
شهكىللهنگهن؟ قانداق ئهللىرى مۇسۇلمان زامان ھازىرقى

بىلىمخۇمار

-23كۈنى -2ئاينىڭ -2014يىلى

 بولغانلىقىنى، ئۆزگىرىش نېمه ئۇيغۇرالردا كېيىن -1550يىللىرىدىن مهنده

 ئىستىكى بىلىۋېلىش چىققانلىقىنى كېلىپ قانداق ئۆزگىرىشلهرنىڭ ئۇ ھهمده

 ياپونالر يازغان، قېتىم ئالدىنقى مهن  بولدى. ئۇزۇن خېلى تۇغۇلغىلى

 بولسا، قېرىنداشالر بار خهۋىرى تارىختىن ئاشۇ -1ماقالهمده ھهققىدىكى

 قىلغان ئىلتىماس ئورتاقلىشىشىنى بىلهن بىز بىلىمىنى چىقىپ، يېزىپ ئۇنى

 تېخى بىرهرنى يازمىالردىن يېزىلغان ھهقته بۇ ھازىرغىچه مهن ئهمما،  ئىدىم.

 ھهمده  تۇردۇم. ئىزدهنگهچ ئازراق ئۆزهم ھهقته بۇ شۇڭالشقا  كۆرمىدىم.

 ئۇنىڭ ۋه جهريانى ئاجىزلىشىش ۋه گوللىنىش دۇنياسىنىڭ ئىسالم يېقىندا

  بولدۇم. ئىگه ماتېرىيالالرغا قىممهتلىك قىسىم بىر ھهققىده سهۋهبلىرى

 قىسمى بىر جهريانىنىڭ ئاجىزلىشىش ۋه تېپىش قۇدرهت مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئوسمانلى مۇناسىۋهتلىك. زىچ بىلهن ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى

 يېقىنقى ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر قىلىنىشى گۇمران ئىمپېرىيىسىنىڭ

 مۇسۇلمانالرنىڭ پۈتۈن ئايرىلىپ، خهلىپىسىدىن ئاخىرقى ئهڭ زاماندىكى

 دهۋرنىڭ يېڭى بىر بولمىغان مهۋجۇت خهلىپىسى بىر تۇرىدىغان بېشىدا

 نۇرغۇنلىغان دۇنياسى مۇسۇلمانالر شۇنداقال  قالدى. بولۇپ باشلىنىشى

 بىر ئهھۋالى ئورۇنلىشىش دۇنياسىنىڭ ئىسالم بۆلۈنۈپ، دۆلهتلهرگه كىچىك

 داۋاملىشىپ بۈگۈنگىچه تاكى شهكىل ئاشۇ  كىردى. شهكىلگه يېڭى



 دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر ماقالىدا پارچه بىر يازىدىغان كېيىن مهن  كهلمهكته.

 ۋاقىت يىلدهك 500 گۈللىنىپ، دهسلىۋىده جهھهتتىن -ئىلىمپهن ۋه سىياسىي

 مېڭىش قاراپ ئاجىزلىشىشقا كېيىن ھۇزۇرلىنىپ، دىن «دهۋر »ئالتۇن

 ئاشۇ  توختىلىمهن. قىسقىچه ئۈستىده سهۋهبلىرى ئاساسىي بىلهن جهريانى

 ئۇرۇشىدا -1دۇنيا ماقالىدا مهزكۇر يۈزىسىدىن، سېلىش ئاساس مهزمۇنالرغا

 دۇنياسىدا مۇسۇلمانالر قىلىنىپ، گۇمران قانداق ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى

 ئهللىرىنىڭ مۇسۇلمان ھازىرقى بولۇپمۇ بولغانلىقىنى، ئۆزگىرىشلهرنىڭ نېمه

  ئۆتىمهن. چۈشهندۈرۈپ قىسقىچه شهكىللهنگهنلىكىنى قانداق

 ياسىر دوكتۇر ماتېرىيال ئاساسلىق پايدىالنغان تهييارالشتا ماقالىنى مهزكۇر مهن

 دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر  زامان ھازىرقى :-1914»يىلى قازىنىڭ

 ئاشۇ ماقالىغا [1]، بولۇپ لېكسىيىسى ئىنگلىزچه دېگهن «شهكىللىنىشى

 بۇ  كىرگۈزدۈم. قىسىملىرىنى كۆپ خېلى مهزمۇنلىرىنىڭ لېكسىيىنىڭ

 (Tennessee) تېنىسى ئامېرىكا كۈنى -15يانۋار -2014يىلى لېكسىيه

 مهركىزى ئىسالم شهھهرلىك مهمفىس شىتاتى

(http://www.memphisislamiccenter.org)  سۆزلهنگهن. ده 

 مىللىي »ياپونالرنىڭ ئالدىنقى ھهققىده [2] قازى ياسىر دوكتۇر مهن 

 بۇ ئۇنى بولۇپ، بهرگهن چۈشهنچه ئازراق ماقالهمده دېگهن [3] «روھى

 -قايتاقايتا لېكسىيىنى يۇقىرىدىكى قېتىم بۇ مهن  تهكرارلىمايمهن. قايتا يهرده

 ئۇنىڭغا چۈشىنهلمىگهنده، ئوبدان دېگهندهك ئۇقۇمالرنى بهزى ئاڭالپ،

 ئۆزهمنىڭ كۆرۈپ، تېپىپ ماقالىلىرىنى تور ئىنگلىزچه مۇناسىۋهتلىك



 بىر چۈشهنچىلهرنىڭ ئاشۇنداق ھهمده  تولۇقلىدىم. چۈشهنچىسىنى

كىرگۈزدۈم. ماقالىغا مهزكۇر قىسمىنىمۇ

 -15يانۋاردا -2014يىلى قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر :(resim-1) -1رهسىم

  كۆرۈنۈشى. بىر بېرىۋاتقان لېكسىيىنى مهزكۇر

 ئېالن يېزىپ ماقاله پارچه ئىككى توغرىسىدا يهھۇدىيالر ئۆتكهنده مهن

 بىر بىزنىڭ ئىنكاسالردىن، چۈشكهن ماقالىلهرگه ئاشۇ كېيىن، قىلغاندىن

 ئىكهنلىكىنى ئۆچ ناھايىتى يهھۇدىيالرغا قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىسىم

 قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئاشۇ بىزنىڭ ئۆچلۈكنىڭ بۇنداق ھهمده  بايقىدىم.

 ھېس كهلگهنلىكى ھېسداشلىقىدىن بولغان مۇسۇلمانالرغا پهلهستىنلىك

 ئوتتۇرىسىدا يهھۇدىيالر بىلهن مۇسۇلمانالر مهنده بىلهن شۇنىڭ  قىلدىم.

 تۇغۇلغان ئىستىكىمۇ بىلىۋېلىش توقۇنۇشالرنى تارىخىي بولغان مهۋجۇت

 ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا لېكسىيىسىده يۇقىرىدىكى قازى ياسىر دوكتۇر  ئىدى.

 مۇناسىۋهت ئوتتۇرىسىدىكى يهھۇدىيالر بىلهن مۇسۇلمانالر بۇرۇنقى

 بايان قىسقىچه ئۇنىمۇ ماقالىده مهزكۇر مهن بولۇپ، توختالغان ھهققىدىمۇ

 ئارقىلىق، چىقىش ئېنىقالپ پاكىتالرنى مهقسىتىم  ئۆتىمهن. قىلىپ

 دوستالرنى بىز ھازىر  قىلىش. ئىگه چۈشهنچىگه توغرا قېرىنداشالرنى

 بېشىمىزدىن ئۆز دهۋرنى بىر بولغان ئېھتىياجلىق ئهڭ كۆپهيتىشكه

 بىلهن مۇھهببهت تېپىپ، خهۋهر ئهھۋالدىن ھهقىقىي شۇڭا  كهچۈرىۋاتىمىز.

  مۇھىن. ئىنتايىن ئۈچۈن ھهممىمىز قىلىش ئىگه ئاساسقا توغرا نهپرىتىمىزنى



 ناھايىتى سهۋهب تاللىغاندا، ئۆبيېكتىسىنى نهپرىتىمىزنىڭ بىلهن مۇھهببهت

 يوق تايىنى بىر باشقىالرغا بىز بولمايدىكهن ئۇنداق  كېرهك. بولىشى ئېنىق

 بار تۇرسۇن، ياقتا ئۇ تۇتالىشىمىز دوست يېڭى تۇيۇلۇپ، بولۇپ مىللهت

 ئاقماس ئىشلىرىمىز بىلهن شۇنىڭ  قالىمىز. ئايرىلىپ دوستلىرىمىزدىنمۇ

 ئاز بىر جهھهتتىمۇ مۇشۇ ئوقۇرمهنلهرگه ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن  قالىدۇ. بولۇپ

 قىلىمهن. ئۈمىد بولىشىنى ياردىمى

 بىرلهشمه ياۋروپا ئۇرۇشىدا -1دۇنيا ئارقىلىق، ئوقۇش ماقالىنى مهزكۇر سىز

 ئهنگلىيىنىڭ تاشلىشىدا، ئاغدۇرۇپ ئىمپېرىيىسىنى ئوسمانلى كۈچىنىڭ

 مهككىدىكى بىلهن مىسىر ئالدانغان سۈيىقهستكه شۇ ۋه سۈيىقهستى

 زىئونىست ھهمده ئوينىغانلىقىنى، رول مۇھىم ئىنتايىن ياردىمى ئهرهبلهرنىڭ

 پهلهستىن الرنىڭ (يهھۇدىي ياقاليدىغان قۇرۇشنى دۆلىتى )ئىسرائىلىيه

 يېقىپ چىراق يېشىل ئهنگلىيه باشلىشىغا ئىش ئۈچۈن ئىگىلهش تۇپرىقىنى

يېتهلهيسىز. چۈشىنىپ بهرگهنلىكىنى

 ئۇيغۇرچه قانداق ھېچ ئائىت تارىخقا تونۇشتۇرۇلغان ماقالىدا مهزكۇر مهنده

 ۋهقهلهرنىڭ ۋه جاي ئادهم، قىسىم بىر مهن شۇڭالشقا  يوق. ماتېرىيال

 بۇنىڭ مهن  مۇمكىن. بولۇشۇم ئااللمىغان توغرا ئۇيغۇرچىده ئىسىملىرىنى

 ئوقۇپ تۈزىتىپ ھهمده سورايمهن، كهچۈرۈم ئالدىن ئوقۇرمهنلهردىن ئۈچۈن

 قىلىمهن. ئۈمىد كېتىشىنى



چۈشهنچه قىسقىچه ھهققىده ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى.1

 ئاناتولىيىده -1299يىلى تۈركلىرى ئوغۇز يېتهكچىلىكىدىكى باي ئوسمان

 كونستانتىنوپول 2-مهخمهت -1453يىلى  .[4] قۇردى دۆلىتىنى ئوسمانلى

،(Constantinople ئىستانبۇل ھازىرقى)  چۈشۈرگهندىن قولغا نى 

 ۋه -16 ئۆزگهرتتى. ئىمپېرىيىسىگه ئوسمانلى دۆلىتىنى ئوسمانلى كېيىن،

 كۈچلهنگهن ئهڭ خاندانلىقى سهلتهنهت سۇلهيمان بولۇپمۇ -17ئهسىرده،

 بىرىگه كۈچلهرنىڭ چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى مهزگىلده،

 -شهرقىيجهنۇبىي بولۇپ، ئالغان ئىچىگه ئۆز دۆلهتلهرنى نۇرغۇن ئۇ  ئايالندى.

 ئاراللىرى يېرىم سومالى ۋه ئافرىقا شىمالىي كاۋكاز، ئاسىيا، غهربىي ياۋروپا،

 ئوسمانلى بېشىدا -17ئهسىرنىڭ  ئىگىلىدى. ھهممىسىنى قاتارلىقالرنىڭ

 ساالھىتىدىكى قۇللۇق نۇرغۇنلىغان ۋه ئۆلكه 32 قارايدىغان ئىمپېرىيىسىگه

 ئوسمانلى كېيىنچه قىسمى بىر ئۇالرنىڭ بولۇپ، كهلگهن بارلىققا دۆلهتلهر

 قانچه بىر كېيىنكى بولسا قىسمىغا بىر قالغان  قېتىۋېتىلدى. ئىمپېرىيىسىگه

 ئوسمانلى  بېرىلدى. ھوقۇقى ئاپتونومىيه شهكىلدىكى مهلۇم ئهسىرلهرده

 ۋه شهرقىي قىلىپ، پايتهختى ئۆزىنىڭ ئىستانبۇلنى ھازىرقى ئىمپېرىيىسى

 كهڭ ۋادىسىدىكى دېڭىز ئوتتۇرا تۇرۇپ، ئوتتۇرىسىدا دۇنيانىڭ غهربىي

 ئوسمانلى ئهمما،  سورىدى. ۋاقىت كۆپرهك ئهسىردىن 6 زېمىنالرنى

 بىلهن شۇنىڭ  قىلىندى. ھاالك ئاخىرىدا ئۇرۇشىنىڭ -1دۇنيا ئىمپېرىيىسى

 ئوتتۇرا ۋه بالقان زاماندىكى ھازىرقى قويۇلۇپ، يولغا تۈزۈم يېڭى بىر تۈركىيىده



  كهلدى. ۋۇجۇتقا ئهللىرى شهرق

 ۋه -16 كۆرسىتىلگىنى بىلهن رهڭ قىزغۇچ :(resim-2) -2رهسىم

  زېمىنالر. بولغان تهۋه ئىمپېرىيىسىگه ئوسمانلى -17ئهسىرلهرده

كۆرۈنۈش ئارقا سىياسىي بۇرۇنقى ئۇرۇشىدىن دۇنيا بىرىنچى.2

 كۈنده، بۈگۈنكى بۇرۇنقى يىل 100 دهل بۇنىڭدىن يهنى -1914يىلى،

 تهسىرلهرنى زور شهرققه ئوتتۇرا بىلهن ياۋروپا بولۇپمۇ دۇنياغا، پۈتۈن

 ئهنگلىيه چاغدا ئۇ بهردى. يۈز ئىشالر چوڭ قاتار بىر كۆرسهتكهن

 تېخى ئامېرىكا  سورايتتى. قىسمىنى بىر تۆتتىن دۇنيانىڭ پۈتۈن ئىمپېرىيىسى

 سىياسىي دۇنيا بولۇپ، ئايالنمىغان كۈچىگه تاشقىرى دهرىجىدىن دۇنيانىڭ 

 دۇنيانىڭ چاغدا ئۇ شۇڭا  باشلىغانىدى. چىقىشقا ئهمدىال سهھنىسىگه

  ئىدى. ئهمهس ئامېرىكا بولۇپ، ياۋروپا بولغىنى كۈچلۈك ئهڭ نهزىرىده

 جهھهتته سىياسىي زامانالردىكىدهك بىر بۇرۇنقى دۇنياسى مۇسۇلمانالر

 خهلىپه كهلگهن بىرلىككه بىر بولمىسىمۇ، تاپقان قۇدرهت ۋه كۈچلۈك

(Caliphate) ئهنگلىيه، گهرچه  تۇرىۋاتاتتى. ئاستىدا لىدېرلىقى نىڭ 

 مۇستهملىكه زېمىنلىرىنى مۇسۇلمانالر قىسىم بىر فرانسىيىلهر ۋه گېرمانىيه

 ئىسالم ھهمده مهۋجۇت، يهنىال دۇنياسى ئىسالم بىر بولسىمۇ، قىلىۋالغان

 مهۋجۇت يهنىال ئۈمىدمۇ بولغان كۆتۈرىدىغانلىقىغا قهد قايتىدىن دۇنياسىنىڭ



 100 يهنى باشالپ، -1914يىلىدىن ھهممىسى بۇالرنىڭ ئهمما،  ئىدى.

 ھالدا شىددهتلىك باشالپ، كۈندىن بۈگۈنكى ئالدىدىكى يىلنىڭ

ئۆزگهردى.

 توغرا باشالنغانلىقىنى ئۈچۈن نېمه ۋه قانداق ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا بىرىنچى

 ئازراق كۆرۈنۈشكه ئارقا سىياسىي ئالدىدىكى ئۇنىڭ ئۈچۈن، چۈشىنىش

كېلىدۇ. توغرا چىقىشتا قاراپ

 ئهھۋالىدا تارقىلىش كۈچلىرىنىڭ سىياسىي ياۋروپا كېيىن، -1867يىلىدىن

 Great) كۈچلهر زور دۇنياۋى چاغدىكى ئۇ  بهردى. يۈز ئۆزگىرىشلهر زور

Powers) ۋه -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه ئهنگلىيه، گېرمانىيه، ئىتالىيه، دىن 

 ياۋروپا مۇناسىۋهتلهرده دىپلوماتىك ئوتتۇرىسىدىكى ئۇالر بولۇپ، بار روسىيىلهر

  بهردى. يۈز سۈركىلىشلهر نۇرغۇن توغرۇلۇق مهسىلىلىرى مۇستهملىكىلىك ۋه

 بالقاندىكى ئىچىده، ۋاقىت مهزگىل بىر ئالدىدىكى سهل ئۇرۇشنىڭ

 كهسكىنلىشىپ ناھايىتى زىددىيهتلهر ئۈستىدىكى مهسىلىسى تېررىتورىيىلهر

 رايوندىكى ئاشۇ بىلهن روسىيه ۋه سېربىيه -ئاۋسترىيهۋېنگرىيىلهر  كهتتى.

