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  تهرجىمه قىلغۇچىدىن

ي مۇستهقىللىق ياكى مىللىي ئهركىنلىك پروفېسسور دوكتور ئهھهت ئهنجان ئهپهندىنىڭ بۇ كىتابى، بۈگۈنگه كهلگۈچه بولغان مىللى
ھهرىكهتلىرىمىزگه ئورتاق ئىدىيىۋى مهنبه ياكى ھهرىكهت ئۈلگىسى بولۇپ كېلىۋاتقان نۇرغۇن چۈشهنچه ياكى ھادىسىلهر ئۈستىدە ئىنتايىن 

ىغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر ئۈستىدە گهرچه ئاپتور بۇ كىتابىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ يېقىنقى زامان تارىخ. تهپسىلىي مهلۇماتالرنى بهرمهكته
توختىلىشنى شهرقىي تۈركىستانلىق ئاپتورالرنىڭ يازغان كىتابلىرىغا ھاۋاله قىلىپ چهتنهپ ئۆتۈپ كهتكهندەك قىلسىمۇ، بۇ ئهسهرنى 

ا ئاسىيادىكى ئهستايىدىللىق بىلهن ئوقۇپ چىققىنىمىزدا، يهنىال نۇرغۇن كۆز قاراش ۋە ھهرىكهت ئۇسۇللىرىمىزنىڭ ئهسلىدە ئورت



لىي قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يېقىنقى زامان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەش تارىخى، بولۇپمۇ بۈگۈنكى كۈندە چهتەئللهردە قانات يايدۇرۇلۇۋاتقان مىل
ا ئۆز پېتى مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزگه ئاالقىدار ئىدىيه ياكى ھهرىكهت ئۇسۇللىرى بىلهن بىۋاسىته تومۇرداش، نۇرغۇن تهرەپلهر ھهتت

شۇنداق بولغاچقا، ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۈچۈن باش . كۆچۈرۈپ كېلىنگهن ئىكهنلىكىنى ئوچۇق كۆرۈپ ئاالاليمىز
تا ۋە شقاتۇرۇپ كېلىۋاتقان ھهر بىر ۋەتهنپهرۋەرىمىزگه نىسبهتهن ئالغاندا، بۇ كىتاب، بۈگۈنگىچه قانات يايدۇرۇلغان ھهرىكهتلىرىمىزنى باھاال
دۇ دەپ كهلگۈسىدىكى پائالىيهتلىرىمىزنىڭ يولىنى تالالشتا سهلبىي ياكى ئىجابىي جهھهتلهردە مۇھىم پايدىلىنىش ماتېرىياللىرىدىن بىرى بوالالي

  .قارايمهن
ىڭ داڭلىق يېقىنقى بىر دەۋردە تۈركىيه جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم دۆلهت مىنىستىرلىرىدىن بىرسى بولغان ۋە ھازىرغىچه تۈركىيىن

ئهپهندىنىڭ تۈركىيه ) ئابدۇلال ئاخات ئاندىجان(ئهھهت ئهنجان . ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىن بىرىدە پروفىسسورلۇق قىلىپ كېلىۋاتقان دوكتور ئا
غا تۈركچىسىدە يېزىلغان بۇ ئهڭ يېڭى يىرىك ئهسىرىنى، ئاپتورنىڭ ئۆزىدىن بىۋاسىته رۇخسهت ئېلىپ ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ كىتابخانلىرىمىز

بۇ كىتابنىڭ ئهسلى نۇسخىسىدا نۇرغۇنلىغان تارىخىي رەسىم، خهرىته، پايدىلىنىش ماتېرىيال مهنبهلىرى ۋە ئهسلى ئورىگىنال . سۇنماقتىمهن
ھۆججهت نۇسخىلىرى بېرىلگهن بولۇپ، تېخنىكىلىق سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن قىسقارتىۋېتىشكه ياكى مۇھىم مهزمونلىرىنى يېزىق ئارقىلىق 

شۇنىڭدەك يهنه، بۇ كىتابتا ئاپتور ھاشىيىدە ياكى قوشۇمچه بهتلهردە بهرگهن نۇرغۇنلىغان ئىزاھات، پايدىلىنىش . شكه مهجبۇر بولدۇمئىپادىله
ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنىمۇ قىسقارتىپ قۇر ئارىسىدا تىرناق ئىچىدە ئۇششاق ھهرىپلهر بىلهن بېرىشكه . ماتېرىياللىرى ۋە ئىندىكىسالر بار ئىدى

ئوتتۇرغا چىقىپ قالغىدەك  “مهرتلىك بىلهن باستۇرۇش چىقىمىنى ئۈستىگه ئاالاليدىغان بىرەر ساخاۋەتچى”ئهگهر بۇ ئهسهرنى . ر بولدۇممهجبۇ
ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ ( “ت.ئۇ − ”…قىسمىنى ۋە ) ئاپتورنىڭ ھاشىيىدىكى ئىزاھاتى( “ئىزاھاتى. ھ.ئا − … ”…بولسا، 

  .بهت ئاستىغا يۆتكىۋېتىشىنى تهلهپ قىلىمهن −بولغانلىرىنى پۈتۈنلهي ھاشىيىگه  نىڭ زۆرۈر) ئىزاھاتى
بۇ تهرجىمه نۇسخىسىدا كۆرۈلگهن كهمچىلىك ياكى ) 2011(ۋە تهرجىمان قايتا سېلىشتۇرۇپ چىققان ) 2010(ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان 

  .خاتالىقالر بولسا تۈزىتىپ ئوقۇغايسىزلهر
  بوران. ئا− 

  
  ئارماغان

  ستان غايىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان بارلىق كىشىلهرنىتۈركى
  ھۆرمهت بىلهن،

  دادام ھاجى يولداش ۋە ئاپام بىبى ھاجىرەنى سېغىنىش بىلهن
  .ئهسلهيمهن

  ئاپتوردىن

ئۇ ئهسىردە . ئۇرۇش ۋە ئىنقىالب داۋالغۇشلىرى بىلهن تولغان بىر ئهسىر ئىدى− ئۆتكهن يىگىرمىنچى ئهسىر 
لىق دۇنيا ئۇرۇشى ۋە ئۇنىڭ كهينىگه ئۇلىشىپ كهلگهن ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىدىئولوگىيه پارتلىغان ئىككى قېتىم

ساھهسىدىكى سوغۇق ئۇرۇش مهزگىللىرىدە مىليونلىغان ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان بولسا، يهنه مىليونلىغان 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى بولۇپمۇ . كىشىلهر ئانا ۋەتهن تۇپراقلىرىدىن ئايرىلىپ مۇساپىر بولۇشقا مهجبۇرالندى

كوممۇنىزم ئىدىيىسىنىڭ چاڭگىلىغا چۈشۈپ قالغان ھهر قايسى مىللهت خهلقى، ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئهڭ 
ئۈچۈن دېگهننى باھانه “ كهلگۈسى”. پاجىئهلىك تراگېدىيىلهرنى باشتىن كۆچۈرۈشكه مهجبۇر بولىدۇ

ش مهقسهت قىلىنغان بۇ كوممۇنىزم دېگهن ئوتوپىيه نىڭ ئىنسانلىرىنى قۇلالرغا ئايالندۇرۇ“ بۈگۈن”قىلىپ 
مۇھىتىدا ئۈنىنى چىقارماي جىم تۇرۇپ باش ئېگىپ بهرگهنلهر جېنىنى ساقالپ قااللىغان بولسا، ئۇنىڭغا بوي 

  .سۇنماي قارشى چىققانالر رەھىمسىزلهرچه باستۇرۇلۇپ يوق قىلىندى



قىلىش، ۋەتىنىنى مۇستهقىل قىلىشنى ئۈمىد  ئىنسانىيهت قېلىپىدىن چىققان بۇ ئىدىيىگه قارشى كۈرەش
دۇنيا كۈچ ”قىلىپ ئانا ۋەتهنلىرىدىن ئايرىلىپ چهت دۆلهتلهرگه چىقىپ كهتكهن سىياسىي مۇھاجىرالر، 

تهڭپوڭلۇقىنى بهلگىلهيدىدىغان دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۈچلهرنىڭ توقۇنۇش مهيدانلىرىدا پېچكا بولۇپ 
  .پاجىئهسىگه دۈچ كېلىدۇ“ بېرىش

خهتهرلهرگه قارىماي ئۆز زىممىسىگه ئالغان مۇستهقىللىقنى -ئۇالر، بېشىغا كېلىدىغان شۇنچه ئېغىر خهۋىپ
قولغا كهلتۈرۈش غايىسى ئۈچۈن تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇپ كۈرەشنى ئاخىرغىچه قهتئىي داۋامالشتۇرۇش دەيدىغان 

الر ھهقىقهتهنمۇ بۇ غايىسىدا چىڭ تۇرۇپ دەرۋەقه، ئۇ. بىرال يولنى ئۆزلىرىگه غايه قىلىپ تاللىۋالىشقان ئىدى
بۇ مۇھاجىرالر، قېچىپ بارغان دۆلهتلهردىكى مۇھىتنىڭ شۇنچه مۇشهققهتلىكىگه ۋە قارشى . كۈرەش قىلدى

تۇرىۋاتقان دۈشمىنىنىڭ شۇنچه كۈچلۈكلىكىگه پهرۋا قىلماي، قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرىدىن 
ئاخىرقى غهلىبىنى قولغا كهلتۈرگىچه داۋامالشتۇرۇش يولىدا قهتئىي چىڭ تۇرۇپ تولۇق پايدىلىنىپ بۇ كۈرەشنى 

  .كۈرەش قىلىشتى
غايىسى ئۈچۈن ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چهت دۆلهتلهرگه “ مۇستهقىل تۈركىستان”قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب، 

ىلدەك ۋاقىت ي 70مۇساپىر بولۇپ چىقىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان دۆلهتلهرگه چېچىلىپ كهتكهن ھهمدە 
مۇشهققهتلىك دەۋىردە ئۆز غايىسى ئۈچۈن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى -داۋامالشقان بۇ ئۇزۇنغا سوزۇلغان جاپا

كۈرەشنى داۋام قىلىپ كهلگهن تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ سهرگۈزەشتىلىرىنى، ياكى مۇنداق 
نى كىتاپخانالرغا “ ايدۇرۇلغان كۈرەشلهرچهتئهللهردە تۈركىستان مۇستهقىللىغى ئۈچۈن قانات ي”ئېيتقاندا 

  .تونۇشتۇرۇش مهقسهت قىلىنىدۇ
يىلدىن ئارتۇق دېگىدەك ۋاقىت  70ئافغانىستاندىن تارتىپ تا ياۋرۇپاغىچه بولغان بىپايان زېمىنگه يېيىلغان، 

لماي، بۇ سهرىپ قىلىنغان بۇ سىياسىي ھهرىكهتلهرنىڭ بهلگىلىك بىر دەۋرىدە ئاكتىپ رول ئويناش بىلهنال قا
ھهرىكهتته بهلگىلىك بىر دەۋرنى شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن تۈرتكىلىك رول ئوينىغان بىرسى بولۇش سۈپىتىم 
بىلهن، شۇنچه كهڭ دائىرىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەش ئىش ئىزلىرىنىڭ 

. وقۇلۇپ كېتىشىدىن بهكال ئهنسىرەيتتىمتۈنسىز ي-چاڭ بېسىپ ئۈن-پۇچقاقلىرىدا تۇپا-تارىخنىڭ قاراڭغۇ بولۇڭ
بۇ كۈرەشنىڭ ئىجابىي ياكى سهلىبى تهرەپلىرى بىلهن توغرا ياكى خاتا تهرەپلىرىنى خۇالسىالپ 

نى بىتهرەپ ۋە پاكىتقا “ چهتئهللهردە تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهر”چىقىپ، 
بۇ مهقسهتته، . ش، شۇ ئاساستا تارىخنىڭ باھالىشىغا سۇنۇش الزىم ئىدىھۆرمهت قىلغان ئاساستا قهلهمگه ئېلى

يىللىرىدىن تارتىپال بۇ ھهقتىكى -1990تۈركىستان ژورنىلىنى نهشىر قىلىش ئىشى بىلهن شوغۇللىنىۋاتقان 
  .ماتېرىيالالرنى يىغىشقا كىرىشكهن ئىدىم

كۆپۈنچه ۋاقىتالردا مهخپى تهشكىالت  تۈركىستان مۇستهقىللىغى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان بۇ ھهرىكهتنىڭ
شهكلىدە پائالىيهت قىلىپ كهلگهنلىگى سهۋەبىدىن ئهسلى ھۈججهتلهرنى قولغا كهلتۈرۈش ئىمكانىيهتلىرى 

بۇ . ئاساسهن يوق دىيهرلىك بولىشى، بۇ كىتاپنى يېزىشتا دۈچ كېلىدىغان ئاساسلىق قىيىنچىلىغىم ئىدى
بىرسىدىن يىراق - ر ئهسىرگه يېقىن داۋام قىلدۇرۇلغان بۇ ھهرىكهت بىرجهھهتتىكى يهنه بىر قىيىنچىلىغىم، بى

بىرسىگه ئوخشىمايدىغان سىياسىي مۇھىتالر ئىچىدە قانات يايدۇرۇلغانلىغى -نۇرغۇنلىغان دۆلهتلهردە ۋە بىر
ىق شۇ سهۋەپتىن غهرپ ياكى شهرقتىكى نۇرغۇن ئهللهردىكى مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيال مهنبهلىرىنى تهتق. ئىدى

ئهسلى نۇسخا ھۈججهتلهرگه ئېرىشىش، بۇ ھهرىكهتنىڭ تارىخىي تهرەققىيات جهريانى . قىلىشقا مهجبور ئىدىم
بىلهن مۇناسىۋەتلىك مهنبهلهرنى بىر باشتىن كۆزدىن كۆچۈرۈپ چىقىش، ھهمدە ئۇ دەۋرلهرگه شهخسهن قاتناشقان 

ۈچۈن تهخمىنهن ئون يىلغا يېقىن ۋاقىت كىشىلهرنىڭ گۇۋاچىلىغىنى قولغا كهلتۈرۈش قاتارىدىكى ئىشالر ئ
شۇنداق قىلىپ، شۇنچه ئهجرە قىلىشىمغا چۇشلۇق بىر نهتىجىگه ئېرىشتىم . سهرىپ قىلىشىمغا توغرا كهلدى

ئاخىرىدا، ئاساسهن ئالغاندا ئهسلى نۇسخا ھۈججهتلهر بىلهن ئهمهلىي مهنبهلهرگه تايانغان بىر . دەپ قارايمهن
  .قا مۇۋەپپهق بولدۇمئهسهرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش



جهدىتچىلىكتىن مۇستهقىللىققىچه بولغان دەۋر ئىچىدە چهتئهلدە تۈركىستان مۇستهقىللىغى ئۈچۈن ئېلىپ 
  .يىگىرمىنچى ئهسىر بويىچه بىر قانچه ئهۋالت داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن بىر كۈرەش ئىدى− بېرىلغان بۇ كۈرەش 

يىلالردا، مۇھاجىرەتتىكى كۈرەشلهرنىڭ دەسلهپكى  تۈركىستان تهۋەسىدە سوۋېت ھاكىمىيىتى تىكلهنگهن
بۇ كۈرەشته يىتهكچىلىك رول ئوينىغان كىشىلهر . ۋاقىتالردىكى مهركىزى ئافغانىستان بولغان ئىدى

− ئىتتىپاقلىق، بىرلىك (تۈركىستانلىق زىيالىيالر، باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ يىتهكچىلىرى، ئىتتىهات 
ڭ بىر قىسىم يىتهكچىلىرى، شۇنىڭدەك يهنه كونا بۇخارا ئهمرى قاتارلىق ۋە تهرەققىي ھهرىكىتىنى) ت.ئۇ

  .كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ گېرمانىيه، فرانسىيه ۋە -1920بۇ سىياسىي ھهرىكهتنىڭ مۇھىم مهركىزى 

ۋرۇپا ئهللىرىگه، بولۇپمۇ تۈركىيىنى ئاساس پولشا قاتارلىق ئهللهرنى ئاساس قىلغان ھالدا قالغان بىر قىسىم يا
ئۇالر يهنه سوۋېتلهرگه قۇل قىلىنغان ھهرخىل مىللهت مۇھاجىرلىرى بىلهن . قىلغان غهرپ ئهللىرىگه يۆتكىلىدۇ

تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق تهشكىالتى تهۋەسىدە قانات . بىرلىشىپ پرومېتې فرونتىنىمۇ شهكىللهندۈرىدۇ
  .يىلالرغىچه داۋام قىلىدۇ-1940ائالىيهتلهر يايدۇرۇلغان بۇ خىل پ

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باشلىرىدا، سوۋېت ئارمىيىسى سېپىدە جهڭ قىلغان يۈز مىڭلىغان 
تۈركىستان ”تۈركىستانلىق ئهسكهرلهرنىڭ ناتسىتالر گېرمانىيىسىگه ئهسىرگه چۈشىشى ھهمدە بۇالردىن 

تهشكىل قىلىنىشى بىلهن، چهتئهلدىكى ) ت.ئۇ− ما قىسىمالر تۈركىستانلىق مۇھاجىر يالالن(“ لېژيونلىرى
بۇ جاھان ئۇرۇشى جهريانىدا، يۈز . يېڭى بىر تۈسكه كىرىدۇ-تۈركىستان ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان كۈرەشلهر يېپ

. مىڭلىغان تۈركىستانلىق ئۆزلىرى بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان بىر ئۇرۇشتا پېچكا بولۇپ بهرگهن ئىدى
قىۋەتته، بۇ يالالنما ئهسكهرلهر ئۇرۇش سېپىنىڭ ھهر ئىككىال تهرىپىدە رەھىمسىزلهرچه قىرغىن قىلىنىپ يوق ئا

  .قىلىنىدى
ئىككىگه بۆلۈنگهن ئىدىيىۋىي الگىر ) ت.ئۇ− سوتسيالىزم ۋە كاپىتالىزم دەپ (ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە، 

ئا ق ش بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى . ئايلىنىدۇئوتتۇرىسىدىكى سوغۇق ئۇرۇشالر ھهل قىلغۇچ ئامىلغا 
يېتهكچىلىكىدە دەۋر سۈرگهن بۇ سوغۇق ئۇرۇش مۇھىتىدا، تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ خادىملىرى ياۋرۇپا، 
تۈركىيه، ئوتتۇرا شهرق ۋە ئافغانىستان سهپلىرى بويىچه قايتىدىن تهشكىللىنىشكه باشالپ، تۈركىستان 

  .چۈن پائالىيهتلىرىنى قانات يايدۇرىدۇمۇستهقىللىق غايىسى ئۈ
ئافغانىستاننىڭ ئىشغال قىلىنىشىدىن كېيىن شهكىللهنگهن يېڭى دەۋردە، باسمىچىالرنىڭ نهۋرىلىرى 

بۇ . تىغ تاقابىل تۇرۇش جېڭىگه ئاتلىنىشقا مهجبۇر بولىدۇ-سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن يهنه بىر قېتىم تىغمۇ
  .ىمالىي ئافغانىستان ئهتىراپىغا يېيىلغان ئىدىقېتىم ئۇرۇشتا توقۇنۇش ساھهسى ش

) گالستنوست ۋە پېرىستروئىكا(گورباچىيېۋ تهرىپىدن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئېچىۋېتىش ۋە ئىسالھات 
سىياسىتى سوۋېت ئىمپىرىيىسىنىڭ يىمىرىلىش دەۋرىگه كىرگهنلىكىنىڭ دەسلهپكى شهپىسىنى بهرمهكته 

رغا كهلگىنىدە تۈركىستان زېمىنىدا بهش مۇستهقىل جۇمهۇرىيهت بارلىققا يىلال-1990بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە، . ئىدى
چهت دۆلهتلهردە تۈركىستان ”يىل داۋام قىلىپ كهلگهن  70شۇنداق قىلىپ، . كهلگهن ۋەزىيهت ئوتتۇرغا چىقىدۇ

  .ۋەزىپىسى تامامالنغان ھېساپالندى“ مۇستهقىللىغى ئۈچۈن كۈرەش قىلىش
رۇسىيه : ا دۆلهتلىرىدە ھهل بولمىغان يهنه مۇنداق بىر مهسىله قالدىبۈگۈنكى كۈندە، ئورتا ئاسىي

فېدراتسىيىسى بىلهن خىتاي ئارىسىدا قىستىلىپ قالغان بۇ يېڭى تۈركىي جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ كىلهچىگى 
 ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلىپ، كۈچلۈك خوشنا دۆلهتلهرنىڭ خالىغانچه كىرىپ”قانداق بولىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ئالدىدا 

چىقااليدىغان ئارقا بېغى ياكى ئالدى قوراسىغا ئايلىنىپ قېلىش، ياكى بولمىسا ئورتاق تۈركىستان 
جۇمهۇرىيهتلهر گهۋدىسىگه ئۇيۇشۇپ، ئاۋراسىيادىكى كۈچ تهڭپۇڭلۇقنى شهكىللهندۈرەلىگىدەك قۇدرەتلىك بىر 

  .تىن ئىبارەت ئىككى خىل يول تۇرماقتا“ پوتىنسىيال كۈچكه ئايلىنىش



بۇ، يىگىرمه بىرىنچى ئهسىرگه كىرىش بوسۇغىسىدا تۈركىستان تۇپراقلىرىدا ياشاۋاتقانالر بىلهن مانا 
چهتئهللهردە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانالرنىڭ باش قاتۇرىشىغا تىگىشلىك ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىلهرنىڭ 

ن تۈركىستان ئۈچۈن تالالپ بۇنىڭدىن كېيى− تهبىئىكى، تارىخنىڭ بۇ مهسىلىگه بېرىدىغان جاۋابى . بىرسى
  .ئېلىنىدىغان كۈرەش يولىغا باغلىق بولىدۇ

ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك، ئۇلۇغ : بۇ يهردە، مۇنداق بىر مهسىلىنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈشىمگه توغرا كېلىدۇ
ى ۋە خىتاي ئىشغالىيىت) غهربىي(تۈركىستان تېرىتورىيىسى بۇرۇن سوۋېت ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى تۈركىستان 

بۇ كىتابتا، غهربىي تۈركىستان . دەپ ئىككى قىسىمغا ئايرىۋېتىلگهن ئىدى) شهرقىي(ئاستىدىكى تۈركىستان 
رايونلىرىدىن چهت دۆلهتلهرگه چىقىپ كهتكهن ئىنقىالپچىالرنىڭ ئېلىپ بارغان سىياسىي كۈرەشلىرىنى بايان 

چهت دۆلهتلهرگه چىقىپ قانات يايدۇرغان  شهرقىي تۈركىستانلىق ئىنقىالپچىالرنىڭ. قىلىش بىلهنال چهكلهندىم
سىياسىي كۈرەشلىرى ھهققىدىكى مهلۇماتالر بولسا، ئهيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بىلهن مۇھهممهت ئىمىن بۇغرا 
قاتارىدىكى يىتهكچىلهر تهرىپىدىن يېزىلغان ھهرخىل كىتاپالردا تهپسىلى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، شهرقىي 

مۇستهملىكه زۇلۇمى ئاستىدا ئېڭىرىماقتا، شۇنىڭدەك بۇ رايوننىڭ  تۈركىستانلىقالر تا بۈگۈنگىچه
  .مۇستهقىللىقىغا مۇناسىۋەتلىك سىياسىي كۈرەشلهر ھېلى ھهم ئىزچىل تۈ ردە داۋامالشتۇرۇلماقتا

ھهر قانداق بىر ئهسهر ئوتتۇرىغا چىقىش جهريانىدا كۆرۈلگىنىگه ئوخشاش، بۇ كىتابنىڭ دۇنياغا كېلىشىدىمۇ 
بىرلهپ رەخمهت بىلدۈرۈش، مهن -شۇڭا ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه بىر. ان كىشىلهر مىهنهت سىڭدۈردىنۇرغۇنلىغ

شۇنىڭدەك يهنه، تۈركىستان مىللىي بىرلىك ھهرىكىتى بىلهن . ئۈچۈن باش تارتىپ بولمايدىغان بىر قهرزدۇر
ارخىپالرنىڭ بىر قىسمىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان، ھهمدە بۈگۈنگىچه ھهر قانداق بىر يهردە ئېالن قىلىنمىغان ئ

ئېرىشهلىشىم ئۈچۈن كۈچ چىقارغان مهرھۇم سائىدە ئوكتاي خانىم ئهپهندىگه ئاالھىدە رەخمىتىمنى بىلدۈرمهي 
  .تۇرالمايمهن

بۇ كىتاۋىم ئۈستىدە ئىشلهش جهريانىدا، ئالدى بىلهن ئۇلۇغ ئۇستازىمىز دوكتور بايمىرزا ھېيتى ۋە مهرھۇم 
ى نۇرغۇنلىغان كىشىلهر قىممهتلىك ۋاقىتلىرىنى ئاجرىتىپ، بىلىدىغانلىرىنى ۋە ۋەلى قېيۇمخان قاتارىدىك

مهيلى يېزىق شهكلىدە ياكى ئېغىزچه بولسۇن، ماڭا بهرگهن . ئهسلىمىلىرىنى مېنىڭ بىلهن ئورتاقالشقان ئىدى
دەك يهنه شۇنىڭ. ياردەملىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه رازىمهنلىك بىلهن رەخمىتىمنى بىلدۈرمهكچىمهن

نېمىسچه مهنبهلهردىن ماتېرىيال بىلهن تهمىنلهش جهھهتلهردە ياردىمىنى ئايىمىغان ھامبولدت ئۇنىۋېرسىتېتى 
مهسئوللىرىدىن ئانكې بېنتزىنگه، ئهرەپ ئهلىپبهسى بىلهن يېزىلغان مهكتۈپالرنىڭ ھهمدە ئهسلى قول يازما 

ئۈچۈن سابىر سهيهانغا، قىممهتلىك تهتقىقاتچى يازغۇچى ماتېرىيالالرنىڭ ئوقۇلىشى جهھهتته بهرگهن ياردەملىرى 
  .ئۆمهر خاقان ئۆزئالپالرغىمۇ رەخمىتىمنى بىلدۈرىمهن

ئۇالردىن بىرسى سۈيۈملۈك . بۇ يهردە يهنه مۇنداق ئىككى كىشىنىمۇ ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتمهكچىمهن
نى ئاشىكارىلىماسلىغىمنى ئاالھىدە دوستۇم ۋە سىياسىي سهبدىشىم ئهلى دوغان، يهنه بىرسى بولسا ئىسمى

تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالغان ئىنتايىن قىممهتلىك ھهمنهپهس بىر دوستۇمنىڭ بۇ كىتابنىڭ بېسىلىشى جهريانىدا 
  .قوشقان تۆھپىلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىگه چىن قهلبىمدىن رەخمهت ئېيتىمهن

سلىگه كهلتۈرىلىشى، شۇ ئارقىلىق سۈپهتلىك ئهسلى نۇسخا ماتېرىيالالر بىلهن كونا رەسىملهرنىڭ ئه
بۇ جهھهتتىكى كىشىنى ھهيران قالدۇرارلىق دەرىجىدىكى . شهكىلدە بېسىلىشى بهكال مۇھىم بىر ئىش ئىدى

ئىشلىتىشتىكى خىزمهتلىرى ئۈچۈن قىممهتلىك دوستۇم ئۆمهر دولگهرگه رەخمىتىمنى  RAMياردەملىرى ۋە 
دېگهن » ئۆزگىرىش دەۋرىدىكى تۈرك دۇنياسى«هنه، خۇددى بۇرۇن بېسىلغان شۇنىڭدەك ي. بىلدۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن

كىتاۋىمغا ئوخشاش، بۇ كىتاۋىمنىڭمۇ سۈپهتلىك بېسىلىشى ۋە كىتاپخانلىرىمغا يهتكۈزۈلىشىگه كاپالهتلىك 
  .قىلغان ئهمرە نهشرىياتىنىڭ غوجايىنى سامى چهلىككه چىن قهلبىمدىن رەخمهت ئېيتىمهن

هيلى بۇ كىتاۋىمنىڭ تهييارلىق باسقۇچىدا ياكى يېزىلىۋاتقان ۋاقىتالردا بولسۇن، ئاالھىدە ئهڭ ئاخىرىدا، م
قىزغىن ۋە چوڭقۇر مۇھهببهتكه تولغان يېزىقچىلىق مۇھىتى يارىتىپ بېرىش ئارقىلىق مېنى قولالپ 



ئولتۇرۇشۇمدا،  رىغبهتلهندۈرگهن سۈيۈملۈك يولدىشىم دوكتور گۈلنۇر ئهنجانغا، يېزىق ئۈستىلىگه ھهر كىلىپ
كىتاۋىڭنى قاچان يېزىپ بوالاليسهن دەپ سوراپ تۇرىۋېلىپ، بۇ كىتابنى تېزىرەك پۈتتۈرىشىمگه تۈرتكه بولۇپ 

  .بهرگهن ئوغۇللىرىم ئايبهك بىلهن ئىلبهككىمۇ چىن قهلبىمدىن رەخمهت ئېيتىمهن
  ئهھهت ئهنجان. ئا− 

  ئىستانبۇل –يىلى فىۋرال، ئاتاكۆي -2003
  

  بىرىنچى باب

  ھهرىكهتنىڭ كېلىش مهنبهلىرى

ۋەتىنىمىز تۈركىستان تۇپراقلىرىغا يېرىم ئهسىردىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى بېسىپ كىرىۋالغان تاجاۋۇزچى 
ھهربىر تۈركىستانلىقنىڭ قهلبىدە − دۈشمهن كۈچلىرىدىن قۇتۇلۇپ ئهركىنلىك ۋە مۇستهقىللىققا ئېرىشىش 

مانا ئهندى، بۇ ئارزۇيىمىزغا يېتىش ۋاقتى . قىلچه گۇمان قىلمايمهن ساقالنغان ئهڭ كۈچلۈك غايه ئىكهنلىكىدىن
قولىدا قۇرالى بولغان ۋە قۇرال تۇتۇش ئىمكانى بار ھهر بىر تۈركىستانلىقنى بۇ شهرەپلىك ۋەزىپىنى . كهلدى

  …! ياشىسۇن ئهركىنلىك ۋە مۇستهقىللىق. ئورۇنداشقا چاقىرىمهن
  …ئىسى ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ باياناتىدىن بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى جۇمهۇر رە− 

  دىكابىر-10يىلى -1921
  

  ھهرىكهتنىڭ نهزەرىيىۋىي مهنبهسى

چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن پائالىيهت قىلغۇچىالر بىلهن ئۇالرنىڭ ئىدىيىۋىي ئاساسلىرى، تهخمىنهن 
سىر جهريانىدا جهدىتچىلىك بۇ چارەك ئه. ئهسىرنىڭ باشلىرىدا شهكىللىنىشكه باشلىغان ئىدى- 20ئالغاندا 

ھهرىكىتى ئوتتۇرىغا چىقىپ، تۈركىستاندىكى ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي تهشكىالتالرنىڭ شهكىللىنىشىگه 
يىلىدىكى -1905چاررۇسىيىدە . يىتهكچىلىك قىلىپ ئۇالرنىڭ تهشكىللىنىشىگه باشالمچى بولغان ئىدى

ىن ئوتتۇرغا چىققان سىياسىي ئېقىمالر، قۇرۇلغان ھۆكۈمىتى دەۋرىدىن كېي) مهشرۇتىيهت(پارالمېنت -خانلىق
ھۆكۈمهتلىرى رۇسىيه تهۋەسىدىكى ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− رۇسىيه پارالمېنتى، ئالى قۇرۇلتىيى (پارتىيىلهر ۋە دۇما 
بۇنداق ۋەزىيهت، ئۇالردىكى . تۈركىي خهلقلىرىگىمۇ ئۆز تهسىرىنى كۆرسىتىشكه باشاليدۇ-بارلىق مۇسۇلمان

. لىنىۋاتقان سىياسىي تهشكىالتالرنىڭ تهشكىل قىلىنىشىغىمۇ ئۆز تهسىرىنى يۇقتۇرماقتا ئىدىيېڭىدىن بىخ
يىلىدىكى ئۆكتهبىر بولشېۋىكالر سىياسىي ئۆزگىرىشى بولسا، پۈتكۈل رۇسىيه بويىچه تۈپ يىلتىزىدىن -1917

ىسىنىڭ بىر قىسمىدا نهچچه تۈركىستان تېرىتورىي. ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش ۋەزىيىتىنى بارلىققا كهلتۈرگهن ئىدى
يۈز يىلدىن بېرى ھۆكۈم سۈرۈپ كېلىۋاتقان بۇخارا ۋە خىۋە خانلىقلىرى ئاغدۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا روسىيه 

يهنه بىر تهرەپتىن رۇسىيىدىكى . سوۋېتلهر تېزگىنى ئاستىدىكى خهلق جۇمهۇرىيهتلىرى قۇرۇلماقتا ئىدى
تۈركىي خهلقلىرىنى ئومۇمىي -االيماقان ۋەزىيهت، بارلىق مۇسۇلمانسىياسىي ئۆزگىرىشلهردىن كېلىپ چىققان ق

رەھبهرلىك سېپى . يۈزلۈك دېگىدەك مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش جهھهتته ئىزدىنىش يولىغا يۈزلهندۈرمهكته ئىدى
ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلهر بولشېۋىكلهر بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت قىلغانلىرىدا بۇ غايىسىگه تېخىمۇ 

يىتهلهيدىغانلىقىغا ئىشهنگهن بولسا، يهنه بهزى كىشىلهر بولشېۋىزمنى مۇستهقىللىق يولىدىكى ئهڭ  ئاسان



چوڭ توسالغۇ دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ يېڭى ئېقىمغا قارشى سىياسىي ۋە قۇراللىق كۈرەشلهرنى باشلىۋەتكهن 
كىي خهلقلهر ياشاۋاتقان تۇپراقالردا بۇنىڭ نهتىجىسىدە، سىياسىي ئۆزگىرىشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە تۈر. ئىدى

ئهمما بۇ ھۆكۈمهتلهرنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك بىر مهزگىل . نۇرغۇنلىغان مىللىي ھۆكۈمهتلهر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
يىلالردىن باشالپ -1920. بىر باستۇرىۋېتىلىدۇ-پائالىيهت كۆرسهتكهندىن كېيىن بولشېۋىكالر تهرىپىدىن بىرمۇ

ھاكىمىيىتى تىكلىنىپ، بۈيۈك تۈركىستان تېرىتورىيىسى بىر مۇنچه ئۇششاق پارچىالرغا بۇ تۇپراقالردا سوۋېت 
  .ئايرىم يېڭى سىياسىي ئورگانالر قۇراشتۇرۇپ چقىرىلىدۇ-بۆلىۋېتىلىپ، ئۇ يهرلهردە ئايرىم

  )خهرىته ئورنى(
  يىگىرمىنچى ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى تۈركىستان ھهرىكهتنىڭ كېلىش مهنبهسى. 1-خهرىته

بىرسىگه ئوخشىمايدىغان دۇنيا قاراش ۋە -تۈن بۇ دەۋردە، رۇسىيه تهۋەسىدىكى تۈركىي خهلقلهر ئىچىدە بىرپۈ
ھهرخىل ئۈمىدلهردە بولغان نۇرغۇنلىغان سىياسىي ئهرباپالر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشالپ، بۇ تۇپراقالردىكى تارىخىي 

بۇ سىياسىي خادىمالرنىڭ بىر قىسمى  .بىر دەۋرنىڭ شهكىللىنىشىگه ئۆز ھهسسىلىرىنى قوشقان ئىدى
كومۇنىزم ئىدىيىسىنى تالالپ ئېلىپ يېڭى قۇرۇلغان ھۆكۈمهت تهركىۋىدە بهزى ۋەزىپىلهرگه تهيىنلهنگهن بولسا، 
بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتىگه قارشى تۇرىدىغان خادىمالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى رەھىمسىزلهرچه 

. قۇتۇلۇپ قااللىغانلىرى چهت دۆلهتلهرگه قېچىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇبۇ باستۇرۇلۇشالردىن . باستۇرىۋېتىلىدۇ
چهت دۆلهتلهرگه مۇساپىر بولۇپ چىقىپ كهتكهن بۇ سىياسىي خادىمالر، بۇرۇنقى كۆز قاراش ۋە ھهرىكهت ئۇسۇلى 

سمىنى جهھهتلهردىكى پهرقلىق كۆز قاراش ۋە ئىچكى زىدىيهتلىرىنى ياكى بۇنداق مهزھهپلىرىنىڭ خېلى كۆپ قى
يىلغا يېقىن ۋاقىت جهريانىدا  70ئهنه شۇداق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، . چهتئهللهرگىچه بىرگه ئېلىپ چىقىشىدۇ

ھهرخىل دۆلهتلهردە قانات يايدۇرۇلغان تۈركىستان مۇستهقىللىق پائالىيهتلىرىگه توغرا باھا بېرىش جهھهتته، بۇ 
ور بولغان خادىمالرنىڭ قايسى خىل تارىخىي ھادىسىلهر ۋە پائالىيهتلهرنى چهتئهللهردە قانات يايدۇرۇشقا مهجب

قايسى خىل سىياسىي تهسىرلهردىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققانلىقلىرىنى، شۇنىڭدەك يهنه، قايسى خىل شارائىتالر 
ئاستىدا ۋەتىنىدىن ئايرىلىشقا مهجبور بولغانلىقلىرى بىلهن تهپسىلى تونۇشۇپ چىقىشىمىز ئىنتايىن مۇھىم 

  .تكه ئىگهئهھمىيه
بۇ كىتابتا، ئهنه شۇ دەۋرلهرنى شهكىللهندۈرۈشكه تهسىر كۆرسهتكهن نۇرغۇن ۋەقهلهرنىڭ بارلىققا كېلىش 
جهريانى، چهتئهللهردىكى ھهرىكهتلهرگه ھهل قىلغۇچ تهسىر كۆرسهتكهن ئامىلالر ئۈستىدە نوختىلىق توختىلىپ 

يىلىدىكى -1917هرگهن سىياسىي ھهرىكهتلهر، بۇ ئامىلالردىن جهدىتچىلىك، چاررۇسىيىدە يۈز ب. ئۆتىمىز
، تۈركىستاندىكى )كېرېنسكى سىياسىي ئۆزگىرىشى بىلهن بولشېۋىكالر قوزغىلىڭى(سىياسىي ئۆزگىرىشلهر 

خانلىقالرنىڭ ئاغدۇرىلىشى، تۈركىي خهلقلهرنىڭ ۋەتىنىدە قۇرۇلغان مىللىي ھۆكۈمهتلهر، ئوسمانىالر 
الر، ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىختىالل جهمىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىمپىرىيىسىنى مهنبه قىلغان ئامىل

قۇرۇلىشى، باسمىچىلق ھهرىكىتى ۋە تۈركىستاندىن چهتئهلگه قاراپ كۆچۈش دولقۇنلىرى قاتارلىقالرنى 
  .كۆرسىتىپ ئۆتىشىمىز مۇمكىن

  جهدىتچىلىك

) يېڭى ئۇسۇل(ۇسۇلۇ جهدىت داڭلىق تۈركشۇناس ئالىم ئىسمائىل گاسپرالىنىڭ قىرىمدا باشالتقان ئ
مهكتهپلىرىنىڭ نامى كېيىنكى ۋاقىتالردا تۈرك دۇنياسىدىكى بارلىق يېڭىلىقچىالرنىڭ ئورتاق نامى ھالىغا 

ئوقۇتۇشتا ئهرەپچىنىڭ ئورنىغا تۈركىي تىلىنى . دەپ ئاتاشقا باشاليدۇ“ جهدىتچىالر”كېلىپ، ئۇالر ئۆزلىرىنى 
گه ماتېماتىكا، تارىخ، جوغراپىيه قاتارىدىكى زامانىۋىي بىلىم دەرسلىرىنىمۇ دەسسىتىش، دىنىي دەرسلهر بىلهن بىر

دەرس سېتكىسىغا كىرگۈزۈشنى مهقسهت قىلغان بۇ كۆزقاراش، يالغۇز ئوقۇتۇش ساھهلىرى بويىچىال چهكلىنىپ 
ىكىتى دەرۋەقه ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال، جهدىتچىلىك دېگهن بۇ يېڭىلىق ھهر. قېلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى



چاررۇسىيه ھۆكمۈرانلىغى تهۋەسىدە ياشايدىغان بارلىق مۇسۇلمان تۈركىي قهۋىمالر ئىچىدە، ئاممىۋىي ئىسالھات 
شۇنداق . ۋە ئۆزگىرىش تهلهپلىرىنى ئهكىس ئهتتۈرىدىغان بىر ئاتالغۇ ئورنىدا ئىستمال قىلىنىشقا باشاليدۇ

شۇئارى بىلهن بىرگه جهدىتچىلىك “ ە ئىشتا بىرلىكتىلدا بىرلىك، پىكىردە بىرلىك ۋ”قىلىپ، گاسپىرالىنىڭ 
دېگهن بۇ كۆز قاراش، پان ئىسالۋىيانىزمغا قارشى تۇرىدىغان، ھهمدە تۈرك دۇنياسىنى ئهقهللىي جهھهتلهردە 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه . بولسىمۇ بىرلهشتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدىغان سىياسىي بىر ئېقىم ھالىغا ئايلىنىدۇ
نى ساقالپ قېلىشنى ئارزۇ ) ئۇسۇلۇ قهدىم(ى ئاساس قىلغان ئهنئهنىۋىي ئوقۇتۇش سىستېمىسى دىنىي ئوقۇتۇشن

كونا (توقاي ئۆزگىرىش جهريانلىرىنى باشتىن كهچۈرمهكته ئىدى -قىلىدىغان سهپلهرمۇ مۇرەككهپ ئهگرى
يىل  7ىلىدىغان يىل داۋام قىلىدىغان مهكتهپ ئوقۇتۇشى بىلهن ئۇنىڭدىن كېيىن داۋامالشتۇر 7~5سىستېمىدا 

بۇ تۈردىكى مهدرىسىلهر . ئهتىراپىدىكى مهدرىسه ئوقۇتۇشى بويىچه ئىككى باسقۇچتىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
دەرسلهرنى ئىمامالر، ئۇالر يوق . ئادەتته بىرەر مهسچىت، بىرەر كۈللىيه ياكى باي بىرەرسىنىڭ قوراسىدا ئېچىالتتى

ر مهدرىسىلىرىنىڭ دەرسلىرىنى بولسا ئىمامنىڭ ئايالى ياكى ئوقۇغان قىزال. موللىالر بېرەتتى-ۋاقىتالردا قارى
نامئىي ھهق، كۈللىيات، − كىتاپتىن تهشكىل تاپقان چارنامه  4دەرس سېتكىلىرى . بىرەر ئايال بېرەتتى

 ھهپتى يهك، ئهخالقنامه قاتارىدىكى كىتاپالر بىلهن بهزى− مۇھىممات ئهل مۇسلىمىن ۋە پهند نامهئىي ئهتتار 
مهدرىسه ئوقۇتۇشى جهريانىدا ئوقۇغۇچىالرغا ئىسالم . شائىرالرنىڭ دىۋان شىئېرلىرىدىن تهشكىل تاپاتتى

تارىخ، جوغراپىيه ۋە . قائىدىلىرى ئۆگۈتىلهتتى، ئىبادەت قىلىش ۋە قۇرئان ئوقۇش دەرسلىرىمۇ بېرىلهتتى
تنىڭ ئۆتىشى بىلهن قهدىمىچىلىق دېگهن ۋاقى). ئىزاھاتى. ھ. ئا− … . ماتېماتىكا قاتارلىق دەرسلهر يوق ئىدى

سۆز، شهرىئهت ئاساسلىرىغا تايىنىدىغان ئىجتىمائىي ئورگانالرنىڭ ئىزچىللىغىنى ھىمايه قىلىش باھانىسى 
بىلهن ھهرخىل ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلهرگه توسقۇنلۇق قىلىش دېگهن ئۇقۇمنى بىلدۈرىدىغان سۆزلۈككه 

لالرغا كهلگهندە، جهدىتچىلهر يى-1910نهتىجىدە، . ئايلىنىپ قالىدۇ
دەپ قارىغان بولسا، قهدىمىچىلهرمۇ “ قاالقالر”ۋە “ مۇتهئهسسىپلهر”قهدىمىچىلهرنى 

ئهنه شۇنداق . دەپ قارىشىدىغان ھالهت شهكىللهنگهن ئىدى“ كاپىرالر”ۋە “ دىنسىزالر”جهدىتچىالرنى 
ه ئالغان ھالدا، بارلىق مۇسۇلمان تۈرك شهكىللهنگهن قۇتۇپلىشىش، ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگ

دۇنياسىغا تهسىر كۆرسىتىپ، بىر مۇنچه ئاممىۋىي توقۇنۇشالرغا سهۋەپ بولىدىغان ئامىلالرنىڭ بىرىگىمۇ 
  .ئايلىنىپ قالغان ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
. لهن بىرگهتۈركىستان جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىلىرىدىن مۇنهۋۋەر قارى، ئايالى ۋە پهرزەنتلىرى بى
  يىلى-1917تاشكهنت، 

  
- 1901مۇنهۋۋەر قارى . يىلالردىن باشالپ بۇ تۈردىكى ھادىسىالر تۈركىستانغىمۇ تارقىلىشقا باشاليدۇ-1900

يىلىدا تۇنجى قېتىم ئۇسۇلۈ جهدىت مهكتىۋىنى ئاچقىنىدىن كېيىن، بۇنىڭغا ئوخشاش مهكتهپلهرنىڭ سانى تېز 
ژورنالالر، -نىڭ ئۈستىگه نهشرى قىلىنىشقا باشلىغان نۇرغۇنلىغان گېزىتئۇ. سۈرئهتته كۆپىيىشكه باشاليدۇ

تۈركىستان تهۋەسىدە بىخلىنىشقا باشلىغان بۇ ئىلغار ۋە لېبىرال ئېقىمالرنىڭ زورىيىشىغا تۈرتكه بولۇپ بېرىدۇ 
ت باشالنغان بۇ ھهرىكه. ژورنال نهشرى قىلىنغان ئىدى-تۈركىستاندا جهدىتچىالر تهرىپىدىن بهكال كۆپ گېزىت(

: ژورنالالر تۈۋەندىكىچه-كۈنىدىن تارتىپ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا كهلگىچه نهشرى قىلىنغان تىپىك گېزىت
سان چىقىرىلغان، مۇنهۋۋەر قارى ۋە  20يىلىدىن باشالپ تاشكهنتته نهشىر قىلىنغان بولۇپ، -1905، »تهرەققىي«

سان  20ىلى تاشكهنتته چىقىرىلغان بولۇپ، ي-1906، »خۇرشىد«يېقىنلىرى تهرىپىدىن چىقىرىلغان؛ 
سان  10، تاشكهنتته چىقىرىلغان، 1907، »شۆھرەت«چىقىرىلغان، مۇنهۋۋەر قارى تهرىپىدىن چىقىرىلغان؛ 

سان چىققان،  6، تاشكهنتته چىقىرىلغان، 1908، »ئاسىيا«چىقىرىلغان، ئابدۇلال ئهۋالنى تهرىپىدىن چىقىرىلغان؛ 
، بۇخارادا چىقىرىلغان، پارىسچه، 1912، »بۇخارائىي شهرىف«نلىرى تهرىپىدىن چىقىرىلغان؛ مۇنهۋۋەر قارى ۋە يېقى



سان چىققان، غىياس  49، بۇخارادا، 1912، »تۇران«سان چىقىرىلغان، مىرزا جاالل تهرىپىدىن چىقىرىلغان؛  153
خمۇت غوجا بهھبۇدىي سان چىققان، مه 45، سهمهرقهنتته، 1913، »سهمهرقهنت«مهخدۇم ھۈسنىي چىقارغان؛ 

سادائىي «سان چىققان، ئۈبهيدۇلال غوجا چىقارغان؛  67، تاشكهنتته، 1914، »سادائىي تۈركىستان«چىقارغان؛ 
، ئورېنبۇرگدا چىققان، 1913، »قازاقالر«سان چىققان، ئابىتجان مهھمۇت چىقارغان؛  123، قوقاندا، 1914، »فهرغانه

، قوقاندا چىققان، ئابىتجان مهھمۇت 1915، »تىرىك سۆز«يتۇرسۇن چىقارغان؛ ئهخمهت با− مۇستاپا ئورازباي ئوغلى 
يىلىغا كهلگهندە چاغاتاي تىلىدا نهشرى قىلىنىشقا باشلىغان -1906). ئىزاھاتى. ھ. ئا− … . چىقارغان

ت غوجا گېزىتىدە، بۇ گېزىتنىڭ قۇرغۇچىسى مۇنهۋۋەر قارى بىلهن ئىلغار بىر دىنىي زات بولغان مهھمۇ» خۇرشىد«
بهھبۇدىي بىر تهرەپتىن چار رۇسىيىگه، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ ھهرىكهتكه توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان كىشىلهرگه قارشى 

بهھبۇدىي، تۈركىستانلىق جهدىتچىلهر ئۈچۈن بىر پروگرامما سۇنۇپ، بۇ ئاساستا . ماقالىالر يېزىشقا باشاليدۇ
ئۇالر، ھۆكۈمهت دائىرىلىرى . الزىملىغىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇبارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىر نوقتىغا جهم بولىشى 

بۇخارا . بىرەر گېزىتنى تاقىۋىتىش بويرىغىنى چىقارسا، ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه بىر گېزىتنى نهشىر قىلىشاتتى
. ئهمىرلىگى تهۋەسى، جهدىتچىلىك ھهرىكىتى ئهڭ ئاكتىپ پائالىيهت قىلىۋاتقان جايالردىن بىرى ئىدى

ىتىرات باشالمچىلىغىدىكى جهدىتچىالر، بۇخارا ئهمىرىنىڭ بارلىق توسالغۇ ۋە بېسىملىرىغا قارىماي ئابدۇراۋوپ پ
ئوقۇتۇش ساھهسىگه ئوخشاش سىياسىي ساھهلهردىمۇ ئىسالھات ۋە ئۇيغۇنۇش ۋەزىيىتىنى يارىتىشقا تىرىشماقتا 

  .ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

تىيىن،  2بۇخارادا بىر نۇسخىسى ”گېزىتتا، (ى دىكابىر يىل-1912گېزىتى، » تۇران«بۇخارادا نهشرى قىلىنغان 
: بۇ گېزىتنىڭ پادۋال ئۈستى ماقالىسى. دېگهندەك خهتلهر يېزىلغان“ تىيىن 5باشقا شهھهرلهردە بىر نۇسخىسى 

  )ت.ئۇ− » يىللىقى ئۈچۈن ئابۇنه دەپتىرى ئېچىلدى-1913تۇراننىڭ «
چىدە يالغۇز زامانىۋىي ئوقۇتۇش مۇھىتىنى بهرپا قىلىش تۈركىستاندىكى جهدىتچى گۇرۇپپىالر، مهملىكهت ئى

بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، ئۇيۇشتۇرۇلغان تهشكىالتالر ۋاستىسىغا تايىنىپ تۈركىيىنى نوقتا قىلغان ھالدا 
» تهربىيهئىي ئهتفال«يىلىغا كهلگهندە، بۇخارادا -1908. نۇرغۇنلىغان ئهللهرگه ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىشكه كىرىشىدۇ

ئوسمان غوجا، ئهخمهتجان مهخدۇم، سهدرىدىن ئهينى، (نامىدا بىر مهخپى جهمىيهت قۇرۇلىدۇ ) الر ئوقۇتىشىبالى(
جهمىيهت ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئابدۇۋاھىت رافىي ۋە ئابدۇلقادىر مهخدۇمالر بۇ جهمىيهتنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن ئىدى

يىلىغا -1909ز غۇلجىلىق ۋە سادىق ئاشۇر ئوغلى ئهزالىرىدىن ئابدۇراۋوپ پىتىرات، ئوسمان غوجا، ئابدۇلئهزى
» بۇخارا تامىمىئى مائارىف جهمىيهتئى خهيرىيهسى«كهلگهندە يوشۇرۇن شهكىلدە ئىستانبۇلغا بېرىپ، ئۇ يهردە 

نهپهر ئوقۇغۇچى  25بۇ جهمىيهت، ئىككى يىل ئىچىدە تۈركىيىگه . دېگهن ئىسىم بىلهن بىر شۆبه ئاچىدۇ
بۇ (ئىدى » تۇران نهشرىي مائارىف جهمىيهتى«خشاش قۇرۇلغان يهنه بىر جهمىيهت بولسا، شۇنىڭغا ئو. ئىۋەرتىدۇ

مۇقىممىدىن بهگجان، ئابدۇراۋوپ : جهمىيهتنىڭ قۇرغۇچىلىرى تۈۋەندىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا
). ئىزاھاتى. ھ. ئا −… . پىتىرات، غۇلجىلىق ئابدۇلئهزىز، ئهخمهتجان مهخدۇم ۋە ئالىمجان ئىدىرىسىي قاتارلىقالر

بۇ جهمىيهتلهرنىڭ ئهزالىرى، ئىستانبۇلدا پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋاقىتالردا، ئوسمانىالر ئىلغار كۈچلىرى 
ۋە ئىتتىهات ) ت.ئۇ− تۈرك ياشلىرى ھهرىكىتى . ياش تۈركلهر ھهرىكىتى(ئىچىدىن چىققان ژۆن تۈرك ھهرىكىتى 

شۇ سهۋەپتىن، كېيىنكى . ئېقىمى بىلهنمۇ تونۇشقان ئىدى) ت.ئۇ−  ئىتتىپاقلىق ۋە تهرەققىيات(تهرەققىي 
يىلالرغا كهلگىنىدە بۇخارا ۋە خىۋە خانلىقلىرىغا قارشى ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋاقىتلىرىدا، ئۇالر 

تۈركىيىدىكى بۇ ئېقىمغا تهۋە كىشىلهرنىڭ ئۆزلىرىنى ژۆن تۈركلهر ياكى ياش تۈركلهر دەپ (ئۆزلىرىنى 
  .دەپ ئاتىشىدۇ“ ياش بۇخارالىقالر”ۋە “ ياش خىۋەلىكلهر”) ت.ئۇ− اتاشقىنىغا ئوخشاش ئ

بۇ جهمىيهتلهر تهرىپىدىن تۈركىيىگه ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ بهكال ئاز بىر قىسمى تۈركىستانغا 
هينىدىنال قايتىپ كېلهلىگهن بولۇپ، مۇتلهق كۆپ قىسىم ئوقۇغۇچىالر بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋە ئۇنىڭ ك

باشالنغان بولشېۋىك ئىنقىالۋىنىڭ پهيدا قىلغان قااليماقانچىلىقلىرى تۈپهيلىدىن تۈركىيىدىن ئايرىلماي شۇ 



تۈركىيىدە تۇرۇپ قالغانالرنىڭ بىر قىسمى ھهرخىل ۋەزىپىلهرگه تهيىنلىنىپ ئانادولۇ . يهردە تۇرۇپ قالىدۇ
ۇرچه بهزى مهنبهلهردە ئاناتولىيه، كىچىك ئاسىيا دەپمۇ تۈركىيىنىڭ كىچىك ئاسىيا قىسمىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇيغ(

غا تارقىلىپ، ئۇ يهرلهردە ياش تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ھهرخىل ئورگانلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىدا ) ت.ئۇ. − ئېلىنغان
لىك يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىستانغا مۇناسىۋەت-1920ئىستانبۇلدا قالغانالر بولسا، . ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

  .سىياسىي ۋە مهدەنىي پائالىيهتلهرنى تهشكىللهشكه كىرىشىپ، بۇ ھهرىكهتلهرگه يىتهكچىلىك قىلىدۇ

  چار رۇسىيىدىكى سىياسىي ھهرىكهتلهر ۋە

  تۈركىستانغا كۆرسهتكهن تهسىرلىرى

  
ىيه چاررۇس. يىللىرىدىن باشالپ ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان ئىدى-1880چاررۇسىيىدە سىياسىي پارتىيىلهر 

دائىرىلىرىنىڭ بېسىملىرى سهۋەبىدىن پائالىيهتلىرىنى يهر ئاستىدا قانات يايدۇرۇشقا مهجبور بولغان ۋاقىتالردا 
. بىرىنچى بولۇپ قۇرۇلغان پارتىيه، پلېخانوۋ يىتهكچىلىكىدە قۇرۇلغان سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسى ئىدى

گۇروھقا مهنسۈپ كىشىلهر، ئاساسهن ئىشچىالر سىنىپى نامىدىكى ژورنال ئهتىراپىغا ئۇيۇشقان بۇ » ئىسكرا«
يىلىسى بۇ پارتىيه ياۋرۇپادا چاقىرىلغان بىر قېتىملىق قۇرۇلتىيىدا، -1903. ئارىسىدا پائالىيهت قىلىشماقتا ئىدى

لېنىن يىتهكچىلىگىدىكى بولشېۋىكلهر ۋە مارتوۋ يىتهكچىلىگىدىكى مېنشىۋېكلهر دىگهن ئىككى گۇروھقا 
يهنه بىر تهرەپته دېهقانالر ئاممىسىغا تايىنىشنى تاللىۋالغان سوتسيال رېۋولوتسيونېرچىالر . تىدۇبولۈنۈپ كې

، يېزا خهلق ئاممىسىنى ھوقۇققا ئىگه )ت.ئۇ− ئارچىالر دەپال ئاتىلىدۇ -ر چىالر ياكى ئېس-قىسقارتىلىپ س(
لهملىك تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى قىلىش دەيدىغان شۇئار ئاساسىدا چار پادىشا ھاكىمىيىتىگه قارشى كهڭ كۆ

  .قانات يايدۇرماقتا ئىدى
بۇرجۇئازىيىنىڭ، يهنى ئوتتۇرا ھال سىنىپنىڭ تهلهپلىرىنى ئهكىس ئهتتۈرىدىغان كونىستىتۇتسيونال 

دېموكراتالر بولسا، پارالمېنتلىق ۋە ئومۇمىي سايالم تۈزۈمىنى ئاساس قىلىدىغان بىر ) ئاساسىي قانۇنچى(
مهت قۇرۇش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشكه كىرىشكهن بولۇپ، ئۇالر قىسقارتىلىپ كادېتچىالر دەپ پادىشالىق ھۆكۈ

  .ئاتىلىپ پائالىيهت قىلىشماقتا ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

بىرىنچى بهتته . (سان-7يىلى ماي -1914گېزىتى، » سهدائىي تۈركىستان«تاشكهنتته نهشىر قىلىنغان 
مۇسۇلمان مهمورى روھانىلىرى ھهققىدە كىڭهش «، »كامىسيۇنېر− دەلالل «، »تۈركىستان كۈتۈپخانىسى«

  )ت.ئۇ. − دېگهندەك ماقالىالر ئورۇن ئالغان» يول خاتىرىلىرى«، »قىرائهتخانىغا ھهۋەسلهر«، »مهجلىسى
ياپون ئۇرۇشىدا رۇسىيىنىڭ مهغلوب بولىشى، ئۇنىڭ كهينىدىنال پارتىالپ پۈتكۈل دۆلهتكه -يىلقى رۇس-1905

نهتىجىدە، . زغىالڭالر چاررۇسىيه ھاكىمىيىتىنى ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئىدىيېيىلغان قو
پادىشالىق تۈزۈمىنى ئاساس قىلىدىغان بىر − چار ئىككىنچى نىكوالي بىر خىتاپنامه ئېالن قىلىپ، پارالمېنت 

شۇنداق . ۇل قىلىشقا مهجبور بولىدۇنى قوب) دۇما(ئاساسىي قانۇن ۋە سايالمنى ئاساس قىلىدىغان بىر پارالمېنت 
كهينىدىنال پۈتۈن رۇسىيه بويىچه ئومۇمىي . قىلىپ ھهر قايسى سىياسىي پارتىيىلهر قانۇنىي ئورۇنغا ئېرىشىدۇ

-خانلىق تۈزۈمى، ئاساسى قانۇن-پارالمېنت(رۇسىيىدە كۆپ پارتىيىلىك مهشرۇتىيهت . سايالم ئۆتكۈزىلىدۇ
-تهشكىل قىلىنىشى، رۇسىيه ئىمپىرىيىسى تهۋەسىدە ياشايدىغان مۇسۇلمان نىڭ) ت.ئۇ− پادىشاھلىق تۈزۈمى 

تۈركىي ئىلغار كۈچلىرى بىر تهرەپتىن ئۆز -مۇسۇلمان. تۈركىي خهلق ئاممىسىنىمۇ ھهرىكهتكه كهلتۈرىدۇ
ەسىدە يۇرتلىرىدا سىياسىي تهشكىالت قۇرۇش پائالىيهتلىرىنى باشلىۋەتكهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن رۇسىيه تهۋ



قۇرۇلغان تهشكىالتالرنىڭ پروگىراممىلىرى ئاساسهن ئالغاندا . قۇرۇلتاي ئېچىش ئىشلىرىغا كىرىشىپ كېتىدۇ
رۇسىيه سىياسىي پارتىيىلىرىنىڭ پروگراممىلىرىغا ئوخشىشىپ كهتكهن بولۇپ، كۆپۈنچىسى سوتسيالىست 

ياكى بىتهرەپ ھالدا دۇماغا سايالنغان مۇسۇلمان ئۆز گۇرۇپپىلىرىغا ۋاكالهتهن . ياكى لېبىرال قاراشالرغا ئىگه ئىدى
تۈركىي خهلقلهردىن چىققان ۋەكىللهر، ئادەتته ئۆزلىرىنىڭكىگه ئوخشاش كۆز قاراشقا ئىگه پارتىيه پروگراممىسى 

بىر قىسىم خهلق ۋەكىللىرى ھهتتا ئۇدۇل رۇسىيه . بولغان رۇسىيه پارتىيىلىرىنى قولالپ ئاۋاز بېرىشهتتى
يىلىرىگه ئهزا بولۇپ كىرىپ شۇ پارتىيه ئىچىدە تۇرۇپ پائالىيهت ئېلىپ بېرىشنى تاللىۋېلىشقان سىياسىي پارتى

شۆبهىسىزكى، بۇ تۈردىكى ئىچىگه كىرىۋېلىپ ياكى بىرلىشىپ تۇرۇپ پائالىيهت قىلىشلىرى رۇسىيه . ئىدى
  .قاراپ بهلگىلىنهتتىگه قارىتا قايسى خىل پوزىتسىيىدە بولىشىغا “ مىللىي مهسىلىلهر”پارتىيىلىرىنىڭ 

، )ئارچىالر-ئېس(مهسىلىگه تۇتقان پوزىتسىيىلىرىگه ئاساسهن سوتسيال ئىنقىالۋىي پارتىيىسى “ مىللىي”
باشقا مىللهتلهر ئۈچۈن ئالغاندا ئۆزلىرىگه ئهڭ يېقىن پارتىيه بولۇپ، ئۇالرنىڭ پارتىيه پروگراممىلىرىدا ئىمپىرىيه 

قۇرۇش ھوقۇقى “ فىدراتسىيىلىك ئورگان”ئهڭ كهڭ دائىرىلىك تهۋەسىدىكى ھهر مىللهت خهلقلىرىگه 
ئۆز (يىلقى قۇرۇلتىيىدا شهرتسىز سېلف دېتېرمىناتسىيه -1905. بېرىلىشىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا ئىدى

ئارچىالر پارتىيىسى، كېيىنكى -قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئېس) تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقى
قارىشىنى ئۆزگهرتىپ، ھهر بىر رايون ئۈچۈن ئۆزىگه خاس ھهل قىلىش چارىسىنى تېپىپ چىقىش  قۇرۇلتايلىرىدا بۇ

ئهمما بۇ قاراشنى قانداق ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهققىدە ئېنىق بىر . دەيدىغان بىر تهكلىپنى ماقۇللىشىدۇ
وكراتالر پارتىيىسى رۇسىيه لېبىرالىزىمچىلىرىنىڭ قۇرغان ئاساسىي قانۇنچى دېم. چۈشهندۈرۈش بهرمىگهن ئىدى

، رۇسىيىنىڭ ھهر قايسى مىللهتلهرگه ئاساسهن رايونالرغا بولىنىدىغان بۇنداق فېدېراتىپلىق بىر دۆلهت )كادېت(
نى ھىمايه “ رۇسىيه پۈتۈنلىگى”ئۇالر بىرال مهركهزىي ھۆكۈمهتكه بوي سۇنىدىغان . شهكلىگه قهتئى قوشۇلماتتى

ۇشۇپ، پولهكلهردىن باشقا ھهرقانداق بىر مىللهتكه سىياسىي ئاپتونومىيه قىلىدىغان بىر تۈزۈمنى ئوتتۇرىغا قوي
بېرىلىشىنى قهتئىي قوبۇل ) ت.ئۇ− بىر مىللهتنىڭ پهقهت سىياسىي جهھهتتىال ئۆز ئۆزىنى باشقۇرۇش ھوقۇقى (

هتلهرنىڭ شۇنداقتىمۇ رۇسىيىنى شهكىللهندۈرگهن مىلل. قىلماسلىق دەيدىغان بىر اليىهىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ
مهدەنىي جهھهتته ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش ھوقۇقى بىلهن ئۆز ئانا تىلىدا ئوقۇتۇش ھوقۇقىنى بېرىشكه قارشى 

ئۇنىڭدىن باشقا بولشېۋىك بىلهن مېنشىۋېك پارتىيىلىرى بولسا، سىياسىي . ئهمهسلىگىنى تهكىتلىشهتتى
ىر پۈتۈن ئىجتىمائىي تۈزۈم ئىچىدە مهدەنىي ئاپتونومىيىنىڭ مۇقهررەر نهتىجىسى بولغان فېدېراتسىيىگىمۇ، ب

بۇ ئىككى پارتىيه، فېدېراتسىيه دېگهن . ساھهلىرى بويىچه ئاپتونومىيه ھوقۇقى بېرىلىشىگىمۇ قارشى ئىدى
شهكىل، دۆلهتنى بىر مۇنچى ئۇششاق مهركهزلهرگه بۆلىۋېتىدىغانلىقى ئۈچۈن بهكال خهتهرلىك ئاقىۋەتلهرنىڭ 

شۇنىڭدەك يهنه، مهدەنىي جهھهتتىكى . ولىشى مۇمكىن دەپ قارىماقتا ئىدىكېلىپ چىقىشىغا سهۋەپ ب
ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه توسالغۇ ) پرولېتارىيات(ئاپتونومىيىمۇ ھهر قايسى مىللهت ئىشچىالر سىنىپى 

چهيتىۋېتىدۇ پهيدا قىلىدۇ، بۇ خهلقلهرنىڭ مهدەنىي ساھهسىدىكى تهرەققىياتى جهريانىدا بۇرجۇئازىيه تهسىرىنى كۈ
. شۇ سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن بۇنداق بىر تۈزۈمنى قهتئىي رەت قىلىش الزىم دەپ قارىماقتا ئىدى. دەپ ھىساپلىشاتتى

بولشېۋىكالرنىڭ قارىشى بويىچه ئالغاندا، كاپىتالىزمنىڭ مهھسۇلى بولغان مىللهتچىلىك بارلىق جهھهتلهردە 
دىلهيدىغان بولغاچقا، سوتسيالىزم مهنپهئهتلىرى بىلهن زىت ئوتتۇراھال بىر سىنىپنىڭ ئاالھىدىلىكىنى ئىپا

  .كېلىدىكهن
يوقۇرقىدەك قىسقىچه ئىزاھات بېرىپ ئۆتكىنىمىزدىن كېيىن، تۈرك ۋە مۇسۇلمان سىياسىي خادىملىرىنىڭ 

ق ئار پارتىيىسىدىكىلهر بىلهن ھهمكارلى-دەسلهپكى ۋاقىتالردا نىمه ئۈچۈن كادېت پارتىيىسىدىكىلهر ياكى ئېس
ئورنىتىش يولىنى تاللىۋالغانلىقىنى، شۇنىڭدەك قۇرۇلغان مىللىي پارتىيه پروگراممىلىرىنىڭ ئاساسىي 
مهزمونىنىڭ نىمه سهۋەپتىن بۇ پارتىيىنىڭ پروگراممىلىرىغا ئوخشاپ قېلىۋاتقانلىغىنى تېخىمۇ ئېىق 

ق قوللۇق پوزىتسىيىسى بولشېۋىكالر پارتىيىسىنىڭ مىللىي مهسىلىلهرگه تۇتقان قاتتى. چۈشىنهلهيمىز
يىلقى ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىغىچه، يهنى -1917تۈركىي يىتهكچىلىرى بىلهن زىيالىلىرى -تۈپهيلىدىن، مۇسۇلمان



رۇسىيىدە بولشېۋىكالر ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئالغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇالرغا يېقىن يولىماسلىق يولىنى 
  .تاللىۋېلىشقان ئىدى

ۋەكىل قاتناشقان تۇنجى قېتىملىق پۈتۈن رۇسىيه مۇسۇلمانالر  900پ مهزگىلىدە يىلىدىكى ئىنقىال-1917
قۇرۇلتىيى، يوقۇرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك ئۆز ئىچىدە ئوخشىمىغان قاراشالر شهكىللىنىۋاتقان بىر مۇھىتتا 

رۇسىيه ”پ ئۇرال تۈركلىرىگه يىتهكچىلىك قىلىۋاتقان بىر گۇرۇ- بۇ قۇرۇلتايدا، ئىدىل. چاقىرىلغان ئىدى
ئىمپىرىيىسىنىڭ ئاساسىي شهكلىنى ساقالپ قېلىش ۋە ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ تېرىتورىيىسىز مهدەنىي 

نى ھىمايه قىلىشقان بولسا، تۈركىستان، ئهزەربهيجان ۋە باشقىردىستان ئۈمهكلىرىنىمۇ ئۆز “ ئاپتونومىيىسى
نى، يهنى فېدېراتسىيىلىك بىر “ ئاپتونومىيهتېرىتورىيىلىك ”ئىچىگه ئالغان يهنه بىر گۇروھتىكىلهر بولسا 

رۇسىيه تۈزۈمى ئىچىدە ئاپتونومىيىلىك رايونالرنى شهكىللهندۈرۈش دەيدىغان بىر اليىهىنى ھىمايه قىلىشماقتا 
پۈتۈن رۇسىيه مۇسۇلمانلىرى، بىر مهركهزدىن ”پۇئات توقتاروپتىن باشقا بارلىق تاتار ئۈمهكلىرى . ئىدى

. نى تهلهپ قىلىشماقتا ئىدى“ سىي تۈزۈم ئىچىدە مهدەنىي جهھهتتىكى بىر ئاپتونومىيهباشقۇرىلىدىغان سىيا
ئهگهر بىر مهركهزدىن باشقۇرىلىدىغان بۇ تۈر سىياسىي تۈزۈلمه ۋۇجۇتقا چىققىنىدا، بۇرۇن كۆرۈلگهنلهرگه ئوخشاش 

ۇغۇلۇپ قالىدىغانلىغىنى ھېس كهلگۈسىدە ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهر يهنىال ئۆز رولىنى جدرى قىلدۇرالماي ب
قىلىشقان يهنه بىر گۇروھتىكىلهر بولسا، بۇنداق بىر مهركهزلىك تېرىتورىيىسىز مهدەنىي ئاپتونومىيه شهكلىگه 

بىرسى بىلهن زىتلىشىپ قالغان ئۇنىونىستالر -شۇنداق قىلىپ بىر. پۈتۈن كۈچى بىلهن قارشى تۇرماقتا ئىدى
بىلهن ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− ر پۈتۈن رۇسىيه شهكلىنى تهلهپ قىلىدىغانالر بىر مهركهزدىن باشقۇرىلىدىغان بى(

- ئهمما بۇ قۇرۇلتايدا ئوتتۇرىغا چىققان بۇ خىل تاالش. فېدېراتىپچىالر ھېچ بىر ئورتاق كېلىشىمگه كىلهلمهيدۇ
رالر بىلهن تارتىشالردىن كېلىپ چىققان زىدىيهتلهر، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن قېچىپ چىققان سىياسىي مۇساپى
بىرسىنى -بىرگه تا چاتئهللهرگىچه بىرگه سۆرۈلۈپ كېلىپ، تاشقى دۇنيادىكى ئىدىيىۋىي توقۇنۇشالردا بىر

  .بىرسىگه قارشى سهپلهرگه بۆلۈنىشلهردە كۈچلۈك باھانه بولۇپ بېرىدۇ-تهنقىتلىشىدىغان ۋە بىر
ىن، مېنشىۋېكالر پارتىيىسىنىڭ رۇسىيىدە بولشېۋىكالر ھاكىمىيهتنى تېزگىنىگه ئېلىپ بولغىنىدىن كېي

باش سېكرىتارى ۋە ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ باش مىنىستىرى كېرېنسكى، كادېت پارتىيىسىنىڭ باش سېكرىتارى 
ئار پارتىيىسىنىڭ باش سېكرىتارى ۋىكتور چېرنوۋ قاتارىدىكى بولشېۋىكلهرگه قارشى -مىليۇكوۋ، ئېس

ئادەتته ئاقالر . ياۋرۇپانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا تارقاپ كېتىشىدۇ يىتهكچىلهرمۇ، فرانسىيىنى ئاساس قىلغان ھالدا
. دەپ ئېلىندى“ ئاقالر”ئاق پادىشا تهرەپتارى، يهنى چار رۇسىيه تهرەپتارلىرى، تهرجىمىدە ئاساسهن (ئاق ئۇرۇسالر − 
جهم بولۇشۇپ  دەپ ئاتىلىپ كهلگهن بۇ سىياسىي خادىمالر، ھهرخىل تهشۋىقات ئهپكارلىرى ئهتىراپىغا) ت.ئۇ− 

بۇ ئاقالر بىلهن بۇرۇندىن مۇناسىۋىتى بولغان ياكى . بولشېۋىكالرغا قارشى سىياسىي كۈرەشلىرىنى قانات يايدۇرىدۇ
كېيىنكى يىلالر ئىچىدە ئورنىتىلغان مۇناسىۋەتلهر، چهتئهللهردىكى مۇساپىر تۈركىي يىتهكچىلىرىنىڭ ۋەتهنپهرۋەر 

نه بىر سىياسىي ئۆلچهم ھالىغا كهلتۈرۈلۈپ، ئۆز ئىچىدە كۆرۈلگهن ھهرخىل بولماسلىغىنى باھااليدىغان يه-بولۇش
  .بىرسىگه ھۇجۇم قىلىش باھانىسى قىلىۋېلىنىدۇ-تارتىشالردا بىر-تاالش

  بولشېۋىكالر مىللىي سىياسىتى

يىلقى -1917تۈركىستان بىلهن ۋولگا ئهتىراپىدا قۇرۇلغان ئاپتونومىيىلهرنىڭ ھهممىسىنى دېگىدەك 
ئهسلىدە بۇ . ىكالر ئىنقىالۋىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئاپتونومىيىلهر دېيىش مۇمكىنبولشېۋ

ئاپتونومىيىلهرنىڭ قۇرۇلۇش جهريانىنى ئاساسهن ئالغاندا سوتسيالىزم، ئىسالمىزم ۋە مىللهتچىلىكتىن ئىبارەت 
تۈركىستانلىق يهرلىك . ىنئۈچ بۇلۇڭلۇق ۋەزىيهتنىڭ تهرەققىياتى نهتىجىسىدە ئوتۇرىغا چىققان دېيىش مۇمك

ھۆكۈمهت رەھبهرلىرى بىلهن بولشېۋىزم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلهر، چاررۇسىيىدىكى باشقا ئۇرۇس بولمىغان 
مىللهتلهر ئارىسىدا كۆرۈلگىنىگه ئوخشاش، ئىنتايىن دولقۇنسىمان ۋە بهزىدە زىدىيهتلهر بىلهن تولغان بىر 



لىنى سۈرۈشته قىلغاندا، تۈركىستانلىق زىيالىيالرنىڭ ھهممىسى ئهس. ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرمهكته ئىدى
شۇنداق . دېگىدەك ماركسىزم بىلهن لېنىنىزم ھهققىدە ئېنىق بىر ساۋاتقا ئىگه كىشىلهردىن ئهمهس ئىدى

بولغاچقا، بولشېۋىكالرنىڭ قانداق بىر ھاكىمىيهت سىستېمىسىنى يولغا قويىدىغانلىقىنى پهقهتال 
شۇڭا ئۇالر بولشىۋېكالرنىڭ قايسى خىل تۈزۈم بىلهن ھاكىمىيهت . ئىدىمۆلچهرلىيهلمىگهن 

يۈرگىزىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ئهسلى ماھىيىتىنى ئهمهلىي تهجرىبىلهر ئارقىلىق بىۋاسته باشتىن ئۆتكۈزۈش، 
ا ئۇالر بۇنداق بىر تهجرىبىنى قولغ. ئېغىر خاتالىشىش جهريانىدىال تونۇپ يېتىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇ
ئهلىۋەتته بۇ خىل خاتالىشىش جهريانى . كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ ئېغىر بهدەل تۆلهشكه مهجبور بولغان ئىدى

ئۇرال ۋە باشقىرت -يالغۇز تۈركىستانلىق يىتهكچىلهرگىال خاس بىر ئاالھىدىلىك بولۇپ قالماي، ئىدىل
  .ئورتاق بىر جهريان دېيىش مۇمكىن ئىدى تۈركلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق تۈركىي قهۋىملىرى ئۈچۈنمۇ

يىللىرىدىال مىللىي مهسىلىلهر ھهققىدىكى ماقالىلىرىدا، بولۇپمۇ كېيىنكى -1913ئهسلىدە، لېنىن تا 
ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى (يىلالردا ئىزچىل مۇنازىرىلهرگه سهۋەپ بولىدىغان ئاپتونومىيه، سېلف دېتېرمىناتسىيه 

پلىرى ۋە مهدەنىي ساھه بويىچه چهكلىنىدىغان ئاپتونومىيه قاتارىدىكى چۈشهنچىلهر پىرىنسى) بهلگىلهش ھوقۇقى
لېنىن، مهدەنىي . ھهققىدە قايسى خىل كۆز قاراشتا ئىكهنلىگىنى ناھايىتى ئوچۇق شهرھىلهپ بولغان ئىدى

  :جهھهتتىال چهكلىنىدىغان مىللىي ئاپتونومىيه ھهققىدە توختالغىنىدا مۇنداق دېگهن ئىدى
تته دېموكراتىيه نوقتىسىدىن، خۇسۇسهن پرولىتارىياتنىڭ سىنىپىي كۈرەش تهلىۋى نوقتىسىدىن ئېلىپ ئادە

بولمامدۇ؟ مانا بۇ، ئهڭ ئالدى -ئېتقاندا بۇنداق بىر پارچىلىنىشقا، بۇنداق بىر ئاپتونومىيىگه يول قۇيۇشقا بوالمدۇ
ىل مىللهتلهر بىرال دۆلهت ئىچىدە ھهر خ… . بىلهن ئايدىڭالشتۇرىۋېلىشىمىزغا تېگىشلىك مهسىلىدۇر

ياشىماقچى بولىدىكهن، ئۇالر مىليونالرچه، ھهتتا مىليادالرچه ئىقتىسادىي، قانۇنىي ۋە ئىجتىمائىي باغالر بىلهن 
مائارىپ ئىشلىرىنى ئهنه شۇ باغالردىن قانداقمۇ ئايرىم . بىرسىگه زىچ باغلىنىپ ياشاشقا مهجبور-بىر

تۇش ئىشلىرىنى دۆلهتنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسى سىرتىدا قالدۇرالىشىمىز ئوقۇ… تۇتالىشىمىز مۇمكىن؟ 
-مۇمكىنمۇ؟ ئهگهر بىرال دۆلهت تهۋەسىدە ياشايدىغان ھهرخىل مىللهتلهر ئىقتىسادىي باغالر بىلهن ئۆزئارا چهمبهر

چىل تۈردە ئايرىم چهس باغالنغانال بولىدىكهن، ئۇ مىللهتلهرنى مهدەنىي جهھهتته، بولۇپمۇ ئوقۇتۇش ئىشلىرىدا ئىز
بۇنىڭ دەل . تۇتىمهن دېيىش ئاخماقانىلىق بىر ھهرىكهت بولۇپال قالماي، يهنه قاالقلىقنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر

ئهكسىنچه، مهكتهپلهر ئهمهلىي تۇرمۇشقا زۆرۈر بولغان ئىشالرغا ئالدىن تهييارلىق قىلىش مهقسىتىدە، مىللىي 
. شنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز الزىمتوپلۇمالرنى ئوقۇتۇش ئىشلىرىدا بىرلهشتۈرۈ

  )ئىزاھاتى. ھ. ئا. − بهت-113» مىللىي مهسىلىلهر ۋە مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەشلىرى«لېنىن، (
لېنىن يهنه ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولۇش ھوقۇقى مهسىلىسى ھهققىدە، يهنى سېلف دېتېرمىناتسىيه ھهققىدە 

ۈسىدە ئىجرا قىلىنىدىغان سىياسىي تۈزۈمگه يول كۆرسهتمه بواللىغىدەك مۇنداق توختالغىنىدىمۇ كهلگ
  :بايانالرنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدى

پروگراممىزدىكى سېلف دېتېرمىناتسىيه دېگهن مهزموننى يالغۇز سىياسىي جهھهتتىال ئوتتۇرىغا قويۇلغان 
ئۆزى باشقۇرۇش دېگهنلىك، مهركهزىي دۆلهتتىن يهنى ئۆزىنى . بىر ئابىستراكىت ئۇقۇم دەپ چۈشىنىشىمىز كېرەك

ئهگهر، بىرەر مىللهت بىر پۈتۈن دۆلهت … . بۆلۈنۈپ چىقىپ مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش دىگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ
ئىچىدە ئايرىم بىر مىللهت بولۇپ ياشايمهن دەپ ئويلىغىنىدا، ئۇنىڭ رۇسىيىدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ مۇستهقىل 

بۇنداق بىر تهلهپنى ئوتتۇرغا قويالمىغان بىر … . ت پهقهت ۋە پهقهت بىرال ھوقۇقى بولىدۇدۆلهت قۇرۇشتىن ئىبارە
مىللهت، فېدېراتسىيىلىك مۇناسىۋت قۇرۇش ياكى زېمىن تهلىۋى بولمىغان مهدەنىي ئهركىنلىك دېگهندەك 

  …. تهلهپلهردە بولۇش ھوقۇقى بولمايدۇ
ئېيتقاندا بۆلۈنۈپ چىقىپ كىتهلمىگهن  شۇنداق قىلىپ رۇسىيىدىن ئايرىلمىغان، ئېنىغىراق

دىمهك، بۇنداق ئهھۋالدا قالغان . ئاال ئېنىق بهلگۈلىۋېتىلگهن ئىدى-مىللهتلهرنىڭ كهلگۈسى تهغدىرى ئالدىن
ئۇنداقتا . ئىچىدە ئېرىپ يوقۇلۇشقا مهھكۈمدۇر(!) مىللهتلهر ئۆز خاھىشلىرى بويىچه بۈيۈك ئۇرۇس مىللىتى 



هلهپ قىلىدىغانالر قانداق قىلىشى كىرەك؟ لېنىننىڭ بۇ ھهقته دىگهنلىرىنىمۇ بۆلۈنۈپ چىقىپ كېتىشنى ت
  :كادېت پارتىيىسىنىڭ باياناتچىسىغا بهرگهن جاۋابىدىن ئېنىق كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقى دېگهن باشقا بىر ئىش، ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش 
ش دېگهنلىك، يهنى، بىر مىللهتنىڭ بهلگىلىك شارائىتالر ئاستىدا بۆلۈنۈپ چىقىپ ھوقۇقىدىن پايدىلىنى

  .بولماسلىقى تۈپتىن ئوخشىمايدىغان يهنه باشقا بىر ئىشتۇر-كېتىش تهلىۋىنىڭ توغرا بولۇش
پارتىيىمىز بۇ مهسىلىنى ھهرخىل ئهھۋالالرنى بىر پۈتۈنلۈك بويىچه تهھلىل قىلغان ھالدا، ئىجتىمائىي 

هتنىڭ ھهمدە پرولىتارىياتنىڭ سوتسيالىزم شارائىتى ئاستىدىكى سىنىپىي كۈرەش ئېهتىياجىنىڭ تهلىۋىگه ۋەزىي
  .ماسالشتۇرغان ئاساستا بهلگىلىشى الزىم

ئىقتىسادىي جهھهتتىن پارچىلىنىش ۋە ئۇششاق دۆلهتلهرگه بۆلۈنۈشنى … بىز سېلف دېتېرمىناتسىيىنى، 
بۇنىڭ دەل ئهكسىچه، بىز چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ۋۇجۇتقا . ىاللمايمىزغايه قىلغانلىقى سهۋەبىدىن قوبۇل ق

ئهمما بۇ ئارزۇمۇ دېموكراتىيه ۋە ئىنتېرناتسيونالىزم پىرىنسىپلىرىغا تولۇق ئۇيغۇن . كېلىشىنىال ئارزۇ قىلىمىز
بۇالرنىمۇ بۆلۈنۈپ چىقىش ھوقۇقى بولماي تۇرۇپ قىياس قىلىش ئهسال مۇمكىن . كهلگهن بولىشى الزىم

بىز ھهر قانداق بىر تۈردىكى بۆلۈنۈپ چىقىپ كېتىش . پارچىلىنىش، بىزنىڭ پىالنىمىزدا يوق ئىش… . مهسئه
  .تهرەپتارى ئهمهسمىز

دېگىنى ھهرگىزمۇ “ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزىلىرى بهلگىلهش ھوقۇقى”بۇالردىن مهلۇم بولغىنىدەك، لېنىننىڭ 
رۇسىيىدىن . دىغانلىقىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىنرۇسىيىدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ كېتىش دىگهن مهنىنى بهرمهي

ئايرىلىپ مۇستهقىل بواللىشى ئۈچۈن الزىملىق ئالدىنقى شهرت شۇكى، پرولىتارىياتنىڭ خهلقئارالىق سىنىپى 
ئهمما روسىيىدىن ئايرىلىپ مۇستهقىل بولۇش دەيدىغان بۇ ئىشنى . كۈرەش سېپى پارچىالنماسلىغى كېرەك

ئاخىرىدا، لېنىن . ئاشۇرۇشقا بولىدىغانلىغى ھهققىدە ھېچكىم بىر نىمه بىلمهتتىئهمهلىيهتته قانداق ئهمهلگه 
بۇنىڭ بىرسى، : رۇسالردىن باشقا مىللهتلهرگه مۇنداق ئىككى خىل تالالش ھهققىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ

ئهمهلىيهتته ھهرگىز ئىجرا قىلىشقا بولمايدىغان ۋە لېنىننىڭ ئۆزىمۇ ئىجرا قىلىنىشىنى 
رۇس مىللىتى ”يولى؛ يهنه بىرسى بولسا، “ رۇسىيىدىن ئايرىلىپ مۇستهقىل بىر دۆلهت قۇرۇش”ان خالىمايدىغ

بۇ . بۇ ئىككى يولدىن باشقا تالالشقا بولىدىغان ئۈچىنچى بىر يول يوق ئىدى. يولى“ ئىچىگه سىڭىپ يوقىلىش
 مهنىگه ئىگه بولۇشتىن باشقا ئىككى يولنىڭ بىرىنچىسى پۈتۈنلهي نهزەرىيىۋىي بىر گهپ بولۇپ، قهغهز يۈزىدىال

لېنىن ۋە ئۇنىڭ سهبداشلىرى رۇسالردىن باشقا مىللهتلهرگه . قىلچىمۇ ئهمهلىي قىممىتى يوق قۇرۇق گهپ ئىدى
يهنى، رۇس مىللىتى بىلهن يۇغۇرۇلۇپ يوقاپ . سۇنغان تالالش يولى پهقهت ئىككىنچى خىلدىكىال يول ئىدى

كىتلهنگىنىدەك، لېنىننىڭ بۇ نهزەرىيىسىنى تهپسىلى چۈشىنىدىغان ئهمما يوقۇرىدا ته. كېتىشى شهرت ئىدى
  .مۇسۇلمان تۈركىي زىيالىيلىرىنىڭ سانى بارماق بىلهن سانىۋالغىچىلىك دەرىجىدە ئاز ئىدى

ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى جهريانىدا بولشېۋىكالر سېلف دېتېرمىناتسىيه پىرىنسىپىنى ئۆز رەقىپلىرىگه ھۇجۇم 
توخماق قىلىپ پايدىالنغان بولسا، روسالردىن باشقا مىللهتلهرگه بولسا ئاالھىدە جهلىپ  قىلىشتا كۈچلۈك بىر

لېنىن بىلهن ستالىن بىرلىكته قول قويۇپ . قىالرلىق بىر پسىخولوگىيىلىك يهمچۈك ئورنىدا پايدىالنماقتا ئىدى
دىگهن باياناتى، » وقۇقىرۇسىيىدىكى ھهر مىللهت خهلقلىرىىنىڭ ھ«نويابىردا ئېالن قىلغان -15يىلى -1917

كومۇنىزم بىلهن كومۇنىستالرنى ئېنىق تونۇپ يىتهلمىگهن مىللهتلهرنىڭ زىيالىالر قوشۇنىدىكىلهرنى بهكال 
بۇ خىتاپنامىدا بولشېۋىكالر ئىنقىالۋى ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي . كۈچلۈك جهلىپ قىلىۋالغان ئىدى

بۇ نوقتىالرغا ئاساسهن، . ۇرىغا قويماقتا ئىدىسىياسهتلىرى ئاساس قىلىدىغان تۆت مۇھىم نوقتىنى ئوتت
رۇسىيىدىكى ھهر قايسى مىللهتلهر ھوقۇقتا باراۋەر، ئۇالرنىڭ ھهممىسى دۆلهتنىڭ غوجايىنلىرى دەپ 

بۇ ئۇقتۇرۇشتا، بۆلۈنۈپ چىقىپ كېتىش ۋە ئۆز مىللىتىنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلىرىنى . كۆرسىتىلگهن ئىدى
لغان ھالدا ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى ئىختىيارى شهكىلدە بهلگىلهش ھوقۇقىغا قۇرۇش ھوقۇقىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئا

ئىگه دەپ كۆرسىتىلگهن؛ مىللىي ۋە دىنىي جهھهتلهردىكى بۇرۇنقى ھهر تۈرلۈك كهمسىتىش مۇئامىلىلهر بىلهن 



شۇنىڭدەك يهنه ئېتنىك ئاز سانلىق . چهكلىمىلهر بىردەك ئهمهلدىن قالدۇرىلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگهن
  .للهتلهرنىڭ ئهركىن تهرەققىياتى كاپالهتكه ئىگه قىلىنىدۇ دەپ كۆرسىتىلگهنمى

بۇ بايانات ئېالن قىلىنىپ ئارىدىن بهش كۈن ئۆتكهندە، بولشېۋىكالر ھۆكۈمىتى بىۋاسته مۇسۇلمانالر 
ان ئاھالىسىگه قارىتىپ ئۇالرنىڭ دىنىي ۋە مىللىي ھېسىياتلىرىنى ئۆزلىرىگه جهلىپ قىلىشنى مهقسهت قىلغ

ئاتېزم ياكى ئىنتېرناتسيونالىزمدىن قىلچىمۇ ئېغىز ئاچمىغان بۇ ئىككىنچى . يهنه بىر بايانات ئېالن قىلىدۇ
چاررۇسىيه يولغا قويغان بارلىق بېسىم ۋە چهكلىمىلهر ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ، بارلىق مۇسۇلمان ”باياناتتا 

دەپ تهكىتلهپ كۆرسىتىش “ ه شوغۇللىنااليدۇئادەتلىرى بىلهن خالىغانچ-خهلقلىرى دىنىي ۋە مىللىي ئۆرپ
. قۇۋەتلهشلىرى تهلهپ قىلىنغان ئىدى-بىلهن بىرگه، مۇسۇلمان خهلقلىرىدىن بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىنى قولالپ

ئۆزىمۇ بىر گروزىن بولغان ستالىن، ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى بىلهن بىرگه داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇشتا 
چىقىش ۋە رۇسىيىدە كومۇنىستىك ھاكىمىيهتنى تىكلىۋېلىش ئۈچۈن رۇس بولمىغان  رەقىپلىرىنى يېڭىپ

. مىللهتلهر ئىچىدىن چىققان يهرلىك ئىلغار كۈچلهرگه بهكال ئىهتىياجلىق ئىكهنلىگىنى ياخشى بىلهتتى
ىيىسىگه ستالىننىڭ قارىشى بويىچه، بۇ تۈردىكى كىشىلهر بۇرجۇئازالر ئىچىدىن ياكى كۈچلۈك مىللهتچىلىك ئىد

نىمىال بولسا بولسۇن، بۇ . ئىگه بولغان كىشىلهر ئارىسىدىن چىققان بولىشىنىڭ قىلچه ئهھمىيىتى يوق ئىدى
تۈردىكى يهرلىك ئىلغار كىشىلهردىن پايدىلىنىشلىرى ۋە ئۇالرنىڭ يىتهكچى ئورۇندىكى ئادەملىرىگه كوممۇنىزم 

هقسهت بىلهن، بۇ باياناتالر ئېالن قىلىنىپ بىرەر ئايمۇ ئهنه شۇنداق م. ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلغۇزۇش الزىم ئىدى
ناركومناتس، نارودنىي (ۋاقىت ئۆتمهي، يهنى نويابىر ئېيىدا، ستالىن مىللىي ئىشالر كومۇسسارىياتى 

كومىسسارلىق، كومۇنىستالر ھاكىمىيىتىدە مىنىستېرلىك . كومىسسارىيات پو دېالم ناتسيونال نوستېرى
نى قۇردۇرۇپ، بۇ كومىسسارلىقنى بىۋاسته ئۆزىگه قارايدىغان بىر ) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئورنىدىكى بىر ئورگان

بۇ كومىسسارلىق، كېيىنكى ۋاقىتالردا سوۋېت دائىرىلىرى بىلهن ئۇرۇس بولمىغان . ئورگانغا ئايالندۇرىدۇ
لهن ھۆكۈمهت مىللهتلهر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه مهسئۇل بولىدىغان باشقا مىللهت خهلقلىرى بى

ئالى كومىسسارلىق تهۋەسىدە . ئوتتۇرسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغان بىر ئورگان ھالىتىگه كهلتۈرىلىدۇ
ئايرىم تارماق -يهھۇدىيالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئۇرۇس بولمىغان بارلىق مىللهتلهر ئۈچۈن ئايرىم

مهركهزى − دىغان ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ كۈچلۈك تارماق ناركومناتسقا قاراي. كومىسسارلىقالر تهسسىس قىلىنىدۇ
مۇسۇلمان ئىشلىرى كومىسسارلىقى، يهنى مۇسكوم بۆلۈمى بولۇپ، بۇ بۆلۈم رۇسىيىدىكى بارلىق مۇسۇلمان 

مۇسكوم رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىغا بولشېۋىكالر ئىدىيىسىنى قوبۇل . خهلقلىرىگه دائىر ئىشالرغا مهسئۇل ئىدى
بۇ ئۈچ كىشىدىن بىرسى . ك ئۈچ كىشى مهسئول قىلىپ تهيىنلهنگهن ئىدىقىلغان تۈركىي نهسىللى

باشقىرتالردىن بولغان شېرىپ ماناتوۋ بولۇپ، قالغان ئىككىسى تاتار تۈركىلىرىدىن كهلگهن مولالنۇر ۋاھىتوۋ 
لهرنىڭ بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ناركومناتس، ئۇرۇس بولمىغان مىللهت. بىلهن گالىمجان ئىبراھىموۋ ئىدى

مهمورى، مالىيه ۋە ھهربىي ئىشالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا بارلىق ئىشالرنى ئۆز تىزگىنىدە تۇتۇپ 
مۇنداقسىغا ئالغاندا بۇ ئورگان دۆلهت ئىچىدىكى بىر . باشقۇرىدىغان كۈچلۈك بىر ئورگان ھالىغا كهلتۈرىلىدۇ

بۇ ئورگان، لېنىن ئۆلگهندىن كېيىنكى . ىدىدۆلهتتهك ھوقۇققا ئىگه بىر ئورگان ھالىغا كهلتۈرۈلگهن ئ
دەۋرلهردىكى داھىلىق تالىشىش ئىشلىرىدا ستالىن ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ياردەمچى كۈچكه ئايالندۇرۇلغان 

  .ئىدى
مۇسۇلمان تۈركىي رەھبهرلىرىنىڭ بولشېۋىكالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىشىگه سهۋەپ بولغان ئامىلالر ئىچىدە 

ش قىلىۋاتقان ئاق ئۇرۇس گېنىراللىرىنىڭ باشقا مىللهتلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىلىرىمۇ قىزىلالر بىلهن ئۇرۇ
بۇ گېنىرالالر ئهگهر قىزىلالر ئۈستىدىن غهلىبه قازىنالىغىنىدا، رۇسىيه . مۇھىم ئورۇن تۇتماقتا ئىدى

نىزمى ئاساسىدا پادىشالىغىنى قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈرۈشىدىغانلىقىنى، ياكى ھېچ بولمىغاندا ئۇرۇس شوۋې
قۇرۇلىدىغان بىر تۈزۈمنى تىكلهيدىغانلىقىنى مهقسهت قىلىشقان بولۇپ، يهرلىك مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق 
ياكى ئاپتونومىيه دەيدىغان تهلهپلىرىگه قهتئىي يول قويۇشمايدىغانلىقلىرىنى ھهر ۋاقىت تهكىتلهپ كهلمهكته 



غىنىدا ھهممه نهرسه ئۆزگهرمهي بۇرۇنقى ھالىتىدە ئهگهر ئاقالر غهلىبه قىلىپ قالغىدەك بول. ئىدى
قالىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهشكهن يهرلىك يىتهكچىلهرنىڭ بىر قىسمى، يوقۇرىدا تهكىتلهنگهن سهۋەپلهر 

  .تۈپهيلىدىن قىزىلالر تهرىپىگه ئۆتۈپ ئۇالر بىلهن ھهمكارلىشىش يولىنى تاللىۋېلىشقان ئىدى
تهڭ، چاررۇسىيه تهۋەسىدىكى بارلىق مۇسۇلمان تۈركىي خهلقلهر رايونىدا  ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى پارتلىشى بىلهن

نويابىردا ئاپتونومىيه قۇرغانلىقىنى ئېالن -15باشقىرتالر . مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى پارتىالشقا باشاليدۇ
. ھ. ئا. − ردىكابى-13كونا ئۇرۇس كالىندارى بويىچه (نويابىر كۈنىسى -27بۇنىڭ كهينىدىنال، يهنى . قىلىشىدۇ

دىكابىر ئېيىدا تۈركىستاننىڭ قازاقىستان . قوقان ئاپتونومىيىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى
ئۇرال تهۋەسىدە، -بۇنىڭغا ئۇلۇشۇپال ئىدىل. ئوردا ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ-تهۋەسىدە ئاالش

بهكال قىسقا ئۆمۈرلۈك قوقان ھۆكۈمىتىدىن . ر كۈن تهرتىپكه قويۇلىدۇئهزەربهيجاندا ۋە قىرىمدا بۇ تۈردىكى ئىشال
ئهمما سوۋېت دائىرىلىرى، بولۇپمۇ ستالىن، بۇ جايالردا . باشقىلىرى خېلى ۋاقىتالرغىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

مىيىچى بۇرجۇئا ئاپتونو”لهرنى مهركهزدىن ئايرىلىشقا ئۇرۇنغان “ مىللىي ھهيئهت”بارلىققا كهلگهن بارلىق 
شۇنداق بولسىمۇ . دەپ قاراپ، بۇ تۈردىكى ھهرىكهتلهرگه قهتئىي يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ“ گۇروھالر

بارلىق ھوقۇقنى ئىشچىالر سىنىپى بىلهن دېهقانالرغا تاپشۇرغان ئاپتونومىيىلهرگه يهنىال رۇخسهت 
ي كومۇنىستىك پارتىيىنىڭ تىزگىنلىشى ئاستىدا پۈتۈنله− بۇنداق بىر ئاپتونومىيه . بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

-1918ئۇالرنىڭ بۇخىل كۆزقارىشى . تۇرىدىغان سوۋېت خاراكتىرىنى ئالىدىغان بىر ئاپتونومىيه دىگهنلىك ئىدى
يىلى ماي ئايلىرىدا ئوتتۇرغا قويۇلغانلىقىغا قارىماي، بۇ ئىشالر خېلى كېيىنكى ۋاقىتالردىال ئاندىن ئىجرا 

بۇكى، ئۇ ۋاقىتالردا رۇسىيىدە پۈتۈن سهپلهر بويىچه ئىچكى ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتقان بولغاچقا، ئۇ ھال. قىلىنىدۇ
كۈنلهردە، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۆزلىرىنى ھىمايه قىلىش ئېهتىمالى بولىدىغان ھهرقانداق بىر كۈچنى 

ئۈچۈن، كومۇنىستىك پارتىيه شۇنىڭ . ئىتتىپاقدىشى دەپ ھىساپالپ تۇرۇشقا مهجبور بولىۋاتقان ۋاقىتالر ئىدى
دەپ كۆرسهتكهن بۇ ھۆكۈمهتلهرنى دەرھال “ بۇرجۇئازىيه ئاپتونومىيىلىرى”يىتهكچىلىرى ستالىننىڭ 

باستۇرىۋەتمهي، پۇرسهت يار بهرگىنىدە ئۇالرنى كومۇنىستالشتۇرۇشقا پۈتۈن كۈچى بىلهن تىرىشىپ، 
خالىمايدىغانالرغا قارىتا ئۇ كۈنلهردە يۇمشاق بولشېۋىكالرنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپلىرىنى قوبۇل قىلىشنى 

  .مۇئامىله قىلىپ تۇرۇشقا تىرىشقان ئىدى

  ئىنقىالپ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلهردە تۈركىستان ۋەزىيىتى

يىگىرمىنچى ئهسىرگه قهدەم تاشلىنىۋاتقان كۈنلهردە، تۈركىستان تهۋەسىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى 
بۈيۈك ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − گه قارالسۇن 1-خهرىته(ان بىر ۋەزىيهتته ئىدى چاررۇسىيه تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغ

تۈركىستاننىڭ مۇھىم بىر قىسمىنى تهشكىل قىلغان بۇخارا ۋە خىۋە خانلىقلىرى ئىچكى ئىشالردا ئهركىن، 
ئۇرۇسالر . ئهمما تاشقى ئىشالردا رۇسىيىگه باغلىنىپ تۇرىۋاتقان بېقىندى بىر دۆلهتكه ئايالندۇرۇلغان ئىدى

باش گوبېرنىيىسى دىگهن ئىككى ) ستېپ(ئىگهللىۋالغان يهرلهرنى تۈركىستان باش گوبېرنىيىسى بىلهن داال 
تۈركىستان گوبېرنىيىسى بولسا سىر دەريا ۋادىسى، پهرغانه، سهمهرقهند، . مهمورى رايونغا بۆلۈپ باشقۇرماقتا ئىدى

قاتارىدىكى رايونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ) ترانسكاسپىيا(ر ۋە كاسپى سىرتىدا قالغان جايال) يهتتىسۇ(سهمىرەچى 
بىلهن ) ت.ئۇ− ئاقمولال، بۈگۈنكى قازاقىستان پايتهختى ئاستانا (بولۇپ، داال گوبېرنىيىسى بولسا ئاقمولىنسك 

تاشكهنت شهھىرى بولسا بۇ ئىككى گوبېرنىيىنىڭ . سهمىيپاالتىنسك رايونلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىدى
بۈيۈك تۈركىستانغا تهۋە بولغان تورغاي بىلهن ئۇرال رايونلىرى بولسا داال . ركىزى قىلىپ بېكىتىلگهن ئىدىمه

گوبېرناتورلىغىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇپ، ئۇ يهرنى رۇسىيه ئىچكى ئىشالر مهھكىمىسىگه بىۋاسته قارايدىغان يهر 
قى بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىغىچه داۋاملىشىپ يىل-1917بۇ تۈردىكى مهمورى ئورگان تۈزۈلىشى . قىلىشغان ئىدى

سوۋېت تهرەپ بۇ رايونالرنى پۈتۈنلهي بېسىۋىلىپ بۇخارا بىلهن خىۋە دۆلهتلىرىنى سوۋېتلهر . كهلگهن ئىدى



ئىتتىپاقىغا قوشىۋالغىنىدىن كېيىن، تۈركىستان تېرىتورىيىسىنى قايتىدىن پارچىالپ، تا بۈگۈنگىچه 
  .رايونالرنى شهكىللهندۈرىدۇساقلىنىپ كېلىۋاتقان سىياسىي 

-1917ئار ۋە سوتسىيال دىموكراتچىالر بىرلىشىپ قوزغىغان -كېرېنسكى يېتهكچىلىكىدە كادېت، ئېس
يىلقى فىۋرال ئىنقىالۋىدا چاررۇسىيه تهۋەسىدە ياشايدىغان بارلىق مىللهتلهر رۇسىيه تهۋەسىدە تۈپ يىلتىزىدىن 

بۇ چاغدا . ەپ قارىشىپ ئۇالردىن بهكال زور ئۈمىدلهرنى كۈتكهن ئىدىبىر ئۆزگىرىش بارلىققا كېلىدىغان بولدى د
ئىمپىرىيىنىڭ بارلىق بولۇڭ پۇچقاقلىرىدا نهچچه ئهسىردىن بېرى ھۆكۈم سۈرۈپ كېلىۋاتقان ئىزىش ۋە زۇلۇم 

بۇ . سېلىش سىياسىتىگه ئهندى خاتىمه بېرىلىدىغان بولدى دېگهن بىر ئۈمىد ھهممه يهرگه يېيىلغان ئىدى
زغىالڭ خهۋىرى تاشكهنتكه يېتىپ كېلىشى بىلهن تهڭ، تۈركىستان گوبېرناتورى گېنىرال كۇروپاتكىن بارلىق قو

قۇراللىق كۈچى بىلهن بىرگه كېرېنسكى ھۆكۈمىتىگه بوي سۇنىدىغانلىقىنى، شۇنىڭدەك يهنه، بۇ جايالردا يېڭى 
ىم قىلماي قهتئىي تۈردە ھۆكۈمهتكه قارشى قوزغىلىدىغان ھهرقانداق بىر ئىسياننى قىلچه رەھ

ھۆكۈمهت، مارت ئېيىدا ئېالن قىلغان بىر بهلگىلىمىگه ئاساسهن چاررۇسىيه . باستۇرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
دەۋرىدىكى گوبېرنىيىنىڭ بارلىق مهمورى ئورگانلىرىنى پۈتۈنلهي تاقىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت 

بۇ قارارغا ئاساسهن تۈركىستان تهۋەسىدىكى ھۆكۈمهت . هش قارارىنى ئالىدۇكومىتىتلىرىنى مهسئول قىلىپ تىكل
. كىشىلىك بىر كومىتىتقا بارلىق ۋەزىپىلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ 9مهھكىمىسى شچېپكىنن باشچىلىغىدىكى 

شچېپكىن (گوبىرنىيه تهۋەسى بولسا پۈتۈنلهي مهركهزى ھۆكۈمهتكه قارايدىغان قىلىنىدۇ ) ستېپ(داال 
ىسلىگىدىكى ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى پرېوبراجېنسكى، زىيا پوۋىسكى، شىكاپسكى، ئېلپاتوۋسكى، رەئ

گېنىرال دەۋلهتشىن، سادىر مهقسۇدىي، مۇھهمماتجان تىنىشباي ۋە ئهلىخان بۆكهيخان ئوغلى قاتارلىق 
دېهقانالر -نۆۋەتلىك ئىشچىئاپرىل ئېيىدا چاقىرىلغان تۇنجى ). ئىزاھاتى. ھ. ئا− كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان 

  .قۇرۇلتىيى شچېپكىننى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا نالىۋكىننى ھۆكۈمهت رەئىسلىكىگه تهيىنلهيدۇ
تۇال ئهركىن نهپهس ئالغىلى بولىدىغان سىياسىي مۇھىت، -فىۋرال ئىنقىالۋىدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن ئاز

. قىمالرنىڭ ھهرىكىتىنىمۇ تېزلىتىش پۇرسىتىگه ئىگه قىلىدۇتۈركىستانلىقالر ئىچىدىكى سىياسىي ئې
تۈركىستانلىق ئىلغارالر، تۈركىستاندىكى ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ۋەقهلهرگه يىتهكچىلىك قىلىش مهقسىتىدە 

نى ) شۇراسى(مارت ئېيىدا يىغىلىپ، كۆپ سانلىق ئهزالىرى جهدىتچىلهردىن تهشكىل تاپقان ئىسالم پارتىيىسى 
بۇ شۇرانىڭ باش سېكرىتارلىغىنى تۈركىستان جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن . چىقىدۇقۇرۇپ 

يېڭى قۇرۇلغان بۇ ئىسالم شۇراسى، دەرھال ھهرىكهتكه كېلىپ . بىرى بولغان مۇنهۋۋەر قارى ئۈستىگه ئالىدۇ
تاي چاقىرىش تهييارلىقلىرى قۇرۇل. تۈركىستان تهۋەسىدە بىر ئومۇمى قۇرۇلتاي چاقىرىش قارارىنى ئېلىشىدۇ

نهپهر ۋەكىل قاتناشقان تۇنجى  440ئافرىل كۈنىسى تاشكهنت شهھىرىدە -17يىلى -1917پۈتكهندە، يهنى 
رۇسىيىدىكى كهلگۈسى ئىجتىمائىي «بۇ قۇرۇلتايدا . قېتىملىق تۈركىستان مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇ

» ئۇرۇس كۆچمهنلىرىگه بۆلۈپ بېرىلگهن يهرلهرنىڭ ئهھۋالى«، »ورنىتۈزۈم ۋە تۈركىستاننىڭ بۇ تۈزۈم ئىچىدىكى ئ
قۇرۇلتايغا قاتناشقان ۋەكىللهرنىڭ . دىگهندەك بىرقانچه تېمىنى مهزمون قىلغان ھالدا مۇزاكىرىلهر ئۇيۇشتۇرىلىدۇ

دىنىي ھهممىسى جهدىتچىلىكنى ھىمايه قىلىدىغان كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان بولماستىن، ئۇالرنىڭ ئىچىدە 
شۇ . رەھبهرلهرنى ھىمايه قىلىدىغان كونسىرىۋاتىپ كىشىلهرمۇ خېلى كۆپ قىسمىنى تهشكىل قىالتتى

سهۋەپتىن قۇرۇلتايغا قاتناشقان ۋەكىللهردىن ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر ئاساسىدا بىر قانچه خىل گۇروھالر 
يىۋىي ئېقىمالرنى بىر يهرگه كهلتۈرەلىگهن بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاينى تۈركىستاندىكى بارلىق ئىدى. بارلىققا كېلىدۇ

تۈركىستان تارىخىدىكى ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەقه دەپ قارىغان قانۇنشۇناس ئۇبهيدۇلال غوجا، ئىسالم شۇراسىدىكى 
جهدىتچىلهر بىلهن تېخى رەسمىي بىر تهشكىل بولۇپ ئۇيۇشۇشقا ئۈلگىرەلمىگهن مۇتهئهسسىپلهرنى ئورتاق بىر 

تهشكىل قىلىش زۆرۈر دىگهن تهكلىپنى ئورتىغا “ مىللىي مهركهز”ئۈچۈن تۈركىستاندا بىر  پىكىرگه كهلتۈرۈش
تۈركىستان مۇسۇلمانالر «بۇ تهكلىپ قۇرۇلتايدا ماقۇللىنىپ، مۇستاپا چوقاي ئوغلى رەئىسلىكىدە . قويىدۇ

، ئابىدجان مهھمۇت، شاھ بۇ شۇراغا مهھمۇد غوجا بهھبۇدى، ئۈبهيدۇلال غوجا. تهشكىل قىلىنىدۇ» مهركهزى شۇراسى



ئهخمهت شاھ ئىسالم، مىر ئادىل ۋە مۈپتى سهدرىدىن خان قاتارىدىكى تۈركىستانلىق داڭلىق زاتالرمۇ قاتناشقان 
كېيىنكى يىلالردا قۇرۇلىدىغان باشقىردىستان ئاپتونومىيسىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن ئهخمهت زەكى . ئىدى

تۈركىستان مۇسۇلمانالر مهركهزى شۇراسى، . تهيىنلهنگهن ئىدىۋەلىدىمۇ بۇ مهركهزدە كاتىپلىق ۋەزىپىسىگه 
بۇ شۇرانىڭ ئهزالىرى (دىگهن نام بىلهن تونۇلىدۇ “ مىللىي مهركهز”قۇرۇلغان كۈنىدىن باشالپ خهلق ئارىسىدا 

ۇدى ئۈبهيدۇلال غوجا، ئهسهدۇلال غوجا، ئابىتجان مهخمۇت، مىر ئادىل، شاھ ئهخمهت شاھ ئىسالم، مهخمۇت غوجا بهھب
مىللىي مهركهزنىڭ ھهرقايسى جايالردىكى . ۋە مۈپتى سهدرىدىن خان قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان ئىدى

تهشكىلىنىش ئىشلىرىغا ۋاستىچى قىلىپ پهرغانىغا ناسىرخان تۆرە، سهمهرقهنتكه مهخمۇت غوجا بهھبۇدى، ئهزەر 
يونىغا شاھ ئىسالم ۋە يهتتىسۇ رايونىغا تىنىشبايېۋ دېڭىزى سىرتىدىكى جايالرغا ئوراز سهردار، سىر دەرياسى را

  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − مهسئول قىلىنغان
بۇ كۈنلهردە، كېرېنسكى ھۆكۈمىتى خهلقنىڭ ئۇالردىن كۈتكهن ئۈمىدىنى يهردە قويۇپ، رۇسىيه تهۋەسىدە 

شۇڭا، . ىيهلمهيدۇمۇقىملىقنى ساقلىيالىغىدەك تۈزۈكىرەك بىر ھۆكۈمهت رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىنى تهشكىلل
. پۈتكۈل رۇسىيه تهۋەسىدە مهركهز بىلهن يهرلىك ھۆكۈمهت ئارىسىدا ئېغىر دەرىجىدە بوشلۇقالر ساقالنماقتا ئىدى

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهر ئۆز تهۋەسىدە ھۆكۈمهت تهركىۋىدە تېگىشلىك ئورۇنغا ئېرىشىش 
دەۋرىدىن قالغان رۇس شوۋېنىزىمى پۈتۈن ساھهلهر بويىچه تېخىمۇ چاررۇسىيه . ئۈمىدلىرىمۇ يوققا چىققان ئىدى
تۈركىستاننى باشقۇرۇش ئۈچۈن تهيىنلهنگهن ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت كومىتىتى . كۈچهيتىلىپ داۋامالشماقتا ئىدى

- ئۇنىڭدىن باشقا يهنه تاشكهنتته قۇرۇلغان ئىشچى. تهركىۋىدىمۇ ئېغىر ئىچكى توقۇنۇشالر كۆرۈلمهكته ئىدى
هر ۋە دېهقانالر سوۋېتىمۇ ھاكىمىيهتنى ئۆتكۈزۈۋېلىشنى تهلهپ قىلىپ ھۆكۈمهت تهرەپ بىلهن ئهسك

يهنه بىر تهرەپتىن مىللىي مهركهز تهركىۋىدە يىتهرلىك ئورۇنغا ئىگه . دۈشمهنلىشىش ھالىتىدە تۇرماقتا ئىدى
بىر يهرگه يىغىلىپ شىر ئهلى ئايدا -6بواللمىغانلىقىنى باھانه قىلىشقان تۈركىستانلىق مۇتهئهسسىپ كۈچلهر 

-1917نهتىجىدە، . نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىدۇ» ئۇلىماالر جهمىيىتى«الپىن يىتهكچىلىكىدىكى 
يىلىنىڭ ياز ئايلىرىغا كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا تۈركىستان تهۋەسىدە مهركهزى ھۆكۈمهتكه ۋەكىللىك 

ىشچىلىرى بىلهن ئۇرۇس ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان قىلىدىغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت كومىتىتى، ئۇرۇس ئ
ئهسكهر ۋە دېهقانالر سوۋېتى، تۈركىستانلىق جهدىتچىلهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئىسالم شۇراسى ۋە -ئىشچى

شهرىئهت تهرەپتارلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئۇلىماالر جهمىيىتى قاتارلىق تۆت مۇستهقىل ئورگان بىرلىكته 
بۇالردىن باشقا يهنه جهدىتچىلهر بىلهن . قان بىر ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدىمهۋجۇت بولىۋات

يىلى ئاۋغۇست -1917. مۇ بار ئىدى“ مىللىي مهركهز”مۇتهئهسسىپچىالرنىڭ ئورتاق ۋەكىلى دەپ قارالغان 
ئايلىرىدا ئۆتكۈزۈلگهن تاشكهنت شهھهرلىك ھۆكۈمهت سايلىمى تۈركىستانلىق گۇروھالر ئوتتۇرسىدىكى 

ئولىماالر جهمىيىتى ئۇرۇسالرنىڭ ئوڭ قانىتىغا . لۈنۈشنى تېخىمۇ ئوچۇق ئوتتۇرغا چىقىرىپ بهرگهن ئىدىبۆ
قىسمىغا ئېرىشىۋېلىش نهتىجىسىدە  60ۋەكىللىك قىلىدىغان كۈچلهر بىلهن بىرلىشىپ پۈتۈن ئاۋازنىڭ يۈزدە 

ئارچىالر -قىسمىنى ئېس 25ۋازنىڭ يۈزدە بۇالرغا نىسبهتهن قالغان ئا. لىكوشىن شهھهر باشلىغى بولۇپ سايلىنىدۇ
بۇ قېتىمقى سايالم نهتىجىسى، تۈركىستانلىق . ئاۋازغا ئېرىشىدۇ 10ئالغان بولسا، جهدىتچىلهر ئاران يۈزدە 
  .لىبىرالىستالرغا بهكال ئېغىر زەربه بولىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  يىللىرى-1920ئۈبهيدۇلال غوجا، 

  
. ۇسۇلمانالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇشۇ يىلى سىنتهبىردە تۈركىستانلىق م

رۇسىيىدە ئىجتىمائىي تۈزۈمنىڭ ئۆزگهرگهنلىكىگه قارىماي، تۈركىستاندىكى ئۇرۇسالر ھاكىمىيهتنى قولدىن 
جهھلى بىلهن تىركىشىشى، بۇمۇ ئازلىق قىلىپ كېرېنسكى ھۆكۈمىتىنىڭمۇ ئۇالرنى -بهرمهسلىك ئۈچۈن جان

. پ بېرىشى، تۈركىستانلىقالرنى رۇسىيه دېموكراتىيىسىدىن پۈتۈنلهي ئۈمىدسىزلهندۈرىۋېتىدۇقولالپ قۇۋەتله



رۇسىيىدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ ئۆز تهغدىرىمىزنى ئۆزىمىز ھهل قىلىش ”شۇنداق قىلىپ تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا 
. ه باشاليدۇدەيدىغان كۆز قاراشتىكىلهرنىڭ سانى كۆپىيىشك“ چارىسىنى تېپىپ چىقىشىمىز كىرەك

تۈركىستانلىق يهرلىك يىتهكچىلهر ئاپتونومىيىلىك بىر تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى تهشكىللهش ئارقىلىق بۇ 
مۇنازىرىدە كونسىرىۋاتىپالر . ۋەتهندە رۇسىيه قانۇنلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ھهققىدە مۇنازىرە قوزغايدۇ

يىدە ھۆكۈمهت شهكلى شهرىئهت پىرىنسىپلىرى ئاساسىدا ئۈستۈنلۈكته بولغاچقا، يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان ئاپتونومى
دۆلهت ئىقتىسادىنى . قۇرۇلۇشى، شهرىئهت سوت مهھكىمىلىرىنى كۈچكه ئىگه قىلىش تهلىۋى ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ

رۇسىيىگه بېقىنمايدىغان ھالغا كهلتۈرۈش، كىۋەز تېرىش بىلهن دۆلهت ئىهتىياجىغا ئاساسهن بۇغداي تېرىشقىمۇ 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا پاختىغا بولغان (تارتىش قىلىنىدۇ -قىلىش دېگهن مهزمۇنالر تاالش كاپالهتلىك

تهلهپ ئارتىپ كهتكهچكه، تۈركىستاندىكى ئېتىزلىقالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىدا كىۋەز تېرىش مهجبورىيىتى 
كىشىلىك  35ېنتىدا تۈركىستانلىقالرغا بۇ قۇرۇلتايدا، رۇسىيه پارالم). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − يولغا قويۇلغان ئىدى

ۋەكىل ئورنى ئايرىلغانلىقى ھهققىدىكى مهركهزى ھۆكۈمهت قارارى ماقۇللىنىپ، تۈركىستان بويىچه ئومۇمىي 
قۇرۇلتاي يهنه تۈركىستانلىقالرنىڭ تهلىۋىنى ھۆكۈمهت باش مىنىستىرى . سايالم ئۆتكۈزۈش قارارى ئېلىنىدۇ

ۇستاپا چوقاي ئوغلى، ناربۇتابېك، پوالتجان ۋە شاھ ئىسالمالردىن تهشكىل تاپقان كېرېنسكىگه يهتكۈزۈش ئۈچۈن م
بۇ ھهيئهت كېچىكتۈرمهي دەرھال رۇسىيىگه قاراپ يولغا چىقىپ، پېتربۇرگدا كېرېنسكى . بىر ھهيئهت قۇرۇلىدۇ

  :ئهمما كېرېنسكى بۇ ۋەكىللهرگه كهسكىن قىلىپ مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ. بىلهن كۆرۈشىدۇ
سۆزلهرگه ئۇنچه بهك -ىستاندا رۇسىيىگه قارشى بىرەر توپىالڭ چىقىدىغاندەك قىلىدۇ دەيدىغان گهپتۈرك

ئهگهر راستىنال شۇنداق بىرەر ۋەقه يۈز بهرگىدەك قىلسا قىلچه رەھىم قىلىنماي ئهڭ . ئىشىنىپ كهتمىدىم
  .كهسكىن تهدبىر قوللىنىپ باستۇرىلىدۇ

سالر ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن توقۇنۇشالرمۇ بارغانسىرى كۈچىيىپ بارماقتا بۇ ئارىدا، تۈركىستان تهۋەسىدىكى ئۇرۇ
سىنتهبىر ئېيىغا كهلگهندە تاشكهنتتىكى ئۇرۇس بولشېۋىكلىرى نالىۋكىن رەئىسلىكىدىكى ۋاقىتلىق . ئىدى

. دىھۆكۈمهتكه قارشى بىر قېتىملىق قۇراللىق سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغان بولسىمۇ غهلىبه قازىنالمىغان ئى
ئهمما ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىنىڭ غهلىبىسى ھهمدە پېتىربورگدا ھاكىمىيهتنىڭ بولشېۋىكلهر قولىغا ئۆتىشى، 

تاشكهنت گازارمىسىدىكى . تاشكهنتتىكى بولشىۋىكالرنىمۇ زور دەرىجىدە جاسارەتلهندۈرۈپ كۈچهيتىۋىتىدۇ
ن داۋام قىلغان ئۇرۇش نهتىجىسىدە، تۆت كۈ. ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسى يېڭى ھۆكۈمهت تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىدۇ

نويابىر كۈنىسى بولشېۋىكالر تۈركىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئۆمىكى جايالشقان بىنانى ئىشغال -11
» ئىنقىالۋىي كومىتىت«كولېسوۋ، توبولىن ۋە ئۇسپېنسكى رەھبهرلىكىدە تهشكىللهنگهن . قىلىۋالىدۇ

رنىڭ ئىچىدىن ھاكىمىيهت يۈرگۈزەلىگىدەك ئىقتىدارغا تاشكهنتنىڭ ھوقۇقىنى تارتىپ ئالغان بولسىمۇ، ئۇال
ئارچىالر -شۇڭا، ئۇالر سوتسيال دېموكراتچىالر بىلهن، يهنى مېنشېۋىك ۋە ئېس. ئىگه خادىمالر يوق دېيهرلىك ئىدى

نويابىر ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا چاقىرىلغان سوۋېت قۇرۇلتىيى، . بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشقا مهجبور بولىدۇ
 21بۇ قۇرۇلتاي ئالغان قارارغا ئاساسهن . كىستاندا سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىشىدۇتۈر

. تهشكىل قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− تۈركسوۋناركوم (كىشىلىك تۈركىستان خهلق كومىسسارىياتى 
نهپىرى سوتسيال  8ۋە  نهپىرى سوتسيال دېموكراتچىالردىن 2نهپىرى كومۇنىستالردىن،  5كومىسسارالرنىڭ 

بۇ قۇرۇلتاي يهنه، تۈركىستاندا قۇرۇلىدىغان ھۆكۈمهت تهركىۋىدە بىرمۇ . رېۋولوتسىيىچىالردىن تهشكىل تاپىدۇ
ۋەكىلى بولماسلىقى كېرەك دىگهن بىر قارار ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− تۈركىستانلىقالرنى كۆزدە تۇتماقتا (يهرلىك خهلق 

  .ماقۇلاليدۇ
شىر ئهلى الپىن . هلهر تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا قاتتىق نارازىلىقالرنى پهيدا قىلىدۇيۈز بهرگهن بۇ ۋەق

نهپهر ۋەكىل قاتناشقان بىر قېتىملىق مۇسۇلمانالر  515يىتهكچىلىكىدىكى ئولىماالر جهمىيىتى تاشكهنتته 
. ئوتتۇرغا قويىشىدۇقۇرۇلتىيى چاقىرىپ، ھاكىمىيهت تۈركىستانلىقالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلسۇن دېگهن تهلهپنى 

الپىن، تاشكهنت سوۋېت مهسئوللىرىغا ئۇرۇسالر بىلهن مۇسۇلمانالر تهڭ مىقتاردا ۋەكىل قاتناشتۇرىدىغان بىر 



يهرلىك خهلقلهر ئىچىدە پرولىتارىيات ”كولېسوۋ ئۇالرغا . بىرلهشمه ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىش تهكلىۋىنى سۇنىدۇ
دىگهن “ ىڭ ھۆكۈمهت تهركىۋىگه كىرىشىنى قوبۇل قىاللمايمىزسىنىپى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، يهرلىكلهرن

بۇ تهلهپكه تاشكهنت سوۋېتىنىڭ رەت قىلىش جاۋابى كهلگهندىن كېيىن، تۈركىستانلىق . جاۋاپنى بېرىدۇ
. جهدىتچىالر بىلهن كونسىرىۋاتىپچىالر ئوتتۇرىسىدا مهجبورى بولسىمۇ بىر ھهمكارلىشىش پۇرسىتى تۇغۇلىدۇ

ز بىلهن ئولىماالر جهمىيىتى بىر يهرگه كېلىپ، ئاخىرى قوقان مۇختارىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى مىللىي مهركه
  .ئېالن قىلىش بىلهن نهتىجىلىنىدىغان ئورتاق پائالىيهتلىرىنى باشلىۋېتىدۇ

  

  :مىللىي ئاپتونومىيىلىك ھۆكۈمهتلهر
  قوقان مۇختارىيىتى

  
سۇنغان تهكلىۋى رەت قىلىنغان ئۇلىماالر تهشكىالتى، تاشكهنتتىكى ھۆكۈمهتكه قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىپ 

مهجبورى ھالدا مۇستاپا چوقاي ئوغلى يىتهكچىلىگىدىكى مىللىي مهركهزدىكىلهر بىلهن ھهمكارلىشىش يولىغا 
بۇ ئىككى تهشكىالت بىرلىكته ھهرىكهت قىلىپ قوقان شهھىرىدە تۆتىنچى قېتىملىق مۇسۇلمانالر ئورتا . كىرىدۇ

نهپهر ۋەكىل قاتنىشىشى بىلهن  208نويابىردا -25يىلى -1917. تىيى چاقىرىش قارارى ئېلىشىدۇئاسىيا قۇرۇل
نهپهر ئۇرۇس ۋەكىلدىن تهشكىل تاپقان بىر ئىجرائىيه قۇرۇلتىيى  18نهپهر مۇسۇلمان ۋە  36چاقىرىلغان قۇرۇلتاي، 

يانىۋار كۈنىسى -27لهپ، كىشىلىك بىر ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت تهشكىل 12ئاندىن دەرھال . سايالپ چىقىدۇ
  .نىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ) ئاپتونومىيىسى(تۈركىستان مۇختارىيىتى 

نويابىر كۈنىسى ئېالن قىلىنغان مۇختارىيهت ئۇختۇرۇشىدا، رۇسىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ فېدىراتىپ بىر -27
يىلىك ئاپتونومىيه تهلهپ جۇمهۇرىيهت بولىشىغا قارشى ئهمهسلىكىنى، ئهمما تۈركىستان ئۈچۈن تېرىتورى

بۇ مۇختارىيهتنىڭ ھاكىمىيهت يۈرگىزىشىنى ماقۇلاليدىغان بىردىن بىر ھوقۇقلۇق . قىلىدىغانلىقى ئۇختۇرۇلىدۇ
بۇ خىتاپنامىدا يهنه تۈركىستاندا ياشاۋاتقان ئاز . ئورگان تۈركىستان ئىجرائىيه قۇرۇلتىيىدۇر دەپ بېكىتىلگهن ئىدى

بۇ ھۆكۈمهتنىڭ . ى قوغدايدىغانلىقى ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىلگهن ئىدىسانلىق مىللهتلهر ھوقۇقىن
ئاپتونومىيه خىتاپنامىسىنىڭ ئهسلى (رەئىسلىكىگه تۈركىستانلىق قازاقالردىن تىنىشباي تهيىنلىنىدۇ 

قوقان ھۆكۈمىتى تۈۋەندىكى ئهزاالردىن تهشكىل تاپماقتا . قىسمىغا قارالسۇن» ھۈججهتلهر«نۇسخىسى ئۈچۈن 
شاھ ئهخمهت شاھ : مۇھهممهت تىنىشباي؛ مۇئاۋىن رەئىسى: جۇمهۇر رەئىسى ۋە ئىچكى ئىشالر نازىرى: ئىدى

كېيىن مۇئاۋىن − ئۇبهيدۇلال غوجا ئهسهدۇلال غوجا ئوغلى : ئىسالم؛ دۆلهت مۇداپىيهسى ۋە بىخهتهرلىك نازىرى
ناسىرخان : مىر ئادىل؛ مائارىپ نازىرى: ازىرىھىدايهت يۈرگۈلئاغا؛ سهھىيه ن: رەئىس بولىدۇ؛ يېزائىگىلىك نازىرى

كېيىن ئۇنىڭ ئورنىغا شاھ − سالومون ھهرزفېلد : ئابىتجان مهخمۇت؛ مالىيه نازىرى: تۆرە؛ يىمهكلىكلهر نازىرى
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − مۇستاپا چوقاي ئوغلى: ئىسالم تهيىنلىنىدۇ؛ تاشقى ئىشالر نازىرى

دەرۋەقه، ئهگهر قوقان مۇختارىيىتى مۇۋەپپهقىيهت بىلهن . رازى ئهمهس ئىدى بۇ ۋەزىيهتتىن قىزىلالر پهقهتال
يوق دىگهن سۇئال -ھاكىمىيهت يۈرگۈزەلىگىنىدە، تۈركىستان تهۋەسىدە سوۋېت ھاكىمىيىتىگه ئېهتىياج بارمۇ

ئهمما . ىدىشۇ سهۋەپتىن بۇ ئاپتونومىيىنى دەرھال ئاغدۇرۇپ تاشالش شهرت ئ. ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇقهررەر ئىدى
ئۇنىڭ ئۈستىگه موسكۋا . بۇنىڭ ئۈچۈن تاشكهنت سوۋېتىنىڭ يىتهرلىك مىقتاردا قۇراللىق كۈچى يوق ئىدى

بىلهن تاشكهنت ئوتتۇرسىدىكى يولالر ئۇرۇس كازاكلىرىنىڭ ئاتامانى گېنېرال دۇتوۋ قوشۇنلىرى تهرىپىدىن 
ىرىدىن قوقان ھۆكۈمىتىنى قهتئىي ھىمايه قىلىش بۇ ئارىدا تۈركىستاننىڭ ھهر قايسى جايل. ئۈزىۋېتىلگهن ئىدى

  .ھهققىدىكى خهۋەرلهر كهينى ئۈزۈلمهي كېلىپ تۇرماقتا ئىدى
  

  )رەسىم ئورنى(



  دىكابىر-13يىلى - 1917قوقان شهھىرىدە قۇرۇلغان تۈركىستان مىللىي ھۆكۈمىتىنى ھىمايه قىلىش كاتتا يىغىنى، تاشكهنت 
  )رەسىم ئورنى(

  دىكابىر-13يىلى -1917. ۈمىتىنى ھىمايه قىلىش نامايىشى، تاشكهنتتۈركىستان مىللىي ھۆك
  

بىر قانۇنلۇق -تۈركىستان تهۋەسىدىكى بىردىن”قوقان ھۆكۈمىتى موسكۋاغا خهۋەر يولالپ، ئۆزلىرىنى 
ستالىن بۇ تهلهپكه قهتئىي قارشى . دەپ ئېتىراپ قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىدۇ“ ھۆكۈمهت ئورگىنى

بىر قانۇنى ھۆكۈمهت بولىدىغانلىقى، -دىن سايالنغان سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ بىردىنخهلق تهرىپى”چىقىپ، 
نى “ ئۇنىڭدىن باشقا ھهرقانداق بىر ئورگان بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى قوبۇل قىاللمايدىغانلىقى

يانىۋار ئېيىدا يىلى -1918موسكۇۋادىن بۇنداق بىر جاۋاپ ئالغان قوقان ھۆكۈمىتى، . بىلدۈرىدىغان جاۋاپ يولاليدۇ
ئومۇمىي سايالم ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى، سايالمدا بارلىققا كېلىدىغان قۇرۇلتاي ۋەكىللىرىنىڭ ئۈچته بىرسى 

قوقان ھۆكۈمىتى، يهنه بىر تهرەپتىن پۇل ۋە . مۇسۇلمان بولمىغان ۋەكىللهرگه بېرىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
بۇ مهقسهتته ھۆكۈمهتنىڭ تاشقى ئىشالرغا . ەشكه كىرىشىدۇقۇرال جهھهتته ياردەم بېرەلىگىدەك دوست ئىزد

ئۇرۇس ”مهسئول نازىرى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئاقالر گېنېرالى دۇتوۋ بىلهن ئاالقىلىشىپ كۆرگهن بولسىمۇ، دۇتوۋ 
دەپ جاۋاب بهرگهچكه، بۇ كۆرۈشۈشتىنمۇ “ كازاكلىرى يىتهكچىلىك قىلىدىغان ھۆكۈمهتكىال ياردەم بېرەلهيمىز

بۇخارا ئهمىرى سهئىد ئالىمخان بولسا، ئهڭ چوڭ دۈشمهن دەپ ھېساپلىغان جهدىتچىالر . رەر نهتىجه چىقمايدۇبى
شۇنداق بولغاچقا، ئۇ بارلىق . قاتناشقان بۇنداق بىر ھۆكۈمهت بىلهن ئۇچۇرۇشىشنى ھهرگىز خالىمايتتى

ئوردا -شقان رايونىدا قۇرۇلغان ئاالشتۈركىستاننىڭ قازاقالر ئولتۇراقال. كۆرۈشۈش تهكلىپلىرىنى رەت قىلىدۇ
ياراغ ۋە -قوقان ھۆكۈمىتى كېرەكلىك قۇرال. ھۆكۈمىتى ئۆز دەردىدىن ئېشىنالىغىدەك ھالدا ئهمهس ئىدى

ئىقتىسادىي ياردەمگه ئېرىشهلمىگهنلىكى، ھۆكۈمهت رەھبهرلىكى ئىچىدە ئۈمىدسىزلىكلهرنىڭ باش كۆتۈرىشىگه 
يانىۋار كۈنى ھۆكۈمهت رەئىسلىكىدىن ئىستىپا -17يىلى -1918نىشبايېۋمۇ ھۆكۈمهت رەئىسى تى. سهۋەپ بولىدۇ

تىنىشبايېۋ ئىستىپا بهرگهندىن كېيىن (ئۇنىڭ ئورنىغا مۇستاپا چوقاي ئوغلى رەئىسلىككه تهيىنلىنىدۇ . بېرىدۇ
ىدىن باش خهلق شۇراسى جۇمهۇر رەئىسلىكىنى ئادۋۇكات ئۈبهيدۇلال غوجىغا تهكلىپ قىلغان بولسىمۇ، بۇ ۋەزىپ

تارتقان ئۈبهيدۇلال غوجا بۇ ئورۇنغا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى تهكلىپ قىلىپ، ئۆزى مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى 
  .).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئۈستىگه ئالىدۇ

شۇ يىلىنىڭ يانىۋار ئايلىرىدا، قىزىل ئارمىيه ئورېنبۇرگ رايونىنى ئىگهللهپ ياتقان گېنىرال دۇتوۋ كۈچلىرىنى 
بۇ ۋەقهلهرنىڭ كهينىدىنال . ىپ، موسكۋا بىلهن تاشكهنت ئوتتۇرىسىدىكى ترانسىپورت يوللىرىنى ئېچىۋالىدۇيېڭ

بۇرجۇئا ئهكسىلئىنقىالۋىي ”يانىۋار كۈنىسى بىر يىغىن ئېچىپ قوقان ھۆكۈمىتىنى -31تاشكهنت سوۋېتىمۇ 
قىزىل قوغدىغۇچىالر . رىنى ئالىدۇدەپ ئېالن قىلىشىپ، بۇ ھۆكۈمهتنى دەرھال تارقىتىۋېتىش قارا“ ھۆكۈمهت

ۋېنگىر ئۇرۇش ئهسىرلىرى ۋە بۇ يهردە تۇرىۋاتقان ئهرمهن مىلىسلىرىنىڭ -ئاۋسترو) ت.ئۇ− قىزىل گۇۋاردىيه (
فىۋرال كۈنىسىگىچه -18. فىۋرال كۈنىسى قوقان شهھىرىگه ھۇجۇم باشاليدۇ-14يىلى -1918ياردىمىگه تايىنىپ 

قىزىل . ىق جهڭ نهتىجىسىدە تۈركىستان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتى مۇنقهرز بولىدۇداۋام قىلغان تۆت كۈنلۈك قانل
. گۇۋاردىيىلهر بىلهن ئۇالرغا ياردەملهشكهن ئهرمهن مىلىسلىرى قوقان شهھىرىدە قانلىق قىرغىچىلىق يۈرگىزىدۇ

ىي ئاپتونومىيه تۇنجى سىياس”قوقان ھۆكۈمىتى، شۇنچه قىسقا ئۆمۈر كۆرگىنىگه قارىماي تۈركىستان تهۋەسىدىكى 
بولۇش جهھهتتىن ئالغاندا، ئىنتايىن مۇھىم تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ھۆكۈمهت “ تهلىۋىنىڭ سىموۋۇلى

  .ئىدى
ھۆكۈمهت باشلىغى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ھۆكۈمهت باستۇرۇلغاندا ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ، ئاۋال قازاقىستانغا، ئۇ 

چوقاي ئوغلى باشقىردىستانغا بارغاندىن كېيىن، ئۇ يهردىكى . ىدىيهردىن باشقىردىستانغا قېچىپ بېرىۋالغان ئ
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۇ يهرلهرنىمۇ . باشقىردىستان مىللىي ئاپتونومىيىسىنى قۇرۇش ھهرىكىتىگه قاتنىشىدۇ

  .ئىگهللىۋالغىنىدىن كېيىن گروزىيىگه قېچىپ بېرىپ، ئۇ يهردە نهشرىياتچىلىق پائالىيهتلىرىنى باشلىۋېتىدۇ



تىبلىس بولشېۋىكالر تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ۋاقىتالرردا، چوقاي ئوغلى ئۇ يهرنىمۇ تاشالپ تۈركىيه 
مۇختارىيهتنىڭ تۇنجى . ئارقىلىق پارىژغا بېرىۋېلىپ، ياۋرۇپادا تۈركىستان ئازاتلىق پائالىيهتلىرىنى باشلىۋېتىدۇ

ئوردا ھۆكۈمىتىنىڭ -ن، ئۇ يهردە قۇرۇلغان ئاالشرەئىسى بولغان تېنشبايېۋمۇ قازاقىستانغا بېرىۋالغاندىن كېيى
  .ئىچكى ئىشالر نازىرى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

تۈز قىلىۋېتىلگهنلىكى سهۋەبىدىن، -قوقان مۇختارىيىتى باستۇرۇلۇپ، شهھهر ئۇرۇسالر تهرىپىدىن چېقىپ تۈپ
ىسىگه تهيىنلهنگهن ئهرگهش ئهينى ۋاقتىدا قوقان شهھهر مۇداپىيىسى بىلهن قوقان ھۆكۈمىتىنى قوغداش ۋەزىپ

قۇربېشى، قول ئاستىدىكى قۇراللىق كۈچلىرى بىلهن بىرگه تاغلىق رايونالرغا چېكىنىپ بېرىۋېلىپ 
كېيىنكى . بولشېۋىكالرغا قارشى خاراكتىردىكى قۇراللىق قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىنى باشلىۋېتىدۇ

رشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى، پۈتۈن تۈركىستان تهۋەسى دەپ نام ئالغان بۇ قۇراللىق قا» باسمىچىلىق«يىلالردا 
بويىچه تېز سۈرئهتته كېڭىيىپ، ئىككى يىل ئىچىدە تۈركىستاننىڭ مۇتلهق كۆپ قىسم جايلىرىغا ئۆز تهسىرىنى 

شۇ سهۋەپتىن، قوقان مۇختارىيىتىنىڭ ئاغىدۇرۇلغان كۈنى تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق . كېڭهيتكهن ئىدى
  .شالنغان كۈنى دەپ قوبۇل قىلىنماقتاھهرىكىتىنىڭمۇ با

  تۈركىستان ئاپتونومىيىسى

قوقان شهھىرىدە قۇرۇلغان مۇختارىيات جۇمهۇرىيىتىنىڭ بولشېۋىكالر تهرىپىدىن رەھىمسىزلهرچه 
باستۇرىۋېتىلىشى، بولشېۋىكالر بىلهن تۈركىستان خهلقى ئوتتۇرىسىدىكى زىدىيهت بىلهن دۈشمهنلىكنى زور 

بۇ ۋەقهلهر، تۈركىستاننىڭ ئىلغارلىرىغا مۇنتىزىم قۇراللىق كۈچكه ئىگه بولماي . ۋەتكهن ئىدىدەرىجىدە كۈچهيتى
ئۇ . تۇرۇپ ۋەتىنىنى باشقۇرۇش ھهققىگه ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بهرگهن ئىدى

ىشىش يولى ئارقىلىق يېڭى كۈنلهردە، يهنه بىر قىسىم تۈركىستانلىق پائالىيهتچىلهر بولشېۋىكالر بىلهن ھهمكارل
ھۆكۈمهت تهركىۋىدە ئهمهلىي تهسىر كۆرسىتهلىگىدەك بىرەر ئورۇنغا ئىرىشىش خىيالىدا چارە ئاختۇرۇشقا 

. كومۇنىستالر، ئىيولدا تاشكهنتته بىر قېتىملىق كومۇنىستىك پارتىيه قۇرۇلتىيى چاقىرىشىدۇ. كىرىشكهن ئىدى
بۇ قۇرۇلتايدا، رۇسىيه . نهپهر ۋەكىل قاتنىشىدۇ 43ىستقا ۋاكالهتهن كومۇن 1500بۇ قۇرۇلتايغا تۈركىستاندىكى 

بۇ ۋاقىتالردا . كومپارتىيىسىگه قاراشلىق تۈركىستان كومۇنىستىك پارتىيىسىنى قۇرۇپ چىقىش قارارى ئېلىنىدۇ
ىلهن، مهس. تاشكهنت شهھىرى شهرق ئهللىرى كومۇنىستىك پارتىيىلىرىنىڭ پائالىيه مهركىزىگه ئايالنغان ئىدى

ئىرانلىقالرنىڭ ئادالهت پارتىيىسى، مۇستاپا سۇپهىنىڭ تۈركىيه كومۇنىستىك پارتىيىسى، ياش بۇخارالىقالر ۋە 
ياش خىۋەلىكلهر ئىچىدىكى بولشېۋىزمغا ھهۋەس قىلىدىغان گۇروھالر، ھىندىستان ئىنقىالپچىلىرى ۋە خىتاي 

شكهنت شهھىرى ئىران ۋە ھىندىستان ئۇ يىلالردا تا(كومۇنىستلىرى بۇ شهھهرگه يىغىلغان ئىدى 
. باشچىلىقىدىكى بىر مۇنچه شهرق ئهللهر كومپارتىيىلىرىنىڭ پائالىيهت مهركىزىگه ئايلىنىپ قالغان ئىدى

دىگهن » زېمىندار«، ھىندىستان كومپارتىيىسىنىڭ بولسا »بايراقئىي ئادالهت«ئىران كومپارتىيىسىنىڭ 
تۈركىيه كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرىتارى مۇستاپا سۇپهىمۇ . ئىدى گېزىتلىرى تاشكهنتته نهشرى قىلىنماقتا

تۈركىيىگه بارىدىغان ئۇكرائىنا بىلهن كاپكازىيه يوللىرى دېنىكىن بىلهن ۋرانگېل قۇراللىق قوشۇنلىرى 
تهرىپىدىن كېسىۋىتىلگهنلىكى ئۈچۈن ئانادولۇغا قايتىپ كىتهلمهي، تۈركىستان ئارقىلىق ھهزەر دېڭىزىدىن 

بۇنىڭغىمۇ ئىمكانىيهت يار بهرمىگهندىن كېيىن بۇ يولدىنمۇ . پ تۈركىيىگه بېرىۋېلىشنى پىالنالپ يۈرەتتىئۆتۈ
ۋاز كهچكهن مۇستاپا سۇپهى گروزىيىلىك كومۇنىست ئېلىئاۋانىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن بىر مهزگىل تاشكهنتته 

سۇپهىئوغلى تاشكهنتته قېلىپ ئۇ  شۇنداق قىلىپ، مۇستاپا. تۇرۇپ پائالىيهت قىلىشقا ماقۇل بولغان ئىدى
نى نهشرى قىلدۇرۇپ، ئورتا ئاسىيا » يېڭى دۇنيا«يىلالردا تۈركىيه كومۇنىستلىرىنىڭ ئورگان گېزىتى بولغان 

تهۋەسىگه تارقىلىپ كهتكهن ئوسمانىالر ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئارىسىدا كومۇنىزم ئىدىيىسىنى تارقىتىشنى 
وغۇللىنىدۇ، ھهمدە شهرق ئهللهر كومپارتىيه تهشكىالتلىرىنىڭ ئورتاق مهقسهت قىلغان پائالىيهتلهر بىلهن ش



نى قۇرۇپ چىقىش ئىشلىرىغا قاتناشماقتا » بهينهلمىلهل شهرق تهبلىغات شۇراسى«پائالىيهت سورۇنى بولغان 
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئىدى

تهۋەسىدە تېز سۈرئهت بىلهن  ئۇ ۋاقىتالردا پهرغانه رايونىدا باشالنغان باسمىچىلىق ھهرىكىتى تۈركىستان
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچه قازاننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان -1918يهنه بىر تهرەپته ئاقالر . كىڭىيىپ بارماقتا ئىدى

ھالدا موسكۋا بىلهن تاشكهنت ئوتتۇرسىدىكى مۇھىم مهركىزى شهھهرلهرنىڭ كۆپ قىسمىنى تارتىۋالغان بولۇپ، 
شۇنىڭدەك . بىرسىگه باغالپ تۇرىدىغان يولالر پۈتۈنلهي ئۈزۈپ تاشالنغان ئىدى-ىرموسكۋا بىلهن ئورتا ئاسىيانى ب

ئۇرال، باشقىردىستان ۋە -يهنه، موسكۋا بىلهن تۈركىستان ئوتتۇرسىدىكى بىپايان زېمىندا نۆۋەت بىلهن ئىدىل
ئۇرۇس قۇراللىق  ئادمىرال كولچاكقا تهۋە بولغان ئاق. ئوردا ئاپتونومىيىلىرى ئېالن قىلىنغان ئىدى-ئاالش

كۈچلىرى، ئاتامان دۇتوۋغا تهۋە ئۇرۇس كازاكلىرى، بولشېۋىك دۈشمىنى بولغان تۇنجى قۇرۇلتايغا تهۋە 
سوتسيالىسالر بىلهن يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان ئاپتونومىيىلهرگه تهۋە قۇراللىق ئهسكهرى كۈچلهر، تارقاق ئۇرۇش 

ئهنه شۇنداق بىر ئهھۋال ئاستىدا، ئهگهر . ش قىلماقتا ئىدىسېپى تهشكىل قىلىپ قىزىل ئارمىيىگه قارشى ئۇرۇ
موسكۋا دائىرىلىرى يهرلىك كىشىلهردىن پارتىيىگه ئهزا قوبۇل قىلماسلىق پىكىرىدە چىڭ تۇرىۋالسا 
. كومۇنىستىك ھاكىمىيهت بىلهن يهرلىك خهلق ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت قۇرالمايدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ

سكۋا دائىرىلىرى ئاساسهن كونا جهدىتچىلهردىن تهشكىل تاپقان تۈركىستانلىق زىيالىيالرنى شۇنداق قىلىپ، مو
تۈركىستان كومۇنىست پارتىيىسىگه جهلىپ قىلىش ئۈچۈن تاشكهنتتىكى ئۇرۇس كومۇنىستلىرىنى مهجبورالشقا 

. ا ئاشۇرىدۇدەرۋەقه كومۇنىستالر بۇنداق بىر سىياسىي ئۆزگهرتىش ئىشىنى ئوڭۇشلۇق ئىشق. باشاليدۇ
گه يېقىن  900يىلى دىكابىر ئېيىدا چاقىرغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدا -1918كومۇنىستالر 

بۇ قۇرۇلتايدا يهنه پارتىيه پائالىيهتلىرىنى . تۈركىستانلىقنى كومپارتىيىگه ئهزا قىلىپ قوبۇل قىلىشىدۇ
غا ماسالشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇش، تۈركىستان تۈركىستاننىڭ يهرلىك ئاالھىدىلىكى بىلهن ئىجتىمائىي ئهھۋالى

قۇرۇش قاتارلىق قارارالرمۇ ) مۇسبىرو(» مۇسۇلمانالر بىيرۇسى«خهلقنى پارتىيىگه يېقىنالشتۇرۇش مهقسىتىدە 
بۇ بىرو، كومپارتىيه مهركهزى كومىتىتىگه بىۋاسته قارايدىغان بولۇپ پائالىيهت قىلىشى الزىم . قوبۇل قىلىنىدۇ

يىلى مايدا ئېچىلىپ، بۇ يىغىندا رەھبهرلىك -1919نالر بىروسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق يىغىنى مۇسۇلما. ئىدى
تۈركىستان كومۇنىستىك پارتىيىسى مۇسۇلمانالر بىروسىنىڭ (گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزالىرى سايالپ چىقىرىلىدۇ 

زىقۇلوۋ، ئابباس ئهلىيېۋ، تۇرار رى: بىرىنچى نوۋەتلىك ئىجرائىيه ئورگىنى تۈۋەندىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپىدۇ
مۇسۇلمانالر ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − خوجايېۋ، تۇرسۇن خوجايېۋ، پهخرىدىنوۋ، مۇھىدىدىنوۋ ۋە ئهيسايېۋ. ئهپهندىيېۋ، ن

بىروسى، تۇنجى قېتىملىق يىغىندىال رۇسىيه كومۇنىستلىرىنىڭ يهرلىك كىشىلهرگه قارىتا يۈرگۈزۈپ كهلگهن 
هن يهرلىكلهرنى قول قاتارىدا كۆرۈپ كهمسىتىش ھهرىكهتلىرىنى قاتتىق زوراۋانلىق سىياسهتلىرى بىل

  .تهنقىتلىشىدۇ
بۇ ئىشالردىن خاتىرجهم بولمىغان موسكۋا رەھبهرلىرى، تۈركىستان رايونىدا سوۋېت ھاكىمىيىتىنى 

. لىدۇقۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قى) تۈرك كومىسسىيه(مۇستهھكهملهش ئىشلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان بىر ھهيئهت 
گېنىرال فرۇنزې رەئىسلىكىدە قۇرۇلغان بۇ تۈرك كومىسسىيه ئهزالىرى تهركىۋىدە كيۇبىشېۋ، رۇدزۇتاك قاتارىدىكى 

تۈرك كومىسسىيىسى، . داڭلىق كومۇنىستالر بىلهن بىرگه يهنه تۇرار رىزقۇلوۋدەك مۇسۇلمان رەھبهرلهرمۇ بار ئىدى
بۇ كومىسسىيىنىڭ . ق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى ھىساپلىناتتىرۇسىيه كومپارتىيىسىنىڭ ئورتا ئاسىيادىكى تولۇ

ئۇالرغا يهنه ئىنقىالپنى . ھوقۇق دائىرىسى بىلهن ۋەزىپىلىرى تۈركىستان رايونى بىلهنال چهكلىنىپ قالمايتتى
خوشنا ئهللهرگىچه كىڭهيتىش ۋە ئۇ جايالردىكى سىياسىي ھهرىكهتلهرنى تېزگىنلهش قاتارلىق ۋەزىپىلهرمۇ 

يىلىنىڭ سىنتهبىردىكى يىغىنىدا -1919تۈرك كومىسسىيىسىنىڭ موسكۋادا چاقىرىلغان . دىيۈكلهنگهن ئى
ئېلىنغان قارارالر، سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى كۆزقاراشلىرىنى ئىپادىلهش جهھهتته بهكال قىزىقارلىق 

  .بىر ئىش ئىدى



هرنىڭ مۇنداق ئىككى تۈرلۈك مۇھىم تۈركىستان ۋە ئۇنىڭغا خوشنا ئهللهرگه قارىتىلىدىغان سىياسهتل. 1
بىرىنچى ۋەزىپىسى، تۈركىستانغا خوشنا بولغان ئاسىيا ئهللىرىدىكى ئىنقىالۋىي : مهقسىدى بولىشى الزىم

  .ھهرىكهتلهرگه ياردەم قىلىش؛ ئىككىنچى ۋەزىپىسى بولسا تۈركىستاندىن ئېقتىسادى جهھهتلهردە پايدىلىنىش
ېرىدىغان ئىنقىالۋىي ھهرىكهتلهر سوۋېت رۇسىيىسى ئۈچۈن ئىنتايىن ھىندىستان بىلهن ئىراندا يۈز ب. 2

چۇنكى ئۇ ئهللهردە پهيدا قىلىنىدىغان قااليماقانچىلىقالر سهۋەبىدىن، ئىتتىپاقداش . مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه
 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇنداق. كۈچلهر سوۋېت چىگرالىرىدىكى قۇراللىق كۈچلىرىنى چېكىندۈرۈشكه مهجبور بولىدۇ

بۇ نوقتىدىن . ھهرىكهتلهر دۇنيا ئىنقىالۋىنىڭ راۋاجلىنىشى ئۈچۈن ئاساس تىكلهش ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتىيهلهيدۇ
شهرق ئهللىرىدە قوزغۇتىلىدىغان ئىنقىالپ ۋە قوزغىالڭ كۆتۈرۈش ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن − ئالغاندا، تۈركىستان 

  .ئالدىنقى سهپ رولىغا ئىگه
ۇلىشىغا چىن قهلبىدىن ئىشىنىدىغان فرۇنزې، تا بۇخارا ئهمىرلىگىنى بۇنداق غايىالرنىڭ ئهمهلگه ئاشۇر

ئىشغال قىلىش پىالنىنى تۈزىۋاتقان يىللىرىدىال بۇ ئۇرۇشنى بۇخارانىڭ نېرىلىرىغا، يهنى ئافغانىستاننىڭ 
ھهتتا تۈرك كومىسسىيه . ئىچكى قىسىملىرىغىچه كىڭهيتىش ھهققىدە تهكلىپ سۇنۇپ كهلگهن ئىدى

ورۇنباسارى كيۇبىشېۋ، ئافغانىستان كومپارتىيىسىنى قۇرۇش اليىهىلىرىنىمۇ ئالال بۇرۇن تهييارالپ رەئىسىنىڭ ئ
ئافغانىستاندىكى قاالق ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئۇنىڭ ”قويغان بولۇپ، قۇرۇلغۇسى بۇ پارتىيىنىڭ 

ئهمما ۋەزىيهتنىڭ . غان ئىكهنۋەزىپىسىنىمۇ تهييارالپ بول“ ئورنىغا بىر سوۋېت خهلق جۇمهۇرىيىتى تىكلهش
تهرەققىياتى سوۋېت رەھبهرلىرىنىڭ كۈتكىنىدەك بولماي، قىزىل ئارمىيىنىڭ ئىشغالىيهت ھهرىكىتى بۇخارا 

  .بىلهن خىۋە خانلىقلىرى تهۋەسىدىال چهكلىنىپ قالىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

  تۇرار رىزقۇلوۋ
  

الر بىيروسىنى ۋاسته قىلغان ھالدا تۈركىستان بۇ جهرياندا، تۈركىستانلىق ئىنقىالۋى خادىمالر مۇسۇلمان
بۇ بىيرو، كومپارتىيه . كومپارتىيىسى ئىچىدە تهشكىللىنىش ۋە كىڭىيىش ئىشلىرى بىلهن شوغۇلالنماقتا ئىدى

مهركهزى رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ تۈركىستانلىق كومۇنىستالرغا تاپشۇرغان گېزىت چىقىرىش، تهشۋىقاتچى 
كىتاپلىرىنى تهرجىمه قىلىش قاتارىدىكى ۋەزىپىلىرىنى بىر چهتكه قايرىپ -ىيه ھۈججهتيېتىشتۈرۈش ۋە كومپارت

اليىهه -قويۇپ، تۈركىستاننىڭ كىلهچىكىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئۈستىدە مۇھاكىمه يۈرگىزىش، پىالن
بۇ بىيرو يهنه . ىدىتۈزۈش قاتارىدىكى ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىدىغان بىر تهتقىقات مهركىزىگه ئايالندۇرۇلغان ئ

باشقا تۈرۈك قهۋملىرى ئولتۇراقالشقان جايالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالىغا ماسالشقان ھالدا، مىللهتچى سوتسيالىزم 
شهكلىدە بىر تۈركىستان قۇرۇپ چىقىش مهقسهت قىلىنغان ۋەزىپىلهرنى تۈزۈش ئىشلىرى بىلهنمۇ شوغۇلالنماقتا 

ق كومۇنىستالرنىڭ بۇ بىيرونى بۇ شهكىلدە پايدىلىنىپ كېتىشىدىن موسكۋا دائىرىلىرى، تۈركىستانلى. ئىدى
ئهمما داۋام قىلىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش، دۈچ كېلىۋاتقان ئېغىر ئىقتىسادىي . زادىال خاتىرجهم بواللماي قالىدۇ

  .قىيىنچىلىقالر، ئۇالرنى بۇ جهھهتته كهسكىن تهدبىر قوللۇنىشىنى چهكلهپ تۇرماقتا ئىدى
باشلىرىدا، مۇسۇلمانالر بىروسى كهلگۈسى غايىلىرى ۋە تۈركىستاندا ئىجرا قىلماقچى يىلىنىڭ -1920

يانىۋارغىچه بىرال ۋاقىتتا چاقىرىلغان -18يانىۋاردىن -12. بولىۋاتقان سىياسهتلهرنى ئۇچۇق ئوتتۇرغا قويىدۇ
ا، تۇرار رىزقۇلوۋ نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىد-5نۆۋەتلىك ۋە تۈركىستان كومپارتىيىسى -3مۇسۇلمانالر بىيروسى 

كېيىن يهنه، . دىگهن تىمىدا بىر ئۇختۇرۇش چىقىرىدۇ» مىللىي مهسىلىلهر ۋە مىللىي كومپارتىيه ياچىكىلىرى«
رىزقۇلوۋ بىلهن ئۇنىڭ يېقىنلىرى تۈركىستان ئاپتونوم سوۋېت سوتسيالىستىك جۇمهۇرىيىتى دىگهن ئىسىمنى 

ىك پارتىيىسىنىڭ نامىنىمۇ تۈرك كومۇنىستىك پارتىيىسى تۈرك جۇمهۇرىيىتى دىگهنگه، تۈركىستان كومۇنىست
بۇ تهكلىپ اليىهىسىدە، قۇرۇلماقچى بولغان تۈرك . دېگهنگه ئۆزگهرتىش تهكلىۋىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئۆزىگه تهۋە ئايرىم ئاساسىي قانۇنى بولىشى، ئىقتىسادىي، مالىيه، ھهربى ئىشالر ساھهسى ۋە 



مۇناسىۋەتلىك سىياسهت مهسىلىلهردە مۇستهقىل قارار قوبۇل قىلىش ھوقۇقى بولۇش الزىم دەپ تاشقى ئىشالرغا 
شۇنىڭدەك يهنه مۇسۇلمان تۈركلهردىن تهشكىل قىلىنغان بىر ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش الزىم . كۆرسىتىلگهن ئىدى

تهۋەسىدىن چىقىپ كىتىشى مۇسۇالن بولمىغان ھهربىي قىسىمالر تۈركىستان . دەيدىغان بىر تهكلىپمۇ بار ئىدى
. بۇ تهكلىپلهر ھهر ئىككىال قۇرۇلتاي تهرىپىدىن مۇتلهق ئۈستۈن ئاۋاز بىلهن ماقۇللىنىدۇ. تهلهپ قىلىنغان ئىدى

بۇ قۇرۇلتايدا قوبۇل قىلىنغان يهنه بىر قاراردا رۇسىيه تهۋەسىدىكى بارلىق تۈركلهرنىڭ ئورتا ئاسىيادا قۇرۇلىدىغان 
تۈركىستانلىق كومۇنىستالر . ئهتىراپىغا ئۇيۇشۇشلىرى چاقىرىق قىلىنغان ئىدىبۇ تۈرك جۇمهۇرىيىتى 

تهرىپىدىن ئاۋازغا قويۇلۇپ قارارالشتۇرۇلغان بۈيۈك تۈرك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش غايىسى بىلهن بۇ ھهقته قانات 
هسكىن ھهرىكهت نهتىجىدە، ئۇالر بۇ ھهقته ك. يايدۇرۇلىۋاتقان پائالىيهتلهر موسكۋانى قاتتىق چۈچىتىۋىتىدۇ

سوۋېت دائىرىلىرى، تۈركىستان ئالدىنقى سهپ باش قۇماندانى گېنىرال فرۇنزېنىڭ . قوللىنىش قارارىغا كېلىدۇ
موسكۋا، . تهكلىۋىگه ئاساسهن تۈركىستان كومپارتىيه قۇرۇلتىيىدا ماقۇلالنغان قارارالرنى پۈتۈنلهي رەت قىلىدۇ

سىگه قارايدىغان بىر رايون دەرىجىلىك تهشكىالت بولغاچقا، تۈركىستان كومپارتىيىسى رۇسىيه كومپارتىيى
  .مهركهزنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ ھهرقانداق بىر قارار ئېلىش ھوقۇقىغا ئىگه ئهمهس دەپ ئېالن قىلىدۇ

يىلىنىڭ ئىيون ئايلىرىغا كهلگهندە، سوۋېت دائىرىلىرى بېشىنى ئاغرىتىپ كېلىۋاتقان -1920
ئۇكرائىنادىكى گېنىرال دېنىكىن بىلهن . قىسمىدىن قۇتۇلغان ئىدى مهسىلىلهرنىڭ خېلى كۆپ

ئورتا ئاسىيا ئوتتۇرسىدىكى بارلىق -سىبىرىيىدىكى گېنىرال كولچاك كۈچلىرى تارمار قىلىنىپ، موسكۋا
قىزىل ئارمىيه سىبىرىيىدە قولغا كهلتۈرگهن بۇ غالىبىيىتىدىن كېيىن، . توسالغۇالر سۈپۈرۈپ تاشالنغان ئىدى

ېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ قۇراللىق كۈچلىرىگه مهسئول كومىسسارى تروتىسكى نىشانىنى تۈركىستان بىلهن سوۋ
تروتىسكىنىڭ قارىشىچه، خهلقارا . ئۇنىڭ جهنوبىدىكى خوشنا ئهللهرگه بۇراپ، ئۇ يهرلهرگه كۆز تىكىشكه باشاليدۇ

ستان، ھىندىستان ۋە بېنىگالالرنىڭ شارائىتى ۋەزىيهت تهرەققىياتى پارىژ بىلهن لوندۇنغا بارىدىغان يولنى ئافغانى
بۇنىڭ ئۈچۈن، تۈركىستان تهۋەسىدىكى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى . بهلگهىلهيدىغان قىلىپ قويغانمىش

تولۇق بېسىقتۇرۇپ ئۇ يهرلهردە سوۋېت ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهش باسقۇچىغا ئۆتۈش، بۇخارا بىلهن خىۋە 
شۇ چاغدىال ئافغانىستان بىلهن ھىندىستان . الشنى ئىشقا ئاشۇرۇش زۆرۈر ئىكهنئهمىرلىكلىرىنى ئاغدۇرۇپ تاش

تروتىسكى بۇ پىالننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن گېنىرال . يوللىرىنى ئېچىلغان ھېساپالش مۇمكىن بوالتتىكهن
. لىپ تهيىنلهيدۇقۇماندانى قى) ئىزاھاتى. ھ. ئا− تۈرك ئالدىنقى سېپى (فرۇنزېنى تولۇق ھوقۇقلۇق تۈرك فرونتى 

فرونزې، دۇنيا ئىنقىالۋى ھهققىدىكى ئۇنداق رومانتىك خىياللىرى يوق، ئۆزىنىڭ ئهمهلىي تهجرىبىسىدىن 
بىر كومۇنىست بولغاچقا، ئۇرۇس بولمىغان مىللهتلهردىن ) پراگماتىستىك(باشقىغا ئىشهنمهيدىغان 

ۇمكىنچىلىكىگه قهتئىي ئىشهنمهيدىغان تهشكىللهنگهن قۇراللىق كۈچكه تايىنىپ بىرەر غهلىبه قازىنىش م
ئۇنىڭ قارىشىچه، بۇ جايالردىكى ئىنقىالپالر ئۇرۇس قۇراللىق كۈچلىرىگه تايىنىش ئارقىلىقال . بىرسى ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، يهرلىك سىياسىي ئهرباپالر . ئاساسقا ئېرىشهلهيدىكهن ۋە شۇ ئارقىلىقال راۋاجلىنااليدىكهنمىش
  .ىق كۈچلهرگه زادىال ئىهتىياج يوق دەپ قارالماقتا ئىدىبىلهن يهرلىك قۇرالل

دا كۆرۈلىۋاتقان بۇ ئىشالر بىلهن بۈيۈك تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش جهھهتتىكى بۇ تۈر ‘ مۇسكوم’
ئۇرۇنۇشالر، فرۇنزېنى يهرلىكلهرگه ئىشهنمهسلىك كېرەك دېگهن قارىشىدا تېخىمۇ چىڭ تۇرۇشىغا باھانه بولۇپ 

شۇنداق قىلىپ، فرۇنزې ئهندى بۈيۈك تۈرك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش خامخىيالىنى قىلىۋاتقان  .بهرگهن ئىدى
دېگهندەك، ئارىدىن ئۇزۇن . تۈركىستانلىق كومۇنىستالرغا زەربه بېرىشنىڭ پۇرسىتى پىشىپ يېتىلدى دەپ قارايدۇ

ىگه، يهنى ئۆتمهيال رۇسىيه كومۇنىستىك پارتىيه مهركهزى كومىتىتى تۈرك كومىسسىيىسى تهركىۋ
تۇرككومىسسىيادا بىرمۇ مۇسۇلمان قوبۇل قىلىنمايدۇ دېگهن بىر قارار ماقۇللىشىپ، كومىسسىيه ئهزالىرىنى 

كاگانوۋىچ، گېورگى سافاروۋ ۋە ياكوب پېتېرس قاتارىدىكى داڭلىق . قايتىدىن تالالپ ئىشقا سېلىشقا كىرىشىدۇ
ان كومپارتىيىسى تهركىۋىدە كهڭ كۆلهملىك تازىالش كومۇنىستالردىن تهشكىل تاپقان يېڭى ئهزاالر تۈركىست



ئاقىۋەت، تۇرار رىزقۇلوۋ بىلهن نىزام خوجايېۋ قاتارىدىكى . ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىشنى ئۆزلىرىگه ۋەزىپهقىلىشىدۇ
  .داڭلىق رەھبهرلهر تۈركىستان كومپارتىيىسىدىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ

. ۋەزىپىلىرىمۇ ئېلىپ تاشلىنىدۇ) تۇرتسىك(ىتىتىدىكى ئۇندىن باشقا ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت ئىجرائىيه كوم
ئۇالردىن بوشىغان ئورۇنالرغا تهجرىبىسىز، ئېلىپنىڭ سۇنىقىنىمۇ بىلمهيدىغان ساۋاتسىز تۈركىستانلىق 

يېڭى ئىجرائىيه كومىتىتىنىڭ رەئىسلىكىگه ئهنه شۇنداق ساۋاتسىز تۈركىستانلىق . كومۇنىستالرنى سهپلىشىدۇ
رۇسىيه كومپارتىيىسى، يېڭىدىن ۋەزىپىگه تىيىنلهشكهن بۇ . ن رەھىمبايېۋ تهيىنلىنىدۇكومۇنىست بولغا

. دەپ داڭالپ ئېالن قىلىشىدۇ“ ئۆزبهك ۋە قازاق پرولېتارىياتىنىڭ ھهقىقىي ۋەكىللىرى”تۈركىستانلىقالرنى 
بىر تۈرك دۆلىتى شۇنداق قىلىپ، مىللهتچى كومۇنستالرنىڭ تۈركىستان تهۋەسىدە مىللىي خاراكتىرغا ئىگه 

  .قۇرۇپ چىقىش دېگهن خامخىياللىرىمۇ سۇغا چىلىشىدۇ

  ئوردا ئاپتونومىيىسى-ئاالش

يىللىرىدا تۈركىستاننىڭ قازاقىستان تهۋەسىدە باشالنغان تۈنجى سىياسىي ھهرىكهت -1905ئاالش ھهرىكىتى، 
ئاستىدا يوشۇرۇن قانات يايدۇرۇپ  بولىشىغا قارىماي ئهينى ۋاقتىدىكى ۋەزىيهتكه ئاساسهن پائالىيهتلىرىنى يهر

يىلىغا كهلگىنىدىال ئاندىن ئاشكارە سىياسىي پائالىيهت قىلىش پۇرسىتىنى قولغا -1917كهلگهن بولۇپ، 
يىلى ئىيون ئېيىدا چاقىرىلغان قۇرۇلتىيىدا قازاقىستانغا ئاپتونومىيه بېرىلىشى، بۇ - 1917. كهلتۈرەلىگهن ئىدى

جىر كۆچۈرۈش ھهرىكىتى توختىتىلىشى، قازاق ياشلىرىنى ئالدىنقى سهپلهردە قارا رايونالرغا قارىتا ئۇرۇس مۇھا
ئىشچى ئورنىدا ئىشلىتىشكه خاتىمه بېرىلىشى قاتارىدىكى مهسىلىلهر كۈنتهرتىپكه قويۇلۇپ مۇزاكىرە قىلىنغان 

. ۈم سۈرۈشكه باشاليدۇبۇ جهرياندا ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى پارتىالپ، بۇ رايوندا ئېغىر قااليماقانچىلىق ھۆك. ئىدى
شىمالدىكى ئومسىك ۋىاليىتى قىزىلالر بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئاق ئۇرۇس گېنىرالى كولچاكنىڭ قۇراللىق 
كۈچلىرى تهرىپىدىن بېسىپ ئېلىنغان، جهنوپتا بولسا تاشكهنت سوۋېتى بىلهن قوقان ئاپتونومىيىسى 

  .كهن ئىدىئوتتۇرسىدىكى ھاكىمىيهت تالىشىش ئۇرۇشى باشلىنىپ كهت
يىلىنىڭ دىكابىر ئايلىرىدا، ئۈچىنچى نۆۋەتلىك قازاق -1917ئهنه شۇنداق قااليماقانچىلىقالر يۈز بېرىۋاتقان 

ئهزالىق بىر  15بۇ قۇرۇلتايدا قازاق ئاپتونومىيىسىنى جاكارالش قارارى قوبۇل قىلىنىپ، . قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇ
ئۇرۇسالر . كهيخان ئوغلى ھۆكۈمهت رەئىسلىكىگه سايلىنىدۇئهلىخان بۈ. ئوردا ھۆكۈمىتى قۇرۇلىدۇ-ئاالش

تهرىپىدىن ئاغدۇرىۋېتىلگهن قوقان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ تۇنجى رەئىسى بولغان مۇھهممهت تىنىشباي 
قازاقىستان پايانسىز كهتكهن . ئوغلىمۇ بۇ ھۆكۈمهتنىڭ ئىچكى ئىشالر نازىرى ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن ئىدى

ئۇرال . ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن، غهرپ ۋە شهرق دېگهن ئىككى مىللىي مهركهز قۇرۇپ چىقىلىدۇ جوغراپىيىلىك
ئۇكىالر -ئوردىدا جاھانشاھ بىلهن خهلىل دوستمۇھهممهت ئوغلى ئاكا-رايونىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان غهربىي ئاالش

سۈرئهت بىلهن قۇراللىق قوشۇن  ئوردا ھۆكۈمىتى تېز-ئاالش. مهركهزىي ھۆكۈمهتكه ۋاكالهتلىك قىلماقتا ئىدى
ئورېنبۇرگ، تورغاي، كوستاناي ۋە سهمىپاالتىنسكالردىمۇ مىللىي قوشۇنالر تهشكىل . تهشكىللهشكه كىرىشىدۇ

. بۇ ئارىدا باشقىردىستان ھۆكۈمىتىمۇ ھۆكۈمهت مهركىزىنى ئورېنبۇرگقا يۆتكهپ كېلىۋالغان ئىدى. قىلىنىدۇ
ئوردا -يهنه بىر تهرەپتىن ئاالش. چ ھهمكارلىشىپ ئىشقا كىرىشكهن ئىدىشۇڭا بۇ ئىككى ھۆكۈمهت ئۆزئارا زى

ھۆكۈمىتى سىبىرىيىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرىۋاتقان ئادمىرال كولچاك، ئۇرۇس كازاكلىرىنىڭ ئاتامانى دۇتوۋ 
قازاقالر ئهمما ئادمىرال كولچاك، . ياراغ ۋە تېىنىكىلىق ياردەم تهلهپ قىلىدۇ-قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ قۇرال

ھهتتا قۇرال بهرمهيال قالماي ئهكسىچه ئارمىيىسىنىڭ ئېهتىياجى . قۇرغان ھۆكۈمهتكه قۇرال بېرىشنى خالىمايدۇ
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە، ئادمىرال كولچاك -1918. دىگهن باھانىدا ئۇالردىن پۇل تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالىدۇ

كۈچلىرى بىلهن باشقىردىستان قۇراللىق كۈچلىرىنى  ئوردا قۇراللىق- تېخىمۇ ھهددىدىن ئېشىپ ئاالش
ئهمما كولچاك بۇ خىل . تارقىتىۋېتىش ۋە بۇ ھۆكۈمهتلهرنى ئهمهلدىن قالدۇرىۋېتىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتلىنىدۇ



يىلىنىڭ باشلىرىدا فرۇنزې قۇماندانلىقىدىكى قىزىل ئارمىيه -1919. زومىلىقىنى ئۇزۇن داۋامالشتۇرالمايدۇ
قۇراللىق كۈچلىرىنى مهغلوپ قىلىپ، ئاۋال ئۇرالسك شهھىرىنى، كهينىدىنال ئورېنبۇرگ شهھىرىنى ئاقالرنىڭ 
ئوردا رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى باشقىردىستان ھۆكۈمىتى -بۇ ۋەقهلهر يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاالش. بېسىۋالىدۇ

- 16يىلىنىڭ -1919. بولىدۇبىلهن بىرلىكته سوۋېت دائىرىلىرى بىلهن كىلىشىش يولىنى ئاختۇرۇشقا مهجبور 
فىۋرال كۈنىسى باشقىرد ھۆكۈمىتىگه ۋاكالهتهن زەكى ۋەلىدىي، ئاالش ئوردا ھۆكۈمىتىگه ۋاكالهتهن ئهخمهت 

ئۇالر ئۆزئارا كىلىشىم تۈزۈشكهنلىكىگه قارىماي، ئىككى . بايتۇرسۇن موسكۋاغا بېرىپ بىر كىلىشىم ئىمزالىشىدۇ
يىلىنىڭ نويابىر ئېيىدا، -1919ئاخىرى . ئاستىرىتىن زىتلىشىپ تۇرىدۇ بىرسىگه ئىشهنمهي-تهرەپ يهنىال بىر

ئوردا رەھبهرلىرىگه قارىتا ئومۇمىي يۈزلۈك كىچىرىم ئېالن -سوۋېت ھهربىي ئىشالر ئىنقىالۋىي كومىتىتى ئاالش
ىجىسىدە، شۇ يىلىسى دىكابىردا ئورېنبۇرگدا فرۇنزې بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن ئىككى ھهپتىلىك سۆھبهت نهت. قىلىدۇ

ئوردا قۇراللىق كۈچلىرى ئاقالر بىلهن بولغان بارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈپ قىزىل ئارمىيه سېپىگه -ئاالش
  .قوشۇلۇپ كهتكهنلىكىنى ئېالن قىلدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  ئاالش ئوردا ئاپتونومىيىسىنىڭ رەئىسى ئهخمهت بايتۇرسۇن

  
بىلهن ئۇزۇن مۇددەت بىرلىكته پائالىيهت قىلىش  ئوردا ھۆكۈمىتى-ئهسلىدە، موسكۋا داىرىلىرى ئاالش

ئوردىنىڭ قازاقىستاندىكى تهسىر -شۇ سهۋەپتىن ئاالش. مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئىنتايىن ياخشى بىلهتتى
دائىرىسىنى بهلگىلىك بىر سهۋىيىدە ساقالپ تۇرۇش، شارائىت پىشىپ يېتىلگهندە بۇ مىللىي تهشكىالتنى 

ۆزلىرى بىلهن بىر سهپته تۇرىۋاتقان بهزى قازاق كومۇنىستلىرىنى مۇھىم تارقىتىۋېتىشنى پىالنلىشىپ ئ
خىرىستىيانلىقنى قوبۇل قىلغان بىر قازاق تۈركى بولغان ئهلىباي . ئورۇنالرغا جايالشتۇرۇپ كهلمهكته ئىدى

مۇھهممهت جانكهلدىڭنى قازاق ئۆلكىسىنىڭ پهۋقۇلئاددە ئىشالر كومىسسارلىقىغا، يهنه بىر قازاق تۈركى بولغان 
يىلى -1919لېنىن، . تۇڭگاچىڭنى مىللىي مهسىلىلهرگه مهسئول خهلق كومىسسارلىقىغا تهيىنلهشكهن ئىدى

قۇرۇش قارارىغا ) كىررېۋكوم(ئوتتۇرلىرىدا قازاق دااللىرىنى باشقۇرۇشقا مهسئول بىر ئىنقىالۋىي كومىتىت 
غان بۇ كومىتىتتا ئهلىباي جانكهلدىڭ پېستروۋسكى ئىسىملىك بىر ئۇرۇس يىتهكچىلىكىدە قۇرۇل. كېلىدۇ

بۇ كومىتىت كهلگۈسىدە قۇرۇلىدىغا قازاق . بىلهن مىنداش ئوغلىغا ئوخشاش قازاقالرغىمۇ ۋەزىپه بېرىلگهن ئىدى
بۇ جهرياندا دىكابىر ئېيىدا ئىمزاالنغان . ھۆكۈمىتىنىڭ يادروسىنى تهشكىل قىلىشى پىالنالنغان ئىدى

ردا قۇراللىق كۈچلىرى بهزى يهرلهردە قىزىل ئارمىيىگه قوشۇلۇشنى رەت قىلىپ ئو-شهرتنامىغا قارىماي ئاالش
ئوردا -يانىۋار كۈنىسى يىغىن چاقىرىپ ئاالش-11يىلى -1920بۇ مهسىلىگه قارىتا كىررېۋكوم . كهلمهكته ئىدى
نكى قىرغىز تهۋەسى رايونى دەپ، بۈگۈ“ قىرغىز”ئۇ ۋاقىتالردا بۈگۈنكى قازاقىستان تهۋەسى ) (قازاق(بىلهن قىرغىز 

ئىنقىالۋىي كومىتىتىنىڭ ) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − رايونى دەپ ئاتالماقتا ئىدى“ قارا قىرغىز”بولسا 
ئوردا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن چىقىرىلغان بارلىق -شۇنداق قىلىپ ئاالش. بىرلهشتۈرۈلگهنلىكىنى جاكاراليىدۇ

زگىنلهپ كېلىنگهن جايالر كىررېۋكوم رەھبهرلىكى قانۇنالر ئىناۋەتسىز قىلىنىپ، بۇ ھۆكۈمهت تهرىپىدىن تې
ئوردا -كىررېۋكوم يهنه قىزىل ئارمىيهگه قۇشۇلۇشنى رەت قىلىپ كېلىۋاتقان ئاالش. ئاستىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ

. ھهربىي قىسىملىرىغا چاقىرىقنامه چىقىرىپ، ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قۇرال تاپشۇرۇشىنى ئۇقتۇرىدۇ
ئوردا رەھبهرلىرىدىن -ىستانغا بىر ئاپتونومىيه بېرىدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئورنىدا ئاالشبولشېۋىكالر، قازاق

ئهخمهت بايتۇرسۇننى كىررېۋكوم ھهيئهت ئهزاسى قىلىپ بهلگىلهپ، ئهلىخان بۈكهيخانوۋنى تورغاي ئوبالستىنىڭ 
  .ىغا تهيىنلىشىدۇكومىسسارلىقىغا ھهمدە مۇھهممهد تىنىشبايېۋنى سهمىرەچى رايونىنىڭ كومىسسارلىق

يىلى كومۇنىستالر ھاكىمىيىتىنىڭ تهلىيى كېلىپ ئىنتايىن مۇۋەپپهقىيهتلىك پائالىيهتلهر بىلهن -1921
بۇ يىلنىڭ دەسلهپكى ئايلىرىدا قىزىل ئارمىيه كۈچلىرى بىپايان قازاق . شوغۇلالنغان بىر يىل بولىدۇ

ئۇرۇشتا يېڭىلگهن . تىدىن غالىپ كېلىدۇدااللىرىدىكى بارلىق قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى ئۈس



قازاقىستان رايونىدىكى مهسىلىلهرنى ھهل . قېچىپ كېتىدۇ شهرقىي تۈركىستانغاگېنىرال دۇتوۋ بولسا، 
قىلىۋالغان قىزىل ئارمىيه گېنىرالى فرونزې، نىشانىنى تۈركىستان باسمىچىلىرىغا قارشى ھهرىكهتكه ئاتلىنىش 

پۈتۈن يىل قازاقىستاننىڭ ھهرقايسى شهھهرلىرىدە قۇرۇلتاي ئېچىش ئىشلىرى . ئۈچۈن جهنوپ تهرەپكه بۇرايدۇ
) قازاق(بىلهن شوغۇلالنغان بولشېۋىكالر رەھبهرلىكى، ئافرىل ئېيىدا رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيىسىنىڭ قىرغىز 

ش ئۈچۈن قۇرۇلغان قازاقىستان كومپارتىيىسىنىڭ يادروسىنى بهرپا قىلى. بىروسى قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
) قازاق(ئۆكتهبىردە قىرغىز -4يهنه شۇ يىلى . بۇ بىرو، كېررېۋكومنىڭ بارلىق ھوقۇقلىرىنى ئۆتكۈزىۋالغان ئىدى

شۇنداق قىلىپ قازاقىستاندا . ئاپتونوم سوۋېت سوتسيالىستىك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىشىدۇ
  .ىدۇسوۋېت ھاكىمىيىتى رەسمىي تهشكىل قىلىنغان بول

ئوردا ھهرىكىتى مىللىي باشقۇرۇش تۈزۈمىنى -بولشېۋىكالر پهيدا قىلغان بارلىق توسالغۇالرغا قارىماي، ئاالش
يولغا قويۇش جهھهتته تهۋرەنمهي چىڭ تۇرغان بولۇپ، قازاقىستان ئۈچۈن كۆپلىگهن پايدىلىق ئىشالرنى قىلىپ 

ار رىزقۇلوۋ ئىچكى ئۇرۇش يىللىرىغا بهرگهن بىر ئارىدىن بهش يىلدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، تۇر. بېرىدۇ
ئوردا قۇرۇلغاندىن كېيىنكى دەسلهپكى يىلالردا ئىلغار ۋە ئىنقىالۋىي خاراكتېرلهرگه ئىگه -ئاالش”باھاسىدا، 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دەۋرىدە بېسىلغان قازاقىستان سوۋېت ئانسىكلوپېدىيىسىدە . دەپ باھا بېرىدۇ“ ئىدى
ارتىيىسىنىڭ پروگراممىسى پان ئىسالمىزم ۋە پان تۈركىزم ئىدىيىسىنى ھىمايه قىالتتى، ئاالش پ”بولسا، 

سوۋېتلهر قازاقالرنىڭ ئىچكى . قازاقىستاندا بۇرجۇئا ئاپتونومىيىسى قۇرۇش تهلىۋىنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدى
ى ۋىاليهتلهرگه ھهر قايس. ئىشلىرىغا ئارىالشمىسۇن دەپ، مهركهزى ھۆكۈمهتنى ئىتىراپ قىلمىغان ئىدى

دەپ تهنقىتلهش ئارقىلىق، بىر “ ئۆزلىرىنىڭ شۆبىلىرىنى قۇرۇپ، ئۆز گېزىتلىرىنى چىقىرىشقا كىرىشكهن ئىدى
مهنىدە بۇ ئاپتونومىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ۋەتىنى ئۈچۈن ئىشلىگهن ئۇتۇغلىرىنى ۋاسىتىلىق بىر شهكىلدە 

  .ئىتىراپ قىلىشقان ھېساپالندى

  مىيىسىباشقىردىستان ئاپتونو

يىلى ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى پارتىلىغان ئايالردا ئومۇمىي ۋەزىيهتنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە زۆرۈر ئالدىنى -1917
-29ئېلىش تهدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇشنى مهقسهت قىلىپ يىغىن چاقىرغان باشقىرت مهركىزىي شۇراسى 

). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − نويابىر-17رۇس يىلنامه بويىچه كونا ئۇ(نويابىر كۈنىسى مۇختارىيهت جاكارالش قارارىنى ئالىدۇ 
بۇ يىغىندا ئاپتونومىيه قۇرۇش قارارى بىلهن بىرگه يهنه قانۇنشۇناس يۇنۇس بهكوۋ رەئىسلىكىدە بىر مىللىي 

ئىچكى ئىشالر نارازىلىقى بىلهن ھهربىي ئىشالر نازىرلىقىنى تارىخچى . باشقىرت ھۆكۈمىتىنىمۇ قۇرۇپ چىقىدۇ
ھۆكۈمهت دەرھال باشقىرت ھهربىي ئىشالر ئورگىنى تهسسىس قىلىپ، . زەكى ۋەلىدىگه تاپشۇرغان ئىدىئهخمهت 

بۇ جهرياندا ئوكرائىنا . بۇ مهقسهتته يهنه باج يىغىشقا كىرىشىدۇ. مىللىي ئارمىيه قۇرۇپ چىقىشقا كىرىشىدۇ
ۆزلىرىنىڭ رەسمىي ۋاكالهتچىلىرىنى ھۆكۈمىتى بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنى ئېالن قىلىپ، ئۇكرائىناغا ئ

مۇختارىيهت ئېالن قىلىنغان جايالر باشقىرت ئاھالىسى زىچ ئولتۇراقالشقان كىچىك . ئىۋەرتكهن ئىدى
باشقىردىستان دەپ ئاتالغان رايونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئورېنبۇرگ شهھىرى پايتهخت قىلىپ تالالنغان 

- 1918. ئوردا مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىمۇ بۇ شهھهردە ئىدى-ن قىلىنغان ئاالشقازاقىستان تهۋەسىدە ئېال. ئىدى
يىلىنىڭ يانىۋار ئېيىدا سوۋېت قۇراللىق كۈچلىرى ئورېنبۇرگ شهھىرىنى ئىشغال قىلىۋالغىنىدىن كېيىن 

ئاندىن ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي قاتارىدىكى بارلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى قولغا . ھۆكۈمهت تارقىلىپ كېتىدۇ
ئافرىل ئېيىدا ئۇرۇس كازاكلىرى بىلهن باشقىرت ئهسكهرلىرى بىرلىشىپ بولشېۋىكلهرگه قارشى . لىنىدۇئې

يهنه شۇ ۋاقىتالردا چىليابىنسكىدە چېخ يالالنما . بىرلىكته ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى تۈرمىدىن قۇتقۇزىۋالىدۇ
هتلىك بولۇپ، باشقىرت ھۆكۈمىتىگه ئهسكهرلىرى باشالتقان سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى قوزغۇالڭ مۇۋەپپهقىي

بۇ ھۆكۈمهت مهملىكهت بويىچه ئومۇمىي . ئىيول ئايلىرىدا قايتىدىن پائالىيهت قىلىشى ئۈچۈن پۇرسهت تۇغۇلىدۇ



-ياراغ ۋە ئوق-يۈزلۈك سهپهرۋەرلىك ئېالن قىلىپ، قوزغۇالڭچى چېخ يالالنما ئهسكهرلىرىدىن ئالغان قۇرال
. قۇرۇپ چىقىشىدۇ) تۈمهنى(ۋاقىت ئىچىدىال ئىككى پىيادىالر دىۋىزىيىسى دورىالردىن پايدىلىنىپ قىسقا 

قۇرۇلغان بۇ قىسىمالر ئاق ئۇرۇس ۋە چېخ يالالنما ئهسكهرلىرى بىلهن بىرلىكته سوۋېتلهرگه قارشى جهڭگه 
دىن كېيىن بۇ ۋەقه. ئىيول ئېيىدا قىزىلالر ئۇفا بىلهن ئورېنبۇرگنى تاشالپ قېچىشقا مهجبور بولىدۇ. ئاتلىنىدۇ

باشقىرت مىللىي ھۆكۈمىتى بىلهن ھهربىي ئىشالر قۇماندانلىق مهركهزى قايتىدىن چېلىيابىنسكتىن 
باشقىرت مىللىي ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلىشى جهريانىدا تۈركىستان مىللىي . ئورېنبۇرگقا كۆچۈپ كېلىۋالىدۇ

همىت سۇاليمان چولپان، كېيىنكى ھۆكۈمىتى ئهزالىرىدىن بولغان ئۇبهيدۇلال غوجا، داڭلىق شائىر ئابدۇلخ
ۋاقىتالردا بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ دۆلهت مۇداپىيه نازىرلىقىغا تهيىنلىنىدىغان ئابدۇلخهمىت ئارىپوۋ بىلهن 
تاشكهنتلىك زىيالىيالردىن مىر مۇخلىس قاتارلىق بىرمۇنچه داڭلىق كىشىلهر بۇ يهرگه كېلىپ ھۆكۈمهت 

  .پائالىيهتلىرىگهقاتنىشىدۇ
ئوردا مۇختارىيهتلىرى ئۈچۈن -يىللىرى، بۇ جاينىڭ سىياسىي ۋە ھهربىي كۈچ ۋەزىيىتى باشقىرت ۋە ئاالش ئۇ

-ئېس− سامارادا دېموكراتىيه تهرەپتارى بولغان سوتسيال ئىنقىالۋىي پارتىيه . بهكال پايدىلىق ئهھۋالدا ئىدى
. ىتى تهشكىل قىلىنغان ئىدىئارچىالر كۆپ سانلىقنى تهشكىل قىلىدىغان تۇنجى پارالمېنت ھۆكۈم

سىبىرىيىدە ئاق ئۇرۇس ئادمىرالى كولچاك، ئورېنبۇرگتا بولسا كازاكالرنىڭ ئاتامانى دۇتوۋ قاتارلىقالر قىزىلالرغا 
بۇ جهرياندا، باشقىرت ھۆكۈمىتى بۇخارا ئهمىرلىگى بىلهن ئاالقىلىشىپ، . قارشى ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى

ىغان تۆمۈريولالرنى ئۈزىۋېتىش ھهرىكهتلىرىدە ئۆزئارا ھهمكارلىشىپ پائالىيهت قىلىش تهلىۋىنى ئورتا ئاسىياغا بارىد
موسكۋادا ھۆكۈمهت كىمنىڭ قولىغا ئۆتكهن بولسا مهن شۇالرنى رۇسىيىنىڭ ”قويغان بولسىمۇ، بۇخارا ئهمىرى 

ه سادىق قېلىشىم كىرەك، قانۇنلۇق ھۆكۈمىتى دەپ ئېتراپ قىلىمهن، رۇسىيه بىلهن تۈزۈشكهن كىلىشىملهرگ
دەپ جاۋاپ قايتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ “ شۇ سهۋەپتىن ھهرقانداق بىر قوزغۇالڭ تهرىپىگه ئۆتۈش خىيالىدا ئهمهسمهن

ئوردا ھۆكۈمىتى بىلهنمۇ مۇزاكىرە قىلىشىپ، ئۇالر بىلهن -يهنه بىر تهرەپتىن ئاالش. تهلىۋىنى رەت قىلىدۇ
بۇ قۇراللىق كۈچكه كونا چاررۇسىيه . ىلىش قارارىنى ئېلىشىدۇبىرلىكته ئورتاق قۇراللىق كۈچ تهشكىل ق

ئاۋغۇستتىن -30شۇنىڭدەك يهنه . ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسېرلىرىدىن ئىشبۇالتوۋنى مهسئۇل قىلىپ تهيىنلىشىدۇ
سىنتهبىرگىچه ئورېنبۇرگتا باشقىردىستان، قازاغىستان ۋە سابىق قوقان مۇختارىيهت رەھبهرلىرىى يىغىلىپ -7
-3(نى قۇرۇپ چىقىش ھهققىدە قارار قوبۇل قىلىدۇ » ىي جهنوپ مۇسۇلمان ئهللهر فېدېراتسىيىسىشهرق«

ئهگهر سىبىرىيه، سامارا ھۆكۈمهتلىرى بىلهن ئۇرۇس كازاكلىرىمۇ بۇ ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − خهرىتىگه قارالسۇن
غا » رۇسىيه ئىتتىپاقىشهرقىي «فېدېراتسىيىگه قوشۇلۇشنى خالىسا، بۇ ئىتتىپاقنى تېخىمۇ كىڭهيتىپ 

ئوردىدىن ئهلىخان بۈكهيخانوۋ، ئهخمهت بايتۇرسۇنوۋ، -بۇ يىغىنغا ئاالش(ئۆزگهرتىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرىدۇ 
مىر ياقۇپ دۆلهت، قوقان ھۆكۈمىتىدىن مۇستاپا چوقاي ئوغلى، مۇھهممهتجان تىنىشبايېۋ، ئۇبهيدۇلال غوجا، 

. ھ. ئا. − ە باشقا بىر قىسىم ھۆكۈمهت ئهزالىرى قاتناشقان ئىدىباشقىردىستاندىن ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي ۋ
بۇ ۋاقىتتا ئابدۇلخهمىت سۇاليمان چولپان، بۇخارالىق ئابدۇلخهمىت ئارىپوۋ، نىزام غوجا، باشقىرتالردىن ). ئىزاھاتى

هرنىڭ ئىلىياس ئالكىن، ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي، قازاقالردىن بولسا ئهلىخان بۈكهيخانوۋ قاتارلىق كىشىل
مىللهتچى «. نى قۇرۇپ چىقىش ئىشى باشلىنىدۇ» تۈرك سوتسيالىستالر پارتىيىسى«قاتنىشىشى بىلهن 

ئاساسلىرى بويىچه قۇرۇش پىالنالنغان بۇ پارتىيىنى بارلىق شهرق تۈركلىرىنىڭ ئورتاق پارتىيىسى » سوتسيالىزم
پارتىيه قۇرغۇچىلىرى دەسلهپكى . ھالىتىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتمهكچى بولغان ئىدى

. ئىجرائىتىنى باشقىردىستاندا يولغا قويۇپ، ئۆز كۆز قاراشلىرى ئاساسىدا بىر تېرىتورىيه قانۇنى چىقىرىشىدۇ
ئار چىالر ھۆكۈمىتى بىلهن زىچ ھهمكارلىق ئورنىتىپ، قىزىلالرغا -ھۆكۈمهت، سامارادىكى سوتسيالىست ئېس

  .پ كېلىۋاتقان ئىدىقارشى ئۇرۇشقا زور ياردەمدە بولۇ
رۇسىيىدە داۋاملىشىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش يالغۇز چاررۇسىيه چېگرا تهۋەسىدىكى مىللهتلهر بىلهنال چهكلىنىپ 
قالغان بولماستىن، كومۇنىستىك ھاكىمىيهتكه قارشى جهڭ قىلىۋاتقان ئاق ئۇرۇس گېنىراللىرى، ئىتتىپاقداش 



سىبىرىيىنىڭ بىر قىسمىغا بېسىپ كىرىۋالغان ياپونىيىنىڭمۇ بىلهن ) ئهنگىلىيه بىلهن فرانسىيه(دۆلهتلهر 
 3ئاق ئۇرۇس ئادمىرالى كولچاك قۇماندانلىقى ئاستىدىكى ئۇرال ئالدىنقى سېپى . ھىمايىسىگه ئېرىشكهن ئىدى

مىڭ كىشىلىك سىبىرىيه كورپۇسى ئاساسهن چېخ  30تهخمىنهن . كورپۇستىن تهشكىل تاپقان ئىدى
تاپقان بولۇپ، يىكاتېرىنابۇرگ شهھىرىدە چۈشكۈن تۈزگهن بۇ كورپۇسقا چېخ گېنىرالى  ئهسكهرلىرىدىن تهشكىل

مىڭ كىشىلىك غهربىي كورپۇس ئارمىيىسىگه ئۇرۇس گېنىرالى قانجىن  50. گايدا قۇماندانلىق قىلماقتا ئىدى
ن بولۇپ، ئاتامان جهنوپ يۆنۈلۈش ئارمىيىسى ئۇرۇس كازاكلىرىدىن تهشكىل تاپقا. قۇماندانلىق قىلماقتا ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا سوتسيالىست گۇرۇپپىالرمۇ سامارانى بېسىۋېلىپ، بۇ يهردە بىر . دۇتوۋنىڭ قۇماندانلىقىدا ئىدى
بۇ ھۆكۈمهت دىرېكتۋارالر دەپ ئاتالغان بىر گۇرۇپ . نى تهشكىللىگهن ئىدى) كومۇچ(تۇنجى پارالمېنت ھۆكۈمىتى 

  .تهرىپىدىن باشقۇرۇلماقتا ئىدى
لىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ غهلىبىلىك جهڭ قىلىپ كېلىۋاتقان ئاقالر قوشۇنى قىزىلالرغا يى-1918

شۇنداق قىلىپ ئاق ئۇرۇسالر بولشېۋىكالر . قارشى ئۇرۇشالردا كۆرۈنهرلىك ئۈستۈنلۈككه ئىگه ئىدى
ئىشهنچ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ رۇسىيىگه قايتىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان بولدى دەيدىغان 

ئهمما شۇ يىلىنىڭ كۈز ئايلىرىدا فرانسىيه، ئهنگلىيه، ئامېرىكا ۋە . ئومۇمىي يۈزلۈك كېڭىيىپ كېتىۋاتماقتا ئىدى
بۇ يهردە ئۆتكۈزۈلگهن يىغىندا، غهرپ ئهللىرىنىڭ . ياپونىيه ھهربىي ھهيئهتلىرى ئومسكى شهھىرىگه يىغىلىدۇ
ىلىپ تهشكىل قىلىنىدىغان ھۆكۈمهتنى قولالش ۋەكىللىرى موتىدىل سوتسيالىست كۈچلهرنى ئاساس ق

ئورنىغا ئاق ئۇرۇس گېنىراللىرىنى قولالشتا چىڭ تۇرۇپ، موتىدىل دېموكراتىك گۇرۇھالرنى تارقىتىۋېتىش ئۈچۈن 
ئۇالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن ئادمىرال كولچاك خۇدىنى بىلهلمهي قهتئىي ئىشقا ئاشۇرغىلى . ياردەم قىلىشىدۇ

نويابىر كۈنىسىگه كهلگهندە كولچاك ئۆزىنى پۈتۈن -18شۇنداق قىلىپ، . رارالر ئېلىشقا كىرىشىدۇبولمايدىغان قا
كهينىدىنال بۇ جايالردا . دەپ جاكاراليدۇ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− ۋېرخوۋنىي پراۋىتال (رۇسىيىنىڭ ئىالھىي غوجايىنى 

ئۇرۇش قىلىۋاتقان بارلىق قۇراللىق كۈچلهرنى ئۇنىڭ قۇماندانلىقى ئاستىدا بولماي ئۆز ئالدىغا قىزىلالرغا قارشى 
ئارچىالرنى ئاساس قىلغان تۇنجى -ئۇنىڭ تۇنجى ھهرىكىتى ئېس. تارقىتىۋېتىش ھهرىكىتىنى باشلىۋېتىدۇ

بۇ ھۆكۈمهتنىڭ سوتسيالىست ئهزالىرىنى قولغا . كومۇچقا زەربه بېرىشتىن باشلىنىدۇ− پارالمېنت ھۆكۈمىتى 
ئوردا بىلهن باشقىردىستان ھۆكۈمهتلىرىنى تارقىتىۋەتكهنلىكىنى، شۇنىڭدەك -ئاالشئۈچ كۈندىن كېيىن . ئالىدۇ

ئۆز قوشۇنلىرى بىلهن بىرگه . قازاق قۇراللىق كۈچلىرىنىمۇ بىرگه تارقىتىۋەتكهنلىكىنى جاكاراليدۇ-باشقىرت
باشقىرت ۋە قازاق  بۇ ۋەقهلهر. باشقىرت پولكىنى قۇرالسىزالندۇرۇپ دەرھال تارقىتىۋېتىدۇ-3جهڭ قىلىۋاتقان 

بۇ ۋاقىتتا باشقىرت ھۆكۈمىتى ئورېنبۇرگتا . مىللىي ھۆكۈمهتلىرىنى بهكال قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ
كۈچلۈك ھهربىي قۇۋەتكه ئىگه ئۇرۇس كازاكلىرىنىڭ ئاتامانى دۇتوۋنى ئۇجۇقتۇرىۋېتىش ھهرىكىتىنى پىالنلىغان 

اددىي تهمىنات جهھهتتىكى قىيىنچىلىقالر رەسمىي ئۆزىنى قۇرال ۋە م. بولسىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ
بۇ . بۇ جهرياندا قىزىلالر سامارا بىلهن ئۇفا شهھهرلىرىنى قايتىدىن ئىگهللىۋالىدۇ. كۆرسىتىشكه باشاليدۇ

ھادىسىالر يۈز بهرگهندىن كېيىن، باشقىردىستان ھۆكۈمهت مهركىزى ئورېنبۇرگدىن چېكىنىپ چىقىپ شهرقىي 
  .ن رايونىنىڭ تىمېس بازىرىغا كۆچۈپ بېرىۋالىدۇباشقىردىستا

يىلىنىڭ باشلىرىدا، پۈتۈن رۇسىيىدىكى كۈچ تهڭپۇڭلىقىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇنداق -1919
يانىۋار كۈنىسى بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتىنى رەسمىي ئىتىراپ -23ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر : بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ

فىۋرال كۈنىسى رەسمى -15ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن . شىدۇقىلغانلىقىنى جاكارلى
بۇنداق بىر ۋەزىيهت، سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ كۈچىيىشى . سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ھهققىدە كېلىشىمگه كېلىشىدۇ

ئىش  ئهمما موسكۋاغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان مىللهتلهر ئۈچۈن بۇ. ئۈچۈن تېپىلماس بىر پۇرسهت ئىدى
مۇختارىيهت ئۈچۈن جهڭ . ئاخىرقى كۈنلىرىنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنىڭ بىشارىتى ھېساپلىناتتى

ئوردا ھۆكۈمهتلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ موسكۋا دائىرىلىرى بىلهن -قىلىۋاتقان باشقىرت ۋە ئاالش
  .ھهمكارلىشىشتىن باشقا چىقىش يولى قالمىغان ئىدى



ۋېت تهرەپ بىلهن ھهمكارلىشىشنىڭ شهرتى قىلىپ مۇنۇ تهلهپلهرنى ئوتتۇرغا باشقىرت ھۆكۈمىتى، سو
ئىچكى ئىشالر بىلهن ئىقتىسادىي ئىشالردا تولۇق مۇختارىيهت بېرىلسۇن؛ مىللىي ئارمىيه ئادەتته ”: قويىدۇ

ن بولسۇن؛ سوۋېت قۇماندانلىقى ئاستىدا بولسىمۇ، ئىچكى جهھهتته ئۆز ئالدىغا ئهركىن پائالىيهت قىالاليدىغا
بۇ يهردە، ھهربىي ئىشالر نازىرى ۋە ئارمىيه قۇماندانى زەكى “ .كومۇنىزم ئىدىيىلىرى مهجبورى تېڭىلمىسۇن

ۋەلىدىي باشقىرت قۇراللىق كۈچلىرىنى تۈركىستان ئالدىنقى سېپىغا ئىۋەرتىش تهلىۋىنىمۇ قوشۇمچه قىلىپ 
- 18وبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگىنىدىن كېيىن، بولشېۋىكالر ھۆكۈمىتى بۇ شهرتلهرنى ق. ئوتتۇرىغا قويىدۇ

ئاندىن، قازاق . فىۋرال كۈنىسى باشقىرت پولكلىرى سوۋېت بىرىنچى كورپۇس ئارمىيه شىتابىغا قوشىۋىتىلىدۇ
رەھبهر ئهخمهت بايتۇرسۇن بىلهن باشقىرت رەھبىرى ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي مهسئوللىغىدىكى ئىككى ھهيئهت 

مارت كۈنىسى باشقىرت -23. رىپ كومۇنىست رەھبهرلىگى بىلهن سۆھبهتكه ئولتۇرىدۇبىرلىكته موسكۋاغا بې
ماددىلىق كىلىشىم تۈزۈلۈپ،  20ئارمىيىسى بىلهن باشقىردىستاننىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالىغا مۇناسىۋەتلىك 

  .نىدۇلېنىن بىلهن ستالىن ئىككىسىنىڭ تهستىقالپ ئىمزالىشىدىن كېيىن رۇسىيه گېزىتلىرىدا ئېالن قىلى
فىۋرال كۈنىسى باشقىردىستان مىللىي ھۆكۈمىتى جايالشقان تىمېسته -21شۇ كۈنلهردە، يهنى 

» ئىنقىالۋىي كومىتىت«باشقىردىستان ئومۇمىي قۇرۇلتىيى چاقىرىلىپ، مىللهتچىلهر ئۈستۈنلۈكتىكى بىر 
ته ھهرىكهت قىلىشتا تهلهپ شۇنداق قىلىپ، بولشېۋىكالر بىلهن بىرلىك. سايلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− رېۋكوم (

ھۆكۈمهت رەئىسلىكىدىن . بىرلهپ ئهمهلدە كۆرسىتىلىشكه تىرىشىلىدۇ-قىلىنغان سىياسى تهلهپلهر بىر
زەكى ۋەلىدىي بولسا ھهربىي ئىشالر . ئىستىپا بهرگهن كۇاليېۋنىڭ ئورنىغا خارىس يۇماگۈلوۋ تهيىنلهنگهن ئىدى

ۋەلىدىنىڭ شۇنچه تىرىشچانلىق . ئۈستىگه ئالغان ئىدى نازارىتىنىڭ نازىرلىق ۋەزىپىسىنى داۋاملىق
كۆرسهتكىنىگه قارىماي، باشقىرت قۇراللىق كۈچلىرى تۈركىستان ئالدىنقى سېپىگه ئىۋەرتىلمهي، ئاق ئۇرۇس 

يهنه بىر . گېنىرالى دېنىكىنگه قارشى ئۇرۇش بولىۋاتقان ئۇكرائىنا ئالدىنقى سېپىگه يولغا سېلىۋىتىلىدۇ
ۋەلىدىي سهبداشلىرى بىلهن بىرلىشىپ بولشېۋىك رەھبهرلىرىنى مۇنداق ئىككى تۈرلۈك ئىشقا  تهرەپتىن زەكى

بىرىنچى ئىش، قازاق ۋە باشقىرت رايونلىرىنى بىرال مهمورىي ئورگان : ماقۇل قىلىش ئۈچۈن تىرىشىپ باقىدۇ
ه قىزىقمىغان سوۋېت بۇ تهكلىپك. ئاستىغا توپالپ، بۇ جايالردا مۇختارىيهت ئىالن قىلدۇرش پىالنى ئىدى

دائىرىلىرى، ئورېنبۇرگتا بىر ئۇرۇس رايونى شهكىللهندۈرۈش ئارقىلىق قازاقىستان بىلهن باشقىردىستاننى 
شۇنداق قىلىپ، ۋەلىدى . بىرسىدىن ئايرىۋېتىش قارارىنى ئېلىشىدۇ- جوغراپىيىلىك ۋە مهمورى جهھهتلهردە بىر

باشقىرت ئاپتونومىيىسى تهشكىل قىلىش -ن ئاساستا بىر قازاقبىلهن ھهمرالىرىنىڭ ئورېنبۇرگنى مهركهز قىلغا
ئىككىنچى ئىش بولسا، شهرقتىكى مۇسۇلمان تۈرك ئهللىرىنىڭ . ھهققىدىكى ئۇرۇنىشلىرىمۇ يوققا چىقىدۇ

بۇ . سوتسيالىست پارتىيىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ بىر پۈتۈن سىياسىي تهشكىالت ھالىتىگه كهلتۈرۈش پىالنى ئىدى
ۋە ۋەلىدىي سهبداشلىرى بىلهن » ئۈچ جۈز«، قازاقىستاندىكى »تۈدە«ه تۈركىستان تهۋەسىدىكى پىالن بويىچ

بۇ تۈردىكى . پارتىيىسىنى بىر مهركهز ئاستىغا يىغماقچى بولغان ئىدى» ئهرك«بىرلىكته قۇرۇپ چىققان 
ن، رۇسىيه دىگهن نام بىله» ئهرك سوتسيالىست پارتىيسى«بىرلىشىشتىن بارلىققا كېلىدىغان ئورگان 

خهلقارا كومۇنىستىك پارتىيىلهر مهركهزى (» كومىنتېرىن«كومۇنىستىك پارتىيىسىدىنمۇ مۇستهقىل ھالدا 
. ھ. ئا. − كومىنىستىچىېسكى ئىنتېرناتسيۇنال، يهنى خهلقارا كومۇنىستىك ئىنتېرناتسيۇنال− ئورگىنى 
ك رەھبهرلىرىنى رۇسىيه كومپارتىيىسىگه مۇسۇلمان تۈر. غا ئهزا بولۇشنى مهقسهت قىلىشقان ئىدى) ئىزاھاتى

بېقىنمايدىغان ئايرىم بىر ئورگان ھالىغا كهلتۈرۈش مۇددا قىلىنغان بۇ اليىهه سوۋېت دائىرىلىرى تهرىپىدىن 
دىگهندەك، بۇ تهكلىپ اليىهىسى . قوبۇل قىلىنىشىنى پهرەز قىلىش ھهرگىز مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش ئىدى

زەكى ۋەلىدىي بىلهن سهبداشلىرى، بارلىق تهكلىپ . رھال رەت قىلىۋېتىلىدۇئۇرۇسالر تهرىپىدىن دە
اليىهىلىرىنىڭ ھهممىسىال رەت قىلىۋېتىلگهندىن كېيىن، رۇسىيه كومپارتىيىسىگه ئهزا بولۇپ پائالىيهت 

  .قىلىشتىن باشقا چىقىش يولى قالمايدۇ



لماي ۋاقىتنى كهينىگه سوزۇپ پهيىت موسكۋا دائىرىلىرى بۇ كۈنلهردە ئۆز دەرتلىرىدىن ئېشىنىپ بوال
بىر مهقسهت قىلىپ كېلىۋاتقاچقا، باشقىرت مىللىي ھۆكۈمىتى بىلهن سۆھبهت -كۈتۈشنى ئۆزلىرىگه بىردىن

ئۆتكۈزىۋاتقان قىياپهتكه كىرىۋېلىپ رۇسىيىدىكى مۇقىملىقنى قولغا كهلتۈرىۋالغىچه ۋاقىتنى كهينىگه 
يهنه سوۋېت تهرەپنىڭ باشقىردىستان تهۋەسىدە ساداقهت بىلهن  شۇنىڭدەك. سوزۇشنىڭ غېمىدا قالغان ئىدى

ئىشلهپ بېرىدىغان يهرلىك كومۇنىستالردىن پايدىلىنىپ مىللىي ھۆكۈمهتنىڭ ئورنىغا يهنه بىر قورچاق 
بولشېۋىكالرنىڭ . سىياسىي ئورگان تهشكىللهش مهقسهت قىلىنغان پائالىيهتلىرىمۇ داۋام قىلىپ تۇرماقتا ئىدى

ستان ھۆكۈمىتى بىلهن ئىمزاالشقان شهرتنامىالرغا ئهمهل قىلىش نىيىتى يوقلىقى، بۇ شهرتنامىالر ئادەم باشقۇردى
ئالدايدىغان قىلچه قىممىتى يوق قهغهز يۈزىدىكى ۋاقىتلىق نهرسىلهر ئىكهنلىگى باشقىرت ھۆكۈمهت 

ۈندىلىك خاتىرىلىرىدە لېنىننىڭ زەكى ۋەلىدىي توغان ك. رەھبهرلىرىگه ئاللىمۇ قاچان ئېنىق مهلۇم ئىشالر ئىدى
ئۇالر بىلهن سۆھبهتلىشىپ ئىككى كۈنمۇ ئۆتمهي، چاقىرىلغان پارتىيه قۇرۇلتىيىدا بۇخارىنغا جاۋابهن سۆزلىگهن 

تاكتىكىلىق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن بۇرجۇئا مىللهتچىلىرى بىلهن شهرتنامه تۈزۈشكه مهجبورلىنىدىغان ”نۇتقىدا 
فىنالندىيىدە ئىشچىالر سىنىپىنى قىرغىن قىلغان بۇرجۇئا مىللهتچىسى . كىنئهھۋالالرمۇ كۆرۈلىشى مۇم

سۋىنهاۋدقا يالغاندىن ھىجىيىپ يول قويۇشقا مهجبور بولمىغانمىدۇق؟ تېخى تۈنىگۈنال باشقىرت ھۆكۈمىتى 
ۈرۈپ دىگهن جۈملىلىرىنى نهقىل كهلت” بىلهنمۇ ئهنه شۇنداق يالغان شهرتنامه تۈزۈشكه مهجبور بولمىدۇقمۇ؟

  :مۇنداق دەپ يازىدۇ
بۇ نوقتىغا كهلگهندە، لېنىن ۋە ئۇنىڭ ھهمرالىرى بىلهن سۇلهى قىلىپ ئۇالرنى مهجبورلىيالىغىنىمىز قولغا 
كهلتۈرگهن بىر ئۇتۇقىمىزدەك كۆرۈنسىمۇ، ئهسلىدە ئۇالرنىڭ بىزگه يالغاندىن دوسلۇق ئىپادىلىگهن كۆرۈنۈشكه 

موللىىرى، فىنالندىيه - نلهرنىڭ بىرىدە بىزنىمۇ خۇددى ئۆزبهك ئىمامكىرىۋالغان كىشىلهر ئىكهنلىگىنى، كۈ
كاپىتالىست بۇرجۇئالىرىنى ئۇجۇقتۇرىۋەتكىنىدەك قۇتۇلۇشقا تىگىشلىك ئۇنسۇرالر دەپ ئويالپ يۈرگهنلىكى، يهنى 

ۈپ كومپارتىيىسىنى يېتىشتۇرىۋالغىنىدىن كېيىن ھاكىمىيهتنى قولىمىزدىن تارتىپ ئېلىپ ئۇالرغا ئۆتكۈز
ئهمما لېنىننىڭ بۇ نۇتقىدىن بۇ تۈر . بېرىش نىيىتىدە ئىكهنلىكىنى شۇ كۈنلهردىال سىزىپ بولغان ئىدۇق

  .مهزمونالرنى بىلىپ قالغانلىقىمىزنى ھېچكىمگه تىنمىغان ئىدۇق
. ھهقىقهتهنمۇ سوۋېت دائىرىلىرى دەل شۇنداق بىر يالغان تاكتىكا ئىشلىتىش ئۇسۇلنى ئىشقا سالغان ئىدى

ت ھۆكۈمىتى ۋەزىيهتنى ئاساسهن تىزگىنلهپ بولغاندىن كېيىن، يهرلىك كومۇنىستالرغا تايىنىپ مهجبورى سوۋې
تېڭىلغان ئاپتونومىيىلهرنى تىكلهش، ئاخىرىدا بولشېۋىزم ۋاستىسى ئارقىلىق مىللىي دۆلهتلهرنى قۇرىۋېلىش 

ستالىن، . غا كىرىشمهكچى بولغان ئىدىخىيالىدا بولىۋاتقان يهرلىك كادىرالرنى رەھىمسىزلهرچه باستۇرۇش ئىشى
يىلى ئاپىرىل ئېيىدا باشقىرت ئارمىيىسىگه مۇناسىۋەتلىك بىر قىسىم مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلىش -1920

موسكۋادىكى كۆرۈشۈش جهريانىدا، لېنىن زەكى ۋەلىدىگه مۇنداق . باھانىسىدا زەكى ۋەلىدىنى موسكۋاغا چاقىرتىدۇ
رلىك مهسىلىلهر ئۈستىدە چىڭ تۇرىۋالماي، رۇسىيىنىڭ ئومۇمى ئىشلىرى بىلهن يه”: دەپ مهسلىههت قىلىدۇ

لېنىنىڭ بۇنداق بىر مهسلىههت بېرىشىدىكى ئهسلى مهقسهت، ۋەلىدىنى “ !شوغۇللىنىشقا تىرىشىڭ
دىگهندەك، ئۇزۇنغا قالماي زەكى ۋەلىدىنى گېنىرال دېنىكىنگه قارشى . باشقىردىستاندىن ئايرىۋېتىش ئىدى

باشقىرت قىسىملىرىنى رەتكه سېلىش ۋەزىپىسىگه -بولىۋاتقان ئۇكرائىنا ئالدىنقى سېپىدىكى تاتار ئۇرۇش
بۇ كۈنلهردە، زەكى ۋەلىدىمۇ سۇلتان غالىيېۋگه مۇناسىۋەتلىك ۋەقهلهرنى يېقىندىن كۈزىتىپ . تهيىنلىشىدۇ

ىيىسىگه قاراپ كومۇنىستالرنىڭ زەكى ۋەلىدىي، موسكۋانىڭ غالىيېۋگه تۇتقان رەزىل پوزىتس. كېلىۋاتقان ئىدى
پات ئارىدا مۇسۇلمان تۈرك قهۋىملىرىدىن كهلگهن بارلىق رەھبىرى خادىمالرغا قارىتا ئومۇمىي يۈزلۈك تازىالش 

ئىيون كۈنىسى سهھهردە موسكۋادىن ئايرىلغان -29شۇڭا، . ھهرىكىتى باشالش ئېهتىمالى بارلىغىنى مولچهرلهيدۇ
دەل شۇ كۈنىسى تۈركىستاندا تۇرار . تتۇردا كۆرۈنمهي تۇيۇقسىز يوقاپ كېتىدۇزەكى ۋەلىدىي، كۆپ ئۆتمهي ئو

رىزقۇلوۋ بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى كومۇنىستالر پارتىيىسىدىن قوغالپ چىقىرىلىپ، بارلىق ۋەزىپىلىرىدىن 
ۋەلىدىي  بۇالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدىكى، زەكى. ئاندىن ئۇالر ئۇجۇقتۇرىۋىتىلىدۇ. ئېلىپ تاشلىنىدۇ



ئۇ . ۋەلىدىي، ئۇزۇنغا قالماي باكۇغا بېرىۋالىدۇ. ۋەزىيهتنى ھهقىقهتهنمۇ توغرا مۆلچهرلىيهلهيدىغان بىرسى ئىدى
يهردىن تۈركىستان تهرەپكه ئۆتۈپ، ئۇ يهردە قانات يايدۇرىلىۋاتقان مىللىي ئازاتلىق ھهرىكهلىرىگه قوشۇلۇپ 

  .كىتىدۇ

  ئۇرال ئاپتونومىيىسى-ئىدىل

ه پايتهختى پېتىربۇرگتا فىۋرال ئىنقىالۋىدىن كېيىن يهنه بىر قېتىم ئىنقىالپ پارتىالپ چاررۇسىي
ئۇرال تهۋەسىگه يېتىپ كهلگهن -ھاكىمىيهت بولشېۋىكالر قولىغا ئۆتكهنلىگى ھهققىدىكى خهۋەرلهر ئىدىل

ۋى بولغان كۈنلهردە، بۇ ھهرىكهت بۇ يهرلهردە كېرېنسكى يىتهكچىلىگىدە قوزغىتىلغان فىۋرال ئىنقىال
ھهتتا ئۇنىڭ تهتۈرسىچه ھهممه يهردە يهنه . كۈنلهردىكىدەك ئۇنچىلىك ھاياجان پهيدا قىلىپ كىتهلمىگهن ئىدى

. قانداق ئىشالر يۈز بېردىغانلىقىنى ھېچ كىم بىلهلمهي قاتتىق ئۈمىدسىزلىك، ۋەھىمه ئىچىدە قالغان ئىدى
قۇرۇلتاي يېرى . ىر مىللىي قۇرۇلتاي چاقىرىش قارارىنى ئالىدۇئهنه شۇنداق بىر پهيتته تاتار زىيالىيلىرى دەرھال ب

ئىچكىرى رۇسىيه ۋە سىبىرىيه مۇسۇلمانالر «ئۈچۈن ئۇفا شهھىرى تاللىنىپ، چاقىرىلماقچى بولغان بۇ قۇرۇلتايغا 
لىش نهپهر ۋەكىلنىڭ قاتنىشىشى بىلهن ئېچى 120نويابىر كۈنىسى -30قۇرۇلتاي، . دەپ نام بېرىلىدۇ» قۇرۇلتىيى

ۋەكىللهر ئۈمىگىنىڭ كۆپ قىسمى ھېچقانداق بىر سىياسىي پارتىيىگه مهنسۈپ . مۇراسىمى ئۆتكۈزىدۇ
  .كىشىلهردىن بولمىغاچقا، ئېنىق بىر سىياسىي پروگرامما تۈزۈپ ئوتتۇرىغا قۇيالىشىمۇ تهس ئىدى

ۇسۇلمانلىرى يىغىن باشلىنىپ ئۇزۇنغا قالماي، شۇ يىلى مارت ئېيىدا چاقىرىلغان پۈتۈن رۇسىيه م
قۇرۇلتىيىدا ئاساسلىق مۇزاكىرە تىمىسى قىلىنغان تېرىتورىيىلىك مۇختارىيهت تهلهپ قىلىش كىرەكمۇ ياكى 
تېرىتورىيىسىز مۇختارىيهت تهلهپ قىلىش كېرەك دېگهن مهسىله بۇ يىغىندىمۇ ئاساسلىق مۇزاكىرە تىمىسىگه 

تسىيىسى ئىچىدە قېلىپ تېرىتورىيىسى بىلهن قۇرۇلتاي ئهزالىرىنىڭ يېرىمى رۇسىيه فىدىرا. ئايلىنىدۇ
. ئۇرال ئاپتونومىيىسى قۇرۇشتا چىڭ تۇرىدۇ-چېگرالىرى ئېنىق بهلگىلهنگهن بىر ئىدىل

چېگرالىرى ئېنىق بهلگىلهنگهن مۇختارىيهت دۆلىتىنى قۇرۇش . دەپ ئاتالغان ئىدى“ تېرىتورىيىچىالر”بۇالر 
قهۋىملىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىمىزگه تهسىر يېتىدۇ، بۇنىڭ تهلهپ قىلىنسا رۇسىيه تهرەپته قالغان تۈرك 

ئاقىۋىتىدە تۈرك قهۋىملىرىنىڭ پارچىلىنىپ توزۇپ كېتىشىگه سهۋەپ بولۇپ قالىدۇ دەپ قارايدىغان يهنه بىر 
 گۇروھتىكىلهر بولسا، ئۇرۇسالرنى مهركهز قىلغان بىر مهركهزىي ھاكىمىيهت تهۋەسىدە مۇسۇلمان تۈركلىرىگه

بۇ . كۈلتۈر ۋە دىنىي جهھهتتىكى مۇختارىيهت بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىش اليىهىسىنى ئوتتۇرىغا قويىشىدۇ
قازان ئۇنىۋېرسىتىت ئوقۇغۇچىسى ئالىمجان شهرەپ، تاتار ۋە باشقىرتالر . دەپ ئاتالدى“ تۈركچىلهر”گۇروھتىكىلهر 

ئۇرال دۆلىتىنىڭ -ھالدا قۇرۇلغىسى ئىدىلكۆپ سانلىقنى تهشكىل قىلىدىغان جايالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
بولشېۋىكالر . بۇ خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىنى بىرەر ئايدەك داۋاملىشىدۇ. خهرىتىسىنى سىزىپ قۇرۇلتايغا سۇنىدۇ

بۇنىڭ ئۈچۈن تاتار مىللهتچىلىرى . بۇ يهردە يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرغا يېقىندىن دىققهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى
قۇرۇلتاينىڭ ئهڭ ئاخىرقى كۈنى، ستالىن . يوللىرىنى ئاختۇرۇشقا كىرىشكهن ئىدى بىلهن ئۇچۇرۇشۇش

تهرىپىدىن سۇنۇلغان مۇسۇلمانالر مهسىلىسىگه مهسئول بىر مهركهزى كومىسسارلىق ئورگىنى تهشكىل قىلىش 
. ىلىنىدۇتوغرىسىدىكى تهكلىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولسىمۇ، قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى تهرىپىدىن بىردەك رەت ق

ئۇرال ئاپتونومىيىسىنى قۇرۇپ چىقىش قارارى قوبۇل قىلىنىپ، مائارىپ، مالىيه ۋە -ئاخىرىدا، قۇرۇلتايدا ئىدىل
بۇ . دىنىي ئىشالردىن ئىبارەت ئۈچ نازارەتتىن تهشكىل تاپىدىغان بىر مىللىي ئورگان قۇرۇش قارار قىلىنىدۇ

  .تهيىنلىنىدۇ) رسالئا(مىللىي ئىدارىنىڭ رەئىسلىكىگه سادر مهقسۇدىي 
ئۇرال قۇرۇلتىيىدا رەت قىلىۋىتىلگهن ستالىننىڭ كومپارتىيىگه تهۋە بىر مۇسكوم -يهنه شۇ كۈنلهردە، ئىدىل

تهشكىل قىلىش دېگهن تهكلىپى قازان سوتسيالىستچىالر كومىتىتىنىڭ رەئىسى مولالنۇر ۋاھىتوۋ تهرىپىدىن 
اتار زىيالىيلىرىدىن گالىمجان ئىبراھموۋ ۋە باشقىرتالردىن نهتىجىدە ستالىن، ۋاھىتوۋنى ت. ماقۇل كۆرۈلىدۇ



. شېرىپ ماناتوۋالر بىلهن بىرگه مۇسكومغا، يهنى مۇسۇلمانالر كومىسسىيىسىگه مهسئۇل قىلىپ بېكىتىدۇ
يانىۋار كۈنىدىكى قارارىغا ئاساسهن قۇرۇلغان -17يىلى -1918مۇسكوم، خهلق كومىسسارالر كومىتىتىنىڭ 

شۇنداق . غا قارايدىغان بىر بۆلۈم بولۇپ ئىش بىجىرىدىغان بولىدۇ) ناركومناتس(كومىسسارلىقى مىللىي ئىشالر 
بۇ ئىشالر تاتار مىللىي ھهرىكىتىىڭ . قىلىپ، بۇ ئورگان ستالىنغا بىۋاسته قارايدىغان بىر ئورگانغا ئايلىنىدۇ

للىي قۇرۇلتاي پۈتۈن رۇسىيه بۇ ۋاقىتتا، مى. ئىچكى قىسمىدا ئېغىر بۆلۈنۈشلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
بىلهن بىرگه قۇراللىق كۈچ تهشكىللهش ئۈچۈن » ھهربىي شۇرا«مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيى ئوچۇق ۋاقتىدا قۇرۇلغان 

بۇ قارارغا ئاساسهن، موتلهق كۆپچىلىگى تاتارالر . قايتا بىر يىغىن ئېچىش ھهققىدىمۇ بىر قارار ماقۇلالشقان ئىدى
يانىۋار كۈنى قازان شهھىرىدە -21كىشىگه يېقىن قۇرۇلتاي ۋەكىلى  150كىل تاپقان بىلهن باشقىرتالردىن تهش

ئۇرال مۇختارىيهتلىك دۆلهت قۇرۇپ چىقىش -بۇ يىغىندا يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ئىدىل. يىغىن چاقىرىدۇ
ان بولشېۋىك يىغىنغا قاتناشق. ھهققىدىكى ئارزۇسىدا چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم ئوتتۇرغا قويىشىدۇ

ئۇرال  -بۇ ئارىدا، ئىدىل. ھهيئهتلهر يىغىننى تاشالپ چىقىش ئارقىلىق بۇ قارارغا نارازىلىق بىلدۈرۈشىدۇ
فىۋرال كۈنىسى ئالى دەرىجىلىك قۇراللىق -26مۇختارىيىتىگه توسقۇنلۇق قىلماقچى بولغان قازان سوۋېتى، 

كمان رەئىسلىگىدە قۇرۇلغان قۇماندانلىق شىتاب شېيى. ئىنقىالۋىي قۇماندانلىق شىتاب تهشكىللىگهن ئىدى
ئىككى كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، . ھهيئهتلىرى ئارىسىدا تاتارالردىن ياقۇبوۋ بىلهن سۇلتان غالىيېۋلهرمۇ بار ئىدى

شۇرا . قازان سوۋېتى بۇ رايوندا ھهربى ھالهت ئېالن قىلىپ ھهربىي شۇرانىڭ بارلىق ئهزالىرىنى قولغا ئالىدۇ
ئۇرال ئاپتونومىيىسىنى رەت قىلىش شهرتى بىلهن -ا سوۋېتلهرگه ساداقهت قهسىمى بېرىش ۋە ئىدىلئهزالىرىغ

ئۇكىالر، توكۇمبېتوۋ بىلهن -سهئىد گىراي بىلهن ئىلياس ئالكىن ئاكا. تۈرمىدىن قويىۋېتىدىغانلىقى ئۇختۇرۇلىدۇ
ىلىپ بولشېۋىكالرنىڭ قولىدىن قېچىپ مۇزەپپهروۋالردىن تهشكىللهنگهن ھهربى شۇرا ھهيئهتلىرى بىر ئامالىنى ق

ئۇرال دۆلىتىنى قۇرۇشتا قهتئى -قۇتۇلۇپ، قازان شهھىرىدىن بۇالق دەرياسىنىڭ ئۇ تهرىپىگه ئۆتىۋېلىپ ئىدىل
سوۋېتلهر بۇ ۋەقهنى كىچىك كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ (چىڭ تۇرىدىغانلىقلىغىنى يهنه بىر قېتىم تهكىتلىشىدۇ 

ئهمما بولشېۋىكالر بۇ ئىشقا تاكتىكا ). ئىزاھاتى. ھ. ئا− ى دەپ ئاتىۋېلىشقان دۆلهتنى ترانسبۇالق جۇمهۇرىيىت
مارت كۈنىسى پراۋدا گېزىتىدە، ستالىن -23دېگهندەك، . ئىشلىتىپ ئۇزۇنغا سۆرىمهي دەرھال جاۋاب بېرىشتى

ال ۋە ئوتتۇرا ۋولگا بىلهن بىرلىكته مولالنۇر ۋاھىتوۋ ۋە قالغان مۇسكوم ئهزالىرىنىڭ ئىمزاسى بىلهن جهنۇبىي ئۇر
باشقىرت سوۋېت -تاتار«ۋادىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان يهرلهردە رۇسىيه فېدېراتسىيىسىگه قارايدىغان 

بۇ ئىش بولۇپ بهش كۈن ئۆتكهندە قىزىل ئارمىيه قازان . قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىشىدۇ» جۇمهۇرىيىتى
ىڭ قارشى قىرغىقىغا جايالشقان مهركىزىنى شهھىرىگه كىرىپ، مىللىي قۇرۇلتاينىڭ بۇالق دەرياسىن

ئىگهللىۋالىدۇ؛ كهينىدىنال بىر ئۇختۇرۇش چىقىرىپ مىللىي قۇرۇلتاي بىلهن ھهربى ئىشالر شۇراسىنىڭ 
قولغا ئېلىنىشتىن قېچىپ قۇتىاللىغان مىللىي قۇرۇلتاي . تارقىتىۋېتىلگهنلىكىنى ئېالن قىلىشىدۇ

ىبىرىيىدىكى ئادمىرال كولچاك ھۆكۈمىتىنىڭ مهركهزى جايالشقان ۋەكىللىرى باشقىردىستان رايونىغا ۋە س
ئۇرال مىللىي مهركهزى ئۆز پائالىيهتلىرىنى ئهنه شۇ يهردە -شۇندىن باشالپ ئىدىل. ئومسك رايونىغا بېرىۋالىدۇ

  .تۇرۇپ قانات يايدۇرىدۇ
 قىيىن ئهھۋالغا ئۇ كۈنلهردە، بارغانسىرى كۈچىيىپ كېتىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش بولشېۋىكالرنى بهكال

شۇنداق بولغاچقا، ئۇالر پايدىلىنىشقا بولىدىغان بارلىق ئىمكانالردىن تولۇق . چۈشۈرۈپ قويماقتا ئىدى
شۇنىڭ ئۈچۈن، بولشېۋىك ھاكىمىيىتى مۇسۇلمان ئىشچىلىرى بىلهن . پايدىلىنىشقا مهجبور بولماقتا ئىدى

مۇسكوم رەھبىرى مولالنۇر ۋاھىتوۋ رەئىسلىگىدە دېهقانلىرىدىن قۇراللىق پولكالر تهشكىللهش مهقسىتىدە 
بۇ ئىدارە، بىر تهرەپتىن . قۇرۇپ چىقىشنى قارار قىلىشىدۇ» مهركهزى مۇسۇلمان قۇراللىق كۈچلهر ئىدارىسى«

-ھهربى ئهتىرەتلهرنى قۇرۇشقا كىرىشكهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ ئهتىرەتتىكى ھهربىلهرگه ئىدىيىۋى تهلىم
بۇ ئۇرۇشتا . بۇ جهرياندا، ئاق ئۇرۇس قۇراللىق كۈچلىرى قازاننى بېسىۋالىدۇ. ش ئىشىغا تۇتۇش قىلىدۇتهربىيه بېرى

بۇ ئهھۋالالر يۈز بهرگهچكه، سوۋېت تهرەپ بۇ پىالننى ئىجرا قىلىش ئىشىنى . مولالنۇر ۋاھىتوۋغا ئوق تىگىپ ئۆلىدۇ



ازان شهھىرىنى قايتا تارتىپ ئالغان سىنتهبىردىن قىزىل ئارمىيه ق. ۋاقتىنچه توختىتىپ تۇرۇشقا مهجبور بولىدۇ
غالىيېۋغا يهنه مۇسكوم . كېيىن، بۇ اليىهىنى قايتا ئىجرا قىلىش ئىشىنى مىرسائىد سۇلتان غالىيېۋگه تاپشۇرىدۇ

  .رەئىسلىكىگىمۇ تهيىنلهنگهن ئىدى
يىهىسىنى ئهمهلگه باشقىرت جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇش ال-سۇلتان غالىيېۋ بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى، تاتار

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا چاقىرىلغان شهرق خهلقلىرى -1919بۇ ئىشنى . ئاشۇرۇش پىالنىنىمۇ توختاتمىغان ئىدى
بۇ تهكلىپ قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى . پۈتۈن رۇسىيه كوممۇنىستىك تهشكىالتلىرى قۇرۇلتىيىدا قايتا ئوتتۇرىغا قويىدۇ

رنىڭ موسكۋانىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا، رۇسىيىنىڭ مهركهزى قىسمىدا ئهمما ئۇال. تهرىپىدىن دەرھال ماقۇللىنىدۇ
-13شۇنداق بولغاچقا، . چوڭ بىر تۈرك دۆلىتى قۇرۇش پىالنىنى بولشېۋىكالر ھهرگىزمۇ قوبۇل قىاللمايتتى

دېكابىر كۈنىسى، لېنىن يىتهكچىلىكىدە ئېچىلغان رۇسىيه كوممۇنىستىك پارتىيىسى سىياسىي بىيرو 
هكلىپ رەت قىلىنىپ، بۇ ھهقتىكى بارلىق پائالىيهتلهرنى دەرھال توختىتىش ھهققىدە قارار قوبۇل يىغىنىدا بۇ ت

شۇنىڭغا قارىماي پائالىيىتىنى داۋام قىلىۋاتقان شهرق خهلقلىرى كوممۇنىستىك تهشكىالتالر . قىلىشىدۇ
. لىنىشىنى تهلهپ قىلىدۇقۇرۇلتىيى مهركهزى بىيرۇسى، بۇ مهسىلىنىڭ قايتىدىن قۇرۇلتاي كۈن تهرتىۋىگه ئې

شۇنىڭدەك، سۇلتان غالىيېۋنىڭ يېقىن خىزمهتدىشى، قازان بولۇمى كوممۇنىستالر پارتىيىسى رەئىسى 
ئهپسۇسكى، . بۇرۇندۇكوۋ، سىياسىي بىيرونىڭ بۇ ھهقتىكى قارارىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ

مارت كۈنىسى ئاپتونوم -23يىلى - 1919. ئۆزگهرتهلمهيدۇ كۆرسىتىلگهن پۈتۈن بۇ تىرىشچانلىقالر ۋەزىيهتنى
شۇنداق قىلىپ، ۋولگا . باشقىرت سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى رەسمى ئېالن قىلىنىدۇ

بىرسى بىلهن ئارىلىشىپ ياشاپ كهلگهن تاتارالر بىلهن باشقىرتالرنى بىرلهشتۈرۈپ -بويلىرىدا تارىختىن بۇيان بىر
ئورېنبۇرگدا بىر ئۇرۇس رايونى شهكىللهندۈرۈپ . ك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش غايىسىگه خاتىمه بېرىلىدۇئۇلۇغ تۈر

قازاغىستان بىلهن باشقىردىستان ئوتتۇرسىغا بىر سۇنئىي سېپىل سوقىۋالغان بولشىۋېكالر دائىرىسى، بۇنىڭغا 
ۈرك قهۋملىرىنى يهنه بىر قېتىم ئوخشاپ كېتىدىغان ئىشتىن بىرسىنى ۋولگا بويلىرىدىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، ت

جاھانگىرالرنىڭ تارىختىن بۇيان يولغا قويۇپ كهلگهن بۆلۈپ پارچىالپ . سۇنئى چېگراالر بىلهن ئايرىپ بۆلىۋىتىدۇ
تهخمىنهن بىرەر يىل . باشقۇرۇش سىياسىتى ھهقىقهتهنمۇ قىلچه ئۆزگهرمهي داۋاملىشىپ كهلمهكته ئىدى

ئۇرال جۇمهۇرىيىتى اليىهىسىدە -ماي كۈنىسى سىياسىي بىيرو، ئىدىل-27يىلىنىڭ -1920ئۆتكهندە، يهنى 
كۆرسىتىلگهن تېرىتورىيىلهرنىڭ ئۈچته بىرىگه تهڭ دېگىدەك بىر ساھه ئىچىدە ئاپتونوم تاتار سوۋېت 

قۇرۇلغان بۇ جۇمهۇرىيهتنىڭ چېگرالىرى ئىچىدە، . سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇشنى قوبۇل قىلىشىدۇ
تاتارالرنىڭ كۆپ سانلىغىنى تهشكىل . ئاران يېرىمىنى تاتار تۈركلىرى تهشكىل قىلماقتا ئىدىنوپۇسىنىڭ 

  .قىلىدىغان رايونالر بولسا، بۇ جۇمهۇرىيهت چېگراسىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇلغان ئىدى
يىلهش يهرلىك كادىرالرنى تهربى. غالىيېۋنىڭ تاتارىستاندىكى ئىجرائهتلىرى ئاالھىدە نهتىجىلىك كېتىۋاتاتتى

بىلهن سىياسىيالشتۇرۇشتا قۇراللىق قىسىمالرنىڭ رولى بهكال مۇھىم بولىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدىغان 
بۇنىڭغا ئوخشىغان بىر قاراشنى كېيىنكى بىر يىللىرى ماۋ زەيدوڭ (غالىيېۋ، بۇ ئىشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ 

مۇسۇلمان ئهسكهرلهردىن ). ئىزاھاتى. ھ. ئا− ئىدى خىتايدا يولغا قويۇپ كۆرىنهرلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن 
سىتىراتىگىيىسىدە ئىنتايىن مۇھىم “ شهرق كوممۇنىزمى”تهشكىل قىلىنغان قىزىل ئارمىيه، غالىيېۋنىڭ 

سۇلتان غالىيېۋ مۇسۇلمان ھهربىي ئىشالر مهھكىمىسىنىڭ رەئىسى بولۇپ تهيىنلهنگهن . ئورۇنغا ئىگه ئىدى
مىڭ  50باشقىرت قۇراللىق كۈچلىرىنىڭ سانى -رىدا، قىزىل ئارمىيه ئىچىدىكى تاتاريىلىنىڭ ياز ئايلى-1918

يىلىنىڭ باشلىرىغا كهلگهندە، شهرق فرونتىنى -1919ئارىدىن بىرەر يىل ئۆتۈپ . نهپهر ئهتىراپىغا يهتكهن ئىدى
كىشىگه  مىڭ 250يۆلۈنۈش ئارمىيىسىدىكى مۇسۇلمان ئهسكهر سانى - 6تهشكىل قىلغان قىزىل ئارمىيه 

  .يېتىپ، قۇماندانلىق ھوقۇقى پۈتۈنلهي مۇسۇلمان ئوفىسېرلىرىنىڭ قولىدا ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

  مىرسائىد سۇلتان غالىيېۋ



  
سۇلتان غالىيېۋ، مۇسكوم بىلهن مۇسۇلمان ھهربى ئىشالر ئىدارىسىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى بىرگه ئۆتهش 

بۇنىڭدىن باشقا . ڭ تهھرىرلىگىنىمۇ ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدىگېزىتىنى» ژىزنناتسيۇنالنوتسېي«بىلهن بىرگه 
يىلى -1920. دىمۇ دەرىس بېرىپ تۇراتتى) ك ئۇ ت ۋا(يهنه شهرق ئهمگهكچىلهر كوممۇنىستىك ئۇنىۋېرسىتىتى 

قۇرۇلغان بۇ ئۇنىۋېرسىتىت، ئاسيا ۋە ئافرىقا ئهللىرىدىن كهلگهن كوممۇنىست كادىرالرنى تهربىيىلهيدىغان بىر 
نات روي، ئىرانلىق سۇلتانزادە، ھىندىنوزىيىلىك كوممۇنىست -ھىندىستانلىق موبېندرا. الىي مهكتهپ ئىدىئ

بۇنداق پايدىلىق شارائىت، غالىيېۋگه . تاڭ ماالكا قاتارلىق داڭلىق كىشىلهرمۇ بۇ ئۇنىۋېرسىتىتتا دەرس بېرەتتى
ارىشىنىڭ شهكىللىنىشىدە نهزەرىيه دەيدىغان ق“ ئۈچىنچى دۇنيا سوتسىيالىزمى”كېيىنكى دەۋرلهردە 

مۇستهملىكه ئهللهر «. ئاساسلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن پۇرسهت بولۇپ بهرگهن ئىدى
دېگهن قارىشىنى ئوتتۇرغا قويغان مىرسائىد سۇلتان غالىيېۋ، » شهرق كوممۇنىزمى«بىلهن » ئىنتېرناتسيۇنالى

تۈرك كادىرلىرى ئىچىدە تهسىرى -ىجىسىدە شهرق مۇسۇلمانئوتتۇرىغا قويغان بۇ تۈردىكى قاراشلىرى نهت
  .كۈنسايىن ئېشىپ بېرىۋاتقان بىر نهزىرىيىچىگه ئايالنماقتا ئىدى

شهرق مۇسۇلمان تۈركلىرى ئىچىدىن چىققان بىر كىشىنىڭ بولشىۋېك نهزىرىيىۋى ئاساسلىرى بىلهن 
ق بىرسىگه ئايلىنىپ كېتىۋاتقانلىقى، سوتسىيالىزم چۈشهنچىلىرى ئۈستىدە بۇنچه تهسىر قوزغىغان داڭلى

ستالىن قاتارىدىكى بارلىق ئىنقىالپ داھىلىرىنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغاپ، ئۇنىڭغا كۆز تىكىشكه 
غالىيېۋ ئوتتۇرىغا قويغان نهزەرىيه، ماركسىزمنى يېڭىدىن ئىزاھالشقا زوراليدىغان بىر نهزەرىيه . باشلىغان ئىدى

رۇسىيه ئىشچىالر − ىنقىالپقا ئهڭ كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدىغان ئامىل ئ”شۇنىڭدەك يهنه . ئىدى
موسكۋا ”يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا، -1920. دېگهن قاراشنىمۇ قايتا ئويلىنىشقا مهجبور قىالتتى“ سىنىپىدۇر

 مۇسۇلمان ئهسكهرلهر ئۈچۈن قازاندا. دېگهن باھانه بىلهن ئۇنى مهركهزگه چاقىرىشىدۇ“ ساڭا ئېهتىياجلىق
قۇرۇلغان بارلىق كورۇس مهركهزلىرىنى مۇسۇلمان ھهربى ئىشالر ئىدارىسى بىلهن بىرگه قوشۇپ موسكۋاغا يۆتكهپ 

ھهربىلهر ئارىسىدا مىللهتچىلىك ”سۇلتان غالىيېۋنىڭ ئورۇنباسارى بولغان شامىل ئوسمانوۋنىمۇ . كېتىدۇ
  .نغا سۈرگۈن قىلىۋېتىدۇدېگهن جىنايهتنى ئارتىپ تۈركىستا“ تهشۋىقاتى بىلهن شوغۇلالنغان

كوممۇنىستالر ئىچكى ئۇرۇشتا غالىپ كېلىپ رۇسىيىدىكى ھاكىمىيىتىنى مۇقىمالشتۇرىۋالغاندىن كېيىن، 
. ئۆزلىرىنىڭ ئهسلى غايىسى بىلهن يولغا قويماقچى بولغان ئهسلى پىالنلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇشقا كىرىشىدۇ

نىغا قاتتىق قول سىياسهت يۈرگىزىش ئۇسۇللىرى دەسلهپكى ۋاقىتالردىكى سىلىق مۇئامىلىلىرى ئور
ئىنقىالب يولدىن ئېزىش، ”ئۇالر ئۆز كۆزقاراشلىرىغا ئۇيغۇن بولمىغان ھهرقانداق قاراشنى . دەسسىتىلىدۇ

يىلىسى -1923سۇلتان غالىيېۋنى قولغا ئالغان . دەپ ھۆكۈم قىلىشىدۇ“ ئهكسىل ئىنقىالۋى ھهرىكهت
نوۋەتلىك -12ئاپىرىل ئېيىدا چاقىرىلغان . تازىالش ھهرىكىتىگه ئاتلىنىدۇ مىللهتچى كوممۇنىست كادىرالرنى

دەپ تهنقىتلىشىپ، بارلىق ۋەزىپىلىرىدىن ئېلىپ “ مىللىي ئاغمىچى”پارتىيه قۇرۇلتىيىدا غالىيېۋنى 
، ئۇ يىللىرى. بىرەر ئايدىن كېيىن قولغا ئېلىنغان بولسىمۇ، ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه قويىۋېتىلىدۇ. تاشلىشىدۇ

بۇ فېدېراتسىيىلىك دۆلهت، مىللىي . سوۋېتلهر ئىتتىپاقى فېدېراتسىيه شهكىلدە رەسمى ئوتتۇرغا چىققان ئىدى
مهسىلىلهرنى تۈپ يىلتىزىدىن ھهل قىلدۇق دەپ جاركارلىشىپ، مىللىي ئىشالر كومىسسارلىغىنى 

سانلىق -4ى كوممۇتىتىنىڭ كېيىنكى يىلالردا، رۇسىيه كوممۇنىستىك پارتىيه مهركهز. تارقىتىۋەتكهن ئىدى
يىغىنىدا، ستالىن سۇلتان غالىيېۋ بىلهن ئۇنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان غالىيېۋىزمىگه رەددىيه بېرىدىغان ئۇزۇن بىر 

ئاخىرى ئۇنى . يىغىندىن كېيىن، غالىيېۋنى قايتىدىن تهنقىتلهش ھهرىكىتى باشلىتىلىدۇ. نوتۇق سۆزلهيدۇ
شۇنداق قىلىپ، . كېيىن ئۇنى يهنه قايتىدىن قولغا ئېلىشىدۇ. رىدۇكوممۇنىستىك پارتىيىدىن قوغالپ چىقى

ئۇنى بىر مهزگىل تهنقىت قىلىنىپ پارتىيىدىن قوغالنغان مىللهتچى كومۇنىست سهبداشلىرى بىلهن قوشۇپ 
  .ستالىن تېرورىغا قۇربانلىق قىلىشىدۇ



رىلىدۇ ياكى بولمىسا چهتئهلگه تاتار زىيالىيلىرىدىن بولشېۋىكلهرگه يېقىن كهلمهيدىغانالر يا ئۇجۇقتۇ
قازان شهھىرىنى بولشېۋىكالر ئىشغال قىلىۋالغاندا ئاق ئۇرۇس ئادمىرالى . قېچىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇ

كولچاكنىڭ يېنىغا پانالىق تىلهپ بېرىۋالغان مىللىي قۇرۇلتاي بولسا، ئاقالر مهغلوپ بولغان ۋاقىتقىچه ئۆز 
يىلى ئهتىيازدا بىر -1919بۇ قۇرۇلتاي، . شتۇرۇپ، كېيىن تارقىلىپ كېتىدۇپائالىيهتلىرىنى شۇ يهردە داۋامال

بۇ يىغىندا پارىژدا چاقىرىلىدىغان خهلقارالىق . قېتىملىق كىچىك بىر يىغىن ئېچېش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ
 ئۇرال ۋە سىبىرىيه تۈركلىرىنىڭ مهسىلىلىرىنى تونۇشتۇرۇش مهقسىتىدە بىر-تېچلىق قۇرۇلتىيىغا ئىدىل

مىللىي ھۆكۈمهت باشلىغى سادر مهقسۇدىي، تهھرىر ئاياز ئىسهاقى ۋە . ھهيئهت ئىۋەرتىش قارارى ئېلىنغان ئىدى
تۇنجى قۇرۇلتاينىڭ ئهزالىرىدىن فۇئات توقتاروۋ قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىللهنگهن ۋەكىللهر ئۈمىگى ئۇزۇنغا 

ئهمما . مۇشهققهت بىلهن پارىژغا يېتىپ بارىدۇتوقايلىق يولالرنى بېسىپ ئۆتۈپ مىڭ بىر -سوزۇلغان ئهگرى
. سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا يۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهر، بۇ ئۈمهكنىڭ يۇرتىغا قايتىپ كېتىش يولىنى توساپ قويىدۇ

شۇنداق قىلىپ، بۇ ۋەكىللهر ئۈمىگىنىڭ ئهزالىرىدىن ئاياز ئىسهاقىي ياۋرۇپا ئارقىلىق يىراق شهرققه بارماقچى 
ئۇرال مىللىي كۈرىشىنى شهكىللهندۈرىدىغان -كادىرلىرى بىلهن بىرلىكته چهتئهلدىكى ئىدىل بولغان تاتار

  .يىتهكچىلهردىن بىرى بولۇپ قالىدۇ

  تۈركىستان خانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتى ۋە
  خهلق جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ قۇرۇلىشى

دەك ۋاقىت ھۆكۈم يىل 150ئهسىرلهردە ئۇلۇغ تۆمۈر تهرىپىدىن قۇرۇلغان چاغاتاي ئىمپىرىيىسى -14
ئۆزبهكخان، سافاۋىلهر . سۈرگهندىن كېيىن، ئورنىنى شهيبانى ئۆزبهكخان قۇرغان دۆلهتكه بوشىتىپ بهرگهن ئىدى

ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ جايالردا نۇرغۇنلىغان ئۇششاق . دۆلىتى بىلهن بولغان ئۇرۇشتا يېڭىلىپ دۆلىتى مۇنقهرز بولىدۇ
ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە ئۆزبهكلهرنىڭ مانگىت قهبىلىسى -17. خانلىقالر ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا بۇخارا -19. بۇخارادا، كونگرات قهبىلىسى بولسا خارەزم تهۋەسىدە خانلىق قۇرغان ئىدى
. چىقىدۇ خانلىقىغا قارشى ئىسيان كۆتهرگهن ئۆزبهك مىڭالر قهبىلىسى فهرغانه رايونىدا قوقان خانلىغىنى قۇرۇپ

يىلى -1868ئۇرۇسالر . چاررۇسىيه پهيدا بولۇشقا باشاليدۇ− ئهسىرگه كهلگهندە بۇ رايوندا يېڭى بىر كۈچ -19
شۇ يىلى بۇخارا خانلىغى رۇسىيىنىڭ ھىمايىسىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبور . سهمهرقهند شهھىرىنى بېسىۋالىدۇ

يىلىسى خىۋە خانلىغىمۇ رۇسىيىنىڭ -1873ېرىپ، بۇنىڭغا ئوخشىغان ۋەقه خىۋە خانلىغىدىمۇ يۈز ب. بولىدۇ
يىلى روسىيىلىكلهر قوقان خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، بۇ زېمىند -1876. بېقىندىسىغا ئايلىنىپ قالىدۇ
ئهسىرگه قهدەم باسقان يىلالردا تۈركىستان -20. نى قۇرىۋالىدۇ) گوبىرنىيىسى(تۈركىستان ئومۇمىي ۋالىلىغى 

ردا قىسمهن مۇستهقىل، ئهمما تاشقى مۇناسىۋەتلهردە پۈتۈنلهي رۇسىيىنىڭ تېزگىنىدە تهۋەسىدە ئىچكى ئىشال
 2كىلومېتىر چاسا زېمىنغا ۋە  200000بۇالردىن بۇخارا خانلىغى . ئىككىال خانلىق ساقلىنىپ قالغان ئىدى

 55000، خىۋە خانلىغى ئۇنىڭدىن خېلى كۆپ كىچىك بولۇپ. مىليوندەك نوپۇسقا ئىگه بىر خانلىق ئىدى
بۇ خانلىقالرنىڭ ھهر ئىككىسىال سىياسىي ۋە قۇراللىق كۈچ جهھهتته . كىلومېتر چاسا زېمىنگىال ئىگه ئىدى

  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − خهرىتىگه قارالسۇن-1(تۈركىستان ئومۇمىي ۋالىلىغى تهرىپىدىن تېزگىنلهنمهكته ئىدى 

  خىۋە خانلىغى

خانلىق تهلهپ . بۆلۈنۈش دەۋرىگه كىرىپ قالغان ئىدى يىلىدىن باشالپ ئىچكى-1912خىۋە خانلىغى، 
قىلغان يهر بېجىنىڭ ئېغىرلىغى سهۋىبىدىن ئوتتۇرغا چىققان نارازىلىق ھهرىكهتلهر، يومۇد تۈركمهنلىرىنىڭ 

قوزغىالڭچىالرنىڭ باشلىغى مۇھهممهد قۇربان سهردار، يومۇد قهبىلىلىرى . قوزغىالڭ كۆتۈرىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
يىلىنىڭ بېشىدا -1916جۈنهيدخان . خان دەپ ئېالن قىلىنىپ جۈنهيدخان دېگهن نامنى ئالىدۇ تهرىپىدىن



. خىۋەنى بېسىۋېلىپ، ۋەزىرنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىپ خىۋە خانى ئىسفهندىيارنى ئۆزىگه بېقىندى قىلىۋالىدۇ
دىن رۇسىيىلىكلهر خىۋە ھاكىمىيىتى جۈنهيدخاندەك بۇنداق كۈچلۈك بىر رەھبهرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ قېلىشى

شۇڭا، رۇسىيه جۈنهيتخاننى ھاكىمىيهت بېشىدىن ئايرىلىشقا مهجبورالش ئۈچۈن . ھهرگىز خاتىرجهم بواللمايتتى
بۇ بېسىمغا بهرداشلىق بىرەلمىگهن جۈنهيدخان، بىر . ھهرجهھهتته سىياسىي بېسىم ئىشلىتىشكه كىرىشىدۇ
بۇ قااليماقانچىلىقالر، . چىقىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇ مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن خىۋەدىن ئايرىلىپ ئىرانغا

جهدىتچىلىكنىڭ بىر مهھسۇلى سۈپىتىدە بارلىققا كهلگهن پالىۋان نىياز يۈسۈپ يىتهكچىلىگىدىكى ياش 
يىلىقى روسسىيه فىۋرال ئىنقىالۋىدىن -1917. خىۋەلىكلهر ھهرىكىتىنىڭ كۈچىيىشىگه پۇرسهت بولۇپ بېرىدۇ

كلهر ئىسالھات ئېلىپ بېرىش تهلهپلىرىنى قايتىدىن ئوتتۇرىغا قويۇپ خانغا بېسىم كېيىن، ياش خىۋەلى
پارالمېنت -ئافرىلدا بىر بايانات ئېالن قىلىپ خانلىق-5يىلى -1917ئىسفهندىيار خان، . ئىشلىتىشكه باشاليدۇ

شكىل قىلىشقا ماقۇل مهشرۇتىيهت تۈزۈمىنى يولغا قويۇشقا، بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قۇرۇلتاي ته− ھاكىمىيهت تۈزۈمى 
كىشىلىك بىر  32بايالردىن تهشكىل تاپقان -شۇنداق قىلىپ، ياش خىۋەلىكلهر بىلهن پومىشچىك. بولىدۇ

بۇ قۇرۇلتاينىڭ رەئىسلىكىگه جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بولغان . قۇرۇلتاي تهشكىل قىلىنىدۇ
ئهمما . لىككه بولسا مهتمۇرات تهيىنلىنىدۇ) ت.ئۇ −باش نازىر (بابا ئاخۇن سايلىنىپ، باش مىنىستىر 

بايالر قوبۇل - جهدىتچىالرنىڭ باشقۇرىشىدا قۇرۇلغان بىر ھۆكۈمهت، قهبىله رەئىسلىرى بىلهن پومىشچىك
بۇ ئارىدا جۈنهيدخانمۇ ئىراندىن قايتىپ كهلگهن بولۇپ، ياش . قىاللمايدىغان بىر ھۆكۈممهت ھېساپلىناتتى

ئىيول . نى تارقىتىۋېتىش ھهققىدە ئىسفهندىيارخانغا بېسىم ئىشلىتىشكه كىرىشىدۇخىۋەلىكلهر ھۆكۈمىتى
ئېيىدا خىۋە خانى ھۆكۈمهتنى تارقىتىۋېتىپ، ياش خىۋەلىكلهردىن تهشكىل تاپقان قۇرۇلتاي ئهزالىرىنى قاماققا 

يهر ئاستىغا كۆچۈرۈپ  قولغا ئېلىنىشتىن قېچىپ قۇتۇلغان جهدىتچىالر باشلىقلىرى ئۆز پائالىيهتلىرىنى. ئالىدۇ
  .قانات يايدۇرىشىدۇ

يىلى پارتىلىغان روسىيه ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى خانلىق ئىچىدە قااليماقانچىلىقالرنىڭ تېخىمۇ -1917
خىۋە ھهربى گازارمىسىدىكى ئۇرۇس ئهسكهرلىرى بولشېۋىك ھاكىمىيىتى تهرىپىگه . كۈچىيىشىگه سهۋەپ بولىدۇ

ر بولسا، خانلىق ھاكىمىيىتىگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئۇرۇس ھهربى ياش خىۋەلىكله. ئۆتىۋالغان ئىدى
يهنه بىر تهرەپته جۈنهيدخان بولسا، ھهم . قۇماندانلىرى بىلهن ئاالقه ئورنىتىش يوللىرىنى ئاختۇرۇشقا كىرىشىدۇ

بىر يىلىنىڭ سىنته-1918. خىۋە خانلىقىغا ھهم ئۇرۇسالرغا قارشى ئىككى سهپ بويىچه جهڭگه ئاتالنغان ئىدى
ئېيىدا خىۋە خانى ئىسفهندىيار، جۈنهيدخاننىڭ ئوغلى ئىشىم تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىپ، ئىسفهندىيارخاننىڭ 

شۇنداق قىلىپ بۇ خانلىقنىڭ ھوقۇقى . ئىنىسى سهئىد ئابدۇلال ئاكىسىنىڭ ئورنىغا خان دەپ ئېالن قىلىنىدۇ
تهرەپتىن، ئۈرگهنچ شهھىرىنى ئۆزلىرىگه بازا  يهنه بىر. ئهمهلىيهتته جۈنهيدخاننىڭ قولىغا ئۆتكهن ھېساپلىنىدۇ

. قىلىپ تاللىۋالغان ياش خىۋەلىكلهر، قىزىل ئارمىيه بىلهن بولغان ھهمكارلىقلىرىنى داۋام قىلدۇرماقتا ئىدى
يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا چاقىرغان بىر يىغىندا خىۋە ئىنقىالۋىي كومىتىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى -1918ئۇالر 

  .ئېالن قىلىشىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن( 1897خىۋە خانلىقىنىڭ خادىملىرى، مهرۋ، 
  

يىلىنىڭ دىكابىر ئايلىرىدا، تۈركىستان ئالدىنقى سېپى ئىنقىالۋى كومىتىتى بىلهن ھهربىي -1919
شۇراسى، سوۋېت ھۆكۈمىتى تۈركىستان كومىسسىيىسى بىلهن بىرلىشىپ خىۋە خانلىقىغا قارشى ئۇرۇش 

جۈنهيدخان ۋە ئۇنىڭ ھىمايىچىلىرىنىڭ قانلىق دىكتاتۇرلىغىدىن خىۋە ”بۇنىڭ ئۈچۈن . لىش قارارىنى ئالىدۇقى
تۆتكۆل دىگهن يهردىن يولغا چىققان . دېگهن شۇئارنى كۆتۈرۈپ چىقىشقان ئىدى“ ئهمگهكچىلىرىنى قۇتقۇزۇش

- 25يىلى -1920ئايدەك داۋاملىشىپ، ئۇرۇش بىرەر . ئۇرۇس قوشۇنلىرى خىۋە خانلىقى تهۋەسىگه كىرىپ كېلىدۇ
ئۇرۇسالر بىلهن بىرگه . يانىۋار كۈنىگه كهلگهندە خىۋە شهھىرى سوۋېت قوشۇنلىرى تهرىپىدىن بېسىپ ئېلىنىدۇ



فىۋرال كۈنىسى بىر خهلق قۇرۇلتىيى -1يىلىنىڭ -1920شهھهرگه كىرگهن خىۋە ئىنقىالۋىي كومىتىتى، 
ل قىلىنغان بىر قارارغا ئاساسهن خانلىق تۈزۈم ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، بۇ قۇرۇلتايدا قۇبۇ. تهشكىللهپ چىقىدۇ

شۇنداق قىلىپ، ياش خىۋەلىكلهر . ئۇنىڭ ئورنىغا خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقى جاكارلىنىدۇ
 جۈنهيدخان بولسا، يېڭى ھۆكۈمهت بىلهن بولشېۋىكالرغا. ھهرىكىتى يهنه بىر قېتىم ھاكىمىيهت بېشىغا چىقىدۇ

بۇ جهرياندا ئهڭ ئاخىرقى خىۋە خانى . قارشى ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇش مهقسىتىدە خىۋە سهھرالىرىغا چېكىنىدۇ
ئۇرۇسالر تهرىپىدىن موسكۋاغا ئېلىپ . بولغان سهئىد ئابدۇلال، تهختتىن چۈشكهنلىگىنى ئېالن قىلىدۇ

  .كېتىلگهن سهئىد ئابدۇلال، موسكۋادا يوقسۇللۇق ئىچىدە ئۆلىدۇ

  ا خانلىغىبۇخار

. بۇخارا خانلىغى، تۈركىستان خانلىقلىرى ئارىسىدىكى ئهڭ كونا ۋە ئهڭ كۈچلۈك خانلىق ھېساپلىناتتى
بۇخارا خانلىقى، رۇسىيىلىكلهر تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشقا باشلىغان يىلالردىال بىرمۇنچه شهھهرنى 

زەپپهر بىلهن تۈركىستان ئومۇمىي ۋالىسى فون يىلىدا ئهمىر سهئىد مۇ-1873ئۇرۇسالرغا تارتقۇزۇپ قويۇپ، ئاخىرى 
كاۋفمان ئوتتۇرسىدا ئىمزاالنغان كېلىشىم نهتىجىسىدە رۇسىيىگه بېقىندى بىر دۆلهت ھالىتىگه چۈشۈپ قالغان 

بۇخارا ئهمىرلىگى، بۇ كىلىشىمگه ئاساسهن سهمهرقهند شهھىرىنى ئۇرۇسالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغان؛ تاشقى . ئىدى
يىنىڭ تېزگىنى ئاستىدا تۇرىدىغان؛ خانلىق چېگرالىرى ئىچىدە رۇسىيه گراژدانلىرىنىڭ سودا سىياسهتته رۇسى

ئىشلىرىدىكى ئهركىنلىكىگه كاپالهتلىك قىلىدىغان ۋە رۇسىيىنىڭ سىياسىي كومىسسىيه تۇرغۇزىشىنى قوبۇل 
يىلىغا -1885خارا، شۇنداق قىلىپ رۇسىيىنىڭ بىر مۇستهملىكىسىگه ئايالنغان بۇ. قىلىدىغان بولغان ئىدى

كهلگىچه سىياسىي ۋە قۇراللىق كۈچ جهھهتته تاشكهنتتىكى تۈركىستان ئومۇمىي ۋالىلىغىنىڭ تېزگىنلىشى 
يىلى، گوبېرناتورلۇق تۇيۇقسىز ئالغان بىر قارارغا ئاساسهن بۇخارا شهھىرىنىڭ يېنىدا بىر -1885. ئاستىدا تۇرىدۇ

بۇ ۋاقىتقا كهلگىچه، ئهمىر مۇزەپپهر، كېيىن تهختكه . چىقىدۇ ئۇرۇس سىياسىي ۋاكالهتچىلىك ئورگىنى قۇرۇپ
چىققان ئهمىر ئابدۇلئهھهت، رۇسىيه بىلهن بىر خىل تهڭپۇڭلۇق سىياسىتىنى يولغا قويۇپ ئۆز ھۆكمۈرانلىقىنى 

يىلىغا كهلگىنىدە، ئهڭ ئاخىرقى بۇخارا ئهمىرى بولىدىغان مىر سهئىد -1911. ساقالپ كېلىۋاتقان ئىدى
ياش ۋاقىتلىرىدىال ئاتىسى تهرىپىدىن پېتىربۇرگقا ئىۋەرتىلىپ ئۇ  13سهئىد ئالىم، . ان تهختكه ئولتۇرىدۇئالىمخ
بۇخراغا قايتىپ كهلگىنىدىن كېيىن . يىلدەك ھهربىي ۋە سىياسىي تهلىم ئېلىپ كهلگهن بىرسى ئىدى 3يهردە 

سهئىد ئالىمخان ھاكىمىيهت . رغان ئىدىنهسهف ۋە كهرمىنه شهھهرلىرىدە ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا مهسئۇل بولۇپ تۇ
شىئهلهر -يىلىنىڭ يانىۋار ئېيىدا، بۇخارادا كهڭ كۆلهملىك سۇنىي-1910بېشىغا چىقىشتىن سهل ئاۋال، يهنى 

بۇنى پۇرسهت بىلگهن ئالىمخان، . توقۇنىشى پارتىالپ، ئىچكى كۈچ تهڭپۇڭلىقى ئاساسهن بۇزۇلۇپ كهتكهن ئىدى
بۇ . تىسى يولغا قويۇپ كهلگهن قاتتىق قوللۇق سىياسىتىنى داۋامالشتۇرىدۇتهختكه ئولتۇرىشى ھامان ئا

مىڭغا يېقىن قۇراللىق كۈچ مهۋجۇت  10مىڭغا يېقىن ئادەتتىكى مهمورى خادىم ۋە  3ۋاقىتالردا بۇخارا خانلىغىدا 
» ىڭ باش ياۋەرىچارن«ھهمدە » ئاتلىق ئهسكهرلهر گېنېرالى«تاشقى مۇداپىيه جهھهتته، ئالىمخان ئۆزىگه . ئىدى

ھېچقانداق بىر ئارمىيىگه ئىهتىياجىمىز يوق، ”دىگهن ئۇنۋانالرنى بهرگهن چارپادىشاغا ئىشهنچ قىالتتى، ھهتتا 
بۇخارانىڭ زېمىن پۈتۈنلىگىدىن پۈتۈنلهي رۇسىيه جاۋاپكار، ئهسكهر يېتىشتۈرۈش ئىشى بهكال قىممهتكه 

رىجىدە ئۇرۇسالرغا ئىشىنىدىغان، ئۆزىنى بهكال خاتىرجهم دىيهلىگىدەك دە“ توختايدىغان چىقىمى كۆپ بىر ئىش
ئهمما دەل شۇ پهيتلهردە، يهنى ئالىمخان بۇ گهپلهرنى قىلىۋاتقان پهيىتلهردە، . ھېس قىلىدىغان بىر كىشى ئىدى

چار رۇسىيه پايتهختى پېتىربۇرگتىكى رۇسىيه ھۆكۈمهت كابىنتىدا بۇخارا خانلىغىنى رۇسىيىگه رەسمى 
بۇ ئارىدا پارتىلىغان بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، كهينىدىنال . مهسىلىسى مۇزاكىرە قىلىنماقتا ئىدىقوشىۋېلىش 

ئۇلۇشۇپ كهلگهن رۇسىيه ئىنقىالۋى، بۇخارا خانلىغىنىڭ يهنه بىر مهزگىل داۋام قېلىشى ئۈچۈن پۇرسهت بولۇپ 
  .بهرگهن ئىدى



تهربىيه ۋە مهدەنىيهت مهركهزلىرىدىن بىرى -بۇخارا، ئهسىرلهر بۇيى ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئهڭ مۇھىم تهلىم
ئهڭ مۇھىمى، باھاۋۇددىن نهقشىبهندى تهرىپىدىن قۇرۇلغان نهقشىبهندىچىلىك . بولۇپ كهلگهن ئىدى

ئېقىمىنىڭمۇ مهركىزى بولۇش سهۋەبىدىن، بۇخارا شهھىرى پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىدا بۇخارائى شهرىف دەپ 
تارىخىي ۋە ئىجتىمائىي جهريان، بۇخارادا مهدرىسه مۇددەرىسلىرى بىلهن  بۇ. ھۆرمهتلىنىدىغان بىر شهھهر ئىدى

. ئهقىدىسىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى) قېدىمىچىلىق(دىنىي ئۇلىماالر يىتهكچىلىگىدىكى كۈچلۈك بىر ئادەت 
. بۇ شهھهر، يهنه بىر تهرەپتىن جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭمۇ مۇھىم مهركهزلىرىدىن بىرسى ھېساپلىناتتى

ۈركىستان جهدىتچىلىگىنىڭ نهزىرىيه يىتهكچىلىرىدىن ئابدۇرائوف فىترات مهدرىسه ئوقۇشىنى تۈگهتكىنىدىن ت
) ت.ئۇ− ياش تۈركلهر (ئۇ يهردە ژون تۈركلهر . كېيىن، تېخىمۇ يوقۇرى بىلىم ئېلىش ئۈچۈن ئىستانبۇلغا بارىدۇ

يىلىسى بىلىم ئېلىش -1911(» نازەرەمۈ«فىترات چىقارغان تۇنجى مهتبۇئات ئهسىرىگه . بىلهن تونۇشىدۇ
فارىس تىلىدا . نى يېزىشقا كىرىشكهن ئىدى» مۇنازەرە«مهقسىتىدە ئىستانبۇلغا كهلگهن فىترات، شۇ چاغالردىال 

يېزىلغان بۇ ئهسهر، بۇخارادىن ھهرەمگه قاراپ كىتىۋاتقان بىر مۇددەرىس بىلهن، ھىندىستاندا تونۇشۇپ قالغان 
ئهسهرنىڭ مهزمونى بولسا، ئۇ . ئوتتۇرسىدا ئۆتكهن سۆھبهتلهر تۈسىدە رەتلهنگهن ئىدىياۋرۇپالىق بىر ئالىم 

تارتىش قىلىنىۋاتقان ئۇسۇلىي جهدىت مهكتهپلىرى ھهققىدە بولۇپ، بۇخارادا بىر -ۋاقىتالردا كهڭ كۆلهمدە تاالش
. ۆز ئىچىگه ئالغان ئىدىبولماسلىقىغا دائىر مهسىلىلهرنى ئ-قېتىملىق مائارىپ ئىسالھاتىغا ئېهتىياج بولۇش

يىغىپ ئېيتقاندا، ياۋرۇپالىق ئالىم ئىسالم بىلىمىنىڭ چوڭقۇرلۇقى ۋە ئهرەپچىگه بولغان ئۇستىلىغىدىن 
پايدىلىنىپ، بۇخارالىق مۇددەرىسنى مائارىپ ساھهسىدە ئىسالھات قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىگه قايىل قىلغانلىقى 

دېگهن “ ياش بۇخارالىقالر”م بېرىلگهن بولۇپ، بۇخارالىق جهدىتچىالر دېگهن نا) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − تهسۋىرلهنگهن
ياش بۇخارالىقالرنىڭ . نام بىلهن بۇ مهتبۇئات ئهسىرىنى دەستۇر قىلغان ئاساستا بىر يهرگه كهلگهن ئىدى

يىلىسى يېقىن دوستى خهمىت غوجا بىلهن بىرگه ئىستانبۇلغا -1908يىتهكچىلىرىدىن ئوسمان غوجىمۇ، 
دا ژون تۈرك ئېقىمىدىكىلهر بىلهنال تونۇشۇپ قالغان بولماي، يهنه ئىتتىهاد ۋە تهرەققىينىڭ يىتهكچىلىرى بارغىنى

شۇ ۋاقىتالردا تىكلهنگهن بۇ مۇناسىۋەت، ئوسمان غوجىنىڭ كىلهچهكتىكى سىياسىي . بىلهنمۇ تونۇشقان ئىدى
  .تتىكۈرەش يولىنى ئاساسىي جهھهتتىن شهكىللهندۈرۈپ بهرگهن دېيىشكه بوال

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، جهدىتچىالر ئوتتۇرىغا قويغان ئىسالھات يۈرگۈزۈش ھهققىدىكى تهلهپلىرىنى رەت 
شۇڭا ئۇ، ئۇزۇندىن بۇيان ئۇسۇلئىي جهدىت . قىلىش ئۈچۈن ئهمىرگه تېپىلماس بىر باھانه بولۇپ بهرگهن ئىدى

الرنىڭ تهلىۋىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇسۇلئىي مهكتهپلىرىنىڭ چهكلىنىشىنى تهلهپ قىلىپ كېلىۋاتقان دىنىي زات
شۇنىڭدەك يهنه ھهر خىل لىبىرال پائالىيهتلهرنىمۇ بىرگه . جهدىت مهكتهپلىرىنى تاقاش بويرىغىنى چىقىرىدۇ

يىلقى فىۋرال ئىنقىالۋىدا رۇسىيىدە قۇرۇلغان -1917ئارىدىن بىر قانچه يىل ئۆتۈپ، . قوشۇپ چهكلهيدۇ
قىلىشى نهتىجىسىدە، ئىالجىسىز بىر پارچه ئهركىنلىك باياناتى ئېالن كېرېنسكى ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىم 

ئهمما ئۇ، بۇ باياناتتا ۋەدە قىلغان ئىشالرنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك . قىلىشقا مهجبور بولىدۇ
ئىدىيىۋى  خانلىققا قارشى تهشكىللهنگهن، ئابدۇرراۋوف فىتراتنى. ھهرقانداق بىر ئۇرۇنۇشقا قهتئىي يول قويمايدۇ

داھى قىلىپ ئۇنىڭ يىتهكچىلىگىدە كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان جهدىتچىالر، ھۆررىيهت باياناتىدا ئېالن 
قىلىنغان قارارالرنىڭ ئىجرا قىلىنىشى كاپالهتكه ئىگه قىلىنسۇن، دىگهن تهلهپ بىلهن ئاپىرىل ئېيىدا كهڭ 

ما بۇ نامايىش ئهمىرگه قاراشلىق قۇراللىق كۈچلهر تهرىپىدىن ئهم. كۆلهملىك بىر نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزىدۇ
قا يېقىن جهدىتچىالر يىتهكچىسى قولغا ئېلىنغان بولسا، قالغانلىرى ئۇرۇسالر تىزگىنلهپ  40تارقىتىۋېتىلىپ، 

  .تۇرغان قاغان شهھىرىگه قېچىپ بېرىۋالىدۇ
رلىق ئىمكانىيهتلهردىن پايدىلىنىپ بۇ يىلقى بولشېۋىكالر ئىنقىالۋى دەۋرىدە با-1917بۇخارا ئهمىرى، 

شۇنىڭدەك يهنه، تۈركىستان تهۋەسىدە يۈز . ۋەقهدىن ئۆزىنى چهتكه ئېلىش سىياسىتىنى يولغا قويۇشقا تىرىشىدۇ
يىلىنىڭ كىرىشلىرىدە -1918. بېرىۋاتقان مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىگه قهتئى يېقىن يولىماسلىققا تىرىشىدۇ

تۇرىۋەتكهن تاشكهنت سوۋېتى، قولغا كهلتۈرگهن بۇ ئوڭاي غالىبىيىتىدىن قوقان مۇختارىيىتىنى باس



تاشكهنت سوۋېتىنىڭ يىتهكچىسى كولېسوۋ، قول . ھاياجانلىنىپ نۆۋەتتىكى نىشانىنى بۇخاراغا قاراتقان ئىدى
ئاستىدىكى ئۇرۇس قۇراللىق كۈچلىرىنى ئىشقا سېلىپ بۇخاراغا قارىتا بىر قېتىملىق چاقماق تېزلىگىدە 

بۇ چاغدا، قاغاندىكى ياش بۇخارالىقالر مهركهزى كومىتىتىمۇ ئۇرۇس قۇراللىق . ھۇجۇم قىلىشنى ئورۇنالشتۇرىدۇ
كۈچلىرى بىلهن بىرلىكته ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ، بۇخارادا ۋەزىيهتنى قولغا ئالغىدەك كۈچكه ئىگه بىر ئىنقىالۋىي 

لهن ئاخىرلىشىپ، سوۋېت قوشۇنلىرى ئۇرۇشتا ئهمما بۇ ھۇجۇم مهغلوبىيهت بى. كومىتىت قۇرۇپ چىقىشىدۇ
بۇ غالىبىيهتتىن بۇخارا ئهمىرى ئاالھىدە جاسارەتلىنىپ قالغان بولسا، ياش بۇخارالىقالر ھهرىكىتى . يېڭىلىدۇ

مهركهزى كومىتىت باشلىغى پهيزۇلال . ئىچىدە ئۈمىتسىزلىك ھۆكۈم سۈرۈپ تارقىلىپ كېتىشكه باشاليدۇ
ئهزاالرنىڭ بىر قىسمى تاشكهنتكه، يهنه بهزىلىرى بولسا . پ موسكىۋاغا كېتىۋالىدۇغوجىمۇ ۋەزىپىسىنى تاشال

يىلىسى بۇ ھهرىكهت ئىچىدە ئىدىيىۋى بۆلۈنۈشلهر بارلىققا كېلىپ، قىسمهن ئهزاالر -1919. سهمهرقهنتكه كېتىدۇ
  .غا يىغىلىشقا باشاليدۇتۈركىستان رايونىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن موسكۋا تهيىنلهپ بهرگهن تۈرككومىسسىيه ئهتىراپى

بۇ ئهزاالرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك كوممۇنىزم ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلىپ، شۇ يىلى ئىيوندا بۇخارا 
ئوسمان غوجائوغلى، پوالت غوجا، پهيزۇلال غوجايېۋ قاتارىدىكى . كوممۇنىستالر پارتىيىسىنى قۇرۇپ چىقىشىدۇ

الر بولسا، ياش بۇخارالىقالر ھهرىكىتىنى تهشكىللهپ پارتىيه كوممۇنىست پارتىيىگه يېقىن كهلمهيدىغان بهزى ئهزا
  .شهكلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشماقتا ئىدى

يىللىرى خىۋە بىلهن بۇخارا -1920بولشېۋىكالر، رۇسىيىدىكى ۋەزىيهتنى ئاساسهن تېزگىنلهپ بولغان 
ن بهكال ئاجىزلىشىپ كهتكهن خىۋە ئىچكى توقۇنۇشالر سهۋەبىدى. خانلىقلىرىغا قارىتا قايتا ھهرىكهت باشاليدۇ

تهۋەسىدە، فرونزى قۇماندانلىقىدىكى قۇراللىق ھهرىكهت بهكال ئۇڭاي غهلىبه قىلىپ خىۋە ئۇرۇسالرنىڭ قولىغا 
بۇ . يىلى ماي ئېيىدا، فرونزى بۇخارا خانلىقىنىڭ چېگرا بويلىرىغا ئهسكهر يىغىشقا كىرىشىدۇ-1920. ئۆتىدۇ

ۇست ئېيىدا، ياش بۇخارالىقالر بۇخارانىڭ يۈز كىلومېتىردەك جهنوبىدىكى چارجوي ئىشالر يۈز بېرىۋاتقان ئاۋغ
. يىغىندا ئۇالر ئىچكى جهھهتته ئىككى گۇروھ بولۇپ بۆلۈنۈپ كېتىدۇ. شهھىرىگه يىغىلىپ بىر يىغىن ئاچىدۇ

. ته ئىدىفهيزۇلال غوجا بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى مىللهتچىلىك ۋە ئىنقىالۋىي گۇروھنى شهكىللهندۈرمهك
مىرزا ئابدۇلقادىر . بولشىۋىكالرغا يېقىن تۇرىدىغانالر بولسا، ئىشتىراكىييۇن نامى بىلهن بىر يهرگه يىغىلىدۇ

  .مۇھىددىن ئوغلى بىلهن قازانلىق نهجىپ ھۈسهيىن، بۇ گۇروھنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى رەھبهرلىرىدىن ئىدى
تا قايسى خىل تهدبىر قوللىنىش كېرەكلىكىنى بۇ خىل پىكىر ئايرىمىچىلىغى، بۇخارا ئهمىرىگه قارى

مىللهتچى ۋە ئىنقىالپچى گۇرۇپ ئهزالىرىنىڭ كۆپۈنچىسى . بهلگىلهش جهھهتتىمۇ ئىپادىلهنمهكته ئىدى
ئهمىرنىڭ بىرال زەربه بىلهن تهختىدىن چۈشۈرىلىشىنى ھهمدە قىزىل ئارمىيىنىڭ بۇ ۋەقهگه 

بۇنىڭغا قوشۇلمايدىغان ئىشتىراكىييۇم گۇرۇپپىسىدىكىلهر، . دىبىۋاستهئارالشماسلىقىنى تهلهپ قىلىشماقتا ئى
تېخى بىر . قىزىل ئارمىيه بىلهن بىرلىشىپ بىر قۇراللىق ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشنى تهشهببۇس قىلىشاتتى

قانچه ئاي ئىلگىرىال قىزىل ئارمىيىنىڭ خىۋە خانلىقىغا قارىتا ھهرىكهت قولالنغانلىقىنىڭ ئۇتۇغلىرى، 
ۇ ھهرىكهتتىن كېيىن ياش خىۋەلىكلهر تهرىپىدىن خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇپ چىققانلىق شۇنىڭدەك ب

نهتىجىدە، جهدىتچىلهر . ھهققىدىكى پاكىتالرمۇ كېيىنكى قاراشتىكى كىشىلهرنى قىزىقتۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
ىمدىكىلهر ئۈستۈنلۈككه ئىچىدە كۈندىن كۈنگه كۈچىيىپ كېتىۋاتقان بولشېۋىكالرغا قىزىقىدىغان سولچى ئېق

ئېرىشىپ، ئىككىنچى خىل قاراش، يهنى قىزىل ئارمىيه بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت قىلىش پىكىرى قوبۇل 
بۇنىڭ نهتىجىسىدە . بۇ يىغىندىن كېيىن قىزىل ئارمىيىنى بۇخاراغا رەسمى تهكلىپ قىلىشىدۇ. قىلىنىدۇ

ئهمىرنىڭ . ۇنى بۇخارا زېمىنىگه كىرىپ كېلىدۇگېنېرال فرونزى قۇماندانلىقىدىكى رۇسىيه قۇراللىق قوش
تهربىيه سهۋىيىسىمۇ بهكال تۈۋەن -قۇراللىق كۈچلىرى سان جهھهتتىال يىتهرسىز بولۇپ قالماي، ھهربىي تهلىم

يىلالردا تۈركىستاندا تۇرىۋاتقان ئهنگىلىيه ئوفىتسېرى فرېدېرك بايلېينىڭ دېيىشىچه، -1919~1918(ئىدى 
يېرىمى الزىم بولغاندا توپلىنىدىغان، قالغان يېرىمى بولسا دائىملىق ئهسكهرلهردىن بولۇپ  بۇخارا ئارمىيىسىنىڭ

شۇنداق بولغاچقا، ئۇالردا زامانىۋىي ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − مىڭ كىشىدىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى 50جهمئىي 



شۇنىڭغا قارىماي . ئىدىقۇرالالر بىلهن قۇرالالنغان قىزىل ئارمىيگه تهڭ كېلهلىگىدەك ئارمىيىسى يوق 
بۇخارا ئهمىرى، ئۇرۇشتا . بۇ ئۇرۇش جهمئىي بهش كۈن داۋام قىلدۇ. بۇخارادىكى ئۇرۇش بهكال شىددەتلىك بولىدۇ

سىنتهبىر كۈنىسى شهھهرنى تاشالپ -1يىلى -1920بۇنىڭدىن ئارتۇق تىركىشهلمهيدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ، 
بۇخارا شهھىرى قولدىن . قىي بۇخارا تهرەپكه قاراپ چېكىنىدۇچېكىنىپ چىقىش توغرىسىدا بويرۇق بېرىپ شهر

كهتكهندىن كېيىن يىغىلغان ياش بۇخارالىقالر ئىنقىالۋىي كومىتىتى، دەرھال بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ 
  .قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ

ۋەكىل مۇھهممهد ئهسالمخانالر بۇ ۋاقىتتا بۇخارا ئهمىرى ئافغانىستان ئهلچىسى ئابدۇشۈكۈرخان ۋە پهۋقۇلئاددە 
بىلهن بىرگه، بۇخارا ئارمىيىسىدىن ساق قالغان ئهسكهرلىرىنى ھهمدە بىر قىسىم خىزمهتچىلىرىنى يېنىغا 

ئهمىر ھىسارغا كهلگهندىن كېيىن، . ئېلىپ، شهرقىي بۇخارانىڭ مهركىزى بولغان ھىسار شهھىرىگه بېرىۋالىدۇ
رىنى بىر يهرگه يىغىپ قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچى شهكىللهندۈرۈشكه ئۆزىگه قاراشلىق باسمىچىالر يىتهكچىلى

باسمىچىالر ئىچىدە مۇھهممهد سهئىدبهگ پهرۋانىچى، ئابدۇلهاپىز پهرۋانىچى ۋە القاي ئىبراھىمبهگ . كىرىشىدۇ
 ئهمىر سهئىد ئالىمخان يهنه چهت دۆلهتلهر ئارىسىدا. قاتارلىقالر ئهڭ داڭلىق باسمىچى قۇماندانالر ئىدى

- 1920ھىسار شهھىرىدە تۇرىۋاتقان . ئۆزىلىرىگه ياردەم بېرەلىگىدەك ئهللهرنى سۈرۈشته قىلىشقا كىرىشىدۇ
ئۆكتهبىر كۈنىسى، ئهنگىلىيه پادىشاسى بهشىنچى گېئورگقا قارىتىپ بىر پارچه خهت يېزىپ ياردەم -12يىلىنىڭ 

تۇرغۇزۇلغان ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىغا  قهشقهردەكىشىلىك بىر ئۈمهك بىلهن  15بېرىشلىرىنى تهلهپ قىلىپ 
كونسۇلىدىن رۇخسهت ئېلىپ ھىندىستانغا ئۆتمهكچى، ئۇ يهردە ئهمىرنىڭ خېتىنى قهشقهر بۇ ئۈمهك، . ئىۋەرتىدۇ

سهئىد ئالىمخان، بۇ خهتته ۋىلسون . ئهنگلىيىنىڭ ھىندىستاندىكى ئومۇمىي ۋالىسىغا تاپشۇرماقچى ئىدى
نىڭ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقى قاتارلىقالر ھهققىدە توختىلىپ پرىنسىپلىرىدىن ۋە مىللهتلهر

  :كېلىپ تۈۋەندىكىلهرنى تهلهپ قىلماقتا ئىدى
ياردىمىڭىزگه مۇھتاج بولىۋاتقان بۇ كۈنلهردە، ئالىيلىرىنىڭ، دۆلهت قهرزى ھىساۋىدا يۈز مىڭ پوند ستېرلىڭ، 

ئايرۇپىالن  10پىلىموت ۋە ئۇچۇشقا تهييار  30ىلتىق، مىڭ تال م 20دورىلىرى بىلهن بىلهن قوشۇلۇپ - ئوق
يوقۇرىدا . بېرىش ئارقىلىق ئالىلىرىنىڭ ياردەمسۈيهرلىگىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىغا قهتئى ئىشهنچىم كامىلدۇر

ئۇرۇسالرغا قارشى جهڭ قىلىشنى . كۆرسىتىلگهن نهرسىلهر ۋەكىللىرىمگه تاپشۇرۇلسا، بهكال خۇشال بوالتتىم
مىڭ نهپهر ئهسكهر بىلهن قاراتېگىن يولى  2نمۇ ياخشى بىلىدىغانلىقىڭىز ئۈچۈن، تولۇق قۇرالالنغان سىز مهندى

بۇ ياردىمىڭىز، دوستلۇقىمىزنى . ئارقىلىق ھۇزۇرۇمغا ئىۋەرتىپ بىرەلىسىڭىز بهكال سۆيۈنگهن بوالتتىم
  .تىمۇستهھكهملهپ، ئۆزئارا ھهمكارلىقىمىزنى كۈچهيتىشكه ئاالھىدە تۈرتكه بوالت

ئهگهر ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ماقۇل . بۇ مهكتۈپ ئهسلىدە ئهنگىلىيىنى بۇخاراغا تهكلىپ قىلىش خېتى ئىدى
ئهمما . بولغىنىدا، بۇ مهكتۈپكه ئاساسهن بۇخارا ئهمىرلىگى تهۋەسىگه ئهسكهر كىرگۈزەلىشى مۇمكىن ئىدى

مهكنى ھىندىستانغا ئۆتۈشىگه رۇخسهت ئهنگىلىيه كونسۇلى، ئهمىر تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن بۇ ئۈ قهشقهردىكى
شۇنداق پهرەز قىلىشقا بولىدۇكى، . قىلماي، ئهمىرنىڭ مهكتۈبىنى تهرجىمه قىلدۇرۇپ دېهلىغا ئىۋەرتىپ بېرىدۇ

ئهمىر سهئىد ئالىمخان، ئىۋەرتكهن مهكتۈبىنى پادىشانىڭ ئالدىغا قويۇشتىن ئاۋال دېهلى ۋە ۋىتېخالدىكى 
. چىقىپ، بۇ مهسىلىنى مۇزاكىرە قىلىدۇ دەپ مۆلچهرلىگهن بولىشى مۇمكىن مۇناسىۋەتلىك كىشىلهر ئوقۇپ

مونتىد، ئۆزپىكىرىنى بۇ خهتكه قوشۇمچه قىلىپ ھهرقايسى . ت. ئهمما بۇ رايوندىكى مهسىلىلهرگه مهسئۇل د
جايالردىكى مۇناسىۋەتلىك كىشىلهرگه ئىۋەرتىپ بهرگهنلىگىنى، ئۇ كىشىلهر مونتىدنىڭ قوشۇمچه قىلغان 
باھاسىنى ئهمىرنىڭ مهكتۈبىدىنمۇ قىممىتلىك دەپ قارايدىغانلىقىنى ئهمىر ھهرگىز ئويلىمىغان بولىشى 

  :مونتىد بۇ تهكلىپكه مۇنداق باھا بهرگهن ئىدى. كىرەك
رۇسىيىگه تهۋە دۆلهتلهردىن بىرسىگه بېرىلىدىغان . ھهمكارلىق ئورنىتىشنى ھهرگىز قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ

  .دەپ قارىلىشى مۇمكىن) ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىق(دەم، جاسۇس بهللى بۇنداق بىر يار



ئۇ ۋاقىتالردىكى شارائىتتا ئهنگىلىيه ستراتىگىيىچىلىرىنىڭ نهزىرىدە، بۇخارا ئهمىرلىگى رۇسىيه 
شۇڭا، ئهمىر سهئىد ئالىمخاننى سوۋېتلهرگه قارشى بىر . ئىمپىرىيىسىنىڭ تهبىئىي بىر پارچىسى ھىساپلىناتتى

ئېنگىلىزالر، سوۋېت تهۋەسىدىكى ۋەقهلهرگه ئارلىشىش ياكى بۇ رايونالردا . الڭچى دەپال ھېساپلىشاتتىقوزغى
  .يۈلهك بولۇش نىيىتىمۇ يوق ئىدى-يېڭىدىن بىرەر دۆلهت قۇرۇشنى مهقسهت قىلىدىغان ھهرىكهتلهرگه يار

  )رەسىم ئورنى(
  بۇخارا ئهمىرى سهئىد ئالىمخان

  
الر سهئىد ئالىمنىڭ بۇ تهكلىپ خېتىگه جاۋاپ يېزىپ ئاۋارە بولۇشنى شۇنداق بولغاچقا، ئېنگىلىز
  .خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈپ قويۇشمايدۇ

بۇ ئارىدا، تۈركىستاندىكى رۇسىيه قۇراللىق كۈچلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى موسكۋادىن ئالغان ياردەمگه تايىنىپ 
فىۋرالنىڭ ئاخىرلىرىدا قىزىل ئارمىيه يىلى -1921. ئهمىر ئۆستىدىكى بېسىمنى بارغانسىرى كۈچهيتمهكته ئىدى

شۇ سهۋەپتىن ئهمىر كۆالپقا قاراپ چېكىنىشكه مهجبور . كۈچلىرى ھىسارغا بارغانسىرى يېقىنلىشىپ كېلىدۇ
بۇ يهردە يۈز بهرگهن ئون كۈنلۈك جهڭدە بىرەر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن ئهمىر، ئافغانىستان تهرىپىگه . بولىدۇ

بايلېينىڭ دېيىشىچه، ئهمىر ئاۋال قهلئهئىي ۋامار بىلهن گىلگىت ئارقىلىق (ىدۇ ئۆتۈپ كېتىش قارارىغا كېل
ئهمما خاروگ رايونىغا ئىۋەرتىلگهن بولشېۋىك كۈچلىرى تهرىپىدىن . ھىندىستانغا ئۆتۈشنى پىالنلىغان ئىكهن

سهئىد ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − پامىر ئېغىزى ئۈزىۋېتىلگهنلىگى ئۈچۈن يولىنى ئافغانىستانغا بۇراشقا مهجبور بولغان
  :ئالىمخان كۈندىلىك خاتىرىسىدە ئۇ كۈنلهردىكى ھادىسىالرنى تۈۋەندىكىدەك يېزىپ قالدۇرغان ئىدى

جهڭ باشالنغان ۋاقىتالردا ئۇرۇش ئىشلىرىغا مهسئۇل ياردەمچىم بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان، شۇنىڭدەك يهنه 
ئۇرۇشقا قۇماندانلىق قىلىۋاتقان قۇماندان ئابدۇلهاپىز  مېنىڭ تاغام بولغان مۇھهممهد سهئىدبهگ پهرۋانىچى،

 6شۇنداق قىلىپ . پهرۋانىچى بىلهن ئىبراھىمبهگ قاتارىدىكى كىشىلهر قوشۇنۇمنىڭ ھهربى قۇماندانلىرى ئىدى
ئاي داۋام قىلغان ئۇرۇش جهريانىدا بولشېۋىكالر بىزگه تهڭ كىلىلمهيدىغانلىقىنى بىلىپ، موسكۋادىن يىتهرلىك 

بولشېۋىكالر ئالغان يېڭى . جىدە ئهسكهر ۋە ئارقا سهپ تهمىنات ماتېرىياللىرىنى كهلتۈرۈپ يىغىشقا كىرىشتىدەرى
- ياراغ ۋە ئوق-ئىسالم جهڭچىلىرىدە قۇرال. ياردەملىرى سايىسىدە ئىسالم ئارمىيىسىگه قارشى ھۇجۇم باشلىدى
بۇ جهرياندا پېقىر ئاجىز . ۇرۇشقا تىرىشتۇقدورا يېتىشمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئون كۈن بۇيىچه ئۇرۇشنى داۋامالشت

ئاندىن . بهندىمۇ، ھهربى ياردەمگه ئېرىشىش مهقسىدى بىلهن چهت دۆلهتلهر بىلهن ئاالقىلىشىشقا كىرىشتىم
ئۇالر − بۇ يهردە مۇھهممهد ئىبراھىم دىۋانبېگى بىلهن دەۆلهتمهند دىۋانبېگى . ھىساردىن كۆالپ شهھىرىگه ئۆتتۈم

قاتارلىقالر بۇخارا دۆلىتىگه ساداقهت كۆرسىتىپ كۆپ − ىڭ شهرقىدىكى ئۆزبهكلهردىن ئىدى ئهسلىدە بۇخاران
ئۇالرنى كۆرسهتكهن تۆھپىلىرىگه ئاساسهن ئارمىيه قۇماندانلىقىغا . قېتىم الياقهتلىك خىزمهتلهرنى قىلغان ئىدى

ىزە بهندە سهلتهنهت دەرۋازىمىز پهقىر ئاج”: تهيىن قىلىپ، ئاندىن ئۇالرنى ھۇزۇرۇمغا چاقىرتىپ مۇنداق دېدىم
ئهگهر بۇ يهردىن ئايرىلغىنىمغا چۇشلۇق بىرەر ياردەم . بولغان كابىلغا بېرىپ ياردەم تهلهپ قىلىپ باقماقچىمهن

ئاڭغىچه سىزلهرمۇ ئهسكىرىڭىز بىلهن بىرگه دۈشمهنگه قارشى . كهلتۈرەلىسهم ئۆزىمىزنى خېلىال ئوڭشىۋاالاليمىز
ئهگهر بۇ ھۇجۇمالرنى . بۇ كۈنلهردە دۈشمهننىڭ ھۇجۇملىرى بهكال كۆپىيىپ كېتىۋاتىدۇ. تىركىشىپ تۇرغايسىزلهر

مهن قايتىپ كهلگهنگه قهدەر خهلقنى ئهنسىرەتمهي . توسىيالمىساق، پېقىر پۇخرا قۇرقۇش ئىچىگه پېتىپ قالىدۇ
  “.تۇتۇپ تۇرالىساڭالر بهك ياخشى بولۇر

مۇھهممهد ئىبراھىمبهگ بىلهن . رگه ئىبهرتتىمفهرمان چىقىرىپ ئۇنى بهلگىلىك يهرله-ئهمىر
دەۋلهتمهندبهگلهرگه مېنىڭ رۇخسىتىم بويىچه ئىش قىلىشلىرىنى ۋە دۈشمهننىڭ يولىنى ئۆزىۋېتىشلىرىنى 

جهمادۈسنىسىنىڭ -1921پېقىر ئۆزەم كۆالپ ۋىاليىتىدىكى ئامۇ دەرياسىنىڭ كېچىك يېرىدىن، . ئۇقتۇردۇم
  .ى ئۆتۈپ ئافغانىستان زېمىنىگه داخىل بولۇندۇميىگىرمه بىرىنچى چارشهنبه كۈن



دەك ئهسكىرى بىلهن بىرگه ئافغانىستان  300يىلى مارت كۈنىسى -1921شۇنداق قىلىپ، سهئىد ئالىمخان 
ئافغانىستان ۋە باشقا ئهللهرنىڭ ياردىمىنى ئېلىپ قايتىپ كېلىدىغانلىغىنى ئېيتقان ئىدى؛ . تهرىپىگه ئۆتىدۇ

ئۆزبهكلهرنىڭ القاي قهبىلىسى تۇرىدىغان . يىلى تۇغۇلغان-1889القاي ئىبراھىمبهگ (ئىبراھىمبهگ القاي 
بۇخارا ئهمىرى تهرىپىدىن مىرىۋان بېگى، . رايونالردا ئاۋال ھىسار بېگى، كېيىن يهنه ساقچى باشلىغى بولىدۇ

ئهمىرى سهئىد  بۇخارا. ئارمىيه قۇماندانى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ− توپچىبېشى بولۇپ، ئاخىرى لهشكهربېشى 
يىلىغا كهلگىچه ئهمىر نامىدا بۇخارادىكى جهڭنى -1926ئالىمخان ۋەتىنىدىن ئايرىلغىنىدىن كېيىنكى 

بىلهن دەۋلهتمهندبهگ قاتارىدىكى باسمىچى يىتهكچىلهردىن شۇ چاغقىچه ئۆز ) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − داۋامالشتۇرىدۇ
دە، -مما ئهمىر، بۇ ئارزۇسىنى ھهرگىز ئهمهلگهئاشۇرالمايدۇئه. نامىدا ئۇرۇشنى داۋام قىلدۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

  .ئۆمۈرىنىڭ ئاخىرغىچه ۋەتىنىگه قايتالمايدۇ

  خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتى

قىزىل ئارمىيىنى ئارقا تىرەك قىلغان خىۋە ئىنقىالۋى كومىتىتى خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇپ ئۇزۇن 
بۇ قۇرۇلتاي، دۆلهت رەئىسلىكىگه . ۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنى چاقىرىدۇئۆتمهي، يهنى ئاپىرىل ئېيىدا بىرىنچى نۆ

ياش خىۋەلىكلهر ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىسى پالىۋان نىياز ھاجى يۈسۈپنى، باش نازىرلىققا بولسا يهنه بىر ياش 
ىنىڭ خىۋە ئىنقىالۋى كومىسسىيىس. خىۋەلىكلهر باشالمچىسى بولغان بابا ئاخۇن سهلىمباينى سايلىغان ئىدى

. رەئىسلىگىنى ئۈستىگه ئالغان جۇما نىياز سۇلتانمۇرات بولسا ئىچكى ئىشالر نازىرلىقىغا تهيىنلهنگهن ئىدى
سوۋېت دائىرىلىرى رۇسىيىدە داۋاملىشىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش، تۈركىستاندا كۈنسايىن كېڭىيىپ كېتىۋاتقان 

ول ئوينىيااليدىغان بىر كوممۇنىستالر ئاساسى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى، خىۋە تهۋەسىدە يىتهرلىك دەرىجىدە ر
تىكلهنمهسلىكى ۋە پات يېقىندا ھۇجۇم قىلماقچى بولىۋاتقان بۇخارا خانلىقى تهۋەسىدە ئۆنۈملۈك رول 

ئېرىشهلمهسلىكى قاتارىدىكى سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، خىۋەدە جهدىتچىالردىن -ئوينىيااليدىغان ئورۇنغا ئېرىشىش
ر ھۆكۈمهتنىڭ قۇرۇلىشىغا ۋە قۇرۇلىدىغان بۇ جۇمهۇرىيهتنى يهنه بىر مهزگىل تهشكىل قىلىنىدىغان بى

سىنتهبىر كۈنىسى سوۋېت - 13يىلىنىڭ -1920شۇنداق بولغاچقا، . ياشىشىغا يول قۇيۇپ تۇرۇشقا مهجبۇر ئىدى
ىسى ماددىلىق بىر ھهمكارلىق شهرتنام 24رۇسىيه ھۆكۈمىتى بىلهن خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتى ئوتتۇرسىدا 

  .ئىمزالىنىدۇ
خارەزم ھۆكۈمىتى، خهلق جۇمهۇرىيىتىنى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه مۇستهقىل بىر ھالغا كهلتۈرىۋېلىش ۋە 

بۇنىڭ ئهكسىنچه سوۋېت دائىرىلىرى بولسا، . مۇستهقىل مىللىي ھاكىمىيهت تىكلىۋېلىشقا تىرىشماقتا ئىدى
تىگىيىسىنى قهدەممۇ قهدەم ئىشقا ئاشۇرۇشقا كىرىشكهن بۇ دۆلهتكه مۇناسىۋەتلىك ئالدىن تهييارالپ قويغان سترا

جۇمهۇرىيهت ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن دەرھال خارەزم كوممۇنىستالر پارتىيىسى دېگهن بىر پارتىيىنى . ئىدى
قوچقارئوغلى رەئىسلىگىدە قۇرۇلغان بۇ پارتىيه، موسكۋانىڭ يۆلىشى بىلهن ئۇزۇنغا قالمايال . قۇرغۇزىدۇ

يىلىنىڭ باھار ئايلىرىدا ھۆكۈمهتكه قارشى بىر قېتىملىق سىياسىي ئۆزگىرىش -1921. شاليدۇكۈچىيىشكه با
يىلى -1921. قوزغاپ، دۆلهت رەئىسى پالىۋان نىيازنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرىنى قولغا ئالىدۇ

رەئىسلىگىدىكى يېڭى بىر  ماي ئېيىدا چاقىرىلغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيىدا ئاتا مهخدۇم
بۇ قېتىم . ئهمما بۇ ھۆكۈمهتنىڭ ئۆمۈرىمۇ ئۇزۇنغا بارالمايدۇ. ھۆكۈمهت تهشكىللىنىپ ۋەزىپه تاپشۇرىۋالىدۇ

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكى تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى بىك، بۇ ھۆكۈمهتنى 
خىۋە جهدىتچىلىرى، بۇ تۈردىكى ھادىسىلهرنىڭ يۈز بېرىپ . ئالىدۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇپ ھۆكۈمهت ئهزالىرىنى قولغا

كېلىۋاتقانلىقىغا قارىماي سوۋېتلهرنىڭ ھهممىنى قولغا ئېلىش سىياسىتىگه قارشى چىقىش ھهرىكىتىنى داۋام 
  .قىلىۋېرىدۇ



نهيدخان، خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلىشىدىن كېيىن قاراقۇم سهھرالىرىغا چېكىنىپ بېرىۋالغان جۈ
ھاجى نىياز بىلهن ئاتا ھاجى قاتارىدىكى تۈرمىدىن قاچقان . ھۆكۈمهتكه قارشى ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى

ياكى باستۇرۇلۇشتىن قۇتۇلۇپ قااللىغان باشقا بارلىق كونا ھۆكۈمهت ئهزالىرى جۈنهيدخان كۈچلىرىگه بېرىپ 
لشىۋىكلهرگه قارشى كۈچلهر زور كۆلهملىك بىر قوزغىالڭ يىلى يانىۋاردا خىۋەدىكى بو-1924. قوشۇلماقتا ئىدى

ئهمما فىۋرال ئېيىنىڭ باشلىرىدا بۇ يهرلهرگه تېز . بۇ ئارىدا جۈنهيدخانمۇ شهھهرگه ھۇجۇم باشاليدۇ. كۆتۈرىشىدۇ
- 29يىلىنىڭ -1924. سۈرئهتته يۆتكهپ كېلىنگهن قىزىل ئارمىيه كۈچلىرى ۋەزىيهتنى قايتىدىن تېزگىنلىۋالىدۇ

-5نتهبىر كۈنىسى، قىزىل ئارمىيه تهرىپىدىن قورشاۋغا ئېلىنغان قۇرۇلتاي بىناسىدا يىغىن ئېچىۋاتقان سى
شۇنداق قىلىپ . نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى، خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىنى تارقىتىۋېتىش قارارىنى ماقۇلاليدۇ

ردىن باشقا مىللهتلهردىن يهنه بىرسى ئۆز يهنى، ئۇرۇسال. لېنىن يهنه بىر قېتىم راستقا چىقىۋالغان ھېساپلىنىدۇ
سوۋېت “ ئۆز ئىختىيارى بىلهن”ئۆزىنىڭ مىللىي ھاكىمىيىتىنى تارقىتىۋېتىپ (!) خاھىشى بويىچه 

بۇ ۋەقهلهردىن كېيىن، ياش خىۋەلىكلهر ھهرىكىتىنى شهكىللهندۈرگهن . رۇسىيىسىگه قوشۇلۇپ كېتىدۇ
ئۇالر . بىلهن كېلىشىپ ئۇالر بىلهن ھهمكارلىشىشقا كىرىشىدۇ زىيالىيالرنىڭ بىر قىسمى سوۋېت دائىرىلىرى

بىلهن كېلىشىشنى خالىمىغانالر بولسا، يا باسمىچىالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىدۇ ياكى بولمىسا ئىراننىڭ 
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى -1924. خۇراسانىدىكى تۈركمهن رايونلىرىغا ئۆتۈپ كېتىدۇ

رچىالش سىياسىتىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىگه تهۋە زېمىنالرنى يېڭى تۈركىستاننى پا
. − خهرىتىگه قارالسۇن-4(قۇرۇلغان تۈركمهنستان بىلهن ئۆزبهكىستان جۇمهۇرىيهتلىرى ئوتتۇرىسىدا بۆلۈشتۈرىدۇ 

  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا

  بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى

ىرىلغان بىرىنچى نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى، بۇخارا خهلق ئۆكتهبىر كۈنى چاق-6يىلى -1920
مىرزا ئابدۇلقادىر مۇھىددىن جۇمهۇر . جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىغىنى رەسمى تۈردە جاكارلىغان ئىدى

، ئابدۇلخهمىت ئارىپ )باش مىنىستىرلىككه(رەئىسلىكىگه، پهيزۇلال غوجايېۋ بولسا نازىرالر شۇراسى رەئىسلىكىگه 
ىشالر نازىرلىقىغا، ئاتا غوجا ئىچكى ئىشالر نازىرلىقىغا ۋە ئوسمان غوجا بولسا مالىيه نازىرلىقىغا ھهربى ئ

كېيىنكى ۋاقىتالردا مۇھاجىرەتته يۈرگهندە، مۇھاجىرەتتىكى تۈركىستان ھهرىكىتىنىڭ . تهيىنلهنگهن ئىدى
) بۈگۈنكى تاجىكىستان(خارا يىتهكچىلىرىدىن بىرسى بولىدىغان ئوسمان غوجا، ئهينى ۋاقىتتا شهرقىي بۇ

ئۇ ۋاقىتالردا شهرقىي بۇخارا، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى ئهڭ كۆپ يۈز . رايونىنىڭ باشقۇرۇشىغىمۇ مهسئۇل ئىدى
بېرىۋاتقان رايونالردىن بىرى بولۇپ، يېڭى قۇرۇلغان ياش بۇخارالىقالر ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بۇ رايوننىڭ تهرتىۋىنى 

ھۆكۈمهت، سوۋېت سىستېمىسىگه ئاساسلىنىپ قۇرۇلغان بولۇپ، . تكه ئىگه ئىدىساقالش بهكال مۇھىم ئهھمىيه
ئهمىرلىك رۇسىيىگه − قاغان (بۇ پارتىيه بولسا قاغان . يېڭى قۇرۇلغان بۇخارا كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه قارايتتى

ۇرۇلغان بىر ئاھالىلهر كىلومېتر سىرتىدا ق 12يىللىرىدا بۇخارانىڭ -1873قارام بولغان يىلالردىن باشالپ، يهنى 
بۇخارا ئهمىرلىگىنى تىزگىنلهش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان چار رۇسىيه ۋاكالهتچىسى بۇ يهردە . رايونى ئىدى

. كاسپى دېڭىزى سىرتىدا قالغان، يهنى كاسپىنىڭ شهرقى دېمهكچى− ئهزەر سىرتى [ترانسئهزەر . تۇرىۋاتقان ئىدى
شى بىلهن تهڭ، بۇ جاي ئىنتايىن مۇھىم يول ئېغىزلىرىدىن بىرسىگه تۆمۈر يولىنىڭ تۇتاشتۇرۇلى] ت.ئۇ− 

. دا تۇرىۋاتقان رۇسىيه سىياسىي ۋاكالهتخانىسى تهرىپىدىن نازارەت قىلىنماقتا ئىدى) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئايلىنىدۇ
  .كىشىلىك بىر پارالمېنتمۇ بار ئىدى 40شۇنىڭدەك يهنه بۇ يهردە 

ق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن جهدىتچىالرنىڭ تېزگىنىدە تۇرىدىغان بىر خهلق سوۋېت دائىرىلىرى، تاكتىكىلى
جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا يول قويۇش بىلهن بىرگه، بۇخارانى تارتىۋېلىش ستراتىگىيىسىدىنمۇ ۋاز 

مارت كۈنىسى، رۇسىيه دۆلىتى بىلهن بۇخارا خهلق -4يىلىنىڭ -1921بۇ جهرياندا، يهنى . كهچمىگهن ئىدى



موسكۋا دائىرىلىرى بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن . يىتى ئوتتۇرسىدا بىر ھهمكارلىق شهرتنامىسى ئىمزالىنىدۇجۇمهۇرى
يهنه بىر تهرەپتىن، بۇ ھۆكۈمهتنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن . بۇخارانىڭ تولۇق مۇستهقىللىغىنى ئېتىراپ قىلغان ئىدى

ۇقادىر مۇھىددىننىڭ بۇخارادا ئىجرا دۆلهت رەئىسى ئابد. تهڭ، مهسىلىلهرمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشاليدۇ
بىر . قىلىنىۋاتقان سوۋېتلهشتۈرۈش ھهرىكىتىگه قارشى تۇرغانلىقى رۇسىيىلىكلهرنى بىئارام قىلماقتا ئىدى

يىلدىن كېيىن چاقىرىلغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىدا ھۆكۈمهت ئهزالىرى 
پهيزۇلال غوجايېف بولسا نازىرالر شۇراسى . ىكىگه سايلىنىدۇئالماشتۇرۇلۇپ، ئوسمان غوجا جۇمهۇر رەئىسل

ھهربى : ھۆكۈمهتنىڭ باشقا ئهزالىرى تۈۋەندىكىچه ئىدى(رەئىسلىكى مهنسىۋىدە خىزمىتىنى داۋام قىلىۋېرىدۇ 
ا، ئىشالر نازىرى ئارىپ ئوغلى ئابدۇلخهمىت، ئهدلىيه نازىرى مىرزا ئابدۇلراخمان، ئىچكى ئىشالر نازىرى ئاتا غوج

مائارىپ نازىرى قارى يولداش، يېزائىگىلىك نازىرى ئاشۇر ئوغلى خهلىم، سهھىيه نازىرى ئابدۇلۋاھىت، مالىيه 
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − نازىرى ئابدۇلقادىر مۇھىدىدىن ئوغلى

بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى، ئىنتايىن زور قىيىنچىلىقالرغا دۈچكېلىش، ئۇرۇسالرنىڭ ئېغىر بېسىمى ئاستىدا 
قېلىش قاتارىدىكى مۇشهققهتلهرگه قارىماي ھهقىقهتهنمۇ ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە ھهرىكهتچان بىر ھۆكۈمهت كۆز 

ياش بۇخارالىقالر، ھاكىمىيهتنى قانچىكى . قارىشىنى ئوتتۇرغا قويۇپ پائالىيهت قىلماقتا ئىدى
ىغانلىقىغا، ئهڭ بولمىغاندا مۇستهھكهملىيهلىسه رۇسىيىدىن شۇنچه ئاسان ئايرىلىپ مۇستهقىل بوالاليد

بۇ ئىشهنچىلىرى بىلهن بۇ جهھهتتىكى . ئاپتونومىيىلىرىنى ئىزچىل داۋامالشتۇرااليدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى
ئىجرائهتلىرى سهۋىبىدىن، ھهتتا بۇخارا كومۇنىستالر پارتىيىسىگه ئهزا بولغان ۋاقىتلىرىدىمۇ موسكۋا دائىرىلىرى 

دېگهندەك، . رىلىپ، ھهقىقى كوممۇنىست مۇئامىلىسىگه زادىال ئېرىشهلمهيدۇدەپ قا» گۇمانلىق«تهرىپىدىن 
موسكۋا تهرىپىدىن تولۇق ھوقۇقلۇق بۇخارا ۋەكىلى قىلىپ تهيىنلهنگهن كۇيبىشېۋ، ئهينى ۋاقتىدا يېڭى 

  :قۇرۇلغان بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىگه قارىتا مۇنداق باھا بهرگهن ئىدى
ئهمما، ئىقتىسادىي ۋە پسىخولوگىيىلىك شارائىتالر تىخى . ب قوزغىيالىدىكومۇنىستالر بۇخارادا ئىنقىال

پىشىپ يېتىلمىگهنلىگى ئۈچۈن، قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان، ئهمما ئهمهلىي سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن 
  .دەپ قاراشقا بولمايدىغان بىر تۈزۈم قۇرۇپ چىققان ئىدى» سوتسىيالىزمچى«

انىالر ئوفىتسېرلىرى، بۇخارا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن بىخهتهرلىك ئىشلىرى تۈركىستاندا تۇرىۋاتقان سابىق ئوسم
بۇ ئوفىتسېرالردىن ئهلى . تهربىيىسى قاتارىدىكى ئىشالرغا سهپلهنگهن ئىدى-بىلهن قۇراللىق كۈچلهرنىڭ تهلىم

ۋېتلهرنىڭ، سو. ۋەزىپىسى بېرىلگهن ئىدى) باش مهسلىههتچى(رىزا ئهپهندىگه ھهربى ئىشالر نازىر ياردەمچىلىگى 
بۇخارا جۇمهۇرىيىتى قۇراللىق كۈچلىرىنى مهركهزى تاشكهنتته تۇرىدىغان تۈركىستان فرونتى قۇماندانلىق 

بۇ . شىتاۋىغا قارايدىغان بولسۇن دېگهن تهلىۋىگه بۇخارا ھۆكۈمىتى ئىزچىل قارشى چىقىپ كهلمهكته ئىدى
باسمىچى يىتهكچىلهر بۇخارا ھۆكۈمىتىگه قارشى  جهرياندا شهرقىي بۇخارادىكى ئهمىر تهرەپتارلىرىدىن بولغان

بهلجىۋان رايونىدا دەۋلهتمهندبهگ، كۆالبتا ئاشۇربهگ، قورغانتۆپىدە توغايسېرىق، دارۋازدا . قوزغىالڭ كۆتۈرىشىدۇ
. ئهشان سۇلتان، قاراتېكىندە فۇزەيىل مهختۇم ۋە قاراتاغ قىسمىدا ئابدۇرراخمان بهگلهر قوزغىالڭ كۆتهرگهن ئىدى

خارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلىشىدىن كېيىن دەرھال بۇ جايالرغا ئىۋەرتىلگهن ئوسمان غوجا، ئۇنىڭ جۇمهۇر بۇ
رەئىسلىكىگه تهيىنلهنگىنىدىن كېيىن ئورنىغا مهسئۇل قىلىپ ئىۋەرتىلگهن ئىنىسى ئاتا غوجا، نۇرغۇن 

باسمىچى يىتهكچىلهر بىلهن قېتىملىق سۆھبهتلهر نهتىجىسىدە دەۋلهتمهندبهگنى ئاساس قىلغان بىر قىسىم 
  .ئهپلىشىپ قالىدۇ

چىقمايال مۇنهۋۋەر قارى، سهدۇلال غوجا ۋە ئۈبهيدۇلال غوجا -ياش بۇخارالىقالر ھاكىمىيهت ئۆستىگه چىقار
قاتارىدىكى جهدىتچىالر ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بولغان داڭلىق كىشىلهرنى بۇخاراغا تهكىلىپ قىلىپ 

كهلگۈسىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈش ئىشى، ئۇالر ئهڭ بهك ئهھمىيهت . هيىنلىشىدۇھهرخىل ۋەزىپىلهرگه ت
ياش بۇخارالىقالر ھهرىكىتىنىڭ ئىدىيىۋىي يىتهكچىسى بولغان فىترات، . بېرىدىغان غايىالردىن بىرى ئىدى

ىلىۋاتقان چاغاتاي تۈركىستاندا ئىشلىت(تۈركچه . تهربىيه ئىشلىرى بىلهن ئۆزى بىۋاسته مهشغۇل بولىدۇ-تهلىم



تۈركىيه بىلهن ياۋرۇپا ئهللىرىگه . رەسمىي دۆلهت تىلى دەپ ئېالن قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ. ئا. − شىۋىسى
سوۋېت ۋەكىللىرى چىقارغان بارلىق توسالغۇالرغا قارىماي، . ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش پروگراممىسى تهييارلىنىدۇ

شۇنىڭدەك يهنه . نهپهردەك ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىدۇ 70نىيىگه يىللىرى بۇخارا جۇمهۇرىيىتى گېرما-1922~ 1921
تۈركىيه، ئهزەربهيجان ۋە گرۇزىيه قاتارلىق دۆلهتلهرگىمۇ رەسمى ياكى غهيرى رەسمى يولالر ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان 

جهدىتچىلىك ھهرىكهتلىرى باشلىنىپ ئۇسۇلىي جهدىت مهكتهپلىرىنىڭ (ئوقۇغۇچى ئوقۇشقا چىقماقتا ئىدى 
شقا باشلىغىنىدىن كېيىن، نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچى ئوسمانىالر تهۋەسىدە بىلىم ئېلىش مهقسىتىدە ئېچىلى

كۆپۈنچه ھالالردا ئۆز ئىمكانىيهتلىرىگه تايىنىپ تۈركىيىگه كېلىپ ئىستانبۇلدىكى مهكتهپلهرگه ئوقۇشقا 
چى ئىۋەرتىش ئىشلىرى بۇخارا ئهمما دۆلهت تهرىپىدىن رەسمى شهكىلدە گۇرۇپپىالر ھالىدا ئوقۇغۇ. كىرگهن ئىدى

تۈركىيىگه . خهلق جۇمهۇرىيىتى ۋە تۈركىستان ئا س س ر قۇرۇلغان يىلالردىال ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ئىدى
ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالر ھهققىدە ئهخمهت نائىم ئۆكتهم ئهسلىمىلىرىدە مۇنداق 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە مېنىڭ ئۇكاممۇ . نهپهردەك ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىلدى 50 كېيىن بۇخارادىن تۈركىيىگه”: دەپ يازىدۇ
بۇخارا ھۆكۈمىتى ئوقۇش راسخوتى ئۈچۈن خېلى كۆپ مىقتاردا ئاستراخان ئهلتىر تىرىسىنىمۇ … . بار ئىدى

تۈركىستاندىكى “ … .ئهنقهرە ھۆكۈمىتىگه بىر ۋەكىللهر ئۆمىگىنىمۇ يوللىغان ئىدى. ئىۋەرتىپ بهرگهن ئىدى
يىلى -1922هدىتچى مهكتهپلىرىدە ئۇزۇن يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان راجى چېقىرئۆز كۈندىلىك خاتىرىسىدە، ج

ئانادولۇغا . ئىچىدە بىر ئوقۇغۇچىالر ئۆمىگى گېرمانىيىگه، يهنه بىر ئۆمهك تۈركىيىگه ئىۋەرتىلگهنلىگىنى يازىدۇ
بۇخارادىكى بۇ ئىشالرغا ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ىدىئىۋەرتىلگهنلهر سامسۇن بىلهن كاستامونو تهۋەسىدە ئوقۇغان ئ

ئوخشاش، تۈركىستان ئاپتونومىيىلىك سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيىتىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر 
نامىدىكى تهشكىالت نۇرغۇن ) ھهمكارلىق(» كۆمهك«قاراش بار بولۇپ، جهدىتچىالر تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن 

تۈركىستاندىكى سوۋېتلهشتۈرۈش ئىشلىرىنىڭ . ق ياشنى گېرمانىيىگه ئىۋەرتكهن ئىدىساندىكى تۈركىستانلى
ئاخىرلىشىشى بىلهن تهڭ، بۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمى قايتۇرۇپ كېلىنگهن بولسا، يهنه بىر قىسمى قايتماي 

ە داۋام قىلدۇرۇلىدىغان سىرتتا قالغانالر، كېيىنكى ۋاقىتالردا ياۋرۇپا ۋە تۈركىيهد. شۇ يهرلهردە تۇرۇپ قالىدۇ
ياش بۇخارالىقالر . تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهردە ئاكتىپ رول ئوينايدۇ

موسكۋا، باكۇ . ھۆكۈمىتى ئىمكانىيهت يار بهرگىنىچه چهتئهللهر بىلهن سىياسىي مۇناسىۋەت تىكلهشكه كىرىشىدۇ
قۇرۇلغان تۈنجى ھۆكۈمهتته تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولغان . ىشىدۇۋە كابولغا سىياسىي ۋەكىللىرىنى ئىۋەرت

  .ھاشىم سايىق، كېيىنچه ئافغانىستانغا باش ئهلچى قىلىپ ئىۋەرتىلىدۇ

  تۈركىيىگه ياردەم

بۇخارا جۇمهۇرىيىتى، قۇرۇلغان كۈنلىرىىدىن باشالپال ئهنقهرە ھۆكۈمىتى بىلهن يېقىن مۇناسىۋەتته بولۇش 
پارالمېنت ھۆكۈمىتى، بۇخارا خانلىغى ئاغدۇرۇلغان ۋاقىتالردا موسكۋاغا . ق كۆرسهتكهن ئىدىئۈچۈن تىرىشچانلى

ئىلىپ كېتىلگهن بۇخارا خانلىق غهزىنىسىنىڭ بىر قىسمىنى ئهنقهرە ھۆكۈمىتىگه ياردەم سۈپىتىدە 
ۇسىيىنىڭ رەسمى بۇ ئىش ھهققىدە تۈركىيه بىلهن ر. ئىۋەرتىلىشى ھهققىدە بىر قارارمۇ قوبۇل قىلىشقان ئىدى

ئارخىپ مهنبهلىرىدە ھېچقانداق بىر ھۈججهت ئۇچۇرماسلىقىدىن قهتئى نهزەر، تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بۇ ئىش 
بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ پىرىزدېنتى ئوسمان . ئۈچۈن چىڭ تۈرۈپ كۈرەش قىلغانلىقى بىر ئهمهلىيهت ئىدى

ف بىلهن بىرلىكته موسكۋادا لېنىن بىلهن غوجائوغلى خاتىرە دەپتىرىدە، پهيزۇلال غوجايې
تۈركىيىگه بېرىلىدىغان ياردەم مهسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىنى، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ ”كۆرۈشكىنىدە 

لىغىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن بولۇپ، چار رۇسىيه “ ياردەمنى قىلىشقا كۈچلىرىنىڭ يېتىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان
مىليون ئالتۇن روبلىنى تۈركىيىگه ئىۋەرتىپ  100ارا ئهمىرلىگىنىڭ غهزىنىسىدە تۇرغان دەۋرىدىن تارتىپ بۇخ



ئوسمان غوجائوغلى، ئۇندىن كېيىنكى ۋەقهلهر . بېرىش ھهققىدە بىر پىكىرگه كهلگهنلىگىنى نهقىل كهلتۈرىدۇ
  :ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنۇالرنى يازىدۇ

پارالمېنت . كهلگىنىمىزدىن كېيىن بۇخراغا قايتىپ كهلدۇقلېنىن بىلهن يوقۇرقىدەك ئورتاق قاراشقا 
مهن، خهلققه ۋە . رەئىسى ئابدۇلقادىر مىرزا ئوغلى بىلهن كۆرۈشۈپ بۇ مهسىلىنى قۇرۇلتاي يىغىنىغا سۇندۇق

پارالمېنتقا ئانادولۇدىكى قېرىنداشلىرىمىز بىلهن ئىرقداشلىرىمىزنىڭ ئىنتايىن ئېغىر قىيىنچىلىق ئاستىدا 
لىقلىرىنى، گرىتسىيىلىكلهر تهرىپىدىن رەھىمسىزلهرچه باستۈرىلىۋاتقانلىغىنى سۆزلهپ كېلىپ، ئۇالرغا، قالغان

بىزنىڭ ئاكا قېرىندىشىمىزغا ياردەم قىلىشىمىز الزىملىغىنى ھاياجانالنغان ھالدا سهمىمىلىك بىلهن تهپسىلى 
بۇ پارتىيىلهردىن مىللىي بىرلىك، . ىيه بار ئىدىبىزنىڭ ئۇ ۋاقىتتىكى پارالمېنتىمىزدا تۆت پارت. ئىزاھالپ ئۆتتۈم

ئازاتلىق ۋە ئاخرار پارتىيىلىرىنىڭ ھهممىسىال ياردەم قىلىش تهرىپىدە تۇرغان بولۇپ، پهقهت كوممۇنىستىك 
پارتىيىنىڭ رەئىسى، ئاۋام خهلق ئىچىدىن كهلگهن، تىگى تاتار نهجىپ ھۈسهيىن ئوغلى بۇ ئىشقا ئهقىل 

بۇنداق ياردەم قىلىدىغان ئىش ھېچقاچان كۆرۈلۈپ ”ممىسى ئارىسىدا تهتۈر تهشۋىق قىلىپ يهتكۈزەلمهي، خهلق ئا
باقمىغان، بىز بۇ پۇلنى ئېنگىلىزلهر بىلهن سۇلهى قىلىپ شهرتنامه تۈزۈشكهن ئوسمانىالر سۇلتانلىرىغا 

دېگىنىچه جاھاننى “ كتهئۇ سۇلتانالر بولسا، مانا بۈگۈن ئىمپىرىيالىستالر بىلهن تىل بىرىكتۈرمه. بهرمهكتىمىز
تۈركچى سهپتىكىلهر بۇ مهسىلىنى خهلققه چۈشهندۈرۈش . مالىماتاڭ قىلىپ خهلقنى كۈشكۈرتۈشكه كىرىشتى

ئهمما نهجىپ ھۈسهيىن ئوغلى ياردەم قىلىش مهسىلىسىگه . ئۈچۈن كهڭ كۆلهمدە تهشۋىقات قىلىشقا كىرىشىدۇ
ېشىپ چىچاڭشىپ كهتكهنلىگى ئۈچۈن، ھۆكۈمهت قارار قارشى خهلقنى كۈشكۈرتىش جهھهتته بهكال ھهددىدىن ئ
مىليون ئالتۇن  100بۇخارا پارالمېنتى، تۈركىيىگه … . چىقىرىپ ئۇنى بۇخارا چېگرىسىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ

ساداالر -روبلى ياردىمى بېرىشنى دەرھال ئاۋازغا قويۇپ بىرمۇ قارشى پىكىر بولمىغان ھالدا قىزغىن ئالقىش
پارالمېنت ئالغان بۇ قارارغا ئاساسهن، ئهتىسى دەرھال تۇتۇش قىلىپ . ۋاز بىلهن قوبۇل قىلىشىدۇئىچىدە تولۇق ئا

كېرەكلىك ھۈججهتلهرنى پۈتكۈزۈپ، پۇلنى دەرھال ئهنقهرە ھۆكۈمىتىگه يهتكۈزۈش ئۈچۈن رۇسىيه غهزىنىسىگه 
  .خهۋەر قىلدۇق

الردىن ئهخمهت نائىممۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن بۇنىڭغا ئوخشايدىغان يهنه بىر ئىزاھاتنى، بۇخارالىق جهدىتچى
  :ئهخمهت نائىم بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن بىر قېتىملىق سۆھبهتته ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ئىدى

ياش … . ئىچىدە ئهمىرلىك غهزىنىسى بار ئىدى) ئهمىرنىڭ سارىيى(بۇخارا ئىنقىالۋى جهريانىدا ئهرك 
… . ۇرۇسالر ئهمىر سارىيىنى بومباردىمان قىلىشقا باشاليدۇبۇخارالىقالر بىلهن بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلىۋاتقان ئ

لېنىن تۈركىيىگه ياردەم بېرىش … . ئاندىن بۇخارا غهزىنىسىنى ماشىنىالرغا بېسىپ موسكۋاغا توشوپ كېتىشتى
لېنىن، ئوسمان غوجىنى … . ئويىغا كهلگهن بولسىمۇ، قايسى پۇل بىلهن ياردەم قىلىشنى بىلهلمهي تۇراتتى

بۇ پۇلنى ئۇالرغا . سىز تۈركلهر بىلهن بىر ئىرقتىكى كىشىلهردىن سىز”تهكلىپ قىلىپ، ئۇنىڭغا  موسكۋاغا
بۇخارا مهجلىسى، موسكۋادا تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقان ئۇ پۇلنى تۈركىيىگه بېرىش قارارىنى . دەيدۇ“ ئىۋەرتىپ بېرەيلى

 50مىليون دېسهك، ئاران  200 مهسىلهن جهمئىي… ئهمما بۇنىڭ قانچىلىك قىسمىنى بهرگهندۇ؟ … . ئالىدۇ
  .نېمىال بولسا بولسۇن، بۇ پۇل تۈركىيىگه بېرىلدى… . مىليونى بېرىلگهندۇ ھهقىچان

بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ ئاغدۇرۇلىشىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن تۈركىستانلىق كۆچمهنلهرنىڭ 
. دەپ يۈرۈشهتتى“ ىئهمىرلىك غهزىنىلىرى پويىزغا يۈكلىنىپ موسكۋاغا ئېلىپ كېتىلد”ھهممىسىال 

يىللىرىدا تۈركىستاندا مهخپى ۋەزىپه بىلهن تۇرىۋاتقان ئېنگىلىز ئوفىتسېرى فرېدېرىك بايلېي، - 1919~1918
كېيىنكى ۋاقىتالردا ئېالن قىلغان كۈندىلىك خاتىرىسىدە، بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ غهزىنىسىگه مۇناسىۋەتلىك يۈز 

  :كىدەك پاكىتالرنى خاتىرلهپ قويغانبهرگهن ۋەقهلهرنى تهستىقاليدىغان تۈۋەندى
ئۇرۇش ئايرۇپىالنلىرى ۋە بروۋنىك ۋاگونالر بىلهن قوغدالغان يولداش فرونزى قۇماندانلىقىدىكى بولشېۋىك 

ياقۇتالرنى -ۋاگون ئالتۇن 3غهزىنىدىن لىق . يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا شهھهرنى بېسىۋالىدۇ-1920قۇشونلىرى، 
  .ئېلىپ كېتىشىدۇ



بۇخارا . ققىدە ئهخمهت نائىم ئۆكتهمنىڭ بهرگهن چۈشهندۈرىشى تېخىمۇ قايىل قىالرلىق ئىدىبۇ ئىش ھه
مهجلىسىنىڭ تۈركىيىگه ياردەم قىلىش ھهققىدە ئالغان قارارىنى تهستىقلىغان بولىۋالغان سوۋېت دائىرىلىرى، 

ئاللىبۇرۇنال مۇسادىرە  ئامانهت مال دېگهن باھانه بىلهن موسكۋادا تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقان، ئهمما، ئهسلىدە
مۆلۈك -قىلىۋېلىشقان بۇ ئالتۇنالرغا مۇناسىۋەتلىك كهلگۈسىدە ئوتتۇرىغا چىقىش ئېهتىمالى بولىدىغان بىر مال

يهنه بىر تهرەپتىن بۇخارا جۇمهۇرىيىتىمۇ ئهسلىدىنال موسكۇۋانىڭ . مهسىلىسىنى ھهل قىلىۋەتكهن ھېساپالندى
ىغا كۆزى يهتكهن بىر پۇلنى تۈركىيىگه ئىۋەرتكۈزۈش قارارىنى ئېلىش قولىدىن قايتۇرۇپ ئااللمايدىغانلىق

ئارقىلىق، ھېچ بولمىغاندا شۇ باھانىدا بولسىمۇ ئۆز ئىرقىدىكى قېرىنداشلىرىغا ياردەم قىلىۋېلىشنى ئويلىغان 
رارىنىڭ مىليون ئالتۇن روبلىدىن ئىبارەت شۇنچه كۆپ مىقتاردا پۇل ياردەم قىلىش قا 100. بولۇشلىرى مۇمكىن

مىليون  11ئهمما رۇسىيىلىكلهر بۇ پۇلنىڭ ئاران . ئېلىنىش سهۋەبىنىمۇ شۇ شهكىلدىال چۈشهندۈرۈش مۇمكىن
ئهنقهرە مهركهزى (روبلى قىسمىنىال تۈركىيىگه ئىۋەرتىپ بهرگهن بولۇپ، قالغىنىنى ئۆزلىرى خىيانهت قىلىۋالىدۇ 

غا ئاساسالنغاندا، تۈركىيىگه ياردەم قىلىنغان بانكىسىنىڭ شۇ ۋاقىتالردىكى سېلىشتۇرما مهلۇماتلىرى
بۇ بويىچه ھىساپلىغاندا، بۇخارا . تۈرك لىراسىغا تهڭ كېلهتتىكهن 0.59ئالتۇن روبلى  1ۋاقىتالردىكى 

مىليون تۈرك لىراسىغا تهڭ دېگهن  59جۇمهۇرىيىتىنىڭ تۈركىيىگه ئىۋەرتىپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلغان پۇلى 
مىليون تۈرك لىرا قىسمىنىال  6.4مىليون روبلىسىنى، يهنى  11قى بۇ پۇلنىڭ ئاران سوۋېتلهر ئىتتىپا. گهپ

  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − تۈركىيىگه تاپشۇرغان
تۈركىيىگه ياردەم قىلىش ئىشىنى ئىسپاتاليدىغان يهنه بىر شاھىت بولسا، سىبىرىيىدىكى ئهسىرلهر 

بۇخارا قاتارلىق شهھهرلهردە ئۇزۇن يىلالپ  الگىرىدىن قېچىپ تۈركىستانغا كېلىۋالغان، تاشكهنت ۋە
ئۇنىڭ تۈرك . ئوقۇتقۇچىلىق كهسىپى بىلهن شوغۇلالنغان بىر تۈركىيه ئوفىتسېرى بولغان راجى چاقىرئۆز ئىدى

  :يىلقى سانىدا ئېالن قىلىنغان خاتىرلىرىدا مۇنۇ قۇرالر يېزىلغان ئىدى-1987دۇنيا تارىخى ژورنىلىنىڭ 
مدا، يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇخارا مۇۋاققهت ھۆكۈمىتىنىڭ ئانادولۇدا مۇستهقىللىق مهن تاشكهنتتىكى ۋاقتى

ئهپسۇسكى، بۇ . كۈرىشىنى قانات يايدۇرىۋاتقان ئهنقهرە ھۆكۈمىتىگه پۇل ياردەم قىلغانلىقىدىن خهۋەر تاپقان ئىدىم
ىن كېيىنكى ۋاقىتالرغا لېك. دەپ يېزىلماقتا“ ئۇرۇسالرنىڭ پۇل ياردەم قىلىشى”ياردەم بىزنىڭ تارىخىمىزغا 

مهسىلهن . كهلگىنىدە ھوقۇقلۇق كىشىلىرىمىز بۇ ھادىسىنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇ
گېزىتىدە ئېالن قىلغان » ئاقشام«ئاتاتۈرك دەۋرىدە تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولغان يۈسۈف كامال تهڭرىشهنك 

دەپ خاتا “ ئۇرۇس ياردىمى”تارىخىمىزدا ) نىداماي كۈنىدىكى سا-4يىلى - 1970(ئهسلىمىلىرىدە 
چۈشىنىۋېلىنغان ھادىسىنىڭ ئهسلىدە قېرىنداش بۇخارا تۈرك ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قىلىنغان ياردەم 

كېيىنچه، تۈركىيىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئوقۇشۇمچه، بۇخارا … . ئىكهنلىگىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدى
. مىليونلۇق قىسمىال ئهنقهرەگه يېتىپ كېلهلىگهن ئىكهن 10التۇنىنىڭ ئاران مىليون ئ 100ھۆكۈمىتى بهرگهن 

مىليون ئالتۇننى ئۆزىنىڭ  90دېمهك بۇ ئىشتا ۋاستىچىلىق رول ئوينىغان موسكۋا، توشۇپ بېرىش ھهققى ئۈچۈن 
ڭ ئهسلى تارىخىمىزدىكى ئۇرۇس ياردىمى دەپ كۆتۈرۈپ يۈرگهن گېپىمىزنى− مانا بۇ . غهزىنىسىگه سېلىۋاپتۇ

  .ماھىيىتى
تهڭرىشهنك كهچلىك گېزىتتا ئېالن قىلغان ئهسلىمىسىدە بۇ مهسىله ئۈستىدە ھهقىقهتهنمۇ بهكال ئېنىق 

  :توختالغان ئىدى
بىز ئازاتلىق ئۇرۇشى . بۈگۈن مهن بۇ يهردە، ھېچ كىمنىڭ خهۋىرى بولمىغان بىر ئىشنى ئاشىكارىلىماقچىمهن

ئۇرۇسالر . ر بهرگهن ئالتۇنالر توغرىسىدا يوقۇرىدا توختىلىپ ئۆتكهن ئىدىمقىلىۋاتقان ۋاقىتلىرىمىزدا ئۇرۇسال
بىزگه بۇ ياردەمنى قىلدى، ئهمما بۇ پۇل ياردىمىنى ئهسلىدە ئۇرۇسالر ئهمهس بهلكى بۇخارا تۈركلىرى قىلغان 

  .ئۇرۇسالر بىر ۋاستىچىلىق رولىنىال ئوينىغان، خاالس. ئىدى
ت ياردىمى دەپ خاتىرلىنىپ كېلىنگهن بۇ ياردەم ئىشى، ئهسلىدە شۇنداق قىلىپ، تارىخىمىزدا سوۋې

تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ بىزگه قوشقان بىر تۆھپىسى دەپ تۈزىتىلىشى الزىم دېگهن بۇ پىكىر، يۈسۈف كهمال 



ياش تۈركىيه دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇش يىللىرىدا . تهڭرىشهنك تهرىپىدىن تۇنجى قېتىم ئوتتۇرغا قۇيۇلماقتا ئىدى
مارت كۈنىسىدىكى موسكۋا -16يىلى -1921يه ۋە تاشقى ئشالر مىنىستىرى بولغان، س س س ر بىلهن مالى

شهرتنامىسىنى ئىمزالىغان ھهيئهتنىڭ باشلىغى تهڭرىشهنك، ئۇ ۋاقىتتىكى ئىشالرغا بىۋاسته قاتناشقان بىرسى 
يۈسۈپ كامال (ئىگه بىرسى ئىدى  بولۇپ، ئۇ پهيتتىكى سىياسىي ھادىسىالر ھهققىدە بىرىنچى قول ماتېرىيالالرغا

− تهڭرىشهنك ئىستانبۇل ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن ئهنقهرەگه بېرىۋالغان بولۇپ، كاستامونودىن ت ب م م 
. غا خهلق ۋەكىلى بولۇپ سايلىنىدۇ− تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى، تۈركىيه ئالى خهلق قۇرۇلتىيى 

يىلالردا، كېيىن يهنه تاشقى ئىشالر ۋەكىلى -1921~1920پ، يهنى دەسلىۋىدە مالىيه ئىشلىرىغا مهسئول بولۇ
مارت، ھهمدە -16يىلى -1920س س س ر بىلهن تۈزۈشكهن موسكۋا ئهھدىتنامىسى، يهنى . بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

نويابىر مۇزاكىرىلىرىدە تۈركىيه -20يىلى -1922فرانسىيه بىلهن تۈزۈشكهن ئهنقهرە ئهھدىتنامىسى، يهنى 
ئهپسۇسكى، پۈتۈن بۇ چۈشهندۈرۈشلهرگه قارىماي ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − هر ئۆمىگىنىڭ باشلىقى بولغان ئىدىۋەكىلل

تۈركىيه مۇناسىۋەتلىرى جهھهتىدە بهكال مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان بۇ ئىش، تارىخنىڭ قاراڭغۇ -تۈركىستان
  .بۇلۇڭلىرىدا كۆمۈلۈپ قالماقتا

  سىتىئانادولۇ ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركىستان سىيا

تۈركىيه ئىنتايىن جاپالىق كۈنلهرنى ياشاۋاتقىنىغا قارىماي، مۇستاپا كامال پاشا ئورتا ئاسيادىكى ۋەزىيهتنىڭ 
مۇستاپا كامال . تهرەققىياتىنى يېقىندىن كۈزىتىپ، ئۇ يهرنىڭ ۋەزىيىتىگه ئاالھىدە كۆڭۈل بولۈپ كهلمهكته ئىدى

تۈركىستانغا ”ھهمزە ئىسىملىك بىر تۈركىستانلىققا يىلى ئهسكىشهھهردە ئۇچۇراشقان سىيىت -1920پاشا 
دەپ ۋەزىپه تاپشۇرغان “ قايتىپ ئۇ يهردە تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، ئۇ يهردىكى ئىشالردىن مېنى خهۋەردار قىلغىن

ئۆكتهبىردىكى خېتى، بۇ رايونالرغا -16يىلى -1921سىيىت ھهمزىنىڭ مۇستاپا كامال پاشاغا ئىۋەرتكهن . ئىدى
بۇ خهتنىڭ ئهسلى (لىك بهزى كۆزۈتۈشلهر بىلهن بهزى مهسلىههتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالماقتا ئىدى مۇناسىۋەت

ئۆتكهن يىلى زۇلۇم ئاستىدا ياشاۋاتقان ۋەتىنىمدىن كېلىپ زاتى ”: نۇسخىسىدا مۇنۇالر يېزىلغان ئىدى
مهۋادتا مۇختهۋى  فهھىمانهلىرى بىلهن ئهسكىشهھىردە مۇشهررەف بولغىنىمدىن كېيىن ئهنقهرەدە بىرىنچى

ئۇ يهرلهرنى ئايلىنىش جهريانىدا . بويرۇقى بىلهن ۋەتهنى ئهسلىم بولغان تۈركىستانغا ئهزىمهت قىلىنغان ئىدىم
ھال ۋە روھى ھۆكۈمىتى مىللىيهگه مهربۇت بولغان ئۇ ھاۋالى ئاھالىسى خىۋە، بۇخارا، تاشكهنتته بىرەردىن ئهلچى، 

ستان ئۈچۈن بىر كونسۇل ئىرسالىنه ئىنايهت بويرۇلىشى ئارقىلىق ئۇ قازاقالر نامىغا بىر كونسۇل، تۈركى
يهرلهرنىڭ ئاھالىسى ھهر تۈرلۈك پىداكارلىقنى ئىختىيار قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى ۋە ئۈچ ماھ مۇددەت بىلهن 

ك شىتانىڭ ئاجىزەلىرىنى ئىۋەرتكهن ھالدا ئالتى ئايدىن بۇيان ئىنتىزار قىلىۋاتقانلىقىنى تهلهپ قىلىپ كۈچلۈ
تهخمىنى ھاسائهپهندى بىلهن ھۆكۈمهتىي مىللىيهگه ئهڭ چوڭ پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان ئاسىيائىي كهبىر 
تۈركلهرىگه ماتلۇپالرىنىڭ ئىسافىنى مهنپهئهتىي ئومۇمىيه نامىدا ئىستىرھام ۋە ئۈچ ئاي مۇخلهت بىلهن كهلگهن 

ۇرىۋاتقانلىقىمدىن چىقىم جهھهتىندەنمۇ مۇزاياكادا بولغىنىمغا قارىماي ئالتى ئايدىن بېرى بۇ يهرلهردە ت
بولغانلىقىمنى ۋە بهزى مۇھىم ماسرۇفاتتا بولۇش ئۈچۈن تايىن بويرۇلغان ۋاقىتقا مۇنتازار بولغانلىقىمنى 

تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى، (تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− “ .ئىپادىلىمهكچىمهن
ھۆكۈمىتىنىڭ تۈنجى ) ت.ئۇ. − قىسقارتىلىپ ت ب م م دەپمۇ ئاتىلىدۇ− خهلق قۇرۇلتىيى  تۈركىيه ئالى

مارت -1يىلى -1921قېتىملىق دېپلوماتىيه سىياسىتىگه مۇناسىۋەتلىك كېلىشىملىرىدىن بىرسى بولغان 
− تنامىسى دوسلۇق شهر(ئافغانىستان ئىتتىپاقلىق مۇئاھهدەنامهسى - كۈنىسى موسكۋادا ئىمزاالنغان تۈركىيه

ھهر ئىككى دۆلهت بۇخارا بىلهن خىۋە دۆلىتىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئىتىراپ ”نىڭ ئىككىنچى ماددىسىدا، ) ت.ئۇ
مارت كۈنىسى موسكۋادا تۈركىيه تهرىپىدىن مالىيه ۋەكىلى -1يىلى -1921(دەپ تهكىتلىگهن ئىدى “ قىلىدۇ

ۇر ئهپهندى، ئافغانىستان تهرىپىدىن پهۋقۇلئاددە ئهلچى يۈسۈپ كامال ئهپهندى بىلهن مائارىپ ۋەكىلى دوكتور رىزا ن



گېنېرال مهھهممهت ۋەلىخانالرنىڭ قول قويۇپ ئىمزالىغان شهرتنامىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىدا مۇنداق 
تارافهينى ئالىيهنى ئاكىدەنىڭ بارلىق شهرق مىللهتلهرىنىڭ ئازادى ۋە ھۈرىيهتى : ئىككىنچى ماددا: دېيىلىدۇ

ققى ئىستىقاللغا مالىك بولغانلىقىنى ۋە تارزى ئىدارەئىي ھۆكۈمهت ئىله ئۆزلىرىنى باشقۇرۇشتا كامىلهگه ۋە ھه
-1921). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − مۇختار بولغانلىقىنى، بۇخارا ۋە خىۋە دۆلهتلىرىنىڭ ئىستىقاللىنى تهستىق ئېتىدۇ

دىن موسكۋاغا باش ئهلچى قىلىپ يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا، تۈركىيه ئالى خهلق قۇرۇلتىيى ھۆكۈمىتى تهرەپى
نىڭ ھهيئىتىدە، ئاتاقتا تۈرك كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەسمى ) جهبهسوي(تهيىنلهنگهن ئهلى فۇئات پاشا 

، بېسىم )جارىم(، فۇئات )ئاراس(دوكتور تهۋفىق رۈشتۈ . ئهزاسى دەپ كۆرسىتىلگهن تۆت نهپهر ئادەممۇ بار ئىدى
كىشىلىك تهكشۈرۈش ئۆمىگىنىڭ  4اتارلىق ئهپهندىلهردىن تهشكىللهنگهن بۇ ۋە ئىسمائىل سۇپهى ق) ئاتاالي(

بۇ ھهيئهت ئهزالىرىدىن . ۋەزىپىسى بولسا، رۇسىيىدىكى يېڭى تۈزۈمنى تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىپ چىقىش ئىدى
بۇ  شۇنداق قىلىپ. يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا تۈركىستانغا ئىۋەرتىلىدۇ-1921سويساللىئوغلى ئىسمائىل سۇپهى، 

  .ئىككى دۆلهت ئوتتۇرسىدا غهيرى رەسمىي بىر يول ئېچىلغان ئىدى
راجى چېقىركۆزنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسىگه قارىغاندا، سويساللىئوغلى تۈركىستاندا بىر كۈزەتكۈچىال بولۇپ 

  :قالماي، يهنه نۇرغۇنلىغان پائالىيهتلهرنىمۇ ئېلىپ بارغان
للهت ۋەكىلى سويساللىئوغلى ئىسمائىل سۇپهى ئهپهندى، تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسىنىڭ بۇردۇر مى

يىلىدا ئهنقهرەدىن موسكۋا ئارقىلىق -1921مۇراخهاسى سۈپىتى بىلهن ) ئىلمىي تهتقىقات(تهتقىقاتئى ئىلمىييه 
يىلى دەپ يېزىلغان بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇ -1920چېقىركۆزنىڭ ئهسلىمىلىرىدە (تاشكهنتكه كهلگهن ئىدى 

چۇنكى ئهلى فۇئات ئهپهندى ھهيئىتى بىلهن موسكۋاغا سهپهر قىلغان ۋاقتى . لىشى مۇمكىن ئهمهسۋاقىتتا كې
. ھ. ئا− بهلكىم، بۇ بىر باسما خاتالىغى بولىشىمۇ مۇمكىن . فىۋرال كۈنىسى ئىكهنلىگى ئېنىق-19يىلى -1921

ھهقته بىزگه ياردەم قىلىشىنى تهلهپ  بىز ئۇنىڭغا، ھهممىمىزدە ۋەتهنگه قايتىش ئارزۇسى بارلىغىنى، بۇ). ئىزاھاتى
ئهمما ئىسمائىل سۇپهى ئهپهندى بىزنىڭ تاشكهنتتىكى پائالىيهتلىرىمىزنى كۆرگىنىدىن كېيىن، بۇ . قىلدۇق

يهردە ياخشى ئىش قىلىۋاتقانلىغىمىزنى، شۇڭا بۇ يهردە يهنه بىر مهزگىل قېلىشىمىزنىڭ تېخىمۇ پايدىلىق 
  :لىپ بىزگه مۇنداق دېدىبولىدىغانلىغىنى چۈشهندۈرۈپ كې

تۈركىستاندا تۇرۇپ بۇ يهردىكى ئىرقداشلىرىمىزغا ياردەمچى بولۇشنىڭ ئۆزىمۇ ! ئهزىز قېرىنداشلىرىم”
بۈيۈك مىللهت مهجلىسىدە سىزلهر ئېلىپ . تۈركىيىدىكى خىزمهتلهرگه ئوخشاشال ئۇلۇغ ئىش ھېساپلىنىدۇ

يهردە ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيهتلىرىڭىزلهرنىڭ تۈركىيهدە  بۇ. بارغان پائالىيهتلهر توغرۇلۇق مهلۇمات بېرىمهن
ھهتتا، موسكۋاغا قايتقىنىمدا باش . ۋەزىپه ئۆتهۋاتقانغا ئوخشاش مۇئامىله قىلىنىشىگه كاپالهتلىك قىلىمهن

ئهلچىمىز ئهلى فۇئات پاشاغا ئهھۋالىڭىزالردىن مهلۇمات بېرىپ، سىزلهرگه مائاش بېرىلىشىگه كاپالهتلىك 
  “.مهنقىلى

ئىسمائىل سۇپهى ئهپهندىنىڭ بۇ سۆزلىرى بىز تۈركىيىلىك ئوفىتسېرالرغا مهنىۋى رىغبهتلهندۈرۈش بولۇپ، 
دېگهندەك ئۇزۇن ئۆتمهيال . تۈركىستاندا يهنه بىر مهزگىل قېلىشىمىز ئۈچۈن مۇھىم تهشۋىقات بولغان ئىدى

  .تۈركىيه باش ئهلچىخانىسىدىن بىزگه پۇل كېلىشكه باشلىدى
ئىل سۇپهى سويساللىئوغلى تۈركىستاندا تۇرىۋاتقان ۋاقىتلىرىدا، تۈركىستانلىق زىيالىيالر قۇرۇشقا ئىسما

تهشكىالتىنىڭ تهشكىللىنىشىدىمۇ ) ت.ئۇ− مىللىي ئىتتىپاق (كىرىشكهن تۈركىستان مىللىي بىرلىك 
  .ئاكتىپ رول ئوينايدۇ

غان ۋاقىتالردا، تۈركىيىدە ئوقۇپ كهلگهن ئوسمان غوجائوغلى بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىگه پرېزدېنت بول
رەجهپ ئهپهندى بىلهن نازىرىي ئهپهندىلهرنى سهدىردىن ئهپهندى بىلهن قوشۇپ ئۈچ كىشىلىك بىر ھهيئهت 

دىكابىر كۈنىسى ئهنقهرەگه يېتىپ بارغان بۇ ھهيئهت، مۇستاپا -31يىلى -1921. تهشكىللهپ ئهنقهرەگه ئىۋەرتىدۇ
بۇ كۆرۈشۈشته ھهيئهت ئهزالىرى مۇستاپا كامال پاشاغا تۈركىستاننىڭ . بۇل قىلىنىدۇكامال پاشا تهرىپىدىن قو

ھهيئىتى ) ت.ئۇ− ئهلچىلىك (بۇخاراغا بىر تۈركىيه سهفارەت . ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھهققىدە مهلۇمات بېرىدۇ



يىتى ئىۋەرتكهن ئىۋەرتىلىشى ھهققىدىكى تهلىۋى يهتكۈزىلىدۇ، ئاخىرىدا كامال پاشاغا بۇخارا خهلق جۇمهۇرى
  :مۇستاپا كامال پاشا كۆرۈشۈشتىن كېيىنكى بىر نۇتقىدا مۇنداق دەيدۇ. سوغاتالر تهغدىم قىلىنىدۇ

تال  3مۇھتهرەم دوستالر، تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىز ساكارىيا غالىبىيىتىمىزنى تهبرىكلهپ بىزگه 
ن ئۇالرغا رەھمهت ئېيتىمهن، بۇ مۇقهددەس كىتاپنى تۈرك مىللىتى نامىدى. قېلىچ ۋە بىر قۇرئان كېرىم ئىۋەرتىپتۇ

تۈرك مىللىتىگه سوغا قىلدىم، بۇ ئۈچ تال قېلىچتىن بىر تېلىنى مهن ئۆزەمگه ئېلىپ قالدىم، ئىككىنچىسىنى 
ئۈچىنچىسىنى بولسا، ئىزمىر فهتىهى ئۈچۈن . غهربىي ئالدىنقى سهپ قۇماندانى ئىسمهت پاشاغا تهغدىم قىلىمهن

ئاتاتۈرككه تهغدىم (بۇ قېلىچ ئىزمىرگه تۈنجى ئاياق باسقان كوماندىرىمىزغا تهغدىم قىلىنىدۇ . مساقالپ قويدۇ
ئالتۇن . ت ب م م كۈتۈپخانىسىدا ساقالنماقتا− قىلىنغان قوليازما نۇسخىدىكى قۇرئان كهرىم بۈگۈن قۇرۇلتاي 

ئاۋغۇست - 26يىلى -1922. ۈرگهنقېلىچالردىن ئىككى تېلىنى ئاتاتۈرك بىلهن ئىسمهت پاشا يېنىغا ئېسىپ ي
كۈنىسى ئومۇمى يۈزلۈك قايتارما ھۇجۇمغا تهييارلىق قىلىۋاتقان مهزگىللهردە غوجاتۆپىدە تارتىلغان داڭلىق 

. رەسىمدىكى ئاتاتۈرك بىلهن ئىسمهت ئىنۆنۈنىڭ بېلىدىكى قېلىچالر سوغات قىلىنغان ئهنه شۇ قېلىچالردۇر
نجى ئاياق باسقان ئاتلىق ئهسكهرلهر ئوفىتسېرى شهرەپ ئهپهندىنىڭ ئۈچىنچى قېلىچنى بولسا ئىزمىرگه تۈ

  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − بېلىگه ئاتا تۈرك ئۆز قولى بىلهن ئېسىپ قويغان
بۇخارا ھهيئىتى تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان مهزگىللهردە خۇددى بىر ئهلچىلىك ھهيئىتى دەرىجىسىدە مۇئامىله 

مارت كۈنىسى ئافغانىستان -3يىلى -1922(غار تهكلىپ قىلىنىدۇ قىلىنىپ، دېپلوماتىيىلىك مۇراسىمالر
ئهلچىخانىسى تهرىپىدىن ئۆتكۈزۈلگهن مۇستهقىللىق بايرىمىنى تهبرىكلهش زىياپىتىدە، بۇخارا ئۆمىگىنىڭ 

دېگهن پىرىنسىپ “ شهرقلىقالرنىڭدۇر− شهرق ”ئهزالىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۈمهك باشلىقى نازىرىي ئهپهندى 
بۇ جهرياندا، يهنى بۇ ۋەكىللهر ئۆمىگىنىڭ زىيارىتىدىن ئۇزۇن ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − نغان بىر نوتۇق سۆزلهيدۇياقال

ئۆتمهي، تۈركىيىدە بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىگه بىر ئهلچىلىك ھهيئىتى ئىۋەرتىش ھهققىدە قارار ئېلىنىپ 
مارت كۈنىسىدىكى قۇرۇلتاينىڭ ئىككىنچى -1لى يى-1922مۇستاپا كامال پاشا . تهييارلىق خىزمهتلهر باشلىنىدۇ

ئىجرائهت يىلىنىڭ ئېچىلىش مۇناسىۋىتى بىلهن سۆزلىگهن نۇتقىدا، بۇخاراغا ئىۋەرتىلىدىغان ئهلچىلىك ئۆمىگى 
  :ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

بۇخارا خهلق سوۋېت جۇمهۇرىيىتى ئهنقهرەگه ۋەكىللهر ئۈمىگى ئىۋەرتىپ مهۋجۇت ھهمكارلىق 
ۇناسىۋەتلىرىنىڭ شهكلهن تهسپىتىنى ئارزۇ ئهتمىش ۋە بۇ ئارزۇنىڭ ئىفاسى، تهرىپىمىزدىن ئۇيغۇن م

بۇخاراغا بۈگۈنلهردە مۇھىم رىجالىمىزدىن بىر زاتنىڭ باشقانلىغى ئاستىدا بىر سهفارەت … . كۆرۈلمۈشتۇر
  .ھهيئهتىمىز سهپهرگه ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرماقتا

بولسا، ) ت.ئۇ− مۇئاۋىن مهسئوللىقىغا (پاشا، ئهلچىلىك مۇستهشارلىقىغا  ئهلچىلىك ۋەزىپىسىگه غالىپ
شۇنىڭدەك يهنه، ھهمدۇلال سۇپهى تهڭرىئۆۋەرمۇ بۇ ھهيئهتكه . تهيىنلهنگهن ئىدى) ئۈنئايدىن(رۇشهن ئهشرەف 

دۇ كىرگۈزۈلۈپ، ئۇنىڭغا تۈركىستاندا تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش ئىشلىرىنى بېجىرىش ۋەزىپىسى تاپشۇرىلى
كامال پاشاغا ئىۋەرتكهن بىر پارچه خېتىدە، ھهمدۇلال سۇپهى بىلهن . جامال پاشا، بىرەر يىل بۇرۇن تاشكهنتتىن م(

كۆرۈشۈپ رۈشهن ئهشرەپ ئهپهندىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر ھهيئهتنىڭ تاشكهنتكه ئىۋەرتىلىشىنى 
امال پاشا تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن كىشىلهردىن بۇخاراغا ئىۋەرتىلىدىغان ئۈمهكنىڭ ج. مهسلىههت قىلغان ئىدى

. ئا. − تهشكىل تاپقانلىقى، غازى مۇستاپا كامال پاشانىڭ بۇ مهسلىههتلهرگه دىققهت قىلغانلىقىنى كۆرسهتمهكته
مارت كۈنى ئهزەربهيجان باش ئهلچىسى ئابىلوف، ئافغانىستان ئهلچىلىكىگه -9يىلى -1922). ئىزاھاتى. ھ

تىن پاشا بىلهن بۇخارا باش ئهلچىلىكىگه تهيىنلهنگهن غالىپ پاشاالر ئۈچۈن بىر زىياپهت تهيىنلهنگهن فاھرەت
ئويۇشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇ زىياپهتكه رۇسىيه، ئافغانىستان ئهلچىلىرى بىلهن بىر قاتاردا بۇخارادىن ئىۋەرتىلگهن 

ىنلىنىشى، ئهنىۋەر پاشانىڭ ئهپسۇسكى، ئهلچىلىك ئۈمىگىنىڭ تهي. ۋەكىللهر ئۈمىگى ئهزالىرىمۇ قاتنىشىدۇ
بۇخاراغا كهلگهن ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالغان بولۇپ، ئهنۋەر پاشانىڭ باسمىچىالر تهرىپىگه قوشۇلغان ۋاقىتلىرىدا 

ئهنقهرە ھۆكۈمىتى بىلهن موسكۋا . بولسا، ئهلچىلىك ھهيئىتى يېڭىال يولغا چىققان بىر ئهھۋالدا ئىدى



ۋەتلهرگه قارىماي، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇخارا جۇمهۇرىيىتى تهۋەسىدە ئوتتۇرسىدىكى شۇنچه يېقىن مۇناسى
بارغانسىرى ئۇلغىيىپ كېتىۋاتقان باسمىچىلىق تىركىشىشلىرى سهۋىبىدىن، ئهلچىلهر ئۈمىگىنىڭ باتۇمدىن 

شۆبهىسىزكى، بۇخارا ھۆكۈمىتى بىلهن ئهنقهرە ھۆكۈمىتى . ئالغا قاراپ ئىلگىرلىشىنى چهكلهپ قويىدۇ
باش . ىسىدىكى سىياسىي مۇناسىۋەتلهرنىڭ ئارتىپ بېرىشىنى موسكۋا دائىرىلىرى ھهرگىزمۇ خالىمايتتىئوتتۇر

ئايدەك ۋاقىت ئۆتكىنىگه قارىماي، ئهلچى ۋەزىپه  6ئارىدىن . ئهلچى غالىپ پاشا بولسا ترابزوندا توسىلىپ قالىدۇ
رىغا ئاساسهن بۇ ۋەزىپه ئورنىنىڭ داۋاملىق ئۆتهش يېرىگه يېتىپ بېرىش ئىمكانىيىتى بولمىغاچقا، ت ب م م قارا

غالىپ پاشامۇ . ساقلىنىپ قېلىش شهرتى بىلهن، ھهيئهت ئهزالىرىنىڭ ۋەزىپىلىرى ئهمهلدىن قالدۇرىلىدۇ
تاشقى ئىشالر ۋاكالهتچىلىك ۋەكىلى دوكتور (ساالمهتلىك سهۋەبلىرى تۈپهيلىدىن ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىدۇ 

لهت ۋەكىلى ئىسمائىل سۇپهى سويساللىنىڭ سورىغان سۇئالىغا بهرگهن جاۋابى، ت ب م م رىزا نۇرنىڭ بۇردۇر مىل
ئىستانبۇلدىن تۈركىستانغا مېڭىشتا باتۇم ئارقىلىق يولغا ”مهخپى جهلسه خاتىرىلىرىدا ساقالنغان مهلۇماتتا 

تۇيۇقسىزال يان ئۆيدىن . ئۇ يهردىكى تۈرك كونسۇلى ئىبراھىم تالى ئهپهندىنىڭ قېشىغا باردىم. چىققان ئىدىم
: ئۇ، ماڭا مۇنداق دېدى. ئۇ كىشى تۈرك ئۇچاقلىرىنىڭ باشلىقى ئىدى. ھهمدۇلال سۇپهى ئهپهندى چىقىپ كهلدى

نائىم، ئوغلۇم، نهدىن چىقىپ كېلىۋاتىسهن؟ بۇ ماسكوفلۇقالر بىزنى تۈركىستانغا كىرىشىمىزگه يول 
ۋىزا بهرمىگهنلىكى ئۈچۈن . ئهلچى ترابزوندا ساقالپ ياتىدۇ. ىدىئانقارا ھۆكۈمىتىمىز ئهلچى تهيىنل. قويمايۋاتىدۇ

. دېگهنلهر يېزىلغان…“ ئۇرۇس دوستلۇقى دېگهنلىرىگه -قارىمامسهن بۇ تۈرك. ترابزوندىن باتۇمغا كىلهلمهيۋاتىدۇ
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا− 

  بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئاقىۋېتى

جۇمهۇرىيىتى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى تۈركىستان باسمىچىلىق يىلىنىڭ ئۆكتهبىر ئايلىرى بۇخارا -1921
ئهنۋەر پاشا، قۇشچىزادە سهلىم سامى . تارىخى جهھهتىدىن ئالغاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ

ئهنۋەر پاشا بۇخارادا . بىلهن ئوفىسسېر مۇھىتتىن ئهپهندىلهرنى بىرگه ئېلىپ بۇخاراغا كېلىدۇ) ھاجى سهمى(
كۈن جهريانىدا بۇخارا ھۆكۈمىتىنىڭ يىتهكچىلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ ئومۇمىي ۋەزىيهت ئۈستىدە  21ۇرغان ت

بۇ ۋاقىتالردا ئۇرۇسالر ئهنۋەر پاشانىڭ رۇسىيىگه قارشى تهرەپته تۇرىدىغانلىغىنى سېزىپ . مۇزاكىرە قىلىشىدۇ
ئۇالرنىڭ بۇ خىل . گىرىشكه باشلىغان ئىدىشۇڭا، ئۇرۇسالرنىڭ پاشاغا تۇتقان پوزىتسىيىسىمۇ ئۆز. بولغان ئىدى

. پوزىتسىيه ئۆزگهرتىشلىرى ئهنۋەر پاشاغىمۇ ئېهتىيات قىلىش كېرەكلىكىنى ھېس قىلدۇرماقتا ئىدى
ئافغانىستاندىن موسكۋاغا قاراپ يولغا چىققان جامال پاشانىڭ ئهنۋەر پاشا بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن تۈركىستانغا 

شۇنداق بولغاچقا، . يۇلماسلىقى، ئهنۋەر پاشانى تېخىمۇ گۇمانالندۇرغان ئىدىكېلىپ كۆرۈشىۋېلىشىغا يول قو
نويابىر كۈنىسى يېنىدىكى تۈرك ئوفىتسېر ۋە بىر قىسىم ئهسكهرلىرىنى بىرگه ئېلىپ يوشۇرۇن -8ئهنۋەر پاشا 

سىيه دائىرىلىرىگه ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي بىر پارچه بايانات ئېالن قىلىپ، سوۋېت رۇ. ھالدا بۇخارادىن ئايرىلىدۇ
  .قارشى ھهرىكهت قىلىش ئۈچۈن باسمىچىالر ھهرىكىتىگه قوشۇلۇپ كهتكهنلىگىنى بىلدۈرىدۇ

: ئۇ كۈنلهردە، دۈشهنبه شهھىرىدە جۇمهۇر رەئىسى ئوسمان غوجىغا مۇناسىۋەتلىك مۇنداق بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ
دە پائالىيهت قىلىۋاتقان باسمىچىالر بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى بىلهن شهرقىي بۇخارا تهۋەسى

نهتىجىدە، ئۇ يهردىكى باسمىچى يىتهكچىلهرنىڭ . ئوتتۇرسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىم ئۇزۇنغا بارماي بوزۇلىدۇ
بۇ ۋەزىيهتنى نهق مهيدانغا بېرىپ تهكشۈرۈپ كۆرۈش ۋە بۇ رايوندا . پائالىيهتلىرى قايتىدىن ئۇلغۇيۇپ كېتىدۇ

ى قولغا كهلتۈرۈش مهقسىتىدە، جۇمهۇر رەئىسى ئوسمان غوجا مهسلىههتچىسى ئهلى ئۇزۇن مۇددەتلىك تېچلىقىن
ئهمما . رىزا ئهپهندى بىلهن بىرگه بىر قۇراللىق قوشۇننى يېنىغا ئېلىپ ئۇ يهرگه ئۆزى بېرىشقا مهجبور بولىدۇ

رۇس قۇراللىق دۈشهنبه شهھىرىدىكى ئۇرۇس ھهربىي گازارمىسىدا ئۆتكۈزۈلگهن بىر قېتىملىق مۇزاكىرىدە ئۇ
بۇ زىدىيهت تېزلىكته قۇراللىق توقۇنۇشقا . كۈچلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى بىلهن ئېغىر ئىختىالپ يۈز بېرىدۇ



شۇنىڭ . بۇ ئهھۋالالرغا ئاساسهن، ئوسمان غوجا ئۇرۇس ھهربىي گازارمىسىنى ئۆتكۈزىۋالىدۇ. ئايلىنىپ كېتىدۇ
بۇنداق بىر ۋەزىيهت . ه ھۇجۇم قىلىشقا كىرىشىدۇبىلهن، يېقىن ئهتىراپتىكى ئۇرۇس قوشۇنلىرى دۈشهنبىگ

ئاستىدا، ئوسمان غوجا خهلقنى رۇسىيه قوشۇنلىرىغا قارشى جهڭگه ئاتلىش ھهققىدە بىر چاقىرىقنامه ئېالن 
ۋەتىنىمىز تۈركىستان : بۇ باياناتنىڭ ئهسلى تىكىستى(قىلىپ، سوۋېت دائىرىلىرىگه قارشى ئۇرۇش باشاليدۇ 

ئهسىردىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى بېسىپ كىرىۋالغان تاجاۋۇزچى دۈشمهن كۈچلىرىدىن  تۇپراقلىرىغا يېرىم
ھهربىر تۈركىستانلىقنىڭ قهلبىدە ساقالنغان ئهڭ كۈچلۈك − قۇتۇلۇپ ئهركىنلىك ۋە مۇستهقىللىققا ئېرىشىش 

قولىدا قۇرالى . لدىمانا ئهندى، بۇ ئارزۇيىمىزغا يېتىش ۋاقتى كه. غايه ئىكهنلىكىدىن قىلچه گۇمان قىلمايمهن
. بولغان ۋە قۇرال تۇتۇش ئىمكانى بار ھهر بىر تۈركىستانلىقنى بۇ شهرەپلىك ۋەزىپىنى ئورۇنداشقا چاقىرىمهن

ئۇرۇسالر بۇ يهرگه زور كۆلهمدە قۇراللىق كۈچ يىغىشقا ). ئىزاھاتى. ھ. ئا! − ياشىسۇن ئهركىنلىك ۋە مۇستهقىللىق
قىشقا مهجبور بولغان ئوسمان غوجا، مۇداپىيه مېنىستىرى باشلىغاندا دۈشهنبىدىن چېكىنىپ چى

يىلىنىڭ بېشىدا ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كېتىشكه -1921مهسلىههتچىسى ئهلى رىزا ئهپهندى بىلهن بىرلىكته 
  .مهجبور بولىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى مىنىستىرالر سوۋېتىنىڭ رەئىسى فهيزۇلال غوجايېف

  
دۈشهنبه ۋەقهسى تۈپهيلىدىن بۇخارادىكى . خارا ھۆكۈمىتى ئىچىدە ئېغىر بۆلۈنۈشلهرگه سهۋەب بولىدۇبۇ ۋەقه بۇ

بۇ ئهلچى، ئوسمان . رۇسىيه ئهلچىسى يۇرىنېف، بۇخارا ھۆكۈمىتىگه قاتتىق ئۇلتىماتوم تاپشۇرىدۇ
ىق تۈركىستان دەپ ئېالن قىلىشىنى، بۇخارا ئارمىيىسىنى تاشكهنت سوۋېتىگه قاراشل“ خائىن”غوجىنى 

ھۆكۈمهت فهيزۇلال غوجايېف . ئالدىنقى سهپ قۇماندانلىق شىتاۋىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
رەئىسلىگىدە يىغىن چاقىرىپ، گۇناسىزلىقى ئىسپاتالنغىنىدا ھۆكۈمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش شهرتى بىلهن 

شته قىلىش ئۈچۈن سابىق مالىيه نازىرى ناسىر دەپ ئېالن قىلىدۇ، ھهمدە ۋەقهنى سۈرۈ“ خائىن”ئوسمان غوجىنى 
ياش بۇخارالىقالر ئۇرۇسالرنىڭ . تهشكىللهيدۇ) كومىسسىيه(مهخدۇم يىتهكچىلىگىدە بىر تهكشۈرۈش ئۆمىگى 

بېسىمى ئاستىدا ئورتاق غايىگه ئىگه بىر سهبدىشىنى جازاالشقا مهجبورلىنىشتىن بهكال نارازى بولغاچقا، بۇ ھهقته 
ناسىر مهختۇم يىتهكچىلىگىدىكى تهكشۈرۈش ئۆمىگى ۋەقهنىڭ . ش يولى ئىزدىنىشكه كىرىشىدۇباشقا بىر چىقى

. ئۇرۇسالر تهرىپىدىن باشلىتىلغانلىقىنى، بۇ ئىشتا ئوسمان غوجا گۇناھسىز ئىكهنلىگىنى ئىسپاتالپ چىقىدۇ
پ، ئوسمان غوجا ھهققىدە شۇنداق قىلى. ئهمما، ئېلىنىپ بولغان قارارنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ئىمكانى يوق ئىدى

ناسىر مهخدۇممۇ ئۇرۇسالرنىڭ دىتىغا ياقمايدىغان بىر خۇالسه چىقارغان . چىقىرىلغان قارارنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ
تهكشۈرۈش ئۆمىگىگه مهسئول بولغانلىقى سهۋەبىدىن بېشىغا كېلىش ئېهتىمال بولغان خهۋپنى مولچهرلهپ، 

ۋال باكۇغا، يهنى بۇخارا دۆلىتىنىڭ ۋاكالهتچىسى بولۇپ تۇرىۋاتقان ئۇ ئا. ئوتتۇردىن جىممىتىال يوقاپ كېتىدۇ
كېيىن يهنه ئۇ يهردىن تۈركىيىگه ئۆتۈپ، كېيىنچه . ئىنىسى مۇھىددىن مهخدۇمنىڭ يېنىغا بېرىۋالىدۇ

  .تۈركىستان مىللىي بىرلىگىنىڭ ئهزاسى سۈپىتىدە پائالىيىتىنى داۋام قىلدۇرىدۇ
اندا ئىزىنى يوقىتىۋېتىپ خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىدە پهيدا بولغان زەكى يهنه بىر تهرەپته، باشقىردىست

بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىچىكى . ۋەلىدىي، ئۆكتهبىرنىڭ باشلىرىدا بۇخاراغا كېلىپ ئهنۋەر پاشا بىلهن كۆرۈشىدۇ
كۈرەشكه ئهھۋاللىرىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەلىدىي سىياسىي بىر تهشكىالت قۇرۇپ قۇراللىق 

ئۇنىڭ فهيزۇلال غوجايېف بىلهن ئۆتكهزگهن سۆھبىتى ھهققىدە . قاتنىشىش ئىرادىسىگه كهلگهن ئىدى
چاپقۇنلۇق يىلالردا تۈركىستانلىق زىيالىيالر بىلهن يىتهكچىلهر ئوتتۇرسىدىكى -يازغانلىرى، بۇ بوران

  :دۇرىدىغان بىر ماتىرىيالدۇرئىختىالپالرنى تهسۋىرلهش جهھهتتىن ئالغاندا، كىشىنى بهكال ھهيران قال
ئهنۋەرمۇ، سهنمۇ باسمىچىالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتكىنىڭالردا سىلهرگه قارشى ئاشكارە ئۇرۇش ئېالن قىلىشقا ”

مهجبور بولىمىز؛ سىلهر تهرەپكه مهنسۈپ دەپ گۇمان قىلىنغانلىكى كىشىلهرنى ئىشتىن قوغالپ تازىاليمىز؛ 



ئېلىپ تاشلىشىمنى مهندىن ) ئاپتور− نازىرلىغىدىن (هربىي ئىشالردىن ئۇرۇسالر خېلىدىن بېرى ئارىپوۋنى ھ
ئېهتىمال، سېنىڭ بىلهن ئهندى قايتا . بۇالردىن خهۋىرىڭ بولسۇن. تهلهپ قىلىپ كېلىۋاتقان ئىدى

بهلكىم سۇلتانوۋ ئۆز . شۇنىسى ئېنىقكى، بهكال شهپقهتسىز ھهرىكهتكه ئۆتىمىز. كۆرۈشهلمهسلىگىمىز مۇمكىن
فهيزۇلال “ .ئۇنىڭ ۋاستىسى بىلهن سىلهرگه قارشى ئۇرۇش يولىمىز ئوچۇق تۇتۇلىدۇ. قېلىشى مۇمكىن ئورنىدا

  .غوجا بۇالرنى دەپ يىغالپ كهتتى
دېگهندەك، فهيزۇلال غوجايېف دۈشهنبه ۋەقهلىرىنىڭ باشلىنىشىدىن كېيىن بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ تۇغقىنى 

سىياسىي ۋەزىيهتنىڭ بهكال خهتهرلىك ئىكهنلىگىنى ئېيتىپ بولغان ئوسمان غوجىغا دەرھال خهۋەر بېرىپ 
بۇ . ئهگهر قايتىپ كهلگىدەك بولسا قولغا ئېلىشقا مهجبور ئىدى. ھهرگىز قايتىپ كهلمهسلىگىنى جېكىلهيدۇ

ئارىدا، ئۇرۇسالر ئۇزۇندىن بۇيان كۆڭلىگه پۈكۈپ يۈرگهن بۇخارا ئارمىيىسىنىڭ قۇماندانلىق ھوقۇقىنى 
بۇ قارار . وۋېت دائىرىلىرىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھهققىدىكى ئارزۇلىرىنى ئىشقا ئاشۇرىۋالغان ئىدىتاشكهنتتىكى س

سهۋەبىدىن، ھۆكۈمهت قۇرۇلۇپ تۈنجى كۈندىن باشالپ بىر مىللىي ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
اسمىچىالرغا قوشۇلۇپ كېتىش كۆرسىتىپ يۈرگهن ھهربى ئىشالر نازارىتىنىڭ نازىرى ئابدۇلخهمىت ئارىپوۋمۇ ب

  .مارت كۈنىسى ئهنۋەر پاشانىڭ يېنىغا بېرىۋالىدۇ-23يىلى -1921ئويىغا كېلىپ، 
بۇخارادىكى ۋەزىيهت، سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنى سوۋېتلهشتۈرۈلىشىگه باشالپ بارىدىغان 

يۈز بهرگهندىن كېيىن، بۇخارادىكى سوۋېت  بۇ ۋەقهلهر. يولغا قاراپ ھهرىكهت قىلىشىغا يۈزلهندۈرۈلمهكته ئىدى
فهيزۇلال گۇروھى ئۈچۈن ئىيتقاندا، ئۇالردا كوممۇنىزمنى غايه قىلىش دەيدىغان بىرەر ئاڭ ”رۇسىيه ۋاكالهتچىسى 

بارلىق غوجايېۋالر ئۈچۈن ئالغاندا، كوممۇنىزم دېمهك، ھوقۇقىنى ساقالپ قېلىشنىڭ بىر . مهۋجۇت ئهمهس
رۇسىيه ئىنقىالۋىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى . دەپ كۆرسهتمهكته ئىدى“ گه ئىگه ئهمهسنىقاۋىدىن باشقا مهنى

ماي كۈنىسى بۇخارادا سۆزلىگهن بىر -18يىلى -1921يىتهكچىلىرىدىن بولغان ئوردژونىكىدزې، 
مهركهزى ئىجرائىيه . مىنىستىرلهر سوۋېتى رەئىسىنىڭ بىر بۇخارالىق بولىشىغا قارشى ئهمهسمهن”نۇتقىدا، 

وممىتىتىنىڭ رەئىسلىگىنىمۇ بىر بۇخارالىق ئۈستىگه ئااللىشى مۇمكىن، ئهمما كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ ك
نازىرالردىمۇ مىللىي . سېكرىتارى بولىدىغان كىشى، مىللهت نوقتىسىدىن ئالغاندا، بىتهرەپ بولىشى الزىم ئىدى

ئهمما بىر . ق بولسا تېخىمۇ مۇۋاپىق بوالتتىشۈبهىسىزكى ئۇالرمۇ بىر بۇخارالى. تهرەپپازلىق بولماسلىغى كېرەك
بۇنىڭدىن سهل ئاۋال باسمىچىالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتكهن ھهربىي ئىشالر (رۇس ياكى گرۇزىن بولىشى، ئارىپوۋ 

دېيىش “ نىڭ بولغىنىدىن مىڭ مهرتىۋە ياخشى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− نازىرى ئابدۇللخهمىت ئارىپوۋ كۆزدە تۇتۇلماقتا 
ر مهنىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كهلگۈسىدە بۇ رايونالردا ئىجرا قىلىدىغان ھاكىمىيهت شهكلىنىڭ ئارقىلىق، بى

دىگهندەك، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي بۇخارا ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق . تۈپكى ماھىيىتىنى ئاشكارىالپ بهرمهكته ئىدى
كېيىن ئۇنىڭدىن بۇخارانىڭ . ۇفهيزۇلال غوجايېفنى موسكۋاغا ئېلىپ كېتىشىد. ئهزالىرى قولغا ئېلىنىدۇ

سوۋېتلهشتۈرۈلىشى ئۈچۈن كىرەكلىك بارلىق ئىشالردا ھهمكارلىشىش ۋەدىسىنى ئېلىپ ۋەزىپىسىنى ئهسلىگه 
يىلى بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ سوۋېتلهشتۈرۈلۈشىگه توسالغۇلۇق قىلىشقا ئۇرۇنغان -1923. كهلتۈرىشىدۇ

ياقۇبزادە، سهتتار غوجايېۋ ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان بارلىق ئۆكتىچىلهر  ئابدۇررائۇف فىترات، ئاتا غوجايېۋ، نائىمجان
سىنتهبىر كۈنىسى بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنى -19يىلىنىڭ -1924ئاخىرىدا، . ئاساسهن تازىلىۋېتىلىدۇ

- 5سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيهت دەپ ئېالن قىلىشىدۇ، ئۇنىڭدىن بىر كۈن كېيىن چاقىرىلغان خهلق ۋەكىللهر 
ئارىدىن ئۇزۇن . تلىك قۇرۇلتىيىدا، بۇخارا سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيىتىنى تارقىتىۋېتىش قارارى ئېلىنىدۇنۆۋە

يېڭى جۇمهۇرىيهتلهر قۇرۇلۇشقا باشالپ، ستالىننىڭ ئاساسلىق -ئۆتمهي، تۈركىستان تهۋەسىدە يېڭى
پ تاشالپ، ئۇرۇغداشالردىن تۈركىستان دېگهن ئۇقۇمنى تارىخ بېتىدىن ئۆچۈرۈ”مهقسهتلىرىدىن بىرى بولغان 

  .پىالنى ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ“ مىللهت يارىتىش) ت.ئۇ− قهۋىملهردىن (
  )خهرىته ئورنى(

  يىلالردىكى غهربىي تۈركىستان سىياسىي خهرىتىسى-1921: 2-خهرىته



  

  ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنى مهنبه قىلغان تهسىرلهر

ىستاندا قۇرۇلغان دۆلهت ۋە خانلىقالرغا بىۋاسته ياكى ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسى، تارىختىن بۇيان تۈرك
يىلالردىن باشالپ -1920ئهمما بىز بۇ يهردە، . ۋاستىلىق ھالدا ھهر جهھهتتىن تهسىر كۆرسىتىپ كهلگهن ئىدى

چهتئهللهردە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيهتلهرگه ئاساس سېلىپ بېرەلىگهن ۋە بۇ پائالىيهتلهرنىڭ شهكىللىنىشى 
بۇ رايونغا كۆرسهتكهن . دەمچىلىك رول ئوينىيالىغان تهسىرلهر ئۈسىتىدىال توختىلىپ ئۆتىمىزئۈچۈن يار

بۇ تهسىرلهرنىڭ بىرسى، بىرىنچى جاھان ئۇرۇشى . تهسىرلهرنى مۇنداق ئىككى تۈر بويىچه كۆرسىتىش مۇمكىن
ى ھهرقايسى جايلىرىغا جهريانىدا كاپكاز ئالدىنقى سېپىدە ئهسىرگه چۈشۈپ، رۇسىيىنىڭ سىبىرىيه قاتارىدىك

سۈرگۈن قىلىۋىتىلگهن تۈركىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن، ھهمدە ئۇنىڭدىن باشقا ھهرخىل يولالر ئارقىلىق 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن كېيىن بۇ . تۈركىستانغا كېلىپ قالغان پىدائىالردىن كهلمهكته

ىرىغا تارقىلىپ، مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىدە ئهسىرلهرنىڭ بىر قىسمى تۈركىستاننىڭ ھهرقايسى رايونل
يهنه بىر تهسىر بولسا، ئىتتىهات ۋە تهرەققى . جهدىتچىلهر ۋە باسمىچىالر بىلهن بىرلىكته كۈرەش قىلغان ئىدى

بۇ ھهرىكهت، جهدىتچىلىك ئېقىمى بىلهن بىرگه، كۆز قاراش ۋە تهشكىللىنىش . ھهركىتىدىن كهلمهكته
ئهمهلىي . ېرىتورىيىسىدە بارلىققا كهلگهن سىياسى خادىمالرغا ئۆز تهسىرىنى كۆرسىتىدۇجهھهتلهردە تۈركىستان ت

نوقتىدىن ئالغاندا جامال پاشا، ئهنۋەر پاشا ۋە ھاجى سهمى قاتارلىق ئىتتىهاتچىالر بۇ رايوندىكى ھهرىكهتلهرگه 
للهندۈرۈشته بىۋاسته رول ئۆزلىرى بىۋاسته قاتنىشىپ، تۈركىستاننىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى كۈرەشلهرنى شهكى

قۇراللىق كۈرەش ئاخىرالشقان يىلالردىن كېيىنمۇ، تۈركىستانلىق خادىمالر بىلهن ئىتتىهات ۋە . ئوينايدۇ
شۇڭا، بۇ . تهرەققىينىڭ سابىق ئهزالىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر داۋاملىق ساقلىنىپ كهلگهن ئىدى

  .را كېلىدۇتهسىرلهرنى تهپسىلى تهھلىل قىلىپ چىقىشقا توغ

  ئۇرۇش ئهسىرلىرى ۋە پىدائىالر

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە كاپكاز ئالدىنقى سېپىدا مىڭلىغان تۈركىيىلىك ئوفىتسېر ۋە جهڭچى 
 65~60بۇ ئهسىرلهرنىڭ ئومۇمىي سانى ھهققىدە رۇسىيه ۋە تۈركىيه مهنبهلىرى . رۇسىيىگه ئهسىر چۈشكهن ئىدى

بولۇپمۇ ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى يىلىدا ئىنتايىن . ق مهلۇماتنى تىلغا ئېلىشماقتامىڭ ئهتىراپىدىكى بىر سانلى
ئهرمهنىيه چېگراسى بويىدىكى قىشى ئىنتايىن -سېرىق قۇمۇش، تۈركىيه(پاجىئهلىك ئاخىرالشقان سارىقامىش 

ئالغان  قۇماندانى ئىهسان پاشانىمۇ ئۆز ئىچىگه) قولئوردۇ(كورپۇس - 9جېڭىدە ) ت.ئۇ− سوغۇق تاغلىق كهنت 
ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇرۇسالرنىڭ . مىڭغا يېقىن جهڭچى ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇ 15گه يېقىن ئوفىتسېر ۋە  300

يىلقى قايتارما -1916كورپۇسىنىڭ -2ئهرزۇرۇم بىلهن ترابزونغا قىلغان ھۇجۇملىرىدا، شۇنىڭدەك تۈركىيه 
ئهسىرگه چۈشكهنلهر ئارمىيىگىال . ۈپ قالىدۇھۇجۇملىرى جهريانىدىمۇ مىڭلىغان جهڭچى رۇسىيىگه ئهسىرگه چۈش

ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئاۋال، . تهۋە خادىمالر بىلهن چهكلهنگهن بولماي، پۇخراالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالماقتا ئىدى
بولۇپمۇ قارا دېڭىز تهۋەسىدىكى شهھهرلهردىن كهلگهن مىڭلىغان تۈركىيه پۇخراسى نوۋورۇسىسك، ئودېسسا 

ئۇرۇش باشلىنىشى بىلهن تهڭ، . ھهرلىرىدە ياشىماقتا ۋە تىجارەت بىلهن شوغۇلالنماقتا ئىدىقاتارىدىكى ئۇرۇس شه
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه رۇسىيه تهرىپىدىن . بۇ ئادەملهرنىمۇ يىغىشتۇرۇپ ئهسىرلهر الگىرىغا قاماپ قويۇشقان ئىدى

ن خهلقى ئىچىدە ئۇرۇسالر تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ئاردىخان، قارس ۋە باتۇم قاتارىدىكى ۋىاليهتلهرنىڭ مۇسۇلما
گۇمانلىق دەپ قارىلىپ قولغا ئېلىنغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بار بولۇپ، بۇالرغىمۇ ئهسىرلهرگه ئوخشاش 

بۇ تۈردىكى كىشىلهر ئىچىدە يهنه ئىتتىهات ۋە تهرققى دائىرىلىرىگه قارشى كۈرەش . مۇئامىله قىلىنغان ئىدى



بۇ ئهسىرلهر . ىي پانالىق تىلهپ سېغىنغان بىر تۈركۈم كىشىلهرمۇ بارئىدىقىلغان، كېيىن رۇسىيىگه سىياس
ئاساسهن ئالغاندا ئومسك، تومسك، ئىركۇتسك، ئۇرالسك، سامارا، قازان، نىجنى نوۋگورود، خاركوۋ ۋە باكۇ قاتارىدىكى 

ىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ئۇالرن. بىپايان زېمىنلهرگه تارقالغان شهھهرلهردىكى مهخسۇس الگىرالرغا قامالغان ئىدى
  .تۇرىۋاتقان يهردىكى يېزىالردا، زاۋۇتالردا ۋە تاش يول ياساش ئىشلىرىدا ئىشلىتىلمهكته ئىدى

دەسلهپكى ۋاقىتالردا، ھهربى ئهسىرلهرنىڭ نهدە تۇرىدىغانلىقى ھهققىدە ئېنىق بىر مهلۇمات ئالغىلى 
كۇ شهھىرىدىن خېلى يىراقتىكى دېڭىز ئهمما ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن بۇ ئهسىرلهرنىڭ با. بولمايتتى

ئوتتۇرسىدىكى قاقاس نارگىن ئارىلىغا، ئىركۇتسك شهھىرى قاتارىدىكى سىبىرىيىدىكى ھهرقايسى الگىرالرغا ۋە 
بولۇپمۇ ئوفىتسېرالرنى الگىردىن . تۈركىستاننىڭ يهتتىسۇ رايونىدىكى الگىرالرغا قامالغانلىقى ئاشكارىلىنىدۇ

ئۇرۇش . نىش ئۈچۈن سىبىرىيه رايونىدىكى الگىرالرغا ئاپىرىپ قامىۋېتىشكهن ئىدىقېچىپ كېتىشىدىن ساقلى
داۋام قىلىۋاتقان يىلالردا ئهسىرلهر الگىرىغا يېقىن يهرلهردە ياشايدىغان رۇسىيه تۈركلىرى، بۇ الگىرالرغا قامالغان 

الگىردىن قېچىشلرىغا  تۈركىيه تۈركلىرىنىڭ تۇرمۇش شارائىتلىرىنى ياخشىالش ۋە پۇرسهت تاپقان ھامان
دېگهندەك، ئىخسان پاشانىمۇ ئۆز ئىچىگه . ياردەملىشىش پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلمهكته ئىدى

ئالغان خېلى كۆپ ساندىكى ئوفىتسېرالر قازان تۈركلىرىنىڭ ياردەم قىلىشى بىلهن خىتايغا قاچۇرىۋېتىلگهن 
  .ئىدى

ئۆتكهندە رۇسىيه بىلهن گېرمانىيه ئوتتۇرسىدا باشلىغان تېنچلىق  بولشېۋىك ئىنقىالۋى پارتىالپ بىرەر ئاي
لىتوۋسك شهرتنامىسى -مارت كۈنىسى برېست-3يىلىنىڭ -1918سۆھبهتلىرى مارت ئېيىدا ئاخىرلىشىپ، 

بولشېۋىك ئىنقىالۋىنىڭ قااليماقانچىلىقى ئىچىدىكى رۇسىيه بۇ شهرتنامىغا بىنائهن ئۇرۇشتىن . ئىمزالىنىدۇ
بۇ . سوۋېت ئارمىيىسى پولشا بىلهن بالتىق دۆلهتلىرىنى بوشىتىپ چىقىپ كېتىدۇ. ىقىدۇچېكىنىپ چ

شهرتنامه گېرمانىيه بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ ئۇرۇشقا قاتناشقان ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسى ئۈچۈنمۇ بهزى پايدىلىق 
ن ئىشغال قىلىۋېلىنغان قارس، بۇ ماددىالرغا ئاساسهن، رۇسىيه تهرىپىدى. ماددىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىدى

ئاردىخان ۋە باتۇم تهۋەسى ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىگه قايتۇرۇپ بېرىلىشى، شۇنىڭدەك يهنه ھهر قايسى تهرەپلهر 
ئهمما سوۋېت رۇسىيىسىدە يۈز بهرگهن . قولىدا تۇتۇپ تۇرىۋاتقان ئهسىرلهرنىمۇ قويۇپ بېرىشلىرى كېرەك ئىدى

  .ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئېغىر توسالغۇ بولماقتا ئىدىئىچكى ئۇرۇشالر بۇ ئىشالرنى 
مهجمۇئهسىنى نهشىر قىلىپ تۈرك دۇنياسىدا داڭ چىقارغان » تۈرك يۇرتى«يىلىنىڭ نويابىر ئېيىدا، -1917

قىزىل ئاي، قىزىل ھىالل جهمىيىتى، دەسلىۋى (» ھىاللئى ئهھمهر«قازان تۈركلىرىدىن يۈسۈپ ئاقچۇرا ئهپهندى، 
ئاقچۇرا، تهلهت پاشانىڭ . تهرىپىدىن كوپىنهاگىنغا ئىۋەرتىلىدۇ) ت.ئۇ. − لىقى دەۋرىدە قۇرۇلغانئوسمانلى سۇلتان

. لىتوۋسك سۆھبىتىگه ھىاللئى ئهھمهر ۋاكالهتچىسى ساالھىتى بىلهن قاتنىشىدۇ-تهلىۋىگه ئاساسهن برېست
نى ئېلىپ ئىسپانىيه ئاقچۇرا، شهرتنامىنىڭ ئىمزالىنىشىدىن كېيىن بولشېۋىك ھۆكۈمىتىنىڭ ماقۇللىغى

ئوسمانىالر دۆلىتى يهنه . ئهلچىخانا تهۋەلىگىدە ھىاللئى ئهھمهر ۋاكالهتچىسى سۈپىتىدە رۇسىيىدە قالىدۇ
گېرمانىيه ئهسىر تهكشۈرۈش ئۆمىگى تهۋەسىدە باشقا بىر ۋاكالهتخانا تهشكىللهپ، ئۇنىڭ رەئىسلىكىگه رەمزى 

ۇكاتلىرىدىن بولغان ئهلى ھهيدەر ئهپهندىمۇ رۇسىيىدىكى ھادىسىالرنى مالىيه نازارىتىنىڭ ئادۋ. پاشانى تهيىنلهيدۇ
بۇ ئارىدا . كۈزىتىش ۋە ئهسىرلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى يىغىش مهقسىدىدە موسكۋاغا ئىۋەرتىلگهن ئىدى

رگه چۈشكهن موسكۋا، قازان، پېتربورگ، ئۇفا ۋە ئورېنبۇرگ قاتارلىق شهھهرلهردە رۇسىيه تۈركلىرى تهرىپىدىن ئهسى
  .تۈركىيه تۈركلىرىگه ياردەم قىلىش مهقسىتىدە بىر مۇنچه كومىتىتالر قۇرۇلغان ئىدى

مارت كۈنىسى موسكۋاغا كېلىپ رۇسىيىدىكى ئوسمانىالر -14يىلى -1918يۈسۈپ ئاقچۇرا ئهپهندى، 
ىن نهشىر قىلىنغان بۇ مهكتۈپ، رۇسىيه تۈركلىرى تهرىپىد. ئهسىرلىرىگه قارىتىپ بىر ئوچۇق خهت ئېالن قىلىدۇ

ئاقچۇرا ئهپهندى بۇ ئوچۇق خېتىدە سىبىرىيه قاتارلىق يىراق يهرلهردىكى . گېزىتالرغىمۇ كۆچۈرۈپ بېسىلىدۇ
الگىرالردىن خهۋەر ئااللمايۋاتقانلىغىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ، ئوسمانىالر ئهسىرلىرىنىڭ نېمه قىلىشلىرى 

موسكۋادىكى گېرمان ئهسىر تهكشۈرۈش ئۆمىگى تهۋەلىگىدە . كېرەكلىگى ھهققىدە مهسلىههتلهر بهرگهن ئىدى



پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان تۈركىيه ئۆمىگىمۇ بۇ جهرياندا نۇرغۇن تۈرك ئهسىرلىرىنى تۈركىيىگه قايتۇرۇش 
. يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىال ئىستانبۇلغا قايتىپ كېتىدۇ-1919يۈسۈپ ئاقچۇرا ئهپهندى، . ئىشلىرىغا ياردەم بېرىدۇ

رۇسىيىدىكى «ئۆكتهبىر كۈنكى -2نامىدىكى ژورنالدا ئېالن قىلغان » تۈرك دۇنياسى«گېزىتى بىلهن » سهھهر«ئۇ، 
سهرلهۋھهلىك ماقالىسىدا، رۇسىيىدە قالغان تۈرك ئهسىرلىرىگه » ئهسىرگه چۈشكهن ئهسكهرلىرىمىز

غاندا، موسكۋا دائىرىلىرى ئاقچۇرانىڭ ماقالىسىدىن قارى. مۇناسىۋەتلىك بهزى سانلىق مهلۇماتالرنى بهرگهن
مىڭ نهپهر، شىمالى  6نهپهر، ئاقالرنىڭ قولىدىكى سىبىرىيىدە  400ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغان يهرلهردە 

  .نهپهر تۈرك ئهسكىرى قالغان 300نهپهر ۋە تۈركىستاندا  1800مىڭ نهپهر، ئۇكرائىنادا  2كاپكازىيىدە 
ىهاد ۋە تهرەققىي دائىرىلىرى، ئهزەربهيجان بىلهن تۈركىستانغا رۇسىيىدە ئىنقىالپ پارتلىشى بىلهن تهڭ، ئىتت

ئوخشاش جايالردا ئوسمانىالر دۆلىتىنىڭ تهسىرىنى كۈچهيتىش، مۇمكىن بولغىنىدا بۇ جايالرنى تۈركىيىگه 
قوشىۋېلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش پىالنىنى تۈركىيىلىك ئۇرۇش ئهسىرلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق ئىشقا 

لىتوۋسك شهرتنامىسىدىن كېيىن رۇسىيه بىلهن تۈركىيه -برېست. زاكىرە قىلىشقان ئىدىئاشۇرۇشنىمۇ مۇ
يىلىنىڭ -1918ئوتتۇرسىدا قۇرۇلغان بىرلهشمه كومىسسىيىدە ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهن غالىپ كامالى ئهپهندى 

تلىك قاراشلىرىنى دېكابىر كۈنلىرى پېتىرگرادتىن ئىستانبۇلغا ئىۋەرتكهن خېتىدىال بۇ مهسىلىگه مۇناسىۋە-21
  :تۈۋەندىكىچه بايان قىلغان ئىدى

) بهزى ۋەزىپىلهردە(رۇسىيىدە ئهسىرگه چۈشكهن زابىتانئى ئوسمانىالردىن بهزىلىرىنى ھىدەماتى مۇختهلىفهدە 
بۇنىڭ . ئىشلىتىلىش ئۈچۈن قىرىم، كاپكاز، باخۇسۇس تۈركىستاندا قالدۇرۇلىشى خاتىرى ئاجىزانهمگه كهلمهكته

ەرىجىگىچه مۇمكىن ۋە مۇسىب ۋە مۇئهسسىر بواللىشىنىڭ تايىن ۋە تهغدىرى ھۆكۈمهتئى سهنىيهنىڭ قانچىلىك د
  .قارارى ۋۇكۇفكارانهسىگه مانۇتتۇر

بۇ ۋاقىتتا سىبىرىيىدە ئادمىرال كولچاك، جهنۇبىي رۇسىيىدە بولسا گېنېرال دېنىكىن بىلهن ۋرانگېل 
سىبىرىيه . كۈچلىرى قىزىلالرغا قارشى ئۇرۇش قىلماقتا ئىدى قۇماندانلىقىدىكى چارپادىشا تهرەپتار قۇراللىق

بىلهن ئورتا ئاسىيادا قويىۋېتىلگهن گېرمانىيىلىك، چېخلىق، ئاۋۇستىرىيىلىك ياكى بولمىسا پولشالىق 
ئهسىرگه چۈشكهن ئهسكهرلهر، ئىچكى ئۇرۇشتا بىتهرەپلىكىنى ساقلىماي قايسى بىر تهرەپنى قولالپ ھهرىكهت 

ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئاق ئۇرۇسالر تهرىپىگه، يهنه بهزىلىرى بولسا قىزىلالر سېپىگه قوشۇلۇپ . ئىدىقىلىشماقتا 
  .ئۇرۇشقا قاتناشماقتا ئىدى

رۇسىيىدە مهركىزى ھاكىمىيهت تارقىلىپ كهتكهن كۈنلهردە، ھهرقايسى ئهسىرلهر الگىرىدىكى ئهسىرلهرنىڭ 
كىچهك قىيىنچىلىغى چېكىگه -ئىچمهك بىلهن كىيىم-كيىمه. ئهھۋالى كۈندىن كۈنگه ناچارالشماقتا ئىدى

