سۈرئهت

 چوققىسىدىن پرامىدانىڭ بولسا «»ئىنسان ھهلىقى قارايدۇ. بىلهن ھهۋهسلىك چوققىسىغا

 بىر ئوخشاش ئۆزىگه بېرىپ، يېتىپ چوققىغا باشقىالرنىڭ «»ئىنسان ئۇ  قارايدۇ. تۆۋهنگه

 نوپۇز چوڭ ئهڭ بهلگىلهيدىغان ئىكهنلىكىنى يىراقلىقتا قانچىلىك بولۇشتىن ئىنسان ھهقىقىي

 ئاالھىدىلىكى قانداق ھېچ نىڭ «»ئىنسان تۇرىدىغان ئۈستۈن ھهممىدىن بۇ  بولىدۇ. ئىگىسى

 ئۇنىڭ  تۇرىدۇ. ئۈستۈن ئىرقالردىن ۋه سىنىپ ھهۋهس، جىنسىي جىنىس، ئۇ بولۇپ، يوق

 مۇشۇ سهنمۇ تىرىشساڭ، »قاتتىق سىزگه ھالدا بۆلگهن كۆڭۈل ناھايىتى ۋه بىلهن سهۋرچانلىق

 قىلىپ ئېنىق ئهڭ كهمسىتىشنى ئىرقىي دهل ئۇنىڭ ۋاقتى، دېگهن «چىقااليسهن چوققىغا

 ئۆزلىرى خهنلهر قائىدىسىنى ئويۇننىڭ بۇ ئۇنىڭغا سىز ئهگهر  بولىدۇ. ۋاقتى ئىپادىلىگهن

 ئۇ بولىدىكهنسىز، كهتمهكچى يىراقالپ لوگىكىسىدىن پرامىدا بۇ دهپ، قىلغانلىقىنى كهشىپ

 تولۇق تېخى -ئهقىلپاراسىتىڭىز بىلهن زېھنىڭىز سىزنىڭ :دهيدۇ مۇنداق بىلهن مۇاليىملىق سىزگه

 كهتكهن، غهربلىشىپ بهك سىز ئۆتمىگهن؛ سىزىقىدىن ئىنسانلىقنىڭ تېخى سىز يېتىلمىگهن؛

 تهرىپىدىن قاتارلىقالر دهۋر كېيىنكى مۈستهملىكىچىلىكتىن ۋه ماركىسىزم ھوقۇقى، ئايالالر ھهمده

قالغان. زهھهرلىنىپ

 يوقاپ كهلگۈسىدىمۇ يېقىن ئۇ بولۇپ، كهتمىگهن يوقاپ تېخىچه ئىلمى سىياسى كىملىك

 چهكلىنىپ بىلهنال ياشاش قىلىپ ئىش توغرا جهھهتتىن سىياسىي زىيالىيالر ھالقىلىق  كهتمهيدۇ.

 ئىشقا بىلهن ئاكتىپلىق كىملىكىنى قۇتۇاللمايدىغان قېچىپ ئۆزىمىز ئۆزىمىزنىڭ بىز  قالمايدۇ.

 يۇقىرىقى توپىنىڭ ئادهم بولغان تهۋه بىز ئاشكارىالپ، ئىچىمىزده ئۆز مهسىلىنى سېلىپ،

 بويىچه سۆز كونا بىر  كېرهك. كهلتۈرۈشىمىز قولغا كۆرۈشىنى ئىش يولىدا قىلىش ھهل مهسىلىنى

 قېتىم بىر -ئۆزئۆزىنى بىلهن ئالدى ئۈچۈن، قىلىش تهنقىد باشقىالرنى ئادهم بىر ئېيتقاندا،

  كېرهك. كۆرۈشى تهكشۈرۈپ

 قالدۇرۇشتىن ئهمهلدىن ئىمپېراتۇرلۇقنى ھهممىسىنى مهسىلىلهرنىڭ كهلگهن دۇچ دۇنيا ھازىر

 ئوتتۇرىسىدىكى، چېگرىسى دۆلهتلهر ئهمما، بولمايدۇ. يىغىنچاقلىغىلى مهسىلىگه بىرال ئىبارهت

 ھهممىسىنى توقۇنۇشالرنىڭ ۋه ئۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى رايونالر بىلهن دۆلهتلهر شۇنداقال



 ھازىرغىچه  بولىدۇ. باغلىغىلى بىلهن تارىخى ئىمپېرىئالىزم ۋه مۈستهملىكىچىلىك ۋاقىتتا كۆپۈنچه

 يوق مهسئۇلىيىتىنى جهھهتتىكى بۇ ئىمپېرىئالىزمنىڭ ھهممىسى قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار بۇنى