  رىقابهتلهشتى. ئۈچۈن كهلتۈرۈش قولغا كۈچىنى تهسىر بولغان تېررىتورىيىگه

 ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا ئارقىلىق كېلىشىملهر ۋه بىرلىكسهپ خىل ھهر ھهمده

كىردى. سۆرهپ ئىچىگه توقۇنۇشنىڭ بۇ ئهللهرنى كۈچلۈك قالغان



پارتلىشى ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا بىرىنچى.3

 ئهزالىرى تهشكىالتىنىڭ مىللىي سېربىيه -7ئايدا، -1914يىلى

 Archduke) ئارچدۇك ئىزباسارى پادىشاھىنىڭ -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه

Franz Ferdinant) چاغدا ئۇ  ئۆلتۈردى. قهستلهپ نى 

 بىرى ئىمپېرىيىنىڭ چوڭ 4 چاغدىكى شۇ ئىمپېرىيىسى -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه

 مهۋجۇت ھازىر ئۇ شۇڭا  بۆلۈۋېتىلدى. دۆلهتلهرگه 8 كېيىن ئۇ بولۇپ،

 بولغان كۈچلۈك ئهڭ تهسىرى دۇنيادىكى ۋاقىتتا ئهينى ئۇ ئهمما  ئهمهس.

 ئىمپېرىيىنىڭ ئاشۇ بولسا ئارچدۇك  ئىدى. بىرى ئىمپېرىيىلهرنىڭ

 شۇ ۋهقه بۇ  ئىدى. بىرى كىشىلهرنىڭ چوڭ ئهڭ ھوقۇقى ھاكىمىيىتىدىكى

 كۈچهيتىپ، سۈركىلىشنى ئوتتۇرىسىدىكى ئهللهر كۈچلۈك چاغدىكى

 ئۇرۇشتىن بۇ  بولدى. سهۋهبچى پارتلىشىغا ئۇرۇشىنىڭ -1دۇنيا ئاخىرىدا

 بۇ بولغاچقا، باقمىغان بولۇپ ئۇرۇش كۆلهملىك چوڭ ئۇنداق دۇنيادا بۇرۇن

 دهپ (Great War) «ئۇرۇش »ئالهمشۇمۇل ۋاقىتتا ئهينى ئۇرۇش

 -1»دۇنيا ئۇرۇشقا ئۇ كېيىن ئۇرۇشىدىن دۇنيا ئىككىنچى  ئىدى. ئاتالغان

 شۇ تارىخىدا ئىنسانىيهت ئۇرۇشى -1دۇنيا  بېرىلدى. نام دېگهن «ئۇرۇشى

 مىليۇن 70 جهمى ئۇنىڭغا بولۇپ، ئۇرۇش چوڭ ئهڭ بهرگهن يۈز ۋاقىتقىچه

 دۆلهتلهرنىڭ كىرگهن ئۇرۇشقا ھهرگىزمۇ سان بۇ  قاتناشتى. ئهسكهر

 جهڭچىلىرىنىڭ ئۇرۇش رهسمىي پهقهت ئۇ  ئالمايدۇ. ئىچىگه ئۆز نوپۇسىنى

 تۇنجى ئۇرۇشتا بۇ  ئۆلدى. ئادهم يېقىن مىليونغا 10 ئۇرۇشتا بۇ  سانىدۇر.

 ئاسماندىن ئايروپىالن ھهمده  قىلىندى. ئىجات قورالالر خېمىيىلىك بولۇپ



 ئهڭ ئوخشاش تۇتۇشقا ئوققا بىلهن ئايروپىالن يۈزىنى يهر ۋه تاشالش بومبا

 بۇ  قىلدى. داۋام يىل 4 جهمى ئۇرۇش  ئىشلىتىلدى. تېخنىكىالر زامانىۋى

 چوڭ تۇرغان بولۇپ مهۋجۇت ۋاقىتتا شۇ تامامالنغاندا، ئۇرۇش

 ئوسمانلى ۋه روسىيه -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه، گېرمانىيه، ئىمپېرىيىلهردىن

 ئىككى ئىمپېرىيىسى ئهنگلىيه  بولدى. غايىپ يۈزىدىن يهر ئىمپېرىيىلىرى

 زور ئهڭ تارىخىدىكى ئىنسانىيهت ئۇرۇش بۇ  بۆلۈندى. پارچىگه

 بهك ھهممىدىن بىزگه بولۇپ، ئۇرۇش چىقارغان كهلتۈرۈپ ۋهيرانچىلىقنى

 ھاالك ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى ئۇرۇشتا مۇشۇ بولغىنى مۇناسىۋهتلىك

قىلىنىشىدۇر.

 -2دۇنيا ۋه كۆتۈرۈلۈشى ھوقۇققا گىتلېرنىڭ گېرمانىيىدىكى ئۇرۇش مۇشۇ

 ئوتتۇرا بۆلۈنۈشى، ياۋروپانىڭ  بولدى. سهۋهبچى پارتلىشىغا ئۇرۇشىنىڭ

 ئامېرىكىنىڭ ۋه ئاخىرلىشىشى، دهۋرىنىڭ خهلىپه پارچىلىنىشى، شهرقنىڭ

 باشالنغان -1914يىلى مۇشۇ ھهممىسى قاتارلىقالرنىڭ كۆتۈرۈلۈشى

 ئادهتته بىز كېيىن ئۇرۇشتىن مۇشۇ بولۇپ، بولغان بىلهن سهۋهبى ئۇرۇشنىڭ

 رهسمىي دهۋر ئاتايدىغان دهپ «»زامانىۋى ياكى «زامان »ھازىرقى

  باشالندى.

 ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى نهرسه ئاساسىي بولغان توختالماقچى ماقالىده مهزكۇر

 يۇقىرىدىكى ئۈچۈن، چۈشىنىش بولغانلىقىنى نېمه ئىمپېرىيىگه بۇ بولۇپ،

 ئۈستىده ئۇرۇشى -1دۇنيا يهرده بۇ مهن بولغاچقا، زۆرۈر بىلىش ئهھۋالنى



 توختالدىم. ئازراق

 بولۇپ، ئهنگلىيه كۈچ چوڭ ئهڭ دهۋرىدىكى ئۇرۇشى دۇنيا بىرىنچى

 -4ئورۇندىكىسى ۋه روسىيه، -3ئورۇندىكىسى گېرمانىيه، -2ئورۇندىكىسى

 دوست گېرمانىيه بىلهن -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه  ئىدى. -ئاۋسترىيهۋېنگرىيه

 ئۇرۇشقا بۇ ئامېرىكا  ئىدى. دوست سېربىيه بىلهن روسىيه بولۇپ،

 بىلهن روسىيه ھهممىسى ئىتالىيهلهرنىڭ ۋه فرانسىيه، ئهنگلىيه،  قاتناشمىدى.

 ئۇرۇش قارشى -ئاۋسترىيهۋېنگرىيهگه بىلهن گېرمانىيه بولۇپ، تهرهپته سېربىيه

قىلدى.

 خىل ھهر قاتناشقان ئۇرۇشىغا -1دۇنيا :(resim-3) -3رهسىم

  ئهھۋالى. تارقىلىش گۇرۇھالرنىڭ

قالغان؟ كىرىپ قانداق ئۇرۇشىغا -1دۇنيا تۈركىيه.4

 سۇلتان ئىمپېرىيىسىگه ئوسمانلى مهزگىلىده ئۇرۇشى دۇنيا بىرىنچى

 ھوقۇقنى ھهقىقىي تارىخىدا ئىسالم  قىلدى. سۇلتانلىق 5-مهخمهت

 بولماي، خهلىپىلهر ياكى سۇلتان بېشىدىكى ھاكىمىيهت يۈرگۈزگۈچى

 سهۋهبتىن شۇ بولغان، ئادهملهر گۇرۇپپا بىر ئاستىدىكى قول ئۇالرنىڭ

 يۈز قېتىم كۆپ ئىشالر كهلگهن -بااليىئاپهتلهر زور بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ



 -1دۇنيا  بهردى. يۈز قېتىم بىر يهنه دورام بۇ پاجىئه  ئاشۇنداق  ئىدى. بهرگهن

 »ياش ئۆزىنى ئىچىده ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى باشالنغاندا، ئۇرۇشى

 بار ئادهملهر گۇرۇپپا بىر ئاتىۋالغان دهپ (Young Turks) «تۈركلهر

 ئۇزۇن خېلى چۈشكىلى پېيىغا ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى ياۋروپا  ئىدى.

 دىن «تۈركلهر »ياش شۇ ئهنه ئۇالر قېتىم بۇ بولۇپ، بولغان ۋاقىت

  ئىشلهتتى. سۈيىقهستىنى پايدىلىنىش

 ئوسمانلى مهزگىلىدىكى ئۇرۇشى -1دۇنيا :(resim-4) -4رهسىم

  5-مهخمهت. سۇلتان سۇلتانى ئىمپېرىيىسىنىڭ

 قىسمىنى بىر زور ناھايىتى زېمىنالرنىڭ دۇنيادىكى ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى

 بولۇپ، قاالق ناھايىتى جهھهتته تېخنولوگىيه ئۇالر بولسىمۇ، ئىگىلىۋالغان

  يهنى،  كهلدى. تايىنىپ ياۋروپاغا تۈرده ئىزچىل جهھهتته تېخنولوگىيه

 دۆلهت قىلىدىغان ياردهم جهھهتتىن تېخنولوگىيه ’ئوسمانلىغا -1800يىلى

 تېخنولوگىيه ئوسمانلىگه بولسا كهلگهنده -1880يىللىرىغا ئىدى. ئهنگلىيه

 ئوسمانلى ئۆزگىرىپ، گېرمانىيىگه دۆلهت قىلىدىغان ياردهم جهھهتتىن

 بىلهن ئوسمانلى  ئۈزۈۋهتتى. تهلتۆكۈس مۇناسىۋهتنى بولغان بىلهن ئهنگلىيه

 بىلهن ئىستانبۇل -1899يىلى نهتىجىسىده مۇناسىۋىتى يېقىن گېرمانىيىنىڭ

 سۈرئهتلىك تېز »شهرقتىكى بىر تۇتاشتۇرىدىغان بىۋاسته -ئۆزئارا گېرمانىيىنى

  چۈشتى. ئىشقا يول تۆمۈر ئاتالغان دهپ (Orient Express) «يول

 دوستلۇق كۈچلۈك ئىنتايىن گېرمانىيه بىلهن ئوسمانلى چاغدا بۇ يهنى،



 باشلىقلىرى دۆلهت گېرمانىيىنىڭ بىلهن تۈركىيه  ئىدى. ئورناتقان مۇناسىۋىتى

 مۇسۇلمان  بولدى. زىيارهتته قېتىم كۆپ بېرىپ، دۆلىتىگه -بىربىرىنىڭ

 گېرمانىيىده ئىشلىرىمۇ قىلىش تهتقىق مۇسۇلمانالرنى ئهمهسلهرنىڭ

 كۈچلۈك ئهڭ گېرمانىيىده ئىچىده ئهللىرىنىڭ غهرب پۈتۈن ھهمده باشالندى،

 گهرچه كېيىن، باشالنغاندىن ئۇرۇشى -1دۇنيا  بېرىلدى. ئېلىپ دهرىجىده

 بولسىمۇ، تۇرغان بىرتهرهپ كىرمهي، ئۇرۇشقا دهسلىۋىده 5-مهخمهت سۇلتان

 قاتتىق بىلىندۈرمهي مهخمهتكه سۇلتان  «تۈركلهرنىڭ »ياش تۈركىيىدىكى

 مىنىستىرى ئۇرۇش بىلهن پاشا سېيىت ۋهزىر باش نهتىجىسىده، تىرىشىشى

 بىلهن گېرمانالر -8ئايدا -1914يىلى ئىككهيلهن پاشا ئهنۋهر

 توغرۇلۇق كىرىش ئۇرۇشقا تۈزۈپ، ئىتتىپاقداشلىقىنى -گېرمانىيهتۈركىيه

 ئاي 6 باشالنغانلىقىغا ئۇرۇش چاغدا بۇ  تۈزدى. كېلىشىم مهخپىي

 قول -11ئايدا -1914يىلى مهخمهت سۇلتان بىلهن شۇنىڭ  بولغانىدى.

 ۋه روسىيه ئىتالىيه، فرانسىيه، ئهنگلىيه، كىشىلهرنى بارلىق ئاستىدىكى

 جىھاد قارشى ئارمىيىسىگه بىرلهشمه ياۋروپا تاپقان تهركىپ ئامېرىكىدىن

 قول ئۆز خهلىپه بىر بويىچه، قائىدىسى ئىسالمنىڭ  بۇيرىدى. قىلىشقا

 ئىسالم ۋهقه بۇ  چاقىرااليدۇ. جىھادقا خاراكتېرلىك ھۇجۇم ئاستىدىكىلهرنى

 خاراكتېرلىك ھۇجۇم قېتىملىق ئاخىرقى ئهڭ بولغان ھازىرغىچه تارىخىدا

  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ جىھاد

 گېرمانالر بولغاچقا، مۇناسىۋىتى دوستلۇق تارىخىي يۇقىرىقىدهك :ئىالۋه

 بولۇپ، قىلغان قوبۇل قىلىپ كۆچمهن تۈركلهرنى ساندىكى كۆپ خېلى



 سانى نوپۇس تۈركلهرنىڭ گېرمانىيىدىكى ئاساسالنغاندا مۆلچهرگه ھازىرقى

 5 - 4 نوپۇسىنىڭ گېرمانىيه بۇ  كېلىدىكهن. مىليونغىچه 4 مىليوندىن 2.5

قىلىدىكهن. تهشكىل پىرسهنتىنى

قىلىنىشى مهغلۇپ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى .5

 قىلغان ئېالن جهڭ ئارمىيىسىگه بىرلهشمه ياۋروپا ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى

 بىر پهقهتال باشلىشى ھۇجۇم قارشى ئوسمانلىغا ياۋروپالىقالرنىڭ بولغاچقا،

 ئهنگلىيه ئارمىيىسىدىن بىرلهشمه ياۋروپا  قالدى. بولۇپ مهسىلىسى ۋاقىت

 ئۈچۈن چۈشۈرۈش قولغا بىلهن سۈرئهت تېز ئىستانبۇلنى فرانسىيه بىلهن

 قېتىملىق تۇنجى تارىختا بۇ مانا  باشلىدى. ھۇجۇم -4ئايدا -1915يىلى

  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ قىلىشى ھۇجۇم ئىمپېرىيىسىگه ئوسمانلى ياۋروپانىڭ

 ھۇجۇمغا بۇ ئاۋسترالىيىمۇ بىلهن گولالندىيه باشقا، فرانسىيىدىن بىلهن ئهنگلىيه

 (Battle of Gallipoli) «جېڭى »گالىپول ئۇرۇش بۇ  قاتناشتى.

 بىرلهشمه ياۋروپا مهقسهت بېرىشتىن ئېلىپ جهڭنى بۇ  .[5] ئاتىلىدۇ دهپ

 يولى دېڭىز بىر ئىمپېرىيىسىگه روسىيه بولغان ئهزاسى بىر ئارمىيىسىنىڭ

 ئۇرۇشى دېڭىز بىلهن ئالدى ئارمىيه بىرلهشمه  ئىدى. بېرىش ئېچىپ

  قىلدى. ھۇجۇم قۇرۇقلۇقىغىمۇ ئارىلى يېرىم گالىپول كېيىن  قوزغىدى.