ئهزەربهيجان بىلهن تاتارىستاندىكى الگىرالرغا خهلق تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنغان ئىسالمىي . يهتكهن ئىدى
ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىدىن كېيىن . خهيرخاھالر جهمىيهتلىرى ياردەمچى بولۇش ئۈچۈن كۈچ چىقارماقتا ئىدى

سوۋېت دائىرىلىرى، . كوممۇنىزم تهشۋىقاتلىرىمۇ كهڭ كۆلهمدە قانات يايدۇرۇلغان ئىدى ئهسىرلهر الگىرلىرىدا
ئهسىرگه چۈشكهن ئهسكهرلهردىن ئىنتېرناتسيۇنالىزم قوشۇنلىرىنى تهشكىللهپ ئالدىنقى سهپلهردە ئۇرۈشقا 

بىر قىسىم بۇ جهرياندا، سان جهھهتتىن بهكال ئاز بولسىمۇ، . قاتناشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىشقان ئىدى
تۈركىيىلىك ئهسىرلهرمۇ كوممۇنىستالرنىڭ تهسىرىگه يولۇققانلىقى ۋە قىزىل گۇۋاردىيىچىلهر بىلهن بىرگه 

يىلىدا ئاستراخان شهھىرىنى ئاق ئۇرۇسالردىن مۇداپىيه قىلىش ئۈچۈن -1919(ئۇرۇشقا قاتناشقانلىقى مهلۇم 
يۈزبېشى ياقۇب كوماندىرلىقىدا بىر تۈرك پىدائىالر تهشكىللهنگهن ئىنتېرناتسيۇنالىزمچى قوشۇنالر تهركىۋىدە 

بۇنىڭغا ئوخشاش فرانسىيه ئىشغالىيهتچى قوشۇنى تهركىۋىدىكى مۇسۇلمان . قوشۇنىنىڭ بارلىغى مهلۇم
ئهسكهرلهر ئىچىدە يۈرگۈزۈلگهن تهشۋىقات پائالىيهتلىرىنى ئودىسسا ئىنقىالۋى كومىتىتىگه قاراشلىق تۈرك 

تۈرك كومۇنىستىك پارتىيه باش سىكىرتارى مۇستاپا سۇپى، . ئېلىپ بارغان ئىكهنئهسكهرلىرىگه تايىنىپ 
بۈگۈن رۇسىيىنىڭ ”ئۈچىنچى ئىنتېرناتسيۇنالنىڭ بىرىنچى قېتىملىق قۇرۇلتىيىدا بهرگهن دوكالتىدا 

رى نۇرغۇنلىغان ئۇرۇش سهپلىرىدە سوۋېت ھاكىمىيىتىنى قوغداش يولىدا مىڭلىغان تۈرك قىزىل گۇۋاردىيىچىلى



ئۇنىدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا تۈرك كومۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ . دەپ كۆرسىتىدۇ“ ئاكتىپ خىزمهت قىلماقتا
مۇستاپا سۇپى بىلهن ئۇنىڭ . پائالىيهتلىرى بىلهن تهشكىللهنگهن تۈرك قىزىل پولكى باكۇدا تۇرغۇزۇلغان ئىدى

-1920شۇنداق قىلىپ، . ېلىنگهن ئىدىسهبداشلىرىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بۇ پولك تۈركىيهگه قايتۇرۇپ ك
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا− … . يىلىالرنىڭ باشلىرىدا قىزىل ئارمىيه تهركىۋىدە تۈرك ئهسكىرى قالمىدى دىيىشكه بولىدۇ

الگىرالردىكى تۈركىيىلىك ئهسىرلهرنىڭ ئهھۋالىغا مۇناسىۋەتلىك ئهڭ ئىشهنچىلىك ماتېرىيال سۈپىتىدە، 
نىڭ ) توغان(قىردىستان جۇمهۇرىيىتى ھهربىي ئىشالر كومىسسارى زەكى ۋەلىدىي ئافرىلدا باش-26يىلى -1920

بۇ تېلېگرافتا، ئهسىرگه . لېنىن بىلهن تروتىسكىگه ئىۋەرتكهن تېلېگرافىنى كۆرسىتىپ ئۆتىشىمىز مۇمكىن
مهكته چۈشكهن ھهربىلهرنىڭ قىزىل ئارمىيىگه كىرىشىگه مۇناسىۋەتلىك پروگرامما ھهققىدىمۇ مهلۇمات بېرىل

بۇ تېلېگراف، رۇسىيىدىكى تۈركى يىتهكچىلىرىنىڭ تۈركىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرىگه نهقهدەر كۆڭۈل بۆلۈپ . ئىدى
  .كهلگهنلىكى نوقتىسىدىن ئالغاندىمۇ مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ماتېرىيال ھېساپلىنىدۇ

  :يولداش لېنىنغا، يولداش تروتىسكىغا
ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى ئاچارچىلىق، كېسهللىكتىن ياكى . ر ئىدىتۈركىيىلىك ئهسىر با 12500سىبىرىيىدە 

نهپىرىنىڭ كۆپ قىسمى، ھازىر  2500قالغان . بولمىسا ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشالردىن ئۆلۈپ تۈگىدى
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىشقا يارىغىدەك . كراسنويارسك، ئومسك ۋە ۋېرنې ئۇدىنسك شهھهرلىرىدە تۇتۇپ تۇرۇلماقتا

ئۇالر ئانا ۋەتهنلىرىگه . كېيىنكى ئىككى ئاي ئىچىدە باشقىردىستانغا تۆت گۇرۇپ كهلدى. ساندا ئهسكهر بار نۇرغۇن
ئۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى كېسهل، ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئهسكهر . قايتۇرۇلۇشىنى تهلهپ قىلماقتا

پ ۋېرنىي ئارقىلىق پىيادە ئۇالرنى سېمىپاالتىنسكته بىر يهرگه يىغى. بواللىغىدەكلىرىنىڭ سانى بهكال ئاز
  ماڭغۇزۇپ تاشكهنتكه، ئۇ يهردىن يهنه ئىرانغا، ئاخىرىدا ۋەتىنىگه قايتۇرىۋېتىشكه مۇمكىن بولماسمۇ؟

بۇنداق بىر قوشۇن فرونزى قۇماندانلىغىدا ھهمدە . خالىغانلىرى تۈرك قىزىل ئارمىيه قىسىملىرىغا كىرسۇن
. ن مۇستافا سۇپهىالرنىڭ يىتهكچىلىگىدە تاشكهنتته قۇرۇلماقتاتۈركىيه كوممۇنىستلىرىدىن لۈتفى ئۆمهر بىله

بۇ ئارىدا، سوۋېت . قاتناش يولى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئودېسسا تهرەپ بىلهن قايتۇرۇلىشىنى تهلهپ قىاللمايمىز
باشقىردىستانىدا تۇرۇپ قېلىشنى خااليدىغان دوختۇر ياكى مۇتهخهسسىسلهرنىڭ سىبىرىيىدىن ستېرلىتاماق 

بۇ كىشىلهرنىڭ سىبىرىيىدىن تاشكهنت . ىرىگه كېلىشىگه رۇخسهت بېرىشىڭىزالرنى تهلهپ قىلىمىزشهھ
چۇنكى ئۇالر بهكال ئاچ قالغان بولۇپ، ھهتتا . تهرەپكه ئۆتهلىشى ئۈچۈن پۇل ئاجرىتىلىشىنى تهلهپ قىلىمهن

ۈمدىن قۇتقۇزۇپ ئۇالرنى ئۆل. كىچهكلىرىمۇ يوق دېگىدەك ئېچىنىشلىق بىر ھالدا تۇرماقتا-كىيىم
  .قېلىشىڭىزالرنى ئاالھىدە تهلهپ قىلىمهن

  ستېرلىتاماق شهھىرى باشقىردىستان جۇمهۇرىيهت ھهربى ئىشالر خهلق كومىسسارى− 
  ۋەلىدوۋ

  
لىتوۋسك تېنچلىق شهرتنامىسى ئىمزالىنىپ ئىككى يىل -بۇالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدىكى، برېست

ىلىك ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ بىر قىسمى تېخىچه ۋەتىنىگه قايتۇرۇلمىغان ۋاقىت ئۆتكىنىگه قارىماي تۈركىي
لىتوۋسك شهرتنامىسىدىن كېيىنكى قااليماقانچىلىق ۋەزىيهتته، -بولشېۋىك ئىنقىالۋى بىلهن برېست. ئىدى

سىبىرىيىدىكى الگىرالردىن جهنوپ تهرەپلهرگه قېچىپ كىتهلىگهن تۈركىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن تۈركىستان ۋە 
  .كاپكازىيىگه كېلهلىگهنلىرى باكۇ ئارقىلىق تۈركىيىگه يولغا سېلىنغان ئىدى

مۇستهقىل ئهزەربهيجان جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، بۇ رايون سابىق ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرى ئۈچۈن 
قارشى بىر ئۇرۇش  جامال پاشا ئافغانىستاندا ئهنگىلىيىلىكلهرگه. جهلىپ قىالرلىق بىر مهركهزگه ئايالنماقتا ئىدى

سېپى ئېچىش پىالنىغا ئاساس يارىتىش مهقسىتىدە ئوسمانىالر ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى تۈركىستان بىلهن 
ياش بۇخارالىقالر بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇپ . ئافغانىستان رايونلىرىغا يولالشنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى

رىنىڭ شهخسى ۋەكىللىكىگه تهيىنلىنىدىغان يۈزبېشى ئهلى چىققىنىدا بۇ جۇمهۇرىيهتنىڭ ھهربىي ئىشالر نازى



- 1921رىزا ئهپهندىنىڭ خهلىل پاشاغا يازغان مهكتۈبىدا بۇ ئىشالر ئېنىق شهرھىلهنگهن بولۇپ، بۇ مهكتۈپ 
  .ئاۋغۇست كۈنىسى تاشكهنتتىن ئىۋەرتىلگهن ئىدى 23يىلىنىڭ 

  
  مۇھتهرەم پاشا ھهزىرەتلىرى،

ھېچقانداق بىر ئهمىر ئالماي تۇرۇپ ) مهن تهۋە بولىۋاتقان ھۆكۈمهتتىن(مدان بهندېڭىز ھۆكۈمېتى مهتبۇئا
يىگانه ئۆز تهشهببۇسۈ شهخسىيىم نهتىجهسى ھېساپلىنىدىغان سىبىرىيىدە قالغان تۈرك ئهسىر 

بۈگۈنگىچه . قېرىنداشلىرىمنى قۇتقۇزۇشقا تهشهببۇس ئهتتىم ۋە بۇ ئىشتا مۇۋەپپىقىيهتلىكمۇ بولدۇم
ئاخىرقى قېتىمقىسى بولغان ئۆزەم . نهپهردۇر 985قايتۇرۇپ كېلىنگهن دوستالرىمىزنىڭ مىقتارى  سىبىرىيىدىن

بىرلىكته ساماراغا ئېلىپ كېلىۋالغان ئىككى يۈز ئوتتۇز يهتته كىشىلىك گۇرۇپپىنىڭ سهكسهن نهپىرى باكۇغا، 
زاتى . رەتلىرىگه تهسهددۈف ئهيلهدىمسامارادا جامال پاشا ھهزى. تهشكهنتكه يولغا سېلىندى) قالغىنى(مۈتهباكىسى 

تاشكهنتكه يولالنغان . دا مۇھهررەردۇر) قوشۇمچه بهت(ئالىلىرىگه بېرىلىشى ئۈچۈن يازغان تهزكهرە سۇرەتى زىر 
بىر قىسمى . ھارەكهت بۇلۇنۇيورالر) بىرلىكته(دوستالردىن بىر قىسمى جامال پاشا بىلهن ئافغانىستانغا مۈتتهھىي 

مۈتهباكى قالغان دوستالرمۇ . گه مىڭبېشى ئوسمان ئهپهندى يىتهكچىلىگىدە يولغا چىقىدۇخىۋە جۇمهۇرىيىتى
  …. باقى ئارزىي ئىهتىرام بىلدۈرىمهن… . بۈگۈن باكۇغا مۈتهۋەججىههن ھارەكهت قىلىدۇ

  يۈزبېشى ئهلى رىزا− 
  

− كاپىتان . بىي ئۈنۋانكونا ئوسمانلى سۇلتانلىقى دەۋرى ۋە بۈگۈنكى تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىدە ھهر(يۈزبېشى 
ئهلى رىزا، سىبىرىيىنىڭ كراسنويارسك الگىرىدىن كۆپ سانلىقى ئوفىتسېرلهردىن تهشكىل تاپقان ) ت.ئۇ

يۈزلىگهن ئۇرۇش ئهسىرىنى قۇتقۇزۇپ بىر قىسمىنى تۈركىستانغا، يهنه بىر قىسمىنى بولسا ئانا ۋەتىنىگه يولغا 
بۇ ئارىلىقتا، بۇخارا جۇمهۇرىيىتى تهرىپىدىن . ىگهن ئىدىسېلىش ئىشىنى ھهقىقهتهنمۇ ئوڭۇشلۇق بىجىرەل

تهربىيه ساھهسىدە -باكۇغا ئىۋەرتىلگهن ۋاكالهتچىمۇ، بۇ يهردىكى سابىق ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرى بىلهن تهلىم
رنىڭ نهتىجىدە، ئۇرۇسال. ياردەمچى بواللىغىدەك سهۋىيىدىكى پىدائى پۇخراالرنى تۈركىستانغا يولغا سالماقتا ئىدى

پۈتۈن كۈچى بىلهن توسقۇنلۇق قىلىشلىرىغا قارىماي، بۇخارا بىلهن خىۋەدە قۇرۇلغان خهلق جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ 
قۇراللىق كۈچ تهشكىللىشى ئاساسلىغى سابىق ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرىنىڭ باشقۇرۇشىدا ئهمهلگه 

ىنىڭ بۇ پائالىيهتلىرى، ئهنۋەر پاشانىڭ ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۈشكهن ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىر. ئاشۇرۇلماقتا ئىدى
تۈركىيىلىك . بۇخاراغا كېلىپ باسمىچىالر ھهرىكىتىگه قوشۇلغان ۋاقىتالرغا كهلگىچه توختىماي داۋام قىلىدۇ

ئوفىتسېرالرنىڭ بهزىلىرى ئهنۋەر پاشا بىلهن بىرلىكته پائالىيهت قىلغان بولسا، يهنه بهزىلىرى كېيىنىرەك 
باسمىچىالرغا قوشۇلمىغان ئوفىتسېرالر بولسا، سوۋېت دائىرىلىرى . ئۆتۈپ كېتىدۇباسمىچىالر تهرىپىگه 

  .تهرىپىدىن يىغىشتۇرۇلۇپ تۈركىيىگه قايتۇرىۋېتىلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

بهشىرۇلال؛ . 2ئابدۇلۋاھىت، . 1): سولدىن ئوڭغا(ئالدىدا ياڭپاشلىغانالر : تۈرك ئوفىسسېرلىرى بىلهن تۈركىستانلىق جهدىتچىالر
. 2كهبىر بهكىر، . 1: ئاتاخان؛ ئۈچىنچى قاتاردىكىلهر. 3مۇساخان مهجىت ئاقساقال ئوغلى، . 2تالىپجان، . 1: ئىككىنچى قاتاردىكىلهر
يۈزبېشى غالىپ، . 6مۇنهۋۋەر قارى، . 5يۈسۈف زىيا ئهپهندى، ) ت.ئۇ −ھاكىم (قايماقام . 4مىيان بۈزۈرك، . 3سۈاليمان سامى ئهپهندى، 

بۇ . ئېشان غوجا، ھهيدەر ئهپهندى، زاھىر جان، ئابدۇلقادىر، يۈسۈپجان ئهخمهتجان ئوغلى: ئىسرائىلجان؛ ئۆرە تۇرغانالر. 8ېشى، يۈزب. ... 7
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلى باھار ئايلىرىدا تاشكهنتته تارتىلغان - 1920رەسىم 

  
كۆرسهتكهن يهنه بىر ساھهسى بولسا  ئهسىرگه چۈشكهن ئوسمانىالر ئوفىسسېرلىرىنىڭ كۆرىنهرلىك خىزمهت

جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ كېڭىيىشى بىلهن بىرلىكته سان . ئوقۇتقۇچىلىق ساھهسىدىكى خىزمهتلهر ئىدى
ئهسىرگه چۈشكهن (جهھهتتىن كۆپىيىپ بارغان ئۇسۇلۈ جهدىت مهكتهپلىرىدە نۇرغۇن ساندا ئوسمانىالر تۈركى 



جهدىتچىالر مهكتىۋىدە ئۇزۇن يىلالر . ى بولۇپ خىزمهت قىلىدۇئوقۇتقۇچ) ئوفىتسېرالر بىلهن پۇخراالر
  :ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان راجى چاكىرئۆزنىڭ ئهسلىمىلىرى بۇ ھهقته تهپسىلى مهلۇماتالر بىلهن تهمىنلىمهكته

تهلهپ قىلىپ چىڭ تۇرىۋالغاچقا … . يىلى يانىۋار ئېيىنىڭ باشلىرىدا تاشكهنتكه يېتىپ كهلدۇق-1918
الردا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش ئۈچۈن تاشكهنتته يهنه بىر ) مهكتهپ(تىن ئېچىلشقا باشلىغان ئوكۇل تېخى يېڭىال

دېمهككى، ئانادولۇدىن نهچچه مىڭ كىلومېتر يىراقتىكى بىر تۈرك . مهزگىل تۇرۇپ قېلىشقا ماقۇل بولدۇق
ۇرۇن بۇ يهرلهرگىچه يېتىپ ئهسلىدىنال بىزدىن ب. دۆلىتىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش پىشانىمىزغا پۈتۈلگهن ئىكهن

  .مۇ ئوقۇتقۇچىلىق قىلماقتا ئىكهن) ئوفىتسېرلىرى(كهلگهن تۈرك سۇبايلىرى 
-6گالىپ، . نهمۇنه مهكتىۋىدە ئىشلىگهچ تهمىر تۈدەسىنى باشقۇراتتى-1بۇ دوستلىرىمىزدىن ھهيدەر شهۋكى، 

جۈ بولسا تۈدەنىڭ باشلىقى بولۇپ، مۇختارىيهت مهكتىۋىدە ۋە تۇران گۈ-2تۇران مهكتىۋىدە، يۈزباشى شۈكرۈ، 
ئىستانبۇلدا ئوقۇپ كهلگهن . تۇران مهكتىۋىدە ئىزچى تۈدەنىڭ باشلىقى ئىدى-12سهئىت ئاخرارى بولسا 

تۈدەسىنىڭ باشلىقى بولۇپ ) دەرنىگى(ئىرفان مهكتىۋىدە بولۇپ، تهرەققىي جهمىيىتى -10ئابدۇرراخمان ئهپهندى 
ئۇ مهكتهپنىڭ تهۋەلىگىدە تۈرك كۈچى . ۇران مهكتىۋىگه تهقسىم قىلىندىمت-6مهنمۇ . ۋەزىپه ئۆتىمهكته ئىدى

بهشتىن سىنىپلىق باشالنغۇچ مهكتهپلهردە -بۇ بهشتىن. تۈدەسىنى قۇرۇپ ئوقۇتۇش ئىشلىرىنى باشلىۋەتتىم
 تۈركىستانلىق ئوقۇتقۇچىالر بىلهن بىرلىكته، بىز ئانادولۇدىن كهلگهن ئهسىرگه چۈشكهن تۈرك سۇبايلىرىمۇ

  .دەرس بېرەتتۇق
. ئۆسمۈرلهر جهمىيىتى شهكلىدە قۇرۇلغان بىر تهشكىالت ئىدى-تۈدە دەپ ئاتالغان ئىزچىالر تهشكىالتى، ياش

بىز كهلگهن … . بۇ تۈدەلهردە ياشالرغا بهدەن چېنىقتۇرۇش دەرسلىرى بىلهن تهنتهربىيه پائالىيهتلىرى ئۆگۈتىلهتتى
تاشكهنت شهھرىدىكى (گه يهتكهن  72تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپ سانى ۋاقىتالردا جهدىتچىالرنىڭ باشالنغۇچ ۋە 

بىرىنىڭ كهينىدىن بىرسى ئېچىلىشقا باشلىغان بۇ مهكتهپلهرگه . ئىدى) ئاپتوردىن− سان كۆزدە تۇتۇلماقتا 
گېمنازىيه ياكى تولۇق ئوتتۇرا (شۇ سهۋەپتىن ئۇرۇسچه لىسسه . ئوقۇتقۇچى تېپىش ھهقىقهتهن تهس ئىش ئىدى

لىرىنىڭ يوقۇرى يىللىق سىنىپلىرىدا ئوقۇۋاتقان تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالردىن بىر قىسمى ) ت.ئۇ− كتهپ مه
شۇنىڭدەك يهنه ئوقۇتقۇچى تهلىۋىنى . يهرلىك باشالنغۇچ مهكتهپلهرگه ئوقۇتقۇچى قىلىپ تالالنغان ئىدى

  .چىلغان ئىدىئايلىق ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش كۇرۇسلىرىمۇ ئې 6ياكى  3قاندۇرۇش ئۈچۈن 
  
  )رەسىم ئورنى(

بىرىنچى : بىلهن تۈركىستانلىق جهدىتچىلهر) ت.ئۇ −ئوفىسسېرلىرى (جهدىتچى مهكتهپلىرىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ئوسمانىالر زابىتلىرى 
هھهممهت ئىمىن ئهپهندى م. 3ئاتىف، ) ت.ئۇ −جوڭۋېي (ئۈستتهغمهن . 2ئاتا خان نىزامخان، . 1): سولدىن ئوڭغا(رەتته، يهردە ئولتۇرغانالر 
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  )ئهنجان ئارخىۋىدىن
  

تۈركىستاننى سوۋېتلهشتۈرۈش دەۋرىلىرىدە بۇ كىشىلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تۈركىيىگه قايتىپ 
. كېتىشكه مهجبور قىلىنغان بولسا، يهنه بىر قىسمى تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىگه قاتنىشىدۇ

ن قىلغان بىر ھۈججهتته، بۇخارا جۇمهۇرىيىتى يىلى ئېال-1922بۇخارا ھۆكۈمىتىنىڭ تهپتىش مهھكىمىسى 
تهۋەسى ئىچىدە تۇرىۋاتقان ۋە ئوسمانىالر پاسپورتى بىلهن يۈرگهن بارلىق ئوقۇتقۇچى ۋە تىجارەتچىلهرنى قىسقا 



بۇ ئوقۇتقۇچىالر، ئېالن . ۋاقىت ئىچىدە بۇ دۆلهت چېگرىسىدىن چىقىپ كېتىشلىرى تهلهپ قىلىنغان ئىدى
نهپىرى ئايال،  7بۇ سهۋەپتىن . ۇشقا پهرۋا قىلماي ئۆز ۋەزىپىلىرىنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشىدۇقىلىنغان بۇ ئۇقتۇر

. نهپىرى ئهر كىشىدىن تهركىپ تاپقان ئوسمانىالر ۋەتهندىشى قولغا ئېلىنىپ موسكۋاغا ئىۋەرتىپ بېرىلىدۇ 24
پىدا قىلغان بۇ پىدائىالر،  سوۋېت بېسىمى ئهڭ ئېغىر بولغان يىلالردىمۇ بۇ غايىلىرى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى

تهۋرەنمهس ئىشهنچ بىلهن كۈچلۈك غهيرەت كۆرسىتىپ ئۆز ۋەزىپىلىرىنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشچانلىق 
  .كۆرسهتكهنلىگىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن

  ئىتتىهات ۋە تهرەققىي تهشكىالتى بىلهن مۇناسىۋەتلهر

ئېقىمى بىلهن ) ت.ئۇ− پاقلىق ۋە تهرەققىيات ئىتتى(تۈركىستانلىق جهدىتچىالرنىڭ ئىتتىهات ۋە تهرەققىي 
يېڭى تونۇشقان ۋاقىتلىرى، بىر قىسىم ئهزالىرىنىڭ ئوقۇغۇچى بولۇپ ئىستانبۇلغا كهلگهن ۋاقىتلىرىغا توغرا 

ئۇ يىلالردا ھاكىمىيهت ئۈستىدە تۇرغان ئىتتىهات ۋە تهرەققىي پارتىيىسى تازا روناق تېپىۋاتقان ۋاقىتالر . كېلىدۇ
لىم ئېلىش ۋاقتىنى تاماملىغان ياكى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى سهۋىبىدىن دۆلىتىگه قايتىپ كهتكهن بى. ئىدى

جهدىتچىالر، ئوسمانىالر دۆلىتىنىڭ ئۆكتىچىلهر سېپىدىكى زىيالىيالرغا بېرىلگهن ژۆن تۈرك دىگهن نامىدىن 
ياش ”ياسىي ھهرىكىتىگه ئىلهام ئېلىپ بۇخارا بىلهن خىۋە ئهمىرلىكلىرىگه قارشى قانات يايدۇرغان سى

قىزىق يېرى بۇ تۈركىستانلىق ياشالر ئىتتىهات ۋە . دېگهن نامنى بېرىشىدۇ“ ياش خىۋەلىكلهر”ۋە “ بۇخارالىقالر
تهرەققىي بىلهن بولغان شۇنچه قويۇق مۇناسىۋەت قىلىپ كېلىۋاتقىنىغا قارىماي، تۈركىستاندا بۇ تهشكىالتنىڭ 

  .غان ئىدىشۆبىلىرىنى ئېچىش ئىشىنى ئويالشمى
ئىتتىهات ۋە تهرەققىي تهشكىالتىنىڭ تۈركىستان تېرىتورىيىسىدە قانات يايدۇرغان تۇنجى ھهرىكىتى، تهلهت 

فىۋرالدا -16يىلى -1914نى ) ئىلقۇل(پاشانىڭ بويرىقىغا ئاساسهن رودوسلۇق ھهبىبىزادە ئهخمهت كامال 
 قهشقهردەيېتىپ بارغان ئهخمهت كامال،  گهقهشقهر. ئىۋەرتىش بىلهن باشالنغان ئىدى شهرقىي تۈركىستانغا

شۇ يىلىسى ئهنۋەر پاشا . دارئۈل مۇئهللىمىنىي ئىتتىهات نامىدا بىر ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش مهكتىۋى ئاچىدۇ
تارقاتقان ئۇقتۇرۇشنىڭ روھىغا ئاساسهن، تهشكىالتىي مهخسۇسنىڭ ئىككىنچى ئورۇندىكى ئادىمى قۇشچىبېشى 

بۇ گۇرۇپ تۈركىستانغا بېرىش، ئۇ يهردىكى تۈركلهرنى . گۇرۇپ تهشكىل قىلىدۇ ئهشرەف ئهپهندى يهنه بىر
ئويغۇتۇش، تهشكىللهش ۋە چارۇسىيىگه قارشى قوزغىالڭ پارتلىتىش ھهرىكىتى بىلهن شوغۇللىنىشنى ئۆزىگه 

ئهشرەف ئهپهندى، ئۆز ئىنىسى بولغان ھاجى سهلىم سهمى يىتهكچىلىگىدىكى بهش . ۋەزىپه قىلغان ئىدى
بۇ گۇرۇپ سهلىم سامى ئهپهندى، (ىشىلىك تىزىملىك تهييارالپ ئهنۋەر پاشانىڭ تهستىقلىشىغا سۇنىدۇ ك

ئهپهندى، ئادىل ھىكىمهت ئهپهندى، سىلىسترەلىق تاتار ھۈسهيىن ئهپهندى ۋە − باركان − ھۈسىيىن ئهمىرۇلالھ 
ئىستانبۇلدىن يولغا ). ئىزاھاتى. ھ .ئا. − ئهپهندىلهردىن تهشكىل تاپقان− ھهقلىقئهر − بۇرسالىق ئىبراھىم 

ئهمما ئۇ يهردىن ئافغانىستانغا كىرىۋاتقىنىدا . كېلىدۇ قهشقهرگهچىققان بۇ گۇرۇپ، ھىندىستان ئارقىلىق 
تهلىيى ئوڭدىن كهلمهي ئۇرۇسالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ تۈركىستاننىڭ ئىچكى قىسىمىغا سۈرگۈن 

قىرغىز -ئاي ئۆتكهندىن كېيىن تۇرىۋاتقان يېرىدىن قېچىپ قازاقئۇالر، تهخمىنهن ئون بهش . قىلىۋېتىلىدۇ
بۇ قوزغىالڭ باستۇرىۋېتىلگىنىدىن كېيىن . قهۋىملىرى باشالتقان يهتتهسۇ قوزغىلىڭىغا قوشۇلۇپ كېتىدۇ

يىلى ئافرىل - 1920. ئۆتۈپ شهرققه قاراپ قېچىپ، ئهڭ ئاخىرى شاڭخهيگه يېتىپ بارىدۇ تهكلىماكان چۆلىدىن
اجى سهلىم سهمى ئهپهندى بىلهن ئىبراھىم ئهپهندى ئىككىسى مانجۇرىيه ئارقىلىق رۇسىيىگه ئۆتۈپ، ئېيىدا ھ

ئۇالرنىڭ گۇرۇپپىسىدىكى قالغان ئهزاالر . شۇ چاغالردا موسكۋادا تۇرىۋاتقان ئهنىۋەر پاشانىڭ يېنىغا بېرىۋالىدۇ
  .الىدۇئۇزۇنغا سوزۇلغان جاپالىق سهپهردىن كېيىن ئاخىرى تۈركىيىگه كېلىۋ

يىلقى رۇسىيه ئىنقىالۋىدىن كېيىن ئوتتۇرغا چىققان قااليماقان ۋەزىيهت، ئىتتىهات ۋە تهرەققىي -1917
رەھبهرلىرىنى قۇللۇقتا قالغان ئورتا ئاسىيا تۈرك خهلقلىرىنى تهشكىللهپ بۇ جايالردا مۇستهقىل تۈركى قهۋىمالر 



بۇ . ركىيىگه قوشىۋېلىش ئارزۇسىغا كهلتۈرگهن ئىدىدۆلىتى قۇرۇپ چىقىش ياكى ئىمكان بولسا بۇ جايالرنى تۈ
ھهقته مۇزاكىرە قىلىشقان پارتىيه مهركهزى ئورگىنى، ئىتتىهات ۋە تهرەققىي پىرقىسىنىڭ كاپكاز شۆبىسىنى 

بولشېۋىك . قۇرۇش قارارىنى ئېلىپ بۇ شۆبىنىڭ رەئىسلىكىگه ھاسان رۇشهنى ئهپهندىنى تهيىنلىشىدۇ
ال باكۇغا يېتىپ كهلگهن ھاسان رۇشهنى ئهپهندى، بىر تهرەپتىن ئهزەربهيجاندا ئىنقىالۋىدىن كېيىن دەرھ

تهشكىللهش ئىشلىرىنى باشلىۋەتكهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن تۈركىستاندىمۇ تهشكىل قۇرۇش ئىشىغا 
  .كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن مهھمهت ئېمىن ئهفهندىنى تاشكهنتكه يولغا سالىدۇ

شېۋىك ئىنقىالۋىدىن خېلى بۇرۇنال ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۈشكهن ئوسمانىالر يىلقى بول-1917ئهسلىدە، 
. نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇلغان ئىدى» ئىتتىهات ۋە تهرەققىپهرۋەر«ئوفىتسېرلىرى تهرىپىدىن تۈركىستاندا 

قته تۈركىستان جهدىتچىلىگىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بولغان مۇنهۋۋەر قارىنىڭ كۈندىلىك خاتىرىلىرىدا بۇ ھه
  :خېلى تهپسلى مهلۇمات بېرىلگهن

ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى ھارپىسىدا تهشكىللهنگهن جهمىيهتنىڭ نىزامنامىسىنى ئوسمان ئهپهندى بىلهن ھهيدەر 
يىلى ئاۋغۇستنىڭ -1917… . مهن بۇ نىزامنامىنى ئۆزبهكچىلهشتۈرۈپ بهردىم. ئهپهندى يېزىپ بهرگهن ئىدى

بۇ يىغىندا، ئۈچ كىشىلىك بىر . گهن بىر يىغىندا بۇ نىزامنامه قوبۇل قىلىندىئاخىرلىرىدا بىزنىڭ ئۆيدە ئۆتكۈزۈل
ئوسمان ئهپهندىنى رەئىس، ھهيدەر ئهپهندىنى بولسا رەھبهر قىلىپ . رىياسهت ھهيئىتى سايالپ چىقتۇق

. ىدىكۆرسىتىش الزىم ئ) ئاپتوردىن− تۈركىستان يهرلىكلىرىدىن (ئۈچىنچى كىشىنى يهرلىكلهردىن . كۆرسهتتۇق
جهمىيهت ئهزالىرى، … . ئۇ نامزاتنى تالالش ئىشى ئوسمان ئهپهندى بىلهن ھهيدەر ئهپهندىگه قالدۇرۇلدى

نىزامنامىدا كۆرسىتىلگهن مهنپهئهتلىرىمىزگه توقۇنۇش كهلمهيدىغان ھهرقانداق بىر پارتىيىگه ئهزا بولۇش 
ىكلهر پارتىيىسىگه قاتناشقان بولسا، يهنه شۇ سهۋەپتىن بىر قىسىم ئهزالىرىمىز بولشىۋ. ھوقۇقىغا ئىگه ئىدى

مهنمۇ بىرەر پارتىيىگه ئهزا . پارتىيىسىگه ئهزا بولغان ئىدى) سوتسىيالىست رېۋولوتسىيۇنار(ئار - بهزىلىرى ئېس
بولۇش ئويۇمنى ھهيدەر ئهپهندى ئارقىلىق رىياسهتكه ئۇقتۇرغان ئىدىم، رىياسهت ماڭا، ھازىرچه ھۆكۈمهت ئېنىق 

مۇقىمالشمىغانلىغى، قايسىسىنىڭ ئاخىرىدا ھاكىمىيهتنى ساقالپ قااللىشى تېخى ئېنىق بىر شهكىلدە 
  .بولمىغانلىغى ئۈچۈن بىر مهزگىل سهۋرى قىلىپ ساقالپ تۇرۇڭ، دېگهن مهسلىههتنى بېرىشتى

 يىلىنىڭ بېشىدا تۈركىستان ئىتتىهات ۋە تهرەققىپهرۋەرلهر جهمىيىتى، ئۆز ئهزالىرىدىن بىرى بولغان-1918
ئابىدجان مهھمۇد، . ئابىدجان مهھمۇدنى بىر پارچه مهكتۈپ بىلهن ھاسان رۇشهنى ئهپهندىنىڭ يېنىغا ئىۋەرتىدۇ

ئىتتىهات ۋە . ئهفهندىزادە مهھمهت ئېمىن ئهپهندى ۋە زاھىتجان ئهپهندىلهر بىلهن بىرگه ئهزەربهيجانغا يېتىپ بارىدۇ
يانىۋار كۈنىدىكى بۇ مهكتۈپتا، -9يىلى -1918ۇلغان تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ كاپكاز شۆبىسى رەئىسىگه سۇن

تۈركىستاندا مىللىي قۇراللىق كۈچ تهشكىللهش ئۈچۈن تهجرىبىلىك كىشىلهردىن بىر قانچىنى بېرىلىشى 
  :تهلهپ قىلىنغان ئىدى

  :ھاسان رۇشهنى ئهپهندىگه) مۇمهسسىلى(تۈركىيه نۈمايهندەسى 
ۋە مىللىي قۇراللىق كۈچ ) ىچكى ئىشلىرىنى ئوڭشاش ئۈچۈنئ(تۈركىستان ئۇمۇرۇ داخىلىيىسىنى ئىسالھى 

تهرەفىي ئالىلىرىدىن . تهشكىلى ئۈچۈن تۈركىيىنىڭ مۇقتهدىر كىشىلىرىگه جىددى ئېهتىياجلىق بولماقتىمىز
ئىله زاتىي ئالىڭىزدەن تهلىمات ۋە ) ۋاستىسى(تۈركىستانغا ئىۋەرتىلگهن مهھمهت ئېمىن ئهفهندىنىڭ دەاللهتى 

لىش ئۈچۈن تۈركىستان نۈمايهندىسى سۈپىتى بىلهن بهندەڭىز تۈركىستانلىق مىللهتداشلىرىڭىز ئادەم ئې
پروگراممىالر ۋە بارلىق ئىشلىرىمىزغا ) مۇۋاپىق(رۇخسىتىڭىز بىلهن خىالفهتىي كۈبرا . تهرىپىدىن باكۇغا كهلدىم

  .ندىميارىغىدەك ئادەملىرىڭىزدىن بېرىشىڭىزنى ئۈزۈر بىلهن تهلهپ قىلىمهن ئهفه
  يانىۋار-9يىلى  -1918

  )رەسىم ئورنى(
ئالدى قاتار ئوڭدا ئولتۇرغان ساقاللىق ۋە تۇماقلىق (تۈركىستان ئىتتىھات ۋە تهرەققىپهرۋەر تهشكىالتىنىڭ ئهزاسى ئابىدجان ماھمۇد ئهپهندى 

اغالۋاتقان ۋاقىتالردا باكۇدا چۈشكهن ، ئىتتىھات تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ ۋاكالهتچىسى ھاسان رۇشهنى بىلهن رەسمى مۇناسىۋەت ب)كىشى



ۋە بىر ئوسمانىالر زابىتى ) سولدا ئۆرە تۇرغان كىشى(، تۈركىستانلىق زاھىتجان )سولدا ئولتۇرغان كىشى(ئهفهندىزادە مهھمهت ئېمىن . رەسىمى
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن. (يانىۋار باكۇ -10يىلى  -1918، )ت.ئۇ −سۇباي، ئوفىسسېر (

  
هنى ئهپهندى بۇ مهكتۈپنى تۈركىستان مىللهتچىلىرىنىڭ تهلهپلىرى بىلهن بىرگه قوشۇپ ھاسان رۇش

ئىستانبۇلدىكى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي مهركىزى كومىتىتىغا دەرھال ئىۋەرتىپ بېرىش بىلهن بىرگه، سۆھبهت 
  :جهريانىدا ئابىدجان مهخمۇد ئهپهندىگه تۈۋەندىكىدەك جاۋاپ بېرىدۇ

مىللىي (ۋە قۇۋۋەئىي مىللىيهسى ) ئىچكى ئىشلىرىنى تۈزەش(ھىلىيهسىنى ئىسالھ تۈركىستان ئۇمۇرۇ دا
نى تهشكىل قىلىش ئۈچۈن تۈركىيه مهمۇرى كادىرلىرىدىن ۋە زابىتلىرىدىن بىر قانچه ) قۇراللىق كۈچلىرى

) غۇنئۇي(ۋە خىالفهتئىي كۈبرانىڭ سىياسىتىگه مۇۋافىق ) ئىۋەرتىلىشى(ئهفهندىنىڭ تۈركىستانغا ئىزامى 
زاتئىي ئالىيلهرى ئىله مۇھتهرەم . مهمنۇنلۇق بىلهن ئوقۇپ كۆرۈلدى) تهييارالنغان ھۈججهت(دەستۇر 

تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ پارالق تهشهببۇسى قهلبىمدە زور ئۈمىدلهر ۋە چوڭقۇر مهسهررەتلهر 
ۋە مۇۋەپپهقىيىتىڭىزنى جانابىي ھهقتىن دۆلهت ۋە مىللهتىم نامىدا سىزنى تهبرىكلهيمهن . ياراتتى) خۇشاللىق(

  .تهمهننى ئهيلهيمهن
ئارزۇيىڭىزنى جايىغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن دۆلهتىي ئالىييهنىڭ باكۇدا تۇرىدىغان ئهڭ قىممهتلىك مهمۇرى 

يۈسۈف زىيا ئهپهندى، بارلىق تۈركىستاننىڭ سىياسىي ) ناھىيه ھاكىمى(كادىرلىرىدىن سابىق بايبۇرت قايماقامى 
خىالفهتىي كۈبرانىڭ ۋە دەۋلهتىي . رى ئىشلىرىنى تانزىم ئېتىش ئۈچۈن زاتىي ئالىلهرىڭىزگه ھهمرا بولىدۇۋە مهمو

ئالىييهئىي ئوسمانىالرنىڭ ئارزۇسىغا ۋە سىياسىتىگه مۇۋافىق بولغان پروگرام ۋە تهلىماتنامه ئىله بىر سىياسىي 
  .بېرىلدىرەسمىيهتنامه ۋە بىر ئىتىماتنامه نۇسخىسى زىيا ئهپهندىگه 

بۇ پروگرام مۇجىبىنچه كاپكازالردا قىلىنغىنىغا ئوخشاش، زىيا ئهپهندىنىڭ ياردىمى ئىله تۈركىستاندىمۇ بىر 
ئىتتىهات ۋە تهرەققىي فىرقاسى تهشكىل قىلىنىدۇ ۋە تۈركىستاننىڭ خىالفهتىي كۈبراغا قوشۇلۇپ كېتىشى 

مۈتهئاقىپ، ) تهشكىل قىلىنىشى(تهشهككۈلىنى  شۇنىڭدەك يهنه فىرقانىڭ. ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىلىدۇ
ئارزۇسىنى مۇقهددەس خهلىفهمىزگه رەسمهن ئۇقتۇرۇش ۋە ) قوشۇلۇپ كېتىش(تۈركىستاننىڭ ئىلهاق 

قىلىش ئارقىلىق، بارلىق تۈركىستان نامىغا ) تهرتىپكه سېلىش(تۈركىستاننىڭ ئېهتىياجلىرىنى تهسۋىيه 
ۋە ئىتىماتنامه ئىله ئىستانبۇلغا ) پروتوكول(مهزكۈر رەسمىيهتنامه  تاللىنىپ) مۇمهسسىللهر(نۈمايهندەلهر 

نۈمايهندەلهرىڭىزنىڭ باكۇدان ئىتىبارەن راۋان بىر شهكىلدە ئىستانبۇلغا بېرىشلىرىنى بهندەڭىز . ئىۋەرتىلىدۇ
  .تهمىن قىلىمهن

مهكتهپ ئېچىش، يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن بىر ھهربىي ) ئوفىسسېرالر(بۇالردىن باشقا تۈركىستاندا زابىت 
الر تهشكىل قىلىش ئۈچۈن تۈۋەندە ئىسىملىرى زىكرى ) پولك(تهشكىالتئىي ئهسكهرىيه قۇرۇش ۋە مىللىي ئاالي 

ئىتتىهات ۋە ) مۇتلهق تۈردە شهرتسىز(زابىت ئهفهندىلهر بىال كايد ۋە شهرت . قىلىنغان زابىتلهرمۇ ئىۋەرتىلدى
ئهنه شۇ شهكىلدە ئىش . ئهسكهرى ئىشالر بىلهنال مهشغۇل بولىدۇ تهرەققىي فىرقاسىغا ئىتائهت قىلىدۇ ۋە پهقهت

قىلىنغىنىدا زور مۇۋەپپىقىيهتلهرگه مازھار بواللىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن ۋە تۈركىيهنىڭ ھهر ۋەچهىله 
  .تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزغا ياردم قىلىدىغانلىغىنى ۋەد ۋە تهيىد ئهيلهيمهن، ئهفهندىم

  تۈركىيه نۈمايهندەسى) مارت-8يىلى -1918( 1336. ھ. رەب-25
  رۇشهنىي. ھ

  
ئىتتىهات ۋە تهرەققى پىرقىسى تهرىپىدىن تهستىقالنغان بۇ مهكتۈپتىن قارىغاندا، تۈركىستان سىياسىتى 

ئاۋال مىللىي قۇراللىق كۈچلهرنىڭ : مۇنداق ئىككى ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغانلىغىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ
هقسهت قىلىپ بۇ جايالرغا ئوسمانىالر ئوفىسسېرلىرى ئىۋەرتىلىدۇ ھهمدە ئىمكانىيهت يار تهشكىللىنىشىنى م

شۇنىڭدەك يهنه تۈركىستانلىق ۋاكالهتچىلهر ئىستانبۇلغا . بهرسه بىر ھهربىي مهكتهپ ئېچىلىدىغان بولىدۇ



ه قوشۇلۇپ كېتىش بېرىپ، ئوسمانىالر سۇلتانىغا تۈركىستاننىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئوسمانىالر دۆلىتىگ
شۇندىن ئىتىۋارەن بۇ سىياسهتلهر تېزلىكته . ئارزۇسىنى بىلدۈرۈپ بۇ ھهقته ياردەم تهلهپ قىلىنىدىغان بولىدۇ

ئهسلى ئارگىنالدا ھۈسهيىن رۇشهنى بهي دەپ خاتا (ھاسان رۇشهنىي ئهپهندى . ئىجرا قىلىنىشقا باشلىنىدۇ
رتتا ئۇرۇسالرغا ئهسىرگه چۈشۈپ نارگىن ئارىلىدىكى الگىرغا يىلىنىڭ بېشىدا بايبۇ- 1916) ت.ئۇ. − بېسىلنغان

. ناھىيه ھاكىمى(يىلىنىڭ بېشىدا الگىردىن قېچىپ باكۇغا كېلىۋالغان بايبۇرت قايماقامى -1918ئىۋەرتىلگهن، 
يۈسۈف زىيا ئهپهندىنى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي پىرقىسىنىڭ تۈركىستاندا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى قىلىپ ) ت.ئۇ− 

نهپهردەك ئوسمانىالر  20ئابىدجان مهھمۇد ئهپهندى بىلهن يۈسۈف زىيا ئهپهندى ئىككىسى . لىگهن ئىدىتهيىن
  .بىلهن بىرگه ۋاقىتنى ئۇزارتماي تۈركىستانغا قاراپ دەرھال يولغا چىقىدۇ) ئوفىسسېر(زابىتلىرى 

: ھۋالغا دۈچ كېلىدۇيۈسۈف زىيا ئهپهندى بىلهن ھهمرالىرى تۈركىستانغا يېتىپ بېرىپ كۈتمىگهن بىر ئه
ئۇالر سهمهرقهنت شهھىرىگه . تاشكهنتته بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى بىر ھۆكۈمهت قۇرۇلغان ئىدى

يېتىپ بارغىنىدا بولسا، قوقان شهھىرىدە ئېالن قىلىنغان تۈركىستان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىنى قىزىلالر 
ئىيول كۈنىسى -16يىلى -1918يۈسۈف زىيا ئهپهندى  .رەھىمسىزلهرچه باستۇرىۋەتكهنلىگىدىن خهۋەر تاپىدۇ

تاشكهنتتىن موسكۋا باش ئهلچىسى غالىپ كامال ئهپهندىگه بىر پارچه مهكتۈپ ئىۋەرتىپ، يۈز بهرگهن بۇ 
  :ھادىسىلهرنى تهپسىلى تونۇشتۇرىدۇ

. قىلغان ئىدىم) قانقاچ(قارارگاھىدىن فىرار ) ئهسىرلهر(نارگېن جهزىرەسى ئۇسېرا ) ئاۋال(ئالتى ئاي مۇقهددەم 
ئىله باكۇدا تۇرىۋاتقان رۇشهنىي ) مهخسۇس ۋەزىپه(بىر مۇددەت باكۇدا قالغاندىن كېيىن، مهمۇرىيهتىي مهخسۇسه 

ئهپهندىنىڭ تهكلىپ ۋە تهۋىسىيىسىگه ئاساسهن يىگىرمه نهپهردەك زابىت بىلهن بىرگه تۈركىستان جىههتىگه 
بۇ . قوقان ھادىسهئىي فاجىئهسى ۋەقه بولدى) بارمايال-يېتىپ بارار(ماي قىل-سهمهرقهنتكه مۇۋاساالت قىالر. كهلدىم

− بۇخارا ۋە خىۋەگه قارىتىلغان رۇس ھۇجۇمى كۆزدە تۇتۇلماقتا (ھادىسىنىڭ كهينىدىنال بۇخارا ۋە ئاشقابات ۋەقهسى 
- اممىمىزنى ئاستىنبۇ ۋەقهلهر پروگر) كهينىدىنال روي بهرگهن(يهكدىگهرىنى ۋەيلهدەن . يۈز بهردى) ئاپتوردىن

بىر يېرىم ئايدەك . ئۈستۈن قىلىۋەتكهنلىگى ئۈچۈن، مىڭ بىر مۈشكىالت ئىله زابىتانى باكۇغا قايتۇرىۋەتتىم
سهمهرقهنتته، بىرەر ئاي بۇخارادا ۋە يهنه بىر يېرىم ئايدەك ئاشقابات ئهتىراپىدا بهكال ئاۋارە ۋە قىيىنچىلىق ئىچىدە 

ئورېنبۇرگقا مۇۋاسساالت . ھهرىكهت ئهيلهدىم) قاراپ(ا مۇتهۋەججىههن ياشىغىنىمدىن كېيىن ئورېنبۇرگق
، شىمهندۈفهر )توقۇنۇش(ئهتمهكتهن ئهۋەل، قازاقالر بىلهن بولشېۋىكالر ئوتتۇرسىدا يېڭىدىن ۋەقه بولغان مۈسادەمه 

تاشكهنتكه  ،)قاتنىشىنى تهسىرگه ئۇچىراتقىنى ئۈچۈن(نهقلىياتىغا ئىجرائىي تهسىر ئهيلهگىنىدەن ) پويىز(
زەۋات تهرىپىدىن ) كىملىكلىرى قوشۇمچه بهتته يېزىلغان(بۇ يهردە كۈنيهلهرى زىردە مۇھهررەر . ئاۋدەت ئهيلهدىم

ھۈججهت مۇتائاالسىدىنمۇ مۈستهبان ) قوشۇمچه قىلىنغان(مهلفۇف . تهشكىل قىلىنغان جهمىيهتكه تهۋە بولدۇم
ئوسمانىالر ھۆكۈمىتى تۇرىدىغان ئىستانبۇل (پىدىن بابىئالىگه تهرى“ فىرقه”كۆرسىتىلگهندەك بۇ ) مهلۇم بولغان(

بىر ھهيئهت ) ت.ئۇ− تىكىلگهن تاش ئوتتۇرسىدا، جاھالئوغلىدىكى ھۆكۈمهت تۇرۇشلۇق بىنا -سىركىچى
) بىلهن بىىرلىكته(بهندەڭىزمۇ بۇ ھهيئهت رېفاقاتىدا . ئېتىلدى) ئىۋەرتىلدى(ۋە ئىزام ) تالالندى(ئىنتىخاپ 

ماتهئهسسۈف يولالردا . بېرىش ۋە تۈركىستان ھهققىدە ئارزئىي مهلۇمات ئهيلهمهك خىيالىدا ئىدىم موسكۋاغا
  .يېڭىدىن زۇھۇر قىلغان قااليماقانچىلىقالر ھهرىكهتىمگه مهنئىي بولدى

بايبۇرت ”) قوللىرىغا(يهدلهرىدە . تۈركىيه تهرەپكه ئۆتىشى الزىم) يولى بىلهن(ھهيئهت موسكۋا تارىقىيله 
زاتئىي دەۋلهتلهرىگه مۇراجهتلهرىدە . ئىمزالىق ھاۋى بىرەر يول خېتى بېرىلدى“ ماقامى يۈسۈف زىيا ئهپهندىقاي

ھۈججىتىنىڭ ئۆزلىرىگه تاپشۇرۇلىشىنى ۋە ھارەكهتلهرىنىڭ تهسخىلىنى ) قوشۇمچه قىلىنغان(مهلفۇف 
  .ئارز ۋە ئىستىرھام ئهيلهيمهن) ئاسانالشتۇرۇپ بېرىلىشىنى(

هپهندى خېتىنىڭ قالغان قىسىملىرىدا تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ ئهھۋالى، ئهنگىلىيىلىكلهر يۈسۈف زىيا ئ
بىلهن ئىرانلىقالرنىڭ بۇ رايوندا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيهتلىرى، ئۆزىنىڭ بۇ جايالردا يهنه بىر مهزگىل قېلىشى 

مانىالر دۆلىتى بۇ جايالرنى ئۆزىگه الزىملىغى قاتارلىق مهسىلىلهر ھهققىدە توختىلىش بىلهن بىرگه، ئهگهر ئوس



قوشىۋېلىش نىيىتى بولغىنىدا، ۋاقتنى كهنىگه سوزماي دەرھال ھهرىكهتكه ئاتالنمىغىنىدا بهكال كېچىكىپ 
خېتىنىڭ قوشۇمچه قىسمىدا بولسا، تۈركىستاندا ئۆزىدىن . قالىدىغانلىغىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسهتكهن

جهمىيىتىنى قۇرغان ئىككى ئوسمانىالر زابىتىنىڭ ئىسىملىرىنى قوشۇپ  بۇرۇن ئىتتىهات ۋە تهرەققىپهرۋەر
، 4داال ئارميىسى توپچىالر پولكى (بۇ كىشىلهر مۇالزىمى ئهۋۋەل سامسۇنلۇق ھهيدەر ئازمى بىن شهۋكى . قويغان

ئوفىتسېرلهر ئىسىملىق ) ياۋەرى 1، روتا 88پولك (ۋە مۇالزىم سۇاليمان سهمى بىن تهۋفىق ) 8، ئوتىلدىيه 3روتا 
نهپهر زابىت بىلهن ھهل  20يۈسۈف زىيا ئهپهندى تۈركىستاندىكى ۋەزىيهتنىڭ يېنىدا بىرگه ئېلىپ كهلگهن . ئىدى

قىلغىلى بولىدىغان ئۇنچىۋاال ئوڭاي بىر ئىش ئهمهسلىگىنى تونۇپ يهتكهنلىگى ئۈچۈن، ئۇالرنى دەرھال باكۇغا 
تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ مۈمهسسىلى بولۇپ تۈركىستاندا قېلىپ  ئۆزى بولسا، ئىتتىهات ۋە. قايتۇرىۋەتكهن ئىدى

  .پائالىيهتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇش قارارىغا كهلگهن ئىدى
شۇنداق قىلىپ، يۈسۈف زىيا ئهپهندىنىڭ قوشۇلىشىدىن كېيىن بۇرۇن قۇرۇلۇپ بولغان جهمىيهت يېڭىدىن 

ئۇ ۋاقىتتىكى ئىشالرنى مۇنهۋۋەر قارى . زىلىدۇرەتكه سېلىنىپ، نىزامنامىسىغىمۇ تىگىشلىك تۈزۈتۈشلهر كىرگۈ
مۈنهۋۋەر قارى ئۆز خاتىرە . بىلهن مۈفتى سهدرىددىنخاننىڭ كۈندىلىك خاتىرىلىرىدىن كۆرىۋېلىش مۇمكىن

  :دەپتىرىدە، نىزامنامىدىكى تۈزىتىشلهر ھهققىدە توختۇلۇپ كىلىپ مۇنۇالرنى يېزىپ قالدۇرغان ئىدى
جهمىيىتىمىزنىڭ “ ئتتىهات ۋە تهرەققىپهرۋەرلهر”نىدىن كېيىن بىزنىڭ باكۇنى تۈركلهر تارتىپ ئالغى

ئهسلىدە … . غا ئۆزگهرتىلدى“ ئىتتىهات ۋە تهرەققىي”قىسمى ئېلىپ تاشلىنىپ، “ پهرۋەر”ئىسمىدىكى 
بۇنداق … . دەپال ئاتىلىپ كېلىنمهكته ئىدى“ ئىتتىهات ۋە تهرەققىي”بۇرۇنالردىمۇ بۇ جهمىيىتىمىز 

باكۇنى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ ”نىڭ سهۋىبىنى سورىغىنىمدا ھهيدەر ئهپهندى ماڭا، ئۆزگهرتىلىش
ئۇالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن جهمىيهتنىڭ ئىسمىنى . رەھبهرلىگى تارتىپ ئالدى

يهنه بۇرۇنقى رەئىس ئوسمان  شۇنىڭدەك، ھهيدەر ئهپهندى. دەپ جاۋاپ بهردى“ ئىتتىهات ۋە تهرەققىي دەپ ئالدۇق
ئهپهندىنىڭ كېتىپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىتتىهات ۋە تهرەققىي تهرىپىدىن زىيا ئهپهندىنىڭ 

  .ئىۋەرتىلگهنلىگىنىمۇ قوشۇپ قويدى
كۈندىلىك خاتىرىلىرى ئارقىلىق ئۇ دەۋىردىكى ئىشالرنى يۇرۇتۇپ بهرگهن سهدرەددىنخان، جهدىتچىلىك 

ريۈلهك بولۇپ كهلگهن بىلىملىك دىنىي زاتالردىن بولۇپ، قوقان مۇختارىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش ھهرىكىتىگه يا
ئىشلىرىغا قاتناشقان، كېيىن يهنه مۇنهۋۋەر قارى تهرىپىدىن تاشكهنتكه تهكلىپ قىلىنىپ ئۇ يهردە 

پهندىنىڭ ئۇ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە يۈسۈف زىيا ئه. پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرغان بىرسى ئىدى
كېلىشىدىن كېيىن قىلىنغان ئىشالر، ئۇنىڭ ئىستانبۇلغا ھهيئهت ئىۋەرتىش ئىشلىرى ھهققىدە توختىلىپ 

  :تۈۋەندىكىلهرنى يازىدۇ
ھالدائىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتىگه ) يوشۇرۇنچه(سابىق بايبۇرت قايماقامى يۈسۈف زىيا ئهپهندى مهخفى 

تۈركىيه ئهسكهرلىرى باكۇغا . بىلهن نىزامنامىلىرى قايتا تۈزىتىلدىكهلتۈرۈلۈپ جهمىيهتنىڭ پروگراممىسى 
جهمىيهت تهرىپىدىن تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى، جهمىيهتنىيڭ ) يولغا سېلىنغىنىدا(مۈتهۋەججىه بولغىنىدا 

ۋەزىپىلىرىنى يهرلىك تىل ئارقىلىق ئىپادىلهش ئۈچۈن ئابىدجان مهھمۇد، مىر ئادىل ۋە مىر ئهخمهتلهر 
انىدىن، ئۈبهيدۇلال غوجا بىلهن مهن تاشكهنتتىن، ھاجى مهردانقۇل سهمهرقهنتتىن، سېيىت ناسىر مىر فهرغ

يىلىدا ئوسمانىالر -1918. جېلىل تۈركىستان شهھرىدىن بولۇپ بىر مۇراھهاس ھهيئىتى تهشكىللهپ چىقتۇق
ئابىدجان ماخمۇد بىلهن . دۆلىتىنىڭ موسكۋا باش ئهلچىسى ۋاستىسى بىلهن ماتېرىياللىرىمىز ئىۋەرتىلدى

تهلهت ۋە ئهنۋەر پاشاالر بىلهن ھهمدە تاشقى ئىشالر . بىز ئىستانبۇلغا كهلدۇق. ئۇبهيىدۇلال غوجا موسكۋادا قالدى
ماڭا تۈركىيه پاسپورتى بېرىلىپ … . نازىرى نهسىم ئهپهندى ۋە مهركهزىي كومىتىت ئهزالىرى بىلهن كۆرۈشتۇق

شۇم ئۈچۈن قازى ئابدۇررەشىد ۋە كۆپرۈلۈ فۇئات ئهپهندىلهر بىلهن بىرلىكته تۈركىستان ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرۇ
ئاۋسترىيىدە ئىنقىالپ بولىۋاتقىنى ئۈچۈن ئۈمىگىمىز ئودىسساغا قايتىپ . شىۋىتسارىيىگه ئىۋەرتىلدىم

  .ئىستانبۇلدا ئىتتىهات ۋە تهرەققىي ئهزالىرىدىن غالىپ كامال ئهپهندى بىلهن كۆرۈشتۈم… . كهلدى



كىستاندىكى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي ئهزالىرىدىن تهشكىللىگهن بۇ ھهيئهت ئهزالىرى ئهنۋەر پاشانى زىيارەت تۈر
بۇ . قىلغىنىدا، پاشاغا ئۈچ قىسىمدىن تهشكىل تاپقان سهككىز بهتلىك بىر دوكالد سۇنغانلىقلىرى مهلۇم

ئهھۋالى تونۇشتۇرۇلغاندىن كېيىن  دوكالدتا تۈركىستاننىڭ تارىخىي، جوغراپىيىلىك تۈزۈلىشى ۋە ئىقتىسادى
كېيىنكى ۋاقىتالردىكى سىياسىي ۋەزىيهت ئهتراپلىق چۈشهندۈرۈلۈپ، ئۇرۇسالرنىڭ ئىجرا قىلىۋاتقان تۈركىستان 

  :دوكالتنىڭ تهلهپلهر قىسمىدا مۇنۇ سۆزلهر يېزىلغان ئىدى. سىياسهتلىرىدىن شىكايهت قىلىنغان ئىدى
پۈتۈن . ئۇلۇغ تۈركىيىگه قوشۇلۇپ كېتىش ئىختىراسى بىلهن سوقماقتائهندى بىزنىڭ قهلبىمىز، پۈتۈنلهي 

بىزنىڭ بارلىق . تۈركلۈكنىڭ بىرلىشىشى پهقهت بىزنىڭ ئۇلۋى مهقسهتلىرىمىزگه ئۇيغۇن كهلگهن بىر يولدۇر
كىچىك پۈتۈن خهلقىمىز ۋە بارلىق -ئهمهل، چوڭ) ئۇلۇغ(بۇ مۇئهلال . ئارزۇيىمىز ۋە ھهرىكىتىمىز بۇدۇر

  .پالرنىڭ ئهڭ يۈكسهك غايىسىدۇرسىنى
ئهزەربهيجاننى ئوسمانىالر ئارمىيىسى ئۆتكۈزىۋېلىشىدىن بارلىققا كهلگهن تۈركىستان تهۋەسى ئۈچۈن بۇ 
تۈردىكى ھاياجان پهيدا قىلغۇچى مۇھىت ئىچىدە يېزىلغان بۇ جۈملىلهر، ئهنۋەر پاشانىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا 

  .سهتتى دېيىلسه، ھهرگىز مۇبالىغه بولمايدۇبېرىدىغان قارارلىرىغىمۇ تهسىر كۆر
ئىتتىهات ۋە تهرەققىي رەھبهرلىرىنىڭ بۇ رايونالرغا مۇناسىۋەتلىك كۆز قاراشلىرىغا تهسىر قىلغان يهنه بىر 

ئهلى رىزا ئهپهندى . ئامىل، موسكۋا باش ئهلچىسى غالىپ كامال ئهپهندى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن دوكالتالردۇر
رنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈركىستاندا تۇرىۋاتقان ئوسمانىالر زابىتلىرىدىن كهلگهن ھهمدە باش قاتارلىق كىشىله

ئهلچىنى موسكۋادا زىيارەت قىلغان تۈركىستانلىق مىللهتچىلهر بهرگهن مهلۇماتالرنى دەرھال ئىستانبۇلغا 
تۈركىستاننىمۇ ئاسانال قولغا  ئىۋەرتىپ تۇرغان كامال ئهپهندى، بولۇپمۇ باكۇنىڭ ئىشغال قىلىنىشىدىن كېيىن،

تهلهت پاشاغا ئىۋەرتىلگهن ) ۋەزىر(سادرازام . كهلتۈرۈشكه بولىدۇ دەيدىغان قاراشقا كهلتۈرگهن ئىدى
باكۇ شهھىرى ئىشغال قىلىنغان ۋاقىتالردا كراسنوۋودسكتا تۇرۇپ تۈركىستاندا مىللىي تهشكىالت ”دوكالتالردا 

الرنى ئىشغال قىلىۋېلىشىغا قارشى تۇرۇش مهقسىتىدە، مۇقتهدىر قۇرۇش ۋە ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ ئۇ جاي
دورا ئىۋەرتىلسه، ئۇ جايالردا -تهربىيىچى ۋە يىتهرلىك مىقتاردا قۇرال، ئوق-ھهربىي تهلىم 10~5) قابىلىيهتلىك(

ىلىش قۇراللىق كۈچ جهھهتتىن بهكال ئاجىز تۇرىۋاتقان بولشېۋىكالرنى يوقۇتۇش ئارقىلىق مۇختارىيهت ئېالن ق
  .يېزىلغان ئىدى“ مۇمكىنچىلىگىنىڭ بارلىغى

ئىيول -20بۇ ۋاقىتالردا ئهنۋەر پاشانىڭ ئۈگهي قېرىندىشى نۇرى پاشا قۇماندانلىقىدىكى ئىسالم ئارمىيىسى 
ئۇزۇنغا . كۈنىسى گهنجهنى تارتىپ ئېلىپ، بۇ شهھهردە بىر مىللىي ئهزەربهيجان ھۆكۈمىتى قۇرۇپ چىققان ئىدى

سىنتهبىردە نۇرى ۋە خهلىل پاشا قۇماندانلىقىدىكى تۈركىيه -15يىلى -1918تىن كېيىن سوزۇلغان ئۇرۇش
ئهزەربهيجاندىن كېيىن . گهنجهدىكى ئهزەربهيجان ھۆكۈمىتىىنمۇ باكۇغا يۆتكهپ كېلىدۇ. ئارمىيىسى باكۇغا كىرىدۇ

ىسى دەربهنت شهھىرىنى ئۆكتهبىر كۈن-6داغىستاننى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن يولغا چىققان تۈركىيه قوشونلىرى 
. نى ئېالن قىلىشىدۇ“ شىمالى كاپكازىيه جۇمهۇرىيىتى”ئۆكتهبىر كۈنى - 13قىزىلالردىن تارتىپ ئېلىپ، 

تۈركىيه قوشۇنلىرىنىڭ كاپكازىيىدىكى ئۇتۇقلىرى تۈركىستانلىقالرنىمۇ ئۈمىدلهندۈرۈپ، تۈركىيه 
سۆزلهر -تىپ كېلىدىغانلىغى ھهققىدىكى گهپجهڭچىلىرىنىڭ ئۇزۇنغا قالماي تۈركىستان رايونلىرىغىمۇ يې

كاپكازىيىدە . ئهپسۇسكى، بۇنداق ھاياجان پهيدا قىلىدىغان مۇھىت ئۇزۇن داۋام قىاللمايدۇ. كۆپىيىشكه باشاليدۇ
بۇنداق غهلىبىلهر قولغا كهلتۈرىلگىنىگه قارىماي، ئوسمانىالر دۆلىتى، ئىتتىپاقدېشى گېرمانىيه بىلهن بىرگه 

ئۆكتهبىر كۈنىسى ئىمزاالنغان موندروس كىلىشىمىگه ئاساسهن تۈركىيه - 30يىلى -1918. ىدۇئۇرۇشتا يېڭىل
  .قوشۇنلىرى داغىستان بىلهن ئهزەربهيجاندىن چىقىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇ

ئىتتىهات ۋە . بۇنداق ۋەزىيهت، تۈركىستانلىقالرنىڭ كۈتكهن ئۈمىدلىرىنىمۇ يوققا چىقىرىۋىتىدۇ
وسمانىالر دۆلىتى ھاكىمىيىتىدىكى تهسىر كۈچىنىڭ ئاخىرلىشىغا ئهگىشىپ، تهرەققىيچىالرنىڭ ئ

جهمىيهت ئىچىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى مۈفتى سهدرەددىنخان . تۈركىستاندىكى جهمىيهتمۇ ئۆزگىرىشكه باشاليدۇ
  :تۈۋەندىكىدەك بايان قىلىدۇ



ا سهياھىتىمىز ھهققىدە دوكالت جهمىيهت ھۇزۇرىد. يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا تاشكهنتكه ئاۋدەت ئهتتىم-1919
يىلىدا تاشكهنتته  -1919… . قىلىندى) ئۆزگهرتىلدى(جهمىيهتنىڭ ئىسمى مىللىي ئىتتىهادقا تهدبىل . بهردىم

پاشا بىر قانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن . تۇرىۋاتقان جامال پاشا بىلهن جهمىيهت ئىشلىرى ھهققىدە سۆھبهتلهشتىم
  …. خهلىل پاشا بىلهن ھاجى سهمى ئهپهندىمۇ تاشكهنتتىن ئايرىلدى. قتىئافغانىستانغا قاراپ يولغا چى

يىلى، بۇخارادا تۇرىۋاتقان كومىتىت مهركىزىنىڭ بويرىغى بىلهن، ئارف كهرىمى بىلهن يۈسۈف -1920
ئهپهندىلهر ئهنگىلىيه ۋە ياپونىيه ھۆكۈمهتلىرىگه تۈركىستاننىڭ ئهھۋالىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن يولغاچىقىپ، 

مهن . لىيا ئاتا شهھىرىگه كهلگهندە بارلىق ھۈججهتلىرى بىلهن بىرلىكته رۇسالرنىڭ چېكاسىغا تۇتۇلۇپ قالىدۇئهۋ
ئۇ يهردىن قايتىپ كهلگىنىمدە . بۇ يېقىن ئهتىراپتا تۇرىۋاتقان راخمانقۇل قۇربېشىنىڭ يېنىغا قېچىپ بېرىۋالدىم

ڭ مۇدىرى ھهمدەم ھاجىنىڭ خائىنلىق قىلىشى جهمىيهت ئهزالىرىمىزدىن بولغان فهرغانه ھهربى قىسىمىنى
ھۈججهتلىرىمنىڭ يالغاندىن ياسالغان ئىكهنلىكىگه ئىقرار … . بىلهن بولشېۋىكالرغا تاپشۇرۇپ بېرىلدىم

نهتىجىدە ئۆلۈم جازاسىغا مهھكۈم . قىلىپ، بۇنداق بىر جهمىيهتنىڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلىپ تۇرىۋالدىم
ۈركىستان ئومۇمىي چېكا رەئىسى پېترېسكه قىلغان مۇراجهتلىرى سايىسىدا جامال پاشانىڭ ت… . قىلىندىم

  .يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندىم 5ئۆلۈم جازايىم ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، 
ئوسمانىالر دۆلىتىنىڭ مهغلوبىيىتىدىن كېيىن، تۈكىستاندىكى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي شۆبىسى مىللىي 

ىل بىر تهشكىالت ھالىتىگه ئۆزگهرتىلىپ، تۈركىستاندا قالغان ئوسمانىالر ئىتتىهاد نامىدىكى مۇستهق
ئوفىتسېرلىرى بىلهن تۈركىستانلىق مىللهتچىلهرنىڭ ئورتاق ھهمكارلىشىشى ئارقىلىق پائالىيهتلىرىنى 

ە، ئۆزىنىڭ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىد) قۇت(دەرۋەقه، ئهنۋەر پاشانىڭ تاغىسى خهلىل پاشا . داۋامالشتۇرىدۇ
يىلى - 1921تهكلىۋىگه ئۇرۇسالر ماقۇل كهلگهنلىكىگه ئاساسهن،  شهرقىي تۈركىستاننى مۇستهقىل قىلىش

موسكۋادىن تۈركىستانغا كهلگهنلىگىنى، تاشكهنتته بولسا، تۈركى قهۋىملىرى ئۈچۈن ئىتتىهات ۋە تهرەققىي 
خهلىل پاشا . ىقىنى بايان قىلغانئىنقىالۋىي جهمىيىتى پروگراممىسى ئاساسىدا مهخپى بىر جهمىيهت قۇرغانل

يهنه، پىداكار ۋە ئهقىللىق ياشالرنىڭ ئىتتىهات ۋە تهرەققىيگه قاتناشقانلىقىغا ئوخشاش، بۇ جهمىيهتكىمۇ 
تىزىمالتقانلىقلىرىنى ئېيتىپ جهمىيهت نىزامنامىسىنى تۈركى قهۋىملىرىنىڭ شىۋىلىرىدا يېزىپ مهخپى 

- بۇ پائالىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنى تاشكهنتكه كىلهر. گه قوشۇپ قويغانتارقاتقانلىقىنىمۇ كۈندىلىك خاتىرىسى
نىڭ ياردىمىگه ) تاشخان(كهلمهي تونۇشقان ئهسىرگه چۈشكهن ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرىدىن ھهيدەر ئهپهندى 

ز تايىنىپ ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى تهكىتلهش ئارقىلىق، تاشكهنتته تونۇشقان تۈركىستانلىق ياشالر ئىچىدە ھاپى
. قارى، تاجهتتىن ئهپهندى ۋە مولال سهدرىددىن قاتارىدىكى كىشىلهرنىڭ ئىسملىرىنى يېزىپ كۆرسهتمهكته ئىدى

ئهنۋەر پاشانىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن موسكۋاغا قايتىپ كهتكهن ۋاقىتلىرىدا، ئورتا ئاسىيا ئىتتىهات ۋە تهرەققىي 
ئهمما، خهلىل پاشا . گهنلىكىنىمۇ تىلغا ئالغانجهمىيىتى بارلىق مهركهزلهردە تېز سۈرئهت بىلهن كىڭهيتىل

ئېهتىمال، . تاشكهنتكه كهلگهن ۋاقىتالردىن بۇرۇنال بۇ تهشكىالت ئۆز پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى
خهلىل پاشا تاشكهنتته بۇ جهمىيهتنىڭ ئهزالىرى بىلهن ئۇچۇراشقان، مهلۇم ۋاقىت بۇ تهشكىالتنىڭ 

شقان ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ھادىسىلهرنى بىر جهمىيهت قۇردۇم دەپ تونۇشتۇرغان بولىشى پائالىيهتلىرىگه قاتنا
  .كېرەك

يىلىنىڭ باشلىرىدىن تارىتىپ تۈركىستان تهۋەسىدە سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى -1920
قىينىڭ داۋامى بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا ئىتتىهات ۋە تهرەق. مۇقىملىشىپ قالغاندەك كۆرۈنمهكته ئىدى

بولغان مىللىي ئىتتىهادنىڭ ساقلىنىپ قېلىش ئېهتىمالى بهكال ئازىيىپ كهتكهن بولۇپ، بۇ مهخپى جهمىيهت 
مۇنهۋەر قارى ئۆزىنىڭ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىگه بۇ . تارقىلىپ كېتىش نوقتىسىغا يېقىنلىشىپ قالغان ئىدى

  :دۇرماقتا ئىدىتارقىلىپ كىتىش جهريانىنى تۈۋەندىكىدەك يېزىپ قال
ھۆكۈمىتىنىڭ پۇت تىرەپ قالىدىغانلىقى مۇقىملىشىپ قالغاندىن كېيىن، ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− سوۋېت (شۇرا 

. جهمىيهتنىڭ ئهھۋالى بىلهن ئۇنىڭ پائالىيهت قىلىپ قىاللماسلىق ئىشى بىزنى ئويغا سالماقتا ئىدى



شۇنداق بولغاچقا، مهنمۇ . مۇمكىن ئىدى ئهسلىدىنال بۇنداق بىر پائالىيهتنىڭ ھاجىتى قالمىغان دىيىش
دىكىلهر ) رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى(جهمىيهت رىياسىتى . بولشېۋىكالر پارتىيىسىگه ئهزا بولۇشنى توغرا تاپتىم

شۇرا ھۆكۈمىتى ئۆز ھاكىمىيىتىنى ”: مېنىڭ بۇنداق قىلىشىمغا قارشى چىقماي، مۇنداق بىر قارارغا كېلىشتى
شۇڭا، جهمىيهت غايىلىرىنى ھۆكۈمهت بىلهن كېلىشىپ تۇرۇپ ئهمهلگه ئاشۇرۇش . ىقساقالپ قالىدىغانلىقى ئېن

شۇنداق بولغاچقا، بۇ جهمىيهت بۈگۈندىن باشالپ . تېخىمۇ مۇۋاپىق ۋە ئهڭ ئاسان يول دەپ قارايمىز
ۈچۈن مۇنهۋۋەر قارى بىلهن قالغان ئهزاالر باشلىغان ئىشىنى ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرىشى ئ. تارقىتىۋىتىلدى

  “.بولشېۋىكالر پارتىيىسىگه ئهزا بولۇشلىرىغا رۇخسهت قىلىندى
مۇنهۋۋەر قارى بۇ جهمىيهتنىڭ تارقىلىپ كىتىشىگه تۈركىيىنىڭ ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قالغانلىقى ھهمدە 

لىك قۇۋىتىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى، ئهزاالر ئارىسىدا رەھبهر-ئىتتىهات ۋە تهرەققىي تهرەپتارلىرىنىڭ بۇرۇنقى كۈچ
گۇرۇپپىسىغا بولغان ئىشهنچىلىرىنىڭ ئازىيىپ كهتكهنلىكى ۋە ماددىي ئىمكانىيهتلهرنىڭ بولمىغانلىقى 

  .قاتارلىقالر سهۋەپ بولغان دەپ كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ
قىسقىچه خۇالسىالشقا توغرا كهلسه، تۈركىستاندا ئىتتىهات ۋە تهرەققىينىڭ تهشكىلىي پائالىيهتلىرى بۇ 

-1917. مانىالر ئۇرۇش ئهسىرى ئوفىتسېرلىرى تهرىپىدىن باشلىتىلغان دېيىشكه بولىدۇھهرىكهتكه تهۋە ئوس
يىلقى ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىدىن بۇرۇن بۇ ئوفىتسېرالر ئىتتىهات ۋە تهرەققىيپهرۋەرلهر جهمىيىتىنى قۇرۇپ چىقىپ، 

انغا تۈركىيه ئارمىيىسى ئهزەربهيج. تۇركىستاننىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىدە شۆبىلىرىنى قۇرۇپ چىقىشقان ئىدى
. كىرىپ كهلگىنىدىن كېيىن، بۇ جهمىيهتنىڭ نامى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتى دىگهنگه ئۆزگهرتىلىدۇ

ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ ئۇرۇشتا مهغلوپ بولۇپ ئىتتىهات ۋە تهرەققىي خادىملىرى تارقىلىپ كهتكهن بىر 
يىلالر -21~1917دىمهك، بۇ جهمىيهت . تتىهاتقا ئۆزگهرتىلىدۇۋەزىيهتته، بۇ تهشكىالتنىڭ نامى مىللىي ئى

جهمىيهتنىڭ ”مۇنهۋۋەر قارى ئۆزىنىڭ ئهسلىمىلىرىدە . ئارىسىدا ئاكتىپ تهسىر كۆرسىتىپ كهلگهنلىكى مهلۇم
. دەپ يازىدۇ“ ئهزالىرى ئۇنچىلىك كۆپ ئهمهس ئىدى، ئهمما ئۇالرنىڭ تهسىرى بىلهن قۇدرىتى بهكال كۈچلۈك ئىدى

نىۋەر بىلهن جامال پاشاالرنىڭ تۇركىستان بىلهن ئافغانىستاندىكى پائالىيهتلىرى جهريانىدا جهمىيهت ئه
خادىملىرى قايتىدىن ئاكتىپ پائالىيهت قىلىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈلگهن بولسىمۇ، بۇ ئىككى تارىخىي 

سىياسىي سهپته بولسا  شهخسنىڭ سهھنىدىن ئايرىلىشى ئىتتىهاتچى ئوفىسسېرالرنىڭ تارقىلىپ كىتىشىگه،
شۇنىڭغا قارىماي، تۈركىستانلىق خادىمالرنىڭ . ئىتتىهات ۋە تهرەققىي روھىنىڭ يوقۇلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

ئۇالر چهت دۆلهتلهرگه چىقىپ كۈرەش . ئىتتىهاتچىالر بىلهن بولغان ھهمكارلىقى ئۈزۈلمهي داۋاملىشىپ تۇرىدۇ
ۇنىڭدىن قالسا خېلىل پاشا، مهخمۇت شهۋكهت ئهسهندال قاتارىدىكى قىلغان يىللىرى بويىچه باشتا نۇرى پاشا، ئ

  .كونا ئىتتىهاتچىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ئۈزۈلمهيدۇ

  جامال پاشا ئافغانىستاندا

يىلى ماينىڭ ئاخىرلىرىدا جامال -1920تۈركىيىنىڭ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىكى مهغلوبىيىتىدىن كېيىن، 
جامال پاشا سۇنغان بۇ . سوۋېت رۇسىيه ھۆكۈمىتىگه بىر پارچه مهخپى تهكلىپ سۇنىدۇ پاشا موسكۋاغا كېلىپ،

پىالنى بويىچه ئافغانىستانغا بېرىپ ئهنگلىيىلىكلهرگه قارشى بىر تهشكىالت قۇرۇپ ھىندىستاندا قوزغىالڭ 
وسمانىالر بۇ مهقسهت ئۈچۈن كېرەكلىك كۈچلهر جامال پاشا رەھبهرلىكى ئاستىدىكى ئ. كۆتهرمهكچى ئىدى

ئوفىسسېرلىرىدىن، تۈركىستان تهۋەسىدىكى ئۇرۇسالرغا قارشى جهڭ قىلىۋاتقان باسمىچىالردىن، ئافغانىستاندا 
-تهشكىللهپ چىقىدىغان ھىندى ئىنقىالپچىلىرىدىن، ئافغانىستان) ت.ئۇ− ئوسمانىالردا گېنېرال (پاشا 

ئهگهر مۇمكىن بولغىنىدا ئافغانىستان  ھىندىستان چىگرالىرىدىكى مۇستهقىل پهشتۇ قهبىلىلىرىدىن ۋە
بۇ پائالىيهتكه ئىتتىهادىي ئىسالم، يهنى . ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسته قاتنىشىشىدىن تهشكىل تاپىدىغان بوالتتى

شۇنىڭدەك يهنه الزىم تېپىلغان . ئىسالم ئىتتىپاقى پىكىرى يىتهكچى ئىدىيه قىلىپ تاللىۋېلىنماقچى ئىدى



بۇنداق قىلىشتىكى . ئىدىيىسىنىمۇ ئىشقا سېلىشقا بوالتتى“ رشى سوتسيالىزمجاھانگىرلىككه قا”يهرلهردە 
مهقسهت، ھىندىستان باشچىلىقىدا بارلىق شهرق ئهللهر خهلقلىرىنى ئهنگىلىيه جاھانگىرلىكىنىڭ 

ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلالنىڭ ئهنگىلىيىلىكلهرگه قارشى كۈرەش . چاڭگىلىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىش ئىدى
  .قانلىقى بۇ اليىهه ئۈچۈن مۇۋاپىق بىر مۇھىت يارىتىپ بهرمهكته ئىدىقىلىۋات

موسكۋا دائىرىلىرى، ئاساسهن ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتى يوق بۇ تهكلىپ اليىهىسىنى شۇنچه پايدىسىز 
هسىر ناۋادا ئىسالم ھهمكارلىقى ھهقىقهتهنمۇ ت. شهرتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقىغا قارىماي قوبۇل قىلىشىدۇ

كۆرسىتهلىگىدەك قىلسا، شۇنىڭدەك يهنه ئافغانىستاننى مهركهز قىلغان ھالدىكى بۇ ھهرىكهت مۇۋەپپىقىيهتكه 
يهنى، بىرىنچى . ئېرىشهلىگىدەك قىلغىنىدا، رۇسسىيىلىكلهر بىر چالمىدا بىر نهچچه قۇش ئۇرىۋالغان بوالتتى

بۇ ھهرىكهتكه ئافغانىستان بىۋاسته . والتتىبولۇپ ئهنگلىيىنىڭ بېشىغا بىر مۇنچه باال تېپىپ بهرگهن ب
قاتنىشىپ قالغىدەك بولسا، بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن تاشقى جهھهتتىكى ياردەمگه مۇھتاج بولۇپ 

شۇنداق بىر ۋەزىيهت شهكىللهنگىنىدە، بۇنداق ياردەمنى پهقهت سوۋېت . قالىدىغانلىقى مۇقهررەر ئىدى
بۇنداق بىر ۋەزىيهتنىڭ شهكىللىنىشى ئافغانىستاننىڭ . ىن ئىدىرۇسىيىسىدىنال تهلهپ قىاللىشى مۇمك

ئاخىرىدا يهنه، تۈركىستاندا . سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه كىرگهنلىكىدىن دىرەك بىرەتتى
رۇسىيىلىكلهرنى قاتتىق ئاۋارىچىلىققا سېلىپ كېلىۋاتقان باسمىچىالر ھهرىكىتىنىڭ نىشانىنى ئهنگلىيىگه 

ھهرىكىتى تهرەپكه بۇرىۋېتىشكه بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇنىڭدىن سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ خېلىال ئارام  قارشى تۇرۇش
بۇنداق بىر ئهھۋال قىسمهنلىكته ئىشقا ئاشۇرىلغىنىدىمۇ باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى زور . تېپىپ قالغان بوالتتى

لگه ئاشماي قالغاندىمۇ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇ پىالن زادىال ئهمه. دەرىجىدە ئاجىزالپ كېتىدىغانلىقى چوقۇم ئىدى
  .بۇ ئىشقا بىۋاسته ئارىلىشىپ قالمىغانلىقى ئۈچۈن، ئوالرغا بىرەر زىيىنىمۇ تهگمهيدىغان بىر ئىش بوالتتى

جامال پاشا، رۇسالرنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قىزغىن قارشى 
ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلال ئهنگلىيىلىكلهرگه قارشى . ئېلىۋالغان ئىدىئېلىنىدىغانلىقى ھهققىدە كاپالهت 

يۈرگۈزگهن كۈرىشىدىن كېيىن دۆلىتىگه قارىتا يۈرگۈزىلىۋاتقان سۈيىقهست ھهرىكهتلىرىدىن قۇتۇلىۋالغان بولۇپ، 
تهلهپلىرىنى شۇنداق قىلىپ ئۆز . مۇستهقىل دىپلۇماتىيىلىك مۇناسىۋەتلهر تىكلهش ھوقۇقىغا ئېرىشكهن ئىدى

ئامانۇلالمۇ شۇ سهۋەپتىن ئهنگلىيىلىكلهر ياخشى كۆرمهيدىغان بىر . ئهنگلىيىلىكلهرگه قوبۇل قىلدۇرىۋالىدۇ
يهنه بىر جهھهتتىن ئىسالم خهلىپىسىنىڭ شهھىرى بولغان ئىستانبۇلنىڭ . ھۈكمۈران دەپ تونۇلغان ئىدى

ىن ئىشغال قىلىنىۋېلىشى ئىسالم دۇنياسىدا ئهنگلىيىلىكلهر يىتهكچىلىكىدىكى چهتئهل كۈچلىرى تهرىپىد
داڭلىق مهۋلهۋى مهھهممهدئهلى . كۈچلۈك داۋالغۇشالرنىڭ كىلىپ چىقىشىغا سهۋەپ بولغان ئىدى

− پهيغهمبهر ۋەكىلى جهمىيىتى، خهلىپىلىك جهمىيىتى (رەئىسلىكىدىكى خىالفهت جهمىيىتى 
ھالهتكه كهلگىچه ) بىخهتهر(مهھفۇز ) پۈتۈنلهي(ن كامىله) ئوسمانىالر ھوقۇقى(ھوقۇقىي ئوسمانىيه ”، )ت.ئۇ

ھىندى مۇسۇلمانلىرى جىهاد قىلىش كۈرىشىنى توختاتماي داۋامالشتۇرۇشى الزىم، بۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان 
دەيدىغان بىر “ قىلىشقا مهجبور) ت.ئۇ− كۆچۈپ بېرىشقا (ھىندىالر مۇسۇلمان بولغان باشقا بىر دۆلهتكه ھىجرەت 

بۇنىڭ نهتىجىسىدە يۈزمىڭدىن ئارتۇق ھىندى مۇسۇلمانلىرى ئافغانىستان تهۋەسىگه كىرىۋالغان  .پهتۋا چىقىرىدۇ
رۇسىيىلىكلهر بۇ ھىندى ئىنقىالپچىلىرىنى تهشكىللهپ چىقىش ئۈچۈن كابولغا ئىۋەرتكهن باشئهلچىخانا . ئىدى

. ۇ كابۇلغا ئىۋەرتكهن ئىدىئۆمۈگىدىكىلهر بىلهن بىرگه قوشۇپ ھىندى كومۇنىست رەھبهرلىرىدىن بىر كىشىنىم
ئهمما ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئۇرۇسالرنىڭ بۇ مهقسهت ئۈچۈن پائالىيهت قىلىشىغا يول قويماي، ئۇ ھىندى 

يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهلهرگه . يىتهكچىسىنى ئۆز گۇرۇپىسىدىكىلهر بىلهن قوشۇپ چىگرادىن قوغالپ چىقىرىدۇ
قىلىنمىغىنى بىلهن چوقۇم ماڭا رۇخسهت قىلىدۇ دەپ ئىشىنىپ،  قارىماي، جامال پاشا رۇسىيىلىكلهرگه رۇخسهت

ئافغانىستاندىكى ھىندى مۇسۇلمانلىرىنى تهشكىللهپ ئهنگلىيىگه قارشى سهپ ئۇيۇشتۇرااليمهن دىگىنىدە چىڭ 
  .تۇرماقتا ئىدى



يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيى ئوتتۇرلىرىدا تاشكهنتكه كېلىپ، ئۇ يهردە تۈركىستان -1920جامال پاشا، 
پاشانى كۈتىۋېلىشقا . تهۋەسىدىكى ھهربى قۇماندان فرۇنزې تهرىپىدىن ھهربىي مۇراسىم بىلهن كۈتىۋېلىنىدۇ

چىققانالر ئىچىدە تاشكهنتتىكى مهكتهپلهردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان ئون كىشى ۋە سىبىرىيىدىكى ئۇرۇش 
. هر تۈركىيىلىك ئوفىتسېرمۇ بار ئىدىنهپ 80كىشى بولۇپ جهمئىي  70ئهسىر الگىرلىرىدىن يېقىندىال كهلگهن 

جامال پاشا تاشكهنتكه كىلىپ تۇرغان ئىككى يېرىم ئاي ۋاقىت جهريانىدا تۈركىستانلىق جهدىتچىلهر بىلهن، ئۇ 
تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ ئهزالىرى ۋە بۇ تهرەپلهردىكى ئۇرۇش ئهسىرى بولغان تۈركىيه -يهردىكى ئىتتىهات

بۇ جهرياندا ئافغانىستانغا بىرلىكته ئېلىپ كىتىش مهقسىتىدە . شىپ چىقىدۇئوفىتسېرلىرى بىلهن سۆھبهتلى
. نهپهر كىشىنى تاللىۋالىدۇ 15ھهر تۈرلۈك ھهربى ساھهلىرى بويىچه بىلىمى بار تۈركىيىلىك ئوفىتسېرالردىن 

تهربىيه -شۇنىڭدەك يهنه خىۋەدە يېڭىدىن قۇرۇلغان خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىدە ھهربىي، مهمورىي ۋە تهلىم
نهپهر تۈركىيىلىك ئوفىتسېر ئىۋەرتىش ھهققىدە ئۇرۇسالرنىڭ  15ئىشلىرى ساھهلىرىدە ئىشلهيدىغانغا يهنه 

جامال پاشا، ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدا ئافغانىستان سهپىرى ئۈچۈن بارلىق . ماقۇللىقىنى ئېلىۋالىدۇ
نهپهر تۈركىستانلىق ئهسكهر ۋە ھىندى  9فىتسېر، نهپهر تۈركىيىلىك ئو 14تهييارلىقلىرىنى پۈتكۈزۈپ، يېنىغا 

  .ئىنقىالپچىلىرىدىن مهۋلهۋى بهرەكهتۇلالھ ئهپهندى قاتارلىقالرنى ئېلىپ يولغا چىقىدۇ
جامال پاشا تاشكهنتتىن ئايرىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇخارادا ئهمىرلىك ئاغدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ياش 

شۇنداق بولغاچقا، خارەزم خهلق جۇمهۇرىيىتىگه . ۇرىيىتى قۇرۇلىدۇبۇخارالىقالر تهرىپىدىن بىر خهلق جۇمه
. نهپىرى خارەزمگه ماڭغۇزۇلىدۇ 6نهپىرى بۇخاراغا، قالغان  9ئىۋەرتىلىش ئۈچۈن تالالنغان ئوفىتسېرالردىن 

يونىغا، ئۇالردىن ئېشىپ قالغان ئوفىتسېرالرنىڭ بىر قىسمى تاشكهنتته قالدۇرۇلۇپ، يهنه بىر قانچىسى پهرغانه را
ئهنه شۇ ئوفىتسېرالردىن بىرسى بولغان راجى چاقىرئۆز، كۈندىلىك . يهنه بىر قانچىسى باكۇغا ئىۋەرتىلگهن ئىدى

خاتىرە دەپتىرىدە جامال پاشا بىلهن كۆرۈشۈشلهردە ئۇنىڭ ئىككى يوللۇق بىر پىالن تۈزگهنلىكى ھهققىدە 
  :توختۇلىدۇ

نىۋىالشتۇرۇش، ھىندىستاندا ئهنگلىيه چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇش جامال پاشا، ئافغانىستان ئارمىيىسىنى زاما
بۇ . ئۈچۈن بىر قوزغىالڭ كۆتۈرۈش سېپى تهشكىللهش مهقسىتىدە ئافغانىستانغا قاراپ يولغا چىققان ئىدى

. پىالن، موسكۋا تهرەپنى بهكال خوش قىلىدىغان ۋە ئۇالر تهرىپىدىن قولالپ قۇۋەتلهشكه ئېرىشكهن بىر پىالن ئىدى
ا ئۇرۇسالر بىلمهيدىغان ئىككىنچى باسقۇچلۇق بىر پىالنمۇ بار بولۇپ، ئۇ پىالن بويىچه جامال پاشا ئهمم

ھىندىستاندا قوزغايدىغان ھهرىكهتلهر مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشكىدەك قىلغىنىدا، بۇ قوزغىالڭنى جامال پاشا 
پ تۈركىستاننىڭ ھهرقايسى شىمالىي تهرەپلهرگه، يهنى تۈركىستان تهرەپلهرگه كىڭهيتىش، شۇنداق قىلى

جايلىرىدا، بولۇپمۇ پهرغانه ۋادىسىدا سوۋېتلهر ھاكىمىيىتىگه قارشى قانات يېيىۋاتقان باسمىچىلىق نامىدىكى 
  …. قۇراللىق مۇستهقىللىق كۈرىشىنى تېخىمۇ ئۇلغايتىشنى مهقسهت قىلماقتا ئىدى

ن ئىككىنچى باسقۇچلۇق پىالنىنى نۆۋىتى جامال پاشا، ئۆزىنىڭ موسكۋا دائىرىلىرىدىن مهخپى تۇتۇپ كهلگه
كهلگىنىدە ئىشقا ئاشۇرۇش مهقسىتىدە بۇخارا ئهمىرلىگى، پهرغانه رايونى ۋە خىۋە تهۋەلىرىگه تۈركىيىلىك 

شۇ سهۋەپتىن ئارىمىزدىن ئۇ جايالرغا . ئوفىتسېرالرنى ئىۋەرتىپ يهرلهشتۈرۈش كېرەكلىگىنى ھېس قىلغان ئىدى
  .ى تالالپ چىققان ئىدۇقئىۋەرتىلىدىغان كىشىلهرن

بۇ خىل ئادەم تالالشتا، ھهرقايسى رايونالرغا ئىۋەرتىلىدىغان تۈركىيىلىك ئوفىتسېرالرنى ئىمكان بار 
تاللىنىشىغا دىققهت ) زەمبىرەكچىلهر، ئىستىهكامچىالر قاتارلىق(ئارمىيىنىڭ ھهرقايسى بۆلۈملىرىدىن 

ك ئوفىتسېرالر ئۆز تهۋەسىدە ئارمىيه قىسىملىرىنى شۇنداق قىلىپ ھهر بىر گۇرۇپ تۈركىيىلى. قىالتتۇق
بۇ ئوفىتسېرلهردىن بۇخاراغا ئىۋەرتىلگهنلهردىن (تهشكىللىيهلىگىدەك ئىقتىدارىغا ئېرىشهلىگهن بوالتتى 

− كاپىتان، شياڭۋېي − مهسئوللىقىدا يۈزبېشى − خارپۇتلۇق − ئوسمان ئهپهندى − شياۋشياۋ، مايور، − مىڭبېشى 
، زاپاس ئوفىتسېر مهھمهت ئاياشلى، زاپاس −ماناستىرلىق − نافى − جوڭۋېي − ، ئۈستهغمهن ئىمىن ئهپهندى



قاتارلىق − مۇزىكا ئوقۇتقۇچىسى − ، مىلتىقچى ئارىپ ۋە سهئىت جامال −بارتىنلىق − ئوفىتسېر خهلىل 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كىشىلهردىن تهشكىل تاپقىنىغا ئوخشاش

كابۇلغا بارغىنىدا بىر مهزگىل .) ت.ئۇ. − ر دەۋرىدە گېنېرال ئۈنۋانىنى كۆرسىتىدۇئوسمانىال− پاشا (جامال پاشا 
ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئۈچۈن خىزمهت قىلغاندىن كېيىن تۈركىيىگه قايتىپ كىتىۋاتقان زىيا، رىفات دېگهن 

امال پاشاغا بىر جامال پاشا بۇ ئوفىتسېرالردىن مۇستاپا ك. ئىككى تۈركىيىلىك ئوفىسسېر بىلهن ئۇچۇرىشىدۇ
جامال پاشا بۇ خېتىدا، ئافغانىستان ئهمىرى مۇنتىزىم بىر ئارمىيه تهشكىللىۋېلىشى . پارچه خهت يېزىپ ئىۋەرتىدۇ

ئۈچۈن مۇستاپا كامال پاشادىن ياردەم سوراپ، بۇ ئىشىغا كېرەكلىك ئوفىتسېرالردىن ئىۋەرتىپ بېرىشىنى تهلهپ 
  .قىلغانلىقى بايان قىلىنغانىكهن

پا كامال پاشا قانات يايدۇرىۋاتقان مۇشهققهتلىك كۈرەش جهريانىدا دۈچ كىلىۋاتقان ئېغىر مۇستا
قىيىنچىلىقلىرىغا قارىماي بۇ ئىشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىپ، دۆلهت مۇداپىيه رەئىسى فهۋزى پاشاغا 

پ چىقىش ئافغانىستان ئارمىيىسىنى يىتىشتۈرۈپ چىقىش ئۈچۈن بىر ئوفىتسېرالر ھهيئىتى تهشكىلله
ئاتاتۈرك ئۆز قولى بىلهن يازغان بۇ بويرۇقتا، بۇ ئۈمهك ئهنگلىيىلىكلهرنى يىراق يهرلهردە . ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان

ئاۋارە قىلىپ تۇتۇپ تۇرۇش ۋەزىيىتىنى شهكىللهندۈرۈش ۋاستىسى ئارقىلىق ئانادولۇغا كېلىۋاتقان بېسىمالرنى 
شۇنىڭدەك يهنه، ئافغانىستانغا ئىۋەرتىلىدىغان ئوفىتسېرالر . نئازايتىشقا بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكه

ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمىتىدە بولىۋاتقان مهزگىللهردە ئهمىلىنى ئۆستۈرۈش ۋە مائاش بهلگىلهش 
-1920ئاتاتۈركنىڭ (ئىشلىرىنى تۈركىيه ئارمىيىسى شىتاتى بويىچه ھهل قىلىنىشى كېرەك دەپ بويرۇق بېرىدۇ 

كۇنىسىدىكى ئۆز قهلىمى بىلهن فهۋزى پاشاغا يېزىپ ئىۋەرتكهن بۇ ھۈججهت، ئازاتلىق -21ئاينىڭ -12يىلى 
ئۇرۇشى جهريانىدا بۇ ئۇلۇغ داھىنىڭ ئافغانىستان ۋە تۈركىستان رايونلىرىدىكى ۋەزىيهتكه ھهمدە تۈرك ۋە ئىسالم 

خهۋەردار بولۇشىمىز نوقتىسىدىن  دۇنياسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ۋەزىيهتلهرگه قانداق قارايدىغانلىقىدىن
بۇ ھۈججهتنىڭ مهزمونىدىن قارىغاندا، ئاتاتۈرك، جامال پاشانىڭ . ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ماتېرىيال

بۇ رايونالردا قانات يايدۇرىۋاتقان پائالىيهتلىرىنى قولالپ قۇۋەتلىگهن، تۈركىيىلىك ئوفىتسېرالر تهرىپىدىن 
ۇراللىق كۈچلهرنىڭ ئۇ رايوندىكى كۈچ تهڭپۇڭلۇقىغا تهسىر كۆرسىتىپ، تۈركلۈك ۋە تۈركىيه يىتىشتۈرىلىدىغان ق

ئۇ خهتنىڭ ئهسلى نۇسخىسى . پايدىسى ئۈچۈن پايدىلىق ئىمكانىيهتلهر يارىتىشقا بولىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتقان
ىردە ئافغان ئارمىيىسىنى تهنسىق مۈدافا ۋە مالىيهمىز ئىجاباتى ئىله قابىلى تهلىف بولغان تهغد”: مۇنداق ئىدى

جهمال پاشانىڭ مهربۇت . قىلىش ئۈچۈن بىر ھهيئهتى زابىتانىڭ ئىزامىنى ئهھهم ۋە ئهلزەم كۆرمهكتىمهن
مهكتۇبىدا زىكرەتىلگهن ۋەچهىدە، بۇنىڭ ئىتىقبالدە ئانادولۇ ئۈستىگه چۈشكهن بارى ساقىلى تاھفىفقا يارىغىدەك 

ىنغان تهغدىردە ئاسيايى ۋۇستادا ئهمرىمىزگه ئامادە قۇۋۋەتلىك بىر ئارمىيهگه مالىك نۇكۇئاتى ئاتىيهگه رىيايهت قىل
بواللىشىمىز خۇسۇسۇ ئاالھىدە تهمىن قىلىنغان ۋە شۇنداق قىلىپ ھهر ئىجابهت قىلغان ۋاقىتتا ئاناۋەتهنى 

ۈن بىر ۋاسىته قولغا گاۋائىلى ئۇرۇشتىن سىيانهت ئۈچۈن ئېنگىلىزلهرنى تېخىمۇ يىراقالردا ئىشغال قىلىش ئۈچ
فىكىرى ئاجىزانهمهگه قارىغاندا بۇ ھهيئهتى تهشكىل قىلىدىغان زابىتانىڭ ئىنتىخابىندا ۋە . كهلتۈرگهن بولىمىز

بۇ ھهيئهتنىڭ : ئهۋۋەلهن. ئۆزلىرىگه بېرىلىدىغان تهلىماتتا زىردەكى نۇقۇئات نازارى دىققهتكه ئېلىنىشى الزىم
هن ئىشتىغال قىلماستىن پهقهت ۋەزىفهئىي ئهسكهرىيهسىنى ئىفا ۋە ئۆزىنى بىدايهتته قهتئىيهن سىياسهت بىل

: مهيلى ئافغان ۋە مهيلى تۈركىستان ۋە بۇخارا ئاھالى ۋە ئهسكهرلهرىگه فهۋقۇلئاددە سۈيۈندۈرىشى؛ سانىيهن
ائىما ۋە ھهر بارىدىغان زابىتانىڭ زاھىرەن ئافغان ھۆكۈمىتىنىڭ ئادەملىرى بولغاندەك كۆرۈنۈش بىلهن بهرابهر د

خالۈكارادا تۈركىيه ھۆكۈمهتىنىڭ بىلجۈمله ئهۋامىرىگهتهۋە بولىدىغان ئهخالق ۋە مهتانهتته ئىنتىخاپ قىلىنىشى 
ۋە بۇنى بىر دەرەجهگىچه تهمىن زىمنىندا ئافغانىستان خىزمهتىدە بولىۋاتقان مۇددەتته ئۆستۈرۈلۈش ۋە باشقا 

ئىشبۇ ھهيئهت ئىله سىملىق ۋەيا سىمسىز : ە قىلىنىشى؛ سالىسهنخۇسۇساتتا تۈركىيه ئارمىيىسى شىتاتىغا تهۋ
ئافغانىستان مۇدىرانئى ئۇمۇرۇ سىرتىدا ھىلىلىلهر : تهلگراف مۇھابهراتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تىرىشىشى؛ رابىئهن

ە سايهسىدە ئىسالمىيهت ۋە تۈركلۈكنىڭ مهنافىئىغا مۇغهيىر بىر سۈرەتته ھهرىكهتلهرىگه توسقۇن بواللىغىدەك ۋ



ئىسالم ۋە تۈرك مهنافىئىسىگه خادىم بىر ئافغان ھىزبى مهۋقىئى ئىقتىدارغا كهلتۈرەلىگىدەك دەرىجىدە قاۋى بىر 
. ھ.ئا. − 36: ، ھۈججهت نومۇرى219~218توم، -1. ئاتاتۈركنىڭ مىللىي تاشقى سىياسىتى“ ئورۇن ئىگهللهش؛

  ).ئىزاھاتى
ئامانۇلال بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۆزىنىڭ پىالنىنى پۈتۈن كهلمهيال ئهمىر -جامال پاشا ئافغانىستانغا كىله

بۇ كۆرۈشۈش جهريانىدا، ئهمىر ئامانۇلال ئافغانىستان بىلهن رۇسىيه ئوتتۇرسىدا . تهپسىالتى بىلهن ئۇنىڭغا سۇنىدۇ
ئىمزاالنغان، ئهمما تېخى تهستىقالنمىغان كىلىشىمنامه بىلهن ئهنگىلىيىلىكلهر بىلهن تۈزگهن كىلىشىم 

ئهمىر شۇ ئارقىلىق . ىنى جامال پاشانىڭ ئالدىغا قويۇپ ئۇنى بىرلىكته باھاالپ چىقىشنى تهلهپ قىلىدۇئارگىنال
بۇ ھهقتىكى . بهلكىم جامال پاشانىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشىشنى مهقسهت قىلغان بولىشى مۇمكىن

رشى ئافغانىستاندا مۇزاكىرىلهردىن كېيىن، ئهمىر ئامانۇلال ھىندىستاندىكى ئهنگىلىيه ھۆكمۈرانلىقىغا قا
تهربىيه بىلهن شوغۇللىنىشىنى قوبۇل -تۇرىۋاتقان ھىندى ئىنقىالپچىلىرىنىڭ تهشكىللىنىشى ۋە ھهربىي تهلىم

يۈلهك بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ھىساۋىغا ئافغان -ئافغانىستان ھۆكۈمىتى بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرگه يار. قىلىدۇ
ىسىنى تهشكىللهپ قۇرالالندۇرۇپ چىقماقچى بولىۋاتقانلىقىنى ۋە ئهمىرى يۈز مىڭ كىشىلىك ئافغان ئارمىي

) ت.ئۇ− ئامبارگو، ئېمبارگو (ئهنگىلىيىلىكلهر ئىشقا سېلىشى ئېهتىمال بولغان بىرەر ئىقتىسادىي چهكلىمىگه 
 مىليون رۇبلى قىممىتىدە ماددىي ياردەم بېرىلىشىنى تهلهپ قىلماقتا 20تاقابىل تۇرالىشى ئۈچۈن ھهر يىلى 

جامال پاشا، ئورتاق كىلىشىمگه كهلگهن نوقتىالردىن خهۋەردار قىلىش، بۇالرنى تهستىقالتقۇزۇش ئۈچۈن . ئىدى
بهدرى ئهپهندى قاراخان، چىچهرىن ۋە ستالىنالر بىلهن كۆرۈشۈپ جامال . بهدىرى ئهپهندىنى موسكۋاغا ئىۋەرتىدۇ

شۆبهىسىزكى، . الرغا بۇ ھهقته مهلۇمات بېرىدۇپاشانىڭ ئىۋەتكهن دوكالتىنى ئۇالرغا سۇنۇش بىلهن بىرگه ئۇ
موسكۋا دائىرىلىرى ئۆز چىگراسىنىڭ يېنىدا، كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۆزلىرىگه قارشى ئىشقا سېلىنىشى ئىهتىمال 

شۇ . بولغان زور بىر قۇراللىق كۈچنى ئۆز قوللىرى بىلهن قۇرۇپ بهرگىدەك ساددا كىشىلهردىن ئهمهس ئىدى
هرلىرى بۇ تهكلىپنى مۇنداقال ئاڭالپ قويۇش بىلهن چهكلىنىپ، جامال پاشانىڭ بۇ سهۋەپتىن، سوۋېت رەھب

بىر مهزگىل ساقالپ باققان جامال پاشا، سوۋېت رۇسىيىسىدىن . اليىهىسىنى بىر چهتكه تاشالپ قويۇشىدۇ
  .ئۈمىدىنى ئۈزۈپ قۇرال ياردىمى تهلهپ قىلىش ئۈچۈن گېرمانىيىدىن ئۈمىد كۈتۈشكه مهجبور بولىدۇ

بۇ ئارىدا، جامال پاشا بىلهن يېنىدىكى ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرى ئافغان ئارمىيىسىنى رەتكه سېلىش ۋە 
ھهر بىرسىگه بىرەردىن تۈركىيىلىك . تهربىيه بېرىش جهھهتتىكى پائالىيهتلىرىنى باشلىۋىتىدۇ- ھهربى تهلىم

يهنه ھهربىي مهكتهب ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن  بۇ ئوفىتسېرالر. كوماندىرى قويۇلغان نهمۇنه روتىالرنى قۇرۇپ چىقىدۇ
جامال پاشا، باسمىچىالر يىتهكچىسى شىر . تهربىيه بهرمهكته ئىدى-ھىندى ئىنقىالپچىلىرىغىمۇ ھهربىي تهلىم

مۇھهممهتبهگنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ئافغان ھۆكۈمىتى خانئاباد شهھىرىدە ئېچىپ بهرگهن قۇربېشىالر 
لۈپ، ئۇالرنىڭ تهربىيىلىنىشىگه ياردەملىشىش ئۈچۈن ئۇ يهرگىمۇ تۈركىيىلىك مهكتىۋىگىمۇ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆ
يهنه بىر جهھهتتىن، جامال پاشا پهرغانه بىلهن پامىر رايونلىرىدىكى ئۇرۇسالرغا . ئوفىتسېرالرنى ئىۋەرتكهن ئىدى

تان تهرەپكه قاراپ قارشى جهڭ قىلىۋاتقان باسمىچىالرنى ئهنگىلىيىلىكلهرگه قارشى پايدىلىنىش ئۈچۈن ھىندىس
شۇڭا ئوفىتسېرلىرىدىن راغىپ ئهپهندىنى ھهمدە تۈركىستانلىق قارى كامىلنى . يۈزلهندۈرۈش ئارزۇسىدا ئىدى

بۇ ئۈمهكنىڭ جامال پاشا نامىدا . باسمىچىالر بىلهن سۆھبهتلىشىپ كىلىش ئۈچۈن تاشكهنتكه يولغا سالىدۇ
نى ساقالپ قېلىش شهرتى بىلهن ئۇرۇسالر بىلهن سۇلهى قۇرالىڭالرنى ھهمدە تهشكىالتىڭالر”ئېلىپ بارغان 

باسمىچىلىق ھهرىكىتىنى . دىگهن تهكلىۋى باسمىچىالر ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىقالرنى پهيدا قىلىدۇ“ قىلىڭالر
سىياسىي ئاساسقا ئىگه قىلىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىۋاتقان ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر 

بۇ رايوندا ئىشقا سېلىۋاتقان ”قى مهركهزى كومىتىتى، جامال پاشاغا بىر پارچه خهت ئىۋەرتىپ ئۇنىڭ ئىتتىپا
سىياسىتىنىڭ تۈركىستاننىڭ كىلهچىگىنى ۋەيران قىلغۇچى، ئىسالم دۇنياسىنى پارچىلىماقچى بولغان 

  .ور بولىدۇھهققىدە ئاگاھالندۇرۇش بېرىشكه مهجب“ كۈچلهرگه خىزمهت قىلماقچى بولىۋاتقانلىقى



شۇنداق بولغاچقا، ئۇ . جامال پاشانىڭ سوۋېت رۇسىيىسىدىن كۈتكهن ئۈمىدلىرى يوققا چىقىدۇ
گېرمانىيىدىن ئۈمىد قىلىپ، ئهنىۋەر پاشانىڭ گېرمانىيه ھهربىي قۇماندانلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدىن 

ى كابىلدا تۇرۇپ ئهنۋەر پاشاغا يازغان خېتى كۈنىس-29ئاينىڭ -4يىلى -1921ئۇنىڭ . پايدىلىنىش ئارزۇسىدا ئىدى
- 197، »ئهنىۋەر پاشا− رەنجىگهن ئادەم «يامائۇچى، (مۇ ھهقتىكى كۆز قاراشلىرىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكته 

 400بۇ مهكتۇپتا كۆرسىتىلىشىچه، ئافغانىستان ئهمىرى قۇرال ياردىمى ئېلىش ئۈچۈن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهت
. التۇنى ئايرىغان بولۇپ، بهدرى ئهپهندىنى بۇ ھهقتىكى سۆھبهت ئىشىغا مهسئۇل قىلغان ئىدىمىڭ ئهنگىلىيه ئ

ئهگهر بۇ ئىش ئهمهلگه ئېشىپ قالغىدەك بولسا، ئافغانىستاننىڭ رۇسىيىگه ياكى ئهنگىلىيىگه مۇھتاج بولۇپ 
گېرمانىيىدىكى تونۇشلىرىدىن بۇ مهقسهتته ئهنىۋەر پاشانىڭ . قالمايدىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرغا چىققان بوالتتى

ئهپسۇسكى، ۋېرساي شهرتنامىسى . گېنىرال فون سېكت بىلهن گېنىرال كرېستىن پايدىالنماقچى بولىدۇ
تۈپهيلىدىن نېمىسالرمۇ قۇرال بىلهن تهمىنلهش جهھهتىدە ئۆز بېشىغا ھهرىكهت قىاللىغىدەك ئىمكانىيهتلىرى 

ه ئاشقان تهغدىردىمۇ نېمىسالردىن ئالغان قۇرالنى سوۋېت قۇرال بىلهن تهمىنلهش ئىشى ئهمهلگ. يوق ئىدى
بۇنىڭ ئۈچۈن يهنه . رۇسىيه تۇپرىقى ئارقىلىق ئافغانىستانغا توشۇپ كېلىشتىن باشقا يولمۇ يوق ئىدى

ئهسلىدە، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهمهلگه ئاشمايدىغان ئىشالر . موسكۋانىڭ تهستىقىنى ئېلىشقا توغرا كىلهتتى
  .رنىڭ ھېچبىرسى ئوڭۇشلۇق بولمىدىبولۇپ، بۇ ئىشال

. ئافغانىستان شهرتنامىسى ئىمزالىنىدۇ-كۈنىسى سوۋېت-28ئاينىڭ -2يىلى -1921بۇ ئارىدا، يهنى 
-5(ئىمزاالنغان بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن، غهزنه بىلهن قهندىهار شهھهرلىرىدە رۇسىيه كونسۇلخانىسى ئېچىلىدىغان 

، )ماددا-8(هتلىرىنىڭ ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش ھوقۇقلىرى قوغدىلىدىغان ، بۇخارا بىلهن خىۋە جۇمهۇرىي)ماددا
ئۆتكهن ئهسىردە ئافغانىستاندىن تارتىپ ئېلىنغان بهزى يهرلهر ئافغانىستانغا قايتۇرۇلۇپ بېرىلىدىغان ۋە رۇسىيه 

ددىلىرىغا دائىر ئهمما بۇ شهرتنامىنىڭ بهزى ما. ھۆكۈمىتى ئافغانىستانغا ئىقتىسادى ياردەم بېرىدىغان بولىدۇ
ئافغانىستان تهرەپ . ئىشالرنى ئىجرا قىلىشتا ھهر ئىككى تهرەپنىڭمۇ بىرقىسىم قىيىنچىلىقلىرى بار ئىدى

كونسۇلخانىالرنىڭ ئېچىلىشى مهسىلىسىدە، سوۋېت تهرەپ بولسا چىگرا رايونلىرىنىڭ قايتۇرۇلۇپ بېرىلىشى 
تۈركىيىلىك كومۇنىست مۇستاپا سۇپهى تهرىپىدىن شۇنىڭدەك يهنه، . مهسىلىسىدە بهك قىزغىن ئهمهس ئىدى

يېتىشتۈرۈلۈپ ھىندىستانغا قارشى پائالىيهت قىلىش مهقسىتىدە ئافغانىستانغا ئىۋەرتىلگهن سوۋېت 
تهشۋىقاتچىلىرىنىڭ ئافغانىستان خهلقى ئارىسىدا تهشۋىقات بىلهن شوغۇللىنىشلىرى ئافغان ھۆكۈمدارلىرىنى 

نهتىجىدە، ئافغانىستان ھاكىمىيىتى ئابدۇرراب رەئىسلىكىدىكى بۇ . ئىدىبهكال ئهنسىرىتىپ كهلمهكته 
  .تهشۋىقاتچىالر گۇرۇپىسىنى چىگرىدىن قوغالپ چىقىرىشقا مهجبور بولىدۇ

شهكىللهنگهن بۇنداق بىر ۋەزىيهت، ئافغانىستان دائىرىلىرىنى ئهنگىلىيه تهرەپكه يېقىنالشتۇرۇشقا 
ى ئىشالر ۋەزىرى مهخمۇت تارزى بىلهن ئىچكى ئىشالر ۋەزىرى شۈجائۈددەۋله بولۇپمۇ تاشق. يۈزلهندۈرمهكته ئىدى

ئىككىسى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشقا قارشى چىقىپ، ئهنگىلىيه بىلهن كىلىشىم تۈزۈش 
زى ھهتتا بۇ مهسىله ئۈستىدە جامال پاشا بىلهن مهخمۇت تار. كىرەكلىكى ھهققىدە پىالن قىلىۋاتماقتا ئىدى
يولغا قويىۋاتقان سىياسىتىنىڭىز پۈتۈنلهي خاتا ”پاشا، تارزىغا . ئوتتۇرسىدا قاتتىق بىر مۇنازىرىمۇ بولۇپ ئۆتىدۇ

بىر سىياسهت، رۇسىيه بىلهن بولغان دوستلۇق مۇناسىۋەتلىرىڭىزنى ئۈزۈپ ئهنگىلىيه بىلهن ھهمكارلىق 
ئىسالم مۇجاھىدلىرىغا قارشى چىققانلىق ھېساپلىنىدۇ، ئورنىتىشىڭىز مۇستاپا كامال پاشا، ئهنۋەر پاشا ۋە باشقا 

جامال پاشانىڭ بۇ . دەپ جىكىلهيدۇ“ بۇنىڭ ئاقىۋىتى ئىسالم دۇنياسىغا خائىنلىق قىلغانلىق بولىدۇ
مهخمۇت تارزى، ئابدۇراخمانخان ئهمىرلىك (دىگهنلىرگه قارىتا ئافغانىستان تاشقى ئىشالر ۋەزىرى مهخمۇتخان تارزى 

يىللىرى، يېڭىلىقچى ئىدىيىسى سهۋىبىدىن ئافغانىستاندىن قېچىپ -1901~1881ىتلىرىدا، يهنى قىلغان ۋاق
ئوسمانىالر دۆلىتىگه پانالىق تىلهپ بېرىپ، كېيىن شامغا ئورۇنلىشىپ شۇ يهردىن ئۆيلهنگهن بىر 

ېلىپ يېڭى يىلىسى ھهبىبۇلالخان ئهمىر بولغىنىدىن كېيىن ئافغانىستانغا قايتىپ ك-1901. سىياسهتچىدۇر
بۇ جهرياندا قىزى سۈرەييانى ئهمىرنىڭ نىكاھىغا بېرىپ ئۇنىڭ قېينى . ئهمىرنىڭ مهسلىههتچىسى بولغان ئىدى



تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى، مائارىپ مىنىستىرلىكى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه . ئاتىسى بولغان ئىدى
ىدا قايتىدىن ئافغانىستاندىن ئايرىلىپ تۈركىيىگه يىلى بهچچهئىي ساقا قوزغىلىڭى ۋاقت-1928. ئالغان ئىدى

  :نىڭ سۆزلىرى بهكال ئېنىق ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پانالىق تىلهپ بېرىۋالغان ئىدى
رۇسىيىنىڭ مۇسۇلمانالرغا سېلىۋاتقان . بىز ئالدى بىلهن ئافغانىستان مهنپهتىنى كۆزدە تۇتۇشقا مهجبۇرمىز

ئىكهن، بىزنىڭ ئۇالر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشىمىز بىزگه زىيانلىق بىر شۇنداق . زۇلۇملىرى ھهممىگه مهلۇم
ئهمما سىزمۇ ئانادولۇنىڭ مهنپهئهتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئۇالرغا خىزمهت قىلماقچى، شۇ ئارقىلىق . ئىش دەپ قارايمىز

تۈركىيه  بىزنىڭ مۆلچهرلىشىمىزچه. بىزنىمۇ شۇ سىياسهت تهرىپىدە تۇرۇشقا مهجبورلىماقچى بولىۋاتىسىز
بىز ئانادولۇ ئۈچۈن . ئانادولۇنىڭ ھېچقانداق تهرتىپى، قىممىتى قالمىدى. ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشى تۈگىدى
شۇنىڭدەك سىزگىمۇ شۇنى مهسلىههت قىلىمهنكى، شۇ رۇسىيىلىكلهرنى ئۆز . ئۆزىمىزنى خهتهرگه ئاتالمايمىز

شۇنداق بولغاندا سىزمۇ . كه تىرىشىڭھالىغا تاشالپ، ئهنگلىيىلىكلهر بىلهن دوستانه مۇناسىۋەت تىكلهش
  .قۇتۇلۇپ قاالاليسىز، گهپ تامام

ئافغانىستان -بۇنداق بىر ئهھۋالدا، ئهگهر ئافغانىستانغا رۇسىيىنىڭ ياردىمىنى كهلتۈرەلمىگىنىدە ئهنگىلىيه
هن باراۋەرلىك كىلىشىمىنىڭ ئىمزالىنىدىغانلىقىن مۆلچهرلىگهن جامال پاشا، سوۋېت رەھبهرلىرى بىل-تهڭ

ئهگهر الزىم بولغىنىدا . بىۋاسته كۆرۈشۈش ۋە ئۇالرنى قايىل قىلىش مهقسىتىدە موسكۋاغا بېرىش قارارىغا كېلدۇ
ئهنىۋەر پاشا بۇخاراغا . گېرمانىيىگه بېرىپ قۇرال ھهل قىلىش ئۈچۈن ئۆزى بىۋاسته تىرىشىپ باقماقچى بولىدۇ

بىلهن كۆرۈشىۋېلىش ئۈچۈن تاشكهنت ئارقىلىق يىلى ئۆكتهبىر ئېيىدا، جامال پاشا ئۇنىڭ -1921كهلگهن 
ئهمما رۇسىيىلىكلهر ئىككى ئىتتىهاتچى داھىنىڭ ئۇچۇرىشىشىغا يول . موسكۋاغا بېرىش يولىنى تاللىغان ئىدى

ئۇنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقلىرى نهتىجىسىز . جامال پاشا، موسكۋاغا، ئۇ يهردىن ياۋرۇپاغا ئۆتىدۇ. قويۇشمايدۇ
بۇ جهرياندا مۇستاپا كامال پاشا بىلهن بولغان ئاالقىسىمۇ ئۈزۈلۈپ . قايتىشقا توغرا كېلىدۇقېلىپ قۇرۇق قول 
  .قالغاندەك كۆرۈنهتتى

ئهسلىدە ئهنقهرە رەھبهرلىكى جامال پاشاغا، سهل ئىلگىرىسىگىچه ئهنىۋەر پاشا بىلهن بولغان ئاالقىسىنى 
. سا ئۇنىڭغا ياردەم بىرەلهيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان ئىدىئۈزۈپ ئافغانىستاندىكى پائالىيهتلهرنى رەتكه سېلىۋااللى

مۇستاپا كامال پاشا موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى ئهلى فۇئات پاشاغا ئىۋەتكهن شىفىرلىق تېلگراممىسىدا، 
ئۇ ۋاقىتالردا ئهنقهرە ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاندىكى پائالىيهتلهرگه ياردەم قىلىشنى توختاتمىغانلىقىنى 

  :تمهكتهكۆرسه
. كۈنىسى يىگىرمه ئىككى كۈندە تاپشۇرۇپ ئالدىم) نويابىر(تهشىرىنىسانى -8يىلى -1921تېلگرافنامهڭىزنى 

جامال پاشا بۈگۈنگىچه كۆرسىتىپ كىلىۋاتقان سهمىمىيىتىنى داۋامالشتۇرغىنىدا ئۇنىڭغا ياردەم ئىۋەرتىشىمىز 
بۇنى ئۇنىڭ . ولغان ئاالقىسىنى ئۈزگهن بولىشى كېرەكھهر ھالدا ئهنىۋەر پاشا قاتارىدىكىلهر بىلهن ب. مۇمكىن

مهدىنه مۇھاپىزەتچىسى فاخرەتتىن پاشانى ئافغانىستانغا . ئۆزىگه مېنىڭ نامىمدا ئوچۇق ئۇختۇرۇپ قويغايسىز
ئاستا خهلققه -جامال پاشانىڭ ئافغانىستاندىكى قىلغان خىزمىتىنى ئاستا. باش ئهلچى قىلىپ تهيىنلىدۇق

ھازىرغىچه بولغان ئىشارەتىنى ئاق نىيهتلىك پىكىرلىرىنى . ئورنىنى كۈچهيتىشكه تىرىشىمىز ئۇختۇرۇپ ئۇنىڭ
ئۇنىڭدىن تېلگراف ۋە ئىشارى دەۋلهتىڭىزگه . ھهمدە مۇمكىن بولىدىغانلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ كهلدىم

  .مۇستافا كهمال… . كۈتىمهن
قهرەنى ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى بىر ئورگان دەپ ئهمما بۇ كونا بۇيرۇقۋازلىققا كۆنۈپ كهتكهن پاشانىڭ ئهن

تونىشى ھهمدە رۇسىيىلىكلهر بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتلىرىدە ئهنقهرە ھۆكۈمىتى نامىدا سۆزلهپ يۈرىدىغان 
شۇڭا يوقۇرىدىكى تېلگراممىنى ئىۋەرتىپ بىرەر ئايمۇ ئۆتمهي . ئادىتى، مۇستاپا كامال پاشانى رەنجىتىپ قويىدۇ

مۇستاپا كامال پاشا موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش . لغان مۇناسىۋەتلهرنى توختىتىشقا مهجبور بولىدۇئۇنىڭ بىلهن بو
  :ئهلچى ئهلى فۇئات پاشاغا ئىۋەتكهن شىفىرلىق خېتىدە بۇ مهسىلىنى ئوچۇق ئېيتىدۇ



ن ئۇكرائىنا ھهيئهتى رەئىسى يولداش فرۇنزې بىله) يېتىپ كهلگهن(ئاخىرەن ئهنقهرەگه مۇۋاساالت قىلغان 
جهمال پاشانىڭ ئىۋەتكهن بىر مهكتۇبىدا بىزنىڭ ۋەزىيهت ۋە ئهفكارىمىز بىلهن قابىلى تهلىف بولمىغان ۋە 
ھازىرغىچه كونا زىهنىيهتىنىڭ ئىدامهسىگه تهۋە تهۋىسىيهلىرىدىن بىلىنگىنىگه نازارەن تىلغا ئېلىنغان تۈركىيه 

هۋك ۋە ئىدارە قىلىنىدۇ دەيدىغان ماھىيهتىدە بۈيۈك مىللهت مهجلىسى ھۆكۈمهتىنى كهيف ۋە ئارزۇغا كۆرە س
ئهنقهرەگه نهسىههت . مهن، خهلقنى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي بايراغى ئاستىغا دەۋەت قىاللمايمهن. كۆرمهكتهدىر

بېرىش ئهمهس، ئهنقهرەنىڭ تامامهن نوقتهئى نهزەرى ۋە تهلىماتى دائىرەسىدە ھارەكهت قىلىش بىلهن پايدىلىق 
ىنى ۋە شۇنداق قىلىپ كۆز قارىشىنى ئۆزگهرتىشىگه قهدەر ئۆزى بىلهن مۇناسىۋەتنى ساقالپ بوالاليدىغانلىق

  .قېلىشىمنىڭ ئۇيغۇن بولمايدىغانلىقىنى تهبلىغ قىلىشىڭىزنى تهلهپ قىلىمهن
  .شۇنداق قىلىپ، جامال پاشا ئۈچۈن ئانادولۇنىڭ يولىمۇ تاقالغان ھېساپالندى

لۇپ كهتكهنلىكى رۇسيه دائىرىلىرىنى بهكال قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ ئهنىۋەر پاشانىڭ باسمىچىالرغا قوشۇ
يهنه بىر جهھهتتىن مهيلى داۋام قىلىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش بولسۇن ياكى ئهنگىلىيىنىڭ يولغا . قويغان ئىدى

ن قويىۋاتقان ئىقتىسادى چهكلىمىلىرى كهلتۈرۈپ چىقارغان قىيىنچىلىقالر بولسۇن، رۇسىيىنىڭ ئافغانىستاندى
تېخىمۇ . ھىندىستانغا ھهرىكهت قوللىنىش پىالنلىرىنى پۈتۈنلهي قىممىتى يوق ھالغا كهلتۈرۈپ قويغان ئىدى

مۇھىم بولغىنى، ئانادولۇدىكى مۇستاپا كامال ھۆكۈمىتى ئۆز ئورنىنى مۇستهھكهملىۋالغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرغا 
ىالنلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىتتىهات بۇالرنىڭ نهتىجىسىدە، رۇسىيىنىڭ كهلگۈسىدىكى پ. چىققان ئىدى

  .تهرەققىي گۇرۇپپىسىدىكى ئهزاالرنى ساقالپ يۈرۈشنىڭ ھېچقانداق قىممىتى قالمىغاندەك كۆرۈنمهكته ئىدى
جامال پاشا موسكۋادا بىر مهزگىل تۇرۇپ ئافغانىستانغا كېرەكلىك ياردەم ئېلىش ئۈچۈن يول مېڭىپ باققان 

ئۇ ۋاقىتالردا، ھۈسهيىن جاھىت ئهپهندى بىلهن ئۆتكۈزگهن بىر . ئېرىشهلمهيدۇ بولسىمۇ ھېچقانداق بىر نهتىجىگه
غايىسىنىڭ ھىندىستاندا ئهنگىلىيىلىكلهرگه قارشى بىر ئىسىيان چىقىرىشقا تهييارلىق قىلىش ”سۆھبهتته 

اشانىڭ ئىكهنلىكىنى، بۇ ئىشتا مۇۋەپپهقىيهتلىك بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى، ئهمما ئهنۋەر پ
تۈركىستاندا پائالىيهت قىلىشى بهكال چوڭ خاتالىق ئىكهنلىكىنى، شۇڭا قايتىدىن ئافغانىستانغا قايتىپ بېرىپ 
بۇرۇن باشالپ قويغان ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرماقچى بولىۋاتقانلىقىنى، ئهنىۋەر پاشانىمۇ ئافغانىستانغا 

سهيىن جاھىت ئهپهندىگه ئىۋەرتكهن، كېيىنكى يىلالردا يهنه شۇ ھۈ. ئېيتقان“ ئاپىرىۋېلىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى
  :گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان بىر مهكتۇبىدىمۇ مۇنۇالرنى يازغان» تونۇلۇش«

ئهنىۋەرنىڭ بۇ خاتالىقى تۈپهيلىدىن ھىندىستان ئىنقىالۋىنى قوزغاش يولىدىكى ئىككى يىللىق ئىشىم 
كلهر بىلهن بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلىشنىڭ ھېچقانداق مانا ئهندى رۇسسىيىلى. ئۈستۈن بولۇپ كهتتى-ئاستىن

ئېهتىمال ئافغانىستانغا قايتىپ . ئهندى رۇسىيىدىن پۈتۈنلهي ئايرىلماقچىمهن. بىر ئىمكانىيىتى قالمىدى
ئهمما تىبلىسقا بېرىپ ئۇ يهردىن تېلېگراف ماشىنىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ مۇستاپا كامال . كېتىشىم مۇمكىن

ه سۆزلىشىپ ئېنىق بىر ھهرىكهت پىالنى تېپىپ چىقىپ ئىران يولى ئارقىلىق ئافغانىستانغا پاشا بىلهن بىۋاست
بۇ ئىشالردىن، نىمه بولىشىدىن قهتئىي نهزەر ھىندىستاندا ئىنقىالپ قوزغاش . قاراپ يولغا چىقماقچىمهن

غا قايتىپ ئويۇمدىن ھهرگىز ۋاز كهچمهيدىغانلىقىمنى، نىمه بولىشىدىن قهتئىي نهزەر ئافغانىستان
ئافغانىستانغا بېرىپ ئهنۋەر بىلهن كۆرۈشكهنگىچه بولغان ئارىلىقتا رۇسىيه . بارىدىغانلىقىمنى قاراخانغا ئېيتتىم

مهن ھهم . قوشۇنلىرىنىڭ ھهرەكهتنى توختۇتۇپ تۇرۇشىنى تهلهپ قىلغان بولساممۇ ئۇالر قوبۇل قىلىشمىدى
. ولى ئافغانىستادىن باشلىنىدۇ دەپ ھىساپاليمهنيۇرتۇم ئۈچۈن، ھهم شهرق ئهللىرى ئۈچۈن ساالمهت ي

ھىندىستان ئىشلىرى تهخىر قىلىنسا ئافغانىستان ئىشلىرى بىلهن ئۇ يهردە ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ئىشلىرىغا 
  .ئهھمىيهت بهرمهكچىمهن

ىي ئهنۋەر پاشا باسمىچىالر سېپىغا ئۆتۈپ كېتىشى بىلهن تهڭ، سوۋېت رەھبهرلىرىنىڭ ئىتتىهات ۋە تهرەقق
ئۇرۇسالر، جامال پاشانىڭ ئۆزلىرىنى ئاخماق . يىتهكچىلىرىگه بولغان كۆزقاراشلىرىمۇ پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهن ئىدى

بارمايال ئۇ يهردىكى ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن بىرلىكته ئهنۋەر پاشاغا -قىلىپ يۈرگهنلىكىنى، ئافغانىستانغا بارار



شۇ سهۋەپتىن . م قىلىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىشماقتا ئىدىقوشۇلۇپ كىتىدىغانلىقى ياكى بولمىسا ئۇنىڭغا ياردە
بۇ ۋاقىتتا، چىچهرىن شۇ كۈنلهردە . جامال پاشانىڭ ئافغانىستانغا بېرىشىنى چهكلهش ئويىغا كېلىشكهن ئىدى

ئىتتىهاتچى داھىالرنىڭ رۇسىيىدە تۇرۇپ قېلىشى ئۇالر ”موسكۋادا تۇرىۋاتقان خهلىل پاشانى يېنىغا چاقىرىپ 
بىرەر مهسىله پهيدا قىلمايدىغانلىقىنى، ئهمما رەت قىلغىلى بولمايدىغان يوقۇرى دەرىجىلىك بىر ئۈچۈن 

ئورۇننىڭ چىڭ تۇرىۋالغانلىقى سهۋەبىدىن ئۇالرنىڭ رۇسىيىدىن چىقىپ كېتىشى زۆرۈر 
رۇننىڭ خهلىل پاشا ئۆزىنىڭ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە بۇ يوقۇرى دەرىجىلىك ئو. ئۇختۇرىدۇ“ ئىكهنلىكىنى

  .ئهنقهرە ھۆكۈمىتى ئىكهنلىكىنى گهپ ئايالندۇرۇپ يۈرۈپ چىچهرىندىن ئېلىۋالغانلىقىنى يازىدۇ
ئهگهر جامال پاشا ئافغانىستانغا بېرىش پىالنىدا . تارىخ نۇرغۇنلىغان تهساددىپىلىقالرغا تولۇپ تاشقان ئىكهن

. كهتكهن بولسا، بهلكىم ھايات قالغان بوالر ئىدى چىڭ تۇرىۋالماي، خهلىل پاشادەك ھهرقانداق بىر ياۋرۇپا دۆلىتىگه
خهلىل پاشانىڭ يازغانلىرىدىن قارىغاندا، سوۋېت مهركهزى شۇراسىدا ئىشلهيدىغان يېقىن بىر دوستى ئۇنىڭ 

ئهمما بۇ ئىش موسكۋادا … . شۇرا مهركىزىدە جامال پاشانىڭ ئۆلتۈرۈلىشى ھهققىدە قارار ئېلىندى”يېنىغا كېلىپ 
خهلىل پاشانىڭ . دەپ ئېيتقان ئىكهن…“ . ۇلماي تىبلىسته ئىجرا قىلىنىش قارار قىلىندىئىشقا ئاشۇر

بىر مهزگىل ئۇ يهردە تۇرۇپ ئهنقهرە بىلهن . ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا قۇالق سالمىغان جامال پاشا تىبلىسكه كېلىدۇ
ھىندىستاننى، ئاندىن كېيىن  ئۇنىڭدىن كېيىن ئافغانىستانغا قايتىپ بېرىپ ئاۋال. ئاالقه باغلىماقچى بولغان

ئهپسۇسكى، تهغدىر ئۇنىڭغا بۇ . تۈركىستاننى مۇستهملىكىلىكتىن ئازات قىلىشنى پىالنلىغان ئىدى
كۈنىسى، تىبلىسنىڭ چوڭ -21ئاينىڭ -6يىلى -1922. ئويلىغانلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا پۇرسهت بهرمهيدۇ

رىپىدىن باشقۇرىلىۋاتقان ئهرمهن تېررورچىلىرى كوچىلىرىدىن بىرسىدە، رۇسىيه جاسۇسلۇق ئورگېنى ته
ئۇنىڭ مۇھاپىزاتچىلىرىدىن نۈسىرەت ۋە سۈرەييا ئهپهندىلهرمۇ . تهرىپىدىن سۈيىقهست بىلهن شېهىت قىلىنىدۇ

  .شۇ قاتاردا قۇربان بولىدۇ

  ئهنۋەر پاشانىڭ پائالىيهتلىرى

ىلهرنىڭ بىر يهرگه كېلىشى ئۈچۈن يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا، موسكۋا شهھىرى ئىتتىهاتچى يىتهكچ-1920
ئاۋغۇست كۈنى موسكۋاغا يېتىپ كهلگهن ئهنۋەر پاشا، بىر -15. ساھىپخانلىق قىلىۋاتقان بىر شهھهر ئىدى

تهرەپتىن گېرمانىيه بىلهن سوۋېت روسىيىسى ئوتتۇرسىدىكى سۆھبهتلىشىشكه ۋاستىچى بولۇپ خىزمهت 
ۇسۇلمان مىللهتلهرنى تهشكىالتالندۇرۇپ ئهنگىلىيه شهرقتىكى م”قىلغان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن 

دەپ يىغىنچاقالپ ئېيتىشقا بولىدىغان سىياسى اليىهىسى ئۈچۈن “ جاھانگىرلىكىگه قارشى سهپ تهشكىللهش
سوۋېت دائىرىلىرى ئانادولۇدىكى مۇستاپا كامال پاشا . ياردەمچى كۈچ ئاختۇرۇش بىلهن مهشغۇل بولماقتا ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، . قبالى ھهققىدە تېخى ئېنىق بىرەر قارارغا كىلهلمهي تۇرىۋاتقان ئىدىھهرىكىتىنىڭ ئىستى
ئهنۋەر پاشا، خهلىپىنىڭ كۈيئوغلى . ئهنۋەر پاشانى قولىدا زاپاس كۈچ قاتارىدا تۇتۇپ تۇرۇشنى پىالنالشقان ئىدى

ا تۇتۇپ كهلگهن بىر كىشى شۇنىڭدەك بۇرۇن ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ تهغدىرىنى قولىد. ھېساپلىناتتى
بۇ ئاالھىدىلىكلىرىگه ئاساسهن مۇسۇلمان خهلق ئاممىسى ئارىسىدا تهسىر كۆرسىتهلىشى مۇمكىن . ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، بولشېۋىك يىتهكچىلىرىدىن زىنوۋيېۋ بىلهن رادېكنىڭ . بولىدىغان بىرسى ھېساپلىناتتى
چاقىرىلغان شهرق خهلقلىرى قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىشىغا قولالپ قۇۋەتلىشى بىلهن، ئهنۋەر پاشانىڭ باكۇدا 

پاشا، بۇ قۇرۇلتايدا ئۆزىنى دەمهشىق، ئالجىرىيه، تۇنىس، ترابلۇسگارپ، مىسىر، . رۇخسهت قىلىشقان ئىدى
ئهمما . ئهرەبىستان ۋە ھىندىستان ئىسالم جهمىيهتلىرى ئىتتىهادىنىڭ ۋاكالهتچىسى دەپ تونۇشتۇرغان ئىدى

قۇچىلىرىنىڭ كۈچلۈك نارازىلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىدە قۇرۇلتايدا سۆزگه چىقىشىغا رۇخسهت قۇرۇلتاي قاتناش
. باشقا بىرسىگه ئوقۇتۇشقا مهجبۇر بولىدۇ) ت.ئۇ− دوكالد، بايانات (بۇنىڭ نهتىجىسىدە، تهبلىگىنى . بېرىلمهيدۇ

يسى مۇسۇلمان ئهللىرىنىڭ ۋەكىللىرى بۇ قۇرۇلتايدا شۇنچه پايدىسىز ئهھۋالالرغا قارىماي ئهنۋەر پاشاغا ھهر قا



شۇنداق قىلىپ، ئىتتىهاتچى يىتهكچىلهرنىڭ ئۇزۇندىن بېرى . بىلهن تونۇشۇش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدۇ
شهرقتىكى مۇسۇلمان ئهللىرىنىڭ ئىنقىالپ تهرەپتارى گۇرۇپپىلىرى بىر بايراق ئاستىغا ”ئويالپ يۈرگهن 

كۆز قارىشى قۇرۇلتاي جهريانىدا ئېنىق ئوتتۇرغا چىققان “ بهرپا قىلىش توپالشنى مهقسهت قىلغان سىياسى سهھنه
  .ئىدى

يىلىنىڭ باشلىرىدا، ئىسالم ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر ئىتتىهادىنى قۇرۇپ -1921ئىتتىهات ۋە تهرەققىيچىالر 
− ا ئهپهندى زىي(بۇ جهمىيهتنىڭ رەئىسى ۋە بىردىن بىر ۋاكالهتچىسى بولۇپ ئهنۋەر پاشا سايلىنىدۇ . چىقىدۇ

، خهلىل پاشا، سامى ئهپهندى، ئازمى ئهپهندى ۋە سهيپى ئهپهندىلهر −كاتىپ − ، ئىبراھىم تالى ئهپهندى −سېكىرتار 
ھهر قايسى ئىسالم ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − مهركىزى ئىجرائىيه كومۇتىتىنىڭ قالغان ئهزالىرىنى تهشكىل تاپماقتا

خهلىل پاشا بىلهن ھاجى سهمى ئهپهندى شهرقىي . هر بهلگىلهنگهن ئىدىئايرىم ۋاكالهتچىل-ئهللىرى ئۈچۈن ئايرىم
. تۈركىستانغا، ئازمى ئهپهندى ئافغانىستانغا، جامال پاشا بولسا ھىندىستانغا مهسئۇل قىلىپ تهيىنلىنىدۇ

يهت ئهسلىدە، بۇ جهمى. كىچىك تهلهت ئهپهندى بىلهن نائىل ئهپهندىلهر ئانادولۇغا ۋەزىپه ئۆتهيدىغان بولىدۇ
قۇرۇلغان ۋاقىتالردا جامال پاشا بىلهن ئازمى ئهپهندى ئىككىسى ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقان بولۇپ، ئۇ يهردە 

بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا، خهلىل پاشا . ھىندىستانغا دائىر پائالىيهتلىرىنى خېلى بۇرۇنال باشالپ بولغان ئىدى
  .شهرقىي تۈركىستانغا زادىال يېتىپ بارالمايدۇ

  )ئورنىرەسىم (
، ئىتتىھات ۋە تهرەققى مهركىزى كومۇتىتىدىن دوكتور )ئوتتۇردا(ئهنۋەر پاشا، تۈركىيىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى فهخرى پاشا 

  .1921موسكۋا، . ئهپهندىلهر بىلهن بىرگه) ئوڭدا باشتىكى كىشى(نازىم ئهپهندى، رىزا ئهپهندى ۋە ئوسمان بهدرى 
  

ش نهزەرىيىسى بىلهن ئۇنىڭ سىياسىي پائالىيهت سهھنىسى نۇرغۇنلىغان زىدىيهتلىك بۇ جهمىيهتنىڭ قۇرۇلۇ
مىللهتچى بولشېۋىكچىلىك بىلهن خهلقارالىق ئىسالم ئىتتىهادى قاراشلىرى . قاراشالر بىلهن تولغان ئىدى

هلهپ جهھهتته، پادىشاھلىقنىڭ، خهلىپىلىكنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالغان بىر تۈزۈم بهرپا قىلىش ت
مارت كۈنىسىدىكى خېتىدە بۇ -4يىلى -1921ئهنۋەر پاشا، مۇستاپا كامال پاشاغا يازغان . قىلىنماقتا ئىدى

  :مهسىلىنى تۈۋەندىكىچه ئوتتۇرغا قويماقتا ئىدى
مهن ئىسالم ئىنقىالۋى جهمىيهتلهر ئىتتىهادى باشالمچىلىقىدا ئهنگىلىيه باشچىلىقىدىكى ياۋرۇپا 

. نى بىۋاسته ئېزىشنى ئويالپ يۈرگهن كاپىتالىزمغا قارشى كۈرەشنى داۋام قىلدۇرماقچىمهنجاھانگىرلىكىگه ۋە بىز
چۇنكى ئىجابىندا تۈركىيه . تهبىئىيكى، بۇنىڭدىن تۈركىستاننىڭ مۇقهددىراتىمۇ مۈتئهسسىر قالمايدۇ

انلىقىنى تىلغا ۋە مېنىڭ بىلهن ھېچقانداق بىر قهرزى بولمىغ. ھۆكۈمىتىمۇ ماڭا قارشى چىقىشى ئېهتىمالدۇر
بۇ خۇسۇستا تۈركىيىدە پائالىيهت قىلىشى ئۈچۈن بىر سولچى پىرقىنىڭ ۋۇجۇدۇ … . كهلتۈرىشى مۇمكىن

ئىسالم ئىنقىالۋى جهمىيهتلهر ئىتتىهادى، كومۇنىست بولمايدۇ، ئهمما يوقاتماقچى بولىۋاتقان … . الزىمدۇر
پائالىيهت ) بىرلىكته(ىلىرى بىلهن تهۋھىدى نىشانىنىڭ مۇشتهرەك بولىشى سهۋەبىدىن خهلقارا كومۇنىزمچ

  .قىلىمىز
ئهنۋەر پاشا بىر تهرەپتىن ئانادولۇدا كۈرەش قىلىۋاتقان كامال پاشانى قولاليدىغانلىقىنى ئېيتسا، يهنه بىر 

شۇڭا ئۇ، . تهرەپتىن ئانادولۇغا قايتىپ بېرىشنى مهقسهت قىلغان پائالىيهتنىمۇ بىرگه ئېلىپ بارماقتا ئىدى
. ات ۋە تهرەققىنىڭ ئانادولۇ قولىنى تهشكىل قىلماقچى بولغان خهلق شۇراالر پىرقىسىنى قۇرۇپ چىقىدۇئىتتىه

قۇرۇلماي ئهنقهرەدىكى قۇرۇلتاينىڭ سولچىلىرى بىلهن ھهمدە كامال پاشاغا قارشى كۈچلهر بىلهن -بۇ پىرقه قۇرۇال
يهنه بىر تهرەپتىن تۈرك كومۇنىستالر  ئهنۋەر پاشا،. مۇناسىۋەت تىكلهش ئۈچۈن يول ئاختۇرۇشقا كىرىشىدۇ

پىرقىسىغا يازغان خېتىدە ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى ئىنتېرناتسيونال بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ياخشىالش 
ئهنۋەر پاشا بۇ خېتىدە غهرب جاھانگىرلىكىگه قارشى (ھهققىدە ۋاستىچى بولۇپ بېرىشىنىمۇ تهكلىپ قىلىدۇ 

ڭ سهۋەپلىرىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، ئهنقهرە دائىرىلىرىنى قاتتىق جهڭنى قانات يايدۇرۇش قارارىنى



ياۋرۇپا كاپىتالىزىمى بىلهن … : خاتىرجهمسىز قىلىدىغان ھهمكارلىق تهكلىپلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتكهن
بۇ . جاھانگىرلىكىگه قارشى كۈرەش قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، بۇ جهھهتته سىياسهت يولغا قويۇشنى ئازمهتتىم

دېمهككى، بىنائهنالهيخ خىزمىتىڭىزنى ھۆرمهت . وقتائى نهزەردىن ئارىمىزدا ئاساسهن ھېچقانداق پهرقىمىز يوقتۇرن
بىلهن ساالماليمهن ۋە ھهر ئهھۋالدا موسكۋادا تهۋفىق رۈشتۈ ئهپهندى ۋە قالغان سهبداشلىرىنىڭ خىزمىتىنى 

ن كىلىشىم تۈزۈشىڭىزلهرگه تهسخىلگه سائى قىلغان ھالدا ئۈچىنچى ئىنتېرناتسيونال بىله
ۋە شۇنداق كېلىدۇكى، خهلىلنىڭ ئىزاھاتىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن . تىرىشىدىغانلىقىمىزنى ئارز ئهيلهيمهن

تۈركىيىدە ئىككى پىرقه مۈشتهرەك خىزمهتته بولۇش ئارقىلىق خهلق مهنلىكىنى ئۇقتۇرۇشتا ۋە ئۇالرنى 
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا− … . ىشى ئۈچۈن بىر توسالغۇ قالمايدۇئىزىلىشتىن قۇتۇلدۇرۇشتا تهۋھىدى خىزمهت قىالل

ئىيولدا -27يىلى -1921ئىسالم ئىنقىالۋى جهمىيهتلهر ئىتتىهادىنىڭ ئىككىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى 
ئىنتايىن ئاز ساندا ۋەكىللهر قاتناشقان بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئهڭ مۇھىم نهتىجىسى بهلكىم . موسكۋادا چاقىرىلىدۇ

دىكى ئهرەپ ھهيئهتلىرى بىلهن بولغان پىكىر ئوخشىماسلىقىنىڭ قهتئى تۈردە ئوتتۇرغا چىقىشى جهمىيهت ئىچى
ئهرەب رايونلىرىدىن كهلگهن ۋەكىللهر پۈتۈنلهي كونا ئىتتىهاتچى يىتهكچىلهرنىڭ تىزگىنى . بولسا كېرەك

ر رەھبهرلىك ئىشلىرىغا ئۇال. ئاستىدىكى بىر ھهرىكهت توغرىسىدا بهكال سوغۇق مۇئامىلىدە بولۇشماقتا ئىدى
شۇنىڭدەك يهنه ئهنگىلىيه . ۋەكىل كىرگۈزۈش، قارار ئېلىشالرغا قوشۇلۇشنى تهلهپ قىلىشماقتا ئىدى

جاھانگىرلىكىگه قارشى بىر ئىسالم ئىتتىپاقى ھهرىكىتى تهشكىل قىلىش مهسىلىسىدىمۇ ئۇنچه بهك 
چۈن ئېيتقاندا، كهلگۈسىگه قارىتا كۈتكهن بۇ ئهھۋالالر، ئهنۋەر پاشا ئۈ. قىزغىنلىق كۆرسىتىپ كهتمهيدۇ

ئۈمىدلىرىنى قايتىدىن كۆزدىن كۆچۈرۈپ چىقىش، ئۇنى قايتا بهرپا قىلىش مهجبۇرىيىتىنى ئوتتۇرغا چىقارغان 
شۇنداق قىلىپ، ئهرەپ ئهللىرىنى ئاساس قىلىدىغان بىر ھهرىكهت پهيدا قىلىش ئىمكانىيىتى . ئىدى

: بۇندىن باشقا تالالشقا بولىدىغان بىرال يول قالغان ئىدى. قان ئىدىقالمىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرغا چىق
تۈركىيىنى ئاساس قىلغان ھالدا تۈركىي رايونلىرىنى ئاساس قىلىپ ھهرىكهت قوزغاشتىن باشقا چارە قالمىغان 

  .ئىدى
پهس -بۇ ۋاقىتالردا ئانادولۇدىكى كۈرەشلهر ھېلى غهلىبه قازانسا، ھېلى مهغلوب بولۇپ بهكال ئىگىز

ھهتتا ئىنۆنۈ داال ئۇرۇشلىرىدىن كېيىن تۈرك قوشۇنلىرى ئانادولۇنىڭ تا ئىچكى . كېتىۋاتماقتا ئىدى
قىسىملىرىغىچه چېكىنىشكه مهجبۇر بولغان، مۇستاپا كامال پاشا بىلهن ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى رەھبهرلهرنىڭ 

سهت بىلگهن ئهنۋەر پاشا، چېگرا بويلىرىدا بۇنداق بىر ۋەزىيهتنى پۇر. كۈنى بهكال قىيىن ئهھۋالدا قالغان ئىدى
مۇسۇلمان قوشۇنالر تهشكىل قىلىپ تهييار قىلىنىشى ھهققىدە سوۋېت دائىرىلىرىغا بېسىم قىلىشقا 

ئهگهر ئانادولۇدىكى ۋەزىيهت يامانالپ كهتكىدەك بولغىنىدا تهشكىل قىلىنىدىغان بۇ قوشۇنالر بىلهن . كىرىشىدۇ
ئهنۋەر پاشا، تاغىسى . رىپ ئانادولۇدىكى جهڭگه قاتنىشىشنى ئويلىماقتا ئىدىبىرلىكته چېگرادىن بۆسۈپ كى

خهلىل پاشاغا يازغان بىر پارچه خېتىدە بۇ مهسىله ھهققىدىكى ئويلىغانلىرىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇپ مۇنداق 
  :دەيدۇ

  تاغا،
ىڭ نامىدا ئۇالرغا مۇنۇ مېن. سوۋېت ئهركانى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىڭنىڭ قۇيۇق ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

تۈركمهنىستان ۋە -قازاقىستان-باشقىردىستان-داغىستان-ئهگهر ئهزەربهيجان: تهكلىپلهرنى ئوتتۇرغا قويساڭ
تۈركىستان قاتارىدىكى تۈركىلهر تهۋەلىرىدىن تالالپ بىر ئاتلىق ئهسكهرلهر كورپۇسى تهشكىل قىلىنغىنىدا، بۇ 

تسىيىلىكلهرنى كۈتمىگهن بىر ۋاقىتتا خالىغان بىر جهناھلىرىغا ئارمىيه بىلهن ئانادولۇغا كىرىش، گىرى
زەربه بېرىش قاتارىدىكى ئۇتۇغلۇق ئۇرۇشالر ئارقىلىق مىللى مۇستهقىللىق كۈرىشى سېپى ئۈچۈن ) قانىتىغا(

پهۋقۇلئاددە بىر بىر ياردەم قىلىنغان ھېساپلىنىدىغانلىقىنى، دېمهك گرىتسىيه ئارمىيىسىنى پهرىشان قىلىپ 
  .ېڭىزغا تۆكۈش ئىشى بهكال ئاسانغا توختايدىغان بىر ئىش بولىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرگىند



ئهگهر ئهنۋەر پاشا بۇ پىالنىنى ئوڭۇشلۇق ئهمهلگه ئاشۇرالىغىنىدا، ئانادولۇدىكى ھهرىكهتلهرنىڭ يىتهكچىلىك 
ئهمما . لىغا كىلهلىگهن بوالتتىئورنىنى مۇستاپا كامال پاشادىن تارتىپ ئااللىغان، قايتىدىن مىللى قهھرىمان ھا

سوۋېت يىتهكچىلىرى مۇستاپا كامال رەھبهرلىكى ئورنىغا ئهنۋەر پاشانى يۈلهش مهسىلىسىگه بهك قىزىقىپ 
سوۋېت تهرەپ ئهنۋەر پاشانى الزىم بولغىنىدا بىر كوزۇر ئورنىدا پايدىلىنىشنىال مهقسهت قىلىپ . كهتمهيتتى

قاراخان، چىچېرىن قاتارىدىكى رەھبهرلهر ۋاستىچىلىقى بىلهن ئهنۋەر پاشا . دىئايالندۇرۇپ تۇتۇپ تۇرىۋاتماقتا ئى
بىلهن ئۇنىڭ گۇرۇپپىسىدىكىلهرنى باھانه كۆرسىتىپ تۇتۇپ تۇرىۋاتقان بولغاچقا، ئۇالرغا ماددى جهھهتتىن بىر 

قويۇپمۇ كهلمهكته  قىسىم ياردەملهرنى قىلىپ ئۇالرنى بهلگىلىك دائىرە ئىچىدە پائالىيهت قىلىپ تۇرۇشىغا يول
  .ئىدى

يهنه بىر تهرەپته، ئىتتىهاتچىالرنىڭ ئانادولۇغا قاراتقان پائالىيهتلىرىدىن قاتتىق بىئارام بولۇپ كېلىۋاتقان 
كامال پاشا، بۇ مهسىلىنى قهتئى تۈردە ھهل قىلىۋېتىش ئۈچۈن قاتتىق تهدبىر قوللىنىش كېرەك دەپ قارار 

ق ئالدىنقى سېپى قۇماندانى قازىم قارابهكىر پاشاغا، فهۋزى پاشانىڭ بولسا مۇستاپا كامال پاشانىڭ شهر. قىلىدۇ
شهرق ۋە غهرب ئارمىيىسى قۇماندانلىقلىرىغا قارىتىپ يازغان خهتلىرى ئانادولۇ ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مهسىلىگه 

ھهرقانداق  يېڭى ھۆكۈمهت، ئهنۋەر پاشا. ھهقىقهتهنمۇ قاتتىق ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى ئۇچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ئافرىل . بىر يول بىلهن ئانادولۇغا كىرىپ كهلگىنىدە، ئۇنى دەرھال قولغا ئېلىش توغرىلىق ئۇختۇرۇش تارقىتىدۇ

ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ ئهنۋەر پاشا بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ كېلىۋاتقان سىياسىيونالرغا بېسىم 
ىلىش ئېهتىمالى بار دەپ گۇمان قىلىنغان ئوفىسسېرالر ئهنۋەر پاشاغا يېقىنلىق ق. ئىشلىتىشكه كىرىشىلىدۇ

ئانادولۇدا تهشكىالتلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا مهسئۇل . نازارەت ئاستىغا ئېلىنىپ تېزگىنلهنمهكته ئىدى
قىلىنغان كىچىك تهلهت ئهپهندى قولغا ئېلىنىپ چېگرادىن قوغالپ چىقىرىلغان، نۇرى پاشا ئهرزۇرۇمدا قاماققا 

  .هلىل پاشامۇ كاپكازىيىگه كېتىشكه مهجبۇرالنغان ئىدىئېلىنغان، خ
ساكارىيه داال ئۇرۇشىنىڭ غالىبىيىتى، ئانادولۇ ھۆكۈمىتىنىڭال ئهمهس، بهلكى ئىتتىهاتچىالرنىڭمۇ تهغدىرىنى 

شۇنداق قىلىپ، ئانادولۇدىكى كامال پاشا ھۆكۈمىتىنىڭ . بهلگىلهيدىغان بىر ۋەزىيهتنى بارلىققا كهلتۈرگهن ئىدى
ۇت تىرەپ قاالاليدىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرغا چىققان، سوۋېت روسىيه دائىرىلىرىنىڭمۇ كىم بىلهن مۇناسىۋەت پ

ساقارىيه داال ئۇرۇشىنىڭ غالىبىيىتى روسالر ئۈچۈن . قىلىشى مهسىلىسى ئېنىق ئوتتۇرغا چىققان ھېساپلىناتتى
تى قالمىغانلىقىدىنمۇ دېرەك بهرمهكته ئهنۋەر پاشا بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرىنىڭ ھېچ بىر سىياسى قىممى

ئانادولۇنىڭ تهغدىرىنى . ئىتتىهاتچىالر ئارىسىدىمۇ ئۈمىتسىزلىكلهر كهڭ يېيىلىشقا باشلىغان ئىدى. ئىدى
سىنتهبىر - 8~5بهلگىلهش مهقسىتىدە ئىتتىهات ۋە تهرەققىچىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان خهلق شۇراالر پىرقىسىنىڭ 

قۇرۇلتايدا ئېلىنغان . تىيى ئهنه شۇنداق ئۈمىدسىزلىك مۇھىتى ئاستىدا چاقىرىلىدۇكۈنلىرىدىكى باتۇم قۇرۇل
سۈرگۈندىكى ئىتتىهاتچىالرنىڭ ئانادولۇغا قايتىپ كىتهلىشىگه كاپالهتلىك قىلىش ”ئهڭ مۇھىم بىر قارار، 

پاشا، كۈندىلىك  خهلىل(بولغان ئىدى “ ئۈچۈن مۇستاپا كامال پاشا رەھبهرلىكىنى ماقۇلغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىش
خاتىرىسىدە باتۇمدا ھهقىقى مهنىدە بىر قۇرۇلتاي ئۆتكۈزۈلمىگهنلىكىنى، ئهنۋەر پاشا تهرىپىدىن يېزىلغان بىر 
باياناتنى، پهقهتال ئهنۋەر پاشانىڭ كۆڭلىنى ئاياپ كىچىك تهلهت پاشا بىلهن بىرگه قول قويۇپ ئهنقهرە ھۆكۈمىتىگه 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىۋەرتكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ
ئۇنىڭ . ئانادولۇدىنمۇ ئۈمىدى قالمىغان ئهنۋەر پاشانىڭ ئالدىدا تاللىۋالغىدەك يول يوق دىيهرلىك ئىدى

ئالدىدا، بىر بولسا ياۋرۇپاغا قايتىپ ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان ناجىيه سۇلتانى بىلهن تېنچ تۇرمۇش كهچۈرۈش 
ئىستىقبالى قاراڭغۇ بولغان بىر كىلهچهك ئىچىدە ئىقبال  ياكى بولمىسا ھهزەر دېڭىزىنىڭ نېرىسىغا ئۆتۈپ
يۈلهك -بۇ ۋاقىتالردا، ھاجى سهمى، ئورتا ئاسىيادا ئۇالرغا يار. ئاختۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككىال يول قالغان ئىدى

بولىدىغان بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىققانلىقىنى، تۈركىستان خهلقىنىڭمۇ ئۇنىڭدەك بىر يىتهكچىگه مۇھتاج 
جامال پاشامۇ ئۇزۇندىن بۇيان ئافغانىستاندا پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته . لىكىنى ئېيتىپ تۇرىۋاتقان ئىدىئىكهن
شۇنىڭدەك يهنه ئهنۋەر پاشانىڭ سىياسى ئورنىنى داۋاملىق ساقلىيالىشى ئۈچۈنمۇ يېڭى ئۇتۇغالرغا . ئىدى



نىشانىنى ھهزەر دېڭىزىنىڭ نېرىسى، يهنى . شۇنداق قىلىپ، پاشا ئېنىق بىر قارارغا كېلىدۇ. ئېهتىياجى بار ئىدى
سىنتهبىر كۈنىسى باتۇمدىن ئايرىلىپ، ئۆكتهبىرنىڭ -28يىلى -1921. تۈركىستان قىلىپ بهلگىلهيدۇ

  .ئوتتۇرلىرىدا بۇخاراغا يېتىپ كېلىدۇ

  ئهنۋەر پاشا تۈركىستاندا

ھمىيهتكه ئىگه بولۇپال قالماي، ئهنىۋەر پاشانىڭ تۈركىستانغا كېلىشى بۇخارا جۇمهۇرىيىتى ئۈچۈن مۇھىم ئه
. تۈركىستان باسمىچىلىق ھهرىكىتى تارىخى نوقتىسىدىن ئالغاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەقه ھىساپلىناتتى

بىلهن زاپاس ئوفىسسېر مۇھىتتىن ئهپهندى ئىككىسىنى ) ھاجى سامى(ئهنۋەر پاشا، قۇشچىزادە سهلىم سهمى 
اشا بۇخاراغا كىلىپ بۇخارا رەھبهرلىرى ئارىسىدىكى ئىلغار كىشىلهر بىلهن پ. بۇخاراغا بىرگه ئېلىپ كهلگهن ئىدى

: ئاساسلىق يۈزلىنىش ئوتتۇرىغا چىقىدۇ 3بۇ كۆرۈشۈشلهردىن مۇنداق . بىر قۇر سۆھبهتلىشىپ چىقىدۇ
بۇخارالىق جهدىتچىلىرىنىڭ بىر قىسمى ئهنۋەر پاشادىن بۇخارا جۇمهۇرىيىتى بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى 

تۇرسىدا ۋاستىچىلىق رول ئويناپ، بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ كۈچلىنىشى ئۈچۈن ياردەمدە بولۇشىنى ئۈمىد ئوت
ئوسمان غوجا بىلهن ئابدۇلخهمىت ئارىپوۋ قاتارىدىكى يىتهكچىلهر بولسا پاشىنىڭ . قىلىشماقتا ئىدى

قۇتۇلدۇرۇشىنى ئۈمىد  باسمىچىالرغا قوشۇلۇپ، ئۇالرنى تهشكىللهپ تۈركىستاننى رۇسىيىنىڭ چاڭگىلىدىن
زەكى ۋەلىدىي باشچىلىقىدىكى يهنه بىر گۇرۇھ كىشىلهر بولسا ئهنۋەر پاشا ئۇدۇل بېرىپ ئۇرۇشقا . قىلماقتا ئىدى

يىتهكچىلىك قىلغىدەك بولسا، سوۋېت تهرەپ پۈتۈن كۈچىنى بۇ تهرەپكه مهركهزلهشتۈرۈشكه 
كىستاندىكى كۈرەشكه يار يۈلهك بولۇش ئىهتىمالى كىرىشىدىغانلىقىنى، ئهنگىلىيىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈر

بولغان تاشقى كۈچلهر بۇنداق بولىشىنى خاالپ كهتمهيدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ تۈركىستان ئۈچۈن قانات 
يايدۇرىلغان بۇنداق بىر كۈرەش رايون خاراكتىرلىق بىر كۈرەش بولۇش ئاالھىدىلىكىنى يوقۇتۇپ پانتۈركىسىزم 

  .راكتىرىنى ئالغان بىر ھهرىكهت كۆرۈنىشىگه كىرىپ قالىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇبىلهن پانئىسالمىزم خا
ئهنه شۇنداق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن پاشا ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كېتىشى كېرەكلىكىنى، تۈركىستان مىللىي 

ئهمما ئهنۋەر پاشا . مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه شۇ يهردە تۇرۇپ ياردەم قىلىشى الزىملىقىنى تهكىتلهشمهكته ئىدى
تۈركىستان خهلقى پارتالشقا تهييار بولۇپ قالغان بولۇپ، ئۇالرغا ”بىلهن بىرگه بۇخاراغا كهلگهن ھاجى سهمى بولسا 

  .نى تهكىتلهپ چىڭ تۇرىۋالغان ئىدى“ ئهنۋەر پاشادەك كۈچلۈك بىر لىدېرنىڭال كاملىق قىلىۋاتقانلىقى
سىيه خهلق كومىسارلىقىغا قارىتىپ يازغان بىر پارچه خېتىدىن ئهنۋەر پاشا بۇخاراغا كېلىپال سوۋېت رۇ

قارىغاندا ئۇنىڭ ئېنىق بىر قارارغا كهلمىگهنلىكىنى، نىمه قىالرىنى بىلهلمهي تۇرىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ 
  :ئهنۋەر پاشا بۇ خېتىدە مۇنۇالرنى يازماقتا ئىدى. بېرىدۇ

دىكى مۇستهقىل بۇخارانىڭ ياردىمىگه تايىنىپ بىز سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ئىنقىالۋىي رەھبهرلىكى ئاستى
ئىسالم ئاسىياسىنى بېرىتانىيه جاھانگىرلىكىدىن ئازات قىلىش ۋەزىپىمىزنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ھالدا بىجا 

ئهنه شۇنداق بولغاچقا، موسكۋا خهلق كومىسسارالر كومىتىتىدىن بۇخارا تهۋەسىنى . كهلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن
ۋالغان دۈشمهن تۇپرىقىدا تۇرىۋاتقىنىدەك مۇئامىله قىلىشىۋاتقان قىزىل ئارمىيه خۇددى ئىشغال قىلى

شهرقىي بۇخارادىكى ئىسىيان . ... قىسىملىرىنى چېكىندۈرۈپ چىقىپ كېتىشىڭىزالرنى تهلهپ قىلىمهن
ونلىرىغىمۇ بۇ تۈردىكى قوزغىالڭالر جۇمهۇرىيهتنىڭ باشقا راي. كۆتۈرۈش ۋەقهلىرى بارغانسىرى كىڭىيىپ بارماقتا

ياش بۇخرالىقالر ئىچىدىمۇ موسكۋاغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈشلهر ئۆسۈپ . ... يامىراپ كىتىشى مۇمكىن
بۇ ھادىسىلهر سىزلهرنىڭ شهرق ئالدىنقى سېپىڭىزالرغا ئېغىر تهھدىت پهيدا قىلىۋاتقانلىقى . يىتىلمهكته

هغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش پۇرسىتى بېرىلىشى بۇخارا خهلقىگه ئۆز ت. ھهققىدە سىزلهرنى ئاگاھالندۇرماقچىمهن
بۇخارا خهلقىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن سوۋېت رۇسىيه ھۆكۈمىتى بىلهن بۇخارا جۇمهۇرىيىتى . الزىم دەپ قارايمهن



ئوتتۇرسىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆزلىشىشلهردە بۇخارا خهلقىگه ۋەكىل بولۇپ قاتنىشىشقا تهييار ئىكهنلىكىمنى 
  .بىلدۈرىمهن

ۋەر پاشا موسكۋادىكى سوۋېت دائىرىلىرىگه يوقۇرىقى قۇرالرنى يېزىپ ئىۋەرتىۋاتقان ۋاقىتالردا، تاتارالردىن ئهن
بولغان سۇلتان غالىيېۋ پرولىتارىيات مىللهتلىرى ۋە ئۈچىنچى ئىنتېرناتسيونال نهزەرىيىسىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، 

ۋاسته قاتنىشىشى ئارقىلىقال ئىشقا ئاشۇرۇش شهرقتىكى ئىنقىالپالرنى پهقهت مۇسۇلمان مىللهتلهرنىڭ بى
بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان پىكىردىكى يهنه بىر تۈركىستانلىق . مۇمكىنلىگىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا ئىدى

لىدېر بولغان تۇرار رىسقۇلوۋمۇ، جهنوپتا مۇستهقىل بىر سوتسيالىستىك تۈركىلهر فېدېراتسىيىسى قۇرۇپ 
هقىل فېدېراتىپ دۆلهتنى ئاسىيادا سوتسيالىزىمنى كىڭهيتىشكه ۋاسته قىلىش چىقىش، شۇ ئارقىلىق بۇ مۇست

ئهنۋەر پاشانىڭ يوقۇرىدا نهقىل كهلتۈرۈلگهن مهكتۇبىدىكى كۆز . الزىم دەيدىغان قاراشنى ئوتتۇرىغا قويماقتا ئىدى
چىقىۋاتقانلىقى  قاراشلىرى بىلهن سۇلتان غالىيېۋ ۋە تۇرار رىسقۇلوۋنىڭ كۆز قاراشلىرىنىڭ بىر نوقتىدىن

ئهمما بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىنىڭ لىدېرلىرى . ھهققىدە ئۆزئارا خهۋىرى بارمىدى، بۇ ھهقته بىر نېمه دىمهك تهس
ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ مىللهتچىلىك ھهققىدىكى غايىلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرالىشى ئۈچۈن 

. ل قويماسلىق جهھهتته قهتئىي چىڭ تۇرماقتا ئىدىسوتسيالىزم بىلهن ئىنقىالپنى باھانه قىلىشلىرىغا يو
رۇسىيه ’پهقهتال ‘ پرولىتارىيات مىللىتى’ئۇالرنىڭ قارىشى بويىچه، سۇلتان غالىيېۋنىڭ تىلغا ئالغان 

شۇنداق بولغاچقا، مهيلى سۇلتان . بولۇشتىن باشقىچه بولماسلىقى كېرەك ئىدى‘ ئىنقىالۋىنىڭ قۇللىرى
ر رىزقۇلوۋ بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىنىال كومپارتىيىدىن ھهيدەپ چىقىرىش الزىم غالىيېۋ بولسۇن ياكى تۇرا

  .دەپ قاراشماقتا ئىدى
. ئۇرۇسالر، ئهنۋەر پاشانى يهرلىكلهر بىلهن ئاالقه قىلىش ياكى پائالىيهت قىلشىغا قوشۇلمايتتى

رىشىشىغىمۇ ئهنه شۇ سهۋەپتىن يول ئافغانىستاندىن تاشكهنتكه كهلگهن جامال پاشانى ئهنۋەر پاشا بىلهن ئۇچۇ
بۇخارادا تۇرۇشلۇق رۇسىيه باش ئهلچىسى يۇرىنېۋ، جامال پاشانى مهيلى ئافغانىستانغا قايتىپ . قويۇشمىغان ئىدى

كېتىشى ياكى تۈركىستانغا بېرىشىنىڭ ھهر ئىككىسىگىال رۇخسهت قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىشى 
رۇسىيه باش ئهلچىسى، پاشاغا ئۇنىڭ بارلىق پائالىيهتلىرىنى . ندۇرۇش بولغان ئىدىئهنۋەر پاشا ئۈچۈن بىر ئاگاھال

يېقىندىن كۈزىتىپ كىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشىدىن بهكال نارازى 
كى ئۆلتۈرىۋىتىلىشى بۇ گهپلهرگه قاراپ ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىشى يا. ئىكهنلىكىنى ئېيتقان ئىدى

مۇمكىنلىكىنى پهرەز قىلغان ئهنۋەر پاشا، ئهندى قهتئىي بىر قارارغا كىلىش ۋاقتىنىڭ كهلگهنلىكىنى تونۇپ 
ساقالنغىلى بولمايدىغان بىر “ تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جهڭ قىلىش”ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا . يېتىدۇ

سۆيگهن ئايالى ناجىيه سۇلتانغا يازغان خېتىدە  خۇددى. مهجبورىيهت بولۇپ نامايهن بولماقتا ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، تولۇق بىر نهتىجىگه . كۆرسهتكىنىدەك، ئهندى قېلىچ قېنىدىن چىقىپ بولغان ئىدى

  .ئېرىشمهي تۇرۇپ بۇ يولىدىن قايتمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى
ئهسكهرلهرنى بىرگه ئېلىپ يوشۇرۇن كۈنىسى تۈركىيىلىك ئوفىتسېرالر بىلهن بهزى -8ئاينىڭ -11ئهنۋەر پاشا، 

ئهنۋەر پاشا بىلهن بىرگه ھاجى سهمى، تىرمىز ھهربىي گازارما قۇماندانى ھاسان (شهكىلدە بۇخارادىن ئايرىلىدۇ 
. ھ. ئا. − دەك قۇراللىق ساقچى ئهسكىرى بار ئىدى 30ئهپهندى، ماناستىرلىق باشمۇالزىمهتچى نافى ئهپهندى ۋە 

باسمىچىالر . شهرقىي بۇخاراغا يېتىپ بارغىنىدا بهكال خهتهرلىك بىر ئىشقا دۈچ كېلىدۇئۇ يهردىن ). ئىزاھاتى
دىگهن باھانه بىلهن ئهنۋەر “ راس ئهنىۋەر پاشا ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس”يىتهكچىلىرىدىن القاي ئىبراھىم بهگ 

كېيىن سابىق بۇخارا ئهمىرى . ۇئهمما بۇ قولغا ئېلىنىش ئۇزۇن داۋام قىلمايد. پاشانى قولغا ئېلىپ قاماپ قويىدۇ
سهئىد ئالىمخان بىلهن ئافغانىستان ئهمرى ئامانۇلالخان قاتارلىقالرنىڭ ۋاستىچىلىقى نهتىجىسىدە، ئارىدىن ئۈچ 

  .ئاي ئۆتكهندە قويۇپ بېرىلىدۇ
ئهنۋەر پاشا، ئىبراھىم القاي بهگنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ باسمىچى يىتهكچىلهرنى بىر يهرگه يىغىپ 

ئېغىر ۋەھىمه ئاستىدا قالغان ئۇرۇسالر بۇ جايالرغا زور مىقتاردا . ۇسالرغا قارشى كهڭ كۆلهملىك ئۇرۇش باشاليدۇر



ئىسالم قوشۇنلىرىنىڭ باش قۇماندانى، خهلىپىنىڭ كۈيئوغلى بولغان ئهنۋەر . ھهربىي قۇۋۋەت توپالشقا كىرىشىدۇ
ارزۇلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا رۇسىيىلىكلهرگه پاشا، غايىسىگه سادىق بولۇپ، غهيرەت شىجائهت بىلهن ئ

ئهنۋەر پاشا ئهمىر ئامانۇلالغا يازغان بىر پارچه خېتىدە ئۆزىنىڭ . قارشى نهچچه ئاي توختىماي ئۇرۇش قىلىدۇ
  :كهلگۈسى غايه ۋە ئۈمىدلىرىنىڭ نهقهدەر بۈيۈك ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلغان ئىدى

ىلهن تۈركىستان تهۋەسىدە رۇسىيىلىكلهرنىڭ ھاكىمىيىتىنى يوقۇتۇش ياردىمىڭىز سايىسىدە بۇخارا ب
ئارقىلىق ئۆز قولىمىز بىلهن تىكلىنىدىغان بىر شهرقىي ئىسالم ھۆكۈمهتلهر ئىتتىهادى بارلىققا كېلىدىغان 

شۇنداق قىلىپ، شهرقته قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال قۇدرەتلىك گېرمانىيه فېدېراتسىيىسىگه ئوخشايدىغان . بولدى
  .دۇنياغا ئۆزىنى تونىتااليدىغان بىر ھۆكۈمهت تىكلهنگۈسى

ئهنۋەر پاشا، ناتۇنۇش بىر تۇپراقالردا، ئىنتايىن مۇشهققهتلىك شارائىتالرغا دۈچ كهلگىنىگه قهرىماي ئاالھىدە 
ان ئهپسۇسكى، تارىخ ئهمهلگه ئاشمايدىغان ئارزۇالر بىلهن تولۇپ تاشق. ئۇتۇغلۇق جهڭلهرگه قۇماندانلىق قىلىدۇ

. − بۈگۈنكى تاجىكىستاننىڭ بىر شهھىرى(كۈنىسى، بهلجىۋاندىكى -4ئاينىڭ - 8يىلى -1922ئهنۋر پاشا، . ئىدى
ئۇنىڭ قانات يايدۇرغان (بىر قېتىملىق ئۇرۇس ھۇجۇمىدا تهككهن پىلىموت ئوقىدا شېهىت بولىدۇ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا

دېگهن “ ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى قىرغاقلىرىدا”بۇ بۈيۈك كۈرىشىنىڭ چېگرا ھالقىغان دائىرىلىرى ھهققىدە 
  ).ھ ئىزاھاتى.ئا. − باپتا مۇزاكىرە قىلىنىدۇ

  ھاجى سهمى ۋە باشقا ئىتتىهاتچىالر

ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، رۇسىيىلىكلهرگه قارشى جهڭگه ھاجى سهمى رەھبهر قىلىپ بهلگىلهنگهن 
دانلىق قىلىش بىلهنال ئۆتكۈزگهن بۇ قارام ئىتتىهاتچى، پۈتۈن ئۆمۈرىنى ھهربى قوشۇنالرغا قۇمان. ئىدى

  .باسمىچىالر بىلهن بىرلىشىپ يهنه بىرەر يىلدەك جهڭ قىلغاندىن كېيىن تۈركىستان تۇپراقلىرىدىن ئايرىلىدۇ
چهتئهلدىكى تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهردە تۆھپىسى بولغان 

ئىتتىهاتچى ھهرىكهتلهر . ن يهنه بىرسى، يازغۇچى ۋە دېپلومات مهخمۇت شهۋكهت ئهسهندال ئىدىئىتتىهاتچىالردى
موسكۋادا جانلىنىشقا باشلىغان ۋاقىتالردا تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ باكۇدا تۇرۇشلۇق ۋاكالهتچىسى بولغان 

ئۇنىڭ بۇ تۈردىكى . ئىدىئهسهندال، ئىتتىهاتچى يىتهكچىلهر بىلهن ئىزچىل مۇناسىۋەت باغالپ كېلىۋاتقان 
ئهسهندالنىڭ . يوقلىقى ھهققىدە ئېنىق بىر مهلۇمات يوق- مۇناسىۋەتلىرىدىن ئهنقهرە ھۆكۈمىتىنىڭ خهۋىرى بار

بىئوگرافىيىسىدە بۇ تۈردىكى مۇناسىۋەتلىرى تۈپهيلىدىن ئهنقهرە دائىرىلىرى ئۇنىڭغا بىر مهزگىل سوغوق 
شۇنداق . مهزگىل خېلى قىيىن ئهھۋالدا قالغانلىقى يېزىلغان مۇئامىلىدە بولغانلىقى، شۇ سهۋەپتىن بىر

ئهسهندال (بولىشىغا قارىماي، ئهسهندال ئاۋال تېهرانغا، كېيىن يهنه ئافغانىستانغا ئهلچى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ 
ئيولدىن -11يىلى -1933ئاۋغۇستقىچه بولغان ئارىلىقتا تېهرانغا، -31يىلى -1930ئۆكتهبىردىن -6يىلى -1925
يىلالر ئىچىدە ئهالزىغ -1933~1931. ئۆكتهبىرگىچه بولغان ئارىلىقتا كابولغا باشئهلچى بولىدۇ-31يىلى -1941

تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى، يهنى تۈركىيه ئالى − خهلق ۋەكىلى بولۇپ سايلىنىپ، مىللىي مهجلىس 
تۈر ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغان مهزگىللهردە ئهسهندال، بۇ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خهلق قۇرۇلتىيىدا ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

تۈركىستانلىق رەھبهرلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت باغالپ، ھهر جهھهتته ئۇالرغا ياردەم قولىنى ئۇزارتىپ كهلگهن 
  .ئىدى

ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئۇنىڭ تاغىسى خهلىل پاشا بىلهن ئىنىسى نۇرى پاشاالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، 
شۇنداق بولغاچقا، . يه جۇمهۇرىيىتى ئۇالرنى خهۋىپلىك ئادەم دەپ قارايدىغان دەۋىرلهرمۇ ئۆتۈپ كهتكهن ئىدىتۈركى

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال تۈركىيىگه قايتىپ ئهنقهرە ھۆكۈمىتى بىلهن يارىشىپ 
ۈركىيىگه كهلگهن تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بۇ ئىككىال پاشا كېيىنكى دەۋرلهردە ت. تېنچ كۈنىنى ئۆتكۈزىدۇ

زەكى ۋەلىدىي توغان كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە، ئىستانبۇلغا . بىلهن مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزمهي داۋامالشتۇرىدۇ



ئۇنى ئهنۋەر پاشانىڭ مۇھاپىزەتچىسى مۇھىتتىن ئهپهندى ئالدىغا چىقىپ ) يىلى-1924(كهلگىنىدە 
كۈن تۇرۇپ خهلىل پاشانىڭ  3گه مېڭىش ئالدىدىمۇ ئىزمىردىن ئـۆتكىنىدە ئۇ يهردە كۈتىۋالغانلىقىنى، فرانسىيى

سابىق . بۇ تۈردىكى مۇناسىۋەتلهر كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ داۋاملىشىدۇ. مېهمىنى بولغانلىقىنى يازىدۇ
بىرلىگى يىلالرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئىستانبۇلدا باشلىنىدىغان تۈركىستان مىللىي -1920ئىتتىهاتچىالر 

ھهرىكىتى ۋە تۈركىستانلىق ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ پائالىيهتلىرىنى يېقىندىن كۈزىتىپ، ئۇالرنى ) ئىتتىپاقى(
  .ئهمهلى ھهرىكهتلىرى بىلهن قولالپ قۇۋەتلهپ تۇرىدۇ

  ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر ئىتتىپاقى

قىلمايدىغان تۈركىستانلىق زىيالىيالر، تۈركىستاننىڭ يىلالرغا كهلگهندە، بولشېۋىزمنى قوبۇل -1920
كهلگۈسى تهغدىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردە ئاكتىپ رول ئېلىش، داۋام قىلىۋاتقان مىللىي كۈرەشكه 

ئهمما بۇ ھهقته . يىتهكچىلىك قىلىش ئۈچۈن بىر سىياسىي تهشكىالت قۇرۇپ چىقىش الزىم، دەپ قاراشقان ئىدى
ش ۋە قانداق قىلىش مهسىلىسىدە ئۆز ئىچىدە نۇرغۇنلىغان ئوخشىمىغان پىكىرلهر ئوتتۇرغا ئىشنى نهدىن باشال

بۇخارالىق جهدىتچىالر بىلهن تۈركىستانلىق شۇرائىي ئىسالمچىالر يىغىلىپ چاقىرىلغان بىر . چىقىدۇ
كېيىنچه ئهرك ( قېتىملىق يىغىنىدا، تهرەققىي پهرۋەر جهدىتچىالر گۇرۇپىسى ۋە سوتسىيالىستچىالر گۇرۇپىسى

سوتسيالىست . دېگهن ئىككى سىياسىي ئېقىم ئوتتۇرغا چىقىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پارتىيىسى دەپ نام بېرىلىدۇ
شۇنداق قىلىپ . دەپ قوبۇل قىلماقتا ئىدى“ پرولېتارىيات”گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ پروگراممىسىدا دېهقانالرنى 
تىنىدە مهۋجۇت بولمىغان ئىشچىالر سىنىپىنىڭ ئورنىغا سانائهت تهرەققىي قىلمىغانلىقى سهۋەبىدىن ۋە

دېهقانالر سىنىپىنى قۇرۇلغۇسى مۇستهقىل تۈركىستاننىڭ ئاساسى ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچى دەپ قوبۇل 
يهر بىلهن سۇنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق مۆلۈك دۆلهت ئىگىلىكىگه ئۆتكۈزۈلۈپ، . قىلماقچى بولغان ئىدى
ىك تۈزۈمى يولغا قويۇلىدىغان بولىشى، دۆلهتته دىن سىياسىي ئىشالردىن ئايرىلغان كوللىكتىپ مۈلۈكچىل

بۇالرنى ئاساسلىق نوقتىالر . ئىلغارلىق پىرىنسىپلىرى يولغا قويۇلىدىغان بولىشى الزىم دەپ قارالماقتا ئىدى
تارىياتنىڭ ئورنىغا بويىچه يىغىنچاقالپ ئىپادىلىگهندە، سوتسيالىستچىالر گۇرۇپىسىنىڭ پروگراممىسى پرولى

دېهقانالر سىنىپىنى دەسسىتىش، دىننى دۆلهت باشقۇرۇشقا ئارىالشتۇرمايدىغان مهدەنىيهتلىك مىللهتچى 
  .سوتسيالىزم تۈسىنى ئالىدىغان بىر خىل تۈزۈم بهرپا قىلىشقا مهركهزلهشكهن ئىدى

ك يهنه، ئۇالر خهلقنى ھهرقانداق شۇنىڭدە. تهرەققىپهرۋەرلهر بولسا دىنى مهسىلىلهرنى كۆپىرەك تهكىتلىشهتتى
بىر سىنىپقا ئايرىپ مۇئامىله قىلىشقىمۇ قوشۇلمايتتى؛ يهرنىڭ خۇسۇسىي مۆلۈك بولىدىغانلىقىنى قوبۇل 

ئۇالرنىڭ ئاساسىي غايىسى دىن ساقالپ قېلىنىدىغان، ھاكىمىيهت ئىشلىرى ھهرقانداق بىر . قىلىشاتتى
بۇرژۇئازىيىنى ئاساس قىلىدىغان دۆلهت تۈزۈمىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا سىنىپقا مهنسۈپ بولمايدىغان، تهرەقىياتتا 

  .ئىدى
پۇچقاقلىرىغا تارقىلىپ قانات يېيىۋاتقان مىللىي مۇستهقىللىق -مهملىكهتنىڭ ھهر قايسى بولۇڭ

كۈرەشلىرىنىڭ چېچىالڭغۇ ھالىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھهمدە ئورتاق بىر سىياسىي قاراشقا ئاساسهن بىر يهرگه 
بۇنىڭ ئۈچۈن ھهر قايسى گۇرۇپىالرنىڭ بىر . لىش مهسىلىسى ئىنتايىن مۇھىم ۋەزىپىلهرنىڭ بىرى ئىدىكې

مهركهز ئاستىغا يىغىلىپ پائالىيهت قىلىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن مهخپى بىر تهشكىالت قۇرۇپ 
كهلگهن تۈركىيه ئالىي خهلق  ئېيىدا تۈركىستانغا يېتىپ-7يىلىنىڭ -1921. چىقىش پىكىرى ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ

ئهپهندىمۇ ئهنه شۇنداق ئورتاق پائالىيهت قىلىش ) سويساللىئوغلى(قۇرۇلتىيى خهلق ۋەكىلى ئىسمائىل سۇپهى 
شۇنىڭدەك يهنه، بىر قىسىم جهدىتچى . ئاساسىنى تىكلىۋېلىش ھهققىدە مهسلىههت بهرمهكته ئىدى

ۈزۈش، ھهربىي خىزمهت ئۆتهش، مائارىپنى يولغا قويۇش، يىتهكچىلهرنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن، ھاكىمىيهت يۈرگ
ساغلىقنى ساقالش ۋە سهھىيه ئىشلىرى، ئىقتىسادى پىرىنسىپ ۋە ئومۇمىي ئىشالر قاتارىدىكى ئىشالرغا 



ياش بۇخارالىقالرنىڭ . پىرىنسىپ تهييارلىنىدۇ-ماددىلىق بىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي قانۇن 72مۇناسىۋەتلىك 
زەكى ۋەلىدىي، . ساسهن ئالغاندا تهرەققىيپهرۋەرلهر گۇرۇپپىسىغا مهنسۈپ بولغان ئىدىيىتهكچىلىرى ئا

ئوردا ۋەكىللىرى بولسا سوتسيالىستچىالر گۇرۇپپىسى تهرەپكه -ئابدۇلخهمىت ئارىپوۋ ۋە يهنه بىر قىسىم ئاالش
ر قېتىملىق كۈنىسى ئۆتكۈزۈلگهن بى-29ئاينىڭ -12يىلى -1921شۇنداق قىلىپ . مهنسۈپ بولغان ئىدى

ماددىلىق ئورتاق پائالىيهت قىلىش پىرىنسىپى تۈزۈپ چىقىرىلىدۇ، بۇ ئاساستا قۇرۇلغان مهخپى  7يىغىندا 
دېگهن نام بېرىلىپ، ئادەتته “ ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر ئىتتىپاقى”ئىتتىپاققا 

 7لىق گۇرۇپپىالر ئورتاق ئهمهل قىلماقچى بولغان بار. دەپال ئاتىلىدىغان بولىدۇ“ جهمىيهت”قىسقارتىلىپ 
  :ماددىلىق ئاساسىي پىرىنسىپ تۈۋەندىكىچه ئىدى

جهمىيهتنىڭ غايىسى تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش بولۇپ، تۈركىستاننىڭ تهغدىرىنى . 1
  تۈركىستانلىقالر ئۆز قولىدا تۈتۈشى شهرت؛

  تۈزۈمى دېموكراتىك جۇمهۇرىيهت تۈزۈمىنى ئاساس قىلىدۇ؛ مۇستهقىل تۈركىستاننىڭ ئىجتىمائىي. 2
مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش غايىمىز پهقهت مىللىي ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ئارقىلىقال ئىشقا . 3

ئاشۈرغىلى بولىدىغان ئىش بولۇپ، مىللىي ھۆكۈمهت پهقهت ئهنه شۇنداق مىللىي ئارمىيىگه تايىنىش ئارقىلىقال 
  تۇرااليدۇ؛مهۋجۇت بولۇپ 

تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئىقتىسادى جهھهتتىكى مۇستهقىللىق ئارقىلىقال ئهمهلگه ئاشىدىغان بىر . 4
تۈركىستان ئىگىلىك ئىشلىرىنىڭ ئومۇمىي پىالنىنى بهلگىلهش، سانائهت بىلهن يېزا ئىگىلىگىنىڭ . ئىشتۇر

، ياسىلىدىغان تۆمۈر يولالر بىلهن قايسى تۈرلىرىگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىش الزىملىقىنى بېكىتىش
ئېچىلىدىغان ئورتاق قانالالرنىڭ قايسى يۈنۈلۈشلهردە بولىشىنى بهلگىلهش قاتارىدىكى ئىشالر تۈركىستان 

  خهلقىنىڭ قولىدا بولىشى الزىم؛
ئومۇمىي مائارىپ بىلهن مهخسۇس مائارىپنى تهرەققىي قىلدۇرۇش، ياۋرۇپا مهدەنىيىتىنى ئۆگۈنۈشته . 5

  يه مهدەنىيىتىنى ۋاسته قىلىۋالماي، ياۋرۇپادىن بىۋاسته ئۆگۈنىشكه غهيرەت قىلىش الزىم؛رۇسسى
مىللهتلهر مهسىلىسىنى مهملىكهتنىڭ تهبىئىي بايلىقلىرىدىن پايدىلىنىشتا نوپۇس سانىغا قاراپ . 6

  تهقسىم قىلىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىش ئارقىلىق ھهل قىلىش الزىم؛
بىرىدىن -ئهركىنلىك بېرىلىش؛ دۆلهت ئىشلىرى بىلهن دىنىي ئىشالرنى بىر دىنىي ئىشالردا تولۇق. 7

ماددىلىق  19ماددىلىق، تهرەققىپهرۋەر جهدىتچىالر پىرقىسىنىڭ  9سوتسيالىستالر تۈدەسىنىڭ (ئايرىش الزىم 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پروگراممىلىرى شۇ ماتېرىيالدا تهپسىلى بايان قىلىنغان

ئهمما مۇنهۋۋەر قارى بۇ ۋەزىپىنى قوبۇل . پىسىگه ئاۋال مۇنهۋۋەر قارى تهكلىپ قىلىندىجهمىيهت رەئىسى ۋەزى
ئۇمۇ بۇ ۋەزىپىنى . قىاللمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهندىن كېيىن، يازغۇچى سهدرىدىن ئهينىگه تهكلىپ قىلىنىدۇ
هكلىۋىگه ئاساسهن ئۈستىگه ئااللمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگىنىدىن كېيىن، ئىسمائىل سۇپهى ئهپهندىنىڭ ت

 7دەسلهپكى قهدەمدە تۈزۈپ چىقىرىلغان . ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي جهمىيهت رەئىسى ۋەزىپىسىگه سايلىنىدۇ
يىلقى تاشكهنت -1922يىلقى سهمهرقهنت قۇرۇلتىيىدا ۋە -1921ماددىلىق بۇ پىرىنسىپ، جهمىيهتنىڭ 

ۋەلىدى توغان، سهمهرقهنت قۇرۇلتىيىدا مىللىي زەكى . قۇرۇلتايلىرىدا ئاساسهن ئۆزگهرتىلمهي ساقالپ قېلىنىدۇ
تۈركىستان تهۋەسىدە ھهمدە چهت . تۈركىستان بايرىغى اليىهىلىنىپ ئاندىن تهستىقالنغانلىقىنى يازىدۇ

دۆلهتلهردە ئۇزۇن يىل قانات يايدۇرۇلغان مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان كۈرەشلهرنىڭ ھهقىقى 
ىن ئالغاندا، بۇ تهشكىالت پىرىنسىپ قىلغان نىزامنامه ئىنتايىن مۇھىم خۇسۇسىيىتىنى ئىپادىلهش جهھهتت

  .ئهھمىيهتكه ئىگه
نىزامنامىنىڭ بىرىنچى ماددىسىدا، بۇ ئىتتىپاق ئۆزبهك تهرەققىپهرۋەر جهدىتچىلىرى، ياش بۇخارالىقالر 

پىرقىسى، پىرقىسى، ياش خىۋەلىكلهر پىرقىسى، قازاقىستان ئاالش ئوردا پىرقىسى، باشقىردىستان 
تۈركىستاندىكى يهرلىك قهشقهرلىكلهر ۋە تارانچىالر تهشكىالتلىرى، چارجۇي مىللىي تۈركمهن تهشكىالتى ۋە 



تۈركىستان سوتسيالىست فېدېرالىست تۈرك ۋە ئادەمى مهركهزىيهت پىرقىسى قاتارلىق تهشكىالتالرنىڭ ئهزالىرى 
تۈركىستاندا قۇرۇلغان بارلىق تهشكىالتالر ئوخشىمىغان  ئۇ ۋاقىتالردا. تهرىپىدىن قۇرۇلغانلىقى كۆرسىتىلمهكته

سىياسىي كۆزقاراشالرغا ئىگه بولۇش بىلهنال قالماي، مۇستهقىللىق دېگهن ئورتاق غايه ئاساسىدا ھهمدە پهقهت 
بىرال تۈركىستان قۇرۇش دەيدىغان كۆزقاراش بويىچه بىرلىشهلىگهنلىكى ھهقىقهتهنمۇ ئهھمىيىتى چوڭ بىر ۋەقه 

  .لىنىدۇھېساپ
بۇرۇن تۈركىستان ”ماددىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، -2جوغراپىيىلىك نوقتىدا تۈركىستان ئېنىقلىمىسى 

باش گوبېرناتورلىقىغا تهۋە بولغان ۋىاليهتلهر، بۇرۇنقى بۇخارا ۋە خىۋە خانلىقلىرىغا تهۋە رايونالر، بۇرۇنقى قازاق 
بۇ . دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى“ ە رايونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇسهھرا ۋىاليهتلىرى باش گوبېرناتورلىقىغا تهۋ

ماددىنىڭ ئاخىرىدا رۇسىيه، سىبىرىيه ۋە ئۇرال بىلهن ئورتاق چېگرىسى بولغان رايونالردا ئهگهر ئۇرۇسالر كۆپ 
 سانلىقنى تهشكىل قىلغان بولسا، بۇ جايالر تېرىتورىيىدىن چىقىرىپ تاشلىنىپ، بۇنىڭ ئورنىغا تۈركلهر كۆپ

سانلىقنى تهشكىل قىلغان جايالر تۈركىستان تهۋەسىگه قوشىۋېلىنىشى كېرەك دېگهن تهشهببۇس ئوتتۇرغا 
بۇ خىل ھهل قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق باشقىردىستان، بۈكهي خوردا ۋە بوغتارما قاتارىدىكى تۈرك . قويۇلغان ئىدى

ئۇرۇسالر زىچ ئولتۇراقالشقان . ته ئىدىنوپۇسى زىچ جايالر تۈركىستان تېرىتورىيه تهۋەلىكىگه كىرگۈزۈلمهك
تاتارىستان بىلهن سىبىرىيه تۈركلىرى ئورۇنالشقان جايالر مهسىلىسىدە، ئۇ يهرلهردە پهقهت تۈركىستان 
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه ياردەمچى بولىدىغان تهشكىالتالرنىال قۇرۇپ چىقىشقا بولىدۇ دەپ ھۆكۈم قىلىنغان 

  .ئىدى
  )رەسىم ئورنى(
مۇختارىيهتلىك مۇسۇلمان «مۇستهقىللىق كۈرىشى يىللىرىدا تۈركىستانلىق جهدىتچىلهر تهرىپىدىن قۇرۇپ چىقماقچى بولغان . هخهرىت-3

بۇ خهرىتىدە يهتتىسۇ ۋىاليىتىنىڭ شهرقىدىكى شهرقىي تۈركىستان رايونلىرى خىتاي خهرىتىسى . (نىڭ خهرىتىسى» ئهللهر فېدېراتسىيىسى
  )بېننىگسېندىن ئېلىندى) (ت.ئۇ. ئىچىدە كۆرسىتىلگهن

 7بۇ ئىتتىپاقنىڭ ئاساسىي پروگراممىسى بۇ ئىتتىپاققا قوشۇلغان پارتىيىلهر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان 
مهركهزى كومىتىت بىلهن ئۇنىڭ ھهر قايسى . ماددىلىق ئاساسىي پىرىنسىپقا ئاساسهن بېكىتىلگهن ئىدى

قىلىنغان بولماستىن، بهلكى رايونالرنى ئاساس قىلىپ  جايالردىكى شۆبىلىرى قهۋمالر ئاساسىدا تهشكىل
تۈركىستان مۇستهقىللىقىغا چىن قهلبىدىن ئىشىنىدىغان قالمۇق، يهرلىك يهھۇدىي، . تهشكىل قىلىناتتى

ئىرانلىق، ئافغان، ھىندى، ئۇكرائىن ۋە ھهتتا ئۇرۇسالرنىڭمۇ بۇ ئىتتىپاققا قاتنىشااليدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن 
بۇ بهلگىلىمه تهشكىللىنىشنىڭ ئىرقالر ئاساسىغا ئهمهس بهلكى ئهركىنلىك، دېموكراتىيه دېگهندەك ). ماددا-5(

رۇسىيىلىكلهرگه . قىلماسلىق ئاساسىغا تۈزۈلگهنلىكىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن-چۈشهنچىلهرنى قوبۇل قىلىش
رۇسالرنىڭمۇ قارشى مۇستهقىللىق كۈرىشى بىلهن شوغۇللىنىش مهقسهت قىلىنغان بىر تهشكىالتقا ئۇ

قاتنىشىشىغا يول قويۇش، بۇ كۈرەشنىڭ بىرەر مىللهتكه قارشى چىقىشنى مهقسهت قىلغان بولماي، بهلكى 
بولشېۋىكچىلىك جاھانگىرلىك تۈزۈمىگه قارشى تۇرۇش پىرىنسىپىغا ئاساسلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئېلىشقا 

قتا شۇكى، تاجىكالرنى باشقا بىر گۇرۇپقا مهنسۇپ بۇ يهردە كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان يهنه بىر نو. بولىدۇ
ئهسلىدە بۇ جهمىيهت قۇرۇلۇشى ئۈچۈن . كىشىلهر دەپ قارىماي، بۇ ۋەتهنگه تهۋە قىلىپ كۆرسىتىلگهنلىكىدۇر

 ئۇيۇشتۇرۇلغان دەسلهپكى يىغىندىال رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئاۋال تاشكهنتلىك مۇنهۋۋەر قارىغا بېرىش تهشهببۇس
ىڭدىن كېيىن تاجىك يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان سهدرىدىن ئهينىگه تهۋىسىيه قىلىنغان؛ قىلىنىپ، ئۇن

ئهمما ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال مهخپى يهر ئاستى پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىشنى خالىمايدىغانلىقىنى 
ىسلىكىنى ئۇنىڭدىن كېيىن، تهشكىالتنىڭ رەئ. بىلدۈرۈپ بۇ ۋەزىپىنى قوبۇل قىلغىلى ئۇنىمىغان ئىدى

يىلالردىكى -1920بۇ ئىشالر، . باشقىرت تۈركلىرىدىن بولغان زەكى ۋەلىدىگه تهۋىسىيه قىلىشقان ئىدى
تۈركىستانلىق زىيالىيالرنىڭ قهبىله ۋە ئۇرۇقداشلىق پهرقىنى كۆزدە تۇتماسلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغانلىقىنىڭ 

مۇ بۇ جهمىيهتكه ئهزا قىلىپ قوبۇل قىلىنغانلىقى، مۇسۇلمان ياكى تۈرك بولمىغانالرنى. ئوچۇق ئىپادىسى ئىدى



جهمىيهت قۇرغۇچىلىرىنىڭ تۈركىستان ئىتتىپاقى بىلهن تۈركىستان مۇستهقىللىقىغا ئىشىنىشىنىال شهرت 
قىلىپ، مىللهت ۋە دىن پهرقلىرىگه قارىماي تۈركىستاندا ياشايدىغان بارلىق كىشىلهرنى تۈركىستانلىق دەپ 

  .نىمۇ ئىپادىلىمهكتهقوبۇل قىلىۋاتقانلىقى
تهشكىالتقا ئهزا بولۇشنىڭ ئۇسۇللىرى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتىگه ئهزا بولۇش ئۇسۇللىرىغا ئوخشاپ 

چهتئهلدە پائالىيهت قىلىۋاتقان يىللىرىدىمۇ ت م ب گه − ئارىفخان−ت ب م ۋەكىلى ئىبراھىم يارقىن (كېتهتتى 
ئۇنىڭ دىيىشىچه، . شالر ئىشلهنگهنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇئهزا بولۇش ئۈچۈن شۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئى

ئهزا بولغۇچى كىشى، تهشكىالتقا كىرىدىغان . بۇنداق ئۇسۇل ئىتتىهاتچىالردىن ئۆگىنىۋېلىنغان ئۇسۇل ئىكهن
 - 1991−ۋاقتىدا قهسىمىنى بوزۇسا ۋە تهشكىالتنىڭ سىررىنى ئاشكارىالپ قويسا ئۆلتۈرۈلىشى قوبۇل قىلىنغان 

يانىۋار كۈنىسى، ئىستانبۇل غازى ئوسمانپاشا تهۋەسىدە يارقىن بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن شهخسى سۆھبهت  -10يىلى 
ماددىلىرىدا بۇ تهشكىلگه ئهزا بولۇش -8ۋە  -7نىزامنامىنىڭ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا−. − خاتىرىسىدىن ئېلىندى

لۇق ئوقۇپ چىقىپ قوبۇل ئهزا بولغۇچى نامزات پروگراممىنى تو. ئۇسۇللىرى تهپسىلى تونۇشتۇرۇلغان
نى ) مىلتىق، تاپانچا ياكى بولمىسا قېلىچ(قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگىنىدىن كېيىن، ئالدىغا قويۇلغان قۇرال 

ئهگهر مۇسۇلمان ئهمهس بولغىنىدا . ئوڭ قولىدا تۇتقاچ، يهنه بىر قولى بىلهن قۇرئان كهرىمنى كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ
  :تۈرۈپ تۇرۇپ تۈۋەندىكى قهسهمنى ئوقۇيدىكهنقۇرئان ئورنىغا مىللىي بايراقنى كۆ

تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن، ئۇلۇغ تۈركىستان قۇرۇش غايىسىغا ئىشىنىدىغان تۈركىستانلىقالر بىلهن 
مىللهت ياكى قهبىله پهرقىگه قارىماي بىرلىشىپ، تۈركىستان مىللىي بىرلىكى يولى بويىچه ھۈررىيهتنى قولغا 

جهمىيهتنىڭ . كىپ خىزمهت قىلىدىغانلىقىمنى ۋىجدانىم بىلهن قهسهم قىلىمهنكهلتۈرگهنگىچه جان تى
قۇرالغا، قۇرئانغا ياكى مىللىي بايرىقىمىزغا قولۇمنى . بۇنىڭ ئۈچۈن جېنىمنى پىدا. سىرلىرىنى ساقاليمهن

ۇرال ئۈچۈن قويۇپ تۇرۇپ جهمىيهت ئهزالىرى ئالدىدا بهرگهن قهسىمىمگه خىيانهت قىلغىدەك بولسام، قېنىم بۇ ق
  !ھاالل بولسۇن

ھهر . تهشكىالتنىڭ پائالىيهت شهكلى كومۇنىستىك پارتىيىنىڭ ياچىكا سىستېمىسىغا ئوخشاپ كىتهتتى
تۈۋەن دەرىجىلىك ياچىكىدىن پهقهت بىرال كىشى . بىر ياچىكا بىر قانچه كىشىلىك گۇرۇپتىن تهشكىل تاپاتتى

شۇ ئارقىلىق ياچىكا ئهزالىرىدىن بىرەرسى قولغا چۈشۈپ . تىيوقۇرىدىكى ياچىكا بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىيهلهيت
قالغىدەك بولغىنىدا قالغان ياچىكىالرنىڭ ئهزالىرىنى پاش قىلىنىشتىن ساقالپ قېلىش مهقسهت قىلىنغان 

بۇ نىزامنامىنىڭ قالغان ماددىلىرىدا قۇرۇلتاي ئومۇمىي يىغىنى تهشكىالتنىڭ ئاساسلىق قارار چىقىرىش . ئىدى
دەپ بهلگىلهنگهن بولۇپ، بۇ قۇرۇلتاينىڭ قانداق چاقىرىلىدىغانلىقى ھهققىدىكى تهپسىلى باسقۇچالر  ئورگىنى

مهركهزى كومىتىت ئورگىنىدا قهۋىملهرگه تهۋە كىشىلهر ئاساسىي ئورۇندا تۇرماستىن، قابىلىيهت . كۆرسىتىلگهن
سىياسىي، مالىيه ۋە مهدەنىي − مىتىت مهركهزى كو. بىلهن ساالھىيهت ئاساس ئورۇندا تۇرىدۇ دەپ تهكىتلهنگهن

 -15ۋە  -14، -13(بىر ھۆكۈم چىقىرااليدىغان ئورگان دەپ بهلگىلهنگهن -خاراكتېردىكى پائالىيهتلهردە بىردىن
ئىقتىسادىي مهنبه بولسا ئهزاالر تۆلهيدىغان بهدەل پۇلى، مهتبۇئاتچىلىق كىرىملىرى ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا ). ماددىالر

  .سىلىق كىرىملىرىدىن تهشكىل تاپىدۇ دەپ بهلگۈلهنگهن-جيىغىدىغان با
بىرەر قارار ئېلىنىشتىن بۇرۇن ھهر خىل . تهشكىالتنىڭ ئىنتىزامى ھهممىدىن ئۈستۈن تۇتۇلماقتا ئىدى

پىكىرلهر ئهركىن ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ مۇنازىرە قىلىنىدىغانلىقى، ئهمما ھهر تهرەپنىڭ پىكىرى ئېلىنىپ قارار 
). ماددا-17(اندىن كېيىن، تاالش تارتىش قىلماي قهتئىي ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن قوبۇل قىلىنغ

ئهمما ھهر قانداق بىر . ئادەتتىكى ئهھۋالدا چهت دۆلهتلهردە قۇرۇلىدىغان ۋاكالهتخانىالر مهركهزگه بىۋاسته قارايدۇ
چهتئهلدىكى مهركهزى كومىتىت  شهكىلدە تۈركىستاندىكى مهركهزى كومىتىت تارقىلىپ كېتىپ قالغىنىدا

- 23ۋە  -21، -20(ھوقۇقنى ئۆز ئۈستىگه ئۆتكۈزۈپ ئېلىپ، مۇستهقىل قارار چىقىرىدىغان ئورگانغا ئايلىنىدۇ 
  ).ماددىالر



بۇ جهمىيهتنى تهشكىل قىلغۇچى ھهر قايسى گۇرۇپىالر كىڭىشىپ قارار قىلىنغان ۋەزىپىلهرنى 
تۈركىستان مۇستهقىل بولىشى، ۋەتهننىڭ ”: ئۆز ئىچىگه ئالماقتا يىغىنچاقلىغىنىمىزدا مۇنۇ مهزمونالرنى

قۇرۇش پىالنالنغان مۇستهقىل دۆلهت دىن بىلهن . كىلهچىگى تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن بهلگىلىنىشى كېرەك
. سىياسهت ئارىالشتۇرۇلمايدىغان تۈزۈمدە باشقۇرۇلىشى ۋە مىللىي ئارمىيىگه تايىنىپ ياشايدىغان بولىشى كېرەك

دۆلهت، ئىقتىسادىي، مائارىپ ۋە يېزائىگىلىك ساھهلىرىدە . ئېتىقات ئهركىنلىكى كاپالهتكه ئىگه قىلىنىدۇ
  “.خهلقنىڭ سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئۆزىگه مهقسهت قىلىدۇ

شۆبهىسىزكى، بۇ غايىالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش الزىم 
ڭ ئۈچۈن جهمىيهت سهمهرقهنت، خىۋە ۋە فهرغانه رايونلىرىدا ئۇرۇش قىلىۋاتقان باسمىچى بۇنى. ئىدى

بۇنىڭدىكى . يىتهكچىلهرنىڭ يېنىغا مهسلىههتچىلهر گۇرۇپپىسى ئىۋەرتىش ئارقىلىق ئىشنى باشلىغان ئىدى
ھهمدە ئېلىپ  مهقسهت، باسمىچى گۇرۇپىالرنى ئورتاق بىر سىياسىي سهھنه ئهتىراپىدا بىر يهرگه كهلتۈرۈش

  .بېرىۋاتقان جهڭنى پىالنلىق بىر شهكىلدە قانات يايدۇرۇشنى مهقسهت قىلىشماقتا ئىدى

  باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى

باسمىچىلىق ھهرىكىتى، سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى قانات يايدۇرۇلغان تۈركىستان مىللىي 
قوقان ئاپتونومىيىسى . ئىدى مۇستهقىللىق كۈرىشىنىڭ قۇراللىق كۈرەش ساھهسىنى شهكىللهندۈرگهن

تاشكهنت سوۋېتى تهرىپىدىن تارقىتىۋېتىلگىنىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ھهرىكهت، قىسقا ۋاقىت 
قوقان مۇختارىيىتى . يىلالرنىڭ بېشىغىچه داۋام قىلىپ بارىدۇ-1930ئىچىدىال پۈتۈن تۈركىستانغا كېڭىيىپ 

. ئامانلىقىنى ساقالش ۋەزىپىسىنى ئهرگهش بهگكه تاپشۇرغان ئىدى ئېالن قىلىنغان ۋاقىتتا، بۇ ھۆكۈمهت شهھهر
ئۈنىۋانىنى ئالغان ئهرگهش بهگ، قوقان “ قۇربېشى”قوقان ساقچى باشلىقى ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگىنىدە 

ئاپتونومىيىسى تارقىتىۋېتىلگهندىن كېيىن تاققا چىقىپ كېتىپ، پهرغانه رايونىدا سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى 
دەسلىۋىدە قوقان شهھىرى بىلهن ئۇنىڭ ئهتىراپى بىلهنال چهكلىنىپ قالغان بۇ . للىق كۈرەشنى باشاليدۇقۇرا

شۇ سهۋەپتىن قوقان . يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە پۈتكۈل پهرغانه تهۋەسىگه كېڭىيىدۇ-1918قوزغىالڭ، 
  .نغان كۇنى دەپ قوبۇل قىلىنماقتامۇختارىيىتىنىڭ تارقىتىۋېتىلگهن كۈنى، باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ باشال

سوۋېت دائىرىلىرى، خهلق ئارىسىدا ۋە دۇنيا جامائهتچىلىكى ئالدىدا كىچىك كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ 
شۇنداق قىلىپ بىر تهرەپتىن يهرلىك خهلقنىڭ بۇ ھهرىكهتكه . دەپ ئاتاشقان ئىدى“ باسمىچىلىق”ھهرىكهتنى 

ان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن خهلقاراغا بۇ ھهرىكهتنى ئادەتتىكى ياردەم قىلىش ئارزۇسىنى ئازايتىشقا ئۇرۇنغ
سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ بۇ تۈر . بۇالڭچىلىق ھهرىكهت قىلىپ كۆرسىتىشنى مهقسهت قىلماقتا ئىدى

دىگهن بۇ ئاتالغۇ ئهسلى لوغات “ باسمىچىلىق”ئۇرۇنۇشلىرىغا قارىماي، بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن 
دىگهن مهنىنى “ مۇجاھىتالر”ياكى “ مۇستهقىللىق جهڭچىلىرى”خهلق ئارىسىدا مهنىسىنى يوقۇتۇپ، 

ئهسلىدە، باسمىچى يىتهكچىلىرى دەسلهپكى . بىلدۈرىدىغان سۆز ئورنىدا ئىستىمال قىلىنىشقا باشاليدۇ
ئاتاپ دەپ “ قۇربېشىالر ھهرىكىتى”، كۈرەش پائالىيهتلىرىنى بولسا “قۇربېشى”كۈنلىرىدىن تارتىپال ئۆزلىرىنى 

دىگهن بۇ ئاتالغۇ “ باسمىچىالر”ئهمما سوۋېت تهرەپنىڭ كۈچهپ تهشۋىق قىلىشى نهتىجىسىدە، . كهلگهن ئىدى
خهلقئارالىق ئاتالغۇالر تهركىۋىگه كىرىپ، بۇ رايون بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىشلىرىدا كهڭ كۆلهمدە قوللۇنۇش 

  .ۋەزىيىتىنى بارلىققا كهلتۈرگهن ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

پهرغـانه شـهھىرى، . چىالر بىلهن سوۋېت دائىرىلىرى ئوتتۇرسىدا ئۆتكـۈزۈلگهن تېنچلىـق سـۆھبهت سـورۇنلىرىدىن بىـر كۆرۈنـۈشباسمى
  يىلىنىڭ ياز ئايلىرى-1921
  



باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ تهشكىلى شهكلى ئاساسهن قوقان خانلىقىدا يولغا قويۇلغان ھهربى تۈزۈمگه 
لىك گۇرۇپپىالرغا ئون بېشىالر، يۈز كىشىلىك گۇرۇپپىالرغا يۈز بېشىالر ئون كىشى. ئاساسهن تۈزۈلگهن ئىدى

قۇربېشىالر ئۈچۈن ئهڭ كامىدا . بهش يۈز كىشىلىك گۇرۇپپىالرغا پانسادالر مهسئول ئىدى. قۇماندانلىق قىالتتى
ولغان بىر قانچه قۇر بېشىغا مهسئول ب. مىڭ كىشىلىك بىر قۇراللىق قوشۇن تهشكىل قىلىنىشى الزىم ئىدى

ئادەتته باسمىچى يىتهكچىلىرى خهلق ئاممىسىنىڭ بارلىق . دەپ ئاتالماقتا ئىدى“ لهشكهر بېشى”كىشى 
ئۇالرنىڭ ئىچىدە رايونالرغا تهۋە يىتهكچىلهر، دىنىي . تهبىقىلىرىدىن كهلگهن كىشىلهردىن تهركىپ تاپماقتا ئىدى

پهقهت مۇشۇ . بىلىملىك جهدىتچىلهرمۇ بار ئىدىزاتالر، كونا ھهربىلهر، سابىق ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ياكى 
ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن باسمىچىلىق ھهرىكىتىنى سوۋېت دائىرىلىرى تهرىپلهشكىنىدەك ئۇنداق فىئودال 
خاراكتىرىگه ئىگه بولماي، ئهكسىچه خهلق ئاممىسىنىڭ بارلىق ساھهلىرىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان بىر ئومۇمىي 

بولۇپمۇ فهرغانه رايونىدىكى باسمىچىالر تهرىپىدىن ئوتتۇرغا . ىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇخهلق ھهرىكىتى ئىكهنلىك
سوۋېت ھاكىمىيىتى تۈركىستاندىن چىقىپ ”، “تۈركىستانلىقالرنىڭدۇر− تۈركىستان ”قويۇلغان 

 دىگهندەك شۇئارلىرى، بۇ ھهرىكهتنىڭ“ بىزگه مۇستهبىتلهردىن تازىالنغان تۈركىستان كىرەك”، “كهتسۇن
  .ئاساسلىق غايىسىنى تولۇق ئىپادىلهپ بهرمهكته

باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ سوۋېتلهر تهرىپىدىن قايسى تۈردە تهرىپلىنىۋاتقانلىقىنى فرۇنزېنىڭ ئۆزى 
  :بىۋاسته قىزىل ئارمىيىگه ئېالن قىلغان بىر بۇيرۇقىدىن ئېنىق كۆرۈۋېلىشىمىز مۇمكىن

دەپ تونۇلغان فهرغانه ئىككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى مهرۋايىتى -يولداشالر، تۈركىستاننىڭ ئۈنچه
بۇ يهردىكى سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇلغان دەسلهپكى يىللىرىدا … . قانلىق ئۇرۇش مهيدانىغا ئايلىنىپ قالماقتا
دېهقانالر ئاممىسىنى ئۆز ئهتىراپىغا جهلىپ قىلىشنىڭ ئورنىغا، -ياۋرۇپالىق ۋە يهرلىك بولۇپ كهڭ ئىشچى

كچىلهر خهلقىنى ئۆزلىرىدىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچه ھهرىكهت قىلىپ كهلگهن ئهمگه
مۆلۈكنىڭ كوللىكتىپالشتۈرۈلىشى ئورنىغا پهقهت بۇرجۇئازىيه سىنىپىنىڭ قولىدىكى مۈلۈكلهرنى … . ئىدى

بۇ جايالردا پائالىيهت … . تاالڭ قىلىشقان-مۇسادىرە قىلىش بىلهنال قالماي، ئورتا ھاللىق دېهقانالرنىمۇ بۇالڭ
قىلىۋاتقان قىزىل ئارمىيه قوشۇنلىرىنى، ئىنقىالپنى ھىمايه قىلىدىغان يىتهكچىلهردىن بهزى كىشىلهر ۋە 

باسمىچىالر ھهرىكىتى دەپ ئېيتىلىۋاتقان . ئهمگهكچى خهلق ئىستىبدات قۇرالى سۈپىتىدە پايدىلىنىپ كهتكهن
شۇڭا، باسمىچىالرنى ئاددى بۇالڭچىالر ھهرىكىتى . قا كهلگهن بىر ھهرىكهتتۇربۇ ھهرىكهتلهر، ئهنه شۇ ئاساستا بارلىق

ئهگهر راستىنال ئادەتتىكى بۇالڭچىالرنىڭ ھهرىكىتى بولغىنىدا ئىدى، ئۇالرنى ئاللىمۇ . دەپ قارىماسلىقىمىز الزىم
  .قاچان يىغىشتۇرۇپ بوالر ئىدۇق

ىسىنىڭ دىنىي ھىسىياتلىرىنىڭ قوزغىتىلىشى ۋە باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى ئاساسهن ئالغاندا خهلق ئامم
بۇ ھهرىكهتنىڭ ئهڭ ئاجىز يېرى، ئۇالردا ئورتاق . مىللىي ھىسىيات ئاساسىدا كۈچىيىپ بارغان بىر ھهرىكهت ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، بىر مهركهز ئهتىراپىغا ئۇيۇشۇش، ئورتاق . بىر سىياسىي پروگىراممىنىڭ يوقلىقى ئىدى
ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر . تۈزۈپ چىقىش ئىمكانىيىتى بولماي قالىدۇسىتىراتىگىيىلهر 

ئىتتىپاقى ئورتاق بىر سىياسىي پروگرامما تۈزۈپ چىقىش، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى بىرال يىتهكچى ئورگان 
  .بىر نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇئهتىراپىدا بىرلهشتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ باققان بولسىمۇ تۈزۈك 

-1919يىلى فهرغانه رايونىدا باشالنغان باسمىچىلىق ھهرىكىتى تېز سۈرئهت بىلهن كېڭىيىپ، -1918
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە پهرغانه رايونىدىكى بارلىق مهركهزى شهھهرلهر باسمىچىالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ 

لىۋىدە ئهرگهش قۇربېشى تهرىپىدىن باشلىتىلغان بۇ ھهرىكهت، بىر دەس. بولغان بىر ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى
، شىر مۇھهممهتبهگ قاتارىدىكى قابىلىيهتلىك )مۇھهممهد ئىمىن(مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن مادامىنبهگ 

سوۋېت دائىرىلىرى بۇ ھهرىكهتنى . قۇربېشىلىرىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى نهتىجىسىدە راسا كۈچىيىپ بارغان ئىدى
ۇش ئۈچۈن سوفونوۋ، فىلىپوۋ ۋە سىپاسىبوۋالردىن تهشكىل تاپقان بىر ئىنقىالۋىي ئالدىنقى سهپ تهشكل باستۇر

كىشىلىك ئىنقىالۋىي  5بۇ رەھبهرلىك گۇرۇپىسى بۇ ئىشنى كىلىشتۈرەلمىگهندىن كېيىن، قايتىدىن . قىلىدۇ



رىشقىنىغا قارىماي بۇ ھهرىكهت بۇ كومىتىت بىلهن قىزىل ئارمىيه شۇنچه تى. كومىتىت تهشكىل قىلىپ چىقىدۇ
سوۋېت دائىرىلىرى تۈركىستان . بېسىقماق تۇرماق كۈندىن كۈنگه كۈچلىنىپ كېڭىيىشكه باشاليدۇ

باسمىچىلىق ھهرىكىتىگه خاتىمه بهرگۈزۈش ئۈچۈن تېخىمۇ كهسكىن تهدبىر قوللىنىشى الزىم ئىكهن دەيدىغان 
گهندە تۈركىستاندا سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قېلىش يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهل-1919. خۇالسىغا كېلىدۇ

تهشكىللىنىپ، بۇنىڭغا گېنېرال فرۇنزېنى باش قۇماندان قىلىپ ” تۈركىستان فرونتى”مهقسىتىدە 
يىلى فىۋرالدا تاشكهنتكه كېلىپ -1920فرونزې، ئۆزىنىڭ شىتاپ ھهيئىتىنى ئېلىپ . تهيىنلىنىدۇ

  .پائالىيهتلىرىنى باشلىۋېتىدۇ
يىلالرغا كهلگهندە تۈركىستان تهۋەسىدە پهرغانه رايونى، تۈركمهن سهھراسى ۋە شهرقىي بۇخارا رايونى -1920

بۇالر فهرغانه رايونى، تۈركىستان سهراسى ۋە شهرقى . قارتارلىق ئۈچ مۇھىم باسمىچىلىق مهركىزى بارلىققا كېلىدۇ
ن مۇختارىيىتى ئاغدۇرۇلىشى بىلهن تهڭ تۇنجى قوقا. بۇخارا رايونى قاتارلىق جايالردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

بولۇپ باسمىچىلىق ھهرىكىتى ئوتتۇرىغا چىققان پهرغانه تهۋەسىدە ئهرگهش قۇر بېشى، مادامىنبهگ، شىر 
. مۇھهممهتبهگ ۋە خال غوجا قاتارلىق كىشىلهر ئهڭ داڭدار باسمىچى يىتهكچىلىرىدىن بولغان ئىدى

خىۋە . ق ئۇرۇس ئوفىتسېرلىرى بىلهن ئۇرۇس ئهسكهرلىرىمۇ بار ئىدىمادامىنبهگنىڭ قوشۇنى تهركىۋىدە ئا
خانلىقىنىڭ ئاغدۇرىلىشى بىلهن تهڭ، جۈنهيتخان باشچىلىقىدىكى تۈركمهن باسمىچىلىرى خارەزم 

چارجويدا قۇرۇلغان . قىشالقلىرىغا چېكىنىپ بېرىۋېلىپ شۇ يهرلهردە جهڭ قىلماقتا ئىدى-جۇمهۇرىيىتىنىڭ يېزا
ىي تۈركمهن كومىتىتىمۇ ئۇ جايالردىكى ئۇششاق گۇرۇپپىالرنى بىر مهركهز ئاستىغا يىغىشقا مهخپى مىلل

سوۋېتلهر دائىرىسى بۇخارا خانلىقىنى ئاغدۇرىۋېتىشى نهتىجىسىدە، بولۇپمۇ شهرقىي بۇخارا . كىرىشكهن ئىدى
ئىبراھىم . هن ئىدىتهۋەسىدە نۇرغۇنلىغان باسمىچى قوشۇنالرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپ بولۇپ بهرگ

القايبهگ، فۇزەيل مهخدۇم ۋە دەۋېلهتمهندبهگ قاتارىدىكى كىشىلهر بۇ رايوننى ئاساسهن ئۆز تېزگىنى ئاستىغا 
چۈششهك -شۇنىڭدەك يهنه سهمهرقهنت رايونى بىلهن زەرەپشان ۋادىسىدا ئۇششاق. ئېلىۋالغان ھېساپتا ئىدى

  .قتا ئىدىنۇرغۇنلىغان باسمىچى گۇرۇپىلىرى ھهرىكهت قىلما
بهزى قۇربېشىالر ئۆز رايونلىرىدا ھۆكۈمهت قۇرۇش ۋاستىسىغا تايىنىپ تېخىمۇ كۈچلۈك ئاساس تىكلهش 

چېگراسىغا يېقىن  شهرقىي تۈركىستانسىنتهبىر كۈنى مادامىنبهگ -24يىلى -1919. ئۈچۈن تىرىشماقتا ئىدى
ئهمما سوۋېت قۇراللىق قوشۇنىنىڭ . چىقىدۇبىر يهر بولغان ئۆركهشتامدا پهرغانه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ 

تىنماي ھۇجۇم قىلىشى نهتىجىسىدە بهش ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئۇمۇ تېنچلىق سۆھبىتىگه 
مارت كۈنىسى شىر -3يىلى -1920بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئهھۋالدىن يهنه بىرنى . ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولىدۇ

ئۆزىنى . تۈركىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىدىن بىرنى قۇرۇپ چىققان ئىدى مۇھهممهتبهگ ئهمهلگه ئاشۇرغان بولۇپ،
دەپ ئېالن قىلغان شىر مۇھهممهتبهگ، قوقان خانلىقىغا ) ئىسالم ئارمىيه ئهمىرى(ئهمىرئىي لهشكهرئىي ئىسالم 

ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه پهرغانه تهۋەسىدىكى داڭلىق . ئوخشىتىلغان ھۆكۈمهت ئورگىنى تهشكىللهپ چىقىدۇ
ئىنىسى تاش . كىشىلىك بىر مهسلىههتچىلهر كېڭىشىنىمۇ تهشكىللهيدۇ 12ىشىلهر ئارىسىدىن ك

يهنه بىر ئىنىسى بولغان . مۇھهممهتبهگنى ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى قىلىپ ئىۋەرتىدۇ
ئهپسۇسكى، روزمۇھهممهتبهگ بۇ . ۋەكىل قىلىپ تهيىنلهيدۇ شهرقىي تۈركىستانغاروزمۇھهممهتبهگنىمۇ 

كىتىۋاتقىنىدا تاغ ئىچىدە دۈچ كهلگهن بىر قېتىملىق قار كۆچۈش  قهشقهرگهەزىپىنى ئۈستىگه ئېلىش ئۈچۈن ۋ
شىر مۇھهممهتبهگ پهرغانه رايونىدا . ھادىسىسىدە پۈتۈن ئادەملىرى بىلهن قار ئاستىدا قېلىپ قۇربان بولىدۇ

نىڭ سىنتهبىرلىرىدە دۈشهنبىگه قېچىپ يىلى-1921ئاندىن . ئۇرۇشنى ئىككى يىلغىچه ئىزچىل داۋامالشتۇرىدۇ
بېرىۋالغان ئهمىر سهئىد ئالىمخاننىڭ يېنىغا بېرىۋىلىپ، ئۇ يهردە ئهمىر ئافغانىستانغا ماڭىدىغان ۋاقىتقىچه 

ئۇنىڭدىن كېيىن، باسمىچىالرغا كېلىپ قوشۇلغان ئهنۋەر پاشانىڭ . ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ پائالىيهت قىلىدۇ
مهدبهگنى ئىۋەرتىپ، ئهنۋەر پاشا قانات يايدۇرغان بارلىق كۈرەشلهرگه ئىزچىل تۈردە قېشىغا ئىنىسى نۇر مۇھهم

ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، شارائىتنىڭ بارغانسىرى قىيىنلىشىپ كىتىۋاتقانلىقى . ياردەم قىلىپ كېلىدۇ



كېتىشكه مهجبور  يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا ئافغانىستانغا ئۆتۈپ-1922ئۈچۈن، ئىنىسى بىلهن بىرلىكته 
  .بولىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

ئۇكىسى، لهشكهر بېشى نۇر . 2شىر مۇھهممهتبهگ؛ . 1: ئهپسانىالشقان باسمىچىالر رەھبىرى شىر مۇھهممهتبهگ دوستلىرى بىلهن بىرگه
  )يىلى-1922(باش كاتىۋى نهزىر قاباۋىي . 4لهشكهر بېشى مولال ھاتهم؛ . 3مۇھهممهتبهگ؛ 

  
لىرىدا تۈركىستان تهۋەسىدە ھهرىكهت قىلىۋاتقان باسمىچىالرنىڭ ئومۇمىي سانىنى يىلىنىڭ ئاخىر-1922

ئاتمىش مىڭ ئهتراپىدا، ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ بۇ جايالرغا يۆتكهپ ئاپارغان ئهسكهر 
بۇخارا تهۋەسى ئهنىۋەر پاشانىڭ قوشۇلىشى بىلهن شهرقىي . سانى يۈز مىڭ ئهتىراپىدا دەپ خاتىرلهنگهن

باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ مهركىزىگه ئايلىنىپ، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىمۇ خهلقئارالىق سىياسىي 
بۇ رايونغا قىزىقىدىغان بارلىق دۆلهتلهر ئهنىۋەر پاشانىڭ بۇ جايالردا . مهسىلىلهر كۈن تهرتىۋىگه كىرگهن ئىدى

ئهنىۋەر . هرىكىتىنى يېقىندىن كۈزىتىپ كهلمهكته ئىدىنىمه ئىشالرنى ۋۇجۇتقا چىقىراالر دەپ ئۇنىڭ بارلىق ھ
پاشا ئۆزىنىڭ ئۇرۇش تهجرىبىسىنى تولۇق ئىشقا سېلىپ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال بۇ جايالرنى ئۆز تهسىر 

بۇ جايالردىكى ئىبراھىم القايبهگدىن باشقا بارلىق باسمىچى كۈچلىرىنى بىر . دائىرىسىگه ئېلىۋالغان ئىدى
فۇزەيل مهخدۇم، ئېشان سۇلتان ۋە دۆلهتمهندبهگ . ئۆنۈملۈك ھهمكارلىق تىكلهنگهن ئىدىيهرگه كهلتۈرۈپ 

بۇ جهرياندا، . قاتارلىق قۇر بېشىالر ئهنۋەر پاشانىڭ رەھبهرلىكى ئاستىدا كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
يهنه بىر تهرەپتىن، يۈز . هن ئىدىئهنۋەر پاشا ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلالخان بىلهن قۇيۇق مۇناسىۋەت تىكلىگ

بېرىۋاتقان بۇ ھادىسىلهر سوۋېت دائىرىلىرىنى بۇ جايالرغا تېخىمۇ كۆپ ئهسكهر يۆتكهش، ئهنۋەر پاشاغا ياردەم 
بېرىش ئېهتىمالى بولىدىغان بارلىق ساھهلهرگه كۈچلۈك بېسىم ئىشلىتىش ۋەزىيىتىنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقارغان 

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىچه سابىق بۇخارا ئهمىرى تهرەپتارى بولغان -1922 ئۇرۇسالر شۇ ئارقىلىق. ئىدى
بۇ جهرياندا ئافغانىستان . باسمىچىالر يىتهكچىلىرىنى ئهنۋەر پاشادىن ئايرىۋىتىش ئۈچۈن تۇتۇش قىلىدۇ

ن بۇ تۈردىكى يۈز بهرگه. ئهمىرىنىڭ تۇتقان سىياسهتلىرىمۇ ئۇالرغا پايدىسىز تهرەپكه قاراپ ئۆزگهرمهكته ئىدى
ئهپسۇسكى، بهلجىۋان . قىيىنچىلىقالرغا قارىماي، ئهنۋەر پاشا ئۇرۇشنى قهتئىي چىڭ تۇرۇپ داۋامالشتۇرماقتا ئىدى

ئاۋغۇسىت كۈنىسى بىر -4يىلىنىڭ -1922ئهنۋەر پاشا، . ئۇنىڭ بارااليدىغان ئهڭ ئاخىرقى مهنزىلى بولۇپ قالىدۇ
ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئاساسهن . قېتىملىق ئۇرۇس ھۇجۇمىدا شېهىت بولىدۇ

ئۇنىڭ ئورنىنى ئالغان ھاجى سهمىينىڭ كۆرسهتكهن پۈتۈن . تارقىلىپ كېتىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
يىلىدىن -1923تىرىشچانلىقلىرى بۇ خىل تارقىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا يېتىشمهي، باسمىچىلىق ھهرىكىتى 

  .ۈچ قۇدرىتىگه زادىال ئېرىشهلمهيدۇكېيىن ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ك
تاشقى قىيىنچىلىقلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىدىن قۇتىلىۋالغان مۇسكۋا دائىرىلىرى، -ئىچكى

يىلىنىڭ - 1923تۈركىستان تهۋەسىدىكى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى تولۇق يوقۇتۇش ئىرادىسىگه كېلىپ 
يهنه شۇ يىلىسى . يه قوشۇنلىرىنى يۆتكهشكه كىرىشىدۇبېشىدا تۈركىستان تهۋەسىگه زور مىقتاردا قىزىل ئارمى
كامېنېۋنىڭ تۈركىستانغا كىلىشى، بۇ يهردىكى . س. سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئارمىيىسى باش قوماندانى س

باسمىچىالرغا قارشى ئۇرۇشقا بىۋاسته قۇماندانلىق قىلغانلىقى، سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئىشقا ئاالھىدە 
يهنه بىر تهرەپتىن، سوۋېت دائىرىلىرى باسمىچىلىق ھهرىكهتلهرگه . نى كۆرسىتىپ بېرىدۇئهھمىيهت بهرگهنلىكى

قىلىنىۋاتقان ياردەملهرنى چهكلهش ئۈچۈن خهلقنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا ئهھمىيهت بېرىلىشى كىرەكلىكىنى 
ىلىق رۇسىيه كومپارتىيه مهركهزى كومىتىتىنىڭ تۈرك بىيروسى كۈچلۈك ناراز. تونۇپ يهتمهكته ئىدى

. قوزغىۋەتكهن ۋەقپه مۈلۈكلىرىنى مۇسادىرە قىلىش قارارىغا تۈزىتىش كىرگۈزىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
شۇنىڭدەك يهنه ئىسالمىي ئوقۇتۇش مۇئهسسهلىرىنى قايتىدىن ئېچىۋېتىش ھهمدە شهرىئهت مهھكىمىلىرىنىڭ 

ان بۇ قارارالر بىلهن بىرگه، يېڭى چىقىرىلغ. پائالىيهت قىلىشىغا يول قويىدىغانلىقىنىمۇ ئېالن قىلىدۇ



نى مۇزاكىرىگه قويۇشى خهلقنىڭ نارازىلىقلىرىنى تىنجىتىش ھهمدە ) پ.ئې.ن(ئىقتىسادىي سىياسهتلىرى 
  .بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتىگه بولغان ئۆچمهنلىكلهرنى ئازايتىش رولىنى ئوينايدۇ

  )رەسىم ئورنى(
ن بىرال كىشىلىك قارىلىغۇچى ھهم سوتچى بولغان سوۋېت ئوچۇق سوت مهھكىمه تىلال قارى مهدرىسىسىنىڭ قوروسىدا تهشكىللهنگه

  1923سهمهرقهنت، . مهيدانىدىن بىر كۆرۈنۈش
  )رەسىم ئورنى(

  1923سهمهرقهنت، . سوت مهھكىمىسىدە سوتلىنىۋاتقان باسمىچىالردىن بىر كۆرۈنۈش
  

سمى تارمار قىلىنغان ۋەزىيهت يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە باسمىچى گۇرۇپالرنىڭ كۆپ قى-1923
باستۇرۇلۇشتىن ئامان قالغان باسمىچى يىتهكچىلىرىنىڭ بىر قىسمى سوۋېت قۇراللىق . شهكىللهنگهن ئىدى

يهنه بىر قىسمى بولسا تارقاق شهكىللهردە ئۇششاق گۇرۇپىالرغا بۆلۈنۈپ كۈرەشنى . كۈچلىرىگه تهسلىم بولىدۇ
دىكى القاي ئىبراھىمبهگ، تۈركمهنىستان تهۋەسىدە جۈنهيتخان قاتارلىقالر شهرقىي بۇخارا رايونى. داۋامالشتۇرىدۇ

ئهمما يىتهرلىك . رۇسىيىلىكلهرگه قارشى كۈرىشىنى يهنه بىر قانچه يىل داۋامالشتۇرالىغان يىتهكچىلهر ئىدى
رلىككه دەرىجىدە قۇرالالنمىغان، ئارقا سهپ تهمىنات ياردىمى بولمىغان، ئۆز ئىچىدىمۇ بىرەر سىياسىي بى

تهربىيه كۆرگهن مۇنتىزىم ئارمىيه ئالدىدا -كاپالهتلىك قىاللمىغان باسمىچى گۇرۇپىالر مهخسۇس ھهربىي تهلىم
شۇنداق بولغاچقا، قالغان باسمىچىالرمۇ كېيىنكى يىلالردا . مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشهلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

قاتارىدىكى خوشنا ئهللهرگه ئۆتۈپ كېتىشكه  ۈركىستانشهرقىي تئافغانىستاننى ئاساس قىلغان ھالدا ئىران ۋە 
يىلىنىڭ باھار ئايلىرىغىچه شهرقىي بۇخارادا رۇسىيىلىكلهرگه قارشى كۈرەشنى - 1926. مهجبور بولىدۇ

  :داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن ئىبراھىم القايبهگ، شۇ ۋاقىتتىكى كۈنلىرىنى مۇنداق خاتىرىلهپ قالدۇرغان ئىدى
دورا، ئۇرۇشقا قاتناشتۇرغىدەك ئادەم كۈچىمىز بولمىغاچقا، سوۋېت -ياراق ۋە ئوق-راليىتهرلىك دەرىجىدە قۇ

بىر بۇلۇڭغا قىستاپ قويۇلغان ئهھۋالدا . تهۋەسىدە تىركىشىپ تۇرىۋېرىشنىڭ قىلچه ئهھمىيىتى قالمىغان ئىدى
ەپكه ئۆتۈپ كىتىشتىن ئاخىرىدا ماڭغىدەك بىرال يول قالغان بولۇپ، چېگرادىن ئۆتۈپ ئافغانىستان تهر. ئىدىم

نهپهر يىگىتلىرىم بىلهن بىرگه چېگرادىن چىقىپ كېتىشكه  50ئاخىرى يېنىمدىكى . باشقا چارەم يوق ئىدى
  .مهجبور بولدۇم

- 1928تۈركمهن سهھرالىرىنىڭ غوجايىنى ھالىغا كهلگهن ئهپسانىۋى باسمىچىالر يىتهكچىسى جۈنهيتخانمۇ 
شۇنداق قىلىپ . ان تهرەپكه، ئۇ يهردىن يهنه ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كېتىدۇيىلىسى ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ ئاۋال ئىر

يىلىدىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان قۇراللىق مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى -1918تۈركىستان تهۋەسىدە 
ر تۈركىستاندىن چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن باسمىچى يىتهكچىله(ئاساسىي جهھهتتىن ئاخىرالشقان ھىساپالندى 

. ھ.ئا− داۋامالشتۇرىۋاتقان قۇراللىق كۈرەشلهر ھهققىدە ئامۇ دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىدا دىگهن باپقا قارالسۇن 
  ).ئىزاھاتى

  كۆچلهر-تۈركىستان تهۋەسىدىن چهت دۆلهتلهرگه كۆچ

تۈركىستاندىن قېچىپ چىقىپ چهت دۆلهتلهردە قانات يايدۇرۇلغان سىياسىي كۈرەشلهر ئاساسهن زىيالىيالر 
بۇ ئىنقىالپچىالر تهرىپىدىن قانات يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهر . ىپىدىن قانات يايدۇرۇلغان ھهرىكهتلهر ئىدىتهر

. ئاساسلىقى تۈركىستانلىق مۇجاھىتالر بىلهن مۇھاجىرالر تۇرىۋاتقان دۆلهتلهرگه مهركهزلهشكهنلىكى كۆرۈلمهكته
ئهنه شۇ . ىسىدە دېگىدەك ئهھۋال شۇنداق ئىدىفرانسىيىنى ھېساپقا ئالمىغاندا، قالغان دۆلهتلهرنىڭ ھهمم

كۆچ ھهرىكهتلىرىنىڭ -ئهسىرنىڭ بېشىدىن تارتىپ تۈركىستاندىن چهت دۆلهتلهرگه قاراپ كۆچ-20سهۋەپتىن، 



سهۋەپلىرى بىلهن ئاالھىدىلىكىدىن تولۇق خهۋەردار بولغىنىمىزدا، چهت دۆلهتلهردە قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهرنى 
  .شىنىپ ئاالاليمىزتېخىمۇ ياخشى چۈ

يىلىسى چاررۇسىيىگه قارشى -1916يىلالرنىڭ باشلىرىدىن باشالنغان تۇنجى چوڭ كۆچۈش دولقۇنى، -1900
كۆچ، باسمىچىلىق -ئىككىنچى قېتىملىق چوڭ كۆچ. قانات يايدۇرۇلغان قوزغىالڭالردىن كېيىن كۆرۈلىدۇ

ىق كۆچۈش دولقۇنى سوۋېتلهر ئۈچۈنچى قېتىمل. ھهرىكهتلىرى كۆپهيگهن يىلالردا يۈز بېرىدۇ
  .باشالنغان يىلالردا يۈز بېرىدۇ“ كوللىكتىپالشتۇرۇش ھهرىكىتى”ئىتتىپاقىدا 

كۆچنى ھىساپقا ئالمىغاندا، سوۋەتلهر -قاراپ يۈز بهرگهن چوڭ كۆچ شهرقىي تۈركىستانغايىلىدىكى -1916
غانىستانغا، بولۇپمۇ شىمالىي ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى بارلىق كۆچۈش ھهرىكهتلىرى ئاساسهن ئالغاندا ئاف

تۈركىستانلىق كۆچمهنلهرگه نىسبهتهن ئافغانىستاننىڭ بۇنچه جهلىپ . ئافغانىستانغا قاراپ يۈزلهنگهن ئىدى
قىالرلىق بولىشىغا، ئاساسهن ئالغاندا تۈۋەندىكىچه تارىخىي ۋە جوغراپىيىلىك جهھهتتىكى بىر قانچه تۈرلۈك 

  .ئامىل سهۋەپچى بولماقتا ئىدى
ئهسىرلهردە ئورتا ئاسىيادا تۆمۈر تهرىپىدىن قۇرۇلغان چاغاتاي ئىمپىراتورلىقى ئۇنىڭ نهۋرىسى بابۇر دەۋرىگه -14

شهيبانى ئۆزبهكخانغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان بابۇر شاھ، بۇ ئۇرۇشتا يېڭىلىپ . كهلگىنىدە پارچىلىنىپ كېتىدۇ
تكىنىدىن كېيىن، ئامۇ دەرياسىنىڭ جهنوبىغا ئۆتكهن بابۇر ھىندىستانغا كه. بۇ رايوننى تاشالپ چىقىپ كېتىدۇ

. شهيبانى ئۆزبهكخان بۇ رايوندىكى قۇندۇز، بهدەخشان، بهلخ ۋە ھېرات قاتارىدىكى شهھهر دۆلهتلىرىنى بېسىۋالىدۇ
يىلقى مهرۋى -1510. ئاندىن كېيىن غهربكه يۈزلىنىپ ئىراندىكى سافاۋىالر سۇاللىسىغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ

شهيبانى ئۆزبهكخاننىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن بۇ جايالردا ئۇزۇنغا . ا يېڭىلىپ جهڭ مهيدانىدا ئۆلتۈرىلىدۇئۇرۇشىد
سوزۇلغان ئۇرۇشالر يۈز بېرىپ، ھهر قايسى ئۆزبهك گۇرۇپلىرى ئامۇ دەرياسىنىڭ شىمال ۋە جهنۇب تهرەپلىرىدە بىر 

افغانىستاندا قۇرۇلغان ئۆزبهك خانلىقلىرى جهنۇبتا، يهنى بۈگۈنكى شىمالى ئ. قانچه خانلىق قۇرۇپ چىقىشىدۇ
  .ئۇششاق شهھهر دۆلهتلىرىنى شهكللهندۈرگهن ئىدى

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ ھىندىقۇش تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدا بىر ئافغانىستان -18ئۇ ۋاقىتالردا، يهنى 
ىنى تىزگىنلهپ تۇرىۋاتقان ھىندىقۇش تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدىكى پهشتۇ قهبىلىلىر. دۆلىتى شهكىللهنمهكته ئىدى

يىلى ھىندىقۇشنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىپ بهلخ شهھىرىنى بېسىۋالغان -1759ئهخمهت شاھ دۇررانى، 
تهخمىنهن ئون يىلدەك ۋاقىت . بولسىمۇ، ئافغان ھاكىمىيىتى ئۇ يهرلهردە ئۇزۇنغىچه پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ

ەرياسىنىڭ جهنوبىغا ھۇجۇم قىلىپ بهلخ شهھىرىنى ئۆتكهندىن كېيىن، بۇخارا خانى ئهخمهت شاھ ئامۇ د
ئهخمهت . شۇنداق قىلىپ بۇ جايالر بۇخارا خانلىقىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئۆتكهن ئىدى. قايتۇرىۋالىدۇ

شاھنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بۇ جايالردا بارلىققا كهلگهن ھۆكۈمهتسىزلىك ۋەزىيىتى قۇندۇز، تاشقورغان ۋە 
هھهرلهردە قايتىدىن ئۇششاق ئۆزبهك خانلىقلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا پۇرسهت سهمهنگان قاتارىدىكى ش

بۇ خىل . ئهمما بۇ ئۇششاق شهھهر دۆلهتلىرى ئۆزئارا تىنماي جىدەللىشىپ كهلمهكته ئىدى. يارىتىپ بېرىدۇ
بىدىكى يىلىسى ئامۇ دەرياسىنىڭ جهنو-1859ۋەزىيهتتىن پايدىالنغان ئافغان ئهمىرى دوست مۇھهممهتخان، 

. ئۇششاق ئۆزبهك دۆلهتلىرىنى تارمار كهلتۈرۈپ بۇ جايالرنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى قولغا كىرگۈزىۋالىدۇ
  .شۇنداق قىلىپ، جهنۇبىي تۈركىستان تهۋەسى سىياسىي جهھهتتىن ئافغان تۈركىستانى ھالىغا كېلىپ قالىدۇ

شىمالىي ئافغانىستانغا، يهنى ئافغان  يىلىسى، ئافغان پادىشاسى بولغان ئهمىر ئابدۇراخمانخان-1880
شىمالىي . تۈركىستانىغا قارىتا بىر قېتىملىق پهشتۇالشتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇشقا كىرىشىدۇ

ئهمىر ئابدۇراخمان، : ئافغانىستانغا پهشتۇ كۆچۈرۈش ئىشى مۇنداق ئىككى خىل شهكىلدە ئىجرا قىلىنغان ئىدى
ت يۈرگۈزگهن مهزگىللهردە، ھهر قانداق بىرەر باھانه سهۋەپ بىلهن تهخمىنهن يىگىرمه يىلدەك ھاكىمىيه

مۆلكلىرىنى مۇسادىرە -مۇقىملىقىغا تهسىر كۆرسىتىپ ئۇنى ئاۋارە قىلغان پهشتۇ قهبىلىلىرىنىڭ يهر ۋە مال
ئاندىن بۇ پهشتۇ قهبىلىلىرىنى سۈرگۈن قىلىش نامىدا شىمالىي ئافغانىستان تهرەپلىرىگه . قىلىۋاالتتى

ئۇنىڭ يهنه بىر خىل پهشتۇ كۆچۈرۈش ئۇسۇلى، ئۆز ئىختىيارى بىلهن بۇ جايالرغا كۆچۈپ بېرىشنى . ىۋىتىدۇھهيد



ئافغان تۈركىستانىغا كۆچۈپ بېرىشنى خااليدىغان پهشتۇالرغا يول . خااليدىغان پهشتۇالرنى رىغبهتلهندۈرۈش ئىدى
م قىلىپ تېرىقچىلىق ئىشلىرىغا الزىملىق سىلىقالردىن كېچىرىم قىلىش ۋە يهر تهخسى-راسخوتى بېرىش، باج

ئۇنىڭ يولغا . شارائىتالرغا كاپالهتلىك قىلىش قاتارىدىكى ئېتىۋارلىق سىياسهتلهرنى يولغا قويماقتا ئىدى- شهرت
زومبىلىقلىرى -قويغان بۇ خىل ئاسسىمىالتسىيه قىلىش سىياسىتى يهرلىك پهشتۇ ھۆكۈمدارالرنىڭ زورلۇق

هلق ئىچىدە بهكال كۈچلۈك نارازىلىقالرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەپچى بولغان بىلهن قوشۇلۇپ، يهرلىك خ
  .ئىدى

- 20ئهمىر ئابدۇراخمان كهڭ كۆلهملىك پهشتۇالشتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كهلگىنىگه قارىماي، 
اتاغان ۋە ئهسىرگه كىرگهن ۋاقىتالردا شىمالىي ئافغانىستاننىڭ ھېرات، مهيمهنه، شىبىرغان، مازارى شهرىپ، ك

دىگهن نامىغا ئۇيغۇن نوپۇس تهركىۋىنى ساقالپ “ جهنۇبىي تۈركىستان”بهدەخشان قاتارلىق ۋىاليهتلىرى يهنىال 
يهنى، بۇ جايالردا يهنىال نوپۇسىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى تۈركى قهۋىملىرى تهشكىل تاپماقتا . كهلمهكته ئىدى

ئادەت جهھهتلهردە -سىگه كۆچۈپ بارغان تۈركىستانلىقالر ئۆرپهشۇنداق بولغاچقا، ئافغانىستاننىڭ بۇ تهۋە. ئىدى
بۇ جايالرنىڭ تۈركىستانلىق كۆچمهنلهرنى ئۆزىگه تارتىپ كېلىشىدىكى . قىلچىمۇ ياتلىق ھېس قىلىشمايتتى

يهنه بىر سهۋەپ، بۇ يهرلهر جوغراپىيىلىك جهھهتتىن شىمالىي تۈركىستانغا چىگراداش قوشنا يهرلهر بولغانلىقى 
ئافغانىستان، تۈركىستان چۆللىرىدىن تارتىپ تا بۇخارا ئهمىرلىكى بىلهن تۈركىستان باش . ىئىد

بۇ خىل چېگراداشلىق مۇناسىۋەت . گوبېرناتورلۇقىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈركىستان زېمىنلىرىگه قوشنا ئىدى
لى، ئوتتۇردا ئامو دەرياسى ۋە چېگرا سىزىقى شىمالدا قاراقۇرۇم چۆ. سوزۇلغان ئىدى شهرقىي تۈركىستانغىچهتا 

شهرق تهرىپىدە ئۆتكىلى بولمايدىغان تهبىي توساق بولغان پامىر تاغلىرىدىن ئىبارەت تهبىئىي چېگراالر بىلهن 
بۇنداق بىر رايوننى چېگرانىڭ ھهر ئىككىال تهرىپىدىكى ھۆكۈمهتلهر ئاسانلىقچه تىزگىنلهپ . قورشالغان ئىدى

ا تۈركمهن چۆللىرىنى بېسىپ ئۆتۈپ ھېرات بىلهن مهيمهنه شهھىرىگه بېرىش، شۇنداق بولغاچق. كىتهلمهيتتى
ئامۇ دەرياسىدىن ئۆتۈپ مهزارى شهرىپ بىلهن كاتاغان ۋىاليهتلىرىگه بېرىش، پامىر تاغلىرىدىن ئۆتۈپ بهدەخشان 

  .ۋىاليىتىگه بېرىش بهكال ئاسان ئىدى
شىغا سهۋەپ بولغان يهنه بىر ئامىل، بۇ ئهلنىڭ تۈركىستانلىق كۆچمهنلهرنىڭ ئافغانىستاننى تالالپ ئېلى

ئافغانىستان مۇستهقىل بىر ئىسالم دۆلىتى بولغانلىقى، سۇنىي مهزھىپى ئاساسلىق . دىنىي مۇھىتى ئىدى
مهزھهپنى تهشكىل قىلغانلىقى ئوخشاش بىر مۇھىتتىن كهلگهن تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ ئاالھىدە 

شهرقىي تۈركىستان خىتايالرنىڭ يهنه بىر خوشنىسى بولغان . ه ئىدىجهلىپ قىلىش كۈچىگه ئىگ
يىغىپ ئېيتقاندا، يوقۇرىدا . ، ئىراندا شىيه مهزھىبى مىللهت قاتارىدا ئاساس ئورۇندا تۇراتتىھاكىمىيىتى ئاستىدا

ۈش بىرىنچى كۆرسىتىلگهن سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، تۈركىستاندىن قوشنا ئهللهرگه كۆچۈشلهردە ئافغانىستانغا كۆچ
  .ئورۇندا تۇراتتى

  :كۆچ-بىرىنچى قېتىملىق كۆچ

  يىلقى قوزغىالڭ دەۋرى-1916

يىلى چاررۇسىيه دائىرىلىرىنىڭ تۈركىستانلىقالرنى ھهربىي ئىشچى ئورنىدا ئالدىنقى سهپكه ئىۋەرتىش -1916
ى جايالردا ئىسيان ھهققىدە ئېلىنغان قارار، تۈركىستان خهلقىنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغاپ، ھهر قايس

ئهسلىدىنال ئۇزۇندىن بېرى سۈركىلىش ۋە نارازىلىق ھىسىياتلىرى داۋاملىشىپ . كۆتۈرىلىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
قىرغىز دااللىرىدىن باشالپ ئۇرۇسالرنى كۆچۈرۈپ نوپۇس -چاررۇسسىيه ھۈكۈمدارلىرى ئاۋال قازاق. كهلمهكته ئىدى

ھوسۇللۇق . ركىستان تهۋەسىگه كىڭهيتىشكه كىرىشكهن ئىدىنىسبىتىنى ئۆزگهرتىش سىياسىتىنى پۈتۈن تۈ



مۇنبهت يهرلهرنى تارتىپ ئالغان ئۇرۇسالر ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئارقا تىرەك قىلىپ، ئىگهللىۋالغان يهرلهردە يهرلىك 
رۇسسىيىلىك . خهلققه قارىتا ئېغىر زۇلۇم ۋە ئاسسىمىالتسىيه سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كهلمهكته ئىدى

نالر يهرلىكلهرنى مهجبورى ئهمگهككه سېلىشى، قاتتىق ئىشلىتىپ ئاز ھهق بېرىش بىلهنال قالماي، يهنه غوجايى
يىلىنىڭ -1916. سىلىق سېلىش سىياسىتى يهرلىك خهلقنى جېنىدىن جاق تويغۇزىۋەتكهن ئىدى-ئېغىر باج

دەل شۇ . كهلگهن ئىدى ئىيون كۈنىسى رۇسىيه ھۆكۈمىتى شۇ ۋاقىتقىچه يهرلىكلهرنى ھهربىلىككه ئالماي-8
يىلىسى تۈركىستانلىقالرنى ھهربى ئىشچى سۈپىتىدە ئالدىنقى سهپلهردە ئىشلىتىش ئۈچۈن ئهسكهرلىككه تۇتۇش 

مىڭ، قازاق داالسى  250بۇ بويرۇققا بىنائهن تۈركىستان گوبېرنىيىسى تهۋەسىدىن . بويرىقىنى چىقىرىدۇ
. ىم مىليون نهپهر ھهربى ئىشچى يىغىش تهلهپ قىلىنىدۇمىڭ بولۇپ تهخمىنهن يهر 234گوبىرناتورلىغىدىن 

ھهربىلىككه تىزىملىتىش جهريانىدا خوجهنت شهھىرىدە باشالنغان قوزغىالڭ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال پۈتۈن 
يهتتىسۇ تهۋەسىدە باشالنغان ئۇرۇس كۆچمهنلىرى يهرلىشىۋالغان يهرلهردىكى . مهملىكهتكه كېڭىيىپ كېتىدۇ

گېنېرال كروپاتكىن يىتهكچىلىكىدىكى . ىكته كېڭىيىپ چوڭ بىر قوزغىالڭغا ئايلىنىپ كېتىدۇتوقۇنۇشالر تىزل
يىلىنىڭ فىۋرال ئايلىرىغا كهلگىنىدىال ئاران باستۇرۇپ -1917ئۇرۇس قۇراللىق قىسىملىرى قوزغىالڭنى 

اي داۋام قىلغان قوزغىالڭدا، ئ 6. ئهمما بۇ باستۇرۇشالردا تۈركىستانلىقالر بهكال ئېغىر بهدەل تۆلهيدۇ. بوالاليدۇ
مىڭدىن ئارتۇق قىرغىز  30مىڭغا يهتمىگهن بولسا، يالغۇز پىشپهك تهۋەسىدىال  6~5ئۆلگهن ئۇرۇسالرنىڭ سانى 

  .تۈركىستان تهۋەسى بويىچه ئۆلتۈرۈلگهن يهرلىكلهرنىڭ سانى يۈزمىڭدىنمۇ ئېشىپ كېتىدۇ. ئۆلتۈرىلىدۇ
ىڭدەك تۈركىستانلىق رۇسىيىنىڭ سىبىرىيه قاتارىدىكى م 200قوزغىالڭ باستۇرۇلغاندىن كېيىن، 

 30قوزغىالڭ ئهڭ قاتتىق بولغان يهتتىسۇ رايونىدا يهرلىك خهلقنىڭ كامىدا يۈزدە . جايلىرىغا سۈرگۈن قىلىنىدۇ
بۇنچه ئېغىر ۋەھشىلىكلهر يۈز بهرگهچكه، خهلقنىڭ بىر قىسمى . پىرسهنت قىسمى قىرىپ تاشالنغان ئىدى

يىلقى قوزغىالڭ جهريانىدا تهخمىنهن -1916. شالپ باشقا ئهللهرگه قېچىپ كىتىشكه مهجبور بولىدۇيۈرتلىرىنى تا
تهۋەسىگه پانالىق  شهرقىي تۈركىستانيېرىم مىليوندەك تۈركىستانلىق چىگرادىن قېچىپ ئۆتۈپ 

چارۇسىيه . نىدۇچاررۇسىيه ھۆكۈمدارلىرى بۇ خىل ۋەزىيهتتىنمۇ ئۇستىلىق بىلهن پايدىلى. تىلىگهنلىگى مهلۇم
دائىرىلىرى ئۆلتۈرۈلگهن، سۈرگۈن قىلىنغان ۋە يۈرتىدىن ئايرىلىپ قوشنا ئهللهرگه پانالىق تىلهپ قېچىپ 

مۈلكىنى ئىسالۋيان كۆچمهنلىرىگه مۇكاپات -كهتكهن تۈركىستانلىقالردىن قالغان يهرلهر بىلهن ئۇالرنىڭ مال
  .قىلىپ تارقىتىپ بېرىدۇ

  :چكۆ-ئىككىنچى قېتىملىق كۆچ

  باسمىچىلىق دەۋرى

تۈركىستاندا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى قانات يايدۇرۇلغان قۇراللىق كۈرەشلهر ئاجىزلىشىشقا باشلىغان 
ۋاقىتالردا، باسمىچى گۇرۇپىلىرى بىلهن بىرگه نۇرغۇن ساندا تۈركىستانلىق ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ قېچىپ 

يىللىرىدا ئىالن -1926ۋە  -1924، -1922ى تهرىپىدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاق. كېتىشكه مهجبور بولغان ئىدى
كۆچ ۋە -قىلىنغان ئىستاتىستىكىلىق سانلىق مهلۇماتالردىن قارىغاندا، تۈركىستان تېرىتورىيىسى بويىچه كۆچ

. قىرغىنچىلىق سهۋەبىدىن كۆرۈنهرلىك مىقتاردا نوپۇس ئازىيىشى بارلىققا كهلگهنلىگىنى كۆرسهتمهكته
تى ئهڭ كۈچلۈك يۈز بهرگهن تۈركمهن دااللىرى، شهرقىي بۇخارا رايونى بىلهن پهرغانه ۋادىسى باسمىچىلىق ھهرىكى

بۇ دەۋىردىكى ھىجرەت . كۆچ ھهرىكىتى خېلى كۆپ يۈز بهرگهنلىگى كۆرۈلمهكته-قاتارىدىكى رايونالردىمۇ كۆچ
القاي، دورمان، (پپىلىرى دولقۇنى ئاساسهن ئالغاندا يېرىم چارۋۇچىلىق بىلهن شوغۇللىنىدىغان ئۆزبهك گۇرۇ

ۋە شهرقىي بۇخارا ) بولۇپمۇ ئهرسارى ۋە سهرىق(، تۈركمهن قهۋملىرى )قاتاغان، كونگرات، قارلۇق، تاز ۋە باشقىالر



يالغۇز بۇخارا ئهمىرلىكى تهۋەلىكىدىنال . تهۋەسىدە ياشايدىغان تاجىك قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالماقتا ئىدى
انى بىر مىليون ئهتىراپىدا ئىكهنلىگىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى مهنبهلىرىدىنمۇ ھىجرەت قىلغانالرنىڭ س

  .بۇ كۆچكهنلهرنىڭ ئاساسىي قىسمى ئۆزبهكلهر بىلهن تاجىكالردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى. كۆرۈۋېلىش مۇمكىن
  )رەسىم ئورنى(
لگهن ئهڭ ئاخىرقى كۆرۈنىشى ۋە تۈركىستاندىن چهت تۈركىستاننى سىياسىي جهھهتته پارچىلىۋېتىشتىن كېيىن بارلىققا كه. خهرىته -4

  دۆلهتلهرگه قاراپ كۆچۈش يوللىرى
  

تۈركىستاننىڭ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− بۈگۈنكى تاجىكىستان (شهرقىي بۇخارانىڭ چېگراغا يېقىن رايونلىرى 
شۇنىڭدەك  .ئىچكى قىسىملىرىدىن كهلگهنلهر ئۈچۈن چېگرادىن ئۆتىۋېلىشتا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىماقتا ئىدى

بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ شهرقىي قىسمنى تهشكىل . كۆچ بولغان يهرلهرىدىن بىرسى ئىدى-بۇ يهرلهر ئهڭ كۆپ كۆچ
نوپۇس بار  1374685يىلىدىكى ئومۇمىي نوپۇس ستاتىستىكىسىغا قارىغاندا -1917قىلىدىغان تاجىكىستاندا، 

مۇنداق ئېيتقاندا، يالغۇز . ۈشۈپ قالغانگه چ 831180يىلىغا كهلگهندە، بۇ سان -1926بولغان بولسا، 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يهنه شۇ قېتىملىق . كىشىگه يهتكهن 543505تاجىكىستاندىكىال ئازالغان نوپۇس سانى 

نوپۇس ئىستاتىستىكا رەقهملىرىگه ئاساسالنغاندا، بۇ مۇددەت ئىچىدە سۇرخان دەرياسى تهۋەسىدىن ئاساسى 
ئامۇ دەرياسىدىن ئۆتۈپ ) كىشى 206800تهخمىنهن (مىڭ ئۆيلۈك  44قىلغان قىسمىنى ئۆزبهكلهر تهشكىل 

يىللىرى بويىچه قاراتېكىن تهۋەسىدىن ۋاھش ۋادىسى ئارقىلىق - 1920. ئافغانىستانغا قېچىپ كهتكهن
شهرقىي . چىگرادىن ئۆتۈپ كهتكهن) نوپۇس 6500تهخمىنهن ئالغاندا (قىرغىز ئۆيلىگى  1300ئافغانىستانغا 

 200تهۋەسى ئارقىلىق ئافغانىستاننىڭ بهدەخشان تهۋەسىگه ئۆتۈپ كهتكهن قىرغىز تۈركىلىرىنىڭ سانىمۇ پامىر 
تۈركمهنلهر بولسا ئاساسهن ئالغاندا قاراقۇم چۆلى . ئهتىراپىدا ئىكهن) كىشى 1000تهخمىنهن ئالغاندا (ئۆيلۈك 

يىلىنىڭ -1926. ئۆتۈپ كهتكهن ئارقىلىق ئىراننىڭ تۈركمهن رايونىغا ھهمدە شىمالى ئافغانىستانغا
− ھهر بىر قوش . قوش دەپ كۆرسىتىلمهكته 42580كىرىشلىرىدە شىمالى ئافغانىستانغا ئۆتكهن تۈركمهن سانى 

مىڭ ئهتىراپىدا تۈركمهن  250جان بار دەپ قوبۇل قىلىنغىنىدىمۇ ئافغانىستانغا  5ئۆيلۈكته ئوتتۇرا ھىساپ بىلهن 
ئىراننىڭ تۈركمهن تهۋەسىگه كۆچۈپ چىققانالرنىڭ سانى ھهققىدە ئېنىق . ىدۇقېچىپ كهتكهن دەپ ئېلىشقا بول

  .بىر مهلۇمات يوق
ئافغانىستانغا كۆچۈپ كهتكهن تۈركلهرنىڭ قهۋىم نىسبىتىگه قارايدىغان بولساق، ئۆزبهكلهر بىرىنچى ئورۇندا 

الر كۆپ سانلىقنى تهشكىل ئۇنىڭدىن قالسا تۈركمهنلهر بىلهن تاجىك. تۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز
يۈرتىدىن ئايرىلىپ بۇ تهرەپلهرگه كۆچۈپ چىققان قىرغىزالر بىلهن قازاقالرنىڭ سانىنى بۇالرغا . قىلماقتا

كۆچ -باسمىچىلىق ھهرىكىتى دەۋرىدە تۈركىستاندا يۈز بهرگهن كۆچ. سېلىشتۇرغاندا بهكال ئاز دىيىش مۇمكىن
 شهرقىي تۈركىستانغائىران بىلهن . غا كۆچۈشنى ئاساس قىلغان ئىدىدولقۇنى، ئاساسهن ئالغاندا ئافغانىستان

بولشېۋىكالر ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرلىرىدا باشلىنىپ، . كۆچۈشلهر بولسا ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى ئورۇندا تۇراتتى
باسمىچىلىق ھهرىكىتى بويىچه داۋام قىلغان بۇ كۆچۈشنىڭ سانلىق مهلۇماتىغا مۇناسىۋەتلىك ئېنىق بىر 

شۇنداقتىمۇ ھهرخىل مهنبهلهردە كۆرسىتىلگهن . همنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ئىمكانىيىتى يوق دىيهرلىكرەق
مىليوندەك  2~1.5سانلىق مهلۇماتالرنىڭ ئوتتۇرچه قىممىتىنى ئېلىپ ھىساپلىغاندىمۇ، ئهڭ كامىدا 

نلىقىنى كۆرىۋېلىش تۈركىستانلىقنىڭ ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چهت دۆلهتلهرگه قېچىپ كىتىشكه مهجبور بولغا
  .مۇمكىن

  :كۆچ- ئۈچىنچى قېتىملىق كۆچ



  كوللىكتىپالشتۇرۇش دەۋرى

سوۋېت دائىرىلىرى تۈركىستاندا باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى باستۇرۇپ بولغىنىدىن كېيىن 
ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهپ سىياسىي، ئىجتىماىي ۋە ئىقتىسادىي ساھهلهر بويىچه يېڭى سىياسهتلهرنى 

  .يولغا قويۇشقا كىرىشىدۇ بهلگىلهپ
ئۇالردىن بىرسى، تۈركىستان تهۋەسىدىكى . بۇ ۋەزىپىلىرىنىڭ ئىككىسى سىياسىي ساھهدىكى ۋەزىپىلهر ئىدى

تۈركىلهرنى قهۋملهر بويىچه تۈرلهرگه ئايرىپ يېڭى جۇمهۇرىيهتلهر تهشكىل قىلىش اليىهىسىنى كۈنتهرتىپكه 
سوۋېت سوتسيالىستىك رىسبوپلىكىالر (ۈنىسى س س ج ئى ئۆكتهبىر ك-14يىلىنىڭ -1924. قويۇشى ئىدى

يىلىدىن بۇيان -1917مهركهزى ئىجرائىيه كومىتىتى يىغىن چاقىرىپ، ) ت.ئۇ− ئىتتىپاقى، ياكى س س س ر، 
مهۋجۇتلۇغىنى ساقالپ كىلىۋاتقان تۈركىستان ئاپتونومىيىلىك سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيهتلىرىنى 

تۈركىستان تهۋەسىدە قۇرۇلىدىغان رىسبوپلىكىالرنىڭ ئاساسى شۇ يىلىنىڭ . رارىنى ئالىدۇئهمهلدىن قالدۇرۇش قا
سىنتهبىر ئېيىغا كهلگهندە چاقىرىلغان بۇخارا ۋە خارەزم خهلق . ماي ئېيىدىن ئىتىبارەن تهييارلىنىشقا باشلىنىدۇ

بۇ ئىشالر يۈز . ق قارارىنى ئېلىشىدۇلى(!) جۇمهۇرىيهتلىرى ئۆزلىرىنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئهمهلدىن قالدۇرغان 
بېرىپ ئۈزۈن ئۆتمهي، بۇ ئىككى خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ تىرىتورىيىسى ئۈستىدە ئۆزبهكىستان بىلهن 

شۇنىڭدەك يهنه . تۈركمهنىستان دىگهن ئىككى سوتسيالىستىك جۇمهۇرىيهتنى پهيدا قىلىش قارارى ئېلىنىدۇ
ۇمهۇرىيىتى بىلهن ئۇنىڭغا قاراشلىق يهنه بىر قاراقالپاق ئوبالستى قازاقىستان تهۋەسىدىمۇ بىر قىرغىزىستان ج

تهشكىل قىلىنغان قاراقىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى بولسا رۇسىيه پىدىراتسىيىسىگه بىۋاسته . تهشكىل قىلىنىدۇ
ت يىلىنىڭ ماي ئېيىدا قىرغىسىتان سوۋې-1926بۇ ئاپتونومىيىلىك رايون، . قارايدىغان قىلىپ بهلگىلىنىدۇ

-1932(قاراقالپاق ئوبالستى بولسا، ئاۋال رۇسىيه جۇمهۇرىيىتىگه . سوتسيالىستىك جۇمهۇرىيىتىگه ئۆزگهرتىلىدۇ
ئۆزبهكىستانغا . گه قارايدىغان قىلىنىدۇ) يىلى- 1936(، ئاندىن كىيىن ئۆزبهكىستان جۇمهۇرىيىتىگه )يىلىغىچه

يىلىنىڭ دىكابىر ئېيىدا جۇمهۇرىيهت -1929قارايدىغان قىلىپ تهشكىللهنگهن تاجىكىستان ئوبالستىمۇ 
يىلالرغا كهلگىنىدە سابىق تۈركىستان تېرىتورىيىسى -1930شۇنداق قىلىپ، . دەرىجىسىگه ئۆستۈرىلىدۇ

  .ئۈستىدە تۈركىستان دىگهن ئۇقۇمنى ئهسلىتىدىغان ھىچقانداق بىر ئورگان قالدۇرۇلمايدۇ
ى نوقتىسىدىن ئالغاندا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىجتىمائىي ساھهدە بولسا، مۇسۇلمان تۈرك جامائهت

تارىختىن بۇيان تۈرك . ئىگه بولغان ئۈچ ئورگاننى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىش مهسىلىسى ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ
يىلىسى -1930قهۋىملىرىنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈلۈشنىڭ ئۇلىنى تهشكىل قىلىپ كېلىۋاتقان ۋەقپه ئورگانلىرى 

باسمىچىلىق دەۋرىدە . مۈلكلىرى مۇسادىرە قىلىنىدۇ-پىنىڭ بارلىق يهر ۋە مالچهكلىۋىتىلىپ، ۋەق
سىنتهبىر كۈنىسى ئىالن -21يىلىنىڭ -1927پائالىيهتلىرىگه كۆز يۇمۇپ كېلىنگهن شهرىئهت قازىخانىلىرى 

كه ئىگه بۇندىن كىيىن ھهممه يهردە سوۋېت قانۇنلىرى كۈچ. قىلىنغان بىر قارار بىلهن ئهمهلدىن قالدۇرىلىدۇ
يىلى قۇرۇلغان، ئهمما ئىچكى قااليماقانچىلىقالر سهۋەبىدىن -1924. قىلىنىدىغان ۋەزىيهت يارىتىلغان ئىدى

پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرالماي كهلگهن خۇداسىزالر جهمىيىتى ئاكتىپ ھالغا كهلتۈرۈلۈپ دىنىي ئىشالر 
ن قالدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىسالۋىيان بۇ جهرياندا ئهرەپ ئېلپبهسى ئهمهلدى. چهكلىنىشكه باشلىنىدۇ

  .ئېلىپبهسىنى ئىشلىتىش قارار قىلىنىدۇ
بارلىق يهر . يىللىق بىر ئىقتىسادىي پىالننى ئىجرا قىلىشقا كىرىشىدۇ 5يىلى -1928سوۋېت ھاكىمىيىتى، 

زائىگىلىكى يى. چارۋۇالرنى دۆلهت مۈلكى دەپ ئىالن قىلىپ، خۇسۇسىي مۈلۈك ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ-ۋە مال
ئۇندىن . الر ۋاستىسى ئارقىلىق ئىشلىنىدىغان بولىدۇ“ سوۋخوز”بىلهن “ كولخوز”بىلهن چارۋۇچىلىق ئىشلىرى 

باشقا يهنه ئۆزبهكىستاندىن باشالپ بارلىق جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ سۇغۇرۇشقا بولىدىغان يهرلىرىدە كىۋەز تېرىشنى 
بارلىق . تهبىئىي ئاپهتلهر بارلىققا كىلىشكه باشاليدۇ بۇنىڭ نهتىجىسىدە ئېغىر. كىڭهيتىش قارا قىلىنىدۇ



چارۋىلىرىنى دۆلهتكه -دىهقانالر مال. ساھهلهر بۇيىچه ھۇسۇل ئازىيىپ كېتىش ھادىسىلىرى كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ
بۇنداق ۋەقهلهرگه ئاساسهن سوۋېت دائىرىلىرى . تاپشۇرۇپ بهرگهندىن كۆرە ئۆلتۈرىۋىتىش يولىنى تاللىۋالىدۇ

دىن قاتتىق جازاالش تۈزۈمىنى يولغا قويۇشقا كىرىشىپ، يۈز مىڭلىغان كىشىنى قاماققا ئالىدۇ ياكى قايتى
پۇچقاقلىرى، بولۇپمۇ تۈركىستان تهۋەلىرىدە - سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ بارلىق بۇلۇڭ. سۈرگۈن قىلىۋىتىدۇ

چۈششهك -يهرلهردە ئۇششاقبىر قىسىم . كۆرۈلۈپ باقمىغان ئېغىر قهھهتچىلىك ۋە ئاچارچىلىق يۈز بىرىدۇ
  .نارازىلىق ۋەقهلىرى كۆرۈلگهندەك قىلسىمۇ، بۇ تۈردىكى ۋەقهلهر تىزلىك بىلهن باستۇرىۋىتىلىدۇ

يىللىرىنىڭ يهنه بىر ئاالھىدىلىگى شۇكى، كومپارتىيه ئهزاسى بولۇپ ھاكىمىيهت ئورگانلىرىنى قۇرۇپ -1930
يىلىدىن باشالپ -1929. ىالش ۋەقهلىرى كۆرۈلىشى ئىدىچىقىش جهريانىدا ۋەزىپه ئۆتىگهن جهدىتچىالرنى تاز

يىلالرغا كهلگىنىدە ئهڭ يوقۇرى پهللىگه يېتىپ مىليونلىغان -1938يولغا قويۇلغان ستالىن تېررورچىلىغى، 
  .ئادەم باستۇرىۋىتىلىدۇ

راپ يۈز بهرگهن بۇ ھادىسىالر تۈركىستان خهلقىنىڭ بىر قىسمىنى يهنه بىر قىتىم خوشنا ئهللهرگه قا
كۆچته شهھهرلىكلهرنىڭ قېچىشى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرغان بولۇپ، بۇ -بۇ قېتىملىق كۆچ. قېچىشقا مهجبۇراليدۇ

دىنى ئۆرپه ئادەتلىرىنى بىرەر مۇسۇلمانالر مۇھىتى ئىچىدە داۋامالشتۇرۇش − قېچىشنىڭ ئاساسلىق سهۋەبى 
- شقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ قېتىمقى كۆچبا. پۇرسىتىنى قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان دېيىش مۇمكىن

ئافغانىستانغا قاچماقچى بولغانالر چىگراغا يېقىن يهرلهردىكى . كۆچنى ھهقىقىي ھىجىرەت دېيىشكه بوالتتى
ئۇالر بۇ يهرلهردە ئهتراپ مۇھىت بىلهن تونۇشۇپ . كولخوز ۋە سوۋخوزالردا ئىشلهشنى ئىختىيار قىلىشاتتى

ئۇششاق . ن كىيىن پۇرسهت كهلگهن ھامان چىگرادىن قېچىپ كېتىشهتتىچىققىدەك ۋاقىت ئىشلىگهندى
گۇرۇپپىالر بۇيىچه يۈز بهرگهن بۇ تۈردىكى قېچىش ھهرىكهتلىرى جهريانىدا، ئامۇ دەرياسىدىن كىچىپ ئۆتۈشكه 

ر قاچقۇچىال. ئۇرۇنغان نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق، چىگرا مۇداپىيه قىسىملىرى تهرىپىدىن قىرىپ تاشلىنىدۇ
يهنىال بۇرۇنقى ۋاقىتالردىكىدەك ئاساسلىغى ئافغانىستاننى تالالپ ئالغان بولسا، يهنه بىر قىسمى ئىران بىلهن 

چهتئهلگه قاراپ بۇنداق قېچىش ھهرىكهتلىرىنىڭ كۈن سايىن . تالالپ ئېلىشقان ئىدى شهرقىي تۈركىستاننى
كۈچى يىتىشمهسلىك ھادىسىلىرى كۆرۈلۈشكه كۆپىيىپ بېرىشىغا ئهگىشىپ، ئوتتۇرلۇقتا ئېغىر دەرىجىدە ئىش 

- بۇنداق بىر ۋەزىيهتتىن ئهنسىرەشكهن سوۋېت دائىرىلىرى بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا كىرىشىپ يېڭى. باشاليدۇ
يىلالردىن باشالپ چىگرا بويلىرىدىكى تهكشۈرۈش ئىشلىرىنى -1930. يېڭى تهدبىرلهرنى ئېلىشقا باشاليدۇ

يىلىغا كهلگىنىدە چىگرادىن قېچىپ ئۆتۈش ئاساسهن مۇمكىن -1938تهدرىجى شهكىلدە كۈچهيتىپ، 
  .بولمايدىغان ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرىۋالىدۇ

ئامۇ دەرياسى يولىدىن پايدىلىنىپ ئافغانىستانغا قېچىپ چىققان ئۆزبهك مۇھاجىرالر مازارى شېرپكه ۋە 
هلخ قاتارلىق شهھهرلهرگه زىچىراق قاتاغان ۋىاليهتلىرىنىڭ ئىمامساھىپ، قۇندۇز، باغالن، خانئاۋات ۋە ب

تاجىكالر بولسا بهدەخشان ۋىاليىتى بىلهن ئۇنىڭ مهركىزى بولغان پهيزاۋاتنى ئاساس قىلىپ . مهركهزلىشىدۇ
قاراقۇم چۆلىنىڭ ئوتتۇر قىسىملىرىدىن قېچىپ ئۆتكهن تۈركمهنلهر ئادەتته ھېرات بىلهن . قېچىپ چىققان ئىدى

بۇ چۆلنىڭ شهرقى قىسمىدىن قېچىپ ئۆتكهنلهر بولسا ئاساسهن . كۆچىشىدۇمهيمهنه ۋىاليهتلىرىگه قاراپ 
شىبىرغان ۋىاليىتى تهرەپلهرگه، بولۇپمۇ چىگراغا يېقىن تۇرىدىغان ئهندخوي شهھىرىگه قاراپ قاچقان ئىدى 

يمهنه، يىلىدىن بۇرۇنالردا شىمالى ئافغانىستاننىڭ مهمورى بۆلۈملىرى غهرپتىن شهرققه قاراپ ھېرات، مه-1964(
كىيىنچه يېڭى تهشكىلى ئورگانالرغا . سىبىرغان، مازارى شېرپ، قاتاغان ۋە بهدەخشان شهھهرلىرى بولۇپ ئايرىالتتى

بۈگۈنكى . ئايرىلىپ، بىر قىسىم ۋىاليهتلهرنىڭ ناملىرى ئۆزگهرتىلىپ، ۋىاليهت سانلىرىمۇ كۆپهيتىلدى
هلخ، سهمهنگان، قۇندۇز، تاھهار، باغالن ۋە بهدەخشان كۆرۈنىشى بويىچه شىمالى ئافغانىستان فارياب، جۈزجان، ب

ئىران تهرەپكه ئۆتكهن تۈركىستانلىقالر مهشههتنى مهركهز ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ۋىاليهتلىرىدىن تهشكىل تاپماقتا
شهرقىي تۈركىستانغا قاراپ . قىلغان ھالدا ھهزەر دېڭىز بويلىرىغا سوزۇلغان تۈركمهن رايونلىرىغا جايلىشىدۇ

  .تهۋەسىنى تاللىۋېلىشقان ئىدى چقانالر ئاساسلىقى قهشقهرقا



*****  

  ئىككىنچى باب

  :بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغىچه

  مۇساپىرلىق ئىچىدە ئۆتكهن يىلالر

ۋىجدانىم بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، تۈركىستان ئازاتلىغى ئۈچۈن، ئۇلۇغ ۋە ئازات تۈركىستان قۇرۇش غايىسى 
چۈن بهل باغلىغان تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللهت ۋە قهبىله پهرقىگه قارىماستىن بىرلىشىپ، تۈركىستان ئۈ

مىللىي بىرلىك يولى بىلهن ئازاتلىققا، بهختكه ۋە سائادەتكه ئېرىشكهنگىچه بارلىقىمنى ئاتاپ جان تىكىپ 
ۇرالغا، مىللىي بايرىقىمىزغا ياكى ق. جهمىيهتنىڭ سىرىنى ساقاليمهن، بۇ يولدا جېنىم پىدا. خىزمهت قىلىمهن

قۇرئان كهرىمگه قولۇمنى قويۇپ، جهمىيهت ئهزالىرى ئالدىدا ئىچكهن قهسىمىمگه خىيانهت قىلغىدەك بولسام، 
  …. قېنىم بۇ قۇرالنىڭ ھهققى بولسۇن

  …تۈركىستان مىللىي بىرلىك تهشكىالتىغا ئهزا قوبۇل قىلىش نىزامنامىسىدىن 

  ىدائامۇ دەرياسىنىڭ ئۇ قېت

كىچىك بىر دۆلهت . بىر دۆلهتنىڭ تهغدىرى، ئۇ دۆلهتنىڭ جوغراپىيىلىك ئورنى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك
ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇنىڭ چوڭ دۆلهتلهر بىلهن خوشنا بولۇپ قېلىشى ھهر دائىم تهھدىت ئاستىدا ياشاشقا مهجبور 

ئهمما بهكال . ڭ دۆلهتلهر تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇدىگهنلىك بولۇپ، بۇ دۆلهتنىڭ تارىخىي تهرەققىياتى ئهنه شۇ چو
ئاز كۆرۈلىدىغان بولسىمۇ بىر قىسىم ئهھۋالالردا چوڭ دۆلهتلهر بىلهن خوشنا بولۇپ قېلىش بهلكىم كىچىك 

بىرسى بىلهن بىۋاسته خوشنا -ئادەتته چوڭ دۆلهتلهر بىر. دۆلهت ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن
ئهگهر بىۋاسته خوشنا بولۇپ قېلىش ئېهتىمالى كۆرۈلگىدەك قىلسا، . بهك خاالپ كهتمهيدۇ بولۇپ قېلىشنى ئانچه

ئوتتۇرسىغا بىرەر بوشلۇق دۆلىتىدىن بىرنى پهيدا قىلىپ ئۆزئارا سۆركىلىش ئىهتىمالىدىن ساقلىنىشقا 
ساقلىنىپ قالغان ئافغانىستان، ئهنه شۇنداق ئىككى چوڭ دۆلهتنىڭ ئارىسىنى ئايرىپ تۇرۇش ئۈچۈن . تىرىشىدۇ

  .كىچىك دۆلهتلهردىن بىرى دېيىش مۇمكىن
  )رەسىم ئورنى(
  تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ شىمالىي ئافغانىستاندىكى نوقتىلىق تارقىلىش يهرلىرى. خهرىته-5
  

ئهسىر بويىچه ئاسىياغا قاراپ تىز سۈرئهت بىلهن كىڭىيىپ -19ئافغانىستان تېرىتورىيىسىنىڭ بىر تهرىپىدە 
ۋاتقان چاررۇسىيه، يهنه بىر تهرىپىدە بولسا، ھىندىستاننى مۇستهملىكه قىلىۋالغان كۈچلۈك ئهنگىلىيه كىتى

ئافغانىستان، چېگرالىرى ئهنه شۇ ئىككى چوڭ دۆلهت تهرىپىدىن سىزىلىپ . ئىمپىرىيىسى مهۋجۇت ئىدى
ېيتقاندا، چاررۇسىيه بىلهن باشقىچه قىلىپ ئ. تهڭپۇڭلۇق ساقالشنى مهقسهت قىلىپ قۇرۇلغان بىر دۆلهت ئىدى

ئهنگىلىيه ئىمپىرىيىسى ئوتتۇرسىدىكى الزىملىق بوشلۇق ئېهتىياجى ۋە ئۆزئارا بىۋاسته ئۇچۇرۇشۇپ قېلىشتىن 
ئهسىر بۇيىچه بۇ -19. ساقلىنىش زۆرۈرىيىتى ئافغانىستاننىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشىنىڭ ئاساسى سهۋەبى ئىدى

ئهسىرنىڭ باشلىرىغا كهلگهندە ئاساسهن توختىغان بولۇپ، بۇ -20الر، يهرلهردە داۋاملىشىپ كهلگهن توقۇنۇش
- 1907. ئىككى چوڭ كۈچ، بۇ بوشلۇق دۆلىتىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا بىردەك ماقۇل كىلىشكهن ئىدى



يىلى ئهنگىلىيه ئىمپىرىيىسى بىلهن چاررۇسسىيه ئوتتۇرسىدا پېتىربۇرگتا ئىمزاالنغان كىلىشىمنامىگه 
بولسا ئهنگىلىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه تهۋە  تىبهتران رۇسىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىدە بولىدىغان، ئاساسهن ئى

قىلىنغان، تىبهت ئهنگىلىيه تهسىر دائىرىسىدە قالىدىغان، ئافغانىستان بۇالرنىڭ ئوتتۇرسىدا مۇستهقىل بىر 
نىستاندا ھهرقانداق بىر چهتئهل كۈچى بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن، ئافغا. دۆلهت بولۇپ تۇرىشى قوبۇل قىلىنغان ئىدى

شۇنىڭدەك يهنه بۇ دۆلهت تاشقى مۇناسىۋەت جهھهتلهردە ئهنگىلىيىگه قارام . تۇرغۇزۇلماسلىغى شهرت ئىدى
قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، ئهنگىلىيه دائىرىلىرىنىڭ رۇخسىتى بولماي تۇرۇپ ھېچ بىر خهلقارالىق مۇناسىۋەت 

شۆبهىسىزكى، بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئافغانىستاندا ھاكىمىيهت . ئىدى ئورنىتالمايدىغانلىغى بهلگىلهنگهن
  .يۈرگىزىۋاتقانالرغا نىسبهتهن بهك ماقۇل بىر ئهھۋال ھىساپالنمايتتى

ئهمىر ئابدىراخماننىڭ ۋاپاتىدىن كىيىن ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققان چوڭ ئوغلى ھهبىبۇلالخان، بىرىنچى 
سىتىدە چىڭ تۇرۇپ دۆلىتىنى ئۇرۇشقا ئارىلىشىپ قېلىشتىن ساقالپ دۇنيا ئۇرۇشى بۇيىچه بىتهرەپلىك سىيا

يهنه بىر تهرەپتىن، ئهنگىلىيه ئۇرۇشتا غهلىبه قىلغان بولىشىغا قارىماي ئۇرۇشتا بهكال . كهلگهن ئىدى
ئهسىردىكى دۇنياغا ھاكىم بولىۋاتقان كۈچىدىن ئاساسهن -19ھالسىرىغان، ماددىي مهنبهلىرى قۇرىغان بولۇپ، 

ئهنگىلىيه دائىرىلىرى، ئىمپىرىيىنىڭ قالغان قىسىملىرىدا ھهرقانداق بىر يېڭى . رۇم بولۇپ قالغان ئىدىمهھ
بۇنداق ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىشنى كۆڭلىگه پۈككهن ھهبىبۇلالخان، . ماجرا پهيدا بولۇشنى خالىمايتتى-جىدەل

ىش مهجبۇرىيىتىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش تاشقى مۇناسىۋەت ئورنىتىش جهھهتلهردە ئهنگىلىيىنىڭ تهستىقىنى ئېل
ئۇ ئاۋال ھىندىستاندا تۇرۇشلۇق ئهنگىلىيه باش گوبىرناتۇرىدىن . ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشىدۇ

ئهمما، بۇ تهلهپ ئوتتۇرغا . ئافغانىستاننىڭ تولۇق مۇستهقىللىغىنى رەسمى ئىتىراپ قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ئۇنىڭ . يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا ھهبىبۇلالخان بىر سۈيىقهستته ئۆلتۈرىلىدۇ-1919قويۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي، يهنى 

ئورنىغا چىققان ئامانۇلالخانمۇ بۇ تۈردىكى تهلهپته بولۇشنى توختاتماي، تهختكه ئولتۇرىشى ھامان بۇ تهلىۋىنى 
ە ياشايدىغان پهشتۇ ھىندىستان چىگراسىنىڭ ھهر ئىككىال تهرىپىد-ئۇ ئاۋال ئافغانىستان. قايتا ئوتتۇرغا قويىدۇ

قهبىلىلىرىنى ئهنگىلىيه ھۆكمۈرانلىقىغا قارشى پائالىيهتلهرگه كۈشكۈرتۈپ، ئۇ يهرگه ئافغانىستان قوشۇنلىرىنى 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن تېخى ئهندىال قولى بوشىغان . ئىۋەرتىپ تار دائىرىلىك بولسىمۇ بىر ئۇرۇش باشلىتىدۇ

يهنه بىر تهرەپتىن، ئهنگىلىيه . ىدىن باش ئاغرىقى چىقىشىنى زادىال خالىمايتتىئهنگىلىيه بولسا، بۇ يهرلهردە يېڭ
دائىرىلىرى سوۋېت رۇسىيىسى باشلىغان خهلقئارا ئهركىنلىك، جاھانگىرلىككه قارشى ئىتتىپاق چاقىرىقىنىڭ 

ىڭ تولۇق شۇڭا، ئهگهر ئافغانىستان دائىرىلىرىن. ھىندىستانغىمۇ كېڭىيىپ كېتىشىدىن ئهنسىرىمهكته ئىدى
مۇستهقىللىق تهلىۋىگه قارشى چىققىدەك بولسا، ئۇالرنىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن يېقىنلىشىپ 

بۇنداق بىر ۋەزىيهت شهكىللهنگىدەك بولۇپ قالسا، بولشېۋىزم . كېتىشىدىن ساقلىنىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى
ھىندى ئىمپىرىيىسى ئۆزئارا -ىلىزئافغانىستان تهۋەسىگىچه يېتىپ كېلىپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن ئېنگ

بۇنداق بىر ۋەزىيهت شهكىللهندى دىمهك، رايون . خوشنا دۆلهت ھالىغا كىلىپ قېلىش ئهھتىمالى مهۋجۇت ئىدى
ئهنگىلىيىگه نىسبهتهن . ئۈستۈن بولۇپ كىتىشىدىن دىرەك بىرەتتى-خاراكتىرىدىكى كۈچ تهڭپۇڭلىغى ئاستىن

فغانىستاننى كۈچ تهڭپۇڭلىغىنى ساقالپ قالىدىغان بوشلۇق ھالىتىنى داۋام ئا− ئالغاندا، ئهڭ ئۇيغۇن ۋەزىيهت 
شۇ سهۋەپتىن راۋالپىندىدە ئومۇمىي پىرىنسىپلىرىنى . قىلىدىغان بىتهرەپ دۆلهت ھالىتىدە قېلىشى ئىدى

كېيىن بهلگىلهش شهرتى بىلهن ۋاقىتلىق بىر كىلىشىم تۈزىلىپ، ئافغانىستاننىڭ ئىچكى ئىشالر بىلهن 
بۇ بىر ۋاقىتلىق كىلىشىم بولسىمۇ، بۇ . لوماتىك مۇناسىۋەتلهردە ئهركىن بولۇشى ئوتتۇرغا قويۇلىدۇدىپ

- 1919شۇڭا ئۇ، . كىلىشىم يېڭى ئهمىر ئۈچۈن ئېيتقاندا قولغا كهلتۈرۈلگهن ئىنتايىن زور ئۇتۇق ھىساپلىناتتى
سهردار ۋەلىخان، تولۇق . ن قىلىدۇيىلىنىڭ نويابىر ئېيىدا دۆلىتىنىڭ مۇستهقىل بولغانلىغىنى رەسمى ئىال

ھوقۇقلۇق تاشقى ئىشالر ۋەكىلى قىلىپ تهيىنلىنىپ، ئافغانىستان دۆلىتى تىز سۈرئهت بىلهن تاشقى 
ئافغانىستاننىڭ مۇستهقىللىغىنى بىرىنچى بولۇپ ئېتراپ قىلغان . مۇناسىۋەت تىكلهش ھهرىكىتىگه كىرىشىدۇ

  .دۆلهت، سوۋېت رۇسىيىسى ئىدى



كۈنىسى، ئهمىر ئامانۇلالخاننىڭ لېنىنگه قارىتىپ ئۇلۇغ رۇسىيه دۆلىتىنىڭ رەئىسىگه - 9ىڭ يىلىن-1919
دىگهن سۆزلهر بىلهن يېزىلغان خېتىنىڭ موسكۋاغا يهتكۈزۈلۈشى بىلهن تهڭ، ئافغانىستان دېپلوماتىيه يولىدا 

  .تۇنجى قهدىمىنى ئاتقان ھىساپلىنىدۇ
قىلىۋاتقان بولۇپ، ئهنگىلىيه بولسا بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتىگه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا ئىچكى ئۇرۇش داۋام 

شۇنداق بولغاچقا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئهتىراپىدىكى . قارىتا بىر ئىقتىسادىي ئامبارگو يولغا قويماقتا ئىدى
وتتۇرىغا تارىختا ئ. دۆلهتلهر بىلهن دوستانه مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئىشى بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

داھىالردىن بىرسى ھېساپالنغان ) ت.ئۇ. − رىياللىقتىن باشقىغا ئىشهنمهيدىغان(چىققان ئهڭ پراگماتىك 
  :لېنىن، ئۇزۇنغا قالماي ئافغانىستان ئهمرىگه تۈۋەندىكىچه جاۋاپ خهت ئىۋەرتىدۇ

مۇستهقىل مۇسۇلمان دۇنيا خهرىتىسىدە يېڭىدىن ئورۇن ئالغان ئافغانىستان، بۈگۈنكى دۇنيادا بىردىن بىر 
بارلىق : تهغدىر، قېرىنداش ئافغان خهلقىگه مۇنداق بىر ئۇلۇغ ۋەزىپىنى يۈكلىمهكته. دۆلىتى بولۇپ قالدى

ئىزىلگۈچى مۇسۇلمان خهلقلىرىنى ئۆز ئهتىراپىغا توپالپ، ئۇالرنىڭ ئهركىنلىك ۋە مۇستهقىللىق يولىغا 
  .يىتهكچىلىك قىلىش

. ا كېلىشى، ئافغانىستاننىڭ خهلقئارادىكى ئورنىنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىۋېتىدۇبۇنداق بىر ۋەزىيهتنىڭ بارلىقق
. يېڭى ئۇيۇنالرنى تهييارالشقا كىرىشىدۇ-بۇ رايونغا مۇناسىۋەتلىك بارلىق كۈچلهر ئۆز مهقسىدى بويىچه يېڭى

ىستان ئالدىنقى بىرسىگه دوسلۇق خهتلىرىنى ئىۋەرتىۋاتقان شۇ كۈنلهردە، تۈرك-لېنىن بىلهن ئامانۇلالخان بىر
سهپ قۇماندانلىقىغا تهيىنلهنگهن گېنېرال فرۇنزې، بۇخارا ئهمىرلىكىگه قارشى قوزغىماقچى بولىۋاتقان 

. ئۈستىدە پىالن تۈزمهكته ئىدى“ ئافغانىستان چېگرىسىنىڭ ئىچكى قىسىملىرىغىچه كىڭهيتىش”ئۇرۇشنى 
قىلىپ قۇرۇلغان تۇرككومىسسارلىغىنىڭ  تۈركىستان تهۋەسىدە سوۋېتلهر ھاكىمىيىتى ئورنىتىشنى مهقسهت

ئىككىنچى ئورۇندىكى رەئىسى كۇيبىشېۋ بولسا، تاشكهنتنى مهركهز قىلغان ھالدا ئافغانىستان ئىنقىالۋىي 
ئهگهر ئافغانىستانغا قارىتا بىر سوۋېت ئىشغالىيىتى ئهمهلگه . پارتىيىسىنى ئاللىبۇرۇنال قۇردۇرۇپ بولغان ئىدى

ىدا، بۇ پارتىيه مۇتهئهسسىپ ئامانۇلالخان ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئىشىپ قالغىدەك بولغىن
. ئورنىغا سوۋېت خهلق جۇمهۇرىيىتىدىن بىرنى تىكلهش ئۈچۈن ئاۋانگارت رول ئوينايدىغان بولىشى كېرەك ئىدى

ى ئۈچۈن ئۇيغۇن ئهمما خهلقارالىق سىياسىي ۋەزىيهت، رۇسىيه بولشېۋىكلىرىنىڭ ئافغانىستانى ئىشغال قىلىش
ئۇنىڭ ئۈستىگه، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنىمۇ تېخىچه . ئهمهس ئىدى

تىزگىنلهپ بواللمايۋاتقان، ھهمدە ئىچكى ئۇرۇش كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىقتىسادىي مهسىلىلهر سوۋېت 
لهر تۈپهيلىدىن، سوۋېت دائىرىلىرى ئافغانىستاندا ئهنه شۇنداق سهۋەپ. ھاكىمىيىتىنى بهكال ئاۋارە قىلماقتا ئىدى

سىزىقىدىن چىقمايدىغان كىچىك بىر كومۇنىستىك دۆلهت پهيدا قىلىش پىالنلىرىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، 
  .ئۇنىڭ ئورنىغا تۈركىستان تهۋەسىنى سوۋېتلهشتۈرش ھهرىكىتىنى بىرىنچى ئورۇندىكى ئىشالر قاتارىغا قويىشىدۇ

لهن ئافغانىستاننىڭ ھهر ئىككىسىال ئۇزۇن كهتكهن ئورتاق چىگرا بويلىرىنى تىزگىنلىيهلمهي سوۋېتلهر بى
دەپ تونۇلغان شىمالىي ئافغانىستان رايونى، باسمىچىالرنىڭ ۋە تۈركىستان “ بهندەئى تۈركىستان”كهلگهچكه، 

نىستان ھۆكۈمىتى ئهگهر ئافغا. مىللىي ھهرىكىتىنىڭ تهبىئىي بازىسى ھالىغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى
تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان كۈرەشكه پائال ياردەم قىلغىدەك بولسا، بۇ يهردىكى كۈچ تهڭپۇڭلىقىنى زور دەرىجىدە 

شۇنداق بولغاچقا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇ جهھهتتىكى ھهر قانداق بىر . ئۆزگهرتىۋېتىشى مۇمكىن ئىدى
  .ئىدى ئۇرۇنۇشنى باشتىن تارتىپال چهكلهشكه مهجبۇر

سوۋېت رەھبهرلىرىنىڭ ئاساسىي غهرەزلىرىدىن بىرسى ھىندىستاندىكى ئهنگىلىيه ھۆكمۈرانلىقىغا خاتىمه 
ئالدى بىلهن . ئۇالر بۇ مهقسهتته ئىككى باسقۇچلۇق بىر ستراتىگىيه تاللىۋېلىشقان ئىدى. بهرگۈزۈش ئىدى

ئىنقىالۋىي ھهرىكهتلىرىنى تهشكىللهپ، مۇستهقىللىق ئۈچۈن چهت دۆلهتلهردە پائالىيهت قىلىۋاتقان ھىندى 
ئاندىن كىيىن . ئۇالرنى قۇراللىق پائالىيهت قىالاليدىغان قۇراللىق كۈچ ھالىتىگه كهلتۈرۈش الزىم ئىدى
ئهمما بۇ پىالننى . سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى بىلهن ھىندىستاندا بىر ئىنقىالپ پهيدا قىلىشى الزىم ئىدى



چۈنكى بۇنداق كهڭ . غانىستان ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ ياردىمى بهكال مۇھىم ئورۇن تۇتاتتىئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئاف
شۇنداق بولغاچقا، . دائىرىلىك بىر ھهرىكهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا بولىدىغان بىردىن بىر يهر ئافغانىستان ئىدى

بانى مۇكهرجى، باكۇدا چاقىرىلغان مۇسۇلمان خهلقلهر قۇرۇلتىيىدا، ھىندىستان ئۈمهك ئهزالىرىدىن ئا
ئهمما سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئارزۇسىغا . ئافغانىستاندا بىر تهشۋىقات مهركىزى قۇرۇشنى تهكلىپ قىلىدۇ

  .ئافغانىستان ماقۇل جاۋاپ بهرمهيدۇ
جامال پاشانىڭ ئهنگىلىيه جاھانگىرلىكىگه قارشى . دەل شۇ پهيتته جامال پاشا سهھنىگه چىقىدۇ

جامال پاشا بىر . ، دەل سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئارزۇ قىلىۋاتقان بىر ئىش ئىدىباشالتماقچى بولغان كۈرىشى
مۇسۇلمان داھىسى بولغىنى ئۈچۈن ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تهرىپىدىنمۇ قىزغىن قارشى ئېلىنىشى مۇمكىن 

ئۇنىڭ  ئهنه شۇنداق ئويلىغان بولشېۋىك رەھبهرلىرى، جامال پاشاغا ياردەم قىلىش ھهققىدە ۋەدە بېرىپ،. ئىدى
جامال . ھىندى ئىنقىالبچىسى بهرەكهتۇلال بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا بېرىش ئىشلىرىغا ياردەم قىلغان ئىدى

. ئايرىم مهزمونالر بىلهن تولغان ئىدى- بىرسىگه زىت ئايرىم-پاشانىڭ پىالنلىرى بىلهن ئۇنىڭ ئارزۇلىرى بىر
تهربىيه كۆرگهن ھهمدە قۇرالالنغان مۇھىم -دا ھهربىي تهلىمئهگهر پاشا مۇۋەپپهقىيهت قازىنالىغىنىدا، ئافغانىستان

سوۋېت دائىرىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق . بىر قۇراللىق كۈچ بارلىققا كهلگهن ھىساپلىناتتى
قۇرۇلىدىغان بۇنداق بىر قۇراللىق كۈچنى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه قارشى تۇرۇشتا پايدىلىنىپ كىتىش 

بۇالرنى تولۇق مۇزاكىرە قىلىشقان سوۋېت دائىرىلىرى شهرقتىكى بارلىق . هشكهن ئىدىئىهتىمالىنىمۇ مۆلچهرل
ئۇرۇسالر، . مۇسۇلمان ئهللىرىنى، بولۇپمۇ ھىندىستانلىقالرنى قىزىقتۇرىدىغان بىر ئىشقا تۇتۇش قىلىدۇ
بىيرۇسىنى تاشكهنتته ئاسىيا ئىنقىالبىغا يول باشچىلىق قىلىشنى مهقسهت قىلىدىغان بىر ئورتا ئاسىيا 

ئهسلىدە كومىنتېرىننىڭ ئىككىنچى قۇرۇلتىيى دەۋرىدىال بۇ ھهقتىكى ئىشالرنىڭ ئۇلى . تهسسىس قىلىدۇ
ئۇ قۇرۇلتايدا، ھهر قايسى مىللهتلهر بىلهن مۇستهملىكىچىلهر ھهققىدە ئىلمى مۇھاكىمىلهر . سېلىنغان ئىدى

غا قارشى كۈرەشنى قانات يايدۇرۇش قارارى باشلىنىپ، شهرق ئهللىرىدىكى بۇرجۇئازالر بىلهن پومىشچىكالر
شۇ يىلىنىڭ سىنتهبىرىدە چاقىرىلغان باكۇ قۇرۇلتىيىدا، داڭلىق بولشېۋىك داھىلىرىدىن . ئېلىنغان ئىدى

رادەك، مۇسۇلمان خهلقلىرىنى ئهنگىلىيىگه قارشى كۈرەش قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ شىللىسىغا چىقىۋالغان ئهمىر، 
  .ۇپ تاشالشقا چاقىرىق قىلغان ئىدىسۇلتان ۋە خانالرنى ئاغدۇر

سوكولنىكوۋ، . قۇرۇلغان بۇ ئورتا ئاسىيا بىيرۇسى، ئورتا ئاسىيادىكى سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ قۇماندانى م
كومىنتېرىن شهرق مىللهتلهر بولۇمىنىڭ تۇنجى رەئىسى گېورگى سافاروۋ ھهمدە ھىندىستانلىق كومۇنىستالر 

روي، كومىنتېرىننىڭ خهلقئارالىق . ق كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدىداھىسى مانابېندرا ناد روي قاتارلى
ياۋرۇپادىكى ئىنقىالپ پهقهت ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئاسىيادىكى مۇستهملىكىلىرىدىن قولغا ”ئىككىنچى قۇرۇلتىيىدا 

ۇرۇش كهلتۈرىدىغان كىرىملىرى بىكار قىلىنغىنىدىال، يهنى ئاسىيادىكى مۇستهملىكىلىرىنى كومۇنىستالشت
روي، تاشكهنتتىكى ئورتا ئاسىيا . دەيدىغان نهزىرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى“ ئارقىلىقال ئهمهلگه ئاشىدۇ

تهربىيه بېرىش -بىيرۇسىغا ئهزا بولغىنىدىن كىيىن، ھىندىستانلىق مۇسۇلمانالرغا كومۇنىستىك تهلىم
تتىپاقىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ بىر ھۆرىيهت يهنه بىر تهرەپتىن سوۋېتلهر ئى. مهقسىتىدە بىر مهكتهپ ئاچىدۇ

  .ئارمىيىسى قۇرۇپ چىقىشقا تۇتۇش قىلىدۇ
بۇ جايالردىكى ھهل قىلغۇچ كۈچ ئورنىدىكى ئهنگىلىيه ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئافغانىستاننىڭ بىتهرەپلىگىنى 

ياسىنىڭ ئامۇ دەر. ساقالپ قىلىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىسى ھېساپلىناتتى
قىرغاقلىرىغىچه يېتىپ كهلگهن سوۋېت ئىنقىالبىنى ھىندىستانغىچه يامىراپ كىتىشتىن ساقالپ قاالاليدىغان 

ھىندىستان خهلىپىلىك كومىتىتى . بۇ تهبىئى توسالغۇنى نىمه بولسا بولسۇن قهتئى ساقالپ قىلىش الزىم ئىدى
ىستانلىق مۇسۇلمان ئافغانىستان تهۋەسىگه ئۆتىۋالغان تارقاتقان بىر پهتۋا سهۋەبىدىن، يۈز مىڭدىن ئارتۇق ھىند

ئافغانىستان چىگراسىدا تۇرىۋاتقان مۇستهقىل پهشتۇ قهبىلىلىرىمۇ جىم -شۇنىڭدەك يهنه ھىندىستان. ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، ئهنگىلىيه دائىرىلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ . يۈرمهي قۇتۇراپ تۇرماقتا ئىدى



ئۇچۇرىمايدىغان، ھىندى ئىنقىالۋىي ھهرىكهتلىرىنىڭ كۈچىيىپ كىتىشىنى چهكلهپ تۇرىدىغان، تهسىرىگه 
ئافغانىستان مۇقىملىقىغا تهھدىت يهتكۈزۈپ بىر ئهسىرگه يېقىن ۋاقىتتىن بويان داۋام قىلىپ كىلىۋاتقان 

ھىندىستاندىكى . ئىدى پهشتۇنىستان مهسىلىسىنى قايتا كۈشكۈرتمهيدىغان تېنچ بىر ئافغانىستان ئارزۇ قىلىش
بىر ئهنگىلىيىلىك مهسئول كىشىنىڭ ئېيتقان تۈۋەندىكى سۆزلىرى، ئهينى ۋاقىتتىكى ئهنگىلىيه 

  :دائىرىلىرىنىڭ روھى ھالىتىنى ئىنتايىن ئوچۇق ئهكىس ئهتتۈرۈپ بهرمهكته
تان قولىمىزدىن ئافغانىس. باغداتتىنمۇ چىقىرىۋىتىلىشىمىز مۇمكىن. كاپكازىيه بىلهن ئىراندىن قوغالندۇق

  .ئهندى ھىندىستاننى تهۋەككۈل قىلىپ ئوتتۇرغا قويالمايمىز. كهتتى
. يىلى، بۇ رايوننىڭ كۈچ تهڭپۇڭلىقىنى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋەتكىدەك ئۆزگىرىشلهر كۆرۈلىدۇ-1921

رلىق غهرپ سوۋېتلهر تهۋەسىدە داۋام قىلىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇشالرغا قوشۇلۇپ، ئهنگىلىيه باشچىلىغىدىكى با
ئهللىرى تهرىپىدىن يولغا قويۇلىۋاتقان ئىقتىسادىي ئامبارگو سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئىنتايىن ئېغىر ئىقتىسادىي 

كومۇنىستىك پارتىيه رەھبهرلىرى ئهگهر ئىقتىسادىي ئامبارگو . قىيىنچىلىق ئىچىگه پاتۇرۇپ قويغان ئىدى
ىمىيىتىنى ساقالپ قېلىشتا بهكال ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا ئهمهلدىن قالدۇرۇلماي داۋام قىلغىنىدا، سوۋېت ھاك

يىلىنىڭ مارت ئېيىدا سوۋېت دائىرىلىرى -1921شۇنداق بولغاچقا، . دۈچ كىلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى
بۇ كىلىشىمگه ئاساسهن سوۋېتلهر . ئهنگىلىيه بىلهن بىر سودا كىلىشىمى تۈزۈشكه مهجبور بولىدۇ

ستان بىلهن ھىندىستاندا يۈرگۈزىلىۋاتقان ئهنگىلىيىگه قارشى قۇراللىق كۈرەش قوزغاش ئافغانى”ئىتتىپاقى 
شۇنداق قىلىپ، سوۋېت رۇسىيىسى ھېچ بولمىغاندا قىسقا بىر . قا ماقۇل بولىدۇ“ تهشۋىقاتلىرىنى توختىتىش

قا ئاشۇرۇشنى مهزگىل ئۈچۈن بولسىمۇ ھىندىستانلىق ئىنقىالپچىالرنى جامال پاشا ۋاستىسى ئارقىلىق ئىش
پىالنلىشىۋاتقان ئهنگىلىيىگه قارشى ھهرىكهت پهيدا قىلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان سىياسىتىدىن ۋاز كىچىشكه 

يهنه بىر تهرەپتىن، بولشېۋىك رەھبهرلىكى ئهنگىلىيىنىڭ تۈركىيىدىن باشالپ ئىران ۋە . مهجبور بولىدۇ
ق ھهرىكىتىدە ئهڭ يوقۇرى پهللىگه يهتكهن بىر تۈز ئافغانىستانغىچه سوزۇلغان، ھهمدە پهرغانىدىكى باسمىچىلى

شۇڭا، . سىزىق بويىچه سوۋېت رۇسىيىسىنى بۇغۇپ تاشلىيالىشىنىڭ مۇمكىنلىكىنى مولچهرلهشمهكته ئىدى
بولۇپمۇ تاشقى ئىشالر . بۇنداق بىر ئىهتىماللىق يۈز بېرىشىنىڭ چوقۇم ئالدى ئېلىنىشى الزىم ئىدى

-1921كۈچى بىلهن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق، سوۋېت ئىتتىپاقى كومىسسارى چىچېرىننىڭ پۈتۈن 
يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا ئىران ۋە ئافغانىستان بىلهن، مارت ئېيىدا بولسا تۈركىيه بىلهن دوسلۇق ۋە ھهمكارلىق 

ىنى شۇنداق قىلىپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى جهنۇب چېگرالىرىنى بىخهتهرلىك. شهرتنامىلىرىنى ئىمزالىۋالىدۇ
ئهندى ئىچكى مهسىلىلهر بىلهن ياۋرۇپا تهرەپتىكى مهسىلىلىرىگه بهخۈدۈك كۆڭۈل . كاپالهتلهندۈرىۋالىدۇ

  .بۆلهلىشى مۇمكىن ئىدى
بۇ جهرياندا ئافغانىستان بىلهن بۇ رايونغا مۇناسىۋەتلىك كۈچلهرنىڭ دىققىتىنى قوزغايدىغان يهنه بىر ھادىسه 

ىدە بۇخارا ئهمىرى سهئىد ئالىمخان، رۇسىيىنىڭ ياردەمگه تايىنىپ پائالىيهت مارت ئېيىنىڭ كىرىشلىر. يۈز بهرىدۇ
قىلىۋاتقان ياش بۇخارالىقالر بىلهن بولغان ئۇرۇشتا يېڭىلىپ ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ ئافغانىستانغا چىقىپ 

ىستانغا بۇ ۋەقه، تۈركىستاندىكى ئۇرۇشالردىن بىر قىسمىنىڭ رەسمى ھالدا ئافغان. كىتىشكه مهجبور بولىدۇ
ئافغانىستان دائىرىلىرى . كۆچۈرۈلگهنلىكى نوقتىسىدىن ئالغاندا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

  .بۇنداق بىر ۋەزىيهتكه قارىتا ئېنىق بىر يول تاللىۋىلشقا مهجبور ئىدى
هن بولۇپ، بۇ رايوندا ئوتتۇرغا چىققان بۇخىل يېڭى ۋەزىيهت ئهنگىلىيىلىكلهرگىمۇ ئۆز تهسىرىنى كۆرسهتك

ئافغانىستان بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنىڭ قانداق بىر مۇناسىۋەت ھالىغا كهلتۈرۈلىشىنى كېچىكتۈرمهستىن 
يىلىنىڭ يانىۋار ئېيىدا سىر ھېنري دوببس -1921. دەرھال ئېنىق بهلگىلىۋېلىشلىرى الزىم ئىدى

هتلىشىشلهر ئوتتۇرلۇقتا ئۇزۇنغىچه ئۈزۈلۈپ سۆھب. يىتهكچىلىگىدىكى بىر ۋەكىللهر ئۈمىگى كابولغا ئىۋەرتىلىدۇ
ئاخىرى، يىل ئاخىرسىدا بىر شهرتنامه . قالغانلىقى تۈپهيلىدىن تولۇق بىر يىل دېگىدەك سوزۇلۇپ كېتىدۇ



شۇنداق قىلىپ، ئافغانىستاننىڭ تولۇق مۇستهقىللىغى خوشنا ئىككى چوڭ دۆلهت تهرىپىدىنمۇ . ئىمزالىنىدۇ
  .دىئېتىراپ قىلىنغان ھىساپالن

ئافغانىستان -ئهنگىلىيه. دوببس كابولغا كهلگهن ۋاقىتالردا جامال پاشامۇ ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقان ئىدى
سۆھبىتى ئۈزۈلۈپ بولسىمۇ داۋام قىلىپ تۇرىۋاتقان پهيتلهردە، جامال پاشانىڭ ئافغان ئارمىيىسىنى تهشكىللهش 

ا، ئافغان ئهمىرىنى قۇدرەتلىك بىر ئارمىيىگه ئىگه پاش. پائالىيهتلىرىمۇ خېلى بىر يهرگه بېرىپ قالغان ئىدى
بولماي تۇرۇپ ھېچقانداق نهتىجىگه ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقى، ھهمدە بۇ ئارمىيىنى تۈركىيىلىك 

دىگهندەك، . ئوفىتسېرالرنىڭ نازارىتى ئارقىلىقال ئوڭۇشلۇق قۇرۇپ چىقىشقا بولىدىغانلىقىغا ئىشهندۈرگهن ئىدى
كۈنىسى مۇستاپا كامال پاشاغا بىر پارچه خهت ئىۋەرتىپ، -13ئاينىڭ -7يىلى -1921انۇلالمۇ، ئافغان ئهمىرى ئام

تۈركىستان ئارقىلىق دۆلىتىگه كهلگهن ئۈچ نهپهر تۈركىيىلىك ئوفىتسېرنىڭ ئافغانىستان ئۈچۈن قىلىپ بهرگهن 
شتۇرۇلىشى ۋە پايدىلىق خىزمهتلىرى ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ، ئافغان ئارمىيىسىنىڭ زامانىۋىال

بۇ خهتته تىلغا ئېلىنغان تۈركىيىلىك (كۈچهيتىلىشى ئۈچۈن بىر ھهربىي ھهيئهت ئىۋەرتىشىنى تهلهپ قىلىدۇ 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى . ئوفىتسېرالر زىيا بهي، رىفات بهي ۋە ھۈسهيىن جاھىت بهي قاتارىدىكى كىشىلهر ئىدى

ئۇالر . ر ئۇرۇشتىن كىيىن قويۇپ بىرىلگهن ئىدىمهزگىلىدە رۇسىيىگه ئهسىرگه چۈشكهن بۇ ئوفىتسېرال
. ھ.ئا. − تۈركىستان ئارقىلىق ئافغانىستانغا كىلىپ ئافغان ھۆكۈمىتىگه بىر مهزگىل خىزمهت قىلغان

  ).ئىزاھاتى
جامال پاشا بۇ ئىشالر بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، ھىندىستان چىگرىلىرىدىكى ئهنگىلىيىگه قارشى پهشتۇ 

ھىندى ئىنقىالپچىلىرىغا . ن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنىمۇ بارغانسىرى قۇيۇقالشتۇرغان ئىدىقهبىلىلىرى بىله
بۇ ئىشالرنى ئهنگىلىيىلىكلهر . مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردىمۇ ئاالھىدە نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن ئىدى

امىسى ئىمزالىنىدىغانغا ئهنگىلىيه شهرتن-ئافغانىستان. ئهنسىرىگهن ھالدا يېقىندىن كۈزىتىپ كهلمهكته ئىدى
ئۇ، ئافغانىستان ئارمىيىسىنى زامانىۋىيالشتۇرۇش . ئاز ۋاقىت قالغان كۈنلهردە جامال پاشا كابولدىن ئايرىلىدۇ

يول ئۈستىدە ئۇ . جهھهتته سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىش ئۈچۈن موسكۋاغا قاراپ يولغا چىققان ئىدى
ئهپسۇسكى، جامال . گهن ئهنۋەر پاشا بىلهن ئۈچۈرىشىشنى كۆڭلىگه پۈككهن ئىدىۋاقىتالردا بۇخاراغا يىتىپ كهل

ئۇرۇسالر ئۇنىڭ ئهنۋەر پاشا بىلهن ئۈچۈرىشىشىغا رۇخسهت . پاشانىڭ بۇ ئىككىال ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشمايدۇ
قىلماي ئۇدۇل موسكۋاغا يولغا سىلىپ قويغانلىغى، ئۇنى سوۋېت رۇسىيىسى بىلهن ئهنگىلىيه 

ههتلىشىۋېلىپ ئۇنى بۇ جايالردىن يىراقالشتۇرۇشقا ئۇرۇنىۋاتقان بولىشى مۇمكىن دەيدىغان گۇمانغا مهسلى
ئافغان ئهمرى بولسا، يا ئۆز ئارزۇسى بويىچه ياكى بولمىسا بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ بېسىمىگه بهرداشلىق . كهلتۈرىدۇ

جامال پاشا . ولىشى مۇمكىنبىرەلمهي جامال پاشانى دۆلىتىدىن چىقىپ كىتىشىگه رۇخسهت قىلغان ب
ئايرىلماي، تۈركىيه ئوفىتسېرلىرىنىڭ قۇماندانلىقىدىكى ئۈلگه قىسىملىرىنى - ئافغانىستاندىن ئايرىال

تارقىتىۋىتىپ، بۇ قىسىمالرنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقلىرىنى دەرھال ئافغانلىق ئوپىسېرالر ئۆتكۈزۈپ ئالغانلىقى، 
قازىم قارابهكىر پاشا ئىتتىهاتچىالرغا بهرگهن بىر . چهيتىپ بهرمهكتهيوقۇرىدىكى مۆلچهرىمىزنىڭ توغرىلىقىنى كۈ

جامال پاشا ئارمىيىنى قولغا ئالغىنىدىن كىيىن ئهمىرنىمۇ تهختتىن چۈشىرىدىغانلىقى ”قېتىملىق باھاسىدا، 
  .دىگهندەك بىر مۇالھىزىسىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ“ سۆزلهر تارقىلىپ يۈرمهكته-ھهققىدە گهپ

جامال پاشا شۇندىن . ھهقىقىي ئهھۋالنىڭ زادى قانداق ئىكهنلىكىنى مهڭگۈ بىلهلمهيمىز بۇ ئىشالرنىڭ
جامال پاشا تىبلىستا ئهرمهنى تېررورچىلىرى تهرىپىدىن ئېتىپ . باشالپ قايتا ئافغانىستانغا قايتىپ بارالمايدۇ

ەك ئافغانىستانغىمۇ مهنسۈپ جامال پاشا تۈركىيىگه تهۋە بىرسى بولغىنىد”ئۆلتۈرۈلگىنىدە، ئافغان ھۆكۈمىتى 
شۇنىڭ بىلهن بىرگه . دەپ سوۋېت رۇسىيىسىدىن قاتىلالرنىڭ دەرھال قولغا ئېلىنىشىنى تهلهپ قىلغان“ بىرسى

ئهمىر ئامانۇلالنىڭ بۇ خىل پوزىتسىيىسى . يهنه ئافغانىستان جامال پاشا ئۈچۈن رەسمى ماتهم ئىالن قىلىدۇ
ئىپادىلهمتى ياكى تىمساھنىڭ كۆزىگه ياش كهلگىنىدەك بىر ھهقىقهتهنمۇ ئۇنىڭ ئىچكى ھىسىياتىنى 



ئهمما شۇنىسى ھهممىگه ئايانكى، جامال پاشاغا ئوخشاش كۈچلۈك بىر . ئىشمىدى؟ بۇنىمۇ ھىچكىم بىلهلمىدى
  .رەقىبىدىن قۇتۇلغانلىقى ئۈچۈن ئهنگىلىيه دائىرىلىرى بهكال خوشال ئىدى

  ئهمىر ئامانۇلالنىڭ خامخىياللىرى

مانۇلالنىڭ تهختكه ئولتۇرۇشىدىن كېيىنال ئهنگىلىيىنى مهجبورالپ يۈرۈپ ۋەتىنىنى تولۇق ئهمىر ئا
شۇڭا . مۇستهقىللىققا ئېرىشتۈرىۋالغانلىقى، ئىسالم دۇنياسىدا ئۇنى پهۋقۇلئاددە يۇقۇرى ئابرويغا ئېرىشتۈرىۋېتىدۇ

سۇلمان خهلقلىرىنىڭ ئۇ ئۆزىنى ئهنگىلىيه جاھانگىرلىگىنىڭ قول ئاستىدىكى ئىزىلگهن ئاجىز مۇ
دەل شۇ پهيتلهردە، . قۇتقازغۇچىسى ئورنىدىكى ئىنتايىن مۇھىم داھىالردىن بىرسى دەپ ھىساپالشقا باشاليدۇ

بۇخارا ئهمرى دۆلىتىدىن ئايرىلىپ ئافغانىستانغا پانالىق تىلهپ كهلگهنلىگى، ئهمىر ئامانۇلال ئۈچۈن يېڭى بىر 
لۇمى ئاستىدا قالغان ئاجىز مۇسۇلمان مىللهتلهرنىڭ قۇتقازغۇچىسى سوۋېت زۇ. پۇرسهت يارىتىپ بهرگهن ئىدى

بۇ ئىشتا غهلىبه قازىنالىغىنىدا دۆلىتىنىڭ . بولۇش رولىنى ئوينايدىغان پۇرسهت ئۆزىال ئالدىغا كهلگهن ئىدى
. تهسىر دائىرىسىنى ئورتا ئاسىيانىڭ ئىچكى قىسىملىرىغىچه كىڭهيتىش ئىمكانىغا ئىرىشهلىگهن بوالتتى

  .ۇنداق بىر ۋەزىيهتنىڭ تۈرتكىسىدە، بۇ جايالردىكى ۋەقهلهرنى ئۆزىگه خاس بىر بېقىشتا كۈزىتىشكه كىرىشىدۇب
ئهسلىدىال، ئافغان ئهمىرى تۈركىستاندىكى ۋەزىيهتنى دىققهت بىلهن يېقىندىن كۈزىتىپ تۇرۇشقا مهجبور 

ه سوزۇلغان شىمالى ئافغانىستان چۇنكى ھېراتتىن باشلىنىپ تا پامىر تاغلىرىنىڭ چوققىلىرىغىچ. ئىدى
بۇ رايوندىكى شهھهرلهر ھېرات، فارياب، (تهۋەسى، ئافغان خهلقى ئارىسىدا جهنوبىي تۈركىستان دەپ تونۇلماقتا ئىدى 

. جۇزجان، مازارى شهرىپ، سهمهنگان، قاتاغان، تاھهار ۋە بهدەخشان قاتارىدا بىر تۈز سىزىق ئۈستىگه تىزىلغان ئىدى
ئافغانىستاننى ئوتتۇرسىدىن كىسىپ ئۆتىدىغان ھىندىقۇش تاغلىرىنىڭ شىمالىغا جايالشقان ). تىئىزاھا. ھ.ئا− 

بۇ تۈردىكى ئېتنىك تهركىپ ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرقى . بۇ جايالردا ئۆزبهكلهر، تۈركمهنلهر ۋە تاجىكالر ياشايتتى
غلىرى شهكىللهندۈرگهن تهبىئىي ھىندىقۇش تا. تهرەپلىرىدە، يهنى تۈركىستاندىمۇ شۇ بويىچه داۋاملىشاتتى

بولۇپمۇ . توسالغۇ سهۋەبىدىن، شىمالىي ئافغانىستان تهۋسى تىزگىنلىنىشى بهكال قىيىن جايالردىن بىرى ئىدى
بىرسى بىلهن كىسىشكهن نوقتىسى بولغان -بىر خىتاي چىگرىلىرىنىڭئافغانىستان، سوۋېت رۇسىيىسى ۋە 

بىرسىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان -ۇرغانلىغى ئۈچۈن، بۇ دۆلهتلهرنى بىرپامىر رايونىدا ئىگىز تاغالر چوخچىيىپ ت
  .چىگراالرنىڭ تهكشۈرۈپ چارلىنىشى مۇمكىن بولمىغىدەك قىيىن بىر ئىش ئىدى

ئهمىر ئامانۇلالنىڭ تۈركىستان مىللىي كۈرەش يىتهكچىلىرى بىلهن بولغان دەسلهپكى ئۇچۇرىشىشى پهرغانه 
شىر مۇھهممهتبهگ، . ۇھهممهتبهگ بىلهن كۆرۈشۈشتىن باشالنغان ئىدىتهۋەسىدىكى قۇربىشىلىرىدىن شىر م

- 1920پهرغانىدا ۋاقىتلىق تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى ئىالن قىلغان ۋاقىتالردا تاغىسى تاش مۇھهممهتبهگنى 
ئۈمهك ئهزالىرى . كۈنىسى بىر ھهيئهت بىلهن قوشۇپ ئافغانىستانغا يولغا سالغان ئىدى- 31ئاينىڭ -3ئۇيىلى 

تاش مۇھهممهتبهگ . ر ئامانۇلال بىلهن بىر قاتاردا ھهربىي ئىشالر نازىرى نادىر شاھ بىلهنمۇ كۆرۈشكهن ئىدىئهمى
ئهمىر، . تۈركىستاندىكى كۈرەش ھهققىدە مهلۇمات بېرىپ ئۆتۈپ، بۇ ھهرىكهت ئۈچۈن ياردەم بىرىشلىرىنى ئۈتۈنىدۇ

قىلىش بىلهن بىرگه، يهنه ھهر ۋاقىت ئاالقىلىشىپ  بۇ ۋەكىللهر ئۈمىكىگه ياردەم قىلىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە
شۇنداق قىلىپ، . تۇرۇش ئۈچۈن ئافغانىستاندا بىر ۋاكالهتخانه ئېچىشلىرى ئۈچۈنمۇ رۇخسهت قىلىدۇ

ئهمىر ئامانۇلالخان، بۇ . تاشمۇھهممهتبهگ باسمىچىالرنىڭ ۋاكالهتچىسى سۈپىتىدە ئافغانىستاندا تۇرۇپ قالىدۇ
ىق ھهرىكىتىگه بىۋاسته ياردەم قىاللمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلهن بىرگه، ۋاقىتالردا باسمىچىل

دورا يۆتكىشىگىمۇ قىلچه توسالغۇلۇق قىلماي ۋاستىلىق ھالدا ياردەم -ياراق ۋە ئوق-ئافغانىستاندىن قۇرال
للىرى سۈپىتىدە كۆپۈنچه ھالالردا پامىر رايونىدىكى ئااليباي كارىدورى چىگرادىن ئۆتۈش يو. قىلىپ كهلگهن ئىدى
ئهمىر يهنه خاناۋات شهھىرىدە بىر قۇربىشىالر مهكتىۋى ئېچىشقا رۇخسه قىلىش بىلهن . پايدىلىنىلماقتا ئىدى

ئىيول كۈنىسىدە، پهرغانه رايونىنىڭ ھهر قايسى -20يىلىنىڭ -1920. بىرگه، مهكتهپكه ياردەممۇ قىلىپ تۇرىدۇ



تاش مۇھهممهتبهگنىڭ ئوغلى . پكه ئوقۇشقا ئىۋەرتىلىدۇنهپهر ياش بۇ مهكته 80شهھهرلىرىدىن يىغىلغان 
كهلگۈسىدە ئافغانىستان پادىشاسى بولىدىغان ئهينى . خالمۇھهممهت ئوقۇغۇچىالرغا مهسئول قىلىپ قويۇلىدۇ

ۋاقىتالردا ھهربى ئىشالر نازىرى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان نادىرخان، مهكتهپنىڭ باشقۇرۇش ئىشلىرى ھهمدە 
ئايلىق مۇددەت بويىچه  6ئوقۇغۇچىالر . ن دەرسلهرگه يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كهلمهكته ئىدىئوقۇتىلىدىغا

جامال پاشا ئافغانىستانغا كىلىشى بىلهن تهڭ، مهكتهپنىڭ . تهربىيه كۆرۈپ تۇراتتى-قاتتىق ھهربىي تهلىم
  .ئوقۇتقۇچىالر سېپىگه ئوسمانىالر ئوفىتسېرلىرىمۇ قوشۇلغان ئىدى

ئىد ئالىمخاننىڭ ئافغانىستاندىن پانالىق تىلىگهنلىكى، يېڭى بىر سىياسىي ۋەزىيهت بۇخارا ئهمىرى سه
بۇخارا خانلىغى تهخمىنهن ئالغاندا ئافغانىستاننىڭ ئۈچتهن بىرى چوڭلىغىدىكى بىر يهر . شهكىللهندۈرىدۇ

. سىال ئايرىپ تۇراتتىمهيدانىغا ئىگه بولۇپ، ئافغانىستان بىلهن بۇخارا خانلىق تۇپراقلىرىنى پهقهت ئامۇ دەريا
بۇخارا ئهمرىنىڭ ئافغانىستانغا پانالىق تىلىشى، بىر مهنىدە ئهمىرلىكنىڭ ئامانۇلال خاننىڭ ھاكىمىيىتى 

ئامانۇلالخان، بۇخارا ئهمىرىنى كابولغا تهكلىپ قىلىپ، ئۇنىڭ . ئاستىغا ئۆتكهنلىكىدىنمۇ بىشارەت بىرەتتى
  .رتىپ پايتهختكه يېقىن بىر يهرگه ئورۇنالشتۇرىدۇئهتىراپىدىكى ئهسكهرلىرىنىڭ سانىنى قىسقا

بۇ ۋاقىتالردا ئهنۋەر پاشانىڭ قوشۇلىشى بىلهن تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق ھهرىكىتى يېڭى بىر پهللىگه 
ئهنۋەر پاشانىڭ بۇخارا ئهمىرىگه تهۋە . چىققان بولۇپ، خهلقارالىق ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ھهرىكهتكه ئايالنغان ئىدى

ىبراھىمبهگ تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغانلىقى، پاشانى ئامانۇلالخان بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت تىكلىشىگه القاي ئ
ئامانۇلالخاننىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن، ئهمىر سهئىد ئالىمخان ئىبراھىمبهگكه ئهنۋەر پاشانى قويۇپ . سهۋەپچى بولىدۇ

قان كۈرەشلىرىگه ياردەم قىلىشى ھهققىدە بىر بىرىشى، شۇنىڭدەك يهنه ئۇنىڭ بۇ جايالردىكى قانات يايدۇرىۋات
بۇ خهت، نۇرۇلالخان ئىسىملىك بىر ئافغان مهسئولى ۋاستىسى ئارقىلىق القاي . پارچه خهت ئىۋەرتىدۇ

  .شۇنىڭغا قارىماي القاي، ئهنۋەر پاشانى يهنه بىر مهزگىل قولىدا تۇتۇپ تۇرىۋالىدۇ. ئىبراھىمبهگكه يهتكۈزىلىدۇ
لىرىدە قويۇپ بىرىلگهن ئهنۋەر پاشا، ئۇ يهرلهردە كۈرەش قىلىۋاتقان باسمىچى يىلىنىڭ كىرىش-1922

يىتهكچىلىرىنى بىر قۇماندانلىق شىتاۋى ئاستىغا يىغىپ، رۇسىيه قۇراللىق كۈچلىرىگه قارشى كهڭ كۈلهملىك 
تهرەپ ئهپسۇسكى، القاي ئىبراھىمبهگ باشچىلىغىدىكى بىر قىسىم ئهمىر . كۈرەشنى قانات يايدۇرىۋىتىدۇ

يىلىنىڭ -1922ئهنۋەر پاشا، . باسمىچى يىتهكچىلىرى ئهنۋەر پاشاغا ياردەم بهرمهسلىك مهيدانىدا چىڭ تۇرىۋالىدۇ
يانىۋار ئېيىدا، ئهمىر سهئىد ئالىمخانغا ئىۋەرتكهن بىر پارچه خېتىدە، القاي ئىبراھىمبهگ ئۈستىدە دەرت تۆكۈپ 

  .رۇشالرغا قاتناشمايۋاتقانلىغى ئۈستىدە توختالغانكىلىپ، ئۇنىڭ ئورتاق ھهرىكهت ئېلىپ بارغان ئۇ
ئهنۋەر پاشا يازغان خهتلىرىدە بۇخارا ئهمىرىنىڭ ۋەكىلى، خهلىفهئى مۇسلىمىننىڭ كۈيوغلى سهييىد ئهنۋەر 
دەپ ئىمزا قويۇشلىرى، ئهمىرنىڭ بۇخاراغا قايتىپ كىتىش ھهققىدىكى تهلىۋىگه ۋاقتى كهلمىگهنلىگىنى باھانه 

. اسلىغى ئهمىر تهرەپ كىشىلهر ئىچىدە ئېغىر گۇمانالرنىڭ چىقىشىغا سهۋەپ بولماقتا ئىدىقىلىپ قوشۇلم
ئهسلىدە، ئهمىر ئالىمخان بىلهن، ئۇنى قولالپ قۇۋەتلهۋاتقان باسمىچىالرنىڭ بۇنداق گۇماندا بولىشىنى پۈتۈنلهي 

رسىدا يىزىشقان خهتلهرنى تهھلىل ئهنۋەر پاشا بىلهن ئامانۇلالخان ئوتتۇ. سهۋەپسىز دەپ قاراشقىمۇ بولمايتتى
قىلغىنىمىزدا، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال بۇخارا ئهمىرىنى ۋەقهلهرنى تىزگىنلىيهلمهيدىغان كىرىگى يوق بىرسى 
دەپ قارايدىغانلىقى، بۇخاراغا قايتۇرۇلماسلىغى ھهققىدە ھهر ئىككىسى ئۆزئارا كىلىشىۋالغانلىغىنى كۆرىۋىلىشقا 

ڭ ئهمىر ئامانۇلالغا ئىۋەرتكهن خېتىدە، ئۇنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ بۇخارا ۋە تۈركىستان ئهنۋەر پاشانى. بولىدۇ
تهۋەسىدىن ئۇرۇسالرنى قوغالپ چىقىرىۋەتكهندىن كىيىن، مهمورى شهكلى گىرمانىيىگه ئوخشايدىغان قۇدرەتلىك 

  .چوڭ بىر ئىسالم دۆلهتلهر بىرلهشمىسى قۇرۇپ چىقىش ھهققىدە توختالماقتا ئىدى
گىلىيه جاھانگىرلىكىگه قارشى ئۇرۇشتا غهلبه قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنى شهرقتىكى ئىزىلگهن ئىسالم ئهن

ئهللىرىنىڭ قۇتقازغۇچىلىرىدىن بىرىمهن دەپ ھىس قىلىپ يۈرگهن ئهمىر ئامانۇلال ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ تۈردىكى 
يهتلىك كۈرەشلىرى ئامانۇلالنىڭ خام غايىالر ئۇنى بهكال قىزىقتۇرغان بولۇپ، ئهنۋەر پاشانىڭ مۇۋەپپهقى

خىياللىرىنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ ئادەمنىڭ ئهقلىگه كهلمهيدىغان خام خىيالالرنى قىلىشقا سهۋەپ بولۇپ 



ئۇنىڭ قارىشىدا، ئاسىيا قىتئهسىنىڭ مهركىزىدە قۇرۇلىدىغان تۈركىستان، بۇخارا ۋە ئافغانىستان . بهرمهكته ئىدى
تهختىگه چىقىدىغان بىرسى، بىر زامانىۋىي چىڭگىزخان ياكى ئهمىر تۆمۈر بولۇپ دۆلهتلهر پىدىراتسىيىسىنىڭ 

  .ھىساپلىناتتى
. ئىۋەرتىدۇ) ئهخمهتخان(ئهمىر ئامانۇلال، دەسلىۋىدە ئهنۋەر پاشانىڭ يېنىغا ئهلچى سۈپىتىدە بىر كۈزەتكۈچى 

غى ئۈچۈن، ئامانۇلالخان يهنه ئهنۋەر پاشا قۇماندانلىقىدىكى جهڭلهر نهتىجىلىك داۋاملىشىپ بېرىۋاتقانلى
نهپهر ئهسكهردىن تهشكىل تاپقان بىر قۇراللىق كۈچ بىلهن بىرگه، ئۇرۇشقا  300ئهفدالىدىنخان قۇماندانلىقىدىكى 

بۇنىڭدىن باشقا يهنه، جىهاد قىلىش نامى ئاستىدا . كىرەكلىك يهنه باشقا نهرسىلهرنىمۇ قوشۇپ ئىۋەرتىپ بىرىدۇ
ا بېرىشنى خااليدىغان ئافغانالرنىڭ ئهنۋەر پاشا قۇراللىق كۈچلىرىگه بېرىپ پىدائى بولۇپ تۈركىستانغ

ئافغان ھۆكۈمىتى بۇ كىشىلهرگه بىۋاسته ياردەم قىلمىغىنى بىلهن، ئۇالرغا . قوشۇلىشىغىمۇ رۇخسهت قىلىدۇ
ڭ سانىنى كىيىنكى دەۋرلهردە، سوۋېت مهنبهلىرىدە بۇ تۈردىكى پىدائىالرنى. قىلچه توسالغۇلۇقمۇ قىلمايدۇ

بۇ پىدائىالر ئىچىدە بىر قانچه نهپهر دىنى زاتمۇ بار . نهپهر ئهتىراپىدا ئىكهنلىگىنى كۆرسهتمهكته 140تهخمىنهن 
پهنشىر رايونىدىن كهلگهن مهۋلهۋى ئابلىههينى ئهنۋەر پاشا شيخۇلئىسالم دەپ ئىالن قىلىپ، قول . ئىدى

  .تلهر بىلهن شوغۇللىنىدىغان ۋەزىپىلهرگه تهيىنلىگهن ئىدىئاستىدىكى قۇراللىق كۈچلهر ئىچىدە دىنىي پائالىيه
بۇ جهرياندا، ئهمىر ئامانۇلالمۇ ھهر ئىهتىمالغا قارشى كهلگۈسىدە روي بېرىدىغان يېڭى ئهھۋالالرغا تهييارلىق 

بهزى . كۆرۈپ قۇيۇش ئۈچۈن ئافغانىستان تهۋەسىدىمۇ بىر قىسىم ئالدىن تهييارلىق ئىشلىرىغا كىرىشىدۇ
قاتاغان بىلهن بهدەخشان . لىق قىسىملىرىنى بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ چىگراسى ئهتىراپىغا يۆتكهشكه باشاليدۇقۇرال

شىمال . ۋالىسى شاھ ۋەلىخان، ئهنۋەر پاشانىڭ پائالىيهتلىرىنى يېقىندىن كۈزۈتۈش ۋەزىپىسىگه قويۇلغان ئىدى
هربى ئىشالر نازىرى مۇھهممهت نادىرخان ئۇ تهرەپتىكى قۇراللىق قىسىمالرنىڭ باش قۇماندانلىق ۋەزىپىسىنى ھ

  .يهرگه ئۆزى بىۋاسته بهرىپ ئۈستىگه ئالىدۇ
ئاپىرىل كۈنىسى، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ جۇمهۇر رەئىسى ئوسمان غوجا، ئهلى -10يىلىنىڭ -1922

هن ئۇنىڭ ئوسمان غوجا بىل. رىزا ئهپهندى ۋە ھاجى سهمىلهر بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا قېچىپ كىرىدۇ
ئۇندىن . سهبداشلىرىنى ھهربى ئىشالر نازىرى نادىرخان ئاالھىدە ئىتىۋار بىلهن كۈتىۋىلىپ مېهمان قىلىدۇ

ئاپىرىل -20ئوسمان غوجا، . كىيىن، ئۇالر ئامانۇلالخاننىڭ تهكلىۋىگه ئاساسهن مازارى شهرىپتىن كابولغا كېلىدۇ
ومۇمى ۋەزىيىتى تونۇشتۇرۇلغان بىر دوكالت تهييارالپ كۈنىسى ئهمىر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭغا بۇخارانىڭ ئ

شۇ كۈندىن باشالپ ئوسمان غوجا بىلهن ئۇنىڭ ھهمىرالىرى ئافغانىستاندا تۇرۇپ، قۇرال ۋە ئهسكهر . سۇنىدۇ
  .يۆتكهشكه ئوخشاش ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىشقا باشاليدۇ

ىيه دائىرىلىرىنى بهكال ئهنسىرىتىپ، بۇ ئۇ يهردىكى ۋەزىيهتنىڭ بۇ شهكىلدە تهرەققى قىلىشى سوۋېت رۇس
تاشقى ئىشالر كومىسارلىغىنىڭ سىكىرتارى قاراخان، سوۋېت . ئىشالردىن بهكال رەنجىپ يۈرمهكته ئىدى

ھۆكۈمىتى نامىدا ئهنۋەر پاشاغا قارىتىپ بىر پارچه خهت ئىۋەرتىپ ئۇنىڭ بىلهن يارىشىپ قېلىشنى تهكلىپ 
ئهزەربهيجان كومۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ . ىال قىلىپ ئېنىق بىر جاۋاپ بېرىدۇپاشا بۇ تهكلىپكه قىسقىچ. قىلىدۇ

رەھبىرى نهرىمان نورىمانوۋ ۋاستىسى ئارقىلىق ئىۋەرتكهن بۇ جاۋاب خېتىدە، ئهنۋەر پاشا رۇسسىيىلىكلهرنىڭ 
. قىلىدۇتۈركىستان، بۇخارا ۋە خىۋە زىمىنلىرىدىن ئهسكهرلىرىنى چىكىندۈرۈپ چىقىپ كىتىشلىرىنى تهلهپ 

ئهگهر يارىشىشقا توغرا كهلسه، ئهنه شۇنىڭدىن كىيىنال ئاندىن تىنچلىق سۆھبىتىگه ئولتۇرااليدىغانلىغىنى 
بۇ جاۋاپقا قارىتا، سوۋېت رەھبهرلىگى پولشا بىلهن بولغان ئۇرۇشتىن قۇتۇلغاندىن كېيىن . ئۇختۇرىدۇ

جايالرغا قارىتا ئۈچ خىل ستىراتىگىيىلىك شهكىللهنگهن ئۆزلىرىگه پايدىلىق ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ، بۇ 
بىرىنچى بولۇپ گېنېرال كامېنېۋ قۇماندانلىقىدىكى بىر ئارمىيىنى شهرقىي . ھهرىكهت باشالشقا كىرىشىدۇ

بۇنىڭغا قوشۇمچه قىلىپ ئافغانىستان دائىرىلىرىغا بېسىم ئىشلىتىپ ئهنۋەر پاشاغا . بۇخاراغا يولغا سالىدۇ
يهنه بىر تهرەپتىن ئهنىۋەر پاشانىڭ بۇخارادا ئۆز ھاكىمىيهت . ختۇتۇشنى تهلهپ قىلىدۇبېرىۋاتقان ياردىمىنى تو

ئورگىنىنى قۇرۇش پىالنىنى تۈزىۋاتقانلىغىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇخارا ئهمىرىنىڭ قايتىپ كىلىشىگه توسقۇنلۇق 



. ىشقا كىرىشىدۇقىلىۋاتقانلىغى ھهققىدە سۆز تارقىتىپ ئاغدۇرمىچىلىق تهشۋىقاتى بىلهن كهڭ شوغۇللىن
دىگهندەك، بۇ تهشۋىقات زور تهسىر پهيدا قىلىپ، بۇخارا ئهمىرى ئافغانىستاندىن خهۋەر ئىۋەرتىپ، ئهنۋەر پاشا بىلهن 
بىرگه پائالىيهت قىلىۋاتقان ئۆز تهرەپبازلىرىنىڭ ئهتنۋەر پاشا بىلهن ھهمكارلىقلىرىنى دەرھال توختۇتۇشنى تهلهپ 

ئاستىدا كونا ئهمىرگه قارايدىغان باسمىچى يىتهكچىلهرنىڭ بىر قىسمى ئهنۋەر پاشاغا بۇنداق بىر ۋەزىيهت . قىلىدۇ
  .قىلىۋاتقان ياردەملىرىنى توختىتىش بىلهنال قالماستىن، پاشاغا قارشى جهڭ قىلىشقىمۇ كىرىشىدۇ

 سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ ئافغان ھۆكۈمىتىگه قىلغان سىياسىي بېسىملىرىمۇ ئۆز تهسىرىنى كۆرسهتمهكته
مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگهن كۈنلهردىن بېرى موسكۋادا ھهمدە ياۋرۇپا پايتهختلىرىدە ھوقۇقلۇق . ئىدى

ۋاكالهتچى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان مهھهممهد ۋەلىخان، ئافغانىستان بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئوتتۇرسىدىكى 
شۇنداق بولغاچقا، ئافغان ئهمىرىنىڭ . بىرسى ئىدىدوستانه مۇناسىۋەتلهرنىڭ بۇزۇلماسلىقىنى ئارزۇ قىلىدىغان 

باسمىچىالر بىلهن بولغان ھهر تۈرلۈك مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈشىنى تهلهپ قىلىش، باسمىچىالرنىڭ ئافغان 
ئامانۇلالخان، . تۈركىستانىدىكى پاالىيهتلىرىنىڭ چهكلىنىشى ئۈستىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه باشاليدۇ

اكىمىيىتى تهرىپىدىن يولغا قۇيۇلىۋاتقان بۇ سىياسىي بېسىمالرغا قارشى تىركىشىشته سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھ
دە، ئاخىرى ئهنۋەر پاشانىڭ يېنىدا ئۇرۇشقا قاتنىشىۋاتقان ئافغان جهڭچىلىرىنى -ئۇزۇنغىچه بهرداشلىق بېرەلمهيدۇ

ن تهشكىل تاپقان بولۇپ، دەك ئهسكهردى 300ئهسلىدە ئافغان قىسىملىرى . قايتۇرۇپ كېلىش قارارىنى ئالىدۇ
شۇنداقتىمۇ، بۇ . ھهربىي كۈچ نوقتىسىدىن ئالغاندا ئۇنچىلىك مۇھىم ئهھمىيهتكىمۇ ئىگه ئهمهس ئىدى

قوشۇننىڭ قايتۇرۇپ كىلىنىشى ھهققىدە قارار ئېلىنغانلىقىنىڭ ئۆزىال ئافغانىستان دائىرىلىرىنىڭ بۇنىڭدىن 
ىرىنى توختۇتىدىغانلىقىنىڭ بىشارىتى بولۇش نوقتىسىدىن كىيىن ئهنۋەر پاشاغا بېرىدىغان پۈتۈن ياردەمل

بۇ ۋاقىتالردا سوۋېت رۇسسىيه ھۆكۈمىتى، ئافغانىستاندىن چىگرا . ئالغاندا بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى
بويلىرىغا قۇراللىق كۈچ يىغىش ھهرىكهتلىرىنى توختۇتۇشىنى، ئافغان ھۆكۈمىتىنىڭ بۇخارا تهۋەسىدە 

ئهنه شۇنداق بىر ۋەزىيهتته، . تقان ئۇرۇش مهسىلىسىدە بىتهرەپلىك ئىالن قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇداۋاملىشىۋا
  .يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا، ئهنۋەر پاشا شېهىت بولىدۇ-1922يهنى 

ئۇ يهردە قۇماندانلىرى بىلهن . ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كىيىن، ئهمىر ئامانۇلال شىمالى ئافغانىستانغا بارىدۇ
تكۈزگهن مۇزاكىرىلهردىن كىيىن چىگرا بويلىرىدىكى جىددى ھالهت بويرۇقىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ كابولغا ئۆ

شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ زامانىۋىي دۇنيانىڭ چىڭگىزخانى بولىمهن دەيدىغان خامخىياللىرى . قايتىپ كىلىدۇ
ئاي  6ر مهرتلىك قىلىپ، تهخمىنهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ياخشى كۆرۈنۈش مهقسىهتىدە بى. يوققا چىققان ئىدى

بويىچه ئهنۋەر پاشا ھهرىكىتىنى يېقىندىن كۈزىتىپ كىلىۋاتقان، شۇنىڭدەك ئۇنىڭ بىلهن دوستانه مۇناسىۋەت 
تىكلىگهن ھهربى ئىشالر نازىرى نادىرخاننى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇپ، ئۇنى پارىژغا باش ئهلچى قىلىپ يولغا 

ەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كىيىن دۆلىتىگه قايتىپ كهتكهن شهيخۇلئىسالم مهۋلهۋى بۇ جهرياندا، ئهنۋ. سېلىۋېتىدۇ
ئابلىههيمۇ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى تهشۋىقاتالر بىلهن شوغۇلالندى دېگهن جىنايهت بىلهن خاناۋات 

نغا يىلىسى قايتىدىن تۈركىستا-1927مهۋلهۋى ئابلىههي، (شهھىرىدە قولغا ئېلىنىپ تۈرمىگه تاشلىنىدۇ 
گارم شهھىرى ئهتىراپىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى تهشۋىقات پاالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ . كىرىدۇ

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قۇراللىق قوزغۇالڭ قوزغايمهن دەپ كۆپ تىرىشىپ باققان بولسىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ

  بۇخارا ئهمىرىنىڭ سۈرگۈن ھاياتى

هن تهڭ يېيىلىشقا باشلىغان يېڭىچه كۆز قاراشالر تهسىرىدە پۈتۈن ئۆلكىنى يېڭى ئهسىرنىڭ كىرىشى بىل
دەك  300يىلىنىڭ مارت ئېيىدا -1921قاپلىغان ئۆزگىرىشلهر نهتىجىسىدە تهختىدىن ئايرىلىپ قالغان ئهمىر، 

ئهمىر، بۇ قېتىمقى سهپىرىدە . ئهسكىرى بىلهن ئافغانىستانغا قېچىپ كىتىشكه مهجبور بولغان ئىدى
افغانىستان قاتارلىق چهت دۆلهتلهردىن ياردەم تهلهپ قىلىش، ئاندىن بۇخارادا ۋەزىيهت ئوڭشىلىپ ئىمكانىيهت يار ئ



بۇ ئىشالرنى كۆڭلىگه پۈكۈپ تېخى بۇخارادىن . بهرگىدەك قىلسا ۋەتىنىگه قايتىپ كىتىشنى پىالنلىغان ئىدى
ئهمىر، سهپهرگه ئاتلىنىشتىن بۇرۇن . شكهن ئىدىئايرىلمىغان كۈنلىرىدىال بۇ ھهقته تهييارلىق قىلىشقا كىرى

ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئهنگىلىيه پادىشاسىغا قارىتىپ بىر پارچه ياردەم  قهشقهردىكى
بۇخارا ئهمىرى، ئۆزىنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسىدە ئافغانىستانغا بارغاندىن كىيىنكى . تهلهپ قىلىش خېتىنى يازىدۇ

  :ى مۇنداق بايان قىلىدۇئهھۋالالرن
ئافغانىستان چىگرىسىدىن ئۆتىشىمىز بىلهن تهڭ، ئافغان چىگرا مۇداپىيه قوشۇنلىرىنىڭ قۇماندانلىرى 

مهن، چىگرادىن ئۆتۈپال … . قوشۇنى بىلهن بىرگه ئالدىمىزغا چىقىپ بىزنى ئاالھىدە قىزغىن كۈتىۋالغان ئىدى
نهبى . ىگه خهۋەر قىلىۋىتىپ، قاتاغانغا قاراپ يولغا چىقتىمئۇ يهرگه يىتىپ كهلگهنلىگىمنى قاتاغان ۋالىس

مۇھهممهت ئهكپهرخان ۋالى بىلهن باش قۇماندان بىنبىنخان ئىككىسى مېنى ھهربىي قىسىم بىلهن بىرگه 
بۇ چاغدا ئهمىر ھهزىرىتى ماڭا تهسهللى بىرىش ئۈچۈن بىر پارچه خهت ئىۋەرتىپ، … . ئالدىمغا چىقىپ كۆتىۋالدى

كهلگهن بۇ ئوڭۇشسىزلىقالرنى بىر باشتىن تهپسىلى مۇھاكىمه قىلىش نىيىتىدە مېنى كابولغا بېشىمغا 
  .تهكلىپ قىلغان ئىكهن

بۇ بهندەئى ئاجىزە، ئامۇ دەرياسىدىن ئافغانىستان تهرىپىگه كېچىپ ئۆتكىنىمدە بۇخارانىڭ تالالنغان ئۈچ يۈز 
ن باشقا يهنه، ئۇ دەريانىڭ كىچىك ئېغىزىدىكى ئۇنىڭدى. نهپهر جهڭچىسىنىمۇ بىرگه ئېلىپ ئۆتكهن ئىدىم

بۇ خهلق . چۈشكۈن يېرىمدە تهخمىنهن ئون مىڭدەك ئادەممۇ دەريادىن ئۆتۈپ ئهتىراپىمغا يىغىلغان ئىدى
ئاممىسى ئىچىدىن تهخمىنهن بهش يۈز نهپهر ئادەمنى تاللىدىم، يهنى بۇخارا خهلقى ئارىسىدىكى مىنىڭ 

يېنىمغا ئېلىپ، قالغان كىشىلهرنى ئافغانىستاننىڭ ھهر قايسى يهرلىرىگه  دىققىتىمنى تارتقان كىشىلهرنى
  .شۇنداق قىلىپ تالالنغان بۇ بهش يۈز كىشى بىلهن بىرلىكته كابولغا قاراپ يولغا چىقتىم. يولغا سېلىۋەتتىم

…  .كابۇلغا بارغىنىمىزدا، ئىستىراھهت قىلىشىم ئۈچۈن ئايرىلغان مۇرات باغ دىگهن قهلئهگه چۈشتۇق
ئۇنىڭدىن كىيىن ئافغان ئهمىرى ئهڭ مۇتېبهر كىشىلىرى بىلهن بىرلىكته زىيارىتىمگه كىلىپ مىنىڭ بىلهن 

شۇندىن كېيىن . شۇنداق قىلىپ بۇ تارىخىي ئۇچۇرۇشۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. قۇچاغلىشىپ كۆرۈشتى
يىن كۈندىلىك راسخوتلىرىم بىر ئايدىن كى. ئافغانىستان دۆلىتىنىڭ بىر ئايلىق ئهزىز مىهمىنى بولۇپ تۇردۇم

  .مىڭ ئافغان رۇپىيىسى ئايلىق توختۇتۇپ بهردى 12ئۈچۈن 
سهئىد ئالىمخان، ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلالدىن دۆلىتىنىڭ دىپلوماتىيه جهھهتته ئىتىراپ قىلىنىشىنى، 

ت دۆلهتلهر بىلهن ئۆزىگه قاراشلىق باسمىچى يىتهكچىلىرىگه ياردەم قىلىشىنى ھهمدە ئهنگىلىيه قاتارلىق چه
ئهمىر ئالىمنىڭ ئافغانىستانغا ئۆتۈپ . مۇناسىۋەت تىكلىۋىلىشىغا ۋاستىچى بولۇپ بىرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

شۇڭا، ئۇرۇسالر بۇخارا . كېتىپ ئۇ يهردە پائالىيهت قىلىشىدىن سوۋېت رۇسىيىسى پهقهتال خاتىرجهم ئهمهس ئىدى
ختۇتۇش ھهمدە ئهمىرنىڭ پائالىيهتلىرىنى چهكلهش جهھهتته ئهمىرىگه بىرىلىدىغان ھهرقانداق ياردەمنى تو

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق . ئافغانىستان ئهمىرگه سىياسى بېسىم قىلىشقا كىرىشىدۇ
. باش ئهلچىسى ۋاستىسى ئارقىلىق بىسىم ئىشلىتىش سىياسىتى ئۇزۇنغا قالماي نهتىجه بېرىشكه باشاليدۇ

ئهمىر ئالىمخاننى ھهر جهھهتتىن ھۆرمهت قىلىپ ۋە كۆڭۈل بۆلىۋاتقان قىياپهتكه كىرىۋىلىپ، ئامانۇلالخان، 
ئۇنىڭ يېنىدىكى قۇراللىق كۈچلىرىنىڭ سانىنى ئازايتىش ۋە قۇراللىرىنى تاپشۇرۇلىشى ھهققىدە بويرۇق 

كلهش ئىشلىرىغىمۇ شۇنىڭدەك يهنه ئالىمخاننىڭ بۇخارا تهۋەسى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى چه. قىلىدۇ
سهئىد ئالىمخان، ئافغانىستانغا كهلگىنىدىن كىيىن ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغان ئىشلىرىنىڭ . تۇتۇش قىلىدۇ

  :بىرسىدىنمۇ تۈزۈك نهتىجه ئااللمىغانلىغىنى كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە تۈۋەندىكىچه يېزىپ قالدۇرىدۇ
ئهمما نىمىال . ىلىش ئۈچۈن ئىشقا كىرىشكهن ئىدىمبۇ بهندەئى ئاجىزە، ئۆز ئىشلىرىمنى يولغا سېلىۋ
ھهرھالدا، ئالالھۇ تهئاال ماڭا ياردەم قىلىنىشىنى تهغدىر . قىلسام تهلهپ قىلغان ياردەملهرگه ئىرىشهلمهي كهلدىم

. شۇ سهۋەپتىن تهغدىرئى ئىالھىگه بويۇن ئىگىپ كابولدا تۇرۇپ قىلىش قارارىغا كهلدىم. قىلمىغان بولسا كىرەك



ماڭا ئايرىپ بىرىپ، ئايلىق ) گالالئى فاتۇ(غان ئهمىرى جانابئى ئالىلىرى كابولنىڭ جهنوبىدىكى بىر باغنى ئاف
  .چىقىملىرىم ئۈچۈن بهلگىلهپ بهرگهن مائاشنىمۇ ئون تۆت مىڭ بهش يۈز رۇپىيهگه ئۆستۈرۈپ بهردى

رۇن ئۇرۇس بانكىلىرىغا ئامانهت يىلىنىڭ فىۋرالىدىكى كېرېنسكى ئىنقىالبى دەۋرىدە، بۇخارا ئهمىرى بۇ-1917
قىممىتىدىكى ھېساۋىنى ئۈزۈپ، ئۇ پۇلالرنى ) مىليون پوند ستېرلىڭ 15تهخمىنهن (مىليون روبلى  150قويغان 

شۇنىڭدەك يهنه ئىشهنچىلىك دەپ قارىغان . لوندون بىلهن پارىژدىكى بىر نهچچه بانكىغا ئىۋەرتىپ بهرگهن ئىدى
مىڭ پوند ستېرلىڭ قىممىتىدىكى ئاستراخان ئهلتىر كۆرپىسىنى  120ىلىق بىر كىشىنىڭ ۋاستىچىلىغى ئارق

ئافغانىستانغا كهلگىنىدىن كىيىن . ياۋرۇپا بىلهن ئامېرىكىدا سېتىش ئۈچۈن سىرتقا چىقىرىۋەتكهن ئىدى
ىمۇ ئهنگىلىيه بىلهن گېرمانىيه بانكىلىرىغا ئامانهت قويغان پۇللىرىنى بانكىدىن ئېلىشنى تهلهپ قىلغان بولس

بانكىالر بولسا، بۇ . بولشېۋىك ھۆكۈمىتى بۇ پۇلالرنى سوۋېتلهرگه تهۋە دەپ تۇرىۋالغان ئىدى. مۇۋەپپهق بواللمايدۇ
پۇلالر ھوقۇق جهھهتته بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ قانۇنى ئادىمىگه تهۋە بولىدىغانلىغىنى، ئهمما بۈگۈن بۇخارا 

شهخسى نامىغا قارىتىپ پۇل بىرەلمهيدىغانلىغىنى ئهمىرلىگى دىگهن بىر ئورۇن بولمىغاچقا، ئهمىرنىڭ 
بۇ جهرياندا ئاستراخان ئهلتىر تىرىلىرىنى ئامانهت قويغان ئۇنىڭ يېقىن كىشىسىمۇ ئۇنىڭغا خىيانهت . ئۇقتۇرىدۇ

تارتىشالردىن خهۋەر تاپقان بولسا -ئۇ يېقىن ئادىمى بانكىالر ئوتتۇرسىدىكى تاالش. قىلىپ پۇلىنى يهۋالغان ئىدى
ك، بۇ ئهلتىر تىرىلهرنىڭ بۇخارا ئهمىرىگه تهۋە ئهمهس، بهلكى بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ مۈلكى كىرە

ھىساپلىنىدىغانلىغىنى، شۇ سهۋەپتىن بۇ ئهلتىر تىرە كىرىمنى ئهمىرگه تاپشۇرالمايدىغانلىقىنى، بۇخارادا 
يهنه بىر . لىق خهۋىرىنى يهتكۈزىدۇمۇقىم بىر ھۆكۈمهت قۇرۇلغانغا قهدەر بۇ پۇلالرنى ئۆز يېنىدا ساقالپ تۇرىدىغان

تهرەپتىن، ئهمىر بۇخارادىن ئايرىلغان ۋاقتىدا ئهپسانه ھالىغا كهلگهن غهزىنىسىنىمۇ ئېلىپ چىقالمىغان ئىدى 
ئهنگىلىيه ۋە فرانسىيه بانكىلىرىدىكى ھىساپلىرىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولغانلىقى ھهققىدە ھېچ قانداق بىر (

ئاستراخان . ئۇ پۇلالر شۇ بانكىالرنىڭ غهزىنىسىگه ئۆتۈپ كهتكهن بولىشى مۇمكىن ئېهتىمال،. مهلۇمات يوق
ئهلتىر تىرىلىرى ئۈچۈن ئهمىر تهرەپ سوتقا ئهرز قىلغان بولۇپ، سوت مهھكىمىسى بۇ ئهلتىر − كۆرپىلىرى 

لهرنى چهتكه تىرىلىرىنىڭ سېتىلىشىدىن كهلگهن پۇلنىڭ يېرىمىنى ئهمىرگه، قالغان يېرىمىنى بولسا بۇ كۆرپى
بۇخارا ئهمىرلىكىنى . چىقىرىپ سېتىشقا مهسئول بولغان كىشىگه بېرىلىشى كىرەك دەپ ھۆكۈم چىقىرىدۇ

- كۆمۈش ۋە ئۈنچه-سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بېسىۋالغاندىن كېيىن، بۇخارا ئهمىرلىگىنىڭ غهزىنىسىدىكى ئالتۇن
. ىنى بايلېي كىتاۋىدا يېزىپ ئېالن قىلغان ئىدىۋاگونغا لىق تولدۇرۇپ موسكۋاغا توشۇپ كهتكهنلىك 3ياقۇتالرنى 

ئامۇ . نهتىجىدە، ئالىمخان ئافغان ئهمىرى ئامانۇلالنىڭ تىزگىنى ئاستىدا ياشاشقا باشاليدۇ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− 
دەرياسىنىڭ ئۇ تهرىپى بىلهن، يهنى بۇخارا بىلهن مۇناسىۋەت قىلىش ئىشلىرىنى ئۇنىڭ تاغىسى مۇھهممهت 

  .انىچى ۋاستىسى ئارقىلىق داۋامالشتۇرىدۇسهئىدبهك پهرۋ
ئهنۋەر پاشانىڭ باسمىچىلىق ھهرىكىتىگه قوشۇلۇپ كهتكهنلىكى ئهمىر سهئىد ئالىمخانغا يېڭى بىر ئۈمىد 

يهنه . ئۇچقۇنى بولۇپ كۆرۈنۈپ، ئۇرۇسالرغا قارشى كۈرەشنىڭ غالىبىيىتىگه بولغان ئىشهنچىسىنى ئاشۇرغان ئىدى
-اشا ئهگهر غهلىبىنى قولغا كهلتۈرەلىگىدەك قىلسا، ئۇنى قايتا تهختىگه چىقىرىشبىر تهرەپتىن، ئهنۋەر پ

ئهنه شۇ خىل گۇمانلىرى . چىقارماسلىق مهسىلىسىدە ئهنۋەر پاشاغا دىگهندەك ئىشىنىپمۇ كىتهلمهيتتى
همما ئ. نهتىجىسىدە، ئىبراھىم القايبهگ ۋاستىسى ئارقىلىق پاشانى قولدا تۇتۇپ تۇرۇشىنى بويرىغان ئىدى

ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلالخاننىڭ زورلىشى بىلهن قىسقا بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن پاشانى قويۇپ 
ئهنۋەر پاشا قويۇپ . بېرىش ھهققىدە ئىبراھىم القايبهگكه مهكتۈپ يېزىپ ئىۋەرتىشكه مهجبور بولغان ئىدى

ىمخاننىڭ يوقۇرىقىدەك گۇمانلىرىنى بېرىلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى ئهمىر ئال
ئهنۋەر پاشا، ئهمىر ئالىمخاننى بۇ ھهرىكهتنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇپ ئامانۇلالخان . تهستىقلىغاندەك كۆرۈنمهكته ئىدى

دىگهندەك، سهئىد ئالىمخان ئۆزىنىڭ كۈندىلىك . بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋەت تىكلهشكه كىرىشكهن ئىدى
  :كى قاراشلىرىنى يېزىپ قالدۇرىدۇخاتىرىسىگه بۇ ھهقته تۈۋەندى



) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ۋەتهنداشلىرى دىمهكچى، (ئىبراھىم القايبهگ بۇخارانىڭ شهرقىي قىسمىدىكى پۇقراالر 
بىلهن كىلىشىپ بۇ بهندەئى ئاجىزەنىڭ ۋەتىنىگه قايتىپ كىتىشىگه ئىجازەت قىلىنىشى ھهققىدە ئافغان 

كىشىلىك بىر ھهيئهت تهشكىللهپ يېزىلغان مهكتۈپنى پايتهخت ئهمىرىگه بىر پارچه خهت يېزىپ، سهككىز 
كابۇلغا ئىۋەرتكهن، بۇ ھهيئهتمۇ كابىلغا كېلىپ ئافغان ئهمىرىنىڭ ھۇزۇرىغا چىقىپ بۇ تهلهپنى بىۋاسته 

ئافغان ئهمىرىمۇ ئۆزىگه قىلىنغان بۇ مۇراجهتنى خوشاللىق بىلهن قوبۇل قىلىپ مېنىڭ قايتىپ . ئۇقتۇرغان
ئهمما ئهنۋەر پاشا بۇ ھهقته باشقىچه كۆز قاراشتا ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ نارازىلىق . ماقۇل بولغان كېتىشىمگه

ئهنۋەر پاشانىڭ دىيىشىچه بولغاندا، بۈگۈنكى كۈنلهردە دۈشمهن ھۇجۇم يولىنىڭ ئاساسىي كۈچى . بىلدۈرگهنىكهن
پاشا دىگهنمىشكى، ئۇدۇلىمىزدىكى  ئهنۋەر. بۇخارانىڭ مهركىزىدىكى قورغاندا دەپ قاراش توغرا ئهمهسمىش

بىز ھازىرچه ئۇالرغا قارشى . دۈشمهن خهلقارالىق قانۇنالرنى قهتئىي كۆزگه ئىلمايدىغان كۈچلۈك بىر دۆلهتتۇر
خۇدا بويرىسا بىر پۇرسىتىنى تېپىپ بايسۇن ۋىاليىتىنى تارتىپ ئېلىپ ئۆز . جهڭنى داۋامالشتۇرۇپ تۇرايلى
ئهنه . ، ئۇنىڭ ئهتىراپىدىكى قهلئهلهرنى ئۆزىمىزگه ئىستىهكام قىلىۋاالاليمىزتىزگىنىمىزگه ئېلىۋااللىساق

ئهنۋەر پاشانىڭ . شۇنداق بىر ۋەزىيهت بارلىققا كهلگىنىدە پادىشاھىمىزنى قايتۇرۇپ كىلىش پۇرسىتى تۇغۇلىدۇ
قايتىپ كىتىشكه  ئوتتۇرىغا قويغان بۇ تۈردىكى نارازىلىقلىرى تۈپهيلىدىن، كابولغا ئىۋەرتىلگهن ئۈمىگىمىز

  .مهجبور بولغان
ئۈستۈن قىلىۋەتكهن بولۇپ، بۇخارا -ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتى بۇ رايوندىكى كۈچ تهڭپۇڭلىقلىرىنى ئاستىن

بۇ جهرياندا ئهمىر ئالىمخان . رايونىدىكى ھهرىكهتلهرنىڭ ئېغىر ۋەيرانچىلىققا ئۇچۇرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
لهتلىرىگه قارىتا بىر قېتىم ئومۇمىي يۈزلۈك مۇناسىۋەت باغالش ھهرىكىتىنى ئهنگىلىيه قاتارلىق ياۋرۇپا دۆ

تېنچلىقپهرۋەر ۋە ھهققانىيهتكه ھۆرمهت ”يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا -1923. باشالش قارارىغا كېلىدۇ
مۇنچه  غا ھهمدە بىر) بىرلهشكهن دۆلهتلهر جهمىيىتى(نامىدا بىر مۇراجهتنى جهمىيهتى ئاكۋام “ بىلدۈرىدىغانالرغا

دىگهن “ ئورتا ئاسىيادا بولشېۋىكالر تۈزۈمى”گېزىتى تهرىپىدىن » تايمىس«. دۆلهتنىڭ پىرىزدىنتلىرىگه ئىۋەرتىدۇ
تىمىدا ئېالن قىلىنغان بۇ مۇراجهت تىگىشلىك ئىتىۋارغا ئېرىشهلمهي، ئهركىن دۇنيانىڭ ھهر قانداق بىر 

  .دۆلىتىدىن ھېچ بىر جاۋابى كهلمهي جىمىپ كېتىدۇ
رقىدەك ۋەزىيهت، ئهمىر ئالىمخاننىڭ ۋەتىنىگه قايتىپ كىتىش ھهمدە قايتىدىن تهختىگه ئولتۇرۇش يوقۇ

ئافغانىستانغا كىلىۋالغان تۈركىستانلىق زىيالىيالر بىلهن مىللىي . ئۈمىدلىرىنى ئاساسهن يوق قىلىۋىتىدۇ
ىلهنمۇ يېقىنلىشىش ئىمكانى يوق ئىتتىپاق ئهزالىرى ئۇنى ۋەتهن خائىنى دەپ قاراپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالر ب

يهنه بىر تهرەپتىن، ئامانۇلالخانمۇ تۈركىستان رايونىغا مۇناسىۋەتلىك پىالنلىرىنى بىر چهتكه تاشالپ . ئىدى
مېنىڭ ئانام ”. قويغاندىن كېيىن ئالىمخاننى بىر سىياسىي يۈك دەپ مۇئامىله قىلىشقا باشلىغان ئىدى

ئهمما ئۇنى . دەپ ئۇنى كابۇلغا تهكلىپ قىلىدۇ“ ۇنى يوخالپ كهلگىنسېنىڭمۇ ئاناڭ ھىساپلىنىدۇ، شۇڭا ئ
شۇنداق قىلىپ ئهمىر ئالىمخان . كابۇلغا كهلتۈرىۋالغىنىدىن كېيىن نهچچه ئايغىچه كۆرۈشكىلى ئۇنىمايدۇ

ئۇ، بۇ ئارزۇسىنى ئامانۇلالخانغا يهتكۈزگهندىن . چهتكه چىقىپ كىتىش ۋاقتىنىڭ كهلگهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ
يىن، ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهنگىلىيه باش ئهلچىسى خۇمپرىيستىن ھىندىستاندىن ئۆتۈش ۋىزىسى ھهل كې

ئامانۇلالخان، ئالىمخانغا ھهرەمگه ھاجى قىلىپ . قىلىپ بېرىشى ئۈچۈن ياردەم قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ىرىنى بىرگه ئېلىپ مېڭىشى كېلىشكه بارسا بولىدىغانلىقىنى، ئهمما پۈتۈن ئائىلىسى بىلهن بارلىق ئادەمل

شۇنداق قىلىپ، ئافغانىستاندىن ئايرىلغىنىدىن كېيىن ئافغانىستانغا قايتىپ . الزىملىقىنى ئۇقتۇرىدۇ
  .كهلمهسلىكى ھهقىدە ۋاستىلىق ئىشارەت بهرگهن ئىدى

ئهمىر، . ېتىدۇيهنه بىر تهرەپتىن، ئهمىرنىڭ لوندۇنغا ئىۋەرتكهن ۋىزا تهلىۋىنى لورد كۇرزون بىۋاسته رەت قىلىۋ
ئالغان بۇ جاۋابىغا قارىماي بىرمهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن قايتىدىن ۋىزىغا ئىلتىماس قىلىپ، ھىندىستاندا 

بۇ مۇراجىتىگه ھهقىقهتهنمۇ . قىسقا مۇددەت تۇرغاندىن كېيىن ھهرەمگه ھاج قىلىشقا بارىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
ىندىستاندىن ئۆتۈپ ھهرەمگه مېڭىشىغا رۇخسهت ئهمىرنىڭ ھ. بهكال غهلىته بىر جاۋاپ بېرىلىدۇ



قىلىنمايدىغانلىقىنى، ئهمما ھىندىستانغا قىسقا ۋاقىت ئۈچۈن زىيارەتكه كېلىشىگه قارشى ئهمهسلىكىنى 
ئهگهر ئهنگىلىيه ئىمپىرىيسىنىڭ چېگرالىرى ئىچىدە تۇرۇپ قېلىش خىيالى بولسا، پهقهت سهيلون . ئۇختۇرىدۇ

ئۇالرنىڭ شۇنچه تهتۈرلۈك قىلىشلىرىغا قارىماي، ئالىمخان . ال تۇرۇشىغا يول قۇيىالتتىياكى سهيشهل ئاراللىرىدى
بۇ . شۇڭا ئۇ، ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئهنگىلىيه باش ئهلچىلىكىگه ئىلتىماس سۇنىدۇ. يهنىال ئۈمىدىنى ئۆزمهيدۇ

يهنى، ئۇنىڭدىن . رىدۇقېتىم ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى بارلىق تهلهپلىرىگه رۇخسهت قىاللمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇ
ھهرەمدىن قايتىپ كهلگىنىدە قايتىدىن ئافغانىستانغا كىرەلىشىنى كۆرسىتىدىغان رۇخسهت قهغىزى 

شۇنداق قىلىپ، بۇنىڭدىن كىيىنكى ۋىزا ئۈچۈن ئىلتىماس . بولغىنىدىال ۋىزا بېرىلىدىغانلىقىنى ئۇختۇرىدۇ
. ى ئۇدۇل ئافغان ھۆكۈمىتى بولۇپ قالغان ئىدىقىلىدىغان يهر ئهنگىلىيه باش ئهلچىخانىسى ئهمهس، بهلك

ئافغانىستان ئهمىرى ئامانۇلالنىڭ بۇنداق بىر تونۇشتۇرۇش بهرمهيدىغانلىقىنى بىلگهن ئهمىر ئالىمخان، 
. تهغدىرگه تهن بېرىشكه مهجبۇر بولۇپ، بۇندىن كېيىن ئافغانىستاندا ياشاپ قېلىشتىن باشقا چارىسى قالمايدۇ

. ىزلىك ئىچىدە رۇسىيىلىكلهر بىلهن يارىشىش ئۈچۈن چارە ئاختۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ باقىدۇئهنه شۇنداق ئۈمىتس
ياردەمچىلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق ئافغانىستاندىكى رۇسىيه ئهلچىخانا مهسئۇللىرىغا رۇسىيه بىلهن يارىشىپ 

بۇ شهرتلىرىنىڭ . دۇقېلىشقا تهييار ئىكهنلىكىنى ھهمدە بۇنىڭ ئۈچۈن ئىككى تۈرلۈك شهرتى بارلىقىنى ئۇختۇرى
بىرسى بۇخارانىڭ كىچىك بىر پارچىسىدا كۆرسهتمىلىك بولسىمۇ بىر ئهمىرلىك تۈزۈمى تىكلىنىشىگه رۇخسهت 
قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىش ئىدى، شهرتلىرىنىڭ يهنه بىرسى بولسا، ئۆزىگه بىر پىنىسىيه مائاشى توختۇتۇپ 

ەتلىك رۇسىيه مهنبهلىرىدە، ئۇرۇسالرنىڭ بۇنداق بىر ئۇ دەۋىرگه مۇناسىۋ. بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىش ئىدى
ياش . سابىق چېكاچى ئاغابېكوۋ كۈندىلىك خاتىرىلىرى(تهكلىپكه پهقهتال ئهھمىيهت بهرمىگهنلىكى كۆرۈلمهكته 

-سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستان. بهت-19سان، -11يىلى ئۆكتهبىر -1930تۈركىستان مهجمۇئهسى، 
ىكى پهشتۇ قهبىلىلىرىگه قاراتقان ھهرىكهتلىرىنى باشقۇرغان كابۇلدا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى ھىندىستان چېگراسىد

يىلى قايتۇرۇپ كېتىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا -1923روسكالنىكوۋ، ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ ئۇلتىماتومى سهۋەبىدىن 
پىتىدە ستاركنىڭ خادىمى سۈ» ئو گ پ ئۇ«ئهرمهن بولغان گېورگې ئاگابېكوۋ، . لېونىد ستارك تهيىنلىنىدۇ

بىر مهزگىل ۋەزىپه ئۆتىگهندىن كېيىن غهرب ئهللىرىگه پانالىق تىلهپ . ئادەملىرىنىڭ ئارىسىدا كهلگهن ئىدى
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − غهرپكه بارغاندىن كېيىن كۈندىلىك خاتىرىسىنى ئېالن قىلىدۇ. قېچىپ كىتىدۇ

ھهرىكىتى كۈچلۈك ئىجتىمائىي نارازىلىق ۋە  يىلىسى تۈركىستاندا باشالنغان كوللىكتىپالشتۇرۇش-1927
بۇ خىل ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىشنى مهقسهت قىلغان ئهمىر ئالىمخان، شۇ يىلى . قارشىلىقالرغا سهۋەپ بولىدۇ

ئۆزىنىڭ ئىختىيارى ۋەكىلى بولغان بۇخارالىق . سىنتهبىردە يهنه بىر قېتىم سىناق قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كۆرىدۇ
ي مۇقىمباي ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق جهنىۋەدىكى بىرلهشكهن دۆلهتلهر جهمىيىتىگه سودىگهر ھاجى يۈسۈپبا

يىللىرىدا تۈركىستاندا -1920كاستاگنې . ج(مۇقىمباي ئاۋال پارىژغا بېرىپ مۆسيۆ كاستاگنې . ئىلتىماس سۇنىدۇ
ناسىۋەتلىك ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان بولۇپ، پارىژغا قايتىپ كهتكهندىن كېيىن باسمىچىالر ھهرىكىتىگه مۇ

فرانسىيىگه قايتىپ كهتكىنىدىن كېيىن پرومېتې ژورنىلىدا . ماقالىالر ئېالن قىلىپ تۇرغان بىر گىولوگ ئىدى
نىڭ ياردىمى بىلهن جهنىۋەگه بېرىپ بىرلهشكهن دۆلهتلهر ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − رېداكتور بولۇپ ئىشلىگهن ئىدى

سىنتهبىر سانىدا، -7گېزىتىنىڭ » لې ژورنال دې گېنېۋې«بۇ دوكالت . جهمىيىتىگه بىر پارچه دوكالت سۇنىدۇ
بۇ ۋاقىتتا يۈسۈپباي، . دىگهن تىما بىلهن ئېالن قىلىنىدۇ» ئىستىال ئاستىدىكى بۇخارالىقنىڭ زارى«

فرانسۇز ۋاستىچىلىرىنىڭ بارلىق . ئهنگىلىيىلىكلهر بىلهن سۆزلىشىش يولىنى ئاختۇرۇپ يۈرەتتى
. ئهنگىلىيه دائىرىلىرى ئهمىرنىڭ ۋاكالهتچىسى بىلهن كۆرۈشۈشنى رەت قىلىدۇتىرىشچانلىقلىرىغا قارىماي، 

بۇخارا، سوۋېت رۇسسىيىسى ”ئهنگىلىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مهسئولى كاۋېندىش بېنتىنك 
تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنىۋېلىشتىن بۇرۇنمۇ سابىق ئهمىرلىك خهلقارالىق سىياسىي سهھنىدە بىرەر قىممىتى 

دىگهن سۆزلىرى بىلهن، ئهنگىلىيىنىڭ بۇخارا ئهمىرىگه قارىتا كۆز قاراشلىرىنى ئېنىق “ ولمىغان بىر يهر ئىدىب
  .ئوتتۇرىغا قويىدۇ



يىلدەك خىزمىتىنى قىلغان بۇخارا يهھۇدىيسى بولغان مىر ھهيدەر  30دەل شۇ پهيتلهردە، بۇخارا ئهمىرىنىڭ 
ۇرۇپ چىققانلىقىنى ھهمدە بۇخارادا بولشېۋىزمغا قارشى بىر ھهرىكهت بادالىيېۋ، پارىژدا يوشۇرۇن بىر گۇرۇپپا ق

بايلېي ئۆزىنىڭ كۈندىلىك (قوزغىتااليدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئېنگىلىز ھۆكۈمىتىگه مۇراجهتنامه سۇنىدۇ 
ۋرىدە بۇخارا مىر ھهيدەر، چار رۇسىيه دە). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خاتىرىسىدە بادالىيېۋنى بىر تاتار تۈركى ئىدى دەپ يازىدۇ

بولشېۋىك ئىنقىالبىدىن . ئهمىرلىكىگه ياردەم قىلىدىغان بىر سىياسىي ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالغان بىرسى ئىدى
يىلى مارت ئېيىدا تاشكهنت سوۋېتى بىلهن -1918كېيىن، بۇخارا ئهمىرىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا كىرىپ، 
نامىسى سۆھبىتىدە ئهمىرگه ۋاكالىتهن سۆھبهتكه بۇخارا ئهمىرلىكى ئوتتۇرسىدا ئىمزاالنغان تېنچلىق شهرت

ئهنگىلىيه تهرەپ مهسئولى فرېدېرىك بايلېي بۇخارادا تۇرىۋاتقان دەۋىرلهردە ئۇنىڭ بىلهن يېقىن . قاتناشقان ئىدى
ئهنه شۇ . مۇناسىۋەتته بولۇپ كهلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئىرانغا ئۆتۈپ كىتىشىگه يېقىندىن ياردەمدە بولغان ئىكهن

ىن بۇخارا ئهمىرلىكىنىڭ ئاغدۇرىلىشىدىن كېيىن، ئائىلىسىنى ئېلىپ ئافغانىستان ئارقىلىق سهۋەپت
ھىندىستانغا ئۆتۈپ كهتكهن ۋاقتىدا ئهنگىلىيه تهرەپ ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قىزغىن كۈتىۋېلىنغان بولۇپ، ئۇ 

، يوقۇرىدا دىيىلگهن بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن. يهردە ئۇنى پىشاۋۇر شهھىرىگه ئورۇنالشتۇرغان ئىدى
ئۇنىڭ بۇ مۇراجهت قىلىشىدا سهئىد ئالىمخان . پىكىرىنى كۆتۈرۈپ ئهنگىلىيه دائىرىلىرىگه مۇراجهت قىلغان

ئهنگىلىيىلىك مهسئول كىشىلهر تهبىئى ھالدا ئۇنىڭ بۇ تهلىۋىگىمۇ . يوقلىقى نامهلۇم-بىلهن مۇناسىۋىنىڭ بار
  .ھېچقانداق بىر جاۋاپ قايتۇرمايدۇ

يىلىرى ئىچىدە ئافغانىستاننىڭ ئىچكى سىياسىتىدە ئېغىر داۋالغۇشالر كۆرۈلىۋاتقان يىلالر -1929~1928
بۇ تۈردىكى ئۆزگىرىشلهر بولىۋاتقان مهزگىللهردە ئهمىر ئالىمخان بىلهن ئۇنىڭ نامىدا ھهرىكهت قىلىپ . ئىدى

ھاجى يۈسۈپ مۇقىمباينىڭ . پ باقىدۇكېلىۋاتقان ۋاكالهتچىلىرى بهزى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشقا ئۇرۇنۇ
كاتىۋى بىلهن ساخاروۋ ئىسىملىك بىر ئاق ئۇرۇس، پارىژ بىلهن جهنىۋەدە سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ يۈرۈپ، ئهمىر 

دىگهن » بۇخارا مىللهتلىرىنىڭ زارى«. ئالىمخان ئىمزاسىدا فارىسچه تهييارالنغان بىر باياناتنى تارقىتىشقا باشاليدۇ
ىغا تهرجىمه قىلىنغان بۇ بايانات، ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان چهتئهلدىكى تۈركىلهر ئىچىدە، بولۇپمۇ تېما بىلهن فرانسۇزچ

گېزىتالردىمۇ ئېالن قىلىنغان بۇ باياناتنىڭ . تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا بهكال كۈچلۈك ئهكىس تهسىر قوزغايدۇ
  :بىر قىسمىدا ئهمىر مۇنداق دىگهن ئىدى

بىزنىڭ سېپىمىزدا ئۇرۇسالرمۇ . ئاتېيست بولشېۋىكالرغىال قارشى تۇرماقتىمىز بىز ئۇرۇسالرنىمۇ ئېزىۋاتقان
بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى نومۇسسىزالرچه ئاشكارە ھالدا ) ئاپتوردىن. − چار رۇسىيىسىنى كۆزدە تۇتماقتا(ئۇرۇسالر . بار

غا پهقهت ئارىالشمىغان شۇنىڭغا قارىماي ئۇالر ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلىرى. ئۇرۇش قوزغاپ بېسىۋالغان ئىدى
مهنمۇ . مهرھۇم ئاتام ئۇرۇسالرنى بهكال ياخشى كۆرەتتى. دىنى ئورگانلىرىمىزغا ھۆرمهت قىلغان ئىدى. ئىدى

  .رۇسىيه ساراي قوغدىغۇچى پولكىدا تهربىيهلهنگهن ئىدىم
الىمخانغا بۇ قۇرالر، تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن پائالىيهت قىلىۋاتقان ساھهلهردىكى كىشىلهرنى ئ

  .بولغان ئۆچمهنلىكنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋەتكهن ئىدى
يىلى ئهمىرنىڭ ياردەمچىلىرىدىن بىرى بولغان مىرزا مۇھهممهت تاكىبهگ، مهشههتتىكى ئهنگىلىيه -1928

ئهنگىلىيه ئاجىز ئهللهرنىڭ ھامىسىدۇر، شۇنداق ئىكهن ھهر قانداق بىر دۆلهتنىڭ ”كونسۇلخانىسىغا 
دېگهن بىر مۇراجهتنى “ ا كهلتۈرۈش مهسىلىسىدە ئهنگىلىيه كاپالهتچى بولىشى كېرەكمۇستهقىللىقنى قولغ

ئهنگىلىيه بىلهن ”بۇ مۇراجهت، ئافغانىستانغا كېلىۋالغان ئهمىرگه سادىق باسمىچى گۇرۇپپىلىرىغا . سۇنىدۇ
دىگهن “ ىئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ئهمىر ئالىمخانغا ياردەم قىلىدىغان بولد. ئهمىر كىلىشىمگه كېلىشتى

يىلىنىڭ ماي ئېيىدا ئافغانىستاندىكى ئىچكى قااليماقانچىلىقالردىن -1929ئالىمخان . شهكىلدە يېتىپ كېلىدۇ
. ئۇ يهردە تۈركىستان بىلهن بۇخارا خهلقىگه قارىتىپ فارىسچه بىر بايانات ئېالن قىلىدۇ. پايدىلىنىپ ھېراتقا بارىدۇ

مۇسۇلمانالرنى چوڭ ئاكىسى دەپ . دىشاغا سادىق ئادەم دەپ تونىتىدۇئهمىر بۇ باياناتتىمۇ ئۆزىنى سابىق چارپا
  .تونىغان ئاق ئۇرۇسالر بىلهن بىرلىشىپ بولشېۋىكلهرگه قارشى جهڭ قىلىشقا چاقىرىدۇ



تىمىسى “ بارلىق رۇسسىيه مۇسۇلمانلىرىغا چاقىرىق”بۇ ۋاقىتتا بۇخارادىمۇ شۇنىڭغا ئوخشىغان بىر بايانات 
بۇ باياناتالرنىڭ كىم تهرىپىدىن باستۇرۇپ تارقىتىلىۋاتقانلىقى نامهلۇم بولىشىغا . باشاليدۇ بىلهن تارقىتىلىشقا

شۆبهه يوقكى، بۇ تۈر ئىشالرغا . قارىماي، سوۋېت دائىرىلىرى بۇ ئىشنى ئالىمخاننىڭ ئۈستىگه ئارتماقتا ئىدى
  .قارىتا موسكۋامۇ دەرھال جاۋابىنى بېرىدۇ

بۇ . گېزىتىدە بىر پارچه ئوچۇق خهت ئېالن قىلىنىدۇ» ئىزۋېتسىيا«كۈنى  ئىيون-16يىلى -1929دىگهندەك، 
يىلىسى ئۇرۇسالر تهرىپىدىن موسكۋاغا ئېلىپ كىتىلگهن -1922ئوچۇق خهتنىڭ ئاپتورى بولغان شاھ مۇرات، 

ئىشى  جاھانگىرالرغا قولچۇماق بولماقتا، ئۇنىڭ بۇ”بۇ ئوغۇل، دادىسىنى . ئهمىرنىڭ ئۈچ ئوغلىدىن بىرسى ئىدى
دەپ تهنقىتلهپ كېلىپ، ئوچۇق خېتىنى مۇنۇ سۆزلهر بىلهن ئاخىرالشتۇرغان “ ئۆز خهلقىگه خىيانهت قىلغانلىق

  :ئىدى
  .ئهگهر ئارزۇم خىالفى بىلهن كۈنلهرنىڭ بىرىدە كۆرىشىپ قالغىدەك بولسام، ئۇنى دۈشمىنىم دەپ تونۇيمهن

ھوقۇق تارتىپ . ىمۇ ئاخىرالشىپ قالغان ئىدىبۇ كۈنلهردە ئافغانىستاندىكى ھوقۇق تالىشىش كۈرەشلىر
. ئالغان نادىر شاھ ئۈچۈن ئېيتقاندا، سابىق بۇخارا ئهمىرىنىڭ قىلچه قىممىتى قالمىغان بىرسى ھىساپلىناتتى

بۇنىڭ ئهكسىچه باسمىچىالر يىتهكچىسى القاي ئىبراھىمبهگ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى تۈپهيلىدىن ئهمىردىن 
  .دىرەنجىپمۇ يۈرگهن ئى

شۇنداق بولغاچقا، ئهمىر ئالىمخاننىڭ پائالىيهتلىرىنى پۈتۈنلهي چهكلهپ ئهتىراپىنى قورشاپ قاتتىق نازارەت 
. بۇنداق بىر ئهھۋال ئاستىدا ئهمىرنىڭ كۈتكهن ئۈمىدلىرىنىڭ ھېچ بىرسى ئهمهلگه ئاشمايدۇ. ئاستىغا ئالىدۇ

ايتىپ كېتهلمهي نازارەت ئاستىدا ئاخىرقى ئۆمرىنى ئهندى ئۇ يا ئوغۇللىرى بىلهن كۆرىشهلمهي، يا بۇخاراغا ق
يىلى نازارەت ئاستىدا تۇتۇلىۋاتقان كابول ئهتىراپىدىكى بىر -1934سابىق بۇخارا ئهمىرى ئالىمخان، . ئۆتكۈزىدۇ

  .ئۆيدە ۋاپات بولىدۇ

ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالبىي جهمىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ چهتئهلدە قانات 
  دەسلهپكى پائالىيهتلىرىيايدۇرغان 

بۇخارا جۇمهۇرىيىتىدە يۈز بهرگهن بۇ ئهھۋالالردىن كېيىن، ئوسمان غوجا قاتارلىق بىر قىسىم جهمىيهت 
ئۇ كۈنلهر، ئافغانىستان . يىلىنىڭ ئافرىل ئېيىدا ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كىتىشكه مهجبور بولىدۇ-1922ئهزالىرى، 

رەشلهرگه ئاالھىدە قىزىقىپ يۈرگهن، ئۇ جايالرغا قارىتا چوڭ پىالنالرنى ئهمىرى ئامانۇلالخان تۈركىستاندىكى كۈ
شۇڭا، ئهمىر ئامانۇلالخان مازارى شهرىپته تۇرىۋاتقان ئوسمان غوجا . تۈزۈپ خام خىيال قىلىپ يۈرگهن ۋاقىتالر ئىدى
پهندىلهر بىلهن بىرگه ئوسمان غوجىمۇ ھاجى سهمى ۋە ئهلى رىزا ئه. بىلهن سهبداشلىرىنى كابۇلغا تهكلىپ قىلىدۇ

ئافرىل كۈنىسى، ئامانۇلالخان سابىق بۇخارا جۇمهۇر رەئىسى ئوسمان غوجا بىلهن -20. كابۇلغا يىتىپ كېلىدۇ
ئوسمان غوجا، بۇخارادا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر ھهققىدە . تاشقى ئىشالر نازارىتى بىناسىدا بىر سائهتتهك سۆزلىشىدۇ

ن كېيىن، رۇسسىيه ھۆكۈمىتى بۇخارانىڭ ئهركىنلىكى بىلهن ئهمىرگه تهپسىلى مهلۇمات بهرگىنىدى
مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلغان كۈنىگىچه كۈرەشنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئهمىر 

بۇ ۋاقىتالردا ئهمىر ئامانۇلالخان، تۈركىستاندا . ئامانۇلالخاننىڭ يېقىندىن ياردەمدە بولىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
شۇنداق بولغاچقا، ئوسمان غوجا بىلهن . ۋامالشتۇرىۋاتقان ئهنۋەر پاشاغا ياردەم قىلىۋاتقان ئىدىكۈرەشنى دا

ياراق ۋە ئهسكىرى كۈچ بىلهن تهمىنلهش پائالىيهتلهر -سهبداشلىرىنىڭ ۋەتىنىگه ئافغانىستاندا تۇرۇپ قۇرال
  .بىلهن شوغۇللىنىشىغا توسقۇنلۇق قىلمايدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە قىلىدۇ

ئاينىڭ بېشىدا بۇخارا جۇمهۇرىيىتىدە مۇداپىيه مىنىستىرى بولغان ئابدۇلخهمىت ئارىپ، ئهنۋەر پاشانىڭ -7
ئهنۋەر پاشا تۈركىستاندىكى ئهھۋالالرنى . ئوسمان غوجىغا يازغان بىر پارچه خېتىنى ئېلىپ كابۇلغا يېتىپ كېلىدۇ



ولغا كهلتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئويالپ، بۇ خېتىدە ياۋرۇپادا تهشۋىق قىلىش، بولۇپمۇ گېرمانىيىنىڭ ياردىمىنى ق
ئهنۋەر . ئابدۇلخهمىت ئارىپنى بېرلىندىكى ئىنىسى نۇرى پاشانىڭ قېشىغا ئىۋەرتىلىشنى تهلهپ قىلغان ئىدى

پاشا، تۈركىستان ۋەزىيىتىنى ياۋرۇپاغا بىلدۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى، بولۇپمۇ گېرمانىيىنىڭ ياردىمىگه 
ئهگهر ئىمكانىيهت يار بهرگىنىدە ئوسمان . ھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئوياليتتىئېرىشىشنىڭ مۇھىم ئه

ئوسمان غوجا سهبداشلىرى بىلهن بىرگه بىر قېتىملىق ۋەزىيهت . غوجىنىڭمۇ بېرلىنغا بېرىشىنى ئارزۇ قىالتتى
ۇخاراغا قايتىپ مۇھاكىمه يىغىنى ئۆتكۈزگىنىدىن كېيىن، كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن باشقىدىن شهرقىي ب

ئوسمان غوجا پهيزاۋات . كېتىش الزىم دەپ قارىشىپ، ئاۋغۇستنىڭ بېشىدا كابولدىن بۇخاراغا قاراپ يولغا چىقىدۇ
شهھىرىگه يېتىپ كهلگىنىدە بۇ يهرنىڭ ۋالىسى شاھ مۇھهممهتخان، ئۇنىڭغا ئهنۋەر پاشانىڭ شېهىت بولغانلىق 

  .خهۋىرىنى يهتكۈزىدۇ
يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا بۇخارا سابىق جۇمهۇررەئىسى -1922دىن كېيىن، يهنى ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتى

ئوسمان غوجا، كابۇلدا ئهلى رىزا ئهپهندى، سابىق ھهربىي ئىشالر نازىرى ئابدۇلخهمىت ئارىپ، بۇخارا خهلق 
لىرى جۇمهۇرىيىتىنىڭ كابۇل باش ئهلچىسى ھاشىم سايىق، ھاجى سهمى ۋە بىر قىسىم باسمىچى گۇرۇپ ۋەكىل

باسمىچىلىق ھهرىكىتىنى قايتىدىن جانالندۇرۇش ئۈچۈن الزىملىق . قاتناشقان بىر قېتىملىق يىغىن ئۆتكۈزىدۇ
تهدبىرلهر مۇنازىرە قىلىنغان بۇ قېتىملىق يىغىندا، ئىدىيىۋى ئاساسالرغا تايانغان ئورتاق بىر كۆزقاراشنى -چارە

بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت، تۈركىستان . ئاساس قىلغان پروگراممىدىن بىرسى قوبۇل قىلىنىدۇ
بۇ يىغىندا يهنه مىللىي . مۇستهقىللىقى ئۈچۈن بارلىق باسمىچى يىتهكچىلىرىنى بىر سهپكه يىغىش ئىدى

كۈرەشنىڭ مهركىزىنى تۈركىستاننىڭ سىرتىغا، يهنى شىمالىي ئافغانىستاندىكى بىرەر شهھهرگه، ئىمكانىيهت يار 
ھاجى . بۇ يىغىندا ۋەزىپه تهقسىماتىمۇ ئېلىپ بېرىلىدۇ. كهشنى قارار قىلىشىدۇبهرگىنىدە مازارى شهرىپكه يۆت

ئۈنۋانى بېرىلىپ، قۇراللىق ) ت.ئۇ− ئوسمانلى سۇلتانلىقى دەۋرىدىكى گېنېرال ئۈنۋانى (“ پاشا”سهلىم سهمىگه 
گۇرۇپىالر ئىچىدە  ئهنۋەر پاشانىڭ ئهتىراپىغا يىغىلغان. بىر مهسئولى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ-كۈچلهرنىڭ بىردىن

ئهمىر ئالىمخان تهرەپتارلىرىنىڭمۇ بارلىقى سهۋەبىدىن، بۇرۇن ئالىمخانغا قارشى كۈرەش ئېلىپ بارغان ئوسمان 
غوجا قۇراللىق كۈرەش ئېلىپ بېرىلىدىغان جايالرغا بارغىنىدا قايتىدىن پىكىر ئىختىالپلىرى قوزغىلىپ 

ىستاندا قېلىپ ئۇرۇش ئۈچۈن ئارقا سهپ ياردىمىنى شۇڭا ئوسمان غوجا ئافغان. قىلىشى مۇمكىن ئىدى
مىيان پۇزۇرۇك پۇل يىغىش ئىشلىرىغا مهسئول بولۇش، تهشۋىقات . يهتكۈزۈشكه مهسئول بولۇش قارار قىلىنىدۇ

بىلهن شوغۇللىنىش ۋە قۇرال يىغىش قاتارىدىكى پائالىيهتلهرنى تهشكىللهش ئۈچۈن تاشكهنتكه قايتىدىغان 
ت ئارىپ ھىندىستان ئارقىلىق ياۋرۇپاغا بېرىپ ياردەم توپالش پائالىيهتلىرى بىلهن ئابدۇلخهمى. بولىدۇ

  .شوغۇللىنىدىغان بولىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

سول تهرەپ باشتىكى ئوسمان . بۇخارا جۇمھۇررەئىسى ئوسمان غوجائوغلى سهبداشلىرى بىلهن بىرگه كابۇلدىكى بابۇر شاھ قهۋرىسى ئالدىدا
ى بۇخارا جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلهت مۇداپىيه نازىرى ئابدۇلخهمىت ئارىپ ۋە ئوتتۇردا كىچىك بالىنىڭ كهينىدە تۇرغىنى غوجائوغلى، يېنىدىكىس

  1922كابول، . ھاجى سهمى
  

. غا قاراپ يولغا چىقىدۇ) دارۋاز(يىغىن ئاخىرىدا ھاجى سهمى بىلهن ئهلى رىزا ئهپهندىلهر شهرقىي بۇخارا 
الدىنقى قاتاردىكى بهش نهپهر باسمىچىالر يىتهكچىسىنىڭ ئىمزاسى بىلهن پۈتۈن يىغىندا ئېلىنغان قارارالر، ئ