 ئۇنىڭ مهۋجۇت، يهرده ھهممه ھازىرمۇ كهمسىتىش ئىرقىي  كهلدى. ئۇرۇنۇپ قىلىشقا

 ۋاقىت ھهر تارىخ يوق، ھاجىتى چىقىشنىڭ ئېنىقالپ ئاالھىدىلىكلىرىنى ئىپادىلىرىنىڭ

 ھهم ئۆزگهرتىشنىڭ پاكىتنى بۇ مهھسۇلى، سۇندۇرۇشالرنىڭ بوي ۋه قارشىلىشىش جاھانگىرالرچه

 ئاڭالپ داۋاملىق ھازىرمۇ بىز گهپلهرنى دېگهن يوق، مۇمكىنچىلىكىمۇ ھهم يوق، زۆرۈرىيىتى

 بىلىملهرنى تۇرىدىغان يۆلهپ بولغۇچىالرنى قاراشتا كۆز ئاشۇنداق ماقاله مهزكۇر  تۇرىمىز.

 قىلىدۇ. ئېالن جهڭ قېتىم بىر كۆرهڭلهشلىرىگه بىلهن پهرهزلىرى چىقارغۇچىالرنىڭ ئىشلهپ
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 بىر ئۇيغۇرالرنىڭ ۋاقىتالردا، بهزى پاراڭالشقان بىلهن تونۇشال ئهللىك چهت ھازىرغىچه مهن

 كهمسىتىشى ئىرقىي مىللىتىنىڭ خهنزۇ سهۋهبى بولماسلىقىنىڭ ياخشى ئىشلىرىنىڭ قىسىم

 مىڭ بىر ھازىرغىچه سانىنىڭ ئۇيغۇرالر ئامېرىكىدىكى مهسىلهن،  كهلدىم. دهپ ئىكهنلىكىنى

 »خهنزۇالر مهندىن ئۇالر لېكىن  (پهرىزىم. شهخسىي مېنىڭ )بۇ بارمايدىغانلىقى ئادهمگه

 يوسۇندا ئىلمىي بىر ئۇالرغا مهن سورىغاندا، دهپ «كهمسىتىدۇ؟ ئۇنداق ئۈچۈن نېمه سىلهرنى

 چېن ماڭا تونۇشۇم يهھۇدى بىر مېنىڭ قېتىم بۇ  ئىدىم. كهلگهن قىينىلىپ بېرىشته جاۋاب

 ئوقۇپ قېتىم بىر ئۆزىنىڭ ماقالىنى ئۇ ماڭدۇرۇپ، ئادرېسىنى تور ماقالىسىنىڭ ئهپهندىنىڭ

 كېيىن، ئېيتقاندىن ئېرىشكهنلىكىنى بىلىملهرگه  يېڭى قىممهتلىك قىسىم بىر ھهمده چىققانلىقىنى،

 مېنىڭ ئۇچۇرالر ماقالىدىكى ئۇ ھهمده  چىقتىم. ئوقۇپ قېتىم بىر دهرھال ماقالىنى ئۇ مهنمۇ

 خېله ئۈچۈنمۇ ئۇيغۇرالر باشقا ئۇنىڭ ھهمده تولدۇرىدىغانلىقىنى، بىلىملىرىنى كام بهزى

 ئارقىلىق شۇ ئوقۇپ، -قايتاقايتا ماقالىنى ئۇ بىلهن شۇنىڭ قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى پايدىلىق

  چىقتىم. يېزىپ ماقالىنى مهزكۇر ئاساسهن چۈشهنچهمگه بولغان ئىگه

 ئۇيغۇرالرنىڭ يىلتىزىنى مهسىلىلهرنىڭ كوپ خېله تۇرىۋاتقان بولۇپ مهۋجۇت ئۇيغۇرالردا ھازىر

 بىلهن نادانلىقى چىققان كېلىپ شۇنىڭدىن ۋه تۆۋهنلىكى، سهۋىيىسىنىڭ بىلىم ۋه مهدهنىيهت

 شۇنداق. ھهم ئهلدىمۇ چهت  شۇنداق. ئىچىدىمۇ ۋهتهن ئهھۋال بۇ  بولىدۇ. باغلىغىلى

 ئهمهت غازى زىيالىيسىدىن ئۇيغۇر تونۇلغان بىر بۇرۇن يىل بىرهر بۇنىڭدىن مهن مهسىلهن،

 قهشقهرى مهخمۇد بىلهن ھاجىپ خاس يۈسۈپ ئالىملىرىمىز ئۇلۇغ سىزغان ئاكىمىز

 ئىكهنلىكىنى پهرهز ياكى چىرايلىرى ھهقىقىي زاتنىڭ ئىككى ئۇ پورترېتلىرىدىكىسى

 چىرايى ھهقىقىي ئۇالرنىڭ تۇرۇپال ئىككىلهنمهي قانداق ھېچ زىيالىي ئۇ ماڭا سورىغىنىمدا،