 بۇ  بولدى.  -بااليىئاپهت چوڭ بىر ئۈچۈن ئارمىيه بىرلهشمه ئۇرۇش بۇ ئهمما،

 -9يانۋاردا -1916يىلى باشلىنىپ، -25ئاپرېلدا -1915يىلى ئۇرۇش



 مىڭ 150 ئهسكهرلىرىدىن ئارمىيىنىڭ بىرلهشمه ئۇرۇشتا بۇ ئاخىرلىشىپ،

 چىقىم ئادهم يېقىن مىڭگه 150 ئىمپېرىيىسىمۇ ئوسمانلى  ئۆلدى. كىشى

 -1دۇنيا ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى بۇ  قىلدى. غهلىبه ئۇرۇشتا بۇ تارتىپ،

 كېيىنكى تۈركىيىنىڭ ئۇ بولۇپ، غهلىبىسى -بىردىنبىر ئۇرۇشىدىكى

 تۈركىيىنىڭ  قالدى. بولۇپ جهڭ قىلغۇچ ھهل بهلگىلهيدىغان تارىخىنى

 قۇرۇلۇشى جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركىيه ۋه ئۇرۇشى مۇستهقىللىق كېيىنكى

 كامال مۇستاپا كىشى قىلغان قوماندانلىق ئۇرۇشقا بۇ  سالدى. ھۇل ئۈچۈنمۇ

  بىلىدۇ. ئوبدان كىملىكىنى كىشىنىڭ بۇ ھهممىسى ئوقۇرمهنلهرنىڭ بولۇپ،

 ئىگه -نامشۆھرهتكه زور كامال مۇستاپا ئۇرۇشىدا گاللىپولى قېتىملىق مۇشۇ

 تۈركىيه ئاتىلىپ، دهپ تۈرك، ئاتا كېيىن ئۇ ئاساستا شۇ بولۇپ،

 ھهممىسىده ئۇرۇشالرنىڭ قالغان  بولدى. پرېزىدېنت جۇمھۇرىيىتىگه

 تۈركىيىنى كامال مۇستاپا  كهتتى. ئىگىلهپ ئۈستۈنلۈكنى ئارمىيه بىرلهشمه

 ئۇنىڭ ئۇرۇش بۇ بولۇپ، قۇتۇلدۇرغان قېتىم ئىككى -باالقازادىن چوڭ

 تۇرۇپ سهل ئۈستىده ئىككىنچىسى ئۇنىڭ مهن  بىرىنچىسىدۇر.

توختىلىمهن.

 -1917يىلى  قىلدى. ھۇجۇم ئىراققا ئارمىيه بىرلهشمه -1915يىلى

 كىرىپ، قىلىپ يۈرۈش پىياده باغداتقا ئارمىيىسى ئهنگلىيه -3ئايدا

 ئۇنىڭ تاشالپ، ئېلىپ بايرىقىنى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى باغداتتىكى

  تىكلىدى. بايرىقىنى ئهنگلىيه ئورنىغا



 «ئېللېنبى »ئېدمۇند مىنىستىرى باش ئهنگلىيه كېيىن ئۇنىڭدىن

(Edmund Ellenby) چاقىرىپ يېنىغا گېنېرالنى بىر ئىسىملىك 

 ئېلىپ يېرۇسالېمنى بايرىمىغىچه روژدېستۋا ئالدىمىزدىكى »ماڭا كىرىپ،

  ئىشلهتتى. تاكتىكىالرنى يېڭى قاتار بىر ئېللېنبى  دېدى. «بېرىسهن،

  بولدى. ئۇرغۇتۇش دهرىجىده زور روھىنى ئهسكهرلىرىنىڭ ئۆز بىرى ئۇنىڭ

 ئوسماملى ۋه گېرمانىيه تۇرغان قوغداپ يېرۇسالېمنى ئۇ قىلىپ شۇنداق

 كۈنى -9دىكابىر -1917يىلى سوقۇشۇپ، ئازراق بىلهن ئارمىيىسى

 مىنىستىرىگه باش ئهنگلىيه غهلىبىنى بۇ چۈشۈرۈپ، قولغا يېرۇسالېمنى

 ئهنگلىيهپهرهسلىككه مىسىر بۇرۇنال ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا  قىلدى. سوۋغا

 شۇڭا  تۇردى. تهرهپته ئهنگلىيه ئۇ ئۇرۇشتا بۇ بولۇپ، كهتكهن ئۆزگىرىپ

 غهلىبه ئاسانال ئۇرۇشتا بۇ بېرىپ، ئېلىپ ئارقىلىق مىسىر ھۇجۇمنى ئهنگلىيه

 18 ئهسكهرلىرىدىن ئهنگلىيه قىلدى. داۋام كۈن 40 ئۇرۇش بۇ  قىلدى.

 ئهسكىرىدىن مىڭ 25 بولسا ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى  ئۆلدى. ئادهم مىڭ

 ئهسىر 4 يېرۇسالېمده ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى بىلهن شۇنىڭ  ئايرىلدى.

 ئهڭ تارىخىدىكى مۇسۇلمانالر بۇ  ئاخىرالشتى. ھۆكۈمرانلىقى قىلغان داۋام

 ساقالشقا ئهسته يهرده بۇ  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ بىرى پهيتلهرنىڭ قاراڭغۇ

 دۆلىتىنىڭ مۇسۇلمان ۋه ئهرهب بىر ئىبارهت مىسىردىن ئىش، بىر تېگىشلىك

 قارشى خهلقىگه مۇسۇلمان بىر يهنه ياردهملىشىپ، تاجاۋازچىلىرىغا ئهنگلىيه

  قىلىشىدۇر. ئۇرۇش

 نى (Damascus) دهمهشق -10ئايدا -1918يىلى ئارمىيه بىرلهشمه



 -30نويابىر ئىلگىرىلهپ، قاراپ ئىستانبۇلغا كېيىن ئۇنىڭدىن  ئالدى. قولغا

 شۇنداق  چۈشۈردى. قولغا ئۇنىمۇ ھهمده باشلىدى، ھۇجۇم ئىستانبۇلغا

 ۋه دهمهشق يېرۇسالېم، باغدات، ئىچىده، ۋاقىت قىسقىغىنا بىر قىلىپ،

 پايتهختلىرىنىڭ چوڭ زېمىنلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر قاتارلىق ئىستانبۇل

 جهھهتته سىياسىي  كهتتى. ئۆتۈپ قولىغا ئارمىيىنىڭ بىرلهشمه ھهممىسى

 ئهڭ تارىخىدىكى مۇسۇلمانالر بۇ قارىغاندا، نۇقتىسىدىن تۆكۈلۈش يۈزى

 كهلگهن بېشىغا مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىدۇ. ۋهكىللىك پهيتكه قاراڭغۇ

 -1255يىلىدىكى ئېھتىمال -باالقازا سىياسىي چوڭراق بۇنىڭدىن

 ئۇ  مۇمكىن. بولىشى تاجاۋۇزى قاراتقان مۇسۇلمانالرغا موڭغۇلالرنىڭ

 پېرىسىيه، (Ogedei) ئوگهدېيى باسارى ئىز  چىڭگىزخاننىڭ چاغدا

 قىلىۋهتكهن ۋهيران ھهممىسىنى خهلىپىسىنىڭ ئابباسىد ۋه مىسىر سۈرىيه،

 قىلىشنى بهربات تهلتۆكۈس دۇنياسىنى ئىسالم پۈتۈن ئوگهدېيى  .[6] ئىدى

 سىياسىي، ئهمما،  ئاشۇرالمىدى. ئىشقا مهقسىتىنى بۇ ئۇ بولسىمۇ، پىالنلىغان

 چوڭقۇر ئىنتايىن بىر دۇنياسىدا مۇسۇلمانالر جهھهتته ھهربىي ۋه ئىقتىسادىي

  قالدۇردى. تارتۇق

 قولغا پايتهختلىرىنى بارلىق زېمىنىنىڭ مۇسۇلمانالر ئارمىيه بىرلهشمه

  بولدى. تهييار بولۇشقا تهسلىم گېرمانىيه كېيىن، بولغاندىن چۈشۈرۈپ

 ئوسمانلى ئهرمىنىيىلىكلهر قاراشلىق ئىمپېرىيىسىگه ئوسمانلى -1915يىلى

 ئېلىپ ئۇرۇش رايونىدا ئىستانبۇل شهرقىي ئۆرۈپ، يۈز ئىمپېرىيىسىدىن



 ئوسمانلى كېيىن، شۇنىڭدىن  ياردهملهشتى. ئارمىيىسىگه روسىيه بېرىۋاتقان

 ئۆز قىسمىنى بىر يهنه ئۆلتۈرۈپ، ئهرمىنىيىلىكلهرنى قىسىم بىر ھۆكۈمىتى

 ئهرمىنىيىلىكلهر ئوسمانلىنىڭ ئهرمىنىيىلىكلهر بۇنى  قوغلىۋهتتى. ماكانىدىن

 بولۇپ، كېلىۋاتقان ئاتاپ دهپ قىرغىنچىلىقى، ئىرقىي يۈرگۈزگهن ئۈستىدىن

 ئېتىراپ رهسمىي خهلقئاراغا ئىشنى بۇ ئهرمىنىيىلىكلهر ئامېرىكىدىكى

 ئىزچىل بولسىمۇ، كېلىۋاتقان قىلىپ لوبىيلىق بۇيان ئۇزۇندىن يولىدا قىلغۇزۇش

بولدى. مهغلۇپ تۈرده

 رۇسالر بىلهن ئهرمىنىيىلىكلهر بولغىنىدهك، خهۋىرىده ئوقۇرمهنلهرنىڭ  :ئىالۋه

 تارىخىي يۇقىرىقىدهك ئۇالرنىڭ سهۋهبى بىر بۇنىڭ  ئۆتىدۇ. يېقىن ناھايىتى

 خرىستىيانالر ئهرمىنىيىلىكلهر  مۇمكىن. بولۇشى مۇناسىۋىتى دوستلۇق

  كهلگهن. بولۇپ كۆچمهن كۆپ ناھايىتى ئامېرىكىغا ئۇالر بولغاچقا،

 بهزى بولۇپ، مىليون 3.5 سانى نوپۇس ئهرمىنىيىدىكى ئهرمىنىيىلىكلهرنىڭ

 سانى نوپۇس ئهرمىنىيىلىكلهر ئامېرىكىدىكى ئاساسالنغاندا، مۆلچهرلهرگه

 سېلىشتۇرغاندا، بىلهن بۇنىڭ  كېلىدىكهن. مىليونغىچه 1.5 مىڭدىن 800

 2000 سانى ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكىدىكى ھازىر مۆلچهرلىشىچه، ئۆزهمنىڭ

  بارمايدۇ. غىمۇ

كېلىشىملىرى چوڭ 3 ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ئارمىيه بىرلهشمه ياۋروپا .6



 ئىچىده ھۆكۈمهتلىرى ئارمىيه بىرلهشمه كهينىده، ئالدى ئىشالرنىڭ مۇشۇ

 كېلىشىملهر ئۇ بولۇپ، چىققان تۈزۈلۈپ كېلىشىملهر چوڭ 3 تۆۋهندىكىدهك

ئوينىدى. رول مۇھىم ناھايىتى يىقىلىشىدا ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى

 كېيىن، بولغاندىن ۋاپات -632يىلى مىالدى ئهلهيھىسساالم (1)مۇھهممهد

 مهككىنىڭ ئهرهبلهر نۇقتىسىدىن، ئېھتىرام ۋه ھۆرمهت بولغان ئۇنىڭغا

 پهيغهنبهرنىڭ مۇھهممهد تۈرده ئىزچىل نى ()ھاكىملىقى شارىفلىقى

 مهزگىلىده ئۇرۇشى دۇنيا بىرىنچى  كهلدى. تۇتقۇزۇپ ئهۋالدلىرىغا كېيىنكى

 ئالى بىن ھۆسهيىن ئىسمى كىشىنىڭ قىلىۋاتقان شارىفلىقىنى مهككىنىڭ

(Husayn bin Ali) ،ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئۇ بولۇپ 

 ھۆسهيىن بۇرۇنال پارتالشتىن ئۇرۇشى دۇنيا بىرىنچى  ئىدى. -40ئهۋالدى

 زېمىنىگه ئهرهب پۈتۈن ئۆزىنىڭ يېزىپ، خهت ئهمهلدارلىرىغا دۆلهت ئهنگلىيه

 ياردىمىنى ئهنگلىيه ئۆزىنىڭ ئىشتا بۇ شۇڭا بارلىقىنى، بولغۇسى خهلىپه

 ئهنگلىيىلىكلهرنىڭ چاغالردا ئۇ ئهمما  بىلدۈردى. ئىستهيدىغانلىقىنى

 پهرۋا تهلىپىگه بۇ ھۆسهيىننىڭ بولمىغاچقا، ئېھتىياجى بىر ھېچ ھۆسهيىنگه

 ئىمپېرىيىسىنى ئوسمانلى پارتالپ، ئۇرۇشى -1دۇنيا ئهمما،  قىلمىدى.

 ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه كېيىن، باشالنغاندىن ھهرىكىتى ئاغدۇرۇۋېتىش

 ئهرهب بىر ئورنى، تارىخىي ھۆسهيىننىڭ  چۈشتى. پېيىغا ھۆسهيىننىڭ

 ئۈچۈن ئهنگلىيىلىكلهر ئىستىكى بولۇش  خهلىپه ئهرهبلهرگه ھهمده بولۇشى،

 (T.E.Lawrence) «»لورېنس ئۇالر  بهردى. بولۇپ نىشان غايىۋى

 كهلتۈرۈش قولغا ھۆسهيىننى ئهمهلدارىغا ھۆكۈمهت بىر ئىسىملىك



 ئۇنىڭ يېقىنلىشىپ، بىلهن ھۆسهيىن لورېنس بىلهن تاپشۇرۇشى ۋهزىپىسىنى

 يۈرۈپ، كىرىپ ئارىلىققا ھهمده  بولىۋالدى. دوستالردىن يېقىن بىلهن

 Sir) مهكماخون كومىسسارى ئالىي تۇرۇشلۇق مىسىردا ئهنگلىيىنىڭ

Henry McMahon) ۋهدىنامه پارچه بىر -1915يىلى ھۆسهيىنگه دىن 

 تۈركلهرگه باشالپ ئهرهبلهرنى ھۆسهيىن ۋهدىنامىده بۇ  بهردى. ئېلىپ

 پارا بىلهن پۇل سۈپىتىده، تۆلهنمىسى ئۇنىڭ قىلىدىغانلىقىنى، ئۇرۇش قارشى

 ئۇنى بېرىپ، زېمىنىنى ئهرهب پۈتۈن ھۆسهيىنگه ئهنگلىيه باشقا، بېرىشتىن

  يېزىلغان. قىلىدىغانلىقى خهلىپه زېمىنىگه ئهرهب كهلتۈرۈلگهن بىرلىككه

 ھهر لورېنسنى ئۈچۈن، سېتىۋېلىش بىلهن پۇل ئهرهبلهرنى ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه

 تهمىنلهپ بىلهن (پۇلى )ئهنگلىيه ستېرلىڭ فوند ئهڭلىيه مىڭ 200 ئايدا

 ئهسكهرلىرىنى ئهرهب ھۆسهيىن ئالدىنىپ، ۋهدىنامىگه مهزكۇر  تۇردى.

 -1دۇنيا قىلىپ، شۇنداق  ئۆتتى. جهڭگه قارشى تۈركلهرگه باشالپ،

 مۇسۇلمان ئهرهب توپ بىر يهنه كېيىنكى مىسىردىن مهزگىلىدىكه ئۇرۇش

 جهڭگه قارشى خهلققه مۇسۇلمان بىر يهنه ئىبارهت تۈركلهردىن خهلق

 ناھايىتى جهھهتتىن تېخنىكا ۋه قورال ھهربىي ئهرهبلهر بۇ گهرچه  ئاتالندى.

 لىنىيىلىرىنى يول تۆمۈر تۈركلهرنىڭ قولىدىن ئۇالرنىڭ بولسىمۇ، قاالق

 بۇ ئارقىلىق قىلىش شۇنداق  كهلدى. ئوبدانال قىلىش ۋهيران پارتلىتىپ

 بېرىپ، قىلىپ ئىشالرنى نۇرغۇن ئۈچۈن ئارمىيىلىرى بىرلهشمه ياۋروپا ئهرهبلهر

 ئهھۋالغا قىيىن ئىنتايىن جهھهتلهرده قىسىم بىر ئارمىيىسىنى ئوسمانلى

 توپ بىر ئۈچۈن -مالدۇنيا ۋه ھوقۇق قىلىپ، شۇنداق  قويدى. چۈشۈرۈپ

 ئۇرۇش قارشى مۇسۇلمانالرغا تۈرك توپ بىر يهنه مۇسۇلمانالر ئهرهب



 ئهنگلىيىنىڭ ھهرگىزمۇ گۇناھ ئۆتكۈزگهن ئهرهبلهر ئىشتا بۇ  قىلدى.