  .تۈركىستانغا تارقىتىلىدۇ
باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ يېڭى يىتهكچىسى بولغان ھاجى سهمى، باسمىچىالر ئارىسىدا كۆرۈلگهن 

لمايدىغان مىجهزلىرى مهسىلىلهرگه قارىتا بهكال قوپال مۇئامىله قىلىش، باشقىالر بىلهن ئاسان چىقىشا
پهرغانىدىكى . نهتىجىسىدە، ئۇزۇنغا قالماي ھېچكىم گېپىنى ئىناۋەتكه ئالمايدىغان ھالغا كېلىپ قالىدۇ

يىلى سىنتهبىردە ئىنىسى نۇر مۇھهممهت ۋە -1922ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت يىتهكچىسى بولغان شىر مۇھهممهتبهگ 



شىر مۇھهممهتبهگ . تۈپ كىتىشكه مهجبور بولغان ئىدىتۆت يۈزدەك ئهسكىرى بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا ئۆ
دورا يوقلىغى، ئۇرۇسالرنىڭ تهتۈر -ياراق، ئوق-كۈندىلىك خاتىرىسىدە ئافغانىستانغا چىقىپ كېتىشىنى قۇرال

تهشۋىقاتلىرى قاتارلىقالر بىلهن باسمىچىالر ئىچىدە يۈز بهرگهن كىلىشهلمهسلىك قاتارلىقالرمۇ سهۋەپچى بولدى 
پاسات -ئارقىمىزدىن پىتنه”ئهمما ھاجى سهمىنىڭ ئهلى رىزا ئهپهندىگه ئىۋەرتكهن بىر خېتىدە . دۇدەپ يازى

شىر مۇھهممهتبهگكه (شىرمهت قارغۇنىمۇ . تارقىتىپ يۈرگهن ئىشان سۇلتاننى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلدىم
بىر قىسمى بىلهن بىرگه ئهسكهرلىرىنىڭ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خهلق ئاممىسى بۇ لهقىمنى قويۇشقان ئىدى

بۇ خاتىرىلهردىن قارىغاندا، شىر مۇھهممهتبهگنىڭ . دەپ يازىدۇ“ ئافغانىستانغا پانالىق تىلهشكه مهجبور قىلدىم
ئافغانىستانغا قېچىپ كىتىش قارارىغا كېلىشىدە ھاجى سهمى ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن بهزى زىدىيهتلىرىنىڭمۇ 

شۇنداق قىلىپ، ھاجى سهمى يىتهكچىلىكىنىڭ قاتتىق قوللۇق ۋە . تهسىرى بارلىقىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن
. رەھىمسىز باشقۇرۇش ئۇسۇللىرى بۇ كۈرەشنىڭ تهرەققىياتىغا يامان تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىغان ئىدى

ئافغانىستان تهرەپكه قېچىپ كىتىش ئېهتىمالى كۈچلۈك دىگهن گۇمان بىلهن كۆالپ تهۋەسىدە پائالىيهت ئېلىپ 
تاقهت قىلىشنى -ان باسمىچىالر قۇماندانى ئاشۇربهگنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىۋەتكهنلىكى، سهبىربېرىۋاتق

  .ئهڭ ئاخىرقى چېكىگه يهتكۈزىدۇ
يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا، جهمىيهت رەئىسى زەكى ۋەلىدى ئهپهندى يېقىن دوستى فهتقۇلقادىر ئهپهندى -1923

شۇنداق قىلىپ، ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالبىي . كېلىدۇ بىلهن بىرگه ئىران ئارقىلىق ئافغانىستانغا
. جهمىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستاننى مهركهز قىلغان سىياسىي كۈرەش پائالىيهتلىرى تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ

قان جهمىيهت نوقتىسىدىن ئالغاندا، ھاجى سهمىي بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرىنىڭ بۇخارا تهۋەسىدە قانات يايدۇرىۋات
ئهسلىدە، ئۇ ۋاقىتالردا تۈركىستاننىڭ . كۈرەشلىرى ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه پائالىيهت ھېساپلىناتتى

. باشقا يهرلىرىدە بىر مۇنچه باسمىچىالر يىتهكچىسى ئۇرۇسالرغا قارشى جهڭنى داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
اپهت تۈسلىرىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىۋالغان، ئهمما بۇالرنىڭ كۆپ قىسمى يهرلىك بايالردىن، دىنىي قىي

سىياسىي تهشكىالتلىنىشقا قىزىقمايدىغان ھهمدە ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل پائالىيهت قىلىش يولىنى تاللىۋالغان 
بۇ جهھهتتىن ئالغاندا، ھاجى سهمى يىتهكچىلىكىدە تهشكىللىك قانات . باسمىچى يىتهكچىلىرىدىن ئىدى

زاملىق ھهرىكهتلهر، بىر مهنىدە جهمىيهتنىڭ قۇراللىق قىسىم رولىنى بىجىرىپ يايدۇرىلىۋاتقان ئىنتى
  .كىلىۋاتقان بىر ھهرىكهت دەپ ھىساپالشقا بوالتتى

ھاجى سهمى ئۇشتۇمتۇت ئالغان بىر . ئىيول كۈنىسى كۈتۈلمىگهن بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ-4يىلىنىڭ -1923
ۇ سهبداشلىرىغا تىزىدىن ياردار بولغانلىقىنى، شۇڭا تۈركىيهگه ئ. قارار بىلهن ئافغانىستان تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىدۇ

مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىمىزنى بىر مهزگىل توختۇتۇپ ”بېرىپ داۋاالنماقچى بولغانلىقىنى دەپ كىلىپ، 
كىشىلىك گۇرۇپ  35ھاجى سهمى بىلهن سهبداشلىرىدىن تهشكىل تاپقان . دەپ سۆزلهپ يۈرىدۇ“ تۇرايلى

خاناباد شهھىرىدە خېلى ئۇزۇن ۋاقىت . يېتىپ كهلگىنىدە ئاالھىدە داغدۇغا بىلهن كۈتىۋېلىنىدۇ ئافغانىستانغا
زەكى ۋەلىدى ئهپهندى بىلهن ئوسمان غوجا ئىككىسى ئۇنى ئافغانىستاندا تۇرۇپ . مىهمان قىلىپ كۆتىۋېلىنىدۇ

يهنه بىر تهرەپتىن ئافغان . بولمايدۇكۈرەشنى داۋامالشتۇرۇش ھهققىدە شۇنچه كۆپ يالۋۇرغان بولسىمۇ پهقهت قايىل 
بۇ ئىشتا سوۋېتلهر . دائىرىلىرىمۇ بۇ قابىلىيهتلىك قۇمانداننىڭ كابۇلغا كېلىشىنى پهقهتال خالىمايتتى

ئىتتىپاقى تهرەپ ئۇالرغا ئېغىر بېسىم ئىشلىتىپ كىلىۋاتقانلىقىدىن بۇ خىل پوزىتسىيىدە بولىۋاتقان بولىشى 
هندەك، بىرەر ئاي ئۆتمهيال ئافغان ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئافغانىستاندىن چىقىپ دىگ. ئېهتىمالغا بهك يېقىن

شۇنداق قىلىپ، ھاجى سهمى بىلهن سهبداشلىرى مازارى شهرپ ۋە ھېرات ئارقىلىق . كىتىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ىرمۇنچه مۈپتى سهدرىدىن خان، ئابدۇلخهمىت ئارىپ، قۇربېشى تۇراپبهگ ۋە يهنه ب. ئىران تهرەپكه ئۆتۈپ كىتىدۇ

بۇ ۋاقىتالردا، ئهنقهرە ھۆكۈمىتى تۈركىيه چېگراسىدىن كىرىشىنى چهكلىۋەتكهن يۈز . كىشى مهشههتته قالىدۇ
ئهللىك كىشىلىك بىر تىزىملىك ئېالن قىلغان بولۇپ، ھاجى سهمىنىڭ ئىسمىمۇ بۇ تىزىملىك ئىچىدە بار 

ھاجى سهمى، ھهلهپكه بارىدىغانلىقىنى شۇ سهۋەپتىن تۈركىيىگه قايتىپ بېرىش ئىمكانى بولمىغان . ئىدى



نهپهر كىشى تۈركىيىگه قايتىپ  12قالغان . ئېيتىپ، ئىككى نهپهر دوستىنى يېنىغا ئېلىپ يولغا چىقىدۇ
  .كېتىدۇ

ئيول كۈنلىرى، زەكى ۋەلىدى بىلهن ئوسمان غوجا باشچىلىقىدىكى ئافغانىستاندا -28~26يىلىنىڭ -1923
الىرى ۋەزىيهتنى مۇھاكىمه قىلىش ۋە كهلگۈسى ھهققىدە قارار ئېلىش ئۈچۈن بىر تۇرىۋاتقان بارلىق جهمىيهت ئهز
ئۇالر مۇالھىزە قىلىش ئارقىلىق قۇراللىق كۈرەش ئىمكانىيهتلىرىنىڭ ئاساسهن . باش قوشۇش يىغىنى ئۆتكۈزىدۇ

. هرلىشىدۇتۈگىگهنلىكىنى؛ سىياسىي كۈرەش ئۈچۈن ئافغانىستان ۋەزىيىتى ئۇيغۇن كهلمهيدىغانلىقىنى مۆلچ
ئاخىرى تۈركىستان مهسىلىلىرىنى خهلقارالىق سهھنىگه ئېلىپ چىقىپ، خهلقارا جامائهتچىلىكىنى تۈركىستان 

بۇنداق بىر ھهرىكهتنى بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرگه يول . ۋەزىيىتىدىن خهۋەردار قىلىشى زۆرۈر دەپ قارىشىدۇ
شۇنىڭدەك يهنه، چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستانلىقالر . قويااليدىغان ئهللهردىال ئهمهلگه ئاشۇرۇش مۇمكىن ئىدى

ئوخشىمايدىغان ئهللهرگه تارقاق جايالشقانلىقى ئۈچۈن، كهڭ دائىرىلىق سىياسىي تهشكىالتلىنىش ئىشىنى 
بۇ يىغىندا تهشكىالت تۈزۈلىش اليىهىسى ھهققىدە تۈۋەندىكىچه بىر ۋەزىپه . ئهمهلگه ئاشۇرۇش زۆرۈر ئىدى

ئافغانىستان ھۆكۈمىتى رۇخسهت . ئابدۇلخهمىت ئارىپ كابولدا قالىدىغان بولىدۇ: چىقىرىلىدىتهقسىماتى تۈزۈپ 
مۈپتى سهدرىدىنخان بىلهن تۇراپبهگ ئىككىسى . قىلغىنىدا ھاشىم سايىقنى ياپونىيىگه ئىۋەرتىش بهلگىلهندى

پائالىيهتلهرنى مهشههتتىكى پائالىيهتلهرنى داۋامالشتۇرىدىغان، ئوسمان غوجا بولسا تۈركىيىدىكى 
پارىژدا تۇرىۋاتقان مۇستاپا چوقاي ئوغلى ياۋرۇپادىكى ۋاكالهتچىلىكىنى . تهشكىللهيدىغان قىلىپ بهلگىلىنىدۇ

جهمىيهتنىڭ چهت دۆلهتلهردىكى پائالىيهتلىرىنى ئومۇمىي يۈزلۈك . داۋامالشتۇرىدىغان قىلىپ بېكىتىشىدۇ
دى بولسا ۋەزىيهت تهرەققىياتىغا ئاساسهن يا بېرلىندە، يا باشقۇرۇش ئىشلىرىغا مهسئول بولىدىغان زەكى ۋەلى

بۇ يىغىندا يهنه تۈركىستان مهسىلىسىنى خهلقاراغا تونۇشتۇرۇش . بولمىسا ئىستانبۇلدا تۇرىدىغان بولىدۇ
  .مهقسىتىدە بىر ژورنال چىقىرىش الزىملىقىمۇ قارار قىلىنىدۇ

. ان ئارقىلىق تۈركىيىگه بېرىش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇئارىدىن بىر قانچه كۈن ئۆتۈپ، ئوسمان غوجا ھىندىست
زەكى ۋەلىدى بىلهن سهبداشلىرى ئافغانىستاندىكى بۇخارا ۋاكالهتخانىسىدىن پاسپورت چىقارتىپ بۇخارا 

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالرمۇ تۈركىيه ئارقىلىق ياۋرۇپاغا بېرىۋېلىش ئۈچۈن يولغا . گراجدانلىقىغا ئۆتكهن ئىدى
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىنى -1923نداق قىلىپ، شۇ. چىقىدۇ

خهلقارالىق سىياسىي سهھنىگه چىقىرىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان كىشىلهر، ماكانلىشىپ يىلتىز تارتقىلى 
  .هرگه ئاتلىنىدۇبولىدىغان مۇۋاپىق بىرەر مۇھىت تېپىش مهقسىتىدە يېڭى جوغراپىيىلهرگه قاراپ سهپ

  باسمىچى رەھبهرلىرىنىڭ ئافغانىستاندىكى پائالىيهتلىرى

يىلى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۈركىستان تهۋەسىگه زور تۈركۈمدە قۇراللىق قوشۇن كهلتۈرىۋالغانلىقى -1923
 ئۈچۈن، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى ئومۇمىي يۈزلۈك ھالدا تهسىر كۆرسىتهلمهس ھالغا كېلىۋاتقان بىر يىل

قاراتېكىن رايونىنىڭ داڭلىق باسمىچى يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان فۇزەيل مهختۇم، قهلئهئى ھۇمب . ئىدى
-12ئاينىڭ -8يىلى -1923تهۋەسىدە ئهڭ ئاخىرقى كۈچىنى ئىشقا سېلىپ تىركىشىپ باققان بولسىمۇ، 

، يهنه بىر باسمىچىالر يىتهكچىسى فۇزەيل مهختۇم ياردارلىنىپ. كۈنىسى قىزىل ئارمىيه بۇ جايالرنىمۇ بېسىۋالىدۇ
فهرغانه باسمىچىلىرىدىن ئىسالم . بولغان دىالۋەرشاھ بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كىتىشكه مهجبور بولىدۇ

كىيىن يهنه ئۇ . ئۆتىدۇ شهرقىي تۈركىستانغاقۇربېشى بىلهن مهدۇمهربهگ، ئهلى رىزا ئهپهندى بىلهن بىرگه ئاۋال 
يهنه بىر داڭلىق باسمىچىالر يىتهكچىسى بولغان ئىبراھىم القايبهگ . ا بېرىپ پانالىق تىلهيدۇيهردىن ئافانىستانغ

يىلىغىچه داۋامالشتۇرۇپ، ئاخىرى چىگرادىن چىقىپ ئافغانىستان تهرەپكه -1926بولسا، رۇسالرغا قارشى جهڭنى تا 
اتارلىق يىتهكچىلهرنىڭ شهرقىي ئىبراھىمبهگ، فۇزەيل مهخدۇم بىلهن ھاجى سهمى ق. كىتىشكه مهجبور بولىدۇ

بۇخارا تۇپراقلىرىدىن ئايرىلغانلىقىغا قارىماي، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىلىرى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى 



ئهينى . تۆكۈس يىمىرىپ تاشالش ئۈچۈن بۇ جايالرغا ئىزچىل تۈردە قۇراللىق كۈچ يىغىشنى داۋامالشتۇرىدۇ-تهل
ئورگانلىرىنىڭ ئىگهللىگهن مهلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا، سوۋېت دائىرىلىرى ۋاقىتتا ئهنگىلىيه جاسۇسلۇق 

زەمبىرەك ۋە ئۇرۇش ئايرۇپىالنلىرى بىلهن كۈچهيتىلگهن يۈز مىڭدىن ئارتۇق قۇراللىق كۈچ -چىگرا بويلىرىغا توپ
قاراپ يۈرۈش قىلىش بۇنىڭغا ئاساسهن ئهنگىلىيه دائىرىلىرى سوۋېت قوشۇنلىرىنى كابولغا . توپلىغانلىقى مهلۇم

شۇڭا ئۇالر بۇنداق بىر مۆلچهرگه ئاساسهن ۋەزىيهت ھېساۋى قىلىشقا . ئېهتىمالى بار دەپ مۆلچهرلىشىدۇ
ئهنگىلىيىلىكلهرگه ئوخشاش مۆلچهرلىگهن ئافغانىستان دائىرىلىرىمۇ سوۋېت تهرەپنىڭ ھۇجۇمىدىن . كىرىشىدۇ

ئافغانىستان تهرەپلهرگه جايلىشىۋالغان باسمىچىالرنى  سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ شىمالى. ئهنسىرەشكه باشاليدۇ
تازىالش باھانىسىدا چىگرادىن بۆسۈپ ئۆتۈش ھهرىكىتىنى قوزغاپ قېلىشىدىن قورققان ئامانۇلالخان، 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى چىگرالىرىدىكى بارلىق چېگرا ئېغىزلىرىنى تاقىۋەتكهنلىكىنى ئېالن -ئافغانىستان
يونىدىكى تاغلىق جىلغىالرنى مهيلى رۇسىيىلىكلهر ياكى ئافغانىستانلىقالر بولسۇن، ھهر ئهمما پامىر را. قىلىدۇ

شۇنداق بولغاچقا، باسمىچىالر . ئىككىال تهرەپ تولۇق تىزگىنلهپ كېتهلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
زادى ئامال . دۇتۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرىنى تارقاقالشتۇرۇپ ئۇششاق قوشونالر بويىچه دۋامالشتۇرۇشقا كىرىشى

قىاللمىغاندا بوش قالغان چىگرا ئېغىزلىرىدىن باشقا دۆلهتلهرگه قېچىپ چىقىۋىلىپ پائالىيهتلىرىنى 
  .داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشىدۇ

تۈركىستاننىڭ فهرغانه، بۇخارا ۋە خارەزم تهۋەلىرىدە ئۇزۇن يىلدىن بېرى داۋاملىشىپ كىلىۋاتقان باسمىچىلىق 
ان تۈكىستانلىقنى يۇرتلىرىدىن ئايرىلىپ چهت دۆلهتلهرگه مۇساپىر بولۇپ چىقىپ ھهرىكهتلىرى يۈز مىڭلىغ

يىلالر ئىچىدە بىر -1922~1918باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى جهريانىدا، بولۇپمۇ . كىتىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
 خۇددى. مىليونغا يېقىن تۈركىستانلىقنىڭ ئافغانىستان تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتكهنلىگى مۆلچهرلهنمهكته

ئافغانىستانغا ئۆتۈپ . شۇنىڭدەك، يهنه يۈز مىڭلىغان تۈركمهنمۇ ئىراننىڭ خوراسان تهۋەسىگه ئۆتۈپ كېتىدۇ
كهتكهن باسمىچىالرنىڭ بىر قىسمى قۇراللىرىنى تاپشۇرۇپ بېرىپ شىمالىي ئافغانىستاننىڭ ھهرقايسى 

تىزگىنلهپ بواللمىغان جايالردا يهنه بىر قىسمى بولسا، ئافغان ھۆكۈمىتى . شهھهرلىرىگه تارقىلىپ كېتىدۇ
-قۇرال تاپشۇرمىغان بۇ تۈردىكى باسمىچىالر، پات. قۇراللىرىنى تاپشۇرماي بىر يهرگه يىغىلىپ ياشىماقتا ئىدى

  .پاتال چىگرادىن بۆسۈپ ئۆتۈپ سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىنى پاراكهندە قىلىش ھهرىكىتى بىلهن شوغۇللىنىپ تۇراتتى
كچىسى بولغان شىر مۇھهممهتبهگ، ئافغانىستاندا تۇرغان كۈنلىرى بىلهن ئۇ فهرغانه باسمىچىلىرىنىڭ يىته

  :يهردە ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرىنى تۈۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ
قىز (ئامانۇلالخاننىڭ كيوغۇل تاغىسى . چىگرادىن ئۆتۈپ بىر ھهپته بولغاندا، بهدەخشانغا كهلتۈرۈلدۇق

ئون كۈندىن كېيىن . ئالدىمىزغا چىقىپ بىزنى كۈتىۋالدى) ت.ئۇ− . قېرىندىشىنىڭ يولدىشى، ئهنىشتىسى
ئۇ يهردە تاشقى ئىشالر ۋەزىرى خهيرۇلالخان بىزنىڭ قېشىمىزغا زىيارەتكه كىلىپ بىزگه يهر … . خانئاۋاتقا باردۇق

 يهر تهخسىم. تهخسىم قىلىپ بىرىلىدىغانلىغىنى ھهمدە ئايلىق مائاش بىكىتىپ بېرىدىغانلىغىنى ئېيتتى
ئىككى … . چۇنكى ئۇالر يۇرتقا قايتىش خىيالىدا ئىدى. قىلىنغىنىدا، بهزى ئهسكهرلىرىم يهر ئېلىشقا ئۇنىمىدى

نهپهر كىشىنى ئىنىلىرىم روزى  25ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن قۇربېشى توقتاسىم قۇماندانلىقىدىكى 
  …. ىممۇھهممهت بىلهن تاش مۇھهممهت جهڭ قىلىۋاتقان گهرباباغا ئىۋەرتت

بهدەخشاندا تۇرىۋاتقان ئهسكهرلىرىمگه ئىنىم نۇر مۇھهممهتنى، . ئامانۇلالخان بىزنى كابولغا تهكلىپ قىلدى
نهپهر ئادىمىم بىلهن بىرگه كابولغا  12خانئاۋاتتا تۇرىۋاتقانالرغا قۇربېشى مولال خاتهمنى مهسئول قىلىپ قويۇپ 

شىر مۇھهممهتبهگ، تۈركىستان مىللىي كۈرىشى (پاشا  كابولدا تۈركىيه باش ئهلچىسى فهخرى… . ئاتالندىم
. بىلهن مۇناسىۋەتلىك قولىدىكى بارلىق ھۈججهتلهرنى باش ئهلچى فهخرى پاشاغا قويۇپ كهتكهنلىگىنى ئېيتىدۇ

ئهپسۇسكى، بۇ . فهخرى پاشا بۇ ھۈججهتلهرنى ئهنقهرەگه، مۇستاپا كامال پاشاغا ئىۋەرتىپ بىرىدىغانلىغىنى ئېيتقان
ۋە ئامانۇلال خاننىڭ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تلهرنىڭ نهدە قالغانلىغى ھهققىدە ھېچقانداق بىر مهلۇمات يوقھۈججه

ئافغانىستاندا جامال پاشا بىلهن بىرگه كهلگهن … . قېينىئاتىسى مهخمۇتخان تارزىالر بىلهن كۆرۈشتۇم



نىجاتى ئهپهندى بىلهن نهجىمىدىن . اتهشكىالتىي مهخسۇسادىن بولغان ئ. نۇرغۇنلىغان تۈركىيىلىكلهر بار ئىدى
ئۇالر بىلهن كېلىشىپ بهدەخشاندا بىر دۇكان ئېچىپ تۇركىستانغا قۇرال ئىۋەرتىش ئىشىنى . نىداس بىرگه كهلدى

  .بۇ دۇكان ۋاستىسى ئارقىلىق باشقۇرۇشقا كىرىشتۇق
تىدىن ياردەم تهلهپ يىلى بىر نهچچه ئهسكىرىم بىلهن بىرگه ھىندىستانغا بېرىپ ئهنگىلىيه ھۆكۈمى-1923

. ئۇ مېنى ئهنگىلىيىلىكلهرگه چېقىشتۇرغان ئىكهن. بومبايغا بارغىنىمدا چېچهرىنمۇ ئۇ يهردە ئىكهندۇق. قىلدىم
بومباينىڭ … . ياكى مهشههت تهرەپلهرگه كىتىشىمنى تهلهپ قىلىشتى شهرقىي تۈركىستانغائهنگىلىيىلىكلهر 
ئهمما بۇ … . ىر ئارقىلىق بهدەخشانغا قايتىپ كېلىۋااللىدىمكۈن ئۆتكهندىن كېيىن پام 25سىرتىغا چىقىپ 

  .چاغدا ئهمىر ئامانۇلالنىڭ بىزگه بولغان مۇئامىلىسى ئۆزگىرەپ قالغان ئىكهن
ئهنگىلىيه مهنبهلىرىگه ئاساسالنغىنىمىزدا، شىر مۇھهممهتبهگكه مۇناسىۋەتلىك رەسمى مهلۇماتالر مۇنداق 

  :ئىدى
نهپهر ئهسكىرى  140يىلى ئۆكتهبىردە پېشاۋۇرغا كهلگهن بولۇپ، يېنىدىكى -1923شىر مۇھهممهت ئهپهندى، 

كېيىن يهنه . بىلهن بىرگه ئهتىيازغىچه بۇ يهردە تۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن پانالىق تىلهش ئىلتىماسىنى سۇنغان ئىدى
رگىنىدىكىلهر غهربىي شىمال چىگرا مۇداپىيه ئو. ئارقىلىق فهرغانه تهرەپلهرگه كىتىش خىيالىدا بولدى قهشقهر

. شىر مۇھهممهت ئهپهندىگه سىياسىي ئاالھىدىلىگى بولمىغان ئادەتتىكى بىر ۋەتهنپهرۋەر دەپ باھا بېرىشكهن
شۇنداق بولغاچقا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرىۋاتقان ئۆكتىچىلهرگه ياردەم قىلىۋاتىدۇ دىگهن تهسىرات 

ئهگهر شىر مۇھهممهت ئهپهندى . لهپلىرى رەت قىلىندىقالدۇرۇپ قويماسلىقنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇنىڭ بۇ ته
ھىندىستاندىن باشقا خالىغان بىر يهرگه كېتىشكه ماقۇل بولغىنىدا، بارلىق ساياھهت چىقىملىرىنى 

-3يىلى - 1924ئۇ، بىزنىڭ بۇ تهكلىپىمىزنى قوبۇل قىلماي، . ئۈستىمىزگه ئالىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈردۇق
ئۇ يهردە ئۇنىڭغا ئاتاپ تهخسىم قىلىنغان يهردە ئۆزى يالغۇز . تانغا قايتىپ كهتتىكۈنىسى ئافغانىس- 17ئاينىڭ 

شىر . رۇپىيه مائاش بهلگىلهپ بېرىدۇ 500ئافغان ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا . تۇرىشى ئۈچۈن رۇخسهت قىلىنغان ئىدى
سۇلمانالردىن مۇھهممهتبهگ، بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن فهرغانىدىكى باسمىچىالر ئۈچۈن ھىندىستاندىكى مۇ

ئۇنىڭ بۇ ئىلتىماسىمۇ رەت . ياردەم يىغىپ كېلىشنى پىالنالپ بىزدىن ۋىزا ئۈچۈن قايتا ئىلتىماس قىلىدۇ
شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى ھهرىكهت قىلىشنى يىللىرىدا -1927. قىلىندى

ئۇنىڭ بۇ قېتىمقى ياردەم تهلهپ . بولىدۇپىالنالپ يۈرگهن كىشىلهر بىلهن ئاالقه باغالپ يۈرگهنلىكى مهلۇم 
قىلىپ سۇنغان ئىلتىماسىغا جاۋابهن، ئۇنىڭ بۇ تۈردىكى پائالىيهتلىرىگه ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ياردەم 
بىرەلمهيدىغانلىقىنى، شۇنىڭدەك ئۇنىڭ ئۆزىگه ياكى ھهمرالىرىغا ھىندىستانغا كىرىش پۇرسىتى 

  .ۇرۇلدىبىرەلمهيدىغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم ئۇخت
بۇالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدىكى، ئهنگىلىيه دائىرىلىرى تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى رەنجىتىپ قويماسلىق . سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى ئىشى دەپ قارىماقتا ئىدى
يال قالماستىن، ھهتتا ئۇالرنىڭ ئاالقه باغالشقا ئۈچۈن باسمىچىالرغا ھهر قانداق جهھهتته ياردەم قولىنى ئۇزاتما

شۇنىڭدەك يهنه، ئهنگىلىيه دائىرىلىرى ئافغانىستان . ئۇرۇنۇشلىرىغىمۇ ھېچقانداق جاۋاپ بېرىشمىگهن ئىدى
سوۋېتلهر . ھۆكۈمىتىنى باسمىچىالردىن چهك چىگرا ئاجرىتىش ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇپ كهلگهنلىكىمۇ مهلۇم

تهرەپنىڭمۇ ئېغىر بىسىمى ئاستىدا قالغان ئافغان ھۆكۈمىتى، باسمىچىلىق ئىتتپاقى ھۆكۈمىتى 
يىلىدىن كېيىن پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىپ -1923ھهرىكهتلىرىگه تۇتقان ھىسىداشلىق قىلىش پوزىتسىيىلىرىنى 

ئافغانىستان دائىرىلىرىنىڭ . چىگرا ئېغىزلىرىنى پۈتۈن كۈچى بىلهن تىزگىنلهشكه تىرىشىدۇ
ىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشلهر، بۇ تهۋەدە ئهڭ كۈچلۈك رول ئوينىيااليدىغان ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ بۇ پوزىتسىيىلىرىد

ھهرىكهتكه ياردەم قىلىشتىن باش تارتىشى، تۈركىستاندىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ بارغانسىرى كۈچىيىپ 
ئىرىسى بهكال تارىيىپ بېرىشى قاتارىدىكى سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، باسمىچىالر يىتهكچىلىرىنىڭ پائالىيهت دا

  .شۇنداق قىلىپ، ئۇالر ئافغانىستاندىكى تۇرغان يهرلىرىدىمۇ جىمىپال قالىدۇ. كهتكهن ئىدى



  بهچچهئىي ساقا ۋەقهسى ۋە تۈركىستانلىقالر

ئۆزىنى ئافغانىستان پادىشاسى دەپ ئېالن قىلغان ئامانۇلالخان، ئىتالىيه ھۆكۈمىتىنىڭ تهكلىۋىگه بىنائهن 
سوۋېتلهر . ابىر ئېيىدىن باشالپ كهڭ كۆلهملىك ياۋرۇپا ساياھىتى ئۈچۈن سهپهرگه ئاتلىنىدۇيىلى دىك-1927

بولۇپمۇ تۈركىيىگه قىلغان . ئىتتىپاقىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بىرمۇنچه ياۋرۇپا ئهللىرىنى ئايلىنىپ چىقىدۇ
ئۇندىن . بهكال تهسىرلهنگهن ئىدى زىيارىتىدە مۇستاپا كامال ئاتاتۈركىنىڭ باشالتقان ئىسالھات ھهرىكهتلىرىدىن

بۇ ئىككى دۆلهتته كۆرگهن زور ئۆزگىرىشلهر، . كېيىن ئىراندا رىزا شاھنىڭ ئىجرا قىلغانلىرىنى كۆرىدۇ
ئىسالھات ھهرىكىتىنى يولغا قويۇش كېرەك دەيدىغان -ئامانۇلالخاننى ئۆز دۆلىتىدىمۇ شۇنداق بىر ئۆزگهرتىش

يىلىنىڭ ئىيون ئايلىرىدا دۆلىتىگه قايتىپ كهلگهن ئامانۇلال، دەرھال - 1928دىگهندەك، . ئويغا كهلتۈرگهن ئىدى
كىچهك، مهجبورى مائارىپ، بىر نىكالىق ۋە قىزالرنى مهجبورى ئوقۇتۇش دىگهندەك ئىسالھات -زامانىۋىي كىيىم

ارشى ئهمما بۇنداق يېڭىچه ئىسالھات قىلىش ئىشلىرىنى ئىسالم دىنىغا ق. تېمىلىرىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ
. چىققانلىق دەپ قارايدىغان جاھىل تهبىقىلهر، بۇ تۈردىكى ئۆزگهرتىشلهردىن قاتتىق نارازى بولۇشقا باشاليدۇ

ئامانۇلالخان، بۇ تۈردىكى ئىسالھاتالرنى زۆرۈر تېپىلغاندا مهجبورالش يولى بىلهن بولسىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇش 
ھهرىكهت قىلىۋاتقان كىشىلهرگه ئۈلگه بولۇپ  ئىسالھات ھهرىكىتىگه قارشى. ئىرادىسىگه كهلگهن ئىدى

شوربازىرى رايونىنىڭ دىنى يىتهكچىسى ھهزىرىتى . بېرىۋاتقان دىنىي يىتهكچىلهرنى باستۇرۇشقا كىرىشىدۇ
ساھىپنىڭ قولغا ئېلىنىشى، ئىسالھاتقا قارشى تۇرىدىغان كىشىلهرنىڭ ھهرىكهتكه ئاتلىنىشىغا باھانه بولۇپ 

بۇ . يېقىن يهر بولغان كوھئىي دامان ۋادىسىدا زور كۈلهملىك بىر قوزغۇالڭ پارتىاليدۇ كابولغا بهكال. بېرىدۇ
بۇ . لهقهملىك بىر تاجىك ئىدى) مىراپنىڭ ئوغلى(قوزغۇالڭنىڭ يىتهكچىسى بولغان كىشى بهچچهئى ساقا 

هربىيه كۆرگهن ت-كىشى جامال پاشا تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنغان نهمۇنه قىسىمالرنىڭ بىرسىدە ھهربىي تهلىم
تۈركىيه ۋە سوۋېت . ئۇنىڭ يىتهكچىلىكىدە پارتىلىغان بۇ قوزغۇالڭ بارغاسىرى كىڭىيىدۇ. بىرسى ئىدى

ئىتتىپاقى باشئهلچىخانىلىرى ئامانۇلالخانغا قوزغۇالڭچىالرغا قارشى جهڭ قىلىش مهسلىههتىنى بهرگهن بولسا، 
ۈن سۆھبهت ئۆتكۈزىلىشى كىرەكلىگىنى تهكلىپ ئهنگىلىيىلىكلهر بۇ قوزغۇالڭچىالر بىلهن كىلىشىش ئۈچ

ئاخىرىدا كابولنى تاشالپ . ئامانۇلالخان بولسا، ئهسكهرلىرىگه تولۇق ئىشىنىپ كىتهلمهيتتى. قىلماقتا ئىدى
كابولدىن ئايرىلىش ئالدىدا ئاكىسى ئىنايتۇلالخاننى ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئهمىر . چىقىپ كىتىشكه مهجبور بولىدۇ

قوزغىالڭچىالر ئۇزۇنغا قالماي كابولغا بېسىپ كىرىدۇ، ئىنايتۇلالخان ئۇالر بىلهن . ئىدى دەپ ئېالن قىلغان
نهتىجىدە ھاكىمىيهت قوزغۇالڭچىالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن . كىلىشىم قىلىپ كابولنى تاشالپ چىقىپ كېتىدۇ

ئۆزىنى غازى  كۈنىسى-17ئاينىڭ -1يىلى -1929بۇ قوزغۇالڭنىڭ يىتهكچىسى بهچچهئى ساقا . ھېساپلىنىدۇ
شۇنداق قىلىپ، قۇرۇلغىنىدىن بېرى . ھهبىبۇلال دىگهن نام بىلهن ئافغان پادىشاسى دەپ ئېالن قىلىدۇ

يىللىق ھۆكۈمرانلىقىغا  150ئافغانىستانغا ھۆكۈم سۈرۈپ كىلىۋاتقان پهشتۇالردىن دۇررانى قهبىلىسىنىڭ 
هبىلىنىڭ، يهنى تاجىكالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن خاتىمه بېرىلىپ، ھاكىمىيهت تۇنجى قېتىم باشقا بىر ئېتنىك ق

  .ھېساپالندى
  )رەسىم ئورنى(

  يىلى-1931ئىبراھىم القايبهگ، 
  )رەسىم ئورنى(

  يىلى ئۆكتهبىر-1929، )بهچچهئىي ساقا(غازى ھهبىبۇلالخان 
  

هلگهن ئافغانىستانغا ئوخشاش ئىنتايىن نازۇك ستراتىگىيىلىك ئورۇندا تۇرىۋاتقان بىر دۆلهتته مهيدانغا ك
بۇنداق بىر ھاكىمىيهت ئۆزگىرىشى، شۇنىڭدەك تۇنجى بولۇپ بىر تاجىكنىڭ ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئالغانلىغى، 

بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى، بۇ ئۆزگىرىشلهرگه قارىتا . بۇ رايوندىكى كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋېتىدۇ



رۇسىيه دېپلوماتىك ئورۇنلىرى كونا . قاتۇرۇشقا كىرىشىدۇقانداق پوزىتسىيه تۇتۇش كېرەكلىكى ھهققىدە باش 
ئىچكى (ھاكىمىيهتكه، يهنى پهشتۇالرغا ياردەم قىلىش تهرىپىنى ئالغان بولسا، بۇنىڭغا قوشۇلمىغان ن ك ۋ د 

تاجىك كوزۇرىنى ئويناشنى پىالنالپ، ھهبىبۇلالغا ياردەم قىلىش ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىشالر خهلق كومىسسارلىغى
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئهڭ يوقۇرى − سىياسىي بىيرو (ئاخىرىدا، پولىتبىيرو . ولىنى توغرا تاپماقتا ئىدىي

تاشقى ئىشالر كومىسسارلىغىنىڭ پىكىرىنى ماقۇلالپ، سابىق ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ھۆكۈم چىقىرىش ئورگىنى 
بۇ سىياسىي . الش قارارىنى ئالىدۇپادىشا ئامانۇلالنى قايتىدىن تهختكه چىقىرىش ئۈچۈن بىر ھهرىكهت باش

. ۋەزىپىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئافغانىستاننىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى غۇالم نهبى تاللىنىدۇ
. ئامانۇلالخاننى ھىمايه قىلىدىغان غۇالم نهبى، سوۋېت ئىتتىپاقى قوشۇنلىرىغا قوشۇلۇپ ئامۇ دەرياسىدىن ئۆتىدۇ

ۋە تاشقورغان شهھهرلىرى سوۋېت قۇراللىق كۈچلىرى تهرىپىدىن بومباردىمان بۇ ۋاقىتتا پاتائىي ھىسسار 
بۇنىڭ كهينىدىنال شىمالىي ئافغانىستاننىڭ مۇھىم شهھهرلىرىدىن بىرسى بولغان مازارىي . قىلىنماقتا ئىدى

غۇالم نهبى  شۇنچه مۇۋەپپهقىيهتلىك ھهربى ئوپىراتسىيىلهر ئىشقا ئاشۇرۇلغىنىغا قارىماي،. شهرىپنى بېسىۋالىدۇ
شىمالىي ئافغانىستان خهلقى ھهبىبۇلالخاننى . كۈتكهن كۈچلۈك خهلق ھىمايىسى ئوتتۇرغا چىقمايدۇ

بۇ ۋاقىتتا سابىق پادىشا ئامانۇلال، بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق بىهۇدە قان . تاللىۋالغاندەك كۆرۈنمهكته ئىدى
رىكىتىدىن ۋاز كهچكهنلىگىنى تۆكۈلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش مهقسىتىدە، تهختىنى قايتۇرىۋېلىش ھه

بۇ ئهھۋال، سوۋېت ياردىمى ئاساسىدا باشالنغان . بىلدۈرىدىغان بىر پارچه خهت قالدۇرۇپ ئىتالىيىگه كېتىۋالىدۇ
. غۇالم نهبىمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىپ كېتىدۇ. غۇالم نهبى ھهرىكىتىنىڭ ئاخىرلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

وڭۇشسىزلىققا ئۇچۇرىغانلىقىغا قارىماي، تاجىك كوزۇرىنى ئىشقا سېلىش سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇنداق بىر ئ
يىلىدىن بېرى ئۆزبهكىستان سوۋېت جۇمهۇرىيىتى - 1924بۇنىڭ ئۈچۈن . ئىشىنىمۇ ئېسىدىن چىقارمىغان ئىدى

ئۆكتهبىر كۈنىسى ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيهت -5يىلى -1929تهۋەسىدە تۇرىۋاتقان تاجىك ئاپتونوم رايونىنى 
  .دەرىجىسىگه كۆتۈرىدۇ) ت.ئۇ− ىدىراتىك رىسپوپلىكا ف(

تاجىكالردىن بولغان بهچچهئىي ساقانىڭ ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئېلىشى ئهنگىلىيه دائىرلىرىنىڭمۇ 
ئافغانىستاندا پهشتۇالردىن باشقا ئېتنىك گۇرۇپلىرىنىڭ، بولۇپمۇ . دىققىتىنى جهلىپ قىلغان ئىدى
ى سالمىغىنىڭ ئارتىپ كېتىشىدىن ئهنگىلىيىلىكلهر زادىال خاتىرجهم تاجىكالرنىڭ ھاكىمىيهت ئۈستىدىك

بۇنداق بىر ئېتنىك تهركىپ، بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئېتنىك تهركىپلهرگه ئىگه سوۋېتلهر . ئهمهس ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، پهشتۇالرنىڭ . ئىتتىپاقىنىڭ بۇ جايالردىكى تهسىرىنى ئارتتۇرىۋىتىشى مۇمكىن ئىدى

ستىدا تۇرىدىغان بىر ئافغانىستان، ئهنگىلىيه مهنپهئهتى نوقتىسىدىن ئالغاندا ھهر دائىم تىزگىنى ئا
بۇنداق بىر ھۆكمۈران ئۈچۈن مۇۋاپىق كىلىدىغان نامزاتمۇ تهييار . تاللىنىلىدىغان بىر ۋەزىيهت ھىساپلىناتتى

بۇ . لهر گۇرۇپپىسىدىن بىرسى ئىدىسابىق دۆلهت مۇداپىيه نازىرى نادىر خان، دۇرانىيلهرنىڭ مۇھهممهتزائىي. ئىدى
نامىدىكى تهسىر كۈچىگه ئىگه بىر پهشتۇ ئائىله ئهزالىرىدىن بىرسى بولۇپ، ئاغدۇرۇلغان “ مۇساھىبان”كىشى 

يىلالر ئىچىدە ئارمىيه قۇماندانى بولۇپ -1924~1919نادىر خان، . پادىشا ئامانۇلال بىلهنمۇ بىر نهۋرە كېلهتتى
ۇنىڭدىن كېيىن پارىژدا تۇرۇشلۇق ئافغانىستان باش ئهلچىسى بولۇپ ئىككى يىلدەك ۋەزىپه ئۆتىگهن بولۇپ، ئ

شۇ سهۋەپتىن غهرپ ئهللىرىنى پىششىق تونۇيدىغان، بولۇپمۇ ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى بىلهن . پارىژدا تۇرغان ئىدى
تكه چىقىپ ئىككى ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، يهنى بهچچهئىي ساقا تهخى. يېقىن مۇناسىۋەتته بولغان بىرسى ئىدى

مارت كۈنىسى جهنوپتىكى -22. يىلىنىڭ مارت ئېيىدا نادىرخان ھىندىستانغا كهلتۈرىلىدۇ-1929ئاي ئۆتكهن 
، يهنى قهبىله ئۇرۇقلىرىنىڭ “لويا جىرغا”پهشتۇ قهبىلىلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى قاتناشقان بىر قېتىملىق 

، بهچچهئىي ساقا “لويا جىرغا”. چاقىرىلىدۇئاتاغلىق كىشىلىرىدىن تهشكىل تاپقان مىللىي قۇرۇلتاي 
شۇنداق قىلىپ . ھاكىمىيىتىنى مىللىي قانۇنالرغا ئۇيغۇن بىر ھاكىمىيهت ئهمهس دەپ بېكىتىشىدۇ

. جهنوپتىكى قهبىلىلهرگه، بولۇپمۇ ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگه تايانغان نادىرخانغا يول ئېچىلىدۇ
اللىق كۈچلهر بىلهن بىرلىكته ھهيبهر ئېغىزى ئارقىلىق ئافغانىستانغا كىرىپ، نادىرخان، ئۆزىنى قولاليدىغان قۇر



بۇ ۋاقىتتا كابولدىكى ئهنگىلىيه باش ئهلچىسى، ئهنگىلىيىلىك ئهلچىخانا . كابولغا قاراپ ئىلگىرلهيدۇ
اۋا خادىملىرىنىڭ ئافغانىستاندىن ئايرىلىدىغانلىقىنى، شۇندىن كېيىن ئهنگىلىيه ئايرۇپىالنلىرىنىڭ ھ

بۇ ئهھۋالدا فرانسۇز، گېرمان ۋە ئىتالىيان خادىملىرىمۇ . قاتنىشىنى توختىتىدىغانلىغىنى ئۇقتۇرىدۇ
  .ئافانىستاندىن چىقىپ كىتىدۇ

  باسمىچىالرنىڭ سوۋېت چىگراسىدىن كىرىپ قىلغان جهڭلىرى

بىق بۇخارا بهچچهئىي ساقانىڭ تهختكه چىقىشى، ئۇزۇندىن بېرى ئۈنىنى ئىچىگه يۇتۇپ كىلىۋاتقان سا
ئهمىرى ئالىمخان بىلهن شىمالىي ئافغانىستان تهۋەسىدە پۇرسهت كۈتۈپ ياتقان باسمىچى يىتهكچىلىرىنىڭ 

نهچچه يىلدىن بېرى كابولدىن سىرتقا چىقالماي . قايتىدىن ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن پۇرسهت بولۇپ بېرىدۇ
ۋاتقان بۇخارالىقالر بىلهن تۈركىستانلىقالرنى يۈرگهن ئهمىر ئالىمخان، ھېرات شهھىرىگه بېرىپ ئۇ يهردە تۇرى

بولشېۋىكالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا چاقىرىدىغان بىر بايانات ئېالن قىلىپ، باسمىچى يىتهكچىلىرىدىن 
. جۈنهيتخان بىلهن القاي ئىبراھىمبهگلهرنىڭمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

پادىشاسى ھهبىبۇلالخاننىڭمۇ ئۇالرنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان  شۇنىڭدەك يهنه يېڭى ئافغان
  .تهشۋىقاتالرنى يېيىشقا باشاليدۇ

سوۋېت . ئهمىر يهنه، بىر قىسىم ياردەمچىلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق ياۋرۇپادىمۇ بهزى پائالىيهتلهرگه كىرىشىدۇ
بۇ ۋاقىتالردا . رۇپ ئېالن قىلىشماقتا ئىدىگېزىتلىرىمۇ ئهمىرنىڭ بۇ تۈردىكى ئىشلىرىنى تهپسىلى تونۇشتۇ

ئافغان چىگراسىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ تۈركىستان تهۋەسىگه ھۇجۇم قىلغانلىقى -باسمىچىالرنىڭ سوۋېت
  .ھهققىدىكى خهۋەرلهرمۇ تارقىلىشقا باشاليدۇ

اش ھهبىبۇلالخان تهختكه چىقىشى بىلهن تهڭ، ئافغانىستاندىكى باسمىچى يىتهكچىلىرىنىڭ قايتىدىن ب
ھهبىبۇلالخان، باسمىچىالرنىڭ تۇرغان يهرلىرىدىن . كۆتۈرۈپ چىقىشلىرى راستىنال كۆرۈلۈشكه باشلىغان ئىدى

شۇڭا ئۇالر . ئايرىلىشقا رۇخسهت يوق دەيدىغان بۇرۇن چىقىرىلغان چهكلىمىلهرنى ئهمهلدىن قالدۇرغان ئىدى
بىر ھېساپتا، يېڭى ئهمىر باسمىچىالرنى . ئىدى ئافغانىستان تهۋەسىدە خالىغان يهرلىرىگه بارااليدىغان بولغان

ئىبراھىم . سۆزلهرمۇ ئېقىپ يۈرەتتى-سوۋېتلهرگه قارشى جهڭ قىلىش ئۈچۈن ئىختىيار قىلىپتۇ دەيدىغان گهپ
القايبهگ، ئامانۇلالغا قارشى قوزغىالڭ پارتىلىغان پهيتلهردە ھهبىبۇلالغا ياردەملهشكهنلىكى ئۈچۈن، يېڭى ئهمىر 

سۆزلهرمۇ تارقىلىپ يۈرگهن -تان چىگراسىغا ھهربىي قۇماندان قىلىپ تهيىنلهپتۇ دېگهندەك گهپئۇنى تۈركىس
راس دىگهندەك، يېڭى ئهمىر، القاي ئىبراھىمبهگنى يېنىغا چاقىرتىپ كۆرۈشكهن بولۇپ، ئۇنى شىمالىي . ئىدى

، بۇ قوشون بىلهن ئۇنىڭغا ئافغانىستانغا بېرىپ تۈركىستانلىق مۇھاجىرالردىن بىر ئارمىيه تهشكىل قىلىشىنى
. قارايدىغان قۇراللىق قىسىمالرنىڭ قۇماندانى سهيىت ھۈسهيىنگه ياردەم قىلىشىنى تهلهپ قىلغان ئىدى

ئىبراھىم القايبهگ بۇ تهلهپكه ئاساسهن دەرھال القاي قهبىلىسىدىن كىچىك بىر قۇراللىق قوشۇن تهشكىللهپ، 
ئىبراھىم القايبهگ بىلهن كۆرۈشكهن سېيىت ھۈسهيىن، . ىدۇھهبىبۇلالخاننىڭ سېپىغا قوشۇلۇپ ئۇرۇش قىل

بۇ تهلهپكه . ئۇنىڭ ئهسكهر سانىنى ئاز كۆرۈپ، تېخىمۇ چوڭ قۇراللىق قوشۇن تهشكىللىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ئاساسهن شىمالىي ئافغانىستان تهرەپكه كهلگهن ئىبراھىم القايبهگ، ئۇ يهردە بىر ئاقساقالالر مهجلىسى چاقىرىپ، 

ئاقساقالالر مهجلىسى، . شقا قاتنىشىش ئۈچۈن مهجلىستىن بىر پهتىۋا چىقىرىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇئۇرۇ
نهپهر ئۆزبهكتىن تهشكىل  500نهپهر تۈركمهن بىلهن  400بۇرۇن ئىۋەرتىپ بهرگهن قۇراللىق قوشۇندىن باشقا يهنه 

بۇ ۋاقىتتا شىر . ىش قارارىنى ئېلىشىدۇتاپقان يېڭى بىر قۇراللىق قوشۇننى سېيىت ھۈسهيىننىڭ ئهمىرىگه بېر
مۇھهممهتبهگمۇ ھهربىي قۇماندانلىرىدىن يۈسۈپجان قۇربېشىنى ئىبراھىم القايغا ياردەمچى قىلىپ ئىۋەرتكهن 

شۇنداق قىلىپ تهشكىللهنگهن بۇ قۇراللىق قوشۇنالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ياردىمىگه تايىنىپ . ئىدى
م نهبىنىڭ قۇراللىق كۈچلىرىگه قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇشالردا ۋەزىپه ئافغانىستانغا بېسىپ كىرگهن غۇال



بولۇپمۇ دەھدادى ئورمانلىق رايونلىرىدا . القايغا قاراشلىق جهڭچىلهر باشقا جايالردىمۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىدۇ. ئالىدۇ
  .ئۇچراتقانلىقى مهلۇمھازارا قۇراللىق كۈچلىرىگه قارشى جهڭلهرگه قاتنىشىپ ئۇالرنى ئېغىر مهغلوبىيهتلهرگه 

بۇ ۋاقىتالردا ئىبراھىم القايبهگ، فۇزەيل مهخدۇمغا ئوخشاش تۈركىستان تهۋەسىگه كىرىپ ئۇرۇسالرغا قارشى 
بۇنىڭ سهۋەبىنى ئۇ مۇنداق دەپ . يېڭى بىر ھهرىكهت قوزغاشنى ئويلىغان بولسىمۇ، بۇ ئارزۇسىغا ئېرىشهلمهيدۇ

  :چۈشهندۈرگهن
ئهمما . ۋاقىتالردا سوۋېتلهرگه قارشى جهڭ قىلىش ئارزۇيۇم بهكال كۈچلۈك ئىدىھهبىبۇلال تهختكه چىققان 

مۇجاھىتلىرىم بىر تهرەپتىن سابىق بۇخارا ئهمىرىگه خىزمهت قىلىۋاتقان، يهنه بىر تهرەپتىن ئۆز ئائىلىلىرى 
ئافغانىستان (بىر ئهلدە مۇجاھىتالر ئائىلىلىرىنى يات . بىلهن تۇرىۋاتقان يهرلىرىنى قوغداشقا مهجبور قالغان ئىدى

  .قوغدىنىشسىز تاشالپ قويۇشقا رازى ئهمهس ئىدى) ئاپتوردىن− كۆزدە تۇتۇلماقتا 
ئايدا -6يىلى -1928تۈركمهنىستان تهۋەسىدە ئۇرۇسالرغا قارشى ئۇزۇن يىل جهڭ قىلىپ كهلگهن جۈنهيتخان، 

ارغىنىدىن كېيىن ئادەملىرى بىلهن بىرگه ئۇ يهرگه ب. ئىران چىگرىسىدىن ئۆتۈپ ئافغانىستانغا بېرىۋالغان ئىدى
ئۇ، ئافغانىستاندا بهچچهئىي ساقا قوزغىلىڭى بىلهن تهڭ باشالنغان . ھېرات رايونىغا ئورۇنالشقان ئىدى

ھاكىمىيهت تالىشىش كۈرىشى جهريانىدا بهچچهئىي ساقا تهرەپنى تاللىۋالغان بولۇپ، بۇ قارارغا كهلگهنلىگىنى بىر 
  .بۇخارا ئهمىرى سهئىد ئالىمخانغا ئۇقتۇرىدۇپارچه خهت ئارقىلىق 

ئافغانىستان بۇ ھادىسىالر سهۋەبىدىن ئۇرۇش قاينىمى ئىچىگه پېتىپ قېلىۋاتقان پهيتلهردە، ئافغانىستاننىڭ 
ستالىن يولغا قويىۋاتقان . چىگرا خوشنىسى بولغان تۈركىستان تهۋەسىدىمۇ ۋەزىيهت بهكال ناچارالشماقتا ئىدى

ۇش ھهرىكىتى بىلهن كولخوز قۇرۇش ئىشلىرى خهلق ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىقالرنىڭ پهيدا كوللىكتىپالشتۇر
. خېلىدىن بېرى بۇ جايالردا پهقهت كىۋەز تېرىشقىال رۇخسهت قىلىنماقتا ئىدى. بولىشىغا سهۋەپ بولماقتا ئىدى

ىرىمۇ تارتىپ ئېلىنغان ئۆزىنى تهمىنلهش ئىمكانىيهتل-ئىچمهك جهھهتلهردە ئۆز-نهتىجىدە، خهلقنىڭ يىمهك
بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە خهلق ئاممىسىنىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھاكىمىيىتىگه بولغان ئۆچمهنلىگى . ئىدى

بۇ ھادىسىلهرنى يېقىندىن . كۈچىيىپ، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىگه ئۇيغۇن مۇھىت يارىتىلماقتا ئىدى
ا بايان قىلىنغان ھادىسىلهر ئوتتۇرىغا چىقىشى كۈزىتىپ كىلىۋاتقان فۇزەيل مهختۇم، ئافغانىستاندا يوقۇرىد

ئۇ يهرگه بارغاندىن كېيىن، بهدەخشان تهۋەسىدىكى . بىلهن تهڭ كابولدىن بهدەخشانغا قاراپ يولغا چىقىدۇ
مهخدۇم، . يىلى ئافرىل ئېيىدا دارۋاز تهرەپتىن تۈركىستان تهۋەسىگه بېسىپ كىرىدۇ-1929ئادەملىرىنى يىغىپ 
بۇ جايالردىكى سوۋېت ھۆكۈمهت ئادەملىرىنىڭ . ىل دارا ۋە گارم شهھهرلىرىنى تارتىپ ئالىدۇقهلئىي ھۇمب، تهھۋ

يېڭى ئورتا ئاسىيا «ئورتا ئاسىيا مۇتهخهسسىسلىرىدىن بىرى بولغان ئولىۋيېر روي، (ھهممىسى ئۆلتۈرۈپ تاشاليدۇ 
ھش رايونلىرىدا تهسىر كۈچكه ئىگه ناملىق كىتاۋىدا قاراتېكىن، دارۋاز ۋە ۋا» ياكى مىللهتلهرنىڭ يارىتىلىشى

-1929تهرىقهت يىتهكچىسى ۋە باسمىچىالر يىتهكچىسى بولغان ئىشان سۇلتاننىڭ فۇزەيل مهخدۇم تهرىپىدىن 
روينىڭ . يىلقى ھهرىكىتى جهريانىدا قولغا ئېلىنىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىغى تىلغا ئېلىنغان

زەيل مهخدۇم گارملىق بولغانلىغى سهۋەبىدىن، بۇ يهردىكى قۇليابىالر بىلهن قارىشى بويىچه ئالغاندا، بۇ ۋەقه فۇ
ئهمما ئىشان سۇلتان ھهققىدە . گارمىالر ئوتتۇرسىدىكى مىللهت ئايرىشالردا مۇھىم رول ئوينىغان دەپ قارىغان

سى بىلهن ئهسلىدە ئىشان سۇلتان ئىنى. روينىڭ نهقىل كهلتۈرگهن مهلۇماتلىرى ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهس
بىرگه، ئهنۋەر پاشانىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن شهرقىي بۇخارادىكى باسمىچىلىق ھهرىكىتىگه مهسئۇل قىلىنغان ھاجى 

تۈركىستان «ئابدۇلال رەجهپ بايسۇن ئۆزىنىڭ . يىلىسى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى-1923سهمى تهرىپىدىن 
ئاالقه مۇناسىۋىتى بارلىقىنى -ۇرۇسالر بىلهن خهتدىگهن كىتاۋىدا، ئىشان سۇلتاننىڭ ئ» مىللىي كۈرەشلىرى

ئىسپاتالپ چىققانلىقىنى، شۇ سهۋەپتىن ئىشان سۇلتان بىلهن ئۇنىڭ ئىنىسى ئىشان سۇاليماننىڭ قولغا 
ئېلىنغانلىقىنى، ھاجى سهمى ئهپهندى رەئىسلىگىدە قۇرۇلغان ئاقساقالالر مهجلىسىدە سوتالنغانلىقىنى، بۇ 

شى بېكىتىلىپ ئهتىسى تاۋىلدارادىكى ئۆيىنىڭ ئالدىدا ئۆلۈم جازاسى ئىجرا سوتالشتا جىنايى قىلمى
ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئهلى رىزا ئهپهندىگه ئىۋەرتكهن -6يىلى -1923ھاجى سهمى، . قىلىنغانلىقىنى بايان قىلماقتا



دەپ “ ھۆكۈم قىلدىمپاسات چىقارغانلىقى ئۈچۈن ئىشان سۇلتاننى ئۆلۈم جازاسىغا -كهينىمىزدە پىتنه”مهكتۇبىدا 
كهينىدىن دۈشهنبىگه ھۇجۇم قىلغان بولسىمۇ، قىزىل ئارمىيه بىلهن بولغان ئۇرۇشتا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يازىدۇ

شۇنىڭ بىلهن، ئوندەك ئادىمى بىلهن ئافغانىستانغا قايتىپ كېتىپ، مازارى شهرف رايونىدا . يېڭىلىپ قالىدۇ
  .ق كۈچلهرگه قوشۇلىدۇبهچچهئىي ساقا تهرىپىنى ئالغان قۇراللى

بۇ ۋاقىتالردا شىر مۇھهممهتبهگمۇ بۇرۇنقى ئادەملىرىنىڭ بىر قىسمىنى يىغىپ، تۈركىستانغا كىرىپ بىرەر 
ئۇ، تۇرىۋاتقان يېرىدىن سىرتقا چىقىشى . ھهرىكهت پهيدا قىلىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشقا كىرىشكهن ئىدى

ئاساسهن ئىنىسى نۇر مۇھهممهتبهگ مهسئول بولۇپ كهلمهكته چهكلهنگهنلىگى ئۈچۈن، ئۇنىڭ پائالىيهتلىرىنى 
تۈزۈلگهن پىالنغا ئاساسهن نۇرمۇھهممهتبهگ قۇماندانلىق قىلىۋاتقان قۇراللىق كۈچلهر، شىمالى . ئىدى

ئاندىن . ئافغانىستان رايونىدا بىر يهرگه كېلىپ ئىبراھىم القايبهگنىڭ قىسىملىرى بىلهن بىرلهشمهكچى بولىدۇ
پىالن بويىچه پهنج دەرياسىدىن ئۆتۈپ . اردىمى بىلهن سوۋېت تۈركىستان تهرىپىگه ئۆتىدىغان بولىدۇئۇنىڭمۇ ي

ئهمما شىر مۇھهممهتبهگ تهشكىللىگهن بۇ قۇراللىق قوشۇن، . قهلئهئىي ۋانچ رايونىغا ھۇجۇم قىلىدىغان بولىدۇ
. ىشىغا سهۋەپ بولىدۇئىبراھىم القاينىڭ قۇماندانلىق شىتاۋى ئىچىدە ئېغىر گۇمان پهيدا بول

نۇرمۇھهممهتبهگنىڭ ئىبراھىم القاينى ئوينۇتۇپ يۈرۈپ ئاخىرى بىر كۈنى ئۇنى ئۇجۇقتۇرىۋېتىپ، بۇ رايوندىكى 
بۇ قۇرۇق گهپلهرگه . ھهرىكهتلهرگه يالغۇز ئۆزىال قۇماندانلىق قىلماقچى دەيدىغان گهپلهر تارقىلىشقا باشاليدۇ

قوللىرىنى -ەم قىلىش ئۈچۈن كهلگهن نۇر مۇھهممهتبهگنى قولغا ئېلىپ، پۇتئىشىنىپ قالغان القاي، ئۆزىگه يارد
شۇ ئارقىلىق شىر مۇھهممهتبهگنىڭ . زىنجىر بىلهن تۆشىۋىتىپ بىر يىلدەك ئۆز يېنىدا بىرگه ئېلىپ يۈرىدۇ

ىنكى ئۇنىڭدىن كېي. ئىنتىقام ئېلىش ئېهتىمالىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان بىر كاپالىتى سۈپىتىدە پايدىلىنىدۇ
يىلالردا، نۇر مۇھهممهتبهگ، بۇ بىر يىللىق ۋاقىتنى، ئۆمۈرۈمدە كۆرگهن ئهڭ جاپالىق كۈنلىرىم دەپ تونۇشتۇرىدۇ 

-1929گلېندا فراسېر، باسمىچىالرغا ئاالقىدار ئېلىپ بارغان تهپسىلى تهھلىللىرىدە شىر مۇھهممهتبهگنىڭ (
رياسىنى كېچىپ ئۆتۈپ قهلئهئىي ۋانچ رايونىغا ھۇجۇم يىلى، قول ئاستىدىكى قۇراللىق كۈچلىرى بىلهن پهنچ دە

قىلغانلىغىنى، ئهمما ئۆزىدىن ئۈستۈن رۇسىيه قۇراللىق كۈچلىرى تهرىپىدىن مهغلوپ قىلىنىپ چېكىنىشكه 
مهيلى شىر مۇھهممهتبهگنىڭ . ئۇنىڭ بۇ بايانى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهس. مهجبور بولغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

ىرىسىدە ياكى ئىنىسىنىڭ يېزىپ قالدۇرغان ئهسلىمه خاتىرىلىرىدە بولسۇن، بۇ ھهقته ھېچقانداق كۈندىلىك خات
شىر مۇھهممهتبهگ، تۈركىستانغا قارىتا ھهرىكهت قوللىنىش ئۈچۈن پىالن تۈزگهن، قۇراللىق . بىر مهلۇمات يوق

ن بۇ قۇراللىق كۈچلهرنى كۈچمۇ توپلىغان ھهمدە ئۇكىسى نۇر مۇھهممهتبهگنىڭ قۇماندانلىقىغا تاپشۇرغا
ئهمما نۇر مۇھهممهتبهگ، القاي تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ بىر يىل بويىچه . ئىبراھىم القاينىڭ يېنىغا ئىۋەرتكهن

بۇالرغا مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالرنى نۇر مۇھهممهتبهگ ئۆزى بىۋاسته . ئۇنىڭ يېنىدا گۆرۆگه ئېلىنغان ئىدى
. دىن» ۇر مۇھهممهتبهگنىڭ ئوغلى ئهنۋەربهگ بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن سۆھبهتلهرن«. ئائىلىسىگه خهۋەر قىلغان ئىدى

كىچىك -بۇ ۋاقىتتا، ئوسمانبهگ، توراقۇل ۋە ئىشان ئهيسا دېگهن قوربېشىلىرىمۇ كىچىك). ئىزاھاتى. ھ.ئا− 
ه قوشۇنالر بويىچه چىگرادىن ئۆتۈپ ھهرىكهت قىلىپ باققان بولسىمۇ، كۆزگه كۆرۈنگىدەك بىرەر نهتىجىگ

باسمىچىالرنىڭ چىگرادىن ئۆتۈپ پائالىيهت قىلىشى يالغۇز . ئېرىشهلمهي چېكىنىپ چىقىشقا مهجبور بولىدۇ
جۈنهيتخاننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇپ . ئافغانىستان تهۋەسى بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ

قسىز ھۇجۇم قىلىش پائالىيهتلىرى بىلهن كېلىۋاتقان رەجهپ قۇلى، ئىران چىگراسىدىن تۈركىستانغا كىرىپ تۇيۇ
  .شوغۇللىنىشقا كىرىشكهن ئىدى

يىلىنىڭ باشلىرىدا كابولنى تارتىپ ئېلىپ ئۆزىنى خان دەپ ئېالن قىلغان ھهبىبۇلالخان، ئارىدىن -1929
ۋە  ئۆزبهك(شىمالىي ئافغانىستاندىكى تۈركىلهر . بىر نهچچه ئاي ئۆتمهيال ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كېلىدۇ

ئهمما جهنوپتىكى پهشتۇ . بىلهن تاجىكالر، ھهبىبۇلالخان ھاكىمىيىتىنى ھىمايه قىلىشاتتى) تۈركمهنلهر
ئۇ يىلنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە، . قهبىلىلىرى بىلهن ھازاراالر بۇ يېڭى ھاكىمىيهتكه قارشى تۇرىشاتتى

ادىرخاننىڭ قوشۇنلىرى بىلهن، شىمالدا بولسا ھهبىبۇلالخان جهنوپتا ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ ياردىمىگه تايانغان ن



. مازارى شهرىپنى تارتىپ ئالغان غۇالم نهبىنىڭ قوشۇنلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان بىر ئهھۋالدا ئىدى
ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپال ئافغانىستاندىن چىقىپ -2ئافغانىستاندىكى ئهنگىلىيه ئهلچىخانا خادىملىرى 

بىرلهپ بۇ يهردىكى پائالىيهتلىرىنى -لدىكى باشقا ئهللهرنىڭ ئهلچىخانىلىرىمۇ بىركېتىشكهن بولۇپ، كابو
بۇ ۋاقىتتا، پادىشا ئامانۇلالغا قارشى تۇرۇپ بهچچهئىي ساقاغا ياردەم قىلىۋاتقان . يىغىشتۇرۇشقا باشلىغان ئىدى

. يان بېسىشقا باشاليدۇ گىلزاي قهبىلىسى، پهشتۇالر ئارا ھهمكارلىقى ئاساسىغا تايىنىپ نادىرخان تهرەپكه
- 1929شۇنداق قىلىپ، . بهچچهئىي ساقا ھاكىمىيىتىگه بېرىلىۋاتقان ياردەملهر بارغانسىرى ئازىيىشقا باشاليدۇ

يىلىنىڭ ئۆكتهبىر ئېيىغا كهلگهندە نادىرخانغا قاراشلىق قوشۇنالر كابولنى تارتىپ ئېلىپ، نادىرخاننى پادىشا 
ا، ئىنىسى سهردار ھاشىمخاننى باش ۋەزىر، يهنه بىر ئىنىسى بولغان سهردار بۇ يېڭى پادىش. دەپ ئېالن قىلىدۇ

  .شاھمهخمۇتنى دۆلهت مۇداپىيه نازىرى ھهمدە باش قۇماندان قىلىپ تهيىنلهيدۇ
بۇ جهرياندا، ئامانۇلالخاننىڭ تهختتىن چۈشۈشىگه سهۋەپ بولغان بارلىق ئىسالھات ئىشلىرى دەرھال 

بىر . بولسا، ئۆزىگه قاراشلىق كۇھئىي دامان تهۋەسىگه قېچىپ بېرىۋالغان ئىدى بهچچهئىي ساقا. توختىتىلىدۇ
مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، يېڭى پادىشانىڭ ئۇنى ئهپۇ قىلغانلىقى ھهققىدە بهرگهن ۋەدىسىگه ئاساسهن يېڭى 

يىلى -1929انى ئهمما نادىرشاھ ۋەدىسىگه ئهمهل قىلماي، بهچچهئىي ساق. پادىشانىڭ ئالدىغا بېرىپ ئهل بولىدۇ
  .كۈنىسى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ ئۆلتۈرىۋىتىدۇ-3ئاينىڭ -11

  باسمىچى يىتهكچىلىرىنىڭ ئاقىۋىتى

يىلالر بويىچه ئافغانىستاندا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر، يالغۇز ئافغان خهلقىغىال ئهمهس بهلكى -1929~1928
الرغىمۇ ئېغىر قىيىنچىلىق پهيدا قىلغان بولۇپ، شىمالىي ئافغانىستانغا پانالىق تىلهپ كىرگهن تۈركىستانلىق

  .بۇ ۋەقهلهر القاي ئىبراھىمبهگ قاتارلىق بىر قىسىم باسمىچى يىتهكچىلىرىنىڭ تهغدىرىنىمۇ بهلگىلىگهن ئىدى
كابولدا، نادىرشاھنى ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىرىپ بهچچهئىي ساقانى دارغا ئېسىش ۋەقهسى يۈز بېرىۋاتقان 

. اي ئىبراھىمبهگ شىمالىي ئافغانىستاننىڭ القاي قهبىلىسى ياشايدىغان يهرلىرىدە تۇرىۋاتقان ئىدىۋاقىتالردا، الق
بۇ قهبىله ئافغانىستانغا ئۆتكهن ۋاقىتلىرىدا سوۋېتلهر چىگراسىغا يېقىن تۇرىدىغان ئهلىئاۋات بىلهن ئاقتۆپه 

رلهردە ئولتۇراقلىشىپ قالغان يهرلهرگه يېزىالردا كهنت بىلهن بازار ئوتتۇرسىدىكى يه− قىشالق (قىشالقلىرى 
ئىبراھىم القايبهگمۇ ئهلىئاۋات دىگهن قىشالقتا . غا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بېرىلگهن بىر نام

بۇ جهرياندا، بۇرۇن بهچچهئىي ساقاغا ياردەم قىلىپ كهلگهن بىر قىسىم كىشىلهر بۇ يهرگه كېلىپ . تۇرىۋاتقان ئىدى
شۇ سهۋەپتىن نادىرشاھ ھۆكۈمىتى ئىبراھىم القايغا بىر . مبهگدىن پانالىق تىلهپ تۇرىۋاتقان ئىدىئىبراھى

ئۇلتىماتوم ئىۋەرتىپ، ئۇنىڭ يېنىدا پانالىنىپ تۇرىۋاتقان كونا پادىشا تهرەپتارلىرىنى تاپشۇرۇپ بېرىشىنى تهلهپ 
ىۋاتقان بارلىق قۇرالالرنى ھۆكۈمهت شۇنىڭدەك يهنه القاي قهبىلىسىنىڭ ئادەملىرى ساقالپ كىل. قىلىدۇ

دەل شۇ . ئىبراھىمبهگ بۇ ئىككىال تهلهپنى رەت قىلىدۇ. ئورۇنلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىشىنىمۇ تهلهپ قىلماقتا ئىدى
يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا سوۋېتلهر -1930. پهيتته ھېچكىمنىڭ خىيالىغا كهلمىگهن بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ

كىلومېتر ئىچكىرلهپ  60امۇ دەرياسىدىن كېچىپ ئۆتۈپ، ئافغانىستان تهۋەسىگه قوشۇنلىرى تېز سۈرئهت بىلهن ئ
بۇ ھۇجۇمدىن ئۆز ۋاقتىدا خهۋەر تاپقان . كىرىپ ئهلىئاۋات بىلهن ئاقتۆپه قىشالقلىرىغا ھۇجۇم قىلىدۇ

تىپ ئىبراھىمبهگ بىلهن ئهسكهرلىرى قىزىل ئارمىيه بىلهن توقۇنۇشۇپ قالماسلىق ئۈچۈن قىشالقالرنى بوشى
سوۋېت قوشۇنلىرى ھهر ئىككىال ئاھاله يهرلىرىنى ۋەيران قىلىۋىتىپ شۇ كۈنىسى . چىقىپ كهتكهن ئىدى

  .چىگرادىن چېكىنىپ چىقىپ كېتىدۇ
شۇنداق قىلىپ، ئافغانىستان قۇرۇلغان كۈنىدىن . بۇ ۋەقه، نادىرشاھ ھۆكۈمىتىنى قاتتىق چۈچىتىۋېتىدۇ

ھهر قانچه تىرىشىپمۇ تىزگىنلىيهلمهي كهلگهن شىمالى ئافغانىستان بۇيانقى ھهرقانداق بىر كابول ھۆكۈمىتى 
ۋەزىيىتىنى تېزگىنلهش ئىشى، كابول ئۈچۈن ھهرگىزمۇ باش تارتىپ بولمايدىغان ھهمدە دەرھال ھهل قىلمىسا 



شۇڭا، كابۇل ھۆكۈمىتى باسمىچىالرنىڭ شىمالىي . بولمايدىغان مهجبورىي ۋەزىپه ھالىتىگه كهلگهن ئىدى
ىستاندا قۇرغان ھهربى بازىلىرىنى تىزگىنلىمهي تۇرۇپ ئۇالرنىڭ چىگرادىن ئۆتۈپ پائالىيهت قىلىشنى ئافغان

چهكلىيهلمهيدىغانلىقىنى، بۇنى چهكلىيهلمىگىنىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ قۇراللىق مۇداخىلىدە بولۇش 
ا نادىرشاھ تېخى دۆلىتىنىڭ ئهمم. ئېهتىمالىدىن مهڭگۈ قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى ئېنىق تونۇپ يهتكهن ئىدى

ھهممه يېرىدە ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلهپ بواللمىغان، بۇنىڭ ئۈچۈن يىتهرلىك دەرىجىدە قۇراللىق قوشۇنىمۇ يوق 
ئالىمخان بىر پارچه . ئهنه شۇ سهۋەپتىن كونا بۇخارا ئهمىرى سهئىت ئالىمخاننى ئىشقا سېلىشنى پىالناليدۇ. ئىدى

ئهگهر بۇ تهكلىپكه سهل قارىسا، . ىدا ئىبراھىم القايبهگنى كابولغا تهكلىپ قىلىدۇخهت ئىۋەرتىپ نادىرشاھ نام
ماقۇل دەپ پايتهختكه بارغىنىدا . ئۇنىڭ بىلهن بولغان بارلىق مۇناسىۋەتلهرنى ئۈزىدىغانلىقىنى ئهسكهرتىدۇ

ەت قىلىپ بېشىغا نېمه ئىشالر كېلىدىغانلىغىنى ياخشى بىلىدىغان ئىبراھىم القاي، بۇ تهكلىپنى ر
  :تۈۋەندىكىدەك جاۋاپ بېرىدۇ

مهن ئۆز . يىلدىن بۇيان سوۋېتلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىشىم ئۈچۈن بويرۇق قىلىپ كهلگهن ئىدىڭىز 7ماڭا 
ماڭا ھهر تۈرلۈك ياردەم قىلىش ھهققىدە . قوشۇنىم ۋە شهخسى پۇلۇم بىلهن بۇ كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇپ كهلدىم

ئاخىرىدا يېڭىلىپ . هپسۇسكى، بۇ ۋەدىلىرىڭىزنىڭ ھېچ بىرسىنى كۆرمىدىمئ. ۋەدىلهرنى بهرگهن ئىدىڭىز
نادىرشاھنى (ئهگهر پادىشا . ئهندى مهن سىزنىڭ ياردىمىڭىزگه ئېرىشهلهرمهنمۇ؟ ياق، كابولغا بارمايمهن. قالدۇق

بولسا، تېنچ  ئادەملىرىم بىلهن بىرگه ئافغانىستاندا قېلىشىم ئۈچۈن رۇخسهت قىلغىدەك) ئاپتوردىن− دېمهكچى 
بىر تۇرمۇش يولىغا كىرىدىغانلىقىمنى ۋە دىهقانچىلىق ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ تېچ ياشايدىغانلىغىمنى 

  .بىلدۈرمهكچىمهن
ئهسلىدە، بهچچهئىي ساقاغا ياردەم . نادىرشاھمۇ ئىبراھىم القاينى ھهرگىز ئهپۇ قىلىش نىيىتىدە ئهمهس ئىدى

ئهمما بۇنىڭ . جىرالرنىڭ ھهممىسىنى جازاغا تارتىش الزىم دەپ ئوياليتتىقىلغىنى ئۈچۈن تۈركىستانلىق مۇھا
شۇڭا، مهلۇم مهزگىلگىچه . ئۈچۈن ھازىرچه قولىدا يىتهرلىك دەرىجىدە كۈچلۈك ۋە مۇنتىزىم بىر ئارمىيه يوق ئىدى

اردىمىگه تايانغان ھۆكۈمهت ي. پهشتۇ قهبىلىلىرىنى قۇرالالندۇرۇپ بۇ جايالرغا ئىۋەرتىپ تۇرۇش قارارىغا كېلىدۇ
ئىبراھىمبهگمۇ ئادەملىرى . پهشتۇ ئهتىرەتلىرى بۇ جايالردىكى مۇھاجىر مهھهلىلىرىگه ھۇجۇم قىلىشقا كىرىشىدۇ

ئىبراھىمبهگ ئۇ كۈنلهر ھهققىدە توختىلىپ . بىلهن بىرگه بۇ بۇالڭچىالرغا قارشى جهڭ قىلىشقا مهجبور بولىدۇ
  :كېلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئهمما . هريانىدا ياردارالنغان ۋە ئۆلگهن پهشتۇالرغا ھېچقاچان تۆلهم تۆلهپ باقمىدىنادىرخان، ئۇرۇش ج
مۈلۈكلهرگه -تالىۋالغان بارلىق مال-مۇھاجىرالردىن بۇالپ. ئۆلمىگهنلهرگه بۇالڭچىلىق قىلىش ھوقۇقىنى بېرىدۇ

بۇ قۇراللىق ئهتىرەتلهر . بىزلهردىن نېمىنى خالىسا شۇنى تارتىپ ئېلىشاتتى. ئۇالر ئۆزلىرى ئىگه بوالاليتتى
ئهنه شۇ . پۈتۈن نهرسىلىرىمىزنى بۇالپ كېتىشتى ياكى مۇسادىرە قىلىشتى. تۈزۈم تونىمايتتى-ھېچقانداق قائىدە

سهۋەپتىن بۇ يهردىكى مۇھاجىرالر مېنى قولالپ قۇۋەتلىشهتتى ۋە شۇ سهۋەپتىن بۇ ئافغانلىق بۇالڭچىالرغا قارشى 
  .لىغان ئىدىممۇۋەپپىقىيهت بىلهن جهڭ قىال

يىللىرى بويىچه داۋام قىلىپ كهلگهن بۇ زەربىلهر بىلهن تېررورلۇق ھهرىكهتلهر خهلقنى جېنىدىن جاق -1930
ئىمام ساھىپ شهھىرىدە ۋەزىپه ئۆتهپ كېلىۋاتقان بىر دىنىي زات تهرىپىدىن نادىرشاھقا . تويغۇزىۋەتكهن ئىدى

رخىپخانىسىدا ساقلىنىپ كېلىۋاتقان بىر پارچه خهت، ئۇ ئىۋەرتىلىپ، تا بۈگۈنگىچه ئافغانىستان مىللىي ئا
  :ۋاقىتالردىكى ئهھۋالالرنى بهك ئېنىق خۇالسىالپ كۆرسهتمهكته

ئوق ) پهشتۇ قهبىلىلىرى(ۋەزىر مهسوت بىلهن جادرانالر . خهلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى خهتهر ئىچىدە قالدى
رلىق كاتاغان رايونىدا ۋە بهدەخشان تهۋەسىنىڭ يېرىمىدا با. تاالڭ قىلىشماقتا-چىقارمايال قالماي، بىۋاسته بۇالڭ

- ئاددى پۇخرانىڭ مال. تا بۈگۈنگىچه بۇنىڭغا تويمايۋاتىدۇ. مىڭلىغان رۇپىيىلىك بۇالڭچىلىقالرنى قىلىشتى
 نۇمۇسنى-تالىماقتا؛ ئۇالر نه ئار-مۈلكلىرىنى بۇالپ-مۈلكىگه تاجاۋۇز قىلماقتا؛ ئۆيلىرىنى ۋەيران قىلماقتا؛ مال

قىشالقتىن قىشالقالرغا چېپىپ يۈرگىنى يۈرگهن، ھهممه يهرنى بۇزۇپ چهيلهپ، . بىلىدۇ، نه خۇدادىن قورقۇشنى



ۋاقىلىرىنى تاشالپ قېچىشقا - ئۆلتۈرۈلۈشتىن قورققان پۇخراالر تۇرىۋاتقان ئۆي. ئوت قۇيۇپ كۆيدۈرۈپ ماڭماقتا
دىن بۇنداق ئهسكىلىكلىرىنى دەرھال توختىتىشنى خۇدا ھهققى، ۋەزىردىن ۋە بۇ قهبىلىلهر… . مهجبور بولماقتا

ئۇالرغا . ئۇالر يامانلىق قىلىش بىلهن زىيان سېلىشتىن باشقا ھېچنېمىنى بىلمهيدىكهن. تهلهپ قىلغايسىز
ئۆزبهكلهر … . ئۇالر بهكال ئېغىر گۇناھ ئۆتكۈزىشىۋاتىدۇ. يامانلىق قىلىشتىن توختاڭالر دەپ بويرۇق قىلىڭ

  .لهر ئوتتۇرسىدا تېنچلىق تىكلىنىشىگه يول قويۇڭبىلهن قالغان خهلق
نادىرشاھ، ئۆتكهن بىر يىل جهريانىدا بۇ دۆلهتنىڭ جهنوبىي قىسىملىرىدا داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان رايون 
خاراكتېرىدىكى توقۇنۇشالرنى تۈگىتىپ، شىمالىي ئافغانىستاندىن باشقا بارلىق جايالرنى تىزگىنىگه ئېلىپ 

ئهندى نۆۋەت شىمالىي . هرياندا ئۆزىگه قاراشلىق مۇنتىزىم بىر ئارمىيىمۇ قۇرىۋالىدۇبۇ ج. بولغان ئىدى
بۇ ئىش ئۈچۈن . ئافغانىستاننى تىزگىنلهش ئۈچۈن يۈرۈش قىلىش ۋە ئىبراھىم القاينى باستۇرۇشقا كهلگهن ئىدى

  .دۆلهت مۇداپىيه ۋەزىرى بولۇپ تۇرىۋاتقان ئىنىسى شاھمهخمۇتنى ۋەزىپىگه تهيىنلهيدۇ
يىلىنىڭ كىرىشىدە زور كۆلهملىك قۇراللىق قوشۇننى باشالپ -1931باش قۇماندان سهردار شاھمهخمۇت، 

شۇنداق قىلىپ، ئافغان ئارمىيىسى بىلهن . ھىندىقۇش تاغلىرى ئارقىلىق شىمالىي ئافغانىستان تهرەپكه ئۆتىدۇ
سوۋېتلهر قوشۇنىغا قارشى جهڭلهردە  ئىبراھىمبهگ،. ئىبراھىم القايبهگ ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇش رەسمى باشلىنىدۇ

قوللىنىپ كهلگهن تۇيۇقسىز زەربه بېرىپال قېچىپ كېتىش تاكتىكىسىنى ئافغانىستان ئارمىيىسىگه قارشى 
كىشىلىك قۇراللىق قوشۇنىنى بىرەر يۈز كىشىلىك ئهتىرەتلهر ھالىغا بۆلۈپ  2500. تۇرۇشتىمۇ ئىشقا سالىدۇ

جهھهتته ئۆزلىرىدىن نهچچه ھهسسه ئۈستۈن كېلىدىغان ھۆكۈمهت قوشۇنلىرىغا بۇ ئهتىرەتلهر سان . ئۇرۇش قىلىدۇ
مهسىلهن، ھازارباغ رايونىدا ئىككى يۈز كىشىلىك بىر ئاتلىق ئهتىرەت بهش يۈز . بهكال ئوڭاي زەربه بېرىپ كېلىدۇ

ىرىنى غېنىمهت كىشىلىك ھۆكۈمهت قۇراللىق كۈچلىرىنى تارمار قىلىۋىتىپ، ئۇالرنىڭ قولىدىكى بارلىق قۇرالل
كاتاغان تهۋەسىدىكى جهڭلهردە ئىبراھىمبهگ پهقهت يهتمىشتهك ئادىمىدىن ئايرىلغان بولسا، ئافغان . ئالىدۇ

بولۇپمۇ كاتاغان تهۋەسىدە تۇرىدىغان يهرلىك ئۆزبهكلهر بىلهن . نهپهرگه يهتكهن ئىدى 2500قوشۇنىنىڭ چىقىمى 
ئىبراھىمبهگ ئۇالرنىڭ بۇنداق ياردەم قىلىشىدىكى . دەم قىلىشىدۇمۇھاجىرالر بۇ جهڭلهرگه پۈتۈن كۈچى بىلهن يار

يىل بۇرۇن ئافغانالرنىڭ ۋەھشىيانىلىق بىلهن قىرغىنچىلىق قىلغانلىقى سهۋەپ بولغان دەپ  60سهۋەپنى 
  .قارايتتى

قوغانبهگ، مولال . ئۇرۇش ساھهسى كىڭهيگهنسىرى يېڭىدىن قوشۇلىدىغان پىدائى سانىمۇ كۆپهيمهكته ئىدى
ئۇالر يېڭى . خالدار ۋە مولال جورا قاتارىدىكى بىر قىسىم كىشىلهر، ئۆز ئهتىرەتلىرىنى قۇرۇپ بۇ جهڭگه قوشۇلىدۇ

  .قهلئه ۋە يۇلجا شهھهرلىرىنى تارتىپ ئېلىپ رۇستاك گازارمىسىدىكى قۇرالالرنى تارتىپ ئېلىشىدۇ
رايونىدا بىر قۇراللىق ئهتىرەت  بۇ ۋاقىتالردا، سابىق دارۋاز بېيىنىڭ ئوغلى غۇالم ھاسان بهدەخشان

ئۇنىڭ مهقسىدى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن ئافغانىستان ئوتتۇرسىدا بۆلۈنۈپ كهتكهن . تهشكىللىگهن ئىدى
چىگرادىن ئۆتۈپ سوۋېتلهر تهرىپىدە قالغان دارۋاز تهۋەسىگه كىرىپ . دارۋاز رايونىنى قايتا بىرلهشتۈرۈش ئىدى

ئهمما ئۇزۇنغا بارمايال، ئۇنىڭ قۇراللىق . ۇقسىز زەربه بېرىش ھهرىكىتى باشاليدۇسوۋېت قوشۇنلىرىغا قارشى تۇي
  .ئهتىرىتى قىزىل ئارمىيىدىن يېڭىلىپ تارقىلىپ كېتىدۇ

نادىرشاھ ھۆكۈمىتى، القاي ئىبراھىمبهگ بىلهن ئۇنىڭغا ياردەم قىلىۋاتقانالرغا قارشى جهڭنى ئاخىرالشتۇرۇش 
بۇ مهقسهت بىلهن، القايغا تهۋە ئۆزبهك ئهسكهرلىرىنىڭ بېشىنى كېسىپ كېلىپ . ئۈچۈن قهتئى ئىرادىگه كېلىدۇ

شۇ يهرنى باشقۇرىدىغان ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىغا تاپشۇرغانالرغا نهق پۇل مۇكاپاتى بېرىلىدۇ دېگهندەك ئادەمنىڭ 
ىرەتلهرگه قارشى تۈركىستانلىق مۇھاجىر ئهت. ئهقلىگه كهلمهيدىغان بارلىق چارىالرنى ئىشقا سېلىشقا كىرىشىدۇ

بۇنداق بىر ئهھۋالدا پهشتۇ . ئېلىپ بېرىلغان بۇ قانلىق جهڭلهردە نۇرغۇنلىغان بىگۇنا ئادەملهر ئۆلتۈرۈلىدۇ
جاندارمىلىرى ئۇرۇش مۇھىتى يارىتىپ بهرگهن پۇرسهتلهردىن پايدىلىنىپ، يالغۇز تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغىال 

يهرلىك ئۆزبهك، تاجىك ۋە تۈركمهنلهرگىمۇ قارشى ھهرىكهت پىالنلىشىپ،  زەر بېرىپ قالماي، بۇ تهۋەدە ياشايدىغان
  .بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرگهنلهرنى قىرىپ تاشاليدۇ. تاالڭ قىلىشىدۇ-مهھهلىلهرنى بۇالڭ-كهنت



يىلى مارت ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە ئۈستۈنلۈك ئافغان ھۆكۈمهت قىسىملىرى تهرىپىگه -1931
بۇندىن ئارتۇق داۋامالشتۇرۇش ئىمكانىيىتى قالمىغانلىغىنى مۆلچهرلىگهن ئىبراھىم القايبهگ،  جهڭنى. ئۆتىدۇ

سوۋېت تهرەپ مهسئوللىرى بىلهن ئۆتكهزگهن سۆھبهتلهردە، . سوۋېتلهر تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىش قارارىغا كېلىدۇ
ئاۋال . دىغانلىقى ئۇختۇرىلىدۇقۇراللىرىنى تاپشۇرۇپ بېرىش شهرتى بىلهن چىگرادىن ئۆتۈشىگه رۇخسهت قىلىنى

. مارت سهھهردە ئامۇ دەرياسىدىن ئۆتۈش ئىشى باشلىنىدۇ-30. تاۋابهتلىرىنى يولغا سېلىش بهلگىلىنىدۇ-ئائىله
سوۋېتلهر تهرىپىگه ئۆتهلىگهن بولۇپ، قالغان بىر قىسمى ئافغان ) كىشى 5000تهخمىنهن (بىرەر مىڭدەك ئائىله 

دۆلهت (چىگرادىن ئۆتكهن ئائىلىلهر گ پ ئۇ . رىپىدىن قىرىپ تاشلىنىدۇچىگرا مۇداپىيه قىسىملىرى ته
تهرىپىدىن نازارەت ئاستىغا ئېلىنىپ، ئىچكىرى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− بىخهتهرلىكىگه مۇناسىۋەتلىك سىياسىي ئورگان 

  .رايونالرغا يوللىنىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

. گه ئهسىرگه چۈشكهن ۋاقتىدىكى گ پ ئۇ تهرىپىدىن تارتىلغان رەسىمىباسمىچى لىدېر ئىبراھىم القاي بهگنىڭ ئۇرۇس ئهسكهرلىرى
  يىلى ئيول -1931
  

ئافىرىل كۈنىسى ئىبراھىم القاي بهگ بىلهن ھهمىرالىرى يهنه شۇ - 3بىرەر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، يهنى 
مۇ ۋەدىسىدە تۇرۇش سوۋېت دائىرىلىرىدە ھهرگىز. يهردىن چىگرادىن ئۆتۈش ئۈچۈن ئامۇ دەريا ياقىسىغا كېلىدۇ

ئۆتمهي ئۇالرنى قولغا ئېلىشقا -ئىبراھىم القايبهگ بىلهن ئهسكهرلىرى قارشى قىرغاققا ئۆتهر. نىيىتى يوق ئىدى
بۇ توقۇنۇشتا ئوندەك ئادىمىدىن ئايرىلغان ئىبراھىم . القاي ئهسكهرلىرى بۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسىتىدۇ. ئۇرۇنىدۇ

ئاي سوۋېت قوشۇنلىرى بىلهن جهڭ  3تهخمىنهن . ىرلهپ يۈرۈش قىلىدۇالقايبهگ، تۈركىستانغا قاراپ ئىچك
كىشىلىك بىر قىزىل ئارمىيه قىسىمى  4000ئىيول كۈنىسى ئاقباشتاۋ تهۋەسىدە، -12ئاخىرى . قىلىپ يۈرىدۇ

ول ئىي-23. نهپهر جهڭچىسىدىن ئايرىلغان القايبهگنىڭ ئۆزىمۇ ياردار بولىدۇ 974بۇ ئۇرۇشتا . بىلهن توقۇنۇشىدۇ
كۈنىسى كافىرنىخان ئۆستىڭىنى كېچىپ ئۆتمهكچى بولىۋاتقىنىدا سۇلتانوۋ قۇماندانلىقىدىكى گ پ ئۇ 

سوراق قىلىش ۋە سوت ئىشلىرى تهخمىنهن بىرەر . ئهتىرىتىنىڭ قولىغا چۈشۈپ، ئهتىسى تاشكهنتكه كهلتۈرىلىدۇ
ئاۋغۇست كۈنىسى -31يىلى -1932بهگ، ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئهبراھىم القاي. يىلدەك داۋام قىلىدۇ
بۇ سۇنماس ئىرادىلىك يىتهكچىنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق . ئېتىپ ئۆلتۈرىلىدۇ

  .روھىمۇ ئاخىرالشقان ھېساپالندى
يىلى ئىنىسى نۇر مۇھهممهتبهگ ۋاستىسى بىلهن تۈركىستانغا قارىتا ئهڭ -1929شىر مۇھهممهتبهگ، 

بىر ھهرىكهت قىلىشنى پىالنلىغان بولسىمۇ، ئىبراھىم القايبهگنىڭ توسالغۇلۇق قىلىشى ئاخىرقى قېتىم 
ئۇكا ئىككىسىنىڭ ھايات - ئهسلىدە ئۇالرنىڭ بۇ مهغلوبىيىتى ئاكا. تۈپهيلىدىن ئهمهلگه ئاشمىغان ئىدى

ىتىنى شۇنداق قىلىپ، ئىچكى ئۇرۇشتا غالىپ كېلىپ ئافغانىستان ھاكىمىي. قېلىشىغا سهۋەپچى بولىدۇ
ئۇكىغا سىلىق -تارتىپ ئېلىۋالغان نادىرخان، ئىبراھىمبهگ القاينىڭ دۈشمىنى دەپ تونۇلغان بۇ ئىككى ئاكا

شۇنىڭدەك يهنه شىر مۇھهممهتبهگكه . مۇئامىله قىلىپ، بۇرۇنقى ئورنىنى ساقالپ قېلىشىغا كۆز يۇمغان ئىدى
-شۇنداق قىلىپ، بۇ ئىككى ئاكا. ېرىپ تۇرىدۇرۇپىيىلىك مائاشنىمۇ توختاتماي ب 500دۆلهتتىن بېرىلىدىغان 

ئۇكا ئۈچۈن ئالغاندا، تهقسىم قىلىپ بېرىلگهن چارىكار دېگهن يهردە دېهقانچىلىق بىلهن شوغۇللىنىپ ھايات 
دۇنيا ۋەزىيىتى ئىككىنچى جاھان . ئهمما، ھاياتلىق داۋام قىلىۋېرىدۇ. كۆچۈرۈشتىن باشقا چارىسى قالمىغان ئىدى

تېز قهدەملهر بىلهن ئالغا ئىلگىرلىمهكته، شۇ چاغدا بۇ سهھنىنىڭ كونا رولچىلىرى يهنه قايتا  ئۇرۇشىغا قاراپ
شۇڭا، ئۇ كۈنلهرگه كهلگىنىدە شىر مۇھهممهتبهگ بىلهن ئۇنىڭ ئىنىسى نۇر . ئوتتۇرغا چىقىدىغان بولىدۇ

غانىستان تهۋەسىدە قايتا مۇھهممهتبهگ، كهلگۈسى ۋەزىيهتته يهنه ئۆزلىرىنىڭ تېگىشلىك ئورنىنى ئېلىپ، ئاف
  .باشلىتىلغان يوشۇرۇن پائالىيهتلهر ئىچىدە رول ئويناشقا باشاليدۇ



يىلالرنىڭ باشلىرىدا -1930شىر مۇھهممهتبهگنىڭ مۇھىم كوماندىرلىرىدىن بىرى بولغان يۈسۈپ قۇربېشى، 
ىدىن رۇخسهت ئېلىپ باشالنغان مۇستهقىللىق كۈرىشىگه قاتنىشىش ئۈچۈن كونا رەھبىرشهرقىي تۈركىستاندا 

  .گه كېتىدۇقهشقهر
فۇزەيل مهخدۇم، باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى پۈتۈنلهي ئاخىرالشقانلىقى سهۋەبىدىن، ئىسمىنى ئۆزگهرتىپ 

بىر مهزگىل . ئۇ ئهندى ھاجى ئابدۇلكېرىم دېگهن ئىسىم بىلهن ئوتتۇرغا چىققان ئىدى. ھهرەمگه ماڭىدۇ
  .كېلىپ كابولدا ئولتۇراقلىشىدۇ ئۆتكهندىن كېيىن ئافغانىستانغا قايتىپ

كونا چېكا كادىرلىرىدىن بىرى بولغان تۇراپبهگ، تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى باشالنغان 
يىلالردا ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلىرى تهرىپىدىن رۇسىيه مهخپى ئاخبارات ئورۇنلىرى 

ئۇنىڭ ۋەزىپىسى باسمىچىالر ئهتىرەتلىرىنى يوشۇرۇن ئاخباراتالر بىلهن  .ئىچىگه كىرگۈزىۋېتىلگهن جاسۇس ئىدى
. يىلىنىڭ ماي ئېيىدا مامۇر نىياز بىلهن بىرگه باسمىچىالر ئهترىتىگه قوشۇلۇپ كېتىدۇ-1922. تهمىنلهش ئىدى

ن ھاجى كېيى. ئۇزۇن ئۆتمهيال قۇربېشىلىققا كۆتۈرىلىپ، ئهنۋەر پاشا بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جهڭ قىلىدۇ
كېيىنكى ۋاقىتالردا ئافغانىستاندىن . سهمىنىڭ ئهتىرىتى بىلهن بىرگه ئافغانىستان تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىدۇ

. چىقىپ كېتىش ئۈچۈن ئۇختۇرۇش قىلىنغىنىدا ئهتىرىتى بىلهن بىرگه مهشههتكه بېرىپ، ئۇ يهردە تۇرۇپ قالىدۇ
گه ئىراننىڭ خۇراسان دىگهن يېرىدە مهشههتكه بارغىنىدىن كېيىن مۈپتى سهدىردىنخان بىلهن بىر

بۇ جاسۇسالر . بۇ جهرياندا سوۋېت جاسۇسلىرى ئۇنىڭ پېيىغا چۈشىۋالغان ئىدى. پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ
ئۇنى قاچۇرۇپ چىگرادىن ئېلىپ چىقىپ، تاشكهنتته تهشكىللهنگهن سوتتا سوتلىشىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم 

سوۋېت -ئابدۇلال رەجهپ بايسۇننىڭ ئهسلىمىلىرىدە تۇراپبهگ، ئىران( قىلىپ دەرھال ئېتىپ تاشاليدۇ
چىگراسىدىن ئۆتۈپ تۈركمهنىستانغا كىرمهكچى بولىۋاتقىنىدا چىگرا مۇداپىيه قىسىملىرى تهرىپىدىن ئېتىپ 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۆلتۈرۈلگهنلىكى يېزىلغان
ركىيىگه، يهنه بهزىلىرى ھىندىستان ياكى ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كهتكهن قۇربېشىلىرنىڭ بهزىلىرى تۈ

سۇلتانبهك، جانىبهك قازى، ھاجى پارپى . مۇتلهق كۆپ قىسمى ئافغانىستا قالىدۇ. ئهرەبىستانغا كېتىۋالىدۇ
-1932تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكهن بولۇپ، ئۇ يهردە  شهرقىي تۈركىستانقاتارىدىكى بىر قىسىم كىشىلهر بولسا، 

تۈركىيىگه كهتكهن مهمۇر . قاتنىشىدۇ تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرەشلىرىگهشهرقىي يىللىرى پارتىلىغان 
يىلىدىن كېيىن ئىستانبۇلدا قانات يايدۇرۇلغان تۈركىستان -1926نىيازى، ھهمراقۇلبهگ ۋە ئاچىلبهگلهر بولسا، 

  .مىللىي بىرلىك ھهرىكىتىگه قاتنىشىدۇ
كهلگىچه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى كۈرىشىنى  يىلىغا-1927تۈركمهن بۈركۈتى دەپ تونۇلغان جۈنهيتخان، 

ئۇنىڭغا تهڭ كىلهلمىگهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئاخرىدا ئۇنىڭ بىلهن يارىشىش . داۋامالشتۇرىدۇ
ئۇنى ئادەملىرىنىڭ قۇراللىرىنى ساقالپ قېلىشىغا رۇخسهت قىلىپ ئۆرگهنچ . تهكلىۋىنى قويۇشقا مهجبور بولىدۇ

بۇ ھالهت، ھهر ئىككى تهرەپ قوبۇل قىالاليدىغان بىر ئهھۋال ئهمهس . ېزىغا ئورۇنالشتۇرىشىدۇتهۋەسىدىكى بىر ي
ئهمما كۈچلۈك سوۋېت قوشۇنلىرى ئالدىدا جۈنهيتخان . ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇرۇش قايتىدىن باشلىنىدۇ. ئىدى

كىشىلىك  1100ر ئېيىدا يىلىنىڭ سىنتهبى-1928شۇڭا، . ئارتۇق تىركىشىپ كىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
ئىران ھۆكۈمىتى ئۇالرنى قۇرال . قۇراللىق قوشۇنىنى ئېلىپ ئىرانغا بېرىپ پانالىق تىلهشكه مهجبور بولىدۇ

تاپشۇرۇشقا قىستاپ تۇرىۋالغاچقا، ياردەمچىسى ئاناقۇلى قۇربېشى بىلهن بىرگه ئافغانىستان تهرەپكه ئۆتۈپ 
هڭ قىلغان، كېيىن يهنه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى مۇستهقىللىق دەسلىۋىدە چار رۇسىيىگه قارشى ج. كېتىدۇ

. ياشقا كىرىپ قالغان ئىدى 80كۈرىشى بىلهن ئۇزۇن يىل شوغۇلالنغان بۇ ئۇلۇغ جهڭچى، ئۇ يىللىرى 
  .ئافغانىستانغا بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ھېرات ئهتىراپىدىكى تهيمهنه دىگهن بىر كهنتته بۇ دۇنيا بىلهن ۋىدالىشىدۇ

*****  



  تۈركىستانلىقالر ياۋرۇپادا

تۈركىستانلىقالرنىڭ ياۋرۇپا سىياسىي سهھنىلىرىدە تۇنجى قېتىم ئوتتۇرغا چىقىشى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى 
يىللىرىدا تۈركىستان تهۋەسى بىلهن مۇستهملىكه قىلىنغان تۈركىي -1916~1915. يىللىرىغا توغرا كهلمهكته

كىل تاپقان بىر ھهيئهت، ياۋرۇپاغا بېرىپ رۇسىيه مۇستهملىكه قىلىۋالغان ئهللىرىدىن كهلگهن ۋەكىللهردىن تهش
بۇ ھهيئهت، . مىللهتلهر مهسىلىسىگه دائىر ئهھۋالالرنى تونۇشتۇرۇش مهقسىتىدە ياۋرۇپا ساياھىتىگه چىقىدۇ

دە ئهلى ۋە تۈركىستان ۋەكىلى مۇقىمدىن بهگجان، قازان ۋەكىلى يۈسۈپ ئاقچۇرا، ئهزەربهيجان ۋەكىلى ھۈسهيىنزا
بۇ ھهيئهت . قىرىم ۋەكىلى چهلهبىزادە مهھهممهت ئهسهت قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

بۇداپىشتتا رەئىس ۋەكىلى . يىلى يانىۋار ئېيىدا ۋېنگىرىيىنى زىيارەت قىلىش بىلهن باشاليدۇ-1915زىيارىتىنى 
ىشىلهر بىلهن كۆرۈشكهن ھهيئهت ئهزالىرى، ئۇالرغا رۇسىيه تىزسا ۋە پارالمېنت رەھبهرلىرىدىن ئاندراسى قاتارلىق ك

بۇ دوكالتتا ھهر بىر . مۇستهملىكه قىلىۋالغان تۈركى ئهللىرىنىڭ خهرىتىسى ئىالۋە قىلىنغان بىر دوكالت سۇنىدۇ
مهدەنىي -رايونغا مۇناسىۋەتلىك تارىخىي مهلۇماتالر، تۈركىي قهۋىملىرىنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي

لىرى، رۇسىيه بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە ساقالنغان مهسىلىلهر ۋە زىيارەت قىلىنغان ئهللهردىن تهشكىالت
ۋېنگىرىيىدىن كېيىن ۋىېناغا بارغان ھهيئهت ئهزالىرى، بۇ يهردە . كۈتىدىغان ئۈمىدلىرى بايان قىلىنغان ئىدى

بۇ ھهيئهت بېرلىنغا كېلىپ . هن كۆرۈشىدۇئاۋۇسترىيه رەئىس ۋەكىلى ستورك ۋە تاشقى ئىشالر ۋەكىلى فورگاچ بىل
گېرمانىيه تاشقى ئىشالر نازىرى پاگۇ ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى زىممېرمان بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن، ئهڭ 

بۇلغارىيىگه كېلىپ رەئىس ۋەكىلى . ئاخىرقى بېكىتى بولغان بۇلغارىيه زىيارىتى بىلهن ساياھىتىنى تاماماليدۇ
  .سىياسىي ئهرباپالر بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇالرغىمۇ دوكالتلىرىنى سۇنىدۇ رادوسالۋوۋ ۋە بىر قىسىم

ئاينىڭ -6يىلى ئىچىدە ئىككىنچى قېتىم ياۋرۇپاغا بېرىپ -1916بۇنىڭغا ئوخشىغان يهنه بىر ھهيئهت، 
بۇ . كۈنلىرى لوزان شهھىرىدە چاقىرىلغان بىرلهشكهن ئهللهر ئۈچىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىدۇ-29~27

ېڭى ھهيئهت تهركىۋىدە ئالدىنقى قېتىملىق ھهيئهتتىكى يۈسۈپ ئاقچۇرا بىلهن مۇقىمېددىن بهگجانالر بىلهن ي
قىرغىز رايونىغا ۋاكالهتهن ئهخمهتئوغلى سافا، قۇمۇقالرغا ۋاكالهتهن ئهخمهت سائىپ ئاسالنوۋ، -بىرگه، يهنه قازاق

بۇ . ر نامىدا ئهزىز مهكهر قاتارلىق كىشىلهرمۇ بار ئىدىداغىستان ۋەكىلى بولۇپ سېيىت تاھىر ئهپهندى ۋە چهركهزله
دىگهن ئىسىم » رۇسىيه مۇسۇلمان تۈرك ۋە تاتار مۇدافىيهئىي ھوقۇق جهمىيىتى«ھهيئهتنىڭ رەسمى نامى ئۈچۈن 

ھهر بىر ۋاكالهتچى ئۆز خهلقىنىڭ مهسىلىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك تهييارلىغان . تاللىۋېلىنغان ئىدى
مۇقىمهددىن بهگجان چاغاتاي مىللىتى نامىدا سۇنۇلغان ئۈچ بهتلىك . ۇرۇلتايغا سۇنىدۇدوكالتلىرىنىمۇ ق

چاغاتاي ”دوكالتىدا، بۇخارا ۋە خىۋە خانلىقلىرى بىلهن رۇسىيه تۈركىستانىنىڭ بهش ۋىاليهت خهلقلىرىنى 
نى تونۇشتۇرۇلغان بۇ جايالرنى رۇسىيىلىكلهرنىڭ ئىشغال قىلىۋىلىش جهريا. دەپ تونۇشتۇرغان ئىدى“ مىللىتى

بۇ دوكالتتا، بۇخارا بىلهن خىۋە خانلىقلىرى ئۈچۈن تولۇق مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىنغان بولۇپ، قالغان رايونالر 
قازاق ۋاكالهتچىسى سافا ئهپهندىنىڭ -قىرغىز. ئۈچۈنمۇ مهدەنىي جهھهتتىكى ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىنغان ئىدى

ايدىغان تارىخىي ۋە سىياسىي ئهھۋالالر تونۇشتۇرۇلغاندىن كېيىن تۆت بهتلىك دوكالتىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخش
قازاقىستانغا ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىنغان بولۇپ، رۇسىيه بىلهن بولغان چىگرا سىزىغىنىڭ ئۇبۇلخهيرى خان 

شى دەۋرىدىكى ھالىتى ئاساس قىلىنىشى، رۇسىيىلىكلهر بىلهن قازاقالرنىڭ قانۇن ئالدىدا ھوقۇقتا باراۋەر بولى
قىرغىز خهلقىگه ئىشلىتىلىشى الزىم دىگهندەك تهلهپلهر -ھهمدە بۇ جايالردىن ئېلىنىدىغان باجالرنىڭ قازاق

  .ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى
تهلهت پاشانىڭ ) ۋەزىر(يىلىسى، سادرازام -1917تۈركىيه ئارمىيىسى كاپكازىيىگه قارىتا ھهرىكهت باشلىغان 

كلىرىنىڭ ئىزچىل پائالىيهت قىلىشىغا كاپالهتلىك قېلىش مهقسىتىدە قولالپ قۇۋەتلىشى بىلهن رۇسىيه تۈر
بۇ بىيرودا تۇرۇشلۇق ۋاكالهتچىلهر ھهيئىتى، . شىۋىتسارىيىدە دائىملىق بىر بىيرو ئېچىش قارارى ئېلىنغان ئىدى



ئۆز  مۇستهملىكه ئاستىدىكى تۈركى ئهللىرىنىڭ مهسىلىلىرىنى خهلقارالىق سورۇنالردا تونۇتۇش ۋەزىپىسىنى
بۇ ھهيئهتنىڭ پائالىيهتلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن كۆپرۈلۈزادە فۇئات ئهپهندى . ئۈستىگه ئالىدىغان بولىدۇ

بۇھهيئهت تهركىۋىدىكى تۈركىستان ۋاكالهتچىلىگى ئۈچۈن تۈركىستان . مهسئول قىلىپ بهلگىلهنگهن ئىدى
ىلگهن مۈپتى سهدىردىنخان كۆرسىتىلگهن ئىدى ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتى تهرىپىدىن ئىستانبۇلغا ئىۋەرت

-480− ناملىق كىتاۋىدا » بۈگۈنكى تۈرك ئېلى تۈركىستانى ۋە يېقىنقى زامان تارىخى«: زەكى ۋەلىدىي توغان(
بۇ ھهيئهتكه نۇرەتتىنبهگ خۇدايارخانوۋنىڭمۇ تۈركىستان ۋاكالهتچىسى سۈپىتىدە قاتناشقانلىقى بايان − بهتلهر 

شۇنىڭدەك . سهدرىددىنخاننىڭ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە بۇ ئىسىمنى پهقهتال ئۇچىرتالمايمىز ئهمما. قىلىنىدۇ
يهنه تۈركىستاندىن ئىستانبۇلغا ئىۋەرتىلگهن تۈركىستان ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتى ئهزالىرى ئىچىدىمۇ بۇ 

ت ئهپهندى، ئهزەربهيجانلىق ھۈسهيىنزادە ئهلى، قالغان ئهزاالر قازى ئابدۇرېشى). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىسىم كۆرۈنمهيدۇ
. قازانلىق ئوسمان توقۇمبهت، ئاتاۋۇلال باھائىدىن ۋە خهلىم سابىت قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

ۋارناغا يېتىپ كهلگىنىدە ۋېىنگىرىيىدە ئىنقىالپ . كۈنىسى يولغا چىقىدۇ-27ئاينىڭ -10ھهيئهت ئهزالىرى 
ئهمما بۇ يولمۇ ئىتىلىپ . پ، يولىنى ئۆزگهرتىپ ئودىسسا ئارقىلىق گېرمانىيىگه ئۆتمهكچى بولىدۇپارتىالپ كېتى

  .قالغاچقا، بۇ ھهيئهت نويابىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ئىستانبۇلغا قايتىپ كېلىشكه مهجبور بولىدۇ
ن يهنه بىر ئۇ يىللىرى تۈركىستان مهسىلىسىنى ياۋرۇپا ئهللىرىنىڭ كۈنتهرتىۋىگه كىرگۈزۈشنى ئويلىغا

تۈركىستان ئۇلېماالر جهمىيىتىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى . سىياسهتچى، شىر ئهلى الپىن دېگهن زات ئىدى
ئۆتهۋاتقان ھهمدە بولشېۋىكالر ئىنقىالۋى يۈز بهرگهن ۋاقىتالردا تاشكهنتته يۈز بېرىۋاتقان سىياسىي ۋەقهلهردە 

ىرىشلىرىدە سادىرازام تهلهت پاشا يېزىپ بهرگهن خهتنى ئاينىڭ ك-10يىلى -1918مۇھىم رول ئوينىغان الپىن، 
ئۇ يهردە ئۆزىنى تۈركىستان مۇختارىيىتىنىڭ پارالمېنت رەئىسى ۋە ئورتا ئاسىيا . ئېلىپ گېرمانىيىگه كېلىدۇ

گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىگى بىلهن . ئۇلېماالر پىرقىسىنىڭ ۋاكالهتچىسى دەپ تونۇشتۇرىدۇ
شۇنىڭدىن كېيىن گېرمانىيىدە . نىدا ئۇالرغا تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك بىر دوكالت سۇنىدۇكۆرۈشۈش جهريا

يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا تۈركىستانغا قايتىپ كىلىپ ئۇزۇن -1919كېسهل بولۇپ قالغان شىر ئهلى الپىن، 
  .ئۆتمهيال ۋاپات بولىدۇ

غۇن جايلىرىنى ئايلىنىپ چىققان مۇستاپا قوقان مۇختارىيىتى ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن، تۈركىستاننىڭ نۇر
- 2يىلى -1919. چوقايئوغلى، ئاخىرىدا گروزىيىگه كېلىپ ئۇ يهردە نهشرىياتچىلىق پائالىيهتلىرىنى باشاليدۇ

چىسال كۈنىسى پارىژدا چاقىرىلغان ۋېرساي تېنچلىق قۇرۇلتىيىغا رۇسىيه تهۋەسىدە ياشايدىغان -21ئاينىڭ 
موكراتىك فېدېراتسىيهلىك جۇمهۇرىيهت پىرىنسىپلىرى ئاساسىدا ئۆز ئارزۇلىرى رۇسىيىدە دې”قهۋىملهرنىڭ 

گروزىيه بولشېۋىكالر . دىگهن مهزموندا بىر پارچه تېلېگرام يولاليدۇ“ بويىچه ياشىشىغا كاپالهتلىك قىلىش
ىيه دۇما تهرىپىدىن ئىشغال قىلىۋېلىنغاندىن كېيىن تۈركىيه ئارقىلىق پارىژغا بارغان چوقاي ئوغلى، رۇس

  .قۇرغۇچى ۋەكىل سۈپىتى بىلهن ھهر خىل نهشرىيات ئهپكارلىرىغا ماقالىالر يېزىشقا كىرىشىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

: ئۆرە تۇرغانالر. مۇستاپا چوقايوئغلى، ئهخمهت سالىخوپ ۋە شېرىپ ماناتوۋ: سولدىن ئوڭغا بىرىنچى رەتته: رۇسىيه مۇسۇلمان يىتهكچىلىرى
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلى - 1920تىبلىس، . هر تۈرەگولوۋ ۋە سۇلتان ئهلىيېۋئوسمان توقۇمبهتوۋ، ئۆم

  
يىلىغا كهلگهندە، تۈركىستاندا باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى ئاساسهن ئاخىرالشقان بولۇپ، ئافغانىستاندا -1923

ئېنىق ئوتتۇرىغا تۇرۇپ بىرەر سىياسىي پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىش ئىمكانىيىتىنىڭ يوقلىغى بارغانسىرى 
يىلىنىڭ بېشىدا، چهت دۆلهتلهردە تۈركىستان مىللىي ئهركىنلىك ھهرىكىتىنى -1924. چىقىشقا باشاليدۇ

ئۈستىگه ئااللىغىدەك خادىمالر فرانسىيه، گېرمانىيه، تۈركىيه، ئىران ۋە ھىندىستان قاتارلىق ئهللهرگه تارقىلىپ 
زەكى ۋەلىدى ئهپهندى بولسا، دوستى فهتقۇلقادىر . رىژدا تۇراتتىئۇ ۋاقىتالردا مۇستاپا چوقايئوغلى پا. كېتىدۇ

ئوسمان غوجا بىر . ئهپهندى بىلهن بىرگه ھىندىستان ۋە تۈركىيه يولى ئارقىلىق ياۋرۇپاغا قاراپ يولغا چىققان ئىدى



مۈپتى سهدىردىن، . قىسىم دوسلىرى بىلهن بىرگه تۈركىيىدە تۇرۇپ قېلىش نىيىتىگه كهلگهن ئىدى
ۇلخهمىت ئارىپ ۋە تۇراپبهگ قاتارىدىكى داڭلىق كىشىلهر بولسا ئىراندا، يهنى تۈركىستان چىگرالىرىغا ئهڭ ئابد

بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئافغانىستان . يېقىن جاي بولغان مهشههت شهھىرىگه جايلىشىۋالغان ئىدى
  .ىپىگه تهيىنلهنگهن ئىدىۋاكالهتچىلىگىنى ئۆتىگهن ھاشىم سايىق، ئافغانىستان مائارىپ نازارىتىدە ۋەز

ئاكتىپ پائالىيهت قىالاليدىغان بىر سىياسىي سورۇن ئۇيۇشتۇرماي تۇرۇپ چهت دۆلهتلهردە تۈركىستان مىللىي 
شۇ سهۋەپتىن، جهمىيهت يىتهكچىسى . مۇستهقىللىق كۈرىشىنى داۋامالشتۇرۇش ئىمكانى يوقلىغى ئېنىق ئىدى

ىشىلهر بۇنداق بىر سورۇننى نهدە ۋە قايسى خىل شهكىلدە قۇرۇپ ئهخمهت زەكى ۋەلىدى بىلهن باشقا يىتهكچى ك
تۈركىستانلىق كۆچمهنلهر زىچ جايالشقان ئافغانىستان . چىقىش كېرەكلىگى ئۈستىدە ئىزدىنىشكه كىرىشىدۇ

بىلهن ئىران، ئهينى ۋاقىتتا تۈركىستانغا بىۋاسته چىگراداش بولۇشتهك مۇھىم بىر ئهۋزەللىككه ئىگه دۆلهتلهردىن 
ئهمما بۇ ئىككىال دۆلهتته سىياسىي مهركهز قۇرۇپ چىقىش ھهمدە ئاشكارە شهكىلدە سىياسىي پائالىيهتلهر . ئىدى

بۇنىڭغا ئوخشاش ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولغان ھىندىستاندا بولسا، . بىلهن شوغۇللىنىشقا ئىمكان يوق ئىدى
. بىر پائالىيهت بىلهن شوغۇلالنغىلى بولمايتتى ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ماقۇللىقىنى ئالماي تۇرۇپ ھېچقانداق

يېڭى قۇرۇلغان ياش . شۇنداق بولغاچقا، ئۇنىڭدىن كېيىن تۈركىيه بىلهن ياۋرۇپانى ئويلىنىشقا توغرا كېلهتتى
تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى، تۈركىستانلىق مۇساپىرالر بىلهن كۆچمهنلهر ئۈچۈن ئالغاندا ئىككىنچى ئانا ۋەتهن 

همما يېڭى قۇرۇلغان تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرىدىغان بىر ئ. ھېساپلىناتتى
نهتىجىدە، تۈركىستان تېرىتورىيىسىگه بهك . سىياسىي كۈرەشكه ساھىپخانلىق قىلىش ئىشىنى خالىمايتتى

سىياسىي  يىراق ھهمدە تۈركىستانلىق مۇساپىر سانى يوق دىيهرلىك بولىشىغا قارىماي، ئاشكارە شهكىلدە
پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ تۈركىستان مهسىلىسىنى خهلقارالىق سهھنىلهرگه ئېلىپ چىقىش 
نوقتىسىدىن ئالغاندا ئهڭ مۇۋاپىق كېلىدىغان ئهللهردىن فرانسىيه، گېرمانىيىگه ئوخشاش ياۋرۇپا دۆلهتلىرى 

ىق يىتهكچىلهر بۇ دۆلهتلهرگه يۈزلىنىشكه ئهنه شۇ سهۋەپتىن تۈركىستانل. ئۇالرنى ئۆزىگه جهلىپ قىلماقتا ئىدى
ھهقىقهتهنمۇ كېيىنكى يىلالردا ئافغانىستان، ئىران، ھىندىستان ۋە بىر قىسىم ئهرەپ ئهللىرىدە ھهر . باشاليدۇ

خىل تهشكىالتالر كۆرۈنگهندەك قىلسىمۇ، بۇ ئهللهردىكى سىياسىي مۇھىت، بۇ تهشكىالتالرنىڭ كۈچىيىپ بىر 
  .ىتىگه ئايلىنالىشىغا يول قويمايدىغانلىقى ئىسپاتلىنىدۇسىياسىي ھهرىكهت ھال

  سىياسىي تهشكىالت قۇرغۇچى يىتهكچىلهر

تارىختىن بۇيانقى ھهرقانداق بىر سىياسىي ھهرىكهتنىڭ شهكىللىنىشى، مۇكهممهللىشىشى ۋە ھهرىكهت 
قىلغان رەھبهرلهرگه ئاالھىدىلىكلىرى ئاساسهن بۇ ھهرىكهتلهرنى شهكىللهندۈرگهن ۋە ئۇنىڭغا يىتهكچىلىك 

تۈركىستانلىق زىيالىيالرنىڭ چهتئهللهردە قانات يايدۇرغان مىللىي مۇستهقىللىق . باغلىق بولۇپ كهلمهكته
چهتئهللهردىكى تۈركىستان ئۈچۈن ئېلىپ . كۈرەشلىرىمۇ بۇ تۈپكى قانۇنىيهتتىن مۇستهسنا ئهمهس ئىدى

ىش نوقتىسىدىن ئالغاندا ئۇنچه تهلهيلىك دەپ بېرىلغان كۈرەشلهرنى ئىقتىدارلىق يىتهكچىلهر باشلىت
ئهسلىدە تۈركىستان تهۋەسىدە قانات يايدۇرۇلغان مىللىي كۈرەشلهرگه ئاكتىپلىق بىلهن قاتناشقان . ئېيتالمايمىز

. كىشىلهرنىڭ كۆپ قىسمى بۇ كۈرەش جهريانىدا تازىلىۋېتىلدى ياكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدە قالغان ئىدى
ولشېۋىزمنىڭ ھهقىقى ماھىيىتى بىلهن ئۇنىڭ ئهسلى خاراكتىرىنى ئېنىق پهرق قىلىپ دەسلىۋىدە ب

كىتهلمىگهنلىگى ئۈچۈن، زىيالىيالر تهبىقىسىنىڭ خېلى كۆپ قىسمى سوتسىيالىزم تۈزۈمى ئاستىدا مىللىي 
قىسقىچه . دۆلهتلىرىنى قۇرۇپ چىقىشقا بولىدۇ دەپ ئىشىنىپ ۋەتهن ئىچىدە قېلىش يولىنى تاللىۋالغان ئىدى

ئېيتقاندا تۈركىستاندىن چهتئهللهرگه چىقىپ كهتكهن زىيالىي پائالىيهتچىلهر بىلهن يىتهكچىلهر سان جهھهتتىن 
ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇ يىتهكچىلهرنىڭ كۆپ قىسمى تۈركىستان تېرىتورىيىسىنىڭ . بهكال يىتهرسىز قالغان ئىدى

. رىدە كۈرەش پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇلالنغان كىشىلهر ئىدىئايرىم رايونلىرىدا، تۈپتىن پهرقلىق دەۋىرلى-ئايرىم



بىرسىدىن ئاالھىدە پهرقلىنىپ تۇرىدىغان ھهرخىل دۇنيا قاراشالرغا ئىگه -شۇنداق بولغاچقا، ئۇالر بىر
  .كىشىلهردىن تهركىپ تاپماقتا ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
  )يىلالرئهتىراپىدا-1920(مۇستاپا چوقاي ئوغلى 

  )يىلى ئهتىراپىدا- 1920(ان زەكى ۋەلىدى توغ
  )يىلى-1931(ئوسمان غوجا ئوغلى 

  تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ ئۈچ نهپهر يىتهكچىسى: رەسىم
  

تۈركىستاندىكى مىللىي ئازاتلىق پائالىيهتلىرىگه بىۋاسته قاتنىشىپ، بۇ پائالىيهتلهرنى سىياسىي پىالن 
ىڭدىن كېيىن چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن سىياسىي بويىچه بارلىققا كېلىشىگه كاپالهتلىك قىلغان، ئۇن

يىتهكچى دەپ قاراشقا بولىدىغان كىشىلهردىن مۇستاپا چوقاي ئوغلى، زەكى ۋەلىدى توغان ۋە ئوسمان غوجا ئوغلى 
تۈركىستان سىرتىدا قانات يايدۇرۇلغان سىياسىي كۈرەشلهرنىڭ . كىشىنى كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن 3قاتارلىق 

يىلىغىچه قانات يايدۇرۇلغان بىرىنچى دەۋرىنى ئاساسهن يوقۇرىدا -1939لىنىپ يىللىرىدا باش-1924
. نهپهر يىتهكچى بهرپا قىلىپ يىتهكچىلىك قىلىش ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن دېيىشكه بولىدۇ 3كۆرسىتىلگهن 

غرا باھا شۇنداق بولغاچقا، بۇ دەۋىردىكى تۈركىستان ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان كۈرەشلهرنىڭ ئهھمىيىتىگه تو
بېرىشته بۇ ئۈچ نهپهر لىدېرنىڭ تهرجىمهھالى بىلهن سىياسىي ئاالھىدىلىكلىرىدىن تولۇق خهۋەر تېپىشىمىزغا 

  .توغرا كېلىدۇ
يىللىرى چار رۇسىيه تهۋەسىدە بارلىققا كهلگهن سىياسىي ئۆزگىرىش دەۋرى بىلهن تۈرك دۇنياسىدا -1900

ڭ باشقا جايلىرىدىكىگه ئوخشاش تۈركىستاندىمۇ ياش باشالنغان جهدىتچىلىك ھهرىكهتلىرى، دۇنيانى
ئهنه شۇ داۋالغۇشلۇق دەۋىرلهردە . سىياسىيونالرنىڭ بارلىققا كېلىشى ئۈچۈن زېمىن ھازىرالپ بهرگهن ئىدى
ئۇ، قانۇن پاكۇلتىتىدا ئوقۇۋاتقان . سىياسىي سهھنىگه چىققان ياشالردىن بىرسى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئىدى

) فراكسىيونى(لىرىدىال رۇسىيه دۇماسىنىڭ مۇسۇلمانالر قويرۇقلۇق كاستوم كىيگهنلهر ھهيئىتى ئوقۇغۇچى ۋاقىت
كېيىنكى دەۋىرلهردە . ئارىسىدا تۈركىستان گوبېرناتورلۇق تهۋەسىنىڭ ۋاكالهتچىلىگىنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

ئىدى، مۇسۇلمانالر ئۇ بولمىسا ”گروزىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولىدىغان چېنكېلى تهرىپىدىن 
يىلىنىڭ -1917دەپ باھا بېرىلگهن بۇ ياش ئهزىمهت، “ فراكسىيونى ئۇنچه ئۇزۇن بهرداشلىق بىرەلمىگهن بوالتتى

دىكابىر ئېيىدا قۇرۇلغان قوقان ئاپتونومىيىلىك ھۆكۈمىتىدە ئاۋال تاشقى ئىشالر نازىرى، ئۇنىڭدىن كېيىن 
  .ھۆكۈمهت رەئىسى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

ياش  27يىللىرى، ئاقمهسچىتته داڭلىق بىر قازاق ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن چوقايئوغلى، -1890
ئهمما ئۇ، بۇ ياش دۆلهت . ۋاقتلىرىدىال يېڭىدىن قۇرۇلغان بىر ھۆكۈمهتنىڭ رەئىسلىكىگه تهيىنلىنىدۇ

ئۇ چهتكه چىقىپ . بولشېۋىكالر تهرىپىدىن يوقۇتۇلغاندىن كېيىن چهتئهلگه چىقىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇ
 »ۋولنىي گورېتس«ئۇ يهردە ئهخمهت سالىخوپ تهرىپىدىن چىقىرىلىۋاتقان . ئاۋال تىبلىستا تۇرۇپ قالىدۇ

قاتارىدىكى گېزىتالردا بىر مهزگىل ئىشلىگهندىن كېيىن، گروزىيه ) ئۇرۇش( »باربا«ۋە ) ئهركىن تاغلىقالر(
ئاپتور بۇ يهردە ژورنال (نامىدا بىر گېزىت ) بويلىرىچىگرا ( »نا رۇبېژې«ھۆكۈمىتىنىڭمۇ ياردىمى بىلهن 

ئۇكرائىنلىق مۇساپىرالرنىڭمۇ ياردىمىنى ئېلىپ چىقىرىلغان بۇ . چىقىرىدۇ) ت.ئۇ. − دېمهكچى بولسا كېرەك
يىلى فىۋرال ئېيىدا گروزىيىنىمۇ بولشېۋىكالر بېسىۋالغاندىن -1921. سان نهشىر قىلدۇرااليدۇ 6ژورنالنى ئاران 

  .ئايالى بىلهن بىرگه ئىستانبۇل ئارقىلىق پارىژغا بېرىۋالىدۇ كېيىن،
چوقايئوغلى، ئۇ ۋاقىتالردا دېموكراتىك بىر رۇسىيىنىڭ قۇرۇلىدىغانلىقىغا، شۇنىڭدەك بۇنداق بىر رۇسىيه 

ئهسلىدە كادېت . تهۋەسىدە ئاپتونومىيىلىك بىر تۈركىستان تهشكىل قىلىشقا بولىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى
ىسىگه قاتناشقانالر ياكى بۇ پارتىيىگه قىزىقىدىغان بارلىق ئازسانلىق مىللهت يىتهكچىلىرىمۇ ئهنه پارتىي



ياۋرۇپاغا بېرىشتىن بۇرۇن، پارىژدا چاقىرىلغان ۋېرساي تېچلىق قۇرۇلتىيىغا . شۇنداق بىر كۆز قاراشتا ئىدى
لىنىڭ ئهينى ۋاقتىدىكى بۇ تىبلىستىن ئىۋەرتكهن تېلېگراممىسىدىكى تۈۋەندىكى قۇرالر، چوقاي ئوغ

  :كۆزقاراشلىرىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكته
تۈركىستاندا ياشايدىغان قهۋىملهرنىڭ ئۆز ئارزۇلىرىنى رۇسىيىدە قۇرۇلىدىغان دېموكراتىك ۋە فىدراتسىيىلىك 

  .جۇمهۇرىيهت تهۋەسىدە ئهركىن ئوتتۇرغا قويالىشى كاپالهتلهتكه ئىگه قىلىنىشى الزىم
ەپتىن، چوقاي ئوغلى قوقاندا قۇرۇلغان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن دەرھال يهنه بىر تهر

چهتكه چىقىپ كهتكهچكه، نه بولشېۋىكچىلىق بىلهن ياكى بۇنداق بىر ھاكىمىيهت سىستېمىسىنىڭ ئاساسىنى 
ڭا، چوقاي ئوغلى شۇ. تهشكىل قىلىدىغان ئۇرۇس شوۋېنىزىمى بىلهن پهقهتال ئۇچىراشمىغان دېيىشكه بولىدۇ

رۇسىيه سوتسيال دېموكراتچىلىرى تهرىپىدىن ئىزچىل تۈردە ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان بىر گهۋدە ھالىتىنى 
ساقالپ قېلىشنى بىردىن بىر مهقسهت قىلىشقان دېموكراتىك رۇسىيه پۈتۈنلىگىنى بهرپا قىلىش دەيدىغان كۆز 

شۇنىڭدەك يهنه، ئۇ دەۋىرلهردىكى نۇرغۇنلىغان . گهن ئىدىقاراشنىڭ ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىغا قهتئى ئىشهن
تۈركىستانلىق ئىلغار كىشىلهرنىڭ كۆزقارىشىغا ئوخشاش، ئۇنىڭدىمۇ ئهگهر تولۇق مۇستهقىل تۈركىستان 
قۇرۇلسا ئۆز ئالدىغا پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ، ئهينى ۋاقىتتىكى خهلقارالىق كۈچ تهڭپۇڭلىقى ئىچىدە مۇستهقىل 

شۇنداق بولغاچقا، تۈركىستاندىن ئايرىلىپ . ى ساقالپ قااللمايدۇ دەيدىغان كۆزقاراش مهۋجۇت ئىدىمهۋجۇتلىغىن
دېگهن بىر فرانسۇزچه  »ئورىېنت ئېت ئوكسىدېنت«يىلىسى، -1923خېلى يىلالر ئۆتكهندىن كېيىنمۇ، يهنى 

ن تېمىلىق ماقالىسىدا دېگه »رۇسىيه سىياسىتى ۋە تۈركىستان مىللىي سىياسىتى«ژورنالدا ئېالن قىلغان 
تىبلىستىن ۋېرساي تېچلىق قۇرۇلتىيىغا ئىۋەرتكهن تېلېگراممىسىدىكى كۆزقاراشلىرىنى يهنه بىر قېتىم قايتا 

خېلى ئۇزۇن سهھىپىلىك بۇ ماقالىسىدا تىلغا ئېلىنغان مهزمونالر تۈركىستاننىڭ تۈرك . تهكرارلىغان ئىدى
نىڭ رۇسىيه تهرىپىدىن ئىشغال قىلىۋېلىنىشى، رۇسىيه ئىسالم دۇنياسىدا تۇتقان ئورنى، تۇركىستان

يىلقى ئىنقىالپ، تۈركىستاندا بولشېۋىكالر، -1917مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتى ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋەتلىرى، 
تۈركىستاندا ئاپتونومىيه ھهرىكهتلىرى، سوۋېتلهر سىياسىتى نهتىجىسىدە ئوتتۇرغا چىققان ئاچارچىلىق، مائارىپ 

ي ئىشالر جهھهتتىكى مهغلوبىيهتلىرى ۋە مۇستهقىللىككه قاراپ ئىلگىرلهش دېگهندەك مهزمونالرنى ۋە ئىقتىسادى
شۇنىڭغا قارىماي، بۇ ماقاله بىر تۈركىستانلىق تهرىپىدىن يېزىلىپ ياۋرۇپا ژورناللىرىدا . ئۆز ئىچىگه ئالماقتا ئىدى

دىن ئالغاندا، ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئېالن قىلىنغان تۇنجى ئىلمىي ۋە سىياسىي ماقاله بولۇش نوقتىسى
  .ئىگه بىر ئىلمىي ماقاله ھېساپلىنىدۇ

بۇ تۈردىكى كۆزقاراشالرنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالغان چوقاي ئوغلى، پارىژغا كهلگىنىدىن كېيىن چهتئهلدە 
ىلهن زىچ مۇساپىر بولۇپ يۈرگهن بولشېۋىزمغا قارشى كۆزقاراشقا ئىگه رۇسىيه سوتسيال دېموكراتچىالر ب

، »دنى«ئۇ يهنه مېنشېۋىكالر لىدېرى كېرېنسكى تهرىپىدىن چىقىرىلغان . مۇناسىۋەت ئورنىتىپ كهلگهن ئىدى
گېزىتلىرىدىمۇ بىر  »پوسلېدنىيا ناۋوستى«كادېت پارتىيىسىنىڭ لىدېرى مىليۇكوۋ تهرىپىدىن چىقىرىلغان 

ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى، كۆزقاراشلىرى ۋە ئۇنىڭ ئۇ يىلالردا . مهزگىل كوررىكتور بولۇپ ئىشلىگهن ئىدى
سوتسيال دېموكراتچى رۇسىيىلىكلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى كېيىنكى ۋاقىتالردا، بولۇپمۇ زەكى ۋەلىدىي 
قاتارلىقالر تهرىپىدىن قاتتىق تهنقىت قىلىنىشقا ئۇچىراپ، ھهرخىل ئىچكى زىدىيهتلهرنىڭ پهيدا بولىشىغا 

شۇنداق بولغاچقا، زەكى ۋەلىدىي، چوقاي ئوغلى بىلهن پارىژدا تۇنجى قېتىم كۆرۈشكىنىدىال  .سهۋەپچى بولىدۇ
چوقاي ئوغلىنىڭ، ئۇنىڭ ئوتتۇرغا قويغان مۇستهقىل تۈركىستان قۇرۇش كۆقارىشىغا قىزىقمىغانلىقىنى، 

ى قاتارلىق بىلهن ئهزەربهيجانلىق ئهلى مهردان توپچىبېش) ئارسال(قازانلىق لىدېر سادىر مهقسۇدىي 
كىشىلهرنىڭمۇ چوقايئوغلى بىلهن ئوخشاش كۆز قاراشتا ئىكهنلىگىنى، شۇ سهۋەپتىن ئۇالر بىلهن 

  .چىقىشالمىغانلىقى ھهققىدە توختالغان
ئهمما ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، تۈركىستاننى بولشېۋىكالر پارچىالپ بۆلىۋېتىشى ھهمدە يېڭىدىن مهمورى 

كراتىك بىر رۇسىيه، ئۇنىڭ تهۋەسىدە ئۆز مهۋجۇدىيىتىنى ساقالپ قاالاليدىغان بىر رايونالرغا ئايرىۋېتىلىشى، دېمو



. تۈركىستان قۇرۇپ چىقىش دېگهندەك كۆزقاراشالرنىڭ پۈتۈنلهي خام خىيال ئىكهنلىگى ئىسپاتلىنىشقا باشاليدۇ
گهن بارلىق بۇنىڭ نهتىجىسىدە، چوقاي ئوغلىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان چهتئهللهردە مۇساپىر بولۇپ يۈر

تۈركىستانلىق زىيالىيالر ئارىسىدا تولۇق مۇستهقىل تۈركىستان قۇرۇشنى تهلهپ قىلىش كۆزقارىشى 
كېيىنچه، مۇستاپا چوقاي ئوغلىمۇ ئهنه شۇ دەۋىرلهر ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ . شهكىللىنىشكه باشاليدۇ

  :مۇنۇالرنى بايان قىلىدۇ
ېراتسىيه ۋە ئۇنىتارىستىك دېگهندەك ئورتاق بىر يىلىنىڭ باشلىرىدا بىز ھهممىمىز فېد-1917

ھهممىمىزنى ئىسكهنجىسىگه ئېلىۋالغان بۇ كېسهللىك، . كېسهللىكنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالغان ئىدۇق
  .رۇسىيه دېموكراتىك ئىنقىالۋىغا قهتئىي ئىشهنگهنلىكىمىزدىن كهلمهكته ئىدى

دەيدىغان بىرەر » مىللىي مۇستهقىللىق«ال يىلقى ئىنقىالپنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدى-1917ئهگهر بىز 
پروگراممىنى ئوتتۇرىغا قويالىغان بولساق، خهلقىمىز ئىچىدە بۇنىڭغا قارشى چىقىدىغان بىرەر تهبىقىنىڭ 

. شۇنىڭغا قارىماي، بىز بۇنداق بىر يولغا دەرھال ئاتلىنىپ كىتهلمىدۇق. بولىشىغا شهخسهن مهن ئىشهنمهيمهن
ىپ ئۆتكىنىمدەك بىزلهر رۇسىيه سوتسىيال دېموكىراتىيىسىگه بهكال ئىشىنىپ كهتكهن ھالبۇكى، يوقۇرىدا ئېيت

ئۆز كۈچىمىزگه تايىنىپ ئۆز دۆلىتىمىزنى قۇرۇپ يولغا ئۇنىڭ ئۈستىگه . ئىدۇق
شۇنداق . ئىدۇق) ت.ئۇ. − تهكىتلهش شهكلى تهرجىمانغا ئائىت( سېلىۋاالاليدىغانلىقىمىزغا ئىشهنمىگهن

تهركىۋىگه كىرىۋېلىپ ۋەتىنىمىزدە ئۆزىمىزنىڭ ھاكىمىيهت ئورگانلىرىنى قۇرۇپ چىقىش  بولغاچقا، رۇسىيه
  .سىياسىتىدىن بهكال ئۈمىد كۈتكهن ئىكهنمىز» فېدېراتسىيه«ھوقۇقىنى تهلهپ قىلىش دەيدىغان 

چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ھهرىكهتلهرنىڭ ئهڭ مۇھىم يىتهكچىلىرىدىن بىرسى 
نى ) توغان(تارىدا، ھهتتا دەسلهپكى يىلالردا ئهڭ مۇھىم رول ئوينىغان كىشى سۈپىتىدە ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي قا

قىزىقارلىق بىر بىر شهكىلدە مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئوخشاش بىر يىل . كۆرسىتىپ ئۆتىشىمىز مۇمكىن
لۈك سىياسىيون بولۇشى بىلهن بىرگه، يهنه ئىچىدە دۇنياغا كهلگهن باشقىرت تۈركلىرىدىن بولغان بۇ كىشى، كۈچ

ئىنتايىن مۇھىم ئالىم سۈپىتىدە تونۇلۇپ، تۈركىستان ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان كۈرەشلهرنىڭ بارلىق 
يىلقى ئىنقىالپ يىلىسى چاقىرىلغان -1917ئۇ، . ساھهلىرىدىكى پائالىيهتلهرگه ئاكتىپلىق بىلهن قاتناشقان

يىلىك مۇستهقىل بولۇش كۆزقارىشىنى قوللىغۇچىالر تهرىپىدە تۇرغان بىرسى مۇسلمانالر قۇرۇلتىيىدا تېرىتورى
توغاننىڭ قارىشى بويىچه ئالغاندا، رۇسىيه ھهر مىللهت ئۆز تېرىتورىيىسى ئىچىدە ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش . ئىدى

يالىزم بۇ دۆلهتلهر سوتس. ھوقۇقىغا ئىگه بولىدىغان دۆلهتلهر ئىتتىپاقى شهكلىنى ئېلىشى كېرەك ئىدى
تۈزۈمىنى ئاساس قىلىدىغان ھاكىمىيهت پىرىنسىپىنى ئاساس قىلىش دەيدىغان پهلسهپهگه ئاساسلىنىشى 

ئهنه شۇنداق تۈپكى پىرىنسىپ ئاساسىدا، ئىنقىالپ يىللىرىدا ئاپتونومىيىلىك باشقىردىستان . كېرەك ئىدى
لىش مهنبهلىرى ماۋزۇسىغا ھهرىكهتنىڭ كې(دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قارالسۇن
زەكى ۋەلىدىي، ئىنقىالپتىن كېيىن قۇرۇلغان مىللىي باشقىرت ھۆكۈمىتىدە ھهربى ئىشالر مىنىستىرى ۋە 

يىلىسى ھۆكۈمهت -1919ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغان بولۇپ، 
ئاي بويىچه بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتى بىلهن بىر سهپته  15ئۇنىڭدىن كېيىنكى  .رەئىسلىكىگه تهيىنلىنىدۇ

يىلىنىڭ باشلىرىدا، لېنىن قاتارىدىكى بولشېۋىك رەھبهرلىرىنىڭ -1920. تۇرۇپ ئاقالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ
هن بولشېۋىكالرنىڭ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش دېگ. ئىككى يۈزلىمىچىىلىگىنى سېزىپ قالىدۇ

قىزىلالر ئالدىنقى سهپته غهلىبه قىلىپ . سۆزلىرىنىڭ پۈتۈنلهي قۇرۇق سهپسهته ئىكهنلىگىنى تونۇپ يېتىدۇ
. دۆلهت ئىچىدىكى ۋەزىيهتنى تېزگىنلىگهنسىرى، ئهسلى قىياپىتىنى تهدرىجى ئاشكارىالشقا باشلىغان ئىدى

تۈزۈمىنىڭ ئۇرۇسالردىن باشقا شۇنداق قىلىپ، ئۇرۇس شوۋېنىزىمى ئاساسىغا قۇرۇلىدىغان كومۇنىزم 
ۋەلىدى، خۇددى سۇلتان . مىللهتلهرگه ياشاش ھهققىنى بهرمهيدىغانلىقى ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشاليدۇ

غالىيېۋگه ئوخشاش ئاقىۋەتكه قالىدىغانلىقىنى سېزىپ، بولشېۋىك رەھبهرلىرىگه بىر نهچچه پارچه خهت تاشالپ 



كېيىن تۈركىستانغا قېچىپ بېرىۋېلىپ، ئۇ يهردىكى مىللىي . قويۇپ غىپال قىلىپ يوقاپ كېتىدۇ
بۇ جهرياندا، تۈركىستانلىق سوتسيالىست زىيالىيالر تهرىپىدىن . مۇستهقىللىق كۈرەشلىرىگه قوشۇلۇپ كېتىدۇ

بۇ پارتىيه كېيىنكى ۋاقىتالردا . قۇرۇلىدىغان سوتسيالىستچىالر تۈدەسىنى قۇرۇش ئىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە، زەكى ۋەلىدىي، تۈركىستان مىللىي -1920. ك پارتىيىسىگه ئۆزگهرتىلىدۇئهر

مۇستهقىللىق كۈرىشىگه يىتهكچىلىك قىلىدىغان ھهرخىل كۆز قاراشتىكى گۇروھالر بىرلىشىپ قۇرۇپ چىققان 
. اقىنىڭ رەئىسلىكىگه تهيىنلىنىدۇئوتتۇرا ئاسىيا مۇسۇلمانالر مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر ئىتتىپ

باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى ئومۇمىي يۈزلۈك ئاجىزلىشىش باسقۇچىغا كىرۋاتقان مهزگىللهردە تۈركىستاندىن 
بىر قىسىم جهمىيهت . يىلىسى ئىران ئارقىلىق ئافغانىستانغا بېرىۋالىدۇ-1923ئايرىلىش قارارىغا كېلىپ، 

كېيىن ئۇ . بىر مهزگىل پائالىيهت قىلغاندىن كېيىن ھىندىستانغا كېتىدۇ ئهزالىرى بىلهن بىرگه ئافغانىستاندا
  .يهردىمۇ تۇرماي تۈركىيه ئارقىلىق ياۋرۇپاغا بېرىۋالىدۇ

ماددىلىق پروگراممىسىنى، بىر ھېساپتا  9زەكى ۋەلىدىي تهرىپىدىن يېزىلغان سوتسيالىستالر تۈدەسىنىڭ 
بۇ پروگراممىنىڭ . ىغىنچاقالنغان خۇالسىسى دېيىشكه بولىدۇشۇ دەۋىرلهردىكى سىياسىي كۆز قاراشالرنىڭ ي

بىرىنچى ماددىسىدا يهر، سۇ، يهرئاستى ۋە يهر ئۈستى بايلىقالرنى دۆلهت ئىگىلىكىگه ئۆتكۈزىۋېلىش ھهمدە 
تۈركىستان تهۋەسىدە كۆزگه كۆرۈنگىدەك . كوللىكتىپالشتۇرۇش پىرىنسىپلىرىنى يولغا قويۇش ئوتتۇرغا قويۇلغان

ر سانائهتلىشىش بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئىشچىالر سىنىپىمۇ يوق دىيهرلىك بولۇپ، ئاھالىنىڭ مۇتلهق كۆپ بىرە
ئهنه شۇ سهۋەپتىن، سوتسيالىستالر تۈدەسى يېزا ئىگىلىك . قىسمى دىهقانالردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

غان ئارىلىقتا خهلق ئاممىسىنىڭ ساھهسىدە ئىشلهيدىغان دېهقانالرنى پرولىتارىيات سىنىپى شهكىللهنگىچه بول
بۇ پروگراممىدا كۆرسىتىلىشىچه، تۈركىستان . ئاۋانگارت كۈچلىرى دەپ قاراشنى تهشهببۇس قىلىشقان ئىدى

مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ھهمدە ئهركىنلىككه ئېرىشىش غايىسىنى، دىهقانالر سىنىپىنىڭ ئۆز 
؛ )ماددا-3(لىشى ئارقىلىقال ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن ئىدى ھوقۇقلىرىنى قولغا كهلتۈرۈش يولىدا كۈرەش قى

. مهملىكهتنى باشقۇرۇش ئىشى سوتسيالىزم پىرىنسىپلىرى ئاساسىغا قۇرۇلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى
شۇنىڭدەك يهنه، بۇ مۇستهقىل، دېموكراتىك جۇمهۇرىيهتنىڭ تۈپكى ۋەزىپىسى، دىهقانالر سىنىپىنى 

ىرىش بىلهن شوغۇللىنااليدىغان قىلىش، ئۇالرنىڭ ئىلگىرلىشىنى كاپالهتكه چهكلىمىسىز ھالدا ئىشلهپچىق
بىرسىدىن -دىن بىلهن دۆلهت ئىشلىرى بىر). ماددا-4(ئىگه قىلىش بولىشى الزىم دەپ تهكىتلىگهن ئىدى 

ئهڭ ئاخىرقى ماددىسىدا بولسا، تۈركىستان سوتسيالىستالر تۈدەسى . ئايرىۋېتىلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى
ئىزىلگهن سىنىپالر بىلهن ئىكىسپاالتاتسىيىگه ئۇچۇرىغان مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقلىرى ئۈچۈن كۈرەش قىلىش 
پىرىنسىپىنى قوبۇل قىلىدىغان سوتسيالىستىك ئىنتېرناتسيونال تهشكىالتىغا ئهزا بوالاليدۇ دەپ بهلگىلهنگهن 

  .ئىدى
ھىدىلىكى بىلهن تۈركىيىگه كهلگىنىدىن ياۋرۇپاغا بارغىنىدىن كېيىن تىكلىگهن مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئاال

كېيىن ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرىگه قارىغاندا، زەكى ۋەلىدىي خېلى ۋاقىتالرغىچه بۇ خىل كۆز قاراشتا چىڭ 
يىلىسى ئىستانبۇلدا، بۇ پراگراممىنىڭ ماددىلىرىنى، ئېهتىمال ئۇ -1926. تۇرۇپ كهلگهنلىكىنى كۆرسهتمهكته

قالغان دۇنيا كۈچ تهڭپۇڭلىقىغا ئاساسلىنىپ تېخىمۇ كىڭهيتىپ قايتىدىن ئىزاھالپ  ۋاقىتالردا مۇقىملىشىپ
سوتسيالىزمنىڭ رۇسىيىدىكى ئىجرا قىلىنىشى پاجىئهلىك ۋە مۇستهبىت . بېكىتىپ چىققانلىقى كۆرۈلمهكته

قويۇلىۋاتقان تۈزۈم  بىر تۈزۈمنى پهيدا قىلغانلىقىنى بىۋاسته بىلىدىغان، شۇنىڭدەك ئۇنى ياۋرۇپا ئهللىرىدە يولغا
يىللىرىدىمۇ سوۋېتلهر -1926بىلهن سېلىشتۇرۇش پۇرسىتگه ئىگه بواللىغان بىرسى بولىشىغا قارىماي، 

تۈزۈمىنى شهكىللهندۈرۈشكه سهۋەپچى بولىۋاتقان بىر پهلسهپهنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپلىرىدا چىڭ تۇرىۋالغانلىقى 
  .هھۋالھهقىقهتهنمۇ كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان بىر ئ

بۇ ھادىسىلهر، زەكى ۋەلىدىنىڭ ئهسلدە سوتسيالىزم ئهقىدىلىرىگه ئىشىنىپ كهلگهنلىكىنى، ئهمما يهنه بىر 
تهرەپتىن رۇسىيىدە مهيدانغا كهلگهن كومۇنىزم ئۈلگىسىنىڭ كىڭهيمىچى سىياسىتىگه قارشى 



ئۇنىڭ ئوتتۇرغا قويغان ئهندىزىسى ۋەلىدىنىڭ قارىشى بويىچه ئالغاندا، . تۇرىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ بهرمهكته
تۈركىستان بىلهنال چهكلىنىپ باشقا ئهللهرگه كىڭهيتىشنى مهقسهت قىلمىغانلىقى ئۈچۈن، رۇسىيه 

شۇنداق قىلىپ بۇنداق بىر ئىجتىمائىي . بولشېۋىزمىنىڭ ئىنتېرناتسيونالچى ئاالھىدىلىكىگه ئوخشىمايتتى
دىلىككه ئىگه بولغان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن كىڭهيمىچىلىك تۈزۈم بىر تهرپتىن مىللىي سوتسيالىست ئاالھى

يىلقى رۇسىيه -1917. ئاالھىدىلىكى بولمىغاچقا، رۇسىيه بولشىۋىزمى بىلهن زىتلىشىپمۇ كهتمهيتتى
مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىدا ئاياز ئىساقى، سادىر مهقسۇدىي قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى تاتار مىللهتچىلىرى بىلهن 

يىلىغا كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا بولشېۋىك لىدېرلىرى بىلهن بىر سهپته -1920تىالپ پهيدا بولغانلىقى، ئىخ
تۇرغىنىغا ئوخشاش ئهھۋالالر، زەكى ۋەلىدىنىڭ چهتئهلدە ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى جهريانىدا ھهرخىل 

  .زىدىيهتلهرنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋەپ بولۇپ بېرىدۇ
ئوسمان − يايدۇرۇلغان تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش ھهرىكىتىنىڭ ئۈچۈنچى مۇھىم ئادىمى چهتئهلدە قانات 

يىللىدىن باشالپ كۈندىن كۈنگه كۈچىيىپ بېرىۋاتقان -1905بۇكىشى تۈركىستاندا . غوجائوغلى ئىدى
ئۇ، بۇخارادىكى جهدىتچىالر مهكتهپلىرىنىڭ . جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بىرسى ئىدى

يىلى بىر دوستى بىلهن بىرگه تۈركىيىگه كېلىپ -1908ئېچىلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، 
بۇخارا تامىمىي مائارىف جهمىيهتىي «تۈركىستانلىق ياشالرنى ئىستانبۇلدا تهربىيىلهشنى مهقسهت قىلغان 

-1918وجا ئوغلى، كېيىنچه بۇخاراغا قايتىپ كهلگهن غ. نامىدا بىر جهمىيهت قۇرۇپ چىقىدۇ» خهيرىيهسى
نامىدىكى تهشكىالتنىڭ ئاۋانگرتلىرىقاتارىدا بۇخارا ئهمىرى سهئىد » ياش بۇخارالىقالر«يىلىدىن باشالپ 

بۇخارا ئهمىرى قېچىپ كهتكهندىن كېيىن قۇرۇلغان . ئالىمخانغا قارشى قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهرگه قاتنىشىدۇ
ۋال مالىيه نازىرى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتىگهن بولسا، بىر يىل بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئىچىدە ئا

  .بولۇپ سايلىنىدۇ) پرېزدېنت(ئۆتكهندىن كېيىن باش جۇمهۇر 
ئوسمان غوجائوغلى باش جۇمهۇر بولغان ۋاقتالردا موسكۋانىڭ بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنى 

ۇش ئهسىرى تۈركىيه ئۇر. سوۋېتلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنىشىغا قارشى قاتتىق تىركىشىپ كۈرەش قىلىدۇ
ئوفىتسېرلىرىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ مىللىي ئاالھىدىلىككه ئىگه بىر ئارمىيه قۇرۇپ چىقىشقا تىرىشىپ 

بۇخارا ئهمىرلىگى ئاغدۇرۇلغان يىلالردا سوۋېت قۇراللىق كۈچلىرى تهرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنىپ . باقىدۇ
ىنىڭ بىر قىسمىنى ئانادولۇ ھۆكۈمىتىگه ياردەم موسكىۋاغا ئېلىپ كېتىلگهن بۇخارائهمىرلىگى غهزىنىس

شهرقىي بۇخارا تهۋەسىگه قىلغان بىر قېتىملىق زىيارىتىدە . سۈپىتىدە ئىۋەرتىشىگه كاپالهتلىك قىلىدۇ
دۈشهنبىدىكى ئۇرۇس گازارمىسىنىڭ كوماندىرلىرىنى قولغا ئالىدۇ ۋە بىر پارچه بايانات ئېالن قىلىپ، 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئهنۋەر پاشا بىلهن . رغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا چاقىرىدۇتۈركىستانلىقالرنى ئۇرۇسال
- 1922. كۆرۈشۈپ باسمىچىلىق ھهرىكىتىگه قوشۇلۇپ كېتىشنى ئويلىغان بولسىمۇ، بۇ مهقسهتكه يېتهلمهيدۇ

ىل قىلىش ئىشلىرىغا يىلىنىڭ باشلىرىدا ئافغانىستان تهرەپكه ئۆتۈپ، ئۇ يهردە سىياسىي ۋە ھهربىي مهركهز تهشك
- 1924ئافغانىستاندىكى ۋەزىيهت بۇنىڭغا ئۇيغۇن كهلمىگهنلىگى ئۈچۈن، . دائىر پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىدۇ

  .شۇندىن كېيىن تۈركىيىدە تۇرۇپ قالىدۇ. يىلىسى ھىندىستان ئارقىلىق تۈركىيىگه بېرىۋالىدۇ

  :يىلقى بېرلىن قۇرۇلتىيى- 1924

الر مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيىتىدىن تۈركىستان ئازاتلىق ئورتا ئاسىيا مۇسۇلمان
  جهمىيىتىگىچه

رۇسىيه ئىنقىالۋى پارتىلىغان يىلالردا ئۆز پائالىيهتلىرىنى باشقىردىستاننىڭ سىرتىغا، يهنى تۈركىستان 
ىدىن بىرىگه تهۋەسىگىچه كېڭهيتىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، مىللىي ئىنقىالپنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى رەھبهرلىر



كهلمهيال چهتئهلدە تېزلىكته بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىش زۆرۈر -ئايالنغان زەكى ۋەلىدىي، ياۋرۇپاغا كىلهر
ياۋرۇپاغا كىلهلىگهن تۈركىستانلىق زىيالىيالرنى بىر يهرگه يىغىش ئىشى بۇ . ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ

ن دەپ مۆلچهرلىگهن ۋەلىدىي، ئارىدىن ئۇزۇن مهخسهت ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق باشلىنىش بولۇپ قېلىشى مۇمكى
ئۆتمهي، گېرمانىيىگه يىغىلغان تۈركىستانلىقالرنى ئاساس قىلىپ ئۆتكۈزگهن ھهرخىل سۆھبهتلهردىن كېيىن 

  .بىر قېتىملىق ئومۇمىي قۇرۇلتاي چاقىرىش ھهققىدە ئورتاق قاراشقا كېلىشىدۇ
لىشنىڭ كام بولسا بولمايدىغان ئالدىنقى شهرتى، چهتئهلدە تهشكىالت قۇرۇش ۋە تهشكىللىك پائالىيهت قى

يىلى، -1920. بهلكى ئهڭ مۇھىم شهرتى بۇ پائالىيهتلهر ئۈچۈن الزىم بولىدىغان ماددىي مهنبه مهسىلىسى ئىدى
ئورتا ئاسىيا مۇسۇلمانالر مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيىتى دىگهن تهشكىالت قۇرۇلغان ۋاقىتالردا، جهمىيهت 

 20ستاپا چوقاي ئوغلىنى ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋەكىل دەپ تونۇپ، بۇخارا جۇمهۇرىيىتى غهزىنىسىدىن مهركهزى مۇ
شۇ بۇيىچه ئالغاندا . گرام كېلىدىغان بىر خىل ئېغىرلىق ئۆلچىمى 400بىر قاداق تهخمىنهن (قاداق 

بۇخارا ئالتۇنى ئىۋەرتىش ) اھاتىئىز. ھ.ئا. − كىلوگرام ئهتىراپىدا ئىكهنلىگى مهلۇم 8ئىۋەرتىلگهن ئالتۇن جهمئىي 
كېيىنچه بۇ ئالتۇنالرنى ئىتتىهاتچىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئىختىاللئىي ئىسالم . قارار قىلىنغان ئىدى

جهمىيىتىنىڭ بېرلىن شۆبىسى ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يهتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن، 
ئهپسۇسكى، بهدرى . تىهاتچىالردىن بهدرى ئهپهندىگه تاپشۇرۇلغان ئىدىئايدا كابولدا تۇرۇشلۇق ئىت-3يىلى -1922

شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلغان ئالتۇنالر پارىژغا ئىۋەرتىلمهي . يىلىسى كابولدا ۋاپات بولىدۇ-1923ئهپهندى 
كېيىن ئېلىپ ئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى نۇرى پاشا بۇ ئالتۇن پۇلالر ھهققىدە خهۋىرىم يوق دېگىنىدىن . قالىدۇ

بېرىلغان تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىدە، ئۇ ئالتۇنالر ئافغانىستان ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق 
ئىۋەرتىلىش پىالنالنغان بولسىمۇ، جامال پاشانىڭ ئافغانىستاندىن ئايرىلىشى ھهمدە بهدرى ئهپهندىنىڭ 

زەكى . ادىرە قىلىۋالغانلىقى ئوتتۇرغا چىقىدۇۋاپاتىدىن كېيىن، ئافغانىستان ھۆكۈمىتى بۇ ئالتۇنالرنى مۇس
ۋەلىدىي بىلهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئىككىسى، بۇ ئىشنى ئافغانىستاننىڭ پارىژدا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى 

. مهخمۇتخان تارزىغا ئوختۇرۇپ، ئافغانىستان ھۆكۈمىتىدىن بۇ ئالتۇنالرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلىشىدۇ
. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي مهخمۇتخان تارزىمۇ پارىژدىن ئايرىلىدۇ. ۇنۇشلىرى نهتىجىسىز قالىدۇئهمما ئۇالرنىڭ بۇ ئۇر

بۇ جهرياندا زەكى ۋەلىدىي، ئهنگىلىيه ھۆكۈمهت مهسئوللىرى . نهتىجىدە بۇ پۇلالردىن پۈتۈنلهي ئۈمىد ئۈزۈلىدۇ
  .ق بىر جاۋاپقا ئېرىشهلمهيدۇبىلهن مۇناسىۋەت باغالشقا تىرىشىپ باققان بولسىمۇ، ئۇالردىنمۇ ھېچقاندا

پۈتۈن ياز بويىچه ئافغانىستان، ئىران ۋە تۈركىيه . بۇ جهرياندا قۇرۇلتاي تهييارلىقلىرىمۇ داۋام قىلماقتا ئىدى
قاتارلىق ئهللهرگه تارقىلىپ كهتكهن كونا ئهزاالر ئوتتۇرسىدا بۇ قۇرۇلتايغا مۇناسىۋەتلىك خهت ئاالقىالر بولۇپ 

كۈنىسى ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي، مۇستاپا چوقاي ئوغلى، -29ئاينىڭ -11يىلى -1924ىپ شۇنداق قىل. تۇرىدۇ
سۇاليمان ئوغلى قاتارلىق ) ئابدۇلقادىر(ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىي، تاھىر شاكىرزادە، ئهزىمبهك بېرىمجان ۋە پهتخۇلقادىر 

ۋىي جهمىيىتى ئىتتىهادىنىڭ كىشىلهرنىڭ قاتنىشىشى بىلهن ئورتا ئاسىيا مۇسۇلمانالر مىللىي ئاۋام ئىنقىال
» ئهسلىمىلهر«زەكى ۋەلىدىي توغان (تۈركىستان سىرتىدىكى تۇنجى قېتىملىق رەسمى قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇ 

ناملىق كىتاۋىدا بۇ قۇرۇلتايغا چوقاي ئوغلىنىڭ پارىژدىن، باشقىرتالردىن مىراالي ئالىمجان تاغاننىڭ 
ىڭ ھهر ئىككىسىال قهسهم بېرىپ بۇ جهمىيهتكه ئهزا بولغانلىقىنى بۇداپىشتىن كېلىپ قاتناشقانلىقىنى، ئۇالرن

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه جهمىيهت پروگراممىسىدا مۇستهقىللىق ماددىسى بولغانلىقى ئۈچۈن، چوقاي ئوغلى . يازغان
يهنه شۇ يهردە مىللىي بايراقنىڭ . بۇ جهمىيهتكه قاتنىشىشتا ئىككىلىنىپ قالغانلىقى بايان قىلىنماقتا

ئانا تىلى − ئورتاق−همهرقهنتته قۇبۇل قىلىنغان شهكلىنى ساقالپ قېلىش قارار قىلىنغانلىقى، مۇشتهرەك س
زەكى ۋەلىدى . مهسىلىسىمۇ مۇزاكىرە قىلىنغانلىقى، بۇ ھهقتىمۇ قارار قوبۇل قىلىنغانلىقى بايان قىلىنغان

خىرسىغا قوشۇمچه قىلىپ بېرىلگهن كىتاۋىدا بۇ مهسىلىلهر ھهققىدە توختىلىش بىلهن بىرگه، كىتاپنىڭ ئا
ئهسلى ئارگىنال ھۈججهتلهر بىلهن ئۇالرنىڭ تهرجىمىلىرى ئېالۋە قىلىنغان يىغىن خاتىرىسىگه ئاساسالنغاندا، 

. مهسىله ھهققىدە توغرا مهلۇمات بهرمىگهنلىكى ئېنىق 4بهلكىم خاتا خاتىرلىۋالغانلىقىدىن بولسا كېرەك، بۇ 



لىن قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىن خاتىرىلىرىگه قارىغاندا، ئالىمجان تاغاننىڭ ئىسمىنى يىلقى بېر-1924بىرىنچىسى، 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا مهيلى ت ب م ئهزالىرى . بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقانالر ئىچىدە ئۇچىرىتالمايمىز

ئهزاسى  ئوتتۇرسىدىكى خهت ئاالقىلىرىدا، مهيلى ت ب م قارارلىرى ئارىسىدا ئالىمجان تاغاننىڭ ت ب م
ئىككىنچىسى، يىغىن خاتىرىلىرىگه قارىغاندا . بوغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھېچقانداق بىر ھۈججهت يوق

ئۈچىنچىسى، . بېرلىن قۇرۇلتىيىدا ئهدەبىي تىل مهسىلىسى ھهققىدە ھهرقانداق بىر قارار قوبۇل قىلىنمىغان
بايراق قىلچه ئۆزگهرتمهي قوبۇل  زەكى ۋەلىدىي توغان بۇ قۇرۇلتايدا سهمهرقهنتته قوبۇل قىلىنغان

بېتىدە تۈركىستان بايرىغى -383دىگهن كىتاۋىنىڭ » ئهسلىمىلهر«شۇنىڭدەك يهنه . قىلىنغانلىقىنى يازىدۇ
ئۇنىڭ ئۆزى بىلهن بىرگه مۇنهۋەر قارى ۋە جانئۇزاق ئوغلى قاتارلىقالردىن تهشكىللهنگهن بىر ھهيئهت تهرىپىدىن 

نغانلىقى، ھهتتا بايراقنىڭ قوبۇل قىلىنغان كۈنىنى مىللىي بايرام كۈنى قىلىپ تهپسىلى بىر شهكىلدە تهييارال
ئهمما بۇالرغا قارىماي، بېرلىن قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىن خاتىرىسى . بهلگىلهش ئارزۇلىرى ئۈستىدىمۇ توختالغان

وختىلىپ كېلىپ، ھهققىدە توختالغانالرغا قارىغاندا بۈگۈنگىچه بىرەر بايراق بولۇپ باقمىغانلىقى ئۈستىدە ت
-1927ھهقىقهتهنمۇ . بېرلىندىكى گۇرۇپپا تهرىپىدىن بىر اليىهه تهييارلىنىپ ئهزاالرغا ئىۋەرتىلىش قارار قىلىنغان

يىلى، ت ب م ئىستانبۇل قۇرۇلتىيى قارارلىرىنىڭ بىرسىدە، توغاننىڭ سهمهرقهنتته تهييارلىنىپ تهستىقالنغان 
قوبۇل قىلىنغان بايراقنىڭ رەسىمى . بۇل قىلىنىشى بايان قىلىنماقتادەپ ئېيتقان بايراق پاسونى بويىچه قو

. ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغان ئىدى» يېڭى تۈركىستان«كېيىنكى ۋاقىتالردا، ئىستانبۇلدا نهشىر قىلىنغان 
ن دېگه» ئهسلىمىلهر«دېگهن كىتاۋى بىلهن » بۈگۈنكى تۈرك ئېلى ۋە تۈركىستان«بۇالردىن قارىغاندا، توغاننىڭ 

كىتاۋىدا توختىلىپ ئۆتكهن بايراقنىڭ سهمهرقهنت قۇرۇلتىيىدا قوبۇل قىلىنغانلىقى ھهققىدە ئېيتقانلىرى 
يىلقى بېرلىن قۇرۇلتىيى -1924تۆتىنچىسى، . ئهسلى ئارگىنال ھۈججهتته دېيىلگهنلهر بىلهن ئوخشىماي قالغان
. ىساپتا ئهزالىق قهسهم يېڭىلىغانلىقى ئېنىقخاتىرىلىرىدە بارلىق ئهزاالر باشقىدىن قهسهم قىلدۇرۇلۇپ، بىر ھ

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، يالغۇز مۇستاپا چوقاي ئوغلىال قهسهم قىلغان بولۇپ قالماي، ھهممه ئهزاالر قهسهم 
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه، زەكى ۋەلىدىي چوقاي ئوغلىنىڭ تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىگه ئهزا بولۇشنى . قىلىشقان

بۇ . قى ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ، ئۇنى مهجبورى شهكىلدە ماقۇل كهلتۈرۈلگهنلىكىنى يازىدۇخالىمىغانلى
دېگهن كىتاۋىدا » ئهسلىمىلهر«توغاننىڭ ئۆزى بىۋاسته ھالدا، . ھهقتىمۇ ۋەقهلىك توغرا بايان قىلىنمىغان

ا چوقاي ئوغلىنى بۇ ئافغانىستاندىكى ۋاقىتلىرىدا ت ب م ئهزالىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن يىغىنالردا مۇستاپ
-1923ئافغانىستاندىكى يىغىن . تهشكىالتنىڭ ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى قىلىپ تهيىنلهشكهنلىگىنى بايان قىلماقتا

ئۇنىڭدىن . ئاي ئاۋال ئېچىلغان ئىدى 17ئىيول كۈنىسى، يهنى بېرلىن يىغىنىدىن تهخمىنهن -26يىلىنىڭ 
بۇ ۋەزىپىنى قوبۇل قىلمىغانلىقى ھهققىدە قىلچىلىكمۇ بىر  كېيىن چوقاي ئوغلىغا ئىۋەرتكهن خهتلىرىدە ئۇنىڭ

ئىشارەت بهرمىگهنال ئهمهس، ھهتتا بۇنىڭ ئهكسىچه تهشكىالتنىڭ ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى سۈپىتىدە پائالىيهت 
بۇ پاكىتالرنى بىر يهرگه . قىلىپ كهلگهنلىكىنى تهستىقاليدىغان خهتلهرمۇ ساقلىنىپ قالغان ئىدى

، زەكى ۋەلىدىنىڭ بۇ ھهقته شهخسى ھىسىياتىغا بېرىلىپ مۇھاكىمه قىلغانلىقىنى كهلتۈرگىنىمىزدە
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كۆرىۋېلىش مۇمكىن

قۇرۇلتايدا ئاۋال تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھهققىدە مۇزاكىرە قىلىشىپ، 
ر ساقلىنىپ كېلىۋاتقانلىقى، جهمىيهتنىڭ ئىچكى پىكىر بىرلىگى بولماسلىق ئهھۋاللىرىنىڭ خېلىال ئېغى

قىسمىدا ئهزاالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەت باغالش ئىشلىرىنىڭ يىتهرلىك بولمايۋاتقانلىقى، ماددىي ۋە سىياسىي 
قۇرۇلتايدا يهنه بۇ خىل . شارائىتالرنىڭ مۇۋاپىق بولمايۋاتقانلىقى قاتارىدىكى مهسىلىلهر ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ- شهرت

قاق ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ كهتكهن رۇسىيه بولشېۋىكلىرىنىڭ ئۆز ھاكىمىيهتلىرىنى كۈچهيتىۋېلىپ تار
بۇنداق . تۈركىستاننى پارچىالش سىياسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا كىرىشكهنلىكلىرى كۆرۈلمهكته دەپ قارىشىدۇ

  :رىنسىپالر قوبۇل قىلىنىدۇبىر ۋەزىيهت ئاستىدا كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن تۈۋەندىكىدەك ئاساسىي پى



. بولشېۋىكالر مهيلى مهۋجۇت بولسۇن ياكى بولمىسۇن، جهمىيهت داۋاملىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى شهرت
  .يىلىسى بۇخارا قۇرۇلتىيىدا قوبۇل قىلىنغان نىزامنامه ئۆزپىتى قوبۇل قىلىنىدۇ-1921

دەپ نام » ئاۋام جهمىيهتلىرى ئىتتىهادى ئورتا ئاسىيا مۇسۇلمانالر«بۇ جهمىيهتكه بۇرۇنقى قۇرۇلتايالردا 
ئهمما بولشېۋىكالرنىڭ تۈركىستاننى سۇنئىي جۇمهۇرىيهتلهر پهيدا قىلىپ بۆلىۋېتىش . بېرىلگهن ئىدى

بۇ تېرمىن پات … . سۆزىنىڭ ئهھمىيىتى تېخىمۇ مۇھىم ھالغا كهلمهكته“ تۈركىستان”سىياسىتى سهۋەبىدىن 
ئهنه . م دېگهن سۆزلهردەك چهكلهنگهن ئاتالغۇغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇقهررەريېقىندا پانتۈركىسىزم، پانئىسالمىز

نهتىجىدە . ئاتالغۇسىنىڭ بولىشى زۆرۈر ھالغا كهلمهكته“ تۈركىستان”شۇ سهۋەپتىن جهمىيهتنىڭ نامى ئىچىدە 
ر بويىچه جهمىيهتنى ھهرقايسى رايونال. دەپ ئۆزگهرتىلدى» تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى«جهمىيهتنىڭ ئىسمى 

نىڭ ئۆزبهكىستان كومىتىتى، قازاقىستان كومىتىتى دىگهندەك » تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى«ئاتاشتا 
باشقىردىستان جوغراپىيىلىك جهھهتتىن يىراقتا قالغاندەك … . قوشۇمچىالر بىلهن ئاتاش قوبۇل قىلىنىدۇ

تولۇق … . ستان تهۋەسىدە ھېساپلىنىدۇقىلغىنى بىلهن، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت جهھهتتىن ئالغاندا تۈركى
. ... مۇستهقىللىقىمىزنى قولغا كهلتۈرگىچه بولغان ۋاقىت ئىچىدە بۇ جهمىيهت يوشۇرۇن پائالىيهت ئېلىپ بارىدۇ

بېرلىندىكى ئهزاالر قهسهم قىلىشقان بولۇپ، يېڭى … . جهمىيهتكه بۇزغۇنچىلىق قىلغان ئهزاالر تازىلىنىدۇ
  .ىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدىئهزاالرنىڭمۇ قهسهم بېر

  .تۈركىستان ئۈچۈن مىللىي بايراق تهييارلىنىدۇ
جهمىيهت رەئىسى ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بهرگىنىگه قارىماي، جهمىيهت ئهزالىرى 

  .ئۇنىڭ ئىستىپاسىنى قوبۇل قىلمايدۇ
قىلىنغان قارارالرغا ئاساسهن  قوبۇل. قۇرۇلتايدا، رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى قايتىدىن سايالپ چىقىلغان

تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ چهتئهلدىكى مهركهزى كومىتىتى ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي، مۇستاپا چوقاي 
جهمىيهت . كىشىدىن تهشكىل تاپقان 5ئوغلى، ئابدۇلخهمىت ئارۇپ، سهدىردىنخان ۋە مىيان بۈزۈرك قاتارلىق 

. ولۇپ، مۇئاۋىن رەئىسلىككه مۇستاپا چوقاي ئوغلى قويۇلغانرەئىسلىكىگه زەكى ۋەلىدى تهيىنلهنگهن ب
تىكى شۆبىسىگه ئابدۇلخهمىت ئارۇپ، مۈپتى سهدىرىنخان ۋە تۇراپ بهگ ئىككىسى ) ئىران(جهمىيهتنىڭ مهشههت 

ئهخمهت . ئىستانبۇل شۆبىسىگه مىيان بۈزۈرك بىلهن مۇھهممهتجانالر مهسئول قىلىنىغان. مهسئول قىلىنغان
دىي، تاھىر شاكىر، ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىي، ئهخمهتجان ئىبراھىم ۋە ئهزىمبهك بېرىمجانالر بولسا گېرمانىيه زەكى ۋەلى

بېرلىن شهھىرىنىڭ سىرتىدا ئوقۇۋاتقان . كىشىلىك ئىجرائىيه ھهيئىتىنى تهشكىل قىلغان 5شۆبىسىنىڭ 
) ئابدۇقادىر ئىنان(سۇاليمان ئوغلى تاھىر شاكىر يىغىنغا قاتنىشالمىغان ئهھۋالالردا، ئۇنىڭغا پهتخۇلقادىر 

  .ۋاكالهتلىك قىلىدىغان بولغان
  )رەسىم ئورنى(

  تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى بېرلىن شۆبىسىنىڭ ئهزالىرى
سابىر : ئۆرە تۇرغانالر). ئوقاي(ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىي، مۇستاپا چوقاي ئوغلى، ئهخمهتجان ئىبراھىم ): سولدىن ئوڭغا(ئولتۇرغانالر 

  ، ئهزىمبهك بېرىمجان)چاغاتاي(، تاھىر شاكىر )ئوقتاي(ىستانلى، ئابدۇلۋاھاپ ئىسھاق ئوغلى تۈرك
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلى  -1925بېرلىن، 

  
بۇ قۇرۇلتاي، چهتئهلدە چاقىرىلغان تۇنجى قېتىملىق قۇرۇلتاي بولۇش سۈپىتى بىلهن ئىنتايىن مۇھىم 

بۇ قېتىملىق قۇرۇلتايدا قوبۇل قىلىنغان قارارالرغا دىققهت . اي ھېساپلىنىدۇتارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه بىر قۇرۇلت
قىلغىنىمىزدا، بولشېۋىكالرنىڭ ئۆزبهك، قازاق، تۈركمهن، قىرغىز دېگهندەك تۈرك قهۋىملىرىدىن مىللهت 

رىۋېلىش يارىتىش سىياسىتىنى تا شۇ يىلالردىال تۈركىستانلىق زىيالىيالر ئېنىق تونۇپ يېتهلىگهنلىگىنى كۆ
 22زەكى ۋەلىدىي توغان كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرىدە، ئهرك پىرقىسىنىڭ چهتئهلدە تۇرىۋاتقان . مۇمكىن

يهنه توغاننىڭ . ئهزاسىنىڭ ماقۇللىغىنى ئالغاندىن كېيىن بۇ يىغىنغا قاتناشقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن



نه بىر قىسىم ئهزاالر تهرەققىيپهرۋەر جهدىتچىالر يازغانلىرىدىن قارىغاندا، مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن بىرگه يه
خۇالسىلىغاندا، زەكى ۋەلىدىي، تۈركىستان تهۋەسىدە . پىرقىسىغا ۋەكىل بولۇپ قاتناشقان دەپ كۆرسىتىلگهن

ھهرخىل پارتىيىلهرنىڭ قاتنىشىشى ئارقىلىق تهشكىللهنگهن جهمىيهت تهشكىلى تۈزۈلىشىنىڭ چهتئهللهردىمۇ 
  .ىلمهي ساقالپ قېلىنغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇشۇ بويىچه ئۆزگهرت

بېرلىن قۇرۇلتىيى بىلهن بىرگه تۈركىستانلىق تهشكىالتچىالر ياۋرۇپادا پائالىيهت قىلىۋاتقان بولشېۋىكالرغا 
ياۋرۇپا مهتبۇئاتلىرىدا تۈركىستانغا . قارشى گۇرۇپپىالر بىلهنمۇ قويۇق مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا باشلىغان

ەرلهر بىلهن مۇھاكىمىالرنى ئېالن قىلدۇرالىشى ئۈچۈن پۈتۈن غهيرىتىنى سهرىپ قىلىپ مۇناسىۋەتلىك خهۋ
قۇرۇلتاي چاقىرىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه باشاليدۇ

ىيىدىكى كومۇنىزم رۇس. رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئىچىدە بوھران پهيدا قىلغىدەك دەرىجىدە بىر ھادىسه يۈز بېرىدۇ
يىلىنىڭ -1924پىرىنسىپلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ ئهمهلىي ئىجرائهتلىرىگه قوشۇلمايدىغان سوتسيالىست پارتىيىلهر، 

سوتسيال (ئار -ئېس. دىكابىر كۈنلىرىدە، گېرمانىيىدە خهلقارالىق بىر قۇرۇلتاي چاقىرىشقان ئىدى-25~24
تۈركىستان ۋەكىلى سۈپىتىدە زەكى ۋەلىدىنى بۇ قۇرۇلتايغا  ھهرىكىتىنىڭ سابىق لىدېرى چېرنوۋ،) رېۋېلوتسيه

دېگهن تېمىدا بىر » بولشېۋىزمدىن سوتسىيالىزىمغىچه«يىغىنغا قاتناشقان زەكى ۋەلىدىي، . تهكلىپ قىلىدۇ
بۇ ئىش، تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ ئىككى نهپهر مۇھىم ئهزاسى ئوتتۇرسىدا ئېغىر . دوكالت سۇنىدۇ

مۇستاپا چوقاي ئوغلى، جهمىيهت ئهزالىرى بۇنداق بىر قۇرۇلتايغا . هيدا بولىشىغا سهۋەپ بولىدۇزىدىيهت پ
سوتسيالىست نامى بىلهن قاتناشماسلىقى ھهمدە تۈركىستانغا ۋەكىللىك قىلماسلىقى كېرەك ئىدى دەپ 

گهن تېخىمۇ شۇ كۈنگه كهلگىچه موتىدىل سوتسيالىستالر بىلهن بىرگه پائالىيهت قىلىپ كهل. قارايدۇ
دېموكراتچى ھىساپلىنىدىغان چوقاي ئوغلى ئۈچۈن ئالغاندا، ئىنقىالۋىي خاراكتىرگه ئىگه سوتسيالىستچه 

مهن ”بۇ تۈردىكى تهنقىتكه قارىتا زەكى ۋەلىدىي . كۆزقاراش قوبۇل قىلىشقا بولمايدىغان بىر ئىدىيه ھىساپلىناتتى
ئۇنىڭ . ئهمهس، ئهرك پارتىيه ئهزاسى سۈپىتىم بىلهن سۇندۇمبۇ يىغىندا دوكالتىمنى جهمىيهت ۋەكىلى سۈپىتىدە 

ماددىلىق ئورتاق كۆزقاراشالردىن باشقا مهسىلىلهر ئۈستىدە ھهر قايسى پارتىيىنىڭ  7ئۈستىگه جهمىيهتنىڭ 
دىگهن بهلگىلىمىسى “ ئهزالىرى ئۆز پارتىيىسىنىڭ پروگراممىسىغا ئاساسهن ھهرىكهت قىلىش ئىختىيارىغا ئىگه

ئىككى لىدېر ئوتتۇرسىدىكى بۇ زىدىيهت باشقا ئهزاالرنىڭ ساال . ئۆزىنى ئاقالش پىكىرىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ بويىچه
- قىلىشى بىلهن بېسىققان بولسىمۇ، بۇ زىدىيهت شۇنىڭ بىلهنال تۈگهپ كهتمهي كېينكى ۋاقىتالردا باشقا باھانه

  .سهۋەپلهر بىلهن يهنه قايتىدىن ئوتتۇرغا چىقىپ تۇرىدۇ
يىلىدا، تۈركىيىدىكى مىللهتچىلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان مائارىپ -1925

مىنىستىرى ھهمدۇلال سۇپهى تهڭرى ئۆۋەر، ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان تۈركىيه تۈركلىرىدىن باشقا تۈرك قهۋىم 
نلىقى نهتىجىسىدە ئۇنىڭ بۇ تىرىشچا. لىدەرلىرىنى تۈركىيىگه يىغىش ئۈچۈن پائالىيهت قىلىشقا كىرىشىدۇ

سادرى مهقسۇدى ئارسال، ئاياز ئىسهاقىي، پۇئات توقتار ۋە ئابدۇلال باتتال تايماس قاتاردىكى كىشىلهر تۈركىيىگه 
ئۇ ۋاقىتالردا ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان دوكتور رىزا نۇرنىڭ تۈركىيىگه قايتىپ كېتىشىدىن كېيىن . بېرىۋالىدۇ

ە، زەكى ۋەلىدىي توغان بىلهن پهتخۇلقادىر سۇاليمانمۇ تۈركىيه مائارىپ كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقلىرى نهتىجىسىد
بۇ ئىشالردىن كېيىن ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان . مىنىستىرلىگى تهرىپىدىن تۈركىيىگه تهكلىپ قىلىنغان ئىدى

ندا بۇ يىغى. مايدا قايتىدىن بېرلىندا يىغىلىدۇ-9يىلى -1925تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ ئهزالىرى، 
جهمىيهت مهركىزىنى ئىستانبۇلغا يۆتكهش، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋاكالهتچىلىك 
ۋەزىپىسىدە تۇرىۋېرىشى، ئهگهر ئۇ ماددىي ئىمكانىيهت يارىتىپ بېرەلىگىنىدە تۈركىيىدە بىر نهشرىيات ئهپكارى 

ن كېيىن تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ بۇ ئىشالردى. قۇرۇپ چىقىش دىگهندەك قارارالر قوبۇل قىلىنىدۇ
  . سىياسىي ئېغىرلىق مهركىزى ئاساسهن ئالغاندا تۈركىيىگه كۆچۈرۈلگهن بولدى



  :مۇستهملىكه مىللهتلهر بىرلىكسېپى

  پرومېتې

پرومېتې بىرلىكسېپىنى تهشكىل قىلغان بۇگۇرۇپپىالرنىڭ ھېچقايسىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئۆز 
شۇنداق بولغاچقا، بۇ بىرلىكسهپ، ماھىيهتته ۋەزىيهتنىڭ . قىاللىغىدەك كۈچكه ئىگه ئهمهس ئىدىئالدىغا كۈرەش 

  .تهقهززاسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس
  )چاغاتاي(تاھىر شاكىر −

  پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ مهنبهلىرى

ڭ ئۇنىمىغىنىغا رىۋايهتته، پرومېتېئۇس، زېئۇسنى. يونان رىۋايهتلىرىدىكى بىر ئوت خۇداسىدۇر− پرومېتېئۇس 
. قارىماي ئىنسانالرغا ئوتنى ئېلىپ كهلگهن، شۇ ئارقىلىق ئىنسانىيهتكه ئىلغارلىقنىمۇ ئېلىپ كهلگهنمىش

زېئۇس، پرومېتېئۇسنى . ئهمما زېئۇس بۇنىڭدىن ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق بىر شهكىلدە ئىنتىقام ئالىدىكهنمىش
ىن زېئۇس تهرىپىدىن پرومېتېئۇسنى جازاالشقا ئىۋەرتىلگهن ئاند. بىر تاغ چوققىسىغا زىنجىرلهپ باغلىۋېتىدىكهن

بىر بۈركۈت ھهر كۈنى كۈن چىقىشتىن كۈن پاتقىچه پرمېتېئۇسنىڭ قۇرسىغىنى چوقۇالپ تىشىپ جىگىرىنى 
قاراڭغۇ چۈشكهندىن تارتىپ ئهتىگهن كۈن چىققىچه بولغان ئارىلىقتا . چىقىرىپ يهپ تۈگىتىدىكهن

ئهتىسى سهھهردە ھېلىقى بۈركۈت . تىدىن ئهسلىگه كىلىپ ساقىيىپ قالىدىكهنپرومېتېئۇسنىڭ جىگىرى قاي
بۇ ئىش شۇنداق . يهنه ئۈچۈپ كېلىپ ئۇنىڭ قۇرسىغىنى قايتىدىن تىشىپ بېغىرىنى يىيىشكه باشاليدىكهن

  .داۋاملىشىۋىرەرمىش
دەۋرى بىلهن تۈركىيه ئوسمانىالر دۆلىتى (تۆت ئهتىراپى كۈچلۈك قوشنا ئهللهر بىلهن قورشالغان لېخىستان 

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغان دەسلهپكى يىلالردا، تۈركىيىلىكلهر پولشانى لېخىستان دەپ ئاتايتتى
مۇ خۇددى پرومېتېئۇسقا ئوخشاش تارىختىن بېرى كۈچلۈك خوشنىلىرى تهرىپىدىن نهچچه قېتىمالپ 

ئهسىرگه -20. ستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈپ كهلگهن ئىدىبۆلۈشىۋېلىنغان بولۇپ، ھهر قېتىم يهنه قايتىدىن مۇ
ۋېنگىر ئىمپىرىيىلىرى -كىرگهن دەۋرلهردىمۇ پولشا تېرىتورىيىسى يهنه بىر قېتىم رۇسىيه، پرۇسىيه ۋە ئاۋىسترو

يىلىسى پولشانىڭ رۇسىيه -1864ئهڭ ئاخىرقى قېتىم، . تهرىپىدىن بولىشىۋېلىنغان ئهھۋالدا ئىدى
ستىدا قالغان تهرىپىدە پارتىلىغان قوزغىالڭ قانلىق باستۇرىۋىتىلىپ، رۇسىيه بىلهن پرۇسىيه ھۆكمىرانلىقى ئا

ئىشغال قىلىۋالغان جايالردا ئېغىر دەرىجىدە ئاسسىمىالتسىيه قىلىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشكه كىرىشكهن 
لىچىيه رايونى نىسپى ھالدا ۋېنگىر ئىمپىرىيىسىنىڭ قولىدا قالغان گا- بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، ئاۋۇسترو. ئىدى

مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قالغان بولۇپ، بۇ قىسىمدىكى پولهكلهر ئۆز مىللىي ئاالھىدىلىكلىرىنى ساقالپ 
يىللىرىغا كهلگىنىدە، رۇسىيىدە ھهرخىل پارتىيىلهرنىڭ -1900. قېلىش پۇرسىتىنى قولغا كهلتۈرەلىگهن ئىدى

بۇ . مۇنچه مىللىي پارتىيىلهر قۇرۇلغان ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدىئوتتۇرغا چىقىشىغا ئهگىشىپ پولشادىمۇ بىر
پارتىيىلهر ئىچىدە رومان دموۋسكى يىتهكچىلىگىدىكى مىللىي دېموكراتالر پارتىيىسى، جوسېف پىلسۇدسكى 
رەھبهرلىگىدىكى پولشا سوتسيال پارتىيىسى ۋە سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسى قاتارىدىكى پارتىيىلهر ئهڭ 

جوسېف پىلسۇدسكىنىڭ سوتسيال پارتىيىسى، پروگرامىسى بويىچه ئالغاندا . ھىم پارتىيىلهر ھىساپلىناتتىمۇ
  .ئهڭ رادىكال تهرەپكه مهنسۈپ پارتىيه بولۇپ، شهرتسىز مۇستهقىللىق تهلىۋىدە قهتئى چىڭ تۇراتتى
للىقىنى ئىشقا پىلسۇدسكى، رۇسىيه ئىمپىرىيىسى پارچىالنماي تۇرۇپ پولشانىڭ ھهقىقىي مۇستهقى

ياپونىيه ئۇرۇشى پارتىالشتىن بۇرۇنال، ياپونىيه -ئۇنىڭ بۇ قارىشى رۇسىيه. ئاشۇرۇشقا بولمايدۇ دەپ قارايتتى



-1904پىلسۇدسكى، . ھۆكۈمىتىگه تاپشۇرغان بىر پارچه ۋەزىيهت تونۇشتۇرۇش دوكالتىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى
لغان بۇ دوكالتتا رۇسىيىنىڭ پارچىلىنىشى ئۈچۈن چاررۇسىيىنىڭ ئىيول كۈنى ياپون ھۆكۈمىتىگه سۇنۇ-13يىلى 

قول ئاستىدىكى ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهر بىلهن، ھهمدە ئوسمانىالر تۈركلىرى بىلهن ھهمكارلىشىش شهرت 
ئۇنىڭ بۇ دوكالتتا ئوتتۇرغا قويغان تهلهپلىرى ياپونىيه ھۆكۈمىتى . دېگهن قاراشنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن ئىدى

رىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغانلىقىغا قارىماي، بۇ دوكالتقا ئاساسهن، پىلسۇدسكى پرومېتېچىلىك ھهرىكىتىنى ته
  .باشالتقان كىشى دەپ قارالماقتا

. پولشا ھهمكارلىقى مهسىلىسىگىمۇ ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىپ كهلگهن ئىدى-پىلسۇدسكى، تۈركىيه
ركىيه دوستلۇق جهمىيىتى دېگهن بىر جهمىيهت قۇرۇلغان تۈ-يىللىرى ئارىسىدا كراكوۋدا پولشا-1913~1912
بۇ جهمىيهتنىڭ قۇرغۇچىلىرى ئارىسىدا، كېيىكى ۋاقىتالردا پولشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه . ئىدى

تهيىنلىنىدىغان شهرق مىللهتلهر مۇتهخهسسىسى لېئون ۋاسىلېۋسكى بىلهن پىلسۇدسكىنىڭ يېقىن سهبدىشى 
يىلىسى بۇداپېشتتىكى تۈركىيه كونسۇلخانىسى -1916پىلسۇدسكى، . بار ئىدىمىخايل سوكولنىسكىمۇ 

پىلسۇدسكى بۇ . ۋاستىسى ئارقىلىق ئوسمانىالر ھۆكۈمىتىگه بىر پارچه ۋەزىيهت تونۇشتۇرۇش دوكالتى سۇنىدۇ
تهشكىللهپ دوكالتتا پولشا، ۋېنگىرىيه، بولغارىيه ۋە ئوسمانىالر دۆلهتلىرىنىڭ رۇسىيىگه قارشى بىر ئىتتىپاق 

ئهگهر بۇنداق بىر ئىتتىپاق قۇرالىغىنىدا ۋىستۇل دەرياسى بويىدىن تارتىپ تا . چىقىشى ھهققىدە تهكلىپ بېرىدۇ
پىلسۇدسكىنىڭ تۈركىيىگه بولغان . سۇۋەيش قانىلىغىچه سوزۇلغان بىر فرونت بارلىققا كهلگهن بوالتتى

هۇرىيىتىنىڭ يېڭى رەھبهرلىرى بىلهن مۇناسىۋەت قىزىقىشى كېيىنكى يىلالردىمۇ داۋام قىلىپ، تۈركىيه جۇم
يىلقى لوزان سۆھبىتى دەۋرىدە، پودپولكوۋنىك -1922دىگهندەك، . باغالش يوللىرىنى ئىزدىنىشكه كىرىشىدۇ

تادېئۇسز شايتزېل يىتهكچىلىگىدىكى بىر پولشا ئۈمىگىنى تۈركىيه ئۈمهك باشلىقى ئىسمهت ئىنۆنۈ بىلهن 
  .ۈن شىۋىتسارىيىگه ئىۋەرتكهن ئىدىيوشۇرۇن سۆھبهتلىشىش ئۈچ

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، پولشانى ئاۋۇسترىيه بىلهن رۇسىيه ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇشتا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا 
پولهك ئهسكهرلىرىدىن بىر پىدائىي قىسىم تهشكىللىگهن پىلسۇدسكى بىرىنچى دۇنيا . ئهگه قىلىۋەتكهن ئىدى

بۇنىڭ ئهكسىچه، پولشا مىللىي كومىتىتىنى قۇرغۇچى . رۇپ ئۇرۇش قىلىدۇئۇرۇشىدا ئاۋۇسترىيه سېپىدە تۇ
ئۇرۇشنىڭ كېيىنكى يىللىرىدا . دموۋسكى بىلهن ئۇنىڭ پارتىيىسى رۇسىيه تهرىپىدە تۇرۇپ ئۇرۇشقان ئىدى

- چاررۇسىيىگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان تهرەپنىڭ كۈچىنى كۈچهيتىش مهقسىتىدە گېرمانىيه بىلهن ئاۋۇسترو
نگىر ئىتتىپاقى ئىشغال قىلىپ تۇرىۋاتقان پولشا قىسمىدا بىر پولشا خانلىقى قۇرۇلىدىغانلىقىنى ئېالن ۋې

پولشادا مۇستهقىل بىر جۇمهۇرىيهت قۇرۇپ چىقىش غايىسى بويىچه ھهرىكهت قىلىپ يۈرگهن . قىلىدۇ
، پىلسۇدسكى يهنىال شۇنىڭغا قارىماي. پىلسۇدسكىنى بۇنداق بىر دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشى رازى قىاللمايتتى

بۇ . قۇرۇلغان بۇ ۋاقىتلىق دۆلهت ئورگىنىدا ھهربىي ئىشالر مهسئوللىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشقا ماقۇل بولىدۇ
ئىش، پىلسۇدسكىغا گېرمانىيه ياردىمىغا تايىنىپ ئۆزىنىڭ قۇراللىق قوشۇنىنى تهشكىللهش پۇرسىتىنى 

  .يارىتىپ بېرىدۇ
ن بولشېۋىك ئىنقىالۋى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن رۇسىيىنىڭ ئۇرۇشتىن چېكىنىپ بۇ ئارىدا، رۇسىيىدە پارتىلىغا

رۇسىيه بىلهن . چىقىشى، مهۋجۇت كۈچ تهڭپۇڭلىقىنىڭ يهنه بىر قېتىم بۇزۇلۇپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
بولغان ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىشى گېرمانىيىنى شهرقىي ئۇرۇش سېپىدە خاتىرجهم ھالغا كهلتۈرۈپ، پولشاغا 

پولشا قۇراللىق . تۇتقان سىياسىتىدە پۈتۈنلهي باشقىچه بىر سىياسهت يۈرگۈزۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
قىسىملىرىنىڭ تىزگىنىنى قايتىدىن ئۆز قولىدا بولىشىنى تهلهپ قىلغان نېمىسالر، پىلسۇدسكىنىڭ قاتتىق 

ولغا ئېلىپ ۋاقىتلىق دۆلهت گېرمانىيه دائىرىلىرى بۇ سهۋەپتىن پىلسۇدسكىنى ق. تىركىشىگه دۈچ كېلىدۇ
ئهمما بۇ چاغدا، غهرپ ئانتانتا ئهللىرى پارىژدىكى پولشا مىللىي . كومىسسىيىسىنىمۇ ئهمهلدىن قالدۇرىشىدۇ

. كومىتىتىنى رەسمى ئېتىراپ قىلىپ ئۇ يهردە بىر ۋەكىللهر كومىسسىيىسى قۇرۇپ چىقىش قارارىنى ئېلىشىدۇ
. مىتى پىلسۇدسكىنى تۈرمىدىن بوشىتىپ قويىۋېتىشكه مهجبور بولىدۇبۇنداق بىر ئهھۋالدا، گېرمانىيه ھۆكۈ



-1918. پولشا ۋەكىللهر ھهيئىتىمۇ ئۇنى قايتىدىن قۇراللىق قوشۇنلىرىنىڭ رەئىسى قىلىپ تهيىنلىشىدۇ
يىلىنىڭ نويابىر ئېيى ئوتتۇرلىرىدا ۋارشاۋاغا كهلگهن پىلسۇدسكى، ئۈچ كۈندىن كېيىن دۆلهت رەئىسى 

  .ئېالن قىلىنىدۇبولغانلىقى 
بىرىنچى . گېرمانىيه ئۇرۇشتا يېڭىلغاندىن كېيىن پولشادىكى نېمىس ھاكىمىيىتىگىمۇ خاتىمه بېرىلىدۇ

دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىمزاالنغان ۋېرساي تېچلىق شهرتنامىسىغا ئاساسهن، پولشا زېمىنىنىڭ يهنه بىر 
نقى زېمىنىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى يهنىال شۇنداقتىمۇ پولشانىڭ بۇرۇ. قىسمىنى قايتۇرۇپ ئېلىۋالىدۇ

. پولشا ئۇرۇشىغا سهۋەپ بولىدۇ-بۇ ئهھۋال، يهنه بىر قېتىملىق رۇسىيه. رۇسىيىنىڭ تېزگىنى ئاستىدا تۇرىۋاتاتتى
بۇ ئۇرۇش، پىلسۇدسكىگه رۇسىيه تهۋەسىدە ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهر بىلهن ئورتاق بىر بىرلىكسهپ تهشكىل 

شۇنداق قىلىپ، . هن كۆزقارىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهن ئىدىقىلىش شهرت دىگ
پىلسۇدسكى پولشا ئارمىيىسى تهركىۋىدە مۇسۇلمانالردىن تهشكىل قىلىدىغان بىر ھهربىي قىسىم قۇرۇپ 

پولشا ئارمىيىسى كىيېۋگه كىرگهن ۋاقتىدا شىمالىي . چىقىش قارارىنى ئىلىپ دەرھال ئىجرا قىلىدۇ
پكازىيىلىكلهر، ئهزەرىلهر ۋە تاتارالردىن تهشكىل تاپقان مۇستاپا ئهخمهتوۋ قۇماندانلىقى ئاستىدىكى بىر كا

يىلىنىڭ مارت -1921پۆلهكلهر بۇ ئۇرۇشتا غهلىبه قىلىپ، . مۇسۇلمانالر پولكىمۇ كىيېۋگه بىرلىكته كىرىدۇ
. تىسى ئهڭ ئاخىرقى شهكلىنى ئالىدۇئېيىدا رىگادا تۈزۈلگهن شهرتنامىغا ئاساسهن پولشانىڭ دۆلهت خهرى

مۇستهقىللىقتىن كېيىن ئۆتكۈزۈلگهن سايالمدا پىلسۇدسكى دۆلهت رەئىسلىكى ئۈچۈن نامزات بولۇشنى 
يىلى ھۆكۈمهتنىڭ ئىجرا -1923ئهمما . خالىمىغاچقا، دۆلهت مۇداپىيه باش قۇماندانلىقىغا تهيىنلىنىدۇ

باھانه قىلىپ، خىزمىتىنى تاشالپ پىنسىيىگه چىقىپ قىلىۋاتقان سىياسىتىگه نارازى ئىكهنلىكىنى 
  .سۇلېژوۋېككه بېرىپ ماكانلىشىدۇ

پولشا مۇستهقىللىق كۈرەشلىرىدە ئهڭ مۇھىم رول ئوينىغان مارىشال پىلسۇدسكى، كېيىنكى ئىككى يۈز 
يىل مابهينىدە ۋەتىنىنى بىر قانچه قېتىم ئىشغال قىلىۋالغان، ئىككى قېتىم دۇنيا خهرىتىسىدىن 
ئۆچۈرىۋېتىلىشىگه سهۋەپ بولغان رۇسىيىنىڭ كهلگۈسىدە يهنه شۇنىڭغا ئوخشاش ھهرىكهت پهيدا قىلماي 

شۇ سهۋەپتىن، پىلسۇدسكى بۇنداق بىر ئېهتىماللىقتىن ساقلىنىشنىڭ . قالمايدۇ دەپ قهتئىي ئىشىنهتتى
بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن . ىبۇ يول، رۇسىيىنى پارچىلىۋېتىش يولى ئىد: پهقهت بىرال يولى بار دەپ قارايتتى

شۇنداق . رۇسىيه ئىشغال قىلىۋالغان يهرلهردىكى مىللهتلهرنى مۇستهقىللىققا ئېرىشتۈرۈش شهرت ئىدى
بولغاچقا، مارىشال پىلسۇدسكى رۇسىيىگه مۇستهملىكه قىلىنغان مىللهتلهر مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈش ئىشى 

  .مۇھىم ئىش دەپ تونۇلىشى الزىم دەپ قارايتتى پولشانىڭ بىۋاسته كۆڭۈل بۆلۈشىگه تىگىشلىك
يىلىدىن باشالپ ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققان ھۆكۈمهتلهر، پىلسۇدسكىنىڭ پرومېتې اليىههسىگه -1922

شۇنىڭغا قارىماي پرومېتې كۆزقاراشىغا ئىشىنىدىغان . پهقهتال كۆڭۈل بۆلمهي بىر چهتكه تاشالپ قويۇشقان ئىدى
لىرى، بۇ اليىهىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمهتتىن يوشۇرۇن ھهرىكهت قىلىپ بىر قىسىم دۆلهت مهسئۇل

ھهربى ئىشپىيونچىلىق ۋە (بىيرو -2يىللىرى ئىچىدە، پودپولكوۋنىك شايتزېل، -1926~1922. كهلمهكته ئىدى
تىرلىگىنىڭ ئهمهلدارى كاپىتان سۇچېنېك ۋە تاشقى ئىشالر مىنىس) ئىزاھاتى. ھ.ئا− جاسۇسلۇققا قارشى بۆلۈم 

شهرق ئىشالر بۆلۈمىدىن لۇكاسيېۋىتز قاتارلىق كىشىلهر ۋاستىسىغا تايىنىپ مۇھاجىر لىدېرلهر بىلهن مهخپى 
يىلى كۈز ئايلىرىدا شايتزېل ئىستانبۇلغا ھهربى مهسلىههتچى بولۇپ -1924. ئۇچۇرۈشۈپ تۇرغان ئىدى

اقىرىپ، ئۇنىڭغا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پىلىسۇدسكى، شايتزېلنى سۇلېژوۋېكتىكى ئۆيىگه چ. تهيىنلىنىدۇ
تهۋەسىدىكى ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهرنىڭ چهتئهلدە مۇستهقىللىق ئۈچۈن پائالىيهت قلىپ كېلىۋاتقان 

شايتزېل، ئۇكرائىنالىقالر . ۋاكالهتچىلىرى بىلهن ئاالقىلىشىش ئىشىنى مهخسۇس ۋەزىپه قىلىپ تاپشۇرىدۇ
- ىيىلىكلهر بىلهن، ئهزەربهيجانلىقالر بىلهن، قىرىملىقالر بىلهن، ئىدىلبىلهن، گروزىيىلىكلهر بىلهن، كاپكاز

ئۇراللىقالر بىلهن ۋە تۈركىستانلىقالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ مۇستهقىللىق ئارزۇسى 



ئاجىزلىقىنى ھهمدە بۇ جهھهتته كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقلىرىنى -ھهققىدىكى تهلهپلهرنىڭ كۈچلۈك
  .باھاالشقا كىرىشىدۇ

  ياۋرۇپادىكى مۇساپىرالر گۇرۇپپىلىرى

يىلالردا گروزىيىلىك مۇساپىرالردىن تهشكىل تاپقان مۇھاجىرالر گۇرۇپپىسى، ياۋرۇپادىكى ئۇرۇستىن -1920
باشقا مىللهتلهردىن تهشكىل تاپقان سوۋېت مۇساپىرلىرى ئىچىدە ئهڭ كۈچلۈك مۇھاجىرالر گۇرۇپپىسى 

روزىيىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بېسىۋالغاندىن كېيىن، سوتسيالىست دۆلهت رەئىسى نېئو گ. ھىساپلىناتتى
جوردانيا بىلهن بىرگه نۇرغۇن ساندىكى قۇرۇلتاي ۋەكىلى پارىژغا بېرىۋېلىپ، ئۇ يهردە بىر گروزىيه سهرگهردان 

ىلىقتا فرانسىيه يىلىنىڭ كىرىشىگىچه بولغان ئار-1930بۇ ھۆكۈمهت، . ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ چىققان ئىدى
ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن، قىسقا مهزگىللىك بولسىمۇ ئهنگىلىيه بىلهن بېلىگىيه ھۆكۈمهتلىرى تهرىپىدىن رەسمى 

جهنىۋە (» ژورنال دې گېنېۋې«شىۋىتسارىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى گۇيسېپ موتتا، . ئىتىراپ قىلىنغان ئىدى
ن مارتىن قاتارلىق كىشىلهر گروزىيه مۇساپىرلىرىغا ياردەم نىڭ باش مۇھهررىرلىرىدىن ژېئا) ت.ئۇ− ژورنىلى 

ئهينى ۋاقتىدا مىللهتلهر جهمىيىتىنىڭ باياناتچىسى بولغان . قىلىپ كېلىۋاتقان ئهڭ مۇھىم كىشىلهر ئىدى
موتتا، گروزىيىنىڭ سۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتىنىڭ خهلقارا جامائېتى تهرىپىدىن رەسمىي ئېتىراپ قىلىنىشى 

داڭلىق مۇخپىر ھىساپالنغان ژېئان مارتىنمۇ خهلقئارالىق گروزىيه . نتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇجهھهتلهردە ئى
گروزىيه گۇرۇپپىسى يهنه مىللهتلهر جهمىيىتىنىڭ مهركىزى . كومىتىتىنىڭ رەئىسلىكىنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

ىيه ھۆكۈمىتى، نېئو جوردانىيانى چهتئهلدىكى گروز. بولغان جهنىۋەدە دائىملىق ۋەكىل تۇرغۇزۇپ كهلمهكته ئىدى
جوردانىيا گۇروھىدىن باشقا يهنه سپىرىدىئون كېدىئا . قانۇنلۇق دۆلهت رەئىسى دەپ ئېتراپ قىلىشاتتى

  .ۋەكىللىگىدىكى گروزىيه مىللهتچى دېموكراتالر گۇرۇپپىسىمۇ بار ئىدى
چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن يىلى، ئۇكرائىنانى ئاقالر قۇراللىق كۈچلىرى بېسىۋالغاندىن كېيىن -1918

پېتلىيۇرا، كېيىن ھوقۇق ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهزى مهنبهلهردە سېمېن دەپ ئېلىنغان(ئۇكرائىنا لىدېرى سىمون 
شۇندىن كېيىن پولشاغا . تارتىپ ئالغان قىزىلالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىپ باققان بولسىمۇ يېڭىلىپ قالغان ئىدى

سۇدسكى بىلهن بىرگه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرۇش ھهققىدە بىر بېرىۋالغان پېتلىيۇرا، مارېشال پىل
پولهكلهر بىلهن . شهرتنامه ئىمزالىشىپ، پولشا بىلهن بىرلىشىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ

مىيىتى بولشېۋىكلهر ئوتتۇرسىدا ئىمزاالنغان رىگا شهرتنامىسىغا ئاساسهن ئوكرائىنا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھاكى
ئاستىدا قالىدىغان بولغىنىدىن كېيىن، پېتلىيۇرا ئوكرائىنالىق كونا ھۆكۈمهت ئادەملىرى بىلهن بىرگه پارىژغا 

پارىژغا كېلىپ ئۇكرائىنا مىللىي ھهرىكىتىنى تهشكىللهپ چىققان پېتلىيۇرا، . قېچىپ بېرىۋالغان ئىدى
يىلىسى ئۇكرائىنادا -1926ۇسكى، پېتلىيۇرا ئهپس. دېگهن بىر ژورنال نهشرى قىلىشقا كىرىشىدۇ» ترىسۇب«

ئۆلتۈرۈلگهن يهھۇدىيالرنىڭ ئىنتىقامىنى ئالدۇق دەۋالغان شالوم شاۋارتسبارد ئسىملىك بىر يهھۇدىي پىالنلىغان 
پېتليۇرانىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن، ئۇكرائىنا مىللىي ھهرىكىتىنىڭ . بىر قېتىملىق سۈيىقهستته ئۆلتۈرۈلىدۇ

  .تاشقى ئىشالر مىنىستىرى شۇلگىن ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇلىدېرلىگىنى سابىق 
قىزىل ئارمىيه ئهزەربهيجاننى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كېيىن، ئهزەربهيجان خهلق جۇمهۇرىيىتى مىللىي 

ئهكسىل ئىنقىالپچىالر ۋە بۇزغۇنچى (شۇراسى تارقىتىۋېتىلىپ، شۇرا رەئىسى مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە چېكا 
تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ موسكۋاغا ئېلىپ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − شى پهۋقۇلئاددە كومىسسىيهئۇنسۇرالرغا قار

ئۇ، . يىلىسى تۈرمىدىن قاچقان رەسۇلزادە، فىنالندىيه ئارقىلىق تۈركىيىگه بېرىۋالىدۇ-1922. كېتىلگهن ئىدى
يىغىپ ئهزەربهيجان مىللىي تۈركىيىگه كهلگهندىن كېيىن چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن مۇساۋاتچىالرنى بىر يهرگه 

شۇنىڭدەك يهنه پارىژدا، ۋېرساي تېچلىق سۆھبىتىگه قاتنىشىشقا ئىۋەرتىلگهن . مهركىزىنى قۇرۇپ چىقىدۇ
ئهزەربهيجان ئۈمىگىدىكى ئهلى مهردان توپچىبېشى بىلهن جهيهۇن ھاجىبهيلى قاتارلىق ئىككى نهپهر ھهيئهت 



ان، كېيىن يهنه ئهزەربهيجان قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى قاتارلىق بۇرۇن دۇما ۋەكىلى بولغ. ئهزاسىمۇ بار ئىدى
  .ۋەزىپىلهرنى ئۆتىگهن توپچىبېشى، مۇساپىرالر ئارىسىدا ئاالھىدە شۆرەتكه ئىگه بىرسى ئىدى

بۇنىڭدەك بىر ئىش شىمالى كاپكازىيىلىكلهر ئارىسىدىمۇ يۈز بهرگهن بولۇپ، سوۋېت قۇراللىق كۈچلىرى بۇ 
ۋالغىنىدىن كېيىن شىمالىي كاپكازىيه ھۆكۈمىتىنىڭ داڭلىق لىدېرلىرى ياۋرۇپاغا جايالرنى ئىشغال قىلى

كاپكازىيه تاغلىقالر خهلق «شىمالىي كاپكازىيه مۇساپىرلىرىغا . قېچىپ كېتىشكه مهجبور بولغان ئىدى
نارودنايا (» ھۆر كاپكازىيه تاغلىقالر خهلق پارتىيىسى«ئاۋال . ۋەكىللىك قىلماقتا ئىدى) ك ت خ پ(» پارتىيىسى

نارودنايا (» كاپكازىيه تاغلىقالر خهلق پارتىيىسى«دەپ، كېيىنچه ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پارتىيا ۋولنىخ گورتسېۋ كاۋكازا
دەپ ئاتالغان بۇ تهشكىالت، ئۈچ كىشىلىك بىر گۇرۇپپا تهرىپىدىن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پارتىيا گورتسېۋ كاۋكازا

ىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئادىمى، داڭلىق شهيخ شامىلنىڭ نهۋرىلىرىدىن بولغان سهئىد بۇ پارتىي. باشقۇرۇلماقتا ئىدى
شۇنىڭدەك يهنه شىمالىي كاپكازىيىلىك سابىق مىنىستىرالردىن بىرى بولغان . شامىل دىگهن كىشى ئىدى

ى دەپ ھهيدەر بامماتنىڭ ئهتىراپىغا ئۇيۇشقان يهنه بىر گۇروھ كىشىلهر بار بولۇپ، بۇ كىشىلهر باممات گۇروھ
  .ئاتالماقتا ئىدى

ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان ئىدىل ئۇرال تاتارلىرى تاتارىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت رەئىسى ئاياز ئىسهاقى 
يهنه بىر قىسىم ئىدىل ئۇراللىقالر، ياپونىيه قاتارلىق بهزى يىراق شهرق . يىتهكچىلىگىدە تهشكىللهنگهن ئىدى

تارلىرى بولسا، تۈركىيىنى ئاساس قىلغان ھالدا رومىنىيه، لىتۋىيه ۋە قىرىم تا. ئهللىرىگه تارقىلىپ كهتكهن ئىدى
مىللىي پىرقه، قىرىم ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق تاشقى ئىشالر . پولشا قاتارىدىكى ئهللهرگه تارقالغان ئىدى

  .تهرىپىدىن قايتا تهشكىللهنگهن ئىدى) قىرىمئهر(مىنىستىرى جاپپار سهيىد ئهخمهت 
دېگهن بىر » تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى«ۇپ ئۆتكىنىمىزدەك، تۈركىستانلىقالر بىرىنچى باپتا تونۇشتۇر

ئهخمهت زەكى ۋەلىدىي جهمىيهت رەئىسى، مۇستاپا چوقاي ئوغلى بولسا . تهشكىالت ئهتىراپىغا ئۇيۇشماقتا ئىدى
للهتنىڭ مۇھاجىرلىرى بۇ تهشكىالتالردىن باشقا يهنه ھهر بىر مى. ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى قىلىپ تهيىنلهنگهن ئىدى

ئهمما پرومېتې ھهرىكىتى، ئۆز ۋەتىنىدە كۈچلۈك . تهرىپىدىن قۇرۇپ چىقىلغان بىر مۇنچه تهشكىالتالرمۇ بار ئىدى
تهسىرگه ئىگه دېموكراتىك خاراكتىرگه ئىگه لىدېر ۋە گۇروھالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىش ئاساسىدا 

  .تهشكىللىنىش پىالنلىغان بىر ھهرىكهت ئىدى

  مېتې تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشىپرو

پولشانىڭ سوۋېت مۇساپىرلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى پرومېتې تهشكىالتىنىڭ رەسمى قۇرۇلغان 
ئىستانبۇلدىكى پولشا باش ئهلچىسى ئارتۇر كنول، ھهربى ئىشالر . ۋاقىتىدىن خېلى بۇرۇنال باشالنغان ئىدى

اتارلىقالرنىڭ ئاالھىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشلىرى مهسلىههتچىسى شايتزېل ۋە دېپلومات خولوۋكو ق
يىلى نويابىرنىڭ بېشىدا ئهزەربهيجان، گروزىيه ۋە شىمالىي كاپكازىيه مىللىي ھهرىكهت -1924نهتىجىسىدە، 

بۇ كومىتىتنىڭ ئهزالىرى . ۋەكىللىرى بىرلىشىپ كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتىنى قۇرۇپ چىققان ئىدى
لزادە بىلهن سۇلتانوۋ، گروزىنالردىن رامىشۋىلى، مدىۋانى ۋە ۋاچنادزې، شىمالى ئهزەرىلهردىن رەسۇ

كاپكازىيىلىكلهردىن بولسا سهئىد شامىل، مۇرات ئهپهندى ۋە ئهلىخان قانتۆمۈر قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل 
ىلغان تۇنجى قهدەم بۇ ئورگاننى، كهلگۈسىدە قۇرۇلىدىغان فىدىراتسىيىلىك بىرلهشمه ئۈچۈن ئېت. تاپماقتا ئىدى

تارگالسكىنىڭ كاپكازىيه ئىستىقالل كومىتىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرى دەپ … (دەپ قاراش مۇمكىن ئىدى 
- تونۇشتۇرغان كىشىلهر بىلهن، تهشكىل قۇرۇش ھۈججىتىگه ئىمزا قويغان دەپ ھىساپالنغان كىشىلهر بىر

ىچه، بۇ ھۈججهتنى ئهزەرىلهر نامىدا قۇرغۇچىالردىن ۋاچنادزېنىڭ كۆرسىتىش. بىرسىگه ماس كهلمهي قالغان
. تسېرېتېللى، ئا. شهيخۇلئىسالمزادە ۋە ئابدۇل ئهل ئهمىرجان، گروزىيىلىكلهر نامىدا م. خۇسرەۋ سۇلتانزادە، ئا



نامىتوك قاتارىدىكى كىشىلهر . قانتۆمۈر ۋە ئا. كاباگى، ئا. ۋاچنادزې، شىمالى كاپكازالر نامىدا ۋ. ئاسستىيانى ۋە د
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− … . نئىمزالىغا

كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتى پرومېتې تارىخىدا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپال قالماي، بۇ 
ئهپسۇسكى، پرومېتې . تهشكىالتنىڭ بارلىققا كېلىشى ئۈچۈنمۇ ئېتىلغان تۇنجى قهدەم ھىساپلىناتتى

ائالىيهتلهردە كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتىنىڭ تهشكىالتى ھهققىدە ئىلىپ بېرىلغان ھهر تۈرلۈك پ
پرومېتې تهشكىلىنىڭ قۇرۇلىشىدا ئويۇنىغان مۇھىم رولىغا يىتهرلىك دەرىجىدە باھا بهرمىگهن ھهمدە ۋېرساي 
تېچلىق سۆھبىتى ئۈچۈن پارىژغا كهلگهندىن كېيىن ۋەتىنى ئىشغالىيهت ئاستىدا قالغىنى ئۈچۈن پارىژدا 

لغان ئۈمهكلهرنىڭ پائالىيهتلىرى بىلهن، ئهڭ دەسلهپ ئىستانبۇلدا مهخپى شهكىلدە قۇرۇلغان قېلىشقا مهجبور بو
ھهر خىل مهنبهلهر تهرىپىدىن . بىرسى بىلهن ئارىالشتۇرىۋېتىلمهكته-كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتى بىر

ىلىق قىلغان پرومېتې ئىشلهنگهن بۇ خاتا باھاالر نهتىجىسىدە، كاپكازىيه كومىتىتىنى پولهكلهر باشالمچ
پائالىيهتلهردىن خېلى كۆپ ۋاقىت بۇرۇن، ھهمدە پرومېتېگه مۇناسىۋەتسىز ھالدا قۇرۇلغان دەيدىغان بىر تۈرلۈك 

پرومېتې سېپىنىڭ تهشكىللىنىش جهريانىنى توغرا بىلىش ئۈچۈن، بۇ ئۈمهكلهر . تۇيغۇ بېرىپ كهلمهكته
ىيرۇسى بىلهن ئىستانبۇلدا مهخپى شهكىلدە قۇرۇلغان يوقۇرىدا تهرىپىدىن قۇرۇپ چىقىلغان دائىمى كاپكازىيه ب

  .ئېيتىپ ئۆتۈلگهن كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتى ئوتتۇرسىدىكى پهرق ئېنىق بىلىنىشى الزىم
ۋېرساي تېچلىق سۆھبىتى ئۈچۈن پارىژغا كهلگهن كاپكازىيه جۇمهۇرىيهتلهر ئۈمهكلىرى، ۋەتىنى سوۋېتلهر 

ئۈمهك . ن بېسىۋېلىنغانلىغى سهۋەبىدىن ۋەتىنىگه قايتىپ كىتهلمهي پارىژدا تۇرۇپ قالىدۇئىتتىپاقى تهرىپىدى
. م. ۋە ئا) گروزىيه(چېنكېلى . ، ئا)ئهرمهنىيه(ئاگورويان . ، ئا)ئهزەربهيجان(باشلىقلىرىدىن ئهلى مهردان توپچىبېشى 

قىللىقى ئۈچۈن بىرلىشىپ يىلىسى يىغىلىپ يۇرتلىرىنىڭ مۇسته-1921) شىمالىي كاپكازىيه(چېرموي 
دېگهن نام » دائىمى كاپكازىيه ھهيئىتى«ھهرىكهت قىلىدىغانلىقلىرىنى ئېالن قىلغان بولۇپ، بۇ گۇرۇپقا 

يىلى سىنتهبىر ئېيىدا، گروزىيىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى -1924بۇ ھهيئهتنىڭ ئهزالىرى . بېرىلگهن ئىدى
نارازىلىق بىلدۈرۈش مهقسىتىدە قايتىدىن يىغىلىپ تهرىپىدىن باستۇرىۋىتىلگهن بىر قوزغىالڭ ئۈچۈن 

بۇ ئورگاننىڭ بىرلىشىپ ئېلىپ بارغان پائالىيىتى شۇنىڭ بىلهن . ئىككىنچى باياناتىنى ئېالن قىلىدۇ
يىلىدا قۇرۇلغان كاپكازىيه ئازاتلىق كومىتىتىنىڭ مهركىزى پارىژغا -1924ئىستانبۇلدا . ئاخىرالشقان ئىدى

ېلى بۇرۇن، كاپكازىيه بىيرۇسىنىڭ ئهزالىرى تارقىلىپ كهتكهچكه بۇ ئورگان يۆتكهپ كىلىنىشىدىن خ
  .ئۆزلىگىدىن ئهمهلدىن قالغان ئىدى

يىللىرىدا ئاۋال -1925پولشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىگىنىڭ مهسئولى، دېپلومات تادېيۇس ھولوۋكو، 
ۇ؛ ئۇنىڭ كهينىدىن ئىستانبۇلدىكى پارىژغا بېرىپ ئوكرائىنالىق ۋە گروزىيىلىك لىدېرلهر بىلهن كۆرۈشىد

دېگهن كىتاۋىدا، » خاتىرىلىرىم«زەكى ۋەلىدىي توغان (چهتئهلدە تۇرىۋاتقان تۈرك لىدېرلىرى بىلهن كۆرۈشىدۇ 
ئايدا بېرلىندا لېخىستانلىق ستېمپوۋسكى دېگهن بىر ئهرباپ ئۇنى زىيارەت قىلىشقا كېلىپ -6يىلى -1924

ۈشۈپ قالغان مۇستهملىكه مىللهتلهر ئۆزئارا ھهمكارلىق ئورنىتىشلىرى الزىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ چاڭگىلىغا چ
دەپ ئېيتقانلىغىنى، قۇرۇلۇش ئېهتىمالى بولغان پرومېتې تهشكىالتىدىن ھهمدە نهشىر قىلىشنى 

ئهمما ستېمپوۋسكى . ئويلىشىۋاتقان پرومېتې ژورنىلى ھهققىدىمۇ توختىلىپ ئۆتكهنلىگىنى تىلغا ئالماقتا
شۇنىڭدەك يهنه ئۇ ۋاقىتالردا . بۇ ئىسىم، پرومېتېگه مۇناسىۋەتلىك پولشا مهنبهلىرىدە كۆزگه چېلىقمايدۇدىگهن 

پرومېتې تهشكىالتىنىڭ باشلىنىش نوقتىسىنى تهشكىل قىلىدىغان كاپكازىيه ئازاتلىق كومىتىتىمۇ تېخى 
ئېيىدا، كهلگۈسىدە - 6يىلىنىڭ -1924شۇنداق بولغاچقا ستېمپوۋسكى دېگهن بۇ كىشىنىڭ، . قۇرۇلمىغان ئىدى

قۇرۇلماقچى بولغان تهشكىالتقا پرومېتې دىگهن نام بېرىلىدىغانلىقىنى، بۇ تهشكىالت پارىژدا پرومېتې نامىدا بىر 
ژورنال چىقىرىدىغانلىقىنى، پولشادىكى ۋىشود ئىنىستىتۇتى بۇ تهشكىالت بىلهن بىرگه پائالىيهت 

بهلكىم پروپىسسور توغان، ستېمپوۋسكى بىلهن . كىن ئهمهسقىلىدىغانلىقىنى ئالدىن بىلهلىشى مۇم
ئۆتكۈزگهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئىتتىپاقداش كۈچ شهكىللهندۈرۈش ھهققىدە سۆزلىگهن سۆزلىرى بىلهن 



يىلىدىن باشالپ شهكىللىنىشكه باشلىغان پرومېتې ھهرىكىتى ئهھۋالىنى بىرلهشتۈرۈپ كىتاپخانالرغا -1926
بۇ كۆرۈشۈشلهردىن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ى مهقسهت قىلىپ بۇ تۈر باياندا بولغان بولىشى مۇمكىنتونۇشتۈرۈشن

. مهقسهت، بارلىق گۇرۇپپىالرنى بىر نوقتىغا كهلتۈرۈپ ئورتاق بىر پائالىيهت سهھنىسىنى شهكىللهندۈرۈش ئىدى
چۈنمۇ بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى يىلىنىڭ ماي ئېيى پولشا ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى پرومېتې ھهرىكىتى ئۈ-1926

مارېشال پىلسۇدسكى، كۈزەتكۈچى سۈپىتىدە بىر چهتته يىتهرلىك دەرىجىدە ساقلىدىم دەپ . بولۇپ قالىدۇ
سىياسىي . ھىساپالپ، بىر قېتىملىق قۇراللىق سىياسى ئۆزگىرىشى قوزغاپ ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئالىدۇ

يېقىن سهبدىشى پروپىسسور ئىگناتى  ئۆزگىرىشتىن كېيىن، پىلسۇدسكى دۆلهت رەئىسلىكىگه
موستسىتسكىنى سايلىتىپ، ئۆزى دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى ۋە لېخ ئارمىيىسىنىڭ باش مۇپهتىششى 

بۇ يېڭى ھۆكۈمهتته، پىلسۇدسكى بىر قاراشتا ئادەتتىكى بىر ھۆكۈمهت ئهزاسى بولۇپ . ۋەزىپىسىنى تالالپ ئالىدۇ
بولۇپمۇ تاشقى . ۆكۈمهتنىڭ پهردە ئارقىسىدىكى ئهڭ مۇھىم ئادىمى ئىدىكۆرۈنگهندەك قىلسىمۇ، ئهمىلىيهتته ھ

سىياسهت بىلهن دۆلهت مۇداپىيىسىگه دائىر مهسىلىلهردە بىردىن بىر ھۆكۈم چىقارغۇچى ئورۇندىكى بىرسى 
ىڭ شۇنداق قىلىپ، ئۇزۇندىن بېرى ئويالپ كېلىۋاتقان، رۇسىيه ئىشغالىيىتى ئاستىدا قالغان مىللهتلهرن. ئىدى

ياۋرۇپادىكى ۋاكالهتچىلىرىنى بىر يهرگه توپلىيالىغىدەك كهڭ دائىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر سىياسىي 
پىلسودسكى ئۆزىگه بوي . تهشكىالت قۇرۇپ چىقىش دەيدىغان خىيالىنى يولغا قويۇش ئىمكانىغا ئېرىشكهن ئىدى

ن بېرى تىگىشلىك ئىشالرنى ئالدىنئاال سۇنىدىغان بىر قىسىم پولشالىق مهسئول خادىمالر، ئىككى يىلدى
شۇنداق قىلىپ پرومېتې . تهييارالپ، بۇ ئىشالرنى باشالش ئاساسىنى تهييار ھالغا كهلتۈرۈپ قويغان ئىدى

قاراشلىرىنى رەسمى بىر تهشكىل ئىدىيىسىگه ئايالندۇرۇش ھهمدە كۈچلۈك بىر سىياسىي ھهرىكهت ھالىغا 
  .ېچقانداق بىر توسالغۇ قالمىغان ئىدىكهلتۈرۈشكه توسالغۇ بوالاليدىغان ھ

يىلىسى ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان  -1924پرومېتې پائالىيهتلىرىنىڭ تېزلىكته قانات يېيىشى بىلهن بىرگه، 
كومىتىت مهسئوللىرى بۇنىڭ . كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتىمۇ مهركىزىنى پارىژغا يۆتكهيدۇ

اپكازىيه سىياسىي مۇھاجىر كۈچلىرىنىڭ ئاساسلىق قىسمى ك”، “يېڭى ۋەزىيهتنىڭ تهقهززاسى”سهۋەبىنى 
يېڭى ۋەزىيهتنىڭ ”بۇ يهردە ئوچۇق تىلغا ئېلىنمىغان . دەپ ئىزاھلىشىدۇ“ پارىژغا مهركهزلهشكهنلىگى ئۈچۈن

دېگىنى، تۈركىيه ئىچكى سىياسىتى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان ھهرقانداق “ تهقهززاسى
هتكه ئېغىر قىيىنچىلىق پهيدا قىلىشقا قاراپ ئۆزگهرگهنلىكى كۆزدە تۇتۇلغان دەپ مۆلچهرلهش بىرپائالىي
دېگىنىنى بولسا، پرومېتې “ كاپكازىيه سىياسىي مۇساپىرلىرىنىڭ ئاساسىي قىسمى پارىژغا يىغىلغان”. مۇمكىن

مىتىت مهركىزىنىڭ پارىژغا كو. تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇش ئىشلىرى پارىژغا مهركهزلهشكهن دەپ ئىزاھالش مۇمكىن
يىلالرنىڭ باشلىرىدا كاپكازىيه جۇمهۇرىيهتلىرى ۋەكىللهر ئۈمهك -1920كۆچۈرۈپ كېلىنىشى بىلهن بىرگه، 

  .مهسئولىرى قۇرغان كاپكازىيه دائىمى ئىجرائىيه ھهيئىتىمۇ ئۆزلىگىدىن ئهمهلدىن قالغان ھېساپالندى
ىك رول ئوينىشى نهتىجىسىدە، بىرەر يىلغا قالمايال ئاق پولشانىڭ ياردەم قىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ يىتهكچىل

ئۇرۇسالر بىلهن ئهرمهنلهردىن باشقا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسى ئىچىدە ياشايدىغان ئۇرۇس بولمىغان بارلىق 
ۋەتىنىنىڭ تهغدىرىنى . مىللهت مۇساپىرلىرى بىر نوقتىغا كهلتۈرۈلۈپ پرومېتې فرونتى قۇرۇلغان ھىساپالندى

بىلهن بولغان دوستانه مۇناسىۋەتلهرگه باغلىق دەپ ھىساپلىشىدىغان ئهرمهنلهر، رۇسىيىگه قارشى كۈرەش  رۇسىيه
شۇنىڭدەك يهنه ئهزەربهيجان، تۈركىستان، . قىلىدىغان بىر تهشكىالتقا ئاكتىپلىق بىلهن ئهزا بولۇشنى خالىمايتتى

گه ئالغان بىر تهشكىالت بىلهن ھهمكارلىق ئىدىل ئۇرال ۋە قىرىم قاتارىدىكى تۈركى قهۋىملهرنى ئۆز ئىچى
مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىر ماقالىسىدا ئهرمهن گۇرۇپپىلىرىنىڭ كاپكازىيه . ئورنىتىشنىمۇ خالىمايىتتى

  :مۇستهقىللىق ھهرىكىتى فرونتىغا قېتىلماسلىقىنىڭ سهۋەپلىرىنى تۈۋەندىكىچه بايان قىلماقتا
رونتىغا قېتىلىشى ئۈچۈن ھېچ بىر كاپكاز خهلقى قوبۇل ئهمما، ئهرمهنلهر كاپكازىيه ئىتتىپاقى ف

ئهرمهنلهر، كاپكازىيىلىكلهردىن پۈتۈن كاپكازىيىنى . قىاللمايدىغان شهرتلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ تۇرىۋالدى



بېسىۋېلىپ قۇل قىلىۋالغان رۇسىيىگه قارشى تۇرۇش ئورنىغا، ئىنتايىن ئاز مىقتاردا ئهرمهن ئازسانلىق مىللىتى 
  …. دىغان تۈركىيىگه قارشى كۈرەش قىلىشنى ئاساسى ۋەزىپه قىلىشلىرىنى تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالدۇياشاي

ئهرمهنلهرنىڭ كاپكازىيه مۇستهقىللىقى يولىدا كۈرەش قىلىدىغانالر سېپىگه قاتنىشىشىغا ئهزەربهيجان 
نقىالۋى ئهرمهن قوشۇنى ئى(مۇساۋاتچىلىرى توسالغۇلۇق قىلغان بولماستىن، بهلكى دەل ئهرمهن داشناقچىلىرى 

. نىڭ رۇسىيه بىلهن دوست بولۇپ، تۈركىيىگه قارشى چىقىش سىياسىتى توسالغۇ بولغان) ئىزاھاتى. ھ.ئا− 
ئۇالردىكى بۇ خىل كۆز قاراش، ئهرمهنلهرنى پۈتۈن كاپكازىيىنى رۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ چاڭگىلىدىن ئازات 

چوقاي ئوغلى، ئهرمهنلهر (سهپته تۇرۇشلىرىغا يول قويمايىتتى  قىلىش يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقانالر بىلهن بىر
داشناقالرنىڭ بۇ خىل پوزىتسىيىسى . بهتلهر-22ۋە -18سان، -42. 1933ياش تۈركىستان، . 3− مهسىلىسى 

ئهرمهنلهر ”ئۇرۇش جهريانىدا، بېرىتانىيه داشناقالر ھهققىدە . ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋاقىتلىرىدىمۇ ئۆزگهرمهيدۇ
ئۆز ئالدىغا قارار بېرىش ھوقۇقىغا ئىگه، رۇسىيىدىكى بارلىق سىياسىي تۈزۈملهر ئىچىدە پهقهت سوۋېت تۈزۈمىال 
ئهڭ كىچىكلهر بىلهن ئهڭ ئاجىزالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقلىرىنى ئهڭ ساداقهتلىك 

دېگهن “ ئۇالردا ئازىراقمۇ ئۇرۇس دۈشمهنلىكى يوقئهنه شۇ سهۋەپتىن، . بىلهن ئېتراپ قىلماقتا دەپ قارىشىدۇ
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دوكالت بهرگهن

  پرومېتېنىڭ تهشكىلى تۈزۈلىشى

پرومېتې ھهرىكىتىنى تهپسىلى كۈزەتكىنىمىزدە، ئۇنىڭ تۆت خىل پائالىيهت تۈرىنى ئاساس قىلىپ قۇرۇلغان 
ي ۋە ئىجتىمائىي تهشكىلىي پائالىيهتلهر، بۇالر سىياسى. بىر تهشكىالت ئىكهنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز

نهشرىياتچىلىق پائالىيهتلىرى، ئىلمىي پائالىيهتلهر ۋە ئۇچۇر توپالش پائالىيهتلىرى قاتارلىق تۈرلهرنى ئۆز ئىچىگه 
  .ئالماقتا ئىدى

پرومېتې ھهرىكىتىگه يىتهكچىلىك قىلىدىغان سىياسىي مهركهز، رۇسىيه مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى 
بۇ ئورگان . يىلىسى ۋارشاۋادا قۇرۇلغان بىر ئورگان ئىدى-1926رنىڭ پرومېتې تهشكىالتى نامى بىلهن مىللهتله

تهشكىللىنىش ۋاقتىدا پرومېتېگه قاتناشقان مىللىي ھهرىكهت ۋەكىللىرىدىن تهشكىل تاپقان بىر مهركهزىي 
. ى ئىجرائىيه ئورگىنى ھىساپلىناتتىسايالپ چىققان بولۇپ، بۇ ئورگان پرومېتېنىڭ ئهڭ يوقۇر) پرېزديۇم(ھهيئهت 

ساالكاجا، . بۇ ئورگاننىڭ رەئىسلىكىگه ئۇكرائىنالىق پروپىسسور رومان سمال ستوتسكى تهيىنلهنگهن ئىدى
مهركهزى ئورگاننىڭ . قاتالىقالر ئۇنىڭ ئورۇنباسارلىرى ئىدى) يىلىدىن كېيىن-1933(مدىۋانى ۋە گېۇناكاشىدز 

بى بايتۇغان، مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە ۋە كونراد ئىمنادز قاتارلىق كىشىلهردىن قالغان ئهزالىرى بولسا باراس
ئۇكرائىنالىق بازىئاك بىلهن ئوسېتيىلىك بالوبىلهتى كاتىپلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه . تهشكىل تاپقان ئىدى

مىللهتلىرى ئوتتۇرسىدا شىمالىي كاپكازىيه، گروزىيه ۋە ئهزەربهيجان مهركهزلىرى تهرىپىدىن كاپكاز . ئالغان ئىدى
كاپكازىيه ئىستىقالل «يىللىرىدىال -1924يېقىن ئاالقه ئورنىتىش ھهمدە ئۆزئارا ھهمكارلىشىش مهقسىتىدە، 

نامىدا ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان تهشكىالت شهكلى، ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− كومۇتېتا نېزاۋىسىموتى كاۋكازا (» كومىتىتى
دەپ بىلىنگهن بۇ “ كاپكازىيه كومىتىتى”قىسقارتىلىپ . ېلىنگهن ئىدىپرومېتې ئىچىدىمۇ ئۆزپىتى كۆچۈرۈپ ك

بۆلۈم، ھهرقايسى مىللهتلهر ئوتتۇرسىدا يۈز بېرىش ئېهتىمالى بولغان پىكىر ئىختىالپلىرىنى ھهل قىلىش، 
ىسى بۇ ئورگان ۋاست. پىالنلىق باشقۇرۇشقا كاپالهتلىك قىلىش قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدى

ئارقىلىق، پۈتكۈل كاپكاز مىللهتلىرى پرومېتې تهركىۋىدە بىر پۈتۈن بۆلۈم بولۇپ پائالىيهت قىالاليدىغان ھالغا 
  .كهلتۈرۈلگهن ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
  1930پارىژ، . گه مۇناسىۋەتلىك ئاتكرىتكا “موسكۋا مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى مىللهتلهر”پرومېتې فرونتى تهرىپىدىن چىقىرىلغان 

  



مىللهت تارقىلىشى بويىچه ئالغاندا، مهركهزى ئورگان ئاساسىي جهھهتتىن پولشالىق، ئۇكرائىنالىق ۋە 
كىشىلهر تهرىپىدىن تهشكىل تاپقانلىغىنى ) گروزىنالر، ئهزەرىلهر ۋە شىمالىي كاپكازلىقالر(كاپكازىيىلىك 

شكىالتى تارقىتىۋىتىلگهن يىلالرغىچه بۇ خىل ئېتنىك تهركىپ ئاالھىدىلىكى پرومېتې ته. كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ
ئۇرال مىللىي ھهرىكهتلىرىنىڭ ۋاكالهتچىلىرى -تۈركىستان، قىرىم ۋە ئىدىل. ئۆزگهرمهي ئۆز پىتى داۋام قىلىدۇ

پرومېتې تهشكىالتىنىڭ باش ئورگانلىرىدىال ئورۇن ئالغان بولۇپ، بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ يىتهكچىلىرىنى نىمه ئۈچۈن 
ئهسلىدە . گۇرۇپپىسىغا قوبۇل قىلىنمىغانلىقى ھهققىدە ئېنىق مهلۇماتقا ئىگه ئهمهسمىز مهركهزىي رەھبهرلىك

يىلىنىڭ كىرىشىدىال پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ -1927ئۇرال ھهرىكىتىنىڭ لىدېرى بولغان ئاياز ئىساقىي، -ئىدىل
دسكى بىلهن بىۋاسته ئۇ يهردە، پىلسۇ. تهكلىۋىگه بىنائهن ئىستانبۇلدىن ۋارشاۋاغا بېرىپ ئورۇنالشقان ئىدى

ئۇرال ھهرىكىتى ئوتتۇرسىدا رەسمىي بىر كىلىشىممۇ تۈزۈپ -كۆرۈشۈپ پرومېتې تهشكىالتى بىلهن ئىدىل
ئاقىشنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسىگه قارىغاندا، ئاياز ئىساقىي، پىلسۇدسكى بىلهن ئۆتكۈزگهن (چىققان ئىدى 

ن پرومېتې كىلىشىمى قاتارىدىكى مۇھىم سۆھبهت خاتىرىلىرىنى، پرومېتې تهشكىالتى بىلهن تۈزۈشكه
ئهپسۇسكى، . ھۈججهتلهرنى ۋارشاۋادىكى بانك گاسپودارچىنىڭ مهخسۇس ساندۇقىدا ئامانهتكه قويغان ئىكهن

نېمىسالرنىڭ بومباردىمانچىلىقىدا بۇ بانكا تۈپتۈز قىلىۋىتىلگهن بولۇپ، ئامانهتكه قويۇلغان بارلىق ھۈججهتلهر 
شۇنىڭغا قارىماي، ئۇالر يهنىال پرومېتېنىڭ مهركهزى كومىتىتىگه كىرەلمىگهن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يوقاپ كهتكهن

تهشكىللىنىشنىڭ بۇنداق بولۇشىنى بهلكىم ئۇكرائىنا، ئهزەربهيجان، گروزىيه قاتارىدىكى دۆلهتلهر . ئىدى
ولۇق مۇستهقىل دۆلهت چاررۇسىيىدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئۆتكهن ۋاقىتلىرىدا قىسقا مۇددەتلىك بولسىمۇ ت

ئۇرال ۋە قىرىم تهۋەلىرىدە -يهنه بىر تهرەپتىن ئىدىل. بواللىغانلىقى سهۋەپ بولغان دەپ قاراش مۇمكىن
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى بارلىققا كهلگهن، مۇختارىيهت ئېالن قىلىشقان بولسىمۇ، بهرىبىر موسكۋادىن تولۇق 

شۇنداق بولغاچقا، بۇ خىل ھوقۇقىي ئورۇن پهرقلىرى ئاساسىدا  .مۇستهقىل دۆلهت قۇرالمىغانلىقىمۇ راس ئىدى
پرومېتې مهركهزىي رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدا گروزىيهلىك، ئهزەربهيجانلىق، شىمالىي كاپكازىيىلىكلهر بىلهن 

بۇنىڭدىن باشقا يهنه، ئۇكرائىنا بىلهن . ئۇكرائىنالىقالرنىڭال ۋەكىللىرىگه ئورۇن بېرىلگهن بولىشى ئېتىمال
تۈركىستان . اپكازىيه ئهللىرىنى پولشا بىخهتهرلىكى ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ دەپ قارىماقتا ئىدىك

مىللىي بىرلىك ھهرىكىتىنىڭ پرومېتې سېپىگه رەسمى قوشۇلغان ۋاقتىمۇ باشقا تهشكىالتالرغا قارىغاندا بىرەر 
نىڭ يوقۇرى ئورگانلىرىغا كىرگۈزۈلمىگهن شۇنداق بولغاچقا، ت م ب مۇ پرومېتې سېپى. يىلدەك كېيىن ئىدى

بولۇپ، ئۇالر مهركهزى ئورگان بىلهن ئومۇمهن ئالغاندا كاپكاز كومىتىتى ۋاستىسى ئارقىلىق مۇناسىۋەت قىلىپ 
  .كهلمهكته ئىدى

پولشا ھۆكۈمهت خادىملىرى بىلهن پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ ئهزالىرى ئوتتۇرسىدا بىۋاسته مۇناسىۋەت 
اپالهتلىك قىلىش ئىشى، بۇ تهشكىالتنى ئاكتىپ پائالىيهت قىالاليدىغان ھالدا تۇتۇش ئورنىتىلىشىغا ك

بۇ مهقسهتته بىر قانچه ياۋرۇپا پايتهختلىرىدە پرومېتې . جهھهتتىن ئالغاندا بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى
ىغان بۇ كلوپالر ئاممىغا بىرخىل ئىجتىمائىي تهشكىالت شهكلىدە پائالىيهت قىلىد. كلوپلىرى قۇرۇلغان ئىدى

بۇ تۈردىكى كلوپالر قايسى ئهلدە قۇرۇلغان بولسا، شۇ ئهلدە ياشايدىغان . ئوچۇق پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى
بۇ كلوپقا ئهزا بولغان . بارلىق مىللىي تهشكىالت ئهزالىرىنى بۇ كلوپالرغا ئهزا قىلىپ تىزىمغا ئالغان ئىدى

شۇنداق قىلىپ بۇ ئوقۇغۇچىالرنى . ئايلىق تهمىنات بېرىلهتتى) زلوتىي 160(اردا ئوقۇغۇچىالرغا بهلگىلىك مىقت
بۇ كلوپالر . ھهر قايسى كلوپالرنىڭ ئىجتىمائىي پائالىيهت ئىشلىرىدا ئىشلىتىش ئىمكانلىرى يارىتالىغان ئىدى

قىلىق پرومېتې تهشكىللىگهن ئىلمىي دوكالت، چاي ئولتۇرىشى ۋە كۆرگهزمه قاتارىدىكى پائالىيهتلىرى ئار
تهشكىالتىغا ئهزا مۇھاجىر لىدەرلىرىنى تۇرىۋاتقان دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ساھهلهردىكى 
داڭلىق كىشىلىرى بىلهن ئۇچىراشتۇرۇش ئۈچۈن كۆۋرۈكلۈك رول ئويناش ۋەزىپىسىنىمۇ ئۈستىگه ئېلىشقان 

تارماقلىرى كېيىنكى ۋاقىتالردا ئايالالر ۋە ياشالر يىلىدا قۇرۇلغان بۇ كلوپ بىلهن ئۇنىڭ -1927. ئىدى



-شۇ ئارقىلىق پرومېتېنىڭ تهسىر. گۇرۇپپىلىرىنى تهشكىللهش ۋەزىپىلهرنىمۇ ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدى
  .دائىرىسىنى كېڭهيتىشكه تىرىشماقتا ئىدى

الىيهتلىرىگه ئوخشاش پرومېتې كلوپلىرى بىلهن بىرگه يهنه، بهزى شهھهرلهردە بۇ تۈردىكى كلوپالرنىڭ پائ
تۈركىستان، «مهسىلهن پارىژدا قۇرۇلغان . ئىشالر بىلهن شوغۇللىنااليدىغان باشقا تهشكىالتالرمۇ قۇرۇلغان ئىدى

لېخ كلوپلىرىنى ئهنه شۇ تۈردىكى -، برنو شهھىرىدە قۇرۇلغان چېخ»كاپكازىيه ۋە ئۇكرائىنا دوستلۇق جهمىيىتى
پات ئىلمىي -پرومېتې كلوپلىرى بىلهن بۇ تۈردىكى تهشكىالتالر پات. نئورۇنالرنىڭ ئۈلگىلىرى دېيىش مۇمكى

دوكالت يىغىنلىرى ئۇيۇشتۇرۇپ، رەسۇلزادە، چوقايئوغلى، سهئىد شامىل، شۇلگىن، گاۋازاۋا قاتارىدىكى پرومېتې 
رىنىڭ دوكالت يىغىنلى. ئهزاسى بولغان مۇھاجىر لىدېرلهرنى ئىلمىي دوكالت بېرىشكه تهكلىپ قىلىپ تۇراتتى

ئاخىرىدا دوكالت ئاڭلىغۇچىلىرىنىمۇ بهس مۇنازىرىلهرگه قاتناشتۇرۇپ، بىر قىسىم مهسىلىلهر كهڭ دائىرىدە 
شۇ ئارقىلىق ياۋرۇپا ئهللىرىدىكى خهلق ئاممىسىغا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ۋەزىيىتى . تارتىش قىلىناتتى-تاالش

. قان مىللهتلهر ھهققىدە مهلۇماتالر بېرىلهتتىبىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى مۇستهملىكىسى ئاستىدا ياشاۋات
پرومېتې بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى بولمىغان، ئهمما پرومېتېچىالر ئاكتىپلىق بىلهن پائالىيهت كۆرسىتىپ 

، )ك ف ئو− كومىتې فرانس ئورىېنت (فرانسىيه شهرق كومىتىتى . كېلىۋاتقان يهنه باشقا تهشكىالتالرمۇ بار ئىدى
فرانسىيىنىڭ داڭلىق سىياسهتچىلىرى ئهزا بولغان . رگانالرنىڭ ئهڭ مۇھىملىرىدىن بىرسى ئىدىبۇ تۈردىكى ئو

بۇ تهشكىالت، سوۋېت مۇھاجىرلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىگه ئىقتىسادىي ياردەم توپالش ئىشلىرىدا ئىنتايىن مۇھىم 
ى رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى يىل-1929ك ف ئو نىڭ (ئىجتىمائىي ئورگان بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهپ كهلمهكته ئىدى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۈستىگه ئالغان پاۋۇل دوۋميېر، ئۆز ۋاقتىدا يهنه پارالمېىنت رەئىسى ئىدى

  پرومېتې ژورنىلى

بۇ تهشكىالت . مهتبۇئات پائالىيىتىدۇر− پرومېتې تهشكىالتىنىڭ ئهڭ مۇھىم پائالىيهتلىرىدىن بىرسى 
ىكىگه قارىتا تهشۋىقاتالرنى كۈچهيتىش مهقسىتىدە تهشكىالت ئاۋازى قۇرۇلىشى بىلهن تهڭ، دۇنيا جامائهتچىل

ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ ئىتتىپاق . ھىساپلىنىدىغان ئورتاق بىر مهتبۇئات ئهپكارى چىقىرىش قارارىنى ئالغان ئىدى
تهۋەسىدىكى ھهربىر تهشكىالت، ئۆزلىرى بهلگىلىگهن تىلالر بويىچه ئۆزىنىڭ نهشرىيات ئهپكارلىرىنى 

شۇنداق قىلىپ بىر تهرەپتىن ئهركىن دۇنيا ئهللىرىدە بولشىۋىزمغا قارشى جامائهت پىكىرى . قىرىشاتتىچى
شهكىللهندۈرسه، يهنه بىر تهرەپتىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىچىدە ھاكىمىيهتكه قارشى گۇروھالرنى 

تهسهۋۋۇرىدىكى بۇنىڭدىن مهقسهت، پىلسۇدسكىنىڭ . شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن كۈچ چىقارماقچى بولىشىدۇ
كهلگۈسىدە ئوتتۇرغا چىقىش ئېهتىمالى بولغان يېڭى بىر غهرىپ دۇنياسى بىلهن روسسىيىنىڭ توقۇنۇشۇپ 
قېلىش ئېهتىمالى تۇغۇلۇپ قالغىنىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا ئىتتىپاقداش كۈچ پهيدا 

بۇ ژورنالنىڭ ئهسلى ئىسمى فرانسۇزچه (» پرومېتې«نهتىجىدە، مهركىزى پارىژدا تۇرىدىغان . قىلىش ئىدى
پرومېتخېې شهكلىدە يېزىلغان بولۇپ، تۈركچه مهنبهلهردە پرومېتې شهكلىدە، يهنى ئوقۇلۇشى بويىچه يېزىلىشى 

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهنه شۇ سهۋەپتىن بۇ كىتاپتىمۇ پرومېتې شهكلىنى قولالندۇق. مۇقىملىشىپ قالغان ئىدى
بۇ ژورنال فرانسۇزچه چىقىرىلىدىغان، بۇ ھهرىكهتكه قاتناشقان ھهر بىر . قىرىشنى قارار قىلىدۇنامىدا بىر ژورنال چى

  .گۇرۇپ بۇ ژورنال رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدا بىرەردىن ئهزا بىلهن ۋەكىللىك قىلىدىغان بولىدۇ
ەر ژورنال ئهسلىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ ۋاكالهتچىلىرى بىر

. ئهتىراپىغا ئۇيۇشۇپ ئورتاق پائالىيهت قىلىش سهھنىسىنى شهكىللهندۈرۈش ئىشى يېڭىلىق ھېساپالنمايتتى
يىللىرىدىال بۇنىڭغا ئوخشايدىغان پائالىيهت، مۇستهقىل گروزىيىنىڭ پايتهختى تىبلىستىمۇ ئوتتۇرغا -1919

ارشى مۇھاجىرالر ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق مهركهزلهرنىڭ تىبلىس، ئۇ يىللىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ق. چىققان ئىدى
يىلىنىڭ فىۋرال ئايلىرىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرىپىدىن ئىشغال -1918ئۇكرائىنا، . بىرسىگه ئايالنغان ئىدى



گروزىيه دائىرىلىرىمۇ . قىلىۋېلىنغىنىغا قارىماي تىبلىستىكى ۋاكالهتخانىلىرىنى تاقىمىغان ئىدى
قوقان مۇختارىيىتى قىزىلالر . ت ئىتتىپاقىغا قارشى پائالىيهتلىرىگه ياردەم بهرمهكته ئىدىمۇھاجىرالرنىڭ سوۋې

چوقاي ئوغلى، ئۇ . تهرىپىدىن ئاغدۇرىۋىتىلگهندىن كېيىن مۇستاپا چوقاي ئوغلىمۇ تىبلىسقا بېرىۋالغان ئىدى
دىگهن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− رۇش ئۇ(» باربا«ۋە ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئهركىن تاغلىقالر (» ۋولنىي گورېتس«يهردە 

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن گروزىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىغا تايىنىپ چوقاي . گېزىتالردا ئىشلىگهن ئىدى
دىگهن بىر ژورنال نهشرى قىلىنىشقا ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− چېگرا بويى (» نا رۇبېزخې«ئوغلى باش تهھرىرلىكىدىكى 

ۋە تۈركىستان ھهمكارلىقى ئاستىدىكى بۇ پائالىيهتلهرنىڭ دەسلهپكى ئۈلگىسى  كاپكازىيه، ئۇكرائىنا. باشاليدۇ
بولغان بۇ ئىشالرنى، مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا پرومېتې ئىتتىپاقى قۇرۇلىشىنىڭمۇ تۇنجى سىناقلىرى دىيىش 

ئىشغال  ئورتاق پائالىيهت قىلىدىغان بۇ تۈردىكى سورۇنالر گروزىيىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى. مۇمكىن ئىدى
  .فىۋرالىغىچه ئۆز پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن ئىدى-25يىلىنىڭ - 1921قىلىۋالغان 

پرومېتې ژورنىلىنىڭ تۇنجى رەھبهرلىك گۇرۇپىسى تهركىۋىدە ئهزەربهيجان ۋەكىلى مۇستاپا ۋەكىلى، شىمالىي 
ۋا ۋە ئۇكرائىنا ۋەكىلى سۈپىتىدە سابىق كاپكازىيه ۋەكىلى مىر ياقۇپ مهختىيېۋ، گروزىيه ۋەكىلى گېورگېس گۋازا

ژورنالنىڭ باش تهھرىرلىكىگه . مىنىستىرالردىن بىرى بولغان ئالېكساندر شۇلگىن قاتارلىق كىشىلهر بار ئىدى
تۈركىستاندا بىر نهچچه يىل فرانسۇز تىلى ئوقۇتقۇچىلىقىنى . گروزىيىلىك گاۋازاۋا تهيىنلهنگهن ئىدى

ا مهسىلىلىرىنى يېقىندىن كۈزىتىپ يۈرگهن، رۇس تىلى بىلهن بىرگه ئۇ يهرنىڭ قىلغانلىقى سهۋەبىدىن ئاسىي
يهرلىك تىلى بولغان تۈركى تىل لهخچىلىرىنى بىلىدىغان جوسېف كاستاگېن، بۇ ژورنالنىڭ نهشرىيات 
مهسلىههتچىلىكى بىلهن ماقاال ئارگىناللىرىنى تۈزىتىپ باسمىغا مۇۋاپىق ھالهتكه كهلتۈرۈش ئىشلىرىغا 

بۇ ۋەكىللهرگه بىرەر مىڭ فرانك ئهتىراپىدا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− كوررىكتورلۇق قىلغان (سئول بولغان ئىدى مه
  .ئايلىق مائاش بېرىلهتتى

يىلىنىڭ نويابىرىدا پرومېتې ژورنىلىنىڭ تۇنجى سانى -1926بۇ تۈردىكى تهييارلىق ئىشلىرى پۈتۈپ، 
لىرىدىن قۇتۇلغان پرومېتېنىڭ ئىگىز بىر تاغ چوققىسىدىن ژورنالنىڭ مۇقاۋىسىغا زىنجىر. نهشرىدىن چىقىدۇ

سانىدىن -92يىلىسى، -1934(پهسكه چۈشۈشكه تىرىشىۋاتقانلىقى تهسۋىرلهنگهن رەسىمى بېسىلغان ئىدى 
باشالپ، مۇقاۋىدىكى بۇ رەسىم چىقىرىپ تاشلىنىپ، رەڭسىز مۇقاۋا ئۈستىگه يالغۇز پرومېتې دىگهنال خهت 

گروزىيه، ئهزەربهيجان، (كاپكازىيه ”شۇنىڭدەك يهنه، مۇقاۋىغا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بۇل قىلىنىدۇبېسىلغان مۇقاۋا قو
دەپ ئىزاھات بېرىلگهن “ ۋە ئۇكرائىنا مىللىي ئازاتلىق تهشكىالتلىرىنىڭ نهشرى ئهپكارىدۇر) شىمالىي كاپكازىيه

ھهرىكىتىمۇ پرومېتې تهشكىالتىغا  يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ تۈركىستان مىللىي بىرلىك-1927. ئىدى
دىگهن ئىزاھاتمۇ “ تۈركىستان مىللىي بىرلىكى”قاتنىشىشى بىلهن ژورنالنىڭ مۇقاۋىسىدىكى يوقۇرقى سۆزلهرگه 

  .قوشۇپ بېسىلىدۇ
پرومېتې ھهرىكهتلىرى بىلهن بۇ ھهرىكهتكه مۇناسىۋەتلىك نهشرىياتچىلىق ئىشلىرى يالغۇز پرومېتې 

بۇ ھهرىكهتكه مۇناسىۋەتلىك بارلىق مىللىي گۇرۇپىالرنىڭ ئۆزىگه خاس . كلىنىپ قالمايدۇمهجمۇئهسى بىلهنال چه
بېسىلغان بۇ ژورنالالر شۇ مىللهتنىڭ . نهشرىيات ئهپكارلىرىنى چىقىرىشىغىمۇ ياردەم بېرىلمهكته ئىدى

هن بولسا شۇ ئهلدە ۋە تهشكىالتى قايسى ئهلدە ۋە قايسى تىلدا ئهڭ كۆپ تهسىر قوزغىيااليدىغانلىقىنى بهلگىلىگ
پرومېتې مهركهزى ئورگىنى پولشانىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىسى . شۇ ئهلنىڭ تىلىدا بېسىالتتى

تهرىپىدىن تهمىنلهنگهن ھهر قايسى جايالرنىڭ يهرلىك گېزىتالرنى تېپىپ كىلىپ ۋارشاۋادىن مىللىي 
  .تهشكىالتالرغا يهتكۈزۈپ تۇراتتى

  )رەسىم ئورنى(
  ېتې ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسىپروم

  



شۇنداق قىلىپ، ھهرقايسى تهشكىالتالر مهيلى رۇسىيه تهۋەسىدىكى مهخپى قوللىرى بىلهن بولسۇن، مهيلى 
يهرلىك گېزىتالر ۋاستىسى بىلهن بولسۇن كۈندىلىك ۋەزىيهتتىن خهۋەردار بولۇش پۇرسىتىگه ئېرىشتۈرۈلگهن 

ىنىش سايىسىدە، پرومېتېچىلهر پرومېتې ژورنىلى بىلهن ئۆزلىرى بۇ تۈردىكى نهق مهنبهدىن خهۋەردار قىل. ئىدى
چىقىرىۋاتقان ژورنالالردا خېلى كۈچلۈك يېزىلغان ھهمدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىلىرىنى قاتتىق پاراكهندە 

  .قىلىۋىتىدىغان ماقالىالرنىڭ ئېالن قىلىنىشى كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان ئىدى
لهتلهردىكى سىياسىي باياناتچىلىقىنى ئۈستىگه ئېلىپ كىلىۋاتقان مىللىي تۈركىستانلىقالرنىڭ چهت دۆ

ژورنىلىنى » يېڭى تۈركىستان«يىلىسىدىن باشالپ ئىستانبۇلدا -1927تهشكىالتى، ) ت م ب(ئىتتىپاق 
ژورنىلىمۇ ) 1929(» ياش تۈركىستانلىقالر«كېيىن بۇنىڭغا يهنه بېرلىندە چىقىرىلغان . چىقىرىشقا باشاليدۇ

يېڭى «ئاياز ئىسهاقى تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان ئىدىل ئۇرال تۈركلىرىنىڭ نهشر ئهپكارى بولغان . شۇلىدۇقو
. ژورنىلى بېسىلىدىغان باسماخانىدا بېسىلماقتا ئىدى» ياش تۈركىستانلىقالر«بېرلىندىكى » مىللىي يول

، ئىستانبۇلدا بولسا )ت.ئۇ− ئازاتلىق ( »قۇرتۇلۇش«ئهزەربهيجان تۆركلىرىنىڭ مۇساۋات تهشكىالتى نامىدا بېرلىندە 
بۇ نهشرى . ژورنىلىمۇ نهشرى قىلىنماقتا ئىدى) ت.ئۇ− ئىسسىق يۇرت، يالقۇنلۇق يۇرت (» ئودلۇ يۇرت«

قىرىم مىللىي ھهرىكىتى، نهشرىياتچىلىق . ژورنىلىمۇ قوشىلىدۇ) 1931(» بىلدىرىش«ئهپكارلىرىغا كېيىن يهنه 
ىن ئارتۇق قىرىم تۈركلىرى ياشاۋاتقان رومىنىيىنى تالالپ ئالغان بولۇپ، مىڭد 80پائالىيهتلىرى ئۈچۈن 

شىمالىي كاپكازىيه . ژورنىلى نهشرى قىلىنماقتا ئىدى) ت.ئۇ− غايه، ۋەزىپه (» ئهمهل«كۆستهنجىدە 
. ىدىمۇ ۋارشاۋادا نهشرى قىلىنماقتا ئ) شىمالىي كاپكازىيه(» سېۋېرنى كاۋكاز«تهشكىالتلىرىنىڭ ئاۋازى بولغان 

ژورنىلى بىلهن سۈرگۈندىكى ) يۇرتۇم(» ساكارتۋېلو«پارىژدا، پرومېتې ژورنىلىدىن باشقا يهنه گروزىيىلىكلهرنىڭ 
شۇنىڭدەك . ژورنىلىمۇ نهشرى قىلىنماقتا ئىدى» ترىسۇب«ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن نهشرى قىلىنغان 

ئۇرۇس كازاكلىرىنىڭ (» ھۈر كازاكالر ھهرىكىتى«، »لنىكوۋيلنىيې ۋو«يهنه قالمۇقالر تهرىپىدىن چىقىرىلىۋاتقان 
  .دىگهن ژورنالالرمۇ بار ئىدى» ۋولنويې كازاچىستۋو«تهرىپىدىن چىقىرىلىۋاتقان ) مىللىي تهشكىالتى

پرومېتې ژورنىلى نهشرى قىلىنىۋاتقان يىلالردا مهيلى بۇ ھهرىكهتتىن چېكىنىپ چىقىپ كهتكهن گۇرۇپپىالر 
بۇنداق بىر تهشكىللىنىشكه قارشى چىقىپ كهلگهن ھهرخىل گۇرۇپپىالر تهرىپىدىنمۇ  ياكى باشتىن تارتىپ

بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه بولغانلىرىدىن . نۇرغۇنلىغان ئهپكارالر نهشرى قىلىنماقتا ئىدى
رنىلىنى كۆرسىتىپ ژو» كاۋكاز«شىمالىي كاپكازىيه يىتهكچىلىرىدىن بولغان ھهيدەر باممات مهسئوللىغىدىكى 

دەسلىۋىدە پرومېتېنى قۇرۇش ئىشلىرىغا قاتناشقان ئهلىخان قانتۆمۈرمۇ كېيىنچه بۇ گۇرۇپپىغا . ئۆتۈشكه بولىدۇ
بىر قۇمۇق تۈركى بولغان ھهيدەر باممات، پرومېتې تهۋەسىدىكى كاپكازيىلىكلهرگه ئوخشاش بىر . قاتناشقان ئىدى

ئهمما بامماتنىڭ قارىشىچه تۈركىيه بىلهن . ۇشىنى توغرا كۆرەتتىشىمالىي كاپكازىيه فىدراتسىيىسى قۇرۇل
بىرسىگه باغالنغان بولغاچقا، قۇرۇلغۇسى شىمالىي كاپكازىيه -شىمالىي كاپكازىيه نۇرغۇن تهرەپلهردە بىر

بامماتنىڭ بۇ قاراشلىرى ياش . فىدېراتسىيىسى سىياسىي جهھهتتىن تۈركىيىگه قارايدىغان بولىشى الزىم ئىدى
شۇ سهۋەپتىن ھهيدەر باممات گۇرۇپپىسى . ركىيه جۇمهۇرىيىتى رەھبهرلىرى تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنمايدۇتۈ

تېخىمۇ كهسكىن بىر يول تۇتۇپ، ياپونىيه بىلهن گېرمانىيىنىڭ تۇتقان يولىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر 
يه بىلهن رەسۇلزادىنىمۇ ئۆز باممات، سهئىد شامىل باشلىق جوردانى. سىياسىي يولدا مېڭىشنى تالالپ ئالىدۇ

ژورنىلى » كاۋكاز«بۇ گۇرۇپنىڭ نهشرىيات ئهپكارى بولغان . ئىچىگه ئالغان بارلىق پرومېتېچىلهرگه قارشى ئىدى
بۇ . رۇسچه، تۈركچه، فرانسۇزچه ۋە كىيىنكى يىلالردا ئېنگىلىزچه بولۇپ تۆت خىل تىلدا نهشرى قىلىنماقتا ئىدى

ىي ياردەمنى ياپونىيىنىڭ پارىژدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىسى تهمىنلىگهن ئىشالرغا كىرەكلىك ئىقتىساد
  .دېيىلگهن

  :پولشا ۋە پرومېتې



  ئىلمىي ۋە سىياسىي ياردەملهر

پرومېتې ھهرىكىتىگه بېرىلگه ئىلمىي ياردەملهر ۋارشاۋادىكى شهرق مهسىلىلىرى ئىنىستىتۇتى تهرىپىدىن 
هخرى رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى مارېشال پىلسۇدسكىنىڭ يېقىن بۇ ئىنىستىتۇتنىڭ پ. تهمىنلهنمهكته ئىدى

سېدلېتسكى ئۇزۇن يىلالردىن . س(سهبداشلىرىدىن بىرى بولغان سىياسهتچى، ساناتور ستانسالۋ سېدلېتسكى 
بېرى شهرق مهسىلىلهر ئىنىستىتۇتىنىڭ پهخرى رەئىسلىكىنى ئۈستىگه ئالغان كىشى بولۇپ، پولشا ئىشغال 

بۇ ۋەزىپىنىڭ بىر سىياسهتچىگه . ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۆلتۈرىۋالغان قىلىنغاندا ئۆزىنى
بېرىلگهنلىكى پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئىنىستىتۇتقا ئىنتايىن ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى ئوچۇق كۆرسهتمهكته 

ۋلودىمىرېرز بونجكوۋسكى (ى ئىنىستىتۇتنىڭ مۇدىرى پولشالىق ئالىم ۋە مۇخپىر ۋلودىمىېرز بونجكوۋسك. ئىدى
. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن بىر مهزگىل ئىسرائىلدا تۇرغان بولۇپ، كېيىن ئا ق ش غا كۆچۈپ كېتىدۇ

بونجكوۋسكى بىرىنچى . ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهزى مهنبهلهردە بۇ ئىسىم باجكوۋسكى شهكلىدە يېزىلماقتا
ل رۇسىيىدە تۇرغان بولۇپ، ئۇ يهردىن سىبىرىيه ئارقىلىق ياپونىيىگه دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا بىر قانچه يى

بونجكوۋسكى . بۇ جهريانالردا رۇسىيىدىكى تۈركىلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەتلهردە بولغان ئىدى. بېرىۋالغان ئىدى
لهرنىڭ ئۆز ۋاقتىدا يهنه ئىنىستىتۇت تهرىپىدىن نهشرى قىلىنغان ژورنالالر بىلهن ئېالن قىلىنغان ئهسهر

ئىنىستىتۇتنىڭ باش كاتىپلىق ۋەزىپىسىنى بولسا بىر ئاكادېمىك . تهھرىرلىكىنىمۇ ئۈستىگه ئالغان ئىدى
شۇنىڭدەك يهنه پروفىسور پونياتوۋسكى، پروفىسور . بولغان پروفىسور ئولگىېرد گۇركا ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدى

رومېتې غايىسىغا ياردەم بېرىپ كهلگهن ئالىمالر زايانچوۋسكى، پروفىسور دوماشېۋىچ قاتارىدىكى كىشىلهرمۇ پ
  .بولۇپ، ئۇالرمۇ ئىنىستىتۇتنىڭ پائالىيهتلىرىگه ئۆز ھهسسىلىرىنى قوشماقتا ئىدى

شهرق مهسىلىلهر ئىنىستىتۇتى، رۇسسىيىنىڭ مۇستهملىكىسى بولۇپ قالغان مىللهتلهرنىڭ 
بۇ ھهرىكهتنىڭ . مىي ژورنال چىقىراتتىنامىدا بىر ئىل) شهرق(» ۋيچود«مهسىلىلىرىنى تونۇشتۇرىدىغان 

پات ۋارشاۋاغا تهكلىپ قىلىپ، ئۆز مىللىي مهسىلىلىرى ھهققىدە ئىلمىي -يىتهكچىلىرىنى بۇ ئىنىستىتۇت پات
پرومېتې ئهزاسى بولغان بهزى مۇھاجىر يىتهكچىلىرىنىڭ . دوكالت بېرىش پائالىيهتلىرىگه ئۇيۇشتۇرۇپ تۇراتتى

مهسىلىلىرى ئىنىستىتۇتى مهسئول بولۇپ پولهكچىگه تهرجىمه قىلىپ ئېالن يازغان كىتاپلىرىنى شهرق 
بۇ ئىنىستىتۇت، مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادىنىڭ ئهزەربهيجانغا مۇناسىۋەتلىك كىتابى بىلهن جاپپار (قىالتتى 

ئېالن  سىيىت ئهخمهتنىڭ قىرىم ۋە قىرىم تاتارلىرىغا مۇناسىۋەتلىك كىتابلىرىنى پولهكچىگه تهرجىمه قىلىپ
بۇ ئىنىستىتۇت يهنه شىمالىي كاپكازىيىلىكلهر ئوتتۇرسىدىكى تىل پهرقلىرىنى ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قىلغان ئىدى

يوقۇتۇش مهقسىتىدە ئورتاق بىر ئهلىپبه تهييارالش قاتارىدىكى پرومېتې ھهرىكىتىگه ھهسسه قوشقىلى بولىدىغان 
پولشالىق ئاكادېمىكالر بىلهن بۇ تهۋەگه مۇناسىۋەتلىك  .ئىلمىي پائالىيهتلهر بىلهنمۇ شوغۇلالنغان ئىدى

يىلىغىچه داۋامالشتۇرۇلغان پائالىيهتلهر نهتىجىسىدە، يهرلىك تىلالر -1935مۇتهخهسسىسالر قاتناشقان 
ئوتتۇرسىدىكى ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهملهرنى تالالپ چىقىپ شىمالىي كاپكازىيه مىللهتلىرى 

  .تىل بهرپا قىلىشقا تىرىشقان ئىدى ئوتتۇرسىدا ئورتاق بىر
قاتارىدىكى مهركهزى ) مانجۇرىيه(ۋارشاۋا باشچىلىقىدىكى بېرلىن، پارىژ، پراگا، ئىستانبۇل، تېهران ۋە خاربىن 

شهھهرلهردە توپالنغان پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ خهلقارالىق سهھنىلهردە قولالپ قۇۋەتلىنىشى ۋە نازارەت 
بۇ بۆلۈم، باشتىن . الر مىنىستىرلىكىنىڭ شهرق ئىشالر بۆلۈمى مهسئول ئىدىقىلىنىشىغا پولشا تاشقى ئىش

) 1935~1931(ۋە تادېۋۇسز شايېتزېل ) 1931~1926(،تادېۋۇسز، خولوۋكو )1935~1926(تارتىپ لۇكاسىېۋىتز 
 .قاتارىدىكى پىلسۇدسكى بىۋاسته تالالپ ۋەزىپىگه قويغان كىشىلهر تهرىپىدىن باشقۇرۇپ كېلىنگهن ئىدى

پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرى بولغان بۇ كىشىلهر بۇ ھهرىكهتنىڭ ئاساسىنى شهكىللهندۈرگهن سىياسىي 
ئىدىيىسىگه چىن قهلبىدىن سادىق كىشىلهر بولغاچقا، بۇ تهشكىالت ئىنتايىن ئاكتىپ پائالىيهت قىلىش 

دەم بىۋاسته پىلسۇدسكى قۇرۇپ پرومېتې ھهرىكىتى ئۈچۈن كىرەكلىك ئىقتىسادىي يار. پۇرسىتىگه ئىگه ئىدى



شۇنداق بولغاچقا، بۇ ئىقتىسادىي مهنبه مهيلى . چىققان بىر فونت تهرىپىدىن تهمىنلهنمهكته ئىدى
پىلسۇدسكى ”پرومېتېچىلهر تهرىپىدىن بولسۇن ياكى شۇ دەۋىرنى تهتقىق قىلغۇچىالر تهرىپىدىن بولسۇن 

  .دەپ ئاتالماقتا“ پوندى
لىيهتلىرى باشلىنىش بىلهن تهڭ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى مۇھاجىر پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ پائا

يىتهكچىلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ۋارشاۋا شهھىرى ئۆز مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشتا ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك 
نۇرغۇنلىغان سىياسىي ھهرىكهتلهر ئۆز مهركهزلىرى بىلهن سىياسىي . مهركهزلهردىن بىرسىگه ئايالنغان ئىدى

پائالىيهتلىرىنى ۋارشاۋاغا يۆتكهپ كهلگهن يىتهكچىلهردىن . وشۇنىنى بۇ شهھهرگه يۆتكهشكه كىرىشكهن ئىدىق
مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە، ئاياز ئىسهاقى، سهئىد شامىل، كاپكازىيه ھهرىكىتىنىڭ رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ 

ە ئىبراھىم چۇلىك قاتارلىق كىشىلهرنى ئۈچ يىتهكچىسى بولغان مهھهممهت گىراي سۇنچ، تاۋسۇلتان شاقمان ۋ
  .كۆرسىتىپ ئۆتۈش مۇمكىن

بۇ پائالىيهتلهرگه قوشۇلۇپ يهنه پولشا ھۆكۈمىتى سوۋېت مۇھاجىر گۇرۇپپىلىرى ئۈچۈن بىر تهربىيىلهش 
ھهر خىل پولشا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدە ئوقۇۋاتقان ستۇدېنتالرغا ھۆكۈمهت . پروگراممىسىمۇ تۈزۈپ چىققان ئىدى

بۇ ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى پولشالىق ياشالر بىلهن بىرگه . ياردەم پۇلى تارقىتىپ بهرمهكته ئىدىئوقۇش 
قىرىم مىللىي ئازاتلىق (شهرق مهسىلىلىرى ئىنىستىتۇتىنىڭ ياشالر شۆبىسىنى قۇرۇپ چىققان ئىدى 

سال، سهلىم ۋەكىلى ئورتاي ۋە ھهرىكىتىدە ئاالھىدە رول ئوينىغان ئهدىگه مۇستاپا قىرىمال، ئابدۇلال زىهنى سوي
ئىبراھىم ئوتار قاتاىدىكى كىشىلهر پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ پروگراممىسى ئاساسىدا ئوقۇش ياردىمىدىن 

پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ قىلغان ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهھرىمهن بولۇپ پولشا ئۇنىۋېرسىتىتلىرىدە ئوقۇغانالردىن ئىدى
بىلهن ئۇكرائىنالىق سابىق ئهسكهرلهرنى توختام بويىچه پولشا ئارمىيىسىگه  ئىشلىرىدىن يهنه بىرسى، كاپكازىيه

ئۆز ۋەتىنىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى قانات يايدۇرۇلغان . قوبۇل قىلىشنى يولغا قويىشى ئىدى
ولشا يىلىدىن باشالپ پىالنلىق تۈردە پ-1927مۇستهقىللىق ئۇرۇشلىرىغا قاتناشقان نۇرغۇنلىغان ئوفىتسېرالر، 

پىلسۇدسكى تهرىپىدىن باشلىتىلغان بۇ ئىشالر ئىككىنچى دۇنيا . ئارمىيىسىدە ۋەزىپىگه قويۇلغانلىقى مهلۇم
  .ئۇرۇشى پارتىلىغان كۈنگىچه داۋاملىشىدۇ

*****  

  بېرلىن سېپى ۋە ئۇنىڭ نېرىسى −تۈركىستان 

  نه ئۈمىد، نه خىيالالر بىلهن كهلگهن ئىدۇق،
  ى ئۇالر ھهممىسى؟خام خىيال ياكى ئوتوپىيهمىد

  بىز تۈركىستانلىق ئىنقىالپچىالر نهدە قالدۇق ۋە نېمه قىلىپ يۈرىمىز؟
  1929ئهخمهت نائىم، ئوقۇغۇچى، − 

  
. كۈنگه كۈچلىيىپ كېتىۋاتقان يىلالر ئىدى-يىلالر، تۈركىستاندىكى سوۋېتلهر ھاكىمىيىتى كۈندىن-1920

ۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش قااليماقانچىلىقى، دۈچ كېلىۋاتقان دەسلهپكى ۋاقىتالردا، سوۋېت دائىرىلىرى داۋام قىلى
ئىقتىسادىي مهسىلىلهرنىڭ كۆپلىگى قاتارلىق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ئهتىراپىدىكى جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ يهرلىك 

شۇنداق بولغاچقا، يهرلىك . يىتهكچىلىرىنىڭ ھىمايىسىنى قولغا كهلتۈرۈشكه مۇھتاج بىر ئهھۋالدا ئىدى
ۇپپىلىرىنىڭ كۆرۈنۈشته سوتسيالىزمچى، ئهمهلىيهتته بولسا ھهقىقى مىللهتچىلىك ئاساسىدىكى رەھبهرلىك گۇر

ھاكىمىيهت سىستېملىرىنى قۇرۇپ چىقماقچى بولغان ئۇرۇنۇشلىرىغا قىسمهنلىكته بولسىمۇ كۆز يۇمۇپ تۇرۇشقا 
قان جهدىتچى مهسئولالرنى بولۇپمۇ يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئۈستىدە تۇرىۋات. مهجبور ئىدى

ئۈركىتۋەتمهسلىك، ھهمدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا مۇقىملىقنى قولغا كهلتۈرىۋالغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۆزلىرىگه 



ئهمما پهرغانه تهرەپلهردە باش كۆتهرگهن . بىهۇدە باش ئاغرىغى تېپىۋالماي ۋاقىتنى قولغا كهلتۈرىشى كېرەك ئىدى
ز سۈرئهت بىلهن كېڭىيىپ پۈتۈن تۈركىستانغا تېز سۈرئهت بىلهن يېيىلماقتا باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى تې

سوۋېت رەھبهرلىرىرى بۇ جايالردا ۋەزىيهتنى تولۇق تېزگىنلهپ ئالغىچه بولغان ئارىلىقتا سىلىق سىياسهت . ئىدى
يىلىنىڭ ماي -1921شۇنداق بولغاچقا، . يۈرگۈزىشنىڭ ئۆزلىرىگه پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى

ئايلىرىدا لېنىن بىلهن چىچېرىن قول قويۇپ تارقاتقان بىر ھۈججهت ئارقىلىق بۇخارا جۇمهۇرىيىتىگه بىر قىسىم 
بۇ . چهت دۆلهتلهر بىلهن بىۋاسته ئىقتىسادىي ۋە مهدەنىي مۇناسىۋەت ئورنىتىش ھوقۇقىنى تونىغان ئىدى

يىلالر ئارىسىدا، بولۇپمۇ گېرمانىيه -1922~1921رلىك ئورگىنى پۇرسهتتىن پايدىالنغان بۇخارا جۇمهۇرىيىتى رەھبه
  .بىلهن ئىقتىسادىي ۋە مهدەنىي مۇناسىۋەت تىكلهش ئۈچۈن تىرىشماقتا ئىدى

يوقۇرقىدەك سىياسىي مۇھىت ئاستىدا يهرلىك جهدىتچى خادىمالرنىڭ قولىدىن كېلىدىغان مۇھىم 
موسكۋانىڭ ھهر قانچه نارازى بولىشىغا قارىماي، . نى ئىدىئىشالردىن بىرسى، چهتئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش پىال

نهپهردەك ئوقۇغۇچىنى ياۋرۇپاغا ئىۋەرتىش  70بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى بىلهن تۈركىستان ئا س س ر رەھبهرلىرى 
 .ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىدىغان دۆلهت قىلىپ گېرمانىيه تالالپ ئېلىنغان ئىدى. ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشقا كىرىشىدۇ

بىرىنچى جاھان ئۇرۇشىدا مهغلوب بولغىنىغا ھهمدە ئىچكى جهھهتتىكى قىيىن شارائىتلىرىغا قارىماي، 
ۋېرساي شهرتنامىسىدا بهلگىلهنگهن . گېرمانىيه يهنىال بىلىم ۋە تېخنىكا مهركهزلىرىدىن بىرى ھىساپلىناتتى

ىك ئهللهر بىلهن گېرمانىيه مهجبورىيهتلىرى تۈپهيلىدىن، ئهنگىلىيه قاتارىدىكى بارلىق كاپىتالىست
شۇ سهۋەپتىن، گېرمانىيه ھۆكۈمىتى بىر مۇنچه . ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر بهكال يىرىكلىشىپ كهتكهن ئىدى

. خهلقارالىق مهسىلىلهردە سوۋېت رۇسىيىسى بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ پائالىيهت قىلىشقا مهجبور بولماقتا ئىدى
ناچارلىشىپ كېتىۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلىرى سهۋەبىدىن يهنه بىر تهرەپتىن، كۈندىن كۈنگه 

ئىجتىمائىي تهركىپلهر ئىچىدە ئېغىر قۇتۇپلىشىشالر بارلىققا كېلىپ، سوتسيالىزم ھهرىكهتلىرىنىڭ كۈچ 
بۇنداق ۋەزىيهت ئاستىدا گېرمانىيدىكى سىياسىي گۇروھالر ئىچىدىكى . تهسىرى تېز سۈرئهتته يېيىلماقتا ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، لېنىن قاتارىدىكى . كۈنگه ئېشىپ بارماقتا ئىدى-يالىزمچىالرنىڭ سانىمۇ كۈندىنسوتسى
نۇرغۇنلىغان بولشېۋىك رەھبهرلىرى ياۋرۇپادىكى سوتسىيالىستچىالر قوزغىلىڭىنىڭ ئالدى بىلهن گېرمانىيىدە 

اسهن، موسكۋا دائىرىلىرى مهيلى ئۆز بۇ تۈردىكى سهۋەپلهرگه ئاس. پارتلىشى مۇمكىن دەپ پهرەز قىلىشماقتا ئىدى
مهنپهئهتى ئۈچۈن بولسۇن ياكى كهلگۈسى ئىستىقبالى ئۈچۈن تۈركىستان ھاكىمىيهت ئورگىنىدىكى 
جهدىتچىالرنىڭ گېرمانىيه بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشى، بۇ دۆلهتكه ئوقۇغۇچى چىقىرىشى قاتارلىق 

را جۇمهۇرىيىتى بىلهن تۈركىستان ئا س س ر باشالتقان بۇ تۈر بۇخا. پائالىيهتلىرىگه بىر مهزگىل كۆز يۇمغان ئىدى
پائالىيهتلهر خهلق ئاممىسى ئارىسىدا ئۆز پهرزەنتلىرىنى چهتئهلگه ئوقۇشقا ئىۋەرتىش قىزغىنلىقى ئۈچۈن 

بۇنىڭ نهتىجىسىدە، نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچى ئۆز كۈچىگه تايىنىپ . رىغبهتلهندۈرگۈچى رول ئوينىماقتا ئىدى
بۇنىڭ ئۈچۈن تۈركىيه بىرىنچى ئورۇندىكى دۆلهت قىلىپ . ۈچۈن چهتكه چىقىشقا ئاتالنغان ئىدىئوقۇش ئ

يىللىرىدا باشالنغان بۇ -1923~1922. تاللىۋېلىنغان بولۇپ، ئىككىنچى ئورۇندا يهنه شۇ گېرمانىيه تۇراتتى
تۈركىستان مىللىي ئوقۇچى چىقىرىش ھهرىكىتى كېيىنكى يىلالردا چهتهللهردە قانات يايدۇرۇلىدىغان 

كۈرەشلىرىنىڭ پائالىيهت قىلغۇچىلىرىنى يېتىشتۈرۈش جهھهتته بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر مهنبه 
  .بولۇپ قالغان ئىدى

گېرمانىيىدە «گېزىتىدە، » قىزىل بايراق«يىلىنىڭ كىرىشىدە تۈركىستاندا نهشىر قىلىنىۋاتقان -1922
گېرمانىيه دۆلهت ئورگانلىرىدىن ئېلىنغان . دا بىر ماقاله ئېالن قىلىنىدۇدىگهن ماۋزۇ» ئوقۇۋاتقان مۇسۇلمانالر

مهلۇماتالرغا ئاساسلىنىپ يېزىلغان بۇ ماقالىدىكى مۇسۇلمان ئهللىرى ئوقۇش ئۈچۈن گېرمانىيىنى تالالشقا 
ماقالىدا بۇ . ئهھمىيهت بېرىش دەرىجىسىنىڭ سانلىق مهلۇماتالر سېلىشتۇرمىسى ھهقىقهتهنمۇ قىزىقارلىق ئىدى

كۆرسىتىلگهن سانلىق مهلۇماتالردىن قارىغاندا، گېرمانىيىدە ئوسمانىالر تۈركلىرىدىن ئۆز تهمىناتى بىلهن 
ئوقۇشنى ئاساس قىلىپ كهلگهنلهرنىڭ سانى بىرەر مىڭدەك، ئهرەپ ئهللىرىدىن بولسا بۇ سان تۆت يۈز نهپهر 



نهپىرى دۆلهت  12نهپىرى ئۆز چىقىمى بىلهن،  26(پهر يهنه شۇ ۋاقىتالردا قازاندىن قىرىق نه. ئهتىراپىدا ئىدى
، ئهزەربهيجاندىن يهتمىش بىر نهپهر، قىرىمدىن ئىككى نهپهر، شىمالى كاپكازىيه تهۋەسىدىن بولسا )تهمىناتى بىلهن

 بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا تۈركىستان تهۋەسىدىن ئۆز تهمىناتى بىلهن ئوقۇيدىغان. ئالتى نهپهر ئوقۇغۇچى بار ئىدى
يېزائىگىلىك . ئوقۇغۇچى يوق دىيهرلىك بولۇپ، پهقهت بىر نهپهرال ئوقۇغۇچى ئۆزى پۇل تۆلهپ ئوقۇشقا بارغان

ئوسمانىالر تۈركلىرى بىلهن قازان . ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇيدىغان بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ ئىسمى ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى ئىدى
ىگهنلىكىنى ماقاله ئاپتورى ئاالھىدە تهكىتلهپ تاتارلىرىدىن باشقا ھېچ بىر قهۋىم قىز ئوقۇغۇچى ئىۋەرتم

جهدىتچىلىك ھهرىكىتى بالدۇر باشالنغان قازان، قىرىم ۋە ئهزەربهيجان قاتارىدىكى تۈركى يۇرتلىرى . كۆرسهتكهن
يىلىغا كهلگهندىال ئاندىن -1900پهن ساھهسى بىلهن ئۇچۇرىشىشى بۇ ئېقىم بىلهن -غهرپ دۇنياسىنىڭ ئىلم

. ه ئېرىشهلىگهن تۈركىستان تهۋەسىگه نىسبهتهن ئالغاندا خېلىال ئىلگىرى كهتكهن ئىدىتونۇشۇش پۇرسىتىگ
  .تۈركىيه تۈركلىرىنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئۈستۈنلۈكىگه گهپ كهتمهيتتى

يهنه شۇ ئاپتور ئېالن قىلغان باشقا بىر ماقالىدا ھهر قايسى تۈرك يۇرتلىرىدىن ياۋرۇپاغا ئوقۇغۇچى چىقىرىش 
نهپهر،  46يىلىدا بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىدىن -1922بۇ مهلۇماتالرغا قارىغاندا . بېرىپ ئۆتكهن ھهققىدە مهلۇمات

 10نهپهر ۋە تاتارىستاندىن  10نهپهر، باشقىردىستاندىن  15نهپهر، قازاقىستاندىن  5خىۋە خهلق جۇمهۇرىيىتىدىن 
ەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالر ئاساسهن تاشكهنت تۈركىستان ئا س س ر دىن ئىۋ. نهپهر ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش بهلگىلهنگهن

نهپهر  19شهھىرىدىن تالالنغان بولۇپ، مۇتلهق كۆپ قىسمىنى ئۆز تهمىناتىغا تايىنىپ ئوقىماقچى بولغان 
بۇخارا جۇمهۇرىيىتىدىن ئىۋەرتىلىدىغان ئوقۇغۇچىالرنى يىتهكلهش ۋە نازارەت . ئوقۇغۇچى بارلىقى كۆرسىتىلگهن

هت ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى ئىشالر مهدەنىي مۇناسىۋەتلهر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى قىلىش ۋەزىپىسى جۇمهۇرىي
  .قا تاپشۇرۇلغان) مۇنزىم(ئابدۇۋاھىت بورھانوپ 

ياۋرۇپاغا ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش سهپهرۋەرلىك ھهرىكىتى تۈركىستان ئا س س ر دا خهلق كومىسسارالر 
ا بۇخارا خهلق شۇراالر جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېتىنىڭ رەئىسى تۇرار رىسقۇلوۋ تهرىپىدىن، بۇخارادا بولس
بۇخارا جۇمهۇرىيىتىدە چهتكه ئوقۇغۇچى چىقىرىش . رەئىسى پهيزۇلال غوجايېۋ تهرىپىدىن باشلىتىلغانلىقى مهلۇم

ھهمدە مائارىپ ئىشلىرىنى ياخشىالش مهقسىتىدە تاتار مائارىپچى ئالىمجان ئىدرىس، بۇخارا مهركىزى ئىجرائىيه 
هزاسى بورھانوۋ ۋە ئهلچىخانا خادىمى كېمىنىسكى قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان بىر كومىتىت ئ

تۈركىستان ئا س س ر دا بولسا، چهت دۆلهتلهرگه ئىۋەرتىلدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ . كومىسسىيه تهشكىل قىلىنغان
لمىي ھهيئهت تهرىپىدىن ھهر تۈرلۈك رەسمىيهتلىرى، مائارىپ نازارىتى تهۋەسىدە تهشكىل قىلىنغان بىر ئى

يىلىنىڭ -1922گېرمانىيىگه بارىدىغان ئوقۇغۇچىالر بۇ ئورگاننىڭمۇ ياردىمىگه تايىنىپ، . ئىشلهنمهكته ئىدى
تاشكهنتته قۇرۇلغان بۇ . نامىدا بىر جهمىيهت قۇرۇپ چىقىدۇ) ھهمكارلىق(» كۆمهك«ئاۋغۇست ئېيىدا ئۆز ئىچىدە 

ھهر ئىككىال جۇمهۇرىيهتنىڭ . جا ئىسىملىك بىر ئوقۇغۇچى تهيىنلىنىدۇجهمىيهتنىڭ رەئسلىكىگه سهئىد ئهلىغو
مهسئوللىرى تهرىپىدىن باشلىتىلغان بۇ ھهرىكهت خهلق ئاممىسى ئىچىدە ئىنتايىن قىزغىن قولالشقا 

بولۇپمۇ زىيالىيالر، تۈركىستانلىق ياشالرنىڭ ياۋرۇپا ئهللىرىدە تهربىيىلىنىشى . ئېرىشكهنلىكى مهلۇم
داڭلىق شائىر . ننىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه دەپ قارىماقتا ئىدىتۈركىستا

  :ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ» ئىستىقبال ئۈچۈن كۈرەش«ئابدۇخهمىت سۇاليمان چولپان 
اتقانلىقىنى بىز يېقىندىن بېرى ياشلىرىمىزنىڭ يىراق ئهللهرگه بېرىپ بىلىم ئېلىشى ئۈچۈن قىزىقىۋ

لهشكهنلىكىنىمۇ “ كۆمهك”بۇ ياشلىرىمىز ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلماي . كۆرۈپ ئىنتايىن خوشال بولماقتىمىز
  .بىلىمىز

چار ھۆكۈمىتى دەۋرىدە ئىچكى رۇسىيه مۇسۇلمانلىرىنى خىرىستىيانالشتۇرۇشقا كۈچ چىقىرىپ كهلگهن 
ئادەملىرىدىن پوپېدوۋنا، يازغان بىر پارچه  داڭلىق ئىلمىنىسكى سىياسىتىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى

بىزگه پايدىلىق ) ئاپتورنىڭ ئىزاھاتى. − مۇسۇلمان تۈركلهر كۆزدە تۇتۇلماقتا(يهرلىك خهلق ئارىسىدىكى ”خېتىدە 
بولغان، ھېچ بولمىغاندا بىزگه زىيان كهلتۈرمهيدىغان بۇ كىشىلهر، ئۇرۇس تىلىنى تارتىنىپ ئۇنچه بهك راۋان 



يدىغان، يازغان نهرسىلىرىدە بىر مۇنچه خاتالىقالر كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان، بىزنىڭ باش سۆزلىيهلمه
گوبىرناتۇرىمىزدىنال ئهمهس ھهتتا بىزنىڭ ئهڭ كىچىك بىر ئهمهلدارلىرىمىزنى كۆرسىمۇ قورقۇپ تىتىرەپ 

ىي تاپقان ياۋرۇپا بۇنىڭغا قارىتا بىز ئۇرۇس تىلى بىلهن ئهمهس، تهرەقق. دەپ يازىدۇ“ .تۇرىدىغان كىشىلهردۇر
ئهللىرىنىڭ تىلى ۋە بىلىمى ئارقىلىق جاۋاپ بىرەلىسهك، بهلكىم ئادەمدەك ياشاش ھهققىگه ئىرىشهلىشىمىز 

  .مۇمكىن
يىلىدا يازغان بۇ ماقالىسىنىڭ قۇرلىرىدا -1922يىل ئۆتكهن  5يىلقى ئىنقىالپتىن -1917چولپان، 

ىغان كۆز قاراشالرنى چارلىق دەۋرىدىكىگه ئوخشاش تهشۋىق تۈركىستانغا مهدەنىيهتنى ئۇرۇسالر كهلتۈردى دەيد
قىلىشقا كىرىشكهن كومۇنىستالر ھاكىمىيىتىنىمۇ تهنقىتلهيدۇ؛ تۈركىستانلىقالر، ئاالھىدە تهرەققى قىلغان 

تېخنىكىسىگه بىۋاسته تايىنىش ئارقىلىقال يېڭىپ چىقالىشى -تېخنىكا كۈچىنى ياۋرۇپا پهن-ئۇرۇس پهن
  .سهتمهكته ئىدىمۇمكىن دەپ كۆر

چهت دۆلهتلهرگه چىقىرىلىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش تهمىناتىنى تولۇقالش ۋە يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى 
داۋاملىق ئىۋەرتىپ تۇرۇش ئۈچۈن دۆلهت ئىمكانلىرىغىال تايىنىپ قالماي، ھهر تۈرلۈك مهدەنىيهت، سهنئهت ۋە 

بىر قىسمىنى ئايرىپ قوشۇمچه فونت تهشكىل تهنتهربىيه پائالىيهتلىرىدىن كېلىدىغان كىرىملهرنىڭ 
گېزىتى بهرگهن مهلۇماتالردىن قارىغاندا، » تۈركىستان«دىكابىر كۈنىدىكى - 18يىلىنىڭ -1922. قىلىنغان

. چهتئهلدە بىلىم ئېلىۋاتقان ياشالر ئۈچۈن خهلق ئىچىدە كهڭ كۆلهملىك بىر سهپهرۋەرلىك قانات يايدۇرۇلغان
ن كىشىلهر ئىچىدە ناسىر مىر جااللوۋ، ئابدۇخهمىت سۇاليمان چولپان، مۇنهۋۋەر قارى، سهپهرۋەرلىكنى تهشكىللىگه

دىكابىردا، -2يىلى -1922. ئابدۇرەشىتخانوۋ ۋە شاكىرجان خهمىدى قاتارىدىكى داڭلىق كىشىلهرمۇ بار ئىدى
 7500ىكته يىغىلغان تاشكهنتته زىيالىيالر تهرىپىدىن بىر ئهدەبىيات كهچلىكى ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇ كهچل

  .پۇل بۇ فونتقا ياتقۇزۇلغان) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − شۇ يىللىرى تۈركىستاندا ئىشلىتىلگهن پۇل ئۆلچىمى(سوم 

  تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر گېرمانىيىدە

سوۋېت دائىرىلىرىنىڭ . يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا تۈركىستاندىن يولغا چىقىدۇ-1922ئوقۇغۇچىالر، 
لىش ئېهتىمالىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۈركىستانلىق جهدىتچىالر باشالمچىلىرىدىن ئۇبهيدۇلال توسالغۇلۇق قى

ئۇبهيدۇلال غوجىنىڭ ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه (غوجا ئوقۇغۇچىالر ئۈمىگى بىلهن بىرگه موسكۋاغا بارىدۇ 
ئۆتكۈزگهن سۆبهتته، بىلهن − يارقىن−ئىبراھىم ئارىپخان . بارمىغانلىقى ئېنىق ئهمهس-گېرمانىيىگه بېرىپ

، ئۇبهيدۇلال −ئوكتاي−ئهمما سائىدە شىرئهخمهت قىزى . ئۇبهيدۇلال غوجا موسكۋادا قالغانلىقىنى ئېيتىدۇ
غوجىنىڭ بېرلىنغىچه بىرگه كهلگهنلىكىنى، ئۇ يهردە قىسقا ۋاقىت تۇرغاندىن كېيىن قايتىپ كهتكهنلىكىنى 

ئوقۇغۇچىالر لېنىنگرادتىن پاراخوتقا ئولتۇرۇپ . ئىش يۈز بهرمهيدۇئهمما ئهنسىرىگهن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئېيتىدۇ
گېرمانىيىگه بارغاندىن كېيىن گېرمانچه ئۆگۈنۈش ئۈچۈن بېرلىن، درېسدېن، . گېرمانىيىگه قاراپ يولغا چىقىدۇ

  .ھهيدەلبېرگ ۋە دارمستادت قاتارلىق شهھهرلهردىكى مهكتهپلهرگه تارقىتىلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

ئوڭ تهرەپ (ۋە ئالىمجان ئىدرىس ) سول تهرەپ باشتىكى(گه ئىۋەرتىلگهن قىز ئوقۇغۇچىالردىن بىر قىسمى ئۇبهيدۇلال غوجا گېرمانىيى
يىلىنىڭ -1922موسكۋا، . ، ئۇكىلىرى فۇزەيل ۋە نهسرىدىن)ئوكتاي(ئوتتۇردا ئولتۇرغىنى سائىدە شىرئهخمهت قىزى . بىلهن بىرگه) باشتىكى

  )نجان ئارخىۋىدىنئهھهت ئه. (ياز ئايلىرى
  

تۈركىستان ئا س س ر دىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالر ئاساسهن تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ پۈتتۈرگهندىن كېيىن 
بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، بۇخارا . ئۇنىۋېرسىتېتقا كىرىش سهۋىيىسىگه يهتكهن ئوقۇغۇچىالر ئىدى
ۇچ مهكتهپنى ئهندىال پۈتتۈرگهن بالىالر جۇمهۇرىيىتىدىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى باشالنغ



ئالىمجان ئىدىرىس بولسا ئوقۇغۇچىالر ئۈمىگىنى گېرمانىيىدە يىتهكلهش ھهمدە نېمىس دائىرىلىرى . ئىدى
ئىدرىس، مهدرىسه ئوقۇشىنى بۇخارادا تاماملىغان . بىلهن مۇناسىۋەت باغالش ئىشلىرىغا مهسئول قىلىنغان ئىدى

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتناشقاندا نېمىسالرغا ئهسىرگه چۈشكهن بولۇپ، شۇ . دىبىر ئىدىل ئۇرال تۈركى ئى
مهزگىلىدە بېرلىن يېقىنلىرىدا قۇرۇلغان ۋۈنستورف ئۇرۇش ئهسىرلىرى الگىرىدا ئىماملىق قىلغان، ئۇنىڭدىن 

س تىلىنى شهرق تىللىرى بىلهن ئۇرۇ. كېيىن الگىرنىڭ تهرتىپ ئىنتىزامىغا مهسئۇل بولغان بىرسى ئىدى
يىلىسىدىن تارتىپ پرۇسسىيه ئۇرۇش نازارىتى تهۋەسىدە مۇسۇلمان ئۇرۇش -1916پىششىق بىلگهچكه 

ئهسىرلىرىدىن بىر يالالنما قوشۇن تهشكىل قىلىش ئىشلىرىغا ياردەمچىلىك قىلىش خىزمىتىگه سېلىنغان 
يىلىسى گېرمانىيه -1923 يىلىغىچه داۋامالشتۇرغان بۇ ۋەزىپىسى ئۈچۈن-1921ئالىمجان ئىدرىسى (ئىدى 

ئۇ تۈركىستانغا قايتىپ كهلگهن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پىرىزدىنتى ئېبېرت خهت يېزىپ ئۇنى تهغدىرلىگهن ئىدى
ۋاقىتلىرىدا بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى گېرمانىيىگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش پىالنىنى باشالش ئالدىدا تۇرىۋاتقان 

  .ۇۋاپىق نامزات دەپ قارالغانشۇڭا، بۇ ئىشقا ئىدرىسى ئهڭ م. ئىدى
يىلىنىڭ ئاخىرلىرى -1923تۇركىستان ئا س س ر رەھبهرلىرىدىن تۇرار رىزقۇلوۋ بهرگهن مهلۇماتالرغا قارىغاندا، 

نهپهر  11نهپىرى قازاق تۈركى بولۇپ جهمئىي  4نهپىرى ئۆزبهك،  7گېرمانىيىدە تۈركىستان ئا س س ر دىن 
نهپىرى يهھۇدىي  4نهپىرى تاتار ۋە  6نهپىرى تۈركىستانلىق،  40تىدىن بولسا ئوقۇغۇچى، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيى

نهپىرى  4تۈركىستان ئا س س ر دىن بارغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ . نهپهر ئوقۇغۇچى بار ئىدى 49بولۇپ جهمئىي 
ىدا، بىرى نهپىرى يېزائىگىلىك ئاكادىمىيىسىدە، بىر نهپىرى مىدىتسىنا فاكۇلتىت 2ئاكادېمىيه تېخنىكومىدا، 

ئومۇمهن ئالغاندا گېرمانىيىدە تۆت تۈرلۈك . نهپهر ئوقۇغۇچى تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇماقتا ئىدى 2قىز 
بىر . قىزالرنى ئاساس قىلغان گۇرۇپتىكىلهر پىداگوگىكا مهكتهپلىرىدە ئوقۇماقتا ئىدى. ئوقۇغۇچى بار ئىدى

بولۇپمۇ . تېخنىك مهكتهپلىرىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى قىسىم ياشالر بولسا ۋاقىتلىق بىلىم تولۇقالش ئۈچۈن
بۇخارا جۇمهۇرىيىتىدىن ئىۋەرتىلگهن كىچىك ياشتىكى بالىالر ئوتتۇرا مهكتهپ مائارىپ تارماقلىرىغا 

ئهڭ ئاخىرقى بىر گۇرۇپ بولسا ھهرخىل فاكۇلتىتالرغا تهخسىم قىلىنغان ئۇنىۋېرسىتىت . جايالشتۇرۇلغان ئىدى
  .ئىدىسىتۇدېنتلىرى 

ئۇ يىللىرى تۈركىستاندىكى . ئۇ ۋاقتالردا يهنه دۆلهت تهرىپىدىن تۈركىيىگىمۇ ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىلگهن ئىدى
جهدىتچىالر مهكتهپلىرىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان راجى چېقىركۆز ئۆزىنىڭ ئهسلىمىلىرىدە بۇخارا 

ىگه ئىۋەرتىلگهنلىكىنى، بۇ ئوقۇغۇچىالر جۇمهۇرىيىتىدىن بىر بۆلۈم ئوقۇغۇچى دۆلهت تهمىناتى بىلهن تۈركىي
مهكتهپلهرگه ) ت.ئۇ. − تۈركىيىنىڭ قارا دېڭىز بويىدىكى شهھهرلىرى(ئاساسهن كاستامونو بىلهن سامسۇندىكى 

بۇ مهلۇماتالر بۇخارادىكى جهدىتىزىم ھهرىكهتلىرىگه بىۋاسته قاتنىشىپ، . تهقسىم قىلىنغانلىقىنى يازىدۇ
  .ۇغۇچى بولۇپ كهتكهن ئهخمهت نائىم تهرىپىدىنمۇ توغرىلىنىدۇكېيىنچه گېرمانىيىگه ئوق

  )رەسىم ئورنى(
ئهھهت (يىل ئاخىرلىرى -1922. بۇخارا خهلق جۇمھۇرىيىتى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر بېرلىن مهسچىتى ئالدىدا

  )ئهنجان ئارخىۋىدىن
  

ىيىگه ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش پىالنلىرىدىن موسكۋانىڭ تۈركىستانلىق رەھبهرلهر، گېرمانىيه بىلهن تۈرك
شۇڭا ئۇالر موسكۋانىڭ بۇ ھهقتىكى ئهنسىرىشىگه . قاتتىق نارازى بولىدىغانلىقىنى ئالدىنئاال بىلىپ تۇراتتى

ئۇ ۋاقىتالردا، ياۋرۇپا بىلهن رۇسىيىگه . ئىمكان قالدۇرماسلىق ئۈچۈن رۇسىيىگىمۇ ئوقۇغۇچى يولالشنى پىالناليدۇ
رتىلگهن ئوقۇغۇچى سانىنى سېلىشتۇرىدىغان بولساق، ھهقىقهتهنمۇ رۇسىيىلىكلهرنى خاتىقرجهم قىلغىدەك ئىۋە

) قازاق(يلىسى بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى، تۈركىستان ئا س س ر ۋە قىرغىز -1923. بىر سان ئوتتۇرىغا چىقاتتى
نهپىرى ئۇيغۇر  12نهپىرى تاجىك ۋە  22ن، نهپىرى تۈركمه 2نهپىرى قازاق،  64نهپىرى ئۆزبهك،  43ئا س س ر دىن 
  .نهپهر ئوقۇغۇچىنى رۇسىيىگه دۆلهت تهمىناتى بىلهن ئوقۇشقا ئىۋەرتكهن 149بولۇپ جهمئىي 



يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى نازىرالر شۇراسىنىڭ رەئىسى پهيزۇلال غوجايېۋ -1922
-1922غوجايېۋ، . ىيارىتى ئۈچۈن داۋالىنىشنى باھانه قىلغانىدىئۇ گېرمانىيه ز. گېرمانىيىنى زىيارەت قىلىدۇ

سىنتهبىرىگىچه داۋام قىلغان بۇ ساياھىتى جهريانىدا گېرمانىيىنىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىدە -25يىلىنىڭ 
ئوقۇۋاتقان تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر بىلهن كۆرىشىدۇ؛ بۇ كۆرۈشۈشلهر بىلهن گېرمانىيهدە ئوقۇۋاتقان 

بېرلىندىن كهلگهن «دىگهن بىر گېزىتتا » بۇخارا ئاخبارى«الرغا مۇناسىۋەتلىك كۆزقاراشلىرىنى ئوقۇغۇچى
غوجايېۋ بۇ ماقالىسىدا قىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ . سهرلهۋھهلىك بىر پارچه ماقالىسىدا بايان قىلىدۇ» مهكتۇپالر

سىتىش بىلهن بىرگه، گېرمانىيىدە تهربىيىلىنىۋاتقانلىقىدىن بهكال خوشال ئىكهنلىكىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆر
شۇنداق دىيىشكه بولىدىكى، . بىرلهپ ئىسمىنى ئاتاپ كۆۈرسهتكهن ئىدى-تهربىيىلىنىۋاتقان ياش قىزالرنى بىر

- غوجايېۋ بۇ ئارقىلىق تۈركىستانلىقالرنى مائارىپ ئىشلىرىغا قىزىقتۇرۇش، بولۇپمۇ قىزلىرىنى ئوقۇتۇش
غوجايېۋ بۇ قېتىمقى زىيارىتى جهريانىدا نېمىس مهسئۇللىرى . هت قىلغانتهربىيىلهشكه رىغبهتلهندۈرشنى مهقس

بىلهنمۇ كۆرۈشكهن بولۇپ، ئۇالر بىلهن سۆزلىشىش نهتىجىسىدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسىگه گېرمانىيىدە 
  .مۇددەتسىز تۇرۇش رۇخسىتىنى ھهل قىلىپ بهرگهن

مارت كۈنىسى -14يىلىنىڭ -1923ھىم گېرمانىيىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالردىن ئهخمهتجان ئىبرا
ھهمكارلىق جهمىيىتىدىكى (» كۆمهك ئۇيۇشماسىدەگى ئورتاقلهرىمگه«دە ئېالن قىلغان » تۈركىستان گېزىتى«

تهشكىالتىنىڭ بېرلىن شۆبىسىنى » كۆمهك«دېگهن تىمىلىق ئوچۇق خېتىدە ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دوستلىرىمغا
بۇ تهشكىالتنىڭ قۇرۇلۇش غايىسى گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق . قۇرۇپ چىققانلىقىنى ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ

رەئىسلىكىگه . ياشالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي تهلهپلىرىنى قاندۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ دېيىلگهن ئىدى
سهئىت ئهلى غوجا تهيىنلهنگهن بۇ ئوقۇغۇچىالر تهشكىالتى شۇ يىلنىڭ سىنتهبىرىدە سهئىت ئهلى غوجا، ئهخمهت 

. دېگهن بىر ژورنال چىقىرىدۇ» كۆمهك«كرى ۋە سهتتار جاپپار قارتارىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ قاتنىشىشى بىلهن شۈ
بهتلىك بۇ  28باسمىخانىسىدا ئهرەپ ئهلىپبهسى ۋە ئۆزبهك شىۋىسى بىلهن بېسىلغان » ئازات شهرق«بېرلىندىكى 

ۇنجى ژورنال بولۇش سۈپىتى بىلهن مۇھىم تارىخىي ژورنال، تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن چهتئهللهردە چىقىرىلغان ت
  .ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
  گېرمانىيه ئۇنىۋېرسىتىتلىرىغا تهقسىم قىلىنغان تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالردىن بىر قىسمى

خهيرىنىسا : ئىككىنچى رەتتىكىلهر ، سهتتار جاپپار،)ئوكتاي(ئابدۇلۋاھاپ ئىسھاق ئوغلى ) سولدىن ئوڭغا قاراپ(ئالدىنقى قاتاردىكىلهر 
، )ۋېنسۈرەل(، ئهفدال ئابدۇسهئىد )ئهنقهرە(، ئهزىم بهك بېرىمجان، سهئىد ئهلى غوجا )چاغاتاي(، تاھىر شاكىر )مۇساباي(مىجىتخان قىزى 

نلىق، ئابدۇۋاھاپ مۇرادى، دامال ؟، سۇلتان مهتقۇل، سابىر تۈركىستا: ، كهينىدە ئۆرە تۇرغانالر)ئوكاي(مهريهم سۇلتانوۋا، ئهخمهتجان ئىبراھىم 
ئهھهت ئهنجان (فىۋرال -18يىلى -1923. ، تهمىربهك قارىبهك ئوغلى، سالىھ مۇھهممهت، ئابدۇراخمان مۇھىبباي ئوغلى)ئۆكتهم(ئهخمهت نائىم 

  )ئارخىۋى
  

الىسىدىن ماۋزۇلۇق بىر كىرىش سۆز ماق» تىلهكلىرىمىز«بۇ ژورنال، سهئىت ئهلى غوجا تهرىپىدىن يېزىلغان 
، »تۈرك ئهدەبىياتىدا ئىدىئالىزم«، ئهخمهت شۈكرىنىڭ »ئهقىل ۋە سهزگۈ«كېيىن، يهنه شۇ ئوقۇغۇچىنىڭ 

دىگهن » تىلهكلىرىمىز«. قاتارىدىكى ماقالىلىرى بىلهن داۋاملىشىدۇ» تېخنىكا ۋە بىز«ئهخمهتجان ئىبراھىمنىڭ 
ي ھالىتىنى ئىپادىلىشى نوقتىسىدىن ئالغاندا ماقاله گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ روھى

ماقالىنىڭ باش تهرىپىدە تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ گېرمانىيىگه . ھهقىقهتهنمۇ كىشىنى ئويالندۇراتتى
  :كېلىش سهۋەپلىرى ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ

ز تۈركىستان، كهلگۈسىنىڭ زور خوشاللىق بىلهن مهدەنىيلىشىش يولىغا قهدەم قويىۋاتقان ۋەتىنىمى
تۈركىستان بىزلهردىن ئىنتايىن زور ئۈمىدلهرنى . ئۈمىتلىرى ئۈچۈن بىزنى ياۋرۇپاغا بىلىم ئېلىشقا ئىۋەرتىشتى

ئهمما بىز نهچچه يىل داۋاملىشىدىغان ئوقۇش يىللىرىمىز جهريانىدا سۈيۈملۈك تۈركىستانىمىزغا . كۈتمهكته



بىز بۇ يهردە تۇرغان مۇددەت ئىچىدە ۋەتىنىمىز ئۈچۈن . لىمايمىزخىزمهت قىلىشتىن مهھرۇم قېلىشنى خا
تهبىئىكى، ھهر مىللهتنىڭ ئالىي بىلىم ئالغان ياشلىرى نهدە بولىشىدىن . خىزمهت قىلىشنى داۋامالشتۇرىمىز

  .قهتئىي نهزەر، ئىلمىي ۋە سوتسيال خاراكتىردىكى خىزمىتى بىلهن ئۆز مىللىتىگه ياردەمچى بولىشى كېرەك
  )ەسىم ئورنىر(

بىلىم «مۇقاۋىنىڭ ئۈستى تهرىپىدىكى . ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسى» كۆمهك«گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر تهرىپىدىن چىقىرىلغان 
  )ئهخهت ئهنجان ئارخىۋى. (دىگهن جۈمله كىشىنى جهلىپ قىلىدۇ» !ياۋرۇپادەدىر

  
ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا بولسا چهت دۆلهتلهرگه » ئوغلى ئاسىيانىڭ ئاق«سهئىت ئهلى غوجا تهرىپىدىن يېزىلغان 

  :ئوقۇغۇچى چىقىرىش بىلهن مۇناسىۋەتلىك مۇنازىرىلهر ئۈستىدە توختۇلۇپ ئۆتكهن
چهت دۆلهتلهرگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش ئىشىغا قارشى تۇرۇش توغرا ئهمهس، سىرتقا ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىشكه 

سوۋېت ھۆكۈمىتى بىزنىڭ گېرمانىيىگه … . رقارشى تۇرۇش مىللهتكه زىيانلىق بىر ھهرىكهتتۇ
ئىۋەرتىلىشىمىزگه رۇخسهت بېرىش ئارقىلىق سابىق چاررۇسىيه تۈزۈمى يولغا قويغان مۇستهملىكىچى شهرق 

  .سىياسىتىدىن پهرقلىق يول تۇتقانلىقىنى كۆرسهتتى
نىڭ بىر مهھسۇلى بۇ ماقالىنىڭ كېيىنكى ئابزاسلىرىدا، كومۇنىزم كۆزقارىشىنىڭمۇ ياۋرۇپا مهدەنىيىتى

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق، لېنىن ئىدىيىسىنىڭ مۇكهممهللىشىش جهريانىمۇ ياۋرۇپادا ئىشقا 
شۇنداق قىلىپ بىلىم ئېلىش ئۈچۈن سىرتقا چىققانالرغا . ئاشۇرۇلغان دېگهنلهر تهكىتلهنگهن

قىتلهرگه جاۋاپ بېرىشكه تىرىشىلغان دەيدىغان تهن“ بۇرجۇئازىيه ئۇنسۇرلىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچىراش”قارىتىلغان 
  .ئىدى
دىگهن تىمىدىكى ماقالىالردا بولسا، تېخنىكا تهرەققىياتى بىلهن » چولپان چولپاندۇر«، »تېخنىكا ۋە بىز«

مهدەنىيهت بېسىمىغا دۈچ كېلىۋاتقان بۇ ياشالر، ئۆز مىللىي مهدەنىيىتىنىڭ ياۋرۇپا مهدەنىيىتىدىن ھهرگىزمۇ 
ژورنالدىكى ماقالىالر تهھلىل قىلىنغاندا، تۈركىستانلىق . ىقىنى ئىسپاتالشقا تىرىشقان ئىدىتۆۋەن تۇرمايدىغانل

ياشالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى تهرەققىياتالر بىلهن كومۇنىزمدىن ئۇنچه بهك ئهنسىرەپ كهتمهيدىغانلىقىنى 
ە تۈركىستاننى ساقالپ سوۋېت تۈزۈمى ئىچىد. كۆرسىتىدىغان بىر خىل روھى ھالىتىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن

قېلىشقا بولىدىغانلىقى، تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللىي مهنلىكلىرىنى ساقالپ قاالاليدىغانلىقى ھهمدە ۋەتهننىڭ 
ئاپتورالر . تهغدىرىنى ئۆزلىرى ھهل قىالاليدىغانلىقى قاتارلىقالرغا بولغان ئىشهنچلهر بايان قىلىنماقتا ئىدى

نالنىڭ نهشرى قىلىنىشىنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىمكانىيهت يار بهرگىنىدە بۇ ژور
  .ژورنىلىنىڭ ئىككىنچى سانىنى چىقىرىش ئىمكانىغىمۇ ئېرىشهلمهيدۇ» كۆمهك«بولسىمۇ، ئۇالر 

*****  

  ئوقۇغۇچى چىقىرىش پىالنىنىڭ ئاقىۋىتى

ش ئۈچۈن ياۋرۇپاغا يۈرۈش قىلىش تۈركىستان ئا س س ر ۋە بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىدىكىلهرنىڭ بىلىم ئېلى
پولشا بىلهن رۇسىيه ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇشنىڭ . سهپهرۋەرلىكىدىن موسكۋا دائىرىلىرى بهكال نارازى ئىدى

ئاخىرلىشىشى، ھهمدە تۈركىستان باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنىمۇ ئاساسهن تىزگىنلهپ بولغانلىقى سوۋېت 
شۇنداق قىلىپ ھهرقايسى جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ يهرلىك . ئىدىروسىيه ھۆكۈمىتىنى خېلىال ئارام تاپتۇرغان 

رەھبهرلىرىچه ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ بولشېۋىك رەھبهرلىرىنى ئهنسىرىتىپ كىلىۋاتقان مهسىلىلهرنى بىر تهرەپ 
بۇ مهسىلىلهردىن بىرسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن باشقا . قىلىش ئىشىغا قول سېلىش پۇرسىتى كهلگهن ئىدى

قۇغۇچى چىقىرىشنى چهكلهش، ئىۋەرتىلگهنلىرىنىمۇ مۇمكىن بولغان ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە دۆلهتلهرگه ئو
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىستان -1923نهتىجىدە . قايتۇرۇپ كېلىشىنى تهلهپ قىلىش ئىدى



چهت . اشاليدۇگېزىتلىرىدا موسكۋانىڭ بۇ ھهقتىكى قاراشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالر ئېالن قىلىنىشقا ب
  :دۆلهتلهرگه ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىلمهسلىك تېما قىلىنغان ماقالىالرنىڭ بىرسىدە مۇنداق دىيىلگهن ئىدى

خهۋەرلهرگه . رۇسىيىگه ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىلىرىمىزدىن باشقا بېرلىندىمۇ تالىپلىرىمىز بارلىقى مهلۇم
بۇ ئىشالر بىلهن … . پىالنالنماقتا ئىكهن قارىغاندا، كىلهر يىلى تېخىمۇ كۆپ ساندا تالىپ ئىۋەرتىلىش

شوغۇللىنىۋاتقان يولداشالر، بۈگۈنكى ئۇرۇس ئوتتۇرا ۋە ئالىي مهكتهپلىرىدىكى ھهممه ئېتىراپ قىلىپ 
كېلىۋاتقان سۈپهتلىك ئوقۇتۇش سهۋىيىسىنى كۆرمهسكه سېلىپ، چهت دۆلهتلهردىكى بۇرجۇئازىيه روھى ۋە 

  .ەم تهربىيىلهيدىغان مهكتهپلهرگىال قىزىقىپ قالغانبۇرجۇئازىيه ئىدىيىسى بويىچه ئاد
بۇ ماقالىالرنىڭ ئاپتورى يهنه گېرمانىيىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىنقىالپ يىللىرىدا ئۇ دۆلهتكه پانالىق 
تىلهپ چىقىپ كهتكهن كونا تۈزۈمنى ھىمايه قىلىدىغان ئۇنسۇرالر بىلهن، يهنى ئاقالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىپ 

سىياسىي قاراشالر بىلهن زەھهرلىنىپ كىتىۋاتقانلىقى ) ئهكسىيهتچى(رگهنلىكىنى، نهتىجىدە رىياكسيون يۈ
بۇ ماقاله، بۇنىڭدىن كېيىن تۈركىستاندىن چهت دۆلهتلهرگه ئوقۇغۇچى . ھهققىدە ئاالھىدە توختالغان

ئهسلىدە . غا قويۇپ ئاخىرالشقانئىۋەرتمهسلىك، ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالرنىمۇ قايتۇرۇپ كېلىش تهلىۋىنى ئوتتۇر
موسكۋادىكى ھۆكۈمهت ئورگانلىرى موسكۋا بىلهن لېنىنگراد ئارقىلىق گېرمانىيىگه كهتكهن دەسلهپكى 

ئهگهر . ئوقۇغۇچىالر گۇرۇپپىسىغىمۇ گېرمانىيىگه بارماي ئۇرۇس مهكتهپلىرىدە ئوقۇشلىرىنى تهرغىپ قىلىشقان
ل شارائىتالرنى يارىتىپ بېرىمىز دەپ ئۇالرغا ئېغىر بېسىم ئىشلىتىپمۇ شۇنداق قىلغىنىدا ئۇالرغا ھهرخىل ئهۋزە

ئهمما بۇخارا جۇمهۇرىيىتى بىلهن تۈركىستان ئا س س ر رەھبهرلىكىنىڭ قهتئى چىڭ تۇرىۋېلىشى، . باققان ئىدى
  .ھهمدە ئوقۇغۇچىالرنىڭمۇ چىڭ تۇرۇپ تهلهپ قىلىشى نهتىجىسىدە ئۇرۇسالر مهقسىتىگه يىتهلمىگهن ئىدى

چهت دۆلهتلهرگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش ئىشلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن يېزىلغان بۇ تۈردىكى ماقالىالر 
بۇ . ئوقۇغۇچىالرغىال ھۇجۇم قىلىپ قالماي، بهلكى ئۇالرنى يولغا سالغان رەھبهرلهرگىمۇ ھۇجۇم قىلىشقان ئىدى

ر سوۋېتىنىڭ رەئىسى، ھهمدە ھهقتىكى مۇنازىرىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ تۈركىستان خهلق كومىسارال
رۇسىيه كومپارتىيىسى مهركهزى كومىتىت ئورتا ئاسىيا بىيرۇسىنىڭ ئهزاسى تۇرار رىسقۇلوۋ، ئۆزى بىۋاسته 

دىگهن » گېرمانىيىدىكى ئوقۇغۇچىلىرىمىز«قايتاشىدا . گېرمانىيىگه بېرىپ تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىپ كېلىدۇ
  :تېمىدا بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلىدۇ

گېرمانىيىگه بىلىم ئېلىش ئۈچۈن ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئۈستىدە نېمىس مهكتهپلىرىگه 
كىرەلمىدى، تۈركىيىلىك ياكى باشقا بىر قىسىم سىياسىي قاچقۇنالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچىراپ بۇزۇلۇپ كهتتى 

ى ئوقۇغۇچىالر خهت يېزىپ شۇنىڭدەك يهنه ئۇ يهردىك. دىگهندەك بىر قىسىم كوچا خهۋەرلىرى تارقىلىپ يۈرمهكته
شۇ سهۋەپتىن بۇ ئىشنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرۈپ تهكشۈرۈپ كىلىش ئۈچۈن . ئىقتىسادىي ياردەم تهلهپ قىلىشماقتا

بارلىق ئوقۇغۇچىالر تىل ئۆگۈنۈش ئۈچۈن نېمىس ئائىلىلىرىگه تارقاقالشتۇرۇپ . گېرمانىيىگه بارغان ئىدىم
قۇغۇچىلىرىمىز رۇسىيىلىك سىياسىي قاچقۇنالر بىلهن ھېچقانداق ئو… . ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى كۆردۈم

بىلهن بهزى مۇناسىۋەتلىرى ) تۈركلهر، تاتارالر ۋە باشقىالر(شهرق سىياسىي قاچقۇنلىرى . مۇناسىۋەتته بولماپتۇ
ىالر ئۆز تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچ… . باردەك قىلغىنى بىلهن، ئۇالر ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا قىلچه زىيان كهلتۈرەلمهپتۇ

ئۇالر، ئوقۇش پۈتتۈرۈپ قايتىپ كهلگىنىدىن كېيىن ئۆز خهلقى ۋە ئۆز ھۆكۈمىتى . غايىلىرىنى ھهرگىز ئۇنۇتمىغان
  .ئۈچۈن ياخشى خىزمهت قىلىشنى ھهرگىز ئېسىدىن چىقىرىشمىغان

دىغان يوقۇرقىالردىن مهلۇمكى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۈركىيىلىك تۈركلهر بىلهن بولشېۋىزمغا قارشى تۇرى
تۈركىستان خهلق كومىسسارالر سوۋېتىنىڭ . ئاقالرنى ئهڭ خهتهرلىك ئىككى دۈشمهن گۇرۇپ دەپ قارىماقتا ئىدى

رەئىسى تۇرار رىسقۇلوۋ ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۈركىيىدىن كهلگهن تۈركلهر بىلهن ياكى سوۋېتلهر 
بۇ . رۇشى ھېچقانداق بىر مهسىله تۇغدۇرالمايتتىئىتتىپاقىدىن كهلگهن مۇھاجىر تۈركلهر بىلهن كۆرۈشۈپ تۇ

ئهھۋالالر، كومۇنىزمنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا تۈركىستانلىق رەھبهرلهرنىڭ تۈركچىلىك كۆز قاراشالرنى 
بۇنداق سىياسىي . ئىپادىلىشىدىن خهۋەردار بولىشىمىز نوقتىسىدا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى



دىگهندەك، . لىي رەھبهر، رۇسىيىلىكلهرنىڭ ھهرگىزمۇ ئىشهنچىسىگه ئېرىشهلمهيتتىكۆزقاراشقا ئىگه بىر مىل
  .ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال رىزقۇلوۋ موڭغۇلىيىگه سۈرگۈن قىلىنىپ، كېيىن ئۆلتۈرىۋېتىلىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
ئهھهت ئهنجان . (يىلىنىڭ ئاخىرلىرى-1923بېرلىن، . تۈركىستان خهلق كومىسسارالر سوۋېتىنىڭ رەئىسى تۇرار رىزقۇلوۋ گېرمانىيىدە

  )ئارخىۋى
  

. يىلىسى ئوقۇغۇچىالردىن سهتتار جاپپارنىڭ بىر پارچه خېتى تۈركىستان گېزىتىدە ئېالن قىلىنىدۇ-1924
بۇ خهتته ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهھۋالى . دىگهن تهخهللۇس قولالنغان ئىدى) چۆچهكچى(جاپپار بۇ خېتىدە ئهرتهكچى 

  :ۇلغانتۈۋەندىكىچه تونۇشتۇر
ئۇلۇغ . يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا گېرمانىيىگه يېتىپ كېلىپال تىل ئۆگۈنىشكه كىرىشىپ كهتتۇق-1922بىز 

سارتالر ”تۈركىستاننى ئېكىسپاالتاتسىيه قىلىپ ئېزىپ كهلگهن رۇسىيه خانلىقلىرىنىڭ چىقارغان ژورناللىرىدا 
ىجارەت بىلهن شوغۇللىنىدىغان شهھهرلىكلهرگه قىشالقلىرىدا ياشايدىغانالر ت-سارت سۆزى، تۈركىستاننىڭ يېزا(

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۇرۇسالر بولسا بارلىق تۈركىستان خهلقىنى سارتالر دەپ ئاتىشاتتى. قويغان بىر ئىسىم ئىدى
رۇسىيه شوۋېنىستلىرىنىڭ بۇ … . دەپ شاڭخو قىلىپ چالۋاقاشقان ئىدى“ ياۋرۇپغا كېلىپ نىمه ئىش قىالاليدۇ؟

ئاخماقانه مۇئامىلىلىرىگه قارىماي نېمىسالر تهرىپىدىن ئىنتايىن قىزغىنلىق بىلهن  خىل قوپال ۋە
تالىپالر ”كېيىنكى ۋاقىتالردا تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى بىلهن سوۋېت رۇسىيىسىدە … . كۆتىۋېلىندۇق

پ كېلىش ياۋرۇپادىكى چىرىگهن كۆز قاراشتىكى ئادەملهرنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالدى، شۇڭا ئۇالرنى قايتۇرۇ
دىگهندەك قۇرۇق گهپلهرنى قىلىشىپ “ كېرەك، بولمىسا ئۇالر كۈنلهرنىڭ بىرىدە بېشىمىزغا باال بولىدۇ

ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك، تۈركىستانلىق تالىپالر ياۋرۇپاغا . يۈرگهنلىكلىرىنى ئاڭالپ ھهيران قالماقتىمىز
مانىيىگه كهلگىنىمىزگه ئىككى يىل بولۇپ بىز گېر. سىياسىي ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىش ئۈچۈن كهلمىدى

  .بۇ جهرياندا ئارىمىزدىن ھېچ كىم سىياسىي ئىشالرغا ئارلىشىپ باققىنى يوق. قالدى
ئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ : گېرمانىيىدىكى ئوقۇغۇچىالر مۇنداق ئىككى ئاساسلىق گۇرۇپىغا ئايرىلغان

ردىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ بىر قىسمى ئوتتۇرا قىسمى ئوتتۇرا مهكتهپلهردە ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىال
− لىسه، گېمنازىيه (قالغانلىرى بولسا، تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپلهردە . دەرىجىلىك كهسىپى مهكتهپلىرىدە ئوقۇيدۇ

تېخنىكا مهكتهپلىرىدە -ئىككىنچى گۇرۇپقا مهنسۇپ بولغانالر دارىلفۇنۇن بىلهن ئالىي پهن. ئوقۇيتتى) ت.ئۇ
بىز تۈركىستاندىكى تالىپ دوستلىرىمىز بىلهن قويۇق . ۇيدىغان ئوقۇغۇچىالردىن تهشكىل تاپماقتائوق

مۇناسىۋەت قىلغىنىمىزغا ئوخشاش، ئهزەربهيجان، رۇسىيه جۇمهۇرىيىتى ۋە تۈركىيه قاتارلىق ئهللهردە ئوقۇيدىغان 
اسىۋەت قۇرۇشقا تىرىشىپ تالىپ دوستلىرىمىز بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىشىپ، ئۇالر بىلهن دوستلۇق مۇن

گېرمانىيىدىكى ئورتا ئاسىيالىق تالىپالرنىڭ «گېزىتىدە ئېالن قىلغان » تۈركىستان«جاپپارنىڭ (كهلمهكتىمىز 
ۋاھاپ مۇرادى، ئهزىم بهك بېرىمجان، سالىه . دىگهن ماقالىسدا بهرگهن تىزىملىككه ئاساسهن، ئا» ئىككىنچى يىلى

ى قاتارلىقالر بېرلىن ئالىي يېزائىگىلىك مهكتىۋىدە؛ بېرلىن ئالىي تېخنىك مۇھهممهد، تهمىربهك قارىبهك ئوغل
، −بىناكارلىق− −ۋەنسۈرەل − ، ئهفدال سهئىت −خىمىيه بۆلۈمىدە−مهكتىۋىدە ئوقۇيدىغانالر سهيىت ئهلى غوجا 

، −گىيهگىولو− ئوكاي − ، ئهخمهتجان ئىبراھىم −گىولوگىيه−، سۇلتان مهدقۇل −ئېلېكتىر−تۆلهگهن مۆمىن 
ۋايىن يېزائىگىلىك ئالى مهكتىۋىدە، − يارقىن − كهسىپلىرىدە؛ ئىبراھىم ئارىپخان − ماشىنسازلىق−بىالل 
دارمشدات ئالىي تېخنىك مهكتىۋىنىڭ خىمىيه بۆلۈمىدە، ئاتاۋۇلال درېسدېن ئالىي − تۈركىستانلى − سابىر 

پهن كهسىپلىرىدە ئوقۇيدىغانالرنىڭ سانى  تېخنىك مهكتىۋى ماشىناسازلىق بۆلۈمىدە ئوقۇيتتى؛ ئىجتىمائىي
− ئۆكتهم − ئهخمهت شۇكرى بېرلىن ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ پهلسهپه بۆلۈمىدە، ئهخمهت نائىم . بهكال ئاز ئىدى

ئابدۇلۋاھاپ . ھېيدېلبېرگدە سوتسىيالوگىيه بولۇمىدە ئوقۇيتتى− چاغاتاي − ئىقتىساد پاكۇلتىتىدا، تاھىر شاكىر 



، شاھسۇلتان خانىم، گۈلسۈم خانىم ۋە زەھرە قوشايالر بولسا مىدىتسىنا پاكۇلتىتىدا −تاي ئوك− ئىسهاق ئوغلى 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالردىن ئىدى

سهتتار جاپپار تهمىنلىگهن بۇ مهلۇماتالردىن قارىغاندا، گېرمانىيىدىكى ئوقۇغۇچىالر تۈركىستان تالىپالر 
بۇ جهمىيهتنىڭ رەئىسلىكىگه ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى تهيىنلهنگهن . هت قۇرۇپ چىققانبىرلىكى نامىدا بىر جهمىي

گېرمانىيىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئوگانلىرى تهرىپىدىن تهستىقالنغان بۇ جهمىيهت، تۈركىستانلىقالرنىڭ . ئىدى
بۇ . گه ئىدىياۋرۇپادا قۇرغان تۇنجى رەسمىي تهشكىالتى بولۇش سۈپىتى بىلهن مۇھىم تارىخىي ئهھمىيهتكه ئى

جهمىيهتنىڭ مهقسىتى بارلىق تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ياۋرۇپا بىلىم ۋە ئىرپانىنى 
تۈركىستانغا تونۇشتۇرۇش، تۈركىستان ئىجتىمائىي تۇرمۇشى بىلهن سانائىتىنى ئىلمىيلهشتۈرۈشكه يىتهكلهش 

زۇلۇمىدىن ئازات قىلىنىشىنى قولغا كهلتۈرۈش دەپ  ئارقىلىق تۈركىستان خهلقىنىڭ كاپىتالىستالرنىڭ
بۇ جهمىيهتنىڭ يهنه بىر ۋەزىپىسى بولسا تۈركىستانلىق تالىپالرنىڭ ياۋرۇپاغا . يىغىنچاقالنغان ئىدى

  .كېلىشلىرى ئۈچۈن ياردەمچى بولۇش ئىدى
قا ھېچقانداق بىر سوۋېتلهرگه بېرىلگهن دوكالتالردا تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئېلىشتىن باش

مهسىلىگه قىزىقمىغانلىقىنى، بولۇپمۇ تۈركىيه دائىرىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت قۇرمىغانلىقىنى ئاالھىدە تىلغا 
ئىبراھىم يارقىننىڭ دىيىشىدىن قارىغاندا، بېرلىندىكى . ئالغان بولسىمۇ، ئهسلىدە ئۇنداق ئهمهس ئىدى
بولۇپمۇ ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇشىنى . ۇناسىۋەت باغالپ كهلگهنئوقۇغۇچىالر تۈركىيه ئهلچىخانىسى بىلهن يېقىن م

. ئىستانبۇلدا پۈتتۈرۈپ كهلگهن ئهخمهت نائىم، بۇ ئهلچىخانىنىڭ تهرجىمه ئىشلىرىغا ياردەملىشىپ كهلگهن ئىدى
نىڭ ۋاپاتى يۈزىسىدىن ) ت.ئۇ− تۈركىيىنىڭ داڭلىق يېقىنقى زامان ئهدىپلىرىدىن بىرسى (زىيا گوكئالپ 

لبېرگدە ئوقۇۋاتقان تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۈركىيه ئهلچىسىگه ئىۋەرتكهن قىسقا خېتى، ھېيدې
ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۈركىيىدىكى ۋەزىيهتنىڭ تهرەققىياتى بىلهن تۈرك مىللهتچىلىك ھهرىكهتلىرىگه 

ىڭ گېرمانىيىدە تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىن«بۇ خهت . قىزىققانلىقىنى كۆرسىتىش جهھهتته بهكال قىزىق خهت ئىدى
  :دىگهن تىما بىلهن ئىۋەرتىلگهن ئىدى» تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى پاشا ھهزىرەتلىرىگه

بۈگۈنكى گېزىتالردا ئۇلۇغ مۇرشىد گۆكالپ زىيا بهگنىڭ ۋاپاتى سهۋەبىدىن تۈرك ئىرفانى بىلهن مهفكۇرە 
تۈركچىلىك . بولدۇقدۇنياسىدا بۈيۈك بىر بوشلۇق ئېچىلغانلىقىنى تهئهسسۈر بىلهن خهۋەر تاپقان 

  :مهپكورىسىنىڭ ئالهمدارى ئۇ ئۇلۇغ ئۇستاز
دىگهندەك پارالق شىېرلىرى …“ رۇسىيه پارچىلىنىپ ۋەيران بولىدۇ، تۈركىيه زورىيىپ تۇران بولىدۇ، ”

ئارقىلىق بىۋاسته ئهسارەت زىنجىرلىرى ئاستىدا ئىڭىراۋاتقان تۈركلهرنىڭ سىماسىنى پارلىتىپ بهرگهنلىكى 
  .ىڭ ۋاپاتىدىن تۈركىستانلىقالرنىڭ قهلبى ئېغىر يارىالندىئۈچۈن ئۇن

ئهنه شۇ سهۋەپتىن، جهنوبىي گېرمانىيىدىكى تۈركىستان تالىپلىرى ئومۇمىي تۈرك ياشلىرى بىلهن 
ھۆكۈمهتى مىللىيهمىزنىڭ بېشىغا كهلگهن ئهلهملىك قارا كۈنلىرىگه ئىشتىراكىنى تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ 

  .ئهلچىلىكىگه سۇنماقتىمىزگېرمانىيىدىكى باش 
  جهنوبىي گېرمانىيه تۈركىستان تالىپلىرى− 

  تهشرىنىسان كۈنى-13يىلى-1924ھېيدېلبېرگ، 
  

يىلىنىڭ ئاخرلىرىدا تۈركىستاندىكى سىياسىي ۋەزىيهت تېز سۈرئهت بىلهن ئۆزگىرەپ، گېرمانىيىدە -1924
شۇ يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا . شكه باشاليدۇئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهغدىرىگىمۇ ئېغىر تهسىر كۆرسىتى

بۇخارا ۋە خىۋە خهلق جۇمهۇرىيهتلىرى تارقىتىۋىتىلىپ تۈركىستان تهۋەسى يېڭى سىياسىي تۈزۈم بويىچه 
شۇندىن باشالپ تۈركىستان تهۋەسىدە ئۆزبهكىستان، تۈركمهنىستان ۋە قىرغىزىستان . ئۆزگهرتىلمهكته ئىدى

ئىجرا قىلىنىۋاتقان بۇ تۈردىكى . لىرى قۇرۇلغان ئىدى) رىسپوپلىكا(جۇمهۇرىيهت سوۋېت سوتسيالىستىك ) قازاق(
سىياسهتلهر تۈركىستاننىڭ تولۇق سوۋېتلهشتۈرۈلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، تۈركىستانلىق كادىرالرنىڭ 



ۈركىستانلىق يهنه شۇ ۋاقىتالردا، بېرلىندا ت. رەھبهرلىك مهۋقهسىنى ئهڭ تۈۋەن دەرىجىگه چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى
ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئالغاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەقه يۈز 

ئورتا ئاسىيا مىللىي ئاۋام ئىنقىالۋىي جهمىيهتلهر ئىتتىپاقى ياۋرۇپادىكى تۇنجى قۇرۇلتىيىنى چاقىرىپ، . بېرىدۇ
بۇ قېتىملىق يىغىندا، يهنه چهتئهلدە ئېلىپ . پ ئۆزگهرتىدۇئىسمىنى تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى دە

بېرىلىدىغان تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق كۈرەشلىرىنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، بۇ 
. پائالىيهتلهرگه يىتهكچىلىك قىلىدىغان مهسئول كىشىلهر قايتىدىن تهڭشىلىپ ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهن ئىدى

پ، گېرمانىيىدە ئوقىۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ تهشكىالت بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهش ھهمدە شۇنداق قىلى
بۇ ۋەزىيهتنى مۇھاكىمه . مىللىي كۈرەش پائالىيهتلىرىگه جهلىپ قىلىنىش مهسىلىسى ئوتتۇرغا چىقىدۇ

- 1925. ىنىدۇقىلىشقان موسكۋا دائىرىلىرى، ئوقۇغۇچىالرنى قايتۇرۇپ كېلىش ئىشنى دەرھال باشالشقا ئاتل
شىرمۇھهممهت −بۇ تهپتىشنىڭ ئىسمى قانداق يېزىلىدىغانلىقىنى مهيلى سائىدە ئوكتاي (يىلىدا مېيرزون 

شۇڭا، بۇ ئىسىم . بولسۇن زادىال ئېسىگه كهلتۈرەلمىدى− ئارىفخان−بولسۇن، ياكى ئىبراھىم يارقىن − قىزى
يهھۇدىي مائارىپچى، گېرمانىيىگه تهپتىش قىلىپ  ئىسىملىك بىر) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تهلهپپۇز بويىچه يېزىلدى

  .ئىۋەرتىلىدۇ
مېيرزون بىرىنچى قهدەمدە بۇخارا جۇمهۇرىيىتى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن كىچىك ياشتىكى ئوقۇغۇچىالرنى 
ئوقۇۋاتقان مهكتهپلىرىدىن دەرھال چىقىرىپ، ھهممىسىنى يىغىپ بىراقال يۇرتىغا قايتۇرۇش ئىشىغا تۇتۇش 

ئوقۇغۇچىالردىن ئاران بهش نهپىرىال ئهخمهت نايىم بىلهن ۋارشاۋادا تۇرۇشلۇق تۈركىيه باش  بۇ. قىلىدۇ
تۈركىيه باش ئهلچىخانىسىغا . ئهلچىخانىسىنىڭ يول مېڭىشلىرى نهتىجىسىدە رىگادىن قايتۇرۇپ كېلىندى

بۇ ئوقۇغۇچىالر (تۈرىدۇ كهلتۈرۈلگهن بۇ ئوقۇغۇچى بالىالر كېيىنچه تۈركىيىگه ئىۋەرتىلىپ شۇ يهردە ئوقۇش پۈت
مۇقىم چوراباي، ئۇيغۇر باقى، سالىه خهمىت، مهھهممهت كۆكقىياس ۋە ئهخمهت نائىمنىڭ ئۇكىسى قاتارلىقالر 

بۇ بهش نهپهر ئوقۇغۇچى ترابزون پىداگوگىكا مهكتىۋىگه ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، مهكتهپ پۈتتۈرگىنىدىن كېيىن . ئىدى
ئهخمهت تۆمۈر كۈندىلىك خاتىرىسىدە ترابزون . شوغۇللىنىدۇ تۈركىيىدە ئوقۇتقۇچىلىق كهسىپى بىلهن

ئوقۇتقۇچى يىتىشتۈرۈش مهكتىۋىدە بۇ ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه تۇرغانلىقىنى، ئۇالردىن گېرمانچه 
يهنه شۇ ۋاقىتتا بۇخارادىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن گېرمانىيه ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۆگهنگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

تولۇق ئوتتۇرا . رىدا ئېچىلغان بارلىق ھىساۋاتالرنى سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرەپ مۇسادىرە قىلىۋالىدۇبانكىلى
مهكتهپنىڭ ئاخىرقى يىللىقىدىكى ياكى ئۇنىۋىرسىتىت دەرىجىسىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهكتهپ بىلهن بولغان 

هر ئىتتىپاقىغا قايتىپ مۇناسىۋاتلىرىگه چېقىلمىغان بولسىمۇ، ئۇالرنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن سوۋېتل
شۇنىڭدەك يهنه بېرلىندا كومۇنىستالر ئۈچۈن بىر كۇرۇس . كېتىشلىرى ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشكه كىرىشىدۇ

شۇنىڭدەك . ئاچقان بولۇپ، گېرمانىيىدە ئوقىۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنى بۇ كۇرۇسالرغا قاتنىشىشلىرى تهلهپ قىلىنىدۇ
ىگهندەك نامالر بىلهن قۇرۇلغان قىزىل ئوقۇغۇچىالر بىرلىكىگه يهنه ئوقۇغۇچىالرنى ستۇدكوم، ستىچكوم د

ئوقۇغۇچىالردىن تۆلهگهن مۆمىن بىلهن سۇلتان مهدقۇلنىڭ بۇ . قاتنىشىشلىرى ھهققىدە بېسىم ئىشلىتىدۇ
  .تۈردىكى كۇرۇسالرغا قاتنىشىپ، كومۇنىستىك تهشكىالتقا ئهزا بولغانلىقى مهلۇم

داۋامالشتۇرماقچى بولغانالرغا پهلسهپه، قانۇن ۋە ئىقتىساد قاتارلىق  بېسىمغا قارشى تىركىشىپ ئوقۇشىنى
ئالىي مهكتهپ ئىجتىمائىي پهن كهسىپلىرىنى تاللىماسلىقى، ئهگهر ئۇنداق كهسىپلهرگه قوبۇل قىلىنغانالر 

بۇ تۈردىكى . بولسا، دەرھال ئۇ كهسىپلهردىن چىقىپ باشقا كهسپكه ئالمىشىپ چىقىشلىرى تهلهپ قىلىنىدۇ
مهجبورالشالر سهۋەبىدىن، پهلسهپه كهسىپىدە ئوقۇۋاتقان ئهخمهت شۈكرى ئوقۇشىنى تۈركىيىگه كېتىپ 

چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بىلهن ياكى تهشكىالتالر بىلهن . داۋامالشتۇرۇسىقا مهجبور بولىدۇ
دىگهن قالپاق كهيگۈزۈلۈپ ئوقۇش مۇناسىۋىتى بار دەپ گۇمان قىلىنغان بهزى ئوقۇغۇچىالرغىمۇ مىللهتچى 

ئوقۇغۇچىالر ئۆزبهكىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ بېرلىندە تۇرۇشلۇق . تهمىناتلىرىنى توختۇتۇش جازاسى بېرىلىدۇ
مائارىپ كومىسسارلىقىغا بىر پارچه خهت يېزىپ، ئوقۇشلىرىنى يېرىم يولدا توختىتىپ قايتۇرىۋىتىلىشلىرىنىڭ 



لىق ھىساپلىنىدىغانلىقىنى، بۇنداق ئىشالر تۈركىستان ئىستىقبالىغا ئېغىر دەرىجىدە ماددىي ئىسراپچى
تۈركىستاننىڭ پارچىلىنىپ . زىيانلىق بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهشكهن بولسىمۇ قىلچه نهتىجىسى بولمايدۇ

 يېڭى جۇمهۇرىيهتلهرگه ئايرىلغانلىقى سهۋەبىدىن، گېرمانىيىدە ئوقۇغۇچىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان تۈركىستان
تۈركىستان تالىپالر جهمىيىتى، بهزى . تالىپالر جهمىيىتىنى تارقىتىۋېتىش تهلهپ قىلىنماقتا ئىدى

ئوقۇغۇچىالرنىڭ تىرىشچانلىقى نهتىجىسىدە بۇ تۈردىكى بېسىمالرغا قارىماي گېرمانىينىڭ مۇناسىۋەتلىك 
ۋە  1926بۇ جهرياندا، . مالشتۇرىدۇيىلغىچه يوشۇرۇن داۋا-1930ئورۇنلىرىنىڭ تهستىقىنى ئېلىپ، پائالىيهتلىرىنى 

يىللىرى يازلىق تهتىلىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تۈركىستانغا قايتىپ بارغان ئوقۇغۇچىالر گېرمانىيىگه -1927
سالىه مۇھهممهت، نهسىردىن شىرئهخمهت ئوغلى، (قايتىپ ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ 

. − مىجىتخان قىزى، شۇ قاتاردا تۇتۇپ قېلىنغان ئوقۇغۇچىالردىن ئىدىفۇزېيىل شىرئهخمهت ئوغلى، خهيرىنىسا 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا

يىلىغا كهلگهندە گېرمانىيىدە پهقهت ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدىال ئوقۇيدىغان ناھايىتى -1928شۇنداق قىلىپ، 
تى يولغا چىقىپ شۇ يىلى ئۆزبهكىستاندىن ئۈچ كىشىلىك تهپتىش ھهيئى. ئاز مىقتاردا ئوقۇغۇچى قالىدۇ

كۆرگهزمىسىگه قاتنىشىمىز ) نهشرىيات(كۆلن شهھىرىدە ئۇيۇشتۇرۇلغان پرېسسا . گېرمانىيىگه يېتىپ كېلىدۇ
دىگهن نامدا كهلگهن بۇ ھهيئهتنىڭ ئهسلى ۋەزىپىسى گېرمانىيىدە ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا بىلىم ئېلىۋاتقان 

بولۇپمۇ ۋەتهن ئىچىدىكى . ئېلىپ بېرىش ئىدى“ الشئىدىيىۋى تازى”ئوقۇغۇچىالر ئىچىدە بىر قېتىملىق 
- جهدىتچىالر بىلهن مۇناسىۋىتى بولغان ياكى بولشېۋىكچىلىققا قارشى تۇرىدىغان پائالىيهتلهرگه قاتناشقان ئۇرۇغ

باھاۋۇدۇن ئىمىنجان بىلهن ئامانۇلال نهسىرۇلال (تۇغقانلىرى بولغان ئوقۇغۇچىالر ئهڭ ئاخىرقى قېتىم تازىلىنىدۇ 
يىلىدىن ئىتىۋارەن -1930سوۋېت دائىرىلىرى، ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − غلى ئهنه شۇ قاتاردا تازىالنغانالردىن ئىدىئو

بولماسلىقىغا قارىماي بارلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ -مىللىي ھهرىكهتلهر بىلهن بىرەر مۇناسىۋىتىنىڭ بولۇش
بهزى ئالىي مهكتهپ كهسىپىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا  ئۇ دەۋىردە، ئوقۇشى داۋاملىشىۋاتقان. تهمىناتىنى توختاتىۋىتىدۇ

بۇ تۈردىكى قىيىنچىلىق ۋە . فون ھۇمبولد ۋەخپىسى تهرىپىدىن ئوقۇش تهمىنات ياردىمى بېرىلگهنلىكى مهلۇم
توسالغۇالرغا قارىماي، تۈركىستان بىلهن بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىدىن دۆلهت تهمىناتى بويىچه كهلگهن ياكى ئۆز 

نهپهردەك ئوقۇغۇچى گېرمانىيه ئۇنىۋېرسىتىتلىرىنى پۈتتۈرۈپ  20تايىنىپ چىققان ئوقۇغۇچىالردىن ئىقتىسادىغا 
  .دېپلومغا ئېرىشهلهيدۇ

  تۈركىستانغا قايتۇرۇلغان ئوقۇغۇچىالر

يىللىرىدىن باشالپ پۈتۈن چهكلىمىلهردىن قۇتۇلۇپ گېرمانىيىدە قااللىغان ئوقۇغۇچىالر، ئوقۇشىنى -1925
ردا ھهرتۈرلۈك شارائىتالرنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە، ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قانداق پۈتتۈرگهن يىلال

يهنى ئۇالر بىر ھىساپتا ئۆزلىرىنىڭ تهغدىرلىرىنى . قىلىشلىرى ھهققىدە ئېنىق بىر قارار ئېلىشىدۇ
تىكى سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئوپچه يۇرتىغا قايتۇرۇپ كىتىلگهن كىچىك ياش. بهلگىلهشكهن ئىدى

بۇ ئۆسمۈرلهرنىڭ ھهممىسى دىگىدەك . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتى ھهققىدە ھېچقانداق بىر مهلۇمات تېپىلمىدى
باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسىال كىچىك ياشتا ھهمدە گېرمانىيىدىمۇ بهكال ئاز 

ۈردە ئىدىيىۋى تهربىيه نهتىجىسىدە ئىدىيه شۇ سهۋەپتىن ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىزچىل ت. ۋاقىت تۇرغان ئىدى
بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا، ئۇنىۋېرسىتىتالرنى پۈتتۈرۈپ . ئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئېهتىمالغا بهكال يېقىن

ئۆز ئىختىيارى بىلهن ياكى بولمىسا مهجبورى قالغانلىقلىرى سهۋەبىدىن قايتۇرۇپ كېلىنگهنلهر ھهققىدە 
نهتىجىدە بۇ كىشىلهرنىڭ ۋەتىنىگه قىلغان . زى تهكشۈرۈشلهر ئېلىپ بېرىلغان ئىدىكېيىنكى يىلالردا به

  .تۇال ئاشكارىلىنىدۇ-خىزمهتلىرى بىلهن بېشىغا كهلگهنلهر ئاز



ئالىي مهكتهپ ئوقۇشىنى پۈتتۈرگىنىدىن كېيىن تۈركىستانغا تۇنجى بولۇپ قايتىپ كهلگهن كىشى 
يىلى ئۆز ئىمكانىيهتلىرىگه تايىنىپ ئافغانىستان ئارقىلىق -1921مۇرادىي، . ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىي ئىدى

ئۇ، ئافغانىستاندىن . گېرمانىيىگه ئوقۇشقا چىققان تۇنجى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالردىن بىرى ئىدى
گېرمانىيىگه كېلىشىدە ئۇ يىللىرى كابولدا تۇرىۋاتقان جامال پاشانىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن بولۇپ، ئىتتىهات ۋە 

. قىينىڭ گېرمانىيىدىكى مۇناسىۋەتلىرىگه تايىنىپ ئۇ يهرگه ئوقۇغۇچى بولۇپ بېرىۋالغان ئىدىتهرەق
ئۇنىڭدىن كېيىن، . گېرمانىيىگه بارغاندىن كېيىن بېرلىن يېزائىگىلىك مهكتىۋىگه ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنىدۇ

بۇ ۋاقىتتا . نغان ئىدىيىلىسى قۇرۇلغان تۈركىستان تالىپالر بىرلىگىنىڭ رەئىسلىكىگه سايال- 1924يهنى 
چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغان بولۇپ، بېرلىندە چاقىرىلغان 
تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ مهخپى جهمىيهتنىڭ ئهزاسى ۋە بېرلىن شۆبىسىنىڭ 

. يىلى بېرلىن يېزائىگىلىك ئىنىستىتۇتىنى پۈتتۈرىدۇ-1926. قۇرغۇچىلىرىدىن بىرسى بولۇپ قالغان ئىدى
ت ب م رەئىسى زەكى ۋەلىدىي . تۈركىستانغا قايتىپ كېتىپ ۋەتىنى ئۈچۈن خىزمهت قىلىش غايىسى بار ئىدى

دىكابىر كۈنىدىكى خېتىغا قارىغاندا، تۈركىستاندا زىيالىالرغا قارىتىلغان بېسىمالرنى -10يىلى -1926توغاننىڭ 
تۇرۇپ يېقىندىن كۈزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، قايتىپ كهتكهن زىيالىيالرنىڭ ئېغىر توسالغۇالرغا دۈچ  چهتئهلدە

شۇنداق بولىشىغا قارىماي، بولشېۋىزمغا قارشى كۈرەشنى ۋەتهن ئىچىدە . كېلىدىغانلىقى ھهممىگه ئېنىق ئىدى
ئارزۇسى، بۇ غايىنى ئۆزلىرىگه مهقسهت قانات يايدۇرۇش ھهمدە ئۆز ۋەتىنىنىڭ تهرەققىياتى ئۈچۈن تۆھپه قوشۇش 

زەكى ۋەلىدىي شۇ قېتىمقى خېتىدە تۈركىستاندىكى . قىلىشقان كىشىلهرنى ئۆزىگه تارتىپ تۇرماقتا ئىدى
  .ۋەزىيهت ھهققىدە تهپسىلى مهلۇماتالرنى بهرمهكته ئىدى

جهمىيهت … . يمهنسىزگه ئاق يول تىله. ۋەتهنگه قايتىپ كىتىشىڭىزنى ئهخمهت نائىمدىن ئۇققان ئىدىم
» يېڭى كاپكازىيه«. ئهزالىرىدىن تاشكهنتلىك مولال تهۋەككۈل ئابدۇلالزادە دىگهن بىرسى كابولغا قېچىپ كهلدى

شۇنىڭدەك . ژورنىلىغا ئۆز ئىسمى بىلهن تۈركىستان ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرغان بىر پارچه ماقاله ئىۋەرتكهن ئىكهن
اھىت رەئىسلىرىدىن بىرى بولغان ھهمراقۇلبهگدىن ئۇقۇشىمىزچه، يهنه بۇ يهرگه كهلگهن سهمهرقهنتلىك مۇج

خهلقىمىزنىڭ روھىي ھالىتى ئىنتايىن ئۈستۈن بولۇپ، جهمىيهت مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ كىلىۋاتقان بولۇپ، يهنه 
شىش شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئاالقىلى. بهزى يهرلهردە قولىدىن كېلىشىچه پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته ئىكهن

بۇ كۈنلهردە چېكا تهرىپىدىن پېيىغا چۈشۈش ھهرىكهتلىرى كۈنسايىن . ئىشلىرى بهكال قىيىنلىشىپ كهتكهن
ئۈچ كىشى ئوتتۇرسىدا بولۇپ ئۆتكهن گهپلهرمۇ سىرتقا يېيىلىپ كهتمهكته -كۈچهيتىلمهكته بولۇپ، ئىككى

  …. ئىكهن
دەيدىغان، گېرمانىيىدە ياكى “ زىيالىي”انالرنى تۈركىستاندىكى مۇنهۋۋەرلهر ئارىسىدىمۇ موسكۋادا بىلىم ئالغ

. دەپ تهرىپلىشىدىغان ئادەت بارلىققا كهلمهكته ئىكهن“ زىيانداشالر”تۈركىيىدە ئوقۇپ كهلگهنلهرنى بولسا 
شۇنداق بولغاچقا، سىزمۇ ۋەتهنگه قايتىپ بارغىنىڭىزدا ئهگهر سىزنى ئۆز ئىختىيارىڭىزغا قويۇپ بىرەلىگىنىدە ئۆز 

ئهمما سىزمۇ چهتئهلدىن كهلگهنلىكىڭىز، دەسلىۋىدە . ىز بىلهن شوغۇللىنالىشىڭىز مۇمكىنئىشلىرىڭ
تۈركىيىلىك پاشاالر بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغانلىقىڭىز ھهمدە گېرمانىيىدە ئۇزۇن مهزگىل تۇرغانلىقىڭىزدەك 

ىيىسىگه بوي سۇنغان شۇنداق بولىشىغا قارىماي، كومۇنىزم ئىد. جىنايهتلهر بىلهن قارىلىنىشىڭىز مۇمكىن
  .قىياپهتكه كىرىۋېلىپ، ئىمكانىيهت يار بهرگىنىچه ئۆز يولىڭىز ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشقا مهجبورسىز

زەكى ۋەلىدى خېتىنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا مۇرادىنىڭ ۋەتهنگه قايتىپ بارغىنىدىن كېيىن قىلىدىغان 
يهردە قانداق پائالىيهت قىلىشى كېرەكلىكى ئىشىنىڭ باسقۇچلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىشكه ئايرىغان بولۇپ، ئۇ 

مۇرادىي، جهمىيهتنىڭ مىللىي سوتسيالىزمچىالر گۇروھىغا، يهنى ئهرك گۇروھى . ھهققىدە يول كۆرسهتمهكته ئىدى
  :تهرىپىگه مهنسۈپ بىرسى ئىدى

داكار، ھهقىقىي پى: ۋەتهنگه قايتىپ بارغان ھامان قىلىشقا تىگىشلىك ئىشلىرىڭىز مۇنۇالر بولىشى كېرەك
ئىنقىالپچى ۋە تهشكىللهش ئىقتىدارىغا ئىگه يولداشلىرىمىزدىن بىرسىنى ئىنتايىن ئېهتىيات بىلهن تالالپ 



قازاقالردىن دىنشه، ئۆزبهكلهردىن . ئالغىنىڭىزدىن كېيىن، بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭ ۋاستىسى بىلهن ئىشلهڭ
  .ئۇالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالڭ. ىرىمىز باربۇخارالىق ۋەلىجان ئۆمهرخانوۋ قاتارىدىكى ئىشهنچلىك دوستل

ئهمما بۇ دوستلىرىمىز بىلهن بولغان كۆرۈشۈشلهردە سىز ئۆزىڭىز بىۋاسته ئوتتۇرغا چىقماي، يوقۇرىدا 
ھهتتا سىز ئۇالرنىڭ نىمه ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىپ . دىگىنىمدەك ۋاستىچىالر ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىشىڭ

ھهر بىر شهھهردىن مۇناسىۋەت قىلىدىغان كىشىلهرنى تېپىپ . لمىسىمۇ بولىۋىرىدۇيۈرگهنلىكىدىن خهۋىرىڭىز بو
يېڭى جهمىيهتنىڭ مهۋجۇتلىقىدىن كونا جهمىيهت … . يېڭىدىن بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىشىڭىز كېرەك

ردىن ئهزالىرى خهۋەر تاپقىنىدىمۇ، ئۇالر تۈركىستان تهۋەسىدە نىمه ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىپ يۈرگهنلىكىڭال
چۇنكى كونا جهمىيهت ئهزالىرىنىڭ . بىرسىنى تونىمايدىغان بولىشى الزىم-خهۋىرى بولماسلىقى، ئهزاالرمۇ بىر

كۆپ قىسمى رۇسىيه چېكاسى تهرىپىدىن تونۇلۇپ بولغان، ئۇالرنىڭ ھهر بىر ئىش ھهرىكىتىمۇ نازارەت 
  .قىلىنىۋاتقان بولىشى چوقۇم

مىتىتالرنى تهشكىل قىلىپ، مۇمكىن بولغىنىچه كومۇنىزم تهشكىالت، ياشالر ئارىسىدا مهخپى كو
خهلقنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە . ئىدىيىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچۇرىماسلىقى ئۈچۈن تهدبىر ئېلىنىشى الزىم
مۇمكىن بولغىنىدا چهتئهللهرگه … . ئىجتىمائىي ئهھۋاللىرى ھهققىدە سىرتقا مهلۇمات يولالپ تۇرۇلىشى الزىم

  .كى تىجارەتچى قىياپىتىدە ئادەم چىقىرىپ تۇرۇشقا تىرىشىش الزىمئوقۇغۇچى يا
چهتكه خهت ئىۋەرتىش، كىتاپ يولالش ۋە پۇل يولالش قاتارىدىكى ئىشالردا تۈركىيه بىلهن ئافغانىستان 

ئۇ كىشى . مهن تۈركىيه ئهلچىسى زاتى ئهپهندى بىلهن بىۋاسته كۆرۈشتۈم. ئهلچىلىكلىرىدىن پايدىلىنىش كېرەك
  .گه بۇ ئىشالردا ياردەم قىلىمهن دەپ ۋەدە قىلدىبىز

يىلىنىڭ كىرىشىدە تۈركىستانغا قايتىپ -1927ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى، نېمىس ئايالى بىلهن بالىسىنى ئېلىپ 
ئهمما ئۇنىڭ . قۇغۇنچى شهھىرىدىكى يېزائىگىلىك تهجرىبه تهتقىقات يۇرتىغا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ. بارىدۇ

يىلىنىڭ دىكابىرىدا، تۈركىستان جهدىتچىلىكىنىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بىرى -1929. م قىلمايدۇئىشى ئۇزۇن داۋا
سوۋېتلهر ”ك گ ب ئارخىپلىرىدىكى مهلۇماتالردىن قارىغاندا، . بولغان مۇنهۋۋەر قارى بىلهن بىرگه قولغا ئېلىنىدۇ

نهپهر  38ۋەر قارى بىلهن ئۇنىڭ مۇنهۋ“ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش نىيىتىدە ھهرىكهت قىلغانلىقى پاش بولغان
بۇ گۇرۇپپىنى پاش قىلغان مۇھهممهت . سهبدىشى ئۈستىدىكى سوتالش ئىشى دەرھال باشلىتىلىدۇ

سالىخوۋىچنىڭ تۈۋەندىكىچه پاش قىلىش ماتېرىيالى ك گ ب نىڭ سوراق خاتىرىسىگه ئۆز پىتى خاتىرلهنگهن 
  :بولۇپ، سوتلىنىۋاتقان بۇ دېلودا پاكىت قىلىنغان

تۈركىستاندا ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىدىن بۇرۇن رۇسىيه بۇرجۇئازىيىسى بىلهن ) تهرەققىيپهرۋەرلهر(دىتچىالر جه
تۈركىستاندا ھۆكۈم سۈرىۋاتقان قاالق فيودال كۈچلهرگه قارشى كۈرەش قىلىدىغانالرنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى 

جاھانگىرلىك سىياسىتىگه غهزەپلىنىپ، ئۇالر رۇسىيه بۇرجۇئازىيىسىنىڭ . كۈچى بولۇپ ئوتتۇرغا چىققان ئىدى
يهرلىك خهلقنىڭ كونا تۇرمۇش ئادەتلىرى بىلهن كهينىدە قېلىشىغا، بۇ . ئۇالرغا قارشى كۈرەش قىلغان ئىدى

كهينىدە قالغانلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھهرىكىتى بىلهن شوغۇلالنمىغان دىندارالرغا قهتئىي قارشى تۇرغان 
ڭ كۈرەش قىلىدىغان مهقسهتلىرى ئىچىدە فيودالىزىم بىلهن كونا تۇرمۇش قىسقىسى، جهدىتچىالرنى. ئىدى

بۇ . ئهقىدىلىرىنى تازىلىۋىتىش ئارقىلىق، مىللىي بۇرجۇئازىيه دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش غايىسى بار ئىدى
، ھاسان مۇنهۋۋەر قارى، مۇرات غوجا دامولال، ئىمام غوجا خهلىلى: ھهرىكهتنىڭ داڭلىق كىشىلىرى تۈۋەندىكىلهردۇر

  .قارى، ئابدۇلال ئاۋالنى، شاروسول زۇنۇن، شاھىد ئىسان، مىر بهيدى، ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى ۋە مېجىت قادىر قاتارلىقالر
بۇ پاش قىلىش ماتېرىيالىدا، جهدىتچىالرنىڭ ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىدىن كېيىن بولشىۋىكالر تۈزۈمىگه قارشى 

دە توختىلىپ كېلىپ، جهدىتچىالرنىڭ تۈپكى غهرىزىنىڭ سوۋېت كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى ئۈستى
شۇنىڭدەك يهنه، ئابدۇلۋاھاپ . تۈزۈمىنى ئاغدۇرۇپ تاشالشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن

مۇرادىينى جامال پاشا بىلهن ئاالقىالشقان ھهمدە ئۇنىڭ ياردىمىنى ئالغانلىق جىنايىتى بىلهن قارىالپ 
بۇ دىلو تېز ۋاقىت ئىچىدىال سوتلىنىپ، بهزى ئهزاالرنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان بولسا، يهنه . كۆرسىتىلگهن



بهزىلىرىنى ھهرخىل يىلالر بويىچه قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىش ياكى سۈرگۈن قىلىش جازالىرى بىلهن 
  .جازالىشىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
. ىنىشتىن سهل ئاۋال نېمىس ئايالى مارتا ۋە قىزى پۇتتى بىلهن بىرگه چۈشكهن رەسىمىئابدۇلۋاھاپ مۇرادى ك گ ب تهرىپىدىن قولغا ئېل

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن. (يىلى ماي-1929تاشكهنت، 
  

مۇرادىنىڭ ئايالى، . دىلو ئېچىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، مۇرادىينىڭ سهبداشلىرىدىن بىر قىسمىمۇ قولغا ئېلىنىدۇ
ى، نهدە قاماقتا ياتقانلىقىنى شۇنچه سۈرۈشته قىلغان بولسىمۇ ھېچقانداق ئېرىنىڭ نىمه گۇنا قىلغانلىقىن

. مهلۇماتقا ئېرىشهلمهي ئاخىرى ئامالسىزلىقتىن قىزىنى ئېلىپ گېرمانىيىگه قايتىپ كىتىشكه مهجبور بولىدۇ
مۇرادىدىن  بىر يىلى، قولغا ئېلىنغىنىدىن بۇيانقى ئۇزۇن مهزگىلگىچه نهدە سوالنغانلىقىنى بىلگىلى بولمىغان

يىلىسى ت ب م نىڭ مهشههت شۆبىسىگه مهخپى شهكىلدە بىر پارچه خهت -1933مۇرادىي، . خهۋەر كېلىدۇ
مۇرادى بۇ خېتىدە، قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن بىر مهزگىل تاشكهنت تۈرمىسىدە قامىلىپ ياتقانلىقى، . يولاليدۇ

سۈرگۈن قىلىنغان يهردىن . مهلۇماتالر بهرگهن ئۇ يهردە ئۇچىراشقان بىر مۇنچه كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى ھهقىدە
يېزىلغانلىقى ئهسكهرتىلگهن بۇ خهتنى راستىنال مۇرادى ئۆزى يازغانمۇ ياكى رۇسسىيه ك گ ب سى ئىۋەرتكهنمۇ 

يىلىسى ئافغانىستانغا پانالىق تىلهپ قېچىپ چىققان پهرغانىلىق نهسىرۇلال دىگهن -1935. بىلگىلى بولمىدى
  .ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىنى سولوۋكى سۈرگۈن الگىرىدا كۆرگهنلىكىنى ئېيتقان بىر تۈركىستانلىق،

يىلى تۈركىستانغا قايتىپ بارغان ئهزىم بهگ بېرىمجان بولسا، -1928ئالىي مهكتهپ ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ 
ئهسلىدە بېرىمجاننىڭمۇ . يۇرتىغا قايتىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال قولغا ئېلىنىپ سىبىرىيىگه سۈرگۈن قىلىنىدۇ

ېرمانىيىگه ئوقۇشقا چىقىشتىن بۇرۇنال تۈركىستان تهۋەسىدە قانات يېيىۋاتقان مىللىي ئازاتلىق كۈرەشلىرىگه گ
زەكى ۋەلىدى توغان كۈندىلىك خاتىرىسىدە . ئاكتىپلىق بىلهن قاتنىشىپ كهلگهنلىكى ھهممىگه مهلۇم ئىدى

دە قازاقىستان پىداگوگىكا ئىنىستىتۇتىغا مىللىي ئازاتلىق كۈرىشى يىللىرىدا تاشكهنتكه مهخپى ھالدا كهلگىنى
بېرلىنغا بېرىشتىن . چۈشكهنلىكىنى، بۇ يهردە ئهزىم بهگ بېرىمجان تهرىپىدىن كۈتىۋېلىنغانلىقىنى يازغان

- 25~1924زەكى ۋەلىدى ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان . نامىدا بىر ژورنالدا ئىشلىگهن ئىدى» ئاق چۆل«بۇرۇن بىر مهزگىل 
بۇ مۇناسىۋەتلىرى سوۋېت دائىرىلىرى . ن بىلهن قۇيۇق ئاالقه قىلىپ كهلگهنلىكى مهلۇميىللىرىدا بېرىمجا

تهرىپىدىن يېقىندىن كۈزىتىپ كېلىنگهن بېرىمجان، ۋەتىنىگه قايتىپ بارغىنىدا ھېچقانداق بىر خىزمهتكه 
لتۈرىۋېتىلگهنلىكى يىلىدىكى چوڭ تازىالشتا ئۆ-1937ئۇنى . ئورۇنالشتۇرۇلماي ئۇدۇل سۈرگۈنگه يوللىۋېتىلىدۇ

  .مۆلچهرلهنمهكته
ھهر تۈرلۈك ۋەقهلهرنى باشتىن كۆچۈرۈپ ئاخىرى تۈركىستانغا قايتىپ كېتىشكه مهجبور بولغان 

ئۇ، فرېيبۇرگدا ئۇنىۋېرسىتىتتا ئوقۇۋاتقان بولۇپ، . ئوقۇغۇچىالردىن يهنه بىرسى باھاۋۇدۇن ئىمىنجان ئىدى
يىلىسى ۋەزىپه -1928چقايسىسىغا ئارالشمىغانلىقىغا قارىماي، گېرمانىيىدىكى تهشكىللىنىش ئىشلىرىنىڭ ھې

چۇنكى . بىلهن كهلگهن ئىدىيىۋىي تازىالش گۇرۇپپىسىدىكىلهر تهرىپىدىن قايتىپ كېتىشى تهلهپ قىلىندۇ
ئۇنىڭ دادىسى ئىمنجان مهختۇم، بۇرۇنقى بۇخارا قازى كاالننىڭ كۈيئوغلى بولۇپ، جهدىتچىالر بىلهن يېقىن 

ئۇنىڭ دادىسى مىللىي ئازاتلىق كۈرىشى يىللىرىدا زەكى ۋەلىدى باشچىلىقىدىكى . ى بار ئىدىمۇناسىۋىت
بولشىۋىكالرنىڭ كۆزىدە جىنايى تارىخقا ئىگه بىرسى دەپ . جهدىتچىالرغا كۆپلىگهن ياردەملهرنى قىلغان ئىدى

رمانىيىدە ئوقۇۋاتقان ئوغلىمۇ شۆبهىسىزكى، گې. يىلى قولغا ئېلىنىپ تاشكهنتكه كهلتۈرىلىدۇ-1928قارالغاچقا، 
يىلى قالغان باھاۋۇدۇن، ئېغىر  3ئۇنىۋېرسىتىتنى پۈتتىرەلىشى ئۈچۈن يهنه . بۇ جازادىن نېسىۋىنى ئالىدۇ

بېسىمالر نهتىجىسىدە گېرمانىيىدە قااللمايدىغانلىقىنى بىلىپ، ت ب م نىڭ ياردەم قىلىشى ئارقىلىق ۋارشاۋاغا 
يىلىسى ۋەتىنىگه قايتىپ كېتىشكه مهجبور -1929ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرالماي  ئهمما ئۇ يهردىمۇ. كېتىۋالىدۇ

ئۇ، . بۇنىڭغا ئوخشىغان ئهھۋال مىدىتسىنا ئوقۇغۇچىسى ئامانۇلال نهسىرۇلال ئوغلىنىڭمۇ بېشىغا كېلىدۇ. بولىدۇ



. تۇققىنى ئىدى بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدا ۋەزىپه ئۆتىگهن جهدىتچىالردىن بهگجان دېگهن بىرسىنىڭ
ئىدىيىۋىي تازىالش گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ تهلىۋىگه بىنائهن ئوقۇشىنى پۈتتۈرمهي تۇرۇپال تۈركىستانغا قايتىپ 

ھهر ئىككىال ئوقۇغۇچى يۇرتىدا قالغان ئائىلىلىرىگه سېلىنغان ئېغىر بېسىمالر . كېتىشكه مهجبور بولىدۇ
  .ولغانلىقى مهلۇمتهسىرىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىشقا مهجبۇر ب

تۈركىستانغا ئۆز ئارزۇسى بويىچه قايتىشنى تهلهپ قىلغان، ئهمما بهكال غهلىتى ۋەقهلهر تۈپهيلىدىن يۇرتىغا 
سهتتار، بېرلىندىكى سوۋېت . قايتىپ كېتىشكه مهجبور بولغان يهنه بىر ئوقۇچى بولسا سهتتار جاپپار ئىدى

بىدىن دوستلىرى تهرىپىدىن بولشېۋىك ئىشپىيونى دېگهن خىزمهتچىلىرى بىلهن قۇيۇق مۇناسىۋەتلىرى سهۋى
ئهسلىدە ئۇ گېرمانىيىگه كهلگهن دەسلهپكى يىلىدىن باشالپال ئىنتايىن ئاكتىپ . بهدنامدا قالغان ئىدى

تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى . پارىسچه بىلهتتى، ئهدەبىياتقا بهكال قىزىقاتتى. پائالىيهت قىلىپ كهلگهن بىرسى ئىدى
يىلىسى -1927. نىدىن كېيىن بېرلىن ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ خىمىيه پاكولتىتىغا قوبۇل قىلىنىدۇپۈتتۈرگى

سالىه مۇھهممهت بىلهن نهسىرىدىن شىرئهخمهت ئوغلى ئىسىملىك دوستلىرى بىلهن بىرگه يازلىق تهتىل 
قا قايتىپ بارالىغان تهتىل تۈگىگهندىن كېيىن يالغۇز سهتتار جاپپارال ئوقۇش. ئۈچۈن تۈركىستانغا قايتقان ئىدى

بۇ ۋەقه سهتتار جاپپاردىن . بولۇپ، قالغان ئىككى ساۋاغدىشىنىڭ ئوقۇشقا قايتىشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ
يىلىسىدىال زەكى -1927دىگهندەك ئوقۇغۇچىالردىن ئهخمهتجان ئىبراھىم . گۇمانلىنىشقا باھانه بولۇپ بېرىدۇ

ىرى سهتتار جاپپار بار يهردە گهپ قىلىشتىن ۋەلىدىگه يازغان بىر پارچه خېتىدە، ساۋاغداشل
ئىكهنلىكى ھهققىدە ساۋاغداشلىرى ئارىسىدا گهپ تارقىلىپ ‘ قىزىلالردىن’ئهنسىرىشىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ 

بۇ ئهھۋالالرغا قارىماي ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرغان سهتتار جاپپار مهيلى نېمىسالر . يۈرگهنلىكىنى تىلغا ئالغان
مۇھاجىر يىتهكچىلهر بىلهن بولسۇن يېقىن مۇناسىۋەت تىكلهپ كېلىۋاتقانلىغى ھهممىگه  بىلهن بولسۇن ياكى

ژورنىلىدا » دېۇتچ رۇندسچاۋ«زەكى ۋەلىدىنىڭ بىر پارچه ماقالىسىنى نېمىسچىغا تهرجىمه قىلىپ . مهلۇم ئىدى
ناملىق بىر گېزىتتا  »داس ستات«مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغان بىر پارچه خېتىدە . ئېالن قىلدۇرغان ئىدى

بهخدەر ئىسىملىك بىر دوستى بارلىقىنى، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالر 
يازغانلىقىنى، چوقاي ئوغلى تهلهپ قىلسا ئۇنىڭمۇ ماقالىلىرىنى نېمىسچىغا تهرجىمه قىلىپ باستۇرۇپ 

ئۇ . لىرىدە مۇستېئار دىگهن تهخهللۇس قولالنغان ئىدىجاپپار، يازغان ماقالى. بىرەلهيدىغانلىقىنى ئىيتقان ئىدى
يىلىسى دۆلهت تهمىناتى توختىتىۋىتىلگهن بولۇپ، گېرمان دوستلىرىدىن قهرز -1929يازغان خېتىگه قارىغاندا، 

ئهنه شۇنداق قىيىنچىلىقالرغا قارىماي ئاالھىدە . ئېلىپ ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى يازغان ئىدى
تىپ ئىجتىمائىي پائالىيهت قىلىپ يۈرگهنلىكى، بېرلىندىكى سوۋېت مهسئوللىرى بىلهن مۇناسىۋىتىنى ئاك

چۇنكى قالغان ئوقۇغۇچىالر . تروختاتماسلىقى ئۇنىڭغا بولغان گۇمانالرنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ بهرمهكته ئىدى
ارىچه ئهڭ تۈۋەن دەرىجىگه سوۋېت تهرەپ ئهمهلدارلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ئىمكانىيهتنىڭ ب

  .چۈشۈرۈشكه تىرىشاتتى
دەل شۇ پهيتته ئوتتۇرغا چىققان باشقا بىر ئوقۇغۇچىغا مۇناسىۋەتلىك بىر ئىش، سهتتار جاپپارغا بولغان 

ئوقۇغۇچىالردىن ئهفدال ئابدۇسائىد، پاسپور مۇددىتىنى . گۇمانلىنىش مهسىلىسىنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋىتىدۇ
ه قىلىپ بېرلىندىكى سوۋېت باش ئهلچىخانىسىغا چاقىرتىلىپ، ئۇنىڭغا پارا بېرىپ ئۇزارتقۇزۇشنى باھان

ئابدۇسائىد بۇ تهكلىپنى قهتئى رەت قىلىش بىلهنال قالماي، . جاسۇسلۇق قىلىپ بېرىشى تهكلىپ قىلىنىدۇ
ۇ ئىش ئاۋال ئهفدال ئابدۇسائىدقا مۇناسىۋەتلىك ب. ئهلچىخانىدىن چىقىپ بۇ ئىشنى دوستلىرىغا سۆزلهپ بېرىدۇ

ۋە » دېۇتچ زېيتۇڭ«، »ئۇھربالت 12داس «دا ئېالن قىلىنىدۇ؛ ئاندىن كېيىن » لې ماتىن«فرانسىيه گېزىتى 
بۇ ۋەقهنىڭ رەسمىي بىر سىياسىي . قاتارىدىكى نېمىسچه گېزىتالردىمۇ ئېالن قىلىنىدۇ» كرېۇززېيتۇڭ«

ل ئابدۇسائىدقا جاسۇسلۇق قىلىپ بېرىش مهسىلىگه ئايلىنىپ كېتىشى سهۋەبىدىن، سوۋېت ھۆكۈمىتى ئهفدا
ھهققىدە تهكلىپ بهرگهن ئهلچىخانىنىڭ چېكا مهسئولى مىخايلېۋسكىنى موسكۋاغا قايتۇرۇپ كېتىشكه مهجبور 

  .بولىدۇ



كۈنگه پهسىيىشكه -دوستلىرى تهرىپىدىن چهتكه قېقىلغان سهتتار جاپپارنىڭ روھى ھالىتى كۈندىن
  :اي ئوغلىغا يازغان خهتلىرىدە ئېنىق ئىپادىلىنىپ تۇراتتىبۇ ئهھۋال مۇستاپا چوق. باشاليدۇ

بهزى سهبداشلىرىمنىڭ . دوستلىرىمنىڭمۇ، سىزنىڭمۇ مېنى ئىستهشلىرىڭىز ئازىيىپ كهتتى
لىۋىمنى چىشلىدىم، . دەپ تۆھمهت قىلغانلىقىدىن بۇرۇن خهۋەر تاپقان ئىدىم“ بولشېۋىك ئىشپيونى”مېنى 

مېنىڭ بېشىمغا كهلگهن بۇ دەرتلهرنى باشقا بىر تۈركىستانلىقنىڭ … . هتتىقىزىل قىزىرىپ ك-كۆزلىرىم قېپ
بېرلىن دۆلهت … غېرىپلىكىمگه قوشۇلۇپ يهنه بۇ تۈردىكى تۆھمهتلهر، … بېشىغا كهلتۈرمىگهيسهن خۇدايىم، 

ئۆزئارا غاجىلىشىدىغان ”كۈتۈپخانىسىنىڭ بىر ژورنىلىدا گېرمانىيىدىكى رۇسسىيهلىك مۇھاجىرالرنى 
كۈنلهرنىڭ بىرىدە ھهقىقى ئهھۋالالرنى چۈشىنىدىغان بىر . دىگهندەك بىر نهرسه ئوقۇغان ئىدىم“ ۋايىالريا

ھهقىقهت بىر كۈنى … . تۈركىستانلىق ئوتتۇرغا چىقىپ بىزنى ئۇنىڭدىنمۇ ئاشۇرۇپ تهسۋىرلىشى مۇمكىن
  .چوقۇم ئوتتۇرغا چىقىدۇ

دىگهن شىېرى بىلهن بارلىق ساۋاغداشلىرىغا مۇراجهت  »دوستلىرىمغا«ئۇ يهنه بۇ خېتىگه قوشۇپ ئىۋەرتكهن 
  :قىلماقتا ئىدى

  قهرىنداش بىلىپ سۆيگهنلهرىم،
  شۈبهه ئىچىرە باقتى مهنگه،

  بهخىتسىز قارا شۇ كۈنلهرىم،
  .ئۆلۈم ئۆته ياقار مهنگه

  سهۋەبسىز ھهقسىز قاراالندىم،
  شۇل ئۈيهتسىز يۇرتداشالردەن،

  يۈرەك ئىچرە ياراالندىم،
  .قۇرۇق تۆھمهتلهردەنچىركىن 

يىلىنىڭ بېشىدا -1931سهتتار جاپپار . ئهھۋال تۈزىتىشكه بولمايدىغان دەرىجىگه بېرىپ يهتكهن ئىدى
قايتىپ بارغىنىدىن كېيىن دەسلىۋىدە ئورتا ئاسىيا دۆلهتلىك . تۈركىستانغا قايتىپ كېتىشكه مهجبور بولىدۇ

يىلىسى ئىنىستىتۇت مۇدۈرلىكىگه -1935. دۇمىدىتسىنا ئىنىستىتۇتىنىڭ خىمىيه بۆلۈمىدە ئىشلهي
دىگهن كىتاۋى بىلهن بىر قىسىم نېمىسچه » تهبىئهت دىئالىكتىكىسى«ئۇ يللىرى ئېنگىلىسنىڭ . تهيىنلىنىدۇ

. يانىۋار تازىالش ھهرىكىتىدە قولغا ئېلىنىدۇ-8يىلى -1938. خىمىيه كىتاپلىرىنى ئۆزبهكچىگه تهرجىمه قىلىدۇ
ئۈستىگه ئارتقان ھېچ بىر جىنايهتنى قوبۇل قىلمىغان سهتتار جاپپار، يىگىرمه بىر ئاي داۋام دەسلهپكى سوراقالردا 

يىللىرىدا تاشپوالت، ئارسالن سۇبۇتاي، ئابدۇلمالىكجان دىگهندەك -31~1930قىلغان سوراقالردىن كېيىن، 
دا چىققان » للېماگن زېيتۇڭدېۇتچ ئا«. تهخهللۇسالردا بهش پارچه ماقاله ئېالن قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

دىگهن تېمىالردىكى » پاختا ئۈچۈن كۈرەش«ۋە يهنه بىر نېمىسچه ژورنالدا ئېالن قىلىنغان » تۈركىستان ئاياللهرى«
-1938. ماقالىلىرىدا سوۋېتلهرگه قارشى پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبور بولىدۇ

يىللىق قاماق جازاسىغا مهھكۈم قىلىنغان سهتتار جاپپار ھهققىدە كېيىن  10ئۆكتهبىر كۈنىسى -9يىلىنىڭ 
  .ھېچقانداق بىر خهۋەر بولماي يوقاپ كهتتى

. يۇرتىغا قايتىپ كهتكهن بارلىق ئوقۇغۇچىالر، تۈركىستانلىق زىيالىالر بىلهن ئوخشاش تهغدىرگه دۈچ كېلىدۇ
باشلىتىلغان چوڭ تازىالش ھهرىكىتى جهريانىدا،  يىللىرى ستالىن تهرىپىدىن-1938~1937بۇ ئوقۇغۇچىالر 

ئۇالرنى چهت دۆلهتلهرگه ئوقۇشقا ئىۋەرتكهن پهيزۇلال غوجايېۋ بىلهن تۇرار رىزقۇلوۋغا ئوخشاش يىتهكچىلهر بىلهن 
شتۇتگارت يېزائىگىلىك ئالىي مهكتىۋىدە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا يازلىق تهتىل قىلىپ يۇرتىغا . بىرگه قولغا ئېلىنىدۇ

ېرىپ قايتىپ كىلهلمىگهن سالىه مۇھهممهت، مىدىتسىنا ئوقۇغۇچىسى خهيرىنىسا مىجىتخان قىزى، پهيزۇل ب
شىرئهخمهت ئوغلى ۋە نهسىرىدىن شىرئهخمهت ئوغلى، زەينهپ ئالالشۈكرىۋا، ئهزىمبهك بېرىمجان، تۆلهگهن 

لى، تاھىر شاكىرى، بىيتىلهۋ ۋە مۆمىن، سهتتار جاپپار، تهمىربهك ھاجىبهك ئوغلى، ئابدۇراخمان مۇھىبباي ئوغ



سۇلتان مهدقۇل قاتارلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى گېرمانىيه ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىۋاتقان كىشىلهر، سوۋېت 
تۈزۈمىگه قارشى كۈرەش قىلغانالر ۋە تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىگه ئهزا بولغان دىگهندەك بوھتانالر بىلهن 

تۈركىستان مىللىي . ۈردىكى بوھتانالرنىڭ ھېچ قايسىسى ئۇالرغا توغرا كهلمهيتتىشۆبهه يوقكى، بۇ ت. سوتلىنىدۇ
تۈركىستانغا . ئازاتلىق ھهرىكهتلىرىگه ئاكتىپلىق بىلهن قاتناشقان كىشىلهر ئهسلىدىال يۇرتىغا قايتمىغان ئىدى

ىڭال تۈركىستان ئازاتلىق قايتىپ كهتكهنلهردىن يالغۇز ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى بىلهن ئهزىم بهك بېرىمجان ئىككىسىن
مهريهم سۇلتانوۋا بىلهن سهتتار جاپپار، ك گ ب ئارخىپلىرىدىن . جهمىيىتى قۇرۇلتىيىغا قاتناشقانلىقى مهلۇم

بۇ جهمىيهتنىڭ ئىسمىنى بىلمهيدىغانلىقلىرىنى، بۇ ئىسىمنى مۇشۇ سوراق ”چىقىرىلغان سوراق خاتىرىلىرىدە 
سۇلتان مهدقۇل بىلهن تۆلهگهن مۆمىننىڭ . خاتىرلهنگهن“ نلىقىجهريانىدىال بىرىچى قېتىم ئاڭالۋاتقا

يىللىرىدا رۇسسىيه كومۇنىستلىرى تهرىپىدىن گېرمانىيىدە ئېچىلغان كورۇسالرغا قاتنىشىپ -1925~1924
بۇ ئوقۇغۇچىالرمۇ كومۇنىستىك ئوقۇغۇچىالر تهشكىالتىنىڭ ئهزاسى . كهلگهن ئوقۇغۇچىالر ئىكهنلىكى مهلۇم

  .ارىماي تازىالشتىن قۇتۇاللمايدۇبولغىنىغا ق
بۇ ئادەملهرنىڭ ھهممىسى، ئۇزۇنغا سوزۇلغان سوتلىنىشالردىن كېيىن س س س ب ئالىي سوتى ھهربى 

ئۇالرنىڭ . بۆلۈمىنىڭ قارارىغا ئاساسهن قاماق، سۈرگۈن ياكى ئۆلۈم جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى
يىلىدا زور ئۈمىد ۋە -1922. نگىچه ھېچقانداق بىر مهلۇمات يوقنۇرغۇنلىرىنىڭ ئاقىۋىتى ھهققىدە تا بۈگۈنكى كۈ

ئارزۇالر بىلهن باشلىغان گېرمانىيىگه بېرىپ ئوقۇش سهپىرى سوۋېت تۈرمىلىرىنىڭ قايسى بىر قاراڭغۇ 
يىلىسى، خېروششوۋ تهرىپىدىن باشلىتىلغان دېستالىنىزاسيون دەۋرىلىرىدە، -1959. بۇلۇڭلىرىدا ئاخىرلىشىدۇ

. هرنىڭ گۇناھسىز ئىكهنلىكى ئېالن قىلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئىناۋىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش قارارى چىقىدۇبۇ كىشىل
شۇنداق قىلىپ، ھهر تۈرلۈك خهتهرلهرنى بىلىپ تۇرۇپ يۇرتىغا خىزمهت قىلىش ئۈچۈن قايتىپ كهلگهن بۇ 

ر ۋاراق گۇناھسىزلىقىنى ئائىلىلىرىگه يولالنغان بىرە− ياشالردىن بۇ دۇنيادا ساقلىنىپ قالغان نهرسه 
  .كۆرسىتىدىغان ئۇختۇرۇش قهغىزىال بولۇپ قالىدۇ

بۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىدە، سۈرگۈن ياكى قاماق جازالىرىغا بهرداشلىق بېرىپ ساق قااللىغان بىردىن بىر 
ايتىپ يىلىسى تۈركىستانغا ق-1928دارمستادت شهھىرىدە ئوقۇغان سۇلتانوۋا، . ئادەم مهريهم سۇلتانوۋا ئىدى

بىر مهزگىل قىزالر مهكتىۋىنىڭ مۇدىرەلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهندىن كېيىن، كومۇنىست . كهتكهن ئىدى
بۇ جهرياندا توي قىلىپ ئىككى . ژورنىلىدا ئىشلهيدۇ» گۈلىستان«پارتىيىسىنىڭ نهشىر ئهپكارى بولغان 

پىيونى دىگهندەك جىنايهتلهر بىلهن يىلىسى فاشىزم تهرەپتارى، گېرمانىيه ئىش-1937. پهرزەنتلىك بولغان ئىدى
يىلىسى قاماق جازاسىنى -1947. يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇ 10سوت قىلىنىپ . قولغا ئېلىنىدۇ

ئىككى يىل ئۆتمهيال قايتىدىن قولغا ئېلىنىپ، سىبىرىيىنىڭ . تۈگىتىپ يۇرتى خارەزمگه قايتىپ كېلىدۇ
يىلى، سۈرگۈندىن تىرىك قايتىپ -1954ستالىن ئۆلگهندىن كېيىن، . ىدۇكراسنوۋيارسك رايونىغا سۈرگۈن قىلىن

  .يىلىسى قايتىدىن سوتلىنىپ گۇناھسىز دەپ ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ-1957. كىلهلهيدۇ

  يۇرتىغا قايتمىغانالر

يىلىسى ئۆزبهكىستان ئالىي سوت مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى سادۇلال قاسىموپ بىلهن تۆت نهپهر -1930
لهتچىلهرگه ياردەم قىلغان دىگهن جىنايهت بىلهن قولغا ئالغاندىن كېيىن، مۇنهۋۋەر قارىنىمۇ ئۆز سهبدىشىنى مىل

ئىچىگه ئالغان نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق زىيالىيالر بۇ گۇرۇپپا بىلهن مۇناسىۋىتى بار دېگهن بوھتان بىلهن 
ستانبۇل دارىلفونۇنىنى پۈتتۈرۈپ بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئابدۇۋاھاپ مۇرادى بىلهن ئى. قولغا ئېلىنغان ئىدى

بۇ . ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش ئۈچۈن يۇرتىغا قايتىپ كهلگهن ئىشانبهگكه ئوخشاش ئوقۇغۇچىالرمۇ بار ئىدى
ئوقۇغۇچىالرنىڭ بېشىغا كهلگهنلهر گېرمانىيه بىلهن تۈركىيىدە بىلىم ئېلىۋاتقان ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن 

ئهسلىدىال . تىپ كهتمهسلىك ئۈچۈن سهۋەب بولغان ئىدىئاگاھالندۇرۇش سىگنالى بولۇپ، يۇرتىغا قاي



گېرمانىيىدە قالغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى ياۋروپادا تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى ئۈچۈن قانات 
يايدۇرۇلۇۋاتقان پائالىيهتلهرگه قاتنىشىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، بېرلىندا تۇرىدىغان سوۋېت مهسئۇل كىشىلىرى 

بۇ ئوقۇغۇچىالردىن ئهخمهتجان ئىبراھىم . ىپىدىن نۇقتا قويۇلۇپ قارا تىزىملىككه ئېلىنىپ بولغان ئىدىتهر
ئىبراھىم يارقىن ) (يارقىن(، ئىبراھىم ئارپىخان )ئهنقهرە(، سهئىدەلى غوجا )ئوكاي(، مىجىتجان ئىبراھىم )ئوكاي(

جهدىت مهكتىۋىدە، ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇشىنى  دەسلهپكى ئوقۇشىنى ئۇسۇلۇ. يىلىسى تاشكهنتته تۇغۇلغان-1902
يىلىسى تۈركىيه ئارقىلىق گېرمانىيىگه بېرىپ، بېرلىن ئالىي يېزائىگىلىك -1922. گېمنازىيىدە تاماماليدۇ

. يىلىدىن باشالپ ياش تۈركىستانلىقالر ھهرىكىتى تهركىۋىدە يهر ئالىدۇ-1929. مهكتىۋىگه ئوقۇشقا كىرىدۇ
كېلىپ، ئهنقهرە ئۇنىۋېرسىتىتى زوئولوگىيه تېخنىكا كابىدراسىغا ئاتسىتانت بولۇپ يىلى تۈركىيىگه -1930

يىلىغا كهلگىچه بۇ كابىدرانىڭ مۇدۈرلىكىنى ئۈستىگه ئالغان ئىبراھىم يارقىن، -1972يىلىدىن -1951. كىرىدۇ
ت شۈكۈر قاتارلىق كىشىلهر ، ئهخمه)ئۆكتهم(، ئهخمهت نائىم )ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يىلى ئهنقهرەدە ۋاپات بولىدۇ-1995
ئهخمهتجان ئوكاي، مىجىتجان ئوكاي، . يىلالردا تۈركىيىگه بېرىپ ئۆز پائالىيهلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ-1930

سهئىدەلى ئهنقهرە ۋە ئىبراھىم يارقىن قاتارلىقالر ھهر قايسى تۈركىيه ئۇنىۋېرسىتىتلىرىدە ئىلمىي تهتقىقات 
ئهخمهت نائىم ئۆكتهم ئۇزۇن يىل تۈركىيه كۆچمهنلهر . روفىسسورلۇق قىلىدۇپائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ پ

ئهخمهت شۈكۈر بولسا ھهر خىل تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپلهردە . ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ
  .پهلسهپه ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ) لىسهلهردە(

  )رەسىم ئورنى(
  ۇچىالردىن بىر قىسمىتۈركىستانغا قايتمىغان ئوقۇغ

، )ئوكتاي(، سائىدە شىرئهخمهت قىزى )يارقىن(، ئىبراھىم ئارىپخان )ۋەنسۈرەل(ئهفدال ئابدۇسائىت ): سولدىن ئوڭغا(ئولتۇرغانالر 
، )ئۆكتهم(ائىم ، ئهخمهت ن)ئهنقهرە(سهئىد ئهلى غوجا : ئۆرە تۇرغانالر). ئوكاي(مۇستاپا چوقاي ئوغلى، مهجىدىدىن دەلىل، ئهخمهتجان ئىبراھىم 

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلى -1930بېرلىن، چارلوتتېنبۇرگ، ). تۈركىستانلى(، سابىر ئىبراھىم )ئوكتاي(ئابدۇۋاھاپ ئىساق ئوغلى 
  

-22~1917. يىلى تاشكهنتته تۇغۇلغان- 1904ئابدۇل ۋاھاپ ئوكتاي ) (ئوكتاي(ئابدۇۋاھاپ ئىساق ئوغلى 
ھهيدەلبېرگته مىدىتسىنا پاكولتىتىنى . يدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن گېرمانىيىگه بارىدۇيىلالردا ئهزەربهيجاندا ئوقۇ

دارماتادتا ئىشلهپ يۈرگىنىدە ياش تۈركىستان ژورنىلىدا ئىشلهش ئۈچۈن بېرلىنغا يۆتكىلىپ، ئۇ يهردە . پۈتتۈرىدۇ
كهلگهن ئوقۇغۇچىالردىن  يىلى ئۆزىگه ئوخشاش تۈركىستاندىن-1934. يىل ئهتىراپىدا بۇ ژورنالنى باشقۇرىدۇ 10

يىلىسى تۈركىيىگه كېلىپ، ئىستانبۇل -1939. بىرى بولغان سائىدە شىرئهخمهت قىزى بىلهن توي قىلىدۇ
يىلىدىن باشالپ تاھىر -1950. ھاسهكى دوختۇرخانىسىدا تۇغۇت بۆلۈمىنىڭ مۇتهخهسسىسى بولۇپ ئىشلهيدۇ

ىنى باشقۇرىدۇ، مهمتىمىن بۇغرا بىلهن بىرگه چاغاتاي بىلهن بىرلىشىپ ياش تۈركىستنلىقالر نهشرىيات
بىلهن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىيولدا ئىستانبۇلدا ۋاپات بولىدۇ-12يىلى -1968. تۈركىستان ژورنىلىنى چىقىرىدۇ

باشالنغۇچ ۋە ئورتا مهكتهپنى . يىلىسى تاشكهنتته تۇغۇلغان-1902تاھىر چاغاتاي ) (چاغاتاي(تاھىر شاكىر 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئوقۇشىنى ئۇفا ۋە ئهزەربهيجاندىكى . لۇ جهدىت مهكتىۋىدە ئوقۇيدۇتاشكهنتتىكى ئۇسۇ

يىلىنىڭ كۈز ئايلىرىدا گېرمانىيىگه ئوقۇشقا ئىۋەرتىلگهن -1922. مۇئاللىم مهكتىۋىدە داۋامالشتۇرىدۇ
يالوگىيه سوتس-ھهيدېلبېرگ ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ پهلسهپه. ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه گېرمانىيىگه بارىدۇ

يىلىسى ئىدىل ئۇرال -1931. كهسىپىنى پۈتتۈرگهن چاغاتاي، ياش تۈركىستانلىقالر ھهرىكىتىگه قاتنىشىدۇ
-1939ھهرىكىتى يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان ئاياز ئىساقىنىڭ قىزى سائادەت ئىساقى بىلهن توي قىلىپ، 

بانكىسىدا مۇشاۋىر بولۇپ − ئىگىلىكيېزا−بىر مهزگىل تۈركىيه زىرائهت . يىلى تۈركىيىگه كېلىۋالىدۇ
جوغراپىيه پاكولتىتىنىڭ ئوقۇتۇش -يىلىسى ئهنقهرە ئۇنىۋېرسىتىتى تىل ۋە تارىخ-1948ئىشلىگهندىن كېيىن، 

يىلىسى سوتسيالوگىيه كابىدرا باشلىقى بولۇپ تهيىنلهنگهن چاغاتاي، -1972. ھهيئهت ئهزالىقىغا تهيىنلىنىدۇ
يىلىدىن -1929قاتارلىق ئوقۇغۇچىالر، ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − شهھىرىدە ۋاپات بولىدۇيىلى تۈركىيىنىڭ بۇرسا -1984



سابىر . ژورنىلىنى چىقىرىشقا كىرىشكهن ئىدى» ياش تۈركىستان«باشالپال مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن بىرگه 
مۇ بۇ ) ئوكتاي(بىلهن ئابدۇل ۋاھاپ ئوكتاينىڭ ئايالى سائىدە شىرئهخمهت قىزى ) تۈركىستانلى(ئىبراھىم 

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا پائالىيهتلىرىنى گېرمانىيىدە . گۇرۇپپىدا ئىدى
تاھىر چاغاتاي، ئهنقهرە ئۇنىۋېرسىتىتىدە . داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن بۇ كىشىلهر، كېيىن تۈركىيىگه بېرىۋالىدۇ