 ئهپهندىنىڭ تۇغلۇق تاھىر يارمۇھهممهت مهن يېقىندا لېكىن  ئىدى. ئېيتقان ئىكهنلىكىنى

 پورترېتلهرنىڭ ئۇ ئوقۇپ، ماقالىسىنى دېگهن «پورترېت ئىككى بولمايدىغان قىلىشقا »ئهتىراپ



  ئهمهس. مۇمكىن بىلىشى ئىشنى ھهممه زىيالىينىڭ بىر ھهر  بىلدىم. سىزىلغانلىقىنى بىلهن پهرهز

 ئوقۇغان كېلىدىغان، ئۇيغۇن پۇزىتسىيىگه ئىلمىي دېيىش «»بىلمهيمهن بىلمهيدىغىنىنى

 بىر كهتكهن ئومۇملىشىپ مىللهتلهرده تاپقان تهرهققىي بولمايدىغان، بولسا كام ئادهملهرده

 كهم ئهخالقمۇ مۇشۇنچىلىك ئۇيغۇرالردا ئوقۇغان بهزى ئهپسۇسكى،  ئىدى. ئهخالق ئادهتتىكى

 بىزنىڭ بولسۇن، ئهلدىكىلهر چهت ياكى بولسۇن، ۋهتهندىكىلهر مهيلى  بولىۋاتىدۇ.

 تۆۋهنلىكىنى، قهدهر بىر ھازىرمۇ ساپاسىنىڭ مىللهتنىڭ قىسمى كۆپ خېله ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ

 قېلىشتا ساقالپ مهۋجۇتلىقىمىزنى ئۆز تىرىشىش قاتتىق يولىدا ئۆستۈرۈش ساپانى مىللىي

 مهن شۇڭالشقا يېتهلمهيۋاتىدۇ. تونۇپ تولۇق تېخىچه ئوينايدىغانلىقىنى رول ھالقىلىق ئىنتايىن

 ۋهزىپىلهرنىڭ مۇھىم ئهڭ قويۇلغان ئالدىغا ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىر تۈرده، ئىزچىل بۇيان يېقىندىن

 بولغىنى ئاددىي سۆز بۇ  كېلىۋاتىمهن. تهكىتلهپ ئىكهنلىكىنى ئۆستۈرۈش ساپانى مىللىي بىرى

  چوڭ. ئىنتايىن ئهھمىيىتى ئۇنىڭ  كهڭ. ئىنتايىن ۋه چوڭقۇر ئىنتايىن مهزمۇنى ئۇنىڭ بىلهن،

 تهلهپ تۆلهشنى بهدهللهرنى نۇرغۇن تىرىشىشنى، جاپالىق مۇددهت ئۇزۇن ئۇيغۇردىن بىر ھهر ئۇ

 يار مۇمكىنچىلىكلىرى باشقا ۋه ئىقتىدارى ئهقلىي ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالردىن ھهممه يهنى،  قىلىدۇ.

 كۆپ خېله ۋاقىتلىرىنىڭ سىرتقى ئىشتىن ئوقۇشنى، پهللىگىچه يۇقىرى ئهڭ ئىچىده دائىره بهرگهن

  قىلىدۇ. تهلهپ يېتىلدۈرۈشنى ئادهتنى قىلىدىغان سهرپ ئوقۇشقا كىتاپ قىسمىنى

 بىر چىققان كېلىپ مىللىتىدىن يهھۇدى ياشىمايدىغان بىرگه بىلهن مىللىتى خهنزۇ ئۆزلىرى

 مىللهتنىڭ بىر يۇقىرى ساپاسى مىللىي ئوقۇشىدىن، قهدىرلهپ ماقالىنى بىر مۇشۇنداق كىشىنىڭ

 كېرهكلىكىنى تىرىشىش قانداق ئۈچۈن ئۆستۈرۈش ساپانى مىللىي بولىدىغانلىقىنى، قانداق

 قېرىنداشالرنىڭ بارلىق مهن  قارىدىم. ئاشۇنداق ئىشقا بۇ مهن  كۆرۈۋاالاليمىز. دهرىجىده مهلۇم

 ۋاقىت ھهمده چۈشىنىشىنى، شۇنداق مانا سهۋهبنى تهييارلىشىمدىكى ماقالىنى مهزكۇر مېنىڭ

 قىلىمهن. ئۈمىد چىقىشىنى ئوقۇپ قېتىم بىر ماقالىنى بۇ چىقىرىپ

:ئادرېسلىرى تور ئهسهرلهرنىڭ قىسىم بىر ئهلىنغان تىلغا ماقالىدا مهزكۇر

 ماقالىسى دېگهن «ھهققىده كهمسىتىشى ئىرقىي جۇڭگولۇقالرنىڭ »خهنزۇ ئهپهندىنىڭ چېن .1

:()ئىنگلىزچه
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