ئهلۋهتته. ئهمهس، يېنىك گۇناھىدىن

 ئالى. بىن ھۆسهيىن شارىف :(resim-5) -5رهسىم

 

 ئىمپېرىيىسىنى ئوسمانلى بىرلىشىپ، روسىيه ۋه فرانسىيه ئهنگلىيه، (2) 

 قىلىش تهقسىم قانداق زېمىنلهرنى ئالغان ئولجا كېيىن، بولغاندىن يوقۇتۇپ

 توغرىسىدىكى كېلىشىم بۇ  تۈزدى. كېلىشىم مهخپىي ئىنتايىن بىر توغرىسىدا

 بولغان مارتقىچه -1916يىلى نويابىردىن -1915يىلى -تاالشتارتىشالر

 -16ماي -1916يىلى كېلىشىمگه رهسمىي بولۇپ، بهرگهن يۈز ئارىلىقتا

 ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى نىشانى كېلىشىمنىڭ بۇ  قويۇلدى. ئىمزا كۈنى

 تهقسىم قانداق ئۆلكىلىرىنى ئهرهب سىرتىدىكى ئاراللىرى يېرىم ئهرهب

 بىر قاتارلىق ئىراق (Jordan)، ئىئوردانىيه تهخمىنهن ئهنگلىيه بولۇپ، قىلىش

 ۋه سۈرىيه ئىراق، شىمالىي تۈركىيه، جهنۇبىي بولسا فرانسىيه زېمىنالرنى، قاتار

 ئوسمانلىنىڭ ۋه بوغۇزى، دېڭىز تۈركىيه ئىستانبۇل، بولسا روسىيه لىۋاننى،

 ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه دېمهك،  بولدى. ئالماقچى ۋىاليهتلىرىنى ئهرمىنىيه

 تهڭ، بىلهن بېرىش يېزىپ ۋهدىنامه پارچه بىر شارىفقا ھۆسهيىن -1915يىلى

 كېلىشىمگه مهزكۇر  باشلىغان. ئىش ئۈستىدىمۇ -2كېلىشىم يۇقىرىدىكى

 Francois) پىكوت ئىسمى ۋهكىلىنىڭ فرانسىيه قويغان ئىزما

Georges-Picot) ،سايكس بولسا ئىسمى ۋهكىلىنىڭ ئهنگلىيه بولۇپ 

(Sir Mark Sykes) .سايكسپىكوت كېلىشىم بۇ شۇڭا  ئىدى«- 



 ئورۇن مۇھىم ئىنتايىن تارىخىدا دۇنيا ئۇ بولۇپ، ئاتىلىدىغان دهپ «كېلىشىمى

 ئاغدۇرىۋهتكهندىن پادىشاھىنى چار ئىنقىالبى روسىيه -1917يىلى  تۇتىدۇ.

 چىرىكلىشىپ قانچىلىك پادىشاھىنىڭ چار بولشېۋىكالر كېيىن،

 دۇنياغا كېلىشىمنى بۇ مهقسىتىده قىلىش پاش كهتكهنلىكىنى

 قىلىنىپ، خهۋهر دۇنيادا پۈتۈن ئىش بۇ بىلهن شۇنىڭ  ئاشكارىلىۋهتتى.

 ئاشۇنداق  كهلدى. دۇچ ئهيىپلهشلهرگه كۈچلۈك ۋه كهڭ ناھايىتى ئهنگلىيه

 خهۋهر تولۇق سۈيىقهستىدىن ۋهھشىي بۇ ئهنگلىيىنىڭ قارىماي، بولىشىغا

 ئوخشاشال ئۇرۇشىنى قارشى تۈركلهرگه ئهرهبلهر نادان تاپقان

 داۋامالشتۇرۇۋهردى.

 ماۋۇ پارتالت، يهرنى ئاۋۇ قىل، ھۇجۇم يهرگه »ماۋۇ ئهرهبلهرگه لورېنس

 قىلىپ، قوماندانلىق ئهرهبلهرگه مهككىلىك دهپ «قىل مۇنداق ئۇرۇشنى

 -سكايسپىكوت مهزكۇر بېرىۋاتقاندا، ئېلىپ جهڭ قارشى تۈركلهرگه

 چاندۇرماي، قانداق ھېچ لورېنس ئهمما،  تاپتى. خهۋهر كېلىشىمىدىن

 قارشى تۈركلهرگه ئۇالردىن تۇرۇپ، تهكرارالپ ۋهدىنى يالغان ئهرهبلهرگه

 لورېنس ۋاقىتتا ئهينى مۇخبىر ئامېرىكىلىق بىر  پايدىالندى. داۋاملىق ئۇرۇشتا

 لورېنسنى ئۇ كېيىن بولۇپ، بولغان بىلله تۇپرىقىدا تۈركلهر مهزگىل بىر بىلهن

 ئاشۇ  تونۇتۇۋهتتى. دۇنياغا پۈتۈن ئۇنى يېزىپ، ئهسهر بىر كۆتۈرۈپ كۆككه

 ئىنگلىزچه ئىشلىگهن، ئامېرىكا ئاساسهن ئهسهرگه يازغان مۇخبىر

«Lawrence of Arabia» بار. كىنو بىر ئاتىلىدىغان دهپ  

 يۇتيۇبتىن كۆرۈنۈشلىرىنى قىسىم بىر كىنونىڭ بۇ قېرىنداشالر بار ئىمكانىيىتى



 ئهنگلىيه بىر لورېنس ئهمهلىيهتته ئهمما،  بولىدۇ. باقسا كۆرۈپ چۈشۈرۈپ

 خىزمهت ئۈچۈن مهنپهئهتى ئهنگلىيه ئالداپ، ئهرهبلهرنى بولۇپ، جاسۇسى

 ئهرهبلهرنىڭ لورېنس كېيىن، ئاخىرالشقاندىن ئۇرۇشى -1دۇنيا  قىلدى.

 كۈرهش ئاغزاكى ئازراق بىلهن ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه توغرىسىدا مۇستهقىللىقى

 ئېتىبارغا بىر ھېچ قارشىلىقىنى ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه لېكىن،  قىلدى.

 كېيىن لورېنس  بوشىتىۋهتتى. پۈتۈنلهي ئىشلىرىدىن ھۆكۈمهت ئۇنى ئالماي،

  ئۆلدى. ۋهقهسىده موتسىكلىت بىر لوندوندىكى

 ياكى مىللىتى ئهرهب ئىبارهت پىكوتتىن بىلهن سايكس قىلىپ، شۇنداق

 بىر ئالدىغا دىپلومات ئىككى يوق خهۋىرى قانداق ھېچ زېمىنىدىن ئهرهب

 زېمىنلىرىنى ئهرهب بولغان ئالماقچى ئۆزلىرى قويۇۋېلىپ، خهرىتىنى پارچه

 شۇ ئهنه قېلىشى بولۇپ ھازىرقىدهك ئهللىرىنىڭ ئهرهب  چىقتى. بۆلۈشۈپ

چىققان. كېلىپ دىن «كېلىشىمى -»سايكسپىكوت داڭلىق

 قاتلىمىدا يۇقىرى ئهڭ كابىنېتىنىڭ ئىچكى ئهنگلىيه -1914يىلى (3)

 پارچه بىر الرغا (يهھۇدى قوللىغۇچى قۇرۇشنى دۆلىتى )يهھۇدى زىئونىست

 ئهنگلىيىدىكى ۋاقىتتا ئهينى  باشلىدى. مۇزاكىره توغرىسىدا بېرىش يهر

 بار باياناتچىسى كۈچلۈك تهسىرى ۋه باي ناھايىتى بىر زىئونىستالرنىڭ

 ئىدى. (Chaim Weizmann) ۋايىزمهن چېيىم ئىسمى ئۇنىڭ بولۇپ،

 ئىگىسى شىركهتنىڭ خۇسۇسىي چوڭ بىر ۋه ئالىمى خېمىيه بىر ۋايىزمهن 

 ئاتسېتون بولمايدىغان بولسا كهم ياساشتا بومبا شىركىتى ئۇنىڭ بولۇپ،



(acetone) بۇرۇن ئۇرۇشىدىن دۇنيا بىرىنچى  چىقىراتتى. ئىشلهپ 

 ئۇرۇشى -1دۇنيا بولۇپ، قىلغان ئىمپورت گېرمانىيىدىن ئاتسېتوننى ئهنگلىيه

 ئهنگلىيه بولغاچقا، دۈشمهن -ئۆزئارا گېرمانىيه بىلهن ئهنگلىيه مهزگىلىده

  بولدى. مهجبۇرى قىلىشقا ھهل مهنبهلهردىن باشقا ئاتسېتوننى الزىم ئۆزىگه

 ئهنگلىيىدىكى ۋه ۋايىزمهن  كهلدى. ئالدىغا ۋايىزمهننىڭ ئۇالر بىلهن شۇنىڭ

 قارار بېرىشنى ئاتسېتوننى ھۆكۈمىتىگه ئهنگلىيه بىرلىشىپ، زىئونىستالر بارلىق

 بۇ كېلىشىدىغاندا، باھا بىلهن زىئونىستالر بۇ ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه  قىلدى.

 زېمىن بىر ئهمهس، پۇل ئۈچۈن ھهققى ئاتسېتوننىڭ زىئونىستالر

 بۇ دهسلىۋىده كابىنېتى ئىچكى ئهنگلىيه  ئېيتتى. ئالىدىغانلىقىنى

 ئهنگلىيه چاغدا ئۇ  قىلدى. قارار بېرىشنى ئۇگاندانى زىئونىستالرغا

 ئاشۇ بولغاچقا، قىلىۋالغان مۇستهملىكه زېمىنلىرىنى نۇرغۇن ئافرىقىنىڭ

 زىئونىستالر  بېرهلهيتتى. زىئونىستالرغا بىرسىنى خالىغان زېمىنالرنىڭ

 كېرهك جاينىڭ باشقا پهلهستىندىن ئۆزلىرىگه كهلمهي، يېقىنمۇ بۇنىڭغا

 كابىنېتى ئىچكى ئهنگلىيه بىلهن شۇنىڭ  تۇرىۋالدى. چىڭ ئهمهسلىكىده

 ھهمده  قىلدى. قارار بېرىشنى پهلهستىننى زىئونىستالرغا ئېچىپ، يىغىن قايتا

 Arthur) بالفور باشلىقى كابىنېتىنىڭ ئىشالر تاشقىي ھۆكۈمىتى ئهنگلىيه 

James Balfour) زىئونىست، ئهزاسى، كابىنېت بولغان يهھۇدىيدىن 

 بىر قا (Rothchild) روسچايىلد كىشى باي ئهڭ بويىچه ئهنگلىيه ھهمده

 The) «خىتابنامىسى »بالفور تېلېگراف بۇ  ئىۋهرتتى. تېلېگراف پارچه

Balfour Declaration) بولۇپ، داڭلىق دۇنياغا بىلهن ئىسىم دېگهن 

 ئاسانال توردىن رهسىمىنى نۇسخىسىنىڭ ئهسلى ئۇنىڭ  قىزىقسىڭىز ئهگهر



 مىليارد يۈز نهچچه بايلىقى چاغدىكى شۇ روسچايىلدنىڭ  تاپااليسىز.

 چوڭ ئهڭ دۇنيادىكى بانكا قۇرغان ئائىلىسى ئۇنىڭ بولۇپ، دولالر

 بۈگۈنكى تاكى بانكىسى ئائىله ئۇالرنىڭ  ئىدى. بىرى بانكىالرنىڭ

 ھازىر تارمىقى قانچه بىر ئۇالرنىڭ بولۇپ، كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ كۈنگىچه

 پۈتۈن خهۋىرى خىتابنامىسىنىڭ بالفور  بېرىۋاتىدۇ. ئېلىپ سودا شۋېتسارىيىده

 ئهرهبلهرمۇ قىلىۋاتقان ئۇرۇش قارشى تۈركلهرگه ئۇنى بولۇپ، تارقالغان دۇنياغا

 ئىشىنىپ، داۋاملىق يهنه گېپىگه يالغان ئهنگلىيىنىڭ ئۇالر ئهمما  ئاڭلىدى.

 بۇرۇنقىدهكال ئۇرۇشىنى بېرىۋاتقان ئېلىپ قارشى تۈركلهرگه

  داۋامالشتۇرۇۋهردى.

 ئېقىپ دۇنيادا ھهققىده سهۋهبى كېلىش ۋۇجۇتقا خىتابنامىسىنىڭ بالفور

 قارىشىچه قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر بولۇپ، كۆپ ناھايىتى پهرهزلهر يۈرگهن

 :ئىكهن ئىبارهت تۆۋهندىكىلهردىن سهۋهبلهر ئاساسلىق

 ئۆزىنى ئۈچۈن سايلىنىش قايتا ئهزالىرى پارالمېنت ئهنگلىيه تۈركۈم (1)بىر

 ئىنتايىن يهھۇدىيالر ئهنگلىيىدىكى ۋاقىتتا ئهينى  ئېرىشىش. قولاليدىغانالرغا

 ئاشۇالرنىڭ ئهزالىرى پارالمېنت قىسىم بىر بولغاچقا، كۈچلۈك ۋه باي

 ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى ئهھۋال بۇ  ئۇرۇنغان. كهلتۈرۈشكه قولغا  ياردىمىنى

 ئامېرىكىدىكى ھازىر يهنى،  كېتىدۇ. ئوخشىشىپ ناھايىتىمۇ ئهھۋالىغا

 مۇتلهق كىشىلهرنىڭ بولغان ئېرىشمهكچى ھوقۇققا قاتنىشىپ، سايالمغا

  قىلىدۇ. خوشامهت يهھۇدىيالرغا قىسمى كۆپ



 ئۇرۇش ئهنگلىيه بولمىغاندا، ئاتسېتوننى ۋايىزماننىڭ بولغان يهھۇدىيدىن (2) 

  قاالتتى. ئامالسىز چىقىشتا ئىشلهپ بومبىالرنى بولغان كېرهكلىك ئۈچۈن

 (David Loyd George) جورج مىنىستىرى باش ئهنگلىيىنىڭ (3)

 ئىنتايىن ئېتىقادى دىنىي ھهممىسى قاتارلىقالرنىڭ بالفور يۇقىرىدىكى ۋه

 بىر ئهتىراپىدىكى ئۇالرنىڭ ۋه ئۆزلىرى ئۇالر بولۇپ، خرىستىيانالر كۈچلۈك

 قارىغاندا، تۇرغانغا ئىگىلهپ مۇسۇلمانالر پهلهستىننى ئهمهلدارالر توپ

 ئۇالر  ئويلىغان. دهپ ياخشىراق، تۇرغىنى ئىگىلهپ يهھۇدىيالر جۇدائىزمچى

  قارىغان. دهپ خهلق، قاالق بىر مۇسۇلمانالر قارىغاندا يهھۇدىيالرغا

 يهھۇدىيالر ئهگهر ئىچىده رهھبهرلىرى دۆلهت خرىستىيان ئهنگلىيىدىكى

 قايتىپ قېتىم بىر يهنه پهيغهمبهر مۇسا بهرسه، «»پاكالشتۇرۇپ يېرۇسالېمنى

  بولغان. بار ئويلىغانلىرىمۇ دهپ مۇمكىن، كېلىشى

 يهھۇدىيالرنىڭ ئامېرىكىدىكى ئارقىلىق، بېرىش يهھۇدىيغا پهلهستىننى (4)

  بولغان. كىرمهكچى ئېلىپ ئۇرۇشىغا -1دۇنيا ئامېرىكىنى بىلهن، قىستىشى

 نوپۇسنىڭ يهرلىك سانى نوپۇس يهھۇدىيالرنىڭ پهلهستىندىكى چاغدا ئۇ

ئىدى. ئىگىلىگهن پىرسهنتىنى 5 ئاران



مۇناسىۋهت تارىخىي ئوتتۇرىسىدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن يهھۇدىيالر .7

 بارغان ئېلىپ ئىش ئۈچۈن چۈشۈرۈش قولغا پهلهستىننى زىئونىستالر

 تۈرده ئىزچىل يهھۇدىيالر ئامېرىكىدىكى ئىچىده، يىل 40 دهسلهپكى

 -2دۇنيا ۋه گىتلېر پهقهت ئۇالر  كهلدى. تۇرۇپ قارشى زىئونىستالرغا

 ھېس زۆرۈرلۈكىنى بولىشىنىڭ دۆلىتى يهھۇدى بىر كېيىنال ئۇرۇشىدىن

 بىر كابىنېتىده ئىچكى ئهنگلىيه ئىش بۇ ئۆكتهبىرده، -1917يىلى  قىلدى.

 بولغان يهھۇدىدىن بىرال پهقهت يىغىندا بۇ  قويۇلدى. تاشالشقا بېلهت قېتىم

 ئۇ بولۇپ، بار ئهزاسى (مهجلىسى )دۆلهت  پارالمېنت دهرىجىلىك يۇقىرى

 ئۇ سهۋهبى،  تۇردى. قارشى قاتتىق ئىنتايىن بېرىشكه يهھۇدىيغا پهلهستىننى

 -ئۆزئارا دهۋرلهرده تارىخىي بارلىق بۇرۇنقى يهھۇدىيالر بىلهن مۇسۇلمانالر

 مۇسۇلمانالر بىلهن يهھۇدىيالر قىلىش بۇنداق بولۇپ، ئۆتكهن ئىناق

  قارىدى. دهپ قىلىدۇ، پهيدا زىددىيهت ئوتتۇرىسىدا

 بىلهن مۇسۇلمانالر »پهلهستىندىكى :دهيدۇ مۇنداق قازى ياسىر دوكتۇر

 ئىناق ناھايىتى بىلهن -بىربىرى باشالنغىچه زىئونىزم تاكى يهھۇدىيالر

 قارشى زىئونىزمغا ھهرگىزمۇ بىز قېرىنداشالر، مۇسۇلمان قهدىرلىك  ئۆتكهن.