نبۇلدا ئايالالر كېسهللىكلهر ۋە تۇغۇت بىلهن مۇناسىۋەتلىك پروفىسسور بولىدۇ، ئابدۇل ۋاھاپ ئوكتاي بولسا ئىستا
زەھرا قوشئاي ئىسىملىك يهنه بىر . كېسهللىكلهر مۇتهخهسسىسى بولۇپ ھاسهكى دوختۇرخانىسىدا ئىشلهيدۇ

ئوقۇغۇچى بولسا، ھهيدېلبېرگ مىدىتسىنا پاكولتىتىنى پۈتتۈرگىنىدىن كېيىن تۈركىستانغا قايتىپ كهتمهي 
ئهپسۇسكى، مهكتهپ پۈتتۈرۈپ ئۇزۇن ئۆتمهيال ساقايماس بىر . ېلىپ دوختۇرلۇق قىلماقتا ئىدىشتۇتگارتتا ق

  .يىلىسى گېرمانىيىدە ۋاپات بولىدۇ-1931كېسهللىككه گىرىپتار بولۇپ، 
يىغىپ ئېيتقاندا، تۈركىستانغا قايتىپ كهتمهي گېرمانىيىدە تۇرۇپ قالغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى 

يىلىسى -1922. الردىن باشالپ ياۋرۇپادىن ئايرىلىپ تۈركىيىگه كېلىۋالغان ئىدىيىل-1930دېگىدەك 
گېرمانىيىگه ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالردىن پهقهت بىرسىال، يهنى ۋەلى قېيۇمخان دېگهن ئوقۇغۇچى بېرلىن 
يېزائىگىلىك مهكتىۋىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن گېرمانىيىدە تۇرۇپ قېلىپ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى 
مهزگىللىرىدە تۈركىستانلىقالرنىڭ چهتئهلدىكى كۈرەشلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ئىنتايىن مۇھىم ئادەم بولۇپ 

يىلالر ئىچىدە ئوقۇغۇچىالر -31~1922بۇخارالىق ئوقۇغۇچىالرغا مهسئول قىلىپ ئىۋەرتىلگهن، . ئوتتۇرغا چىقىدۇ
مهسئۇل بولۇپ كهلگهن ئالىمجان ئىدرىسمۇ بىلهن سوۋېت تهرەپ ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى ساقالش ئىشىغا 

كېيىن گېرمانىيىدە ھۆكۈمهت . سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتمهي گېرمانىيىدە تۇرۇپ قالغانالردىن ئىدى
  .خىزمىتىگه كىرگهن ئىدرىس، ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن ۋىنگىرىيىگه كېتىپ شۇ يهردە ۋاپات بولىدۇ

*****  

  يهتۈركى: سىياسىي مهركهز

ياق، بۇ ئىشالر بىزنىڭمۇ قىلىدىغان . دېيهلمهيدۇ“ بۇ سىلهرنىڭ ئىشىڭالر ئهمهس”بىزگه ھېچكىم … 
چۇنكى تۈركىيه مىللىي ئىنقىالۋىنىڭ ئوتتۇرغا . ئىشىمىز، شۇنىڭدەك بۇ بىزنىڭ مىللىي مهنپهتىمىزدۇر

  …. غايىسى بىزنىڭمۇ غايىمىزدۇر“ مىللىي مۇستهقىللىق”قويغان 
  1934. قاي ئوغلىنىڭ بىر ماقالىسىدىنمۇستاپا چو− 

  
مهيلى . تۈركىيه، تارىختىن بۇيان دۇنيا تۈركلىرىنىڭ ئۆز يۇرتى، ئىككىنچى ۋەتىنى بولۇپ كهلگهن ئىدى

ئوسمانىالر دەۋرىدە ياكى جۇمهۇرىيهت يىللىرىدا بولسۇن، ھهرقانداق بىر سهۋەپتىن ۋەتىنىدىن ئايرىلغان تۈركلهر 
بولۇپمۇ . رقلهرگه دۈچ كهلمهسلىكى ئۈچۈن تۈركىيىنى پانالىق يېرى دەپ قاراپ كهلگهنتىل، دىن ۋە مهدەنىي په

- 20يىل ئۇرۇشى، -93ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا يۈز بهرگهن قىرىم ئۇرۇشى بىلهن ئۇنىڭ كهينىدىن پارتىلىغان -19
مانىالر تېرىتورىيىلىرىدە ئهسىرنىڭ بېشىدا يۈز بهرگهن بالقان ئۇرۇشى بىلهن بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، بۇرۇنقى ئوس

  .ياشايدىغان تۈركلهرنىڭ زور كۆلهملىك كۆچۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى
چاررۇسىيه ئاغدۇرۇلۇپ ئۇنىڭ ئورنىغا دەسسىگهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇش يىللىرىدا بولسا يهنه 

ىدىن كېيىن، مۇستهقىللىقىنى يىلقى بولشېۋىكالر ئىنقىالۋ-1917. باشقىچه بىر كۆچۈش ۋەقهسى يۈز بېرىدۇ
ياكى ئاپتونومىيىلىرىنى ئېالن قىلغان تۈركى خهلقلهر ياشايدىغان رايونالر سوۋېتلهر تهرىپىدىن ئىشغال 
قىلىنىشىغا ئهگىشىپ سوۋېتلهرگه قارشى مۇستهقىللىق كۈرۈشىگه ئاتالنغان كىشىلهر ۋەتىنىدىن قېچىپ 

نۆۋەت بىلهن ئهزەربهيجانلىق، شىمالىي كاپكازىيىلىك، قىرىملىق، بۇ ۋەقهلهردە، . چىقىشقا مهجبور بولغان ئىدى
ئىدىل ئۇراللىق ۋە تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر ئۇدۇل ياكى ۋاستىلىق يولالر بويىچه تۈركىيىگه قاراپ قېچىشقا 



قان ياۋرۇپاغا بېرىۋالغان بىر قىسىم ئىنقىالپچىالرمۇ مىللىي دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋات. باشلىغان ئىدى
يىالرنىڭ -1920نهتىجىدە، . ياش تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى رەھبهرلىرى تهرىپىدىن ۋەتىنىگه تهكلىپ قىلىنغان ئىدى

ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى تاشقى تۈرك مۇھاجىرلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان تهشكىالتالر 
  .مهركىزىگه ئايالنغان ئىدى بىلهن ئۇالر قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان پائالىيهتلىرىنىڭ

تۈركىيىگه كېلىۋالغان مۇھاجىر يىتهكچىلىرىنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى 
رايونالردىن كهلگهنلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۈركىيىنى مهركهز قىلغان ھالدا قانات يايدۇرماقچى بولغان سىياسىي 

ئۇالرنىڭ بۇ . نىنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئىدىكۈرەشلىرىنىڭ بىردىن بىر مهقسىتى ۋەتى
يهنه بىر . غايىلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقنىڭ پارچىلىنىشى نهتىجىسىدىال ئاندىن ئىشقا ئاشىدىغان بىر غايه ئىدى

مارت كۈنىسى -16يىلىنىڭ -1921تهرەپتىن، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئوتتۇرسىدا 
بىرسىگه قارشى قانات يايدۇرۇلىدىغان ھهرقانداق -نغان موسكۋا شهرتنامىسى، ھهر ئىككىال تهرەپ بىرئىمزاال

ماددىسى مۇنداق -8بۇ شهرتنامىنىڭ . پائالىيهتلهرگه يول قويۇشماسلىق ھهققىدە كىلىشىمگه كېلىشكهن ئىدى
  :بايان قىلىنغان ئىدى

نىڭ ھهممىسىگه ياكى بىر قىسمىغا ھۆكمۈرانلىق ھهر ئىككى تهرەپ، ئۆز تهۋەلىگىدە، يهنه بىر دۆلهت
قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان ھهرقانداق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇشىغا، پانالىق تهلىۋىدە بولىشىغا رۇخسهت 

تۈركىيه بىلهن رۇسىيه، كاپكازىيه جۇمهۇرىيهتلىرى ئۈچۈنمۇ كىلىشىم … . قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
  .تى بىلهن يوقۇرقى شهرتكه ئهمهل قىلىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرىدۇئاساسلىرىغا ئهمهل قىلىش شهر

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇ يهردە ئهزەربهيجان، شىمالىي كاپكازىيه، قىرىم، ئىدىل ئۇرال ۋە تۈركىستان قاتارلىق 
تماقتا جايالردىن تۈركىيىگه مۇھاجىر بولۇپ كهلگهن سىياسىي خادىمالرنىڭ قىلىۋاتقان پائالىيهتلرىنى كۆزدە تۇ

بۇ جهھهتته مۇستاپا كامال تۈركىيىسىنىڭ كۆزدە تۇتىۋاتقىنى ئهرمهنىيه بىلهن گروزىيىگه ئوخشاش سوۋېت . ئىدى
جۇمهۇرىيهتلىرىدىن كېلىشى ئېهتىمال بولغان تهلهپلهر بىلهن بىرگه، تۈركىيىدىن چىقىپ كىتىپ ئۆز 

  .ىتىهات ۋە تهرەققى يىتهكچىلىرىنى دېمهكچى ئىدىپائالىيهتلىرىنى موسكىۋادا تۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ كېىۋاتقان ئ
تۈركىيه يېڭىدىن بىر دۆلهت قۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بولسا مهملىكهت دائىرىسى بويىچه 
ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان بىر ۋەزىيهتته، بۇ تهلهپلهر ھهققىدە ئاالھىدە توختىلىش 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى، . ئهمما ئهمهلدە بۇ شهرتلهرگه ئهمهل قىلمايدىغان ۋەقهلهرمۇ كۆرۈلىدۇ. ەرلىك ئىدىبىر مۇقهرر
موسكۋا شهرتنامىسىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان بۇ شهرتلهرگه قارىماي، ئىتتىهات ۋە تهرەققىي يىتهكچىلىرىنى زاپاس كۈچ 

مهۇرىيىتىمۇ دۆلىتىگه قېچىپ كهلگهن سىياسىي ئورنىدا تۇتۇشنى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن بولسا، تۈركىيه جۇ
  .مۇساپىرالرغا قارىتا ھېچ بولمىغاندا دەسلهپكى يىلالردا ھېچ بىر قىيىنچىلىق پهيدا قىلمىغان ئىدى

  مۇساپىر تۈركىي يىتهكچىلهر تۈركىيىدە

ى ئۇ مۇھاجىردىكى سىياسىي خادىمالرنىڭ تۈركىيىگه كېلىپ سىياسىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش
يىللى داڭلىق بىر مۇنچه -1908ئىتتىهات ۋە تهرەققىي دەۋىرىلىرىدە، يهنى . يىلالردىكىال بىر ئىش ئهمهس ئىدى

كاپكازىيىلىكنىڭ قاتنىشىشىدا كېيىنكى يىلالردا ئىسمىنى شىمالىي كاپكازىيه جهمىيىتى دېگهنگه 
چهركهز ئىتتىهات (جهمىيهت قۇرۇلغان ئىدى  ئۆزگهرتىدىغان چهركهز ئىتتىهات ۋە تهئاۋۈن جهمىيىتى دەيدىغان بىر

ۋە تهئاۋۈن جهمىيىتى قۇرغۇچىلىرى ئىچىدە مارېشال مهرتهد ئابدۇلال پاشا، مارىشال بهرزەگ زەكى پاشا، يازغۇچى 
قاتارىدىكى داڭلىق − ئىمام شامىلنىڭ ئوغلى − ئهخمهت مىدھات ئهپهندى، غازى مۇھهممهت شامىل پاشا 

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، يهنه كاپكاز تېئالى جهمىيىتى قۇرۇلۇپ پائالىيهت ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كىشىلهرمۇ بار ئىدى
يىلىسى كاپكازىيىلىكلهر نهشرى مائارىف جهمىيىتى، -1914بۇ جهمىيهتلهر قاتارىغا يهنه . قىلىشقا باشاليدۇ



كاز تهئالى جهمىيىتىمۇ يىلىغا كهلگىنىدە كاپ-1920يىلىسى چهركهز ئايالالر تهئاۋۈن جهمىيىتى ۋە -1918
  .قوشۇلغان ئىدى

سوۋېت ئىنقىالۋىنىڭ كېيىنكى مهزگىللهردە تۈركىيىگه تۈنجى بولۇپ كهلگهن يىتهكچىلهردىن بىرسى 
ئهزەربهيجاننىڭ . ئهزەربهيجان جۇمهۇر رەئىسى ۋە مۇساۋات ھهرىكىتىنىڭ رەئىسى مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە ئىدى

يىلى ئىچىدە نازارەت ئاستىغا -1922ۋاغا ياالپ كېتىلگهن رەسۇلزادە، ئىشغال قىلىنىشىدىن كېيىن موسك
قىرىم . ئېلىنغان يهردىن قېچىپ قۇتۇلۇپ، فىنالندىيه ئارقىلىق تۈركىيىگه قېچىپ بېرىۋالغان ئىدى

يىللىرىنىڭ باشلىرىدا -1920) قىرىمئهر(تۈركلىرىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان جاپپار سىيىت ئهخمهت 
كاپكازىيلىك يىتهكچىلهردىن سهئىد . ىگه كېلىۋالغان يهنه بىر مۇساپىر يىتهكچىلىرىدىدىن بىرسى ئىدىتۈركىي

شامىل بىلهن سۇلتان قېلىچ گېرەي بولسا، شىمالىي كاپكازىيىدە باشالتقان قوزغىالڭ ھهرىكىتى ئوڭۇشسىزلىققا 
تۈركىستانلىق يىتهكچىلهردىن ئوسمان . ئۇچۇرىغاندىن كېيىن گروزىيه ئارقىلىق تۈركىيىگه كىرىۋالغان ئىدى

غوجا ئوغلى ئافغانىستاندا تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن قانات يايدۇرغان ھهرىكىتى ئوڭۇشسىزلىققا 
ئهزەربهيجان . يىلى تۈركىيىگه كېلىۋېلىپ ئىستانبۇلدا ئولتۇراقالشقان ئىدى- 1924ئۇچۇرىغىنىدىن كېيىن، 

دىن كېيىن جهنۇبىي ئهزەربهيجانغا بېرىپ ئهنزەلى شهھىرىدە پائالىيىتىنى داۋام جۇمهۇرىيىتى ئاغدۇرىۋىتىلگهن
  .يىلى تۈركىيىگه كېلىۋېلىپ مۇساپىر يىتهكچىلهر سېپىگه قوشۇلىدۇ-1927قىلدۇرۇپ كهلگهن مىرزا بالىمۇ 

نىڭ ياۋرۇپادىكى بىلهن رىزا نۇر قاتارىدىكى مىللهتچىلهر) تهڭرى ئۆۋەر(رەھبهرلهر ئارىسىدىكى ھهمدۇلال سۇپهى 
مۇساپىر تۈركى زىيالىيلىرىنى ھهمدە باشقا تۈركى يىتهكچىلىرىنى تۈركىيىگه يىغىش سىياسىتىمۇ مۇساپىر 

يوقۇرقىدەك سهۋەپلهر . يىتهكچىلىرىنى تۈركىيىگه يۈزلهندۈرۈشىگه سهۋەپ بولغان ئامىلالرنىڭ بىرى ئىدى
، ئىدىل ئۇرال ھهرىكىتى )توغان(ەكى ۋەلىدى نهتىجىسىدە تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ رەئىسى ز

يىتهكچىلىرىدىن ئاياز ئىساقى ۋە فۇئات توقتار بېرلىندىن، سوربوندا پروفىسسورالر ھهيئىتىنىڭ ئهزاسى بولغان 
بۇالرنىڭ ئىچىدە سادىرى . يىلى ئىچىدە تۈركىيىگه يىغىلىدۇ-1925پارىژدىن كېلىپ ) ئارسال(سادىرى مهقسۇدى 
توقتار، ئابدۇلال باتتال تايماس قاتارىدىكى كىشىلهر جۇمهۇرىيهت تۈركىيىسى تهرىپىدىن ھهر  مهخسۇدى، فۇئات

ئهمما بۇرۇن ئۆز تهۋەلىرىدىكى . تۈرلۈك ۋەزىپىلهرگه تهيىنلهنگهچكه، سىياسىي پائالىيهتلهردىن ئايرىلىپ قالىدۇ
ھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە، زەكى سىياسىي ۋەزىيهتلهرنىڭ شهكىللىنىشى جهريانىدا ئاكتىپ رول ئوينىغان مه

ۋەلىدى، ئوسمان غوجا ئوغلى، ئاياز ئىسهاقى، سهئىد شامىل ۋە جاپپار سىيىت ئهخمهت قاتارىدىكى 
شۇڭا . يىتهكچىلهرنىڭ سىياسىي پائالىيهتلهردىن ئايرىلىپ ياشىشىنى تهساۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى

  .ىيهت تهشكىالتلىرىنى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلىدۇئۇالر ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ دەرھال سىياسىي پائال

  »يېڭى كاپكازىيه«: مۇساپىر تۈركىلهر ئاۋازى

رەسۇلزادە يىتهكچىلىگىدىكى مۇساۋاتچىالرنىڭ تۈركىيىگه كېلىشى بىلهن تهڭ، بارلىق كاپكازىيىلىك 
ئۇالرنىڭ بىرلىكته . مۇساپىرالر بىر يهرگه يىغىلىپ بىر مهجمۇئه ئهتىراپىغا جهم بولۇش ئىشى ئوتتۇرغا چىقىدۇ

مهجمۇئهسىنىڭ » يېڭى كاپكازىيه«سىنتهبىرىدە -26يىلىنىڭ -1923تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىدە، 
كاپكاز تهئالى جهمىيىتى قۇرغۇچىلىرىدىن داغىستانلىق بىر دىنى ئالىم بولغان . تۇنجى سانى چىقىرىلىدۇ

بهتلىك بۇ  16. وجايىنى ۋە مهسئول مۇدىرى بولىدۇسىيىت تاھىر ئهل ھۈسهيىنى ئهپهندى، بۇ مهجمۇئهنىڭ غ
مهزمون جهھهتته ئهزەربهيجان ۋە شىمالىي كاپكازىيه قاتارلىق رۇسسىيىگه . كۈندە بىر سان چىقىرىالتتى 15ژورنال 

يازغۇچىلىرى . مهھكۈم قىلىنغان مىللهتلهرنىڭ مهسىلىلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇشنى ئاساسى مهقسهت قىالتتى
تهكچى مۇھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە باشلىق ئهزەرى ۋە شىمالىي كاپكازىيهلىك سىياسىي مۇساۋاتچى يى

  .مۇساپىرالردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى



ئهزەربهيجان «ئاپرىل كۈنىسى ئىستانبۇلدا مهخپىي يىغىن چاقىرغان مۇساۋاتچىالر، -27يىلىنىڭ -1924
نى تۆت يىل بۇرۇن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرىپىدىن نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇپ، بۇ مهركهز» مىللىي مهركىزى

يهنه شۇ . ئاغدۇرۇپ تاشالنغان ئهزەربهيجان مىللىي ھۆكۈمىتىنىڭ سۈرگۈندىكى داۋامى دەپ ئېالن قىلىشىدۇ
شهيخۇلئىسالمزادە بىلهن ئابدۇل . ئهزەرىلهردىن خۈسرەۋ سۇلتانزادە، ئا. يىلىسى مۇنداق بىر ئىش ئوتتۇرغا چىقىدۇ

ئاسساتىيانى، شىمالىي . ۋاچنادزې ۋە ئا. تسېتېرېللى، د. رجان، گروزىيىلىكلهردىن مئهلى ئهمى
نامىتوك قاتارلىق سىياسهتچىلهر ئىستانبۇلدا بىر يهرگه . جاباغى، ئهلىخان قانتهمىر ۋە ئا. كاپكازىيىلىكلهردىن ۋ

ردا پارىژدا كاپكازىيه يهنه شۇ ۋاقىتال(نى قۇرۇپ چىقىدۇ » كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتى«يىغىلىپ 
جۇمهۇرىيهتلىرى ۋەكىللهر ئۈمهكلىرى رەئىسلىرى، كاپكازىيه دائىمىي كومىسسيونى نامىدا بىر يهرگه يىغىلىپ 
رۇسىيىنىڭ گروزىيىدە پارتىلىغان بىر ھهرىكهتنى باستۇرۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن بىر پارچه دوكالت 

لهر بۇ كومىسسىيه بىلهن ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان كاپكازىيه مۇستهقىللىق ھهرخىل مهنبه. ئېالن قىلغان ئىدى
كومىتىت قارارلىرىدا كاپكازىيىلىك ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كومىتىتىنى بىر بىرسىگه ئارىالشتۇرىۋەتمهكته

 سىياسهتچىلهرنىڭ كاپكازىيىدىكى مۇستهقىللىق كۈرىشىنى غهلىبىلىك تامامالش، كاپكازىيىنى ئازات قىلىپ
كونفىدراتسىيه ئاساسىغا تايانغان بىر رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلىشتىن قهتئىي يانمايدىغانلىقى 

بۇ مهقسهتته قانات يايدۇرۇلىدىغان پائالىيهتلهر، كاپكازىيهگه بىۋاسته قوشنا بولغان تۈركىيىدە . ئىپادىلهنگهن
رىشىچه، تۈركىيه كاپكازىيىگه قوشنا بىر دۆلهت كومىتىت قۇرغۇچىلىرىنىڭ قا. تهييارلىنىشى تهكىتلهنگهن ئىدى

تۈركىيه، كاپكازىيه خهلقلىرى بىلهن تارىخىي، مىللىي ۋە دىنىي ئورتاقلىقالرغا ئىگه بىر دۆلهت . ھىساپلىناتتى
دەپ قارالغاچقا، تۈركىيه كهلگۈسىدىكى كاپكازىيه ئۈچۈن ھهل قىلغۇچ رول ئوينىيااليدىغان بىر دۆلهت 

  .ھىساپلىناتتى
تاشقى جهھهتلهردە ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا دۈچ -ركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ دەسلهپكى يىللىرى ئىچكىتۈ

يىلىنىڭ نويابىر ئېيىدا تهرەققىيپهرۋەر جۇمهۇرىيهت پىرقىسى تهشكىللىك -1924. كېلىۋاتقان يىلالر ئىدى
ا تۈركىيىنىڭ شهرقىي يىلىنىڭ بېشىد-1925شهكىلدە ئۆكتىچىلىك پائالىيهتلهر بىلهن ئوتتۇرغا چىققان، 

جهنوپتا باشالنغان شهيىخ سهئىت ئىسىيانى سهۋەبىدىن تهقرىرى سۈكۈن قانۇنى چىقىرىلىپ ھهربىي ھالهت 
ئىزمىر سۈيىقهستى، تهرەققىپهرۋەر جۇمهۇرىيهت . ئېالن قىلىنىپ، مۇستهقىللىق سوت مهھكىمىلىرى قۇرۇلىدۇ

ن كهڭ كۆلهملىك قولغا ئېلىشالر، سىياسىي مۇساپىر پىرقىسىنىڭ تارقىتىۋېتىلىشى بىلهن بىرگه باشالنغا
ئۇالر پائالىيهتلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ . تهشكىالتلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىنىمۇ ئېغىر دەرىجىدە توسالغۇغا ئۇچۇرىتىدۇ

بۇ جهرياندا يېڭى كاپكازىيه ژورنىلىنىڭ ساھىبى بولغان . قىسمىنى يهر ئاستىغا كۆچۈرۈشىگه مهجبۇر بولىدۇ
تاھىرنى باش كىيىم قانۇنىغا ئۆكتى چىققانلىقىنى باھانه قىلىپ قولغا ئېلىپ مۇستهقىللىق سوت سهيىت 

بۇ ۋەقه سهۋەپلىك مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە ژورنالنىڭ غوجايىنى ۋە باش . مهھكىمىسىگه چىقىرىدۇ
  .مۇھهررىرلىكىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

انلىق مۇساپىرالر بىلهن بىر گېنېرال ئوتتۇرسىدا كۆرۈلگهن داغىست. بۇ جهرياندا يهنه بىر ئىش ئوتتۇرغا چىقىدۇ
سوۋېتلهر ئىنقىالۋىدىن كېيىن . مهسىله شىمالىي كاپكازىيىلىك خادىمالرغا قاتتىق تهسىر كۆرسىتىدۇ

داغىستان ھهربىي بۆلۈم باشلىقى، ھهربى ئىشالر ۋە ئىچكى ئىشالر نازىرلىقلىرى، كهينىدىن ھۆكۈمهت رەئىسى 
يىلىسى تۈركىيىگه كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ -1921ىپىلهردە بولغان گېنېرال مىكائىل خهلىل قاتارلىق ۋەز
يىلىسى يهنه -1925خهلىل، سىياسىي پائالىيهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىپ كهتمىگىنىگه قارىماي . قالغان ئىدى

ىللىق سوت بىر كاپكازىيىلىك ئهسكهر ئهيسا رۇھى پاشا بىلهن بىرگه قولغا ئېلىنىپ ئهنقهرە مۇستهق
سوتالنغان ھهر ئىككىال پاشا قويۇپ بېرىلگهن بولسىمۇ، بۇ قېتىمقى قولغا ئېلىش . مهھكىمىسىدە سوتلىنىدۇ

ۋەقهسى شىمالىي كاپكازىيىلىك سىياسىي خادىمالرغا ئېغىر زەربه بولۇپ تۇيۇلۇپ، ئۇالرنىڭ سىياسىي 
ياسىتىدىكى بۇ تۈر ئۆزگىرىشلهر سهۋەبىدىن تۈركىيه ئىچكى سى. پائالىيهتلىرىگه ئېغىر بېسىم پهيدا قىلىدۇ



يىلى ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان كاپكازىيه ئازاتلىق كومىتىتىمۇ مهرگىزىنى پارىژغا يهتكهپ كېتىشكه مهجبۇر -1924
  .بولىدۇ
يىلىغىچه تۈركىيىدىكى مۇساپىر تۈرك سىياسىي خادىملىرىنىڭ ئاۋازى -1927ژورنىلى » يېڭى كاپكازىيه«

يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن ئېالن -5ژورنالنىڭ . ي ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئېلىپ كهلگهن ئىدىبولۇشتهك تارىخى
قىلىنغان ماقالىدا كۆرسىتىلگىنىدەك، رۇسىيه تهھدىتىگه قارشى كۈرەش نوقتىسىدا تۈركىستاندىن 

ياردەم  ئۇكرائىناغىچه سوزۇلغان ئۇرۇسالرغا قۇل قىلىنغان بارلىق مىللهتلهرنىڭ سىياسىي ھهرىكهتلىرىگه
ژورنىلىغا » يېڭى كاپكازىيه«(قىلىنىۋاتقان، ئۆزلىرىگه تهۋە تهشۋىقات قۇراللىرى بولمىغان تۈركىستانلىقالر 

مىللىي بىرلىك ھهرىكىتى ئهزالىرىدىن زەكى ۋەلىدى توغان، ئابدۇقادىر ئىنان، مۇستاپا چوقاي ئوغلى ۋە ئهخمهت 
، قىرىملىقالر، ئىدىل )ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كهلمهكته ئىدىنائىم ئۆكتهم قاتارلىق كىشىلهرمۇ ماقاله بېرىپ 

ئهپسۇسكى، بۇ . ئۇراللىقالرمۇ بۇ ژورنالدا ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن ئىدى
 سىنتهبىر كۈنىسى ئهكىس تهسىر قوزغايدىغان نهشرىياتچىلىق پائالىيهتلىرى بىلهن-29يىلىنىڭ -1927ژورنال، 

  .شوغۇلالندى دىگهن باھانه كۆرسىتىلىپ مىنىستىرلىك مهھكىمىسى قارارى بىلهن پىچهتلىنىدۇ

  تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق تهشكىالتى يولىدا

زەكى ۋەلىدى توغان بىلهن ئوسمان غوجا ئوغلى قاتارلىق تۈركىستان ھهرىكىتىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى 
اچقا، تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ ئاساسى كۈچىمۇ تۈركىيىگه يىتهكچىلىرى تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان بولغ

يىللىرى بويىچه بۇ جهمىيهت، ھهر قايسى ئهللهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىق -26~1925. مهركهزلهشكهن ئىدى
بۇ ھهرىكهتنىڭ . زىيالىيالر ئوتتۇرسىدا بىر ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى تىكلهش ئۈچۈن كۈچ چىقارماقتا ئىدى

دىنقى ئورۇندىكى يىتهكچىلىرى بىر تهرەپتىن سىياسىي پائالىيهتلىرى ئۈچۈن مۇۋاپىق بىر مۇھىت يارىتىشقا ئال
ئهمما . تىرىشىپ كهلگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۆز تۇرمۇشىنى رەتكه سېلىۋېلىش ئۈچۈنمۇ تىرىشماقتا ئىدى

مۇھىتتا بۇنداق بىر ھۇل سااللىشى بهكال قىيىن يېڭى بىر -ئۇالر تولۇق تونۇشۇپ بۇاللمىغان بىر دۆلهتتىكى يېپ
بولۇپمۇ ئىقتىسادىي ئىمكانىيهتلهرنىڭ يىتهرلىك بولماسلىقى، ئهزاالر ئارىسىدا ئومۇمىيۈزلۈك . ئىدى

  .ئۈمىتسىزلىك ھۈكۈم سۈرىشىگه سهۋەب بولماقتا ئىدى
ىكىنىڭ نهشرىيات ۋە زەكى ۋەلىدى، دوكتور رىزا نۇرنىڭ يول مېڭىشى نهتىجىسىدە مائارىپ مىنىستىرل

ئهمما خىزمهت ئورنىنىڭ ئهنقهرەدە بولىشى ئۇنىڭ سىياسىي . تهرجىمه تهتقىقات يۇرتىغا ئىشقا ئورۇنلىشىدۇ
شۇ سهۋەپتىن، ئۇ ئهنقهرەدە بىر مهزگىل ئىشلىگهندىن . پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشىغا مۇۋاپىق كهلمهيتتى

شۇنداق قىلىپ ئىستانبۇل . ئىستانبۇلغا يۆتكىلىۋالىدۇكېيىن دارىلفۇنۇنغا مۇراجهت قىلىپ يۈرۈپ 
دارىلفۇنىنىڭ تارىخ بۆلۈمىگه تهيىنلىنىپ ئىلمىي تهتقىقاتچىلىق خىزمىتى بىلهن شوغۇللىنىش ئىمكانىغا 

بۇنىڭغا ئوخشاش . ئىرىشىش بىلهنال قالماي، ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالردىنمۇ خېلىال قۇتۇلۇپ قالغان ئىدى
ئۈچۈنمۇ يارىتىلىپ، ئۇمۇ دارۇلفۇنۇنغا ئاسىتانت بولۇپ ) ئابدۇقادىر ئىنان(قادىر سۇاليمان پۇرسهت فهتقۇل 

مهسىلهن تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتى . ئهمما قالغان ئهزاالر ئۇالردەك تهلهيلىك ئهمهس ئىدى. كىرىۋالىدۇ
ئۇ، . بىر يازغۇچى ھېساپلىناتتى مهركهزىي كومىتىتى ئهزالىرىدىن مىيان پۇزرۇق، تۈركىستاندا ئىنتايىن داڭلىق

تۈركىيىگه كهلگىنىدىن كېيىن يېڭى مۇھىتقا كۆنهلمهسلىك، ماددىي قىيىنچىلىقالر سهۋەبىدىن ئېغىر 
ئاخىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كېتىش قارارىغا كېلىپ، . ئۈمىدسىزلىك ئىچىگه پېتىپ قالىدۇ

يىلىنىڭ باشلىرىدا تۈركىستانغا قايتىپ -1927دە بېرىپ، جهمىيهتكه خائىنلىق قىلمايدىغانلىقى ھهققىدە ۋە
تۈركىيىدە تۇرغان بىر زىيالىنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىپ بېرىشى، كومۇنىزم . كېتىدۇ

تۈزۈمى ئۈچۈن تېپىلماس بىر تهشۋىقات باھانىسى بولۇپ بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن، مىيان پۇزرۇك ئۇ يهردە قىزغىن 
مىيان پۇزرۇك سالىخوۋ، تاشكهنت تاجىك تهتقىقات . ىۋېلىنىپ مائارىپ سېپىدە خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرىلىدۇكۈت



يۇرتى ۋە تاشكهنت پىداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدا تاجىك تىلى بويىچه ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگهن يىللىرى بويىچه 
ئهمما تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق . ئهدەبىيات ساھهسىدە نۇرغۇنلىغان ئىجادىي ئهسهرلهرنى يارىتىدۇ

. كۈرىشىگه قاتناشقان بىر زىيالىنىڭ ستالىن ھاكىمىيىتىنىڭ نازارىتىدىن ساقلىنالىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
يىلىسى باشلىتىلغان چوڭ تازىالش ھهرىكىتى جهريانىدا قولغا ئېلىنىپ، چهتئهل جاسۇسى ۋە -1937دىگهندەك 

ئىككى يىل . هن جىنايهتلهر بىلهن سوتلىنىپ جىنايىي جازاغا ھۆكۈم قىلىنىدۇئىجتىمائىي تۈزۈم دۈشمىنى دىگ
  .ئۆتكهندىن كېيىن تۈرمىدە ۋاپات بولىدۇ

تۈركىستانلىق يىتهكچىلهرنىڭ سىياسىي پائالىيىتى ئۈچۈن مۇۋاپىق مۇھىت ئاختۇرۇش ئىشلىرى داۋام 
پولشالىق مهسئول كىشىلهر . اشلىتىلىدۇقىلىۋاتقان كۈنلهردە، پولشا يىتهكچىلىكىدە پرومېتې ھهرىكىتى ب

بۇ مهقسهت بىلهن . تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭمۇ بۇ تهشكىالت تهركىۋىدە ئورۇن ئېلىشىنى ئارزۇ قىالتتى
بۇ جهمىيهت . پارىژدا تۇرىۋاتقان ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋەكىل مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن مۇناسىۋەت باغاليدۇ

ا قوشۇلغىنىدا ھهر تۈرلۈك تهشۋىقات پائالىيهتلىرى ئۈچۈن ياردەمگه ئېرىشهلىشى مۇمكىن پرومېتې تهشكىالتىغ
. بۇنىڭغا ئوخشاش بىر تهكلىپ ئىدىل ئۇرال تۈركلىرىنىڭ يىتهكچىسى ئاياز ئىسهاقىغىمۇ كېلىدۇ. بوالتتى

هقىللىق تهكلىپنى قوبۇل قىلغان ئىسهاقى، ئۇدۇل ۋارشاۋاغا بېرىپ ماكانلىشىپ ئىدىل ئۇرال مۇست
ھهرىكىتىنىڭ باياناتچىلىقىنى ئۈستىگه ئاالاليدىغان بىر ژورنال چىقىرىش ئۈچۈن تهييارلىق ئىشلىرىغا 

زەكى (يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا پولشا پارالمېنت ۋەكىللىرىدىن بىرى بولغان خولوۋكوۋ -1926. كىرىشىدۇ
ئهمما پرومېتې . دەپ يازىدۇ“ كاخالۇج”ۋەلىدى توغان كۈندىلىك خاتىرىسىدا بۇ ئادەمنىڭ ئىسمىنى 

تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇش ئىشلىرىغا يىتهكچىلىك قىلغان بۇ قۇرۇلتاي ۋەكىلىنىڭ ئىسمى تادېئۇسز خولوۋكوۋ 
ئىستانبۇلغا كېلىپ، تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ رەئىسى زەكى ۋەلىدى بىلهن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىدى

  :هققىدە مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا ئىۋەرتكهن خېتىدە مۇنۇالرنى يازماقتا ئىدىۋەلىدى بۇ كۆرۈشۈشلهر ھ. كۆرۈشىدۇ
جهمىيهت . بىز ۋە جهمىيهت ھهققىدە سۇئالالرنى سورىدى… . پولشا پارالمېنت ۋەكىلى خالۇجكا كهلگهن ئىدى

انسۇزچه خهۋەرلهر پۇل بولغىنىدا پارىژدا فر… . ئاكتىپ پائالىيهتلهردە بواللىسا خوشال بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
قارىغاندا ئۇالر … . مهجمۇئهسى، ئىستانبۇلدا بولسا بىر ژورنال چىقىرىۋااللىغان بولساق بهكال ياخشى بوالتتى

مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادىمۇ ئۇالر بىلهن بىرگه … . بىزگه ئىقتىسادىي ياردەم قىلىشى مۇمكىندەك كۆرۈنىدۇ
  .تنىڭ ئادىمىمۇ دەپ سورىدىمۇستافا سىزلهر بىلهن بىر تهشكىال. ئىكهن

يىلىنىڭ بېشىدا جهمىيهتنىڭ گېرمانىيىدىكى ئهزالىرىدىن تۈركىستان تالىپالر ئىتتىپاقىنىڭ -1927
رەئىسى ئابدۇلۋاھاپ مۇرادى، ئۇنىۋېرسىتىتتىكى ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ تۈركىستانغا قايتىپ كېتىش قارارىغا 

ئوقۇغۇچىالرنىڭمۇ ۋەتهنگه قايتىپ كېتىش مهسىلىسى  ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا قالغان. كهلگهن ئىدى
كهلگۈسى ئۈچۈن بىر پىالن اليىهىلهپ چىقىش ھهمدە قايتىپ كېتىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ . ئوتتۇرغا چىقىدۇ

قايسى خىل سىياسىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشى كېرەكلىكىنى بهلگىلهپ چىقىش مهقسىتىدە 
  .لىرى فىۋرال ئېيىدا ھهيدېلبېرگ شهھىرىدە يىغىن چاقىرىدۇجهمىيهتنىڭ ياۋرۇپادىكى ئهزا

ھهيدېلبېرگ يىغىنىنىڭ يىغىن خاتىرىلىرى، چهتئهلدىكى تۈركىستانلىق زىيالىيالرنىڭ سوۋېتلهر 
ئىتتىپاقىدىكى ۋەزىيهتنى قانداق باھاالشقانلىقى ھهمدە كهلگۈسىدە نىمه ئىشالرنى قىلماقچى بولغانلىقىنى 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ۋە «يىغىن ئېچىلىشىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلى . ۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگهبىلىشىمىز ئۈچۈن م
چوقاي ئوغلىنىڭ قارىشى بويىچه، . دىگهن ماۋزۇلۇق بىر دوكالت سۇنىدۇ» ئۇنىڭ ھازىرقى ئىچكى سىياسىتى

بۇنداق بولغىنىدا  چۇنكى. ستالىنچىالرنىڭ ھوقۇق تۇتۇپ تۇرىشى تۈركىستان ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق بوالتتى
تۇال بولسىمۇ يۇمشاپ، دۆلهت باشقۇرۇش ئىشلىرىدا دېهقانالر -ئىشچىالر سىنىپىنىڭ ھاكىمىيهت قارىشى ئاز

بۇنداق بىر ۋەزىيهتته، ئىشچىالر سىنىپى يېتىلىپ چىقمىغان . سىنىپىنىڭ تهسىر كۈچى كۈچهيتىلهتتى
بۇنىڭغا نىسبهتهن . دىلىق بولىشى مۇمكىن ئىدىتۈركىستاننىڭ يېزا تهبىقىلىرى نوقتىسىدىن ئالغاندا پاي

ئالغاندا، زىنوۋيېۋ بىلهن تروتىسكى تهرەپتارلىرى ھاكىمىيهت بېشىغا چىقىۋالغىنىدا، دۇنيا ئىنقىالۋى بىلهن 



شوغۇللىنىش غايىلىرى بىلهن سوۋېت رۇسىيىسىنى، بۇنىڭ بىلهن بىرگه تۈركىستاننى پاجىئهلىك كۈنلهرگه 
ياۋرۇپا ئهللىرىنىڭ پوزىتسىيىلىرى ئۈستىدىمۇ توختالغان چوقاي ئوغلى، گېرمانىيه . ىنمۇپتاال قىلىشى مۇمك

سوۋېتلهر ھاكىمىيىتىگه قارشى تۇرمايدىغانلىقىنى، ئهنگىلىيىلىكلهر بۇنىڭغا قارشى تۇرىدىغانلىقىغا قارىماي 
خۇالسىالپ ئېيتقاندا، چوقاي  .قهتئىي تۈردە بىرەر ئهمهلىي ھهرىكهت قولالنمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن

. ئوغلىنىڭ قارىشى بويىچه سوۋېت ھاكىمىيهت سىستېمىسى يهنه بىر مهزگىل ساقلىنىپ تۇرىشى مۇمكىن
شۇنداق بولغاچقا، سوۋېت تهۋەسىدە تۇرىۋاتقان خادىمالر ھاكىمىيهت كادىرلىرىنى يهرلىكلهشتۈرۈش سىياسىتى 

ۈركىستانلىق خادىمالر بولسا تۈركىستان مهسىلىسىنى خهلقارالىق ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشى، چهتئهلدە تۇرىۋاتقان ت
  .سهھنىگه ئېلىپ چىقىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى شهرت ئىدى

شۇ قېتىملىق يىغىندا ئېلىنغان قارارالردىن قارىغاندا، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىگه قايتىپ بارىدىغان 
دەپ “ ۈش سىياسىتىنى يولغا قويۇش بولىشى الزىميهرلىكلهشتۈر”ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى 

يهنى، مهمورى كادىرالر سېپىگه، سانائهت ئورۇنلىرىغا، تۆمۈر يول تارماقلىرىغا، پوچتا تېلېگراف . قارالغان ئىدى
ئىدارىلىرىگه ۋە ئهڭ مۇھىمى مائارىپ ساھهلىرىگه يهرلىك خادىمالرنى جايالشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئاساسىي 

بۇ قاراشقا ئاساسهن يهرلىك خادىمالرنىڭمۇ قوبۇل قىالاليدىغان . قىلىنىشى الزىم دەپ قارالغان ئىدىمهقسهت 
چهت دۆلهتلهردىن . ۋەزىيهتنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن كېرەكلىك بارلىق ئىشالر قىلىنىشى كېرەك ئىدى

لىنىشى، ئۇكرائىنانى ئاساس قىلغان يۇرتىغا قايتقان ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلهر كاپالهتكه ئىگه قى
  .گروزىيه، ئهزەربهيجان قاتارىدىكى ئهللهرگه ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش سىياسىتى ھهر ۋاقىت تهكىتلىنىشى الزىم ئىدى

ھهيدېلبېرگ يىغىنىدا، تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ نهشرىيات ئورگىنى ئورنىدا نهشرى قىلىنىدىغان 
يىغىن خاتىرىلىرىدە مۇستاپا چوقاي ئوغلى مهلۇم بىر شهخسى . غا قويۇلغان ئىدىمهجمۇئه مهسىلىسىمۇ ئوتتۇرى

مهركهزدىن مهجمۇئهگه الزىملىق بىر يىللىق چىقىمنى قامدىيالىغىدەك ياردەم پۇلى ئاالاليدىغانلىقى، بهزى 
لىشقا ماقۇل ژورنىلىغا قېتى» يېڭى كاپكازىيه«مهسىلىلهر سىرتىدا، ئهزەرى قېرىنداشلىرىمىز بىلهن بىرگه 

بۇ اليىهىگه ئاساسهن ھهر ئىككىال تۈرك دۆلىتىنىڭ مۇستهقىللىق ئۈچۈن . بولغانلىقىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن
قانات يايدۇرىلىۋاتقان كۈرىشى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه بىرال مهنبهدىن يهتكۈزۈپ تۇرۇلىشى، بۇنىڭغا كاپالهتلىك 

دەپ » يېڭى كاپكازىيه ۋە تۈركىستان«مىنى ژورنىلىنىڭ ئىس» يېڭى كاپكازىيه«قىلىش ئۈچۈن 
بۇ ھهقتىكى الزىملىق ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن چوقاي ئوغلىنىڭ . ئۆزگهرتىلىدىغانلىقى بهلگىلهنگهن

  .ئىستانبۇلغا بېرىپ كېلىشى قارار قىلىنغان
ئهزەربهيجان گۇرۇپپىسى بىلهن بىرلىشىپ ژورنال چىقىرىش اليىهىسى، ماددى جهھهتتىن ياردەم 

رەسۇلزادە -ىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە قىلغان پولشالىق مهسئولالرنىڭ پىكىرىدىنمۇ ياكى چوقاي ئوغلىقىل
ئهمما كېيىنكى ۋاقىتالردا . كىلىشكهنلىكىنىڭ نهتىجىسىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغانمۇ ھېچ قانداق بىر مهلۇمات يوق

بۇ جهرياندا، . ىقىرىش قارارى ئېلىنىدۇئايرىم ژورنال چ-يوقۇرىدىكى ھهر ئىككىال گۇرۇپ ئۆز ئالدىغا ئايرىم
كهلگۈسى ئۈچۈن قىلىنىدىغان پائالىيهتلهرنىڭ پروگراممىسىنى تۈزۈپ چىقىش مهقسىتىدە، تۈركىستان ئازاتلىق 

جهمىيهت . جهمىيىتىنىڭ بىر قېتىملىق ئومۇمىي قۇرۇلتاي چاقىرىش مهسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ
ىالر نهتىجىسىدە ئىستانبۇلدا بىر قېتىملىق قۇرۇلتاي چاقىرىش قارارى ئاالق-يىتهكچىلىرى ئوتتۇرسىدىكى خهت

  .ئېلىنىدۇ

  يىلقى ئىستانبۇل قۇرۇلتىيى-1927تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ 

مارتتا مۇستاپا چوقاي ئوغلى پارىژدىن كېلىشى بىلهن تهڭ، تۈركىستان ئازاتلىق -15يىلىنىڭ -1927
يىغىنغا . ەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ئۆيىدە تۇنجى قېتىملىق يىغىنىنى ئاچىدۇجهمىيىتىنىڭ مهركهزى كومىتىتى ز

ۋە مۇستاپا شهكىلىالر ) ئىنان(ئهخمهت زەكى ۋەلىدى، مۇستاپا چوقاي ئوغلى، مهمۇر نىيازى، ئابدۇقادىر سۇاليمان 



ىنى، ھهمدە يىغىننىڭ ئېچىلىشىدا رەئىس زەكى ۋەلىدى دۇنيا ۋەزىيىتى بىلهن تۈركىيه ۋەزىيىت. قاتنىشىدۇ
ئاندىن ئۇ، تۈركىيىنىڭ . تۈركىستان ئازاتلىق جهمىيىتىنىڭ ئومۇمى ئهھۋالىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدۇ

تاشقى سىياسهتلىرىگه ماس كهلمهيدىغانلىقى ئۈچۈن جهمىيهت ئاشىكارە پائالىيهت قىاللماي -ئىچكى
يايدۇرۇشقا مهجبور بولىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، شۇ سهۋەپتىن پائالىيهتلىرىنى يوشۇرۇن قانات 

قاتارلىق كىشىلهر ) بابۇر(تۈركىستاندىن يېڭى كهلگهن قۇربېشى ھهمراقۇل بىلهن ئابدۇلال تهۋەككۈل . ئۆتىدۇ
. ۋاستىسى ئارقىلىق جهمىيهتنىڭ ۋەتهن ئىچىدىكى پائالىيهتلهرنىڭ پۈتۈنلهي توختاپ كهتكهنلىكى مهلۇم بولىدۇ

تىن بۇندىن كېيىنكى تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىگه مۇناسىۋەتلىك بارلىق ئهنه شۇ سهۋەپ
پائالىيهتلهر جهمىيهتنىڭ چهتئهلدىكى مهركهزى كومىتىتى تهرىپىدىن، يهنى ئىستانبۇل مهركهزى ئورگىنى 

  .تهرىپىدىن قانات يايدۇرۇلىشى بهلگىلىنىدۇ
نىسىدىكى يىغىندا ئېلىنغان بىر قارارغا ئاساسهن، يىلقى ئىستانبۇل قۇرۇلتىيىنىڭ بىرىنچى كۈ-1927

غا ) ت.ئۇ− تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى ) (ت م ب(» تۈركىستان مىللىي بىرلىكى«جهمىيهتنىڭ نامى 
يىغىن خاتىرىسىدا بۇ ئۆزگىرىشكه مۇناسىۋەتلىك بىرەر ئىزاھات بېرىلمىگهن بولسىمۇ، تۈركىيه . ئۆزگهرتىلىدۇ
شۇنىڭدەك . دېگهن بۇ سۆزنىڭ يوقلىقى سهۋەپ بولغان بولىشى ئېهتىمالغا بهكال يېقىن“ قئازاتلى”تۈركچىسىدە 

يهنه ياۋرۇپادا پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان بارلىق مۇساپىر تهشكىالتلىرىنىڭ ئىسمىدىكى مىللىي سۆزىنىمۇ 
ۈركىستان مىللىي رەئىس زەكى ۋەلىدى بۇرۇنقى جهمىيهتته بولغىنىدەك ت. ئىتتىپاق نامىغا كىرگۈزىشىدۇ

ئىتتىپاقىمۇ تهرەققىپهرۋەرلهر گۇرۇپپىسى بىلهن سوتسيالىست ئهرك گۇرۇپپىسىغا ۋەكىللىك قىلىشى 
شۇ سهۋەپتىن ت م ب ياۋرۇپا ھهيئىتىنىڭ ئىككى كىشىدىن تهشكىل تېپىشى . مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

ىپهرۋەر گۇرۇپىسى ئۈچۈن بولسا مۇستاپا سوتسيالىست پىرقىسى ئۈچۈن ئهخمهت نائىم، تهرەقق. بهلگىلىنىدۇ
  .چوقاي ئوغلى ياۋرۇپادىكى ۋەكىل قىلىپ تهيىنلىنىدۇ

بۇ يىغىنالردا قوبۇل قىلىنغان قارارالردا ت م ب . مارت كۈنىدىكى يىغىن بىلهن قۇرۇلتاي داۋام قىلىدۇ-22
ىلىدىغانلىقى نىڭ تولۇق مۇستهقىل، دېموكراتىك بىر تۈركىستان قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ھهرىكهت ق

تهكىتلهنگهن بولۇپ، بۇ غايىگه ئاساسهن ھهرقايسى ئهللهر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشقا بولىدىغانلىقى، ئهمما 
ت م ب . كونا بۇخارا ئهمىرى بىلهن قهتئىي تۈردە ھهمكارلىشىشقا بولمايدىغانلىقى ئاالھىدە تهكىتلهندى

تۈركىستاندىكى سوتسيالىست ۋە بۇرجۇئازىيه نهزەرىيىلىرىگه تهرىپىدىن نهشرى قىلىنىدىغان مهتبۇئات ئورگىنىدا 
بۇنىڭ . قارشى تۇرىدىغان ماقاله يېزىلماسلىق الزىم دەيدىغان مهسىلىدە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلىنىدۇ

مىللىتچى ھهرىكهتلهر بىلهن سوتسيالىست ھهركهتلهرنى قولاليدىغان ) رادىكال(ئهكسىچه چېكىدىن ئاشقان 
شۇنىڭدەك يهنه تۈركىستاندىكى ياشالرنىڭ . ئېالن قىلىش چهكلىمه ئۇچرىمايدىغان بولىدۇماقالىالرنى 

كومۇنىست بولۇش بولماسلىقى ھهققىدە تهنقىت يېزىلماسلىقى، بهلكى رۇسىيه ئىشغالىيىتىگه ھهمدە مىللىي 
بېرىلىشى الزىم دەپ  بولماسلىقىغا ئاساسهن ئۇالرغا باھا-مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىگه ئىجابىي قاراشتا بولۇش

  .بهلگىلىنىدۇ
. سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهر ۋەتهن مهنپهتىگه ئاساسهن بهلگىلىنىدىغان بولىدۇ

تۈركىستاندا يولغا قويۇلىۋاتقان بولشىۋىكالر سىياسىتىگه قارشى تۇرۇلىدۇ، شهرق ۋە غهرب ئهللىرىدە يۈز بېرىش 
ت م ب، بولشېۋىكلهرنىڭ . ھهرىكهتلهرگه ئىجابى باھا بېرىلىدۇ دەپ بهلگىلهندىئېهتىمالى بولغان ئىنقىالبىي 

ھهر قايسى ئهللهردىكى ئىنقىالبى ھهرىكهتلهرگه يامان نىيهت بىلهن ياردەم قىلماقتا دەپ تونۇيدۇ دەپ 
شتا قهتئىي قوبۇل قىلىنغان يهنه بىر قاراردا بولسا، رۇسىيه مۇھاجىرلىرى بىلهن مۇناسىۋەت قىلى. كۆرسىتىلدى

ئۇ خىل گۇرۇپپىدىكى كىشىلهرنىڭ . تۈردە مۇستهقىللىقنى ئاساس قىلىش ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىلگهن
ھهممىسىال دېگىدەك جاھانگىرلىك خاراكتېردىكى مهركهزلهشكهن بىر رۇسىيه ھاكىمىيىتى قۇرۇشنى ئارزۇ 

ئهمما، . قىاللمايدۇ دەپ بهلگىلىگهن قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ت م ب ئۇالرنىڭ ھېچقايسى بىلهن مۇناسىۋەت



قاتناشماسلىق مهسىلىسىدە تۈركىستاننىڭ تولۇق مۇستهقىللىق -رۇسسىيه فېدېراتسىيىسىگه قاتنىشىش
  .ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىدىغان گۇرۇپپىالر بىلهن مۇئامىله قىلىشقا بولىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن

  )رەسىم ئورنى(
  تهشكىالتىنىڭ رەھبهرلىرى) ت م ب(تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق 

فهتقۇلقادىر : ، ئۆرە تۇرغانالر)توغان(مۇستاپا چوقاي ئوغلى، ئوسمان غوجا ئوغلى، زەكى ۋەلىدى ): سولدىن ئوڭغا(ئالدىنقى رەتتىكىلهر 
  1927.3.31. ئىستانبۇل. ۋە مۇستاپا شهكىلى) ئابدۇقادىر ئىنان(سۇاليمان 

  
اسىۋەت باغالش الزىم دەپ كۆرسىتىلگهن يهنه بىر قاراردا، بىرلهشكهن مىللهتلهر جهمىيىتى بىلهن مۇن

يهنى بۇ قارارغا ئاساسهن، ئهگهر ئهنگىلىيه . ئهنگىلىيه ئۈچۈن مهخسۇس بىر ئىزاھات قوشۇمچه قىلىنغان
ھۆكۈمىتى تۈركىستاندا قۇرۇلىدىغان ئىسالمىي بىر دۆلهتنى ئېتىراپ قىلغىنىدىال ئاندىن ئۇالر بىلهن مۇناسىۋەت 

ئۇنداق بولمىغاندا ئهنگىلىيىنىمۇ رۇسىيىگه ئوخشاش دۈشمهن دەپ تونۇش . شكه بولىدۇ دەپ تهكىتلهنگهنتىكله
ئىسالم دۆلهتلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە پان تۈركىسىزم بىلهن پان -تۈرك. كېرەك دېيىلگهن

. نىشى شهرت دېيىلگهنئىسالمىزمنى قولالپ قۇۋەتلهش خاراكتېرىنى ئالىدىغان سىياسهتلهر قهتئىي چهكلى
نهشرى قىلىنىدىغان ژورنالدا تۈركىيىنىڭ يولغا قويىۋاتقان سىياسهتلىرىگه ئاالقىدار مهيلى ھىمايه قىلىنىدىغان 

  .ياكى قارشى چىقىدىغان ھهر قانداق ماقاله بېسىلماسلىقى الزىم دەپ قارار قىلىندى
ىدا، ئورتاقلىققا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ت م ب تهرىپىدىن چىقىرىش پىالنلىنىۋاتقان مهتبۇئات ئورگىن

چاغاتاي شىۋىسى ئاساس قىلىنىشى، مهھهللىۋى شىۋىلهر ئىشلىتىلمهسلىكى كېرەك دەپ بېكىتىلىپ 
مىللىي ھهرىكهتنىڭ تار مهنىلىك خان ياكى . يۇرتۋازلىققا قارشى كۈرەش قىلىش قىلىنىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن

. ۇلۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن غهيرەت كۆرسىتىدىغانلىقى تهكىتلهنگهنئهمىرگه قارشى بىر ھهرىكهت دەپال تون
ئۇرۇسالر تهرىپىدىن پهسكهش بىر بۇالڭچىالر ھهرىكىتى دەپ تونۇتۇلۇپ كېلىنىگهن باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ 

. بىر مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى ئىكهنلىكىنى تونۇتۇشقا ئاالھىدە كۈچ چىقىرىدىغانلىقى بهلگىلهنگهن
ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى باشقا مىللهتلهر بىلهن ھهمدە ئۇ مىللهتلهرنىڭ چهت دۆلهتلهردىكى ۋەكىللىرى  رۇسىيه

يىغىندا قوبۇل قىلىنغان يهنه بىر . بىلهن دوستانه مۇناسىۋەت تىكلىنىشى قولغا كهلتۈرۈش الزىم دېيىلگهن
ت . الىدۇ دەپ ئاالھىدە تهكىتلهنگهن ئىدىقاراردا، تۈركىستان چېگراسى بارلىق قازاق سهھرالىرىنىمۇ ئۆزئىچىگه ئ

م ب نىڭ چهتئهلدىكى پائالىيهتلىرى بىلهن نهشرىيات ئىشلىرى بارلىق تۈركىستان ئاھالىسىنى، بولۇپمۇ 
ۋەتهن ئىشغالىيهت ئاستىدا . ياشالرنى نىشان قىلىپ تهشۋىقات ئېلىپ بېرىشنى مهقسهت قىلىدۇ دېيىلگهن

  .ىيهلمىگهن ھهممه گهپنى ت م ب ئوتتۇرغا قويىشى الزىم دەپ ئهسكهرتكهنتۇرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئۇ يهردە د
ماددىلىق، تهرەققىپهرۋەر  9مارت كۈنكى يىغىندا تۈركىستان سوتسيالىست ئهرك پىرقىسىنىڭ -25

ماددىلىق نىزامنامىلىرى ئوقۇپ ئۆتۈلگىنىدىن كېيىن، بۇ ئىككى نىزامنامىنىڭ  19پىرقىسىنىڭ 
  .ماددىلىق ئورتاق پروگرامما قايتىدىن ماقۇللىنىدۇ 7تتۇرغا چىققان بىرلهشتۈرىلىشىدىن ئو

مارت كۈنىسى ئۆتكۈزۈلگهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق يىغىندا مهركهزى كومىتىت ھهيئهت ئهزالىرى -26
مهركهزى كومىتىتتىن چىقىپ كېتىشنى تهلهپ قىلغان مامۇر نىيازىنىڭ . سايلىنىپ، ئۇالرغا ۋەزىپه تاپشۇرۇلدى

كىشىلىك مهركهزى كومىتىتقا ئوسمان غوجا ئوغلى، زەكى ۋەلىدى توغان ۋە  3پاسى قوبۇل قىلىنىپ، ئىستى
ياۋرۇپا ۋەكىلى مۇستاپا چوقاي ئوغلى پارىژدا تۇرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا . مۇستاپا چوقاي ئوغلى سايالندى

پرومېتې . مان غوجا ئوغلى تهيىنلهندىت م ب رەئىسلىكىگه ئوس. ئابدۇقادىر ئىنان ۋەكىللىك قىلىدىغان بولغان
چىقىرىش پىالنالنغان . غا تاپشۇرۇلدى) ئۆكتهم(مهجمۇئهسى تهۋەسىدىكى ۋەكىللىك ھوقۇقى ئهخمهت نائىم 

ژورنالنىڭ ساھىپلىقى ئوسمان غوجىغا بېرىلىپ، تهھرىرات ئىشلىرىنى بولسا زەكى ۋەلىدى باشقۇرىدىغان 
  .بولىدۇ



ام قىلغان ت م ب ئىستانبۇل قۇرۇلتىيى يوقۇرقىدەك قارارالرنى ئالغاندىن مارتقىچه داۋ-26مارتتىن -15
ت م ب غا ئهڭ ئاخىرقى شهكلىنى بهرگهنلىكى ۋە چهتئهلدىكى پائالىيهتلهرنىڭ دائىرىسىنى . كېيىن يېپىلىدۇ

رۇلغان يىلقى قۇرۇلتاينى چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇ-1927كۆرسىتىپ بهرگهنلىكى سهۋىبىدىن، 
قۇرۇلتايدا ئېلىنغان . كۈرەش تارىخىدا ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر قۇرۇلتاي بولدى دەپ قاراشقا بولىدۇ

قارارالردىن قارىغاندا، ت م ب ۋەكىللىرى شۇ يىللىرى تۈركىستاندا ھۆكۈمهت ئورگانلىرىغا كىرىپ خىزمهت 
. شىپ قالماسلىققا تىرىشچانلىق كۆرسىتىلگهنقىلىۋاتقان مىللىي كومۇنىست كادىرلىرى بىلهن زىتلى

ئهمما قوبۇل قىلىنغان بىر قىسىم قارارالردا بهزى . ئۇالرنىڭ بۇ ھىسىياتلىرىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ
. بىرسىگه زىت كېلىدىغان پىكىرلهرمۇ كۆزگه چېلىقىپ تۇراتتى-چۈشىنىكسىزلىكلهر، ھهتتا بىر قىسىم بىر

ىدىيىلىرى تهنقىتلىمهسلىك كېرەك دېگهن بهلگىلىمىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى مهسىلهن ئااليلۇق، سوتسيالىزم ئ
قانداق بولىشى كېرەك؟ ئهسلىدە، بۇنداق ئېنىقلىما بېرەلىگهنلىكىگه قاراپ، ت م ب ئهزالىرىنىڭ سوتسيالىزم 

شۇ  بىرسىگه ئوخشىمايدىغان چۈشهنچىلهر ئىكهنلىكىنى-ئىدىيىسى بىلهن كومۇنىستىك تۈزۈم دىگهنلهرنىڭ بىر
ئهپسۇسكى، نهزەرىيه . يىلالردىكى مۇھىتتىمۇ ئىنتايىن ئېنىق پهرقلهندۈرەلىگهنلىكىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

جهھهتته ئېنىق پهرق قىلىنغان بۇ ھۆكۈملهر ئىجرا قىلىشقا كهلگهندە تۇيۇق يولغا كىرىپ قېلىپ، كىشىنى 
هر ئىتتىپاقى، ئۇ يىلالردا سوتسيالىزم تۈزۈمى ئۇنىڭ ئۈستىگه، سوۋېتل. ئېغىر ئۈمىتسىزلهندۈرۈپ قويماقتا ئىدى

. بىر دۆلهت بولۇپ، سېلىشتۇرىدىغانغا باشقا بىر ئۈلگىمۇ يوق ئىدى-بىلهن ھاكىمىيهت يۈرگىزىدىغان بىردىن
شۇنىڭدەك يهنه، بۇ غايىۋىي ئۈلگىدە مىللهت، دىن، كىشىلىك ھوقۇق قاتارلىق ساھهلهردە ئوتتۇرغا قويۇلغان 

  .اسهتلهر سوتسيالىزم نامىدا ئىجرا قىلىنماقتا ئىدىبارلىق ناچار سىي
يىلالرغىچه بولغان ۋاقىت ئىچىدە ئىجرا قىلىنىدىغان ئاساسى -1940يىلقى قۇرۇلتاي، ت م ب نىڭ -1927

يوقۇرىدا تونۇشتۇرۇلغىنىدەك، ت م ب تهشكىالتى . ۋەزىپىلهرنى ئوتتۇرغا قويۇپ بهرگهن بىر قۇرۇلتاي ھېساپلىناتتى
ه ئوخشىمايدىغان كۆزقاراشالرغا ئىگه ئېقىمالرنى، يهنى سوتسيالىست ئهرك پارتىيىسى بىلهن بىرسىگ-بىر

تهرەققىپهرۋەر جهدىتچىالر پىرقىسىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان كىشىلهرنى بىر ئورگان ئىچىگه مهركهزلهشتۈرگهن 
تنىڭ ئهنه شۇنداق كىڭهش يىلقى قۇرۇلتاي، بۇ تهشكىال- 1927. ئورتاق بىر تهشكىالت سۈپىتىدە قۇرۇلغان ئىدى

ئهمما يهنه بىر تهرەپتىن . ئارقىلىق قۇرۇلغان ئورگان ئىكهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم تهستىقالپ بهرمهكته ئىدى
ئالغاندا، بۇ تۈر بىر تهشكىللىنىشنىڭ ئۆزىال ئېغىر زىدىيهتلهرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا ئۇيغۇن بىر مۇھىت 

كۆزقاراش ۋە سىياسى ئۇسلۇپ زىدىيهتلىرىدىن باشقا يهنه، تېخىمۇ مۇھىم  بۇ تۈردىكى. يارىتىپ بهرمهكته ئىدى
يىلىسىدىكى قۇرۇلتاينىڭ سايلىمى بىلهن رەھبهرلىك مهركىزى -1927: بولغان يهنه بىر مهسىلىمۇ بار ئىدى

لىرى ئورگىنىغا كهلتۈرۈلگهن ئۈچ نهپهر يىتهكچىنىڭ ھهر بىرسى بهلگىلىك بىر تارىخىي دەۋر ئىچىدە ئۆز خهلق
بۇ . ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه تارىخىي ۋەقهلهرگه رەھبهرلىك قىلغان مۇھىم شهخسلهر ئىدى

ئاۋانگارتلىق رولىنى ئالغان خهلق يىتهكچىلىرى ئوتتۇرسىدا سۈركىلىشلهر، ھهتتا بهزىدە توقۇنۇشۇپ قېلىش 
ن ئۇزۇن ئۆتمهي رەھبهرلىك قاتلىمى ئىچىدە دېگهندەك، ئارىدى. ھادىسىلىرى كۆرۈلمهيدۇ دەپ ئېيتىش تهس ئىدى

ئاخىردا بۇ تۈردىكى پىكىر ئىختىالپلىرى تا بۇ تهشكىالتنى پالهچ . ئېغىر ئىختىالپالر ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ
  .ھالغا چۈشۈرۈپ قويغان ۋاقىتالرغىچه كۈچىيىپ داۋام قىلىدۇ

  شژورنىلى ۋە پرومېتې ئىتتىپاقىغا قېتىلى» يېڭى تۈركىستان«

ت م ب مهخپى . ژورنىلىنىڭ تۇنجى سانى نهشىردىن چىقىدۇ» يېڭى تۈركىستان«يىلىنىڭ ئىيولىدا -1927
شۇنداق بولغاچقا، . بىر تهشكىالت بولغاچقا، ئۆز پائالىيهتلىرىنىمۇ يوشۇرۇنۇقچه ئېلىپ بېرىشقا مهجبور ئىدى

ژورنال ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسىدا بۇ ژورنالنىڭ كىمگه تهۋە » يېڭى تۈركىستان«
 32. ژورنال، ئهرەپ ئهلىپبهسى بويىچه تۈركىيه تۈركچىسىدە بېسىلغان ئىدى. ھېچقانداق بىر سۆز يوق ئىدى



بۆلۈمدىن تهشكىل تاپماقتا  3بهتلىك بۇ ژورنال، سىياسىي ماقالىالر، ئهدەبىيات بۆلۈمى ۋە خهۋەر قىسمى قاتارلىق 
بېتىدە كېيىنكى يىلالردا تۈركىستان مىللىي بايرىغى قىلىپ بهلگىلىنىدىغان  ژورنالنىڭ بىرىنچى. ئىدى

ژورنالنىڭ غوجايىنى ئوسمان غوجا ئوغلى بولۇپ، باش مۇھهررىرى زەكى . بايراقنىڭ رەسىمى بېسىلغان ئىدى
نلىرى نۇسخا بېسىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىنكى سا 500بۇ ژورنالنىڭ بىرىنچى سانى . ۋەلىدى توغان ئىدى

  .نۇسخىغا كۆپهيتىلگهن ئىدى 1000نۇسخىغا، ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه  750دەسلىۋىدە 
كىرىش سۆزىدە ژورنالنىڭ نهشرى قىلىنىشتىكى مهقسهتلهر تهپسىلى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسى 

دىي غايىسى، چهتئهلدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىتتىپاقىنى ساقالش، تۈركىستاننىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسا
ۋەزىيىتى توغرىلىق مهلۇمات بېرىش، تۈرك دۇنياسىنىڭ مهدەنىي جهھهتتىكى بىرلىگىنى ساقالشقا تىرىشىش ۋە 
تۈركىستاننى مۇستهملىكه قىلىۋالغان سوۋېت تۈزۈمىگه قارشى كۈرەشنى قانات يايدۇرۇش قاتارلىق مهسىلىلهر 

سىياسىي . لىرىدىن تهشكىل تاپماقتا ئىدىژورنالنىڭ ئاپتورلىرى ئادەتته ت م ب ئهزا. كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن
. خاراكتىرلىق ماقالىالرنى ئادەتته ئوسمان غوجا ئوغلى بىلهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى يېزىپ تهييارلىماقتا ئىدى

زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ئىسمى ئاشىكارە يېزىلىدىغان ماقالىالرنىڭ كۆپۈنچىسى بولسا مهدەنىي ۋە تارىخقا 
توغاننىڭ سىياسىي خاراكتېردىكى ماقالىالرنى يازماسلىقىدىكى سهۋەپ، بهلكىم ئۇنىڭ . ئىدىئاالقىدار ماقالىالر 

. ئۇنىۋېرسىتىتته خىزمهت قىلىدىغان بىر دۆلهت مهمورى كادىرى بولغانلىقى سهۋەپ بولغان بولىشى كېرەك
لهن ماقۇللىنىشى شهرت ژورنالغا بېسىلىدىغان ماقالىالر ت م ب مهركهزى كومىتىتى تهرىپىدىن بىردەك ئاۋاز بى

ھهر قانداق بىر ئهزا ماقۇل كۆرمىگهن ماقاله قالغان ئهزاالرنىڭ ماقۇللىقىدىن ئۆتكهن . قىلىپ بېكىتىلگهن ئىدى
ماقالىالر مهركىزى كومىتىتنىڭ بارلىق ئهزالىرىنىڭ بىردەك . بولىشىدىن قهتئىي نهزەر ئېالن قىلىنمايتتى

ن بۇ شهرت، ئهمهلىي ئىجرا قىلىنىش جهھهتته ئېغىر زىدىيهتلهرنىڭ ماقۇللىقىدىن ئۆتكۈزۈش كېرەك دەيدىغا
  .پهيدا بولىشىغا سهۋەب بولۇپ، ئاپتورالر ئىچىدە سۈركىلىش چىقىشىغا باھانه بولۇپ بهرگهن ئىدى

ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغان ماقالىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ » يېڭى تۈركىستان«
شۇنداق بولغاچقا، موسكۋا دائىرىلىرى قاتتىق . يولغا قويىۋاتقان ئىشلىرى ئۈستىدە توختىالتتىتۈركىستاندا 

» يېڭى تۈركىستان«ژورنال نهشرى قىلىنىپ ئۇزۇنغا قالماي، سوۋېت مهتبۇئاتلىرىدا . تهنقىتلهنمهكته ئىدى
ر قارىالش ھهرىكىتى قانات ژورنىلى بىلهن بۇ ژورنالنى چىقىرىۋاتقان خادىمالرغا قارشى ماقاله يېزىپ ئېغى

ئورتا ئاسىيا كومۇنىستىك پارتىيه رەئىسى زېلىنىسكى بىلهن ئۆزبهكىستان پارتىكوم رەئىسى ئىۋانوۋ . يايدۇرىلىدۇ
باشلىق نۇرغۇن ساندىكى گېزىت ۋە » پراۋدا ۋوستوكا«باشچىلىقىدا باشلىتىلغان قارىالش ھهرىكىتى جهريانىدا 

ىستانچىالرنى پان تۈركىست، پان ئىسالمىست، جاھانگىرالنىڭ جاسۇسلىرى ۋە مهجمۇئهلهر ئارقىلىق يېڭى تۈك
  .بۇخارا ئهمىرىنىڭ كارنىيى بولغان بۇرجۇئا بۇزۇق ئۇنسۇرلىرى دەپ قارىالپ كۆرسىتىلمهكته ئىدى

بۇ ژورنالنى نهشرقى قىلىش ئۈچۈن الزىملىق ئىقتىسادىي مهنبه پىلسۇدسكى فونتىدىن كېلىۋاتقانلىقى 
ۇنجى سانىنىڭ چىقىشىدىن كېيىن، زەكى ۋەلىدىنىڭ چوقاي ئوغلىغا يازغان بىر پارچه خېتىدە بۇنىڭغا ت. مهلۇم

  :مۇناسىۋەتلىك مۇنداق سۆزلهر بار ئىدى
بۇ ئىسىمنىڭ راس ئىسىم (كىتاپالرنى مېديا -ساڭا ئىۋەرتىلگهن ژورنالنىڭ چىقىمى ھهققىدىكى ھىساپ

ئۇ . غا ئاپىرىپ كۆرسهتتىم) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ىق بىر مهلۇمات يوقياكى مهخپى بهلگه ئىكهنلىكى ھهققىدە ئېن
ھىساپ الزىم ئهمهس، چىقىرىۋاتقان ژورنىلىڭالرنىڭ ”ئۇ ماڭا . كىشى سهن ماڭا تونۇشتۇرغان كىشى شۇ ئىكهن

  .دەپ جاۋاپ بهردى“ ئۆزىال ھىساپ تالونى دىمهكتۇر
ەم پۇلى قانات يايدۇرۇلغان ئهمىلىي پائالىيهتلهرگه بۇالردىن مهلۇم بولىدۇكى، بۇ فونتتىن بېرىلگهن يارد

ئاساسهن بېرىلىشى پىرىنسىپ قىلىنغان بولۇپ، بۇ جهرياندىكى چىقىمالر پرومېتې تهشكالتىنىڭ 
رەھبهرلهر ئارىسىدا يېزىشقان خهتلهردىن (ئىستانبۇدىكى ۋاكالهتچىسى تهرىپىدىن تهستىقلىنىشى الزىم ئىدى 

وجايىنى بولغان كىشىگه بېرىلىدىغان مائاش، تهھرىر بۆلۈم مۇدىرىنىڭ مائاشى، ماقاله مهلۇم بولىشىچه، ژورنال غ
ئاپتورلرىغا بېرىلىدىغان قهلهم ھهققى، ئىشخانا بىناسىنىڭ ئىجارە ھهققى، سوۋېت ۋە تۈركىيه گېزىتلىرىنىڭ 



تۈرك لىراسى  200ۈچۈن تهمىنلىنىشى، قهغهز، مهتبه ۋە پوچتا چىقىملىرى قاتارىدىكى چىقىمالر ھهر بىر سان ئ
بۇ جهھهتته پىلسۇدسكى فونتىدىن ت م ب گه ئايرىلغان يىللىق ياردەم پۇلى . ئهتىراپىدا بېرىلگهنلىكى مهلۇم

قۇرۇلتاي يېپىلغاندىن ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهتىراپىدا ئىدى− تۈرك لىراسى 2000−ئا ق ش دوللىرى  1000
ىژدىكى پرومېتې ژورنىلى بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئىشلىرى كېيىن ۋارشاۋادىكى پرومېتې مهركهزى ۋە پار

  .بېجىرىلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(
  يېڭى تۈركىستان ژورنىلىنىڭ تۇنجى سانى«
  

رەھبهرلىك » پرومېتې ژورنىلى«ت م ب تهشكىالتى پرومېتې سېپىگه قېتىلىشنى قارار قىلغاندىن كېيىن، 
پرومېتې . ن ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىن ئهخمهت نايىم تاللىنىدۇگۇرۇپپىسى ئهزالىقى ئۈچۈن بېرلىندە ئوقۇيدىغا

ژورنىلى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهر ھهمدە ئىۋەرتىلىدىغان ۋەكىلنىڭ ھوقۇق دائىرىسىغا مۇناسىۋەتلىك قارارالردا 
  :تۈۋەندىكىدەك نوقتىالر بار ئىدى

ۋاكالهتچى . دىن ئىۋەرتىلىدۇئاساسىي مهسىلىلهرگه مۇناسىۋەتلىك ماقالىالر ت م ب مهركىزى تهرىپى
بۇ . كۈندىلىك ۋەقهلهرگه مۇناسىۋەتلىك تىمىالر ئۈستىدە ماقاله ئېالن قىلىش ھهققىگه ئىگه دەپ بهلگىلهنگهن

چهتئهلدىن پرومېتې … . ماددىلىق ئورتاق نىزامنامه قارارلىرىغا مۇۋاپىق كهلسىال بولىدۇ 7ماقالىالر ت م ب نىڭ 
ن ماقالىالردا تۈركىستانغا زىيان كهلتۈرىدىغان نوقتىالر بولغىنىدا ۋاكالهتچى بۇ مهجمۇئهسىگه ئىۋەرتىلىدىغا

بىلهن ت م ب ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ) ئهخمهت نائىم(پرومېتې ۋاكالهتچىسى … . يهرلهرنى توساشقا مهجبور
هلگهن ۋەزىيهت بىلهن بىرگه پرومېتې تهۋەسىدە ۋە ياۋرۇپادا بارلىققا ك) مۇستاپا چوقاي ئوغلى(ۋاكالهتچىسى 

  .ھهققىدە ت م ب مهركىزىنى خهۋەرلهندۈرۈپ تۇرۇشى الزىم
پرومېتېگه ۋاكالهتچى ئىۋەرتىپ كهينىدىنال پرومېتې سېپى ئىتتىپاقىغا قېتىلىش ئىشلىرى 

تىمىلىق » 3بىرلهشكهن «سانىدا ئېالن قىلىنغان -4رەسمىلهشتۈرۈلگهن بولۇپ، يېڭى تۈركىستان ژورنىلىنىڭ 
  :بۇ ئهھۋال ئاممىغا ئېالن قىلىنغانماقاله بىلهن 

رۇسىيه بويۇنتۇرۇقىغا مهھكۈم بولغان زۇلۇم ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ نهشرىيات ئورگىنى سۈپىتىدە پارىژدا 
نهشىر قىلىنغان پرومېتې مهجمۇئهسى يېقىنقى كۈنلهرگىچه ئۇكرائىنا ۋە كاپكازىيه تهشكىالتىنىڭ ئاۋازى بولۇپ 

سانىدىن ئىتىبارەن تۈركىستان مىللىي بىرلىكىگىمۇ ۋەكىللىك -8. ىخىزمهت قىلىپ كهلگهن ئىد
ئۇكرائىنا، كاپكازىيه ۋە تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقىنىڭ ”قىلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ، مۇقاۋىسىگه 

بۇ …  .ژورنالدا تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك بهزى ماقالىالرمۇ ئېالن قىلنغان. دىگهن خهتلهر يېزىلدى“ ئاۋازىدۇر
سابىق رۇسىيه چېگرالىرى تهۋەسىدە قالغان . 1: ئىش مۇنداق ئىككى جهھهتته مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

تۈركىستان، ياۋرۇپادا بىر . 2مىللهتلهرنىڭ ياۋرۇپادا بىرلىكته پائالىيهت قىلىشى كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان؛ 
رەسمىي نامى تۈركىستان مىللىي … . تىمىللىي تهشكىالت ۋاستىسى ئارقىلىق تونۇتۇلۇش پۇرسىتىگه ئېرىش

… . يىلىدا قۇرۇلغان ياۋرۇپا ۋاكالهتخانىسى پارىژغا جايالشقان-1923بىرلىگى دەپ ئاتالغان تهشكىالتنىڭ 
يېڭى … «. ئىتتىپاق ئهزالىرىدىن بىرسى ت م ب غا ۋاكالىتهن پرومېتې ئىشخانىسى ھهيئىتىدە ۋەزىپه ئۆتىمهكته

ب نى بۇ ئىشالردا ئۇتۇغالر تىلهيدۇ ۋە بىرلهشكهن ئۈچلهرگه ئومۇمىي غايه ئۈچۈن  مهجمۇئهسى ت م» تۈركىستان
كۈرەش قىلىپ مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگىنىدىن كېيىنمۇ داۋاملىق ھهمكارلىقنى داۋامالشتۇرۇشىغا 

  .تىلهكداشلىق بىلدۈرىدۇ
پكى سانلىرىدا بۇ سهپنى بۇ ژورنالنىڭ دەسله. پرومېتې ژورنىلى، پرومېتې سېپىنىڭ ئاۋازى ئىدى

ئهزەربهيجان تۈركلىرى، شىمالىي . شهكىللهندۈرگهن تهشكىالتالر ئارىسىدا زىچ ئۇيۇشقاقلىق كۆرۈلمهكته ئىدى
كاپكازىيىلىكلهر ۋە گروزىيىلىكلهر تارىختىن بۇيان بىر ئارىدا ياشاشتهك ئهۋزەللىكى سهۋىبىدىن ئىنتايىن 

ئهمما گروزىيىلىكلهر بىلهن تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىدىكى . ىدىئوڭۇشلۇق ھهمكارلىق ئورنىتىپ كهلگهن ئ



پرومېتې ژورنىلى نهشرى قىلىنىپ ئهندىال بىر يىللىقىنى . ھهمكارلىقالر دىگهندەك ياخشى بولۇپ كىتهلمهيدۇ
نىلى تولدۇرغان ۋاقىتتا ئوتتۇرغا چىققان بهزى ئىشالر تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق ھهرىكىتى بىلهن پرومېتې ژور

  .رەھبهرلىكى ئوتتۇرسىدا بهزى مهسىلىلهرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپ بولىدۇ
ت م ب نىڭ پرومېتې ئىتتىپاقىغا قوشۇلغانلىقىنى ئېالن قىلغان كۈنلهردە، سابىق بۇخارا ئهمىرى سهئىد 

غان ئهمىرنىڭ ت م ب نىڭ دۈشمىنى دەپ تونۇل. ئالىمخاننىڭ ۋەكىلى يۈسۈپباي مۇقىمباي پارىژغا كهلگهن ئىدى
ۋەكىلى، بۇ يهردە پرومېتې ژورنىلىدىن ستىلىستى كاستاگن تهرىپىدىن كۈتىۋېلىنىپ، ئۇ ئارزۇ قىلغان يهرلهرگه 

بۇ جهرياندا پرومېتې ژورنىلىنىڭ تهھرىرلىرىدىن گروزىيىلىك . بېرىپ زىيارەت قىلىشىغا ياردەملهشكهن ئىدى
ىياپهت بېرىپ، پرومېتې سېپىنىڭ بۇخارا ئهمىرىنى قولالپ گۋازاۋا، سابىق ئهمىرنىڭ ۋەكىلىگه رەسمى بىر ز

شۇنىڭدەك يهنه، كاستاگن، ئهمىر نامىدا . قۇۋەتلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدىغان بىر تهسىر ياراتقان ئىدى
بىرلهشكهن دۆلهتلهر جهمىيىتىگه تاپشۇرۇش ئۈچۈن تهييارالنغان ئهھۋال تونۇشتۇرۇش دوكالتىنى فرانسۇزچىغا 

قىلىپ بېرىدۇ ۋە مۇقىمباي بىلهن بىرگه جهنىۋەگه بېرىپ، ئۇ دوكالتنىڭ جهمىيهت ئورگىنىغا تهرجىمه 
  .تاپشۇرۇلىشىغا ياردەملىشىدۇ

بولۇپمۇ گۋازاۋانىڭ . بۇ ئىشالر ت م ب ئهزالىرى ئىچىدە كۈچلۈك نارازىلىق پهيدا بولىشىغا سهۋەپچى بولىدۇ
بۇ خهتته . ه كومىتىتىغا ئىۋەرتىلگهن بىر پارچه خهت يازىدۇھهرىكهتلىرىنى قاتتىق تهنقىتلىشىپ كاپكازىي-ئىش

ئۇنىڭ قايسى ھوقۇق، قايسى ساالھىيىتىگه ئاساسهن بۇخارا مهسىلىسىگه ئارىلىشىپ يۈرىدۇ، دېموكراتىك بىر 
ژورنالنىڭ سوتسيال دېموكرات باش تهھرىرى قانداقالرچه قاالق خان تهرەپتارىنىڭ سىياسىي ۋاكالهتچىسى بىلهن 

بۇ ئىشالرنىڭ كهينىدىنال ت م ب مهركىزى، پرومېتېدىكى . ۈشهلهيدۇ دېگهندەك سۇئالالرنى قويىشىدۇكۆر
ۋاكالهتچىسى ئهخمهت نائىم ئهپهندى بىلهن ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا ئهمىرنىڭ ئهھۋال 

ر ماقالىنى پرومېتې ژورنىلىدا ئېالن تۇنۇشتۇرۇش دوكالتىنى ياكى ئهمىرنى ھىمايه قىلىدىغان ھهرقانداق بى
ت م ب بىلهن پرومېتې ژورنىلى ئوتتۇرسىدا يۈز . قىلىنىشىغا قهتئىي يول قويماڭالر دەپ ئۇختۇرۇش قىلىدۇ

بهرگهن بۇ سۈركىلىشلهر ئېالن قىلىش تهلهپ قىلىنغان بىر قىسىم ماقالىالرنى باسماسلىق ئۈچۈن ژورنال 
مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ يېڭى . ى نهتىجىسىدە تېخىمۇ كۈچىيىدۇباشقۇرغۇچىلىرىنىڭ چىڭ تۇرىۋېلىش

قايئوغلى تهخهللۇسىدا ئېالن قىلىنغان بىر پارچه ماقالىسىنىڭ فرانسۇزچه تهرجىمىسى . تۈركىستان ژورنىلىدا م
همهس بىلهن ئهخمهت نائىم يازغان بىر ماقالىسى ژورنال مۇھهررىرى كاستاگن تهرىپىدىن ئېالن قىلىشقا مۇۋاپىق ئ

كاستاگن، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ماقالىسىدا تۈركىستان . دىگهن سهۋەپ بىلهن رەت قىلىۋىتىلگهن ئىدى
ئۈچۈن رۇسسىيىدىن ئايرىلىپ ياشاش مۇمكىن ئهمهس دەيدىغان كۆز قارىشى بىلهن چاررۇسىيه دەۋرىنى 

تهرىپىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغان بۇ  كاستاگن. مهدھىلهيدىغان پۇراقالر كۈچلۈك ئىكهن دەپ ئېالن قىلمىغان ئىدى
باھاالر ژورنال باشقۇرغۇچىسى گۋازاۋا تهرىپىدىنمۇ توغرا كۆرۈلگىنى ئۈچۈن، ئىككى تهرەپ ئوتتۇرسىدىكى 

ت م ب نىڭ بۇ مهسىلىگه قارىتا نارازىلىقى مهھهممهت ئىمىن . سوغوقچىلىق تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىدۇ
يىتهكچىلهرنىڭ ئارىغا كىرىشى ئارقىلىق ۋاقىتلىق پهسىيىپ، رەسۇلزادە بىلهن سهئىد شامىل قاتارىدىكى 

  .گروزىيه ۋەكىللىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهر قىسمهن بولسىمۇ ياخشىلىنىدۇ

  تۈركىستان تۈركىي ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلىشى

ي ژورنىلىنىڭ نهشردىن چىقىشى بىلهن تهڭ، چهتئهللهردىكى تۈركىستان مىللى» يېڭى تۈركىستان«
ت م ب تهشكىالتى، . مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهر يېڭى بىر دولقۇنغا كۆتۈرۈلگهن ئىدى

بۇ ژورنال ۋاستىسى ئارقىلىق تۈركىستان مهسىلىسىنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه تونۇشتۇرۇش، چهت دۆلهتلهردە 
شالرنى تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈش قاتارىدىكى تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرنى تهشكىللهش، تۈركىستانلىق يا
شۇنىڭغا قارىماي، ت م ب تهشكىالتى مهخپى . مهقسهتلهرنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن ئىدى



. تهشكىالت بولغانلىقى ئۈچۈن جامائهت ئارىسىدا ئاشكارە پائالىيهت ئېلىپ بېرىش ئهمكانىيىتى يوق ئىدى
شۇنداق . مىتىمۇ سىياسىي خاراكتىردىكى پائالىيهتلهردىن بهكال ئهنسىرەيتتىشۇنىڭدەك يهنه، تۈركىيه ھۆكۈ

پائالىيهتلىرىنى ئۇچۇق ئاشكارە قانات . بولغاچقا بۇ تۈردىكى سىياسىي پائالىيهتلهرگه قهتئىي يول قويمايتتى
ا قارىتا بىۋاسته تهسىر يايدۇرالمايدىغان بىر تهشكىالت تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا، بولۇپمۇ ياشالرغ

بۇ دېگهنلىك، ت م ب تهشكىالتى خهلق ئاممىسى ئارىسىدا ئۇچۇق . كۆرسىتهلىشى ھهقىقهتهنمۇ تهس ئىدى
  .ئاشكارە پائالىيهت قىالاليدىغان يېڭى بىر تهشكىالتقا بهكال مۇھتاج دېگهنلىك بوالتتى

الىيهت قىلىش ئىمكانىيهتلىرى ئۈستىدە ، ئهنه شۇنداق ئاشكارە پائ“تۈركىستان تۈركىي ياشالر ئىتتىپاقى”
نىزامنامىغا مۇناسىۋەتلىك تهييارلىق ئىشالرنى تۈركىستانلىق . ئىزدىنىشنىڭ مهھسۇلى ھېساپلىناتتى

ئوقۇغۇچىالردىن تهشكىل تاپقان بىر تهييارلىق گۇرۇپپىسى ئۈستىگه ئېلىپ، مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرغا 
» تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى«سىنتهبىر كۈنىسى -29نىڭ يىلى-1927شۇنداق قىلىپ، . تهستىقلىتىدۇ

دەسلهپكى قهدەمدىكى ئورگان ھهيئىتىنىڭ (رەسمى قۇرۇلىدۇ ) ت ت گ ب− تۈركىستان تۈرك گهنچلهر بىرلىگى (
رەئىسى مهجدىدىن، مالىيه مهسئولى ياقۇپ پهيزى، : ئهزالىرى تۈۋەندىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان ئىدى

. ھ.ئا. − يا، كاتىۋات باشقارما باشلىقى زاھىت، ھهيئهت ئهزالىرى تۆمۈر، ئابدۇقادىر ۋە يهھيا ئهپهندىكاتىپ زى
تۈركىستان تۈرك ياشلىرىنىڭ مىللىي روھ بويىچه تهربىيىلىنىشىگه ”نىزامنامىدا، بۇ جهمىيهت ). ئىزاھاتى

رىغا ياردەملىشىشنى ئاساسىي مهقسهت كاپالهتلىك قىلىش ۋە ئهزالىرى ئارىسىدىكى ياردەمگه مۇھتاج بولغانلى
بۇ نىزامنامىغا ئاساسهن، ت ت گ ب تهشكىالتى مهدەنىي پائالىيهتلهر بىلهن . دەپ بهلگىلهنگهن ئىدى“ قىلىدۇ

شوغۇللىنىدىغان باشقا جهمىيهتلهر بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتااليتتى؛ ئهمما ھهرگىز سىياسىي ئىشالر بىلهن 
ماددىسىدا شهرتى توشىدىغان ھهرقانداق بىر تۈركىستانلىق تۈرك بۇ - 8ىڭ شوغۇلالنمايتتى؛ نىزامنامىن

ئىتتىپاققا ئهزا بوالاليدۇ، ئهمما تۈركىستانلىق بولمىغان تۈركلهر پهخرى ئهزا بولۇش ساالھىيىتىگه ئىگه دەپ 
ىن بۇ تهشكىالت بىرىنچى قۇرۇلتىيىدا ئىتتىپاق رەئىسلىكىگه چىش دوختۇرى مهجدىد. بهلگىلىگهن ئىدى

-1923تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن . يىلى تاشكهنتته تۇغۇلغان-1902) (دەلىل(ئهخمهت 
يىلى ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ -1926. يىلىسى تۈركىيىگه كهلگهندىن كېيىن چىش دوختۇرلۇق كهسىپىدە ئوقۇغان

ت ت گ ب تهشكىالتى، . ۇسايلىنىد) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − چىش دوختۇرىلۇق كهسىپى بىلهن شوغۇلالنغان
سابىق ئوسمانىالر خاندانلىقىنىڭ كېيىكى (پائالىيهتلىرىنى دەسلهپته يېڭى تۈركىستان ژورنىلىنىڭ بابىئالى 

دەۋرلىرىدە ھۆكۈمهت بىناسى جايالشقان كوچا بولۇپ، كېيىن بۇ رايون نهشرىياتچىلىق مهركهزلىرىدىن بىرى 
. ئۇالرغا ئايرىلغان بىر ئېغىزلىق ئۆيدە باشالشقا مهجبور بولىدۇ دىكى ئىشخانىسىدا) ت.ئۇ. − ھالىغا كهلگهن

شۇ سهۋەپتىن ياشالر تهشكىالتى باشقا يهرلهردىن تېخىمۇ مۇۋاپىق يهر . ئهمما بۇ يهر ئۇالرغا بهكال تارلىق قىالتتى
  .ئىزدەشكه كىرىشىدۇ

ن تىجارەتچىلهر پايدىلىنىشى ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسى دەۋرىدە ئىستانبۇلدا تۈركىستانلىق ھاجىالر بىله
سالدۇرغان بولۇپ، ئۇ دەۋىرلهردە تۈركىستاندىن ھاجى قىلىش ) ت.ئۇ− دەرگاھ سارىيى (يهرگه تهككه  3ئۈچۈن 

ئۈچۈن مهككه مۇكهرەمگه باردىغانالر ئاۋال ئىستانبۇلغا كېلىپ ئىسالم خهلىپىسى تۇرىدىغان بۇ شهھهرنى زىيارەت 
پۈتۈنلهي تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن سالدۇرۇلغان بۇ . قاراپ يولغا چىقاتتىقىلىپ بولۇپ، ئاندىن مهككىگه 

، بىرسى ئهيۈپ )ت.ئۇ. − ئىستانبۇل بوغۇزىنىڭ ئاسىيا ياقىسىدىكى بىر رايون(دەرگاھالرنىڭ بىرسى ئۈسكۈداردا 
الردىن ئهيۇپ ئىستانبۇلنىڭ ياۋرۇپا تهرىپىدىكى تارىخىي بىر جامى ئورنى، ساھابى(سۇلتان جامىسى يېنىدا 

ھهزرەتلىرى كونىستانتىنپولنى پهتىخ قىلىش ئۈچۈن كېلىپ ۋاپات بولۇپ كۆمۈلگهن يهر، كېيىن 
كونىستانتىنپولنى پهتىخ قىلغان ئوسمانىالر پادىشاسى پاتىخ سۇلتان مۇھهممهد بۇ يهرنى تېپىپ مۇسۇلمانالردىن 

ئهسىردە - 15ۇپ ھهزىرەتلىرىنىڭ روھىغا ئاتاپ تۇنجى بولۇپ كونىستانتىنپولنى پهتىخ قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئهي
ئىستانبۇل (ۋە يهنه بىرسى سۇلتان ئهخمهت جامى يېنىدا ) ت.ئۇ. − بۇ جامىنى سالدۇرغان دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ

بۇغۇزىنىڭ ياۋرۇپا ياقىسىدىكى كونا ئوسمانىالر خان ئوردىسى ئالدىغا داڭلىق ئوسمانىالر بىناكارى مىمار 



مۇنارىلىق ئىنتايىن چىرايلىق ھهشهمهتلىك  6ئهسىردە سېلىنغان -16ه شاگىرتى تهرىپىدىن سىناننىڭ بىۋاست
نهپهر ئوسمانلى خهلىپىسىگه  6مۇنارىسى  6رىۋايهت قىلىنىشىچه، بۇ جامىنىڭ . تارىخىي جامى جايالشقان بىر يهر

پهشتاق  16دىن جهمئى  2ارىدا مۇن 2تىن، ئالدىدىكى  3مۇنارىسىدا  4تهمسىل قىلىنغان بولسا، بۇالرنىڭ كهينى 
بولۇپمۇ ئۈسكۈدار . ئىدى) ت.ئۇ. − ئوسمانلى سۇلتانىغا تهمسىل قىلىنغان دېيىلىدۇ 16شۇ چاققىچه ئۆتكهن 

ئۆزبهكلهر تهككىسى، تۈركىيه ئازاتلىق ئۇرۇشى يىللىرىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغان دەرگاھ سارايالردىن بىرى 
ه ئازاتلىق ئۇرۇشى يىللىرىدىكى ھهربى قۇماندانالردىن بىرى، كېيىن ئاتاتۈركنىڭ تۈركىي(بولۇپ، ئىسمهت پاشا 

. ئورنىغا جۇمهۇرىيهت پىرىزدېنتى بولۇپ تۈركىيىنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى باالسىدىن ساقالپ قالغان
هقىمىنى دېگهن مۇستهبىت ل“ خهلقنىڭ غوجايىنى”، “بىر غوجايىن-بىردىن”تۈركىيىدە بىر قىسىمالر ئۇنىڭغا 

نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مۇنچه تۈركىيه ئازاتلىق ئۇرۇشى رەھبهرلىرى بۇ يهردە بىر مهزگىل ) ت.ئۇ. − بهرگهن
مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك، ئۈسكۈدار ئۆزبهك دەرگاھ . يۇشۇرۇنۇپ ياتقاندىن كېيىن ئانادولۇغا قاچۇرۇلغان بىر يهر ئىدى

ىلغان بۇ ياخشىلىقلىرىنى ئۇنۇتمىغان بولۇپ، تهككىلهر بىلهن زاۋىيه سارىيى شهيىخىنىڭ پىداكارلىق بىلهن ق
لهرنى پىچهتلهش بۇيرۇغى ئېالن قىلىنغان يىلالردا ئۈسكۈداردىكى بۇ دەرگاھ سارىيىغا ) ت.ئۇ− كىچىك تهككه (

ۇرۇشىغا شۇنداق قىلىپ بۇ سارايدا شهيىخ ئائىلىسىنىڭ ت. ئاالھىدە ئېتىۋار بېرىپ ئۇنى تولۇق تاقاتقۇزمىغان
  .رۇخسهت قىلىنغان ئىدى

ئهمما ئۇ ساراينىڭ . ئهيۈپ سۇلتان جامهسى يېنىدىكى دەرگاھ سارىيىمۇ ئۆزبهكلهر تهككهسى دەپ تونۇالتتى
سۇلتان ئهخمهت جامهسى يېنىدىكى دەرگاھ سارىيى بولسا بۇخارا تهككهسى . ئۆيلىرى مۇسادىرە قىلىنغان ئىدى

ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ ئاخىرقى . ئهمىرىنىڭ قۇشبېگى سالدۇرغان ئىكهنبۇ ساراينى بۇخارا . دەپ تونۇالتتى
دەۋرىلىرىگه كهلگىچه تۈركىستاندىن كهلگهن ھاجىالر بىلهن سودىگهرلهرگه خىزمهت قىلىپ كهلگهن بۇ دەرگاھ 

شقا يىلالردىن باشالپ تۈركىيىگه كهلگهن تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرغا ساھىپخانلىق قىلى-1920سارىيى، 
يىلالرنىڭ باشلىرىدا بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى بىلهن تۈركىستان ئا س س ر -1920بولۇپمۇ . باشلىغان ئىدى

دىن ئۆز خىراجىتى بىلهن تۈركىيىگه ئوقۇشقا كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى بۇخارا تهككىسى دەپ 
  .تونۇلغان بۇ سارايدا تۇراتتى

ە، سۇلتان ئهخمهت جامىسى يېنىدىكى بۇ دەرگاھ سارىيى ت ت گ ب بىر مهزگىل ئىزدىنىش نهتىجىسىد
ئهمما بىنانى ئۆتكۈزىۋېلىش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرنىڭ . مهركىزى ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق يهر دەپ تاللىنىدۇ

بۇ رۇخسهتنى ئېلىش ئۈچۈن بىۋاسته ئاتاتۈركنىڭ ئۆزىگه . مهخسۇس رۇخسىتىنى ئېلىشقا توغرا كىلهتتى
باش ۋەكىل ئورۇنباسارى . ماس قىلىش توغرا كۆرىلىپ ئهنقهرەگه ئىلتىماس سۇنۇلىدۇئىلتى

كۈنكى جاۋاپ خهتته ئىتتىپاق تهلىۋى  1929.10.12دىگهن بىرسىنىڭ ئىمزاسىدا كهلگهن “ ئهمرۇلال”نامىدىن 
  :تهستىقالنغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان تۈۋەندىكى سۆزلهر يېزىلغان ئىدى

  .لىرىگه تهغدىم ئهتمهكته بۇلۇنغان ئىستىدانامىڭىزالرغا جاۋاپتۇررەئىسى جۇمهۇر ھهزىرەت
سۇلتان ئهخمهت ئهتىراپىدا مهھمهت پاشا يانتۇلىقىدا تۈركىستانلىقالر تهككه بىناسىدا شهيىخ تۇرىۋاتقان 
يهردىن قالغان قىسمىنى مائارىپ ۋاكالهتچىلىكىنىڭ نازارىتى ۋە تۈرك ئۇچاقلىرى مهركهز ھهيئىتىنىڭ 

رۇشى ئاستىدا بولۇش شهرتى بىلهن، ئىستانبۇلغا ئوقۇش ئۈچۈن كهلگهن تاشقى تۈرك مهملىكهتلىرى باشقۇ
مهركهزى ) ت.ئۇ− ۋەقىپلهر (تالىپلىرىنىڭ يېتىپ قوپىشىغا ئايرىلىشى ۋە ئۇالرغا تاپشۇرۇلىشى ئۈچۈن ئهۋقاف 

مهزكۈر ئومۇم مۇدۈرلۈك  )ئۇختۇرۇش(مۇدىرلىكىدىن ئىستانبۇل ئهۋقاف مۇدىرلىكىگه قارىتىپ يېزىلغان 
  .قىلىندى ئهپهندىم) ت.ئۇ− ئۇقتۇرۇش (ھۈججىتى بىلهن تهبلىغ 

  باش ۋاكالهت مۇستهشارى نامىدىن− 
  ئهمرۇلال

  )رەسىم ئورنى(
  ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن −يىلىنىڭ باشلىرىدا، ئىستانبۇل - 1923تۈركىيىگه كهلگهن تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالردىن بىر قىسمى 



  
ۈركنىڭ بىۋاسته بويرىقى بىلهن بېرىلگهن بۇ رۇخسهت، تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنى بىر مهركهز ئاتات

بىناسىغا ئېرىشتۈرۈش جهھهتتىال ئهمهس، بهلكى تۈركىيه جۇمهۇر رەئىسىنىڭ بۇ ئىشالرغا ئاالھىدە كۆڭۈل 
كۇشادە ۋە -كهڭ. ئىش ئىدى بۆلگهنلىكى نوقتىسىدىن ئېيتقاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم ئهمىيهتكه ئىگه بىر

ئهركىن بىر ماكانغا ئېرىشكهن ياشالر ئىتتىپاقى، بهلگىلىك ۋاقىتالر بويىچه ھهر تۈرلۈك تېمىالردا ئىلمىي 
بۇ ئىلمىي دوكالتالرنىڭ بىر قىسمى كېيىنكى يىلالردا كتاپچه . دوكالت يىغىنلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇشقا كىرىشىدۇ

ئېلىپ ئېيتقاندا كۈلىمى خېلى كهڭىرى ھىساپلىنىدىغان ئىتتىپاققا تهۋە  ئۇ دەۋىرلهر ئۈچۈن. قىلىپ بېسىلىدۇ
ئىتتىپاق يهنه، تۈركىستانلىق ياشالرنى ھهر قايسى مهكتهپلهرگه ئورۇنالشتۇرۇش . بىر كۈتۈپخانىمۇ قۇرۇلغان ئىدى

تىپاقنىڭ ھهر يىلىسى ئۆتكۈزىلىدىغان ئىت. ئىشلىرىدىمۇ ئهستايىدىل تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه باشاليدۇ
قۇرۇلۇش خاتىرە كۈنلىرىدە ت م ب بىلهن بىر سهپته تۇرىۋاتقان باشقا تۈرك گۇرۇپپىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، 
ھۆكۈمهت ۋەكىللىرى، ت م ب بىلهن مۇناسىۋەتنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان سابىق ئىتتىهاتچىالر ۋە ھهتتا 

مارت -23يىلىنىڭ -1933مهسىلهن . نلىقى مهلۇمچهتئهل ئهلچىخانا ۋەكىللىرىمۇ خاتىرلهش يىغىنىغا قاتناشقا
كۈنىسى ئۇيۇشتۇرۇلغان تۈركىستان كېچىلىكىگه خهلق پارتىيىسىنىڭ ئىستانبۇل شۆبه باشلىقى، ئىستانبۇل 
ۋالىسىنىڭ مۇئاۋىنى، كورپۇس ۋەكىلى، ئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى نۇرى پاشا، زىيا پاشا، ياپونىيه بىلهن دانىيهنىڭ 

نمۇ ۋەكىللهر، شۇنىڭدك يهنه رۇسىيه مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ كونسۇلخانىلىرىدى
بۇنچه كهڭ كۆلهملىك قاتناشقۇچىالر بىلهن ئېچىلغان بىر مۇراسىم، . ۋاكالهتچىلىرى قاتارلىقالر قاتناشقان ئىدى

پ كۆرۈنمهي، تۈركىستان ئۇ دەۋىرلهردە تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتپاقىنىڭ ئادەتتىكى بىر ياشالر تهشكىالتى بولۇ
ئاشكارە پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان بىر تارمىقى دەپ -مىللىي ئىتتىپاقى ھهرىكىتىنىڭ ئوچۇق

كېيىنكى يىلالردا بۇ ياشالر تهشكىالتىنىڭ ت م ب تهركىۋىدىكى تهسىر كۈچىمۇ . تونۇلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىدىن تۈرك «ى، ت ت گ ب نىڭ پائالىيهتلىر(بارغانسىرى زورىيىپ بارىدۇ 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دىگهن بولۇمدە تهپسىلى بايان قىلىندى» مهدەنىيهت ئىتتىپاقىغىچه

  ت ت گ ب بىلهن ئهزەربهيجان ياشالر ئىتتىپاقى ئورتاقلىقى

قا، ت ت گ ب ھهرىكىتى مهخپى بىر تهشكىالت بولغاچ) ت.ئۇ− بىرلىكى (تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق 
تهشكىالتى ئاشكارە پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنااليدىغان ت م ب نىڭ بىر تارمىقى قاتارىدا ئوتتۇرغا چىققان 

يىلىسى -1924. بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئهھۋال ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتى ئىچىدىمۇ كۆرۈلىدۇ. ئىدى
اشكارە پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنااليدىغان تهشكىالت ئهزەربهيجان مىللىي مهركىزىنى قۇرغان مۇساۋاتچىالر ئ

بۇ تهشكىالتنىڭمۇ خۇددى ت ت گ . سۈپىتىدە، شۇ يىلىسى ئهزەربهيجان ياشالر ئىتتىپاقىنى قۇرۇپ چىققان ئىدى
ب غا ئوخشاش ياشالرنى تهشكىللهش، ئۇالرنىڭ مىللىي ھىسياتىنى كۈچهيتىش ۋە قىيىنچىلىقى بارالرغا ياردەم 

ت ت گ ب نىڭ قۇرۇلىشى بىلهن بىرگه بۇ ئىككى تهشكىالت . هندەك مهقسهتلىرى بار ئىدىقىلىش دىگ
  .ئوتتۇرسىدا زىچ ھهمكارلىق ۋە ئۆزئارا ياردەملىشىش بارلىققا كهلگهنلىكى مهلۇم

يىلىنىڭ باشلىرىدا، بۇ ئىككى تهشكىالت مهسئوللىرى ئورتاق پائالىيهت قىلىش سورۇنى يارىتىش -1928
رگه كېلىپ مهخپى ھهمكارلىق ھهققىدە بىر توختامنامه ئىمزاالپ يوشۇرۇن ھهرىكهت قىلىدىغان ئۈچۈن بىر يه

بىرسىگه خوشنا ۋە قېرىنداش ئهزەربهيجان بىلهن -بىر”. بىرلهشمه ئىتتىپاق ئورگاندىن بىرنى قۇرۇپ چىقىدۇ
ن مهقسهتلىرى مۇشتهرەك تۈركىستان دۆلهتلىرىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئۆزلىرىگه مىزان قىلىشقان غايىلىرى بىله

دەپ باشالنغان بىرلهشمه توختامنامىسىدا، بىرلهشمىنىڭ ئورگانلىرىنى قانداق تهشكىللهپ قايسى “ تۇر) ئورتاق(
ھهرىكهت ئۇسۇللىرى بويىچه پائالىيهت قىلىش كىرەكلىگىنى بهلگۈلهپ چىققاندىن كېيىن، ھهر ئىككىال 

ىناغا ئىگه بولىشى الزىملىقى، ھهر ئىككىال ياشالر ئىتتىپاقى تهشكىالت ئۈچۈن ئورتاق پايدىلىنىدىغان بىر ب



ئهزالىرىغا مهخسۇس ئىلمىي دوكالتالر ۋە كۆڭۈل ئېچىش بىرلهشمىسى ئۇيۇشتۇرۇش ئارقىلىق ھهمكارلىقنى 
  .كۈچهيتىشكه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر مۇزاكىرە قىلىنىدۇ

ركىيه سىرتىدىكى مۇناسىۋەتلىرىدىمۇ ئورتاق بۇ ئىككى تهشكىالت تۈركىيه تهۋەسىدىال ئهمهس، بهلكى تۈ
يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا، -1928بۇنىڭ نهتىجىسىدە، . ھهمكارلىشىپ پائالىيهت قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغان ئىدى

ۋېنگىرىيه تۇران جهمىيىتى تهرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بىر قېتىملىق يىغىنىغا ھهر ئىككى تهشكىالتتىن 
كۈن بويىچه بۇ تهشكىالتنىڭ مېهمىنى  18لىپ بىلهن قاتنىشىپ، ۋېنگىرىيىدە ئىككىدىن مهسئول كىشى تهك

  .بولىدۇ
  .بۇ ئىككى تهشكىالتنىڭ ئورتاق پائالىيهتلىرى كېيىنكى يىلالردىمۇ داۋاملىشىدۇ

غوجا ئوغلى ئۈچ بۇلۇڭلۇق ئىختىالپالر ۋە زەكى ۋەلىدىنىڭ قايتا -ۋەلىدى-چوقاي ئوغلى
  رەئىسلىككه سايلىنىشى

لدىكى تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهرگه يىتهكچىلىك قىلغان بۇ ئۈچ كىشى چهتئه
ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر تاشقى دۇنيادا تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق ھهرىكىتىنىڭ تهرەققىياتى ۋە 

ستاپا چوقاي مۇ. يۈزلىنىشىنى شهكىللهندۈرۈشكه كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى بىر مۇقهررەرلىك ئىدى
. يىلىقى ئىستانبۇل قۇرۇلتىيىدىكى رەئىس سايلىمىدا ئوسمان غوجا ئوغلىغا ئاۋاز بهرگهن ئىدى-1927ئوغلى 

جهمىيهتنىڭ قۇرۇلىشىدىن بېرى رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئېلىپ كېلىۋاتقان زەكى ۋەلىدى ئۈچۈن 
ھهرگىزمۇ بهرداشلىق بهرگىلى بولىدىغان ئهھۋال ئېيتقاندا، رەئىسلىك ئورنىنى غوجا ئوغلىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش 

شۇنداق بولغاچقا، زەكى ۋەلىدى قۇرۇلتاي يېپىلىپ بىرەر ئايمۇ ئۆتمهي چوقاي ئوغلىغا مۇنداق بىر . ئهمهس ئىدى
  :پارچه خهت يازىدۇ

ئهسلىدە يېڭى . 1… : ئىستانبۇلدىكى ئىشلىرىمىزدا مۇنداق ئىككى خاتالىققا يول قويغان ئىدۇق
. تان مهجمۇئهسىنى جهمىيهت نامىدا ئهمهس، سېنىڭ بىلهن مېنىڭ نامىمدا چىقىرىشىمىز كېرەك ئىدىتۈركىس

ئوسمان غوجا ئوغلىنى رەئىسلىككه . 2. شۇنداق بولغىنىدا بۇ ئىشقا ھېچكىم ئارىلىشىۋااللمايتتى
ن بىر ئىش بۇ ئىش، ئىككىمىزنىڭ كىلىشهلمىگهنلىكىمىزدىن تۇغۇلغا… . سايلىماسلىقىمىز الزىم ئىدى

  …. ئۇ ئادەم رەئىسلىك ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان بىرى ئهمهس… . ئىدى
ت م ب رەئىسلىكىنى قايتۇرىۋېلىش ئىرادىسىگه كهلگهن زەكى ۋەلىدى، يېقىن دوستى بولغان ئىككى 

ىپ، پارىژدا بىلهن مۇستاپا شهكىلى ئىككىسىنى يېنىغا تارت) ئىنان(باشقىرت تۈرك ئابدۇقادىر سۇاليمان 
ئۇنىڭ يازغان يهنه بىر پارچه خېتىدىكى . تۇرىۋاتقان چوقاي ئوغلىغا قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشكه كىرىشىدۇ

  :تۈۋەندىكى قۇرالر، ئۇنىڭ بۇ مهقسىدىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكته ئىدى
ىك ئوسمان غوجا ئوغلى رەئىسل. سهن قايتىپ كهتكهندىن كېيىن بىر قېتىممۇ يىغىن ئاچالمىدۇق

ناسىر مهخدۇم ماڭا بۇ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى يهنه سهن … . ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن پهقهتال چىقالمايۋاتىدۇ
ئهگهر مهن رەئىسلىككه سايالنسام ئۇمۇ جهمىيهتكه قايتا . ئۈستىڭگه ئالمىساڭ بولمىدى دەيدۇ

تىپ بىر پارچه خهت يازغان ئهگهر سهنمۇ ماقۇل كۆرسهڭ، جهمىيهتكه قارى… . قاتنىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
رىياسهتچىلىكنى زەكى ۋەلىدى ئۈستىگه ئېلىشىنى ”بۇ يهردە ئابدۇقادىر بىلهن مۇستاپا ئىككىسى … بولساڭ، 

سهنمۇ شۇنداق بىر خهت يازساڭ، شۇ چاغدا مهنمۇ رەئىسلىكنى ئۈستۈمگه … . دەپ خهت يېزىپتۇ“ تهلهپ قىلىمىز
شۇڭا ت م ب ئهزاسى بولۇش . غا رەئىس جۇمهۇر بولغان بىر ئادەممهنمهن، باشقىردىستان… . ئالغان بوالتتىم

  .سۈپىتىم بىلهن ئوتتۇردىكى زىدىيهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىشقا پۈتۈنلهي قۇرۇبىم يېتىدۇ
ت م ب رەئىسلىكىنى تالىشىش كۈرىشىدە ئۆزىگه ھىمايىچى توپالشقا كىرىشكهن زەكى ۋەلىدى، بىر تهرەپتىن 

ىرى ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسىتىتتىكى ئىلمىي پائالىيهتلىرىگه ئېغىر پۇتلىكاشاڭ ژورنال چىقىرىش ئىشل



بولىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ، ژورنال باشقۇرۇش ئىشلىرىنى ت م ب ئهزاسى بولمىغان باشقا بىرسىنىڭ 
لىغا ئۇ، بۇ ھهقته چوقاي ئوغ. بىرسىگه زىت پىكىرلهرنى قىلىشقا باشاليدۇ-باشقۇرۇشىغا تاپشۇرايلى دىگهندەك بىر

  :مۇنۇالرنى يازغان ئىدى
ئۇالرغا دېسهك بهلكىم ژورنالنىڭ باش … . مۇ بۇ يهردە) قىرىمئهر(جاپپار سىيىت ئهخمهت . مىرزا باال كهلدى

ئهگهر ئۇالرمۇ جهمىيهتكه ئهزا بولسا، رەئىس . مۇھهررىرلىكىنى ئۈستىگه ئېلىشقا ماقۇل بولىشى مۇمكىن
ئهگهر ئوسمان غوجا ئوغلى رەئىسلىكته … . تقۇزۇپ قااللىشىمىز مۇمكىنبواللىغىنىدا بهلكىم بۇ جهمىيهتنى قۇ

. بۈگۈن جاپپار سىيىت ئهخمهت كهلدى… . قالىۋەرگىدەك بولسا، بۇ جهمىيهت چوقۇم ۋەيران بولۇپ كېتىدۇ
ن يۈرەك كېسىلى بولغىنى ئۈچۈن پهقهتال ماقاله يېزىش ئىشلىرى بىله. جهمىيهتكه ئهزا بولسام دەپ تهلهپ قىلدى

مىرزا بالىنىڭ يېنىغا … . شوغۇللىنااليدىغانلىقىنى، باشقا ئىشالر بىلهن شوغۇللىنالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
ئهمما بۇنداق قىلغىنىمىزدا . بېرىپ ئۇنىڭغا باش مۇھهررىرلىكنى سهن ئۈستۈڭگه ئال دەپ ئېيتىمهن
ى بۇ ئىشالر مهھهممهت ئىمىن مهجمۇئهيىمىز يېڭى كاپكازىيهنىڭ بىر شۆبىسىگه ئايلىنىپ قېلىپ، ئاخىر

دارۇلفۇنۇندىكى ئىشلىرىمغا بهكال ) ئىشالر يهنه مېنىڭ(بۇ … . رەسۇلزادىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كىتىشىمۇ مۇقهررەر
  .ئېغىر توسالغۇ بولماقتا

زەكى ۋەلىدىنىڭ ت م ب نهشىر ئهپكارىنى ئۆزىگه تهۋە ئايرىم نهشرى ئهپكارى بار بولغان ئهزەربهيجان ياكى 
تۈركلىرىنىڭ يىتهكچىلىرىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهكلىپ قىلىدىغان بۇ غهلىتى ئۇرۇنۇشى، ئهسلىدە ت م  قىرىم

ب رەئىسلىكى ھهققىدىكى مهسىلىدە چوقاي ئوغلىنى مهجبورالش ۋە ئۇنى قايىل قىلىشنى مهقسهت قىلىپ 
نىلىنىڭ غوجايىنى ئوسمان غوجا قانۇن بويىچه ئالغاندا يېڭى تۈركىستان ژور. ئويناۋاتقان تاكتىكا ئۇيۇنى ئىدى

بۇ . زەكى ۋەلىدى بولسا پهقهتال باش مۇھهررىرلىك ساالھىتىگه ئىگه بىرسى ھېساپلىناتتى. ئوغلى ھىساپلىناتتى
ئهھۋال، ژورنال ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك قارارالرنى ئېلىش ۋە ئىقتىسادىي چىقىم تهخسىمات ئىشلىرىدا كۈچلۈك 

مۇنازىرە تهلهپ قىلىنمايدىغان ئىلمىي ساالھىيهتكه ئىگه . شىغا سهۋەپ بولماقتا ئىدىئىختىالپالرنىڭ پهيدا بولى
بولۇشتهك ئهۋزەللىكى بولغان زەكى ۋەلىدى، ئۇنداق بىر بىلىم ئاساسى بولمىغان ئوسمان غوجا ئوغلىدەك 

هۇرىيىتىنىڭ يهنه بىر تهرەپتىن، بۇخارا جۇم. بىرسىنىڭ قول ئاستىدا ئىشلهشكه قهتئىي رازى ئهمهس ئىدى
قۇرۇلىشىدا ئوينىغان تارىخىي رولىنىڭ ئۈستىگه يۈكلىگهن ۋەزىپىلهر، تۈركىيىگه كهلگىنىدىن كېيىن دۈچ 
كهلگهن ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالر ئوسمان غوجا ئوغلىغىمۇ نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇپ بهرمهكته 

يىتهكچىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان تهشكىالت بولۇپمۇ زەكى ۋەلىدىگه ئوخشاش داھىي سۈپهتلىك بىر . ئىدى
. ئهزالىرىنى، بارلىق تهڭپۇڭلۇقالرنى ساقلىيالىغىدەك شهكىلدە باشقۇرۇپ كېتىش ھهقىقهتهنمۇ تهس ئىش ئىدى

زەكى ۋەلىدىنىڭ ئىزچىل بېسىمىغا بهرداشلىق بىرەلمىگهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى، ئىيول ئېيىدا ئوسمان غوجا 
بولغانلىقىغا رازى ئهمهسلىكىنى ھهمدە قايتىدىن بىر سايالم ئۆتكۈزۈش تهلىۋىدە  ئوغلىنىڭ ت م ب رەئىسى

ئىيول كۈنىسى -24يىلىنىڭ -1927شۇنداق قىلىپ . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان بىر پارچه ماتېرىيال يولاليدۇ
ىن چاقىرىلغان كېڭهيتىلگهن مهركىزى كومىتىت يىغىنىدا ئوسمان غوجا ئوغلى رەئىسلىك ۋەزىپىسىد

  :ئۇ ۋاقىتتا بولغان ئىشالر، يىغىن خاتىرىلىرىدە تۈۋەندىكىچه خاتىرىلهنگهن ئىدى. قالدۇرىلىدۇ
مارت ئېيىدىكى ت م ب قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ئهزاالرنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ئهخمهت زەكى ۋەلىدى 

تىلگهن بولۇپ، تۆتىنچى نهپهرگه كۆپهي 5مهركهزى كومىتىت ھهيئهتلىرىنىڭ سانىمۇ . رەئىسلىككه تهيىنلهندى
  .ئهزالىققا ناسىر مهخدۇم ھېكىمزادە سايالندى

ئوسمان غوجا ئوغلى مهركهزى كومىتىتنىڭ بۇ قارارىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن : ئىزاھات
كېيىن مهركهزى كومىتىت يىغىنلىرىغا قاتناشمايدىغانلىقىنى ھهمدە ئۆزىگه تهۋە ئايرىم بىر پىرقه قۇرۇپ 

  .ىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ يىغىننى تاشالپ چىقىپ كهتتىچىق
بۇرۇن مهركهزى كومىتىتتىن چىقىپ كهتكهن . شۇنداق قىلىپ زەكى ۋەلىدى ئۆز مهقسىدىگه يهتكهن ئىدى

ناسىر مهخدۇممۇ زەكى ۋەلىدى تهرىپىدە تۇرغانلىقىنىڭ مۇكاپاتى سۈپىتىدە مهركهزى كومىتىت ھهيئهتلىكىگه 



زەكى ۋەلىدى چهبدەسلىك بىلهن بىر ھۈنهر ئىشلىتىپ مهركهزى كومىتىت ھهيئهت ئهزا . لدىقايتىدىن كىرگۈزۈ
چۇنكى ئۇ، بۈگۈن ئۇنى . نهپهرگه كۆپهيتىپ، كومىتىتتىكى ھىمايىچىلىرىنى كۆپهيتىۋالغان ئىدى 5سانىنى 

ىمالىنى ھىمايه قىلىپ ئاۋاز بهرگهن چوقاي ئوغلىنىڭ كهلگۈسىدە ئۇنى ھىمايه قىلماي قېلىشى ئېهت
دېگهندەك، ۋەلىدىنىڭ رەئىس سايالنغاندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهيال مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا . مۆلچهرلىگهن ئىدى

  :يازغان خهتلىرىدە، ئۇنىڭغا بولغان قاراشلىرى تۈۋەندىكىچه ئىپادىلىمهكته ئىدى
كىشى بىرەر پارتىيه . ئىكهنسهندە پارتىيه ئىچىدە تۇرۇپ پائالىيهت قىلماسلىققا مايىل بىر ناچار خۇي بار 

ت م ب بىر … . ئىچىدە پائالىيهت قىلغىنىدا پارتىيىنىڭ نهزەرىيه ئاساسلىرىغا ئهھمىيهت بېرىشكه ئادەتلىنهلهيدۇ
كۈنىسى ئىۋەرتكهن  1927.5.30… . ئۇ ئاۋال بىر پارتىيه ھالىتىگه كېلىشى الزىم. پارتىيه ھىساپالنمايدۇ

توم تاپشۇرۇپ يۈرمهيلى، ھهممىمىز بىر نىشان بويىچه ئالغا ئىلگىرلهيلى، ئهگهر بىرىمىزگه ئۇلتىما-بىر”خېتىڭدا 
ئۇنداق بولمىغىنىدا مېنى بۇ جهمىيهتتىن چىقىپ كهتتى دەپ ھىساپلىساڭ بولىدۇ ياكى بولمىسا مهن بۇ 

س بۇ دىگهنلىرىڭنىڭ ھهممىسى ئۆزەڭنى بهكال قالتى. دەپ يېزىپسهن“ تهشكىالتقا پۇل ئىۋەرتكۈزمهيمهن
بۇ پوزىتسىيهڭ، سېنىڭ بىر تهشكىالت ئهزاسى سۈپىتىدە … . چاغلىغانلىقىڭنىڭ نهتىجىسى دەپ قارايمهن

  .ھهرىكهت قىلمىغانلىقىڭدىن كهلمهكته
ھهقىقهتهنمۇ، چوقاي ئوغلى ياۋرۇپادىكى مۇناسىۋەتلىرىگه تايىنىپ ھهر تۈرلۈك ژورنالالردا ئېالن قىلغان 

لهرگه بېرىپ سۆزلىگهن ئىلمىي دوكالتلىرى نهتىجىسىدە، ت م ب سىرتىدا ماقالىلىرى بىلهن ھهر قايسى ئهل
پارتىيه بىلهن پارتىيه نهزەرىيه ئاساسلىرىغا بهكال ئهھمىيهت بېرىپ . ئۆزىگه خاس بىر مۇھىت يارىتىۋالغان ئىدى

يهنه بىر تهرەپتىن،  .كېلىۋاتقان زەكى ۋەلىدى ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ ئهھۋالالرغا ھهرگىزمۇ تاقهت قىلغىلى بولمايتتى
ئوسمان غوجا ئوغلىمۇ بۇرۇنقى ئىشالرنى ئۇنۇتۇپ مهركهزى كومىتىتنىڭ يىغىنلىرىغا قايتىدىن قاتنىشىشقا 

تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى دوكتور مهجدىدىن دەلىلمۇ سىنتهبىر ئېيىدا . باشلىغان ئىدى
  .باش كاتىپلىققا تهيىنلهنگهن ئىدىمهركهزى كومىتىتقا ئهزا قىلىنىپ، كېيىن يهنه 

  چوقاي ئوغلىنىڭ جهمىيهتتىن چىقىرىلىشى

يىلىنىڭ بېشىدا يۈز بهرگهن بىر ئىش، ت م ب نىڭ تىزگىنىنى پۈتۈنلهي قولغا كىرگۈزىۋېلىش ۋە -1928
ستاپا مۇ. بىردىن بىر ھۆكۈم چىقارغۇچى بولىۋېلىش ئۈچۈن زەكى ۋەلىدىگه تېپىلماس بىر پۇرسهت يارىتىپ بېرىدۇ

» پوسلېدىنيا نوۋوستى«چوقاي ئوغلى يازغان بىر پارچه ماقاله رۇسىيىلىك مۇھاجىرالر يىتهكچىسى مىليۇكوۋنىڭ 
زەكى ۋەلىدى بۇنى پۇرسهت بىلىپ دەرھال . ناملىق ژورنالدا ئېالن قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئاخىرقى خهۋەرلهر(

بۇ ئىشنى . ا بىر پارچه ئاگاھالندۇرۇش ئۇختۇرۇشى ئىۋەرتىدۇمهركهزى كومىتىتتا قارار قىلىشىپ چوقاي ئوغلىغ
تهكشۈرۈپ كېلىش ئۈچۈن ناسىر مهخدۇم، ئابدۇقادىر ئىنان ۋە مهجدىدىن دەلىل قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل 

ت م ب قائىدىلىرىگه ئاساسهن بولشېۋىكالرغا . قۇرۇپ چىقىدۇ) تهكشۈرۈش ئۈمىگى(تاپقان بىر كومىسسىيه 
اپالنسىمۇ مهركهزى رۇسىيىچىلىك تهرغىباتىغا ئهمهل قىلىدىغان ئۇرۇس تهشكىالتلىرى بىلهن ت م ب قارشى ھېس

ئهگهر بۇنداق بىر مۇناسىۋەت . ئهزالىرى ئوتتۇرسىدا ھهرقانداق بىر مۇناسىۋەت بولماسلىقى شهرت ئىدى
ىدە تۈكشۈرۈش ئېلىپ تىكلىگهنلىكى سېزىلگهن ھامان، مهركهزى كومىتىت قارارىغا ئاساسهن شۇ ئهزا ھهقق

ئاگاھالندۇرۇش خېتى ئىۋەرتىلىش بىلهن تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى قۇرۇلغىنىغا قارىتا چوقاي ئوغلى . بېرىالتتى
. خهت ئارقىلىق قاتتىق رەددىيه بېرىش بىلهن بىرگه، مهركهزى كومىتىت ئهزالىغىدىن دەرھال ئىستىپا بېرىدۇ

ي، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى جهمىيهتتىن تازىلىۋېتىشته چىڭ ئهمما زەكى ۋەلىدى بۇ ئىستىپادىن رازى بولما
مۇستاپا چوقاي ئوغلى بۇندىن كېيىن ت م ب نىڭ ”پرومېتې تهشكىالتى بىلهن كاپكازىيه كومىتىتىغا . تۇرىدۇ

ياۋرۇپا ۋاكالهتچىلىكىدىن قالدۇرۇلدى، بۇ ۋەزىپه پرومېتې ژورنىلىنىڭ رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدا بولغان ئهخمهت 
ئهمما، ئۇزۇن يىلدىن بۇيان پارىژدا تۇرىۋاتقان ۋە ئهتىراپىدا . دېگهن ئۇقتۇرۇش يوللىنىدۇ“ ىمغا تاپشۇرۇلدىنائ



نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن ئىنتايىن سهمىمىي مۇناسىۋەت تىكلهپ بولغان چوقاي ئوغلىنىڭ ئورنىنى ئهخمهت نائىم 
بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ئهخمهت  شۇ سهۋەپتىن،. تولۇقالپ كىتهلىشى ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس ئىدى

  :نائىم ئۆزى بۇ ھهقتىكى قاراشلىرىنى تۈۋەندىكىچه ئىپادىلهيدۇ
يىلدىن بۇيان ياۋرۇپادا تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك  5ھهرقانداق ئىش يۈز بېرىشىدىن قهتئىي نهزەر، 

جهھهتته ئاالھىدە مۇۋەپپهقىيهتلهرگىمۇ  ماقالىلىرى بىلهن تونۇلۇپ، ياۋرۇپادا تۈركىستاننى تونۇتۇشقا باشلىغان، بۇ
ئېرىشكهن ئاكتىپ ۋە ئوقىغان بىر سهبدىشىمىزنىڭ سېپىمىزدىن ئايرىلىشىغا يول قويۇلماسلىقىمىز كېرەك 

قالغان يۇرتداشلىرىمىزغا نىسبهتهن تۈركىستاندا نام ئابرويغا ئېرىشىپ شۆھرەت قازانغان، بولشېۋىكالر . ئىدى
ۋارە قىلىپ كېلىۋاتقان چوقاي ئهپهندىنىڭ بۇ شهكىلدە سېپىمىزدىن ئايرىلىشى ۋە مهتبۇئاتىنى ھهردائىم ئا

بهزى سارسىنچلىقالر ) يېتىشىمىز ئۈچۈن(ئىستىپاسىنى قوبۇل قىلىشىمىز مىللىي غايىمىزگه ۋاسىل ئۈچۈن 
  .پهيدا قىلماسلىقىنى تىلهيمهن) زىيانلىق تهسىرلهر، تهۋرىنىشلهر(

) ئىگه(انغا ۋەكىللىك قىاللىشىمىز ئۈچۈن، نۇرغۇنلىغان مهلۇماتالرغا ھامىله بۇ يهردە پرومېتېدە تۈركىست
ئۇرۇسچه ۋە فرانسۇزچىنى مۇكهممهل بىلگهن بىرى بولۇش تهلهپ . بولۇش مهجبورىيىتى الزىم تاپماقتادۇر

ئېالن قىلىپ تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ھهر تۈرلۈك ۋەقهلهرنى ئۆز ۋاقتىدا كۈزىتىپ ماقاالتنى . قىلىنماقتادۇر
تۇرۇش، ئۇرۇسچه بىلمىگهنلىكىم ئۈچۈن تۈركىستانغا مۇناسىۋاتلىك گېزىتالرنى كۆرۈپ چىقىپ ماقاله يېزىش 

ئهخمهت نائىم ئورتا مهكتهپنى تۈركىيىدە، ئالىي مهكتهپنى بولسا (ئىمكانىغا ئېرىشهلمهي كهلمهكتىمهن 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ائ. − گېرمانىيىدە پۈتتۈرگهن بولغاچقا، ئۇرۇسچه بىلمهيتتى

شۇ سهۋەپتىن ھۆرمهتلىك دوستلىرىم، پرومېتې تهۋەسىدىكى تۈركىستان ۋاكالهتچىلىكىنى باشقا بىر 
بىلىملىك كىشىگه ۋە الياقهتلىك، ئۇرۇسچىغا ئۇستا بىر دوستىمىزنى تهيىن قىلساڭالر مۇقهددەس غايىمىز 

بۇ تهلىۋىمنى ۋەزىپىدىن قېچىش دەپ . نئۈچۈن تېخىمۇ مۇۋاپىق ھهرىكهت قىلغانلىق بولىدۇ دەپ قارايمه
بۇنىڭ دەل ئهكسىنچه، مهن ئۆز ئاجىزلىقىمنى ئىپادىلهش ئارقىلىق سېپىمىزدىكى . قارىمىغايسىلهر

  .پائالىيهتنىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئىشلىنىشىگه كاپالهتلىك قىلىشنى مهقسهت قىلىپ بۇالرنى يازماقتىمهن
وقاي ئوغلىنىڭ ت م ب مهركهزى كومىتىتتىن ئىستىپا بهرگهنلىكى زەكى ۋەلىدى ئۈچۈن ئېيتقاندا، مۇستاپا چ

ئۇنى جهمىيهت ئهزالىقىدىنمۇ قوغالپ چىقىرپ، ئۇنىڭ تهشكىالتتىكى تهسىرىنى پۈتۈنلهي . يهتمهيتتى
ئهنه شۇ مهقسهت بىلهن مهركهزى كومىتىت تهۋەسىدە قۇرۇلغان ئۈچ كىشىلىك . تازىلىۋېتىش كېرەك ئىدى

جهمىيهت رەئىسى زەكى ۋەلىدىنىڭ تهسىرى . ىغا قاتتىق بېسىم ئىشلىتىشكه كىرىشىدۇتهكشۈرۈش گۇرۇپپىس
ئاستىدا قۇرۇلغان بۇ تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ دوكالتلىرى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئۈستىگه نۇرغۇنلىغان 

  .جىنايهتلهرنى چاپلىغان ئىدى
قوقان مۇختارىيىتى «ۋە » ق سىياسىتىتۈركىستاندا ئاچارچىلى«چوقاي ئوغلى يېڭى تۈركىستاندا بېسىلغان 

دىگهن ماقالىلىرىدا مۇختارىيهتنى ھىمايه قىلىش مهيدانىنى تهكرارلىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇستهقىللىق » تارىخى
تۈركىستاننىڭ تهلىۋى … . تهلىۋى يوق؛ ئۇ تولۇق مۇستهقىللىققا قهتئى ئىشهنمهيدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن

لىقى كېرەك دەپ كۆرسىتىپ، رۇسىيه دېموكراتچىلىرى بىلهن ئوخشاش يول تۇتۇپ ئۇكرائىنادىن پهرق قىلماس
  .مېڭىش الزىملىقىنى ئىپادىلىگهن

چوقاي ئوغلى مىليۇكوۋ گۇرۇپپىسىنىڭ گېزىتلىرى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهش ئارقىلىق ت م ب نىمۇ ئۇالر 
لهن تهڭ ئورۇنغا قويىۋېلىپ، ئۆزىنى بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتتى قىلىپ كۆرسهتمهكته؛ ئۇ ئۆزىنى ت م ب بى

  .ئاالھىدە بىرسى قىلىپ كۆرسىتىشكه تىرىشماقتا
دىگهندەك، چوقاي . شۆبىهسىزكى، چوقاي ئوغلى بۇ تۈردىكى جىنايهتلهرنىڭ ھېچقايسىنى ئۈستىگه ئالمايدۇ

. قىلىنغان دەپ يازىدۇ ئوغلى ت م ب مهركىزىگه ئىۋەرتكهن ئۆزىنى ئاقالش ماتېرىيالىدا، ماقالىلىرىم خاتا تهرجىمه
ئهسلىدە چوقاي ئوغلىنىڭ ئۇرۇسچه ياكى فرانسۇزچه يازغان ماقالىلىرى ئىستانبۇلدا تۈركىيه تۈركچىسىگه 

چوقاي ئوغلى، ئهخمهت نائىمغا يازغان بىر پارچه خېتىدە، . تهرجىمه قىلىنغاندىن كېيىن ئېالن قىلىنماقتا ئىدى



تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى بىلهن بۇ گۇرۇپپا تهرىپىدىن چىقىرىلغان  زەكى ۋەلىدى تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنغان
قارارالرنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسىتىپ، بۇ مهسىلىنى مۇستهقىل بىر سودىيهلهر 

  :ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق بىر تهرەپ قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
هكتۈپ ئىۋەرتىپ كومىسسىيه قارارلىرىغا ئاساس ئىيولدا م-2مهن رەئىسىڭىز ئهخمهت زەكى ۋەلىدىگه 

قىلىنغان تهرجىمىلهرنىڭ مۇتلهق تۈردە يالغان ئىكهنلىكىنى ئۇختۇرۇپ، ھهقىقهتنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى ئۈچۈن 
ئىمىن رەسۇلزادىنى ياكى . بۇنىڭ ئۈچۈن سودىيهلىككه م. ئۇسۇلىنى تهكلىپ قىلغان ئىدىم) سودىيه(ئاربىتراژ 

زادىنى، ئۇمۇ بولمىسا زەكى ئهپهندىنىڭ ئۆزى كۆرسىتىدىغان باشقا بىرسىنى تهيىنلىنىشىنى ساالم. بولمىسا س
كومىسسىيهگه مۇناسىۋەتلىك ئۇسۇل ھهققىدىمۇ بىر ئهزەربهيجانلىق، بىر شىمالىي . تهكلىپ قىلدىم

ى راس دەپ قارىسا كاپكازىيىلىك، ئهسلىدە تهشكىالت ئهھۋالىدىن خهۋىرى بولغان بىرسى ماڭا ئارتىلغان گۇناالرن
ئىيون كۈنىسى ماڭا -23رەئىسى مۇختهرەمىڭىز . مهنمۇ ئۆزەمنى گۇناكار دەپ قوبۇل قىلىمهن دەپ يازغان ئىدىم

  :مۇنداق بىر خهت ئىۋەرتىپتۇ
ھهر . ت م ب تۈركىستان مهسىلىسىدە ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ھهرقانداق بىر ئورگاننى ئېتىراپ قىلمايدۇ”

ئۈستۈڭدە چىقىرىلغان . ڭ مهركهزى سىياسىي تهشكىالتىنىڭ ئۆزىگه خاس كۆز قارىشى بولىدۇقانداق مىللهتنى
مهركهزى جهمىيهتنى ئىناۋەتكه ئالمايمهن دەپ يازغان . قارارالرنى قوبۇل قىلىپ رازى بولىشىڭ كېرەك ئىدى

مهكچى بولىۋاتقانلىقى ئۇنىڭ بۇ جاۋابىدا نېمه دې“ … .خېتىڭ يولداشلىرىمىزنىڭ كۆڭلىگه بهكال ئېغىر كهلدى
  .ئوچۇق بىلىنىپ تۇرىدۇ

چوقاي ئوغلى يهنه، بۇرۇن زەكى ۋەلىدىنىڭمۇ تولۇق مۇستهقىللىق مهيدانىدا تۇرمىغانلىقىنى، ھهتتا 
كومۇنىستالر بىلهن ھهمكارلىشىپ ئىش قىلغان ۋاقىتلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش ئارقىلىق، ئۇنىڭ 

چوقايئوغلى تىلغا ئالغان زەكى ۋەلىدىنىڭ ئۇ خېتىدە . بىر نهقىل ئېلىپ كۆرسىتىدۇيازغان بىر پارچه خېتىدىن 
  :مۇنۇ سۆزلهر بار ئىدى

ئۇ چاغدا بىز ھهممىمىز . يىلالردا سهنمۇ، مهنمۇ ئېنىق مۇستهقىلچىالردىن ئهمهس ئىدۇق-20~1917
. ئاپتونومىيىچىمۇ ئهمهس ئىدىڭيىلىنىڭ باشلىرىدا ھهتتا -1917سهن . ئاپتونۇمىيىلىك فېدرالچىالردىن ئىدۇق

ۋەتىنىمىزگه . بىز بۇنى ئوچۇق ئېتىراپ قىلىشىمىز كېرەك. مانا ئهندى ھهممىمىز توغرا يولنى تېپىۋالدۇق
  .قايتىش پۇرسىتى كهلگىنىدە تۇتقان يولىمىز ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولىشى كېرەك

زەكى ۋەلىدى، چوقاي . ھېچقايسى كارغا كهلمهيدۇ ئهمما چوقاي ئوغلىنىڭ بۇ تۈردىكى ئۆزىنى ئاقالشلىرىنىڭ
يا گۇناھكار : ئوغلىنى يار لىۋىگه قىستاپ كهلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئالدىغا مۇنداق ئىككىال يول قالدۇرغان ئىدى

ئىكهنلىكنى قوبۇل قىلىشى كىرەك، شۇ چاغدىال جهمىيهتنىڭ ئادەتتىكى بىر ئهزاسى سۈپىتىدە تهشكىالتتا 
ئاخرىدا . ۇلىدۇ، ياكى بولمىسا ئىستىپا بېرىپ جهمىيهتتىن پۈتۈنلهي ئايرىلىشى كېرەك ئىدىقېلىشىغا يول قوي

شۇنداق قىلىپ، زەكى ۋەلىدى ت م ب نى پۈتۈنلهي قولغا . چوقاي ئوغلى ئىستىپا بېرىپ تهشكىالتتىن ئايرىلىدۇ
يېقىن دوستى ئابدۇقادىر  ئۇزۇن يىلدىن بۇيان بىرگه پائالىيهت قىلىپ كهلگهن. كىرگۈزىۋالغان ھېساپالندى

بۇ جهرياندا بۇرۇنقى رەقىبى بولغان ئاياز . ئىناننى يېڭى تۈركىستان ژورنىلىنىڭ باش مۇھهررىرلىكىگه تهيىنلهيدۇ
ئىسهاقى ۋە ئۇنىڭ تهشكىالتى بىلهن ت م ب ئهزالىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر ھهققىدىمۇ بىر قارار 

اكىم ئورنىغا ئېرىشكهن زەكى ۋەلىدى، نۆۋەتتىكى نىشانىسىنى ياۋرۇپا ئهندى ت م ب غا مۇتلهق ھ. چىقىرىدۇ
ئىيول كۈنىسىدىكى يىغىنىدا، ت م، -26يىلى -1928مهركهزى كومىتىت . تهرەپلهرگه قارىتالىشى مۇمكىن ئىدى

 ب نىڭ ياۋرۇپاغا مۇناسىۋەتلىك سىياسهتلىرىنى بهلگىلهش، تهشكىالت ئۈچۈن ئىقتىسادىي مهنبه ئاختۇرۇش ۋە
ياۋرۇپاغا ئوقۇغۇچى ئىۋەرتىش دىگهندەك مهسىلىلهر ئۈستىدە ئىشقا كىرىشىش ئۈچۈن رەئىس زەكى ۋەلىدىنىڭ 

  .ياۋرۇپاغا بېرىشى ھهققىدە قارار قوبۇل قىلىشىدۇ

  زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ياۋرۇپا ساياھىتى



ئۇ يهردە پرومېتې . ىزەكى ۋەلىدى ياۋرۇپا ساياھىتىنىڭ تۇنجى بېكىتى قىلىپ پارىژنى تاللىۋالغان ئىد
بۇ جهرياندا ژورنال ئورگىنىنىڭ ھهيئهت ئهزاسى مىر ياقۇپ . ژورنىلى مهسئوللىرى بىلهن سۆھبهتلهر ئۆتكۈزىدۇ

مهختىيېۋ ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن مۇناسىۋەت باغالشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ۋەلىدى 
زەكى . ىق رەنجىگهن چوقاي ئوغلى ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈشنى خالىمايدۇئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن ئىشالردىن قاتت

بېرلىندىكى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر . ۋەلىدى فرانسىيىدىكى زىيارىتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ گېرمانىيىگه بارىدۇ
لى، چۇنكى كېيىنكى يىلالردا مۇستاپا چوقاي ئوغ. بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتلهردىن دىگهندەك رازى بولمايدۇ

شۇنداق بولغاچقا گېرمانىيىدىكى . بېرلىندىكى ئوقۇغۇچىالر بىلهن بهك يېقىن مۇناسىۋەت قۇرىۋالغان ئىدى
ئوقۇغۇچىالر ت م ب بىلهن چوقاي ئوغلى ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن ئىختىالپتا چوقاي ئوغلىغا ناھهقچىلىك قىلىندى 

چىالرنى بۇ ئىشتا ئۆزىنىڭ توغرا قىلغانلىقىغا قايىل نهتىجىدە، زەكى ۋەلىدى بۇ يهردىكى ئوقۇغۇ. دەپ قارىشاتتى
  .قىاللمايدۇ

ئوقۇغۇچىالر بىلهن كۆرۈشۈشته تۈزۈك نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن ۋەلىدى، پرومېتې سېپىدىكىلهر ۋە پولشا 
ه بېرلىندىن ۋارشاۋاغا بارغان زەكى ۋەلىدى، بۇ يهردىمۇ كۈتكهن نهتىجىگ. مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشمهكچى بولىدۇ

باشقىردىستان رۇسسىيىدىن ئايرىلىپ -بولشېۋىك ئىنقىالۋى يۈز بهرگهن يىلالردا تاتارىستان. ئېرىشهلمهيدۇ
چىقىش مهسىلىسىدە تېرىتورىيىلىك ياكى تېرىتورىيىسىز ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىش دېگهندەك مهسىلىلهردە 

شۇنىڭدەك يهنه . تهسىرى بار بىرسى ئىدى بىرسى بىلهن زىتلىشىپ قالغان ئاياز ئىسهاقى ۋارشاۋادا كۈچلۈك-بىر
مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهنمۇ ئىنتايىن يېقىن مۇناسىۋەت باغالپ كهلگهن مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە، 
پرومېتې سېپىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه رەھبهرلىك گۇرۇپپا ئهزالىرىدىن بىرسى بولۇپ، ئۇمۇ زەكى 

شۇنداق قىلىپ، زەكى ۋەلىدىنىڭ پرومېتې تهشكىالتى . ه قىلىپ كهتمهيدۇۋەلىدىگه ئۇنچىلىك قىزغىن مۇئامىل
بىلهن، شۇنىڭدەك بۇ تهشكىالتقا ياردەم قىلىۋاتقان تهرەپلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت تىكلىۋېلىش ئۈچۈن 

ھهتتا ئۇنىڭ ۋارشاۋا . كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقلىرى ئومۇمهن نهتىجىسىزلىك بىلهن ئاخىرلىشىدۇ
لىق ئىنىستىتۇتىدا بىرەر ئىلمىي دوكالت بېرىش تهلىۋىمۇ ھېچكىمنىڭ دىققىتىنى تارتالماي، مازاق شهرقشۇناس

بۇ ھادىسىلهر، مۇساپىرالر ئارىسىدا . قىلىنىش دەرىجىسىگه بېرىپ يهتكىدەك رەت قىلىنىشقا دۈچ كېلىدۇ
ۇ، ھهمدە ئۇنىڭغا ھهرقانداق پرومېتې رەھبهرلىرى زەكى ۋەلىدى بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشنى خالىمايدىغان بوپت

زەكى ۋەلىدى بولسا، يۈز بهرگهن بۇ . جهھهتته ياردەم قىلمىغىدەك دېگهن گهپلهرنىڭ تارقىلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ
ئۇرال ھهرىكىتىنىڭ يىتهكچىسى ئاياز ئىساقى بار -ئىشالرنىڭ پهردە ئارقىسىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئىدىل

  .دەپ قارايدۇ
تكهن ئۈمىدلىرىنىڭ ھهممىسى بىكار بولۇپ كهتكهنلىكى زەكى ۋەلىدىنىڭ كۆڭلىنى بهكال يېرىم ياۋرۇپادا كۈ

تاشقىنلىق يىللىرىنى باشتىن كهچۈرۈپ ئۇ -قىلغان بولسىمۇ، شهرقىي تۈركلۈكنىڭ داۋالغۇچلۇق، قاينام
ىلهن، دەۋردىكى تارىخىي دەۋرنىڭ شهكىللىنىشىگه يىتهكچىلىك قىلغان بىر كىشى بولۇش سۈپىتى ب

ۋەلىدى تۈركىيىگه . قىيىنچىلىقالر ئالدىدا ئۇنچه ئاسانال تىز پۈكىدىغان خاراكتىردىكى بىرسىمۇ ئهمهس ئىدى
قايتىپ كېلىپ ئۇزۇنغا قالماي، شهرق تۈركلۈگىنىڭ مهسىلىلىرىنى مۇنازىرە قىلىدىغان ئىلمىي سهھنىدىن 

يىلىنىڭ دەسلهپكى ئايلىرى ئىچىدە -1928شۇنداق قىلىپ، . بىرنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئىشقا كىرىشىدۇ
 32جهمىيهتنىڭ . تۈركىستان ۋە ئهزەربهيجاننى تونۇتۇش جهمىيىتى دىگهن نامدا بىر ئورگان تهشكىللهيدۇ

بۇ جهمىيهتنىڭ . يىلىنىڭ ماي ئېيىدا تهستىقلىنىپ رەسمىلهشتۈرىلىدۇ-1928ماددىلىق نىزامنامىسى 
ئاغا ئوغلى، دوكتور مىرزا ھاجىزادە، مهھهممهت ھېيت، ئهخمهت  قۇرغۇچىلىرى ئهخمهت زەكى ۋەلىدى، ئهخمهت

جهمىيهت رەئىسلىكىگه . جاپپار ئوغلى ۋە دوكتور ئابدۇقادىر سۇاليمان قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان ئىدى
هن جهمىيهتنىڭ مهقسىدى تۈركىستان بىل. زەكى ۋەلىدى، مۇئاۋىن رەئىسلىككه ئهخمهت ئاغا ئوغلى تهيىنلىنىدۇ

ئهزەربهيجانغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش، بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي ماقالىالرنى ئېالن 
جهمىيهتنىڭ نامى تۈركىستان بىلهن ئهزەربهيجاننى ئۆگۈنۈش جهمىيىتى دەپ ئاتالغىنىغا قارىماي، . قىلىش ئىدى



ركىستانلىق بولۇپ، ئۇ كىشىمۇ سىياسىي ۋە ئىلمىي جهمىيهتنىڭ قۇرغۇچىلىرى ئىچىدە ئاران بىرال كىشى تۈ
يهنه بىر تهرەپتىن جهمىيهت نىزامنامىسىدىكى رەھبهرلىك . ساھهلهردە ھېچكىمگه تونۇلمىغان بىرسى ئىدى

رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىغا سايلىنىش . گۇرۇپپىسىنى سايالشقا مۇناسىۋەتلىك ماددىلىرىمۇ بهكال غهلىتى ئىدى
بۇ شهرتكه ئاساسهن، . ەر ئىلمىي جهمىيهتكه ئهزا بولۇشى شهرت قىلىپ بهلگىلهنگهن ئىدىئۈچۈن خهلقارالىق بىر

قالغان ت م ب ئهزالىرى ياكى ئۇ يىلالردا ئىستانبۇلدا تۇرىۋاتقان ئوقۇغۇچىالر بىلهن ياشالر ئارىسىدا بۇنداق شهرتكه 
هن ئالغاندا ئىمكانىيىتى يوق بىر ئىش توشىدىغان بىرسى بولمىغاچقا، ئۇالرنىڭ بۇ جهمىيهتكه ئهزا بولۇش ئاساس

  .ئىدى
شۇنداق قىلىپ، زەكى ۋەلىدى ت م ب ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق سىياسىي خاراكتىرلىق پائالىيهتلىرىنى 
تۈركىستان بىلهن ئهزەربهيجاننى ئۆگىنىش جهمىيىتى ئارقىلىق ئىلمىي پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇش 

زەكى ۋەلىدىنىڭ ئاساسى مهقسىتى مهيلى تۈرك دۇنياسىدا بولسۇن ياكى . ىئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن ھىساپالند
ياۋرۇپا ئىلمىي ساھهسىدە بولسۇن، ئۆزىنىڭ دىيىشى بويىچه ئالغاندا شهرق تۈركلىرىنىڭ باياناتچىلىقىنى 

 يالغۇز ت م ب نىڭ رەئىسلىكىگه ئىگه بولغىنى ئۇنى ئارزۇ قىلغان. ئۈستىگه ئېلىشنى مهقسهت قىلىش ئىدى
ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ ئىتتىپاق بىر مهخپى تهشكىالت بولغاچقا، بارلىق . نوقتىغا ئېرىشتۈرەلمهيتتى

ئاشكارە پائالىيهت قىالاليدىغان بىر ئىلمىي . پائالىيهتلىرىنى يهر ئاستىدا قانات يايدۇرۇشقا مهجبور ئىدى
دىگهندەك، تۈركىستان . ېرەلهيتتىتهشكىالت، زەكى ۋەلىدىنىڭ پائالىيهت ساھهسىنى زور دەرىجىدە كىڭهيتىپ ب

ھهر ئايدا . بىلهن ئهزەربهيجاننى ئۆگۈنۈش جهمىيىتى قۇرۇلۇش بىلهن تهڭ ئاكتىپ پائالىيهت كۆرسىتىشكه باشاليدۇ
بىر ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرىدا، كۆپلىگهن داڭلىق يهرلىك ياكى چهتئهللىك ئالىمالر 

يهنه بىر تهرەپتىن، بۇ جهمىيهتنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن قانات يايدۇرغان . ئىلمىي دوكالت بهرمهكته ئىدى
. پائالىيهتلىرى بىر قىسىم ساھهلهر ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىقالرنىڭ كۆتۈرىلشىگىمۇ سهۋەپ بولماقتا ئىدى
ك بولۇپمۇ مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە يىتهكچىلىگىدىكى ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتى تهۋەسىدە كۈچلۈ

بىر قىسىم ت م ب ئهزالىرىمۇ بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرگه تۈركىستان نامىنى . نارازىلىقالرنى پهيدا قىلماقتا ئىدى
بۇ تۈردىكى نارازىلىقالر تۈركىستانلىقالر . شهخسى مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ۋاسته قىلىۋالدى دەپ قارىماقتا ئىدى

زەكى ۋەلىدى ئىشلهيدىغان . كۆرۈلۈپ قالمىغان ئىدى بىلهن ئهزەربهيجانلىقالر تهشكىالتلىرى ئارىسىدىال
دارۇلفۇنىدىكى خىزمهتداشلىرى ئىچىدىمۇ ئىلمىي پائالىيهتلهرگه سىياسهتنى ئارىالشتۇرىۋالماسلىق ھهققىدىكى 

بۇ تۈردىكى تهنقىتلهرنىڭ كۆپىيىپ بېرىشى . ئاستىرىتىن تهنقىتلهشلهرمۇ ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا تۈركىستان ۋە ئهزەربهيجاننى تونۇتۇش جهمىيىتىنىڭ پائالىيهتلىرى -1929نهتىجىسىدە، 

  .ئىككى يىل ئىچىدە توختاپ قېلىش گىرداۋىغا كېلىدۇ-ئازىيىشقا باشالپ، بىر
: يىلىسى تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىدە مهدەنىي جهھهتته ئىنتايىن مۇھىم بىر ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ-1928

ڭ مۇھىم ئىنقىالپلىرىدىن بىرى بولغان يېزىق ئۆزگهرتىش ۋە التىن ھهرىپلىرىگه كۆچۈش يولغا ئاتاتۈركنىڭ ئه
بۇ ۋەزىيهت، تۈركىيىدە نهشىر قىلىنىۋاتقان تاشقى تۈركلهرنىڭ ژورناللىرىغا، بولۇپمۇ يېڭى تۈركىستان . قويۇلىدۇ

كاپكازىيىلىكلهر خىتاپ قىلىدىغان ئهزىربهيجانلىقالر بىلهن شىمالىي . ژورنىلىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدۇ
خهلق ئاممىسىنىڭ خېلى كۆپ قىسمى تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان بولغاچقا ئۇالردا بۇ ھهقته بىرەر قىيىنچىلىق 
سېزىلمىگىنى بىلهن، سانى بهكال ئاز بولغان تۈركىستانلىق مۇھاجىرالردا بۇ ژورنالنى سېتىۋااللىغىدەك 

انلىق كىتاپخانالر ئهرەپ ئهلىپبهسىنى قوللىنىدىغان رايونالرغا تارقالغان تۈركىست. مۇشتىرى يوق دېيهرلىك ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، التىن ھهرىپلىرى بىلهن بېسىلىدىغان يېڭى تۈركىستان ژورنىلى بۇندىن كېيىن . ئىدى

ان ئىنتايىن پهقهتال تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالر بىلهن تۈركىيه جامائهتچىلىكىگىال خىتاپ قىالاليدىغ
بۇ ژورنال ئهرەپ ھهرىپلىرى بىلهن بېسىلمىغانلىقى . تار بىر پائالىيهت سورۇنىغا ئىگه ھالهتكه چۈشۈپ قالىدۇ

ئۈچۈن، مهيلى تۈركىستاندىكىلهردىن، مهيلى ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقانالردىن، مهيلى ئىران بىلهن ئهرەب ئهللىردە 
بۇ جايالردا تۇرىدىغان تۈركىستانلىق . لنى ئوقىيااليدىغانالر يوق ئىدىتۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالردىن بۇ ژورنا



كىتاپخانالرنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهرەپ ھهرىپلىرى بىلهن تۈركىستان شىۋىسىدە نهشىر قىلىنىدىغان باشقا 
كىستان بۇ مهسىلىنى مۇزاكىرە قىلغان ت م ب تهشكىالتى، يېڭى تۈر. بىر ژورنال چىقىرىشقا توغرا كىلهتتى

ژورنال يهنىال . ژورنىلىنى بېرلىنغا يۆتكهپ شۇ يهردە ئهرەپ ھهرىپلىرى بىلهن نهشرى قىلىش قارارىنى ئېلىشىدۇ
  .سۇاليمان ئابدۇقادىرنىڭ يىتهكچىلىكىدە چىقىرىلىدىغان بولىدۇ

. دۇيىلىنىڭ كىرىشىدە، ت م ب ھهرىكىتىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم بىر ئىش يۈز بېرى-1929
يىتهكچىلهر ئوتتۇرسىدىكى ئهمهل تالىشىش نهتىجىسىدە ت م ب تهشكىالتىنىڭ بهكال زەئىپلىشىپ 
كېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلغان ياشالر، ت م ب نىڭ پائالىيهتلىرىنى ئۆز قولىغا ئېلىپ يىتهكلهش مهقسىتىدە 

ھىزىپ دەپ نام ئالغان بۇ گۇروھقا ت  ياشالر ئىچىدە. ت م ب تهركىۋىدە ئايرىم بىر گۇروھ ئۇيۇشتۇرۈشقا كىرىشىدۇ
ناسىر ھېكىمزادە، سالىه ئىسمائىل، ۋاسى ئهپهندى، . م ب كاتىۋى مهجدىدىن دەلىل يىتهكچىلىك قىلماقتا ئىدى

ھىزىپ . ئابدۇلال تهۋەككۈل، زاھىت ۋە ئالىم ئهپهندىلهر بولسا بۇ ھىزىپنىڭ قالغان ئهزالىرى ئىدى
هت قىلىپ ت م ب رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئىچىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئورنىغا گۇرۇپپىسىدىكىلهر بىرلىكته ھهرىك

بۇ ۋاقىتتا گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالرمۇ يىغىلىشىپ تۈركىستان . ئېرىشىشنى پىالنلىشىدۇ
ت م ب نىڭ گېرمانىيىدىكى شۆبىسى بولغان بۇ ئورگاندىكى ئۈچ . ياشلىرى گۇرۇپپىسىنى تهشكىل قىلغان ئىدى

ىشىلىك رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىغا ئهخمهت نائىم، ئهخمهتجان ئىبراھىم ۋە ئهفدال ئابدۇسائىد قاتارلىق كىشىلهر ك
  .سايالنغان ئىدى

  زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ت م ب دىن ئايرىلىشى

ت م ب نىڭ ياش ئهزالىرى، مۇستاپا چوقاي ئوغلى مهسىلىسىدە رەئىس زەكى ۋەلىدىنى بهكال قاتتىق 
ياشالر، زەكى ۋەلىدى ت م ب دىكى داھىلىق ئورنىنى . ۇتۇپ ناھهقچىلىك قىلدى دەپ قاراشماقتا ئىدىپوزىتسىيه ت

رىقابهتچىسى يوق ھالغا كهلتۈرىۋېلىش مهقسىتىدە مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى تهشكىلدىن چىقىرىپ تاشلىغان 
ت م ب ئهزالىرى پۈتۈنلهي سىرتتا  تۈركىستان ۋە ئهزەربهيجاننى ئۆگۈنۈش جهمىيىتى ۋەقهسىدە. دەپ قارىماقتا ئىدى

ئهزاالرنىڭ زور كۆپچىلىكى، . قالدۇرۇلغانلىقى زەكى ۋەلىدىگه بولغان نارازىلىقالرنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋەتكهن ئىدى
نهتىجىدە، مهيلى ت . تۈركىستان داۋاسى شهخسى مهنپهئهتلهر ئۈچۈن قۇربان قىلىۋىتىلمهكته دەپ قاراشماقتا ئىدى

ىزىپ گۇرۇپپىلىرى بولسۇن، مهيلى گېرمانىيىدىكى ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسىدىكىلهر م ب تهركىۋىدىكى ھ
. بولسۇن ئۇالرنىڭ ھهممىسىال زەكى ۋەلىدى رەھبهرلىكىگه قارشى كۈچلۈك ئۆكتىچىلىك ھهرىكىتىگه ئاتلىنىدۇ

ىدەك بىر ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى ھهيدېربېرگدە ئۆتكهزگهن بىر يىغىندا ت م ب مهركىزىگه تۈۋەندىك
  :ئۇلتىماتوم يولاليدۇ

مۇستاپا چوقاي ئهپهندى ت م ب غا قايتىدىن قوبۇل قىلىنىشى، ئهزالىقى قايتىدىن تهستىقلىنىشى، ياۋرۇپادا 
ئهگهر گېرمانىيه شۆبىسىنىڭ بۇ تهكلىپى رەت . تۇرۇشلۇق ۋەكىللىك ساالھىتىدە داۋاملىق قېلىشى الزىم

چوقاي زىدىيىتى -زەكى. يتىدىن سايالش مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويىمىزقىلىنغىنىدا، مهركهزى ھهيئهتلهرنى قا
يوقۇرىدا كۆرسىتىلگهن ئۇسۇل بويىچه ھهل قىلىنمايدىكهن، گېرمانىيىدىكى ت م ب شۆبىسى مهركهزدىن 

  .ئايرىلىپ پائالىيهت قىلىشقا باشاليدۇ ۋە بۇ زىدىيهت ئۈستىدە ئۆز كۆزقارىشىدا چىڭ تۇرىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

  ىپ گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزالىرىھىز
، )ئهركىنقۇل(دوكتور سالىھ ئىسمائىل : ناسىر ھهكىمزادە، مهجدىدىن دەلىل، تهۋەككۈل بابۇر، ئۆرە تۇرغانالر): سولدىن ئوڭغا(ئولتۇرغانالر 

  12. 5. 1930ئىستانبۇل، . ، دوكتور ۋاسى مىرزاتاش)ئۆزبۇالق(زاھىت 
  



ت م ب مهركهزى ھهيئىتى يىغىنىدا ھىزىپ . ۈز بېرىدۇبۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئىش ئىستانبۇلدىمۇ ي
گۇرۇپپىسى نامىدا مهجدىدىن دەلىل بۇ مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ زىدىيهتنىڭ دەرھال ھهل قىلىنىشىنى تهلهپ 

بۇ تۈردىكى بېسىمالر نهتىجىسىدە، مهركهزى كومىتىت چوقاي ئوغلىنى كېچىرىم قىلىش، ئۇنىڭ . قىلىدۇ
ئهمما بۇنچىلىك . قايتا ئهسلىگه كهلتۈرۈش ھهققىدە ئىپادە بىلدۈرۈشكه مهجبور بولىدۇ جهمىيهت ئهزالىقىنى

بۇندىن كېيىن زەكى ۋەلىدىنىڭ رەئىسلىك مهسىلىسىنىمۇ قايتا . ئىپادە بىلدۈرۈشلهر يىتهرلىك بولمايتتى
ۆرسىتىپ كهلگهن بۇ ھهقتىكى بېسىمالرغا بىر مهزگىل قارشىلىق ك. ئويلىنىپ كۆرۈشكه توغرا كهلمهكته ئىدى

زەكى ۋەلىدى، بىر نهچچه ئاي ئۆتكهندىن كېيىن ت م ب رەئىسلىكىدىن ھهمدە مهركهزى كومىتىت ئهزالىقىدىن 
ئۇنىڭ بىلهن بىر تهغدىرداش بولۇپ كېلىۋاتقان ئابدۇقادىر . ئىستىپا بهرگهنلىكىنى بىلدۈرۈشكه مهجبور بولىدۇ

ماي كۈنىسى ت م ب نىڭ -4يىلىنىڭ -1929كونا دوست،  بۇ ئىككى. سۇاليمانمۇ بىرلىكته ئىستىپا بېرىدۇ
  :چهتئهلدە تۇرۇشلۇق شۆبىسىگه ئىۋەرتكهن ئىستىپا خېتىدا تۈۋەندىكىلهرنى يازىدۇ

ئاپىرىل كۈنىسىدە مهركهزى -8جهمىيهتنىڭ سابىق ئهزاسى بولغان چوقاي ئوغلى مۇستاپا ئهپهندى بۇ يىلنىڭ 
يازغان خېتىدا مهلۇم بولغانالرغا ئاساسهن، ت م ب ) ارىتىپكاتىپ مهجدىدىن ئهپهندىگه ق(كومىتىتقا 

يىلقى -1927ھهتتا . تهشكىالتىغا مهخسۇس قهبىلىلهر ئىتتىپاقسىزلىقىنى سۆرەپ كىرىشكه ئۇرۇنغان
قۇرۇلتايدىمۇ بۇ جهھهتته گويا باشقىرت تهرەپنىڭ بېسىمى ئاستىدا باشقۇرۇلغان بىر قۇرۇلتاي بولدى دەپ قارىغان 

ه بىر تهرەپتىن چوقاي ئوغلى، ئۆز ۋاقتىدا ئۆزى ھهققىدە ت م ب مهركهزى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن يهن. ئىدى
كومىسسىيه تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىپ كېيىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان قارارىنى پهقهت ت م ب مهركهزىدىكى 

ىتىپ، بۇ قارارنى ۋە باشقىرت ئهزالىرىنىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۆھمهت قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىسى دەپ كۆرس
ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ باشقىرت ئهزالىرى ئۈستىدە ھهر تۈرلۈك بوھتانالرنى قىلىش، ت م ب نىڭ قالغان ئهزالىرى 

مهيلى . بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىگه بۇزغۇنچىلىق سېلىش ئۈچۈن باھانه قىلىۋالىدىغانلىقىنى ئىيتقان ئىدى
ابدۇقادىرغا قارىتىپ يازغان خېتىدە، ئىستانبۇلغا كهلگىدەك بولسا ئۇ مارت كۈنىسىدىكى ئ-9بۇ مهكتۇبىدا، ياكى 

يهردىكى باشقىرت ۋەكىللىرىگه ئۆزىنى تۇتقۇزۇپ قويمايدىغانلىقىنى، ئۇالر بىلهن كۆرۈشمهيدىغانلىقىنى 
ورتا بىز بۇنداق بىر ئهھۋالنىڭ ئ. ئېيتىپ ئۇالر بىلهن دۈشمهنلىشىش پوزىتسىيىسىدە بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

ئاسىيادا بۇنداق مۇھىم ۋەقهلهر روي بېرىۋاتقان، مهسئولىيهتچانلىق بىلهن مۇئامىله قىلىشقا توغرا كېلىۋاتقان 
چوقاي ئهپهندىنىڭ ت م ب بىلهن . بىر ۋەزىيهت ئاستىدا تهشكىالتىمىزنى ۋەيران بولىشىغا قاراپ تۇرالمايتتۇق

ىقىنى ھېس قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، شۇنىڭدەك بىزنىڭ بۇ بىرگه پائالىيهت قىلىشىنىڭ مۇھىم ۋە زۆرۈر بولغانل
كومىتىتتا بولىشىمىز بۇ مهقسهتلهرنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلىشىدا توسالقۇلۇق رول ئويناپ قالىدىغانلىقىمىز ئوتتۇرغا 
چىقىشى بىلهن، ت م ب نىڭ چهتئهلدىكى مهركهزى كومىتىتىدىكى باشقىردىستان ھهيئىتىدىكىلهر 

  .پ چىقىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز ھهمدە بۇنى الزىم بولغان يهرلهرگه ئۇقتۇرماقتىمىزۋەزىپىمىزدىن چېكىنى
بۇ ئىستىپا خېتى بېرىلىش بىلهن بىرگه ئۆتكهن ئاز ۋاقىتنى ھىساپقا ئالمىغاندا، ت م ب قۇرۇلغاندىن بۇيان 

ىالنالشقان يېڭى ئېچىلىشنى پ. داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان زەكى ۋەلىدى دەۋرى ئاخىرالشقان ھىساپالندى
بۇ جهرياندا مهركهزى . قۇرۇلتايغىچه ت م ب رەئىسلىكى ئۈچۈن ئوسمان غوجا ئوغلى ھهيئهت ئهزا قىلىپ سايالندى

كومىتىت قارار چىقىرىپ مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ جهمىيهتكه قايتىپ كېلىشى ماقۇللىنىپ، قايتىدىن ياۋرۇپادا 
ەكى ۋەلىدى بىلهن ئۇنىڭ دوستى ئابدۇقادىر سۇاليمان، ت م ب ز. تۇرۇشلۇق باش ۋەكىل بولۇشى بهلگىلهندى

مهركهزى كومىتىتىدىن چىقىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئۆز ئالدىغا بىر باشقىرت مهركهزى تهشكىل قىلىپ، رەسمى 
بۇ ھهقتىكى ئىشالرنىڭ . ئىتىراپ قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىپ كاپكازىيه كومىتىتىغا ئىلتىماس سۇنىدۇ

  :قىدە ئوسمان غوجا ئوغلى مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغان خېتىدە مۇنداق بايان قىلىدۇتهپسىلى ئهھۋالى ھهق
ئهخمهت زەكى بىلهن ئابدۇقادىر ئىككىسى ئۆز ئالدىغا باشقىرت مهركهزىنى قۇرۇپ، تهستىقلىتىش ئۈچۈن 

لغان بولسىمۇ، يىغىندا ت م ب گه قارشى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇلالنمايمهن دەپ ۋەدە قى. ئىلتىماس سۇندى
شۇنداق … . جىسمى يوق باشقىرت مهركهزى نامىدا ئىلتىماس سۇندى-ئىسمى. ئهپسۇسكى، ۋەدىسىدە تۇرمىدى



بۇ ئىشنى كاپكازىيه . بولغاچقا، ئۇالرنى ت م ب ئهزالىقىدىن پۈتۈنلهي چىقىرىپ تاشالش قارارى ئېلىندى
  .ۋەر يولاليمىزكومىتىتىگه ئۇختۇرماقچى بولىۋاتىمىز، سىزگىمۇ بۇ ھهقته خه

زەكى ۋەلىدىنىڭ باشقىرت مهركهزى قۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلتىماسى كاپكازىيه كومىتىتى تهرىپىدىن 
كىشىنى ئهپسۇسالندۇرىدىغىنى، بۇ ۋەقه زەكى ۋەلىدى بىلهن ئۇنىڭ دوستلىرىنى يالغۇز ت م ب . تهستىقالنمايدۇ

ارلىق مۇھاجىردىكى تۈرك تهشكىالتلىرى تهرىپىدىن دىن چىقىرىلىش بىلهنال نهتىجىلىنىپ قالماي، ئۇالر ب
ۋەزىيهتنىڭ بۇ تۈردە تهرەققى قىلىشىدىن كېيىن، زەكى ۋەلىدى . چهتكه قېقىلغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدى

  .سىياسىي پائالىيهتلىرىنى بىر مهزگىل توختىتىپ تۇرۇشقا مهجبور بولىدۇ
ئۇرال مىللىي مهركهزى ئوتتۇرسىدىكى -بىلهن ئىدىل زەكى ۋەلىدى ت م ب دىن ئايرىلغاندىن كېيىن، ت م ب

ماي ئېيىدا، بېرلىندە مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئاياز . مۇناسىۋەتلهر قايتىدىن قۇيۇقلىشىشقا باشاليدۇ
ئىسهاقى يىتهكچىلىگىدە تۈركىستان، ئىدىل ئۇرال ۋە قىرىم ۋاكالهتچىلىرى يىغىلىپ مىللىي مۇستهقىللىق 

يهنه بىر . پائالىيهت قىلىش ھهققىدە قارار قوبۇل قىلىپ بىر پارچه توختامنامه ئىمزالىشىدۇكۈرىشىدە ئورتاق 
تهرەپتىن ت م ب مهركهزى رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدا بارلىققا كهلگهن ئۆزگىرىشلهرگه ئاساسهن، دەرھال بىر 

ه تۈزۈپ چىقىشنىڭ زۆرۈر پهۋقۇلئاددە قۇرۇلتاي چاقىرىش، ۋەزىيهتنى تهھلىل قىلىپ قايتىدىن بىر ستىراتىگىي
ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋاكالهتچى مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ت م ب نىڭ . ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ

يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا بىر يىغىن چاقىرىش -1929بېرلىن شۆبىسى ۋەكىللىرىنى ئىستانبۇلغا چاقىرتىپ، 
ىتىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بىر ۋەقه قۇرۇلتاينى بىر نهچچه ئاي ئايدا كاپكازىيه كوم-6ئهمما . قارارى ئېلىندى

  .كېچىكتۈرۈپ چاقىرىلىشىغا مهجبۇر قىلىدۇ
ئايدا، ئىستانبۇل جامائهت خهۋىپسىزلىك ئورگىنى ئهزەربهيجاننىڭ سابىق باش جۇمهۇرى، -6يىلى -1929

بىلهن شىمالىي كاپكازىيىلىك چهتئهلدىكى ئهزەربهيجان ھهرىكىتىنىڭ داھىسى مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە 
بۇ ۋەقه مۇھاجىر . يىتهكچى سهئىت شامىلنىڭ ئۆيىگه باستۇرۇپ كىرىپ پۈتۈن ھۈججهتلىرىنى مۇسادىرە قىلىدۇ

-مۇھاجىرالر، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ پات. تۈرك كۈرەشچىلىرى ئارىسىدا پارتالش خاراكتىرىدە تهسىر پهيدا قىلىدۇ
. يهنه بهزىدە ۋاقىتلىق بولسىمۇ چېگرادىن چىقىرىۋىتىلىشلىرىگه كۆنۈك ئىدى پات ئاگاھالندۇرۇش بېرىشلىرىغا،

ئهمما ئۆيلىرىگه بېسىپ كىرىپ ئۆي ئاختۇرۇشلىرى بىلهن ماتېرىياللىرىنى مۇسادىرە قىلىشلىرى تېخى تۇنجى 
رىگه تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ مۇھاجىر تۈرك يىتهكچىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلى. قېتىملىق ئىش ئىدى

  :قاتتىق تهسىر كۆرسىتىدىغان بۇ قېتىمقى ھادىسه، ئوسمان غوجا تهرىپىدىن تۈۋەندىكىچه بايان قىلىنغان ئىدى
ئىيون ئېيىدا رەسۇلزادە ئىمىن ئهپهندى بىلهن سهئىد شامىل ئهپهندى ئىككىسىنىڭ ئۆيلىرى ئىستانبۇل 

ىشى ۋە ماتېرىياللىرى مۇسادىرە ساقچى ئىدارىسى بىرىنچى شۆبىسى تهرىپىدىن باستۇرۇلۇپ تهكشۈرىل
بۇنداق قىلىشقا ئۇالردىن ئايرىلىپ چىقىپ كهتكهن بىر . قىلىنغانلىقى بهكال يامان تهسىر پهيدا قىلىۋەتتى

قىسىم ئهزەربهيجانلىقالر بىلهن داغىستانلىقالر ئۇالرنى ئهنگىلىيىلىكلهر ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلماقتا دەپ ئهرز 
  .قىلغانلىقى سهۋەپچى بولغان

ت م ب ئهزالىرىنىڭ ئۆزئارا يېزىشقان خهتلىرىدىن قارىغاندا، بۇ تۈردىكى ئهرزلهرنى ئىسپاتاليدىغان ھېچقانداق 
بىر يىپ ئۇچى تېپىلمىغان بولغاچقا، بۇ ئىككى يىتهكچى ئۈستىدە ھېچقانداق بىر قانۇنى سۈرۈشته قىلىش 

ىتهكچى خاتىرجهم بواللمىغاچقا، تۈركىيهدە ئهمما يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهدىن ھهر ئىككىال ي. ئىشى كۆرۈلمىگهن
شۇ سهۋەپتىن مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بىلهن . بىخهتهر تۇرغىلى بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىشقان ئىدى

سهئىد شامىل ئىككىسى تۈركىيىدىن چىقىپ كېتىپ، پائالىيهتلىرىنى تېخىمۇ ئهركىن قانات يايدۇرۇشقا بولىدۇ 
يىلىسىال ۋارشاۋاغا بېرىۋالغان بولۇپ، ئۇ -1926ئهسلىدە سهئىد شامىل (ۆچۈپ كېتىدۇ دەپ قاراشقان پولشاغا ك

پات تۈركىيىگىمۇ كېلىپ، بهزى پائالىيهتلىرىنى -ئهمما پات. يهردە پرومېتې پائالىيهتلىرىگه قاتناشقان ئىدى
كهتكىنىدىن كېيىن، مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە تۈركىيىدىن چىقىپ . ئىستانبۇلدا قانات يايدۇرماقتا ئىدى

ژورنىلىدا باش ماقالىالرنى مىرزا باال يېزىشقا » ئوتلۇق يۈرت«ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ ئاۋازى بولغان 



ئۇالر شۇ ئارقىلىق بىر مهنىدە تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ كۈتكىنىدەك ئىش ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − باشلىغان ئىدى
  .قىلغان ھېساپالندى

  نبۇل قۇرۇلتىيىيىللىق ئىستا- 1929

زەكى ۋەلىدى بىلهن ئابدۇقادىر سۇاليمان ئىككىسىنىڭ تهشكىلدىن ئايرىلغىنىدىن كېيىن چاقىرىش 
سىنتهبىر كۈنىسى مهخپى چاقىرىلغان بىر قېتىملىق يىغىن بىلهن -13پىالنالنغان پهۋقۇلئاددە قۇرۇلتاي، 

قۇرۇلتاي جهريانىدا . ېتىم يىغىن ئاچىدۇق 11ئۆكتهبىرگىچه -2سىنتهبىردىن -13ت م ب ئهزالىرى . ئېچىلىدۇ
تۈركىستان بىلهن ئافغانىستاننىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتى، بۇ رايونالردا ۋاكالهتخانىالرنى ئېچىش ئىشلىرى، 
باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى ئهھۋاللىرى، زەكى ۋەلىدى مهسىلىسى، يېڭىدىن بىر ژورنال 

كىرگۈزۈش ئىشلىرى، بۇخارا ئهمىرى مهسىلىسى، تهشكىالت چىقىرىش ئىشى، نىزامنامىگه تۈزىتىش 
  .تۈزۈلمىسىدىكى ئۆزگهرتىشلهر قاتارىدىكى نۇرغۇنلىغان ماۋزۇالردا مۇزاكىرىلهر ئېلىپ بېرىلىدۇ

يىغىن خاتىرىلىرىدىن مهلۇم بولشىچه، ت م ب ئهزالىرى ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقان باسمىچىالر يىتهكچىسى 
بۇنداق قاراشقا كېلىشىگه ئېهتىمال . بىق بۇخارا ئهمىرىنىڭ ئادىمى دەپ قاراشقان ئىدىشىر مۇھهممهتبهگنى سا

ت م ب ئهزاسى بولغان باسمىچى يىتهكچىلىرىدىن تۇراپبهگ بىلهن ھهمراقۇل ئهپهندىلهرنىڭ ت م ب مهركىزىگه 
رىنى مۇنارخىيىچىلهرنىڭ يهنه بىر تهرەپتىن بۇخارا ئهمى. يوللىغان دوكالتلىرى سهۋەپچى بولغان بولىشى مۇمكىن

ئهنه شۇ سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ئهمىر تهرىپىدىن باشلىتىلغان بارلىق ئىشالر ت م ب . جاسۇسى دەپ قارىماقتا ئىدى
ئهسلىدە ت م ب بۇ بهلگىلىمىلىرى ئارقىلىق . تهرىپىدىن رەت قىلىنىشى كېرەك دەپ بهلگىلهنگهن ئىدى

قالرنىال ئهمهس، ئۆز ۋاقتىدا يهنه كونا باسمىچى يىتهكچىلىرى بىلهن ئافغانىستاندىكى ئهمىر تهرەپ تۈركىستانلى
قۇرۇلتاي يهنه . ئۇالرنىڭ ئهتىراپىدىكى بارلىق تۈركىستانلىقالرنىمۇ ئۆزلىرىگه دۈشمهن قىلىۋالغان ھىساپلىناتتى

رۇپ چىقىش ئافغانىستان بىلهن ئىرانغا تولۇق ھوقۇقلۇق ۋاكالهتچىلهرنى ئىۋەرتىش ئارقىلىق رەسمى شۆبه قۇ
  .ھهققىدىمۇ قارار ئېلىنىدۇ

ياش «قېتىملىق يىغىنىدا، يېڭى تۈركىستان ژورنىلىغا قوشۇمچه قىلىپ ياۋرۇپادا -6قۇرۇلتاينىڭ 
بۇ ژورنال ئهرەپ ئهلىپبهسى بۇيىچه ئۆزبهكچه . نامىدا يېڭى بىر ژورنال چىقىرىشنىمۇ بهلگىلىشىدۇ» تۈركىستان

قىلىپ ت م ب كۆز قاراشلىرىنى بىۋاسته ئهرەپ ئهلىپپهسىنى قوللىنىدىغان  شۇنداق. نهشىر قىلىنىدىغان بولىدۇ
ئافغانىستان، ھىندىستان ۋە ئهرەبىستان قاتارىدىكى ئهللهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا يهتكۈزۈش پۈرسىتىگه 

ئىككى نهپهر كىشى  ئېلىنغان قارار بويىچه، بۇ ژورنال ياۋرۇپادىكى تهشكىالتتىن. قايتىدىن ئېرىشكهن بوالتتى
ھهمدە ئىستانبۇلدىن ئىۋەرتىلىدىغان بىر كىشىدىن تهشكىل تاپىدىغان ئۈچ كىشىلىك بىر ئورگان تهرىپىدىن 

بۇ ۋاقىتتا، بۇرۇن مهركهزى كومىتىت تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان بايراقنى . نهشرى قىلىنىدىغان بولىدۇ
شۇنىڭدەك يهنه، ئىدىل ئۇرال گۇرۇپپىسى . قلىشىدۇتۈركىستان بايرىقى قىلىدىغانلىقىنى قايتىدىن تهستى

تهرىپىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغان مىللىي مهركهزلهرنى بىرلهشتۈرۈش ھهققىدىكى تهلىۋى، قۇرۇلتاي تهرىپىدىن 
  .تهستىقالنماي، پهقهتال ئورتاق بىر نهشرى ئهپكارى چىقىرىش ھهققىدىال بىر بهلگىلىمه چىقىرىشىدۇ

كىتاپ -هن سهرىپىياتالر مۇزاكىرە قىلىنغان ئومۇمىي يىغىنالردا ئېنىق ھىساپچىقىم بىل-ئومۇمىي كىرىم
رەئىس ئوسمان غوجا . بېرەلمىگهنلىكى ئاالھىدە تاالش تارتىشالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

ن كىتاپ ئىشلىرىدىكى كام قالغان قىسىملىرىنى كېيى-ئوغلىنىڭ قۇرۇلتايدىن ئهپۇ سورىغان ھالدا ھىساپ
كىتاپالر -تارتىشالر بېسىقىپ ھىساپ-تولۇقالپ بېرىش ھهققىدە ۋەدە قىلىشى نهتىجىسىدىال بۇ تاالش

ت م ب باش كاتىۋى بىلهن تۈركىستان ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى مهجدىدىن دەلىل . تهستىقلىنىدۇ
ىمقى رەئىسلىك يىتهكچىلىكىدىكى ھىزىپ گۇرۇپپىسىنى تهشكىللهپ چىققان ياش ۋەكىللهر، ئۆتكهن قېت

ئهنه شۇ سهۋەپتىن، ت م ب دە . تارتىشلىرىدىن خېلى بهك نارازى بولۇپ بهكال خاپا بولۇشقان ئىدى-تاالش



رەئىسلىك تۈزۈمىنى ئهمهلدىن قالدۇرىۋىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا باش سېكرىتارلىق تۈزۈمىنى ئورنىتىش 
بۇنداق بىر شهكىلگه كهلتۈرۈش ھهققىدە ئۆز  ئۇالر، رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىنى. مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويىشىدۇ

رەئىس ئوسمان غوجا ئوغلى، رەئىسلىك تۈزۈمى ئهمهلدىن . ئالدىغا بىر نىزامنامىنىمۇ تهييارالپ چىقىشقان ئىدى
قالغىنىدا ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىمۇ قالمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق، بۇنداق ئۆزگهرتىش قىلىش تهلىۋىگه 

قېتىملىق يىغىننى باشقۇرىۋاتقان مۇستاپا چوقاي -10تارتىش قىلىنغان -مهسىله تاالش بۇ. قارشى چىقىدۇ
ئوغلى، باشقا ۋەكىللهرنىڭ قارشى تۇرغانلىقىغا قارىماي، رەئىسلىك تۈزۈمىنى داۋامالشتۇرۇشنى، ھهمدە ئوسمان 

جىدە، قالغان ۋەكىللهر نهتى. غوجا ئوغلىنىڭ رەئىسلىكته داۋاملىق تۇرىۋېرىشى الزىملىقىدا چىڭ تۇرىۋالىدۇ
. مهجبورى بولسىمۇ چوقاي ئوغلىنىڭ پىكىرىنى ماقۇللىشىپ، رەئىسلىك تۈزۈمىنى داۋامالشتۇرۇشقا قوشۇلىدۇ

مهركهزى . مۇستاپا چوقاي ئوغلى، بۇرۇنقىدەكال ياۋرۇپا ۋاكالهتچىلىك ۋەزىپىسىدە تۇرىۋېرىدىغان بولىدۇ
لىلنى، ئورگان ئىشالر كاتىپلىقىغا ناسىر ھهكىمزادىنى، كومىتىتنىڭ بىرىنچى كاتىپلىقىغا مهجدىدىن دە

زاھىت ئۆزبۇالق بىلهن ئىلتهر . بولسا ئابدۇلال تهۋەككۈل بابۇرنى قويىشىدۇ) ت.ئۇ− بوغالتىرلىق (مۇھاسىپلىققا 
شۇ سهۋەپتىن . ئهركىنقول بىر ھهربى دوختۇر ئىدى. دوكتور سالىه ئهركىنقولنىڭ مهخپى بهلگىسىدۇر− ئىلتهر (
بهي ئىككىسى مهركهزى كومىتىتنىڭ يېڭى ئهزاسى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ۆز ئىسمىنى ئاشكارە ئىشلىتهلمهيتتىئ

  .قىلىپ سايلىنىدۇ
ماددىلىق ئورتاق پروگراممىسىغا يهنه  7قۇرۇلتايدا قوبۇل قىلىنغان يهنه بىر قارارغا ئاساسهن، ت م ب نىڭ 

تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشى مهسىلىسى پهقهت ”سىدە بۇ ماددىالرنىڭ بىرىنچى. ئىككى ماددا قوشۇلىدۇ
يهنه بىر ماددىدا بولسا تۈركىستاننىڭ . دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى“ تۈركىستانلىقالرغىال تهۋە بولىشى الزىم

ئۆز ئچىگه ئالىدۇ دېگهن بىر  شهرقىي تۈركىستاننىچېگراسى غهربىي تۈركىستاندىكى جۇمهۇرىيهتلهر بىلهن 
بۇ . ش بىلهن، ئۇلۇغ تۈركىستاننىڭ چېگراسىنى باشقىدىن بهلگۈلهپ بهرمهكته ئىدىئىزاھات بېرىلى

يېڭىدىن تۈزۈپ چىقىرىلغان . بهلگىلىمىلهرگه ئاساسهن يېڭىدىن بىر نىزامنامه تهييارلىنىپ ماقۇللىنىدۇ
دەپ نىزامنامىغا ئاساسهن، مهركهزى كومىتىت ئهزالىرىنىڭ تۈركىستانلىقالردىن تهشكىل تېپىشى شهرت 

مهركهزى كومىتىتقا مۇناسىۋەتلىك بارلىق ھۈججهتلهر باش كاتىپ ۋاستىسىدا ). ماددا-2(بهلگىلهنگهن ئىدى 
). ماددا- 4(تهييارلىنىدىغان بولىدۇ ۋە مهركهزى كومىتىت ھهر يىلى باشقىدىن سايلىنىدۇ دەپ بهلگىلىنىدۇ 

نىڭ كاتىپ ۋەكىللىرىنىڭ ھوقۇق شۇنىڭدەك يهنه مهركهزى كومىتىت بىلهن ئۇنىڭ ھهرقايسى شۆبىلىرى
بۇنىڭغا قوشۇمچه قىلىنىپ يهنه تولۇق ھوقۇقلۇق ھهيئهت ئهزا بولۇشىمۇ . دائىرىسى تېخىمۇ كهڭ بولىدۇ

  .ماقۇللىنىدۇ
يىلقى پهۋقۇلئاددە قۇرۇلتايدىن كېيىن، ت م ب نىڭ تهشكىلى تۈزۈلىشىدە تۈپتىن ئۆزگهرتىش -1929

ىسلىك تۈزۈمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن رەئ. قىلىنغانلىقى كۆرۈلمهكته ئىدى
ياش ۋەكىللهر بۇ تهلىۋىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىغاندىن كېيىن، باش كاتىپنىڭ ئورنىنى ئاالھىدە كۈچهيتىشنى 

شۇنڭدەك يهنه، مهركهزى كومىتىت ھهيئهتلىرىنىڭ سانىنى كۆپهيتىش ئارقىلىق . قولغا كهلتۈرگهن ئىدى
مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئوسمان غوجا ئوغلىغا . ڭ تهسىرىنى تېخىمۇ ئازايتىش ئىمكانىغا ئېرىشىدۇرەئىسنى

ئوخشىغان ئىككى تارىخىي شهخىس رەئىسلىك تۈزۈمىنى ساقالپ قېلىشتا ھهرقانچه مۇۋەپپهقىيهتلىك بواللىغان 
نېرىغا ئۆتهلمىگهن بىر ئۇتۇق دەپ  بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ بۇ ئۇتۇغىنى ئۆزلىرىنىڭ ئابرويىنى ساقالپ قېلىشتىن

مهركهزى كومىتىتتا پهقهت تۈركىستانلىقارال ھوقۇق تۇتااليدۇ دېيىلگهن بهلگىلىمه بولسا، بىر . قاراشقا بوالتتى
مهنىدە زەكى ۋەلىدى مىسالىغا ئوخشاش ئهھۋالالرنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىشنىڭ بىر چارىسى دەپال قاراش 

وخشاش، تۈركىستان مۇستهقىللىقىنىڭ يالغۇز تۈركىستانلىقالرغىال تهۋە بولىشى شۇنىڭغا ئ. مۇمكىن ئىدى
كېرەك دىگهن ماددىسى بىلهن تۈركىستان چېگراسىنى بهلگىلهشته، بۇرۇنقىسىغا ئوخشىمايدىغان يېرى 
باشقىردىستاننى سىرتتا قالدۇرغىنى بولۇپ، بۇالرمۇ زەكى ۋەلىدىنىڭ مۇئامىلىسىگه بېرىلگهن بىر جاۋاپ 

ياۋرۇپادا نهشرىياتچىلىقنى باشالش ھهققىدىكى قارار بولسا، سىياسىي پائالىيهتلهرنىڭ ياۋرۇپاغا . ھېساپلىناتتى



دېگهندەك، ئىيون ئېيىدا كاپكازىيه كومىتىتى ۋەكىللىرىگه قارىتا . كۆچۈرىلىدىغانلىقىنىڭ بىر ئىشارىتى ئىدى
تۈركىيىدىكى سىرتقى تۈرك كۈرەشچىلىرى ئۈچۈن ئىستانبۇل ساقچىسى تهرىپىدىن ھهرىكهت قولالنغانلىقى، 

  .كهلگۈسىدە يۈز بېرىشى ئېهتىمال بولغان قىيىن كۈنلهرنىڭ سىگنالى بولۇپ قالغان ئىدى

  ژورنىلى» ياش تۈركىستان«

قۇرۇلتاي يېپىلغاندىن كېيىن پارىژغا قايتىپ بارغان مۇستاپا چوقاي ئوغلى، ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ 
ئۆكتهبىردە گېرمانىيىدىكى . نالنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىنى باشلىۋىتىدۇچىقىرىلىدىغان يېڭى ژور

بۇ يىغىندا . ئوقۇغۇچىالر گۇرۇپپىسى بىلهن بىر قېتىملىق يىغىن ئۆتكۈزۈپ ژورنالنىڭ ھۇلىنى سېلىۋالىدۇ
ژورنالدا . دۇقوبۇل قىلىنغان قارار بويىچه ژورنالنىڭ باش تهھرىرلىك ۋەزىپىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا تاپشۇرۇلى

بىلهن ) يارقىن(ئىشلهيدىغان قالغان ئهزاالر، ياش تۈركىستانچىالر گۇرۇپپىسىنىڭ باش كاتىپى ئىبراھىم ئارىفخان 
ئىستانبۇل قۇرۇلتىيىدا قوبۇل . قاتارلىقالرغا تاپشۇرۇلىدۇ) ئوكتاي(ئاسپراتورىيه ئوقۇشىنى پۈتتۈرگهن ئابدۇلۋاھاپ 

ل كونا يېزىق بويىچه چاغاتاي شىۋىسىدە چىقىرىلىدىغان بولۇپ، ژورنال قىلىنغان قارارغا بىنائهن، ژورنا
يىلىنىڭ ئاخىرىغا -1929ژورنالنىڭ چىقىش ۋاقتى . دەپ ئاتىلىدىغان بولىدۇ“ ياش تۈركىستان”ئىسمىمۇ 

قۇرۇلتاي خاتىرىلىرىدىن مهلۇم بولىشىچه، ژورنالنىڭ بارلىق چىقىملىرى چوقاي ئوغلىنىڭ . بېكىتىلىدۇ
  .ئىشلىشى نهتىجىسىدە پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ مهنبهلىرىدىن ئايرىلىدىغان بولىدۇ خىزمهت

  )رەسىم ئورنى(
  ياش تۈركىستان ژورنىلىنىڭ تۇنجى سانى

  
ئهسلى ئارگىنال ژورنال مۇقاۋىسىدىكى چاغاتايچه يېزىقالرنىڭ ھازىرقى ئۇيغۇر كونا يېزىقى بويىچه (

  )ت.ئۇ− كۆچۈرۈلىشى تۈۋەندىكىچه 
  ستانياش تورك

  توركستان ملى استقالل فكريگه خدمت ايتوچى ايلق مجموغهدر
  چوقاى اوغلى مستفى: باش مهررى

  1: دىكابر سان 1929 1: يل
  :بو ساندە

  :سياسى بولم
  بزنڭ يول -1
  باشقارمادن -2
  چوقاى اوغلى مستفى. توركستاندە پاخته اترافندە كورەش -3
  بر توركستانلى. هچيلگيگه نزرىچار مينسترى قريووشهين نك توركستان پاخت -4
  التاى نويان. اوالق» جنتيدەن«ساويت روسيه  -5

  ماغجاندەن» توركستان«: ادبى بلم
  چولپاندەن» ياپراقلر«

  :توركستان خبرلهرى
  اوزبيكستاندە− توركمهنستاندە − قازاغستاندە 

يىلىنىڭ دېكابىر ئېيىدا -1929ياش تۈركىستان ژورنىلىنىڭ تۇنجى سانى، بۇرۇن تۈزۈلگهن پىالن بويىچه 
ئهسلى (“ تۈركىستان پىكرىگه ياردەم قىلغۇچى ئايلىق ژورنال”ژورنال مۇقاۋىسىغا . نهشىردىن چىقىدۇ

. − دەپ يېزىلغان“ تۈركىستان مىللىي ئىستىقالل فىكرىگه خىزمهت ئهيتۇچى ئايلىق مهجمۇئهدىر”نۇسخىسىدا 



ىدا بولسا فرانسۇزچه تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ كهينى مۇقاۋىس. دېگهن جۈمله قوشۇلغان ئىدى) ت.ئۇ
نوگېنت -ئاالقىلىش ئۈچۈن مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ پارىژ. نهشرى ئورگىنى ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن ئىدى

ئهمما مهسئول مۇدىرىنىڭ . بۇ ژورنال بېرلىندا بېسىلىپ تۇراتتى. رايونىدىكى ئۆيىنىڭ ئادرىسى بېرىلگهن ئىدى
مۇستاپا چوقاي ”ئۇنىڭدىن كېيىكى يىلالردا . ى بىلهن باسماخانا ئادرىسى بېرىلمىگهن ئىدىكىم ئىكهنلىك

ئوغلى ياش تۈركىستان مهجمۇئهسىنى ت م ب دىن ئايرىم ئۆز ئىلكىدە تۇتۇشنى مهقسهت قىلىپ ئۆز ئادرىسىنى 
دىكى ياشالرنىڭ سۆزلهرگه قارىتا، چوقاي ئوغلى بېرلىن-دەيدىغان گهپ“ بېرىش چارىسىدىن پايدىالنغان

ھېچقايسى ئۇ ۋاقىتتىكى شارائىتالردا ئۆزىنى ئاشىكارىالشنى خالىمىغانلىقىنى، ھهتتا بىرەر پوچتا ئادرىسى ئۈچۈن 
بولسىمۇ ئىلتىماس قىلىشتىن قورققانلىقىنى، شۇ سهۋەپتىن ئۆزىنىڭ ئۆيىنىڭ ئادرىسىنى بېرىشكه مهجبور 

  .بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ
بىلهن ) ئوكتاي(شرى قىلىش ئىشلىرىغا ئاساسىي جهھهتتىن ئالغاندا ئابدۇلۋاھاپ ئىساق ئوغلى ژورنالنىڭ نه

ئىساق ئوغلى مىدىتسىنا دوختۇرى بولۇپ، . ئىبراھىم ئارىفخان ئىككىسى يىتهكچىلىك قىلىپ كهلمهكته ئىدى
ش تۈركىستان ژورنىلىدا يا. دارماستادت شهھىرىدە گېنېكولوگىيه كهسىپى بويىچه ئاسپرانتلىق ئوقۇشىدا ئىدى

ئۇ كۆچۈپ . يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا بېرلىنگه كۆچۈپ كېلىۋالىدۇ-1930ۋەزىپىگه تهيىنلهنگىنىدىن كېيىن، 
ئۆز ئۈستىگه ئېلىپ تۇرغان ) چاغاتاي(كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا ژورنال چىقىرىش ئىشلىرىنى تاھىر شاكىر 

  .ئىدى
  :سمى مۇنداق باشالنغان ئىدىژورنالنىڭ تۇنجى سانىنىڭ كىرىش سۆز قى

بىز تۈركىستان مۇستهقىلچىلىرى ئېلىمىزنىڭ ئهركىنلىكى ۋە ۋەتىنىمىز تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى 
تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ماڭىدىغان بۇنىڭدىن باشقا يول يوق، باشقا يولمۇ … . ئۈچۈن كۈرەش قىلىمىز

استىدا ئېزىلىۋاتقان مىليونلىغان تۈركىستانلىقنىڭ بىز ھازىر موسكۋانىڭ زۇلۇمى ئ… . بولماسلىقى كېرەك
خهلقىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق تهلهپلىرىنى … . پهقهت بهكال ئاز بىر قىسمىنى تهشكىل قىلماقتىمىز

مهزمونىنى ئۆزگهرتمهستىن ۋە كۈچىنى كامايتماستىن ياش تۈركىستان ژورنىلى ۋاستىسىدا ئۇختۇرالىساق، بىز 
… . ئولىيىتىمىز ئۈستىدىكى ۋەزىپىمىزنىڭ مهلۇم قىسمىنى ئورۇندىيالىغان بولىمىزھهممىمىز ئۈچۈن مهس

ئهمما ئازات ۋە مۇستهقىل تۈركىستان . ياش تۈركىستان ئۇنچىلىك چوڭ ھهجىملىك بىر مهجمۇئه ھىساپالنمايدۇ
ەش قىلىش بايرىغىنى كۆتۈرۈپ لهپىلدىتىپ ماڭغاندەك ئېغىر ۋەزىپىنى ئۆشنىسىگه ئالغان، بۇ يولدا كۈر

بىزنىڭ غايىمىز، تۈركىستاندا جوغراپىيىلىك ھهمدە مهنىۋىي جهھهتته … . جهريانىدا چوقۇم كۈچىيىپ بارااليمىز
چۇنكى پهقهت شۇ ۋاقىتتىال خهلقىمىز ئۆز ۋەتىنىدە ئۆز . بىر مىللىي دۆلهت قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەتتۇر

بىز يۇرتىمىزدىكى ۋە مۇھاجىردىكى . نتهغدىرىگه ئۆزلىرى تولۇق ئىگىدارچىلىق قىاللىشى مۇمكى
ۋەتهنداشلىرىمىز بىلهن دوستلىرىمىزدىن ئازات ۋە مۇستهقىل تۈركىستان غايىسى يولىدىكى كۈرىشىمىزگه ياردەم 

  .قىلىشىنى ئۈمىت قىلىمىز
ھهقىقهتهنمۇ ئون يىل داۋاملىشىدىغان دەۋىر ئىچىدە ياش تۈركىستان ژورنىلى چهتئهلدىكى 

ىڭ سىياسىي مهۋجۇتلۇغىنى ساقالشتهك ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك بىر ۋەزىپىنى ئورۇنداپ تۈركىستانلىقالرن
. بهت ئهتىراپىدا بولغان بۇ ژورنال، بىر قانچه بۆلۈمدىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى 40ھهر سانى تهخمىنهن . كېلىدۇ

بىلهن ھهرخىل ئاپتورالرنىڭ  سىياسى بۆلۈمىدە ئاساسهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى تهرىپىدىن يېزىلغان بىر باشماقاله
تۈركىستان، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ۋە خهلقارالىق مهسىلىلهرگه مۇناسىۋەتلىك ماقالىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالماقتا 

ئهدەبىي بۆلۈمىدە بولسا، ئاساسهن تۈركىستانلىق داڭلىق شائىرالرنىڭ كۈچلۈك مىللىي ھېسياتقا ئىگه . ئىدى
ئۇندىن باشقا يهنه تۈركىستاننىڭ يېقىنقى زامان تارىخى بىلهن تۈرك . ىشىېرلىرى ئېالن قىلىنىپ تۇراتت

  .مهدەنىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك تىمىالردىن تهشكىل تاپقان ماقالىالرمۇ ئېالن قىلىنىپ تۇراتتى
يالغۇز تۈركىستاندىكىال » ياش تۈركىستان«ئېالن قىلىنغان ماقالىالرنىڭ مهزمونىدىن قارىغاندا، 

مهس، ئۆز ۋاقتىدا يهنه پۈتۈن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى ۋەزىيهتلهرنىمۇ ئىنتايىن دىققهت بىلهن ۋەزىيهتلهرنى ئه



كۈزىتىپ بارغانلىقىنى، بولۇپمۇ تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك سوۋېت سىياسهتلىرىنى دەل 
وقاي ئوغلىنىڭ ماقالىلىرىدا مۇستاپا چ(ۋاقتىدا ھهمدە كهڭ دائىرىلىك تهنقىتلهپ كهلگهنلىكى كۆرۈلمهكته 

غا ئوخشاش » ئىسكرا«بىلهن » پراۋدا«كۆرسىتىپ ئۆتكهن مهنبهلهر تهتقىق قىلىنغىنىدا، ياش تۈركىستانچىالر 
، »سوۋېتىسكايا ستېپ«، »زا پارتىيۇ«، »پراۋدا ۋوستوكا«سوۋېتلهر ئىتتىپاقى گېزىتلىرى بىلهن بىرگه يهنه 

يېڭى «، »قىزىل ئۆزبهكىستان«، »قازاق ئهدەبىياتى«، »قازاق«، »ئهڭبهكچى«، »ئاقچۆل«، »كازاكىستانكايا پراۋدا«
تۈركمهنىسكايا «، »كېڭهش تۈركىستانى«، »شهرق ھهقىقىتى«، »بۇخارا پرولىتارىياتى«، »ئازات بۇخارا«، »فهرغانه

كى تۈركىستان قاتارىدى» رەھبهرىي دانىش«، »ئاۋازىي تاجىك«، »قىزىل يۇلتۇز«، »تۈركمهنىستان«، »ئىسكارا
. ھ.ئا. − جۇمهۇرىيهتلىرىدە بېسىلىدىغان گېزىتالرنىڭ ھهممىسىنى دېگىدەك ئوقۇپ تۇرىدىغانلىقى مهلۇم

يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ ياۋرۇپادا كۈنسايىن يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقان ئۇرۇش خهۋىپى -1930). ئىزاھاتى
ر بىلهن خهلقارالىق سىياسهتلهر ھهققىدىكى ماقالىالرمۇ سهۋەبىدىن، چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتله

  .ئېالن قىلىنىشقا باشلىنىدۇ
خهۋەرلهر بۆلۈمىدە بولسا، تۈركىستاندىن كهلگهن خهۋەرلهر، ئافغانىستان، ھىندىستان، ئهرەپ ئهللىرى، تۈركىيه 

بۇ ئاالھىدىلىكلىرى . ىلىپ تۇراتتىۋە ياۋرۇپادا تۇرىۋاتقان مۇھاجىر تۈركىستانلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهر بېس
بىلهن، ياش تۈركىستان ژورنىلى تېز ۋاقىت ئىچىدىال دۇنيانىڭ ھهر قايسى ئهللىرىگه تارقىلىپ كهتكهن 

  .تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئارىسىدا ئىنتايىن مۇھىم بىر ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ۋاستىسى ھالىغا ئايلىنىدۇ
 يازىدىغان يازغۇچىالرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك تهخهللۇس ياكى مهخپى مۇستاپا چوقاي ئوغلىدىن باشقا ماقاال

تاھىر چاغاتاي ياش (بهلگىلهرنى ئىشلىتىپ ماقاله ئېالن قىلىپ تۇرىدىغانلىقى مهلۇم 
دېگهندەك نامالردا ماقاله “ تۆمۈرئوغلى”ۋە “ تاشپالتا”دەپ، تاھىر شاكىر، ھهسهن تۇرسۇن “ چاغاتاي”تۈركىستاندا 

دېگهندەك “ توقتامىشئوغلى”، “جانهي”، “ئابدۇلۋاھاپ”تۇرغان؛ ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاي بولسا  ئېالن قىلىپ
تۈركىيىدىكى ت م ب چىالردىن دوكتور سالىه ئهركىنقول . ئىسىمالرنى ئىشلىتىپ كهلگهن

دەپ ۋە ئهخمهت نائىم ئۆكتهم “ تۇيغۇن”دەپ، تهۋەككۈل ئابدۇلالزادە بابۇر “ ئىلتهر”ماقالىلىرىنى 
ژورنالنىڭ يىللىق ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دىگهندەك ئىمزا بىلهن ماقالىلىرىنى ئېالن قىلىشقان“ ن.ئه”ا بولس

  .سېنت قىلىپ بهلگىلهنگهن 20دولالر، ھهر سانى  2مۇشتىرى ھهققى 
ژورنىلى نهشىر قىلىنىشى بىلهن تهڭ، بهزى يېڭى مهسلىلهرمۇ بىرلىكته كۆرۈلۈشكه » ياش تۈركىستان«

ۇستاپا چوقاي ئوغلى، ئابدۇلۋاھاپ ئىساق ئوغلى، تاھىر شاكىر ئۈچىسى يېڭى ژورنال ئهتىراپىدا زىچ م. باشاليدۇ
كېيىنكى ۋاقىتالردا بۇ ئۈچ كىشىلىك . ھهمكارلىق ئورنىتىپ ئۈچ كىشىلىك گۇروھ شهكىللهندۈرۈشكه باشاليدۇ

ىستان گۇرۇپپىسىنىڭ قالغان بۇ ئهھۋال، گېرمانىيىدىكى ياش تۈرك. گۇروھقا سابىر ئىبراھىممۇ قوشۇلىدۇ
ژورنالنىڭ ئىقتىسادىي مهنبهسىنى ئىلىكىدە تۇتۇپ كهلگهن چوقاي . ئهزالىرىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاشقا باشاليدۇ

. ئوغلى، تهھرىرات رەھبهرلىكى بىلهن ژورنال مهزمونىنى بهلگىلهشته ئاساسهن ئۆزى خالىغىنىچه ھهرىكهت قىالتتى
كى باشقا ئهزاالر مهيلى ئىقتىسادىي مهنبهنى باشقۇرۇشتا بولسۇن ياكى تهھرىرات ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسىدى

يىتهكچىلىكىدىكى ژورنالنىڭ مهزمۇنىنى بهلگىلهيدىغان ئىشالردا بولسۇن ت م ب گېرمانىيه شۆبىسىنىڭ 
ىڭدەك يهنه، شۇن. نازارىتى ئاستىدا بولىشى كېرەك دېگهن مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۇ ھهقته قارار ئېلىشىدۇ

مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ يازغان خهتلىرىدە تاھىر بىلهن ئابدۇلۋاھاپ ئهپهندىلهر بىلهن ئهمهس، بهلكى بىۋاسته 
ئهپسۇسكى، بۇ تۈردىكى . شۆبه بىلهن مهسلىههتلىشىشى الزىم دېگهن تهلهپنى ئوتتۇرىغا قويۇشقان ئىدى

لىنىڭ گېرمانىيه شۆبىسى رەھبهرلىكى بىلهن چوقاي ئوغ. تىرىشچانلىقالردىن قىلچه نهتىجه چىقمايدۇ
  .مهسلىههت قىلماسلىقى سهۋەبىدىن، ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى ئىچىدىكى بۆلۈنۈش توختىماي ئېغىرلىشىدۇ



ئۇرال ھهرىكىتى ئىچىدىكى ھادىسىلهر ۋە ت م -ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتى بىلهن ئىدىل
  ب گه كۆرسهتكهن تهسىرلىرى

تارتىشالرغا ئوخشايدىغان -بىرلىك ھهرىكىتى ئىچىدە كۆرۈلگهن بۇ تۈر زىدىيهت ۋە تاالش تۈركىستان مىللىي
بۇ تهشكىالتالر ئۆزئارا ئورتاق بىرلىكسهپ . ھادىسىلهر باشقا تۈركىي گۇرۇپپىالر ئىچىدىمۇ كۆرۈلمهكته ئىدى

مهسىله تهبىئىي ھالدا  تهشكىل قىلىپ پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، بىرسىدە ئوتتۇرىغا چىققان
يىلقى قۇرۇلتايدىن باشالپ كهڭ -1929شۇنداق بولغاچقا، . قالغان تۈرك گۇرۇپپىلىرىغىمۇ تهسىر كۆرسىتهتتى

كۆلهملىك ئۆزگىرىش قىلغان ت م ب، ئۇزۇنغا قالماي بىر سهپتىكى تهشكىالتالر ئارىسىدا كۆرۈلگهن 
بولۇپمۇ ئهزەربهيجان تۈركلىرى بىلهن . ىۋىنى ئالىدۇمهسىلىلهرنىڭ تهسىرىدىن ئۇالرمۇ ئۆزىگه چۈشلۇق نهس

ئىدىل ئۇرال تۈركلىرىگه مۇناسىۋەتلىك بهزى مهسىلىلهر، ت م ب ئهزالىرى ئوتتۇرسىدا كۆز قاراش 
  .تارتىشالرنىڭ پهيدا بولىشى ئۈچۈن پۇرسهت تهيياراليدۇ-ئوخشىماسلىقلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، يېڭى تاالش

يجان مىللىي ھهرىكىتى نوقتىسىدىن ئالغاندىمۇ بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى يىلىسى، ئهزەربه-1929
بۇ ھهرىكهتنىڭ مۇنازىرە تهلهپ قىلىنماس يىتهكچىسى بولغان سابىق باش جۇمهۇرى ۋە كاپكازىيه . ھېساپلىناتتى

كومىتىتىنىڭ مۇھىم ئهزاسى بولغان مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادىگه قارشى تۇنجى قېتىم بىر ئۆكتىچىلهر 
ئهسلىدە، بۇ . هرىكىتى باشالنغان بولۇپ، ئهزەرى تۈركلىرى ئىچىدە ئېغىر پارچىلىنىشالر كېلىپ چىقماقتا ئىدىھ

  .تۈردىكى بۆلۈنۈشلهر كونا ھىساپنىڭ يېڭىدىن ئوتتۇرىغا تۆكۈلىشىدىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى
ش قىلىپ كهلگهن مۇساۋات يىلىدىن بۇرۇنقى ۋاقىتالردا، ئهزەربهيجان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرە-1917

پىرقىسىدىكىلهر بىلهن تۈرك فىدراتسىيىچىلهر پىرقىسىدىكىلهر شۇ يىللىرى بىر قېتىملىق قۇرۇلتاي چاقىرىپ 
ژورنىلى ئهتىراپىغا يىغىلىپ پائالىيهت قىلىۋاتقان گۇرۇپپىالر، » يېڭى كاپكازىيه«مۇھاجىرەتته . بىرلهشكهن ئىدى

ركىيه جۇمهۇرىيىتى مىنىستىرالر كابىنتىنىڭ قارارى بويىچه ژورنىلىنىڭ تۈ» يېڭى كاپكازىيه«
رۇستهبهيلى بىلهن ناقى شېخ زامانلى ئىككىسى، . پىچهتلىۋىتىلگىنىدىن كېيىن بۆلۈنۈشكه باشلىغان ئىدى

  .رەسۇلزادىغا قارشى تهشكىللهنگهن بۇ گۇرۇپپىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

  ياش تۈركىستانچىالر
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن. (، بېرلىن1935.3.15. اشالپ تاھىر چاغاتاي، مۇستاپا چوقاي ئوغلى ۋە ئابدۇلۋاھاپ ئوكتايسولدىن ب

  
يىلىنىڭ باشلىرىدىن ئىتىۋارەن -1929ژورنىلى پىچهتلهنگهن ۋاقتىدا، يهنى » يېڭى كاپكازىيه«رەسۇلزادە، 

بۇ جهرياندا . النى چىقىرىشقا باشلىغان ئىدىدىگهن ئىككى ژورن» ئوتلۇق يۇرت«بىلهن » ئهزەرى تۈرك«
شۇ يىلىسى ئىيون ئېيىدا ئىستانبۇل سىياسىي ساقچىلىرى، چهت دۆلهت . كۈتۈلمىگهن بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ

ئۈچۈن پائالىيهت قىلىۋاتقانلىقى ھهققىدە بىر پاش قىلىش ماتېرىيالى تاپشۇرۇپ ئېلىپ، مهھهممهت ئىمىن 
ىلنىڭ ئۆيىنى تۇيۇقسىز باستۇرۇپ ئاختۇرىدۇ ھهمدە قولغا چۈشهرگهن بارلىق رەسۇلزادە بىلهن سهئىد شام

مۇھاجىرالر ئىچىدە بۇ قېتىملىق پاش قىلىش ئىشى رەسۇلزادىگه ئۆكتىچىلىك . ھۈججهتلهرنى مۇسادىرە قىلىدۇ
پىدىن دۆلهت تهرى. سۆزلهر تارقىلىشقا باشلىغان ئىدى-قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ قىلغان ئىشى دەيدىغان گهپ

ئىجرا قىلىنغان بۇ قېتىملىق سىياسىي ئۆي ئاقتۇرۇش ۋەقهسى نهتىجىسىدە ھهر ئىككىال مۇھاجىر يىتهكچى 
رەسۇلزادە چهتئهلگه چىقىپ كهتكهنلىكىگه قارىماي، كېيىنكى يىلالردا . تۈركىيىدىن ئايرىلىشقا مهجبور بولدۇ

رىكىتىگه قاشى پائالىيهت قىلىش ئىرادىسىدىن تۈركىيىدىكى شهفىبهيچىلىك دەپ نام ئالىدىغان ئۆكتىچىلهر ھه
تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقىنى ئاساس قىلغان ھالدا بارلىق بىرلىكسهپ مىللىي ھهرىكهت . يانمىغان ئىدى

تهشكىالتلىرىغا بۇ ئۆكتىچىلهر گۇرۇپپىسىغا قارشى ئىپادە بىلدۈرۈشلىرى كېرەك دەيدىغان بىر تهلهپنى ئوتتۇرغا 



زالىرىنىڭ بىر قىسمى بۇنداق بىر ئىپادە بىلدۈرۈشنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى، ئۇالر ت م ب ئه. قويىدۇ
تارتىشلىرىغا قارىتا بىتهرەپ تۇرۇشلىرى كېرەك دەيدىغان قاراشتا چىڭ تۇرماقتا -تۈركىيىلىكلهرنىڭ بۇ تاالش

قا، ئۇنىڭ بىلهن ئهمما رەسۇلزادە پرومېتې سېپى ئىچىدە ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا ئىگه بىرسى بولغاچ. ئىدى
مۇستاپا چوقاي ئوغلى ت م ب مهركىزى ھهيئىتىگه يازغان بىر . مۇناسىۋەتلىرىنى بۇزىۋالماسلىقى كېرەك ئىدى

پارچه خېتىدە، ت م ب نىڭ بۇ ئىككى گۇرۇپپا ئوتتۇرسىدىكى كۈرەشكه بىۋاسته ئارىلىشىپ قالماسلىقى 
ىلهن بىر تهرەپته تۇرىدىغانلىقىنى، بۇنىڭغا قارىتا الزىملىقىنى، پرومېتې فرونتىدىكى بارلىق گۇرۇپپىالر ب

گۇرۇپپىسىغا تهۋە كىشىلهرنىڭ، يهنى رەسۇلزادە بىلهن » ئوتلۇق يۇرت«سىياسىي جهھهتته ت م ب تهركىۋىدە 
  .ئوخشاش كۆزقاراشتا ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

يهنه بىر مهسىله، ئىدىل ئۇرال  تارتىشقا سهۋەپ بولغان-چهتئهلدىكى تۈرك گۇرۇپپىلىرى ئارىسىدا تاالش
ئىپادىسىنىڭ ئېنىقلىمىسى “ تاتار-تۈرك”نامىدىكى نهشىر ئهپكارىدا ئىشلهتكهن » مىللىي يول«تۈركلىرىنىڭ 

ئاياز ئىساقى باشالمچىلىقىدىكى ئىدىل ئۇرال گۇرۇپپىسىدىكىلهر سوۋېتلهر . سهۋەبىدىن ئوتتۇرغا چىقىدۇ
رگه قارىتا شۇ چاققىچه ئىشلىتىپ كېلىنگهن رۇسسىيه تۈركلىرى دىگهن ئىتتىپاقى تهركىۋىدە قالغان تۈركىله

. تاتار سۆزىنى ئومۇمالشتۇرۇش مهسىلىسىدە ئىزچىل كۈچ چىقىرىپ كهلمهكته ئىدى-سۆزنىڭ ئورنىغا تۈرك
ه بۇنىڭغا قارىتا ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسىدىكىلهر ئارىسىدا بۇنداق ئاتىلىشقا نارازى بولىدىغانالر كۆرۈلمهكت

تاتار ئاتالغۇسى تۈركلهر ئوتتۇرسىدا پارچىلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دەپ -بۇ تۈر كىشىلهر تۈرك. ئىدى
بۇ مهسىله، گېرمانىيىدىكى ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى بىلهن ت م ب مهركىزى ئوتتۇرسىدا يېزىلغان . قارىشاتتى

  :ئاالقىالردا مۇنداق ئىپادىلهنمهكته ئىدى
ىرىنىڭ پىكىرىنى ئالماي تۇرۇپ ئىشلىتىلگهن بۇ ئېنىقلىما تۈركىستانلىقالرنىمۇ ئۆز قالغان تۈرك قهۋىمل

بۇ ئاتالغۇنى ئومۇمىي يۈزلۈك ماقۇل كۆرۈلگهن بىر ئېنىقلىما دەپ ئوتتۇرغا » مىللىي يول«ئىچىگه ئالغان بولۇپ، 
تاتارالرنى ئايرىم . هندۈرگهنتاتار ئېنىقلىمىسى قهۋىم بىلهن ئۇرۇغداشلىق مهسىلىسىنى گهۋدىل-تۈرك. قويماقتا

ت م ب نىڭمۇ بۇ . شۇڭا بۇنداق ئېنىقلىما بېرىشنى قوبۇل قىاللمايمىز. بىر قهۋم دەپ قاراش ئىپادىلهنمهكته
  .ھهقته بىر قارارىنى ئوتتۇرغا قويۇشىنى تهلهپ قىلىمىز

لهر ھهر ئىككىال ئۇرال گۇرۇپپىسىدىكى-ئىدىل. پىكىر ئىختىالپلىرى بۇنىڭ بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ
يىلقى ت م ب قۇرۇلتىيىدا بۇ -1929. ھهرىكهتنىڭ بىرلهشتۈرۈلىشى ھهققىدە بىر تهكلىپ سۇنغان ئىدى

تهكلىپنىڭ رەت قىلىۋىتىلگهنلىكىگه قارىماي، مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئاياز ئىسهاقى ئوتتۇرسىدىكى 
ھهرىكىتىنىڭ ئىدىل ئۇرال تهسىرى ئاستىدا  مۇناسىۋەتلهرنىڭ بارغانسىرى يېقىنلىشىپ كېتىشى، تۈركىستان

يۈز بهرگهن . ئهندىشىلىرىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپچى بولماقتا ئىدى-قېلىش ئېهتىمالى ئۈستىدىكى غهم
بۇ بىر قاتار پىكىر ئىختىالپلىرىغا قارىماي، ھهر ئىككىال ھهرىكهتنىڭ سىياسىي پائالىيهتلىرى ئورتاق قانات 

ئاياز ئىساقى يىراق (ئهپكارلىرىمۇ بېرلىندە ئوخشاش بر مهتبهدە بېسىلىپ كهلمهكته ئىدى يايدۇرۇلۇپ، نهشرى 
شهرق سهپىرىگه مېڭىشىدا، مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئىمزاسى بىلهن تۈركىستان مىللىي بىرلىكىگىمۇ ۋەكىللىك 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قىلىدۇ دەيدىغان بىر تونۇشتۇرۇش بېرىلگهن ئىدى

ژورنال مهسئوللىرىنى ئالماشتۇرۇش ۋە ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ » انيېڭى تۈركىست«
  تهشكىلدىن ئايرىلىشى

ژورنىلىنىڭ ياۋرۇپادا نهشرى قىلىنىشقا باشلىشى، شۇ كۈنگىچه ت م ب نىڭ ئاۋازى بولۇپ » ياش تۈركىستان«
تىنچه ھهرىپلهر بىلهن ئهسلىدىنال ال. كېلىۋاتقان يېڭى تۈركىستان ژورنىلىنىڭ تهسىرىنى بهكال ئازايتىۋېتىدۇ

بېسىلىشقا باشلىغىنىدىن بۇيان، بۇ ژورنالنىڭ تۈركىيه سىرتىدىكى تۈركىستانلىقالرغا يهتكۈزۈلۈش 
  .ئىمكانلىرىمۇ قالمىدى دېگىدەك ئىدى



شۇنىڭغا قارىماي ئۇ يىللىرى تۈركىيىدە بېسىلىۋاتقان تاشقى تۈرك ژورناللىرىنىڭ سانى بهكال ئاز بولغانلىقى 
قاتارلىق ئاز ساندا ژورنال چىقىۋاتقانلىقى » بىلدىرىش«، »ئوتلۇق يۇرت«، »يېڭى تۈركىستان«( سهۋىبىدىن

بۇ ژورنالالر تۈرك جامائهتچىلىكى ئارىسىدىكى تارقىلىش دائىرىسى كېڭىيىپ خېلى چوڭ تهسىر ) ئۈچۈن
ان تۈركىيه مهنبهلىك يىللىرى تۈرك دۇنياسىغا مۇناسىۋەتلىك نهشرى قىلىنىۋاتق-1930. كۆرسىتىشكه باشاليدۇ

شۇ . ئىدى) ت.ئۇ− تۈرك يۇرتى (» تۈرك يۇردۇ«بىردىن بىر ژورنال، تۈرك ئوچاقلىرىنىڭ نهشر ئهپكارى بولغان 
سهۋەپتىن، سىرتىدىكى تۈركلهرنىڭ ژورناللىرى تۈركىيىدە بۇ ساھهدىكى چوڭ بىر بوشلۇقنى تولدۇرۇپ كهلمهكته 

  .ئىدى
يېڭى «ژورنىلىغا مهركهزلىشىپ قالغانلىقى سهۋىبىدىن، » انياش تۈركىست«مۇستاپا چوقاي ئوغلى 

. ژورنىلىنىڭ باشماقالىلىرى ئاساسهن ئالغاندا ئوسمان غوجا ئوغلى تهرىپىدىن يېزىلماقتا ئىدى» تۈركىستان
يىلىنىڭ باشلىرىدا بۇ ژورنالدا ئېالن قىلىنغان بىر پارچه شىېر ت م ب مهركهزى كومىتىتىدا يېڭىدىن -1930

- 27ئوسمان غوجا ئوغلى تهرىپىدىن يېزىلىپ . سۈركۈلۈشلهرنىڭ پهيدا بولىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇئىچكى 
. سانىدىكى باشماقالىنىڭ ئالدىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان بۇ شىېر، تۆت مىسىرادىن تۈزۈلگهن بىر كوپلىتال شىېر ئىدى

ژورنالالرنىڭ كۆپۈنچىسىدە ئۇچىراپ تۇرىدىغان بۇ شىېر، ئۇ ۋاقىتالردا تۈركىيه مهتبۇئاتلىرىدا نهشرى قىلىنىۋاتقان 
دەپ “ ئىستىقبال”. نۇرغۇنلىغان يازغۇچىالر تهرىپىدىن يېزىلىۋاتقان بىر تېما ھهققىدە يېزىلغان بىر شىېر ئىدى

  :ئىسىم قويۇلغان بۇ شىېردا غازى مۇستاپا كامال مهدھىلىنىدىغان مۇنۇ مىسراالردىن تۈزۈلمهكته ئىدى
  ئۇلۇغ ئىستىقبال، ئىلگىرلهيمىز ساڭا

  .يىتهكچىمىز غازى مۇستاپا كامال
  بايرىغىمىز جۇمهۇرىيهت، غايىمىز خهلقچىلىق،

  .باقى قاالر مهڭگۈگه بۇ غايىمىز
تارتىش ۋە -بىر قارىماققا بهكال نورىمال كۆرۈنگهن بۇ تۆت مىسرالىق شىېر، ت م ب مهركىزىدە قاتتىق تاالش

بۇ ھهقته ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلى باش كاتىپ . لىدۇتهنقىتلهرنىڭ كۆتۈرۈلىشىگه سهۋەپچى بو
  :مهجدىدىن دەلىلگه مۇنداق دەپ خهت يازىدۇ

. نىچى سانىغا مۇناسىۋەتلىك نارازىلىقىمنى ئىۋەرتتىم) 15( 27نىڭ » يېڭى تۈركىستان«ئابدۇلال تهۋەككۈلگه 
سانالرنى ت م ب نىڭ نهشرى ئهپكارى دېگىلى -27ن سان بىله-26. ئۇنى ئوسمان غوجا ئوغلىغا تاپشۇرۇپ بېرىڭ

ئوسمان غوجا ئوغلى ئهنقهرەگه خوشامهت قىلىپ شىېرالر يازماقتا، شۇڭا ئۇنى ”ئهخمهت زەكى ۋەلىدى … . بولمايدۇ
بىزنىڭ تۈركىيه بىلهن بولغان … . دىسه ئىشهنمىگهن ئىكهنمهن“ رەئىسلىكتىن ئېلىپ تاشالش كېرەك

سانىدىكى ماقاالمدىمۇ بۇ توغرىلىق توختالغان -28مهن پرومېتې ژورنىلىنىڭ … ئىش،  دوستلىقىمىز باشقا بىر
تۈركىيىنىڭ كۈچلۈك بىر دۆلهت ھالىغا كېلىشى ھهقىقهتهنمۇ مۇھىم ئىش، ئهمما غازىنى رەسمىي … . ئىدىم

پ داھىمىز دەپ يېزىش تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى تۈركىيىنىڭ بايرىقى ئاستىغا كىرگۈزۈ
مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادىنىڭ پرومېتېدە ئېالن قىلىنغان . بۇنداق قىلىش پۈتۈنلهي خاتا. قويغانلىق بولىدۇ

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، سىياسىي جهھهتتىن … . ماقالىسىدىمۇ بۇنداق قاراش ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلغان
زنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز بى… . ئالغاندا تۈركىيه بىزنىڭ داۋايىمىزغا قهتئى ئارىالشمايدۇ

مۇستاپا كامالنىڭ يىتهكچىلىكىدە ئهمهس، بهلكى ئۆز مىللىي كۈچلىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقى ئارقىلىقال 
  .ئهمهلگه ئاشۇرىلىدۇ

تۈركىيىنىڭ دۈشمهنلىرى مۇستاپا كامالغا پان تۈركست كۆز قارىشى بار، بارلىق تۈركلهرنى بىر بايراق 
ا تىرىشماقتا دەپ بوھتان قىلىشلىرىغا قارىتا بىز بۇيهردە قارشى كۈرەش قىلىشقا ئاستىغا يىغىشق

ئهندى . شىېرىنى ئېالن قىلىپ يۈرمهكته» ئىستىقبال«ئهمما ت م ب نهشرى ئهپكارى . تىرىشىۋاتىمىز
مه دەپ تۈركىيىنىڭ دۈشمهنلىرى بۇ دېگهنلىرىگه پاكىت قىلىپ بۇ شىېرنى كۆرسىتىپ تۇرىۋالسا بىز ئۇالرغا نې



جاۋاپ بېرىمىز؟ شۇڭا ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ غوجايىنلىقىدىكى بۇ ژورنالنى ھهرگىزمۇ ت م ب نهشر ئهپكارى دەپ 
  .ئېيتالمايمىز

يوقۇرىدا نهقىل كهلتۈرۈلگهن جۈملىلهر، ئۇ دەۋرلهردە مۇھاجىردىكى تۈرك يىتهكچىلىرىنىڭ تۈركىيىگه بولغان 
ئۆز تهۋەسىنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن . ئالغاندا بهكال قىزىق ئىدىكۆز قاراشلىرىنى ئىپادىلهش جهھهتتىن 

تۈركىيىنى ئهڭ پايدىلىق بىر كۈچ دەپ قاراپ تۇرۇغلۇق، يهنه بىر تهرەپتىن تۈركىيىنى بۇنىڭ ئۈچۈن ئانچه مۇھىم 
تىپاقىدىن ئۇالر، بولۇپمۇ تاشقى دۇنيادىن ۋە سوۋېتلهر ئىت. ھېساپالنمايدىغان بىر ئامىل دەپ قاراشماقتا ئىدى

كېلىش ئېهتىمالى بولغان پان تۈركىسىزم بوھتانلىرى يالغۇز يېڭى قۇرۇلغان ياش تۈرك دۆلىتىگىال ئهمهس، ئۆز 
يوقۇرىدا ئىپادىلهشكهن سىياسىي مۇئامىله، بىر . داۋالىرىغىمۇ زىيان يهتكۈزىدىغانلىقىنى تونۇپ يىتهلىگهن ئىدى

ى قۇرۇلتايدا ئاالھىدە تهكىتلهنگهن بولۇپ، نهشىر قىلىنماقچى يىلق-1927ژورنال چىقىرىش قارارىغا كېلىشكهن 
تاشقى سىياسهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ماقالىالرنى قهتئى باسمايدۇ - بولغان نهشرى ئهپكارى تۈركىيىنىڭ ئىچكى

ئاي  7ئهخمهت زەكى ۋەلىدىنىڭ باش مۇھرىرلىك قىلغان ۋاقىتلىرى بىلهن كېيىنكى . دەپ بهلگىلىگهن ئىدى
سانىدا -26تۇنجى قېتىم . بۇ بهلگىلىمىگه ئهستايىدىل رىئايه قىلىپ كهلگهنلىكىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ بويىچه

جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك ئىقتىسادىي سىياسىتى نهتىجىسىدە تۈرك لىراسى ئهنگىلىيه 
- 26مۇستاپا چوقاي ئوغلى . دىپۇلى ئالدىدا قىممىتىنى ئۆستۈرەلىگهنلىكى ھهققىدە بىر خهۋەر بېسىلغان ئى

سانىغا -27. ساننىمۇ ت م ب نهشرى ئهپكارى دەپ قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ دىيىشىنىڭ سهۋەبى شۇ ئىدى
ئۇنىڭدىن كېيىنكى . بېسىلغان شىېر بولسا سهۋرىنى تاشۇرغان ئهڭ ئاخىرقى سهۋەپ بولۇپ كۆرۈنمهكته ئىدى

ئورۇن بېرىلگهنلىكى، ت م ب ئىچىدىكى ئهكىس تهسىرىنىڭ  سانلىرىدا تۈركىيىگه مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهرگه
تۈركىيىگه مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهرنىڭ بېرىلگهنلىكى سهۋەبىدىن ئهمهس، بهلكى بېرىلگهن خهۋەرلهرنىڭ تهرەپ 

بولمىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته -تۇتۇپ تۇتمىغانلىقى بىلهن مهدھىيىلىگۇچى بولۇپ
  .ئىدى

يىلقى قۇرۇلتايغا سۇنۇلغان راسخوت پىالنىدىن ئارتۇق -1929بهرگهن بۇ ھادىسىلهر بىلهن بىرلىكته،  يۈز
خهجلىۋىتىلگهن قىسمى ھهققىدە ھىساۋات تولۇق بېرىلهلمىگهنلىكى، ژورنال ساھىپلىقىنى ئۈستىگه ئالغان 

ژورنالغا . هۋەپ بولماقتا ئىدىتارتىشالرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا س-ئوسمان غوجا ئوغلى ھهققىدە ئېغىر تاالش
ئاجرىتىلغان چىقىمنىڭ بهلگىلهنگهندىن ئارتىپ كهتكهنلىكى سهۋەبىدىن پۇل مهنبهسى يىتىشمهسلىكىنى 

پرومېتې تهرەپ، ژورنال چىقىرىشقا . كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ژورنالنىڭ نهشرى قىلىنىشى ئاقساشقا باشاليدۇ
ئىۋەرتىلگهنلىكىنى، ئهمما ئىۋەرتىلگهن پۇلنى ژورنال يىتهرلىك دەرىجىدە پۇل ئاجرىتىلىپ ت م ب گه 

چىقىرىشتىن باشقا شهخسى خىراجهتلهر ئۈچۈن خهشلىۋەتكهنلىكى ئۈچۈن ئىقتىسادى مهنبه قىيىنچىلىقىنى 
ماددىي . كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى تهكىتلىشىپ، ئۇنىڭدىن ئارتۇق ياردەم قىاللمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ

پىق ئىشالرغا ئىشلىتىپ كهتكهنلىكى سهۋىبىدىن ژورنال چىقىرىش ئىشىنى ئاقسىتىپ مهنبهلهرنى نامۇۋا
قويغانلىقى ئوسمان غوجا ئوغلى رەھبهرلىكىگه قارشى كۈچلۈك بىر ئۆكتىچىلهر گۇرۇپپىسىنىڭ ئوتتۇرغا 

ىدە يىلقى قۇرۇلتايدىن بۇيان ژورنال ساھىبلىقىدىن ۋاز كهچمهسلىك ئۈست- 1929. چىقىشىغا سهۋەپ بولىدۇ
-1930كۈنگه ئارتىپ كىتىۋاتقان بېسىمغا بهرداشلىق بىرەلمهي، -قاتتىق چىڭ تۇرىۋالغان غوجا ئوغلى، كۈندىن

ژورنىلىنىڭ ساھىبى بولۇش ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىشكه مهجبور » يېڭى تۈركىستان«يىلى مارت ئېيىدا 
لهپكى يىلالردىكىگه ئوخشاش ژورنال ئۇنىڭدىن كېيىن ئېچىلغان مهركهزى كومىتىت يىغىنىدا، دەس. بولىدۇ

بۇ يىغىندا ئېلىنغان قارارغا ئاساسهن، ژورنال غوجايىنلىقىغا . رەھبهرلىكىنى ئىككىگه بۆلۈش قارار قىلىنىدۇ
  .ناسىر ھهكىمزادە، مهسئول مۇدىرلىكىگه دوكتور مهجدىدىن دەلىل تهيىنلىنىدۇ

ىگىسى بولۇش ھوقۇقىنى تاپشۇرۇپ بېرىشكه مهركهزى كومىتىت يىغىنىدا ئوسمان غوجا ئوغلى ژورنال ئ
ماقۇل كهلگىنىگه قارىماي، كېيىن گېپىدىن يېنىۋېلىپ غوجايىنلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش 

چوقاي ئوغلىنىڭ باش كاتىپ مهجدىدىن دەلىل . رەسمىيهتلىرىنى بېجىرىشتىن باش تارتىپ تۇرىۋالىدۇ



اسىۋەتلىك ئىشالر ھهققىدە بىرەر چارە تېپىشقا ئهپهندىگه ئىۋەرتكهن خهتلىرى بۇ مهسىلىگه مۇن
  :كىرىشكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته

نېمه ئۈچۈن ئوسمان غوجا مهسىلىسىنى بۇرۇن ماڭا ”ئىستانبۇلدىكى دوستىمىزغا خهت يازغان ئىدىم، ئۇ ماڭا 
پ ئويلىغان بۇ بىزنىڭ ئىچكى ئىشلىرىمىز، ئۇ خاتالىقىنى تۈزىتىپ كىتهلهيدۇ دە”. دەپ يېزىپتۇ“ دېمىڭالر؟

ئوسمان غوجا رەئىس ”مهن . گاۋران ھاجىغا بىرلىشىش مهسىلىسى ھهققىدە ئېيتقان ئىكهن… . دېدىم“ ئىدۇق
بهك بولۇپ كهتسه بهلكى مهركهزنىڭ تۈركىيىدىكى ۋەكىلىال . ياكى ژورنال غوجايىنى بولۇشقا الياقىتى يوق

ۇناسىۋەتلىك كامىيىپ كهتكهن قىسمىنى چىقىمالرغا م-بۇنىڭ شهرتىمۇ ت م ب كىرىم. بواللىشى مۇمكىن
يېڭىدىن نهشر قىلىنىدىغان ژورنال … . دەپ ئېيتتىم“ تولۇقالپ بهرگىنىدىن كېيىنال مۇمكىن بولىدىغان ئىش

نى چىقارغىنىغا ئوخشاش، بىزمۇ مۇستهقىللىق ئۈچۈن كۈرەش » خهلققه يۈزلىنىش«ئۈچۈن، گۆكالپنىڭ 
  .اتىشىمىز مۇۋاپىق دەپ قارايمهندەپ ئ» يۇرتىمىزغا«شۇڭا . قىلماقتىمىز

  )رەسىم ئورنى(
  ئوسمان غوجا ئوغلى ت م ب نىڭ ياش ئهزالىرى بىلهن بىرگه

، زاھىت ئۆزبۇالق )ئوتتۇردا ئۆرە تۇرغىنى(، تهۋەككۈل بابۇر، دوكتور سالىھ ئهركىنقول )ئولتۇرغىنى(ئوسمان غوجا ئوغلى : سولدىن باشالپ
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن. (سىنتهبىر-27يىلى -1931ئىستانبۇل، . ۋە مهجدىدىن دەلىل

  )رەسىم ئورنى(
ئهھهت ( 1930ئىستانبۇل، . دوختور سالىھ ئهركىنقول بىلهن دوكتور مهجدىدىن دەلىل تۈركىستاندا چىققان گېزىتالرنى كۈزەتمهكته

  )ئهنجان ئارخىۋىدىن
  

ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئىشىدىن باش تارتىش  بۇ خهتتىن قارىغاندا، ئوسمان غوجا ئوغلى ژورنال غوجايىنلىقىنى
دىگهندەك، مهجدىدىن دەلىل . ئېهتىمالىغا قارشى يېڭى بىر ژورنال چىقىرىشقا تۇتۇش قىلغانلىقى كۆرۈلمهكته

دىگهن نامدا بىر ژورنال چىقىرىش » يۇرتقا تهلپۈنۈش«فىۋرال كۈنىسى ئىستانبۇل ۋالىلىقىغا -10يىلى -1930
قارىغاندا بۇ ئۇرۇنۇشالر ئوسمان غوجا ئوغلىنى ئۆز پىكىرىدە چىڭ . دۇتهلىۋى بىلهن ئىلتىماس سۇنى

شۇنداق . تۇرىۋېلىشىنىڭ پايدىسى يوقلىقىغا ئىشهندۈرۈش جهھهتته بىر ئىشقا يارىغاندەك كۆرۈنمهكته ئىدى
ىلهن قىلىپ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالر ئۆزئارا كېلىشىپ، ژورنالنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى ناسىر ھېكىمزادە ب

يېڭى توختام بويىچه باشماقالىالر بۇرۇنقىغا ئوخشاش يهنىال ئوسمان . مهجدىدىن دەلىلگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ
ژورنىلى سهككىز ئاي » يېڭى تۈركىستان«شۇنداق قىلىپ، . ئهپهندى تهرىپىدىن تهييارلىنىدىغان بولىدۇ

ىلهن قايتىدىن نهشرى قىلىنىشقا سانى ب- 28يىلىنىڭ ئۆكتهبىر ئېيىدا، -1930توختىتىلغاندىن كېيىن 
دېگهن » يېڭى تۈركىستان«بۇ جهرياندا ژورنالنىڭ مۇقاۋىسىدىمۇ زور ئۆزگهرتىش قىلىنغان بولۇپ، . باشالندى

تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەش كۆزقاراشلىرى بويىچه پائالىيهت قىلىدىغان ئايلىق ”ئىسىم ئاستىغا 
ئورگانې دې دېفېنسې ”ينى مۇقاۋىسىدا ژورنال ئىسمىنىڭ ئاستىغا فرانسۇزچه كه. دېگهن سۆز قوشۇلىدۇ“ مهجمۇئه

) ئىزاھاتى. ھ.ئا− تۈركىستان مىللىي قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ ئاۋازى (“ ناتىئونالې دۇ تۈركېستان
پاقىنىڭ شۇ ۋاقىتقىچه مهخپى تۇتۇشقا تىرىشىپ كېلىنگهن تۈركىستان مىللىي ئىتتى. دېگهن سۆزلهر قويۇلىدۇ

. ژورنىلى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئهنه شۇ شهكىلدە ئاشىكارە ئېالن قىلىنغان ھېساپالندى» يېڭى تۈركىستان«
. بۇنىڭ سهۋىبى ئۇ ۋاقىتالردا تۈركىيىدە ئوتتۇرغا چىقىۋاتقان سىياسىي ئۆزگىرىشلهرگه زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىدى

ىيىلىك تۈزۈمنى يولغا قويۇش قارارىنى ئالغان بولۇپ، يېقىن يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا ئاتاتۈرك كۆپ پارت-1930
بۇ پارتىيه تېز . نى قۇرغۇزغان ئىدى» ئهركىن جۇمهۇرىيهت پىرقىسى«دوستى فهتهى ئوقيار يىتهكچىلىكدىكى 

. ئارىدا كۈچىيىپ، ئۆكتهبىر ئېيىدا ئۆتكۈزۈلگهن مهملىكهتلىك سايالمدا كۈتكىنىدىنمۇ ئارتۇق ئاۋازغا ئېرىشىدۇ
ېڭى پارتىيىنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن تهڭ، مهملىكهت بويىچه لېبراللىشىش ۋە دېموكراتىيىلىشىش جهھهتىدە ي

ت م ب رەھبهرلىرىمۇ ئهنه شۇ ئۈمىدۋارلىق مۇھىتى . ئىنتايىن ئۈمىدۋار بىر مۇھىت بارلىققا كهلمهكته ئىدى



ىكىتىنىڭ ئاۋازى بولىدىغانلىقىنى ژورنىلىنىڭ تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى ھهر» يېڭى تۈركىستان«ئىچىدە، 
  .ئاشىكارە ئېالن قىلىش پۇرسىتى يېتىپ كهلدى دەپ قارار قىلىشىپ، ژورنال مۇقاۋىسىنى ئۆزگهرتىشكهن ئىدى

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە، ھىزىپ نامى ئاستىدا ئىتتىپاقالشقان ياش تۈركىستانلىقالر ت م -1930
ھىزىپ گۇرۇپپىسىنىڭ . قۇقىنى قولغا كهلتۈرۈپ بولغان ۋەزىيهتته ئىدىب رەھبهرلىكىنىڭ مۇتلهق ئۈستۈن ھو

يىتهكچىسى مهجدىدىن دەلىل، ت م ب نىڭ باش كاتىپلىق ۋەزىپىسى بىلهن بىرگه تۈركىستان تۈرك ياشالر 
بۇ ئىككى تهشكىلنى تهڭ باشقۇرۇپ كىتهلهيدىغان ھالغا . ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسلىكىنىمۇ ئۈستىگه ئالغان ئىدى

قۇرۇلتايدا رەئىسنىڭ . لگهنلىكى سهۋەبىدىن كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان بىرسىگه ئايالنغان ئىدىكه
ژورنىلىنىڭ ساھىبى بولۇش » يېڭى تۈركىستان«ھوقۇق دائىرىسىنى چهكلهش قارارى ئېلىنغاندىن كېيىن، 

شۇنداق بولغاچقا، . ازى ئىدىساالھىتىدىنمۇ ئايرىلىپ قالغان ئوسمان غوجا ئوغلى بۇ ئهھۋالالردىن بهكال نار
رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدىكى ياشالرنىڭ تهسىر كۈچىنى تهڭشهپ تۇتۇش مهقسىتىدە زەكى ۋەلىدى توغان بىلهن 

يهنه بىر تهرەپتىن، ئۆز ئالدىغا بىر باشقىرت مهركهزى تهشكىل قىلىش . قايتىدىن يارىشىش يولىغا كىرىشىدۇ
زەكى ۋەلىدى، تۈركىستان ۋە ئهزەربهيجاننى تونۇش جهمىيىتىنىڭمۇ سىنىقىدا بىرەر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن 

يهنى ت م ب − پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرالماس ھالهتكه چۈشۈپ قېلىشى سهۋەبىدىن، بۇرۇنقى ئائىلىسىگه 
ئهمما ئىككى نهپهر سابىق يىتهكچى تهرىپىدىن تهييارالنغان بۇ . قوينىغا قايتىپ كېتىشنى ئويالپ يۈرگهن ئىدى

يهنى، ۋەلىدىنىڭ قايتىدىن ئهزا . ونا ئۇۋىسىغا قايتىپ كېلىش ھهرىكىتى مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشهلمهيدۇك
ھهرقانداق بىر ”بولۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئوسمان غوجا تهرىپىدىن مهركهزىي كومىتىتقا سۇنۇلغان تهكلىپ، 

ارى بويىچه قايتا تهشكىل قوينىغا سهۋەپ بىلهن تهشكىلدىن چىقىرىلغان ئهزاالر پهقهت ئومۇمىي قۇرۇلتاي قار
شۇنداق قىلىپ، زەكى ۋەلىدىنىڭ . دەيدىغان نارازىلىق پىكىرلىرى بىلهن رەت قىلىۋېتىلىدۇ“ قايتىپ كېلهلهيدۇ

ت م ب قوينىغا قايتىپ كېلىشىنىڭ بارلىق يوللىرى توسۇلۇپ، تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى گۇرۇپپىسى 
  .رى قايتا بىر يهرگه كىلهلمهس ھالىغا كېلىدۇبىلهن زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ يوللى

  تېهران يولىدىكى پائالىيهتلهر- ئستانبۇل-ۋارشاۋا

ئىران بىلهن ئافغانىستان تهۋەلىرىگه ۋاكالهتچىلهر ئىۋەرتىش ھهمدە بۇ جايالردا شۆبىلهرنى قۇرۇپ چىقىش 
لهرنىڭ ھهر ئىككىسىدىال نۇرغۇن بۇ دۆلهت. مهسىلىسىنى ت م ب ئۇزۇندىن بۇيان ئوتتۇرغا قويۇپ كهلمهكته ئىدى

ئهسلىدە ت م ب ھهرىكهتلىرىنى ئاكتىپ قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان . ساندا تۈركىستانلىق ياشىماقتا ئىدى
ئهمما بۇ . كۈنلهردىن باشالپال بۇ رايونالردا تهشكىالت نامىدا پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان ئادەملىرى بار ئىدى

اپىغا يىغىش، ئۇالرنى تهشكىالتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ھالغا كىشلهرنى بىر تهشكىل ئهتىر
بۇ مهسىلىنى مۇزاكىرە قىلغان ت م ب مهركهزىي ھهيئىتى، ئۇ جايالردىن يېڭى . كهلتۈرۈش الزىم بولماقتا ئىدى

ئابدۇلال تهۋەككۈل (ى كهلگهن ھهمدە بۇ دۆلهتلهرنىڭ ھهر ئىككىسىدىال مۇناسىۋەتلىرى بولغان ئابدۇلال تهۋەككۈلن
يىلى تاشكهنتته تۇغۇلغان بولۇپ، مهدرىسه ئوقۇشىدىن كېيىن تاشكهنت يهسهۋى مهكتىۋىدە -1882بابۇر، 

مىللىي پائالىيهتلىرى سهۋىبىدىن ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ تۇرمىگه . ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان
ارقىلىق تۈركىيىگه بېرىۋېلىش ئۈچۈن ھهرىكهت كېيىن تۈرمىدىن قېچىپ چىقىپ ئافغانىستان ئ. قامالغان

ئون ئايدەك قامىلىپ . قىلىپ يۈرگهن كۈنلىرىدە، ئهنگىلىيىلىكلهر تهرىپىدىن ھىندىستاندا قولغا ئېلىنىدۇ
ت م ب . ئۇ يهردىن ئىران ئارقىلىق تۈركىيىگه كېلىۋالىدۇ. ياتقىنىدىن كېيىن ئافغانىستانغا قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ

. ىت ئهزاسى ۋە ت م ب نىڭ شهرق ۋاكالهتچىلىكى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغانمهركهزىي كومىت
- 1976. ئىستانبۇل قهندىللى رەسهتخانىسىدا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، نۇرغۇنلىغان كىتاپالرنى تهرجىمه قىلغان

كالهتچى قىلىپ ۋا) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يېشىدا ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان 94ئافرىل كۈنىسى، -14يىلىنىڭ 
ت م ب نىڭ بۇ ئىشى پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ ئىستانبۇلدىكى ۋاكالهتچىلىرى . ۋەزىپىگه تهيىنلهش بهلگىلىنىدۇ



ئافرىل كۈنىسىدىكى -11ت م ب مهركهزى كومىتىتىنىڭ . تهرىپىدىنمۇ يېقىندىن كۈزىتىپ كېلىنگهن ئىدى
  :هرمهكتهمۇزاكىرە يىغىن خاتىرىلىرى بۇ ئهھۋالدىن ئوچۇق مهلۇمات ب

دۈپچى ئهپهندىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن شهرق ۋاكالهتچىمىز بولغان تهۋەككۈل بابۇر ئهپهندى بىلهن ئوسمان 
  :ئوسمان ئهپهندى بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئهپهندى ئىككىسى باش ئهلچىنى زىيارەت قىلىشقا بارغان ئىدى

كۈل ئهپهندى بىلهن بىۋاسته كۆرۈشۈش دۈپچى ئهپهندىنىڭ شهرق ئهللىرىگه ۋەزىپىگه تالالنغان تهۋەك”
ئافغانىستان بىلهن ئىران ھهققىدە، ئۇ جايالردا قىلىنىدىغان ئىشالر … . ئارزۇسىغا بىنائهن بىرلىكته باردۇق

مهيلى تهۋەككۈل ئهپهندىگه ياكى ئۇنىڭ بهرگهن مهلۇماتىغا بهكال مهمنۇن . ھهققىدە مهلۇمات سورىدى
هت تىلهپ، يېقىندا جاۋابىنى بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بىزنى خاتىرجهم بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇۋەپپهقىي

. كۆرىۋېلىشقا بولىدىكى، بىزنىڭ دوستلىرىمىز بۇ مهسىلىگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرمهكته ئىدى. قىلدى
  .قىسقىسى، ئىنتايىن ياخشى تهسىر قالدۇرۇپ ئهلچىخانىدىن ئايرىلدۇق

تكهندە ئېچىلغان يهنه بىر قېتىملىق يىغىندا، بۇ نۆۋەت دۈپچه بۇ كۆرۈشۈشتىن بىرەر ئايدەك ۋاقىت ئۆ
ئهپهندى بىلهن مهجدىدىن دەلىل ئهپهندى كۆرۈشكهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، ۋارشاۋادىكى مهركهز بۇ تهكلىپنى 
مۇۋاپىق كۆرگهنلىكىنى، ئهمما بۇ مهسىله ئۈچۈن ئايرىم پۇل ئاجرىتىش ئىمكانىيىتى يوقلىقىنى، شۇنداق 

بۇ پىالننىڭ راسخوتىنى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ت م ب مهنبهلىرىنىڭ ياردەم بېرىشىگه تايىنىپ ھهل  بولغاچقا
يوقۇرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان، پولشا ئهلچىلىك خادىملىرى ئارىسىدا . قىلىنىشى الزىملىقىنى تهكىتلهشكهن

لغان دۈپچه ئهپهندىنىڭ ئهسلى پرومېتې تهرىپىدىن ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهنلىكى ئېهتىمالغا بهك يېقىن بو
ئىسمىنىڭ نىمه ئىكهنلىكى ۋە نىمه ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئېلىپ ئهلچىخانىدا ئىشلهۋاتقانلىقىنى ئېنىقالش 

ت م ب ئهزالىرى ئوتتۇرسىدىكى يېزىشقان خهتلهردە، پولشالىق ئاالقه ئورنىتىلغان كىشىلهرگه . ئىمكانى بولمىدى
بۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ھاجى گاۋران دىگهن كىشى . غا ئېلىنغانمۇناسىۋەتلىك ھهرخىل ئىسىمالر تىل

  :مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ بهزى خهتلىرىدە بۇ ھهقته تۈۋەندىكىلهر يېزىلغان ئىدى. ئىدى
دوستلىرىمىز ھاجى گاۋراننىڭ خهۋىرى بولماي تۇرۇپ ھېچقانداق ئىشقا قول تىقالمايدىغانلىقىنى 

  .بىلهن كۆرۈشتۈميولدا ھاجى گاۋران . ئېيتىشتى
دوستىمىز ئۇدشىشما، بىر قېتىملىق قاتناش ۋەقهسىدە قازا تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىستانبۇلدىكى 

  .ھاجى گاۋراننىڭ ۋاكالهتچىسى دۈپچى ئهپهندى قويۇلغان ئىدى
ۋران بۇ خهتلهردىن مهلۇم بولىشىچه ئىستانبۇلدىكى ئهڭ يوقۇرى دەرىجىلىك مهسئول خادىم بولۇپ ھاجى گا

ت م ب بىلهن ياكى كاپكازىيه كومىتىتى بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغان كىشى بولسا ئۇنىڭ . ئوتتۇرغا چىقىدۇ
بۇ ئىسىمالر راستىنال ئۆز ئىسىملىرىمىدى ياكى مهخپى ئىسىمالرمۇ، كېسىپ . مۇئاۋىنى دۈپچى ئهپهندى ئىدى

كتۈپالردا ئۆز ئىسمى بىلهن ئاتالغان ت م ب ھهيئهتلىرى ئوتتۇرسىدىكى يېزىشقان مه(ئېيتقىلى بولمىدى 
يىللىرى پولشانىڭ بېرلىندىكى -1930ئۇ كىشى . بىردىن بىر پولهك پرومېتې مهسئولى ئادەم كاۋالسىيزك ئىدى

ئۇ، پرومېتې تهشكىالتىنىڭ گېرمانىيهدىكىلهر بىلهن . ھهربىي مهسلىههتچىسى ۋەزىپىسى بىلهن تۇراتتى
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− . مۇناسىۋەت باغالشقا مهسئول ئىدى

ت م ب تهرىپىدىن قوبۇل قىلغان قارارلىرىغا ئاساسهن، تهيىنلهنگهن شهرق ۋاكالهتچىسى ئۈچۈن ۋەزىپىسىنى 
بىلدۈرىدىغان تونۇشتۇرۇش قهغىزى بىلهن بىرگه، ت م ب نىڭ غايىلىرى ھهم يولغا قويىۋاتقان سىياسهتلىرى 

شۇنىڭدەك يهنه خهت ئاالقىالردا ئىشلىتىشنى . نغان ئىدىتونۇشتۇرۇلغان بىر تونۇشتۇرۇش دوكالتى تهييارال
مهقسهت قىلىپ ئىران بىلهن ئافغانىستاندىكى داڭلىق تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن بىر مهخپى بهلگه 

شهرق ئىشلىرى ۋاكالهتچىسى ئابدۇلال تهۋەككۈلنىڭ مهخپى . سىستېمىسىمۇ تهييارالنغان ئىدى
، شىرمۇھهممهت “تويچى”، شهرىپ غوجىغا “تۆمۈر”گه مۇپتى سهدرىدىن. ئىدى“ تۇرسۇن”ئىسمى 
  .دېگهندەك مهخپى ئىسىمالر قويۇلغان“ شاھرۇھ”ئهپهندىگه 



يېڭىدىن رەتكه سېلىشالر نهتىجىسىدە ت م ب ئىچىدە ھاكىم ئورۇنغا ئېرىشكهن مهجدىدىن دەلىل، 
بۇ ئارزۇسىنى ئىشقا . هپ قىلىدۇياۋرۇپادىكى ھهرقايسى تهرەپ كىشىلهر بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋەت تىكلهشنى تهل

ئاشۇرۇش ھهمدە ت م ب تهرىپىدىن يولغا قويۇلۇش پىالنالنغان اليىهىگه ياردەم تهلهپ قىلىش مهقسىتىدە ئىيون 
بېرلىندە ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى بىلهن سۆھبهتلهر ئۇيۇشتۇرغاندىن كېيىن، مۇستاپا . ئېيىدا ياۋرۇپاغا بارىدۇ

تۈركىيىگه قايتىپ كهلگىنىدىن كېيىن ئۆتكۈزۈلگهن . شۈپ بولۇپ ۋارشاۋاغا بارىدۇچوقاي ئوغلى بىلهن كۆرۈ
ئىيول كۈنىسىدىكى يىغىن خاتىرىلىرىدىن قارىغاندا، مهجدىدىن دەلىل ۋارشاۋادىكى -26ھىزىپ گۇرۇپپىسىنىڭ 

  :ئۇچۇرۇشۇشالر ھهققىدە مۇنداق خاتىرە قالدۇرغان
  :هر بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن سۆھبهتلهرنىڭ نهتىجىسى تۈۋەندىكىچهۋارشاۋادا يوقۇرى دەرىجىلىك مهسئول كىشىل

شهرق ۋاكالهتچىلىكىنىڭ پائالىيهتلىرى ئۈچۈن ماددىي ياردەم تهلهپلىرى مهسىلىسىدە تېهراندا تۇرۇشلۇق − 
  باش ئهلچىخانىسىغا خهت يازىدىغانلىقى ئۇختۇرۇلدى؛

ۆپ پۇل ئاجرىتىلىشى توغرىسىدىكى ئۈچۈن تېخىمۇ ك» ياش تۈركىستان«بىلهن » يېڭى تۈركىستان«− 
نىڭ ئايلىق ژورنالغا ئۆزگهرتىلىشى ھهمدە ئۇنى تېخىمۇ كۆركهملىك بىر » ياش تۈركىستان«تهلهپ بىلهن 

  شهكىلدە چىقىرىلىشى مۇزاكىرە قىلىندى؛
پائالىيهتلىرىمىز ئۈچۈن فونت تهشكىللهش مهسىلىسى مۇۋاپىق كۆرۈلگهن بولسىمۇ، ھازىرچه ئهمهلگه − 

  رۇش ئىمكانى يوق؛ئاشۇ
  تالىپلىرىمىزنىڭ ئۇالرنىڭ دۆلىتىدە ئوقۇشىنى قىزغىن قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى؛− 
ۋارشاۋادا ۋاكالهتچى تۇرغۇزۇش مهسىلىسى، بىر قىسىم خهتهرلهرنى كۆز تۇتۇپ بۇ ئىشنى ئېهتىيات قىلغان − 

  .ھالدا قوبۇل قىلىدىغان بولۇشتى
پرومېتې رەھبهرلىكى، ت م ب نىڭ ئىران بىلهن ئافغانىستان تهرەپلىرىدە قانات بۇالردىن مهلۇم بولىشىچه، 

ئهمما بۇ مهسىله . يايدۇرماقچى بولىۋاتقان پائالىيهتلىرىگه سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ياردەم قىلىدىغان بولغان
ت م ب نىڭ  شۇنىڭدەك يهنه. ئۈچۈن ئايرىم بىر فونت تهشكىل قىلىش مهسلىههتىگه ئۇنچه بهك قىزىقمىغان

بۇنىڭ سهۋەبى ئېهتىمال پولشا . ۋارشاۋادا رەسمى بىر ۋاكالهتخانا قورۇش تهلىۋىنىمۇ مۇۋاپىق كۆرمىگهن
ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ھهرىكهتلهرنى رەسمى قولالپ قۇۋەتلهۋاتقانلىقى ياكى ئۇالرغا يول 

  .لىكىدىن قوشۇلمىغان بولىشى مۇمكىنكۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلىندۈرۈپ قويۇشتىن ئهنسىرىگهن

  شهرق ۋاكالهتچىسى پهيدا قىلغان بوھران

ماي ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدا ئهرزۇرۇم ) تۇرسۇن(شهرق ۋاكالهتچىلىكىگه تهيىنلهنگهن ئابدۇلال تهۋەككۈل 
ىل تېهران بىلهن مهشههتته ھهر خ. ئارقىلىق ئىرانغا كىرىدۇ) ت.ئۇ− تۈركىيىنىڭ شهرقىدىكى بىر شهھهر (

مۇناسىۋەت باغالش ئىشلىرى بىلهن شوغۇلالنغان تۇرسۇن، ئىۋەرتكهن خهتلىرىدە قىلغان پائالىيهتلىرى ھهققىدە 
  :تۈۋەندىكى مهلۇماتالرنى بېرىدۇ

بىر ئېهتىمالدا ئىراندىكى پرومېتې ۋاكالهتچىسى ياكى (كۈنىسى ھاجى ئاتانىڭ -17يىلى ئىيوننىڭ -1930
مۇئاۋىنى دوختور بىلهن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− دە تۇتۇلىۋاتقان بولىشى مۇمكىن بولمىسا پولشا باش ئهلچىسى كۆز

نهتىجىدە ھاجى ئاتا دۆلىتىگه قايتىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ مۇئاۋىنى مهكتۈپلهرنى . سۆزلهشكهن ئىدىم
 ئامالسىزلىقتىن باشقا ئىشهنچىلىك دوست تېپىپ ئۇزۇن. ھۇزۇرى پوچتىسىغا قوبۇل قىلغىلى ئۇنىمىدى

ئايدا  2مهشههتته تهلىيىم ئوڭدىن كېلىپ، … . دوكالتلىرىمنى تېهراندىن ئىۋەرتىۋىتىپ مهشههتكه قايتتىم
كهتكهن ) چېگراغا(ئاشخاباتتىن كهلگهن ئىككى كىشى سهرھادقا . پۈتىدىغان ئىشنى بىر ھهپتىدىال پۈتتۈرۈۋالدۇق

رۇخسهت (ۈن ئۇالرنىڭ قولىغا دەستۈر ئىچكى تهرەپتىن رۇسسىيه ماللىرىدىن ئېلىپ كىلهلىشى ئۈچ. ئىدى



-15. مهشههتته مۇفتى ماڭا ھهمرا بولۇپ يۈردى. تۇتقۇزۇپ تىجارەت ھهيئىتى قىلىپ يولغا سالدىم) قهغىزى
  .سىنتهبىرگىچه ئىچكى تهرەپكه ئىۋەرتىلگهن ئادەملىرىمنى ساقلىماقتىمهن

ۈچۈن تهييارلىغان دوكالتى، يوقۇرقى تۇرسۇننىڭ ئىستانبۇلغا قايتىپ كهلگىندىن كېيىن ت م ب مهركىزى ئ
فىۋرال كۈنىسى يېزىلغان بۇ -5يىلىنىڭ -1931. شىفىرلىق خهتنى ئاساسى جهھهتتىن يىشىپ بهرمهكته

شهرق «دوكالتقا قارىغاندا، تۇرسۇن مهشههتته ئىشلهۋاتقان ت م ب ھهيئهت ئهزاسى مۈپتى سهدرىدىن رەئىسلىكىدە 
بۇ شۆبىنىڭ قالغان ئهزالىرى قوقانلىق ئابدۇكېرىم مىڭ بېشى بىلهن . ققاننامىدا بىر شۆبه قۇرۇپ چى» يۇلتۇزى

بۇ . ئانا مۇھهممهت، قۇل ئهرشى بىلهن بهردى تات ئوغلى ئىسىملىق تۈركمهن مۇجاھىتلىرىدىن تهشكىل تاپماقتا
پلهرگه شۆبه، چېگراغا يېقىن جايدىكى تۈركمهن گۇرۇپپىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ، تۈركمهنىستان تهرە

بۇ رازۋىتچىكالرنىڭ ئېلىپ چىققان مهلۇماتلىرى، يىتهرلىك دەرىجىدە قۇرال ۋە پۇل . رازۋىتچىكالر يوللىغان
ياردىمى كاپالهتكه ئىگه قىلىنغىنىدا تۈركمهنىستان تهۋەسىدە بىر قوزغىالڭ پارتىلىتااليدىغانلىقى توغرىسىدا 

سوۋېت چېگرا بويىدىكى تۈركمهن -هت شۆبىسى، ئىرانشۇنداق قىلىپ، ت م ب نىڭ يېڭى قۇرۇلغان مهشه. ئىدى
قهبىلىلىرى بىلهن ئىرانغا قېچىپ كىلىشكه مهجبور بولغان مۇساپىرالر ئىچىدە پائالىيهتلىرىنى كۈچهيتىشكه 

  .باشلىغان ئىدى
تۇرسۇن، بۇ مهلۇماتالر يېزىلغان دوكالتىنى ت م ب مهركىزىگه، بىر نۇسخىسىنى پرومېتې ھهرىكىتىگه يول 

رسىتىپ كېلىۋاتقان پولشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ شهرق ئىشلىرى بۆلۈمى رەئىسلىكىگه كۆ
ئوتتۇرلۇقتا ئۆزئارا يېزىشقان خهتلهرنىڭ مهزمۇنىدىن قارىغاندا، ئىراندىكى ئهڭ يوقۇرى . ئىۋەرتىپ بهرگهن ئىدى

بۇ مهسئول كىشىنىڭ . ئىدىدەرىجىلىك پرومېتې مهسئولىغىمۇ ھاجى ئاتا دىگهن مهخپى ئىسىم قۇيۇلغان 
پولشاغا كېتىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ مۇئاۋىنى ھىساۋىدىكى ئهلچىخانا خادىمى بۇ دوكالتالرنى ئىستانبۇلغا 

بۇ ئهھۋالدا، تۇرسۇن تۈركىيه ئهلچىخانا خادىمى بولغان . ئىۋەرتىپ بېرىشگه ۋاستىچى بولۇش ئىشىغا قىزىقمىغان
بۇنىڭدىن باشقا . ستىچىلىقى ئارقىلىق دوكالتلىرىنى تۈركىيىگه ئىۋەرتهلىگهنئهلىزادە ئىسىملىك بىر كىشى ۋا

يهنه ت م ب ئهزالىرى ئوتتۇرسىدا يېزىشقان خهتلىرىدىن مهلۇم بولىشىچه، ئىراندىكى تۈركىيه ئهلچىخانىسى 
شهخسى ۋاستىسى ئارقىلىق قىلىنغان بۇ ئىشالر، ئهلچىخانىدا ۋەزىپه ئۆتهيدىغان بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ 

تهشهببۇسى بويىچه ئىشقا ئاشۇرۇلغان بولۇپ، ت م ب نىڭ ئىراندىكى پائالىيهتلىرىدىن تۈركىيه دۆلىتى رەسمى 
ئۇ يىللىرى ت م ب نىڭ مهشههت ۋاكالهتچىسى بولۇپ تۇرىۋاتقان مۇپتى سهدرىدىن بىلهن . خهۋەردار ئهمهس ئىدى

ئوتتۇرسىدا تا بۇرۇنقى ۋاقىتالرغا، ئىتتىهات  تېهراندىكى تۈركىيه باشئهلچىسى مهخمۇت شهۋكهت ئهسهندال
شۇنداق بولغاچقا، ت م ب ۋاكالهتچىلىرى تۈركىيه باش . تهرەققىي ۋاقىتلىرىغا ئۇزىغان بىر مۇناسىۋىتى بار ئىدى

  .ئهلچىخانىسى بىلهن ئهركىن مۇناسىۋەت باغالپ تۇرىدىغان شارائىتقا ئىگه ئىدى
هن دوكالت ت م ب مهركهزى تهرىپىدىن تهھلىل قىلىنىپ مۇنداق شهرق ۋاكالهتچىسى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگ

  :قارار چىقىرىلغان ئىدى
مهشههتته مۇپتى ھهزىرەتلىرىنىڭ رەئىسلىكىدە تهشكىللهنگهن شوبىمىز بىلهن ئۇنىڭ ئهزالىرىنى ت م ب 

 ئهمما شۆبىلهرنىڭ ئايرىم ئىسم بىلهن ئاتىلىشىغا رۇخسهت. مهركهزى قوبۇل قىلىپ تهستىقاليدۇ
دولالر  100شۆبىنىڭ ئايلىق چىقىمى . دەپال قوبۇل قىلىنىدۇ“ مهشههت شۆبىسى”قىلىنمايدىغانلىقى ئۈچۈن، 

  .قىلىپ بهلگىلهندى
پىالنى تار رايون خاراكتىرىدە “ قوزغىالڭ باشالش”شۆبه تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن دوكالتالردىكى 
ان رۇسىيه ئارمىيىسىگه قارشى غهلىبىلىك جهڭ قىلىش بولىدىغانلىقى ھهمدە زامانىۋى قۇرالالر بىلهن قۇرالالنغ

ئىمكانىيىتى بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن، قايتىدىن نۇرغۇنلىغان ۋەتهن ئهۋالتلىرىنىڭ قۇربان بولۇپ كىتىشىنى 
پرومېتې فرونتىنىڭ (بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهر پهقهتال فرونت سهبداشلىرىمىز . كهلتۈرۈپ چىقىرىشى تهبىئىي

بىلهن ھهمنهپهس بولغان ۋاقتىمىزدىال ئاندىن ئهمهلگه ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ىرى كۆزدە تۇتۇلماقتاقالغان ئهزال
  .شۇڭا، ھازىرچه ت م ب بۇنداق بىر ھهرىكهتكه قاتنىشالمايدۇ. ئاشۇرۇشقا بولىدىغان ئىشالر دەپ قارايمىز



پايدىلىنىۋاتقان ئهينى  پوچتا ۋاستىلىرى مهسىلىسىمۇ مۇزاكىرە قىلىنغان بولۇپ، ھازىرچه بۈگۈنگىچه
ئهگهر بۇ يولدىن . ۋاستىسىغا تايىنىشنى داۋام قىلدۇرۇش ماقۇللىنىدۇ) تۈركىيه ئهلچىخانىسى(يولنىڭ ئهلىزادە 

پولشا (پايدىلىنىش ئىمكانىيىتى بولماي قالغىنىدا، ئۇنچه بهك جىددى بولمىغان ئهھۋالالردا دوستلىرىمىزنىڭ 
ۋاكالهتچىمىزنىڭ . ۋاستىچىلىقىدىن پايدىلىنىشقىمۇ بولىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا . −ئهلچىخانىسى كۆزدە تۇتۇلماقتا

  .ئافغانىستانغا قاراپ يولغا چىقىشى ئۈچۈن پۇل تېپىلغىچه كۈتۈپ تۇرىشى الزىم
ت م ب تهرىپىدىن باشلىتىلغان ئىران ھهرىكىتى، پرومېتې ھهرىكىتى نوقتىسىدىنمۇ مۇھىم ئهھمىيهتكه 

يىلغا كهلگىچه پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ تېهران بىلهن ئۇنىڭ نېرىسىغا ئۇزىغان -1930. ئىگه بىر ئىش ئىدى
يهنه شۇ يىل ئىچىدە، پولشانىڭ تېهراندا تۇرۇشلۇق باش ئهلسىسى . ھېچقانداق بىر ھهرىكىتى يوق ئىدى

 بۆلۈم باشلىقى پولكوۋنىك پېلزيىنسكىگه تۈركىستانغا قارىتىلغان بىر ھهرىكهت-2ستانىسالۋ ھېمپېل، 
بۆلۈم بىلهن -2پرومېتې ھهرىكىتى مۇناسۋىۋىتىنى ئهكس ئهتتۈرگهن -پولشا. پىالنىنىڭ بارلىقىنى يازغان ئىدى

مۇناسىۋەتلىك سىياسىي دوكالتتىمۇ، ئىستانبۇلدىكى تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى كاپكازىيه مۇستهقىللىق 
، ئىتتىپاقنىڭ پارىژدا تۇرۇشلۇق كومىتىتى بىلهن بىرگه پائالىيهت قىلىشقانلىقىنى كۆرسىتىپ كېلىپ

ۋاكالهتچىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ تېهراندىكى پولشا ئهلچىخانىسى بىلهن ئاالقىلىشىپ تۇرىدىغان بىر 
  .مۇناسىۋەت شۆبىسىگه ئىگه ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن ئىدى

تۇرسۇننىڭ  ئهسلىدە ت م ب نىڭ شهرق ۋاكالهتچىسى. ئهمما ئىشالر ت م ب نىڭ كۈتكىنىدەك بولمىدى
سوۋېت چېگراسى . ئىۋەرتكهن دوكالتلىرى ۋارشاۋادىكىلهر ئارىسىدا كۈچلۈك ھۇلۇقۇشنى پهيدا قىلىۋەتكهن ئىدى

تهۋەسىدە قۇراللىق بىر قوزغىالڭ چىقىرىش اليىهىسى، ھهم تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ شهرق 
ەتكهن، يهنى ئۇچۇقىراق ئېيتقاندا ئۇالرنى مهسىلىلىرى بۆلۈمىنى ھهم پرومېتې مهركىزىنى قاتتىق ئهنسىرىتىۋ

قۇراللىق كۈرەشكه تايىنىدىغان بىر ھهرىكهتنىڭ كهينىدە پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ . بهكال چۈچىتىۋەتكهن ئىدى
تۇرىۋاتقانلىقى ئاشكارىلىنىپ قالغىدەك بولسا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ئېغىر 

شۇڭا، مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن . ېلىشىدىن ساقلىنىش مۇمكىن ئهمهس ئىدىزىدىيهتلهر ئىچىگه پېتىپ ق
چوقاي ئوغلى . ئاالقىلىشىپ شهرق ئىشلىرى ۋاكالهتچىسىنىڭ دەرھال قايتىپ كېلىشىنى تهلهپ قىلىشتى

ئاالقىالر، شۇنىڭدەك تۇرسۇننىڭ ت م ب غا يوللىغان ئهڭ ئاخىرقى -بىلهن ت م ب مهركىزى ئوتتۇرسىدىكى خهت
دوكالتىدىن مهلۇم بولىشىچه، تۇرسۇننىڭ قايتۇرۇپ كېلىنىشى ھهققىدىكى پولشالىقالرنىڭ تهلىۋىگه دەسلىۋىدە 

بۇ مهسله ھهققىدە يازغان بىر پارچه خېتىدە چوقاي ئوغلى . ت م ب مهركهزى ئۇنچه بهك ئهھمىيهت بېرىپ كهتمهيدۇ
  :مۇنداق دەيدۇ

لشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ شهرق ئىشالر بۆلۈمىنى پو(تۇرسۇننىڭ ھاجى گاۋراننىڭ تۇققانلىرىغا 
تۇرسۇن ئۇ خېتىدە قوزغىالڭ . ئىۋەرتكهن دوكالتىنىڭ تهرجىمىسىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم) ئىزاھاتى. ھ.ئا− دىمهكچى 

. دوستالر ئۇنى قايتۇرۇپ كېلىشنى تهلهپ قىلىشماقتا. كۆتۈرۈش پىالنىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويغانىكهن
. بىرسىگه ئوخشىمايدىكهن-ڭ بىزگه ئىۋەرتكهن دوكالدى بىلهن دوستالرغا ئىۋەرتكهن دوكالدى بىرتۇرسۇننى

شۇنداق قىلىپ، . كىشىنىڭ نامىغا قارىتىپ ئىۋەرتكهن ئىكهن) ۋەزىپىدىكى(ئۇنىڭ ئۈستىگه يوقۇرى ئهمهلدىكى 
  .ىرسىگه ئايالنغانتۇرسۇن بىزگه خهۋەر يولاليدىغان ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا خهۋەر يولاليدىغان ب

يۈز بهرگهن بۇ ئىشالرغا قارىماي، ت م ب مهركهزى ھهيئىتى ئىران بىلهن ئافغانىستان رايونىدىكى 
ت م ب مهركىزىنىڭ بۇ . پائالىيهتلىرىنى توختاتماي قانات يايدۇرۇش مهسىلىسى ئۈستىدە چىڭ تۇرماقتا ئىدى

  :ه خېتىدە مۇنۇالرنى تىلغا ئالماقتا ئىدىتۈردىكى ئىپادىسىگه قارىتا، چوقاي ئوغلى يهنه بىر پارچ
دەپ تۇرىۋاتقىنىدا بىز بولمايدۇ دەپ تۇرىۋالساق، ئۇالرنىڭ “ تۇرسۇن قايتۇرۇپ كېلىنسۇن”دوستلىرىمىز 

  داۋاملىق ياردەم قىلىشىنى قانداق تهلهپ قىالاليمىز؟
ى كۆرگىنىدىن پرومېتې مهسئوللىرى ت م ب نىڭ تۇرسۇن مهسىلىسىگه بۇنداق سۇس قاراپ كېلىشىن

ئۇالر مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا بېسىم ئىشلىتىپ تۇرسۇننى پارىژغا . كېيىن قايتىدىن ھهرىكهتكه كېلىدۇ



تارتىش قىلغاندىن كېيىن، ت م ب مهركىزى -خېلى ئۇزۇنغىچه تاالش. چاقىرتىپ كېلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
  :دا ساقالپ تۇرغان تۇرسۇنغا ئىۋەرتىدۇتۈۋەندىكىچه قارار ماقۇلالپ ئافغانىستانغا بېرىش ئۈچۈن تېهران

مهركهزگه كهلگهن بىر مۇنچه خهتلهرنى تهھلىل قىلغاندىن كېيىن، شهرق ئىشلىرى ۋاكالهتچىمىز تۇرسۇن 
  :توغرىسىدا تۈۋەندىكىچه قارارغا كهلدۇق

 شهرق مۇراھهاسىمىزنىڭ ئىشلهش شهكلى ئۇنىڭغا بېرىلگهن ۋەزىپىلهرگه ھهرقانچه مۇۋاپىق كهلگهندەك
قىلسىمۇ، كېيىنكى ۋاقىتالردا ھهرقانداق شهكىلدە بولمىسۇن ئوتتۇرغا قويغان قوزغىالڭ كۆتۈرۈش مهسىلىسى 
ھهمدە بۇ ئىشنى بهكال ئوچۇق ئاشكارە ئوتتۇرغا قويغانلىقى سهۋەبىدىن ۋەزىيهتنى خهۋىپكه قويغانلىقى 

ىشى بىلهن بىرلىكته، بۈگۈنكى نهتىجىسىدە، مۇراھهاسىمىز ھهققىدىكى بۇرۇنقى قاراشلىرىمىز باقى قېل
بىر مهزگىل ئۈچۈن تهخىر قىلىش بىلهن ئۆزىنىڭ شىفائىي ) ھهر قانچه مۇھىم دەپ قارالغىنىدىمۇ(ئىشنىڭ 

مۇراھهاسانىڭ قايتىپ . مهلۇمات بېرىشى ئۈچۈن دەرھال مهركهزگه قايتىپ كېلىشى مۇۋاپىق كۆرۈلدى
ى ھهمدە مهركهزنىڭ شهرق مهسىلىلىرى ھهققىدىكى كهلگىنىدىن كېيىن ۋەزىيهتكه قاراپ ھهرىكهت قىلىش

. قارار قىلىندى) بىرلىكته(مۈتتهفىقهن ) ئىجرا قىلىنىشىغا(بۇرۇنقى قارارىنىڭ قايتىدىن مهۋقىگه قويۇلىشىغا 
  .شۇڭا بۇ قارارغا مۇناسىۋەتلىك بولغانالرغا دەرھال تهبلىغ قىلىنىدۇ

ئوللىرىنىڭ بۇنداق ئۇشتۇمتۇت ئۆزگىرىپ قېلىشىنى تۇرسۇن بولسا، ت م ب مهركىزى بىلهن پرومېتې مهس
ئىستانبۇلغا قايتىپ كهلگىنىدىن كېيىن يازغان . چۈشىنهلمىگهن؛ نهتىجىدە ئىككىلىنىپ قالغان ئىدى

  :دوكالتىدا بۇ ئهھۋالالرنى مۇنداق چۈشهندۈرىدۇ
نغان شىفائىي بىر ئىشلىرىم بىلهن شوغۇللىنىپ يۈرگهن ۋاقتىمدا پارىژغا قايتىپ بېرىشىم تهلهپ قىلى

نىمه قىالرىمنى بىلهلمىگهنلىكىم . ئهمىر بىلهن بىرلىكته ت م ب مهركىزىدىن بىر پارچه خهت تاپشۇرۇپ ئالدىم
ئۈچۈن دوستلىرىمىزدىن چۈشهندۈرۈلىشىنى تهلهپ قىلدىم ھهمدە پارىژغا چاقىرىلىشىمنىڭ سهۋەبىنىمۇ 

  .هلدىمئاخىرىدا ئهرزۇرۇم يولى ئارقىلىق قايتىپ ك. سورىدىم

  ئاگابېكوۋ ۋەقهسى

. بۇ جهرياندا، ت م ب نىڭ شهرق ئهللىرىدىكى پائالىيهتلىرىنى شهكىللهندۈرگهن باشقا بىر ئهھۋال يۈز بېرىدۇ
گىئورگى ئاگابېكوۋ ئىسىملىق بىر سوۋېت گ پ ئۇ جاسۇسى ئهنگىلىيىگه پانالىق تىلىگهن بولۇپ، بولۇپمۇ 

. ت جاسۇسلۇق پائالىيهتلىرى ھهققىدە تهپسىلى مهلۇمات بهرگهن ئىدىتۈركىيه، ئىران ۋە ئافغانىستاندىكى سوۋې
يىلدىن بۇيان ئافغانىستان ۋە ئىراندىكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى  6ئهسلى ئهرمهن بولغان ئاگابېكوۋ، تهخمىنهن 

زىلىق بۇ ئادەم، ئهنگىلىيه دائىرىلىرىنىڭ نارا. مهخپى پائالىيهتلىرىدە ۋەزىپه ئۆتهپ كهلگهن بىر كىشى ئىدى
بىلدۈرگهنلىكى سهۋەبىدىن قايتۇرۇپ كېتىلگهن كابولدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچى روسكالىنكوۋنىڭ ئورنىغا 

فارسچه بىلهن تۈرك لهخچىلىرىنى . تهيىنلهنگهن ليونىد ستاركنىڭ قول ئاستىدىكى ئادەملىرىدىن بىرسى ئىدى
ساسهن ئالغاندا ئافغان تۈركىستانىدىكى ئىنتايىن ياخشى سۆزلىيهلهيدىغان جاسۇس بولغانلىقى سهۋەبىدىن، ئا

مۇھاجىرالر بىلهن ئافغانىستاندىكى باسمىچى يىتهكچىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ھهققىدە پائالىيهتلهر 
شىمالى ئافغانىستان رايونىدىكى . بىلهن شوغۇللىنىش ۋەزىپىسىگه مهسئول قىلىنغان بىر جاسۇس ئىدى

ېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كېتىشىگه، بولۇپمۇ تۈركمهن گۇرۇپپىلىرى تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ سوۋ
) ت.ئۇ− ئاستراخان ئهلتىر كۆرپىسى چىقىدىغان قوي تۈرى (تهرىپىدىن قانات يايدۇرۇلىۋاتقان قاراكۈل 

ئهتكهسچىلىكىنى توختۇتۇش ھهمدە ئاساسلىقى كونا باسمىچى گۇرۇپپىالر ئوتتۇرسىغا زىدىيهت سېلىپ سوۋېت 
ستانىغا قارشى پائالىيهت قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىشى ئۇنىڭ ئالدىنقى ئورۇندىكى ۋەزىپىلرىدىن تۈركى
ئۇنىڭ كۈندىلىك خاترىلىرىغا قارىغاندا، ئافغانىستاندا كهڭ دائىرىلىك بىر جاسۇسلۇق تورى قۇرۇپ . ئىدى

. ىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهنچىققان بولۇپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇۋەپپهقىيهتلىك پائال



. مىڭلىغان تۈركىستانلىق مۇھاجىرنىڭ سوۋېتلهرگه قايتىپ كېتىشىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان ئىكهن
  .تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر ئوتتۇرسىغا زىدىيهت سېلىش ئىشىنىمۇ ئوڭۇشلۇق ئهمهلگه ئاشۇرالىغان ئىكهن

بۇ جايالردىكى ۋەزىپىسى كۈرت ۋە بهختىيارى . ىلىدۇبىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ئۇ ئىرانغا ئىۋەرت
قهبىلىلىرىنى كهلگۈسىدە يۈز بېرىشى ئىهتىمال بولىدىغان بىرەر ئۇرۇشتا ئۇالرنى ئهنگىلىيىلىكلهرگه قارشى 

ئۇرۇش جهريانىدا بۇ قهبىلىلهر ئهنگىلىيه قوشۇنلىرىغا ئارقىدىن زەربه بېرىش، . تهشكىللهش ئىدى
پىدىن ئىشلىتىلىۋاتقان ئىران نېفىت ئىشلهپچىقىرىش ساھهلىرىنى ۋەيران قىلىدىغان ئهنگىلىيىلىكلهر تهرى

ئاگابېكوۋ، ئىراندا پائالىيهت قىلىپ تۇرغان ۋاقىتلىرىدا تېهران بىلهن . ۋەزىپىنى ئۆستىگه ئالىدىغان بوالتتى
ئارقىلىق سوۋېتلهرگه  دېهلى ئوتتۇرسىدا يولغا قويۇلىۋاتقان ئهنگىلىيه مهخسۇس ئاالقه ئىشلىرىنى كۈزىتىش

ئهنگىلىيىگه پانالىق تىلىگهندىن كېيىن . ئۇچۇر يهتكۈزۈپ تۇرىدىغان بىر سىستېما قۇرۇپ چىققان ئىدى
دېهلىدە ئۆتكۈزۈلگهن سوراقتا شىفىرلىق مهخسۇس خهتلهرنى قانداق ئېچىپ ئوقۇغانلىقلىرىنى ھهمدە كېيىن 

ىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش ئارقىلىق بۇ دىگهنلىرىنى يهنه قانداق قىلىپ بىلىندۈرمهستىن چاپاليدىغانلىق
  .ئىسپاتالپ بهرگهن ئىدى

يىلىنىڭ باشلىرىدا، بىر مهزگىل ئىستالىننىڭ شهخسى كاتىبى بولغان بورىس باژانوۋ ئىسىملىك بىر -1928
. ىدۇسىياسىي بىيۇرۇ كاتىۋى، تۈركمهنىستان چېگراسىدىن ئۆتۈپ ئىراندىكى ئهنگىلىيه ئورگانلىرىغا تهسلىم بول

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى قۇرۇلغىنىدىن بېرى قېچىپ كهتكهن ئهڭ يوقۇرى دەرىجىلىك ئهمهلدار ھىساپالنغان بۇ 
كىشىنىڭ پانالىق تىلىشى، موسكۋا دائىرىلىرىنى بهكال غهزەپلهندۈرىۋەتكهن بولۇپ، ھهرقانداق بهدەل 

ئۇنى ئۆلتۈرۈش ۋەزىپىسى . ىشقان ئىدىتۆلىنىشىدىن قهتئىي نهزەر باژانوۋ ئۆلتۈرىلىشى كىرەك دەپ قارار قىل
ئاگابېكوۋ، بۇ ئىش ئۈستىدە ھهرىكهت قىلىپ يۈرگهن ۋاقتىدا ئهنگىلىيىنىڭ . ئاگابېكوۋغا تاپشۇرۇلغان ئىدى

قاھىرىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىسىدا ئىشلهيدىغان بىر كاتىپقا ئاشق بولۇپ قېلىپ، باژانوۋ قېچىپ كېتىپ 
سوراق قىلىنىش ئىشلىرى . مۇ غهرپ دۇنياسىغا قېچىپ پانالىق تىلهيدۇبىر يېرىم يىلدىن كېيىن ئۇ

ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئهنگىلىيىگه بارغان ئاگابېكوۋ، جاسۇسلۇق بىلهن شوغۇللىنىپ يۈرگهن ۋاقتىغا 
  .ئىسىملىق بىر كىتاپتا ئېالن قىلىدۇ» OGPU The Russian Secret Terror« مۇناسىۋەتلىك خاتىرىلىرىنى 

چېكا خادىمى بولغان ئاگابېكوۋنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسىدە تۈركىستانلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك سابىق 
بولۇپمۇ داڭلىق باسمىچىالر يىتهكچىلىرىدىن شىر مۇھهممهت بهگ بىلهن فۇزەيل . بۆلۈملهرمۇ بار ئىدى

د ئالىمخانغا دائىر شۇنىڭدەك يهنه بۇخارا ئهمىرى سهئى. مهخدۇمالرغا مۇناسىۋەتلىك بهزى گهپلهرمۇ بار ئىدى
ياش تۈركىستان ژورنىلىدىمۇ ئېالن قىلىنغان گهپلهردىن قارىغاندا، ئاغابېكوۋ ئافغانىستاندا . مهلۇماتالرمۇ بار ئىدى

ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان مهزگىللهردە يوقۇرىدا ئىسمى ئاتالغان كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغانلىغىنى ئېيتىپ 
  :دەيدۇكېلىپ تۈۋەندىكىدەك گهپلهرنى 

قولغا چۈشۈرگهن مهلۇماتلىرىمىزغا ئاساسالنغاندا شىر مۇھهممهد ئهپهندىنىڭ قولىدا باسمىچىلىق 
دەۋرىلىرىدە ھىندىستان ھۆكۈمىتى بىلهن تۈزۈشكهن ياردەم ئېلىش كىلىشىمىنىڭ بىر نۇسخىسى بولىشى الزىم 

كىشى بىلىدىغان لهقىمى شىرمهت شىرمۇھهممهد ئهپهندىنىڭ ھهممه (شۇنداق بولغاچقا شىرمهت قارغۇ . ئىدى
بۇ ھهقته ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىپ سۆزلىشىشكه . بىزنى بهكال قىزىقتۇرۇپ كهلگهن ئىدى) قارغۇ ئىدى

. ئهمما سۆزلىشىش جهريانىدا ئۇنىڭدا بۇنداق بىر ھۈججهتنىڭ يوقلىغىنى دەرھال سهزدۇق. باشلىدۇق
قولدىن چىقارماي، ئۇالر ئىككىسىنى بۇخارا ) رغۇنىفۇزەيل مهخدۇم بىلهن شىرمهت قا(شۇنداقتىمۇ ئۇالرنى 

  .ئهمىرىنىڭ كهينىگه سېلىپ قويدۇق
كابولدا ئافغانىستان تاشقى ئىشالر نازارىتىدا ئىشلهيدىغان، سابىق تۈرك ئارمىيىسى مۇھاپىزەتچىلىرىدىن 

ئۇ ئهنىۋەر پاشا . ئىدىم بولغان مىرئاالي ھاسان ئهپهندىنى گ پ ئۇ دا خىزمهت قىلىدىغانغا ماقۇل كهلتۈرىۋالغان
. ئافغانىستانغا بېرىۋېلىپ ئۇ يهردە ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهن ئىدى. بىلهن بىرگه ئىشلىگهن بىرسى ئىدى

شۇ سهۋەپتىن كابولغا كهلگهنلىرىدە ئۇنىڭ ئۆيىدە . تۈركىستان باسمىچىلىرىنىڭ كۆپۈنچىسى ئۇنى تونۇيتتى



ھاسان ئهپهندىنىڭ ۋاستىسى بىلهن . نىڭ ئۆيىدە تۇرۇپ قاالتتىباسمىچىالردىن فۇزەيل مهخدۇممۇ ئۇ. تۇرىشاتتى
  .ئاۋال فۇزەيل مهخدۇمنى، كېيىن يهنه شىرمهت قارغۇنىمۇ ئىشىمىزغا سېلىۋالدۇق

ئاغابېكوۋنىڭ دىگهنلىرىدىن قارىغاندا، سوۋېت دائىرىلىرى شىرمۇھهممهت ئهپهندىنىڭ قولىدا دەپ قارالغان 
چهكلىرىگه قارشى كوزۇر -چۈشۈرۈپ لوندوندا نهشرى قىلىنىۋاتقان زىنوۋيېۋ خهت كىلىشىمنامه ئارگىنالىنى قولغا

كومىنتېرىن ئىجرائىيه كومىتىتىنىڭ رەئىسى زىنوۋيېۋنىڭ (قىلىپ پايدىلىنىشنى پىالنالشقان ئىدى 
. يىلىسى لوندون گېزىتلىرىدە ئېالن قىلىنىدۇ-1924ئهنگىلىيه كومۇنىستلىرىغا ئىۋەرتكهن بىر پارچه خېتى 

زىنوۋيېۋ بۇ خېتىدە ئهنگىلىيه كومۇنىستلىرىغا ۋەيران قىلىش خاراكتىرىدىكى پائالىيهتلهر بىلهن 
بۇ خهتنىڭ ئېالن قىلىنغانلىقى، ئهنگىلىيىدىكى تۇنجى . شوغۇللىنىشلىرى ھهققىدە يوليورۇق بېرىلگهن ئىدى

بۇ ۋەقه سهۋەبىدىن سوۋېتلهر  .ئىشچىالر پارتىيىسى ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ
بۇخارا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىتتىپاقى خهلقارالىق سهھنىلهردە قاتتىق تهنقىتلىنىشلهرگه دۈچ كهلگهن ئىدى

  :ئهمىرىگه مۇناسىۋەتلىك گهپلهر تېخىمۇ قورقۇنۇشلۇق ئىدى
بىرىنچى : ان ئىدىميىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە مۇنداق ئىككى تۈرلۈك تهكلىپ تاپشۇرۇپ ئالغ-1925

ئهمىرنىڭ بۇ تهكلىۋىدە بىز بىلهن يارىشىپ قېلىشقا . تهكلىپ بۇخارا ئهمىرىنىڭ ۋەكىلىدىن كهلگهن ئىدى
بىرىنچى شهرت، : ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق ئىككى تۈرلۈك شهرت قويغان. تهييار ئىكهنلىكى بىلدۈرلگهن ئىدى

ىككىنچى شهرتى بولسا يالغاندىن كۆرسهتمىلىك بولسىمۇ بېرىلىشى؛ ئ) پىنسىيه مائاشى(ئۇنىڭغا تهكائۈت 
ئهمىر . بۇخارانىڭ كىچىك بىر پارچىسىدا ئهمىرلىك ھاكىمىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ماقۇل بولۇش تهلىۋى ئىدى

ئهمىر ئۈچۈن ھاكىمىيهت شهرتىنى . مىڭ رۇپىيه مائاش ئېلىپ تۇراتتى 14ئافغانىستان ھۆكۈمىتىدىن ئېيىغا 
  .ش تهلهپ قىلىش مهسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىشتۇقرەت قىلىپ، مائا

ئۇنىڭ تهكلىۋىدىمۇ يا ئهمىرنى ئۆلتۈرىۋىتىش . ئىككىنچى تهكلىپ بولسا فۇزەيل مهخدۇمدىن كهلگهن ئىدى
مهن بۇ ئىككى تۈرلۈك تهكلىپنى . ياكى بولمىسا سوۋېت تۇپرىقىغا ئۆتكۈزىۋىتىش ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى

كهلگهن جاۋاپتا موسكۋانىڭ ھهرقانداق بىر شهكىلدە سابىق ئهمىر بىلهن سۆھبهت . مموسكۋاغا بىرگه ئۇقتۇردۇ
قىلىشقا بولمايدىغانلىقى، ئىككىنچى تهكلىپكه نىسبهتهن موسكۋانىڭ ئېنىق بىر كۆز قارىشى يوقلىقى، بۇ 

. رۇلغان ئىدىمهسىلىگه قارىتا كابولدىكى باش ئهلچىنىڭ رازىلىقى بويىچه ھهرىكهت قىلىشىم الزىملىقى ئۇقتۇ
ئۇمۇ ئاساسهن ئالغاندا بۇ تۈردىكى پىكىرگه قارشى . بۇ ئىشالر ئۈستىدە باش ئهلچى ستارك بىلهن كۆرۈشتۈم

ئهمما ئهمىرنى تازىلىۋىتىش ئۈچۈن مۇۋاپىق بىر پۇرسهت كۈتۈش الزىملىقىنى . تۇرمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى
سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ئهڭ ئاز زىدىيهتلىشىپ  بۇ ئىشنى ئافغانىستان بىلهن باشقا دۆلهتلهر. ئېيتتى

  .قالىدىغان پهيتىنى تالالپ قىلىش كېرەكلىگىنى تهلهپ قىلدى
سۆزلهرنى ئېالن قىلىش بىلهنال قالماي، ئاگابېكوۋ بىلهن بىۋاسته -ياش تۈركىستان ژورنىلى بۇ تۈردىكى گهپ

يوقلىغىنىمۇ -دىغان پاكىتلىرىنىڭ بارئاالقىلىشىپ ئۇنىڭ بۇ دىگهنلىرىنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلىياالي
ئهمما دىگهنلىرىنى قهتئى . ئاگابېكوۋ بۇنىڭ ئۈچۈن ھېچ قانداق بىر پاكىت كۆرسىتىپ بىرەلمهيدۇ. سورىغان

  :ژورنال، بۇ مهسىله ھهققىدە بهرگهن مۇالھىزىسىنى مۇنۇ جۈملىلهر بىلهن ئاخىرالشتۇرىدۇ. چىڭ تۇرۇپ تهكراراليدۇ
ان مىللهتچىسى بولغان شىر مۇھهممهت ئهپهندىنىڭ ئۆزىنى ئاقالش ئۈچۈن بۇ بىز ھهقىقىي تۈركىست

قول ئاستىدا زالىمالرغا . چېكاچىالر تهرىپىدىن ئۈستىگه ئارتىلغان بوھتانالرنى رەت قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز
ن قارشى جهڭ قىلغان مىڭلىغان شهھىتلهرنىڭ قېنىمۇ شىر مۇھهممهت ئهپهندىدىن بۇ قارىالشالردى

شىر مۇھهممهت ئهپهندىگه دىگهن يوقۇرىدىكى تهلىۋىمىزنى ئهلىۋەتته فۇزەيل . قۇتۇلدۇرۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ
  .مهخدۇمغىمۇ تهكراراليمىز

ت م ب رەھبهرلىكى باشتىن تارتىپال شىر مۇھهممهت ئهپهندىنى بۇخارا ئهمىرىگه ياردەم قىلىپ كهلدى 
شۇ سهۋەپتىن غهرپكه پانالىق تىلهپ كهتكهن ئهرمهنلهردىن بولغان . دەيدىغان خاتا قاراشتا بولۇپ كهلگهن ئىدى

ئاگابېكوۋنىڭ چهتئهللهردىكى تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىغا زىدىيهت سېلىشقا ئۇرۇنۇشلىرىغا ئاسانال ئىشىنىپ 



ه ئوخشاش يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهلهرگه قارىتا ت م ب نىڭ تۇتقان يولى، بولۇپمۇ شىر مۇھهممهت ئهپهندىگ. قالغان ئىدى
مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى يىتهكچىلىرى ئاالھىدە ياردىمىگه ئېرىشكهن ئافغانىستان بىلهن ھىندىستان 

. قاتارىدىكى ئهللهردە، تۈركىستانلىقالرنىڭ ت م ب گه قارىتا كۆز قاراشلىرىنىمۇ سهلىبىي تهسىرگه ئۇچىرىتىدۇ
زىنىڭ بۇ ھهقته خاتا پوزىتسىيىدە بولغانلىقىنى ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋەزىيهتنىڭ تهرەققىياتى ت م ب مهركى

  .ئوچۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ
ئافغانىستاندا بهچچهئىي . يىللىرىدا ئورنىتىلغان دەپ ئېيتىدۇ-1926~1925ئاگابېكوۋ بۇ تۈر مۇناسىۋەتلهر 

يىللىرى، ھهر ئىككىال باسمىچىالر رەھبىرى سوۋېتلهر -1930~1929ساقا ھاكىمىيهت ئۈستىدە تۇرغان 
فۇزەيل مهخدۇم، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۆز . ئىتتىپاقىغا قارشى يېڭى پائالىيهتلهرنى تهشكىللىگهن ئىدى

بۇ كىتاپتىكى ( شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشىگهئىسمىنى ھاجى ئابدۇلقادىرغا ئۆزگهرتىپ 
قاتنىشىۋاتقان ۋاقىتالردا ) ت.ئۇ− ئىت شهرقىي تۈركىستانغا تهۋە بارلىق سۆزلهردىكى تهكىتلهش تهرجىمانغا ئا

ئۇرۇسالر ئۇنى تاشكهنتكه ئاپىرىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ . تۇڭگانالر تهرىپىدىن ئۇرۇسالرغا تۇتۇپ بېرىلىدۇ
كېيىنكى ۋاقىتالردا ئېالن قىلىنغان ئهنگىلىيه ھۈججهتلىرىدىمۇ شىر مۇھهممهت ئهپهندىنىڭ . ئېتىپ تاشاليدۇ
پاقىغا قارشى ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇش مهقسىتىدە قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن چارىالرنى تولۇق سوۋېتلهر ئىتتى

يىغىپ ئېيتقاندا، ئاگابېكوۋنىڭ دىگهنلىرى پۈتۈنلهي تۆھمهت سۆزلهر . ئىشقا سېلىپ باققانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
لىك، چهتئهلدە مىللىي ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ بۇ تۆھمهتلىرى پهيدا قىلغان مۇجىمهل

تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان كىشىلهر ئىچىدە ئېغىر بۆلۈنۈشلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغىمۇ سهۋەپچى 
شۇنىسى ئېنىقكى، ئاگابېكوۋنىڭ ئېرىشمهكچى بولغىنىمۇ دەل مۇشۇنداق بىر . بولدى دېيىشكه بولىدۇ

  .بۆلۈنۈشنى پهيدا قىلىۋېتىش ئىدى

  نبۇلداسوۋېت جاسۇسلىرى ئىستا

بۇ يىغىندا شۇ . يىلى دىكابىر ئېيىدا ت م ب ئومۇمىي ۋەزىيهت مۇھاكىمه قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزىدۇ-1930
  :كۈنگىچه ئىجرا قىلىنغان پائالىيهتلهر بىلهن كهلگۈسىدە قىلىشقا تىگىشلىك ۋەزىپىلهر مۇزاكىرە قىلىندى

ئهپكارىغا تايىنىپ چهت دۆلهتلهردە يىلىدىن باشالپ نهشىر قىلىۋاتقان ئىككى مهتبۇئات -1927ت م ب 
شۇنداق قىلىپ، مهيلى . ياشاۋاتقان تۈركىستانلىقالرنى ئاساسىي جهھهتتىن ھهرىكهتكه كهلتۈرەلىدى دېيهلهيمىز

شۇنداقتىمۇ … . چهتئهلدە بولسۇن ياكى ۋەتهن ئىچىدە بولسۇن مىللىي غايىالرنى ئاكتىپ يولغا قويۇپ كېلهلىدى
هن بۇ نهتىجىلىرى ئاساسلىقى نهزەرىيه جهھهتتىال قولغا كهلتۈرۈلگهن نهتىجىلهر بولۇپ، ت م ب نىڭ قولغا كهلتۈرگ

بولۇپمۇ مهشههد بىلهن بېرلىن شۆبىلىرىمىز . ئهمهلىي ئىجرائهت جهھهتتىكى پائالىيهتلهر بهكال ئاز بولۇپ قالدى
مىز ئاساسهن ئالغاندا ئهمهلىي ئىجرائهتلىرى… . ۋاسىتىسىدە مۇھىم ئىجرائهتلهرنى ئىشقا ئاشۇرالىدۇق

ئهگهر … . ئىقتىسادىي ئىمكانىيهتلهردىن پايدىلىنىش ئاساسىدا ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدىغان ۋەزىپىلهردىن ئىدى
ماددىي ئىمكانىيهتلهر يېتهرلىك دەرىجىدە تهمىن قىلىنغىنىدا، ت م ب تۈركىستانلىقالر ياشاۋاتقان بارلىق 

بولۇپمۇ ئافغانىستاندا بۇ تۈر . لىيىتىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان بوالتتىدۆلهتلهردە كهڭ كۆلهملىك تهشكىللىنىش پائا
فهيزاباد، خاناباد، مازارىي شهرىف ۋە كابۇل قاتارلىق . تهشكىللىنىش ئىشلىرى بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

ۈرەلىشى شهھهرلهردە شۆبىلىرىمىزنىڭ بولىشى پائالىيهتلىرىمىزنى كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان ھالغا كهلت
  .مۇمكىن

يىغىن مۇزاكىرىسى ئارقىلىق ت م ب ئورگىنى بۇندىن كېيىنكى پائالىيهتلىرى ئۈچۈن شهرق ۋە غهرب 
غهربتىكى پائالىيهتلهر . ئهللىرىدىن ئىبارەت ئىككى پائالىيهت ساھهسىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى بهلگىلهپ چىقىدۇ

ىلىشى، شهرقتىكى پائالىيهتلهر بولسا ئهمهلىي ئاساسلىقى سىياسىي ۋە نهزەرىيىلىك پائالىيهتلهرنى ئاساس ق
ئهمما ھېسابالش نهتىجىسىدە بۇنىڭ ئۈچۈن . ھهرىكهتلهرنى ئاساس قىلىشى الزىملىقى قوبۇل قىلىنىدۇ



الزىملىق پۇل بهكال كۆپ بولۇپ، ئۇ كۈنكى ئىقتىسادىي ئىمكانىيهتلهردىن قارىغاندا بۇنچه كۆپ پۇلغا كاپالهتلىك 
دېمىسىمۇ كېيىن يۈز بېرىدىغان ھادىسىلهر بۇ پىالنالرنىڭ ئىجرا . ختايدىغان ئىش ئىدىقىلىش خېلى تهسكه تو

  .قىلىنىشىنى ئاساسىي جهھهتتىن مۇمكىن بولمايدىغان ھالغا كهلتۈرۈپ قويىدۇ
ژۇرنىلىنىڭ باش تهھرىرى مۇستاپا » ياش تۈركىستان«ئۇ يىللىرى ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى بولۇپ تۇرىۋاتقان، 

ۋە ھهر تۈرلۈك ) ژورنال ئوف دې رويال ئاسىئان سوسيېتي(، ئهنگلىيه )ۋسچود(ى يازغان ماقالىالر پولشا چوقاي ئوغل
چوقاي ئوغلىنىڭ ئۆزىمۇ لوندون، پارىژ، بېرلىن ۋە ۋارشاۋا . فرانسىيه ژورناللىرىدا ئېالن قىلىنماقتا ئىدى

بولۇپمۇ جهنىۋەدىكى بىرلهشكهن مىللهتلهر . قاتارىدىكى شهھهرلهرنى ئايلىنىپ ئىلمىي دوكالتالر بهرمهكته ئىدى
دۇغا پهيدا قىلغان -ماۋزۇلۇق دوكالتى ئاالھىدە داغ» تۈركىستاندىكى مىللىي مهسىلىلهر«مهركىزىدە بهرگهن 

. ژورنىلىدا بېسىلىدۇ» ال ترىبۇن دې جهنۋە«دېگهن تېما بىلهن » ال قۇېسشيون ناتسيۇنال دۇ تۈركىستان«بولۇپ، 
ۇددۇستا چاقىرىلماقچى بولغان ئىسالم قۇرۇلتىيىغا تۈركىستان ۋەكىلى سۈپىتىدە قاتنىشىشى شۇنىڭدەك يهنه ق

  .ئۈچۈن تهكلىپ قىلىنغان ئىدى
ت م ب نىڭ بۇ تۈردىكى پائالىيهتلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىلىرىنى قاتتىق ساراسىمىگه سېلىپ 

لىرى ئىستانبۇلدىكى ت م ب مهركىزىگه جاسۇس يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا، موسكۋا دائىرى-1930. قويماقتا ئىدى
بۇنىڭ ئۈچۈن خوجهنت تاجىكلىرىدىن بولغان ئهلىجان سادىق ئوغلى . كىرگۈزۈش پىالنىنى تۈزۈشكه كىرىشىدۇ

ئهلىجان تۈركىيىگه كېلىپ تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى . ئىسىملىك بىر جاسۇسنى تۈركىيىگه كىرگۈزىدۇ
بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ ئۆزىنى سوۋېتلهرگه قارشى پائالىيهتلهر ) رك ياشالر بىرلىكىت ت گ ب، تۈركىستان تۈ(

بۇ ئادەم ئوقۇغان بىلىملىك بىرسى . بىلهن شوغۇلالنغان بىر مۇجاھىت دەپ تونۇشتۇرۇپ ئۇالرنى ئىشهندۈرىدۇ
ئۆزبهكىستاندا «ىدىن بۇ ماقالىلىر. ياش تۈركىستان ژورنىلىغا بىر قانچه پارچه ماقاله يېزىپ بېرىدۇ. ئىدى

. سانلىرىدا ئېالن قىلىنغان ئىدى-6~5نىڭ » ياش تۈركىستان ژورنىلى«ماۋزۇلۇق بىر پارچىسى » كولخوزچىلىق
ئۇ تۈركىيىگه كېلىپ بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئىستانبۇلدىكى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا خېلى ئىشهنچ 

يهنى پۈتۈن خىيالى ھهربىي مهكتهپته ئوقۇش . رىكهتكه ئۆتىدۇتۇرغۇزدۇم دەپ قاراپ ئىككىنچى باسقۇچلۇق ھه
. ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، ت ت گ ب رەھبهرلىرىدىن بۇنىڭ ئۈچۈن كېپىللىك قىلىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

دەل شۇ پهيتلهردە ئىراندىكى تۈركىستانلىقالردىن كهلگهن بىر قىسىم خهۋەرلهر ئهلىجان ئۈستىدە بهكال ئېغىر 
ئۇنىڭ باتۇمدىن بىرگه تۈركىيىگه كهلگهن بىر دوستىنىڭ ئهلى ئهكبهر دېگهن . نى پهيدا قىلىۋېتىدۇگۇمانالر

. يالغان ئىسىم قوللىنىپ يۈرگهنلىكى پاش بولۇپ قېلىپ ئهلىجان ئۈستىدىكى گۇمانالر تېخىمۇ كۈچىيىدۇ
هلىجان سادىق ئوغلى يىلى مارتتا ئ-1931ئىستانبۇلدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ پاش قىلىشى نهتىجىسىدە 

ساقچىالرنىڭ سوراق قىلىشى نهتىجىسىدە، سوۋېت . ئىستانبۇل ساقچىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىدۇ
دائىرىلىرى چهتئهلدىكى تۈركىستانلىقالرغا قارىتا ئاخبارات توپالش پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ 

بۇ، ھهقىقهتهنمۇ كىشىنى . لىكىنى ئىخرار قىلىدۇيۈرگهنلىكىنى، ئۆزىمۇ بۇ ئىش بىلهن بۇ يهرگه ئىۋەرتىلگهن
  .چۈچىتىدىغان بىر ۋەقه ئىدى

يىلى سوۋېتلهر -1929ياشلىق ئهلىجان سادىق ئوغلى،  27ئهسلىدە سوۋېت گ پ ئۇ خادىمى بولغان 
ئىتتىپاقىدىن ئىرانغا ئۆتۈپ ئۆزىنى سوۋېت تۈزۈمىگه قارشى چىققان مۇجاھىتمهن دەپ تونۇشتۇرۇپ، ئىراندىكى 

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن . خېلى ئىناۋەتلىك بىر تۈركىستانلىقنىڭ ھىمايىسى ئاستىغا كىرىۋالغان ئىكهن
گه مۇتهخهسسىسلىك سۈپىتى بىلهن “ چىكهتكه ئاپىتىگه قارشى ھهرىكهت”ئىران ھۆكۈمىتى باشالتقان 

اسانى رايونلىرىدا ئهركىن ئايلىنىش بۇ ۋەزىپه، ئۇنى ئىراننىڭ بارلىق چېگرا بويلىرىغا، ئىران خۇر. كىرىۋالىدۇ
ھهمدە مهشههت تهرەپلهردە ياشايدىغان تۈركىستانلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك جاسۇسلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن 

پات سوۋېت -ئهلىجاننىڭ ئهسلى ۋەزىپىسى، پات. شوغۇللىنىش ئۈچۈن ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بهرگهن ئىدى
ىغا ھۇجۇم قىلىپ تۇرىۋاتقان باسمىچىالر يىتهكچىسى ئاناقۇلىنى چېگراسىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ سوۋېت ئورگانلىر

ئهلىجان بۇ ۋەزىپىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىغىنىدىن كېيىن تېهرانغا كىرىپ، ئۇ يهردە پائالىيهت . يوقۇتۇش ئىدى



قىلىپ يۈرگهن يهنه بىر گ پ ئۇ ئىشپىيونى مهھمۇت ئېزىزخانوۋ بىلهن بىرلىشىپ پائالىيهت قىلىشقا 
  .ۇكىرىشىد
يىلىسى، ئىراندىكى سوۋېت جاسۇسلۇق تورىنىڭ مۇھىم يىتهكچىلىرىدىن بىرسى بولغان گيورگى -1929

بۇ ۋەقه سهۋىبىدىن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى . ئاغابېكوۋ ئهنگىلىيىلىكلهر تهرەپكه ئۆتۈپ ئۇالردىن پانالىق تىلهيدۇ
بۇ قايتۇرۇلغانالردىن . ۇپ كېتىشكهن ئىدىئاغابېكوۋ بىلهن بىرگه ئىشلىگهن بارلىق جاسۇسالرنى دەرھال قايتۇر

ئهلىجان سادىق ئوغلى گهرچه ئاغابېكوۋ . بىرسى دەل ئهلىجاننىڭ باشلىقى مهھمۇت ئېزىزخانوۋ ئىدى
ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنى . تونىمايدىغان بىرسى بولسىمۇ سوۋېت دائىرىلىرى ئۇنى ئاۋال تهبرىزگه يۆتكىۋېتىدۇ

  .تاشكهنتكه ئىۋەرتىشىدۇ يهنه تىبلىسنى ئايالندۇرۇپ
بۇ جهرياندا سوۋېت گ پ ئۇ ئورگىنى ئهلىجاننى ئىرانغا ئىۋەرتىشتىن ۋاز كېچىپ تۈركىيىگه ئىۋەرتىش قارارىغا 

شۇنداق قىلىپ، ئهلىجان بىرمهزگىل تۈركىستان تهۋەسىدە پائالىيهت قىلغىنىدىن كېيىن باتۇم . كېلىدۇ
اپشۇرۇشىدىن قارىغاندا، ئۇ تۈركىيىدە ت م ب تهشكىالتىدا ئۇنىڭ ت. ئارقىلىق تۈركىيىگه كىرگۈزىلىدۇ

ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئهھۋالى، ئۇالرنىڭ تۈركىستاندىكى ئاالقىلىشىش پونكىتلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئاخباراتالرنى 
ئهگهر بۇ . پاسات چىقىرىش قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغانىكهن-يىغىش، ت م ب تهشكىالتى ئىچىدە پىتنه

جهرياندا تۈركىيىنىڭ ھهربىي مهكتهپلىرىدىن بىرەرسىگه ئوقۇغۇچى بولۇپ كىرىپ ئااللىغىدەك بولسا، مهخسۇس 
بۇنىمۇ . سوۋېت جاسۇسى بولۇپ تۈركىيىدە داۋاملىق ئىشپىيونلۇق قىلىپ تۇرۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىكهندۇق

مهلۇماتىنى توپالش ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىگه قامالشتۇرالمىغىنىدا بېرلىنغا بېرىپ ئۇ يهردىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ 
گېزىتىدە بېسىلغان » جۇمهۇرىيهت«تۈركىيىنىڭ . زىدىيهت تېرىش ئىشى بىلهن شوغۇلالنماقچى بولغانىكهن

مهنئىي ”خهۋەرلهردىن قارىغاندا، ئهلىجان سادىق ئوغلى بىر مهزگىل تۈرمىگه قامالغىنىدىن كېيىن 
شۇنداق قىلىپ ئهلىجان سادىق ئوغلى پاش . پ چىقىرىلغانىكهنقارارى بويىچه چېگرىدىن قوغال“ مۇھاكىمه

شۇنىڭغا قارىماي، سوۋېت دائىرىلىرى تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالر ئىچىگه . بولۇپ قولغا ئېلىنغان ئىدى
غهلىتى بىر . ئىشپىيون كىرگۈزۈپ ئىچكى زىدىيهت پهيدا قىلىش پائالىيهتلىرىنى ھهرگىزمۇ توختاتمىغان ئىدى

كېلىپ قالغانلىقىمۇ قانداق، ئىشپىيونلىقى خېلى كېيىنكى ۋاقىتالردا پاش بولىدىغان مهھمۇت توغرا 
ئايقارلىمۇ ئاساسهن شۇ ۋاقىتالردا ئهلىجاننىڭ ماڭغان يولىغا ئوخشايدىغان يولالرنى بېسىپ مهشههتكه كىلىپ، 

  .ىۋالغان ئىدىئۇ يهردە سهدىردىنخان مۈپتىنىڭ ئىشهنچىسىگه ئىرىشىۋېلىپ ئۇنىڭ يېنىغا كېل

  ت م ب پائالىيهتلىرىنىڭ سۆۋېتلهر ئىتتىپاقىدا كۆرسهتكهن تهسىرى

ت م ب نىڭ داڭلىق ئۈچ ئهپهندىسى ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى پارتىلىغان دەۋىرلهردە سوۋېتلهرگه قارشى 
 شۇنداق بولغاچقا، ئۇالر چهتئهلگه قېچىپ كهتكهندىن كېيىن. ھۆكۈمهتلهر تهشكىل قىلغان كىشىلهر ئىدى
ژورناللىرى بۇ ئۈچ ئهپهندىنى بۇرجۇئا مىللهتچىلىرى، خهلق -سوۋېت رەھبهرلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ گېزىت

ئىيول رۇسسىيه كومۇنىستىك - 10يىلى -1923ستالىن، . دۈشمىنى دەپ تهشۋىق قىلىشقا كىرىشكهن ئىدى
جۇمهۇرىيهتلهردە مىللىي رايون ۋە «سانلىق يىغىنىدا سۆزلىگهن -4پارتىيىسى مهركىزى كومىتىتىنىڭ 

يهنه شۇ . تېمىلىق نۇتقىدا زەكى ۋەلىدىنى شىددەت بىلهن تهنقىتلىگهن ئىدى» ئوڭچىلىق ۋە سولچىلىق
يىغىندا سۇلتان غالىيېۋغىمۇ ھۇجۇم قىلغان ستالىن، يىغىن ئاخىرىدا تهييارالنغان خۇالسه دوكالتىدا غالىيېۋغا 

سىتالىننىڭ كۆرسىتىشىدىن قارىغاندا غالىيېۋ، . ى ئارتىدۇئهكسىل ئىنقىالپچى، ۋەتهن خائىنى دېگهن جىنايهتن
ۋەلىدىنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق خهلقارا جاھانگىر كۈچلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان 

ۋەلىدى چهتئهلگه قېچىپ كهتكىنىدىن كېيىن . باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغانمىش
دىن قولغا ئېلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهن باشقىردىستان سابىق دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى مىراالي سوۋېتلهر تهرىپى



دېگهن “ ۋەلىدوپچى”ئهۋھادى ئىشمۇرزىنغىمۇ ) ت.ئۇ− پولكوۋنىك دەرىجىسىدىكى بۇرۇنقى ھهربى ئۈنۋان (
  .ېلى كۆپ كۆرۈلىدۇبۇنىڭغا ئوخشىغان جىنايهت ئارتىش ھادىسىلىرى ئۇ دەۋرلهردە خ. جىنايهت ئارتىلغان ئىدى

ژورنىلىنىمۇ » ياش تۈركىستان«ژورنىلىنى چىقارغىنىدىن كېيىن، يهنه » يېڭى تۈركىستان«ت م ب چىالر 
بۇ ژورنالنىڭ باش تهھرىرى مۇستاپا چوقاي . چىقارغانلىقى سوۋېت دائىرىلىرىنى بهكال پاراكهندە قىلىۋەتكهن ئىدى

قى ئۈچۈن ئۇنى سوۋېت تارىخچىلىرى ئالال بۇرۇنال ئهكسىل ئوغلى قوقان مۇختارىيىتىنىڭ رەئىسى بولغانلى
ژورنىلى نهشىر قىلىنىشقا » ياش تۈركىستان«. ئىنقىالپچى، سوۋېت دۈشمىنى دەپ ئېالن قىلىپ بولغان ئىدى

باشلىغاندىن كېيىن سوۋېت مهتبۇئاتلىرى بۇنىڭغا قارشى شىددەتلىك ھۇجۇم قوزغاپ، سوۋېتلهر تهۋەسىدىكى 
بىلهن قارىالپ يوقۇتۇشنى ئادەت “ چوقايچىلىق”لهن سوۋېتلهرگه نارازى كىشىلهرنى ئۆكتىچىلهر بى

ئۆزبهكىستان كومۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبىرى ئهكمهل ئىكراموۋ، سهمهرقهنتته . قىلىۋېلىشقان ئىدى
سوۋېتلهرگه خىزمهتچىلهر قۇرۇلتىيىدا چهتئهلدە نهشرى قىلىنىۋاتقان - چاقىرىلغان ئۆزبهكىستان مائارىپ ئىشچى

. دېگهن بۇ ئاتالغۇنى تۇنجى قېتىم ئوتتۇرغا قويغان ئىدى“ چوقايچىالر”قارشى ژورنالالرنى ئېغىزغا ئالغىنىدا 
شۇنىڭدىن ئىتىۋارەن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ھهرقانداق سىياسىتىگه نارازى بولغان كىشىلهرنى تهنقىتلهش 

مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىر . يىپلهيدىغان بولىۋېلىشتىياكى بېسىقتۇرۇشالردا ئۇالرنى چوقايچىالر دەپ ئه
  :ماقالىسىدا بۇ ھهقته بىر مۇنچه مىسالالرنى كهلتۈرگهن ئىدى

رەھىم ئىنام ئوغلى قىزىل مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ھهقىقىي ئهپتى بهشىرىسىنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ 
ىقىنى تونۇپ تۈركىستاندىكى مىللىي سىياسهتلىرىنىڭ مۇستهملىكىچىلىككه تايىنىدىغانل

ئۇنى . دەپ ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى“ ئۆزبهكىستاندا ئۇرۇسالرنىڭ رەھبهرلىك قىلىشىغا ئېهتىياجى يوق”يېتىپ 
  …. دەرھال چوقايچىالر سېپىگه قوشۇپ قارىالشتى

سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ مۇساپىر، مۇھاجىر بولۇشقا مهجبورالش ۋە مۇستهملىكىلهشتۈرۈش سىياسىتىگه 
پارتىيه ۋە سوۋېت ئورگانلىرىدا يوشۇرۇن ”بهزى قازاق كومۇنىستلىرى قازاق گېزىتلىرىدە قارشى چىققان 

  …. دەپ يازىدۇ“ چوقايچىالر ئورۇنلىشىۋالغان
سهمهرقهنت تهلىم تهربىيه ئىنىستىتۇتى بىلهن بايرامئهلى تېخنىكومىدا ئوقۇيدىغان ئۆزبهك ۋە تۈركمهن 

تهملىكىسىگه ئايالندۇرۇلىشىغا قارشى نارازىلىق بىلدۈرۈش تالىپلىرى تۈركىستاننىڭ سوۋېت رۇسىيه مۇس
سوۋېت گېزىتلىرى بۇ ياش تۈركىستانلىقالرغىمۇ چوقايچىالر دېگهن . نامايىشى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلىشقانىدى

  …. قالپاقنى كهيگۈزۈشتى
ئۇالر . كېلىدۇتۈركىستاندا تۈمايلوۋ ئىسىملىك بىر كومۇنىسىت يىتهكچىلىكىدە تروتسكىچىالر مهيدانغا 

سوۋېت گېزىتلىرى ئۇالرنىڭ نامىنىمۇ . ستالىننىڭ ئاخماقانه سىياسهتلىرىگه قارشى كۈرەش قىلماقتا ئىدى
  …. دەرھال چوقايچىالر دەپ ئالماشتۇرۇشتى

يىلالردا سوتقا تارتىلغان باسمىچىالر بىلهن مىللهتچىلهرگه ياردەم قىلغان دېگهن بوھتان بىلهن قولغا -1939
ئۆزبهكىستان ئالىي سوت مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى سادۇلال قاسىموۋ بىلهن ئۇنىڭ يېقىنلىرىنىڭ  ئېلىنغان

بولۇپمۇ قاسىموۋچىالرنى سوتالشتا ئارتقان . دېلولىرىنى سوتلىغاندىمۇ يهنه شۇنداق قالپاق كهيگۈزۈشلهر بولدى
نى چوقايچىلىق قىلغان دەپ جىنايهتلىرىدىن بىرسى چوقاي ئوغلى گۇروھىدىكىلهر بىلهن ھهمكارالشقان، يه

ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا كومۇنىست رەھبهرلىگى مائارىپ ۋە سانائهت ساھهلىرىدىكى . قارىالنغان ئىدى
ئوڭۇشسىزلىقالرنىڭ ھهممىسىنى دېگىدەك چهتئهلدە پائالىيهت قىلىۋاتقان ت م ب چىالرغا ئارتىپ قويىدىغان، 

شۇنداق قىلىپ، سوۋېت . تچىسى دەپ قارىاليدىغان بولىۋېلىشتىبولۇپمۇ چوقاي ئوغلىنى بۇنىڭ باش جىنايه
يىلالرغا كهلگىچه تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدە تازىلىۋەتمهكچى بولغان كومۇنىست مىللىي -1940رەھبهرلىرى 

  .كادىرالرغا چوقايچىالر ياكى ۋەلىدوپچىالر دېگهن قالپاقالرنى كهيگۈزۈپ يوقۇتۇپ كېلىدۇ
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ت م ب ھهرىكهتلىرىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش، رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى يهنه بىر تهرەپتىن، 

ئىچىگه زىدىيهت سېلىش ھهمدە مۇھاجىرەتتىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ ئارىسىغا ئىتتىپاقسىزلىق تېرىش 



هزىلىرى بۇ جاسۇسالردىن ب. مهقسهتلىرىدە مهخسۇس تهربىيهلهنگهن گ پ ئۇ جاسۇسلىرىنى ئىشقا سالغان ئىدى
پاش بولۇپ تۇتۇلغان بولسا، مهھمۇت ئايقارلىغا ئوخشىغان يهنه نۇرغۇنلىغان قابىلىيهتلىك جاسۇسالر 
تۈركىستانلىقالر ئىچىدە ئاغدۇرمىچىلىق پائالىيهتلىرىنى ئۇزۇن يىلالپ داۋامالشتۇرغان بولۇپ، تۈركىستان 

  .ا قىلغان ئىدىمىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن ئېغىر زىيانالرنى پهيد

ژورنىلىنىڭ » يېڭى تۈركىستان«تۈركىيه ئىچكى سىياسىتىدىكى ئۆزگىرىشلهر ۋە 
  پىچهتلىنىشى

ت م ب نىڭ نهشرى ئهپكارى بولغان . يىلىنىڭ ئۆكتهبىرىدە تۈركىيىدە كۈتۈلمىگهن بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ-1931
ۋە » ئودلۇ يۇرت«نهشرى ئورگانلىرىدىن  ژورنىلى بىلهن ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ» يېڭى تۈركىستان«
بۇ ۋەقه . ژورناللىرى تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى مىنىستىرالر كابېنتىنىڭ قارارىغا ئاساسهن پىچهتلىنىدۇ» بىلدىرىش«

ئهسلىنى سۈرۈشته قىلغاندا، . تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئارىسىدا پارتىالش خاراكتىرلىق تهسىر پهيدا قىلىۋېتىدۇ
ۇرىيىتى ھۆكۈمىتى خېلىدىن بېرى بۇ تۈردىكى تاشقى تۈرك ژورناللىرىنىڭ تۈركىيه تهۋەسىدە تۈركىيه جۇمه

شۇنداقتىمۇ بۇنداق قاتتىق تهدبىر قوللىنىدۇ دەپ ھېچكىم . چىقىرىلىۋاتقانلىقىغا نارازى بولۇپ كهلمهكته ئىدى
ىكىگه قارىماي ياۋرۇپادا بۇ ۋەقه تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى قاتتىق چۈچىتىۋەتكهنل. ئويلىمىغان ئىدى

. چىقىۋاتقان سىرتقى تۈرك ژورناللىرىدا ھېچقانداق بىر باھا بېرىلمهي قۇرۇق خهۋەر پېتىچه ئېالن قىلىنىدۇ
شۇنداق بولسىمۇ، چهتئهلدە پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر تۈركىيه بىلهن بولغان 

  .بۇر بولىدۇمۇناسىۋەتلىرىنى قايتا ئويلىنىشقا مهج
ئهسلىدە، تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر تۈركىيىنى ئىككىنچى ئاناۋەتهن دەپ تونۇپ كىلىۋاتقان بولىشىغا 
قارىماي، بارلىق تۈركىستان تهشكىالتلىرى تۈركىيىنى سىياسىي مهركهز قىلىپ تالالش جهھهتته ھهممىال كىشى 

لغاچقا ئهزەربهيجانلىقالر بىلهن شۇنداق بو. ئۇنچه قىزغىنلىق كۆرسىتىپ كهتكىنىمۇ يوق ئىدى
تۈركىستانلىقالرال سىياسىي مهركهزلىرىنى ئىستانبۇلدا قۇرۇپ چىققان بولۇپ، ئىدىل ئۇرال تۈركلىرىنىڭ 

ژورنىلى بېرلىندا، قىرىم » ياش تۈركىستان«بىلهن تۈركىستانلىقالرنىڭ » مىللىي يول«ژورنىلى بولغان 
  .ژورناللىرى رومىنىيىدە چىقىرىلماقتا ئىدىدېگهن » دوناي«ۋە » ئهمهل«تۈركلىرىنىڭ 

تاشقى تۈرك پائالىيهتچىلىرىنىڭ تۈركىيىدە قانات يايدۇرىۋاتقان پائالىيهتلىرى سوۋېت دائىرىلىرىنى 
شۇنداق بولغاچقا، موسكۋا دائىرىلىرى بۇ ئىشالرغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ تۈركىيه . ئهنسىرىتىشكه باشلىغان ئىدى

يىلىنىڭ بېشىدا باكۇدا چاقىرىلغان تۆتىنچى نۆۋەتلىك -1925. ېسىم ئىشلىتىپ تۇراتتىپات ب-ھۆكۈمىتىگه بات
يېقىنقى ۋاقىتالردا مۇساۋاتچىالرنىڭ تۈركىيىدىكى ”سوۋېت قۇرۇلتىيىدا تاشقى ئىشالر كومىسسارى چىچېرىن 
قېتىم ئىلتىماس  بىز تۈركىيه ھۆكۈمىتىگه نۇرغۇن. پائالىيهتلىرى كۈچىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرمهكتىمىز

قىلدۇق، سوۋېت ھۆكۈمىتىگه قارشى قانات يايدۇرىلىۋاتقان چىداش مۇمكىن بولمايدىغان بۇ تۈر ئاغدۇرمىچىلىق 
يىللىقىنى  10ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىنىڭ . دەپ سۆزلهيدۇ“ .ھهرىكهتلىرىنى دەرھال توختاتسۇن دەپ تهلهپ قىلدۇق

ركىيه ھۆكۈمهت ۋەكىللهر ئۆمىگى موسكۋاغا قاراپ زىيارەتكه يىلى بىر تۈ-1927خاتىرلهش مۇناسىۋىتى بىلهن 
بىر تاشقى تۈرك ژورنىلى بولغان -ئاتالنغىنىدا تۈركىيه ھۆكۈمىتىمۇ شۇ كۈنلهردە نهشرى قىلىنىۋاتقان بىردىن

يىلقى قۇرۇلتىيىدا تۈرك -1927شۇ ۋاقىتتا، تۈرك ئۇچاقلىرىنىڭ . ژورنىلىنى پىچهتلهيدۇ» يېڭى كاپكازىيه«
قلىرىنىڭ پائالىيهت ساھهسى تۈركىيه بىلهن چهكلىنىدۇ دېگهن مهزموندا تۈزىتىش كىرگۈزۈلگهن نىزامنامه ئۇچا

شۇنداق قىلىپ تۈرك ئۇچاقلىرىنىڭ تۈركىيه سىرتىدا شۆبه . بىلهن ھهرىكهت پروگراممىسىنى قوبۇل قىلىشىدۇ
ۇچاقلىرىغا ئهزا بولۇش ئۈچۈن تۈركىيه شۇنىڭدەك يهنه تۈرك ئ. قۇرۇش ۋە پائالىيهت قىلىشلىرى چهكلهنگهن ئىدى

بۇ قارار بويىچه تۈركىيه ئىچى ۋە سىرتىدا ياشايدىغان تۈركىيه نوپۇسىنى . گراژدانى بولىشى شهرت قىلىنغان ئىدى
بۇ خىل ۋەزىيهت . ئااللمىغان تاشقى تۈرك پائالىيهتچىلىرىنىڭ تۈرك ئۇچاقلىرىغا ئهزا بولۇشىمۇ چهكلهنگهن ئىدى



يىلىنىڭ بېشىدا زور ئۈمىدلهر بىلهن تۈركىيىگه كهلگهن تاشقى تۈرك رەھبهرلىرىدىن بهكال ئاز -1920ئاستىدا 
سادىر مهقسۇدى ئارسال بىلهن فۇئات . قىسمى سىياسىي پائالىيهتلىرىنى قانات يايدۇرۇش ئىمكانىغا ئېرىشهلهيدۇ
ئاياز . ن ئۆزىنى چهتكه ئېلىشقان ئىدىتوقتاردەك رەھبهرلهر تۈركىيه سىرتىغا قارىتىلغان پائالىيهتلهردىن ئاساسه

يىلىسىال پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ تهكلىۋى بويىچه تۈركىيىدىن ئايرىلىپ ۋارشاۋاغا يۆتكىلىپ -1927ئىسهاقى 
. بېرىپ، ئىدىل ئۇرال مىللىي مهركىزىنىڭ بارلىق پائالىيهتلىرىنى ۋارشاۋادا تۇرۇپ باشقۇرماقتا ئىدى

قىلىۋاتقان مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بىلهن سهئىد شامىلدەك رەھبهرلهرمۇ پائالىيهتلىرىنى تۈركىيىدە داۋام 
يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا كاپكازىيه -1929مهسىلهن . دائىم دېگىدەك سىياسىي بېسىمالرغا دۈچ كېلىپ تۇراتتى

كومىتىتىنىڭ بۇ داڭلىق ئىككى رەھبىرىنىڭ ئۆيلىرى سىياسىي ساقچىالرنىڭ باستۇرۇپ تهكشۈرۈشىگه 
بۇ ۋەقهدىن كېيىن بۇ ئىككى رەھبهرمۇ ئاياز . چىراپ بارلىق ماتېرىياللىرى مۇسادىرە قىلىنغان ئىدىئۇ

يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهلهر تۈركىيىدە . ئىساقىنىڭ تۇتقان يولى بويىچه كۆپ ئۆتمهي تۈركىيىدىن چىقىپ كېتىدۇ
دېگهندەك، . چىقارغان ئىدىتۇرىۋاتقان مهركهزلهرنى ياۋرۇپاغا كۆچۈرۈپ كېتىش مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا 

پات - تۈركىستانلىق رەھبهرلهرنىڭ ئۆزئارا يېزىشقان مهكتۈپلىرىدە مهركهزنى ياۋرۇپاغا كۆچۈرۈش ھهققىدە پات
  .مۇنازىرە قىلىشقانلىقى كۆرۈلمهكته ئىدى

ر يىلقى تاشقى تۈرك ژورناللىرىنى پىچهتلهش قارارى ئېلىنىشنىڭ تىگىدە ئاساسهن ئالغاندا سوۋېتله-1931
شۇنداقتىمۇ تۈرك . ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى يىرىكلهشتۈرىۋالماسلىق مهسىلىسى ياتماقتا ئىدى

ئۇچاقلىرىنى پىچهتلهش قارارى ئېلىنىش بىلهن تهڭ ئوتتۇرغا چىققان تۈركىيه ئىچكى سىياسىتىدىكى 
ت م ب نىڭ مهتبۇئات . ۇمكىنئۆزگىرىشلهرمۇ، بۇ خىل چهكلىمىلهرگه پۈرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهن دېيىش م

تاشقى سىياسهتلىرى ھهققىدە قهتئىي تۈردە -ژورنىلى تۈركىيىنىڭ ئىچكى» يېڭى تۈركىستان«ئورگىنى بولغان 
بىتهرەپ پوزىتسىيهدە تۇرۇپ، بۇ جهھهتلهردە ئۈن چىقارماسلىق پىرىنسىپىغا قهتئىي رىئايه قىلىپ 

بۇ ھهقته كۆرۈلىدىغان كىچىككىنه بولسىمۇ بىرەر . هن ئىدۇقكېلىۋاتقانلىقى ھهققىدە يوقىرىدا توختىلىپ ئۆتك
بۇالرغا . تارتىشالرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپچى بوالتتى-بوشاڭلىق قىلىش ت م ب ئىچىدە قاتتىق تاالش

سېلىشتۇرغاندا ئهزەرى مهتبۇئاتلىرى تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىچكى سىياسىتىگه مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهر 
يىلى ئاۋغۇستتا -1930مهسىلهن ئااليلى، ئۇالر . پات ئېالن قىلىپ تۇراتتى-الھىزىلىرىنى پاتبىلهن مۇ

ئاتاتۈركنىڭ تهلىماتى بىلهن باشالنغان كۆپ پارتىيىلىك تۈزۈمگه ئۆتۈش سىنىقى مهسىلىسى ھهققىدە خېلى 
ڭ باش تهھرىرى مهھهممهت ژورنىلىنى» ئودلۇ يۇرت«. ئاكتىپ پوزىتسىيه بىلهن ماقالىالر ئېالن قىلماقتا ئىدى

  :يىلى سىنتهبىر سانىدا بۇ ھهقته تۈۋەندىكىلهرنى يازىدۇ-1930ئىمىن رەسۇلزادە 
ئىله فهتهى بهيئهفهندى تهرىپىدىن ) ماقۇللىشى(رەئىس جۇمهۇر غازى پاشا ھهزىرەتلىرىنىڭ مۇۋافاكاتالرى 

ىگه ئاتلىنىشى ئىله تۈركىيه نىڭ پائالىيهت ساھهس» ئهركىن جۇمهۇرىيهت فىرقاسى«تهسسىس قىلىنغان 
يهنه بىر تۈرلۈك − ئىنقىالپ … . يهنى پارالمېنتارىزم دەۋرى باشالندى. جۇمهۇرىيىتىدە يېڭى بىر دەۋر ئېچىلدى

ئۇرۇش دەۋرىنىڭ ئۆزىگه خاس مهخسۇس . دېمهكتۇر› ت− ئىچكى كۈرەش (داخىلى ھهرپ − ئاتىلىشى بىلهن 
قائىدە ۋە ) مهخسۇس(كۈرەشلهرنىڭمۇ ئۆزىگه خاس ئىستىسنائى ئۇسۇل ۋە قانۇنلىرى بولغىنىدەك، ئىچكى 

  .بىر پارتىيىلىك تۈزۈم ئهنه شۇ ئىچكى كۈرەش دەۋرىگه مهخسۇس بىر زۆرۈرىيهت. قانۇنلىرى بولىدۇ
بولسا بىزگه ) ئورتىغا چىقىشى، كۆرۈنۈشى، تۇغۇلىشى(يېڭىدىن تۇغۇلغان ئىككىنچى فىرقانىڭ زۇھۇرۇ 

نىڭ تولۇق غالىبىيهت بىلهن تامامالنغانلىقىنى ئېالن “ داخىلى ھهرپ”ن ئىنقىالبنىڭ، تۈركىيهدە بۇندىن كېيى
دەۋرى ) تارتىش-تاالش(شۇنداق، بۈگۈندىن ئىتىبارەن تۈركىيىدە جۇمهۇرىيهت ئۈچۈن جىدەل . قىلماقتا

  .دەۋرى باشالندى) پهرۋىش(ئاخىرلىشىپ، جۇمهۇرىيهت ئهنئهنىلىرىنى تهسسىس ۋە تهربىيه 
ىن مهلۇم بولغىنىدەك، رەسۇلزادە بىر پارتىيه تۈزۈمى ۋاقتىدىكى مهجبورلىنىشالر ئۈستىدە توختىلىپ بۇالرد

كېلىپ، ھهقىقى دېموكراتىيه پهقهت كۆپ پارتىيىلىك تۈزۈم ئارقىلىقال ئهمهلگه ئاشىدىغان بىر ئىش دەپ يېزىش 
موكراتىيه يولغا قويۇلۇپ باقمىدى دەپ بىلهن بىرگه، ماقالىسىنىڭ قۇر ئارىلىرىدا تۈركىيىدە تېخى ھهقىقى دې



يىلالرنىڭ تۈركىيىسىدە -1930بۈگۈنكى كۈندە ئادەتتىكى بىر گهپتهك بىلىنگهن بۇ سۆزلهر، . پۇرۇتۇپ ئۆتىدۇ
ئۇالر ئهركىنلىك پىرقىسىنىڭ قۇرۇلىشىنى قولالپ . ئىنتايىن ئېغىر تهنقىت ئىكهنلىكىدە گهپ يوق

» جۇمهۇرىيهت«. ۇ پارتىيه پىچهتلهنگهندىن كېيىنمۇ داۋاملىق چىڭ تۇرىدۇقۇۋەتلهيدىغان بۇنداق كۆز قاراشتا ب
گېزىتىنىڭ بهزى يازغۇچىلىرى تهرىپىدىن ئهركىنلىك پارتىيىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن ئهخمهت ئاغائوغلىغا 

 ژورنىلىغىمۇ تولۇق كۆچۈرۈپ» ئودلۇ يۇرت«قارشى يېزىلغان ماقالىالرغا رەددىيه بېرىپ يېزىلغان ماقاله 
  .بېسىلغان ئىدى

بۇنىڭغا ئوخشايدىغان بهزى ئىشالر تۈركىيىدە بېسىلىۋاتقان تاشقى تۈرك ژورناللىرىنىڭ پىچهتلىنىش 
قارارىنىڭ چىقىرىلىشىغا قوشۇمچه باھانه بولۇپ بهرگهندەك قىلغىنى بىلهن، پىچهتلىنىشنىڭ ئهسلى سهۋەبى 

نى ئۇ يىلالردىكى تۈركىيه تاشقى سىياسىتىدىكى بۇ تۈردىكى ژورنالالرنىڭ پىچهتلىنىش سهۋەبى. باشقا ئىدى
  .ئۆزگىرىش ئارىسىدىن ئىزدەشكه توغرا كېلىدۇ

تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى، − تۈركىيه جۇمهۇرىيهتى ئالىي خهلق قۇرۇلتىيى (غازى مۇستاپا كامال پاشا 
) ت.ئۇ− نه شۇنداق ئاتىالتتى مۇستاپا كامالغا ئاتاتۈرك دېگهن يېڭى فامىله بېرىشتىن بۇرۇن ئه− پارالمېنت 

جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغان دەسلهپكى يىلالردا مىللهتلهر بىلهن دىنالر ئارىالشمىسى سهھنىسىگه ئايالنغان 
بۇ . ئوسمانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ كۈللىرى ئارىسىدىن ئورتاق بىر مىللهت پهيدا قىلىشقا تىرىشماقتا ئىدى

بۇ مهقسهتكه يېتىش . غان ئهڭ مۇھىم ۋاسته مىللهت ئۇقۇمى ئىدىمهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن پايدىالن
-1912ئۈچۈن ئوسمانىالردىن ئۆتكۈزىۋالغان بارلىق ئورگان ۋە تهشكىالتالرنى ئۆزگهرتىشكه كىرىشكهن ۋاقىتالردا 

يىلىدىن بېرى ئوسمانىالردىكى مىللهتچىلىك ئېقىملىرىغا يول كۆرسىتىپ كهلگهن تۈرك ئۇچاقلىرى 
. دېگهندەك مهنىلهرنىمۇ ئىپادىلهيدۇ… ئۇچاق سۆزى ئۆي، ئائىله، تۇغۇلغان يۇرت، مهنبه، مهنىۋى بۇالق  تۈركچىدە(

بۇ تهشكىالت . تهشكىالتىغا تېگىش تۇرماق، ئۇنى ھىمايه قىلىپ كۈچهيتىشكه ياردەمچى بولغان ئىدى) ت.ئۇ− 
ان دەسلهپكى يىلالردا يولغا قويۇلغان ئهتىراپىدا پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان كىشىلهر جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغ

ئاتاتۈركنىڭمۇ ياردىمىگه ئېرىشىپ . مىللهت شهكىللهندۈرۈش جهريانى ئۈچۈن كۈچلۈك ياردەمچى بولغان ئىدى
، پۈتۈن مهملىكهتكه كېڭىيىپ، ياش تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئهڭ )ت.ئۇ− يۇرت (كۈچىيىپ بارغان بۇ ئۇچاق 

يىلالرغا كهلگىنىدە تۈركىيىدىكى -30ئهمما . دىن بىرسىگه ئايالنغان ئىدىجانلىق ئاممىۋىي تهشكىالتلىرى
شۇندىن باشالپ تۈركىيه، سىياسىي ۋە . مىللهت شهكىللهندۈرۈش جهريانى ئاساسهن ئاخىرالشقان دېيىشكه بوالتتى

ولغاچقا ئۇ شۇنداق ب. ئىقتىسادىي پائالىيهتلىرىنى سىرتقا ئېچىۋېتىشقا يۈزلهنگهن بىر دەۋرگه كىرگهن ئىدى
بولۇپمۇ شىمالى . ۋاقتىدىكى تۈركىيه تاشقى مۇناسىۋەتلهرگه تېخىمۇ ئۇچۇق ھالهتنى شهكىللهندۈرمهكته ئىدى

خوشنىسى بولغان سوۋېت رۇسىيىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە كۆرۈنهرلىك ئۆزگىرىشلهر ئوتتۇرغا چىقىشقا 
چكى سىياسهتلىرىگه تهسىر كۆرسىتىشىدىن ساقلىنىش باشلىغان بولۇپ، بۇنداق بىر ئۆزگىرىشلهر تۈركىيه ئى

  .مۇمكىن ئهمهس ئىدى
ھهر ئىككىال دۆلهت غهرپ ئىمپىرىيالىزىمىغا قارشى كۈرەشلهر بىلهن شوغۇللىنىۋاتقان دەسلهپكى يىلالردىكى 
ئۆزئارا ھهمكارلىشىش ۋەزىيىتى تۈركىيه كومۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ پىچهتلىنىشىدىن باشالپ تهتۈرسىگه 

يىللىرىغا كهلگىنىدە، سوۋېت مهتبۇئاتلىرى مۇستاپا كامالنى قاالق مۇستهبىت دەپ -1929~1928ئۆزگىرىپ، 
- ئهزەرى«ۋە » ئودلۇ يۇرت«، »يېڭى تۈركىستان«يهنه شۇ ۋاقىتالردا تۈركىيىدە . تونۇشتۇرۇشقا كىرىشكهن ئىدى

بۇ ژورنالالرنىڭ . غانلىقى كۆرۈلمهكتهقاتارىدىكى تاشقى تۈرك ژورناللىرىنىڭ بېسىلىشىغا يول قويۇل» تۈرك
ئورتاق يۈزلىنىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن كومۇنىزم ئىدىيىسىگه قارشى كۈرەش قىلىش يولىنى تۇتقانلىقى 

شۇنىڭدەك، ئهينى ۋاقىتالردا تۈركىيه مهتبۇئاتلىرىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدىغان سىياسهت ئهكىس . ئىدى
  .ئهتتۈرۈلمهكته ئىدى

رۇسىيه مۇناسىۋەتلىرى يېڭىدىن تېزلىكته ياخشىلىنىشقا -ىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىيهيىلىن-1929
ئىستانبۇلدا تۇرىۋاتقان تاشقى تۈرك رەھبهرلىرىگه قارشى باشلىتىلغان سىياسىي بېسىمالرمۇ ئهنه شۇ . باشاليدۇ



ىن كومىسسارى قاراخاننىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى سودا ئىشلىرى مۇئاۋ. دەۋرلهرگه توغرا كهلمهكته ئىدى
سوۋېت -يىلىدىكى تۈركىيه-1925يىلى دېكابىردا تۈركىيىگه قىلغان زىيارىتىدىن كېيىن، -1929

كېيىنكى يىلى تۈركىيه تاشقى ئىشالر . شهرتنامىسىنى يهنه ئىككى يىل ئۇزارتىش ئۈچۈن كىلىشىم تۈزىشىدۇ
ى ئاراسنىڭ مۇسكۋاغا قىلغان زىيارىتى تهۋپىق رۈشت) ت.ئۇ− مىنىستىرى (مىنىستىرلىكىنىڭ باقانى 

. نهتىجىسىدە ئىككى دۆلهت ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر يهنىمۇ بىر بالداق ئۆرلهپ ياخشىلىنىش دەۋرىگه كىرىدۇ
سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهر قۇيۇقلىشىۋاتقان بۇنداق بىر دەۋردە، تۈركىيىدە پائالىيهت قىلىپ 

لهرگه قارشى گۇروھالر بهكىرەك كۆزگه چېلىقىدىغان ھالغا كېلىشىمۇ تهبىئىي بىر ئهھۋال كېلىۋاتقان سوۋېت
شۇنداق بولغاچقا ئۇ ۋاقىتالردىكى سوۋېت مهتبۇئاتلىرىنى كۈزەتكىنىمىزدە بۇ تۈردىكى گۇروھالرنىڭ . ئىدى

يىلى لىتۋىنوۋنىڭ -1931نهتىجىدە . پائالىيهتلىرىگه قاتتىق ھۇجۇم قىلىشالر ئوتتۇرغا چىققانلىقى كۆرۈلىدۇ
  .زىيارىتىدىن كېيىن بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرگه قارشى ئهڭ ئاخىرقى نوقتا قويۇلغان ھېساپالندى

ئهركىنلىك پارتىيىسىنى قۇرۇش سىنىقى جهريانىدا جۇمهۇرىيهت پارتىيىسى بىلهن ھۆكۈمهت سىياسهتلىرىگه 
بۇنداق بىر ئۆكتىچىلىكنى تېزگىنلهپ . ن ئىدىقارشى كۆرىنهرلىك ئۆكتىچىلىك ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغا

يىلى ئىيوندىكى قۇرۇلتايدا ماقۇلالنغان مهتبۇئات قانۇنىغا ئاساسهن، يولغا -1931تۇتۇشقا ئۇرۇنغان ھۆكۈمهت، 
ژورنالالرنى پۈتۈنلهي ياكى ۋاقىتلىق پىچهتلهش ھوقۇقىنى -قويۇلىۋاتقان سىياسهتلهرنى تهنقىتلهيدىغان گېزىت

ھۆكۈمهت، بۇ قانۇننى تۇنجى بولۇپ مۇساپىر تۈركلهرنىڭ مهتبۇئات ۋاستىلىرىنى چهكلهش . ىۋالىدۇقولغا كهلتۈر
ئۈچۈن ئىشقا سېلىپ، تۈركىيه بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه دەخلى يهتكۈزمهكته 

بۇ . ى ژورنالالرنى پىچهتلهيدۇقاتارىدىك» بىلدىرىش«ۋە » ئودلۇ يۇرت«، »يېڭى تۈركىستان«دېگهن باھانه بىلهن 
تۈردىكى پىچهتلىنىشلهر سوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن كهلگهن تهلهپلهرنىڭ نهتىجىسىمۇ ياكى بولمىسا تۈركىيه 
ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن بىر مهرتلىكىنىڭ نهتىجىسى 

ئهمما سهۋەبى نىمه بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، بۇ تۈردىكى . يوق ئىكهنلىكى ھهققىدە ھېچقانداق بىر مهلۇمات
ئىجرائهت ئارقىلىق، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى مهدەنىيهت جهھهتته مىراسچىلىرىمىز دەپ تونىغان تۈرك دۇنياسىدىن 
كهلگهنلهرنىڭ سىياسىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى ئاشكارە ئېالن قىلغان 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، تۈركىيه، سىياسىي مهنىدە تۈرك مىللهتچىلىك كۆزقارىشى پۈتۈنلهي . ھېساپالندى
  .ئانادولۇ بىلهنال چهكلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغانلىقى ھېساپلىناتتى

ژورنىلىدا قىلچه باھا » ياش تۈركىستان«ژورنىلىنىڭ پىچهتلهنگهنلىك خهۋىرى » يېڭى تۈركىستان«
  :مهستىن تۈۋەندىكىدەك ئاددى خهۋەر شهكلىدە ئېالن قىلىنىدۇبېرىل
ژورنىلى، تۈركىستان مىللىي » يېڭى تۈركىستان… «. ژورنىلى پىچهتلىۋېتىلدى» يېڭى تۈركىستان«

ئانادولۇ تۈركلىرى -مۇستهقىللىق ئىدىيىسى، زامانىۋىي تۈرك كۆزقاراشلىرى تهشۋىقاتى بىلهن بىرگه، تۈركىستان
  .تىل ۋە مهدەنىيهت ئورتاقلىقىغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان خىزمهتلهرنى ئىشلىگهن ئىدىئوتتۇرسىدىكى 

ياشىسۇن تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىقى، ياشىسۇن بارلىق ”بۇ خهۋەرنىڭ كهينىگه قىستۇرۇلغان 
كۆزقارىشىنىڭ دېگهن شۇئارالر، تهھرىرلهرنىڭ بۇ پىچهتلىنىشكه بولغان “ تۈركلهرنىڭ مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى

ت م ب رەھبهرلىرى ئۆزئارا يېزىشقان خهتلهردە مىللىي داۋالىرىنى . قىسقىچه خۇالسىسى مهنىسىنىمۇ بېرەتتى
داۋامالشتۇرۇش نوقتىسىدىن ئېغىر زەربه دەپ قارىغان بۇ پىچهتلىنىش قارارىغا قارىماي، تۈركىيىگه قارىتا 

  :ىنى ھهيران قالدۇرىدۇھېچقانداق نارازىلىق ئىپادىسىدە بولمىغانلىقى كىش
بۇنىڭدىن . ژورنىلىمىز پىچهتلهندى» يېڭى تۈركىستان«. مانا بىزنىڭ بېشىمىزغىمۇ دەرت كهلدى

بىز ئهزەلى دوستىمىز … دۈشمهنلىرىمىز يايراپ كهتكهن بولسا، دوستلىرىمىزنىڭ كۆڭلى بهكال يېرىم بولدى، 
» يېڭى تۈركىستان«تۈركىيه ھۆكۈمىتى  دەپ تونۇپ كېلىۋاتقان، مهڭگۇ دوستىمىز بولۇپ قالىدىغان

مهجدىدىن ئهپهندى، … . ژورنىلىمىزنى پىچهتلىۋەتكهن بولسىمۇ، بىز بۇنىڭغا نارازىلىقمۇ بىلدۈرەلمىدۇق
شۇنداقتىمۇ بۇ خهۋەر . ژورنىلىمىز پىچهتلهندى دەپ تۈركىيه ھۆكۈمىتىگه يامان كۆزدە قارىماسلىقىمىز الزىم



مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ مهجدىدىن دەلىلگه (ن تهسىر قىلىدىغانلىقى ئېنىق مۇشتېرىلىرىمىزگه بهكال ياما
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئاپتورنىڭ ئارخىۋىدىن . ئۆكتهبىردە يازغان خېتى-24يىلى -1931

يهنه بىر خهتته تۈركىيىدىن كۈتكهن ئۈمىدلهر بىلهن تۈركىيىنىڭ مۇئامىلىسىگه قارىتا قۇرساق كۆپۈكلىرى 
  :لغا ئېلىنغانتۈۋەندىكىچه تى

بۇنىڭغا ئىمكانىيىتى بارلىرى بۇنداق بىر مهركهزنىڭ . تۈركلۈكنىڭ سىياسىي مهركىزى يوق ئىكهن
تۈركىيىنىڭ سىياسىي ئۇقۇمدىكى پاجىئهلىك ئاجىزلىقى مانا شۇنىڭدىن ئىبارەت . بولىشىنى خالىمايدىكهن

ئهھهت ئهنجان . ئىيولدىكى خېتى-13يىلى -1933مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ مهجدىدىن دەلىلگه يازغان (
  )ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئارخىۋىدىن 

تۈركىستان بىلهن ئهزەربهيجان مۇھاجىرلىرى چىقىرىۋاتقان ژورنالالرنىڭ پىچهتلىۋېتىلگهنلىكى، سوۋېت 
شۇ يىلىسى ئهزەربهيجان كومۇنىستىك پارتىيىسى تهرىپىدىن چاقىرىلغان . دائىرىلىرىنى بهكال خوش قىلىۋېتىدۇ

ەتلىك باكۇ قۇرۇلتىيىدا كومۇنىست رەھبهر ئاغا سۇلتانوۋ بۇ خوشخهۋەرنى قۇرۇلتايغا مۇنداق سۇنماقتا نۆۋ-20
  :ئىدى

ئهمما ئۇالرغا يېڭىدىن بىر . مۇساۋاتچىالر چهتئهلدە بىزگه قارشى كۈچلۈك پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى
» بىلدىرىش«ۋە » ئودلۇ يۇرت«، »هزەر تۈركلىرىئ«ئىستانبۇلدا چىقىرىۋاتقان مهتبۇئاتلىرىدىن . زەربه بېرىلدى

» يېڭى تۈركىستان«قاتارلىق ژورناللىرى بىلهن بىرگه تۈركىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ نهشرى ئهپكارى بولغان 
  .ژورنىلى پىچهتلىۋېتىلدى

ئاقىۋەت، ت م ب نىڭ تۈركىيىدىكى ئاۋازى ئۆچۈرۈلۈپ، كىشىلهرگه تهسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان ژورنىلى 
بۇ خىل ۋەزىيهت ئاستىدا ت م ب رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدىكىلهر ت م ب نىڭ ياردەمچى . ىچهتلىۋېتىلگهن ئىدىپ

تهشكىالتى بولغان تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى باشقۇرۇشىدا يېڭىدىن بىر ژورنال چىقىرىش ئۈچۈن 
سى دوكتور مهجدىدىن دەلىلنىڭ ئهمما ت م ب باش سېكىرتارى، ت ت ي ئى رەئى. ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشىدۇ

سۇنغان بارلىق ئىلتىماسلىرى بىرەر نهتىجه بهرمهيال قالماي، ئۇنىڭ سۇنغان ئىلتىماسلىرىغا دۆلهت ئورگانلىرى 
  .بىرەر ئېغىز بولسىمۇ جاۋاپ بهرمهيدۇ

. قالمايدۇ يوقۇرقى ئۈچ پارچه ژورنال پىچهتلهنگهندىن كېيىن، تۈركىيىدە تاشقى تۈركلهرگه تهۋە بىرمۇ ژورنال
يىلى قۇرۇپ چىققان تۈركىستان ۋە -1928دەل شۇ پهيتته، زەكى ۋەلىدى توغان دوستلىرى بىلهن بىرگه 

يىلى يانىۋاردىن باشالپ -1932. ئهزەربهيجاننى ئۆگۈنۈش جهمىيىتىنىڭ ئهزالىرى بۇ ئىش ئۈچۈن ئوتتۇرغا چىقىدۇ
− ئهزەربهيجان يۈرتىدىن خهۋەرلهر ( »رت بىلگىسىئهزەربهيجان يۇ«ئهخمهت جاپپار ئوغلى مهسئول مۇدىرلىقىدا 

بۇ ژورنالنىڭ تۇنجى سانىدا، سىياسهت بىلهن قىلچه . نامىدا يېڭىدىن بىر ژورنال چىقىشقا باشاليدۇ) ت.ئۇ
مۇناسىۋىتى يوقلىقى، پۈتۈنلهي ئىلمىي خاراكتىردىكى ماقالىالرغا ئورۇن بېرىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان 

يهنى بۇ ژورنالنىڭ تهھرىر . مۇ بۇ ئهسكهرتىشنىڭ ئىسپاتى قىلىنغاندەك كۆرسىتىلگهن ئىدىژورنال خادىملىرى
ھهيئهتلىرى پروفىسسور دوكتور پۇئاد كۆپرۈلۈ، پروفىسسور دوكتور زەكى ۋەلىدى توغان، دوكتور ئهخمهت ئاغا ئوغلى، 

. ردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدىدوكتور ئابدۇقادىر ئىنان ۋە ئهخمهت جاپپار ئوغلى قاتارلىق داڭلىق كىشىله
سان  36يىلى دىكابىرغىچه نهشرى قىلىنىپ، جهمئى -1934ژورنىلى » ئهزەربهيجان يۇرتىدىن خهۋەرلهر«

  .چىقىرىلىدۇ

  زىدىيىتى» ئاتسىز مهجمۇئه« −» ياش تۈركىستان«

لىلىك بىرسى نامسىز ژورنال، ئاتسىز دېگهن فامى(» ئاتسىز مهجمۇئه«بىلهن » ياش تۈركىستان«يىلى، -1932
بىرسى بىلهن زىدلىشىدىغان ماقالىالر -ژورناللىرىدا بىر) ت.ئۇ. − تهرىپىدىن تۈركىيىدە چىقىرىلغان ژورنال

نىهال ئاتسىز سۈركىلىشىدەك − سىرتتىن قارىماققا بۇ ۋەقه خۇددى مۇستاپا چوقاي ئوغلى . بېسىلىشقا باشاليدۇ



ئۈچ يىل بۇرۇن . زەكى ۋەلىدى ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهت ئىدىكۆرۈنسىمۇ، زىدىيهت ئهسلىدە چوقاي ئوغلى بىلهن 
ۋەلىدىنىڭ ت م ب دىن چىقىپ كېتىشى بىلهن نهتىجىلهنگهندەك كۆرۈنگهن بۇ جىدەل، بۇ نۆۋەت ژورنالالر 

بۈگۈنكى تۈرك «بۇ مۇنازىرىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا زەكى ۋەلىدى يازغان . ۋاستىسى بىلهن قايتا باشالنغان ئىدى
مىسىردا بېسىلىۋاتقا بۇ كىتاپ تېخى بازارغا . دېگهن كىتاۋى سهۋەپچى بولماقتا ئىدى» ركىستانتۈ: ئېلى

زەكى ۋەلىدى بۇ كىتاۋىدا . سېلىنماي تۇرۇپال ئۇنىڭ بىرقىسم پارچىلىرى چوقاي ئوغلىنىڭ قولىغا چۈشىدۇ
ىپ، بۇ ئاپتونومىيه يىلى قۇرۇلغان قوقان ئاپتونومىيىسىنىڭ قۇرۇلۇش جهريانىنى تونۇشتۇرۇپ كېل-1917

  :ھۆكۈمىتىنىڭ مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشهلمهسلىكىنىڭ سهۋەبلىرىنى تۈۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ
بۇ ۋەقهگه قاتناشقان ۋېنگىرىيىلىك بىر ئهسىر، بۇداپىشتىدە ماڭا مۇنداق بىر ۋەقهنى سۆزلهپ بهرگهن 

ونىنى قورشاۋ ئاستىغا ئالغان ۋاقتىدا قهلئه نهپهر بولشېۋىك گارنىز 45مۇسۇلمانالر قوقان قهلئهسىدىكى ”: ئىدى
ئهگهر ئۇ سىم يولى . بىلهن تۆمۈريول ئىستانسىسىنى باغالپ تۇرىدىغان تېلېپون سىمىنى كېسىۋەتمىگهن ئىدى

چوقاي ئوغلى “ .كېسىۋېتىلگهن بولسا ئىدى، بۇ گارنىزوننى قولغا چۈشىرەلىشى مۇمكىن بوالتتى
دەپ “ نىڭ قولىدىن تارتىپ ئااللمىدۇق) ئهسكهر(سولدات  50-40) هنىقهلئ(قوقان كرپۇستىنى ”مۇستاپامۇ 

ھۆكۈمهتنىڭ يهنه بىر ئاجىزلىقى شۇكى، ئۇالر مالىيه ئىشلىرىدا قوقان مۈلۈكدارلىرىنىڭ قولىغا . ئېتىراپ قىلىدۇ
ادۋۇكات مالىيه نازارىتىنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقى ھۆكۈمهت نازىرى بولغان كېسهلمهن ئ. قاراپ قالغانلىقى ئىدى

ئىسالم شاھىئهھمهدوۋنىڭ قولىدا بولماي ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بولغان ھېينرىچ سيېگېل ئىسىملىك 
سانائهتچىلهر بىرلهشمىسىنىڭ -بۇرۇن قوقان سودا. ئاۋۇسترىيىلىك بىر يهھۇدىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغان ئىدى

. ۇزغا ئىرىشىۋالغان بىرسى ئىدىرەئىسى بولغان بۇ زات، ھۆكۈمهت ئهزالىقى ئورنىغا ئېرىشىپ بهكال چوڭ نوپ
ھۆكۈمهت . ئهمما بۇ كىشى مالىيه ئىشلىرىدا ھۆكۈمهتنىڭ ھۇلىنى كوالشتىن باشقا ھېچقانداق ئىش قىلمايدۇ

بانكىدىكى پولالرنى مۇسادىرە قىلىشقا ) ت.ئۇ− ئۇقۇمۇشلۇق، زىيالى كىشىلهر (ئهزالىرى، بولۇپمۇ مۇنهۋۋەرلهر 
بىلهن كۈن ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇر بولغان ) ت.ئۇ− بېغىشالنغان پۇل (تهبهررۇلۇق  جاسارەت قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن

تهبهررۇ ئىشلىرىدىمۇ يهرلىك تىجارەتچىلهردىن بولغان سهيىت ناسىر مىر جېلىلدىن باشقىلىرى قىمىرمۇ . ئىدى
ارارالشتۇرۇلغان ق(قوقان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈچىنچى چوڭ ئاجىزلىقى بولسا، تهكارۈر . قىلماي جىم تۇرىۋالغان ئىدى

ئۇرۇس مهكتهپلىرىدە بىلىم . قىلىنغان بىرەر كۆزقاراش بىلهن بىرەر پروگراممىسىنىڭ يوقلىغى ئىدى) ت.ئۇ− 
ئالغان مۇنهۋۋەرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى بۇ ھۆكۈمهتنىڭ مىللى مۇختارىيهت غايىسىگه ئىشىنىشىدىن كۆرە 

گه سادىق بولۇش ئىرادىسى بويىچه بۇ ھۆكۈمهتكه قاتناشقان بولشىۋىكالردىن نارازى بولۇپ، كرېنىسكى ھۆكۈمىتى
چوقاي ئوغلى مۇستاپا ئېالن قىلغان ئهسلىمىلىرىدە، ھۆكۈمهت ئهزالىقىغا سايالنغان كۈنىسىمۇ . كىشىلهر ئىدى

مۇختارىيهتنىڭ ئېالن قىلىنىشىغا قوشۇلمىغانلىقىنى، كرېنىسكى ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ بۇ 
ڭ ۋاكالهتچىسى سۈپىتىدە ئىش قىلغانلىقىنى، ئهمما بۇ ھهقته ھېچكىمگه دەردىنى ھۆكۈمهتنى

ھالبۇكى ئۇرۇس مهكتهپلىرىدە بىلىم ئالمىغان قوقانلىق كامال قازى، ئابىتجان ۋە . ئېيتالمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
ى قهتئىي تۈردە مىر ئادىل ھهر قانداق بىر ئۇرۇسنى ئوتتۇرغا قىستۇرىۋالماسلىق كېرەكلىكىنى، ئۇرۇسالرن

ۋەتهندىن قوغالپ چىقىرىش الزىملىقىنى ھهمدە خانلىق تۈزۈمىنى ئېالن قىلىش پىكىرىنى ئوتتۇرغا قويۇشماقتا 
  .ئىدى

ئۆزى رەئىسلىك قىلغان بىر ئاپتونومىيه ھۆكۈمىتىگه بۇ تۈردە باھا بېرىلىشى چوقاي ئوغلىنى بهكال 
ۆكۈپ مهجدىدىن دەلىلگه يازغان بىر پارچه خېتىدە چوقاي ئوغلى قۇرساق كۆپۈكىنى ت. رەنجىتكهن ئىدى

  :تۈۋەندىكىدەك بايان قىلماقتا ئىدى
قىلىپ ) ئېگويىستلىق، مهن مهركهزچىلىك(زەكى ۋەلىدى ئۆزىنى قالتىس چاغالپ بهكال مهنمهنچىلىك 

ان قوق. تۈركىستان ھهرىكىتىنى ئۆزنى چۆرىدىگهن ئاساستا شهكىللهندۈرۈشكه ئۇرۇنماقتا. كېتىۋاتىدۇ
قوقان ھۆكۈمىتى پۈتۈنلهي مۈلۈكدارالرنىڭ ”. مۇختارىيىتىنىمۇ ئۇرۇسالرنىڭ قارىشى بويىچى تونۇشتۇرىۋاتىدۇ

يىلى تاشكهنتته -1929ئۇ، بۇ جۈملىلهرنى . دەيدىغان ئىنتايىن ناھهق باھا بهرمهكته“ تىزگىنى ئاستىدا قالغان



قوقان ھۆكۈمىتى مۈلۈكدارالرنىڭ تېزگىنى ”ڭ دېگهن كىتاپنى» ئورتا ئاسىيادىكى ئىنقىالبالر«بېسىلغان 
ياش تۈركىستان ژورنىلىنىڭ دېكابىر … . دېگهن قۇرالردىن كۆچۈرۈپ ئالغان“ ئاستىدىكى بىر ھۆكۈمهت ئىدى

  .سانىدا بۇنداق خاتا تهرەپلىرىگه ۋە بۇنىڭدەك خاتالىقلىرىغا رەددىيه بېرىمهن
دېگهن تېما بىلهن » بىر ئىلمىي توقۇلمىغا رەددىيه«ى مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ بۇ كىتاپقا بهرگهن جاۋاب

چوقاي ئوغلى بۇ رەددىيه . سانىدىن باشالپ ئۇدا ئۈچ ساندا ئېالن قىلىنىدۇ-25ژورنىلىنىڭ » ياش تۈركىستان«
جاۋابىدا قوقان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ قايسى خىل شارائىتالردا قۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ كېلىپ، بۇ 

زەكى ۋەلىدى ئېيتقىنىدەك ئۇنداق مۈلۈكدارالرنىڭ بويۇنتۇرىقى ئاستىدىكى بىر ھۆكۈمهت  ھۆكۈمهتنىڭ
بۇ . بولماستىن، پۈتۈنلهي مىللىي كۈچلهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان بىر ھۆكۈمهت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ

جاۋاپ خاراكتىرىدە  .ژورنىلىدىن جاۋاپ كېلىدۇ» ئاتسىز مهجمۇئهسى«يىل بېشىدا -1932ماقالىالرغا قارىتا 
ژورنىلىنىڭ زەكى ۋەلىدىنى تهنقىتلىشىنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى » ياش تۈركىستان«يېزىلغان بۇ ماقالىالردا 

بۇالرغا . كۆرسىتىپ ئۆتۈش بىلهن بىرگه، ژورنالدا ساپ چاغاتاي تىلى ئىشلىتىلمىگهنلىكىمۇ تهنقىتلهنگهن ئىدى
ژورنىلىدا زەكى ۋەلىدى مهسىلىسىگه يېقىن كهلمهي » اش تۈركىستاني«رەددىيه سۈپىتىدە مۇستاپا چوقاي ئوغلى 

سانىدا -12ئاتسىزنىڭ . تۈرۈپ پهقهتال تىل مهسىلىسى ئۈستىدە ئىزاھات بېرىلگهن ئۇزۇن بىر ماقاله ئېالن قىلىدۇ
لهرنىڭ بۇنىڭغا قارىتا بهرگهن رەددىيه ماقالىسىدا ئاساسهن ئالغاندا زەكى ۋەلىدىنىڭ كىتاۋىدىكى تهنقىتلهش

ئهمما بۇ ماقالىنىڭ بىر يېرىدە بۇ تۈردىكى مۇنازىرىلهرنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋېتىدىغان . تهكرارلىنىشى ئىدى
  :مۇنداق بىر باھامۇ بار ئىدى

ئاغىنىمىزنىڭ بىزگه بهرگهن جاۋابىدا مهدەنىي بىر ژورنالنىڭ كۆچمهن ئۆزبهك تىلى بويىچه چىقىرىشقا 
ھهرھالدا تۈركىستان مىللىي . ىۋەتته، بىزمۇ بۇنداق بىر تهلهپته بولمىغان ئىدۇقئهل. بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان

تۈركىستان تهۋەسىدە شهھهرلهردە : سارت(مۇستهقىللىقىنى تهشۋىق قىلىدىغان بىر ژورنالنىڭ تىلى سارتچه 
ن قهۋىمالر ئولتۇراقلىشىپ سودىگهرلىك بىلهن شوغۇللىنىدىغان كىشىلهرنى چارۋۇچىلىق بىلهن شوغۇللىنىدىغا

بۇ كىشىلهرنى خهلقنىڭ ئهنئهنىۋىي ئادەتلىرىگه تولۇق ئهھمىيهت بهرمهيدىغانالر دەپ . سارت دەپ ئاتىشىدۇ
) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قارىشى نهتىجىسىدە بۇ ئاتالغۇ قىسمهنلىكته كهمسىتىش مهنىسىنىمۇ ئىپادىلىمهكته

غىمۇ قايىل بولىشى كېرەككى، تۈرك ئىرقىنىڭ شۇنىڭدەك يهنه ئاغىنىمىز شۇنىڭ… . بولماسلىقى كېرەك ئىدى
ئىستىقبالىنى تىكلهيدىغان، ئۇنى قوغدايدىغانالر تۈركىيه شهھهرلىكلىرى بىلهن تۈركىستان سارتلىرى ئهمهس 

  .بهلكى تۈركىيه سهھرالىقلىرى بىلهن تۈركىستان چارۋۇچىلىرىدۇر
. دېگهن ئىككىال ھهرىپ يېزىلغان ئىدى“ ئا. ك”بۇ ماقالىغا ئاپتور ئىسمى قويۇلمىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

. ژورنىلىدىكىلهر ك بىلهن ئا ھهرىپلىرى ئابدۇقادىر سۇاليماننى كۆرسىتىدۇ دەپ قاراشقان ئىدى» ياش تۈركىستان«
بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهر ) ئىنان(راس دېگهندەك مهيلى زەكى ۋەلىدى توغان بولسۇن ياكى ئابدۇقادىر سۇاليمان 

ژورنىلىنىڭ تهھرىر ھهيئهتلىرىگه تهۋە كىشىلهر بولۇپ، ژورنالنىڭ تۇنجى » تسىز مهجمۇئهسىئا«ئىككىسىال 
سانىدىن باشالپال تۈرك مهدەنىيىتى، تۈرك تىلى ۋە تۈرك تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالرنى يېزىپ كېلىۋاتقان 

ىنكى ساندا بهرگهن جاۋاب ژورنىلىنىڭ كېي» ياش تۈركىستان«بۇ پهرەزلهرگه ئاساسالنغان . كىشىلهر ئىدى
دېگهن تېما » ئا ھهرپلىرىنىڭ كهينىگه يوشۇرۇنغان ئهپهندىگه. ئاتسىز مهجمۇئهسى ژورنىلىدا ك«ماقالىسىغا 

  :قويۇلغان بولۇپ، ماقاله بهكال ئېغىر تىلالر بىلهن يېزىلغان ئىدى
ۇبىڭىز بىلهن تهنقىت ماقالىدىكى ئۇسل. ساندا نارازىلىق بىلدۈرۈپ يازغان ماقالىڭىزنى ئوقۇدۇم-12

سىزنىڭ . بۇنداق ماقاال ئهخمهت زەكىگه ياكى ژورنالغا ياخشى تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ. ئۇسۇلىڭىز توغرا بولماپتۇ
زەكى ۋەلىدى . يالغانچىلىققا تايىنىپ ئوتتۇرغا قويغانلىرىڭىز ھهققىدە كېيىنكى ساندا جاۋاب بېرىمهن

بېرىپ يازغان ماقالىلىرىمنى قىلچه تهپ تارتماي ئۇيدۇرۇپ چىقارغان  ئهپهندىنىڭ ئىلمىي ئۇيدۇرمىلىرىغا رەددىيه
سىز بىزنىڭ كۈرەش پائالىيهتلىرىمىز ئارقىلىق تۈركىيه مهتبۇئاتلىرىنى . يالغانلىرىڭىز بىلهن كۆمىۋىتهلمهيسىز

ماقالىلىرىمنى مېنىڭ فرانسۇزچه بىلهن تۈركىستانچه تىلالردا ئېالن قىلغان . ئاۋارە قىلىپ يۈرىشىڭىز ھاجهتسىز



تۈركىيه جامائىتىگه قايسى دەرىجىدە بۇزۇپ تونۇشتۇرغانلىقىڭىز ھهققىدە كېيىنكى سانالردا تهپسىلى 
  .توختىلىمهن

-17ژورنالنىڭ . ژورنىلى ئۇزۇنغا قالمايال بۇ ماقالىغا رەددىيه بېرىدۇ »ئاتسىز مهجمۇئهسى«شۆبهىسىزكى، 
دېگهن تېمىدا ئېالن قىلىنغان » ىلگهن ئاخىرقى جاۋابىمىزچوقاي ئوغلى مۇستاپا ئهپهندىگه بېر«سانىدا 

ماقالىسىدا جاۋاپ بېرىۋاتقان ئادەم، ئۇالر ئويلىغاندەك ئابدۇقادىر ئهپهندى ئهمهس بهلكى پات يېقىندا سابىق 
ئورۇنغا ئۆتىدىغان تۈركىيات ئىنىستىتۇتىنىڭ ئاسسىتانتلىرىدىن تۈركىيىلىك ھۈسىيىن نىهال ئاتسىز 

شۇنىڭدەك، چوقاي ئوغلىنىڭ ئۇرۇسچه تىلدا يېزىلغان خهتلىرى بىلهن . كۆرسىتىلمهكته ئىدىئىكهنلىكى 
ئۇنىڭ بهزى مۇھىم ماتېرىياللىرىنىڭ ئېالن قىلىنىشى ئابدۇقادىر ئهپهندى تهرىپىدىن توساپ قويۇلغانلىقىمۇ 

  .تهكىتلهنگهن ئىدى
. هر بارغانسىرى كېڭىيىپ كېتىۋاتاتتىمهتبۇئات ۋاستىلىرى بىلهن داۋامالشقان بۇ تۈردىكى مۇنازىرىل

ژورنىلى ئىشلىتىۋاتقان يېزىق تىلىنى تهنقىتلىگىنىدە ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي » ياش تۈركىستان«ئاتسىزنىڭ 
ئىستانبۇلدىكى . مهسخىرە قىلغانلىقى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ئىتتىپاقى بۇ ھهقته بىر يىغىن ئېچىپ نىهال ئاتسىزغا قاتتىق نارازىلىق تۈركىستانلىق تۈرك ياشالر 
سانىدا ياشالرنىڭ نارازىلىق بىلدۈرگهنلىك -36ژورنىلىنىڭ » ياش تۈركىستان«شۇنىڭدەك يهنه، . بىلدۈرۈشتى

) ت.ئۇ− “ تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى”ت ت ي ئى، يهنى ئۇيغۇرچىدا (خهۋىرى بىلهن بىرلىكته، ت ت گ ب 
ھهر قوي ئۆز ئايىغى «نىڭ ئاپتورلىقىدا ) ئهركىنقول(نىڭ يېڭى سايالنغان رەئىسى دوكتور سالىه ئىسمائىل 

نىهال «يهنه شۇ ساندا دوكتور تاھىر شاكىرنىڭ . دېگهن تېمىدا بىر پارچه ئوبزور ماقالىسى ئېالن قىلىنىدۇ» بىلهن
شۇنىڭدەك يهنه . اۋزۇلۇق بىر ماقالىمۇ بېسىلغان ئىدىدېگهن م» ئهپهندىگه گېنېرال كۇروپاتكىندىن جاۋاب

گېرمانىيىدىكى ت م ب شۆبىسىدە يىىغىنغا قاتناشقان ياشالرنىڭمۇ نىهال ئاتسىز يازغان ماقالىلىرىغا لهنهتلهر 
ژورنىلىنىڭ نهشرى توختىتىلغان » ئاتسىز مهجمۇئه«بۇ جهرياندا . ئوقۇغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ئىدى

مهرھۇم ئاتسىز «ژورنىلىنىڭ كېيىنكى بىر سانىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ » ياش تۈركىستان«بولغاچقا، 
دېگهن تېمىدا بىر پارچه ماقالىسى  »مهجمۇئهسىنىڭ مۇدىرى نىهال ئهپهندىنىڭ ئهدەپسىز سۆزلىرىگه جاۋابىم

  .ئېالن قىلىندى
ئاتسىزنىڭ زەكى ۋەلىدى تهرىپىدىن ئۇ ۋاقىتالردا، ياش تۈركىستانچىالر بۇ تۈردىكى ئىشالردا نىهال 

ئۇالرنىڭ ئۆزئارا يېزىشقان خهتلىرىدىن بۇنداق . تېزگىنلىنىپ كېلىنگهن بىرسى ئىكهنلىكىگه ئىشىنهتتى
نىهال ”مىسال ئالساق، ئابدۇلۋاھاپ ئىساق ئوغلى يازغان بىر پارچه خېتىدە . قارايدىغانلىقى ئوچۇق كۆرۈنهتتى

بۇ ئىشالرنىڭ كهينىدە چوقۇم زەكى ۋەلىدى . غان ماقالىسىنى تاپشۇرۇپ ئالدىمتهرىپىدىن ئهدەپسىزلهرچه يېزىل
… . دىال بېسىلماقتا» ئاتسىز مهجمۇئه«بۇ تۈردىكى ھۇجۇم قىلىشالر تۈركىيه مهتبۇئاتلىرىدا ئېالن قىلىنماي . بار

ھىرىنى پۈركۈپ يۈرگهن ئهسلىدە نىهالنىڭ كارنىيىدىن پايدىلىنىپ زە… . بىز نىهالغا رەددىيه بېرىشىمىز كېرەك
ئابدۇۋاھاپ ئوكتاينىڭ مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا (دەپ يازغان ئىدى “ .زەكى ۋەلىدىنى ئاشىكارىلىشىمىز كېرەك

بىر يىلدەك داۋام قىلغان بۇ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن . يانىۋاردا يازغان خېتى-21يىلى -1933
ۋەلىدى ئهپهندى بۇ جىدەلگه بىۋاسته ئارالشمىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ نىهاي تارتىشالر جهريانىدا زەكى -تاالش

ئاتسىزنى رەددىيه ماقالىلىرىدا پايدىلىنىشى ئۈچۈن ماتېرىيال بىلهن تهمىنلهپ تۇرغانلىقى ئېنىق ئىدى 
ماقالىسى، بىر رەددىيه -تارتىشالر جهريانىدا چوقاي ئوغلىنىڭ تهنقىتلىرىگه بهرگهن بىردىن- ۋەلىدىنىڭ بۇ تاالش(

بۇ ماقاله قىپچاق . ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغان» ئهزەربهيجان يۇرت بىرلىكى«ئابدۇقادىر ئىنان تهرىپىدىن 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قهۋملىرىغا مۇناسىۋەتلىك بىر ماقاله ئىدى

ىدا يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا چاقىرىلغان تۇنجى نۆۋەتلىك تۈرك تارىخ قۇرۇلتىي -1932شۇ كۈنلهردە،يهنى 
مۇزاكىرىگه قويۇلغان رەسمىي تۈرك تارىخ كۆزقارىشىغا قارشى چىققان پروفىسور زەكى ۋەلىدى توغانغا قارىتا 

بۇ . ئىلمىي ساھهلهر بىلهن سىياسىي ساھهلهر بويىچه كهسكىن تهنقىتلهش دولقۇنى قوزغىتىلغان ئىدى



ىۋىغا بىر پارچه تېلېگرامما يولالپ زەكى مۇناسىۋەت بىلهن، ئاتسىز تۈرك تارىخ تهتقىقات جهمىيىتىنىڭ باش كات
سانىدا بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلىپ بۇ - 17نىڭ » ئاتسىز مهجمۇئه«بۇنىڭدىن باشقا يهنه . ۋەلىدىنى ئاقاليدۇ

نىهال ئاتسىز بۇ ماقالىسىدا دارىلفونۇندىكى مۇتلهق كۆپ سانلىق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ . ھهقته توختىلىپ ئۆتىدۇ
كى ۋەلىدىنىڭ قولىغا سۇمۇ قويۇپ بېرەلمهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش بىلهن بىرگه، بىلىم جهھهتته زە

تارتىشالر يۈز بېرىۋاتقان -بۇ تۈردىكى تاالش. ئۇالرنىڭ تهنقىتلىرىدە يىتهرلىك ئىلمىيلىك يوق دەپ قارىاليدۇ
بۇ خىل ۋەزىيهت . نىدۇكۈنلهردە رەشىت غالىپ ئهپهندى مىللىي مائارىپ مىنىستىرلىكىدە ۋەزىپىگه تهيىنلى
مۇ » ئاتسىز مهجمۇئه«شهكىللهنگهندىن كېيىن نىهاي ئاتسىز تۈركىيات ئىنىستىتۇتىدىن چىقىرىلىپ، 

. شۇنداق قىلىپ نىهال ئاتسىزنىڭ قولىدا رەددىيه يازغىدەك ھېچقانداق بىر ئىمكانىيهت قالمايدۇ. پىچهتلىنىىدۇ
تارتىشنى داۋامالشتۇرۇش نىيىتىدىن قهتئىي ۋاز -ن بۇ تاالشئهمما جاھىل مىجهزلىك ئاتسىز، پۈتۈن كۈچى بىله

ژورنىلى ۋاستىلىقىدا ئۆزىگه قارىتىلغان ئاخىرقى ھۇجۇمغا رەددىيه » ياش تۈركىستان«ئۇ، . كهچمىگهن ئىدى
  .دېگهن ئىسىملىك بىر كىتاپچه بېسىپ تارقىتىدۇ »سارت سهكىسىگه جاۋاپ«بېرىش ئۈچۈن 

ئهمما ئهڭ قىزىق . ىگه تۈركىيىدىكى تۈركچىلهر ئاالھىدە قىزىققان ئىدىچوقايئوغلى سۈركىلىش-ئاتسىز
تارتىشالر گېرمانىيىدىكى ت م ب -بۇ تاالش. بولغىنى، بۇ مۇنازىرە ت م ب غا بهكرەك تهسىر قىلغانلىقى ئىدى

ەپ بولۇپ ئهزالىرى ئوتتۇرسىدا ئۇزۇندىن بېرى ساقلىنىپ كېلىۋاتقان بهزى مهسىلىلهرنىڭ ئاشكارىلىنىشىغا سهۋ
ژورنىلى مۇستاپا چوقاي ئوغلى باشچىلىقىدا » ياش تۈركىستان«يوقۇرىدا توختىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك، . بېرىدۇ

. ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي بىلهن تاھىر چاغاتاي قاتارلىق تار دائىرىلىك كىشىلهر مهسئوللىقىدا چىقىرىلماقتا ئىدى
رى ئۆزلىرىنى بۇ ئىشتا چهتته قالدۇرۇلغان دەپ ھېس گېرمانىيىدىكى ياش تۈركىستانچىالرنىڭ قالغان ئهزالى

چهتكه قېقىلغان بۇ ئهزاالر ت م ب مهركىزىنىمۇ ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ بۇ ساھهگه كىرىش ئۈچۈن . قىلىشماقتا ئىدى
مۇستاپا چوقاي ئوغلى تاھىر چاغاتاينىڭ ئىلمىي . ئۇرۇنۇپ باققان بولسىمۇ نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن ئىدى

شۇنداق . الھىدىلىكىگه، ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاينىڭ ژورنال چىقىرىش ماھارىتىگه بهكال قايىل ئىدىتهتقىقات ئا
ژورنال . بولغاچقا، قالغانالرنىڭ ژورنال ئىشىغا ئارىالشماي پهقهت ماقاله ئىۋەرتىپ تۇرۇشىنىال تهلهپ قىلماقتا ئىدى

  .قاي ئوغلى ماجىراسى ئوتتۇرغا چىقىدۇچو-مهسىلىسىدىكى بۇ نارازىلىقالر ئهۋجىگه چىققان پهيتته ئاتسىز
دە » ئاتسىز مهجمۇئهسى«سانىدا گېرمانىيىدىكى ياش تۈركىستانچىالر -36ژورنىلىنىڭ » ياش تۈركىستان«

ئېالن قىلىنغان ماقالىالر ھهققىدە نارازىلىق بىلدۈرگهنلىكى، يېزىلغان ماقالىالرنى قارىلىغانلىقى ھهققىدە 
ژورنىلىنى چىقىرىۋاتقان خادىمالردىن باشقا » ياش تۈركىستان«بۇ خهۋەر . ېسىلىدۇنارازىلىق بىلدۈرۈش خهۋىرى ب

بۇ ياشالر خهۋەرنىڭ بۇ شهكىلدە ئېالن قىلىنىشى توغرا ئهمهس . ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرسىدا غۇلغۇال پهيدا قىلىۋېتىدۇ
نىڭ باش تهھرىرى » ۈركىستانياش ت«نهتىجىدە ئهفدال ئهبۇسائىت بىلهن سهئىدئهلى غوجا نامىدا . دەپ قارىشاتتى

بۇ خهتته، ئېچىلغان يىغىننىڭ . چوقاي ئوغلىغا قارىتىپ بىر پارچه نارازىلىق بىلدۈرۈش خېتى ئىۋەرتىدۇ
قانۇنلۇق ئهمهسلىكىنى، شۇڭا ت م ب نىڭ رەسمى كۆزقارىشى دەپ قاراشقا بولمايدىغانلىقىنى، نىهال ئاتسىزغا 

ڭغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشتى دەپ ئېالن قىلىشقا قهتئىي نارازىلىق بىلدۈرۈش بىلهن بىرگه، ئۇنى
نهتىجىدە گېرمانىيىدىكى ياشالر ئوتتۇرسىدىكى بۆلۈنۈش ئاشكارە . قوشۇلمايدىغانلىقى ئۇختۇرۇلغان ئىدى

ژورنىلىدىكىلهر بىلهن ئۇالرنى » ياش تۈركىستان«شۇنداق قىلىپ بىر تهرەپته . ئوتتۇرغا چىققان ھېساپالندى
قىلىدىغانالر، يهنه بىر تهرەپته بولسا ت م ب نىڭ گېرمانىيىدىكى رەھبهرلىك گۇرۇپىسىدىكىلهر بىلهن  ھىمايه

  .ئۇالرنى ھىمايه قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىالردىن تهشكىل تاپقان ئىككى گۇروھ ئوتتۇرغا چىققان ئىدى
ىش ئۈچۈن شۇنچه ت م ب مهركىزى كومىتىتى گېرمانىيه شۆبىسى تهۋەسىدىكى بۇ غۇلغۇلىالرنى تىنجىت

يىلى مارتتا قوبۇل -1933ئاخىرى، . تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ باققان بولسىمۇ بىرەر نهتىجىسى بولمايدۇ
قىلىنغان ت م ب مهركىزى كومىتىت قارارى ئارقىلىق گېرمانىيه شۆبىسىنىڭ پائالىيهتلىرى بىر ۋاقىتلىق 

  .توختىتىلدى



ژورنىلىنى ھىمايه قىلىدىغان گۇروھتىكىلهردىن باشقا » نياش تۈركىستا«ئهسلىدە بۇ قارارنىڭ ئېلىنىشى، 
چۇنكى بۇ . ئوقۇغۇچىالرنىڭ گېرمانىيىدىكى پائالىيهتلىرىگه خاتىمه بېرىش دېگهن مهنىگىمۇ ئىگه ئىدى

ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپ قىسمى ئالى مهكتهپ ئوقۇشىنى پۈتتۈرگهن، گېرمانىيىدە قېلىپ ئىش تېپىپ ئىشلهشكه 
شۇڭا بۇ ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تۈركىيىگه بېرىپ ئورۇنلىشىپ شۇ . اتقان بىر ئهھۋالدا ئىدىكۆزى يهتمهي تۇرىۋ

ئۇالر ھهقىقهتهنمۇ بۇ چارىدىن پايدىلىنىپ . يهرلهردە ئىشقا ئورۇنلىشىش ئهڭ مۇۋاپىق چارە بولۇپ قالغان ئىدى
-1933. خىزمهت قىلىدۇ تۈركىيىگه كېلىپ ئۇنىۋېرسىتىت قاتارىدىكى ھهر تۈرلۈك ئورۇنالرغا ئىشقا كىرىپ

يىلىدىن كېيىن گېرمانىيىدە پهقهت ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي بىلهن تاھىر شاكىر، ئۇالرنىڭ ئاياللىرى سائىدە ئوكتاي 
  .ال قالىدۇ) ئىسهاقى(بىلهن سائادەت چاغاتاي ) شىرئهخمهت قىزى(

اقى قىزى تاھىر چاغاتاي ئىدىل ئۇرال تۈركلىرىنىڭ رەھبىرى ئاياز ئىسهاقىنىڭ قىزى بولغان سائادەت ئىسه
ژورنىلىنى بېسىش ۋە » مىللىي يول«بىلهن توي قىلىپ، ئىدىل ئۇراللىقالرنىڭ نهشرى ئهپكارى بولغان 

ت م ب نىڭ پرومېتې ژورنىلى ۋاكالهتچىسى ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن سابىر . تارقىتىش بىلهن مهشغۇل بولىدۇ
  .چوقاي ئوغلى بىلهن بىرگه ئىدىبولسا پارىژدا مۇستاپا ) تۈركىستانلى(ئىبراھىم 

ئوقۇغۇچى بولۇپ گېرمانىيىگه بارغىنىدىن كېيىن قالغان ئوقۇغۇچىالر بىلهن ئاساسهن ئارىالشماي يالغۇز 
ئوقۇش بىلهنال بولۇپ كهتكهن ۋەلى قېيۇمخانمۇ، گېرمانىيهدىن كهتمهي تۇرۇپ قالغان تۈركىستانلىقالردىن بىرى 

ى ئهزالىرى تهرىپىدىن بهك تونۇلمىغان بۇ ئوقۇغۇچى سىياسىي سهھنىدە پهيدا مىللىي تۈركىستان ھهرىكىت. ئىدى
- 30شۇنداق قىلىپ، . يىلالرغا كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا ئۈنىنى چىقارماي يۈرىۋېرىدۇ-1940بولىدىغان 

ى يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقىنىڭ ياۋرۇپادىكى پائالىيهتلىرى ئاساس
  .جهھهتتىن ياش تۈركىستان گۇروھىدىكىلهر تهرىپىدىنال قانات يايدۇرۇلماقتا دېيىشكه بولىدۇ

  بىرىنچى نۆۋەتلىك تۈرك تارىخ قۇرۇلتىيى ۋە زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ تۈركىيىدىن ئايرىلىشى
كۆزقاراشالر  يىلى ئىيولدا چاقىرىلغان بىرىنچى نۆۋەتلىك تۈرك تارىخ قۇرۇلتىيىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان-1932

بىلهن بۇ ھهقتىكى مۇنازىرىلهر، تۈركىستان مهسىلىسىنىڭ يىتهكچى كىشىلىرىدىن بىرى بولغان زەكى ۋەلىدى 
شۇنىڭدەك، . ئۈستۈن قىلىۋېتىدۇ-توغاننىڭ ئىلمىي تهتقىقات پائالىيهتلىرى بىلهن سىياسىي ئورنىنى ئاستىن

لىرى بىلهن تۈرك دۇنياسى ۋە ياۋرۇپا ئوتتۇرسىدىكى بۇ قۇرۇلتاي ئاتاتۈركنىڭ يىتهكچىلىكىدە تۈركىيه تۈرك
مۇناسىۋەتلهرنى مۇقىم بىر قېلىپقا ئولتارغۇزۇش ئۈستىدە ئىزدىنىش نوقتىسىدىن ئالغاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم 

  .ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى
هن ئوسمانىالر خارابىلىرى ئىچىدىن زامانىۋىي بىر جۇمهۇرىيهت قۇرۇپ چىقىش قابىلىيىتىنى كۆرسهتك

ئاتاتۈرك، بىر مىللهتنىڭ شهكىللىنىشىدە تارىخنىڭ، دىننىڭ ۋە مهدەنىيهتنىڭ ئهھمىيىتىنى ئىنتايىن ياخشى 
تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ مهڭگۈ ياشاپ قېلىشى ئۈچۈن ئوسمانىالر تهرىپىدىن ئاساسى جهھهتتىن سهل . بىلهتتى

يا مهدەنىيهتلىرى بىلهن ئانادولۇ قهدىمقى قارىلىپ كېلىنگهن تۈرك مىللىتىنىڭ كېلىش مهنبهسى ئورتا ئاسى
مهدەنىيىتى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه ئوخشاش ئاالھىدىلىكلهرنىڭ ئوتتۇرغا قويۇلىشى، تۈرك تىلى بىلهن 
تۈرك مهدەنىيىتى تهتقىق قىلىنىشى، شۇ ئارقىلىق خهلقنىڭ مىللىي تارىخ كۆزقارىشىنى شهكىللهندۈرۈشى 

داڭلىق تۈرك . ه شۇ مهقسهتته تۈرك تارىخ ۋە تۈرك تىل تهتقىقات جهمىيهتلىرىنى قۇرغۇزىدۇئاتاتۈرك ئهن. زۆرۈر ئىدى
مىللهتچىلىلهر يىتهكچىسى بولغان يۈسۈف ئاقچۇرا رەئىس قىلىپ تهيىنلهنگهن تۈرك تارىخ جهمىيىتى، قىسقا 

سلىك كىتابىنى ۋاقىت ئىچىدىال مهكتهپلهردە دەرسلىك قىلىپ ئوقۇتۇلىدىغان تۆت قىسىملىق تارىخ دەر
كهينىدىنال بۇ كىتاپالردا بايان قىلىنغان رەسمىي تارىخ قاراشلىرىنى تونۇشتۇرۇش ۋە ئۇنى . تهييارالپ چىقىدۇ

كېڭهيتىش مهقسىتىدە ئۇنىۋېرسىتىت ئوقۇتقۇچىلىرى بىلهن تارىخ ئوقۇتقۇچىلىرى قاتناشقان بىر قۇرۇلتاي 
هنقهرە خهلق سارىيىنىڭ زالىدا چاقىرىلغان بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئىيول كۈنلىرىدە ئ-11~2يىلىنىڭ -1932. چاقىرىدۇ

ئېچىلىش نۇتقىنى سۆزلىگهن مائارىپ ۋەكىلى ئهسهت ئهپهندى، ئوتتۇرغا قويۇلغان رەسمى تارىخ قاراشلىرىنىڭ 
  :مۇھىم نوقتىلىرىنى يىغىينچاقالپ تۈۋەندىكىچه ئوتتۇرغا قويىدۇ



يىلىسى تاماملىغان  12000ش قۇرالالر دەۋرىنى مىالدىدىن بۇرۇنقى تۈركلهر، ئانا يۇرتى ئورتا ئاسىيادا يىرىك تا
سىلىق تاش قۇرالالر دەۋرىگه … . يىل كېيىن ئاران قۇتۇلۇپ چىقالىغان 5000بولسا، ياۋرۇپالىقالر بۇ دەۋردىن 

ىم دەۋرىنىڭ ئاخىرلىرىدا مۇزالرنىڭ ئېرىشىدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن مۇھ) مۇز(توغرا كهلگهن جۈمۇدىيه 
بۇ . سهۋەبىدىن نۇرغۇنلىغان تۈرك قهبىلىلىرى مۇھاجىرەت يولىغا ئاتلىنىدۇ) ئۆزگىرىشلهر(تهبىئىي تاھاۋۋۈللهر 

يىلالر ئاۋال دېهقانچىلىق بىلهن چارۋۇچىلىقنى تهرەققىي قىلدۇرغان؛  7000جهرياندا ئۇالر مىالدىدىن بۇرۇنقى 
هر، ئورتا ئاسىيادىن يولغا چىقىپ، بارغان يهرلىرىدە ئالتۇن، مىس، قهلهي ۋە تۆمۈرنى كهشىپ قىلغان تۈركل

شۇنداق قىلىپ ئاسىيادا خىتاي، ھىندىستان ۋە مۇقهددەس ). تارقاتقان(دەسلهپكى مهدەنىيهتنى نهشرەتمىش 
ۋە رىم ) ت.ئۇ− ئوتتۇرا يهر دېڭىزى (ئانادولۇدا ئهتى، مېزوپوتامىيهدە سۈمهر، ئهالم ۋە ئاخىرىدا مىسىر، ئاقدېڭىز 

ەنىيهتلىرىنىڭ ھۇلىنى سېلىپ، بۈگۈنكى كۈندە ھهممىمىز يۈكسهك مهدەنىيهتلىرىگه قايىل بولۇپ مهد
  .كهينىدىن ئهگىشىپ مېڭىۋاتقان ياۋرۇپالىقالرنى ئۇ دەۋرلهردە ئۆڭكۈر ھاياتىدىن قۇتقۇزۇپ چىققان ئىدى

غىلهشتۈرۈلگهن تارىخ قۇرۇلتاي قاتناشقۇچىلىرى تهرىپىدىن ھهر جهھهتته قولالپ قۇۋەتلهنگهن بۇ مۇبالى
مىڭىنچى يىلالردا تۈركلهر نىمه ئۈچۈن ئورتا ئاسىيادىن كۆچۈشكه مهجبۇر  8~7كۆزقارىشىدا، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

بولدى دېگهن سۇئالغا، تارىختا ئورتا ئاسىيانىڭ مهركىزىگه جايالشقان بىر ئىچكى دېڭىزنىڭ ئۇششاق كۆللهرگه 
ۇزۇنغا سوزۇلغان ئېغىر قۇرغاقچىلىق ئاپىتىنىڭ يۈز بېرىشى سهۋەپ ئۆزگىرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئ

بۇ ئىچكى دېڭىز مۇزالرنىڭ ئېرىشىدىن بارلىققا كهلگهن دېڭىز بولۇپ، بۇ . بولغان دەپ جاۋاپ بېرىلگهن ئىدى
دېڭىز دېڭىزى بىلهن ئارال دېڭىزىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان دەرىجىدە چوڭ بىر ) كاسپى(دېڭىزنىڭ كۆلىمى ھهزەر 

بۇ ئىچكى دېڭىزنى قۇرىتىۋىتهلىگىدەك دەرىجىدە دەھشهتلىك بولغان ئۇ قۇرغاقلىق ئاپىتى، . ئىدى دېيىلگهن
تۈرك تارىخ جهمىيىتىنىڭ باش كاتىۋى رەشىت غالىپنىڭ دېيىشى بويىچه، دۇنياغا تۇنجى مهدەنىيهتنىڭ 

ئهمما ئورتا ئاسىيا ئۈچۈن ئېغىر ئاپهت  تارقىلىشىنى تېزلىتىشكه سهۋەپ بولغانلىقى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان،
رېشىت غالىپ دوكالت جهريانىدا زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ بۇ . كهلتۈرۈپ بهرگهن بىر تهبىئهت ھادىسه ئىكهن

كۆزقاراشقا قوشۇلمايدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇنىمۇ ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرغا قويسۇن دەپ سۆزگه تهكلىپ 
  .قىلىدۇ

ان، ئۇ كۈنكى تۈركىيىدە ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى ئاساسهن دېگىدەك زەكى ۋەلىدى توغ
قېدىمقى دەۋرلهردە ئورتا ئاسىيادىن كۆچۈپ چىققان تۈركلهر تهرىپىدىن بهرپا قىلىنغان، ئانادولۇ بىلهن ئۇنىڭ 

مۇ ياش تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئهتىراپىدا قۇرۇلغان ئهتى، سۈمهر، ئهالم قاتارلىق مهدەنىيهتلهرنىڭ قۇرغۇچىلىرى
تارىخىي ئهجداتلىرى ئىدى دەيدىغان بۇنداق مۇبالىغىلهشتۈرۈلگهن تارىخ كۆزقارىشىغا قارشى چىققان بىردىن بىر 

ئهسلىدە ۋەلىدىنىڭ نارازىلىقى بهكال ئاددى كۆرۈنگهن بىر نوقتىنى چىقىش نوقتىسى قىلماقتا . ئالىم ئىدى
ه، يازما تارىخ دەۋرلىرىدە ئورتا ئاسىيا تهۋەسىدە ئۇنداق ئېغىر قۇرغاقلىق ھادىسىسى توغاننىڭ قارىشى بويىچ. ئىدى

كۆرۈلگهن ئهمهس، ئهگهر شۇنداق بىر قۇرغاقچىلقنى بولغان دەپ قارىغىنىمىزدىمۇ خاتىرلهنمىگهن قېدىمقى 
كامىيىش تۇرماق تارىخىي دەۋرلهردىن بۇيان تۇركىستاننىڭ نوپۇسى . دەۋرلهردىال كۆرۈلگهن بولىشى مۇمكىن

يېزىق تارىخى باشالنغان دەۋرلهردىن بېرى كېلىمات ئۆزگىرىشى بىلهن . ئىنتايىن تېز سۈرئهتته ئارتقانلىقى مهلۇم
كۆچلهر مهيدانغا كهلگهن، شۇنداقتىمۇ بۇ -بىر ۋاقىتتا ئىقتىسادى ۋە سىياسىي سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن زور كۆچ

. دا كۆرسىتىلگهندەك ئۇنداق ئېغىر دەرىجىدە روي بهرگهن ئهمهستۈردىكى كۆچۈش ۋەقهلىرى بۇ تارىخ قارىشى
ئانادولۇغا قاراپ تۈركلهرنىڭ كۆچىشىمۇ ئاساسهن ئالغاندا ئورتا ئاسىيادا موڭغۇل ھاكىمىيىتى ئوتتۇرغا چىقىشقا 

  .باشلىغان دەۋرلهردە، يهنى ئون بىرىنچى ئهسىرلهردە ئوتتۇرغا چىققان بولىشى كېرەك ئىكهن
ىنىڭ قورقماستىن ئوتتۇرغا قويغان بۇ قاراشلىرى، رەسمى تارىخ دەپ ئېلىنغان قاراشالرنىڭ زەكى ۋەلىد

ئهگهر ۋەلىدىنىڭ كۆزقارىشىنى قوبۇل قىلىشقا . ئۈستۈن قىلىۋەتمهكته ئىدى-ئاساسلىرىنى پۈتۈنلهي ئاستىن
هر، ئهتى قاتارىدىكى قهۋملهر توغرا كهلگىنىدە، دۇنيانىڭ ئىلغار مهدەنىيىتى تۈركلهر تهرىپىدىن يارىتىلغان، سۈم

ئىككى كۈنگه . ئانادولۇ تۈركلىرىنىڭ ئهجداتلىرى دەيدىغان قاراشنى ھهرگىزمۇ تىلغا ئالغىلى بولماي قاالتتى



يېقىن داۋام قىلغان بۇ مۇنازىرىلهردىن كېيىن، دوكتور رەشىت غالىپ ئهپهندى زەكى ۋەلىدىنى ئېغىر تهنقىتلهر 
رقىدىن زەكى ۋەلىدىنىڭ كونا رەقىپلىرىدىن بولغان سادىر مهخسۇدى ئارسال سۆزگه ئۇنىڭ ئا. ئىچىگه كۆمىۋېتىدۇ

چىقىپ قۇرغاقلىق ئاپىتى سهۋىبىدىن قۇم ئاستىغا كۆمۈلۈپ قالغان بهزى شهھهرلهرنى تىلغا ئېلىپ كۆرسىتىپ 
. رۇپ تىركىشىدۇئهمما زەكى ۋەلىدى گېپىدىن يانماي ئۆزىنىڭ كۆزقارىشىدا چىڭ تۇ. تهنقىتلهشنى داۋام قىلىدۇ

بۇنداق ۋەزىيهت ئاستىدا ھۆكۈمهت تهرەپ رەسمى تارىخ قارىشى تهرىپىنى ئالغان، پۈتكۈل قۇرۇلتاي ھهيئىتىنىڭ 
زەكى ۋەلىدى : بىردەك قوللىشىغا ئېرىشكهن دوكتور رېشىت غالىپ، تهنقىتىنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرىدۇ

بولماسلىق مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا -نىڭ مۇۋاپىق بولۇشتوغاننىڭ دارۇلفونۇندا داۋاملىق ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشى
  :ئۇ سۆزىنى مۇنۇ سۆزلهر بىلهن ئاخىرالشتۇرىدۇ. قويۇپ ئۆز پىكىرىنى بايان قىلىدۇ

، شۇنى ئهپسۇس بىلهن تىلغا كهلتۈرۈشكه مهجبۇرمهنكى، زەكى ۋەلىدى ئهپهندىنىڭ )دوستالر(ئارقاداشالر 
بىز ئهۋالدلىرىمىزنى كىلهچهك . پ قالمىغىنىمغا بهكال خوشالمهندارۇلفونۇندىكى سىنىپىدا ئوقۇغۇچى بولۇ

ئۈچۈن بۈيۈك دۆلهت ئىشلىرىغا تهييارالۋاتقان، كۆڭۈل بۆلىۋاتقان پهرزەنتلىرىمىزنىڭ بۇ تۈردىكى ئهسلىدىن، 
كىتاپ ۋە مهنتىق بىلىملىرىدىن مهھرۇم -يىلتىزىدىن خهۋەرسىز قالدۇرىلىدىغان، ئهڭ ئىپتىدائىي ھېساپ

ۇرىلىدىغان ئۇسۇلالر بىلهن مېڭىلىرىنىڭ بۇلغۇنىشىغا، مۇھاكىمه قىلىش قابىلىيهتلىرىنىڭ بۇزۇلىشىغا قالد
تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى دارىلفۇنۇنىنىڭ دەرس سهھنىسىنىڭ بۇنچه . ھهرگىزمۇ سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايمىز

مكىن بولىدىغان ئۇنداق مهلۇماتى تۈۋەن، بۇنچه ناچار مىتوتچىالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنىۋېلىشى مۇ
  ).گۈلدراس ئالقىش سادالىرى ئۇزۇنغىچه داۋاپ قىلدى(قىممىتى يوق ئورۇن ئهمهس 

زەكى ۋەلىدى توغانغا قارىتىلغان تهنقىتلهرنى كۈچهيتىپ بهرگهن بۇ نوتۇقتىن كېيىن سۆزگه چىققان سادرى 
  :ئاخىرالشتۇرىدۇ مهقسۇدى ئارسالمۇ، ئۆز نۇتقىنى يوقۇرىقىغا ئوخشايدىغان سۆزلهر بىلهن

. زەكى ۋەلىدى ئهپهندى تىلغا ئالغان شهھهرلهردىن ھېچقايسىسىنىڭ ئۇ يهرلهردە بارلىقى ئىسپاتالنمىغان
ئۇنىڭ بۇ … . زەكى ۋەلىدى ئهپهندىنىڭ بۇ ھهقتىكى سۆزلىرىنىڭ ھېچقايسىسى قىلچىمۇ ئاساسى يوق سۆزلهردۇر

ېرىشنى مهقسهت قىلىشتىن كۆرە، پۈتۈنلهي باشقا بىر تهنقىتلىرى ئىلمىي بىر مهسىلىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ ب
  .غهرەزنى مهقسهت قىلىپ ئوتتۇرغا قۇيغانلىقى ئاشكارە ئوتتۇردا

. ئهڭ ئاخىرقى تهنقىت تۈرك تارىخ تهتقىقات جهمىيىتى ئهزاسى شهمسهددىن گۈنئالتايدىن كېلىدۇ
ئوتتۇرسىدىكى مۇنازىرىلىشىشنى  شهمسهددىن ئهپهندى، زەكى ۋەلىدى توغان بىلهن سادرى مهقسۇدى ئارسال

ئاڭالپ ئولتۇرۇپ رۇسىيىدىكى ئىنقىالپ پارتىالشتىن ئاۋال چاقىرىلغان پۈتۈن رۇسىيه مۇسۇلمانلىرى قۇرۇلتىيى 
تارتىش قىلىپ -ئېسىگه كهلگهنلىكىنى، بۇ ئىككى كىشى شۇ ۋاقىتالردىال تۈركلۈك مهسىلىسى ئۈستىدە تاالش

دېگهندەك، شۇ قېتىمقى قۇرۇلتايدا سادرى مهخسۇدى قاتارلىق ئىدىل . قويىدۇئۇرۇشۇپ قالغانلىقىنى ئوتتۇرغا 
ئۇرال تاتارلىرى تېرىتورىيىسىز مهدەنىيهت مۇختارىيىتى تهلهپ قىلىش تهرىپىدە تۇرغان ۋاقتىدا، زەكى ۋەلىدى 

. ان ئىدىيېقىنلىرى بىلهن بىرگه تېرىتورىيىلىك ئاپتونومىيه ھوقۇقىنى تهلهپ قىلىش تهرىپىدە چىڭ تۇرغ
ئهسلىدە تېرىتورىيىسى ئېنىق بولمىغان مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئاپتونومىيىنى تهلهپ قىلىشقا قارىغاندا 
تېرىتورىيىسى ئېنىق بولغان ئاپتونومىيىلىك ھوقۇقنى تهلهپ قىلغان زەكى ۋەلىدىنىڭ ئورنى، شۇ ۋاقىتتىكى 

ما شهمسهتتىن گۈنئالتاي ۋەكىللىكىدىكى قۇرۇلتاي ئهم. ۋەزىيهتته ھهقىتهنمۇ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ھېساپلىناتتى
. تارتىش قىلغىدەك ۋاقىتلىرىمۇ يوق ئىدى-قاتناشقۇچىلىرى ئۇ كۈنلهردە بۇ تۈردىكى تهپسىلى ئىشالرغىچه تاالش

ئۇرال -گۈنئالتاينىڭ تىلغا ئالغان بۇ ئاخىرقى گېپى ئۇزۇن يىل بۇرۇن سادىر مهقسۇدى قاتارلىق ئىدىل
رىتورىيىلىك ئاپتونومىيه تهلىۋىدە بولغىنى ئۈچۈن زەكى ۋەلىدى ئۈستىدە قىلغان تهنقىتلهرگه زىيالىلىرىنىڭ تې

  :پۈتۈنلهي ئوخشايتتى
ئهمما زەكى ۋەلىدى ئهپهندى ئۇفا قۇرۇلتىيىدا تۈرك نامى ئاستىدىكى تۈرك ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشىغا 

يىغىن (لىسىدىن ئايرىم تۇتماقچى بولغان ئىدى بىرىنچى بولۇپ ماقۇل بولمىغان بولۇپ، باشقىرتالرنى تۈرك ئائى
ئهجىبا، زەكى ۋەلىدى ئهپهندى شۇ ۋاقتىدىكى … ). دېگهن ساداالر ياڭرايدۇ! زالىدا ئهپسۇس، مىڭلهرچه ئهپسۇس



ئوينىغان ئويۇنىنى بۇ قۇرۇلتايدىمۇ ئوينىماقچى بولىۋاتامدۇ قانداق؟ خاتىرجهم بولسۇن، بۇ قۇرۇلتاي ئهتىراپىغا 
بۇ يالقۇن ئالدىدا باشقا ھهرقانداق . الر، قهلبىدە مىللهت دېگهن يالقۇن يالىنجاپ تۇرغان كىشىلهردۇريىغىلغان

ئۇزۇنغا سوزۇلغان (تهكلىپ ۋە تىرىشچانلىقالر بهرداشلىق بىرەلمهي كۈل بولۇپ توزۇپ كېتىشكه مهھكۇمدۇر 
  ).گۈلدراس ئالقىشالر ياڭرايدۇ

ت ئاستىدا، زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ دارۇلفونۇندىكى خىزمىتىنى بۇنداق ۋەقهلهر يۈز بهرگهن بىر ۋەزىيه
تۈركىيه دۆلىتى ئوتتۇرغا قويغان رەسمىي تارىخ . داۋامالشتۇرۇش ئىمكانى قالمىغان دېيىشكه بوالتتى

نهزىرىيىسىگه قارشى تۇرىشى ئۇنى ئىلمى تهتقىقات ساھهسىدىكىلهر ئارىسىدىال ئهمهس بهلكى سىياسىي 
تهتقىقات ساھهسىدىكىلهر ئارىسىدا قۇرۇلتايغا . ى ئېلىنمايدىغان ئادەمگه ئايالندۇرغان ئىدىساھهلهردىمۇ قارش

كىرىپ سۆزگه چىققانالرنىڭ دوكالتلىرىنى بىۋاسته ئاڭالپ تۇرغان ئاتاتۈركمۇ زەكى ۋەلىدىنى خالىماپتۇ، دېگهن 
ۋەلىدى قۇرۇلتاي ئاخىرالشماي  ئىيول كۈنىسى زەكى-8شۇنداق بولغاچقا، . سۆزلهر تارقىلىشقا باشاليدۇ-گهپ

ئارىدىن . تۇرۇپال بىر پارچه تېلگرام ئىۋەرتىپ دارىلفۇنوندىكى ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بهرگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
ۋەلىدى، ۋىېنادا دوكتورلۇق . ئۇزۇن ئۆتمهي، دوكتورلۇق ئوقۇشى ئۈچۈن ۋىېنا ئۇنىۋېرسىتېتىغا كېتىپ قالىدۇ

. نن ئۇنىۋېرسىتېتىدا، ئاندىن گوتتىڭگېن ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر مهزگىل ئىشلهيدۇئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ ئاۋال بو
  .يىلى قايتىپ كېلىدۇ-1939تۈركىيىگه بولسا، ئاتاتۈرك ۋاپات بولغاندىن كېيىن، يهنى 

بۇ جهرياندا، تۈرك تارىخ جهمئىيىتى تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان رەسمى تۈرك تارىخ كۆزقارشى ھهقىقهتهنمۇ 
ددىدىن زىيادە مۇبالىغىلهشتۈرىۋىتىلگهن، زورالپ كىرگۈزۈلگهن ھۆكۈملهر بىلهن تولۇپ تاشقانلىقى ھه

زىيالىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تهرىپىدىن قوبۇل كۆرۈلۈپ، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي بۇ تۈردىكى 
نهتىجىدە كېچىكىپ  .تۈنسىز ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ-مۇبالىغىلهشتۈرۈلگهن تارىخ كۆزقاراشلىرى ئۆزلىكىدىنال ئۈن

ئهپسۇسكى، بهزى . بولسىمۇ زەكى ۋەلىدىنىڭ دېگهنلىرىنىڭ توغرا ئىكهنلىكى تهستىقالنغان بولدى
مۇتهخهسسىسلهر باشتىن تارتىپال بۇ تۈردىكى تارىخ قارىشىنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى ئېنىق بىلىپ تۇرسىمۇ، ئۇ 

ي جىم تۇرۇۋالغان، يهنه بهزىلىرى زەكى ۋەلىدىنىڭ كۈنلهردىكى سىياسىي ۋەزىيهتكه ماسلىشىپ ئۈنىنى چىقارما
تهنقىتلىرىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىگه ئىشىنىپ تۇرۇقلۇقمۇ تارىخ جهمىيىتىنىڭ خاتا كۆز قاراشلىرىنى قولالپ 

شۇنداق كىشىلهردىن بىرسى، ھهتتا قۇرۇلتاي جهريانىدا بۇ تۈردىكى مۇبالىغىلهشتۈرۈلگهن . قۇۋۋەتلهشكهن ئىدى
. رىشىغا ھهرگىز قوشۇلمايدۇ دەپ پهرەز قىلىنغان كىشىلهردىن بىرسى دەل فۇئات كۆپرۈلۈ ئىدىتارىخ كۆز قا

كۆپرۈلۈ قۇرۇلتايدىن كېيىن ئىستانبۇلغا قايتىپ كهلگىنىدە ئۇنىڭدىن بهزى كىشىلهر، سهن نېمه ئۈچۈن ئۇنداق 
انداق قىالي، ئولتۇرغان ئۆيۈم ماڭا ق”بىمهنه تارىخ كۆزقارىشىغا قارشى چىقماي جىم تۇرىۋالدىڭ دەپ سورىغىنىدا، 

ئۇنداق بولماي، ۋەلىدىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولغان تۇنجهر بايقارا ! دەپ جاۋاپ بهرگهن“ تهۋە ئهمهس تۇرسا
ئېيتقىنىدەك، ئهگهر شۇ ۋاقىتتىكى تارىخچىالر ئاتاتۈركنى خوش قىلىمىز دەپ ئهمهس، بهلكى ھهقىقىي تارىخنى 

ۇلۇغ ئاتاتۈركمۇ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال تاشلىۋېتىلىدىغان بىر تارىخ كۆز قارىشىنى ئوتتۇرغا قويغان بولسا ئىدى، ئ
  .ھهرگىز ماقۇل كۆرمىگهن بوالتتى

  ت ب م نىڭ شهرقىي تۈركىستان سىياسىتى ۋە ياپونىيه بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى

ولىشىنىڭ دەسلهپكى يىلالرنىڭ دەسلهپكى يىللىرى دۇنيا كۈچ تهڭپۇڭلۇقىدا تۈپكى ئۆزگىرىش ب-1930
ياپون -يىلى سېنتهبىردە پارتلىغان خىتاي-1931بولۇپمۇ . ئاالمهتلهر ئېنىق كۆرۈلۈشكه باشلىغان دەۋرلهر ئىدى

يهنى مانجۇرىيه (ئۇرۇشى، ئۇنىڭ كهينىدىنال خىتاينىڭ شىمالىدا ياپونىيىنىڭ ياردىمى بىلهن بىر مانچۇكونىڭ 
بۇ ۋەقهلهر يۈز . ۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋېتىدۇقۇرۇلۇشى ئاسىيادىكى ك) ت.ئۇ− دېمهكچى 
خىتاي ھاكىمىيىتىگه  شهرقىي تۈركىستاننىڭ قۇمۇل ۋىاليىتىدەيىلىنىڭ فېۋرال ئېيىدا، -1931بېرىۋاتقان 

بۇ قوزغىالڭ قىسقا . يېتهكچىلىكىدىكى بىر قوزغىالڭ پارتاليدۇ غوجا نىياز ھاجى بىلهن سالىه دورغاقارشى 



ھاكىمىيىتىنى ) ت.ئۇ− جىڭ شۇرېننى دېمهكچى (ىت ئىچىدىال كېڭىيىپ ئۆلكه باشلىقى چىن شۇ جېن ۋاق
شهرقىي . بولۇش ئىمكانىيىتى ئوتتۇرغا چىقىدۇ شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىلنهتىجىدە . تهۋرىتىۋېتىدۇ

ىيه قاتارىدىكى كۈچلهرنىڭ تۈركىستانلىقالر باشالتقان بۇ كۈرەش، بۇ رايونالرغا قىزىقىپ كېلىۋاتقان ياپون
  .دىققىتىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىشقا باشاليدۇ

يىلالرنىڭ بېشىدىال ئاسىيادىكى كۈچ تهڭپۇڭلىقىغا زور تهسىر كۆرسىتىدىغان دۆلهت -1900ياپونىيه، 
رۇسىيه -يىلقى ياپون-1904رۇسىيىنىڭ مهغلۇبىيىتى بىلهن نهتىجىلهنگهن . سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى

) ت.ئۇ− پارالمېنت ھاكىمىيهت سىستېمىسى -خانلىق(رۇشى چاررۇسىيىدە مهشرۇتىيهت سىستېمىسىغا ئۇ
ئۆتۈش پۇرسىتىنى بارلىققا كهلتۈرگهن بولسا، ياپونىيىنىمۇ بىر دۇنياۋى كۈچكه ئايالندۇرۇش ئىمكانىيىتىنى 

اساسهن سانائهتلىشىپ بولغان بىر ياپونىيىنىڭ بۇ غهلىبىسى، ياپونىيىدەك بىر شهرق دۆلىتىمۇ ئ. ياراتقان ئىدى
غهرب دۆلىتى ئۈستىدىن غهلىبه قىالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتالش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا ئىنتايىن مۇھىم 

رۇسىيه ئىنقىالبى دەۋرلىرىدە، ياپونىيه سىبىرىيىگه ئهسكهر چىقىرىپ ئاقالر . ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ۋەقه ئىدى
بۇ ھادىسىلهر رۇسىيىگه . رەشته ئاقالر گېنېراللىرىغا ياردەم قىلىشقا باشاليدۇبىلهن قىزىلالر ئوتتۇرسىدىكى كۈ

. قارام بولغان تۈركىي خهلقلهر ئارىسىدا ياپونىيىگه قارىتا ئاالھىدە يېقىنلىق تۇيغۇسى پهيدا قىلىشقا باشاليدۇ
ستهقىللىق كۈرەشلىرىگه نهتىجىدە بىر قىسىم ئورتا ئاسىيا مۇستهقىللىق ھهرىكهت يېتهكچىلىرىنى ياپونىيه مۇ

  .ياردەم قىالاليدىغان ئهڭ ئىشهنچىلىك دۆلهت دېگهن تونۇشقا كهلتۈرگهن ئىدى
بۇ قېتىم ياپونىيه مانجۇرىيىنى . يىل ئۆتۈپ يهنه شۇنىڭغا ئوخشاش بىر ۋەزىيهت قايتا يۈز بېرىدۇ 14ئارىدىن 

خىتايدا يۈز بهرگهن بۇ . ئىدى بېسىۋېلىپ، كۈچ سېلىشتۇرمىسىدا خىتايدىن كۆپ ئۈستۈن ھالغا كهلگهن
مۇستهقىللىق ئىشهنچىسىنى كۈچهيتىۋېتىشى تۇرغان  شهرقىي تۈركىستانلىقلالرنىڭقااليماقان ۋەزىيهت، 

، سوۋېتلهر تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان غهربىي مۇستهقىل بىر شهرقىي تۈركىستانيهنه بىر تهرەپتىن . گهپ
ياپونىيه بىلهن رۇسىيه . ردەمچى بولىدىغانلىقى مۇقهررەر ئىدىتۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى ئۈچۈنمۇ كۈچلۈك يا

ئوتتۇرىسىدا پارتالش ئېهتىمالى بولغان يېڭى ئۇرۇش، تۈركىستان ئۈچۈنمۇ يېڭى بىر دەۋرنىڭ باشلىنىشى بولۇپ 
  .قېلىشى مۇمكىن ئىدى

وجا ئوغلى يازغان بىر ت م ب رەئىسى ئوسمان غ. بۇ خىل قاراشالر ت م ب رەھبهرلىرىنىمۇ قىزىقتۇرماقتا ئىدى
پارچه خهتته مانجۇرىيىدە يۈز بهرگهن ۋەقهنى كىشىگه ئۈمىد بېغىشاليدىغان ۋەقه دەپ كۆرسىتىش بىلهن بىرگه، 

ياپون ئۇرۇشى پارتلىغىدەك بولسا قانداق ھهرىكهت قىلىش كېرەكلىكى تهھلىل -ئهگهر قايتا بىر قېتىملىق رۇس
  :تاپا چوقاي ئوغلى مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇبۇ تهھلىلگه قارىتا مۇس. قىلىنغان ئىدى

ئۇرۇسالر بىلهن ياپونالر … ”. سىز ئوتتۇرىغا قويغان بۇ مهسىله ھهقىقهتهنمۇ مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه
مېنىڭچه بولغاندا، ياپونالرنىڭ ئالدىدىكى مهسىله ئا ق ش … . دەپ سوراپسىز“ راستىنال ئۆزئارا تۇتۇشۇپ قاالرمۇ؟

ئهگهر بۇنداق بىر ئۇرۇش يۈز بېرىپ قالغۇدەك بولسا، ئۇرۇسالر قايسى … . مهسىلىسىدۇربىلهن تۇتۇشۇپ قېلىش 
ياپون ئۇرۇشىنىڭ -مېنىڭچه، رۇس. تهرەپكه يان باسسا شۇ تهرەپ ئۇرۇشتا يېڭىپ چىقىشى مۇمكىن دەپ قارايمهن

داق قىلىشىمىز كېرەك؟ ئهگهر بۇنداق بىر ئۇرۇش پارتىالپ قالسا بىز قان… . پارتالش ئېهتىمالى يوق دىيهرلىك
بىر يولىمىز، مۇستهقىللىق بىرلىكسېپىنى تهشكىللهپ رۇسىيىگه قارشى جهڭ -بىزنىڭ تۇتىدىغان بىردىن

  .قىلىشتىن باشقىچه بولماسلىقى كېرەك
چوقۇم ياپونىيىنىڭ  شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك كۈرەشتهقىسقىسى، ت م ب ئهزالىرى، 

شۇڭا، ت م ب ئورگىنى بۇ ھهقته مۇزاكىرە . زىم دېگهن ئورتاق پىكىرگه كهلگهن ئىدىياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈش ال
يىلى ئۆكتهبىردە تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر تولۇق بايان قىلىنغان بىر -1932قىلغاندىن كېيىن، 

خهلقىنىڭ قولغا كهلتۈرگهن بۇ دوكالتتا ئاۋال ياپونىيه . پارچه دوكالت تهييارالپ ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه ئىۋەرتىدۇ
ياپون خهلقلىرى ئوتتۇرسىدىكى يېقىن مۇناسىۋەتلهر -مۇۋەپپهقىيهتلىرىنى بىر قۇر تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ، تۈرك

ياپون ئۇرۇشىنىڭ تۈركىستانغا كۆرسهتكهن -يىلقى رۇسىيه-1905ئاندىن . ئاالھىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن



ىنقىالبتىن كېيىن تۈركىستاندا ئوتتۇرغا چىققان سىياسىي يىلقى ئ-1917تهسىرلىرىنى تونۇشتۇرۇپ كېلىپ، 
يىلى ئهتىيازدا تۈركىستاندا قۇرۇلغان مىللىي تهشكىالت -1920بۇ ئارىدا . ۋەزىيهت قىسقىچه خۇالسىالنغان

سهدرىدىنخان بىلهن كېرەم ئوغلى ئارىپ ئهپهندىدىن تهشكىل تاپقان بىر ۋەكىللهر ئۈمىگىنى ياپونىيه 
ردەم تهلهپ قىلىش ئۈچۈن توكيوغا ئهۋەتكهنلىكىنى، ئهمما بۇ ھهيئهت چېگرادىن چىقماي تۇرۇپال ھۆكۈمىتىدىن يا

تۈركىستاندىكى مىللىي كۈرەشلهر مهغلۇپ . ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغانلىقى بايان قىلىنغان
لغانلىقى بولغىنىدىن كېيىن، مىللىي بىرلىك ھهرىكىتىنى چهتئهلدە قانات يايدۇرۇشقا مهجبۇر بو

ئاندىن چهتئهلدە قانات يايدۇرۇلغان بۇ پائالىيهتلهرنىڭ نىمه مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى . تونۇشتۇرۇلغان
ئاخىرىدا ت م ب ئورگىنى باشتىن تارتىپ شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈپ . تونۇشتۇرۇلغان

ئاخىرقى قىسمىدا ت م ب نىڭ پىالن ۋە تهلهپلىرى  تۈركىستان دوكالتىنىڭ. كېلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگهن
  .تونۇشتۇرۇلغان

تۈركىستان مىللىي بىرلىك مهركىزى، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىلىرى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋاقىتالردا، 
بىلهن مىللىي مائارىپ جهھهتلهردە تهرەققىي ) مهدەنىيلىشىشى(ئۇ جايالرنىڭ ھهقىقىي تۈردە تهنهۋۋۇرلىشىشى 

خىتايالرغا قارشى سىياسىي پائالىيهتلىرىمىز . ىلدۇرۇلۇشى جهھهتلهردە كۈچ چىقىرىپ كهلگهن ئىدىق
يىلى سېنتهبىر ئېيىغا -1931ئهمما . نهزەرىيىۋىي جهھهتتىال چهكلىنىپ قېلىپ بهكال پاسسىپ ئهھۋالدا ئىدۇق

مانجۇرىيىنىڭ مۇستهقىل مانچۇكو خىتاي ئۇرۇشى، نهتىجىدە بۇ يىل -كهلگىنىدە مانـجۇرىيىدە باشالنغان ياپون
نامى بىلهن دۆلهت بولۇپ مهيدانغا كېلىشى ت م ب نىڭ شهرقىي تۈركىستان پائالىيىتىگه بولغان بۇرۇنقى 

ت م ب مهركىزى، خىتايالر دۈچ كهلگهن بۈگۈنكى ئۇرۇش ۋەزىيىتى ئاستىدا شهرقىي . قاراشلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتتى
كهلتۈرۈش مهسىلىسى بىلهن پايدىلىق شارائىتالر ئۈستىدە تهھلىل قىلىش تۈركىستاندا مۇستهقىللىقنى قولغا 

. ئارقىلىق، شهرقىي تۈركىستاننىڭمۇ مۇستهقىل دۆلهت بولۇپ قۇرۇلۇش ئېهتىمالى بارلىقىنى كۆرۈپ يهتتۇق
ئهمما ئهمهلىي تهجرىبىلىرىمىز شۇنى كۆرسهتمهكتىكى، قۇرۇلغۇسى بۇ دۆلهتنى ياشاتقۇزۇش ئۈچۈن دوست 

ئهنه شۇ سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ت م ب مهركىزى، ئىرق جهھهتته بىر تۇغقان بولغان . تلهرنىڭ ياردىمى شهرتدۆله
پهزىلهتلىك ياپون مىللىتى بىلهن شهۋكهتلىك ياپونىيه دۆلىتى، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه يېقىندىن 

ت م ب مهركىزىنىڭ بۇ ھهقته . د قىلىدۇكۆڭۈل بۆلۈپ ئۇالرغا ياردەم قولىنى ئۇزارتىشتىن چېكىنمهسلىكىنى ئۈمى
  :قانات يايدۇرماقچى بولغان ۋەزىپىلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتتۇر

شهرقىي تۈركىستاندا يۇمران ھالدا تۇرغان مىللىي ۋە سىياسىي مۇستهقىللىققا مۇناسىۋەتلىك .1
ېقىنراق بىر يهردە سىياسىي كۆزقاراشالرنى بهلگىلىك سهۋىيىگه كۆتۈرۈش مهقسىتىدە شهرقىي تۈركىستانغا ي

  گېزىت ۋە كىتابچىالر چىقىرىپ تارقىتىش؛
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھهرقايسى شهھهر ۋە ناھىيىلىرىگه تهشۋىقات ۋە تهشكىالتچى ئۈمهكلهرنى ئهۋەرتىپ .2

  .تهشكىالتالرنى بارلىققا كهلتۈرۈش
ستانغا مۇناسىۋەتلىك جۇغراپىيىلىك، بۇ مهقسهت ئۈچۈن دۆلىتىڭىزالرغا مۇشۇ دوكالتقا قوشۇپ شهرقىي تۈركى

تارىخىي، ئىقتىسادىي ۋە بۈگۈنكى سىياسىي ۋەزىيىتى ئومۇمىي يۈزلۈك تونۇشتۇرۇلغان قىسقىچه ماتېرىيالنىمۇ 
بۇ . بىرگه قوشۇپ تۈركىستان مىللىي مهركىزى نامىدا سىزلهرگه سۇنۇشتىن ئۆزىمىزنى شهرەپلىك ھېس قىلىمىز

  .، ئىستانبۇل)نويابىر(يىلى تهشرىنىسانىي -1932. يولاليمهن ئهپهندىم ۋەجىدىن ھۆرمهت بىلهن ساالم
  )غوجا ئوغلى(تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق مهركىزىنىڭ رەئىسى ئوسمان 

  )دەلىل(ۋە كاتىپى مهجدىدىن 
ياپونىيه ھۆكۈمىتى، دەسلهپته بۇ دوكالتقا مهيلى پايدىلىق ياكى پايدىسىز ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىگهن 

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا بۇ ئىشقا پولشانىڭمۇ ئارىلىشىشى بىلهن ياپونىيه تهرەپ پرومېتې -1935ولسىمۇ، ب
  .ھهرىكىتى ۋە ت م ب تهشكىلى بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا باشاليدۇ



  ئهنگلىيه بىلهن مۇناسىۋەت باغالش ئۈستىدە ئىزدىنىشلهر

ژورنىلىغا بېرىلىدىغان ماقالىالر، تۈركىستان » نياش تۈركىستا« شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىت م ب، 
تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى تهشكىللىگهن دوكالد يىغىنلىرى ۋە مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ لوندون، پارىژ، ۋارشاۋا 
قاتارلىق جايالردا سۆزلهيدىغان ئىلمىي دوكالتلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق 

ياپونىيه ھۆكۈمىتىدىن ياردەم تهلهپ قىلىش ھهرىكىتىدە بىرەر جاۋابقا ئېرىشهلمىگهن ت م ب، . كۆرسىتىدۇ
ت م ب رەھبهرلىرى ئۆز ئارا يېزىشقان خهتلىرىدە، ئۇ . ئهنگلىيىلىكلهردىن ياردەم تهلهپ قىلىشقا يۈزلىنىدۇ

چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان  ۋاقىتالردىكى ۋەزىيهتكه نىسبهتهن ت م ب نىڭ قانداق كۆز قاراشتا ئىكهنلىكىنى
ت م ب رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلى بۇ ھهقته . ئىنتايىن مۇھىم يىپ ئۇچىلىرى بىلهن تهمىنلهپ بهرمهكته

  :مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغان خېتىدە مۇنداق دەپ كۆرسهتمهكته
كىنىڭ خىتاي ئۇرۇشى خىتاي جاھانگىرلى-ئۈچ يىلدىن بۇيان داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان ياپون-ئىككى

مانجۇرىيىدىكى مانجۇالر، موڭغۇلالر ۋە . چاڭگىلى ئاستىدا قالغان ئهللهرنى ھهرىكهتلهندۈرىۋەتتى
شهرقىي تۈركىستاندىمۇ . تۈركىستانلىقالرنىڭ ياپونىيىلىكلهر بىلهن بىرلىكته ھهرىكهتكه ئاتالنغانلىقى مهلۇم

ىلدىن بۇيان شهرقىي تۈركىستان ئۈچ ي-شۇ سهۋەپتىن ت م ب ئىككى… . ھهرىكهتلىنىشلهر كۆرۈلمهكته
شهرقىي تۈركىستاندا بىر : مهسىلىسى بىلهن ئىلمىي شهكىلدە شوغۇللىنىش جهريانىدا مۇنداق خۇالسىگه كهلدى

شهرقىي تۈركىستانلىقالر غهربىي . كۈنگه روشهنلهشمهكته-دۆلهت قۇرۇپ چىقىش ئىمكانىيهتلىرى كۈندىن
غهربىي . بىر چىقىش يولى دەپ قاراشماقتا-يدىلىنىشنى بىردىنتۈركىستانلىقالرنىڭ ئىلغار كۈچلىرىدىن پا

شۇنداق ئىكهن، ت م ب بۈگۈنكى . تۈركىستان مۇنهۋۋەر كۈچلىرى دېگهنلىك، ت م ب دېگهنلىكتىن ئىبارەتتۇر
بىر مۇھىم ئۈمىد مهنبهسى ھهمدە سىياسىي ھهرىكهتلهرنىڭ باشالمچىلىرىدىن -كۈندە تۈركىستاننىڭ بىردىن

  …. كبولىشى كېرە
  مۇستاپا ئهپهندىم،

خىتاي، شهرقىي تۈركىستان سىياسىي … . بۈگۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ تۆت دانه قوشنىسى بار
رۇسىيىدىكى ۋەزىيهت بىزگه … . مۇستهقىللىقى جهھهتته غۇالپ چۈشۈش ئالدىدا تۇرغان بىر تۇرغا ئوخشاپ قالدى

ان مهسىلىسىگه ياردەم قىاللىغۇدەك بىرەر قۇراللىق ئهپسۇسكى ئافغانىستاندا بولسا شهرقىي تۈركىست… . مهلۇم
ئهنگىلىيىال ئۈمىد كۈتۈشكه بولىدىغان قوشنا -پهقهت ھىندىستان. كۈچ ياكى ھۆكۈمهت يوق ھالهتته تۇرماقتا

ھىندىستان يولىنى ئېچىش . قۇدرەت بار-ئۇالردا بۇ ئىشقا يېقىندىن قىزىقىدىغان كۈچ. دۆلهت ھالىتىدە تۇرماقتا
قېرىندىشىمىز … . ى، قېرىندىشىم مۇستاپا ئهپهندىم، ت م ب سىزگه ۋەزىپه قىلىپ يۈكلىمهكتهۋەزىپىسىن

مهجدىدىن ئهپهندى ۋارشاۋادا سىز بىلهن مۇشۇ ھهقته بىۋاسته سۆزلىشىش ھهمدە ت م ب نىڭ بۇ ھهقتىكى ئالغان 
  .قارارلىرىنى سىزگه يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئالدىڭىزغا كهتتى

تهكچىلىرى بۇ ئىشتا ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ ئالدىغا بېرىپ يهنه بىر قېتىم تهلهي شۇنداق قىلىپ، ت م ب يې
شهرقىي دېمىسىمۇ ئىنگلىزالر خېلى ئۇزۇن ۋاقىتتىن بۇيان . سىناپ بېقىش قارارىغا كهلگهن ئىدى

ياقۇپبهگ  بهدۆلهتيىللىرىدىال -1860تا . ۋەقهلهرنى يېقىندىن كۈزىتىپ كېلىۋاتقان ئىدى تۈركىستاندىكى
بىلهن ئهنگلىيه ئوتتۇرىسىدا سۆھبهت باشلىۋەتكهن  ۇرۇپ چىققان مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان دۆلىتىق

يىلى سېيىت -1873بۇ جهرياندا ئوسمانىالر دۆلىتى بىلهنمۇ مۇناسىۋەت تىكلهشنى ئويلىغان ياقۇپبهگ، . ئىدى
خان تۆرە ھىندىستاندىن ئۆتۈپ سېيىت. ياقۇپخان تۆرە ئىسىملىك بىر ئادىمىنى ئستانبۇلغا ئهۋەتكهن ئىدى

ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى  شهرقىي تۈركىستان دۆلىتىكېتىۋاتقىنىدا ئهنگىلىيه ئىمپېرىيىسى بىلهن 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىستانبۇلغا يېتىپ بارغان . كۈچهيتىش ھهققىدە ھهر تۈرلۈك سۆھبهتلهرنى ئۆتكۈزگهن ئىدى

سۇلتان . ىسى سۇلتان ئابدۇلئهزىز تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىدۇئىيۇن كۈن-16يىلىنىڭ -1873سېيىت ياقۇپ، 
ئۇنۋانى بىلهن بىرگه بىرىنچى دەرىجىلىك ئۇنۋانغا » ئهمىر« بهدۆلهتكهشۇ قېتىمقى كۆرۈشۈشته  ئابدۇلئهزىز،



پادىشا . خاس بولغان قىممهتلىك تاشالر بىلهن بىزەلگهن نىشانىي ئوسمان مىدالىنىمۇ قوشۇپ ئهۋەتىپ بېرىدۇ
تهربىيه بېرىش ئۈچۈن تۆت نهپهر ھهربى ئوقۇتقۇچىنى -ھهربىي تهلىم شهرقىي تۈركىستان ئارمىيىسىگهه يهن

تال  1200بۇ ئهسكهرلهرنىڭ بارلىق راسخوتلىرى بىلهن بىرگه يهنه ئالته دانه زەمبىرەك، . ۋەزىپىگه تهيىنلهيدۇ
ا ھىندىستاندىن ئىنگىلىز سېيىتخان تۆرە، قايتىش يولىد. مىلتىق ئىۋەرتىشنىمۇ بۇيرۇق قىلىدۇ

بهدۆلهت پادىشاھنىڭ نامىي ھۈمايۇنىنى تاپشۇرۇپ ئالغان . گه بارىدۇقهشقهردېپلوماتلىرىنى بىرگه ئېلىپ 
، ئۆزىنى خهلىپىگه تهۋە ئهمىر دەپ ئېالن قىلىپ، خهلىپه نامىغا خۇتبه ئوقۇتۇپ، خهلىپه نامىدا پۇل ياقۇپبهگ
  .چىقىرىدۇ

ۆكۈمىتى بىلهن ئهنگلىيه ئىمپېرىيىسى ئوتتۇرسىدا سودا شهرتنامىسى كېيىنكى يىلىسى ياقۇپخان ھ
قارىتا بېسىمىنى كۈچهيتىشكه باشلىشى بىلهن،  خىتاي ياقۇپبهگ دۆلىتىگهيىلىسى -1876. ئىمزالىنىدۇ

يىلىسى -1877بېرىتانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باشئهلچىسى سىر توماس ۋايد ئوتتۇرىغا چىقىپ 
بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا كېلىشتۈرمىچى بولۇش  شهرقىي تۈركىستانردا ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ يانۋا- 24

ئهپسۇسكى ئۇنىڭ بۇ تهكلىپىنى ھىندىستان گوبىرناتۇرى قوبۇل قىلىشقا ئۇنىماي . تهكلىپىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ
ئۇلۇغ بېرىتانىيىنىڭ رولىنىڭ قۇرۇپ چىققان بۇ دۆلهتنى ساقالپ قېلىشتا  بهدۆلهت ياقۇپبهگ. رەت قىلىۋېتىدۇ

شۇنداق بولغاچقا ھىندىستان گوبىرناتورىنىڭ ماقۇل . بهكال مۇھىم ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلهتتى
بۇنىڭ ئۈچۈن يهنه شۇ . كۆرمىگهنلىكىگه قارىماي لوندونغا بىر ئهلچىلىك ئۆمىكى ئهۋەتىش قارارىنى ئالىدۇ

يىلىنىڭ بېشىدا لوندونغا يېتىپ بېرىپ -1877ن سېيىت ياقۇپخا. سېيىت ياقۇپخان تۆرەنى تالاليدۇ
بېرىتانىيه خانىشىغا يازغان خېتىنى تاپشۇرۇش بىلهن بىرگه، يهنه ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بهدەۋلهتنىڭ 

ئهمما شۇ يىلىسى . ياردەم قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن پائالىيهتلهرگه كىرىشىدۇ شهرقىي تۈركىستانغا
قهشقهرنى مهركهز قىلىپ بۇ ھادىسه يۈز بېرىپ بىر قانچه ئاي ئۆتكهندە، . ات بولىدۇۋاپ بهدۆلهتماي ئېيىدا 

پۈتۈنلهي  شهرقىي تۈركىستاننىئاغدۇرۇپ تاشالپ،  قۇرۇلغان بۇ مۇستهقىل دۆلهتنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى
يتىپ كېتىشكه قا شهرقىي تۈركىستانغابۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان سېيىت ياقۇپخان تۆرە ئىالجىسىز . بېسىۋالىدۇ

ياقۇپخان تۆرە ئۇ يهردىكى ئىچكى قااليمىقانچىلىقالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئائىلىسىنى . مهجبۇر بولىدۇ
ياقۇپخان . ئۇنىڭ ئوغلى ياقۇپخانزادە ئىزمىر تهۋەسىگه كېلىپ ئورۇنلىشىدۇ. تۈركىيىگه يولغا سېلىۋېتىدۇ

  .لىدۇۋاپات بو شهرقىي تۈركىستاندايىلىسى -1900تۆرەنىڭ ئۆزى 
 شهرقىي تۈركىستانت م ب يېتهكچىلىرى سېيىت ياقۇپخان تۆرىنىڭ ئوغلى ياقۇپخانزادىنى تېپىپ، 

بۇ ھهقته مۇزاكىرىلهردىن كېيىن ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه . ھهققىدىكى پىالنىنى ئېيتىپ ئۇنى ماقۇل قىلىدۇ
ن يهنه ياقۇپخانزادىنىڭ نامىدا ئاندى. بهرگهن دوكالتقا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر دوكالت تهييارالپ چىقىشىدۇ
بۇ خهتته ياقۇپخانزادە دادىسى سهيىد . ئهنگلىيه پادىشاھىغا ئهۋەتىش ئۈچۈن بىر پارچه خهتنىمۇ تهييارلىشىدۇ

ياقۇپجاننىڭ ئهنگلىيه مهلىكىسى ھهمدە ھىندىستان ئىمپېراتوراچىسى ۋىكتورىيه دەۋرىدە ھىندىستان 
ئوتتۇرىسىدا سىياسىي مۇناسىۋەتلهر  ھۆكۈمدارى بهدۆلهت ياقۇپبهگشهرقىي تۈركىستان گوبېرناتورى بىلهن 

تىكلىنىشى ئۈچۈن ئهلچىلىك قىلغانلىقىنى، شۇ چاغدا ۋېكتورىيىنىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشىپ يوقىرى 
 شهرقىي تۈركىستانئۇنىڭدىن كېيىن، . دەرىجىلىك مېدال بىلهن تارتۇقالنغانلىقىنى بايان قىلىنغان ئىدى

  :هققىدە توختىلىپ ئۆتكهن ياقۇپخانزادە تۈۋەندىكىلهرنىمۇ بايان قىلىپ ئۆتىدۇۋەزىيىتى ھ
سۇله بىلهن تىنچلىق ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئۇ يهردە كۈچلۈك بىر مهركىزىي  شهرقىي تۈركىستاندا

ە خۇداغا شۈكۈر، يېنىمدا سىننىي رۈشت ۋ. ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىشنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ دەپ قارايمهن
بۇ ئوغلۇم دۆلهت تهشكىلىي ئاپپاراتلىرى ھهققىدە . كامالهتكه يهتكهن نىزامىدىن ئىسىملىك بىر ئوغلۇم بار

  .بىزنىڭ يهنه چهتئهللهردە يېتىشتۈرۈلگهن ياشلىرىمىزمۇ يېتهرلىك دەرىجىدە بار. يېتهرلىك بىلىمگه ئىگه
لىرى سهۋەبىدىن شۇنى ئۈمىد زاتى شهۋكهتمائابلىرىدىن ئىنسانىي ۋە خوشنىدارچىلىق مۇناسىۋەت

شهرقىي قىلىمهنكى، زاتى دەۋلهتلهرى كونا سىياسىي يېقىن دوستالردىن بولغانلىقىمىزنى كۆزدە تۇتقان ھالدا، 



. خهلقىگه ئىنگىلىز مىللىتىنىڭ ياردەم قوللىرىنى سۇنۇشلىرىنى دااللهت ۋە ھىدايهت ئهيلىگهي تۈركىستان
بىر ئارزۇيىمىز ۋە ئهمهلگه ئاشۇرماقچى -امىدىن ئىككىمىزنىڭ بىردىنيهنه بىر ئىش، مهن بىلهن ئوغلۇم نىز

سىزلهرنىڭ . قايتىپ بېرىپ، ئۇ يهردە خهلقىمىزگه خىزمهت قىلماقتۇر شهرقىي تۈركىستانغابولغىنىمىز دەرھال 
  .بۇ جهھهتتىمۇ بىزگه ياردەم قىلىشىڭىزالرنى خۇسۇسهن تهلهپ ۋە ئىستىرھام قىلىمهن ئهپهندىم

ركىزى كومىتېتىدا ئوقۇلغاندىن كېيىن تهستىقالنغان بۇ مهكتۇپ، بۇرۇن تهييار قىلىنغان دوكالت ت م ب مه
ئهمما ھىندىستان چېگرا بويلىرىدا ئېغىر مهسىلىلهر . بىلهن بىرگه پادىشا ئالىيلىرى ھۆكۈمىتىگه ئهۋەرتىلىدۇ

خهۋپ كېلىپ چىقىشى ئېهتىمال  يۈز بېرىپ باش ئاغرىقىدىن قۇتۇاللمايۋاتقان ئهنگلىيه، ئۇ تهۋەدە بىرەر
شۇنداق بولغاچقا، . بولىدىغان ھهر قانداق بىر ئىشقا قول تىقىشنى ھهرگىز خالىمايدىغان بىر ئهھۋالدا ئىدى

  .مهيلى سۇنۇلغان دوكالتقا بولسۇن ياكى يېزىلغان خهتكه بولسۇن ھېچقانداق بىر جاۋاپ كهلمهيدۇ

  مهجدىدىن دەلىل شهرقىي تۈركىستاندا

تهشكىللهش مهقسىتىدە ياپونىيه بىلهن ئهنگلىيه  تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىشهرقىي 
ھۆكۈمهتلىرىدىن ياردەم تهلهپ قىلىش جهھهتته ھېچقانداق بىر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن ت م ب، قايتىدىن 

چوقاي ئوغلى  ۋارشاۋادا تۇرىۋاتقان مهجدىدىن دەلىل ۋە مۇستاپا. پولشادىن ئۈمىدلىنىپ ھهرىكهت قىلىدۇ
ئىككىسى پولشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ شهرق ئىشلىرىغا مهسئول كىشىلىرى بىلهن، شۇنىڭدەك 
يهنه پرومېتې مهركىزى ئىجرائىيه ئورگىنى بىلهنمۇ كۆرۈشۈپ ت م ب مهركىزى كومىتېتىنىڭ شهرقىي 

هن پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ ئاساسلىق ئهمما پولشا بىل. تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك پىالنلىرىنى تونۇشتۇرىدۇ
شۇنداق بولغاچقا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بىۋاسته . قارشى تۇرۇش نىشانىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىدى

شۇ سهۋەپتىن، ت م ب . مۇناسىۋەتلىك بولمىغان شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه بهك قىزىقمايدۇ
ىستان اليىهىسىگه ارىماي پولشا رەھبهرلىرى شهرقىي تۈركرەھبهرلىكىنىڭ شۇنچه تىرىشچانلىق كۆرسهتكىنىگه ق

ت م ب رەھبهرلىرى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى بىر : ئهندى پهقهت بىرال يول قالغان ئىدى. ياردەم قىلمايدۇ
بۇ ئىشقا مۇناسىۋەتلىك ت م ب مهركىزى . تهرەپ قىلىش ئۈچۈن ئۆز ئىمكانلىرىغا تايىنىش قارارىنى ئالىدۇ

لىل بىۋاسته شهرقىي تۈركىستانغا بېرىپ، شۇ يهردە شهرقىي كومىتېتى يىغىنىدا باش سېكرىتار مهجدىدىن دە
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئهھۋالالردىن . تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن پائالىيهت قىلىش قارارىنى ئېلىشىدۇ

قارىغاندا، ئهگهر الزىم بولغىنىدا قالغان ئهزاالرنىڭمۇ شهرقىي تۈركىستان تهۋەسىگه بېرىپ پائالىيهت قىلىشىنى 
  .ر قىلىشقان ئىدىقارا

بۇ قېتىمقى . يىلى سېنتهبىردە ئىستانبۇلدىن ھىندىستانغا قاراپ يولغا چىقىدۇ-1933مهجدىدىن دەلىل، 
ساياھىتىنىڭ مهقسىتىنى مهخپى تۇتۇش، ئۇ يهرلهردىكى مۇناسىۋەتلهرنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىستانبۇلدا 

ىڭ مۇخبىرلىق ۋەزىپىسىگه تهيىنلىنىپ، گېزىتىن) ت.ئۇ− كهچلىك گېزىتى (» ئاخشام«چىقىۋاتقان 
يىلى پېشاۋۇر ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستانغا -1934مهجدىدىن دەلىل . مۇخپىرلىق كىنىشكىسى ئېلىۋالىدۇ

شهرقىي . ئهمما قهشقهرگه يېتىپ بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال تۇڭگانالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىدۇ. كىرىدۇ
شهھىرىنى تارتىپ ئالغان ۋاقىتقا كهلگىچه تۈرمىدە  قهشقهر تۈركىستانلىق گېنېرال مهھمۇد مۇھىتى

قامىلىپ ياتقان مهجدىدىن دەلىل، مهھمۇت مۇھىتى تهرىپىدىن تۈرمىدىن ئازات قىلىنغاندىن كېيىن ئۈچ يىلغا 
يهنه بىر تهرەپتىن قهشقهردىكى بىرقىسىم . يېقىن ۋاقىت بويىچه ئۇنىڭ بىلهن بىرگه پائالىيهت قىلىدۇ

  .ئوقۇتۇش ئىشلىرىغىمۇ قاتنىشىدۇ-ە ئوقۇشمهكتهپلهرد
  رەسىم ئورنى

  1937مهجدىدىن دەلىل شهرقىي تۈركىستاندا، قهشقهر، 



بۇ جهرياندا شهرقىي تۈركىستان تۈكلىرى مۇستهقىللىق يولىدا زور دەرىجىدە ئىلگىرىلهشلهرنى قولغا 
مىتېت بىلهن ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت غوجا نىياز ھاجى باشچىلىقىدا قۇرۇلغان ئىنقىالبىي كو. كهلتۈرگهن ئىدى

. نهتىجىلىك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ، دۆلهتنىڭ بىر قىسمىدا ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگهن ئىدى
غوجا نىياز ھاجى دۆلهت . ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنى ئېالن قىلىنىدۇ-يىلى ئىچىدە شهرقىي تۈركىستان تۈرك-1933

تىر ۋە مۇھهممهت قاسىم ھاجى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولۇپ ۋەزىپه پىرىزدېنتى، سابىت دامولال باش مىنىس
ئهپسۇسكى بۇ ھۆكۈمهت تۇڭگان قۇراللىق كۈچلىرى، خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە رۇسىيه قاتارىدىكى ئۈچ چوڭ . ئۆتهيدۇ

ئاقىۋەتته، بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن . دۈشمهن كۈچلىرىگه قارشى ئۇرۇش قىلشقا مهجبۇر بولىدۇ
كهينىدىنال سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ياردىمىگه تايانغان خىتاي ئۆلكه باشلىقى . تۇڭگانالر قهشقهرنى بېسىۋالىدۇ

. كوممۇنىست شېڭ شىسهي تۇڭگانالرنى يېڭىپ شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىگه بىسىم قىلىشقا كىرىشىدۇ
ىگه تايىنىش كېرەكمۇ ياكى خىتايغا بۇ جهرياندا ھۆكۈمهت رەئىسى بىلهن ھۆكۈمهت ئهزالىرى ئوتتۇرىسىدا رۇسىي

ئاقىۋەتته ھۆكۈمهت ئهزالىرىنى خىتاي ئۆلكه . تايىنىش كېرەك دېگهن مهسىله ئۈستىدە پىكىر ئىختىالپى تۇغۇلىدۇ
ئىسالم -شۇنداق قىلىپ شهرقىي تۈركىستان تۈرك. باشلىقى شېڭ شىسهي قولغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈپ تاشاليدۇ

. ئهمما شهرقىي تۈركىستانلىقالر بۇنىڭلىق بىلهن باش ئهگمهيدۇ. ىنىدۇجۇمهۇرىيىتى ئاغدۇرۇلغان ھېسابل
بۇ قېتىمقى قوزغىالڭدا قهشقهر . يىلىسى ئابدۇ نىياز يېتهكچىلىكىدە قايتىدىن قوزغىالڭ پارتاليدۇ-1937

 شهھىرى قايتىدىن شهرقىي تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن تارتىپ ئېلىنغان ۋاقىتالردا گهنسۇ تهرەپتىمۇ بىر
بۇ ئهھۋالدىن ئۈركۈپ كهتكهن . شۇنداق قىلىپ بۇ ئىككى قوزغىالڭ بىرلىشىپ كېتىدۇ. قوزغىالڭ پارتاليدۇ

- سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۇ دۆلهتكه يهنه بىر قېتىم قۇراللىق مۇداخىله قىلىشقا كىرىشىپ، قوزغىالڭچىالرنى تانكا
نىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهندە قوزغىالڭچىالر يىلى-1938. بروۋنىڭ قىسىملىرى بىلهن كېلىپ باستۇرۇپ تاشاليدۇ

ئاساسهن باستۇرىۋېتىلگهن بولۇپ، ئون مىڭلىغان تۈركىستانلىق قىرىپ تاشلىنىدۇ، يهنه ئون مىڭلىغان 
قۇرۇلغان ھۆكۈمهتلهر ھهققىدە ئهيسا يۈسۈپ  شهرقىي تۈركىستاندا(تۈركىستانلىق قولغا ئېلىنىدۇ 

شهرقىي «دېگهن كىتابى بىلهن مۇھهممهت ئېمىن بۇغرانىڭ  »شهرقىي تۈركىستان داۋاسى«ئالپتېكىننىڭ 
دېگهن كىتابىغا، شۇنىڭدەك يهنه ئهنۋەرجان تهرجىمه  »تۈركىستاننىڭ ئهركىنلىك داۋاسى ۋە خىتاي سىياسىتى

دېگهن كىتابى بىلهن بايمىرزا ھېيتىنىڭ  »شهرقىي تۈركىستان گېنىراللىرى«قىلغان ئاندرېۋ فوربېسنىڭ 
. ھ.ئا− دېگهن كىتابلىرىغا قارالسۇن » لهتلىرىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەش تارىخىتۈركىستان دۆ«

  ).ئىزاھاتى
ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرايدىغانلىقىنى مۆلچهرلىگهن شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشىنىڭ 

  .ىدۇيىلى ئاپرىل ئېيىدا ھىندىستان ئارقىلىق تۈركىيىگه قايتىپ كېلىۋال-1937مهجدىدىن دەلىل، 

  تۈركىيىدە تاشقى تۈرك ژۇرناللىرىنىڭ چهكلىنىشى

بۇ ۋاقىتتا سوۋېتلهر . يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قاچقان مۇساپىرالرغا زۇلمهتلىك بىر يىل بولىدۇ-1934
غا رەسمىي ئهزا ) ت.ئۇ− بىرلهشكهن دۆلهتلهر جهمئىيىتى، مىللهتلهر جهمئىيىتى، (ئىتتىپاقى جهمىيهتىي ئاقۋام 

شۇنىڭدىن بىر ئاي ۋاقىت ئۆتكهندە تاشقى تۈرك خادىملىرىنى چۈچۈتىۋەتكىدەك . ۇل قىلىنغان ئىدىقىلىپ قوب
تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى قارار چىقىرىپ ت م ب نىڭ نهشرىيات ئهپكار بولغان . يهنه بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ

ژۇرنىلىنىڭ » ئىستىقالل«كارى ژۇرنىلى بىلهن ئهزەربهيجان تۈركلىرىنىڭ نهشرىيات ئهپ» ياش تۈركىستان«
ئۆكتهبىر سانىدا بۇ -7يىلى -1934گېزىتىنىڭ » مىللهت«. تۈركىيىگه كىرىشىنى چهكلىۋىتىدۇ

ھۆكۈمىتىمىز بىلهن سوۋېت رۇسىيه ھۆكۈمىتىگه قارشى ماقالىالر بېسىلغان ياش تۈركىستان ”خهۋەر 
هھكىمىسىنىڭ قارارى بويىچه م) مىنىستىرالر(مهجمۇئهسىنىڭ چېگرادىن كىرگۈزۈلىشى باقانالر 

گېزىتىدە بولسا يهنه شۇ » جۇمهۇرىيهت«دۆلهتنىڭ ئورگان گېزىتى ھېسابىدىكى . دەپ بېسىلىدۇ“ چهكلهندى



رۇسىيه مۇناسىۋەتلىرىگه دەخلى يهتكۈزىۋاتقانلىقى مهلۇم بولغاچقا، -ياش تۈركىستان دەرگىسىنىڭ تۈركىيه«خهۋەر 
  .دېگهن سهرلهۋھه بىلهن خهۋەر قىلىنىدۇ» شى مهنئىي قىلىندىئۇ دەرگىنىڭ دۆلىتىمىزگه كىرگۈزۈلى

تاشقى تۈرك خادىملىرىنىڭ تۈركىيىگه ۋە شهرق ئهللىرىگه قاراتقان پائالىيهتلىرىنى ئاساسى جهھهتتىن 
توختىتىپ قويۇشقا سهۋەپچى بولىدىغان بۇ چهكلهش قارارىنىڭ سهۋەپلىرىدىن ئهڭ مۇھىمى، سوۋېتلهر 

جهمىيىتىگه ئهزا بولۇپ كىرىشى، شۇنىڭدەك سوۋېتلهر ) دۆلهتلهر(شكهن مىللهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ بىرله
مۇھاجىرالر . ئىتتىپاقىنىڭ تۈركىيه سىياسىتىدە بىر ئۆزگىرىش ياسايدىغانلىقى كۆرۈلۈشكه باشلىشى ئىدى

  .ژورناللىرىنىڭ نهشرىياتچىلىق پىرىنسىپلىرى بۇنىڭغا تهسىر كۆرسهتكهن يهنه بىر ئامىل ئىدى
يىلىنىڭ باشلىرىدا بالقان كېلىشىمى ئىمزاالش سۆھبىتى جهريانىدا ئورۇنسىز توسالغۇ پهيدا -1934ۇسىيه، ر

قىلىشقا كىرىشكهن بولۇپ، كېيىن يهنه ھهر تۈرلۈك يولالردىن پايدىلىنىپ تۈركىيهگه بېسىم ئىشلىتىش 
گه ئالغان مهجبورىيهتلهر بۇ كىلىشىم بىلهن تۈركىيىنىڭ ئۈستى. سىياسىتى يۈرگىزىشكه كىرىشكهن ئىدى

شۇ ۋاقىتقىچه مۇستهقىل سىياسهت يۈرگىزىپ كېلىۋاتقان تۈركىيه، . ھهتتا ئاتاتۈركنىڭمۇ بېشىنى قاتۇرغان ئىدى
رۇسىيه بولسا . تۈنجى قېتىم خهلقارالىق سىياسهتلهردە كۆپ تهرەپلىك بىر كىلىشىمنىڭ تهرىپىدە تۇرماقتا ئىدى

هن يېقىن مۇناسىۋىتى بار بهزى كىشىلهرنىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق تۈركىيىنىڭ تۈركىيه رەھبهرلىك گۇرۇپىسى بىل
سوۋېت ئىتتىپاقى يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان . بېشىنى ئاغرىتىدىغان خهۋەرلهرنى يولالشقا باشلىغان ئىدى

  :قاراخان، بىر قېتىم يازغۇچى فالىخ رىفكىغا ئېنىق قىلىپ مۇنداق بىر خهۋەرنى يولاليدۇ
يۈز بېرىشى ئېهتىمال بولغان بىر نۆۋەتلىك جاھانگىرلىك ئۇرۇشىدا بىزگه مۇداپىيه سېپىلىمىز  تۈركىيه،

ئۇنىڭ بىلهنمۇ . بولۇپ ۋەزىپه ئۈتهيدۇ يا بولمىسا بىزنىڭ ھۇجۇمغا ئۆتۈش نوقتىمىز بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ
منامىالر بىزنى قىلچه قايىل كۆرۈشۈپ تۇرىمىز، بۇنىڭ بىلهنمۇ دەيدىغان گهپلهر، بهزى كىشىلهر ياكى كېلىشى

  .تۈركىيه بىزنى بىز بىلهن ئوخشاش تۈزۈمگه ئۆتكىنىدىال ئاندىن خاتىرجهم قىاللىغان بولىدۇ. قىاللمايدۇ
دېگهن فامىلىنى بهرگهنلىكىنى پانتۈركچىلىك “ ئالتاي”فاھرەتتىن پاشاغا ئاتاتۈرك بىۋاسته ھالدا 

ىيىلىكلهر، مۇساپىر تۈرك خادىملىرىغا قىلىنىدىغان ھهرقانداق تهرغىباتىنىڭ بىشارىتى دەپ ھىساپالشقان رۇسس
يهنه بىر تهرەپتىن ياۋرۇپادا نهشىر قىلىنىپ . بىر ياردەمنى نېمه دەپ باھااليدىغانلىقى ئېنىقال ئىش ئىدى

 بېسىلغان تاشقى تۈركلهرنىڭ ژورناللىرىمۇ تۈركىيه، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىن يېتهرلىك
بۇ ژورنالالردا . دەرىجىدە ئۆزىنى قوغدىيالمايۋاتىدۇ، كومۇنىزم خهۋىپىنى تولۇق ھېس قىاللمايۋاتىدۇ دەپ قارىشاتتى

بېسىلىۋاتقان ماقالىالردا، رۇسىيىلىكلهرنىڭ دوسلۇق دىگهنلىرى ئالدامچىلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس دەپ 
ژۇرنىلى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ » ياش تركىستان«شۇنداق بولغاچقا . ئىسپاتالشقا تىرىشىپ كهلمهكته ئىدى

ژورناللىرىدا بېسىلىۋاتقان تۈركىيىگه، كامالىزىمغا قارشى ماقالىلىرىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشىپ، -گېزىت
رۇسىيىلىكلهرنىڭ تۈركىيىگه بولغان قاراشلىرىنىڭ قىلچىمۇ ئۆزگهرمىگهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ماقالىالرنى 

تۈركىيه مۇناسىۋەتلىرى ياخشى كىتىۋاتقان ۋاقىتالردا چوقاي ئوغلىنىڭ -رۇسىيه. هكته ئىدىئېالن قىلىپ كهلم
  :بىر پارچه خېتىدىكى بهزى قۇرالر بۇنداق پسىخولوگىيىلىك ھالهتنى ئاشكارە ئىپادىلىمهكته ئىدى

لىقىغا يىل 15سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . گېزىتلىرىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم» جۇمهۇرىيهت«سىز ئېۋەرتكهن 
رۇسىيه تهۋەسى  بولشېۋىزمنىتۈركىيىلىك قېرىنداشلىرىمىز . ئاتالغان يۇنۇس نادىنىڭ ماقالىلىرىنى ئوقۇدۇم

ئهجهبا بىزنىڭ تۈركىيىلىك … . ئىچىدىال چهكلىنىپ قالغان مىللىي ھهرىكهت دەپ قارايدىغاندەك قىلىدۇ
ن خهۋىرى يوقمۇ قانداق؟ ئۇالر كومىنىستىك ژورنالالردى-قېرىنداشلىرىمىز بولشېۋىكالر نهشىر قىلغان گېزىت

ئىنتېرناتسيۇنالدىن خهۋىرى يوق ئوخشىمامدۇ؟ كومۇنىستىك ئىنتېرناتسيونال بىلهن سوۋېت ھۆكۈمىتى 
  ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتتىن خهۋىرى يوقمۇ؟

بېسىۋاتقان ژورناللىرىدا تۈركىيىگه قارشى بېسىلىۋاتقان ماقالىالرنى كۆچۈرۈپ -سوۋېتلهر ئتتىپاقى گېزىت
مۇساپىر تۈرك ژورناللىرى، تۈركىيه رەھبهرلىك گۇرۇپىسى تهرىپىدىن ياخشى ھېساپالنمايدىغان يهنه بىر ۋەقهنىڭ 

بۇ ماقالىالردا يالغۇز ئىدىيولوگىيىنى ئاساس قىلىدىغان تهنقىتلهرال بولۇپ . يۈز بېرىشىگىمۇ سهۋەپ بولغان ئىدى



كۈمىتىنىڭ ئىجرا قىلىۋاتقان سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي قالماستىن، ئۆز ۋاقتىدا يهنه تۈركىيه ھۆ
پاتال كامال ئاتاتۈرككه، كامالىزمغا قارىتىلغان تهنقىتلهرمۇ -سىياسهتلىرىنىمۇ تهنقىت قىلىشى، ھهتتا پات

ژورنالالردا تۈركىيىنى -مهسىلهن ئااليلۇق، فرانسۇزچه بىر گېزىتتا ياۋرۇپا ئهللىرىدىكى گېزىت. كۆرۈلۈپ تۇراتتى
ېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ گۇماشتىسى، تاشقى سىياسهتلىرىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كۆز قاراشلىرى بويىچه سوۋ

، »ياش تۈركىستان«تۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ماقالىالر بېسىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن 
هتىگه ماس كېلىدىغان سىياسهت تۈزۈپ بۇنداق دىيىش تۈركىيىگه تۆھمهت بولىدىغانلىقىنى، تۈركىيه ئۆز مهنپهئ

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا تۈركىيه توغرىسىدا يېزىلغان ئىككى پارچه كىتاپ . كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلماقتا ئىدى
ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان مۇنازىرىلهر بايان قىلىنغان يهنه بىر ماقالىدا بولسا، سوۋېت يازغۇچىلىرىنىڭ تۈركىيه 

سىلىقلىرى ئاستىدا ئىزىلىۋاتماقتا دەپ -ىشچىكالر بىلهن دۆلهتنىڭ ئېغىر باجدېهقانلىرى پوم
تونۇشتۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ كېلىپ، بۇ ماقالىالرنىڭ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهسلىكى ئوتتۇرغا قويماقتا 

ن قىلغان پارچه ماقاله ئېال 5ژۇرنىلى شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان » ياش تۈركىستان«يىلىسىال -1943. ئىدى
بۇ تۈردىكى ماقالىالر، بۇ تۈردىكى مىسالغا ئېلىنىشالر سىرتقى تۈركلهرنىڭ ژورناللىرى ۋاستىسى ئارقىلىق . ئىدى

يىلالر تۈركىيىسى ئۈچۈن ھهرگىزمۇ قوبۇل قىلغىلى بولىدىغان بىر ئهھۋال -1930تۈركىيىدە تارقىتىلىشى، 
  .ھىساپالنمايتتى

يولۇققان تۈركىيه ھۆكۈمىتى، بۇ تۈردىكى ژورنالالرنىڭ چېگرىدىن  ئهنه شۇنداق ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه
شۇنداق قىلىپ تۈركىيه چېگراسى سىرتىدىكى تۈركلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان . كىرىشىنى چهكلهيدۇ

. مىللهتچىلىك قاراشلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزگهنلىكىنى ئىنتايىن ئېنىق ئىپادىلىمهكته ئىدى
) ت.ئۇ− ئۆلگهننىڭ ئۈستىگه تهپمهك مهنىسىدە (» يېقىلغاننىڭ ئۈستىگه بىر مۇش«اي ئوغلى، مۇستاپا چوق

  :دېگهن ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا بۇ جهھهتتىكى كۆزقاراشلىرىنى تۈۋەندىكىچه ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتمهكته ئىدى
تۈركىيه . يىگهن بولدۇقزادىال كۈتمىگهن بىر ۋاقىتتا، پهقهتال ئويلىمىغان بىر دەۋردە قاتتىق بىر زەربه 

ژۇرنىلىنىڭ » ياش تۈركىستان«ئۆكتهبىر كۈنىسى ئېالن قىلغان قارارى بىلهن -6يىلى -1934ھۆكۈمىتىنىڭ 
تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارى ئۆزلىرىنى ئانا ۋەتىنىگه باغالپ … . تۈركىيىگه كىرىشى چهكلىۋىتىلدى

ژۇرنىلىنى ئوقۇشتىن مهھرۇم قالدۇرۇلغان » اش تۈركىستاني«بىر ۋاسته بولۇپ كېلىۋاتقان -تۇرىۋاتقان بىردىن
تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالرال ئهمهس، بهلكى تۈركىيىنىڭ سىرتىدا تۇرىۋېتىپمۇ تۈركىيىنى ئىككىنچى ئانا 
ۋەتىنىمىز دەپ قاراپ كېلىۋاتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ كۆڭلىنىمۇ قاتتىق يېرىم قىلىدىغان ئاچچىق بىر ۋەقه 

رۇسىيه مۇناسىۋىتىگه بۇزغۇنچىلىق سالغىدەك ھېچ قانداق نهرسه - بىز تۈركىيه. انلىقى مۇقهررەردۇربولىدىغ
ئهمما ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلىۋالغان مۇستهملىكىچى بىلهن قېرىندىشىمىز بولغان . يازمىغان ئىدۇق

ىمۇ ھېچقاچان يوشۇرۇپ تۈركىيىنىڭ دوستلۇق مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىغا رازى بولماي كېلىۋاتقانلىقىمىزن
بىز رۇسىيه بولشېۋىكلىرىنىڭ مىللىي ئىنقىالپ بىلهن كامالىزمغا قارشى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان … . يۈرمىدۇق

يازغان . بۇ ماقالىلىرىمىزدا ناتوغرا بولغان بىرمۇ ئېغىز گهپ يوق ئىدى. ھهرىكهتلىرىنىال پاش قىلغان ئىدۇق
بىز، . مهتبۇئات مهنبهلىرىنى ئېنىق ئهسكهرتىپ ئۆتكهن ئىدۇقماقالىلىرىمىزنىڭ ھهممىسىدە بولشېۋىك 

رۇسىيه دوسلۇق مۇناسىۋەتلىرىگه قىلچه يېقىن يولىماي، تۈركىيه ئىنقىالۋىنى بولشېۋىك -تۈركىيه
بۇ سىلهرنىڭ ئىشىڭالر ”بىزگه ھېچكىم … . تهشۋىقاتىنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقالشقىال تىرىشتۇق

. اق، بۇ ئىشالر بىزنىڭمۇ ئىشىمىز، شۇنىڭدەك يهنه بىزنىڭ مىللىي مهنپهئهتىمىزدۇري. دەپ ئېيتالمايدۇ“ ئهمهس
… . غايىسى بىزنىڭمۇ غايىمىز» مىللىي ئىستىقالل«چۇنكى تۈركىيه مىللىي ئىنقىالۋى ئوتتۇرىغا قويغان 

يارىلىرىغا  ئامال قانچه، بۇ ئېغىر زەربىگىمۇ ماقۇل دەپ، بۇ زەربىنىڭ بىزنىڭ روھىيىتىمىزگه كهلتۈرگهن
  .بهرداشلىق بېرىپ، ئۆز يولىمىزغا داۋام قىلىشقا مهجبورمىز

تۈركىيه قوبۇل قىلغان بۇ ئېغىر قارارىغا قارىماي، ت م ب تهۋەسىدە تۈركىيىگه قارىتا ئۇنچه بهك كۈچلۈك 
ڭ ئۈستىگه يېقىلغاننى«ھهتتا يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان . نارازىلىقالر يۈز بهرمىگهنلىكىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن



يهنى ت م ب . ماۋزۇلۇق ماقالىنىڭ ئېالن قىلىنىشىمۇ بىر مۇنچه تۈركىستانلىق نارازى بولىشىدۇ» بىر مۇش
ژۇرنىلى پىچهتلهنگهن ۋاقتىدا ئىپادىلىگىنىدەك يهنىال گهپ » يېڭى تۈركىستان«ئهزالىرىنىڭ كۆپ قىسمى 

مۇستاپا چوقاي ئوغلىمۇ بىر مهزگىل ئۆتكهندىن بۇ ماقالىنى يازغان . قىلماي جىم تۇرىۋېلىش تهرەپتارى ئىدى
  :كېيىن بۇ ماقالىنى ئېالن قىلغانلىقىغا پۈشمان قىلغانلىقىنى تۈۋەندىكى قۇرالردىن كۆرىۋېلىش مۇمكىن

دېگهن ماقالىنى ئېالن قىلمىغان بولساق ياخشى بوالتتى دېگهن » يېقىلغاننىڭ ئۈستىگه بىر مۇش«
ىزنىڭ دۈشمىنىمىز بىلهن دوست بولىۋالدى دەپال تۈركىيىگه ئالىيىپ ب… . پىكىرلهرگه مهنمۇ قوشۇلىمهن

ئهمما ئۇرۇسالرنىڭ ئهمهلىي سىياسهتلىرىنى ئۇالرغا بىلدۈرۈپ تۇرۇش ئىشىنىمۇ … . قاراشقا ھهققىمىز يوق
  .توختاتماسلىقىمىز كېرەك

نىڭ تۈركىيىگه ژۇرنىلى» ياش تۈركىستان«ژۇرنىلى پىچهتلىۋىتىلگهندىن كېيىن، » يېڭى تۈركىستان«
كىرگۈزۈلۈشنىڭ چهكلىنىشى، ت م ب نىڭ تۈركىيىدە قانات يايدۇرىۋاتقان پائالىيهتلىرىنى ئېغىر توسالغۇغا 

ت م ب . ئۇچىراتقان بولۇپ، ئاساسهن پائالىيهت قىلىشقا بولمايدىغان ۋەزىيهت شهكىللهندى دىيىشكه بوالتتى
بىرى بولغان مهجدىدىن دەلىل ئۇ چاغالردا شهرقىي مهركىزى كومىتېتىنىڭ گېپى ئۆتىدىغان ئهزالىرىدىن 

يىلىدىن بېرى ت م ب نىڭ تاشقى مۇناسىۋەتلىرىنى تىكلهپ، ت م ب گه -1929. تۈركىستاندا ئىدى
مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهرگه يىتهكچىلىك قىلىپ كهلگهن بۇ كىشىنىڭ ئورنىنى تېخى ھېچكىم 

ملىق قۇرۇلتاي چاقىرىش ئېهتىياجى تۇغۇلغان بولسىمۇ، بۇنىڭ بۇ ۋاقىتالردا بىر قېتى. توشقۇزالمىغان ئىدى
ت م ب نىڭ يهنه بىر . ئۈچۈن بارلىق ئهزاالرنى بىر يهرگه كهلتۈرۈش جهھهتته نۇرغۇن قىيىنچىلىقالر مهۋجۇت ئىدى

كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه ئهزاسى بولغان مۇستاپا چوقاي ئوغلى بولسا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدىن چىقىپ 
تكىنىدىن بېرى باشقا بىرەر دۆلهتنىڭ ۋەتهنداشلىقىغا ئۆتىۋالماي، فرانسىيىدە ۋەتهنسىز سۈپىتىدە تۇرىۋاتقان كه

ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه چېگرادىن كىرگۈزۈلىشى چهكلهنگهن بىر ژورنالنىڭ باش تهھرىرى سۈپىتىدە . ئىدى
ت م ب رەئىسى ئوسمان . تىمۇ يوق ئىدىتۈركىيىدە چاقىرىلىدىغان بىر قۇرۇلتايغا كېلىپ قاتنىشىش ئىمكانىيى

غوجا ئوغلى بىلهن مهركىزى كومىتېت ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان سۈركىلىشلهر سهۋەبىدىن، 
  .تهشكىالت ئهزالىرى مۇستاپا چوقاي ئوغلى قاتنىشالمايدىغان بىر قۇرۇلتاي چاقىرىشنىمۇ خالىمايىتتى

رنىلىغا مۇناسىۋەتلىك چهكلهش قارارى تۈركىيه ژو» ياش تۈركىستان«تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ 
جامائهتچىلىكىنىڭ تۈركىستان ئاممىسى تهرىپىدىن قانات يايدۇرۇلۇپ كېلىۋاتقان پائالىيهتلىرىگه بولغان كۆز 

بۇنداق . قاراشلىرى بىلهن ئۇالرنى قولالپ قۇۋەتلهش جهھهتلىرىدىكى پائالىيهتلىرىگىمۇ يامان تهسىر كۆرسىتىدۇ
وبۇل قىلىنغىنىدىن كېيىن، تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلغان يىلىنى خاتىرلهش بىر قارار ق

مۇراسىمى بىلهن، تهشكىللىگهن يىغىنلىرىغا قاتنىشىدىغان تۈركىيىلىكلهرنىڭ سانىمۇ زور دەرىجىدە ئازىيىپ 
كام -ت م ب مۇ كامدىنساقچىالر تهرىپىدىن نازارەت قىلىنۋاتقانلىقىدىن گۇمان قىلىشىپ . كهتكهن ئىدى

يۈز بېرىۋاتقان بۇ ھادىسىلهر نهتىجىسىدە، ت م ب ئۆزىنىڭ . يىغىن ئاچااليدىغان ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى
پائالىيهتلىرىنى تۈركىيه تهۋەسىدە تۇرۇپ قانات يايدۇرۇش ئىمكانىيىتى يوقلىقىنى بارغانسىرى ئېنىق تونۇپ 

  .يېتىشكه باشاليدۇ
ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ خادىملىرى تۈركىيه تهۋەسىدە تۇرىۋاتقان ئهزەرى  يهنه بىر جهھهتتىن،

تۈكلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈپ قويماسلىق ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن چارىلهردىن 
ژۇرنىلىنىڭ » لئىستىقال«ئۇالر چېگرادىن كىرگۈزۈش چهكلهنگهن . پايدىلىنىشقا تهييارلىق كۆرۈپ قويغان ئىدى

بۇ ژورنالنىڭ مۇقاۋىسى . نامىدا بىر ژورنال چىقىرىشقا باشاليدۇ) ت.ئۇ− قۇتۇلۇش، ئازاتلىق (» قۇرتۇلۇش«ئورنىغا 
شۇنىڭغا قارىماي ئۇنىڭ ھهر . مهخسۇس تۈركىيه ئۈچۈن ھهر سانىدا بىر خىل ئىسىمغا ئۆزگهرتىلىپ بېسىالتتى

شۇنداق قىلىپ، ئۇالر . قېتىم نارازىلىق بىلدۈرۈپ تۇرماقتا ئىدى بىر سانى تارقىتىلغاندا رۇسىيىلىكلهر بىر
بۇ تۈردىكى ژورنالالر ئوچۇق سۆز، (يىلالر ئىچىدە نۇرغۇن ئىسىملىك ژورنال تارقاتقان ھىساپالندى -1939~1935

اند، قۇتلۇق ئوت، ئايدىڭ يول، توغرا سۆز، ھهقىقهت، ۋەتهن ساداسى، ۋەتهن تىلىكى، مىللىي ئاتهش، مىللىي ئ



قانۇنلىرىمىز، ئىلهام بۇلىقى، مۇقهددەس ئوتالر ئېلى، ھهقنىڭ ساداسى، تىلهك، خهلق ۋە ھهرىكهت دىگهندەك 
نهتىجىدە مۇساۋاتچىالر تۈركىيىگه ژورنال ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئىسىمالرغا ئۆزگهرتىپ بېسىلىپ تۇرغان ئىدى

ورناللىرىنى ھهر تۈرلۈك نامالردا تۈركىيىدىكى كىرگۈزۈش جهھهتته چىقىرىلغان چهكلىمىلهردىن قۇتۇلۇپ، ژ
بۇنىڭغا ئوخشايدىغان چارە كاپكازىيىلىكلهر تهرىپىدىنمۇ ئىشقا . مۇشتېرىلىرىگه تارقىتىپ تۇرىدۇ

نامىدىكى ژورنالنىڭ تۈركىيىگه كىرگۈزۈلۈشى چهكلىۋىتىلگهندىن كېيىن، » سېۋېرنىي كاۋكاز«. كىرىشتۈرىلىدۇ
بىرىگه ئوخشىمايدىغان -يېڭى ئادرىسالر، بىر-ايرىم ئىسىم قويۇپ بېسىپ، يېڭىھهر بىر سانىنى دېگىدەك ئ

بىرسىگه -ئاپتور ئىسىملىرىنى ئىشلىتىپ نهشرى قىلغاچقا، گويا كىرگۈزىلىۋاتقان بۇ ژورنالالر بىر
باشقا ژورنال ئىكهن دېگهن تۇيغىنى پهيدا قىلىپ تۈركىيىگه چهكلىمىسىز -ئوخشىمايدىغان باشقا

پۇت سۋبودا، باربا، زناميا نارودا، ناشا : ژورنالالر تۈۋەندىكى ئىسىمالر بىلهن بېسىلغان ئىدى(هكته ئىدى كىرگۈزۈلم
  ).ئىزاھاتى. ھ. ئا. − تسېل، دۇدۇشچېيې، ناتسيۇنالنايا مىسل، ۋپېريود، ناش كراي، گولوس رودىنى ۋە پرىزىۋ

شۇ يىلىنىڭ . پ قوبۇل قىلىش مۇمكىنيىلىسىنى ت م ب تهشكىالتىنىڭ تارقىتىۋېتىلگهن يىلى دە-1936
ئۇنىڭ . ئاخىرلىرىدا تهشكىالتنىڭ رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلى تۇيۇقسىزال ئافغانىستانغا بېرىش قارارىنى ئالىدۇ

بۇ ھهقته ھېچقانداق بىر چۈشهندۈرۈش بېرىپ ئۆتمىگهنلىكى، ت م ب مهركىزى كومىتېتىنىڭ ھهرقانداق بىر 
. دەك سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ت م ب تهۋەسىدە يېڭىدىن مۇنازىرىلهر ئوتتۇرغا چىقىدۇقارارىغا ئاساسالنمىغانلىقى

غوجا ئوغلىنىڭ بۇ قېتىمقى ساياھىتى بىلهن ئۇنىڭدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن تهسىرلهر ھهققىدە كېيىنكى 
  . باپالردا توختىلىمىز

  غاتۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىدىن تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى

تۈركىستان تۈركىي ياشالر ئىتتىپاقى، ت ت گ ب ياكى ئۇيغۇرچه (تۈركىستان تۈرك گهنچلهر بىرلىكى 
يىلىدىن ئېتىبارەن تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ -1927قۇرۇلغان ) ت.ئۇ− ت ت ي ئى : قىسقارتىلمىسى

ا ياردەم ۋە تاشقى تۈركلهر ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ھهمكارلىقلىرىنىڭ داۋامالشتۇرىلىشى، ئوقۇغۇچىالرغ
مهسىلىسىنى تۈركىيه جامائهتچىلىكىگه بىلدۈرۈش قاتارلىق ماۋزۇالر بويىچه نۇرغۇن خىزمهتلهرنى ئىشلىگهن بىر 

  .تهشكىالتقا ئايالنغان ئىدى
ژۇرنىلىنىڭ تۈركىيىگه » ياش تۈركىستان«ژۇرنىلىنىڭ پىچهتلىنىشى ۋە » يېڭى تۈركىستان«بولۇپمۇ، 

ت م ب . ڭ چهكلىۋېتىلىشىدىن كېيىن بۇ تهشكىالت تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئۆتكهن ئىدىكىرگۈزۈلۈشىنى
ئاشكارە پائالىيهت قىاللمايدىغان بىر تهشكىالت بولغىنى ئۈچۈن، بارلىق سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي 

نىڭ تۇنجى ئىتتىپاق. پائالىيهتلىرىنى ت ت ي ئى تهشكىالتى ۋاستىسى ئارقىلىق قانات يايدۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
قېتىملىق رەئىسى دوكتور مهجدىدىن دەلىل، كېيىنچه يهنه ت م ب نىڭ باش كاتىپلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه 

سالىه ) (ئهركىنقول(بۇ ئىتتىپاقنىڭ ئىككىنچى نۆۋەتلىك رەئىسى دوكتور سالىه ئىسمائىل . ئالغان ئىدى
تۈركىيهگه كېلىپ ھهربىي دوختۇرلۇق يىلىسى -1926. يىلى قوقان شهھىرىدە تۇغۇلغان-1906ئهركىنقول، 

. يېڭى تۈركىستان ژورنىلىغا ماقالىالر يېزىپ تۇرىدۇ. بۇ جهرياندا ت م ب غا ئهزا بولىدۇ. كهسىپىگه كىرىپ ئوقۇيدۇ
يىلىسى ھهربىلىكتىن پىنسىيىگه چىقىپ -1955. شۇنىڭدەك يهنه ت ت ي ئى ھهيئىتى بولۇپمۇ سايلىنىدۇ

ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردىمۇ يهنه شۇنداق . جهمئىيىتى رەئىسلىكىگه سايلىنىدۇتۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق 
ۋاپات بولغان كۈنلهرگىچه بۇ . دىكابىردا ۋاپات بولىدۇ-13يىلى -1974. ۋەزىپىلهرنى ئۈستىگه ئېلىپ تۇرىدۇ

سلككه يىلىسى رەئى-1935ھهمدە ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − جهمىيهتنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتهپ كهلگهن
يىلى تاشكهنتته - 1900ئهخمهتجان ئىبراھىم ئوكتاي ) (ئوكتاي(سايالنغان دوكتور ئهخمهتجان ئىبراھىم 

يىلى گېرمانىيىگه ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه ئوقۇشقا چىقىپ، بېرلىن ئالىي -1922. تۇغۇلغان
ۈركىستان گۇرۇپپىسىنىڭ پائالىيهتلىرىگه ئوقۇغۇچىلىق ۋاقىتلىرىدا ياش ت. ئېنجىنېرلىق مهكتىۋىنى پۈتتۈرگهن



يىلىسى تۈركىيىگه كېلىۋېلىپ، تهبىئىي پهنلهر پاكۇلتىتىنىڭ گيولوگىيه كابىدراسىغا -1934. قاتنىشىدۇ
شۇ يىلىسى ت ت ي ئى رەئىسلىكىگه سايلىنىپ، . ئاسسىتانت، يهنى ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىققا قوبۇل قىلىنىدۇ

ئۇ يهنه تۈرك كۈلتۈر بىرلىكىنىڭ رەئىسلىكىنىمۇ ئۈستىگه . ئۈستىگه ئالىدۇ يىلىسىغىچه بۇ ۋەزىپىنى-1940
 - 8يىلى -1981. كېيىن تهبىئىي پهنلهر پاكۇلتىتىنىڭ پروفىسسورلىقىدىن پىنسىيىگه چىقىدۇ. ئالغان ئىدى

ئهت ئهزالىرى قاتارلىقالرمۇ ت م ب مهركىزى كومىتېتىنىڭ ھهي) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − نويابىير كۈنىسى ۋاپات بولىدۇ
شۇڭا، ت م ب رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىدىكىلهر، تهشكىالت بىلهن ئىتتىپاق بهكال ئارىلىشىپ . ئىدى

كېتىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ نهتىجىسىدە بىر مۇنچه مهسىلىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋەپ بولىۋاتقانلىقىنى 
قا ئۆزگهرتىش جهھهتته » ىللىي ئۇچاقتۈركىستان ئىجتىمائىي م«ھىساپقا ئېلىپ، ت ت ي ئى تهشكىلىنى 

ئهمما قانۇنالرنىڭ توسالغۇسىغا دۈچ كهلگهنلىكى سهۋەبىدىن بۇ پىالننى . تهييارلىق ئىشلىرىغا كىرىشىدۇ
دېگهن كىتاپنىڭ ئاپتورى ئابدۇلال رەجهپ بايسۇن، بۇ » تۈركىستان مىللىي ھهرىكهتلىرى«. ئىشقا ئاشۇرالمايدۇ

  :ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇئىتتىپاقنىڭ پائالىيهتلىرى 
رۇسىيه ئىستىالسىغا چىداپ تۇرالماي ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ تاشقى ئهللهردە مۇساپىر بولۇپ ياشاشقا مهجبۇر 
بولغان تۈركىستانلىقالردىن تۈركىيىگه پانالىق تىلهپ كهلگهنلهرگه ئاز بولسىمۇ ماددىي ۋە مهنىۋىي ياردەمدە 

تهربىيىلىنىش جهھهتتىكى ئىشلىرى بىلهن -هن بىرلىك، تۈركىستانلىق ياشالرنىڭ بىلىم ئېلىشبولۇپ كهلگ
ئۇالر تهشكىللىگهن ھهپتىلىك، ئايلىق ئىلمىي دوكالتالر ۋە ئاچقان . مهخسۇس شوغۇللىنىپ كهلگهن ئىدى

ر يىغقان كىتاپالر ئۇال… . كهچكورۇسالر ۋاستىسىدا مهدەنىيهت ساھهسىدە زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كېلىدۇ
  .بىلهن ئىككى مىڭدىن ئارتۇق كىتابى بار كۈتۈپخانىدىن بىرنىمۇ بارلىققا كهلتۈرەلىگهن ئىدى

يىلقى پائالىيهت دەۋرىدە دوكتور سالىه ئهركىنقولنىڭ تىرىشچانلىقى نهتىجىسىدە، بىرىنچى دۇنيا -1933
ناشقان تۈركىستانلىقالر خاتىرسى ئۈچۈن ئۇرۇشى ۋاقتىدا چۇقۇرئوۋا تهۋەسىدە دۈشمهنگه قارشى جهڭگه قات

بىر شېهىتلهر ئابىدىسى ) ت.ئۇ− تۈركىيىنىڭ شهرقى جهنۇب دېڭىز بويى تهۋەسىگه يېقىن بىر يهر (تارسۇستا 
بۇ ئىشنىڭ تۈركىستانلىقالر بىلهن تۈركىيه تۈكلىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت نۇقتىسىدا مۇھىم . ياسىتىدۇ

  .ھىكايىسىمۇ بار ئهھمىيهتكه ئىگه قىزىق بىر
تهك ھاجى تۈركىيه ئارقىلىق تۈركىستانغا  40مهككىگه بېرىپ ھهج قىلىپ كېلىۋاتقان تۈركىستانلىق 

بۇ ھاجىالر يۇرتىغا قايتىشتىن ۋاز . قايتىش يولىدا چۇقۇرئوۋاغا كهلگىنىدە بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتالپ كېتىدۇ
ئوسمانىالر دۆلىتى بۇ ئۇرۇشتا . پ بۇ يهرلهردە قېلىپ قالىدۇكېچىپ خهلىپىلىك ئۈچۈن جهڭگه قاتناشماقچى بولۇ

يهرلىك خهلىق بۇ تاجاۋۇزچىالرغا . يېڭىلگهندىن كېيىن چۇقۇرئوۋا تهۋەسى فرانسىيه تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنىدۇ
شقا بۇ يهردە قالغان تۈركىستانلىقالرمۇ فرانسىيىلىكلهرگه قارشى باشالنغان بۇ ئۇرۇ. قارشى جهڭگه ئاتلىنىدۇ

ئاندىن كېيىن كاۋاكلىخان ئالدىنقى سېپىنىڭ قۇماندانى زەكى پالتىغا ئىلتىماس قىلغان بۇ بىر . قاتنىشىدۇ
بۇ گۇرۇپ كوماندىرى ھۈسنۈ . گۇرۇپ تۈركىستانلىقالر رەسمىي تۈرك ئهسكىرى بولۇپ جهڭگه قاتنىشىدۇ

ڭچىلهرنىڭ يىتهكچىلىرىدىن ھاجى ئۇرۇش جهريانىدا بۇ تۈركىستانلىق جه. سۈللۈنىڭ ئهمىرەدە جهڭ قىلىدۇ
غازىالرنىڭ بىر قىسمى . نهپهر تۈركىستانلىق جهڭچى شېهىت بولىدۇ 16يولداشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ئهنه شۇ شىهىت بولغان . تۈركىستانغا قايتىپ كهتكهن بولۇپ، يهنه بىر قىسمى تۈركىيىدە تۇرۇپ قالىدۇ
ئابىدىسى ھۆكۈمهت تهرەپ ئادەملىرىنىڭمۇ قاتنىشىشى بىلهن  تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ياسىتىلغان شېهىتلهر

  .ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزىدۇ
تۈركىيىنىڭ شهرقى جهنۇپ ئاق (شۇ دەۋىردە قىلىنغان يهنه بىر ئىش، ئادانا، تارسۇس، جهيهان ۋە مهرسىن 

تانلىقالرنىڭ ت ت گ ب گه قاتارلىق يهرلهردە تۇرىۋاتقان تۈركىس) ت.ئۇ. − دېڭىز بويى يېقىنلىرىدىكى شهھهرلهر
چۇقۇرئوۋا، ئوسمانىالر دەۋرىدىن باشالپ تۈركىيىگه كۆچۈپ كهلگهن تۈركىستانلىقالرنىڭ . ئهزا قىلىنىش ئىشىدۇر

بۇ يهرنىڭ تاللىنىشىدىكى بىر سهۋەب، تۈركىستاندا . تۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن تاللىۋالغان يهرلىرىدىن بىرسى ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، پهقهت . رئوۋادىمۇ تېرىلىدىغانلىقىدىن بولىشى مۇمكىنئومۇمالشقان كىۋەزچىلىكنىڭ چۇقۇ



بۇالردىن ئابدۇلال مهنجهك زاۋىيهسى، ھىجرىيه . تارسۇسنىڭ ئۆزىدىال ئىككى يهردە تۈركىستان ۋەقپىسى بار ئىدى
بۇ ئۆتهڭ، . نۇالتتىيىلى تارسۇستا قۇرۇلغان بولۇپ، يهرلىك ئاھاله ئىچىدە بۇ يهر تۈركىستان زاۋىيهسى دەپ تو-781

ئورتا ئاسىيادىن كېلىدىغان تۈركىستانلىقالرنىڭ بىر نهچچه كۈن دەم ئېلىپ تۇرىشىنى مهقسهت قىلىپ 
شهھهرنىڭ ئىسمى يېزىلغان بولۇپ، ئهنه شۇ  84ۋەقپه ھۈججىتىدە ئورتا ئاسىيادىكى . قۇرۇلغان بىر يهر ئىدى

  .ئۆتهلهيدىغانلىقى كۆرسىتىلگهنشهھهرلهردىن كېلىدىغان يولوۋچىالر بۇ يهردە قونۇپ 
ئېتىزلىقىدا بولۇپ، ) ت.ئۇ− ئهنجىربۇالق (يهنه بىر ۋەقپىمۇ تارسۇسنىڭ ئۇالش ناھىيىسىنىڭ ئىنجىر پىنارى 

يىللىرى بۇ يهرگه كېلىپ يهرلىشىپ قالغان -782بۇ ئۆتهڭمۇ ھىجرىيه . بهيجه شهيىخ ۋەقپىيهسى دەپ تونۇلماقتا
بۇ ئۆتهڭمۇ بۇ جايغا . ئىسىملىك بىر تۈركىستانلىق تهرىپىدىن سېلىنغان ئىكهنشهيىخ ئهسسهيىت ئابدۇلغافۇر 

كۈن مۇددەت بىلهن قونۇپ ئۆتۈش پۇرسىتىنى يارىتىپ  3كهلگهن تۈركىستانلىق سهيياھالر بىلهن دەرۋىشلهرگه 
ر بىلهن قىسقىسى، ت ت ي ئى تهشكىلى بۇ جايالردا تۇرىدىغان تۇركىستانلىقال. بېرىش مهقسىتىدە سېلىنغان

قويۇق مۇناسىۋەت باغلىغان بولۇپ، تۈركىيىدە قانات يايدۇرىلىۋاتقان تۈركىستان مىللىي كۈرىشى ئۈچۈن ھهسسه 
  .قوشۇشلىرىغا پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهن

ئهپسۇسكى، بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهر ئىقتىسادىي مهنبه بولمىغان قىيىن شارائىتالر ئاستىدا بهكال 
ت م ب نىڭ مهخپى ھىساۋات ھۈججهتلىرىدىن قارىغاندا، ھهر . نات يايدۇرۇلغان ئىدىقىسىنچىلىق ئىچىدە قا

ئهمما بۇ پۇل ت . يىلىسى ت ت گ ب پائالىيهتلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىشكه بهلگلىك مىقتاردا پۇل ئايرىپ تۇرىالتتى
ىڭ ژورنىلىدا جهمىيهتن» ياش تۈركىستان«. ت گ ب نىڭ ئىقتىسادى ئۈچۈن پهقهتال يېتىشمهيتتى

پائالىيهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك بىر ماقالىدا ماددىي قىيىنچىلىقالر ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ، تۈركىيىدىكى 
  :ھۆكۈمهت خادىملىرى يېتهرلىك دەرىجىدە ياردەم بهرمهيۋاتقانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن

ڭ ھهر دەرىجىلىك مهسئۇل بۇ تهشكىالتالر دۆلهتنى. ھهر قايسى ئهللهردە ھهر تۈرلۈك تهشكىالتالر مهۋجۇت
ئهمما تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى تا ھازىرغىچه . كىشىلىرىدىن ماددىي ۋە مهنىۋىي ياردەم ئېلىپ تۇرااليدۇ

شۇنداق بولغاچقا پۈتۈن ئىقتىسادىي . باشقا ئهللهردە بولغىنىدەك دۆلهت ھىمايىسىغا ئېرىشهلمهي كهلمهكته
بۇ تهشكىالتنىڭ بارلىق پائالىيهتلىرى . رى تهرىپىدىن تهمىنلىنىپ كېلىنمهكتهياردەملهر بۇ ئىتتىپاقنىڭ ئهزالى

  .تۈركىستانلىق ياشالرنىڭ ئۆز كۈچىگه تايىنىشى ئارقىلىقال ۋۇجۇتقا چىقماقتا
ئاۋغۇست كۈنىسى -28يىلى -1937ئىتتىپاق رەھبهرلىرى بۇ قىيىنچىلىقنى ھهل قىلىش مهقسىتىدە 

ئىسمهت ئىنۈنۈگه بىر پارچه ئىلتىماس سۇنۇپ، تهشكىالتقا ) ت.ئۇ− ىرىزدېنت باش جۇمهۇر، پ(جۇمهۇرباشقانى 
- بۇ ئىلتىماس بىلهن بىرگه تهشكىالتنىڭ ئالدىنقى يىلقى كىرىم. ماددىي ياردەم بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

پ ئهپسۇسكى، بۇ ئىلتىماسقا قارىتا ھېچقانداق بىر جاۋا. چىقىم ھىساۋاتلىرىمۇ قوشۇمچه قىلىنغان ئىدى
  .كهلمهيدۇ

  )رەسىم ئورنى(
ئهھهت ئهنجان . (1933تارسۇس، . تارسۇس شېھىتلىكىدىكى تۈركىستان شېھىتلىرى خاتىرە مۇنارىسىنىڭ يۇپۇق ئېچىش مۇراسىمى

  )ئارخىۋىدىن
  

. يىلى تاشكهنتته تۇغۇلغان-1899ياقۇپ ئهلبهك، (يىلقى قۇرۇلتايدا باش سېكرىتار ياقۇپ ئهلبهك -1937
يىلى تۈركىيىگه كېلىپ ئوقۇتقۇچىالر مهكتىۋىگه ئوقۇشقا كىرىپ -1914. ڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىنمۇنهۋەر قارىنى

يىلى ئالىي -1923ئۇنىڭدىن كېيىن، يهنى . يىلى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ تۈركىستانغا قايتىپ بارىدۇ-1920. ئوقۇيدۇ
ڭ فىزىمات كهسىپىنى پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتىنى. بىلىم تهھسىل قىلىش ئۈچۈن قايتىدىن تۈركىيىگه كېلىدۇ

پۈتتۈرگىنىدىن كېيىن تۈركىستانغا قايتىپ كىتهلمهي تۈركىيىدە قېلىپ قهندىللى تولۇق ئوتتۇرا مهكتىۋىدە 
− ئىستانبۇلدىكى ئىلمى تهتقىقات ئورنى −ئۇنىڭدىن كېيىن قهندىللى رەسهتخانىسىدا . ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدۇ

ئهينى ۋاقىتىدا ت م . ت گ ب نىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرسى يىلىسى قۇرۇلغان ت-1927. خىزمهت قىلىدۇ− ت.ئۇ



يىل جهريانىدا ت م ب  5مهجدىدىن دەلىل شهرقىي تۈركىستانغا كهتكهن . ب مهركىزى ھهيئهت ئهزاسىمۇ بولغان
يىلى قهندىللى قىزىل لىسهسىدە پىنسىيىگه -1964. نىڭ باش سېكرىتارلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

تهرىپىدىن بېرىلگهن دوكالتتا ئىتتىپاق ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يانۋاردا ۋاپات بولىدۇ-10ى يىل-1974. چىقىدۇ
  :پائالىيهتلىرى مۇنداق بايان قىلىنغان

. ئىتتىپاق، قۇرۇلغان كۈنىدىن تارتىپ مهخسۇس ئوقۇغۇچىالر مهسىلىسىگه ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىدۇ
متىهان ئارقىلىق تاللىنىدىغانلىقى ھهققىدىكى قانۇن مهكتهپلهردە يېتىپ ئوقۇيدىغان تالىپالرنىڭ ئى

. چىقىشتىن بۇرۇن تهشكىالتىمىزغا تهلهپ قىلىپ كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنى مهكتهپكه ئورۇنالشتۇرۇپ كېلىدۇ
نهپهر تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىدىن تۆتى بۈگۈن ئانادولۇنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا  5دەسلهپته ئورۇنالشتۇرۇلغان 

يهنه بىرسى بۇ يىل تهنتهربىيه . كتهپ ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلمهكتهباشالنغۇچ مه
ئۇنىڭدىن كېيىن ئورۇنالشتۇرۇلغان تالىپلىرىمىز ھازىرغىچه ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ . ئىنىستىتۇتىنى پۈتتۈردى

  . ...كهلمهكته
. غا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىش داۋام قىلماقتايېتىپ ئوقۇيدىغان مهكتهپلهرگه جايالشتۇرۇلغان بۇ ئوقۇغۇچىالر

 7نهپهر، ھهربىي مهكتهپلهردە  6نهپهر، لىسه ۋە ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش مهكتهپلىرىدە  2ھازىر ئالىي مهكتهپلهردە 
كۈندۈزى ئوقۇيدىغان . نهپهر تالىپىمىزغا ئىقتىسادى تهمىنات بېرىپ كىلىنمهكته 4نهپهر ۋە باشقا مهكتهپلهردە 

نهپهر، باشالنغۇچ مهكتهپته بىر نهپهر تالىپىمىزغا ياردەم  5دەرىجىلىك مهكتهپلهردە ) تولۇق ئورتا(ا ۋە لىسه ئوتتۇر
مهكتهپكه قوبۇل قىلىنىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىۋاتقان، ئىتتىپاق بىناسىدا يېتىپ . تهمىناتى بېرىلمهكته

ئوقۇغۇچىنىمۇ بىرگه قوشۇپ  نهپهر 4قوپىدىغانلىقى ئۈچۈن تامىقىنى بېرىشكه توغرا كهلگهن 
ھىساپلىغىنىمىزدا، ئىتتىپاقنىڭ تالىپالر ئىشىغا قانچىلىك ئهھمىيهت بېرىپ كېلىۋاتقانلىقى ئېنىق 

ئىتتىپاق، تالىپالرغىال تهمىنات بېرىپال قالماي، نامىرات ۋە مۇھتاجلىقتا قالغان . ... ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
  .پ كهلمهكتهيۇرتداشلىرىمىزغىمۇ ياردەم قىلىشقا تىرىشى

ئىتتىپاق قۇرۇلغان كۈنىدىن بۇيان، تۈركىستان مهسىلىسىنى تهشۋىق قىلىش ھهمدە تۈركىستاننى 
. تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك يىغىنالرنى تهشكىللهپ، كهچلىك سورۇنالر، ساياھهتلهرنى ئۇيۇشتۇرۇپ كهلمهكته

ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىلمىي دوكالت . زمۇ بار بولدىھازىر بىزنىڭ ئىككى مىڭ پارچه كىتابى بولغان بىر كۈتۈپخانىمى
يىلىنىڭ قىش -36~1935. يىغىنلىرى قاتناشقۇچىالرنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشىغا ئېرىشىپ كهلمهكته

بۇ ئىلمىي . قېتىم ئىلمىي دوكالت ئۇيۇشتۇرۇلدى 12يىلىنىڭ قىش ئايلىرىدا -37~1936قېتىم،  7ئايلىرىدا 
  .رىدىن بهزىلىرىنى بروشور قىلىپ بېسىپ يۇرتداشلىرىمىزغا تارقىتىلدىدوكالت يىغىنلىرىنىڭ ماتېرياللى

ھهر يىلىسى تۈركىستان نامىدا كالىندار، تۈركىستان رەسىملىرى بىلهن خهرىتىسى بېسىلغان 
شۇنىڭدەك يهنه تۈركىستان ئهسلىمىلىرى نامىدا بىر ئالبوم . ئاتكىرتكىالرنى بېسىپ تارقاتماقتىمىز

  .چىقىرىلدى
ىكى خىزمهت دوكالتىدا تىلغا ئېلىنغىنىدىن مهلۇمكى، ت ت گ ب تهشكىالتى تۈركىيىدە بىلىم يوقۇرىد

ۋە  -1935ئىتتىپاق تهشكىلى . ئېلىۋاتقان تۈركىستانلىق ياشالرغا ئىنتايىن مۇھىم ياردەملهرنى بېرىپ كهلگهن
مۇتلهق كۆپ قىسمىنى يىللىق ھىساۋات ھۈججهتلىرىدە خاتىرلىنىشىدىن قارىغاندا، يىغىلغان پۇلنىڭ -36

بۇ تۈردىكى ئىشالردا . ئوقۇغۇچىالرغا تهمىنات، تاماق راسخوتى ۋە يول كىراسى قىلىپ تارقىتىپ بهرگهنلىكى مهلۇم
تۈرك  682يىلىقى سهرپ قىلىنغان -1936لىراسى،  288تۈرك لىرانىڭ  440يىلقى سهرپ قىلىنغان -1935

  .ئۈچۈن سهرپ قىلىنغانلىراسى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر  394لىرانىڭ 
ئىتتىپاق تهرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان يىغىنالر بىلهن ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرى مۇناسىۋەتلىك ساھهلهردە 

يىلىغىچه ئوسمان غوجا ئوغلى، مۇھهررەم فهيزى توغاي، جاپپار -1940. ئاالھىدە ئالقىشالرغا ئېرىشىپ كهلگهن
سال، دوكتور ئىبراھىم يارقىن قاتارلىق تاشقى تۈرك سېيىت ئهخمهت قىرىمئهر، ئابدۇلال زىهنى سوي

. يېتهكچىلىرى بىلهن مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن نۇرغۇن قېتىم ئىلمىي دوكالتالر ئۇيۇشتۇرۇلغان



قېتىملىقى ئىتتىپاق تهرىپىدىن بروشور  7يىللىرى ئىچىدە بېرىلگهن ئىلمىي دوكالتالردىن -1940~1936
گ ب تهرىپىدىن بروشور ھالىغا كهلتۈرۈپ بېسىپ تارقىتىلغان ئىلمىي ت ت (قىلىپ بېسىپ تارقىتىلغان 

دوكتور ‹. »بۈيۈك تهمىر«. 2؛ ›ئوسمان غوجا ئوغلى‹. »تۈركىستان«. 1: دوكالتالرنىڭ تىزىملىكى تۈۋەندىكىچه
. 4؛ ›مۇھهررەم فهيزى توغاي» ‹تۈركىستاننىڭ دۇنيا سىياسىتىدىكى مهۋقهسى«. 3؛ ›ئهخمهتجان ئىبراھىم

. 5؛ ›جاپپار سېيىت ئهخمهت قىرىمئهر» ‹هفكۇرە ۋە ئۇنىڭ كىشى ۋە جهمىيهتكه كۆرسىتىدىغان تهسىرىم«
تۇرانى قهۋملىرىنىڭ سىياسىي تارىخ «. 6؛ ›دوكتور ئىبراھىم يارقىن» ‹چارۋۇچىلق-تۈركىستاندا مال«

. 8؛ ›مۇھهررەم فهيزى توغاي‹» تۈرك مهدەنىيهت تارىخىنىڭ يۈزلىنىشى«. 7؛ ›مۇھهررەم فهيزى توغاي» ‹ئاساسلىرى
بهتلىك بېسىلغان  16ئادەتته . ›دوكتور ئابدۇلال زىهنى سويسال» ‹خانلىق دەۋرىدە قىرىم تۈركلىرى مهدەنىيىتى«

تۈركىستان تۈرك ياشالر بىرلىكىنىڭ تۈرك . بۇ بروشۇرالرنىڭ بهزىلىرىدە خهرىتىلهرمۇ قىستۇرۇلغان ئىدى
دىن كېيىن، بۇ تۈردىكى بروشۇرالر تۈرك كۈلتۈر بىرلىكى نهشرى دېگهن نامدا مهدەنىيهت بىرلىكىگه ئۆزگهرتىلىشى

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تارقىتىلغان
يىللىرىنىڭ تۈركىيىسىدە، -1930تاشقى تۈركلهرگه مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر قاتتىق چهكلىنىۋاتقان 

ئۇ . ر بوشلۇقنى تولدۇرغانلىق ھىساپلىناتتىبۇنچىلىك پائالىيهتلهرمۇ تۈركىيىدە بۇ جهھهتتىكى ئىنتايىن زور بى
دەۋرلهردە تۈركىيىنىڭ سىرتىدىن كهلگهن تۈركلهر تهرىپىدىن قۇرۇلۇپ ئىزچىل پائالىيهت ئېلىپ بارالىغان 

شۇ سهۋەپتىن ئۇالرنىڭ پائالىيىتى ئاالقىدار ساھهلهرنىڭال . بىر تهشكىالت ت ت گ ب ھىساپلىناتتى-بىردىن
دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ . ن بولماي، بهلكى دۆلهت ئورگانلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغاپ تۇرغانقىزىقىشنى قوزغاپ قالغا

يىللىق بۇ  13شهپىلىرى كېلىپ تۇرغان، دۇنيا كۈچ تهڭپۇڭلىقى زور دەرىجىدە ئۆزگىرىش ياساۋاتقان بىر مۇھىتتا، 
يىلىسى -1938. لىۋەتتهتهشكىالتنىڭمۇ بۇ مۇھىتتىن ئۆز نهسىۋىنى ئالماسلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىش تهس، ئه

چىققان جهمىيهت قۇرۇش قانۇنىغا ئاساسهن، تۈرك دۇنياسىدىكى ھهر قايسى جايالرنىڭ نامىنى قوللىنىپ 
بۇ يېڭى ۋەزىيهتته، پىالكاتىدا . قۇرۇلغان جهمىيهتلهر ئىسىملىرىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر قىلىنغان ئىدى

شۇنداق . ئىش تېپىۋالغان بىر تهشكىالت ھىساپلىناتتى تۈركىستان دېگهن سۆز بولغان بىر تهشكىالت، بېشىغا
  .بولغاچقا، تۈركىستان تۈكلىرى ياشالر ئىتتىپاقى مۇ ئىسمىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر بولىدۇ

بۇنداق ئۆزگىرىشنىڭ يالغۇز ئىسىم ئۆزگهرتىلىش بىلهنال چهكلىنىپ قااللمايدىغانلىقىنى مۆلچهرلهشكهن 
ېهتىمالى بولىدىغان پهۋقۇلئاددە ۋەقهلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن باش ت م ب رەھبهرلىرى، يۈز بېرىش ئ

مۇ مهسىلىگه قارىتا مۇستاپا چوقاي ئوغلى تۈركىيىدىكى ت م ب ھهيئهت ئهزاسى ياقۇپ . قاتۇرۇشقا كىرىشىدۇ
  :ئهلبهككه مۇنداق دەپ يازىدۇ

ئۆزگهرتىلىشنى تهلهپ قىلغان  چۇنكى دۆلهت. نىڭ ئۆزگهرتىلىشى بىر مهجبورىيهتتۇر› ت ت گ ب‹جهمىيهت 
شۇنداقتىمۇ يالغۇز ئىسىم ئۆزگهرتىش ئارقىلىق جىسمىنى ساقالپ قااللىساق . ئىكهن، ئۆزگهرتىشكه مهجبورمىز

  .يهنىال مهسىله يوق
بۇ . يىلىنىڭ ئىيۇن ئېيىدا ت ت گ ب قۇرۇلتاي چاقىرىدۇ-1940دۆلهت ئورگانلىرىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن 

بۇ . ن قارارغا ئاساسهن، تۈرك كۈلتۈر بىرلىكى دېگهن يېڭى بىر تهشكىالت قۇرۇلىدۇقۇرۇلتايدا ئېلىنغا
تهشكىالتنىڭ پائالىيهتلىرى ھهققىدىكى ئىشالر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك باپالرردا 

  .تونۇشتۇرىلىدۇ

  شهرق ئهللىرىدىكى پائالىيهتلهر

  نهگه ماڭدىڭ؟− 
  .تۈركىستانغا− 

  يهرگه قاچانالردا يېتىپ بارااليسهن؟ مۆلچهرىڭچه ئۇ− 



  .نهگىچه بارالىسام شۇ يهرگىچه مېڭىپ باقمامدىم. خۇدا ئۆزى بىلىدۇ− 
تيتلېر بىلهن ئافغانىستاننىڭ جهنوبى بىلهن شىمالىنى -ئهنگىلىيىلىك بىر دېپلومات فريسېر

  )1932. (كى سۆھبهتتىنتۇتاشتۇرىدىغان ساالڭ ئۆتۈشمه قۇرۇلۇشىدا ئىشلهۋاتقان بىر ئىشچى ئوتتۇرسىدى
  

يىلالرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ تۈركىستاندا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر سهۋەبىدىن تۈركىستاندىن -1910
بۇ . كۆچ يۈز بېرىدۇ-قوشنىلىرى ئافغانىستان، ئىران ۋە شهرقىي تۈركىستانغا قاراپ زور كۆلهملىك بىر كۆچ

غان شىمالىي ئافغانىستان بىلهن تۈركمهن نوپۇسى زىچ جايالشقان مۇساپىرالر جهنوبىي تۈركىستان دەپمۇ ئاتىلىدى
  .ئىراننىڭ خوراسان تهۋەلىرىنى ئاساسلىق كۆچ نوقتىسى قىلىپ تاللىۋېلىشقان ئىدى

بۇ جايالردا يهرلىشهلمىگهنلهر ياكى ئۇ يهرلهردە تۇرۇشنى خالىمىغانالر بولسا ھىندىستانغا، ئهرەبىستاننى 
بۇ مۇھاجىرالر بارغان ھهر قايسى . ىرىگه ياكى بولمىسا تۈركىيىگه قاراپ كۆچكهن ئىدىئاساس قىلغان ئهرەپ ئهلل

  .ئهللهرنىڭ ئۆزىگه خاس شارائىتلىرىغا قاراپ بىر قىسىم پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشقا تىرىشىدۇ

  بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن كېيىن ئىران ۋەزىيىتى

ىتتىپاقى بىلهن بىۋاسته چېگراداش بىر دۆلهت بولغانلىقى، چېگرا ئىران، ئافغانىستانغا ئوخشاش سوۋېتلهر ئ
بويلىرىدىكى ئاھالىنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك تۈركلهردىن تهشكىل تاپقانلىقى قاتارلىق سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن، 

 .تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق كۈرەشلىرى جهريانىدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا ئىگه بىر دۆلهت ھىساپلىناتتى
ئافغانىستاندىكى ئىككى چوڭ كبۈچ ئارىسىدا تهڭپوڭلۇق رايون بولۇپ بېرىش رولىغا ئوخشايدىغان ھالهت ئىران 

تۈركمهنىستان تېرىتورىيىسى رۇسىيه قوشۇنلىرى تهرىپىدىن ئىشغال . ئۈچۈنمۇ ئۇيغۇن كېلهتتى
ىر شهرتنامه ئىمزاالنغان يىلىسى رۇسىيه بىلهن ئىران ئوتتۇرىسىدا ب-1881قىلىۋېلىنغاندىن كېيىن، يهنى 

جهنوبى . بولۇپ، بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن جهنوبىي تۈركمهنىستان رايونى ئىران چېگراسى ئىچىدە قالغان ئىدى
بهخشهھهر يولى بويىچه تا ھهزەر دېڭىزى بويلىرىغىچه سوزۇلغان بىر -دامغان-تۈركمهنىستان رايونى سالىخئاباد

. ىلومېترچاسىغا يېقىن كېلىدىغان زېمىننى ئۆز ئىچىگه ئالماقتا ئىدىمىڭ ك 200سىزىقنىڭ شىمالىدا قالغان 
بۇ بۆلىنىش نهتىجىسىدە كۆكلهن ۋە يۇمۇت گۇرۇپلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا مهھىنلى، گهۋارسى، ئهلىلى، 

 .مهدۋانلى ۋە ئىنايلى قاتارىدىكى تۈركمهن ئهشىرەتلىرىنىڭ بىر قىسمى ئىران چېگراسى ئىچىدە قالغان ئىدى
بهندەر تۈركمهن، گۈنبهدىي كاۋۇس، كۈمۈشتۆپه، ھاجهنهپهس ۋە ئاقگال ئاھاله يهرلىرىدە جهنوبىي تۈركمهنىستان 

كۆكلهن . ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغان يۇمۇت ئهشىرىتى ماكانالشقان ئىدى
  .اله نوقتىلىرىغا تارقالغان ئىدىئهشرەتلىرى بولسا دەشتى گۈرگان، گۈرگان، بوجنۇرد ۋە كۆكلهن قاتارلىق ئاھ

يىلى تۈزۈلگهن پېتربۇرگ كىلىشىمىگه ئاساسهن ئهنگىلىيه بىلهن رۇسىيه ئوتتۇرىسىدا -1907ئىران تهۋەسى، 
چاررۇسىيه ئاغدۇرۇلغان ۋاقىتتا، رۇسىيه تهسىرى ئاجىزلىشىپ كهتكهن پۇرسهتنى . تهسىردائىرىلهرگه بۆلۈندى

ىمنى كۈچىدىن قالدى دەپ ھىساپالپ ئىرانغا قارىتا كۈچلۈك بېسىم غهنىمهت بىلگهن ئهنگلىيه، كىلىش
بۇ جهرياندا ئهنگىلىيه دائىرىلىرى ئىراننىڭ مهمورى ۋە ھهربىي ئىشالر . ئىشلىتىشكه كىرىشكهن ئىدى

ئهمما بۇ كېلىشىم ئىران . تۈزۈلۈشىنى رەتكه سېلىش، ئۇالرنى تېزگىنلهش ھوقۇقىنى قولغا كىرگۈزىۋالىدۇ
  .تهرىپىدىن تهستىقالنمايدۇ قۇرۇلتىيى

رۇسىيه تهرەپ، بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن سىياسهتلىرىگه ئاساسهن قايتىدىن 
جانلىنىشقا باشالپ، خوشنا ئهللهردىكى كومۇنىزمغا مائىل كۈچلهرنىڭ پائالىيهتلىرىگه ياردەم قىلىشقا 

ايونىدىمۇ بهزى پائالىيهتلهر يۈز بېرىپ، تهبرىزدە شهيىخ مۇھهممهت شۇ ئاساستا ئىراننىڭ ئهزەربهيجان ر. كىرىشىدۇ
بۇ تۈردىكى قااليماقان ۋەزىيهتنى غهنىمهت بىلگهن . ھىيابانى تېهران ھۆكۈمىتىگه قارشى ئىسىيان كۆتۈرىدۇ

كۆتۈرگهن  ئۇ يهردە تېهرانغا قارشى قوزغىالڭ. رۇسىيىلىكلهر ھهزەر دېڭىز پلوتىنى ئهنزەلى شهھىرىگه ئىۋەرتىشىدۇ



. كىچىكخان بىلهن بىرلىشىپ، بۇ شهھهرنى مهركهز قىلغان ھالدا گىالن جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇپ چىقىدۇ
ئهنزەلىدىكى بۇ ھادىسه، چاررۇسىيه تهۋەسىنىڭ سىرتىدىكى بىر مۇسۇلمان ئېلىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پهيدا 

ئىران . ه بىر مهنىگه ئىگه ئىدىقىلغان بىرىنچى قېتىملىق ئىش بولۇش جهھهتتىن ئالغاندا ئۆزگىچ
ئهنزەلدىكى قۇراللىق ”ھۆكۈمىتىنىڭ نارازىلىق بىلدۈرۈشلىرىگه پىسهنت قىلمىغان سوۋېت دائىرىلىرى 

دەپ “ كۈچلهر بىزگه تهۋە كۈچلهردىن ئهمهس، ئۇالر ئهركىن ئهزەربهيجان ئارمىيىسىنىڭ قوشۇنلىرىدۇر
  .تۇرىۋېلىشىدۇ

بۇ . ان بىلهن رۇسىيه ئۆزئارا بىر كىلىشىمنامه ئىمزالىشىدۇيىلىنىڭ فېۋرال ئېيىدا ئىر-1921
يىلقى كىلىشىمنامىگه ئاسالىنىپ سىزىلغان ئىران چېگراسىنى -1881كىلىشىمنامىغا ئاساسهن، رۇسىيه 

شۇنىڭغا قارىماي، شۇ يىلى ئىيولدا رۇسىيه قۇراللىق كۈچلىرى قايتىدىن ئهنزەلىگه . قوبۇل قىلغان بولىدۇ
ئهسلىدە سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ بۇنداق زىت ھهرىكهت قىلىشىنىڭ تىگىدە موسكۋادا . دۇباستۇرۇپ كىرى

يهنى ستالىن، ئىراندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ . داۋاملىشىۋاتقان ھوقۇق تالىشىش كۈرىشى سهۋەپ بولماقتا ئىدى
تىپاقىنىڭ تېهراندا ھهرىكهتنى قولالپ قۇۋەتلىگهن بولۇپ، تاشقى ئىشالر كومىسارى چىچېرىن بىلهن سوۋېت ئىت

شارائىت -تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى رۇدىستېينالر ئىراندا بۇنداق بىر ئىنقىالپ قوزغاش ئۈچۈن تېخى شهرت
تارتىشتا لېنىن، چىچېرىن -نهتىجىدە، بۇ تاالش. پىشىپ يېتىلمىگهنلىكىنى كۆرسىتىپ قارشى تۇرماقتا ئىدى

ستالىننىڭ گىالن ”ىلىپ، چىچېرىننىڭ دېيىشى بۇيىچه شۇنداق ق. بىلهن رۇدېستېيىن تهرەپنى قولالپ چىقىدۇ
  .دەپ نام بېرىلگهن ھهرىكىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان بولدى“ جۇمهۇرىيىتى

يىلىسى، ئىراننىڭ دۆلهت مۇداپىيه نازىرى رىزاخان سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغاپ باش مىنىستىرلىكنى -1923
ت شاھ چهتئهلدە زىيارەت قىلىۋاتقان پۇرسهتتىن ئىككى يىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئهخمه. تارتىپ ئالىدۇ

شۇنداق قىلىپ ئۇزۇندىن بۇيان ئىراننى سوراپ كېلىۋاتقان تۈركى . پايدىلىنىپ ئىران تهختىگه چىقىۋالىدۇ
رىزا شاھ، دۆلهت مۇداپىيه نازىرى بولۇپ تۇرغان مهزگىللهردە . قېنىدىن بولغان قاچار خاندانلىقى ئاخىرلىشىدۇ

پاقىنىڭ پىالنلىغان گىالن تهۋەككۈلچىلىك ھهرىكىتىنى كۈزىتىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، كومۇنىزم سوۋېتلهر ئىتتى
شۇ سهۋەپتىن، ھوقۇقنى قولىغا ئالغام ھامان . خهۋىپىنىڭ بوسوغىسىغا كېلىپ قالغانلىقىنى سهزگهن ئىدى

ال ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرىنى ئاۋ. دەرھال كومۇنىزم تۈزۈلمىلىرىگه دائىر پائالىيهتلهرنى بېسىقتۇرۇشقا كىرىشىدۇ
شۇنداق قىلىپ . پىچهتلهتدۇ، سوتسيالىزمچى تهشكىالتالرنى تارقىتىۋېتىدۇ ھهمدە مهتبۇئاتنى جىمىقتۇرىدۇ

بۇ جهرياندا ئىراننىڭ خۇراسان تهۋەسىدە بىر يۈز . كومۇنىستالر پائالىيىتىنى يهر ئاستىغا كۆچۈرۈشكه مهجبۇر بولىدۇ
خوراساننىڭ بوجنۇرد بىلهن ئاستارابات شهھهرلىرىنى . مهنلهر قوزغىلىڭى پارتاليدۇبېشىنىڭ يېتهكچىلىكىدە تۈرك

ئاساس قىلغان بۇ قېتىملىق قوزغىالڭنىڭ مهقسىدى، جهنوبى تۈركمهنىستان تهۋەسى ئۈچۈن ئاپتونومىيه تهلهپ 
ت قۇرۇلتىيى ئوسمان ئاخۇند يېتهكچىلىكىدە بىرلهشكهن تۈركمهن ئهشىرەتلىرى بىر جۇمهۇرىيه. قىلىش ئىدى

ئهگهر سوۋېتلهر دائىرىلىرى تهرىپىدىن قولالپ قۇۋەتلىنىۋاتقان بۇ قوزغىالڭ غهلىبه . تهشكىللهپ چىققان ئىدى
قىلىپ قالغۇدەك بولسا، ئوتتۇرىغا چىقىدىغان خۇراسان ئاپتونوم رايونىنى بىر مهزگىلدىن كېيىن تۈركمهنىستان 

دائىرىلىرى ئىران ھۆكۈمىتىنىڭ نارازىلىق كۆرسىتىشلىرىگه  سوۋېت. س س ر غا قوشىۋىتىش پىالنالنغان ئىدى
قارىتا ئۇ يهردىكى ھهرىكهتنى سوۋېتلهر تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىشنى ئوياليدىغان تۈركمهن قهبىلىلىرى پهيدا قىلغان، 

 ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ كۆرسهتكهن. شۇڭا بۇ ھهرىكهت بىلهن بىزنىڭ قىلچه ئاالقىمىز يوق دەپ چىڭ تۇرىۋالىدۇ
مهنبهلهرگه قارىغاندا، مهشههتتىكى گ پ ئۇ رەئىسى بىلهن سوۋېت كونسۇلى بۇ قېتىملىق ئىسيانغا ياردەمچى 

شۇنداق قىلىپ بۇ قېتىمقى قوزغىالڭ باستۇرىۋېتىلىپ، ساالرى . بواللمايمىز دەپ ئىپادە بىلدۈرگهنلىكى مهلۇم
  .ۋېت تهرەپكه قېچىپ كېتىدۇجهڭ دەپمۇ تونۇلغان ئوسمان ئاخۇند بىلهن ھۆكۈمهت ئهزالىرى سو

. يىلىسى، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ئهنگلىيه ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهت كۈچىيىشكه باشاليدۇ-1927
رۇسىيىلىكلهر ئهنگىلىيىنىڭ خىتايدىكى مهنپهئهتلىرىگه زىيان كهلتۈردى دەپ قارىغان ئهنگىلىزلهر رۇسىيىگه 

يىلى ماي ئېيىغا كهلگهندە رۇسىيه بىلهن بولغان -1927يۈرگىزىشكه باشالپ، ) ئېمبارگو(ئىقتىسادى قامال 



رۇسىيه، ئهنگلىيه بىلهن بولغان بۇ زىدىيىتىنىڭ ئاخىرىدا بىرەر ئۇرۇشقا . دېپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزىدۇ
سهۋەپ بولۇپ قېلىشىدىن ئېهتىيات قىلىپ، ئۆزىنىڭ جهنوبى چېگراسىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه 

يىلىنىڭ دىكابىرىدا تۈركىيه بىلهن، -1925بۇ مهقسهت بويىچه . سىتىنى يۈرگۈزۈشكه تهييارلىنىدۇقىلىش سىيا
يىلى ئاۋغۇستتا ئافغانىستان بىلهن تۈزۈشكهن ئۆزئارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق كىلىشىمنامىسى ئىچىگه -1926

تلهر بۇ ئارزۇسىنى ئهمهلگه يىلىنىڭ ئۆكتهتبىرىدە سوۋې-1927نهتىجىدە، . ئىراننىمۇ قوشىۋېلىشنى ئوياليدۇ
شۇنداق قىلىپ سوۋېتلهر . ئاشۇرۇپ، ئىران بىلهنمۇ ئۆزئارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق كىلىشىمىنى ئىمزالىشىدۇ

بۇ ئىشالرنىڭ نهتىجىسىدە، . ئىتتىپاقى جهنۇبى چېگرالىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىۋالىدۇ
  .ى خىتاي بىلهن ئىسپانىيه تهرەپلهرگه بۇرۇلىدۇرۇسىيىنىڭ كومۇنىزمنى كېڭهيتىش نىشانىس

  ت م ب نىڭ ئىراندىكى پائالىيهتلىرى

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ھاجى سهمى بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا ئۆتۈپ كېتىپ كابۇلغا كىرىشلىرى -1923
بۇ . دىكىشى ئى 49چهكلىنىپ ئافغانىستاندىن چىقىپ كېتىشى تهلهپ قىلىنغان گۇرۇپپىدىكىلهرنىڭ سانى 

گۇرۇپ تهركىۋىدە تۈركىستاندىكى باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرىگه قاتناشقان تۈركىيىلىك ئوفىسسېرالر بىلهن 
ئۇالر ئافغانىستاننىڭ ھېرات شهھىرىگه كهلگىنىدە ئۇالرنىڭ بىر قىسمى . تۈركىستانلىق مۇجاھىتالرمۇ بار ئىدى

ئىران ۋىزىسى ئااللىغانالر چېگرا . ن ئايرىلىدۇمهخپى شهكىلدە كابۇلغا كىرىۋېلىشنى مهقسهت قىلىپ گۇرۇپتى
ئۇالر ئىرانغا كىرگىنىدىن كېيىن ھاجى سهمى بىلهن بىرگه بىر . شهھهر بولغان مهشههتكه قاراپ يولغا چىقىدۇ

ئون ئىككى كىشلىك بىر . نهچچه كىشى تېهران ئارقىلىق سۈرىيىگه مېڭىش ئۈچۈن گۇرۇپپىدىن ئايرىلىدۇ
تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ ئاكتىپ ئهزالىرىدىن . ۈركىيىگه قاراپ يولغا چىقىدۇگۇرۇپ كىشىلهر بولسا ت

كېيىن بۇالرغا شۇ . سهدرىدىن مۈپتى بىلهن باسمىچىالر يىتهكچىلىرىدىن تۇراپبهگ ئىككىسى مهشههتته قالىدۇ
ئابدۇلخهمىت ئارىپمۇ ۋاقىتتا ھىندىستاندا تۇرىۋاتقان سابىق بۇخارا جۇمهۇرىيىتىنىڭ دۆلهت مۇداپىيه نازىرى 

  .قوشۇلىدۇ
مۇپتى سهدرىدىن خان جهدىتچىلىك ھهرىكىتىگه ياردەم قىلغان ئىلغار دىنىي زاتالردىن بىرى بولۇپ، 

بۇ كىشى قوقان ئاپتونومىيسىنىڭ پائالىيهتلىرىگه قاتناشقان، كېيىن . كۈچلۈك پائالىيهتچان بىرسى ئىدى
سابىق تۈركىيه . كېلىپ ئۇ يهردىكى پائالىيهتلهرگه قاتناشقان ئىدى مۇنهۋۋەر قارىنىڭ تهكلىۋى بويىچه تاشكهنتكه

بايبۇرت ھاكىمى يۈسۈپ زىيا ئهپهندى بىلهن بىرگه ئىتتىهات ۋە تهرەققىي جهمىيىتىنىڭ تاشكهنت شۆبىسىنى 
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئورتا ئاسىيا مىللى ئاۋام جهمىيهتلهر ئىتتىهادىنىڭ تاشكهنت . قۇرۇپ چىققان ئىدى

تۈركىيه ئارمىيىسى باكۇنى قايتۇرىۋالغان كۈنلهردە . ۆبىسىنىڭمۇ رەئىسلىكىنى ئۈستىگه ئالغان ئىدىش
تۈركىستاننىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىنى ئوسمانىالر يىتهكچىلىرىگه تونۇشتۇرۇش ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن ياردەم تهلهپ 

بۇ ئۈمهك . ى سهدىردىنخان ئىدىقىلىش ئۈچۈن ئىستانبۇلغا بارغان ئۈمهك ئهزالىرىدىن بىرسىمۇ يهنه شۇ مۈپت
ئهزالىرى ئىستانبۇلدا تهلهت بىلهن ئهنۋەر پاشا، تاشقى ئىشالر نازىرى نهسىم ئهپهندى ھهمدە مهركىزى ئومۇمىي 

بۇ ئۇچۇرۇشۇشالردىن كېيىن، ئىتتىهات ۋە . ئهزالىرى قاتارلىق كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ سۆبهتلهشكهن ئىدى
ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ياۋرۇپاغا بىر ئۈمهك ئىۋەرتىش قارارىنى  تهرەققىي رەھبهرلىرى تۈركىستان

كۆپرۈلۈ فۇئاد ئهپهندى، ئابدۇرېشىت قازى ۋە سهدىردىنخان مۈپتى قاتارلىق كىشىلهرنى بۇ ئۈمهككه ئهزا . ئېلىشىدۇ
ئۈمهك . ان ئىدىبۇ ۋاقىتتا سهدىردىنخان مۈپتىگىمۇ ئوسمانىالر پاسپورتى چىقىرىلغ. قىلىپ بېكىتىشكهن ئىدى

ئهزالىرى شىۋىتسارىيىگه قاراپ يولغا چىققان بولسىمۇ، ئۇرۇش سهۋىبىدىن يېرىم يولدا تۈركىيىگه قايتىپ 
بۇ ئىشتىن كېيىن، سهدىردىن مۈپتى تۈركىستانغا قايتىپ كېتىپ مىللىي . كېلىشكه مهجبۇر بولىدۇ

ۇق كومىتىت مهركىزىنىڭ بويرىقىغا ئاساسهن، يىلى، بۇخارادا تۇرۇشل-1920. پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ
ئارىپ كهرىمىي ۋە يۈسۈپ ئهپهندىلهر بىلهن بىرگه ئهنگىلىيه بىلهن ياپونىيه ھۆكۈمهتلىرىگه تۈركىستاننىڭ 



ئهمما ئۇالر شهرقىي تۈركىستان تهۋەسىگه ئۆتمهكچى بولۇپ . ئهھۋالىدىن مهلۇمات بېرىش ۋەزىپىسىگه تهيىنلىنىدۇ
بۇ چاغدا تۈركىستاندا . ىالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ ئۈلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدۇيۈرگىنىدە چېكاچ

تۇرىۋاتقان جامال پاشا قاتارلىقالرنىڭ كۈچ چىقىرىشى نهتىجىسىدە سهدىردىن مۈپتىگه بېرىلگهن ئۈلۈم جازاسى 
اماقتا ياتقاندىن كېيىن بىر تۈرمىگه قامالغان سهدىردىن مۈپتى بىر مهزگىل ق. قاماق جازاسىغا يهڭگىللىتىلىدۇ

  .ئامالىنى قىلىپ تۈرمىدىن قېچىپ چىقىپ باسمىچىالر تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىدۇ
كونا چېكا خىزمهتچىسى بولغان تۇراپ بهگ رۇسىيه ئىستىخبارات ئىدارىسىدا ۋەزىپه ئۆتهپ يۈرگهن يىلالردا، ت 

يىلىنىڭ ماي ئېيىدا مامۇر نىيازىي بىلهن بىرگه -1922ئۇمۇ . م ب بىلهن باسمىچىالرغا ئاخبارات يهتكۈزۈپ تۇراتتى
باسمىچىالر تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكهن بولۇپ، ئۇ يهردە ئۇزۇنغا قالماي قۇربېشىلىققا كۆتۈرىلىپ ئهنۋەر پاشا ۋە ھاجى 

بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ دۆلهت مۇداپىيه نازىرلىقىنى قىلغان . سهمىيلهر بىلهن بىرگه ئۇرۇشقا قاتنىشىدۇ
. ۇلخهمىت ئارىپ بولسا، تۈركىستان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ ئهڭ ئاكتىپ يىتهكچىلىرىدىن بىرسى ئىدىئابد

ئارىپوپ ھۆكۈمهت ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن پهيتلهردە ئوسمانىالر ئوفىسسېرى ئهلى رىزا ئهپهندىنى مۇستهشارى 
. غۇنلىغان ئىشالرنى قىلغان ئىدىقىلىپ تاللىۋېلىپ، مىللىي ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن نۇر) ئورۇنباسارى(

ئۇرۇسالر بىر . شۇ سهۋەپتىن بۇ كىشى ئۇرۇسالر ھهممىدىن يامان كۆرىدىغان بىر ئادەمگه ئايلىنىپ قالىدۇ
ئامالالرنى قىلىپ ھۆكۈمهت ئهزاسى بولۇپ ئىشلهۋاتقان ئارىپوپنى ئورنىدىن يۆتكىۋېتىشنىڭال پىيىدا يۈرگهن 

هۇرىيىتى ھۆكۈمىتى پۈتۈنلهي ئۇرۇسالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كهتكىنىدىن كېيىن شۇڭا، ئارىپوپ بۇخارا جۇم. ئىدى
دەرھال بىر بايانات ئېالن قىلىپ، قول ئاستىدىكى ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ باسمىچىالرغا بېرىپ قوشۇلۇپ 

  .ئۇرۇسالرغا قارشى قۇراللىق كۈرەش قىلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

  ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن −بىر يىلى دىكا-1932سهدىردىنخان مۈپتى، مهشھهد، 
 

تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق كۈرىشىنىڭ پۈتۈن سهپلىرى بويىچه كۈرەشكه قاتناشقان بۇ كىشىلهر، چهتئهلگه 
چىقىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ ئىمكان بار ۋەتىنىگه ئهڭ يېقىن بولغان دۆلهتلهرگه بېرىپ ئورۇنلىشىش، شارائىت 

ت . ەتىنىگه قايتىپ كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ يۈرىشهتتىپىشىپ يىتىلگهن ھامان قايتىدىن ۋ
م ب ھهرىكىتى ياۋرۇپا بىلهن تۈركىيىدە تهشكىل قۇرۇپ پائالىيهت باشلىغان ۋاقىتالردا، مهشههدتىكى بۇ 

قىلغان ئهمما تۈركمهن دااللىرىنى مهركهز . گۇرۇپپىنىڭ پائالىيهتلىرىگه دائىر ئېنىق بىرەر مهلۇمات تېپىلمىدى
ھهمدە تۈركىستاننىڭ ئىچكى قىسىملىرىغا قارىتىلغان چېگرادىن ئۆتۈپ باسمىچىلىق ھهرىكهتلىرى بىلهن 

مهشههدتىكى ئهنگىلىيه ھهربىي ۋەكىلى ۋەزىپىسىنى . شوغۇللىنىشالردا ئۇالرنىڭمۇ سىرتتا قالمىغانلىقى ئېنىق
كىشىلىك بىر گۇرۇپنىڭ  5كچىلىك قىلىۋاتقان ئۈستىگه ئالغان تومپسون، ئهلىي رىزا نامىدىكى بىر تۈرك يىته

تۈركمهنلهر زىچ ئولتۇراقالشقان كۈمۈشتۆپه تهۋەسىدە پائالىيهت قىلىپ يۈرگهنلىكى، بۇ گۇرۇپ يهنه چېگرادىن 
  .ئۈتۈپ زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىگىمۇ قاتناشقانلىق ھهققىدىمۇ مهلۇمات بېرىدۇ

ىڭ ئىران بىلهن ئىنتايىن قۇيۇق مۇناسىۋەت قىلىپ ئهينى ۋاقىتالردا، مۇستاپا كامال تۈركىيىسىن
ئىران . تۇرغانلىقى، بولۇپمۇ تۈركمهنلهر ياشايدىغان يهرلهردە بىر مۇنچه كونسۇلخانىالرنى ئاچقانلىقى مهلۇم

ئهزەربهيجانىنىڭ مهركىزى بولغان تهبرىزدە، شۇنىڭدەك ئىراننىڭ تۈركمهنلهر رايونىدىكى خۇراساندا بىردىن 
-ئافغانىستان-شۇنىڭدەك يهنه كاسپى دېڭىزى قىرغىقىدىكى رەشت شهھىرىدە بىر، ئىران. ېچىلغانئهلچىخانا ئ

بۇ . تۈركمهنىستان ئۈچ بۇلۇڭىنىڭ كېسىشكهن يېرىدىكى شهھهر مهشههدته بىردىن كونسۇلخانا قۇرۇلغان
دە يېقىن مۇناسىۋەت ئهھۋالالرنى، تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى خوشنا ئهللهردىكى تۈرك قېرىنداشلىرى بىلهن ئاالھى

ئهپسۇسكى، خۇراسان ئهلچىخانىسى (تىكلهشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرگهنلىكىنىڭ بىر پاكىتى دەپ قاراشقا بولىدۇ 
رەسمى ئىشقا كىرىشتۈرىلهلمهي قالىدۇ، بۇ يهرگه تهيىنلهنگهن سامىي چۆلگهچهن ئهپهندىمۇ ۋەزىپىسىنى 

يىلىغىچىال -1932يىلىدىن -1925كونسۇلخانىمۇ ئۈستىگه ئېلىش پۇرسىتىگه ئرىشهلمهيدۇ؛ مهشههتتىكى 



ئىران تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكهن تۈركىستانلىق ). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − ئېچىلىپ، ئۇندىن كېيىن ئۇمۇ تاقىۋېتىلىدۇ
مىللىي ھهرىكهت خادىملىرى، بولۇپمۇ مهشههد شهھىرىدىكىلهر ئاۋال مهھهممهد نائىل بهي بىلهن، كېيىن ئۇنىڭ 

  .بىلهن يېقىن ئاالقه ئورنىتىپ كېلىدۇ) كهنتلى(بولۇپ تهيىنلهنگهن ھهققى بهي  ئورنىغا كونسۇل
ئۇ ۋاقىتالردا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهشههد كونسۇلخانىسى تۈركمهنىستاندىن باشلىنىپ خوراسان بىلهن 

هلكىم ئهڭ مۇھىم ئافغانىستانالردىن ئۆتۈپ تا ھىندىستانغىچه سوزۇلغان ساھهلهر بويىچه مۇناسىۋەت قۇرىدىغان، ب
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه تهبرىز، رىزائىيه، ئهنزەلى ۋە مهشههت . ئاالقىلىشىش ھالقىلىرىدىن بىرى دېيىشكه بوالتتى

قاتارلىق شهھهرلهردىكى سوۋېت كونسۇلخانىلىرى تېهران باشئهلچىسىنىڭ بىر تۇتاش باشقۇرۇشىدا بىر پۈتۈن تور 
تلهر ئىتتىپاقىغا قارشى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىدىغان كىشىلهر سۆۋې. شهكلىدە پائالىيهت قىلماقتا ئىدى

ئىراندىكى تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن تىجارەت قىلىشنى خااليدىغان بايۋەتچىلهر 
نىڭ ئۇ ئهنگىلىيى. رۇسىيه مهخپى ئىستىخبارات تهشكىالتى بهكال دىققهت قىلىدىغان ئادەملهر ھېساپلىناتتى

ۋېيلېر، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهخپى ئىستىخبارات پونكىتلىرى . دەۋردىكى مهشههد كونسۇلى گ
تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغا قارىتىلغان پائالىيهتلىرىنى بهكال ئاكتىپ قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى 

چۈن ئىۋەرتكهن، كېيىنكى ۋاقىتالردا يىلى ئىرانغا گ پ ئۇ جاسۇسلۇق ئۈ-1927. ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىدۇ
غهرپكه قېچىپ كېتىپ پانالىق تىلىگهن ئاگابېكوۋنىڭ ئهسلىمىلىرىدە ئىراندا قانات يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهر 

  .تهپسىلى بايان قىلىنماقتا
ئۇ ۋاقىتالردا سوۋېت رازىۋېتكا پونكىتلىرى ترۇراپبهگنىڭ پېيىغا چۈشىۋالغان بولۇپ، ئۇنىڭ بارلىق 

دەسلىۋىدە تۇراپبهگ ئۆز . يىللىرىدا تۈراپبهگ تۇيۇقسىز غايىپ بولىدۇ-1927. لىرىنى كۈزىتىپ يۈرگهن ئىدىئىش
ئهمما كېيىن . ئىختىيارى بىلهن سۆۋېتلهر تهۋەسىگه قايتىپ كهتكهن بولىشى مۇمكىن دەپ پهرەز قىلىنغان ئىدى

كهنتكه ئاپىرىۋالغانلىقى، ئۇ يهردە سوتالپ مهلۇم بولدىكى، ئۇنى ئۇرۇس جاسۇسلىرى يۇشۇرۇن بۇالپ كېتىپ تاش
ئابدۇلخېمىت ئارىفمۇ تۈركىستانغا قايتىپ بېرىپ مىللىي . ئۆلۈم جازاسىغا ھۈكۈم قىلغانلىقى مهلۇم بولىدۇ

كېيىن چېگرادا تۈركمهنىستان . ئازاتلىق كۈرىشىنى ئانا ۋەتهندە تۇرۇپ قانات يايدۇرۇشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرەتتى
دەپ يۈرگىنىدە، سوۋېت چېگرا مۇداپىيه ئهسكهرلىرى بىلهن يۈز بهرگهن بىر قېتىملىق توقۇنۇشتا  تهرەپكه ئۆتىمهن

يىلالرنىڭ باشلىرىدا، مهشههدته ت م ب جهمىيهت ئهزالىرىدىن يالغۇز -1930. ئوق تىگىپ شېهىت بولىدۇ
  .سهدرىدىن مۈپتىال قالغان ئىدى

ئۇنىڭ مهخپى نامى (ىۋەرتىلگهن ئابدۇلال تهۋەككۈل شهرقىي ئهللهردە ت م ب شۆبىلىرىنى ئېچىش ئۈچۈن ئ
بۇ . ئىرانغا بارغىنىدىن كېيىن، شهرق يۇلتۇزى دېگهن نامدا ت م ب نىڭ مهشههد شۆبىسى قۇرۇلىدۇ) تۇرسۇن

شۆبىنىڭ قۇرغۇچىلىرى سهدىردىن مۇپتى، جىزاقلىق ئابدۇلكېرىم مىڭبېشى، ئانا مۇھهممهد، بهردى تاتئوغلى ۋە 
- تۇرسۇننىڭ ت م ب مهركىزىگه يازغان خهت. رلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدىئارىش قۇل قاتا

تۈركمهنىستان (قۇرۇلمايال ئىككى ئهزاسى چېگرادىن ئۆتۈپ تۈركىستانغا -چهكلىرىدىن قارىغاندا، بۇ شۆبه قۇرۇال
بولۇپمۇ ئابدۇل كېرىم . كىرىپ، ئۇ يهردە بهشىنچى قول پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇلالنغانلىقى مهلۇم) تهۋەسىگه

مىڭبېشى چېگرا بويىغا جايالشقان التىفاباد شهھىرىگه جايلىشىۋېلىپ چېگرادىن ئۆتۈپ ھهرىكهت قىلىش 
  .پائالىيهتلىرىنى باشالتقان

تۇرسۇن تۈركىيىگه قايتىپ كهتكىنىدىن كېيىن سهدرىدىن مۈپتى ئۇ يهرلهردە بىرمۇنچه پائالىيهتلهر بىلهن 
سهدرىدىن مۇپتى ھۆرمهتكه سازاۋەر بىر دىنى ئهرباپ بولغانلىقى ئۈچۈن، خهلق ئاممىسى . لۇمشوغۇلالنغانلىقى مه

شۇڭا ئۇ ۋەتهندىن كهلگهن مۇھاجىرالر بىلهن . بىلهن بهكال ئاسان چىقىشىپ مۇناسىۋەت باغالپ كېتهلهيتتى
اردەم قىلىپ كهلگهن مۇناسىۋەت باغالپ، ئۇالرنىڭ ئىران تهۋەسىدە جايلىشىشى ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچه ي

ژورنىلىنى تارقىتىش » ياش تۈركىستان«تۈركمهن تهۋەلىرىدە شهكىللهندۈرگهن تورلىرىدىن پايدىلىنىپ . ئىدى
سهدرىدىن مۈپتىنىڭ ئىۋەرتكهن خهتلىرىدىن قارىغاندا، ژورنالنى . ئىشلىرىنىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
تىپ تۇرغانلىقى، ۋەتهن ئىچىدە بۇ ژورنالنىڭ تارقىلىشىنى ئىشقا تۈركىستاننىڭ ئىچكى قىسىملىرىغىمۇ ئىۋەر



ئۇنىڭ يهنه ئافغانىستاندىن كېلىپ ئوقۇش مهقسىتىدە تۈركىيىگه . ئاشۇرالىغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ
  .بېرىشنى ئارزۇ قىلغان نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىنى تۈركىيىگه يولغا سېلىشقا ياردەملهشكهنلىكى مهلۇم

  )رەسىم ئورنى(
  ت م ب مهشھهد شۆبىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرى

. بهردى تاتوئغلى. 6ئانا مۇھهممهت؛ . 5ئابدۇلكېرىم مىڭ بېشى؛. 4ئارىش قۇل؛ . 3تهۋەككۈل بابۇر؛ . 2سهدرىدىنخان مۈپتى؛ . 1
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(ئىيول - 6يىلى -1930مهشھهد، 

 
يىلىدىن باشالپ -1931نامىلىرىغا ئاساسهن، ئىران ھۆكۈمىتى، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن تۈزۈشكهن شهرت

شۇ يىلىنىڭ . ئىران تهۋەسىگه ئۆتكهن مۇساپىرالرغا قارىتا قاتتىق تهكشۈرۈش تۈزۈمىنى يولغا قويۇشقا باشاليدۇ
ئوتتۇرلىرىدا شهرقى رايونالرغا مهسئۇل كىشىلىرىگه ئىۋەرتىلگهن بىر يوليورۇق بىلهن ئىران تهۋەسىدە پاسپورتى 

تى تولۇق بولمىغان، ياكى بولمىسا پاسپورتى بولغان تهغدىردىمۇ ئىراندا تۇرۇش ۋىزىسى بولمىغان يوق، پاسپور
. كىشىلهرنى دەرھال قولغا ئېلىپ چېگرادىن چىقىرىۋېتىش الزىملىقى ھهققىدە بويرۇق چىقىرىلىدۇ

. هلگىلهنگهنبهلگىلىمىگه بوي سۇنمىغان مۇساپىرالر نهدىن كهلگهن بولسا شۇ دۆلهتكه قايتۇرىۋېتىش ب
چېگرادىن كىرگهنلهرنىڭ قۇراللىرىال مۇسادىرە قىلىنىپ قالماي، ئۇالرنىڭ پۈتۈن مۆلۈكلىرى مۇسادىرە 

سوۋېت -ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئىران دائىرىلىرى، ئىران. قىلىنىپ، ھهربى الگىرالرغا قاماشقا باشلىغان ئىدى
 30رىگه تهۋە ئولتۇراقلىق يهرلىرىدىن چېگرادىن ئىتتىپاقى چېگراسىنى بويالپ سوزۇلغان تۈركمهن قهبىلىلى

شۇ . كىلومېتىر يىراق ئىچكى يهرلهرگه كۆچۈرۈلىشى الزىم دەيدىغان بىر بهلگىلىمىنى يولغا قويۇشقا كىرىشىدۇ
شۇنىڭدەك يهنه تۈركمهنىستان تهۋەسىدە . ئارقىلىق چېگرادىن ئۆتۈشنى تېزگىنلهپ تۇتماقچى بولىدۇ

رى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن يىتهكچىلهر ئىرانغا كىرىشى ھامان ئۇالرنى دەرھال باسمىچىلىق پائالىيهتلى
  .ئافغانىستان تهرەپكه ماڭغۇزىۋېتىش قارارىنىمۇ ئېلىشىدۇ

سهدرىدىنخاننىڭ يازغان خهتلىرىدىن مهلۇم بولىشىچه، ئىران ھۆكۈمىتى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بېسىمالر 
گرادىن قېچىپ ئۆتكهن بهزى سىياسىي قاچقۇنالر نىمه قىالرىنى شۇنچىلىك ئېغىرلىشىپ كهتكهنكى، چې

بىلهلمهي گاڭگىراپ قېلىپ، ئاخىرى مهشههدتىكى سوۋېتلهر كونسۇلىغا كىرىپ، قايتىپ كېتىشىمىزگه يول 
ئىران ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تۈردىكى قاتتىق قوللۇق . قويساڭالر دەپ ئىلتىماس قىلىشقا مهجبۇر بولۇشقان

تۇشنى مهقسهت قىلغان سهدرىدىن مۈپتى، تۈرك دائىرىلىرىنى بۇ ئىشقا ۋاستىچى بولۇپ سىياسىتىنى يۇمشۇ
سهدرىدىن مۈپتىنىڭ . بېرىشىنى ئۈمىد قىلىپ ھهرىكهت قىلىپ باققان بولسىمۇ قىلچه پايدىسى بولمىغان

ى يىل-1930يېقىن دوستى بولغان تېهراندا تۇرۇشلۇق تۈركىيه باشئهلچىسى مهھمۇت شهۋكهت ئهسهندال 
سىنتهبىردە ئورنىنى تۈركىيىدىن يېڭىدىن باشئهلچىلىككه تهيىنلهنگهن خۇسراۋ گهرەدەگه ئۆتكۈزۈپ بېرىپ 

مۈپتىنىڭ يازغان خهتلىرىدىن قارىغاندا، بۇ يېڭى تهيىنلهنگهن باشئهلچى . تۈركىيىگه قايتىپ كهتكهن ئىدى
رىشىپ باققان بولسىمۇ بىلهن بىۋاسته كۆرۈشۈپ دەردىنى ئۇقتۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ شۇنچه تى

ئۆزى بىلهن بىۋاسته كۆرۈشۈش ئىمكانىغا ئېرىشهلمىگهن مۈپتى، ھۇسراۋ گهرەدەگه . كۆرۈشهلمىگهنلىكى مهلۇم
تۈركىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ ئهھۋالى تونۇشتۇرۇلغان خهتلهرنى ئىۋەرتىپ، ئۇالرنى قايتا تهكشۈرۈپ چىقىش ئۈچۈن 

بېقىشىنى تهلهپ قىلىپ نۇرغۇن قېتىم خهت يازغان بولسىمۇ بىرەر  بىرەر مهسئۇل كىشىنى ئىۋەرتىپ تهكشۈرۈپ
  .نهتىجه چىقمايدۇ

ت م ب مهركىزى بىلهن ئهزالىرىغا قارىتىپ . سهدرىدىن مۈپتى يوقۇرى مهلۇماتلىق زىيالىي بىر دىنىزات ئىدى
لىۋاتقان مۇھاجىرالر ئىرانغا كې− يازغان مهكتۈپلىرىدە ئۇنى ئهڭ بهك ئۈمىتسىزلهندۈرۈپ كېلىۋاتقان بىر ئىش 

يىلى -1932. ئىچىدە قولىدا قهلهم توختىغىدەك بىرەرسىنىڭمۇ يوق بولىشىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن ئىدى
بهھرەم ئىبراھىموۋ ئاتلىق ئوقۇغان، : ئاۋغۇست ئېيىدا مۈپتىنى بهكال خوشال قىلىدىغان بىر ئىش يۈز بېرىدۇ

بىر ياش، تۈركىستاندىن قېچىپ چىقىپ “ قهلهم توختايدىغانقولىدا ”يهنى مۈپتىنىڭ دېيىشى بويىچه ئالغاندا 



دېگهن تهخهللۇسنى ئىشلىتىپ “ يوقسۇل”سهمهرقهنتلىك بۇ ياش . سهدرىدىنخان مۈپتىنىڭ يېنىغا كهلگهن
سهدرىدىن مۈپتى بۇ ياشنىڭ تاپشۇرغان تهرجىمهھال ماتېرىيالىنى ت م ب مهركىزىدىكىلهرگه ئىۋەرتىپ . كهلگهن
م ئىبراھىمۇۋ ئۆز قول يازمىسى بىلهن يېزىپ بهرگهن بۇ ماتېرىيالدا ئۆزىنى بىر يازغۇچى دەپ بهھرە. بېرىدۇ

مىللىي «يىلىسى تۈركىستان تهۋەسىدىكى بىر قىسىم يازغۇچىالر قۇرۇپ چىققان -1930. تونۇشتۇرغان ئىدى
چىققان بىر كىتابىنى  يىلى سىنتهبىردە يېزىپ-1931. دېگهن بىر تهشكىالتقا ئهزا بولغانىكهن» مۇستهقىللىق

شۇ . نهشرى قىلدۇرۇش ئۈچۈن تاشكهنتكه كهلگىنىدە، ئاغىنىلىرىنىڭ قولغا ئېلىنغانلىق خهۋىرىنى ئالغان
بۇ ئهتىراپتا ئهتكهسچىلىك ئىشلىرى بىلهن . سهۋەپتىن ئۆيىگه قايتماستىن دەرھال ئاشخاباتقا بارغان

ئۇنىڭ . ن چېگرادىن ئوڭۇشلۇق قېچىپ ئۆتۈۋالغانشوغۇللىنىپ يۈرگهن بهزى تۈركمهنلهرنىڭ ياردىمى بىله
كۈنلىرىگه مۇناسىۋەتلىك يهرلهرنى ئاق تاشالپ -تاپشۇرغان بۇ ماتېرىيالدا كىشى ئىسىملىرى، يهر ناملىرى ۋە ئاي

  .ئۆتكهن بولۇپ، ئۇالرنى سهدرىدىن مۈپتىگه ئېغىزچه ئېيتىپ بهرگهن
ىلىۋاتقان كىشىلىرىنىڭ ۋاستىسىغا تايىنىپ بهھرەم سهدرىدىنخان، تۈركىستان تهۋەسى بىلهن مۇناسىۋەت ق

يالغانلىقىنى -ئىبراھىموۋنىڭ قانداق بىرسى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ئېيتىپ بهرگهن ھىكايىسىنىڭ راست
ئهمهلىيهتته بۇنداق بىر . ئاخىرى ئۇنىڭ دېگهنلىرىنىڭ يالغان ئهمهسلىكىگه ئىشىنىدۇ. سۈرۈشته قىلغۇزدى

ئۇمۇ يوقسۇل دېگهن شائىرلىق تهخهللۇسى بىلهن ئىجادىي پائالىيهت . ستىنال بار ئىدىئىسىملىك بىر يازغۇچى را
ئۇنىڭ بىر شىئېرالر كىتابى نهشرى قىلىنغان بولۇپ، تۈركىستاندىكى بىر قىسىم مهخپى تهشكىالتالر . قىالتتى

ا تۇرۇپ ئىشقا شۇنداق قىلىپ، يوقسۇل، سهدرىدىنخان مۈپتىنىڭ يېنىد. بىلهنمۇ مۇناسىۋەت قىلغان ئىدى
ئۇزۇنغا قالمايال بۇ كىشى مۈپتىنىڭ بارلىق ئىشلىرىغا ياردەمچىلىك قىلىدىغان ئىنتايىن . كىرىشىپ كېتىدۇ

بۇ كىشى كېيىنچه مۈپتىنىڭ ماقۇللىقى بىلهن ئىسمىنى مهھمۇد ئهلىزادە . ئىشهنچىلىك بىرسىگه ئايلىنىدۇ
كېيىن تۇغۇلغان يېرىنىڭ نامىنى ئۆزىگه فامىله قىلىپ  يهنه بىر مهزگىل ئۆتكهندىن. دېگهنگه ئۆزگهرتىۋالىدۇ

ئهسلىدە بهھرەم ئىبراھىموۋ، ياكى . قوبۇل قىلىپ كىشىلهر ئارىسىدا مهھمۇت ئايقارلى دەپ تونۇلۇشقا باشاليدۇ
كېيىن ئىشلهتكهن ئىسمى بويىچه مهھمۇت ئايقارلى دېگهن بۇ ئادەم ئاالھىدە تهربىيىلهنگهن گ پ ئو جاسۇسى 

وۋېت گ پ ئۇ ئورگىنى بۇ ئهتىراپقا ئىۋەرتكهن جاسۇسلىرىدىن ئهزىزخانوپ ئىراندا، سادىق ئهلىي ئوغلى س. ئىدى
ئىستانبۇلدا قولغا چۈشكىنىدىن كېيىن، بهھرەم ئىبراھىموۋ ئۈچۈن تېخىمۇ تولۇق تهرجىمىهال ياساپ 

گ پ ئۇ دىكىلهر مهشههدنى . نچىقىرىلىپ پۇختا ئاساسالر يارىتىلغاندىن كېيىن ئۇنى مهشههدكه يولغا سېلىشقا
ئۇنىڭ . تۈركىيه ياكى ئافغانىستانالردىنمۇ ئهپلىك يهر دەپ قارىغاچقا ئۇنى ئىرانغا ئىۋەرتىشنى قارار قىلىشقان

ئۈستىگه بۇ يهردە سهدرىدىنخان يالغۇز بېشىغا پائالىيهت قىلىپ يۈرگىنى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا يېقىنلىشىشمۇ بهكال 
غاندا ت م ب مهركىزى جايالشقان ئىستانبۇل ياكى تۈركىستانلىقالر مىللىي بۇنىڭغا قارى. ئاسان ئىدى

مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىگه قوشۇلغان مىڭلىغان تۈركىستانلىق تۇرىۋاتقان ئافغانىستاندا مىللىي 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئافغانىستاندىمۇ تهشكىالت . تهشكىالتالرغا سۇقۇنۇپ كىرىش ئىشى بهكال تهس بىر ئىش ئىدى

كىزىگه بىۋاسته قارايدىغان بىرەر رەسمى شۆبىسىمۇ يوق بولۇپ، ئۇ تهشكىلگه باغالنغان بهزى كىشىلهرال بىر مهر
قىسقىسى، مهھمۇت ئايقارلى مهشههتته يىتهرلىك . قىسىم پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كهلمهكته ئىدى

يىلدىن ئارتۇق داۋامالشتۇرىدىغان  30دا بىخهتهر ھالغا كېلىۋااللىغان بولۇپ، تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ئارىسى
  .جاسۇسلۇق پائالىيىتىنى ئهنه شۇ يول بىلهن ئوڭۇشلۇق باشلىۋالىدۇ

سهدرىدىنخان مۈپتى، ئۆزگهرگهن سىياسىي ۋەزىيهت تۈپهيلىدىن ئىراندىن چىقىپ كېتىشنى، مۇمكىن بولسا 
تهرەپلهرگه بېرىشنى  ستانشهرقىي تۈركىيېڭىدىن مىللىي مۇستهقىللىق ھهركىتىگه ئاتلىنىۋاتقان 

مهشههتتىكى تۈركىيه كونسۇلى ھهققىي بهيدىن پاسپورتىنى ئېلىپ، كهشمىر ئارقىلىق . پىالنلىماقتا ئىدى
ئهمما مۇستاپا چوقاي . قهشقهرگه ئۈتۈش پىالنى بويىچه ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىدىنمۇ ۋىزا چىقارتقۇزىۋالىدۇ

دىكى تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن قانات ئوغلى ئىراندىكى، بولۇپمۇ مهشههد شهھىرى
يايدۇرىلىۋاتقان كۈرەش نوقتىسىدىن ئالغاندا مهشههد ئىنتايىن مۇھىم مهركهزلهردىن بىرى بولۇپ 



شۇ سهۋەپتىن مۈپتىنىڭ يهنه بىر نهچچه يىل ئىراندا تۇرۇپ بېرىشىنى . قالىدىغانلىقىنى مۆلچهرلىمهكته ئىدى
يىلىنىڭ -1932ئهمما . ه ئاساسهن، مۈپتىمۇ قهشقهرگه بېرىش پىالنىدىن ۋاز كېچىدۇبۇ تهلهپك. تهلهپ قىلىدۇ

مهشههد شهھىرىدىكى . ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ بۇ يهردىكى سىياسى ۋەزىيهت تېزلىكته ئۆزگىرىشكه باشاليدۇ
انىسى تۈركىيىنىڭ مهشههت كونسۇلخ(تۈركىيه كونسۇلخانىسىنى تاقىۋېتىش قارارى ئېلىنىش بىلهن بىرگه 

، كونسول ھهققىي بهيمۇ تۈركىيىگه )ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئىيون كۈنىسى تاقىۋېتىلگهن ئىدى -11يىلى -1932
. نهتىجىدە سهدرىدىنخان ئىنتايىن كۈچلۈك بىر سىياسىي ھىمايىچىسىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. قايتىپ كېتىدۇ

ىم ئىشلىتىپ ئۇنىڭ پائالىيهتلىرىنى ئۆكتهبىر ئايلىرىغا كهلگهندە ئىران دائىرىلىرى سهدرىدىنخانغا بېس
ئىران تهرەپ مۈپتىنىڭ تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى . چهكلهشكه كىرىشىدۇ

شۇڭا . بىلهن بۇ ھهقته ھهر تۈرلۈك يهرلهرگه قىلغان مۇراجهتلىرىدىن بهكال خاتىرجهم بواللماي قالغان ئىدى
. نىڭ مۇددىتى توشقاندىن كېيىن قايتا ئۇزارتىپ بهرمهيدىغانلىقىنى ئۇختۇرىدۇئۇنىڭغا ئىراندا تۇرۇش ۋىزىسى

شۇڭا ئۇنىڭ . مۈپتى تۈركىيه پاسپورتى بىلهن يۈرگهچكه، ئىران دائىرىلىرى ئۇنى تۈركىيىلىك دەپ قارىشاتتى
ىڭ مۇددىتىمۇ ئهمما مۈپتىنىڭ تۈركىيه پاسپورتىن. دەرھال تۈركىيىگه قايتىپ كېتىشىنى تهلهپ قىلماقتا ئىدى

توشۇپ قېلىۋاتقان بولغاچقا، بېرىپ تېهران ئهلچىخانىسىدىكىلهردىن پاسپورت مۇددىتىنى ئۇزارتىپ بېرىشىنى 
ئهمما تېهراندا تۇرۇشلۇق تۈركىيه ئهلچىخانىسىدىكىلهر ئۇنىڭ ھۈججهتلىرىدە بهزى . تهلهپ قىلىدۇ

بۇ . ھهققىدە ئېنىق بىر نىمه دېيىشكه ئۇنىمايدۇ مۇجىمهللىكلهرنىڭ بارلىقىنى باھانه قىلىپ ئۇنىڭغا ئۇزارتىش
جهرياندا مۈپتىنىڭ تۈركىيهنىڭ ئىراندا تۇرۇشلۇق باشئهلچىسى خۈسرەۋ گهرەدەگه قارىتىپ يازغان 

  .مهكتۈپلىرىگىمۇ جاۋاپ كهلمهيدۇ
ش مۈپتىنىڭ تۈركىيه با. يىلىمۇ ئىشلىرى ئهنه شۇنداق ئېنىق ئايىغى چىقماس ئىشالر بىلهن ئۆتتى-1933

يهنه بىر تهرەپتىن ئىران دائىرىلىرىنىڭ . ئهلچىسى بىلهن بىۋاسته كۆرۈشۈش تهلهپلىرىمۇ بىرەر نهتىجه بهرمهيدۇ
ئاخىرى ھېچ ئامالى قالمىغان سهدرىدىنخان . ئۇنىڭغا بېسىم قىلىشلىرىمۇ كۈنسايىن كۈچىيىپ بارماقتا ئىدى

خۇراساننىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى . گه كېلىدۇيىل ئاخىرغىچه ئىراندىن چىقىپ كېتىش ئۈچۈن قهتئىي ئىرادى
مۇناسىۋەتلىك كىشىلىرىنى ت م ب بىلهن ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى ئوتتۇرسىدا بىۋاسته مۇناسىۋەت 

شۇنداق قىلىپ، ئۆزى ئىراندىن . قىالاليدىغان ھالغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن بىر مۇنچه تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ
تۈركىستانلىقالر بىلهن ت م ب نىڭ مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈلمهي چىقىپ كهتكىنىدىمۇ بۇ يهردىكى 

بۇ ۋاقىتالردا تۈركىستاننىڭ ئهڭ . داۋامالشتۇرغىلى بولىدىغان ۋەزىيهت شهكىللىنىشىنى ئارزۇ قىلغان ئىدى
ئاخىرقى باسمىچىلىرىدىن ئانا قۇل ئۆز قوشۇنىدىكىلهر بىلهن بىرگه ئېران چېگرىسىدىن ئۆتۈپ چېگرا بويىدىكى 

. ئىران دائىرىلىرى ئاناقۇلدىن قۇرال تاپشۇرۇشىنى تهلهپ قىلىشىدۇ. ىر يهرلهردە كۈزىتىشكه ئېلىنغان ئىدىب
ئىران بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئوتتۇرسىدىكى شهرتنامىغا ئاساسهن قۇرال تاپشۇرغىنىدىن كېيىن 

رىگهن ئانا قۇل، ئىراننىڭ قۇرال ئىرانلىقالرنىڭ ئۆزىنى تۇتۇپ سوۋېت تهرەپكه ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشىدىن ئهنسى
سهدرىدىنخان مۈپتى بۇنداق قىيىن ئهھۋالدا قالغان ئاناقۇلغا ياردەم قىلىپ، . تاپشۇرۇش تهلىۋىنى قوبۇل قىلمايدۇ

ئۇنى ئافغانىستاندىكى تونۇشلىرىنىڭ ۋاستىچىلىقىدا ئافغان ھۆكۈمىتىنى ماقۇل كهلتۈرۈپ ئۇ تهرەپكه 
ىرىمۇ ئىران دائىرىلىرىنى غهزەپلهندۈرۈپ، ئۇنىڭغا بېسىم قىلىشنى تېخىمۇ ئۇنىڭ بۇ ئىشل. ئۆتكۈزىۋېتىدۇ

  .كۈچهيتىشكه باھانه بولۇپ بېرىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

ئهھهت ئهنجان (يىلىنىڭ باشلىرى -1932. سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپتىن ئىران تهرەپكه قېچىپ كهلگهن تۈركمهنلهردىن بىر گۇرۇپ
  )ئارخىۋىدىن

 
يلىرىغا كهلگهندە، سهدرىدىنخان مۈپتى بۇندىن كېيىن مهشههدته داۋاملىق تۇرىۋېرىمهن يىلى ماي ئا-1934

ئۇ . دەيدىكهن ئىران ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىشى مۇمكىن دېگهن بىر ئاخباراتنى تاپشۇرۇپ ئالىدۇ



. ىمۇ قالمىغان ئىدىكۈنلهردە ئۇنىڭ ھىندىستان ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستان تهرەپلهرگه ئۆتۈپ كېتىش پۇرسىت
ئىيون كۈنىسى كېچىدە كاتىۋى مهھمۇد ئايقارلىنىمۇ بىرگه ئېلىپ يۇشۇرۇن تۈردە -8يىلى -1934شۇڭا ئۇ، 

مۈپتى مهخپى پائالىيهتچىلىك تهجرىبىسى مول پىشقهدەم پارتىزان يىتهكچىسى . مهشههتتىن چىقىپ كېتىدۇ
لهن نهگه بارىدىغانلىقى ھهققىدە ھېچكىمگه تىنمايدۇ، بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ھهرىكهتكه ئۆتۈش ۋاقتى بى

نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق . ھهتتا پىالنىنى ئۆزىنىڭ كاتىۋىغىمۇ ئېيتماي، پۈتۈن پىالنىنى ئىچىدە ساقاليدۇ
يىتهكچىلهرنىڭ سۆۋېت جاسۇسلىرى تهرىپىدىن بۇالپ كېتىلىپ سۆۋېتلهر ئىتتىپاقىغا تاپشۇرۇلىۋاتقان بىر 

ساالمهت قېچىپ قۇتۇاللىشىنى ئۇنىڭ بۇ سهزگۈرلىكىدىن ئايرىپ قاراشقا -تىدا، مۈپتىنىڭ ساقۋەزىيهت ئاس
. مۈپتى ئىككى كۈنلۈك سهپهردىن كېيىن چېگرادىن بىخهتهر ئۆتۈپ ئافغانىستان تهۋەسىگه كىرىۋالىدۇ. بولمايدۇ

ېلىنىش ھهمدە ئاالھىدە مىهمان ئافغانىستانغا يېتىپ بارغىنىدا ھېرات ۋالىسى تهرىپىدىن ئالدىغا چىقىپ كۈتىۋ
مۈپتى كاتىبى بىلهن بىرگه ھېراتتا يىگىرمه كۈندەك تۇرغاندىن كېيىن، . قىلىپ كۈتىۋېلىنىشقا سازاۋەر بولىدۇ

  .يولدا بىرگه ھهمرا بولىدىغان بىر ھهربىي ئهمهلدارنىڭ يول باشلىشى بىلهن كابولغا قاراپ يولغا چىقىدۇ

  ىيىتىيىلالردىكى ئافغانىستان ۋەز-30

چهت دۆلهتلهردە قانات يايدۇرىلىۋاتقان تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەشلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا، 
ئافغانىستان مهيلى چېگراداشلىق نوقتىسىدىن ياكى ئۇنىڭ شىمالى رايونلىرىنىڭ تۈركىيلهردىن تهشكىل 

ۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ئهل تاپقانلىقى نوقتىسىدىن بولسۇن، تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ م
شۇنداق بولغاچقا، تۈركىستان تهۋەسىدە مۇستهقىللىق كۈرەشلىرى كۈچلۈك قانات يايدۇرۇلغان . ھېساپلىناتتى

دەۋرلهردە تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر، باسمىچىالر ھهمدە مۇساپىرالر ئۈچۈن ئافغانىستان ئىنتايىن مۇھىم ئارقا 
قىسقا مۇددەت ھۆكۈم سۈرگهن بولىشىغا قارىماي بهچچهئىي ساقا دەۋرى، . سهپ بولۇپ پايدىلىنىلغان ئىدى

بۇخارانىڭ سابىق ئهمىرى سېيىت ئالىمخاندىن تارتىپ باشقا تۈركىستانلىق كۈرەشچىلهر بىلهن 
ئافغانىستاندىكى باسمىچى يىتهكچىلهر ئارىسىدا يېڭىدىن ئۈمىدلهرنىڭ تۇغۇلۇشىغا سهۋەپ بولغاندەك 

  .ئاقىۋىتى بهكال پاجىئهلىك بولىدۇقىلسىمۇ، ئۇنىڭ 
بهچچهئىي ساقانى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ھوقۇقنى قولغا ئالغان نادىرشاھ، ئافغانىستان ھاكىمىيىتىنى تولۇق 

ئۇ، ئىنىلىرىدىن سهردار ھاشىمخاننى باش مىنىستىر، سهردار شاھ . تېزگىنىگه ئېلىش يولىدا ھهرىكهتكه ئاتلىنىدۇ
ئهڭ . نىستىرى ۋە ئافغانىستان ئارمىيىسىنىڭ باش قۇماندان قىلىپ تهيىنلهيدۇمهھمۇتنى دۆلهت مۇداپىيه مى

ھۆكۈمهت . كىچىك ئىنىسى سهردار مۇھهممهت ئهزىزنى بولسا موسكۋادا تۇرۇشلۇق ئهلچى قىلىپ ئىۋەرتىدۇ
مهھكىمىسىنىڭ قالغان ئون نازارىتى ئۈچۈنمۇ ئۆزىنىڭ يېقىن تۇققانلىرى ئارىسىدىن تالالپ نازىرلىق 

ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ھهر ئىككى كۈچلۈك تاشقى كۈچتىن ئېهتىيات قىلىدىغان تاشقى . ەزىپىسىگه تهيىنلهيدۇۋ
يهنى ئهنگىلىيه بىلهن رۇسىيىنىڭ دىن تهرغىباتچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىنى . سىياسهت يولىنى تۇتقان ئىدى

ىغان ئۇرۇس ئهسكهرلىرىنىڭ تهربىيه بېرىد-چهكلهپ، ھاۋا ئارمىيىسىدە ۋەزىپه ئۆتهيدىغان ياكى تهلىم
ئۇ يهنه ئېنگىلىز ۋە ئۇرۇس مهكتهپلىرىنى تاقاتقۇزۇش قارارىنى ئېلىش بىلهن بىرگه، . ھهممىسىنى قايتۇرىۋېتىدۇ

  .نېمىس، فرانسوز ۋە تۈرك مهكتهپلىرىنىڭ ئېچىلىشىغا بىر نىمه دېمهيىدۇ
نىپ بهچچهئىي ساقا ھۆكۈمىتىگه قارشى يىلىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىغا تايى-1929بۇ ئارىدا، يهنى 

. قۇراللىق كۈرەش باشالتقان موسكۋادا تۇرۇشلۇق سابىق باش ئهلچى غۇالم نهبىمۇ ئافغانىستانغا قايتىپ كېلىدۇ
غۇالم نهبى، ھۆكۈمهتنىڭ ئۆزىنى شۇنچه قاتتىق تهپتىش قىلىپ تۇرغىنىغا قارىماي، نادىرشاھنى ئاغدۇرىۋېتىش 

ئهمما ئۇزۇنغا قالماي ئۇنىڭ پىالنى پاش بولۇپ قولغا . هرىكهت قىلىشقا كىرىشىدۇپىالنى بۇيىچه مهخپى ھ
غۇالم نهبىنىڭ بۇ سىياسىي ئۆزگىرىش پىالنىنى نادىرشاھنىڭ سۆۋېتلهرگه قارشى . ئېلىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇ

هپ سىياسهتلىرىدىن نارازى بولۇپ يۈرگهن موسكۋا دائىرىلىرى پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ قولالپ قۇۋەتل



غۇالم نهبىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقهسى نادىرشاھنىڭمۇ تهغدىرىنى . بهرگهنلىكىدىن گۇمان قىلغان ئىدى
نهبى ئۆلتۈرۈلۈپ بىر يىلغا قالماي، غۇالم نهبىنىڭ بىر يېقىن تۇققىنى بىر . بهلگىلهيدىغان بىر ۋەقه بولۇپ قالىدۇ

نادىر شاھ ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن . اشاليدۇقېتىملىق مۇراسىمدا نادىرشاھقا سۈيىقهست قىلىپ ئۇنى ئېتىپ ت
بۇ يېڭى پادىشاھنىڭ يېشى كىچىك بولغاچقا، . ياشلىق ئوغلى زاھىرشاھ تهختكه ئولتۇرىدۇ 19ئۇنىڭ ئورنىغا 

ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق كۈچى پادىشاھنىڭ تاغىسى باش مىنىستىر سهردار ھاشىمخاننىڭ قولىغا ئۆتكهن 
يىلىغىچه ئافغانىستاننىڭ ئهمهلىيهتتىكى -1946اشىمخان تا ۋاپات بولغان شۇنداق قىلىپ سهردار ھ. ھېساپلىدۇ

  .ھۆكۈمدارى بولۇپ ھۆكۈم سۈرىدۇ
ئۇزۇن داۋاملىشالمىغان بهچچهئىي ساقا ھۆكۈمىتى جهريانىدا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىبراھىم القاينىڭ 

ھهقىقهتهنمۇ . اتتىق قورقۇتقان ئىدىباستۇرۇلۇشى جهريانىدا يۈز بهرگهن ھادىسىالر نادىرشاھ دائىرىلىرىنى ق
شىمالدىكى خهلقلهر بهچچهئىي ساقا ھاكىمىيىتىنى قىزغىن ھىمايه قىلىپ ئۇنىڭغا پۈتۈن كۈچى بىلهن ياردەم 

ئهمما ساقا ھۆكۈمرانلىقى ئاغدۇرۇلۇپ، كهينىدىنال باشالنغان باسمىچىالر يىتهكچىسى ئىبراھىم . بهرگهن ئىدى
جهريانىدا شىمالدىكى خهلق بۇ ھهرىكهتكه بىتهرەپ پوزىتسىيه تۇتۇپ، ھۆكۈمهتنىڭ  القاينى باستۇرۇش ھهرىكىتى

ھهتتا بهدەخشان بىلهن قاتاغان ۋىاليهت . باستۇرۇش پائالىيهتلىرىگه ياردەم قىلماي جىم تۇرىۋېلىشقان ئىدى
  .خهلقلىرى القايغا يېقىندىن ياردەمدەمدە بولىدۇ

ېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، نادىرشاھ دائىرىلىرى شىمالى بۇنداق ئىشالرنىڭ قايتا تهكرارلىنىپ ق
  .ئافغانىستانغا قارىتا ئايرىم سىياسهت تۈزۈپ ئىجرا قىلىشنى پىالنلىشىدۇ

يېڭى ھۆكۈمهت، بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلهن كابول بىلهن شىمالىي ئافغانىستان ئوتتۇرسىدىكى قاتناش 
ئافغانىستاننىڭ شىمالى . ھىم ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهنىدىراۋانلىقىغا كاپالهتلىك قىلىشنىڭ بهكال مۇ

بىلهن جهنۇبىنى ئىگىز ھىندىقۇش تاغلىرى ئىككىگه ئايرىپ توساپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، كابولدىن شىمالدىكى 
جايالرغا قاتناش ۋاستىلىرىغا تايىنىپ بېرىپ كېلىش ئۈچۈن قهندىهار بىلهن ھېراتالرنى ئايلىنىپ ئۆتۈشكه، يهنى 

ھىندىقۇش تاغلىرى . ر ھېساپتا پۈتۈن ئافغانىستاننىڭ يېرىمىنى دېگىدەك ئايلىنىپ چىقىشقا توغرا كېلهتتىبى
ئارىسىدا بىر قانچه تهبىئىي ئۆتهڭ ئېغىزلىرى باردەك قىلغىنى بىلهن، ئىنتايىن تىك ۋە قار شىۋرىغانلىق بۇ 

- بۇ يولدىن ئات. ال مۇمكىن ئهمهس ئىدىئۆتهڭلهردىن زامانىۋى قاتناش ۋاستىلىرىغا تايىنىپ ئۆتۈش پهقهت
. ئۇالقلىق ياكى پىيادە مېڭىپ ئۆتۈش ئۈچۈنمۇ نۇرغۇنلىغان جاپالىق يولالرنى بېسىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلهتتى

ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇ تاغ يوللىرى قىشتا پۈتۈنلهي قارغا كۆمۈلۈپ قالىدىغان بولغاچقا، ھهرگىزمۇ يول تاپقىلى 
غالر يىلنىڭ ئاساسهن يېرىمىدا دېگىدەك شىمال بىلهن مهركهز ئوتتۇرسىدىكى قاتناش شۇڭا بۇ تا. بولمايتتى

شىمالدىكى بۇنداق ئېغىر جوغراپىيىلىك شارائىت كابول دائىرىلىرىنىڭ . ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشلىماقتا ئىدى
الردىكى مهركىزى شىمالدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنى دەرھال بېرىپ باستۇرۇش ئىمكانىيهتلىرىنى چهكلهپ، ئۇ جاي

شۇڭا، نادىرشاھ بۇ تهبىئىي توسالغۇنى ئېلىپ تاشالش . ھۆكۈمهت تهسىرىنى بهكال ئاجىزالشتۇرىۋەتمهكته ئىدى
ئۈچۈن ئامانۇلالخان دەۋرىلىرىدىال قۇرۇلۇش باشلىغان، ئهمما ساقا ۋەقهسى سهۋىبىدىن قۇرۇلۇش يېرىم يولدا 

شۇنداق . سىنى قايتىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈشكه كىرىشىدۇتوختاپ قالغان ساالڭ ئۆتكىلىنى ياساش اليىهى
. يىلى ئاران پۈتۈپ چىقىدۇ-1933قىلىپ، بۇ ئۆتهڭ يولى رۇسىيىلىكلهرنىڭ ياردەم قىلىشى نهتىجىسىدە 

ئاخىرىدا، ئۇلۇغ ئىسكهندەردىن بېرى ھهر تۈرلۈك ھهربىي يۈرۈش ۋە ھهر خىل سودا كارۋانلىرىنىڭ نهچچه مىڭ 
بىر مۈشكۈالتالر بىلهن مېڭىپ كېلىۋاتقان بۇ قىيىن ئۆتكهل، بىر ھېساپتا قاتناش -يىلدىن بېرى مىڭ

بۇ يېڭى قۇرۇلۇش نهتىجىسىدە، . ۋاستىلىرى بىلهن ماڭغىلى بولىدىغان ھالغا كهلتۈرۈلگهن ئىدى
  .ئافغانىستاننىڭ تۈركىلهر يۇرتى بىلهن جهنۇبىي ئافغانىستان بىۋاسته تۇتاشتۇرۇلغان ھېساپالندى

يىللىرى باشالتقان -1890ى ئافغانىستاندا ئىجرا قىلىنغان يهنه بىر سىياسهت، ئهمىر ئابدۇراخماننىڭ شىمال
جهنوبىي ئافغانىستاندىكى پهشتۇ قهبىلىلىرى . پهشتۇالشتۇرۇش ھهرىكىتىنى قايتىدىن باشلىتىش ئىدى

لىك ئاھالىسى بولغان شىمالىي ئافغانىستاننىڭ يهر. سىستېمىلىق تۈردە شىمالغا كۆچۈرۈلۈشكه باشالندى



دەپ ئاتالغان ” ناكىلىن“ئۆزبهك، تاجىك ۋە تۈركمهن خهلقلىرىنىڭ قولىدىكى مۇنبهت يهرلهر مۇسادىرە قىلىنىپ 
قۇندۇز رايونىدا يولغا قويۇلغان بۇ تۈردىكى قايتا تهقسىم . پهشتۇ كۆچمهنلىرىگه تارقىتىلىشقا كىرىشىلدى

تۈركىستاننىڭ پهرغانه رايونى كىۋەز تېرىش ئاساس . ئىدىقىلىش سىياسىتى بۇنىڭ تىپىك بىر مىسالى 
بۇنىڭغا ئوخشاش ھاۋا كېلىماتى ۋە يهر تۈزۈلىشىگه ئىگه بولغان . قىلىنغان جايالرنىڭ بىرى ھېساپلىناتتى

-1920شۇڭا، . شىمالىي ئافغانىستاننىڭ كاتاغان ۋىاليىتىمۇ كىۋەز تېرىشقا بهكال ئۇيغۇن يهر ھېساپلىناتتى
ئالدىنقى يېرىمىدا بۇ رايونغا كهلگهن تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر بۇ يهرلهردىمۇ كىۋەز تېرىش ئىشىنى  يىلالرنىڭ

باشلىۋەتكهن بولۇپ، ئۇزۇنغا قالماي قۇندۇز شهھىرىنى پاختا ئىشلهپچىقىرىش بازىلىرىدىن بىرى ھالىغا 
ئىچىگه پېتىپ قالغان، ئۇنىڭدىن  ئهينى ۋاقتىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئۇرۇش قاينىمى. ئايالندۇرغان ئىدى

كېيىن يهنه كوپراتسىيىلهشتۈرۈش دولقۇنىغا دۈچ كهلگىنى ئۈچۈن ئۇ تهرەپلهردىكى كىۋەزچىلىك ئېغىر ئاقساشقا 
بۇ ئهھۋال، ئافغان تۈركىستانى ئۈچۈن بىر پۇرسهت بولۇپ، . ئۇچراپ، پاختا مهھسۇالتى بهكال تۆۋەنلهپ كهتكهن ئىدى

پاختا مهھسۇالتلىرىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئىكىسپورت قىلىش ئىمكانى يارىتىلغان  تېرىغان كىۋەزلىرىنىڭ
بۇنىڭ ئۈچۈن ئافغانىستان دائىرىلىرى ئافغانىستان مىللىي بانكىسىنىڭ يۆلىشى بىلهن پاختا . ئىدى

لىيهت ناملىق بىر شىركهت قۇرۇپ پائا“ سپىنزار”ئىشلهپچىقىرىش ساھهلىرى بويىچه پائالىيهت قىلىدىغان 
نهتىجىدە، بۇ رايونغا كېلىپ يهرلهشكهن تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر بىلهن يهرلىك خهلق، بۇ . قىلىشقا كىرىشىدۇ

- 1930. شىركهت تهمىنلىگهن ياردەمگه تايىنىپ سازلىقالرنى قۇرۇتۇپ بوزيهر ئېچىپ كىۋەزلىككه ئايالندۇرغانىدى
ن ۋىاليىتى ئافغانىستان ئىگىلىكىگه زور ئىقتىسادى ھهسسه يىلالرغا كهلگىنىدە، قۇندۇزنى ئاساس قىلغان كاتاغا
نادىرشاھنىڭ پهشتۇالشتۇرۇش سىياسىتى يولغا قۇيۇلغان . قوشىدىغان پاختىچىلىق رايونىغا ئايالنغان ئىدى

ئون مىڭ مېتىر (مهزگىللهردە، بۇ رايوننىڭ بارلىق ئېتىزلىقلىرى يهرلىك خهلقنىڭ قولىدىن ھهر ھېكتارىغا 
تىيىن باھا قويۇشتهك بىكارنىڭ ئورنىدا مهجبۇرى  250) ت.ئۇ− مو  15دۆنۈم ياكى تهخمىنهن  10چاسا، 

  .سېتىۋېلىپ پهشتۇ پومىشچىكلىرىنىڭ قولىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلمهكته ئىدى
پهشتۇالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ يهنه بىر مهقسىدى، شىمالىي ئافغانىستاننىڭ تارىختىن بۇيانقى جوغلىنىپ 

ە مهدەنىيهت ئامىللىرىنى يوق قىلىش، شۇ ئارقىلىق بۇ جايالردىكى خهلقلهرنى ئۆزىنىڭ كهلگهن مىللىي ۋ
ئهجداتلىرىنى تونىمايدىغان، ئۆزىنىڭ كىلىپ چىقىشىنى بىلمهيدىغان ھالغا كهلتۈرىۋېتىش تۈپكى مهقسهت 

ن مۇھهمهندە بۇ ئهسهبىي پهشتۇ مىللهتچىسى بولغان بۇ يهرنىڭ ۋالىسى گېنىرال ۋەزىر مۇھهممهد گۈلخا. ئىدى
بۇ ۋالى ھۆكۈم سۈرگهن مهزگىللهردە بۇ تهۋەنىڭ . جهھلى بىلهن ئىجرا قىلىدىغان بىر تهلۋە ئىدى-سىياسهتنى جان

ئهتىقىلهرنىڭ ھهممىسىنى ۋەيران قىلىپ، -تارىخى سىماسى بولغان بارلىق تارىخى ۋە ئارخىلوگىيىلىك ئاسارە
بولۇپمۇ بۇ يهرنىڭ تارىخى . ن قوليازما ئهسهرلهرنى كۆيدۈرىۋېتىدۇچاغاتايچه يېزىلغان پۈتۈ-تاجىكچه ياكى تۈركى

ئۆزبهكچه ياكى . نامى بولغان ئافغان تۈركىستانى دېگهن ئىسمىنىمۇ ئۇنتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهتكه كىرىشىدۇ
الغان ئۆزبهك قهبىلىلىرىدىن بىرسىنىڭ نامى بويىچه ئات. تاجىكچه يهر ناملىرىنى پهشتۇچه نامالرغا ئۆزگهرتىدۇ

بۇ جايالردىكى تۈركى قېنىدىن بولغان . قاتاغان ۋىاليىتىنىڭ ئىسمىنىمۇ پهشتۇچىغا ئالماشتۇرىۋېتىدۇ
چۈششهك -قهبىلىلهرنىڭ نوپۇسىنى ئازايتىشنى مهقسهت قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە يۈز بهرگهن ئۇششاق

قىلىش چارىسى سۈپىتىدە زىدىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنى مۇبالىغىلهشتۈرۈپ كۆرسىتىپ، ئۇ زىدىيهتنىڭ ھهل 
مهھهلله كۆچۈرۈپ ئافغانىستاننىڭ جهنوپتىكى چاقناسۇر، دەھنهئىي -جىدەللهشكهن تۈركىي قهۋمالرنى مهھهلله

  .گۇررۇ دېگهندەك يهرلهرگه سۈرگۈن قىلىشقا كىرىشىدۇ
ېتىشكه بۇنچه ئېغىر بېسىم ئاستىدا قالغان ئافغان تۈركىستانىدىكى باسمىچىالر قوشۇنلىرىمۇ تارقىلىپ ك

تۈركىستانلىق . باشاليدۇ، ئۇالر تۇرمۇشىنى قامداشنىڭ غېمىدا تۈرمۇش ھهلهكچىلىكى ئىچىگه پېتىپ قالىدۇ
، قۇندۇز، خاناباد، باغالن، شىبىرغان، مهيمهنه، )قىزىل قهلئه(مۇھاجىرالرمۇ چېگرا بويىدىن تارتىپ ئىمامساھىپ 

قۇندۇز، باغالن، خانئاباد قاتارلىق . قىلىپ تارقالغان ئىدىئهندخوي، مازارى شهرپ قاتارىدىكى شهھهرلهرنى ئاساس 
شهھهرلهردىكى مۇھاجىرالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى دېهقانچىلىق كهسىپلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ كېلىۋاتقان 



نېمىسالر كېلىپ سېلىپ بهرگهن شېكهر زاۋۇدىغا قىزىلچا تېرىش رايونى قىلىپ باغالن شهھىرى . ئىدى
شۇڭا، بۇ جايالر . قۇندۇز شهھىرى بولسا كىۋەز تېرىش مهركىزى ھېساپلىناتتى. دىتاللىۋېلىنغان ئى

  .تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىدىغان جايالرغا ئايالنغان ئىدى
قوشلىرى بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا ئۆتكهن تۈركمهن ئاممىسى ئاساسهن چارۋۇچىلىق پائالىيهتلىرى بىلهن 

بۇخارانىڭ قاراقۇل تهۋەسىدە (بولۇپمۇ قاراقۇل ئهلتىر تېرىسى تىجارىتى . هلمهكته ئىدىشوغۇللىنىپ ك
غهرپته ئاستراغان دەپ داڭ . يېتىشتۈرۈلگهنلىكى ئۈچۈن بۇ نام بېرىلگهن ئۇزۇن بۈدرە يۇڭلۇق بىر قوي تۈرى

ه ۋە شىبىرغان قاتارلىق ئهندخوي، مهيمهن. نى بۇالر مونوپول قىلىۋالغان ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− چىقارغان، 
شهھهرلهرگه ئورۇنالشقان تۈركمهن مۇھاجىرلىرى گىلهم توقۇش قاتارىدىكى قول ھۈنهرۋەنچىلىكىنى ئاساس قىلىپ 

چوڭ شهھهرلهردە ئولتۇراقالشقان - كابول، مازارى شهرىپ قاتارىدىكى چوڭ. تۇرمۇشىنى قامدىماقتا ئىدى
ىق ئىشلىرى ياكى قول ھۈنهرۋەنچىلىك ئىشلىرىنى ئاساس سېت-تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئاساسلىقى سودا

  .قىلىپ پائالىيهت قىلماقتا ئىدى
نادىرخان دائىرىلىرى تهرىپىدىن يولغا قويۇلىۋاتقان بۇ تۈردىكى ئېغىر بېسىم ۋە زوراۋانلىق سىياسهتلىرى 

يهرلىك ھېساپلىنىدىغان  تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغىال قارىتىلغان بولماستىن، بهلكى شىمالىي ئافغانىستانغا
  .ئۆزبهك، تاجىك، تۈركمهنلهرنىمۇ باش كۆتۈرەلمهس ھالغا كهلتۈرۈپ قويغان ئىدى

ئىبراھىم القايغا قارىتىلغان قۇراللىق باستۇرۇش ھهرىكىتى جهريانىدا پهيدا بولغان سىياسىي ۋەزىيهت، 
سابىق . لغا كهلتۈرۈپ قويغان ئىدىتۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ داڭلىق ئهرباپلىرىنمۇ باش كۆتۈرەلمهس ھا

. بۇخارا ئهمىرىگه قارىتىلغان نازارەتلهر كۈچهيتىلىپ، ئۇنى ئهتىراپىدىكى ئادەملىرىدىن ئايرىۋېتىشكهن ئىدى
سابىق ئهمىرنىڭ بۇخارالىق مۇھاجىرالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ئهڭ تۈۋەن دەرىجىگىچه چهكلىمه ئاستىدا 

انغا كېتىش ياكى مهككىگه ھهج قىلىش تهلهپلىرى رەت قىلىنغاندىن كېيىن، ئۆزىگه ئۇنىڭ ھىندىست. تۇتۇلغان
ئايرىلغان قىشلىق سارىيى بىلهن يازلىق داچىسى ئىچىدىن سىرتقا چىقالماي سۇنئىي تۈرمه ھاياتى ئىچىدە 

ىتبهك ئىناق ئالىمخاننىڭ بۇخارالىق ئۆزبهكلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى تاغىسى سىي. ياشىماقتا ئىدى
ئالىمخان، يهنى سابىق بۇخارا ئهمىرى بۇنچه ئېغىر بېسىم ۋە زىرىكىشلىك . ئۈستىگه ئالغان ئىدى) تاغابهگ(قاالن 

ئۇنىڭ . يىلى بۇ دەرتلهردىن بىراقال ئۆلۈپ قۇتۇلىدۇ-1934كۈنلهرگه بهرداشلىق بېرەلمىدى بولغاي، ئاخىرى 
  .ككه قويۇلىدۇنامىزى ھهربى مۇراسىم بىلهن چۈشۈرۈلۈپ يهرلى

سابىق باسمىچىالر يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان شىر مۇھهممهتبهگمۇ، دۆلهت تهرىپىدىن تهقسىم قىلىپ 
بېرىلگهن قارتهئىي چار رايونىدىكى يېرىدە دېهقانچىلىق ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ، ھۆكۈمهت بېرىدىغان 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ . ىروپىيىلىك مائاشىغا تايىنىپ تۇرمۇشىنى قامداپ يۈرەتت 500
قالغان باسمىچىالر . كىلومىتىر نېرىسىغا ئۆتۈشىمۇ چهكلهنگهن ئىدى 6رۇخسىتى بولماي تۇرۇپ قورۇقىدىن 

يىتهكچىلىرىمۇ دېهقانچىلىق ياكى تىجارەت ئىشلىرى قاتارىدىكى قولىدىن كېلىدىغان بىرەر ئىشقا تايىنىپ 
دۆلهت مهمورلۇقى ياكى ئهمهلدارالر ئارىسىدا ۋەزىپىگه . بولۇپ يۈرمهكته ئىدىكۈنىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ھهلهك 

بۇنداقالردىن بىرسى باشۋەزىرلىكته مهسلىههتچى ۋە تهرجىمانلىق . تهيىنلىنهلىگهنلهر بهكال ئازساندا ئىدى
مهت تارازى، تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر بىلهن مهركىزى ھۆكۈ. قىلىۋاتقان مۇبهششىرخان تارازى ئىدى

ئۇ، ئوغلى نهسىرۇلالنى سابىق بۇخارا . ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهردە ياردەمچىلىك قىلىپ يۈرمهكته ئىدى
ئهمىرىنىڭ قىزى بىلهن ئۆيلىگهنلىكى ئۈچۈن، تارازىنىڭ ئهمىر يېقىنلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىمۇ يامان 

ىتى ھۆكۈمىتى دەۋرىدە ھۆكۈمهت مىنىستىرلىرىدىن ئۇندىن باشقا، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىي. ئهمهس ھېساپلىناتتى
بىرى بولغان، كېيىن ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچى قىلىپ ئىۋەرتىلگهن ھاشىم سايىقمۇ ئافغانىستاندىن 

ئافغانىستان . كهتمىگهن بولۇپ، ھۆكۈمهتنىڭ مائارىپ نازارىتىدە ياردەمچىلىك ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن ئىدى
تهشۋىقات پائالىيهتلىرى بىلهن -دائىرىسىدە سىياسىي تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش، نهشرىيات ھۆكۈمىتى مهملىكهت



شوغۇللىنىشقا رۇخسهت قىلمىغانلىقى ئۈچۈن، تۈركىستانلىق مۇجاھىتالر بۇ ساھهلهردىمۇ ھهرقانداق بىر 
  .پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىمهن دېيىشنىڭمۇ قىلچه ئىمكانىيهتلىرى قالمىغان ئىدى

  )ئورنى رەسىم(
. ئوتتۇردا پاپاخلىق ئۆرە تۇرغىنى باسمىچىالر يىتهكچىسى نۇرمۇھهممهتبهگ. ئافغانىستاندىكى تۈركىستانلىقالردىن بىر قىسىم كىشىلهر

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن( 1926كابول، 
 

بازلىقالرغا يىلىغا كهلگىنىدە، تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئىچىدە بۇرۇندىن بار بولغان سىياسىي تهرەپ-1935
تۈركمهن مۇھاجىرالر . ئايرىلىۋېلىش ئىشلىرىمۇ ئاساسهن ئۆزپىتى ساقلىنىپ داۋاملىشىپ كهلمهكته ئىدى

ئاز ساندىكى قىرغىز مۇھاجىرلىرى . ئىچىدە سىياسى تۈسكه ئىگه بىرەر گۇرۇپپىلىشىش ئهھۋاللىرى يوق ئىدى
ئۇالر تۇرىۋاتقان . ن ئارىالشماي ئايرىم ياشىماقتا ئىدىپامىر رايونىغا جايالشقانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر باشقىالر بىله

يهرلهر ئىگىز تاغلىق يهرلهر بولغاچقا، ئۇالر ھهر يىلى ئاران ئۈچ ئايال سىرت بىلهن بېرىش كىلىش قىلىش 
ئۆزبهك . شۇڭا، ئۇالرنى مهركىزى ھۆكۈمهت باشقۇرۇپ كىتهلمىگهن دېيىشكه بوالتتى. پۇرسىتىگه ئىگه ئىدى

پانئى ”ياكى “ فهرغانىچىالر”، “بۇخارايى”بولسا ئاساسهن ئالغاندا ئهسلى يۇرتلىرى بويىچه مۇھاجىرالر 
سىياسىي . دېگهندەك نامالر بىلهن ئاتالماقتا ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئېقىننىڭ نېرىسىدىن كهلگهنلهر (“ دەريايى

ئهتىراپىدىكىلهر ۋە ت م ب تهرەپتارلىرى  نوقتىدا بولسا، ئهمىرگه مايىل بولغانالر، كونا قۇربېشىچىالر، تارازىنىڭ
سابىق بۇخارا ئهمىرى تهرىپىدىكىلهر ئهمىرنىڭ ئوغلى شاھزادە . قاتارلىق تۆت تهرەپ كىشىلهرگه بۆلۈنگهن ئىدى

تۈركمهن گۇرۇپپىلىرى ئىچىدىكى ئهڭ كۈچلۈك تهرەپپاز توپلىغان كىشى . ئۈمهر ئهتىراپىغا توپالنغان ئىدى
  .ىن ئىشان خهلىفه ئىسىملىك بىرسى ئىدىنهقشىبهندى تهرىقىتىد

يىلالرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ، دۇنيا مىقياسىدا ئۇرۇش پۇراقلىرى كۈچىيىۋاتقان ۋەزىيهت -1930
بۇ ۋاقىتالردا ئافغانىستاندا گېرمانىيه بىلهن ياپونىيىنىڭ تهسىرى كۈنسايىن كۈچىيىپ . شهكىللهنمهكته ئىدى

بۇ ئىككى گۇرۇپ كۈچلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ئهنگىلىيىگه . شقا بولىدۇبېرىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋېلى
قارشى قانات يايدۇرىدىغان پائالىيهتلىرى، ئافغانىستاندىكى مۇھاجىر گۇرۇپپىالر ئوتتۇرسىدا قايتىدىن 

  .ھهرىكهتلهرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپ بولۇپ بېرىدۇ

  پتىنىڭ يوقۇتۇلىشىۇسهدرىدىنخان م

يىلى ئىيوننىڭ ئاخىرلىرى كابولغا يېتىپ -1934دىنخان مۈپتى، مهھمۇت ئايقارلى بىلهن بىرگه سهدىر
مۈپتىنىڭ مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ئابدۇلۋاھاپ ئىسهاق ئوغلى ئىككىسىگه يازغان خېتى شۇ . كېلىدۇ

  :چاغدىكى ئافغانىستان ۋەزىيىتى ھهققىدە مۇھىم مهلۇماتالرنى بهرمهكته
يىللىق مۇساپىرچىلىق تارتقان دوستلىرىمىز  11يېڭى مۇھاجىرالر بىلهن، -بولغا كېلىپ كونائىيون كا -31

ئۇالر . ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسى خېلى ياخشى ئىكهن. ۋە كهسىپداشلىرىمىز بىلهن كۆرۈشتۇق
يهرگه كهلگىنىم ئۈچۈن شۇڭا مهن بۇ . ئاساسهن ئالغاندا تهرىپىڭىزلهرنىڭ خىزمىتىگه تهييار كىشىلهر ئىكهن

  …. خوشالمهن، خېلى ئۈمىدلىنىپ قالدىم
ئۇنىڭ . ئۇ بۇ يهردە تۇرۇشلۇق تۈركىيه ئهلچىسى ئىكهن. بهي بىلهن كۆرۈشتۈم) ئهسهندال(مهمدۇ شاۋكهت 
تۈركىيىدىكى ئهھۋاالر بىزنىڭ مهقسهتلىرىمىزگه ئۇنچه بهك مۇۋاپىق كېلىدىغاندەك … بىلهن پاراڭالشتىم 

ئهمما بىزگه پايدىلىق بولغان بىرال يېرى، ئۇ يهرگه بېرىپ بىلىم ئاشۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان . كۆرۈنمهيدۇ
شۇڭا مهنمۇ ئۇ ئهپهندىلهر بىلهن . ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئۈچۈن پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بېرىش ئىمكانىيىتى باردەك قىلىدۇ

  .بولغان مۇناسىۋىتىمنى پهقهت شۇ نوقتا بىلهنال چهكلهپ تۇردۇم



لىلهردىن كېيىن دەيدىغىنىم، بۈگۈن يوقسۇلغىمۇ تۈركىيىگه بېرىش ئۈچۈن تۈركىيه پاسپورتى بۇ جۈم
ئهگهر يول خىراجىتى ئۈچۈن ماددى شارائىت ھازىرلىيالىساق ئۇنى مهشههد تهرەپلهرگه ئىۋەرتىش . چىقارتقۇزدۇم

ئۇ . ەرتىپ بهرگهن بولسىڭىزشۇڭا سىزدىن تهلىۋىم، ماددى ئىنئانىالرنى تېزىرەك ئىۋ. ئۈمۈدىنى قىلماقتىمهن
بۇ يهردىكىلهرنىڭ مۇتلهق … . مهشههدكه بارغىنىدا سىزنىڭ مهشۋەرەتىڭىز بويىچه ئۇ يهرلهردە ھهرىكهت قىالاليدۇ

كۆپ قىسمى بۇرۇن باغۋەنچىلىك، دېهقانچىلىق ۋە قول ھۈنهرۋەنلىك كهسىپلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن 
ئۇالرنىڭ . دىن كېيىنمۇ يهنه شۇ ئىشلىرى بىلهن شوغۇلالنماقتا ئىكهنكىشىلهر بولغاچقا، بۇ يهرگه كهلگهن

  …. بهزىلىرى ئوقۇش بىلهنمۇ مهشغۇل بولماقتا ئىكهن
شۇڭا، ماقۇل قهشقهرگه قاراپ تېز سۈرئهت بىلهن يولغا چىقىشنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهندەك قىلىدۇ، 

بۇ ھهپته ئىچىدە بۇ ئىشالر ھهققىدە . ىلدىمكۆرسىڭىزلهر مهن بۇ يىل قىشنى كابولدا ئۆتكۈزۈشنى نىيهت ق
غوجا نىياز قهشقهردە مۇستهقىللىق خىيالىدىن ۋاز كېچىپ  …. ئېنىق بىرەر جاۋاپ ئااللىشىم مۇمكىن

خىتاي ھۆكۈمهت قۇماندانى قهشقهرگه كىرىپ . مۇختارىيهت قۇرۇش يولىغا كىرىشىپتۇدەك
قىسمى پامىر تاغلىرىدا تۇرىۋېتىپتۇ،  مۇستهقىللىق كۈرەش جهڭچىلىرىنىڭ بىر… . بولغانىكهن

ئۇنىڭغا مهسئول بولغان كىشىنىڭ . تاشقورغان تهرەپته بىرەر مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى بار ئىكهن
بۇ كىشى بۇرۇن شىرمۇھهممهتنىڭ قۇربېشىلىرىدىن بىرسى ئىكهندۇق، ئۇ . ئىسمى مهھمۇت يۈسۈپ ئىكهن

هرەپلهرگه ئىۋەرتىلىدىغان ژورنال سانىنى كۆپهيتىپ بۇ ت… . ھازىرغىچه ئۇنىڭغا ئىخالس قىلغىدەكمىش
ئىۋەرتىلىدىغان ئىقتىسادنى كابول ناتسيۇنال بانكىسى، تۈركىستان ئهسهامى . بېرىشىڭىزالرنىڭ پايدىسى كۆپ

  .يولى بىلهن بىزگه ئىۋەرتسىڭىزلهر تاپشۇرۇپ ئاالاليمهن) ئىزاھاتى. ھ.ئا− تۈركىستان چهكلىرى (
يهنى مهھمۇت ئايقارلى، مۈپتىنىڭ كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈش ئىشلىرىنى  بۇ جهرياندا، يوقسۇل،

ئورۇنالشتۇرىدىغان، ژورنال تارقىتىشقا مهسئۇل بولىدىغان ۋە ئاالقىلىشىش ئىشلىرىنى بهلگىلهيدىغان بىرسىگه 
ئىشالر  يىلىرى بويىچه ت م ب ئارىسىدا يېزىلغان خهتلهردىن قارىغاندا، بارلىق-1935~1934. ئايالنغان ئىدى

ئۇنىڭ ئىۋەتكهن خهتلىرىدىن . ئاساسهن يوقسۇل ۋاستىسى ئارقىلىق بىجىرىپ كېلىنگهنلىكى كۆرۈلمهكته
دېگهن فامىله، “ زىۋەچى”بىرسىدە تۈركىيىدە فامىله قانۇنى چىققانلىقى سهۋەپلىك سهدىردىن مۈپتىغا 

تۈركىيه باش ”ر پارچه خېتىدە بولسا يهنه بى. دېگهن فامىلىنى قويىۋالغانلىقى يېزىلغان“ ئايكارلى”ئۆزىگه 
ئهلچىسى يېقىندا تۈركىيىگه قايتىپ كېتىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇندىن كېيىن مۈپتى ئهپهندىگه 

بۇ قۇرالردىن مهلۇمكى، كونا ئىككى . دەپ يېزىلغان“ ئىۋەرتىلىدىغان پۇلنىمۇ ئايقارلى نامىغا ئىۋەرتىلىشى الزىم
دۇ شاۋكهت بهي بىلهن سهدرىدىنخان مۈپتى قايتىدىن بىر يهرگه كهلگهن بولۇپ، ئىتتىهاتچىالردىن بولغان مهم

مۈپتى بىلهن ئۇنىڭ كاتىبى، . ئهسهندالمۇ مۈپتىنىڭ پائالىيهتلىرىنى ئىقتىسادىي ياردەم بىلهن تهمىنلهپ تۇرغان
ا ئهسهندال باش ئهلچىنىڭ ياردىمى بىلهن يېڭى فامىله ئېلىپ تۈركىيه پاسپورتىنىمۇ يېڭىسىغ

شۇنىڭدەك يهنه تۈركىيه ئهلچىخانىسىدىكىلهر مۈپتىنىڭ چهتئهلدىكىلهر بىلهن بولغان . ئالماشتۇرىۋېلىشقان
ت م ب نىڭ ياۋرۇپادا تۇرۇشلۇق ۋاكالهتچىسى ئىۋەرتىپ بهرگهن . مۇناسىۋەت باغلىشىغىمۇ ياردەم قىلىپ تۇرغان

  .رقىلىق مۈپتىگه تېگىپ تۇرغانچهكلهرمۇ تۈركىيه ئهلچىخانىسى ۋاستىچىلىقى ئا-پۇل بىلهن خهت
بۇ جهرياندا، مۈپتى بىر تهرەپتىن ئهندخوي، ئاقچا، مازارى شهرىپ ۋە خانئاباد قاتارىدىكى شهھهرلهردە ت م ب 
نامىدا پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىدىغان ۋاكالهتچىلهر تېپىشقا، يهنه بىر تهرەپتىن سابىق باسمىچىالر 

شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك شۇنىڭدەك يهنه . نىتىشقا كىرىشىدۇيىتهكچىلىرى بىلهن ئاالقه ئور
بولۇپ، ئۇ تهرەپلهرگه بېرىپ مۇستهقىللىق كۈرەشلىرىگه قاتنىشىشنى ھهر دائىم  پىالنىنىمۇ تاشالپ قويمىغان

ئۇ  بۇ مهقسهتته ياپون ئهلچىخانىسىنىڭ مهسئۇللىرى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهپ. ئارزۇ قىلىپ كهلمهكته ئىدى
  .يهردىكى پائالىيهتلىرى ئۈچۈن ئاساس تىكلهشنىڭ تهييارلىق ئىشلىرىنىمۇ باشلىۋەتكهن ئىدى

يهنه بىر تهرەپته، مۈپتى ئىراندىن ئايرىلىشى بىلهن تهڭ ئۇ يهردىكى ت م ب پائالىيهتلىرىمۇ توختاپ قېلىش 
رىدىكى شهھهرلهردە ۋەزىپىگه مهشئهدتىن تارتىپ باشقا ئىران چېگرا بويلى. گىرداۋىغا كېلىپ قالغان ئىدى



قويۇلغان ۋاكالهتچىلىرى ئۆزئارا بىر تۇتاش ھهمكارلىق ئورنىتىپ كىتهلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئاكتىپ پائالىيهت 
بۇ ئهھۋالالردىن خاتىرجهم بواللمىغان سهدرىدىنخان، بۇ تۈردىكى بىر تۇتاش باشقۇرۇش . قىلىپ كېتهلمىگهن ئىدى

ىلغىنىدا قايتىدىن ئىشالرنىڭ يۈرۈشۈپ كېتهلهيدىغانلىقىنى ئويالپ ئۇنى ئىشلىرىغا ئايقارلىنى مهسئۇل ق
ئهمما ئايقارلى مۈپتىنىڭ بۇنداق بىر قارارغا كېلىشىدىن پهقهتال رازى . مهشئهتكه قايتۇرۇش قارارىغا كېلىدۇ

چۇنكى ئايقارلى سوۋېتلىكلهرنىڭ ئويلىغىنى بويىچه تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر زىچ . ئهمهس ئىدى
ولتۇراقالشقان جايغا كېلىپ ئورۇنلىشالىغان بولۇپ، بۇ يهردە ئۆزىنىڭ سىياسىي مۇناسىۋەتلىرىنىمۇ يىتهرلىك ئ

شۇنداق بولغاچقا، ئايقارلى مهشههدكه قايتىپ كهتسه كۈچلۈك . دەرىجىدە تىكلهپ ئالغانلىقىنى ئويلىماقتا ئىدى
ئهگهر مۈپتىنىڭ تهلىۋىگه ماقۇل . ھېساپلىناتتىپائالىيهت قىلىدىغان بىر پۇرسهتنى قولدىن چىقىرىپ قويغان 

شۇنداق . دېمىگىنىدە ت م ب دىكىلهرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئىشهنچىسىدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى
ئايقارلى، ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي بىلهن . بولغاچقا، ئايقارلى ئاۋال مۈپتىنى بۇ قارارىدىن ياندۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كۆرىدۇ

اي قاتارىدىكى ياش تۈركىستانچىالرغا خهت يېزىپ مهشههتكه قارىغاندا كابولدا تۇرۇپ پائالىيهت تاھىر چاغات
بۇنىڭ ئۈچۈن مۈپتىنى ماقۇل كهلتۈرۈش ئۈچۈن . قىلىشىنىڭ تېخىمۇ پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

تمىسه ئۇ يهردىكى پائالىيهتلهرنى ئهمما مۈپتىمۇ ئايقارلىنى مهشههتكه ئىۋەر. ياردەم قىلىشلىرىنى تهلهپ قىلىدۇ
  .قايتىدىن جانالندۇرۇشقا بولمايدۇ دەپ چىڭ تۇرىۋالىدۇ

بىر : ئايقارلى بىلهن سوۋېت تهرەپتىكىلهر ئۈچۈن بۇ جهھهتته قولىدىن كېلىدىغان بىرال چارە قالغان ئىدى
بۇ پىالننى . ارلىنى تىكلهشئامال قىلىپ سهدرىدىنخان مۈپتىنى قاتاردىن چىقىرىپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئايق

شۇ كۈنلهردىكى ۋەزىيهتنى سهدرىدىنخان خهت ئارقىلىق . يىلى ئىيوندا ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا كىرىشىلدى-1935
  :مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا تۈۋەندىكىچه تونۇشتۇرىدۇ

كابولدا تۇرۇپ سىرتتىن خهۋەر ئېلىش بهكال قىيىنلىشىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستانغا 
ئىيون كۈنى تاشقى ئىشالر ۋازارىتىدىن دوستانه بېرىپ كېلىش ئۈچۈن ۋىزا تهلهپ -6بېرىۋېلىش مهقسىتىدە 

ئهمما تاشقى ئىشالر ۋەزىرى ماڭا سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى بىزگه قاتتىق بېسىم قىلىشقا كىرىشتى . قىلغان ئىدىم
ەپ بىلهن يولغا چىقىشنى ئويلىشىپ دېگهننى باھانه قىلىپ، ئهنگىلىيه دائىرىلىرىگه تهۋە ھىندىستان تهر

شۇنداق قىلىپ ئهتىسى ئهنگىلىيه ئهلچىخانىسىغا كىرىپ ھىندىستانغا . كۆرسهڭ دېگهن مهسلىههتنى بهردى
ئهلچىخانىدىكىلهر بىز ئاۋال يۇقۇرىدىن سوراپ باقايلى، . كىرىش ۋىزىسىنى بهرسهڭالر دەپ ئىلتىماس قىلدىم

ئىيون كۈنىسى مېنى تۇيۇقسىزال شهھهر -17بۇ چاغدا، يهنى  .ئاڭغىچه سهن كۈتۈپ تۇرغىن دېيىشتى
ئۇالر بىۋاسته ئىچكى ئىشالر نازارىتىدىن كهلگهن بويرۇققا بىنائهن ئىككى كۈن . قۇماندانلىقىغا چاقىرتىپتۇ

ئىچىدە قوغدىغۇچى جاندارمىالرنىڭ مۇھاپىزىتى ئاستىدا چېگرىدىن ئۆتكۈزۈلۈپ مهشههدكه 
تۈركىيه ئهلچىخانىسىنىڭ مۇستهشارىنىڭ ئارىغا كىرىشى بىلهن . ئۇقتۇرۇشتىقايتۇرىلىدىغانلىقىمنى 

مانا بۈگۈن . ھىندىستان ئارقىلىق قايتىپ كېتىش تهلىۋىمنىڭ نهتىجىسىنى كۈتۈشۈمگه رۇخسهت قىلىشتى
خۇدا كۆرسهتمىسۇن، ئىرانغا قايتىپ كهتسهم . ئهنگىلىيه ئهلچىخانىسىنىڭ جاۋابىنى كۈتۈپ ئولتۇرماقتىمهن

بۇ يهردىكىلهرنىڭ دېيىشىدىن قارىغاندا مهن . ىرانلىقالرنىڭ ئالدىدا ئىناۋىتىم چۈشۈپال كېتىشى مۇمكىنئ
بۇ ئهھۋالالرنى ماڭا ۋە تۈركىيه . تهشكىالت قۇرۇپ سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى ھهرىكهت قىلىپ يۈرگىدەكمىشمهن

ياپونالر كۆزدە (يىراقبايالرنىڭ … . ئۇقتۇردىئهلچىخانىسىنىڭ مۇستهشارىغا تاشقى ئىشالر نازىرلىقىدىن بىۋاسته 
ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن . كۈتىۋېلىشىغا ئېرىشهلىگهن بولساممۇ يامان ئىش ھېساپالنمايتتى) ئاپتور− تۇتۇلماقتا 

  …. پۈرسهتنى قولغا كهلتۈرۈپ بۇ ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
مېنىڭكىدەك ئۇنداق ئهنسىرىگىدەك جىددى بىر ئهھۋال  خۇداغا شۈكرى، ھازىرچه ماخمۇت ئايقارلى ئۈچۈن

شۇنداق بولغاچقا ئۇنى بۇ يهردە قالدۇرۇپ بىر ياردەمچى قوشۇپ سىزلهرنىڭ خىزمىتىڭىزالرنى قىلىشقا . يوق
ھۆرمهتلىك مۇستاپا ئهپهندىم، بۇندىن كېيىن ماخمۇت بىلهن ئاالقه قىلىپ تۇرىشىڭىزنى قاتتىق … . سۇندۇم

شۇنىسى ئېنىقكى، بۇندىن كېيىن سۆۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ھهرىكهت قىلىش …  .تهلهپ قىلىمهن



بىر ئۈمىدىمىز، ئالدىمىزدىكى دەۋرلهردە بىرەر ئىنقىالپ -بىردىن. پۇرسىتىمىز قولدىن چىقىپ كهتكهندەك تۇرىدۇ
كېلىپ قالغىنىم  بۇ كۆزقاراشقا… . ياكى بىرەر ئۇرۇش پارتىالپ قېلىشنى كۈتۈشتىن باشقا چارىمىز قالمىدى

شۇنىڭغا … . دېيىش ئۈچۈن ئامال قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ“ تهييارلىنىپ تۇرۇڭالر”ئۈچۈن، مىللىتىمىزگه 
. تاشالپ كېتىشكه مهجبۇرمهن) ئايقارلىنى(قارىماي پۇتۇمغا پۇت، قولۇمغا قول بولۇپ بېرىۋاتقان بۇ يىگىتنى 

سا مېنى ھىندىستانغا كىرگۈزۈپ قويۇشنىڭ بىرەر يولىنى قىلىپ ئهگهر سىز تهرەپلهردە ئىمكانىيىتىڭىز بار بول
  .باققان بولسىڭىز بهكال ياخشى بوالتتى

ت م ب مهسئوللىرى بىلهن سهدىردىن مۈپتى ئوتتۇرسىدا يېزىشقان خهتلهردىن مهلۇم بولماقتىكى، ئۇ 
كۈمىتى، ئۇشتۇمتۇتال ئۇنىڭ كۈنگىچه مۈپتىنىڭ پائالىيهتلىرىدىن قىلچىمۇ ئهندىشه قىلمىغان ئافغانىستان ھۆ

مۈپتىنى سوۋېتلهرگه قارشى پائالىيهتلهر . چېگرادىن چىقىپ كېتىشىنى تهلهپ قىلىدىغان بولۇپ ئۆزگىرىۋالغان
بىلهن شوغۇلالندىڭ دەپ قارىالپ تۇرۇغلۇقمۇ، ئۇنىڭ كاتىبى ۋە مۇھىم ياردەمچىسى بولغان مهھمۇت ئايقارلىغا 

ن سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكىنىدە ئېالن قىلغان كۈندىلىك ئايقارلى كېيى. ھېچ نېمه دېمىگهن
خاتىرىسىدە بۇ ھهقته توختىلىپ ئۆتكهن بولۇپ، سهدىردىنخان مۈپتىنى ھهرىكهتنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇش ئۈچۈن 
ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى سوۋېتلىك دوستلىرىنىڭ ياردىمىدە قۇناق ناندىن قىل تارتقاندەك ئېهتىيات 

  .لهن ھهرىكهت قىلىشقانلىقىنى يازىدۇبى
سهدىردىن مۈپتىنىڭ ھىندىستان ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستان تهرەپكه كىرىۋېلىش ئۈچۈن قىلغان 

مۈپتى ئهنگىلىيه ئهلچىخانىسىنىڭ جاۋابىنى ئالماي تۇرۇپال . تىرىشچانلىقلىرىدىن بىرەر نهتىجه چىقمايدۇ
يهنى ئۇنى ئىرانغا يولغا سېلىۋېتىش . ىر قارارىغا دۈچ كېلىدۇئافغانىستان دائىرىلىرىنىڭ ئالغان يېڭى ب

مۈپتى ھېراتتا نهزەربهنت . قارارىدىن يېنىپ، ھېرات تهرەپلهرگه سۈرگۈن قىلىۋېتىش قارارىنى ئېلىشقان ئىدى
شۇنداق قىلىپ، سوۋېت مهخپى رازۋىتچىكالر پونكىتىنىڭ ئوينىغان ئۇيۇنى . ئاستىغا ئېلىنىدىغان بولىدۇ

سوۋېت جاسۇسى ئايقارلىمۇ كابولدا ت م ب نىڭ ئهڭ مۇھىم ئادىمى . لۇق ئاخىرالشقان ھېساپالندىئوڭۇش
ئايقارلى بۇ ئىشالر ھهققىدە چوقاي ئوغلىغا . بولىۋېلىپ، سهدىردىنخاندىنمۇ پۈتۈنلهي قۇتۇلۇپ قالغان ھېساپالندى

  :تۈۋەندىكىچه خهۋەر بېرىدۇ
كهن خېتىدە بۇندىن كېيىنكى خهتنى پىشاۋۇردىن يازىمىز دەپ مۈپتى ھهزرىتىم ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئىۋەت

كهينىدىن كهلگهن بويرۇق ۋە -چۇنكى كهينى. ئهمما بۇنىڭغا ئىمكانىيهت يار بهرمهي قالدى. ئېيتقان ئىدى
بولشېۋىكالر جاسۇسلۇق ئورگانلىرى مۈپتىنىڭ كابولدىن … . ئهمىرلهر ئۇنى كابولدىن ئايرىلىشقا مهجبورلىدى

ھىندىستان بىلهن ئىران . ى ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن چارىالرنى ئىشقا سالغان ئىدىقوغلىنىش
شۇنداق قىلىپ مۈپتى ھهزىرەتلىرىنى . ئهلچىخانىلىرىمۇ ئۇنىڭ ئىلتىماسىغا جاۋاپ بهرمهي جىم بولىۋېلىشتى

استىدا ھېراتقا سۇرگۈن ئاۋغۇستتا ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئ-6ئاخىرى . ھېراتقا سۈرگۈن قىلىش قارارى چىقتى
چهك، -شۇنداق بولغاچقا، بۇندىن كېيىن مۈپتى نامىغا ئىۋەرتىلىدىغان خهت… . قىلىنىپ يولغا سېلىندى

  .ژورنال ۋە پۇلالرنى مېنىڭ نامىمغا ئىۋەرتكهيسىزلهر
  )رەسىم ئورنى(

بىلهن بىرگه، ) ئالدىدا ئولتۇرغىنى(ل قۇربېشى باسمىچىالر يىتهكچىسى ھهمراقۇ) سولدا ئۆرە تۇرغىنى(سوۋېت جاسۇسى مهھمۇت ئايقارلى 
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلىنىڭ باشلىرىدا -1936كابول، 
  

يهنى تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاق . شۇنداق قىلىپ، بۇ كۈرەش سهھنىسىدە يالغۇز ئايقارلىال قالغان ئىدى
رىگه يىتهكچىلىك قىلىش ۋەزىپىسى ھهرىكىتىنىڭ ئافغانىستان، ئىران ۋە شهرقىي تۈركىستان ھهرىكهتلى

ت م ب نىڭ ۋاكالهتچىسى بولىۋالغان مهھمۇت ئايقارلى، مۈپتى سهدىردىنخان . ئايقارلىنىڭ قولىغا قالغان ئىدى
بىلهن ت م ب رەئىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ كاپالهت بېرىشى نهتىجىسىدە تۈركىيه باش ئهلچىسى مهھمۇت 

كهسىپى جاسۇس ھېساپلىنىدىغان . يېقىن مۇناسىۋەت تىكلىۋالغان ئىدى شاۋكهت ئهسهندال بىلهن ئىنتايىن



ئايقارلى ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ تۈردىكى مۇناسىۋەتلهردىن پايدىلىنىپ باشقا دېپلوماتىيىلىك گۇرۇپپىالر بىلهن 
ه يىلىدىن باشالپ ياپونىيه دېپلوماتىي-1936دېگهندەك، . مۇناسىۋەت باغالش ئۇنىڭغا قېيىن كهلمهيتتى
بۇ جهرياندا كونا باسمىچىالر يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان . ساھهلىرى ئىچىگىمۇ سىڭىپ كىرىشكه باشاليدۇ

بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ . ھهمراقۇل قۇربېشىنىڭ قىزى بىلهن ئۆيلىنىۋېلىپ ئورنىنى تېخىمۇ چىڭىتىۋالىدۇ
تۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىش ۋەزىپىسىال ئۈچۈن تۈركىستانلىق مۇھاجىر يىتهكچىلىرىنىڭ ئىشهنچىسىنى قولغا كهل

ئهسلىدىال ئۇ ۋاقىتالردا ئافغانىستاندىكى بىر قىسىم تۈركىستانلىق گۇرۇپپىالر ت م ب يولغا . قالغان ئىدى
بولۇپمۇ مۇبهششىرخان تارازى يىتهكچىلىك قىلىپ . قويىۋاتقان كۈرەش پىالنىغا قايىل بولماي يۈرمهكته ئىدى

» ياش تۈركىستان«ب نىڭ سىياسىتى بىلهن ئۇالرنىڭ نهشرىيات ئهپكارى بولغان كېلىۋاتقان گۇرۇپتىكىلهر ت م 
دەپ ھېساپالشماقتا “ بىسمىلال دەپ باشلىمىغان بىر ژورنال”ژورنىلىنى ھهددىدىن تاشقىرى لىبىرال دەپ قاراپ، 

لىنىڭ بۇرۇنقى ژورنى» ياش تۈركىستان«يهنه بىر تهرەپتىن ئاغابېكوۋنىڭ ئهسلىمىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك . ئىدى
سانلىرىدا ئېالن قىلىنغان ماقالىالر سهۋىبىدىن، شىرمۇھهممهت بهي قاتارىدىكى سابىق قۇربېشىلىرىمۇ ت م ب 

ئهنه شۇنداق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ت م ب نىڭ ئادىمى بولۇپ كۆرۈنگهن . غا دىگهندەك قىزىقماي كهلمهكته ئىدى
ئىككىسى بىلهن بىرال ۋاقىتتا يېقىن مۇناسىۋەت تىكلهپ  ئايقارلى ئۈچۈن بۇ ئىككى تهرەپتىكىلهرنىڭ ھهر

بۇ تۈردىكى ئهھۋالالرنى ياخشى بىلىدىغان . كىتىشى ئۇنچه ئاسانغا توختايدىغان ئىشالردىن ئهمهس ئىدى
ئايقارلى، بىرىنچى قهدەمدە ھهر ئىككىال تهرەپكه قوشۇلماي يۈرگهن يىتهكچىلهر بىلهن يېقىنلىشىش يولىنى 

بۇ مهقسهتته شهرقىي تۈركىستاندىن ئافغانىستانغا كهلگهن قۇدرىتىلالخان تۆرە، قاسىمجان تۆرە . تاللىۋالىدۇ
  .قاتارلىق يىتهكچىلهر بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهشنىڭ يولىنى ئاختۇرۇشقا كىرىشىدۇ

  ئۇرۇنۇشلىرى» ھۆكۈمهتئىي ئىالھىيه«

ۆكۈمىتىنىڭ مۇھاجىرالر سىياسىتىدە بىر بۇ جهرياندا كۈتۈلمىگهن بىر ۋەقه ئوتتۇرغا چىقىپ، ئافغانىستان ھ
ھىندىستانلىق مهۋالنا مهنسۇر : بۇ ئىش مۇنداق ئوتتۇرغا چىقىدۇ. تۈرلۈك ئۆزگىرىش ياسىشىغا سهۋەپچى بولىدۇ

دېگهن بىر دىنى زات يىتهكچىلىكىدە ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر تهشكىللىنىپ مهخپى 
ھىندىستانلىق بىر دىنى زاتنىڭ ئافغانىستانغا كېلىپ سۆۋېتلهر ئىتتىپاقىغا . لىتىلىدۇسىياسىي ھهرىكهت باش

ئهمما بۇ ئىشنى سوۋېت . قارشى ھهرىكهت تهشكىل قىلىشقا ئۇرۇنىشى ھهقىقهتهنمۇ غهلىتى بىر ئهھۋال ئىدى
  .ۋاال تهسمۇ ئهمهسئهنگىلىيه زىدىيىتى نوقتىسىدا تۇرۇپ ئىزاھلىغىنىمىزدا، بۇنى چۈشىنىش ئۇنچى- ئىتتىپاقى
ئافغانىستان چېگرا بويلىرىدا - يىلالرنىڭ باشلىرىدىن تارتىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھىندىستان-1930

. تۇرىدىغان پهشتۇ قهبىلىلىرى ئارىسىدا كومۇنىزم تهشۋىقاتىنى زور كۈچ بىلهن قانات يايدۇرۇشقا كىرىشكهن ئىدى
رشى قوزغالغان ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنىمۇ پۈتۈن كۈچى بىلهن شۇ ئارقىلىق بۇ تهۋەلهردە ئهنگىلىيىلىكلهرگه قا

بۇ ئهھۋال، ئهنگىلىيه مۇستهملىكىچى دائىرىلىرىنى قاتتىق ئهنسىرىتىپ كهلمهكته . قولالپ كهلمهكته ئىدى
ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ يىتهكچىلىكىدە قوزغالغان قوزغىالڭ كۈنسايىن كېڭىيىپ “ مهجنۇن پهقىر”. ئىدى

ئهنگىلىيه دائىرىلىرى ھىندىستان چېگرا بويلىرىدا بۇ قوزغىالڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن دەرھال . كېتىۋاتاتتى
ئافغانىستان تهۋەسىدىكى سوۋېتلهرگه قارشى گۇرۇپپىالرنى تهشكىللهش پىالنىمۇ ئهنه شۇ . ئېشقا كىرىشىدۇ

  .تهدبىرلهرنىڭ بىر تهركىۋى قىسمى ھېساپلىناتتى
ئافغانىستانغا كېلىپ بۇ يهردىكى تۈركىستانلىق گۇرۇپپىالر بىلهن زىچ ئاالقه  يىلى-1933مهۋالنا مهنسۇر، 

بۇ كىشى بىلىملىك بىرسى بولغانلىقى ئۈچۈن، بارلىق گۇرۇپپىالر ئۇنىڭ دېگىنىگه . ئورنىتىشقا كىرىشىدۇ
. يدۇيىلىدىن باشالپ پائالىيهتلىرىنى باشقىچه بىر يولغا يىتهكلهپ مېڭىشقا باشال-1934. قايىل ئىدى

تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئىچىدىكى ئابرويلۇق كىشىلهرنى يېنىغا يىغىپ كومۇنىزمغا قارشى ھهمدە 
. تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى مهخسهت قىلىدىغان مهخپى سىياسى تهشكىل قۇرۇشقا تۇتۇش قىلىدۇ



قاتناشقان كىشىلهر شىر بۇ ھهرىكهتكه (دېگهن نام بېرىدۇ “ ھۆكۈمهتئى ئىالھىيه”قۇرۇلغان بۇ تهشكىالتقا 
مۇھهممهتبهگنىڭ ئىنىسى نۇر مۇھهممهتبهگ، ئوسمان قارى، مهۋالنا ئهخمهتئهلى، ئابدۇلئهزىز قارى قاتارلىق 

مهركىزى كابولدا بولغان بۇ تهشكىالت باشقا شهھهرلهردىمۇ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− كىشلهردىن تهشكىل تاپىدۇ 
يىلى ئىچىدە سوۋېتلهرگه -1935. تۈن بىر يىل مهخپى شوغۇللىنىدۇئهزالىرىنى كېڭهيتىش پائالىيىتى بىلهن پۈ

ئهمما بۇ جهرياندا ئافغانىستان ساقچىلىرى بۇ ئهھۋالنى . قارشى تهشۋىقات ھهرىكىتىنى باشالشقا قارار قىلىشىدۇ
نهتىجىدە، ھىندىستاندا . تۇيۇپ قېلىپ، مهۋالنا مهنسۇرنى يېقىندىن مهخپى كۈزۈتۈشكه باشلىغان ئىدى

ستۇرۇلۇپ ئافغانىستاندا مهخپى تارقىتىش پىالنالنغان كىتاپچىالر ساقچىالر تهرىپىدىن قولغا چۈشۈرۈلگهندىن با
مهۋالنا مهنسۇر بىلهن بىر قاتاردا بۇ تهشكىالتنىڭ مۇھىم ئهزالىرى قولغا . كېيىن بۇ تهشكىالت تارقىتىۋېتىلىدۇ

ئافغانىستان . سۇرنى ھىندىستانغا قوغالپ چىقىرىدۇكېيىنچه ئافغانىستان دائىرىلىرى مهۋالنا مهن. ئېلىنىدۇ
ھۆكۈمىتىنىڭ مهۋالنا مهنسۇرنى قىلچه سوتلىماي چېگرىدىن قوغالپ چىقارغانلىقى، بۇ كىشىنىڭ ئهنگىلىيه 

ئهمما مهۋالنا مهنسۇر بىلهن بىرگه قولغا . دائىرىلىرى تهرىپىدىن ئىشقا قويۇلغانلىقىنىڭ ئېنىق ئىسپاتى ئىدى
كىستانلىقالرنى بولسا، بهلگىلىك مۇددەتلهر بۇيىچه قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ تۈرمىگه ئېلىنغان تۈر

ھۆكۈمهتى ئىالھىيه ۋەقهسىدىن كېيىن، مۇھاجىرالر ئارىسىدىكى ئىشالرنى تولۇق كۈزۈتۈپ . سولىۋېتىشىدۇ
ىرالر ۋەكىلى تالالپ كىتهلمىگهنلىكىنى ئويلىغان ئافغانىستان دائىرىلىرى، ھهر بىر يهردىن بىرەردىن مۇھاج

شۇنداق قىلىپ، ئافغانىستان دائىرىلىرى بۇ ۋاكالهتچىلهر . چىقىش چارىسىنى ئىشقا سالماقچى بولىشىدۇ
ۋاستىسىدا تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئىچىدە يۈز بهرگهن ۋەقهلهردىن تېخىمۇ تولۇق خهۋەر تاپااليدىغان بولۇشنى 

ر ھۆكۈمهت دائىرىلىرى بىلهن مۇھاجىرالر ئوتتۇرسىدا ۋاستىچىلىق شۇنىڭدەك بۇ ۋاكالهتچىال. مهقسهت قىلىشىدۇ
ئهمما بۇ تهدبىر . بۇ ئىش ئۈچۈن كابولدىكىلهر ئۈچۈن مۇبهششىرخان تارازى تاللىنىدۇ. رول ئويناپ كهلمهكته ئىدى

  .ايدۇپهقهت كابول بىلهنال چهكلىنىپ قېلىپ، باشقا شهھهرلهردە بۇنداق بىر ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهنلهر بولم

  ت م ب نىڭ ياپونىيه دائىرىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىش تىرىشچانلىقلىرى

يىلى شهرقىي تۈركىستاندا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىڭ باشلىنىشى -1932ت م ب مهركىزى، 
ەپتىن بۇ بىلهن تهڭ، ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه بىر پارچه مهلۇمات بېرىش دوكالتى سۇنغان بولسىمۇ، ياپونىيه تهر

سهدرىدىنخان مۈپتى كابولغا كېلىپ ياپونالر بىلهن مۇناسىۋەت . دوكالتقا ھېچ قانداق بىر جاۋاپ ئااللمىغان ئىدى
كېيىن بۇ مۇناسىۋەتنى ئايقارلى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، بۇ . تىكلهش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشكهن ئىدى

الىيهتلهرگه ياردەم قىلىدىغانلىقى ھهققىدە ئورتاق كىلىشىمگه جهرياندا شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك پائ
  .كېلىشىدۇ

بۇ جهرياندا مۇستاپا چوقاي ئوغلىمۇ پارىژدىكى ياپونىيىلىك مهسئول كىشىلهر بىلهن ئۇچۇرۇشۇشنىڭ 
ئايقارلى بىلهن چوقاي ئوغلىنىڭ بۇ ھهقته يېزىشقان خهتلىرى بۇ . يوللىرىنى ئاختۇرۇپ يۈرەتتى

  :رنىڭ قايسى دەرىجىگه يهتكهنلىكى ھهققىدە خېلى تهپسىلى مهلۇماتالرنى بهرمهكتهئۇچۇرۇشۇشال
ت م ب نىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئۆزئارا (خېتىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالغىنىمدىن كېيىن، يىراقبايالر 

ىلهن ب) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئاالقىالردا ياپونالرغا ئهنه شۇنداق شىفىر ئىسمى قويۇلغان ئىدى -يېزىشىدىغان خهت
بۇ ھهقته ئۇالر . كۆرۈشۈپ، يازغان خېتىڭىزنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىسىملىرى ھهققىدە ئۇالر بىلهن سۆزلهشتىم

بىز فرانسىيىدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭمۇ بىزگه ئوخشاش ھهرىكهت قىلىشىنى چىن ”: مۇنداق دېدى
اسلىقىدا بىرەر سهۋەپ بولىشى ئۇالرنىڭ بۇ ئىشقا بهك قىزغىن مۇئامىله قىلم. قهلبىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز
بهلكىم فرانسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ھۆكۈمىتى بىلهن كۈندىن كۈنگه . مۇمكىن دەپ پهرەز قىلىمهن

يېقىنلىشىپ كېتىۋاتقانلىقى بىزنىڭ ئهھۋالىمىزنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىشى مۇمكىن دەپ 
فرانسىيىدە ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهن ياپونىيه باش (م ئۇنىڭ ئۈستىگه قىشالق ئهپهندى. ئويالۋاتقان بولسا كېرەك



روسىيىدە ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئهلچىخانىسىدىكى مهسلىههتچى ياكى ھهربى ۋاكالهتچىنى كۆزدە تۇتقان بولسا كېرەك 
تۇرۇپ باقمىغان، روسىيه توغرىلىق ھېچقانداق مهلۇماتى يوق بىرسى بولۇپ، ئۇ كىشى فرانسىيه ئۈستىدىال 

بۇ مهسىلىنى . شۇ سهۋەپتىن بۇ تۈردىكى ئىشالرغا قىزىقمىغان بولىشى مۇمكىن. ىگه بىرسى ئىدىمهلۇماتقا ئ
تېخىمۇ تېز ئوتتۇرغا قويۇپ تېخىمۇ كهڭىرى خهۋەردار قىلىش ئۈچۈن مۇستاپا ئهپهندىنى سهفىرى كهبىر 

ندى موسكۋا بىلهن چۇنكى ساتو ئهپه. مۆسيۆ ساتو بىلهن كۆرۈشۈپ بېقىشىنى تهۋىسىيه قىلىمهن) باشئهلچى(
مهنمۇ ئۇ كىشى بىلهن موسكۋادا ئىككى يىلدەك بىرگه خىزمهت قىلىپ . يىلدەك تۇرغان 15پېتربورگدا 

  .مهن ئهتىدىن باشالپ ئۇنىڭغا بۇ ئىشالرنى تونۇشتۇرۇپ خهت يازىمهن. باققانمهن
ئېالن قىلغان  مۇستاپا ئهپهندى تۈركىستان مهسىلىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك فرانسۇزچه ۋە ئهنگىلىزچه

ئىۋەرتىپ بهرسه، ئۇنىڭ ئهسهرلىرىنى دۆلىتىمىزنىڭ نهشرىيات ۋە ) يهنى كابولغا(ئهسهرلىرىنى بىزگه 
ئهگهر . بۇ ئىش ئۈچۈن مهن سىزگه كېسىپ ۋەدە بىرەلهيمهن. مهتبۇئاتلىرىدا باستۇرۇشقا تىرىشىپ كۆرىمهن

يىدەك بىرەر دۆلهتته تۇرىۋاتقان بولسا ئىدى، بىز ئۇنىڭ مۇستاپا ئهپهندىم مانجۇرىيه، پولشا ياكى بولمىسا فىنالندى
مهن پارىژدىكى ئهلچىمىزگه يازماقچى بولغان . بىلهن پۈتۈنلهي باشقىچه بىر تۈردە ھهمكارالشقان بوالتتۇق

چهكلىرىنى بىزنىڭ ئهلچىخانىغا بهرسه قايتۇرىۋەتمهي قوبۇل -خېتىمگه بۇندىن كېيىن مۇستاپا ئهپهندىم خهت
  “.دېگهن گهپنىمۇ قىستۇرۇپ قويىمهن قىلساڭالر

− شهرقىي تۈركىستاننى دېمهكچى (سىنكياڭ سهفىرى مۇختهر كىتادا ھهزىرەتلىرى گېپىنىڭ ئارىسىدا 
بۇ جهھهتتىكى ئىشلىرىمىزغا … . ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىدە قىزىقىدىغانلىقىنى قىستۇرۇپ ئۆتتى )ت.ئۇ

بۇندىن ئاۋال … . قىلىۋىدىم، بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ۋەدە قىلدى قولىڭىزدىن كېلىشىچه ياردەم قىلسىڭىز دەپ تهلهپ
مهن سىلهرنىڭ ئىشىڭالرنىڭ ”كېسهللىك سهۋىبىدىن دۆلىتىگه قايتىپ كهتكهن باش كاتىپ ھهزىرەتلىرىمۇ 

ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن ھۆكۈمۈتىمىزگه چوقۇم خهت يېزىپ ئۇقتۇرىمهن، خاتىرجهم بولۇڭ، ياپونىيه خهلقى 
  …. قېنى، بۇنىمۇ كۆرۈپ باقارمىز. دېگهن ئىدى“ نتۇمايدۇسىلهرنى ھهرگىز ئۇ

ئايقارلى، بىر تهرەپتىن ئاتاقتا تۈركىستان ۋە شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك چېگرا ھالقىغان 
شۇ ئارقىلىق بىر تهرەپتىن . پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرۇپ تهشكىالتتىن بىرنى قۇرۇپ چىقىشقا تىرىشماقتا ئىدى

كى پائالىيهتلهرنى ئۆز تېزگىنىدە تۇتۇپ تۇرماقچى، يهنه بىر تهرەىپتىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن بۇ ھهقتى
. خهۋىپلىك، مۇھىم ئادەم دەپ تونۇلغان كىشىلهرنى جىمىقتۇرىۋېتىش پۇرسىتىنى يارىتالىشى مۇمكىن بوالتتى

  :نۇشتۇرۇلماقتا ئىدىت م ب ئوتتۇرسىدا يېزىشقان خهتلىرىدە بۇ تۈر پائالىيهتلهر تۈۋەندىكىچه تو
يىغىنىدا يىراقبايالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالش مهسىلىسىدە قارار قۇوبۇل … شهيىخ ئابدۇكېرىم، تهكىنهل ۋە 

ئولتۇرۇشتا دەپ (ئۇ يىغىندا … . مهن بۇ ئىشنى كېچىكىۋىرەك بولسىمۇ ئىشقا ئاشۇرالىغان بولدۇم. قىلىندى
يوقۇرىدا ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان كىشىلهر ھهر قايسى جايالرغا . تهيىنلهندى“ … نۇرتاي”) ت.ئۇ− ئېلىنغان 

غهربى (تارقالغىنىدىن كېيىن تهشكىالتالر ئارا مۇناسىۋەتلهر، شهرقىي تۈركىستان ۋە ئىچكى قىسمىدىكى 
ئۇ . خهلقىمىز بىلهن باغالنغان ئىشلىرىنى بىزنى ماددى قىيىنچىلىق ئىچىگه پاتۇرۇپ قويغان ئىدى) تۈركىستان

  .اقىتتا يىراقبايالر بىزگه ياردەم قولىنى سۇنۇشقا تهييار ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇردىۋ
  :ئايقارلىنىڭ ئابدۇلۋاھاپ ئوكتايغا يازغان يهنه بىر پارچه خېتىدە مۇنداق گهپلهر بار ئىدى

ى بۇ يهردىن يولغا سېلىنغان ئىكك. تۈركىستانغا كهتكهن ئۈچ كىشىدىن ھازىرغىچه بىرەر خهۋەر ئااللمىدۇق
مهن ھازىر ھىندىستانغا . ئادىمىمىزنىڭ قهشقهرگه يېتىپ بېرىپ ئىش باشلىۋەتكهنلىكى ھهققىدە خهۋەر كهلدى

قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن “ پونكىت”ئورۇنلىشىۋېلىپ ئۇالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ تۇرااليدىغان بىر 
  .تىرىشماقتىمهن

ئابدۇلكېرىم دېگهن مهخپى ئىسىملىق كىشى ئايقارلىنىڭ ئىۋەرتكهن خهتلىرىدە كۆرسىتىپ ئۆتكهن شهيىخ 
چوقۇم سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئۇزۇن يىل جهڭ قىلغان داڭلىق باسمىچىالر يىتهكچىسى فۇزەيل مهخدۇم 

بۇ ئېتىقاتلىق مۇجاھىت يىتهكچى، ئۆزىنى ت م ب نىڭ ۋاكالهتچىسى دەپ تونۇتقان مهھمۇت . بولىشى كېرەك



ىش بولشىۋىزمغا قارشى تهشكىالتقا قىلچه ئىككىلهنمهيال ئهزا بولۇپ كىرگهن ئايقارلى قۇرۇپ چىققان ئاتالم
ئۇنىڭ ئهسلى كىم . ئۇ خىتايالرغا قارشى جهڭ قىلىش ئۈچۈن قهشقهرگه ئىۋەرتىلگهنلهردىن بىرسى ئىدى. ئىدى

. ر بېرىۋەتكهنئىكهنلىكىنى ئايقارلى تۇڭگانالر بىلهن قهشقهردە تۇرۇشلۇق روسىيه كونسۇلىغا ئاللىمۇقاچان خهۋە
بارماي تۇڭگانالر بۇالپ ئاپىرىپ قهشقهردىكى روسىيه كونسۇلىدىكىلهرگه -شۇڭا مهختۇم شهرقىي تۈركىستانغا بارار

فۇزەيىل مهخدۇم، قهشقهردىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئېلىپ كېتىلىپ ئۇ يهردە سوراق . تاپشۇرۇپ بهرگهن
بۇ ۋەقه سوۋېت جاسۇسى . بهت- 168، »يوقالغان ۋەتهن« تۈركىستانى،(قىلىنغاندىن كېيىن ئېتىپ تاشالنغان 

نامدىكى كىتاپتىمۇ ئىسپاتالپ » مهخسۇس تاپشۇرۇق«مۇھهممهت ئايقارلىنىڭ ئهسلىمىلىرىدىن تۈزۈلگهن 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− كۆرسىتىلگهن 

كهنلىكى ئايقارلى يازغان خهتلهردە مهخپى ئىسىمالر بىلهن يېزىلغان قالغان كىشىلهرنىڭ ئهسلى كىم ئى
شۇنىڭدەك يهنه ئايقارلىنىڭ بۇ تۈر ۋاستىالردىن پايدىلىنىپ يهنه قانچىلىغان . ھهققىدە ھېچقانداق مهلۇمات يوق

ئادەملهرنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا تۇتۇپ بهرگهنلىكىنى ك گ ب ئارخىپلىرىدىن باشقا ھېچقانداق يهردىن بىلىش 
  .ئىمكانىيىتى بولمىسا كېرەك

  افغانىستاندائوسمانغۇجا ئوغلى ئ

يىلىنىڭ باشلىرىدا، ت م ب رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلى، شهرقىي تۈركىستاندا قۇرۇلغان ھۆكۈمهتنىڭ -1937
دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى بولغان سۇلتانبهك بهختىيار بىلهن بىرگه ھىندىستان ئارقىلىق ئافغانىستانغا 

كىلهرنىڭ ھېچقانداق خهۋىرى بولمىغاچقا، بۇ ئۇنىڭ بۇ قېتىملىق ساياھىتىدىن ت م ب دى. يېتىپ كېلىدۇ
ئهمما، بۇ ساياھهتتىن پرومېتېدىكىلهرنىڭ . تارتىشالر يۈز بېرىدۇ-ھهقته ت م ب مهركىزىدە بهكال كۆپ تاالش

چوقاي ئوغلى بۇ ساياھهت ئىشى توغرىلىق پارىژدىكى ياپونىيه . خهۋىرى بارلىقى كېيىن ئوتتۇرغا چىقىدۇ
غانلىقىنى، ۋارشاۋادىكى پرومېتې مهركىزىنىڭمۇ بۇ ساياھهت ئۆزلىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسئۇللىرى سۈرۈشته قىل

  .بىر ساياھهت دەپ ئېيتقانلىقىنى يازىدۇ
ئوسمان غوجا ئوغلى بىلهن سۇلتانبهگ ئىككىسى ئاۋال ئۇ ۋاقىتالردا قهندىخارغا يۆتكىۋېتىلگهن سهدرىدىنخان 

. دىكى تهرەپپازلىقتا چوقايئوغلى تهرىپىدە تۇرغان بىرسى ئىدىمۈپتى، ت م ب ئىچى. مۈپتىنى زىيارەت قىلىدۇ
كابولغا . شۇنداق بولغاچقا، ئۇالرنىڭ كېلىشىگه بهك خوشال بولۇپمۇ كهتمهي خېلىال سوغۇق مۇئامىلىدە بولىدۇ

 كهلگهن غوجا ئوغلى بىلهن بهختىيار، شهھهرگه كېلىپ ئۇ يهردىكى ت م ب ۋاكالهتچىسى ماھمۇت ئايقارلى بىلهن
ئوسمان غوجا ئوغلى بۇ قېتىمقى ئافغانىستان ساياھىتىدە بىر قانچه ئىشنى بىراقال پۈتتۈرىۋالماقچى . ئۇچۇرىشىدۇ

بۇ ئىشالر ئارىسىدىكى ئهڭ مۇھىم ئىش شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ئۈچۈن . بولغان ئىدى
قىلماقچى بولغان ئىشى ئافغانىستاندىكى  يهنه بىر. ياپونىيىنىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈش ھېساپلىناتتى

ئوسمان غوجا ئوغلى . تۈركىستانلىق مۇھاجىر يىتهكچىلىرىنى بىر يهرگه يىغىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىش ئىدى
ئهگهر بۇ ئىككى ئىشنى ئوقۇشلۇق پۈتكۈزىۋااللىغىنىدا، ئۇنىڭ ت م ب ئىچىدىكى ئورنى زور دەرىجىدە كۈچهيگهن 

  .بوالتتى
هن بهختىيار ئىككىسى ماھمۇت ئايقارلى ۋاستىچىلىقىدىن پايدىلىنىپ كابولدىكى غوجا ئوغلى بىل

ياپونىيىلىك مهسئۇل كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇالردىن شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىدە ياردەم قىلىشلىرىنى 
ۈچلۈك قۇراللىق ئهگهر بۇ ئىشتا ياپونىيىنىڭ ياردىمى بولغان تهغدىردە، شهرقىي تۈركىستاندا ك. تهلهپ قىلىدۇ

سۇلتانبهگ بهختىيار بۇ ئىشهنچىلىرى ھهققىدە بىر خېتىدا . ھهرىكهت باشالشقا بولىدۇ دەپ ئىشهنچ قىالتتى
  :مۇنداق دەيدۇ

بارلىقىغا ئىشهنچ قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، يىراقبايالر ) پاكىتالر(قولىمىزدا كۆرسهتكىدەك يىتهرلىك ھۈججهت 
خهلقىمىزنىڭ ئورتاق مهنپهتى يىراقبايالرنىڭ مهنپهتىگىمۇ … . لگهن ئىدۇقبىلهن كۆرۈشۈپ بېقىش قارارىغا كه



بۇالرنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ سۈيۈملۈك ۋەتىنىمىزنىڭ . ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن ئىدۇق
مۇستهقىللىقى چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇ دېگهن قاراش بويىچه باشقا تهرەپلهرنىڭ تهكلىپلىرىنى رەت قىلىپ 

  .راقبايالر بىلهن كېلىشتۇقيى
ئهسلىدە، ياپونالر شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگىمۇ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كهلگۈسى تهغدىرىگه 

سۇلتانبهك -شۇنىڭغا قارىماي ئوسمان غوجائوغلى. مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرگىمۇ قىزىقىپ كهلمهكته ئىدى
ياپونىيىلىك مهسئۇل . هتىجىسىز بولۇپ چىقىدۇبهختىيار ئىككىسىنىڭ بۇ ھهقتىكى تىرىشچانلىقلىرى ن

كىشىلهر شهرقىي تۈركىستاندا قوزغىتىلىدىغان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىگه بىۋاسته ياردەم بېرىش ئىشىغا 
  .بهك قىزىقىپ كهتمهيدۇ

رگهن ت م ب رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ كابولغا قىلغان زىيارىتى جهريانىدا ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولۇپ به
ئايقارلى، بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ چوقاي ئوغلى بىلهن ئوسمان غوجا ئوغلى ئىككى گۇروھ ئوتتۇرسىدىكى 
زىدىيهتنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋېتىش ئۈچۈن غوجا ئوغلىغا پۈتۈن كۈچى بىلهن قۇتراتقۇلۇق قىلىشقا كىرىشكهن 

رتكهن خهتلىرىدە، غوجا ئوغلى سىلهر ئۈستۈڭالردا ئايقارلى چوقاي ئوغلى بىلهن ئابدۇلۋاھاپ ئوكتايالرغا ئىۋە. ئىدى
بهكال ناچار گهپلهرنى قىلىپ كهتتى دەپ، ئۇالرنى ت م ب رەئىسىگه قارشى ئاتاكىغا ئاتلىنىشى ئۈچۈن 

مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغان خېتىدە، غوجا ئوغلىنى تىزگىنلهپ يۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ . كۈشكۈرتمهكته ئىدى
ئىشىنىشكه . لىيهتلىرىدە بىرلىكته ھهرىكهت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقانكابولدىكى بارلىق پائا

بولىدىكى، ئايقارلى كابولدا غوجا ئوغلىغىمۇ چوقاي ئوغلى ۋە ئۇنىڭ يېقىنلىرى ئۈستىدە كۈشكۈرتكۈچى 
مىغان يهنه بىر تهرەپته، ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ ت م ب غا ئهزا بول. سۆزلهرنى قىلىپ يۈرگهن بولىشى ئېنىق

سۇلتانبهك بهختىيارغا تهشكىالتقا مۇناسىۋەتلىك مهلۇماتالردىن خهۋەر بېرىپ تۇرىشى، ت م ب مهركىزىنىڭ 
سۆھبهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ -ماقۇللىقىدىن ئۆتكهزمهيال ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن رەسمى كۆرۈشۈش

غوجا ئوغلىغا نارازىلىق بىلدۈرىدىغان، يۈرگهنلىكى قاتارلىق سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن تهشكىالت ئهزالىرى ئارىسىدا 
  .ئۇنى تهنقىتلىشىدىغان ئىشالرمۇ باش كۆتهرگهن ئىدى

يىلى ياز ئايلىرىدا، مهھمۇت ئايقارلى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغان دېگهن جىنايهت -1937
ۆگهي ئوغلى غۇالم ھهيدەر شىر مۇھهممهت بهينىڭ ئىستانبۇلدا بىلىم ئاشۇرىۋاتقان ئ. بىلهن قولغا ئېلىنىدۇ

كابۇلغا بارغان ۋاقتىدا ئايقارلىنى كۆرۈپ ئۇنىڭ بىر سوۋېت ئىشپىيونى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتكهن 
غۇالمنىڭ بۇ ”ئايقارلىمۇ غۇالم ھهيدەر ئافغانىستانغا كهلمهي تۇرۇپال چوقاي ئوغلىغا خهت يېزىپ، . ئىدى

مېنىڭچه سىزلهر ئۇنىڭ بۇ تهرەپلهرگه كېلىشىنى . گهپلهرنى ئاڭالۋاتىمهنتهرەپلهركه كېلىدىغانلىقى ھهققىدىكى 
. دەپ تهلهپ قىلغان“ ئىمكان بار چهكلىگهن بولسىڭىزالر، ئهڭ ياخشىسى ئۇنىڭ بۇ تهرەپلهرگه كهلمىگىنى تۈزۈك

ۆرسىتىشىچه، دېگهن كىتاۋىدا ك» مهخسۇس تاپشۇرۇقالر«ئايقارلى ئۆزىنىڭ سهرگۈزەشتىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ يازغان 
غۇالم ھهيدەر ئۇنى ماھمۇت ئايقارلى دەپ تونىماي، ئۇنى ماھمۇت سادىقوۋ دەپ بىلىدىغانلىقىنى، ئۇ يهنه شۇ 

ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق . ئىسمى بىلهن كومسىمولالر مهكتىۋىگه ئوقۇش ئۈچۈن كهتكهنلىكىنى بىلهتتىكهندۇق
ھهربىي مهكتهپته ئوقۇش ئۈچۈن تۈركىيىگه بارغان غوالم باش ئهلچى گېنېرال فهخرى پاشانىڭ كۆرسىتىشى بىلهن 

بولمىغانلىقى ئۈچۈن ھهربىي مهكتهپنى پۈتكۈزەلمهي ) ت.ئۇ− بىگىز قولى (ھهيدەر، شاھادەت بارمىغى 
ئهمما ئۇ تۈركىيىدە تۇرغان مهزگىللىرىدە مهھمۇت ئايقارلىنىڭ كومسۇمول . ئافغانىستانغا قايتىپ كهتكهن ئىدى

ئۇ ئافغانىستانغا كېلىپال بۇ ئىشنى تۈركىستانلىق مۇھىم . ىغانلىقىدىن خهۋەر تاپقان ئىدىمهكتىۋىدە ئوق
  .كىشىلهر ۋاستىسى ئارقىلىق ئافغانىستاننىڭ ھۆكۈمهت دائىرىلىرىگه ئۇقتۇرغان

مهھمۇت ئايقارلى قولغا ئېلىنىشى بىلهن تهڭ، ئافغانىستاندىكى سوۋېت جاسۇسلۇق تهشكىالتلىرى دەرھال 
الهتكه ئۆتۈپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن يېقىن ئۆتىدىغان ئافغانىستان ھۆكۈمهت خادىملىرى جىددى ھ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئافغانىستان مهسئوللىرىنىڭ . ۋاستىچىلىقىدا ئايقارلىنى دەرھال تۈرمىدىن چىقارتقۇزغان
. غان دەپ ئېالن قىلىنىدۇبىر ئۇختۇرۇشى بىلهن، ئايقارلىنىڭ ھېچقانداق گۇناھى يوق ناھهق قولغا ئېلىن



. شۇنداق قىلىپ مۇھاجىرالر ئالدىدىال ئهمهس بهلكى دېپالماتىك يولالردىمۇ ئايقارلى ئاقالنغان ھېساپلىناتتى
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئىچىدە ئايقارلى تۈركلهرنىڭ ئادىمى ئىكهن، ئۇ ياپونىيىلىكلهر 

ئاقىۋەت . سهۋەبىدىن قولغا ئېلىنغان دەيدىغان گهپ تارقىلىشقا باشاليدۇ بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغانلىقى
ئايقارلى قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىنمۇ پائالىيهتلىرىنى توسالغۇسىز داۋامالشتۇرااليدىغان شارائىتقا ئىگه 

  .بولىۋالغان
رەپتىكى كىشىلهر، كونا شۇنچه كۈچلۈك تهشۋىقاتالر بولۇپ تۇرىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمىرنى ھىمايه قىلىدىغان ته

باسمىچىالر يىتهكچىلىرى بىلهن تارازىنىڭ ئهتىراپىدىكى تۈركىستانلىق گۇرۇپپىالر ئايقارلىغا بولغان 
. گۇمانلىرىدىن زادىال ۋاز كېچىشمهي، ئۇنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى بارغانسىرى ئازايتىشقا تىرىشىدۇ

قالدۇرۇلغان سهدرىدىن مۈپتى بولسا، بۇ ۋەقهلهرنى مهھمۇتقا ھېراتقا سۈرگۈن قىلىنىپ ھهرىكهتتىن چهتته 
ئۇنىڭ ئۈستىگه . زىيانكهشلىك قىلىش ھهرىكىتى دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا بولغان ئىشهنچىسىنى زادىال يوقاتمايدۇ

پارىژ بىلهن بېرلىن كابولدىن بهكال يىراق بولغاچقا، مۇستاپا چوقاي ئوغلى قاتارلىق ت م ب گۇرۇپپىسىدىكى 
بۇ . ىلهرمۇ سهدىردىن مۈپتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچىراپ ئايقارلىنى ئاخىرغىچه ھىمايه قىلىشتا چىڭ تۇرىدۇكىش

ئۇ يهردە ساقچىالرنىڭ نازارىتىدىن قۇتۇلۇپ . ئوتتۇرلۇقتا سهدرىدىن مۈپتى قهندىهار شهھىرىگه يۆتكىلىۋالغان ئىدى
مۈپتى شۇنچه قاتتىق . ىال چهكلهنگهن ئىدىقالغانلىقىغا قارىماي، ئۇنىڭ بۇ شهھهردىن سىرتقا چىقىشى يهن

. بېسىمالرغا ھهمدە ياشىنىپ قالغانلىقىغا قارىماي ئۆزىنى تۈركىستان پائالىيهتلىرىگه پۈتۈنلهي ئاتىۋەتكهن ئىدى
  :يىلى چوقاي ئوغلىغا يازغان بىر پارچه خېتىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ-1939مۈپتى 

شۇڭا ئۇ تهرەپلهر بىلهن سىز ئاالقه ئورنىتىپ تۇرغان . ۈپ قالدىئىراندىكى دوستلىرىم بىلهن ئاالقهم ئۈزۈل
  .شۇنچه كهڭ دائىرىدە تهشكىللهپ چىققان گۇرۇپپىلىرىمىز تارقىلىپ كهتمىسه بوالتتى. بولسىڭىز دەپ تىلهيمهن

كۈچلۈك . يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىچه دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ پۇراقلىرى كۈچىيىشكه باشلىغان ئىدى-1930
سۆزلهر -ئۇرۇش توغرىسىدىكى گهپ. هتلهر ئوتتۇرسىدىكى گۇروھلىشىشمۇ ئېنىق كۆرۈلۈشكه باشلىغان ئىدىدۆل

كۆپهيگهنسىرى، مۇستهملىكه بولۇپ قالغان مىللهتلهرنىڭ ۋاكالهتچىلىرى ئارىسىدا مۇستهقىللىق ئۈچۈن 
ئهھۋالالر ئىككىنچى دۇنيا  ئۇرۇش بىلهن تهڭ يۈز بهرگهن. ئۈمىدلىنىشلهرمۇ قايتىدىن جانلىنىشقا باشاليدۇ

  .ئۇرۇشى قىسىمىدا تونۇشتۇرىلىدۇ

  ھىندىستاندىكى تۈركىستانلىقالر ۋە پائالىيهتلىرى

ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ مۇستهملىكىسى بولغان ھىندىستان، شهرقىي تۈركىستان بىلهن بىۋاسته چېگرىداش 
غىز بولۇش ئاالھىدىلىكى بىلهن، بولىشى ھهمدە ئافغانىستاننىڭ سىرت بىلهن ئاالقىلىشىشىدىكى بىر ئې

. تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر تهرىپىدىن ئهڭ ئالدىدا تاللىنىدىغان دۆلهتلهردىن بىرى ھېساپلىناتتى
ئافغانىستاندىن ھىندىستان تهرەپكه ئۆتكهنلهر ئۈچۈن پىشاۋۇر، شهرقىي تۈركىستاندىن ئۆتكهنلهر ئۈچۈن بولسا 

دېهلى، بومباي . ۇھاجىر ئهترىتى تهشكىللهنگهن شهھهرلهر ھېساپلىناتتىسرىناگار بىلهن ئامرىتسار شهھهرلىرى م
ۋە كاراچى قاتارلىق شهھهرلهر بولسا ئاساسلىقى تىجارەت بىلهن شوغۇلالنماقچى بولغانالر ئورۇنلىشىدىغان 

  .شهھهرلهر ھېساپلىناتتى
  )رەسىم ئورنى(

- 20يىلى -1934. پىشاۋور-ھىندىستان. ىستانلىقالردىن بىر قىسىم كىشىلهرتۈركىستان مۇھاجىرالر ئىتتىپاقى قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان تۈرك
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋى(يانىۋار 
  

ئهنجۈمهنى «يىلى پىشاۋۇردا قۇرۇلغان -1929ھىندىستاندا قۇرۇلغان تۇنجى تۈركىستانلىقالر تهشكىالتى 
لهن مهۋالنا ئۆمهرخان تهرىپىدىن قۇرۇلغان بۇ مهۋلهۋى ئابدۇلقادىر ئهپهندى بى. ئىدى» سائادەت بۇخارا ۋە تۈركىستان



جهمىيهت دەسلىۋىدە پائالىيهتلىرىنى غهيرى رەسمى بىر شهكىلدە قانات يايدۇرغان بولغاچقا، ئۇنچه بهك تهسىر 
شۇنداقتىمۇ بۇ جهمىيهتنىڭ پائال ھهرىكهتكه كىلهلمهسلىكىنىڭ ئهڭ مۇھىم . كۆرسىتىپ كىتهلمىگهن ئىدى

بىرسى بىلهن چىقىشالمايدىغان -دىكىلهرنىڭ ئهمىرچىلهر ۋە تۈركىستانچىالر دەپ بىرسهۋەبى يهنىال ئۇ يهر
سابىق بۇخارا ئهمىرى تهرەپتارلىرىنىڭ يىتهكچىلىكىنى ياۋرۇپاغا بېرىپ . ئىككى گۇروھقا بۆلىنىۋېلىشى ئىدى

باي ئۈستىگه ئېلىپ مىللهتلهر جهمىيىتىگه بۇخارا ئهمىرلىكىگه مۇناسىۋەتلىك دوكالت سۇنغان يۈسۈپباي مۇقىم
ت م ب نىڭ . پىشاۋۇردا كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه بولغان، ئهمىر تهرەپتارلىرى ئۇنىڭ ئهتىراپىغا مهركهزلهشكهن ئىدى

ئافغانىستان بىلهن ھىندىستاندىكى ئاساسلىق ۋەزىپىلىرىدىن بىرسى دەل بۇ تۈردىكى تۈركىستانلىقالر 
» ياش تۈركىستان«. چۈن تۇتۇش قىلىشتىن ئىبارەت ئىدىئارىسىدىكى گۇروھۋازلىقالرغا خاتىمه بېرىش ئۈ

تۈركىستان ۋە بۇخرامۇ ياكى بىۋاسته «ژورنىلىدا چوقاي ئوغلى نامىدا ئېالن قىلىنغان بىر پارچه باشماقالىدا 
ماقالىدا، تۈركىستاننىڭ بىر پۈتۈن ئىكهنلىكى، بۇخارا، . دېگهن سۇئال مۇنازىرىگه قويۇلىدۇ» تۈركىستانمۇ

  .پارچىالپ قاراشقا بولمايدىغانلىقى تهكىتلهنگهن ئىدى-دېگهندەك بۆلۈپ… خىۋە، 
  )رەسىم ئورنى(

ئهھهت ئهنجان (دىكابىر -31يىلى -1934دېھلى، . ئهنجۈمهنى ئىتتىھادى مۇھاجىرىنى بۇخارا ۋە تۈركىستان جهمىيىتى ئهزالىرى
  )ئارخىۋىدىن

ئافغانىستان چېگرا -ھىندىستان. ن يىل ئىدىيىلى بۇ جهمىيهت ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى بولغا-1933
بويلىرىدا تۇرىدىغان قهبىلىلهر ئارىسىدا كهڭ كۆلهملىك كومۇنىزم تهشۋىقاتى قانات يېيىش بىلهن بىرگه، ئۇ 

بىر قىسىم جايالردا ياۋرۇپا . يهرلهردە ئهنگىلىيه مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ باشقۇرۇشىغا قارشى ھهرىكهت قوزغىلىدۇ
ئىسىمدىكى “ مهجنۇن پېقىر”بولۇپمۇ . خهۋەر بواللىغىدەك دەرىجىدە قوزغىالڭالر يۈز بهرگهن ئىدىگېزىتلىرىدىمۇ 

. بىر يىتهكچى ئهتىراپىغا يىغىلغان بىر ھهرىكهت كۈنسايىن كېڭىيىپ تهرەققىي قىلىشقا باشلىغان ئىدى
ھهرىكهت قىلىش قارارىغا  ئاۋغانىستان بىلهن ئهنگىلىيه تهرەپ بۇ قوزغىالڭنى باستۇرۇش ئۈچۈن ھهمكارلىشىپ

ئهنگىلىز دائىرىلىرى ھهربى كۈچلهردىن پايدىلىنىپ قوزغىالڭنى باستۇرۇشقا ئاتلىنىش بىلهن -ھىندى. كېلىدۇ
بىر قاتاردا ئىجتىمائىي خاراكتىرلىق ئالدىنى ئېلىش تهدبىرلىرىنىمۇ ئىشقا كىرىشتۈرمهكته بولۇپ، كومۇنىزم 

ەپ ھېساۋىدا تۈركىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ بۇ ئىشقا كىرىشتۈرۈلىشىنى مهسىلىسىنى ئهڭ ياخشى بىلىدىغان تهر
بۇ ئىشقا مۇناسىۋەتلىك يولغا قويۇلغان ئىشالر جهمىيهت يىتهكچىلىرىدىن سېيىد . تهلهپ قىلىشقان ئىدى

  :ئابدۇلال تاشكهندىنىڭ ماقالىسىدا تۆۋەندىكىچه بايان قىلىنىدۇ
ئافغانىستان چېگرا -ھىندىستان. هيئهت تهشكىل قىلىندىكىشىلىك بىر ھ 8بۇ يىلنىڭ نويابىر ئېيىدا 

مىڭ نوپۇسلۇق چېگرا بويى قهبىلىلىرى بىلهن  750مىليون  2بويلىرىدا ئهنگىلىيه ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى 
بهزىلىرى ) قهبىلىلهرنىڭ(بۇ قابائىلنىڭ . مىڭ ئهتىراپىدىكى قالغان قهبىلىلهر ياشىماقتا ئىدى 850مۇستهقىل 
بولشېۋىكالر ئىسالمنى قولاليدۇ، پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنى ”رنىڭ تهشۋىقاتىغا ئىشىنىپ بولشېۋىكال

قۇرۇلغان بۇ ھهيئهت . دەيدىغان خاتا قاراشالرغا ئىشىنىپ قالغان ئىدى“ قۇتقۇزۇش ئىشى بولشېۋىكالرنىڭ قولىدا
  .ر ئارقىلىق چۈشهندۈرۈشكه كىرىشتىبۇ قهبىلىلهر ئىچىدىكى خاتا كۆزقاراشالرنى مۇئهسىر نهشرىيات ۋە پاكىتال

ئاي  2ئاي، مۇستهقىل قهبىلىلهر ئىچىدە بولسا  4ئهنگىلىيه ھاكىمىيىتى تهۋەسىدىكى قهبىلىلهر ئىچىدە 
ئاي داۋامالشقان پائالىيهتلهر جهريانىدا كومۇنىزم توغرىسىدا دوكالتالر بېرىلدى؛ فارىس، ئۇردۇ ۋە  6بولۇپ جهمئىي 

بۇ پائالىيهتلهردىن كېيىن بۇ تهۋەدىكى . نهشرى قىلىنغان كىتاپ ۋە بروشۇرالر تارقىتىلدى پهشتۇ تىللىرى بويىچه
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا، بولۇپمۇ ھهبىبۇراخمان . قهبىله يىتهكچىلىرىنى توپالپ يىغىنالر ئۇيۇشتۇرۇلدى

يهرلىك گېزىتالردا ئېالن  ئهل باغهرى ئهپهندىنىڭ تىرىشچانلىقلىرى نهتىجىسىدە تۈركىستان مهسىلىلىرىمۇ
دا ئېالن قىلىنغان بهزى ماقالىالر ئۇردۇ تىلىغا تهرجىمه قىلىنىپ ھىندىستان » ياش تۈركىستان«قىلىنىپ، 

  .جامائهتچىلىكى ئارىسىدا تونۇشتۇرۇلدى
  )رەسىم ئورنى(



  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(ىر يىلى نوياب-1936قاھىرە، . مىسىردىكى تۈركىستان جهمىيىتى ئهزالىرىدىن بىر قىسىم كىشىلهر
  

دېگهنگه ئۆزگهرتىلىپ، » تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ئىتتىپاقى«يىلقى قۇرۇلتايدا جهمىيهتنىڭ نامى -1934
بۇ قۇرۇلتايغا، يېڭى قۇرۇلغان شهرقىي . بۇخرالىق بايالردىن تۆرەقۇلباي سالدۇرغان بىناغا كۆچۈپ كىرىدۇ

شۇڭا ئۇمۇ سۆز ئېلىپ . ور مۇستاپا ئهلى ئهپهندىمۇ قاتناشقان ئىدىتۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ ۋەكىلى دوكت
جهمىيهتنىڭ نامىنى ئۆزگهرتىش . قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ھهققىدە مهلۇمات بېرىپ ئۆتىدۇ
تۈزۈتۈلگهن بۇ يېڭى جهمىيهت . بىلهن بىرگه ئۇنىڭ نىزامنامىسىغىمۇ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگهن ئىدى

تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىدىكى ئىتتىپاقلىق ۋە تهڭ بارابهرلىكنى ساقالش، كهمبهغهل، نىزامنامىسىدا 
ئىگىچاقىسىز ۋە يىتىمالرغا ياردەم قىلىش دېگهندەك غايىالر بىلهن بىرگه شهرىئهت بهلگىلىمىرىنى چۈشهندۈرۈش 

ىيىنىڭ پهيدا قىلغان ئارقىلىق دىنى تهربىيىنى كۈچهيتىش، كومۇنىزم دۇنيا قارىشىغا قارشى ھهمدە بۇ ئىد
بۇ جهمىيهتكه ئهزا . مهزھهپلىرىگه قارشى كۈرەش قىلىش دېگهندەك ماددىالرمۇ مهخسۇس تهكىتلهنگهن ئىدى

بولۇشنىڭ ئهڭ مۇھىم شهرتلىرىدىن دىندار بولۇش، مىللهتچى بولۇش ھهمدە مۇھاجىر بولىشى كۆرسىتىپ 
يهتنىڭ رەسمى تىلى تۈركىستان تۈركچىسىدۇر دەپ بۇ نىزامنامىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ماددىسىدا جهمى. ئۆتۈلگهن

. ئاالقىالر ۋە نۇتۇقالر بۇ تىل بويىچه بولىشى كېرەك دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى-تهكىتلهنگهن بولۇپ، بارلىق خهت
  .جهمىيهت رەئىسلىكىگه قوقان تهۋەسىدىن كهلگهن مۇجاھىتالردىن ناربهتجان تۆرە سايالنغان ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(يىلى نويابىر -1936قاھىرە، .تۈركىستان جهمىيىتى ئهزالىرىدىن بىر گۇرۇپ مىسىردىكى

  
جهمىيهت، بىنادىن بىرنى ئىجارىگه ئېلىپ، مۇھاجىرالر مهدرىسىسى دېگهن نامدا بىر مهكتهپ ئېچىپ ئوقۇش 

بولۇپمۇ ئىشلهپ . دى تهيىنلىنىدۇبۇ مهكتهپنىڭ مهسئوللىقىغا ھهبىبۇراخمان ئهل باغهرى ئهپهن. باشلىتىدۇ
سىنىپ  3يۈرگهن تۈركىستانلىقالرغا بىلىم بېرىشنى ئاساسى مهقسهت قىلىپ ئېچىلغان بۇ مهكتهپته جهمئىي 

بىرىنچى سىنىپتا ساۋاد چىقىرىش ئاساس قىلىنغان بولۇپ، قالغان سىنىپالردا تۈركچه، فارىسچه، . بار ئىدى
جهمىيهت ئاكتىپ پائالىيهت قىلىپ كېلىشى ھهمدە جهمىيهت . ىالتتىئوردۇچه ۋە ئېنگلىزچه تىلالر ئوقۇت

سۆزىنىڭ ئېلىپ تاشالنغانلىقى ئهمىر تهرەپتارلىرىنىڭ نارازىلىق قىلىشىغا سهۋەپ ” بۇخارا“ئىسمىدىكى 
جهمىيهتنىڭ ئهڭ ئاكتىپ باشقۇرغۇچىلىرىدىن ئابدۇراخمان ئهپهندىگه يۈسۈپباي مۇقىمباينىڭ بىر . بولىدۇ

ىلىش ۋەقهسى كۆرۈلگهن بولسىمۇ، قالغان ئهزاالرنىڭ قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىدە بۇ ھۇجۇم ق
پىشاۋۇر شهھىرى ئافغانىستان بىلهن ھىندىستان ئوتتۇرسىدىكى ئهڭ . تۈردىكى زەربه بېرىشلهر توختاپ قالىدۇ

ستاندىكى مۇھاجىرالر ئۈچۈنمۇ شۇنداق بولغاچقا، پىشاۋۇردىكى جهمىيهت ئافغانى. مۇھىم ئېغىز ھېساپلىناتتى
يىلالرغىچه -1940بۇ جهمىيهت ئۆزىنىڭ ئاكتىپ پائالىيهتلىرىنى تا . باياناتچى بولۇپ خىزمهت قىلماقتا ئىدى

  .داۋامالشتۇرىدۇ
يىلالردىن كېيىن دېهلى بىلهن بومباي شهھىرىدىمۇ تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر جهمىيهتلىرى -1930

دەك ئهزاسى بار  500نىڭ “ ئهنجۈمهنى ئىتتىهادى مۇھاجىرىن بۇخارا ۋە تۈركىستان”دېهلىدىكى . قۇرۇلغان ئىدى
ھىندى ئالىملىرى بىلهن زىچ مۇناسىۋەت باغالپ كهلگهن بۇ تهشكلىالت، تۈركىستان مهسىلىلىرى بىلهن . ئىدى

ندى ئۇلىماالر ھى. بولشىۋىكچىلىق مهسىلىلىرى ھهققىدە نۇرغۇن قېتىم دوكالت ۋە يىغىنالر ئۇيۇشتۇرغان ئىدى
جهمىيىتىنىڭ رەئىسى مهۋالنا مۇپتى مۇھهممهت غايىتۇلال ئهپهندى جهمىيهت پائالىيهتلىرىگه يول كۆرسىتىش 

بۇ چاغالردا، جهمىيهت پىشاۋۇردىكىگه ئوخشاش . ئىشلىرىغا ئاكتىپلىق بىلهن ياردەم قىلىپ كهلگهن ئىدى
» سادائى مۇھاجىرىن«يىللىرىدىن باشالپ -1930بۇ مهكتهپ . مۇھاجىرالر مهكتىۋىدىن بىرنى ئاچقان ئىدى

ئايرىم قىلىپ -بۇ ژورنال، ئايرىم. نامىدا بىر ژورنال چىقىرىشقا كىرىشىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− مۇھاجىرالر ئاۋازى (
بۇ . خىل نۇسخىدا بېسىپ تارقاتماقتا ئىدى 3ھهممه بهتلىرىنى فارىسچه، ئوردۇچه ۋە تۈركىيچه تىلالردا بولۇپ 



ئهپسۇسكى بۇ ژورنالنىڭ قايسى مهسىلىلهرنى ئاساس . نىڭ چىقىرىلىشى ئىككى يىلدەك داۋاملىشىدۇمهجمۇئه
بۇ ژورنال . قىلىپ ۋە قانچه سان نهشرى قىلىنغانلىقى ھهققىدە ھېچقانداق مهلۇماتقا ئېرىشكىلى بولمىدى

ھاشىمىينىڭ  يىلى، دېهلى جهمىيىتىنىڭ رەئىسى ئازام-1938نهشرىدىن توختىغاندىن كېيىن، يهنى 
بۇ قېتىمقىسىدا، . نامىدا يېڭىدىن بىر ژورنال چىقىرىشقا باشلىغان ئىدى» تهرجىمان«تىرىشچانلىقى بىلهن 

ئوخشاش بىر ژورنالنى ئۈچ خىل تىلدا ئايرىم ژورناك قىلىپ بېسىشنىڭ ئورنىغا ئوخشاش ماقالىالرنى بىرال ژورنال 
سان  11يىلىنىڭ مارت ئېيىغىچه -1939. لىۋېلىنغان ئىدىئىچىدە ھهرخىل تىلالر بويىچه بېسىش ئۇسۇلى تال

  .چىقىرىلغان بۇ ژورنال ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ پارتىلىشى سهۋەبىدىن نهشرىدىن توختىتىلىدۇ
. بومبايدىكى جهمىيهت بولسا، دېهلىدىكى تهشكىالتنىڭ بىر ئۇزانتىسى بولۇپ قۇرۇلغان بىر جهمىيهت ئىدى

تۈركىستان «نامىدا بىر بروشۇر بېسىپ تارقاتقان بولۇپ، ئۇالرمۇ » مۇھاجىرىن دەلىل ئهل«يىلىسى -1934
  .نامىدا بىر ژورنال نهشرى قىلىشنى پىالنالشقان بولسىمۇ، بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرالماي قالىدۇ» قايغۇسى

  ئۇرۇش يېقىنالشماقتا

ققان يېڭىچه مىللىي يىل بۇ دوست ئهللهردە قۇرۇپ چى 12-10بىز تۈركى ئهللهر مىللهتچىلىرىنىڭ … 
ھۇجرىلىرىمىز، مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىش مهركهزلىرىمىز لېخىستان بىلهن بىرگه يېنىپ 

بىزمۇ لېخ سولداتلىرى، لېخ مۇنهۋۋەر كىشىلىرىگه ئوخشاش ئىككىنچى قېتىم قۇرۇپ . كۈل بولماقتا ئىدى
ىپ، يهنه بىر قېتىم مۇھاجىر بولۇپ چىققان ھاياتلىق ۋە پائالىيهت مهركىزىمىزنى تاشالپ چىق

  .مۇساپىرچىلىقنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا يىراقتا پىلدىرالپ تۇرغان بىر مهشئهلنى كۆزلهپ سهپهرگه ئاتالندۇق
  دېگهن ماقالىسىدىن» لېخىستاندىن ئايرىلىش«پرومېتې يىتهكچىلىرىدىن ئاياز ئىساقىنىڭ − 

  كۆرسهتكهن تهسىرى ئهرمهن مهسىلىسى ۋە ئۇنىڭ پرومېتې تهشكىالتىغا

دېگهن پاراگراپتا كۆرسىتىلگىنىدەك، ئهرمهنىيه مۇھاجىرالر » پرومېتې تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلمىسى«
گۇرۇپپىلىرى مۇستهقىللىق كۈرەشلىرىنىڭ روسىيىگه ئهمهس بهلكى تۈركىيىگه قارشى قانات 

مۇھاجىر گۇرۇپپىسىدىكىلهر بىلهن  يايدۇرۇلغانلىقىنى، بۇ جهھهتته بىر پىكىرگه كىلهلىگىنىدىال ئاندىن قالغان
غا ئهزا بولۇشتىن باش » كاپكازىيه ئازاتلىق كومىتىتى«بىرگه ھهرىكهت قىالاليدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويۇشۇپ، 

شۇنىڭغا قارىماي، . تارتقان، بۇنىڭ نهتىجىسىدە پرومېتې تهشكىالتىغىمۇ رەسمى ئهزا بولۇپ قاتناشمىغان ئىدى
رمهنلهرنىڭ كهلگۈسىدە قۇرۇلۇشى مۇمكىن بولغان كاپكازىيه كونفىدىراتسىيىسى پرومېتې ئىچىدىكىلهر ئه

قۇرۇلۇشىغا قاتنىشىش ئېهتىمالىنى كۆزدە تۇتۇپ ئۇالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى پۈتۈنلهي ئۈزىۋەتمهي ساقالپ 
اسىۋىتىنى بولۇپمۇ گروزىيىلىكلهر ئهرمهن مۇھاجىرلىرى بىلهن پرومېتې مۇن. قېلىشقا تىرىشماقتا ئىدى

دېگهندەك، پرومېتې ژورنىلىنىڭ . تىكلهش ئۈچۈن ئاكتىپ قوللىغۇچىلىق رولىنى ئويناپ كهلمهكته ئىدى
رەھبهرلىكى تهرىپىدىن پارىژدا ئېچىلغان بارلىق يىغىنلىرىغا ئهرمهنىيه ۋەكىللىرىنىمۇ تهكلىپ قىلىپ 

تۈركىي . رنىلىدا بېسىلماقتا ئىدىقاتناشتۇرماقتا، ئۇالرنىڭ ئۇيۇشتۇرغان پائالىيهتلىرى پرومېتې ژو
گۇرۇپپىدىكىلهر بولسا كاپكازىيه كونفىدراتسىيىسى نوقتىسىدا ئهرمهنلهرنى پرومېتېگه قاتناشتۇرۇشنىڭ مۇھىم 
ئهمىيىتى بارلىقىنى قوبۇل قىلىش بىلهن بىرگه، ئهرمهنىيه مۇھاجىرلىرىنىڭ تۈركىيىگه قارشى بۈيۈك ئهرمهنىيه 

  .ىپ كېتىشلىرىدىنمۇ قاتتىق نارازىلىقىنى بىلدۈرۈپ كهلمهكته ئىدىقۇرۇش خامخىيالىغا بېرىل
نالباندىيان ئىسمىنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى بىرلهشتۈرۈپ زارېۋاند . ز ۋە ئا(دەل شۇ پهيتلهردە، زارېۋاندنىڭ 

» نىزمتۈركىيه ۋە پانتۇرا«روسچه نهشرى قىلىنغان ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− دېگهن تهخهللۇسنى ئوتتۇرغا چىقىرىشقان 
ناملىق كىتاۋى، پرومېتې ژورنال باشقۇرغۇچىلىرى تهركىۋىدىكى گوزىيىلىكلهر بىلهن تۈركىي گۇرۇپتىكىلهر 



يىلىسى پارىژدا ئهرمهن -1926ئهسلىدە بۇ كىتاب، . ئوتتۇرسىدا ئېغىر بوھران يۈز بېرىشىگه سهۋەپچى بولىدۇ
يىلىغا كهلگهندە -1929ئهسلىدە، . لمىغان ئىدىتىلىدا بېسىلغان بولۇپ، ئۇنچه كۈچلۈك ئهكس سادا پهيدا قىال

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا ستالىن قوزغىغان تازىالش ھهرىكهتلىرى تۈرانچىلىق مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا چىقارغان 
ستالىن دائىرىلىرى كومپارتىيه ئىچىدىكى رىقابهتچىلىرىنى ئهكسىلئىنقىالپچىالر، جاھانگىرالرنىڭ قول . ئىدى

ەك جىنايهتلهرنى ئارتىپ تازىالشقا كىرىشكهندە، تۈركىي گۇرۇپتىكى كىشىلهرگه چۇماقلىرى دېگهند
مۇناسىۋەتلىك تازىالشالردا پانتۇرانچىلىق، پانتۈركىسىزمچىلىق، تۈركىيه جاسۇسى دېگهندەكلهردىن پايدىالنغان 

  .ئىدى
ستانلىق مىللهتچى يىلىدا تازىلىۋېتىش ھهمدە تۈركى-1928داڭلىق تاتار كومۇنىستى سۇلتان غالىيېۋنىڭ 

خادىمالرنى تازىالش مهقسهت قىلىنغان قاسىموپچىالر دېلوسىدىكى قارىالشالردىمۇ يوقۇرقىدەك ئۇقۇمالر بويىچه 
پانتۇرانىزم بىلهن پانتۈركىسىزم ئۇقۇملىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرىپىدىن ئهنه . قارىالشالردىن پايدىالنغان ئىدى

يىلىنىڭ باشلىرىدا، روسىيه - 1930لتۈرىلىۋاتقان بىر دەۋر بولغان شۇنداق داۋراڭ قىلىنىش ھالىغا كه
ژورنىلى، زارېۋاندنىڭ يوقۇرىدا » دنى«مۇھاجىرلىرىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان كېرېنسكى چىقىرىۋاتقان 

ن دېگهن ماۋزۇ بىلهن ئېال» تۈرتسيا ئى پانتۇرانىسم«تىلغا ئېلىنغان كىتاۋىنى روس تىلىغا تهرجىمه قىلىپ 
بۇ كىتاپ، ئهرمهنلهر نوقتىسىدا پانتۇرانىزم كۆزقاراشلىرى تهھلىل قىلىنغان بولۇپ، تۈركىيىنىڭ تاشقى . قىلىدۇ

  .پانتۇرانىزم دەپ ئوتتۇرغا قويماقتا ئىدى− سىياسىتىنى تهشكىل قىلغان ئاساس 
زقاراش ھېساپلىنىدىغان زارېۋاندنىڭ قارىشى بويىچه، تۈركىيه، دۇنيا خهلقى ئۈچۈن ئىنتايىن خهۋپلىك بىر كۆ

پانتۇرانىزم قارىشىنى راۋاجالندۇرۇپ، كاپكازىيىدىن تارتىپ كاسپى دېڭىزىنىڭ نېرقى قىرغىقىدىكى 
تۈركىستاننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق تۈركىي رايونالرنى ئىشغال قىلىپ، چېگراسىنى تا موڭغۇلىيىگىچه 

ز بېرىپ قالغىدەك بولسا، كاپكازىيه ئهللىرى كۈچهپ بۇنداق بىر ئهھۋال يۈ. كېڭهيتىشنى پىالنلىغانمىش
شۇڭا، دۇنيا . مۇبالىغىلهشتۈرۈلگهن بۇ مىللهتچىلىكنىڭ تۇنجى قۇربانىغا ئايلىنىشى بىر مۇقهررەرلىك بوالرمىش

خهلقى بۇ خهۋپنى تونۇپ يېتىشى، بۇ خهۋپتىن ساقلىنىش تهدبىرلىرىنى ھازىردىن باشالپ ئېلىپ، تۈركىيىنىڭ 
  .زم ئىدىيىسىگه ئاساسلىنىپ سىياسهت تۈزۈپ چىقىشىغا يول قويماسلىق كېرەكمىشپانتۇرانى

مهسىلىنىڭ بۇ شهكىلگه كهلتۈرۈلۈپ ياۋرۇپالىقالرغا تونىتىلىشى، سوۋېت ئىتتىپاقىدا يۈز بهرگهن 
تازىالشالرنى ياۋرۇپا جامائهتچىلىكىگه تونۇتۇش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلىپ كېلىۋاتقان تۈركىي 

. شۇڭا ئۇالر بۇ ئىشقا دەرھال رەددىيه بېرىشكه باشاليدۇ. رۇپىلىرىنىڭ قاتتىق غهزىۋىنى قوزغىغان ئىدىگۇ
مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بىلهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئىككىسى پرومېتې ژورنىلىدا زارېۋاندنىڭ كىتاۋىنى 

دېگهن » تۇران دۆلىتى مهسىلىسى«يازغان چوقاي ئوغلى . تهنقىت قىلغان بىرەر پارچىدىن ماقاله ئېالن قىلىدۇ
ماۋزۇلۇق ئۇزۇن ماقالىسىدا مۇستاپا كامال تۈركىيىسىنىڭ تۇرانچىلىق بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوقلىقىنى، 
كاپكازىيىدىن تارتىپ تۈركىستانغىچه سوزۇلغان تۈركىي رايونالرنى تۈركىيه ئىشغال قىلىۋالماقچى دەيدىغان 

ئاخماقانه قاراش ئىكهنلىكىنى، پان تۇرانىزم بىلهن پانتۈركىسىزم دېگهندەك ئۇقۇمالرنى قاراشنىڭ ئۇچىغا چىققان 
روسىيه دائىرىلىرى ئىچكى سىياسهتلىرىدە ئۆز مهنپهتىنى كۆزلهپ ئۇيدۇرۇپ چىققان بىر ئۇقۇم ئىكهنلىكىنى، بۇ 

رنى تازىالشنىڭ بىر تۈردىكى ئۇقۇمالر سوۋېت تهۋەسىدىكى تۈركىي مىللهتلىرىدىن بولغان مۇھىم كىشىله
باھانىسى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئهمىلىي مىسالالر ئارقىلىق كۆرسىتىپ، مۇستاپا كامال تۈركىيىسىنىڭ ئاساسى 

نى پانتۇرانىسم، نى پانتۈركىسىزم، مايس ”: دۆلهت سىياسىتىنى مۇنۇ سۆزلهر بىلهن يىغىنچاالپ كۆرسىتىدۇ
تۈركىيه نه : تهرجىمىسى(“ دې ال تۇركيې كونتېپورايىن سىمپلېمېنت تۇركيۇسىزم، ۋويال لې موت دئوردرې

مانا بۇ، ھازىرقى . پهقهتال تۈركچىلىك يولىدۇر− ئۇالرنىڭ تاللىۋالغان يولى . پانتۈرانىزم نه تۈركىسىزم يولىدا ماقتا
. ھ.ئا . −زامان تۈركىيىسىنىڭ تاللىۋالغان ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى ئهڭ ئىخچام چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان جۈملىدۇر

ژورنىلىغا قارىتىپ بىر پارچه خهت يېزىپ، زارېۋاندنى يالغانچى، » دنى«چوقاي ئوغلى يهنه ). ئىزاھاتى
  .قااليماقانچىلىق چىقارغۇچى دەپ ئهيىپلهيدۇ



مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بولسا، ئىستانبۇلدىن ئىۋەرتكهن ماقالىسىدا بىر تهرەپتىن زارېۋاندنىڭ كىتاۋىنى 
ژورنىلىدا ئهرمهنلهرگه يان بېسىپ ماقاله يازغان كېرېنسكى بىلهن » دنى«ولسا، يهنه بىر تهرەپتىن تهنقىتلىگهن ب

  .كوندكارياننىڭ نهزەرىيىسىگه رەددىيه بېرىدۇ
ماقالىسىدا ئهرمهنلهرنىڭ خاتا يولدا كېتىۋاتقانلىقىنى تهكىتلىگهن رەسۇلزادە، ئهگهر ئهرمهنلهر ھۇشىنى 

. يېڭى بااليى ئاپهتلهر ياغىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدى- بېشىغا يېڭى تېپىۋالمايدىكهن، ئۇالرنىڭ
دە ئېالن قىلغان بۇ رەددىيه ماقالىسى بىلهنال بولىدى قىلىپ قالماي، روس تىلىدا بىر » پرومېتې «روسۇلزادە 

  .پارچه رېسالىنىمۇ ئېالن قىلىدۇ
كى تۈركىي گۇرۇپپىالر ئوتتۇرسىدا بىر قېتىملىق شۇنداق قىلىپ، ئهرمهن سهپسهتىچىلىرى بىلهن پرومېتېدى

مۇھاجىردىكى ئۇرۇس مهتبۇئاتىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ژورناللىرىدىن . قهلهم كۈرىشى مهيدانغا كهلگهن ئىدى
دېگهن ژورنىلى » پوسلېدىنيا نوۋوستى«دېگهن ژورنىلى بىلهن مىليۇكوۋنىڭ » دنى«بولغان كېرېنسكىنىڭ 

دېگهندەك، . ئۆز كۆزقاراشلىرىنى بايان قىلىۋېلىشى ئۈچۈن ياردەم قىلماقتا ئىدى ئهرمهن ئاپتورلىرىنىڭ
يانىۋار سانىدا خاتىسوپ ئىسىملىق بىر ئاپتور ئۇلۇغ ئهرمهنىيه دېگهن بىر -19نىڭ » پوسلېدىنيا نوۋوستى«

ئوتتۇرغا تېمىنى ئوتتۇرغا چىقىرىپ، ئهرمهنلهرنىڭ تۈركىيىدىن زېمىن تهلهپ قىلىش مهسىلىسىنى قايتا 
كوندكاريان دېگهن يهنه بىر ئاپتورمۇ زارېۋاندنىڭ كىتاۋىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ پرومېتېچىلهرنى تۈركىيه . چىقىرىدۇ

ژورنىلىغا » دنى«بۇ جهرياندا ئهرمهن ئاپتورالر يهنه شۇ . بىلهن بىرلىشىۋېلىش خىيالى بار دەپ تهنقىت قىلىدۇ
تې تهركىۋىدىكى تۈركىي گۇرۇپپىلىرىغا قارشى باشقا بىر تهرەپتىن ماقاله يېزىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ پرومې

پرومېتېدىكى تۈركىي يىتهكچىلىرىنىڭ تۈركىيىنىڭ كۇردالرغا تۇتقان سىياسىتىنى تهنقىت . ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ
قىلماسلىقىنى باھانه قىلىشىپ مهھهممهد ئىمىن رەسۇلزادىنى، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى ۋە ئاياز ئىساقىينى 

  .ركىيه ھۆكۈمىتىگه سېتىلغان ئىشپىيونالر دەپ ئېالن قىلىدۇتۈ
چوقاي ئوغلى بىلهن رەسۇلزادە ئىككىسى بۇ تۈردىكى ماقاله ۋە قارىالشالرغا پرومېتې ژورنىلىدىن پايدىلىنىپ 

الىالر رەددىيه بېرىشنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، باش تهھرىر گۋازاۋا قاتارلىق بىر قىسىم گروزىنالر بۇ تۈردىكى ماق
. كهلگۈسىدە قۇرۇلماقچى بولغان كاپكازىيه كونپېدىراتسىيىسى كۆزقاراشلىرىغا زىيانلىق دەيدىغان قاراشتا ئىدى

شۇڭا، گۋازاۋا پرومېتې ئهزالىرى قاتناشقان مهخسۇس بىر قېتىملىق يىغىندا بۇ مهسىله ئۈستىدە قاتتىق 
الرغا قهتئىي يول قويالمايدىغانلىقىنى ئوچۇق تهنقىتلهپ كېلىپ، ئهرمهنلهرگه قارشى يېزىلىدىغان ماقالى

مۇستاپا چوقاي ئوغلى، بۇ مهسىلىنى گۋارزاۋانىڭ ئىسمىنى ئاتىماي تۇرۇپ تهنقىتلهپ يۈزغان بىر (ئىپادىلهيدۇ 
چوقاي ئوغلى ئهرمهن مهسىلىسى ئۈستىدە . ژورنىلىدىمۇ ئېالن قىلدى» ياش تۈركىستان«پارچه ماقالىسىنى 

بىزگه ئهرمهنىيهلىك پائالىيهتچىلهر ئىنتايىن سهمىمىي ”: دا مۇنداق دەپ يازىدۇتوختالغان ماقالىسى
ئىكهنلىكىنى، ئۇالر تۇتقان سىياسهتلهردە روسىيىگه قارىتا مهنپى، تۈركىيىگه قارىتا مۇسپهت ئۆزگىرىش 

بۇ . ىقىلغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان گروزىنالر بىلهن شىمالىي كاپكازىيىلىك كىشىلهر ئىد
كىشىلهر، بىزنى ئهرمهنلهرنىڭ مىللىي سىياسهتلىرىدىكى بۇ تۈرلۈك ئۆزگىرىش قىلغانلىقىنى بۈگۈنگىچه 
بىلىنمهي كېلىۋاتقانلىقىغا ئهزەربهيجان مۇساۋاتچىلىرى يولغا قويۇۋاتقان سىياسهتلهر سهۋەپچى 

ئارىسىدىكى بىر قىسىم ت م ب يىتهكچىلىرى “ … .بولىۋاتقانلىقىغىمۇ بىزنى ئىشهندۈرمهكچى بولۇشتى
ئاالقىلىرىدا بۇ مهسىله ئۈستىدە ئىنتايىن -كىشىلهرنىڭ بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهر ئۈستىدە يېزىشقان خهت

رەسۇلزادە بىلهن چوقاي ئوغلى ئىككىسى بۇ تۈردىكى قاراشالرغا ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− … . تهپسىلى توختالغان
ھهققىدىكى نارازىلىقلىرى گروزىن ژورنال باشقۇرغۇچىلىرىغا  نارازىلىقىنى ئىپادىلىگهن بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ بۇ

شۇنداق قىلىپ، كېيىنكى يىلالردا پرومېتې ژورنىلىدا ئهرمهنىيه مهسىلىسىگه . قىلچه تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ
-4ساننىڭ - 76(يىلى -1933پهقهت . مۇناسىۋەتلىك بۇ ئاپتورالرنىڭ يازغان ھهرقانداق بىر ماقالىسى كۆرۈلمهيدۇ

دېگهن ماۋزۇلۇق » ئهرمهنلهر مهسىلىسى«مىر ياقۇپ يازغان ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − هتلىرىگه قارالسۇنب-7
ماقالىسىنىڭ بىر بۆلۈمى بېسىلغان بولۇپ، داۋامى كېيىنكى سانالردا بېرىلىدىغانلىقى ئهسكهرتىلگهن 



هھهتته پرومېتې ژورنىلىدا يهنه بىر ج. بولىشىغا قارىماي، بۇ ماقالىنىڭ ئاخىرى نىمه ئۈچۈندۇر بېسىلمىغان
نىڭ كېيىنكى ئۈچ سانىدا بۇ » ياش تۈركىستان«ئهرمهنلهر مهسىلىسى ھهققىدە ماقاله يازالمىغان چوقاي ئوغلى 

  .ھهقتىكى كۆزقاراشلىرىنى ئۇدا ئېالن قىلىۋالىدۇ

  ئۇكرائىنا دوستلۇق جهمىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى-كاپكازىيه-تۈركىستان

مېتې ھهرىكىتىنىڭ پارىژ تهشكىالتى ئىچىدىكى گروزىيىلىكلهرنىڭ ژورنىلى بىلهن پرو» پرومېتې«
ئۈستۈنلۈكى، تۈركىستانلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق تۈركىي گۇرۇپپىلىرى، ھهتتا ئۇكرائىنالىقالرمۇ 

گروزىيىلىك مۇساپىرالر فرانسىيه بىلهن شىۋىتسارىيىدىكى كۈچلۈك ئورنىغا . قاتتىق نارازى بولماقتا ئىدى
ايىنىپ ژورنال باشقۇرۇش ھوقۇقىغا ئۆز تهسىرىنى كۆرسىتىشىپ، پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ پارىژدىكى ت

  .بىر كۈچكه ئايلىنىۋالغان ئىدى-پائالىيهتلىرىگه يىتهكچىلىك قىلىدىغان بىردىن
ئهسلىدە، ژورنال باشقۇرغۇچىلىرى بىلهن تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى تهشكىالتى ئوتتۇرسىدىكى بۇ 

يىلىسىدىال ژورنال -1927. هت بۇ ژورنال نهشرى قىلىنىشقا باشلىغان دەسلهپكى كۈنلهردىال باشالنغان ئىدىزىدىي
رەھبىرى قىلىپ بهلگىلهنگهن گروزىيىلىك گۋازاۋا بىلهن، بۇ ژورنالنىڭ الھىيىسىگه مهسئۇل بولغان جوسېف 

ە ت م ب ئهزالىرىنىڭ يازغان بىر قىسىم كاستاگننىڭ سابىق بۇخارا ئهمىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلىرى، ھهمد
ماقالىلىرىنى بېسىشنى خالىماي كهلگهنلىكلىرى مۇستاپا چوقاي ئوغلى قاتارلىق ت م ب رەھبهرلىكىنىڭ 

بۇ ئىختىالپالر كېيىنكى يىلالردىمۇ ھهل . بارلىق ئهزالىرىنىڭ كۈچلۈك نارازى بولىشىغا سهۋەپ بولغان ئىدى
يىلى مۇستاپا چوقاي ئوغلى -1931. ئىختىالپالر تېخىمۇ كۈچىيىپ كهتكهن ئىدى قىلىنمىغان، ھهتتا بۇ تۈردىكى

  :ت م ب باش سېكرىتارى مهجدىدىن دەلىلگه بۇ ھهقته مۇنداق دەپ يازغان ئىدى
ژورنىلى كاپكاز گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ باشقۇرىشى ئاستىدا بولغاچقا، شۇالرنىڭ نهشرى ئهپكارى » پرومېتې«

. ىنا بىلهن تۈركىستان بۇ يهردە دەستىخاننىڭ قوشۇمچه يىمهكلىرى ئورنىغا چۈشۈپ قالماقتائۇكرائ. ھېساپلىنىدۇ
ئهگهر بىز بۇ ئورگاندا ئاكتىپ ئورۇنغا ئېرىشتۈرۈلمهيدىغان بولساق، مهن سىزنىڭ ماقۇللىغىڭىزنى ئالسام بۇ 

  .پرومېتې دەيدىغان تهشكىالتتىن چىقىپ كېتىمهن
يازغان بۇ جۈملىلىرىدىن مهلۇم بولىشىچه، ژورنال باشقۇرغۇچىلىرىدىن  مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ خېتىدا

يالغۇز تۈركىستانلىقالرال نارازى بولۇپ قالماستىن بهلكى ئۇكرائىنالىقالرمۇ ئۆزىلىرىگه يىتهرلىك دەرىجىدە 
ن كېيىن يهنه بىرەر يىل ئۆتكهندى. ۋەكىللىك قىاللمىدى دەپ نارازى بولۇپ كهلگهنلىكىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن

  :يازغان بىر پارچه خېتىدە چوقاي ئوغلى بۇ ژورنالنى يهنه مۇنداق تهرىپلىمهكته ئىدى
. ژورنىلى بىز ئويلىغىنىمىزدەك پرومېتې سېپىنى ئىپادىلىيهلمهي كهلمهكته» پرومېتې«ئهپسۇسكى، 

، تۈركىستان، ئهسلىدە بۇ كۈرەش سېپى رۇسىيىدىن قۇتۇلۇشنى تهلهپ قىلىپ كېلىۋاتقان ئۇكرائىنا، قىرىم
ئهمما بۇ ژورنال . ئۇرال قاتارىدىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر تهشكىل ھېساپلىناتتى-كاپكازىيه ئهللىرى، ئىدىل

  .رەسمى بىر كاپكازىيه كومىتىتىنىڭ ژورنىلى ھالىغا كهلتۈرۈلۈپ نهشرى قىلىنماقتا
يىلغا -سۇن، ئهكسىچه يىلدىنۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ بۇنداق ئهھۋاالر تۈزىلىش ئۇياقتا تۇر

ئهرمهنلهر مهسىلىسى ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان كۈنلهردىن ئىتىۋارەن گروزىيىلىك . ناچارلىشىپ كېتىۋاتاتتى
باشقۇرغۇچىالرنىڭ بۇ مهسىلىدىكى ئىپادىسى ھهرقايسى تهرەپلهر ئوتتۇرسىدىكى ئىختىالپنى تېخىمۇ 

شقا يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىش مهسىلىسى ئوتتۇرغا كۈچهيتىۋەتكهن بولغاچقا، بۇ ئىشنى ھهل قىلىشنىڭ با
يهنى، . يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بىر چارە تېپىلىدۇ-1933نهتىجىدە، . چىقىدۇ

گروزىيىلىكلهرنىڭ تهسىرىنى ئهڭ تۈۋەن دەرىجىگه چۈشىرىشكه بولىدىغان تارماق تهشكىلدىن بىرنى قۇرۇپ 
يىلىنىڭ -1934پرومېتې مهركىزىنىڭمۇ تهستىقىدىن ئۆتكۈزۈلگهن بۇ تهدبىر، . ويۇلىدۇچىقىش پىالنى ئوتتۇرغا ق

. باشلىرىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشكه باشلىنىپ تۈركىستان، كاپكازىيه ۋە ئۇكرائىنا دوستلۇق جهمىيىتى قۇرۇلىدۇ



لگىن، ياردەمچىلىگىگه مهركىزى پارىژدا تۇرىدىغان بۇ تهشكىالتنىڭ رەئىسلىكىگه ئۇكرائىنلىق ئالېكساندر شۇ
بۇ كومىتىت، . تۈركىستانلىق مۇستاپا چوقاي ئوغلى، كاتىپلىقىغا ئهزەربهيجانلىق ئابباس ئهلىبهيلى تهيىنلىنىدۇ

ئۇكرائىنا، ئهزەربهيجان، شىمالىي كاپكازىيه ۋە تۈركىستان ھهرىكهتلىرىنىڭ رەئىسلىرى پهخرى ئهزا بولۇپ 
ئۇنىڭدىن باشقا، بىرسى پرومېتې . گۇرۇپپىسىدىن تهشكىل تاپىدۇ كىشىلىك رەھبهرلىك 11قاتناشتۇرۇلغان 

ئهزەربهيجان (رەھبهرلىرىدىن بولۇش شهرتى بىلهن مهركهزدىن تهيىنلهنگهن ئىككى ئهزامۇ بۇ تهشكىلگه قاتنىشىدۇ 
مىللىي كومىتىتىدىن ئىككى نهپهر، شىمالىي كاپكازىيىلىكلهردىن ئىككى نهپهر، گروزىيىلىكلهردىن ئىككى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− نهپهر ئهزاسى بار ئىدى  11نهپهر، ئۇكرائىنالىقالردىن ئىككى نهپهر بولۇپ جهمئى 
سالونلىرىدا پرومېتې ژورنىلى » خوتېل ساۋانتېس.ل«بۇ دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇلغان كۈنىدىن ئىتىۋارەن 

. ى ئۇيۇشتۇرۇشقا باشاليدۇباشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئۇيۇشتۇرغىنىدەك يىغىن ۋە ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرىن
مىللىي ھهرىكهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق خاتىرە كۈنلىرى ياكى ئۆزىنىڭ يىللىق خاتىرە كۈنلىرىمۇ بۇ جهمىيهت 

  .تهۋەسىدە خاتىرلىنىپ تۇرىالتتى
سالونىدا ئۇيۇشتۇرۇلغان پولشا داھىسى مارېشال پىلسۇدسكىنى » مۇتۇئالىته«ماي كۈنى -20يىلى -1935

  .بۇ دوستلۇق جهمىيىتىنىڭ ئهنه شۇ تۈردىكى پائالىيهتلىرىنىڭ بىر مىسالى ئىدى ئهسلهش يىغىنى
ئۇرال -بىر ھېساپتا كىچىك بىر پرومېتې تهشكىالتى دەپ قاراشقا بولىدىغان بۇ دوستلۇق جهمىيىتىگه ئىدىل

وغلىنىڭ چوقاي ئ. ۋە قىرىم مىللىي ھهرىكهتلىرىنىڭ كىرگۈزۈلمىگهنلىكى ھهيران قاالرلىق بىر ئىش ئىدى
ئۇرال ھهرىكىتىنىڭ -دا ئېالن قىلغان بىر پارچه ماقالىسىدىن مهلۇم بولىشىچه، ئىدىل» ياش تۈركىستان«

يىتهكچىسى ئاياز ئىساقى بىلهن قىرىم مىللىي ھهرىكىتىنىڭ يىتهكچىسى جاپپار سېيىت ئهخمهت قىرىمئهر بۇ 
ۇ، كومىتىتتىكى بىر قىسىم ئهزاالر دوستلۇق جهمىيىتىگه ئهزا بولۇش ئۈچۈن ئىلتىماس قىلغان بولسىم

بۇ ئهھۋالدىن ئىساق قاتتىق نارازى بولىدۇ، . قوشۇلماسلىقى سهۋەبىدىن بۇ ئىلتىماسالر تاختىغا ئېلىپ قويۇلغان
ژورنىلىدا بۇ » يېڭى مىللىي يول«ئۇرال ھهرىكىتىنىڭ بۇ يىتهكچىسى - مهلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئىدىل

  .تې تهشكىالتىغا قارشى قۇرۇلغان بىر تهشكىالت دەپ باھااليدۇدوستلۇق جهمىيىتىنى پرومې

  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللهتلهر جهمئىيىتىگه ئهزا بولىشى

يىلى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ خهلقئارا پائالىيهتلىرىگه قاتتىق -1934
» جهمئىيهتىي ئاقۋام«ىر كۈنىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى سىنتهب-18. تهسىر كۆرسىتىدىغان بىر ئىش يۈز بېرىدۇ

يىلىقى -1917بۇ ھادىسه، . غا ئهزا دۆلهت قىلىپ قوبۇل قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− مىللهتلهر جهمئىيىتى (
بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن بېرى خهلقئارا سهھنىلهردە قارشى تۇرۇپ كېلىنگهن سوۋېت تۈزۈمىنى قانۇنلۇق دەپ 

سوۋېتلهرگه قۇل بولۇپ . ھهمدە بۇ تۈزۈمنىڭ مهڭگۈلۈكلىكىنى تهستىقلىغانلىق ھېساپلىناتتى تونىغانلىق
قالغان مىللهتلهرنىڭ تاشقى دۇنيادىكى مىللى پائالىيهتچىلىرى نوقتىسىدىن ئالغاندا بۇ ئهھۋال مۇنداقمۇ 

كى، بۇ سىستېمىنىڭ پات بىرىنچىسى، سوۋېت تۈزۈمىنىڭ ۋاقىتلىق بىر ھادىسه ئىكهنلى: مهنىلهرگه ئىگه ئىدى
بۇ ئىشنىڭ . يېقىندا چوقۇم يىمىرىلىپ كېتىدىغانلىقىغا بولغان ئىشهنچ ئاساسهن يوقالغان ھېساپلىناتتى

تېخىمۇ مۇھىم تهرەپلىرىدىن بىرى شۇكى، بۇندىن كېيىن مىللىي ھهرىكهت پائالىيهتلىرىنىڭ پائالىيهت 
دەرۋەقه، ھېچقانداق بىر دۆلهت پهۋقۇلئاددە . بېرەتتىسورۇنلىرى كۆرىنهرلىك ئازىيىپ كېتىشىدىن بىشارەت 

سهۋەپ كۆرسهتمهي تۇرۇپ مىللهتلهر جهمئىيىتىگه ئهزا يهنه بىر دۆلهتكه قارشى قانات يايدۇرىلىدىغان بىرەر 
مۇنداق ئېيتقاندا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللهتلهر . پائالىيهتكه ئاشكارە ئوتتۇرغا چىقىپ ياردەم قىاللمايتتى

يىتىگه ئهزا قىلىپ قوبۇل قىلىنىشى بىلهن تهڭ، مۇساپىرالر ھهرىكىتى بىلهن ئۇالرنىڭ خادىملىرى بۇ جهمئى
جهمئىيهتكه ئهزا بولغان بىر دۆلهتنىڭ بىر پۈتۈنلىكىگه قارشى كۈرەش قىلىدىغان بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهت ۋە 

  .بۆلكگۈنچى داھى ھالىغا چۈشۈپ قالغان ھېساپلىناتتى



ىنغان بۇ پىرىنسىپالر، بولۇپمۇ پرومېتې ھهرىكىتىنى ئۇيۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقان مىللىي يوقۇرىدا تىلغا ئېل
بۇ ئىشتىن كېيىن، پرومېتې ساھهسى بويىچه باشلىتىلغان بىر قىسىم . خادىمالرغىال قارىتىلغان ھېساپلىناتتى

بهلكى ئهڭ تىپىك بۇالردىن بىرسى، . پائالىيهتلهر بۇرۇنقىدەك ئاكتىپ تهسىر كۆرسىتىش رولىنى يوقىتىدۇ
يىلى پارىژدا قۇرۇلغان كاپكازىيه مۇستهقىللىق جهمىيىتىنى بىر كونفىدراتسىيه -1928مىسال بوالاليدىنى 

يىلى بويىچه پولشالىق پروفىسسور جۇلىيان ماكوۋسكى -1933. ھهرىكىتىگه ئايالندۇرۇش اليىهىسى ئىدى
ل كۈنىسى برۇكسېلدە ئېالن قىلىنغان بىر خۇالسه ئىيو-14يىلى -1934ئاساسىنى اليىهىلهپ چىققان بۇ پىالن، 

بۇ (دوكالدىغا ئاساسهن كاپكازىيه كونفىدراتسىيىسى دېگهن نام بىلهن ئىشقا كىرىشتۈرۈلمهكته ئىدى 
كونفىدراتسىيىنى قۇرۇپ چىقىش ھۈججىتىنى ئهزەربهيجانغا ۋاكالىتهن مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بىلهن ئهلى 

چاقماق، گروزىيىگه . چۇلىك، ت. گىرېي سۇنچ، ل. لىي كاپكازىيىگه ۋاكالىتهن ممهردان توپچىبېشى، شىما
. ھ.ئا. − ۋاكالىتهن بولسا نوي جوردانىيا بىلهن ئاكاكى چهنكهلى قاتارلىق كىشىلهر قول قويۇشقان ئىدى

ز ئىچىگه ئالغان بۇ سىياسىي جهھهتته ئهزەربهيجان، گروزىيه ۋە شىمالىي كاپكازىيه قاتارلىق جايالرنى ئۆ). ئىزاھاتى
كونفىدراتسىيه بىر كومىسسارلىق تهرىپىدىن باشقۇرۇلۇپ، ئهزا بولغان دۆلهتلهرنىڭ ئهسكهر چىقىرىشى بىلهن 

مهلۇم مۇددەتتىن كېيىن . بىرال مهركهزگه قارايدىغان كونفىدراتسىيه ئارمىيىسى قۇرۇلىشى پىالنالنغان ئىدى
يىلى تهشكىل -1935بۇ ئورگان . رگۈزۈلىشى پىالنالنغان ئىدىئهرمهنىيه ۋاكالهتچىلىرىمۇ بۇ اليىهىگه كى

قىلىنغان بىر قېتىملىق يىغىندا كاپكازىيه مۇستهقىللىق كومىتىتى ئورنىنى يېڭى قۇرۇلغان كاپكازىيه 
كونفىدراتسىيىسى شۇراسىغا ئۆتكۈزۈپ بهرگهندەك قىلسىمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللهتلهر جهمئىيىتىگه ئهزا 

ۇل قىلىنىشى بىلهن تهڭ، بۇ الھىيىنىڭ خهلقارالىق ياردەملهر بىلهن ئۇنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈش قىلىپ قوب
مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە، (ئىمكانىيىتىنى ئاساسهن يوق دېيهرلىك ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى 

ىالتقا كىرگهنلىكىنى يىلى، ئهرمهن ۋەكىللىرىنىڭمۇ بۇ تهشك-1940ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئارپىسىدا، يهنى 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ

سوۋېتلهرگه قارشى ھهرىكهتنىڭ مىللىي خادىملىرى مىللهتلهر جهمئىيىتىنىڭ قارارلىرىغا قارىتا ھېچقانداق 
: بىر ھۆنىرىنى ئوتتۇرغا قويىۋېلىشتى-شۇنداقتىمۇ قولىدىن كېلىدىغان بىردىن. ئىش قولىدىن كهلمهيتتى

. ى مىللهتلهر جهمئىيىتىنىڭ مهركىزى ئورگىنىغا بىر پارچه نارازىلىق بىلدۈرۈش خېتىنى تاپشۇرۇشتىجهنىۋەدىك
بۇ خهتته سوۋېتلهر تهرىپىدىن يولغا قۇيۇلىۋاتقان بېسىمالر بىلهن زۇلۇمالر تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، سوۋېت 

بۇ خهتته يهنه سوۋېتلهر  .تۈزۈمىنىڭ بىر دېموكراتىيه دۈشمىنى ئىكهنلىكى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ئىدى
ئىتتىپاقىنىڭ، قول ئاستىدىكى قۇل قىلىنغان مىللهتلهر نامىدا سۆز قىلىش ھوقۇقىنىڭ يوقلىقى ئاالھىدە 

بۇ نارازىلىق خېتى، سىلهر ئهزا قىلىپ قوبۇل قىلغان دۆلهت ئهنه شۇنداق بىر دۆلهتتۇر . تهكىتلهپ كۆرسىتىلگهن
ئاسامبىل رەئىسى مۆسيۆ سانديېرگه -15ىر كۈنى، جهمىيهتنىڭ سىنتهب-18يىل -1934(دەپ تاماملىنىدۇ 

شۇلگىن، . تاپشۇرۇلغان بۇ نارازىلىق خېتىگه ئهزەربهيجانلىق مىر ياقۇپ مهھتىيېۋ، ئۇكرائىنالىق ئا
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − چوقاي ئوغلى قاتارلىقالر قول قويغان ئىدى. تۈركىستانلىق م

  شال پىلسۇدسكىنىڭ ۋاپاتىمار

تې ھهرىكىتىنىڭ ئىدىيىۋىي ئاساسچىسى ۋە ئهڭ چوڭ سىياسىي، مالىيه ياردەمچىسى مارېشال پرومې
پىلسۇدسكى ئۆمىرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا ياۋرۇپادا . ماي كۈنىسى ۋاپات بولىدۇ-12يىلى -1935پىلسۇدسكى 

ال مۆلچهرلهيدۇ ھهمدە ئاپهتلهرنى ئالدىنئا-باش كۆتۈرۈپ چىققان ناتسىتىزمنىڭ پولشاغا كهلتۈرىدىغان بااليى
گېرمانىيىدە . بۇنىڭ ئۈچۈن تېگىشلىك تهدبىرلهرنى ئېلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كهلگهن ئىدى

ناتسىتالر پارتىيىسى ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققاندىن كېيىن، ھىتلېر ۋېرساي شهرتنامىلىرىنى چۆرۈپ تاشالپ 
دسكى فرانسىيىگه گېرمانىيىگه بىرلىكته قارشى تۇرۇش قۇراللىنىش مۇسابىقىسىنى باشلىغان ۋاقتىدا، پىلسۇ



فرانسىيه بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلمىغاندىن كېيىن، . ئۈچۈن ئىتتىپاقداش بولۇش ھهققىدە بىر تهكلىپ سۇنىدۇ
بۇ ۋاقىتتا . يىللىق ئۆزئارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق كىلىشىمىنى تۈزۈشكه مهجبۇر بولىدۇ 10ھىتلېر بىلهن 

بۇ . بىر دۈشمىنىنىمۇ ئېسىدىن چىقارمىغان بولۇپ، بۇ دۈشمىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىدى پىلسۇدسكى يهنه
دۈشمىنى بىلهنمۇ بىر كىلىشىم تۈزۈشۈپ، پولشا بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئوتتۇرسىدا ئۆزئارا تاجاۋۇز 

  .يىلغىچه ئۇزارتىۋالغان ئىدى-1945قىلىشماسلىق كېلىشىمىنىڭ مۇددىتىنى 
كاپكازىيه . للهر ئۈمهكلىرى بېلۋېدېر سارىيىدا پىلسۇدسكىنىڭ مىيىتىنى زىيارەت قىلىشتىمۇساپىر ۋەكى

كاپكازىيه ئۆمىكى نامىدا ”ماي كۈنى ۋارشاۋادىكى بىر قېتىملىق يىغىنىدا -14يىلى -1935مۇساپىرلىرى 
دەپ “ ك قويۇلىدۇمارېشالنىڭ تاۋۇتىغا مىللىي بايرىقىغا سىموۋۇل قىلىنغان كۈمۈش رەڭلىك بىر گۈلچهمبىرە

ماي كۈنى كراكوۋغا ئېلىپ مېڭىلغاندا تهشكىللهنگهن دەپىنه -17مارېشالنىڭ تاۋۇتى . بېكىتىشكهن ئىدى
مۇراسىمىدا پرومېتې گۇرۇپپىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى ئۆزلىرىنىڭ مىللىي بايراقلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ مۇراسىم 

ن ۋە ئۇكرائىنا دوستلۇق جهمىيىتىنىڭ تهشهببۇسى ماي كۈنى، كاپكازىيه، تۈركىستا-20. سېپىغا قوشۇلغان ئىدى
بۇنىڭدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن . بىلهن پارىژدا كهڭ كۆلهملىك پىلسۇدسكىنى ئهسلهش مۇراسىمى ئۆتكۈزىلىدۇ

  .كېيىن شۇنىڭغا ئوخشاش بىر مۇراسىم ۋارشاۋادىكى شهرق ئىنىستىتۇتىنىڭ يىغىن زاللىرىدىمۇ ئۆتكۈزۈلدى
رۇپپىلىرىنىڭ ژورناللىرىدىمۇ پىلسۇدسكىغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان ماقالىالر بۇ ۋاقىتتا پرومېتې گۇ

سانىمۇ -102يىلى ماي ئېيىدا چىقىرىلغان -1935ژورنىلىنىڭ » پرومېتې«شۇنىڭدەك يهنه . ئېالن قىلىنىدۇ
اياتى ۋە دەپىن ژورنىلىنىڭ پىلسۇدسكىغا ئاتالغان سانىدا ئۇنىڭ ھ» پرومېتې«(پۈتۈنلهي پىلسۇدسكىگه ئاتىلىدۇ 

قىلىش مۇراسىمى تونۇشتۇرۇلغاندىن كېيىن، گروزىيه، ئهزەربهيجان، شىمالىي كاپكازىيه ۋە ئۇكرائىنا مىللىي 
. ھ.ئا. − شۇلگىنالرنىڭ بىرەردىن ماقالىسى بېسىلىدۇ. چۇلىك ۋە ئا. ھهرىكهتلىرى نامىدا گۋازاۋا، مىر ياقۇپ، ج

ياش «ىڭ ۋاكالهتچىسى چوقاي ئوغلىنىڭ پىلسۇدسكى ئۈچۈن تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقىن). ئىزاھاتى
ژورنىلىدا ئېالن قىلغان ماقالىسىدىكى تۆۋەندە ستاتا كهلتۈرۈلگهن بىر ئابزاس، سوۋېتلهرگه قارشى » تۈركىستان

  :بارلىق مۇساپىرالر ھهرىكىتىنىڭ ھېسسىياتى بىلهن كۆزقاراشلىرىنى ئىپادىلهپ بهرمهكته ئىدى
ئۆز خهلقىنىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان جهڭچىلهر ئارىسىدا ئهڭ داڭلىق چۇنكى، پىلسۇدسكى 

نهمۇنىسى بولۇپال قالماستىن، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا روسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ بويۇنتۇرىقى ئاستىدىن 
لچه قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان مىللهتلهرنىڭ تىرىشچانلىقلىرىغا كۆرسهتكهن چوڭقۇر ھۆرمىتىنى قى

پىلسۇدسكى، سوۋېت روسىيىسى بىلهن . بىر دۆلهت رەھبىرى ئىدى-يۇشۇرماي ئاشكارە ئىپادىلىيهلىگهن بىردىن
شهرتنامه تۈزگهن ۋاقتىدا سوۋېت روسىيىسىنىڭ چېگراسى ئىچىدە قالغان تۇپراقالرغا قارىتا ھۆكۈمهت ياكى 

ىنىگه كىرگۈزمهسلىك ھهققىدىكى تهشكىالت نامىدا ھهق تهلهپ داۋاسى قىلىۋاتقان گۇرۇپپىالرنى ۋەت
  .ئاشكارە قارشى چىققان بىر دۆلهت رەھبىرى ئىدى-ماددىسىنىڭ شهرتنامه ئارگىنالىغا كىرگۈزۈلىشىگه ئۇچۇق

يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا، پىلسۇدسكىنىڭ جهسىدىنى خاتىرە سارىيىغا كۆچۈرۈش يۈزىسىدىن يهنه بىر -1935
كاپكازىيه مۇساپىرالر ساھهسىدىكىلهر پولشالىقالرنىڭ ئۇلۇغ داھىسى . قېتىملىق دۆلهت مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلىدۇ

مارېشال پىلسۇدسكىغا بولغان ھۆرمهت بىلدۈرۈش بۇرجىنى ئۆتهش مهقسىتىدە بارلىق گۇرۇپپىالرنىڭمۇ كراكوۋغا 
لىرىنىڭ ئهزەربهيجان، شىمالىي كاپكازىيه ۋە گروزىيه گۇرۇپپى. بېرىشى الزىم دەيدىغان بىر قارار ماقۇللىشىدۇ

ۋەكىللىرىگه ۋەكىل بولۇپ ئهزەرتېكىن، بايتۇغان ۋە ئىمنادزە، كاپكازىيه كونفىدراتسىيىسى شۇراسى تهرىپىدىن 
ئاندىن . ئىۋەرتىلگهن كاپكازىيه تۇپىسىنى ئېلىپ خاتىرە سارىيى قهبرىسى ئۈچۈن ياسالغان دۆڭگه تۆكىشىدۇ

  :قۇتىنىڭ ئۈستىگه تۆۋەندىكى جۇملىنى يازىدۇ
ئهۋالتلىرىدىن ) ئهزەربهيجان، گرۇزىيه ۋە شىمالىي كاپكازىيه(اتلىقى يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقان كاپكازىيه ئۆز ئاز«

  …»لېخىستاننىڭ ئۇلۇغ قۇرغۇچىسى ھهم رەئىسىگه 
پرومېتې ۋاكالهتچىلىرىنىڭ پىلسۇدسكىغا مۇناسىۋەتلىك يىل خاتىرە كۈنى ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرىلىدىغان 

يهنه بىر جهھهتته، پىلسۇدسكىنىڭ . شانى ئىشغال قىلىۋالغان يىلالرغىچه داۋاملىشىدۇمۇراسىمالر گېرمانىيه پول



ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى تاپشۇرىۋالغان رەئىس ئىگناتى موسسىسكى بىلهن تاشقى ئىشالر 
مىنىستىرى پولكوۋنىك بېك، پولشانىڭ پرومېتې تهشكىالتىغا بېرىپ كهلگهن ياردىمىنى بۇرۇنقىدەك 

  .اۋامالشتۇرىدۇد

  كومىنتېرىن قارارلىرى ۋە ياۋرۇپا سوتسيالىزمىدىكى ئۆزگىرىشلهر

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مىللهتلهر جهمىيىتىگه ئهزا بولغانلىقىغا قارشى ساداالر تېخى بېسىقماي تۇرۇپ، 
يىنى نۆۋەتلىك قۇرۇلتى-7) ئىزاھاتى. ھ.ئا− كومىنىستىك ئىنتېرناتسيۇنال (يىلى كومىنتېرىن -1935

چاقىرىپ، كومۇنىستىك ئىنتېرناتسيۇنالنىڭ بىرىنچى ئورۇندىكى ۋەزىپىسى قىلىپ فاشىزىمنى مهغلوب 
شۇنداق قىلىپ، كومىنىستالر بۇندىن كېيىن موتېدىل سوتسيالىستالر ۋە لىبرال . قىلىش دەپ ئېالن قىلىدۇ

ىل قىالاليدىغان ھالغا ساھهسىدىكى كۈچلهر بىلهن بىرلىشىپ فاشىزمغا قارشى خهلق سهپلىرىنى تهشك
بۇ ئۆزگىرىش سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى سىياسىتىدە تۈپكى بىر ئۆزگىرىش . كېلىدىغان بولىدۇ

  .ياسىلىدىغانلىقىنىڭ بىر ئىشارىتى ئىدى
كومىنىستىك ئىنتېرناتسيۇنال قۇرۇلغان كۈنلهردىن بېرى موتېدىل سوتسيالىستالر كومۇنىزمغا قارشى 

ل قىلىپ كېلىنگهن بولۇپ، ئۇنداقالرنى پارتىيه تهشكىالتلىرىدىن تازىلىۋېتىش تهلهپ ئۇنسۇرالر دەپ قوبۇ
نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدا ستالىن ئوتتۇرغا چىقىپ -6يىلى چاقىرىلغان -1928ھهتتا كومىنتېرىننىڭ . قىلىناتتى

ڭ بىرىنچى تېخىمۇ سولچىل بىر يولنى ئوتتۇرغا قويۇپ، موتىدىل سوتسيالىستالرنى ئىشچىالر سىنىپىنى
  .نومۇرلۇق دۈشمىنى دەپ ئېالن قىلغان ئىدى

نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدا قوبۇل قىلىنغان قارارالر بويىچه ياۋرۇپادىكى كومۇنىستتىك -7كومىنتېرىننىڭ 
ھهتتا . پارتىيىلهر سوتسيالىست پارتىيىلهرگه قارىتا بىر سهپته تۇرۇپ ھهمكارلىشىش پوزىتسىيىسىدە بولىدۇ

ار جۇمهۇرىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ھهرىكىتى جهريانىدا ناتسىتالر بىلهن ھهمكارلىشىپ گېرمانىيىدە ۋېيم
ئهمما ناتسىتالر ھۆكۈمهتنى ئۆتكۈزىۋېلىپال كومپارتىيىنى تارقىتىۋېتىپ، . ھهرىكهت قىلىشقان ئىدى

  .كومۇنىزمنى بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمهن دەپ ئېالن قىلىدۇ
يى ئالغان قارار بىلهن بىرگه، سوۋېت تاشقى سىياسىتى جهھهتته يولغا نۆۋەتلىك قۇرۇلتى- 7كومىنتېرىننىڭ 

فرانسىيىدە كومۇنىستالر پارتىيىسى موتىدىل . قويۇلغان ئۆزگىرىشلهر دەرھال ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه باشلىنىدۇ
شۇنداق . سوتسيالىستاالر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىپ خهلق فرونتى ھۆكۈمىتىنى تهشكىللهشكه قېتىلىدۇ

لىپ، ياۋرۇپادىكى دېموكراتىك ئهللهردە شۇ ۋاقىتقا كهلگىچه ھهممىنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان كومۇنىزم قى
دۈشمهنلىگى بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن قورقۇش تۇيغۇلىرى ئورنىغا فاشىزىمغا قارشى تۇرۇش قاراشلىرى 

بۇ . ئامىلى ھالىغا ئايلىنىدۇئالماشتۇرىلىدۇ، كومۇنىزمچىالر فاشىزمغا قارشى بىرلىكسهپنىڭ ئهڭ مۇھىم 
تۈردىكى ئۆزگىرىشلهر ئاساسى جهھهتتىن سوتسيال دېموكراتىك خۇسۇسىيهتكه ئىگه بولغان پرومېتې 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . گۇرۇپپىسىغا ئهزا تهشكىالتالرنىڭ ياۋرۇپادىكى تۇتقان ئورنىغا قاتتىق تهسىر كۆرسىتىدۇ
كېيىن ياۋرۇپا ئهللىرىنىڭ رەسمى ياردەملىرىدىن مهھرۇم قالغان  مىللهتلهر جهمىيىتىگه ئهزا بولغىنىدىن

پرومېتې تهشكىالتى، كومىنتېرىن قارارلىرىدىن كېيىن بولسا، موتىدىل سوتسيالىستچىالر مۇھىتىدىمۇ چهتكه 
كومىنتېرىن قارارلىرى بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى سىياسىتىدىكى . قېقىلىشقا باشالنغان ئىدى

رىشلهر بىلهن تهڭ، پرومېتېچىلهر ياۋرۇپادىكى ئهڭ مۇھىم ئىتتىپاقداشلىرى بولۇپ كېلىۋاتقان سوتسيال ئۆزگى
  .دېموكراتىك تهشكىالتالرنىڭ قولالپ قۇۋەتلىشىدىنمۇ ئايرىلىپ قالىدۇ

بۇ ھادىسىالردىن كېيىن، ياۋرۇپا ئهللىرىدىكى كومۇنىزمغا قارشى ھهرىكهتلهر چېكىدىن ئاشقان ئوڭچىل 
بىر ئورتاق - شۇنداق قىلىپ، ئۆزىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش سهۋەبى بىلهن بىردىن. ۇرالرنىڭ قولىغا قالىدۇئۇنس

نوقتىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ھهمدە كومۇنىزمغا قارشى تۇرۇش بولغان پرومېتېچىلهر تهشكىالتلىرى بىلهن 



پ چىن قهلبىدىن تازا خاالپ كهتمهيدىغان بىر ياۋرۇپادىكى رادىكال ئوڭچى ئۇنسۇرالر ئوتتۇرسىدا ھهر ئىككىال تهرە
ژورناللىرى ئىنچىكىلىك » پرومېتې«دېگهندەك، ئۇ يىلالردىكى . سهپته تۇرۇش ۋەزىيىتى شهكىللىنىشكه باشاليدۇ

بىلهن تهھلىل قىلىنغىنىدا، ژورنالغا بېسىلغان چۈشهندۈرۈشلهردە فرانسىيه ئوڭچىلىرىنىڭ ژورناللىرىدىن 
تېخىمۇ مۇھىم . ان ستاتىالرنى ئۇچراتقىلى بولىدىغان ۋەزىيهتنى كۆرىۋېلىش مۇمكىنئېلىنغان نۇرغۇنلىغ

بولغىنى، پرومېتې ژورنىلىدا فرانسىيه ئوڭچىلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان بىر قىسىم ماقالىالر ئېالن 
رغا تهۋە قا ئوخشاش ئوڭچىال» ژې سيس پارتوۋت«بۇ ۋاقىتتا بىر قىسىم مۇساپىرالرمۇ . قىلىنىشقا باشاليدۇ

  .ژورنالالردا ماقاله ئېالن قىلىشقا باشلىغانلىقىمۇ كۆرۈلىدۇ

  روسىيىگه قۇل قىلىنغان تۈركىي ئهللهر بىرلىكسېپىنىڭ قۇرۇلىشى

پرومېتې تهشكىالتى تهركىۋىدە يىتهرلىك دەرىجىدە ئاكتىپ رول ئااللمايۋاتقانلىقىدىن رەنجىپ يۈرگهن تاشقى 
ېرى تۈركىي قېنىدىن بولغان تهشكىالتالرنىال يىغىپ بىر فرونت تهشكىل تۈركىي يىتهكچىلىرى، ئۇزۇندىن ب

بۇنداق بىر سهپ تهشكىللهش پانتۈركىسىزم . تارتىش قىلىشقا باشاليدۇ-قىلىش مهسىلىسى ئۈستىدە تاالش
بوھتانلىرىغا قېلىشى مۇمكىنلىكىنى، بۇنداق بىر تهنقىتكه قېلىش يهنه كېلىپ تۈركىيه ئۈچۈن قىيىنچىلىق 

دا قىلىشى مۇمكىنلىكىنى ئوياليدىغان بهزى يىتهكچىلهر دەسلىۋىدە بۇنداق بىر تهشكىللىنىشتىن ئۆزىنى پهي
غا قوبۇل » جهمىيهتئى ئاقۋام«ئهمما سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . چهتكه ئېلىش پوزىتسىيىسىدە بولغان ئىدى

تۈركىيه تهۋەسىگه كىرىشىنى چهكلىشى  قىلىنىشى، تۈركىيىنىڭ ياۋرۇپادا بېسىلىۋاتقان مۇساپىرالر ژورناللىرىنى
قاتارىدىكى بهزى ھهرىكهتلهر، بارلىق تۈركىي قېنىغا مهنسۈپ مۇساپىر تهشكىالتلىرىنى ئورتاق مهنپهئهت 

  .ئهتىراپىغا بىرلهشتۈرۈشنىڭ بهكال مۇھىم بىر ئىش ئىكهنلىكىنى تونۇتۇشقا باشلىغان ئىدى
ئۇرالغا ۋاكالهتهن -بۇ يىغىنغا ئىدىل. كېلىپ يىغىن ئاچىدۇيىلى ئاپىرىل ئېيىدا پارىژغا - 1936ۋەكىللهر، 

ئاياز ئىساقى، شىمالىي كاپكازىيىگه ۋاكالىتهن مهھهممهت گىراي بىلهن مىر ياقۇپ مهختىيېۋ، ئهزەربهيجانغا 
ۋاكالهتهن مهھهممهت ئىمىن رەسۇلزادە بىلهن مۇستاپا ۋەكىلى، قىرىمغا ۋاكالهتهن جاپپار سىيىت ئهخمهت 

  .ر، تۈركىستانغا ۋاكالهتهن چوقاي ئوغلى قاتنىشىدۇقىرىمئه
. ئاپىرىلغىچه داۋاملىشىدۇ-26ئاپرىلدا باشالنغان بۇ يىغىن، مهخسۇس مۇزاكىرە يىغىنلىرى بىلهن -17

نامىدا ئورتاق بىر تهشكىالت قۇرۇپ » روسىيىگه قارام قىلىنغان تۈركىي ئهللهر بىرلىكسېپى«يىغىن ئاخىرسىدا 
بۇ بىرلىكسهپنىڭ رەئىسلىكىگه جاپپار سېيىت ئهخمهت قىرىمئهر، باش . ىنىدۇچىقىش قارارى ئېل

بۇ كىشىلهر ئۆز ۋاقتىدا يهنه قىرىم بىلهن تۈركىستاننىڭمۇ . سېكرىتارلىقىغا مۇستاپا چوقاي ئوغلى تهيىنلىنىدۇ
ھهممهت گىراي ۋە ئهزەربهيجانغا مهھهممهت ئىمىن روسولزادە، شىمالى كاپكازىيىگه مه. ۋاكالهتچىلىرىدىن ئىدى

  .ئۇرالغا بولسا ئاياز ئىساقى ۋاكالهتلىك قىلىدىغان بولىدۇ-ئىدىل
بۇ قارارغا . ماددىلىق بىر ئورتاق قارار تهييارلىشىپ ھهممه بىرلىكته قول قويىشىدۇ 6يىغىن ئاخىرىدا 

بىرسىگه -ىربىرسىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلىشىپ، بۇ جهھهتته ب-ئاساسهن، بارلىق گۇرۇپپىالر بىر
؛ بىرلىكسهپكه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر سايالنغان )ماددا-1(ياردەملىشىدىغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن 

. ھهرقايسى گۇرۇپ يىتهكچىلىرىنىڭ نوۋەت بويىچه چاقىرىدىغان يىغىنلىرىدا مۇزاكىرە قىلىنىدىغان بولىدۇ
لكى بارلىق ئاساسى قاتالم تهشكىالتلىرىغىچه بىرلىكسهپنىڭ ھهمكارلىقلىرى مهركىزى ئورگاندىال ئهمهس، به

ھهرقايسى تهشكىالتالرنىڭ نهشرى ئهپكارلىرى باشقا تهشكىالتالر بىلهن ئۇالرنىڭ قانات . كېڭهيتىلىدىغان بولىدۇ
شۇنىڭدەك يهنه بىرلىكسهپ پرومېتې . يايدۇرىدىغان پائالىيهتلىرى ھهققىدە ئۆزئارا خهۋەرلهندۈرۈپ تۇرۇلىدۇ

؛ كاپكازىيه كونفىدراتسىيىسى مۇۋاپىق )ماددا-4(كۈچهيتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ تهشكىالتىنى 
-5(كۆرۈلگهن بولۇپ، ھهرقايسى گۇرۇپتىكىلهرنىڭ نهشرى ئهپكارلىرى بۇ ئورگاننىڭ خىزمهتلىرىنى قولاليدۇ 

  ).ماددا



  )رەسىم ئورنى(
  قاتناشقان يىتهكچىلهررۇسىيهگه قۇل قىلىنغان تۈركىي ئهللهر بىرلىكسېپى يىغىنىغا 

مىر ياقۇپ مهختىيېۋ، جاپپار سىيىت ئهخمهت قىرىمەئر، ئاياز ئىساقى، مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە؛ كهينىدە : ئالدىنقى رەت سول تهرەپتىن
  )دىنئهھهت ئهنجان ئارخىۋى. (1936پارىژ، . مۇستاپا چوقاي ئوغلى، مهھهممهت گىراي، مۇستاپا ۋەكىلى: ئۆرە تۇرغانالر سولدىن

  
بۇ بىرلىكسهپنىڭ تهشكىل قىلىنىشى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى قۇرۇلغاندىن بۇيان بۇ دۆلهتكه ۋە كومۇنىزم 
ئىدىيىسىگه قارشى كۈرەش قىلىپ كېلىۋاتقان تۈركىي ئېرقىدىن بولغان تهشكىالتالرنىڭ تۇنجى قېتىم بىر 

ن ئېلىپ ئېيتقاندا ھهقىقهتهنمۇ ئېتنىك ئاساسقا تايىنىپ تهشكىالتلىنىش يولىغا كىرگهنلىكى نوقتىسىدى
ئۇالر بۇ قىلغانلىرىدىن سوۋېتلهر دائىرىسىنىڭ داۋراڭ قىلىشىدىغانلىقىمۇ ئۇالرغا مهلۇم . مۇھىم بىر ئىش ئىدى

شۇنىڭدەك يهنه بۇنداق بىر تهشكىالتقا ئۇيۇشۇش ياۋرۇپا ئهللىرىنىڭمۇ سوغۇق مۇئامىله قىلىشىغا دۈچ . ئىدى
شۇڭا، بۇ يىغىن ۋە ئۇنىڭ قارارلىرى مهخپى ساقالنغان، ھهتتا پرومېتې . كېلىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

  .ھهركىتىنىڭ يىتهكچىلىرىدىنمۇ سىر تۇتۇلغان ئىدى

  ژورنىلىنىڭ قايتىدىن تهرتىپكه سېلىنىشى» پرومېتې«

ژورنىلىغا مۇناسىۋەتلىك كۆرۈلگهن مهسىلىلهر ھهرقايسى » پرومېتې«يىلىنىڭ كىرىشى بىلهن، -1937
يوقۇرىدا تونۇشتۇرۇلغىنىدەك، روسىيىگه قارام . رنى بهكال نارازى قىلىدىغان بىر ئىشقا ئايالنغان ئىدىئهزاال

قىلىنغان تۈركىي ئهللهر بىرلىكسېپىنىڭ قۇرۇلۇش يىغىنىدا بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهر ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتۈلگهن 
. ىغان ئورتاق خۇالسىغا كېلىنگهن ئىدىژورنىلىنى قايتىدىن تهرتىپكه سېلىش الزىم دەيد» پرومېتې«بولۇپ، 

ژورنىلىنىڭ تهھرىراتى ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهتلهر بۇ ژورنال نهشرى » پرومېتې«ئهسلىدە، تۈركىستانلىقالر بىلهن 
  .قىلىنىشقا باشلىغان دەسلهپكى يىلالردىال باشالنغان دېيىشكه بوالتتى

دېگهن سۆزنى “ تۈركىستان”النىڭ مۇقاۋىسىدىكى يىلىغا كهلگىنىدە، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى بۇ ژورن-1935
بۇ ئىشتا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ بۇ . چىقىرىپ تاشالڭالر دەپ تهلهپ قىلغىدەك دەرىجىگىمۇ كهلتۈرگهن ئىدى

ت م ب . جهھهتتىكى تىرىشچانلىقلىرىغا قوشۇلماي كهلگهن ت م ب مهركىزىمۇ بۇ ئىشقا ئارىلىشىشقا باشاليدۇ
ا ئوغلى يازغان بىر پارچه خېتىدە ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ بۇ پىكىرى رەئىسى ئوسمان غوج

  :قاتتىق تهنقىت قىلىنىدۇ
ئهمما سىزدىن زادىال كۈتمىگهن بىر سۆزنى . كۈنى يازغان خېتىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالدىم 24. 6. 1935

هجمۇئهنىڭ مۇقاۋىسىدىكى تۈركىستان دېگهن تۈنۈگۈن پرومېتېگه خهت يېزىپ، م”: قىلغانلىقىڭىزنى يېزىپسىز
بىر ”بۇ ئىشىڭىزغا قارىتا سهبداشلىرىمىز ھهقلىق رەۋىشته . دەپسىز“ سۆزنى ئېلىپ تاشالڭالر دەپ تهلهپ قىلدىم

ۋاكالهتچىمىزنىڭ ۋەزىپىسى پهۋقۇلئاددە بىر ئىشالردا قانداقالرچىسىغا مهركهزدىن بىرەر بويرۇق ياكى يوليورۇق 
  .دېيىشىپ كهتتى“ بۇنداق بىر قارار ئېلىشقا يول قويالىشى مۇمكىن ئالماي تۇرۇپ

بۇ ھهقته سىز . تهخمىنهن ئىككى يىلدەك ۋاقىتتىن بېرى سىز پرومېتېگه بىرمۇ ماقاله يېزىپ باقمىدىڭىز
ھهتتا بهزى ساقالنغان . كۆرسهتكهن باھانىالرغا ئاساسلىنىپ بىزمۇ گهپ قىلماي جىم يۈرىۋەرگهن ئىدۇق

بىزگىمۇ مهلۇم بولماقتىكى، بۇ ئوتتۇرلۇقتا چوقۇم . هردە سىز تهرەپ بولۇپ سىزنى قوغداپ كهلگهن ئىدۇقمهسىلىل
بۇ ئىشتىكى خاتالىق . ئهمما گۇناھكار تهرەپ ھهرگىزمۇ مهجمۇئه بواللمايدۇ. بىر گۇناھكار تهرەپنىڭ بارلىقى ئېنىق

. − گۋازاۋانى دېمهكچى(ر كىشىال بولىشى مۇمكىن سادىر قىلىۋاتقان كىشى ئۇ ژورنالدا خىزمهت قىلىدىغان بىرە
: ئهسلى ئارگىنالدا(شۇنىسى ئايانكى، پىتنىڭ ئاچچىقىدا چاپاننى ئوتقا تاشلىغىلى بولمايدۇ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا

بۇنداق بويرۇقۋازلىق قىلىش توغرا ). ت.ئۇ. −بۈرگىنىڭ ئاچچىقىدا يوتقاننى ياققىلى بولماس، دەپ ئېلىنغان
كلىك يهرلهرگه مهزكۈر مهجمۇئهنىڭ مۇقاۋىسىدىكى تۈركىستان سۆزىنى چىقىرىپ تاشلىماسلىقى كېرە. ئهمهس



بۇ ئىشنى چوڭايتىپ چىڭ . سىزمۇ ھازىرچه بۇ ھهقته بىر نىمه دېمهي جىم بولۇڭ. ھهققىدە خهۋەر بېرىلدى
  .تۇرىۋېلىش توغرا ئهمهس

يالغۇز . كىالرال دەرت تۆكىۋاتقان ئهمهس ئىدىبۇ ژورنال تهھرىراتى ھهققىدە يالغۇز تۈركىستان گۇرۇپپىسىدى
گوروزىيىلىكلهرنىڭال بۇ ژورنالنى باشقۇرۇش ئىشىدا بهكال مۇھىم ئورۇندا تۇرىۋېلىشىدىن قالغان تۈركىي 

شۇڭا، پرومېتې ژورنىلى ھهققىدىكى بۇ مهسىله روسىيىگه . تهشكىالتلىرىمۇ نارازىلىق بىلدۈرۈپ كهلمهكته ئىدى
چوقاي ئوغلى . ى ئهللهر بىرلىكسېپى يىغىنىدا ئوتتۇرغا قويۇلۇپ مۇنازىرە قىلىنىدۇقۇل قىلىنغان تۈرك

يىغىندىن كېيىن ت م ب مهركىزىگه يوللىغان خهتته، پرومېتې ژورنىلىنى قايتىدىن تهرتىپكه سالغاندىن 
تې ژورنىلى ئهمما پرومې. كېيىن ئاندىن نهشرى قىلىنىشى ھهققىدە ۋارشاۋاغا بېسىم ئىشلىتىشىنى بىلدۈرىدۇ

تهھرىراتىنىڭ قايتا رەتكه سېلىنىش ئىشى بۇنىڭدىن نارازى بولىۋاتقان تۈركىي تهشكىالتلىرىنىڭ 
  .يىلى فىۋرالدا بۇ ژورنالدا بېسىلغان بىر ماقاله سهۋەبىدىن يۈز بېرىدۇ-1937تىرىشچانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى 

دا تۈركىيه بىلهن گروزىيه ئوتتۇرسىدىكى سانىدا ئېالن قىلىنغان بىر ماقالى-133پرومېتې ژورنىلىنىڭ 
گروزىيه -چېگراالرنى بېكىتكهن قارس شهرتنامىسى بىلهن بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن قايتا سىزىلغان تۈركىيه

چېگراسى مۇنازىرە قىلىنغان بولۇپ، تۈركىيه چېگرالىرى ئىچىدە قالغان ئارداخان بىلهن ئۇنىڭ ئهتىراپىدىكى 
پرومېتې تهۋەسىدىكى تۈركىي . تهۋە يهرلهر ئىكهنلىكى ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى بهزى جايالرنىڭ گروزىيىگه

ژورنىلى بۇ مهسىلىگه ئاالھىدە » ياش تۈركىستان«. گۇرۇپپىسىدىكىلهر بۇ ماقالىغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشىدۇ
لىرىنى رەت قىلىش سهزگۈر پوزىتسىيه تۇتقان بولۇپ، ت م ب نىڭ پرومېتې ژورنىلى بىلهن بولغان مۇناسىۋەت

  :دەرىجىسىگه بېرىپ يهتكهن ئىدى
سانىدا تۈركىيه بىلهن كاپكازىيه چېگرالىرى ھهققىدە ئېالن قىلىنغان بىر قارار ) ئايلىق( -133پرومېتېنىڭ 

مۇقاۋىسىدا تۈركىستان ئىسمى يېزىلغان پرومېتې ”سهۋەبىدىن، تۈركىستانلىق كىتابخانلىرىمىز تهرىپىدىن 
ياكى بولمىسا بىر قىسىم تۈركىستانلىقالر بۇ ) يهنى تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى(ت م ب  مهجمۇئهسى ئۈچۈن

بىز بۇنىڭغا تۆۋەندىكىچه جاۋاب . دىگهندەك سۇئالالرنى بېرىشمهكته“ ئىشتا مهسئولىيهتنى ئۈستىگه ئاالمدۇ؟
  :بېرىمىز

ركىستانلىق مهسئولىيهتنى پرومېتې مهجمۇئهسى ئۈچۈن مهيلى ت م ب بولسۇن، ياكى ھهرقانداق بىر تۈ
ئهسلىدە كاپكازىيىلىكلهرنىڭ نهشر ئهپكارى بولغان پرومېتې مهجمۇئهسىگه . ھهرگىزمۇ ئۈستىگه ئالمايدۇ

  .يىلى يانىۋار ئېيىدىن بۇيان قوشۇلماي كهلمهكته-1934تۈركىستانلىقالر 
غان ئهڭ ئاخىرقى ماقاله، راس دېگهندەك، پرومېتې ژورنىلىدا تۈركىستان ۋاكالهتچىلىرى تهرىپىدىن يېزىل

جانئاي . ۋەقهلهرگه مۇناسىۋەتلىك يېزىلغان بىر پارچه ماقاله بىلهن ئاخىرالشقان ئىدى شهرقىي تۈركىستاندىكى
سانغا كهلگىچه تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى - 133تهخهللۇسى بىلهن ئېالن قىلىنغان بۇ ماقالىدىن كېيىن تا 

ۋە ئهزەربهيجاننىڭ سابىق  -102ېشال پىلسۇدسكى ئۈچۈن چىقىرىلغان مار. نامىدا بىرمۇ ماقاله يوق ئىدى
دىمۇ ت م ب نامىدا ) سانى-96(قۇرۇلتاي مۇدىرى ئهلى مهردان توپچىبېشى ئۈچۈن چىقىرىلغان نېكرولوگىيه سانى 

پ، شۇنىڭدەك يهنه پرومېتې ژورنىلىنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا ئېالن قىلىنى. يېزىلغان بىرەرمۇ ماقاله يوق ئىدى
يىلىدىن باشالپ تۈركىستان ئۈچۈن ئورۇن -1932بۆلۈمىدە » كرونىچيۇ«شۇ ئايقى ۋەقهلهر بېرىلگهن 

  .بېرىلمىگهنلىكىمۇ دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالردىن بىرى ئىدى
گروزىيىنىڭ تۈركىيىدىن زېمىن تهلهپ قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك چىققان ماقاله ۋارشاۋادىكى پرومېتې 

پرومېتېدەك سوۋېتكه قارشى بىر ئهپكاردا . ئارىسىدىمۇ پارتىالش خاراكتىرلىق تهسىر ياراتقان ئىدىتهۋەسىدىكىلهر 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا تهۋە بىر دۆلهتنىڭ مهنپهئهتىنى قولاليدىغان بىر ماقالىنىڭ ئېالن قىلىنىشى ھهقىقهتهنمۇ 

  .نومۇس قىلغىدەك بىر ئىش ئىدى
پولشا تهرىپىدىن قولالپ قۇۋەتلىنىپ كېلىنگهنلىكى ھهممىگه مهلۇم  شۇنىڭدەك يهنه، پرومېتې تهشكىالتى

بىر ئىش بولغاچقا، بۇ تهشكىالتنىڭ ئورگان ئهپكارى بولغان بىر ژورنالدا تۈركىيه چېگرالىرىنى مۇنازىرىگه قويۇش 



شا ھۆكۈمىتى بۇنداق بىر ئىش پول. ئىشى تۈركىيه بىلهن پولشانى ئۆزئارا زىدىيهتكه سېلىپ قويۇش ھېساپلىناتتى
  .ئهڭ كېيىن ئوتتۇرغا قويۇشى مۇمكىن بولىدىغان ئىشالرنىڭ بىرىال بواللىشى مۇمكىن ئىدى

بۇ جهرياندا، تۈركىستان، ئهزەربهيجان ۋە شىمالىي كاپكازىيه تهشكىالتلىرى پرومېتې مهركىزىگه خهت يېزىپ 
يهنه، ئهگهر رەھبهرلىك ئورنىدا ئۆزگىرىش  ژورنال تهھرىراتى بىلهن گۋازاۋاغا نارازىلىق بىلدۈرىشىدۇ؛ شۇنىڭدەك

قىلىنمايدىكهن پرومېتې ھهركىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى قايتىدىن كۆزدىن كۈچىرىشكه مهجبۇر 
يۈز بهرگهن بۇ ھادىسىلهر سهۋەبىدىن پرومېتې ژورنىلىنىڭ نهشرى قىلىنىشى ۋاقىتلىق . ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ

رى قىلىنىۋاتقان كۈندىن بۇيان ژورنال تهھرىرلىكىنى ئۈستىگه ئېلىپ كېلىۋاتقان توختىتىلىپ، بۇ ژورنال نهش
  .گروزىن گۋازاۋا ۋەزىپىسىدن قالدۇرىلىدۇ

يىلى دىكابىردىن باشالپ ئۇكرائىنانىڭ سابىق تاشقى ئىشالر مىنىستىرى -1938ئۇنىڭدىن كېيىن، يهنى 
نامى بىلهن بۇ ژورنال قايتىدىن نهشرى قىلىنىشقا » ېال رېۋۇ دې پرومېت«بولغان ۋىتالى شۇلگىن تهھرىرلىكىدە 

بۇ چاغدا ژورنال تهھرىراتى قايتىدىن رەتكه سېلىنغان بولۇپ، گروزىنالرنى ئاساس قىلغان ژورنال . باشلىنىدۇ
ت م ب يېڭىدىن چىققان ژورنال بىلهن ئۇنىڭ تهھرىرات گۇرۇپپىسىنىڭ . رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئۆزگهرتىلىدۇ

دا » ياش تۈركىستان«بۇ يېڭى ژورنالنىڭ نهشرى قىلىنغانلىقىنى . للىنىشىدىن رازى ئىدىقايتا تهشكى
  :تۈۋەندىكىچه ئېالن قىلىنىدۇ

روسىيه ئاسارىتىدىن ئازات بولۇش ئۈچۈن مىللىي مۇجادىله بېرىۋاتقان روسالردىن باشقا مىللهت 
جهھهتتىكى تهشۋىقاتالر بىلهن  خهلقلىرىنىڭ مىللىي داۋاسى بىلهن مىللىي ھوقۇقلىرىنى قوغداش، بۇ

شوغۇللىنىشنى مهقسهت قىلىپ نهشرى قىلىنىشقا باشلىغان بۇ فرانسۇزچه مهجمۇئهنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى 
مهجمۇئهدە … . بىلهن ئۇنىڭ مهزمۇنلىرى ھهر تۈردىكى كىتابخانالرنى رازى قىاللىغىدەك سۈپهتكه ئىگه

ال رېۋۇ دې … «. ۋەتلىك مهلۇماتالر ئاسى ئورۇننى ئىگهللىمهكتهتۈركىستان، ئهزەربهيجان ۋە ئۇكرائىناغا مۇناسى
  .قوش ئايلىق ژورنال بولۇپ نهشرى قىلىنىدۇ» پرومېتې

بۇ يېڭى ژورنالدا ھهقىقهتهنمۇ تۈركىستان بىلهن ئهزەربهيجاننىڭ ئورنى كۈچهيتىلگهنلىكى مهلۇم بولماقتا 
ۋەتلىك ئۈچ پارچه ماقاله ۋە ئىككى پارچه خهۋەر بېرىلگهن ژورنالنىڭ بىرىنچى سانىدىال تۈركىستانغا مۇناسى. ئىدى
ژورنالنىڭ ئۇنىڭدىن كېيىنكى سانلىرىدىمۇ تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالرنىڭ ئېالن قىلىنىپ . ئىدى

تۇرۇشى ت م ب بىلهن بۇ يېڭى ژورنال ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنىڭ خوشاللىنارلىق دەرىجىدە داۋام 
ژورنىلىدا ئېالن » ياش تۈركىستان«ئهسلىدە، تاھىر شاكىرنىڭ . ئىپادىلىمهكته ئىدىقىلغانلىقىنى 

پرومېتېنى تهشكىل قىلغان . قىلغىنىدەك، پرومېتې فرونتى ھهقىقهتهنمۇ بىر مهجبۇرىيهتنىڭ مهھسۇلى ئىدى
كۈچكه ئىگه ئهمهس  تهشكىالتالر ئۆز ئالدىغا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى كۈرەشنى قانات يايدۇرۇپ كېتهلىگىدەك

  .شۇ سهۋەپتىن بۇ فرونت ئهسلىدە شارائىتنىڭ تهققهززاسىدىن باشقا بىر ئىش ئهمهس ئىدى. ئىدى

  ت م ب دىكى ئۆزگىرىشلهر

يىلىنىڭ باشلىرىدا شهرقىي تۈركىستاندىن تۈركىيىگه قايتىپ كهلگهن دوكتور مهجدىدىن دەلىل -1938
ى ئۈستىگه ئالغان بولۇپ، بۇ تهشكىالتنى قايتا جانالندۇرۇش قايتىدىن ت م ب باش سېكرىتارلىق ۋەزىپىسىن

كېيىنكى يىلالردا ئوتتۇرغا چىققان پايدىسىز ۋەزىيهت تۈپهيلىدىن ت م ب . ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتالنغان ئىدى
تهشكىالت ئىچكى قىسىمدا ئىككى گۇروھقا بۆلۈنۈپ كهتكهن، . تهشكىالتى زور دەرىجىدە ئاجىزالپ كهتكهن ئىدى

گۇروھالر ئوتتۇرسىدىكى كۆزقاراش ئوخشىماسلىقى ئىنتايىن ئېغىر دەرىجىدە ئىختىالپالرنى پهيدا قىلماقتا بۇ 
تهشكىالت رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلى بىلهن تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى بولغان . ئىدى

ت م ب . ىلىك قىلماقتا ئىدىئىككىسى بىرىنچى گۇروھتىكىلهرگه يىتهكچ) ئىبراھىم(ئهخمهتجان ئوكاي 



مهركىزى كومىتىت ئهزالىرىنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشكهن ئىككىنچى گۇروھنىڭ بېشىدا بولسا 
  .ياۋرۇپا ۋاكالهتچىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ت م ب باش سېكرىتارى مهجىدىدىن دەلىل ئىككىسى تۇراتتى

بىلهن ئۇالرنىڭ باشقا ئورگانالر بىلهن بولغان رەسمىي بۇ خىل ئىختىالپالر ت م ب پائالىيهتلىرى 
ئوسمان غوجا ئوغلى ت م ب نىڭ خهۋىرى بولماي تۇرۇپ ۋە . مۇناسىۋەتلىرىگىمۇ تهسىر كۆرسهتمهكته ئىدى

تهستىقىنى ئالماي تۇرۇپ ئۆز ئالدىغا پائالىيهت قىلىۋاتىدۇ دەيدىغان قاراشالر، قالغان ئهزاالرنى يېڭىدىن 
چهكلهردە -بۇ ئهھۋالالر ئۆزئارا يېزىشقان خهت. رۇپپىسى تهشكىللهش خىيالىغا كهلتۈرگهن ئىدىرەھبهرلىك گۇ

  :تۆۋەندىكىچه ئهكىس ئهتمهكته ئىدى
) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ياپونالر كۆزدە تۇتۇلماقتا(مهن بۇندىن ئىككى يىلدەك ۋاقىت ئاۋال ئۇزاقبايالر بىلهن 

كابولدىكى كىشىلهر بىلهنمۇ مۇناسىۋەت قۇرۇشقا . ىۋاتقان ئىدىمكۆرۈشۈپ ئهنه شۇ مهسىله ھهققىدە سۆزلىش
بىرسىنىڭ ت . ئهمما دەل شۇ پهيتته ئالدىمغا رەئىس بىلهن سۇلتانباي چىقىپ كهلگهن ئىدى. كىرىشكهن ئىدىم

م ب رەئىسى بولىشى، يهنه بىرسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋاكالهتچى دېگهن نامالردا ئوتتۇرغا چىقىشى ئىشنى 
سهۋەبىدىن ) بۇنى ئۇزاقبايالردىن ئاڭلىدىم(مېنىڭ ھهققىمدە دىگهن گهپلىرى . قا تهرەپلهرگه بۇرىۋەتكهن ئىدىباش

  …. بۇ ئىشنى بىر چهتكه قويۇپ تۇرۇشقا مهجبۇر بولغان ئىدىم
بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم . شهرقىي تۈركىستان ئۆز كۈچىگه تايىنىپ غهلىبه قازىنالمايدىغانلىقى ئېنىق

شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشنىڭ (مۇھىدى ئهپهندى . م بولىشى كېرەكتاشقى ياردە
بىلهن بۇ ھهقته سۆزلىشىپ باقساق ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يىتهكچىلىرىدىن گېنېرال مهھمۇت مۇھىدى

ئهمما مېنى تۈركىيه تهۋەسىگه كىرىشىمگه رۇخسهت قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈن، تۈركىيىدىن … . دېمهكچىمهن
  …. بىر يهردە كۆرىشىشىمىزگه توغرا كهلمهكتهباشقا 

رەئىس قارار قىلماستىنال قايتىپ كهتكهچكه، دوستلىرىمىز شۇنچه مۇھىم بىر ئىشنى نېمىشكه بىزگه 
مهن ئۇالرغا بۇنداق بىر قارار ئېلىنغان ئىش يوق دىگهن بولسام، ئۇالر ت م ب نىڭ . ئۇختۇرمىدىڭالر دېيىشتى

ر ئىكهن دەپ بۇ تهشكىلىمىزگه ئانچه بهك ئهھمىيهت بېرىپ كهتمهسلىكى ئىچكى قىسمىدا ئىختىالپ با
ئهگهر بۇنداق بىر قارار ئېلىنغان دېسهم، ئۇنىڭدىن خهۋىرى يوق ئىكهن دېيىشى مۇمكىن . مۇمكىن ئىدى

  ).ئاپتورنىڭ ئىزاھاتى. − 13. 5. 1938. مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ مهجىدىدىن دەلىلگه قارىتىپ يازغان خېتى(
سىزگه ئىستانبۇلدىن قاتنىشىدىغانالر بىلهن كۆرۈشۈپ . ۇرۇلتاي چاقىرىش مهسىلىسى ئالدىمىزدا تۇرماقتاق

قاتناشمايدىغانالر بولسا، ئۆزىگه ۋاكالهتچى قىلىپ بىرسىنى … . باقسىڭىز دەپ مهسلىههت بهرمهكچىمهن
نى بۇ قۇرۇلتايغا كىشى 3-2مېنىڭچه بولغاندا شهرقىي تۈركىستانلىقالردىنمۇ … . ئىۋەرتىشسۇن

شۇنداق بولغاندا شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه . قاتناشتۇرغان بولساق ياخشى بوالتتى دەپ قارايمهن
بۇ كىشىلهر ئۈچۈن . مۇناسىۋەتلىك بىرەر ھهرىكهت قىلىش مهيدانىنى ئوتتۇرغا قويالىشىمىز مۇمكىن

ىدىكى دېپلوماتىيىگه يېقىن مهھمۇت مۇھىتى بىلهن ئۇنىڭ يېقىنى بولغان خوتهن ئهمىرى قاتار
مۇستاپا چوقاي ئوغلى مهجدىدىن دەلىلگه ئىۋەرتكهن خهت، ( كىشىلهردىن بولغىنى مۇۋاپىقىراق دەپ قارايمهن

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − 4. 7. 1938
شهرقىي تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر قاتنىشىدىغان بىر قۇرۇلتاي مهن ۋارشاۋادا بىز بىلهن بىرگه 

بۇ ياز ئاخىرلىرىدا ياكى كىلهر (ئهگهر بۇ پىكىرىم قوبۇل قىلىنسا … . ئوتتۇرغا قويدۇم چاقىرىش ئويۇمنى
مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ مهجىدىدىن دەلىلگه (سىزگه خهۋەر قىلىمهن ) يىلى ئهتىيازالردا چاقىرىلىدىغان بولسا

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − 27. 10. 1938يازغان خېتى، 

  ىيىدىن قوغلىنىشىمۇھاجىر يىتهكچىلىرىنىڭ تۈرك



يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە، تۈركىيه ھۆكۈمىتى تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تاشقى تۈركىي -1938
دەسلىۋىدە، بۇ يىتهكچىلهردىن . يىتهكچىلىرىگه تۇتقان سىياسىتىنى قايتىدىن چىڭىتىشقا كىرىشكهن ئىدى

چه ۋەدەنامه يېزىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىشقان سىياسىي پائالىيهتلهرگه قهتئى ئارىالشماسلىق ھهققىدە بىر پار
ئهزەربهيجان مىللىي ھهرىكىتىنىڭ يىتهكچىسى بولغان مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە، مىرزا باال ۋە . ئىدى

كاپكازىيىلىك يىتهكچى سهئىت شامىلالر تۈركىيىدىن خېلى بۇرۇنال چىقىپ كېتىشكهن بولۇپ، ئۇالر 
تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تاشقى تۈركىي يىتهكچىلىرىگه قارىتا . تۇرماقتا ئىدىپائالىيهتلىرىنى پولشادا داۋامالش

ئاخىرى، سىنتهبىر . كۈنگه كۈچىيىپ داۋام قىلىدۇ-يۈرگۈزۈلگهن بېسىمالر پۈتۈن ياز ئايلىرى بويىچه كۈندىن
مۇناسىۋەتلىك ئايلىرىدا تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغىنىدىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان مۇساپىر گۇرۇپپىلىرىغا 

تۈركىيه ھۆكۈمىتى بىر قىسىم مۇساپىر يىتهكچىلىرىنى : ئهڭ قاتتىق سىياسهتنى يولغا قۇيۇشقا كىرىشىدۇ
- 24يىلىنىڭ -1938. تۈركىيه ۋەتهنداشلىقىدىن چىقىرىپ چېگرىدىن قوغالپ چىقىرىش قارارىنى ئالىدۇ

قارار ۋە باشقا -كۈمىتىنىڭ قانۇنتۈركىيه ھۆ(دە » مهخسۇس گېزىت«سىنتهبىر كۈنىسىدىكى ھۆكۈمهتنىڭ 
ھۆكۈمهت ) ت. ئۇ. −بهلگىلىمىلىرىنى ئېالن قىلىدىغان بروشۇر شهكلىدىكى ھۆكۈمهتنىڭ مهخسۇس گېزىتى

  :تۆۋەندىكىچه قارار ئېالن قىلىدۇ
ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە باشقا بىر دۆلهت نامى ئۈچۈن، دوستىمىز بولغان بىر دۆلهتكه قارشى تهشۋىقاتالر بىلهن 

ۇللىنىش، ئىنقىالۋىي تهشكىالت قۇرۇش، باشقا بىر دۆلهت ئۈچۈن ئىستىخبارات پائالىيىتى بىلهن شوغ
شوغۇللىنىش مهقسىتىدە ۋەتىنىمىزنى بىر بازا قىلىپ پايدىالنماقچى بولىۋاتقانلىقى مهلۇم بولغان ئۆمهر ئوغلى 

ىشلىرىدا گۇرۇپ باشلىقى بولغان ئ) پويىز(ئهلىخان قانتهمىر، مهھمهت ئوغلى خهلىل گۈنگۆرەن، شىمهندىفهر 
مىرئهلى، ئابباس ئوغلى سهپهر قۇلى، مىرئهلى تالىپ ئوغلى مهھهممهت تۇغاي، تۈركىستان سابىق رەئىس 
جۇمهۇرى ئوسمان غوجا ئوغلى، كازىم ئوغلى ئابباس ۋە ئوسمان كۇپاالر تۈركىيه ۋەتهنداشلىقىدىن چىقىرىلدى؛ 

-1312نومۇرلۇق تهكلىۋىگه ئاساسهن -7746كۈنكى ۋە . 1938.9.5ڭ ۋەكىللىكىنى) ئىچكى ئىشالر(داھىلىيه 
كۈنى تهستىقالندى . 1938.9.6ماددىسىغا بىنائهن ئىجرا ۋەكىللىرى ھهيئىتى تهرىپىدىن -11نومۇرلۇق قانۇننىڭ 

 »يېڭىلىق ھهرىكهتلىرى ۋە ئىنقىالپ جهريانىدا ئوسمان غوجا«تۆمۈر غوجا ئوغلى تهرىپىدىن ئېالن قىلىنغان (
ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ تۈركىيىدىن قوغالنغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك تۆۋەندىكىچه مۇالھىزە 

ئوسمان غوجىنىڭ تۈركىيىدىن چىقىرىۋېتىلىشى ھهققىدىكى موسكۋانىڭ بېسىملىرىغا تۈركىيه : يېزىلغان
همما ئاتاتۈركنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، يېڭى ئ. جۇمهۇررەئىسى مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك ئىرەن قىلىپ كهتمهس ئىدى

جۇمهۇررەئىسى ئىسمهت ئىنئۆنۈ دەۋرىدە موسكۋانىڭ سىياسى بېسىملىرى ئاقىۋىتىدە ئوسمان غوجىدىن 
. يىلىنىڭ باشلىرىدا ئاۋال پولشاغا بارىدۇ-1939ئوسمان غوجا . تۈركىيىدىن چىقىپ كېتىشى تهلهپ قىلىندى

  .بهت-29» 1924-1900ندا يېڭىلىق ھهرىكهتلىرى ۋە ئىنقىالپالر، تۈركىستا«. ئاندىن ئىرانغا كېتىدۇ
چهكلهرگه -مهيلى رەسمى ھۈججهتلهرگه ياكى ت م ب يىتهكچىلىرى ئوتتۇرسىدىكى يېزىشقان خهت

ئاساسالنمايلى، تۆمۈر غوجا ئوغلىنىڭ بۇ ھهقته قىلغان بۇ تۈردىكى مۇالھىزىسىنىڭ توغرا بولمىغانلىقى مهلۇم 
ئوسمان غوجا ئوغلى بىلهن بىر قاتاردا نۇرغۇنلىغان مۇساپىر يىتهكچىلهر تۈركىيه چۇنكى . بولىدۇ

ۋەتهنداشلىقىدىن چىقىرىلىشقا مۇناسىۋەتلىك قارار، ئاتاتۈرك دەۋرىدە ئىچكى ئىشالر ۋەكىلى شۈكرى قايانىڭ 
قارار ئېلىنغان . ر ئىدىئوتتۇرغا قويغان تهكلىۋىگه ئاساسهن جاالل بايار ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئېلىنغان بىر قارا

ئوسمان غوجا ئوغلى بېرلىندىن مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا ئىۋەرتكهن . سىنتهبىر كۈنى ئىدى-6يىلى -1938كۈن 
دېگهن  1938.9.21تۈركىيىدىن باشقا بىر دۆلهتكه چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغانلىقى ھهققىدە يازغان خېتىدە 

قىلمايال يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان كىشىلهر -ا، ھۆكۈمهت قارار قىالباشقىچه ئېيتقاند. چىسىال يېزىقلىق ئىدى
كۈن كېيىن، يهنى  18ھۆكۈمهت قارارنامىسى بۇ قارار ئېلىنىشتىن . چېگرادىن چىقىرىۋېتىلگهن دېيىشكه بولىدۇ

لهردە شۆبىهه يوقكى، بۇ قارار ئېلىنغان كۈن. تا ئېالن قىلىنغان دېمهكتۇر» رەسمى گېزىت«سىنتهبىر كۈنى - 24
شۇڭا بۇ پهيتلهردە ئاتاتۈركنىڭ بۇ تۈردىكى ھۆكۈمهت . ئاتاتۈرك كېسهل بولۇپ ئاخىرقى كۈنلىرىنى ياشىماقتا ئىدى



ئهمما، بۇ قارار ئاتاتۈرك . قارارلىرىدىن قانچىلىكىدىن خهۋىرى بارلىقى ھهققىدە بىرنىمه دېمهك تهس
ولۇپ، بۇ قارارنىڭ ئېلىنىشى بىلهن ئىسمهت ئىنئۆنۈنىڭ جۇمهۇررەئىسى بولۇپ تۇرىۋاتقان دەۋردە ئېلىنغان قارار ب

يىلنىڭ -1939ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ تۈركىيه تهۋەلىكىدىن چىقىرىلىش كۈنلىرىمۇ . قىلچه مۇناسىۋىتى يوق
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يىلى سىنتهبىر ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا توغرا كېلىدۇ-1938كىرىشلىرىدا بولماستىن، بهلكى 

يار ھۆكۈمىتى، باشقا بىر دۆلهت پايدىسىغا پائالىيهت قىلغان دەپ قارىلىغان بۇ مۇساپىر جاالل با
يىتهكچىلىرىنى قولغا ئېلىش، سوتقا بېرىش قاتارىدىكى ھهرىكهتلهردە بولماستىن، ئۇالرنى ئۇدۇل 

نىڭ مىنىستىرالر مهھكىمىسى. ۋەتهنداشلىقتىن چىقىرىپ چېگرىدىن چىقىرىۋېتىش بىلهن كۇپايه قىلىدۇ
ئالغان قارارىدا ئىسمى ئاتالمىغان ئهمما شۇالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇلالنغان 
دېيىلگهندىكى دۆلهت، پولشا بىلهن ئۇنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولۇپ ھېساپلىنىۋاتقان ئهنگىلىيه بولۇپ، زىيىنىغا 

ۋەتهنداشلىقتىن چىقىرىلغان . ى ئىدىپائالىيهت قىلىندى دېيىلگهندىكى دۆلهت بولسا سوۋېتلهر ئىتتىپاق
بۇ كىشىلهرنىڭ . كىشىلهرنىڭ تهشكىالت قۇرۇش بىلهن شوغۇلالندى دېگىنى بولسا پۈتۈنلهي ئۇيدۇرما گهپ ئىدى

ئوتتۇرسىدىكى بىردىن بىر ئاالھىدىلىك، ئۇالرنىڭ ھهممىسىال مۇساپىر تۈركىلهردىن بولىشى ھهمدە ئۆزلىرىنىڭ 
. ىتى دائىرىسىدە سىياسىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كىلىۋاتقانلىقى ئىدىمىللىي مۇستهقىللىق ھهرىك

ئۇالر ھهرقانداق بىر دۆلهت پايدىسى ئۈچۈن ئاخبارات توپالش پائالىيىتى بىلهن شوغۇلالنغان دېيىشتىن قهتئى 
ە كىچىككىنه بىر ئهگهر بۇنداق بىرەر پائالىيهت بىلهن شوغۇلالنغانلىقى ھهققىد. ئېغىز ئاچقىلى بولمايتتى

ئهمما بۇنىڭ ئورنىغا ئۇالرنى . پاكىت بولسا ئىدى، بۇ كىشىلهرنى قولغا ئېلىپ سوتقا بېرىشكه توغرا كېلهتتى
. مىنىستىرالر قارارى بويىچه ۋەتهنداشلىقتىن چىقىرىپ چېگرادىن قوغالپ چىقىرىش يولى تاللىۋېلىنغان

ن گۇناھلىرىنىڭ ھېچقانداق ئىسپاتقا تايانمىغانلىقىنى، بۇ ھۆكۈمهتنىڭ بۇ قىلغىنىنىڭ ئۆزىال ئۇالرنىڭ ئارتقا
ئهگهر . ھهقته قوبۇل قىلىنغان قارار پۈتۈنلهي سىياسىي غهرەزلىك بىر قارار ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە، زەكى ۋەلىدى توغان، ئاياز ئىساقى، جاپپار سىيىت ئهخمهت قىرىمئهر، سىيىت 
ىرزا باال قاتارىدىكى قالغان مۇساپىر يىتهكچىلىرى ھهر تۈرلۈك سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن خېلى بۇرۇنال شامىل، م

تۈركىيىدىن چىقىپ كهتمىگهن بولسا ئىدى، ئۇالرمۇ چوقۇم بۇ تىزىملىكته بولىشى مۇمكىن، ئۇالرمۇ 
  .ن بوالتتىۋەتهنداشلىقتىن چىقىرىلغان، چېگرىدىن قوغالپ چىقىرىلغان ئاقىۋەتكه دۇچار بولغا

خۇالسىلىغىنىمىزدا، بۇ قارارالر نهتىجىسىدە ت م ب رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان 
بۇ جهرياندا، ئوسمان غوجا . مۇساپىر يىتهكچىلهر يهنه بىر قېتىم تۈركىيىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى

ىلغان سۇلتانبهك بهختىيارمۇ تۈركىيىدىن قوغالپ ئوغلى بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا بېرىپ پائالىيهت ق
بۇ ئهھۋالالردىن كېيىن، بېرلىنگه قاراپ يولغا چىققان ئوسمان . چىقىرىلىپ ئهرەبىستانغا يولغا سېلىنغان ئىدى

  :غوجا ئوغلى كونا دوستى ۋە رەقىبى بولغان چوقاي ئوغلىغا خهت ئارقىلىق مۇنداق دەيدۇ
ئېقىتىپ ئاخىرى بېرلىنغا ئهكىلىپ -رىشىنىڭ دولقۇنلىرى ئېقىتىپمېنى تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈ

ياۋرۇپا مهركهزلىرىنى زىيارەت قىلغاچ سىز بىلهن بىۋاسته ”مهن ئهسلىدە خېلى ۋاقىتتىن بېرى . تاشلىدى
دەپ “ كۆرۈشۈپ ئۇزۇن يىلدىن بېرى ئارىمىزدا ساقلىنىپ كېلىۋاتقان خاپىچىلىقلىرىمىزغا خاتىمه بهرگهن بولسام

مانا بۈگۈن، بۇ ئۇرۇش دولقۇنلىرى مېنى بۇ ئارزۇيىمغا يهتكۈزدى ئهتىمالىم، مانا سىزگىمۇ . ويالپ يۈرەتتىمئ
  .خۇدا بويرىغان بولسا پات ئارىدا كۆرۈشۈش ئۈمىدى بىلهن. بارغانسىرى يېقىنالپ كهلمهكتىمهن

رىشىپ قېلىش ئۈچۈن قىزغىن رەك بولغىنى بىلهن، يهنىال ياچوقاي ئوغلىنىڭ بهرگهن جاۋابى سهل تىكهنلىك
  :پوزىتسىيه بىلدۈرمهكته ئىدى

سىزنىڭ بېرلىنغا قاراپ مهجبورى ساياھهتكه چىققانلىقىڭىز توغرىلىق مهجىدىدىن ئهپهندى ماڭا خهۋەر 
تۇرىۋاتقان دۆلهت … . ئۇ يهرگه يېتىپ بارغانلىقىڭىزنىمۇ ماڭا تاھىر ئۇقتۇرغان ئىدى. قىلىپ خهت يازغان ئىكهن

تىن ئايرىلىشىڭىزغا سهۋەپ بولغان سىياسىي سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن ) ئاپتوردىن. − نى كۆزدە تۇتماقتاتۈركىيى(
ئوتتۇرىمىزدىكى جوغراپىيىلىك ئارىلىقنىڭ … . ئىككىمىز تولۇق ئاالقىلىشىپ كېتهلمهي قالغان ئىدۇق



پ يۈرىدىغانالرمۇ ئاز ئهمهس يىراقلىقى سهۋەبىدىن ئوتتۇرىمىزدىكى زىدىيهتنى تېخىمۇ كۈچهيتىشنى ئارزۇ قىلى
بۇنداق . بۇ قېتىمقى ساياھىتىڭىزدا ياخشى نهتىجىلهرگه ئېرىشىشىڭىز ئۈچۈن خۇدا ئاسانلىق بهرگهي… . ئىدى

سىياسىي مۇھىت بارلىققا كهلگهنلىكى ئۈچۈن سىزنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن بېرلىنغا بېرىشىم مېنىڭ 
  .قانداق بىر ياردەم بېرىش ئۈچۈن ھهر دائىم تهييارمهنسىزگه ھهر … . شهرەپلىك ۋەزىپهم ھېساپلىنىدۇ

يىلى ئىيول ئېيىدا چاقىرىلغان تۈرك تارىخ -1932تهغدىرنىڭ ئاجايىپ كارامىتى زەكى ۋەلىدى توغاننىمۇ 
قۇرۇلتىيىدا دۆلهتنىڭ ئۇ كۈنلهردىكى رەسمى تارىخ ئىلمىي قارىشىغا قارشى تۇردۇڭ دېگهن باھانه بىلهن، 

دىكى ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىپ تۈركىيىدىن ) ت.ئۇ− تانبۇل ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ بۇرۇنقى شهكلى ئىس(دارىلفونۇن 
). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دېگهن بابقا قارالسۇن» تۈركىيه− سىياسىي مهركهز «(چىقىپ كېتىشكه مهجبۇرالتقان ئىدى 

ۈچ نهپهر تارىخى ئادىمى، يىلالر ئاخىرلىشىۋاتقان كۈنلهردە ت م ب نىڭ بۇ داڭلىق ئ-1930شۇنداق قىلىپ، 
  .ئوخشاش بىر تهغدىرنى باشتىن كهچۈرمهكته ئىدى

يۈز بهرگهن بۇ ھادىسىلهر شۇنى كۆرسهتمهكتىكى، بۇندىن كېيىن تۈركىيىنى مهركهز قىلغان بىر سىياسىي 
ى شۇ سهۋەپتىن ، ت م ب مهركىزى كومىتىت. پائالىيهتنى قانات يايدۇرۇش ئىمكانىيىتى ئهندى قالمىغان ئىدى

ئىستانبۇلدا ئهڭ ئاخىرقى بىر قېتىملىق يىغىنىنى ئېچىپ، تهشكىالت مهركىزىنى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه 
ت م ب نىڭ . قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ياۋرۇپادا مۇۋاپىق كېلىدىغان بىرەر مهركهزگه كۆچۈرۈپ كېتىش قارا قىلىنىدۇ

مهجىدىدىن . ىدا بېرلىنگه يېتىپ بارىدۇيىلىنىڭ دىكابىر-1938ئاچقوچلۇق ئادىمى بولغان مهجىدىدىن دەلىل 
شۇنداق قىلىپ، بېرلىن بۇندىن . دەلىل، شارائىتالر يار بهرگىنىچه بېرلىندا تۇرۇپ قېلىشنى پىالنلىماقتا ئىدى

  .كېيىنكى ت م ب نىڭ يېڭى مهركىزى قىلىپ تاللىۋېلىنغان ئىدى

  يىلقى بېرلىن قۇرۇلتىيى ۋە چوقايئوغلى رەئىسلىك دەۋرى- 1939

. ۋاقىتالردا، ياۋرۇپا قىتئهسى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاراپ تېز سۈرئهتته ئىلگىرلىمهكته ئىدىبۇ 
ناتسىستالرنىڭ ئاۋۇسترىيىدىن باشلىغان، كهينىدىنال چېخسلوۋاكىيىنى بېسىۋېلىش بىلهن داۋامالشقان 

نداق جىددى ئهھۋال ئاستىدا ت ئهنه شۇ. ئىشغالىيهت ھهرىكهتلىرى ياۋرۇپانى قاتتىق ساراسىمه سېلىۋەتكهن ئىدى
بۇ قۇرۇلتايغا . م ب رەھبهرلىرى بېرلىندا بىر قۇرۇلتاي چاقىرىش ئۈچۈن جىددى تهييارلىق قىلىشقا كىرىشىدۇ

شۇ ۋاقىتالردا ئىستانبۇلدا تۇرىۋاتقان شهرقىي تۈركىستانلىق رەھبهرلهردىن بىرى بولغان گېنېرال 
مهن شهرقى تۈركىستان ”مهخمۇت مۇھىدى بۇ يىغىنغا (مهخمۇت مۇھىدىنىمۇ تهكلىپ قىلىشقان ئىدى 

دەپ “ خهلقىنىڭ بىر خىزمهتكارىمهن، شۇڭا ئۇالردىن بى رۇخسهت بۇنداق بىر يىغىنغا قاتنىشالمايمهن
ۋارشاۋادا تۇرىۋاتقان ئوسمان غوجا ئوغلى بولسا  .)ت.ئۇ. − قاتنىشىشنى رەت قىلغانلىقى ھهققىدە مهلۇماتالر بار

تنىڭ ھىمايىسىدىن پۈتۈنلهي مهھرۇم بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن، ھهرقانداق بىر قۇرۇلتاي مهركىزى كومىتى
چاقىرىشنىڭ ھاجىتى قالمىغانلىقىنى، ئهگهر قۇرۇلتاي چاقىرىشقا توغرا كهلگىنىدىمۇ بۇ ئىشنى پهقهت 

بىلهن مهجدىدىن ئۇ يهنه چوقاي ئوغلى . ئۆزىنىڭال قارار قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ يۈرەتتى
دەلىلنى ۋارشاۋاغا كهلسۇن دەپ تهلهپ قىلىپ، ت م ب تۇغى ئاستىدا بىرلىكته پائالىيهت قىلىمىز، بۇنىڭدىن 
باشقا يول تۇتۇشىڭالرغا يول قويمايمهن دەپ، ئۆزىدىن باشقا كىشىلهر تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنىدىغان 

ئهمما چوقاي ئوغلى بىلهن مهجدىدىن . هلمهكته ئىدىپائالىيهتلهرنى توغرا كۆرمهيدىغانلىقىدا چىڭ تۇرۇپ ك
دەلىل ئىككىسى بۇ قۇرۇلتاينى ئېچىشتا چىڭ تۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، قۇرۇلتايدا ئوسمان غوجا ئوغلىنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن غوجا ئوغلىنىڭ تهلىۋىگه . تهشكىلدىن چىقىرىپ تاشالش پىكىرىدىمۇ چىڭ تۇرماقتا ئىدى
يىلى ئهتىيازالردا چاقىرىش -1939ئهكسىچه قۇرۇلتاينى . ۈشۈش ئۈچۈن ۋارشاۋاغا بارمايدۇقارىماي ئۇنىڭ بىلهن كۆر

غوجا . ئۈچۈن دەسلهپكى تهييارلىق ئىشلىرىنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ غوجا ئوغلىنى بېرلىنگه تهكلىپ قىلىشىدۇ
دەلىل -چوقاي ئوغلى بولسا، ئۆزى قاتناشمايدىغان بىر قۇرۇلتاينىڭ قانۇنلۇق ھېساپالنمايدىغانلىقىنى،



ئىككىسى ئۇنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ بىر قېتىملىق قۇرۇلتاي چاقىرىشقا ئۇرۇنۇپ يۈرگهنلىكىنى، شۇ 
  .سهۋەپتىن بۇنداق بىر قۇرۇلتايغا قاتناشمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

ىيى رەئىس ئوسمان غوجا ئوغلى قاتناشمىغانلىقىغا قارىماي، ت م ب نىڭ ئهڭ ئاخىرقى نۆۋەتلىك قۇرۇلت
زامانىسىنىڭ قىيىن شارائىتى توسالغۇلۇق قىلىشى . مارت كۈنىسى بېرلىندە چاقىرىلىدۇ-24يىلى -1939

تۈپهيلىدىن، بۇ قۇرۇلتايغا بهكال ئاز ئهزا قاتنىشالىغان بولۇپ، ياۋرۇپا سىرتىدا تۇرىدىغان ئهزاالر ۋاكالهتچىلىرىنىال 
مۇستاپا چوقاي : ا قاتنىشالىغان ئهزاالر تۈۋەندىكىلهر ئىدىيىللىق بېرلىن قۇرۇلتىيىغ-1939(ئىۋەرتهلىگهن ئىدى 

تۈركىيه بىلهن . ئوغلى، تاھىر چاغاتاي، مهجىدىدىن دەلىل، سابىر تۈركىستانلىق ۋە ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي
بىرىنچى قېتىملىق يىغىندا ت م ب نىڭ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئافغانىستاندىكى ئهزاالر ۋاكالهتچى ئىۋەرتىدۇ

ئهھۋالى كۆزدىن كۆچۈرىلگهندىن كېيىن، تهشكىالتنى قايتىدىن رەتلهپ چىقىش، رەئىس سايلىمى ئومۇمى 
ئۆتكۈزۈش، تۈركىستان تۈركى ياشالر ئىتتىپاقى، يېڭى بايراق مهسىلىسى ۋە شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى 

داۋامالشقان قۇرۇلتاي ئافرىلغىچه - 10. قاتارىدىكى مهزمونالرنى قۇرۇلتاي كۈنتهرتىۋىگه قويۇش بهلگىلىنىدۇ
  :قېتىملىق يىغىن ئېچىلغان بولۇپ، بۇ جهرياندا تۆۋەندىكىچه قارارالر قوبۇل قىلىنىدۇ 5جهريانىدا 

تۈركىيىدىكى سىياسى شارائىت مۇۋاپىق كهلمىگهنلىكى سهۋەبىدىن، بۇندىن كېيىن ئىستانبۇلنى مهركهز 
قاراپ تهشكىالت مهركىزى يا بېرلىندا يا بولمىسا  شۇنداق بولغاچقا، ئهھۋالغا. قىلىش ئىمكانىيىتى قالمىدى
  .پارىژدا تۇرسۇن دەپ بهلگىلهندى

ھهرىكهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ -سابىق رەئىسنى، تهشكىالت تۈزۈملىرىگه بوي سۇنمايدىغان ئىش
كهلگهنلىكى سهۋەبىدىن ت م ب غا بهكال كۆپ زىيانالرنى كهلتۈردى دەپ تهنقىت قىلىپ، ئۇنى مهركىزى 

قۇرۇلتاي قارارىغا ئاساسهن، ئوسمان ئهپهندىم . ىتىتتىن چىقىرىۋېتىشنى ئاۋازغا قويۇپ بىردەك ماقۇلاليدۇكوم
ھوقۇق دائىرىسىدىن ھالقىپ تهشكىالت نامىدا مۇناسىۋەت باغالپ، تهشكىالتىمىز تونىمايدىغان كىشىلهرنى 

ىق ساياھهتلهرگه چىققان ھهمدە ئهڭ مهركىزى كومىتىت ئهزاسى دەپ تونۇشتۇرۇپ يۈرگهن، سىياسىي خاراكتىرل
مۇھىمى كاپكازىيه تهشكىالتلىرى بىلهن بىرلىكته باشقا بىر دۆلهت پايدىسى ئۈچۈن پائالىيهتلهر بىلهن 

كۈنىدىكى قارارىنى  6. 9. 1938تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى مىنىستىرالر كابىنىتىنىڭ (شوغۇلالنغان دەپ قارىلىنىدۇ 
ئوسمان ئهپهندى بىلهن بىرگه تۈركىيىدىن قوغالپ چىقىرىلغان باشقا كىشلهر ). ھاتىئىزا. ھ.ئا. − كۆزدە تۇتماقتا

تۈركىيىنىڭ بۇ تۈر قارىلىشىغا نارازىلىق بىلدۈرگهن بولسىمۇ، ئوسمان ئهپهندى بۇ قارىلىنىشالرغا ھېچقانداق 
ساقالپ قااللىشى  شۇنداق قىلىپ، ت م ب نىڭ ئادەتتىكى بىر ئهزاسى بولۇش سۈپىتىنى. ئىپادە بىلدۈرمهيدۇ

بۇ . ئۈچۈنمۇ تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ قارىالشلىرىغا جاۋاپ بهرگىنىدىن كېيىن ئاندىن مۇمكىن بولىدىغان بولىدۇ
ئهتكهنلىرىدىن ت م ب مهسئۇل ئهمهس دېگهن قارار قوبۇل -قارارالردىن كېيىن، ئوسمان ئهپهندىنىڭ قىلغان

  .قىلىنىدۇ
تهشكىالت ئهزالىرىنى قايتىدىن كۆزدىن كۆچۈرۈپ چىقىش قارار يهنه بىر قېتىملىق يىغىنىدا، ت م ب 

رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ھهمكارلىق ئاساساسىدا پائالىيهت قىلىشى كېرەك دېگهن پىرىنسىپنى . قىلىنىدۇ
ت م ب . بېكىتىشىپ، رەئىسكه پهۋقۇلئاددە ئهھۋالالردىال ئاالھىدە ھوقۇق بېرىلىدىغانلىقى بهلگىلىنىدۇ

  .ستاپا چوقاي ئوغلى تهيىنلىنىدۇرەئىسلىكىگه مۇ
يهنه بىر قېتىملىق يىغىندا، ھهر ئىككى  شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى كۆزدىن كۆچۈرۈلگهن

تۈركىستان تهۋەسى ئورتاق پائالىيهت قىلىشى كېرەك دېگهن بهلگىلىمىنى چىقىرىشىپ، شهرقىي ۋە غهربىي 
ىي تۈركىستان مهركىزى قۇرۇپ چىقىش قارارى تۈركىستان يىتهكچىلىرىدىن تهشكىل تاپىدىغان بىر ئومۇم

  .ئېلىنىدۇ
ئىستانبۇلدىكى تۈركىستان تۈركىي ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ پائالىيهتلىرىنى پهقهت ئىلمىي ۋە ئىجتىمائىي 
خاراكتىرىدىكى پائالىيهتلهر بىلهنال چهكلهش الزىملىقى، سىياسىي پائالىيهتلهرگه قهتئىي ئارىلىشىپ 



م ب بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ بىر تۈرلۈك ھىمايه ئاستىدا تۇرۇش مۇناسىۋىتى بىلهنال قالماسلىقى ھهمدە ت 
  .چهكلىنىشى قوبۇل قىلىنىدۇ

يهھۇدىي (قۇرۇلتاي يىغىنلىرىدا، ھهر تۈرلۈك مهنبهلهردە تىلغا ئېلىنغان مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ماسون 
سۆزلهر مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ -گهپ بولغانلىقى ھهققىدىكى) ت.ئۇ− تىرىلىش تهشكىالت ئهزاسى 

  .شهخسىيىتىگىال ئهمهس، بهلكى ت م ب گه قارىتىلغان بىر تۈرلۈك تهتۈر تهشۋىقات دەپ قوبۇل قىلىنىدۇ
قۇرۇلتاي، تۈركىستان مىللىي بايرىقىنى بۈگۈنكى شارائىتقا ئاساسهن قايتىدىن اليىهىلىنىشى الزىم دەپ قارار 

اق بويىنىڭ تهڭ يېرىمى تۆمۈرنىڭ بايرىقىدا بولغان توق قىزىل رەڭلىك، قالغان قوبۇل قىلىنغان باير. قىلىدۇ
. يېرىمى شهرقىي تۈركىستان بايرىغىنىڭ رەڭگىگه ئوخشاش ئۇچۇق ھاۋارەڭدە بولىشى الزىم دەپ بهلگىلىنىدۇ

  .يۇلتۇز قويۇلغان-بايراق ئوتتۇرسىدا تۈركىيلهرنىڭ سىموۋۇلى بولغان ئاي
نىڭ ئهڭ ئاخرقى قېتىملىق يىغىنىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلى، مهجدىدىن دەلىل ۋە يىلقى قۇرۇلتاي-1939

تاھىر چاغاتاي قاتارلىق ئۈچ كىشىلىك بىر ۋاقىتلىق ئىجرائىيه كومىتىتى سايلىنىپ، بۇ ئورگان شهرقىي ۋە 
ق قۇرۇلتاي غهربىي تۈركىستان يىتهكچىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهپ، ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بىر قېتىملى