 بۇ  قويمايلى. ئارىالشتۇرۇپ تۇرۇشنى قارشى يهھۇدىيغا بىلهن تۇرۇش

 ئىككى بۇ مۇسۇلمانالر نۇرغۇن  بواليلى. ھۇشيار ئاالھىده مهسىلىده

 بىز  تۇرىمىز. قارشى زىئونىستالرغا بىز  قويىدۇ. ئارىالشتۇرۇپ نهرسىنى

 تۇرىمىز، قارشى زىئونىستقا بىز  تۇرمايمىز. قارشى يهھۇدىيلىققا ھهرگىزمۇ



 بىلهن يهھۇدىيالر قارىساق، بويىچه تارىخ  تهنقىتلهيمىز. زىئونىزمنى ھهمده

 چوڭقۇر -بىربىرىگه كۈرهشته قارشى خرىستىيانالرغا مۇسۇلمانالر

 قىرغاندا، يهھۇدىيالرنى خرىستىيانالر قېتىم ھهر  قىلغان. ھېسداشلىق

 جاي پانالىق بىخهتهر زېمىنىدا  مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئۆزلىرى يهھۇدىيالر

 ئىسرائىلىيه  پاكىت. تارىخىي بىر بولغان ئايان ھهممىگه بۇ  تاپقان.

  ياشىغان. زېمىنىدا ئهرهبلهر نوپۇسى يهھۇدىي كۆپ خېلى بۇرۇن قۇرۇلۇشتىن

 زېمىنلىرىدا مۇسۇلمان يهھۇدىيالر  بىلىسىلهر. ئهرهبلهر سىلهر بۇنى

 يهھۇدىيالر بىلهن مۇسۇلمانالر قارىغاندا، بويىچه تارىخ  گۈللهنگهن.

 ھازىر  ئهمهس. باققان بولۇپ مهۋجۇت ئۆچمهنلىك ھازىرقىدهك ئوتتۇرىسىدا

 بىلهن غهزىپى بولغان پهيدا نىسبهتهن زىئونىستالرغا مۇسۇلمانالر نۇرغۇن

 سىلهرگه مهن  مهسىله. بىر بۇ  قالدى. بولۇپ تۇرىدىغان قارشى يهھۇدىيالرغا

 بولۇپ مهۋجۇت ھازىر :بېرهي دهپ ئىشالرنى ئۆتكهن بېشىدىن ئۆزهمنىڭ

 قارشى كۈچلۈك ئهڭ ۋه قاتتىق ئهڭ زىئونىزمغا ۋه زىئونىستالرغا تۇرىۋاتقان

 تهنقىت بىزنىڭ  ئۆزى. يهھۇدىيالرنىڭ قىسمى بىر تۇرىدىغانالرنىڭ

 بۇ  مىللهتچىلهر. زىئونىستالر  زىئونىزم. بىلهن زىئونىستالر قىلىدىغىنىمىز

 ئهسىر 50 ئۆزلىرى يهھۇدىيالر قىسىم بىر  قىلمايدۇ. تهلهپ مۇنازىره قىلچىمۇ

 قايرىپ ياققا بىر ئاھالىنى يهردىكى ئۇ بېرىپ، زېمىنغا باقمىغان بېرىپ

 خىل بىر مىللهتچىلىك، بىر بۇ ئىگىلىۋالسا، زېمىنىنى ئۇالرنىڭ قويۇپ،

 بىز ئهمما  تۇرىمىز. قارشى زىئونىزمغا بىز شۇڭا  بولىدۇ. قىرغىنچىلىق ئىرقىي

 تۇرۇشىغا بولۇپ مهۋجۇت بولۇپ مىللىتى يهھۇدى بىر يهھۇدىيالرنىڭ

 بىر ئاشۇنداق تۈرده ئىزچىل يهھۇدىيالرغا دىنىمىز بىزنىڭ  تۇرمايمىز. قارشى



« بېرىۋاتىدۇ. ھازىرمۇ ھهمده كهلگهن، بېرىپ ھوقۇقنى

  كۆپ. ئىنتايىن ئىشالر تېگىشلىك قاتۇرۇشقا باش ئۈچۈن بىز ھازىر :ئىالۋه

 ئوسمانلى كهلسهك، تىزىپ بويىچه دهرىجىسى مۇھىملىق ئۇالرنى

 دېگهنگه مۇناسىۋىتى مۇسۇلمانالرنىڭ بىلهن يهھۇدىيالر ۋه ئىمپېرىيىسى

 كىرگهن ياكى كىرمهيدۇ، ئىچىگه تىزىملىكنىڭ ئۇ مهسىلىلهر ئوخشاش

 بۇ مېنىڭمۇ بولغاچقا شۇنداق  ئالىدۇ. ئورۇن ئارقىدىن خېلى تهقدىردىمۇ

 مهن ئهمما،  ئىدى. يوق قىلغىم سهرپ ۋاقىت ئۈچۈن مهسىلىلهر

 قاراپ بۆلۈنۈشلهرگه چىققان كېلىپ چۈشهنچىلهردىن خاتا ئارىمىزدىكى

 بىرهر ئۆمرىده ئۆز ئىچىده نوپۇسىمىز دىيارىدىكى ئۇيغۇر  تۇرالمىدىم.

 يهھۇدىيالر بۇيان تارىختىن  يوق. ئاساسهن باققانالر كۆرۈپ يهھۇدىينى

 نۇرغۇن تۇرۇقلۇق شۇنداق  يوق. ئىشمۇ باققان سېلىپ زۇلۇم قېتىم بىرهر بىزگه

 دۇنيادىكى سىز ئهگهر ئهكسىچه، ئۇنىڭ  ئۆچ. ئىنتايىن يهھۇدىيغا كىشىلهر

 بىر مۇنداق ئېرىشهلىسىڭىز، پۇرسىتىگه چۈشىنىش توغرا ۋه تولۇق ئىشالرنى

 بىزنىڭ بىلهن قېرىنداشلىرىمىز دىنداش بىزنىڭ  :بايقايسىز ئهمهلىيهتنى

 بىزنى ھازىر كۆپىنچىسى ھۆكۈمهتلىرىنىڭ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قانداش

 ئاشۇ ئىشلىرىغا ئاشۇنداق ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ئۆز ئهمما  خهجلهۋاتىدۇ. سېتىپ

 تهسىر ئاز بىر خهلق قانداش بىزگه ۋه دىنداش بىزگه ئهللهردىكى

 بۇنىڭغا  يوق. باققىنى كۆرسىتىپ قارشىلىق دهرىجىده كۆرسىتهلهيدىغان

 ئاشۇ بىلهن دىنداشلىرىمىز ئاشۇ كىشىلىرىمىز قىسىم بىر بىزنىڭ قارىماي

 بۇيان تارىختىن يۈرۈپ، بولۇپ كۆتهرگىدهك ئېلىپ بېشىغا قانداشلىرىمىزنى



 مىللهتلهرگه بهزى باقمىغان بولۇپ مۇناسىۋهتته قانداق ھېچ بىلهن بىز

 ئهھۋالنىڭ مۇشۇنداق تورالردا قېتىم ھهر مهن  كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئۆچمهنلىك

 يۇقىرىدا  كېتىمهن. راھهتسىزلىنىپ ناھايىتى كۆرگهنده، نامايهندىسىنى

 گۇرۇپپىغا چوڭ 3 مۇنداق دېگهنده كهم يهھۇدىيالر ئوتكىنىمىزدهك، كۆرۈپ

 قارشىالر خرىستىيانالرغا (2) (Zionist)، زىئونىستالر (1) :بۆلىنىدۇ

،(Anti-Christians) دۇنيا بىرىنچى  يهھۇدىيالر. قالغان (3) ۋه 

 كۈنلهرنى ئېغىر ئىنتايىن پهلهستىنلىكلهرگه يهھۇدىيالر كېيىن ئۇرۇشىدىن

 ئىشالرغا بېرىۋاتقان يۈز ھازىرمۇ ۋه بهرگهن يۈز پهلهستىنده  كهلدى. سېلىپ

 دهپ «Fox News» ئامېرىكىدا  تۇرالمايدۇ. چىداپ ھهقىقهتهنمۇ ئادهم

 داۋاملىق ئۇنىڭدا  بار. شىركىتى تېلېۋىزور مهملىكهتلىك بىر ئاتىلىدىغان

 ئۇنى مهن  بېرىدۇ. نهرسىلهرنى قارشى مۇسۇلمانالرغا ۋه پهلهستىنلىكلهر

 بېرىلىۋاتقان پروگراممىسىدا ئۇالرنىڭ بهزىده  كۆرهتتىم. كۆپ بۇرۇن

 يهر قويىدىغان ئۆزهمنى كېتىپ، تىپىرالپ كېلىپ، غهزىپىم ناھهقچىلىككه

  بوالتتى. كۆپ ۋاقىتلىرىممۇ ئۇخلىيالمايدىغان كېچىسى   قاالتتىم. تاپالماي

 كۆرمهيدىغان زادىال پروگراممىسىنى تېلېۋىزور ئۇالرنىڭ مهن كېيىنچه لېكىن،

 ئوتتۇرىسىدىكى مۇسۇلمانالر بىلهن يهھۇدىيالر يېقىندىال  تېخى  بولدۇم.

 كۆرگىنىمىزدهك، يۇقىرىدا  چۈشهندىم. توغرا ۋه تولۇق قانداقلىقىنى ئىشنىڭ

  ئىكهن. زىئونىستالر سېلىۋاتقانالر كۈن يامان پهلهستىنلىكلهرگه ئهسلىده

 ساننى ئاز ئىنتايىن ئىچىده يهھۇدىيالرنىڭ سانى زىئونىستالرنىڭ

 ۋاستىالر ۋهھشىي ئىنتايىن كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا بولۇپ، ئىگىلهيدىغان

 ئۇالرنىڭ  تۇردى. تارتىۋالغىلى يېرىنى پهلهستىنلىكلهرنىڭ بىلهن



 ئادالهتپهرۋهر بىر قانداق ھهر كۈنىگه سېلىۋاتقان ۋه سالغان پهلهستىنلىكلهرگه

 ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئارقىلىق، يازما مۇشۇ مهن ئهمما،  تۇرالمايدۇ. چىداپ ئادهم

 ئۈمىد بىلىۋېلىشىنى پهرقىنى يهھۇدىيالرنىڭ ئادهتتىكى بىلهن زىئونىستالر

 يهھۇدىيالر ئادهتتىكى جايلىرىدىكى باشقا دۇنيانىڭ ۋه ئامېرىكا  قىلىمهن.

 ئادالهتپهرۋهر  كۆپ. ناھايىتى تۇرىدىغانالر قارشى زىئونىستالرغا ئىچىده

 مۇتلهق يهنىال يهھۇدىيالر كۆرىدىغان دوست مۇسۇلمانالرنى يهھۇدىيالر،

 ۋه ھېسداشلىق دهرىجىده كۈچلۈك ئهڭ بىزگه ھازىر  ئىگىلهيدۇ. ساننى كۆپ

  باشقىالر.  ئهمهس. قانداشلىرىمىز بىلهن دىنداشلىرىمىز قىلىۋاتقانالر ياردهم

 چهت ئۆزهمنىڭ مهنمۇ  بار. يهھۇدىيالرمۇ ئىچىده باشقىالرنىڭ ئاشۇ

  ئېرىشتىم. كۆپ ياردىمىگه يهھۇدىيالرنىڭ جهريانىدا ھاياتى ئهلدىكى

 بىلله بىلهن يهھۇدىيالر دهك 10 ھازىر مهن  شۇنداق. ھهم ھازىرمۇ

 ئازراقمۇ مېنى ئهمما  چىڭ. بهك ئۆزلىرىگه ئۇالر  ئىشلهيمهن.

 مېنى ئهكسىده، ئۇنىڭ  قاقمايدۇ. چهتكه ئازراقمۇ مېنى كهمسىتمهيدۇ.

 ھازىر مهن  ئهتىۋاراليدۇ. ۋه قهدىرلهيدۇ ناھايىتى مېنى  قولاليدۇ. ناھايىتى

 ھهر مېنىڭ ئۇ  يهھۇدىي. باشلىقىمۇ تۈرىنىڭ تهتقىقات ئاساسلىق قىلىۋاتقان

 خهلقئارالىق يهرلىرىدىكى ئوخشىمىغان دۇنيانىڭ قېتىم قانچه بىر يىلى

 ئىزچىل بېرىشىمنى دوكالت ئىلمىي بېرىپ، يىغىنلىرىغا تهتقىقات ئىلمىي

  كېلىۋاتىدۇ. قولالپ جهھهتتىن روھىي ۋه ماددىي تۈرده

 يېرىنى پهلهستىننىڭ زىئونىستالرنىڭ كىشىلهر قىسىم بىر دۇنيادىكى

 ئۈستىدىن ئىنسانىيهت ئىشلىرىنى بارغان ئېلىپ يولىدا ئىگىلىۋېلىش



 قىلغان بولسا ئۆزلىرى زىئونىستالر  قارايدۇ. دهپ جىنايهت، يۈرگۈزگهن

 ئهڭ يولىدىكى قوغداش ۋه كهلتۈرۈش قولغا مهنپهئهتىنى ئۆز ئىشلىرىغا

 ئهينى بولسا، تاكتىكىلىرىغا ئىشلهتكهن  قارايدۇ. دهپ ئىشالر، ئاقىالنه

 دهپ قىلىش، بىلهن ئۇسۇل ئاقىالنه ئهڭ ئىشنى ئاستىدا شارائىت ۋاقىتتكى

 ياكى ئۇسۇل ئاقىالنه ئهڭ ئىشنى ۋه قىلىش، ئىشالرنىال ئاقىالنه  قارايدۇ.

 ئوخشىشىپ ناھايىتى -ئۆزئارا دۇنيادا جهھهتته قىلىش بىلهن تاكتىكا

 مهن  گېرمانالر. ۋه ياپونالر، يهھۇدىيالر، ئۇالر  بار. مىللهت 3 كېتىدىغان

 ياپونالرنى بىلهن يهھۇدىيالر ماقالىسىدا پارچه 4 ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ

 زىئونىستالرنىڭ قېتىم ھهر سىز شۇڭا  ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ

 ۋاقتىڭىزدا، كۈزهتكهن ئهتكهنلىكىنى بوزهك قانداق پهلهستىنلىكلهرنى

 قانداق ئىشنى ئىشلىتىدىغانلىقىغا، قانداق ئهقىلنى يهھۇدىيالرنىڭ

 .B.D.T )مهسىلهن، ئۆلچهم خهلقئارالىق ھهمده قىلىدىغانلىقىغا،

 ئىنسانىيهت ھهتتا خاتا، پۈتۈنلهي قارىغاندا بويىچه (-قائىدهپهرمانلىرى

 ئىشالرنى ئاقىالنه قانداق  بولسىمۇ، كهتكهن چىقىپ قېلىپىدىن

 كىشىلهرنىڭ نۇرغۇن  قويۇڭ. قىلىپ دىققهت ئاز بىر قىلىدىغانلىقىغىمۇ

 بولسىمۇ، جىنايهتكارالر ئهغىر ھهتتا گۇناھكار ئېغىر زىئونىستالر نهزىرىده

 ۋه كىمگه ھېچ باشقا ئۆزىدىن ياخشىالشتا تهقدىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ

 تونۇپ چوڭقۇر ئهڭ ۋه بۇرۇن ئهڭ بولمايدىغانلىقىنى تايانغىلى ھېچنىمىگه

چىقارماڭ. ئهستىن بارلىقىنى تهرىپىمۇ ئىكهنلىك كىشىلهر يهتكهن

 بىرلىككه بىلىۋېلىپ، ئهھۋالنى ھهقىقى جهھهتتىكى بۇ تورداشالردىن مهن



 دهرىجىده زور ئهڭ ئىختىالپلىرىنى پىكىر ئاساسىدا چۈشهنچه توغرا كهلگهن

 ئهڭ ۋه مۇھىم ئهڭ ئۈچۈن ئۆزىمىز زېھنىنى ئارقىلىق شۇ ئازايتىشىنى،

 مهركهزلهشتۈرۈشىنى ھالدا ئۈنۈملۈك ۋه ئورتاق ئىشالرغا بولغان بار قىممىتى

قىلىمهن. ئۈمىد

تهقدىرى كېيىنكى ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا ھۆسهيىننىڭ شارىفى مهككىنىڭ .8

 قىلىپ، غهلىبه ئارمىيىسى بىرلهشمه ياۋروپا ئۇرۇشىدا -1دۇنيا قىلىپ، شۇنداق

 11 سائهت بۇرۇن چۈشتىن -11كۈنى -11ئاينىڭ -1918يىلى گېرمانىيه

 خېلى تارىخىدا دۇنيا مۇ 11 دانه ئۈچ بۇ  قويدى. ئىمزا تهسلىمنامىگه ده

 تىنچلىق »پارىژ شهھىرىده پارىژ فرانسىيىنىڭ -1ئايدا -1919يىلى  داڭلىق.