  .چاقىرىش ھهققىدە قارار قوبۇل قىلىنىدۇ
بېرلىن قۇرۇلتىيى بىر تهرەپتىن ت م ب دا تۈپلۈك ئۆزگىرىش بارلىققا كهلتۈرگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن 

ئوسمان غوجىغا ئوخشاش تارىخىي شهخسنىڭ . نۇرغۇن چۈشىنىكسىزلىكلهرنىڭ پهيدا بولىشىغىمۇ سهۋەپ بولىدۇ
ى ھهمدە مهركهزنىڭ ياۋرۇپاغا يۆتكۈلىشى، كېيىنچه تۈركىستانلىقالر زىچ ئولتۇراقالشقان رايونالر چهتكه قېقىلىش

شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنىمۇ ئۆز . بىلهن بولغان ئاالقىالرنىڭ ئازىيىپ كېتىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
ىستاندا كۈرەش قىلىۋاتقان شهرقىي تۈرك ئىچىگه ئالغان بىر قىسىم قارارالر قوبۇل قىلىنغانلىقىغا قارىماي،

ت م ب ئهزالىرى يېڭىدىن قوبۇل . يىتهكچىلهر بىلهن يىتهرلىك مۇناسىۋەت تىكلهپ كىتهلمىگهنلىكىمۇ مهلۇم
قىلغان بايراق ئارقىلىق شهرقىي ۋە غهربى تۈركىستاننى بىرلهشتۈرىدىغان ئورتاق سىموۋۇل بارلىققا كهلتۈرۈشنى 

يىلقى قۇرۇلتىيىدىن كېيىن خهلق ئاممىسىدىن بارغانسىرى ئايرىلىپ، -1939ئهمما، ت م ب . ئويلىغان ئىدى
  .كۈندىن كۈنگه كىچىكلهپ كهتكهن ئاز سانلىق كادىرالر تهشكىالتى ھالىغا ئۆزگىرىشكه باشاليدۇ

  ياپونىيه ساھهسىدە سوۋېت مۇساپىرلىرى ۋە پرومېتې- گېرمانىيه

مانىيه ئۈچۈن تارىختىكى ئهڭ داۋالغۇشلۇق ئۆتكهن بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن باشالنغان يىلالر بهلكى گېر
يىللىرىدا -1933يىلالر ھېساپالنسا كېرەك، بۇ جهرياندا ئوتتۇرغا چىققان ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي بوھرانالر 

نى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− مىللىي سوتسيالىزم نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى − ن س د ئا پ (ناتسىتالر پارتىيىسى 
بۇ تۈردىكى بىر ۋەزىيهت سوۋېتكه قارشى كۈرەشلىرىنى بېرلىندا قانات . ستىگه چىقارغان ئىدىھاكىمىيهت ئۈ

بۇرۇنقى باپالردا بايان . يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان مۇساپىرالر ھهرىكىتى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى
يېڭى «ئۇرال تۈركلىرىنىڭ -مهجمۇئهسى، ئىدىل» ياش تۈركىستان«قىلىنغىنىدەك، تۈركىستانلىقالرنىڭ 

ژورنىلى ھهمدە ھهيدەر باممات ) ئازاتلىق(» قۇرتۇلۇش«ژورنىلى، ئهزەربهيجانلىقالرنىڭ » مىللى يول
ناتسىتالر ھاكىمىيهت . ژورنىلى قاتارلىق ژورنالالر بېرلىندە نهشرى قىلىنماقتا ئىدى» كاۋكاز«گۇرۇپپىسىنىڭ 

خاراكتىردىكى بۇ تۈر نهشرى ئهپكارلىرى بىلهن مۇساپىر گۇرۇپپىلىرىغا  بېشىغا چىققان ۋاقىتالردا، سوۋېتكه قارشى
قارىتا نىسبهتهن بىتهرەپ پوزىتسىيه تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ نهشرىيات پىرىنسىپلىرىغا قارىتا ھهرقانداق بىر تهسىر 

  .كۆرسىتىش ياكى بېسىم قىلىش ھهرىكىتى بىلهن شوغۇلالنمىغان ئىدى
چىقىپ ئۇزۇنغا قالماي، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا مۇناسىۋاتلىك پائالىيهتلهر ناتسىتالر ھاكىمىيهت ئۈستىگه 

دەسلىۋىدە، بېرلىن ئۇنىۋېرسىتېتىغا . بىلهن شوغۇللىنىدىغان ئورگانالرنى تهسسىس قىلىشقا كىرىشىدۇ
سېمىنار فۈر ئورىېنتالىسچ «يىلى قۇرۇلغان شهرق تىللىرى دەرسلىرى ئۆتۈلىدىغان -1887قارايدىغان، 



دېگهن ئىسىمغا، يهنى چهت دۆلهتلهرنى » ھوشكول-ئاۋسالند«نامىدىكى مهكتهپنىڭ ئىسمىنى » چېنسپرا
رۇسسالند «بۇ مهكتهپكه قارايدىغان يهنه بىر . ئۆگۈنۈش ئالى مهكتىۋى دېگهن مهكتهپكه ئۆزگهرتىشىدۇ

ىنىستىتۇتقا سوۋېتلهر بۇ ئ. قۇرۇلىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− روسىيىنى تهتقىق قىلىش ئىنىستىتۇتى (» ئىنىستىتۇت
ئىتتىپاقى ھهققىدە، شۇ قاتاردا بۇ ئىتتىپاق تهۋەسىدىكى بارلىق مىللهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي ۋە 

بۇ ئىنىستىتۇتقا داڭلىق شهرق . سىياسىي خاراكتىردىكى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلىدۇ
بۇ ئىنىستىتۇتتا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى . لىق قىلىپ تهيىنلهيدۇئىشالر ئالىمى پروفىسسور فون مهندېنى باش

ئومۇمىي ۋە يهرلىك مهتبۇئاتالرنىڭ ھهممىسى كۈندىلىك كۈزىتىلىپ، مىللهتلهر بىلهن مۇناسىۋەتلىك 
مىللى تهركىپ، ئىنسان توپلىملىرىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ياكى (ئىجتىمائىي، سىياسىي ۋە دېموگرافىك 

) ت.ئۇ− سانلىق مهلۇماتالر ئاساسىدا تهتقىق قىلىنىدىغان بىر ستاتىستىكىلىق تهتقىقات  تهرەققىياتىنى
يىلى -1936ئهخمهت تۆمۈر، (مهلۇماتالر توپلىنىپ ئارخىپالشتۇرۇلۇپ ھهپتىلىك دوكالتالر تهييارلىنىپ تۇرىالتتى 

ر ساھهلىرىدىن كهلگهن بۇ ئىنىستىتۇتتا خىزمهت قىلىۋاتقىنىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تۈركى خهلقله
» سوتسيالىستىك تاتارىستان«، ›تاشكهنت» ‹ئۆزبهكىستان«، ›باكۇ» ‹كومۇنىست«، ›ئۇفا» ‹باشقىردىستان«
. − ژورنالالر تهتقىق قىلىنىپ ھهپتىلىك دوكالتالرنى تهييارلىغانلىقىنى ئېيتىدۇ-قاتارىدىكى گېزىت› قازان‹
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا

تىپاقى ۋە ئۇنىڭ تهۋەلىكىدىكى مىللهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر بىلهن ناتسىتالرنىڭ سوۋېتلهر ئىت
ناتسىتالر پارتىيىسىگه بىۋاسته قارايدىغان تاشقى سىياسهت كابىنتى، − شوغۇللىنىدىغان يهنه بىر مۇھىم ئورگان 

ىدىكى بۇ بۆلۈمدە روسېنبېرگ رەھبهرلىك. ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئاۋسسېنپولىتىسچىس ئامت (يهنى ئا پ ئا 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى خهلقلهر بىلهن مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر، روسېنبېرگنىڭ يېقىن دوستى لېيببراندت 

  .مهسئوللىقىدا پائالىيهت قىلماقتا ئىدى
ئۇ ۋاقىتالردا گېرمانىيىدىكى مۇساپىرالرغا بىۋاسته مۇناسىۋەتلىك يهنه بىر تهشكىالت بار بولۇپ، ئۇنىڭ 

بۇ ئورگاندا، گىرمانىيىدىكى مۇساپىر گۇرۇپپىلىرىنى . ى گېرمانىيه بىخهتهرلىك تهشكىالتى ئىدىئىسم
تېزگىنلهپ تۇرۇش، الزىم بولغىنىدا ئۇالردىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئاالقىلىشىش بۆلۈملىرى تهسسىس قىلىنغان 

  .ئىدى
ىن ۋە ئهرمهن مۇساپىرلىرىغا مۇساپىرالر سانىنىڭ كۆپ بولغانلىقى سهۋەبىدىن ئۇرۇس، ئوكرائىن، گروز

مۇناسىۋەتلىك ئايرىم ئىشخانىالرمۇ تهسسىس قىلىنغان بولۇپ، شۇ دۆلهتلهردىن كهلگهن بهزى مۇساپىرالر بۇ 
بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا، بهلكىم سانى بهكال ئاز بولغانلىقىدىن بولسا كېرەك، . ئىشخانىالردا ئىشقا ئېلىنغان ئىدى

ياكى بولمىسا ئهزەربهيجانالرغا مۇناسىۋەتلىك ھېچبىر ئىشخانا تهسسىس قىلىنمىغان تۈركىستانلىقالر، تاتارالر 
  .ئىدى

بۇ ئىشخانىالرنىڭ تهسىس قىلىنىشى بىلهن بىرگه، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى بىلىدىغان، سوۋېت 
مۇ مىللهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك تېمىالردا مۇتهخهسسىسلهشكهن ھهمدە بۇ ھهقته تىل بىلىدىغان كىشىلهرگى

بۇ تهلهپنى پهقهتال گېرمانىيىدە تۇرىۋاتقان مۇساپىرالر ئارىسىدىنال ھهل قىاللىشى . ئېهتىياجلىق بولماقتا ئىدى
شۇ سهۋەپتىن ناتسىتالر پارتىيىسىگه ئهزا بولغان بهزى گروزىن مۇساپىرالر بۇ ئورگاندا ئىنتايىن . مۇمكىن ئىدى

يىلى پروفىسسور فون مهندېنى ن س د ئا پ نىڭ تاشقى -1938مهسىلهن . مۇھىم ۋەزىپىلهرگه قويۇلغان ئىدى
سىياسهت بۆلۈمىگه مهسئۇل قىلىپ تهيىنلىگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا گروزىن مۇساپىرى بولغان 

ئۇنىڭ تۇققىنى بولغان سابىق گروزىيه . پروفىسسور مىخائىل ئهخمهتهلى دېگهن كىشى قويۇلغان
ئهلچىسى الدو ئهخمهتهلىمۇ كاپكازىيه ئاالقىلىشىش ئىشخانىسىغا  جۇمهۇرىيىتىنىڭ گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق

يهنه بىر گروزىن مۇساپىر بولغان ئالكىساندىر نىكورادزې دېگهن كىشى . مهسئوللىقىنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى
  .روسېنبېرگنىڭ ئا پ ئا سىدا ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەزىپىگه تهيىنلهنگهن ئىدى



ۇنالر ھهر تۈرلۈك تېمىالردا دوكالتالر تهييارالش، تهرجىمانلىق قىلىش قاتارىدىكى يوقۇرىدا تونۇشتۇرۇلغان ئور
بۇ مهقسهتته سىياسى ئاالھىدىلىكى يوق نۇرغۇن . ئىشالر ئۈچۈن نۇرغۇن كهسىپى خادىمغا ئېهتىياجلىق ئىدى

بۇ . پىگه قويۇلغان ئىدىمۇساپىر، بولۇپمۇ فون مهندې، لېيببراندت بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغان بۇ ئورۇنالردا ۋەزى
تۈركىستاندا تۇغۇلۇپ . تۈر كىشىلهر ئارىسىدا ئهڭ كۆزگه كۆرۈنگهن ئالىمجان ئىدرىس دېگهن بىرسى بار ئىدى

ئۇرال تۈركلىرىدىن بولغان ئىدرىس ئوقۇشىنىڭ بىر قىسمىنى گېرمانىيىدە تاماملىغان بولۇپ، -ئۆسكهن ئىدىل
ئهتىراپىدىكى ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئۈچۈن قۇرۇلغان ۋۈنستورف بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا بېرلىن 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا . مۇسۇلمانالر الگىرىدا دىنى ۋە ئىجتىمائىي ئىشالر مهسئولى بولۇپ خىزمهت قىلغان
قايتىپ بارغىنىدىن كېيىن، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى تهرىپىدىن گېرمانىيىگه ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالرغا 

بۇ كىشى . لىپ قايتا بېرلىنگه ئىۋەرتىلگهندىن كېيىن قايتىپ كهتمهي گېرمانىيىدە قېلىپ قالغانمهسئول قى
ئورتا ئاسىيا تۈركى شىۋىلىرى، تۈركىيه تۈركچىسى بىلهن بىر قاتاردا نېمىسچه، فرانسۇزچه، رۇسچه، فارىسچه ۋە 

ېمىس ئورگانلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا كام شۇڭا ئۇ، شهرق خهلقلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ن. ئهرەپ تىللىرىنىمۇ بىلهتتى
دېگهن كىتاۋىنى فارىس تىلغا » كۈرەش يولۇم«ئىدرىس، ھىتلېرنىڭ (ئۇچرايدىغان مۇھىم ئادەم ھېساپلىناتتى 

ئۇرۇش يىللىرىدا م ت ب ك ئۈچۈن ئىشلهش ئارزۇسى بولغان بولسىمۇ ۋەلى قېيۇمخان رۇخسهت . تهرجىمه قىلغان
نىدا گېرمانىيىدىن قېچىپ چىقىپ سهئۇدى ئهرەبىستانغا بېرىۋالغاندىن كېيىن، ئۇرۇش ئاخىرالشقى. قىلمىغان

بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن گېرمانىيىگه قايتىپ بېرىپ، . ئۇ يهردە پادىشاھنىڭ خىزمىتىدە بولغان
نى ئۆمۈرىنىڭ كېيىنكى يىللىرى. ئامېرىكىلىقالر قۇرغان بولشېۋىزمغا قارشى مۇئهسسهلهردە ئىشلهيدۇ

ئۇراللىق تۈركىيه گراژدانى -ئىدىل). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ۋېنگىرىيىدە ئۆتكۈزۈپ، ئاخىرى شۇ يهردە ۋاپات بولىدۇ
ئهخمهت تۆمۈر بىلهن تۈركىستانلىق ۋەلى قېيۇمخانغا ئوخشاش بىر قىسىم كىشىلهرمۇ بىرەر ئورگاندا خىزمهت 

هسئول كىشىلهرنىڭ تهلىۋى بۇيىچه ئۆز كهسىپى قىلمىغىنى بىلهن، فون مهندې ياكى لېيببراندتقا ئوخشاش م
: مۈھلېن(ساھهلىرىگه ئاالقىدار ئىشالردىن دوكالتالرنى تهييارالپ بېرىش ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ تۇراتتى 

لېيببراندت بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىدە، ئۇنىڭ ۋەلى قېيۇمخان ماڭا ئاساسلىقى ئورتا ئاسىيادىكى 
ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك دوكالتالرنى تهييارالپ بېرەتتى دەپ ئېيتقىنى ھهققىدە  سوۋېتلهرنىڭ دېهقانچىلىق

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − توختالغان
ناتسىتالر ھاكىمىيهت بېشىغا چىققان يىلالردىن باشالپ ياۋرۇپادا پائالىيهت قىلىپ كهلگهن سوۋېت 

ۋەت قىلىش شهكىللىرى بويىچه مۇنداق ئىتتىپاقىغا قارشى مۇساپىرالرنى سىياسىي تهرەپپازلىقى ۋە مۇناسى
بىرىنچى تۈردىكىلهر يهنى شۆبهىسىز ئهڭ كۈچلۈك ئورۇنغا ئىگىلىرى پرومېتې : ئىككى گۇرۇپقا ئايرىش مۇمكىن

بۇ گۇرۇپپىنى تهشكىل قىلغان مۇساپىرالر ئاساسهن ئالغاندا لېبرال . گۇرۇپپىسىغا تهۋە كىشىلهر ھېساپلىناتتى
بۇ ھهرىكهت پولشانىڭ ياردىمى . سوتسيال دېموكراتچى كىشىلهر ئىكهنلىكى مهلۇم دېموكراتچى ياكى بولمىسا

ئهنگىلىيه سېپىغا يېقىن -بىلهن تهشكىللىنىپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى سهۋەپلىك، ئادەتته فرانسىيه
ى يىللىر-1920بولۇپمۇ فرانسىيه، قىسمهنلىكته ئهنگىلىيه . كېلىدىغان مهيدانىنى ئىپادىلهشمهكته ئىدى

سوۋېتلهردىن كهلگهن بۇ مۇساپىرالرنىڭ قۇرۇپ چىققان مۇساپىردىكى ھۆكۈمهتلىرىگه ياردەم قىلىپ كهلمهكته 
- 1930گروزىيىلىك سوتسيالىستالر قۇرۇپ چىققان نويې جوردانىيا رەئىسلىكىدىكى مۇساپىر ھۆكۈمىتى (ئىدى 

. ھ.ئا. − ى ئېتراپ قىلىنغان ئىدىيىلالرغىچه فرانسىيه، ئهنگىلىيه ۋە بېلگىيىلىكلهر تهرىپىدىن رەسم
يىلىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى جهمىيهتئى ئاكۋامغا قوبۇل قىلىنىشى بىلهن، بۇ گۇرۇپالر قاتتىق -1935). ئىزاھاتى

زەربىگه ئۇچرىغان بولۇپال قالماي، سىياسىي جهھهتلهردىمۇ تۈپكى بۇرۇلۇشالرنىڭ كۆرۈلىشىنىمۇ كهلتۈرۈپ 
  .چىقارغان ئىدى
رەپتىن، سوۋېت مۇساپىرلىرى ياۋرۇپادا پائالىيهت قىلىشقا كىرىشكىنىدىن كېيىن، پرومېتېنى يهنه بىر ته

بۇالر بىر بولسا . تهشكىل قىلغان گۇرۇپپىالرغا قارشى تۇرۇدىغان رەقىپ گۇرۇپپىالرمۇ ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ
 بار رەقىپلهرنىڭ بۈگۈنكى ئۇزانتىسى سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرغا چىقىشتىن بۇرۇنال ئۆز ۋەتهنلىرىدە ئهسلىدىنال



ئىدى، ياكى بولمىسا ياۋرۇپاغا كهلگهندىن كېيىنكى پائالىيهتلهر جهريانىدا ئوتتۇرغا چىققان ئىختىالپالر 
بۇنداق پارچىلىنىش كاپكازىيىلىكلهر ئارىسىدا بهكال ئېنىق . سهۋەبىدىن پهيدا بولغان رەقىپلهر ھېساپلىناتتى

جوردانىيان گۇروھىغا قارشى بىر قىسىم گروزىنالر مىللهتچى سپرىدون كېديا ئهتىراپىغا نيو . كۆزگه چېلىقاتتى
يهنه بىر رەقىپ يىتهكچى بولسا، گروزىيىنىڭ سابىق بېرلىن . يىغىلىپ گۇروھ تهشكىل قىلىشقان ئىدى

ھىغا قارشى بۇالرغا ئوخشاش يهنه پرومېتې تهركىۋىدىكى شامىل گۇرو. ئهلچىسى الدو ئهخمهتهلى گۇروھى ئىدى
تۇرىدىغان شىمالىي كاپكازىيىلىكلهر سابىق شىمالى كاپكازىيىلىك مىنىستىر ھهيدەر بامماتنىڭ ئهتىراپىغا 

مۇساۋاتچىالر ئارىسىدىكى پارچىلىنىشمۇ رەقىپ يىتهكچى قىلىپ يهنه سابىق مىنىستىر . يىغىلىشقان ئىدى
  .بولغان خاس مهھهممهتنى تاللىۋېلىشقان ئىدى

ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققان ناتسىت دائىرىلىرى پرومېتې تهشكىالتى تهركىۋىدە بولغان گېرمانىيىدە 
گۇرۇپپىالرنىڭ سىياسى تهۋەلىكى بويىچه بۇالر بىلهن ھېچ قانداق مۇناسىۋەت قۇرمايال قالماي، ئۇالرنىڭ 

ات باشچىلىقىدىكى شۇڭا، ھهيدەر بامم. رەقىپلىرىگه ياردەم قىلىشتهك بىر سىياسى يولنى تاللىۋېلىشقان ئىدى
ئهسلىدىنال ئۆز ۋەتىنىدىكى چاغالردا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى . بارلىق رەقىبلهرنىڭ پائالىيهتلىرىگه ياردەمدە بولىدۇ

جاھانگىرلىكىگه قارشى جهڭ قىلىپ يۈرۈپ ياۋرۇپاغا چىقىۋالغان پرومېتېچى يىتهكچىلهرمۇ، كومۇنىزمغا بهكال 
گىيه ھېساپالنغان فاشىزمغا، ئۇنىڭغا ۋاكاالتلىك قىلىۋاتقان ناتسىتالر ئوخشاپ كىتىۋاتقان يهنه بىر ئىدئولو

ھهتتا پۇرسهت تاپسىال ناتسىسىزمنى تهنقىتلهپ . بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهشكه پهقهتال قىزىقمىغان ئىدى
  .كېلىۋاتقان ئىدى

لغان ياردەمگه يىلىدىن باشالپ گېرمانىيه، ئىتالىيه ۋە ياپونىيه ئىتتىپاق سېپىدىن ئا- 1934باممات، 
، پىرىنسىپ جهھهتته پرومېتېگه، »كاۋكاز«. دەيدىغان بىر ژورنال چىقىرىشقا باشاليدۇ» كاۋكاز«تايىنىپ 

گۇرۇپپىسىدىكىلهر دۇنيانى ئانارخىزم بىلهن » كاپكاز«. لىبرالىزمغا ھهمدە دېموكراتىيىگه قارشى ئىدى
مىللىي سوتسيالىزم يولى، يهنى فاشىزم يولى − ۈزۈم بىر ت-قااليماقانچىلىقتىن قۇتقۇزۇپ چىقااليدىغان بىردىن

سوۋېت − بىر ئورتاق نوقتىسى -ئۇالرنىڭ پرومېتېچىلهر بىلهن بولغان بىردىن. دەيدىغان قاراشتا چىڭ تۇراتتى
  .ئىتتىپاقىغا بولغان ئۆچمهنلىكى ئىدى

ڭ بارلىقىغا قارىماي، ناتسىت گېرمانىيىسى بىلهن پرومېتېچىلهر گۇرۇپپىسى ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهتلهرنى
نېمىسالر بۇ گۇرۇپتىكى بهزى ئهزاالرنى گېرمانىيىدە تۇرۇپ قېلىشىغا، ژورنال نهشرى قىلىش ئىشلىرىغا بىر نېمه 

گېرمانىيه دائىرىلىرىنىڭ بۇنداق پوزىتسىيىدە بولىشىغا ئۇالرنىڭ سوۋېت دۈشمهنلىكى سهۋەپ بولماقتا . دېمهيدۇ
سوۋېت ئىتتىپاقى -گېرمانىيه. شاق مۇئامىله قىلىش بهك ئۇزۇن داۋام قىاللمايدۇئهمما ئۇالرغا بۇنداق يۇم. ئىدى

ئۈستۈن بولۇپ -دوستلۇق شهرتنامىسىنىڭ ئىمزالىنىشى بىلهن بۇ تۈردىكى مۇناسىۋەتلهر پۈتۈنلهي ئاستىن
  .كېتىدۇ

دېموكراتىيىگه يهنه بىر جهھهتتىن پرومېتې مهركىزى ئورگىنىنىڭ ياۋرۇپادا پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان 
يېقىن، ئهمما فاشىزمگه ئۆچ ئىپادىلىرى ئاسيادا ئۆزگهرگهنلىكى، ئهمما بۇ يهردە بولسا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا 

  .دۈشمهنلىك قىلىش سېپىدىال تۇرىۋاتقانلىقى كۆرۈلىدۇ
ن ياپون ئۇرۇشىدا غهلىبه قىلغاندى-يىلقى روس-1905يىراق شهرقنىڭ كۈچلۈك دۆلىتى بولغان ياپونىيه، 

كېيىن ساخالىن ئارىلىنىڭ جهنوبىنى تارتىۋالغان بولۇپ، نهتىجىدە چارروسىيه بىلهن بىۋاسته چېگرىداش بولۇپ 
يىلى قۇراللىق تهھدىت سېلىپ يۈرۈپ مانجۇرىيىدە ئىمتىيازلىق ئورۇنغا ئېرىشىۋالغاندىن -1915. قالغان ئىدى

بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدا . ىمۇ كېڭهيگهن ئىدىكېيىن، ياپونىيىنىڭ روسىيه بىلهن بولغان چېگرىداشلىقى تېخ
يۈز بهرگهن ئىچكى ئۇرۇش جهريانىدا، ياپونالر چار پادىشانى ھىمايه قىلىدىغان ئاقالر گېنېراللىرىغا يان بېسىپ، 

بۇ جهرياندا بولشېۋىكالرغا قارشى كۈرەش قىلىپ، كېيىن . ياراق جهھهتتىن يۆلهپ تۇرىدۇ-ئۇالرنى ئهسكهر ۋە قۇرال
بۇالردىن خېلى كۆپ كىشى . تلهر ئىتتىپاقىدىن قېچىپ چىققان بىرمۇنچه مۇساپىر مانجۇرىيىگه كىرىۋالىدۇسوۋې

ئۇالر، . ئۇراللىق تۈركىيلهر تۇراتتى-توكيودا سوۋېتتىن قېچىپ چىققان خېلى كۆپ ئىدىل. ياپونىيىگه بېرىۋالىدۇ



رىمۇ بۇ كىشىلهرگه بهكال قىزغىن مۇئامىله قىلىپ ياپونىيه دائىرىلى. مۇساپىرالر رايونىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى
  .كهلمهكته ئىدى

ئۇرال مۇستهقىللىق كومىتىتىنى تهشكىللهپ چىققان ئاياز ئىساقى، -يىلى ۋارشاۋاغا ئۆتۈپ، ئىدىل-1927
يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا ياپونىيىدە تۇرىۋاتقان تاتارالرنىڭ -1934. يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا توكيوغا بارىدۇ-1933

بۇ جهرياندا پادىشاھ خىروشىتونىڭ ئىنىلىرىدىن شاھزادە . بىرىنچى نۆۋەتلىك كىچىك قۇرۇلتىيىنى چاقىرىدۇ
كېيىن يهنه ياپونىيه تېزگىنلهپ تۇرغان . ئۇرال مهسىلىسىنى تونۇشتۇرىدۇ-چىچىبۇ بىلهن كۆرۈشۈپ، ئىدىل

خىتاي، كورىيه ۋە مانجۇرىيه قاتارلىق جايالردا يىلىنىڭ فىۋرال ئېيىدا ياپونىيه، -1935مانجۇرىيىگه بارغان ئىساقى، 
تاتار جهمىيىتىنىڭ ۋەكىللهر ئۆمىگىدىكىلهر بىلهن يىراق شهرق پۈتۈن تاتارالر قۇرۇلتىيىنى  17ياشايدىغان 

شهھىرىدە مىللىي مهدەنىيهت ) ت.ئۇ−مودەنجاڭنى دېسه كېرەك (قۇرۇلتايدىن كېيىن مۇكدەن . چاقىرىدۇ
. نامىدا ھهپتىلىك گېزىتمۇ چىقىرىشقا باشاليدۇ» مىللىي بايراق«ئۇ يهردە يهنه . دۇمهركىزىدىن بىرنى قۇرى

ياپونىيه ھۆكۈمىتى ئاياز ئىساقى تهرىپىدىن ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان بۇ پائالىيهتلهرگه باشتىن تارتىپ قىزغىن 
ياپونىيه «الىيىتى بولسا، ئۇرال تۈركلىرىنىڭ ياپونىيىدىكى يهنه بىر پائ-ئىدىل. مۇئامىله قىلىپ ياردەم قىلىدۇ

ئۇراللىق بىرسى تهرىپىدىن -ئابدۇلههي قۇربانهلى ئىسىملىق ئىدىل. دېگهن ژورنال چىقىرىشى ئىدى» مۇخبىرى
يىلى ئافرىلدىن باشالپ نهشرى قىلىنىشقا -1931ئهرەپ ھهرپلىرى بىلهن تۈركىچه چىقىرىلغان بۇ مهجمۇئه، 

  .ه ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىپ كېلىدۇباشلىغان بولۇپ، نهشرى جهريانىدا ياپونىي
مانجۇرىيه (يىلى مانجۇرىيه تهۋەسىدىن خىتايغا ھۇجۇم قىلىدۇ، مانجۇرىيىدىمۇ مانجۇكو -1931ياپونىيه، 

ياپونىيه، خهلقارالىق بېسىمنىڭ كۈچىيىپ . دېگهن بىر قورچاق ھۆكۈمهت تهشكىللهپ چىقىدۇ) ت.ئۇ− دۆلىتى 
يىلىغا كهلگهندە -1937. ى مىللهتلهر جهمىيىتى تهشكىالتىدىن چىقىپ كېتىدۇيىل-1933كېتىشى سهۋەبىدىن 

يىلالرنىڭ بېشىدىن تارتىپ شهرقىي -30بۇ جهرياندا . خىتاينىڭ خېلى چوڭ بىر پارچىسىنى بېسىۋالغان ئىدى
پاق تۈركىستان مىللى ئىتتى. تۈركىستاندا خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى قوزغىالڭالر پارتىالشقا باشاليدۇ

ھهرىكىتى شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ ياپونىيه بىلهن ئورتاق دۈشمىنى خىتايغا قارشى 
ئۆتكهن بابالردا تونۇشتۇرۇلغىنىدەك، . تۇرۇشىغا ياردەم تهلهپ قىلىش ئۈچۈن ياپونىيىگه ئۈمىد باغالشقا باشاليدۇ

پارىژ بىلهن كابولدىكى ياپونىيه باش . سۇنىدۇ) ممېموراندو(ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه بىر تونۇشتۇرۇش دوكالدى 
ئهلچىلىرى ۋاستىسى ئارقىلىق ياپونىيه ھۆكۈمىتى بىلهن بىۋاسته ئاالقىلىشىش يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىپ 

  .كۆرىدۇ
بهختىيار ئىككىسىنىڭ كابولدا كۆرسهتكهن -ئهپسۇسكى، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ پارىژدا، غوجا ئوغلى

كۈتكهن نهتىجىنى بهرمهي، ياپونىيه تهرەپ شهرقىي تۈركىستاندا قوزغىماقچى بولغان مىللىي  تىرىشچانلىقلىرى
  .مۇستهقىللىق كۈرىشىگه بىۋاسته ياردەم قىلىش ئىشىغا بهك قىزىقىپ كهتمهيدۇ

. يىلى ياپونالرنىڭ پرومېتې تهشكىالتى بىلهن بىۋاسته رەسمى مۇناسىۋەت تىكلىگهن يىل ئىدى-1937
قى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ ئارخىپ ماتېرىياللىرىدىن قارىغاندا، پولشا تهرەپ بۇ مهسىله پولشانىڭ تاش

  :ھهققىدە مۇنداق باھاالشقان
يىلى، ياپونالر ئهنئهنىۋى ئېهتىياتكارلىقىنى بىر تهرەپكه چۆرۈپ تاشالپ، تۇنجى -1937
ۋە تۈركىستان ) ئۇرال-ئىدىل(تار ھازىرغا كهلگىچه تا. بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىگهن ئىدى“ ھهرىكهت”قېتىم، 

مىللىي ھهرىكهتلىرىگه بىر قىسىم ياردەملهرنى بهرگهن بولسىمۇ، كاپكازىيىلىكلهر بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋەت 
  .قىلماي كهلدى

يهنه شۇ پولشا ھۈججهتلىرىگه ئاساسالنغاندا، ياپونالر پرومېتې گۇرۇپپىسىغا تهۋە ئهللهردە قىلىشقا تىگىشلىك 
تلهرگه ياردەم قىلىش تهكلىۋىنى ئوتتۇرغا قويغان بولسىمۇ، پولشالىق مهسئول رىدز سمىگلى بۇ پائالىيه

ئهمما خاربىندا تۇرۇشلۇق پولشا ۋاكالهتچىسى ستسنىسالۋ پېلېگه، ياپونىيه دائىرىلىرىنى . تهكلىپنى رەت قىلغان
رىشچانلىق كۆرسىتىشى رەنجىتىدىغان ئىش قىلماسلىقىنى، مۇناسىۋەتلهرنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن تى



ئۇنىڭدىن كېيىن، ئىككى دۆلهت ئوتتۇرسىدا ئۆتكۈزۈلگهن سۆھبهتلهر . الزىملىقى ھهققىدە بۇيرۇق قىلىدۇ
نهتىجىسىدە، توكيو بىلهن ۋارشاۋادىكى ئهلچىخانىالردا پرومېتې ھهركىتىگه مهسئۇل بولىدىغان ۋە ھهرىكهتلهرنى 

پولشانىڭ . ھهربى مهسلىههتچىلىكلهر قۇرۇلىشى قارار قىلىنىدۇماسلىشىپ ھهرىكهتكه ئاتالندۇرۇشقا مهسئۇل 
جۇمهۇرىيهتكه پارچىالشقا دائىر بىر الھىيه تۈزۈپ  5ھۈججهتلىرىدىن قارىغاندا، ياپونالر سوۋېت ئىتتىپاقىنى 

ت ئىچكى ۋە تاشقى موڭغۇلىيه، بۇريا(بۇ پىالنغا ئاساسهن ئۇكرائىنا جۇمهۇرىيىتى، ئۇلۇغ موڭغۇلىيه . چىققان
شهرقى ۋە غهربىي تۈركىستان، ۋولگا تاتار (، ياقۇتىستان، ئۇلۇغ تۈركىستان )رايونى ۋە بايقالنىڭ سىرتىدىكى رايونالر

خىتاينى تولۇق . ۋە سىبىرىيه ئىتتىپاق جۇمهۇرىيهتلىرىنى شهكىللهندۈرۈش پىالنالنغان ئىدى) رايونلرى
ى بولغان بۇ پىالندىن قارىغاندا، ياپونالر ئىشغال قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئىشقا ئاشۇرۇش ئېهتىمال

سوۋېتلهردىن بۆلۈنۈپ چىقىدىغان مىللهتلهر مهسىلىسىگه قىزغىن مۇئامىله قىلىپ كهلگهنلىكىنى 
ئاستا ئۆزگهرتىشكه باشالپ، سوۋېتلهر -ئهمما ئۇرۇشتىن كېيىن ياپونىيه پىالنىنى ئاستا. كۆرسهتمهكته

  .ى جهنوبى ئاسىياغا كېڭىيىش يولىنى تالالپ ئالىدۇئىتتىپاقىنى پارچىالشنىڭ ئورنىغا شهرق

  پولشانىڭ ئىشغال قىلىنىشى ۋە پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ ئاقىۋېتى

ئاۋغۇست كۈنىسى، ناتسىتالر بىلهن بولشېۋىكالر ئوتتۇرسىدا بىر شهرتنامه -24يىلىنىڭ -1939
زىلىگه -ن دۇنيانى زىلتۈزۈلگهنلىكى ھهققىدىكى خهۋەر دۇنيانىڭ ئۈستىگه چاقماق چۈشكهندەك پۈتۈ

چۇنكى، . بۇ خهۋەر، پولشانىڭ يوقۇلۇش كۈنلىرىنىڭ باشالنغانلىقىدىن دېرەك بهرمهكته ئىدى. سېلىۋىتىدۇ
سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزئارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق شهرتنامىسىنىڭ بىر تارمىقى ھېساۋىدا ئىمزاالنغان -گېرمانىيه

ۋە بالتىق ئهللىرى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن گېرمانىيه مهخپى كىلىشىم بويىچه پولشا، فىنالندىيه 
نهتىجىسىدە، پىلسۇدسكىنىڭ . ئوتتۇرسىدىكى تهسىردائىرىلىرىگه ئاساسهن بۆلۈشىۋېلىنىدىغان بولغان ئىدى

ئالدىن پهرىزى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتلىنىپ پولشا ئىككى كۈچلۈك خوشنىلىرى تهرىپىدىن قايتىدىن 
سوۋېت دوستلۇق شهرتنامىسىنىڭ -گېرمانىيه. ئاساسى تىكلهنگهن ھېساپالندىبۆلىشىۋېلىشنىڭ سىياسى 

ئىمزالىنىشى بىلهن تهڭ، گېرمانىيىدە پائالىيهت قىلىۋاتقان سۆۋېتلهرگه قارشى بارلىق ھهرىكهت ۋە مهتبۇئات 
» كىستانياش تۈر«يىلدىن بۇيان بېرلىندا بېسىلىۋاتقان  10شۇنداق قىلىپ، . پائالىيهتلىرى چهكلىۋېتىلىدۇ

بۇ چهكلىمه . سانلىق ئاۋغۇست نۇسخىسى بىلهن ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ-117-116ژورنىلى ئهڭ ئاخىرقى 
پرومېتې ساھهسىدىكىلهر ئۈچۈنال چىقىرىلغان بىر چهكلىمه بولۇپ قالماي، قۇرۇلغان كۈنىدىن بۇيان 

قاتارلىق ژورنالالرمۇ بۇ » كاۋكاز« گېرمانىيىنى تهرەپ تۇتۇش نهشرىيات پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ كېلىۋاتقان
  .چهكلىمىدىن ئۆز نېسىۋىسىنى ئالغان ئىدى

بۇ ۋەقهدىن ئىككى كۈن كېيىن . يىلى سىنتهبىرنىڭ بېشىدا گېرمانىيه قوشۇنلىرى پولشاغا كىرىدۇ-1939
چى شۇنداق قىلىپ، ئىككىن. ئهنگىلىيه بىلهن فرانسىيه ئىككىسى گېرمانىيىگه قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ پولشانى ئىشغال . دۇنيا ئۇرۇشى رەسمى باشالنغان ھېساپالندى
پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ ئىدىيىسىنى تىكلىگهن ۋە بۇ ھهرىكهتنى قولالپ . قىلىش ھهرىكىتىگه ئاتلىنىدۇ

ىيه بىلهن روسىيه تهرىپىدىن يهنه قۇۋەتلهپ كهلگهن پىلسۇدسكىنىڭ ئالدىن پهرەز قىلغىنىدەك، ۋەتىنى گېرمان
ناتسىتالر گېرمانىيىسى، بېسىۋالغان باشقا جايالردا ئىجرا . بىر قېتىم بېسىۋېلىنىپ بۆلۈشىۋېلىنىدۇ

قىلغىنىدەك پولشادىمۇ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى خاراكتىردىكى ھهر قانداق بىر ھهرىكهت ياكى 
  .نى ئىجرا قىلىشقا كىرىشىدۇنهشرىياتچىلىق پائالىيهتلهرنى چهكلهش قارارى

يۈز بهرگهن بۇ تۈر خهتهرلىك ۋەزىيهت ئاستىدا، پولشا ھۆكۈمىتى پرومېتې يىتهكچىلىرىنى قىلچه 
سىنتهبىر كۈنى بىر يهرگه توپلىغان پرومېتې ئهزالىرىنى -6. كېچىكتۈرمهي چهتكه چىقىرىۋېتىش قارارىنى ئالىدۇ

ئۇالرنىڭ پىالنى رومىنىيىگه بېرىۋېلىش . ك تهرەپكه يولغا سالىدۇمايور دومبروۋسكى ھهمرالىقىدا برېست لىتوۋس



يولغا چىققان بۇ بىر تۈركۈم كىشىلهر ئىچىدە پرومېتې ئىتتىپاقى رەئىسى ئوكرائىنالىق پروفىسسور رومان . ئىدى
ا بىلهن سمال ستوتتسكى، ئهزەربهيجان مىللى مهركهز رەئىسى مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە، ئهزاالردىن مىرزا باب

ئۇرال مىللى مهركهز رەھبىرى ئاياز ئىسهاقى، شىمالى كاپكازىيه ھهرىكىتىنىڭ -ئهلى ئهزەرتېكىن، ئىدىل
يىتهكچىلىرىدىن سهئىت شامىل بىلهن ئهزا بىالتتى، قىرىم مىللى مهركهز رەئىسى ئهدىگه قىرىمال بىلهن 

تۈركىستان مىللى ئىتتىپاقىنىڭ . ىدىگروزىيه مىللى ھهرىكىتىدىن ئىمنايىدسزى قاتارلىق كىشىلهر بار ئ
  .رەئىسى ئوسمان غوجا ئوغلى بولسا، ئۇنىڭدىن ئىككى ھهپتىدەك بۇرۇن ئىرانغا يولغا سېلىنىغان ئىدى

بۇ بىر تۈركۈم كىشىلهر رومىنىيه چېگرىسىغا قاراپ يولغا چىققاندىن كېيىن، سمال ستوتتسكى برېست 
قالغان . لىش ئۈچۈن توپتىن ئايرىلىپ يولدا قېلىپ قالىدۇلىتوۋسكىدىكى تۇققانلىرىنىڭ قېشىغا بېرىۋې

مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە . كىشىلهر نۇرغۇنلىغان خهتهرلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ ئاخىرى رومىنىيىگه بېرىۋالىدۇ
رەپكه ئاياز ئىسهاقى، سهئىت شامىل، مىرزا بابا ۋە ئهدىگه قىرىمال قاتارلىق كىشىلهر تۈركىيه ته. بۇخارىستا قالىدۇ

پولشادا . بونژكوۋسكى بولسا ئىسىرائىلغا كېتىۋالىدۇ. شهرق ئىنىستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ۋ. قاراپ سهپهر قىلىدۇ
شۇنداق قىلىپ، پرومېتې . قالغان سمال ستوتتسكىمۇ بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ئا ق ش غا كېتىۋالىدۇ

ئاياز ئىسهاقى پولشادىن . ئايرىلىپ بولىدۇھهرىكىتىنىڭ بارلىق يوقۇرى دەرىجىلىك يىتهكچىلىرى پولشادىن 
  :ئايرىلىشنىڭ شۇ پهيتىدىكى ھېسسىياتلىرىنى تۆۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ

سىلهر بىلهن بىزلهرنىڭ ئهركىنلىكىمىز ئۈچۈن، شۇئارىمىز بىلهن بايرىغىمىز ئهتىراپىدا ۋەتىنىمىزدىن ۋە 
چىلهرنى توپالپ بىر يهرگه يىغقان لېخىستان، ئوت قېرىنداش ئهللهردىن قوغالندى قىلىنغان بىز تۈركى مىللهت

يالقۇن ئىچىدە يانماقتا، ۋەيران بولماقتا، قانالر ئىچىدە بۇغۇلماقتا، كۆز يېشى ئىچىدە ئىڭىرىماقتا ۋە قان 
يىلدەك بۇ دوستىمىز بولغان دۆلهتته تىكلىگهن  12-10بىز تۈركى ئهللهرنىڭ مىللهتچىلىرى … . يىغلىماقتا

مهشئهللىرىمىز، قۇرغان مىللى مۇجادىله مهركهزلىرىمىز لېخىستان بىلهن بىرگه كۈيۈپ كۈل يېڭى مىللىي 
بىزمۇ لېخ ئهسكهرلىرىدەك، لېخ ئاۋانگارتلىرىدەك ئىككىنچى قېتىم قۇرۇپ چىققان ھاياتلىق ۋە . بولماقتا ئىدى

راڭغۇلۇلۇق ئىچىدىكى نامهلۇم پائالىيهت مهركهزلىرىمىزنى تاشالپ، يهنه بىر قېتىملىق مۇساپىرلىق يولىغا، قا
  .بىر يهرلهرگه قاراپ سهپهر قىلغان ئىدۇق

پولشا ھۆكۈمهت ئهزالىرى ۋەتىنى ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن پارىژغا بېرىۋېلىپ، ۋالديسالۋ سكورسكى 
گېرمانىيه قوشۇنلىرى پولشا ئىشغالىدىن كېيىن . رەئىسلىكىدە بىر سۈرگۈندىكى ھۆكۈمهت قۇرۇپ چىقىدۇ

پولشا غهزىنىسى . يىلى ئىيوندا ئهنگىلىيىگه بېرىۋالىدۇ-1940ىيىگه ھۇجۇم باشلىغاندا، بۇ ھۆكۈمهت فرانس
شۇنداق قىلىپ، . بىلهن ئارخپ ماتېرىياللىرىمۇ بۇ ھۆكۈمهتنىڭ نازارىتى ئاستىدا ئهنگىلىيىگه توشۇپ كېتىلىدۇ

يىلىسى 2002ئۇراللىق ئهلى ئېقىش، -ىلئىد(ئهمهلىيهتته پرومېتې مهركىزى لوندونغا كۆچۈرۈلگهن ھېساپالندى 
ئاياز ئىسهاقى ۋارشاۋادىن › بهت-91‹ئىسىملىق كىتاۋىدا » ئهسلىمىلهر− ئىسىمدە قالغانالر «ئېالن قىلغان 

ئايرىلغاندىن كېيىن پولشا ھۆكۈمهت خادىملىرى بىلهن بىرگه رومىنىيه ئارقىلىق ئاۋال پارىژغا، ئۇ يهردىن يهنه 
ئهمما بۇ مهلۇماتالر . يىلى تۈركىيىگه قايتىپ كهلگهنلىكىنى بايان قىلغان-1940ىقىنى، لوندونغا بېرىۋالغانل

بايان › سان-140. 1984ئهمهل مهجمۇئهسى، ‹ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا » لېخىستاندىن ئايرىلىش«ئاياز ئىسهاقىنىڭ 
دىن كېيىن رومىنىيه ئاياز ئىسهاقى بۇ ماقالىسىدا پولشادىن ئايرىلغان. قىلغانلىرىغا ئوخشىماي قالغان

تۈركىيىگه كهلگهندىن كېيىن ئهنگىلىيىگه . ئارقىلىق تۈركىيىگه كېلىۋالغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدى
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بارمىغانلىقى ھهققىدە ھېچقانداق مهلومات يوق-بارغان

ىلىدا پولشانىڭ ئىشغال ژورن» ال رېۋۇ دې پرومېتې«يهنه بىر تهرەپتىن، پرومېتېچىلهر پارىژدا بېسىلغان 
قىلىنغانلىقىغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ئارقىلىق فرانسىيه بىلهن ئهنگىلىيه تهرىپىدە تۇرغانلىقىنى ئىپادىلهشكهن 

- بۇ ژورنالدا ماقاال ئېالن قىلغان بارلىق مۇساپىر يىتهكچىلىرى ھهر قايسى ئۆز ۋەتهنداشلىرىنى گېرمانىيه. ئىدى
ئۇرۇس ئىتتىپاقىغا -نېمىس(قىغا قارشى ئىتتىپاقلىشىشقا چاقىرغان ئىدى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھهمكارلى

نۆۋ جوردانىيا، مۇستاپا : قارشى بىرلىكسهپ تۈزۈش ھهققىدە چاقىرىق چىقارغان يىتهكچىلهر مۇنۇ كىشىلهر ئىدى



ه ھۆكۈمهت چهتئهلدىكى گروزىي). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − چوقاي ئوغلى، مىر ياقۇپ مهختىيېۋ ۋە ئالېكساندر شۇلگىن
يىلى فىۋرالدا سابىق گروزىيه پارالمىنت ئهزالىرىغا قىلغان بىر نۇتقىدا گېرمانىيىگه -1940رەئىسى نۆۋ جوردانىيا، 

  :تۇيغىلىرىنى مۇنداق ئوتتۇرغا قويىدۇ-بولغان ھېس
 مىللهتلهرنىڭ ئهركىنلىكىنى خالىغانچه يوق قىلىۋاتقان بىر نېمىس دۆلىتى، گروزىيىنىڭ ئهركىنلىكىنى

بىزنىڭ تهغدىرىمىز، مهيلى بۇرۇن ياكى . قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىشىغىمۇ ھهرگىز ياردەمچى بواللمايدۇ
بۈگۈن بولسۇن، باشقىالرنىڭ ئهركىنلىكىگه ھۆرمهت قىلىشتا چىڭ تۇرااليدىغان دېموكراتىك كۈچلهرگىال 

  .باغلىق
وۋېتلهرنىڭ ئاسارىتى ئاستىدا قالغان خالىغان جوردانىياننىڭ بۇ سۆزى، گروزىيه دېگهن ئىسىمنىڭ ئورنىغا س

بىر مىللهتنىڭ ئىسمىنى قويۇپ ئىشلىتىشكه بولىدىغان، سوۋېت مۇساپىرلىرىغا ئورتاق ھېسسىياتالر 
يوقۇرىدا ئىسمى ئاتالغان ژورنالنىڭ ئهڭ ئاخىرقى سانىدا فاشىزىم بىلهن . ئىپادىلهنگهن بىر سۆز ئىدى

ر تۈرلۈك كولېرا ۋاباسى دەپ تونۇشتۇرۇپ كېلىپ، ياۋرۇپالىقالرنى ھهر ئىككىال كومۇنىزمنىڭ ھهر ئىككىسىنىال بى
يىلىنىڭ ماي ئېيىدا فرانسىيىنىڭمۇ ئىشغال قىلىنىشى -1940. ئهقىدىگه قارشى تۇرۇشقا چاقىرغان ئىدى

هڭ ئاخىرقى يىلىنىڭ ئافرىل ئېيىدا ئ-1940بۇ ژورنال، (نهتىجىسىدە بۇ ژورنالمۇ ئۆز ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − سانلىرىنى چىقىرىپ توختايدۇ 9-8سانى 

پرومېتې تهشكىالتىنىڭ بارلىق يىتهكچىلىرى پولشادىن ئايرىلغىنىدىن كېيىن، نېمىس دائىرىلى ئاجايىپ 
 ناتسىتالر پارتىيىسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋەتلهر بۆلۈمىكى پولشادا ئىشغال قىلىنغان. قىزىق بىر ئىش قىلىدۇ

رايونالرنىڭ ئومۇمى ۋالىلىقىغا تهيىنلهنگهن فرانكتىن، پرومېتې تهشكىالتىنى تارقىتىۋەتمهسلىكىنى، ئۇنى 
سىياسى ئىشالرغا ئارىالشمايدىغان ھالغا كهلتۈرگهندىن كېيىن بىرەر جهمىيهت قاتارىدا قوغداپ قېلىشىنى تهلهپ 

ئۆكتهبىردە چىقارغان بىر -25يىل -1939 دىگهندەك، نېمىس بىخهتهرلىك تهشكىالتى بولغان س د. قىلىدۇ
ئۇقتۇرىشىدا، بۇ تهشكىالت يهرلىك شۆبىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىدىغانلىقىنى 

  .ئۇقتۇرىدۇ
ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىدى، ئېهتىمال گېرمانىيه ئىشغالىيهتچىلهر ھاكىمىيىتى بىلهن پولشا 

ە پرومېتې تهشكىالتىنىڭ تۆۋەندىكى خادىملىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى ساقالپ زىيالىلىرى ھهمد
قېلىپ، بۇ تهشكىالتنى نېمىس غايىلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان بىر تهشكىالتقا ئايالندۇرۇشنى ئويلىغان 

  .بولىشى مۇمكىن
ئهللهرگه تارقىلىپ كهتكهن پرومېتې  ئۇرۇش دەۋرىدە تۈركىيىدىكىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ھهر قايسى

ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسىم يىتهكچىلىرى لوندودىكى پولشا ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى 
مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە پولشادىن ئايرىلغىنىدىن كېيىن بۇخارىس . داۋامالشتۇرۇپ كهلگهنلىكى مهلۇم

ۈرگۈندىكى ھۆكۈمهت خادىملىرى بىلهن بىرگه فرانسىيه ئىشغال ئارقىلىق پارىژغا بېرىۋېلىپ، ئۇ يهردىكى س
فرانسىيه ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن بۇخارىسقا . قىلىنغان كۈنلهرگىچه شۇ يهردە تۇرۇپ پائالىيهت قىلىدۇ

روسۇلزادە، تا ئۇرۇشنىڭ ئاخىرقى دەۋرلىرىگىچه تۈركىيىنىڭ رومىنىيىدە تۇرۇشلۇق باش (قايتىپ كېلىدۇ 
ئۇرۇشنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا . همدۇلال سۇپى تهڭرىئۆۋەرنىڭ قېشىدا، يهنى بۇخارىستا تۇرىدۇئهلچىسى ھ

بولشېۋىك قوشۇنلىرى رومىنىيىگه يېقىنالپ كېلىشى بىلهن ئۇ يهردىن گېرمانىيىگه ئۆتۈپ، ئۇ يهردە ئامېرىكا 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پ كېلىدۇيىلىسى تۈركىيىگه قايتى- 1947. ئىشغالىيهتچى قوشۇنلىرىدىن پانالىق تىلهيدۇ

ياۋرۇپادا ياكى تۈركىيىدە قېلىپ قالغان مۇساپىر يىتهكچىلىرى شۇنچه قىيىن شارائىتالرغا قارىماي 
ئۇرال -مهسىلهن، ئىدىل. لوندوندىكى سۈرگۈندىكى ھۆكۈمهت بىلهن مۇناسىۋەت قىلىپ تۇرغانلىقى مهلۇم

هاقى بىلهن بىرلىكته پولشا ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان ھهرىكىتى يىتهكچىلىرىدىن ئهلى ئېقىش، ئاياز ئىس
يهنه بىر تهرەپته، قىرىملىق . يىلالرغىچه داۋامالشتۇرۇپ كهلگهنلىكىنى بايان قىلماقتا-1944مۇناسىۋەتلىرىنى تا 

يىتهكچى جاپپار سېيىد ئهخمهت قىرىمهر گېرمانىيىنىڭ پولشانى ئىشغال قىلىشىغا ئوچۇق نارازىلىق 



چهتئهلدە قۇرۇلغان (ئۈچۈن، تۈركىيىدىكى گېرمانىيه باش ئهلچىسى فون پاپېن ئۇنى سكورسكى بىلدۈرگهنلىكى 
  .ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلماقتا دەپ قارىاليدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى

  پولشا ئىشغالىدىن كېيىن تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى

نتروپ شهرتنامىسى پرومېتېنىڭ بارلىق ئهزالىرىنى رىببې-ئاۋغۇست ئېيىدا ئىمزاالنغان مولوتوپ
چۇنكى، . چۈچىتىۋەتكىنىدەك، تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقى خادىملىرىنىمۇ قاتتىق چۈچىتىۋەتكهن ئىدى

شۇنىڭدىن تېخى يېرىم يىل ئاۋالقى مارت ئېيىدا چاقىرىلغان ت م ب قۇرۇلتىيىدا تهشكىالت مهركىزىنى 
رار قوبۇل قىلىنغان، مهجدىدىن دەلىلنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مۇنچه يىتهكچىلهر بېرلىنغا يۆتكهش ھهققىدە قا

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىچه تارىخ چاقى تېخىمۇ تېز ئايلىنىشقا -1939ئهمما . گېرمانىيىگه بېرىۋالغان ئىدى
وبۇل قىلىنغان قارارالرنىڭ باشالپ، ياۋرۇپادا يۈز بهرگهن بۇ جىددىچىلىكلهر تۈپهيلىدىن، ت م ب قۇرۇلتىيىدا ق

  .ھېچقايسىسىنى ئىجرا قىلىش ئىمكانىيىتى بولمايدىغان بىر سىياسى ۋەزىيهت شهكىللهنمهكته ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن. (1939بېرلىن، . ت م ب چىالر ئۇرۇش پارتىالشنىڭ ئالدىدا گېرمانىيىدە
ئۇرۇسالر (ىال ياۋروپادىكى بۇ ئۇرۇش ئاقىۋىتىدە قىزىل شهيتانالر يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىد-1939چوقاي ئوغلى، 

ئهندىكى . كۈچىيىپ كېتىدىغاندەك قىلىدۇ، دېگهن پهرىزىنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدى) ئاپتور. − كۆزدە تۇتۇلماقتا
ىن، شۇ سهۋەپت. ئىش، ت م ب مهركىزىنى كۆچۈرۈپ بارغىدەك باشقا بىر دۆلهت تېپىشقا توغرا كهلمهكته ئىدى

  :چوقاي ئوغلى شۇ يىلى ئىيون ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا مهجدىدىن دەلىلگه قارىتىپ يازغان خېتىدا مۇنۇالرنى دەيدۇ
مهسىلىسىنى تىرەپ قۇيىدىغانلىقى ھهققىدە تاھىر بىلهن “ كۆچۈش”سىياسى ۋەزىيهت ئالدىمىزغا يهنه 

ەر ياۋرۇپا دۆلىتى تېپىالرمۇ؟ نىمه بولسا بىزنى قوبۇل قىلىدىغان بىر… . ئوكتاي ئىككىسىگه ئېيتقان ئىدىم
  .كۈنگه مۇھىم مهسىله بولۇپ ئالدىمىزدا تۇرماقتا-بولسۇن، بۇ ئىش كۈندىن

چوقاي . ئاۋغۇستنىڭ ئوتتۇرلىرىدا، ئوسمان غوجا ئوغلى باغداتقا قاراپ يولغا چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
  :ى پىالنالۋاتقانلىقىنى ئىما قىلىپ كۆرسىتىدۇئوغلىغا يازغان خېتىدە، ئۇ يهرلهردە بهزى ھهرىكهتلهرن

قونۇپ … . باغداتقا قاراپ ئۇچماقچى بولىۋاتىمهن) ت.ئۇ− ئايروپالن بىلهن دېمهكچى (بۇ كېچه تهييارە بىلهن 
ئۆتىدىغان بىرىنچى بىكهت گرىتسىيىنىڭ پىرە دېگهن يېرى بولۇپ، ئىككىنچى بىكهت پهلهستىننىڭ سىدا 

ئهندى باغداتقا قاراپ . لېخىستان تهييارىسىدىن ئهنگىلىيه تهييارىسىغا ئالمىشىدىكهنمىزئۇ يهردە . دېگهن يېرى
  …. باغداتقا بارغىنىمدا سىزگه خهت يازارمهن… . ئۇچىمىز

. دوستلىرىمدىن ئاڭلىغىنىمغا قارىغاندا نېمىسالر سىزگه ۋىزا بېرىش ئىشىدا مۈشكۈالت چىقارغانىكهن
شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ ياۋرۇپادا ئۇچرىشىشىمىزغا . قىيىنچىلىق تۇغدۇرغان ئىدىفرانسۇزالر ۋىزا ئۈچۈن ماڭىمۇ 

ئۈمىدۋارمهنكى، پات يېقىندا مۇبارەك ۋەتىنىمىزدە ياكى بولمىسا ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرالىرىغا . قىسمهت بولمىدى
  .يېقىنىراق بىرەر يهردە كۆرۈشۈپ قاالرمىز

ھهمدە سوۋېتلهرنىڭ گېرمانىيه بىلهن يېقىنلىشىپ بارغانسىرى كۈچىيىپ كېتىۋاتقان نېمىس خهۋىپى 
كېتىۋاتقانلىقى، ئهنگىلىيىلىكلهر بىلهن پولشالىقالرنى زىچ ھهمكارلىشىپ بىر سهپته تۇرۇش ھالىتىگه 

يېقىندا پارتىالش ئالدىدا تۇرىۋاتقان دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە ئوتتۇرا شهرق، ئىران ۋە . كهلتۈرگهن ئىدى
كى ئهللهر قۇدرەتلىك دۇنيا كۈچلىرىنىڭ تۇتۇشۇپ قالىدىغان سهھنىسىگه ئايلىنىپ ئافغانىستان قاتارىدى

شۇڭا ئۇالر، پرومېتې ھهرىكىتىنىڭ مهنسۈپلىرىنى بۇ رايونغا ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن . قالىدىغاندەك كۆرۈنهتتى
  .دىغوجا ئوغلىنىڭ ئىرانغا يولغا سېلىنىشىمۇ شۇ مهقسهت ئۈچۈن ئى. ھهرىكهت قىلىشماقتا ئىدى



- ياۋرۇپادا ئوتتۇرغا چىققان بۇ خىل ۋەزىيهت بىلهن بىر قاتاردا، ت م ب يىتهكچىلىرىنىڭ ئهھۋالىمۇ كۈندىن
مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ تۈركىيىگه ئىۋەرتكهن خهتلىرىدە بۇ ئهھۋال ئېنىق . كۈنگه قىيىنالشماقتا ئىدى

  :ئوتتۇرغا قويۇلغان
يا بىر خهت، يا بىر ئامانهت ئىۋەرتهلمهس ھالغا چۈشۈپ . شتىگېرمانىيه چېگرا ئېغىزلىرىنى تاقاشقا كىرى

ئوسمان غوجا ئوغلى … . تاھىر، مهجدىدىن، باتۇ ۋە ئهخمهتجانالر بىلهن بولغان ئاالقهم ئۈزۈلۈپ قالدى… قالدىم 
ا ۋەتهندە پات يېقىند… . بۇ ھهقته ماڭا خهت يازغان ئىكهن. ۋارشاۋادىن باغداتقا، ئۇ يهردىن يهنه ئىرانغا كېتىپتۇ

ئاياز ئهپهندىنىڭ توكيودىن يازغان خېتىنى … . ياكى ۋەتهنگه يېقىن بىر يهرلهردە كۆرىشهرمىز دەپ يېزىپتۇ
ئهمما . ژورنالنى پارىژغا كۆچۈرۈپ بېرىشنى ئويلىشىۋاتىمهن… . مۇسا جارۇلال توكيوغا بېرىۋاپتۇ. تاپشۇرۇپ ئالدىم

تۈركىيه بىز ئۈچۈن ئهڭ … . غىلى بولىدىغان بىرەر مهتبه يوقپارىژدا ئهرەپ ھهرپلىرى بىلهن ژورنال باستۇر
مىسىرنى ئويالپ … . مۇۋاپىق جاي بولغىنى بىلهن، ئۇالر بىزنىڭ ئۇ يهردە پائالىيهت قىلىشىمىزنى چهكلىۋەتتى

. دوستلىرىم بىلهن سۆزلىشىپ باقتىم. باقتىم، ئهمما ئۇ يهر بىز زادىال بىلمهيدىغان يات بىر يهر ھېساپلىنىدۇ
  .تېخىچه بىرەر جاۋاپقا ئېرىشهلمىدىم

ياۋرۇپادا بۇنداق ۋەزىيهت شهكىللىنىۋاتقان بىر مهزگىلدە، ت م ب نىڭ سابىق رەئىسى زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ 
ئاتاتۈركنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئۇنىڭ ھايات ۋاقىتلىرىدا چهتكه . ئهھۋالىدىمۇ ئۆزگىرىش كۆرۈلىشكه باشاليدۇ

. ىياسهتچىلهر بىلهن بهزى رەھبهرلهر قايتىدىن ۋەزىپه ئۆتهشكه تهكلىپ قىلىنغان ئىدىقېقىلغان بىر قىسىم س
بۇنداق . ئۇزۇنغىچه چهتئهلدە تۇرۇپ قالغان رەقىپلهردىن دوكتور رىزا نۇر تۈركىيىگه قايتىپ بارغان ئىدى

ئىسمهت ئىنئۆنۈ، ) نتپىرىزدې(ماي كۈنى جۇمهۇرباشقانى -1يىلى -1939ۋەزىيهتتىن خهۋەر تاپقان زەكى ۋەلىدى، 
ئايرىم خهت -دۆلهت مۇداپىيه باشقۇماندانى فهۋزى چاقماق ۋە مائارىپ ۋەكىلى ھاسان ئهلى يۈجهللهرگه ئايرىم

يېزىپ، تۈركىيىگه قايتىپ كېتىش نىيىتىنىڭ بارلىقىنى، تۈركىيه ئۇنىۋېرسىتىتلىرىنىڭ بىرەرسىدە ئىشلهپ 
ڭ بۇ تهلىۋى ئۇزۇنغا قالماي تهستىقلىنىپ، ئىستانبۇل ۋەلىدىنى. قېلىش ئارزۇسى بارلىقىنى ئېيتقان

شۇنداق قىلىپ، . ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ئهدەبىيات پاكۇلتىتى تۈرك تارىخ دەرسىگه مهسئول قىلىپ تهيىنلىنىدۇ
سىنتهبىر كۈنىسى - 1يىلىنىڭ -1939زەكى ۋەلىدى توغان نهق ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتىلىغان 

  .گېرمانىيىدىن چىقىۋالىدۇ
ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي، ئايالى . ت م ب نىڭ قالغان ئهزالىرىنىڭ ئهھۋالىمۇ بۇالردىن تۇال بهك پهرق قىلمايتتى

سهئىدە خانىم، ئهخمهتجان ئوكتاي ۋە باتۇ قاراباي قاتارلىقالر گېرمانىيه پولشاغا ھۇجۇم قىلىشتىن سهل ئاۋال 
شتۇرۇشقا بولىدىغان مۇۋاپىق بىرەر دۆلهت پايتهختى ئۆز پائالىيهتلىرىنى داۋامال. تۈركىيىگه كېلىۋالغان ئىدى

تاپالىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگهن ت م ب چىالرنىڭ گېرمانىيىدىن چىقىشتا ئهڭ ئارقىدا قالغان ئهزالىرىدىن 
  .يىلىنىڭ باشلىرىدا تۈركىيىگه بېرىۋالىدۇ-1940مهجدىدىن دەلىل بىلهن تاھىر چاغاتايالرمۇ شۇ يول بىلهن 

يىلالردىكىگه ئوخشاش، مۇستاپا چوقاي ئوغلى ياۋرۇپادا يهنه تىكهندەك يالغۇز -1920ۇددى شۇنداق قىلىپ، خ
چوقاي ئوغلىنىڭ تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان ت م ب ئهزالىرىغا يازغان ئهڭ ئاخىرقى خهتلىرىنىڭ بىرىسىدە . قالىدۇ

  :بهرمهكتهيېزىلغان مۇنۇ قۇرالر ئۇنىڭ ئىنتايىن پهرىشان روھى ھالهتتىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ 
بۈ دەۋرلهردە بىز تۈركىستانلىقالرنىڭ قولىدا قىلچىمۇ بىر دېپلوماتىك پۇرسهت يوقلىقىنى كۆرىۋېلىشقا 

. ئۇزۇندىن بېرى ئىچىمدە ساقالپ كېلىۋاتقان بهزى سىرلىرىمنى سىزلهرگه ئاشكارىلىماقچىمهن… . بولىدۇ
ئهته . بىر قىسمى تامامالندى دېيىشكه بوالر ئۇزۇندىن بېرى قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان بۇ ھهرىكىتىمىزنىڭ

بىزگه ياردەم قىلىدىغانالرنى پهقهتال … . يهنى خۇراپى كىشىلهر قهتئىي ياخشى كۆرمهيدىغان بىر كۈن. 13كۈنگه 
خۇدا بويرىسا، بىرەرپايدىلىق ئهھۋال . سهۋىر قىلىپ ئۈمىت ئىچىدە كۈتمهكتىمهن… يوق دەپمۇ ئېيتالمىساممۇ، 

شۇ چاغدا ۋەزىيهتنى باشتىن ئاخىرى بىر … . ىلسا، كۆرۈشۈش ئۈچۈن سىزلهرنى بۇ يهرگه چاقىرىمهنكۆرۈلگىدەك ق
ھازىرچه سىزلهرگه دەيدىغان گهپلىرىم … . قۇر مۇھاكىمه قىلىپ چىقىشىمىز ئۈچۈن پۇرسهت بولۇپ قاالر



ه ئۇزۇن يىلدىن بېرى بۇنىڭلىق بىلهنال شۇنچ… . بهش ۋاقىت نامىزىڭالردا دۇئا قىلغايسىلهر… . شۇنچىلىك
  .شوغۇللىنىپ كېلىۋاتقان ھهرىكىتىمىزنىڭ چىقىش يولى قالمىدى دەپ ئېيتالمايمىز

چوقاي ئوغلى، پارىژدا بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ كىلهچىكى ھهققىدە قاراڭغۇ كۈنلهرگه تهييارلىق قىلىپ 
يىلىكلهردىن ئۈمىت كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى ئىپادىلىسه، يهنه بىر تهرەپتىن فرانسىيىلىكلهر بىلهن ياپونى

بۇ جهرياندا، پولشانى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن . مۇناسىۋەت باغالشنىڭ يوللىرىنى ئاختۇرۇپمۇ يۈرگهن ئىدى
نورۋىگىيه، دانىيه قاتارلىق ئهللهرنى ئىشغال قىلىشقا ئاتالنغان گېرمانىيه، ماي ئېيىنىڭ بېشىدا يۆلۈنۈشىنى 

ىلهن بېلىگىيىنى قىينالمايال بېسىپ ئۆتۈپ فرانسىيه تهۋەسىگه ئاياق باسقان جهنۇب تهرەپكه بۇراپ گولالندىيه ب
. ئىيون كۈنىسى فرانسىيه تهرەپ ئۇرۇش توختىتىش تهلىۋىنى قويۇپ گېرمانىيىگه تهسلىم بولىدۇ 16. ئىدى

ئىش شۇندىن ئېتىبارەن، چوقاي ئوغلى ئۈچۈن بۇ ۋەزىيهتنى كۈزۈتۈپ بىكار ئولتۇرۇشتىن باشقا قىلىدىغان 
رادىئوغا مىقتهك قادىلىپ ئولتۇرۇپ لوندون رادىيوسىدىن قۇلىقىنى ئۈزمهي تاشقى دۇنيا . قالمىغاندەك كۆرۈنهتتى

يهنه بهزى دوستلىرىنىڭ ۋاستىچىلىقىغا تايىنىپ ت م ب ئهزالىرى بىلهن . خهۋەرلىرىنى بىلىشكه تىرىشاتتى
  .ئاالقه باغالشقىمۇ ئۇرۇنماقتا ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(اپا چوقاي ئوغلىنىڭ مىللىي كۈتۈپخانا كارتۇچكىسى مۇست

  )رەسىم ئورنى(
مارت -30يىلى -1941ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتلىغان كۈنلهردە چوقاي ئوغلىنىڭ ئائىلىسىگه بېرىلگهن ئاشلىق كىنىشكىسى، 

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(
  

ىڭ ئافرىل ئېيىدا پروفىسسور مهندېنىڭ تهكلىۋىگه بىنائهن يىلىن-1941مۇستاپا چوقاي ئوغلى، 
گېرمانىيه سهپىرىدىن قايتىپ . گېرمانىيىگه بېرىپ ئا پ ئا نىڭ بهزى مهسئۇل كىشىلىرى بىلهن كۆرۈشىدۇ

ئايالىغا ئېيتقانلىرىدىن قارىغاندا، نېمىس مهسئۇل خادىملىرى ئۇنىڭدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھهققىدە ئۇچۇر 
يهنى ئهگهر بىر ئۇرۇش چىقىپ قالغىدەك بولسا، قىزىل ئارمىيه تهركىۋىدىكى تۈركىستانلىق . لغانكهنتهلهپ قى

چوقاي . ئهسكهرلهر قايسى مهيداندا تۇرىشى مۇمكىنلىكى ھهققىدە چوقاي ئوغلىنىڭ پىكىرىنى سورىغانمىش
ۇن ئۆتمهي، قايتا گېرمانىيىگه ئهمما ئارىدىن ئۇز. ئوغلى ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ بولۇپ پارىژغا قايتىپ كهتكهن

پۈتۈن جاھاننى . ئۇنىڭ شۇ كىلىشى قايتا پارىژغا مهڭگۇ قايتالماس بولۇپ كېلىشى بولۇپ قالىدۇ. چاقىرتىلىدۇ
قاپلىغان ئۇرۇش بورانلىرى ئۇنى ئهسىرلهر الگىرلىرىغا، چىن قهلبىدىن سۆيۈدىغان ئانا ۋەتىنىدىن كهلگهن 

  .هسىرلهر الگىرىغا سۆرەپ ماڭماقتا ئىدىيۇرتداشلىرىدىن تهشكىل تاپقان ئ

  ئۈچىنچى باپ

  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى يىللىرىدا

ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئىككى ئىمپىرىيه ئوتتۇرىسىدا ئوينىلىۋاتقان شاخمات ئويۇنىدا پېچكا بولۇپ يهم بولۇش 
  .مانا بۇ، ئۇالرنى كۈتىۋاتقان پاجىئهلىك ئاقىۋەت. ئىدى

  دېگهن كىتاۋىدىن» سوۋېت ئىمپېرىيىسى«سىر ئوالف كارويېنىڭ − 

  كۈچلۈك دۆلهتلهر ئۇرۇشىدىكى پېچكىالر



  بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ باشلىنىشى

مىنۇت ئۆتكهندە، ھىتلېر دۇنيا تارىخىدىكى ئهڭ  15تىن  3كۈنى ئهتىگهن سائهت -22ئاينىڭ -6يىلى -1941
دوناي . ى باشالش بويرۇقىنى چۈشىرىدۇچوڭ قۇراللىق ئۇرۇشالردىن بىرسى بولغان بارباروسسا ھهرىكىتىن

 1600دەرياسىنىڭ قارا دېڭىزغا قۇيۇلىدىغان ئېغىزىدىن باشالپ تا بالتىق دېڭىز قىرغاقلىرىغىچه سوزۇلغان 
مىڭغا يېقىن  200مىليون  3مىڭ دانه ماتورلۇق ۋاسته بىلهن  600كىلومېتىرلىق ئۇزۇن سهپ بويىچه، 

ىيىلىك گېرمانىيه ئارمىيىسى تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ سوۋېتلهر دىۋىز 146ئهسكهردىن تهشكىل تاپقان 
) ت.ئۇ− گېرمانىيىنىڭ ئهڭ يوقۇرى ھهربى ئۈنۋانى (فېلد مارىشال . ئىتتىپاقى چىگراسىدىن بۈسۈپ ئۆتىدۇ

رىتتېر فون لېپ قۇماندانلىقىدىكى شىمالىي ئۇرۇش سېپى توپكورپۇس ئارمىيىسى بالتىق رايونىدىكى سوۋېت 
كىلومېتىر  400. نى تارمار قىلىپ لېنىنگرادنى ئىشغال قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالىدۇئارمىيىسى

ئۇزۇنلۇقتىكى ئۇرۇش سېپىگه يېيىلغان مهركىزى ئۇرۇش سېپى توپكورپۇس ئارمىيىسىگه فېلد مارىشال فون بوك 
ۋا ئارمىيه كۈچى گۇدېرىئاننىڭ ماشىنىالشقان قىسىملىرى بىلهن كېسسېرلىڭنىڭ ھا. قۇماندانلىق قىلىدۇ

سمولېنسك -ۋىلنا-ئارقىلىق كۈچهيتىلگهن مهركىزى ئۇرۇش سېپى توپكورپۇس قىسىملىرى برېست
. ئۈچبۇلۇڭىدىكى سوۋېت ئارمىيىسىنى يوقۇتۇپ سمولېنسكنى ئىشغال قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

رپۇس ئارمىيىسى بولسا دىنيېپىر فېلد مارىشال فون رۇندستېدت قۇماندانلىقىدىكى جهنوبىي ئۇرۇش سېپى توپكو
بۇ ئۈچ توپكورپۇس . دەرياسىدىن كىچىپ ئۆتۈپ كىيېۋنى ئىشغال قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

قىسىملىرى بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىغاندىن كېيىنكى پىالن بويىچه قىسقۇچ شهكىللىك ھۇجۇم بىلهن ئىلگىرلهپ، 
بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ ئاخىرقى . وسكۋانى ئىگهللىمهكچى بولىدۇسوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يۈرىگى بولغان م

نىشانى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى شىمالدىن جهنوپقا قاراپ ئوتتۇردىن ئىككىگه بۆلۈپ تۇرىدىغان شىمالىي مۇز 
غا ) كاسپى(ئوكياننىڭ ئاق دېڭىز قىرغىقىدىكى ئارخانگېلسكى شهھىرىدىن تا ۋولگا دەرياسىنىڭ ھهزەر دېڭىزى 

قۇيۇلۇش ئېغىزىغا جايالشقان ئاستراخان شهھىرىگىچه سوزۇلغان بىر تۈز سىزىقنىڭ غهربىي قىسمىنى 
  .ئىگهللهش ئىدى

سوۋېت چىگراسىدىن چاقماق تىزلىگىدە بۆسۈپ ئۆتكهن گېرمانىيه كورپۇسلىرى ئالدىدا رۇسىيه قوشۇنلىرى 
ئاۋغۇست بىلهن سېنتهبىر ئايلىرىدا . ار بولىدۇپىرەڭ بولۇپ تارم-پۇت تىرەپ تۇرالماي ئېغىر چىقىم تارتىپ تىرە

ئىگهللىنىش پىالنالنغان ستالىنگراد بىلهن لېنىنگرادتىن باشقا بارلىق يهرلهر ئاساسى جهھهتتىن 
دەل شۇ پهيىتته، گېرمانىيه ئارمىيىسى ئۇشتۇمتۇت پىالنىنى ئۆزگهرتىپ ھۇجۇم قىلىش . بېسىۋېلىنىدۇ

ئهمما نويابىر ئېيىدىن . انىڭ بوسوغىسىغىچه يېتىپ بارىدۇنىشانىنى موسكۋاغا قارىتىپ، موسكۋ
ئوتتۇرىغا چىققاچقا، گېرمانىيه ئارمىيىسى  “گېنىرال پاتقاقلىق”بىلهن  “مارىشال زىمىستان قىش”باشالپ 

شىمالىي ئۇرۇش سېپىدە لېنىنگراد، مهركىزىي ئۇرۇش سېپىدا موسكۋا ۋە جهنوبىي ئۇرۇش سېپىدا بولسا 
يىلىغا -1942. ۇرىسىدا سوزۇلغان ئۇزۇن سهپ بويىچه توسۇلۇپ قىمىر قىاللماي تۇرۇپ قالىدۇستالىنگراد ئوتت

كىرگهندە، ئۇرۇش سېپى ئاساسهن كاپكازىيه تهرەپلىرىدىكى قىسمهن ئىلگىرلهشلهر بىلهن چهكلىنىپ، 
  .گروزىيىنىڭ شىمالىي چىگرالىرىغىچه بولغان جايالر بېسىپ ئېلىنىدۇ

  ى ۋە شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىگىنىڭ قۇرۇلۇشىنېمىس ئىرقچىلىق قارىش

ئىيول كۈنىسى، ئىشغال قىلىش پىالنالنغان -17بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ باشلىنىشىدىن سهل ئاۋال، يهنى 
يهرلهرنىڭ پۇخرالىرىنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنىڭ اليىهىسىنى تهييارالش مهقسىتىدە شهرق ئىشلىرى 

قۇرۇلۇپ، بۇ مىنىستىرلىككه ئالفرېد روزېنبېرگ مهسئول ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئوستمىنىستېريۇم (مىنىستىرلىگى 
بۇ مىنىستىرلىك سىياسىي، مهمورىي ۋە ئىقتىسادىي بۆلۈمدىن ئىبارەت ئۈچ . قىلىپ تهيىنلهنگهن ئىدى



روزېنبېرگنىڭ كونا دوسلىرىدىن لېيبراندت مهسئوللىقىدىكى سىياسىي . قىسىمدىن تهشكىل تاپقان ئىدى
ئومۇمىي سىياسىي ئىشالر بۆلۈمى بىۋاسته . ز ئىچىدە يهنه ئۈچ شۆبه بۆلۈمگه ئايرىلغان ئىدىبۆلۈم، ئۆ

براۋۇتىگامغا، ئۇكرائىنا بۆلۈمى ۋىلخېلم كىنكېلىنگه، كاپكازىيه بۆلۈمى بولسا پروفىسسور فون مهندېگه 
قۇراللىق . ن بۇ بۆلۈم ئىدىتۈركلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئهڭ مۇھىم بۆلۈم مهندې مهسئۇل بولغا. تاپشۇرۇلغان ئىدى

ئىشغال قىلىنغان . پائالىيهتلهرگه ئاساسهن گېرمانىيه دۆلهت مۇداپىيه ئورگىنى مهسئۇللىقىدا پائالىيهت قىالتتى
يهرلهردىكى تازىالشقا تىگىشلىك ئۇنسۇرالرنى تازىالش ھهمدە بىخهتهرلىككه مۇناسىۋەتلىك ئىشالر ھىملېرنىڭ 

رشى ئاخبارات بۆلۈمىگه، يهنى س س چىالر بىلهن س د چىالر قوشونىغا بېرىلگهن قول ئاستىدىكى جاسۇسلۇققا قا
  .ئىدى

نېمىسالرنىڭ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا ئىسالۋىيانالر بىلهن ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرنى باشقۇرۇشقا 
مىللىي  مۇناسىۋەتلىك سىياسهتلىرىنى ئېنىق چۈشىنىش ئۈچۈن، ناتسىتالر بىلهن نېمىس ھاكىمىيىتىنىڭ

  .مهسىلىلهر ھهققىدىكى ئىدىيىۋى كۆزقاراشلىرىدىن خهۋەردار بولۇش زۆرۈر
بۇالردىن : ناتسىتىزىم ئىدىيىسى بويىچه ئالغاندا، شهرق مهسىلىلىرى مۇنداق ئىككى ئاساسقا تايىنىدۇ
تلىق ھايا”بىرىنچىسى، بۇ ئهڭ مۇھىم ئاساس بولۇپ، ھىتلېرنىڭ داڭلىق كۆزقاراشلىرىدىن بىرسى بولغان 

گېرمانىيىنىڭ شهرقىدە . كۆز قارىشىنى ئاساسىي ئۆلچهم قىلىدۇ“ لېبېنسراۋم”كۆز قارىشى، يهنى “ ماكانى
غا نىسبهتهن تۇتقان (!) ياشايدىغان ئۇرۇسالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق مىللهتلهرنىڭ ئالىي نېمىس ئىرقى 

  .ندۈرىدۇئورنى بۇ كۆز قاراشنىڭ ئىككىنچى مۇھىم ئاساسىنى شهكىلله
دېگهن كىتاۋىدا گېرمانىيىنىڭ نوپۇس سانىغا ماس كهلمهيدىغان » كۈرەش يولۇم«ئادولف ھىتلېر، ئۆزىنىڭ 

يهر زېمىنى ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ، بىر مىللهتنىڭ مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىشىدىكى ئهڭ مۇھىم 
بۇنداق . ىقىغا باغلىق، دەپ تهكىتلهنگهنبولماسل-شهرت، يېتهرلىك مىقتاردا ھاياتلىق ماكانغا ئىگه بولۇش

ھاياتلىق ماكان شهرتىنى، پهقهت سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پارچىلىنىشتىن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان ئۇرۇسالر 
ئىگهللىۋالغان يهرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى نېمىسالر تېزگىنلهش ئارقىلىقال كاپالهتكه ئىگه قىلىنىشى 

  .مۇمكىن دەپ قارايدۇ
ئىستونىيىلىك، لىتۋىيىلىك (نىڭ ئىرقچىلىق نهزەرىيىسى بويىچه ئالغاندا، بالتىق مىللهتلىرى ناتسىتىزم

نېمىسالشتۈرۈلۇش ئىمكانىغا ”ئالىي نېمىس ئىرقىغا مهنسۈپ بولمىغىنى بىلهن، ) ۋە لىتۋانىيىلىكلهر
ه ۋە رۇسىيه قاتارلىق مىللهتلهر كاتىگورىيىسىگه مهنسۈپ خهلق ھېساپلىنىدىكهن؛ ئۇكرائىنا، بىلىرۇسىي“ ئىگه

كاپكازىيه مىللهتلىرىگه . ئهللهردە ياشايدىغان ئىسالۋىيانالر بولسا پهس ئىرققا مهنسۈپ مىللهتلهر دەپ قارالغان
ئهرمهنلهر يهھۇدىيالرغا يېقىن . بىرسىگه تۈپتىن ئوخشىمايدىغان باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان-باھا بېرىشته بىر

رغا سېلىشتۇرغاندا گروزىنالر ئالىي ئىرققا مهنسۈپ ئادەملهر قاتارىدا قارىلىپ، نېمىس ئۇال. مىللهت دەپ باھاالنغان
ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئۆتكۈزۈشكه بولىدىغان كاپكازىيىلىكلهر ئىچىدىكى ئهڭ ئهتىۋارلىق مىللهت 

  .ھېساپلىنىدىكهن
رمۇ پهس ئىرققا مهنسۈپ، ناتسىتالرنىڭ ئىرق دەرىجىسىگه ئاساسالنغاندا، ئاسىيالىقالر قاتارىدا تۈركله

ناتسىتىزم نهزەرىيىچىلىرى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدە ياشايدىغان . دەپ ھىساپلىناتتى“ ئۇنتېرمېنش”يهنى 
ئىسالۋىيانالردىن باشقا بارلىق مىللهتلهرنى ئوتتۇرسىدىكى پهرقلىرىگه بهك ئهھمىيهت بهرمهي، ئۇالرنىڭ 

نېمىسالرنىڭ، تۈركى قهۋملهرگه ئوخشايدىغان سوۋېت . قاراۋەرگهن دەپال“ موڭغۇل”ھهممىسىنى يىغىپ يۆگهپ 
سىستېمىسى ئىچىدە ياشايدىغان ئاسىيالىق قهۋىملهرگه بولغان قاراشلىرىغا ئهڭ چوڭ تهسىر كۆرسهتكهن 
ئامىل، ھىتلېرنىڭ بولشېۋىزمنىڭ بارلىققا كىلىشى بىلهن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۈزۈمىنىڭ تىكلىنىشى 

ھىتلېرنىڭ قارىشىچه، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى . سىلىلهر ئۈستىدە يۈرگۈزگهن مۇالھىزىلىرى ئىدىھهققىدىكى مه
ئاساسى گهۋدىسىنى ئىسالۋىيانالر بىلهن موڭغۇلالر تهشكىل قىلغان، مېڭىسى يهھۇدىيالر تهشكىل قىلغان بىر 

قۇتۇلۇشقا تىگىشلىك شۇنداق قارالغاچقا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى يو. ئورگان ھېساپلىنىدىكهن



. ئاساسلىق دۈشمهن ئۇرۇس مىللىتى بولماستىن، بهلكى بولشېۋىك ئىدىيىسى بولىشى كېرەك ئىكهن
بولشېۋىكچىلىك بولسا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئۇرۇسالر، يهنى ئىسالۋىيانالر تهرىپىدىن سۆرەپ كىرىلگهن نهرسه 

ىقالر تهرىپىدىن كهلتۈرۈلگهن بىر ئهقىدە بولماستىن بهلكى يهھۇدىيالر ياردىمى ئاساسىدا ئاسىيال
كېيىن ئۇرۇسالر ئاسىياغا قىستىلىش جهريانىدا پهس ئىرق ھېساپلىنىدىغان ئاسىيالىقالر . ھېساپلىنىدىكهن

  .سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ياۋرۇپا قىسمىغا كىلىپ ماكانالشقانمىش
ئاپهت دەپ -ە تارقىتىپ كهلگهن بىر بااليىنهتىجىدە، ھىتلېر بولشېۋىزمنى ئاسىيالىق ئىرقالر پهيدا قىلغان ۋ

دا سۆزلىگهن بىر ) گېرمانىيه پارالمېنتى(يىلىنىڭ دىكابىر ئېيىدا رىچستاگ -1941ھىتلېر، . قارايتتى
ئهگهر بولشېۋىكالر بۇ ئۇرۇشتا غهلىبه قىلىپ قالغۇدەك بولسا، تىنچلىق شهرتلىرىنى ئۇرۇسالر ئهمهس، ”نۇتقىدا 

ئهگهر بۇنداق بىر ئهھۋال يۈز بهرگىنىدە، . تاتارالر تۈزۈپ ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقى مۇقهررەربهلكى موڭغۇلالر بىلهن 
دەپ ھۆكۈم “ پۈتكۈل ياۋرۇپالىق بىلهن ياۋرۇپا مهدەنىيىتى ئىنتايىن ئېغىر بااليى ئاپهتكه دۈچار بولىدۇ

ۋىيان ئىرقى ئالدانغان بىر ئۇنىڭچه بولغاندا، ئىسال. چىقارغىدەك دەرىجىدە بۇ خىل كۆزقاراشقا ئىشىنهتتى
مۇنداق ئېتقاندا كۆرۈنۈشته نېمىسالرغا ئوخشايدىغان ئاق سېرىق تهنلىك، كۆك كۆزلۈك ئىسالۋىيان . ئىرقمىش

ئىرقى، قارا چاچلىق ۋە بۇغداي ئۆڭلۈك موڭغۇل ئالۋاستىلىرى تهرىپىدىن قايمۇقتۇرىۋىتىلگهن ھهمدە ئۇالرنىڭ 
  .قېنىنى بۇلغىۋەتكهنمىش

ىلىپ، ھىتلېر ئۆزىنىڭ بىمهنه ئىرق كۆزقاراشلىرىغا تروتسكى، كامىنېۋ ۋە زىنوۋيېۋ قاتارىدىكى شۇنداق ق
يهھۇدىي قېنىدىن بولغان ئىنقىالپ رەھبهرلىرىگه شۇ دەۋرلهردە كومۇنىزم ئىدىيىسى بىلهن مهنىداش ھالغا 

ا ھىتلېر ئارزۇلىغاندىنمۇ كهلتۈرۈلگهن گروزىن قېنىدىن بولغان ستالىننى، شۇنىڭدەك يهنه ئۆتمۈش يىلالرد
كۈچلۈك ئىمپىرىيىلهرنى قۇرۇپ چىقالىغان ئىقتىدارلىق ئاتىلال، چىڭگىزخان قاتارىدىكى ئاسىيالىق 

ئهنه شۇ سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، ئۇرۇش يېڭى باشالنغان ۋاقىتالردىال مهخپى بويرۇق . داھىالرنىمۇ قوشىۋالغان
بۇ . يالرنى ۋە ئاسىيالىقالرنى تازىالش ھهرىكىتى باشالتقان ئىدىچۈشۈرۈپ كومپارتىيه كومىسسارلىرىنى، يهھۇدى

ھهرىكىتىگه بىرلهشتۈرگهن ئاساستا، يۈز مىڭلىغان تاتار تۈكلىرى بىلهن تۈركىستانلىقالرنى پهس ئاسىيالىقالر 
ى بۇ بويرۇقنىڭ ئاسىيالىقالرغا مۇناسىۋەتلىك قىسمى، ئۇرۇشنىڭ ئىككىنچى يىل. قاتارىدا قىرىپ تاشاليدۇ

سېنتهبىرىدە، زور قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كهلگهن ھهر تۈرلۈك مهنبهلهر ئاساسىدىال -12يىلىنىڭ -1942بولغان 
» دېر ئۇنتېرمېنش«ئېس تهربىيىلهش بۆلۈمى تهرىپىدىن تۈزۈلۈپ تارقىتىلغان -يىلى ئېس-1942. ئىسپاتلىنىدۇ

لىگىدىكى پهس ئىنسان ئىرقلىرىنىڭ ياۋرۇپا دېگهن كىتاپچىدا، ئاتىلال بىلهن چىڭگىزخاندەك داھىالر يىتهكچى
تونۇشتۇرۇلۇپ، بۇ ئىرقالرغا مۇناسىۋەتلىك بىرمۇنچه ساۋاتالرمۇ (!) مىللهتلىرىگه قىلغان ۋەھشىلىكلىرى 

نېمىس تهشۋىقات ئورگانلىرى تا ئۇرۇش ئاخىرالشقان كۈنلهرگىچه بولشېۋىكچىلىكنىڭ . قوشۇمچه قىلىنغان ئىدى
سىنى ئاسىيالىقالردىن كهلگهن، يهنى موڭغۇلالردىن كهلگهن دەيدىغان قارىشىدىن ۋاز ئاساسى نهزەرىيه مهنبه

  .كهچمهيدۇ
ناتسىتالر ھاكىمىيىتى تهرىپىدىن شهرق مىنىستىرلىكىگه مهسئول قىلىنغان ئالفرېد روزېنبېرگ ئهسلىدە 

شاپ كهتمهيدىغان مىللهت ئۇ، ھىتلېر ۋە باشقا ناتسىتالرغا بهك ئوخ. ئىستونىيىدە تۇغۇلغان بىر نېمىس ئىدى
ئۇنىڭچه . ئۇنىڭ قارىشىچه، گېرمانىيىنىڭ ئهڭ خهتهرلىك دۈشمىنى رۇسىيه ئىدى. كۆزقاراشقا ئىگه بىرسى ئىدى

بىرىنچى تىپتىكىلهر باشقىالرغا يىتهكچىلىك : بولغاندا، مىللهتلهر ئادەتته مۇنداق ئۈچ خىل تىپقا بۆلۈنىدىكهن
بۇنىڭ . ىش ئىقتىدارىغا ئىگه يىتهكچى مىللهتلهردىن تهشكىل تاپىدىكهنقىلىش ۋە يېڭىلىقالرنى كهشىپ قىل

ئهڭ ئالدىنقى ئورۇندىكىلىرىدىن نېمىس ئىرقىنى كۆرسىتىش كېرەك ئىكهن؛ ئىجادىيهت بىلهن كهشىپ 
قىلىش ئىقتىدارى بولمىغان، ئهمما بار نهرسىلهرنى ساقالپ داۋامالشتۇرۇپ كهلگۈسى نهسىللهرگه مىراس قىلىپ 

تۈركلهرنى ئهنه شۇ تىپقا . ۇرااليدىغان مىللهتلهر بولسا ئىككىنچى تهبىقىدىكى مىللهتلهرگه كىرىدىكهنقالد
مهنسۈپ ئىرق دەپ قاراش مۇمكىن ئىكهن؛ بار نهرسىلهرنى بۇزۇپ ۋەيران قىلىۋىتىدىغان مىللهتلهر بولسا 



ىگان قاتارىدىكى مىللهتلهر ئۈچىنچى تىپقا مهنسۈپ ئىرق بولۇپ، بۇنداق ئىرقالرغا ئورۇس، يهھۇدىي، س
  .كىرىدىكهن

شۇنداق بولغاچقا، نېمىسالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهرنىڭ ھهممىنى 
بىرال تۈرگه ئايرىۋەتمهي، ئۇالرنى ئۆز ئاالھىدىلىكلىرىگه قاراپ قايتىدىن تۈرلهرگه ئايرىش، شۇنىڭدەك يهنه بۇ 

شۇ ئارقىلىق رۇسىيه . ئىچىدىكى مهۋقهسىنى تونىۋېلىشىغا ياردەم قىلىش كېرەك ئىكهنمىللهتلهرنىڭ بۇ تۈرلهر 
بىلهن گېرمانىيه ئوتتۇرىسىدا مهمورىي جهھهتته گېرمانىيىگه ئىتائهت قىلىدىغان بىر چېگرا سىزىپ چىقىش 

لغان بۇنداق بىر سىرلىق تهغدىر، روزېنبېرگنىڭ گېرمانىيه ئۈچۈن ئۈمىد قى. ئىمكانىنى يارىتىشقا بولىدىكهن
مۇداپىيه قورغىنى قۇرۇش پۇرسىتىنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقىنىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئاتا قىلغان 

  .ئىدى
مىللىي ئىشالر مىنىستىرلىگى يېڭىدىن قۇرۇلىۋاتقان ۋاقىتالردا، كهلگۈسى پىالنالرنى تهييارالپ پۈتكۈزگهن 

خهرىته ئۈستىدە ئۇكرائىنا، بىلىرۇسىيه، بالتىق تهۋەسى، قىرىم، كاپكازىيه، روزېنبېرگ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى 
پارچىغا بۆلۈش اليىهىسىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، قالغان يهرلهردە بۈيۈك رۇسىيه  7دون ۋادىسى ۋە تۈركىستان قاتارلىق 

ڭ ھهممىسىنىال ئىشغال شۆبىهسىزكى، بۇ اليىهىدە گېرمانىيىنىڭ بۇ جايالرنى. قۇرۇش پىالنىنى ئوتتۇرغا قويغان
روزېنبېرگ، گېرمانىيىنىڭ بىۋاسته ئىشغال . قىلىۋېلىشى شهرت دەيدىغان بىر پىالنىمۇ يوق ئىدى

 4قىلىۋېلىشىغا تىگىشلىك يهرلهرنىڭ پىالنىنى تۈزۈپ چىقىش ئۈچۈن رېيچ كومىسسرىياتى دېگهن ئورگاندا 
لىرى بىلهن بىلىرۇسىيىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا بۇ بۈلۈملهر بالتىق ئهل. تارماق بۆلۈم قۇرۇپ چىققان ئىدى

ئهمما ناتسىتالر . ئۇستالند بۆلۈمى بىلهن ئۇكرائىنا، موسكۋا ۋە كاپكازىيه بۆلۇملهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
ئايرىم -پارتىيىسى ئىچىدە ئۇنچه بهك تهسىرى بولمىغان روزېنبېرگنىڭ ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرگه ئايرىم

شۇنداق بولغاچقا، . امىله قىلىش كېرەك دەيدىغان بۇ پىالنى، باشقا ناتسىتالرنى بهك قىزىقتۇرۇپ كىتهلمهيدۇمۇئ
يىلىسى ئىچىدە ئىشغال قىلىنغان يهرلهردە بهرىبىر ھىتلېرنىڭ كۆزقاراشلىرى ئاساسىدا سىياسهت -1941

  .بهلگىلىنىپ ئىجرا قىلىنىدۇ
سىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇلۇپ ئادەتتىكى مهمورىي كادىر بولۇپ ناتسىتالر پارتىيىسى رەھبهرلىك گۇرۇپپى

مىللىي ئىشالر . ئىشلهپ يۈرگهن يهنه بىر گۇروھ كىشىلهر، بۇ مهسىلىگه پۈتۈنلهي باشقا تۈردە قارايتتى
مىنىستىرلىگىنىڭ تۈۋەن دەرىجىلىك مهمورىي خىزمهتچىلىرىدىن تهشكىل تاپقان مهمورى خادىمالر، تاشقى 

ىرلىگى تهۋەسىدە خىزمهت قىلىدىغان دىپلوماتالر، ئاكادېمىكالر ۋە بىر قىسىم ھهربىلهردىن ئىشالر مىنىست
تهشكىل تاپقان بۇ گۇروھ كىشىلهر مىللهت مهسىلىسىدە خىيالىي ئالىي ئىرق سهپسهتىلىرى بويىچه مۇئامىله 

بۇ كىشىلهرنىڭ . تىقىلماستىن ئهمهلىيهتنى چىقىش قىلغان ھالدا مۇئامىله قىلىنىشى كېرەك دەپ قارىشات
بىر قىسمى بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلسۇن، ئۇنىڭ ئورنىغا دېموكراتىك بىر رۇسىيه قۇرۇلسۇن، بۇنداق 

يهنه بىر . بىر رۇسىيه بىلهن گېرمانىيىمۇ ئىناق خوشنىدارچىلىق مۇناسىۋەت تىكلىشى كىرەك دەپ قارىشاتتى
باشقا مىللهتلهرگه ياردەم بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئۆز مىللىي  قىسىم كىشىلهر بولسا گېرمانىيه، ئۇرۇسالردىن

مهنلىكىگه ئىرىشتۈرۇش الزىم؛ بۇ شهكىلدە يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان دۆلهتلهر بىز ئۈچۈن بىخهتهرلىك قورغان بولۇش 
اراپ رولىنى ئوينايدىغان، رۇسىيىنىڭ كىڭهيمىچىلىك قىلىشىنى چهكلهيدىغان، رۇسىيىنىڭ گېرمانىيه تهرەپكه ق

  .كىڭىيىشىگه توسالغۇ بوالاليدىغان ۋەزىيهتنى بارلىققا كهلتۈرەلهيدۇ دەپ قارىشاتتى
كهينىدىن غهلىبه قىلىپ چاقماق تېزلىگىدە ئالغا -شۆبىهسىزكى، گېرمانىيه ئارمىيىسى كهينى

تى قهتئى يوق ئىلگىرلهۋاتقان بىر پهيتته، بۇ تۈر قاراشتىكى كىشىلهر ئۆز پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش پۇرسى
ئهمما ئۇرۇش بىر ئىزدا توختاپ قالغان ۋەزىيهت شهكىللىنىشكه باشالپ، گېرمانىيه ئۇرۇش ماشىنىسى . ئىدى

تهسىر كۈچىنى يوقۇتۇشقا باشلىغان كۈنلهردە، يوقۇرقىدەك قاراشالر رەسمى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، بۇ تۈر ئىشالر ئىجرا 
لىرىدە چېكىنىش ۋەزىيىتىنىڭ شهكىللىنىشىگه ئهگىشىپ گېرمانىيه ئۇرۇش سهپ. قىلىنىشقا باشلىنىدۇ

ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرگه ياردەم بېرىلىش كېرەك دەيدىغان قاراشالرنى ھىمايه قىلىدىغان پىكىرلهرمۇ 



پروفىسسور گېرھاردت فون مهندې، پروفىسسور ھانس كوچ، پروفىسسور تيودور ئوبېرالندېر، . كۈچىيىشكه باشاليدۇ
ئوتتو براۋتىگام ۋە گېنىرال ئوسكار فون نيېدېرمايېر قاتارىدىكى كىشىلهر ئهنه شۇ خىل پىكىردىكى  دېپلومات

  .كىشىلهرنىڭ تىپىك ۋەكىللىرىدىن ئىدى

  رۇسىيه ئالدىنقى سېپىدىن گېرمانىيه ئهسىرلهر الگىرىغىچه

چۇرىغان كۈنلهردە، ئالدىنقى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى قىلچه تهييارلىقسىز بىر پهيتته ئومۇمىي يۈزلۈك ھۇجۇمغا ئۇ
بۇ ئهسكهرلهرنىڭ مۇتلهق . تىنهپ نهچچه مىليون كىشىلىك ئهسكهر يۆتكهشكه كىرىشكهن ئىدى-سهپكه ئالدىراپ

دورا جهھهتتىمۇ بهكال -ياراق، ئوق-تهربىيه كۆرمىگهن، شۇنىڭدەك قۇرال-كۆپ قىسمى يىتهرلىك ھهربىي تهلىم
ڭغۇ بىر ئارمىيىگه تايىنىپ گېرمانىيه ئارمىيىسى ئۈستىدىن غهلىبه بۇنداق چېچىال. يىتهرسىز ئهھۋالدا ئىدى

دىگهندەك، . كىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ھهتتا دۈشمهن ھۇجۇمىنى ئاستىلىتىشتىنمۇ ئۈمىد كۈتكىلى بولمايتتى
ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى ئايلىرىدا رۇسىيه ئۇرۇش سهپلىرى شۇنداق تېز تارمار بولۇپ كهتكهن ئىدىكى، قىسقىغىنه 
بىر نهچچه ئاي ئىچىدىال شۇنچه كۆپ دۈشمهن ئهسكىرىنى ئهسىرگه ئالىدىغانلىقىنى نېمىس گېنىراللىرى زادىال 

 665سوۋېت توپكورپۇسى تارمار قىلىنىپ  5يالغۇز كىيېۋگه قىلىنغان ھۇجۇمدىال . پهرەز قىلىشمىغان ئىدى
ئاي  5~4داۋام قىلىۋاتقان دەسلهپكى  ھۇجۇم شىددەت بىلهن. مىڭدىن ئارتۇق ئهسكهر ئهسىرگه ئېلىنغان ئىدى
مىليوندىن ئېشىپ كهتكهن بولۇپ، بۇ سان شهرق ئۇرۇش  3ئىچىدە ئهل بولغان ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ سانى 

  .سېپىدىكى نېمىس ئهسكهر سانىنىڭ يىغىندىسىغا تهڭ دېگىدەك ئىدى
نسۈپ سوۋېت ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ئۇرۇس بولمىغان باشقا مىللهتلهرگه مه

بۇ ئهسىرلهر پولشا بىلهن گېرمانىيىدىكى ئهسىرلهر الگىرىغا ھايداپ . ھهربىلىرىدىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
ئهسىرلهر الگىرىغا ساق . قىرىلىپ تۈگهيدۇ-بۇ جهرياندا يۈز مىڭلىغان ئهسىر يولالردا ئۆلۈپ. كهلتۈرۈلۈپ قامىلىدۇ

ۋەكىللىرى (!) ئالىي ئىرق . قىستاقالرغا ئېلىنىدۇ-ىيىنيېتىپ كىلهلىگهنلهر بولسا ئىنتايىن ئېغىر ق
ئۇرۇشنىڭ دەسلىۋىدە قولغا كهلتۈرگهن بۇنچه زور غالىبىيهتنىڭ مهستلىگىدە پهس ئىرق دەپ قارالغان ئهسىرلهرگه 

قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال شۇنچه كۆپ . قارىتا ئادەم قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىلىكلهر بىلهن مۇئامىله قىلىدۇ
ئهسكىرى ئهسىرگه چۈشكهن، شۇنىڭدەك بۇنچه كۆپ ئهسىرنى بىر تهرەپ قىلىشقا قىلچىمۇ تهييارلىقى  دۈشمهن

بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئهسىرلهرنى ئورۇنالشتۇرۇشتا بهكال كۆپ قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كېلىپ، ئهسىرلهرنىڭ 
رلىرىگه مۇناسىۋەتلىك جهنىۋە ئاقىۋەتته، نېمىسالر ئۈچۈن، ئۇرۇش ئهسى. ئهھۋالى تېخىمۇ بهتهرلىشىپ كېتىدۇ

يالىڭاچلىقتا الگىرالردا ئۆلۈپ -شهرتنامىسىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، ئهسىرلهرنى قىلچه كارى بولماي ئاچ
  .بىر چارىسى ئىدى-بۇ قىيىنچىلىقالردىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىن− تۈگهشكه تاشلىۋېتىش 

ريانىدا شهرقىي ئۇرۇش سېپىدا ئهسىرگه رەسمىي نېمىس ھۈججهتلىرىدىن قارىغاندا، پۈتۈن ئۇرۇش جه
 1مىڭ نهپهرگه يهتكهن بولۇپ، بۇ ئهسىرلهرنىڭ  162مىليون  5ئېلىنغان سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ سانى جهمئى 

مىڭ نهپىرى ئهسىرلهر الگىرىدا قىرىلىپ تۈگىگهن؛ ئهسىرلهرنى يۆتكهش جهريانىدا ئۆلگهنلهر بىلهن  981مىليون 
مىليوندىن  3ىنىمۇ قوشۇپ ھىساپلىغاندا، ئۆلگهن ئهسىرلهرنىڭ ئومۇمىي سانى يوقاپ كهتكهن ئهسكهر سان

مىڭغا يېقىن قىسمى ھهرخىل يالالنما ئهسكهر پولكلىرىدا  818ئۆلمهي ساق قالغان ئهسىرلهرنىڭ . ئارتۇق ئىدى
ا قارشى ئىشالر لېجيونېر سۈپىتىدە ئالدىنقى سهپلهرگه ئىۋەرتىلگهن ياكى ئارقا سهپلهردە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغ

ئۇنىڭدىنمۇ ئېشىپ قالغانالر شهرق ئىشچىلىرى قاتارىدا ئهمگهك الگىرلىرىدا ئېغىر . ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن
  .ئىشالردا ئىشلىتىلىدۇ

ئىككى كۈن ئۆتكهندە تهخمىنهن … . ئاۋغۇست كۈنىسى چۈشكه يېقىن ئهسىرگه چۈشتۈم- 9يىلى -1941
ئۆكتهبىرنىڭ بىرىنچى … . روۋگراد الگىرىغا ئىۋەرتىلدىمئىككى يۈزدەك ئۇرۇش ئهسىرى بىلهن بىرگه ك

ئۇ يهردىكى ئهسىر . ھهپتىسىدە مىڭلىغان ئۇرۇش ئهسىرى قاتارىدا كروۋگرادتىن ئۇمان الگىرىغا كۆچۈرۈلدۇق



ھهممىمىز ئاچ … . سانىنى ئېنىق بىلهلمىسهممۇ، پهرىزىمچه نهچچه مىڭ ئارتۇق ئىكهنلىكى ئېنىق ئىدى
كىچهكمۇ يوق ياالڭ -الماي، يېرىمىدىن كۆپىرەكىمىزنىڭ ئۇچىسىدا تۈزۈگىرەك كىيىمقۇرساق بولۇپال ق
-تۆت ئهتىراپىمىز نېمىس قۇراللىق ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن قورشالغان، يامغۇر ئارىالش قار. كىيىملهردە ئىدۇق

ىڭ ئهسىردىن ئاران ئون م… . تىرمىشىپ دېگىدەك سۆرىلۈپ ئاران ماڭاتتۇق-شىۋرىغان ئىچىدە يهرلهردە ئۆمىلهپ
ماڭغىدەك ماجالى قالماي قوشۇننىڭ كهينىدە سۆرىلىپ . ئۈچ مىڭىمىز ئۇمان ئهسىرلهر الگىرىغا تىرىك بارالىدۇق

قالغانالرنى كهينىدىن ياالپ كىلىۋاتقان ئاپتوماتلىق نېمىس ئهسكهرلىرى شۇ يهردىال دۈمبىسىنى نىشانالپ 
تلىرى ھۇشۇقتىن ئاشقان پاتقاقلىقالردا، يهنه بهزى يهرلهردە تىزدىن ئۆلگهنلهرنىڭ جهسه. تۇرۇپ ئېتىپ تاشاليتتى

  …. ئاشقان پاتقاقلىق يولالردا تاشلىنىپ قالغان ئىدى
- ئۆكتهبىر ئېيىنىڭ ئاخىرغىچه تىنماي ياققان قار بارلىق كهپىلىرىمىزنى، چېگرا توساقلىرىنى ۋە ئۆتمه

ئۈمىدلىرىنى تېخى تولۇق … . تىغا پۈركىۋەتكهن ئىدىتۆشۈك بولۇپ كهتكهن الپاسلىرىمىزنى ئاپپاق قار ئاس
يوقاتمىغان ئهسىرلهر ئۆلگهن سهبداشلىرىنىڭ جهسهتلىرىنى كهپىلىرىدىن چىقىرىپ ئويۇلۇپ كهتكهن چىغىر 

ئۆلگهنلهر كۈنسايىن . ئۈستىلهپ تىزىپ چىقاتتى-يولنىڭ نېرىسىغا ئاپىرىپ خۇددى كۆتهك تىزغاندەك ئۈستى
. چىلىرى يېنىمدا ياتقان ئهسكهرنىڭ ئۆلۈكمۇ ياكى تىرىك ئىكهنلىگىنى بىلهلمهيتتىمكې. كۆپهيمهكته ئىدى

ھهر كۈنى سهھهردە ھېلىقى چىغىر يول بويىدىكى جهسهتتىن كۆتۈرىلگهن تام يېڭى قوشۇلغان جهسهتلهر بىلهن 
  .بارغانسىرى ئىگىزلىمهكته ئىدى

الگىردىكى ئهسىرلهر . سى قورقۇتماقتا ئىدىئۇرۇقالپ كېتىشىمگه ئاچلىق قوشۇلۇپ مېنىمۇ ئۆلۈم ۋەھىمى
ئارىسىدا پهرق قىلىنغان يهھۇدىيالرنى نېمىس ئهسكهرلىرى سهل نېرىسىدىكى دۆڭنىڭ كهينىگه ئاپىرىپال 

قۇرال تۇتقان نېمىس ئهسكهرلىرىنى كۆرسهم شۇ ھامان كۆزلىرىم . ئېتىپ تاشلىشىنى ئاڭالپ تۇراتتۇق
ئهمما . دەپ ۋارقىرغىم كىلىپ كىتهتتى“ مهن يهھۇدىي ئهمهس”ئىچىمدىن … . قاراڭغۇلىشىپ كىتهتتى

  .ئۈنۈمنى چىقىرالىغىدەك كۈچۈم قالمىغاچقا، ئاۋازىم بوغۇزۇمدىال غىڭىلداپ يوقاپ كىتهتتى
بۇ ئابزاسالر، ئهسىرلهر الگىرىغا قامىلىپ ئۇ يهردە بىۋاسته ياشىغان داڭلىق شائىر چىڭگىز تاغچىنىڭ 

تۈۋەندىكى ئابزاس بولسا بۇ ئهسىرلهر الگىرىدا ئهسىرلهرنى تالالپ ئايرىش . لىندىكۈندىلىك خاتىرىسىدىن ئې
ئىشى بىلهن شوغۇلالنغان مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ، پارىژدا تۇرىۋاتقان ئايالىغا يېزىپ يوشۇرۇن ئىۋەرتكهن بىر 

  :باغاقچىدا يېزىلغانالر ئىدى
رغان بۇ تهلهيسىز بىچارىالرغا قىلچىمۇ ياردەم مېنىڭدىن ياردەم تىلهۋاتقان، مهندىن ئۈمىد كۈتۈپ تۇ

سىلهرگه چوقۇم ياردەم قىلىمهن، دەپ ۋەدە : مهن ئۇالرغا. قىاللمايۋاتقانلىقىمدىن ئىچىم زەرداپ بولماقتا ئىدى
ئهندى ئۇالرنىڭ كۆرىۋاتقان . ئهمما ئۇالرغا تهسهللى بېرىش ئۈچۈنال شۇنداق يالغان سۆزلىمهكته ئىدىم. قىالتتىم

ئادەمنى ئۆلۈم جازاسىدىن قۇتقۇزۇپ قالغان  35تۈنىگۈن . زاپلىرىغا بهرداشلىق بهرگىدەك كۈچۈممۇ قالمىدىبۇ ئا
بۇ كۈنلهر ئۆكتهبىر كىرگهن كۈنلهر بولۇپ، سۈڭهكتىن . ئهمما ئۇالرنى بىر ئازگال ئىچىگه سوالپ قويۇشتى. ئىدىم

ن باشقا ھىچنىمىسى يوقال ئهمهس، ھهتتا ئۆتىدىغان قاتتىق سوغوق، ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يازلىق كىيىمدى
يامغۇردىن ساقلىغىدەك كىچىك بىر دالدا ياساش ئۈچۈن -ئۇالر ۋۇجۇدىنى قار. ھهممىسى دېگىدەك يېرىم يالىڭاچ

ئۇالرغا خۇددى ئىتقا تاشلىغاندەك نان تاشالپ . تىرناقلىرى بىلهن توپىنى قىزىپ ئورەك كوالشقا تىرىشاتتى
ھايۋاندىنمۇ بهتهر ياۋۇز ) ئاپتور− نېمىسالرنى دېمهكچى (بۇ خهق … . ۇمۇ بهرمهيدۇبېرەتتى، ئىچىدىغانغا س

بۇ كۈنلهردە روھى جهھهتته قانچىلىك … تېخى ئۆزلىرىنى مهدەنىي مىللهت دېيىشىدۇ … . نىمىلهر ئىكهن
ىسۇن دەپ بۇ كۈنلهردە، بۇ ئىشالرنى كۆزۈم كۆرم… تۈگىشىپ كىتىۋاتقانلىغىمنى پهرەز قىلغانسهن بهلكىم، 

  …. ئۆزەمنى ئۆلتۈرىۋېلىپ بىراقال قۇتۇلۇپ كىتهيچۇ دىگهندىن باشقىنى ئهقلىمگه كهلتۈرەلمهي قېلىۋاتىمهن
چوقاي ئوغلى، تهكشۈرۈشتىن ئۆتىدىغان ئاشكارە خهتلىرىدە بولسا، الگىردىكى ئهھۋالالر بىلهن نېمىسالرنىڭ 

ئۆزىنى قاچۇرغان ھالدا تۈركىستانلىق ئهسىرلهرگه ئهسىرلهرگه تۇتقان مۇئامىلىلىرى ھهققىدە توختىلىشتىن 
  :مۇناسىۋەتلىك مهلۇماتالر ئۈستىدىال توختالغان



بىز . ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ ئهسىرلهر الگىرىنى زىيارەت قىلىش ئىشى باشالندى
غان يۇرتدىشىمىز بىلهن بۇ جهرياندا ئون مىڭلى. نويابىرنىڭ باشلىرىغىچه بىر مۇنچه الگىرنى زىيارەت قىلدۇق

  .ئۇچىرىشىش پۇرسىتىگه ئىرىشتۇق
ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئۇرۇش ئهسىرى : ئهسىرگه چۈشكهن تۈركىستانلىقالر مۇنداق ئىككى تۈرگه ئايرىالتتى

بولغان قىزىل ئارمىيه ئهسكهرلىرى، يهنى ھهقىقىي مهنىسى بىلهن ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئىدى؛ يهنه بىر قىسمى 
گه قارشى ھهرىكهت قىلغان دېيىلىپ، بۇ ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك ئهمهلىي ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن بولسا سوۋېتلهر

يىلدىن قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، سوۋېت ) تىگىشلىك(سوۋېت سوتچىىلىرى تهرىپىدىن مۇستهلزىم 
ۈركىستانلىقالر، يهنى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئالدىنقى سهپلهردىكى مهجبورى ئهمگهك الگىرلىرىغا ئىۋەرتىلگهن ت

بارلىق ئهسىرلهر الگىرىدا، بولۇپمۇ پروستكېن، سۇۋالكا، دېبا، دېبىكا، پوپېگىن قاتارلىق … . پۇخرا ئهسىرلهر ئىدى
بۇ ئهسىرلهر … . تۈركىستانلىق ئهسىرلهر يىغىلغان الگىرالردىكى تۈركىستانلىقالر مېنى بىر كۆرۈپال تونىۋالدى

ھهققىدە بولسۇن، مهيلى مهن ۋەكىللىك قىلىۋاتقان ھهمدە ئۇنىڭ مهسئولى  مهيلى مېنىڭ سهخسى ئهھۋالىم
پائالىيىتىم بىلهن بۇ تهشكىالتىمىزغا قارشى تۇرۇش ) ت ب م(بولۇش شهرىپىگه نايىل بولغان مىللىي ھهرىكهت 

ىرىگه ئۈچۇن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يۈرگۈزگهن رەھىمسىز قارشى تهشۋىقات ھهرىكهت پائالىيهتلىرىنى ئهسل
  …. ئېلىشتى

تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئۇرۇش باشلىنىشتىن سهل ئاۋال قىزىل ئارمىيه قوشۇنلىرىغا 
بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهسىرگه چۈشۈشتىن بىر نهچچه ھهپته ئاۋالال بۇ سهپكه . ئهسكهرلىككه ئېلىنغان ياشالر ئىكهن

ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ . ه ئېلىنغانالرمۇ بار ئىكهنئېلىنغانالر بولغىنىغا ئوخشاش، ئىككى يىل بۇرۇن بۇ سهپك
بۇالرنىڭ ئوندا … . قىسمى ئومۇمىي يۈزلۈك سهپهرۋەرلىك ئېالنىدىن كېيىن ئهسكهرلىككه ئېلىنغانالر ئىكهن

تۈركىستانلىق قىزىل ئهسكهرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى . توققۇزى مىلتىق تۇتۇشنىمۇ بىلمهيدىغانالر ئىكهن
يىتىمچىلىك، ئاشپهزلىك، ئىسكىالتالردا خىزمهتچىلىك قىلىش -ىنى ھارۇۋىكهشلىك، يۈگهرھهربىي ۋەزىپىلىر

بىزلهر بىر يېرىم ”: ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى خېلى كۆپ كىشىلهر. قاتارىدىكى ئىشالر بىلهن ئوتكۈزگهن ئىكهن
قانداقمۇ ئهسكهر  يىللىق ۋاقىت ئىچىدە بىر قېتىم بولسىمۇ قولىمىزغا قۇرال ئېلىپ باقمىغان تۇرساق، بىزنى

ئۇرۇش باشلىنىشى بىلهن ئومۇمىي سهپهرۋەرلىك ئېالنى بويىچه ھهربىلىككه … . دىيىشهتتى“ دىگىلى بولسۇن
ئېلىنغان بۇ ئهسكهرلهر ئورتا ۋە ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى، باشالنغۇچ ۋە ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچىلىرىدىن 

  …. تهركىپ تاپقان ئىكهن
ىق ئهسىر ئهسكهرلهر ئۆزىلىرىنىڭ بېشىدىن ئۆتكهنلهرنى سۆزلهپ كىلىپ مۇنداق بىر قىسىم تۈركىستانل

-6. ئاغىنه بار ئىدۇق 15پىداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇغۇچى بولغان بىر سىنىپ ساۋاغداشالردىن ”: دىيىشتى
ئۇ  .سىنىپ مهسئولىمىز سىنىپقا كىرىپ كهلدى) كۈن ئۆتكهندە 4ئۇرۇش باشلىنىپ (كۈنىسى - 26ئاينىڭ 

بىر سائهت ئۆتكهندىن . بىزگه، رەتكه تىزىلىپ ھهربىي ئىدارىنىڭ بويرۇقىنى كۈتىشىمىز كىرەكلىگىنى ئۇقتۇردى
تهربىيه -كېيىن بىزنى ئۇدۇل پويىز ئىستانسىسىغا ئېلىپ بېرىپ دەرھال ۋاگونالرغا چىقىرىپ ھهربىي تهلىم

. نى نهگه ئېلىپ كىتىۋاتقانلىقىنى بىلهلمىدۇقبىز. بېرىش ئۈچۈن نامهلۇم بىر تهرەپكه قاراپ ئېلىپ مېڭىشتى
خاركوۋغا يىتىپ كهلگىنىمىزدە . سامارا شهھىرىگه كهلگىنىمىزدە بىزگه ھهربىي كىيىم ۋە قۇرال تارقىتىپ بهردى

بىر نهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن بىزنى قايتىدىن پويىز بىلهن … . قولىمىزدىكى قۇرالالرنى يىغىۋېلىشتى
تۆتىنچى . تهربىيه بېرىشتى-كۈنلۈك ھهربىي تهلىم 3بۇ يهردە بىزگه . گه ئېلىپ بېرىشتىئورمانلىق بىر يهر

كۈنىسى كوماندىرىمىزنىڭ قېچىپ كهتكهنلىگىنى، بىزمۇ نېمىس قىسىملىرىنىڭ قورشاۋىغا چۈشۈپ 
ۈركىستانلىق شۇ يهردە، يولدا بىزگه قوشۇلىۋالغان ئهسكهرلهر قوشۇلۇپ بىر قانچه يۈز ت. قالغانلىقىمىزنى بىلدۇق

نېمىس ئايرۇپىالنلىرى “ … .بىر يهرگه يىغىلىشىپ، ھهممىمىز بىرلىكته ئهل بولۇش قارارىغا كىلىشتۇق
تارقاتقان ئۇختۇرۇشالردا تۈركىستانلىقالرنىڭ تهسلىم بولىشى توغرىلىق ئىشهندۈرەرلىك گهپلهر بهكال كۆپ 

  .ئىدى



ئىرق دەرىجىسى رېتىدە . ناچار ئىدى ئاسىيالىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ شارائىتى ھهقىقهتهنمۇ
ئىسالۋىيانالردىنمۇ تۈۋەنگه تىزىلغانلىقى ھهمدە بولشىۋېزم ئاپىتىنىڭ ئاسىيالىقالر تهرىپىدىن پهيدا 

تۈرك ئهسىرلهرگه مۇناسىۋەتلىك بۇ خىل -قىلىنغانلىغى ھهققىدىكى ناتسىت ئېتىقادى سهۋەبىدىن، مۇسۇلمان
بۇنىڭغا قوشۇلۇپ، بولۇپمۇ ئۇرۇشنىڭ . قىلىنىش مهنىسىگه ئايالنغان ئىدىكۆز قاراش ئومۇمىي يۈزلۈك قىرغىن 

دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا نۇرغۇن ساندىكى مۇسۇلمان ئهسىرلهرنىڭ سۈننهت قىلىنغانلىقىغا قاراپ، ئۇالرنى يهھۇدىي 
چه مىللىي كېيىنكى ئۇرۇش جهريانى بويى. دەپ ئايرىپ قولغا چۈشكهن ھامان دەرھال ئېتىپ ئۆلتۈرمهكته ئىدى

تۈركىستان بىرلىك كومىتېتىنىڭ ئاكتىپ ئهزاسى بولۇپ پائالىيهت قىلغان دوكتور بايمىرزا ھېيتىنىڭ ئهسىرگه 
چۈشكهن ۋاقىتا بېشىغا كهلگهنلهر، بۇ تۈردىكى ئىشالرنىڭ جهريانىنى ئىنتايىن ئېنىق كۆرسىتىدىغان 

  :ئۈلگىلهردىن بىرى ھېساپلىنىدۇ
. ۋاقىت ئۆتكهندە، بېلىرۇسىيهدە ياردارلىنىپ نېمىسالرغا ئهسىرگه چۈشتۈمئۇرۇش باشلىنىپ ئون كۈندەك 

بىر قانچه كۈن ئۆتكهندە، كېيىن س س مهسئوللىرى . بىزنى ناھايىتى چوڭ بىر الگىرغا ئاپىرىپ قاماشتى
قا ئىكهنلىكى مهلۇم بولغان بهزى ئوفىتسېرالر ئهسىرلهرنى تهكشۈرۈش ئىشىنى باشالپ بىزنى تۈرلهرگه ئايرىش

ئهمما بىرىنچى كۈنى ئايرىلغان . ئۇالرنىڭ بىزنى نىمېشكه ئايرىۋاتقانلىغىنى چۈشىنهلمىگهن ئىدۇق. كىرىشتى
ئۇالر بۇ . تهك ئادەمنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تۈرك قهۋىملىرىدىن بولغان مۇسۇلمان ئهسىرلهر ئىدى 160~150

كوالتقۇزۇپ، شۇ يهردىال ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ ئۆزى ئهسىرلهرنى دەرھال الگىرنىڭ سىرتىغا ئاپىرىپ ئۆزلىرىگه ئورا 
مېنىمۇ شۇ قاتاردىكىلهرگه ئايرىغانلىرىدا . ئهتىسى نۆۋەت بىزگه كهلگهن ئىدى. قازغان ئورىالرغا كۆمىۋېتىشتى

ئۇرۇسچه بىلىدىغان بىر تهرجىمان ۋاستىسى ئارقىلىق ئوفىتسېرلهردىن . ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم
ئۇالر دەسلىۋىدە مېنىڭ نېمه تهلهپ قىلىۋاتقىنىمنى . ماز ئۆتىۋېلىشنى تهلهپ قىلدىمئىككى رەكهت نا

مهن بۇنىڭ بىر دىنى ئىبادەت ئىكهنلىگىنى چۈشهندۈرگىنىمدىن كېيىن ئۇالر ماڭا رۇخسهت . ئۇقالمىدى
نامىزىمنى ئۆتهپ مهن . مهن ناماز ئوقۇۋاتقىنىمدا ئۇالر ماڭا قاراپ دىققهت بىلهن كۈزىتىشكه باشلىدى. قىلىشتى

مهن ئۇنىڭغا . بولغىنىمدا ئوفىتسېر يېنىمغا كېلىپ مېنىڭ قايسى دىنغا ئېتىقات قىلىدىغانلىقىمنى سورىدى
ياق، بىز ”دەپ سورىۋىدى، “ يهنى سهن يهھۇدىي ئهمهسمىدىڭ؟”. مۇسۇلمان تۈركلىرىدىن دەپ جاۋاپ بهردىم

مۇسۇلمان تۇرۇپ يهنه نېمه ئۈچۈن سۈننهت  سىلهر”ئۇ مهندىن . دەپ جاۋاپ بهردىم“ يهھۇدىي ئهمهس
سۈننهت قىلىنىش مۇسۇلمانلىقنىڭ ئاساسلىق شهرتلىرىدىن ”دەپ سورىۋىدى، مهن ئۇنىڭغا، “ قىلدۇرىسىلهر

دەپ “ بىرسى، شۇ سهۋەپتىن قايسى مىللهتتىن بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، بارلىق مۇسۇلمانالر سۈننهت قىلدۇرىدۇ
يېنىدىكى يهنه بىر نېمىس ۋە ھېلىقى تهرجىمان بىلهن بىر ھازا بىر نىمىلهر دەپ  ئۇ ئوفىتسېر. چۈشهندۈردۈم

سۆزلهشكهندىن كېيىن ماڭا بىر نېمه دېمهيال قامچىسى بىلهن دۈمبهمگه ئۇرۇپ قويۇپ ئالدىدا تۇرغان 
ئىشىنى شۇ ئىشتىن كېيىن ئۇالر ئهسىرلهرنى ئايرىش . ئهسىرلهرنىڭ يېنىغا بېرىپ تۇرىشىمنى ئىشارەت قىلدى

بىزمۇ بۇ جهرياندا نېمىسالرنىڭ يهھۇدىالرنى يوقىتىش سىياسىتىنى يولغا قويىۋاتقانلىقىنى، . توختاتتى
قىلىنمىغانلىقىغا قاراپ ئايرىيدىغانلىقىنى -يهھۇدىالرنى ئايرىش ئۈچۈن ئهسىرلهرنىڭ سۈننهت قىلىپ

بهلكىم يهھۇدى دەپ قارىلىپ  ئهگهر بۇ ئىشنى دەسلىۋىدىال بىلهلىگهن بولساق،. بىلىۋالغان بولدۇق
شۇ كۈنلهردىن بۇنچه ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۇ . ئۆلتۈرىۋېتىلگهن شۇنچه ئادىمىمىز ساق قاالركهندۇق

ئىككى رەكهت ناماز قىلىمهن دەپ تهلهپ قىلىشىم ئۆزەمنىڭ . ئىشنى ئهسلىسهم ھازىرغىچه كۆڭلۈم بۇزۇلىدۇ
ماي، شۇنىڭدىن كېيىن يهھۇدىي دەپ ئۆلتۈرۈلىدىغان نۇرغۇنلىغان ئهسىر ھاياتىنى ساقالپ قېلىشقىال سهۋەپ بول

دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن ئۆتكۈزگهن (يۇرتداشلىرىمنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قېلىشقىمۇ سهۋەب بولغانىدى 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− شهخسى سۆھبهت 

ۋەقهلهر، گېرمانىيه ئارمىيه قۇماندانلىقى  پۈتۈن ئالدىنقى سهپ بويىچه نۇرغۇن قېتىم تهكرارالنغان بۇ تۈردىكى
تهرىپىدىن پهرق قىلىنىدۇ، شۇندىن كېيىن شهرق مىسىتىرلىكى بىلهن بىرگه مۇزاكىرە قىلىنغاندىن كېيىن، 
يهھۇدىيالردىن باشقا مۇسۇلمانالرنىڭمۇ سۈننهت قىلىنىدىغانلىقى ھهققىدە نورىمال رازىۋىتچىكلىرى بىلهن 



شۇنچه تىرىشچانلىق . گه رەسمى ئۇختۇرۇش قىلىنىدۇ) س د ۋە س س(لىرى ھهربى ئىستىخبارات بۆلۈم
. توپ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقهلىرى يهنىال توختىماي داۋام قىلىپ تۇرىدۇ-كۆرسىتىلىشلهرگه قارىماي، ئهسىرلهرنىڭ توپ

پ، قىش بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ دەسلهپكى ئايلىرىدا ئهسىرگه چۈشۈپ پولشانىڭ چېنستوخاۋ الگىرىغا يوللىنى
مىڭ ئهتىراپىدىكى تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرىدىن ئاران  30مهۋسۈملىرى بويىچه ئۇ الگىردا تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقان 

ئىككى مىڭدەكال ئادەم ساق قالغانلىقى، بۇنداق ۋەقهلهرنىڭ داۋام قىلىپ تۇرغانلىقىنىڭ تىپىك بىر مىسالى 
ەلى قېيۇمخان بىلهن، ئۇ ۋاقىتالردا بۇ الگىردا ئهسىر قىلىپ بۇ الگىردا ئهسىرلهرنى ئايرىشقا قاتناشقان ۋ. ئىدى

  :تۇتۇلغان دوكتور بايمىرزا ھېيتىمۇ بۇ سانلىق مهلۇماتالرنىڭ راستلىقىنى تهستىقلىماقتا
بىزنىڭكىلهرنى تالالپ ئايرىپ . مىڭ نهپهر يۇرتدېشىمىز بار ئىدى 32بىز يېڭى كهلگهن ۋاقىتالردا بۇ الگىردا 

يىلىنىڭ -1942. ، بۇ ساننىڭ ئاران يېرىمىال ساق قالغان ئىدى)دىكابىر ئېيى بويىچه(ئارىلىقتا بولغىچه بولغان 
مۇستاپا چوقاي «قېيۇمخان، (يانىۋار ئېيىدا بۇ ئادەملىرىمىزدىن ئارانال ئىككى مىڭدەك كىشى تىرىك قالىدۇ 

دوكتور بايمىرزا ھېيتى، . هتب-22سان، -71-70› 1951‹ژورنىلى » مىللىي تۈركىستان«، »ئوغلىنى ئهسلهيمهن
 33مىڭدەك تۈركىستانلىق ئهسىر يىغىلغانلىقىنى، بۇنىڭ  36يىلىنىڭ ئاخىرلىرى چېنستوخاۋ الگىرىدا -1941

يىلىنىڭ كىرىشى قىش بويى ئاچلىق، كېسهللىك ۋە سوغوقتىن ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى بايان -1942مىڭدەكى 
قالغانلىرى بهكال ئېغىر . تۈركىستانلىق پىدائىلىققا تالالنغانتهك  265تىرىك قالغانالر ئارىسىدىن . قىلىدۇ

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كېسهل ياكى ياردار بولغانلىقى ئۈچۈن الگىردا قالدۇرۇلغان
شهرق ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى روسېنبېرگ بىر قېتىملىق سۆزىدە بهزى الگىرالردا تۇتۇپ 

ىكى ئېنىقالنغان يۈز مىڭدەك ئۇرۇش ئهسىرىدىن ئاران ئالته مىڭدەك تۇرىلىۋاتقان تۈركىستانلىق ئىكهنل
دېمهك، ئۇرۇش جهريانىدا ئهسىرگه چۈشكهن ھهر يۈز . كىشىنىڭال تىرىك قالغانلىقىنى تىلغا ئالغان

تۈركىستانلىق ئهسكهردىن ئاران بهش نهپىرىال تىرىك قالغان بولۇپ، بۇ سانلىق مهلۇماتالر ئوپچه قىرغىنچىلىق 
ئهمما بۇ نىسبهت ئىسالۋيانالر بىلهن خرىستىيان . ۈزۈلگهنلىكىنى تولۇق ئىسپاتالپ بهرمهكته ئىدىيۈرگ

  .كاپكازىيىلىك ئهسرلهردە يېرىمىدىنمۇ ئاز ئىدى

  ئۇرۇش ئهسىرلهر كومىسىيىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى

. ار قئېلىنىدۇيىلىنىڭ ئىيول ئايلىرىدا ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى مىللىتىگه قاراپ ئايرىش ھهققىدە قار-1941
شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكى بۇ ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان كىشىلهرنى سۈرۈشته قىلىپ تېپىپ 

بۇ كىشىلهردىن ئارىالشما كومىسسىيه تهشكىللهپ چىقىپ ئهسىرلهر الگىرىنى . بىر يهرگه يىغىشقا كىرىشىدۇ
. يۆتكهش دېگهندەك ئىشالرنى تاپشۇرىدىغان بولىدۇ تهكشۈرۈش، ئهسىرلهرنى ئايرىش ۋە تېخىمۇ مۇۋاپىق الگىرالرغا

ئهسىرلهر ئىچىدىكى تۈركى ئىرقىدىن بولغان ئهسىرلهر ئاساسهن تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن تهركىپ 
شۇ . تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىشلىرىغا مهسئۇل قىلىپ ۋەلى قېيۇمخان چاقىرتىلغان ئىدى. تاپماقتا ئىدى

سان . چوقاي ئوغلىنى پارىژدىن چاقىرتىپ كېلىش ئۈچۈنمۇ يول مېڭىلىۋاتقان ئىدى كۈنلهردە يهنه مۇستاپا
ئۇرال تۈركلىرىنى ئايرىش ئۈچۈن تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى تهرىپىدىن -جهھهتته ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان ئىدىل

ئاشۇرىۋاتقان گېرمانىيىگه ئىۋەرتىلىپ تۈركۈلوگىيه ۋە پهلسهپه كهسىپىدە مۇتهخهسسىسلىك ئۈچۈن بىلىم 
ئۇرال تۈركىلىرىدىن بولغان تۆمۈر، بۇ ئىشنىڭ ئۆز -ئهسلىدە ئۆزىمۇ بىر ئىدىل. ئهخمهت تۆمۈر تهكلىپ قىلىنىدۇ

مىللىتىدىن بولغان كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشنىڭ بىر ياخشى پۇرسىتىكهن دەپ تونۇپ بۇ ۋەزىپىنى 
  .قوبۇل قىلىدۇ

ئايرىش ئىشىغا مهھهممهت توغاي، ئهرمهنلهرنى ئايرىش ئىشىغا ئهزەربهيجانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى 
ئۇكىالر، گروزىيىلىكلهر ئۈچۈن توگونىدزې، ھهمدە شىمالى كاپكازىيىلىكلهر ئۈچۈن ئهلىخان -خارۇتىنيان ئاكا

بۇ كومىسسىيىنىڭ مهسئوللىقىنى ن س د ئا پ دىن، يهنى ناتسىتالر پارتىيىسى . قانتۆمۈر چاقىرتىلغان ئىدى



شۇڭا، بۇ ئارىالشما كومىسسىيه يېڭى قۇرۇلغان . باتالىيونىدىن گهيبېل دېگهن بىر نېمىسقا تاپشۇرىدۇ س ئا
  .ۋاقىتلىرىدا ئوستمىنىستريۇمنىڭ گهيبېل كومىسسىيىسى دېگهن نامدا ئاتالغان ئىدى

ىبارەن يىلى ئاۋغۇست ئېيىدىن ئىت-1941ئهزالىرى ) ت.ئۇ− تهكشۈرۈش ئۆمىگى (بۇ ئارىالشما كومىسسىيه 
ئاۋغۇست -28ۋە  -27دەسلىۋىدە . ئهسىرلهر الگىرلىرىنى ئايلىنىپ تهكشۈرۈپ تىزىمالش ئىشىغا كىرىشىدۇ

. بېلسېن دېگهن الگىر بىلهن ئويېربكې الگىرلىرى تهكشۈرۈلىدۇ-كۈنلىرى خاننوۋېر ئهتىراپىدىكى بېرگېن
سىرلهرنىڭ تىزىملىكىنى چىقىرىپ تهكشۈرۈش ئۆمىگىنىڭ ئهزالىرى ھهر قايسى ئۆز مىللىتىدىن بولغان ئه

مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن ۋەلى قېيۇمخان ئىككىسى بارلىق تۈركىستانلىق . رەتكه تىزىپ چىقىدۇ
ئايرىپ چىقىش ) ئۆزبهك، قازاق، قىرغىز، تۈركمهن، تاجىك، ئۇيغۇر ۋە قاراقالپاق(گۇرۇپپىدىكى ئهسىرلهرنى 

تۈركلىلىرىنى ئايرىشقا مهسئۇل بولغان ئهخمهت تۆمۈر بولسا  ئۇرال-ئىدىل. ئىشىغا مهسئۇل قىلىنغان ئىدى
سانى تېخىمۇ ئاز بولغان باشقىرت، چۇۋاش ۋە فىن گۇرۇپپىلىرىدىكىلهرنىمۇ قوشۇمچه قىلىپ جهدۋەل تۈزۈپ 

- 25سىنتهبىردىن تارتىپ -6تهكشۈرۈش ئۆمىگى ئىككىنچى قېتىمدا . تىزىمالشقا كىرىشكهن ئىدى
بۇالر تورن، پروستكېن، سۇۋالكى، (الگىرنى تهكشۈرۈپ چىقىدۇ  7سىيه رايونىدىكى سىنتهبىرگىچه شهرقى پرۇ

). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − شىرۋىند، مېتزىكېن، پوگهگېن ۋە ئېبېنرودې قاتارلىق الگىرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالماقتا
ن بولۇپ، بۇ قېتىمقى ئۈچىنچى قېتىمدا تېخىمۇ يىراقتا بولغان پولشا بىلهن ئۇكرائىندىكى الگىرالر تهكشۈرۈلگه

  .كۈن داۋاملىشىدۇ 38تهكشۈرۈش ئىشى 
الگىردىكى ئهسىرلهر مىللىتى، يېشى،  15بۇ تهكشۈرۈش ئىشى نويابىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىنىدە جهمئى 

  .بىلىم سهۋىيىسى، كهسىپى ۋە ئۈنۋانلىرى بويىچه مهخسۇس تهكشۈرۈلۈپ جهدۋەللهشتۈرۈلگهن ئىدى
ئۇرال تۈركىلىرىنى ئايرىش ۋەزىپىسىگه ئهخمهت -شتىن كېيىن، ئىدىلئۈچىنچى قېتىمقى تهكشۈرۈ

ئهخمهت تۆمۈر، تۈركىيىدە ھهربىلىككه . تۆمۈرنىڭ ئورنىغا ئابدۇراخمان شافى ئالماس تهيىنلىنىدۇ
چاقىرىلغانلىقىنى بۇ ئالمىشىشقا سهۋەپ قىلىپ كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئهخمهت تۆمۈرنىڭ بۇ ئىشتىن كېيىن 

  .چه گېرمانىيىدىن كهتمىگهنلىكى، ئهسلى سهۋەپنىڭ ئۇنداق ئهمهسلىكىنى كۆرسهتمهكتهخېلى ئۇزۇنغى
بۇ ئارىالشما تهكشۈرۈش ئۆمىگىنىڭ ئهزالىرىنى تهپسىلى كۈزەتكىنىمىزدە، تۆمۈردىن باشقا بارلىق ئهزاالر 

بولغىنى بىلهن، ئۇ ئۇراللىق بىرسى - تۆمۈر، ئىدىل. مۇساپىرالردىن تهشكىل تاپقانلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ
شۇنداق بولغاچقا، بۇ ئالماشتۇرۇش ئىشىنىڭ . ئهسلىدە تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ۋەتهندىشى ھېساپلىناتتى

ئهسلى سهۋەبى، شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ تۈركىيه ۋەتهندىشى بولغان بىر كىشىنىڭ بۇ تهكشۈرۈش 
  .هۋەپ بولىشى مۇمكىن دەپ پهرەز قىلىشقا بولىدۇھهيئىتىنىڭ ئهزاسى بولىشىدىن ئهنسىرىگهنلىكى ئاساسى س

يىلى سىنتهبىردە، ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى زاۋۇت ياكى دېهقانچىلىق -1941ئۇرۇش ئهسىرلهر كومىسسىيىسى 
ئهمما گېرمانىيه دائىرىلىرى بۇنچه كۆپ . مهيدانلىرىدا ئىشچى كۈچى قىلىپ ئىشلىتىش تهكلىۋىنى بېرىدۇ

لهپچىقىرىش ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشته بىخهتهر باشقۇرۇش قىيىن ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى مۇھىم ئىش
يهنه بىر تهرەپتىن ئۇرۇش ئهسىرلىرى . بولىدىغانلىقىنى باھانه قىلىشىپ بۇ تهكلىپنى رەت قىلىدۇ

كومىسسىيىلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك پائالىيهت قىاللىشى بىلهن، تۈركىستانلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان 
دېگهندەك، . ئهسىرلىرىنىڭ تهغدىرى بۇ ئۇرۇشنىڭ تهرەققىياتىغا باغلىق دېيىش مۇمكىن ئىدىبارلىق ئۇرۇش 

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ئارقا سهپلهردىال ئهمهس ھهتتا ئالدىنقى سهپلهردىمۇ پايدىلىنىش قارار 
يىنىپ تۈرلهرگه ئايرىپ تۈگهتكىلى بۇ قاراردىن كېيىن، ئهسىرلهرنى بىرال تهكشۈرۈش ئۆمىكىگه تا. قىلىنىدۇ

غا، بۇ  30ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇرۇش ئهسىرلهر تهكشۈرۈش ئۆمىگىنىڭ سانىنى . بولمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى
  .گه كۆپهيتىپ بېرىدۇ 600ئۆمهكلهردە ئىشلهيدىغان ئادەم سانىنىمۇ 

  مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتى



، بارباروسسا ھهرىكىتى باشلىتىلغان كۈنىسى فرانسىيىدە قولغا ت م ب رەئىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلى
كومپېيگن دېگهن جاي، پارىژنىڭ (ئېلىنىپ پارىژ ئهتراپىدىكى كومپېيگن نامىدىكى بىر الگىرغا قامالغان ئىدى 

بۇرۇن ھهربى دوختۇرخانا قىلىپ ئىشلىتىلگهن بۇ يهرنى، نېمىسالر چېگرا . شىمالىغا جايالشقان بىر مهھهله
بۇ الگىردا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ىملىرى بىلهن قورشاپ سىياسىي مهھبۇسالرنى قامايدىغان تۈرمه قىلىۋېلىشقانس

بىر ھهپتىدەك قامىلىپ ياتقان چوقاي ئوغلى، پروفىسسور مهندېنىڭ يول مېڭىشى ئارقىلىق، بېرلىنغا كېلىپ 
چوقاي ئوغلىنىڭ ئۆزى . بېرىلگهن ئىدىئۇرۇش ئهسىرلهر مهسىلىسى بىلهن شوغۇللىنىش شهرتى بىلهن قويۇپ 

دېگهن ئهھۋالالرغا ئاساسالنغاندا، دەسلىۋىدە ئۇنىڭدىن ئهسىرلهرگه قارىتىلىدىغان رادىئو نۇتقى سۆزلهش تهلهپ 
ئهمما ئۇ ئۇرۇش ئهسىرلىرى بىلهن يۈزتۇرانه كۆرۈشۈش، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىۋاسته ئىگهللهش . قىلىنغان

چوقاي ئوغلى ئاخىرقى . دىئودا نوتۇق سۆزلهش تهكلىۋىنى قوبۇل قىلمىغان ئىدىالزىملىقىنى ئويالپ، را
  :خهتلىرىنىڭ بىرىدە مۇنۇالرنى يازىدۇ

ۋەتىنىمىزنىڭ بۈگۈنكى ئهمىلى ئهھۋالى بىلهن خهلقىمىزنىڭ روھى ئهھۋالىنى بىلىشىمىز ئۈچۈن ئۇرۇش 
بىزنى غهمگه قويىۋاتقان، . ېساپلىناتتىبىر چارە ھ-ئهسىرلىرى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋەت باغالش بىردىن

ۋىجدانىمىز چىدىماي بىزنى ھاياجانالندۇرۇپ كېتىۋاتقان ئالدىنقى سهپ بايانلىرىدا تونۇشتۇرۇلغان يوقۇردىكىدەك 
ئىشالردىن تولۇق مهلۇماتقا ئېرىشىشىمىز ئۈچۈنمۇ ئهسىر قېرىنداشلىرىمىز بىلهن بىۋاسته يۈز كۆرۈشىشىمىزگه 

  .توغرا كېلهتتى
پارىژدىن ئايرىلىش ئالدىدا نېمىس باشقۇماندانلىق شىتابىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ ئۇرۇش ئهسىرى بولۇپ 

بۇ ھهقتىكى تىلىگىمنى كۆزدە . قالغان يۇرتداشلىرىمىز بىلهن كۆرۈشۈپ سۆزلىشىش زۆرۈر دەپ ئېيتقان ئىدىم
  .هتدار ئىكهنلىكىمنى بىلدۈرمهكچىمهنتۇتۇپ بىزگه بۇنداق بىر پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرغا مىنن

مۇستاپا چوقاي ئوغلى بۇ ئىش بىرەر ئايدەك ۋاقىت ئىچىدىال تۈگهيدىغان ئىش بولسا كېرەك دەپ پهرەز قىلىپ 
ئاۋغۇستتىن باشالپ ۋەلى قېيۇمخان بىلهن بىرگه ئهسىرلهر تهكشۈرۈش ئۆمىگىدە ئىشلهشكه . بېرلىنغا كېلىدۇ

ۋاقىتالردا چوقاي ئوغلىنىڭ ياردەمچىسى سۈپىتىدە تهرجىمانلىق قىلىپ يۈرمهكته  ۋەلى قېيۇمخان ئۇ. كىرىشىدۇ
ئهپسۇسكى، ئىنتايىن قىيىن شارائىتالر ئاستىدا داۋام قىلىۋاتقان ئهسىر ئايرىش ئىشى مۇستاپا چوقاي . ئىدى

  .ئوغلىنىڭ تهغدىرىنى بهلگىلهيدىغان بىر ئىشقا ئايلىنىپ قالىدۇ
گىرىنى تهكشۈرۈش ئىشىغا ئاتلىنىش ئالدىدا ئهسىرلهر نورىمال الگىرالرغا چوقاي ئوغلى، ئهسىرلهر ال

شۇڭا تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىر . ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، مۇۋاپىق مۇئامىله قىلىنىۋاتسا كېرەك دەپ ئويلىغان ئىدى
هتچىلىك ئېڭىدىن الگىرلىرىدىكى ئهھۋالالرغا قىزىقىش ئورنىغا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تۈزۈملىرى ئۇالرنى مىلل

قانچىلىك يىراقالشتۇرالىغانلىقى، چهت دۆلهتلهردە قانات يايدۇرىلىۋاتقان تۈركىستان مىللى مۇجادىلىلهر ھهققىدە 
يوقلىقى، ئهگهر خهۋىرى بولسا بۇ ھهرىكهتلهرگه قانداق قارايدىغانلىقى قاتاردىكى سۇئالالرغا جاۋاپ -خهۋىرىنىڭ بار

ئهمما چوقاي ئوغلى الگىرالردا ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق مهنزىرىلهرگه دۈچ . ئىدىئېلىشقا ئالدىراپ كېتىۋاتقان 
الگىرالردىكى ئهسىرلهر ئادەم قېلىپىدىن چىققان ۋەھشى ئۇسۇلالر بىلهن ئىنتايىن پاجىئهلىك ھالهتته . كېلىدۇ

ە يۇقۇملۇق ئهسىرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى سوغوقتا، ئاچارچىلىقتا ۋ. باشقۇرۇلىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ
تىرىك قالغانلىرىمۇ كىچىككىنه بىر ئىشنى باھانه قىلىپ ئۆلتۈرۈلمهكته . كېسهللىكلهردىن قىرىلماقتا ئىدى

چوقاي ئوغلى، ئهسىرلهر الگىرى تهكشۈرۈشىدىن كېيىن قېيۇمخان ۋاستىسى بىلهن نېمىس مهسئوللىرىغا . ئىدى
ۈچىگهنلىكىنى، بۇ ئىشالرنى تۈزىتىش ئۈچۈن بېشىغا يېزىپ تاپشۇرغان دوكالتىدا بۇ مهنزىرىلهردىن قاتتىق چ

ھهرقانداق ئېغىر باال كېلىشىدىن قهتئىي نهزەر جىددى ھهرىكهتكه كىرىشىدىغان غهزەپ نهپرەتكه تولغانلىقىنى 
  :ئۇ قاتتىق غهزەپلهنگهن ھالدا مۇنداق بايان قىلىدۇ. كۆرىۋېلىشقا بوالتتى

هڭ مهدەنىيهتلىك ۋە ئهڭ ئىنسانىي پهزىلهتلىك مىللىتى دەپ سىلهر نېمىسالر، ئۆزەڭالرنى ياۋرۇپانىڭ ئ
ئهگهر سىلهرنىڭ پهزىلىتىڭالر مهن ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ئهشۇ پاجىئهلىك مهنزىرە . تونۇشتۇرۇپ يۈرەتتىڭالر

 بىلهن ئىپادىلىنىدىغان بولسا، مهنمۇ ئهنه شۇ ئهسىرلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئه، ئاپهت ۋە رەھىمسىزلهرچه



ئهسىردە ياشاپ -20سىلهر نېمىسالر . يوقۇتۇلۇشالرنىڭ سىلهرگىمۇ نېسىپ بولىشىنى چىن دىلىمدىن تىلهيمهن
سىلهر . ئهسىردە چىڭگىزخاننىڭ قىلغانلىرىدىنمۇ ۋەھشى ئهسكىلىكلهرنى قىلىۋاتىسىلهر-13تۇرۇغلۇق، 

  !ىمۇ ھهققىڭالر يوقنېمىسالر ئۆزەڭالرنى مهدەنىيهتلىك، پهزىلهتلىك بىر مىللهت دېيىشكه قىلچ
چوقاي ئوغلى يهنه، بۇ يازغان دوكالتىنى ئىنتايىن جهسۇرلۇق بىلهن يازغانلىقىنى ئېيتقان س س 

ئهگهر ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ ئاتماقچى بولساڭالر ياكى دارغا : ئوفىتسېرىغىمۇ ئىنتايىن كهسكىن قىلىپ
دەپ قارالغان بىر مىللهت ئارىسىدا (!) ەنىيهتلىك ئاسماقچى بولساڭالر مانا مهن تهييار، بۇ تۈردىكى مهد

  .ياشىغاندىن ئۆلگىنىم ياخشى، دەپ جاۋاپ بېرىدۇ
ئهسىرلهر الگىرىنى تۈكشۈرۈپ چىقىپ ئونمىڭلىغان  15ئاي جهريانىدا  3مۇستاپا چوقاي ئوغلى، بۇ 

لىتى الگىرالردا كۆرگهن چوقاي ئوغلىنىڭ روھى ھا. تۈركىستانلىقنىڭ قىسقىچه ئهھۋالىنى رەتلهپ چىققان ئىدى
شۇندىن . پاجىئهلىك مهنزىرىلهردىن ئېغىر زەربه يىگهن بولۇپ، بهكال ئېغىر ئهسهبىلىك ئىچىگه پېتىپ قالىدۇ

ئۇ ئىنتايىن ھارغىن، بهكال كۆڭلى . كۈنگه تىرىككهك بولۇپ كېتىدۇ-كېيىن ئۇنىڭ مىجهزىمۇ ئۆزگىرىپ كۈندىن
شۇ ۋاقىتالرنى چوقاي ئوغلى . ىلمۇ ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ كهلمهكته ئىدىيهنه بىر تهرەپتىن ئهزرائ. يېرىم ئىدى

انتۆمۈر، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى ئۆلۈمگه جبىلهن بىرگه بېشىدىن ئۆتكۈزگهن شىمالى كاپكازىيىلىك ئهلىخان 
  :قىستاپ كهلگهن ئىشالرنى تۆۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ

مىنىسترىيۇمغا -تاپا ئهپهندى بىلهن بىرگه ئوستيىلىنىڭ نويابىر ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدا مۇس-1941
كىرگىنىمىزدە، چېنىستوخاۋدىكى الگىرالرغا نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق، كاپكازىيىلىك قاتارلىق ئهسىرلهر 
كهلتۈرۈلگهنلىكىنى، شۇڭا مىللىي تهكشۈرۈش ئۆمهكلىرىنىڭ ئۇ جايالرغا دەرھال ئاتلىنىشى الزىملىقىنى بىزگه 

بۇ گهپنى ئاڭلىغان مۇستاپا ئهپهندىم ماڭا . لىق تۇغدۇرۇپ بېرىۋاتقان فون مهندې خهۋەردار قىلدىھهر ۋاقىت ئاسان
قېنى ئهمىسه، دەرھال يولغا چىقايلى، ئۇ الگىر مېنى بهكال قىزىقتۇرىۋاتىدۇ، ئۇ يهرنىمۇ كۆرۈپ ”بۇرۇلۇپ 

دە، -دېدى“ نال بهكال چارچىدۇقبىز راستى. باقمامدۇق، كۆرۈپ كهلگهندىن كېيىن يولىمىزغا راۋان بوالرمىز
ئهتىسى پويىزغا ئولتۇرۇپ چېنستوخاۋغا قاراپ يۈرۈپ . مېنىمۇ بىرگه بېرىشىمنى چىڭ تۇرۇپ تهلهپ قىلدى

زەتيېر؛ تۈركىستانلىقالردىن مۇستاپا . گهيبېل بىلهن ۋ. تهكشۈرۈش ئۆمىگىدىكىلهر ئۆمهك باشلىقى ھ(كهتتۇق 
توغاي، تهلهت ئالپامىتى؛ ئهرمهنلهردىن . ؛ ئهزەربهيجانلىقالردىن مئهپهندى چوقاي ئوغلى، ۋەلى قېيۇمخان

ئۇراللىقالردىن شافى ئالماس؛ گروزىنالردىن توگونىدزې بىلهن شىمالى كاپكازىيىلىكلهردىن -خارۇتىنىيان؛ ئىدىل
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قانتۆمۈر، باتۇربهك غازى قاتارلىق ئهزاالردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى. ئا

تىسى، چهنستوخاۋ الگىرىغا كهلگهن تهكشۈرۈش ئۆمىگىدىكىلهرگه دوختۇرالر ئهسىرلهر بهدىنىدىن موچىن ئه
بىلهن تىرىپ ئهينهك پروبىركىالر ئىچىگه قاچىالنغان پىتالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئهسىرلهر ئىچىدە تىبلىس 

 كۆپ ئادەم بارلىقىنى، شۇڭا بىلهن دىزىنتىرىيه قاتارلىق يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنى يۇقتۇرىۋالغان بهكال
بۇ . تهكشۈرۈش ئۆمىگىدىكىلهر دەرھال ئىشقا كىرىشىپ كېتىدۇ. ئېهتىيات قىلىشلىرى الزىملىقىنى ئېيتىدۇ

  :ھهقته يهنه شۇ قانتۆمۈرنىڭ بايانلىرىغا مۇراجهت قىلىمىز
اشلىشىمىز بىلهن تىزىمالش ئىشىنى ب. مۇستاپا ئهپهندى چوقاي يېنىمدىكى بىر ئۈستهلدە ئولتۇرغان ئىدى

مۇستاپا ئهپهندى بېرىلگهن ئاگاھالندۇرۇش، . تهڭ، نېمىسالر يۈزلهرچه ئهسىرنى زالغا ياالپ ئېلىپ كىرىشتى
كېسهللىك يۇقۇپ قېلىشالرغا قىلچه پهرۋا قىلماي تۈركىستانلىق ئهسىر يۇرتداشلىرىنى قوبۇل قىلىشقا 

كهتكهن بىرمۇنچه ئهسىر بهدەنلىرىنى گارتىلدىتىپ  بۇ ئارىدا دىۋەيلىشىپ تۇرغان، پىتالپ. كىرىشىپ كهتتى
بۇ ئهھۋالغا قاراپ . تاتىالشقىنىچه قىزغىن نۇتۇق سۆزلهۋاتقان مۇستاپا ئهپهندىنىڭ ئهتىراپىغا ئولىشىۋالغان ئىدى

مهنمۇ نهچچه قېتىم بېرىپ مۇستاپا ئهپهندىگه ئۆزىڭىزگىمۇ دىققهت قىلىڭ، كېسهل يۇقۇپ قالمىسۇن دەپ 
  .بولساممۇ پهرۋا قىلمىدىجىكىلىگهن 

قالمىغانلىقىنى بېلىش ئۈچۈن تهكشۈرۈش -شۇ كۈنى ئىش تۈگىگهندىن كېيىن، كېسهللىك يۇقۇپ قالغان
ئاخىرقى دياگنوزدا . كۈن كۈزىتىپ تۇتتى 12ئۆمىگىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىنى كارانتىن قىلىپ ئايرىم بىر بىنادا 



. غانلىقى ئۈچۈن بېرلىنگه قايتىشقا رۇخسهت قىلىنىدىھېچ بىرىدە كېسهل يۇقتۇرغانلىق ئاالمىتى چىقمى
  :قانتۆمۈر شۇ قېتىملىق بېرلىنگه قايتىش سهپىرىنى بايان قىلىپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئهگهر سهۋەبى راس شۇ بولسا، مۇستاپا ئهپهندىم بۇ ئىشالردىن ئىككى كۈن بۇرۇن بېشىم ئاغرىم 
شۇنىڭغا قارىماستىن بىز يهنىال . اقىتتا مهنمۇ بىئارام بولۇپ يۈرەتتىمبۇ ۋ. بواللمايۋاتىمهن دەپ قاخشاشقا باشاليدۇ

يولوۋچىالر ۋاگونىنىڭ بىر بۆلۈمىدە مۇستاپا ئهپهندىم ئوتتۇردا، . پويىزغا ئولتۇرۇپ بېرلىنغا قاراپ يولغا چىقتۇق
ي مۇستاپا ئهپهندىم پويىز قوزغالغاندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمه. مهن قېيۇمخان ئىككىمىز ئىككى يېنىدا ئولتۇردۇق

-22يىلى -1941… باش ئاغرىقى بىلهن قىزىتمىسى ئۆرلهپ كىتىۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ، سۇ ئىچمهكچى بولىدۇ 
مۇستاپا ئهپهندىنىڭ كېسىلى . دىكابىر كۈنى سهھهردە بېرلىننىڭ سپانداۋ پويىز ئىستانسىغا يېتىپ كهلدۇق

قېيۇمخان ئۇنى دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ بالنىسقا  شۇڭا ۋەلى. كۈچىيىپ بهكال ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتاتتى
. دىزىنتىرىيه كېسىلىنى يۇقتۇرىۋالغان ئىكهنمهن. مهنمۇ ئۆيۈمگه بېرىپال ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالدىم. ياتقۇزدى
-27يىلى -1941شۇنىڭدىن بهش كۈن كېيىن، يهنى . دىكابىردا يۈز بهرگهن ئىدى-22يىلى -1941بۇ ۋەقه 

  .بۇ خهۋەرنى ماڭا قېيۇمخان تېلېپوندا ھۆڭگىرەپ يىغالپ تۇرۇپ يهتكۈزدى. ۇستاپا ئهپهندىم ۋاپات بولدىدىكابىردا م
ۋەلى قېيۇمخان، چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپات بولغانلىق خهۋىرىنى ت م ب نىڭ قالغان ئهزالىرىغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن 

  :يازغان خېتىدە، مۇسىبهت خهۋىرىنى تۈۋەندىكىدەك بايان قىلغان ئىدى
مۇستاپا . مىنوت ئۆتكهندە ۋاپات بولدى 20دىن  18دىكابىر كۈنى سائهت -27يىلى -1941مۇستاپا ئهپهندىم 

ئهپهندىنىڭ كۈتۈلمىگهندە ئۇشتۇمتۇت ۋاپات بولىشى مېنى ۋە بارلىق دوستلىرىمىزنى ئېغىر مۇسىبهت ئىچىدە 
-كېچه. ىنى قىلىپ كهلگهن ئىدۇقبىز بۇ چاققىچه قولىمىزدىن كېلىدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىس. قالدۇردى

مهن . كۈندۈز تىنماي ئىشلهپ ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغان بارلىق پىالنلىرىمىزنى تهييارالپ چىققان ئىدۇق
. بۇرۇن ئىۋەرتكهن خهتلىرىمدىمۇ سىزلهرگه بىلدۈرگىنىمدەك قىلىدىغان ئىشلىرىمىز تېخى بهكال كۆپ ئىدى

نلىق ئۇرۇش ئهسىرلهر الگىرلىرىنى ئايلىنىپ يۈرۈپ ئۇالرنىڭ كىملىكلىرىنى باشقا ئىشالرغا قارىغاندا تۈركىستا
ئېنىقالپ چىقىپ جهدۋەللهشتۈرۈش، ئۇالر ئۈچۈن ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه ئىشلىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش 

… . ئىشلىرى بهكال جاپالىق ئىشالر بولۇپ، بۇ ھهقته خهت ئارقىلىق تهپسىلى توختىلىشىم مۇۋاپىق كهلمهيدۇ
مىڭدىن ئارتۇق تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇالرنى تىزىمالپ  70يالغۇز مهن ئۆزەمال 

بۇ ئهسىرلهرنىڭ يېرىمىدىن كۆپىرەكى ئوقۇتقۇچى، ئىنجىنېر، دوختۇر ۋە تهتقىقاتچى قاتارىدىكى ئىلغار . چىقتىم
غۇرۇرلۇق ياشلىرىمىزنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپ بهكال مۇستاپا ئهپهندى شۇنچه كۆپ مىللى . زىيالى ئادەملهر ئىدى
  …. خوشال بولغان ئىدى

نۇيابىر كۈنى، چېنستوخاۋغا بېرىپ ئۇ يهردىكى تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرى بىلهن - 27يىلى -1941
ئۇ يهردىكىلهردە تىفوس خهۋىپى كۆرۈلگهنلىكى ئۈچۈن ھهممىمىز كارانتىن قىلىنىش ئۈچۈن . كۆرۈشكهن ئىدۇق

بۇ يهرگه كهلگىنىمىزدە . دىكابىر كۈنى بېرلىنگه قايتقانىدۇق-21. كۈن كۈزىتىش ئاستىغا ئېلىندۇق 15يهردە شۇ 
دوختۇرخانىدا شۇنچه . شۇڭا دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپاردىم. مۇستاپا ئهپهندىنىڭ قىزىتمىسى ئۆرلهشكه باشلىدى

پۈتۈن ئىشلىرىمنى . ن چۈشمهي تۇرىۋالغان ئىدىگرادۇستى 40ئهستايىدىل داۋالىغانلىقىغا قارىماي قىزىتمىسى 
مۇستاپا ئهپهندىم ماڭا . سۆھبهتلىشهتتۇق. بىر چهتكه تاشالپ قويۇپ ھهر كۈنى ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ئولتۇراتتىم

بۇندىن كېيىن تۈركىستانغا دائىر ئىشالرنى قانداق قانات يايدۇرۇش كېرەكلىكى ھهققىدە ئېغىزچه ۋە يازما 
دىكابىر كۈنىسى ئۇنى يوقالپ بارغىنىمدا كۆرۈنۈشىدە قىلچه بىر خهۋىپ -25. ت قالدۇرۇپ تۇردىشهكلىدە ۋەسىيه

دىكابىر سهھهردىمۇ ئهھۋالى ياخشى كۆرۈنگهن بولسىمۇ قىزىتمىسى يهنه ئۆرلهپ -27. يوقتهكال قىلغان ئىدى
چۈشتىن . لگهن ئىدىمنېمىس دوستلىرىمىز ۋاستىسى بىلهن ئايالىنى بېرلىنغا چاقىرتىپ كه. قالغان ئىدى

مىنوت ئۆتكهندە تېخى ھۇشىنى يوقاتماي تۇرۇپال مهڭگۈلۈك  20دىن  18كېيىن ئهھۋالى ئېغىرلىشىپ، سائهت 
  …. ئۇيقىسىغا غهرق بولدى



مۇشۇ تاپتا ئهڭ . شۇنداق ئوياليمهنكى، بىزنىڭ تهغدىرىمىز قۇربان بېرىش بىلهنال ئۆتىدىغان ئوخشايدۇ
يهرلىككه قويۇشقا … . ايرىلىپ قالغانلىقىمىز بىز ئۈچۈن ئهڭ ئېغىر پاجىئه ئىدىمۇھىم بىر ئادىمىمىزدىن ئ

-يانىۋار كۈنىسى مۇستاپا ئهپهندىم اليىق بولغان داغ-2يىلى -1942ئائىت تىگىشلىك ئىشالر بىجىرىلىپ، 
  .دۇغىالر بىلهن مهڭگۈلۈك يېرىگه يولغا سېلىندى

تئهللهردە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان مۇساپىرالر مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتى تۈپهيلىدىن چه
شۇنداق قىلىپ، شهرق ئۇرۇش سېپىدا . ھهرىكىتى ئىنتايىن مۇھىم بىر يىتهكچىسىدىن ئايرىلىپ قالغان ئىدى

ئهسىرگه چۈشكهن تۈركىستانلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى بىجىرىش ئىشلىرى پۈتۈنلهي ۋەلى قېيۇمخانغا 
  .قالغان ئىدى

  )رەسىم ئورنى(
ئهھهت . (يانىۋار كۈنى ئۆتكۈزىلىدىغانلىقى ئۇختۇرۇش قىلىنغان-2يىلى -1942جىنازا نامىزى . مۇستاپا چوقاي ئوغلى ۋاپاتىنىڭ ئېالنى

  )ئهنجان ئارخىۋى
  

مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ئۆلۈم سهۋەبى كېيىنكى يىلالرغا كهلگهندە، بولۇپمۇ سوۋېت تهشۋىقات ساھهلىرىدە 
يهنى مۇستاپا . ت قىلىشتا پايدىلىنىدىغان پاكىت سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدىغان رىۋايهتكه ئايلىنىپ قالىدۇتۆھمه

چوقاي ئوغلى كېسهللىك سهۋەبىدىن ئهمهس بهلكى زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن گهپلهر تارقىلىپ يۈرۈشكه 
ستان جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى ياكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىنمۇ بۇ مهسىله تۈركى. باشاليدۇ

شۇنداق بولغاچقا، بهزى . تۈركىيىدىكى بىر قىسىم ئاپتورالر تهرىپىدىن قايتىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى
  .پاكىتالرنى قايتىدىن مۇھاكىمه قىلىپ چىقىشنىڭ زىيىنى يوق

. وختىلىش كېرەكئاۋال، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ قايسى كېسهللىكنى يۇقتۇرىۋالغانلىقى ئۈستىدە ت
بۇالرنىڭ بىرسى قىزىل، يهنه بىرسى كىزىك بولسا (نېمىس تىلى بىلهن تۈرك تىلىدا تىفو بىلهن تىفوس 

چوقاي ئوغلىنىڭ (كېسهللىكىنىڭ ئاتىلىشىدا بىر قااليماقانچىلىق ساقالنماقتا ) ت.ئۇ− كېرەك؟ 
سىلىدىن ۋاپات بولغانلىقىنى پهرەز قىلىش تهرجىمهھالىغا مۇناسىۋەتلىك بىر كىتاپتا، چوقاي ئوغلىنىڭ تىفو كې

ئۇ كىتاپتا، چوقاي ئوغلىدا كۆرۈلگهن كېسهللىك . ئارقىلىق توغرا بولمىغان مۇھاكىمىلهر يۈرگۈزۈلگهن
ئاالمهتلىرىنىڭ تىفو كېسىلىدە كۆرۈلىدىغان ئاالمهتلهرگه ماس كهلمهيدىغانلىقىنى، شۇ سهۋەپتىن زەھهرلهپ 

ئابدۇلۋاھاپ قارا، ‹دېگهن خۇالسىنى چىقىرىشقا ئۇرۇنغانلىقى كۆرۈلمهكته ئۆلتۈرۈلگهن بولىشى مۇمكىن 
بۇ . ئهمما مۇستاپا چوقاي ئوغلى تىفوس سهۋەبىدىن ۋاپات بولغان. ›بهتلهر-279-278، »تۈركىستان يالقۇنى«

. ھ.ائ. − بىرسىگه پهقهتال ئوخشىمايدۇ دېگىدەك-ئىككى تۈرلۈك كېسهللىكنىڭ كىلىنكىلىق ئاالمهتلىرى بىر
تۈركىيهدە تىفو دەپ ئاتىلىۋاتقان، سۇ ياكى ئېغىز ئارقىلىق يىيىلىدىغان پاسكىنا يىمهكلىكلهردىن ). ئىزاھاتى

بۇنىڭ تهتۈرسىچه پىت ۋاستىسى بىلهن . دەپ ئاتىلىدۇ» تيپخۇس«يۇقتۇرىلغان كېسهللىك نېمىس تىلىدا 
دىغان كېسهللىكنى نېمىسالر يۇقىدىغان، تۈركچىدە تىفوس دەپ ئاتىلىدىغان داغ شهكىللهندۈرى

تىفوس يهنى داغ پهيدا قىلىدىغان كېسهللىكنىڭ (دەپ ئاتىشىدۇ » فلېكفىېبېر«ياكى » فلېكتيپخۇس«
، يهنى تۈرمه قىزىتمىسى بولۇپ، بۇ كېسهلگه گىرىپتار “جايىل فېۋېر”ئېنگىلىزچه يهنه بىر خىل ئاتىلىشى 

رلهپ كىتىش، ئۇششاق قاناشالر كۆرۈلىدىغان بولغۇچى قاتتىق باش ئاغرىقى، ئىسىتمىسى بهكال ئۆ
بۇ كېسهللىكنىڭ يۇقۇمالندۇرغۇچىسى ۋىرۇسقا ئوخشايدىغان، پىتتىن يۇقىدىغان . ئاالھىدىلىككه ئىگه

كۈنلۈك يىتىلىش دەۋرىدىن كېيىن كېسهللىك كۆرۈلۈشكه  14-10ئادەتته . رىكېتسىا پروۋازېكىدۇر
كۈنلۈك كارانتىن قىلىپ كۈزىتىشكه  15گۇمان قىلىنغىنىدا باشاليدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇنداق كېسهلدىن 

داۋاالش ئۈچۈن بالدۇر پهرق قىلىنغاندا يوقۇرى قۇيۇقلۇقتا تېتراسىكلىن ۋە كلورامفېنىكول . ياتقۇزۇلىدۇ
ئهپسۇسكى، مىدىتسىنادا تۇنجى قېتىم كهشىپ بولغان . قاتارىدىكى ئانتىبيوتىكالرنى بېرىشكه بولىدۇ

- 1941ئانتى بىيوتىكمۇ خېلى بۇرۇنال فلېمىڭ تهرىپىدىن بايان قىلىنغان بولىشىغا قارىماي، پېنسىلىن دېگهن 



-1944ئاندىن . چاين بىلهن سهبداشلىرى ئايرىپ چىقالىغان. ب. يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىنىدىال ئاندىن ئى
ۋاپات بولغان كۈنلهردە  مۇستاپا چوقاي ئوغلى. يىلىغا كهلگىنىدىال ئومۇمى يۈزلۈك ئىشلىتىشكه باشالنغان

مىدىتسىنا ساھهسىدە تېخى ئانتى بىيوتالردىن پايدىلىنىش يولغا قويۇلمىغانلىقى ئۈچۈن، خۇددى باشقا 
يۇقۇملۇق كېسهللىكلهردە كۆرۈلگىنىدەك تىفوس يۇقۇملۇق كېسىلىدىمۇ ئۆلۈم نىسبىتى بهكال يوقۇرى بولۇپ 

يىلالردىمۇ تىفوس كېسىلى -1977الرنىڭ بولىشىغا قارىماي، مىدىتسىنادا شۇنچه زور تهرەققىيات. كهلگهن ئىدى
. ھ.ئا. − پىرسهنتلهرگه يهتكهن 60تىن ئاشقانالرنىڭ ئۆلۈش نىسبىتى  50يۇقتۇرغان كېسهللهر ئارىسىدا يېشى 

ۋىكتورىيه دوختۇرخانىسىنىڭ بهرگهن مهلۇماتىدىن قارىغاندا مۇستاپا چوقاي -بېرلىندىكى شۆنېبېرگ). ئىزاھاتى
مهيلى مۇستاپا چوقاي . ، يهنى تىفوس ئىدى)داغلىق خۇمما، كىزىك(لىنىڭ ئۆلۈم سهۋەبى فلېكفىېبېر ئوغ

ئوغلىنىڭ ئايالىغا ئىۋەرتىلگهن خهتته بولسۇن ياكى ئارىالشما تهكشۈرۈش ئۆمىگىنىڭ ئهزاسى ئهلىخان 
ا تىفوس ۋاباسى تارقىلىپ قانتۆمۈرنىڭ يوقۇرىدا نهقىل قىلىنغان ئهسلىمىلىرىدە بولسۇن چهنستوخاۋ الگىرىد

ئۇ الگىرالردىن ساق قۇتۇلۇپ چىقالىغان ئۇرۇش ئهسىرلىرى يازغان . كهتكهنلىكى ئېنىق كۆرسىتىلمهكته
ئهسلىمىلهرگه قارىغاندا، ئهڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان، كارانتىن ئاستىدا تۇتۇلىدىغان كېسهللهرنىڭ تىفوس 

يالىغا چېنستوخاۋدىن ئىۋەرتكهن ئهڭ ئاخىرقى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئا(ئىكهنلىكى مهلۇم بولماقتا 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئارتكىتكىسىدا الگىردا داغلىق خۇمما ۋاباسى پهيدا بولغانلىقىنى يازغان

  )رەسىم ئورنى(
. دوكالد شۆنېبېرگتىكى ۋىكتورىيه دوختۇرخانىسى تهرىپىدىن چىقىرىلغان ئۆلۈم سهۋەبى ھهققىدىكى-مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئۈچۈن بېرلىن

  .دىكابىردا جان ئۈزگهنلىكىنى كۆرسهتمهكته- 27يىلى -1941سهۋەبىدىن  ›داغلىق خۇمما‹چوقاي ئوغلىنىڭ تىفوس 
  

شۇ ۋاقىتالردا ۋەقه ئۈستىدە بولغان، چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتىغا مۇناسىۋەتلىك مهلۇماتالرنى كۆرەلىشى 
س ۋە مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە قاتارلىقالر مۇمكىن بولغان ئهلىخان قانتۆمۈر، ئابدۇراخمان شافى ئالما

ئهسلىمىلىرىدە ياكى يازغان ماقالىلىرىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ تىفوس كېسىلى سهۋەبىدىن ۋاپات 
» تۈركىستان يالقۇنى«مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ تهرجىمهھالى ھهققىدە يېزىلغان (بولغانلىقىنى كۆرسهتمهكته 

ى بىلهن يېقىن يۈرگهن كىشىلهر ئۇنىڭ زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىكى چوقاي ئوغل”دېگهن كىتاپتا 
قاراشالرغا بىردەك قوشۇلۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇنى كىم ئۆلتۈرگهنلىكى مهسىلىسىدە بىر پىكىرگه 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇش ئهسىرى ھهمزە ئابدۇللىن بىلهن . بهت-281−دەپ ئېنىق باھا بېرىلگهن “ .كېلهلمىگهن
ئهمما ئهلىخان قانتۆمۈر . بهت-290−هلىخان قانتۆمۈرنىڭ ئېيتقانلىرىنى مهنبه قىلىپ كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئ

قاتىرىدىكى ئهينى ۋاقىتتا نهق مهيداندا بولغان بارلىق شاھىتالر چوقاي ئوغلىنىڭ تىفوس سهۋەبىدىن ۋاپات 
ساندىكى -99نىڭ » مىللى تۈركىستان«ان بۇ ھهقته ئهلىخان قانتۆمۈر يازغ−بولغانلىقىنى تىلغا ئېلىشقان ئىدى 

بهتلىرىگه؛ ئابدىراخمان شافى ئالماس يازغان ئهخمهت تۆمۈردىن ستاتىكا كهلتۈرگهن -26-25ماقالىسىنىڭ 
مهرھۇم چوقاي «بهتلىرىگه؛ مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادىنىڭ -160دېگهن كىتاۋىنىڭ » يىل 60گېرمانىيىدە «

ھهمزە ئابدۇللىن قاتارىدىكى . بهتلهرگه قارالسۇن-52» تى ۋە مۇستاپا چوقايتۈركىستان مىللى ھهرىكى» «ئوغلىغا
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكهن ئۇرۇش ئهسىرلىرى بولسا ئهينى ۋاقتىدا چوقاي ئوغلىنىڭ يېنىدا 

قارىتا  بولمىغىنىدەك، سوغۇق ئۇرۇش دەۋرىلىرىدە چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهرگه
سوۋېتلهر . قارىالش خاراكتىرىدىكى تهشۋىقاتالر بىلهن مهشغۇل بولۇشقا مهجبۇر بولغانالر ھېساپلىناتتى

ئىتتىپاقىدا بۇ مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك يېزىلغان بارلىق ماقالىالردا سوۋېت جاسۇسى مهخمۇت ئايقارلىنىڭ 
. ھ.ئا. − لغان ماتېرىيالالردىن پايدىلىنىالتتىتارقىتىپ يۈرگىنىگه ئوخشاش ك گ ب تهرىپىدىن تارقىتىلغان يا

يىلالردا ئېالن قىلغان ماقالىلىرىدا -1950ت م ب نىڭ ئهڭ ئاخىرقى باشلىقى تاھىر چاغاتاينىڭ ) ئىزاھاتى
تۈركىستان مىللى «ئوكتاي، . ئا(مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ تىفوس كېسىلىدىن ۋاپات بولغانلىقىنى ئېيتقان 

ئىمزاسى تاھىر چاغاتاي ئىشلىتىپ كهلگهن بىر مۇنچه . ت. ي‹. بهت-40» ا چوقايھهرىكىتى ۋە مۇستاپ



يىللىرىدا ۋەلى قېيۇمخان -1953-1951مۇ يۇقۇرقىالرنىڭ دېگىنىدەك › تهخهللۇسلىرىدىن بىرى
رەئىسلىكىدىكى مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتىغا قارشى كۈرەش قىلغان تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭ 

ژورنىلىدا چوقاي ئوغلى ھهققىدە ھهر تۈرلۈك ماقالىالر ئېالن قىلىنغان بولۇپ، » تۈرك ئېلى«ارى نهشرى ئهپك
ئۇ ماقالىالرنىڭ ھېچ قايسىسىدا چوقاي ئوغلىنىڭ . چوقاي ئوغلىغا ئاتاپ مهخسۇس بىر سانمۇ چىقارغان
ئوخشاش، مۇستاپا چوقاي  شۇنىڭغا). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − زەرھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدە بىرەر گهپ يوق

ئوغلىنىڭ رەپىقىسى مارىيه ياكوۋلېۋنا چوقاي ئوغلى خانىم تهرىپىدىن تهييارالنغان تۇنجى ئهسلىمىلهر 
مارىيا چوقاي (كىتاۋىدىمۇ مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋابا كېسىلىدىن ۋاپات بولغانلىقى كۆرسىتىلگهن ئىدى 

مارىيا چوقاي ئوغلىنىڭ يهنه . بهت-115، »نىڭ ئېيتقانلىرىچوقاي ئوغلى ھهققىدە رەپىقىسى«: ئوغلى خانىم
بۇ كىتاپالرنىڭ . ئوخشىمىغان ۋاقىتالردا يېزىپ چىققان ئىككى پارچه ئهسلىمىلهر كىتاۋىمۇ ئېالن قىلىنغان

يىلى بۇ ئىككى -1970كېيىنچه، يهنى . يىلىسى يېزىلغان-1963يىلىسى، يهنه بىرسى بولسا -1958بىرىنچىسى 
دېگهن نامدا بىرال ئهسلىمه كىتاۋى » چوقاي ئوغلى ھهققىدە رەپىقىسىنىڭ ئېيتقانلىرى«لهشتۈرۈلۈپ كىتاپ بىر

ئهسلىمىلىرىمنىڭ «بېتىدە -115ئهستايىدىل ئوقۇيدىغان كىتاپخان بۇ كىتاپنىڭ . قىلىپ نهشرى قىلىنغان
هسلىمىلىرىنىڭ بهتكىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇرۇشتىن كېيىنكى ئ-120دېگهن تىما بىلهن » ئاخىرسى

يىلقى -1939«يېزىلغانلىقىنى، شۇنداق قىلىپ، بىرىنچى كىتاۋىنىڭ تامامالنغانلىقىنى، ئۇنىڭدىن كېيىن 
دېگهن ماۋزۇ بىلهن قايتىدىن كهينىگه يېنىپ ئهسلهيدىغانلىقىنى پهرق قىاللىشى » دۇنيا ئۇرۇشى دەۋرىلىرىدە

دۇنيا  1944~1939«ى ئهسلىمه كىتاۋىنىڭ نامى يىلى ئېالن قىلىنغان ئىككىنچ-1963شۇنىڭدەك . مۇمكىن
مېنىڭ يولدۇشۇم قانداق «بولۇپ، كىتاپنىڭ باش تهرەپلىرىدە » ئۇرۇشى يىللىرىدىكى پارىژ ئهسلىمىلىرىم

دېگهن ماۋزۇ بىلهن مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ قىسقىچه تهرجىمهھالى، سىياسهتچى مۇستاپا چوقاي » بىرسى ئىدى
بىرىنچى ئهسلىمىسىدىن بهش يىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن يېزىلغان . يېزىلغان ئوغلى دېگهندەك بىر باپ

ئىككىنچى ئهسلىمىسىنى قوشۇپ ئېالن قىلغان بۇ ئىككى ئهسلىمه كىتاۋى، بىرلهشتۈرۈلۈپ ئېالن قىلىنىش 
نچى يىلىدىن كېيىنكى ئهسلىمه قىسمى بىرى-1939ۋاقتىدا يوقۇردىكى مهزمۇنالر چىقىرىپ تاشالنغان بولۇپ، 

-115‹بىرىنچى كىتاۋىدا يولدىشىنىڭ ۋابا كېسىلى سهۋەبىدىن ۋاپات بولغانلىقىنى . قىسمىغا قوشىۋىتىلگهن
يازغان مارىيا چوقاي ئوغلى خانىمى، ئىككىنچى كىتاۋىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ زەھهرلهپ › بهت

بىر تۈركىستانلىق خهت  يىلىسى ئىسمىنى ئهسلىيهلمىگهن-1960ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىكى خهۋەرنى 
ئارقىلىق بىلدۈرۈلگهنلىكىنى، بۇ خهۋەرنى تاھىر چاغاتايمۇ بۇ ھهقتدە توختالغان كىتاپچىسىدا ئوتتۇرغا قويۇپ 

يىلى -1958باشقىچه ئېيتقاندا، مارىيا چوقاي ئوغلى خانىم . ›بهت-163‹ئۆتكهنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن 
ئۆلۈمىگه مۇناسىۋەتلىك گهپلهرگه، مهيلى ۋەلى قېيۇمخان ھهققىدىكى  يازغان تۇنجى كىتاۋىدا مهيلى يولدىشىنىڭ

ھېچ قانداق بىر گهپكه ئورۇن بهرمهي يازغان بولسا، ئايقارلى باشالپ بهرگهن سوۋېت تهشۋىقاتلىرى بولىۋاتقان 
ىيهتنى يىلى يازغان ئىككىنچى كىتاۋىدا بۇ تهشۋىقات مۇھىتىغا ماس كېلىدىغان بىر ۋەز-1963يىلالردا، يهنى 

ئهپسۇسكى، ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاي بىلهن تاھىر چاغاتاي ئىككىسى بۇ ئىككى كىتاپنى بىر كىتاپ . تهسۋىرلىگهن
قىلىپ بېسىلغان نۇسخىسىنى مارىيا چوقاي ئوغلى خانىمى ۋاپات بولغاندىن ئىككى يىل كېيىن گويا بىرال 

ر مهنىدە بۇ ئهسلىمىلهر ۋەلى قېيۇمخان بى. ئهسلىمه كىتاپ يېزىپ قالدۇرۇلغاندەك ئېالن قىلىشقان ئىدى
مهندە ھهر ئىككىال . گۇروھى ئوتتۇرسىدا ئېلىپ بېرىلغان مۇنازىرىلهر ئۈچۈن پايدىلىنىلغاندەك كۆرۈنمهكته

ئهھهت ئهنجان ‹− كىتاپنىڭ ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاي تهرىپىدىن تهييارالنغان ئهسلى ئارگىنال نۇسخىلىرى ساقالنماقتا 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− › ئارخىۋى

يىلى، سوۋېت تهشۋىقات ۋاستىلىرى ئوتتۇرغا چىقىپ مۇستاپا چوقاي ئوغلى زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن -1957
يىگىرمه ئىككى يىلدەك ئىران، ئافغانىستان ۋە پاكىستان قاتارىدىكى . دەيدىغان گهپلهرنى پهيدا قىلىشقان ئىدى

يىلى -1954جاسۇسى بولۇپ ئىشلىگهن مهخمۇت ئايقارلى، ئهللهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا سوۋېت 
، )1960(» خائىنالرنىڭ دەسىسهلىرى«، )1957(» مۇراجهت«سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكىنىدىن كېيىن 



دېگهندەك نامالردا كىتاپچىالر ۋە ) 1960) (پرڭيسكى پرىداتېلېي(» ۋەتهن ساتقۇچالرنىڭ تۇتقان يوللىرى«
ئايقارلى يازغان بۇ كىتاپلىرىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋەلى . الىالرنى ئېالن قىلغان ئىدىنۇرغۇنلىغان ماق

قېيۇمخان تهلىۋىگه ئاساسهن نېمىسالر تهرىپىدىن زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىكى ئۇيدۇرمىالرنى ئوتتۇرغا 
ر يالغان گهپ بىلهن ئىسپاتالشقا مهخمۇت ئايقارلى ئۆزىنىڭ بۇ يالغان گهپلىرىنى يهنه بى. چىقارغان ئىدى

يىلى پاكىستانغا زىيارەتكه كهلگهن دوكتور بايمىرزا ھېيتى ئېيتىپ -1953ئۇرۇنغان بولۇپ، بۇ ۋەقهنى ئۇنىڭغا 
دوكتور بايمىرزا ھېيتى، ئايقارلى دېگهن گهپلهرنىڭ بىرسىمۇ راس گهپ (بهرگهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ 

لى تىفوس كېسىلى تۈپهيلىدىن ۋاپات بولغانلىقىنى، ئايقارلى ئوتتۇرغا ئهمهسلىكىنى، مۇستاپا چوقاي ئوغ
چىقارغان زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن گهپلهرنىڭ قىلچه ئاساسى بولمىغان پۈتۈنلهي قۇرۇق گهپ ئىكهنلىكىنى، 

. ›سۆھبهتلهربايمىرزا ھېيتى بىلهن ‹ئۇ ئايقارلى بىلهن بۇ ھهقته بىرەر ئېغىزمۇ پاراڭالشمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ 
بۇنىڭدىن باشقا، ئايقارلى كىتاۋىدا تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق كومىتىتىنىڭ مۇستاپا چوقاي ئوغلى بىلهن 

يىلقى ۋاپاتىغا -1942ۋەلى قېيۇمخان بىرلىشىپ قۇرۇپ چىققان تهشكىالت دېگهنلىرىمۇ، چوقاي ئوغلىنىڭ 
تۈركىستان ئازاتلىق ھهرىكىتىگه «چاغاتاي، ‹. مۇناسىۋەتلىك توقۇلمىلىرىغا ئوخشاش يالغان گهپلهر ئىدى

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− › .بهت-18» مۇناسىۋەتلىك ۋەقهلهردىن سهھنىلهر
كىشىنى ئهپسۇسالندۇرىدىغىنى، چهتئهللهردىكى تۈركىستان مىللى كۈرەش ھهرىكهتلىرىنى پارچىالش 

ه يهتكهن بولۇپ، ت م ب نىڭ ئهڭ مهقسهت قىلىنغان بۇ تۈردىكى ك گ ب تهشۋىقاتلىرى ھهقىقهتهنمۇ مهقسىدىگ
-1959ئاخىرقى رەئىسى تاھىر چاغاتاي، ۋەلى قېيۇمخان گۇروھىنىڭ پائالىيهتلىرىنى تهنقىتلهش مهقسىتىدە 

ناملىق كىتاۋىدا » تۈركىستان ئازاتلىق ھهرىكىتىگه مۇناسىۋەتلىك ھادىسىلهردىن سهھنىلهر«يىلى يازغان 
مىغان بۇ قۇرۇق گهپلهرنى قىلچه تهھلىل قىلماي ئۆز پىتى ئىزاھات ئهمهلىيهت بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بول

ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتكهندە، ئۇرۇش جهريانىدا م ت ب ك دا ئىشلهپ كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا . قىلىپ بېرىدۇ
قايتىپ كهتكهن سۇلتان قارى، موسكۋا راديوسىدا سۆزلىگهن سۆزى بىلهن يهنه شۇ ھهقته توختىلىپ قايتا 

هكرارلىغان نۇتۇقىنىڭ بىر قىسمىنى خهت شهكلىگه ئۆزگهرتىپ چهتئهلدە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا ت
يىلى يېزىپ چىققان ئىككىنچى -1963بۇ قۇرۇق گهپلهر كېيىنچه مارىيا چوقاي ئوغلى خانىم . ئىۋەرتىپ بېرىدۇ

غان كىتاۋىدا بۇ ھهقتىكى گهپلهرنى مارىيا چوقاي ئوغلى خانىممۇ ياز(ئهسلىمىلهر كىتاۋىغىمۇ كىرگۈزۈلىدۇ 
-163‹. ئىسمىنى ئېسىگه كهلتۈرەلمىگهن بىر تۈركىستانلىق تهرىپىدىن يېزىلغان خهتته كۆرگهنلىكىنى يازىدۇ

سوۋېت جاسۇسى مهخمۇت ئايقارلى ۋاستىسىدا باشلىتىلغان ك گ ب نىڭ بۇ تۈر ). ئىزاھاتى. ھ.ئا− › بهت
ۇرۇشتىن كېيىنكى ۋاقىتالردا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكهن يىلالر بويىچه ئ-1960پائالىيهتلىرى 

تارىخ تىلغا «بۇ ھهقته زىيا سهئىدنىڭ (نۇرغۇنلىغان ئۇرۇش ئهسىرلى ۋاستىسى ئارقىلىق داۋامالشتۇرىلىدۇ 
قهدىرلىك تۈركىستانلىق بۇرادەرلىرىمىز ۋە «، سۇلتان قارىنىڭ »ئۆمچۈك«، سهئىد كهرىموۋنىڭ »كهلدى
مۇستاپا بىلهن ماغجان «، ھهمزە ئابدۇللىننىڭ »خائىنالرغا ئىشهنمهڭالر«، جۇمابهك ئاقتارغانوۋنىڭ »ىمىزياشلىر

بۈيۈك «، رەھىم ھهسهنوۋنىڭ »بۈيۈك تۈركىستان چۈشى«، جېرىق شاكىبايېۋنىڭ »تۇران ئهلىنىڭ دانا سۆزلىرى
چوقاي ئوغلى ۋاپات بولغاندا ئهسىرلهر الگىرىدا  مۇستاپا. دېگهندەك نۇرغۇنلىغان ئهسهرلهر، رومانالر يېزىلدى» تۇران

تۇرىۋاتقان، ھهتتا گېرمانىيىنىمۇ كۆرۈپ باقمىغان بۇ كىشىلهر گويا بۇ ئىشنىڭ نهق ئۈستىدە تۇرغان ئادەمدەك 
ۋەقهلىكلهرنى، ئادەم ئىسىملىرىنى ۋە ۋەقه يۈز بهرگهن كۈنلهرنى ئۆزى خالىغانچه توقۇپ چىقىشىپ، چهتئهلدە داۋام 

ان تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرىلىۋاتقان كۈرەشلهرنى پارچىالش مهقسهت قىلىنغان سوۋېت تهشۋىقاتىغا قىلغ
ئهپسۇسكى، بۇ تۈردىكى تهشۋىق قىلىش مهقسىتىدە ئېالن قىلىنغان . ھهمنهپهس بولۇپ بېرىشمهكته ئىدى

ىلهر تهرىپىدىنمۇ نهقىل قىلىپ ياۋداق نهرسىلهر چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان كىش-يالغان
ئىشلىتىلگهن، ھهتتا پاكىت ماتېرىيالى سۈپىدە پايدىلىنىلغان، شۇ ئاساستا ھادىسىلهرنى مۇھاكىمه قىلىش ۋە 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − باھاالشالرمۇ ئوتتۇرغا چىققان ئىدى



  مىللىي لېژيونالرنىڭ قۇرۇلۇشى

لېر، سوۋېتلهرگه ھۇجۇم قىلىش ھهرىكىتى جهريانىدا ئۇرۇش تېز ئارىدا تاماملىنىدۇ دەپ ئىشهنگهن ھىت
ئىشغال قىلىنىدىغان يهرلهردىكى يهرلىك خهلق بىلهن قولغا چۈشۈرىدىغان ئهسىرلهرگه قارىتا مۇنداق بىر بۇيرۇق 

  :چۈشۈرىدۇ
بۇ، . ئىشغال قىلىنغان يهرلهردە نېمىسالردىن باشقا ھېچقانداق ئادەمگه قۇرال تۇتقۇزماسلىقىمىز كېرەك

بۇ تۈردىكى كىشىلهرنىڭ قۇراللىق كۈچلىرىدىن پايدىلىنىشىمىز دەسلىۋىدە بىزگه . كال مۇھىم بىر ئىشبه
بۇ كۈچلهر . ئهمما بۇنداق قاراش پۈتۈنلهي خاتا. بهكال ياردىمى تېگىدىغان ياخشى ئىشتهك بىلىنىشى مۇمكىن

مىسالردىن باشقا ھېچقانداق شۇڭا، بىز نې. كۈنلهرنىڭ بىرىدە چوقۇم بىزگه قارشى جهڭ قىلىشى مۇمكىن
سالۋيانالر، چېخالر، ئۇرۇس كازاكلىرى ۋەياكى . بىرسىنىڭ قۇرال تۇتىشىغا رۇخسهت قىلماسلىقىمىز الزىم

  .ئۇكرائىنالرنى ھهرگىزمۇ قۇرالالندۇرماسلىقىمىز كېرەك
ماستىن، بهلكى شۆبهىسىزكى، بۇالر ھهرگىز ئالى ئىرق قاراشىغا ئاساسهن ئوتتۇرغا قويۇلغان بىر قارار بول

ئىشغال قىلىنىدىغان يهرلهرنىڭ بىر بۆلۈمى كهلگۈسىدە يهرلىكلهردىن بوشىتىلىپ نېمىسالرنى يهرلهشتۈرۈش 
رايونىغا ئايالندۇرۇشنى پىالنلىغانلىقى، شۇنىڭدەك ئۇرۇش جهريانىدا نېمىسالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جهڭ 

ۈرگىنىدىن كېيىن ئۇالرمۇ كېلىپ دەستىرخاننىڭ بىر قىلىدىغان مىللهتلهر ئاخىرقى غهلىبىنى قولغا كهلت
بۇرجىكىگه قىستىلىۋېلىشنى تهلهپ قىلىش ئېهتىمالىنىڭ تۇغۇلىشىدىن ئهنسىرىگهنلىكىدىن باشقا 

بۇ تۈردىكى قاراشتىن باشقا يهنه، گېرمانىيه ئارمىيىسىنىڭ قۇماندانلىرىمۇ ئۇرۇش . مهقسىدى يوق ئىدى
جهڭ قىلىدىغان قىسىمالرغا ئۆزگهرتىپ پايدىلىنىش مهسىلىسىگه قاتتىق  ئهسىرلىرىنى ئالدىنقى سهپلهردە

  .قارشى تۇرۇپ كهلگهن ئىدى
يىلىنىڭ كۈز ئايلىرىدىن كېيىن، روسىيىگه قارشى قوزغىتىلغان بۇ ئۇرۇش مۆلچهرلهنگىنىدەك ئۇنچه -1941

ڭدىن باشقا سهپلهردىمۇ ئۇرۇش گېرمانىيه بۇنى. پات تۈگىمهيدىغان بىر ئۇرۇش بولىدىغانلىقى ئوتتۇرغا چىقىدۇ
قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، كامايغان ئهسكهرلىرىنى تولۇقاليدىغان مهنبه مهسىلىسىدە ھهقىقهتهنمۇ قىيىن ئهھۋالغا 

بۇ جهرياندا شهرق ئىشالر مىنىستىرلىكى تهۋەسىدىكى بىر قىسىم رەھبهرلهر بىلهن پۇخرا . دۈچ كهلمهكته ئىدى
ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن پايدىلىنىش ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− نى سىچېرخېيتسدىينست س د، يه(ئاخبارات تهشكىالتى 

يىلىنىڭ ئۆكتهبىرىدە، گېنېرال كهيتېل قىش ئايلىرىدا سوۋېت -1941. مهسىلىسىنىمۇ ئوتتۇرغا قويماقتا ئىدى
  .ئهسىرلىرىدىن يول ياساش ئىشلىرىدا پايدىلىنىش ھهققىدە ھىتلېرنى ماقۇل كهلتۈرىدۇ

روسىيه ئالدىنقى . ىنچى دۇنيا ئۇرۇشى دەۋرىلىرىدە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئىش بولغان ئىدىئهسلىدە، بىر
بىر مهزگىل . سېپىدا ئهسىرگه ئېلىنغان مۇسۇلمان تۈركلهرنى بېرلىن ئهتراپىدىكى ۋۈنستورف الگىرىغا يىغقان

تۈركىيه ئارمىيىسى ئىچىدە ئۆتكهندىن كېيىن، بۇ ئهسىرلهرنى گېرمانىيه بىلهن بىر سهپته ئۇرۇش قىلىۋاتقان 
بۇ اليىهه تۈركىيه دائىرىلىرى تهرىپىدىن ماقۇلالنغاندىن كېيىن، . جهڭگه سېلىش اليىهىسى ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ

روسىيه تۈركىلىرى ئارىسىدىكى داڭلىق كىشىلهردىن بىرى بولغان قازى ئابدۇرېشىت ئىبراھىمنى گېرمانىيىگه 
گېزىتى ۋاستىسى بىلهن پىدائىالرنى تىزىمغا ئېلىپ ئاسىيا » جىهاد ئهل«قازى نهشرى قىلغان . ئىۋەرتىدۇ

بىرەر مىڭدەك ئهسكهردىن تهشكىل تاپقان بۇ . باتالىيونى نامىدا بىر ھهربى قىسىم تهشكىل قىلغان ئىدى
بۇ ئۇ يهردىن ئىراق ئۇرۇش سېپىغا ئىۋەرتىلگهن . يىلىنىڭ ماي ئايلىرىدا ئىستانبۇلغا ئىۋەرتىلىدۇ-1916قىسىم، 

  .ئاسىيا باتالىيونى ئۇرۇش تۈگىگهن كۈنلهرگىچه ئوسمانىالر ئارمىيىسى تهركىۋىدە ۋەزىپه ئۆتهپ كهلگهن ئىدى
ئاسىيا باتولىيونى ئىشىدىن تولۇق خهۋىرى بار فون مهندې، مۇسۇلمان تۈرك دۇنياسى بىلهن سوۋېتلهر 

ئهسىرلىرىدىن تهشكىل قىلىنىدىغان ئىتتىپاقىنىال ياخشى بىلىدىغان بىرسى بولۇپ قالماي، بۇخىل ئۇرۇش 
ئۇنىڭ . ھهربى قىسىمالرنى ئوڭۇشلۇق تۈردە پايدىلىنىشقا بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغان بىرسى ئىدى

ئۈستىگه، تۈركى ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن سوۋېتلهرگه قارشى ئۇرۇش سهپلىرىدە پايدىلىنىش ئىشىنى تۈركىيه 



باش ئهلچى خۈسراۋ گهرەدە، يېڭىدىن ۋەزىپىگه . كته ئىدىپاتال تىلغا ئېلىپ كهلمه-مهسئۇللىرىمۇ پات
ئاۋغۇست كۈنى شهرقى -20يىلى -1941تهيىنلهنگهن مۇستهشار كامال نىجات ئهپهندىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن 

پرۇسىيىدىكى باش قۇماندانلىق شىتابىغا بېرىپ گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى رىبېنتروپ بىلهن 
ىرقىدىن بولغان رۇسىيه ئهسىرلىرىدىن پايدىلىنىش مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا كۆرۈشكىنىدە، تۈركى ئ

  :قويغانلىقىنى تۈۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ
رۇسىيىدىكى بىز بىلهن بىر قاندىن بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سوۋېت ئىستىبداتىدىن ئازات قىلىنىشى 

باشلىغان بۇ ئۇلۇغ ئۇرۇشتا گېرمانىيىدىن بىز ئۈچۈن روھى مهدەت بولىدىغانلىقىنى دەپ كېلىپ، گېرمانىيه 
ئىبارەت بۇ دوستىمىز قولغا چۈشۈرگهن ئهسىرلهر ئارىسىدىكى تۈركىيلهرنى روسالردىن ئايرىپ چىقىش 
الزىملىقىنى ئاالھىدە مهسلىههت قىلدىم، بۇ قېرىنداشلىرىمىزدىن خهۋەرچىلىك ۋە يول باشلىغۇچى قاتاردىكى 

ىن دەپ ئهسكهرتىپ ئۆتتۈم، ياۋرۇپاغا پانالىق تىلهپ كهلگهن روسىيه ئىشالردا ئىشلىتهلىشىڭالر مۇمك
تۈركىلىرىنىڭ سىياسى ساھىدىكى بىلىملىك كىشىلىرىنى چاقىرتىپ كېلىپ بۇ ئهسىرلهر بىلهن 

  .ئۇچراشتۇرۇشنىڭ پايدىسى بولىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرگهن ئىدىم
اپكازىيه بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىلىرىگه دائىر ئىراندا ئۇزۇن يىلالر ۋەزىپه ئۆتىگهن باشئهلچى گهرەدە ك

خۇسراۋ گهرەدە تاشقى . مهلۇماتى بار بىرسى بولۇپ، بىرقىسىم مۇھاجىر تۈركى يىتهكچىلىرى بىلهنمۇ تونۇشاتتى
  :ئىشالر مۇستهشارى ۋېيزساكېر بىلهن ئۆتكهزگهن سۆھبهتتىمۇ بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهرنى ئوتتۇرغا قويۈپ ئۆتىدۇ

ان قېرىنداشلىرىمىزنى ئهسىرلهر الگىرىدىن ئازات قىلىپ، ئۇالردىن پايدىلىنىش ئىشىنى مهخسۇس مهن بۇ ق
… . ۋە غهيرى رەسمى شهكىلدە قولغا ئېلىپ ئىشلهشنى مىللى ۋە ۋىجدانى بىر قهرزىم دەپ تونىغان ئىدىم

روسىيىگه قارشى گېرمانىيىنىڭ، سىياسى جوغراپىيه نوقتىسىدا ئاساسلىق دۈشمىنىمىز ھېساپلىنىدىغان 
. ئۇرۇشتا غهلىبه قازانغانلىقى ۋەتىنىمىزدە ئىنتايىن كۈچلۈك ھاياجان پهيدا قىلۋەتكهنلىكىنى بىلدۈردۈم

بۇ … . روسىيىدىكى مۇسۇلمانالر جايالشقان رايونالرنى خهرىتىدە كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئىزاھات بهرگهن ئىدىم
. مدا ۋە مهخسۇس يۇسۇندا تهۋىسىيه قىلغان ئىدىمئهسىرلهردىن پايدىلىنىشلىرى كېرەكلىكىنى شهخسى نامى

ئامېرىكىلىقالر چىقارغان مهخپى ھۈججهتلهر توپلىمىدىكى ماتېرىيالالردىن باش كاتىپنىڭ بۇ سۆھبىتىمىزنى 
ئۇ ۋاقىتالردا كاپكازىيه خهلقلىرىنى تهڭپۇڭلۇق . تهپسىلى تۈردە رىبېنتروپقا يهتكۈزگهنلىكىدىن خهۋەر تاپتىم

دۆلهت شهكلىدە بىرلهشتۈرۈش مۇمكىنلىكىنى، ھهزەر دېڭىزىنىڭ شهرقىدە مۇستهقىل تۈركىستان ساقاليدىغان 
بىلهن موڭغۇلىيه دۆلىتى قۇرۇش مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهنلىكىمنى بۇ ئهسهرنى ئوقۇغىنىمدىن 

  .كېيىن ئهسكه ئالدىم
دەپ ئېيتقان بۇ قاراشالرنى گېرمانىيه باش ئهلچى گهرەدەنىڭ ئۆز ئالدىغا غهيرى رەسمى يول بىلهن يهتكۈزدۈم 

بهلكىم بۇ قاراشالرنى تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ . دائىرىلىرى ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىپ مۇزاكىرە قىلىشقان
تۈركى ئىرقىدىن بولغان ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى قانداق بىر تهرەپ قىلىش كېرەكلىكى توغرىسىدىكى ئۈمىدلىرى 

گهرەدە يهنه، گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى كاتىۋىغا پايدىلىنىشقا . دەپ مهخسۇس مۇزاكىرە قىلىشقان
بولىدىغان مۇھىم ئادەملهر قاتارىدا ياۋرۇپادا مۇساپىر بولۇپ تۇرۇپ قالغان تۈركىستانلىق مۇستاپا چوقاي ئوغلى 

ىدە ئۇ ۋاقىتتا ئهسل(بىلهن گروزىيىلىك چهنكېلى قاتارىدىكى يىتهكچىلهرنىڭ تىزىمىنىمۇ بېرىپ قويغان 
مۇستاپا چوقاي ئوغلى گېرمانىيىگه كهلتۈرۈلگهن ۋاقىتالر بولۇپ، ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ئايرىش ئۆمىكىدە 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىشلهۋاتاتتى
بۇ ئىشالر بولىۋاتقان سىنتهبىر ئايلىرىغا كهلگهندە، گېرمانىيىگه كهلگهن نۇرى قىللىغىل پاشامۇ تاشقى 

بۇ . ى سىياسى باشقارما باشلىقى ۋويرمان بىلهن كۆرۈشۈپ سۆھبهتلىشىپ تۇرغانئىشالر مىنىستىرلىك
كۆرۈشۈشلهردە نۇرى پاشا ئۇنىڭغا گېرمانىيىنىڭ تۈركلهر ياشايدىغان جايالر سىياسىتى بىلهن تۈركى ئىرقىدىن 

سلىههتلهرنى بولغان ئۇرۇش ئهسىرلىرىگه مۇناسىۋەتلىك يۈرگۈزىلىدىغان سىياسهتلىرى ھهققىدە بىر قىسىم مه



ۋويرماننىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى مۇستهشارىغا سۇنغان دوكالتىدىن قارىغاندا، . بېرىپ ئۆتكهن
  :قىللىغىل پاشانىڭ ئارزۇلىرى بىلهن ۋويرماننىڭ بۇ ھهقتىكى باھاسى تۈۋەندىكىچه يېزىلغان

چىقىپ، ئۇالرنى بىرىنچى دۇنيا  تۈركى ئىرقىدىكىلهر، بولۇپمۇ بارلىق مۇسۇلمان ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ئايرىپ
. ئۇرۇشى جهريانىدا ۋۈنستورف ئهتراپىدا قۇرۇلغان الگىرغا ئوخشاپ كېتىدىغان مهخسۇس الگىرغا يىغىش الزىم

ئاندىن بۇ ئهسىرلهر ئارىسىدىن پان تۇرانچىلىق ھهرىكىتى ئۈچۈن مهخسۇس بىر جهڭگىۋار قوشۇن قۇرۇپ چىقىشقا 
  .نىشى الزىمبولمامدۇ، تهتقىق قىلى-بوالمدۇ

ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − گېرمانىيه قۇراللىق كۈچلهر باش قۇماندانلىق شىتاۋى(ئو ك ۋ 
باشقۇرۇش باشقارما مۇدىرلىكىدىن ئېلىنغان مهلۇماتالردىن قارىغاندا، ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى روسېنبېرگ بۇ 

ھازىرقى ئهھۋالدا ئو ك ۋ بۇنداق بىر ئايرىش ئىشىغا . تۈردىكى بىر تهلهپنى ئو ك ۋ غا يولالپ بولغانىكهن
شۇنىڭدەك قولى سهل بوشىغاندىن كېيىن رۇسىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى مىللى . يىتىشهلمهيدىغانلىقى ئېنىق

ئو ك ۋ دائىرىلىرى تاشقى ئىشالر . ۋە ئىرقى تهۋەلىكىگه قاراپ ئايرىش ئىشىنى باشلىماقچى بولغان
ئىمكان قهدەر ئهمهل قىلىشقا تىرىشىپ، ئېتنىك تۈرك ۋە مۇسۇلمان روسىيه ئۇرۇش  مىنىستىرلىكىنىڭ تهلىۋىگه

بۇ ئىشنى ئو ك ې دىكىلهر بىلهن . ئهسىرلىرىنى ئايرىپ چىقىش ئىشىنى باشلىيالىشىنى مۆلچهرلهشكه بولىدۇ
اي ۋاقىت بۇ ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىر قانچه ئ. رەسمى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن بويرۇق كۈتمهكته

  …. كۈتۈشكه توغرا كېلىدىغانلىقى ئېنىق
نۇرى پاشا، مۇسۇلمان ۋە تۈرك . نۇرى پاشا، پان تۇرانچىلىك ھهرىكىتىدە بىۋاسته رول ئويناشنى تهلهپ قىلماقتا

ئىرقلىرىدىن بولغان ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئۈچۈن قۇرۇلىدىغان الگىرالر قۇرۇلغىنىدىن كېيىن، بۇ تهرەپتىكى ئادەم 
بۇ . تالالش ۋە تهشكىللهش ئىشلىرىغا بىر ئامالىنى قىلىپ قاتنىشىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى ئويلىغانكۈچىنى 

ئىشالرنى تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ يۇشۇرۇنچه بىر شهكىلدە قولالپ قۇۋەتلىشى ئاساسىدا ئىشقا ئاشۇرۇپ 
اسىۋىتى بولمىغان بىر تۈر بۇ ئىشتىمۇ ئاۋال ئو ك ۋ بىلهن بىۋاسته مۇن. كېتىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىدىكهن

شۇنىڭدەك يهنه، نۇرى پاشا … . پىكىر ئالماشتۇرۇشقا تۇتۇش قىلىش ئارقىلىق رۇخسهت بېرىلىشىنى كۈتمهكته
بېرلىندا پان تۇرانچىلىق تهشۋىقاتىنى قانات يايدۇرۇش ئۈچۈن مهركهزدىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش تهكلىۋىنى 

بۇ . اشقا سهبداشلىرى بىرلىكته پائالىيهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇبۇ مهركهزدە ئۆزى ۋە ب. ئوتتۇرغا قويماقتا
  .ئىش، ھازىرچه قويۇپ تۇرۇلدى

نۇرى پاشا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مۇستهشارى بارون ئېرنىست ۋېيزشاكېر بىلهنمۇ كۆرۈشكهن 
ىپ بېرەلهيدىغانلىقىنى بولۇپ، كاپكازىيىلىكلهرگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردە ئۇالرغا مهسلىههتچىلىك قىل

  .بىلدۈرگهن
دەل شۇ پهيتته، تۈركىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن ئىككى تۈرك گېنېرال، يهنى تۈركىيه ھهربى 
ئاكادېمىيىسى قۇماندانى گېنېرال ئهلى فۇئات ئهردەن بىلهن پىنسىيىگه چىققان گېنېرال ھۈسنۈ ئهركىلهت 

ۋەلى (ت قىلىش مهقسىدى بىلهن گېرمانىيىگه يېتىپ كېلىدۇ ئىككىسى شهرق ئۇرۇش سهپلىرىنى زىيارە
قېيۇمخان، بۇ ئىككى گېنېرالنىڭ نېمىسالر تهرىپىدىن زىيارەتكه تهكلىپ قىلىنىش ئىشىدا نۇرى قىللىغىل 

ئاالقىلىرىدىن قارىغاندا، زىيارەت -ئهمما فون پاپېننىڭ خهت. پاشا ۋاستىچىلىق رول ئوينىغان دەپ ئېيتىدۇ
ۋى تۈركىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغانلىقى، زىيارەت قىلىشقا ئىۋەرتىلىدىغان قىلىش تهلى

ئهركىلهت ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كىشىلهرنىمۇ يهنه تۈركىيه ھۆكۈمىتى بېكىتكهنلىكى ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلغان
ه مۇناسىۋەتلىك ماقالىالرنى گېزىتىدە ئۇرۇش ئىستراتىگىيىسى ۋە تېخنىكىلىق جهھهتلهرگ» جۇمهۇرىيهت«پاشا، 

بۇ . ئېالن قىلىپ كېلىۋاتقان بىرسى بولۇش بىلهن بىرگه، يهنه تىپىك نېمىسپهرەس بىرسى دەپ تونۇلماقتا ئىدى
ئىككى گېنېرال سۆھبهت جهريانىدا، تۈركى ئهسىرلهردىن ھهربى قوشۇن تهشكىل قىلىپ، سوۋېتلهر قولىدىن 

ئۇالر شهرقى ئۇرۇش . ھهققىدىكى ئويىنى نېمىس رەھبهرلىرىگه بىلدۈرىدۇتارتىپ ئېلىنغان يهرلهردە پايدىلىنىش 
ۋەلى قېيۇمخان، بۇ . سهپلىرىنى زىيارەت قىلىپ قايتاشىدا، بېرلىنغا كېلىپ ھىتلېر بىلهنمۇ كۆرۈشىدۇ



وبۇل گېنېرالالر ئوتتۇرغا قويغان تهۋىسىيىلهر نېمىس دائىرىلىرىنى قىزىقتۇرغانلىقىنى، شۇڭا بۇ ھهقته قارار ق
  .قىلىش ئىشىنىڭ تېزلهشتۈرۈلىشىگه تۈرتكه بولۇپ بهرگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

يىلىنىڭ ئۆكتهبىر ئېيىغا كهلگىنىدە قىزىل ئارمىيىدىن ئهسىرگه چۈشكهن ئهسكهرلهرنى -1941نهتىجىدە، 
پىكىرنى  بۇ. ئالدىنقى سهپلهر بىلهن ئارقا سهپلهردە ئىشلىتىشكه مۇناسىۋەتلىك تهييارلىق ئىشلىرى باشلىنىدۇ

يىلى -1941قايسى دەرىجىدە ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى تهجرىبه قىلىش مهقسىتىدە، 
تهك تۈركىستانلىقتىن تهشكىل تاپقان كىچىك بىر قوشۇن تهشكىل  40~30نامىدا “ ئاسىيالىقالر”ئۆكتهبىردە 

جىلىك بولغىنىدىن كېيىن بۇ اليىهىنى ھىمايه بۇ بىر گۇرۇپ ئهسىردىن پايدىلىنىش سىنىقى نهتى. قىلىنىدۇ
فون مهندې باشچىلىقىدىكى شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكىدىكى . قىلىدىغانالر تىخىمۇ جاسارەتلىنىدۇ

ئايرىم لېجيون ھالىغا كهلتۈرۈپ تهشكىللهپ چىقىپ، -مهسئۇل خادىمالر ئهسىرلهرنى مىللهتلهر بويىچه ئايرىم
ېت ئىتتىپاقى قوشۇنلىرىغا قارشى ئۇرۇشقا سېلىش الزىم دېگهن تهلهپنى ئوتتۇرغا نېمىسالر بىلهن بىرلىكته سوۋ

شۇنداق قىلىپ پروفىسسور فون مهندېنىڭ بۇ ھهقتىكى تىرىشچانلىقلىرى نهتىجه بېرىپ، شهرق . قويىدۇ
  .ئىشلىرى مىنىستىرى روسېببېرگنىڭمۇ بۇ ئىشنى قولالپ قۇۋەتلىشى قولغا كهلتۈرىلىدۇ

دىكابىر كۈنىسى -22يىلى -1941ۇش ئهسىرلىرىدىن ھهربى قىسىم تهشكىللهش پىالنىنى روسېنبېرگ، ئۇر
بۇ تهكلىپ اليىهىسى كۈتمىگهن بىر ئهھۋالدا، شۇ كۈنىسىال ھىتلېرنىڭ تهستىقلىشى بىلهن . ھىتلېرغا سۇنىدۇ

ن قىلغان دىكابىر كۈنى ئېال-30يىلى -1941گېرمانىيه ئارمىيىسى قۇماندانلىقى . كۈچكه ئىگه قىلىنىدۇ
دەسلىۋىدە . بويرۇقىغا بىنائهن، سوۋېت ئهسىرلىرىدىن ھهربى قىسىم تهشكىل قىلىش ئىشىنى باشاليدۇ

شهرق ”ئۇكرائىنالىقالر، بالتىق ئهللىرى، بىلىروسىيه ۋە ئۇرۇسالردىن تهشكىل قىلىنغان قىسىمالرغا 
ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال، بۇ . دەپ نام بېرىلىدۇ“ ئاسىيا باتالىيونلىرى”دەپ، قالغان قىسىمالرغا بولسا “ باتالىيونى

  .تۈر قىسىمالر تهشكىل قىلغان مىللىتىگه قاراپ ئاتىلىشقا باشلىنىدۇ
ئايرىم لېجيون، تۈركىستانلىق -دىكابىر بويرۇقى بويىچه ئهرمهنلهر بىلهن گروزىيىلىكلهر ئۈچۈن ئايرىم-30

- تۈركىستانىش(ن قۇرۇلىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن ئىدى ئهسىرلهر بىلهن كاپكازىيىلىك ئىسىرلهرگه بىرال لېجيو
ئهمما ئارىدىن بىرەر ئاي ئۆتكهندىن كېيىن ئالغان يهنه بىر ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − مۇھهممهدىنىش لېجيون-كاۋكازىش

مۇسۇلمان لېجيونى دېگهن بۇ قىسىم تۈركىستان لېجيونى، كاپكازىيه -كاپكازىيه-قارار بويىچه تۈركىستان
باتالىيون قاتارىدىكى ئۈچ -450يونى ۋە تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن تهشكىل قىلىنغان مۇسۇلمان لېج

  .لېجيون قىسىمغا ئايرىلىدۇ
يهرلىك ئىستىخبارات . باتالىيونى ئىستىخبارات مهقسىتىدى ئۈچۈنال قۇرۇلغان بىر قوشۇن ئىدى-450

ىرىدە يهرلىك كىشىلهردىن پايدىلىنىش ئېهتىياجى تهشكىالتىدا ئىشغال قىلىنغان جايالردا ۋە سوۋېت ئارقا سهپل
بۇ ئىش ئۈچۈن ئىقتىدارلىق ۋە بىلىملىك ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى تالالپ مهخسۇس الگىرالردا . تۇغۇلغان ئىدى

شۇڭا، س د تهشكىالتى . يېتىشتۈرگهندىن كېيىن، ھهر تۈ رلۈك مهقسهتلهر ئۈچۈن پايدىلىنىشنى پىالنالشقانىدى
ىن باشالپال بۇ پىالنىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئۈچۈن بالتىق ئهللىرى ئهسىرلىرىدىن مهخسۇس ئۆكتهبىر ئايلىرىد

بۇنىڭدەك ئىشنى تۈركى ئهسىرلهر ئارىسىدىمۇ يولغا قويۇش . رازىۋېتكا ئهتىرەتلىرىنى تهشكىللهپ چىققان ئىدى
دەك ئهسىر تاللىنىپ،  700غان مهقسىتىدە، پولتاۋا رايونىدىكى ئهسىرلهر الگىرىدىن بۇ ئىش ئۈچۈن شهرتى توشىدى

ئۇ يهردە مهخسۇس تهربىيه كۆرگهن بۇ ئهسكهرلهردىن ئىككى باتالىيون . يىتىشتۈرۈش ئۈچۈن سىلېزياغا ئىۋەرتىدۇ
تۈركىلهر باتالىيونى تۈرك دۇنياسىنى پۇختا -450تاتارالردىن تهشكىللهنگهن -تۈرك. تهشكىل قىلىشىدۇ

قۇماندانلىقىغا، كاپكازىيىلىكلهردىن تهشكىل قىلىنغان بېرگمان  مادېرنىڭ-بىلىدىغان ئاندېرىياس مايېر
  .باتالىيونىمۇ تيودور ئۆبېرالندېرنىڭ قۇماندانلىقىغا تاپشۇرىلىدۇ

تهشكىل قىلىنغان بولۇپ، بۇ “ ۋولگا تاتار لېجيونى”بۇ ۋاقىتالردا يهنه ئىدىل ئۇراللىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن 
يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا ئېلىنغان يېڭى بىر قارار بويىچه -1942. ار ئىدىلېجيوندا فىن ئۇرۇش ئهسىرلىرىمۇ ب

كاپكازىيه مۇسۇلمان لېجيونىنى ئهزەربهيجان لېجيونى ۋە شىمالى كاپكازىيىلىكلهر لېجيونى دەپ ئىككى قىسىمغا 



ۇ ۋاقىتتا بۇ ب. ئايرىم تهشكىللهنگهن ھېساپالندى-شۇنداق قىلىپ، بارلىق مىللى گۇرۇپپىالر ئايرىم. ئايرىيدۇ
. غا كۆپهيتىلگهنىدى 30لېجيونالرغا پىدائى بولىدىغان ئهسىرلهرنى تالالپ چىقىش ھهيئهتلىرىنىڭ سانىمۇ 

  :نېمىسالرنىڭ بۇ ھهقتىكى قاراشلىرىنى خوستلېر مۇنداق باھااليدۇ
تۈركى ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن سوۋېتلهرگه قارشى پايدىلىنىش ھهققىدىكى پىكىر نېمىس ئارمىيه 

بۇ ئىشنىڭ نېمىس ئارمىيىسىگه … . اندانلىق شىتابىدىكىلهر تهرىپىدىن بهكال ئاسان قوبۇل قىلىندىقۇم
. ئۇالرنىڭ بۇنداق قاراشتا بولىشىغا ناتسىتالرمۇ قارشى تۇرمىدى. پايدىسى بولىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

ئۈچىنچى ئىمپىرىيىسىنىڭ  دېمىسىمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى تۈركىلهر ياشايدىغان جايالر گېرمانىيه
ئارمىيىدىكىلهر بولسا بۇ قىسىمالر سوۋېت ئۇرۇش سېپىدا جهڭ … . ئىشغال قىلىش پىالنىغا كىرمهيتتى

شۇنىڭدەك يهنه . قىلىۋاتقان تۈركى قىسىمالرغا كۈچلۈك تهشۋىقات قىلىش رولىنى ئوينايدۇ دەپ قارىشاتتى
ق ئورنىتىش ئۈچۈنمۇ ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرەلهيدۇ دەپ ئىشغال قىلىنغان يهرلهردىكى خهلق بىلهن ھهمكارلى

  .قارىشاتتى
ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇلمايدىغان ياردەمچى قىسىمالرنى تهشكىللهش مهسىلىسى بهك كۆپ تاالش تارتىش 

دەپ نام بېرىلگهن ياردەمچى قىسىمالر بىۋاسته جهڭگه “ ھىلفشۋىلىگ”. قىلىنمايال ماقۇل كۆرۈلىدۇ
بۇ تۈردىكى كىشىلهر . ارقا سهپ ئىشلىرىدا ئىشلىتىلىدىغان پىدائىالردىن تهشكىل تاپاتتىقاتناشمايدىغان، ئ

ئادەتته ئىشغال قىلىنغان جايالردىكى خهلق ئارىسىدىن ياكى ئۇرۇش ئهسىرلىرى ئارىسىدىن پىدائى بولغانالردىن 
قىسىمالرنى تهشكىل ياردەمچى . بۇ قارار دەرھال ئىشقا كىرىشتۈرىلىدۇ. تاللىنىپ تهشكىل قىلىناتتى

قىلىدىغان بۇ تۈردىكى گۇرۇپپىغا قاتناشقانالرنىڭ سانى ئېنىق مهلۇم بولمىسىمۇ، بۇنداقالرنىڭ سانى ئۇرۇشنىڭ 
  .ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە بىرەر مىليون ئهتىراپىغا يهتكهنلىكى مۆلچهرلهنمهكته

لېجيونالر بىلهن نېمىس قىسىملىرى  ھهربى قىسىمالردا مىللىتىگه قاراپ لېجيونالر تهشكىل قىلىنىشى، بۇ
ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى تهرتىپكه ساالاليدىغان مىللى ئورگانالرنى تهشكىللهش زۆرۈرىيىتىنىمۇ ئوتتۇرغا 

ئۇ ۋاقىتقا كهلگىچه ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى ئايرىش ئىشىغا مهسئۇل بولىۋاتقان ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى . چىقىرىدۇ
شۇ سهۋەپتىن، سوۋېت خهلق كىشىلىرى ۋە . ىرى بۇنداق بىر ئىشقا ئۇيغۇن كهلمهيتتىئايرىش ئارىالشما ھهيئهتل

نى قۇرۇپ ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− مىتتېلستېللهر (پىدائى لېجيونالرغا مهسئۇل بولىدىغان ئاالقىلىشىش باشقارمىلىرى 
نېمىسالر بۇ ئىشنى . بىرىنچى بولۇپ تۈركىستان ئاالقىلىشىش باشقارمىسى قۇرۇلىدۇ. چىقىش قارارى ئېلىنىدۇ

بۇنىڭ ئالدىنقى . تۈركىستانلىقالردىن باشلىغانلىقى تهسادىپ ئوتتۇرغا چىققان بىر ئىش ئهمهس ئىدى
. سهۋەپلىرىدىن بىرسى، ئۇرۇش ئهسىرلهر ئارىسىدىكى ئهڭ چوڭ گۇرۇپپىنى تۈركىستانلىقالر تهشكىل قىالتتى

دىغان پىالنى تهۋەسىگه كىرمهيدىغانلىقى، بۇنىڭ ئهڭ ئهمما تۈركىستان رايونىنىڭ نېمىسالرنىڭ ئىشغال قىلى
يهنه بىر تهرەپتىن نېمىس دائىرىلىرى ئۇرۇش يېڭى باشالنغان . مۇھىم سهۋەپلهردىن بىرى ھېساپلىناتتى

ۋاقىتالردا ئىشغال قىلىۋالغان قىرىم تهۋەسى ئۈچۈن بۇنىڭدەك بىر باشقارما قۇرۇپ چىقىشقا پهقهتال قىزىقمىغان 
  .ئىدى

پكى ۋاقىتالردا ۋاستىچى رول ئويناش ۋە ئاالقه ئورنىتىش ۋەزىپىسىنىال ئۆتهپ كهلگهن بۇ تۈردىكى دەسله
يىللىرىدا ئاۋال ترانسىپورتقا مهسئۇل باشقارمىالرغا، ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه مىللى ۋەكىللىك -1943باشقارمىالر، 

سىنىڭ مهسئوللىقىغا ۋەلى قېيۇمخان تۈركىستان ئاالقىلىشىش باشقارمى. دائىرىسى سهۋىيىسىگه كۆتۈرىلىدۇ
ئهزەربهيجان باشقارمىسىغا فهتخالى ئهپهندى، ئىدىل ئۇرال باشقارمىسىغا ئابدۇراخمان شافى ئالماس، . تهيىنلىنىدۇ

. شىمالى كاپكازىيه باشقارمىسىغا ئهلىخان قانتۆمۈر ۋە گروزىيه باشقارمىسىغا سىپىرىديون كېديا تهيىنلىنىدۇ
  .نه بالتىق ئهللىرى بىلهن ئۇكرائىناالر ئۈچۈنمۇ بىرەردىن ئاالقىلىشىش باشقارمىلىرى قۇرۇلىدۇبۇالردىن باشقا يه

يىلىنىڭ قىش ئايلىرىدىكى روسىيىگه ھۇجۇم قىلىش ھهرىكىتى ئهمىلىيىتى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا -1942
ي بولمايدىغانلىقى ئېنىق قارشى ئۇرۇشتا غهلىبه قازىنىش ئۈچۈن بارلىق ئىمكانىيهتلهردىن تولۇق پايدىالنما

بولۇپمۇ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه قارايدىغان خادىمالر بىلهن پروفىسسور مهندې . ئوتتۇرغا چىققان ئىدى



قاتارىدىكى شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ مۇتهخهسسىسلىرى سوۋېت دۈشمىنى بولغان مىللهتلهرنىڭ 
اپىردىكى سىياسى خادىمالردىنمۇ پايدىالنماي ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىنال پايدىلىنىپ قالماي، مۇس

بۇ تۈردىكى سىياسى خادىمالر سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى ئۆز . بولمايدىغانلىقىنى ئويلىماقتا ئىدى
بۇنىڭ ئۈچۈن، . تهۋەلىكلىرىدە موسكۋاغا قارشى پائالىيهتلهرنى تهشكىللىيهلىشى مۇمكىن دەپ قارالماقتا ئىدى

لهردە پرومېتې ھهرىكىتى ئىچىدە ئاكتىپ رول ئوينىغان بولشېۋىكچىلىككه قارشى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى دەۋر
خادىمالر ۋە ئۇالرنىڭ يىتهكچىلىرى بىلهن سۆزلىشىش چارىسىنى تېپىش كېرەكلىكىنىمۇ ھېس قىلىشماقتا 

مىللى لېجيونالرنىڭ تهشكىل قىلىنىشىدىن كېيىنكى پهيتلهردە گېرمانىيه تاشقى ئىشالر . ئىدى
  .رلىكى بىلهن ئوستمىنىستىرىيۇم زاللىرىدا بۇ تۈردىكى پىكىرلهر كۈنسايىن كۈچىيىپ بارماقتا ئىدىمىنىستى

  تاشقى تۈركى يىتهكچىلىرى بىلهن ئاالقىلىشىش

ئىشغال قىلىنغان يهرلهرنىڭ پۇخرالىرىنى باشقۇرۇش ئىشلىرىغا مهسۇل بولغان مىنىستىر روسېنبېرگ، 
اقىغا قارشى جهڭلهردە پايدىلىنىش الزىم دەپ قاراپ، بۇ جهھهتته قۇراللىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى سوۋېتلهر ئىتتىپ

ئهمما ئۇ، بېسىۋالغان يهرلهردە . قىسىمالرنى تهشكىللهش اليىهىسىنى باشتىن تارتىپال قولالپ كهلمهكته ئىدى
 سىياسى مۇئهسسهلهرنىڭ قۇرۇلىشىغا، شۇنىڭدەك ئۇ يهرلهرنىڭ مۇساپىر يىتهكچىلىرى بىلهن سىياسى

چهتهللىك پىدايى ھهربى (ھهتتا ئۇ، مىللىي لىژيونالر . مهقسهتلهردە مۇناسىۋەت ئورنىتىشقىمۇ قارشى تۇرغان ئىدى
بىلهن نېمىس ئارمىيىسى ئوتتۇرسىدا مۇناسىۋەت تىكلهشنى مهقسهت قىلىپ قۇرۇلغان ) ت.ئۇ− قىسىملىرى 

ئىشلىرىغا بىۋاسته ئارلىشىۋالماسلىقى  ئاالقىلىشىش بۆلۈملىرىنىڭمۇ ئالدىنقى سهپكه ئاالقىدار تهشكىلى
ئۇنىڭ قارىشى بويىچه ئالغاندا، بۇ بۆلۈملهر پهقهت ۋەتهنلىرى نېمىسالر تهرىپىدىن . كېرەكلىكىنى ئوياليتتى

ئىشغال قىلىنغىنىدىن كېيىنال ئاندىن ۋەتىنىدە پالىيهتكه كىرىشىشى كېرەكلىكىنى، ئۇالر ئۆز پالىيهتلىرىنى 
. ن نېمىس باشقۇرۇش ئورگانلىرى بىلهن ھهمكارلىشىش بىلهنال چهكلىنىشى كېرەك ئىدىۋەتىنىدە قۇرۇلىدىغا

چۇنكى ئۇ، ئىشغال قىلىنغان سوۋېت تۇپراقلىرىنىڭ تولۇق مۇستهملىكه قىلىنىدىغانلىقىغا ئىشهنچى كامىل 
هكچىلهردىن يىلىدىن بۇيان سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى كۈرەش قىلىپ كېلىۋاتقان سىياسى يىت-1917. ئىدى

بۇنداق بىر مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا رازى بولىشىدىن ئۈمىد كۈتۈش ئهسال مۇمكىن بولمايدىغان بىر 
ھهتتا بۇنىڭ دەل ئهكسىچه، مۇھاجىرەتتىكىلهر ۋەتىنىدە بۇنداق بىر تۈزۈم قۇرۇلۇشقا توسالغۇلۇق . ئىش ئىدى

ۇ سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن، روسېنبېرگ بۇ تۈردىكى ئهنه ش. قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتلىنىشى مۇمكىن ئىدى
روسېنبېرگنىڭ ئهكسىچه، . مۇساپىر يىتهكچىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت باغالشقا قارشى تۇرۇپ كهلمهكته ئىدى

گېرمانىيه بىلهن شهرق ئۇرۇش سېپى شارايىتلىرىنى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يۇشۇرۇن كۈچلىرىنى ئهمهلىي بىر 
ن ئوستمىنىستېرىيۇم مۇتهخهسسلىرى، شۇنىڭدەك بۇ مهسىلىلهرگه مۇناسىۋەتلىك تاشقى شهكىلدە باھااليدىغا

ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ دېپلۇماتلىرى چهتئهلدىكى مۇساپىر يىتهكچىلهر بىلهن ئاالقه ئورنىتىشقا مهجبۇر 
لهر ئىتتىپاقى بۇنداق قاراشتىكىلهرنىڭ پىكىرى بۇيىچه ئالغاندا، سوۋېت. ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى

ئىشغال قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرگه ئۆز يۇرتلىرىدا ئاپتونومىيىلىك ھوقۇق 
بېرىلىشى كېرەكلىكى، شۇنداق قىلىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بۆلۈنگهن ھالدا گېرمانىيىنىڭ مۇستهملىكىلهر 

  .ىگهۋدىسى ھالىتىگه كهلتۈرۈلىشى مۇمكىنلىكىنى ئوياليتت
بۇ جهھهتته، شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ تهشكىل قىلىنىشىدا ئهڭ مۇھىم رول ئالغان پروفىسسور 

مهندې ناتسىتالر پارتىيىسىگه ئهزا بولمىغىنى بىلهن، سوۋېتلهر . فون مهندې ھالقىلىق بىر كىشى ھېساپلىناتتى
لمايدىغان مۇتهخهسسىس ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى مىللى ئىشالر مهسىلىلىرىدە ھېچكىم رەت قىال

پروفىسسور مهندې، شۇ كۈنلهرگىچه چهت دۆلهتلهردە پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان سوۋېتكه قارشى . ھېساپلىناتتى
ئۇنى دەسلىۋىدە ئوستمىنىسترىيۇمنىڭ . يىتهكچىلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت باغالپ كېلىۋاتقان بىرسى ئىدى



يىلىسى -1943اشلىقلىقىغا تهيىنلهشكهن بولۇپ، كېيىنكى ۋاقىتالردا، تۈركىستان بۆلۈمىنىڭ بۆلۈم ب-كاپكازىيه
شۇنداق قىلىپ، گېرمانىيىنىڭ . قۇرۇلغان چهتئهللىك قهۋملهر باشقارمىسىنىڭ مهسئۇللىقىغا تهيىنلىنىدۇ

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى مىللى ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك ئېلىنىدىغان قارارالرغا كۈچلۈك تهسىر 
  .ەك، يىتهكچىلىك قىاللىغىدەك ساالھىيهتكه ئېرىشىدۇكۆرسىتهلىگىد

يهنه بىر تهرەپتىن، نېمىس تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه مهنسۈپ كىشىلهرمۇ مۇساپىر يىتهكچىلىرى 
مىنىستىرلىق، سوۋېت روسىيىسىدىن تارتىپ . بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىلىشى الزىم دەپ قارىشاتتى

ن مۇناسىۋەتلهرنى تهرتىپكه سېلىشنى مهقسهت قىلىپ كېرەكلىك ئېلىنىدىغان جايالر بىلهن بولغا
يىلىنىڭ -1941بارباروسسا ھهرىكىتى باشلىنىپ بىر ھهپته ۋاقىت ئۆتكهن . تهييارلىقالرنى قىلىپ قويغان ئىدى

ئىيون كۈنىسى، مىنىستىرلىك تهۋەسىدە روسىيه كومىتىتى دەيدىغان بىر ئورگان قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ -28
بۇرۇن موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچى بولغان كونت . ا گيورگ گروسكوپف مهسئۇل قىلىپ تهيىنلىنىدۇكومىتىتق

يېقىنغىچه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ھهرقايسى . شۇلېنبۇرگمۇ بۇ كومىتىتىنىڭ ئهزالىرىدىن بىرسى ئىدى
دا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ياخشى ئۇزۇن يىل ۋەزىپه ئۆتهش جهريانى) موسكۋا، تىبلىس قاتارلىق جايالردا(جايلىرىدا 

بىلىدىغان باش ئهلچى شۇلېنبۇرگ، تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى تهۋەسىدە روسىيىگه مۇناسىۋەتلىك 
ئوتتو براۋتىگام دەيدىغان يهنه تهجرىبىلىك . پائالىيهتلهرنى تهشكىللهش ئىشلىرىغا مهسئۇل قىلىنغان ئىدى

ۋە تىبلىسالردا كونسۇل بولۇپ تۇرغان، كاپكازىيه خهلقلىرىنى يىلىدىن كېيىن باكۇ -1923دېپلومات بولسا، 
ۋېرنېر ئوتتو فون ھېنتىگ دىگهن كىشى كومىسىيىنىڭ كاپكازىيه . بىۋاسته تونۇيدىغان بىرسى ئىدى

ھېنتىگ، دېپلوماتلىق ھاياتىنى ئىستانبۇل، تېهران . خهلقلىرىگه ۋە تۈركىستان تهۋەسىگه مهسئۇل ئهزاسى ئىدى
قاتارلىق جايالردا ۋەزىپه ئۆتهش ئارقىلىق باشلىغان، پارس تىلىنى بىلىدىغان ) ت.ئۇ− ېيجىڭ ب(ۋە پېكىن 

ئۇ، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتىلىغان ۋاقىتالردا پىدائىي بولۇپ شهرقى ئۇرۇش سېپىدىكى جهڭلهرگه . بىرسى ئىدى
بولۇپ ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى قولغا ئۇندىن كېيىن، ھېنتىگ ئافغانىستاننى گېرمانىيه تهرەپ . قاتناشقان ئىدى

كهلتۈرۈش ئۈچۈن قۇرۇلغان ھهيئهتكه دېپلوماتىك خادىم سۈپىتىدە قاتنىشىپ، مۇشهققهتلىك بىر سهپهردىن 
شۇڭا ئۇ، بۇ جايالر بىلهن بۇ يهرلهرنىڭ . كېيىن تۈركىيه بىلهن ئىران ئارقىلىق ئافغانىستانغا بېرىۋالغان ئىدى

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتىلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا . رسى ھېساپلىناتتىخهلقىنى ياخشى بىلىدىغان بى
ھېنتىگ، . تاتارالر، كاپكازىيىلىكلهر ۋە تۈركىستانلىقالر مهسىلىسىنى تهتقىق قىلىش ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلىدۇ

لىنغان ئالىمجان ئىدرىسقا قىزىل ئارمىيىدىكى تۈركى قېنىدىن بولغان ھهربىلهرگه خىتاپ قىلىش مهقسهت قى
شۇنداق قىلىپ ئاۋال شهرقى تۈركلهرگه، ئاندىن . بروشۇرالرنى يېزىپ چىقىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرىدۇ

ھېنتىگ يهنه تاشقى تۈركى يىتهكچىلىرى بىلهن، . كاپكازىيىلىكلهرگه قارىتىلغان برۇشورالرنى تهييارالپ چىقىدۇ
ىدىغان ساھهلهرگه كۈچلۈك تهسىر نۇرى قىللىغىل پاشادەك تۈركىيىدىكى تۈركچىلىك بىلهن شوغۇللىن

  .كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان كىشىلهر بىلهنمۇ ئاالقىسى بار ئىدى
پروفىسسور فون مهندې باشچىلىقىدىكى يۇقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان مۇتهخهسسىس ۋە دېپلومات گۇرۇپپىسى 

اسىيا تهۋەسىدە مۇسۇلمان ئاممىسى بىلهن مۇناسىۋەتنى كۈچهيتىش ئارقىلىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئ-تۈرك
بۇ مهقسهتنى كۆزدە تۇتۇپ مۇساپىر يىتهكچىلهرنىال . قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇشقا بولىدۇ دەپ قارىشاتتى

گېنېرال ئهلى فۇئات ئهردەن بىلهن . ئهمهس بهلكى تۈركىيىنىمۇ بۇ ئىشقا ئارىالشتۇرۇش الزىم دەپ قارىشاتتى
پ قىلىشمۇ بۇ پىالننىڭ بىر تهركىۋى قىسمى ھۈسنۈ ئهركىلهت ئىككىسىنى گېرمانىيىگه تهكلى

ئوتتو فون ھېنتىگ، بۇ ئىككى تۈرك گېنېرالغا زىيارەت بويىچه ھهمرا بولۇپ بىرلىكته ئايلىنىپ . ھېساپلىناتتى
  .ئۇالرنى مىهمان قىلغان ئىدى

  ئادلون يىغىنى



اشقى ئىشالر ئېسچىالرنىڭ شۇنچه خالىمىغانلىقىغا قارىماي گېرمانىيه ت-روسېنبېرگ بىلهن ئېس
مىنىستىرلىكى فرانسىيه، رومىنىيه ۋە تۈركىيه قاتارلىق ئهللهردە تۇرىۋاتقان مۇساپىر يىتهكچىلىرى بىلهن 

يىلىنىڭ باھارىدا، شۇ يىلنىڭ -1942. مۇناسىۋەت تىكلهش مهسىلىسىدە يهنىال ئورتاق پىكىر بىرلىكىگه كېلىدۇ
بۇ يىغىننىڭ تهشكىلهش . ىن چاقىرىش قارارىغا كېلىشىدۇماي ئېيى ئوتتۇرلىرىدا بېرلىندا بىر قېتىملىق يىغ

بۇ يىغىن، بېرلىندىكى ئادلون . ئىشلىرىنى باش ئهلچى شۇلېنبۇرگ مهسئول بولۇپ باشقۇرماقتا ئىدى
بۇ يىغىنغا ئهزەربهيجان ھهرىكىتىدىن . مىهمانخانىسىدا چاقىرىلىدىغان بولغاچقا، ئادلون يىغىنى دەپ نام ئالىدۇ

كچىسى مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە، پرومېتې ژورنىلىدا ئۇزۇن يىل شىمالى كاپكازىيه مۇساۋات يىته
ۋاكالهتچىلىكىنى قىلىپ كهلگهن مىر ياقۇپ مهختىيېۋ، رەسۇلزادىنىڭ رەقىپلىرىدىن سابىق مىنىستىر ھىالل 

مۇخلېن (خاس مهھهممهت ۋە سهبداشلىرىدىن فۇئات ئهمىرجان قاتارلىق كىشىلهر تهكلىپ قىلىنغان ئىدى 
شۇلېنبۇرگ پرومېتېگه تهۋە مۇساۋاتچىالرنى بۇ يىغىنغا نېمىشكه تهكلىپ قىلمىغانلىقىنى ”كىتاۋىدا 

ئهمما، رەسۇلزادە مۇساۋات يىتهكچىسى ئىدى شۇنىڭدەك يهنه پرومېتېنىڭ . دەپ يازغان“ چۈشىنهلمىدىم
. ھ.ئا. − ردىن بىرسى ئىدىمىر ياقۇپ مهھتىيهۋمۇ داڭلىق پرومېتېچىله. قۇرغۇچىلىرىدىن بىرسى ئىدى

مايدا -11ئۈلكۈسال، سېيىت شامىلنىڭ (شىمالى كاپكازىيىلىكلهردىن سېيىت شامىل ). ئىزاھاتى
، كاۋكاز گۇروھىدىن ئىككى نهپهر )ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىستانبۇلدىن بېرلىنغا يېتىپ بارغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

گروزىيهلىك يىتهكچىلهردىن . ۆمۈر ۋەكىل بولۇپ كهلگهن ئىدىداڭلىق كىشى ھهيدەر باممات بىلهن ئهلىخان قانت
مىللهتچى دېموكراتالر يىتهكچىسى سپىندىيون كېدىيا، تېترى گيورگى ھهرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن 

ئادلون يىغىنىغا (پروفىسسور مىخايىل تېرېتېلى بىلهن زۇراب ئاۋاالشۋىلى قاتارلىق كىشىلهرمۇ يىغىندا بار ئىدى 
ان باشقا گروزىيىلىك يىتهكچىلهردىن ۋاچنادزې، شاھزادە باگراتىيون، پولكوۋنىك شالۋا ماگالكېلىدزې چاقىرىلغ

بۇ يىغىنغا تۈركىستانلىقالرغا ۋاكالىتهن ۋەلى قېيۇمخان ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قاتارلىق كىشىلهرمۇ بار ئىدى
هكچىلىرىنى بۇ يىغىنغا رەسمى تۈردە نېمىسالر ئىشغال قىلىۋالغان قىرىم تهۋەسىنىڭ يىت. قاتناشقان ئىدى

شۇنىڭغا قارىماي، قىرىملىق يىتهكچى جاپپار سېيىت ئهخمهت قىرىمهر يېقىن . تهكلىپ قىلمايدۇ
نېمىسالرنىڭ (سهبداشلىرىدىن ئهدىگه قىرىمال بىلهن مۇستهجىپ ئۈلكۈسال ئىككىسىنى بېرلىنغا ئىۋەرتىدۇ 

هكلىپ قىلمىغانلىقىنىڭ سهۋەبى، فون پاپېننىڭ بۇ يىغىنغا جاپپار سېيىت ئهخمهت قىرىمهرنى ت
يهنى، قىرىمهرنى فون پاپېن خالىمىغاچقا بۇ . دەپ تونۇيدىغانلىقىدىن بولغان“ سكورسكىچى”قىرىمهرنى 

يىلى دىكابىردا بېرلىنغا - 1941ئهدىگه قىرىمال بىلهن مۇستهجىپ ئۈلكۈسال . يىغىنغا تهكلىپ قىلمىغان
ئۇالر ئادلون . ئايدەك تۇرۇپ قالىدۇ 7ىككىسى شۇ كىلىشى بىلهن گهرمانىيىدە يېتىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇالر ئ

يىغىنى مهزگىلىدە بېرلىندە تۇرىۋاتقان بولسىمۇ، گېرمانىيه دائىرىلىرى ئۇالرنى يىغىنغا تهكلىپ قىلمايدۇ، 
نىغا تهكلىپ ئىستانبۇلدىن ئادلون يىغى). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهمما ئۇالر بىلهن بىۋاسته كۆرۈشۈپ تۇرغان

ئهمما، زەكى ۋەلىدى توغان دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى . قىلىنغانالر ئارىسىدا زەكى ۋەلىدى توغانمۇ بار ئىدى
نۇمان مهنهمهنچىئوغلى ئىككىسىگه ) ت.ئۇ− ياردەمچىسى (فهۋزى چاقماق بىلهن تاشقى ئىشالر مۇستهشارى 

ن سىرتقا چىقىش ۋىزىسى ئااللمىغاچقا، ئادلون يىغىنغا بىۋاسته ئىلتىماس قىلغان بولىشىغا قارىماي تۈركىيىدى
ئۇرال ھهرىكىتى يىتهكچىسى ئاياز ئىساقى بولسا گېرمانىيىنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق -ئىدىل. قاتنىشالمايدۇ

ئۇرال مۇستهقىللىقى -باش ئهلچىخانىسى تهرىپىدىن ئادلون يىغىنىغا تهكلىپ قىلىنغانلىقىغا قارىماي، ئىدىل
يىغىن . ەسمى ئېالن قىلىنمىغىچه بۇنداق بىر يىغىنغا قاتنىشالمايدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغانمهسىلىسى ر

-مهزگىللىرىدە بېرلىندا يۈرگهن نۇرى كىللىگىل پاشانىڭ بۇ يىغىنغا رەسمى يۇسۇندا قاتناشقان
نۇرى ”غا ئاپىرىل ئېيىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا فون مهندېنىڭ مۇستهجىپ ئۈلكۈسال(قاتناشمىغانلىقى ئېنىق ئهمهس 

شۇڭا سىزنىمۇ بۈگۈندىن باشالپ ئۇنىڭ بىلهن . پاشا بىلهن بولغان بارلىق مۇناسىۋەتلىرىمىزنى توختاتتۇق
شۇ سهۋەپتىن نۇرى پاشا بۇ يىغىنغا . دەپ ئېيتقانلىقى مهلۇم“ كۆرۈشمهسلىكىڭىزنى تهكلىپ قىلىمهن

ن ئۈچۈن بېرلىنگه كهلگهن يىتهكچىلهر شۇنداقتىمۇ يىغى). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قاتناشمىغان بولىشى مۇمكىن



بىلهن ھهر تۈرلۈك ئۇچرىشىشالردا ئىجرا قىلىنماقچى بولغان ستىراتىگىيىلهر ئۈستىدە تهكلىپ پىكىرلىرىنى 
ئادلون يىغىنىغا قانچه نهپهر مۇساپىر يىتهكچىسى تهكلىپ قىلىنغانلىقى، يىغىنغا تهكلىپ . بهرگهنلىكى مهلۇم

ىنىڭ كېلىپ يىغىنغا قاتناشقانلىقى ھهققىدە ئېنىق مهلۇمات بولمىسىمۇ، بۇ قىلىنغانالردىن قانچه كىش
گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدە . ئهتراپىدا ئادەم قاتناشقانلىقى ھهققىدە مهلۇماتالر بار 50يىغىنغا 

ل مۈنشىمۇ ئادلون ئىشلهۋاتقان ئالىمجان ئىدرىسى، شىمالى كاپكازىيىلىك ئهخمهت تۆمۈر ۋە ئهزەربهيجانلىق ھىال
يىلى بۇخارا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن -1922ئالىمجان ئىدرىسى، (يىغىنىنىڭ تهييارلىق ئىشلىرىغا قاتناشقان 

بۇ ھهقتىكى . ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالرغا مهسئۇل بولۇپ گېرمانىيىگه كېلىپ تۇرۇپ قالغان بىرسى ئىدى
خمهت تۆمۈر ئۇ ۋاقىتالردا گېرمانىيىدە پهلسهپه ۋە تۈركلوگىيه ئه. ... مهلۇماتالر ئالدىنقى باپالردا بايان قىلىندى

يىلىنىڭ ئاخىرقى -1941ئۇ، . ئۇراللىق ئىدى-جهھهتته بىلىم ئېلىۋاتقان تۈركىيه گراجدانلىقىغا ئۆتكهن ئىدىل
ھىالل مۈنشى بولسا، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن . كۈنلىرىگىچه ئهسىر ئايرىش ئۆمىگىدە ئىشلهيدۇ

انىيىگه بېرىۋېلىپ ئولتۇراقلىشىپ قالغان بولۇپ، ئۇ يهردە بىر نېمىس ئايال بىلهن توي قىلىپ شۇ يهردە گېرم
ئۇ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى يىلالردا . تۇرۇپ قالغان ئهزەربهيجان تۈركىلىرىدىن ئىدى

سىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئهنگىلىيىلىكلهر بىلهن بىرگه پائالىيهت قىلىپ كهلگهن ئهزەربهيجان گۇرۇپپى
يهنه بىر مۇددەت ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن گېرمانىيىنىڭ ئهنقهرەدە تۇرۇشلۇق باشئهلچىخانىسىدا . ئىشلىگهن

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خىزمهت قىلىدۇ
ئادلون يىغىنى نېمىسالر ئالدىنقى سهپتىكى ئۇرۇشتا ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولۇپ تۇرىۋاتقان مهزگىللهردە 

بىر يىغىن بولۇپ، يىغىنغا قاتناشقان سابىق پرومېتې يىتهكچىلىرىنىڭ سىياسى تهلهپلىرى بىلهن چاقىرىلغان 
شۇ . گېرمانىيه شهرق سىياسىتىنىڭ تۈپكى پىرىنسىپلىرى ئوتتۇرسىدا ئىنتايىن زور ئىختىالپالر مهۋجۇت ئىدى

گېرمانىيه تاشقى ئىشالر . سهۋەپتىن، بۇ يىغىن ھېچ بىر ئهمهلى نهتىجىنى قولغا كهلتۈرەلمهي يېپىلىدۇ
ساھهسىدىكى سۆزلىشىپ مهسىله ھهل قىلىشقا مايىل كىشىلهرنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ناتسىتالر 

روسېنبۇرگ بىلهن ھىملېر . يىتهكچىلىرىنىڭ قاتتىق قوللۇق قاراشلىرىنى ئۆزگهرتىشكه قۇرۇبى يهتمهيدۇ
هن سۆھبهت ئۆتكۈزمهكچى بولساق، ئۇالرنى باشچىلىقىدىكى ناتسىتالر رەھبهرلىكى مۇساپىر يىتهكچىلىرى بىل

ئۇ كۈنلهردە ئىنتايىن كۈچىيىپ كهتكهن . ئۆزلىرى بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويغانلىق بولۇپ قالىدۇ دەپ ئوياليتتى
گېرمانىيه بۇ تۈر سىياسى تهشكىالتالرغا ئهمهس بهلكى بويرۇققا ئىتائهت قىلىدىغان كىشىلهرگه ئېهتىياجلىق 

تىنىڭ مهسلىههتچىسى دىتماننىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى سىياسى بۆلۈم كادىرى روسىيه كومىتى. ئىدى
تىپېلسكىچكه يازغان بىر پارچه خېتىدە، گېرمانىيه تهرەپنىڭ بۇ مهسىلىگه بولغان كۆزقاراشلىرىنى ئىنتايىن 

  :ئۇ خهتنىڭ ئاساسلىق روھى تۆۋەندىكىچه. ئېنىق ئىپادىلهپ بهرمهكته
شهرق رايون مهسىلىلىرى مىنىستىرلىكىدە سۆزلىگهن نۇتۇقلىرىدىن مىنىستىر ئىشغال قىلىنغان . 1

روسېنبۇرگنىڭ گېرمانىيه ھامىلىقى ئاستىدا مۇستهقىل كافكاز دۆلهتلىرى قۇرۇش پىالنىغا 
گه ) ھىتلېر(ئهمما ئۆتكهن كۈنلهردە مىنىستىر روسېنبۇرگ فۈھرېر . ... قوشۇلمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

بولغان كاپكاز رايونىنىڭ كهلگۈسىدىكى سىياسى تۈزۈلىشىگه مۇناسىۋەتلىك كهڭ دائىرىلىك بىر سۇنۇلماقچى 
بۇ دوكالتنىڭ كاپكازالردا نېمىس ھاكىمىيىتىنى قۇرۇپ چىقىش ... تونۇشتۇرۇش دوكالتى تهييارالپ چىققان، 

سۈپ ھاكىمىيهت تۈزۈمىنىڭ ئهڭ ئهمما كاپكازالردىكى نېمىسالرغا مهن. تهرەپتارى ئىكهنلىكىدىن خهۋەردار بولدۇم
رەيچ كومىسىيىسى، يهنى (يۇقۇرى ۋاكالهتچىسى، بۇرۇنمۇ مۇھاكىمه قىلىنغىنىدەك، ئىمپىرىيه ھهيئىتى 

. ھ.ئا− ستاتدالتېر (نىڭ نامى ئورنىغا نائىپلىق ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− گېرمانىيه ھۆكۈمىتى كومىسىيىسى 
ۋاكالهتچىلىرى ئۈچۈن ) ەربهيجان، ئهرمهنىستان ۋە شىمالى كاپكازىيىلهرگروزىيه، ئهز(، ئۇنىڭ قول ئاستىدا )ئىزاھاتى

  .نامىنى قوللىنىش پىالنالنغان ئىكهن) ئىزاھاتى. ھ.ئا− گېنېرال بېۋوللماچتىگتې (ئومۇمى ئۈمهك 
قىرىم تاتارلىرى مهسىلىسىگه كهلسهك، بىلىشىمچه ئۇالرغا ئهسلىدىنال مۇستهقىللىق بېرىش نىيهتلىرى .2

ھهتتا بۇندىن ئۈچ ھهپته ئاۋالغىچىال قىرىم تاتارلىرىنى قىرىم تهۋەسىدىن تولۇق ھايداپ چىقىرىپ . كهنيوق ئى



ئهمما بۇ ئىشنى ئىجرا قىلىش جهھهتته بىر مۇنچه . بۇ يهرنى پۈتۈنلهي نېمىس يېرىگه ئايالندۇرۇش پىالنى بار ئىدى
. ه، بۇ پىالن ھازىرچه تاشالپ قويۇلغانتېخنىكىلىق قىيىنچىالرنى ھهل قىلىپ كېتىشكه كۆزى يهتمىگهچك

پېرېكوپنىڭ شىمالىدا ئۇكرائىنانىڭ بىر قىسىم يهرلىرى بىلهن بىر قاتاردا قىرىمنى گاۋلېتىيېر فراۋېنفېلدكه 
  .قارايدىغان بىر باش سېكرىتار باشقۇرىدىغان بولغان

ېقىن كۈنلهردىن بۇيان بېرلىندىكى كاپكاز كۆچمهنلىرىنىڭ داڭلىق ۋەكىللىرىنىڭ رەنجىشلىرى ي… . 3
بۇ رەنجىشنىڭ سهۋەبى، باشئهلچى فون شۇلېنبۇرگنىڭ گاۋلېتىيېر مېيېرگه . خېلىال كۈچىيىپ كېتىۋاتىدۇ

ئىۋەرتكهن، تاشقى ئىشالر ئىشخانىسىنىڭ ھۈججهتلىرىدىكى كۆچمهنلهردىن تۇرغان يهرلىرىنى مۇۋاپىق 
. ىڭ رەت قىلىۋېتىشىدىن كۆرۈش كېرەكپايدىلىنىش كېرەك دېگهن تهلهپلىرى مىنىستىر روسېنبېرگن

ئوفىسسېرالرنىڭ قىلغان تهكلىپلىرىنىڭ ئهكسىچه، مىنىستىر روسېنبېرگ كۆچمهنلهر ئارىسىدىن بىر نهچچىال 
كىشىنى ئىشغال قىلىنغان شهرق رايونالر مهسىلىسى مىنىستىرلىكىدىكى مهسلىههتچىلىك ۋەزىپىلىرىگه 

هر، بۇ مهسلىههتنىڭ ئهمىلى نهتىجىسى قاتارىدا ئىشغال قىلىنغان كۆچمهنل. تهيىن قىلىش قارارىنى ئالغان
شهرق رايونالر مهسىلىسى مىنىستىرلىكىنىڭ مهمورى كادىرلىق دەرىجىسىگه ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنى كۆزدە 

ىرىگه ئۇالر، بۇندىن كېيىن گېرمانىيىدە ئۆزل. بولۇپمۇ ئهزەرىلهر بهكال خاپا. ... تۇتۇپ بۇ ئىشنى رەت قىلىشىدۇ
مۇۋاپىق كېلىدىغان بىرەر پائالىيهت سورۇنى تاپالمايدىغانلىقى ئۈچۈن دەرھال تۈركىيىگه قايتىپ كېتىشنى 

بۇ كۆچمهنلهر بۇنداق . ئۇالرنىڭ بۇ تهلىۋىنى نۇرغۇن خىزمهت ئىشلهپ يۈرۈپ ئاران ياندۇرالىدىم. تهلهپ قىلىشتى
هلقى ئارىسىدا ئېغىر نارازىلىقالرنى پهيدا جىددى بىر پهيتته تۈركىيىگه قايتىپ كېتىشى تۈركىيه خ

  .قىلىۋىتىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى
بۇالردىن مهلۇم بولغىنىدەك، كاپكازىيىدىكى يهرلهر مهمورى جهھهتتىنال بېكىتىپ بولۇش بىلهنال قالماي 

لىك خهلقلهرگه ھهتتا باشقۇرغۇچىلىرىنىمۇ ئالىمۇقاچان تهيىنلهپ بولغان روسېنبېرگ قارىشى بويىچه ئالغاندا، يهر
نىسبهتهن سىياسى تهسىرى بارلىقى ئېنىق بولغان مۇساپىر يىتهكچىلىرىنىڭ ھېچقانداق بىر پايدىسى بولمايدۇ، 

يهنه . ھهتتا بىرەر پايدىسى بولۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه ئاۋارىچىلىق پهيدا قىلىشى مۇمكىن دەپ قارىالتتى
اراتقان مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە، سېيىت شامىل قاتارىدىكى بىر تهرەپتىن ئۆز مىللىتىنىڭ بىر دەۋرىنى ي

ۋەتىنىنىڭ ”يىتهكچىلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا نېمىس رەھبهرلىكى بىلهن كېلىشىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى 
ئهمما ئالفېرد روسېنبېرگ ئۇالرغا ئوستمىنىسترىيۇمدا . بولىشى كېرەك ئىدى” مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلىش

تهبىئىكى، ئۇالر بۇنداق بىر تهكلىپنى دەرھال رەت . قىلىپ بهرسهڭالر دېگهن تهكلىپنى قىلىدۇمهسلىههتچىلىك 
روسۇلزادە، بۇ تۈر ۋەقهلهرگه قارىتا ۋە مۇساپىر يىتهكچىلىرىنىڭ بۇ مهسلىگه بولغان قاراشلىرىنى . قىلىشىدۇ

  :تۆۋەندىكىچه بايان قىلىدۇ
ئۇرۇش (ىلهرنىڭ سهل قاراشقا بولمايدىغان، تالىهى ھهرپ نېمىسالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى مىللى مهسىل

شۇڭا، گېرمانىيه خارجىيىسى . كه تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان بىر كۈچ ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشىدۇ) تهلىيى
) گراف فون شۇلېنبۇرگ(گه مهنسۈپ بولغان بىر قىسىم يوقۇرى دەرىجىلىك كادىرالرنىڭ ) تاشقى ئىشالر(

كاپكازىيه مۇساپىرلىرىنىڭ سىياسى سىمالىرىدىن بىر قىسمىنى بېرلىنگه تهكلىپ تهشهببۇسى بويىچه 
  .بۇ كىشىلهرنىڭ كاپكازىيه ھهققىدىكى پىكىرلىرىگه مۇراجهت قىلىندى. قىلىشىدۇ

ئهزەربهيجان، ئهرمهنىيه، گروزىيه ۋە شىمالى كاپكازىيه جۇمهۇرىيهتلىرىگه مهنسۈپ بولغان بۇ ھهيئهتلهر 
ۋاتقان تهشكىالتى بىلهن خهلقىنىڭ پىكىر ۋە تهلهپلىرىنى، تاپشۇرغان دوكالتلىرىدا بايان قىلىپ ۋاكالهتلىك قىلى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه، . بۇ دوكالدالردا مىللى مۇستهقىللىق قاراشلىرىدا قهتئى چىڭ تۇرۇلغان. ئۆتۈشتى
تالغان گراف فون شۇلېنبۇرگ يۇقۇرىدا ئىسمى ئا… . كاپكازىيه ئىتتىپاقى قارىشىدىمۇ چىڭ تۇرۇشقان ئىدى

ۋاستىسى بىلهن تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه تاپشۇرۇلغان بۇ ۋەسىقىدە كاپكازىيه مىللهتلىرىنىڭ چارىزىمغا 
قارشى تۇرغىنىدەك بولشىۋىزىمغىمۇ قارشى ئېلىپ بېرىلغان مىللى مۇستهقىللىق كۈرىشىنىڭ پۈتۈن 



ىنسىپ قىلغان مىللى غايىلهر تولۇق تهپسىالتلىرى بويىچى جهريانلىرى تهسۋىرلىنىپ، كاپكازىيىلىكلهر پىر
  :بايان قىلىنغاندىن كېيىن مۇنداق دېيىلگهن

بۇ غايىلهرنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلىشى، كاپكازىيه ۋەكىللىرىنىڭ ھېس قىلىشىچه، سىياسى جوغراپىيىلىك ”
. هكلىدە بىرلىشىشىگه باغلىقئاالھىدىلىكلىرىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا تۆت جۇمهۇرىيهتنىڭ ئىتتىپاقداشلىقى ش

  “.شۇ سهۋەپتىن كاپكازىيىلىك مىللهتلىرى ئىنتايىن جىددى ھهرىكهت قىلىشقا مهجبۇر بولماقتا
) ت.ئۇ− بىر داھى، ھىتلېرنى دېمهكچى -بىردىن(كاپكازىيىلىك ۋەكىللهرنىڭ بۇ تهلهپ ۋە ئارزۇلىرى فۇھرېر 

هسىله تاشقى ئىشالر نهتىجىدە بۇ م. قارارگاھى تهرىپىدىن رەت قىلىنىدۇ
دەپ ئاتىلىدىغان شهرقته ئىشغال قىلىنغان دۆلهتلهر “ ئوستمىنىستېرىيۇم”مىنىستىرلىكىدىن 

روسېنبېرگ مهسئۇل بولىۋاتقان بۇ مىنىستىرلىك بۇ ئىشنى قائىدىگه . مىنىستىرلىكىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ
مۇستهقىللىق ۋە مىللى ھوقۇق دېگهنلهر . ىدىتوغرا كهلمهيدىغان ئۇسۇلالرغا تايىنىپ ھهل قىلىشقا ئۇرۇنغان ئ

ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئېنىق بىرەر ۋەدە بهرمهي تۇرۇپ . بۇ مىنىستىرلىكنىڭ پهرۋامۇ قىلمايدىغان ئىشالر ئىدى
ئهسىرگه چۈشكهن قىزىل ئارمىيه ئهسكهرلىرىدىن مىللى لېجيون تهشكىللهپ، بۇ قىسىمالرنى ۋېرماچت ئۈچۈن 

بۇ مهقسهتته لېجيونالر ئارىسىدىن بىۋاسته . ىلىپ پايدىلىنىشنىال مهقسهت قىلىشاتتىتهبىئى ياردەمچى كۈچ ق
) مۇناسىۋەتلىشىش(تالالپ چىقىلغان بىرسى تهشكىل قىلىنغان لېجيونالر بىلهن ۋېرماچت ئوتتۇرسىدا رابىتا 

ۋە دېموكراتىيه شۇڭا بۇ مۇناسىۋەت باغلىغۇچىالر مىللى مۇستهقىللىق . ۋەزىپىسىنى ئۆتىشىال الزىم ئىدى
  .ئىللهتلىرىدىن تازىالنغان بولۇشى كېرەك دەپ قاراشماقتا ئىدى

ئادلون يىغىنى مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشهلمىگهنلىكىگه قارىماي، گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى 
كهلتۈرۈپ،  روسۇلزادە بىلهن شامىلغا ئوخشاش يىتهكچىلهرنى بېرلىندە يهنه بىر مهزگىل تۇرۇپ بېرىشىگه ماقۇل

ئهسلىدە ئۇ ۋاقىتالردا نېمىس دائىرىلىرى ئادلون يىغىنىغا . كۆرۈشۈشلهر يهنه بىر مهزگىل داۋاملىشىدۇ
بولۇپمۇ تۈركىيىدە . قاتناشمىغان مۇساپىر يىتهكچىلهر بىلهنمۇ مۇناسىۋەت قىلىشنى توختاتمىغان ئىدى

ئۇرال -ئىدىل. ېقىنلىق كۆرسىتىپ كهلمهكته ئىدىتۇرىۋاتقان تاشقى تۈركىلهر يىتهكچىلىرىگه قارىتا ئاالھىدە ي
  :ھهرىكىتى باشالمچىلىرىدىن ئهلى ئاقىش بۇ مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك تۈۋەندىكىلهرنى بايان قىلىدۇ

يىلىنىڭ ئىيول ئېيىدا، قايسى كۈنى ئىكهنلىكى ئېنىق ئىسىمدە قالماپتۇ، بىر كۈنى ئاياز ئهپهندىم -1942
ئۈيىدە گېرمانىيىنىڭ ئهنقهرەدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىخانىسىنىڭ ئىككى نهپهر . مېنى ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى

ئاياز ئهپهندىم ئۇالرنىڭ دەيدىغان گهپلىرىنى مېنىمۇ ئاڭالپ . يوقۇرى دەرىجىلىك مهسئولىمۇ بار ئىكهندۇق
- ئىدىل”ان بۇ مهسئۇل كىشىلهر گېرمانىيه ئارمىيىسى بىلهن بىرگه پائالىيهت قىلىدىغ. باقسۇن دېمهكچى دېدى

ئۇرال مۇستهقىللىق كومىتىتىنىڭ -ئىدىل. تهشكىللىمهكچى بولىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى“ ئۇرال لېجيونى
ئاياز ئهپهندى بۇ تهكلىپ ئۈچۈن . رەئىسى بولغان ئاياز ئهپهندىگه بىرلىكته ئىشلىسهك دەپ تهكلىپ قىلدى

دۆلىتى ئۈچۈن ھۇقۇقى كاپالهت بېرىلسۇن؛ ئۇرال -بىرىنچى شهرت، ئىدىل: مۇنداق ئۈچ شهرتنى ئوتتۇرغا قويدى
ئىككىنچى شهرت تهشكىل قىلىنماقچى بولغان لجيوننىڭ ھېچكىمگه بېقىنمايدىغان مۇستهقىل ھهربى 

ئۇرال دۆلىتى ئۈچۈن ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل بىر ئالى سوت -شىتابى بولسۇن؛ ئۈچىنچى شهرت، ئىدىل
  .مهھكىمىسى قۇرۇلسۇن

  .شۇنداق قىلىپ بۇنداق بىر كىلىشىم بولمىدى. وبۇل قىلىشقا ئۇنىمىدىنېمىسالر بۇ ئۈچ شهرتنى ق
نهچچه ئاي داۋامالشقان سۆزلىشىشكه قارىماي، گېرمانىيه ھۆكۈمىتى كاپكازىيىنىڭ، ياكى بولمىسا 
ئهزەربهيجاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلىشقا دائىر بىرەر ھۈججهت ئىمزاالشقا يېقىن كهلمىگهنلىكى 

شۇنداق قىلىپ . مېتې يىتهكچىلىرى ئۈچۈن گېرمانىيىدىن چىقىپ كېتىشتىن باشقا يول قالمايدۇئۈچۈن، پرو
مۇخلېر كىتاۋىدا مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادىنىڭ ئىستانبۇلغا قايتىپ (مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە بۇخارىستقا 

ى بولغان بۇخارىستقا قايتىپ ئهمما روسۇلزادە پۈتۈن ئۇرۇش جهريانىدا تۇرۇپ قالماقچ. كهتكهنلىكىنى يازغان
يىلى تۈركىيىگه -1947ئۇرۇش ئاخىرلىشاي دېگهن ۋاقىتالردا گېرمانىيىگه كىرىدۇ، ئاندىن . كهتكهن ئىدى



، سېيىت شامىل ئىستانبۇلغا، ھهيدەر باممات شىۋىتسارىيىگه، سپىرىدون كېدىيا )ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قايتىپ بارىدۇ
ندا قىرىملىق مۇستهجىپ ئۈلكۈسالمۇ نېمىسالرنىڭ قىرىمغا بېرىشىغا يول بۇ جهريا. بولسا پارىژغا قايتىدۇ

ئهمما، ئهدىگه قىرىمال، گېرمانىيىدە قېلىپ قىرىملىق . قويمىغانلىقى ئۈچۈن تۈركىيىگه قايتىپ كېتىدۇ
  .ئۇرۇش ئهسىرلىرىگه مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ

وسۇلزادىنىڭ كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك ئۆزلىرى تۈزگهن شهرتلهر بۇيىچه ئاقىۋەتته، نېمىسالر ئۈچۈن خۇددى ر
. مۇستهقىللىق تهلىۋىنى ئوتتۇرغا قويمايدىغان يېڭى بىر يىتهكچى يارىتىشتىن باشقا چارىسى قالمىغان ئىدى

شۇنداق قىلىپ، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي كۆپ قىسمى ئهسىرگه چۈشكهن ئهسكهرلهردىن تهشكىل تاپقان 
لىك ئارىسىدا ھېچكىم بىلمهيدىغان يېڭى خادىمالرنى تالالپ چىقىشىپ، نېمىسالرنىڭ تهلىۋىگه جامائهتچى

  .ماس كېلىدىغان مىللى تهشكىالت قۇرۇش ھهرىكىتىنى باشلىۋېتىدۇ
يهنه بىر جهھهتتىن ئالغاندا، ئادلون يىغىنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن تارتىپ ئېلىنىدىغان جايالرغا 

ئىجرائهت جهھهتلهردە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنى پۈتۈنلهي سهپتىن چىقىرىپ مۇناسىۋەتلىك سىياسى 
ئادلون يىغىنىدىن كېيىن، روسېنبېرگ ئۆزىنىڭ ھوقۇق . تاشالشنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىسى بولۇپ قالغان ئىدى

كى دائىرىسىگه مهنسۈپ بولغان ئىشالرغا ئارلىشىۋالدى دېگهننى باھانه قىلىپ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلى
بۇ ئهرزدە تاشقى ئىشالر تهۋەلىكىدە قۇرۇلغان روسىيه كومىتىتىنى ئهمهلدىن . ئۈستىدىن ھىتلېرغا ئهرز قىلىدۇ

ھىتلېر بۇ تهلهپنى قوبۇل قىلمايال قالماستىن، ئىشغال . قالدۇرۇش كېرەكلىكى تهلهپ قىلىنغان ئىدى
رمىيىسى بىلهن شهرق ئىشلىرى قىلىنغان سوۋېت يهرلىرىدىكى بارلىق ھهربى ئىشالرنى گېرمانىيه ئا

مىنىستىرلىكى ھهمكارلىشىپ باشقۇرىدىغانلىقىنى، پۇخراالر ئىشلىرىنىڭ مهسئولىيىتى بىلهن ھوقۇقىنىڭ 
بۇ قارار بىلهن بىرگه يهنه . پۈتۈنلهي شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىغا مهنسۈپ بولىدىغانلىقىنى بېكىتىدۇ

ىلىكىنى ئۈستىگه ئېلىش ۋەزىپىسىدىن باشقا ھوقۇقى قالمىغان ئىشغال قىلىنغان يهرلهرنىڭ تاشقى ۋاكالهتچ
  .تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى، بىر ھېساپتا ھېچقانداق ئىشقا ئارىالشتۇرۇلماي چهتته قالدۇرۇلغان ھېساپالندى

  ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى

ز بهرگهن ھادىسىلهر گېرمانىيىگه ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا تۈركىستان مهسىلىلىرى ئهتىراپىدا يۈ
ئوقۇغۇچى بولۇپ كېلىپ كېيىن گېرمانىيىدە تۇرۇپ قالغان ۋەلى قېيۇمخان دېگهن بىر تۈركىستانلىقنى 

يىلىدىن باشالپ گېرمانىيه ئۇرۇش سهپلىرىدە جهڭ قىلغان -1942. يىتهكچى سۈپىتىدە ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ
ىرىنىڭ سىياسى تهرىپىگه يىتهكچىلىك قىلىپ كهلگهن تۈركىستان لېجيونى بىلهن تۈركىستان مهسىلىل

ت م ب ك، يهنى تۈركىستان مىللى بىرلىك كومىتىتىنىڭ (تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق كومىتىتى 
مۇنداق ئېيتقاندا، . نى ۋەلى قېيۇمخان قۇرۇپ ئۆزى رەھبهرلىك قىلىپ كهلمهكته ئىدى) ت.ئۇ− قىسقارتىلمىسى 

چه تۈركىستان نامىدا قانات يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهر بىر مهنىدە ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى بويى
شۇ سهۋەپتىن، بۇ سىياسى شهخسكه مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى تهپسىلى . نامى بىلهن ئاتالدى دېيىشكىمۇ بولىدۇ

  .تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ
انىيىگه كهلگهندىن كېيىنكى دەۋرلىرىنىڭ قىسقىچه قېيۇمخاننىڭ، گېرمانىيىگه كېلىشتىن بۇرۇن ۋە گېرم

  :بايانىنى ئۆز ئاغزىدىن ئاڭالپ باقايلى
بالىلىق چاغلىرىممۇ ئهنه شۇ مهھهلىدە . مهن تاشكهنتنىڭ پىچاقچى مهھهلىسىدە دۇنياغا كهلگهن ئىدىم

هپكه كىرىپ كونا تۈزۈمىدىكى مهكتهپنى پۈتتۈرگىنىمدىن كېيىن، ناۋايى نامىدىكى مهكت. ئۆتكهن ئىدى
بىلىم ئېلىش ئۈچۈن . ئۇ يهردە مېنى يېتىشتۈرگهن ئوقۇتقۇچىالردىن بىرسى پىترات ئهپهندىم ئىدى. ئوقىدىم

مېنىڭ بىلهن بىرگه گېرمانىيىگه كېلىپ ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ تاشكهنتكه قايتىپ كېتىپ پروفىسسورلۇق 
كېيىن، ئابدۇراۋوپ . هپته ئوقۇغان ئىدىمقىلغان، كېيىن ئۆلتۈرىۋېتىلگهن سهتتار جاپپار بىلهن بىر مهكت



ئۇنىڭ ئىشخانىسىدا غۇالم ئايۇپ ۋە ئهخمهت شۈكۈر . پىتراتنىڭ تهلىۋىگه بىنائهن تاشكهنتتىن بۇخاراغا باردىم
-1921بۇخارا پاسپورتى چىقارتىپ . پىترات بىزگه ھهر تۈرلۈك ۋەزىپىلهرنى تاپشۇردى. ئىككىسى بىلهن تونۇشتۇم

كېيىن پهيزۇلال . ئۇرۇسالر مېنى موسكۋادا تۇتۇپ قالدى. ئالىم بىلهن بىرگه يولغا چىقتۇقيىلى سهئىدئهلى مۇ
گېرمانىيىگه بارغاندىن كېيىن پهيزۇلال مۇئالىم . مۇئالىم گېرمانىيىگه مېڭىشىدا مېنىمۇ بىرگه ئېلىپ ماڭدى

زا ئىگىلىك ئالى مهكتىۋىگه يىلى يې-1925. مېنى دېهقانچىلىق ئوتتۇرا تېخنىكومىغا ئوقۇشقا كىرگۈزۈپ قويدى
ئۇ چاغدا . ئۇ چاغدىكى مهدەنىيهت مىنىستىرى باتۇدىن بىر تېلېگرامما تاپشۇرۇپ ئالدىم. كىرىپ ئوقىدىم

ۋەتهنگه ”تېلېگراممىدا . سهمهرقهنتته بىر سوت مهھكىمىسى بىزنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۈكۈم قىلىشقان ئىكهن
شۇنداق قىلىپ تۈركىستانغا قايتىپ كهتمهسلىك قارارىغا . ن ئىدىدېگهن بىرال ئېغىز گهپ يېزىغا“ قايتماڭالر

بۇ ئارىدا گېرمانىيه دۆلىتىنىڭ قانۇنىغا ئاساسهن ئىككى يىلدەك دېهقانچىلىق مهيدانىدا . كهلگهن ئىدىم
. يىلى سىياسهت ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرىپ ئوقىدىم-1930. يىلى ئالى مهكتهپنى پۈتتۈردۈم-1928. ئىشلىدىم

مهكتهپنى پۈتتۈرگىنىمدىن كېيىن دوكتورلۇق دېسىرتاتسىيىسى . بىر ئوقۇغۇچى ھېساپلىناتتىمئهالچى 
دېگهن “ ئهسىردىن بۈگۈنگىچه تۈركىستان مهدەنىيىتى-14”مهن دېسىرتاتسىيه ماقالهم ئۈچۈن . ياقىلىدىم

نىيىتىگه ئهرەپ ۋە پارس ئۇ چاغالردا تۈركىستان مهدە”مهن دېسىرتاتسىيه ماقالهمدە . تېمىنى تاللىۋالغان ئىدىم
مهدەنىيىتى تهسىر كۆرسىتهلمىگهن ئىكهن، بۈگۈنكى كۈندىكى ئۇرۇس مهدەنىيىتىمۇ ئۆز تهسىرىنى 

بۇ جهرياندا فون مهندېنىڭ ئاالھىدە ياردىمىگه . دەيدىغان ئاساسى قاراشنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدىم“ يۇقتۇرالمايدۇ
ئۇنىڭدىن كېيىن كېيسېر ۋىلهېلم . تسىيهم ماقۇلالندىيىلى دوكتورلۇق دېسىرتا-1936. ئېرىشكهنىدىم

ئىنىستىتۇتىنىڭ تاپشۇرۇقى بويىچه تۈركىستان كىۋەزچىلىكى ھهققىدە ئىلمى تهتقىقات ) ت.ئۇ− خانلىق (
نهتىجىدە، يازغانلىرىم ئىككى قىسىملىق كىتاپ . بۇ ئىشىم ئىككى يىل داۋام قىلدى. بىلهن شوغۇلالندىم

  .بولۇپ نهشرىدىن چىقتى
بۇ جهرياندا خهلقارالىق مۇخبىرالر جهمىيىتىگه ئهزا بولغان ئىدىم، ھهمدە ئادمىرال ترۆتتې مهسئۇللىقىدا 

دېگهن تهخهللۇستا “ ئارسالنباي”دېگهن ژورنالدا ) دېر ناىې ئوۋستېن(» يېقىن شهرق«نهشرى قىلىنىۋاتقان 
كهلگهن خادىمالر بار بولۇپ، ئۇالر بىلهن  تهھرىراتتا ھهر قايسى ئهللهردىن. مهسئۇل تهھرىر بولۇپ ئىشلىدىم

بۇ يىغىلىش، مهدەنىيهت مىنىستىرلىكىنىڭ رۇخسىتى ۋە . يۇمۇالق جوزا مۇنازىرىلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ تۇراتتۇق
ئهسلىدە ژورنىلىمىزمۇ ئهنه شۇ يىغىلىشالردا ئوتتۇرغا . ياردىمىگه تايىنىپ ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان يىغىلىش ئىدى

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه . ى ئېالن قىلىشنى مهقسهت قىلىپ قۇرۇلغان بىر ژورنال ھېساپلىناتتىقويۇلغان نۇتۇقالرن
يانىۋار كۈنلىرىدە  23-17يىلى -1991(يازغان ماقالىلىرىم نېمىسچه گېزىتالردىمۇ ئېالن قىلىنىپ تۇراتتى 
  ).ھاتىئىزا. ھ.ئا. − دۈسېلدورفتا ۋەلى قېيۇمخان بىلهن ئۆتكۈزگهن شهخسى سۆھبهت خاتىرەم

يىللىرىدا گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر تهرىپىدىن قانات يايدۇرۇلغان -1933~1922
ئىجتىمائى، مهدەنى ۋە قىسمهن سىياسى خاراكتىردىكى پائالىيهتلهردە ۋەلى قېيۇمخان ئىسمىنىڭ پهقهتال 

بۇنىڭ سهۋەبىنى قېيۇمخاننىڭ بۇ كىتاپ ئاپتورى، . كۆرۈلمهسلىكى ھهقىقهتهنمۇ ھهيران قاالرلىق بىر ئىش
  :ئۆزىدىن سورىغىنىدا، ئۇ بۇنىڭغا مۇنداق دەپ جاۋاپ بهردى

چهت دۆلهتلهر . ... مهن ئۇ ۋاقىتالردا تۈركىستانلىقالر تاللىۋالغان ئۇ تۈردىكى سىياسى يولىغا قوشۇلمايتتىم
پائلىيهت قىلىش الزىم دەپ  بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە مهدەنىيهت پائالىيهتلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا

مهن ئاۋال مهكتهپنى ”، بىز بىلهن بىرگه ئىشلىگىن دېگىنىدە )ئوكاي(ئهخمهتجان ئىبراھىم . ... قارايتتىم
پۈتكۈزىۋاالي، ئاندىن يهنه سىياسهتنىمۇ ئۆگىنىشىم كېرەك، شۇ چاغدىال بۇ ئىشالرغا ئارىلىشالىشىم 

  .دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىدىم“ مۇمكىن
نىڭ باش كاتىپلىقىنى ئۈستىگه ئالغان ئىبراھىم » ياش تۈركىستان«گېرمانىيه شۆبىسى  ت م ب نىڭ

  :يارقىن بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ



ئۇنىڭ بىلهن سهتتار جاپپار . ۋەلى قېيۇم، بۇخارادىن كهلگهن ياش ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى بىرى ئىدى
، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتىدە تاشقى ئىشالر پىترات. ئىككىسى ئاتاغلىق پىتراتنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن ئىدى

نازىرى ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگىنىدىن كېيىن، ئۇالر ئىككىسىنى بۇخاراغا چاقىرتىپ كېلىپ گېرمانىيىگه 
گېرمانىيىدە تۇرىۋاتقان ۋاقىتلىرىمىزدا قېيۇمخان . ئىۋەرتىلىدىغان ئوقۇغۇچىالر تىزىمىغا كىرگۈزۈپ قويغانىكهن

سهتتار جاپپارنى سوۋېتلهر . ئۇنىڭ ئهڭ يېقىن دوستى سهتتار جاپپار ئىدى. پ كهتمهيتتۇقبىلهن بهك ئارىلىشى
شۇڭا بىز سهتتار بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشتىن ئۆزىمىزنى چهتكه . پايدىلىنىپ يۈرىدۇ دەپ گۇمان قىلىشاتتۇق

ئهمما . ئۇرۇنۇپ يۈرەتتى شۇنىڭغا قارىماي، سهتتار جاپپار بىز بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتۈش ئۈچۈن. ئېلىپ يۈرەتتۇق
. قېيۇم ھېچ بىر ئوقۇغۇچى بىلهن ئارىالشمايدۇ دېگىدەك يالغۇز يۈرەتتى. ۋەلى قېيۇمدا بۇنداق بىر غهم يوق ئىدى

ۋەلى قېيۇم تۈركىستان مىللى . ئۇ سهتتار جاپپار بىلهن داۋاملىق ئارىلىشىپ ئۆتتىمۇ قانداق، خهۋىرىم يوق
ىپ يۈرىدىغانالر بىلهن، يهنى بىزدەكلهر بىلهن زادىال مۇناسىۋەت قىلمىغان ھهرىكهت پائالىيهتلىرىگه قاتنىش

سىزگه مهلۇم، ت م ب دېگهن بىر مهخپى تهشكىالت، شۇڭا، ت م ب غا ئهزا بولماقچى بولغان بىرسى . ئىدى
مهن  .ۋەلى قېيۇم بۇ قاتاردىكى بىرسى ھېساپالنمايتتى. ئىنتايىن ئىنچىكه تهكشۈرۈلۈشلهردىن ئۆتكۈزىلهتتى

تۈركىيىگه قايتىپ كهتكىنىمدە، تاھىر بىلهن ئابدۇلۋاھاپ ئىككىسى گېرمانىيىدە قېلىپ ژورنال چىقىرىش 
ئۇ يىلالردا ۋەلى قېيۇمنىڭ ئۇ دوستلىرىمىز بىلهن بىرەر مۇناسىۋەتته بولغانلىقى . ئىشلىرىنى داۋام قىلدى

ن ۋاقتىم ئارىدىن خېلى ئۇزۇن ۋاقىت مهن ۋەلى قېيۇمنى كۆرگه. ھهققىدىمۇ ھېچقانداق گهپ ئاڭلىمىدىم
  .ئۆتكهندىكى بىر ئىش، يهنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى يىللىرىدا تۈركىيىگه كهلگىنىدە كۆرۈشكهن ئىدۇق

چهكلهرنى تهھلىل قىلىش ئارقىلىقمۇ -ئۇ يىللىرىدىكى ت م ب دوكالتلىرى بىلهن ئهزاالر ئارا يېزىشقان خهت
ژورنىلىنىڭ » ياش تۈركىستان«. لغۇز ئۆتكهنلىكىنى ئىسپاتالش مۇمكىنئۇنىڭ ھېچكىم بىلهن ئارىالشماي يا

بېرلىندىكى مهسئولى ھابدۇۋاھاپ ئوكتاي پارىژدا تۇرىۋاتقان مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا گېرمانىيىدە ئالى مهكتهپ 
 پۈتتۈرگهن تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر بىلهن ھازىرمۇ ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرىۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ

بۇ . تىزىملىكىنى ئىۋەرتىپ بهرگهن بولۇپ، بۇ تىزىملىكتىمۇ ۋەلى قېيۇم دېگهن ئىسىم كۆزگه چېلىقمايتتى
ماي كۈنىسى گېرمانىيه -15يىلى -1933بۇنىڭغا ئوخشايدىغان يهنه بىر ئهھۋال، . ھهقىقهتهنمۇ غهلىته بىر ئىش

ىيىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا بېرىلگهن قهرز شۆبىسى تهرىپىدىن ت ب م مهركىزى كومۇتىتىغا ئىۋەرتىلگهن گېرمان
ياكى بېرىلگهن ياردەم پۇل تىزىملىكىنى كۆرسىتىدىغان تىزىملىكتىمۇ پۈتۈن ئوقۇغۇچىالرنىڭ دېگىدەك 

بۇ مهلۇماتالرغا . ئىسمى يېزىلغان بولىشىغا قارىماي، بۇ تىزىملىكته يالغۇز ۋەلى قۋيۇمنىڭ ئىسمى يوق ئىدى
رمانىيىگه كهلگىنىدىن كېيىن باشقا تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر بىلهن پهقهتال ئاساسالنغاندا، ۋەلى قېيۇم گې

ئۇنىڭ يېقىن دوستى بولغان سهتتار جاپپارنىڭ . مۇناسىۋەت قىلىشمىغانلىقىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن
ساۋاغداشلىرى ئارىسىدا گۇمانغا قالغانلىقىمۇ، ئهسلىدىنال بهك كۆپ ئارىالشماي يۈرگهن قېيۇمنى باشقا 

  .ركىستانلىق ئوقۇغۇچىالردىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرىۋەتكهن بولىشى مۇمكىنتۈ
ژورنىلىنى چىقىرىۋاتقان گۇرۇپتىكى ئوقۇغۇچچىالردىن » ياش تۈركىستان«يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا -1933

باشقىالرنىڭ ھهممىسى گېرمانىيىدىن كېتىپ قالغان بولۇپ، يالغۇز ۋەلى قېيۇمخانال گېرمانىيىدە قالغان 
ژورنىلى تهۋەسىدە ئۇيۇشتۇرىلىدىغان » يېقىن شهرق«قېيۇمخان، ئۆزى مهسئۇل بولغان . غۇچى ھېساپلىناتتىئوقۇ

يىغىلىشالرغا ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاي بىلهن تاھىر چاغاتاي ئىككىسىنىڭمۇ بىر قېتىمدىن قاتنىشىپ سۆزگه 
-ككىيلهن ھهر تۈرلۈك خهتئهمما ئىسمى ئاتالغان ت م ب ئهزاسى بولغان بۇ ئى. چىققانلىقىنى ئېيتىدۇ

چهكلىرىدە ياكى بولمىسا كېيىنكى ۋاقىتالردا ئېالن قىلىشقان ماقالىلىرىدىمۇ بۇنداق بىر گهپنى 
شۇنىڭدەك يهنه، ۋەلى قېيۇمخان بىلهن مۇستاپا چوقاي ئوغلى . قىلغانلىقىنى پهقهتال ئۇچراتقىلى بولمايدۇ

ھابدۇۋاھاپ ئوكتاي بىلهن تاھىر . ۇشقانلىقى مهلۇميىلىغا كهلگىنىدىال ئاندىن تون-1939ئىككىسىنىڭمۇ 
چاغاتاي قاتارىدىكى يېقىن سهبداشلىرى تهرىپىدىن ياخشى تونۇلغان بىر ئادەمنى ئۇالر بىلهن يېقىن ئوتىدىغان 



مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ شۇ چاققىچه تونىماسلىقى ھهقىقهتهنمۇ ئىشهنگىلى بولمايدىغان ھهيران قاالرلىق بىر 
  .ئىش

ى قېيۇمخان، ئۆزىنى مىللى سوتسيالىزىم پارتىيىسىگه ئهزا بولغانلىقى ئۈچۈن تۈركىستان مىللى ۋەل
ئىتتىپاقى ياكى ياش تۈركىستان گۇرۇپپىسى قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان سىياسى پائالىيهتلهرگه قاتناشماي 

ئۇنىڭ بىلهن ئۆتكهزگهن شهخسى  شۇنىڭغا قارىماي، مهيلى. كهلگهن، دەيدىغان گهپلهرنى قهتئى تۈردە رەت قىلىدۇ
سۆھبهتلىرىم جهريانىدا بولۇپ ئۆتكهن گهپلهردىن ياكى ئۇنىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا تۇتقان يولىدىن 

ئۇنىۋېرسىتېتىدە سىياسهت كهسىپىنى ئوقۇپ يۈرگهن ۋاقىتلىرىدا “ خوچشكۈلې فۈر پولىتىك”قارىغاندىمۇ، 
ن ناتسيونال سوتسىيالىزم ئىدىيىسىدىن خهۋەر تاپقانلىقى گېرمانىيىدە تهسىرى كۈنسايىن ئېشىپ بېرىۋاتقا

ئىبراھىم يارقىنمۇ ئۇ دەۋرلهردە ۋەلى قېيۇمخان ناتسىتالر تهرەپتارى بولغان بهزى ژورنالالرغا ماقاله . ئېنىق
ئۇ ئىككى پارچىنى ساقالپ يۈرگهنلىكىنى، ئهمما كېيىن -ئىۋەرتىپ تۇرغانلىقىنى، ھهتتا شۇنداق ژورنالالردىن بىر

شۇنىڭغا قارىماستىن ۋەلى قېيۇمخاننى ناتسيونال سوتسيالىزم . ژورنالالرنى يوقۇتۇپ قويغانلىقىنى ئېيتىدۇ
پارتىيىسىگه ئهزا بولغان، بۇ پارتىيه ئىچىدە بىۋاسته خىزمهت قىلغان دەيدىغان گهپلهرنىڭ ھېچ بىرسى 

ىماي يهنىال بۇ جۇمهۇرىيهتنىڭ پاسپورتى بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى ئاغدۇرىۋېتىلگىنىگه قار. ئىسپاتالنمىدى
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا ئۇنىڭغا . بىلهن يۈرگهن ۋەلى قېيۇمخان، دۇنيا گراجدانلىقىغا ئۆتىۋالغان

تا ۋاپات بولغان كۈنىگىچه گېرمانىيه . دېپلومات دېگهن ساالھىيهت بېرىلىپ مهخسۇس پاسپورتمۇ بېرىلگهن
بىر ئادەمنى مىللى سوتسيالىزم پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى ئىدى دېيىش ئۇنچه بهك گراجدانلىقىغا ئۆتمىگهن 

شۇنداقتىمۇ بۇ پارتىيه ئىچىدە تهسىرگه ئىگه بولغان فون مهندې بىلهن . مهنتىقىغا ئۇيغۇن بولمىسا كېرەك
ەلى بولۇپمۇ لېيبراندت، ۋ. لېيبراندت قاتارىدىكى كىشىلهر بىلهنمۇ يېقىن ئارىلىشىپ ئۆتكهنلىكى راس

قېيۇمخانغا تۈركىستاننىڭ سىياسى، ئىقتىسادى ۋە يېزا ئىگىلىكىگه ئائىت مهسىلىلهردە ماتېرىيال توپالش ۋە بۇ 
  .ھهقته دوكالت تهييارالش ۋەزىپىلىرىنىمۇ تاپشۇرۇپ تۇراتتىكهن

  )رەسىم ئورنى(
  يىلى- 1942ۋەلى قېيۇمخان، 

  
قوزغىتىلغان ھهرىكهت، پارىژ مهھهلىلىرىنىڭ ھىتلېرنىڭ بويرۇقى بۇيىچه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى 

نوگېنت دېگهن بىر بۇلۇڭىدا ياشاۋاتقان ت م ب رەئىسى مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئۈچۈن ھاياتىسدىكى يېڭى بىر 
دەۋرىگه ئايلىنىپ قالغىنىغا ئوخشاش، بېرلىندە ياشاۋاتقان ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ھاياتى ئۈچۈنمۇ بىر بۇرۇلۇش 

ئۇرۇش پارتىالش بىلهن تهڭ شهكىللهنگهن ۋەزىيهت بۇ ئىككى ئادەمنىڭ بىر يهردە . ن ئىدىنوقتىسى بولۇپ قالغا
ۋەلى قېيۇمخان شۇ ۋاقتالرنى ئهسلهپ . ئۇچرىشىپ قېلىشىغا، يېقىن ئارلىشىپ ئۆتىشىگه سهۋەپچى بولىدۇ

  :كېلىپ مۇنداق دەيدۇ
مهن . ىڭ ئهھۋالى بهكال ناچار ئىدىئۇرۇشى پارتىلىغان ۋاقىتتا مۇستاپا چوقاي ئوغلىن) پولشا(لېخستان 

شۇ چاغدا مهن ئۇنى بېرلىندىكى شهرق ئىنىستىتۇتىغا ئىشقا . يىلى بېرىپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشتۈم-1939
پات ئىلمى دوكالت سۆزلهپ تۇراتتى ياكى -چوقاي ئوغلى بۇ ئىنىستىتۇتتا پات. كىرىشىگه ياردەم قىلغان ئىدىم

شۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا بهلگىلىك مىقتاردا ئايلىق مائاش . پ تۇراتتىئىلمى تهتقىقات ئىشلىرىغا قاتنىشى
پروفىسسور فون مهندې ئۇنىڭغا . بهزىدە بىر قىسىم نهرسىلهرنى يېزىپ ئىۋەرتىپمۇ تۇرغانىدى. بېكىتىلگهن ئىدى

تاشقى  گېرمانىيه. ئۇرۇش پارتىالپ ئهتىسى گېستاپوچىالر مېنى تۇتۇپ تۈرمىگه قاماشتى. بهكال قايىل بوالتتى
بۇ ۋاقتالردا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭمۇ . ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مهسئۇللىرى مېنى تۈرمىدىن چىقىرىۋالدى

پروفىسسور مهندې بىلهن لېيبراندت ئىككىسىنىڭ ياردىمى بىلهن . پارىژدا قولغا ئېلىنغانلىقىدىن خهۋەر تاپتىم
ئۇكرائىنانىڭ سابىق تاشقى ئىشالر مىنىستىرى . پارىژغا بېرىپ چوقاي ئوغلىنى تۈرمىدىن چىقىرىۋالدىم

  .ئۇنىڭغىمۇ ياردەم قىلدىم. شۇلگىنمۇ تۈرمىدە ئىكهندۇق



مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ رەپىقىسى يازغان ئهسلىمىلهر كىتاۋىدىنمۇ ۋەلى قېيۇمخان دېگهنلىرىنىڭ 
نىڭ كۈز ئايلىرىدا يىلى-1939مارىيه چوقاي ئوغلىنىڭ دېيىشىچه، . راسلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

گېرمانىيىدىكى مهلۇم بىر ژورنالدا ئىشلهيدىغان بۇخارالىق بىر ئۆزبهك باال فرانسىيىدىكى ئۇالرنىڭ ئۆيىگه 
شۇندىن كېيىن مۇستاپا . كېلىپ مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا پروفىسسور مهندېنىڭ بىر تهكلىپىنى تاپشۇرغان

روسىيىگه قارشى ئۇرۇش باشالنغاندىن كېيىن چوقاي . بولغانپات بېرلىنغا بېرىپ تۇرىدىغان -چوقاي ئوغلى پات
ئوغلىنى گېرمانىيىگه ئېلىپ كهتكهن ۋاقتىدا ئايالىغا يازغان بىر پارچه باغاقچه خېتىدە مۇنداق جۈملىلهر 

  :يېزىلغان
 قېيۇمخان، بۇ يىل ئهتىيازدا نوگېنتتىكى ئۆيىمىزگه. قېيۇمخان ھهر دائىم مېنىڭ بىلهن بىرگه يۈرمهكته

مهن ئۇنىڭ ۋاستىسى بىلهن تۈركىستانلىق ئهسىرلهرگه بېرىلىۋاتقان جازاالرنى يۇمشىتىشنى . بارغان باال شۇ
  .تهلهپ قىلىپ نېمىسالرغا مۇراجهت قىلدىم

يىلى ئاۋغۇست ئېيىدىن باشالپ چوقاي ئوغلى بىلهن قېيۇمخان ئىككىسى، الگىرالردىكى ئۇرۇش -1941
رىشنى مهقسهت قىلىپ قۇرۇلغان ئارىالشما ئهسىر تهكشۈرۈش ئۈمهكلىرىدە ئهسىرلىرىنى مىللىتى بويىچه ئاي

- 1941مۇستاپا چوقاي ئوغلى . بۇ الگىرالردا ۋابا بىلهن ئۆلۈم يامىراپ كهتكهن ئىدى. ئىشلهشكه كىرىشىدۇ
بۇ ھادىسه ۋەلى . يىلىنىڭ دىكابىر ئېيىدا تىفوس كېسىلىنى يۇقتۇرىۋېلىپ ئۇزۇنغا قالماي ۋاپات بولىدۇ

ئۇندىن بۇرۇنقى ۋەلى قېيۇمخان، ھهممه ئېتراپ قىلىدىغان سىياسى . قېيۇمخاننىڭ ساالھىتىنىمۇ ئۆزگهرتىۋېتىدۇ
نوپۇزغا ئىگه چوقاي ئوغلىنىڭ يېنىدا ئادەتتىكى بىر تهرجىمان بولۇپ ئىشلهۋاتقان ھهمدە چوقاي ئوغلى بىلهن 

تۇنجى كۆرۈشۈشته . ن بىرسى دەپال تونىالتتىنېمىس مهسئۇل كىشىلىرى ئوتتۇرسىدا ۋاستىچىلىق قىلىپ يۈرگه
پروفىسسور فون مهندېنىڭ قىرىملىق يىتهكچىلهردىن مۇستهجىپ ئۆلكۈسالغا دېگهنلىرى نېمىس مهسئۇل 

  :كىشىلىرىنىڭ چوقاي ئوغلىغا ۋە تۈركىستان مهسىلىلىرىگه بولغان قاراشلىرىنى ئوچۇق ئىپادىلىمهكته ئىدى
سىزلهرنىڭ . مول ۋە نوپۇسىمۇ مىليونالرغا بارغان ئادىمى كۆپ بىر ئهل تۈركىستان زېمىنى كهڭ، بايلىقى

بىز تۈركىستانغا ئهنه شۇ سهۋەپتىن . قىرىمىڭىزالر ئۇنىڭغا قارىغاندا يېرى كىچىك، نوپۇسىمۇ ئاز بىر يهر
شۇ سهۋەپتىن سىزنىڭ ئهھۋالىڭىز چوقاي ئوغلىنىڭ ئهھۋالىدىن پهرقلىق . ئهھمىيهت بېرىپ كهلمهكتىمىز

  .بىزلهر سىزلهرنى پهقهت ھۆرمهتال قىلىمىز، خاالس. بولىشى كېرەك
بۇ سۆھبهتته ۋەلى قېيۇمخان ئىسمىنىڭ پهقهتال تىلغا ئېلىنمىغانلىقى، نېمىس رەھبهرلىرى بىلهن فون 

بىر -مهندېنىڭ تۈركىستان مهسىلىسىدە مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى مۇناسىۋەت قىلىشقا بولىدىغان بىردىن
چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن بولسا، . ەم دەپ قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدىھوقۇقلۇق ئاد

تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى باشقۇرۇش ۋەزىپىسى پۈتۈنلهي قېيۇمخاننىڭ قولىغا 
تكهن بولۇپ، شۇنىڭدىن باشالپ نهتىجىدە، بۇ مۇسىبهت قېيۇمخاننىڭ يولىنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىۋە. قالغان ئىدى

  .ئۇ بىر سىياسى ساالھىيهتكه ئېرىشكهنىدى
. ۋەلى قېيۇمخان، ئۆزىنىڭ سىياسى جهھهتتىكى كۆتۈرۈلىشىنى ئهنه شۇ ۋاقىتالردا باشلىغان دېيىشكه بولىدۇ

ق سۇۋالكى، ئهبهنرودې ۋە شىۋېرېيىن ئهسىرلهر الگىرىغا بارغان قېيۇمخان، بۇ يهرلهردىكى تۈركىستانلى
ئهسىرلهرنىڭ ناچار ئهھۋالىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈپ، ئۇالرنىڭ شارائىتلىرىنى ياخشىالش مهقسىتىدە گېرمانىيه 

. دائىرىلىرىگه نارازىلىق تۈسىنى ئالغان دوكالت سۇنۇشقا جاسارەت قىاللىغان تۇنجى كىشى ھېساپلىناتتى
ىكى سىياسى باشقارما باشلىقلىقىغا بۇرۇندىن تارتىپ تونۇشىدىغان لېيبراندتنىڭ شهرق ئىشلىرى مىنىستىرل

تهيىنلهنگهنلىكى، يهنه شۇ مىنىستىرلىكنىڭ كاپكازىيه ۋە تۈركىستان باشقارمىسىنىڭ باشقارما باشلىقى بولغان 
پروفىسسور مهندې بىلهن ئوتتۇرسىدىكى دوستانه مۇناسىۋەتلهر ۋەلى قېيۇمخاننى باشقا مىللهت ۋاكالهتچىلىرىگه 

شۇنىڭدەك يهنه، گېرمانىيىنىڭ ئىشغال قىلىش . ۈن بىر ئورۇنغا ئىگه قىلغان ئىدىقارىغاندا تېخىمۇ ئۈست
سىياسى پىالنى تهركىۋىدە تۈركىستان تهۋەسى بولمىغانلىقى، تۈركىستان لېجيونىنىڭ قۇرۇلىشى، تۈركىستانغا 



ه بىر ئامىل مۇناسىۋەتلىك مىللى ھهيئهت تهشكىل قىلىنىشىنى زور دەرىجىدە ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدىغان يهن
  .بولۇپ قالغان ئىدى

يىلى ماي ئېيىدا سوۋېت دۈشمىنى بولغان -1942ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ئابرويىنى ئۆستۈرگهن يهنه بىر ئهھۋال، 
بۇ يىغىنغا تهييارلىق قىلىش . مىللهتلهر يىتهكچىلىرى بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن ئادلون يىغىنىدا ئوتتۇرغا چىقىدۇ

ى ئىشالر مىنىستىرلىكى مهسئۇلى بولغان باش ئهلچى شۇلېنبۇرگنىڭ تهلىۋىگه پهيتلىرىدە ۋەلى قېيۇمخان تاشق
بۇ . بىنائهن، سابىق مۇساپىر يىتهكچىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت باغالش ئىشلىرىغا مهسئۇل قىلىپ تهيىنلىنىدۇ

بىرلهپ -ئىش ئۈچۈن پارىژغا بارغان ۋەلى قېيۇمخان، پارىژدىكى سابىق پرومېتېچىالر يىتهكچىلىرى بىلهن بىر
ئادلون يىغىنى مهيلى گېرمانىيه . كۆرۈشۈپ ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى بېرلىنگه بېرىشىغا قايىل قىلغان ئىدى

دائىرىلىرىنىڭ ياكى بېرلىنگه چاقىرىلغان مۇساپىر يىتهكچىلىرى كۈتكهندەك نهتىجه بىرەلمىگهن بولسىمۇ، 
لىيهت قىلىشنى خالىماسلىقى، ئوتتۇرغا سابىق مۇساپىر يىتهكچىلهرنىڭ نېمىسالر بىلهن بىرلىكته پائا

. چىقىدىغان يېڭى سىياسى كىشىلهرنىڭ ھهرىكهت قىلىش ساھهسىنى زور دەرىجىدە كىڭهيتىپ بهرگهن ئىدى
يىغىندىن بۇرۇنقى تهييارلىق ئىشلىرىدا زور نهتىجه ياراتقان ۋەلى قېيۇمخانغا ئادلون يىغىنى يېڭى بىر يول 

نېمىس مهسئۇللىرىمۇ ئېتىراپ قىلىدىغان سىياسى ساالھىيهتكه ئىگه بىرسى ئهندى ئۇ، . ئېچىپ بهرگهن ئىدى
  .ئۇنىڭغا دېپلومات دېگهن ساالھىيهت بېرىلگهن، مهخسۇس بىر تۇرالغۇ بىنا تهقسىم قىلىنغان. ھېساپلىناتتى

  تۈركىستان مىللى ھهيئىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

ئايرىش ھهيئىتى ئورنىغا، ھهر قايسى  يىلىنىڭ كىرىشىدىن تارتىپ ئارىالشما ئهسىر-1942قېيۇمخان، 
ئۇنىڭ . ئايرىم مىللى ھهيئهتلهرنىڭ قۇرۇلىشى ئۈچۈن يول مېڭىپ يۈرگهن ئىدى-مىللهتلهر ئۈچۈن ئايرىم

تىرىشچانلىقلىرى دەسلهپكى بىر نهچچه ئاي ئىچىدىال ئۆز مىۋىسىنى بېرىشكه باشالپ، ماي ئايلىرىدا تۈركىستان 
شۇنداق قىلىپ، تۈركىستان لېجيونى بىلهن، گېرمانىيه ئارمىيىسى ۋە . ىقلىنىدۇھهيئىتىنى قۇرۇش تهلىۋى تهست

ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه يىتهكچىلىك قىلىدىغان سىياسى تهشكىلدىن بىرسى 
تۈركىستان مىللى ھهيئىتى كېيىنكى ۋاقىتالردا قۇرۇلىدىغان تۈركىستان مىللى . ئوتتۇرغا چىقىدۇ

ىتىنىڭمۇ دەسلهپكى باسقۇچى بولۇپ، ئهگهر مۇۋەپپىقىيهتلىك ئىش ئېلىپ بارالىسا بۇ ئىككىنچى كومىت
  .باسقۇچلۇق ئىشمۇ ئهمهلگه ئاشۇرۇلۇش پۇرسىتىنى قولغا كهلتۈرەلىگهن بوالتتى

مىللى «ئىيوندىن باشالپ لېجيوندىكى ئهسكهرلهر ئۈچۈن -15يىلى -1942تۈركىستان ھهيئىتى، 
نىغا ئوخشىتىپ باش » ياش تۈركىستان«چوقاي ئوغلىنىڭ . ا بىر ژورنال چىقىرىشقا باشاليدۇنامىد» تۈركىستان

تۈركىستان مىللى ”دېگهن ئات قويۇلغان بولۇپ، ژورنالنىڭ باش بېتىگه » بىزنىڭ يولىمىز«ماقالىسىغا 
ان يولىمىز ماڭىدىغ”ماقالىدا . دېگهن سۆز يېزىلغان ئىدى“ ئازاتلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان ژورنال

  .دەپ تهرىپ بېرىلمهكته ئىدى“ ئهجداتالرنىڭ يولى، غايىمىز تۈركىستان مۇستهقىللىقى
تۈركىستاندىكى . ژورنىلىنىڭ غوجايىنى بىلهن باش تهھرىرى ۋەلى قېيۇمخان ئىدى» مىللىي تۈركىستان«

ژورنال تىلى . نىدۇھهر بىر تۈرك قهۋىمىدىن ئىككىدىن كىشى تاللىنىپ تهھرىرات گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلى
تىل تالالش ھهققىدە بىر . ئۈچۈن بارلىق قهۋىمالر چۈشىنهلهيدىغان بىر تىل سۈپىتىدە چاغاتاي تىلى تاللىنىدۇ

ئهركىن تۈركىستاننىڭ يېزىق تىلى ”پارچه ماقاله يازغان ھۆكۈمهت ۋاكالهتچىسى، تۈركلوگ جوھاننېس بېنزىڭ، 
دەپ “ ۈركىستاننىڭ يېزىق تىلى بولۇپ كهلگهن چاغاتايچىدوربىرال خىل بولىشى كېرەك، بۇ تىل مىللىي ت

شۇ ئارقىلىق قهۋىملهر ئوتتۇرسىدىكى شىۋە پهرقى سهۋەبىدىن ئىختىالپ چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا . يازىدۇ
پات قازاق شىۋىسى بىلهن تاجىك تىلىدا ماقالىالر ئېالن -شۇنىڭغا قارىماي، ژورنالدا پات. تىرىشىلغان ئىدى

ىپ تۇرغانلىقى، ئوتتۇر يول دەپ تاللىۋېلىنغان بۇ چارىنى ھهممه كىشى قوبۇل قىلىپ قىلىن
يىلى بويىچه داۋام قىلغان تهشكىللىنىش جهريانىدا ۋەلى -1942. كىتهلمىگهنلىكىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن



ئهزالىرى ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ھهيئهت . بىر مهسئۇل كىشى بولغانلىقى كۆرۈلمهكته-قېيۇمخاننىڭ بىردىن
  .ئهسىرگه چۈشكهن تۈركىستانلىقالردىن تهشكىل تاپقان ئىدى

قېيۇمخان، بىر تهرەپتىن نېمىس مهسئوللىرىنى سىياسى ئورگاندىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قايىل 
قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كهلگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۆزى ئۈچۈن تهبىئى بىر لىدېر سىماسى 

ئهسىرگه چۈشكهن تۈركىستانلىقالر ئۇنى، نېمىسالر تهرىپىدىن بىر يهرگه . ئۈچۈنمۇ تىرىشىدۇيارىتىش 
يىغىۋېلىنغان كىشىلهر توپىنىڭ يىتهكچىسىال ئهمهس بهلكى چهتئهلدە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان 

. ھېساپلىناتتىكۈچلهرنىڭ ئاكتىپ يىتهكچىسى دەپ تونىشى ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ئىش 
سىرتىدا ياشايدىغان -قىسقا مۇددەتلىك بولسىمۇ چوقاي ئوغلىدەك سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىچى

تۈركىستانلىقالر ياخشى تونۇيدىغان داھىسى بىلهن بىرگه خىزمهت قىلغان بىرسى بولغانلىقى، ئۇنى بۇ جهھهتته 
ا ۋەلى قهيۇمخانغا بۇنچىلىك ئابروي يىتهرلىك ئهمم. ھهممه ئېتراپ قىلىدىغان بىر ئورۇنغا ئىگه قىلغان ئىدى

ژورنىلىدا ئۆزى » مىللىي تۈركىستان«. ئۇ، بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ئابروي تهلهپ قىلماقتا ئىدى. ھېساپالنمايتتى
  :بىۋاسته قهلهمگه ئالغان بىر ماقالىدا مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ

هلىگهن بولسا، شۇنىڭدەك ئۇالرنى گېرمانىيه ئهگهر بۈگۈن تۈركىستانلىقالر شۇنچه ياخشى ئهھۋالغا كىل
ھۆكۈمىتى ھۆرمهت قىلىپ كېلىۋاتقان بولسا، بۇ ئهھۋال ئۆزىچىال پهيدا بولغان ياكى تۇيۇقسىزال ئوتتۇرغا چىقىپ 

  .يىللىق كۈرەش قىلغانلىقىمىزنىڭ نهتىجىسىدۇر 20قالغان ئهھۋال بولماستىن، بىزنىڭ بۇ يهردە 
دا ئېالن قىلىنغان يهنه بىر ماقالىدا، بۇنداق ساالھىيىتىنى تېخىمۇ پۇختىالش ژورنىلى» مىللى تۈركىستان«

  :ئۈچۈن تىرىشقانلىقى كۆرۈلمهكته
مۇستاپا چوقاي ئوغلى فرانسىيىدە پائالىيهت قىلىپ يۈرگهن ۋاقىتالردا ۋەلى قېيۇمخانمۇ تۈركىستان 

ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسى . ت قىلماقتا ئىدىمهسىلىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ئىشالر ئۈستىدە گېرمانىيىدە پائالىيه
گېرمانىيه ئۇرۇشى پارتىلىغاندىن كېيىن -سوۋېت. تۈركىستاندا مۇستهقىللىق: بىرال غايىنى مهقسهت قىلىدۇ

-ئۇالر بىر. ۋەلى قېيۇمخان پارىژغا بېرىپ مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى بېرلىنغا ئېلىپ كېلىپ ئۆز يېنىغا ئېلىۋالدى
مۇستاپا چوقاي ئوغلى ساكىراتتا ياتقان ۋاقتىدا، ۋەلى … . ۇشۇپ ئىشلىدىبىرسى بىلهن قول تۇت

تۈركىستاننىڭ بارلىق . ئالدىڭىزدا سىزنى ئىنتايىن ئېغىر كۈنلهر كۈتمهكته، يالغۇز قالدىڭىز”: قېيۇمخانغا
تۈركىستان ئهسىرلهر الگىرىدا تۈركىستانلىق ياشالر مهۋجۇتال بولىدىكهن، . ئىشلىرىنى سىزگه ئامانهت قىلدىم

  .دەپ ۋەسىيهت قالدۇرغان ئىدى“ چوقۇم مۇستهقىل بوالاليدۇ
-1920يوقۇردىكى قۇرالردىن شۇنى ئوچۇق كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، ۋەلى قېيۇمخان باشلىغان بۇ ھهرىكهتنى 

يىللىرىدىن بېرى چهتئهلدە قانات يايدۇرۇپ كېلىنگهن تۈركىستان مىللى ھهرىكىتىنىڭ داۋامى دەپ تونۇلۇشقا 
بارلىق ئهزالىرى تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان ت م ب نىڭ ھوقۇقلۇق ئورگىنى . ئاالھىدە تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن

تهرىپىدىن ئېتراپ قىلىنماسلىقى ۋە ئۇالرنىڭ قولالپ قۇۋەتلىشىگه ئېرىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ ھهرىكىتىنى 
ي ئوغلىنىڭ ئىناۋىتىدىن پايدىلىنىشنى ئۇالر يۈرگۈزگهن ھهرىكىتىنىڭ داۋامى دەپ تونۇتۇشتا مۇستاپا چوقا

ئهگهر ۋەلى قېيۇمخان چوقاي ئوغلىنىڭ مىراسچىسى دەپ قوبۇل قىلىنغىنىدا، تهبىئىي . مهقسهت قىلماقتا ئىدى
بۇنداق بىر دەرىجىگه ئېرىشهلىگىنىدە، يالغۇز ئۇرۇش . ھالدا لىدېر دەپ تونۇلىدىغانلىقى بىر مۇقهررەرلىك ئىدى

س ئهينى ۋاقتىدا يهنه چهتئهلدىكى بارلىق تۈركىستانلىقالرنىڭ قولالپ قۇۋەتلىشىگه ئهسىرلىرىنىڭال ئهمه
  .ئېرىشهلىشىمۇ ئانچه تهسكه توختىمىغان بوالتتى

  تۈركىستان لېژيونى



ئهسىرلهر تېخى تۈنۈگۈن، بهلكىم بۈگۈن سهھهردە ئهسىرلهر الگىرىدىن چىقىرىلىپ بۇ يهرگه ئېلىپ 
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يېرىم يالىڭاچ، يالىڭاياق بولۇپ، ئورنىدىمۇ ئارانال . تىكېلىنگهنلىكى كۆرۈنۈپال تۇرات

  .سىر ئۇزۇنغا قالماي ئاشىكارىالندى… . سادا چىقمايتتى-ھېچقايسىدىن سهس. تۇرااليدىغان ھهلهتته ئىدى
 شۇ پهيتته، ھهتتا ئۆزەممۇ. دېگهندەك گهپلهر قۇلىقىمغا كىرگهندەك قىلدى“ تۈركىستان ئارمىيىسى”

سهزمهستىن قهلبىمدە ياتقان تۇيغۇلىرىمنى ھېس قىلماقتا ئىدىم، ئهنه شۇ پهيتلهردە، قاراڭغۇلۇقنى يېرىپ 
تۈركىستان : چاقناپ كۆرۈنۈشكه باشلىغان ئاجايىپ بىر مهنزىرە كۆز ئالدىمدا نامايهن بولماقتا ئىدى

ى ئېغىز سۆز، ئۇسسۇزلۇقتىن ياشلىق ئۆمرۈمدە ھېچقاچان تىلغا ئااللماي كهلگهن بۇ ئىكك… ئارمىيىسى 
دەم ئېلىشقا … چاڭقاپ يېرىلىپ كهتكهن لهۋلىرىمدىن گويا ئهتتىر گۈلدەك پۈرەكلهپ ئېچىلماقتا ئىدى 

توختىغان يهرلهردە ئاچلىق، ھارغىنلىق ئىچىدە ياتقان باشقا تۈركىستانلىقالرمۇ ئورۇنلىرىدىن ئىرغىپ تۇرۇپ 
  …. يۈك ماشىنىمىزغا ئاتالپ چىقماقتا ئىدى

قارا (بىزنى ئېلىپ ماڭغان كامىيونالر . ئېسىمدە قېلىشىچه، كۈن پارلىغان ئافرىل سهھهرلىرىدىن بىرى ئىدى
ۋارشاۋانىڭ ئوتتۇز كىلومېتردەك شهرقىي جهنۇبىدىكى لېژيونوۋو بازىرىغا ) ت. ئۇ− ماشىنا، يۈك ماشىنىلىرى 

ىكى ئهسىرلهر قاتار كهتكهن ئاكاتسىيه بىز ۋە كهينىمىزدىن يېتىپ كهلگهن قارا ماشىنىد. يېتىپ كهلدى
ئوتتۇرداا ئىككى قهۋەتلىك قۇماندانلىق . دەرەخلىرى ئىچىدىن كېسىپ ئۆتكهن توپىلىق يولغا چۈشۈپ يېيىلدۇق

بۇ يهر، ئۆز ۋاقتىدا پولشا ئارمىيىسىگه . شىتاپ بىناسى، ئۇنىڭ ئهتراپىدا تاختايدىن قۇرۇلغان ياتاق ئۆيلهر بار ئىدى
بۇ بىر … . مانا ئهمدى بۇ يهر تۈركىستان لېژيونىنىڭ قارارگاھى ئىدى. ھالردىن بىرسى ئىكهندۇقتهۋە قارارگا

بۇ يولدا مېنى . بۇ يهردە مېنىڭ ئۈچۈن ھاياتىمدىكى يېڭى بىر يول باشالنغان ئىدى. بۇرۇلۇش نوقتىسى ئىدى
. لىغىنىم ئۈچۈن بهكال رازى ئىدىمشۇنىڭغا قارىماي بۇ يهردە بوال… . نېمىلهرنىڭ كۈتىۋاتقانلىقىنى بىلمهيتتىم

ئهندى مهن … . ھېچ بولمىغاندا بۇندىن كېيىن يالغۇز بېشىمغا يول ئاختۇرۇپ يۈرۈشتىن قۇتۇلغان ئىدىم
  …. بۇندىن كېيىن مېنىڭ ھاياتىم ھهقىقى مهنىگه ئېرىشهلهيتتى. ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغان ئىدىم

يۇندۇق، كونا سوۋېت ھهربى كىيىملىرىمىزنى ئوتقا بىز ھهممىمىز كىيىملىرىمىزنى سېلىپ پاكىز يۇ
ھهممىمىز كېلىپ سهپ بولۇپ … . تاشالپ، ئۇچىمىزغا يېڭى نېمىس ھهربى كىيىملىرىنى كىيىشتۇق

ياش بىر قازاق ساپ روس تىلى بىلهن بۇندىن كېيىن ئهسىرلىكتىن قۇتۇلغانلىقىمىزنى، تۈركىستان . تىزىلدۇق
ى، بۇندىن كېيىن تۈركىستاننىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن جهڭ قىلىدىغانلىقىمىزنى لېژيونېر سېپىدا ئىكهنلىكىمىزن

  …. ئېالن قىلدى
  .مهن ئۆزەمنى يهنىال بىر ئهسىر دەپ ھېس قىالتتىم

  .ئۇمان ئهسىرلهر الگىرىنىڭ سىرتىدا ئىدىم، قۇرسىقىممۇ توق، شۇنىڭغا قارىماي يهنىال بىر ئهسىر ئىدىم
  .پهقهت قهلبىمال ھۆر ئىدى

وھىمنى شات قىلىشنىڭ يولىنى ئاختۇرۇپ تېپىشتىن باشقا مېنىڭ ئۈچۈن ھېچقانداق بىر ئىشنىڭ ھۆر ر
  .قىممىتى يوق ئىدى

چېڭگىز تاغچىنىڭ يوقۇردا نهقىل قىلىنغان ئهسلىمىلىرىدە ئېيتىلغىنىدەك، ئون مىڭلىغان ئۇرۇش 
بۇ قوشۇن . يانىۋار ئېيىدا قۇرۇلىدۇيىلى -1942ئهسىرلىرىنىڭ ئۈمىت نۇرى ھېساپلىنىدىغان تۈركىستان لېژيونى 

ئاساسلىقى ئۆزبهك، تۈركمهن، قازاق، قىرغىز، قاراقالپاق ۋە تاجىك قاتارلىق قهۋىملهرگه مهنسۈپ ئۇرۇش 
شۇنىڭدەك يهنه ئۆز مىللىتىگه تهۋە مىللى لېژيون تهشكىل قىلىنمىغان . ئهسىرلىرىدىن تهشكىل تاپقان ئىدى

بۇ قىسىمالر، يهنى . ئهسىرلىرىمۇ تۈركىستان لېژيونىغا ئىۋەرتىلمهكته ئىدىئۇراللىق ئۇرۇش -قىرىم ۋە ئىدىل
يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان بۇ مىللى لېژيون دەسلىۋىدە گېنېرال ئوسكار فون نيېدېرمايېر قۇماندانلىقى 

  .دىۋىزىيىنىڭ قارمىقىدا قۇرۇلىدۇ- 162ئاستىدىكى 
تۈركىيه بىلهن ئېراندا تۇرغان، ئاندىن ئافغانىستانغا  نيېدېرمايېر، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىللىرىدە

نيېدېرمايېر، شۇ . ئىۋەرتىلگهن نېمىس ھهيئىتىنىڭ ھهربى مهسئوللىقىنى ئۈستىگه ئالغان بىرسى ئىدى



ۋاقىتالردا ئهنگىلىيىلىكلهرگه ئهسىر چۈشۈپ ھهزەر دېڭىزىدىكى نارگىن ئارىلىغا قامالغان، بولشېۋىكالر 
ئۇنىڭ شهرق . ئۇ يهردىن قويىۋېتىلىپ يۇرتىغا قايتۇرۇلغان تهجرىبىلىك بىر ئهسكهر ئىدى ئىنقىالۋى دەۋرىدە

ۋېلخېلم قهھرىمانلىق ئوردىنى بىلهن تارتۇقلىغان، ) ت. ئۇ− پادىشاھ (ئهللىرىدىكى تۆھپىلىرى ئۈچۈن كايزېر 
  .تۈركى قهۋىملىرىنى بىۋاسته تونۇيدىغان بىرى ئىدى

ش ئهسىرلىرىگه، ئهگهر خالىساڭالر تۈركىستان لېژيونىغا قاتنىشىڭالر دەپ ھهرقايسى الگىرالردىكى ئۇرۇ
لېژيونېرالردىن ئابدىراخمان كاسانلى . تهرغىپ قىلىنغاچقا، پىدائى بولىدىغانالر بۇ يهرگه يولالنماقتا ئىدى

ىشىپ پولشا، كېيىن تۈركىستان لېژيونىغا قاتن. يىلى نېمىسالرغا ئهسىر چۈشكهن-1942ئابدىراخمان كاسانلى، (
ئۇرۇش ئاخىرلىشىۋاتقان كۈنلهردە . يوگسالۋىيه، ۋېنگىرىيه ۋە ئاۋۇسترىيه قاتارلىق ئهللهردە ئۇرۇشقا قاتنىشىدۇ

ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، بىر مۇددەت گېرمانىيىدە تۇرۇپ . ئىتالىيىدە ئهنگىلىيىلىكلهرگه ئهسىر چۈشىدۇ
يىلى نازىللى كىۋەزچىلىك تهتقىقات -1975. زىللىغا ئورۇنلىشىدۇيىلى تۈركىيىگه كېلىۋېلىپ نا-1949. قالىدۇ

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بۇ كىتاپ يېزىلىۋاتقان ۋاقىتالردىمۇ يهنىال شۇ نازىللىدا تۇراتتى. ئورگىنىدا پىنسىيىگه چىقىدۇ
  :ئهسلىمىسىدە لېژيونېرلىككه قوشۇلۇش جهريانى مۇنداق بايان قىلىنىدۇ

سهككىز سوتكا تىزىلىپ يول . بىزنى بىر يهرگه يىغدى. ئهسىرگه چۈشكهن ئىدىمىڭ ئهسكهر  120بىزدىن 
ئىچىدىغانغا سۇ، يهيدىغانغا نان يوق، يامغۇر تىنماي قۇيۇلىۋاتقان، يامغۇر ئاستىدا يېتىپ، يامغۇردا يول . يۈردۇق

چارۋىالرنىڭ تىزىكى -ا ماليول بويىد. ئۇكرائىنا دېگهن بهكال كهڭىرى، پايانسىز كهتكهن بىر يهر ئىكهن. يۈرەتتۇق
ئاخىرى … . بىز ئۇسسىغاندا شۇ سۇالردىن ئىچهتتۇق. بىلهن بۇلغىنىپ كهتكهن كۆلچهكلهر ئۇچراپ قاالتتى

ئۇ يهردە ھهممه مىللهت ئادەملىرى . تىكهنلىك سىم تورلىرى بىلهن قورشالغان چوڭ بىر الگىرغا يېتىپ كهلدۇق
بىزنىڭ بالىالرنىڭ كۆپ قىسمىنى يهھۇدىي … . رنى ئاختۇرۇشتىالگىردا ئارىمىزدىن يهھۇدىال… . بار ئىدى

ئۇالر . ئىچىمىزدە روسىيىدە ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقىغان ئۆزبهك بالىالرمۇ بار ئىدى. ئىكهنسهن دەپ ئۆلتۈرىۋېتىشتى
شۇنداق قىلىپ ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ . بېرىپ كوماندىرالرغا بىزنىڭ يهھۇدىي ئهمهسلىكىمىزنى ئېيتتى

. بىرلهپ ئۆلۈپ تۈگىمهكته ئىدۇق-يالىڭاچلىقتا بىر-ئاچ. الگىرالرنىڭ ئهھۋالى بهكال ناچار ئىدى…  .قالدۇق
شۇالردىن بىرسى بولغان ۋەلى قېيۇمخان . يىلالردا گېرمانىيىگه ئوقۇش ئۈچۈن كهلگهن ئۆزبهكلهر بار ئىكهن-1920

ىم، قايسىڭالر بۇ ئهسىرلهر الگىرىدىن مهن سىلهرنى بۇ الگىردىن قۇتقازغىلى كهلد”: دەيدىغان بىرسى كېلىپ
ئهندى . بىز ئۇنىڭغا، ھهممىمىز خااليمىز دەپ جاۋاپ بهردۇق. دەپ سورىدى“ قۇتۇلۇپ چىقىشنى خااليسىلهر؟

ھهممىمىز جېنىمىزنى . يا ئۆلۈپ تۈگىشىش، يا بولمىسا قۇتۇلۇش: بىزنىڭ ئالدىمىزدا ئىككىال يول قالغان ئىدى
بىز ئۇ يهردە ئۈچ . ئۇالر بىزنى باشقا بىر الگىرغا ئېلىپ باردى… . شتۇق ئهلىۋەتتهساقالپ قېلىش يولىنى تالال
ئالال ”يېڭىمىزغا . نېمىس ئارمىيىسى تهۋەسىدە تۈركىستان قىسىمى قۇرۇلغانىكهن. ئايدەك ۋاقىت تۇرۇپ قالدۇق

  .دېگهن بهلگه تاقاشتى“ بىز بىلهن
ئهسكهرلهرگه نىسبهتهن ئۈلۈمدىن قۇتۇلۇشنىڭ  بۇنىڭدىن مهلۇمكى، تۈركىستانلىق ئهسىرگه چۈشكهن

ئهسىر ھهيئهتلىرى الگىرالرنى ئايلىنىپ . بىر يولى تۈركىستان لېژيونىغا پىدائى بولۇپ قېتىلىش ئىدى-بىردىن
. يۈرۈپ ئهسىرلهر بىلهن سۆزلىشىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئىختىيار قىلغان پىدائىالرنى تالالشقا كىرىشكهن ئىدى

بىردىن كۆرۈشۈپ پىدائىالرنى تالالپ -لىغان ئهسىر يىغىلغان بىر مۇھىتتا ئهسىرلهر بىلهن بىردىنئهمما مىليون
شۇندىن كېيىن گېرمانىيه ھهربى قۇماندانلىقىنىڭ ئهسىر ھهربىلهرنى ئالدىنقى . چىقىش ئاسان ئهمهس ئىدى

تلهر پۈتۈنلهي ئهمهلدىن سهپلهردە ئۇرۇشقا سېلىش ئىشىنىڭ ئومۇملىشىشىغا ئهگىشىپ پىدائى بولۇشنىڭ شهر
كىيېۋدىكى بىر ئهسىرلهر الگىرىدا تۇرغان تۈركىستان لېژيونېرى بولغان ئالىم راباتلىقنىڭ . قالدۇرىلىدۇ

تۈركىستان (ئهسلىمىلىرى مهجبۇرى ئهسكهرلىككه ئېلىشنىڭ تىپىك ئۈلگىسىنى كۆرسىتىپ بهرمهكته 
يىلى -1949. ماندىيه ئالدىنقى سهپلىرىدە ئۇرۇشقا قاتناشقانلېژيونېرى بولغان راباتلىق، روسىيه، رومىنىيه ۋە نور

  ):ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تۈركىيىگه كېلىپ ئايدىنغا ئولتۇراقالشقان



 30-20كۈندە … . مىڭدەك ئهسىر بار ئىدى 20كىيېۋدىكى بىر ئهسىرلهر الگىرىدا تۇرىۋاتقىنىمدا ئۇ يهردە 
  …. خۇدا ساقلىدى، بىزمۇ ئامان قالدۇق. پ ئىدىپىتمۇ بهكال كۆ. كىشى ئاچلىقتىن ئۆلۈپ تۇراتتى

قايسىڭالر ”. فىۋرال كۈنىسى بىر نېمىس ئوفېسسىرى بىلهن بىر پۇخرا تهرجىمان كهلدى-25يىلى -1942
مېنىڭدەك . قورققانالر قولىنى كۆتهرمىدى. دېدى“ مۇھهممهدى، مۇسۇلمان بولساڭالر قولۇڭالرنى كۆرۈرۈڭالر

مىڭدەك ئهسىر ئارىسىدىن ئۈچ مىڭدەك مۇسۇلمان  25-20بۇ الگىردىكى … . هردىقورمايدىغانالر قولىنى كۆت
كىلومېتر  400بىزنى تۆمۈريول ئىستانسىغا ئاپىرىپ قىزىل رەڭلىك بىر پويىزغا ئولتارغۇزۇپ . ئايرىلىپ چىقتۇق

نى ئۇ يهردە كونا بىر ئۇرۇس قارارگاھى. يىراقتىكى راۋلى دەيدىغان بىر شهھهرگه ئېلىپ كېلىشتى
مونچىغا چۈشۈپ يۇيۇندۇق، نېمىس . روسىيه ھهربى كىيىملىرىمىزنى سېلىپ تاشلىدۇق. تهييارالشقانىكهن

شۇنداق قىلىپ الگىردىن نېمىس ئهسكىرىگه ئايلىنىپ . ھهربى فورمىلىرىنى، ئۆتۈكلىرىنى كىيىشتۇق
ئالال بىز ”ىلىپ تىكىلگهن ئوڭ يېڭىمىزغا يۇمۇالق ق. بىزنى تۈركىستان پىدائىلىرى دەپ ئاتاشتى… . چىقتۇق

ئاندىن كېيىن بىزنى . تهربىيه كۆردۇق-شۇ يهردە ھهربى تهلىم. دېگهن يهڭ بهلگىسىنى تاقىدۇق“ بىلهن
  .شۇنداق قىلىپ ئۇ يهردە جهڭگه كىرىپ كهتتۇق… . روسىيىنىڭ بىر شهھىرىگه ئاپىرىپ تاشالشتى

بۇ . بولغان بهش روتىدىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى تۈركىستان لېژيونى دەسلىۋىدە ھهر بىرسىدە تۆتتىن ۋوزىۋوت
يهرگه كهلتۈرۈلگهن ئهسىرلهر ئىككى ھهپتىگىچه تويغىچه تاماق يهپ ئهسلىگه كهلگهندىن كېيىن تهلىم تهربىيه 

تهلىم تهربىيىسىنى . بۇنداق ھهربى تهلىم تهربىيه مۇددىتى ئادەتته ئىككى ئايدەك داۋام قىالتتى. باشلىناتتى
ئايرىم گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنۈپ گېرمانىيه ئالدىنقى سهپلىرىدىكى ھهر قايسى -هسكهرلهر ئايرىمپۈتتۈرگهن ئ

ئاندىن ئۇالرنىڭ ئورنىغا يهنه يېڭىدىن تالالنغان ئهسىرلهر ھهربى . قۇماندانلىق شىتاپلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلهتتى
ۆرگهن ئهسكهرلهر كۆپۈنچه ھالالردا تۆمۈر تهربىيه ك-دەسلهپكى ۋاقىتالردا تهلىم. تهلىم تهربىيىگه كهلتۈرۈلهتتى

. يولالرنى ياكى قۇرال ئىسكىالتلىرىنى قوغداشقا ئوخشاش ئامانلىقنى ساقالشقا دائىر ئىشلىرىغا قويۇالتتى
يىلىنىڭ ياز ئايلىرىغا كهلگهندە ئۇكرائىنا بىلهن پولشادەك ئىشغال قىلىنغان جايالردا پارتىزانلىق -1942

ېتىپ ئامانلىق ساقالش كۈچلىرى يېتىشمهي قالغاچقا، تۈركىستان لېژيونېرلىرىنى بۇ ھهرىكهتلىرى كۆپىيىپ ك
تۇنجى قېتىملىق بىۋاسته جهڭگه سېلىنغان تۈركىستان . جايالرغا يۆتكهپ كېلىپ ئىشلىتىلىشكه باشاليدۇ

چۈن ماي كۈنىسى قىزىل پارتىزانالر بىلهن ئۇرۇشۇش ئۈ-3يىلى -1942لېژيونىنىڭ بىرىنچى باتالىيونى 
تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ئورۇندىغانلىقى . پولشانىڭ بريانسك ئورمانلىقلىرىغا ئىۋەرتىلگهن ئىدى

  .ئۈچۈن، شۇ يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ تۈركىستان لېژيونلىرى پۈتۈن ئۇرۇش سهپلىرىگه ئىۋەرتىلگهن

  ستان لېژيونىنىڭ تهرەققىياتىمىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تۈركى

ۋەلى قېيۇمخان، ئۇزۇنغا سوزۇلغان تىرىشچانلىقىنىڭ نهتىجىسىدە، ئاخىرى تۈركىستان نامىدا پائالىيهت 
قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه سىياسى كومىتىتتىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن نېمىس دائىرىلىرىنى ماقۇلغا 

نىدا شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكى بىلهن مۇنداق ئۈچ قېيۇمخان، بۇ كومىتىتنى قۇرۇش جهريا. كهلتۈرىدۇ
بىرىنچىدىن، تۈركىستانغا قارىتىلغان بارلىق سىياسى : ئاساسى پىرىنسىپ ئۈستىدە كېلىشكهنلىكىنى ئېيتىدۇ

پائالىيهتلهر كومىتىتنىڭ تىزگىنىدە بولىشى كېرەك؛ ئىككىنچىدىن، قۇرۇلىۋاتقان تۈركىستان لىژيونىمۇ 
تىنى قوبۇل قىلىشى، لېژيونېرالر نېمىس ئهسكهرلىرى بىلهن تهڭ ھوقۇقالردىن بهھرىمهن كومىتىتنىڭ نازارى

بولىشى كېرەك؛ ئاخىرقى بىر ئىش، ئىقتىسادى جهھهتته كومىتىت بىلهن لىژيونالرنىڭ بارلىق ئېهتىياجلىرى 
نىدىن كېيىن بۇ گېرمانىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهمىنلىنىشى، تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگى

  .قهرزلهر تۆلىنىدىغان بولىشى كېرەك
م ت (يىل نويابىر سانىدا مىللىي تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى -1942ژورنىلىنىڭ » مىللى تۈركىستان«

تهشكىلى ئىشلىرىغا بۇ . قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ) ت. ئۇ− ب ك، مىللى تۈركىستان بىرلىكى كومۇتىتى 



ۋەلى . دەپ ئاتىلىدۇ» تۈركىستان مىللى كۈرەش ئىتتىپاقى«لىدىغان تۈركىستان لېژيونىمۇ كومىتىت مهسئۇل بو
نويابىر -14يىلى -1942قېيۇمخان، ھىملېرگه يازغان بىر پارچه خېتىدە بۇ كومىتىتنىڭ رەسمى قۇرۇلۇش كۈنىنى 

تهربىيه، -ربىلىك، تهلىمكىشىلىك بۇ كومىتىتتا رەئىستىن باشقا يهنه بىر باش كاتىپ، ھه 21. دەپ كۆرسهتكهن
بىلىم، ئهدەبىيات، نهشرىيات، ئاخبارات، سهھىيه، دىن قاتارلىق ساھهلهر بويىچه بۆلۈم باشلىقلىرى بىلهن مۇئاۋىن 

كومىتىتنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىش بىلهن بىرگه، . بۆلۈم باشلىقى قاتارلىق كىشىلهرمۇ بار ئىدى
بۇ ئۇقتۇرۇش تهپسىلى كۆزدىن كۆچۈرىلگىنىدە، . ه ئېالن قىلىنغان ئىدىتۆۋەندىكىچه بىر ئۇختۇرۇشمۇ بىرلىكت
ئورنى جهھهتته ئىنتايىن ئېنىق بهلگىمىلهر ) ت. ئۇ− يىتهكچى، داھى (رەھبهرلىك قىلىش بىلهن لىدېرلىك 

  :قويۇلغانلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ
بارلىق سىياسى ئىشالرغا رەھبهرلىك ) بۈگۈنكى ۋە كىلهچهكتىكى(بۇ كومىتىت تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك 

تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق . قىلىدۇ ۋە تۈركىستان مىللى كۈرەش ئىتتىپاقىغا يىتهكچىلىك قىلىدۇ
بىر - كومىتىتنىڭ قۇرۇلۇشى بىردىن. كومىتىتى، تۈركىستان مىللى ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسىنى تهشكىل قىلىدۇ

ەھبهر، كومىتىت رەئىسى ۋە پۈتۈن تۈركىستانلىقالرنىڭ لىدېرى رەھبهر پىرىنسىپىگه ئاساسالنغان بولۇپ، بۇ ر
بارلىق ئىشالر ۋەلى ) بۈگۈن ۋە كهلگۈسىدىكى(تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك . بولغان ۋەلى قېيۇمخاندۇر

  .قېيۇمخاننىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ
. غانلىقى كۆرسىتىلگهنئۇختۇرۇشنىڭ ئاخىرىدا بۇ بهلگىلىمىلهر گېرمانىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهستىقالن

فيۇرېر − بىر رەھبهر -تارتىشالرغا سهۋەپ بولىدىغان بىردىن-كېيىنكى يىلالردا ئېغىر زىدىيهتلهر ۋە تاالش
پىرىنسىپى، قېيىمخاننىڭ دىيىشىدىن قارىغاندا يالغۇز گېرمانىيىدىكى پائالىيهتلهر بىلهنال چهكلىنىپ 

جاۋاپ شهكلىدىكى بىر ماقالىدا بىر -سۇئالمهجمۇئهسىدىكى » مىللى تۈركىستان«. قالمايتتى
بىر -تۈركىستانمۇ بىردىن”دېگهن سۇئالىغا “ كىلهچهكته تۈركىستاننىڭ تۈزۈمى قانداق بولىدۇ؟”لېژيونېرنىڭ 

دېگهن “ بهلكىم رەھبهرنىڭ ئهتراپىدا مهسلىههتچىلهر بولىشى مۇمكىن. رەھبهر پىرىنسىپى بويىچه باشقۇرۇلىدۇ
بىر رەھبهر پىرىنسىپىغا قارشى چىققانالرغا قهتئىي يول قويۇلمايدۇ دەپ بايان -، بىردىنجاۋاپ بېرىلگهن بولۇپ

  .قىلىنغان
تۈركىستان لېژيونىغا . بۇ كومىتىت بىلهن بىرگه يهنه تۈركىستان مىللى ئىنئانه توپالش ساندۇقىمۇ قۇرۇلغان

مارك، يۇقۇرى  2لىك ئوفىسسېرلهردىن مارك، تۆۋەن دەرىجى 1قاتناشقان ھهر بىر ئهسكهرنىڭ ئايلىق مائاشىدىن 
ئهتىراپىدا ياردەم پۇلى بۇ ساندۇق ) ئىزاھاتى. ھ. ئا− رېيچسمارك (مارك  15-5دەرىجىلىك ئوفىسسېرالردىن بولسا 

نۈسخىسىدا لېژيون » مىللى تۈركىستان«كومىتىت قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنغان . ئۈچۈن تۇتۇپ قېلىناتتى
ئېرنېكنىڭ بۇ ساندۇقنى قولالپ قۇۋەتلهپ يازغان بىر پارچه ) ت.ئۇ− ر، شياۋشاۋ مايو(قۇماندانى مىڭ بېشى 

ھهر ئايدا بۇ ئۇسۇل بىلهن يىغىلغان پۇل م ت ب ك نىڭ پائالىيهتلىرى . ماقالىسىمۇ ئېالن قىلىنغان ئىدى
كومىتىتنىڭ  شۇنداق قىلىپ، گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسته ياردىمى بولماي تۇرۇپمۇ. ئۈچۈن ئىشلىتىلهتتى

  .مهۋجۇتلۇقى كاپالهتكه ئىگه قىلىنىدىغان بولغان
ئۇنىڭ بۇ زىيارىتى . ھهپتىلىك تۈركىيه زىيارىتىغا ئاتلىنىدۇ 4يىلى دىكابىر ئېيىدا، ۋەلى قېيۇمخان -1942

. گېرمانىيىنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى فون پاپېننىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى
پېن، باش ئهلچى شۇلېنبۇرگقا قېيۇمخاننىڭ تۈركىيىگه كېلىپ تۈركىيه رەھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ لېژيون پا

ئېهتىمال، تۈركىيه سىياسى . توغرىلىق ئۇالرغا مهلۇمات بېرىشىنىڭ پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان
ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلىۋاتقانلىقىنى  ساھهسىگه گېرمانىيىنىڭ شهرق ئىشالر سىياسهتلىرىدە تۈركى قهۋمدىكىلهرگه

نېمىسالر بۇ ۋاقىتالردا . ئىسپاتالشنىڭ ئهمىلى پاكىتى قاتارىدا كۆرسىتىشنى مهقسهت قىلغان بولىشى مۇمكىن
تۈركىيه يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بىتهرەپلىك سىياسىتىنى ئۆزلىرىنىڭ پايدىسىغا ئۆزگهرتىش ئۈچۈن پۈتۈن 

تۈركىيه تهۋەسىدە پايدىلىق ۋەزىيهت يارىتىش ئۈچۈن ۋەلى . شكهن ئىدىچارىالرنى ئىشقا سىلىشقا كىرى
قېيۇمخاننىڭ قولىغا لېيبراندتنىڭ ئىمزاسى بار تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلغانلىقىنى 



قېيۇمخان، بۇ زىيارەت جهريانىدا تۈركىيه باش . كۆرسىتىدىغان بىر پارچه ماتېرىيالنىمۇ تۇتقازغان ئىدى
ئۇنىڭدىن باشقا يهنه . ندانلىق شىتابى ۋە خهۋىپسىزلىك ئورگىنى مهسئوللىرى بىلهن كۆرۈشۈپ چىقىدۇقۇما

ۋەلى . مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ يېقىن دوستلىرىدىن كونا ت م ب چىالر بىلهنمۇ بىرگه سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ
دېگهن ساالھىيهت بېرىلىپ، قېيۇمخان تۈركىيىدىن قايتاشىدا گېرمانىيه رەھبهرلىكى تهرىپىدىن دېپلومات 

يىلىقى شهخسى كۆرۈشۈشته، ئادلون يىغىنىغا -1991ۋەلى قېيۇمخان، (مۇددەتسىز دېپلومات پاسپورتى بېرىلىدۇ 
تهييارلىق قىلىش ۋاقتلىرىدىال ۋەلى قېيۇمخانغا دېپلومات پاسپورتى بېرىلگهنلىكىنى، ھهر تۈرلۈك 

تۈركىيه زىيارىتىدىن كېيىن، . سىدە بولغانلىقىنى ئېيتىدۇئۇچرۇشۇشالرنىڭ ھهممىسىال دېپلوماتىيه دەرىجى
ئۇنىڭ مهيلى پاسپورتى بولسۇن، مهيلى دېپلومات ئورنى بولسۇن مۇددەتسىز قىلىپ ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تهكىتلهيدۇ

  تۈركىستان لېژيونى ئالدىنقى سهپلهردە

قۇرۇلىشى بىلهن بىرگه، تۈركىستان لېژيونىمۇ بۇ  )م ت ب ك(مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى 
شۇ سهۋەپتىن، لېژيوندا يولغا قويۇلغان ئۇسۇلالر بىلهن . كومىتىتنىڭ ھهربى تارمىقى ھالىغا كېلىدۇ

لىژيون . ئىشلىتىلگهن بهلگىلهر بۇ قاراشنى گهۋدىلهندۈرگىدەك ھالغا كهلتۈرۈپ قايتا تۈزۈپ چىقىلىدۇ
بېشى خوپتمان ئېرنېك، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ ئورنىغا تهيىنلهنگهن مىڭبېشى قۇماندانلىقىغا مهسئۇل مىڭ

ئوبېرست موللېرمۇ مىللى كومىتىتنىڭ پائالىيهتلىرىگه كۈچلۈك ياردەمچى بولۇپ، م ت ب ك نىڭ لېژيونالرغا 
ق كۆرسىتىدىغان تهسىرىنى كۈچهيتىش مهقسهت قىلىنغان تهدبىرلهرنى ئىجرا قىلىش جهھهتته تىرىشچانلى

  .كۆرسىتىدۇ
لېژيونالرغا ئىۋەرتىلىدىغان ئهسكهرلهرنى تالالش ئىشى م ت ب ك غا باغلىق بولۇپ، پۈتۈنلهي 

-ھهربى تهلىم. تۈركىستانلىقالردىن تهشكىل تاپقان بىر مۇنچه ئۈمهكلهر تهرىپىدىن تاللىنىشقا باشلىنىدۇ
ستىدا، قۇرئان ئالدىدا، قېلىچلىرىنى تهربىيهسىنى پۈتتۈرگهن ئۇرۇش ئهسىرلىرى، ئۆز مىللى بايراقلىرى ئا

كىرىشتۈرگهن ھالدا ئىككىدىن قاتار بولۇپ قهسهم قىلىشاتتى؛ شۇنداق قىلىپ رەسمى جهڭچى بولغان 
كومىتىت تهرىپىدىن لېژيون ئۈچۈن اليىهىلهنگهن بايراق مۇستاپا چوقاي ئوغلى تهرىپىدىن . ھېساپلىناتتى

يهنى يېرىمى . قۇرۇلتىيىدا تهستىقالنغان بايراقنىڭ دەل ئۆزى ئىدى يىلقى-1939ئوتتۇرغا قويۇلۇپ، ت م ب نىڭ 
ئهمما گروزىيىلىكلهر بىلهن ئهرمهن مىللى . يۇلتۇزى بار ئىدى-قىزىل، يېرىمى ھاۋارەڭ بولۇپ، ئوتتۇرسىدا ئاي

ىكى بۇ تۈرد. يۇلتۇزنى پان تۈركىسىزم سىموۋۇلى دەپ نارازىلىق بىلدۈرۈپ تۇرىۋېلىشىدۇ-كومىتىتلىرى ئاي
يۇلتۇز ئورنىغا ياي بىلهن ئوق رەسىمى -نارازىلىقالرنى نېمىس دائىرىلىرىمۇ قولالپ بهرگهنلىكى سهۋەپلىك ئاي

  .ئالماشتۇرۇلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

  تۈركىستان لېژيون جهڭچىلىرى ئىشلهتكهن يهڭ بهلگىسى، ھهربى بايراق ۋە گرىپلهر
  دېگهن سۆزلهر يېزىلغان يهڭلىك “نئالال بىز بىله”ئۆزبهك ۋە تۈركمهن ئهسكهرلىرىنىڭ 

  دېگهن سۆزلهر يېزىلغان يهڭلىك “تهڭرى بىز مېنېن”قازاق ۋە قىرغىز ئهسكهرلىرىنىڭ 
  قولغا تاقىلىدىغان تۈركىستان لېژيون گرىبى

  تۈركىستان لېژيون ھهربى بايرىقى
  

گۈزەل ”گهن شىېرى دې“ گۈزەل پهرغانه”تۈركىستانلىق داڭلىق شائىر ئابدۇلخهمىت سۇاليمان چولپاننىڭ 
بۇ شىېرنىڭ مىللى مارش قىلىپ (دەپ ئۆزگهرتىلىپ مىللى مارش قىلىپ قوبۇل قىلىنغان “ تۈركىستان

  :ئىشلىتىلگهن نۇسخىسى تۈۋەندىكىچه ئىدى



  گۈزەل تۈركىستان سهنگه نه بولدى،
  سهبهپ ۋاقىتسىز گۈللهرىڭ سولدى،

  .ئاھ گۈللهرىڭ سولدى
  ريات،چىمهنلهر بهرباد، قۇشالر ھهم په

  ھهممهسى ماخزۇن بولمهسمىدىر شاد،
  .ئاھ بولمهسمىدىر شاد

  بىلمهم نه ئۈچۈن قۇشالر ئۇچماز باغچهلهرىڭدە،
  .ئاھ باغچهلهرىڭدە

  بىرلىگىمىزنىڭ تهپرەنمهز تاغى،
  ئۈمىدلهرىمىزنىڭ سۆنمهز چىراغى،

  .ئاھ تۈركىستان باغى
  قوزغال خهلقىم يېتهر شۇنچه جهۋرى جهپاالر،

  .االرئاھ جهۋرى جهپ
  ئاھ بايراغىڭنى قهلبىم ئويغانسىن،
  .قۇللىغ، ئهسارەت بارچهسى يانسىن
  قۇر يهڭى دەۋلهت، ياۋالر ئۇتانسىن،

  ئۆسىپ تۈركىستان قهدرىڭ كۆتهرسىن،
  .ئاھ قهدرىڭ كۆتهرسىن

  يايراپ ياشناپ ئۆز ۋەتهننىڭ گۈل باغالرىندە،
  .ئاھ گۈل باغالرىندە

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− 
سول يېڭى ئۈستىدە . ڭچىلهرنىڭ ھهربى فورمىلىرىغا مهخسۇس بهلگىلهرمۇ قادالغان ئىدىتۈركىستانلىق جه

قازاق ۋە قىرغىز . دېگهن سۆزلهر چۆرىدەپ يېزىلغان“ ئالال بىز بىلهن”بىر مهسچىت رەسىمى ئهتراپىنى 
رەڭلىك ياقىسىدىكى . دەپ يېزىلغان ئىدى“ تهڭرى بىز مېنېن”ئهسكهرلهرنىڭ ھهربى كىيىملىرىدە بولسا 

  .يۇلتۇز، بۇ ئهسكهرنىڭ تۈركىستان لېژيونىغا تهۋە جهڭچى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتهتتى-سىزىق ئۈستىدىكى ئاي
تهۋەسىدىمۇ مىللى لېژيونالر ئۈچۈن ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− گروس دېۇتش رۇندفۇنك (» ئۇلۇغ گېرمانىيه رادىئوسى«

ركىستانغا تهۋە بولۇپ، تۈركىستانلىق لېژيونېرلهرگه بۇ بۆلۈملهردىن بىرسى تۈ. مهخسۇس بۆلۈملهر قۇرۇلغان ئىدى
رادىيو ئاڭلىتىش تۈركىستان مارشى چېلىنىپ باشلىناتتى، ئاندىن ھهربىلهرگه . قارىتىپ ئاڭلىتىش بېرەتتى

. مۇناسىۋەتلىك، دىنغا مۇناسىۋەتلىك ۋە مهدەنىيهتكه مۇناسىۋەتلىك تېمىالر بويىچه سۆھبهتلهر ئۇيۇشتۇرىالتتى
ئهڭ چوڭ لېژيون قىسىمى تۈركىستان لېژيونى . مۇزىكىالر بېرىلهتتى، خهۋەرلهر بېرىلهتتى-يهنه ناخشاشۇنىڭدەك 

شۇنىڭدەك يهنه، گېرمانىيىنىڭ سوۋېتلهر . بولغانلىقى ئۈچۈن ئهڭ ئۇزۇن ئاڭلىتىشمۇ بۇ بۆلۈمنىڭ ئىشى ئىدى
ۇ بار بولۇپ، تۈركىستان كومىتىتىنىڭ ئىتتىپاقىغا قارىتىلغان خهلقارالىق سهۋىيىدە تهشۋىقات پروگراممىلىرىم

بۇ ئاڭلىتىشالرنىڭ مهزمونلىرىنى گويببېلسنىڭ . بهزى ئهزالىرى بۇ بۆلۈمدە ۋەزىپىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى
  .يىتهكچىلىكىدىكى تهشۋىقات تهشكىالتى بهلگىلهپ بېرەتتى

  )رەسىم ئورنى(
  1943. ۇراسىمىدىن بىر كۆرۈنۈشتۈركىستان لېژيون قىسىملىرىدىن بىرىگه بايراق تاپشۇرۇش م

  )رەسىم ئورنى(
  تۈركىستانلىق لېژيونېرالر ھهربى پاراتتا

  



نېمىس . تهربىيه جهريانىدا ئهسكهرلهرگه نېمىس تىلى ئۆگۈتىشمۇ چىڭ تۇتۇلغان ئىدى-لېژيوندىكى تهلىم
گۇرۇپپىالر بويىچه  خهلقىنى تېخىمۇ تولۇق تونۇش، شۇ ئارقىلىق غهيرەتلهندۈرۈشنى مهقسهت قىلىپ ئهسكهرلهرنى

يهنه بىر تهرەپتىن . پات بېرلىن قاتارىدىكى مهركهزى چوڭ شهھهرلهرگه ئاپىرىپ ساياھهت قىلدۇرۇپ كېلهتتى-پات
مىللى كومىتىتالرنىڭ پائالىيهتلىرىنى پۈتۈنلهي مىللى لېژيونالر دائىرىسىدە چهكلهپ تۇتۇشقىمۇ ئاالھىدە 

. ىكىگه قارىتا خهۋەر بېرىش ئىشلىرىغا قهتئى يول قويۇلمايتتىتىرىشىلغان بولۇپ، گېرمانىيه جامائهتچىل
شۇڭا، . شۇنىڭغا قارىماي لېژيونېرلهرگه قارىتىلغان سىياسى تهشۋىقات پائالىيهتلىرىگه كۈچلۈك ياردەم قىلىناتتى

مىللى تۈركىستان كومىتىتى لېژيون قىسىملىرى ئىچىدە ياكى قىسىمدىن ئايرىلىپ ئالدىنقى سهپكه كهتكهن 
. مۇستهقىل مىللى قىسىمالر ئارىسىدا تهشۋىقات پائالىيهتلىرىنى كهڭ كۆلهمدە قانات يايدۇرۇپ كهلمهكته ئىدى

يهنى تولۇق . بۇ تۈر تهشۋىقاتالردا مىللى مۇستهقىللىققا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئاساسى تېما قىلىناتتى
ېڭىلىشى، بولشېۋىكچىلىك بىلهن ئۇرۇس مۇستهقىللىققا ئېرىشىش ئىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئۇرۇشتا ي

شوۋېنىزمنىڭ گۇمران قىلىنىشى ئارقىلىقال قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدىغان بىر ئىش دەيدىغان كۆزقاراش ئاالھىدە 
جهڭچىلهرگه سىڭدۈرۈلىدىغان يهنه بىر ئاساسى ئىدىيه، تۈركىستاننىڭ . تهكىتلىنىپ تهشۋىق قىلىناتتى

ۇپ، ھهرقانداق بىر شارائىت ئاستىدا قهۋىمچىلىك تهرەپپازلىقىغا قهتئى يول بۆلۈنمهس پۈتۈنلۈك قارىشى بول
ئاڭلىتىشالردىمۇ بولشېۋىكچىلىك بىلهن . قويماسلىق ھهققىدە كۈچلۈك تهشۋىقات قانات يايدۇرۇلغان ئىدى

ئۇرۇس شوۋېنىزمىغا قارشى كۈرەش قىلىش ھهرىكىتى كۈچلۈك تهشۋىق قىلىنىپ، نېمىسالر بىلهن بىرگه 
نىشىۋاتقان بۇ ئۇرۇشنىڭ ئهسلى غايىسىنىڭمۇ تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن دەيدىغان قاراش گهۋدىلىك قات

  :تهشۋىق قىلىنماقتا ئىدى
. تۈركىستانلىق يىگىتلىرىمىزنىڭ مىللى ھېسسىيات كۈچى نېمىس دوستلىرىمىزنىمۇ ھهيران قالدۇرماقتا

تى ئارقىلىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنى تۈپ بىز تۈركىستان جهڭچىلىرى ئۆزىمىزنىڭ مىللى ھهرىكى
نېمىس ئاكىلىرىمىز بىلهن بىرگه سوۋېتكه قارشى جهڭ . يىلتىزىدىن قۇمۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن قۇرالالندۇق

  .قىلىمىز، تۈركىستاندا مىللى مۇستهقىللىق بايرىقىمىزنى قاداش غايىسى ئۈچۈن جهڭگه ئاتالندۇق
ر يىراقتىكى گېرمانىيه ئۇرۇش سهپلىرىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ تۈركىستاندىن مىڭالرچه كىلومېت

بۇ ئۇرۇشنىڭ ”جهڭچىلهر ئارىسىدا . ئۇرۇشنىڭ مهقسىتىنى مهنتىقىلىق بىر ئاساسقا ئورنىتىش شهرت ئىدى
دېگهندەك سۇئالالرنىڭ “ مېنىڭ بۇ يهرلهردە نىمه ئىشىم بار؟”ياكى “ تۈركىستان بىلهن نىمه مۇناسىۋىتى بار؟

شۇنىڭ ئۈچۈن، يوقۇرقىدەك . كان قهدەر ئوتتۇرغا چىقماسلىقى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىلهتتىئىم
  .قايتا تهكرارلىنىپ كهلگهنلىكى مهلۇم-قاراشالرنىڭ ئۇرۇش جهريانى بويىچه بارلىق ئاڭلىتىشالردا قايتا

ردە تهلىم ئالغاندىن مىللى كومىتىت قۇرۇلغاندىن كېيىن تۈركىستان لېژيونىنىڭ دائىرىسى بىلهن، بۇ يه
يىلىنىڭ -1942. كېيىن ئالدىنقى سهپلهرگه يولغا سېلىنغان قىسىمالرنىڭ سانىمۇ زور دەرىجىدە ئارتماقتا ئىدى

ماي ئېيىدىن ئاۋال كهلتۈرۈلگهن ئهسكهرلهر ئۇششاق ئهترەتلهرنى ئاساس قىلغان، شۇنىڭدەك ئادەتته ئارقا سهپ 
قويۇپ كېلىنگهن بولسا، ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلهردە كهلتۈرۈلگهن  ئامانلىق ساقالش دېگهندەك ئىشلىرىغىال

بۇ . چوڭ قىسىم ھالىدا بىۋاسته ئالدىنقى سهپلهرگه ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن يولغا سېلىنغان-ئهسكهرلهر چوڭ
تىن كىچىك ئهترەتلهرگه ئايرىلىپ ئۇرۇشقا سېلىنغان  4تىن ئهسكهر  150~130ئهترەتلهرنىڭ ھهر بىرسىدە 

كىشىلىك  750ئوفىسسېرلىرى بىلهن قوشۇلۇپ مهخسۇس خىزمهتلهرگه تهيىنلهنگهنلهر بىلهن بىرلىكته  بولۇپ،
ھهر بىر ئهتىرەتنىڭ يوقۇرى دەرىجىلىك ئوفىسسېر شىتاتلىرى، . قىسىمالر ھالىتىدە يولغا سېلىنماقتا ئىدى

  .پىرسهنت قىسمى نېمىسالردىن تهشكىل قىالتتى 15ئهسكهر سانىنىڭ 
انىدا ئالدىنقى سهپلهردە ئۇرۇشقا قاتناشقان تۈركىستان قىسىملىرىنىڭ سانى بىلهن ئۇالرنىڭ ئۇرۇش جهري

فېلد مارېشال مانستېيننىڭ . قايسى ئۇرۇش سهپلىرىدە جهڭ قىلغانلىقىنى ئېنىق بىلگىلى بولمىدى
يرۇقتىكى قۇماندانلىقى ئاستىدىكى جهنوبى يۈلۈنۈش ئارمىيىسىگه مۇناسىۋەتلىك ئېالن قىلىنغان بىر بو
-4ۋە  -1ئارمىيىگه مهنسۈپ شهرق لېژيونالر تىزىملىكىگه قارىغىنىمىزدا، مهركىزى شىتاپ گۇرۇپپىسىدا 



كورپۇس تهركىۋىدە نۇرغۇن ساندا تۈركىستان -6نومۇرلۇق بروۋنىك قىسىملىرىدا، بۇ ئۇرۇش سېپىگه قاراشلىق 
  .قىسىملىرى ۋەزىپه ئۆتىگهنلىكى مهلۇم

يىلىغا كهلگىنىدە گېرمانىيه سېپىگه -1944نىڭ بهرگهن مهلۇماتلىرىغا ئاساسهن، دوكتور بايمىرزا ھېيتى
 402مىڭ  181(مىڭ كىشى ئهتىراپىدا دەپ مۆلچهرلهش مۇمكىن  180ئىۋەرتىلگهن تۈركىستانلىق ئهسكهر سانى 

مىڭ  85هن ئۇندىن باشقا يهنه، نېمىس ھهربى كىيىمىدە يۈرىدىغان ئهمما ئىشچى قاتارىدا ئىشلىتىلگ). نهپهر
مىڭ كىشىلىك ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇلغان ئهسكهر ئىچىدە  180. ئهتراپىدا تۈركىستانلىقنىڭمۇ بارلىقى مهلۇم

نهپىرى  51نهپىرى مىللى كومىتىتقا،  13بۇالرنىڭ . نهپهر ئىكهن 87تۈركىستانلىق ئوفىسسېر سانى ئاران 
تهشكىالتىغا مهنسۈپ كىشىلهر ) س س(چىالر ئېس-نهپىرى بولسا ئېس 23گېرمانىيه باش قۇماندانلىقىغا ۋە 

ئهمما دوكتور بايمىرزا ھېيتى تۈركىستانلىق . بهت-346» مۇستهملىكه قىلىنغان زېمىنالر«: كاروي(ئىكهن 
ئوفىسسېر سانىنىڭ بۇنىڭدىن خېلى كۆپ ئىكهنلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بۇ ھهقته ئېنىق بىر سانلىق 

  ).تىئىزاھا. ھ.ئا− مهلۇمات بېرەلمىدى 
تهربىيه بېرىلگهندىن كېيىن ئالدىنقى سهپكه ئىۋەرتىلگهن -تۈركىستان لېژيونىغا كهلتۈرۈلۈپ تهلىم

. قىسىمالر، پۈتكۈل ئۇرۇش جهريانىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى كۈچلىرىگه قارشى ئىنتايىن قاتتىق جهڭلهرنى قىلغان
ئادىمى قالغىچى جهڭ قىلىپ ئاخىرى  ستالىنگراد ئۇرۇشىدا ئۈچ تۈركىستان باتالىيونى ئهڭ ئاخىرقى بىر

يىلىنىڭ ماي ئايلىرىدا -1942باتالىيونى -450لېژيوننىڭ . ھهممىسى قىرىلىپ تۈگىگهنلىكى مهلۇم
ئۇكرائىنانىڭ جامپول رايونىدىكى ئۇرۇشالردا ئۆزىدىن نهچچه ھهسسه كۈچلۈك دۈشمهن قىسىملىرىنى تارمار 

نهپهر نېمىس ئوفىسسېرى بار بولۇپ، جهمئى ئهسكهر  2اليوندا ئارانال بۇ ئۇرۇشتا، بۇ بات. كهلتۈرىۋىتهلىگهن ئىدى
خاركوۋ ئهتىراپىدىكى يهنه بىر تۈركىستان باتالىيونىمۇ ئۇرۇس . نهپهر بىلهنال چهكلهنگهنىكهن 28چىقىمىمۇ پهقهت 

لۇق، قىسىملىرىنىڭ قورشاۋى ئىچىدە قالغىنىدا دۈشمهن سېپىنى يېرىپ قورشاۋدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ تۇرۇغ
قورشاۋ يېرىدە قالغان ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان نېمىس قۇماندانىنىڭ جهسىدىنى قايتۇرۇپ چىقىمىز دەپ 
قايتا دۈشمهن ئارىسىغا بېرىشقا جاسارەت قىاللىغىدەك قهھرىمانلىقنىڭ تىپىك ئۈلگىسىنى كۆرسهتكهنلىكى 

ركلهرنىڭ جهڭ قىلىش ماھارىتىگه قول ئالدىنقى سهپ دوكالتلىرىنى كۆرگهن ھىتلېرمۇ، مۇسۇلمان تۈ. مهلۇم
  .قويۇشقا مهجبۇر بولغانىكهن

  )رەسىم ئورنى(
  يىلى ئۆكتهبىر-1943. ت م ب ك رەئىسى ۋەلى قېيۇمخان تۈركىستان لېژيونىدا ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان تۈركىستانلىق ئوفىسسېرالر بىلهن بىرگه

  
زغۇنچىلىق پائالىيهتلىرى بىلهنمۇ نېمىسالر، ئۇرۇش جهريانىدا سوۋېت ئارقا سهپلىرىگه قارىتا بۇ

بۇ پائالىيهتلهرنىڭ مهقسىدى، تۈركىستان لېژيونىدىن تاللىنىپ جاسۇسلۇققا قارشى رازۋىتچىك . شوغۇللىناتتى
. قىلىپ يېتىشتۈرۈلگهن ئىشپيونلىرىنى دۈشمهن ئارقا سهپلىرىگه پاراشوت ئارقىلىق تاشالپ پايدىلىنىش ئىدى

نامىدا » 1-ۋاللى«اي ئېيىدا، يهنى بارباروسسا ھهرىكىتى باشالنماي تۇرۇپ، يىلىنىڭ م-1941بۇ مهقسهتته، 
بۇ بۆلۈمدە يېتىشتۈرۈلگهن مهخسۇس تهربىيىلهنگهن . مهخسۇس ئاخبارات بۆلۈمى تهشكىل قىلىنغان ئىدى

ئىشپىيونالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئىچكى قىسىمدا تۇرۇپ يىمىرىپ تاشالش مهقسىتىدە ئارقا سهپلهردە 
ئالىيهت قىلىشى، بۇزغۇنچىلىق ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىشى ۋە مىللهتلهر ئوتتۇرسىدا ئۆچمهنلىك قوزغاش پا

  .ئۈچۈن كۈشكۈرتكۈچىلىك بىلهن شوغۇللىنىشى پىالنالنغان ئىدى
يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا كاپكازىيه رايونى نېمىسالر قولىغا ئۆتىشى نهتىجىسىدە، بۇ يهردىكى -1942

شۇڭا قىرىملىق مۈستهجىپ . ن بۇ مهقسهتلهر ئۈچۈن پايدىلىنىش شارائىتىنى يارىتىلغان ئىدىئايرودرومالردى
ئۈلكۈسال، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى دەۋرىگه مۇناسىۋەتلىك كۈندىلىك خاتىرلىرىدە، بېرلىندە تونۇشۇپ قالغان 

  :بىر تۈركىستانلىقنىڭ ئېيتىپ بهرگهنلىرىنى تۆۋەندىكىچه نهقىل كهلتۈرىدۇ



تۈركىستاننىڭ داڭلىق . ياشقا كىردىم 28ئىسمىم ئوسمانبهگ، . تاشكهنتتىنمهن. ىر ئۆزبهكمهن ب
يىلى ئاتامنى -1933بولشېۋىكالر . كىشىلىرىدىن مۇنهۋۋەر قارىنىڭ ئىنىسى رۇستهم قارىنىڭ ئوغلى بولىمهن

ك؟ ئهڭ تۈۋەن ئوفىسسېر جۈنۋېي ياكى جوڭۋېيغا تهڭ كهلسه كېرە(قىزىل ئارمىيىدە زاپاس تهغمهن . ئۆلتۈرىۋەتتى
بىر ھهپتىدىن كېيىن ۋيازمادا ئاپتوموبىل بىلهن . دەرىجىسى بىلهن ئۇرۇشقا ئىۋەرتىلگهن ئىدىم) ت. ئۇ. − تۈرى

مانا بۈگۈن رەئىسىمىز ۋەلى . ئىككى نهپهر تۈرك، ئۈچ نهپهر ئۇرۇسنى بىرگه ئېلىپ قېچىپ نېمىسالرغا ئهل بولدۇق
بۇ كۈنلهردە، مېنى دۈمبهمگه پاراشوت ۋە تېلېگراپ راديوسىنى باغالپ . هڭچىمهنقېيۇمخاننىڭ لېژيونىدىكى بىر ج

مهن بۇ تهرەپكه ئۇ يهردىكى ئهھۋالالردىن مهلۇمات . ئايروپالن بىلهن روسىيه ھاۋا تهۋەسىگه ئاپىرىپ تاشلىماقچى
شوغۇللىنىشقا  يولاليمهن، پۇرسهت تاپالىسام ئۆزبهكىستانغا بېرىۋېلىپ بۇزغۇنچىلىق تهشۋىقاتى بىلهن

  .تىرىشىمهن
دىن  12يهنه شۇ يىلالردا زادى قانچه كىشى ئىكهنلىكىنى ئېنىقالشقا پهقهتال مۇمكىن بولمىغان، ئهمما 

ئارتۇق كىشىدىن تهشكىل تاپقانلىقى مۆلچهرلهنگهن بىر ئهترەت، يالغان ھۈججهتلهر بىلهن تۈركىستاننىڭ ھهر 
بۇ كىشىلهر تۈركىستاندىكى يهرئاستى تهشكىالتالر ئىچىگه . قايسى يهرلىرىگه مهخپى كىرگۈزۈلگهن ئىكهن

بۇ جاسۇسالر كاپكازىيىدىكى نېمىس . كىرىپ، تاشكهنت، ئالمۇتا، دۈشهنبه قاتارلىق شهھهرلهردە پائالىيهت قىلغان
 مهسئۇل خادىملىرى بىلهن سىمسىز تېلېگراف ئاالقىسى ئورنۇتۇپ، قىلغان ئىشلىرىدىن ئۇالرنى خهۋەردار قىلىپ

بېلېرۇسيىدە تۇرىۋاتقا تۈركىستانلىق گېنېرال مىر قاسىم بۇ . يېڭى تاپشۇرۇقالرنى ئېلىپ تۇرغان
. گۇرۇپتىكىلهرنىڭ پائالىيهتلىرىنى پاش قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ تۇرىۋاتقان ئهڭ مۇھىم بىرسى ئىدى

يىللىرى، ئارقا سهپته -1944ئۇرۇشتا سوۋېت تهرەپنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهنلىكى مۇقىملىشىپ قالغان 
ئهلىخان ئاغائوغلى يىتهكچىلىكىدىكى بىر . پائالىيهت قىلىۋاتقان بۇ گۇرۇپالر ئوتتۇرلۇقتىن غايىپ بولىشىدۇ

گۇرۇپ قازاقىستان تهۋەسىگه ئىۋەرتىلگهنلىكى، قىزىل ئارمىيه قىسىملىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى 
  .ىكى كومۇنىست مهتبۇئاتلىرىدىمۇ ئېالن قىلىنغان ئىدىيىلالرد-1960ھهققىدىكى بهزى خهۋەرلهر 

ۋەلى قېيۇمخان، بۇ ھهقته ئېنىق بىرەر سان ۋە ئىسىم بېرەلمىگهن بولسىمۇ، تۈركىستاندا پائالىيهت قىلىش 
ئۈچۈن نۇرغۇن ساندا گۇرۇپپلىالر يېتىشتۈرۈلگهنلىكىنى، كېيىن بۇ گۇرۇپپىالر كاپكازىيىدىكى مهيدانالردىن 

. يروپالنالر بىلهن ئارقا سهپلهرگه پاراشوت بىلهن تاشالنغانلىقىنىڭ راس ئىش ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇئۇچقان ئا
ۋەلى قېيۇمخان يهنه ئۇرۇش ئاخىرلىشىش ۋاقىتلىرىغا كهلگىنىدە بۇ گۇرۇپپىدىكىلهرنىڭ ھهممىسىگه تۇرغان 

  .تىدۇيېرىڭالردا ئىزىڭالرنى يوقۇتىۋېتىڭالر دېگهن بويرۇق بېرىلگهنلىكىنى ئېي
ئهنه شۇ تۈردىكى داستان خاراكتېرىدىكى ئۇتۇقلىرىغا قارىماي، نېمىسالر مۇسۇلمان تۈركى گۇرۇپپىالرغا 

تۈركىستان لېژيونىدا ياكى ئالدىنقى سهپلهردىكى قىسىمالردا ۋەزىپه . نىسبهتهن ئىزچىل ئىشهنمهي كهلگهن
ئۇالرنى كۆزگه . رۇقلىرىنى ئاڭلىمايتتىئۆتهۋاتقان نېمىس ئهسكهرلىرى تۈركىستانلىق ئوفىسسېرالرنىڭ بوي

ئىلمايتتى ۋە تهڭ دەرىجىلىك ئۈنۋاندىكىلهر ئىچىدىكى تۈركىستانلىقالرغا قارىتا ئوخشاش مۇئامىله 
تۈركى قىسىملىرىغا تارقىتىلغان قۇرالالر ئاساسهن ئالغاندا سوۋېتلهردىن ئولجا ئېلىنغان قۇرالالر . قىلىشمايتتى

بۇالردىنمۇ يامىنى كومۇنىزمنىڭ . هنگهن قۇرالالرغا سېلىشتۇرغاندا سۈپىتى تۈۋەن ئىدىبولۇپ، گېرمانىيىدە ئىشل
- ئهسلى مهنبهسى ئاسىيالىقالر دەپ قارايدىغان ناتسىتالر نهزەرىيىسى ھېلىغىچه ئهمهلدىن قالمىغان بولۇپ، ئېس

ئۇرۇشنىڭ كېيىنكى  بۇ تۈردىكى كهمسىتىلىشلهر،. ئېس گۇرۇپپىلىرى بۇ نهزەرىيه بويىچه ئىش قىلىشاتتى
يىللىرىدا شهرق ئۇرۇش سېپىدىكى ئۇرۇسالردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ ئهسكهرلىرى ئارىسىدا ھهربىلىكتىن 

  .قېچىشالرنىڭ ئارتىشىغا سهۋەپ بولغان ئىدى
بۇ جهرياندا ئۇرۇشنىڭ غالىپلىرى ئورۇن ئالماشتۇرۇپ، بىرقىسىم ئۇرۇش سهپلىرىدە نېمىسالر چېكىنىشكه 

نېمىس قۇماندانلىرى، سوۋېت سهپلىرىگه ئۆتۈپ كېتىشىدىن قورقۇپ باشقا مىللهتلهردىن تهشكىل . باشاليدۇ
تاپقان لېژيونالرنى غهرپ ئۇرۇش سهپلىرىگه يۆتكهپ ئىشلىتىشنىڭ تېخىمۇ بىخهتهر بولىدىغانلىقىنى ئويالشقا 

نسىيه بىلهن ئىتالىيه تهرەپلهرگه يىلىنىڭ ئهتىياز ئايلىرىدا مىللى لېژيونالرنى فرا- 1943دېگهندەك، . باشاليدۇ



شۇ ئارقىلىق سوۋېت تهشۋىقاتىنىڭ لېژيونالرغا تهسىر كۆرسىتىشىدىن . يۆتكهش قارارى چىقىرىلىدۇ
تهربىيه ئالغان لېژيونالرنىڭ غهرپ ئۇرۇش سېپىگه يۆتكىۋېتىلىشى، -ھهربى تهلىم. ساقالنماقچى بولغان

ئارزۇسىدا شهرق ئۇرۇش سهپلىرىدە جهڭ قىلىۋاتقان ئهسكهرلهر بولشېۋىزم بىلهن سوۋېتلهرنى ئاغدۇرۇپ تاشالش 
بۇ ئىدىيىۋى قااليماقانچىلىقتىن ساقلىنىش . ئارىسىدا ئىدىيىۋى قااليماقانچىلىقالر ئوتتۇرغا چىقىشىغا باشاليدۇ

-1943ڭ مىللى تۈركىستان ژورنىلىنى. ژورنالالردا بۇ ھهقته كۈچلۈك تهشۋىقات قانات يايدۇرۇلىدۇ -ئۈچۈن، گېزىت
  :يىلى فىۋرال سانىدا قېيۇمخان يازغان بىر باش ماقالىسىدا ئهسكهرلهرگه قارىتا مۇنداق دەپ خىتاپ قىلىدۇ

بىز بۇنى . ئۇرۇسالرنىڭ دوستى ھېساپالنغان جاھانگىر دۆلهتلهر بىزنى يوقۇتۇش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلماقتا
تۈركىستان دۈشمهنلىرىگه قارىتا . شۇڭا ئۇالر تۈركىستان دۈشمهنلىرى ھېساپلىنىدۇ. ياخشى بىلىمىز

  .ئۆچمهنلىكىمىز زەھهردىنمۇ كۈچلۈك، قېلىچتىنمۇ ئۆتكۈر
  :بۇ ژورنالنىڭ يهنه بىر سانىدا، بۇ مهسىله تېخىمۇ ئاشكارە ئوتتۇرغا قويۇلغان

بىز نهدە بولساق بواليلى، كىم بىلهن ئۇرۇشساق ئۇرىشايلى، بۇالرنىڭ ھهممىسى تۈركىستان مۇستهقىللىقى 
قهدىرلىك تۈركىستانلىق ئهسكهرلهر، مهيلى فرانسىيىدە، مهيلى ئىتالىيىدە، مهيلى شهرق ئۇرۇش . ۈندۇرئۈچ

. تۈركىستاننى مۇستهقىل قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتالن. سېپىدا بولغىن، قولۇڭدىكى قۇرالىڭنى مهھكهم تۇت
  !لىنېمىس دۈشمهنلىرى بىزنىڭمۇ دۈشمىنىمىز، تارىخى دۈشمىنىمىزنى يوقۇتاي

كېيىنكى يىلالردا، ۋەلى قېيۇمخان تۈركىستان لېژيونى بىلهن بهزى قىسىمالرنى غهرپ ئۇرۇش سېپىغا 
بۇنىڭ سهۋەبى ئۇرۇش سهپلىرىدە . يۆتكهش ئىشى ئۇنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى ئېيتىدۇ

اش دۆلهتلهر قولىغا ئهسىرگه ئهسىرگه چۈشىدىغان تۈركىستانلىقالر ئۇرۇسالرنىڭ قولىغا ئهمهس ئىتتىپاقد
راس دېمىسىمۇ، نېمىس . چۈشسه تېخىمۇ ياخشىراق بولىدۇ دەپ ئويلىغانلىدىن بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ

سهپلىرىدە جهڭگه قاتناشقان سوۋېت گراجدانلىرى ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قارا فاشىستالر دەپ قارىلىپ، قولغا 
ۋەلى قېيۇمخاننىڭ بۇنداق ئىزاھلىرىغا قارىماي، مىللى . چۈشكهن يېرىدە دەرھال ئېتىپ تاشالنماقتا ئىدى

لېژيونالرنىڭ ئۇرۇش سېپىنى ئالماشتۇرۇشىغا ئوخشاش بۇنداق ستراتىگىيىلىك ۋە يوقۇرى دەرىجىلىك ئورۇندىن 
كېلىدىغان بىر قارار، ھهر قانداق بىر مىللى كومىتىت رەئىسىنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە ئېلىنغانلىقىغا 

بۇنداق سهپ ئالماشتۇرۇش ئىشىنىڭ گېرمانىيه ئارمىيىسى رەھبهرلىرىنىڭ . قهتهنمۇ تهسئىشىنىش ھهقى
ستىراتىگىيىلىك ئهندىشىلىرى سهۋەبىدىن ئوتتۇرغا چىققانلىقىغا ئىشىنىش تېخىمۇ مهنتىقىلىقتهك 

ۈركىستان بۇنىڭ سهۋەبى نىمه بولىشىدىن قهتئى نهزەر، بۇنداق بىر قارار ئېلىنىشىدىن كېيىن، ت. بىلىنمهكته
  .قىسىملىرى ھهر ئىككىال ئۇرۇش سېپىدا جهڭ قىلىشقا باشاليدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  ھېيگېندورف بىلهن بىلله. م ت ب ك رەئىسى ۋەلى قېيۇمخان شهرق لېژيونلىرى باشقۇماندانى گېنېرال ۋ

  )رەسىم ئورنى(
  لهۋەلى قېيۇمخان تۆمۈر باتالىيون كوماندىرى مايور خاۋپتمان ئهرنك بىلهن بىل

  

  يىلىدىكى ۋەزىيهت- 1943

يىلى، م ت ب ك ئۈچۈن ئىنتايىن نهتىجىلىك ئۆتكهن، ئهمما ئۆز ۋاقتىدا يهنه ھهر تۈرلۈك مهسىلىلهرمۇ -1943
بۇ يىلدا شهرق ئالدىنقى ئۇرۇش سېپى بۇندىن كېيىن داۋاملىق . ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان بىر يىل ئىدى

ىقى ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىپال قالماي، ھهتتا نۇرغۇن سهپلهردە كهينىگه ئالغا ئىلگىرلهش ئىمكانىيىتى قالمىغانل
شۇ سهۋەپتىن، ئىشغال قىلىش پىالنالنغان رايونالردا يولغا . چېكىنىش ۋەزىيىتىمۇ بارلىققا كهلگهن ئىدى

قويۇلىدىغان ھاكىمىيهت تۈزۈمىنىڭ قايسى شهكىلدە بولىشى الزىملىقى ھهققىدىكى مۇنازىرىلهر گېرمانىيه 



بۇنداق بىر ۋەزىيهت، . دائىرىلىرىنىڭ كۈندىلىك مۇزاكىرىلىرىدا ئاساسى جهھهتتىن ئۇنتۇلۇپ قېلىۋاتاتتى
كۈنگه تۈۋەنلهپ كېتىۋاتقانلىقىدىنمۇ -ئوستمىنىستىرىيۇم بىلهن مىنىستىر روزېنبېرگنىڭ تهسىرىنىڭ كۈندىن

ئى قارشى چىقىپ كهلگهن دەسلىۋىدە مىللى كومىتىتالرنىڭ سىياسىلىشىشىگه قهت. دىرەك بېرەتتى
روزېنبېرگمۇ ئهندىلىكته فون مهندېنىڭ ئۇالرغا تېخىمۇ كۆپ ئهركىنلىك بېرىش دېگهن پىكىرلىرىگه 

  .قوشۇلىدىغان بىرسىگه ئايالنغان ئىدى
ئۇ ۋاقتقىچه مىللى كومىتىتالرنىڭ پائالىيهتلىرى ئۆز لېژيونلىرى دائىرىسى بىلهنال چهكلىنىپ قالغان 

ر ئۆزلىرىگه قارايدىغان ھهيئهتلهر ۋاستىسىغا تايىنىپ ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى شهرق ئىشچىلىرى كومىتىتال. ئىدى
تهربىيه بېرىپ -ياكى لېژيون جهڭچىسى دەپ ئايرىپ، كېيىن ئۆز لېژيونلىرى دائىرىسى ئىچىدە ئۇالرغا تهلىم

دىنقى سهپلهرگه يولغا ھهربى تهلىم ئېلىپ بولۇپ ئال. جهڭگه تهييارالش ئىشلىرىغا مهسئول قىلىنغان ئىدى
. سېلىنغاندىن كېيىن، بۇ قىسىمالر بىلهن مىللى كومىتىتالر ئوتتۇرسىدا ھېچقانداق مۇناسىۋەت قالمايتتى

جهڭچىلهر نېمىس قىسىملىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن كۈنىدىن باشالپ مىللى كومىتىتالر بۇ لېژيون 
شۇ يىلى ياز ئايلىرىدا قوبۇل . يول قويۇلمايتتى قىسىملىرى بىلهن ھهرقانداق مۇناسىۋەتته بولىشىغا قهتئى

قىلىنغان بىر قارار بويىچه، مىللى كومىتىتالرغا قارايدىغان تهشۋىقاتچىالرغا ئالدىنقى سهپلهردىكى قىسىمالر 
شۇنداق قىلىپ، جهڭچىلهرنى . ئارسىغا بېرىپ ئۆز مىللى قىسىملىرىدا پائالىيهت قىلىشىغىمۇ يول قويۇشىدۇ

بۇ قارار . ن رىغبهتلهندۈرۈش ئارقىلىق ئۇرۇشتا تېخىمۇ كۆپ نهتىجه يارىتىشىنى تهلهپ قىلىشىدۇروھى جهھهتتى
بىلهن بىرگه، مىللى كومىتىتالر نېمىس ئارمىيىسى ئۇرۇش قىلىۋاتقان بارلىق ئالدىنقى سهپلهردە ئۆز 

  .رگهن ھېساپالندىۋەتهنداشلىرىغا قارىتىلغان پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈ
بۇ قارار ئىجرا قىلىنىشى بىلهن تهڭ، م ت ب ك بۇنىڭ ئۈچۈن الزىملىق بهكال كۆپ ئادەم كۈچىگه ئېهتىياجى 

ئالدىنقى سهپلهردە تارقاق جايالشقان ئون مىڭلىغان تۈركىستانلىق ئهسكهرلهرگه قارىتىلغان سىياسى . تۇغۇلىدۇ
م . چۈن بهكال كۆپ تهشۋىقات خادىمىغا ئېهتىياجلىق بولماقتا ئىدىتهشۋىقات پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرۇش ئۈ

ت ب ك بۇنچه كۈپ تهشۋىقات خادىم ئورنىنى تولۇقالش ئۈچۈن پوتسدام شهھىرىدە بىر كورۇس ئېچىپ نۇرغۇن 
بۇ كۇرۇس جهريانىدا . مىقتاردا تۈركىستانلىق ئهسكهرنى بۇ ئىش ئۈچۈن تهربىيىلهشكه باشاليدۇ

ېرمانىيه بىلهن بىز، ئهركىنلىك دېگهن نېمه، تۈركىستان تارىخى، بۈگۈنكى ئۇرۇشنىڭ كېلىپ گ”كورسانتالرغا 
چىقىش سهۋەبلىرى، تۈركىستان خهلقى ۋە يهھۇدىيالر، گېرمانىيىنىڭ ئىجتىمائى سىياسهتلىرى، گېرمانىيىنىڭ 

ېلىۋاتقان زېمىن يىتىشمهسلىك مهسىلىلىرى، خهلقىمىزنىڭ ئۆتمۈشته ۋە بۈگۈن قانات يايدۇرۇپ ك
دېگهندەك تېمىالر بويىچه ھهر تۈرلۈك “ كۈرەشلىرىنىڭ سهۋەپلىرى، لېژيونالردىكى تهشۋىقاتچىالرنىڭ ۋەزىپىلىرى

تهشۋىقات تهربىيىسىنىڭ مۇھىم نوقتىسىنى نېمىسالر يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان . لىكسىيىلهر سۆزلىنهتتى
گېرمانىيه ئهمهسلىكى، يهھۇدىالرنىڭ بۇ ئۇرۇشنىڭ  سىياسهتلهرنىڭ توغرا ئىكهنلىكى، ئۇرۇش قوزغىغان تهرەپ

. تۈركىستان مۇناسىۋەتلىرى دېگهندەك مهسىلىلهرگه قاراتقان ئىدى-پارتىلىشىدا ئوينىغان رولى، گېرمانىيه
تۈركىستان لېژيونى ئۈچۈن ئېيتقاندا تۈپكى مهقسهت تۈركىستان : شۇنىڭدەك يهنه تهشۋىقاتچى نامزاتلىرىغا

بۇ لېژيونالر كهلگۈسىدە تۈركىستان مىللى ئارمىيىسىنىڭ . هنلىكى چۈشهندۈرۈلمهكته ئىدىمۇستهقىللىقى ئىك
  .يادروسىنى تهشكىل قىلىدۇ دەيدىغان قاراش تهشۋىق قىلىناتتى

مىللى «بۇ جهرياندا، مىللى كومىتىت ئوستمىنىستىرىيۇمنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ نهشرى قىلىۋاتقان 
بىلهن بىرلىكته ھهپتىلىك بىر ) ئو ك ۋ(قىلىپ، ئارمىيه ئالى قۇماندانلىقى ژورنىلىغا قوشۇمچه » تۈركىستان

قېيۇمخان، . دەپ ئات قويۇلغانىدى» يېڭى تۈركىستان«بۇ گېزىتقا . گېزىت چىقىرىشقىمۇ كىرىشكهنىدى
لىنىڭ چىقارغان تۈنجى ژورنى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− تۈركىيىدە (تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق تهشكىالتىنىڭ چهتئهلدە 

ئىسمىنى بۇ گېزىتكه قويۇش ئارقىلىق، ئۆ يىتهكچىلىك قىلىۋاتقان بۇ ھهرىكهتنى ت م ب ھهركىتىنىڭ داۋامى 
بۇ گېزىت جهمئى تۆت بهتلىك . ھېساپلىنىدۇ، دەيدىغان تهسىراتنى پهيدا قىلىش ئويىدا بولغان بولىشى مۇمكىن



-3يىلى -1943بۇ گېزىتنىڭ تۇنجى سانى . ن ئىدىبولۇپ، ئاساسهن ئالغاندا ئۇرۇش خهۋەرلىرى مهزمۇن قىلىنغا
  .مارت كۈنى چىققان بولۇپ، تا ئۇرۇش تۈگىگهن كۈنگىچه نهشردىن توختىمايدۇ

دەك ياردەمچىلىرىدىن تهشكىل تاپقان م ت ب ك گه تايىنىپ باشقا مىللى  30ۋەلى قېيۇمخان، ئهتراپىدىكى 
كومىتىت يهنه ئهدەبىيات . لهن شوغۇللىنىپ كهلگهن ئىدىكومىتىتالرغا قارىغاندا كۆرۈنهرلىك پائالىيهتلهر بى

دەيدىغان، ئاساسلىقى مهدەنىيهت ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك يهنه بىر » مىللى ئهدەبىيات«بۆلۈمى تهرىپىدىن 
بۇالردىن باشقا يهنه، ھهرخىل . سان چىقىرىدۇ 5نهشرى ئهپكارىنىمۇ قۇرۇپ چىققان بولۇپ، بۇ ژورنال يىلدا 

ۋەلى قېيۇمخان بىلهن م ت ب ك تهرىپىدىن ئۇرۇش (كىتاپ ۋە بروشۇرالرنىمۇ بېسىپ تارقىتىدۇ تېمىالردا 
- 15يىلى -1942: ژورنىلىدا» مىللى تۈركىستان«. كىتاپ چىقارغان 28مهزگىلىدە بىر گېزىت، ئىككى ژورنال ۋە 

بۇ ژورنال . ن بېسىلغانمىڭ نۇسخىدى 80ھهر سان . ئىيوندىن باشالپ ھهر ئايدا ئىككى سان چىقىرىپ تۇرغان
ئۇرۇش تۈگىگهندىن كېيىنكى بىر مهزگىللهرگىچه داۋاملىق چىقىرىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرقى سانى 

يىلى يىل بېشىدىن -1943ژورنىلى بولسا » مىللى ئهدەبىيات«. ئا دېگهن سان بىلهن چىققان-134يىلى -1975
يىللىرى ئىچىدە -1945-1942گېزىتى » ۈركىستانيېڭى ت«. تارتىپ ئايلىق ژورنال بولۇپ چىقىرىلغان

، ›ۋەلى قېيۇمخان» ‹تۈركىستان مهسىلىلىرى«. تۈركىستان لېژيونى تهرىپىدىن ھهپتىلىك چىقىپ تۇرغان
ئۇلۇغ «، »ئاباي«، ›ئابدۇراۋوپ پىتىرات» ‹ھىندىستان ئىنقىالپچىلىرى«، ›بايمىرزا ھېيتى» ‹تۈركىستان تارىخى«

بهت » ‹يېرىم قالدى«، »مهختۇم قۇلى«، »جاۋىنگېردىڭ كۈندىلىك دەپتىرى«، »ماناس«، »ئابىلهي«، »تىمۇرى
. ق» ‹ئۆلگهنلهر«، ›خوشنۇد، شىېر كىتاۋى» ‹يۈرەك تولقۇنالرى«، ›روشهن. م» ‹مېنىڭ تۇيغۇالرىم«، ›نېمىس
. م» ‹قۇربان«، ›نكوللىكتىپ يازغا» ‹قېيۇمخان«، ›ماسرۇر، شىېرالر كىتاۋى» ‹تۇھپه«، »تولقۇن جىرى«، ›قورقىت

 2» ‹ۋەلى قېيۇمخان ماقالىالر توپلىمى«، ›ئاھ جان» ‹قېيۇمخان كىم؟«، ›كۇرنان» ‹كۆك تهپه«، ›روشهن، رومان
. م» ‹بېلىقچى قىزى«، ›ئابدۇلال، تارىخى رومان» ‹قان«، ›فون گابائىن. ئا» ‹ئۆزبهكىستان گرامماتىكىسى«، ›توم

بۇ كىتاپالر مىللى . قاتارلىق كىتاپالر چىقىرىلغان› س بهد، روماننېمى» ‹سايران«، ›روشهن، سهھنه ئهسىرى
ئۇالر بۇ تهشۋىقات ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهدەبى بۆلۈمى تهرىپىدىن تهييارالنغان- بىرلىك كومىتىتىنىڭ ئىلمى

 قۇراللىرىنىڭ ھهممىسىنى بىۋاسته تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرگه بېغىشلىغان بولۇپ، ئۇرۇشتىن
ئۇرۇش جهريانىدا بېسىلغان . قالسا، خهلقارالىق سىياسهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك تېمىالر ئۈستىدە بهكال ئاز توختالغان

گېزىتىدا تۈركىيىگه مۇناسىۋەتلىك پهقهت بىرال پارچه » يېڭى تۈركىستان«ژورنىلىدا ھهمدە » مىللى تۈركىستان«
ڭ ئۇرۇش جهريانىدىكى بىتهرەپلىك سىياسىتى ھىمايه بۇ ماقالىدە تۈركىيىنى. ماقاله بېسىلغانلىقى مهلۇم

قىلىنغان بولۇپ، ئۇالرنى ئا ق ش بىلهن ئهنگىلىيىگه ئوخشاش جاھانگىر كۈچلهرنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈپ 
  .كهتمهسلىكى تهكىتلهنگهن

  )رەسىم ئورنى(
يىلى -1944گېزىتى، » يېڭى تۈركىستان«ان نېمىس ئۇرۇش سهپلىرىدە جهڭ قىلغان تۈركىستانلىق جهڭچىلهر ئۈچۈن نهشرى قىلىنغ

  يانىۋار-5
  

ۋەلى قېيۇمخان، بۇ بۇ پائالىيهتلىرىنىڭ ھهممىسىدىال پروفىسور فون مهندېنىڭ كۈچلۈك ياردىمىگه 
ئهينى دەۋردىكى شارائىتالر كۆزدە تۇتۇلغىنىدا، قېيۇمخان بىلهن ئۇنىڭ . ئېرىشكهنلىكىنى ئېيتىدۇ

- 1943. هنمۇ ئاكتىپ پائالىيهت قىلىپ كهلگهنلىكىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇگۇرۇپپىسىدىكى كىشىلهر ھهقىقهت
يىلىدىكى شارائىتالر ئاستىدا ئىككى ژورنال ۋە بىر گېزىت چىقىرالىغانلىقى، ئىشلهتكهن ئادەملىرىنىڭ 

. ھهممىسىنى ئۆزى تاللىيالىغانلىقى م ت ب ك دىن باشقا ھېچبىر كومىتىتتا كۆرۈلمىگهن بىر ئهھۋال ئىدى
ومىتىت يولغا قويغان ھهمكارلىق ساندۇقى اليىهىسىگه تايىنىپ خېلى مۇھىم ماددى ئهركىنلىككه ك

پروفىسور فون مهندېنىڭمۇ ياردەم قىلىشى بىلهن، ئون بهش ئهتراپىدا تۈركىستانلىق ھهر . ئېرىشىۋالغان ئىدى
بولغان ھۈسهيىن ئىكرامخان ئۆز م ت ب ك ئهزاسى . تۈرلۈك گېرمانىيه ئالى مهكتهپلىرىگه ئوقۇشقا كىرگۈزۈلگهن



نهپهر ھهر تۈرلۈك كهسىپلهر بويىچه  4يىلى كومىتىتقا ئهزا بولۇپ كىرگهن ۋاقتىدا -1944ئهسلىمىلىرىدە 
نهپهر شائىر ۋە يهنه بىر قانچه كىشى مۇخپىرلىق كهسىپى بىلهن  3نهپهر مىدىتسىنا دوكتور،  3دوتسېنت، 

ۋەلى قېيۇمخاننىڭ . ىزمهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇكىشىنىڭ كومىتىتتا خ 34شوغۇللىنىدىغان 
شهخسى تهسىرى بىلهن نېمىسالرنىڭ باشقا يهرلىكلهرگه قارىغاندا تۈركىستانلىقالرغا تېخىمۇ كۆپىرەك بىتهرەپ 
پوزىتسىيه تۇتقانلىقى تۈپهيلىدىن مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتىنى پۈتكۈل ئۇرۇش دەۋرى بويىچه 

نىيىدە پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان مۇساپىرالر ھهرىكىتى ئىچىدىكى ئهڭ كۈچلۈك ۋە ئهڭ تهشكىلچان گېرما
  .ئورگان ھالىغا كهلتۈرگهن دېيىشكه بولىدۇ

  مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى ئىچىدە ئۆكتىچىلىك

كومىتىت . باشاليدۇ بۇ ئورگاننىڭ كېڭىيىپ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ بهزى مهسىلىلهرمۇ ئوتتۇرغا چىقىشقا
بىرسىدىن يىراق، ئوخشىمىغان ئۇرۇش سهپلىرىگه تارقالغان تۈركىستان قوشۇنلىرى ساھهسى -پائالىيهتلىرى بىر

بويىچه قانات يايدۇرۇلىۋاتقانلىقى، شۇ سهۋەپتىن ئۆزئارا ئاالقىلىشىش جهھهتلهردە ھهر تۈرلۈك قىيىنچىلىقالرنى 
لهر تۈپهيلىدىن، بۇ قىسىمالرنى بىر قوللۇق تېزگىنلهپ تۇتۇشمۇ تهسكه كهلتۈرۈپ چىقىرىشتهك بىر قاتار سهۋەب

ئهزەربهيجاندىن باشقا تۈركى قهۋىملهردىن كهلگهن بارلىق ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسى تۈركىستان . توختىماقتا ئىدى
نى لېيجونلىرىغا يوللىنىپ تۇرغانلىقىمۇ يوقۇرىقى قىيىنچىلىقالرغا يېڭى قىيىنچىلىقالرنىڭ قوشۇلۇشى

بولۇپمۇ ئىدىل ئۇرال تۈركىلىرى، قىرىملىقالر ۋە قازاق تۈركىلىرى ئۆز مىللى . كهلتۈرۈپ چىقارماقتا ئىدى
يىلىنىڭ بېشىدا قازاق -1943شۇنداق قىلىپ، . كومىتىتلىرىنى قۇرۇپ چىقىشنى تهلهپ قىلىشماقتا ئىدى

ۆمۈر قاتارلىق كىشىلهر گېرمانىيه تاشقى تۈركىلىرىدىن كارېس قاناتباي ۋە ئىدىل ئۇرال تۈركىلىرىدىن ئهخمهت ت
ئېسچىالر لىدېرى -ئىشالر مىنىستىرى رىبېنتروپقا، شهرق ئىشلىرى مىنىستىرى روسېنبېرگكه ۋە ئېس

ھىمملېرگه ئىلتىماس سۇنۇپ، قازاقىستان بىلهن ئىدىل ئۇرال رايونلىرىدىن كهلگهنلهرنى بىر يهرگه يىغىپ ئۆز 
مۈھلېن، (ۇرۇپ چىقىش كېرەك دەيدىغان تهلهپنى ئوتتۇرغا قويۇشىدۇ ئالدىغا مۇستهقىل بىر كومىتىت ق

بهتلىرىدە -16سان - 79نىڭ » مىللى تۈركىستان«بهت ۋە يهنه -95» كىرىست بىلهن قىزىل يۇلتۇز ئوتتۇرسىدا«
ئۇالر بۇ جهھهتتىكى ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهخمهت تۆمۈرنىڭ ئهسلىمىلىرىدە بۇ ھهقته ھېچقانداق گهپ يوق

. هپلىرى بىلهن بىرگه، ۋەلى قېيۇمخان توغرىلىقمۇ نۇرغۇنلىغان قارىالش پىكىرلىرىنى تهڭ ئوتتۇرغا قويۇشىدۇتهل
. شۇنىڭدەك يهنه مىللى كومىتىتنىڭ تۈركىستانغا ۋەكىللىك قىاللمايدىغانلىقىنىمۇ ئوتتۇرغا قويۇشقان ئىدى

پى بويىچه باشقۇرۇپ كېلىۋاتقان ۋەلى بىر رەھبهر پىرىنسى-ئۇالر، كومىتىت بىلهن لېيجونالرنى بىردىن
قېيۇمخاننىڭ ئۆزبهك بولغانلىقى سهۋەبىدىن بۇ كومىتىت ئۆزبهكلهرنىڭ باشقۇرۇشىغا چۈشۈپ قېلىۋاتقانلىقى، 

ھۆكمۈرانلىق . ئۆزبهكلهرگه ئاالھىدە ئىمتىيازالرنى بېرىۋاتقانلىقىدەك بىر قاتار گۇناھالرنى ئارتىشقان ئىدى
ئىشلىرىنى بىرال كىشى قولغا كىرگۈزىۋالىدىغان ھهر قانداق بىر سىستېمىدا  قىلىش بىلهن رەھبهرلىك

كۆرۈلگىنىدەك، م ت ب ك تهركىۋىدىمۇ ئۆكتىچىلىك باش كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۇ ئۆكتىچىلهر كۈندىن كۈنگه 
  .كۈچىيىپ بارماقتا ئىدى

تلىنىشىگه ئېسچىالرنىڭ قولالپ قۇۋە-ئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى ئۆكتىچىلىك پائالىيهتلىرى ئېس
قۇدرىتى پهللىگه يهتكهن قېيۇمخاندەك بىرسىگه قارىتىلىدىغان - ئهمما ئۇ ۋاقىتالردا كۈچ. ئېرىشكهنلىكى ئېنىق

بىرەر ھهرىكهت چوقۇم نېمىس ئورگانلىرىدىكى بىرەر كىشىنىڭ ياكى بىر قانچه كىشىنىڭ كۈچلۈك ھىمايىسى 
شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكى بۇ تۈر . ئىدى بولماي تۇرۇپ ئۇنى يېڭىپ چىقىش ھهرگىزمۇ مۇمكىن ئهمهس

يوقلىقىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈش، شۇ ئارقىلىق بىرەر قارار چىقىرىش مهقسىتىدە پروفىسسور فون -ئىشالرنىڭ بار
بۇ ئارىدا ئۆكتىچىلهر ھهرىكىتىگه . مهندې يىتهكچىلىكىدە بىر تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلىدۇ



تۈركلىستان «. ژورنىلىدىمۇ ئهكىس ئېتىشكه باشلىغان ئىدى» لى تۈركىستانمىل«مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر 
  :تېمىلىق بىر ماقالىسىدا قېيۇمخان مۇنداق دەپ يازىدۇ» خهلقى ۋە كومۇنىزم

شۇنداق . بىزلهر بۇ يهردە تۈركىستان ئهركىنلىكى ئۈچۈن قولىغا قۇرال ئالغان جهڭچىلهر ھېساپلىنىمىز
ئهگهر . اسات تېرىيدىغان كىشىلهرگه ھهرگىزمۇ يوچۇق قالدۇرماسلىقىمىز كېرەكپ-ئىكهن، ئىچىمىزدىكى پىتنه

پاسات تېرىيدىغان ھهرىكهتلهر كۆرۈلگىدەكال بولىدىكهن، بۇزغۇنچىالر، گهپ تاپچىالر، تۆھمهتخورالر ۋە -بۇنداق پىتنه
. رگه مۇپتاال بولىدۇ دېگهن گهپئىنساپسىزالر ئارىمىزدا پهيدا بولىدىغانال بولىدىكهن، ئىستىقبالىمىز ئېغىر كۈنله

شۇ . شۇڭا، ھهممه ئادەم ئۆزىگه تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىنى ئورۇنداشتىن باشقا ئىشالرغا ئارىالشماسلىقى كېرەك
  .چاغدىال خهلقىمىز ئالدىدا يۈزىمىز يهرگه قاراپ قالمىغان بولىدۇ

ىلهن سىياسى كادىرالرغا بۇ سۆز بىلهن بۆلگۈنچىلىك قىلغۇچىالر ھهققىدە لېيجوندىكى ئهسكهرلهر ب
ئاگاھالندۇرۇش بهرگهن ۋەلى قېيۇمخان، ئۆزىنى بۇرۇن جاھانگىر دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ كهلگهن 

  :دەيدىغان بوھتانالرغا قارشى تۆۋەندىكىچه جاۋاپ بېرىدۇ
مۇناسىۋەت  مهن دېموكراتچى، لىبرالىست ۋە كاپىتالىزىم يولىدا ماڭغان ئۇنداق ئهللهر بىلهن ھېچقاچان

ئۇنداق دۆلهتلهرگه ئىزچىل قارشى ئىكهنلىكىمنى بىلدۈرۈپ كهلدىم، شۇنىڭدەك ئۇ تۈردىكى . قىلغان ئهمهسمهن
بۇ دېگهنلىرىمنىڭ راستلىقىنى . دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىپ كېلىۋاتقان بىرەرسى بىلهنمۇ ئارىالشمىدىم

  .يمهنبۈگۈنكى كۈندە ھهممه ئادەم ئېنىق بىلىدۇ دەپ قارا
يهنه بىر تهرەپته، تۈركىستان لىجيونىنىڭ كوماندىرى مايور ھوپتمان ئېرنېكمۇ بۇ مۇنازىرىغا قېتىلغان بولۇپ، 

  :ئۇ، تۈركىستان كومىتىتىغا قارشى پائالىيهت قىلىۋاتقانالرنى مۇنداق دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ
هن تۈركىستان ئۈچۈن نېمه س”مهن پهقهت . مهن سىزنىڭ كىملىكىڭىزنى سۈرۈشته قىلىپ ئولتۇرمايمهن

مهن . قازاق، قىرغىز، ئۆزبهك ۋاھاككازامۇسهن؟ دەپ سوراپ يۈرمهيمهن. دەپال سورايمهن“ ئىشالرنى قىلدىڭ؟
  .تۈركىستانلىقالر مېنىڭمۇ دوستۇم ھېساپلىنىدۇ. دەپال سورايمهن“ تۈركىستانلىقمۇسهن؟”پهقهت 

رمىيىسىدە تۈركىستاننى بىر پۈتۈن ئهل دەپ قوبۇل بۇالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، گېرمانىيه ئا
تېخىمۇ مۇھىم . قىلىدىغانلىقى، قهۋملهر بويىچه پائالىيهت قىلىشقا يول قويمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

بولغىنى، ئۆزىنى تۈركىستانلىق دېمهيدىغانالرنى دوستىمىز ئهمهس دەپ قارايدىغانلىقىنى، قهۋىمالر بويىچه 
- 1943. لىنىشنى ئوياليدىغانالر دۈشمهن دەپ قارىلىدىغانلىقى ئېنىق تهكىتلهنگهنسىياسهت بىلهن شوغۇل

يىلىنىڭ باشلىرىدا، بېرلىندە ئۇيۇشتۇرۇلغان تۈركىستان كهچلىكى مهرىكىسىدە گېرمانىيه ئارمىيىسىگه 
ئىشالر  ۋاكالىتهن ھوپتمان ئېرنېك، تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى نامىدا باش ئهلچى شۇلېنبۇرگ ھهمدە شهرق

مىنىستىرلىكى نامىدا ئىجتىمائى ئىشالر بۆلۈم باشلىقى لېيبراندت قاتارلىق كىشىلهرنىڭ بولىشى، بۇ 
ئورگانالرنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك ۋەلى قېيۇمخان بىلهن تۈركىستان كومىتىتىنى تولۇق يۈلهپ 

  .كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرەتتى
قىلغان ۋەلى قېيۇمخاندەك بىرسىگه قارشى ئۆكتىچىلىك بۇنداق ئۈچ ئورۇننىڭ ھىمايىسىنى ئارقا تىرەك 

ئېسچىالرنى ئارقا تىرەك قىلىشقان بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇالرنىڭ قېيۇمخاننى -قىلىدىغانالر مهيلى ئېس
دېگهندەك، فون مهندې مهسئۇللىقىدا قۇرۇلغان . يېڭهلىشىنى پهرەز قىلىش ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس ئىدى

-قازاق”ى ۋەلى قېيۇمخانغا ئارتىلغان بارلىق قارىالشالرنى ئاساسسىز دەپ قاراپ، مهخسۇس تهكشۈرۈش گۇرۇپپىس
  .دەيدىغان بىر ئورگاننىڭ قۇرۇلۇشىغا ھاجهت يوق دېگهن خۇالسىنى چىقىرىدۇ“ ئىدىل ئۇرال كومىتىتى

- ، ئېس)ك ۋئو (يىلى ئۆكتهبىر ئېيىدا ئوستمىنىستىرىيۇم، گېرمانىيه ئارمىيه باش قۇماندانلىقى -1943
د قاتارلىق ئورگانالرنىڭ ئورتاق ماقۇللىقى بىلهن مىللى كومىتىتالرنى مىللى ۋاكالهتچىلىكلهر -ئېسچىالر، ئېس

بۇنداق بىر قارارنىڭ قوبۇل قىلىنىشى سىياسى جهھهتته بهكال . دەرىجىسىگه كۆتۈرۈش قارارى قوبۇل قىلىنىدۇ
يىن گېرمانىيه ھۆكۈمىتى بارلىق مىللى كومىتىتالرنى ئۆز مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ئىش بولۇپ، بۇندىن كې

بۇ ئىشالر ئهسلىدە . ۋەتىنىنىڭ سىياسى ۋەكىللىرى دەپ قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدى



ھهر بىر مىللهت ئۆزىنىڭ ئاپتونومىيىلىك قۇرۇمىغا ئىگه بولىشى ”پروفىسسور فون مهندېنىڭ ئوتتۇرغا قويغان 
بۇنداق بىر قارار قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن، . قارىشىغا ئاساسالنغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدى دەيدىغان“ الزىم

تۈركىستان مىللى ۋاكالهتچىلىكىگه ۋەلى قېيۇمخاننى رەئىس، دوكتور باي مىرزا ھېيتىنى مۇئاۋىن رەئىس دەپ 
  .رەسمى تهستىقلىغان ھېساپالندى

  رقى تۈرك قهۋىملهر قوشونىئېسچىالرنىڭ تۇرانچىلىق مهيدانى ۋە شه-ئېس

يىلى ئهتىياز ئايلىرىنىڭ ئاخىرلىرى بۇيىچه نېمىسالرنىڭ شهرق سىياسهتلىرىدە روزېنبېرگنىڭ -1943
كۈچلۈك بېسىمالر نهتىجىسىدە، يېقىن . تهسىرى بارغانسىرى ئاجىزالشقا باشلىغانلىقىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن

سىياسى بۆلۈم مهسئۇللىقىدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا  دوستى لېيبراندتنى شهرق ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ
مىللى سىياسهت جهھهتته گېرمانىيه ئورگانلىرى . ئېسچىالر گېنېرالى بهرگېرنى تهيىنلهشكه مهجبۇر بولىدۇ-ئېس

ئىچىدە ئېغىر پىكىر ئىختىالپلىرى ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان بولۇپ، ئالدىنقى سهپلهردىكى چېكىنىش 
ئېسچىالر تهشكىلىنىڭ تهسىرىمۇ كۆرىنهرلىك دەرىجىدە كۈچىيىشكه -كۆرۈلىشىگه ئهگىشىپ ئېس ۋەقهلىرىنىڭ

  .باشاليدۇ
ئېسچىالر تهشكىالتى ئۆز تهۋەسىدە تۈركىي قهۋىملهر بىرلهشمه كۈچى تهشكىللهش -ئۇزۇنغا قالماي، ئېس

ىڭ ئاسسىتانتى دوكتور رېينيېر بۇ اليىهه، داڭلىق تۈركۈلوگ كلېينوۋن. اليىهىسىنى تۈزۈپ ئىشقا كىرىشتۈرىدۇ
ئولزشا، مىللهت مهسىلىسىگه ناتسىتىزم ئىدىيىسىگه تۈپتىن زىت بىر . ئولزشا دېگهن بىرسىنىڭ ئهسىرى ئىدى

تۈركىي − بىر كۈچى -ئۇسلۇپ بىلهن قارايدىغان بىرسى بولۇپ، بولشېۋىكچىلىكنى ئاجىزلىتىشنىڭ بىردىن
ئولزشا، رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ يىمىرىلىشىدىن بۇيان دۆلهت . ىشىنهتتىقهۋىملهر ئىتتىپاقىدۇر، دېگهنگه قهتئى ئ

قۇرالىغان ۋە بۇ قۇرۇلغان دۆلهتنى ساقالپ قااللىغان قۇدرەتكه ئىگه ئىككىال ئىرق بار بولۇپ، بۇنىڭ 
ئولزشا، بولشېۋىكچىلىكنى پهقهت بۇ ئىككى . دەپ قارايتتى“ تۇرانالر”، يهنه بىرسى “نېمىس ئىرقى”بىرسى 

ئېسچىالر -ئۇ، ئېس. ق بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلغىنىدىال ئاندىن مهغلۇپ قىلغىلى بولىدۇ دەپ ھېساپاليتتىئىر
ئىلزشا، بۇ تۈر سىياسى قارىشىغا . رەھبهرلىرىنى، بولۇپمۇ ھىملېرنى بۇ تۈردىكى قاراشلىرىغا قايىل قىلغان ئىدى

بولىدىغان بارلىق تهستىقالرنى قولغا مۇۋاپىق كېلىدىغان ئورگاندىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن الزىم 
ئېسچىالرنى درېسدېندىكى مهركىزىگه يىغىپ پائالىيىتىنى -كهلتۈرۈپ، بۇ ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك ئېس

  .باشلىۋېتىدۇ
نېمىس دائىلىرى، تۈرك ئىتتىپاقى دېگهن بۇنداق قاراشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن ھهر ۋاقىت ئېغىر تهھدىت پهيدا 

اتقان بىر ئهھۋالدا، بۇنداق زور بىر ئۆزگىرىش قىلغانلىقى ھهقىقهتهنمۇ ھهيران قاالرلىق قىلىدۇ دەپ قاراپ كېلىۋ
ناتسىتالر، ئهسلىدە سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىنكى ھۇجۇم قىلىش نىشان قىلىپ . ئهھۋال ئىدى

قولغا كىرگۈزۈش ئىشلىرى  مۇنداق ئېيتقاندا، ئهگهر پىالنالنغان نىشانالرنى. تۈركىيىنى تالالپ ئېلىشقان ئىدى
بىر مۇستهقىل دۆلىتى بولغان تۈركىيه بىلهن -ئهمهلگه ئېشىپ بولغاندا، كهلگۈسىدە تۈرك دۇنياسىنىڭ بىردىن

بۇنداق بىر ئهھۋالدا، ئهگهر توقۇنۇش يۈز . توقۇنۇشۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش مۇمكىن ئهمهس دېگهنلىك ئىدى
ت يۈرگىزىپ كېلىۋاتقان تۈركىيىنىڭ ئىتتىپاقداشالر سېپىگه بهرمىدى دېگهندىمۇ، بىتهرەپ تاشقى سىياسه

بۇنداق بىر ئهھۋالدا، نېمىسالر ئۈچۈن ئۇرۇش . قېتىلىپ ئۇرۇشقا قاتنىشىش ئېهتىمالى يهنىال كۈچلۈك ئىدى
قىلىۋاتقان تۈركىي ئهسكهرلهرنىڭ قايسى تهرەپته تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىش مهسىلىسىدە گېرمانىيه بهكال كۆپ 

يىلالر ئىچىدە بۇ گۇرۇپالرنىڭ بىر يهرگه يىغىلىشىغا ياكى بىرلهشكهن سىياسى -1943-1941. ىئهنسىرەيتت
پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشىغا رۇخسهت قىلماي كهلگهنلىكىنىمۇ، بۇ تۈردىكى ئهنسىرەشلىرىنىڭ 

لىش ئېهتىمالى يىلىدا تۈركىيه بىلهن بىۋاسته توقۇنۇشۇپ قې-1943ئهمما، . نهتىجىسى دېيىش مۇمكىن ئىدى
ھهقىقهتهنمۇ بۇ كۈنلهردە نېمىسالر پۈتۈن سهپ بويىچه چېكىنىش ۋەزىيىتى ئاستىدا . يوقالغان دېيىش مۇمكىن



شۇنداق بولغاچقا، نېمىسالر ئۈچۈن ئۇرۇش سېپىدىكى تۈركى قهۋىمالر ئارىسىدا تۇرانچىلىق . تۇرماقتا ئىدى
  .دېيىشكه بوالتتى ھىلىسىنى ئىشقا سېلىشنىڭ قورققىدەك يېرى قالمىغان

بۇ ئىشقا ئهڭ . ئۇلزشا، بۇنىڭ ئۈچۈن ئاۋال بىر يادرولۇق ھهربى قوشۇن قۇرۇپ چىقىش الزىم، دەپ قارايدۇ
بۇ پهيتلهردە تۈركىستان لېجيونىدا تهسىرى كۈچلۈك . باتاليون كوماندىرى مايېر مادېر ئىدى-450مۇۋاپىق كىشى 

مايېر، . لى قېيۇمخان ئۇزۇندىن بېرى كىلىشهلمهي كهلمهكته ئىدىكوماندىرالردىن بىرى بولغان مادېر بىلهن ۋە
ئاقىۋەتته، . تۈركىستان كومىتىتىغا قارشى ئىكهنلىكىنى ھهر پۇرسهتته تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتقان بىرسى ئىدى

باتالىيون، كوماندىرى -450تۈركىستان لېجيونىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك قوشۇنلىرىدىن بىرسى ھېساپلىنىدىغان 
قا ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئېسچىالرنىڭ ئهسكىرى قانىتى -ئېس(ئېس -مايېر مادېر بىلهن بىرگه ۋاففېن ئېسكاپىتان 

. ئۇ− پولك (قايتا رەتلىنىپ ۋە ئهسكهر سانى كۆپهيتىلىپ ئاالي ) ت. ئۇ− باتالىيون (بۇ تابۇر . ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ
يهنى ھهر . قهۋم قوشۇنلىرىدىمۇ يولغا قويۇلىدۇ بۇنداق ئۆزگهرتىلىش قالغان تۈركى. دەرىجىسىگه كۆتۈرىلىدۇ) ت

ئاندىن تۈركىستان، ئهزەربهيجان، قىرىم . مىللى قىسىمالر ئۈچۈن ئىككى باتالىيونلۇق پولكالر تهشكىل قىلىنىدۇ
ئېسچىالرغا -ۋە ئىدىل ئۇرال پولكلىرى بىر يهرگه كهلتۈرۈلۈپ نېمىس باش قۇماندانلىقىغا بېقىنماي بىۋاسته ئېس

بۇ قىسىمنىڭ ئهسكهر سانى يىتهرلىك بولمىغاچقا، . غان شهرق تۈرك قهۋىملهر قوشۇنى تهشكىللىنىدۇقارايدى
يىلىغىچه ئۇرۇش قىلىش قىسىمى ئورنىدا - 1944شهرقى تۈرك قهۋىملهر قىسىملىرى بىلهن ئۇنىڭغا تهۋە پولكالر، 

ۇ ھهربى قىسىمغا ياردەمچىلىك ب. ئىشلىتىلمهستىن سىياسى تهشۋىقات قوشۇنى سۈپىتىدە پايدىلىنىلغان ئىدى
بۇ . قىلىش مهقسىتىدە سىياسى خاراكتىرلىق بىر تهشكىلى ئورگان قۇرۇش زۆرۈرىيىتىمۇ ئوتتۇرغا چىققانىدى

ۋەلى قېيۇمخان بىلهن . مهقسهتته يهنه بىر تۈركىستان پائالىيهت گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلىنىدۇ
ن چىقىرىۋېتىلگهن ئهزاالر بۇ ئورگاننىڭ ئاساسىنى چىقىشالمىغانلىقى سهۋەبىدىن تۈركىستان كومىتىتىدى

  .شهكىللهندۈرمهكته ئىدى
ئېسچىالرنىڭ بۇ تۈر پائالىيهتلىرى ۋەلى قېيۇمخان بىلهن م ت ب ك نىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى -ئېس
ت ژورنىلىدا بۇنىڭغا قارشى ھهرىكه» مىللى تۈركىستان«قېيۇمخان، نېمىس رەھبهرلىرى ئارىسىدا ۋە . قوزغايدۇ
  :باشاليدۇ

كىمىكى بۇنداق بىر سىياسى يولدا مېڭىپ … . م ت ب ك، قهبىلىۋازلىققا ھهرگىز يول قويالمايدۇ
قهبىلىۋازلىقنى تهرغىپ قىلىشقا ئۇرۇنىدىكهن، ئۇ كىشى تا بۈگۈنگىچه بولشېۋىكچىلىكنىڭ تهسىرىدىن 

. ىالپ چىقىرىۋېتىشىمىز كېرەكبۇ تۈردىكى كىشىلهرنى ئارىمىزدىن تاز. قۇتۇاللمىغان بىرسى ھېساپلىنىدۇ
ئۇنداق كىشىلهر بىزنىڭ مىللى مهۋجۇدىيىتىمىزنى يىمىرىش، يوقۇتۇشنى ئۆزلىرىگه مهقسهت قىلىشقان 

  .ئۇنداق كىشىلهرنى تۈركىستانلىقالرغا زىيان كهلتۈرىدىغان مىكروپالر دەپ قارايمىز… . كىشىلهرھېساپلىنىدۇ
بارغان بارلىق ھهرىكهتلىرىگه قارىماي، ئولزشا بىلهن مادېر ۋەلى قېيۇمخاننىڭ بۇ ئىشقا قارشى ئېلىپ 

ئېسچىالر -نهتىجىدە، ئېس. ئىككىسى بۇ ئىشقا كىرىشىپ خېلى كۆرىنهرلىك ئىلگىرلهشلهرنى قولغا كهلتۈرىدۇ
شۇنداقتىمۇ، ئۇالر بۇ خىل . تهۋەسىدە مۇستهقىل بىر سىياسى ۋە ئهسكىرى تهشكىالتلىنىش بارلىققا كهلتۈرىلىدۇ

مىڭ ئهسكهرگه تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان  180زۇسىنى ئىشقا ئاشۇرالىشى ئۈچۈن تۈركىستان لېجيونىدەك ئار
ھازىرچه ئۇالر تهشكىل قىلغان شهرق . كۈچلۈك تهشكىالت ھالىغا كېلىش الزىملىقىنى ياخشى بىلهتتى

قالغان . يىراق ئىدىقۇۋۋىتىدىكى ئهسكهر سانى ئاران ئالته مىڭ نهپهرگه يهتكهن بولۇپ، تهلهپتىن بهكال 
شۇنداق . مىللهتلهرنىڭ كومىتىتلىرى بهكال ئاجىز، ئۇالرنىڭ لېجيونىغا قارايدىغان ئهسكهر سانىمۇ بهكال ئاز ئىدى

بولغاچقا، بۇ ئىككى رىقابهتچى كۈچلهردىن بىرى بولغان ۋەلى قېيۇمخان ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى ئهڭ چوڭ توسالغۇ 
شىدىن قۇتۇاللىغىنىدا ئارزۇ قىلىشقان نوقتىغا يېتىش تهس ئهمهس دەپ ئۇالر، ئهگهر بۇ كى. ھېساپلىناتتى

بىر ئورگاننىڭ م ت ب ك ال بولىشى -بۇ مهقسهتته، تۈركىستان مهسىلىسىدە گېپى ئۆتىدىغان بىردىن. قارىشاتتى
ى توغرا ئهمهس، بۇ ئىشتا شهرق قۇۋۋىتىگىمۇ ئورۇن قالدۇرۇش كېرەكلىكىنى تىلغا ئېلىپ نېمىس مهسئۇللىر

شۇنىڭغا قارىماي، لېيبراندتنىڭ ئورنىغا شهرق . ئارىسىدا بۇ ھهقته سىياسى پائالىيهت قىلىشقا كىرىشىدۇ



ئېسچىالر گېنېرالى -ئىشلىرى مىنىستىرلىكى سىياسى بۆلۈم مهسئۇللىقىغا تهيىنلهنگهن بهرگېر، بىر ئېس
بىر مۇراجهت -ىلىسىدە بىردىنبولىشىغا قارىماي يهنىال ۋەلى قېيۇمخان تهرەپته تۇرۇپ تۈركىستان مهس

قىلىنىدىغان ئورۇن، بۇ ئىشالرغا مهسئول بولۇپ كېلىۋاتقان ۋەلى قېيۇمخانال بولىشى كېرەك دەيدىغان بىر 
شۆبهسىزكى، بۇنداق بىر قارارنىڭ چىقىرىلىشىدا فون مهندې ئاالھىدە رول ئوينىغانلىقى . ھۈججهت چىقىرىدۇ

. ىلىمه بارلىق ئۆكتىچىلىك ھهرىكهتلىرىنى جىمىتىپال قويىدۇرەسمى قارار قىلىنغان بۇ بهلگ. ئېنىق
شۇنىڭدەك، بۇ قارار، ۋەلى قېيۇمخان ۋە ئۇنىڭ تهشكىلى ئۈچۈن تا ئۇرۇش تۈگىگهن كۈنلهرگىچه ئورنىنى 

  .ساقلىيالىشىدا كۈچلۈك ئاساس بولۇپ بېرىدۇ
. لىكىنى ھېس قىلىدۇبۇ ئىشالردىن كېيىن، ئولزشامۇ ۋاقىتىنچه كهينىگه چېكىنىپ تۇرۇش كېرەك

شۇنداق قىلىپ، ئولىزشا گۇروھى ۋەلى . نهتىجىدە، ئۇمۇ قېيۇمخان بىلهن يارىشىشقا مهجبۇرى بولىدۇ
. بىر مهسئۇل كىشى ھېساپلىنىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلىشىدۇ-قېيۇمخاننىڭ تۈركىستان مهسىلىلىرىدە بىردىن

دە قۇرۇلغان تۈركىستان پولكلىرىغا ياردەم قىلىش ئېسچىالر تهركىۋى-بۇنىڭغا جاۋابهن ۋەلى قېيۇمخانمۇ ئېس
ئېس تۈركىستان پولكىنىڭ پولك كوماندىرلىقىغا تۈركىستان لېيجونىنىڭ ئهڭ داڭلىق -ئېس. ۋەدىسىنى بېرىدۇ

ئون بېشىدىن كېيىن (سابىق قىزىل ئارمىيه چاۋۇشى . كوماندىرلىرىدىن بىرى بولغان غۇالم ئالىم تهيىنلىنىدۇ
بولغان غوالم ئالىم، تۈركىستان ) ت. ئۇ− دىرى بوالاليدىغان ئهسكهرلىك دەرىجىسى، سېرژانت ئوتىلدىيه كومان

لېيجونىغا قېتىلغاندىن كېيىن تۆمۈر كىرىست مىدالىدىن تارتىپ نېمىس ئارمىيىسى تهۋەسىدە بېرىلىدىغان 
  .هتلىك بىر ھهربى ئىدىبارلىق مىدالالرغا ئېرىشكهن بىرسى بولۇپ، پولكوۋنىك ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن قابىلىي

مهيلى ئولىزشا ياكى مادېر بولسۇن، بىرىنچى مهيدان ئېلىشىشتا يېڭىلىپ قالغىنىغا قارىماي ئاسانلىقچه 
قېيۇمخانمۇ م ت ب ك دە ۋە لېيجوندا پۈتۈن تىزگىنلهرنى ئۆز . بولدى قىلىدىغان كىشىلهردىن ئهمهس ئىدى

نقى سهپلهردە كۆپلىگهن قۇماندانالرنىڭ قولىغا چېچىلىپ شۇنداقتىمۇ ئالدى. قولىدا تۇتۇپ كهلمهكته ئىدى
دېگهندەك، . كهتكهن يۈزلىگهن تۈركىستان ھهربى قىسىملىرىنى تېزگىنلهپ تۇرالىشىمۇ ئاسان ئىش ئهمهس ئىدى

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن بۇ ھهربى قىسىمالر ئىچىدە تۈركىستان مىللى ھۆكۈمىتى دېگهن ئىمزا بىلهن م 
ئهزەربهيجان تۈركىلىرىدىن سۇاليمانوۋ بىلهن . ېيۇمخانغا قارشى ئۇختۇرۇشالر تارقىلىشقا باشاليدۇت ب ك ۋە ق

قىرغىز تۈركىلىرىدىن ھاسان ئابدۇلاليېۋ يىتهكچىلىكىدىكى بىر قىسىم كىشىلهر تهرىپىدىن يىتهكلىنىۋاتقان 
سۇاليمانوۋ گۇروھىدىكىلهر -ئابدۇلاليېۋ. دىبۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرنى مايېر مادېرمۇ قولالپ قۇۋەتلهپ بهرمهكته ئى

يىلىنىڭ مارت ئېيىدا بۇ تۈر پائالىيهتلهرنى يهنىمۇ بىر بالداق يوقۇرى كۆتۈرۈپ، قېيۇمخاننى -1944
ئهمما ئۇ ۋاقىتالردا ۋەلى قېيۇمخان . ئۇجۇقتۇرىۋېتىش ئۈچۈن بېرلىنغا سۈيىقهستچىدىن بىرنى يولغا سېلىشىدۇ

. قېيۇمخان، بۇ سۈيىقهست پىالنىدىن خهۋەر تاپىدۇ. ، بۇ سۈيىقهست ئىشقا ئاشمايدۇبېرلىن سىرتىدا بولغاچقا
  :ژورنىلىدا بۇ ۋەقه تۈۋەندىكىدەك بايان قىلىنغان» مىللى تۈركىستان«

ئۇ، خامخىيالچى بىرسى بولغاچقا، . يىللىرىدا ئادەتتىكى بىر باتالىيون كوماندىرى ئىدى-1942مايېر مادېر، 
ئهمما بىز ئۇنى ئۇنىڭ . لىرىگه دائىر ئىشالر بىلهن شوغۇللىنىش ئويىغا كهلگهن ئىدىتۈركىستان مهسىلى

- شۇنداق قىلىپ، مادېرمۇ جىم تۇرماي ئېس. ھهمرالىرى بىلهن قوشۇپ دەرھال بۇ ئىشتىن يىراقالشتۇردۇق
غا تارتىپ، ئېسچىالر بىلهن كىلىشىپ مىللى ھهرىكهتلهر بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان كىشىلهرنى يېنى

مايېر مادېرچىالر ۋەلى قېيۇمخاننى ئۆلتۈرۈش … . ئۆزىنىڭ خام خىيالىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش يولىغا كىرىشتى
يىلى جىزاقلىق جورابايېۋنى ۋەلى قېيۇمخانغا -1943. ئۈچۈن نهچچه قېتىمالپ سۈيىقهست پىالنالشقان ئىدى

قېيۇمخاننى كۆرىشى بىلهن ھهممىگه ئىقرار  ئهمما بۇ كىشى ۋەلى. سۈيىقهست قىلىش ئۈچۈن يولغا سالىدۇ
  .بولۇپ تهسلىم بولىدۇ

نهپهر سۈيىقهستچى ئو  6بۇ ۋەقه پاش بولغاندىن كېيىن، ئابدۇلاليېۋ بىلهن سۇاليمانوۋالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
لىغا شۇنداق قىلىپ، بۇ ئىشتا مادېرنىڭ خام خىيا. ك ۋ تهرىپىدىن دەرھال قولغا ئېلىنىپ ئېتىپ تاشلىنىدۇ

ئۇنىڭدىن كېيىن مايېر مادېرنىڭمۇ ئۆلۈم جازاسىغا . ئىشىنىپ قالغانالر بۇنىڭ بهدىلىنى جانلىرى بىلهن تۆلهيدۇ



ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ھهققىدە گهپلهر تارقىلىپ يۈرگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھېچقاچان 
ئۇندىن باشقا يهنه، قېيۇمخان . بهت- 97، »ىداكىرىست بىلهن قىزىل يۇلتۇز ئوتتۇرس«مۇھلېن، (ئىسپاتالنمايدۇ 

بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن سۆبهتته قېيۇمخانمۇ مايېر مادېر قولغا ئېلىنىپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى 
بۇ ئىككى ئادەمدىن بىرى بولغان رېينيېر ئولزشامۇ ئاجايىپ بىر تهغدىرگه دۈچ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئېيتىدۇ

ئېسچىالر مهركىزىدە ئىشلىگهن -ئولزشا، تا ئۇرۇش تۈگىگهن كۈنلهرگىچه درېستېندىكى ئېس: مكهلگهنلىكى مهلۇ
ئۇنىڭ بۇ قىلغىنى، ئۇ ئهسلىدە بىر سوۋېت . بولۇپ، كېيىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن پانالىق تىلهيدۇ

  :ۋەلى قېيۇمخان بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. جاسۇسىمىدى دەيدىغان گۇماننى پهيدا قىلىدۇ
يىلى -1923بۇ كىشى ئۆزىنى . يىلىسى كومىتىتىمىزغا بۇرھانوپ دېگهن بىر ئهسىر كېلىدۇ-1943

. يىل ئوقۇپ قايتۇرۇپ كېتىلگهن باال ئوقۇغۇچىالردىن بىرىمهن دەپ تونۇشتۇرىدۇ 3گېرمانىيىگه ئىۋەرتىلىپ، 
ھېچقانداق بىر ۋەزىپه شۇڭا ئۇنىڭغا . مهن ئۇنى بىر كۆرۈشتىال دېگهندەك ئىشهنچ قىلىپ قىلىپ كىتهلمىدىم

كېيىن ئۇ يهنه . ئهمما ئۇ كىشى دېرسدېنگه بېرىپ ئولزشانىڭ قېشىدا ئىشلهشكه باشلىغان. بهرمىدىم
شۇڭا، ئهسلىدە ئولزشا ئۇرۇس جاسۇسى ئهمهس، ئهمما . ئولزشانىمۇ ئالداپ يۈرۈپ روسىيىگه ئېلىپ كهتكهنىكهن

نوپقا ئالدىنىپ سوۋېت تهرەپكه ئېلىپ كېتىلگهن بولىشى شۇڭا ئۇ، بورھا. بهكال خىيالپهرەس بىر ئادەم ئىدى
  .مۇمكىن

  گېنېرال ۋالسوۋ ۋە رۇسىيه ئازاتلىق ئارمىيه پىالنى

ئېسچىالر قول ئاستىدا پائالىيهت قىلىدىغان ئىنتايىن كهڭ دائىرىلىك بىر -ھىملېر، شۇ يىللىرى ئېس
ېرنىڭ بۇ پىالنى، ئاساسى جهھهتتىن ھىمل. ھهرىكهت پىالنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۇتۇش قىلىدۇ

ئۇنىڭ بۇ پىالنىدا پان . بولشېۋىكچىلىككه قارشى كۆزقاراشالر ئاساسىغا قۇرۇلغان بىر ھهرىكهت پىالنى ئىدى
ئىسالمچىلىق بىلهن تۈرك ئىتتىپاقى دەيدىغان نهزەرىيىلهرمۇ قوشۇمچه خىزمهت قىلىدىغان ئۈگىلهر قاتارىدا 

ڭ بۇ پىالنىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا كېرەكلىك بولغان رولچىالرنىمۇ ئاساسى جهھهتتىن ئۇنى. ئىشقا كىرىشتۈرىلهتتى
بۇ رولچىالردىن بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان، ئهڭ مۇھىم كىشى ھېساپلىنىدىغان ئادەم . تهييار دېيىشكه بوالتتى

ر بىلهن بىرلىشىپ ئۇالر بۇ كىشىنى نېمىسال. سابىق قىزىل ئارمىيه گېنېرالى ۋالسوۋ دەيدىغان بىرسى ئىدى
ۋالسوۋ، ئهسلىدە كونا چار رۇسىيه ئارمىيىسىدە . بولشېۋىك رۇسىيىسىگه قارشى جهڭ قىلىشقا ماقۇل كهلتۈرىشىدۇ

ئوفىسسېر بولۇپ ۋەزىپه ئۆتىگهن بىر ھهربى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى بولشېۋىكالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش 
شۇنداقتىمۇ، بۇنداق بىر ئىشتا ھهر قايسى . چۈشمهيدۇ مهسىلىسىدە قايىل قىلىشمۇ ئۇنچه بهك قىيىنغا

مىللهتلهردىن بولغان بارلىق سوۋېت ئۇرۇش ئهسىرلىرى مېنىڭ قۇماندانلىقىم ئاستىدا بولىشى كېرەك دېگهن 
بۇنىڭ ئۈچۈن، ئاۋال ۋالسوۋ ئۆزى بىۋاسته قۇماندانلىق قىلىدىغان بىر . تهلهپنى ئالدىنقى شهرت قىلىپ تۇرىۋالىدۇ

ى كومىتىت قۇرۇلۇشى، شۇ ئاساستا رۇسىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن تهشكىل تاپقان رۇسىيه ئازاتلىق سىياس
ئاندىن ھهر قايسى مىللهتلهرگه تهۋە لېجيونالر بىلهن مىللى . ئارمىيىسىنى قۇرۇپ چىقىشقا توغرا كېلهتتى

لىكىدىكى كومىتىتقا قارايدىغان كومىتىتالر، بولشېۋىكلهرگه قارشى كۆزقارىشى ئاساسىدا قۇرۇلغان ۋالسوۋ رەئىس
بۇ ۋاقىتتا، ئهنگىلىيىگه قارشى مهيدانى بىلهن داڭ چىقارغان قۇددۇس مۈپتىسى ئهل ھاج . بولىشى الزىم ئىدى

ئىمىن ھۈسهيىننىمۇ گېرمانىيىگه ئېلىپ كېلىشگهن بولۇپ، ئۇنىڭغا درېسدېندا بىر ئىمام يىتىشتۈرۈش 
رۇسىيىسىگه قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان مۇسۇلمان قىسىمالر بىلهنمۇ  مهكتىۋى قۇرۇپ بهرگهن بولۇپ، بولشېۋىك
  .ھهمكارلىق ئورنىتىش مهقسهت قىلىناتتى

بۇ پىالن ئوتتۇرغا قويۇلىشى بىلهن تهڭ، مىللى كومىتىت يىتهكچىلىرى ئارىسىدا قاتتىق نارازىلىق پهيدا 
يىلىسى ئېالن -1968ئوتتو براۋتىگام، تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى شهرق ئىشالر بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى (بولىدۇ 

ئېسچىالر بىلهن ۋالسوۋ ئوتتۇرسىدا كىلىشىم تۈزۈلىشى بىلهن تهڭ، ئۇكرائىنا -قىلغان بىر ئهسلىمىسىدە، ئېس



مىللى ھهرىكىتىنىڭ يىتهكچىسى خېتمان سكورۇپاتسكى، ئۇرۇس كازاكلىرىنىڭ گېنېرالى كراسنوۋ بىلهن م ت 
چىلىقىدىكى بارلىق مىللى تهشكىالتالر بۇ اليىهىگه قهتئى قارشى ب ك رەئىسى ۋەلى قېيۇمخان باش

بۇ ئاپتور يهنه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ بۇنداق بىر اليىهىنى . ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى دەپ يازىدۇ
ىر ھهرقايسى مىللى يىتهكچىلهر ب). ئىزاھاتى. ھ.ئا− … . قوللىمايدىغانلىقىنىمۇ ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىدۇ

ئۇرۇس گېنېرالىنىڭ يىتهكچىلىكى ئاستىدا تهشكىل قىلىنىدىغان بىر ئورگانغا قاتناشمايدىغانلىقىنى 
ژورنىلى بۇنىڭغا » مىللى تۈركىستان«ۋالسوۋ پىالنى يېڭىدىن مۇزاكىرە قىلىنىۋاتقان پهيتلهردىال . بىلدۈرۈشىدۇ

  :قارشى بىر جامائهت پىكىرى پهيدا قىلىشقا كىرىشكهن ئىدى
بولشېۋىك جاھانگىرلىكى ۋە بۇ دۆلهتنىڭ دوستلىرى بىلهن بىرلىكته پائالىيهت قىلىش -ۇسىيهبىز ر

ياش تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا بۇنداق بىر ھهمكارلىققا ماقۇل … . دېگهندەك گهپلهرنى قهتئى قوبۇل قىاللمايمىز
  .دەيدىغان ھېچكىم يوق

پىالننى ئوتتۇرغا قويىۋاتقانالر بۇ پىالنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا  ئوتتۇرغا چىققان بۇ تۈر نارازىلىقالرغا قارىماي، بۇ
ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇرۇس بولمىغان مىللهتلهرنىڭ لېيجونلىرى ئىچىدە رۇسىيه . قهتئى چىڭ تۇرماقتا ئىدى

 .ئازاتلىق ئارمىيىسى تهركىۋىگه قوشۇلۇپ كېتىشلىرى ھهققىدە كهڭ كۆلهملىك تهشۋىقات قانات يايدۇرۇلىدۇ
بۇنداق بىر ۋەزىيهتكه قارىتا م ت ب ك دىكىلهرمۇ ئۆز پوزىتسىيىسىنى ئىپادىلهشكهن بولۇپ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 

  :نهشرىيات ئهپكارىغا تايىنىپ بۇنىڭغا قارشى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ
ياۋرۇپادا ياشايدىغان ياكى ئهسىرگه چۈشكهن ئۇرۇسالر، ئۆز ۋەكىللىرىنى تۈركىستانلىق ياشالر تۇرغان 

ىرالرغا ئىۋەرتىپ مىللى مۇستهقىللىق سىياسىتىمىز بىلهن مىللى ئىتتىپاقىمىزغا قارشى تۇرىدىغان چېد
بىز تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جهڭ : بىزنىڭ ئۇالرغا بېرىدىغان جاۋابىمىز. گهپلهرنى تارقىتىپ يۈرمهكته

نلىقىمىزنىڭ سهۋەبى ئهنه شۇ بىزنىڭ گېرمانىيه تهرىپىدە تۇرۇپ ئۇرۇشقا قاتنىشىۋاتقا. قىلماقتىمىز
  .مۇستهقىللىق ئۈچۈندۇر

شۇ سهۋەپتىن بىزدە ئىنتېرناتسيوناللىق . بىزدە ئىنتېرناتسيونالىزمچىلىق دەيدىغان ئاالھىدىلىك يوق
جاھانگىرلىك كۆزقارىشى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ر ئو ئا نىڭ ئۇرۇس تۇپرىقى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان 

ئهگهر ۋالسوۋ ئۆز كۈچىگه، ئۆزىنىڭ ئۇرۇسلىرىغا تايىنىپ ئۆز خهلقىنى ۋە . زكۈرىشىگىمۇ قارشى ئهمهسمى
تۇپرىقىنى بولشېۋىكالردىن ئازات قىاللىغىنىدا، بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرالىسا، بۇ ئۇالرنىڭ ئۆز خهلقى ئۈچۈن ياخشى 

شىلهر بار بولغىنىدا ر ئو ئا نىقاۋى ئارقىسىغا يۇشۇرۇنۇپ يۈرگهن كى… . بىر ئىش قىلىپ بهرگىنى ھېساپلىنىدۇ
ۋە بۇ كىشىلهر تۈركىستان ئهسكهرلىرىنى ئازدۇرۇشقا ئۇرۇنغىنىدا، ھهتتا تۈركىستانلىقالرنىڭ بىلىكىگه تاقالغان 

… دېگهن يهڭ بهلگىسىنى چىقارتقۇزۇپ ئۇنىڭ ئورنىغا ر ئو ئا بهلگىسىنى تاقاڭالر دەيدىكهن، » ئالالھ بىز بىلهن«
  .سۇسلىرى ھېساپلىنىدۇبۇنداق دېگۈچىلهر بولشېۋىك جا

باش ماقالىلىرىدا ئهكىس ئهتكهن بۇ تۈر قاراشالر بىلهن م ت ب ك، يالغۇز » مىللى تۈركىستان«
بولشېۋىكلهرگىال قارشى تۇرۇپ كهلگهن بولماي، رۇسىيه جاھانگىرلىكىگىمۇ قارشى تۇرۇپ كهلگهنلىكىنى ئوچۇق 

دەك يهنه بۇ باش ماقالىالرنىڭ قۇرلىرىدا بۇنداق بىر شۇنىڭ. ئوتتۇرغا قويىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ
پروفىسسور مهندېنىڭ كېيىنكى . سىياسهتنى ھىمايه قىلىدىغان تۈركىستانلىقالرغىمۇ ئهسكهرتىش بېرىلگهن

يىلالردا ئىپادىلىگىنىدەك، كومىتىتالرنىڭ ئورتاق ئارزۇلىرى پهقهت بولشېۋىكالردىنال قۇتۇلۇش ئهمهس بهلكى 
ئۆز مىللىتىنىڭ تولۇق مۇستهقىللىقى ئۈچۈن . يىتىدىنمۇ قۇتۇلۇشنى تهلهپ قىلىش ئىدىئۇرۇس ھاكىمى

ئۇرۇش قىلىۋاتقان بۇ كىشىلهر بىر ئۇرۇس گېنېرالىنىڭ بويرىقى ئاستىغا كىرىپ قېلىشىنى ئهقىلغا كهلتۈرۈش 
رى ئوتتۇرسىدىمۇ ئهسلىدە بۇ مهسىلىدە نېمىس گېنېراللى. ھهرگىزمۇ مۇمكىن بولىدىغان ئهھۋال ئهمهس ئىدى

جهنوبى سهپ كورپۇسالر قۇماندانى فېلدمارىشال ماننستېيىننىڭ . بىرەر ئورتاق كۆزقاراشنىڭ يوقلىقى مهلۇم
دېپلومات درىكسېنگه يازغان بىر پارچه خېتىدە بۇ ھهقتىكى ئوخشىمىغان قاراشلىرىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇپ 

  :ئۆتكهن ئىدى



لىرى بولشېۋىكالرغا قارشى كهڭ كۆلهملىك ھهرىكهتكه ئاتلىنالىسا نېمه ئۇرۇسالر بىلهن باشقا مىللهت خهلق
ئۇالرنىڭ . ئهمما ئۇالرغا ئورتاق بىر نىشاننى كۆرسىتىپ بېرىش ئۇنداق ئاسان ئىش ئهمهس. دېگهن ياخشى بوالتتى

مهنپهئهت توقۇنۇشى ئۆز ئىچىدىمۇ چىگىشلىشىپ كهتكهن بولۇپ، خېلى ۋاقىتتىن بېرى بىزنىڭ 
پارچىلىۋېتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ئىشىنى بۇرۇنال ئوتتۇرغا . تلىرىمىزگىمۇ زىت بولۇپ كهلمهكتهمهنپهئه

قويۇش، ئهڭ مۇھىمى ئىشغال قىلىنغان يهرلهردە مۇۋاپىق بىر شهكىلدە ئۆز غايىلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
  .تهييارلىق قىلىش، ئهڭ توغرا يول تۇتقانلىقىمىز بولىدۇ

ئېسچىالر رەھبهرلىكى بۇ ھهقتىكى قارىشىدا چىڭ تۇرىدۇ ۋە بۇ -ۆرۈلىشىگه قارىماي، ئېسبۇ ھادىسىلهرنىڭ ك
ۋەلى قېيۇمخان بۇ اليىهىگه ئهڭ كۈچلۈك قارشى تۇرۇپ . ھهقته ئۇرۇنۇشلىرىنى توختاتماي داۋام قىلىپ بارىدۇ

  .دۇكېلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا بولغان سىياسى بېسىممۇ كۈندىن كۈنگه كۈچىيىپ بارى

  تۈركىستان مىللى ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

يىلى گېرمانىيه ئۈچۈن ئېيتقاندا يىمىرىلىش يولىغا قاراپ تېزلىكته ئىلگىرلهۋاتقانلىقى، ئۇرۇشتا -1944
شۇندىن باشالپ . پۈتۈن سهپلهر بويىچه يېڭىلىۋاتقانلىقى ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان بىر يىل ئىدى

لىپالرچه كۆرەڭلىك قىلىشلىرى بىلهن سۆزلىشىپ مهسىله ھهل قىلىشقا قهتئى نېمىس رەھبهرلىرىنىڭ غا
يېقىن يولىماسلىقتهك ئىرادىلىرى يوقۇلۇشقا باشلىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ئالدىغا كهلگهن پۈتۈن 

شۇنداق . پۇرسهتلهردىن پايدىلىنىشنى، يارىشىپ قېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان كۆزقاراشالر دەسسىمهكته ئىدى
بۇنداق بىر مۇھىت . ولغاچقا، مىللى كومىتىتالر تېخىمۇ ئهركىن پائالىيهت قىالاليدىغان ھالغا كهلگهن ئىدىب

ئىيول كۈنلىرى ئۈچ كۈنلۈك -10~8ئىچىدە ئۆزىنىڭ سىياسى ئاساسىنى پۇختىلىۋېلىشنى ئويلىغان م ت ب ك، 
  .بىر قۇرۇلتاي چاقىرىش قارارىنى ئالىدۇ

بۇ قۇرۇلتايغا ئالدىنقى سهپتىكى قىسىمالردىن، تۈركىستان . ا تاللىنىدۇقۇرۇلتاي يېرى ئۈچۈن ۋىيېن
 36نهپهر ھهيئهت ئهزا قاتناشقان بولۇپ، قۇرۇلتايغا جهمئى  537لىجونلىرىدىن ھهمدە م ت ب ك دىن سايالنغان 

» ۇرۇلتايمىللى ق«(» مىللىي مهجلىس«ۋەلى قېيۇمخان ئېچىلىش نۇتقىدا قۇرۇلتاينى . پارچه دوكالت سۇنۇلىدۇ
قۇرۇلتاي بويىچه ۋالسوۋ كومىتىتىنى ئېتراپ قىلماسلىق، ئۇنىڭغا قاتناشقانالرنى ۋەتهن . دەپ تهرىپلهيدۇ) ت.ئۇ− 

خائىنى دەپ ھېساپالش ھهمدە رۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ ھهرقانداق بىر تۈرىگه قارشى تۇرىدىغانلىقىنى 
ه ئۇرۇسالرنىڭ تۈركىستاننى بىر قانچه جۇمهۇرىيهتلهرگه شۇنىڭدەك يهن. كۆرسىتىدىغان قارارالر قوبۇل قىلىنىدۇ

پارچىلىۋېتىش سىياسىتى رەت قىلىنىپ، پهقهت بىرال ۋە ئهركىن تۈركىستان بولىشى قوبۇل قىلىنغان، يېڭىدىن 
تۈركىستاندا يېڭىدىن . قۇرۇلغان تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى ئېتراپ قىلىنمايدىغانلىقى تهكىتلهنگهن ئىدى

ئهركىن ئىقتىسادى تۈزۈمنى يولغا قويغان مهدەنىيهتلىك تۈزۈم بىلهن باشقۇرۇلىدىغان ۋە − ان دۆلهت قۇرۇلىدىغ
دىنى ئهركىنلىك قاتارىدىكى ئاساسلىق پىرىنسىپالرغا ئاساسلىنىدىغان بىر تۈزۈم قوبۇل قىلىنىدۇ دەپ قارار 

قۇرۇلتاي . يه چهكلىنىدىغان بولىدۇھاكىمىيهت تارتىپ ئېلىنغاندىن كېيىن تۈركىستاندا كومپارتى. قىلىنىدۇ
يىلقى تۈركىستان تۈرك مۇسۇلمانلىرى قۇرۇلتىيىدىن -1922ئۆزىنى قوقان ۋە ئاالش ئوردا ھۆكۈمهتلىرى بىلهن 

  .كېيىنكى تۆتىنچى قېتىملىق قۇرۇلتاي دەپ قۇبۇل قىلىشىدۇ
يىن، ۋەلى قېيۇمخان بىر نامزات كۆرسىتىش پىرىنسىپى بويىچه ئېلىپ بېرىلغان سايالمدىن كې-بىردىن

كىشى كومىتىت ئهزالىقىغا سايلىنىپ،  13رەئىس تهرىپىدىن كۆرسىتىلگهن . قايتىدىن رەئىسلىككه سايلىنىدۇ
بۇ كىشىلهر دوكتور باي مىرزا ھېيتى، دوكتور سهئىت . نهپىرى باشقارما باشلىقى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ 7ئۇالردىن 

بۇنىڭدىن باشقا . زاۋكىيي، روشهنبهك ۋە ئايتباي قاتارلىقالر ئىدى. ، ئاكېرىمى، ئهرگهش شىرمهت، سهتتار ئالمانبهك
شۇنداق قىلىپ، چهتئهلدە تۇنجى قېتىم بىر . كىشىلىك بىر مىللى قۇرۇلتاي تهشكىل قىلىنىدۇ 70يهنه 

ئادولف ھىتلېرنىڭ قۇرۇلتاينى . تۈركىستان ھۆكۈمىتى ۋە تۈركىستان قۇرۇلتىيى تهشكىللهنگهن ھېساپالندى



لېگراف يولالپ تهبرىكلىگهنلىكى ۋە ۋەلى قېيۇمخانغا بىر مىدالىيون تهغدىم قىلغانلىقى گېرمانىيه تې
  .رەھبهرلىكىنىڭ ئېتراپ قىلىنىشىغا ئېرىشكهنلىكىنى كۆرسىتىش جهھهتته مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

ىتىتىنى مارت كۈنىسى ئوستمىنىسترىيۇم، مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كوم-24يىلىنىڭ -1945
تۈركىستان لېيجونىمۇ . دەپ ئېتراپ قىلغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ» ۋاقىتلىق تۈركىستان مىللى ھۆكۈمىتى«

بۇ ئارىدا، قالغان مىللهتلهرنىڭ . دەپ قوبۇل قىلىنىدۇ» تۈركىستان مىللى ئارمىيىسى«رەسمى تۈردە 
ھۆكۈمهت ساالھىتىگه ئېرىشكهن م ت  مىللى. ۋاكالهتچىلىرىمۇ مىللى كومىتىت سهۋىيىسىگه كۆتۈرۈلگهن ئىدى

. ب ك گه يهنه گېرمانىيه ۋە ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن دېپلوماتىك مۇناسىۋەت قۇرۇش ھوقۇقىمۇ بېرىلگهن ئىدى
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى بويىچه نېمىسالر بىلهن بىرگه جهڭ قىلغان مىللهتلهردىن پهقهت مىللى تۈركىستان 

ھۆكۈمهت دەرىجىسى بېرىلگهنلىكى، بۇ قارارنىڭ بهكال كېچىكىپ قوبۇل ئىتتىپاقى كومىتىتىغىال مىللى 
قىلىنغانلىقى سهۋەبىدىن بىرەر ئهمهلى قىممىتىنىڭ يوقلىقىنى ھېساپقا ئالمىغاندا، چهتئهلدە رەسمى ئېتراپ 

 بىر تۈركىستان ھۆكۈمىتى بولۇش نوقتىسىدىن ئالغاندا، بۇ ھۆكۈمهت ھهقىقهتهنمۇ مۇھىم-قىلىنغان بىردىن
  .تارىخى ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ھۆكۈمهت ھېساپلىنىدۇ

  مۇقهررەر ئاقىۋەت

ك ئو ن ر، كومىتېت (نويابىر كۈنىسى، ۋالسوۋنىڭ رۇسىيه خهلق ئازاتلىق كومىتىتى -14يىلىنىڭ -1944
 شۇنىڭدەك يهنه بۇ كومىتىتقا. قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئوسبوۋوژېنيا نارودو روسسى 

ر (» روسىيه ئازاتلىق ئارمىيىسى«قاراشلىق رۇسىيه ئۇرۇش ئهسىرلىرى ۋە شهرق ئىشچىلىرىدىن تهشكىل تاپقان 
ئېسچىالر لىدېرى ھىملېر، -ئېس. مۇ قۇرۇلغان ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئو ئا، رۇسكايا ئوسۋوبدىتېل نېيا ئارمىيا 

ىڭ اليىهىسىنى قوبۇل قىلغۇزۇپ، پىالنىنى شهرق ئىشلىرى مىنىستىرى روسېنبېرگنى قىستاپ يۈرۈپ ئۆزىن
شۇنداق قىلىپ، ھىملېر بىلهن روسېنبېرگ ئىككىسى ۋالسوۋ بىلهن كېلىشىپ، . ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا كىرىشىدۇ

ئېالن قىلىنغان بۇ توختامنامىنىڭ ئاساسلىق . بۇ ئىشنى رەسمى ھۈججهت شهكلىدە كهلتۈرىۋالىدۇ
  :پىرىنسىپلىرى تۈۋەندىكىچه ئىدى

ه بولشېۋىكالردىن ئازات قىلىنغاندىن كېيىن روسىيه بىر مۇستهقىل دۆلهت ھالىغا كهلتۈرۈلىدۇ، دۆلهت روسىي
قىرىم … يىلىدىن بۇرۇنقى روسىيه چېگرىسى كۈچكه ئىگه قىلىنىدۇ، -1939. تۈزۈمىنى خهلق ئۆزى بهلگىلهيدۇ

مۇ ئهڭ يوقۇرى دەرىجىدە سىياسى ئۆزئالدىغا مۇستهقىل بىر رايون ھالىغا كهلتۈرۈلىدۇ، ئۇرۇس كازاكلىرىغى
  .مۇستهقىللىق بېرىلىدۇ؛ ئۇرۇسالردىن باشقا خهلقلهرگه ئهڭ ئالىي مهدەنىي ئاپتونومىيه بېرىلىدۇ

ھىملېرنىڭ بۇ پىالنىدا تۈركىستان، ئىدىل ئۇرال ۋە قىرىم كومىتىتلىرى شهرقى تۈرك شۇراسىنى، 
يه قاتارىدىكى كومىتىتالر بولسا كاپكاز شۇراسىنى تهشكىل ئهزەربهيجان، شىمالى كاپكازىيه، گروزىيه ۋە ئهرمهنى

قىلىدىغان، كېيىنچه بۇ ئىككى شۇرا بىرلهشتۈرۈلۈپ بىر پۈتۈن فىدراتىپ دۆلهت شهكلىدە ك ئو ن ر غا قارايدىغان 
  .قىلىنغان

هتئى ئهمما، بۇنداق بىر قارارغا ۋەلى قېيۇمخان باشچىلىقىدىكى بارلىق مىللىي كومىتىت يىتهكچىلىرى ق
ۋەلى قېيۇمخان، ۋالسوۋ كومىتىتى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى، ئۇالر ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن . قارشى چىقىدۇ

  :سۈركىلىشلهرنى تۇنۇشتۇرۇپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ
ئېسچىالر يىتهكچىلىرى بىزنى ۋالسوۋ بىلهن بۇ ھهقته كۆرۈشۈشىمىز الزىملىقىنى، بۇ ھهقته -ئېس

مهن، گروزىيه ۋاكالهتچىسى كېدىيا ۋە يهنه بىر گېستاپو ئهمهلدارى بىلهن . ىملىقىنى ئېيتتىسۆزلىشىشىمىز الز
بىز ئىچىگه . ئۇ يهردىكى زال ئىچى ئۇرۇسالر بىلهن لىق تولغان ئىكهن. بىرگه ۋالسوۋالرنىڭ مهركىزىگه باردىم

ۋالسوۋ . ن قول ئېلىشمىدىممهن ئۇنىڭ بىله. كېدىيا بېرىپ ۋىالسوۋ بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى. كىردۇق
شۇڭا ئۇ . ۋالسوۋغا تهۋە ئهسكهر سانى بهكال ئاز ئىدى. بىزگه ئۆزىنىڭ پىالنىنى تونۇشتۇرۇپ نۇرغۇن گهپلهرنى قىلدى



مهن ئۇنىڭ گېپى تۈگىگهندىن كېيىن سۆز ئېلىپ . بىزنىڭ ئهسكهرلىرىمىزدىنمۇ پايدىالنماقچى بولىۋاتقانىكهن
شۇنداق ئىكهن، بىزنىڭ سىزلهر بىلهن . تىتىڭىزنى ئېتراپ قىلمايمىزبىز سىزنىڭ بۇ كومى”: دېدىم

گروزىن كېدىيامۇ مهن دېگهندەك گهپلهرنى “ .ھهمكارلىشىپ بىرلىكته پائالىيهت قىلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس
ارەت ئهتىسى، مهن ياردارالر تۇرىۋاتقان بىر مهركهزى الگىرنى زىي… . قىلغاندىن كېيىن، ئۇ يهردىن قايتىپ چىقتۇق

قىلىپ كېلىشكه كېتىۋاتقىنىمدا، ئۇدۇلىمىزدىن كېلىۋاتقان بىر قاراماشىنا كېلىپ مهن ئولتۇرغان پىكاپنى 
پهرىزىمچه . مهن بۇ سۈيىقهستتىن ياردارلىنىپ بىر ئاي بالنىستا داۋاالندىم. پهستتىكى يارغا ئۇرۇپ چۈشىرىۋەتتى

ۇالر، مېنىڭدىن قۇتۇلسىال ئۆزلىرىنىڭ پىالنىنى ئ. بۇ ۋەقهنى گېستاپو پىالنلىغان بولىشى مۇمكىن ئىدى
ئهگهر بىزنى ”: لېجيوندىكى جهڭچىلىرىمىز نېمىسالرغا. توسالغۇسىز ئىشقا ئاشۇرااليمىز دەپ ئويالشسا كېرەك

دەپ چىڭ “ ۋالسوۋغا قوشۇلۇپ كېتىڭالر دەپ زوراليدىغان بولساڭالر، ئۇ چاغدا بىزمۇ سىلهرگه قارشى جهڭ قىلىمىز
نېمىسالر، ئوتتۇرلۇقتا ۋالسوۋ پىالنى يولغا قۇيۇلىۋاتقان بۇ جهرياندا . نېمىسالرمۇ بۇ نىيىتىدىن ياندى تۇرغاچقا،

ئېسچىالر تهۋەسىدىكى غۇالم ئالىم كوماندىرلىقىدىكى -ئهمما ئېس. بىزنى ئۆز ئىختىيارىمىزغا قويۇپ بهردى
بۇ ئهھۋال ئهسكهرلهر ئارىسىدا بهكال . ئىدىتۈركىستان پولكىنى ۋالسوۋنىڭ تهشكىالتىغا قارايدىغان قىلىشقان 

شۇڭا نۇرغۇن ئهسكهرلهر غۇالم ئالىمنىڭ ئهسكهرلىرى غۇالم بىلهن بىرلىكته . غۇال پهيدا قىلىۋەتتى-قاتتىق غۇل
  .باندىتالر سېپىگه قوشۇلۇپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

پ جهڭ قىلىش، ئۇرۇستىن باشقا راس دېگهندەك، بىر ئۇرۇس گېنېرالىنىڭ قۇماندانلىقى ئاستىدا تۇرۇ
ئېسچىالر رەھبهرلىكى بۇ تۈردىكى ئاخماقانه -ئېس. مىللهتلهرگه تهۋە ئهسكهرلهر ئۈچۈن بهكال ئېغىر كېلهتتى

ئېسچىالر تهشكىالتى تهۋەسىدىكى تۈركىستانلىق -بهلگىلىمىدە چىڭ تۇرىۋېلىشى سهۋەبىدىن، ئېس
بۇ تۈردىكى ئۆتۈپ كېتىشلهر ئىچىدىكى ئهڭ . ئۆتۈپ كېتىدۇ دەك ئهسكهر سوۋېتلهر تهرەپكه 900ئهسكهرلهردىن 

ئېستىكى تۈرك پولكى كوماندىرى، ئۇرۇش قهھرىمانى بولغان غۇالرم -مۇھىملىرىدىن بىرى ۋاففېن ئېس
دەك ئهسكىرى بىلهن چېخسلوۋاكىيىدىكى كومۇنىستالر پارتىزانلىرىغا قوشۇلۇپ كېتىش ۋەقهسى  200ئالىمنىڭ 

كىرىست بىلهن قىزىل «پاترىك فون مۇھلېن، . بهت-346، »ئىشغال قىلىنغان زېمىنالر«ي، كارو(ھېساپلىنىدۇ 
م ت ب ك ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئهتراپىدا دەپ كۆرسىتىدۇ 500-400دېگهن ئهسىرىدە بۇ رەقهمنى » يۇلتۇز ئوتتۇرسىدا

ريانىدا بۇ ۋەقهنى تۈۋەندىكىچه رەئىس مۇئاۋىنى دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن خۇسۇسىي سۆھبهت جه
  :بايان قىلىدۇ

ئېسچىالر تهۋەسىدىكى -ۋالسوۋنىڭ رۇسىيه خهلق ئازاتلىق كومىتىتى رەسمى قۇرۇلىشى بىلهن تهڭ، ئېس
بۇ ئهھۋال، روس بولمىغان مىللهتلهرنىڭ، بولۇپمۇ . قىسىمالرنىمۇ ۋالسوۋ كومىتىتىغا قارايدىغان قىلىشقان ئىدى

ئۇ ۋاقىتالردا چېخسلوۋاكىيىدە . لهرنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغىغان ئىدىتۈركىستانلىق ئهسكهر
. كومۇنىستالر پارتىزانلىرىغا قارشى جهڭ قىلىۋاتقان پولكوۋنىك غۇالم ئالىم مېنى يېنىغا چاقىرىتتى

ردا غۇالم دىكابىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا، يهنى ك ئو ن ر نىڭ قۇرۇلىشىدىن بىرەر ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهن بىر ۋاقىتال
سۆزلىشىش جهريانىدا غۇالم، ئهگهر ۋالسوۋنىڭ قوماندانلىقىغا ئۆتۈش . ئالىم تۇرغان مىياۋا شهھىرىگه باردىم

ئاخىرىدا مېنىڭ . ھهققىدىكى بويرۇق ئهمهلدىن قالدۇرۇلمايدىكهن، قوزغىالڭ كۆتۈرۈمىز دەپ كېسىپ ئېيتتى
ۇالرنىڭ تهلىۋىنى يهتكۈزۈپ بېقىشىمنى قارار بېرىپ مهسئۇل كىشىلهر بىلهن ئهڭ ئاخىرقى بىر قېتىم ئ

ئهزەربهيجان . بۇنىڭغا ئوخشايدىغان قىيىنچىلىق ئهزەربهيجانلىق ئهسكهرلهردىمۇ بار ئىدى. قىلىشتى
-كومىتىتىنىڭ رەئىسى فهتخالى ئهپهندى بىلهن بىرگه شهرق ئىشلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ مهسئۇلى، ئېس

ئهمما بهرگېر بۇ قاراردىن يانغىلى . بېرىپ ئهھۋالنى ئېيتتۇق ئېسچىالر گېنېرالى بهرگېرنىڭ قېشىغا
بهرگهن پىكىرلىرىنىڭ ھېچقانداق پايدىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، غۇالم ئالىم . بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى

نېمىسالر بىلهن توقۇنۇشتا بىر مۇنچه نېمىس ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ قولىدىكى بىر قىسىم ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ 
  .ىتالر سېپىغا ئۆتۈپ كېتىدۇباند



شۇنداق قىلىپ ۋالسوۋ . ئۈستۈن قىلىۋېتىدۇ-ئېسچىالرنىڭ بارلىق پىالنلىرىنى ئاستىن-بۇ ۋەقه، ئېس
يىتهكچىلىكىدە بولشېۋىكالرغا قارشى بىر بىرلهشمه ئارمىيه تهشكىل قىلىش اليىهىسى ئېغىر زەربىگه ئۇچىرايدۇ 

ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكهن بولۇپ، ئهنجان شهھىرىدە نېفىت  غۇالم ئالىم ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا سوۋېت(
سوغۇق ئۇرۇش يىللىرىدا رادىئوالردا تهشۋىقات . تېخنىكومىنىڭ مهكتهپ مۇدىرى بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ

. يىلىسى لوندوندا ئۇچراتقانلىقىنى ئېيتىدۇ-1961بايمىرزا ھېيتى غۇالم ئالىمنى . نۇتۇقلىرى سۆزلهپ يۈرىدۇ
السوۋ بولسا ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ موسكۋاغا ئېلىپ كېتىلىپ، ۋەتهن خائىنى دېگهن گېنېرال ۋ

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − جىنايهت بىلهن سوتالپ ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئېتىپ تاشاليدۇ
يىلىنىڭ ئافرىل كۈنلىرى، ئۇرۇش ئاياغلىشىشقا ئاز قالغان كۈنلهردە م ت ب ك ئۈچۈن كۈتۈلمىگهن -1945

مېنىرالوگىيه . يىلى قازاقىستاندا توغۇلغان-1911قارېس قانات باي (قارېس قانات باي . بىر ۋەقه يۈز بېرىدۇ
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىللىرىدە نېمىسالرغا . ئىنجېنېرى بولۇپ قازاقىستان ۋە تاتارستانالردا ئىشلىگهن

كېيىنچه كومىتىتتىن . سېكىرتارى بولغان م ت ب ك نىڭ. ئهسىرگه چۈشۈپ تۈركىستان لېيجونىغا قېتىلغان
باشچىلىقىدا ئۆكتىچى بىر گۇرۇپ م ت ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − چىقىپ كېتىپ تۈرك ئېلى گۇروھىنى تهشكىل قىلىدۇ

بۇ شۇرانىڭ رەئىسلىكىگه قارېس قانات باي، . ب ك دىن چىقىپ كېتىپ تۈركىستان شۇراسىنى قۇرۇپ چىقىدۇ
بۇ گۇرۇپنىڭ قالغان ھهيئهتلىرى ھهسهن قايغىن، ئهسىمبات غهيرەتى . تهيىنلىنىدۇمۇئاۋىنىغا ئهخمهت ئۆمهرجان 

بۇ شۇرا قۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي ۋالسوۋ يىتهكچىلىكىدىكى . ۋە رەھىم بۇرھانزادە قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپىدۇ
ش ئاخىرلىشىۋاتقان ئهمما بۇ كۈنلهردە ئۇرۇ. رۇسىيه خهلقلىرىنى ئازات قىلىش تهشكىالتىغا قوشۇلۇپ كېتىدۇ

شۇڭا، ئۇالرنىڭ ۋالسوۋچىالرغا . كۈنلهر بولۇپ، نېمىس ھاكىمىيىتى پۈتۈنلهي يىمىرىلىۋاتقان بىر ۋاقىتالر ئىدى
  .قوشۇلۇپ كېتىش قارارى پۈتۈنلهي ئاتاقتا قوشۇلۇشتىن ئارتۇق بىرەر مهنىگه ئىگه ئهمهس ئىدى

ىتىتالرنىڭ يىتهكچىلىرى باشقا دۆلهتلهرگه مىللى كوم. ئۇرۇش ئاخىرقى كۈنلهرگه كېلىپ قالغانىدى
نېمىس دائىرىلىرىمۇ ئۇالرغا قىلچه توسالغۇلۇق قىلىشمايدۇ، ھهتتا ئۇالرنىڭ . قېچىپ كېتىشنىڭ كويىدا ئىدى

ئهزەربهيجان . چهتكه چىقىشلىرى ئۈچۈن الزىم بولغان بارلىق تونۇشتۇرۇشالرنى تهل قىلىپ ياردەمدە بولىدۇ
هتخالى ئهپهندى مىسىرغا، شىمالى كاپكاز كومىتىتى يىتهكچىسى ئهلىخان قانتۆمۈر كومىتىتىنىڭ رەئىسى ف

ۋەلى قېيۇمخان بولسا، . بىلهن گروزىيه كومىتىتىنىڭ رەئىسى كېدىيا شىۋىتسارىيىگه يولغا سېلىۋېتىلگهنىدى
كهلگهنلىكى كومىتىت ھهيئىتىدىكى دوستلىرى بىلهن بىرگه نىمه كۈننى كۆرسه بىرلىكته كۆرۈش ئىرادىسىغا 

ئۈچۈن، گېرمانىيىدىن ھېچ يهرگه كهتمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپ، گېرمانىيىدىن چىقىپ كېتىشى ھهققىدىكى 
  .بارلىق تهكلىپلهرنى رەت قىلىدۇ

  ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىشى ۋە نيۇرنبرگ سوتى

ن كۈنلهردە، بىر گېرمانىيه تهسلىم بولۇشتىن بىر ئاي ئاۋال، يهنى ئۇرۇش بېرلىن كوچىلىرىدا داۋاملىشىۋاتقا
ئۇ يهر (قىسىم م ت ب ك ئهزالىرى تۈركىستانلىق لېيجونالر تهرىپىدىن مۇھاپىزەت قىلىنىۋاتقان ماريېنباد بازىرىدا 

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بۈگۈن چېخ چېگراسى ئىچىدە قالغان بولۇپ، ئۇ يهرگه ماريېنسكا الزنا دەپ نام بېرىلگهن
تۈركىستان تۈمهنى -162يهنه بىر گۇرۇپ كىشىلهر ئىتالىيىگه، . ئۇچرىشىش ئۈچۈن بېرلىندىن ئايرىلىدۇ

. ھ.ئا. − ھۈسهيىن ئىكرام، سهئىد كېرىمى، روزى نهزەرلهر بۇ گۇرۇپتا ئىدى(تۇرىۋاتقان جايالرغا ئىۋەرتىلىدۇ 
بۇنىڭدىن سهل ئاۋال م ت ب ك غا قارشى ئۆكتىچىلىك بايرىقىنى كۆتۈرۈپ تهشكىلدىن چىقىپ ). ئىزاھاتى

هن، كېيىن تۈركىستان شۇراسىنى قۇرغان ئۆكتىچى گۇرۇپ ئهزالىرى بولسا شتۇتگارت تهرەپكه قاراپ يولغا كهتك
ماريېنباد بازىرىنى ). ئىزاھاتى. ھ. ئا− قارەس قانات باي، ئۆمهر ئهخمهتجان، ئهھهت سهلىمى قاتارلىقالر (چىققانىدى 

ى نېمىس قوشونلىرىنىڭ قوماندانى گېنېرال مهركهز قىلىپ تاللىۋېلىشتىكى ئاساسلىق سهۋەپ، بۇ يهردىك
ۋېرنېر بىلهن شهھهر قۇماندانى مايور ھېيپېلنىڭ م ت ب ك بىلهن يېقىن مۇناسىۋىتى بولغان ھهربىلهردىن 



بۇ . ۋەلى قېيۇمخان، مۇئاۋىنى دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن بىرگه بۇ شهھهرگه بېرىۋالىدۇ. بولغانلىقى ئىدى
بىلهن روسىيه ئارمىيىسى ئىشغال قىلغان يهرلهرنىڭ كېسىشكهن نوقتىسىغا جايالشقان  شهھهر بازىرى ئامېرىكا

 14ماي ئېيىنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدە روسىيه قوشۇنلىرى بۇ يهرگه . بىر يهرگه ئايلىنىپ قالغان ئىدى
. ۇرماقتا ئىدىكىلومېتردەك يېقىنالپ كهلگهن بولۇپ، چېخ قىزىلالر پارتىزانلىرى ھهر تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ ت

ۋەلى قېيۇمخان ئامېرىكا قوشۇنلىرىنىڭ . ماي كۈنىسى ئامېرىكا قوشۇنلىرى بۇ جاينى ئىشغال قىلىدۇ-5
. ھ.ئا− كونتېر ئىنتېللىگېنس كورپۇس، جاسۇسلۇققا قارشى ئاخبارات قىسىمى (قۇماندانىغا ۋە س ئى س 

ئۇنىڭ سىياسى ئورنى ھهققىدە مهلۇمات  مهسئۇلىنىڭ ئالدىغا بېرىپ م ت ب ك تهشكىالتى بىلهن) ئىزاھاتى
س ئى س مهسئۇلى بولغان كىشىنىڭ كونا كاپكازىيىلىك كۆچمهن بولغان بىر ئامېرىكىلىقنىڭ ئوغلى . بېرىدۇ

بۇ جهرياندا . بولىشى قېيۇمخاننىڭ دوكالتىغا قۇالق سېلىشى ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ بىر تهلهي ھېساپلىناتتى
ەتلىك مهلۇماتالر ئامېرىكا ئارمىيىسى قۇماندانلىق شىتابى تهرىپىدىن ئىۋەرتىلگهن كومىتىتقا مۇناسىۋ

مۇھاكىمه قىلىنىپ ئېيزىنخاۋېرنىڭ ئىمزاسى بىلهن قېيۇمخاننىڭ قولغا ئېلىنىشى ھهققىدىكى بويرۇق 
ماي كۈنى ۋەلى قېيۇمخان م ت ب ك ئهزالىرى ۋە يهنه بىر قىسىم ھهربى مهسئول -22شۇنداق قىلىپ، . كېلىدۇ
ماريېنباد شهھهر ئهتراپىدىكى . بىلهن بىرگه قولغا ئېلىنىدۇ) دەك كىشى 120تهخمىنهن (هر كىشىل

تۈركىستانلىق ئهسكهرلهر بولسا يۈك پويىزلىرىغا ئولتارغۇزۇلۇپ رۇسىيىلىك مهسئۇل كىشىلهرگه تاپشۇرۇپ 
غا ئېلىنغان م ت ب ك قول. بېرىلىش ئۈچۈن سوۋېتلهرنىڭ ئىشغال قىلىۋالغان پراگاغا يولغا سېلىنماقتا ئىدى

ئهزالىرىنىڭ قولىدا گېرمانىيه تهستىقلىغان مۇھاجىرلىق تونۇشتۇرۇشلىرى بار بولۇپ، ئۇالر پۇخرا خىزمهتچىلهر 
ۋەلى قېيۇمخان قولغا . شۇڭا ئۇالر ھهققىدە بىۋاسته قولغا ئېلىش بويرىقىمۇ يوق ئىدى. دەپ كۆرسىتىلگهن ئىدى

ۋەلى قېيۇمخاننىڭ تهلىۋى، شۇنىڭدەك . زارەت ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىدىئېلىنىش ۋاقتىدا ئېهتىيات ئۈچۈن نا
س ئى س مهسئۇلىنىڭ ئىجابى تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىدە كومىتىت ئهزالىرى گېرمانىيىگه 

  .قايتىشى ئۈچۈن رۇخسهت قىلىنىپ قويۇپ بېرىلىدۇ
ر تهرىپىدىن قول قويۇلغان يهنه بىر بويرۇق كومىتىت ئهزالىرى كېتىشى بىلهن تهڭ، گېنېرال ئهيزىنخاۋې

دەل شۇ پهيتته، چېخ . كېلىپ، ۋەلى قېيۇمخاننى روسىيىلىكلهرگه ئۆتكۈزۈپ بېرىش تهلهپ قىلىنغان ئىدى
پارتىزانلىرى ۋەلى قېيۇمخان نازارەت ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان جايغا بىر قېتىملىق سۈيىقهستلىك ھۇجۇم 

ئاخىرالشقان بۇ سۈيىقهستلىك ھۇجۇم ئهسلىدە قېيۇمخاننىڭ ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ مهغلوبىيهت بىلهن . قوزغايدۇ
شۇ ۋەقهدىن كېيىن، ئامېرىكىلىقالر قېيۇمخاننى ئۇرۇسالرغا ئۆتكۈزۈپ . قېلىشىغا سهۋەپ بولغان بىر ۋەقه ئىدى

ىگه ئېلىپ بېرىش نىيىتىدىن ۋاز كېچىپ، ئۇالرنى ئاۋال پىلسهن شهھىرىگه، كېيىن يهنه نيۇرېنبېرگ شهھىر
شۇنداق قىلىپ، ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ئىككى يىلدەك داۋاملىشىدىغان سوراققا تارتىلىش، سوتلىنىش ۋە . كېتىدۇ

  .تۈرمىدە يېتىش دەۋرى باشلىنىدۇ
ئىتتىپاقداشالر ئوتتۇرسىدا تۈزۈلگهن يالتا كىلىشىمىگه ئاساسهن، ئۇرۇش تۈگىگهندىن كېيىن ھهر بىر دۆلهت 

شۇ سهۋەپتىن، فرانسىيه، ئىتالىيه قاتارلىق . نى قايتۇرۇپ ئالىدىغان بولىشى كېرەك ئىدىئۆزىنىڭ ۋەتهنداشلىرى
تۈركۈملهپ -دۆلهتلهردە ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ئارمىيىسىگه ئهل بولغان بارلىق سوۋېت ۋەتهنداشلىرى تۈركۈم

تهرەپكه تاپشۇرۇلىشى ھامان  بۇ قايتۇرۇلغان سوۋېت يۇرتداشلىرى سوۋېت. سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇلماقتا ئىدى
يىلدىن كېسىلىپ  25-20جېنىنى ساقالپ قااللىغان ئىنتايىن ئاز بىر قىسىملىرى . ئۇجۇقتۇرىۋېتىلىدۇ

داچياۋ . بۇنداق جازاالش بىلهن ئون مىڭلىغان تۈركىستانلىق ئۆلتۈرىۋېتىلىدۇ. سىبىرىيىگه سۈرگۈنگه ھهيدەلدى
دەك تۈركىستانلىق ئوفىسسېر رۇسىيىلىكلهرنىڭ قولىغا  30غا قامالغان ئهتىراپىدا قايتۇرۇلۇش ئۈچۈن بىر ئۆيگه

تىرىك چۈشۈپ قالماسلىق ئۈچۈن ئۆزلىرىنى بىنا بىلهن قوشۇپ كۆيدۈرۈپ ئۆلىۋېلىشىدەك ۋەقهلهر بۇ تۈر 
يىلى شهرقى فرونتتىن ئىتالىيه -1943. تراگىدىيىلهرنىڭ پاجىئهلىك ئۈلگىلىرىنى نامايهن قىلماقتا ئىدى

تهسلىم . تۈركىستان دىۋىزىيىسى ئامېرىكا قوشۇنلىرىغا ئهل بولغان ئىدى-162ش سېپىگه يۆتكهلگهن ئۇرۇ
بولغان بۇ دىۋىزىيىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى پاراخوتالر بىلهن دېڭىز يولى ئارقىلىق توشۇلۇپ سوۋېتلهر 



ىيىنىڭ چاناق قهلئه ۋە بۇ ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى توشۇپ ماڭغان پاراخوتالر تۈرك(ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇلىدۇ 
ئىستانبۇل بوغازلىرىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىرىدا بىر قىسىم ئهسىرلهر پاراخوتتىن ئاتالپ قېچىشقا ئۇرۇنغان 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بولسىمۇ، تۈركىيه دائىرىلىرى تهرىپىدىن قايتا تۇتۇلۇپ ئۇرۇسالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ
ېرىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلىگهنلهرنىڭمۇ بېشىدا ھهر دائىم ئوۋلىنىش چارە ئىشلىتىپ گېرمانىيىدە قويۇپ ب

بارلىق نېمىس شهھهرلىرىدە ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، فرانسىيه ۋە رۇسىيه ھهربىلىرىدىن . پاجىئهسى بار ئىدى
تۆتتىن تهشكىل قىلىنغان گۇرۇپپىالر ھهربى ماشىنىلىق شهھهر ئىچىنى قېزىپ - تهشكىل تاپقان تۆتتىن

. ئۇالر قارا چاشلىق، شهرقلىق ئىكهنلىكى بىلىنىپ تۇرغان ئادەملىرىنى كۆرگهنال يېرىدە ئوۋلىشاتتى. تتىيۈرىشه
ئهنه . بۇ ئۇسۇل بىلهن قولغا چۈشكهن كونا سوۋېت ۋەتهنداشلىرى دەرھال ئۇرۇس ھهربىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىلهتتى

ۇراتتىن ئىبارەت ئىككى نهپهر م ت ب ك ئهزاسى شۇ يولدا تۇتۇلۇپ قالغان ئهخمهتجان ئۆمهرخان بىلهن سۇلتان م
  .ئۆزلىرىنى تۈركىيه تۈركلىرىدىن ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈپ يۈرۈپ ئاران جېنىنى ساقالپ قااللىغانالردىن ئىدى

م ت ب ك مۇئاۋىن رەئىسى بايمىرزا ھېيتى بىلهن بىر قىسىم ئهزاالر نيۇرېنبېرگ ئارقىلىق مىيۇنخېنغا 
. الر مىيۇنخېندىكى ھهربى قاچقۇنلىرىغا ياردەم قىلىش الگىرلىرىدا بىر مهزگىل ياشايدۇئۇ. كېلىۋالغان ئىدى

ئۇالر . رازاق باقى، بۇرھانىدىن قاسىم ۋە قادىربهك قاتارىدىكى كومىتىت ئهزالىرى ئۇالردەك تهلهيلىك ئهمهس ئىدى
رى تۈركىيه باش قۇماندانلىق بۇ ئارىدا م ت ب ك ئهزالى. سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ ئۆلتۈرۈلىدۇ

ئىخسان ) ت.ئۇ− كاپىتان، شاڭ ۋېي (ئامېرىكا ئارمىيىسى تهۋەسىدە تۇرىۋاتقان ۋاكالهتچى يۈزبېشى -8شىتاۋىنىڭ 
ئهسكهرلىرىنىڭ تۈركىيه تهرىپىدىن -ئۈنېسان بىلهن ئاالقىلىشىپ تۈركىستان لېيجونى ئوفىسسېر

ېسان بۇ ئىلتىماسنى م ت ب ك تهرىپىدىن بېرىلگهن تىزىملىك ئۇن. ئۆتكۈزىۋېلىنىشى ئۈچۈن ئىلتىماس سۇنىدۇ
  .بىلهن بىرگه قوشۇپ ئهنقهرەگه ئىۋەرتكهن بولسىمۇ، ئهنقهرە ھۆكۈمىتى تهرەپتىن ھېچقانداق بىر تىۋىش چىقمايدۇ

ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىشغال قىلىۋالغان 
دېمهك . ۇالرغا بېقىنىدىغان قورچاق ھۆكۈمهتلهر تىكلهيدىغانلىقى ئاشكارە ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇئهللهردە ئ

  .ئۇرۇسالر كومۇنىزمنى ياۋرۇپاغا كېڭهيتىش نىيىتىدە ئىدى
بۇ ۋاقىتتا ئهيزىنخاۋېر ئېالن قىلغان يهنه بىر بويرۇق بىلهن تۇتۇلغان سوۋېت ۋەتهنداشلىرىنىڭ سوۋېتلهرگه 

ئهمما بۇ بويرۇق ئېالن . ۇشىغا مۇناسىۋەتلىك بهلگىلىمىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇقايتۇرۇل
بۇ ۋەقهلهردىن كېيىن، . قىلىنىشتىن بۇرۇن يۈزمىڭلىغان ئهسىر سوۋېتلهر تهرەپكه قايتۇرۇپ بولۇنغان ئىدى

ڭدەك تۈركى ئىرقىدىن بولغان مى 7-6گېرمانىيىنىڭ غهرپلىكلهر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان قىسىملىرىدا 
بۇالردىن بىرەر مىڭدەكى تۈركىستانلىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا م ت ب . ئۇرۇش ئهسىرلىرى ساقلىنىپ قالغان

  .ك ئهزالىرىمۇ بار ئىدى
مىڭ ئهتىراپىدىكى تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ  400000يىلىدىن باشالپ قولغا چۈشكهن -1941

  :تۈركىستان ئىتتىپاقى كومىتىت ئهزاسى ئېرگهش شىرمهت رەسمى تۈردە مۇنداق خۇالسىاليدۇتهغدىرىنى، مىللى 
ئۇرۇش جهريانىدا نېمىسالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كهتكهن ياكى ئۇالرغا ئهسىرگه چۈشكهنلهرنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ 

ر تهرىپىدىن ئاچ قالدۇرۇلۇپ ئهسىرلهر الگېرلىرىدا نېمىسال. مىڭ ئهتراپىدا ئادەم بار ئىدى 400يۇرتداشلىرىمىزدىن 
ئۆلتۈرۈلگهنلهر، يهھۇدىكهنسهن، موڭغۇلكهنسهن ياكى كومۇنىستكهنسهن دەپ ئۆلتۈرۈلگهنلهر بىلهن ھهر تۈرلۈك 

بۇ . مىڭدەك قېرىندىشىمىز ئۆلۈپ كهتتى 100~90كېسهللىكلهر بىلهن ئۆلگهنلهرنى قوشۇپ ھېساپلىغىنىمىزدا 
. ىڭدەك قېرىندىشىمىزنىڭ قولىغا قۇرال تۇتقۇزۇلۇپ ئهسكهر قىلىندىالگىرالردىن چىقىرىلغان بىرەر يۈز م

غهرپ ئۇرۇش سېپى ئېچىلىشىغا . مىڭدەكى ئۇرۇش سهپلىرىدە شهرق ئىشچىسى نامىدا ئىشلىتىلدى 200قالغان 
غهرپ . كهلگىچه بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز شهرق ئۇرۇش سهپلىرىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى جهڭگه قاتناشتى

نتىنىڭ ئېچىلىشى بىلهن تهڭ، مىللى كومىتىت ھهر تۈرلۈك باھانىالرنى كۆرسىتىپ يۈرۈپ فرو
غهرپكه يۆتكىۋېلىشىمىزدىكى مهقسهت، . مىڭدەكىنى غهربى سهپلهرگه يۆتكىۋالىدۇ 75-70ئهسكهرلىرىمىزدىن 

رىنىڭ قولىغا ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۈشىدىغان قېرىنداشلىرىمىز سوۋېتلهر قولىغا ئهمهس غهرپ ئىتتىباقداشلى



بۇ ئهسكهرلىرىمىزنىڭ كۆپ قىسمى ئىتالىيه ۋە فرانسىيىگه … . ئهسىر چۈشىشىنى مهقسهت قىلىش ئىدى
ئۇرۇش ئاخىرالشقىنىدا ئۇ قېرىنداشلىرىمىزنى ئۇرۇسالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه … . ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى

مىڭدەك قېرىندىشىمىز  70ردىن شۇنداق قىلىپ غهرپ سهپله. بىز بۇنى توساپ قااللمىدۇق… . باشلىدى
- ئۇرۇش تۈگىگهندىن كېيىن، بىز گېرمانىيىنىڭ بولۇڭ. مهجبۇرى تۈردە رۇسىيىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى

نهتىجىدە، پۈتكۈل . پۇچقاقلىرىدا يوشۇرۇنۇپ يۈرگهن قېرىنداشلىرىمىزنى قايتىدىن تېپىپ يىغىشقا كىرىشتۇق
  .زنىڭ ساق قالغانلىقى ئوتتۇرغا چىقتىياۋرۇپادا ئارانال بىرەر مىڭدەك قېرىندىشىمى
مىڭ ئهتراپىدا تۈركىستانلىق لېيجونېر ياكى شهرق ئىشچىسى  300خۇالسه قىلغىنىمىزدا، ئۇرۇش بويىچه 

. سۈپىتىدە نېمىسالر ئۈچۈن ئالدىنقى سهپلهردە ئۇرۇشقا سېلىنغانلىقى ياكى ئىشقا سېلىنغانلىقى مهلۇم
ئۇالردىن قالغانالر بىرەر . غهرپ ئۇرۇش سهپلىرىدە جېنىدىن ئايرىلدىبۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى شهرق ۋە 

يىل  4. مىڭ كىشىنى ھېساپقا ئالمىغاندا ھهممىسى دېگىدەك سوۋېتلهرئىتتىپاقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن
. جانغا توختايدۇ 400000رۇسىيه ئۇرۇشى تۈركىستانلىقالرغا يالغۇز نېمىس تهرەپتىال -داۋامالشقان گېرمانىيه

ۇسىيه تهرىپىدە قانچىلىك قېرىندىشىمىزنىڭ چىقىم بولغانلىقى ھهققىدە ئېنىق مهلۇمات بولمىسىمۇ، بۇ ر
تارىختىن بېرى، بۇ تۈركىلهر بهلكىم ئۆزىنىڭ . چىقىمنىڭ يوقۇرقى ساندىن كۆپ ئۈستۈن ئىكهنلىكى مۇقهررەر

شۇنىڭدەك . خىزمهت قىلىشتى غوجايىنى بولمىغان باشقا بىر غوجايىنالر ئۈچۈن تۈنجى قېتىم جان تىكىپ
يازغۇچى . ئۆزلىرى بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان بىر ئۇرۇشنىڭ ھهر ئىككىال سېپىدە قىرىلىپ تۈگىدى

ئۇالرنىڭ ۋەزىپىلىرى ئىككى ئىمپىرىيه ئوتتۇرسىدا ئوينالغان شاخمات تاختىسى : ئوالف كاريونىڭ ئېيتقىنىدەك
ئۇرۇش سهپلىرىدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ پاجىئهلىك − نا بۇ ما. ئۈستىدە پېچكا بولۇپ بېرىش ئىدى

  .ترادىگىيىسى
***  

  ئۇرۇش دەۋرىدە تۈركىيه

مېنىڭ ئۆز ئۈستۈمگه . بۇنداق گهپلهر ئۈچۈن مهسئۇلىيهتنى ئۈستۈمگه ئېلىشتىن مهن ھهرگىزمۇ قورقمايمهن
مېنىڭ مۇقهددەس  .چۈشكهن مهسئولىيهتنى بىجا كهلتۈرۈشۈمگه ھېچكىم توسالغۇلۇق قىاللمايدۇ

بىر قورقىدىغىنىم -مېنىڭ بىردىن. ئېتىقاتلىرىمدىن بىرسىمۇ دەل شۇ تۈرك ئىتتىپاقلىقىنى قۇرۇپ چىقىشتۇر
  .خهلقىمنىڭ ئهپكارىدۇر− 

  زەكى ۋەلىدى توغان−
  

  تۇرانچىلىقنى سوتالش مهھكىمىسىدىكى ئۆزىنى ئاقالش نۇتقىدىن-سىنتهبىر، تۈركچىلىك-7يىلى -1944
) ت. ئۇ− ئوق مهركىزى (رۇشتىن بۇرۇنقى ۋاقىتالردىن تارتىپ ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ياكى مىهۋەر تۈركىيه، ئۇ

دۆلهتلهرنىڭ ئۆز سېپىدە تۇرۇپ ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى تهلهپ قىلىپ كهلگهن، بۇ مهقسهتته كۈچلۈك سىياسى 
، فرانسىيه، تۈركىيه ۋە ئۆتهبىر كۈنىسى -19يىلى -1939. بېسىم ئاستىدا قالغان دۆلهتلهردىن بىرى ئىدى

ئۇرۇش باشلىنىپ بىر يىلغا قالمايال نېمىسالر . ئهنگىلىيه ئوتتۇرسىدا ئۈچ تهرەپلىك بىر كىلىشىم ئىمزالىنىدۇ
يىلى مارت ئېيىدا ئوق مهركىزى دۆلهتلهر سېپىغا -1941بالقانالرنى ئىشغال قىلىشى، كهينىدىنال بۇلغارىيىنىڭ 

بۇ ۋاقىتتا ئىران، سوۋېتلهر . تۈركىيه بوسۇغۇسىغا كېلىپ قالغان ئىدى قوشۇلىشى بىلهن نېمىس قوشۇنلىرى
سۈرىيىدىمۇ نېمىسالر بىلهن بىرلىكته پائالىيهت . ئىتتىپاقى بىلهن ئهنگىلىيه تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنىدۇ
ئىراقتا بولسا، نېمىسالرغا مايىل رېشىت ئهلى . قىلىۋاتقان فرانسىيه ۋىچى ھاكىمىيىتى مهۋجۇت ئىدى

نهتىجىدە، تۈركىيىنىڭ يېرىمى . رەئىسلىكىدىكى بىر ئوفىسسېرالر گۇروھى ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئالغان ئىدى



سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن ئهنگىلىيه ئىگهللىۋالغان يهرلهرنىڭ قورشاۋىدا، قالغان يېرىمى بولسا نېمىس تهسىرى 
  .ئهھۋالدا ئىدىئاستىدا قالغان بىر ئوت چهمبىرىكى ئېچىگه قاپسىلىپ قالغان 

يىلىنىڭ ئىيون ئايلىرى تۈركىيه ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇرۇشنىڭ كىلهچهك تهغدىرى بهلگىلىنىپ -1941
نېمىس تاشقى ئىشالر مىنىستىرى رىبېنتروپ تۈركىيىنى ئهسكهر ۋە ئۇرۇش . بولغان بىر دەۋر ھېساپلىناتتى

يىتىدە تۈركىيىگه بېسىم ئىشلىتىشكه ماتېرىياللىرىنى ئۆتكۈزىدىغان كۆۋرۈك سۈپىتىدە پايدىلىنىش نى
يا تۈركىيىنى بېسىۋېلىپ : بۈ كۈنلهردە گېرمانىيه مۇنداق ئىككى يول ئېغىزىدا تۇراتتى. كىرىشكهن ئىدى

ئاسىيا بوغۇزىنى قولغا كىرگۈزۈشى كېرەك يا بولمىسا خېلىدىن بېرى تهييارلىق قىلىپ كېلىۋاتقان -ياۋرۇپا
ئهگهر ئىككىنچى خىل يول . وۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن كۈچ سىنىشىش كېرەكبارباروسسا ھهرىكىتىنى باشالپ س

تاللىۋېلىنغىنىدا، تۈركىيىگه قارشى ئۇرۇشنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى مهغلوپ قىلغاندىن كېيىنگه قالدۇرۇشقا 
بىر نويا-24يىلى -1940بۇ ھهقته گېرمانىيه باش قۇماندانلىق شىتاۋى قۇماندانى ھالدېر . توغرى كىلهتتى

كۈنىسى يازغان كۈندىلىك خاتىرىسىگه، ئهگهر تۈركىيه تهرەپكه قاراپ ئىلگىرلهش قارارى ئېلىنغىنىدا، روسىيىگه 
  .قارىتىلىدىغان ھهرىكهت پىالنىنى ھازىرچه قويۇپ تۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ دەپ يازىدۇ

سوۋېت تاشقى . ك كۆرۈنهتتىھىتلېر بولسا، بۇ مهسىله ھهققىدىكى قارارىنى خېلى بۇرۇنال بېكىتىپ بولغاندە
ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپ بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىدە، سوۋېت تهرەپ ھىتلېرغا ئىستانبۇل بوغۇزى 

بىلهن چاناققهلئه بوغۇزى ) ت. ئۇ− بوسبورۇس بوغۇزى، مهرمهر دېڭىزى بىلهن قارا سېڭىزنى تۇتاشتۇرىدىغان بوغاز (
− ئوتتۇر دېڭىزنى تۇتاشتۇرىدىغان بوغاز − ن ئېگه دېڭىزى ھهم ئاق دېڭىز داردانېل بوغۇزى، مهرمهر دېڭىزى بىله(

دا سوۋېت ھهربى بازىسىنى قۇرۇش، ئوتتۇراشهرقنى سوۋېت تهسىر دائىرىسى قىلىپ بىكىتىش دېگهندەك ) ت. ئۇ
  .تهلهپلهرنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

ىغان رايونالرنى، ياكى بولمىسا ئهمما ھىتلېر بولسا لېبېنستراۋۇم نامىدىكى ھاياتلىق ساھهسى دەپ قار
ستىراتىگىيىلىك مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه تۈركىيه بوغازلىرىنى ۋە ياكى نېفىت بايلىقى كۆمۈلگهن ئوتتۇرا 

بۇنداق بىر خهۋپ ئاستىدا، . شهرقنى ھهرگىزمۇ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا تاشالپ بېرىش نىيىتى يوق ئىدى
بۇ جهرياندا تۈركىيه نىشانىنى بىر چهتكه . ئىتتىپاقىنى تاللىۋالىدۇ دەسلهپكى ھۇجۇم نىشانىسى قىلىپ سوۋېتلهر

ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، يهنى  3ھىتلېر بولسا، مولوتوپ بېرلىندىن ئايرىلىپ . قويۇپ تۇرۇشقا توغرا كېلهتتى
  .يىلى يانىۋاردا بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ تهييارلىقلىرىنى باشالش بويرۇقىنى چۈشۈرىدۇ-1941

شالردىن كېيىن، گېرمانىيىنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى فون پاپېن قاتارىدىكى نېمىس بۇ ئى
دائىرىلىرى تۈركىيىگه مۇناسىۋەتلىك سىياسهتلىرىنى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ئىتتىپاقداشالردىن يىراق تۇتۇش 

. ھهرىكهت قىلىشقا باشاليدۇئارقىلىق تۈركىيىنى ئۇرۇشنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇشتىن ئىبارەت پىالن ئاساسىدا 
دىۋىزىيىلىك ھهربى كۈچىنى بىتهرەپ ھالهتته تۇتۇپ تۇرۇش زۆرۈر، بۇنى دېپلوماتىيىلىك  50پاپېن، تۈركىيىنىڭ 

بۇنداق قاراشقا ئاساسهن، تۈركىيه بىلهن ئېلىپ بېرىلغان . يولالر بىلهن ھهل قىلىشىمىز كېرەك دەپ قارايتتى
گېرمانىيه دوستلۇق ۋە ئۆزئارا تاجاۋۇز -ونىغىچه داۋام قىلىپ، شۇ كۈنى تۈركىيهئىي-18يىلىنىڭ -1941سۆھبهتلهر 

بۇ شهرتنامىغا تايىنىپ ئۇرۇش سېپىنىڭ . قىلىشماسلىق شهرتنامىسىنىڭ ئىمزالىنىشى بىلهن نهتىجىلىنىدۇ
ىق ساھهسى جهنۇبىي قانىتىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىۋالغان ھىتلېر، پۈتۈن دىققىتىنى ھاياتل

شۇنداق قىلىپ، تۈركىيه بىلهن شهرتنامه . دەپ قارىغان رايوندىكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا مهركهزلهشتۈرىدۇ
  .ئىيون سهھهردە بارباروسسا ھهرىكىتىنى باشالش بويرۇقىنى بېرىدۇ-22ئىمزالىنىپ بىرەر ھهپتىمۇ ئۆتمهي، يهنه 

بىرسى بىلهن تۇتۇشۇپ -ن بۇ ئىككى چوڭ كۈچنىڭ بىرتۈركىيه، ئۆزىگه ئىنتايىن ئېغىر تهھدىت بولىۋاتقا
شۇ ۋاقىتالردا ئهنگىلىيه باش ئهلچىسى . قېلىشى نهتىجىسىدە خاتىرجهم بولۇپ چوڭقۇر بىر نهپهس ئېلىۋالىدۇ

تهييارلىغان بىر دوكالتتا، تۈركىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ساراجئوغلىنىڭ بۇنىڭدىن بهكال خوشال 
خۇددى شۇنىڭدەك، مارېشال فهۋزى چاقماقمۇ ئهنگىلىيه ئهلچىخانىسىنىڭ . ىنغان ئىدىبولغانلىقى بايان قىل

ھهربى ۋەكىلىگه گېرمانىيه، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئۇرۇشتا ئۆز كۈچىنى خورىتىپ بولىشىنى ئارزۇ 



ېرمانىيىنىڭ قىلىدىغانلىقىنى، ئهگهر گېرمانىيه تهرەپ روسسىيىنى تېز ئارىدا مهغلوپ قىلىۋىتىپ قالسا، گ
  .كېيىنكى ھۇجۇم قىلىش نىشانىسى چوقۇم تۈركىيه بولىدۇ دەپ ئوچۇق كۆرسىتىپ ئۆتكهن

  گېرمانىيه مۇناسىۋەتلىرى-ئۇرۇش دەۋرلىرىدە تۈركچۈلۈك ئېقىملىرى ۋە تۈركىيه

گېرمانىيه ئارمىيىسىنىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۇپراقلىرىدىكى ھۇجۇملىرىنىڭ تېز سۈرئهتته ئىلگىرلهپ 
ڭىشى مۇھاجىرەتتىكى تۈركى يىتهكچىلىرى ئارىسىدىال قاتتىق ھاياجان پهيدا قىلىۋەتكهن بولماي، بهلكى مې

ئۇالر بۇ ۋەزىيهتتىن بهكال خوشال . تۈركىيىدىكى تۈركچى ساھهلىرىدىكىلهرنىمۇ كۈچلۈك ھاياجانغا سېلىۋىتىدۇ
ىكى روسىيه مۇستهملىكىسى ئاستىدا سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ كهتكىدەكال بولىدىكهن، ئۇ يهرد. ئىدى

قالغان تۈركى رايونالردا مۇستهقىل دۆلهتلهر قۇرۇلۇشى مۇمكىن دەيدىغان بىر ئۈمىد ھهممىنى ھاياجانالندۇرماقتا 
نېمىسالر ئىشغال قىلغان . نېمىسالر بىرىنچى يىلىدا قىرىمنى بۆسۈپ ئۆتۈپ كاپكازىيىگه يېتىپ بارىدۇ. ئىدى

بىر سىياسهت يۈرگۈزۈپ ھاكىمىيهت تىكلهيدىغانلىقى، بۇ رايونالرنىڭ كهلگۈسى  رايونالردا قانداقىراق
گېرمانىيىدىكى تۈركىيه . ئىستىقبالىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى تۈركىيه دائىرىلىرىنىمۇ قىزىقتۇرماقتا ئىدى

غال ئهلچىسى ھۈسهيىن گهرەدە، نېمىس مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشكىنىدە ئۇرۇش ئهسىرلىرى بىلهن ئىش
قىلىنغان تۈركلهر يۇرتلىرىغا قارىتا قانداق مۇئامىله قىلىشلىرى كېرەكلىكى ھهققىدە ئۆز پىكىرلىرىنى ئېنىق 

گهرەدەنىڭ ۋېيزشاكېر ۋە رىبىنتروپ بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتلىرى نېمىس ھۈججهتلىرىدىن . ئوتتۇرغا قويغانىدى
  :ناھايىتى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى

ه خهلقلىرىنى بىرەر تهڭپوڭلۇق رولىنى ئوينايدىغان دۆلهت شهكلىگه كهلتۈرۈلۈپ بىر باش ئهلچى، كاپكازىي
شۇنىڭدەك ھهزەر دېڭىزىنىڭ شهرقىدىكى يهرلهردىمۇ مۇستهقىل بىر تۇران . يهرگه يىغىش كېرەكلىكىنى ئىيتتى

  .دۆلىتى قۇرۇشقا بولىدىغانلىقىنى ئىما قىلدى
ن رىبىنتروپ بىلهن ئۆتكۈزگهن بىر قېتىملىق سۆھبهتته كۈن ئۆتكهندىن كېيى 20باش ئهلچى گهرەدە، 

  :بۇرۇنقىسىدەك ئۇنداق ئېنىق گهپ قىلمىغانلىقى بىلىنمهكته
تۈركىيىنىڭ كاپكازىيه چېگراسىغا يېقىن يهرلهردە ھهمدە ھهزەر دېڭىزىنىڭ شهرقىدە ياشايدىغان تۈركىلهر 

ركىيه ھۆكۈمىتى ئۆز چېگرالىرى سىرتىدىكى ھهققىدە سورىغان سۇئالىمغا گهرەدەنىڭ بهرگهن جاۋابىدا، تۈ
يهرلهردىن ھېچقانداق بىر تاماسىنىڭ يوقلىقىنى، ھېچ بولمىغاندا بۇنى بىر ھۆكۈمهت سىياسىتى قىلغانلىقىنى 

… . ئۇنىڭ دېيىشىچه، تۇرانچىلىق كۆزقارىشى بۈگۈن تۈركىيىدە مهۋجۇت بىر ئېقىم ھېساپالنمايدىكهن. ئېيتىدۇ
كاپكاز ئۇرۇش سېپى ئېچىش ئارزۇسىدا بولغىنىدا، تۈركىيه ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قانداق  ئهنگىلىيه ئهگهر بىر

پوزىتسىيىدە بولىدۇ دەپ سورىغىنىمدا، تۈركىيه بۇنداق بىر ھهرىكهتنى قولالپ قۇۋەتلىشى مۇمكىن ئىكهنلىكى 
ئۆتكهزگهن ئىككىنچى  بېرلىنگه قايتاشىدا ھېر ۋېيزىشاكىر بىلهن… . ھهققىدە ئايالندۇرۇپ جاۋاپالرنى بېردى

  .قېتىملىق سۆھبىتىدىمۇ تۈركىيه بۇ يهرلهردىن ھېچقانداق بىر تهلىۋى يوقلىقىنى قايتىالپ ئېيتتى
بۇ ۋاقىتالردا باش ئهلچى فون پاپېن، نېمىس تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه يوللىغان بىر پارچه دوكالتىدا، 

ىك كىشىلهر ۋە بۇ ساھهدىكىلهر ھهققىدە كهڭ دائىرىلىك تۈركىيىدىكى تاشقى تۈركلهر مهسىلىسىگه مۇناسىۋەتل
بۇ ھهقته ئىستانبۇل خهلق ۋەكىلى شۈكرى يېڭىباغچه، ئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى نۇرى . مهلۇماتالرنى بهرگهن ئىدى

، كابولدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچى )قىرىمئهر(قىللىغىل پاشا، پروفىسور زەكى ۋەلىدى توغان، ئهخمهت سهئىد غاپپار 
خمۇت شهۋكهت ئهسهندال، مۇساۋاتچىالر لىدېرى مهھهممهت ئىمىن رېسۇلزادە ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنى مىرزا باال مه

ماتېرىيالنىڭ ئاخىرىدا پاپېن ئىشهنچىلىك ئادەم دەپ كۆرسهتكهن بىر . قاتارىدىكى كىشىلهرنى تىلغا ئالغان
ا قويۇلغان بىر تهكلىپنىمۇ قوشۇمچه تهرىپىدىن ئوتتۇرغ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ھۈسنۈ ئهمىر ئهركىلهت (كىشى 
  :قىلغان



گېرمانىيه شهرقى جهنۇبتا ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه كۈچلۈك بىر دۆلهت قۇرۇپ چىقىشىشى، ۋاستىلىق يولالر 
ئۇكرائىنا بۇ ئىشقا . بىلهن ئۇرۇسالرنى ئىزچىل تۈردە نازارەت قىلىپ تۇرۇشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىشى كېرەك

ئۇكرائىنالر سالۋىيان بولۇپ، ھهرقانداق بىر شارائىتتا بۇلغار ياكى سىرپالرغا ئوخشاش رۇسىيه . ئۇيغۇن كهلمهيدۇ
ئهمما تۈركىيه ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇنداق . بىلهن ئورتاق بولغان تارىخىنى ئېسىگه كهلتۈرۈپ قېلىشلىرى مۇمكىن

  .بىر ئهھۋالنىڭ كۆرۈلۈش ئېهتىمالىنى ھهرگىزمۇ پهرەز قىلماسلىق كېرەك
الردىن مهلۇم بولغىنىدەك، تۈركىيه، مهيلى ھهربى مهسئوللىرى ۋاستىسى ياكى باش ئهلچىسى ۋاستىسىغا بۇ

تايىنىپ بولسۇن، چېگرا سىرتىدىكى ۋەزىيهتتىن ھېچقانداق تهلىۋى بولمايدىغانلىقىنى رەسمى دۆلهت 
شهكىلدە كاپكازىيه  سىياسىتى قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئىزچىل تهكىتلهپ كهلگىنى بىلهن، غهيرى رەسمى

بىلهن تۈركىستان رايونلىرىدا نېمىسالر قانداق قىلىشلىرى كېرەكلىكى توغرىلىق مهسلىههتلهرنى بېرىپ 
نېمىسالر، تۈركىيىنىڭ بۇ تۈردىكى ئىپادىلىرىنى بىلىپ تۇرۇغلۇق ئۇالرنىڭ كاپكازىيه بىلهن . كهلمهكته ئىدى

ئىر ئىشالرغا قىزىقمايدىكهن دەپ ئويلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش تۈركىستاندا تۈركى دۆلهتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا دا
دېگهندەك بۇ ھادىسىالرنى ئومۇمىي يۈزلۈك مۇھاكىمه قىلىپ چىققان رىبىنتروپ، . ئهسال مۇمكىن ئهمهس ئىدى

پاپېنغا يوللىغان بىر پارچه تېلېگراممىسىدا تۈركلهرنىڭ خېلىدىن بېرى بېسىقىپ قالغاندەك كۆرۈنگهن 
  .ك ئارزۇلىرىنى قايتىدىن قوزغاشقا تىرىشىشىمىز الزىم دەپ بويرۇق قىلىدۇجاھانگىرلى

نېمىس ئارمىيىسى ئهسىرگه ئالغان تۈركىي ئىرقىدىن بولغان ئهسكهرلهرنىڭ ئهھۋالى ئۈستىدە ياۋرۇپادا 
مۇ بۇ ئىشقا تۇرىۋاتقان مۇساپىر تۈركىي يىتهكچىلهرنال كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان بولماي، تۈركىيىدە تۇرىۋاتقانالر

تۈركىستان مهسىلىرى بويىچه ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان زەكى ۋەلىدى توغان بۇ . كۆڭۈل بۆلمهكته ئىدى
مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك مۇنتىزىم تهشكىلى پائالىيهت ھالىنى بهرپا قىلىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرغا قويماقتا 

پ بىرەر ياردەم تهشكىالتى قۇرۇپ چىقىش ھهققىدىكى بۇ مهقسهتته ئىستانبۇل ۋالىلىقىغا مۇراجهت قىلى. ئىدى
تۈركىيىدە، ۋالىلىقنى ھهرگىزمۇ ۋىاليهتلىك ھۆكۈمهت ئورنىغا (ئىستانبۇل ۋالىسى . تهلىۋىنى ئۇقتۇرىدۇ

ئادەتته يهرلىك ھۆكۈمهت ئورگانلىرى شۇ يهرلىك ئومۇمى سايالم ئارقىلىق . ئوخشىتىش مۇمكىن ئهمهس
لتاينىڭ ئىجرائىي ئورگانلىرى بولۇپ، ئادەتته مهركهزى ھۆكۈمهتتىن مۇستهقىل تهشكىللهنگهن يهرلىك قۇرۇ
ئهمما يهرلىك ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدىن مۇستهقىل ھالدا يهرلىك ھۆكۈمهتلهرنى . دېگىدەك ھهرىكهت قىلىدۇ

هت تهپتىش قىلىدىغان، ئامانلىققا مهسئۇل بولىدىغان ۋالىلىق مهھكىمىسى دېگىنى بولسا، مهركىزى ھۆكۈم
تۇرانچىلىق جىنايىتى بىلهن -لۇتپى قىردار، بۇ ئىشنى كېيىنچه تۈركچىلىك) ت. ئۇ. − تهيىنلهيدىغان بىر ئورگان

  :ۋەلىدىنى سوتقا تارتقان مهزگىللهردە تۈۋەندىكىچه بايان قىلىپ ئۆتىدۇ
وشۇنلىرىدىكى رۇسىيه ئۇرۇشى داۋاملىشىۋاتقان، روسىيه كهينىگه چېكىنىپ، نېمىسالر ئۇالرنىڭ ق-گېرمانىيه

بىر . يىلىدىكى بىر ۋاقىتالر ئىدى-1941تۈركىستانلىق تۈركىلهردىن بىر قىسمىنى ئهسىرگه چۈشهرگهن 
ئۇ، زەكى ۋەلىدى توغان ئىككى نهپهر . كۈنىسى دوكتور ھاسان فهرىت جانسۈيهر مېنىڭ بىلهن كۆرۈشكىلى كىرىپتۇ

ش توغرىلىق مېنىڭ بىلهن كۆرۈشمهكچى دوستى بىلهن كېلىپ ياردەملىشىش جهمىيىتىدىن بىرنى قۇرۇ
بهلگىلهنگهن كۈن كهلگهندە زەكى . ئۇالر بىلهن كۆرىشىش ئۈچۈن ۋاقىت بهلگىلهپ بهردىم. ئىكهنلىكىنى ئېيتتى

… . ۋەلىدى بىلهن ئهخمهت قاراتاغلىق ئىككىسى يېنىغا بىر ئايال كىشىنىمۇ بىرگه ئېلىپ قېشىمغا كىردى
، نېمىسالرنىڭ قولىغا ئهسىرگه چۈشكهن تۈركىستانلىق ئىرقداشلىرىنىڭ ئۇالر ماڭا سۇنغان ئىلتىماسىدا

گېرمانىيىدە بهكال قىيىن ئهھۋالدا تۇرىۋاتقانلىقى ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ، ئۇالرغا ياردەم قىلماقچى 
ۈن بولىۋاتقانلىقىنى؛ بۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يهردە تۇرىدىغان يېقىن تونۇشلىرى ئارىسىدا ياردەم پۇلى توپالش ئۈچ

ئۇالر بىزدىن ئهنه شۇنداق بىر . جهمىيهتتىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش نىيىتىگه كهلگهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويۇشتى
مهن ئۇالرنىڭ . ياردەملىشىش جهمىيىتىدىن بىرنى قۇرۇپ چىقىشلىرىغا رۇخسهت بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلىشتى

تىشلىقى بارلىقىنى ھېس قىلغانلىقىم تۇال چې-قۇرماقچى بولىۋاتقان بۇ جهمىيىتىنىڭ سىياسهت بىلهن ئاز
دېگىنىم بويىچه، . ئۈچۈن، ئۇالرغا بۇ ھهقته ھۆكۈمىتىمىز بىلهن كۆرۈشۈپ ئاندىن جاۋاپ بهرسهم دەپ ئېيتتىم



ھۆكۈمهت ماڭا، ئۇالرنىڭ بۇنداق بىر تهلهپته بولىشى ھهقىقهتهن . ئۇالرنىڭ بۇ تۈر تهلىۋىنى ھۆكۈمهتكه ئېيتتىم
لىق بولىدىغانلىقى ئېنىق، شۇنداقتىمۇ بىزنىڭ يهنه بىر تهرەپتىكى ئىرقداشلىرىمىزغا ئهسىرلهر ئۈچۈن پايدى

خهۋپ كهلتۈرۈپ چىقىرىش ئېهتىمالىنىڭ بارلىقىنىمۇ كۆزدە تۇتقىنىمىزدا، بۇنداق بىر ياردەم جهمىيىتىنىڭ 
  .قۇرۇلۇشىغا يول قويماسلىق كېرەك دېگهن جاۋاپنى بېرىشتى

ىققان گېنېرال ھهم يازغۇچى ھۈسنۈ ئهركىلهت بىلهن ھهربى مهكتهپلهر تىگى قىرىملىق، پىنسىيىگه چ
قۇماندانى ئهلى پۇئات ئهردەن ئىككىسىنىڭ شهرق ئۇرۇش سېپىگه قىلغان زىيارتىنى ئهنه شۇ نۇقتىدىن 

سىنتهبىر كۈنىدىكى فون گروتې ئىمزاسىدىكى بىر -30يىلىنىڭ -1941. مۇھاكىمه قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
تتا، بۇ ئىككى گېنېرالنىڭ زىيارەتلىرىنىڭ قانداق پىالنلىنىپ ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى ھهققىدە مهخپى دوكال

  :بۇ زىيارەت تهكلىۋى تۈركىيه تهرەپتىن ئوتتۇرغا قويۇلغانىدى. ئېنىق مهلۇماتالر بېرىلگهن
چ باش تۈركلهر خېلى ۋاقىت بۇرۇن ئهلچىخانه ھهربىي مهسلىههت ۋاكالهتچىمىز ۋاستىسى ئارقىلىق رېي

قۇماندانلىق شىتاۋىدىن ئىككى نهپهر ھهربىي يازغۇچىنىڭ شهرق ئۇرۇش سېپىنى زىيارەت قىلىپ كېلىشىنى 
باشقۇماندانلىق شىتاپ قۇماندانىنىڭ ماقۇللىقى بىلهن ھازىرغىچه گېزىت … . تهلهپ قىلغان ئىدى

قالىلىرى بىلهن تونۇلغان ئىككى مۇخپىرلىقىنى قىلىپ كېلىۋاتقان، نېمىسالرنى ھىمايه قىلىدىغان خهۋەر ۋە ما
سىنتهبىردىن -1نهپهر تۈركىيه گېنېرالى، يهنى ھۈسنۈ ئهركىلهت بىلهن ئهلى ئىخسان سابىس ئىككىسى 

بۇ قېتىمقى كۆزدىن كۆچۈرۈش . ئىتىبارەن شهرق فرونتىنى زىيارەت قىلىپ كېلىشكه تهكلىپ قىلىندى
ى تهشۋىقات بۆلۈمى بىلهن تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى پائالىيىتى شۇ كۈنگه كهلگىچه باشقۇماندانلىق شىتاب

نهشرىياتچىلىق بىيرۇسى ھهمكارلىقىدا پۈتۈنلهي نهشرىياتچىلىق ۋە تهشۋىقات تېمىسى سۈپىتىدە ئهمهلگه 
  .ئاشۇرۇلغان

ئهمما تۈركىيه ھۆكۈمىتى ئاخىرقى كۈنلهردە گېنېرال ئهلى ئىخسان سابىسنىڭ ئورنىغا شۇ كۈنلهردە ھهربى 
گېنېرال فۇئات، . نى كۆرسهتتى) ئهردەن(ېمىيه قۇماندانى ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان ئهلى فۇئات ئاكاد

بۇنداق ئادەم . ستراتىگىيه ۋە تاكتىكا جهھهتته تۈركىيىنىڭ ئهڭ مۇھىم گېنېرالى دەپ تونۇلغان بىرسى
. ئىگه بىر زىيارەتكه ئۆزگهردى ئالماشتۇرۇش نهتىجىسىدە بۇ زىيارەت، بهكال چوڭ ۋە ئهڭ مۇھىمى سىياسىي مهنىگه

سىنتهبىر كۈنىدە ئىۋەرتىلگهن تېلېگرامما ئارقىلىق باش ئهلچىمىز فون پاپېنمۇ بۇ -29قېتىملىق ۋە -253
شۇ سهۋەپتىن دۆلهت مۇداپىيه رەئىسى بىلهن ئارمىيه باش قۇماندانلىق شىتابى يولى . ھهقته توختالغان ئىدى

التى بېرىلىش بىلهن بىرگه، فۇئاتنىڭ زىيارىتى پايدىلىق بىر زىيارەت بىلهن فۇھرېرگه بىر تونۇشتۇرۇش دوك
  .بولىدۇ دەپ قارىشىنى ئوتتۇرغا قويغان

باشئهلچى فون پاپېن بۇ تۈركلهرنى باش . زىيارەت ۋاقتى ھهربى ئىشالر سهۋەبىدىن بىر ھهپته ئالدىغا سۈرۈلدى
انلىرىنى كۆزدىن كۆچۈرۈش دەيدىغان مهسىله قۇماندانلىق شىتاپتا قوبۇل قىلىش ۋە فرانسىيه ئۇرۇش مهيد

  .بۇ ئىشتىن ئهلچىمىز رىتتېرنى بۇنىڭدىن خهۋەردار قىلىمىز. مهۋجۇت ئهمهسلىكىنى ئېيتقان
ئهلى ئىخسان سابىس بۇرۇن گېرمانىيىدە ئوقۇغان بولۇپ، بىرىنچى ئارمىيه قۇماندانى ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن، 

هن كىلىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن پىنسىيىگه چىقىرىلغان بىر گېنېرال كېيىنكى ۋاقىتالردا ئىسمهت ئىنۆنۈ بىل
گېزىتىدە ماقالىالر يېزىپ تۇرىۋاتقان، شۇنىڭدەك يهنه نېمىس تىلىدا چىقىدىغان » تهسۋىرى ئهفكار«ئۇ، . ئىدى

دەسلىۋىدە ئهركىلهت پاشا بىلهن . گېزىتىنىڭ باش تهھرىرى بولۇپ ئىشلىمهكته ئىدى» تۈركىش پوست«
ه گېرمانىيه ئۇرۇش فرونتىنى كۆزدىن كۆچۈرۈش ساياھىتىگه چىقىش تهكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ، بىرلىكت

ئهردەن پاشا، ھهربى مهكتهپلهر قۇماندانى . كېيىن ئورنىغا ئهردەن پاشانى ئالماشتۇرۇش تهلهپ قىلىنغان
بۇ . گېنېرال ئىدى ۋەزىپىسىدىكى بىرسى بولۇپ، ئهمىلى ۋەزىپه ئۆتهپ كېلىۋاتقان ۋەزىپه ئۈستىدىكى بىر

روسىيه فرونتى زىيارىتىنى گېزىتالردا ئىختىيارى -كىشىنىڭ سابىس ئورنىغا ئالماشتۇرۇلغانلىقى، گېرمانىيه
مۇخبىرلىق قىلىپ كېلىۋاتقان ئىككى نهپهر پىنسىيىگه چىقىۋالغان ھهربىنىڭ ساياھىتى بولۇشتىن ھالقىپ، 

وتتۇرسىدىكى رەسمى مۇناسىۋەت سهۋىيىسىگه كۆتۈرۈلگهن تۈركىيه ئارمىيىسى بىلهن گېرمانىيه ئارمىيىسى ئ



يىلى ئۆكتهبىر ئېيىدىكى گېرمانىيه زىيارىتىدىن خېلى ۋاقىت بۇرۇن، يهنى -1941گېنېرال ئهردەن، . ئىدى
بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدە گېرمانىيه باش ئهلچىسى فون پاپېنغا كاپكازىيىدە تۈركى 

ان يهرلهردە تهڭپوڭلۇق رولىنى ئوينايدىغان بىر مۇنچه تۈركى دۆلهتلهرنى قۇرۇپ چىقىشنى خهلقلىرى ياشايدىغ
  .ھىمايه قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويغان بىر كىشى ئىدى

گېنېرال ئهردەن، شهرق ئۇرۇش فرونتى زىيارىتىدىن كېيىن بېرلىندە گېرمانىيه رەھبهرلىرى بىلهن ئىلىپ 
ياردەمچىسى (گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مۇستهشارى . بۇ پىكىرىنى قايتا تهكراراليدۇ بارغان كۆرۈشۈش جهريانىدىمۇ

ۋېيزىشاكېرنىڭ رىبىنتروپقا سۇنغان دوكالتىدا بۇ كۆرۈشۈشكه مۇناسىۋەتلىك مهلۇماتالر تهپسىلى بايان ) ت. ئۇ− 
سئۇللىرى بىلهن ئۇچرۇشۇش بۇ مهلۇماتالرغا قارىغاندا بۇ گېنېرالالرنىڭ زىيارەتلىرىنى، نېمىس مه. قىلىنغان

جهريانىدا تۈركى ئىرقىدىكى ئۇرۇش ئهسىرلىرىدىن پايدىلىنىش ھهققىدىكى پىكىرلهرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى 
بىلهن كاپكازىيهنىڭ كهلگۈسى تهغدىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسلىههتلهرنىڭ، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ خهۋىرى 

دېگهندەك ئۇالر تۈركىيىگه . هنگهن دەپ قاراش توغرا ئهمهسبولماي ۋە ئۇنىڭ ماقۇللىقى بولماي تۇرۇپ شهكىلل
قايتىپ كهلگىنىدىن كېيىن گېنېرال ئهردەن، تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ساراجئوغى ۋە باشقۇماندان فهۋزى 
. چاقماقمۇ قاتناشقان بىر قېتىملىق يىغىندا، جۇمهۇر رەئىس ئىسمهت ئىنۆنۈگه تهپسىلى مهلۇمات بېرىپ ئۆتىدۇ

سائهت داۋام قىلغان بولۇپ،  6ه باشئهلچىسى پاپېن بهرگهن مهلۇماتالردىن قارىغاندا، بۇ يىغىن جهمئى گېرمانىي
شۇنىڭدىن قارىغاندا ئىسمهت ئىنۆنۈ بۇ قېتىمقى زىيارەتكه ھهقىقهتهنمۇ ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى 

  .كۆرسهتمهكته
رىملىق لىدېر جاپپار سىيىت ئهخمهت گېنېرال ئهركىلهت تۈركىيىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن قى

قىرىمهرنىڭ ماقۇللىقىنى ئېلىپ، قىرىم مىللىي ھهرىكىتىنىڭ داڭلىق كىشىلىرىدىن ئهدىگهر قىرىمال بىلهن 
بۇ ئىككى . مۇستهجىپ ئۈلكۈسال ئىككىسىنى گېرمانىيىگه يولغا سېلىشنىڭ يولىنى قىلىشقا كىرىشىدۇ

ەرتىش ئىشىغا تۈركچى ساھهدىكىلهرال كۆڭۈل بۆلۈپ قالماستىن، داڭلىق قىرىملىق تۈركنى گېرمانىيىگه ئىۋ
يىلى سىنتهبىر -1941. ھهتتا تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ساراجئوغلىمۇ بىۋاسته كۆڭۈل بۆلۈشكه باشلىغان

ئېيىنىڭ بېشىدا ئهنقهرەگه كهلگهن قىرىملىق لىدېر جاپپار سىيىت ئهخمهتنىڭ بۇ ھهقتىكى تىرىشچانلىق 
  :ە ئۇنىڭدىن كېيىنكى يۈز بهرگهن ئىشالرنى مۇستهجىپ ئۈلكۈسال تۈۋەندىكىچه بايان قىلىدۇكۆرسىتىشىنى ۋ

قىرىمهر، تاشقى ئىشالر مىنىستىرى شۈكۈر . جاپپار قىرىمهر سىنتهبىرنىڭ باشلىرىدا ئهنقهرەگه كېلىدۇ
ىنغا بېرىشىمىز ساراجىئوغلى ۋە گېرمانىيه باش ئهلچىسى فون پاپېن ئىككىسى بىلهن كۆرۈشۈپ بىزنىڭ بېرل

گېرمانىيه كونسۇلخانىسىغا بېرىپ … . ھهققىدە سۆزلىشىپ ئاساسى جهھهتتىن ئورتاق پىكىرگه كېلىشىدۇ
بۇ جهرياندا جاپپار قىرىمهر ئهپهندى ۋە ئۇنىڭ سهبداشلىرى بىلهن . كۈندەك ۋاقىت كهتتى 25كېلىشىمىز ئۈچۈن 

ھۈسنۈ ئهركىلهت پاشا بىلهنمۇ ئارىالپ . پاشا ۋە ھئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى نۇرى . ئۇچرۇشۇپ تۇرغان ئىدۇق
سۆھبهتلىرىمىز ئاساسلىقى بېرلىندىكى ھهرىكهت ساھىلىرىمىز، پائالىيهتلىرىمىز ئۈستىدە . كۆرۈشۈپ تۇراتتۇق

شۇنىڭدەك يهنه، ئهگهر قىرىمغا بارالىغىنىمىزدا ئۇ يهردىكى قېرىنداشلىرىمىز بىلهن بىرگه . بولغان ئىدى
  .الر بىلهن پروگراممىلىرىمىز ھهققىدىمۇ كۆپ توختالغان ئىدۇققىلىدىغان ئىش

بۇ ۋاقىتتا، ئهركىلهت پاشا، گېرمانىيىدىكى زىيارىتى جهريانىدا ئۇالرنى قىزغىن كۈتىۋالغان باش ئهلچى فون 
خېنتىگ بىلهن سۆزلهشكىنىدە بۇ ئىككى كىشىدىن قىرىمدا پايدىلىنىشقا بولىدىغانلىقى ھهققىدە مهلۇمات 

  :هنبهرگ
دىن ئىبارەت ئىككى ئهپهندى سىزنىڭ ) قىرىمال(يېقىندا ۋىزا ئالغان مۇستهجىپ فازىل بىلهن ئهدىگه كامال 

شۇنىڭدەك يهنه ئۇالر قىرىم . ئۇالر قىرىمدا نېمىسالرغا ياردەملىشىپ ئىشلىمهكته. بىلهن كۆرۈشكىلى كېلىدۇ
. ھ.ئا− ئالىمجان ئىدرىس (وفىسور ئىدرىس پر. تۈركىلىرىگه ياردەملىشىش ئىشلىرىغىمۇ مهسئۇل قىلىنلغان

قا بۇ ھهقته خهت يازدىم، شۇنىڭدەك ئۇنىڭغا يازغانلىرىمنىڭ ھهممىسىنى سىزگه تهرجىمه قىلىپ ) ئىزاھاتى
بۇرۇن بىر سوتچى . مۇستهجىپ دېگهن كىشى ئادۋۇكات ھهم يازغۇچى بىرسى. بېرىشىنى ئىلتىماس قىلدىم



ئهسلى قىرىملىق (ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىال قىرىمدا . ق ياش بىرسىئهدىگهمۇ يوقۇرى مهلۇماتلى. ئىدى
مهن سىزدىن ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال ئىشهنچىلىك كىشىلهر). ئاپتوردىن− دېمهكچى بولسا كېرەك 

نېمىس ئورتاق مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن -ھهر ئىككىسىنىال قىرىمغا ئىۋەرتىشىڭىزنى، ئۇالردىن قىرىمدا تۈرك
ئۇالرمۇ . ئۇالر نېمىسچه بىلمىگىنى بىلهن، رۇسچىنى ياخشى سۆزلىشهلهيدۇ. دىلىنىشىڭىزنى تهلهپ قىلىمهنپاي

  .ئۇزۇنغا قالمايال نېمىسچىنى ئۆگۈنىۋېلىشى مۇمكىن
يىلى -1941بۇ تىرىشچانلىقالر نهتىجىسىدە، ئهدىگه قىرىمال بىلهن مۇستهجىپ ئۈلكۈسال ئىككىسى 

. ىپ قىرىمغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرۇشۇش ۋە پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشقا باشاليدۇنويابىردا گېرمانىيىگه بېر
بۇ جهرياندا فون پاپېن گېرمانىيىگه يوللىغان مهلۇماتالردىن قارىغاندا، تۈركىيه رەھبهرلىكى بىلهن گېرمانىيه باش 

ۇشالرنىڭ داۋام قىلىپ ئهلچىخانىسى ئوتتۇرسىدا تاشقى تۈركىلهر لىدېرلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرۇش
  .كهلگهنلىكىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

بۈگۈن مۈرسهل باكۇ پاشا مېنىڭ يېنىمغا زىيارەتكه كېلىپ مارىشال چاقماق بىلهن كهڭ دائىرىلىك بىر 
مارېشال، ئۇنىڭغا بۇ مهسىلىگه چېتىلىدىغان پۇخراالرغا مۇناسىۋەتلىك . سۆھبهت ئۆتكۈزگهنلىكىنى ئېيتتى

. تنى ئۇزاتماستىن گېرمانىيىگه ساياھهت قىلىش ئۈچۈن رۇخسهت بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانكىشىلهرنى ۋاقى
تۈركىيه ئارمىيىسىدە ئۇ يهرنى ياخشى . ئوفىسسېرالر مهسىلىسىدە ھازىرچه تۇرۇپ تۇرساق دەيدىغان قاراشتا ئىكهن

ئهگهر ئىشالر ئوڭۇشلۇق . جۇتبىلىدىغان نۇرغۇنلىغان كونا كاپكازىيىلىك، بولۇپمۇ ئهزەرى ئوفىسسېرالر مهۋ
  .بولغىنىدا، زۆرۈر تهلهپ قىلساق ئۇالرنىمۇ يۇرتىغا بېرىپ كېلىشىگه رۇخسهت قىلىغىدەك

بۇ خهتته تىلغا ئېلىنغان پۇخرا كىشىلهر دېگىنى گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى رۇسىيه 
ى بىر يهرگه كهلتۈرۈش مهقسىتىدە كومىسىيىسىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن بېرلىندە مۇساپىر لىدېرلىرىن

چۇنكى، باش ئهلچى . چاقىرىلغان ئادلون يىغىنى ئۈچۈن چاقىرتىلغان كىشىلهر كۆزدە تۇتۇلغان بولىشى مۇمكىن
يىلىنىڭ ئاپىرىل ئايلىرىدا ئىۋەرتكهن بولۇپ، -1942شۇلېنبۇرگ مۇساپىر يىتهكچىلىرىنىڭ تهكلىپنامىلىرىنى 

ئهمما تهكلىپ قىلىنىدىغان ھهربى كىشىلهرنىڭ كىملهر ئىكهنلىكى . ئىدىئۇ يىغىن ماي ئېيىدا ئېچىلغان 
  .ھهققىدە ئېنىق بىر ئىزاھات يوق

  ساراچئوغلى ۋە دۆلهت تۈركچۈلۈك

يىلى ئىيۇل ئېيىدا شۈكرۈ - 1942تۈركىيه باش مىنىستىرى رەپىق سايدام ۋاپات بولغاندىن كېيىن، 
تۈركىيه ئالى (كۈنىسى تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى ئاۋغۇست -5ساراجئوغلى ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىپ، 

باش مىنىستىر . دا يېڭى ھۆكۈمهتنى ماقۇلالش ئۈچۈن ئاۋازغا قويۇلىدۇ) ت.ئۇ− خهلق قۇرۇلتىيى، پارالمېنت، 
ساراجئوغلى سۇنغان ھۆكۈمهت پروگراممىسىدا شۇ كۈنگىچه پهقهتال كۆرۈلمىگهن كىشىنى جهلىپ قىالرلىق 

ساراجئوغلى قۇرۇلتاي سهھنىسىدىن تۈركچۈلۈك ھهققىدە ئىزاھات بېرىپ، تۈركىيه . ۈشلهر ئىدىيېڭىچه چۈشهندۈر
جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى بۇ ئۇقۇمنى قانداق چۈشىنىدىغانلىقىنى، يىغىن خاتىرىسىگه خاتىرلىنىش شهكلى 

  :بويىچه تۈۋەندىكىدەك بايان قىلىدۇ
  دوستالر،

چىلىقالر ئۈستىدە توختالغىنىمىزدىن كېيىن، ئهندى ھهر دائىم نۆۋەتته دۈچ كېلىۋاتقان ئۆتكۈنچى قىيىن
كۈچلىنىۋاتقان ۋە ھېچقاچان ئۆزگهرمهيدىغان ئىمانىمىز، مهۋجۇتلۇقىمىز ئۈستىدىمۇ ئازىراق توختىلىپ 

  .ئۆتىشىمىز كېرەك دەپ قارايمهن
  دوستالر،

قۇرۇلتاي زالىدا ئاپىرىن (پ قالىمىز بىز تۈركچۈلهرمىز، بىز مهڭگۈ تۈركچىلهردىن بولۇ. بىزنىڭ ئىرقىمىز تۈرك
بىزنىڭ ئۈچۈن تۈرۈكچۈلۈك ئۇقۇمى قېنىمىزغىال ). دېگهن ساداالر بىلهن تهڭ گۈلدۈراس ئالقىشالر ياڭرايدۇ! ساڭا



مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ قالماي، ئهڭ كامىدا شۇنىڭچىلىك ۋىجدانى ۋە مهدەنىيهت مهسىلىسى بولىشى كېرەك 
بىز ئازىيىپ بارىدىغان ياكى ). دېگهن ساداالر بىلهن تهڭ گۈلدۈراس ئالقىشالر ياڭرىدىئاپىرىن (دەپ قارايمهن 

بىز ھهر زامان مانا بۇ . بىز كۆپىيىدىغان ۋە كۆپهيتىدىغان تۈركچۈلهردىنمىز. ئازايتىدىغان تۈركچۈلهردىن ئهمهسمىز
  .يولدا كۈرەش قىلىمىز

ىرلهۋاتقان، سوۋېتلهر تېزگىنى ئاستىدىكى بىر ئۇرۇش ھېلىغىچه نېمىسالرنىڭ غالىبىيىتى بىلهن ئىلگ
تاشقى -قىسىم تۈركىلهر رايونى نېمىسالرنىڭ قولىغا ئۆتىۋاتقان بىر دەۋردە، بۇنداق بىر نوتۇقنىڭ ئىچكى

بۇ ۋاقىتتا . جامائهتچىلىك ئارىسىدا قايسى خىل ئىنكاسالرنى قوزغايدىغانلىقىنى چۈشۈنۈش تهس ئهمهس ئىدى
يىلالردا تۈركچۈلۈك ژورناللىرىنى تاقىۋەتكهنلىكى ھهققىدىكى سهلىبى -1930رىلىرى تۈركىيه ھۆكۈمهت دائى

مۇئامىلىلىرىنىمۇ بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، داڭلىق تۈركچۈلهر تهرىپىدىن قوزغىتىلغان ژورنالنى ئهسلىگه 
  .كهلتۈرۈش جهھهتتىكى ھهرىكهتلهرگىمۇ يول قويماقتا ئىدى

، »چىنار تۈۋىدە«يىللىرى ئارىسىدا -1942~1940نهتىجىسى سۈپىتىدە بۇنداق بىر سىياسهتنىڭ تهبىئىي 
ۋە » تۈرك سازى«، »قوپۇز«، »ئورخۇن«، »تۈرك يۇرتى«، »ئهرگهنهقون«، »بوزقۇرت«، »تهڭرى تاغ«، »كۆك بۆرى«
بىرسىال،  بۇ دەۋر بويىچه بۇ ژورنالالردىن پهقهت. دېگهندەك تۈركچۈلۈك ژورنالالر چىقىشقا باشاليدۇ» تۈرك غايىسى«

سانىنى يىغىۋېلىشتا، -11بۇ ژورنالنىڭ . ژورنىلىنىڭ بىرال سانى چهكلىنىپ يىغىۋېلىندى» بوزقۇرت«يهنى 
تۈركىيه بىلهن بىر قاتاردا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى، خىتاي، ئافغانىستان، ئىران ۋە ئىراقتىكى تۈركىيلهر ياشايدىغان 

ىرسىنىڭ مۇقاۋا رەسىمى قىلىپ بېسىلغانلىقى باھانه يهرلهرنى تولۇق كۆرسىتىپ بېرىدىغان خهرىتىدىن ب
  .قىلىپ كۆرسىتىلگهنىدى

بۇالردىنمۇ مۇھىم بولغىنى، ھاكىمىيهت ئۈستىدە تۇرىۋاتقان جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيىسىنىڭ داڭلىق 
كىشىلىرىدىن سابىق ئادالهت مىنىستىرى مهخمۇت ئهسهت بوزقۇرت بىلهن كېيىنكى ۋاقىتالردا يېزائىگىلىك 

چىنار «، »بوزقۇرت«ىنىستىرلىكىگه تهيىنلىنىدىغان شهۋكهت رېشىت خاتىپئوغلى قاتارىدىكى سىياسهتچىلهر م
قاتارىدىكى ژورنالالردا ماقالىالر ئېالن قىلغانلىقىمۇ، بۇنىڭ مۇھىم سهۋەپلهردىن بىرى » كۆك بۆرى«ۋە » تۈۋىدە
» جۇمهۇرىيهت«اجىمۇ يوقۇرى بولغان تۈرك مهتبۇئاتلىرى ئارىسىدا تهسىرى كۈچلۈك، ھهمدە تىر. ئىدى

يهنه تىراجى يوقۇرى . گېزىتىنىڭ باش تهھرىرى نادىر نادى دېگهن كىشى نېمىسپهرەس كىشى دەپ تونۇالتتى
ھۈسنۇ ئېمىر ئهركىلهت . مۇ نېمىسپهرەس ماقالىالرنى ئېالن قىلىپ كهلمهكته ئىدى» تهسۋىرى ئهفكار«گېزىت 

بىر قىسىم پىنسىيىگه چىققان گېنېرالالر، كۈندىلىك مهتبۇئاتالردا  بىلهن ئهلى ئىهسان سابىسقا ئوخشاش
سابىس يهنه . گېرمانىيىنىڭ ئۇرۇش ستراتىگىيىلىرىنى ماختايدىغان ماقالىالرنى ئېالن قىلىپ كهلمهكته ئىدى

گېزىتىنىڭمۇ باش » تۈركىش پوست«گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ چىقىرىلىۋاتقان 
بىرال پارتىيه ھاكىمىيهت سوراپ كېلىۋاتقان بىر دۆلهتته يوقۇرىقىدەك ئهھۋالالرغا . نى قىلماقتا ئىدىتهھرىرلىكى

يول قويۇپ كېلىۋاتقانلىقى، ھۆكۈمهتنىڭ ۋاستىلىق شهكىلدە بۇ تۈردىكى ئىشالرنى قولالپ كېلىۋاتقانلىقىدىن 
ىنىڭ قۇرۇلتاي ئېچىلىش نۇتقىدا يوقۇرىدا بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا تۈركىيه باش مىنىستىر. دېرەك بېرەتتى

ئۈمىتلىرىنى -ئۈزۈندە قىلىپ كۆرسىتىلگهن سۆزلهرنى سۆزلىشى، بولۇپمۇ تۈركچۈلۈك ساھهلهردە قهلبىدىكى ئارزۇ
  .ھىمايه قىلىدىغان بىر ھۆكۈمهت سىياسىتى يولغا قويۇلماقتا دېگهن تهسىراتنى پهيدا قىلغان ئىدى

ەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، يېڭى تۈركىيه باش مىنىستىرىنى تۇنجى كۈند 20فون پاپېن، شۇنىڭدىن 
ساراجئوغلى بۇندىن ئاۋال تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتىگهن بىرسى . قېتىم زىيارەت قىلىدۇ

پاپېن، يېڭى باش مىنىستىر بىلهن . بولغانلىقى ئۈچۈن، پاپېن بۇ باش مىنىستىرنى ياخشى تونۇيتتى
تۈركىيه يېڭى باش مىنىستىرىنىڭ تۈركىيه «كېيىن، گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه  كۆرۈشۈشتىن

دېگهن تېمىلىق بىر » ئازسانلىق مىللهتلىرى بىلهن رۇسىيىنىڭ كهلگۈسى تهغدىرى ھهققىدىكى قاراشلىرى
  :ىدىبۇ دوكالتتا، ھهقىقهتهنمۇ قىزىقارلىق مهسىلىلهر تىلغا ئېلىنغان ئ. دوكالت يولاليدۇ



. يېڭىدىن باش مىنىستىرلىققا تهيىنلهنگهن ساراجئوغلى ئهپهندىنى بۈگۈن تۇنجى قېتىم زىيارەت قىلدىم
تۈركىيىدىكى ئومۇمى ئهھۋالى ھهققىدە ھۆكۈمهتنىڭ قاراشلىرىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن، كۆرۈشۈشته مهن 

باش . كى قاراشلىرىنى سورىدىمئۇنىڭدىن تۈنۈگۈن نۇماندىن تهلهپ قىلغىنىمدەك رۇسىيه مهسىلىسى ھهققىدى
ئايرىم جاۋاپ -مىنىستىر ماڭا بۇ مهسىلىدە بىر تۈرك بولۇش ۋە بىر باش مىنىستىر بولۇش سۈپىتى بىلهن ئايرىم

  .بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى
بىر تۈرك بولۇش سۈپىتى بىلهن رۇسىيىنىڭ يىمىرىلىشىنى بهكال ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى، بۇ ئارزۇ تۈركلهر 

هسىردىن بېرى خىيال قىلىپ كهلگهن بىر ئارزۇ ئىكهنلىكىنى، ئهگهر بۇ ئىشنى فۈھرېر ئىشقا ئاشۇرالىسا نهچچه ئ
ھېچقانداق بىر تۈركىيىلىك، ھهتتا . ئىنتايىن چوڭ بىر دەۋر ياراتقانلىق بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى

. ھ.ئا. − لىنى دېمهكچىتاشقى ئىشالر مىنىستىرى نۇمان مهنهمهنچىئوغى(ئهنگىلىيهپهرەس بولغان يالچىن 
تۈركىيىنىڭ ئىرقى كۈرىشىگه سادىق . مۇ بۇ ھهقته ئۇنىڭدىن باشقىچه ئويلىمايدىغانلىقى ئېنىق) ئىزاھاتى

  …. ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قهسهم قىلغان ۋاقتىدىمۇ بۇ ئارزۇسىنى ۋاستىلىق ئوتتۇرغا قويغانىدى
ايونلىرىنىڭ كهلگۈسىدىكى ئورنى ھهققىدىكى بۇ يېڭى باش مىنىستىر، فۈھرېرنىڭ ئازسانلىق مىللهت ر

بۇ رايونالرنىڭ نوپۇسىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تۈركى ئىرقىغا مهنسۈپ . پىالنىدىن خهۋىرى يوق ئىدى
كىشىلهردىن تهشكىل تاپقانلىقى ئۈچۈن، تۈركىيىنىڭ بۇ رايوندىكى مهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىش ئهھۋالىغا 

باش مىنىستىر، سۆھبهت . ھهقلىق بىر قىزىقىش دەپ قارىلىشى كېرەك ئاالھىدە قىزىقىپ كېلىۋاتقانلىقى
غا يېڭى ياۋرۇپادا ) پىرىزدېنت(ئارىسىدا مېنىڭ بۇرۇن ئېيتقان فۈھرېرىمىزنىڭ يوليورۇقىغا ئاساسهن باش جۇمهۇر 

ۇرۇلغان تۈركىيىنىڭ شهرقى جهنۇپتا قۇدرەتلىك قورغانلىق رول ئوينايدىغانلىقىنى، بۇنىڭغا ئاساسهن رۇسالشت
يهرلهردىكى تۈركى ئىرقى ئامىللىرىنىڭ ئىتىبارغا ئېلىنىشى كېرەكلىكى ھهققىدە ئېيتقانلىرىمنى ئهسكهرتىپ 

ئۇالر بىر بولسا − ئهگهر ئۇ يهرلهردە شۇنداق زىيالىالر ھېلىمۇ بار دەپ قارالغىنىدا − ئۇ جايالردىكى زىيالىالر . ئۆتتى
. كى بولمىسا بولشېۋىكالر تهرىپىدىن يوقۇتۇلغانلىقى مۇقهررەر ئىدىبولشىۋېكلهرگه باش ئېگىپ بولغانلىقى يا

شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئهللهردىكى ياش ئهۋالتالرنىڭ بىر قىسمىنى گېرمانىيه ئۇنىۋېرسىتېتلىرىغا، يهنه 
التالر بىر قىسمىنى بولسا تۈركىيىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالرغا ئىۋەرتىش كېرەك؛ شۇنداق قىلغاندا بۇ ياش ئهۋ

كىلهچهكته بۇ ئىككى ئامىل ئارىسىدا كۈچلۈك تهسىرگه ئىگه ھهمكارلىق ئورنىتىشقا كاپالهتلىك قىلىدىغان 
  .كۈچكه ئايلىنااليدۇ

گېرمانىيه، بۇ ئهللهردىن بهلگىلىك مىقتاردا كۆچمهنلهرنى ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلدۇرۇش ۋە 
مۇساپىر لىدېرلىرى بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن (گه چاقىرتىلغان ئىدى خىزمهتلىرىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىمپىرىيى

بۇ كىشىلهرنىڭ بهزىلىرى تۈركى ئازسانلىق مىللهتلىرى ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئادلون يىغىنىنى كۆزدە تۇتماقتا
تۇرىدىغان ئهللهرگه مۇستهقىللىق بېرىلمهيدىغانلىقى، بۇ يهرلهر نېمىس دائىرىلىرى بىلهن نېمىس 

. نىڭ باشقۇرۇشىدىكى دۆلهتلهرگه ئۆزگهرتىلىدىغان بولدى دەپ قارىشىپ قايتىپ كېتىشكهن ئىدىساقچىلىرى
ئهگهر رۇسىيه پات . تۈركىيه باش مىنىستىرى، بۇ ھهقته فۈھرېرنىڭ ئهنه شۇنداق بىر پىالنى بارلىقىغا ئىشىنهتتى

ر جايالشقان بۇ ئهللهر بىزدىن يېقىندا پۈتۈنلهي مهغلوپ قىلىنغىدەك بولسا، ئۇرۇس بولمىغان ئازسانلىقال
بىز . ئهركىنلىك ۋە قايتىدىن قۇرۇشقا ياردەم بېرىشىمىزنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى كۆرەلىگهن بوالتتۇق

ئۇنداق بولمىغاندا، . ئۇالرنىڭ بۇنداق بىر ئۈمىدته بولىشىنى ھهقىقهتهنمۇ قۇرۇق قالدۇرماسلىقىمىز كېرەك ئىدى
بۇ يهرگه كهلگىچه باش مىنىستىر بىر تۈرك بولۇش . ئارماندا قويۇشى مۇمكىنبۇ ئازسانلىق مىللهتلهر بىزنى 

ئۇ بىر باش مىنىستىر سۈپىتىدە رۇسىيىدىكى ئازسانلىق مىللهتلىرىگه قارىتىلىدىغان . سۈپىتى بىلهن سۆزلىدى
بىر  قىرغىنچىلىق ئۈچۈن كىچىككىنه بولسىمۇ پۇرسهت بهرمهسلىك ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، ئۆزىنىڭ

  …. ۋەزىپىسى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرغا قويدى
سۆھبهت جهريانىدا باش مىنىستىرنىڭ يوقۇرقىدەك پىكىرلىرىنى ئوچۇق ئوتتۇرغا قويغانلىقى ئۈچۈن مهن 
ئۇنىڭغا رەخمىتىمنى بىلدۈرۈش بىلهن بىرگه، قولغا كهلتۈرگهن جايالرنى تهرەققى قىلدۇرۇش بىلهن ئۇ يهرلهرنى 



تۈركىيه بىلهن بولغان ھهمكارلىقالرنى قانداق يولغا قويۇشىمىز كېرەكلىكىنى، ياكى باشقۇرۇش ئىشلىرىدا 
. بولمىسا تۈركىيه مهنپهئهتلىرىگه قايسى دەرىجىدە ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرەكلىكى ھهققىدە سۇئال قويدۇم

مهسىلىلهرنى خۇددى تۈنۈگۈن نۇماننىڭ كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك، ساراجئوغلىمۇ زۆرۈر تېپىلغىنىدا ئهمهلى 
مهخپى شهكىلدە مېنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ تۇرۇش ياكى بولمىسا بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهر ئۈستىدە كۆرۈشىدىغان 

باش مىنىستىرنىڭ بۇ . ئۈچىنچى بىر ئادەمنى بهلگىلهشكه بولىدىغانلىقىنىمۇ ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتتى
بىر كۈزىتىپ -ىيىدىكى ۋەزىيهتنى بىرمۇدېگهنلىرىدىن شۇنى چۈشهندىمكى، ئۇ، رۇسىيىدىكى، بولۇپمۇ كاپكاز

كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇ جهھهتلهردە مېنىڭ بىلهن يېقىن مۇناسىۋەتنى ساقالشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئارزۇ 
  .قىلىدىكهن

پاپېن بۇ ئۇچرۇشۇشتا ئوتتۇرغا قويۇلغان مهسىلىلهرنى شۇ ۋاقىتالردا تۈركىيىدە زىيارەت قىلىۋاتقان 
ە كۆچمهنلهر گۇرۇپپىسىدىكىلهرگه مۇناسىۋەتلىك يهنه بىر نېمىس مهسئۇلى بولغان پروفىسسور مهندې ۋ

  :ئاندىن مۇنداق خۇالسىغا كېلىشكهن. زىممېرمان بىلهن بىرگه ئولتۇرۇپ تهھلىل قىلىشقان
تۈركلهر، ئهگهر نېمىس دۆلىتىنىڭ ھهر قايسى ساھهلىرىدىكى ئازسانلىق مىللهتلهرنىڭ ئاكتىپ ھهمكارلىقى 

تهبىئىكى بۇنداق نېمىس روھى، ئىقتىسادى ۋە − تكه ئىگه قىلىنغىنىدا ۋە بۇ جهھهتته يېتىشتۈرۈلگىنىدە، كاپاله
ئۇرۇس مهسىلىلىرى ئۈچۈن ھهل قىلغۇچ − ھهربى جهھهتتىكى ئاۋانگارتلىق تهۋەسى ئىچىدە بولىشى كېرەك 

بۇ ھهقته . تۈنلهي قوشۇلىمهنتهدبىر بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى، مهنمۇ شۇنداق بولىدىغانلىقىغا پۈ
كاپكازىيه ۋە كاسپى دېڭىزىنىڭ نېرىسىدىكى ) يهنى، ياپونىيه ئۈلگىسى(ئالدىمىزدىكى ئۈلگىلهرگه ئاساسلىنىپ 

ئهللهرنىڭ ھهرقايسىسىدا كۆرۈنۈشته يهرلىككه ۋەكىللىك قىلىدىغان كىشىلهرنى تېپىشقا تىرىشچانلىق 
گارت كىشىلهر بىلهن بىرلىكته مهسئولىيهتنى ئۈستىگه ئاالاليدىغان تالالنغان بۇ ئاۋان. كۆرسىتىشىمىز كېرەك

نېمىس رەھبهر كهينىدە تۇرۇپ مهسلىههتچىلهردەك كۆرۈنۈش بىلهن . نېمىس رەھبهرلىكىمۇ بولغىنى ياخشى
 بىرگه، ئهمهلىيهتته باشالمچىلىق قىلىدىغان، قارار قىلىدىغان مهسئولىيهتنى ئۈستىگه ئالىدىغان ئادەم ئورنىدا

بۇ بۆلۈمنىڭ قول ئاستىدا يهرلىك كىشىلهرنىڭمۇ يىتهرلىك دەرىجىدە يوقۇرى دەرىجىلىك . ۋەزىپه ئۆتىشى كېرەك
ھازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئازسانلىق مىللهتلهردىن تهشكىل . رەھبهرلىك ئورۇنغا ئىگه قىلىنىشى الزىم

كۈچلهرنى تهشكىل قىلىدىغان قابىلىيهتلىك  تاپقان لېجيونالر، بۇ ئهتراپتىكى ھهرخىل جايالردىكى قۇراللىق
تاشقى كۆرۈنۈشته قۇراللىق كۈچلهر بىلهن ساقچى تهشكىالتلىرى مۇمكىن بولغان جايالردا . يادرو كۈچ بوالاليدۇ

  .يهرلىكلهر تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنىشى كېرەك
ۇمان ۋە ساراجئوغلى ھهر يهر ئۈچۈن باشالمچى بوالاليدىغان يهرلىك كىشىلهرنى تالالش مهسىلىسىدە ن

ھهققىدە دېگهنلىرىمدىن كېيىن ئېيتقىنىمدەك، ھهر دائىم تهسىر قىالاليدىغان تۈرك تهۋەسىدىكى كىشىلهرنىڭ 
بۇ ئۇسۇل بىلهن يېڭى سىياسى ئورگانالر ھهققىدە ئورتاق مهنپهتدارلىق . كۆزقاراشلىرىنى قولغا كهلتۈرەلهيمهن

  .نوقتىلىرىنى تېپىپ چىقالىشىمىز مۇمكىن
بۇ تهكلىپ اليىهىسى، ئۇ يهرلهردە رۇسىيىنىڭ ئۇكرائىنا ۋە ئىشغال قىلىنغان باشقا رايونلىرىدا تهشكىل 

شۇنداقتىمۇ كاپكازىيىنىڭ . قىلىنىدىغان نېمىس ھۆكۈمهت ۋە ھاكىمىيهت شهكلىدىن تۈپتىن پهرق قىلىدۇ
ك تهكلىپىمگه قوشۇمچه قىلىپ، بۇ نېرىسىدىكى يهرلهر بىلهن ھهزەر دېڭىزى نېرىسىدىكى ئهللهرگه مۇناسىۋەتلى

جايالردا دىققهت قىلىشىمىزغا تىگىشلىك بىرىنچى دەرىجىلىك مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغان تاشقى سىياسهت 
تۈركىيىنىڭ ياردىمى بولماي، ئۇالرغا ئورتاق بولغان مۇھهممهد . مهسىلىسىمۇ بارلىقىنى تهكىتلهپ ئۆتمهكچىمهن

رنىڭ ھهممىسىنى بىر يهرگه كهلتۈرۈپ ھهمكارالشماي تۇرۇپ، بۇ دۆلهتلهرنى دىنىغا ئېتىقات قىلىدىغان ئامىلال
. نېمىس ساقچىلىرىنىڭ كۈچىگىال تايىنىپ قولدا تۇتۇپ تۇرالىشىمىز ۋە ئۇ يهرلهرنى باشقۇرالىشىمىزمۇ مۇمكىن

نداق بىر كهمتۈك بۇ. ئۇنداق بولغىنىدا، تۈركىيه يېڭى ياۋرۇپا ئىتتىپاقىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇلغان ھېساپلىنىدۇ
غالىپ نېمىس قوشۇنلىرى . تۈزۈلمه، ئۆزىنىڭ يىتهرسىزلىكىنى دەرھال ئوتتۇرغا چىقىرىدىغانلىقى ئېنىق

كاپكازىيىدىن پهسكه قاراپ يۈرۈش قىلىشى بىلهن تهڭ، بۇ ئهللهردە يېڭى ھاكىمىيهت ئامىللىرى دەرھال ئىشقا 



بۇ مهسىلىدە بۇرۇن بهلگىلىگهن سىياسى قاراشلىرى كىرىشتۈرۈلىشى شهرت بولغانلىقى ئۈچۈن، فۈھرېرىمىز 
  .دائىرىسىدە بىر قارارغا كېلىشى الزىم بولماقتا

پاپېننىڭ بۇ يازغانلىرىدىن قارىغاندا، ئۇ ئۆزىنى ھىتلېرنىڭ بۇ ھهقتىكى قاراش ۋە پىالنلىرىغا تهسىر 
ر ھۆكۈمىتى بولسا، ئىشغال ئهمما ناتسىتال. كۆرسىتهلهيمهن دەپ ئىشىنىدىغانلىقىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

ئۇ كۈنلهردە، . قىلغان رايونالرنى مۇستهملىكىسى قىلىۋېلىش ئىرادىسىگه ئاللىمۇ قاچان كېلىپ بولغان ئىدى
نېمىسالر سوۋېتلهرگه قۇل بولغان مىللهتلهرگه ئهركىنلىك ئاتا قىلىش ياكى تۈركىيىنى بۇ تۈر ئىشالرغا 

شۇنداق بولغاچقا، رۇسىيه . نى خيالىغىمۇ كهلتۈرۈپ قويمىغان ئىدىبىرلىكته ئارىالشتۇرۇش دەيدىغان گهپلهر
چهكلىرىدە بۇ ھالهتنى -فرونتى يېڭى باشالنغىنىدىال نېمىس مهسئۇل كىشىلىرى ئىچىدە ئۆزئارا يېزىشقان خهت

  .بهكال ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇشقان ئىدى
سىنتهبىر ئايلىرىدا لېيپزىگ سودا  يىلى-1941ئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى، كارخانىچى نۇرى قىللىغىل پاشا 

يهرمهنكىسىگه قاتنىشىشنى باھانه قىلىپ گېرمانىيىگه بارغىنىدا، تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى 
نۇرى پاشا . مهسلىههتچىسى ۋېيزشاكېر بىلهن، ھهمدە سىياسى بۆلۈم مۇدىرى ۋويېرمانالر بىلهن كۆرۈشىدۇ

ىتىنىڭ خهۋىرى بار بىر كۆرۈشۈش ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ ئۆزىنىڭ بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈشنىڭ تۈركىيه ھۆكۈم
كېلىپ، گېرمانىيىگه كېلىشتىن بۇرۇن باش مىنىستىر رەفىق سايدام بىلهن كۆرۈشۈپ ئۇنىڭغا مهلۇمات 

بۇ كۆرۈشۈشتىن كېيىن ۋويىرمان تاشقى ئىشالر مىنىستىرى رىبىنتېروپقا بىر دوكالت . بهرگهنلىكىنى ئېيتقان
بۇ دوكالتتا گېرمانىيه ئىشغال قىلغان رايونالر، تۈركىيه . هققىدە تهپسىلى مهلۇمات بېرىدۇسۇنۇپ، بۇ كۆرۈشۈش ھ

ئارزۇلىرى -ھۆكۈمىتىنىڭ بىرقىسىم تهلهپلىرى ۋە تۈركى ئىرقىدىن بولغان ئهسىرلهرگه مۇناسىۋەتلىك كۆزقاراش
  .ئوچۇق ئوتتۇرغا قويۇلماقتا ئىدى

رقىدىكى ئهسىرلهرنى ئايرىم الگىرالرغا توپالپ تهشكىللهپ ۋويىرماننىڭ دىيىشىچه، نۇرى پاشا تۈركى ئى
تهربىيه بېرىپ سوۋېتلهرگه قارشى پايدىلىنىش الزىملىقى، تۈركىي خهلقلهر -چىقىش الزىملىقى، ئۇالرغا تهلىم

 يهرلىك تۈركى خهلقلهرگه) قىرىم، كاپكازىيه قاتارىدىكى جايالرنى دېمهكچى(ياشايدىغان رايونالردىكى ھاكىمىيهت 
ياكى مۇسۇلمانالرغا تاپشۇرۇپ بېرىلىشى، بېرلىندە ئۆزىنىڭمۇ ياردەمدە بولۇش خىيالىدا بولغان بىر تهشۋىقات 

. تهلهپلهرنى ئوتتۇرغا قويغان ئىكهن-مهركىزى قۇرۇپ چىقماقچى بولىۋاتقانلىقى دېگهندەك بىر قاتار تهكلىپ
ىدا ياشايدىغان تۈركى خهلقلىرى ئۈچۈن ۋويىرمان يهنه تۈركىيىدىكى تۈركچىلهر تۈركىيه چېگراسى سىرت

مۇستهقىل دۆلهتلهر قۇرۇپ چىقىلسا دەيدىغان تهلهپلىرى بارلىقىنى ئېيتىپ كېلىپ، بولۇپمۇ ئاغدۇرۇپ 
تهرەرۇزغا -تاشلىنىدىغان سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۈستىگه قۇرۇلىدىغان بۇ دۆلهتلهر تۈركىيه تهرىپىدىن دەخلى

كىيىدىن سىياسى يوليورۇق ئېلىشى الزىملىقى تهلىۋىنىڭ بارلىقى ئۈستىدە ئۇچرىمايدىغانلىقىنى، ئهمما تۈر
بۇ دېيىلگهن جايالر ئهزەربهيجان، داغىستان، تاتارىستان، تۈركىستان، ئهينى ۋاقتىدا خىتاي . مۇھاكىمىلهر يۈرگۈزگهن

اتارلىق يهرلهرنى ق شهرقى تۈركىستانئىشغالىيىتى ئاستىدا تۇرۇپ سوۋېتلهرنىڭ تهسىرى ئاستىدا تۇرىۋاتقان 
شۇنىڭدەك يهنه ئىراندىكى، مۇسۇل بىلهن كهركۈك قاتارلىق جايالردىكى تۈركىلهر . كۆزدە تۇتماقتا ئىدى

ئاتاتۈركنىڭ بىر قىسىم . ياشايدىغان جايالرمۇ تهسىر دائىرىسى تهۋەسىگه كىرىش ئېهتىماللىقى تونۇشتۇرۇلغان
ىنىدىن تاشقىرى، تۈركىيىنىڭ بۈگۈنكى چېگرالىرى ئىچىدە چېگراالرنى قايتا رەتكه سېلىنىش ئارزۇسىدا بولغ

قېلىشى كېرەك دەپ قارالغان تاشقى سىياسهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردە ۋويىرمان ئوتتۇرغا قويغان 
نارازىلىققا قارىتا، نۇرى پاشا ئاتاتۈركنىڭ بۇنداق بىر سىياسهتنى سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ئوتتۇرغا چىققان 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىش . ى ئهھۋالغا قاراپ ئهنسىرەپ ئوتتۇرغا قويغانلىقىنى بايان قىلغانئهمهل
شۇنىڭدەك يهنه . ۋەزىيىتى شهكىللهنگىنىدە بۇنداق بىر ئهنسىرەشنىڭمۇ ئهمهلدىن قالىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن

يېڭى تۈركى دۆلهتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىنى  تۈركىيه ئهسلىدىنال يېڭى زېمىن قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى
ئهسىرلهردە -19ۋويىرمان تىلغا ئالغان بۇ جايالر بىلهن رۇسىيىنىڭ . ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن

تۈركىستان ۋە كاپكازىيه ئىشغالىيىتىنى كۆرسىتىدىغان ئىككى پارچه خهرىتىمۇ تهييارلىغان بولۇپ، بۇ خهرىتىلهر 



بۇ دوكالتتا، مۇھىم بولغان نوقتا سىياسى بۆلۈم مۇدىرىنىڭ بۇ مهسىلىلهرگه . قىلىنغان دوكالتقا قوشۇمچه
  :دوكالتتا ۋويىرمان مۇنداق دەيدۇ. مۇناسىۋەتلىك يۈرگۈزگهن تهھلىللىرى ئىدى

تۈركىيىنىڭ بېقىندىسى بولۇپ قالىدىغان يېڭى تۈركى ئىرقىدىن تهشكىل قىلىدىغان دۆلهتلهرنىڭ 
تۈركىيىنىڭ مۇسۇل رايونىنى قولغا كهلتۈرۈش پىالنىنى توغرا … . تۈردە باھاالش كېرەكقۇرۇلىشىنى باشقا 

چۈشهنسهكمۇ، ئۆزىمىزنىڭ نېفىت مهنپهئهتىمىزنى كۆزدە تۇتقىنىمىزدا، ئۇالرنىڭ بۇ خىيالىنى ھهرگىزمۇ 
هرگه تۇتقۇزۇپ شۇنىڭدەك، بۇنىڭ ئورنىغا باتۇم بىلهن باكۇنى تۈركل. غهيرەتلهندۈرۈپ قويماسلىقىمىز شهرت

  .قويۇشنى ھهرگىزمۇ خىيال قىلىشقا بولمايدۇ
قالغان نوقتىالرغا كهلسهك، پهرەز قىلىشىمچه كاپكازىيه تهۋەسى ۋە تۈركى خهلقلىرى ئارالش ياشايدىغان 

ئۇرال ئوتتۇرسىدىكى يهرلهر بىلهن ھهزەر دېڭىزىنىڭ شهرقىدە ياشايدىغان تۈركىستان تهۋەسى ئوتتۇرسىدا -ۋولگا
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئۇرۇشتا يېڭىلغاندىن كېيىن، كونا روسىيه ئىمپىرىيىسىنىڭ . ىلغۇچ پهرقلهر بارھهل ق

بىپايان زېمىنلىرى چهتئهل تهسىر دائىرىسى ئاستىدا قالماستىن نېمىس تهسىر دائىرىسى ئىچىگه كىرىدىغان 
ىدىكى جايالردا تۈركىيه بىلهن كاپكازىيه سىرتىدىكى ھهمدە ۋولگا بىلهن ئۇرالالر ئوتتۇرس. بولىشى كېرەك

سىياسى ئىتتىپاق قۇرۇشقا، نهتىجىدە ئۇالرنىڭ مۇناسىۋەتلىرى شۆبهىسىزكى پۈتكۈل كۈچى بىلهن ئۇ ئهللهرنى 
ئۆز يېنىغا تارتىشقا ئۇرۇنىدىغان تۈركىيه سىياسىتىدىكى ئۆزگىرىشلهرگه بېقىنىدىغان دۆلهتلهرنى 

ئهمما تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى بۇالرغا پهقهتال . پۈتۈنلهي زىيانلىقشهكىللهندۈرۈش بىزنىڭ مهنپهئهتلىرىمىزگه 
  .ئوخشىمايدۇ

ئهگهر رۇسىيه تولۇق ئاجىزالشتۇرۇلغان كۈنلهردە ئهنگىلىيىلىكلهر يهنىال ھىندىستاندا تۇرىۋەرگىدەك 
سىمۇ سىبىرىيه تۆمۈريولى ئارقىلىق سىرتقا قىسمهن بول-بولغىنىدا، ئهنگىلىيه جاھانگىرلىكى تۈركىستان

بۇ رايونالرنى چوقۇم قولغا كهلتۈرۈشكه ) كىۋەزچىلىك(ئېچىۋېتىلگهن، ئىقتىسادى جهھهتته ئىستىقپالى پارالق 
بۇ رايونالر جوغراپىيىلىك ئورۇن جهھهتىدىدىكى سهۋەپلهر تۈپهيلىدىندىمۇ كهلگۈسىدە گېرمانىيىنىڭ . ئۇرۇنىدۇ

ىن، پهرىزىمچه بۇ جايالردا تۈركىيه بىلهن ئىتتىپاق شۇ سهۋەپت. تهسىر دائىرىسىگه كىرەلمهي قېلىشى مۇمكىن
تۈزىشىدىغان ئېتنىك تۈركىي دۆلهتلهر قۇرۇشنى تهشۋىق قىلماسلىقىمىز توغرا يول تۇتقانلىقىمىز بولىشى 

  .كېرەك
بۇ مۇالھىزىلهردىن مهلۇمكى، گېرمانىيه، ئىشغال قىلىدىغان بۇ جايالرغا مۇستهقىللىق ياكى بولمىسا 

ئهسلىدىنال سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىشغال . ېرىشنى پهقهتال خىيالىغا كهلتۈرۈشمىگهن ئىدىئاپتونومىيه ب
ئهنه شۇ سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن . قىلىنىشى ئاخىرالشقىدەك بولسا، ئىشغال قىلىنىش نۆۋىتى تۈركىيىگه كېلهتتى

ئهكىس تهسىر پهيدا  پاپېننىڭ بۇ مهسىلىگه تۇتقان پوزىتسىيىسى بېرلىن دائىرىلىرى ئارىسىدا قاتتىق
بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، تاشقى ئىشالر مىنىستىرى رىبىنتروپ، پاپېنگه مۇنداق بىر . قىلىۋىتىدۇ

  :بويرۇقنى ئىۋەرتىدۇ
ئاۋغۇست كۈنلىرى ئىۋەرتكهن دوكالتىڭىزدىن مهلۇم بولىشىچه، تۈركىيه دۆلهت رەھبهرلىرى بىلهن -28ۋە -26

ىق سۆھبىتىڭىزدە كاپكازىيه بىلهن سابىق سوۋېت روسىيىسى تهۋەلىكىدە ئۆتكۈزگهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىمل
ياشايدىغان تۈركى قهۋىمالردىن بولغان خهلقلهر ھهققىدىكى تۈركىيه مهنپهئهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر 

قايتا مۇزاكىرە قىلىنغان، تۈركىيىنىڭ بۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش جهھهتته قانچىلىك تۆھپىسى -قايتا
مهيلى نۇمان ئهپهندى ياكى ساراجئوغلى بولمىسۇن، . تارتىش قىلىنغانىكهن-بولىدىغانلىق مهسىلىلىرى تاالش

بۇ ئىش سهۋەبىدىن بۇ ھهقته تۈركىيىنىڭ مهنپهئهتلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مهيلى يۇشۇرۇن بولسۇن ياكى 
ياردەم قىالاليدىغانلىقى ھهققىدىكى  ئۈچۈنچى بىر كىشىنى ۋاسته قىلىش يولى بىلهن بولسۇن بىزگه بۇ جهھهتته

تهكلىپلىرىدىن بىشارەت بهرگهن ئىكهن، تۈركىيه ئاشكارە بىتهرەپلىكىنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشچانلىق 
  .كۆرسىتىشى بىلهن بىرگه، ئۆزلىرىنىڭ تهلهپلىرىنىمۇ ئوتتۇرغا قويۇشقان ئىكهن



دەل . زلىشىشنىڭ قىلچه پايدىسى يوقھازىرچه تۈركىيه ھۆكۈمىتى بىلهن بۇ مهسىلىلهر ئۈستىدە سۆ
ئهكسىچه، بۇ تۈردىكى كۆرۈشۈشلهر بۇنداق مهسىلىلهرنىڭ بىر تهرەپ قىلىنىشىغا يامان تهسىر كۆرسىتىپ 

شۇنىڭدەك يهنه، تۈركىيىگه بۇ ھهقتىكى ئارزۇ ۋە تهلهپلىرىنى بىزگه يهتكۈزۈش پۇرسىتىنى . قويىشى مۇمكىن
شۇنىسى ئېنىقكى، بۇ جهھهتتىكى تۈركىيىنىڭ بۇ . ئهمهسمىز يارىتىپ بېرىشىڭىزغىمۇ ئېهتىياجلىق

مهنپهئهتلىرىنى دەپ ئۇرۇشىۋاتقان دۆلهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئاساسى سىياسى پوزىتسىيىلىرىنى بىزنىڭ 
  .پايدىمىزغا ئۆزگهرتهلىگىدەك كۈچكىمۇ ئىگه ئهمهسلىكى ھهممىگه ئايان

بىلهن كۆرۈشۈپ يۈرمهسلىكىڭىزنى، ئهگهر تۈركلهر ئۆزلىرى بۇ شۇنداق بولغاچقا، بۇ مهسىلىلهر ھهققىدە ئۇالر 
ھهقتىكى مهسىلىلهرنى ئوتتۇرغا قويغىدەك بولسا ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ئېهتىياتچانلىق بىلهن جاۋاپ بېرىشكه 

  .تىرىشىشىڭىزنى ئۈتۈنىمهن
رىنى توختىتىشقا بۇ بويرۇق، پاپېننىڭ سوۋېتلهردىكى تۈركى رايونلىرىغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلى

ئهسلىدە، رىبىنتروپنىڭ بۇ مهسىلىلهرنىڭ تۈركىيه تاشقى . مهجبۇراليدىغان ئهڭ ئاخىرقى بويرۇق ئىدى
. سىياسىتىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى ئۈستىدە قىلغان تهھلىللىرى ھهقىقهتهنمۇ ئورۇنلۇق تهھلىل ئىدى

قچى بولىۋاتقان سىياسهتلىرىگه قاراپ ئۆزىنىڭ تۈركىيه ھۆكۈمىتى نېمىسالرنىڭ تۈرك رايونلىرىدا يولغا قويما
تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسلىق سىياسىتى، نىمىال بولسا . سىياسى پوزىتسىيىسىنى ئۆزگهرتىپمۇ كهتمهيتتى

بولسۇن ئۆزلىرىنىڭ بىتهرەپلىك سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇش ھهمدە بۇ ئۇرۇشقا قاتناشماسلىق پىرىنسىپى 
كىيىدە تۇرىۋاتقان ئهنگىلىيه باش ئهلچىخانىسى تهرىپىدىن تهييارالنغان، فورېيگن تۈر. ئاساسىغا قۇرۇلغان ئىدى

ئىيۇن -22يىلى -1942كلۇتتۇن تهھلىل قىلىپ چىققان . ل. ئوفىسنىڭ جهنوبى ئىشخانا مهسئۇلى گ
ماۋزۇلۇق دوكالتىدا، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھهقتىكى » تۈركىيىنىڭ زېمىن تهلهپلىرى«كۈنىدىكى 

  :تلىرىنى ناھايىتى ئىخچام خۇالسىالپ بهرمهكته ئىدىسىياسه
تۈركىيىدە تۇرانچىلىق بهكال ئومۇمالشقان بولۇپ، بۇ ئىدىيىگه ئهڭ يېقىن كىشىلهر ئىران بىلهن سوۋېتلهر 

ئهمما بۇ ھهرىكهت ئاساسى جهھهتتىن يهرئاستى . ئىتتىپاقىدا بۇ قاراشنى كېڭهيىشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرمهكته
شۇنىڭغا قارىماي . ىنى ئالغان بولۇپ، مهخسۇس دائىرىلهرنىڭ ياردەمگه ئېرىشهلمىگهندەك كۆرۈنىدۇپائالىيهت تۈس

  .يهنىال ھۆكۈمهت بۇ ھهرىكهتنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن تولۇق تىرىشچانلىق كۆرسهتمهيۋاتقانلىقى ئېنىق
موتىدىل سىياسهت تۈركىيه ھۆكۈمهت دائىرىلىرى، تاشقى سىياسهتته بولغىنىدەك ئىچكى سىياسهتلىرىدىمۇ 

مهسىلهن، . يۈرگىزىشكه تىرىشقان بولۇپ، چېكىدىن ئاشۇرىۋېتىشلهرگه يول قويماي كهلمهكته ئىدى
- 1942نېمىسپهرەسلىكى بىلهن تونۇلغان تۈركىيىنىڭ گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى خۇسراۋ گهرەدە، 

تىملىق يىغىلىشتا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئافرىل كۈنىسى تۈركلهر كلوبىدا ئۆتكۈزۈلگهن بىر قې- 23يىلىنىڭ 
كۆزدە تۇتقان ھالدا تۈركلهرنىڭ ۋەھشى تارىخى دۈشمىنىنىڭ ئاقىۋەتته مهغلوبىيهتكه يۈز تۇتىۋاتقانلىقىنى 

-تۈركىيه. ئۇنىڭ بۇ باھاسىغا ھۆكۈمهت تهرەپ قاتتىق نارازى بولىدۇ. ئىپادىلهيدىغان بىر نۇتۇق سۆزلهيدۇ
دە شۇنچه مۇۋەپپهقىيهتلىك دېپلوماتىيىلىك مۇناسىۋەت قىلىپ كېلىۋاتقان گهرەدەنى گېرمانىيه مۇناسىۋەتلىرى

ئهسلىدە تۈركىيه . ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ساففهت ئارىقاننى باش ئهلچى قىلىپ تهيىنلهيدۇ
ىمۇ، بۇنىڭدەك دائىرىلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهغلوبىيىتىدىن ئىچىدىن خوشال بولۇپ يۈرگهن بولس

يهنه بىر تهرەپتىن تۈركىيىنى ئۇرۇشقا سۆرەپ كېلىش . ھېسسىياتلىرىنى يوشۇرۇن تۇتۇپ كهلمهكته ئىدى
جهھهتتىكى نېمىسالرنىڭ بېسىمىنى يهڭگىللىتىش، سوۋېتلهردىن كېيىن ھۇجۇم قىلىش نۆۋىتىنىڭ 

ىسالرنى رەنجىتىپ قويماسلىققا تۈركىيىگه كېلىشى ئېهتىالىنى ئهڭ تۈۋەن دەرىجىگه چۈشۈرۈش ئۈچۈنمۇ نېم
تۈركىيه تاشقى سىياسهتلىرىدىال . تىرىشىدىغان بىر سىياسهت يۈرگۈزۈشكه ئهھمىيهت بېرىپ كهلمهكته ئىدى

  .ئهمهس، بهلكى ئىچكى سىياسهتلىرىدىمۇ ئۇرۇشنىڭ تهرەققىياتىغا چىڭ باغلىنىپ ھهرىكهت قېلىۋاتقان ئىدى

  ۋەلى قېيۇمخاننىڭ تۈركىيه زىيارىتى



يىلىنىڭ دېكابىر ئېيىدا گېرمانىيىنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى فون -1942لى قېيۇمخان، ۋە
ئۇ يىلالردا نېمىس قوشۇنلىرى دون ۋادىسى بىلهن شىمالى . پاپېننىڭ تهلىۋىگه بىنائهن تۈركىيىگه كېلىدۇ

نېمىسالر نۆۋەتته، . اشقان ئىدىكاپكازىيىنى ئىشغال قىلىپ، گروزىيه بىلهن ئهزەربهيجان چېگرىسىغا كېلىپ تاق
فون پاپېن، ۋەلى قېيۇمخاندىن . ئهزەربهيجان نېفىت مهنبهلىرىنى قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلماقتا ئىدى

يون ھهققىدە مهلۇمات ژتۈركىيه مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشۈپ چىقىشىنى ھهمدە ئۇالرغا م ت ب ك بىلهن لېي
ېيۇمخان بولسا، تۈركىيه يىتهكچىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى ئۆز ئهمما ۋەلى ق. بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

ئۇ يهنه تۈركىيىدىكى ت م ب ئهزالىرى ۋە باشقا تاشقى تۈرك . مهقسىدى ئۈچۈن پايدىلىنىش نىيىتىدە ئىدى
 ۋەلى قېيۇمخان، شۇ ۋاقىتتىكى تۈركىيه. قهۋىملىرى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهشنىمۇ مهقسهت قىلماقتا ئىدى

  :زىيارىتى ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ
نېمىسالر پۇخراچه . ئىستانبۇلغا كېلىپ ئاۋال مىللى بىخهتهرلىك تهشكىالت مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشتۈم

كېيىنگهن مىللى لېجيون ئهسكهرلىرىنى تۈركىيه ئارقىلىق كاپكازىيه تهرەپلهرگه كىرگۈزىۋېتىشنى نىيهت 
. ئهمما بۇنداق بىر ئىشقا تۈركىيه مهسئۇللىرى بهك قىزىقمايدىغاندەك قىالتتى. يتتىمقىلىشىۋاتقانلىقىنى ئې

ئۇالرنىڭ دېيىشىچه، بۇ ئىش ئاشكارىلىنىپ قالسا تۈركىيه ئۇرۇشقا قاتنىشىش خهۋىپى تۇغۇلىدىغانلىقىدىن 
ئالدىدا توختاپ  ئهمما مهن نېمىس قوشۇنلىرىنىڭ شهرق ئۇرۇش سېپىدە، بولۇپمۇ ستالىنگراد. ئهنسىرەيدىكهن

ئۇ . قالغانلىقىغا قاراپ نېمىسالر بۇ ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قاالرمۇ قانداق دەپ گۇمانلىنىشقا باشلىغان ئىدىم
مهن ئهسلىدە، . مىڭدەك ئىشچى بار ئىدى 70مىڭدىن ئارتۇق تۈركىستانلىق ئهسكهر،  100ۋاقىتالردا لېجيوندا 

بۇ ئهسكهر ۋە ئىشچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى تۈركىيىگه نېمىسالر بۇ ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قالغىدەك بولسام 
مهن ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈش جهريانىدا تۈركىيه . يوقلىقىنى بىلمهكچى ئىدىم-كهلتۈرىۋېلىش ئىمكانىيىتىنىڭ بار

بۇ ئىشقا تۈركىيه دائىرىلىرى . دائىرىلىرىنىڭ بۇنداق بىر ئىشقا قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىشكه تىرىشتىم
ئهگهر : يهنه بىر ئىشنىمۇ ئۇالرغا ئۇچۇق ئېيتتىم. ېنىق بىر نىمه دىمهي گهپ يورغىلىتىپ تۇرىۋېلىشتىئ

نېمىسالر تۈركىيىگه قارشى بىۋاسته ئۇرۇش قىلماقچى بولىدىكهن، تۈركىستانلىق ئهسكهرلهر ھهرگىز گېرمانىيه 
  .تهرىپىدە تۇرۇپ ئۇرۇش قىلمايدۇ

ئۇكرائىنا تهشكىالتلىرى بىلهن ئاالقىلىشىش تهلىۋىنى ئوتتۇرغا تۈركىيه مهسئۇللىرى نىمه ئۈچۈندۇ 
بۇ تهلهپكه بىنائهن مهنمۇ دەرھال گېرمانىيىگه تېلېپون قىلىپ ستېچكونى تۈركىيىگه ئىۋەرتىڭالر دەپ . قويۇشتى

ستېچكو بىلهن گېنېرال بېندېرې چهتئهلدە ئۇكرائىنا مىللى ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ چىقىشقان . تهلهپ قىلدىم
ئهنقهرەگه بېرىپال . ستېچكو ئىستانبۇلغا يېتىپ كېلىشى بىلهن تهڭ، دەرھال ئۇنى ئهنقهرەگه ئېلىپ باردىم. ىدىئ

. ستېچكونى مىللى بىخهتهرلىك تهشكىالتىغا ئاپىرىپ مۇدىر ئىشخانىسىغا كىرگۈزۈپ قويۇپ چىقىپ كهتتىم
هققىدە سۆزلهشكهنلىكىنىمۇ كېيىن ستېچكودىن نىمه ھ. ئۇالر نىمىلهر دېيىشكهنلىكىنى بىلمىدىم

تۈركىيه، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن قۇرۇلغان ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتىنى بىرىنچى بولۇپ ئېتراپ . سورىمىدىم
فون پاپېن . قىلغان دۆلهت بولغاچقا، ئۇالر بهكال ئاسان دوستانه شهكىلدە سۆھبهتكه كىرىشىپ كهتكهنىدى

بىزنىڭ دېگهنلىرىمىزنى تولۇق . ھهققىدە بهك زىغىرالپ سوراپ يۈرمىدىبىزنىڭ بۇ تۈردىكى مۇناسىۋەتلىرىمىز 
پهرىزىمچه، پاپېن تۈركىيىنىڭ ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى بهك خاالپ . قوبۇل قىلىپ، بهك چۇقچىالپ يۈرمىدى

  …. كهتمهيدىغاندەك قىالتتى
ئۇ . شانىڭ ئۆيىدە كۆرۈشكهنىدىمئۇالر بىلهن نۇرى پا. ئىستانبۇلدا تۈركىستانلىق زىيالىيالر بىلهنمۇ كۆرۈشتۈم

يهردە زەكى ۋەلىدى، ئوسمان غوجا ئوغلى، ھهيدەربهگ، ئهخمهتجان ئوكاي، تاھىر چاغاتاي، ئابدۇلۋاھاپ ئوكتاي 
ئۇالر، سابىق ت م ب چىالر سىياسى مهركىزىمىز تۈركىيىدە تۇرىۋەرسۇن، بۇ . قاتارلىق كىشىلهر بار ئىدى

مهن ئۇالرغا بۇنداق بىر ئىمكانىيهتنىڭ . قىاليلى دەپ تهلهپ قىلىشتى ھهرىكهتنىڭ يادرۇسىنى بىز تهشكىل
دېگهن بىر يهردە » تۈركى مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى«ئىككى كۈن ئۆتكهندىن كېيىن -بىر… . يوقلىقىنى ئېيتتىم



مهن ”نۇرى پاشاغا . يىغىن ئېچىلىدىغان بولۇپ، يىغىندا مهندىن بىر نوتۇق سۆزلهپ بېرىشنى تهلهپ قىلىشتى
  .دېدى“ ئۇنداق بولسا ئۇ يىغىنغا سهن قاتناشما”دىۋىدىم، “ پان تۈركىسىزم دېگهندەك قاراشالرنى قوللىمايمهن

ۋەلى قېيۇمخان، تۈركىيىدىكى رەسمى ياكى غهيرى رەسمى كۆرۈشۈشلهردە كۈتكهن مهقسىدىگه يىتهلمهي 
ت م ب گۇرۇپپىسىدىكىلهر بىلهن يولغا قېيۇمخان، تۈركىيىدىكى كۆرۈشۈشلهردە . گېرمانىيىگه قايتىپ كېتىدۇ

قۇيۇلىدىغان ستىراتىگىيىلهر مهسىلىسىدە بىر پىكىرگه كىلهلمىگهن بولسىمۇ، ئۇالر بىلهن داۋاملىق 
» مىللى تۈركىستان«دېگهندەك، كېيىنكى ۋاقىتالردا . مۇناسىۋەت قىلىپ تۇرۇشنى نىيهت قىلغان ئىدى

ە ئۆزىنىڭ بىۋاسته ئېيتىپ بهرگهنلىرىدىن قارىغاندا، كونا ت م ب ژورنىلىدا ئېالن قىلغان بهزى ماقالىلىرى ۋ
-ئۇنىڭ ئۈچۈن م ت ب ك باستۇرغان گېزىت. چىالر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى تا ئۇرۇش تۈگىگىچه ئۈزمىگهن

ژورنالالرنىڭ تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىدا تونۇشتۇرۇلۇشى، تارقىتىلىشى بهك مۇھىم ئهھمىيهتكه 
ۋەلى قېيۇمخان بۇ جهھهتته ت م ب چىالرنىڭ كۆرسهتكهن ياردەملىرى بىلهن مۇناسىۋەتلهرنى . ىگه ھېساپلىناتتىئ

  :توختىتىپ قويماي داۋامالشتۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ
يه بىلهن قالغان ژورنالالر گېرمانى» مىللى تۈركىستان«م ت ب ك تهرىپىدىن نهشرى قىلدۇرىلىۋاتقان 

بۇ ژورنالالرنى ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي . دېپلوماتىيىلىك پاسولكىلىرى بىلهن بىرگه تۈركىيىگه ئىۋەرتىلهتتى
  .تاپشۇرىۋېلىپ تارقىتاتتى

ژورنىلىدا ئېالن » مىللى تۈركىستان«ۋەلى قېيۇمخان، ت م ب ئهزالىرىدىن ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي ۋاپات بولغىنىدا 
  :يازىدۇقىلغان بىر ماقالىدا مۇنداق دەپ 

… . ئۇرۇش مهزگىللىرىدىمۇ مۇناسىۋەتلىرىمىز ئىنتايىن سهمىمى ئىدى ۋە زىچ ئاالقه قىلىپ تۇراتتۇق
رەھمهتلىك ئۇرۇش دەۋرلىرىدە بېرلىنغا كېلىپ مۇستهقىللىق يولىدا بىرگه پائالىيهت قىلىشنى بهكال ئارزۇ 

ىيهتلىرىنى ئۆتهپ بۇ ئىشنى ئهمهلگه ھهتتا ئۇنىڭ بىلهن تاھىر چاغاتاي ئىككىسىنىڭ رەسم. قىلغان ئىدى
  .نىمىشقىدۇ ئۇالر بېرلىنگه كېلىپ پائالىيهت قىلىشقا پۇرسهت چىقىرالمىدى. ئاشۇرۇشنى پىالنالشقانىدۇق

. سابىق ت م ب چىالردىن ئىبراھىم يارقىن بولسا، بۇ ئىشالرنى پۈتۈنلهي باشقىچه بىر شهكىلدە بايان قىلىدۇ
ىدىكى كىلىشهلمهسلىكلهر پىرىنسىپال مهسىلىلهر ئۈستىدە روي بهرگهن بولۇپ، ۋەلى قېيۇمخان بىلهن ئوتتۇرس

  :ئۇرۇش ئاخىرالشقان كۈنلهرگىچه بۇنداق كىلىشهلمهسلىكلهر داۋام قىلىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتىدۇ
ۋەلى قېيۇمخان تۈركىيىگه كهلگىنىدە بىز بىلهن كۆرۈشۈپ، بىزنمۇ مىللى ھهرىكهتلهرگه قاتنىشىشىمىزنى 

ئهمما بىز ۋە تاھىر چاغاتاي قاتارىدىكى ت م ب ئهزالىرى، گېرمانىيىنىڭ سوۋېت تهسىر دائىرىسى . قىلدى تهلهپ
ئۇ . ئاستىدا تۇرغان تۈركى قهۋىمالر ياشايدىغان جايالر ھهققىدىكى سىياسهتلىرىنى توغرا كۆرمىگهن ئىدۇق

. ركىلهرگه مۇستهقىللىقىنى بهرمىگهن ئىدىۋاقىتالردا گېرمانىيه قىرىمنى تارتىپ ئالغىنى بىلهن ئۇ يهردىكى تۈ
ئۇكرائىنانى، بالتىق ئهللىرىنىنىمۇ تارتىپ ئېلىپ ئۇ يهرلهرنىمۇ ئۆزىنىڭ مۇستهملىكىسىگه 

تاھىر بۇالرنى ئوتتۇرغا قويىۋىدى قېيۇمخان نېمىسالرنىڭ تۈركىستانغا ئازاتلىق . ئايالندۇرىۋېلىشقانىدى
دېمىسىمۇ ئۇنىڭ . ۈچۈن نېمىسالر ۋەدە بېرىشكهنلىكىنى ئېيتتىبېرىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئ) ئهركىنلىك(

قولىدا نېمىسالر تۈركىستاننى مۇستهقىل دۆلهت دەپ تونىغانلىقى ھهققىدە، بىلمىدىم قايسى بىرسى 
قېيۇمخاننىڭ بۇ . شۇنداقتىمۇ بىز يهنىال قايىل بولمىدۇق. تهرىپىدىن ئىمزاالنغان بىر قهغىزىمۇ باردەك قىالتتى

ئهمما سهۋىبىنى . زەكى ۋەلىدى بۇ ئىشالرغا بهكال ھهۋەس قىلغان ئىدى. نى قوبۇل قىلىشمىدۇقتهلىۋى
. − ئىبراھىم يارقىن بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن شهخسى سۆھبهتتىن(بىلمىدىم، ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىدى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا
  :قىزىققانلىقىنى ئېيتىدۇ ۋەلى قېيۇمخانمۇ، زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ بۇ ئىشقا راستىنال بهك

تۈركىستان مهسىلىسىدە بىز . زەكى ۋەلىدى م ت ب ك بىلهن لېجيون مهسىلىسىگه بهكال قىزىققانىدى
-1943مهن گېرمانىيىگه قايتقىنىمدىن كېيىن، يهنى . بىلهن بىرلىكته پائالىيهت قىلىشنى ئارزۇ قىالتتى

بۇ ئارىدا ئىتتىپاقداش كۈچلىرىنىڭ . نگه كهلدىيىلىسى، ۋەلىدىمۇ نۇرى پاشانىڭ ياردىمى بىلهن بېرلى



. ۋەزىيهت بهكال خهتهرلىك ئىدى. بېرلىنمۇ بومباردىمان قىلىنماقتا ئىدى. بومباردىمانى باشلىنىپ كهتكهنىدى
ئۇرۇش تۈگىگهندە مېنىڭ بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلىشنى . شۇڭا ئۇزۇن تۇرمايال قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ

مېنىڭ بىلهن ھهمكارلىشىش ئىشى پۈتمىگهچكه، ئاخىرى بىزدىن . ئهمما مهن ئۇنىمىدىم. نىدىتهكلىپ قىلغا
ئايرىلىپ كېتىپ تۈرك ئېلى دېگهن گۇرۇپپىنى نقۇرۇپ چىققان قاناتباي بىلهن قايغۇنالرنىڭ پائالىيهتلىرىگه 

  .ياردەمچى بولدى
نى قۇرۇش ئىشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان ئهسلىدە، زەكى ۋەلىدى توغان ئهسىرلهرگه ياردەم قىلىش جهمىيىتى

يىلىسى، گېرمانىيىگه بېرىۋېلىش ئۈچۈن تىرىشىپ كۆرگهن بولسىمۇ مۇناسىۋەتلىك -1941پهيتلهردە، يهنى 
يىلىسى، گېرمانىيىگه بېرىش -1943ئۇنىڭدىن كېيىن، يهنى . ئورۇنالرنىڭ رۇخسىتىنى ئااللمىغان ئىدى

ىسى فون پاپېن بىلهن نۇرى قىللىغىل پاشا ئىككىسىنىڭ ياردىمىگه گېرمانىيه باش ئهلچ. پۇرسىتىگه ئىرىشىدۇ
تايىنىپ قولغا كهلتۈرگهن زىيارەت پۇرسىتى بىلهن ساھىپخانلىقنى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى رۇسىيه 

بۇ ھهقته . مېهمان كۈتىۋالغۇچىسى يهنىال شۇ فون خېنتىڭ دېگهن كىشى ئىدى. شۆبىسى ئۆستىگه ئالغان ئىدى
ۆزىنىڭ ئهسلىمىلىرىدە، پۈتۈنلهي باشقا بىر سهۋەپتىن ناتسىتالرنىڭ مېهمىنى بولۇپ بېرلىنگه توغان ئ

  :بارغانلىقىنى ئېيتىدۇ
- ئۇرۇش ۋاقتىدا، بېرلىندە ئادلون مېهمانخانىسىدا ناتسىتالرنىڭ مېهمىنى بولۇپ تۇرىۋاتقىنىمدا نهرسه

. هتكهن ۋاقىتلىرىمدا ئاختۇرۇلغانلىقىنى سهزدىمكېرەكلىرىم بىلهن يازغان نهرسىلىرىمنىڭ ياتاقتىن چىقىپ ك
شۇڭا بارلىق ھۈججهتلىرىمنى شۇ ۋاقىتالردا بېرلىندا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىمىز بولغان ساففهت ئارىقان ئهپهندىگه 

  .دەپ تاشالپ كهتكهن ئىدىم“ بۇ نهرسىلهرنى ئىستانبۇلغا ئۆزەڭ يولغا سېلىۋىتهرسهن”تاپشۇرۇپ، 
ئهسلىمىلىرىدە بۇ دۆلهت ھهققىدە ھهمدە گېرمانىيىدىكى ئۇچرۇشۇشالرغا ۋەلىدى يهنه ئۆزىنىڭ 

ۋەلىدى بۇ قېتىمقى زىيارىتى جهريانىدا، ۋەلى . مۇناسىۋەتلىك ئىشالر ھهققىدە باشقا ھېچقانداق مهلۇمات بهرمهيدۇ
هچكه تۈركىيىگه قېيۇمخان بىلهن قايتىدىن ئۇچراشقان بولسىمۇ، ئۇالر يهنىال بىرەر پىكىر بىرلىكىگه كىلهلمىگ

  .قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان
دىكابىر كۈنىدە -10ئهزالىرى ) ت م ب(قېيۇمخان تۈركىيىگه كهلگهن ۋاقىتالردا تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق 

ئىستانبۇلدا يىغىلىپ، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنكى رەھبهرلىك گۇرۇپپىسىنى قايتىدىن رەتكه 
ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي، چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋەزىيهتنى چوقاي  .سېلىپ چىقىشقان

  :ئوغلىنىڭ رەپىقىسىگه يازغان بىر پارچه خېتىدە تۈۋەندىكىدەك بايان قىلىدۇ
بۇ شۇم خهۋەرنى . مۇستاپا ئهپهندىنىڭ ۋاپاتى رەسمى يولالردىن سهل كېچىكىپ بولسىمۇ بىزگه يېتىپ كهلدى

شۇ ۋاقىتالرنىڭ تۈركىيىسىدىكى نازۇك ۋەزىيهتكه . كېيىن بارلىق ت م ب ئهزالىرىنى چاقىردىم ئاڭلىغاندىن
ھهممىمىزنى قاتتىق چۈچىتىۋەتكهن ۋە ئېغىر قايغۇغا . كۈن ئىچىدە ئىستانبۇلغا يىغىلىپ بولدۇق 3قارىماي 

ە ياتقان مهجدىدىن ئهپهندىدىنال چۆمدۈرگهن بۇ شۇم خهۋەر، شۇ كۈنلهردە ئىنتايىن مۇھىم بىر ئاپاراتسىيه ئۈستىد
بۇ تهزىيه خهۋىرى بىر مهزگىل بۇ يهردىكى تۈركىستانلىقالرغىمۇ ئۇختۇرۇلمىغىنىدەك، . سىر تۇتۇلغانىدى

  …. مهتبۇئاتقىمۇ ئېالن بېرىلمىدى
دىكابىر كۈنىسى ئېچىلغان ئومۇمىي يىغىندا مۇستاپا چوقاينىڭ ۋاپاتى سهۋىبىدىن - 10يىلىنىڭ -1942

چىققان بوشلۇق مۇزاكىرە قىلىنىپ، ئاخىرىدا مهرھۇمنىڭ ئوڭ قولى ھېساپلىنىدىغان دوكتور تاھىر  ئوتتۇرغا
شۇنىڭدەك، بۇندىن كېيىن ئىشالر . چاغاتاينىڭ رىياسهتچىلىكىدە بهش كىشىلىك مهركىزى ھهيئهت سايالندى

  .بۇرۇنقى يولى بويىچه داۋامالشتۇرۇلىدىغانلىقى قارار قىلىندى
انىۋار ئېيىدا، ئۇزۇن يىل ت م ب باش سېكىرتارلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتهپ كېلىۋاتقان يىلىنىڭ ي-1943

مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ . مهجدىدىن دەلىل، داۋالىنىۋاتقان ھهيبهلى ئارىلى ساناتورىيىسىدە ۋاپات بولىدۇ
نهتىجىسىدە، ت  ۋاپاتىدىن كېيىن ئىرادىلىك، كۈرەش شىجائىتى ئۇرغۇپ تۇرغان بۇ كىشىدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىش

  .جىتلىق ئىچىگه چۆكۈپ قالىدۇ-م ب پائالىيهتلىرى زور دەرىجىدە ئاقساشقا باشالپ، تهشكىالتمۇ جىم



  تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىدىن ئېمىنئۆنۈ خهلق ھۇجرىسىغىچه

 تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ تۈرك مهدەنىيهت جهمىيىتىگه ئۆزگهرتىلىش ئىشلىرى، ھۆكۈمهتنىڭ
-7. يىلىنىڭ ياز ئايلىرىدا پۈتتۈرىلىدۇ-1940يېڭى چىقارغان جهمىيهت قۇرۇش قانۇنىغا مۇۋاپىقالشتۇرۇلۇپ 

ئىيولدا چاقىرىلغان قۇرۇلتايدا ت ت ي ئى نىڭ ئهڭ ئاخىرقى باشلىقى ئهخمهتجان ئوقاي، گېرمانىيىدىن 
بۇ يهردە، ئاتاتۈركنىڭ . شىپ قالىدۇتۈركىيىگه قايتىپ كهلگهن ت م ب گۇرۇپپىسىدىكىلهر بىلهن قاتتىق زىتلى

ۋاپاتىدىن كېيىن تۈركىيىگه قايتىپ كهلگهن زەكى ۋەلىدى توغان بۇ قۇرۇلتاي ئهسناسىدا ئۇزۇندىن بۇيان ئۆزى 
. قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقان ت م ب گۇرۇپپىسىدىكىلهر بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت قىلغىنى قىزىق ئىش ئىدى

تارتىشالر نهتىجىسىدە، سايالم ئېلىپ بېرىش توختۇتۇلۇپ، -رگهن قاتتىق تاالشئىككى تهرەپ ئوتتۇرسىدا يۈز به
  .قۇرۇلتايمۇ كېيىنگه قالدۇرۇلىدۇ

ئىيۇل كۈنىسى ئۆتكۈزۈلگهن ئىككىنچى قېتىملىق يىغىندا، تاھىر چاغاتاي بىلهن زەكى ۋەلىدى توغان -21
ىقى ئهخمهتجان ئوقاي تۈرك مهدەنىيهت ئىككىسى ھىمايه قىلغان گۇرۇپ يېڭىلىپ، ت ت ي ئى نىڭ سابىق باشل

ئىجرائىيه كومىتىتى ئىلهام ئالغۇ، مۇھىددىن سارت، ئهخمهت پاختا ۋە . جهمىيىتىگه باشلىق بولۇپ سايلىنىدۇ
ئاي ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن  5قۇرۇلتايدىن . ئهخمهت ئىچمهكلى قاتارىدىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپىدۇ

رىشى سهۋەبىدىن بوشىغان ئورۇنغا تولۇقالپ سايلىندىغان نامزاتالردىن ئهخمهت ئىچمهكلىنىڭ ئىستىپا بې
بۇ ئهھۋال، ت ب م . مهجدىدىن دەلىل بىلهن ياقۇپ ئهلبېك ئىككىسى بۇ ۋەزىپىنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتىدۇ

ر دەرىجىدە چىالر بىلهن تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلهرنىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا ئېغى
يىلىدىن بۇيان مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ -1927بۇ قۇرۇلتاي بىلهن بىر قاتاردا . بۇزۇلغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدى

  .كېلىۋاتقان ت ت ي ئى نىڭ قانۇنى مهۋجۇتلۇقىغىمۇ خاتىمه بېرىلگهن ھېساپالندى
ا جهمىيهتنىڭ مهقسهتلىرى ماددىلىق نىزامنامىسىد 43يېڭىدىن قۇرۇلغان تۈرك مهدەنىيهت ئىتتىپاقىنىڭ 

  :تۆۋەندىكىچه بهلگىلهنگهن ئىدى
  )رەسىم ئورنى(

سولدىن بىرىنچى كىشى مهجدىدىن دەلىل، . يىلقى قۇرۇلتىيىدىن كېيىن تارتىلغان رەسىم-1940تۈرك مهدەنىيهت ئىتتىپاقىنىڭ 
  .تۆتىنچى كىشى زەكى ۋەلىدى توغان ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكىسى ئهخمهتجان ئوقاي

  07. 07. 1940 ئىستانبۇل
  

تۈركى ئىرقىدىن بولغان، يىراق ۋىاليهتلىرىدىن كهلگهن، ياردەمگه مۇھتاج بولغان بهكال نامرات، يېتىم ۋە 
كېسهلچان كىشىلهرگه، ئوقۇغۇچى ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغانالرغا ماددى ۋە مهنىۋى ياردەم قىلىشنى كاپالهتكه ئىگه 

. كېڭهيتىلىشى ۋە تهرەققىياتى ئۈچۈن پائالىيهت كۆرسىتىدۇقىلىش بىلهن بىرگه، بۈيۈك تۈرك مهدەنىيىتىنىڭ 
ئىتتىپاق … ) ماددا- 3. (ئىتتىپاق ئىچىدە مىللى ھهمكارلىق ۋە خهيرخاھلىق ئاساس قىلىنىدۇ… ) ماددا-2(

ماددىدا، تۈرك ئىرقىدىن -5). ماددا-4. (قهتئى تۈردە سىياسى ئىشالرغا ئارىالشمايدۇ ۋە سىياسهتكه ۋاسته بولمايدۇ
يېشىنى  18ولغان، ئائىله ئهزالىرىنىڭ بىرەرسى ھېچقانداق بىر رەۋىشته يات ئىرقتىكىلهر بىلهن باغالنمىغان ب

دۆلهتنىڭ . تولدۇرغان ھهرقايسى تۈرك قهۋىمىدىن بولغان كىشى بۇ ئىتتىپاققا ئهزا بوالاليدۇ دەپ كۆرسىتىلگهن
ۈنلهردىكى دۆلهت ھاكىمىيىتىنىڭ ئىرقالر قاتتىق تهكشۈرۈشىدىن ئۆتكهن نىزامنامىنىڭ بۇ ماددىسى شۇ ك

ئۇ ۋاقىتالردا، ئىتتىپاق خۇددى . مهسىلىسىدىكى ئىنچىكىلىكىنى ئهكس ئهتتۈرگهن دېيىشكىمۇ بوالتتى
بۇ ئىتتىپاقنىڭ بۇ تۈردىكى . بۇرۇنقىدەك مهدەنى خاراكتېردىكى پائالىيهتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ كېلىدۇ

قالغان پهقهت بىرال ھۈججهت بار بولۇپ، دوكتور ئابدۇلال زىهنى سويسال ئىشلىگهن پائالىيهتلهردىن قولدا 
دېگهن تېمىدىكى ئىلمىي دوكالت يىغىنىدا تارقىتىلغان » خانلىق دەۋرىدە قىرىم تۈرك مهدەنىيىتى«تهرىپىدىن 

ناسىدا بۇرۇن، ت ت ي ئى مهركىزى بولغان سۇلتان ئهخمهت بۇخارا تهككه بى. بروشورال ساقلىنىپ قالغان ئىدى



نويابىر كۈنىسى ئىككىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىنى -30يىلى -1941پائالىيهت قىلىپ كهلگهن ئىتتىپاق، 
  .چاقىرغان بولۇپ، ئهخمهتجان ئوقاي قايتىدىن رەئىسلىككه سايلىنىدۇ

تۈرك دۇنياسىغا . يىلىسى تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى تهشكىلىدە يېڭىدىن ئۆزگهرتىلىش بولىدۇ-1942
بۇ ئىتتىپاق . ناسىۋەتلىك بارلىق كىشىلهر بىلهن ئورگانالر تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى ئهتىراپىغا توپالندىمۇ

شۇنداقتىمۇ بۇنداق بىرلىشىش راستىنال چىن . بىر مهنىدە بىر پۈتۈن مهركهزى ئورگان ھالىغا ئۆزگهرگهن ئىدى
ئۇرال ھهرىكىتى -ئىدىل. نىمه دېمهك قىيىنيۈرەكتىن تهشكىل قىلىنغان بىر بىرلىشىش ئىكهنلىكىگه بىر 

يىتهكچىلىرىدىن بولغان ئهلى ئېقىش، تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى ھهققىدە تۈۋەندىكىدەك مهلۇماتالرنى 
  :بهرمهكته

يىلىسى ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقى تهشكىالتى، ھۆكۈمهتنىڭ -1927
» تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى«يىلى چاقىرغان قۇرۇلتىيىدا ئىسمىنى -1940 ئاگاھالندۇرۇشىغا ئاساسهن

جهمىيهتنىڭ تۈزۈلمىسى ئىتتىپاقداش تهشكىالت شهكلىدە بولۇپ، ئىدىل ئۇرال، . دېگهنگه ئۆزگهرتىدۇ
ن بۇ تۈركىستان، كاپكازىيه ئىتتىپاقى، ئهزەربهيجان ۋە قىرىم جهمىيهتلىرىنىڭ بىرلهشتۈرۈلىشىدىن شهكىللهنگه

بۇ مهركهزدە ھهر . مهركهز، بىز ياشالرنىڭ مىللى روھ بىلهن يتىشتۈرۈلۈشىمىزگه ئاالھىدە زور توھپىسى بولغانىدى
قېتىم چوڭ كهچلىك پائالىيىتى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، ھهر تۈرلۈك ئىلمى دوكالت ۋە يىغىنالر ئۆتكۈزۈلۈپ  3يىلى 

قېتىم  9مىنوتتىن  75ۈچ ئاي مۇددەت ئىچىدە ھهر قېتىم ئاياز ئىساقى بۇ مهركهز قۇرۇلمىسى ئاستىدا ئ. تۇراتتى
  .ئىلمى دوكالت بېرىدۇ

تۈرك دۇنياسىدىن كهلگهن كىشىلهر بىلهن ئۇالردىن تهشكىللهنگهن ئورگانالرنىڭ بىرال مهركهزگه قارايدىغان 
ھالدا باشقۇرۇلۇشى، ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ ھهرقايسى گۇرۇپپىدىكى كىشىلهرنى تېزگىنلىشىنى بهكال 

نىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ) قىللىغىل(ئهنۋەر پاشانىڭ ئىنىسى نۇرى پاشا . ئاسانالشتۇرۇپ بهرمهكته ئىدى
دېگهن يهردىكى كونا ) ت.ئۇ. − ئىستانبۇل ۋالىقى ئالدىدىكى نهشرىياتچىالر كوچىسى(نهتىجىسىدە، چاغالئوغلى 

ۇپ، ئۇنىڭ ھهر بىر ھۇجرىسىغا بىردىن بىر مېهمانساراي تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىغا بېرىلگهن بول
ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلى، ئىتتىپاق . جهمىيهتنى ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدىغان شهكلىدە جايالشتۇرۇلغان ئىدى

مهركىزى ت ت ي ئى نىڭ بۇرۇنقى بىناسىغا، يهنى سۇلتان ئهخمهت جامىسى يېنىدىكى بۇخارا تهككهسىگه 
  .كۆچۈرۈلىدۇ

نامىدا بىر ئايلىق » تۈرك مهقسىدى«يىلىنىڭ ئىيۇل ئېيىدىن باشالپ -1942تىپاقى، تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىت
مهسئۇل مۇھهررىرلىكىگه داڭلىق ئالىم ئهخمهت جاپپار ئوغلى تهيىنلهنگهن بۇ . ژورنال چىقىرىشقا باشاليدۇ
يونالرغا نىڭ ئهڭ چوڭ ۋەزىپىلىرىدىن بىرسى، ھهر تۈرلۈك را» تۈرك مهقسىدى«ژورنالنىڭ كىرىش سۆزىدە 

. بۆلۈنگهن بارلىق ئىرقداشالرنى تونۇشتۇرۇش ۋە ئۆز ئارا تونۇشۇشتىن ئىبارەت بولىشى كېرەك دەپ يېزىلغان ئىدى
پروفىسسور فۇئات كۆپرۈلۈ، ئهخمهت جافهر ئوغلى، مۇھهررەم فهيزى توغاي، قادىرجان قافلى قاتارىدىكى تۈرك 

كۈندىلىك سىياسى ۋەزىيهتكه قىلچه . ر ئېالن قىلماقتا ئىدىدۇنياسىنىڭ داڭلىق كىشىلىرى بۇ ژورنالدا ماقالىال
ھهر سانىغا تۈرك دۇنياسىنىڭ . يېقىن يولىماي، پۈتۈنلهي ئىلمى خاراكتېرىدىكى ماقالىالر بېسىلىپ تۇراتتى

شۇنداق . ھهرقايسى رايونلىرىغا مۇناسىۋەتلىك بىر پارچه ماقاله بېسىلىدىغان شهكىلدە رەتكه سېلىنغان ئىدى
ىپ تۈرك دۇنياسىنىڭ مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى كۆزقارىشىغا تايانغان نهشرىياتچىلىق قائىدىسى ئوتتۇرغا قىل

دېگهن داڭلىق “ تىلدا، پىكىردە، ئىشتا بىرلىك”يهنى بىر مهنىدە ئىسمائىل گاسپىراللىنىڭ . قۇيۇلغانىدى
  .شۇئارىنىڭ پىكىر بىرلىكى ساھهسى ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ھېساپلىناتتى

ئۇرۇشتا . هپسۇسكى، تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ بۇ تۈر پائالىيهتلىرىنىڭ ئۈمرى ئۇزۇنغا بارالمايدۇئ
- سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كۈچىيىپ بېرىشىغا ئهگىشىپ، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركچىلىك گېزىت

قارىشىمۇ ئۆزگىرىشكه، بۇ تۈردىكى ژورناللىرىغا، تۈركچىلىك تهشكىالتلىرىغا ۋە بۇ تۈردىكى ئېقىمالرغا بولغان كۆز
بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، ھۆكۈمهت . پائالىيهتلهرگه بولغان قىزغىنلىقىمۇ ئازىىيىشقا باشاليدۇ



تۇرانچىلىق دېلولىرىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى بىلهن بىر قاتاردا -تهرەپتىن بىۋاسته پهيدا قىلىنغان تۈركچىلىك
ئىتتىپاقنىڭ پىچهتلىنىشى ھهققىدە ئهلى ئاقىش كۈندىلىك . ى پىچهتلىنىدۇتۈرك مهدەنىيهتلىرى ئىتتىپاق
  :خاتىرىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ

ئۇرال شۆبىلىرىنىڭ -ئۇ ۋاقىتالردا، بىزنىڭ تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى مهركىزىمىزدە تۈركىستان ۋە ئىدىل
كى سوۋېت باش ئهلچىخانىسىدىكىلهرنىڭ بهكال ئاكتىپ پائالىيهت قىلىپ كهتكهنلىكى سهۋەبلىك، ئهنقهرەدى

نهتىجىدە ماي ئېيىدا دەۋرنىڭ جۇمهۇر رەئىسى ئىسمهت ئىنۆنۈگه . دىققىتىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىۋالىدۇ
يىل جهريانىدا ئاكتىپ  3شۇنداق قىلىپ، . قارىتىلغان بېسىمالرنىڭ كۈچىيىشى نهتىجىسىدە پىچهتلىۋېتىلدى

ئۇ . تتىپاقداشلىق تۈسىنى ئالغان مهركىزىمىزدىن مهھرۇم بولۇپ قالدۇقپائالىيهت كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان ئى
  .دەۋرلهردە زەكى ۋەلىدىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈرانچىالر قولغا ئېلىندى

مۈلكى ئېمىنۆنۈ خهلق ھۇجرىسىغا ئۆتكۈزۈپ -پىچهتلهنگهن تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ بارلىق مال
مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى گهۋدىسىنى تهشكىل قىلغان تۈركىيىدىكى  شۇنداق قىلىپ، تۈرك. بېرىلىدۇ

تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللى پائالىيهتلىرىدە ئىنتايىن مۇھىم رول ئويناپ كېلىۋاتقان تۈركىستان تۈرك ياشالر 
  .ئىتتىپاقىمۇ مهۋجۇتلۇقىغا رەسمى خاتىمه بېرىدۇ

  ك ژورناللىرىنىڭ پىچهتلىنىشىتۈركىيه ئىچكى سىياسىتىدىكى ئۆزگىرىشلهر ۋە تۈركچىلى

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن ئىتىبارەن گېرمانىيه قوشۇنلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى -1942
ھهرىكهتلىرى ئاساسهن بىر ئىزدا توختاپ قالغان ۋەزىيهت شهكىللىنىپ، نېمىس قوشۇنلىرى ستالىنگراد ئالدىدا 

نىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا پايدىلىق بولۇپ ئۆزگىرىش ئۇرۇش. ئىنتايىن ئېغىر مهغلوبىيهتكه ئۇچرايدۇ
ئىشارەتلىرى كۆرۈلۈشكه باشلىشى بىلهن تهڭ، شۇ كۈنلهرگىچه مىللهتچى ئېقىمدىكىلهرگه قارىتا نىسبهتهن 

ئاستا ئۆزگهرتىشكه -ياخشى پوزىتسىيىسىدە بولۇپ كېلىۋاتقان تۈركىيه ھۆكۈمىتى بۇ پوزىتسىيىسىنى ئاستا
لىنىڭ يانىۋار ئېيىدا، بۇنىڭدىن سهل بۇرۇن ھاسان فهرىت جانسۈيهر مهسئوللىقىدا قايتىدىن يى-1943. باشاليدۇ

ئۇنىڭ كهينىدىنال پىچهتلىنىش نۆۋىتى تۈرك . دېگهن ژورنال پىچهتلىنىدۇ» تۈرك يۇرتى«بېسىلىشقا باشالنغان 
تۈركچىلىك . كېلىدۇژورنىلىغا » تۈرك مهقسىدى«مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئورگان ژورنىلى بولغان 

دېگهن سىناق ژورنىلى » تۈرك سازلىرى«ئېقىمىنىڭ داڭلىق يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان نىهال ئاتسىزنىڭ 
كۆك «يهنه بىر تۈركچى ژورنال . تېخى ئهندىال تۇنجى سانىنى چىقىرىشى بىلهن تهڭ پىچهتلىنىشكه دۈچ كېلىدۇ

يىلىنىڭ ماي ئېيىدا نهشرى -1942رىزا نۇر تهرىپىدىن . مۇ پىچهتلىنىش ئاقىۋىتىگه مۇپتاال بولىدۇ» بۆرى
ژورنىلى بولسا، نۇرنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا ۋاپات بولىشى بىلهن تهڭ » تهڭرى تاغ«قىلىنىشقا باشالنغان 

يىلىنىڭ ئاۋغۇست -1941شۇنداق قىلىپ، . ئۆزلىكىدىن مهتبۇئات ساھهسىدىن چېكىنگهن ھېساپالندى
دېگهن » چىنار تۈۋىدە«ئورخۇن تهرىپىدىن ھهپتىلىك نهشرى قىلىنىۋاتقان ئېيىدىن بېرى ئورخان سهيفى 

  .ژورنىلىدىن باشقا بارلىق تۈركچىلىك ژورناللىرى پىچهتلهنگهن ھېساپالندى
يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهلهرگه قارىماي، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركچىلىك مهتبۇئاتلىرى 

ا قارشى بۇ تۈردىكى پوزىتسىيىسىنى بهكال سىلىق مۇئامىله قىلىپ كېلىۋاتىدۇ بىلهن تۈركچىلىك ئېقىملىرىغ
دېيىشىپ، بۇ جهھهتتىكى ھهر بىر ۋەقهنى رەسمى ۋە غهيرى رەسمى يولالردىن پايدىلىنىپ نارازىلىق 

ان بۇ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ قارىشىچه، پان تۇرانچىلىق خاراكتىرىنى ئالغ. بىلدۈرۈشنىمۇ ھهرگىز توختاتمايدۇ
تۈردىكى بارلىق پائالىيهتلهر ئۇالرغا قارشى پائالىيهت ھېساپلىنىدىكهن، بۇ تۈردىكى ھهرىكهتلهرگه نېمىس 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . ھۆكۈمىتى بىۋاسته ياكى ۋاستىلىق شهكىلدە ياردەم قىلىپ كهلمهكتىمىشكهن
دائىرىلىرىغىمۇ تهسىر قىلىشقا باشلىغان كۈچلىنىپ بېرىشىغا ئهگىشىپ بۇ تۈردىكى ئاگاھالندۇرۇشالر تۈركىيه 

ئۇرال مىللى مهركىزىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن ئهلى ئاقىشنىڭ ئهسلىمىلىرىدە خاتىرلهنگهن - ئىدىل. ئىدى



تۈۋەندىكى سۆزلهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن كېلىۋاتقان نارازىلىق ۋە بۇ نارازىلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك تۈركىيه 
  :هققىدە كۆرسىتىشكه بولىدىغان تىپىك مىسال بولۇپ ھېساپلىنىدۇدائىرىلىرىنىڭ ئىپادىلىرى ھ

تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقى پىچهتلىنىشتىن بىر قانچه ئاي ئاۋال، بىر قېتىملىق تانسا كېچىلىكى 
بىر پارتىيه ھاكىمىيهت ئۈستىدە بولۇپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ساقچى . ئورۇنالشتۇرماقچى بولغان ئىدۇق

بىر دوستۇم . سهت ئېلىش ئورنىغا پارتىيه مۇپهتتىشلىرىدىن رۇخسهت ئېلىشقا مهجبۇر ئىدۇقئىدارىسىدىن رۇخ
ئۇمۇ بۇ تانسا . بىلهن بىرگه خهلق پارتىيىسى مۇپهتتىشى سۇئات خهيرى ئۈرگۈپلۇنىڭ يېنىغا كىردۇق

بۇنداق بىر رۇسىيه باش ئهلچىسى بىزنى چاقىرىپ ئازاراليدىكهن، ”بۇ كىشى . كېچىلىكىگه رۇخسهت قىلمىدى
  .دەپ باھانه كۆرسهتتى“ خهۋىپكه كۆز يۇمالمايمهن، بىز ئۇالردىن ئېهتىيات قىلىشىمىز كېرەك

ئۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتى سوۋېتلهرنىڭ پايدىسىغا بولۇپ نهتىجىلىنىدىغانلىقى كۆرۈلۈشكه باشلىشى بىلهن، 
ۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىيۇل ئايلىرىدا ئىستانبۇل ئ. تۈركىيىدىكى سولچىالر جانلىنىشقا باشاليدۇ

بۇ بروشۇردا پان تۈركچىلىك . ماۋزۇلۇق بىر بىروشۇر تارقىلىشقا باشاليدۇ» ئهڭ چوڭ خهتهر«ئوتتۇرسىدا 
. ئېقىملىرى تهنقىت قىلىنغان بولۇپ، بۇ ئېقىمدىكىلهرنىڭ كهينىدە چهتئهل كۈچلىرى بارلىقى يېزىلغان ئىدى

لىك ئېقىمىنىڭ ۋەكىللىرى تۈركىيىنى ئىشغال قىلىشقا تهييارالنغان بۇ بروشۇردا يېزىلىشىچه، پان تۈركچى
سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى سىياسهت - نېمىس فاشىستلىرى بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقانمىش؛ ئهنگىلىيه

يۈرگۈزمهكتىمىش؛ ئۇالرنىڭ غهرىزى تۈركىيىنىڭ بىتهرەپلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش، تۈركىيىنى گېرمانىيه 
بروشۇردا يهنه، بۇ تۈر ھهرىكهتلهرنىڭ باشالمچىلىرى . ۇرۇپ ئۇرۇش قىلىشقا سۆرەپ كىرىش ئىكهنمىشتهرىپىدە ت

دەپ قارالغان زەكى ۋەلىدى توغان، ئاياز ئىساقى، مهمتىمىن رەسۇلزادە، مۇھهررەم فهيزى توغاي ۋە ئهخمهت جاپپار 
ىجىسىدە تۈركىيه تاشقى سىياسىتىنى زىيانغا ئوغلى قارتارلىق تاشقى تۈرك لىدېرلىرى باشلىغان پائالىيهتلهر نهت

بروشۇردا، بۇ تۈر ھهرىكهتلهرنى قولالپ قۇۋەتلهپ كهلگهن ئهلى ئىهسان . ئۇچرىتىپ كېلىۋاتىدۇ دەپ بارىماقتا ئىدى
سابىس بىلهن ھۈسهيىن ھۈسنۈ ئهركىلهت قاتارىدىكى گېنېرالالر، پهيامى سافا، نىهال ئاتسىز، يۈسۈف زىيا ئورتاچ 

بۇ يازغۇچىالر تهرىپىدىن . ان سهيفى ئورخۇن قاتارىدىكى تۈركچىلىك يازغۇچىلىرىمۇ تهنقىتلهنگهن ئىدىۋە ئورخ
قاتارىدىكى ژورنالالر زىيانلىق مهتبۇئاتالر دەپ » چىنار تۈۋىدە«، »كۆك بۆرى«، »بوزقۇرت«چىقىرىلىۋاتقان 

  .تونۇشتۇرۇلغان ئىدى
بۇ . ماۋزۇلۇق بۇ بروشۇرنىڭ ئاپتورىنى تېپىپ چىققان» تهرئهڭ چوڭ خه«سىياسى ساقچىالر، ئۇزۇنغا قالماي 

بروشۇرنى ئىستانبۇل شهھهرلىك ھۆكۈمىتىنىڭ كادىرلىرىدىن فارىس ئهركمهن يېزىپ تارقاتقانلىقىغا ھۆكۈم 
بولۇپمۇ بۇ بروشۇرنىڭ ئۇرۇسچىغا تهرجىمه . بۇ ۋەقه خېلىال كۈچلۈك داۋراڭ پهيدا قىلىۋېتىدۇ. قىلىشىدۇ

گېزىتىدا بېسىلىشى، بۇ ۋەقهنىڭ » پراۋدا«ېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ رەسمى ئورگان گېزىتى قىلىنىپ سوۋ
نهتىجىدە كۈچلۈك مۇنازىرىلهرنىڭ قوزغۇلىشىغا سهۋەپچى . خاراكتىرىنى خېلى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋېتىدۇ

يه ئالى خهلق تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى، يهنى تۈركى(بۇ بروشۇرنىڭ مهزمونلىرى ت ب م م . بولىدۇ
جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيىسى، جۇمهۇرىيهت (ج خ پ . دىكى مۇزاكىرىلهردىمۇ ئوتتۇرغا چۈشىدۇ) ت.ئۇ− قۇرۇلتىيى 

يىللىرى ئاخىرغىچه بىر پارتىيىلىك تۈزۈم بىلهن يالغۇز ھاكىمىيهت تۇتۇپ -40قۇرغۇچى ۋە ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 
ېرىم ئىنجهدايى، قۇرۇلتاي سهھنىسىدە بۇ بروشۇردا تىلغا باش سېكرىتارى جهۋات ك) ت.ئۇ− كهلگهن پارتىيه 

-ئېلىنغان قاراشالرنى قاتتىق تهنقىتلهپ كېلىپ، ھۆكۈمهت ئازالىرىدىن بۇ دېيىلگهن خهتهر ئهمهلىيهتته بارمۇ
  .يوق دەپ سورايدۇ

نۇمان  ھۆكۈمهتكه ۋاكالهتهن بۇ سۇئالغا جاۋاپ بېرىش ئۈچۈن سهھنىگه چىققان تاشقى ئىشالر مىنىستىرى
مهنهمهنچى ئوغلى، تۈركچىلىكنىڭ تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭ ھازىرقى چېگرالىرى بىلهنال چهكلهنگهن بىر ئۇقۇم 
ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ كېلىپ، تۈركىيه سىرتىدا ياشايدىغان تۈركلهرگه پهقهت بهخىت ۋە پاراۋانلىق تىلهش 

كىيهدە پان تۈركىست دەيدىغان بىر ئېقىم مهۋجۇت تۈر. بىلهنال چهكلىنىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسىتىدۇ



ئهمهسلىكىنىمۇ تىلغا ئالغان مهنهمهنچى ئوغلى، باش مىنىستىر ساراج ئوغلىنىڭ ئېيتقىنىدەك، بىز 
  .تۈركلهردىنمىز، تۈركچىلهردىنمىز دېگهن سۆزلهر بىلهن نۇتقىنى تاماماليدۇ

ېپلوماتالرنىڭمۇ ئاالھىدە دىققىتىنى جهلىپ شۆبىهسىزكى، بۇ تۈر ھادىسىلهر تۈركىيىدىكى چهتئهللىك د
تۈركچىلىك ئېقىمالر ۋە فارىس ئهركمهن تهرىپىدىن بېسىپ تارقىتىلغان بروشۇرغا قارىتا ئهينى . قىلغان ئىدى

ۋاقتىدىكى ئا ق ش نىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى الۋېرىنس ستېينخارد ۋەزىيهتنى خېلى ئېنىق 
  :وتتۇرغا قويىدۇئهكىس ئهتتۈرگهن باھانى ئ

پان تۈركىسىزم بىلهن چېكىدىن ئاشقان ناتسىتىزم ھهرىكهتلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى زوراۋانچىلىق 
كۆزقاراشلىرىغا جاھىللىق بىلهن چىڭ تۇرۇپ ئىشىنىدىغان ئوق مهركىزى كۈچلىرىنىڭ ھىمايىچىلىرى 

چۇنكى . ېتىشنىڭمۇ ھاجىتى يوقئهمما ئۇالرنىڭ تهسىرىنىمۇ ئۇنچىۋاال بهك مۇبالىغه قىلىۋ. ھېساپلىنىدۇ
تۈركىيه جامائهتچىلىكى ئارىسىدا باشقا ئهللهردە ياشاۋاتقان تۈركىي ئىرقىدىن بولغانالرغا قارىتا نورىمال بىر 
ھهۋەس باردەك قىلغىنى بىلهن، مهيلى ھۆكۈمهت تهۋەسىدە بولسۇن ياكى جامائهتچىلىك ئارىسىدا بولسۇن، 

سىرتتا ياشايدىغان . قىلىدىغان ئهھۋالالرنى ئۇچراتقىلى بولمايدۇ كىڭهيمىچىلىك قاراشلىرىنى ھىمايه
تۈركىلهرنىڭ خالىسا تۈركىيىگه كېلىۋېلىپ تۈركىيه ۋەتهنداشلىقىغا ئۆتىۋېلىشىنى قولالپ كهلگهن بولسىمۇ، 

  .ئۇالر چېگرالىرىنى كىڭهيتىش تۈرىدىكى بىر ئارزۇدا بولۇپ باققان ئهمهس
ىقات ساھهلىرىدە شۇنچىۋاال كۈچلۈك داۋالغۇشالرنى قوزغىغان، ھهتتا تاشقى ئهنقهرەدە ھۆكۈمهت بىلهن تهشۋ

ئىشالر مىنىستىرىنىڭ قۇرۇلتاي سهھنىسىگه چىقىپ چۈشهندۈرۈشىگه سهۋەب بولغان بۇ بروشۇر، سولچى 
ۇرنى تهرەپلهردىن، بولۇپمۇ ئۇالر تهرىپىدىن ئىقتىسادى ياردەم قىلىنمىغان دەپ قارالغاندىمۇ، بۇ تۈر بىر بروش

بۇنىڭ ئىسپاتى . سوۋېت دائىرىلىرى تهرىپىدىن يازغۇزغانلىقى ھهققىدىكى گهپلهر ئوتتۇرلۇقتا تارقىلىپ يۈرمهكته
قىلىپ بۇ كىتاپچىنىڭ راۋان بىر تىلدا ئۇرۇسچىغا تهرجىمه قىلىنىپ پراۋدا گېزىتىگه كۆچۈرۈپ بېسىلغانلىقىنى 

كى بىر مهسئۇل كىشىنىڭ پىكىرىگه ئاساسالنغىنىمىزدا، مهتبۇئات تهھرىراتىدى. دەلىل قىلىپ كۆرسىتىشمهكته
بۇ بروشۇرنىڭ ئاپتورى باھاالشالردا كۆرسىتىلگىنىدەك زەكېرىيا سهرتئهل بولماستىن، بهلكى، يهنه شۇ كىشىنىڭ 

شۇنى . قابىلىيهتلىك ۋە سولچىالرغا تېخىمۇ يېقىن بولغان خانىمى سهبىخه سهرتئهل ئىكهنلىكى مهلۇم
زۆرۈركى، بۇ بروشۇرنى كهڭ دائىرىدە تارقىتىپ جامائهتچىلىكنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئورۇن،  ئهسلىتىپ ئۆتۈش

  .گېزىتىدۇر» تاڭ«ئهسلىدە سهرتئهل خانىم نهشرى قىلىپ كېلىۋاتقان 
بۇ ۋەقهلهرنىڭ ئاقىۋىتىدە فارىس ئهركمهن قولغا ئېلىنىدۇ، تۈركچىلهر بىلهن كومۇنىزم تهرەپتارلىرى 

ۈسىدە باشلىنىدىغان كهڭ كۆلهملىك كۈرەشنىڭ دەسلهپكى ئىشارەتلىرىدىن بىرى بولۇپ ئوتتۇرسىدا كهلگ
يىلىي ت ك پ -1946فارىس ئهركمهن، (قالىدىغان بۇ ھادىسه، شۇنىڭدىن كېيىن بىر بۇلۇڭغا تاشالپ قويۇلىدۇ 

قاماق جازاسىغا  يىللىق 3باش سېكرىتارى دوكتور شهفىق ھۈسنۈ دەغمهر بىلهن بىرگه قايتىدىن قولغا ئېلىنىپ 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ھۆكۈم قىلىنىدۇ

يىلىغا كهلگىنىدە، نېمىسالرنىڭ ئۇرۇشتا مهغلوپ بولىدىغانلىقى ئېنىقلىشىپ قالغان، تېخىمۇ -1944
مۇھىمى ئۇرۇشتىن كېيىنكى كۈچ سېلىشتۇرمىسىدا سوۋېتلهرنىڭ ئهڭ مۇھىم ھهل قىلغۇچ كۈچ بولۇپ 

شۇنداق بولغاچقا، ئۇرۇش جهريانىدا تاشقى كۈچ تهڭپوڭلۇق . غان ئىدىقالىدىغانلىقى كۆرۈلۈشكه باشلى
ۋەزىيىتىگه مۇۋاپىق يول تالالپ كهلگهن، شۇنىڭغا ماس ئىچكى سىياسهت بهلگىلهپ كېلىۋاتقان تۈركىيه 
ھۆكۈمىتى ئۈچۈن، مۇناسىۋەت جهھهتته يېڭىچه يول تۇتىشىغا مهجبۇر بولىشىدىن ساقلىنالىشى مۇمكىن ئهمهس 

- 1943شۇڭا، ھۆكۈمهت، ئۇرۇش قايسى يۈزلىنىشكه قاراپ كېتىۋاتقانلىقى ئېنىق كۆرۈلۈشكه باشلىغان  .ئىدى
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ تاشقى تۈركلهرگه مۇناسىۋەتلىك تهشكىالتالر پائالىيهتلىرىنى چهكلهش ۋە 

باشالنغان ۋاقىتالردىكى  شۇنداقتىمۇ، ئۇرۇش يېڭى. تۈركچىلىك ژورناللىرىنى پىيچهتلهشكه تۇتۇش قىلىدۇ
گېرمانىيىگه يېقىنچىلىق قىلغانلىق سىياسهتلىرىنىڭ ئىزلىرىنى تولۇق سۈپۈرۈپ تاشلىيالىشى ئۈچۈن 

  .كهسكىن بۇرۇلۇش ياساپ، نۇرغۇن خىزمهت ئىشلىشىگه توغرا كىلهتتى



  ماي ۋەقهسى ۋە زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ قولغا ئېلىنىشى- 3

ژورنىلىدا باش مىنىستىر ساراج ئوغلىغا قارىتىپ » ئورخۇن«ال ئاتسىز يىلىنىڭ مارت ئېيىدا، نىه-1944
يازغان بىر پارچه خېتى سهۋەبىدىن باشالنغان بىر قاتار ھادىسىلهر، ئاتسىز بىلهن ساباھىدىن ئهلى ئوتتۇرسىدىكى 

كۈنى سوت ماي -3ساباھىدىن ئهلى، ئاتسىزنى سوتقا ئهرز قىلىدۇ، . كومۇنىست جىدىلىگه ئايلىنىدۇ-مىللهتچى
كۈنى قىلىپ بېكىتىلگهن بولسىمۇ، سوتتىن بۇرۇن كومۇنىزمغا قارشى نامايىشالر يۈز بېرىپ كهينىدىنال قولغا 

ماي كۈنىسى زەكى -14. قولغا ئېلىنغانالر ئىچىدە زەكى ۋەلىدى توغانمۇ بار ئىدى. ئېلىنىشالر باشلىنىدۇ
ىلهن ئامانلىق ئىشالر مهسئۇلى خهمىت ئوزان، زەكى شۆبه مۇدىرى زەكى ئهپهندى ب-1ۋەلىدىنىڭ ئۆيىگه كهلگهن 

بۇنداق بىر . ۋەلىدىدىن بىر كىلىشىمنامىنىڭ ئورگىنالىنى تاپشۇرۇشنى تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالىدۇ
ساقچىالر ئۇنىڭ ئۆيىدىن . كىلىشىمنامىدىن خهۋىرى يوقلىقىنى بىلدۈرگهن زەكى ۋەلىدىنىڭ ئۆيى ئاختۇرۇلىدۇ

ئۇالرنىڭ دىيىشىچه، تۈركچىلهرنىڭ . ا قارىماي، ۋەلىدىنى يهنىال قولغا ئېلىشىدۇھېچنهرسه تاپالمىغانلىقىغ
  .داڭلىق كىشىلىرى ئۆز ئىچىدە بىر كىلىشىم تۈزۈشكهنمىش

بۇ قېتىمقى قولغا ئېلىنىشنىڭ دائىرىسى بىلهن بۇ قولغا ئېلىنىشنىڭ خاراكتىرىنى ھاسان ئهلى يۈجهل 
ماي ھادىسىلىرىدىن كېيىن تهشكىل قىلىنغان بۇ -3. ن ئىدىرەئىسلىكىدىكى بىر كومىسسىيه بېكىتىشكه

كومىسسىيه، جامائهت تهرتىۋىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش مهقسهت قىلىنغان بۇ ۋەقهلهر پان تۈركچى ئىدىيىسىنى 
بۇ كومىسىيه . ھىمايه قىلىدىغان بهزى كىشىلهر تهرىپىدىن كۈشكۈرتۈپ پهيدا قىلىنغان دەپ قارالماقتا ئىدى

-تهييارالرنغان مهخسۇس دوكالتالردا، بۇ كىشىلهر تهرىپىدىن چىقىرىلغان ھهر تۈرلۈك گېزىت تهرىپىدىن
شۇنىڭدەك يهنه، قولغا ئېلىنىشى الزىم . ژورنالالرنى پىچهتلهش، ئۇالرنىمۇ قولغا ئېلىش كېرەك دەپ قارالغان ئىدى

ىكته زەكى ۋەلىدى توغان، جاپپار بۇ تىزىمل. كىشىلىك بىر تىزىملىك تۈزۈپ چىقىرىلغانىدى 47دەپ قارالغان 
سىيىت ئهخمهت قىرىمئهر، ئابدۇقادىر ئىنان، ئهخمهت جاپپار ئوغلى قاتارىدىكى تاشقى تۈركلهردىن بولغان 
ئالىمالر، نىهال ئاتسىز، پهيامى سافا، قادىرجان كاپلىق، ئورخان شايىق كۆكياي، رەمزى ئوغۇز ئهرق، رەخا ئوغۇز 

رقۇن، ھاسان فهرىت جانسۈيهر، نۇرۇلال بارمهن، مۇزەپپهر ئهرىش، سهيىت بىلگىچ تۈركقان، ھۈسهيىن نامىق ئو
قاتارىدىكى داڭلىق تۈركچىلهر، ھۈسنۈ ئهركىلهت، ئالپارسالن تۈركهش، فهتهى تهۋەت ئوغلى قاتارىدىكى پىنسىيىگه 

ىرلىكى تهرىپىدىن بۇ دوكالت ئىچكى ئىشالر مىنىست. چىققان ياكى ۋەزىپه ئۈستىدىكى ئهسكهرلهرمۇ بار ئىدى
نهپىرى  23ئىستانبۇل ھهربى ھالهت قۇماندانلىقىغا ئىۋەرتىلگهن بولۇپ، بۇ تىزىملىكته ئىسمى يېزىلغانالردىن 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا ھاسان ئهلى يۈجهل رەئىسلىكىدە ئهنقهرە ۋالىسى نهۋزات تاڭدوغان، . قولغا ئېلىنىدۇ
نهپهر كىشىنىڭ  47ت كادىرلىرى تهرىپىدىن تهييارالنغان تىزىملىكتىكى فاتىخ رىفقى ئاتاي ۋە يهنه بهزى دۆله

ھهممىسىنىڭال قولغا ئېلىنماسلىقىدا، جۇمهۇرىيهت خهلق پارتىيىسىنىڭ باش سېكرىتارى مهخمۇت شهۋكهت 
بۇ مهسىلىدە سهمهت ئاغا ئوغلى . ئهسهندالنىڭ كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقلىرى رول ئوينىغانلىقى مهلۇم بولىدۇ

  :ۇنۇالرنى يازىدۇم
ماي قولغا ئېلىنىش ۋەقهلىرى ھهقىقهتهنمۇ تېررورلۇق -19نىهال ئاتسىزنىڭ ماقالىلىرى بىلهن باشالنغان 

بۇ كىشىلهرنىڭ ئهسلى ۋەزىپىلىرى بىزنى ئاغدۇرۇپ ”شۇ دەۋرنىڭ سودىيىلىرى . تۈسىنى ياراتقان ئىدى
هممه ئادەمنى تۈرمىگه قاماشنى تهلهپ قىلىپ تۇال مىللهتچى دەپ تونۇلغان ھ-دەپ قارىشىپ، ئاز“ تاشالش

مهنمۇ بىر مىللهتچىمهن، ”. ئهسهندال بۇنىڭغا قارشى سهكرەپ ئوتتۇرغا چىقىدۇ. تۇرغىنىدا بۇ ھادىسه يۈز بېرىدۇ
ئۇنىڭ دەرۋىشلهرچه مىجهزىدىن، . دەيدۇ“ قولغا ئېلىشنى قارار قىلىشقان بولساڭالر ئاۋال مېنى قولغا ئېلىڭالر

ىسىدىن، تهجرىبىلىك بولۇپ پىشىپ كهتكهن تهمتىرىمهسلىكىدىن بۇنداق سهكرەپ روھانى مىڭ
چىقىدىغانلىقىنى كۈتمىگهنلهر دەسلىۋىدە ھهيران قېلىشقان، ئاندىن ئاقىۋىتى ۋەتهن مهنپهئهتى ئۈچۈنال ئهمهس 

  .بهلكى ئۆزلىرى ئۈچۈنمۇ زىيانلىق بولىدىغان بۇ تۈردىكى قارارلىرىدىن يېنىۋېلىشقان ئىدى



ۇنداق قىلىپ، بىردىن بىر ئورتاق ئاالھىدىلىكى، تۈركچى ژورنالالرغا ماقاله يازغانلىق، تۈرك تارىخى بىلهن ش
تۈرك مهدەنىيىتى ساھهسىدە ئىلمى دوكالتالر بهرگهنلىك ۋە بۇ ھهقته كىتاپالر يازغانلىقى ئۈچۈنال قولغا 

ئوغلى، ئهخمهت جاپپار ئوغلى، مۇھهررەم فهيزى ئېلىنماقچى بولغان ئابدۇقادىر ئىنان، پهيمى سافا، سهمهت ئاغا 
توغاي، نىغمهت ئاقدەس قۇرئات، زىيايىدىن فهخرى فىندىك ئوغلى، نىهات سهمى بانارلى، ئوسمان تۇران، 
مۇكرىمىن خېلىل يىنانچ قاتارلىق ئالىم ۋە ئهدەبىياتچىالر ئهسهندالنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىدە 

. تىزىملىكته ئىسمى يوقلىقىغا قارىماي قولغا ئېلىنغانالرمۇ بار ئىدى. پ قالىدۇقولغا ئېلىنىشتىن قۇتۇلۇ
مهسىلهن، پىنسىيىگه چىققان گېنېرال ئهلى ئىهسان سابىسنى ھۆكۈمهتنىڭ تاشقى سىياسىتىنى تهنقىت 
قىلىش خاراكتىردىكى ئىمزاسىز خهتلهرنى ئىۋەرتكهن بىر گۇرۇپ ئوفىتسېرالرنىڭ ۋاكالهتچىسى دەپ 

  .ىتىشىپ، ھۆكۈمهتنى تهنقىتلىگىچىلهر قاتارىدا قولغا ئېلىشقان ئىدىكۆرس
  )رەسىم ئورنى(

ماي كۈنكى -19يىلى -1944ئىرقچىلىق ۋە تۇرانچىلىق قىلدى دېگهن جىنايهتلهر بىلهن قولغا ئېلىنغانلىق خهۋىرى بېسىلغان 
  گېزىتىدىن بىر بهت» جۇمھۇرىيهت«

  
  :ىدىكى سانىنىڭ باش بهت پادۋال ئۈستى سهرلهۋھهماي، جۇما كۈن-19يىلى -1944» ھۈرىيهت«(
  »شهھىرىمىزدە ئوتتۇرغا چىقىرىلغان مهخپى جهمىيهت«
نىهال ئاتسىز، : ئىرقچىلىق ۋە تۇرانچىلىق غايىسى ئۈچۈن تۈزۈمگه خىالپ ھهرىكهتلهر بىلهن شوغۇلالنغانالر«

ئىستانبۇلدىكى ئۆيلىرىدە تېپىلغان زەكى ۋەلىدى، دوكتور ھاسان فهرىد جانسهۋەرلهر بىلهن رەخا ئوغۇزنىڭ 
  »ھۈججهتلهر، بۇ ۋەتهنگه زىيان كهلتۈرىدىغان پائالىيهتلهرنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى ئوتتۇرغا چىقاردى

ئايرىم -بۇ بهتته زەكى ۋەلىدى، نىهال ئاتسىز ۋە دوكتور فهرىد جانسهۋەرنىڭ كىشىلىك رەسىملىرىمۇ ئايرىم
  )ت.ئۇ−بېسىلغان 

قىلىنغان ھۆكۈمهت ئۇقتۇرۇشىدا، ھۆكۈمهت، ھاسان ئهلى يۈجهل رەئىسلىكىدە ماي كۈنى نهشرى -18
ماي ۋەقهلىرىنى ئادەتتىكى بىر نامايىش دەپ ھېساپالشقا -3تهييارالنغان دوكالتقا پۈتۈنلهي قوشۇلىدىغانلىقىنى، 

هت قىلغان بىر بولمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭ دەل ئهكسىچه بۇ نامايىشالرنىڭ دۆلهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالشنى مهقس
  :بۇزغۇنچىلىق خاراكتىرىدىكى ھهرىكهت دەپ باھاالشنى تهلهپ قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويغان

نىهال ئاتسىزنى ھىمايه قىلىپ ئوتتۇرغا چىققان قااليماقانچىلىقالر سهۋەبىدىن نازارەت ئاستىغا ئېلىنىشى 
قىلغان گۇمانالر سهۋەبىدىن، نىهال ئاتسىز، رەخا زۆرۈر بهزى كىشىلهر ئۈستىدە چىقىرىلغان ماتېرىيالالر پهيدا 

ئوغۇز تۈركقان ۋە زەكى ۋەلىدى بىلهن دوكتور ھاسان فهرىت جانسۆيهرنىڭ ئىستانبۇلدىكى ئۆيى، ھهمدە بىر قىسىم 
− جىددى ھالهت قۇماندانلىق شىتاۋى (يېقىن دوستلىرىنىڭمۇ ئۆيلىرى ئىستانبۇل ئۆرفى ئىدارە قۇماندانلىقى 

  .پىدىن ئاختۇرلغان بولۇپ، قولغا چۈشكهن ھۈججهتلهر تهكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈلدىتهرى) ت.ئۇ
− ئاساسى قانۇن (بۇ ھۈججهتلهرنىڭ تهكشۈرۈلىشى نهتىجىسى ۋە پاكىتالردىن قارىغاندا تهشكىالتى ئاساسىيه 

ئۈمىد  قانۇنىمىزدا بهلگىلهنگهن ئاساسالرغا خىالپ ھالدا، ئىرقچىلىق ۋە تۇرانچىلىق غايىلىرىنى) ت.ئۇ
قىلىشقانلىقى؛ كېيىنكى ۋاقىتالردا بۇ جهھهتتىكى پائالىيهتلىرىنى جىددىلهشتۈرگهنلىكى، بۇ يولدا 
تهشكىالتالنغانلىقى، شهرتنامىالر ئىمزاالشقانلىقى ئىسپاتالنغان بۇ كىشىلهرنىڭ تهشكىالتى ئاساسىيه قانۇنى 

ۇرتداشلىرىمىزنىڭ ھهقىقى مىللهتچىلىك بۈگۈنكى تۈزۈمىمىزگه ۋە ي) ت.ئۇ− قۇرۇلغان (بىلهن مۇئهسسهس 
ۋە بۇ ئۇمدەلهرگه ئېرىشىش ئۈچۈن مهخپى ) ت.ئۇ− پىرىنسىپ، ئاساس (تۇيغۇلىرىغا خىالپ ئۇمدەلهرى 

جهمىيهتلهر، پائالىيهت پروگراممىلىرى، تهشكىالت ۋە تهشۋىقات ئورگانلىرى، ھهتتا ھهرىكهتلىرىنى مهخپى تۇتۇشقا 
  .ۇ چىققانمهخسۇس شىفىر ۋە پاروللىرىم

تۈركىيه مىللىتىنىڭ مۇستهبىتى، (مىللى غوجايىن . ئهمما ھهقىقى زەربه، ئهتىسى كۈنى ئىجرا قىلىنىدۇ
ئىنۆنۈ بۇ مهسىلىنى ئۆزى بىۋاسته قولغا ئېلىپ ) ت.ئۇ− بىر غوجايىنى دېگهنگه يېقىن مهنىلهردە -بىردىن



سىۋىتى بىلهن سۆزلىگهن نۇتقىنى ئاساسهن ماي بايرىمى مۇنا-19ئىنۆنۈ، . خۇالسىسىنى چىقارماقچى بولىدۇ
بىز بىر تۈرك مىللهتچىسى ”ئۇ نۇتقىنى . دېگىدەك تۇرانچىلىق مهسىلىسى ئۈستىگه مهركهزلهشتۈرگهنىدى

دېگهن سۆزلهر بىلهن “ بولساقمۇ، ۋەتهنىمىز تهۋەسىدە ئىرقچىلىق پىرىنسىپلىرىغا دۈشمهن ھېساپلىنىمىز
لتۈرگهن بىر قانچه ۋەقهلهرنى مىسال قىلىپ كېلىپ، جۇمهۇرىيهتكه ۋەتهنپهرۋەر ئاندىن، بۇرۇن زىيان كه. باشاليدۇ

نۇتقىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا يهنه تۇرانچىلىق . گراجدان يېتىشتۈرۈپ چىقىش پىرىنسىپلىرى ئۈستىدە توختىلىدۇ
بىر  مهسىلىسىگه قايتىپ، ئۇنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرگه باغالپ بهكال قىزىق

  :مۇناسىۋەت قۇرۇپ چىقىدۇ
تۇرانچىلىق قاراشالرمۇ كېيىنكى ۋاقىتالردا ئوتتۇرغا چىققان زىيانلىق ۋە كېسهللىك ئاالمهتلىرىنىڭ بىر 

مىللى . بۇ جهھهتتىن جۇمهۇرىيهت دېگهننى ياخشى چۈشىنىشىمىزگه توغرا كهلمهكته. ئىپادىسى ھېساپلىنىدۇ
ئۇ كۈنلهردە . نلهردە، بىز پهقهت سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهنال دوست ئىدۇقئازاتلىق ھهرىكىتىمىز ئاخىرالشقان كۈ

بارلىق قوشنىلىرىمىز بۇرۇنقى دۈشمهنلىك خاتىرلىرىنىڭ ھېچقايسىنى پهقهتال ئېسىدىن چىقىرىشمىغان 
 قوشنىلىرىمىزنىڭ ھهممىسى دېگىدەك، ئهگهر تۈركىيه ئازىراقال كۈچلىنىۋالغىدەك بولسا جاھانكهزدى،. ئىدى

… . ماجىراچى سىياسهت ئىچىگه پېتىپ قالىدۇ دېگهن قاراشنى ئهقلىدىن زادىال چىقارمىغان ئىدى-ئۇرۇش
ئىمپىرىيىدىن ئاخىرقى دەۋرلهردە بۆلۈنۈپ چىققان قوشنىلىرىمىز بىلهن دوستانه ۋە سهمىمى قوشنىدارچىلىق 

  .ۈرى شهرتى دېيىشكه بولىدۇسائادىتىنىڭ زۆر-شهرتلىرىگه كاپالهتلىك قىلىشىمىز، خهلقىمىزنىڭ بهخىت
شۇنىسى ئېنىقكى، مىللى سىياسىتىمىز ۋەتهن سىرتىدا تهۋەككۈلچىلىك سهرگۈزەشتى ئۈچۈن يول ئاختۇرۇش 

ئهسلى مۇھىم بولغىنىمۇ بۇنداق بىر سىياسهت مهجبۇرىيهت ئاساسىدا بارلىققا . خىيالىدىن پۈتۈنلهي يىراقتا
  …. ىر چۈشهنچه، بىر ئىتىقات سىياسىتى دەپ تونۇلىشى الزىمكهلگهن بىر سىياسهت بولماستىن، بهلكى بۇ ب

تۇرانچىالر، تۈركىيه خهلقىنى بارلىق قوشنىلىرى بىلهن قۇتۇلغۇسىز دۈشمهنلهشتۈرۈشنىڭ بىر تىلسىمىنى 
) ت.ئۇ− پىتنىخورلۇق (شۇڭا، بۇنچه ئهقىلسىز، بۇنچه ۋىجدانسىز بۇزغۇنچىالرنىڭ تهزۋىرلىرىگه . تېپىۋېلىشان

تارتقۇزۇپ قويماسلىق ئۈچۈن ئهلىۋەتتىكى جۇمهۇرىيهتنىڭ ) ت.ئۇ− تهغدىر (خهلقىنىڭ مۇقهددىراتىنى  تۈركىيه
  .بارلىق تهدبىرلىرىنى ئىشقا سالىمىز

شۇنداق قىلىپ، ئىسمهت ئىنۆنۈ تۈركىيه چېگرالىرى سىرتىدىكى تۈركىلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا 
زدىنىشلهرنىڭ تۇرانچىالر پهيدا قىلىۋاتقان ئىشالر قىزىقمايدىغانلىقىنى، بۇ جايالرغا مۇناسىۋەتلىك ئى

سوۋېت ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتىگه بۇزغۇنچىلىق -ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش بىلهن بىرگه، تۈركىيه
تۇرانچىلىالرنى قهتئى تازىالش ئىرادىسىغا كهلگهنلىكىنى تهكىتلىمهكته -قىلىشنى مهقسهت قىلىشقان تۈركچى

تۇرانچىالر، تۈركىيه . قىسىملىرى بولسا، تۈركىيه جامائهتچىلىكىگه قارىتىلغانىدى نۇتقىنىڭ كېيىنكى. ئىدى
جۇمهۇرىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن تهشكىللهنگهنلىكى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن سۈيىقهست پىالنلىغانلىقلىرى 

  :ھهققىدىكى پهرەزلهرنى ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتىدۇ
مهسىله ئۈستىدە ئهقىللىرىدە جاۋاپ تهييارلىشىنى تهلهپ ئهندى مهن ۋەتهنداشلىرىمدىن مۇنداق ئىككى 

ئىرقچىالر بىلهن تۇرانچىالر مهخپى پىالن ۋە مهخپى تهشكىالتلىرىغا تايىنىپ ھهرىكهت قىلماقچى : قىلىمهن
نىمه ئۈچۈن؟ قان قېرىنداشلىرى ئوتتۇرسىدا ھىلىمىكىر پىالنالش خىياللىرى ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە . بولغان

مۇ؟ يهنه كېلىپ شهرق ۋە غهرپتىكى دۆلهتلهرنى يۇشۇرۇن تۇران جهمىيهتلىرىنىڭ كۈچىگه تايىنىپ ئىشقا ئاشار
تارمار كهلتۈرەلىشى مۇمكىنمۇ؟ بۇنداق ئىشالر پهقهت دۆلهتنىڭ قانۇنلىرى، ئاساسى ئورگانلىرى دەپسهندە 

سۆزلهر بىلهن نىقاپالنغان قاراشالر مانا ھازىر، بىز شىرىن . قىلىنغاندىن كېيىنال ئاندىن باشلىنىدىغان ئىشالردۇر
ئاستىدا بىۋاسته جۇمهۇرىيىتىمىز، ئالى خهلق قۇرۇلتىيىمىزنىڭ مهۋجۇدلۇقىغا قارشى تهشهببۇسالرنى ئوتتۇرغا 

  .قويىۋاتقان ۋەزىيهتكه دۈچ كهلمهكتىمىز



چ مهركهزلىرى ۋەتهنداشالردىن سورىغان ئىككىنچى سۇئالىغا بېرىلگهن جاۋابتا، تۇرانچىالر بىلهن تاشقى كۈ
ئارىسىدا مۇناسىۋەت بارلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن بولۇپ، تۇرانچىالر بىلهن بىر قاتاردا پۈتۈن سهپلهر بويىچه 

  :يىمىرىلىۋاتقان گېرمانىيىنى ۋاستىلىق بىر شهكىلدە بۇ ئىشنىڭ جاۋاپكارى دەپ كۆرسهتمهكته ئىدى
ىكى ھادىسىلهرنىڭ بۈگۈنكى ئهھۋالىدىن دۇنياد: ۋەتهنداشلىرىمدىن ئىككىنچى سۇئالىمنى سورايمهن

قارىغىنىمىزدا، تۈركىيىنىڭ ئىرقچى ۋە تۇرانچى بولىشى كېرەك دەپ داۋا قىلىدىغانالر قايسى مىللهتكه پايدا 
قازا ۋە ئاپهت تېرىيدىغان بۇ تۈردىكى -كهلتۈرمهكچى، كىملهرنىڭ مهقسىدىگه پايدىلىق؟ تۈركىيه خهلقىگه باال

. ئاشۇرۇلىشىنى ئۈمىد قىلغانالر تۈركىيه خهلقىگه قىلچه پايدا كهلتۈرمهيدىغانلىقى ئېنىققاراشالرنىڭ ئهمهلگه 
بۇ بۇزغۇنچىالر چهتئهللىكلهرگه بىلىپ . بۇنداق ھهرىكهتلهر پهقهت چهتئهللىكلهرگىال پايدا كهلتۈرەلىشى مۇمكىن

ئۈچۈن ئۇالر بىلهن يېقىن قانداق؟ چهتئهللىكلهر بۇالرنى تىزگىنلهش -تۇرۇپ خىزمهت قىلىپ بېرىۋاتامدۇ
  .مۇناسىۋەت تىكلىگهنمۇ قانداق؟ بۇ سۇئالالرغا بۈگۈنچه ئېنىق ھۆكۈم قىلىپ جاۋاپ بېرەلمهيمىز

مىللى غوجايىن، نۇتقىنى سوت مهھكىمىلىرىنى باشقۇرىدىغان سودىيه ۋە پىركراتورالرغا بهرگهن ئىشارەت 
هر بىلهن مۇناسىۋىتى بارلىقىنى ئىسپاتالش چهت دۆلهتل. ھېساۋىدىكى سۆزلهر بىلهن ئاخىرالشتۇرىدۇ

ئىمكانىيىتى بولمىغاندىمۇ، بۇ كىشىلهر بهرىبىر زىيانلىق كىشىلهر، سوتلىنىپ جازاغا تارتىلىشقا تىگىشلىك 
  :كىشىلهر دەپ جىنايهتچى قاتارىدا ئالدىن ھۆكۈم چىقىرىلغان ئىدى

كى چهتئهللىكلهرگه يېقىنلىقىنى ھهرگىز ئهمما چهتئهللىك ئۈچۈن خىزمهت كۆرسىتىش غهرىزى ۋە بۇ ھهقتى
پاش قىاللمىغىنىمىزدىمۇ، ئۇالرنىڭ قىلماقچى بولغان ھهرىكهتلىرىنىڭ تۈركىيه خهلقىگه، تۈركىيه دۆلىتىگه 
زىيان كهلتۈرىدىغانلىقى، بۇنىڭدىن پهقهت چهتئهللىكلهرال پايدىلىنااليدىغانلىقىنىڭ ئۆزىال قىلچه پاكىت تهلهپ 

شۇنىڭغا قهتئى ئىشىنىڭالركى، ۋەتىنىمىز بۇنداق يېڭى بۇزغۇنچىالرغا قارشى … . هقىقهتتۇرقىلمايدىغان بىر ھ
  .ئۆزىنى تولۇق مۇداپىيه قىالاليدىغان كۈچكه ئىگه

مىللى غوجايىن پهيدا قىلغان بۇ تۈردىكى سىياسى كېلىمات تۈپهيلىدىن، قولغا ئېلىنغانالر خېلى ئۇزۇن 
ساقچىالر ئېلىپ بارغان . قىستاققا ئېلىندى-چه ئايالپ قىيىنمهزگىلگىچه سوراققا تارتىلىپ، نهچ

جازا ئۇسۇلىدىن پايدىالنغانلىقى بۇدەۋردىكى جازاالشالرنىڭ تىپىك بىر مىسالى بولۇپ “ تاۋۇتلۇق”سوراقالردا 
ا رەسمى بۇ جهرياندا ئىنۆنۈنىڭ نۇتقىدا ئىپادىلهنگهن قاراشالر بارلىق دۆلهت ئورگانلىرىغ. تارىخقا يېزىلغان ئىدى

يىلىدىن ئىتىۋارەن مهكتهپلهرنىڭ دەرس -1945~1944بۇ ماتېرىيالالرنى . ماتېرىيال سۈپىتىدە تارقىتىلىدۇ
بۇ ھادىسىلهر يۈز بهرگهندىن كېيىن، گۇماندارالر پۈتۈن . پروگراممىلىرىغىمۇ كىرگۈزۈلۈش تهلهپ قىلىنغان ئىدى

  .ر قاتارىدا مۇئامىلىگه ئۇچرايدۇجهمىيهت ئالدىدا سوتقا بېرىلمهي تۇرۇپال جىنايهتچىله

  تۇرانچىلىق دېلولىرى- تۈركچىلىك

سىنتهبىر كۈنىسى تۇنجى قېتىملىق -7سوراق ئىشلىرى سىنتهبىر ئېيىغىچه داۋاملىشىپ، گۇماندارالر 
تهييارالنغان دېلو، زەكى ۋەلىدى توغاننى گۇماندارالر ئارىسىدا بىرىنچى نومۇرلۇق جىنايهت . سوتقا چىقىرىلىدۇ

گۇماندارالردىن زەكى ۋەلىدى . لهن سوتلىنىدىغان بۇ دېلونىڭ ئاچقۇچلۇق ئۇنسۇرى قىلىپ كۆرسىتىلگهنىدىبى
توغان بىلهن رەخا ئوغۇز تۈركقان ئىككىسىال ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇش ئۈچۈن سۈيىقهست پىالنلىغۇچىالر قاتارىدا 

رىپ بېرىلگهن، چېگرالىرى بىلهنال قارىلىغۇچىنىڭ دېيىشىچه ۋەلىدى تۈركىيه قانۇنىدا ته. ئهيىپلىنىدۇ
يىلى -1941. بهلگىلهنگهن مىللهت ئۇقۇمى بىلهن مىللهتچىلىك ئېنىقلىمىسىنى رەت قىلماقتا ئىكهن

گېرمانىيه ئۇرۇشى جهريانىدا چېكىدىن ئاشقان قىزغىنلىقتىن ئهقلىنى يوقاتقان ۋە ئۆز -باشالنغان رۇسىيه
بېرىپ پائالىيهتلىرىنى باشالش ئۈچۈن كېرەكلىك رۇخسهتنى مهۋقهسىنىمۇ ئېسىدىن چىقىرىپ گېرمانىيىگه 

بۇنداق بىر . قولغا كهلتۈرۈش مهقسىتىدە ئهنقهرەگه بارغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ بۇ پائالىيىتى مهنئى قىلىنغان



ئهھۋالغا دۈچ كهلگهندىن كېيىن ئهخمهت قاراتاغلىق ۋە ئايالى نۇرىمان قاراتاغلىقالر بىلهن ئۇچراشقان، بۇ 
  :تنامىدا ئۇالر شۇ چاغدا مۇنداق ئىشالرنى قىلغان دەپ يېزىلغانشىكايه

گېرمانىيه بىلهن بىرلىكته رۇسىيىگه قارشى دەرھال ھۇجۇمغا ئاتالنماي، ئۇلۇغ تۈرك ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى 
ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان تارىخى پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويدى دەپ تهنقىتلهشكهن ھۆكۈمىتىمىزنى 

نۇرىمان قاراتاغلىقنىڭ . تاشالش مهقسىتىدە مهخپى جهمىيهتتىن بىرنى قۇرۇش قارارى ئېلىشقان ئاغدۇرۇپ
تاكسىم، ئىستانبۇلدىكى بىر ئاۋات مهيدان، تارىختا شهھهر ئىچىگه سۇ تهخسىملهش نوقتىسى بولغاچقا (تهقسىم 

ور زەكى ۋەلىدى توغان، ئهخمهت دىكى ئائىلىلىك بىناسىدا رەئىس پروفىسس) ت.ئۇ− شۇ ئىسىم بېرىلگهن بىر يهر 
قاراتاغلىق، نۇرىمان قاراتاغلىق، رەخا ئوغۇز تۈركقان، جىهات ساۋاشۋەر، نۇرۇلال بارمهن ۋە ھهيۋىتۇلالالر بىلهن يىغىن 
ئېچىپ، يامان غهرەزلىك غايىلىرىنى يوقۇرىقىدا ئوتتۇرغا قويۇلغان تۈرك ئىتتىپاقىغا توسالغۇلۇق قىلدى، تارىخى 

لدىن بېرىپ قويدى دەپ باھاالشقان ھۆكۈمىتىمىزنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن بىرلهشكهنلىكى، ئهڭ پۇرسهتنى قو
ئاخىرقى بىر ئادىمى قالغىچه بۇ غايىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا دائىر زەكى ۋەلىدى توغان ئالدىدا تۈركىستان 

مهخپى جهمىيهتنىڭ . مهلۇم بولدى… بايرىقى، تۈركىيه بايرىقى، قۇرئان ۋە تاپانچا تۇتۇپ قهسهم بېرىشكهنلىكى، 
تۇنجى پائالىيهت ئهسىرى سۈپىتىدە ئهمهلىيهتته گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىق ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى 
تهشكىللهش، پائالىيهتكه ئاتالندۇرۇش ئىشلىرىدىن ئۇالرغا خهۋەر يهتكۈزۈش مهقسىتىدە، زاھىرەن ئىستانبۇلدا 

امىدا بىر جهمىيهت قۇرۇشنى قارار قىلىشقان، بۇ مهقسهتلهر ئۈچۈن تۈركىستانلىقالرغا ياردەم جهمىيىتى ن
  .مۇتهئهتادىت نۇرغۇن قېتىم يىغىن ئاچقانلىقى ئىسپاتالندى

قارىلىغۇچى قازىم ئالۆچ، بۇ شىكايهتلهر بىلهن بولدى قىلىپال قالماي، سوت مهھكىمىسىنىڭ بىرىنچى سوت 
ر دەپ سۇنماقتىمىز دىيهلىگىدەك ئالدىن ھۆكۈم چىقىرىش كۈنىدىال بىز بۇالرنى سوتقا خائىنالر ۋە قاتىلال

دۆلهت رەئىسى بىۋاسته باشالپ بهرگهن بۇ ئېغىر بېسىم قىلىش سىياسهتلىرىنىڭ يولغا . دەرىجىسىگىچه بارغان
قويۇلىشىغا قارىماي زەكى ۋەلىدى توغانمۇ ھېچقانداق بىر بېسىم ئۇنى باش ئهگدۈرەلمهيدۇ دەپ ئوچۇق ئوتتۇرغا 

قارىلىغۇجى تهرىپىدىن ئوتتۇرغا قويۇلىۋاتقان بارلىق ئهيىپلهش ۋە . دەك جاسارىتىنى نامايهن قىلماقتا ئىدىقويغى
  :سۇراقلىرىغا قارىتا تارىخى كىشىلىگى ۋە ساالھىتىگه ئۇيغۇن جاۋاپالرنى بېرىدۇ

گه پانالىق مهن، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن خىتاي جاھانگىرلىكىنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ تۈركىيى
تىلهپ كهلگهن تاشقى تۈرك قهۋىم كىشىلىرى ئارىسىدا ئورتاق بىر پىكىر بىرلىكى تىكلهنمىگهنلىكىنى 

بهزىلهر ھهزەر دېڭىزىنىڭ نېرىسىدىن تارتىپ سهددىچىن سېپىلىگىچه . ئۇزۇندىن بېرى كۈزىتىپ كهلگهنىدىم
رىماستىن قوغداپ كهلمهكتىمىز دېيىشسه، يهنه بولغان جايالردىكى تۈركى قېرىنداشلىرىمىزنى قهبىله پهرقىگه قا

بهزىلهر ئۇرالالردا، كاپكازالردا ۋە ئهزەربهيجاندا ياشايدىغان ئىرقداشلىرىمىزغىال ئېتىۋار بىلهن قارىشىمىز كېرەك دەپ 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ جايالرغا مۇناسىۋەتلىك يۇرتۋازلىقتهك بىر بۆلگۈنچىلىكمۇ ئېنىق باش . قارىماقتا ئىدى

مهن بۇ تۈردىكى كۆزقاراشالرنىڭ زىيانلىق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈشكه تىرىشچانلىق . رۈپ چىقماقتا ئىدىكۆتۈ
  .كۆرسىتىپ كهلگهن ئىدىم

يهنه بىر كۈنى شۇ نۇرىمان خانىمنىڭ يولدىشى ۋە بالىلىرى تۇرىۋاتقان ساراي ئۆيلىرىدىن بىرىدە تۇيۇقسىز ئۇ 
بۇ . ، نۇرۇلال بارىمهن ۋە دوستلىرىنىڭ قېشىدا يهنه بۇ گهپلهر تىشىلدىيهرگه كېلىپ قالغان رەخا ئوغۇز تۈركقان

ھهردائىم نارازى بولۇپ كېلىۋاتقان پىكىرلىرىمىزنى تىلغا . ھېچقاچان مهخپى جهمىيهت يىغىنى ئهمهس ئىدى
تتۇرسىدا بىز ھهممىمىز سوۋېتلهر بىلهن خىتايالرنىڭ چاڭگىلىدا قالغان ئىرقداشلىرىمىز ئو. ئېلىپ ئولتۇراتتۇق

  .بىرلىك ئهقىدىسى پهيدا بولسىكهن دەپ ئارزۇ قىلىشاتتۇق
ئهگهر خالىسىڭىز ھۇزۇرىڭىزدا سىزگىمۇ بۇ ھهقتىكى . بۇ ئارزۇيۇمنى ھهممىال يهردە سۆزلهپ يۈردۈم

بۇنداق گهپلهر ئۈچۈن مهسئۇلىيهتنى ئۈستۈمگه ئېلىشتىن مهن ھهرگىزمۇ . ئارزۇلىرىمنى قايتا سۆزلهپ بېرەي
مېنىڭ . ئۈستۈمگه چۈشكهن بۇ مهسئولىيهتنى بىجا كهلتۈرۈشۈمگه ھېچكىم توسالغۇلۇق قىاللمايدۇ. مهنقورقماي

بۇ مهسىلىلهردە مهن . مۇقهددەس ئېتىقاتلىرىمدىن بىرسىمۇ دەل شۇ تۈرك ئىتتىپاقلىقىنى قۇرۇپ چىقىشتۇر



هخپى پائالىيهتلهرگه ھېچقاچان مهن قارىلىغۇچى ئېيتقان ئۇنداق م. پهقهت خهلقىمنىڭ ئهپكارىدىنال قورقىمهن
بۇ . گېرمانىيىدىكى تۈركىستانلىقالرغا ياردەم قىلىش غايىمىزدىنمۇ ۋالى خهۋەردار… . يېقىن يولىمىدىم

  .ئىشتىمۇ ھېچقانداق يامان نىيهت ياكى باشقىچه ھېچ بىر مهقسىدىمىز يوق
ھۆكۈمىتىمىزنى . نى بهرگهنىدۇقبىز تۈركىستانلىق ئهسىر تۈرك قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم بېرىش ۋەدىسى

قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن مهقسىتىمىزنى يوقۇرى دەرىجىلىك ئورۇن مهسئۇللىرىغا ئوچۇق 
بۇ قىلغانلىرىمىزنىڭ نهرى مهخپى ھهرىكهت قىلغانلىق بولىدىكهن؟ دۆلهت بىلهن ھۆكۈمهتنى . ئېيتقانىدۇق

  .بۇ تۈر بوھتانالرنىڭ ھهممىسىنى قهتئى رەت قىلىمهن. ئاغدۇرۇپ تاشالشقا نىيهت قىلغان دىيىلدى
نهتىجىدە پروفىسسور زەكى ۋەلىدى توغان بىلهن يازغۇچى نىهال . مارتقىچه داۋام قىلدى-29يىلى -1945سوت، 

قالغان قولغا ئېلىنغان كىشىلهرمۇ ھهر خىل . يىلدىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشتى 10ئاتسىز ئىككىسىنى 
جاۋاپكارالر ئىچىدىن پهقهت زەكى ۋەلىدى توغانغىال ھۆكۈمهتنى . چه قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندىيىلالر بويى

قالغان جاۋاپكارالر بولسا مهخپى . ئاغدۇرۇش سۇيقهستى بىلهن شوغۇلالنغان دېگهن جىنايهت ئارتىلغانىدى
ا قىلغان تهشۋىقاتالر بىلهن ، ۋەيرانچىلىق پهيد)رەخا ئوغۇز تۈركقان بىلهن يېقىنلىرى(تهشكىالت قۇرغان 

بۇ . ماي ۋەقهسىگه قاتناشقان دېگهندەك جىنايهتلهر ئارتىلىدۇ- 3ھهمدە ) نىهال ئاتسىز ۋە يېقىنلىرى(شوغۇلالنغان 
گۇرۇپتىكىلهردىن باشقىالرغا، يهنى شۇنىڭغا ئوخشاش جىنايهتتىن قارىلىنىپ قولغا ئېلىنغان پىنسيونېر 

سوتقا تارتىلغان . ئىككى يىل سهككىز ئايلىق قاماق جازاسى بېرىلدىگېنېرال ئهلى ئىهسان سابىسقىمۇ 
  .جاۋاپكارالر ھۆكۈمنامىغا نارازىلىق بىلدۈرگهنلىكى ئۈچۈن، دېلو ھهربى سوتقا ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى

ھاۋا ئارمىيىسىدە بىر يۇلتۇزلۇق گېنېرالنى -تۈركىيه يوقۇرى دېهرىجىلىك ھهربى ئۈنۋانالردا دېڭىز(ئورگېنېرال 
ۇغ گېنېرال، بىزدىكى گېنېرال مايور، شاۋجاڭ؛ ئىككى يۇلتۇزلۇق گېنېرالنى تۈم گېنېرال، يهنى تۈمهن ت

گېنېرالى، ياكى دىۋىزىيه گېنېرالى، گېنېرال لىتىنانت، جوڭجاڭ؛ ئۈچ يۇلتۇزلۇقىنى كورگېنېرال، يهنى كولئوردۇ 
ۆت يۇلتۇزلۇقىنى ئورگېنېرال، يهنى ئوردۇ گېنېرالى، ياكى كورپۇس گېنېرالى، گېنېرال پولكوۋنىك، شاڭجاڭ؛ ت

. دېڭىز ئارمىيىسىدە بارلىق گېنېرال ئىسمى ئادمىرالغا ئۆزگىرەيدۇ. ياكى ئارمىيه گېنېرالى، داجاڭ دەپ ئاتايدۇ
ئاالي كوماندىرلىق دەرىجىسى، يهنى − ئۇنىڭدىن كېيىنكىلهردە، ئورتا دەرىجىلىك ھهربى ئۈنۋانالردا ئالباي 

مىڭبېشى، − ياردەمچى پولكوۋنىك مهنىسىدە، پودپولكوۋنىك، جوڭشاۋ؛ مىڭباشى − شاۋ؛ يارباي پولكوۋنىك، شاڭ
مايور، شاۋشاۋ؛ تۈۋەن دەرىجىلىك ھهربى ئۈنۋانالردا يۈز بېشى، كاپىتان، شاڭۋىي؛ ئۈست تهغمهن، جوڭۋىي؛ تهغمهن، 

تۈۋەنكىلهر ئهسكهر دەرىجىلىرى  بۇندىن. شياۋۋىي؛ ئاست تهغمهن، جۈنۋىي دېگهندەك ئۈنۋانالرغا ئايرىلىدۇ
نومۇرلۇق ھهربى ھالهت -1ئهلى فۇئات ئهردەن رەئىسلىكىدىكى ھهربى سوت مهھكىمىسى، ) ت.ئۇ. − ھېساپلىنىدۇ

ھهربى ھالهت سوت مهھكىمىسى بۇ -2سوت مهھكىمىسى بىتهرەپ بولمىدى دەپ قاراپ ھۆكۈمنى رەت قىلىپ، 
بۇ جهرياندا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى تۈگىگهن بولۇپ، شۇ . چىقىرىدۇدېلونى قايتىدىن كۆرۈپ چىقسۇن دەپ قارار 

ئايدىن كېيىن قويۇپ  15نويابىردا، يهنى تهخمىنهن -26يىلى -1945كۈنگىچه قاماقتا تۇرىۋاتقان جاۋاپكارالر 
  .بېرىلىدۇ

سوت . ۇئايدىن كېيىن قارىالشالر ئاساسسىز دەپ ھۆكۈم چىقىرىد 8يىلى قايتىدىن باشلىغان سوت، -1946
مهھكىمىلىرى مهيلى ۋەلىدىنىڭ ياكى تۈركىستان زىيىنىغا ئىشلهنگهن قارىالشالرنى ئىسپاتاليدىغان 
ھېچقانداق بىر دەلىل يوقلىقى، ۋەلىدىنىڭ پائالىيهتلىرى سوۋېتلهرنىڭ يىمىرىلىشى ۋە تۈركى خهلقلهرنىڭ 

ەكلىكىنى تهتقىق قىلىش بىلهن مۇستهقىل بولغىنىدا ئۇالرغا قايسى جهھهتلهردە ياردەم بېرىلىشى كېر
ئىرىقچىلىق بىلهن شوغۇلالندى دەپ قارىالنغان قالغان جاۋاپكارالرغا . چهكلهنگهن دەپ ھۆكۈم چىقىرىلغانىدى

بولسا ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى ئىپادىلىرى ئاساسى قانۇندا بهلگىلهنگهن ۋەتهنداشلىق ئۇقۇملىرىغا زىت كهلمهيدۇ 
قسىغا ئېيتقاندا، سوت مهھكىمىسى قارىالنغۇچىالر سوتلىنىش جهريانىدا چىڭ مۇندا. دېگهن ھۆكۈم چىقىرىلدى

تۇرۇپ ئۆزىنى ئاقالشلىرى، تۈركچىلىك بىلهن شوغۇللىنىشنىڭ ئاساسى قانۇنغا زىت كهلمهيدىغانلىقى، 
تۈركچىلىك ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشلىرى كۈنسايىن كۈچىيىپ كېتىۋاتقان كومۇنىزم خهۋىپىگه قارشى 



سوت مهھكىمىسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى . ئىپادە دەپ ئۆزىنى ئاقالشلىرى ھىمايه قىلىنغان ھېساپالندى بىر
  :تۈۋەندىكى جۈملىلهر ھهقىقهتهنمۇ كىشىنى قىزىقتۇراتتى

ئۇزۇنغا سوزۇلغان تهھلىللهردىن كېيىن، ئۆزىنى ئاقالشتا دېيىلگىنىدەك ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالش 
ىقى جهھهتتىنمۇ بۇنداق بىر ئىمكانىيهتنىڭ يوقلىقى ھهققىدىكى پاكىتالر، ۋالى نىيهتلىرىنىڭ يوقلىقى، مهنت

. دوكتور لۇتپى قىردارنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان شاھىتالرنىڭ ئىسپات سۆزلىرىدىن ۋە مهكتۇپالردىن مهلۇم بولىدۇ
ن زەكى ۋەلىدى شۇنداق قىلىپ، مىللى غايه ئۈچۈن كۈرەش قىلىنغان دېگهندەك مۇجمهل سهۋەپلهر كۆرسىتىلگه

  .بىلهن ئۇنىڭ دوستلىرىنى قويۇپ بېرىش ھۆكۈمى چىقىرىلدى
شۇنداق قىلىپ، بىۋاسته ھۆكۈمهت تهرەپ مهخسۇس سهھنىگه ئېلىپ چىققان بۇ ئويۇن مهغلوبىيهت بىلهن 

  .ئاخىرالشقان ھېساپالندى
تارىختا تۇنجى قېتىم بىر تۇرانچىلىق دېلوسى دەپ نام بېرىلگهن بۇ ۋەقهدە، -سىياسى تارىخىمىزدا تۈركچىلىك

دېگهن بۇ “ تۈركچىلىك”. دۆلهت ئۆز مىللىتى ھهققىدىكى بىر كۆزقاراشنى سوتقا بېرىپ جازاالشقا ئۇرۇنغان ئىدى
ئۇقۇمنى بىر ماتېرىيال ئورنىدا پايدىلىنىشقا ئۇرۇنمىغان بولسا ئىدى، بهلكى بۇ دېلو ئادەتتىكى بىر ۋەقه 

. چقانداق بىر ئىز قالدۇرماستىن تېزال ئۇنتۇلۇپ كېتىلىشى مۇمكىن ئىدىقاتارىدىن ئورۇن ئالغان، بهلكى ھې
ئهمما مىللى غوجايىن رەھبهرلىكى، سوۋېتلهرنىڭ كۆڭلىگه يېقىشنى مهقسهت قىلىپ ئىچكى جهھهتته يالغان 
گۇناھكار پهيدا قىلىش ئويۇنى ۋاستىسىدا تۈركچىلىك ئۇقۇمىدىن پايدىالنغان، شۇنىڭدەك بۇ تۈر دېلوالر 

هلقارالىق تۈسكه كهلتۈرۈلگهن، تېخىمۇ مۇھىمى، جاۋاپكارالر بىلهن بىرگه تۈركچىلىك ئۇقۇملىرىنىمۇ قوشۇپ خ
تۈركچىلىكنى سوتالشتىن كېلىپ چىققان بۇ دېلو سهۋەبىدىن، . سوتالپ جازالىماقچى بولۇشقان ئىدى

بۇ تۈر سىياسى ۋە ئىدىيىۋى . تۈركىيىدىكى ئىجتىمائى ئۇقۇم ۋە ئېنىقلىمىالرمۇ ئېغىر تهسىرگه ئۇچرايدۇ
كېسهللىكنىڭ تهسىرىدە تۈركىيه زىيالىلىرى، تۈركىيه دۆلهت كادىرلىرى ۋە يېڭىدىن يىتىلىۋاتقان ئهۋالتالر بۇ 

شهرقى الگىرى تارقىلىپ كهتكهن ) ت.ئۇ− كومۇنىزمنىڭ (ھهتتا . كېسهللىكتىن ئۇزۇنغىچه قۇتۇاللمايدۇ
  .تۈرك ئىرقچىلىقى تهڭ مهنىدىكى ئۇقۇم دەپ قارالىدۇ كۈنلهرگىچىمۇ تۈرك مىللهتچىلىكى بىلهن

يهنه بىر تهرەپتىن، بۇ ئىشنىڭ ئهڭ ئېچىنىشلىق تهرىپى، بهلكىم سوۋېتتىن ئۈركۈش تهسىرلىرىنى ئازايتىش 
مهقسىتىدە مىللى غوجايىن تهرىپىدىن سىياسىيلهشتۈرۈلگهن بۇ دېلو نهتىجىسىدە، سوۋېتلهر، تۈركىيىگه بولغان 

ئهسلىدىنال سوۋېت تهشۋىقات . دە ئازىراق بولسىمۇ يۇمشاق مۇئامىلىدە بولمىغانلىقى بولسا كېرەكمۇئامىلىسى
. تۇرانچىلىق داۋالىرىنى پۈتۈنلهي كۆز بويامچىلىق دەپ باھاالشقانىدى-ئورۇنلىرى تا باشتىن تارتىپال تۈركچىلىك

سوۋېت -ىلقى تۈركىيهي-1925مارت كۈنىسى -19يىلى -1945تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپ، 
ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن  3. شهرتنامىسىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ۋاقتىنى قايتا ئۇزارتمايدىغانلىقىنى ئوقتۇرىدۇ

ئىيۇن كۈنىسى سېلىم سارپهر بىلهن كۆرۈشكهن مولوتوپ، ئېغىزچه بىر نوتا -7يىلى -1945كېيىن، يهنى 
تۈركىيىنىڭ شهرقى شىمالىدىكى ئىككى (ىلهن ئارداخاننى بۇ نوتا بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى قارش ب. تاپشۇرىدۇ
ئۆزلىرىگه تاشالپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلغان بولۇپ، تۈركىيه بوغازلىرىنى تۈركىيه ئۆز ئالدىغا ) ت.ئۇ− ۋىاليىتى 

. مۇداپىيه قىلىپ كېتهلمهيدىغانلىقىنى باھانه قىلىپ، بوغازالردا ئورتاق ھهربى بازا قۇرۇشنىمۇ تهلهپ قىلىدۇ
مىللى غوجايىن بىۋاسته رول ئالغان تۈركچىلهرگه زەربه بېرىش جهھهتته ئوينالغان بۇ ئويۇن، ئهپسۇسكى، 

تۇرانچىلىق دېلوسى ئارقىلىق تۈركچىلهر بىلهن -نهتىجىدە، تۈركلۈك. سوۋېتلهرگه قىلچىمۇ كار قىلمىغان ئىدى
ۇرىيىتى بىلهن چوڭ كۈچلهر ئوتتۇرسىدىكى كۈچ ئۇالرنىڭ تهرەپتارلىرى ھهمدە تۈركچىلىك قاراشالر، تۈركىيه جۇمه

بىر مهنىدە، ئۇالر قىلچه بهدەلسىز روسىيىلىكلهرگه . تهڭپۇڭلۇق ئويۇنىدا بوزەك ئورنىدا ئوينىتىلغان ھېساپالندى
  .قۇربانلىق قىلىپ تۇتۇپ بېرىلگهن ئىدى

  سوۋېتلهرگه تاپشۇرۇلغان سىياسى مۇساپىرالر



لهر سىياسىتىدىكى ئۆزگىرىشلهر تېخى ئاخىرالشمىغان بىر ۋاقىتالر ئىنۆنۈ ھاكىمىيىتىنىڭ تاشقى تۈرك
يىلىنىڭ ئىيون ئېيىدا ھۆكۈمهت قوبۇل قىلغان بىر قارارغا ئاساسهن، ئۇرۇش جهريانىدا ھهر تۈرلۈك -1945. ئىدى

تتىپاقىغا نهپهر ئورتا ئاسىيالىق مۇساپىر تۈرك سوۋېتلهر ئى 195يولالر بىلهن تۈركىيىگه پانالىق تىلهپ كهلگهن 
- 1951بۇ پاجىئهنىڭ ھېساۋىنى سوراش مهقسىتىدە تېكىرتاغ خهلق ۋەكىلى شاۋكهت موجان . تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ

يىلىسى ئهينى ۋاقتىدىكى باش مىنىستېردىن ئېغىزچه تهپسىلى چۈشهندۈرۈشنى تهلهپ قىلىپ يىغىنغا 
ئوقۇپ ئۆتۈلىشى بىلهن ئوتتۇرغا چىقىدۇ  سۇنغان تهكلىپ اليىهىسى، تۈركىيه ئالى خهلق قۇرۇلتىيىدا ئوتتۇردا

شاۋكهت ئهپهندىنىڭ باش مىنىستىرگه قارىتىپ . ھهمدە رەسمى يىغىن خاتىرسىدىمۇ خاتىرلىنىدۇ
تۈركىيىگه پانالىق تىلهپ كىرگهن تۈرك ئىرقىدىن بولغان مۇساپىرالر سوۋېتلهرگه تاپشۇرۇپ ”سورىغان 

دەپ “ لگهن بولسا بۇ ۋەقه قانداق شارائىت ئاستىدا يۈز بهرگهن؟بېرىلمىگهن؟ ئهگهر تاپشۇرۇپ بېرى- بېرىلگهنمۇ
  :سورىغان سۇئالىغا، ئۆز ۋاقتىدىكى ئادالهت مىنىستىرى رۇقنهددىن ناسۇ ئوغلى مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشىدىن تارتىپ ۋەتىنىمىزگه ھهر قايسى دۆلهت مۇھاجىرلىرىدىن 
ھهربىلهر پانالىق تىلهپ كهلگهن، بىتهرەپ دۆلهت بولغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ ئهسكهرلهر ئۇرۇش  تهشكىل تاپقان

  .ئاخىرالشقانغا قهدەر يوزغاتتا قۇرۇلغان الگىردا تۇتۇپ تۇرۇلغانىدى
فىۋرال كۈنى گېرمانىيه بىلهن ياپونىيگه قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلىشىمىز سهۋەبىدىن، -23يىلى -1945

ىزدىن بىرى بولغان سوۋېت روسىيىسى ئۆز تهۋەلىكىدىن بولغان بۇ ئهسكهر مۇساپىرالرنى ئىتتىپاقداشلىرىم
شۇ سهۋەپتىن تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى باش مىنىستىرلىككه يازغان . قايتۇرۇپ بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلدى

لىقىمىزدىن كېيىن كۈنكى تهزكىرىسىدە گېرمانىيه بىلهن ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلغان 1945.05.22
ۋەتىنىمىزگه پانالىق تىلهپ كهلگهن ئىتتىپاقداشلىرىمىز تهۋەلىكىدىكى ئهسكهرلهر نازارەت ئاستىدا قايتۇرۇلۇشى 

بۇ ئهھۋال مىنىستىرلىكىمىز تهرىپىدىن تهكشۈرۈلۈپ، ئىتتىخاز . مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى تهكلىپ قىلدى
گېرمانىيه ياكى ياپونىيه ۋە ياكى ھهر ئىككىسى ”ارارى بويىچه نومۇرلۇق ق 2563-3يىلى ماي ۋە -1945بولغان 

بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقان دۆلهتلهر گراجدانى بولغان، ۋەتىنىمىزدە تۇرىۋاتقان مۇسارپىرالردىن پهقهت ھهربى بولغان 
رەدىكى بۇ قارار بويىچه، ئهنقه. لىكى قارار قىلىندى“ كىشىلهر كۈزىتىش ئاسىتىدا قايتۇرۇپ بېرىلىشى كېرەك

 237سوۋېت باش ئهلچىخانىسى بىلهن بىرگه كۆزدىن كهچۈرۈلگهندىن كېيىن تاپشۇرۇلغان بىر نوتا بويىچه، 
كۈنىسى تىخمىس ئېغىزىدىن  1945.08.06نهپىرى تۇنجى قېتىمدا  195سوۋېت ھهربى مۇساپىرى ئىچىدىن 

ىيىگه پانالىق تىلهپ بارغان بىر ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپ، رۇس. سۋېتلهرگه قايتۇرۇپ بېرىلگهن ئىدى
ئوفىسسېرىمىز بىلهن ئىككى نهپهر ئهسكىرىمىزنى، نهدىلىكىنى تاپالمىدۇق دېگهن باھانه بىلهن قايتۇرۇپ 
بهرمىگهنلىكى، شۇ سهۋەپتىن شهرتنامىغا خىالپلىق قىلغانلىقى سهۋەبىدىن يولغا سېلىنغان بىرىنچى تۈركۈم 

  .رىنىمۇ قوشۇپ قايتۇرۇپ بېرىش پىالنىدىن ۋاز كهچكهن ئىدۇقئهسكهرلهرنىڭ يولدا قېچىپ كهتكهنلى
شۇندىن كېيىن باش مىنىستىرلىكنىڭ تهنسىبى بىلهن تاشقى ئىشالر مىنىستىرى، ئىچكى ئىشالر ۋە 
مىللى مۇداپىيه مىنىستىرلىكىنىڭ ۋەكىللىرىدىن تهشكىل قىلىنغان كومىسىيىدە تهييارالنغان دوكالت، 

كۈنكى يىغىنىدا مۇزاكىرە قىلىنىپ، كومىسىيه دوكىالتىغا  1947.09.01ىڭ مىنىستىرالر مهھكىمىسىن
شۇنداق قىلىپ يوزغات الگىرىنى تارقىتىۋېتىپ، پانالىق . ئاساسهن ئىش قىلىش مۇۋاپىق دەپ كۆرۈلدى

ا تىلىگۈچىلهرنىڭ ۋەتىنىمىزدە تۇرۇپ قېلىشنى تهلهپ قىلغانالردىن تۈركى ئىرقىدىن بولغانالرنى ۋەتهنداشلىقق
  .ئۆتكۈزۈش پىرىنسىپى ماقۇل كۆرۈلدى

نامىدىكى قىزىل ئارمىيه ) ئادەم قېرىنداشبهيلى(بىلهن قادىر باشارغان ) ئهنىۋەر قازىيېۋ(كېيىن، ئهنىۋەر ئانار 
 195سابىق ئوفىتسىرلىرىدىن ئىككىسىنىڭمۇ سوۋېت روسىيىسىگه قايتۇرۇپ بېرىلگهن يوقۇرىدا دېيىلگهن 

  .ىقى مهلۇم بولىدۇكىشىلىك تىزىملىكته بارل



ئادالهت مىنىستىرى بهرگهن بۇ ھۆكۈمهت تهرەپ جاۋابى، سۇئال سورۇغۇچى خهلق ۋەكىلىنى تولۇق قايىل 
تېكىرتاغ خهلق ۋەكىلى موجان قۇرۇلتايدا سۆز ئېلىپ قىلغان سۆزىدە، بۇ ۋەقهنى باشقىچه ئوتتۇرىغا . قىاللمايدۇ

  :قويىدۇ
ا ئوتتۇرغا قويغان بۇ ۋەقهلهر ۋاقتى ئۆتكهن ئادەتتىكى ئىشالردىن ھۆرمهتلىك دوستالر، مهن ھۇزۇرۇڭىزالرد

-9زىيىنى بۈگۈنگىچه داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان تارىخىي مهسئولىيهتلىرىمىزدىن بىرى بولغان بۇ ئىشنى . ئهمهس
ۇڭا ش. نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى ھۇزۇرىدا ئوتتۇرغا قويمىساق بهكال ئېغىر جىنايهت ئىشلىگهن ھېساپلىنىمىز

ئهپسۇسكى، ئۇ قېتىمقى ۋەقه ھېچقاچان ئادالهت مىنىستىرى . بۇ مهسىلىنى بۇ يهردە ئوتتۇرىغا قويماقتىمهن
  …. مېنى بهكال ئهپسۇسالندۇرغان نوقتىمۇ دەل شۇ ئىدى. يوقۇرىدا بايان قىلغىنىدەك ئۇنداق يۈز بهرگهن ئهمهس

. رەت ئاستىدا تۇتۇلىۋاتقان ئهسكهرلهردىن ئهمهس ئىدىئۇالر ھهرگىزمۇ يوقۇرىدا بايان قىلىنغىنىدەك ئۇنداق نازا
ئۇ كىشىلهر ھهربىمىدى، : بىز بۇ نوقتىغا يهنه بىر قېتىم كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىشىمىز زۆرۈر دەپ تهلهپ قىلىمهن

نازارەت ئاستىدا تۇتۇلىۋاتقان كىشىلهرمىدى ياكى سىياسى مۇساپىرمىدى؟ بىزنىڭ بىلىشىمىزچه ھهربى مۇساپىر 
ئايرۇپىالنلىرى بۇزۇلۇپ قېلىپ دۆلىتىمىز تهۋەسىگه قونغان ياكى بىرەر مۇسادەمهدە چېگرالىرىمىز  دېگهنگه

ئىچىگه كىرىشكه مهجبۇر بولغان، ھهربى ئورۇنلىرىمىز تهرىپىدىن نازارەت ئاستىغا ئېلىنغان كىشىلهرنىال ھهربى 
قېچىپ چېگرايىمىزغا كېلىپ پانالىق  ئهمما بىرەر ئهقىدە سهۋەبىدىن جېنىنى ئېلىپ. مۇساپىر دەپ قارايمىز

  .تىلىگهن كىشىلهرنى بولسا سىياسى مۇساپىر دەپ قارايمىز
بۇ كىشىلهر ئارىسىدا دۆلىتىمىز بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان، فرانسىيىدىكى الگىرالردىن پاراخوتقا 

مهتلىك بىر مهھهله، ئالبان ئىستانبۇل بوغىزى بويىدىكى ھهشه(قاچىلىنىپ ئېلىپ مېڭىلغان، ئارناۋۇت كۆيى 
ئۇدۇلىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىدا جېنىنى تىكىپ پاراخوتتىن سهكرىگهندىن ) ت.ئۇ− كهنتى دېگهن مهنىدە 

بۇ . كېيىن بېلىقچىلىرىمىز تهرىپىدىن قۇتقۇزىۋېلىنغان، ئاندىن بىزدىن پانالىق تىلىگهن كىشىلهرمۇ بار ئىدى
  كىشىلهر سىياسى مۇساپىر بولماي نىمه؟

. ھۆرمهتلىك دوستۇم سۆزىدە، ئهنۋەر بىلهن ئادەم دېگهن ئىككى نهپهر ئهزەرى زىيالىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى
تۈركىيىنىڭ كىچىك ئاسيا قىتئهسىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا (ئۇ ئىككىسى ئهسلىدە بىزگه ياخشى تونۇش بولغان كونيا 

خېلى بۇرۇنقى ۋاقىتالردا . ينى ئىنىلىرى ئىدىخهلق ۋەكىلى زىيات ئهپهندىنىڭ قې) ت.ئۇ− جايالشقان بىر شهھهر 
رۇسىيه ئارمىيىسىدە ئوفىسسېر بولۇپ خىزمهت قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئىككىسى ئۆز خهلقىنى ئېسىدىن 
چىقارمىغان، كومۇنىزم ئهقىدىسىنى قوبۇل قىلىشماي گېرمانىيىگه قېچىپ كهتكهن، گېرمانىيىگه بېرىپ ئۇ 

كېيىن دۆلىتىمىزگه كېلىپ يۇرتلۇقلىرىنىڭ يېنىغا، يهنى زىيات ئهپهندىنىڭ . ىشقانيهردە ئۇزۇن يىل تۇرۇپ قېل
ئهمما نومۇس قىلىنغىدەك بىر ۋەقه، ئۇالر بىر كۈنى تۇرىۋاتقان . ئۆيى ئهتىراپىغا بېرىپ پاناالنغان كىشىلهر ئىدى

ئولى ئهلى رىزا چېگرا بويىغا ئۆيلىرىدىن قولغا ئېلىنىپ، سىلهرنى ئهنقهرەگه ئاپىرىمىز دەپ ئالداپ ساقچى مهس
  .ياالپ ئاپىرىپ، روسالرغا قۇربانلىق قىلىپ تۇتۇپ بهرگهن

بۇ خهلقنىڭ تارىخىدا، پهقهت بىرال مۇساپىر ئۈچۈن، شىۋىتسىيه پادىشاسى شارل ئۈچۈن جهڭ قىلغان 
رنى بىر ئهمما سىياسى مۇساپىرال. شهرەپلىك، قهھرىمانلىق كۆرسهتكهن ۋەقهسىدەك ھادىسىلهر بهكال كۆپ

قۇشخانىغا يوللىغاندەك تاپشۇرۇپ بېرىدىغان نومۇس قىلىنارلىق، كۆڭۈل يېرىم قىلىدىغان نۇمۇسلۇق ھادىسه 
  ).دېگهن ساداالر ياڭرىدى! بارىكالال(زادىال كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىدى 

ارىخىمىزغا بۇ ئهمما بىزدىكى بىر دەۋر كىشىلهر ت. ئىبنى سهئۇد بوي ئهگمىگهن، مۇساپىرالرنى بهرمىگهن ئىدى
  ).دېگهن ساداالر ياڭرىدى! توغرا دېدىڭ(بىزنىڭكىلهر مۇساپىرالرنى تاپشۇرۇپ بېرىشتى دوسالر . داغنى قالدۇردى

مىللى غوجايىن ھۆكۈممىتى سوۋېتلهر تهرەپكه تاپشۇرۇپ بهرگهن تۈركى ئىرقىدىكى مۇساپىرالرنىڭ 
ن سوۋېتلهرگه تاپشۇرۇپ بهرگهن كىشىلهرنىڭ ئاقىۋەتلىرى، گېرمانىيىدە ئىتتىپاقداش كۈچلهر تهرىپىدى

  .تهغدىرىدىن قىلچه پهرقسىز ئىدى
******  



  يهنه ئافغانىستاندا

  ئافغانىستاندىكى سوۋېتكه قارشى پائالىيهتلهر

-رۇسىيه ئۇرۇشى باشالنغان بارباروسسا ھهرىكىتىنىڭ دەسلهپكى باسقۇچلىرىدا، روسالرنىڭ كهينى-گېرمانىيه
پ كهينىگه چېكىنىۋاتقانلىقى ئافغانىستاندىكى تۈركىستانلىقالرنى قاتتىق خوشال كهينىدىن مهغلوب بولۇ

ئۇالردىكى كۆمۈلۈپ قالغان ئۈمىدلهر قايتىدىن جانلىنىپ، سوۋېتلهر چوقۇم يىمىرىلىدىغان . قىلىۋەتكهن ئىدى
. ا ئىدىبولدى، تۈركىستان مۇستهقىللىقىنىڭ ئېهتىمالى قايتىدىن تۇغۇلىدىغان بولدى دەپ ئويلىماقت

دەسلىۋىدە شىرمۇھهممهدبهگ قارتارىدىكى باسمىچىالر يىتهكچىلىرى شىمالى ئافغانىستاننىڭ ھهرقايسى 
ئۇ يىللىرى . شهھهىرلىرىدە قىشلىق ئۇيقىسىغا كىرىپ قالغان تهشكىالتالرنى قايتىدىن ئۇيغۇتۇشقا كىرىشىدۇ

  .ىلىپ كهتكهن ئىدىئۆزبهك مۇھاجىرلىرى ئافغانىستاننىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىگه چېچ
كابولدا تۇرۇشلۇق گېرمانىيه ئوتتۇرا . چوڭ گۇرۇپپىالر بويىچه بىرگه تۇراتتى-تۈركمهنلهر بولسا كۆپۈنچه چوڭ

دەرىجىلىك ئهلچىسى پىلگېرنىڭ مهلۇماتلىرىدىن قارىغاندا، شىمالى ئافغانىستاننىڭ تۈركمهنلهر تۇرغان 
ھېچ بىر ھۆكۈمهت تېزگىنلىيهلمهي كېلىۋاتقان پامىر . ى مهلۇممىڭدەك قۇراللىق تۈركمهن بارلىق 11يهرلىرىدە 

  .رايونىدا قانچىلىك تۈركىستانلىق ياشاۋاتقانلىقىنى ئېنىقالش ئىمكانىيىتى يوق ئىدى
ھهپتىدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، بېرلىن دائىرىلىرى كابولدىكى  6بارباروسسا ھهرىكىتى باشلىنىپ 

ك ئهلچىسى پىلگېرگه سوۋېتكه قارشى گۇرۇپپىالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالش گېرمانىيىنىڭ ئوتتۇرا دەرىجىلى
ئهسلىدە كابولدا تۇرۇشلۇق گېرمانىيه دېپلوماتىك ئهمهلدارى، ئهلچىخانا ھهربى . ۋەزىپىسىنى تاپشۇرىدۇ
 يىلىدىن بۇيان شىمالى ئافغانىستاندىكى گۇرۇپپىالر بىلهن-1936شچېنك، ) مىڭ بېشى(مۇتهخهسسىسى مايور 

ئافغانىستان چېگراسىغا يېقىن جايالردا تۇرىۋاتقان -بولۇپمۇ سوۋېت. مۇناسىۋىتىنى ساقالپ كېلىۋاتقان ئىدى
ئۇ يىللىرى، ئافغانىستاندا . تۈركمهنلهر، ئۆزبهكلهر ۋە بىر قىسىم ئاقالر ئارىسىدا پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقانىدى

  .ۇرۇپپىالر كۆزدە تۇتۇالتتىسوۋېتكه قارشى گۇرۇپ دەپ ئاساسلىقى تۈركىستانلىق گ
تۈركىيه بىلهن ياپونىيىنىڭ دېپلوماتىك ئهمهلدارلىرى تۈركىستانلىق گۇرۇپپىالر بىلهن بهكال قويۇق 

يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا بېرلىنغا يوللىغان بىر دوكالتىدا، -1941پىلگېر، . مۇناسىۋەت ئورنىتىشقان ئىدى
رى ھهمدە بىر قىسىم سودىگهرلهر يۇشۇرۇن تهشكىللىنىۋاتقانلىقى، بۇ ئهمىر تهرەپپازلىرى، باسمىچىالر يىتهكچىلى

تۈردىكى گۇرۇپپىالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدە يۈز بهرگهن قااليماقانچىلىقالردىن پايدىلىنىپ تۈركىستان 
قول  تهۋەسىنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان بولۇپ، گېرمانىيىنىڭ بهشىنچى

پائالىيهتلىرى ئۈچۈن بۇ تۈردىكى گۇرۇپپىالر بىلهن مۇناسىۋەت باغالش پايدىلىق بولىدىغانلىقى ئۈستىدە 
پىلگېر تهكىتلهپ ئۆتكهن يهنه بىر ئىش، بۇ جايالردا پائالىيهت قىلىۋاتقان گۇرۇپپىالرنىڭ . توختالغان ئىدى

هت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى ھهققىدىكى تۈركىيىدىكى سوۋېتكه قارشى ساھهلهرگه بېقىنماستىن پائالىي
شۇنداق قىلىپ، ئۇالر كابولدىكى تۈركىستانلىقالر بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىش يوللىرىنى . مهلۇماتلىرى ئىدى

  .ئاختۇرۇشقا كىرىشكهنىدى
سىنتهبىر كۈنكى -27يىل -1940ئهسلىدە، گېرمانىيىنىڭ ياپونىيه بىلهن ئىتالىيه ئوتتۇرسىدا ئىمزاالشقان 

لىن شهرتنامىسىغا ئاساسهن، گېرمانىيه بىلهن ئىتالىيه ئىككىسى شهرقى ئاسىيادىكى ئىشالردا ھهر تۈرلۈك بېر
بۇنىڭ ئۈچۈن ياپونىيىمۇ ياۋرۇپادىكى ئىشالرنى بۇ . پائالىيهتلهرگه ياپونىيه مهسئۇل بولىدۇ دەپ بېكىتىشكهنىدى

بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن بارلىق ئاسىيا ئهللىرى . ىئىككى دۆلهت ئۆز ئۈستىگه ئالىدىغانلىقىغا ماقۇل كهلگهن ئىد
. ئوق مهركىزى دۆلهتلىرى ئوتتۇرسىدا بىر ئاخبارات ھهمكارلىقى ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان بولغانىدى 3تهۋەسىدە 

يىلىنىڭ ئاپىرىل -1941شۇنىڭغا قارىماي، شهرتنامه ئىمزالىنىپ ئارىدىن بىر يىلمۇ ۋاقىت ئۆتمهستىن، يهنى 
ىيه تهرەپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن بىتهرەپلىك شهرتنامىسىنى ئىمزالىغانلىقى بېرلىن ئېيىدا ياپون



. ئهندى ياپونىيىنى ئاالقزادە قىلىش نۆۋىتى ھىتلېرغا كهلگهن ئىدى. دائىرىلىرىنى قاتتىق رەنجىتكهنىدى
ېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن بارباروسسا ھهرىكىتىنى ياپونالر زادىال كۈتمىگهن بىر ۋەقه بولۇپ، بۇندىن كېيىن سوۋ

ھۆكۈمهت . قالماسلىق مهسىلىدە ياپونالر ئۇزۇنغىچه ئىككىلىنىپ قالىدۇ-تۈزۈشكهن شهرتنامىغا سادىق قېلىش
تهشكىل قىلغان كونويې كابىنتى سىبىرىيه پىالنىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، جهنوبى ئاسىياغا يۈرۈش قىلىش 

ئاستا ئاجىزلىشىشقا -دۆلهتلهر ئوتتۇرسىدىكى ئىتتىپاقلىقمۇ ئاستا نهتىجىدە، ئوق مهركىزى. قارارىنى ئالىدۇ
  .باشاليىدۇ

شۇنداق بولغاچقا، ئافغانىستاندىكى گېرمانىيه دېپلوماتىيه ئهمهلدارلىرىنىڭ ياپونىيىلىكلهر ئاچقان ئاخبارات 
نه، بۇ ئىككى ئۇنىڭدىن باشقا يه. ئېلىش يولىدىن مېڭىشنى خالىماسلىقىنىمۇ چۈشىنىش قىيىن ئهمهس ئىدى

ياپونىيىلىكلهر . بىرسىدىن پهرقلىنىشقا باشلىغان ئىدى-دۆلهتنىڭ بۇ ئهتراپتا پىالنلىغان پىالنلىرىمۇ بىر
مانجۇرىيىدە قۇرغان قورچاق مانچۇ كۇ دۆلىتى . شهرقى تۈركىستان ۋەزىيىتىگه بهكىرەك قىزىقماقتا ئىدى

لىش ئارقىلىق خىتايغا يۈرگۈزىۋاتقان بېسىمالرنى نى مۇداپىيه قې) ت.ئۇ− مانجۇرىيه دۆلىتىنى دېمهكچى (
بۇنىڭ ئهكسىچه، گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ قىزىقىدىغىنى مۇنداق ئىككى . كۈچهيتىش نىيىتىدە ئىدى

-جهنۇبىي ئافغانىستان چېگرا بويلىرىدىكى قهبىلىلهرنى تهشكىللهپ ئهنگىلىيه: يۈنۈلۈشكه قارىتىلغانىدى
توپىالڭ قوزغاشنى مهقسهت قىلغان ئىدى؛ شىمالى ئافغانىستان تهۋەسىدە  ھىندىستان ھاكىمىيىتىگه قارشى

بولسا ئاساسلىق نىشان ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىسىدا، يهنى تۈركىستاندا قااليماقانچىلىق پهيدا قىلىپ سوۋېتلهر 
ىالنىغا گېرمانىيىنىڭ ئىشغالىيهت پ. كۈچىنىڭ بىر قىسمىنى بۇ تهرەپلهرگه قايدۇرۇشنى مهقسهت قىلىش ئىدى

ئاساسالنغاندا، كاپكازىيه بىلهن قىرىمغا ئوخشايدىغان تۈركى ئىرقىغا تهۋە رايونالرنى تولۇق تۈردە گېرمانىيىنىڭ 
  .باشقۇرۇشى ئاستىغا ئېلىپ، ئۇ جايالرنى گېرمانىيه مۇستهملىكىسىگه ئايالندۇرۇشنى مهقسهت قىلماقتا ئىدى

ى ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغىدەك ئۇنچه بهك مۇھىم شۇ سهۋەپتىن، گېرمانىيه ئۈچۈن تۈركىستان تهۋەس
شۇنداق بولغاچقا، گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ مهيلى تۈركىستان تهۋەسىدە ياكى ئهتراپتىكى . ھېساپالنمايتتى

جايالردا تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن پائالىيهت قىلىۋاتقان گۇرۇپپىالرغا ياردەم قىلىش مهسىلىسىدە 
ئۇندىن باشقا يهنه گېرمانىيه دائىرىلىرى كهلگۈسىدە . داق قىيىنچىلىقى يوق ئىدىئهنسىرەيدىغان ھېچقان

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسىملىرىدا بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهت تهشكىللهشنى مهقسهت قىلىۋاتقانلىقى 
ىيه قاتارلىقالرنىڭ ئۈچۈن، بۇنداق ئىشالر ئۈچۈن بۇ تۈر گۇرۇپپىالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشتا تۈركىيه ياكى ياپون

تهييار ئىمكانىيهتلىرىدىن پايدىلىنىشنىمۇ خالىماي كهلگهن بولۇپ، ئۆز ئالدىغا ئايرىم يول تۇتۇشنى ئهڭ بىخهتهر 
  .يول دەپ قارىماقتا ئىدى

پىلگېرنىڭ دوكالتىدىن قارىغاندا، شىمالى ئافغانىستاننى ئاساس قىلىدىغان پائالىيهتلهردە مۇنداق 
يىللىرىدىن بۇيانقى ئون يىل مابهينىدە -1930ئۇنىڭ بىرسى، : يىنچىلىق بار ئىدىئاساسلىق ئىككى قى

بۇ ئهھۋال، سوۋېتلهر تهرەپكه سىڭىپ كىرىش . چېگرانىڭ سوۋېت تهرىپى قاتتىق تېزگىنلىنىلگهنلىكى ئىدى
ان يهنه بىر قىيىن مهسىله، ئافغانىستان ھۆكۈمىتى پهيدا قىلغ. ئىشىنى بهكال قىيىنالشتۇرىۋىتهتتى

ئافغانىستان دائىرىلىرى چېگرا بويلىرىدىن تارتىپ بارلىق شهھهرلهردىكى سوۋېتكه . مۈشكۈلچىلىكلهر ئىدى
ئهسلىدە بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان . قارشى پائالىيهتلهرنى ئىزچىل نازارەت ئاستىغا ئېلىپ كهلمهكته ئىدى

ئافغانىستان . ش جهھهتتىمۇ كۆرۈلمهكته ئىدىئىشالر جهنۇپ تهرەپلهردە ئهنگىلىيىگه قارشى كۈچلهرنى تېزگىنله
ھۆكۈمىتى ئۆزىنى مهيلى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولسۇن ياكى ئهنگىلىيه بىلهن بولسۇن زىتالشتۇرۇپ قويۇشقا 
سهۋەپ بولىدىغان ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنىڭ پهيدا بولىشىغا يول قويماسلىق ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن 

پىلگېر، شىمالى ئافغانىستان تهۋەسىدىكى ۋەزىيهتنىڭ تېخىمۇ . سېلىشتا چىڭ تۇرماقتا ئىدىچارىالرنى ئىشقا 
نازۇك ئىكهنلىكىنى، بۇ جايالردىكى تۈركىلهر ئوتتۇرسىدا ئافغانىستاندىن چىقىپ يۇرتىغا قايتىش ئارزۇلىرىنى 

ىت كۈتۈشكه بولىدىغانلىقىنى كۈشكۈرتۈشكه يارايدىغان ئېقىمالر ئوتتۇرغا چىققىنىدىال ئاندىن ئۇالردىن ئۈم
ئۆزبهك ۋە (ئىيۇل كۈنىسى يوللىغان دوكالتىدا ئافغانىستاندا ياشايدىغان تۈركىلهر -18شۇڭا ئۇ، . ئوتتۇرغا قويغان



نىڭ ئافغانىستان ساقچىلىرى تهرىپىدىن قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئېلىنغانلىقىنى ئاالھىدە ) تۈركمهنلهر
  .تهكىتلهپ ئۆتكهن

  يونى ئايقارلى يهنه سهھنىدەسوۋېت ئىشپى

ئافغانىستاندا گېرمانىيه ئهلچىخانا مهسئۇللىرى بىرىنچى بولۇپ مۇناسىۋەت باغلىغان كىشىسى يهنه شۇ 
ئايقارلى ئهسلىمىلىرىدە، ئۇنىڭ بىلهن گېرمانىيه ئهلچىخانىسى نامىدىن تۇنجى قېتىم . مهخمۇت ئايقارلى ئىدى

ئىنگې بهركهنىڭ يولدىشى كابول . دېگهن بىرسى ئىدى دەپ يازىدۇمۇناسىۋەت باغلىغان كىشى ئىنگې بهركه 
ئۇنىۋېرسىتىتىدە باكترىيولوگىيه مۇتهخهسسىسى بولغان زۈھتۈ بهركې ئىسىملىك بىر پروفىسسور تۈرك دوختۇرى 
ئىدى؛ بۇ ۋاستىچى ئارقىلىق تۇنجى قېتىملىق مۇناسىۋەت باغالنغىنىدىن كېيىن، رەسمى ئاالقىلىشىش ئۈچۈن 

يىلدەك دېپلوماتىيه ئهمهلدارى بولۇپ ئىشلىگهن ستېرن  20ىستاندا تۇرۇشلۇق گېرمانىيه ئهلچىخانىسىدا ھىند
دېيتز دېگهن يهنه بىر مهسئۇل كىشىمۇ ) كاپىتان، شاڭۋىي(ئىسىملىك بىر ھهربى دېپلومات بىلهن يۈز بېشى 

تى بىلهن مهخمۇت ئايقارلىنىڭ گېرمانىيه ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئهلچى پىلگېرنىڭ دوكال. ئوتتۇرغا چىقىدۇ
شچېنك بىلهن ستېرن نامىدىكى ) مايور، شاۋشاۋ(ئهسلىمىلىرىنى ئۆزئارا سېلىشتۇرغىنىمىزدا، مىڭ بېشى 

شچېنك، ۋەزىپىسىنىڭ مهخپىيىتهتلىكى . ئوفىسسېرالرنىڭ ئهسلىدە بىر كىشى ئىكهنلىكى ئوتتۇرغا چىقىدۇ
  .مهلۇمئۈچۈن ئۆزىگه ستېرن دەپ ئات قويىۋالغانلىقى 

يىلى سىنتهبىردە ئايقارلى بىلهن گېرمانىيه ئهلچىخانىسى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر رەسمى -1941
ئايقارلىنىڭ ھهرقايسى شهھهرلهردە تۇرىدىغان مۇناسىۋەت باغلىغۇچى كىشىلىرىدىن تهشكىل تاپقان . باشلىنىدۇ

پاقى، شىمالى ئافغانىستان ۋە شهرقى بىر تهشكىالتى بار بولۇپ، گېرمانىيه ئهلچىخانىسىغا سوۋېت ئىتتى
بۇنىڭ ھېساۋىغا گېرمانىيه . تۈركىستان ھهققىدە مهلۇماتالر بىلهن تهمىنلهشنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

شۇنداق . ئهلچىخانىسى ئايقارلىنى ئافغانىستان ساقچىلىرىدىن قوغداش ۋە ماددى ياردەم قىلىدىغانغا كېلىشىدۇ
ئايقارلى ھىتلېر گېرمانىيىسىنىڭ ئافغانىستاندىكى ئهڭ كۈچلۈك ۋە ئهڭ قىلىپ، سوۋېت ئىشپىيونى بولغان 
ئهمما، ئارىدىن بىرەر ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن بهزى ئىشالردا . ئىشهنچىلىك ئىشپىيونى بولىۋالىدۇ

  .گېرمانىيه ئهلچىخانىسىنىڭ پائالىيهتلىرى ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كېلىشكه باشاليدۇ
ڭ كۈز ۋاقىتلىرىدا ئهنگىلىيه بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىراننى ئىككى تهرەپتىن بېسىپ يىلىنى-1941

بۇ ئىككى . نهتىجىدە، ئىتتىپاقداش كۈچلهر بىۋاسته خوشنا ھالغا كېلىۋالىدۇ. كىرىپ ئىشغال قىلىۋالىدۇ
ۈرۈپ تاشالشقا بهل ئىتتىپاقداش دۆلهت، ئافغانىستاندا گېرمانىيه بىلهن ئىتالىيىنىڭ تهسىرىنى تولۇق سۈپ

باشقا فرونتالردا نېمىسالر بىلهن ئۇرۇشىۋاتقان -چۇنكى ئۇ ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال باشقا. باغاليدۇ
دۆلهتلهر بولغاچقا، سوۋېت ئىتتىپاقى تۈركىستاندا، ئهنگىلىيىلىكلهر بولسا ھىندىستاندا بىرەر مهسىله پهايدا 

ئۆكتهبىر كۈنىسى ئورتاق بىر قارار - 11يىلى -1941نداق بولغاچقا، ئۇالر شۇ. بولىشىنى ھهرگىزمۇ خالىمايتتى
قوبۇل قىلىپ ئافغانالردىن ئوق مهركىزى دۆلهتلىرىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقان دېپلوماتىك ئهمهلدارالردىن 

بىر باشقا بارلىق گراجدانلىرىنى ئافغانىستاندىن دەرھال چىقىپ كېتىشلىرىنى، بولمىسا تېگىشلىك تهد
ئافغانىستان ھۆكۈمىتى بولسا، ئهنئهنىۋى بىتهرەپلىكىدە . قوللىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

شۇنداق بولغاچقا، ئهتىسى ئافغانىستان مىنىستىرالر كابىنىتى يىغىن . قهتئى چىڭ تۇرۇش نىيىتىدە ئىدى
ئۆكتهبىر -18لىنغان ھۆكۈمهت قارارى يىغىندا ئې. ئېچىپ بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلىشىدۇ

نهتىجىدە، ئافغانىستان ھۆكۈمىتى گېرمانىيه بىلهن ئىتالىيىدەك يىراقتىكى . كۈنىسى ئېالن قىلىنىدۇ
دوسلىرىنى خوش قىلىش ئورنىغا، ئهنگىلىيه بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىدەك كۈچلۈك تامخوشنىلىرىنى رازى 

شۇنداق قىلىپ، . ىمۇ ئۇيغۇن بولىدىغانلىقىنى توغرا تېپىشىدۇقىلىشنىڭ ئافغانىستان مهنپهئهتلىرىگه تېخ
ئهلچىخانا خادىملىرىدىن باشقا بارلىق نېمىس ۋە ئىتالىيان مهسلىههتچىلىرى، تېخنىك خادىملىرى ۋە 



بۇنداق بىر قارار . ئوقۇتقۇچىالر ئىككى ھهپته ئىچىدە ئافغانىستاندىن چىقىپ كهتسۇن دەپ ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ
نهپهر ئادەمدىن باشقا بىرمۇ  10ن كېيىن، ئافغانىستان تهۋەسىدە ئهلچىخانىدا ئىشلهيدىغان ئېلىنغاندى

شۇنىڭغا قارىماي، گېرمانىيه بىلهن ئىتالىيه دېپلوماتىك ئهمهلدارلىرى ئۇرۇش ۋەزىيىتى . گېرمانىيىلىك قالمايدۇ
الغان ۋاقىتالرغىچه ئوق مهركىزى دۆلهتلهرگه پايدىسىز بولۇپ ئۆزگىرىۋاتقانلىقى مۇقىملىشىپ ق

  .ئافغانىستاندىكى سوۋېت بىلهن ئهنگىلىيىگه قارشى پائالىيهتلىرىنى بىر كۈنمۇ توختاتماي داۋامالشتۇرىدۇ
يىلىنىڭ ئهتىياز ئايلىرىغىچه گېرمانىيه ئهلچىخانىسىدىكىلهرگه سوۋېتلهر -1942مهخمۇت ئايقارلى، 

ئهمما بۇ ۋاقىتقا كهلگهندە، . لۇماتالرنى بېرىپ تۇرىدۇئىتتىپاقى بىلهن شهرقى تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك مه
گېرمانىيه ئهلچىخانىسىدىكىلهر ئايقارلىنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈنال ئىشلهيدىغان بىرسى ئهمهس، بهلكى يهنه تۈركىيه 

شۇڭا، . بىلهن سوۋېتلهرگىمۇ خىزمهت قىلىپ يۈرىدىغان بىرسى ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىلىشقا باشلىغان ئىدى
دەل . لىنىڭ ماي ئېيىدىن باشالپ باشقا مۇناسىۋەت باغالش يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىشكه كىرىشىدۇيى-1942

شۇ پهيتلهردە، يهنى شۇ يىلىنىڭ ئىيۇن ئېيىدا مهخمۇت ئايقارلى ئافغانىستان دائىرىلىرى تهرىپىدىن يهنه بىر 
رمانىيه ئۈچۈن جاسۇسلۇق ئافغان ھۆكۈمىتى، ئايقارلىنى تۈركىيه بىلهن گې. قېتىم قولغا ئېلىنىدۇ

ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپنىڭ . پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇلالنغان دېگهن جىنايهت بىلهن قولغا ئالىدۇ
ئايقارلىنى قولغا ئېلىنىشتىن قۇتقۇزۇپ قېلىش ھهققىدە ھېچقانداق ھهرىكهت قىلماي جىم تۇرىۋالغانلىقى 

يىلى تۇنجى قېتىم قولغا ئېلىنغىنىدا، بولشېۋىكالر -1936بولمىسا ئهينى شۇ ئايقارلى . قىزىق ئىدى
ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تهركىۋىدىكى سوۋېتپهرەس كىشىلهرنى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ، ئايقارلى خاتا قولغا 

. ئېلىنىپ قالغان دېگهن بىر ھۆكۈمهت باياناتى ئېالن قىلىپ قويۇپ بېرىلىشىگه كاپالهتلىك قىلىشقانىدى
ىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى قىزىق بىر تاكتىك ئىشلىتىپ، ئۆزىنىڭ جاسۇسى بولغان ئهمما بۇ قېتىمقىس

ئايقارلىنى باشقا دۆلهتلهر ئۈچۈن جاسۇسلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇلالنغان دەپ قولغا ئېلىنىشىغا ۋە 
ۇنداق ش. سوتلىنىپ قاماق جازاسىغا مهھكۈم قىلىنىشىغا قارىتا قىلچه ھهرىكهت قىلماي جىم يېتىۋالىدۇ

قىلىپ، ئايقارلى ئۇرۇش ئاخىرالشقان كۈنىگىچه ئافغانىستان تۈرمىسىدە ئۇرۇش تۈگىگهندە قايتىدىن سوۋېت 
  .ھۆكۈمىتى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىش پۇرسىتىنى كۈتۈپ يۇشۇرنۇپ ياتىدۇ

  خانسا —مهخپى ھهرىكهت پارولى 

كهينىدىن غهلىبه -رمىيىسىنىڭ كهينىبارباروسسا ھهرىكىتى باشالنغان دەسلهپكى ۋاقىتالردا گېرمانىيه ئا
قىلىپ ئالغا ئىلگىرلىشى، بارلىق سوۋېت فرونتلىرىنىڭ تېز سۈرئهت بىلهن يىمىرىلىشى ئافغانىستاندىكى 
تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىپ كېتىدىغانلىقىغا بولغان 

يهت، تۈركىستاننىڭ پات يېقىندا مۇستهقىللىقىنى قولغا بۇنداق ۋەزى. ئىشهنچىلىرىنى كۈچهيتىۋەتكهنىدى
بولۇپمۇ مۇبهششىرخان تارازى، تېزلىكته بىر سىياسى . كهلتۈرەلهيدۇ دەيدىغان ئۈمىدنى پهيدا قىلغانىدى

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا يېقىن، -1941. تهشكىالتقا ئۇيۇشۇپ دەرھال پائالىيهت باشالشنى تهلهپ قىلىدۇ
لىكىدە باسمىچىالر يىتهكچىلىرى بىلهن ئهمىر تهرەپتارلىرى بىر يهرگه كېلىپ مهخپى مۇبهششىرخان يىتهكچى

ال مهركهزىيهتئى ھۆكۈمهتئى «بۇ تهشكىالتقا . بىر سىياسى تهشكىالت قۇرۇپ چىقىش قارارىنى ئېلىشىدۇ
اخىرقى بىر ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىشنى مهقسهت قىلغان بۇ تهشكىالتقا ئ. دېگهن نام بېرىلىدۇ» تۈركىستان

ۋەزىرلىك ئورنى . بۇخارا ئهمىرى بولغان سهئىد ئالىمخاننىڭ ئوغلى شاھزادە ئۆمهرخان رەئىس قىلىپ تهيىنلىنىدۇ
سابىق باسمىچىالر . مۇبهششىرخان تارازىنىڭ ئوغلى، سابىق بۇخارا ئهمىرىنىڭ كۈيوغلى نهسىرۇلالخانغا بېرىلىدۇ

مالىيه ۋەزىرلىك . ئىشالرغا مهسئۇل قىلىپ بېكىتىلىدۇ يىتهكچىسى بولغان شىر مۇھهممهتبهگ بولسا، ھهربى
بۇ تهشكىالتنىڭ ئهسلى . ۋەزىپىسى ئهكرەم قارىغا، مائارىپ نازارىتى بولسا ھهبىبۇلالخان تۆرەگه تاپشۇرىلىدۇ

قۇرغۇچىسى بولغان مۇبهششىرخان تارازى ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تهۋەسىدە ئىشلهۋاتقان بىرسى بولغانلىقى 



. چقانداق بىر ۋەزىپىگه تهيىنلهنمهي پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ يىتهكچىلىك قىلىش يولىنى تۇتىدۇئۈچۈن، ھې
داڭلىق باسمىچىالر . ھۆكۈمهت تهركىۋىدە تاغاخان، قۇدرىتۇلالخان قاتارىدىكى تونۇلغان كىشىلهرمۇ بار ئىدى

ۇپپىسى تهركىۋىدىن ئورۇن يىتهكچىسى ئىبراھىم القاينىڭ ئورۇنباسارى شهمشىدىن ۋەكىلمۇ رەھبهرلىك گۇر
پامىردىكى قىرغىز تۈركلىرىنىڭ يىتهكچىسى قامچابهگ، پامىر تهۋەسىنىڭ مهسئۇلى قىلىپ . ئالغان ئىدى

شىمالى ئافغانىستان تۈركمهنلىرىنىڭ رەئىسى قىزىلئاياق خهلىپىمۇ بۇ تهشكىالت تهركىۋىدە . تهيىنلهنگهنىدى
ىكى ئهندىخوي، خانابات، قۇندۇز ۋە باغالن قاتارىدىكى شىمالى مازارى شهرىپ باشچىلىقىد. ۋەزىپه ئالغانىدى

ئافغانىستان شهھهرلىرىدە تېزلىكته تهشكىللىنىشكه باشلىغان بۇ تهشكىالت، كونا باسمىچىالرنىڭ قايتىدىن 
شۇنداق قىلىپ، ئافغانىستاندا ت م ب دىن باشقا بارلىق . باش كۆتۈرۈپ چىقىشىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ

  .گۇرۇپتىكىلهر بىر يهرگه جهم بولۇپ، بىر سىياسى تهشكىالت ئاستىدا بىرلىككه كېلىدۇتۈركىستانلىق 
ئايقارلى قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن، نېمىسالر ئافغانىستان باش ۋەزىرلىكته ئىشلهيدىغان سهئىت 

ايسى كۆرۈشۈش جهريانىدا شىمالى ئافغانىستاننىڭ ھهرق. مۇبهششىرخان تارازى بىلهن مۇناسىۋەت باغاليدۇ
مۇبهششىرخان تارازى . شهھهرلىرىدە قايتىدىن جانالنغان تهشكىالتالرغا ياردەم مهسىلىسىدە ئۆزئارا كېلىشىدۇ

نېمىسالر تۈركىستانغا . دېگهن پارول بىلهن باشلىتىلماقچى بولىدۇ» خانسا«يىتهكچىلىكىدىكى بۇ ھهرىكهت، 
بۇنىڭ بىرىنچىسى . ت قىلماقتا ئىدىمۇناسىۋەتلىك ئىككى تهرەپلىمه پىالن ئىجرا قىلىشنى مهقسه

گېرمانىيىنى ئاساس قىلىدىغان ھهرىكهت بولۇپ، تۈركىستان لېجيونلىرى ئارىسىدىن تاللىنىپ جاسۇسلۇققا 
قارشى تهشكىالتتا يېتىشتۈرۈلگهن جاسۇسالر پاراشوت بىلهن تۈركىستاننىڭ ئىچكى قىسىملىرىغا تاشلىنىش 

سالر پىالنىنىڭ يهنه بىر قىسمى بولسا ئافغانىستاندىكى نېمى. مهقسىتىدە تهييارلىق قىلىناتتى
تۈركىستانلىقالرنى تهشكىللهپ تۈركىستان ئىچكى قىسمىدىكى گۇرۇپپىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهرنى 
ساقالش ئارقىلىق، ئارقا سهپلهردە ھهر تۈرلۈك قوزغىالڭالرنى چىقىرىپ سوۋېتلهرنىڭ ئارقا سېپىنى قااليماقان 

گېرمانىيه ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئهلچىسى خانس پىلگېر، بۇ مهقسهتلهر ئۈچۈن مۇبهششىرخان تارازى . قىلىش ئىدى
بۇ ئوتتۇرا . رەئىسلىكىدىكى تهشكىالتنىڭ ھهقىقى دائىرىسىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن ئاالھىدە تىرىشىپ كۆرىدۇ

ئاتلىق ۋە  800كى شۆبىسىدىال دەرىجىلىك ئهلچىنىڭ دوكالتىدىن قارىغاندا، بۇ تهشكىالتنىڭ يالغۇز باغالندى
قالغان شهھهرلهردىكى تهشكىالت تېزگىنلهپ تۇرىۋاتقان . دەك جهڭچىسى بارلىقى مهلۇم 1000يېرىمى قۇرالالنغان 

مىڭدىن كام  10~15ئادەم سانى ھهققىدە ئېنىق بىر مهلۇمات بولمىسىمۇ، ئۇ يهرلهردىكى ئادەم سانىنىڭمۇ 
ئىشلىرى بهكال قىيىن بولغان پامىر رايونىدىمۇ دۇنيا ئۇرۇشى سهۋەبىدىن چېگرا تهكشۈرۈش . ئهمهسلىكى ئېنىق

  .قايتا جانلىنىشقا باشلىغان نۇرغۇنلىغان قۇراللىق گۇرۇپپىالر مهۋجۇت ئىدى
بېرلىندىكىلهر، تۈركىستان تهشكىالتى قول ئاستىدا نۇرغۇن ساندا قۇراللىق قوشۇنلىرىنىڭ بارلىقىنى 

هر تهرىپىدىن بىۋاسته تهكشۈرۈپ ئىسپاتالپ چىققىنىدىن كېيىن، پىلگېرگه گېرمانىيه ئهلچىخانىسىدىكىل
. الزىملىق ماددى ياردەملهرنى بېرىپ، ئۇ يهردە كهڭ دائىرىدە بىر پائالىيهت باشلىتىش ئۈچۈن رۇخسهت بېرىدۇ

ولىدىكهن، پۇلال ب. تارازى بىلهن ئۇنىڭ تهشكىالتى نېمىسالردىن كىچىك راديوالر بىلهن قۇرال تهلهپ قىلىدۇ
» ال مهركهزىيه تۈركىستان«شۇنداق قىلىپ، . ئافغانىستاندا قۇرال سېتىۋېلىشتا بىرەر قىيىنچىلىق بولمايتتى

تهشكىالتى دەسلىۋىدە چېگرا بويلىرىدا ئۆزئارا ئاالقه باغلىۋېلىش، ئاندىن ئۇششاق قوشۇنالر بويىچه قۇراللىق 
مهركهزنىڭ ھهربى . اڭدۇرۇش ئۈچۈن پائالىيهتلهرگه كىرىشىدۇكۈچلهرنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرەپكه يوشۇرۇن م

مهسئولى شىر مۇھهممهتبهگ بىر تهرەپتىن ياپونالر بىلهن مۇناسىۋەت قىلىشقا كىرىشىپ ئۇالرنىڭمۇ ياردىمىدىن 
بۇ پائالىيهتلهردىن تۈركىيه باش ئهلچىسىنىڭ خهۋەرسىز قېلىشى مۇمكىن . پايدىلىنىشنى ئارزۇ قىلماقتا ئىدى

دېگهندەك، تۈركىيه باش ئهلچىسى كامال كۆپرۈلۈ تهشكىالتنىڭ بېشىدا تۇرغان يىتهكچىلهر بىلهن . مهس ئىدىئه
كۆرۈشۈپ، گېرمانىيىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ قانات يايدۇرىلىۋاتقان پائالىيهتلهرنى مۇۋاپىق دەپ 

ئېرىشىش مۇمكىن ئهمهسلىكىنى، بۇ قارىمايدىغانلىقىنى، بۇ تۈردىكى ئۇرۇنۇشالرغا تايىنىپ يىتهرلىك نهتىجىگه 
ئۇرۇشتا گېرمانىيىنىڭ تهسىرى كۈنسايىن ئاجىزالپ كېتىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرنى 



ئابدۇخهمىت كۇچا، تۈركىيه باش ئهلچىخانىسىدا مۇئاۋىن بولغانلىقىنى پهرەز (ئاگاھالندۇرۇپ كهلمهكته ئىدى 
ۈلۈپ كهتكهن بىر كىشىنىڭ تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بىلهن قىلىدىغان ئهمما ئىسمى ئېسىدىن كۆتۈر

بۇ جهرياندا، گېرمانىيىلىك مهسئۇل ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − مۇناسىۋەت قىلىپ تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن
خادىمالر گېرمانىيه ئۇرۇش ئايروپالنلىرىنىڭ ئۇزۇنغا قالماي ئافغانىستانغا يېتىپ كېلىدىغانلىقىنى، كهڭ 

ىك پاراشوتچىالر قىسىمىنىڭ ھهرىكىتى ئارقىلىق تۈركىستان تهۋەسىگه نۇرغۇنلىغان پاراشوتچىالر كۆلهمل
بۇ تۈر ئىشالردىن كېيىن، . تاشلىنىدىغانلىقى ھهققىدە تهشۋىقاتالرنى كهڭ كۆلهمدە تارقىتىشقا كىرىشىدۇ

ئهپسۇسكى، . ىلگهنىدىيىللىرى ئىچىدە نۇرغۇنلىغان ئادەم تۈركىستان تهۋەسىگه كىرگۈزىۋېت-1942~1941
سوۋېتلهر تهۋەسىگه كىرگۈزىۋېتىلگهن بۇ تۈر كىشىلهرنىڭ سانى، نىمه ئىشالرنى قىلغانلىقى ۋە قانداق 
ئاقىۋەتلهرگه دۇچار بولغانلىقى ھهققىدە كوچىدىكى ھهر تۈرلۈك قۇرۇق گهپلهردىن باشقا ھېچقانداق بىر مهلۇمات 

  .تېپىلمىدى
مانىيه ئارمىيىسىنىڭ يېڭىلىشى، ئافغانىستاندىكى تۈركىستانلىقالر ستالىنگرات ئالدىدىكى جهڭدە گېر

يوقۇرىدا كۆرسىتىلگىنىدەك، شىمالى . تهشكىالتلىرى ئۈچۈنمۇ زاۋاللىققا يۈزلىنىشنىڭ سېگنالى بولۇپ قالىدۇ
ۇ يهردىكى ئولتۇراقالشقانلىقى سهۋەبىدىن، ب) ئۆزبهكلهر بىلهن تۈركمهنلهر(ئافغانىستان تهۋەسىدىكى تۈركلهر زىچ 

بولۇپمۇ ئامۇ . پائالىيهتلهرنى ئافغان دائىرىلىرى قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئېلىپ تىزگىنلهپ تۇرماقتا ئىدى
دەرياسىنىڭ نېرىقى قىرغىقىدىن كهلگهن مۇھاجىر تۈركىستانلىقالر مهسىلىسى ئۈستىدە ھۆكۈمهت دائىرىلىرى 

. ىم نازارەت ئاستىدا تۇتۇپ كۈزىتىپ كهلمهكته ئىدىبهكال سهزگۈر بولۇپ، ئۇالرنىڭ يىتهكچىلىرىنى ھهر دائ
گېرمانىيىنىڭ ستالىنگرات مهغلوبىيىتى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ كهسكىن بىر قارارغا كېلىشى ئۈچۈن 

ھۆكۈمهت تهرەپ ئاۋال مۇبهششىرخان تارازى، شىرمۇھهممهتبهگ ۋە قۇدرىتۇلالخان تۆرە قاتارىدىكى . تۈرتكه بولىدۇ
ئافغان تۈركىستانىنىڭ قالغان شهھهرلىرىدە . ت يىتهكچىلىرىنى بىرال كۈندە قولغا ئالىدۇبارلىق تهشكىال

تۇرىۋاتقان تهشكىالت رەھبهرلىرى چهمبهرچهس زىنجىرلىنىپ ئۈستى ئوچۇق قاراماشىنىالردا سازايى قىلىنىپ 
تۈركىستانلىق قولغا  دىن ئارتۇق 700كهڭ كۆلهملىك بۇ قولغا ئېلىش ھهرىكىتى جهريانىدا . ئېلىپ كېلىنىدۇ

تۈركىستان نامى ئاستىدا قانات . ئېلىنىپ، كابولنىڭ داڭلىق دەمازاڭ تۈرمىسىنىڭ كامىرلىرىغا قامىۋېتىلىدۇ
يايدۇرۇلغان بىر ھهرىكهت، يهنه بىر قېتىم نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىقنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىغا، سۈرگۈن 

سوراق قىلىپ سوتقا تارتىلغاندىن كېيىن، . ەپ بولۇپ ئاخىرلىشىدۇقىلىنىشىغا ۋە تۈرمىلهرگه قامىلىشىغا سهۋ
قولغا ئېلىنغانالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىغا ھۆكۈم ئېالن قىلىنىپ، تا ئۇرۇش تۈگىگهن يىلالرغىچه تۈرمىلهرگه 

  .قامىۋېتىلىدۇ
******  

  تۆتىنچى باب

  ئىدىيولوگىيىلىك سوغۇق ئۇرۇش يىللىرىدا

ى بىچارە مىللهتلهر ئازات قىلىنمىغىچه، روسالرمۇ كونا چېگرالىرىغا چېكىنىپ كومۇنىزم چاڭگىلى ئاستىدىك
ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ئىنىگه كىرىپ خهۋىپ كهلتۈرىدىغان ھالى ئۆزگهرمىگىچه، ئامېرىكا بىلهن دۇنيا ھهرگىز 

  .خاتىرجهم بواللمايدۇ
  ئا ق ش پرىزدېنتى ئهيزىنخاۋيېر− 

  سوغۇق ئۇرۇش يىللىرى



ۇرۇش تۈگىگهندىن كېيىنكى ئىككى يىل بويىچه قاماقتا قېلىپ، ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ۋەلى قېيۇمخان، ئ
. تهرىپىدىن نيۇرېنبېرگ شهھىرىدە قۇرۇلغان خهلقارا ئۇرۇش جىنايهتچىلىرى سوت مهھكىمىسىدە سوتلىنىدۇ

اراشلىرى قارىلىغۇچىالر ۋەلى قېيۇمخان ئۈستىدە ناتسىتالر پارتىيىسى بىلهن ناتسيۇنال سوتسىيالىزم ق
شۇنىڭدەك يهنه م ت ب ك نىڭ ۋە . يوقلىقىنى نوقتىلىق ھالدا تهكشۈرىدۇ-ئوتتۇرسىدا بىرەر مۇناسىۋەتنىڭ بار

تۈركىستان لېجيونىنىڭ يهھۇدى ئىرقى قىرغىنچىلىقىغا قارىتا تۇتقان پوزىتسىيىسىنىڭ قانداقلىقى، بۇ 
ئىدى دېگهندەك مهسىلىلهر تهكشۈرۈلمهكته ئورگاننىڭ ئۇرۇش جهريانىدىكى ئىشلىرىنىڭ ماھىيىتى قانداق 

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ۋاكالىتهن سوتقا قاتناشقان قارىلىغۇچى رودېنكو، بىرىنچى كۈنىسىدىال ۋەلى . ئىدى
قېيۇمخان بىر ئۇرۇش جىنايهتچىسى، شۇڭا ئۇنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇپ بېرىش كېرەك دەپ تهلهپ 

ئۆزبهك، تاجىك، قازاق ۋە تۈركمهن دەيدىغان مىللهتلهر يوق، ”ه، ۋەلى قېيۇمخان رودېېنكونىڭ دىيىشىچ. قىلىدۇ
ئۇ ئۆزىنىڭ رەزىل مهپكورىسى . دەپ كىشىلهرنى ئالداپ كهلگهنمىش“ ئۇالرنىڭ ھهممىسى تۈركىستان خهلقىدۇر

ت قىلىپ ئۈچۈن م ت ب ك بىلهن تۈركىستان لېجيونىنى قۇرۇپ چىقىپ، ئىتتىپاقداش كۈچلهرگه قارشى ھهرىكه
ۋەلى قېيۇمخان سوت ئۈستىدىكى بارلىق سوراقالرغا جاۋاپ بهرگىنىدە، م ت ب ك بىلهن تۈركىستان . كهلگهنمىش

لېجيونى ئۇرۇش قائىدىسىگه قاتتىق ئهمهل قىلغان ئاساستا تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن بولشېۋىكالرغىال 
ئۇرۇش جىنايىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك  قارشى جهڭ قىلغانلىقىنى؛ بۇ ئىككى ئورگاننىڭ ھېچ بىرسى

پات نېمىسالرنىڭ بۇنداق ھهرىكهتلىرىگه قارشى تۇرۇپ -ھېچقانداق ئىشقا ئارىالشمىغانلىقىنى، ھهتتا پات
تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش ئارقىلىق، ئۇنىڭ ناتسىتالر پارتىيىسى ئهزاسى ئهمهسلىكى . كهلگهنلىكىنى ئىيتىدۇ

نىڭ شارائىتلىرىنى ياخشىالش توغرىلىق يازغان دوكالتىمۇ تېپىلغان، پۇخراالرغا ئهسىرلهر الگىرى. ئىسپاتلىنىدۇ
ئېسچىالر يىتهكچىلىرىگه قارشى قانات يايدۇرغان كۈرەشلهر -قارىتا تېررورلۇق ھهرىكهتلهر بىلهن شوغۇلالنغان ئېس

ىكى ماتېرىيالالرمۇ ئېسچىالر تهرىپىدىن ئۇنىڭغا سۈيىقهست پىالنالپ ئىشلهنگهنلىكلىرى ھهققىد-بىلهن ئېس
بۇخارا يهھۇدىلىرىدىن بولغان ئىككى ئادەمنىڭ پۈتۈن ئۇرۇش جهريانىدا م ت ب ك تهۋەسىدە . ئوتتۇرغا چىقىدۇ

ئاشپهز ۋە شوپۇر قىلىپ ئىشلىتىپ كېلىنگهنلىكى مهلۇم بولغىنىدىن كېيىن، ۋەلى قېيۇمخانغا مۇناسىۋەتلىك 
قېيۇمخان، غهرپلىك رەھبهرلهرنى قاتتىق تهسىرلهندۈرگهن بىر  ۋەلى. قارىلىنىشالر ئاساسى جهھهتتىن قالىدۇ

  :قېتىملىق سوت جهريانىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ
ئۇرۇش جهريانىدا گېنېرال ۋالسوۋ بىلهن بىرگه پائالىيهت ”: ئامېرىكىلىق ھهربى سوتچىالردىن بىرسى

مهھكىمه زالىدا ھهر . پ سورىدىدە“ بۇنىڭ سهۋەبىنى ئېيتىپ بىرەلهمسىز؟. قىلىشنى رەت قىلغانىكهنسىز
  .تۈرلۈك مىللهت ۋەكىللىرىدىن بولۇپ نۇرغۇن كىشىلهر بار ئىدى

. چۇنكى ئۇ ئۆز مىللىتىگه، يهنى ئۇرۇس خهلقىگه قارشى ئۇرۇش قىلدى. ۋالسوۋ دېگهن بىر مىللى خائىن”
كىستاننىڭ ئازاتلىقى ئهمما مهن ئۆز خهلقىمگه ھهرگىز قارشى چىقمىدىم، دەل ئهكسىچه ئۆز خهلقىمنىڭ، تۈر

دەپ “ ئۈچۈن، ۋەتىنىمنى مۇستهملىكه قىلىۋالغان سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ۋە بولشېۋىكلهرگه قارشى جهڭ قىلدىم
شۇ كۈنى ئاخشىمى ئامېرىكىلىقالر كېلىپ مېنى تۈرمىدىن چىقىرىپ، شارائىتى تېخىمۇ ياخشى . جاۋاپ بهردىم

دىن كېيىن سوت مهھكىمىسىنىڭ قارارى بىلهن گۇناسىز دەپ بىر ھهپتى. باشقا بىر يهرگه يۆتكهپ قويۇشتى
  .قويۇپ بېرىلدىم

ئۇالر، . كومىتىتنىڭ قالغان ئهزالىرى گېرمانىيه ئىچىگه تارقىلىپ كېتىپ ئىزىنى يوقۇتۇپ يوشۇرۇنۇپ يۈرىدۇ
ڭ يىلىنى- 1945ئۇرۇشتىن كېيىنكى قااليماقانچىلىق ۋەزىيهت قىسمهن تىنجىغان بىر ۋاقىتالردا، يهنى 

 16دېكابىر كۈنى -26. ئاخىرلىرىدا مىللى كومىتىتنىڭ تهغدىرىنى بهلگىلهش مهقسىتىدە قايتا يىغىلىشىدۇ
ئهزا قاتناشقان يىغىلىشتا پائالىيهت گۇرۇپپىلىرى قايتىدىن رەتكه سېلىنىپ، ۋاقىتلىق رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى 

يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا كومىتىت -1947ۋەلى قېيۇمخان قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن، يهنى . سايلىنىدۇ
بۇ يىغىننىڭ تهييارلىق ئىشلىرى كېتىۋاتغان . ئهزالىرى ئۈچ كۈن داۋامالشقان ئومۇمى يىغىن چاقىرىشىدۇ

كۈنلهردە بۇرۇنقى كۆڭۈلسىزلىكلهرنى تولۇق ئۇنۇتۇپ، بارلىق ئهزاالر مىللى كومىتىت ئاستىدا قايتىدىن 



شۇ سهۋەپتىن، ئۇرۇش تۈگهيدىغانغا بىر ئاي . مۇزاكىرە قىلىنىدۇبىرلىشىپ ھهرىكهت قىلىشى كېرەكلىكى 
قالغان ۋاقىتتا م ت ب ك دىن ئايرىلىپ تۈركىستان شۇراسىنى قۇرۇپ چىققان، ئاندىن ۋالسوۋ كومىتىتىغا 

 شۇنداقتىمۇ بۇ تۈر يارىشىش. قوشۇلۇپ كهتكهن قارەس قاناتبايېۋ بىلهن ئۇنىڭ ھهمرالىرىمۇ بۇ يىغىنغا قاتنىشىدۇ
مۇھىتى ئاران بىرەر ئايدەكال داۋام قىاللىغان بولۇپ، ئۇندىن كېيىن قاناتبايېۋ مىللى تۈركىستان ئىتتىپاقىدا 

  .بىرلىكته پائالىيهت قىاللمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئىتتىپاقتىن يهنه چىقىپ كېتىدۇ
ىرىدە مۇساپىر بولۇپ يىلىسى تۈركىيه جۇمهۇرىيتى ھۆكۈمىتى گېرمانىيه قاتارىدىكى ياۋرۇپا ئهلل-1948

تۇرىۋاتقان مۇسۇلمان تۈركى قهۋىمدىكىلهر خالىسا تۈركىيىگه كېلىپ ئولتۇراقالشسا بولىدۇ دەيدىغان بىر قارار 
 300بۇنداق بىر ۋەزىيهتته، ئىيۇل ئېيىدا ميۇنخېن شهھىرىدە ۋەلى قېيۇمخان رەئىسلىكىدە . قوبۇل قىلىدۇ

، تۈركىستانلىقالر بۇ پۇرسهتنى قولدىن بهرمهسلىكى كېرەك دەپ قېيۇمخان. كىشىلىك بىر يىغىن چاقىرىلىدۇ
يىلى ئىچىدە يۈزلىگهن سابىق ئۇرۇش ئهسىر تۈركىستانلىق -1948نهتىجىدە . ئۆز پىكىرىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

  .تۈركىيىگه كېتىۋالىدۇ

  ئامېرىكىنىڭ سهھنىگه چىقىشى

ياۋرۇپا بىلهن ئاسىيادا ئىنتايىن . زىلماقتا ئىدىئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە دۇنيا خهرىتىسى قايتىدىن سى
ئۇرۇشتىن كۈچلىنىپ چىققان سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . ئېغىر كۈچ تهڭپۇڭسىزلىقلىرى ئوتتۇرغا چىققان ئىدى

ئالدىدا، مهنبهلىرىنى ئۇرۇشتا خورىتىپ تۈگهتكهن ئهنگىلىيه بىلهن فرانسىيىدەك دۆلهتلهر كۈچ تهڭپوڭلۇقىنى 
ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا ئۆز قىتئهسىدىن سىرتقا . ك ھالى يوق ئىدىساقلىيالىغىدە

-چىقماسلىققا تىرىشىپ باققان ئا ق ش، ئهنئهنىۋى بىتهرەپلىك سىياسىتىنى بىر چهتكه چۆرۈپ تاشالش
رەز بۇنداق بىر كۈچ بوشلۇقىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىنى ئالدىن په. تاشلىماسلىقى تېخى ئېنىق ئهمهس ئىدى

قىلغان سوۋېتلهر ئىتتىپاقى يالتا يىغىنىدا زۆرۈر بولغان ئاساسالرنى سېلىۋالغان بولغاچقا، تارىخ بهرگهن بۇ 
  .پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ئۈچ تهرەپتىن ھۇجۇمغا ئۆتۈشكه كىرىشىدۇ

، )ت.ئۇ− ۋىنگىرىيه (سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ياۋرۇپادا ئىشغال قىلىۋالغان پولشا، چېخسلوۋاكىيه، ماجارىستان 
رومىنىيه ۋە بولغارىيه قاتارىدىكى ئهللهردە كومۇنىستىك پارتىيىلهرنى تېزلىكته قۇرۇپ چىقىپ، ۋاقىتلىق 

شۇنىڭدەك يهنه گرىتسىيىدە باشالنغان ئىچكى . ھۆكۈمهتلهرنىڭ پائال ھهرىكهت قىلىش شارائىتىنى يارىتىۋالىدۇ
سوۋېتلهرنىڭ . ياردەم قىلىپ كهلمهكته ئىدى ئۇرۇشتا كومۇنىست پارتىزانلىرىغىمۇ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى

بۇنداق بىر سىياسهتنى ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا ئهنگىلىيه بىلهن . كېيىنكى نىشانى ئوتتۇرا شهرق ئىدى
ئىشغال قىلىۋالغان جهنۇبى ئهزەربهيجان تهۋەسىدە . بىرلىكته ئىشغال قىلىۋالغان ئىراندا يولغا قويۇشقا كىرىشىدۇ

ئۆزلىرىنىڭ سىزىقىدىن چىقمايدىغان قورچاق ھۆكۈمهتتىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ) انداشىمالى ئىر(
بۇ جهرياندا تۈركىيىگىمۇ بېسىم ئىشلىتىپ يۈرۈپ تۈركىيه بوغۇزلىرىدا ھهربى بازا . ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشىدۇ

رىۋېتىلىشىنى تهلهپ قىلماقتا قۇرۇش ھوقۇقى بىلهن بىرگه يهنه قارس، ئارداخان ۋىاليهتلىرىنىمۇ ئۆزلىرىگه بې
) ت.ئۇ− ماۋ زەيدوڭنى دېمهكچى (سوۋېتلهرنىڭ ئاسىيادىكى نىشانى خىتاي بولۇپ، ماۋ تسې تۇڭ . ئىدى

رەھبهرلىكىدىكى كومۇنىستالرنى خىتايدا ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىرىش ئۈچۈن ھهربىي ۋە سىياسىي 
  .جهھهتلهردە ياردەم قىلىپ كهلمهكته ئىدى

تتىپاقى شهرقى ياۋرۇپا، ئوتتۇرا شهرق ۋە ئاسىيا تهۋەلىرىدە يولغا قويىۋاتقان بۇنچه كهڭ دائىرىلىك سوۋېتلهر ئى
ھهرىكهتلىرى ئامېرىكىنى ئارىالشماي جىم تۇرىۋېلىش سىياسىتى يۈرگۈزۈشتىن ۋاز كهچتۈرۈپ، سوۋېتلهر 

ئا ق ش . ى ھېس قىلدۇرىدۇئىتتىپاقىغا قارىتا كۈچ تهڭپوڭلۇقى سىياسىتى يۈرگۈزمىسه بولمايدىغانلىقىن
يىلىنىڭ مارت ئېيىدا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تهھدىتىگه دۈچ كېلىۋاتقان دۆلهتلهرگه قارىتا -1947دائىرىلىرى 

شۇ يىل ئىيولدا ياۋرۇپا ئهللىرىنى ئىقتىسادى جهھهتته تهرەققى . نى ئوتتۇرغا قويىدۇ» ترۇمان نهزەرىيىسى«



بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن سوۋېتلهر . نىنى باشلىتىدۇ» ل پالنىمارشا«قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلغان 
ئىتتىپاقىمۇ يۇگسالۋىيه، بولغارىيه، رومىنىيه، چېخسلوۋاكىيه، فرانسىيه ۋە ئىتالىيه كومپارتىيه داھىلىرىنى 

ك كومۇنىستى(» كومىنفورم«ئۆكتهبىردە -5يىلى -1947پولشانىڭ سىزكالرسكا پورېبا شهھىرىگه جهم قىلىپ، 
ئۇرۇشتىن بۇرۇن . نى قۇرۇپ چىقىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− ئاخبارات بىيرۇسى، كوممۇنىست ئىنفورماتسىون بېرۇ 

نىڭ داۋامى ھېساۋىدىكى بۇ تهشكىالت ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− كومىنتېرن (قۇرۇلغان كومۇنىستىك ئىنتېرناتسيونال 
ۋېتلهر ئىتتىپاقىدۇر؛ ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى بىر ۋەتىنى سو-ئالغان قارارالردا، ئىشچىالر سىنىپىنىڭ بىردىن

ۋەكىللىكىدىكى جاھانگىرلىككه قارشى ئهڭ ئاخىرغىچه كۈرەش قىلىپ، كهلگۈسىدە پۈتۈن دۇنيانى بىر پۈتۈن 
  .سوۋېتلهر دۆلىتى قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنى ئۆزىنىڭ غايىسى قىلىدۇ دەپ بهلگىلىگهن ئىدى

وۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كىڭهيمىچىلىك سىياسىتىنى چهكلهشته يهنه بىر تهرەپتىن، ئا ق ش ھۆكۈمىتى س
ئۆكتهبىردە ئېالن قىلغان بىر باياناتى ئارقىلىق -22يىلى -1947ئا ق ش، . قهتئى ئىرادىگه كهلگهن ئىدى

شۇنداق قىلىپ، سوۋېتلهر . ئىراننىڭ زېمىن پۈتۈنلىكىگه كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
انغا قارىتا ھهرقانداق بىر مۇداخىله قىلىشىنى ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى ئىتتىپاقىنىڭ ئېر

- بۇ جهرياندا پارتىلىغان بېرلىن كرىزى بۇ ئىككى چوڭ كۈچنىڭ بىر. ئوچۇق ئېالن قىلغان ھېساپالندى
راپىدا سىياسى ۋە بىرسىدىن كهسكىن ئايرىلغانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويغان بولۇپ، بۇ ئىككى كۈچ ئهتى

شۇنداق قىلىپ ئىككى قۇتۇپ ئېنىق . ئىقتىسادى قۇتۇپلىنىش مهيدانغا كهلگهنلىكىنى كۆرسهتمهكته ئىدى
بىرىدىن ئايرىلغان ھالهت شهكىللهنگهن بولۇپ، ئىككى الگېر ئوتتۇرسىدىكى سوغۇق ئۇرۇش تېز سۈرئهت -بىر

ك، كومۇنىزم چاڭگىلى ئاستىدىكى ئىزىلگهن مىللهت پىرىزدېنت ئېزىخاۋېر ئېيتقاندە. بىلهن باشلىنىپ كېتىدۇ
خهلقلىرى ئازاتلىققا ئېرىشتۈرۈلمىگىچه، روسالر بۇرۇنقى چېگرالىرى ئىچىگه چېكىندۈرۈلۈپ ئۆز ئىنىگه 
. قايتۇرۇلۇپ ئاپهت مهنبهسى بولۇشتىن قالدۇرۇلمىغىچه ئامېرىكا بىلهن دۇنيا خهلقىگه ئامانلىق بولمايتتى

امېرىكا ھۆكۈمىتى، رۇسىيىلىكلهرنى ئىشغال قىلىۋالغان ھهمدە تىزگىنلهپ تۇرىۋاتقان شۇنداق بولغاچقا، ئ
ئهللهردىن قوغالپ چىقىرىشنى مهقسهت قىلىپ بوزەك قىلىنىۋاتقان ئهللهرگه ھهر تۈرلۈك ياردەم قىلىشنى 

ىق شۇنداق قىلىپ، ئېالن قىلىنمىغان، قانۇنلىرى يېزىلمىغان ھهمدە چېگرالىرى ئېن. پىالناليدۇ
بۇ ئۇرۇشنىڭ تهرەپلىرى ھهممه ساھهدە دېگىدەك قولىدىن . بهلگىلهنمىگهن بىر ئۇرۇش باشالنغان ھېساپلىنىدۇ

-كېلىدىغان پۈتۈن ئىمكانىيهتلهرنى تولۇق ئىشقا سېلىپ دۈشمىنى ئالدىدا ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىشكه جان
  .ۇق ئۇرۇش دەپ ئاتالدىسوغ− ئىككى الگىر ئوتتۇرسىدىكى بۇ ئۇرۇش . جهھلى بىلهن ئۇرۇنىشىدۇ

ئامېرىكىلىقالر كۈنسايىن كۈچىيىپ كېتىۋاتقان كوممۇنىزم تهھدىتىگه قارىتا ئهستايىدىللىق بىلهن 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى الگىرى . ئومۇمىي يۈزلۈك تهدبىر ئېلىش پىالنلىرىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈش نىيىتىگه كېلىدۇ

ۆكتىچى كۈچلىرىنى تهشكىللهپ بىر سهپ ھالىغا كهلتۈرۈش ئىچىدە قالغان مىللهتلهرنىڭ تاشقى ئالهمدىكى ئ
يىلالردا -1920. تارىخ يهنه بىر قېتىم تهكرارالنماقتا ئىدى. پىكىرى، بۇ تۈردىكى پىالنالردىن بىرى ھېساپلىناتتى

مارىشال پىلسۇدسكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى سوۋېتلهرگه قول بولۇپ قالغان مىللىتلهرنىڭ خادىملىرىنى 
سوۋېت ئىتتىپاقداشلىقىدىن كېيىن -گېرمانىيه. ىر يهرگه جهم قىلىپ پرومېتې سېپىنى تهشكىل قىلغانىدىب

پرومېتې سېپىنى يوقاتقان گېرمانىيه، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا ئۇالرمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر سهپ 
سوغۇق ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى . قانىدىتهشكىل قىلىپ، سوۋېتلهرگه قارشى مىللى لېجيۇنالرنى قۇرۇپ چىقىش

بۇ قېتىمقىسىدا، ئا ق ش سوۋېت ئىتتىپاقىغا . يىللىرىدا بولسا، بۇ ئىشالرنى قىلىش نۆۋىتى ئامېرىكىغا كېلىدۇ
ئامېرىكىلىقالر مىللهت، مهدەنىيهت ۋە . قارشى ئورتاق سهپ تهشكىل قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ

قارىماستىن سوۋېتكه قارشى بارلىق كۈچلهرنى بىر نوقتىغا توپالشنى نىيهت  جوغراپىيه ئاالھىدىلىكلىرىگه
رادىئوسى سوۋېتلهر قۇلىدا » ئامېرىكا ئاۋازى«بۇ ۋاقىتالردا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان . قىلماقتا ئىدى

تۇرلىرىدا بۇ يىلىنىڭ ئوت-1948ئامېرىكىلىقالر . قالغان مىللهتلهرنىڭ تىلىدا ئاڭلىتىشنى باشلىۋېتىدۇ



م ت ب ك گه ۋاكالىتهن ۋەلى . مىللهتلهرنىڭ چهتئهللهردىكى يىتهكچىلىرى بىلهن كۆرۈشۈشكه كىرىشىدۇ
  :ۋەلى قېيۇمخان، ئۇ كۈنلهرنى مۇنداق بايان قىلىدۇ. قېيۇمخان بىلهن مۇناسىۋەت باغاليدۇ

بۇ چاغدا . الغانىدۇقيىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا كومىتىت پائالىيىتىنى قايتا ئهسلىگه كهلتۈرىۋ-1947
دېمىسىمۇ، نيۇرېنبېرگ سوتىدىن كېيىن ئۇالر بىلهن يېقىن . ئامېرىكىلىقالر بىزنىڭ بىلهن كۆرۈشكىلى كهلدى

. ئامېرىكىلىقالر كوممۇنىزمگه قارشى بىر سهپ تهشكىل قىلىشنى پىالنلىماقتا ئىدى. ئاالقىلىشىپ تۇراتتۇق
هت قىالاليدىغان ئىرادىسى مۇستهھكهم مۇھىم تهشكىالتالرغا ياردەم ئۇالر، بۇ تۈردىكى بىر سهپته تۇرۇپ پائالىي

مهن ئۇالرغا، تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلىش، م ت ب ك نى ئۇنىڭ . قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىشتى
بىردىن بىر ۋاكالهتچىسى دەپ قوبۇل قىلىشقا ماقۇل بولغىنىڭالردىال سىلهر بىلهن بىرلىكته پائالىيهت 

ئۇالر، بۇ پىكىرىمىزنى ئاۋال بىر مۇزاكلىرە قىلىپ چىقىدىغانلىقىنى، ئهمما . ىمىز مۇمكىن دەپ ئېيتتىمقىلىش
شۇنداق قىلىپ، ئۇالر بىلهن بىرەر يىلدەك بىرگه . بۇنىڭغا ۋاقىت جىق كېتىدىغانلىقىنى قوشۇپ قويدى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى ئامېرىكىلىقالر ياۋرۇپادىكى كۈچ تهڭپوڭلۇقى بىلهن . پائالىيهت قىلىشتۇق
كېيىن ئۇالر ماڭا بهرگهن جاۋابىدا شۇ ۋاقىتتىكى خهلقارالىق كۈچ . تۈزۈلمىسىنى ياخشى بىلىپ كهتمهيتتى

نهتىجىدە، ئۇالر بىلهن بولغان . تهڭپوڭلۇقى نوقتىسىدىن تهلىۋىمنى قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنى ئېيتىشتى
  .ھهمكارلىقىمىزغا خاتىمه بهردۇق

بۇ . يىلالردا ئهنگىلىيىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر پىالن تۈزۈپ ھهرىكهت قىلماقچى بولىشىدۇ يهنه شۇ
ئۇالر ياۋرۇپا بىلهن ئاسىيادىكى . ئىشالردا ئهنگىلىيىلىكلهر ئامېرىكىلىقالرغا قارىغاندا تېخىمۇ تهجرىبىلىك ئىدى

ىلىيىلىكلهر ھهر بىر خهلقنى ئۆز ئهنگ. سىياسى كۈچ تهڭپوڭلۇقىنى ئامېرىكىلىقالردىن ياخشى بىلهتتى
ئهھۋالىغا قاراپ باھالىيااليدىغان تارىخىي تهجرىبىگه ئىگه ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىپ تېخىمۇ ئاسان يارىشىش 

بۇ جهھهتتىكى پائالىيهتلىرى ئاسىيادا ئۇزۇن مۇددەت ۋەزىپه ئۆتهپ كهلگهن . مۇھىتى يارتىپ كهلمهكته ئىدى
كاروۋى بىلهن قېيۇمخاننىڭ . روۋىنىڭ رەئىسلىكىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلمهكته ئىدىدېپلوماتالردىن ئوالف كا

كۆرۈشۈشلىرى نهتىجىسىدە ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ شهرق ئىشالر بۆلۈم مهسئوللىرى بىلهن بىرگه مۇزاكىرە 
تۈركىستاننى ئهنگىلىيه، . قىلىشقان بولۇپ، بهزى مهسىلىلهردە ئورتاق پىكىر بىرلىكىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى

بىر پۈتۈن ساقلىنىشى ۋە مۇستهقىللىقىنى ئېتراپ قىلىدىغان، م ت ب ك گه ماددى ياردەم بېرىدىغان، 
بۇنىڭ ئۈچۈن م ت ب ك مۇ شهرق . تۈركىستانلىق ياشالرنىڭ يېتىشتۈرۈلىشى ئۈچۈن كۈچ قوشىدىغان بولىدۇ

غا ياردەم قىلىدىغان، سوۋېتلهرگه قارشى قانات ئهللىرىدە قانات يايدۇرۇلىدىغان كومىنىزىمغا قارشى تهشۋىقاتالر
بۇ تۈر كىلىشكهندىن كېيىن، قېيۇمخان . يايدۇرۇلىدىغان پائالىيهتلهرگه ياردەم قىلىدىغان بولىدۇ

رەئىسلىكىدىكى م ت ب ك ئۈچۈن، گېرمانىيىنىڭ ۋېستفاللېن شىتاتىنىڭ مىندېن شهھىرىدە بىر مهركهز 
تېت ئهزالىرى بۇ مهركهزدە بىر تهرەپتىن تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك مىللىي كومى. تهشكىل قىلىپ چىقىدۇ

پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرغان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن گېرمانىيىنىڭ ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى دەۋرلهردە يولغا قويغان 
ه ۋە تۈركى ئۇرۇسچه، نېمىسچ. شهرق سىياسهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك رەتلىنىشى ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىدۇ

تهشكىل قىلىنغان بۇ (شىۋىلىرىنى ياخشى بىلىدىغان بولىشى بۇ تۈر ئارخپ ئىشلىرىدا بهكال ياردىمى بولىدۇ 
مهركهزدە ۋەلى قېيۇمخان بىلهن بىرگه يهنه بايمىرزا ھېيتى، ئهرگهش شىرمهت، ھۈسهيىن ئىكرام، مالىك ئۆمهرى، 

بهك، دامال قاسىم، ئىنايهت ھهقسۈيهر، مهھكهم ئۆمهرى، ئىسمايىل تاجىباي، مۆمىن تېشېباي، مهخمۇت مهقسۇت
ۋەلى ). ئىزاھاتى. ھ. ئا− ئامان بهردىمۇرات، ئابدۇلال تۆلهگهن ۋە ئېكرام ئازام قاتارىدىكى كىشىلهر قاتناشقان ئىدى 

  :قېيۇمخان ئۇ كۈنلهر ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ئۇالر . شهرق ئىشالر مهسئۇللىرى بىلهن كۆرۈشتىمئهنگىلىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى بىلهن ھهمدە 

بۇ جهرياندا بايمىرزا . بىزنى قانۇنى كىشىلهر دەپ ئېتراپ قىلىشتى. ئوتتۇرغا قويغان شهرتلىرىمنى توغرا تېپىشتى
ژورنالنى قايتىدىن . ھېيتى بىلهن ئىسمايىل تېشېباي قاتارىدىكى دوستلىرىمىزغا ئوقۇش پۇلى بېرىپ تۇردى

بولۇپمۇ كونسىرىۋاتىپ پارتىيىنىڭ شهرق مهسىلىلىرى بۆلۈم مهسئولى بىز بىلهن … . كىرىشتۇقچىقىرىشقا 



ئۇنىڭغا ئۆزبهكچه . ھهتتا ئۆزبهكچه ئۆگۈنۈش تهلىۋىدىمۇ بولغان ئىدى. بهكال يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ كهلدى
  .ئۆگۈتىشى ئۈچۈن دوكتور ئىسمايىلنى يېنىغا ئىۋەرتكهنىدىم

ژورنىلى قايتىدىن نهشىرى قىلىنىشقا » مىللى تۈركىستان«نتهبىرىدىن باشالپ يىلىنىڭ سى-1949
يىلىدىن باشالپ ئېنگىلىزچه بىلهن -1950دەسلىۋىدە بىرال خىل تىل بىلهن بېسىلغان بۇ ژورنال، . باشلىنىدۇ

هرەپ يهنه بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن ئ. ئۆزبهك تۈركچىسى بولۇپ ئىككى خىل تىلدا بېسىلىشقا باشاليدۇ
ئهللىرىدە ياشاۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا قارىتىلغان ئهرەپچه بىلهن ئهرەپ ھهرىپلىرىدىكى تۈركچه بولۇپ ئۈچىنچى 

  .خىل يېزىقتىكىسىمۇ قوشۇپ بېسىلىشقا باشاليدۇ

  رۇسىيه خهلقلىرىنى ئازات قىلىش كومىتىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

غا توپالش پىالنىنى ئىشقا ئاشۇرۇش مهقسىتىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، سوۋېتكه قارشى كۈچلهرنى بىر نوقتى
بۇ . نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىدۇ» روسىيه خهلقلىرىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن ئامېرىكا كومىتىتى«

كومىتىت، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهركىۋىدىكى بارلىق مىللهتلهرنىڭ مۇساپىرلىرىنى بىر نوقتىغا يىغىپ كهڭ 
تهشكىل قىلىنىدىغان . ىللهش ئىشىدا ئاچقۇچلۇق رول ئېلىش پىالنالنغان ئىدىدائىرىلىق بىرلىكسهپ تهشك

يىلى ئۆكتهبىر ئىنقىالۋى دەۋرىدە روسىيىگه رەھبهر بولغان -1917بۇ الگىرغا مهسئۇل قىلىپ تهيىنلهش ئۈچۈن 
ئۇرۇش نېمىسالر . سوتسيال دېموكراتالر داھىسى كرېنىسكى ئهڭ مۇۋاپىق نامزات قىلىپ تالالپ ئېلىنىدۇ

شارائىتى ئاستىدا گېنېرال ۋالسوۋ ۋاستىسىغا تايىنىپ ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغان پائالىيهتلهرنى بۇ نۆۋەت 
  .ئامېرىكىلىقالر، شۇنىڭدەك تېنچ شارائىت ئاستىدا كرېنسكى بىلهن قانات يايدۇرۇشنى پىالنلىماقتا ئىدى

ئالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان روس تهشكىالتلىرىنى كرېنسكى، بىرىنچى قهدەمدە ياۋرۇپادا كومۇنىزمغا قارشى پا
رۇس خهلقىنى ئازات قىلىش كومىتىتى نامىدىكى بىر تهشكىالت يىتهكچىلىكىدە بىر نوقتىغا يىغىشقا 

، بايداالكوۋ گۇروھى )روسىيه ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش ئىتتىپاقى(بۇ تهشكىالت، مېلگۇنوۋ گۇروھى . كىرىشىدۇ
، ياكوۋلوۋ )خهلق ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش جهمىيىتى(، كرېنسكى گۇروھى )ىپاقىمىللى ئهمگهكچىلهر ئىتت(

ۋە ۋالسوۋنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا ) روسىيه خهلق ئازاتلىقى ئۈچۈن كۈرەش ئىتتىپاقى(گۇروھى 
بۇ . ا ئىدىگۇروھتىن تهشكىل تاپماقت 5قانات يايدۇرغان كۈرىشىنىڭ داۋامى بولغان ۋالسوۋچىالر قاتارلىق 

كومىتىت، بىرىنچى قېتىملىق يىغىندا قانات يايدۇرۇلىدىغان ھهرىكهتنىڭ پىرىنسىپلىرىغا مۇناسىۋەتلىك بىر 
ئېلىنغان بۇ قارارالر بىلهن بۇنىڭ كهينىدىن بارلىققا كهلگهن ۋەزىيهت مۇساپىر . قىسىم قارارالرنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ

  :هكىس ئهتتۈرۈلدىتۈركى قهۋىم مهتبۇئاتلىرىدا تۈۋەندىكىچه ئ
بهش خىل ئۇرۇس تهشكىالتى بىرلىشىپ قوبۇل قىلىشقان قارارالرغا ئاساسهن، مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهغدىرىنى 

رۇسىيىنىڭ بۆلۈنىشى بۇ مىللهتلهرنىڭ ”ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقىنى ئېتراپ قىلىش بىلهن بىرگه، 
راتسىيه ۋە مىللى مهدەنىي ئاپتونومىيىنى ئاساس مهنپهئهتلىرىگه مۇۋاپىق ئهمهس دەپ قارالغانلىقى ئۈچۈن، فىد

. ئوتتۇرغا قويۇلغان“ قىلىپ قۇرۇلىدىغان رۇسىيه مىللهتلىرى ئىتتىپاقىنى ساقالپ قېلىشتا چىڭ تۇرغانلىقى
رۇسىيه خهلقلىرىنى قۇتۇلدۇرۇش «شتۇتگارت اليىهىسىگه ئاساسهن، بىر تۈرلۈك ئوچۇق پارالمېنت ماھىيىتىدىكى 

دىن  20ئۇرۇسالر بىلهن ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهر . نهپهر ۋەكىلدىن تهشكىل تاپىدىكهن ئاتمىش» شۇراسى
نهپهر ۋەكىلنى مىللهت ئايرىماستىن ئىلمى ۋە سهنئهت خادىملىرى  20ۋەكىل چىقىرىشىدىكهن، قالغان 

  …. تهشكىل قىلىدىكهن
ئۇرۇس سىياسى تهشكىالتلىرىنىڭ يىل مابهينىدە ھېچقانداق بىر ۋەقه يۈز بهرمىگهندەك،  35گويا ئۆتكهن 

يىلقى فىۋرال ئىنقىالۋى ئېالن قىلغان خهلق ھاكىمىيىتىنىڭ -1917رۇسىيىدە ”ئورتاق پائالىيهتلىرىگه 
ئىش باشالشنى تهكلىپ قىلىشقانلىقى − يهنى كرېنسكىچىلىكتىن − تهشكىللىنىش پىرىنسىپلىرىدىن 
ئىنقىالپ جهريانىدا سابىق چاررۇسىيه تېرتورىيىسى  ئۇالر،. ئىكهنمىش“ ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه



يىلىنىڭ ماي ئېيىدا مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلغان، -1918ئۈستىدە قۇرۇلغان بىر قاتار دۆلهتلهرنى، بۇ جهرياندا 
ئىككى يىلدىن كېيىن سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ئهزەربهيجان، ئهرمهنىيه، گروزىيه ۋە شىمالى 

ئۇالر يهنه كاپكازىيىدە مۇستهقىللىق ئۈچۈن قوزغالغان قوزغىالڭالردا . زىيىنى قىلچه كۆزگه ئىلىشمىغانكاپكا
  .دەريا قانالرنىمۇ قىلچه كۈزدە تۇتمىغان-ئاققان دەريا

دېگهندەك، بۇ ئۇرۇس گۇرۇپپىلىرىنىڭ يىغىندا قوبۇل قىلىنغان قارارالردىن بىرسىدە پىالن قىلىنغان 
  :اسهن تهشكىللىنهلمهس ھالغا كهلتۈرۈلگهنبىرلهشمه سهپ ئاس
كرېنسكى يىتهكچىلىكىدە بارلىققا كهلگهن سوتسيال (يىلقى فىۋرال ئىنقىالۋى -1917روسىيىدىكى 

يهنه شۇ يىلىنىڭ ئۆكتهبىر ئېيىدا بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىمۇ يۈز . دېموكراتچىالر ئىنقىالۋى كۆزدە تۇتۇلماقتا
تهرىپىدىن ئېالن قىلىنغىنىغا ئوخشاش، بۇ قېتىممۇ خهلق ھاكىمىيىتى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهرگهن ئىدى

باراۋەرلىك ھوقۇق بېرىلىدۇ، بۇ ھوقۇقالردىن پايدىلىنىپ -تىكلىنىپ روسىيىنىڭ بارلىق خهلقلىرىگه تهڭ
نىڭ ئهمما روسىيى. بارلىق مىللهت خهلقى ئهركىن ئاۋاز بېرىش ئاساسىدا ئۆز تهغدىرلىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهيدۇ

  .روسىيىنى ئاپهت دېڭىزىگه پاتۇرىۋېتىدىغانلىقى مۇقهررەر“ بالكانىزاتسىيه”بۆلۈنىشى، يهنى 
كومىتېت، ئالغان بۇ قارارغا ئاساسهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى تهشكىل قىلغان ئۇرۇستىن باشقا مىللهتلهرنىڭ 

بۆلۈنۈپ چىقىش قارارى پهقهت ئومۇمى بۇنداق بىر . بۇ ئىتتىپاقتىن بۆلۈنۈپ چىقىشىنى بىر ئاپهت دەپ باھالىغان
نهتىجىدە، ھهرقايسى . قۇرۇلتاي تهستىقى ئارقىلىقال مۇمكىن بولىدىغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتىلگهن

مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقى بولشېۋىكالرنىڭ يولغا قويۇپ كهلگىنىگه ئوخشاش 
بۇ تۈردىكى بىر كومىتىت، ئۆز مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش . دىقهغهز ئۈستىدە قېلىشقا مهھكۈم قىلىنغان ئى

قىلىۋاتقان ئۇرۇس بولمىغان مىللهتلهرنىڭ ۋەكىللىرى تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشىنى قىياس قىلىش ئهسال 
دېگهندەك، كومىتىت قارارلىرىنىڭ ئېالن قىلىنىشىدىن كېيىن م ت ب ك تهرىپىدىن . مۇمكىن ئهمهس ئىدى

  :ن باياناتتا تۈۋەندىكىدەك قاراشالر ئوتتۇرغا قويۇلىدۇئېالن قىلىنغا
» ئۇرۇس خهلقلىرى ئازاتلىق شۇراسى«ئاۋغۇست كۈنىسى قۇرۇپ چىققان -20يىلى -1951كرېنسكىنىڭ 
. ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق) م ت ب ك(نىڭ » مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى«تهشكىالتى بىلهن 

بۇ تهشكىالت پهقهت ئۇرۇسالرغىال مۇناسىۋەتلىك بىر . كىالتنى ئېتىراپ قىلمايدۇكومىتىتىمىز بۇنداق بىر تهش
تۈركىستان خهلقى . تهشكىالت بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۈركىستانلىقالر ھهققىدە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى يوق

ىڭ بىزن. كرېنسكىنىڭ غايىسى ئۇرۇس جاھانگىرلىكىنى قۇرۇپ چىقىشنى مهقسهت قىلماقتا. ئۇرۇس ئهمهس
  .مهقسىدىمىز بولسا، بىر مىللى تۈركىستان دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىشتۇر

. قارشى ئىنكاس بىلدۈرگهنلهر يالغۇز مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ
ئانتى بولشېۋىك (ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇكرائىنالىق مىللهتچىلهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئا ب ن 

. تهشكىالتىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر نارازىلىق باياناتىنى ئېالن قىلىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− تسيونس نا
ئهمما ئامېرىكىلىقالر سوۋېتكه قارشى مىللهتلهرنىڭ بۇ تۈردىكى ئاالھىدىلىكلىرىنى بىلمهيال قالماستىن، 

ئامېرىكىلىقالرغا نىسبهتهن . ىشمهيدۇئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى ئاالھىدىلىكلىرىگه پهقهتله ئهھمىيهت بېر
رۇسىيىدىكى ئاساسلىق مهسىله تۈزۈم مهسىلىسى بولۇپ، يوقۇتۇلۇشقا تىگىشلىك بولغان دۈشمهن 
بولشېۋىكالرال بولىشى كېرەكمىش؛ ئامېرىكىلىقالرنىڭ نهزىرىدە، روسىيه بىلهن ئۇرۇسالرنىڭ چاڭگىلى 

بولشېۋىكالر ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن ھهل قىلسىمۇ  ئاستىدىكى مىللهتلهر ئوتتۇرسىدىكى زىدىيهتلهرنى
ئامېرىكا كومىتىتى، ئۇ ۋاقىتالردا ئېالن قىلغان ئانالىزلىرىدا بۇ تۈر . بولىدىغان مهسىلىلهر ھېساپلىناتتى
  :قاراشلىرىنى ئوچۇق ئىپادىلهشكهنىدى

ىنلهردىكى دۆلهت ئامېرىكا كومىتىتى بۈگۈنكى كۈندە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى تهشكىل قىلىۋاتقان زېم
شهكلى بىلهن مۇستهقبهل دۆلهت تۈزۈلۈش مهسىلىلىرىنى ئهركىن سايالم ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىنى قولغا 
كهلتۈرگىنىدىن كېيىنال ئاندىن بۇ زېمىنالرنىڭ پۇخرالىرى تهرىپىدىن ھهل قىالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ؛ 



جىرالر تهكلىپ قىلىشقان ھهل قىلىش ئۇسۇللىرىنى شۇنداق بولغاچقا، ھهر قايسى گۇرۇپ ياكى بىر قىسم مۇھا
  .قولالپ قۇۋەتلهش مهيدانىدا تۇرۇشنى رەت قىلىدۇ

  نىڭ قۇرۇلۇشى» تۈركلهر ئېلى كومىتىتى«

ئا ق ش دائىرىلىرى ئوتتۇرلۇقتىكى شۇنچه نارازىلىقالرغا قارىماي، مهسىلىلهرنى ئۆز خاھىشى بۇيىچه ھهل 
رلۇقتا مهۋجۇت تهشكىالتالر ئامېرىكا پىالنىغا قارشى تۇرىۋاتقان ئىكهن، ئوتتۇ. قىلىشتا چىڭ تۇرماقتا ئىدى

ئۇنداقتا كرېنسكى يىتهكچىلىكىدە قۇرۇلغان بۇ تهشكىالتقا قوشۇلىدىغان يېڭى تهشكىالتالرنى قۇرۇپ 
 شۇنداق قىلىپ، ئۇروسالردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ يىتهكچىلىرى ئارىسىدىكى. چىقىشتىن باشقا چارە يوق ئىدى

ئۆكتىچى كىشىلىرى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىنىپ، ئۇالرغا ياردەم قىلىش كاپالىتى بىلهن ئايرىم تهشكىل 
  .قۇرۇشىغا قىزىقتۇرۇلىدۇ

ئا ق ش نىڭ بۇ تۈر تهشۋىقاتى نهتىجىسىدە، بارلىق مىللى تهشكىالتالردا كۆرۈلگىنىدەك م ت ب ك ئىچىدىمۇ 
كا ياردىمىگه تايانغان قارەس قاناتباي رەئىسلىكىدىكى بىر گۇرۇپ ئامېرى. بۆلۈنۈشلهر كېلىپ چىقىشقا باشاليدۇ

بهردىمۇرات، تاجىمۇرات ۋە ۋەلى زۇنۇن . ئا. سابىق م ت ب ك ئهزالىرى باشقا بىر تهشكىالت قۇرۇشقا كىرىشىدۇ
ئېلى تۈرك «يىلىسى -1951نهتىجىدە، . قاتارىدىكى بىر قىسىم كومىتىت ئهزالىرىمۇ بۇ گۇرۇپقا قوشۇلۇپ كېتىدۇ

بۇ يېڭى تهشكىالتنىڭ قۇرغۇچىلىرى بۇ ھهرىكهتنىڭ ئوتتۇرغا . نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇلىدۇ» كومىتىتى
  :چىقىشىنى مۇنداق تونۇشتۇرىدۇ

− تۈرك ئېلى − بۇ يهردە بىز شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىزكى، تۈركىستان مىللى ئازادلىق كومىتىتى 
ومىتىتى ۋاستىسىدا ۋە يۇرتداشلىرىمىزدىن بهكال ئاز قىسمىنىڭ تهشكىالتىنىڭ بارلىققا كېلىشى، ئامېرىكان ك

  .تهشهببۇسىدا ئوتتۇرىغا چىققان
بۇ گۇرۇپپىنىڭ شهكىللىنىشىدە ئامېرىكان كومىتىتى بىلهن بىر قاتاردا زەكى ۋەلىدى توغانمۇ كۈچلۈك 

ۈنىسى گېرمانىيىنىڭ سىنتهبىر ك-18يىلى - 1950ۋەلىدى، تۈرك ئېلى قۇرغۇچىلىرىنىڭ . تهسىر كۆرسهتكهنىدى
. ميۇنخېن شهھىرىدە چاقىرغان تهييارلىق يىغىنىغا قاتنىشىپ ئۇالرنى قولالپ قۇۋەتلهيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ماۋزۇلۇق بىر پارچه ماقالىسىدا » تۈركىستانلىقالرنىڭ بىرلهشمه داۋالىرى«زەكى ۋەلىدى توغان، شۇ چۈغدا يازغان 
قاراشلىرى، شۇنىڭدەك شۇ قېتىمقى بۆلۈنۈشنىڭ ئهسلى سهۋەپلىرى  تۈرك ئېلى بىلهن م ت ب ك ھهققىدىكى

  :ئۈستىدە توختالغىنىدا تۈۋەندىكىچه يىپ ئۇچىلىرىنى بېرىپ ئۆتىدۇ
بۈگۈنكى كۈندە بىرال بۈيۈك تۈركىستان شهكلىدە بىرلىشىشنى ئارزۇ قىلىدىغان شهرقى تۈرك قهۋىملىرى 

ئۇرال تۈركى قهۋىملىرىنى -ئىدىل(تهرەپته قازان تۈركىي قهۋىملىرى ئوتتۇرسىدا بىر تهرەپته ئۆزبهكلهر، يهنه بىر 
قىرغىز تهۋەلىرىنى ئۆز تهسىر دائىرىسىگه تهۋە يهرلهر دەپ -ئۆزئارا قازاق) ئاپتورنىڭ ئىزاھاتى− كۆزدە تۇتىدۇ 

  …. ئىككىگه ئايرىش ئارزۇسى ياتماقتا
گېرمانىيه ئۇرۇشى جهريانىدا - ىدى، روسىيهئۆزى بىر قازاق بولغان مۇستاپا چوقاي ئوغلى ھايات بولسا ئ

ئهمما روسىيه مهھكۈمى مۇسۇلمانالرنىڭ . تۈركىستانلىقالر بهك ئىناق ئىتتىپاقلىق ئىچىدە ياشىغان بوالر ئىدى
ئوتتۇرسىدا ) قهۋىمى(ئىچكى ئهھۋالىدىن تولۇق خهۋىرى بولمىغان نېمىسالر ئهسىرگه چۈشكهن تۈركى ئۇرۇغلىرى 

ازانلىقالرنى رەھبهرلىك ئورنىغا چىقىرىش، يهنى قهبىلىلهر ئوتتۇرسىدىن بۇ ئىككىسىنى ئۆزبهكلهر بىلهن ق
. شۇنداق قىلىپ بۇالر ئوتتۇرسىدا رىقابهت پهيدا بولدى. مهخسۇس تاللىۋېلىشتهك خاتا سىياسهت يۈرگۈزگهنىدى

لىمىغان باشقىرتالر قارشى ئۆزبهك رەھبهرلىكىگه رازى بولمىغان قازاقالر ياكى بولمىسا تاتار رەھبهرلىكىنى خا
تهرەپتىكىلهر تهرىپىدىن بولشېۋىك دېيىلىشى نهتىجىسىدە، ھىتلېر ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇالرنىڭ پېيىغا 

  …. چۈشىۋېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانىدى



بۈگۈنكى كۈندە مىيۇنخېندىكى قازاق، قىرغىز، ئۆزبهك ۋە تۈركمهن شىۋىلىرىدە تۈرك ئېلى مهجمۇئهسىنى 
قارەس قاناتبايغا قارشى مىللى تۈركىستان ژورنىلىنى چىقىرىۋاتقان ۋەلى قېيۇم، قارشى چىقىرىۋاتقان 

دەپ قارىالپ ماقالىالر ئېالن قىلماقتىكى، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهسلىدە كونا ئاداۋەتلىرىنىڭ “ ئاقالر”تهرەپنى 
  .داۋامىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

ۋاستىسى ئارقىلىق قايتىدىن سىياسى » مىتىتىتۈرك ئېلى كو«شۇنداق قىلىپ، زەكى ۋەلىدى توغان 
بۇ قېتىم ئۇنىڭ توقۇنۇش سهھنىسى گېرمانىيه بولۇپ، دۈچ كهلگهن سىياسىي . سهھنىدە كۆرۈلىشكه باشاليدۇ

ھهرقانداق بىر سهۋەپ كۆرسىتىلىشىدىن . رەقىبى م ت ب ك بىلهن ئۇنىڭ رەئىسى بولغان ۋەلى قېيۇمخان ئىدى
يىلالردىن بېرى ياۋرۇپادا قانات يايدۇرۇلغان -1920هشكىالتىنىڭ قۇرۇلىشى نهتىجىسىدە، قهتئى نهزەر، تۈرك ئېلى ت

  .تۈركىستان مىللى ھهرىكىتى تۇنجى قېتىم ئېغىر بۆلۈنۈش ھالىتىگه دۈچ كهلمهكته ئىدى
تۈركىستان ئازاتلىق ”يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدىن باشالپ -1951قاناتباي يىتهكچىلىكىدىكى بۇ گۇرۇپ 

ئىككى . دېگهن بىر نهشرىيات ئهپكارىنىمۇ چىقىرىشقا كىرىشىدۇ» تۈرك ئېلى«نامى بىلهن قۇرۇلۇپ، “ ىتىكومىت
بۇ ژورنالدا، تۈركىستان . فورمات چوڭلىقىدىكى بۇ ژورنال، تۈركچه ۋە ئۇرۇسچه ئىككى خىل تىلدا بېسىلماقتا ئىدى

الىالر ئېالن قىلىنىشىغا ئاالھىدە تىرىشچانلىق جۇمهۇرىيهتلىرىدە ئىشلىتىلىدىغان بارلىق تۈركى شىۋىلهردە ماق
ژورنالدا، سىياسى ۋە ئىلمى خاراكتىردىكى ماقالىالرغا قوشۇمچه قىلىنىپ يهنه بىر ئهدەبى . كۆرسىتىلگهن ئىدى

  .بۆلۈم بىلهن خهۋەر بۆلۈمىمۇ بار ئىدى
ىر تهشكىالتلىرى يهنه بىر تهرەپتىن تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭ كرېنسكى رەئىسلىكىدىكى ئۇرۇس مۇھاج

بىلهن بىرلىكته پائالىيهت قىلىش ھهققىدىكى تىرىشچانلىقلىرى، م ت ب ك باشچىلىقىدىكى تۈركىستان سېپى 
تهنقىتته ئۇالرغا خائىنلىق ۋە بۆلگۈنچىلىك قىلدى دېگهن گۇنا . تهرىپىدىن قاتتىق تهنقىتلهنمهكته ئىدى

  :ومىتىتى ئۆزىنى مۇنۇ گهپلهر بىلهن ئاقلىماقتا ئىدىبۇ تهنقىتلهرگه قارىتا تۈرك ئېلى ك. ئارتىلغان ئىدى
بۈگۈنكى كۈندە، بارلىق مۇھاجىرالر ئارىسىدىكى دېموكراتىك كۈچلهر بولشېۋىكچىلىككه قارشى كۈرەشته بىر 

تۈركىستاندا … . مهركهزگه يىغىلىشى، سىياسى مۇھاجىرالرنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرىدىن بىرى ھېساپلىنىدۇ
كمۈرانلىقى بولمىغان مۇستهقىل بىر مىللى ھۆكۈمهت قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن چاقىرىق چىقارغان بولشېۋىكالر ھۆ

تۈرك ئېلى كومىتىتى، ئامېرىكان كومىتىتى رەئىسى دون لېۋىننىڭ سىياسى مۇھاجىرالر ئىچىدىكى بارلىق 
  … .دېموكراتىك كۈچلهرنى بىر نوقتىغا يىغىش جهھهتتىكى تىرىشچانلىقىنى قولالپ قۇۋەتلهيدۇ

ئۇرۇس تهشكىالتىنىڭ  5شۇنىڭدەك يهنه، شتۇتگارت شهھىرىدە چاقىرىلغان قۇرۇلتايدا بىرلىككه كهلگهن 
مىللى مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك قارارلىرىنى تۈركىستان كومىتىتى تولۇق قوبۇل قىلىپ كېتهلمهيدىغان 

ۈرك ئېلى كومىتىتى ئۇالرنى بولسىمۇ، بولشېۋىكچىلىككه قارشى بىرلهشكهن كۈچ تهشكىل قىلغانلىقى ئۈچۈن ت
  .قولاليدۇ

كرېنىسكى رەھبهرلىكىدە قۇرۇلغان روسىيه مىللهتلىرىنى ئازات قىلىش شۇراسى، تۇنجى قېتىملىق ئومۇمىي 
 11بۇ يىغىندا بهشى ئۇرۇس، جهمئىي . نويابىر كۈنلىرى ۋىيېسبادېندە چاقىرىدۇ-7~3يىلىنىڭ -1951يىغىنىنى 

− بۇ يىغىنغا تۈركىستانغا ۋاكالىتهن تۈرك ئېلى . ر گۇرۇپپىلىرى بار ئىدىبولشېۋىكچىلىككه قارشى مۇھاجى
يىغىن جهريانىدا ئۇرۇس . ئازاتلىق كومىتىتىنىڭ رەئىسى قارەس قاناتباي بىلهن دۆلهت تاغىبهرلى قاتناشقانىدى

لدۇرۇش ئۈچۈن گۇرۇپپىسىدىكىلهر ئۆز كۆزقاراشلىرىنى ئۇرۇس بولمىغان مۇھاجىر گۇرۇپپىسىدىكىلهرگه قوبۇل قى
ئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى كۈچلۈك بېسىملىرى دېموكراتىك تهشكىالتالر بىلهن . ئاالھىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ

بىرلىكته پائالىيهت قىلىشقا رازى ئىكهنلىكىنى ھهر نوقتىدا ئىپادىلهپ كېلىۋاتقان تۈرك ئېلى ۋەكىللىرىنىمۇ 
  :قاتتىق رەنجىتكهنىدى

ن ت س، ناتسيۇنالنى ترودوۋوي، سويۇز، مېلگۇنوۋ بىلهن (ۇرۇس تهشكىالتلىرى ۋيېسبادېن قۇرۇلتىيىدا ئ
ئۆز پىرىنسىپلىرىنى قوبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن پۈتۈن چارىالرنى ئىشقا ) كرېنسكى گۇرۇپپىسىدىكىلهر

تۈرك ئېلى كومىتىتى ھېچقاچان باشقا بىرسىنىڭ ياكى باشقا بىرەر تهشكىالتنىڭ قويرۇقى … . سالغانىدى



تۈرك ئېلى كومىتىتى ھېچ بىر ۋاقىت كرېنسكى … . نى خالىمايدۇ ھهمدە خالىشىمۇ مۇمكىن ئهمهسبولۇش
ئهپهندىنىڭ، مېلگۇنوۋنىڭ ياكى بولمىسا سولىدارىتېچى ن ت س ئهپهندىلىرىنىڭ يول كۆرسىتىشى ئاستىدا 

هشكىل قىلىش بىز بولشېۋىكچىلىككه قارشى ئىتتىپاقداشلىق ت… . ھهرىكهت قىلىشنى خالىماي كهلمهكته
قارىشىنى قولالش بىلهن بىرگه، روسىيه نامىنى بىزگىمۇ تېڭىشقا ئۇرۇنغان ئۇرۇس جاھانگىرلىكىنى قوبۇل 

… . تۈركىستان، ھېچقاچان روسىيىنىڭ بىر پارچىسى بولمايدۇ، ھېچقاچان بولۇپ باققان ئهمهس… . قىاللمايمىز
كارلىق مهركهزىگه قاتنىشىشقا تهييار بولسىمۇ، ئهمما بىزنىڭ كومىتىتىمىز كهلگۈسىدە قۇرۇلىدىغان ئورتاق ھهم

  .بىزنىڭ ئىشلىرىمىزغا ئۇرۇسالرنىڭ ئارىلىشىۋالماسلىقىنى تهلهپ قىلىمىز
قۇرۇلتاي داۋام قىلىۋاتقان كۈنلهردە، كرېنسكىنىڭ ھهمكارلىق مهركىزىگه قاتناشمىغان، ئامېرىكىلىقالرنىڭ 

ۆرمىگهن باشقا گۇرۇپتىكىلهر بىرلىكته بىر پارچه بايانات ئېالن بۇ جهھهتتىكى تىرىشچانلىقلىرىنى مۇۋاپىق ك
خېلى كۆپ مىللهتلهرنىڭ . قىلىپ، ئامېرىكان رەھبهرلىكى بىلهن كرېنسكىگه بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلهشتى

ىللى ۋەكىللىرى بىرلىشىپ قول قويغان بۇ نارازىلىق باياناتىغا م ت ب ك نامىدا ۋەلى قېيۇمخان، ئهزەربهيجان م
  .تهشكىالتلىرى نامىدا بولسا مهھهممهت ئىمىن روسۇلزادە قول قويغانىدى

  م ت ب ك بىلهن تۈرك ئېلىنىڭ ئايرىمى

-30~29يىلىنىڭ -1952بۇ تۈردىكى مۇنازىرىلهر داۋام قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتالردا، تۈرك ئېلى كومىتىتى 
دېگهن نامدا بىر “ بىرىنچى قۇرۇلتىيى تۈركىستان مۇھاجىرلىرى”ئاۋغۇست كۈنلىرى مىيۇنخېن شهھىرىدە 

تۈرك − تهك تۈركىستانلىق قاتناشقان بۇ يىغىندا تۈركىستان مىللى ئازاتلىق كومىتىتى  70. يىغىن چاقىرىدۇ
ئېلىنىڭ نىزامنامىسى قوبۇل قىلىنىپ، كهلگۈسى ۋەزىپىلىرى توغرىلىق بىر مۇنچه قارارالر قوبۇل قىلىنىدۇ ۋە 

  .ايلىنىدۇرەھبهرلىك ھهيئهتلىرى س
تۈرك − تۈركىستان مىللى ئازاتلىق كومىتىتى ”نىزامنامىنىڭ بىرىنچى ماددىسىدا كومىتىتنىڭ نامى 

كومۇنىستالر زۇلۇمىدىن ئازات -دەپ ئاتىلىدىغانلىقى، بۇ تهشكىالتنىڭ مهقسىدى تۈركىستاننى بولشېۋىك“ ئېلى
. دۆلهت قۇرۇپ چىقىش دەپ كۆرسىتىلگهن قىلىش، تۈركىستاندا مىللى ئىتتىپاقلىق ئاساسىدا مۇستهقىل بىر