 يىغىن بىر ئاتالغان دهپ (Paris Peace Conference) «يىغىنى

 «دۆلهت چوڭ 4» ئىتالىيىلهر ۋه ئامېرىكا فرانسىيه، ئهنگلىيه،  چاقىرىلدى.

 دۇنيانىڭ يىغىنغا بۇ  قىلدى. ساھىبخانىلىق يىغىنغا بۇ بىلهن ساالھىيىتى

 كهلگهن دۇچ ئۆزلىرى ھهممىسى بولۇپ، كهلگهن ۋهكىللهر يېرىدىن ھهممه

 بولدى. قىلماقچى ھهل يىغىندا مۇشۇ مهسىلىلهرنى قاتارلىق ئىگىلىكى زېمىن

 كېلىپ، ۋهكىللىرىمۇ تهنلىكلهرنىڭ قارا ئامېرىكىدىكى يىغىنغا بۇ 

 ئىلتىماسىنى كېتىش چىقىپ ئايرىلىپ بولۇپ مۇستهقىل ئامېرىكىدىن

  ئېلىندى. قارارى بېرىش زىئونىستالرغا پهلهستىننى يىغىندا مۇشۇ  سۇندى.

 ئارتىلغان ئۇنىڭغا بولۇپ، جازاالنغان دهرىجىده ئېغىر ئىنتايىن گېرمانىيه ھهمده



  كهتتى. ئېشىپ دولالردىنمۇ ترليون بىر مىقتارى تۆلىمىنىڭ چىقىمى ئۇرۇش

 كېيىن، تۆكۈلۈشتىن يۈزى ۋه خارلىنىشتىن ئۇچرىغان قېتىم مۇشۇ گېرمانىيه

 كۈچهيتىپ، قايتىدىن ئۆزىنى بىلهن يېتهكلىشى گىتلېرنىڭ گېرمانالرنىڭ

 ياۋروپا ئۇرۇشىدا -2دۇنيا  بولدى. سهۋهب باشلىشىغا ئۇرۇشىنى -2دۇنيا

 ئۇنىڭ  يۇقاتتى. ئورنىنى ھۆكۈمرانلىق دۇنيادىكى ئۆزىنىڭ ئاجىزلىشىپ،

 سورايدىغان دۇنيانى ھازىرقىدهك ھالدا تهدرىجى كۈچىيىپ، ئامېرىكا ئورنىدا

ئېرىشتى. ئورۇنغا

 ئهنگلىيه، قاتنىشىۋاتقان يىغىنىغا تىنچلىق پارىژ :(resim-6) -6رهسىم

پرېزىدېنتلىرى. ئامېرىكىنىڭ ۋه ئىتالىيه فرانسىيه،

 (Woodrow Wilson) ۋىلسون ۋۇدروۋ پرېزىدېنتى ئامېرىكا چاغدا ئۇ

 بىرتهرهپ قىلماي، ھېسداشلىق زىئونىستالرغا ئامېرىكا رهھبهرلىكىده نىڭ

 ئالدىغا ئۆز بهرمهي، ئاۋاز بېرىشكه زىئونىستالرغا پهلهستىننى ئۇالر  تۇردى.

 ھهمده  قويدى. ئوتتۇرىغا بارىدىغانلىقىنى ئېلىپ تهكشۈرۈش ئايرىم

 زېمىنلىرىنى ئهرهب زىيالىيالرنى چوڭ ئىككى بىلىدىغان ئهرهبچىنى

 ئهرهب ئاي قانچه بىر كىشى ئىككى بۇ  ماڭدۇردى. كېلىشكه تهكشۈرۈپ

 ئامېرىكا كېيىن، بارغاندىن ئېلىپ تهتقىقات ۋه تهكشۈرۈش زېمىنىده

 »ئۇ :دېدى مۇنداق ئۇنىڭدا يولالپ، دوكالتى تهكشۈرۈش بىر ھۆكۈمىتىگه

 ھوقۇقى خهلقلهرنىڭ يهرلىك قۇرۇلىدىكهن، دۆلىتى يهھۇدىي بىرهر رايونالردا

 بۇ ئامېرىكا لېكىن،  «قالمايدۇ. بولماي دهپسهنده دهرىجىده ئېغىر ئىنتايىن



  ئالمىدى. ئېغىزغا ئىككىنچى ئىشنى بۇ قويۇپ، قايرىپ ياققا بىر دوكالتنى

 »دۆلهتلهر دا «يىغىنى تىنچلىق »پارىژ بىلهن تۇرۇشى چىڭ ئامېرىكىنىڭ

 خهلقئارالىق بىر دېگهن (The League of Nations) «بىرلىكى

 يهنى كېيىن، ياشىغاندىن يىل 27 تهشكىالت بۇ  قۇرۇلدى. تهشكىالت

 دۆلهتلهر »بىرلهشكهن ئىسمى ئۇنىڭ كېيىن، ئۇرۇشىدىن -2دۇنيا

 ئۆزگهرتىلدى. غا ( .B.D.T) «تهشكىالتى

 پىرسهنت 20 ئۆزلىرىنىڭ ئهللهر قاتناشقان ئۇرۇشىغا دۇنيا بىرىنچى

 يېتىشمهسلىك كۈچى ئهمگهك بىلهن شۇنىڭ  قالدى. ئايرىلىپ ئهرلىرىدىن

 ئائىله تۇرۇپ، ئۆيدىال پهقهت بۇرۇنقىدهك ئايالالر چىقىپ، كېلىپ

 سىرتقا قېتىم تۇنجى ئۆزگهرتىپ، رولىنى قىلىدىغان تهرهپ بىر ئىشلىرىنىال

 يهنى،  كهلدى. ۋۇجۇتقا ئهھۋال ئىشلهيدىغان بىلله بىلهن ئهرلهر چىقىپ

 ئۆزگهرتىۋهتكهن پۈتۈنلهي رولىنى ئهنئهنىۋى ئايالالرنىڭ ئۇرۇشى -1دۇنيا

 تارىخىدا ئىنسانالر پۈتۈن بهلكى ئهمهس، تارىخىدىال مۇسۇلمانالر بولۇپ،

 ئايالالرنىڭمۇ ھازىرقىدهك  بولدى. ئىشلهيدىغان ئايالالرمۇ قېتىم تۇنجى

باشالنغان. چاغدىن شۇ مانا قىلىشى خىزمهت تهڭ بىلهن ئهرلهر

 پۈتۈن ئۇ بولۇپ، پهيدا زۇكام يۇقۇملۇق خىل بىر ئىسپانىيىده -1918يىلى

 سېلىپ تهھدىت دۇنياغا بۇيان يېقىندىن كېسهل ئۇ  كهتتى. تارقىلىپ دۇنياغا

 كېسهل ئاشۇ بولۇپ، ئوخشاش بىلهن «زۇكام H1N1» كېلىۋاتقان

 100 بويىچه دۇنيا پۈتۈن -1920يىلىغىچه -1918يىلىدىن سهۋهبىدىن



 تهخمىنهن نوپۇسىنىڭ دۇنيا بۇ ۋاقىتتا ئهينى  كهتتى. ئۆلۈپ ئادهم مىليوندهك

 كېلهتتى. توغرا پىرسهنتىگه 5

 نۇرغۇنلىغان ئۇنىڭدا بولۇپ، قىلغان داۋام يىل بىر يىغىنى تىنچلىق پارىژ

 ئوسمانلى ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ ئهمما  ئىمزاالندى. كېلىشىملهر

 «كېلىشىمى -»سايكسپىكوت بولغىنى مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئىمپېرىيىسى

 Treaty of) «شهرتنامىسى »ۋېرسايىل قېتىم بۇ ئۇ بولۇپ،

Versailles) شارىفى مهككىنىڭ  .[7] تهستىقالندى ئىسىمدا دېگهن 

 مۇ (Feisal Ibn Sherif Husayn) فېيسال ئوغلى ھۆسهيىننىڭ

 ئۇنى قىلىپ، مۇستهقىل زېمىنىنى ئهرهب پۈتۈن كېلىپ، يىغىنغا بۇ پارىژدىكى

  قىلدى. تهلهپ قىلىشنى خهلىپه دادىسىنى ھهمده بېرىشنى، دادىسىغا

 زېمىنالرغا بېكىتىلگهن كېلىشىمىده -سايكسپىكوت فرانسىيه بىلهن ئهنگلىيه

  بولدى. ئىگه

 سول ئهڭ  فېيسال. ئوتتۇرىدىكى قۇر ئالدىنقى :(resim-7) -7رهسىم

 لورېنس. كىيىۋالغىنى پهلتو قارا تهرهپتىكى

 بىرىنچى قىلغان ئۇنىڭ بولۇپ، ئېرىشكهن قىسمىغا بىر سۈرىيىنىڭ فرانسىيه

 قۇرۇپ دۆلهت ئايرىم بىر ئۇالرغا يىغىپ، ئهرهبلهرنى خرىستىيان ئىشى

 بولۇپ مهۋجۇت ھازىرمۇ بىلىدىغان، ھهممىمىز بىز دۆلهت بۇ  بولدى. بېرىش

 «دۆلىتى »ئاالۋى زېمىندا بۇ فرانسىيه  ئىبارهت. دىن «»لىۋان تۇرىۋاتقان



(Alawite State) دۆلىتى -ئالدرۇز »جابال بىلهن» (Jabal 

al-Druze State) زېمىننى بۇ يهنى،  چىقتى. قۇرۇپ قاتارلىقالرنىمۇ 

 درۇزالر ۋه زېمىنى ئاالۋىالر زېمىنى، خرىستىيانالر زېمىنى، سۈننىيلهر

 دۆلهتلهرنى بۇ فرانسىيه  بۆلۈۋهتتى. پارچىالرغا قانچه بىر دېگهن زېمىنى

 سۈرىيىلىكلهر كېيىن ئۇنىڭدىن بولۇپ، سورىغان ئۇرۇشىغىچه -2دۇنيا

  چىقاردى. قوغالپ فرانسىيىلىكلهرنى قىلىپ، قوزغىالڭ

 كېيىن، بولغاندىن ئىگه سۈرىيهگه فرانسىيه كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا

 ساداقهتمهنلىك ئۆزلىرىگه ھالدا قارشى مۇسۇلمانالرغا سۈننىي ئۇالرنىڭ

 ئۇالرنىڭ بىلهن شۇنىڭ  چۈشتى. ئېھتىياجى خهلققه بىر كۆرسىتىدىغان

 -1919يىلىغىچه تارتىپ قهدىمدىن ئاالۋىالر  چۈشتى. ئاالۋىالرغا كۆزى

 سۈرىيىنى بولۇپ، خهلق (barbarian) مهدهنىيهتلىشمىگهن قانداق ھېچ

 مۇسۇلمانالرنىڭ سۈننىي  ئاالۋىالر بۇرۇن بېسىۋېلىشتىن فرانسىيه

 قاراقچىلىق قىلىپ، باسقۇنچىلىق قىزلىرىغا ئۇالرنىڭ بۇالپ، مۈلۈكلىرىنى

 ئۆزلىرىنىڭ بولۇپ، تۇرىدىغان تاغدا ئۇالر  ئىدى. كهلگهن ياشاپ بىلهن

 شۇ بولۇپ، كۆرمىگهن تهربىيه قانداق ھېچ ئهمما  ئىدى. بار زېمىنى ئايرىم

  ئىدى. يوق خهۋىرى قىلچىمۇ ئىشلىرىدىن دۇنيانىڭ سىرتقى ۋاقىتتىكى

 ھهربىي ئۇالرغا  ئوقۇتتى. ئاالۋىالرنى فرانسىيىلىكلهر بىلهن شۇنىڭ

 تهربىيىلىدى. مهخسۇس مهكتهپلهرده ھهربىي ھهمده  ئۆگهتتى. ماھارهتلهرنى

 گېنېراللىق ھهربىي دهرىجىلىك يۇقىرى خىل ھهر ئۇالرغا كېيىن ئۇنىڭدىن 

 فرانسىيه شۇ ئهنه ئاساد پرېزىدېنتى سۈرىيه ھازىرقى  بهردى. ھوقۇقلىرىنى



 يهنى، -2ئهۋالدىدۇر. ئاالۋىالرنىڭ تهربىيىلهنگهن مهخسۇس تهرىپىدىن

 ئۈچۈن تۇرۇش تاقابىل مۇسۇلمانالرغا سۈننىي مهخسۇس فرانسىيه ئاساد

ئادىمىدۇر. ئاالۋىالرنىڭ يېتىشتۈرگهن تهربىيىلهپ

 بهرپا سۈرىيىده فارنسىيه كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا :(resim-8) -8رهسىم

  دۆلهتلهر. كىچىك قىلغان

 ئىئوردانىيه، كېڭهيتىلگهن ئۇالر بولۇپ، كۆپ ئهڭ زېمىن ئېرىشكهن ئهنگلىيه

 زېمىنالرنىڭ بۇ بىلهن شۇنىڭ  ئالدى. ئىچىگه ئۆز  ئهرهبىستاننىمۇ ۋه ئىراق

 ئىشنى باشقۇرىدىغان ئۇنى ساقالپ، قولىدا ئۆز ھوقۇقىنى ئىگىدارچىلىق

 يهنى،  بهردى. قىلىپ تهقسىم ئوغلىغا 3 ھۆيهسىننىڭ شارىفى مهككىنىڭ

  بولدى. باشلىق قورچاق زېمىنغا پارچه 3 ئوغلى 3 ھۆسهيىننىڭ

 ئهرهبىستان ئۇنىڭغا بولۇپ، ئالى ئىسمى ئوغلىنىڭ چوڭ ھۆسهيىننىڭ

 King) «پادىشاھى »ھىجاز ئۆزىنى دۇنياغا ئالى بىلهن شۇنىڭ  بېرىلدى.

of Hejaz) خهلىپه ئۆزىنى مهزگىل بىر ھهمده  قىلدى. ئېالن دهپ«» 

 -10ئايدىن -1924يىلى ئاران ھوقۇقنى بۇ ئالى  ئاتىۋالدى. دهپمۇ

 ئهنگلىيه سهۋهبى، بۇنىڭ  تۇرالىدى. تۇتۇپ -12ئايغىچىال -1925يىلى

 بىلهن قىلىش ياردهم ئىقتىسادىي ئۇنىڭغا ئولتۇرغۇزۇپ، تهختكه بۇ ئالىنى

 ياردهم ئىقتىسادىي ئۇالرغىمۇ قولالپ، گۇرۇھىنى ئهرهبلهر بىر يهنه تهڭ،

 باشلىقىنىڭ ئۇنىڭ تاپقان، تهركىپ ئهرهبلهردىن گۇرۇھ بۇ  تۇردى. قىلىپ

 يېتهرلىك گۇرۇھ بۇ بولۇپ، (bin Saud) «سهھۇد »بىن ئىسمى



 ئالى بىلهن، قوللىشى ئهنگلىيىنىڭ كېيىن، كۈچهيگهندىن دهرىجىده

 ئالى كېيىن ئۇنىڭدىن  چىقاردى. قوغالپ ئهرهبىستاندىن ھۆسهيىننى

 قىلىپ شۇنداق  ئۆلدى. ھالهتته ئېچىنىشلىق ئىنتايىن بىر ياشاپ، ئىئوردانىيىده

 ھۆكۈمرانلىقىغا قىلغان داۋام ئهۋالد 40 مهككىده ئائىلىسىنىڭ ھۆسهيىن

 «پادىشاھى ئهرهبىستان »سهھۇدى دۇنياغا ئۆزىنى سهھۇد  بېرىلدى. خاتىمه

 «ئهرهبىستان »سهھۇدى بولسا زېمىنغا ئاستىدىكى قول جاكارالپ، دهپ

 ئهرهبىستاننىڭ سهھۇدى بىلىدىغان ھازىر بىز بۇ مانا  بهردى. نامنى دېگهن

كېلىشىدۇر. ۋۇجۇتقا

 ئۇنىڭغا بولۇپ، ئابدۇلالھ ئىسمى -2ئوغلىنىڭ ھۆسهيىننىڭ شارىف

 ئهڭ ئىچىده ئوغلىنىڭ 3 ھۆسهيىننىڭ  بېرىلدى. ئىئوردانىيه

 »ھېشىمىت ئۆزىنى ئۇ بولۇپ، ئابدۇلالھ مۇشۇ بولغىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك

 King of Hashemite) «پادىشاھى پادىشاھلىقىنىڭ ئىئوردانىيه

Kingdom of Jordan) 1950يىلىغىچه ئابدۇلالھ  ئاتىدى. دهپ- 

 پادىشاھ -1999يىلىغىچه -1952يىلىدىن ئوغلى ئۇنىڭ بولۇپ، پادىشاھ

 ئابدۇلالھ ئوغلى ئۇنىڭ كېيىن، ئۆلگهندىن -1999يىلى ئۇ  بولدى.

 يهنى،  ئولتۇرۇۋاتىدۇ. ھازىرغىچه ئورۇندا بۇ ئابدۇلالھ بولۇپ، بولغان پادىشاھ

 ئۇرۇپ، باش ئهنگلىيىگه ئابدۇلالھ پادىشاھى ئىئوردانىيىنىڭ ھازىرقى

 شارىف قوشقان تۆھپه ئاغدۇرۇۋېتىشكه ئىمپېرىيىسىنى ئوسمانلى

 ئۇنىڭ بولۇپ، مهككىلىك ئهسلىده ئۇ  بولىدۇ. چهۋرىسى ھۆسهيىننىڭ

يوق. يىلتىزى قانداق ھېچ ئىئوردانىيهده



 ھازىرقى ئىئوردانىيىنىڭ بويىچه، ھېسابلىشى ئۆزهمنىڭ مېنىڭ :ئىالۋه

ئىكهن. -43ئهۋالدى ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئابدۇلالھ پادىشاھى

 بولۇپ، ()فهئىسال فېيسال ئىسمى -3ئوغلىنىڭ ھۆسهيىننىڭ شارىف

 دهپ «پادىشاھى »ئىراق ئۆزىنى ئۇ بىلهن شۇنىڭ  بېرىلدى. ئىراق ئۇنىڭغا

 تهختكه ئالماي، ئىچىگه ئۆز قهتئىي فېيسالنى ئىراقلىقالر  جاكارلىدى.

 شۇنىڭ  چۈشۈرىۋهتتى. تهختتىن ئۇنى ئۆتمهيال ئۇزاق ئانچه ئولتۇرۇپ

 قېرىنداشلىرىنى نهۋره قانچه بىر فېيسالنىڭ باشقۇرۇشقا ئىراقنى ئهنگلىيه بىلهن

 قوزغىالڭ ئارمىيىسى ئىراق -1958يىلى  تۇردى. تهيىنلهپ بويىچه نۆۋهت

 تۇققانلىرىنى، بارلىق ئىراقتىكى ھۆيهسىننىڭ شارىف قوزغىالڭچىالر قىلدى.

 ھهممىسىنى يىغىپ، ئۆيگه بىر ھهممىسىنى، بالىالرنىڭ ۋه ئايال ئهر، يهنى

 ئىراقلىق باشقا تۇرغانالر بېشىدا ئىشنىڭ بۇ  ئۆلتۈرىۋهتتى. تۇتۇپ ئوققا

 مهيداندا ئۆلتۈرگهن ئېتىپ ئائىلىسىنى ھۆسهيىن شارىف بولسىمۇ، گېنېرالالر

 ساددام بولغىنىدهك، خهۋىرىده ئوقۇرمهنلهرنىڭ  ئىدى. بار ھۆسهيىنمۇ ساددام

 -1968يىلى ئۆسۈپ، ھالدا تهدرىجى ئىچىده ئارمىيىسى ئىراق ھۆسهيىن

 ئۆلدى. قولىدا ئامېرىكىنىڭ ئالدىدا يىلنىڭ نهچچه بولۇپ، پرېزىدېنت ئىراققا

قۇرۇلۇشى جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركىيه .9



 زېمىن كېيىنكى ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا روسىيىنىڭ ۋه فرانسىيه ئهنگلىيه،

 ئۆتۈپ قولىغا ئهنگلىيىنىڭ تۈركىيه -1920يىلى، يهنى تهقسىماتىدا،

 ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى زېمىن كىرگۈزۈلگهن تۈركىيىگه ۋاقىتتا بۇ  كهتتى.

 ۋاقىتتا ئهينى لېكىن،  كهلدى. توغرا قىسمىغا بىر دهن 6 زېمىنىنىڭ

 كامال مۇستاپا قىلىۋاتقان ئوفىتسېرلىق ئىچىده ئارمىيىسى ئىمپېرىيه ئوسمانلى

 قوزغىالڭ بۇ  قىلدى. قوزغىالڭ قارشى مۇستهملىكىچىلىگه ئهنگلىيىنىڭ

 -1919يىلى ئۇرۇش بۇ ئۆزگىرىپ، ئۇرۇشىغا مۇستهقىللىق تۈركىيه كېيىن

 ئۇرۇشتا بۇ تۈركلهر  داۋامالشتى. -24ئىيۇلغىچه -1923يىلى -19مايدىن

 جۇمھۇرىيىتى تۈركىيه كۈنى -29ئۆكتهبىر -1923يىلى قىلىپ، غهلىبه

 -2قېتىم -باالقازادىن چوڭ تۈركىيىنى كامالنىڭ مۇستاپا بۇ  قۇرۇلدى.

 -شانشهرىپى توھپىسىنىڭ قېتىملىق 2 يۇقىرىدىكى بولۇپ، قۇتۇلدۇرۇشى

  كهلمهكته. ئاتاپ دهپ «تۈرك »ئاتا كامالنى مۇستاپا تۈركلهر سۈپىتىده

 ئۆچ ناھايىتى ئىسالمغا كامال مۇستاپا دېيىشىچه، قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر

 مهكتهپلهرنى دىنىي ئۇ كېيىن، قۇرۇلغاندىن جۇمھىريىتى تۈركىيه بولۇپ،

 تىلىدا ئهرهب قۇرئاننى ۋه چهكلىگهن، ھىجابنى قالدۇرغان، ئهمهلدىن

  قويغان. يولغا ئوقۇشنى تىلىدا تۈرك ئۇنى قىلىپ، مهنئىي ئوقۇشنى

 كېيىنكى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمالى چۈشىنىشىمچه مېنىڭ :ئىالۋه

 ئىمامالر ئىدىيىدىكى قاالق توپ بىر بېشىغا ھاكىمىيهت مهزگىللىرىده

 كېتىشىنى چېكىنىپ دهرىجىده زور ناھايىتى مۇسۇلمانالرنىڭ چىقىۋېلىپ،



 قاتار بىر يۇقىرىقىدهك سهۋهبلهردىن ئاشۇ كامال مۇستاپا  چىقارغان. كهلتۈرۈپ

 مهسىلىلهرنى بۇ تورداشالرنىڭ مهن  مۇمكىن. بولىشى قولالنغان تهدبىرلهرنى

 كهتكىنىنى قىلىپ -تاالشتارتىش ئىشنى بۇ تۇرۇپال ئايدىڭالشتۇرۇۋالماي

 قېرىنداشالر بار خهۋىرى ئهھۋالالردىن بۇ ئهگهر  خالىمايمهن. كۆرۈشنى

 ۋاقىت ئۇنىڭغا مهن  بولساڭالر. يوللىغان يېزىپ ئۇالرنى بولسا،

 كېيىنكى مېنىڭ مهسىلىلهرنى بۇ تورداشالر بولمىسا پهقهت  چىقىرالمىدىم.

 قىلىشقان -تاالشتارتىش ئاندىن كېيىن بولغاندىن ئوقۇپ ماقالهمنى

يوق. كۆرگۈم قىلىنىشىنى ئىسراپ بىھۇده كۈچلهرنىڭ مېنىڭ  بولساڭالر.

 خهلىپى ئاخىرقى ئهڭ مۇسۇلمانالرنىڭ تۈرك ئاتا -1924يىلى

  چىقاردى. قوغالپ تۈركىيىدىن نى (Abdul Majid 2) ئابدۇلمىجىت

 دهۋر تۇرىدىغان خهلىپه بىر بېشىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىبارهن شۇنىڭدىن

 ۋاپات ئىئوردانىيىده -1939يىلى ئابدۇلمىجىت خهلىپه  ئاخىرالشتى.

  بولدى.

 ھازىردىن [8]، دېيىشىچه لېكسىيىسىده بىر يهنه قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر

 قۇتقۇزغۇچى بىر يهنه مۇسۇلمانالرغا بولغىچه ئاخىرى زامان باشالپ

 تۇغۇلغاندا بولۇپ، تۇغۇلىدىغان مهككىده قۇتقازغۇچى بۇ  كېلىدىكهن.

 ئۇ بولسا ھهدىسته  بولىدىكهن. ئابدۇلالھ مۇھهممهد ئىسمى قويۇلغان

  ئاتىلىدىكهن. دهپ (Mahdi) «»مهخدى



 ئىگه مۇسۇلمانالرغا كېيىن، ئاغدۇرۇلغاندىن ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى

 خهلىپه  باشلىدى. بىلىنىشكه يوقلىقى زاتنىڭ بىرهر چىقااليدىغان

 ئىنسانالر ئۆتكهن، چاغقىچه شۇ قىزى كىچىك ئهڭ ئابدۇلمىجىتنىڭ

 توي بىلهن ئوغلى مۇسۇلماننىڭ بىر ئاتىلىدىغان دهپ باي ئهڭ تارىخىدىكى

 ھاكىمى ھىدهرابادنىڭ ھىندىستاندىكى ھازىرقى كىشى باي بۇ  قىلدى.

(Nizam of Hyderabad, His Exalted Highness 

Nizam Sir Mir Osman Ali Khan Siddiqi Asaf Jah 

VII) ،كۆپ دولالردىن مىليارد 200 بايلىقى ۋاقىتتىكى شۇ ئۇنىڭ بولۇپ 

 ئۆيلۈك -ئهرئايالنىڭ جۇپ بىر بولغان زاتتىن ئۇلۇغ ئىككى بۇ  .[9] ئىدى

 ئۇلۇغ بىر ئوخشاش مهخدىگه ئۈچۈن ئۆزلىرى مۇسۇلمانالر بولىشىدىن

 ئىش ئهمما  ئىدى. قىلىشقان تاما كېلىشىنى ۋۇجۇتقا قۇتقۇزغۇچىنىڭ

 بار پهرزهنتلىرى  قانچه بىر -ئهرئايالنىڭ جۇپ بىر بۇ  قالدى. بولماي ئۇنداق

 جۇپ بىر ئۇ  چىقمىدى. بولۇپ قۇتقۇزغۇچى ئۇلۇغ ئۇالر بولسىمۇ،

 ھازىرمۇ بالىلىرى ئۇالرنىڭ  كهتتى. ئاجرىشىپ كېيىنچه -ئهرخوتۇنمۇ

ھايات.

 يۇقىرىدا مهن  بولدى. مۇستهقىل -1946يىلى قولىدىن فرانسىيىنىڭ سۈرىيه

 فرانسىيه ۋاقىتتا ئهينى ئاساد پرېزىدېنتى ھازىرقى ئۇنىڭ ئالغاندهك، تىلغا

بولىدۇ. ئوغلى بىرىنىڭ قاراقچىلىرىدىن ئاالۋى تهربىيىلىگهن

 كۈنى -20ماي -1927يىلى قولىدىن ئهنگلىيىنىڭ ئهرهبىستان سهھۇدى



 ئال ئابدۇلهزىز ئىسىمنى دېگهن «ئهرهبىستان »سهھۇدى  بولدى. ئازات

  باشلىدى. قوللىنىشقا -1933يىلى (Abdulaziz Al Saud) سهھۇد

 نۆۋهتلىشىپ ئوغلى 5 ئۇنىڭ كېيىن، ئۆلگهندىن -1953يىلى ئابدۇالزىز

 سهھۇد ھوقۇقىغا ئابدۇالزىزنىڭ -1953يىلى  كهلدى. تۇتۇپ ھوقۇق

(Saud)  قارشىلىقىغا قېرىنداشلىرىنىڭ قالغان ئۇ لېكىن  قىلدى. ۋارىسلىق 

  بهردى. بوشىتىپ غا (Faisal) فېيسال ئورنىنى -1964يىلى ئۇچراپ،

 ئىزىغا ئۆلتۈرۈلۈپ، قهستلهپ تهرىپىدىن تۇغقىنى بىرى -1975يىلى فېيسال

 (Fahd) فاھىد -1982يىلى ئورنىغا قالىدنىڭ  چىقتى. (Khalid) قالىد

 ئابدۇلالھ  چىقتى. ئابدۇلالھ ئورنىغا ئۇنىڭ -2005يىلى ئاندىن چىقىپ،

 يهنى،  تۇرىۋاتىدۇ. تۇتۇپ ھوقۇقىنى پادىشاھلىق كۈنگىچه بۈگۈنكى تاكى

 سهھۇدى ئىچىده، ۋاقىت يىلدهك 60 بولغان ھازىرغىچه -1953يىلىدىن

.[10] بولدى ئالمىشىپ قېتىم 5 پادىشاھلىقى ئهرهبىستاننىڭ

 Hashemite» ئىنگلىزچه ئىئوردانىيه كېيىن ئۇرۇشىدىن دۇنيا بىرىنچى

Kingdom of Trasnjordan» ئۇ بولۇپ، كهلگهن ئاتىلىپ دهپ 

 ھهمده  بولدى. مۇستهقىل قۇتۇلۇپ، قولىدىن ئهنگلىيىنىڭ -1946يىلى

 Hashemite Kingdom» ئىنگلىزچه -1948يىلى ئىسمى ئۇنىڭ

of Jordan» ئهرهبئىسرائىلىيه -1948يىلىدىكى  ئۆزگهرتىلدى. غا- 

 پهلهستىن ۋه »ئىئوردانىيه (Abdullah I) 1-ئابدۇلالھ كېيىن ئۇرۇشىدىن

 تاكى ھوقۇقى بۇ ئۇنىڭ بولۇپ، ئولتۇرغان تهختكه دېگهن «پادىشاھى

كېلىۋاتىدۇ. داۋاملىشىپ بۈگۈنگىچه



 بازار قىلىۋاتقان تهرهققىي يېڭىدىن ھازىر ئىقتىسادى تۈركىيىنىڭ  :ئىالۋه

 بولۇپ، كېرىدىغان غا (emerging market economy) ئىقتىسادى

 دۇنيا ھازىر جهھهتته (GDP) قىممىتى ئىشلهپچىقىرىش يىللىق دۆلهت

 ئىقتىسادىي ئۇ  تۇرىدۇ. -6ئورۇندا بولسا ياۋروپادا -17ئورۇندا، بويىچه

 نىڭ (20-)گ ئهللهر 20 تۇرىدىغان ئالدىدا ئهڭ بويىچه دۇنيا جهھهتته

 دۆلهتكه قىلىۋاتقان تهرهققىي تېز ئهڭ ئىقتىسادى ياۋروپادىكى بولۇپ، بىرى

 ماتورلۇق توقۇمچىلىق، مهھسۇالتلىرى، ئىگىلىك يېزا تۈركىيه  كىرىدۇ.

 تۇرمۇشقا ۋه ماتېرىياللىرى، قۇرۇلۇش پاراخوت، قوراللىرى، قاتناش

 جهھهتته ئىشلهپچىقىرىش مهھسۇالتالرنى ئېلېكترونلۇق ئىشلىتىلىدىغان

  ئالىدۇ. ئورۇن قاتاردىن ئالدىنقى دۇنيادا

سۆز ئاخىرقى .10

 يهنى كۈن، بۈگۈنكى ئىلگىرىكى يىل 100 بۇنىڭدىن قىلىپ، شۇنداق

 زېمىنىنى مۇسۇلمانالر قالدۇرۇپ، ئهمهلدىن خهلىپىنى ئىسالم -1914يىلى،

 قاتار بىر بۆلۈۋېتىشتهك ئهللىرىگه شهرق ئوتتۇرا بولغان تونۇشلۇق ھازىر بىزگه

 باشلىنىشى ئۆزگىرىشلهرنىڭ ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي -بااليىئاپهتلىك

 بىر پهقهت دۇنيادا بۇرۇن بولۇشتىن ۋاپات ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد  بولدى.

 ئارىسىدىكى لىدېرلىرى مۇسۇلمان كېيىن  ئىدى. بار مۇسۇلمانالر خىلال



 ئىچكىي ۋه كۈرهشلىرى تالىشىش -مالدۇنيا ۋه -نامشۆھرهت، ھوقۇق،

 -680يىلى كېيىنكى مىالدىيدىن بولۇپمۇ نهتىجىسىده، ئۇرۇشلىرى

 قارباال  ئىراقنىڭ ھازىرقى ھۆسهيىن نهۋرىسى ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد

(Karbala) چاغدا )ئۇ تهرىپىدىن گۇرۇھى سىياسىي شىئه شهھىرىده 

 بىر تېخى شىئهلهر بولۇپ، كهلمىگهن ۋۇجۇتقا تېخى تېئولوگىيىسى شىئه

 كېيىن، ئۆلتۈرۈلگهندىن ۋهھشىيلهرچه (ئىدى ھالىتىده گۇرۇھ سىياسىي

 مهزھهپكه چوڭ ئىككى ئىبارهت شىئهدىن بىلهن سۈننىي مۇسۇلمانالر

 نۇرغۇن يهنه ئىچىده مهزھهپ چوڭ ئىككى بۇ كېيىن ئۇنىڭدىن  بۆلۈندى.

 تۆۋهندىكى ھازىر مۇسۇلمانالر  كهلدى. ۋۇجۇتقا گۇرۇھالر كىچىك

ياشىماقتا. ھالهتته چېچىالڭغۇ ئىنتايىن بىر كۆرسىتىلگىنىدهك -9رهسىمده

 ۋه مهزھهپ چوڭ 2 ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ :(resim-9) -9رهسىم

  ئهھۋالى. بۆلۈنۈش گۇرۇھالرغا كىچىك نۇرغۇن

  [12-11]، ئاساسالنغاندا مهلۇماتالرغا سانلىق بولغان -2010يىلىغىچه

 23.4 نوپۇسىنىڭ دۇنيا بۇ بولۇپ، بار مۇسۇلمانالر مىليارد 1.62 دۇنيادا

 -ئاسىياتىنچ پىرسهنتى 62 مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ  قىلىدۇ. تهشكىل پىرسهنتىنى

 )يهنى ئافرىقىدا شىمالىي ۋه -ئوتتۇراشهرق پىرسهنتى 20 رايونلىرىدا، ئوكيان

 ئهللهرده جهنۇبىدىكى چۆللۈكىنىڭ ساخارا پىرسهنتى 15 (ئهللىرىده، ئهرهب

(Sub-Saharan ،Africa) 3 پىرسهنتى 0.3 ۋه ياۋروپادا، پىرسهنتى 

  ياشايدۇ. قىتئهلىرىده ئامېرىكا



 پاراڭلىشىش بىلهن تونۇشلۇرۇم ۋه كۆرۈش، بهتلهرنى تور ئۇيغۇرچه مهن

 بىلهن دىن جهمئىيىتىده ئۇيغۇرالر دىيارىدىكى ئۇيغۇر ھازىر ئارقىلىق،

  بىلدىم. بولىۋاتقانلىقىنى سادىر ئىشالرنىڭ غهلىته بهزى مۇناسىۋهتلىك

 »پهقهت ئارىسىدا كىشىلهر قىسىم بىر ئاز دىيارىدىكى ئۇيغۇر ھازىر مهسىلهن،

 پايدىسى ئوقۇغاننىڭ مهكتهپلهرده پهننىي قىلىدۇ، كۇپايه ئۆگىنىشال قۇرئاننى

 «ھارام ئىشلهش »ھۆكۈمهتكه  «ھارام، ئىشلىتىش پۇلالرنى »قهغهز «يوق،

  ئىكهن. مهۋجۇت قاراشالر قىسىم بىر ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه دېگهن

 ئىسالم مېنىڭ  كهلگهن؟ نهدىن چۈشهنچىلهر بۇنداق ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر

 ئهنه بىرى ئامىلالرنىڭ بولغان سهۋهب ئىزدىنىشىمگه ھهققىدىكى تارىخى

 كۆرۈش ماتېرىيالالرنى قىسىم بىر  بولدى. تېپىش جاۋاب سوئالالرغا شۇنداق

 خاتا يۇقىرىقىدهك جهھهتتىكى دىن ساقلىنىۋاتقان ئارىسىدا ئۇيغۇرالر ئارقىلىق،

 ئورتاق ئۈچۈن دۇنياسى مۇسۇلمان پۈتۈن ئهمهلىيهتته چۈشهنچىلهر

 مهسىلىلهر ساقلىنىۋاتقان دۇنياسىدا مۇسۇلمان سىرتقى ھهمده ئىكهنلىكىنى،

 ئېغىر خېلىال ۋه كۆپ خېلىال مهسىلىلهردىن ساقلىنىۋاتقان ئىچىده ئۇيغۇرالر

 ئۇيغۇر جهھهتته ساقالش بىرلىكنى بولۇپمۇ  قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى

 ھازىر  ئىكهن. ياخشى كۆپ مۇسۇلمانالردىن قىسىم بىر باشقا مۇسۇلمانالر

 سىرتقى مهسىلىلهرنىڭ جهھهتتىكى دىن ساقلىنىۋاتقان جهمئىيىتىده ئۇيغۇرالر

 دۇنياسى ئىسالم  يهتتىم. تونۇپ چىققانلىقىنى كېلىپ تهسىرىدىن دۇنيانىڭ

 دهۋرلهر قاراڭغۇ ئهڭ ياۋروپانىڭ يهتكهنده، پهلهككه يۇقىرى ئهڭ گۈللىنىپ،

 تۆۋهنلهپ ئاجىزلىشىپ دۇنياسى ئىسالم كېيىن تۇرغانلىقىنى، ئىچىده



 بىرى ماڭغانلىقىنى، يۇقىرىالپ باشالپ، گۈللىنىشكه ياۋروپا ماڭغاندا،

 -1550يىللىرى تهخمىنهن دۇنيا ئىككى بۇ يۇقىرىالپ، بىرى تۆۋهنلهپ،

 ئۇنىڭدىن كهلگهنلىكىنى، نۇقتىغا بىر ئوخشاش سهۋىيىسىده تهرهققىيات

 ئۆرلهپ، يۇقىرى داۋاملىق ياۋروپالىقالر تۆۋهنلهپ، داۋاملىق مۇسۇلمانالر كېيىن

 چۈشىنىپ شهكىللهنگهنلىكىنى ھالهت كۈندىكىدهك بۈگۈنكى ئاخىرى ئهڭ

 ئۇيغۇرالردىال يالغۇز ئۆزگىرىش بهرگهن يۈز -1550يىللىرى يهنى،  يهتتىم.

 ئۇيغۇر بهرگهنلىكىنى، يۈز دۇنياسىدا ئىسالم پۈتۈن ئۇ قالماستىن، بېرىپ يۈز

 ئۆزگىرىشلهرنىڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم پۈتۈن ئۆزگىرىشلهرنىڭ دىيارىدىكى

 بىر كېيىنكى مهن  بىلىۋالدىم. ئهمهسلىكىنى نهرسه باشقا قىسمىدىن بىر

 چىقىش كېلىپ ئۇالرنىڭ ۋه مهسىلىلهر ئاشۇنداق ماقالهمده پارچه

 ۋه قالغان ئۇنتۇپ تارىخنى  تونۇشتۇرىمهن. قىسقىچه سهۋهبلىرىنى

 مىللهت ياكى ئادهم يهكۈنلىمىگهن ياخشى -تهجرىبهساۋاقالرنى تارىختىكى

 دۇنياسىدا مۇسۇلمان ئۇيغۇرالر بىز  قىلىدۇ. سادىر قايتا خاتالىقالرنى تارىخىي

 سهۋهبلىرىنى چىقىش كېلىپ ئۇالرنىڭ ۋه مهسىلىلهر ساقلىنىۋاتقان ھازىر

 قىلىشنىڭ ھهل ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ ئارقىلىق، بىلىۋېلىش توغرا ۋه تولۇق

 بولمىغاندا ھېچ ئهمما،  مۇمكىن. چىقالماسلىقىمىز تېپىپ -چارهتهدبىرلىرىنى

 قىلىشنى سادىر قايتا خاتالىقالرنى ئاشۇنداق كېيىن بۇنىڭدىن ئۆزىمىز بىز

 ئااللىشىمىز پۈتۈنلهي ئالدىنى تهكرارلىنىشىنىڭ ئۇالرنىڭ ھهتتا ئازلىتالىشىمىز،

 ئازراق جهھهتلهرده مۇشۇ خهلقىمىزگه ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن  مۇمكىن.

قىلىمهن. ئۈمىد بولۇشىنى پايدىسى



 بىلهن -ئىلىمپهن ۋه كېتىش، پارچىلىنىپ ھازىرقىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ

 تۇرۇپ سهۋىيىده تۆۋهن ئىنتايىن بىر تهرهققىياتتا  ۋه قاراش، سۇس تهرهققىياتقا

 ئۆزهمنىڭ )مهن ئېچىندۇرىدۇ قاتتىق ئىنتايىن مېنى ئهھۋاللىرى قېلىش

 ئىسپاتالرنى سانلىق گهپلىرىمگه يهردىكى بۇ ماقالىسىدا كېيىنكى

 ئۇالرنى كۈزىتىش، ئهھۋالىنى ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ مهن  (كۆرسىتىمهن.

 بىلهن مۇسۇلمانالر شۇنداقال ئويلىنىش، ئاز بىر ئۈستىده ئۇالر ۋه قىلىش، ئانالىز

 ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ ئارقىلىق، سېلىشتۇرۇش ياپونالرنى ۋه يهھۇدىيالر

 ئۇالردىكى بولىشى تۆۋهن ساپانىڭ تۆۋهنلىكىنى، ساپاسى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئاجىزلىقنى ئېتىقادتىكى بىلهن ئىمان ۋه تونۇشالرنى خاتا بولغان دىنغا

 ھازىرقىدهك بولسا تونۇشالر خاتا ئاشۇ چىقارغانلىقىنى، كهلتۈرۈپ

 پوزىتسىيىسىنى قاراش سۇس تهرهققىياتقا بىلهن -ئىلىمپهن ۋه پارچىلىنىشنى،

 ئېيتساق، قىلىپ باشقىچه ياكى  قىلدىم. ھېس چىقارغانلىقىنى كهلتۈرۈپ

 ۋه ئىمانى ئۇالرنىڭ بولىشى تۆۋهن ساپاسىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ

 تالالپ ئىشالرنى ئاقىالنه ئۇالرنىڭ بولۇشىنى، سۇس ئېتىقادىنىڭ

 بىلهن ئۇسۇل ئاقىالنه ئۇالرنى قىلغاندىمۇ ئىش قىاللماسلىقىنى،

 ئادهم بىر  قىلدىم. ھېس چىقىرىۋاتقانلىقىنى كهلتۈرۈپ قىاللمايۋاتقانلىقىنى

 ۋه مهزھهپ كۆپ شۇنچه ھازىرقىدهك تالىشىپ نېمىنى »مۇسۇلمانالر

 «ئۇرۇشىدۇ؟ تالىشىپ نېمىنى -ئۆزئارا ئۇالر  كهتتى؟ بۆلۈنۈپ گۇرۇھالرغا

 ئالغان تىلغا يۇقىرىدا مهن باقسىال، ئويلىنىپ ئازراق ئۈستىده سوئال دېگهن

 مهسىله مۇشۇ قېرىنداشالرنىڭ  چۈشىنىۋاالاليدۇ. ئاسانال نۇقتىالرنى

 مهزكۇر مهن ئۈچۈن، بولسۇن ياردىمى بېقىشىغا ئويلىنىپ ئۈنۈملۈك ئۈستىده



 - 1896) گهندى داھىيسى داڭلىق دۇنياغا ھىندىستانلىقالرنىڭ ماقالىنى

 بىلهن سۆزلىرى ھېكمهتلىك قىسىم بىر تۆۋهندىكى نىڭ (1948

:ئاخىرالشتۇرىمهن

 يولالرغا تارماق توختايدىغان بېرىپ نۇقتىغا بىر ئوخشاش دىنالر خىل --ھهر

 يولنى قايسى بارالىساقال، يېتىپ مهنزىلگه ئوخشاش پهقهت بىز  ئوخشايدۇ.

 دىنالرغا ھهممه ماڭا دىنىم بۇددا مېنىڭ  ئهمهس. مۇھىم  مېڭىشىمىز تالالپ

  ئۆگىتىدۇ. قىلىشنى ھۆرمهت

 ئوقۇشىمىز كىتابلىرىنى مۇقهددهس دىنالرنىڭ خىل ھهر ھهممىمىز بىز --مهن

 دهرهخكه شاخلىق كۆپ بىر خۇددى دىن  ئوياليمهن. دهپ كېرهك،

ئوخشايدۇ.

 ئۆزىمىزنى ھهمده قىلىشىمىز، ھۆرمهت دىنلىرىغا باشقىالرنىڭ بىرىمىز --ھهر

 تارتىشىمىز بولۇشتىنمۇ خىيالالردا يامان توغرىسىدا دىنى باشقىالرنىڭ ھهتتا

كېرهك.

 چىققان ئۇچىغا ئهڭ كۆرۈش ئۈستۈن باشقىالرنىڭكىدىن دىنىنى --ئۆزىنىڭ

 ئۆزىنىڭكىگه ئېتىقادىنى باشقىالردىن  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ كهمسىتىش

 ھهممه  بولىدۇ. قىلغانلىق ئادالهتسىزلىك قىلىش تهلهپ ئۆزگهرتىشنى

 قىلىشنىڭ ئېتىقاد پهقهت بولۇپ، قىلىدىغان ئېتىقاد خۇداغا ئوخشاش ئادهملهر



 دىندىن بىر يهنه دىننىڭ بىر  بولمايدۇ. ئوخشاش -بىربىرىنىڭكىگه شهكلىال

 ئالالھسى دىنىدىكىلهرنىڭ ئىسالم  ئهمهس. مۇمكىن بولۇشى ئۇلۇغراق

 (Ishvara) ئىشۋارا دىنىدىكىلهرنىڭ بۇددا ۋه خۇداسى خرىستىيانالرنىڭ

 بولۇپ مهۋجۇت بىرسىال پهقهت دىندىن بىزنىڭ  ئوخشاش. بىلهن سى

 دهرىجىده ئوخشاش دىنالرغا بارلىق بهلكى، يوق، ئېھتىياجىمىز تۇرۇشىغا

بار. ئېھتىياجىمىز قىلىشقا ھۆرمهت

 ئويالپ، دهپ تۇرىدۇ، ئۈستۈنراق خوشنامنىڭكىدىن دىنى ئۆزهمنىڭ --مهن

 قىلىشنى قوبۇل دىنىمنى مېنىڭ كېچىپ، ۋاز دىنىدىن ئۆز خوشنامدىن

 بولۇش دوستى ھهقىقى بىر خوشنامنىڭ مهن  بولىدۇ؟ قانداق ئىستىسهم

 ئۈمىد يېتهلىشىنىال مۇكهممهللىككه ياشاپ، دىنىدا ئۆز ئۇنىڭ بىلهن سۈپىتىم

قىالاليمهن. دۇئا شۇنىڭغا ۋه قىالاليمهن

 دىنىغا بۇددا دىنىنى ئۆزىنىڭ كېلىپ، ئالدىمغا مېنىڭ خرىستىيان بىر --ئهگهر

 قىلماسلىق ئۇنداق ئۇنىڭغا مهن ئېيتسا، بولغانلىقىنى ئۆزگهرتمهكچى

 ئېتىدىغان تهمىن دىنى بۇددا ئۇنىڭغا  قىلىمهن. نهسىھهت توغرىسىدا

 بىر چىقىپ، تېپىپ شۇالرنى ئېتىدىغانلىقىنى، تهمىن ئىنجىلمۇ نهرسىلهرنى

 كېرهكلىكىنى تىرىشىشى قاتتىق ئۈچۈن بولۇش خرىستىيان ياخشى

  ئېيتىمهن.

 يۈرىكىمىزده بهلكى قىلمايمىز، كالپۇكىمىزدا تىالۋهتنى ياكى سهجده --بىز



 كىم تىلىنى يۈرهكنىڭ ئهمما بولىدۇ، ئۆگهتكىلى تىلىنى كالپۇكنىڭ  قىلىمىز.

  ئۆگىتهلىسۇن؟

:مۇراجهتنامه

 تهييارلىدىم. پايدىلىنىپ مهنبهلهردىن ئىنگلىزچه پۈتۈنلهي ماقالىنى بۇ مهن

 ئىسىمالرنى بولمىغاچقا، ماتهرىيالالر ئۇيغۇرچه ئائىت تارىخالرغا بۇ مهنده

  تاياندىم. لۇغىتىگه يۇلغۇن بېرىچه ئىمكانىيهتنىڭ مهن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا

 يۇلغۇن  سورۇدۇم. دوستلۇرۇمدىن ئهلدىكى چهت سۆزلهرنى بهزى

 ئالدىم. بويىچه قارىغان دهپ مۇۋاپىق ئهڭ ئۆزهم سۆزلهرنى تېپىلغان لۇغىتىدىن

 قىلسىڭىز تهنقىت مېنى  مۇختاج. ياردىمىگه تورداشالرنىڭ مهن شۇڭالشقا

 ماڭا ياخشىسى ئهڭ ئهمما،  بولمايمهن. خاپا ئۇنىڭغا مهن  بولىۋېرىدۇ.

 ھوقۇقۇمال تهھرىرلهش ماقالىنى توردىكى مېنىڭ ئهگهر  بېرىڭ. تهكلىب

  تىرىشىمهن. قويۇشقا تۈزىتىپ بويىچه تهكلىبىڭىز ماقالهمنى مهن بولىدىكهن،

رهھمهت!

 ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبهسىنى سورىماي، كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

  بولىۋېرىدۇ. چىقارسىڭىز تورغا قانداق
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