نهپهردىن ۋەكىل قاتناشتۇرۇلغان بىر  3شۇنىڭدەك يهنه بۇ تهشكىالت تۈركىستاندا ياشايدىغان ھهر قهۋمدىن 
نهپهر بۆلۈم  6بۇ كومىتىت بىر نهپهر رەئىس ۋە . كومىتىت تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغانلىقىمۇ بهلگىلهنگهن

سايالم نهتىجىسىدە رەئىسلىككه قارېس قانات . هيىنلهيدىغانلىقىنى بهلگىلىگهنباشلىقى تهيىنلهپ ۋەزىپىگه ت
قوشوي . ، ك)سىياسى ئىشالر مهسئولى(كو . ئهخمهتجان، بۆلۈم باشلىقلىرىغا بولسا ئا. باي، مۇئاۋىنلىققا ئو

ئىشلىرى مالىيه (ئهركىن . ، م)ھهربى ئىشالر مهسئۇلى(، ئاقبهرگهن )مهتبۇئاتچىلىق ئىشلىرى مهسئۇلى(
قۇرۇلتاي جهريانىدا . قاتارلىق كىشىلهر تهيىنلىنىدۇ) ئىلمى ئىشالر مهسئۇلى(كهسكىن . ۋە دوكتور ئا) مهسئۇلى

تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ تۈرك ئېلى كومىتىتى ئهتراپىدا ئىتتىپاقلىشىشىغا كاپالهتلىك قىلىش، 
ىرلىكته قانات يايدۇرۇش، ئۇرۇشتىن كېيىن بولشېۋىكچىلىككه قارشى كۈرەشنى دېموكراتىك كۈچلهر بىلهن ب

گېرمانىيىدە تۇرۇپ قااللىغان تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا تهشكىللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە بىر مهزگىل التىن 
ژورنىلىنى ئهرەپ ھهرىپلىرى بىلهنمۇ چىقىرىش » تۈرك ئېلى«ۋە ئىسالۋيان ھهرىپلىرى بىلهن چىقىرىلىۋاتقان 

قۇرۇلتاي جهريانىدا سۆزلهنگهن نۇتۇقالردا تاشقى دۇنيادىكى سىياسى . ر قوبۇل قىلىنغان ئىدىقاتارىدىكى قارارال
كومىتىت ئهزاسى . كۈرەشلهرنىڭ ئاساسى سىموۋۇلى قىلىپ مۇستاپا چوقاي ئوغلى تهرىپلهپ كۆرسىتىلگهنىدى

  :دوكتور كهسكىننىڭ نۇتۇقىدىكى بهزى نوقتىالر بۇنى ئېنىق كۆرسهتمهكته ئىدى
. ستاننىڭ تهغدىرى مهيلى قېيۇمخان ياكى قانات باي بولسۇن ھېچ بىرسىنىڭ قولىدا ئهمهستۈركى

ئهگهر بىز بۈگۈن تۈركىستاننىڭ . تۈركىستان تهغدىرىنى بهلگىلهيدىغان كىشىلهر بۇ قۇرۇلتايدا ئولتۇرغانالردۇر
ستانلىقنى داھىمىز قاتارىدا سىياسى داھىسىنى تىلغا ئالماقچى بولىدىكهنمىز، ئۇنىڭ ئۈچۈن پهقهت بىرال تۈركى



بىزنىڭ تۇتقان . مهرھۇم مۇستاپا چوقاي ئوغلىدىن باشقا بىرسى ئهمهس− ئۇ كىشى : خاتىرلىشىمىز مۇمكىن
ئهگهر بۇ يولدا . بۆلۈنمهس، پارچىالنماس بىرال تۈركىستان قۇرۇش يولىدۇر− ئۇ يول . يولىمىز چوقاي يولىدۇر

خهلق نامىدا ئۇنداق ئادەمنى ئارىمىزدىن قوغالپ -ا بار بولسا، ۋەتهنمېڭىشنى خالىمايدىغان بىرسى ئارىمىزد
تۈرك ئېلى كومىتىتى چوقاي بىزگه قالدۇرۇپ كهتكهن مىللى يولىدا مېڭىۋاتقان، . چىقىرىشىمىز كېرەك

شۇڭا . تۈركىستاننى جاھانگىرالردىن قۇتقۇزۇشنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشىنى قانات يايدۇرىدىغان بىر كومىتىتتۇر
شۇنداق بولغاچقا، چوقاينىڭ كونا دۈشمهنلىرى بىزگه قارشى ھهر . ۇ كومىتىتنى چوقاي كومىتىتى دەپ ئاتايمىزب

  .بىز ئۇنداقالرنى ئارىمىزدىن تازىالپ چىقاردۇق. تۈرلۈك قارىالش تهشۋىقاتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلمهكته
ئىچىگه ئالغان تۈرك ئېلى كومىتىتىغا شۇنداق قىلىپ، قېيۇمخان باشچىلىقىدىكى ۋە م ت ب ك نىمۇ ئۆز 

  .قارشى ھهرىكهت قىلىدىغان باشقا گۇروھتىكى كىشىلهر بۇزغۇنچىلىق سالغۇچىالر دەپ قارالدى
قۇرۇلتايدىن كېيىن قارەس قاناتباي تۈركىيىگه بېرىپ ئۇ يهردىكى تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر بىلهن 

ىچىدىن تۈرك ئېلى كومىتىتىغا ئهڭ مۇھىم ياردەم زەكى تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىق زىيالىالر ئ. ئۇچرۇشىدۇ
بۇنىڭ ئهكسىچه تاھىر چاغاتاي باشچىلىقىدىكى سابىق م ت . ۋەلىدى توغان بىلهن ئۇنىڭ يېقىنلىرىدىن كېلىدۇ

شۇ سهۋەپتىن ئۇالر . ب ئهزالىرى گېرمانىيىدە پائالىيهت قىلىۋاتقان ھهر ئىككىال كومىتىتقا قارشى چىقماقتا ئىدى
بۇ ۋاقىتتا تۈرك ئېلى كومىتىتى . ك ئېلى كومىتىتىنى ھىمايه قىلىش دەيدىغان بىر خىيالمۇ يوق ئىدىتۈر

تۈرك ئېلى رەھبهرلىكى ۋەلى . بىلهن ۋەلى قېيۇمخان ئوتتۇرسىدىكى كۈرەش شىددەت بىلهن دەۋام قىلىدۇ
ن قاراشالردىن باشقا ئوتتۇرغا قېيۇمخاننى تۈركىستان مهسىلىلىرىنى ئۆز قولىدا تۇتۇش، ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغا

تۈرك . چىققان ئىدىيىۋى ھهرىكهتلهرنى بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى دەپ باھالىماقتا دەپ قارىلىنىدۇ
ئېلىچىالرنىڭ قارىشى بويىچه ئۇرۇش جهريانىدا قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهر ئهسلىدە تۈركىستان ئۈچۈن قانات 

ۇنكى، مۇستهقىللىقنى ئاساس قىلىدىغان بىر كۈرەشكه ھىتلېرنىڭ چ. يايدۇرۇلغان كۈرەش ھېساپالنمايدىكهن
بىر -م ت ب ك تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان بىردىن. پهسكهش ئىرق دەيدىغان سىياسىتى ھهرگىز يول قويمايتتى

 رەھبهر پىرىنسىپى دېموكراتىك دۇنيا شارائىتى ئاستىدا توغرا يول تۇتقانلىق ھېساپالنمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ
كۆرسهتكهن تۈرك ئېلى گۇروھىدىكىلهر، بۇنداق بىر پىرىنسىپنىڭ تۈركىستان مهسىلىسىنى تۇيۇق يولغا باشالپ 

  .كېتىدۇ دەپ ھېساپلىشاتتى
بۇ ئىككى تهشكىالت ئارىسىدىكى بۇ تۈر سۈركىلىشلهر تهبىئى ھالدا سىرتتىكى تۈركىستانلىقالرغىمۇ تهسىر 

. ە بىر قاتار بۆلۈنۈشلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەپ بولماقتا ئىدىكۆرسىتىشكه باشلىغان بولۇپ، سهپ ئىچىد
يهنى سهئۇدى ئهرەبىستان، ھىندىستان ۋە پاكىستان قاتارىدىكى ئهللهردە ياشايدىغان بىر قىسىم 
تۈركىستانلىقالرنىڭ كرېنسكى كومىتىتىگه، ئۇنىڭ بىلهن ھهمكارلىشىپ پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان تۈرك 

ژورنىلىدا ئېالن قىلغان قارشى تۇرۇش نارازىلىق باياناتلىرى، بۇ تۈردىكى » مىللى تۈركىستان«ىغا ئېلى كومىتىت
  .بۆلۈنۈشلهرنىڭ ئېنىق ئىشارەتلىرى دېيىشكه بولىدۇ

بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئهمما تېخىمۇ كۈچلۈك كۈرەشلهر كاپكازىيىلىك گۇرۇپپىالر ئىچىدىمۇ روي بهرمهكته 
ژورنىلىدا، كرېنسكى گۇروھى بىلهن بىرلىكته پائالىيهت قىلغانالر، » كاپكازىيه«نىڭ ئهلىخان قانتۆمۈر. ئىدى

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا ۋەتىنىنى ئىشغال قىلىۋالغان نېمىس ئارمىيىسى − كيۇسلىڭ (كيۇسلىڭالر 
دېگهن بۇ  شۇندىن كېيىن، كيۇسلىڭ. بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقان نورۋىگىيه باش مىنىستىرىنىڭ ئىسمى

ئاتالغۇ ئىشالىيهتچى كۈچلهر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىدىغان سىياسهتچىلهرگه بېرىلىدىغان ئومۇمى سىياسى 
دەپ “ كىسلىڭ”ئۇيغۇرچه كىتاپالردا ۋەتهن خائىنلىقىنى ئىپادىلهيدىغان بۇ ئىسىم . − لهقهمگه ئايلىنىپ قالدى

دەپ ئاتىلىپ، ئۇالرغا قارشى كهسكىن ھۇجۇم ) تىئىزاھا. ھ.ئا− ت .ئۇ− ئاتىلىپ كېلىنگهنلىكى مهلۇم 
  :قىلىنماقتا ئىدى

ژورناللىرى ئاساسىدا » ئهزەربهيجان«بىلهن » سۋوبودنىي كاۋكاز«) ت.ئۇ− مهيدانى يوق، تۇراقسىز (دۆنهك 
كرېنسكىلهرگه، مهلگۇنوۋالرغا، نىكواليىۋىسكىالرغا ۋە − بىرلهشكهن كاپكازىيه كيۇسلىڭلىرى ھامىيلىرىغا 



بۇالر بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقان، شىمالى . پۈتۈن ئىشالردا غالچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنماقتا− شقىلىرىغا با
يوركتا چىقىدىغان -كاپكازىيىلىكلىكىنى ئۇرۇس بۇگدانوۋ نامى بىلهن نىقاپلىۋالغان بىر قورقۇنچاقمۇ، نيو

  .ىلىق قىلىپ يۈرمهكتهگېزىتىنىڭ سهھىپىلىرىدە ئۇرۇسالرغا ياالقچ» نوۋويې رۇسكويې سلوۋو«
بۇ ئهپهندىلهرنىڭ ھهممىسى غوجايىنلىرىنىڭ ئارزۇسىغا ماسلىشىپ، كاپكازىيىلىكلهرنى ئۇرۇسالر تهرىپىگه 

بۇنداقالر بۇ تۈردىكى ئۇرۇنۇشلىرىدا ئالدى بىلهن . ئۆتۈشكه ماقۇل كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشماقتا
رۇس مىللهتلىرىنىڭ زۇلۇم ئاستىدا ياشاۋاتقانلىرىنى، بۈگۈنكى ۋە غهيرى ئۇ) ت.ئۇ− ئۆتمۈشىمىزنى (مازىمىزنى 

كۈندىكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ھهقىقى ئهھۋالىنى بۇرمىالپ كۆرسىتىشتهك ھهر تۈرلۈك يىرگىنىشلىك 
بۇ تۈردىكىلهرنىڭ رۇسىيه جاھانگىرلىكىگه قارشى . چارىالرنى ئىشقا سېلىشتىنمۇ باش تارتماي كهلمهكته

روسىيىنىڭ ئىمپىرىيىسىنىڭ پۈتۈنلۈكىنى ساقالپ . بهكال بىر تهرەپلىمه بولۇپ كهلمهكته پوزىتسىيىلىرى
  .قېلىشقا ئۇرۇنغان ئهپهندىلهرنىڭ نهزەرىيىلىرىنى بىۋاسته ھهم تولۇق تهكرارالشتا چىڭ تۇرۇشماقتا

  بولشېۋىكالرغا قارشى ھهمكارلىق مهركىزى

ى ھېسسىياتلىرىغا بهك ئېتىۋار قىلىپ كهتمهيدىغان سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىچىدىكى مىللهتلهرنىڭ مىلل
روسىيه مىللهتلىرىنى ئازات ”ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى دائىرىلىرى، تۇنجى تهشكىللهشنى باشالتقان ۋاقتىدا 

يهنى بىر مهنىدە ئامېرىكىلىقالر رۇسىيىگه قۇل . دېگهن نامنى ئىشلهتكهن ئىدى“ قىلىش ئامېرىكان كومىتىتى
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى . رلىق مىللهتلهرنى روسىيه مىللهتلىرى دەپ قوبۇل قىلغان ھېساپلىناتتىقىلىنغان با

روسىيه ”مهنىدە كۆرۈش، سوۋېت تهۋەسىدىكى ئوخشىمىغان مىللهتلهرنى “ تهڭ كۈچلۈك”روسىيه بىلهن 
بۇ . بىرى ھېساپلىناتتى دەپ قوبۇل قىلىش، پهقهتال ئامېرىكىلىقالرال سادىر قىالاليدىغان خاتالىقالردىن“ خهلقى

مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق تهلهپلىرىنىمۇ كۆزدە تۇتمايدىغان ئا ق ش ھۆكۈمىتى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى 
يىمىرىلگهندىن كېيىن بۇ تۈردىكى تهلهپلهرنى قايتىدىن ئويلىشىدىغانلىقىنى، ۋاقتى كهلگهندە خهلقلهرنىڭ ئۆز 

دىغانلىقىنى ئېيتىپ، بىر مهنىدە مۇجمهل، ئۆزگىرىشچان تهقدىرى ھهققىدىكى قارارىنى ئۆزلىرى بېرى
بۇ كومىتىت قۇرۇلۇشى بىلهن بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرغا چىققان تهنقىتلهر بىلهن . سىياسهتنى ئوتتۇرغا قويۇشقانىدى

مۇھاكىمه ئارقىلىق . نارازىلىقالر، ئا ق ش دائىرىلىرىنى بۇ مهسىلىنى قايتىدىن مۇھاكىمه قىلىشقا مهجبۇراليدۇ
ئوتتۇرغا قويۇلغان ھهل قىلىش چارىسى، چارروسىيه دەۋرىنى ئهسلىتىدىغان روسىيه مىللهتلىرى ئۇقۇمىنىڭ 
ئورنىغا بولشېۋىكچىلىك ئاتالغۇسىنىڭ دەسسىتىلىشى، مىللى مۇستهقىللىق كۈرىشىنى ئىدىيولوگىيىلىك 

زىمگه قارشى ئىدىيىنى بىر يهنى، بولشىۋى. ئاساس ئۈستىگه تىكلهپ كۆرسىتىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى
شۇنداق قىلىپ، ئامېرىكا . قالپاق قىلىپ پايدىلىنىشنى مهقسهت قىلىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى

  .دەپ ئۆزگهرتىلدى“ بولشېۋىكچىلىكتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئامېرىكان كومىتىتى”كومىتىتىنىڭ نامىمۇ 
سلهپكى يىغىنىنى ۋېيسبادېندا كۈنىسى ئۇرۇس پارتىيىلىرىنىڭ دە-16يىلى ئۆتهبىرنىڭ -1952

ئۇرۇس ۋە غهيرى ئۇرۇس گۇرۇپپىسى يىغىلىپ بىر  5چاقىرغانلىقى سهۋەبىدىن ۋېسبادېنچىالر دەپ قارالغان 
ئۇكرائىنا بىلهن بېلىروسىيهلىك گۇرۇپپىالر بۇ يىغىنغا . قېتىملىق يىغىن چاقىرىشىدۇ

قايتىدىن بىر كېلىشىم  يىغىندىن كېيىن. قاتناشمايدىغانلىقلىرىنى ئۇقتۇرغان ئىدى
ھهمكارلىق . قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ“ بولشېۋىكالرغا قارشى ھهمكارلىق مهركىزى”ئىمزالىنىپ، 

كىشىلىك بىر  10مهركىزىنىڭ پائالىيهتلىرىنى باشقۇرۇش مهقسىتىدە پروفىسسور مېلگۇنوۋ رەئىسلىكىدىكى 
سېرگېي : ۆۋەندىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپىدۇبۇ مهركىزى بىيرو ت(مهركىزى بىيرو تهشكىل قىلىنىدۇ 

پېتروۋىچ مېلگۇنوۋ، ۋاسىلى فيودوروۋىچ بۇتېنكوۋ، ئىۋان ئالېكسېيىۋىچ كۇرگانوۋ، گيورگى ئىلئىچ ئانتونوۋ، نوي 
ئهزەربهيجان مىللى ئىتتىپاق − گروزىيه مىللى شۇراسىدىن، جهيهۇن ھاجىبهيلى −كونىستانتىنوۋىچ سىسادژ 



− شىمالى كاپكازىيه مىللى ئىتتىپاقىدىن، گرىگورى ساخارۇنى − لبېرت ئىسمايىلوۋىچ خۇداروۋ كومىتىتىدىن، ئې
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تۈرك ئېلى كومىتىتىدىن− ئهرمهنىيه ئىتتىپاقىدىن ۋە قارەس قاناتباي 

ىشىلىك بىر ك 60نهپهر ئالىم بولۇپ جهمئى  20نهپهر غهيرى ئۇرۇس ۋە  20نهپهر ئۇرۇس،  20بۇنىڭدىن باشقا 
ئهمما روسىيه خهلقلىرى كومىتىتىنىڭ رەت قىلىنىشىغا . ھهمكارلىق شۇراسىمۇ تهشكىل قىلىنىدىغان بولىدۇ

سوۋېت تهۋەسىدىكى مىللهتلهرنىڭ . سهۋەپچى بولغان مهسىلىلهر ئۆز پىتىچه ساقلىنىپ كهلمهكته ئىدى
يهنه بىر . قىلىشىغا قالدۇرۇلغانىدى تهغدىرى مهسىلىسى كهلگۈسىدە قۇرۇلىدىغان خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ ھهل

ئىش، بولشېۋىكالر تۈزۈمى ئاغدۇرۇلۇش جهريانىدا كۆرۈلۈش ئېهتىمالى بولغان قااليماقان ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ 
مۇستهقىللىق ئېالن قىلىش . ھېچقانداق بىر مىللهت مۇستهقىللىق ئېالن قىاللمايدۇ دەپ بهلگىلهنگهنىدى

  .للىرى ئۈچۈنال تونۇلىدۇ دەپ بېكىتىلگهنىدىھوقۇقى پهقهتال بالتىق ئه
مىللهتلهر مهسىلىسى ئۈستىدىكى بۇ تۈر مۇجمهللىكلهر يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇ ھهمكارلىق كومىتىتىنىمۇ 

بۇ ئورگاننىڭ سىرتىدا قالغان مىللى تهشكىالتالر بۇ يېڭى . قاتتىق تهنقىت ئوبىكتىۋىغا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ
ۈنلىكىنى قوغداپ قالىدىغان بىر ئورگانغا ئايالنغانلىقىنى، ئىنقىالپ دەۋرلىرىدە تهشكىالتنىڭ روسىيه پۈت

قۇرۇلغان مۇستهقىل دۆلهتلهرنىڭ ھهقلىرىنى تارتىپ ئېلىشقانلىقىنى، ئۇروسالردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ 
رارلىرىغا مۇستهقىللىقىنىڭ ئومۇمى روسىيه قۇرغۇچىالر قۇرۇلتىيى بىلهن يهرلىك قۇرغۇچىالر قۇرۇلتاي قا

قالدۇرۇلغانلىقىنىڭ قوبۇل قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىشىپ، بۇ ھهقته 
  .كۈچلۈك نارازىلىق پائالىيهتلىرىنى باشلىۋېتىدۇ

بولشېۋىكالرغا قارشى مهركهز پائالىيهتلىرى ئۇرۇس مىللهتلىرىنى ئازات قىلىش ئامېرىكان كومىتىتىغا 
ئىككى يىلدىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن . ن ئۇزۇن ئۆتمهي يار لىۋىگه كېلىپ توختاپ قالىدۇئوخشاشال ئارىدى

زىدىيهتلهر ئامېرىكان كومىتىتىنىڭ ئۈمىدلىرىنى يوققا چىقارغان بولۇپ، ھهرقايسى گۇرۇپپىالرغا بېرىلىدىغان 
بۇ ياردەملهرگه تايىنىپ قۇرۇلغان  ئامېرىكا ياردىمىنىڭ كامىيىشىغا ئهگىشىپ،. ياردەملهرمۇ ئازىيىشقا باشاليدۇ

يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا -1952دېگهندەك، . تهشكىالتالردا كهينى كهينىدىن يېڭى مهسىلىلهر كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ
كهلگهندە تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭ ئهسلىدىال سانى ئاز بولغان خادىملىرى ئارىسىدىمۇ زىدىيهت ۋە شهخسى 

يىل ئاخىرغا كهلگىنىدە قارەس قاناتباي رەئىسلىكتىن ۋە ھهيئهتلىكتىن . اليدۇسۈركۈلۈشلهر باش كۆتۈرۈشكه باش
ئهمما ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇمۇ . ئىستىپا بېرىدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا دۆلهت تاغىبهرلى سايلىنىدۇ

ىلىرى يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئا ق ش دائىر-1953. قۇدايبهرگهنگه ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ. ئۇرنىنى ك
بۇ تۈر سىياسى . بولشېۋىكچىلىككه قارشى كۈرەش سىياسىتىدە زور ئۆزگىرىش ياساش قارارىغا كېلىدۇ

ئۆزگهرتىلىش، قالغان ۋېيسبادېنچىالر كومىتىتلىرىگه ئوخشاش، تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭمۇ تارقىلىپ كېتىش 
  .ئاقىۋىتىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

  ېڭى ئىزدىنىشلهرئامېرىكان كومىتىتىنىڭ ئاقىۋىتى ۋە ي

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئورگانلىرىنىڭ ئىچكى پائالىيهتچانلىقى بىلهن ئۇرۇسالرغا قۇل قىلىنغان مىللهتلهرنىڭ 
سوتسىيال سىياسى تۈزۈلۈشلىرى تولۇق كۆزدە تۇتۇلماي ئوتتۇرغا قويۇلغان بولشېۋىكچىلىككه قارشى ھهمكارلىق 

بۇ مهركهز ئوخشىمايدىغان ھهر . سىزلىق بىلهن نهتىجىلىنىدۇمهركىزى دەيدىغان بۇ الھىيه، ئاخىرىدا ئوڭۇش
تۈردىكى مىللهتلهرنى بىر يهرگه يىغىپ پائالىيهت قىلىشنى مهقسهت قىلغان بىر مهركهز بولغانلىقى ئۈچۈن، 
نۇرغۇنلىغان ساھهلهر بويىچه كۈتكهن ئۈمىدلىرىنى، يهتمهكچى بولغان نىشانلىرىغا ماس كهلمىگهن ھهر تۈردىكى 

دېگهندەك، بۇ ئورگان . پپىالرنى بىر سهپته تۇتۇش، ئۇالرنى پائالىيهتكه يىتهكلهش بهكال مۈشكۈل ئىدىگۇرۇ
بۇ . قۇرۇلغان دەسلهپكى يىلىسىدىال ھهمكارلىق مهركىزىنىڭ ئىچىدە بۆلۈنۈشلهر كۆرۈلۈشكه باشلىغان ئىدى

پارىژ ”الر يهنه شۇ ميونخېندا يىغىلىپ جهرياندا ئامېرىكان اليىهىسىگه قارشى چىققان سابىق پرومېتېچى گۇرۇپپى



يىلىسى ميونخېندا ئۇكرائىنا، -1953پارىژ بلۇكى (نامىدا بىر سىياسى تهشكىالت قۇرۇشقا تۇتۇش قىلىدۇ “ بلۇكى
ئۇرال، ئهرمهنىيه، بلوروسىيه، گروزىيه ۋە ئۇرۇس -ئهزەربهيجان، تۈركىستان، قىرىم، شىمالى كاپكازىيه، ئىدىل

خۇددى پرومېتې ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − هشكىالتلىرىنىڭ قاتنىشىشى نهتىجىسىدە قۇرۇلغانىدىكازاكلىرى مىللى ت
گروزىيىلىكلهر، . ھهركىتىدە بولغىنىدەك، بۇ بلۇكتىمۇ ئۇكرائىنالىق مىللهتچىلهر يىتهكچى ئورۇندا ئىدى

قىرىم مىللى مهركىزى،  ئۇرال مىللى مهركىزى،-ئهزەربهيجان مىللى ھهرىكىتى، شىمالى كاپكازىيىلىكلهر، ئىدىل
تاھىر چاغاتاي باشچىلىقىدىكى تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق ھهرىكىتى قاتارىدىكىلهر بۇ سهپنىڭ قالغان 

پارىژ بىلۇكى يېڭى قۇرۇلغان ۋاقىتالردا ئا ق ش تهرىپىدىن . ھهيئهتلىرىنى تهشكىل قىلماقتا ئىدى
سىمۇ، بولشېۋىكچىلىككه قارشى ھهمكارلىق قىسمهنلىكته بولسىمۇ ھىمايىسىگه ئېرىشهلىگهندەك كۆرۈن

مهركىزى دائىرىسى ئىچىدىكى ئۇرۇس گۇرۇپپىلىرىغا قارشى تهرەپته تۇرۇپ پائالىيهت قىلىشى سهۋەبىدىن، بۇنداق 
  .ياردەممۇ بهكال چهكلىك ھالهتته قالىدۇ

مكارلىق يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگىنىدە، ئا ق ش دائىرىلىرى بولشېۋىكچىلىككه قارشى ھه-1953
مهركىزى جهھهتتىكى ئوڭۇشسىزلىقلىرىنى رەسمى تۈردە ئېتراپ قىلىشىپ، بۇ اليىهه ئۈچۈن ئىقتىسادى 

  :جهھهتتىكى ياردىمىنى توختىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ
ە ئىنتايىن مۇھىم بىر دەۋر ئىچىدە ئامېرىكان كومىتىتىنىڭ بۇ جهھهتتىكى تهشهببۇسلىرى ئىزچىل تۈرد

مهغلوبىيهتكه دۈچ كېلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكان كومىتىتى يېقىن كهلگۈسىدە بىرال مۇھاجىر سېپىنىڭ 
… . قۇرۇلۇشىدىن ئۈمىد يوقلىقىنى ئېتراپ قىلىشتىن باشقا ئامال يوقلىقىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى

ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش مهقسىدىدە  بۈگۈنگىچه بولغان ئارىلىقتا دېموكراتىك كۈچلهرنىڭ ھهمكارلىقىنى
ئاۋغۇستتىن باشالپ پۈتۈنلهي -31يىلى -1953ئامېرىكان كومىتىتى تهرىپىدىن بېرىلگهن ياردەملهر 

  .توختىتىلدى
بۇ قارار بىلهن تهڭ، ميونخېن شهھىرىدە ھهمكارلىق مهركىزى ئۈچۈن ئايرىلغان بىنانىڭ بىكار قىلىنىشى 

ۈتۈنلهي ئامېرىكا ياردىمى ئاساسىغا قۇرۇلغان تۈرك ئېلى كومىتىتىنىمۇ ئۆز شۇنداق قىلىپ، پ. تهلهپ قىلىنىدى
ئىچىگه ئالغان بارلىق سۇنئى مىللى مهركهزلهرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك پائالىيهتلىرىنى توختىتىشقا مهجبۇر 

رۇش بولشېۋىكچىلىككه قارشى كۈرەشنى مۇھاجىردىكى گۇرۇپپىالر ۋاستىسىغا تايىنىپ قانات يايدۇ. بولىدۇ
جهھهتته ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغان ئامېرىكا دائىرىلىرى، قايتىدىن بىر سىياسهت بهلگىلهش يولىنى ئاختۇرۇشقا 

بۇندىن كېيىن كۈرەشنى بىۋاسته ئا ق ش دائىرىلىرى باشقۇرىدىغان قىلىپ تهشكىللىنىدىغان . كىرىشىدۇ
ۇنداق بىر ئۆزگىرىش جهريانىدا، ميونخېن ب. تهشكىالتالر ۋاستىسى ئارقىلىق قانات يايدۇرۇشنى پىالنلىشىدۇ

. قۇرۇلىدۇ» سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئۆگىنىش تهتقىقات يۇرتى«ۋە » ئهركىنلىك رادىئوسى«مهركهز قىلىنغان ھالدا 
سوۋېت ئىشغالى ئاستىدىكى مىللهتلهر تىلىدا ئاڭلىتىش بېرىدىغان، ) ئهركىنلىك رادىئوسى(» رادىئو لىبېرتي«

لسا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلمى خاراكتىردىكى پائالىيهتلهر بىلهن تهتقىقات يۇرتى بو
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى ئۆگۈنۈش تهتقىقات (شوغۇللىنىپ مهتبۇئاتچىلىق بىلهن شوغۇللىنىدىغان ئورۇن بولىدۇ 

خېندا ئىيول كۈنىسى ميون-8يىلىنىڭ -1950− ئىنىستىتۇت فور دې ستۇدي ئوف دې ئۇ س س ر − يۇرتى 
قۇرۇلغان بولىشىغا قارىماي، ئاكتىپ پائالىيهت قىلىشقا باشلىغان ۋاقتى بىر قانچه يىل كهينىگه سۆرۈلۈپ 

نهپهردەك سوۋېت مۇساپىرىمۇ خىزمهت  50بۇ تهتقىقات يۇرتى قارمىقىدا ئامېرىكىلىقالر بىلهن بىرگه . كېتىدۇ
ئايدا بىر تۈركىيه تۈركچىسىدە ژورنال، ئېنگىلىز  يىلىدىن باشالپ ھهر ئۈچ-1955بۇ تهتقىقات يۇرتى . قىالتتى

ژورنال تهھرىرلىكىنى ئهدىگه مۇستاپا قىرىمال، . تىلىدا ئايلىق بىر خهۋەرلهر توپلىمى چىقىرىشقا باشاليدۇ
ژورنال، سوۋېتلهر . خهۋەرلهر توپلىمىنىڭ تهھرىرلىكىنى بولسا نىكوالي گاالي ئۈستىگه ئېلىپ كهلمهكته ئىدى

يىلىدىن -1958. هۋەسىدىكى بارلىق مىللهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك تهتقىقاتالرنى ئېالن قىلىپ تۇراتتىئىتتىپاقى ت
باشالپ تۆمۈربهك دەۋلهتشىن رىياسهتچىلىكىدە پهقهت تۈركى قهۋىملهر رايونىغىال مۇناسىۋەتلىك ئېنگىلىز تىلىدا 

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه . ىشقا باشاليدۇئىسىملىك بىر يىللىق ژورنال نهشرى قىلىن» دې ئهست تۈركىس رېۋىيېۋ«



تهتقىقات يۇرتى تهۋەسىدە نۇرغۇن ساندا كىتاپالر بېسىلغان بولۇپ، نۇرغۇن قېتىم ئىلمىي يىغىنالر 
يىلىدىن بېرى ئا ق ش -1942بۇ پائالىيهتلهرگه قوشۇمچه قىلىپ يهنه ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۇيۇشتۇرۇلدى

رادىئوسىمۇ كۈچهيتىلگهن بولۇپ، ئۇرۇسچه، ئۇكرائىنچه، » ېرىكا ئاۋازىئام«پايتهختىدە ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان 
پولهكچه، ۋېنگىرچه قاتارىدىكى تىلالرغا قوشۇمچه قىلىپ گروزىنچه، تاتارچه، ئهزەربهيجانچه ۋە تۈركىستان 

  .شىۋىسىدە ئاڭلىتىشالرنى بېرىشكه باشاليدۇ
رىغا قارىتىلغان مۇناسىۋەتلهرنى تهدرىجى تۈردە بۇ جهرياندا گېرمانىيه دائىرىلىرىمۇ مۇھاجىر گۇرۇپپىلى

ئا ق ش تېزگىنى ئاستىدا قانات يايدۇرۇلىۋاتقانلىقى ئېهتىمال بولغان بۇ پائالىيهتلهر، . باشلىماقتا ئىدى
ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيىدە قالغان لېجيونالرنى مهقسهت قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇلغان يىغىنالر ۋاستىسىدا 

يىغىنالردا، ئۇرۇش دەۋرىدە لېجيونالرغا قۇماندانلىق قىلغان گېنېرال خېيگىندورف بىلهن  بۇ. باشالنغان ئىدى
يهنه شۇ ۋاقىتالردا بۇ لېجيونالرغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن تاشقى ئىشالر 

ھهر تۈرلۈك . مىنىستىرلىكى مهسئوللىرىدىن بىرى، دېپلومات براۋتىگاممۇ قاتنىشىپ كهلگهن ئىدى
مىللهتتلهرگه ئائىت سابىق لېجيونچىالرنىڭ ئۇرۇش مهزگىلىدە ئىجرا قىلىنغان ئىشالر سهۋەبىدىن گېرمانىيه 
رەھبهرلىكىنى نۇرغۇن قېتىم قاتتىق تهنقىتلهپ كهلگهنلىكى سهۋەبىدىن گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمى 

  .قىاللمايدۇبىلهن يولغا قويۇلىۋاتقان بۇ پائالىيهتلهر ئۇزۇن داۋام 
ژورنىلىنىڭمۇ مهتبۇئات ساھهسىدىن » تۈرك ئېلى«تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭ تارقىلىپ كېتىشى، 

چېكىنىپ چىققىنىدىن كېيىن ئهزالىرىنىڭ بىر قىسمى م ت ب ك غا قايتا كىرىۋالغان بولسا، يهنه بهزى ئهزاالر 
  .ئامېرىكىلىقالر قۇرۇپ چىققان ئورگانالردا ۋەزىپه ئۆتهيدۇ

  ك نىڭ شهرق ئهللىرىگه ئېچىلىشى م ت ب

ئافىرىل كۈنىسى بىر قېتىملىق پهۋقۇلئاددە -9يىلىنىڭ -1952مىللى تۈركىستان بىرلىك كومىتىتى، 
سىياسى ئىشالر بىلهن تهشكىالت ئىشلىرىغا مهسئۇل رەئىسى بايمىرزا ھېيتى، ئىلمى . قۇرۇلتاي چاقىرىدۇ

تبۇئات ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋەلى زۇنۇن قاتارلىق ئىشالر بۆلۈم باشلىقى ئهرگهش بۇالقبېشى ۋە مه
كىشىلهر مهلۇمات بهرگهن بۇ قۇرۇلتايدا كومىتىتنىڭ سىياسى يولى ماقۇللىنىپ، كهلگۈسى مېڭىشقا 

  :تىگىشلىك بىر نىشان كۆرسىتىلگهن
مۇ بىر بۇ كومىتىت ھهرگىز… . تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ بىر بايراق ئاستىغا جهم بولۇشى زۆرۈر

شۇنداق بولغاچقا، . سىياسى پارتىيه ئهمهس، بهلكى مۇستهقىللىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان بىر ئورگاندۇر
ئۇششاق تهشكىالتالرغا بۆلۈنىۋېلىشى مىللى ھهرىكىتىمىزگه پايدا ئهمهس -تۈركىستانلىقالر ئىچىدە ئۇششاق

تاشقى سىياسىي ئىشلىرىغا -بۇ كومىتىت ھېچقانداق بىر دۆلهتنىڭ ئىچكى… . زىيان كهلتۈرىدۇ
ئارىالشمىغىنىغا ئوخشاش، ھېچقانداق بىر دۆلهتمۇ تۈركىستان مىللى ھهرىكىتىنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا 

  .ئارىلىشىشىنى خالىمايدۇ
  )رەسىم ئورنى(

ئهرەبىستاندىكى سول تهرەپ باشتىكىسى م ت ب ك نىڭ . بايمىرزا ھېيتى، ئهرەبىستان زىيارىتى جهريانىدا تايىف ۋالىسى بىلهن بىرگه
  .1953تايىف، . ۋاكالهتچىسى زۇھىرىدىن تۈركىستانى

  
م ت ب ك، يوقۇرىقى قارارىغا ئاساسهن تۈركىستانلىقالر ئهتراپىغا جهم بولىدىغان بىردىن بىر مهركهز 
ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭدىن باشقا قۇرۇلىدىغان تهشكىالتالر رەت قىلىنىدىغانلىقىنى، ئا ق ش قاتارىدىكى 

ڭ مىللى ھهرىكهتلهرگه ئارىلىشىۋېلىشىنى قوبۇل قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن ئهللهرنى



دوكتور بايمىرزا ھېيتى، كومىتىت قارارىغا ئاساسهن شهرق ئهللىرىدە تهشكىالتلىنىشالرغا مهسئۇل . ھېساپالندى
  .قىلىپ بهلگىلىنىدۇ
ي داۋام قىلىدىغان بىر ساياھهتكه چىقىدۇ؛ ئۇ نۆۋەت ئا 5يىلى ماي ئېيىدىن باشالپ -1953دوكتور ھېيتى، 

بىلهن تۈركىيه، سۈرىيه، ئىوردانىيه، مىسىر، ئهرەبىستان ۋە پاكىستان قاتارىدىكى ئهللهرنى زىيارەت قىلىپ، بۇ 
ا رايونالردا تارقىلىپ ياشاۋاتقان تۈركىستانلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ چىقىدۇ؛ ئۇ يهرلهردە ئۇيۇشتۇرۇلغان يىغىنالرد

تۈركىستان جهمىيهتلىرى قۇرۇلمىغان ئهللهردە م ت ب ك شۆبىلىرىنى ئاچىدۇ؛ شۆبه ئېچىشقا ئىمكانىيهت 
شۇنىڭدەك يهنه م ت ب ك بىلهن تۈركىستان . بولمىغان يهرلهردە بولسا ۋاكالهتچىلهرنى تهيىن قىلىپ چىقىدۇ

ئهللهردە ۋاكالهتچىلهرنىمۇ تالالپ مۇھاجىرلىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى تهرتىپكه سېلىش ئۈچۈن شۇ 
سهئىت كېرىمى، تۈركىيىدە دوكتور سالىه ئهركىنقول، . يىلىدىن باشالپ ئىتالىيىدە م-1953. چىقىدۇ

ئىوردانىيىدە مهھهممهت مۇراتخان، ئىراقتا مۇھهممهت ئهلى، ئهرەبىستاندا زۇھىرىدىن تۈركىستانى ۋە پاكىستاندا 
  .لهردىكى ۋاكالهتچىلهر قىلىپ تاللىنىپ ۋەزىپىگه قويۇلىدۇبولسا مهخمۇت ئايقارلى شۇ دۆلهت

دوكتور ھېيتىنىڭ يهنه بىر ۋەزىپىسى، چوقاي ئوغلى ۋاپاتىدىن كېيىن ئهزالىرىنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك 
بىلهن كېلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، شۇ ئارقىلىق ) ت م ب(تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تۈركىستان مىللى ئىتتىپاقى 

ئهسلىدە ئامېرىكان كومىتىتى پائالىيىتىنى . نى م ت ب ك غا قوشۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىدىبۇ ئهزاالر
باشلىغان ۋاقىتالردا چوقاي ئوغلىنىڭ ئورنىغا ت م ب رەئىسى بولۇپ سايالنغان پروفىسسور تاھىر چاغاتاي 

هلىگىدەك ئورتاق بىرەر گېرمانىيىگه تهكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ، بۇ جهھهتته سۆزلىشىشلهر جهريانىدا كىلىش
يهنه بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن يهنه بىر ت م ب ئهزاسى بولغان . ئاساس تېپىشالمىغان ئىدى

پروفىسسور ئىبراھىم يارقىن، م ت ب ك تهرىپىدىن گېرمانىيىگه تهكلىپ قىلىنىپ بىرەر ئايدەك مىهمان بولۇپ 
هزالىرىنىڭ م ت ب ك غا ئهزا بولۇش ياكى ياردىمىنى تهلهپ ئهسلىدە ئۇنىڭدىن تۈركىيىدىكى ت ب م ئ. تۇرىدۇ

ئهمما تۈركىيىدىن كهلگهنلهر ئۆزلىرىنى مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ . قىلىشنى ئۈمىد قىلىشقان ئىدى
بىر ۋەكىللىرى دەپ قارايدىغان بۇنداق بىر گۇروھنىڭ ئادەملىرى بىلهن -مىراسچىلىرى، بۇ ھهرىكهتنىڭ بىردىن

ت م ب رەئىسى تاھىر چاغاتاي، ئۇالر بىلهن يارىشىشنى رەت قىلىپال . بىرلىكىگه كېلىشهلمهيدۇھېچ بىر پىكىر 
دېگهن » تۈركىستانغا دائىر بهزى جهريانالر ھهققىدە كۆزقاراشلىرىمىز«يىلى ئىچىدە باستۇرغان -1952قالماي، 

  .كىتاۋى ئارقىلىق ئۇالردىن بىر قېتىملىق ھېساپ ئېلىش ھهرىكىتىنى باشلىتىدۇ
يىلىسى ئامېرىكىلىقالر تهرىپىدىن قانات يايدۇرىلىۋاتقان بولشېۋىكچىلىككه قارشى -1953يهنه بىر تهرەپته، 

ھهمكارلىق مهركىزىنىڭ پائالىيهتلىرى ئوڭۇشسىزلىق بىلهن ئاخىرلىشىپ بۇ مهركهز تهرىپىدىن بېرىلىۋاتقان 
ىپ كېتىشى نهتىجىسىدە، م ت ب ك مۇ ئهڭ ياردەم توختىغانلىقى سهۋىبىدىن تۈرك ئېلى كومىتىتىنىڭ تارقىل

شۇنداق قىلىپ، تاشقى دۇنيادا تۈركىستانغا ۋاكالهتلىك . مۇھىم رەقىبلىرىنىڭ بىرسىدىن قۇتۇلۇپ قالغانىدى
  .قىلىدىغان بىردىن بىر سىياسى مهركهزگه ئايلىنىش ئىشهنچهنچى تېخىمۇ ئارتىدۇ

شۇ كۈنلهرگه كهلگىچه نهشرىيات ۋە . ۇپ قالىدۇيىلى، م ت ب ك ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى بول-1953
مهتبۇئاتچىلىق ئىشلىرىغا مۇھىم ياردەملهردە بولۇپ كېلىۋاتقان ئهنگىلىيه، بۇ ياردىمىنى توختىتىش نىيىتىگه 

ۋەلى قېيۇمخان بۇ ئهھۋالنى ئامېرىكان كومىتىتىنىڭ تهشكىل قىلىنىۋاتقان دەۋرلىرىدە ھهمكارلىشىپ . كېلىدۇ
ىش جهھهتته ئۇالرغا يېقىن يولىمىغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئامېرىكا دائىرىلىرى ئهنگىلىيىگه بېسىم پائالىيهت قىل

ھۈسهيىن ئىكرام، ئۆز ئهسلىمىلىرىدە بۇ (ئىشلىتىپ ياردەمنى توختۇتۇشقا سهۋەپ بولدى دەپ چۈشهندۈرىدۇ 
قىش سهۋەبىدىن ئهنگىلىيىلىكلهر مۇستهملىكه ئورگانلىرىدىن بىر قىسمىدىن چېكىنىپ چى”مهسىلىنى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دەپ بايان قىلىدۇ“ بىزگه ياردەم قىاللمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
دېمهك، بۇندىن كېيىن م ت ب ك تهشكىالتى ئۆز ئىمكانلىرىغا تايىنىپ پائالىيهتلىرىنى قانات يايدۇرۇشقا 

شۇ . چىقىرىش ئىمكانىيىتى يوق ئىدى ئايرىم ژورنال-خىل تىلدا ئايرىم 3بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، . مهجبۇر ئىدى
كۈنلهردە مىندېندىكى مهركهز، دۈسېلدورف يېنىدىكى ئېركرات دەيدىغان كىچىك بىر شهھهرگه كۆچۈرۈلگهن 



م ت ب ك مهركىزىدىكى ئهزاالردىن بىر قىسمى ميونخېندىكى ئهركىنلىك رادىئوسىدىكى ئىشقا . ئىدى
. ھهر تۈرلۈك ساھهلهردە ئىشلهش مهقسىتىدە مهركهزدىن ئايرىلغانىدى يهنه بىر قىسىمالر بولسا باشقا. كىرىۋالىدۇ

ژورنىلى قهرەلسىز نهشرى » مىللى تۈركىستان«شۇ ۋاقىتتىن باشالپ، م ت ب ك تهرىپىدىن چىقىرىلىۋاتقان 
  .سانى بىلهن نهشرى ھاياتىنى توختىتىدۇ-134يىلىسى، -1957قىلىشىنى داۋامالشتۇرۇلۇپ، ئاخىرى 

ئافرىقا كونفرانسىسىغا ۋەلى قېيۇمخان تهرىپىدىن -فرىل ئېيىدا باندوڭدا چاقىرىلغان ئاسىيايىلى ئا-1955
تۈركىستاننىڭ ئورنى، تارىخى تهرەققىيات جهريانى ۋە سىياسى ۋەزىيىتى تونۇشتۇرۇلغان بىر دوكالت يولالنغان 

ك ئهزاسى روزى نهزەر دېگهن ئۇنىڭدىن باشقا يهنه تۈركىستان لېجيون ئوفىسسېرلىرىدىن سابىق م ت ب . ئىدى
ئافرىقا كونفرانسىنىڭ -ئاسىيا. كىشى بۇ كونگىرەگه قاتنىشىپ، تۈركىستان توغرىسىدا بىر دوكالت سۇنىدۇ

خۇالسه دوكالتىدا مۇستهملىكىچىلىكنىڭ ھهرقاندىقى ئهيىپلىنىشى كېرەكلىكى توغرىلىق قارار چىقىرىلىپ، 
- 1957بۇ يىغىندىن كېيىن، يهنى . ش تهلىۋى ئوتتۇرغا قويۇلغانقۇل قىلىنغان ئهللهرگه مۇستهقىللىق بېرىلى

شۇنىسى . دېگهن بىر جهمىيهت قۇرۇلىدۇ“ تۈركىستاننى قۇتقۇزۇش”يىلىنىڭ ئهتىياز ئايلىرىدا ھىندىنوزىيىدە 
قىزىقكى، رەئىسلىكىنى سابىق باش مىنىستىرالردىن بىرى بولغان مۇھهممهت ناتسىر باشقۇرىۋاتقان بۇ 

مهيلى قۇرغۇچىلىرى ئارىسىدا بولسۇن ياكى ئهزالىرى ئارىسىدا بولسۇن بىرمۇ تۈركىستانلىق يوق  جهمىيهتنىڭ
بۇ جهمىيهتنىڭ پائالىيهت مهقسىدى ھىندىنوزىيه بىلهن مااليادا تهھدىت ھالىغا كهلگهن كومۇنىزمگه . ئىدى

بۇ جهمىيهتنىڭ (نغان قارشى كۈرەش قىلىش، تۈركىستاننى سوۋېت چاڭگىلىدىن قۇتقۇزۇش دەپ بايان قىلى
− سابىق باش مىنىستىر، مهسجۇمى پارتىيىسىنىڭ رەئىسى، ئهنىۋەر جاكرو − مۇھهممهت ناتسىر : قۇرغۇچىلىرى

خهلق قۇرۇلتاي ۋەكىلى، − پ س ئى پارتىيىسىنىڭ يىتهكچىسى، خهلق قۇرۇلتاي ۋەكىلى، ئىسا ئهنسهرى 
سۇالۋېسى خهلق ۋەكىلى؛ بۇ − ئالىم، راخمان ساھىپ  −كومۇنىستالرغا قارشى فرونت رەئىسى، نهسىردىن التىف 

مااليا ياشالر ھهرىكىتى رەئىسى، ئىسمايىل − غارىيىپ راۋوف : جهمىيهتنىڭ دەسلهپته تالالنغان قۇرغۇچىلىرى
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ھاتاالھ، ئاناسباي. مۇخپىر، ھاجى ئهسهت، م− ھاسان، ھاجى فىردەۋس 

م ت ب ك نىڭ ئاكتىپ پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىش ئىمكانلىرىنى زور تاشقى ياردەمنىڭ ئۈزۈلىشى، 
شۇڭا، كومىتىت تاشقى دۇنيادىكى تۈركىستان كۈچلىرىدىن ياردەم ئېلىش ئۈچۈن . دەرىجىدە چهكلهپ قويىدۇ

ن بۇ مهقسهتته ۋەلى قېيۇمخان تۈركىستانلىقالر ياشايدىغا. دەرھال پائالىيهت باشالشقا مهجبۇر بولماقتا ئىدى
يىلىسى تۈركىيىگه كېلىپ تۈركىستانلىقالر -1956. ئهللهرنى زىيارەت قىلىپ چىقىش قارارىغا كېلىدۇ

  .ئولتۇراقالشقان شهھهرلهرنى زىيارەت قىلىدۇ
  )رەسىم ئورنى(

- مىنا −رگه سهئۇدى ئهرەبىستان زىيارىتى جهريانىدا پادىشا سهئۇد بىن ئابدۇلەئزىز بىلهن بى) سولدىن ئىككىنچىسى(ۋەلى قېيۇمخان 
  1957. مهككه

  
قېيۇمخان، تۈركىستان جهمىيهتلىرى ۋە ئامما تهرىپىدىن قىزغىن قارشى ئېلىنغان بولسىمۇ، تۈركىيه 

. ھۆكۈمهت دائىرىلىرىدىن ياردەم تهلهپ قىلىپ ئېلىپ بارغان كۆرۈشۈشلىرىدە كۈتكهن نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇ
ىستانغا قىلغان زىيارىتى بولسا، تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا ئارىدىن بىرەر يىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئهرەب

ئهسلىدە، ئهرەبىستان . تهسىرى نهچچه يىلغىچه يوقالمايدىغان بهزى ۋەقهلهرنىڭ يۈز بېرىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
 دائىرىلىرى قېيۇمخانغا زىيارىتى جهريانىدا ئىنتايىن چىرايلىق مۇئامىله قىلغان بولسىمۇ، زىيارىتىنى تۈگىتىپ

قايتىپ كېتىپ بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن م ت ب ك غا مۇناسىۋەتلىك ئوندەك تۈركىستانلىق، ئهرەبىستان 
مهدىنه، تايىف ۋە جهددە شهھهرلىرىدە قولغا ئېلىنغان تۈركىستانلىقالر . دائىرىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىدۇ

لهتچىسى بولغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان م ت ب ك نىڭ ئهرەبىستان ۋاكا. ئىككى ئايدەك تۈرمىدە ياتىدۇ
زۇھىرىدىن تۈركىستانى، بۇ ۋەقه ۋەلى قېيۇمخان ئهنگىلىيه بىلهن يهھۇدىيالر ئوتتۇرسىدا مۇناسىۋەت باغالپ 

تۈركىستانىنىڭ دېيىشىچه، بۇ ۋەقه بىر . يۈرگهن دەيدىغان بىر ئهرز سهۋەبىدىن يۈز بهرگهنلىكىنى ئېيتىدۇ



سهئۇدى ھۆكۈمىتى . رمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ نهتىجىسى بولۇش ئېهتىمال ئىكهنقېتىملىق سوۋېت ئاغدۇ
ئېلىپ بارغان تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىدە، بۇ ئهرزنىڭ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهسلىكى ئىسپاتالنغان، قولغا 

سى زۇھرىدىن تۈركىستانى بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن شهخ(ئېلىنغان ئون نهپهر تۈركىستانلىقنىمۇ قويۇپ بهرگهن 
قولغا ئېلىنغان تۈركىستانلىقالر زۇھىردىن مىرزا تۈركىستانى، شاھ ئىلهام تاشكهندى، . سۆھبهت خاتىرىسىدىن

زىياۋۇدۇن قارى ئهنجانى، ھاجى سابىر ئهنجانى، سېيىت مۇزەپپهرخان مهرغۇالنى، مۇبارەك غوجا قاسانى، ئهخمهت 
. قاسىم دامال ۋە نائىم مهخدۇم تۈركىستانى قاتارلىقالرئهلى دولقۇن تۈركىستانى، ئابدۇقادىربهگ، مهۋلىۋى سېيىت 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− 
مهسىلىنىڭ بۇ تۈردە نهتىجىلهنگهنلىكىگه قارىماي، قولغا ئېلىنىشقا نىمه سهۋەپچى بولغانلىقى ھهققىدە 

دى سوغۇق ئۇرۇش شىددەتلىك قانات يېيىۋاتقان ئۇ يىللىرى، سهئۇ. ئېنىق بىر جاۋاپ ئوتتۇرغا چىقمايدۇ
ئهرەبىستان دائىرىلىرى ئۆز زېمىنىدە سوۋېتلهرگه قارشى بىر تهشكىالت بولغان م ت ب ك نىڭ تهشكىالت قۇرۇش 

. ئېهتىمالىنىڭ ئالدىنى ئېلىش مهقسىتىدە بۇنداق بىر ئويۇن ئويناپ چىققانلىقى ئېهتىمالغا بهكال يېقىن
ھهرىكىتى ھهقىقهتهنمۇ ئۆز تهسىرىنى سهۋەبى نىمه بولسا بولسۇن، سهئۇدى دائىرىلىرىنىڭ بۇ تۈردىكى 

بولۇپمۇ سهئۇدى ئهرەبىستاندا ياشايدىغان تۈركىستانلىقالرنى سىياسى خاراكتىردىكى . كۆرسهتكهن ئىدى
  .پائالىيهتلهر سىرتىدا تۇتۇش جهھهتته ھهقىقهتهنمۇ كۈچلۈك رولى بولدى دېيىش مۇمكىن

ىنچىلىقالر ئۈستىدىن غالىپ كېلىش، شۇ گېرمانىيىگه قايتىپ كهتكهن ۋەلى قېيۇمخان، ماددى قىي
تۈرك ئېلى ۋەقهسى . ئارقىلىق م ت ب ك نى داۋاملىق ساقالپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىقىنى زادىال توختاتمايدۇ

جهريانىدا كومىتىتتىن چىقىپ كهتكهن ۋەلى زۇنۇن، بهردى مۇرات تاچمۇرات قاتارىدىكى كىشىلهرنىڭ م ت ب ك غا 
بۇ جهرياندا ئامېرىكىلىقالر م ت ب ك بىلهن . ىپلىقنى قوزغاشقا تۈزۈك پايدىسى بولمايدۇقايتىپ كېلىشىمۇ ئاكت

بايمىرزا ھېيتى بۇ ھهقتىكى ئىشالر ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ . قايتىدىن مۇناسىۋەت تىكلهشكه كىرىشىدۇ
  :مۇنداق دەيدۇ

ربى قۇماندانلىق شىتاۋىغا يىلىدا ۋەلىم قېيۇمخان بىلهن ئىككىمىز ھهيدەلبېرگدىكى ئا ق ش ھه-1956
ئۇ يهردە ئا ق ش دىن كهلگهن بىر قىسىم يوقۇرى دەرىجىلىك مهسئۇل كىشىلهر بىلهن ھهربى . چاقىرتىلدۇق

. ئۇالر بىزدىن م ت ب ك ھهققىدە مهلۇمات بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلىشتى. ئهمهلدارالر چىقىپ بىزنى كۈتىۋالدى
. ۋەلى قېيۇمخان ئۇالرغا پروگراممىمىزنى تونۇشتۇردى. لهشتۇقخېلى ئۇزۇن سۆھبهت. مهقسىتىمىزنى سورىدى

شۇنىڭدەك، ئهگهر ئامېرىكىلىقالر بۇ پروگراممىمىزغا قوشۇلمايدىكهن، ئۇ ھالدا ئۇالر بىلهن ھهمكارلىق 
ۋەلى قېيۇمخان مىللى مهسىلىلهرگه بېرىپ تاقىشىدىغان . ئورنىتالمايمىز دەپ تهكىتلهپ كۆرسهتتى

پهرەز قىلىشىمچه، ئۇالر بىزنىڭ . ىزمۇ مۇرەسسهچىلىككه يول قويمايدىغان بىر كىشى ئىدىمهسىلىلهردە ھهرگ
دەيدىغان بىر ژورنال » رىئاس«ئۇالر گېرمانىيىدىن سوۋېتلهرگه قارشى . مهقسهتىمىزگه قوشۇلمىدى بولغاي

بىزمۇ ئۇالرغا ھۈسهيىن . ىئۇالر بىزدىن بۇ ئىشقا ياردەملهشسهڭالر دەپ تهلهپ قىلىشت. چىقىرىپ تارقاتماقتا ئىدى
يىللىرىغىچه -1959پائالىيهتلهر . ئىكرام، ئهلىجان ۋە قادىر ئوسمان قاتارلىق بهزى دوستالرنى تهۋىسىيه قىلدۇق

  .داۋام قىلدى
ئىيۇلدا ئا ق ش پىرىزدېنتىغا سوۋېتلهر قۇل قىلغان - 17يىلى -1959يهنه بىر جهھهتته، ئا ق ش كونگىرىسى 

پىرىزدېنت . ى تهغدىرىگه مۇناسىۋەتلىك بىر دوكالت ئېالن قىلىش ھوقۇقىنى بېرىدۇمىللهتلهرنىڭ كهلگۈس
بۇ ھۈججهتنىڭ . ئىيۇل كۈنىسى بىر ھۈججهت ئېالن قىلىدۇ- 19ئېيزىنخاۋىيېر بۇ كونگىرە قارارىغا ئاساسهن، 

لغان مىللهتلهرنىڭ روھىغا ئاساسهن، ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى خهلقى بىلهن ئامېرىكا دۆلىتى سوۋېتلهر بېسىۋا
-3ئازاتلىق ھهرىكهتلىرىگه بولغان قىزىقىش ۋە ئۇنىڭغا ھهيرانلىقى تونۇشتۇرۇلۇپ كېلىپ، ئىيۇن ئېيىنىڭ 

قىلىپ بېكىتىپ، بۇ ھهپتىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئهسلىمه “ قۇل قىلىنغان مىللهتلهر ھهپتىسى”ھهپتىسىنى 
تهغدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلىيهلهيدىغان كۈنلهر كهلگىچه  مۇراسىملىرى سوۋېتكه قۇل بولۇپ قالغان مىللهتلهر ئۆز

  .داۋام قىلىپ بارىدىغانلىقى ئۇختۇرۇلدى



يىلالرنىڭ ئاخىرلىرى م ت ب ك تهشكىالتى ئۇزۇندىن بېرى ئهزا بولۇپ كېلىۋاتقان، ئاساسلىقى -1960
ىلىككه قارشى بولشېۋىكچ(ئۇكرائىنا مىللهتچى خادىملىرى تهرىپىدىن يىتهكلىنىپ كېلىنگهن ئا ب ن 

م ت ب ك نىڭ بۇ تهشكىالتتىن نىمه . تهشكىالتىدىنمۇ چېكىنىپ چىقىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− مىللهتلهر 
يىلالرغا كهلگهندە، م ت ب ك نىڭ ئهزالىرى ئاساسهن -1970. سهۋەپتىن چېكىنىپ چىققانلىقى ئېنىق ئهمهس

ا تۈزۈكىرەك بىرەر پائالىيهت بىلهن تارقىلىپ كهتكهن، كۆپۈنچه ۋاقىتالردا ژورنال چىقىرىشتىن باشق
يېڭى ئهزا مهنبهلىرىنىڭ يوقلىقى تهشكىالت خادىملىرىنى بهكال . شوغۇللىنالمىغىدەك ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ

خهلق بىلهن بىر پۈتۈنلۈكنى ساقلىيالماسلىق، ماددى مهنبهلهردىن مهھرۇم بولۇش . ئاجىزالشتۇرىۋەتكهنىدى
تۈركىستان . تنىڭ تارقىلىپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئامىلالر ئىدىقاتارىدىكى سهۋەپلهر بۇ تهشكىال

يىلقى ئهڭ ئاخىرقى -1975ژورنىلىمۇ » مىللى تۈركىستان«مىللى ھهرىكىتىدە ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا ئىگه 
، شۇنداق قىلىپ، م ت ب ك مۇ ئۆزىنىڭ تارىخى ۋەزىپىسىنى ئاخىرالشتۇرۇپ. سانىدىن كېيىن تاقىلىپ قالىدۇ

  .ۋەلى قېيۇمخاننىڭ نامىدىكى بىر شهخسى تهشكىالت ھالىتىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

  سوغۇق ئۇرۇش دەۋرىدە تۈركىستانلىقالرغا قارىتىلغان سوۋېت تهشۋىقاتلىرى

سوغۇق ئۇرۇش يىللىرى ئىچىدە، سوۋېت ئىتتىپاقى چهتئهللهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا قارىتا ئاخبارات 
ئهندىلىكته، ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى ۋاقىتالردىكىدەك . ىقات پائالىيهتلىرىنى خېلىال كۈچهيتكهن ئىدىتوپالش ۋە تهشۋ

ئۇنداق جاسۇس ئىۋەرتىپ ئاخبارات توپالش، تۈركىستانلىقالر ئارىسىغا زىدىيهت سېلىش سىياسىتىدىن 
تاشكهنت بىلهن . پايدىلىنىشنىال مهقسهت قىلىدىغان سىياسىتىنى يىتهرلىك ئهمهس دەپ قاراشماقتا ئىدى

يىلىدىن تارتىپ تاشقى ئهللهردە ياشايدىغان تۈركىستانلىقالرغا قارىتا ئۇرۇسچه ۋە -1947موسكۋا رادىئولىرى 
چهت دۆلهتلهردە مىللى تۈركىستان كۈرىشى بىلهن . تۈركىستان شىۋىلىرىدە ئاڭلىتىش بېرىشكه كىرىشىدۇ

ان ئاڭلىتىشالردا، ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋردە سوۋېتلهر شوغۇللىنىۋاتقان خادىمالرغا قارشى قانات يايدۇرۇلغ
ئۇرۇش جهريانىدا مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى . ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكهن كىشىلهر سۆزلىتىلهتتى

تهۋەسىدە پائالىيهت قىلغان، كېيىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئۆتۈپ كهتكهن ساتتار ئالمانبېتوۋ، سۇلتان قارى، نازىر 
هپهر، سيىت كهرىموۋ، غۇالم ئابباس قاتارىدىكى كىشىلهر، مهخمۇت ئايقارلىغا ئوخشاش ئۇزۇن يىل س

تۈركىستانلىقالر ئىچىدە جاسۇسلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن كىشىلهر بىلهن ھهر تۈردىكى 
بۇ كىشىلهر، . ۇن ئالماقتا ئىدىكومىنىست يازغۇچىالر تاشكهنت رادىئوسىنىڭ دائىملىق ناتىقلىرى قاتارىدىن ئور

ۋاستىچىلىقىدا قانات يايدۇرۇلغان تهشۋىقات » گولوس رودىنى«پاتال موسكۋادىن ئاڭلىتىش بېرىدىغان -پات
  .پائالىيهتلىرىگىمۇ قاتنىشىپ تۇراتتى

مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتىنىڭ پۈتۈن ئۇرۇش جهريانىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى قۇراللىق 
كۈرەش بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهنلىكى، ئۇرۇش تۈگىگهندىن كېيىنمۇ سىياسى پائالىيهت ئۇسۇلىدىن 
پايدىلىنىپ كۈرىشىنى توختاتماي داۋام قىلىپ كېلىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىلىرىگه نىسبهتهن بهكال 

كىستان جۇمهۇرىيهتلىرى چۇنكى بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهر يالغۇز تۈر. ئېغىر مهسىله ھېساپالنماقتا ئىدى
تهۋەسىدىال سوۋېتلهرگه قارشى ھېسسىياتالرنىڭ ئۇلغۇيۇپ كېتىشىگه سهۋەپ بولۇپ قالماستىن، تاشقى دۇنيادا 
سوۋېتلهر تهرىپىدىن قانات يايدۇرىلىۋاتقان كومۇنىستىك تهشۋىقات پائالىيهتلىرىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش رولىنىمۇ 

هر ئىتتىپاقى سوغۇق ئۇرۇش دەۋرى بويىچه بارلىق ئامالالرنى ئىشقا شۇ سهۋەپتىن، سوۋېتل. ئوينىماقتا ئىدى
سېلىپ م ت ب ك نىڭ پائالىيهتلىرىگه توسالغۇلۇق قىلىشقا، تهسىر كۆرسىتهلمهس قىلىۋېتىشكه، كومىتىت 
ئىچىگه زىدىيهت تېرىۋېتىپ پارچىالپ تاشالشقا، تۈركىستان جامائهتچىلىكى ئالدىدا ئىناۋىتىنى چۈشىرىشكه 

  .شىپ كهلمهكته ئىدىتىرى



سوۋېتلهرنىڭ بۇ تۈر قارشى تۇرۇش تهشۋىقاتلىرى ئاساسهن ئالغاندا رادىئو ئاڭلىتىشلىرى، تهشۋىقات 
ئهپكارلىرىدا ئېالن قىلىنغان ماقالىلهر، ئاتالمىش ئىلمى كىتاپالر، سهھنه ئهسهرلىرى ۋە شۇنىڭدەك يالغان خهت 

ۋەلى قېيۇمخاننىڭ . تىلىرى بىلهن ئېلىپ بېرىلماقتا ئىدىئىۋەرتىش دېگهندەك چارىالرنى ئىشقا سېلىش ۋاس
» خائىن ۋەلى قېيۇمخان تۈرمىدىن چىقتى«تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىشى بىلهن تهڭ، سوۋېت موسكۋا رادىئوسى 

شۇنىڭدىن كېيىن بۇ تۈردىكى ئاڭلىتىشالر تاشكهنت رادىئوسى . تېمىلىق بىر مۇالھىزە خهۋىرى ئاڭلىتىدۇ
. كۋادىن ئاڭلىتىش بېرىدىغان ھهر تۈردىكى رادىئوالر ۋاستىچىلىقىدا يىلالر بويىچه داۋام قىلىدۇباشچىلىقىدا موس

، »ياش لېنىنچىالر«، »ئۆزبهكىستان كومۇنىستلىرى«، »ئۆزبهكىستان مهدەنىيىتى«، »قىزىل ئۆزبهكىستان«
ركمهنىستان تۈ«، »قىرغىزىستان كومۇنىستلىرى«، »سوۋېت تۈركمهنىستانى«، »پراۋدا ۋوستوۋكا«

پات ئېالن قىلىنىپ -قاتارلىق تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدە چىقىدىغان گېزىتالردا پات» كومۇنىستلىرى
تۇرىدىغان ماقالىالر ۋاستىسىدا چهتئهلدىكى مىللى ھهرىكهتلهر قارىلىناتتى ۋە مىللهتچى خادىمالرغا 

  .ۇرۇلماقتا ئىدىمۇناسىۋەتلىك ھاقارەتلهر بىلهن تولغان تهشۋىقاتالر قانات يايد
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىلىرى، چهتئهللهردە تۈركىستان مىللى مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قانات 
يايدۇرىلىۋاتقان كۈرەشلهرنى تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدە ياشايدىغان خهلق ئاممىسى ئالدىدا پهس كۆرسىتىش 

ىلالردىن ئىتىبارەن تهشۋىقات خاراكتىردا ي-1950ۋە تهسىر كۆرسىتهلمهس ھالغا كهلتۈرىۋېتىش مهقسىتىدە، 
، »تۈركىستان مىللى ھهرىكهتلىرى توغرىسىدا«مهسىلهن، . نۇرغۇنلىغان كىتاپ نهشرى قىلدۇرغانىدى

كومۇنىستىك ئىنتېرناتسيونالىزم قۇرۇشتىكى «، »مىللى ئىناقلىق ۋە سوتسىيالىزم«، »خىتاپنامه«، »مۇراجهت«
ئورتا ئاسىيا «، »سىياسى ۋە قازاقىستان يالغان تارىخىنى ئۇيدۇرغۇچىالرغا جاۋاپسوۋېت ئورتا ئا«، »تهڭداشسىز كۈچ

تۈركىستاننى ئازات قىلىمىز «، »تارىخىنى بۇرجۇئازىيه ئىدىيىسى بىلهن ئۇيدۇرۇپ چىققانالرغا قارشى
چىالرغا يالغان− ئورتا ئاسىيادا مىللى مهسىلىلهر قانداق ھهل قىلىندى «، »دېگۈچىلهرنىڭ ئهسلى قىياپىتى

دېگهندەك كىتاپالر سوۋېت تهشۋىقات ماشىنىلىرى ئىشلهپ چىقارغان ئاتالمىش ئىلمى كىتاپ » جاۋاپالر
بۇ كىتاپالرنىڭ ئهسلى ناملىرى، ئاپتورلىرى ۋە نهشرى قىلىنغان (تىزىملىكىدىكى بىر قىسىم كىتاپالردۇر 

، ئاپتور »للى ھهرىكىتى توغرىسىداتۈركىستان مى«: كۈنلىرى تۈۋەندىكىچه-جايلىرى بىلهن بېسىلغان ئاي
، »خىتاپنامىالر«؛ 1957، مهخمۇت ئايقارلى، تاشكهنت، »مۇراجهت«؛ 1957ئىسمى كۆرسىتىلمىگهن، تاشكهنت، 

خهلقلهر دوستلۇقى بىلهن سوتسىيالىستىك «؛ 1957ئاپتور ئىسمى كۆرسىتىلمىگهن، تاشكهنت، 
سوۋېت ئورتا «؛ 1961، ئاپتورى يوق، تاشكهنت، »ىكومۇنىزم قۇرۇشنىڭ بۈيۈك كۈچ− ئىنتېرناتسيونالىزم 

تۈركىستاننى «؛ 1962نوۋوسېلوۋ، ئاشخابات، . ئا. ، ك»ئاسىياسى ۋە قازاقىستان تارىخىنى ئۇيدۇرغۇچىالرغا قارشى
. ھ.ئا− … ؛ 1963، ئاپتورى كۆرسىتىلمىگهن، تاشكهنت، »ئازات قىلماقچى بولغانالرنىڭ ھهقىقى قىياپىتى

  ).ئىزاھاتى
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا، ئىستانبۇلدا تۇرىدىغان تۈركىستانلىقالرنىڭ بىر قىسمىغا تۈركىستان -1955

بۇ گېزىتالر بېرلىندىن، يهنى شهرقى . جۇمهۇرىيهتلىرىدە بېسىلغان سوۋېت گېزىتلىرى ئىۋەرتىلىشكه باشلىنىدۇ
بۇ . بىلگىلى بولمايتتى گېرمانىيىدىن پوچتا ئارقىلىق ئىۋەرتىلمهكته بولۇپ، كىم ئىۋەرتكهنلىكىنىمۇ

چۇنكى، ئۇ يىلالر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن . گېزىتالرنى تاپشۇرىۋالغۇچىالر بهكال ئاالقىزادە بولۇپ كېتىشىدۇ
غهرپ الگىرى ئوتتۇرسىدىكى سوغۇق ئۇرۇش ئهڭ كهسكىن داۋاملىشىۋاتقان بىر يىلالر بولۇپ، ئىسالۋيان 

تۈركىيه دائىرىلىرى تهرىپىدىن بىلىنىپال قالىدىكهن، نازارەت ئاستىغا ھهرىپلىرى بىلهن بېسىلغان بۇ گېزىتالر 
تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى . ئېلىنىشتىن ھهرگىز قۇتۇلغىلى بولمايتتى

كېيىن، ۋە تۇنجى رەئىسى بولغان كامىل چوقاي بۇ ئهھۋالالرنى خهۋىپسىزلىك تهشكىالتلىرىغا مهلۇم قىلغاندىن 
  .بۇ ھهقته جهمىيهت مهسئۇللىرىنىمۇ ئاگاھالندۇرىدۇ

پوچتىدىن كهلگهن سوۋېت گېزىتلىرى، ئادرىسى جهمىيهت تىزىمىدا يېزىلغان كىشىلهرگىال ئىۋەرتىلگهن 
بولغاچقا، جهمىيهت ئىچىدە سوۋېتلهر بىلهن مۇناسىۋىتى بار كىشىلهرنىڭ بارلىقىدىن گۇمانلىنىشنى كهلتۈرۈپ 



همىيهت تهرىپىدىن شۇنچه كۆپ تهدبىر ئېلىنغانلىقىغا قارىماي، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا بېسىلغان ج. چىقىرىدۇ
  .ژورنال ۋە تهشۋىقات ماتېرىياللىرىنىڭ ئىۋەرتىلىشى توختىماي داۋاملىشىدۇ-گېزىت

يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا چهتئهللهردە قانات يايدۇرىلىۋاتقان تۈركىستان ھهرىكهتلىرى بىلهن بۇ -1950
ھهرىكهتلهرنى قوزغاۋاتقان خادىملىرىغا قارىتىلغان سوۋېت تهشۋىقاتلىرى ئهڭ يوقۇرى دەرىجىلىك سوۋېت 
مهسئول ئورگانلىرىغا ۋەزىپه قىلىنغان بولۇپ، ئۆزبهكىستان كومپارتىيىسى باش سېكرىتارى شهرەپ رەشىدوۋغا 

شهرەپ رەشىدوۋنىڭ م (قا باشلىغان ئىدى ئوخشىغان رەھبهرلهرنىڭ نۇتۇقلىرىدىمۇ بۇ تۈر مهسىلىلهر ئورۇن ئېلىش
ت ب ك رەئىسى ۋەلى قېيۇمخاننى ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بايمىرزا ھېيتىنى بوھتانچى، خائىن، سوۋېت دۈشمىنى ۋە 

- 27يىلى -1958جاھانگىرالرنىڭ ياالقچىسى دېگهندەك تىلالردا ھاقارەت قىلىپ سۆزلىگهن تۇنجى نۇتقى 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا بۇنىڭدەك ھۇجۇم قىلىنىشالر قالغان سوۋېت . سىنتهبىر كۈنى سۆزلهنگهن ئىدى

دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن شهخسى سۆھبهت . رەھبهرلىرىنىڭ ئېغىزىدىن داۋاملىق چىقىپ تۇرىدىغان بولىدۇ
 بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، سوۋېت دائىرىلىرى بۇ تۈردىكى). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خاتىرىسىدىن

يىلىسى تاشكهنتته چهت دۆلهتلهر -1958كۈرەشلهرنى تېخىمۇ مۇنتىزىم قانات يايدۇرۇش توغرىسىدا قارار ئېلىپ، 
ئوتتۇرسىدا دوستلۇق ۋە مهدەنىي مۇناسىۋەتلهرنى تىكلهش جهمىيىتىنى، يهنى قىسقارتىلغان ئىسمى بىلهن 

تئهلدە ياشايدىغان مۇھاجىرالر بىلهن بۇ جهمىيهت تهركىۋىدە چه. نى قۇرۇپ چىقىشىدۇ» دوستلۇق جهمىيىتى«
شۇنداق قىلىپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تۇنجى قېتىم تاشقى . ئاالقىلىشىش بۆلۈمى نامىدا بىر بۆلۈممۇ قۇرۇلىدۇ

دۇنيادا ياشايدىغان تۈركىستانلىقالر بىلهن ئاشكارە تۈردە مۇناسىۋەت قۇرۇشنى مهقسهت قىلىدىغان رەسمى بىر 
  .تىدۇدۆلهت سىياسىتىنى باشلى

» ۋەتهنداشالر رادىئوسى«يىلىدىن باشالپ، بۇ ئورگان بىلهن ھهمكارلىق ئاساسىدا پائالىيهت قىلىدىغان -1960
تۈركىيىنى ئاساس قىلغان تۈركىستانلىقالر كۆپ جايالشقان ئهللهرگه . نامىدا يېڭىدىن بىر پروگرامما باشلىتىدۇ

رقايسى تۈرك تىل شىۋىلىرىدا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن قارىتىپ ئاڭلىتىش بېرىدىغان بۇ رادىئو ئىستانسى، ھه
سوۋېت ئىدىيىسىنى ماختايدىغان، تاشقى دۇنيادىكى مىللى پائالىيهتلهرنى قارىاليدىغان ئاڭلىتىشالرنى 

  .بېرىشكه باشاليدۇ
 سوۋېت دائىرىلىرى، چهتئهللهردە قانات يايدۇرىلىۋاتقان مىللى تۈركىستان ھهرىكهتلىرىنىڭ تۈركىستان

جۇمهۇرىيهتلىرىدە ياشايدىغان خهلق ئاممىسىغا كۆرسىتىش ئېهتىمالى بولغان تهسىرلىرىنى ئهڭ تۈۋەن 
. دەرىجىگه چۈشۈرۈشنى مهقسهت قىلىپ قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن چارىالرنى ئىشقا سېلىشقا كىرىشىدۇ

ىنى ۋە سوۋېت كومۇنىستىك يازغۇچىالرغا تۈركىستان مىللى ھهرىكهتلىرىنى قارىالپ، سوۋېت تۈزۈم
ئىدىئولوگىيىسىنى مۇبالىغىلهشتۈرىدىغان تىياتىر ئهسهرلىرىنى يازغۇزۇپ، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدە ۋە 

ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ تىياتىرالر ھهققىدە ھهر تۈرلۈك . موسكۋادا سهھنىلهشتۈرۈپ كهڭ كۆلهمدە قويۇشقا باشاليدۇ
مىللى تۈركىستان ھهرىكىتىگه قارشى . رىتىشقا تىرىشىدۇماقالىالر يازغۇزۇپ كۈچلۈك تهشۋىقات مۇھىتى يا

سهھنىلهشتۈرۈلگهن بۇ ئهسهرلهردىن ئهڭ داڭلىقلىرى زىيا سهئىد بىلهن نازىر سهفهر بىرلىكته يېزىپ چىققان 
بىلهن سهرۋەر ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− يىلىدىن باشالپ سهھنىلهشتۈرۈلىدۇ - 1957بۇ ئويۇن (» تارىخقا تىل كىردى«

) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − يىلى سهھنىگه چىقىرىلغان-1964بۇ ئويۇن تۇنجى قېتىم (» قانلىق سهراپ«ڭ ئهزىموۋنى
دېگهن تىياتىرى بارلىق تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ » قانلىق سهراپ«ئهزىموۋنىڭ . دېگهن ئويۇنالر ئىدى

كى كرېمىل تىياتىرخانىسىدا كۈنىدىن باشالپ كرېمىل سارىيىدى 1964.4.3پايتهختلىرىدە قويۇلغاندىن كېيىن، 
يىلىسى ئاخبارات تهشكىالتى گ پ ئۇ نىڭ بىۋاسته تاپشۇرۇقى - 1965ئاخىرى، . موسكۋالىقالرغا كۆرسىتىلىدۇ

نامىدا » فىنىكس«نېكواليېۋ دېگهن ئىككى ئۇرۇس بۇ تياتىرنى سىنارىيىلهشتۈرۈپ . ئاربېنوۋ بىلهن ل. بىلهن، ئې
  .بىر كىنو فىلىمى ئىشلهپ چىقىدۇ

وۋېت ئىستىخباراتى بىر تهرەپتىن تاشقى دۇنيادىكى تۈركىستانلىقالرغا قارىتا بۇزغۇنچىلىق پائالىيهتلىرىنى س
تۈركىستانلىقالرنىڭ ئۆيلىرىگه ۋە ئىش ئورنىلىرىغا سوۋېتكه قارشى مىللى مۇستهقىللىق . جىددىلهشتۈرىدۇ



اشقۇچىلىرى ئۈستىدە توقۇلغان قىلچه كۈرىشى بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن يىتهكچىلهر بىلهن ھهرىكهت قاتن
بوھتانالر بىلهن تولغان نامسىز خهتلهرنى تىنماي ئىۋەرتىشكه - ئاساسى بولمىغان يالغان ياۋداق تۆھمهت

كىرىشىدۇ؛ يهنه بىر تهرەپتىن بۇ تۈردىكى يىتهكچىلهر ئۈستىدە يالغان جىنايهتلهرنى توقۇپ چىقىپ ئۇالر 
رىلىرىغا ئىۋەرتىپ، ئۇالرنى ھۆكۈمهتكه نىسبهتهن گۇمانلىق كىشىلهر تۇرىۋاتقان دۆلهتنىڭ ھۆكۈمهت دائى

  .دەيدىغان تهسىر پهيدا قىلىشقىمۇ كۈچهپ ئۇرۇنماقتا ئىدى
يىلى كىرىشى بىلهن، سوۋېت دائىرىلىرى چهتئهلدىكى تۈركىستانلىقالرغا قارشى مهتبۇئاتتىن بىرنى -1968

ۇق جهمىيىتى تهۋەسىدە التىنچه ۋە ئهرەپ ھهرپلىرىدە ئايلىق بۇرۇن قۇرۇلغان دوستل. قۇرۇش قارارىنى ئېلىشىدۇ
ناملىق بۇ گېزىت، تۈركىيه، گېرمانىيه، سۈرىيه، ئا ق ش، ) ئايدىڭ(» زىيالىالر«. گېزىت چىقىرىشقا كىرىشىدۇ

تقان مىسىر، ئهرەبىستان، ئىئوردانىيه، ئافغانىستان، پاكىستان ۋە ھىندىستان قاتارىدىكى تۈركىستانلىقالر تۇرىۋا
. مىڭ نۇسخا تىراج بىلهن تارقىتىلماقتا ئىدى 15يىلالردا -1970بۇ گېزىت . ئهللهرنىڭ ھهممىسىگه ئىۋەرتىلىدۇ

يىلىغا كهلگهندە، چهتئهللهردىكى يۇرتداشالر بىلهن ئاالقه تىكلهش ئۈچۈن جۇمهۇرىيهت مهركىزى -1975
رۇلۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغان جهمىيهتلىرى قۇ» ۋەتهن«كومىتىتلىرىنىڭ ئالغان قارارى بويىچه 

  .كۈنلهرگىچه پائالىيهتلىرىنى توختاتماي داۋام قىلىپ بارىدۇ

  دوكتور بايمىرزا ھېيتى −تۈركىستان ئىسمىنى ياشاتقان كىشى 

 تئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىنكى دەۋرلهردە، دوكتور بايمىرزا ھېيتى چهتئهلدىكى تۈركىستان ئۈچۈن قانا
مهيلى م ت ب ك تهۋەسىدىكى پائالىيهتلىرى . ۈرەشلهرنىڭ ئهڭ داڭلىق ئادىمىگه ئايالنغان ئىدىايدۇرۇلغان كي

بىلهن بولسۇن، ياكى تۈركىستان ھهققىدە يازغان ئهسهرلىرى بىلهن بولسۇن، ئومۇمىي يۈزلۈك خهلقارالىق 
يېڭى ئهۋالتالرغا يهتكۈزگهن شۆھرەتكه ئېرىشكهن بولۇپ، بىر مهنىدە تۈركىستان ئۇقۇمىنى ياشاتقان، بۇ ئۇقۇمنى 

  .بىرسى ھېساپلىناتتى
. دىكابىردا نهمهنگاندا تۇغۇلىدۇ-17يىلى -1917دوكتور ھېيتى، بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن كېيىن، يهنى 

يىلى تاشكهنت -1937باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى تۇغۇلغان شهھىرى نهمهنگاندا پۈتتۈرگهن ھېيتى، 
ى تارىخ كهسىپىنى پۈتتۈرۈپ ئوقۇتقۇچىلىق ھاتاتىنى باشاليدۇ؛ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئۇنىۋېرسىتىتى ئومۇم

سوۋېت ئۇرۇشىنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدىال ياردار بولۇپ -باشلىنىشى بىلهن ئهسكهرلىككه ئېلىنىدۇ؛ گېرمانىيه
رمانىيه ئارمىيىسى نېمىسالرغا ئهسىرگه چۈشىدۇ؛ بىر مهزگىل ئهسىرلهر الگىرلىرىدا ياتقاندىن كېيىن، گې

يىلىدا م ت ب ك رەئىسى ۋەلى قېيۇمخان -1942. تهۋەسىدە تهشكىللهنگهن تۈركىستان لېجيونىغا قاتنىشىدۇ
ئۇزۇن ئۆتمهي كاپىتان ئۇنۋانى . تهرىپىدىن بېرلىنگه ئېلىپ بېرىلىپ مىللى كومىتىت ئهزاسى قىلىنىدۇ

ئۇرۇش جهريانى بويىچه م ت ب ك تهرىپىدىن قانات . ىدۇبېرىلىپ كومىتىتنىڭ ھهربى بۆلۈم مۇدىرلىقىغا تهيىنلىن
نهشرىياتچىلىق پائالىيهتلىرىدە ئاكتىپ رول ئويناپ كهلگهن بايمىرزا ھېيتى، -يايدۇرۇلغان بارلىق مهتبۇئات

  .يىلى چاقىرىلغان پراگا قۇرۇلتىيىدا مىللى تۈركىستان ئىتتىپاقىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىقىغا سايلىنىدۇ-1944
ن كېيىنكى دەۋرلهردە بىر تهرەپتىن م ت ب ك نى قايتىدىن جانالندۇرۇش پائالىيهتلىرىگه قاتناشقان ئۇرۇشتى

داڭلىق تۈركلوگالردىن فون . بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن مۇنستېر ئۇنىۋېرسىتېتىدە پهلسهپه كهسىپىنى ئوقۇيدۇ
دېگهن ئىلمى » ى ھۆكۈمهتلىرىقوقان ۋە ئاالش ئوردا مىلل«مهندې بىلهن جېيشىكنىڭ ياردەملىرى بىلهن 

  .يىلى پهلسهپه كهسىپى بويىچه دوكتورلۇق ئۈنۋانىغا ئېرىشىدۇ-1950ماقالىسىنى پۈتتۈرگهن ھېيتى، 
دوكتور ھېيتىنىڭ تۇنجى ئىلمى ئىشى گېرمانىيه تهتقىقات جهمىيىتىنىڭ ئوقۇش پۇلىغا تايىنىپ يېزىپ 

دوكتور ھېيتى، بۇ ئهسىرى ئېالن . سهردۇردېگهن ئه» ئهسىردىكى تۈركىستان-20«چىققان نېمىسچه 
قىلىنغاندىن كېيىن يالغۇز كىشىلىك تۈركىستان تهتقىقات يۇرتىغا ئوخشاش پائالىيهت قىلىپ كهلگهن بولۇپ، 

 13ئاساسى بىلىم كىتاۋى ۋە  8يىلغا يېقىن ۋاقىت جهريانىدا نېمىسچه، تۈركچه ۋە ئېنگىلىزچه بولۇپ جهمئى  30



بۇ پائالىيهتلىرى نهتىجىسىدە دۇنياۋى شۆھرەتكه ئېرىشكهن باي مىرزا . چه ماقاله ئېالن قىلىدۇپارچه رىساله، يۈزلهر
ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدە ) 1986(ۋە مهرمهر ) 1974(، تۈركىيىنىڭ ھاجىتۆپه )1966(ھېيتى، ئا ق ش نىڭ خارۋاد 

ىق يىغىنالردا دوكالتالرنى تهكلىپ قىلىنغان پروفىسور سۈپىتىدە دەرس بېرىدۇ ھهمدە نۇرغۇنلىغان خهلقارال
  .بېرىپ، ھهر تۈرلۈك ساھهلهرگه تهۋە تۈركىستان مهسىلىلىرىنى، تۈركىستان ئهھۋاللىرىنى تونۇشتۇرۇپ چىقىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  )يىللىرى-1990(دوكتور بايمىرزا ھېيتى 

پائالىيهتلىرى  م ت ب ك تهشكىالتى ئاكتىپ پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان يىلالردا، دوكتور ھېيتى ئىلمى
يىلالر ئىچىدە تۈركىيه، -1960ۋە  -1953. بىلهن بىر قاتاردا سىياسى پائالىيهتلهر بىلهنمۇ شوغۇلالنغان ئىدى

مىسىر، ئهرەبىستان، ئىئوردانىيه، سۈرىيه ۋە پاكىستان قاتارىدىكى ئهللهردە ياشايدىغان تۈركىستانلىق 
م ت ب ك نىڭ سىياسى . ىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىدۇمۇھاجىرالرنى م ت ب ك تهۋەسىدە تهشكىللهش پائال

تهسىرى ئاجىزالشقان يىلالردا بولسا، مۇھاجىرالرغا قارىتىلغان پائالىيهتلىرىنى شهخسى ھهرىكهت قاتارىدا 
دوكتور ھېيتىنىڭ سىياسى ۋە ئىلمى پائالىيهتلىرى باشتىن تارتىپ سوۋېت دائىرىلىرىنى ۋە . داۋامالشتۇرىدۇ

ادىملىرىنى بهكال ئۈركىتىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ شهخسىيىتى ۋە پائالىيهتلىرىگه قارشى سوۋېت ئىلمى خ
  .بهكال كۆپ ھۇجۇمالر ئوتتۇرغا چىقىدۇ

  سوغۇق ئۇرۇش دەۋرىلىرىدە تۈركىيه

ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالر، تۈركىيىدە كۆپ پارتىيىلىك تۈزۈم يولغا 
يىلالرغا كهلگىچه -1950شۇڭا، . ېيىنال ئاندىن پائالىيهت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇقويۇلغىنىدىن ك

تاھىر چاغاتاي رەئىسلىكىدىكى ت م ب . تۈركىيىدە ئاشكارە پائالىيهت قىالاليدىغان بىرمۇ تهشكىالت يوق ئىدى
يىلىسى -1953ت م ب، . ئهزالىرى ئىستانبۇل بىلهن ئهنقهرەدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالرغا تارقىلىپ كهتكهن ئىدى

ئهمما بۇ گۇروھ، پرومېتې ھهرىكىتىچىلىك كۈچلۈك تهسىر . مىيونخېندا قۇرۇلغان پارىژ گۇروھىغا ئهزا بولغانىدى
ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە م ت ب ك نى ۋەلى قېيۇمخان . كۆرسىتهلهيدىغان تهشكىالت ھالىغا كېلهلمهيدۇ

پ ھالغا كهلتۈرىشى ھهمدە مىللى تۈركىستان مهجمۇئهسىنى نهشرى بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى قايتىدىن ئاكتى
قىلىش نهتىجىسىدە، تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهرنىڭ مهركىزى ئاساسهن ئالغاندا گېرمانىيىگه 

بۇ جهرياندا م ت ب ك بىلهن تۈرك ئېلى كومىتىتى ئوتتۇرسىدا كېتىۋاتقان كۈرەشنىڭ . كۆچكهن ھېساپلىناتتى
ى تۈركىيىدىكىلهرگىمۇ ئۆز تهسىرىنى يۇقتۇرۇشى نهتىجىسىدە، ئۇالرنى تهرەپ تۇتۇپ ھىمايه قىلىدىغان تهسىر

  .گۇرۇپپىالرمۇ ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ
ت م ب نى قايتىدىن ئاكتىپ پائالىيهت قىلىدىغان بىر ئورگان ھالىغا كهلتۈرۈشنى ئويلىغان تاھىر چاغاتاي ۋە 

تانلىقالرنىڭ گېرمانىيىدىكى تهشكىالتالرغا ئهگىشىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن بهكال ئۇنىڭ ھهمرالىرى، تۈركىس
يىلىسى ئېالن قىلغان بىر كىتاۋى ئارقىلىق گېرمانىيىدىكى ھهر -1952پروفىسسور چاغاتاي، . ئىچى پۇشاتتى

نامى » راشلىرىمىزتۈركىستانغا دائىر بهزى ۋەقهلهر ھهققىدە قا«. ئىككىال تهشكىالتقا قارشى پائالىيهت قوزغايدۇ
. بىلهن ئېالن قىلىنغان بۇ كىتاپ، قايتىدىن مۇنازىرە ۋە زىدىيهتلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

نهشرىياتى نامىدا چىقىرىلغان بۇ كىتاپتا تاھىر چاغاتاي ئۆز ئىسمىنى ئىشلهتمىگهن » تۈركىستان ياشلىرى«
  .اندېگهن تهخهللۇسنى تاللىۋالغ“ ئىستىقاللچى”بولۇپ، 

ت م ب رەئىسى تاھىر چاغاتاينىڭ قارىشىچه، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا قانات يايدۇرۇلغان 
ت م ب نى (پائالىيهتلهر، تۈركىستان مىللى كۈرەشلىرىدە بۇرۇندىن ئاكتىپ رول ئويناپ كهلگهن تهشكىالتالر 

قىتنىڭ سىياسى مۇھىت تهسىرى نىڭ قاتنىشىشى بولماي تۇرۇپ ئهينى ۋا) ئاپتوردىن. − كۆزدە تۇتماقتا
ئاستىدىال ئوتتۇرغا چىققان ھادىسه ھېساپلىنىدىكهن؛ پۈتۈن ئۇ دەۋر جهريانىدا ت م ب ئهزالىرى تۈركىيىگه 



پروفىسسور چاغاتاي، بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ گېرمانىيىدىكى . يىغىلىپ ۋەزىيهت كۈزىتىش بىالن شوغۇلالنغان
ىتى بار ئىدى دېمهكچى بولغانلىقى سهۋەبىدىن بۇ تۈردىكى ئىزاھات تهشكىالتالردىن بىرسى بىلهن مۇناسىۋ

ئۇ كىتاۋىدا، ۋەلى قېيۇمخان چىقىرىۋاتقان ژورنالالردا ئۆزبهك . بېرىش زۆرۈرىيىتىنى ھېس قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ
  :شىۋىسىدىن پايدىالنغانلىقىنى تهنقىتلهپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ

ر چۈشىنهلهيدىغان بىر يېزىق تىلى تۈزۈپ چىقىش ئىشى ھهقىقهتهنمۇ بارلىق تۈركىستانلىقال
بارلىق … . ئىستىقبالىمىزنى ئوياليدىغان ھهربىر بىلىم ئهھلىلىرىنىڭ مۇقهددەس غايىسى ئىكهنلىكى ئېنىق

تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ئورتاق بولغان بىر يېزىق تهييارالپ چىقماي تۇرۇپ، ئوتتۇردا بار بىر تىلنى تۈركىستاننىڭ 
… . ق تىلى دەپ، ئۇ تىلنى خهلقىمىزگه تېڭىشقا ئۇرۇنۇشنىڭ مىللى ھهرىكىتىمىزگه قىلچه پايدىسى يوقئورتا

ئهسلىدە، مۇھاجىرەتتىكىلهرنىڭ ئايرىم شىۋىلهر بويىچه ماقاله يېزىشى ئازاتلىق ھهرىكىتىمىزگه تهسىر 
  .كۆرسىتىش نوقتىسىدىن ئېيتقاندا پايدىلىق بىر ئىش دەپ قاراشقا بولىدۇ

ى قېيۇمخان ئوتتۇرغا قويغان تۈركىستاندا رەئىسلىك تۈزۈمىنى ئورنىتىش مهسىلىسى بىلهن، تۈرك ئېلى ۋەل
كومىتىتىنىڭ غهربى تۈركىستاننى رايونالرغا بۆلۈپ فېدېراتسىيه تۈزۈمىگه ئۆزگهرتىش پىالنلىرىنىمۇ تهنقىتلهپ 

  :كېلىپ مۇنداق دەيدۇ
ولغاندىن كېيىن دۆلىتىمىزنىڭ قۇرۇلۇشى، ھۆكۈمهت تۈركىستاندا مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈپ ب

تهشكىلى ۋە مهمورى ئورگانالر جهھهتته قايسى شهكىل تالالپ ئېلىنىدىغانلىقىنى ھازىردىن تارتىپ كېسىپ 
بۇ جهھهتتىكى ئىشالردا خهلق نېمىنى ئارزۇ قىلىدىغان بولسا شۇنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر … . ئېيتىش تهس

غهربى تۈركىستاننى ئورتا، غهربى ۋە جهنۇبى تۈركىستان دەپ قسىمالرغا پارچىالش … . نىقبولىدىغانلىقىمىز ئې
  .پىكىرى قىلچه ئاساسى بولمىغان سۇنئى، مهنىسى يوق پىكىر ئىكهنلىكى ئۈستىدە توختالماي تۇرالمايمىز

اپ قىلىشقا ھهر ئىككىال تهرەپنىڭ بىر بولسا ت م ب نىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئېتراپ قىلماسلىق، ياكى ئېتر
بىرسىنى ئىنكار -مهجبۇر قالغانلىرىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى كۈنلۈك قىلىۋېلىشىنى، تاھىر چاغاتاي بىر

  :قىلىدىغان پۈتۈنلهي زىت قاراش دەپ باھااليدۇ
ئۇالر قىلغاندەك، ت م ب تهشكىالتىنى يوق ھېساپالپ باشقىدىن تهشكىالت قۇرۇپ چىققانلىقى، گويا بۇ 

 باشالنغان ئىشالردەك ھهرىكهتكه ئاتالنغانلىقى، ياتالرغا، تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان مۇستهقىللىق ئىشالر ئهندىال
ھهرىكهتلىرىنى ياخشى بىلمهيدىغان يۇرتداشلىرىمىزغا، مىللى ئازاتلىق كۈرىشىمىز غايىسى بولمىغان، يۇرت 

  .ولۇپ قېلىشى مۇمكىنتهۋەسىدە ئاساسى بولمىغان بىر ھهرىكهت قىلىپ كۆرۈنىشىگه سهۋەپچى ب
  :كىتاپنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا، تۈركىستانلىقالرغا قارىتا مۇنداق بىر ئۇمۇمى چاقىرىقنى ئوتتۇرغا قويىدۇ

مۇساپىر ۋە مۇھاجىر يۇرتداشالر ئارىسىدا بۈگۈنكى كۈندە قولىدا بار شارائىتالر بىلهن دۇنيا ۋەزىيىتىنىڭ 
ېلىنىپ قايتا كۈچىيىشىمىزنى، پائالىيهتلىرىمىزنى كهسكىنلىشىپ كېتىشى بىزنى باشقىدىن رەتكه س

مۇقهددەس بىر كۈرەش ئهتراپىغا توپالش، بىر تۇتاش ھهرىكهت قىلىدىغان ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرۈش زورۇرىيىتى 
) ئاپتور. − تۈركىستان كۆزدە تۇتۇلماقتا(بۇ تۈردىكى بىرلىشىش ۋەتهن ئىچىدە . بارلىقىنى كۆرسهتمهكته

رىشىمىزنىڭ ھۇلىنى سالغان ت م ب نامى ئاستىدا بولىشى، بىزنىڭچه ئهڭ مۇۋاپىق ھهرىكهت مۇستهقىللىق كۈ
  .قىلغانلىق ھېساپلىنىدۇ

تاھىر چاغاتاي بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى بىر تهرەپتىن تۈركىيىدىكى قالغان تۈركى گۇرۇپپىالرنىڭ مىللى 
تۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه تهشكىالتلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ يىتهكچىلىرىنى بىر نوختىغا كهل

ئۇرال، قىرىم، شىمالى كاپكازىيه ۋە تۈركىستان -يىلى ئافىرىل ئېيىدا ئهزەربهيجان، ئىدىل-1952. كىرىشىدۇ
» رۇسىيىگه قۇل قىلىنغان مۇستهقىلچى تۈركىلهر سېپى«تهشكىالتلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى بىر يهرگه كېلىپ، 

ئىمزاالنغان كىلىشىمنىڭ كىرىش . ى قۇرۇپ چىقىش قارارىنى ئېلىشىدۇنامىدا مهخپى تهشكىالتتىن بىرن
  :سۆزىدە تۈۋەندىكىلهر تىلغا ئېلىنغان



ئۇرال، قىرىم، شىمالى كاپكازىيه ۋە تۈركىستان مىللى مهركهزلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ - ئهزەربهيجان، ئىدىل
ىڭ مهزمۇنى ۋە مهفادىغا ئاساسالنغان ھالدا ئورتاق يىغىندا، ئىمزاالنغان بىرلهشكهن مىللهتلهر كىلىشىمنامىسىن

ۋەكىللىك قىلىۋاتقان مىللهتلهرنىڭ مهدەنىيهت ۋە ئىنسانىيهت جهمىيىتىدە بىرەر مۇقىم ۋە پاراۋانلىق ئاساسىدا 
ياشىشى ئۈچۈن تهبىئى چېگراالر ئىچىدە تولۇق مۇستهقىللىققا ئېرىشتۈرۈلىشى مۇتلهق ئېهتىياج 

بۇ غايىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئومۇمى ۋە تارىخىي . ىر بىرلىكىگه كېلىشتىبولىدىغانلىقىغا ئورتاق پىك
دۈشمهنلىرى بولغان رۇسىيه جاھانگىرلىكىگه قارشى كۈرەشلهردە ھهممىدىن بۇرۇن ئۆزلىرى تهۋە بولغان خهلقلهر 

نلىق ئارىسىدا تىل، دىن، تارىخ ۋە مىللى مهدەنىيهت جهھهتلهردە مهۋجۇت بولغان ئورتاقلىق ۋە يېقى
-1936ئاالھىدىلىكلىرىنى، بۇالردىن كېلىپ چىققان سىياسى مهنپهئهت ئورتاقلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇپ، 

ئافرىل پارىژ قۇرۇلتىيىدا كۆرسىتىلگهن تۈۋەندىكى ئاساسالر بويىچه ئورتاق پائالىيهت كۆرسىتىشنى -26يىلى 
  .باش تارتىپ بولمايدىغان بىر قهرزىمىز دەپ تونۇيدۇ

يىلى پارىژدا شهكىللهندۈرۈلگهن تۈركىلهر -1936كىالتنىڭ شهكىللىنىش ۋە پائالىيهت پىرىنسىپلىرى بۇ تهش
مىللى مهركهزلهر تهرىپىدىن سايالنغان ۋەكىللهر پىالنلىق بىر . سېپى پىرىنسىپلىرىغا ئوخشاپ كېتهتتى

ىنىڭ پائالىيهتلىرى بىر باش بۇ سىستېم. شهكىلدە يىغىنالر ئېچىپ، قارارالر قوبۇل قىلىپ تۇرىدىغان بولىدۇ
بۇ فرونت، دەسلىۋىدە ئايلىق ژورنالدىن بىرنى . كاتىپ ۋاستىسىغا تايىنىپ قانات يايدۇرۇلىدىغان بولىدۇ

ئاندىن كېيىن يهنه قۇل قىلىنغان تۈرك ئهللهر تهتقىقات ئىنىستىتۇتىدىن بىرنى قۇرۇپ . چىقىرىدىغان بولىدۇ
مىزدا، بۇ فرونتنىڭ قۇرۇلىشى قهغهز يۈزىدىال قالغان بىر ئىش ئىكهنلىكى كېيىنكى ئهھۋالدىن قارىغىنى. چىقىدۇ

بۇ فرونتنىڭ . يهنى بهلگىلىمىدە بىكىتىلگهن ژورنال چىقىرىش ئىشىمۇ ئىشقا ئاشماي قالغان. مهلۇم بولىدۇ
  .ىدىقايسى تۈردىكى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇلالنغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھېچقانداق بىر ھۈججهت تېپىلم

بۇغرا . م(يىلى ئوتتۇرلىرىدا ت م ب ئهزالىرى شهرقى تۈركىستان يىتهكچىلىرىدىن مهمتىمىن بۇغرا -1952
يىلى خوتهن -1933. يىللىرىدا مهدرىسىنىڭ باش مۇددەرىسى بولغان-31~1924. يىلى خوتهندە تۇغۇلغان-1901

بىر . رەئىسى ۋە باش قۇماندانى بولغان ۋە يهركهنت ۋىاليهتلىرىدە قۇرۇلغان ۋاقىتلىق مۇستهقىل ھۆكۈمهتنىڭ
يىلى قايتىدىن -1943. يىلدىن كېيىن ھىندىستان ئارقىلىق ئافغانىستانغا پانالىق تىلهپ چىقىپ كهتكهن

. − ئاپتور بۇ يهردە ھهزرىتىنىڭ خىتايغا بارغانلىقىنى كۆزدە تۇتسا كېرەك[شهرقى تۈركىستانغا قايتىپ بېرىپ 
شهرقى تۈركىستاندا قۇرۇلغان ھۆكۈمهتته دەسلىۋىدە نافىيه ۋەكىلى . ه قاتنىشىدۇمۇستهقىللىق كۈرىشىگ] ت.ئۇ

يىلى كومۇنىستالر ھاكىمىيهتنى -1949. بولىدۇ، كېيىن يهنه ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت مۇئاۋىن باشلىقى بولىدۇ
 كېيىن ئۇ يهردىن تۈركىيىگه. تارتىپ ئالغاندىن كېيىن ھىندىستانغا پانالىق تىلهپ چىقىپ كهتكهن

شهرقى تۈركىستانغا . ژورناللىرىنى چىقىرىدۇ» تۈركىستان ئاۋازى«، »تۈركىستان«تۈركىيىدە . كېلىۋالغان
ئىيۇن كۈنىسى ئهنقهرەدە ۋاپات -14يىلى -1965. مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان ئهسهرلهرنى يېزىپ ئېالن قىلىدۇ

بۇ جهرياندا يهنه بىر جهمىيهت . سىناق قىلىدۇبىلهن بىرلىشىپ بىر ژورنال چىقىرىشنى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بولىدۇ
  .قۇرۇش اليىهىسىنىمۇ ئوتتۇرغا قويىشىدۇ

تاھىر چاغاتاي بىلهن سهبداشلىرى شۇنچه تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، تۈركىيىدە ئهڭ پائال ھهرىكهت 
اپا چوقاي ئوغلى بىلهن قىلغان ۋاقىتالردىكى مهخپى پائالىيهت قىلىشقا مهجبۇر بولغان ت م ب تهشكىالتى، مۇست

مهجدىدىن دەلىل قاتارىدىكى كۈچلۈك يىتهكچىلهردىن ئايرىلىپ قالغانلىقى، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئىچىدە 
شهكىللهنگهن ۋەزىيهت قاتارلىقالر سهۋەبىدىن، ئاساسهن جانلىق پائالىيهت قىلىش ۋەزىيىتىنى يارىتىش 

يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا كهلگهندە، ت م ب، -1950ىدە، نهتىج. كۈچىدىن مهھرۇم قالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
سابىق تۈركىستان ياشلىرى گۇرۇپپىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى ئاز بىر قىسىم كىشىلهر بىلهنال چهكلىنىپ 

شۇ سهۋەپتىن، ت م ب نىڭ يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان چاقىرقلىرى . قالغان بىر تهشكىالت ھالىغا كېلىپ قالىدۇ
ت م ب ئهزالىرىدىن تهشكىل . كى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا ئاساسهن بىرەر قىزىقىش قوزغىيالمايدۇتۈركىيىدى

يىلىدىن -1966. تاپقان پارىژ گۇروھىدىكىلهرمۇ ئهنه شۇنداق بىر چېكىنىش جهريانىنى باشتىن كهچۈرمهكته ئىدى



يىلىنىڭ -1986. الت ھالىغا كېلىپ قالىدۇباشالپ بۇ تهشكىالتالر ئاساسهن ئالغاندا پهقهت ئاتاقتا بار بىر تهشكى
- 1969پارىژ گۇروھىدىكىلهردە (ئاخىرلىرىغا كهلگىنىدە تارقىلىپ كهتكهنلىكىنى ئېالن قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ 

يىلى مىيونخېن قۇرۇلتىيىدا ئۇكرائىنا ۋاكالهتچىسى لىۋىكتى رەئىس، بىلىروسىيه ۋاكالهتچىسى بورتنىك مۇئاۋىن 
يىلقى قۇرۇلتايدا يهنه بۇ رەھبهرلىك - 1973. ۇراللىق ئهلى ئېقىش باش كاتىپ بولۇپ سايلىنىدۇئ- رەئىس ۋە ئىدىل

يىلى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا باشالنغان گالستنوست ۋە پېرېسترويكا -1986. گۇرۇپپىسى داۋاملىق ئورنىدا قالىدۇ
ژورنال چىقىرىش ). ئىزاھاتى. ھ.ئا . −سىياسىتى بىلهن تهڭ پارىژ گۇروھى تارقىلىپ كهتكهنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ

-50ۋە جهمىيهت قۇرۇشقا تۇتۇش قىلىپ باققان بولسىمۇ، ئۇزۇنغىچه بهرداشلىق بىرەلمىگهنلىكى ئۈچۈن، 
يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ ت م ب تهشكىالتى تاھىر چاغاتاي بىلهن ئابدۇۋاھاپ ئوقتاينىڭ شهخسى 

بۇ ئىككى كىشى، ئۆمۈرىنىڭ . تهشكىالتقا ئايلىنىپ قالىدۇ تىرىشچانلىقلىرى بىلهنال چهكلهنگهن بىر
نامىدا نۇرغۇنلىغان كىتاپ، بروشۇر ۋە ماقالىالرغا ئاپتورلۇق » تۈركىستان ياشلىرى نهشرىياتى«ئاخىرغىچه 

  .قىلىدۇ

  تۈركىستان جهمىيهتلىرى ۋە قايتا تهشكىللىنىش جهريانى

تۈردە تهشكىالتلىنىش ئۈچۈن كۆرسىتىلگهن ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە تۈركىيىدىكى رەسمى 
تهڭ باشالنغان بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهردىن . تىرىشچانلىقالر، يهنه شۇ كونا يىتهكچىلهر باشچىلىقىدا باشلىتىلىدۇ

بىرسىنى پروفىسسور زەكى ۋەلىدى توغان باشالتقان بولۇپ، يهنه بىرسىنى سابىق ياش تۈركىستانچىالردىن 
  .ىبراھىم يارقىن باشالپ بېرىدۇبولغان پروفىسسور ئ

زەكى ۋەلىدى توغان، گېرمانىيىدىكى تۈرك ئېلى كومىتىتى قۇرۇلۇشىغا ۋە ئۇنىڭ پائالىيهتلىرىگه كۈچلۈك 
گېرمانىيىدە تۇرىۋاتقان . ياردەم قىلىپ باققان بولسىمۇ، بۇ ئورگان بهك ئۇزۇن مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ

ىقى، ئۇ يهردە پائالىيهت قىلىۋاتقان سىياسى تهشكىالتالرنىڭ تۈركىستان تۈركىستانلىقالر سانىنىڭ بهكال ئازل
يهنه بىر تهرەپتىن تۈركىيىدە . جامائهتچىلىكى بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىشىنى بهكال تهسلهشتۈرىۋەتكهنىدى

دېموكرات پارتىيىسىنىڭ ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىشى بىلهن بىرگه سىياسى ۋەزىيهت كۆرۈنهرلىك دەرىجىدە 
ياخشىالنغان، تاشقى تۈركىلهرنىڭ بىرەر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىشى جهھهتتىكى قىيىنچىلىقالر خېلىال ئازايغان 

بۇ تۈردىكى ۋەزىيهتنى مۇھاكىمه قىلغان زەكى ۋەلىدى توغان، جهمىيهتتىن . بىر ۋەزىيهت شهكىللهنمهكته ئىدى
كۈنىسى تۈركىستان  1952.3.28لىتىپ، بىرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن الزىملىق بولغان تهييارلىقالرنى باش

يىلالردا تۈركىستاندىكى -1920بۇ جهمىيهتنىڭ قۇرغۇچىلىرى ئىچىدە . مهدەنىيهت جهمىيىتىنى قۇرۇپ چىقىدۇ
سىياسى تهشكىالت قۇرۇش ئىشلىرىغا ياردەلهشكهن سابىق خهلق ۋەكىلى ئىسمايىل ھهققى سويساللىئوغلىمۇ 

مۇرات : رغۇچى ئهزالىرى تۈۋەندىكى كىشىلهردىن تهركىپ تاپماقتا ئىدىبۇ جهمىيهتنىڭ قالغان قۇ(بار ئىدى 
بۇ ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − خېلىل ئوغلى، ئهرئهلى سۇندىباي، ئادنان ئۆزبهك، ئهھهت بهكقۇل ۋە سابىرجان ئۆزتۈرك

  :جهمىيهتنىڭ ھهرىكهت پىالنىدىكى مۇنۇ نوقتىالر ھهقىقهتهنمۇ كىشىنى قىزىقتۇراتتى
. رىلغان تۈركىستانلىقالر مهركهزلهشكهن خهلق توپى ھالىدا ھهر قايسى ئهللهردە ياشىماقتاۋەتىنىدىن ئاي

بۇالردىن شهرقى تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللى كۈرەشلىرى ھازىرمۇ بار بولغان ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ 
ن تۈرك ئېلى دەپ جهمىيىتىمىزنىڭ كۈرىشى بولسا ۋولگىغا قهدەر سوزۇلغا. يىتهكچىلىكىدە قانات يايدۇرۇلماقتا

  …. نام بېرىلگهن ئۇلۇغ تۈركىستاننىڭ مهدەنىيهت كۈرىشىدۇر
بۈگۈنكى كۈندە ئۇلۇغ . ئومۇمى تۈركىستانلىقالرنىڭ يهنه بىر چوڭ مهسىلىسى ئهدەبى تىل مهسىلىسى ئىدى

اشقىرت ۋە تاتار تۈركىستان ساھهسىدە ئۇرۇسالر تهرىپىدىن قازاق، ئۆزبهك، قىرغىز، تۈركمهن، قاراقالپاق، ئۇيغۇر، ب
  …. مۇستهقىل ئهدەبى تىل يارىتىلغان 8شىۋىلىرىدە بولۇپ جهمئى 



بىلىم ئېلىش ياكى مۇھاجىر … مۇھاجىردىكى تۈركىستانلىقالرغا ياردەم قىلىش مهسىلىسىگه كهلسهك، 
ىش سۈپىتى بىلهن كهلگهن تۈركىستانلىقالرغا ياردەم قىلىش ئىشلىرى تۈركىيىنىڭ مهدەنىيهت ۋە ياردەملىش

يهنى، جهمىيىتىمىز بىۋاسته ھالدا بىر . مۇئهسسهلىرىدىن پايدىلىنىشنى ئاساس قىلىغان ھالدا پىالنالنالندى
جهمىيىتىمىز سىياسهت ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنالمايدىغان بىر … . ياردەم بېرىش جهمىيىتى ھېساپالنمايدۇ

ىملهر، ۋە ياكى ئۇالرنىڭ بىرلىكىگه ۋاكالىتهن جهمىيهت بولغانلىقى ئۈچۈن، ۋەتىنى، ياكى بولمىسا ھهر بىر قهۋ
  .جهمىيىتىمىز ئهزا كۆپهيتىمىز دەپمۇ ئۇرۇنمايدۇ… . كۈرەش قىلىش پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنالمايدۇ

جهمىيهت نىزامنامىسىدا يهنه، تۈركىستانلىقالرنىڭ تىللىرىنى، مهدەنى ئاالھىدىلىكلىرىنى يوقۇتۇپ 
هتلهر بىلهن شوغۇللىنىدىغانلىقى، بۇ مهقسهتته مهتبۇئاتچىلىق پائالىيهتلىرى بىلهن قويماسلىقى ئۈچۈن پائالىي

  .دوكالتالرنى ئۇيۇشتۇرۇپ تۇرىدىغانلىقى بهلگىلهنگهن-يىغىن
. زەكى ۋەلىدى توغان، شهرق تۈركلىرى يىتىشتۈرگهن نادىر ئالىم ۋە سىياسهتچىلىرىدىن بىرى ھېساپلىناتتى

تهرلىك دەرىجىدە خهلق ھىمايىسىگه ئېرىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئارزۇ قىلغىنىدەك ئهمما ئۇ چهت دۆلهتلهردە يى
ئاكتىپ تهسىر كۆرسىتهلىگىدەك سىياسى پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىش پۇرسىتىگه پهقهتال ئېرىشهلمهي 

تاندىن باشقىردىستان، ئهمهلىيهتته تاتارىس”تاشقى تۈرك مۇھىتى ئىچىدە ئورۇن ئېلىنىشى پىالنلىغان . كهلدى
شۇنداق بولغاچقا، بۇ . ئايرىم بىر جاي بولۇش بىلهن بىرگه، تۈركىستاننىڭ بىر تهركىۋى قىسمى ھېساپلىناتتى

ئىككى جاي بىرلىكته تۈرك ئېلى تهۋەسىنىڭ بىر پۈتۈنلىكىنى تهشكىل قىلىشى كېرەك دەيدىغان كۆزقاراشنى 
اي، بۇ جهھهتته چهتئهلدە مۇساپىر بولۇپ يۈرگهن تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا قايىل قىلغىدەك قوبۇل قىلدۇرالم

يهنه بىر تهرەپتىن چارروسىيه دەۋرىدە روسىيىگه قۇل . تۈركىستانلىقالرنىڭ ھىمايىسىنىمۇ قولغا كهلتۈرەلمهيدۇ
ئۇرال -قىلىنغان تۈركلهرنىڭ مىللى ھېسىياتقا ئېرىشتۈرۈلىشى جهھهتته مۇھىم رول ئوينىغان ئىدىل

قاراشنى بۆلگۈنچىلىك قىلغانلىق دەپ ھېساپلىشىپ، زەكى ۋەلىدىنى باشقىرتچىلىق  تۈركىلىرى بۇنداق بىر
  .بىلهن شوغۇللىنىپ تۈركى قهۋىملهرنى پارچىالشقا ئۇرۇندى دەپ ئهيىپلهپ كېلىشتى

زەكى ۋەلىدى توغان بۇ قېتىمقى ئهڭ ئاخىرقى تىرىشچانلىقلىرىدىمۇ بارلىق شهرق تۈركىلىرىنى 
دەيدىغان قاراش بويىچه ھهرىكهت باشلىغان » بۈيۈك تۈرك ئېلى«ياكى » تۈركىستان ئۇلۇغ«بىرلهشتۈرىدىغان 

نى قۇرۇشقا تىرىشقان » تۈركىستان ۋە ئهزەربهيجاننى ئۆگىنىش تهتقىقات يۇرتى«يىللىرى - 1928ئهمما . ئىدى
لىگهنلىكى ۋاقىتلىرىدىكىگه ئوخشاش خهلق ئاممىسىنىڭ ھىمايىسىنى قولغا كهلتۈرەلمهيدىغانلىقىنى مۆلچهر

ئۈچۈن، قۇرماقچى بولغان جهمىيهتنىڭ دائىرىسىنى كېڭهيتىش مهقسىتىدە ئهزا سانىنى كۆپهيتىش دەيدىغان بىر 
ۋەلىدى ئۆزى . ئهندىشىمىز يوق دەيدىغان قارىشىنى جهمىيهتنىڭ نىزامنامىسىغا مهخسۇس قىستۇرۇپ قويغانىدى

. ت رەئىسلىكىنى مۇرات خېلىل ئوغلىغا بېرىدۇبىر ئۇنىۋېرسىتېت پروفىسورى بولغانلىقى ئۈچۈن، جهمىيه
بىر ئىسپاتى ئورنىدا بىر -تۈركىستان مهدەنىيهتلىرى جهمىيىتىنىڭ پائالىيهت قىلغانلىقى توغرىلىق بىردىن

زەكى ۋەلىدى توغان دوكالتچى بولۇپ . قېتىملىق ئىلمى دوكالت باغىقىال ساقلىنىپ قالغان ئىدى
تۈركىستان بىلهن روسىيه مۇسۇلمانلىرىغا دائىر كېيىنكى «تنىڭ تېمىسى ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان بۇ ئىلمى دوكال

بولۇپ، جهمىيهت ئىشخانىسى بهكال تار بولغاچقا، بۇ تىمىغا » يىلالردىكى غهرپ نهشرىيات پائالىيهتلىرى
. مۇناسىۋەتلىك ئىنتايىن ئاز كىشىلهرنى بۇ دوكالتقا تهكلىپ قىلىشقا مهجبۇر بولغانلىقى ئهسكهرتىلگهن

بۇ ئىشالر زەكى . هپسۇسكى، بۇ جهمىيهت پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرالماي ئۇزۇنغا قالماي تاقىلىپ قالىدۇئ
ۋەلىدى توغاننىڭ تاشقى تۈركىلهرگه مۇناسىۋەتلىك سىياسى سهھنىلهردە ئېلىپ بارغان ئهڭ ئاخىرقى پائالىيهت 

  .ئۇرۇنۇشلىرىدىن بىرى بولۇپ قالىدۇ
تۈردىكى پائالىيهتلىرىگه ئوخشاپ كېتىدىغان پائالىيهتلهردىن بىرىنى، يهنه شۇ زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ بۇ 

پروفىسسور تاھىر چاغاتاي، پروفىسسور . دەۋرلهردە سابىق ت م ب ئهزالىرىمۇ قانات يايدۇرۇشقا تىرىشىپ كۆرىدۇ
م ب ئهزالىرى مهركىزى ئىبراھىم يارقىن، ئهخمهت نايىم ئۆكتهم، تىمور ئۆزبهك ۋە ئىبراھىم مۇتلۇ قاتارىدىكى ت 

نامىدا بىر جهمىيهت قۇرۇپ » تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتى«ئورگىنىنى ئهنقهرەدە قۇرۇش ئارقىلىق 



. ماريدا چاقىرىلغان قۇرۇلتىيىدا رەئىسلىككه ئىبراھىم يارقىن تهيىنلهنگهن ئىدى-24يىلى -1952. چىققانىدى
. بدۇۋاھاپ ئوكتاي يىتهكچىلىك قىلىدىغان قىلىپ پىالنالشقانىدىبۇ جهمىيهتنىڭ ئىستانبۇلدىكى شۆبىسىگه ئا

نىزامنامىغا ئاساسهن، بۇ جهمىيهتنىڭ غايىسى تۈركىستاننى تونۇشتۇرۇش، تۈركىستان تارىخى بىلهن تۈركىستان 
مهدەنىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك نهشرىياتچىلىق ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىش، تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا 

جهمىيهت قۇرۇلۇپ ئۇزۇنغا قالماي . ىقنى كۈچهيتىش مهقسهت قىلىنىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن ئىدىھهمكارل
تۈركىستانلىق زىيالىالر ئوتتۇرسىدا ئۇيۇشتۇرۇلغان بىر قاتار يىغىنالر نهتىجىسىدە، بىر نهشرىيات ئهپكارى 

ىڭ ئهپكار ئورگىنى بولغان ۋەلى قېيۇمخان يىتهكچىلىكىدىكى م ت ب ك ن. چىقىرىش زۆرۈرلىكى ماقۇل كۆرىلىدۇ
ياش «غا تاقابىل تۇرااليدىغان بىر ژورنال دەپ قارالغان بۇ ژورنالغا دائىر پائالىيهتلهرگه، » مىللى تۈركىستان«

دەۋرىدە مول تهجرىبىگه ئېرىشكهن ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي بىلهن شهرقى تۈركىستانلىق يىتهكچىلهردىن » تۈركىستان
  .ۇل بولىدىغان بولىدۇمهمتىمىن بۇغرا ئىككىسى مهسئ

چىقارماقچى بولغان بۇ ژورنال كهڭ دائىرىلىك جامائهتچىلىكنىڭ قولالپ قۇۋەتلىشىگه ئېرىشىشىنى كۆزدە 
تۇتۇپ، تۈركىيىدىكى زىيالىالرغىال تايىنىش بىلهن چهكلىنىپ قالماي، مىسىر، پاكىستان، ئهرەبىستان، 

اتقان نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق كىشىلهر بىلهن مۇناسىۋەت ئىئوردانىيه، ئافغانىستان قاتارلىق ئهللهردە تۇرىۋ
ژورنال مهسىلىسىدە مۇناسىۋەت تىكلهنگهن كىشىلهر ئۇ دەۋرلهردە تۈركىيىدە ۋە شهرق ئهللىرىدە (تىكلهيدۇ 

تۇرىدىغان، ت م ب بىلهن ئاالقىسى بولغان تۈركىستانلىق زىيالىالرنىڭ ئىسمى ئوتتۇرغا چىققانلىقى كىشىنى 
بۇ پائالىيهتكه تۈركىيىدىن ئهنقهرە گۇرۇپپىسى تهۋەسىدىن بولۇپ پروفىسسور دوكتور تاھىر . جهلىپ قىلىدۇ ئۆزىگه

چاغاتاي، پروفىسسور دوكتور ئىبراھىم يارقىن، دوكتور سالىه ئهركىنقول، پروفىسسور دوكتور مېجىت ئوكتاي، 
نقهرە؛ ئىستانبۇل گۇرۇپپىسىدىكىلهردىن بولۇپ ئىبراھىم مۇتلۇ، تۆمور ئۆزبهك، پروفىسسور دوكتور سهئىد ئهلى ئه

دوكتور ئهخمهت نائىم ئۆكتهم، ئهفدال ۋېنسۈرەل، ياقۇپ ئېلبهك، پروفىسور دوكتور ئهخمهتجان ئوكاي، ئىلهام 
مۇساباي، ئابدۇلال رەجهپ بايسۇن، دوكتور مهقسۇت تارىم؛ تۈركىيىنىڭ قالغان شهھهرىدىكىلهردىن سابىر 

، پودپولكوۋنىك دوكتور ۋاسى مىرزىتاش ›ئادانادىن‹، دوكتور راسىه ئۆزگهن ›ىنئالپۇلد‹تۈركىستانلى 
، ئهخمهت شۈكۈرى ›سىلىفكهدىن‹، دوكتور زاھىت ئۆزبۇالق ›بۇرسادىن‹، نادىر رىجال ئوغلى ›سارىقامىشتىن‹

سۈپ ئالپتېكىن چهت دۆلهتلهردىن قاتناشتۇرۇلغانالر ئهيسا يۈ. قاتارلىقالر تىزىمالنغان› ئاقسهكىدىن‹ئاتامان 
، ›مىسىردىن‹، ئىبراھىم ۋاسىلى ›كهشمىردىن‹، پۇالت قادىرى ›كهشمىردىن‹، سهتتار چولپان ›كهشمىردىن‹

، ›كاراچىدىن‹، سهيىت قاسىم ئهنجانلىق ›كاراچىدىن‹، ئهزەم ھاشىمى ›مىسىردىن‹مهمتىمىن ئىسالمى 
تۈركىيىدىن بۇ تىزىملىكته بار . ›نمهككىدى‹، ھهمدۇلال مهھهممهدى ›پىشاۋۇردىن‹مهخمقۇت ئايقارلى 

بولغانالرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك سابىق ت م ب گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزالىرىغا مهنسۈپ كىشىلهردىن تهركىپ 
شۇنىڭدەك يهنه پىشاۋۇردىن مهخمۇت ئايقارلىنىڭ بۇ . تېپىشى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغان بىر نوقتا

گۇمانالرنىڭ خېلىال ئازايغانلىقىنى، تۈركىستانلىق زىيالىالر تىزىملىككه ئېلىنغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى 
باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، سوۋېت ئاخبارات . ئارىسىدا قايتىدىن ئىشهنچكه ئېرىشكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته

مهخمۇت ئايقارلى تۈركىيه جاسۇسى بولغانلىقى ئۈچۈن ئافغانىستان ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ”ئورۇنلىرىنىڭ 
سوۋېت جاسۇسى بولغان بولسا ئىدى، سوۋېتلهر ئۇنى دەرھال تۈرمىدىن چىقىرىۋالغان . لىنغانقاماققا ئې

. − دېگهندەك تهشۋىق قىلىشلىرى تۈركىستانلىقالر ئىچىدە ماقۇل كۆرۈلگهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ“ بوالتتى
ڭ ئافرىل ئېيىدا يىلىنى-1953ئاي داۋام قىلغان تهييارلىق باسقۇچىدىن كېيىن،  6~5). ئىزاھاتى. ھ.ئا
ژورنالنىڭ باش تهھرىرلىكىنى شهرقى . دېگهن نامدا ئايلىق بىر ژورنال چىقىرىلىش باشالندى» تۈركىستان«

شۇنىڭ بىلهن . تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ داڭلىق يىتهكچىسى مهمتىمىن بۇغرا ئۈستىگه ئالىدۇ
ن مىللى ئىتتىپاق ئهزالىرى تهرىپىدىن تهشكىل تاپماقتا بىرگه، بۇ ژورنالنىڭ تهھرىر ھهيئىتى ئاساسهن تۈركىستا

» ياش تۈركىستان«ژورنىلى، ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلهردە بولسا » ياش تۈركىستان«يىلالردا -30. ئىدى
مهتبۇئاتلىرىنىڭ تېخنىك مهسئوللىقىنى ئۈستىگه ئېلىپ كهلگهن ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي، بۇ ژورنالنى سىناق 



بۇندىن باشقا يهنه ژورنالنىڭ تهھرىر بۆلۈمىدە تاھىر . متىمىن بۇغرا بىلهن بىرگه ئىشلهيدۇقىلىپ چىقىرىشتا مه
بۇ تۈردىكى تهركىپكه ئاساسهن . چاغاتاي بىلهن ئىبراھىم يارقىنغا ئوخشاش سابىق ت م ب چىالرمۇ بار ئىدى
  .قىنى كۆرسهتمهكته ئىدىژورنالنىڭ ئومۇمهن ئالغاندا ت م ب نىڭ مهتبۇئات ئورگىنى ھالىدا ئىشلهيدىغانلى

ماۋزۇلۇق ماقالىدا تۈركىستانلىق » تۈركىستان ژورنىلىنىڭ چىقىرىلىشى«ژورنالنىڭ باش بېتىدىكى 
يىلالردىن بۇيان ھهر قايسى ئهللهردە نۇرغۇنلىغان ژورنالالرنى چىقىرىپ كهلگهن بولسىمۇ، بۇ -30ئاكتىپالرنىڭ 

غانلىقىنى، ئهمما بۇ قېتىمقىسى بولسا مهدەنىي خاراكتىرلىق بىر ژورنالالر ئاساسهن سىياسى خاراكتىردا چىقىرىل
ئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى مهزمۇن ئۆزگىرىش قىلىشىغا تۈركىيىدىكى . ژورنال بولىدىغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن

ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ باشقۇرۇش تۈزۈمىدە ئۆزگهرتىش قىلغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ تۈر ئۆزگىرىش قىلغان 
دېگهندەك، ژورنال غايىسى بايان قىلىنغان ئابزاسالردا مىللى ئازاتلىق ھهرىكهتلىرىگه . ولىشى مۇمكىنب

ئاڭلىغانلىرىمىزنى ئېالن قىلىپ تۇرىمىز دەپ -مۇناسىۋەتلىك بېشىمىزدىن ئۆتكهن ئىشالر بىلهن كۆرگهن
ائىرىدە مۇھاكىمه قىلىپ بۇ سۆزلهر، ژورنالنىڭ سىياسى خاراكتىردىكى مهسىلىلهرنى كهڭ د. كۆرسهتكهن

  .تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهكته ئىدى
كېيىنكى . ژورنىلى، مهزمۇن جهھهتتىن ئالغاندا خېلىال سهۋىيىلىك چىقىرىلغان ئىدى» تۈركىستان«

» تۈركىستان قانداق بېسىۋېلىندى؟«، )ئهخمهتجان ئوقاي(» تۈركىستاندا جهدىتچىلىك«سانلىرىدا بېسىلغان 
دېگهندەك چاتما ماقالىالر، مهمتىمىن بۇغرانىڭ باشماقالىلىرى ۋە ئىبراھىم يارقىننىڭ ) تاھىر چاغاتاي(
دېگهن ماقالىالر بۇ جهھهتته كۆزگه چېلىقىدىغان » تۈركىستاندىكى سۇغاقچىلىق ۋە دېهقانچىلىق پائالىيهتلىرى«

ۋەبىدىن ئۇزۇن داۋاملىشالماي، شۇنىڭغا قارىماي، بۇ ژورنالمۇ ماددى قىيىنچىلىقالر سه. ماقالىالر ھېساپلىناتتى
سانى بىلهن نهشرىيات ساھهسىدىن چېكىنىپ چىقىشقا -6يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا چىقىرىلغان -1953

ژورنىلى شۇنچه قىسقا ئۆمۈرلۈك بولىشىغا قارىماي، شهرقىي ۋە غهربىي » تۈركىستان«. مهجبۇر بولىدۇ
سىتىپ تهڭ ھهمنهپهس بولۇپ بىرلىشىپ چىقارغان تۈركىستانلىق زىيالىالرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىق كۆر

تۇنجى ۋە ئاخىرقى ژورنال بولۇش جهھهتتىن ئالغاندا ئىنتايىن مۇھىم تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه بىر پائالىيهت 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا شهرقى تۈركىستانلىقالر ئۆز تهشكىللىرىنى قۇرۇپ چىقىشقا . ھېساپلىناتتى

  .ژورنال بېسىپ تارقىتىدۇ-ا كىتاپباشالپ، نۇرغۇن ساند
ت م ب چىالر قۇرۇپ چىققان تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتى مهركىزىنىڭ ئهنقهرەدە بولۇپ قېلىشى 

چۇنكى، تۈركىيىدە ئولتۇراقالشقان تۈركىستانلىقالر ئاساسهن ئالغاندا ئىستانبۇل . بهكال ئهپسىز ئهھۋال ئىدى
شۇنىڭدەك يهنه جهمىيهت رەھبهرلىرىدىن بولغان ت م ب چىالرمۇ . ركهزلهشكهنىدىبىلهن ئادانادەك شهھهرلهرگه مه

ئادەتتىكى يۇرتداشالرغا سېلىشتۇرغاندا بهكرەك زىيالىي كىشىلهردىن بولغاچقا، ئادەتتىكى پۇخراالر بىلهن بهك 
ەلىدى توغان قۇرۇپ بۇنىڭ نهتىجىسىدە، بۇ جهمىيهتمۇ خۇددى زەكى ۋ. تاشقويۇن بولۇپمۇ كىتهلمهيتتى-ئىچقويۇن

چىققان تۈركىستان مهدەنىيهتلهر جهمىيىتىدىكىگه ئوخشاش كهڭ يۇرتداشالرنىڭ ھىمايىسىغا ئېرىشهلمىگهچكه، 
  .ئۇزۇنغا قالماي تاقىلىپ قالىدۇ

تۈركىيىدە، دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىشى بىلهن تهڭ، تۈركىيىنىڭ تاشقى 
االھىدە زور ئۆزگىرىشلهر بارلىققا كېلىپ، تۈركىيىگه كۆچمهن قوبۇل قىلىش تۈركىلهر سىياسىتىدە ئ

بۇ تۈر . مهسىلىلىرىدىكى چهكلىمىلهر زور دەرىجىدە ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان بىر ۋەزىيهت شهكىللهنمهكته ئىدى
ئۆزگىرىشلهرگه ئاساسهن، ئافغانىستاندىن تۈركىيىگه مۇھاجىر بولۇپ كېلىشنى تهلهپ قىلىدىغان 

ركىستانلىقالرنىڭ مهيلى ئۇرۇش ۋەزىيىتى دەۋرىلىرىدىكى شارائىتالر سهۋەبىدىن بولسۇن ياكى بولمىسا ئىنۆنۈ تۈ
دەۋرىدىكى ھۆكۈمهتلهرنىڭ تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغا قىزغىن مۇئامىلىدە بولماي كهلگهنلىكى سهۋەبىدىن 

دا تۈركىيىگه كېلىشىگه رۇخسهت كىلهلمهي يۈرگهن تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئهركىن كۆچمهن ھېساۋى
يىلىغا كهلگىچه بولغان ئارىلىقتا بىر قانچه -1954يىلىدىن -1952بۇ قارار چىققاندىن كېيىن، . قىلىنغانىدى

تۈركىيىنىڭ شهرقى جهنۇپ دېڭىز (تۈركىستانلىق مۇساپىرالر گۇرۇپپىسى تۈركىيىگه كۆچۈپ كېلىپ، ئادانا 



جهرەنبۇالق، تۈركىيىنىڭ شهرقىي جهنۇپ (ئاساس قىلغان ھالدا جهيالنپىنار نى ) ت.ئۇ− بويىغا يېقىن بىر شهھهر 
، نازىللى، ئاقشهھهر قاتارىدىكى جايالرغا )ت.ئۇ. − سۈرىيه چېگرا بويىدىكى شانلىق ئۇرفاغا تهۋە بىر يايالق شهھىرى

-1952. لگهنىدىبۇ كۆچمهنلهرنىڭ بىر قىسمى يهنه ئىستانبۇلغا كۆچۈپ كه. كېلىپ ئورۇنلىشىشقا باشاليدۇ
نهپهر تۈركىستانلىق  1805گېزىتىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا » جۇمهۇرىيهت«ماي كۈنىدىكى -14يىلىنىڭ 

ئهمما بۇ . مۇھاجىرنى تۈركىيىگه كهلتۈرۈش ھهققىدە مىنىستىرالر مهھكىمىسى قارار قوبۇل قىلىنغان
ئولتۇراق جاي بېرىلگهن كۈچمهنلهردىن تۈركۈمدىكى كۆچمهنلهر ھۆكۈمهت تهرىپىدىن يهر تهقسىم قىلىنىپ 

بۇ تۈر . بۇندىن باشقا ئۆز ئالدىغا ئېقىپ كهلگهن كۆچمهنلهر سانى توغرىلىق ھېچ بىر مهلۇمات يوق. ئىدى
كۆپلهپ كۆچمهن ئېقىنى تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا يېڭىدىن بىر جانلىنىش ۋەزىيىتىنى 

  .شهكىللهندۈرۈپ بېرىدۇ
اشلىتىلغان ئىككى قېتىملىق جهمىيهت تهشكىل قىلىش سىناقلىرى مۇۋەپپهقىيهتلىك يىلىسى ب-1952

نهپهردەك تۈركىستانلىق يىغىلىپ  20بولمىغاندىن كېيىن، ھېچقانداق ئىلمى ياكى سىياسى ئورنى بولمىغان 
بىر  نامىدا يېڭى» تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتى«يانىۋار كۈنىسى ئىستانبۇلدا -27يىلى -1954

قۇرۇلغان بۇ جهمىيهتنىڭ نىزامنامىلىرىدا كۆرسىتىلگهن مهقسهت ۋە پائالىيهت . جهمىيهت قۇرۇپ چىقىشىدۇ
شهكىللىرىمۇ خۇددى بۇرۇن قۇرۇلغان جهمىيهتلهرنىڭ نىزامنامىلىرىدا كۆرسىتىلگهن مهزمۇنالرغا ئوخشاپ 

بۇ جهمىيهت، . مىلجان ئوكاي تهيىنلىنىدۇفىۋرال كۈنىسى چاقىرىلغان قۇرۇلتىيىدا رەئىسلىككه كا-21. كىتهتتى
ئىستانبۇلدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ ئومۇمى تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇش، ئىستانبۇلدىن باشقا شهھهرلهردە 
ياشايدىغان تۈركىستانلىقالر بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهش قاتارىدىكى مهقسهتلهر بويىچه پائالىيهتلىرىنى 

ۇرۇن پىچهتلىۋېتىلگهن تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ مىراسلىرىغا ئۇندىن باشقا يهنه ب. باشلىۋېتىدۇ
جهمىيهت رەئىسى سالىه ئهركىنقول، . ئىگىدارچىلىق قىلىش ئۈچۈنمۇ بىر قاتار تىرىشچانلىق كۆرسىتىلدى

يىلىسى -1943يىلى ئىيۇندا تۈركىيه جۇمهۇرىيىتى باش مىنىستىرىگه مۇراجهت قىلىپ، -1955
ن تۈرك مهدەنىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئېمىنۆنۈ خهلق ھۇجرىسىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن بارلىق پىچهتلىۋېتىلگه

بۇ تهلهپكه ئهينى ۋاقتىدىكى مالىيه . نهرسىلىرى بىلهن كۈتۈپخانىسىنى جهمىيهتكه بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
  :كۈنىسى، تۆۋەندىكىدەك جاۋاپ بېرىلىدۇ 1955.6.25مىنىستىرى 

يىلىسى تۈرك -1938بۇلدا قۇرۇلغان تۈركىستان تۈرك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ يىلىسى ئىستان-1928
كېرەكلىرىنىڭ -يىلى پىچهتلهنگهنلىكىنى، جهمىيهت نهرسه-1943مهدەنىيهتلهر جهمىيىتى نامىغا ئۆزگهرتىلىپ 

ن بۇ ئېمىنۆنۈ خهلق ھۇجرىسىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهنلىكىنى، يېڭىدىن قۇرۇلغان جهمىيىتىڭالرنىڭ پىچهتلهنگه
كېرەكلهرنى -يىلى پىچهتلهنگهن جهمىيهتكه تهۋە نهرسه-1943جهمىيهتنىڭ ۋارىسى ھېساپلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، 

  .قايتۇرۇلۇشى تهلهپ قىلىنماقتا
نومۇرلۇق قانۇنغا ئاساسهن دۆلهت غهزىنىسىگه -5830كېرەكلهر -ئېمىنۆنۈ خهلق ھۇجرىسىدىكى نهرسه

مۈلۈكلىرىنى ھهرقانداق بىر جهمىيهتكه بېرىلىشىنى قانۇنىمىز توغرا -ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن بولۇپ، غهزىنه مال
  .كۆرمهيدىغانلىقى سهۋەبىدىن تهكلىۋىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئىمكان بولمىدى

تۈركىيىگه يېڭىدىن كهلگهن مۇھاجىر تۈركىستانلىقالرنىڭ ھهر جهھهتته نۇرغۇنلىغان قىيىنچىلىقلىرى بار 
. لىقالرغا قارىتا بىرەر چارە تېپىش مهقسىتىدە جىددى پائالىيهت كۆرسهتمهكته ئىدىجهمىيهت بۇ قىيىنچى. ئىدى
يىلقى قۇرۇلتىيىدا جهمىيهت رەئىسلىكىگه سايالنغان دوكتور سالىه ئهركىنقول، جهرەنبۇالق رايونىغا -1955

. لىيهتكه كىرىشىدۇزېمىن مهسىلىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك جىددى پائا-ئورۇنالشتۇرۇلغان تۈركىستانلىقالرنىڭ يهر
ئائىلىلىك تۈركىستانلىق يىغىلىشىپ جهمىيهتنىڭمۇ ياردىمى بىلهن  92جهرەنبۇالق رايونىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان 

جهرەنبۇالق تۈركىستانلىقالر ئىشلهپچىقىرىش ۋە تىجارەت «ئابلهي تۈركىستانلى يىتهكچىلىكىدىكى 
ڭغا ئوخشايدىغان شىركهتلىشىش پائالىيىتى بۇنى. نامىدا بىر شىركهت قۇرۇپ چىقىشىدۇ» بىرلهشمىسى

ئهپسۇسكى، تۈركىيىدىكى بازار شارائىتلىرىغا . ئاقشهھهردىكى تۈركىستانلىقالردىمۇ ئىشقا ئاشۇرىلىدۇ



ماسلىشالمىغان بۇ شىركهتلهر ئۇزۇنغا قالماي ئىقتىسادى قىيىنچىلىقالر ئىچىگه پېتىپ قېلىپ، تارقىلىپ 
  .كېتىدۇ

  )رەسىم ئورنى(
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن( 1953لى تۈركىيىگه كهلگهن تۈركىستانلىق كۆچمهنلهردىن بىر قىسمى ئادانادا، يى-1952

  
بۇ جهرياندا، خىتاي كومۇنىسىتالر ھاكىمىيىتىگه قارشى كۈرەش قىلىپ يۇرتىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولغان 

مهمتىمىن بۇغرا قاتارىدىكى  شهرقى تۈركىستانلىقالردىن بىر قىسمى ئهيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بىلهن
بۇ كۆچمهنلهر ئىستانبۇل . يىلى تۈركىيىگه كۆچۈپ كهلگهن ئىدى-1955يىتهكچىلهرنىڭ تىرىشچانلىقىدا، 

تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتى بىلهن بۇ . قاتارىدىكى بىر قانچه شهھهرلهرگه ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى
غۇست كۈنى يىغىلىشىپ، ئومۇمى يۈزلۈك ۋەزىيهت مۇھاكىمىسى ئاۋ-7يىلى -1955گۇرۇپپىنىڭ يىتهكچىلىرى 

بۇ يىغىندا جهمىيهت رەئىسى سالىه ئهركىنقول، بارلىق تۈركىستانلىقالرنىڭ ھازىرقى بار جهمىيهتكه . قىلىشىدۇ
ياردەم قىلىشلىرى كېرەكلىكىنى، يۇرتۋازلىق قىلىشماسلىقىنى، تۈركىستانلىقالر جامائىتى ئارىسىدا 

ك قىلىدىغان قاراشالرغا قارشى تۇرۇلۇشى كېرەكلىكى قاتارىدىكى بىر قاتار مهسىلىلهرنى ئوتتۇرغا بۆلگۈنچىلى
شۇنىڭدەك شهرقى تۈركىستان مهسىلىسىنىمۇ تۈركىستان ھهمكارلىق جهمىيىتى تهۋەسىدە تۇرۇپ . قويىدۇ

مهسىلىلىرىنى ئۇزۇندىن ئهمما بۇ ئىشتا شهرقى تۈركىستان . ئوتتۇرغا قويۇش مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ
بېرى خهلقئارا سهھنىگه چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان جهڭچى ئهيسا يۈسۈپ 
ئالپتېكىن، شهرقى تۈركىستان كۈرىشى ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ، بۇ 

شۇ . لىقىنى كۆڭلىگه پۈكۈپ كهلمهكته ئىدىئىشنى ئايرىم بىر تهشكىالتقا تايىنىپ قانات يايدۇرۇش الزىم
شۇنداق قىلىپ، ئۇزۇنغا قالماي . سهۋەپتىن، سالىه ئهركىنقولنىڭ يوقۇرقىدەك تهكلىۋى قوبۇل قىلىنمايدۇ

ئالپتېكىن بىلهن سهبداشلىرى شهرقى تۈركىستان كۆچمهنلهر جهمىيىتى نامىدا تهشكىالت قۇرۇپ پائالىيهتكه 
  .كىرىشىدۇ
تۈركىستانلىقالر . لتايدا ئۇ يىلالر ئۈچۈن بهكال يېڭىلىق بولغان بىر ئىش كۆرۈلىدۇيىلىقى قۇرۇ-1956

ئۇنىڭدىن . خالىدە ئاخىسكا سايلىنىدۇ− ھهمكارلىق جهمىيىتى رەئىسلىكىگه تۇنجى قېتىم بىر ئايال كىشى 
يىلى يهنه قايتىدىن -1960كېيىنكى سايالمالردا نۆۋەت بىلهن نهشهت تاھىرئوغلى، باھادىر ئوتۇ سايالنغان بولسا، 

بۇ يىلالردا جهمىيهت . يىلىدا بولسا زىياۋۇدىن باباقۇربان رەئىس بولىدۇ-1964دوكتور سالىه ئهركىنقول، 
پائالىيهتلىرى ئاساسلىقى كهچلىك پائالىيهتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش، ساياھهتلهرگه تهشكىللهش ۋە سهنئهت 

. ساھهلهردىكى پائالىيهتلهر بىلهن چهكلهنگهنلىكى مهلۇمپائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىش دېگهندەك باشقا 
يېڭىدىن بىر مهجمۇئه نهشرى قىلىش جهھهتته قارار قوبۇل قىلىنغان بولسىمۇ، ئىشقا ئاشۇرۇش ئىمكانى بولماي 

  .قالغان

  ئىستانبۇلدىن باشقا يهرلهردىكى پائالىيهتلهر

ىستانلىقالر مهركهزلىشىپ ئولتۇراقالشقان ئافغانىستاندىن كۆچۈشلهر نهتىجىسىدە، ئادانا شهھىرى تۈرك
ئادانا، تۈركىيىگه كۆچۈپ كهلگهن تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن تۇنجى . شهھهرلهردىن بىرسىگه ئايلىنىشقا باشاليدۇ

يېڭىدىن كهلگهن مۇھاجىرالر ئۆزئارا ھهمكارلىقالرنى داۋامالشتۇرۇش . بىكهتلىك ۋەزىپىسىنى ئوينىماقتا ئىدى
ۆي تېپىش، ئىش تېپىش قاتارىدىكى قىيىنچىلىقلىرىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن چارە تېپىش تهلهپلىرى بىلهن ئ

يىلى -1952شۇ سهۋەپتىن، . قاتارلىق ئېهتىياجالر جهمىيهتتىن بىرنى قۇرۇپ چىقىش تهلىۋىنى تهقهززار قىلىدۇ
تانلىقالرنىڭ بۇ جهمىيهت، مۇھاجىردىكى تۈركىس. ئادانا تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتى قۇرۇلىدۇ

تۈركىيىگه كۆنىۋېلىشىغا ئاسانلىق يارىتىپ بهرگهن بولۇپ، كېيىن كهلگهن مۇساپىرالر ئۈچۈنمۇ مۇۋاپىق 



بىر قانچه يىل جهريانىدا يىغىن سالونى ۋە كۈتۈپخانىسى بىلهن ئۆزلىرىگه . كېلىدىغان مۇھىت يارىتىپ بېرىلدى
ىلالر ئارىسىدا تۈركىيىدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ ئهڭ ي-1970~1955تهۋە بىر بىناسىمۇ بولغان بۇ جهمىيهت، 

  .ئاكتىپ پائالىيهت كۆرسىتىدىغان ئىجتىمائى تهشكىالتلىرىنىڭ بىرسىگه ئايلىنىپ ۋەزىپه ئۆتهپ كېلىدۇ
بهدرى . نامىدا بىر ژورنال چىقىرىشقا باشلىغان ئىدى» بۇالق«يىلىدىن باشالپ -1959ئادانا جهمىيىتى، 

ت تۈركئهلى تهرىپىدىن چىقىرىلغان بۇ ژورنالنىڭ مهقسىدى تۆمۈر قورغان ئارقىسىدا خوجهنت بىلهن ئهخمه
قالغان ئورتا ئاسىيادا ئۇرۇس زوراۋانلىق ھاكىمىيىتى، كومۇنىزم دەپ ئاتالغان دىنسىز، ئهخالقسىز ئىجتىمائى 

ستانلىق تۈركىلهرنىڭ تۈزۈمنىڭ زۇلۇمىدىن قېچىپ ھهر تۈرلۈك دۆلهتلهرگه پانالىق تىلهپ قېچىپ چىققان تۈركى
بۇ ژورنال سهۋىيىلىك تهھرىرات گۇرۇپپىسىغا . ھېسسىياتلىرىغا تهرجىمانلىق قىلىش دەپ تونۇشتۇرۇلغان ئىدى

بۇ . ئىگه بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ژورنال مهزمونلىرى بىلهن ماقالىالر يېڭىدىن قىزىققۇچىالر سهۋىيىسىدە ئىدى
يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن -1960. شۇ يىلىنىڭ ئۆزىدىال تاقىلىپ قالىدۇ سانال چىقىرىلغان بولۇپ، 7ژورنال ئاران 

باشالپ ئىقتىسادى قىيىنچىلىق ۋە ئىشسىزلىق قاتارىدىكى سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، بۇ يهردىكى تۈركىستانلىقالر 
سىدە ياردەم بۇالرنىڭ نهتىجى. ئىستانبۇل شهھىرى ۋە ئا ق ش قاتارىدىكى ھهر قايسى ئهللهرگه كۆچۈشكه باشاليدۇ

يىلىنىڭ -1970قىلىدىغانالر ئازىيىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئادانا جهمىيىتى بارغانسىرى كۈچسىزلىشىپ، 
ئاخرلىرىغا كهلگهندە كۈچىيىپ كېتىۋاتقان ئانارخىست ۋە تېررورچىلىق مۇھىتى ئىچىدە جهمىيهت بىناسى 

بۇ ۋەقهدىن كېيىن، جهمىيهتمۇ . ۋېتىلىدۇسولچىل ئېقىمغا مهنسۈپ خۇلىگهرلهر تهرىپىدىن ئوت قويۇپ كۆيدۈرى
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا -1980(ھۆكۈمهت دائىرىلىرى تهرىپىدىن پىچهتلىنىپ پائالىيهتلىرىمۇ توختايدۇ 

ئۇ . جهمىيهتنى قايتىدىن يهنه شۇ نامدا ئېچىش تهلىۋى سۇنۇلغىنىدا، ھۆكۈمهت دائىرىلىرى رۇخسهت قىلمايدۇ
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − نامىدا پائالىيهت كۆرسىتىپ كهلمهكته» جهمىيىتى ئهلىشىر ناۋايى«جهمىيهت ھازىر 

تۈركىستانلىقالر زىچراق ئولتۇراقالشقان يهنه بىر يهر سالىهلىدىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان پائالىيهتلهر 
نىڭ شهرقى ئهلىبهگ ھاكىم ۋە ئۇ(شهرقى تۈركىستانلىق يىتهكچىلهردىن ئهلىبهگ ھاكىم . قانات يايدۇرۇلغانىدى

، »كازاك ئېكسودۇس«تۈركىستان مىللى كۈرىشىدىكى رولى ھهققىدە مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن گودفرېي لياسنىڭ 
» 1986~1985ئهركىنلىك ئۈچۈن شهرقى تۈركىستان قازاق تۈركلىرى ۋە بۈيۈك تۈرك ئېلى«ھاسان ئورئالتاينىڭ 

يىتهكچىلىكى، ھهمزە ئۇچار رەئىسلىكىدە قۇرۇلغان نىڭ مهنىۋى ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − دېگهن كىتاپالرغا قارالسۇن
تۈركىستانلىقالر مهدەنىيهت ۋە ھهمكارلىق جهمىيىتى، بۇ جايدىكى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى 
كۈچهيتىش ۋە مهدەنى ئاالھىدىلىكلىرىنى ساقالپ قېلىش بىلهنال چهكلىنىپ قالغان بولماستىن، ئۇ نهشرى 

دېگهن ژورنىلىغا تايىنىپ سوۋېتلهر بىلهن كومۇنىزمغا قارشى » زمگه قارشى جهڭ ۋە تۈركئېلىكومۇنى«قىلغان 
يىلىدىن باشالپ ئهلىبهگ ھاكىمنىڭ ئوغلى ھاسان -1962. قانات يېيىۋاتقان كۈرەشكىمۇ كۈچلۈك تۆھپه قوشىدۇ

. ىچه نهشرى قىلىنااليدۇسانغ-10ژورنىلى » بۈيۈك تۈركئېلى«ئورئالتاينىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن چىقىرىلغان 
سان  10دېگهن گېزىت، ئايلىق بولۇپ » كومۇنىزمگه قارشى جهڭ«يىلىسى چىقىرىشقا باشالنغان -1965

بۇ ژورنالالر تاقىلىپ كهتكهندىن . سان نهشىرى قىلىنغان 4چىقىرىلغاندىن كېيىن ژورنالغا ئۆزگهرتىلىپ 
ىلهن قازاق تۈركلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ھهر خىل كېيىن، ھاسان ئورئالتاي ئاساسلىقى شهرقى تۈركىستان ب

نامىدا نهشرى قىلىشنى » بۈيۈك تۈركئېلى نهشرىياتى«يازغۇچىالر يېزىپ چىققان كىتاپالرنى مۇددەت بويىچه 
ئهركىنلىك «. 1: يىلالرغا كهلگىچه بۇ چاتما ئهسهرلهردىن بېسىلغان كىتاپالر مۇنۇالر ئىدى-1990(داۋام قىلىدۇ 

؛ »ئابىاليخان داستانى«. 3؛ »ئۇلۇغ تۈركچى ماغجان جۇمابايئوغلى«. 2؛ »ۈركىستان قازاق تۈركلىرىئۈچۈن شهرقى ت
قازاق تۈركلىرىنىڭ ئىستانبۇلدىكى يېڭى شهھىرى «. 5؛ »تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ مىللى پارولى− ئاالش «. 4

؛ »ىلىلهر ۋە تۆھمهتلهرگه رەددىيهشهرقى تۈركىستان تارىخىدىكى بهزى مهس«. 6؛ »ۋە بىر قىسىم سهرگۈزەشتىلىرى
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا− … . »كۆچۈشتىن كېيىن«. 7

  ت م ب نىڭ ئاقىۋىتى



يىلى ئىچىدە، ت م ب بىلهن م ت ب ك ئوتتۇرسىدا تاشقى دۇنيادىكى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا -1959
ت م ب . قىشقا باشاليدۇبۆلۈنۈشلهرنىڭ كىلىپ چىقىشىغا سهۋەب بولىدىغان يېڭى سۈركىلىشلهر ئوتتۇرغا چى

ئىسىملىك » تۈركىستان مىللى ئازاتلىق ھهرىكىتىگه دائىر ۋەقهلهر سهھنىسى«رەئىسى تاھىر چاغاتاي يازغان 
كىتاۋىدا، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى دەۋرىدە يۈز بهرگهن ۋەقهلهر ئۈستىدە مۇالھىزە قىلىنغان بولۇپ، بۇ كىتاپتىكى 

  :م ت ب ك قاتتىق تهنقىت قىلىنغان ئىدى مۇالھىزىسىدە ۋەلى قېيۇمخان بىلهن
تۈركۈملهپ -تهربىيه بهرمهستىنال تۈركۈم-سوۋېت روسىيىسى ئۆز تهۋەسىدىكى تۈركىستانلىقالرنى ھهربى تهلىم

-بۇ ئهھۋالنى ئۆز مىللى مهنپهئهتلىرىگه زىت دەپ قاراشقان ياشالر تۈركۈم. ئۇرۇش مهيدانلىرىغا ھايدايدۇ
شۇنداق قىلىپ بۇ تۈركىستانلىق ياشالر . ئۆتۈپ كېتىش يولىنى تاللىۋېلىشقانىدىتۈركۈملهپ دۈشمهن سېپىگه 

بىر تهرەپته ئۇالرنى ئۇرۇش مهيدانلىرىغا مهجبۇرى ھهيدەپ . بۇنىڭ بهدىلىگه يهنه جهڭگه قاتنىشىشقا مهجبۇرلىنىدۇ
ئىدىيىسىنى يامان نىيهت ئاپارغان بولسا، ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن قوشۇلغان قارشى تهرەپتىكىلهرمۇ ئۇالرنىڭ 

بۇ ۋەقهلهر تۈركىستان ياشلىرىنىڭ مىللى غايىلىرىگه نهقهدەر سادىق … . بىلهن پايدىلىنىپ كېتىدۇ
بهزىلهر . ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىشقا ھهردائىم تهييار ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته ئىدى

پايدىلىنىپ كهتكهن، ئۇالردىن يامان غهرەزلىرى ئۈچۈن بولسا، بۇ ياشلىرىمىزنىڭ ئاق نىيهتلىكلىكىدىن 
پايدىلىنىشقا كىرىشكهن بولسا، ئۇ ھالدا بۇ يهردىكى مهسئولىيهت ئهنه شۇ ئالدامچىالر ئۈستىگه ئارتىلىشى 

  .كېرەك
ئۇرۇشنىڭ تهغدىرى، ئۈمىدلىرىگه خىالپ كىلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلغىنىدىن كېيىن، ھېچ بولمىغاندا … 

ىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالماسلىق ئۈچۈن بولسىمۇ يول ئاختۇرۇشقا كىرىشكهن تۈركىستانلىق دۈشمهنلىر
جهڭچىلهر، كۈچىنىڭ زور بىر قىسمىنى غهرپ سېپىگه يۆتكىۋېلىش ئىمكانىيىتىنى قولغا كهلتۈرگهن، 

سايىسىدە  مهدەنىيهتلىك ھېساپالنغان غهرپلىكلهرنىڭ ئىنسانپهرۋەر، ئهخالقلىق ھېسسىياتلىرى ۋە ئىدىيىلىرى
توپى بىلهن -چۇنكى، ئۇالر توپ. قوغدىلىنىشىنى خىيال قىلىشقان بولسىمۇ، بۇ ئۈمىدلىرىمۇ يوققا چىققان

  …. سوۋېتلهر روسىيىسى جالالتلىرىنىڭ قولىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن
 تۈركىستانلىقالر چوڭ ئۈمىدلهر بىلهن قاتناشقان ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشىدا يىگهن ئهڭ ئېغىر زەربه،

بۇنداق … . شۆبهىسىزكى، مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتى بىلهن ئوتتۇرغا چىققان ھادىسىلهر ھېساپلىنىدۇ
ۋاقىتسىز كهلگهن ئۆلۈم، بىرمۇنچه غايىلىرىنىڭمۇ گۇمران بولىشىنى، بىر مۇنچه خۇسۇسى ھهۋەسلىرىنىڭمۇ 

  …ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپچى بولىشى مۇمكىن ئىدى 
لهردىنمۇ مهلۇم بولغىنىدەك، تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن پهقهتال قىممىتى بولمىغان يوقۇرقىدەك خاتىرى

ئاقىۋەتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشى ۋەقهلىرىدىكى زىياننىڭ ھېساۋىنى قىلىش بهكال 
بولىشىغا ئهپسۇسكى، ئارىدىن شۇنچه ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكهن . مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ئىش ھېساپلىنىدۇ

كىتاپنى قىسمهن بولسىمۇ قايىل بولغىدەك ئوتتۇرغا قويۇش ئىمكانىغا ئىگه -قارىماي، بۈگۈن بىز بۇ ھېساپ
كىتاپنى تولۇق قىاللىشىمىز ئۈچۈن تۈركىستانلىقالرغا مهڭگۈ پۇرسهت -بهلكىم بۇ ھېساپ. بواللماي كهلدۇق

ق، نومۇسسىزلىق، كىرەكسىز ئابروي ۋە چۇنكى، مهسىلىنىڭ ئىچىگه ئالدامچىلى. كهلمهسلىكىمۇ مۇمكىن
  .باشقۇرۇش جهھهتتىكى قابىلىيهتسىزلىك قاتارىدىكى بىر مۇنچه توسالغۇالر ئارىلىشىپ كهتكهن ئهھۋالدا تۇرماقتا

تاھىر چاغاتاي، بۇ مۇالھىزىلىرىدىن كېيىن مۇستاپا چوقايئوغلىنىڭ ۋاپاتىغا مۇناسىۋەتلىك سوۋېت 
دا قىلىنغان بىر قاراشنى ئوتتۇرغا قويۇپ كېلىپ، ئۇنى ھاشىيىدە بايان قىلىپ تهشۋىقاتچىلىرى تهرىپىدىن پهي

ئۇزۇن يىلالر ئىران، ئافغانىستان ۋە پاكىستانالردا تۈركىستانلىقالر ئىچىگه كىرىۋېلىپ جاسۇسلۇق . ئۆتىدۇ
قاي ئوغلى قىلىپ كهلگهن مهخمۇت ئايقارلى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكىنىدىن كېيىن مۇستاپا چو

سوۋېت . كىزىكتىن ئۆلگهن بولماي، بهلكى زەھهرلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن قارىشىنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدى
. تهشۋىقات ماشىنىلىرى بۇ يالغان خهۋەرنى ۋەلى قېيۇمخان بىلهن م ت ب ك گه قارشى پايدىلىنىپ كهلگهنىدى

خهۋەر مهنبهسى سۈپىتىدە ھاشىيىدە بهرگهنلىكى  تاھىر چاغاتاينىڭ بۇ تهشۋىقات ماتېرىيالىنى خۇددى توغرا



تۈركىيه بىلهن گېرمانىيىدە تۇرىدىغان تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىقالرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى 
تۈركىستان ياشلىرى نامىدا زىياۋۇدىن باباقۇربان ئېالن قىلغان بىر نارازىلىق ماقالىسىدا . كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

  :يازىدۇمۇنۇالرنى 
سوۋېتلهرنىڭ جاھانگىرلىك تاكتىكىلىرىنىڭ مهقسىدى تۈركىستان مىللى مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جان 
تىكىپ كۈرەش قىلىۋاتقان كىشىلهرنى قايسىال ئۇسۇلدىن پايدىلىنىشىدىن قهتئى نهزەر پۈتۈن سهپلهر بويىچه 

  …تايىن ياخشى بىلىپ تۇرۇغلۇق تاھىر چاغاتاي بۇنى ئىن. ۋەيران قىلىش، قارىالش ۋە بوھتان چاپالشتۇر
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋاقتىدا گېرمانىيه ئارمىيىسى سېپىدە تۇرۇپ مىللى بايراقلىرى ئاستىدا روسىيه 
ئىمپىرىيالىزىمىگه قارشى جهڭ قىلغان تۈركىستان قوشۇنلىرى بىلهن ئۇنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن مىللى 

رەش تارىخىدا ئىسمىنىڭ يوقلىغى سهۋەبىدىن پهيدا بولغان تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتىنىڭ شهرەپلىك كۈ
  ئۆچمهنلىك ۋە يامان نىيىتى بىلهن،

تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق كومىتىتى يىتهكچىسى ۋەلى قېيۇمخاننىڭ نۇرېنبېرگ تۈرمىسىدە قامىلىپ 
ېچقانداق پائالىيهتكه تۇرغان بىر ۋاقىتتا، قهھرىمان ۋە مۇجاھىت تۈركىستان ئهۋالدلىرىنى قۇتقۇزۇش جهھهتته ھ

  كىرىشمىگهنلىكتىن ئىبارەت مىللى مهسئولىيىتىدىن قېچىش مهقسىتىدە،
تىببى ۋە ھۆكۈمهت ھۈججهتلىرىگه ئهھمىيهت … مهرھۇم مۇستاپا چوقاي ئوغلى ئهپهندىنىڭ ۋاپاتى ھهققىدە 

… تكهن بېرىلمىگهن بىر بوھتاننى يېزىش ئارقىلىق، دۈشمهننىڭ بۆلۈش تاكتىكىسىغا ئهگىشىپ كه
  .تۈركىستان ياشلىرى نامىدا بۇ كىتاپچىغا نارازىلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز

بۇنداق قااليماقانچىلىق ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىش غهرىزىدە يۈرگهن سوۋېت تهشۋىقاتچىلىرى بۇ تۈر 
مىيونخېندا تۇرۇشلۇق ۋەلى قېيۇمخاننىڭ سابىق «مۇنازىرىلهرنى كۈزىتىپ يۈرگهن كۈنلهرنىڭ بىرىدە، 

تېمىلىق يهنه بىر پارچه تهشۋىقات ماتېرىيالىنى تۈركىستانلىقالر » دىغۇچىسى سۇلتان قارىنىڭ خېتىقوغ
بۇ خهتته چوقاي ئوغلىنىڭ ۋاپاتىغا مۇناسىۋەتلىك پهرەزلهر قايتا تىلغا . ئوتتۇرسىدا تارقىتىشقا كىرىشىدۇ

ھهر تۈرلۈك قوشۇمچه پهرەزلهرمۇ ئېلىنىپال قالماي، ۋەلى قېيۇمخاننىڭ ئىناۋىتىنى تۆكۈش مهقسهت قىلغان 
بۇ تۈردىكى ئاساسسىز پهرەزلهرنىڭ تاھىر چاغاتايدەك مۇھىم بىر ئالىم تهرىپىدىن . ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىدى

پايدىلىنىشى، بۇ ئاتالمىش جىنايهتنىڭ ئۇزۇن يىلغىچه م ت ب ك بىلهن قېيۇمخان رەقىپلىرى تهرىپىدىن 
بۇ تۈردىكى پهرەزلهرنى رەت قىلىدىغان ھۈججهتلهر بىلهن ۋەقهنىڭ . بېرىدۇپايدىلىنىپ كېتىشىگه سهۋەپچى بولۇپ 

گۇۋاچىلىرى يازغان ئهسلىمىلهر كومىتىت تهرىپىدىن مىللى تۈركىستان ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغانلىقىغا 
ق قارىماستىن، بۇ مهسىلىدىن تولۇق خهۋىرى بولمىغان خهلق ئاممىسىغا كۆرسىتىدىغان ئهكسى تهسىرلهر تولۇ

بۇ ھادىسىالر تۈپهيلىدىن، تاھىر چاغاتاينىڭ شهخسى تهسىرىگه ئۇچرىغان ت م ب، خهلق . تازىالنمىغان ئىدى
ئاممىسى ئارىسىدا ئهسلىدىنال ئاجىزلىشىپ كهتكهن ھىمايىسىدىن تولۇق مهھرۇم بولۇپ، تهشكىالت 

ىدىن پۈتۈنلهي ئايرىلىپ قېلىش ئهزالىرىنىڭ مۇھاجىرالر ئاممىسى بىلهن ئهسلىدىنال زەئىپ بولغان مۇناسىۋىت
  .دەرىجىسىگه كېلىدۇ

بۇ تۈردىكى مۇنازىرە مۇھىتىنىڭ يۈز بېرىشىگه قارىماي، ئىستانبۇلنى مهركهز قىلغان تۈركىستانلىقالر 
ھهمكارلىق جهمىيىتى پائالىيهتلىرىنى قهتئى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن پۈتۈن تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتمهكته 

دىكابىر كۈنىسى روسىيه باش مىنىستىرى كوسىگىن تۈركىيىنى زىيارەت قىلىشقا -20يىلى -1966. ئىدى
كوسىگىن بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا نارازىلىق بىلدۈرۈش مهقسىتىدە ئىستانبۇل بىلهن ئادانادىكى . كېلىدۇ

غان ئهمما تۈركىيه، سوۋېتلهر بىلهن بول. جهمىيهتلهر يۈزلىگهن تۈركىستانلىقنى ئهنقهرەگه يىغىدۇ
شۇنداق بولغاچقا، نارازىلىق بىلدۈرمهكچى . مۇناسىۋەتلىرىگه ئاالھىدەت ئهھمىيهت بېرىپ كهلمهكته ئىدى

بولغان ئاممىنىڭ نارازىلىق تهلهپلىرىنى روسىيه زىيارەت ئۆمىگىدىكىلهرنىڭ ئاڭالپ قېلىشىغا پهقهتال يول 
  .قويمايدۇ

  )رەسىم ئورنى(



  ت م ب نىڭ ئهڭ ئاخىرقى مهسۇئللىرى
يىلى فىۋرال -1967ئىستانبۇل، . ھىر چاغاتاي، ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي، رەپىقىلىرى سائادەت چاغاتاي ۋە سائىدە ئوكتايالر بىلهن بىرگهتا

  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(
  

ئۆكتهم، سابىق ت . يىلقى سايالمدا جهمىيهت رەئىسلىكىگه دوكتور ئهخمهت نائىم ئۆكتهم سايلىنىدۇ-1967
نىڭ رەئىسلىك » تۈركى كۆچمهنلهر ۋە مۇساپىرالر ئىتتىپاقى«بىرسى بولۇش بىلهن بىرگه يهنه، م ب ئهزالىرىدىن 

بۇ ئىتتىپاق، دېموكراتالر پارتىيىسى ھۆكۈمىتىدىن كېيىن . ۋەزىپىسىنىمۇ ئۈستىگه ئالغان بىرسى ئىدى
جىسىدە شهكىللهنگهن تۈركىيىدە قۇرۇلغان بارلىق تاشقى تۈركىلهر جهمىيهتلىرىنى بىر مهركهزگه يىغىش نهتى

تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭمۇ قولالپ قۇۋەتلىشىگه ئېرىشكهن بۇ تهشكىالت، تاشقى تۈركىلهرگه . بىر ئورگان ئىدى
مۇناسىۋەتلىك قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى بۇ مهركهز ئهتىراپىدا بىر تۇتاش رىياسهتچىلىكىدە 

يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، چاغالئوغلى -1954بۇ تهشكىالت . ىدىئهمهلگه ئاشۇرۇشنى كاپالهتكه ئىگه قىلماقتا ئ
بۇ ئىتتىپاق قۇرۇلۇپ تۇنجى قېتىملىق . تهۋەسىدە ئۇالرغا ئايرىلغان بىر بىنادا پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى

يىلالرغىچه بۇ ۋەزىپىسىنى -1970قۇرۇلتىيىدا رەئىسلىككه تهيىنلهنگهن دوكتور ئهخمهت نائىم ئۆكتهم، 
يىلىدىن باشالپ بۇرۇن بېسىلغان بىر ژورنالنىڭ -1966بۇ ئىتتىپاق، . پهقىيهتلىك بىلهن ئۆتهپ كېلىدۇمۇۋەپ

ئهخمهت نائىم . نامىدا ژورنال چىقىرىشقا باشاليدۇ» تۈرك دۇنياسى«ئىسمىنى ئېلىپ تهستىقلىتىۋالغان بولۇپ، 
هپ كېلىۋاتقان دەۋرلهردە، تۈركىستانلىقالر ئۆكتهم بۇ ئىككى تهشكىالتقا بىرال ۋاقىتتا رەئىس بولۇپ ۋەزىپه ئۆت

ھهمكارلىق جهمىيىتىمۇ بۇ ئىتتىپاق تهركىۋىگه كىرگهن بولۇپ، بۇ جهمىيهتمۇ بۇ ئىتتىپاق تهركىۋىدە تۇرۇپ 
  .پائالىيهت قىلماقتا ئىدى

دىكابىر كۈنىسى ئۆتكۈزۈلگهن سايالمدا دوكتور سالىه ئهركىنقول يهنه بىر قېتىم - 7يىلىنىڭ -1971
ئهمما بۇ مهزگىلدە ئىتتىپاق بىلهن جهمىيهت ئوتتۇرسىدا سۈركىلىش يۈز بېرىپ . ىسلىككه سايلىنىدۇرەئ

تۇرغانلىقى ئۈچۈن، مهركىزى ئىتتىپاققا تهۋە بىنادا تۇرىۋاتقان جهمىيهت بۇ بىنادىن كۆچۈپ چىقىپ، 
كه بىناسىغا يۆتكىلىشكه تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ياتاق قىلىپ ئىشلىتىلىۋاتقان كونا بۇخارا تهك

تۈركىستان تۈركى ياشالر ئىتتىپاقى قۇرۇلۇپ ئۇزۇن يىل پائالىيهت قىلىپ كېلىنگهن بۇ بىنا، . مهجبۇر بولىدۇ
ئهينى ۋاقتىدا ئاتاتۈركنىڭ تهستىقى بىلهن سىرتتىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئايرىپ 

ك ئىگىسى تۈرك ھۇجرىسىغا تهۋە ۋاقتىدا تۈرك ھۇجرىسى تهشكىالتى بۇ بىنانىڭ مۈل. بېرىلگهن بىر بىنا ئىدى
- 1960. پىچهتلهنگهن مهزگىللهردە بىنانىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى ۋەقپىلهر بۆلۈمىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهنىكهن

يىللىرى بىر قېتىملىق ئوت ئاپىتىدىن كېيىن ئۈستىنكى قهۋەتلىرى كۆيۈپ ۋەيران بولۇپ كهتكهن بولۇپ، 
نقى قهۋەتلىرى ئوقۇش ئۈچۈن ئىستانبۇلغا كهلگهن تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن قايتىدىن رېمونت ئاستى

سالىه ئهركىنقول تهشكىللىگهن بىر قېتىملىق ياردەم يىغىش ھهرىكىتى . قىلىنىپ ئېچىپ بېرىلگهن
غان ھالغا نهتىجىسىدە، بۇ تارىخىي بىنا قايتىدىن رېمونت قىلىنىپ ئاساسهن ئىشلهتكىلى بولىدى

يىلى ئهركىنقول ۋاپات بولغىنىدىن كېيىن جهمىيهت رەئىسىلىكىگه دوكتور ھېكىمجان -1974. كهلتۈرۈلگهنىدى
سهنئهت پائالىيهتلىرى قانات يايدۇرۇلغان بولۇپ، ئۆزىمۇ بىر سهنئهت -بۇ مهزگىللهردە ئۇسۇل. قاينار سايلىنىدۇ

كىدە ئاكتىپ پائالىيهت گۇرۇپپىسى تهشكىل ئوقۇتقۇچىسى بولغان ھېكىمجان قاينارنىڭ يىتهكچىلى
قاينارنىڭ كېسهل كۆرۈش ئىشخانىسىمۇ جهمىيهتنىڭ مهركىزى جايالشقان ئىشخانا بولۇپ . قىلىنغانىدى

  .خىزمهت قىالتتى
بۇ دەۋردە تىلغا ئالغىدەك پائالىيهتلهردىن بىرسى قاتارىدا جهمىيهت يىتهكچىلىرىنىڭمۇ ياردىمى بىلهن 

ناملىق ئايلىق گېزىت چىقىرىش بىلهن » ئهركىن تۈركىستان ئۈچۈن«ربان باشلىغان زىياۋۇدىن باباقۇ
يىلى بېسىلىشقا باشلىغان بۇ گېزىت، تۇنجى سانىدا -1975. شوغۇللىنىشنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش مۇمكىن

  :دېگهن باشماقالىسىدا مۇنداق دېيىلىدۇ» نىمىشكه نهشرى قىلدۇق«



ۈركىستان مهسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويۇشىمىز ئۈچۈن بىر ئهپكارغا تۈركىيىدە ت. ئۇزۇن يىل كۈتۈپ باقتۇق
نهتىجىدە، كېيىنكى مهزگىللهردە بۇنداق بىر ئېهتىياجىمىزنىڭ . يوق دەپ ئويالپ يۈردۇق-ئېهتىياجىمىز بارمۇ

بۇ گېزىت، تۈركىستان ئازاتلىق يولىدا چىقىرىلغان تۇنجى … . تېخىمۇ كۈچىيىپ بارغانلىقىنى ھېس قىلدۇق
بىز بۆلۈنمهس بىر پۈتۈن تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش … . ت ھېساپالنمىغىنىدەك، ئاخىرقىسىمۇ ئهمهسگېزى

  .قىلىشقا خىزمهت قىلىش ئۈچۈن بۇ گېزىتنى چىقارماقتىمىز
چوڭ فورمات بىلهن تۆت بهتلىك چىقىرىلغان بۇ گېزىت خهۋەرلهر، ئهسلىمىلهر ۋە ئىلمى خاراكتىردىكى 

 12ئهپسۇسكى، بۇ گېزىتمۇ ئىزچىل چىقىرىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىنماي، ئاران . ماقالىالر بېسىلىپ تۇراتتى
گېزىتنىڭ ئهڭ ئاخىرقى سانىدىكى ۋىدالىشىش ماقالىسىدا مۇنۇالر . سان چىقىرىلىپال تاقىلىپ قالغان

  :دېيىلگهن
گۈنكى ئهمما بۈ. بۈگۈنگىچه شارائىتىمىزنىڭ يار بېرىشىچه گېزىت چىقىرىشقا تىرىشىپ كهلگهنىدۇق

شارائىتالردا گېزىتىمىزنىڭ داۋاملىق چىقىرىلىشىنى توختىتىپ تۇرۇشقا مهجبۇر ئىكهنلىكىمىزنى ئهپسۇس 
-كهلگۈسىدە تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىمىزغا ۋە بىر… . ئىچىدە ئامالسىز ئۇختۇرۇشقا مهجبۇر بولماقتىمىز

  .ى ئۈمىد قىلىمىزبىرىمىزنى تېخىمۇ تولۇق تونۇپ تېخىمۇ زىچ ئىتتىپاق بولۇپ ئۇيۇۇشن
بۇنداق . يىللىرى تۈركىيه ئانارخىزم بىلهن تېررورلۇق پاتقىقىغا پېتىپ قېلىۋاتقان بىر يىلالر ئىدى-1970

قااليماقان ۋەزىيهت ئاستىدا ئاكتىپ ئىجتىمائى پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش ئىمكانىيىتى يوق دىيهرلىك 
- 1980. ئالىيهتلىرىنى ئاساسهن توختىغان دېيىشكىمۇ بوالتتىيىلىدىن باشالپ جهمىيهت پا-1975شۇڭا، . ئىدى

سىنتهبىردىكى ھهربىلهرنىڭ سىياسى ئۆزگىرىش قىلىشى نهتىجىسىدە، تۈركىيىدىكى باشقا -12يىلى 
- 1954شۇنداق قىلىپ، . جهمىيهتلهر بىلهن بىر قاتاردا تۈركىستانلىقالر ھهمكارلىق جهمىيىتىمۇ پىچهتلهندى

يىدىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ مىللى كىملىكلىرىنى ۋە مهدەنىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇش يىلىدىن بېرى تۈركى
  .ئۈچۈن ۋاستىچىلىق قىلىپ كېلىۋاتقان بىردىن بىر تهشكىالتمۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان ھېساپالندى

  شهرق ئهللىرىدىكى پائالىيهتلهر

. قالر زور دەرىجىدە ئۆزگىرىش ياسايدۇئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئاسىيادىكى سىياسى تهڭپوڭلۇ
يىلىدا ھىندىستانغا مۇستهقىللىق بېرىدىغانلىقىنى -1942ئهنگىلىيه ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتقان پهيتلهردىال، يهنى 

ئۇرۇشتىن كېيىن ئهنگىلىيىنىڭ ھىندىستاننى بوشىتىپ چىقىپ كېتىشى بىلهن تهڭ، . ئېالن قىلغانىدى
يىلىسى بۇرۇنقى ھىندىستان تهۋەسىدە ھىندىستان بىلهن -1947. ه باشالندىچېگراالر قايتىدىن بېكىتىلىشك

يهنه بىر تهرەپتىن ياپونىيه تهسلىم بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي خىتايدا ماۋ . پاكىستان دېگهن ئىككى دۆلهت قۇرۇلىدۇ
ڭ جا(يىتهكچىلىكىدىكى كومۇنىستالر بىلهن جاڭ كاي شهك ) ت.ئۇ− ماۋ زەيدوڭنى دېمهكچى (تسې تۇڭ 

بىر . يىتهكچىلىكىدىكى مىللهتچى خىتايالر ئوتتۇرسىدا ئىچكى ئۇرۇش باشلىنىدۇ) ت.ئۇ− كهيشىنى دېمهكچى 
ئۆكتهبىر -1يىلىنىڭ -1949قانچه يىللىق ئۇرۇش جهريانىدا ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهن خىتاي كومۇنىستلىرى 

قايتىدىن  شهرقى تۈركىستانداىتالردا بۇ ۋاق. كۈنىسى خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
شهرقى باشالنغان مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمۇ كومۇنىستالر تهرىپىدىن باستۇرىۋېتىلىپ، قۇرۇلغان 

بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا، پاكىستان بىلهن ھىندىستاندىن، . تارقىتىۋېتىلىدۇ تۈركىستان ھۆكۈمىتى
پاكىستان مۇستهقىل . ك مۇساپىرالر ئېقىنى ئوتتۇرغا چىقىدۇشۇنىڭدەك شهرقى تۈركىستاندىن زور كۆلهملى

دۆلهت بولۇپ قۇرۇلغىنىدىن كېيىن، بۇرۇن ئهنگىلىيه ھۈكمۈرانلىقىدىكى ھىندىستانغا ئۆتۈپ كېتىشىگه يول 
ئۇرۇش . قويۇلمىغان سابىق باسمىچىالر يىتهكچىسىمۇ ئافغانىستاندىن چىقىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇ

يىلى جازالىغان تۈركىستانلىقالردىن تىرىك قالغانالرنى -1942الردا، ئافغانىستان دائىرىلىرى ئاخىرالشقان يىل
ال مهركهزىيهئى «شۇنداق قىلىپ، شىر مۇھهممهدبهي بىلهن مۇبهشىرخان تارازى قاتارىدىكى . قويۇپ بېرىدۇ



تاندىن باشقا دۆلهتلهرگه يىللىرى ئافغانىس-1950تهشكىالتىنىڭ سابىق رەھبهرلىرىمۇ » ھۆكۈمهتئى تۈركىستان
  .قاراپ كۆچۈشكه باشلىغان كۆچمهنلهر كارۋىنىغا قوشۇلىدۇ

ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە ئافغانىستاندىكى تۈركىستانلىقالر ئىچىدىمۇ كۈچلۈك ھهرىكهتلىنىشلهر 
الر يىللىرى تۈركىيىدە ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققان دېموكرات-1950. بارلىققا كېلىشكه باشلىغان ئىدى

پارتىيىسى، تۈركىيه سىرتىدىكى ئۇرۇقداشلىرىنىڭ ئهركىن كۆچمهن ھېساۋىدا تۈركىيىگه كېلىشىگه يول 
ئافغانىستاندىكى ئېغىر بېسىمدىن زېرىككهن تۈركىستانلىقالرنىڭ . قويىدىغان بىر سىياسهت ئوتتۇرغا قويىدۇ

كى يىلدەك داۋامالشقان رەسمىيهت ئىك. بىر قىسمى تۈركىيىگه كۆچۈپ بېرىۋېلىش ئۈچۈن مۇراجهت قىلىشىدۇ
. بېجىرىش ئىشلىرىدىن كېيىن، ئىككى چوڭ گۇرۇپ بولۇپ پاكىستان ئارقىلىق تۈركىيىگه كۆچۈپ كېلىۋالىدۇ

شۇنىڭغا ئوخشاش، بىر قىسىم تۈركىستانلىقالر سهئۇدى ئهرەبىستان قاتاردىكى بىر قىسىم ئهرەپ ئهللىرىگه 
پاكىستان ياكى ھىندىستان  شهرقى تۈركىستاندىنهلگهندە يىللىرىغا ك-1955. چىقىپ كېتىشكهنىدى

  .تهرەپلهرگه ئۆتۈپ كهتكهن گۇرۇپپىالرنىڭ بىر قىسمى داۋاملىق كۆچۈپ تۈركىيىگه قاراپ يولغا چىقىشقا باشاليدۇ
يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا يىغىلىشىپ، مهۋالنه سىيىت قاسىم ئهنجانى -1948كاراچىدىكى تۈركىستانلىقالر 

تۈركىستان «بۇ تهشكىالتنىڭ نامى . ە تۈركىستانلىقالر ئىتتىپاقى تهشكىالتىنى قۇرۇپ چىقىشىدۇرەئىسلىكىد
بولۇپ، بۇ ئىتتىپاق نهشرى قىلغان بىر بروشۇردىن مهلۇم بولىشىچه، » تۈركى مۇھاجىرلىرى ئىتتىپاقى

ىش، نامراتالرنى كاراچىدىن باشقا ئهللهرگه قاراپ كۆچۈپ چىقىپ كهتكهن تۈركىستانلىقالرغا ياردەم قىل
يهرلهشتۈرۈش قاتارىدىكى پائالىيهتلهر بىلهن بىر قاتاردا يالغانچى سوۋېت نهشرىياتىغا قارشى تۇرۇش، تۈركىستان 
مهسىلىلىرىگه مۇناسىۋەتلىك يىغىلىش، ئىلمى دوكالت تهشكىللهش قاتارىدىكى پائالىيهتلهر بىلهن 

» ۈركىستان تۈركى قهۋىم مۇھاجىرلىرى ئىلىم ئوتاغىت«بۇ جهمىيهت يهنه، . شوغۇللىنىپ كهلگهنلىكى مهلۇم
بۇ مهركهز يهنه مهخسۇس تۈركىستانلىقالرغا قارىتىلغان ھهرخىل . نامىدا بىر مهركهزنىمۇ قۇرۇپ چىقىشقان

  .سهۋىيهلهردىكى ئوقۇتۇش پائالىيهتلىرى بىلهنمۇ شوغۇللىنىپ كهلگهن
سمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى يىلىسى بۇ جهمىيهتنىڭ رەئىسلىكىگه تۈركىستان با-1949

جهمىيهت يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان ئهزىم . سايلىنىدۇ) ئۆزگهن(كىشىلىرىدىن بىرى بولغان ھاجى پارپى 
ناملىق بىر ژورنال » تهرجىمانئى ئهفكار«يىلىنىڭ يانىۋار ئېيىدىن باشالپ -1951ھاشىمىنىڭ باشچىلىقىدا، 

نامىدىكى تۈركىستان » ئهنجۇمهنئى ئىتتىهادئى مۇھاجىرىن«ژورنال، ئۆزىنى دېهلىدىكى  بۇ. چىقىرىشقا باشاليدۇ
سانىغا كهلگهندە -11يىلىدىن باشالپ چىقىرىلغان، جاھان ئۇرۇشى سهۋەبىدىن -1938تهشكىالتى تهرىپىدىن 

ۇرغان كىشىمۇ ئهزىم بۇ ژورنالنى نهشرى قىلد. ژورنىلىنىڭ داۋامى دەپ تونۇشتۇرىدۇ» تهرجىمان«تاقىلىپ قالغان 
ژورنالدا تۈركىستان ۋە تۈركىستانلىقالرغا . بۇ ژورنالنىڭ تىلى ئوردۇچه بىلهن تۈركىچه ئىدى. ھاشىمى ئىدى

مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهر، كومۇنىزمغا قارشى ماقالىالر ھهمدە ئىسالم دىنىغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالرنىڭ كۆپلىكى 
لىق بولۇپ چىقىرىلغان بۇ ژورنال، كېيىنكى يىلالردا پهسىللىك ژورنال دەسلىۋىدە ئاي. كىشىنى جهلىپ قىلىدۇ

ئۈزۈلۈپ چىقىپ تۇرغان بۇ ژورنالنىڭ جهمئى قانچه سان -يىلالرغا كهلگىچه ئۈزۈلۈپ-1960. قىلىپ چىقىرىلغان
بۇ ژورنال ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ئهزىم ھاشىمىنىڭ . چىقىرىلغانلىقىنى ئېنىق بىلگىلى بولمىدى

  .ىسمى بىلهن پۈتۈنلىشىپ كهتكهن بولۇپ، ژورنالنىڭ نهشرى تا ھاشىمى ۋاپاتىغىچه داۋاملىشىپ تۇرغانئ
  )رەسىم ئورنى(

  ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسى» تهرجىمانئى ئهفكار«ئهزىم ھاشىمى چىقارغان 
  
  اىليق مجمۇئه: مۇقاۋىدىكى يېزىقالر(

  ترجمان افكار
  كراچى

  )ت.ئۇ− ائزم ھاشمى : مسئول مرتب



غانىستاندىن كېلىدىغان تۈركىستانلىقالرنىڭ ئازىيىپ كېتىشى، پاكىستاندا تۇرىۋاتقانالرنىڭمۇ باشقا ئاف
دۆلهتلهرگه قاراپ كۆچۈشلىرى قاتارىدىكى سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن، ۋاقىت ئۆتكهنسىرى پاكىستاندىكى 

مالشتۇرۇش ئىمكانى بارغانسىرى تۈركىستانلىقالر سانى ئازىيىپ، بۇ يهردە پائالىيهتلهرنى ئاكتىپلىق بىلهن داۋا
يىلىغا -1964كاراچى شهھىرىدىكى بۇ جهمىيهت، ھهيۋىتۇلال ئىشان رەئىسلىكىدە . قىيىنلىشىپ كېتىدۇ

پىشاۋۇردىكى جهمىيهت بولسا، ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇنىراق پائالىيهت . كهلگىچه پائالىيهتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇپ كېلىدۇ
  .هتلىرى شۇ ئهتراپتىكى تۈركىستانلىقالر دائىرىسى بىلهنال چهكلىنىپ قالغانقىاللىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ پائالىي

  سوۋېت ئىشپىيونىنىڭ ئاقىۋىتى

يىلى ئافغانىستاننىڭ ھهرقايسى تۈرمىلىرىدىن قويۇپ بېرىلگهن كىشىلهر ئارىسىدا مهخمۇت -1948
قۇزۇپ چىقااليدىغان كۈچكه ئىگه سوۋېت ك گ ب سى ئايقارلىنى تۈرمىدىن شۇنچه ئاسان قۇت. ئايقارلىمۇ بار ئىدى

بولۇپ تۇرۇغلۇق، ئۇنى قۇتقۇزىۋېلىشقا ئۇرۇنمايدۇ، نهتىجىدە سوۋېت تهرەپ ئايقارلىنىڭ يهتته يىل 
شۇ ئارقىلىق، كىشىلهرنىڭ گۇمان . داۋاملىشىدىغان قاماق جازاسىغا قىلچه پىسهنت قىلماي تاشلىۋېتىشىدۇ

نال سوۋېت جاسۇسى بولسا ئىدى، سوۋېت تهرەپ ئۇنى چوقۇم دەرھال قىلىشقىنىدەك مهخمۇت ئايقارلى ئهگهر راستى
تۈرمىدىن بوشىتىپ چىقىرىۋااللىغان بوالتتى، ئۇنى تۈرمىدىن قۇتقۇزىۋالمىغىنىغا قارىغاندا، ئايقارلى راستىنال 
سوۋېت جاسۇسى ئهمهس ئىكهن دەيدىغان قاراشالرنىڭ تارقىلىشى، ئۇنىڭدىن ئۈستىدىكى جاسۇس دەيدىغان 

سوۋېتلهرنىڭ بۇ تهۋەدە ئهڭ ئۇزۇن مۇددەت يۇشۇرۇنۇپ . مانالرنىڭ يوقۇلىشىغا شارايىت يارىتىلغان ئىدىگۇ
مۇۋەپپهقىيهتلىك ھالدا جاسۇسلۇق قىلىپ كهلگهن بۇ قارغۇ چاشقىنى بۇ پۇرسهتتىن ئۇستىلىق بىلهن 

ىنى ئورنىتىشقا كىرىشىپ پايدىلىنىپ، تۈرمىدىن بوشىتىلغان كۈن كهلگىنىدە قايتىدىن كونا مۇناسىۋەتلىر
  :كېتىدۇ

بۇ جهرياندا ساالمهتلىكىم بهكال . يىلىنى كامىردا قامىلىپ ئۆتكهزدىم 5يىللىق تۈرمه ھاياتىمنىڭ  7مهن بۇ 
مهن … . مانا ھازىر دوكتور خهلىل گۈرۈن مېنى داۋاالش بىلهن مهشغۇل بولماقتا. ناچارلىشىپ كهتكهنىدى

. ياكى بۇ يهرلهردە تۇرىۋەرگىنىم ياخشىمىدۇ؟ بۇنىڭغا سىزلهر قارار قىلغايسىزلهرتۈركىيىگه كهتسهم ياخشى بوالرمۇ 
شۇ . ئهمما بۇ يهردىكى سىياسى پائالىيهتلهر كۈنسايىن كۆپىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنىمۇ ئۇنۇتمىغايسىزلهر

  .سهۋەپتىن بۇ تهرەپلهردىمۇ بىر ئادىمىمىز بولغىنى تۈزۈك
  )رەسىم ئورنى(
  

مۇھاجىرالر ئىتتىپاقىنىڭ كاراچىدا مۇستاپا چوقاي ئوغلىنى خاتىرلهش ئۈچۈن  تۈركىستانلىق تۈركى
بېشىدا ئولتۇرغان ) سولدىن(ئىككىنچى قاتارنىڭ . ئېچىلغان يىغىنغا قاتناشقان تۈركىستانلىقالردىن بىر گۇرۇپ

تۈركىستان ۋە  بۇ كىشىلهرنىڭ كهينىدىكى تامدا تۈركىيه،. قالپاقلىق ساقال قويىۋالغان كىشى ئهزىم ھاشىمى
  )ئهھهت ئهنجان ئارخىۋىدىن(دىكابىر -27يىلى -1949. پاكىستان بايراقلىرىنىڭ ئېسىلغانلىقىغا دىققهت قىلىڭ

گۇرۇپپىسىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن بىرى بولغان » ياش تۈركىستان«ئايقارلى تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن 
ارىغاندا، سوۋېت جاسۇسلۇق ئورگانلىرى ئايقارلىنى بۇ دوكتور ئابدۇلۋاھاپ ئوكتايغا يازغان بۇ تۇنجى خېتىدىن ق

دوكتور خهلىل گۈرۈن، تۈركىيىگه كۆچۈپ . تهۋەدە تۇرۇپ قېلىشىنى تهلهپ قىلىۋاتقانلىقىنى پهرەز قىلىشقا بولىدۇ
كېتىشنى تهلهپ قىلىۋاتقان تۈركىستانلىقالر بىلهن بىرگه ئافغانىستاندىكى تۈركىيه باش ئهلچىخانىسى 

مۇناسىۋەت تىكلهش يولىنى باشلىتىپ بهرگهن، ئۇالرغا ھهر تهرەپتىن ياردەم قىلىپ كهلگهن  ئوتتۇرسىدا
ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋەت باغلىۋالغان ئايقارلى، تۈركىيه باش ئهلچىخانىسىدىكىلهر . تۈركىيىلىك بىر دوختۇر ئىدى

ئايقارلى تۈركىيه . ئىدىبىلهن قايتىدىن مۇناسىۋەتلىرىنى يولغا سېلىۋېلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلماقتا 
. ئهلچىخانىسىغا ئىلتىماس قىلىپ تۈركىيه گراجدانلىق تۇنۇشتۇرۇشىنى يېڭىلىۋېلىش تهلىۋىدە بولغانىدى



. ئهمما تۈركىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدىكىلهر بۇ مهسىلىدە بهكال سهگهك مۇئامىله قىلىشىدۇ
ن ئهلچىخانىدىكىلهر بۇ جهھهتته ئۇنىڭغا رەت قىلىش ئايقارلىنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق خېتىدە يازغانلىرىدى

  :جاۋابى بهرگهنلىكىنى بىلىشكه بولىدۇ
قااللماسلىقىم تۈركىيه -مېنىڭ بۇ ئىشلىرىمنىڭ قانداق پۈتىدىغانلىقى، مېنىڭ بۇ يهردە تۇرۇپ قېلىش

انچىم بولسىال بۇ كىچىككىنه بولسىمۇ بىرەر تاي. باش ئهلچىخانىسىنىڭ پوزىتسىيىسىگه باغلىق بولۇپ قالدى
تۈركىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدىن كهلگهن خهت بىلهن … . جايدا تۇرۇپ قااللىشىم مۇمكىن

ئهگهر مېنى … . ئهلچىخانىنىڭ بۇ ئىشقا تۇتقان پوزىتسىيىسىنى ئايرىم خهت ئارقىلىق سىزگه يوللىۋەتتىم
تۈركىيه ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكى ماڭا  ئىناۋەتلىك ئادەم ماڭا كاپالهتلىك قىاللىسىال 3~2تونۇيدىغان 

  .نوپۇس كىنىشكىسى ئىۋەرتىپ بېرىشى مۇمكىن
- 1950ئافغانىستاندا تۇرالمايدىغانلىقىنى سهزگهن ئايقارلى، . ئهمما ئىشالر ئۇنىڭ كۈتكىنىدەك بولمايدۇ

نىۋاتقان پېشاۋۇر يىلىنىڭ نويانىر ئېيىدا تۈركىستانلىقالرنىڭ پاكىستاندىكى ئهڭ مۇھىم مهركىزىگه ئايلى
پىشاۋۇر شهھىرى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى . شهھىرىگه بېرىۋېلىپ، شۇ يهردىكى تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا ئىش باشاليدۇ

ۋاقىتالردىكىدەك تۈركىستانلىقالرغا نىسبهتهن ئاكتىپ پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرۇشقا بولىدىغان مهركهزى رايون 
ۇرۇشتىن كېيىنكى كۆچلهر سهۋەبىدىن دېڭىز ساھىلى بولغان كاراچى ئ. خاراكتىرىنى ساقالپ قالغانىدى

پىشاۋۇردىكى تۈركىستان . شهھىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئاالھىدىلىككه ئىگه بىر شهھهرگه ئايالنماقتا ئىدى
ت م ب نىڭ . مۇھاجىرالر ئىتتىپاقى ئۇرۇش ئاخىرلىشىشى بىلهن تهڭ قايتىدىن پائالىيهتلىرىنى باشلىۋەتكهنىدى

. ابىق رەئىسى ئوسمان غوجا، ئۇرۇشتىن كېيىن پاكىستانغا كېلىپ پىشاۋۇردا ئولتۇراقلىشىپ قالغانىدىس
تۈركىستان باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ ئهڭ داڭلىق كىشىلىرىدىن بىرى بولغان شىر مۇھهممهتبهگ بىلهن 

. ۇرغا كېلىۋالغانىدىئۇنىڭ ئىنىسى تۈرمىدىن قويىۋېتىلىشى بىلهن تهڭ ئافغانىستاندىن ئايرىلىپ پىشاۋ
چاقىلىرى، ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى دەۋرلهردە ئافغانىستاندا قانات -شۇنىڭدەك يهنه سابىق بۇخارا ئهمىرىنىڭ باال

يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهرنىڭ يىتهكچىلىرى بىلهن شهرقى تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشىنىڭ بىر قىسىم 
اق بولغاچقا، پىشاۋۇر شهھىرى ئايقارلى ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىنتايىن شۇند. رەھبهرلىرىمۇ بۇ شهھهرگه كېلىۋالغانىدى

بۇ ۋاقىتالردا چهت دۆلهتلهردە تۇرىۋاتقان . مۇۋاپىق پائالىيهت سورۇنى بولۇش شارائىتىغا ئىگه بىر يهر ھېساپلىناتتى
ى بىلهن تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر بىلهن، بولۇپمۇ گېرمانىيىدىكى مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق ھهرىكىت

  .تۈركئېلى ھهرىكىتى ئهزالىرى بىلهنمۇ مۇناسىۋەت باغالش ئۈچۈن يول ئاختۇرۇپ يۈرمهكته ئىدى
-تۈركىيىدىكى ت م ب ئهزالىرى تاھىر چاغاتاي بىلهن ئابدۇۋاھاپ ئوكتاي ئوتتۇرسىدا يېزىشقان خهت

پائالىيهتلىرىگىمۇ يىلىسى ت م ب چىالر باشالتقان ژورنال چىقىرىش -1952ئاالقىالردىن قارىغاندا، 
چهتئهلدىكى تۈركىستان ”تهخهللۇسىنى ئىشلىتىپ “ ئاۋارە”شۇ يىلىنىڭ دىكابىرىدا . قاتناشقانلىقى مهلۇم

ئۇزۇن بىر ماقاله “ ئۈچۈن كۈرەشلهرنى قانداق قىلغاندا ئوڭۇشلۇق قانات يايدۇرۇشقا بولىدىغانلىقى ھهققىدە
اتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ داڭلىق كىشىلىرىگه بىرەر يېزىپ چىققان بولۇپ، ھهر قايسى ئهللهردە تۇرىۋ

يىلىسى م ت ب ك نىڭ ۋاكالهتچىسى بولۇپ پاكىستانغا كهلگهن دوكتور -1953. نۇسخىدىن ئىۋەرتىپ بهرگهن
بايمىرزا ھېيتى بىلهنمۇ تونۇشىۋالغان بولۇپ، م ت ب ك نىڭ پاكىستاندىكى ۋاكالهتچىسى بولۇپ بېرىشى ئۈچۈن 

شۇنداق قىلىپ بۇ كهسىپى سوۋېت جاسۇسى يهنه بىر قېتىم بۇ تهۋەدىكى سىياسى . دۇئۇنى قايىل قىلى
  .پائالىيهتلهرنىڭ مهركىزىگه سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ

ژورنىلىغا ئايقارلىنىڭمۇ ماقاله يېزىپ » مىللىي تۈركىستان«دوكتور ھېيتى، ئۇ يىلالردا چىقىرىۋاتقان 
ئۇ جايالردىكى ۋەقهلهرگه مۇناسىۋەتلىك مهلۇماتالر بىلهن خهۋەرلهندۈرۈپ تۇرغانلىقىنى ئىۋەرتىپ تۇرغانلىقىنى، 

كېيىنكى يىلالردا، ئايقارلى ئاۋال تۈركىيىگه بېرىۋېلىشنى، ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه گېرمانىيىگه . ئېيتىدۇ
يىلىنىڭ -1955ا، دوكتور ھېيتىنىڭ دىيىشىدىن قارىغاند. كېلىۋېلىشنىڭ يوللىرىنى ئاختۇرۇشقا باشاليدۇ

ئوتتۇرلىرىدا ئائىلىسى بىلهن بىرگه تۈركىيىگه كېتىش ئۈچۈن يولغا چىققان بولۇپ، ئىرانغا كهلگىنىدە 



ئۇنىڭ نىمه ئۈچۈن پىالنىنى . تۇيۇقسىزال بۇ نىيىتىدىن يېنىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ئۆتۈپ كهتكهن
يىلىسى سوۋېتلهر تهرىپىدىن -1931ق قىلىپ، شۇندا. ئۆزگهرتكهنلىكى ھهققىدە ھېچقانداق بىر مهلۇمات يوق

ئايقارلى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قايتىپ . ئىراندا باشالنغان بۇ جاسۇسلۇق ھهرىكىتى يهنه شۇ ئېراندا ئاخىرلىشىدۇ
دېگهن كىتاۋىنى تۈۋەندىكى ) ئاالھىدە ۋەزىپه(» مهخسۇس تاپشۇرۇق«بارغىنىدىن كېيىن، ئۆزى ھهققىدە يازغان 

  :ن باشاليدۇسۆزلهر بىله
مېنىڭ ۋەزىپهم سهدرىدىنخاننىڭ يېنىدا تۇرۇپ پائالىيهت قىلىش، تۈركىستانلىق يىتهكچىلهر ئارىسىغا 

سهزگۈر دۈشمهن مېنى ئۇ يهردە ئوتتۇرغا چىقىدۇ دەپ ھهرگىز خىيالىغا . زىدىيهت سېلىشتىن ئىبارەت ئىدى
كىرگهن ياشلىق باھىرىم ئۇرغۇپ تۇرغان بىر يىگىت ياشقا  24مهنمۇ ئۇ ۋاقىتالردا ئهندىال . كهلتۈرۈشمىگهن ئىدى

  .ئىدىم
يىل بويىچه زىدىيهت  24ئايقارلى ھهقىقهتهنمۇ ۋەزىپىسىنى مۇۋەپپهقىيهت بىلهن ئورۇندىغان، نهق 

. ئۇرۇغلىرىنى تېرىپ يۈرگهن، يۈزلىگهن تۈركىستانلىقنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋەپچى بولغان بىر جاسۇس ئىدى
نىدىن كېيىن مهخمۇتجان سادىقوۋ دېگهن ئىسىم بىلهن ك گ ب نىڭ ئورتا ئاسىيا سوۋېتلهرگه قايتىپ كهتكى

يىللىق خاتىرە كۈنىدە لېنىن ئوردىنى بىلهن  20ئۇلۇغ ۋەتهن ئۇرۇشىنىڭ . بۆلۈمىدە مۇھىم ۋەزىپىگه تهيىنلىنىدۇ
ىنى رادىئو ئاڭلىتىشلىرى مۇكاپاتالنغان ئايقارلى، چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستانلىقالرغا قارىتىلغان پائالىيهتلىر

  .ۋە يالغان تهشۋىقات قىلىش ئۈچۈن يالغان خهۋەر ئۇيدۇرۇپ چىقىش ئىشلىرى بىلهن داۋام قىلىدۇ

  ئوتتۇر شهرق ئهللىرىدىكى پائالىيهتلهر

ئىككى قۇتۇپلۇق سوغۇق ئۇرۇش باشلىنىشى بىلهن تهڭ، ئهرەپ ئهللىرىدە ياشاۋاتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ 
يىلىسى، تايىپتا - 1950. ىمۇ كۆرىنهرلىك يۈكسىلىش كۆرۈلۈشكه باشلىغانلىقى كۆرۈلمهكته ئىدىپائالىيهتلىرىد

تۈركىستانلىق بالىالرنىڭ مىللى ئاالھىدىلىكىنى يوقۇتۇپ قويماسلىقى ئۈچۈن ئېچىلغان مهكتهپ، 
  .تتىتۈركىستانلىقالر مۇھاجىرەتته ئاچقان ئهڭ مۇكهممهل ئوقۇتۇش نوقتىلىرىنىڭ بىرسى ھېساپلىنا

ئېتىقاتلىق بىر مىللهتچى بولغان پارسى ھاجىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن سېلىنغان مهكتهپ بىناسىنىڭ 
دەك قىز ئوقۇغۇچى  30تهك ئوغۇل، ئۈستىنكى قهۋىتىدە بولسا  60ياش ئارىسىدىكى  14~6ئاستىنقى قهۋەتىدە 

سلهر بېرىلگهن، ئانا تىللىرى ئوقۇتۇلغان بۇ بۇ بالىالرغا تۈركىستان بىلهن تۈركلهر تارىخى ھهققىدە دەر. ئوقۇيتتى
  .دېگهن نام بېرىلىدۇ» مىللى تۈركىستان مهكتىۋى«يلىسى -1952مهكتهپكه 

تهشكىالتى، سۈرىيىنىڭ » تۈركىستان جهمىيهتى خهيرىيه«ئۇ يىللىرى ئىئوردانىيىنىڭ ئوممان شهھىرىدە 
ۋە شۇنىڭدەك مىسىرنىڭ پايتهختى قاھىرەدىكى » تۈركىستان ياردەم جهمىيىتى«تىكى ) شام(پايتهختى دەمهشىق 

قاتارلىق تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن تهشكىل قىلىنغان ئورۇنالر پائالىيهت » تۈركىستان خهيرىيه جهمىيىتى«
، كومۇنىستالر ئىشغال »ئىسالم خهلقلىرىنى ئازات قىلىش جهمىيىتى«مىسىردا قۇرۇلغان . قىلماقتا ئىدى

. لىرىنى ئازات قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كهلمهكته ئىدىقىلىۋالغان مۇسۇلمان ئهل
مۇبهششىرخان، ئافغانىستاندىكى قاماق جازاسىنى . بۇ جهمىيهتنىڭ رەئىسىمۇ مۇبهششىرخان تارازى ئىدى

ن دائىرىلىرى سهئۇدى ئهرەبىستا. تۈگهتكهندىن كېيىن پاكىستان ئارقىلىق مىسىرغا كېلىپ ئولتۇراقالشقانىدى
شۇ سهۋەپتىن سهئۇدىيدىكى . ھهرقانداق بىر جهمىيهت ياكى تهشكىالت قۇرۇشالرغا رۇخسهت بهرمهيتتى

  .رەسمى يولالر بىلهن قانات يايدۇرۇپ كهلمهكته ئىدى-تۈركلىستانلىقالر پائالىيهتلىرىنى غهيرى
ژورنىلى بىلهن بۇ » تانمىللى تۈركىس«يىلىدىن باشالپ يېڭىدىن نهشرى قىلىنىشقا باشلىغان -1949

نىڭ پائالىيهتلىرى ئهرەپ » مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومىتىتى«ژورنالنى نهشرى قىلىپ كېلىۋاتقان 
ئهللىرىدە ياشايدىغان تۈركىستانلىقالرغا كۈچلۈك تهسىر پهيدا قىلغان بولۇپ، مىللى خاراكتىرىدىكى 

كومىتىتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور بايمىرزا  بۇ. ھهرىكهتلىرىنىڭ كۈچلىنىشىگه سهۋەپ بولماقتا ئىدى



ھېيتىنىڭ بۇ ئهللهرنىڭ پايتهختلىرىگه قىلغان زىيارەتلىرى جهريانىدا، م ت ب ك نىڭ دەمهشىق ۋە ئاممان 
ھهتتا رەسمى . شۆبىلىرى ئېچىلغان بولۇپ، شۆبه قۇرۇشقا بولمىغان يهرلهردە بولسا ۋاكالهتچىلهر بهلگىلهنگهنىدى

ئۇيۇشۇشقا يول قويۇلمايدىغان سهئۇدى ئهرەبىستاندىمۇ دوكتور ھېيتى ئۇيۇشتۇرغان يىغىنالرغا تهشكىالتالرغا 
  .نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىقالر ئاكتىپلىق بىلهن قاتناشقانىدى

  )رەسىم ئورنى(
ۈركىستاننى بىر پۈتۈن مۇقاۋىنىڭ يوقۇرى تهرىپىگه شهرقىي تۈركىستان بىلهن غهربى ت. ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسى» ساۋت ئهل تۈركىستان«

  .قىلىپ كۆرسهتكهن بىر خهرىته ئورۇنالشتۇرۇلغان
  

ئۇ يىلالردا، مىسىر سىياسى ۋە مهدەنىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشقا بولىدىغان مهركهز بوالاليدىغان بىر 
اۋت ئهل س(» تۈركىستان ئاۋازى«يىلى قهشقهرلىك ئىبراھىم ۋاسىل رەھبهرلىكىدە -1953. يهر ھېساپلىناتتى

بۇ ژورنال ئهرەپ تىلىدا چىقىرىلغان بولۇپ، . نامىدىكى بىر ئايلىق ژورنال نهشرى قىلىنىشقا باشاليدۇ) تۈركىستان
بۇ ژورنالنىڭ مۇقاۋىسىنىڭ ئۈستى . تهھرىرات بۆلۈم مۈدىرلىكىنى سهدرىدىن ئهل ۋەكىلى ئۈستىگه ئالغانىدى

دېڭىزىغىچه سوزۇلغان ئۇلۇغ ) كاسپى(، خىتايدىن ھهزەر تهرىپىگه چېگرالىرى بىر تۇتاش ھالغا كهلتۈرۈلگهن
تۈركىستان خهرىتىسى ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئاستىغا قوللىرى زىنجىرلىنىپ قۇرئان ئوقۇشى 

تۇنجى سانىنىڭ كهينى مۇقاۋىسىدا مۇستاپا . چهكلىۋېتىلگهن بىر تۈركىستانلىقنىڭ رەسىمى سىزىلغانىدى
بۇ ژورنالدا شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى، شهرقى تۈركىستاندىكى . بېسىلغانىدى چوقاي ئوغلىنىڭ رەسىمى

ئهپسۇسكى، . ئازاتلىق كۈرەشلىرى ۋە غهربىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك ماقالىالر بىلهن خهۋەرلهر بېرىلگهنىدى
  .سانىدىن كېيىن توختاپ كېتىدۇ-10بۇ ژورنالمۇ ئۇزۇن داۋاملىشالماي، 

ىسىر ھۆكۈمىتى ئهرەپ ھهرپلىرى بىلهن تۈركىستان تۈركچىسىدە نهشرىياتچىلىق بىلهن يىلىسى، م-1954
. ناملىق يهنه بىر ژورنال چىقىشقا باشلىنىدۇ» ئازاد تۈركىستان«شوغۇللىنىشقا رۇخسهت قىلىشى نهتىجىسىدە، 

نۇس ئهپهندى مهمتىمىن ئىسالمى تهرىپىدىن چىقىرىلغان بۇ ژورنالدا، تۈركىستان تهككىسىنىڭ شهيىخى يۇ
سىياسىي، دىنى، ئهدەبى . بىلهن مۇبهششىرخان تارازى قاتارىدىكى دىنى يىتهكچىلهرمۇ ماقاله يېزىپ تۇرماقتا ئىدى

يىلدەك  3ئۈزۈلۈپ دېگهندەك -بۆلۈمگه ئايرىلغان بۇ ژورنال، ئۈزۈلۈپ 4تېمىالر بىلهن خهۋەرلهردىن تهشكىل تاپقان 
. ردا تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ سانى مىڭ كىشى ئهتراپىدا ئىدىيىللىرىدا مىسى-1950. نهشرى قىلىنىدۇ

مىسىردىكى . بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا سهئۇدى ئهرەبىستاندا نهچچه يۈز مىڭ تۈركىستانلىق بار ئىدى
تۈركىستانلىقالرنىڭ بىر قىسمى سودا ئىشلىرى بىلهن شوغۇلالنغان بولسا، يهنه بىر قىسمى ئهل ئهزھهرگه 

مهدەنى -ئۇالرنىڭ سانى شۇنچه ئازلىقىغا قارىماي ئىجتىمائىي. ۇنىۋېرسىتېتالردا بىلىم ئالماقتا ئىدىئوخشاش ئ
جهھهتلهردە كۈچلۈك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كېلهلىگهنلىكى ھهقىقهتهنمۇ ھهيران قاالرلىق بىر ئىش 

  .ئىدى
  )رەسىم ئورنى(
  ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسى» ئازاد تۈركىستان«
  
  ىدا،مۇقاۋ(

  ازاد توركستان
  )ئهرەپچه نامى(

  .ئىلمى، دينى، ادبى، تارىخيى، اجتمائى، توجيهى، ايليق مجله دور
  مهمد سادق افندى ئاشوردور: و رئيس تهريرى. مهمد امين اسالمى: ساھبى و ناشرى

  اھل فزل توركستانليق لردين بر نچه زات لر ھيئت تهرير ائزا لرىدور
  برنجى سان 1954سبتمبر و اوكتوبر . خرىھ 1364مهرم و سفر ) ا(ييل 



  1ازاد توركستان چيقيشى مناسبتى بيله ادارە 
  3مهمد امين اسالمى ) باش سوز(توركستان تاريخى 

  5« « جاللتاو مللك سئود ھزرتلرينه تهيه 
  6اسالم نزرنيدە استقالل سماھتاو سيد مبشر ترازى 
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نلىقنىڭ دەك تۈركىستا 10يىلىسى ۋەلى قېيۇمخاننىڭ سهئۇدى ئهرەبىستان زىيارىتىدىن كېيىن -1957
. قولغا ئېلىنغانلىقى، بۇ يهرلهردىكى سىياسى خاراكتىرلىق پائالىيهتلهرگه ئېغىر بىر زەربه بولۇپ تهككهنىدى

رازۋىتكا قىلىش نهتىجىسىدە قولغا ئېلىنغانالر ئىجتىمائى تۈزۈمگه قارشى ھېچقانداق بىر پائالىيهتكه 
ئهمما بۇ ۋەقه سهئۇدى ئهرەبىستاندا . ېرىلىدۇقاتناشمىغانلىقى مهلۇم بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى قويۇپ ب

نهتىجىدە، شۇ يىلالردىن كېيىن چهتئهلدىكى مىللى . تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا بهكال قاتتىق تهسىر قىلىدۇ
تۈركىستان ھهرىكهتلىرىگه بىۋاسته قاتنىشىش مهسىلىسىدە كىشىلهردە قىزغىنلىق ئازىيىپ، پهقهت ماددىي 

  .ەم قىلىش بىلهن چهكلىنىپ قالىدۇجهھهتلهردىال يارد
*****  

  شىنچى بابهب

  مۇستهقىللىق يولىدا

بايمىرزا ھېيتى بىلهن ئهھهت ئهنجان، تۈركىستان مىللىتىنىڭ پهرياتلىرى تېخى موسكىۋادىن نېرىسىغا 
نى شاد ئاڭالنمايۋاتقان بىر دەۋردە، بۇ خهلقنىڭ دەردىنى قىتئهدىن قىتئهگه يهتكۈزۈپ، ئهجداتلىرىمىزنىڭ روھى

  …قىلغانىدى 
  مارت-20يىلى -1992ژورنىلى » ئهدەبىيات ۋە سهنئهت«ئۆزبهكىستان . چولپان مۇكاپاتى مۇراسىمىدىكى سۆز

  مۇستهقىللىق يولىدا

  تۈركىيه، ئىران ۋە ئافغانىستان سېپىدىكى سىياسى ئۆزگىرىشلهر ۋە ئىنقىالپالر

ن كېيىن شهكىللهنگهن دۇنيا كۈچ ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمى، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدى-20
يىلالردىن كېيىن شهرق بىلهن غهرپ -1970. تهڭپوڭلۇقى زور دەرىجىدە ئۆزگىرىش ياسىغان بىر دەۋر بولغانىدى



الگىرلىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر كۈنسايىن يىرىكلىشىپ داۋام قىلىۋاتقان، سوۋېتلهرنىڭ ئۈچىنچى دۇنيا 
ىڭهيتىشكه ئۇرۇنۇشلىرى بارغانسىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ئهھۋالدا، ئا ق ش نىڭ ئهللىرىدە تهسىر دائىرىسىنى ك

سوۋېتلهر . كومۇنىزمغا چهكلىمه قويۇش جهھهتتىكى سىياسهتلىرىمۇ رەسمى كۈچهيتىلمهكته ئىدى
 تۈركىيه، ئىران ۋە ئافغانىستان قاتارلىق دۆلهتلهر بۇ− ئىتتىپاقىنىڭ جهنوبى قانىتىغا جايالشقان ئۈچ دۆلهت 

بۇ ئۈچ دۆلهتنىڭ ھهر قايسى . رىقابهتنىڭ ئهڭ كۈچلۈك تهسىرگه ئۇچراپ كېلىۋاتقان ئهللهر ھېساپلىناتتى
ئىجتىمائىي تۈزۈم ۋە كۆرسىتىلگهن سهۋەپلىرىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇالرنىڭ ھهممىسىال ئېغىر 

  .سىياسى ۋەھىمه ئىچىگه پېتىپ قالغان ئىدى
سولچىللىق توقۇنۇشلىرى بىلهن سىياسى - ىرىدىن باشالپ ئوتتۇرغا چىققان ئوڭچىليىلل-1968تۈركىيهدە 

يىلالر بۇيىچه بارغانسىرى ئېغىرلىشىپ داۋام قىلىپ، دۆلهت ئىچى -70ۋەزىيهتتىكى مۇقىمسىزلىقالر 
. قاينىمىغا پېتىپ قالدى دېگىدەك سىياسى توقۇنۇشالر ئىچىگه پېتىپ قېلىۋاتاتتى“ ئىچكى ئۇرۇش”ئاساسهن 

يىلىدىن بېرى -1925ئىراندا خهلق ئاممىسىنىڭ نارازىلىقى خانلىق تۈزۈمگه قارشى يۈزلهنگهن بولۇپ، 
ھاكىمىيهت ئۈستىدە تۇرغان پهھلىۋى خاندانلىقىغا قارشى كۈچلۈك ئۆكتىچىلىك ھهرىكىتى ئوتتۇرغا 

ارشى ئىتتىپاق تۈزۈپ بىرال سهپ كومپارتىيه، لىبارلىستالر ۋە ئايتۇلالھچىالر پادىشاھلىق تۈزۈمىگه ق. چىققانىدى
يىلى -1973ئافغانىستاندا بولسا كومۇنىستاالرنىڭمۇ ھهمكارلىشىشى نهتىجىسىدە . بولۇپ شهكىللهنمهكته ئىدى

ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئالغان گېنېرال داۋۇتخاننىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى بارغانسىرى يېقىنلىشىپ كهلمهكته 
ستاندا كۈنسايىن كۈچىيىپ بېرىۋاتقان كومۇنىست گۇرۇپپىسىدىكىلهر يىلالردىن باشالپ ئافغانى-1960. ئىدى

گه “ كرېنسكى دەۋرى”ئۈچۈن بىر ئۆتكۈنچى دەۋر ھاكىمىيىتىغا، يهنى مۇنداق ئېيتقاندا بىر قېتىملىق 
شۇ سهۋەپتىن گېنېرال داۋاتقا كومۇنىستالر ياردەمچى بولغان دېيىش . ئېهتىياجلىق بولۇپ قالغاندەك قىالتتى

يىلالرغا يېقىنالشقىنىدا، بۇ گۇروھالر دۆلهتنى ئۆزىمىز يالغۇز باشقۇرۇپ كىتهلهيمىز دەيدىغان -80. ىن ئىدىمۇمك
  .قاراشتا ئىدى

يىلالرنىڭ ئاخىرسىدىن باشالپ زور ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرىپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ جهنۇبىي -1970
ئالدى بىلهن ئافغانىستاندا بۇنداق بىر داۋالغۇش . شاليدۇقانىتىدىكى ئهللهردە سىياسى داۋالغۇشالر كۆرۈلۈشكه با

يىلىنىڭ ئافرىل ئېيىدا گېنېرال ئابدۇقادىر ھىمايىسىدىكى كومۇنىستالر گۇروھى -1978يهنى، . ئوتتۇرغا چىقىدۇ
ئافغانىستاندا ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئېلىپ، نۇرمۇھهممهت تهرەققى رەئىسلىكىدە دېموكراتىك ئافغانىستان 

بۇ يېڭى ھۆكۈمهتنى ئهڭ ئاۋال ئېتراپ قىلغان دۆلهت شۆبىهسىزكى سوۋېتلهر . ىيىتى ئېالن قىلىنىدۇجۇمهۇر
ئارىدىن بىرەر يىلمۇ ۋاقىت ئۆتمهي، ئىران شاھى ۋەتىنىنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر . ئىتتىپاقى ئىدى

مىنىگه ئاياق باسقىنىدا ئىران ئىسالم بۇ ئىنقىالپنىڭ دىنى داھىسى بولغان ئايتۇلالھ ھۈمهينى ئىران زې. بولىدۇ
قىسقا داۋام . ئىنقىالۋىنى پهيدا قىلغان گۇروھالر ئوتتۇرسىدىكى توقۇنۇشالر ئاللىمۇقاچان باشالنغان ئىدى

، ئافغانىستاننىڭ پايتهختى كابولغا، لىبرالىس »تۇدەھ«قىلغان بۇ توقۇنۇشالردىن كېيىن كومپارتىيه، يهنى 
ى بولسا فرانسىيىنى ئاساس قىلغان ھهر قايسى ياۋرۇپا ئهللىرىگه قېچىپ كېتىشكه گۇروھتىكىلهرنىڭ داھىلىر

ئهمما تۈركىيىدىكى . بۇ زىنجىرلهنمه رىئاكسىيىسىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ھالقىسى تۈركىيه ئىدى. مهجبۇر بولىدۇ
كۈنىسى،  سىنتهبىر-12يىلىنىڭ -1980. دۇغىلىق بولمىدى-ئۆزگىرىشلهر بۇ ئىككى دۆلهتتىكىدەك ئۇنچه داغ

نهپهر گېنېرال ھاكىمىيهتنى تارتىپ ئېلىشى  5دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى كهنان ئهۋرەن رەھبهرلىكىدىكى 
بۇ سىياسى . سولچىل توقۇنۇشى ئاساسى جهھهتتىن تىنجىغان ھېساپالندى- نهتىجىسىدە، تۈركىيىدىكى ئوڭچىل

اسى خادىمالردىن ھېساپ ئېلىش ئۆزگىرىشتىن كېيىنكى دەۋردە ھهربى ھالهت ھاكىمىيىتى كونا سىي
ھهرىكىتىنى باشلىتىپ، پۇخراالر سىياسىي پائالىيهتلىرىنى ھهربىلهر ئۆز ئارزۇسىغا اليىق شهكىللهندۈرۈشكه 

  .تىرىشىدۇ
ئافغانىستاندا تهرەققى ھۆكۈمهت دائىرىلىرى دۆلهتنى تىزگىنلهشته مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشهلمىگهنلىكى 

ئهمما ئارىدىن ئۇزۇن . اقى بۇ دۆلهتكه بىۋاستا مۇداخىله قىلىش قارارىغا كېلىدۇسهۋەبىدىن، سوۋېتلهر ئىتتىپ



ئۆتمهي، برېجنېۋ بىلهن ئۇنىڭ سهبداشلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تارىخىدىن بۇيانقى ئهڭ خاتا تاشقى سىياسهت 
وۋېت ئىتتىپاقىنى يهنى، ئافغانىستان، س. قارارلىرىدىن بىرسىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ھېس قىلىشقا باشاليدۇ

بۇ پاتقاقلىق، ئهسلىدىنال قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ . پاتقاققا پاتۇرۇپ قويغان يهنه بىر ۋېتنامغا ئايلىنىپ قالىدۇ
بۇ ئارىدا برېجنېۋ ئۆلۈپ، . قالغان سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالىنى كۈنسايىن قىيىنالشتۇرىۋېتىدۇ

بىلهن ئاندروپوۋغا ئوخشىغان قېرى ۋە كېسهلچان داھىالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان چېرنېنكوۋ 
ئۇالردىن كېيىن ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىقىرىلغان گورباچوۋ، سوۋېتلهر . بهك ئۇزۇن داۋام قىلىپ كېتهلمهيدۇ

گه ئىتتىپاقىنىڭ ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرى، شهرقى ياۋرۇپا ۋە ئافغانىستاندىكى كومۇنىستىك ھاكىمىيهتلىرى
ياردەم قىلىشقا ئۇرۇنۇشالر داۋامالشتۇرۇلغىنىدا، قۇتۇلغۇسىز بىر بوھران ئىچىگه پېتىپ قالىدىغانلىقىنى 

ئهگهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ”سوۋېتلهر ئىتتىپاقى باش قۇماندانى مارېشال ئورگاكوۋنىڭ . سېزىشكه باشاليدۇ
كهينىدە سۆرۈلۈپ يۈرىدىغان دۆلهت ھالىغا يىلىغا بارغىچه بهكال -2000قايتىدىن تهرتىپكه سېلىنمىغىنىدا 

چۈشۈپ قالىدۇ، ئالدىمىزدىكى يېڭى ئهسىردە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرەققى قىلمىغان ئهللهرنىڭ ئهڭ تهرەققى 
دېگهن سۆزلىرى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ نۆۋەتتىكى بوھرانلىق “ قىلغانلىرىدىن بىرى ئورنىغا چۈشۈپ قالىدۇ

  .ۇكهممهل ئىپادىلىشى ھېساپلىناتتىۋەزىيىتىنى ئىنتايىن م
اليىهىسىنى، يهنى ئېچىۋېتىش، » گالستنوست ۋە پېرېسترويكا«گورباچيېۋ تهختكه چىقىپ ئۇزۇنغا قالماي 

ئىنتايىن كهڭ . يېڭىدىن قۇرۇش دېگهن سۆزلهر بىلهن ئىزاھالنغان بۈيۈك بۇرۇلۇش اليىهىسىنى ئېالن قىلىدۇ
اليىهه، كومۇنىزم ئىدىيىسىدىن تارتىپ سىياسى، ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمائى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بۇ 

بۇنداق بىر ھهرىكهت . ساھهلهردىكى سوۋېتلهرنى قايتا قۇرۇپ چىقىش پىالنلىرىنىڭ مۇنازىرىسىنى باشلىتىدۇ
يولغا قويماقچى بولغان . قىلىشتىكى مهقسهت، سوۋېتلهر تۈزۈمىدىكى يىتهرسىزلىكلهرنى تۈزىتىش ئىدى

ىسالھاتالر ئارقىلىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى قايتىدىن دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك چوڭ دۆلهت ھالىتىگه ئ
كهلتۈرۈشكه بولىدىغانلىقى، غهرپ دۇنياسىغا قارىتا قولدىن بېرىپ قويىۋاتقان بىلىم ۋە تېخنىك كۈچ 

  .مۆلچهرلهنگهنىدى مۇسابىقىسىدا قايتىدىن يېڭىپ چىقىش پۇرسىتىنى قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدىغانلىقى
ئۇنىڭ . يىلالرنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، گورباچيېۋنىڭ ئارزۇلىرى بارغانسىرى يوققا چىقىشقا باشاليدۇ

ئوتتۇرغا قويغان ئېچىۋىتىش قارىشىنىڭ تهسىرى ئاالھىدە زور رول ئويناش بىلهن تهڭ، ئۇنىڭ يهنه بىر قارىشى 
يىلالر كىرىۋاتقان كۈنلهردە، -1990. هت بىلهن نهتىجىلىنىدۇبولغان قايتا قۇرۇش پىرىنسىپى پۈتۈنلهي مهغلوبىي

يىللىق مهركهزلهشكهن ھاكىمىيهت سىستېمىسى پۈتۈنلهي تۇراقسىز بىر الگىر  70سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ 
بىرلهپ بېقىندىلىقتىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىللىقىنى ئېالن -شهرقى ياۋرۇپا ئهللىرى بىر. ھالىغا كېلىپ بولغانىدى

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى تهشكىل قىلغان ئهتراپتىكى رىسبوپلىكىلىرىنىڭ ھهممىسىدىال . باشاليدۇ قىلىشقا
يىلىدىن باشلىغان -1989. دېگىدەك مۇستهقىللىق ئارزۇسىدىكى خهلق ھهرىكهتلىرى بارلىققا كهلمهكته ئىدى
ايرىلىشى، ئۇنىڭ كهينىدىن پارچىلىنىش جهريانى ئالدى بىلهن ۋارشاۋا شهرتنامىسىغا قول قويغان ئهللهرنىڭ ئ

  .سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى بىلهن نهتىجىلىنىدۇ
دىكابىرنى كۆرسىتىۋاتقان كۈنى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى يىتهكچىلىرى ماقۇللىغان -18يىلى -1991كالىندار 

− ىيالى غايه ئالمۇتا خىتاپنامىسى ئارقىلىق، كىلهچهكنى باھانه قىلىپ بۈگۈننى قۇربان قىلىۋەتكهن بىر خ
يىلدىن بۇيان مىليونلىغان ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولغان يىرتقۇچ بىر تۈزۈمنىڭ ئۆلگهنلىكى  70ئوتوپىيه، 

بۇ كۈن، ئۆز ۋاقتىدا يهنه تۈركى قهۋىملهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان يۈز يىلدىن . رەسمى ئېالن قىلىنغان ھېساپالندى
تهك جۇمهۇرىيهتنىڭ قايتىدىن دۇنياغا  15رۇلغان، مۇستهملىكه قىلىنغان ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى قولالرغا ئايالندۇ

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىالنغانلىقى، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى . كهلگهنلىكىنىڭمۇ سىموۋۇلى ئىدى
گه يېڭى بىر دەۋر-مۇستهقىللىقلىرىنى قولغا كهلتۈرگهنلىكى، چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستان ھهرىكىتىنىڭ يېپ

  .كىرگهنلىكىدىن بىشارەت بهرمهكته ئىدى



يىلالر بويىچه چهتئهللهردىكى مىللى تۈركىستان كۈرىشى -1980مۇستهقىللىق يولىغا قهدەم قويىۋاتقان 
شۇنىڭدەك . مهركهزدە، يهنى تۈركىيه، ئافغانىستان ۋە گېرمانىيىگه مهركهزلهشكهنىدى 3بۇرۇن بولغىنىدەك، يهنه 

چىقىپ كهتكهن تۈركىستانلىقالرنىڭ قاتنىشىشىدا بۇ دۆلهتتىمۇ يېڭى پائالىيهتلهر يهنه، ئا ق ش غا كۆچۈپ 
يىلالرنىڭ يېقىنلىشىشىغا ئهگىشىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدا بارلىققا كهلگهن سىياسى -90. باشلىغان ئىدى

مىللى  مۇھىتنىڭ يۇمشىشى نهتىجىسىدە، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى زىيالىالر بىلهن چهتئهللهردىكى
ھهرىكهتلهر ئوتتۇرسىدا ئۆزئارا تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇناسىۋەتلهرنىڭ باشالنغانلىقى، بۇ دەۋرنىڭ يهنه بىر 

  .ئاالھىدىلىكى ئىدى

  تۈركىستانلىقالر قايتا سهھنىدە

يوقۇرقىدەك پائالىيهت قىلىش كۆزقارىشى بويىچه قايتا تهشكىللىنىشنىڭ دەسلهپكى باسقۇچلىرىنى 
يىلىنىڭ باشلىرىدا، قۇرۇلغىنىدىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئۆز - 1986پ ئۆتكهن بۇ جهمىيهت، تېزلىكته بېسى

ئىستانبۇلنىڭ ياۋرۇپا تهرىپىدىكى مهركىزى مهھهللىلهردىن (يهنى بۇ جهمىيهت، ئاقساراي . بىناسىغا ئېرىشىدۇ
بۇ دەۋردە، بىر تهرەپتىن  .قهۋەتلىك بىر بىنانى رەسمى سېتىۋالىدۇ 3ئهتراپىدىكى بىر يهردە ) ت.ئۇ. − بىرسى

تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىدىكى سىياسى مۇناسىۋەتلهر كۈچهيتىلىشكه باشالنغان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن 
بۇ يىلالردا . تۈركىيىدىكى ئىلمىي ۋە سىياسى ساھهلهر بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت تىكلهش ئىشىنى باشلىۋېتىدۇ

ىن بىرسى، خهلق مائارىپ مىنىستىرلىكى خادىملىرىغا دوكالت سۇنۇش ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ئهڭ مۇھىم ئىشالرد
ئارقىلىق ئوتتۇرا مهكتهپ مائارىپىدا دەرسلىك قىلىنغان مىللى تارىخ ۋە مىللى جوغراپىيه دېگهن دەرسلىك 

تۈركىيىدىكى . دېگهن ماۋزۇدا بىر قانچه دەرسلهرنىڭ كىرگۈزۈلۈشى ئىدى» غهربىي تۈركىستان«كىتاپلىرىغا 
يىلىسى تۇنجى بولۇپ تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ھهققىدىكى بىر پروگرام -1986لېۋىزىيه قاناللىرىدا تې

بۇ تېلېۋىزىيه پروگراممىسىدا تۈركىيىدە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىجتىمائى، مهدەنىي . تهييارالنغانىدى
ان جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى تهرەققىياتالر تۈزۈلىشى، ئۇالرنىڭ تۈركىيه ئىگىلىكىگه قوشقان تۆھپىلىرى، تۈركىست

ت ر ت «ماي كۈنىسى -12يىلى -1986بۇ پروگرامما، (توغرىلىق تۈركىيه جامائهتچىلىكىگه مهلۇماتالر بېرىلدى 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قانالىدا بېرىلدى» 1

  )رەسىم ئورنى(
  يىلىنىڭ باشلىرى-1997. ئهھهت ئهنجان نۇتۇق سۆزلىمهكته

  
قىدىكى ئۆزگىرىشلهر بىلهن بىر قاتاردا تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىگه بولغان قىزىقىشالرمۇ سوۋېتلهر ئىتتىپا

ئارتىۋاتقان بىر مۇھىتتا، جهمىيهت تهشكىلى بۇ جهھهتته ئىلمى خادىمالر قاتناشقان نۇرغۇن قېتىم ئىلمى 
ىۋېرسىتېتالردا، شۇنىڭدەك يهنه جهمىيهت رەئىسى ئهھهت ئهنجان ئۇن. دوكالت يىغىنلىرى ئۇيۇشتۇرۇلدى

ۋەقىپلهردە ياكى باشقا جهمىيهتلهردە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىلمى دوكالت يىغىنلىرىغا قاتنىشىپ سوۋېتلهر 
. ئىتتىپاقىدىكى ۋەقهلهر، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى ۋەزىيهت قاتارلىق تېمىالردا ئىلمىي دوكالتالر بېرىدۇ

ھهر تۈرلۈك مهتبۇئات ئورۇنلىرىدىمۇ توختىماي ماقالىلىرى  خۇددى شۇنىڭدەك، تۈركىيىدە نهشرى قىلىنىۋاتقان
ۋويس ئوف (ۋە ئامېرىكا ئاۋازى ) ئهركىنلىك راديوسى، رادىئو لىبېرتي(ئېالن قىلىدۇ، ب ب س، ھۆرىيهت راديوسى 

  .قاتارىدىكى خهلقئارالىق تهشۋىقات ئورگانلىرىدىمۇ سۆھبهتلهرگه قاتنىشىپ تۇردى) ئامېرىكا

نىڭ » تۈركىستان تهتقىقات ۋەقپىسى«رنىلىنىڭ نهشرى قىلىنىشى ۋە ژو» تۈركىستان«
  قۇرۇلىشى



شهرق الگىرى بىلهن تۈرك دۇنياسىدا يۈز بهرگهن ئىشالرنى تۈركىيه ۋە دۇنيا جامائهتچىلىكىگه تونۇشتۇرۇشنى 
ورنال ناملىق بىر ژ» تۈركىستان«يىلىنىڭ كىرىشىدىن باشالپ دوكتور ئهھهت ئهنجان -1988مهقسهت قىلىپ، 

پهسىللىك چىقىرىش پىالنالنغان سىياسىي، ئىقتىسادى ۋە مهدەنىي خاراكتىردىكى بۇ . چىقىرىشقا كىرىشىدۇ
  :ژورنالنىڭ مهقسىدى باشماقالىسىدا تۈۋەندىكىچه بايان قىلىنىدۇ

تۈركىستان «بىلهن باشالنغان مهتبۇئات جهھهتتىكى تىرىشچانلىقالر » يېڭى تۈركىستان«يىلىسى -1927
ئهپسۇسكى، تۈركىستان … . يىللىرىغىچه داۋام قىلىپ كهلگهن ئىدى-1955دېگهندەك ژورنالالر بىلهن » ىئاۋاز

مهسىلىسى ئۈچۈن خىزمهت قىلىش مهقسىتىدە باشالنغان بۇ تۈر تىرىشچانلىقالرنىڭ ھېچقايسى كۈنىمىزگه 
يهت پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهن بۈگۈنكى كۈندىكى ۋەزى… . يېتىپ كىلهلىگىدەك ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك بواللمىغان ئىدى

تۈركىستانغا، چهتئهللهردە ياشاۋاتقان تۈركىستانلىقالرغا، ۋەياكى تۈرك دۇنياسىغا مۇناسىۋەتلىك … بولۇپ، 
ۋەزىيهت، ۋەقهلىك، مهلۇماتالر ۋە كۆزقاراشالرنى يهتكۈزۈپ تۇرىدىغان، بىر مهنىدە بۇنىڭ ئۈچۈن رۇجهكلىك 

ژورنىلى، ئهنه » تۈركىستان«. ىگه ئېهتىياجلىق بولىۋاتقان ئىدۇقۋەزىپىسىنى ئۆتهيدىغان ژورنالدىن بىرس
  .شۇنداق بىر ئېهتىياج تۈپهيلىدىن دۇنياغا كهلدى

نهپهر ئادەم تۈركىستانلىق ئىلمى خادىم ۋە  7كىشىلىك تهھرىرات گۇرۇپپىسىدىكى  10بۇ ژورنالنىڭ 
كىدە چىقىرىلغان بۇ ژورنالنىڭ دوكتور ئهھهت ئهنجان يىتهكچىلى(ئالىمالردىن تهشكىل تاپقان ئىدى 

ژورنال . نامىدا دوكتور ئېمىن مىندان ئۈستىگه ئالىدۇ» تۈركىستان نهشرىياتچىلىق مهركىزى«غوجايىنلىقىنى 
تهھرىراتى بولسا دوكتور بايمىرزا ھېيتى، دوتسېنت دوكتور ئهھهت ئهنجان، دوتسېنت دوكتور تىمۇر غوجائوغلى، 

سۇن، دوتسېنت دوكتور قىيامهتتىن بارالس، دوتسېنت دوكتور ئورخان قاۋۇنجۇ پروفىسسور ئهخمهت بىجان ئهرجىال
 22يىلىغىچه -1994ژورنال . ۋە رېشىت شاشى ھۈسىيىن ئوغلى قاتارىدىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

پىدىن تېزال ژورنىلى سىياسىي ۋە ئىلمىي ساھهدىكىلهر تهرى» تۈركىستان«). ئىززاھاتى. ھ.ئا. − سان چىقىرىلىدۇ
بېسىلغان ماقالىالر بىر مۇنچه تهتقىقاتچى تهرىپىدىن ماتېرىيال مهنبهسى . سۆيۈپ ئوقۇلىدىغان ژورنالغا ئايلىنىدۇ

بولۇپمۇ ئافغانىستاندا سوۋېتلهرگه قارشى قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهردە تۈركلهرنىڭ . سۈپىتىدە پايدىلىنىلدى
ئهزەربهيجان خهلق فرونتى ۋە ئىتتىپاق (قا كهلگهن خهلق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئوينىغان رولى، تۈرك دۇنياسىدا بارلىق

چهتئهللهردە تونىتىلىشى قاتارلىق مهسىلىلهرنى تۈركىيه جامائهتچىلىكىگه ئهڭ بالدۇر ۋە ) ھهرىكىتى دېگهندەك
لىرىنى پائالىيهت. ژورنىلى بولغان ئىدى» تۈركىستان«تهپسىلى شهكىلدە تونۇشتۇرغان ماتېرىيال مهنبهسى 

يىلىسى دوكتور ئهھهت ئهنجان باشچىلىقىدا -1990تېخىمۇ كۈچلۈك قانات يايدۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ، 
قۇرۇلغان بولۇپ، ژورنالنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى بۇ ۋەقىپكه ئۆتكۈزۈپ » تۈركىستان تهتقىقات ۋەقپىسى«

نومۇرلۇق ھۆكۈمهت -20600ئاۋغۇست كۈنكى -9يىلى -1990» تۈركىستان تهتقىقات ۋەقپىسى«(بېرىلىدۇ 
سىنتهبىر -13يىلى - 1990گېزىتىدە ئېالن قىلىنىشى ۋە فاتىخ بىرىنچى ئاسلىيه ھوقۇق مهھكىمىسىنىڭ 

بۇ ۋەقىپنىڭ قۇرغۇچىلىرى تۈۋەندىكى كىشىلهردىن . نومۇرلۇق قارارىغا ئاساسهن قۇرۇلىدۇ-499كۈنىدىكى 
تور ئېمىن مىندان، دوتسېنت دوكتور تىمۇر غوجائوغلى، پروفىسسور دوكتور ئهھهت ئهنجان، دوك: تهشكىل تاپىدۇ

پروفىسسور دوكتور شابان قاراتاش، پروفىسسور دوكتور ئابدۇقادىر دونۇق، پروفىسسور دوكتور مۇستاپا ئهرقال، ئهكپهر 
ۇغ، ياسسا، زاھىر غوجا، مۇھهممهت يۇلتۇز، شاۋكهت ئاينۇرال، ھۈسامىدىن سابىرى، فهتخۇلال تۆرە، شاۋكهت ئۆزئۇل

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قابىل جهينهك، جااللىدىن ئهلى ئوغلى، ئهكپهر دولقۇن، سابىر قارگهر، ئهرئول قايماق

  ئافغانىستان ئۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهر

ئىشغالىيهتچى سوۋېت ئارمىيىسىگه، سوۋېتلهر ھىمايىسىدىكى كومۇنىست كابول ھۆكۈمهت قۇراللىق 
ت يايدۇرۇلغان ئافغانىستان جىهاتىدا، تۈركىستانلىقالرنىڭ قۇرۇپ چىققان بىرال سىياسى كۈچلىرىگه قارشى قانا
نامىدىكى بۇ پارتىيىگه “ شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالمى ئىتتىهاد”. پارتىيىسى بار ئىدى



لىك مهركىزى ئهپسۇسكى، رەھبهر. پاكىستاندىكى تۈركىستانلىقالردىن ئازاتبهگ يىتهكچىلىك قىلماقتا ئىدى
بۇ تۈرك پارتىيىسى . پىشاۋۇردا بولغان بۇ پارتىيىنى چهتئهللهردە ھېچكىمنىڭ خهۋىرى يوق دېگىدەك ئىدى

بىلهن چهكلهپ تۇتۇش بهلگىلىمىسى چىقىرىلغاندىن كېيىن قۇرۇلغان  7پاكىستاندا سىياسى پارتىيه سانىنى 
ىشىغا ئېرىشهلمىگهن، شۇ سهۋەپتىن پاكىستان بىر پارتىيه بولغاچقا، ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ ئېتراپ قىل

شىمالى . ھۆكۈمىتى ۋاستىسى ئارقىلىق بېرىلىۋاتقان ئا ق ش ياردەملىرىدىنمۇ مهھرۇم قالغان ئىدى
ئافغانىستان تهۋەسىدە ئۆزبهك ۋە تۈركمهن قاتارىدىكى تۈرك ئېرقى ياشايدىغانلىقى، ئۇ يهردىكى كۈرەشلهرنى تۈرك 

. يدۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى ھهققىدىكى مهلۇماتالردىن ھېچكىمنىڭ خهۋىرى يوق ئىدىقهۋىمىدىكىلهر قانات يا
رادىكال دىنچى ساھهدىكىلهرنىڭ تهسىرى نهتىجىسىدە ئافغانىستاندا قانات يايدۇرىلىۋاتقان كۈرەشلهر پهقهت 

. ك تارقىلىپ يۈرەتتىپهشتۇالر بىلهن تاجىكالر تهرىپدىنال قانات يايدۇرۇلماقتا دەيدىغان قاراشالر ئومۇمى يۈزلۈ
ئهسهبى پهشتۇ مىللهتچىسى گۈلبهددىن ھىكمهتيار بىلهن تاجىك يىتهكچىسى بۇرھانىدىن راببانى تۈركىيىدە ئهڭ 

  .كۆپ تونۇلغان جىهاد يىتهكچىلىرى ھېساپلىناتتى
ە شۇنداق بولغاچقا، ئازاتبهگنى، شىمالىي ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالم ئىتتىهاد ھهرىكىتىنى ھهمد

ئافغانىستان تۈركلىرىنى تونۇتۇش مهقسىتىدە تۈركىيىدە كۈچلۈك پائالىيهت ئېلىپ بېرىشقا توغرا كهلمهكته 
يىلى -1988دوكتور ئهھهت ئهنجاننىڭ تهكلىۋىگه بىنائهن، ئازاتبهگ بىلهن بىرگه بىر قىسىم قۇماندانالر . ئىدى

ۋىقات ساھهلىرىگه تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئىستانبۇلدا، ئىككى كۈنلۈك تهش. ئافرىلدا تۈركىيىگه كېلىدۇ
كېيىن يهنه ئازاتبهگ بىلهن سهبداشلىرى ئهنقهرەگه ئېلىپ بېرىلىپ نۆۋەت بىلهن خهلق . ئورۇنالشتۇرىلىدۇ

مائارىپ مىنىستىرى ھاسان جاالل گۈزەل، تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مهسۇت يىلماز، دۆلهت ئىشلىرى 
شۇنداق قىلىپ، . ستىر تۇرغۇت ئۆزال قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشتۈرۈلدىمىنىستىرى جهمىل چىچهك ۋە باش مىنى

ئافغانىستان مهسىلىسى، ئافغانىستان تۈركىلىرىنىڭ ئهھۋالى ۋە ئۇالرنىڭ ئافغانىستان جىهات ھهرىكىتىدىكى 
شىشالر بۇ ئۇچرى. ئورنى قاتارلىقالر تۈركىيه ھۆكۈمىتى مهسئوللىرىغا تۇنجى قېتىم كهڭ كۆلهمدە تونۇشتۇرۇلدى

جهريانىدا تۈركىيه مهسئوللىرى ئافغانىستان تۈركىلىرىگه ۋە بۇ تۈركى قهۋىملىرى قۇرۇپ چىققان تهشكىالتالرغا 
بۇ كۆرۈشۈش ۋە سۆھبهتلهر تۈركىيه تهشۋىقات ئورگانلىرى . ياردەم قىلىش ھهققىدە ھهر تۈرلۈك ۋەدىلهرنى بېرىدۇ
ۈركىيه جامائهتچىلىكىنىڭ ئافغانىستان جىهادى بىلهن ئۇ تهرىپىدىن تهپسىلى تونۇشتۇرۇلىشى نهتىجىسىدە، ت

  .يهردىكى تۈركى قهۋىملهر ھهققىدە تهپسىلى خهۋەردار بولۇشى كاپالهتكه ئىگه قىلىندى
كېيىن يهنه، بۇ مهسىلىنى ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى مهسئۇللىرىغا يهتكۈزۈش مهقسىتىدە ئازاتبهگ ۋە 

ۋاشېنگتونغا . هن بىرگه دوكتور ئهھهت ئهنجان ئا ق ش غا يۈرۈپ كهتتىئۇنىڭ ئىككى نهپهر ياردەمچىسى بىل
بېرىپ ئا ق ش مهسئۇللىرى بىلهن ئۇچۇرۇشۇشالردا، ئافغانىستان جىهاتىدا تۈركى قهۋىملىرىنىڭ رولى 

 بۇالردىن باشقا يهنه بىر قىسىم خهلقئارالىق ستراتىگىيه ئورۇنلىرىغىمۇ تونۇشتۇرۇش مهقسىتىدە. تونۇشتۇرۇلدى
بۇ تۈر پائالىيهتلهرگه شۇ ۋاقىتالردا تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتىنىڭ رەئىسى بولغان . دوكالتالر بېرىلدى

  .ئابدۇلال غوجىمۇ قاتنىشىپ نۇرغۇن ياردەملهردە بولىدۇ
ئا ق ش زىيارىتىدىن كېيىن، دوكتور ئهھهت ئهنجان رەئىسلىكىدىكى تۈركىستان جهمىيىتى ئافغانىستاندا 

ۇرىلىۋاتقان كۈرەشلهرگه ياردەم قىلىش مهقسىتىدە بىر ياردەم توپالش پائالىيىتى باشلىتىش قارارىنى قانات يايد
ئهمما تۈركىيه تهۋەسىدە بۇنداق بىر پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىش ئۈچۈن تۈركىيىنىڭ بارلىق . ئالىدۇ

ەپتىن، بۇ تهكلىپ اليىهىسى پۈتۈن شۇ سهۋ. شهھهرلىرىدە تهشكىالتلىرى بار بىر ئورۇنغا ئىگه بولۇش زۆرۈر ئىدى
تۈرك ئوچاقلىرى، (تۈركىيه تهۋەسىدە تهشكىالتلىنىپ ئاكتىپ پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان تۈرك ھۇجرىلىرى 

تۈرك ھۇجرىلىرى مهسئۇللىرى بۇ . تهشكىالتىغا بۇ ئىش ھهققىدە مهسلىههت قىلىندى) ياكى تۈرك ئۆيلىرى
» مۇستهملىكه قىلىنغان مىللهتلهر ھهپتىسى«يىلى ئىيۇل ئېيىدا -1988تهكلىپ اليىهىسىنى قوبۇل قىلىپ، 

تۈرك ھۇجرىلىرى تهشكىالتىنىڭ رەئىسى پروفىسسور . بىلهن بىر قاتاردا ياردەم يىغىش پائالىيىتىنىمۇ باشلىتىدۇ
نىدا ئىيۇلدا ئۆتكۈزگهن بىر قېتىملىق مۇخپىرالرنى كۈتىۋېلىش يىغى-16يىلى -1988دوكتور ئورخان دۈزگۈنهش، 



بۇ پائالىيهتنى قانات يايدۇرۇش ئۈچۈن تۈركىستانلىقالر . بۇ پائالىيهتنى تۈركىيه جامائهتچىلىكىگه ئېالن قىلىدۇ
مهدەنىيهت ۋە ئىجتىمائىي ياردەم جهمىيىتى رەئىسى ئهھهت ئهنجان بىلهن تۈرك ھۇجرىلىرى تهشكىالتىدىن 

كىشىلىك بىر  4همهت شاھىنكۆزلهردىن تهشكىللهنگهن دوتسېنت دوكتور ئورخان قوغۇنچى، جاالل ئهر ۋە دوكتور م
  .ھهيئهت تهشكىللىنىدۇ
يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدىن باشالپ ھهر ھهپتىدە كامىدا ئىككى ۋىاليهتكه بېرىپ -1988بۇ ھهيئهتتىكىلهر، 

. دوكالت ئۇيۇشتۇرۇش يولى بىلهن پۈتۈن تۈركىيىنى ئايلىنىپ ئافغانىستان مهسىلىسىنى تونۇتۇپ چىقىدۇ
تونۇشتۇرۇش ۋە ياردەم تهلهپ قىلىشنى مهقسهت قىلىپ قانات يايدۇرۇلغان بۇ پائالىيهت، دىكابىرنىڭ 

بۇ پائالىيهتلهر . تهك ۋىاليهتته يىغىلىشالر ئۆتكۈزىلىدۇ 50ئاي توختىماي داۋام قىلىپ،  5ئاخىرلىرىغىچه 
چىالشقا ئۇرۇنماقتا دەپ غاۋغا جهريانىدا تۈرك دۈشمهنلىك قارىشىدىكى بىر قىسىم گۇروھالر جىهاتنى پار

ئهمما . چىقىرىشىپ، ئهھهت ئهنجاننىڭ شهخسىيىتىگه قارىتا كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش ھهرىكىتىنى باشاليدۇ
تۈركىيه جامائهتچىلىكى بۇ مهسىلىنى توغرا چۈشهنگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ تۈردىكى ھۇجۇم قىلىش ھهرىكهتلىرى 

ر جهمىيىتى بىلهن تۈرك ھۇجرىلىرى تهشكىلى تهرىپىدىن قانات تۈركىستانلىقال. قىلچه تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ
يايدۇرۇلغان بۇ مهلۇمات بېرىش ۋە ياردەم توپالش پائالىيىتى قىزىلئاي ياكى دىنى ئىشالر مۈدىرىيىتى قاتارىدىكى 

ۇنجى دۆلهت ئورگانلىرىدىن قالسا، بىر ئاممىۋى تهشكىالت تهرىپىدىن رەسمى ئىشقا ئاشۇرۇلغان تۈركىيىدىكى ت
قېتىملىق چېگرا ھالقىغان ياردەم توپالش پائالىيىتى بولۇش جهھهتتىن تارىخىي ئهھمىيهتلىك بىر ھهرىكهت 

  .ھېساپلىنىدۇ
يىغىلغان ئىقتىسادى ياردەم مهبلىغى بىلهن بىر قاتاردا ھهر تۈرلۈك سهھىيه ۋە ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرى 

هرىپىدىن پاكىستان پېشاۋۇر شهھىرىدىكى تۈرك كىشىلىك بىر ھهيئهت ت 7يىلىنىڭ كىرىشلىرىدە -1989
بۇ ھهيئهت ت ك س ي د رەئىسى دوتسېنت دوكتور ئهھهت (پارتىيىسى مهركىزىگه يهتكۈزۈلۈپ تاپشۇرۇپ بېرىلدى 

ئهنجان، تۈرك ھۇجرىلىرى ئهنقهرە شۆبىسى رەئىسى دوتسېنت دوكتور ئورخان قوغۇنچى، لېكتور دوكتور مهھهممهت 
ى ئوغۇز يايان، مۇخپىر ئېمىن بازارچى ۋە مۇخپىر مۇستاپا كۆكهر قاتارلىق كىشىلهردىن شاھىنكۆز، تىجارەتچ

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − تهشكىل تاپقان ئىدى
ئافغانىستان جىهات ھهرىكىتىنىڭ پاكىستان ۋە ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ھهربى الگىرلىرى ھهيئهت 

شۇنىڭدەك يهنه . لهن سۆھبهتلهر ئۆتكۈزىلىدۇتهرىپىدىن زىيارەت قىلىنىپ، مۇجاھىت يىتهكچىلىرى بى
بۇ زىيارەتلهردىن . ەشكىل تاپقان مۇساپىرالر الگىرلىرىمۇ زىيارەت قىلىنىدۇ5پاكىستاندىكى تۈرك قهۋىملىرىدىن ت

كېيىن، ئافغانىستان مهسىلىسىگه مۇناسىۋەتلىك ۋەزىيهت، پاكىستاندىكى تۈركلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالر، 
مهسىلىسىدە كىلهچهكته تۈركىيىنىڭ ئوينايدىغان رولى قاتارلىق مهزمونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئافغانىستان 

يهنه شۇ يىلىسى دوكتور ئهھهت ئهنجاننىڭ . بىر دوكالت تهييارلىنىپ تۈركىيه ھۆكۈمهت مهسئۇللىرىغا سۇنۇلىدۇ
نلىق ياش تۈركىيىگه ئىۋەرتىلىپ ھهر نهپهر تۈركىستا 7تىرىشچانلىقى بىلهن ئازاتبهگ تهشكىالتى تالالپ چىققان 

بۇ ياشالر باھاۋۇدىن ئابدۇلئالىم ئوغلى، ئابدىرېشىت (قايسى ئۇنىۋېرسىتېتالرغا ئوقۇشقا ئورۇنالشتۇرىلىدۇ 
چارىقۇل ئوغلى، ئابدۇقۇددۇس سۇلتانقۇل ئوغلى، خۇداينهزەر ئابدۇراخمان ئوغلى، رەھىمۇلال ھاجىهاسان ئوغلى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قاتارلىقالردۇر
يىلى ئهتىيازدا ئارمىيىسى بىلهن بىرگه مۇجاھىتالر تهرىپىگه ئۆتكهن گېنېرال رېشىت دوستۇم، ماي -1992

. تهشكىالتىنى قۇرۇپ رەئىسلىككه سايلىنىدۇ) ج م ئى ئا(ئېيىدا ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى 
هشكىل تاپقان ئىككىنچى بىر مهركهزمۇ بارلىققا شۇنداق قىلىپ ئافغانىستان كۈرىشىدە تۈركىستانلىقالردىن ت

دوكتور ئهھهت ئهنجاننىڭ . گېنېرال دوستۇم ھهرىكىتى، تۈركىيه بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىشى الزىم ئىدى. كېلىدۇ
تىرىشچانلىقى بىلهن، مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالر بىلهن ئاالقه ئورنىتىش نهتىجىسىدە، دوستۇم تهرىپىدىن تۈركىيىگه 

  .يىلى فىۋرالدا تۈركىيه پىرىزدېنتى تۇرغۇت ئۆزال تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىدۇ-1993هن ۋەكىللهر ئىۋەرتىلگ



فىۋرال كۈنى ئىستانبۇلدا ھۆرمهتلىك پىرىزدېنتتىمىز بىلهن ئارمىيه -17يىلى -1993بۇ كۆرۈشۈش 
نىغا دوستۇمنىڭ بۇ سۆھبهت يىغى. خانىقاسىدا ئۆتكۈزۈلگهن بولۇپ، سۆھبهت ئىككى سائهتتهك داۋام قىلىدۇ

بۇ . ۋەكىللىرىدىن ھاشىم زارى، گېنېرال ئابدۇمالىكالر بىلهن بىر قاتاردا دوكتور ئهھهت ئهنجانمۇ قاتنىشىدۇ
كۆرۈشۈش جهريانىدا پىرىزدېنتتىمىزغا ئافغانىستان ۋەزىيىتى ھهققىدە كهڭ دائىرىلىك مهلۇمات بېرىلىپ، مازارى 

هن بىۋاسته مۇناسىۋەت تىكلهش، مازارى شهرىفته بىر كونسۇلخانا شهرفتىكى گېنېرال دوستۇم رەھبهرلىكى بىل
بۇ ئۇچرىشىشتىن كېيىن دوستۇم بىلهن تۈركىيه ئوتتۇرسىدا . ئېچىش قاتارىدىكى تهلهپلهر ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن گېنېرال دوستۇم تۈركىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن . يېقىن مۇناسىۋەت تىكلىنىدۇ
  .مى تۈردە تۈركىيىگه تهكلىپ قىلىنىدۇرەس

  خهلقئارالىق تۈركىستان قۇرۇلتايلىرى

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى ۋەزىيهت تهرەققىياتى، پات يېقىندا زور ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرىدىغانلىقىدىن بىشارەت 
. مهكته ئىدىكۈنگه ئاجىزلىشىشقا قاراپ يۈزلهن-ئۇ كۈنلهردە موسكۋانىڭ تهسىرىمۇ كۈندىن. بهرمهكته ئىدى

شهرقى ياۋرۇپا بىلهن سوۋېت جۇمهۇرىيهتلىرىدە نۇرغۇنلىغان خهلىق ھهرىكهتلىرى باش كۆتۈرۈشكه باشلىغان 
بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا چهت دۆلهتلهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالرنىڭ قانداق يول تۇتۇش . ئىدى

يىلىنىڭ سىنتهبىر ئېيىدا دوكتور -1989هتته، بۇ مهقس. مهسىلىسىنىڭ ئهھمىيىتىمۇ ئارتىپ بارماقتا ئىدى
ئهھهت ئهنجان رەئىسلىكىدە تۈركىيىدىكى بارلىق تۈركىستان تهشكىالتلىرى ۋاكالهتچىلىرى قاتناشقان دۇنيا 

تۈرك دۇنياسى تهتقىقات ۋەقپىسىنىڭ يىغىن زالىدا ئېچىلغان ئىككى . تۈركىستانلىقالر قۇرۇلتىيى چاقىرىلىدۇ
چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ ئهھۋالى بىلهن كهلگۈسىدە يۈز بېرىش ئېهتىمال  كۈنلۈك قۇرۇلتايدا،

  .بولغان ۋەزىيهت مۇھاكىمه قىلىنىپ، كهلگۈسى پائالىيهتلهرنىڭ پىرىنسىپلىرى ئوتتۇرغا قويۇلدى
سوۋېت مهتبۇئاتلىرى بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاينى قاتتىق تهنقىت قىلغان بولۇپ، قۇرۇلتاي 

دېگهن گېزىتتا چىققان » سوۋېت ئۆزبهكىستانى«. چىلىرىنى قارىالش ھهرىكىتىنى باشاليدۇتهشكىللىگۈ
دېگهن سهرلهۋھهلىك ماقالىسىدا دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن ئهھهت » موردىنى تىرىلدۈرۈشكه ئۇرۇنغۇچىالر«

ك گ ب . غا قويۇلغانىدىياۋداق تۆھمهتلهر بىلهن تولغان قارىالشالر ئوتتۇر-ئهنجان ئىككىسى ئۈستىدە يالغان
تهرىپىدىن يازدۇرۇلغانلىقى چىقىپ تۇرغان بۇ ماقالىدا، دوكتور ئهھهت ئهنجان، ئهڭ ئاخىرقى قوقان خانىنىڭ 
نهۋرىسى ئىكهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ كېلىپ، ئهھهت ئهنجاننىڭ غهرىزى تۈركىستاننى بىرال دۆلهت ھالىغا 

  .ته ئولتۇرۇش دەپ بوھتان قىلىنغان ئىدىكهلتۈرۈش، ئاندىن بۇ دۆلهتكه خان بولۇپ تهخت
شۇنداق . يىلى سوۋېتلهردە پارچىلىنىش شهپىسى ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان بىر يىل ئىدى-1990

بولغاچقا، يالغۇز چهت دۆلهتلهردە يۈرگهن مۇھاجىر تۈركىستانلىقالرنىڭ قاتنىشىشى بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، 
ركىستانلىقالرمۇ قاتنىشىدىغان خهلقئارالىق بىر قۇرۇلتاي چاقىرىشنىڭ ۋاقتى پىشىپ تۈركىستاندا ياشاۋاتقان تۈ

دوكتور ئهھهت ئهنجان رەئىسلىكىدە تۈركىستان تهتقىقات ۋەقپىسى بىلهن تۈركىستانلىقالر . يېتىلگهنىدى
. باشلىۋېتىدۇ مهدەنىيهت ۋە ئىجتىمائى ياردەم جهمىيىتى بىرلىكته بۇ قۇرۇلتاينىڭ تهييارلىق پائالىيىتىنى

تهقسىم مهيدانى (دىكابىر كۈنلىرى ئىستانبۇلدىكى ئاتاتۈرك مهدەنىيهت مهركىزى زالىدا -5~3يىلى -1990
  :جهھهتته تۇنجى بولۇش ئاالھىدىلىكىگه ئىگه 3چاقىرىلغان قۇرۇلتاي مۇنداق ) ت.ئۇ− بويىدىكى كلۇب 

، ئافغانىستان، پاكىستان، ئهرەپ ئهللىرى ۋە يىللىق مۇساپىرلىق ھايات جهريانىدا ئامېرىكا، گېرمانىيه 70
تۈركىيىگه تارقىلىپ كهتكهن تۈركىستانلىقالر ۋەكىللىرى تۇنجى قېتىم بۇنداق چوڭ بىر قۇرۇلتاي سهۋەبى 

ئىككىنچى ئاالھىدىلىكى بولسا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى قۇرۇلغىنىدىن بېرى . بىلهن بىر يهرگه يىغىلماقتا ئىدى
ان جۇمهۇرىيهتلىرىدىن كهلگهن ۋەكىللهر بىلهن چهتئهلدە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالر بىر تۇنجى قېتىم، تۈركىست

تۈركىستاندىن كېلىپ يىغىنغا قاتناشقانالر ئۆزبهكىستان دۆلهت (يهرگه يىغىاللىغان بىر يىغىن بولغانىدى 



ۋ، يازغۇچىالردىن جامال مهھكىمىسى ئهزاسى شۈكرۇلال ئىبراھىم، يازغۇچىالر ئىتتىپاقى رەئىسى ئادىل ياقۇبو
ئۈچىنچى ئاالھىدىلىكى، تۈركىستانلىقالر چاقىرغان بىر ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كامال ۋە تاھىر قاھارالر بار ئىدى

يىغىندا تۈركىيه ھۆكۈمىتى، تۇنجى قېتىم رەسمى تۈردە مىنىستىر دەرىجىسى بويىچه تۈركىيىگه ۋاكالىتهن 
شلىرى مىنىستىرى ئهرجۈمهنت قونۇقمان، ياۋرۇپا كومىسىيىسى رەئىسى دۆلهت ئى(يىغىنغا قاتناشماقتا ئىدى 

بۇلهنت ئاقارجالى، قهيسهرى خهلق ۋەكىلى خهلىل ئۆزسوي، پىرىزدېنت باش مهسلىههتچىسى ئهرتاڭ يۈلهك 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قاتارلىق كىشىلهر قۇرۇلتايغا قاتنىشىپ، سۆزگه چىققانىدى

تۈركىستانلىقالر بىرىنچى قۇرۇلتىيى يېپىلىشى ۋاقتىدا، يىغىنغا قاتناشقان كۈن داۋام قىلغان خهلقئارا  3
شۇنىڭدەك يهنه، . ماددىلىق بىر خۇالسه دوكالت ئېالن قىلىنىدۇ 13ئۈمهكلهرنىڭ پىكىرلىرىدىن رەتلهنگهن 

ىۋىتىگه دۇنياۋى خاراكتىرلىق پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىش، بۇ جهھهتته الزىم بولغان ھهمكارلىق مۇناس
كاپالهتلىك قىلىش مهقسىتىدە، دائىملىق پائالىيهت قىلىدىغان بىر دۇنيا تۈركىستانلىقالر قۇرۇلتىيى دائىمى 

ھهر بىر دۆلهتتىن بىر ۋەكىل قاتناشتۇرۇلۇپ تهشكىل . ئورگىنى تهشكىل قىلىش قارارى قوبۇل قىلىنىدى
تور ئهھهت ئهنجان، پهخرى رەئىسلىكىگه دوكتور قىلىنغان دۇنيا تۈركىستانلىقالر قۇرۇلتىيى رەئىسلىكىگه دوك

قۇرۇلتاي يېپىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۆزبهكىستان مهتبۇئات مىنىستىرى بىلهن . بايمىرزا ھېيتى سايلىنىدۇ
قىرغىزىستان مهدەنىيهت مىنىستىرى قاتارىدىكى مهسئۇل كىشىلهرنى تهكلىپ قىلىپ باشلىتىلغان دۆلهتلهر 

يىلى ئىچىدە كۈنسايىن كۆپىيىپ، ئۇزۇنغا قالماي دۆلهت رەئىسلىرى -1991رى ئارا سۆزلىشىش پائالىيهتلى
  .دەرىجىسىدىكى سۆھبهتكه ئايلىنىدۇ

جهمىيهتنىڭ جامائهتكه خىزمهت قىلىدىغان جهمىيهتكه ئۆزگهرتىلىشى ۋە ئاۋراسىيا 
  فېدېراتسىيىسىنىڭ قۇرۇلۇشى

ىنىڭ پائالىيهتلىرىنى تېخىمۇ ئاكتىپ قانات تۈركىستانلىقالر مهدەنىيهت ۋە ئىجتىمائىي ياردەم جهمىيىت
يايدۇرۇش، الزىم بولغىنىدا دۆلهت ياردىمىگىمۇ ئېرىشىش ئۈچۈن جامائهتكه خىزمهت قىالاليدىغان جهمىيهت 

  .سهۋىيىسىگه ئىگه بولىشى الزىم ئىدى
ۇنلىرىنىڭ يىلىدىن بۇيانقى پائالىيهتلهر ئارخىپ ھالىغا كهلتۈرۈلۈپ، ھۆكۈمهت ئور-1984بۇ مهقسهتته، 

ئايدەك تهتقىق قىلىنىش  4مۇناسىۋەتلىك مىنىستىرلىكلهر تهرىپىدىن . مۇزاكىرە قىلىشىغا سۇنۇلىدۇ
نهتىجىسىدە تهلهپ مۇۋاپىق كۆرۈلۈپ، ت ك س ي د نى مىنىستىرالر مهھكىمىسىنىڭ قارارى ئارقىلىق 

ه جۇمهۇرىيىتى مىنىستىرالر تۈركىي(جهمىيهتكه خىزمهت قىلىدىغان جهمىيهت دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ بېرىدۇ 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − نومۇرلۇق قارارى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان 6683-95ۋە  1995.3.2مهھكىمىسىنىڭ 

  )رەسىم ئورنى(
يىللىق خاتىرە كۈنىسى ئۈچۈن  75ئهھهت ئهنجان ئىككىسى، دوكتور ھېيتى تۇغۇلغانلىقىنىڭ . دوكتور بايمىرزا ھېيتى بىلهن دوكتور ئا

  .يانىۋار-27يىلى -1993ئىستانبۇل، . كۈزۈلگهن تهبرىكلهش مۇراسىملىرىدىن بىر كۆرۈنۈشئۆت
  

كېيىن يهنه قالغان تاشقى تۈرك جهمىيهتلىرى بىلهن سۆزلىشىش ئارقىلىق جهمىيهتلهر فىدراتسىيىسى 
ھهت ئهنجان دوكتور ئه. تهشكىل قىلىش مهسىلىسى ئوتتۇرغا قويۇلۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن پائالىيهتلهر باشلىتىلىدۇ

باشالپ بهرگهن تهييارلىقالر نهتىجىسىدە، شهرقى تۈركىستان جهمىيىتى ۋە ئىراق مهدەنىيهتلهر جهمىيىتى بىلهن 
يىلىسى -1995تۇنجى قېتىملىق قۇرۇلتىيىنى . كىلىشىپ ئاۋراسىيا جهمىيهتلهر فېدېراتسىيىسى قورۇلىدۇ

شۇنداق قىلىپ . ىنى قوبۇل قىلىشىدۇچاقىرغان فىدېراتسىيه نۆۋەتلىشىپ رەئىس بولۇش سىستېمىس
  .فىدىراتسىيه رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ھهر يىلى بىر جهمىيهت ئۈستىگه ئېلىپ كېلىدۇ



يىلىسى جهمىيهت قايتىدىن قۇرۇلغىنىدىن تارتىپ مۇستهقىللىق باسقۇچىنىڭ دەسلهپكى -1984
ياردەم جهمىيىتى بىلهن تۈركىستان  يىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا تۈركىستانلىقالر مهدەنىيهت ۋە ئىجتىمائى

ئامېرىكىلىق . تهتقىقات ۋەقپىسى بويىچه ئۆنۈملۈك ئهمىلىي پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كېلىدۇ
ماۋزۇلۇق تهتقىقات » تۈركىيه جۇمهۇرىيىتىدىكى سوۋېت مۇسۇلمان مۇھاجىرلىرى«تهتقىقاتچى لوۋېل بىزانىس، 

ھاجىرالرغا دائىر باپىدا دوكتور ئهھهت ئهنجان رەئىسلىك قىلغان دەۋردە ماتېرىيالىنىڭ غهربى تۈركىستانلىق مۇ
  :ئىشلهنگهن ئىشالر تۈۋەندىكىچه باھاالنغان

تۈركىستانلىقالر مهدەنىيهت ۋە ئىجتىمائىي ياردەم جهمىيىتىنىڭ بۈگۈنكى يىتهكچىسى، نهچچه ئون يىلدىن 
تۈركىستانلىقالرنى تۈركىيىدە كۆزگه چېلىقىدىغان بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن قاراڭغۇلۇق بىر دەۋردىن كېيىن 

  .ھالغا كهلتۈرىدۇ
مۇكاپاتىنى دوكتور بايمىرزا » چولپان«يىلىسى، خهلقئارالىق -1991ئۆزبهكىستان يازغۇچىالر ئىتتىپاقى 

اق بىر يازغۇچىالر ئىتتىپاقى بۇنىڭ ئۈچۈن بۇند. ھېيتى، دوكتور ئهھهت ئهنجان ۋە مهمهتئهلى مهخمۇتوۋالرغا بېرىدۇ
  :قارار ئالغانلىقىنىنىڭ سهۋەبىنى مۇنداق دەپ كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ

جۇمهۇرىيىتىمىز ئۆز . يىلى تهشكىالتىمىز تارىخىدا ئۆچمهس ئىز قالدۇرۇلغان بىر يىل بولدى-1991
مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۈچۈن ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە ھهمدە چهت دۆلهتلهردە جان . مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلدى

  .لىق بىلهن پائالىيهت كۆرسهتكهن سهبداشلىرىمىزنىڭ تارتقان جاپالىرىنى ئاالھىدە قهدىرلهيدۇپىدا
بايمىرزا ھېيتى بىلهن ئهھهت ئهنجان، تۈركىستان مىللىتىنىڭ دەرت سادالىرى موسكۋانىڭ سىرتىغا 

لىرىمىزنىڭ روھىنى شاد قىتئه ئاڭلىتىپ، ئهجدات-ئۆتهلمهي تۇرغان بىر ۋاقىتالردا، بۇ خهلقنىڭ دەردىنى قىتئهمۇ
جۇمهۇرىيىتىمىز مۇستهقىللىقىنى . يىلى جۇمهۇرىيىتىمىز تارىخىدا ئۆچمهز ئىز قالدۇرۇلدى-1991”(قىلدى 

مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۈچۈن يۇرتىمىزدا ۋە چهتئهللهردە ئۆزىنى بېغىشالۋاتقان ئهرباپلىرىمىز . ئېالن قىلدى
شىكايهتلىرىنى -هن ئهھهت ئهنجان تۈركىستان ئهھلىنىڭ دەرتبايمىرزا ھېيتى بىل. خېلى كۆپ قهدىرلىنىدۇ

موسكىۋادىن نېرىغا ئۆتمهي تۇرغان پهيتته بۇ خهلقنىڭ زارىنى قىتئهلهردىن قىتئهلهرگه يهتكۈزۈپ، ئهجداتلىرىمىز 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − بهت-7. 1992.3.20، »ئۆزبهكىستان ئهدەبىياتى ۋە سهنئىتى“ «.روھىنى شاد ئهيلهدىلهر

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى مۇستهقىللىقلىرىنى قولغا 
دوكتور ئهھهت (كهلتۈرۈشى بىلهن بىرگه چهتئهلدىكى تۈركىستان پائالىيهتلىرى يېڭى بىر سهۋىيىگه يۈكسىلىدۇ 

ۋەكىلى بولۇپ سايلىنىپ،  پارتىيىسى ئىستانبۇل خهلق» ئانا ۋەتهن«يىلى ئومۇمى سايالمدا -1995ئهنجان، 
يىلقى قۇرۇلتايدا جهمىيهت رەئىسلىكىگه تۇران ئاقىن -1996. جهمىيهت رەئىسلىكىدىن ئىستىپا بېرىدۇ

بۇ كىتاپ بېسىلىۋاتقان كۈنلهردە خاقان دېمىر جهمىيهت رەئىسلىكىنى ئۈستىگه ئېلىپ . سايلىنىدۇ
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئىشلىمهكته ئىدى

  لىيهتلهرئامېرىكىدىكى پائا

تۈركىستانلىقالرنىڭ ئا ق ش غا بېرىپ ماكانلىشىشى ئاساسهن ئالغاندا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن 
تۈركىستان لېجيونىدا ۋەزىپه ئۆتهپ، ئۇرۇشتىن ئۆلمهي ساق قۇتۇلغان سابىق ھهربىلهردىن بىر . باشلىنىدۇ

يىلىنىڭ نويابىر ئېيىدا يىغىلىشىپ -1959بۇ تۈركىستانلىقالر . قىسمى ئا ق ش غا كۆچۈپ بارغان ئىدى
نهپهر  33. قۇرۇشنى قارار قىلىشىدۇ) تۇركىستان ئامېرىكان ئاسسوكاتسيون(تۈركىستانلىقالر ئامېرىكا جهمىيىتى 

ماددىلىق بىر  41نهپىرى ۋاكالهتچىسى ئارقىلىق قاتناشقان بۇ بۇ يىغىندا  22تۈركىستانلىق بىۋاسته قاتناشقان، 
جهمىيهت رەئىسلىكىگه ئىساقجان نازىرقۇل، ئىجرائىيه كومۇتىتى ئهزالىقىغا بولسا . قىلىنىدۇ نىزامنامه قۇبۇل

  .ھۈسهيىن ئىكرام، دوكتور مهمهت گۆكلهن، نارىم ئۇراز ۋە ئهلىجان ئارىپخان قاتارلىق كىشىلهر تهيىنلىنىدۇ



ىق ۋە ھهمكارلىقنى بۇ جهمىيهت، ئا ق ش دە ياشايدىغان تۈركىستانلىقالر ئوتتۇرسىدىكى ئىتتىپاقل
كۈچهيتىش، تۈركىستانلىقالرنىڭ مهدەنىي ئاالھىدىلىكلىرىنى قوغداش ۋە تهرەققى قىلدۇرۇش، ئا ق ش غا 
كۆچمهن بولۇپ كهلگهن تۈركىستانلىقالرغا ماددى ۋە مهنىۋىي ياردەم قىلىش دېگهندەكلهرنى ئاساسى مهقسهد 

ىتىنىڭ بۇ يىلالردا ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى نهتىجىدە تۈركىستان ئامېرىكان جهمىي. قىلىشقان ئىدى
سايىسىدە ياۋرۇپا ئهللىرىدە ھهمدە تۈركىيىدە ياشاۋاتقان نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق ئائىله كۆچمهن سۈپىتىدە ئا 

ئۇنىڭ . يىلىسى ئىساقجان نازىرقۇل رەئىسلىكتىن ئايرىلىدۇ-1961. ق ش غا بېرىش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ
بۇ جهمىيهت، ئامېرىكا كونگىرىسى . يىلىغىچه رەئىس بولىدۇ-1968لهنگهن ھۈسهيىن ئىكرام ئورنىغا تهيىن

تهرىپىدىن ئېالن قىلىنغان قۇل قىلىنغان مىللهتلهر ھهپتىلىكى ئاساسىدا تۈركىستان مۇستهقىللىق 
هنه بىر بۇ جهمىيهتنىڭ ي. مهسىلىسىنى ئا ق ش سىياسهتچىلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدۇ

پائالىيىتى بولسا، ئا ق ش كونگىرىسى تهرىپىدىن پىچهتلىنىش قارارى چىقىرىلغان ئامېرىكا ئاۋازى رادىئوسىنىڭ 
دەسلهپكى يىللىرى ئاكتىپ . ئۆزبهكچه ئاڭلىتىشىنى قايتا باشالشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان پائالىيىتى ئىدى

ېيىنكى يىلالردا ئاكتىپچانلىقىنى جارى پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرۇپ كهلگهن بۇ جهمىيهتنىڭ ك
  .قىلدۇرالمىغانلىقى كۆرۈلمهكته

كومۇنىستىك . يىلالر، تۈركىيىدىن ئا ق ش غا كهڭ كۆلهملىك كۆچمهن كۆچكهن بىر يىلالر ئىدى-1970
ھاكىمىيهتلهر ئىشغال قىلىۋالغان ئهللهردىن كهلگهن مۇھاجىرالرغا ئېتىۋار بېرىش سىياسىتىدىن پايدىلىنىپ 

ركىيىدىكى نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق ئائىلىلهر ئادانا، ئىستانبۇل قاتارىدىكى مهركهزلهردىن نيو جېرسى ۋە تۈ
يىلىسى -1979. نيويورك قاتارلىق شهھهرلهرنى ئاساس قىلغان ھهر قايسى ئامېرىكا شهھهرلىرىگه كۆچۈپ بارىدۇ

رۇشالر سهۋەبىدىن يهنه بىر قېتىملىق ئافغانىستاندا باشالنغان سوۋېت ئىشغالىيهتچىلىكى ۋە ئىچكى ئۇ
ئامېرىكىدا بۇ شهكىلدە تۈركىستانلىق نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشى . ئامېرىكىغا كۆچۈش دولقۇنى بارلىققا كېلىدۇ

تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتىنى قايتىدىن ئاكتىپ پائالىيهت قىلىدىغان ھالغا كهلتۈرۈش ئېهتىياجىنى 
  .ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ

ېچىلغان ئومۇمى يىغىن نهتىجىسىدە، تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتى نىزامنامىسى يىلىسى ئ-1984
بۇ دەۋردىن . قايتىدىن تۈزۈپ چىقىلىپ، ئابدۇلال غوجا رەئىسلىكىدە يېڭى رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى سايلىنىدۇ

نۇرغۇن باشالپ، جهمىيهت ئهزالىرى ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر بىلهن ھهمكارلىقنى كۈچهيتىش جهھهتته 
تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتى يهنه ئامېرىكىدىكى تۈركى جهمىيهتلهر . خىزمهتلهر ئىشلهنگهنلىكى كۆرۈلمهكته

ئىتتىپاقىنىڭ ئاكىتىپ ئهزالىرىدىن بىرى بولۇپ، تۈركىستان نامىدا ھهر تۈرلۈك خهلقارالىق يىغىنالرغا 
  .قاتنىشىپ دوكالتالر سۇنۇپ تۇردى

  )رەسىم ئورنى(
  .يىلى ماي-1991نيويورك، . ئامېرىكا جهمىيىتىنىڭ ئهزالىرى تۈركلهر كۈنى نامايىشىدا تۈركىستان

  
مۇۋەپپهقىيهتلىك پائالىيهتلهرنى قانات يايدۇرغان جهمىيهت رەئىسى ئابدۇلال غوجا، بىر مهزگىل ئۆتكهندىن 

ئهسىر مىللهتلهر «كېيىن كومۇنىزمغا قۇل قىلىنغان مىللهتلهر ۋاكالهتچىلىكى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن 
بۇ . رەئىسلىكىگه سايلىنىپ، بۇ كومۇتىت تهركىۋىدە ئاكتىپلىق بىلهن پائالىيهت كۆرسىتىدۇ» كومىتىتى

يىلىسى پىرىزدېنت ئېزىنخاۋىېرنىڭ تهستىقلىشى ئارقىلىق كۈچكه ئىگه بولغان ئهسىر -1959كومىتىت، 
قۇل قىلىنغان مىللهتلهر ھهپتىسى مىللهتلهر خىتاپنامىسىغا ئاساسهن قۇرۇلغان بولۇپ، ھهر يىلى 

تۈركىستان «يىلىدىن باشالپ -1985تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتى . پائالىيهتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ تۇراتتى
ئۇنىڭدىن كېيىن نىمهتۇلال بېغىش رەئىس . ناملىق بىر خهۋەرلهر ژورنىلى چىقىرىشقا باشاليدۇ» ئىتتىپاق ئاۋازى

ناملىق ئېنگىلىزچه بىر ژورنال چىقىرىشنى سىناق قىلىدۇ » خوپې− ۈمىد ئ«بولغان يىلالرغا كهلگىنىدە 
سان  4يىلىنىڭ باھار ئايلىرىدا چىقىرىلىشقا باشالنغان بۇ ژورنال ئىككى يىل جهريانىدا جهمئى -1992(



ە بۈگۈنكى كۈندە، تۈركىستان ئامېرىكا جهمىيىتى نۇمان ئوقۇغان رەئىسلىكىد). ئىزاھاتى. ھ. ئا. − بېسىلىدۇ
  .پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته

  گېرمانىيىدىكى پائالىيهتلهر

- 1970گېرمانىيه، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇرۇن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا بولغىنىدەك، 
نى يىلالردىمۇ تۈركىستانلىقالرغا ۋە تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيهتلهرگه ساھىپخانلىق قىلىش ئهۋزەللىكى

سوغۇق ئۇرۇش ستىراتىگىيىلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى، ئا ق ش باشچىلىقىدىكى . داۋاملىق ساقالپ كهلمهكته ئىدى
يىلالردا -1950كومىنىزمغا قارشى ئهللهرنىڭ ئۆز تهشكىالتلىرىنى بهرپا قىلىپ پائالىيهت قىلىش ئارزۇلىرى 

كىالتالرنىڭ تهسىرىنى تېز سۈرئهتته پائالىيهت قىلىپ كهلگهن م ت ب ك بىلهن تۈرك ئېلىگه ئوخشىغان تهش
ۋېتنام ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن كېيىن شهرق الگىرى بىلهن غهرپ الگىرى ئوتتۇرسىدا . ئاجىزالشتۇرىۋەتكهنىدى

كۆرۈلۈشكه باشلىغان سىلىق مۇناسىۋەت جهريانى، ئۇنىڭدى كېيىن روسىيىلىكلهرنىڭ ئافغانىستانغا بېسىپ 
نىستاندىكى رۇسىيىگه قارشى كۈچلهرنى قولالپ قۇۋەتلهپ بېرىشى كىرىشى ھهمدە ئا ق ش نىڭ ئافغا

ئا ق ش . نهتىجىسىدە ئاخىرالشقان بولۇپ، ئوتتۇرلۇقتىكى جىددىچىلىك قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقىدۇ
ئازاتلىق «ياكى گېرمانىيىنىڭ ميونخېن شهھىرىدىكى » ئامېرىكا ئاۋازى«دائىرىلىرى، ۋاشىنگىتوندىكى 

لىق ۋاستىالردىن پايدىلىنىپ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى ئۇرۇس بولمىغان مىللهتلهرگه قاتار» رادىئوسى
بۇ مىللهتلهر تىلىدا مهيلى ئاڭلىتىشالر . قارىتا كهڭ كۆلهملىك ئاڭلىتىش بېرىش سىياسىتىنى باشلىۋېتىدۇ

اشلىغان يوشۇرۇن ئۆكتىچىلهر بولسۇن ياكى مهتبۇئات تهشۋىقاتلىرى بولسۇن، بۇ تۈر پائالىيهتلهر ئۇ ئهللهردە ب
  .ھهرىكىتىگه كۈچلۈك ياردەمچى بولغان ئىدى

- ئهركىنلىك رادىئوسى سوۋېت ئىشغالىيىتى ئاستىدا تۇرىۋاتقان جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ ھهر بىرسى ئۈچۈن ئايرىم
بۆلۈمى،  ئۆزبهك بۆلۈمى، قازاق. ئايرىم بۆلۈملهر تهسسىس قىلىنىپ پائالىيهت قىلىدىغان شهكىلدە قۇرۇلغا ئىدى

بۇ بۆلۈملهرنىڭ . تۈركمهن بۆلۈمى قاتارىدىكى بۆلۈملهر تهۋەسىدە نۇرغۇنلىغان تۈركىستانلىق ئىشلىمهكته ئىدى
مهسئۇللىرى بولسا، بۇ تهشكىالت تهۋەسىدە ئىزچىل پائالىيهت قىلىپ كېلىۋاتقان كىشىلهر ئارىسىدىن تالالنغان 

چىدە تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش ۋە تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىگه يىللىرىغا كهلگىنىدە بۇ بۆلۈملهر ئى-1980. ئىدى
  .قارىتىلغان پائالىيهتلهرنى كۈچهيتىش ھهرىكهتلىرى باشلىنىدۇ

يىلى مارت ئېيىدا، ميونخېن شهھىرىدە قۇرۇلغان ئۇلۇغ تۈرك ئېلى جهمىيىتى ئهنه شۇ تۈردىكى -1984
- 1950هسئۇللىغىدا قۇرۇلغان بۇ جهمىيهت، ئۆزلىرىنى ئىسمايىل پىنار م. پائالىيهتلهردىن بىرى ھېساپلىناتتى

مارتتا ميونخېن شهھىرىدە قارەس قاناتباي بىلهن سهبداشلىرى بىرلىكته قۇرۇپ چىققان تۈرك ئېلى -20يىلى 
يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇ جهمىيهتنىڭ غايىسى، تۈركىستان . كومىتىتىنىڭ مىراسچىلىرى دەپ تونىماقتا ئىدى

. ۇرۇش ۋە تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن پائالىيهت قىلىش دەپ كۆرسىتىلمهكته ئىدىمهدەنىيىتىنى تونۇشت
بۇ جهمىيهت كېيىنكى يىلالردا تارىخى كۈنلهر بىلهن تارىخىي كىشىلهرنى خاتىرلهش يىغىنلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش 

  .ئارقىلىق پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرىدۇ
بۇ . ناملىق بىر خهۋەرلهر ژورنىلى چىقىرىلىشقا باشلىنىدۇ» ىتۈركىستان ئاۋاز«يهنه شۇ يىلالردا ميونخېندا 

 3ژورنال، چاغاتاي كوچار، تىمور كوجائوغلى ۋە مهمهت ئهيسا ئارال قاتارلىق كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان 
بۇ ژورنال، ئۆزىنى تۈركىستانلىقالرنىڭ خهلقئارالىق . كىشىلىك بىر گۇرۇپپا تهرىپىدىن نهشرى قىلىنماقتا ئىدى

هۋەر ژورنىلى دەپ تونۇشتۇرغان بولۇپ، ھهر قايسى ئهللهردە تۇرىۋاتقان تۈركىستانلىقالر بىلهن تۈركىستان خ
شۇنىڭدەك يهنه، مهتبۇئاتالردا تۈركىستانغا . تهشكىالتلىرىغا مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهرنى بېسىپ تۇراتتى

ئهپسۇسكى، پهسىللىك ياكى . سىپ تۇراتتىمۇناسىۋەتلىك ئېالن قىلىنغان خهۋەر ۋە مۇالھىزىلهرنىمۇ كۆچۈرۈپ بې
  .سانغىچه داۋاملىشااليدۇ 6مهۋسۈملۈك بولۇپ بېسىلىدىغان بۇ ژورنال، ئاران 



يىلالردا، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى نهتىجىسىدە، ئهركىنلىك رادىئوسىنىڭ ھهر قايسى -1990
تىمور كوجائوغلى . ىرىنى بېسىپ تارقىتىدۇبۆلۈملىرىدە ئىشلهيدىغان كىشىلهر بىر قىسىم خهۋەر بروشورل

» بارلىق تۈرك ۋىاليهتلىرىدىن«بىلهن ھارۇن ئۆزگهن چىقارغان » بۈگۈنكى تۈركىستان«تهييارالپ باسمىغا بهرگهن 
تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى مۇستهقىللىقىنى . دېگهن خهۋەرلهر ژورنىلى ئهنه شۇ دەۋرنىڭ مهھسۇللىرى ئىدى

ردە چىقىرىلغان بۇ ژورنالالرنىڭ بۇرۇنقى ژورنالالرغا ئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ ژورنالالردا قولغا ئالغان دەۋرله
تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى بىلهن روسىيه فېدېراتسىيىسى تهۋەسىدىكى تۈركى قهۋىمالرغا مۇناسىۋەتلىك 

  .ئهھۋالالر كۆپىرەك تونۇشتۇرۇلماقتا ئىدى
يهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك خهۋەرلهر پهۋقۇلئاددە كۆپىيىپ كهتكهن يىلىدىن باشالپ تۈركىستان جۇمهۇرى-1992

شۇنداق . بولۇپ، دۇنياۋى خاراكتىردىكى نۇرغۇنلىغان ئاخبارات ماتېرىياللىرى تارقىتىلىشقا باشالنغان ئىدى
ى بولغاچقا، يوقۇرىدا يىلغا كهلتۈرۈلگهن خهۋەر ژورناللىرىنىڭ بۇنچه كۆپ تهشۋىقات ۋاستىلىرى ئىچىدە ئۆزىن

دېگهندەك، يوقۇرىدىكى ئىككىال ژورنال قاتاردىن سىقىپ . كۆرسىتىپ كېتهلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
شهرق الگىرىنىڭ يىمىرىلىشى ۋە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ تارقىلىپ كېتىشى . چىقىرىلىپ تاقىلىپ كېتىدۇ

كۆزدىن كۆچۈرۈپ چىقىپ سهۋەبىدىن، ئا ق ش ھۆكۈمىتى كومۇنىزمغا قارشى تهشۋىقات سىياسىتىنى قايتىدىن 
بۇ تۈر پائالىيهتلهر سهۋەبىدىن ئهركىنلىك رادىئۇ ئىستانسىسىمۇ . قايتىدىن تهشكىللهش يولىغا كىرىدۇ

مىيونخىندىن پراگاغا كۆچۈرۈلىدۇ، بهزى بۆلۈملىرى ئهمهلدىن قالدۇرىلىدۇ، ساقلىنىپ قالغان بۆلۈملهرنىڭ ئىش 
بۇ ۋەزىيهت، . نىپ، بىر مۇنچه خىزمهتچىسى ئىشتىن توختىتىلىدۇپىرىنسىپلىرى جهھهتته قايتىدىن رەتكه سېلى

مهدەنىي -مىيونخېننى مهركهز قىلغان ئهركىنلىك رادىئوسىنىڭ ئهتراپىدا شهكىللهنگهن ئىجتىمائىي
  .خاراكتېردىكى پائالىيهتلهرگه خاتىمه بېرىلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

*****  

  ئافغان تۈركىستانىدىكى ئۇرۇشالر

يىلىسىدىكى نۇر مۇھهممهت تهرەققى قوزغىغان كومىنىستالر سىياسى ئۆزگىرىشىدىن - 1979ا ئافغانىستاند
كېيىن ھهر قايسى جايالردا قارشىلىق كۆرسىتىش قوشونلىرى ئوتتۇرغا چىقىشقا باشالپ، ئافغانىستان تهۋەسى 

هسلىگى، شۇنىڭدەك كومىنىستالر ئافغانىستاننى تېزگىنلىيهلم. ئىچكى ئۇرۇش قاينىمىغا پېتىپ قالغان ئىدى
يهنه رەھبهرلىك ئارىسىدىكى ئهمهل تالىشىش كۈرەشلىرىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى سهۋەبىدىن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى 

موسكۋادىكى بىرېجنېۋ رەھبهرلىكى چاقماق تېزلىكىدىكى قۇراللىق . بىۋاسته مۇداخىله قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ
الرنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال باسستۇرىۋىتهلهيدىغانلىقىغا تولۇق ھهرىكهتكه تايىنىپ ئافغانىستاندىكى توقۇنۇش

شۇ ئارقىلىق ئافغانىستاننىمۇ موسكۋانىڭ گېپىدىن چىقمايدىغان سوۋېت ھامىلىقىدىكى بىر . ئىشىنهتتى
دۆلهتكه ئايالندۇرۇپ، چار بىرىنچى پېترودىن بېرى رۇسىيىنىڭ ئهڭ چوڭ ئارزۇسى بولۇپ كېلىۋاتقان ئىسسىق 

  .رغا ئېچىلىش غايىسىغا يهنه بىر قهدەم يېقىنالشقان بوالتتىدېڭىزال
ئهسلىدە، ئا ق ش نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ئهللهر بۇ ئىشقا ئهنه شۇ نوقتا بويىچه قاراپ كېلىۋاتقانلىقى 

هت ئهمما ۋەزىي. ئۈچۈن، بۇ يهردىكى كومۇنىست ئافغانىستان ۋەزىيىتىگه قاراپ ھهرىكهت پىالنالشماقتا ئىدى
ترانسپورت ئاساسى يوق دېيىشكه بولىغان -قىلچىمۇ قاتناش. تهرەققىياتى ئۇالرنىڭ كۈتكىنىدەك بولماي قالىدۇ

بۇ تاغلىق دۆلهتتىكى مۇرەككهپ ئىتنىك تهركىپلهر ھهر قايسى ئۆزىگه تهۋە يهرلىرىنى بىر غېرىچىنىمۇ قولدىن 
مۇجاھىت گۇرۇپپىلىرى پۈتۈن كۈچى . ەتكهنىدىبهرمهي جان تىكىپ تالىشىشتهك ئۇرۇش مۇھىتىنى پهيدا قىلىۋ

مىڭ كىشىلىكتىن ئارتۇق سوۋېت قۇراللىق قىسىملىرى چوڭ شهھهرلهر  150بىلهن تىركىشىش نهتىجىسىدە، 
ئۇرۇش ئىككىنچى . بىلهن بىر قىسىم مۇھىم قاتناش تۈگۈنلىرىنىال تېزگىنلىيهلهيدىغان ئهھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ

ن، ئافغانىستان ۋەزىيىتى سوۋېتنىڭ ۋېتنامىغا ئايلىنىپ قالىدىغانلىقى كۆزگه يىلىغا قهدەم قويىشى بىله



بۇ ئهھۋالنى سهزگهن ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى پاكىستاننى ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ . كۆرۈنۈپال تۇراتتى
نلهنگهن ئا ق ش تهرىپىدىن تهمى. ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ، مۇجاھىت گۇرۇپپىالرغا ياردەم قىلىشقا كىرىشىدۇ

ستىڭگىر راكىتا بومبىلىرى سوۋېت ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ چۈشىدە كۆرسىمۇ قورقىدىغان ئاپهتكه ئايلىنىپ، 
  .سوۋېت ھاۋا ئارمىيىسىنى ئافغانىستان ھاۋا ساھهسىنى تېزگىنلىيهلمهس ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ
سى مهركهزلىرى بۇ جهرياندا پاكىستان بىلهن ئىراندا قارشىلىق كۆرسهتكۈچى كۈچلهرنىڭ سىيا

پهشتۇالر، تاجىكالر ۋە تۈركىلهر ئاساسلىقى پاكىستانغا مهركهزلهشكهن بولسا، شىيه . شهكىللىنىشكه باشاليدۇ
يىلىسى پاكىستاننىڭ پىشاۋور شهھىرىدە -1980. مهزھىبىدىكى ھازاراالر بولسا ئاساسهن ئىرانغا يۈزلهنمهكته ئىدى

بۇ . پارتىيه قۇرۇلغان ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى 7پ قىلىنغان پاكىستان ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن رەسمى ئىترا
بۇ پارتىيىلهر (سى پهشتۇ داھىلىرىنىڭ يىتهكچىلىكىدىكى پهشتۇ پارتىيىسى ئىدى  6پارتىيىلهرنىڭ 

ھىزبى ئىسالم پارتىيىسىنىڭ يۇنۇس خالىس گۇرۇپپىسى؛ ھىزبى ئىسالمنىڭ : تۈۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
ر گۇرۇپپىسىدىكىلهر؛ ئابدۇروسول سهييافنىڭ ئىتتىهادى ئىسالمى پارتىيىسى؛ سېيىت گۈلبهتتىن ھىكمهتيا

ئهخمهت جهيالنى باشچىلىقىدىكى مهھازى مىللى پارتىيىسى؛ سىبگېتۇلال مۇجهددىدى باشچىلىقىدىكى 
ئىسالم جهپههئى مىللىيهئى نىجاتى ئافغانىستان پارتىيىسى؛ مهۋلهۋى مۇھهممهد نهبىنىڭ ھهرەكهتى ئىنقىالبى 

تاجىك يىتهكچىسى بۇرھانىدىن راببانىنىڭ جهمىيهتى ئىسالم پارتىيىسى بولسا ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پارتىيىسى
يهنه بىر تهرەپته ھازاراالر ئىراندا . كۆپ قىسمىنى تاجىكالر بىلهن تۈركىلهر تهشكىل قىلغان بىر پارتىيه ئىدى

نىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن بۇ پارتىيىلهر ئورتاق ھهمكارلىق ئىران. سهككىز مۇستهقىل پارتىيه قۇرۇپ چىققانىدى
  .ئۈچۈن ھىزبى ۋاھدەت نامىدا بىر باش ئورگان تهسسىس قىلغانىدى

ياراق، ماددى -بۇ پارتىيىلهر ئافغانىستان تهۋەسىدە كۈرەشنى داۋام قىلىۋاتقان مۇجاھىت گۇرۇپپىالرغا قۇرال
تقان بولۇپ، بىر مهنىدە ئۇالرنىڭ سىياسى ۋاكالهتچىلىكىنى ئۈستىگه ئهشياالر ۋە پۇل جهھهتته ياردەم قىلىپ تۇرىۋا

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بىر پارتىيه، ئۆزىگه قانچىكى كۆپ كوماندىرنى . ئېلىپ كهلمهكته ئىدى
پاكىستان . قارىتىۋااللىغان بولسا ئۇ پارتىيىنىڭ سىياسى ساھهدىكى تهسىرىمۇ شۇنچه كۈچلهنگهن ھېساپلىناتتى

مىتى تهرىپىدىن رەسمى ئېتراپ قىلىنىش، بىرەر پارتىيه ئۈچۈن ھهل قىلغۇچ ئهھمىيهتكه ئىگه بىر ئىش ھۆكۈ
يهنى، ئا ق ش نى ئاساس قىلغان دۇنيانىڭ ھهر قايسى ئهللىرىدىن كېلىدىغان ياردەملهر ئاساسهن . ھېساپلىناتتى

بىۋاسته ياردەمگه ئېرىشهلىشىنىڭ  پاكىستان ھۆكۈمىتى ۋاستىسى ئارقىلىق تهقسىم قىلىنىدىغان بولغاچقا،
  .ئالدىنقى شهرتىمۇ پاكىستان ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تونۇلغان پارتىيه بولىشى كېرەك ئىدى

ئافغان تۈركىستانى، سوۋېت چېگرىسى بويىغىال جايالشقانلىقى سهۋەبىدىن، ئۇرۇش تهسىرگه ئهڭ ئېغىر 
شۇنلىرى ئارقا سهپ تهمىناتىغا بهكال ئاسان بۇ تهۋەدىكى سوۋېت قو. ئۇچرايدىغان رايون ھېساپلىناتتى

ئېرىشهلهيدىغان ۋەزىيهتته تۇرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ بۇ جايالرغا كۆرسىتىدىغان تهسىرىمۇ ئىنتايىن 
. كۈچلۈك، ئايرۇپىالن بومباردىمانىغا دۈچ كېلىش خهۋىپىمۇ ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بولۇپ تۇرماقتا ئىدى

يالردىكى مۇجاھىتالر ئامالسىز قالغان ۋاقىتلىرىدا پانالىق تىلهپ قېچىپ بارالىغىدەك شۇنداق بولغاچقا، بۇ جا
بىر دۆلهت بولغان پاكىستانغا يېتىپ بارالىشى ئۈچۈن ئافغانىستاننى ئۇ باشتىن بۇ باشقا بېسىپ -بىردىن

  .ئىدىدېگهنلىك “ قېچىپ قۇتۇلۇش مۇمكىن ئهمهس”بۇ دېمهك، ئهمهلىيهتته . ئۆتۈشكه مهجبۇر ئىدى
خۇددى شۇنىڭدەك، بۇ جايالرغا پاكىستاندىن كېلىدىغان ياردەملهرنىڭ يېتىپ كېلهلىشىمۇ ئۇرۇش مۇھىتى 

بۇ . ئىككى ئاي ۋاقىت سهرىپ بولىدىغان قىيىن ئىش ھېساپلىناتتى-ئاستىدا، بولۇپمۇ قىش مهۋسۈملىرىدە بىر
بولغان رايون ئافغان تۈركىستانى دەپ نام تۈردىكى قىيىن شارائىتالر سهۋەبىدىن ئۇرۇشتا ئهڭ زور چىقىمدار 

يىلىسى جهنىۋە ئۇنىۋېرسىتېتى تهرىپىدىن -1988دېگهندەك . بېرىلگهن شىمالى ئافغانىستان ھېساپلىناتتى
  .ئىشلهنگهن مىللى تهركىپلهر ھهققىدىكى بىر تهتقىقاتتا بۇ ئهھۋال ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلغان

تېمىلىق بۇ تهكشۈرۈش دوكالتىغا » ركىپ ۋە خهلق ئاممىسىئۇرۇش، مىللى ته: 87~1978ئافغانىستان «
يىللىق ئۇرۇش جهريانىدا سهمهنگان، فهرياپ، قۇندۇز، بهلخ، جۇزجان قاتارلىق تۈركىلهر  10ئاساسالنغاندا، بۇ 



ئادەم ئۇرۇشتا ئۆلگهن؛ بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا جهنۇپتىكى پهشتۇ  130ۋىاليهتلىرىدە ھهر مىڭ كىشىدىن 
يهنه شۇ تهكشۈرۈش دوكالتىدا ئافغانىستاندىن چهت . دا بۇ نىسبهت مىڭدە ئوتتۇزالرغىچه تۈۋەن بولغانرايونلىرى

دۆلهتلهرگه قاراپ مۇساپىر بولۇپ چىقىپ كهتكهنلهر سانىمۇ تهكشۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ تهكشۈرۈشتىمۇ تۈركى 
ان نوپۇسىنىڭ بهشتىن بىرىنى ئافغانىست: قهۋىمالرغا نىسبهتهن يهنه بىر قىزىق خۇالسه ئوتتۇرغا چىقىدۇ

دېگىدەك تهشكىل قىلىۋاتقان بولىشىغا قارىماي، پاكىستانغا كۆچۈپ چىققان مۇساپىرالر ئارىسىدىكى تۈركىلهر 
بۇ تهكشۈرۈش ماتېرىيالنىڭ . نىڭ نىسبىتى بهكال ئاز ئىكهنلىكى مهلۇم بولماقتا) ئۆزبهك، تۈركمهن قاتارىدىكىلهر(

مىليون ئهتراپىدا مۇساپىر قېچىپ چىققان بولۇپ، بۇ ساننىڭ  4ىغاندا پاكىستانغا سانلىق مهلۇماتلىرىدىن قار
 1.5پىرسهنت قىسمىنى بهلۇجىالر ۋە  3.6پىرسهنت قىسمىنى تاجىكالر،  6پىرسهنت قىسمىنى پهشتۇالر،  85

ېرىۋااللىغان بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا پاكىستانغا قېچىپ ب. پىرسهنتدەك قىسمىنى نۇرىستانىالر تهشكىل قىلغان
پىرسهنتال  0.5پىرسهنت، ئۆزبهكلهرنىڭ نىسبىتى ئاران  1مۇساپىرالر ئارىسىدىكى تۈركمهنلهرنىڭ نىسبىتى 

  .بولغان
بۇ سانلىق مهلۇماتالر ئافغانىستاندىكى كۈرەشكه تۈركىلهرنىڭ قانچىلىك كۆپ قاتناشقانلىقىنى ئېنىق 

رۇلغان كۈرەشلهر ئافغانىستان مهنبهلىرىنىڭ ئۆزىدىمۇ ھهر دېگهندەك شىمالدا قانات يايدۇ. كۆرسىتىپ بهرمهكته
جهمىيهتى ئىسالم يىتهكچىسى راببانىنىڭ ھهربى . تۈرلۈك مهلۇماتالر ئارقىلىق بۇ ئهھۋال ئىسباتالپ بېرىلمهكته

يىلىسى بىر ژورنالغا يېزىپ بهرگهن ماقالىسىدىكى مۇنۇ جۈملىلهر -1986مهسلىههتچىسى مهسۇت خهلىلنىڭ 
  :هنمۇ دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇھهقىقهت

پىرسهنت قىسمى تا  90نوپۇسىنىڭ . شىمال تهرەپ ھهقىقهتهنمۇ مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر رايون
ئۇ يهردىكى كىشىلهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئورتا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرى . بۈگۈنگىچه يۇرتىدىن ئايرىلمىغان

ئۆزبهك، تۈركمهن، (تلىرى بىلهن دىنى ئېتىقاتلىرىمۇ ئوخشاش بىلهن ئوخشاش تىلدا سۆزلىشىدۇ؛ مهدەنىيه
بۇ جايالردا نۇرغۇن . شۇڭا، سوۋېتلهردە پهنهتراسيون ئهندىشىسى باش كۆتهرمهكته). تاجىك قاتارلىقالرنى دېمهكچى

  .يىللىق جىهات قىلىش تهجرىبىسىگه ئىگه 6ساندا مۇجاھىت بار بولۇپ، ئۇالر ھېچ بولمىغاندا 
ۋىاليهتته قانات يايدۇرلغان كۈرەشنىڭ ئاساسلىق كۈچىنى تهشكىل قىلىۋاتقان  8ىمالدىكى ئهپسۇسكى، ش

تۈركى گۇرۇپپىالر ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدە ئۆزلىرىنىڭ سىياسى تهشكىالتلىرىنى قۇرۇپ چىقالمىغان 
تۈرك قۇماندانلىرىنىڭ . ىبولغاچقا، تۈركى گۇرۇپتىكىلهرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتااليدىغان بىرەر پارتىيىمۇ يوق ئىد

كۆپى راببانىنىڭ جهمىيهتى ئىسالمىغا، ئاز بىر قىسمى ھىزبى ئىسالمنى ئاساس قىلغان باشقا پارتىيىلهرگه 
ئهمما ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، مهيلى ياردەملهرنى تهقسىم قىلىش . باغلىنىپ كۈرەشنى قانات يايدۇرماقتا ئىدى

ىرىدا ۋەزىپىگه تهيىن قىلىنىشالردا بولسۇن تۈركىي گۇرۇپپىدىكلىلهرگه ئىشىدا بولسۇن ياكى رەھبهرلىك ئورۇنل
مانا بۇ مهسىلىدە بىر تۈركى . قارىتا ئېغىر ئايرىمىچىلىق قىلىنىۋاتقانلىقى مهلۇم بولۇشقا باشاليدۇ

پارتىيىسىنىڭ تهشكىل قىلىنىشىنىڭ نهقهدەر مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكى ئوتتۇرغا قويۇلۇشقا 
  .ندىباشال

  شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالم ئىتتىهادى ۋە ئازاتبهگ ھهرىكىتى

يىلىنىڭ باشلىرىدا پاكىستاننىڭ پېشاۋۇر شهھىرىدە تۈركىستان مۇجاھىتلىرى قۇرۇلتىيى -1981
ېرىم بۇ قۇرۇلتاي چاقىرىشقا يىتهكچىلىك قىلغان كىشىلهر تاھىر مۇتاھهار، ئابدۇل مهننان، ئابدۇلك. چاقىرىلىدۇ

. يىلىسى شىبىرغان ئۆلكىسىنىڭ قىزىلئاياق كهنتىدە دۇنياغا كهلگهن-1942ئابدۇكېرىم مهخدۇم (مهخدۇم 
نۆۋەتلىك ئافغان پارالممېنتىدا جۇزجان -13. بوۋىسى ئافغانىستان تۈركمهنلىرىنىڭ يىتهكچىلىرىدىن بىرى ئىدى

ھاكىمىيىتى دەۋرىدە سىياسى سهۋەپلهر مۇھهممهت داۋۇتخان . ئۆلكىسىدىن خهلق ۋەكىلى بولۇپ سايالنغان
بابراك قارمال ئېالن قىلغان كهچۈرۈم . ئاي تۈرمىدە ياتقان 14تۈپهيلىدىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ 



كېيىن پاكىستانغا بېرىۋالغان مهخدۇم، پىشاۋۇردا تۈركىلهر . ئېالنى تۈپهيلىدىن تۈرمىدىن ئازات بولىدۇ
يىلى تۈركىيىگه كۆچۈپ كېلىپ، توكاتقا -1981. ى بىلهن شوغۇللىنىدۇپارتىيىسىنى قۇرۇش پائالىيىت

يانىۋار ئېيىدا چاقىرىلغان بۇ . ۋە نۇررىددىن تالقانى قاتارلىق كىشىلهر ئىدى) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئورۇنالشقان
كۈرەش يىغىنغا پاكىستانغا كۆچۈپ كهلگهن تۈركى ئىرقىدىكى سىياسى كىشىلهر بىلهن ئافغانىستان تهۋەسىدە 

بۇ قۇرۇلتايدا مۇزاكىرە قىلىنغان ئهڭ مۇھىم . قىلىپ كېلىۋاتقان قۇماندانالرنىڭ ۋاكالهتچىلىرى قاتناشقانىدى
چۇنكى، بۇ . يوقلىقىنى بهلگىلهش ئىدى-مهسىله تۈركلهرگه تهۋە ئايرىم بىر پارتىيه قۇرۇش زۆرۈرىيىتىنىڭ بار

ۋەكىللهر ئۆمىكىنىڭ بىر . شلهر ساقالنماقتا ئىدىمهسىلىدە يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ئارىسىدا ئىككىلىنى
قىسمى ئايرىم بىر تۈركىلهر پارتىيىسى قۇرۇپ چىقىش تهرىپىدە تۇرغان بولسا، يهنه بىر قىسمى بۇنداق بىر 

ئازسانلىق بولۇپ . تهشكىالت بارلىق ئېتنىك قهۋىملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولىشى كېرەك دەپ قارىشاتتى
ئۇالر . ر قىسىمالر بولسا ئايرىم بىر تۈركىلهر پارتىيىسىنىڭ قۇرۇلۇشى ھاجهتسىز دەپ قارىشاتتىقالغان يهنه بى

كۈرەشنى بۈگۈنگىچه داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان شهكلى بويىچه باشقا پارتىيىلهر ئىچىدە تۇرۇپ داۋامالشتۇرۇشنىڭ 
تقان بۇ گۇرۇپتىكىلهر پاكىستان ئازسانلىقنى تهشكىل قىلىۋا. تېخىمۇ ئاسان بولىدىغانلىقى تهرىپىدە ئىدى

ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان بىر پارتىيىنى ئېتراپ قىلماي تۇرىۋېلىشى سهۋەبىدىن ئۇرۇش ئۈچۈن 
ياردەمدىن مهھرۇم بولۇپ قالىدىغان بىر پارتىيه مهۋجۇتلۇقىنى داۋام قىلدۇرالماي قېلىشى مۇمكىن دەپ 

بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقان بارلىق ۋەكىللهر بۇنداق ياردەمگه  ئهسلىنى سۈرۈشته قىلغاندا،. ئهنسىرىشهتتى
شۇنداق قىلىپ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاي ئېنىق بىر نهتىجىگه . ئېرىشهلمهي قېلىشىدىن بهكال ئهنسىرىشهتتى

  .كىلهلمهي، بۇ ئىشنى يهنه بىر قېتىملىق قۇرۇلتايدا ھهل قىلىش قارارىنى ئېلىپ تارقىلىشىدۇ
بۇ قېتىملىق قۇرۇلتاي . ۆتكهندىن كېيىن يهنه بىر قېتىملىق قۇرۇلتاي چاقىرىلىدۇئارىدىن بىر مهزگىل ئ

يىغىنىدا شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالم ئىتتىهادى نامىدا بىر تۈركىلهر پارتىيىسى قۇرۇپ چىقىش 
ۇئاۋىن رەئىسلىكىگه قۇرۇلىدىغان پارتىيىنىڭ ۋاقىتلىق رەئىسلىكىگه ئابدۇلكهرىم مهختۇم، م. قارارى ئېلىنىدۇ

ئاتىسى دوكتور ۋارىس كېرىمى، ئاپىسى بولسا . يىلى ئىستانبۇلدا تۇغۇلغان-1952ئازاتبهگ كېرىمى (ئازاتبهگ 
ئازادبهگ قانۇن پاكولتېتىنى پۈتتۈرگهن . ئاخىرقى قوقان خانلىقىنىڭ پادىشاسى خۇدايارخاننىڭ نهۋرىسى ئىدى

ىنىدىن كېيىن شىمالى ئافغانىستاندىكى تۈركىلهرنىڭ سىياسى ۋە بولۇپ، ئافغانىستان ۋەقهسى ئوتتۇرغا چىقق
ئهينى ۋاقتىدىكى . سايلىنىدۇ) ئىزاھاتى. ھ.ئا. − قۇراللىق قوشۇن تهشكىللهش پائالىيهتلىرى بىلهن شوغۇلالندى

  :ئهھۋالالرنى ئازادبهگ مۇنداق بايان قىلىدۇ
دىن ماڭا تېلپون قىلىپ، ئهتىسى پىشاۋۇردا يىلىنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدە ئىبراھىم پاختا ئا ق ش -1981

ئېچىلىدىغانلىقىدىن خهۋەر بېرىپ بۇ يىغىنغا مېنىمۇ قاتناشساڭ “ تۈركىستان مۇجاھىتلىرى يىغىنى”بىر 
مهن ئۇنىڭغا، يىغىن تهشكىل قىلغۇچىلىرىدىن ماڭا ھېلىغىچه بىرەر تهكلىپ . دەپ مهسلىههت قىلىدۇ

نلهردە ئافغانىستان گراجدانى بولغانالرغىال تهكلىپ كهلگهنلىكىنى مهن ئۇ كۈ. كهلمىگهنلىكىنى ئېيتتىم
ئهمما ئۇ قېتىملىق قۇرۇلتاي . شۇنداق قىلىپ تۇنجى قۇرۇلتايغا قاتناشمىغان ئىدىم. ئاڭلىغان ئىدىم

 پاكىستان ھۆكۈمىتى بۇنداق بىر پارتىيىنى ئېتراپ قىلمايدۇ،. ھېچقانداق بىر نهتىجىسى بولمايال تارقالغانىكهن
شۇنداق بولغاچقا، پارتىيه قۇرۇش ھهققىدە قارار قوبۇل قىلىشنى . دەيدىغان قاراش ھهممىگه ھاكىم ئىكهندۇق

  .قىيىنالشتۇرۇپ قويغانىدى
ئهسلىدە، پىشاۋۇردا ئافغان پارتىيىلىرى قۇرۇلىۋاتقان دەسلهپكى كۈنلهردە راببانى مېنىڭ بىلهن يېقىن 

راببانى، . نىمۇ پارتىيىسىدە ۋەزىپه ئېلىشىمنى تهلهپ قىلغانىدىئۇ، مې. مۇناسىۋەت قىلىپ كېلىۋاتقانىدى
دايىم دېگهن . پاكىستان ئارمىيىسىدە پولكوۋنىك بولغان دائىم شاھزادە كامال ئهپهندىنىڭ يېقىن دوستى ئىدى

مىيه بۇ كىشى يهنه كېلىپ ئۆز ۋاقتىدا ھهربى مهكتهپ مۇئالىمى، پاكىستان ئارمىيه باش قۇماندانلىقى بىلهن ئار
شۇنداق بولغاچقا، راببانىنىڭ پارتىيىسىگه ياردەم . ئىستىخبارات تهشكىالتىدا مۇھىم ئورۇندىكى بىرسى ئىدى



راببانى بۇ ئهھۋالالرنى بىلگىنى ئۈچۈن مېنىمۇ يېنىغا . قىلىنىشى مهسىلىسىدە بۇ پولكوۋنىك ياردەم قىلغانىدى
  .بۇ مهسلىههتىگه قىزىقمىغان ئىدىمئهمما مهن ئۇ ۋاقىتالردا ئۇنىڭ . تارماقچى بولغانىدى

تۈركىستان مۇجاھىتلىرى قۇرۇلتىيى مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشهلمىگىنىدىن كېيىن دائىمنىڭ يېنىغا بېرىپ 
دائىم ماڭا بۇ جهھهتته . ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈپ، ئايرىم بىر پارتىيه قۇرساق ياردەم قىالالرسهنمۇ دەپ سورىدىم

ىغانلىقىنى، تىگىشلىك ئورۇنالر بىلهن مۇناسىۋەت باغلىنىشىغا ياردەمدە قولىدىن كېلىشىچه ياردەم قىلىد
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقاندىن كېيىن، تۇنجى قېتىملىق مۇجاھىتالر قۇرۇلتىيىنى چاقىرغان كىشىلهر بىلهن 

بۇ . كۈندەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىملىق قۇرۇلتاي چاقىرىلدى 20. ئاالقىالشتىم
. نامىدا بىر پارتىيه قۇرۇپ چىقتۇق“ شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالمى ئىتتىهاتى”يدا قۇرۇلتا

تاھىر مۇتاھهار باش سېكرىتار، قارى ھۈسىيىن مالىيه . ئابدۇكېرىم مهخدۇم بۇ پارتىيىنىڭ رەئىسى بولدى
مهن سىياسى . سى ئىچىدە ئىدىدوكتور ئهزەم دادفهرمۇ رەھبهرلىك گۇرۇپپى. ئىشلىرى مهسئۇلى بولۇپ تهيىنلهندى

قۇراللىق قوشۇن تهشكىالتىنى رەتكه سېلىش، قۇرال ۋە پۇل ھهل قىلىش قاتارىدىكى . بۆلۈم باشلىقى بولغانىدىم
تۈنجى قېتىملىق ماددى ياردەمنى راۋالپىندىدە زاۋۇتى بولغان ئهكبهر ئهپهندىدىن . ئىشالر ماڭا يۈكلهنگهنىدى

بۇ پۇل، قۇراللىق ئۇرۇش قىلماقچى بولىۋاتقان بىر . ه ئهتراپىدا پۇل بهرگهنىدىمىڭ روپىي 3ئۇ بىزگه . ئالدۇق
  …. مۇجاھىتالر ھهرىكىتى ئۈچۈن تۆگىنىڭ قۇلىقىچىلىكمۇ كهلمهيدىغان بهكال ئاز پۇل ھېساپلىناتتى

ه بىرەر ھهپتىدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، يهنى فىۋرال ئېيىنىڭ باشلىرىدا ئابدۇكېرىم مهخدۇمنى بىرگ
دايىمنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالر بىلهن مۇناسىۋەت تىكلىگهن . ئېلىپ ئىسالماۋاتقا باردىم

تهۋەسىدە ئافغانىستان جىهاد ) ئىزاھاتى. ھ.ئا− پاكىستان مهخپى ئاخبارات تهشكىالتى (ئى س ئى . ئىدۇق
-ياراغ، ماددى ئهشياالر ۋە يىمهك-لىق قۇرالكېرەكلىك بار. ھهرىكىتىگه ياردەم قىلىش كومىتىتى قۇرۇلغانىدى

تال  350فىۋرال كۈنىسى -8. ئىچمهكلهر تهقسىماتى بۇ كومىتىت ۋاستىسى بىلهن بىجىرىلمهكته ئىدى
. كاالشنىكوف ۋە ماددى ئهشياالردىن تهشكىل تاپقان تۇنجى قۇرال ياردىمىنى تاپشۇرۇپ ئالغانىدۇق

ئۇندىن باشقا يهنه پاكىستاندىكى مۇجاھىتالر . هن ئاالقىالشتۇقئافغانىستاندىكى تۈركىي قۇماندانالر بىل
  .ئىچىدىن ئۇرۇشقا بارااليدىغان مۇجاھىت گۇرۇپپىالرنى تهشكىللهپ چىقىش ئۈچۈن ئىشقا كىرىشتۇق

ئهپسۇسكى، ياردەملهر كېلىشكه باشلىغىنىدىن كېيىن، پارتىيه رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئىچىدىمۇ مهسىلىلهر 
ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندە دوكتور كېرىم زارىنىڭ ئۇكىسى نهبىجان ۋە ئۇنىڭ  3. قا باشلىغان ئىدىئوتتۇرغا چىقىش

بىز بۇ ۋەقهدىن كېيىن . سهبداشلىرى تهرىپىدىن پارتىيه سېكرىتارى تاھىر مۇتاھهار سۈيىقهست بىلهن ئۆلتۈرۈلدى
شىچه تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن ھهرىكىتىمىزنى ئىمكان بار زىيانغا ئۇچراتماسلىق ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلى

ئهسلىدىنال بىزنىڭ پارتىيه قۇرۇشىمىزدىن رازى . بولساقمۇ، ئىشهنچىسىزلىك ئۇرۇقلىرى تېرىلىپ بولغانىدى
ئۇالر، بۇ . بولمىغان باشقا ئاساسلىق پهشتۇ پارتىيىلىرى بىزگه قارشى كهڭ كۆلهملىك تهشۋىقاتقا كىرىشكهنىدى

ن شوغۇلالنماقتا، ئىسالم دىنىغا زىت ھهرىكهت قىلىشماقتا دېگهندەك پارتىيىدىكىلهر مىللهتچىلىك بىله
بوھتانالر بىلهن بىزگه قارايدىغان بىر قىسىم مۇجاھىتالرنىڭ بېشىنى قايدۇرۇشقا، ئارىمىزدا زىدىيهت 

  .ئۇرۇغلىرىنى تېرىشقا كىرىشكهنىدى
گهننى ماڭىمۇ راۋا كۆرىشى بۇ گۇرۇپتىكى كىشىلهرنىڭ كۈشكۈرتىشى نهتىجىسىدە، تاھىرنىڭ بېشىغا كهل

سىياسى ۋە قۇراللىق قوشۇن بۆلۈمىنىڭ رەھبىرى بولغانلىقىم، پاكىستان ھۆكۈمهت . مۇمكىن دەپ پهرەز قىلدىم
دائىرىلىرى بىلهن مېنىڭ ۋاستىچىلىقىمدا پارتىيىمىزنىڭ مۇناسىۋەت قۇرغانلىقى سهۋەپلىك، رەئىس 

. ر ئارىسىدا غۇدۇراشالر كۆرۈلىشىگه سهۋەپ بولىۋاتقاندەك قىالتتىمهخدۇمنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق رەھبهرله
پاكىستان گراجدانى بولغان بىر تۈركىستانلىق بولغانلىقىم سهۋەبىدىن، ئافغان جىهات سىستېمىسى تهۋەسىدە 

  .مېنىڭدەك بىرسىنىڭ بۇنچه تهسىرگه ئىگه ئورۇندا بولىشىنى ھهرگىز خالىمايتتى
يىسى رەئىسى ئابدۇلكېرىم مهخدۇم بىلهن ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بولغان ئازاتبهگ ئوتتۇرسىدا بۇ يهردە، تۈركىلهر پارتى

مهخدۇمنىڭ تۈركىلهر پارتىيىسىنى پىر سىيىت ئهخمهت جهرەننىڭ . بىر كۈرەش كېتىۋاتقانلىقى مهلۇم



دۇم، مهخ. پارتىيىسى بىلهن باغالشتۇرۇش ئىشى بۇ سۈركىلىشنى ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ) جهيالنىنىڭ(
شۇڭا ئۇ، باشقا بىر پارتىيه . ئازاتبهگ بولماي تۇرۇپ بۇ پارتىيىنى باشقۇرۇپ كىتهلمهيدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهنىدى

بۇ ۋاقىتتا تۈركىيه دۆلهت باشلىقى . قۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىپ كۆرگهن بولسىمۇ بىرەر نهتىجه چىقىرالمايدۇ
ىيىدە ھهربى سىياسىي ئۆزگىرىشى قوزغاپ باش مىنىستىر سىنتهبىردە تۈرك-12يىلى - 1982(كهنان ئهۋرەن 

دەك تۈركى  4500نىڭ پاكىستانغا قىلغان زىيارىتىدىن كېيىن تۈركىيىگه ) ت.ئۇ. − بولىۋالغان ئارمىيه گېنېرالى
مهخدۇم، تۈركىيىگه كۆچمهن بولۇپ كېتىش . ئىرقىدىن بولغان كۆچمهن قوبۇل قىلىش ئىشى ئوتتۇرغا چىقىدۇ

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئۆزىگه تهۋە بىر گۇرۇپ كىشىلهر بىلهن بىرگه تۈركىيىگه -1982ېلىپ، نىيىتىگه ك
  .كىتىۋالىدۇ

بىر -شۇنداق قىلىپ، ئازاتبهگ شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالم ئىتتىهادى پارتىيىسىنىڭ بىردىن
  :بايان قىلىدۇ ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئهھۋالالرنى ئازاتبهگ مۇنداق. مهسئۇلىغا ئايلىنىدۇ

ياراغ بىلهن -گهرچه پاكىستان ھۆكۈمىتىدىن بهلگىلىك مىقتاردا قۇرال. ئۇرۇش، بهكال قىممهت بىر ھهرىكهت
باشقا نهرسىلهرنى ئېلىپ تۇرىۋاتقان بولساقمۇ، بىزگه قارايدىغان كوماندىر ۋە جهڭچىلهرنىڭ چىقىملىرىنىمۇ 

قولىمىزدا پۇل . كال كۆپ قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كهلدىمبۇ جهھهتته به. ئۈستىمىزگه ئېلىشقا مهجبۇر ئىدۇق
شۇنچه زور . بولمىغاچقا، ئافغانىستاندا ئابرويغا ئىگه كىشىلهرنىڭ كۆپى بىزگه يېقىن يوالشمىدى

شۇنىڭدەك يهنه قالغان . قىيىنچىلىقالرغا قارىماي، پىشاۋۇردا كۈچلۈك بىر مهركهز قۇرۇپ چىقىۋالغانىدۇق
اتېرىياللىرى ساقالنغان ئىسكىالتالر جايالشقان مىرانشاھ شهھىرىدە بىزمۇ بىر پارتىيىلهرنىڭ ئۇرۇش م

پاكىستاندىكى الگىرالردا تۇرىۋاتقان مۇساپىرالر ئىچىدىن جىهاتقا . ئىسكىالت بىلهن بىر قارارگاھ قۇرىۋالغانىدۇق
كىلهر رايونلىرىغا، بىزگه قاتنىشىشنى تهلهپ قىلغان كىشىلهرنى بۇ الگىرالردا تهربىيىلهپ ئافغانىستادىكى تۈر

ئۇرۇشتا ياردار بولغان تۈركىلهر بۇ مهركهزلهرگه ئىۋەرتىلىپ، ئۇ . تهۋە كوماندىرالرنىڭ يېنىغا يولالشقا باشلىدۇق
پاكىستان ھۆكۈمىتىدىن ياكى بولمىسا پۇل تاپالىساق . يهردىكى سهھىيه خادىملىرىمىز تهرىپىدىن داۋالىناتتى

ىدىن سېتىۋالغان قۇرال ۋە ئۇرۇش ماتېرىياللىرىنىمۇ شىمالى ئافغانىستانغا بىتهرەپ قۇرال ئهتكهسچىلىر
ئاشىر پالۋان قاتارىدىكى نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك تۈركى كوماندىر پارتىيىمىز قول ئاستىدا . ئىۋەرتىپ تۇراتتۇق

ىسالم ئىتتىهادى شۇنداق قىلىپ، شىمالى ئافغانىستان ۋىاليهتلىرى ئ. تۇرۇپ كۈرەشنى داۋامالشتۇرماقتا ئىدى
يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ شىمالى ئافغانىستاندىكى جهڭلهردە ئهڭ كۈچلۈك تهشكىالت -80پارتىيىسى، 

  .ھالىغا كېلهلىگهن ئىدى
ئۇنىڭدىن . تۈركىلهر پارتىيىسى، دەسلهپته سهمهنگان رايونىنىڭ تاتار مهھهلىسىدە بىر قارارگاھ قۇرۇپ چىقىدۇ

نىڭ يېقىنلىرىدىكى كۇھى مهردتته ئىككىنچى قارارگاھىنى، ئايبهك رايونىدا ئۈچۈنچى كېيىن باميان رايونى
فارياب، جۇزجان، بهلخ ۋە سهمهنگان قاتارىدىكى تۈركىلهر مهركهزلهشكهن رايونالردا قانات . قارارگاھىنى قۇرۇپ چىقىدۇ

ۋە » ئىمام بۇخارى«. لماقتا ئىدىيايدۇرۇلغان جهڭلهر بۇ مهركهزلهرنىڭ بىرتۇتاش يىتهكچىلىكىدە قانات يايدۇر
سهمهنگان رايونىدا مهۋلهۋى ئابدۇلقۇددۇس بىلهن تاتار مهۋلىۋى . نامىدا ئىككى كورپۇس قۇرۇلغانىدى» تىرمىزى«

ئىسالم، قۇندۇزدا ئهپسانه ھالىغا كهلگهن باسمىچىالر يىتهكچىسى ئىبراھىم القاينىڭ ئىنىسىنىڭ نهۋرىسى 
ونىدا ئايىت مۇرات، جۇزجان رايونىدا بولسا ھاشىر پالۋان قاتارلىقالر تۈركىلهر بولغان خالىددىن، باغالن راي

بىلهن مهۋلهۋى ) ئاشۇر پهھلىۋان(بولۇپمۇ ھاشىر پالۋان . پارىتىيىسىگه تهۋە جهڭ قىلىۋاتقان كوماندىرالر ئىدى
تۈرك دۈشمىنى بولغان بۇ كۈرەشلهر، ئهزەلى . ئابدۇلقۇددۇس ئىنتايىن مۇۋەپپهقىيهتلىك جهڭلهرنى قىلغانىدى

. پهشتۇ مىللهتچىسى ھىكىمهتيارنىڭمۇ ئېتراپ قىلىشىغا ئېرىشكىدەك مۇۋەپپهقىيهتلىك قانات يايدۇرۇلغانىدى
يىلالردا بىر تۈركىيه تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ مۇخپىرالر ئۆمىگى زىيارەت قىلىش ۋاقتىدا ھىزبى -1988

دېگهن سۇئالىغا مۇنداق جاۋاپ “ جىهاتتىكى ئورنى قانچىلىك؟تۈركىلهرنىڭ ”ئىسالم يىتهكچىسى ھىكىمهتيار، 
  :بهرگهنىدى



تۈركىلهر شىمالى ۋىاليهتلهردە ئىنتايىن كۈچلۈك تهشكىالتالرنى قۇرۇپ ئىنتايىن مۇھىم قارشىلىق 
بىردىن ئىسمىنى ئاتاپ كۆرسىتىپ -مهن سىلهرگه بىردىن. كۆرسىتىش پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇلالنماقتا

  .غان بىر مۇنچه تۈركى كوماندىرالرنىڭ يىتهكچىلىكىدە جهڭ قىلماقتابىرەلهيدى
  :يهنه بىر يىتهكچى جهيالنىنىڭ يهنه شۇ سۇئالغا بهرگهن جاۋابى تۈۋەندىكىدەك ئىدى
بىز ئۇنىڭ بىلهن مۆرىنى . ئازاتبهگ، تۈركمهن ۋە ئۆزبهك قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يىتهكچىسى ھېساپلىنىدۇ

  .هڭ قىلماقتىمىزمۆرىگه تىرەپ بىرلىكته ج
  )رەسىم ئورنى(

پاكىستان چېگرا - شىمالى ۋىاليهتلهر ئىسالم ئىتتىھادى پارتىيىسىنىڭ يىتهكچىسى ئازاتبهگ بىلهن دوكتور ئهھهت ئهنجان ئافغانىستان
  يىلى يانىۋار-1989مىرانشاھ، . بويىدىكى بىر قارارگاھتا

  
ۇم تۈرك قهۋىملهردىن كهلگهن بىرسى بولىشى ئازاتبهگنىڭ پارتىيىسىگه ئهزا بولماقچى بولغان كىشى چوق

شۇ سهۋەپتىن ئازاتبهگ بىلهن شىمالى ۋىاليهتلهر ئىسالم ئىتتىهادى پارتىيىسى مىللهتچى، جىهاتقا . شهرت ئىدى
يهنه بىر تهرەپتىن ئازاتبهگنىڭ شىمالى ئافغانىستان . بۆلگۈنچىلىك قىلغۇچى دېگهن قارىلىنىشالرغا دۈچ كېلىدۇ

ىر نوقتىغا كهلتۈرۈش جهھهتتىكى تىرىشچانلىقلىرى بۇ تهۋەدىكى تهسىر كۈچىدىن ئايرىلىپ تۈركىلىرىنى ب
پات ئوتتۇرغا -ئازاتبهگ پات. قېلىشتىن قورققان پهشتۇ مىللهتچى پارتىيىلهرنى قاتتىق بىئارام قىلماقتا ئىدى
تۈركىستانغا كېلىدۇ دېگهن قويۇپ كېلىۋاتقان ئافغانىستان ئازات قىلىنغاندىن كېيىن ئازات قىلىنىش نۆۋىتى 

شۇڭا، سوۋېت تهشۋىقاتچىلىرى . چاقىرىقلىرى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىمۇ قاتتىق ئۈركىتىپ كهلمهكته ئىدى
ئازاتبهگنى پانتۈركىست دەپ تونۇتۇپ، ئۇنىڭ پارتىيىسىنى چهكلهش ئۈچۈن ئازاتبهگنى غهرپ كۈچلىرى بىلهن 

شىمالى «فرانسۇز تهتقىقاتچى ئولىۋېر روي، (كىرىشكهنىدى پاكىستاننىڭ ئىشپىيونى دەپ تهشۋىق قىلىشقا 
دېگهن تهتقىقات ماقالىسىدا، تۈركى پارتىيىسىگه » ئافغانىستاندا ئېتنىك كىملىك ۋە سىياسى قۇرۇلما

ئازاتبهگنىڭ پارتىيىسى كابولدىكى ”قارىتىلغان پاكىتى بولمىغان بارلىق بوھتانالرنى قاتارغا تىزىپ كېلىپ، 
كىمىيىتىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلهرنى پارچىالش ئۈچۈن پايدىلىنىپ كېلىۋاتقان بىر نهجبۇلال ھا

يونان ئهپسانىلىرىدىكى شهھهرنى ئىچىدىن قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن بىر مۇراسىم كۈنىسى (تروۋا ياغاچ ئېتى 
ر سېپىلىدى كىرىۋالغاندىن ياغاچتىن باالدەك بىر ئات ياساپ، ئۇنىڭ ئىچىگه نهچچه يۈز ئهسكهرنى يوشۇرۇپ شهھه

تاشقى ھهمكارلىق بىلهن شهھهرنى قولغا چۈشۈرگهنلىك ھهققىدىكى بىر رىۋايهتتىكى ياغاچ -كېيىن، ئىچكى
دىن باشقا نهرسه ) ت.ئۇ. − بۇ شهھهر تۈركىيىنىڭ ئېگې دېڭىزى بويىدا دەپ پهرەز قىلىنىدۇ. ئاتنى كۆرسىتىدۇ

يهنه شۇ ئاپتور، كېيىنكى . هن ئوتتۇرغا قويۇلغان باھانى سۇنىدۇدەيدىغان پۈتۈنلهي نامهرتلىك بىل“ ئهمهس
دېگهن كىتاۋىدىمۇ » ئافغانىستاندىكى قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى ۋە ئىسالم«ۋاقىتالردا ئېالن قىلغان 

ئىران ياردەم قىلىپ كېلىۋاتقان ئهڭ كۈچلۈك شىيه پارتىيىلىرىگىچه بولغان بارلىق سىياسى ھهرىكهتلهر 
ە توختالغان بولۇپ، بۇالرغا نىسبهتهن ئازاتبهگ بىلهن ئۇنىڭ تۈركىلهر پارتىيىسى توغرىلىق بىر ئېغىزمۇ ئۈستىد

بۇ رايونغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر مۇتهخهسسىسى بولغان روينىڭ ئافغانىستان . گهپ قىلماي ئۆتۈپ كهتكهن
ۆككه كۆتۈرۈپ تونۇشتۇرۇش بىلهن، شىمالى جىهاتىدا پهشتۇ پارتىيىلىرى بىلهن ئهخمهت شاھ مهسۇدنى ئاالھىدە ك

ئافغانىستان تۈركىلىرىنىڭ بۇ جىهاتتىكى تۆھپىلىرى ھهققىدە بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلماي ئۆتۈپ كېتىشكه 
ئۇرۇنغانلىقى، ئىلمىلىككه پۈتۈنلهي زىت، قارغۇالرچه ھۆكۈم قىلىشتهك بىر ئۇسلۇپ بىلهن ھهرىكهت قىلىدىغان 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − پ بهرمهكتهبىرسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتى
موسكۋا . يىلىسى، ئافغانىستان ئۇرۇشى نوقتىسىدىن تۈپكى بۇرۇلۇش بولغان بىر يىل ھېساپلىنىدۇ-1987

دائىرىلىرى ئافغانىستاندىكى ھهرىكىتىدە مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىغانلىقىنى ئېتراپ قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ، بۇ 
نهتىجىدە، موسكۋا دائىرىلىرى سوۋېت . ىپ قۇتۇلۇش نىيىتىگه كهلگهنىدىيهردىكى پاتقاقلىقتىن دەرھال چىق

ئارمىيىسىنى باسقۇچالر بويىچه چېكىندۈرۈپ چىقىدىغانلىقىنى، ئهمما نهجبۇلال ھۆكۈمىتىگه ئىقتىسادىي 



ارىدا شۇ يىلىنىڭ يانىۋ. جهھهتته ۋە ئارقا سهپ تهمىناتى جهھهتته ياردەم بېرىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
شۇنىڭغا قارىماي نهجبۇلال . موسكۋا بىلهن كابول ئوتتۇرسىدا دوستلۇق ۋە ھهمكارلىق شهرتنامىسى ئىمزالىنىدۇ

مىڭدىن ئارتۇق سوۋېت قوشۇنلىرىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرىۋاتقانلىقىغا قارىماي يالغۇز  150ھۆكۈمىتى 
. ساقالپ قااللمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى ئىقتىسادى ۋە تېخنىكىلىق ياردەملهرگىال تايىنىپ ھاكىمىيىتىنى

بۇنداق بىر قۇورچاق ھۆكۈمهت چوقۇم بىر كۈنىسى ئاغدۇرىلىدىغانلىقى ئېنىق، بۇنىڭدىن كېيىن ئافغانىستاندا 
  .قانداق بىر ھاكىمىيهت تۈزۈمى يولغا قويۇلىشى الزىملىقى مۇھاكىمه تېمىسىغا ئايالنغان ئىدى

توقۇنۇشالر ۋە مۇناسىۋەتلىك دۆلهتلهردە بولغان دېپلوماتىك چارە -ئۇنىڭدىن كېيىنكى بىر يىل، ئۇرۇش
مىليون دولالرلىق ياردەم  500بۇ ۋاقىتتا بۇش ھۆكۈمىتى ئافغان جىهاتچىلىرىغا . ئاختۇرۇشالر بىلهن ئۆتىدۇ

 مۇجاھىتالرنىڭ سېپىدىن ئايرىلغان پارتىيىلهر بۇ ياردەم سوممىسىدىن. ئاجرىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ
ئامېرىكا ياردىمى پاكىستان ۋاستىچىلىقى بىلهن تارقىتىلماقتا بولۇپ، پاكىستان ھۆكۈمىتى . بهھرىلىنهلمهيتتى

ياردەمنىڭ يهنه بىر قىسمىنى . تهرىپىدىن ئېتراپ قىلىنىغان مۇجاھىت پارتىيىلىرىگىال ياردەم تهمىنلىنلىنهتتى
فىۋرال كۈنىدىن باشالپ سوۋېت ھهربى -15يىلى -1989. سهئۇدى ئهرەبىستان ھۆكۈمىتى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

ياراغ، ئۇرۇش ماتېرىياللىرى ۋە ھهربى قاتناش ۋاستىلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ -قىسىملىرى قولىدىكى قۇرال
  .قىسمىنى ئافغانىستان ئارمىيىسىگه تاشالپ بېرىپ، چېكىنىش ئىشلىرىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ

ستاندىكى ئۇرۇش كومىنىست نهجبۇلال ھۆكۈمىتى بىلهن ئۇرۇسالر چىكىنىپ كهتكهندىن كېيىن، ئافغانى
پاكىستاندا . قارشىلىق كۆرسهتكۈچى پارتىيىلهر ئوتتۇرسىدىكى ھاكىمىيهت تالىشىش ئۇرۇشىغا ئايلىنىدۇ
ۋەكىل  437تۇرىۋاتقان پارتىيىلهر سوۋېت قوشۇنلىرى چېكىنىپ تۆتىنچى كۈنىسى راۋالپىندى شهھىرىدە 

ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن ۋەكىل تاللىنىشتا ئافغانىستاندىكى مىللهتلهرنىڭ . اقىرىدۇقاتناشقان بىر قۇرۇلتاي چ
شۇ . نوپۇس نىسپىتى كۆزدە تۇتۇلماستىن، تۈركىلهر بىلهن ھازاراالرغا بهكال ئاز ۋەكىل سايالش تهكلىۋى بېرىلىدۇ

ىق بىلدۈرۈپ يىغىنغا سهۋەپتىن ئازاتبهگنىڭ تۈركلهر پارتىيىسى بىلهن ھازارا پارتىيىلىرى بۇنىڭغا نارازىل
  .قاتناشمايدۇ

پهشتۇالرنىڭ مۇتلهق ئۈستۈنلىكى ئاساسىدا ئېچىلغان بۇ قۇرۇلتايدا دۆلهت رەئىسلىكىگه مۇجهددىدى، باش 
ھېكىماتيار تاشقى ئىشالر مىنىستىرى، يۇنۇس خالىس دۆلهت مۇداپىيه . مىنىستىرلىككه سايياف سايلىنىدۇ

بۇ ھۆكۈمهتته يالغۇز راببانىال پهشتۇ . ىشالر مىنىستىرلىكىگه تهيىنلىنىدۇمىنىستىرى ۋە راببانى بولسا ئىچكى ئ
  .بولمىغان باشقا مىللهتتىن ئىدى

يىلىنىڭ يانىۋارىدا ئازاتبهگ، كوماندىر ۋە ئىككى مىڭدەك -1989ۋەزىيهت بۇ ھالغا كهلگىنىدىن كېيىن، 
رايونىدىكى قارارگاھىغا بېرىپ  ئهسكىرى بىلهن بىرگه ئافغانىستانغا قاراپ يولغا چىقىپ، سهمهنگان

  .ئازاتبهگ، بۇندىن كېيىن كۈرەشنى ئافغانىستان ئىچىدە تۇرۇپ قۇماندانلىق قىلماقچى بولىدۇ. ئورۇنلىشىدۇ
سوۋېتلهر چېكىنىپ چىقىپ كهتكىنىدىن كېيىن قۇرۇلغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتكه قارايدىغان ھهربى 

ابۇل يولى ئۈستىدىكى ئىنتايىن مۇھىم ستىراتىگىيىلىك بىر قىسىمالر پاكىستان چېگراسىغا يېقىن بولغان، ك
ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇھاسىرە قىلىنىشالرغا . شهھهر ھېساپلىنىدىغان جااللئاۋاتقا ھۇجۇم قىلىشقا ئاتلىنىدۇ

قارىماي، مهركىزى ھۆكۈمهتكه تهۋە ھهربى قىسىمالر كابولدىن كېلىۋاتقان زور كۆلهملىك ھاۋا ئارمىيه ياردىمىگه 
بۇ مهغلوبىيهت، مۇجاھىتالرغا ياردەم قىلىپ كېلىۋاتقان . ايىنىپ شهھهرنى مۇداپىيه قىلىشنى داۋامالشتۇرىدۇت

مۇجاھىتالرغا ئهڭ كۈچلۈك ياردەم . ئهللهر ئىچىدىمۇ كۈچلۈك ئۈمىتسىزلىكلهرنىڭ توغۇلىشىغا سهۋەپ بولىدۇ
كۈمهتلىرى ۋاقىتلىق مۇجاھىتالر قىلىپ كېلىۋاتقان پاكىستان بىلهن ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ھۆ

 25يهنه بىر تهرەپتىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھهر كۈنىسى لىق . ھۆكۈمىتىنى رەسمى ئېتراپ قىلىشمىغان ئىدى
ئىچمهك ۋە يېقىلغۇ يهتكۈزۈپ تۇرۇش ئارقىلىق نهجبۇلال -ياراغ، ئۇرۇش ماتېرىياللىرى، يىمهك-ئىليۇشىن قۇرال

  .سهپ تهمىناتىنى ئۈزمهي تهمىنلهپ كهلمهكته ئىدىھاكىمىيىتىگه بېرىۋاتقان ئارقا 



سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ چېكىنىپ چىقىپ كېتىشىدىن كېيىن كابول ھۆكۈمىتىنىڭ تېزلىكته 
يىمىرىلىپ كېتىدىغانلىقىنى ئويلىغان مۇجاھىتالر بىرلهشمه ھۆكۈمىتى بۇنداق بىر ئارزۇسىنىڭ ئهمهلگه 

شمه ھۆكۈمهت تهشكىل قىلغان كۈچلهر ئوتتۇرسىدا سۈركىلىشلهر ئاشمىغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن، بىرله
بولۇپمۇ ئهخمهت شاھمهسئۇد قوشۇنلىرى بىلهن ھېكىمهتيارغا قارايدىغان قىسىمالر . باش كۆتۈرۈشكه باشاليدۇ

يىلىنىڭ ئىيۇل ئېيىدا، تهركىۋىدە تۈركى ئىرقىدىن -1989. ئوتتۇرسىدا كۈچلۈك توقۇنۇشالر يۈز بهرمهكته ئىدى
نهپهردەك يوقۇرى دەرىجىلىك ھهربى ئهمهلدارنى ھېكىمهتيارغا  30لغان كومانىرالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بو

بۇ ۋەقه، مۇجاھىتالر بىرلهشمه ھۆكۈمىتى . قاراشلىق قۇراللىق كۈچلهر قاپقانغا چۈشۈرۈپ قىرىپ تاشاليدۇ
يىن، ئهخمهت شاھمهخسۇد پهشتۇ بۇ ۋەقهلهردىن كې. ئىچىدىكى بۆلۈنۈشنى ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ

تهۋەسىنىڭ سىرتىدىكى كوماندىرالرنى ئاساس قىلغان ھالدا مۇجاھىت قۇماندانلىرىنى بىر نوقتىغا توپالپ 
شاھ مهخسۇد بۇ ھهرىكىتى ئارقىلىق ئا ق ش . ئىسالمى جىهات ھهيئىتى نامىدا بىر تهشكىالت قۇرۇپ چىقىدۇ

ا سهپ تهمىنات ياردىمى بېرىپ كېلىۋاتقان ئهللهر بىلهن بىۋاسته بىلهن پاكىستانغا ئوخشىغان جىهاتقا ئارق
سۆزلىشىش شارائىتىنى يارىتىپ، پهشتۇالرنى ئاساس قىلغان ۋاقىتلىق بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى چهتته قالدۇرۇش 

بۇنداق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇش جهريانىدا شاھمهسئۇد بىلهن ئازاتبهگ ھهر تۈرلۈك . پىالنىنى تۈزمهكته ئىدى
  .شۇنىڭغا قارىماي، ئازاتبهگ بۇ تهشكىالتقا قاتنىشىشنى قوبۇل قىلمايدۇ. ھبهتلهرنى ئۆتكۈزۈپ تۇرغانىدىسۆ

مۇجاھىتالر سېپىدا بۇ تۈردىكى ۋەقهلهر يۈز بېرىۋاتقان مهزگىللهردە، كابولدىكى نهجبۇلال ھۆكۈمىتى 
ا يۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهر سهۋەبىدىن، سوۋېت الگىرىد. مۇجاھىتالر بىلهن يارىشىش يولىنى ئاختۇرۇشقا كىرىشىدۇ

شۇنداق . نهجبۇلالمۇ ئافغانىستان خهلق دېموكراتىك پارتىيىسىنىڭ نامىنى ۋەتهن پارتىيىسى دەپ ئۆزگهرتىدۇ
قىلىپ، پائالىيهتلىرىنى مىللهتچى كۆرۈنىشىگه كهلتۈرۈپ، موسكۋانىڭ قورچىقى ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىماقچى 

  .بولغانىدى
شقا مىللهتلهرنىڭ كابول ھۆكۈمىتىنى ھىمايه قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش مهقسىتىدە پهشتۇالردىن با

شۇنىڭدەك يهنه، سابىق . تۈركىلهر بىلهن ھازارالرغا تۇرغان يهرلىرىگه ئاپتونومىيه بهرگهنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ
يىغىن چاقىرىپ، پادىشاھ زاھىر شاھ ۋە موتىدىل مۇجاھىت گۇروھتىكىلهر بىلهن جهنىۋەدە بىر قېتىملىق 

ئۆزىنىڭ پارتىيىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان كهڭ دائىرىلىك ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت قۇرۇش ھهرىكىتىنى 
  .باشاليدۇ

يىل ئاخىرسىغا كهلگىنىدە، مۇجاھىتالرنىڭ . يىلىسى، ئافغانىستاندا چارە ئىزدىنىشلهر بىلهن ئۆتىدۇ-1991
نهجبۇلال ھۆكۈمىتى كابولنى ئاساس قىلغان ھالدا مازارى شۇنچه تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكىگه قارىماي، 

بىرسى بىلهن تۇتاشتۇرۇپ -شهرىپ، جااللئاۋات، قهندىهار ۋە ھېرات قاتارىدىكى چوڭ شهھهرلهر بىلهن ئۇالرنى بىر
يىلىنىڭ -1991شۇنىڭغا قارىماي، . تۇرغان ئاساسلىق يولالرنى قولدىن چىقارماي چىڭ ئىگهللهپ تۇرماقتا ئىدى

يانىۋار كۈنىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ رەسمى پارچىالنغانلىقى نهجبۇلال ھۆكۈمىتىنىڭ تهغدىرىنىمۇ -18
  .بهلگىلهپ بېرىدۇ

  نهجبۇلال ھۆكۈمىتىنىڭ ئاقىۋىتى ۋە گېنېرال دوستۇمنىڭ سهھنىگه چىقىشى

ىغا كېلىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى، تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ مۇستهقىل دۆلهت ھال
 1500ئافغانىستان بىلهن جهمئىي . قاتارلىق ۋەقهلهر بۇ رايوندىكى كۈچ تهڭپوڭلۇقىنى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋېتىدۇ

كىلومېترلىق چېگراسى بولغان تۈركمهنىستان، ئۆزبهكىستان ۋە تاجىكىستان قاتارىدىكى ئۈچ جۇمهۇرىيهت، 
بولۇپمۇ . رىدىن ئۆزىنى چهتكه ئېلىشنى بهكال ئارزۇ قىلىشاتتىئافغانىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇش تهسى

الرنىڭ ئىسالمى جىهات ) ت.ئۇ− چېكىدىن ئاشقان ئهقىدىدىكىلهر (ھېكىمهتيارغا ئوخشىغان رادىكال 
سوۋېتلهرنىڭ پارچىلىنىشى، ئا ق ش . قاراشلىرىنى يېيىش ئېهتىماللىقلىرىدىن بهكال ئهنسىرەشمهكته ئىدى



كىستان ۋە ئىرانغا ئوخشىغان ئهللهرنىڭ بۇ رايونغا مۇناسىۋەتلىك پىالنلىرىنىمۇ زور دەرىجىدە باشچىلىقىدا پا
ئىران بىلهن پاكىستان ئىككىسى ئورتا ئاسىياغا قارىتا تهسىر دائىرىسىنى كۈچهيتىش . ئۆزگهرتىۋىتىدۇ

دىن كېيىن سوۋېتلهر ئا ق ش ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇن. سىياسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهرىكىتىنى باشاليدۇ
ئىتتىپاقىنى ئافغانىستان پاتقاقلىقىدا ھالىدىن كهتكۈزىۋېتىش سىياسىتىنى داۋاملىق يۈرگۈزۈشىنىڭ ھاجىتى 

ئهندىكى مهقسهت، ئاساسهن ئالغاندا بۇ رايوننىڭ ئىقتىسادى مهنبهلىرىنى ئا ق ش نىڭ مىللى . قالمىغانىدى
  .يۈزلهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىش ئىدى مهنپهئهتىگه مۇۋاپىق قايتىدىن رەتكه سېلىشكه

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن، ) ت.ئۇ− ئافغانىستاندا (يىلىنىڭ باشلىرىدا -1992
. ھهرقايسى تهرەپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر ئورتاق ھۆكۈمهت قۇرۇپ چىقىش پائالىيىتى باشلىتىلىدۇ

. لىرىدىن ئارقا سهپ تهمىناتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلماقتا ئىدىنهجبۇلال بولسا، تۈركى جۇمهۇرىيهت
ئهمما تېخى ئهندىال يېڭىدىن دۆلهت شهكىللهندۈرۈش باسقۇچىدا تۇرىۋاتقان بۇ دۆلهتلهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقى 

ڭ ئۇنى. دەۋرىدىكىگه ئوخشايدىغان ئۇنداق بىر ياردەمنى ئۈستىگه ئااللىشى ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس ئىدى
بۇ ۋاقىتتا، كابول ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسى . ئۈستىگه ئۇالردا بۇنداق ياردەم قىلىش دەيدىغان خىيالىمۇ يوق ئىدى

ئاساسىنى تهشكىل قىلغان ۋەتهن پارتىيىسى تهركىۋىدە كهلگۈسى ئىستىقبالىغا مۇناسىۋەتلىك يۈرگۈزۈلىدىغان 
ى ھۆكۈمهتكه قارايدىغان قۇراللىق قىسىمالر مهركىز. سىياسهت ھهققىدە پىكىر ئىختىالپلىرىمۇ ئېغىر ئىدى

توپ مۇجاھىتالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىشلهر -بىلهن مۇجاھىتالر ئوتتۇرسىدىكى سۆزلىشىشلهرمۇ كۆپىيىپ، توپ
بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا، ئهڭ ئالدى بىلهن ئۇرۇش توختىتىش ۋەزىيىتىنى . كۆرۈلمهكته ئىدى

كېلىۋاتقان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ۋاكالهتچىسى بېنون شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىپ 
بۇ كۆرۈشۈشته، نهجبۇلال كهڭ ساھهلهرنىڭ قاتنىشىشى بىلهن قۇرۇلىدىغان . سېۋان، نهجبۇلال بىلهن كۆرۈشىدۇ

ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت اليىهىسىگه ماقۇل كېلىپ، بۇنداق بىر ھۆكۈمهت قۇرۇلىشى ھامان بارلىق ھوقۇقالرنى 
  .تلىق ھۆكۈمهتكه ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇۋاقى

مارت كۈنىسى ئېلىنغان بۇ قارار، كابول ھۆكۈمىتى بىلهن مۇناسىۋىتى بولغان بارلىق تهرەپلهر ئۈچۈن -18
بۇ ئهھۋالالردىن . ئالغاندا، ئۆزلىرىنىڭ مهۋقهسىنى قايتىدىن بهلگىلىنىدىغانلىقىنىڭ بىر ئېالنى ھېساپلىناتتى

ن، مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ كۈچلۈك ھهربى قۇماندانلىرىدىن ئۆزبهك گېنىرال رېشىت دوستۇم، تاجىك كېيى
گېنېرال ئابدۇمۆمۈن ۋە ئىسمائىلچىالر گۇروھىدىن گېنېرال سىيىت مهنسۇر نادىرىالر بىر يهرگه كېلىپ نهجبۇلال 

تهكچىلىكىدە تهشكىللهنگهن بۇ گېنېرال دوستۇم يى. ھۆكۈمىتىگه قارشى كۈرەشكا ئاتلىنىش قارارى ئېلىشىدۇ
ئافغانىستان كورپۇسى تهرىپىدىن مۇداپىيه قىلىنىۋاتقان -18يېڭى ھهربى بىرلهشمىنىڭ بىرىنچى نىشانىسى 

مارت ئېيىنىڭ ئاخىرلىرى شهھهرنى تارتىپ ئالغان بىرلهشمه . مازارى شهرىپ شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىش ئىدى
ئافرىل - 15. لىپ، ئافرىل ئېيىنىڭ بېشىدا كابولغا يېتىپ بارىدۇئارمىيه تېزلىكته جهنوپقا قاراپ يۈرۈش قى

نهجبۇلال، كابولدىكى . كۈنىسى كابول ئايرودرومى دوستۇمنىڭ قىسىملىرى تهرىپىدىن تارتىپ ئېلىنىدۇ
بۇ ئهھۋالالر روي بېرىۋاتقان بۇ بىر ھهپتىدە، . بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئورگىنىغا كىرىپ پانالىنىدۇ

لالنىڭ مۇئاۋىنى بولغان خاتىپ، كابول شهھىرىنى ئهخمهت شاھمهخسۇد بىلهن گېنېرال دوستۇم نهجبۇ
  .ئارمىيىسىگه شهرتسىز ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ

  مۇجاھىتالر ھۆكۈمىتى ۋە كابولدىكى ھوقۇق تالىشىش كۈرىشى

ى، ئۆز قوشۇنى پايتهختنىڭ دوستۇم قۇماندانلىقىدىكى بىرلهشمه ئارمىيه كۈچلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىلگهنلىك
ئۇزۇنغا قالماي، پىشاۋۇردىكى ۋاقىتلىق . كابول سىرتىدا قالغان ھېكىمهتيارنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغايدۇ

ئهزالىق  51ھۆكۈمهت رەئىسى بولغان مۇجهددىدى كابولغا كىرىپ دۆلهت رەئىسلىكىنى ئۆتكۈزۈپ ئالىدۇ ۋە 



قىلىپ، ئافغانىستاندا يېڭى بىر دەۋر باشالنغان شۇنداق . مهركىزى ھۆكۈمهت كابىنتىنى تهشكىللهيدۇ
  .ھېساپالندى

» ئافغانىستان ئىسالم دۆلىتى«يېڭى ھۆكۈمهتنىڭ بىرىنچى بولۇپ قوبۇل قىلغان قارارى، دۆلهت نامىنى 
ھاكىمىيهت شهرىئهت قانۇنلىرى بويىچه باشقۇرۇلىدۇ دەپ . دېگهنگه ئۆزگهرتىلىش ھهققىدىكى قارار ئىدى

ئوغۇل ئارىالش ئوقۇيدىغان مهكتهپلهر -قىزالر. ايالالرغا لىچهك كىيىش مهجبۇر قىلىنىدۇئ. بهلگىلىنىدۇ
. شاراپ بىلهن قىمار قاتارىدىكى دىندا گۇناھ دەپ بهلگىلهنگهن ئىشالر پۈتۈنلهي چهكلىنىدۇ-ھاراق. چهكلىنىدۇ

كۈچ تهڭپوڭلىقى رادىكال  ئافغانىستاندا بارلىققا كهلگهن بۇ يېڭى سىياسى ۋەزىيهت بىلهن ئوتتۇرغا چىققان
كابولنىڭ ئۆزبهك، تاجىك ۋە ھازار كۈچلىرى تهرىپىدىن . قاراشتىكى ھېكىمهتيارنىڭ رەت قىلىشىغا ئۇچرايدۇ

بۇنداق بىر ۋەزىيهتنى قوبۇل . تارتىپ ئېلىنغانلىقى پهشتۇ تهسىرىنىڭ ئاجىزالشتۇرۇلىشىنى كۆرسهتمهكته ئىدى
. كابول ئهتراپىغا توپالپ شهھهر ئىچىنى توپقا تۇتۇشقا كىرىشىدۇقىاللمىغان ھېكىمهتيار، قوشۇنلىرىنى 

نهجبۇلال ھۆكۈمىتىگه ياردەم قىلغان، كومىنىستالر بىلهن ھهمكارالشقان ”ھېكىمهتيار، گېنېرال دوستۇمنى 
ماي . دەپ قارىالپ، دوستۇمنىڭ قۇراللىق قىسىملىرىنى كابولدىن چىقىپ كهتسۇن دەپ تهلهپ قىلىدۇ“ بىرسى
ئاي ئىچىدە دۆلهت رەئىسى  6ىڭ ئاخىرلىرىدا دوستۇم، قىسىملىرىنى كابول سىرتىغا چېكىندۈرۈش، ئېيىن

سايلىمى ئۆتكۈزۈش ۋە ھېكىمهتيار نامزات قىلىپ كۆرسهتكهن بىرسى رەئىسلىككه سايلىنىش دېگهندەك 
تنامىنى ئىجرا قىلىش مهزمونالر بويىچه كېلىشىمگه كېلىپ شهرتنامه تۈزۈلگهنلىكىگه قارىماي، بۇنداق بىر شهر

بۇ ۋاقىتتا دوستۇمنى رەئىس مۇجهددىدى تۆت يۇلتۇزلۇق گېنېراللىققا . ئىمكانىيىتى پهقهتال يوق دېيهرلىك ئىدى
ئۆستۈرگهن بولغاچقا، دوستۇمنىڭ ئورنى تېخىمۇ مۇستهھكهملهنگهن ئهھۋالدا ) ت.ئۇ− ئورگېنېرال، داجياڭ (

دۆلهت . لغان راببانىمۇ دوستۇمنى كۈچلۈك ھىمايه قىلماقتا ئىدىمۇجهددىدىندىن ۋەزىپه ئۆتكۈزۈپ ئا. ئىدى
نىڭ بىرال مىللهت كىشىلىرىدىن بولىشى، ) شاھ مهسۇت(رەئىسى بىلهن دۆلهت مۇداپىيه مىنىستىرى 

نهتىجىدە ئىيۇننىڭ . ئافغانىستان ھۆكۈمىتىدە تاجىك تهسىرىنى كۆرىنهرلىك دەرىجىدە كۈچهيتىۋېتىدۇ
پ ھېكىمهتيارنىڭ پهشتۇ قۇراللىق قىسىملىرى بىلهن كابولدىكى ئۆزبهك، تۈركمهن، تاجىك ئوتتۇرلىرىدىن باشال

  .ۋە ھازارا قۇراللىق بىرلهشمه ئارمىيىسى ئوتتۇرسىدا قايتىدىن ئۇرۇش پارتىاليدۇ

  ئافغانىستان مىللىي ئىسالمى ھهرىكىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

دەرىجىسىدىكى بىرسى ھېساپالنسىمۇ، “ ماندانىشىمالى ئافغانىستان ھهربى شۇرا باش قۇ”گېنېرال دوستۇم 
ئايرىم بىرەر سىياسى تهۋەلىكى بولغان -ئافغانىستاندىكى قۇراللىق قىسىمالرنىڭ ھهممىسى دېگىدەك ئايرىم

- 1992ئۆزىنىڭ بۇ جهھهتتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇش زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلغان دوستۇم، . كۈچلهر ھېساپلىناتتى
لىرىدا مازارى شهرىپ شهھىرىدە شىمالى ئافغانىستاندا ھاكىمىيهت بېشىدا تۇرىۋاتقان يىلى ماي ئېيىنىڭ ئاخىر

ھهربى كوماندىرلىرى بىلهن داڭلىق ئۇلېماالر قاتناشقان بىر قېتىملىق سىياسىي پارتىيه تهشكىلهش قۇرۇلتىيى 
) جۇمبۇشى مىللى(» ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى«بۇ سىياسى ھهرىكهت پارتىيىسىگه . چاقىرىدۇ

گېنېرال دوستۇم، يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىدا بۇ سىياسى تهشكىالتنى قۇرۇپ . دەپ ئىسىم قويىدۇ
  :چىقىشىنىڭ سهۋەپلىرىنى، پارتىيىنىڭ سىياسى غايىلىرىنى تۈۋەندىكىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدۇ

مىز بىلهن قهھرىمان بهلخ ۋىاليىتىمىزدە قۇراللىق قىسىملىرىمىزغا قارايدىغان قهھرىمان جهڭچىلىرى
مۇجاھىتلىرىمىز كومىنىست نهجبۇلال بىلهن ئۇنىڭ غالچىلىرىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن 

بۇ غهلىبه، ئىسالمى بىر قۇۋۋەتنىڭ شهكىللىنىشى بىلهن . باشالتقان قۇراللىق كۈرەشنى غهلىبىلىك تاماملىدى
مىللى قۇراللىق كۈچلىرىمىز بىلهن … . ل ئوينىدىئىسالم ئىنقىالبىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا بۈيۈك رو

مۇجاھىتالر ۋەتىنىمىزنىڭ شىمالى قىسمىدىكى مهزلۇم خهلقىمىزنىڭ تهلهپلىرى ھهققىدە ئورتاق نوقتىغا 
بىزنىڭ بۇ ھهرىكىتىمىز … . كابۇلنى قولغا كهلتۈرگهنگه قهدەر ئىزچىل ئالغا ئىلگىرلىدى… كېلىشتى ۋە 



خهلقىمىزنىڭ بۇ ھهرىكىتى . قىقى مۇجاھىتالرنىڭ ھىمايىسىغا ئېرىشتىقۇراللىق كۈچلهر بىلهن ھه
مىللى ئىسالمى … . كه ئايالندى دېيىشكه ھهقلىقمىز“ ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكهت”بۈگۈن 

ھهرىكىتىمىز قۇراللىق كۈچلهر، پارتىيىلهر، مۇجاھىت تهشكىالتلىرى ۋە مىللى ۋە مهزھهبلهرنىڭ تونۇلغان 
بۇ ھهرىكهت قىسقا مۇددەت ئىچىدە ۋەتىنىمىزنىڭ شىمالى . قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپماقتا كىشىلىرى

قىسمىدىكى ئۇرۇشالرغا خاتىمه بېرىپ تېنچلىق ۋەزىيهت يارىتىپ، قېرىنداش قېرىنداشنى ئۆلتۈرىدىغان 
ئاشۇردى،  ۋەقهلهرگه يول قويمىدى، كىشىلهرنىڭ شهخسىيىتىگه ۋە ئابرويىغا ھۆرمهت قىلىشىنى ئىشقا

. ھوقۇقلىرىغا رىئايه قىلىش ۋە جهمىيهتته ئادالهتنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالهتلىك قىلدى-كىشىلىك ھهق
بىلهن ئىتتىپاقلىشىپ كابولنى تارتىپ ئېلىش ۋە ئىسالمى » ھىزبى ۋاھدەت«ۋە » شۇرائى نازاي«شۇنىڭدەك يهنه 

  …. بىر ھۆكۈمهت قۇرۇشتا زور رول ئوينىدى
كۆپ مىللهتلىك بىر دۆلهت بولۇپ، بۇ ئهلدە ياشايدىغان خهلقلهر مىللهت ۋە مهزھهپ جهھهتلهردە ئافغانىستان 

ئهمما يېقىنقى دەۋرلهرگىچه بۇ تۈر ھوقۇقلىرى ئىرىقچى بىر قهبىلىنىڭ . ئوخشىمىغان ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه
ھۈكمۈرانلىقىنى داۋام شۇنىڭدەك بۇ ئىرقچى قهبىله، . ھۈكمۈرانلىقى ئاستىدا دەپسهندە قىلىنغانىدى

قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ چهتئهل كۈچلىرىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ مۇسۇلمان خهلقىمىزنى ئۆزئارا قىرغىن 
خهلقىمىزنىڭ … . قىلىش يولىغا باشلىغان بولۇپ، بۇ قىرغىنچىلىقنى ھازىرغىچه داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته

ان كۈرەشلىرى نهتىجىسىدە ئىشغالىيهتچى ئۇرۇس قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى ۋە قانات يايدۇرغ
. ئهمما، بۇ ئهھۋال ئۇرۇشنى ئاخىرالشتۇرۇشقا يهتمىدى. قوشۇنلىرى چېكىنىپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

چۇنكى، ھاكىمىيهتنى چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغان ئىرىقچى كۈچلهر تۈزۈپ چىققان ئاساسى قانۇن، سىياسى پارتىيه 
چهتئهلدە قۇرۇلغان ۋاقىتلىق . ىياسى پارتىيه سانىنى قهغهز يۈزىدىال ئېتراپ قىلماقتاقانۇنلىرى بىلهن س

ئافغانىستان مىللى ئىسالمى … . ھۆكۈمهتنىڭمۇ قىلچه رولى بولمىغانلىقى ئاشكارە ئوتتۇرغا چىقتى
ىنىمىزدە ھهرىكىتىنىڭ ئاساسى غايىسى، ۋەتىنىمىزدە ئىجتىمائى ھهققانىيهتنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش، ۋەت

بۇنىڭ بىردىن بىر يولى، . ياشايدىغان بارلىق مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقتا باراۋەرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش
  …. دۆلهت تۈزۈمىنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىقال مۇمكىن بولىدۇ) فېدېراتسىيىلىك(ئىتتىپاقداش 

انىستاننىڭ دىنى، مۇقهددەس ئافغ: مىللى ئىسالمى ھهرىكهت، ۋەتهنداشلىرىمىزغا مۇنداق ۋەدە قىلىدۇ
شهرىئهت ھۆكۈملىرى سۇننى ۋە شىيه . ۋەتىنىمىز شهرىئهت قانۇنلىرى بويىچه باشقۇرۇلىدۇ. ئىسالم دىنىدۇر

ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنغا ئېتىقات قىلىدىغانالر دىنى ئېتىقادى بىلهن . مهزھهپلىرى ئاساسىدا يولغا قويۇلىدۇ
خهلق ئىختىيارى بىلهن سايالنغان ھهمدە شهرىئهت … . ئالىيهت قىالاليدۇدىنى ئىبادەت جهھهتته ئهركىن پا

دۆلهت . قانۇنلىرى ئاساسىغا تايىنىپ باشقۇرۇلىدىغان ئىتتىپاقداش دۆلهت تۈزۈمى تهشكىل قىلىنىدۇ
ى ھهممه كىش. باشقۇرۇشتا ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ نوپۇس سانىغا قاراپ ۋەكىل قاتناشتۇرۇشى كاپالهتلهندۈرۈلىدۇ

-تهرتىپلىك مىللىي… . ئهركىن قاتنىشااليدىغان تېنچ ئومۇمخهلق سايالم مۇھىتى بارلىققا كهلتۈرىلىدۇ
ئىسالمى ۋە مىللى ئىتتىپاقلىققا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن … . ئىسالمىي ئارمىيه تهشكىل قىلىنىدۇ

ئىسالم ھۆكۈملىرى . قالر بېرىلىدۇھهرقايسى مىللهت ۋە قهبىلىلهرگه باراۋەر سىياسى، ئىقتىسادى ۋە مهدەنى ھوقۇ
كىشىلىك ھوقۇق باياناتى بىلهن بىرلهشكهن دۆلهتلهر . ھوقۇق بېرىلىدۇ-ئاساسىدا ئايالالرغا ھهق

  .تهشكىالتلىرىنىڭ بهلگىلىمىلىرى ئىسالم دىنى ئاساسلىرىغا تايانغان ھالدا ھىمايه قىلىنىدۇ
ندۈرىدىغان ئاساسى نوقتىالرنى كۆرسىتىپ دوستۇم بۇ نۇتقىدا مىللى ئىسالمى ھهرىكىتىنى شهكىلله

كېلىپ، ئۆزىنى ھهمدە ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلىپ كهلگهن باشقا كۈچلهرنى، قۇراللىق كۈچلهر دەپ 
بۇالر نهجبۇلال بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلغان كىشىلهر بولغاچقا، ”شۇ ئارقىلىق ھېكىمهتيارنىڭ . تونۇشتۇرىدۇ

. شۇنداق بولغاچقا ئۇالرنى ھهقىقى جىهاتچى دەپ تونۇشقا بولمايدۇ. الر قاتارىغا كىرمهيدۇئۇالر جىهاتقا قاتناشقان
دەيدىغان قارىلىشىغا “ شۇ سهۋەپتىن ئۇالر بۇ يېڭى رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى تهركىۋىدىمۇ ئورۇنغا ئېرىشهلمهيدۇ

ىيىتىگه خاتىمه كابولنىڭ تارتىپ ئېلىنىشى بىلهن نهجبۇلال ھاكىم. رەددىيه بهرگهن ھېساپالندى



بهرگۈزگهنلىكىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىش ئارقىلىق، مۇجاھىتالرنىڭ ئۇزۇندىن بېرى ئهمهلگه ئاشۇرالماي 
شۇنىڭدەك يهنه ئافغانىستاندا تېنچلىقنى . كهلگهن بىر ئىشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسىتىدۇ

مىللهتلهر نوپۇس سانىغا ئاساسهن ۋەكىل قاتناشتۇرۇش − ت ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن الزىم بولغان ئالدىنقى شهر
ئارقىلىق قۇرۇلىدىغان ھاكىمىيهت بولىدىغانلىقىنى، بۇندىن كېيىن ئافغانىستاندا بۇرۇنقىدەك ئۇنداق بىرال 
مىللهت، يهنى پهشتۇالرنىڭ ھاكىم بولىدىغان بىر ھاكىمىيهت تۈزۈمىگه يول قويۇلمايدىغانلىقى ئاالھىدە 

  .هنتهكىتلهنگ
ئىيۇن كۈنىگىچه داۋام قىلغان ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى قۇرۇلتاي -1ماي كۈنىدىن -31

يىغىنى، ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق يىغىندا ئالغان قارار بويىچه گېنېرال دوستۇم ئېچىلىش نۇتقىدا كۆرسىتىپ 
شۇنىڭدەك يهنه بۇ ھهرىكهتنىڭ . قىلىدۇئۆتكهن پىرىنسىپالر بىلهن ۋەزىپىلهرنى ھىمايه قىلىدىغانلىقىنى ئېالن 

بۇ . غايىسىنى، تهشكىالت ئاساسلىرىنى ۋە ئىجرائىتىنى رەتكه سالىدىغان نىزامنامىدىن بىرسى قوبۇل قىلىندى
  :نىزامنامىدا كۆرسىتىلگهن پىرىنسىپالر مۇنۇالردىن ئىبارەت ئىدى

) مهركىزى ئورگان(ئالى شۇرا . ىالتئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى، مۇستهقىل بىر سىياسى تهشك
نهپهر  313پارتىيىنىڭ ھهرىكىتىگه رىياسهتچىلىك قىلىدىغان قارارالرنى چىقىرىدىغان ئهڭ يوقۇرى ئورگان بولۇپ، 

ئايدا بىر قېتىم يىغىلىدىغان بۇ ئورگاننىڭ تۆتته ئۈچ قىسمى قۇراللىق  3ھهر . كىشىدىن تهشكىل تاپىدۇ
پپىلىرىنىڭ ۋاكالهتچىلىرىدىن، قالغان تۆتته بىر قىسمى بولسا بىتهرەپ مىللى ۋە كۈچلهر بىلهن مۇجاھىت گۇرۇ

بۇ شۇرا يهنه ئۆز ھهيئهتلىرى . رەئىس بۇ ئورگاندا سايلىنىدۇ. دىنى ۋاكالهتچىلهردىن تهشكىل تاپىدىغان بولىدۇ
بۇ ئىجرائىيهت . قىدۇكىشىلىك ئىجرائىيه ھهيئىتىدىن بىرنى سايالپ چى 32ئارىسىدىن دائىملىق ئىشلهيدىغان 

ھهيئىتى مهملىكهتنىڭ شىمالى قىسىملىرىنى باشقۇرىدىغان ھهر تۈرلۈك ساھهلهر بويىچه ئىككىلهمچى 
بۇ ئىككى ئورگان قارار ئېلىشتا ئاۋاز سانىنىڭ كۆپسانلىققا بوي سۇنۇش . ھهيئهتلهرنى قۇرۇپ چىقىدۇ
  .پىرىنسىپىگه ئهمهل قىلىدۇ

قارارالر تهپسىلى تهھلىل قىلىنغىنىدا، گېنېرال دوستۇمنىڭ ئافغانىستان  بۇ ھهيئهتلهردە قوبۇل قىلىنغان
بىر ھوقۇقلۇق ئورگان دەپ قوبۇل -مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى پارتىيىسى شىمالى ئافغانىستاندىكى بىردىن

ولۇپ، بۇ مهسىله مهركهزى ئورگان قارارلىرىدا ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلغان ب. قىلىنغانلىقىنى كۆرىۋېلىش مۇمكىن
  :قالغان پارتىيىلهرگه ھهر تۈردە چاقىرىقالر چىقىرىلغان

مهلىكهت بويىچه ئىسالم ئىنقىالۋىنىڭ غهلىبه قىاللىشى ۋە قورچاق ھۆكۈمهتنىڭ ئهمهلدىن 
. نىڭ ئوينىغان رولىنى ھېچ كىم ئىنكار قىاللمايدۇ“ ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى”قالدۇرۇلىشىدا 

هزى ھۆكۈمهت ۋە شۇنىڭدەك باشقا ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا بۇ پارتىيىمۇ ئۆز كۈچىگه ماس شۇنداق ئىكهن، مهرك
پارتىيىمىز ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ، ۋەتىنىمىزدە ياشاۋاتقان بارلىق … . ھالدا ئورۇنغا ئىگه قىلىنىشى الزىم

ىڭ شىمالى رايونلىرىدا مىللهتلهرنىڭ ۋە قهبىلىلهرنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغانلىقىغا، شۇنىڭدەك ۋەتىنىمىزن
ياشايدىغان خهلقلهرنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ باشقا يهرلىرىدىكى خهلقلهر بىلهن ھوقۇقتا باراۋەر قىلىنىشىغا 

شۇ . ئۆتكهن زامانالردا ھۆكۈمهت باشقۇرۇش ئىشلىرىدا بۇ قانۇنالرغا ئهمهل قىلىنماي كېلىنگهنىدى… . ئىشىنىدۇ
ئافغانىستان بولسا كۆپ … . كۆزدىن كهچۈرىلىشى زۆرۈر بولماقتا سهۋەپتىن بۇ ھهقتىكى مهسىلىلهر قايتىدىن

شۇ سهۋەپتىن بۇ مىللهتلهرگه تهڭ ھوقۇقالر بېرىلىشى ئۈچۈن ۋەتىنىمىزنىڭ . مىللهتلىك بىر دۆلهت
مىللى ئىسالم ھهرىكىتى، تولۇق … . فىدىراتسىيىلىك بىر تۈزۈم بويىچه باشقۇرۇلىشى زۆرۈر بولماقتا

  .ئافغانىستاننىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى ھىمايه قىلىدۇ مۇستهقىللىقىنى ۋە
ئهمهلىيهتتىمۇ شىمالى ئافغانىستاندا تهشكىل قىلىنغان بۇ ھهربىي بىرلهشمه ھۆكۈمىتى، شۇ ۋاقىتالردار 

ئافغانىستان مىللى ئىسالمى ھهرىكىتى ئۇزۇنغا . دۆلهت ئىچىدىكى ئهڭ قۇدرەتلىك ئورگان ھېساپلىناتتى
بۇ . ېزگىنىگه ئېلىپ، شىمالى ئافغانىستانغا تېنچلىق ۋە مۇقىملىقنى ئېلىپ كهلگهنىدىقالمايال بۇ رايوننى ت



رايوننى ياخشى بىلىدىغان بىر يازغۇچى مۇخبىر، يهنى دىلىپ ھىرو دېگهن ئادەم بىتهرەپ كۈزەتكۈچى سۈپىتىدە 
  :دىكىلهرنى يازىدۇشىمالى ئىتتىپاقى بىلهن ئهينى ۋاقىتتىكى ۋەزىيهتكه مۇناسىۋەتلىك ماقالىسىدا تۈۋەن

كابولدىكى ھاكىمىيهت ئۈستىدىكى گۇرۇپپىالرنىڭ كېلىشهلمهيدىغان مۇناسىۋەتلىرى ئۆزىنى مىللى 
ئىسالم ھهرىكهت پارتىيىسىنىڭ رەئىسى ھهمدە شىمالى ئىتتىپاق كۈچىنىڭ قۇماندانى دەپ قارايدىغان گېنېرال 

لى ئىسالمى ھهرىكهت پارتىيىسى مهملىكهتنىڭ مىل. دوستۇمنىڭ ئىناۋىتىگه ئاساسهن تهسىر كۆرسىتهلمىگهن
ۋىاليىتىنىڭ ئورتا ئاسىيا جۇمهۇرىيهت بويلىرىدىن تارتىپ كابول بويلىرىغا قهدەر سوزۇلغان رايوندىكى  29جهمئى 

بۇ رايوندا باج يىغىش، تاموجنا ئىشلىرى . ۋىاليهتته ھاكىمىيهت تېزگىنىنى قولغا ئېلىپ بولغان ئىدى 9
ىيهتلهرگه مهسئۇل كۈچلۈك كادىرلىرىغا تايىنىپ ئافغانىستان تهۋەسىدە ئۆز ئالدىغا بىر دۆلهتتهك قاتارىدىكى پائال

شىمالى ئىتتىپاق، پايتهخت قىلغان مازارى شهرىپته توك، ۋودىپروۋوت سۈيى . پائالىيهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى
بۇنىڭغا . شتۇرۇپ باشقۇرۇپ كهلگهنتىرانسىپورت قاتارىدىكى جامائهت خىزمهتلىرىنى پۇختا ئورۇنال-ۋە قاتناش

سېلىشتۇرغاندا، پايتهخت كابولدا ھهممىال يهرنى قاپلىغان قااليماقانچىلىق، نوپۇس سانى يېرىم مىليوندىنمۇ 
ئافغانىستاندىكى ئهڭ . كامىيىپ كېتىشىگه سهۋەپچى بولغان ئېغىر يوقسۇزلۇق ھۈكۈم سۈرمهكته ئىدى

يىلىنىڭ باھار ئايلىرىدىن باشالپ -1993. يدىغان ئارمىيه ھېساپلىناتتىكۈچلۈك ھهربى كۈچ بۇ ئىتتىپاققا قارا
ئىككى مىڭدەك تانكا، يۈزدىن ئارتۇق ئۇرۇش ئايروپىالنى، -مىڭ نهپهردەك ئهسكهر، بىر 120شىمالى ئىتتىپاق، 

  .ئىگه ئىدىتىك ئۇچار ۋە ترانسىپورت ئايرىپىالنى قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپقان بىر ھاۋا ئارمىيه كۈچىگىمۇ 
شىمالى ئىتتىپاقنىڭ ئارمىيىسى ئاساسلىقى ئۆزبهك، تۈركمهن ۋە تاجىكالردىن تهشكىل تېپىش بىلهن 

گېنېرال دوستۇم بىلهن (بىرگه، يهنه سابىق كومىنىست پهشتۇ ئوفىسسېرلىرىمۇ ۋەزىپىگه قويۇلغانىدى 
رەقهملهر ئىكهنلىكىنى، ئهمما كۈچ  ئۆتكۈزۈلگهن شهخسى سۆھبهت جهريانىدا، بۇ سانلىق مهلۇماتالرنىڭ توغرا

قۇراللىق ساقچى قوشۇنلىرى بىلهن ھهر تۈردىكى . جهھهتته ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن گهپ قىلمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
مۇجاھىت قۇماندانالرغا قارايدىغان قوشۇنالرنىڭ مازارى شهرىپتىكى ھۆكۈمهتكه بولغان ساداقىتىنىڭ بهكال ئاجىز 

ھهر . پۇرسهت كهلگهن ھامان سهپ ئۆزگهرتىشكه تهييار كىشىلهر ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ 
مىڭ ئهتىراپىدىال ئىكهنلىكىنى  60~55قانداق بىر شارائىتتا دوستۇمنىڭ باشقۇرااليدىغان ئهسكهر سانىنىڭ 

رنىڭ مۇتلهق كۆپ شۇنىڭدەك يهنه سانى كۆپ كۆرۈنگهن تانكا، ئايروپىالن ۋە تىك ئۇچارال. كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ
قىسمى زاپچاس بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن ئىشلهتكىلى بولمايدىغان ئهھۋالدا ئىكهنلىكىنىمۇ كۆرسىتىپ 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئۆتىدۇ
ئىسالم جۇمهۇرىيىتى شهكلىگه كىرگهن ۋاقىتالردىكى ئافغانىستاندا ھهر بىر مىللهت ئۆزى تۇرىۋاتقان جايالردا 

پهنشىر ۋادىسىنى مهركهز . ن قىلىۋالغان سىياسى ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرگهن ئىدىئۆز ھاكىمىيىتىنى ئېال
قىلغان ھالدا بهدەخشان بىلهن تاھهار قاتارىدىكى ۋىاليهتلهر جايالشقان شهرقى شىمال ئافغانىستان تهۋەسى 

 40لغا ئۇالرنىڭ تهسىر دائىرىسى كابو. تاجىك گېنېرال ئهخمهت شاھمهسۇدنىڭ تېزگىنى ئاستىدا ئىدى
مهسۇد، سىياسى جهھهتته . كىلومېتر كېلىدىغان شهرقى شىمالدىكى چارىقار رايونىغىچه سوزۇلغان ئىدى

شۇنىڭدەك يهنه ھېرات رايونىنىڭ ھاكىمى . بۇرھانىدىن راببانىنىڭ جهمىيهتى ئىسالمغا قارايدىغان بىرسى ئىدى
ستاننىڭ ئوتتۇرسىدىكى تاغلىق رايون بولغان ئافغانى. بولغان ئىسمايىلخانمۇ بۇ جهمىيهتكه تهۋە بىرسى ئىدى

بىر مۇنچه . ھازاراجات تهۋەسى ھازارا پارتىيىسى بولغان ھىزبى ۋاھدەتنىڭ مۇتلهق تېزگىنى ئاستىدا ئىدى
. شىيهلىكلهر پارتىيىلىرىدىن تهشكىل تاپقان بۇ گۇروھنىڭ يىتهكچىلىكىنى مازارى ئۈستىگه ئالغان ئىدى

دا بولسا، مۇتىدىل پهشتۇ پارتىيىلىرى ئاساسى جهھهتتىن كۈچىدىن ئايرىلىپ قالغان جهنۇپتىكى پهشتۇ رايونلىرى
شۇنداق قىلىپ . بولۇپ، ھېكىمهتيارنىڭ ھىزبى ئىسسالمى پارتىيىسى بۇ تهۋەلهرنى تېزگىنلىۋالغان ئىدى

رنىڭ ھهر پايتهخت كابول بۇ ئۈچ خىل كۈچلهرنىڭ تهسىر دائىرىسى ئوتتۇرسىغا قىسىلىپ قالغان بولۇپ، شهھه
تېخىمۇ كىچىك گۇرۇپتىكىلهردىن . بىر تهرىپى ھهر تۈردىكى گۇروھالر تهرىپىدىن تېزگىنلهنگهن ۋەزىيهتته ئىدى

بولغان نۇرىستانىالر، ئىسمائىلىالر ۋە باشقىالر ئۆز رايونلىرىغا ھۈكمىرانلىق قىلىدىغان ۋەزىيهتنى 



كۈچلهر ئايرودرومنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا  شىمالى ئىتتىپاققا قارايدىغان. شهكىللهندۈرىۋالغان ئىدى
كابولنىڭ بهزى يهرلىرىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرىۋاتقان بولسىمۇ، شىمالدىكى تۈركىلهر رايونى بىلهن كابول 

بۇ ئارىلىقتا يهنه ئۆتۈش تهس ھىندىقۇش تاغلىرى قهد كۆتۈرۈپ . ئوتتۇرسىدىكى ئارىلىق بهكال يىراق قالغانىدى
ېنېرال دوستۇم تهشكىللهپ چىققان بۇ ئىتتىپاقنىڭ باشقا گۇروھتىكىلهرگه ئوخشىمايدىغان گ. سوزۇلغانىدى

دەسلهپكى ۋاقىتالردا . تهرىپى، بارلىق ئېتنىك تهركىپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈزۈلۈشكه ئىگه ئىكهنلىكى ئىدى
هندىن كېيىن ئېغىر دەرىجىدە دوستۇمغا كۈچلۈك پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهن بۇ ۋەزىيهت، بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتك

  .ئاجىزلىشىشقا سهۋەپچى بولۇپ قالىدۇ
ئافغانىستاندىكى كۈرەش، بۇندىن كېيىن مىللهتلهر ئوتتۇرسىدىكى كۈرەش سهۋىيىسىگه چۈشۈپ قالغان 

بارلىق مىللهتلهرنى . بولۇپ، ھهر خىل مىللهتلهر ئوتتۇرسىدا ۋاقىتلىق ھهمكارلىقالرال بواللىشى مۇمكىن ئىدى
ئىچىگه ئالىدىغان ئورگاندىن بىرنى قۇرۇپ چىققان، بۇ ئورگاننى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن بارلىق تهدبىرلهرنى ئۆز 

ئىشقا سېلىپ باققان گېنېرال دوستۇم، مىللىي زىدىيهت كۈرىشى قاينىمى ئىچىگه پېتىپ قالغانلىقى 
ىقنى بهكال پاجىئهلىك بهدەل تۆلهش كهلتۈرۈپ چىقارغان بۇنداق بىر ئورگاننىڭ ئاجىزلىقىدىن ئىبارەت بۇ رىيالل

  .ئهمهلىيىتى ئارقىلىقال تونۇپ يېتىدۇ
يىلى ئىچىدە گېنېرال دوستۇم، تۈركىيه باشچىلىقىدىكى ھهر قايسى ئهللهر بىلهن مۇناسىۋەت قۇرۇشقا -1993

ركىزى شىمالى ئافغانىستاننىڭ مه. كىرىشىپ، خهلقارالىق سىياسىي ياردەم ئاختۇرۇش پائالىيىتىنى باشاليدۇ
بولغان مازارى شهرىپته ئىراننىڭ، ئۇنىڭ كهينىدىنال تۈركىيىنىڭ كونسۇلخانا ئاچقانلىقى، دوستۇم ھۆكۈمىتىنى 

دوستۇم ھۆكۈمىتى، خوشنا تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرى . ئاالھىدە ئابرويغا ئېرىشتۈرگهندەك قىلغانىدى
. هپ تۇرىدىغان بىر ئامىل دەپ قارالماقتا ئىدىتهرىپىدىن، ئافغانىستاندىكى قاالق ئىسالم پارتىيىلهرنى چهكل

دېگهندەك بۇ ۋاقىتالردا تاجىكىستاندا ھۆكۈمهت بىلهن دىنى ئۆكتىچى كۈچلهر ئوتتۇرسىدا توقۇنۇشالر كۆرۈلۈشكه 
ئافغانىستاندىن قاالق دىنچى ئىنقىالپ تهسىرى يامىراپ كىرىپ كېلىش خهۋىپى ئۆزبهكىستان . باشلىغانىدى

  .ئهنسىرىتىپ كهلمهكته ئىدىدائىرىلىرىنىمۇ 
يىلى ئوتتۇرلىرىدا توشقاندىن كېيىن ئورنىنى ئۆتكۈزۈپ -1993نۆۋەتلىشىپ دۆلهت رەئىسى بولۇش نۆۋىتى 

بېرىشكه توغرا كهلگهن بۇرھانىدىن راببانى، ئافغانىستاندا ھۆكۈم سۈرىۋاتقان قااليماقانچىلىقالرنى باھانه قىلىپ، 
نهتىجىدە . ت رەئىسلىكىنى داۋاملىق ئۈستىگه ئېلىش تهلىۋىنى ئوتتۇرغا قويىدۇۋەزىيهت ئوڭشالغان كۈنگىچه دۆله

قالغان گۇروھتىكىلهر بۇ ئهھۋالالرغا . ئافغانىستاندىكى سىياسى كۈچ تهڭپوڭلۇقى قايتىدىن ئۆزگهرتىلىدۇ
پىرىزدېنتى ناۋاز شۇ ۋاقىتالردا، يهنى مارت ئېيىنىڭ ئاخىرىدا پاكىستان . ئامالسىز بوپتۇال دەپ قاراپ تۇرىشىدۇ

پهشتۇ  6بۇ يىغىنغا . شهرىپنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن ئىسالمئاۋاتتا بىر قېتىملىق يىغىن چاقىرىلىدۇ
پارتىيىسى، راببانى يىتهكچىلىكىدىكى تاجىك پارتىيىسى ۋە شىيهلهرنىڭ ھىزبى ۋاھدەت پارتىيىسى قاتارلىق 

لغان رادىكال پهشتۇ پارتىيىلىرىنىڭ قاتتىق نارازىلىق پارتىيىلهر چاقىرىلىپ، ھېكىمهت يار باشچىلىقىدىكى قا
كۆرسىتىشى سهۋەبىدىن، شىمالى ئافغانىستان تهۋەسىدە ۋەزىيهتنى تېزگىنلهپ كېلىۋاتقان دوستۇمنىڭ مىللى 

كۈنلۈك مۇزاكىرىدىن كېيىن، پاكىستان، ئىران  6. ئىسالم ھهرىكىتى پارتىيىسى بۇ يىغىنغا چاقىرىلمىغانىدى
  .هرەبىستان مهسئۇل كىشىلىرى ئالدىدا بىر شهرتنامه ئىمزالىنىدۇۋە سهئۇدى ئ

بۇ شهرتنامىغا ئاساسهن، گۈلبهددىن ھېكىمهتيارغا رەئىسلىك ۋەزىپىسى بىلهن ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىش 
يهنه بىر يىلنىڭ . پارتىيىگه تهڭ دەرىجىدە ئورۇن بېرىلىدىغان بولىدۇ 8ھۆكۈمهتته . ھوقۇقى بېرىلىدۇ

ھېكىمهتيارنىڭ قاتتىق نارازىلىق قىلىشى . ىچه چوقۇم ئومۇمى سايالم ئۆتكۈزۈلىشى شهرت قىلىنىدۇئوتتۇرلىرىغ
. سهۋەبىدىن گېنېرال دوستۇمغا ھۆكۈمهت كابىنتىدا ۋە ئىجرائىيه كومۇتىتىدا ھېچقانداق بىر ۋەزىپه بېرىلمهيدۇ

هرتنامنىڭ ئهمهلىلهشتۈرۈلىشى ئهسال شۆبىهسىزكى، ئافغانىستان ئهمهلىيىتىگه پهقهتال ماس كهلمهيدىغان بۇ ش
  .مۇمكىن ئهمهس ئىدى



. ئهخمهت شاھ مهسۇد، ھېكىمهتيارنىڭ بۇنچه مۇھىم ئورۇنغا تهيىنلهنگهنلىكىدىن پهقهتال رازى ئهمهس ئىدى
. گېنېرال دوستۇم بولسا، ھهممه ئىشتىن چهتته قالدۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا تېخىمۇ قوپال مۇئامىلىدە بولىدۇ

ه بىر تهرەپته ھازاراالر ھۆكۈمهتنىڭ تهسىر كۈچىگه ئاساسالنماستىن پارتىيىلهر ئاساسىدا تهشكىل يهن
 6چۇنكى، پارتىيىنى ئاساس قىلىپ ھۆكۈمهت قۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن . قىلىنغانلىقىغا رازى ئهمهس ئىدى

شۇنىڭدەك يهنه، بىر . نىدىپارتىيىسى بولغان پهشتۇالر ھۆكۈمهت ئىچىدە ئىنتايىن كۈچلۈك ئورۇنغا ئېرىشىۋالغا
قىسىم پهشتۇ پارتىيىلىرى ئاساسى قانۇنغا شىيه مهزھىبىنى ئېتراپ قىلىدىغان ماددىالرنىڭ كىرگۈزۈلىشىگه 

نهتىجىدە، كابولدىكى ھىزبى ۋاھدەت قۇراللىق كۈچلىرى ئۇالردىن ئايرىلىش قارارىنى ئېلىپ، . قارشى چىققانىدى
بۇ خىل ۋەزىيهت شهكىللهنگهندىن . هرلهرگه قارىتا ھۇجۇم باشالشقا كىرىشىدۇدۆلهت باشلىقى راببانى تۇرىدىغان ي

كېيىن، ئهخمهتشاھ مهخسۇد بىر تهرەپتىن ھازارا كۈچلىرى بىلهن يهنه بىر تهرەپتىن ھېكىمهتيار كۈچلىرى بىلهن 
قوشۇنلىرىنى كابول  دوستۇم بولسا، ئايرودرومنى ساقالپ قااللىغىدەك ئهسكهر قالدۇرۇپ. ئۇرۇشۇشقا مهجبۇر بولىدۇ

  .سىرتىغا چېكىندۈرۈپ چىقىپ، ۋەزىيهت كۈزىتىش بىلهن جىم ئولتۇرىدۇ
يىلى دىكابىرنىڭ ئاخىرلىرىدا بارلىققا كهلگهن بىر ۋەقه، ئافغانىستان ئىچكى ئۇرۇشىدىكى كۈچ -1993

ىرسى بولغان تاجىك دوستۇمنىڭ مازارى شهرىپتىكى ياردەمچىلىرىدىن ب. تهڭپوڭلۇقىنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىۋىتىدۇ
گېنېرال ئۇستات ئاتا، بىر قىسىم تۈركى قۇماندانلىرى بىلهن بىرلىشىپ دوستۇم ھاكىمىيهت كۈچلىرىگه قارشى 

بىرەر ھهپتىدەك داۋامالشقان قۇراللىق توقۇنۇشتىن كېيىن ئىسيان كۆتهرگهن . قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ چىقىدۇ
ھىم بىر ئىش شۇكى، بۇ قېتىملىق دوستۇمنى يوقۇتۇش بۇ قېتىمقى ۋەقهدىكى مۇ. قۇماندانالر ئهل بولىدۇ

بۇ ۋەقه يېڭى بىر . ئىسيانىدىن ئهخمهت شاھ مهخسۇدنىڭ خهۋىرى بارلىقىنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى ئىدى
يىلى يانىۋار ئېيىدا كابولدا كهڭ كۆلهملىك بىر -1994نهتىجىدە، . بوھراننىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

مهسۇد ئىتتىپاقىغا -شۇنداق قىلىپ، ئىككى يىلدىن بۇيان داۋام قىلىپ كهلگهن دوستۇم. توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ
بىرسى بىلهن قۇراللىق جهڭ قىلىشقا كىرىشىپ -خاتىمه بېرىلىپ، ئافغانىستاندىكى ئېتنىك گۇروھالر بىر

  .كېتىدۇ

  تالىبانالر ھهرىكىتىنىڭ پهيدا بولىشى

. پتىكى دۆلهتلهر تهرىپىدىن يېقىندىن كۈزىتىلمهكته ئىدىئافغانىستاندىكى ئىچكى ئۇرۇشالر بۇ ئهتىرا
پاكىستان، پهشتۇ كۈچلىرى ھۆكمۈرانلىق قىلىدىغان بىر ئافغانىستان مهيدانغا كېلىشى ئۈچۈن باش قاتۇرماقتا 

ئافغانىستاندا بارلىققا كېلىدىغان بىر ھاكىمىيهت پاكىستاننىڭ ئاسان سىڭدۈرىۋىتهلهيدىغان . ئىدى
هسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويمايدىغان بىر ھاكىمىيهت بولىشى، پاكىستان بىلهن ئوخشاش سىياسهت پهشتۇنىستان م

ئهڭ مۇھىمى، ئورتا ئاسىيا تۈركى جۇمهۇرىيهتلىرى . يۈرگۈزىدىغان بىر ھاكىمىيهت ئوتتۇرغا چىقىشى كېرەك ئىدى
ن قاتناش تۈگۈنى بوالاليدىغان بىر بىلهن پاكىستان ئوتتۇرسىدا ئاالقه ئورنىتىشقا توسالغۇلۇق قىلمايدىغان، راۋا

يهنه بىر تهرەپتىكى ئىران بولسا، ھازاراالر كۈچلۈك ئورۇنغا . ئافغانىستان بارلىققا كېلىشى الزىم ئىدى
پهشتۇ ياكى تۈركلهرنى ئاساس قىلىپ . ئېرىشتۈرۈلگهن بىر ئافغانىستاننىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىنى ئارزۇ قىالتتى

فارىس مهدەنىيهت تهۋەسىگه مهنسۈپ . ىمىيىتىنى ئىران قهتئى خالىمايتتىقۇرۇلىدىغان ئافغانىستان ھاك
بىرسىگه - تاجىكالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىر ھاكىمىيهت قۇرۇلغىنىدا، ئوخشاش تىلدا سۆزلىشىدىغان، بىر

رلىققا يېقىن سىياسى قاراشتىكى ئىران، ئافغانىستان ۋە تاجىكىستان چهمبىرىنى شهكىللهندۈرۈش پۇرسىتى با
تۈركمهنىستان بىلهن ئۆزبهكىستان بولسا، چېگرالىرىنىڭ نېرىقى تهرىپىدە ياشايدىغان ئوخشاش . كهلگهن بوالتتى

قاندىكى قېرىنداشلىرىنىڭ ئافغانىستان ھاكىمىيىتى تهركىۋىدە گېپى ئۆتىدىغان كۈچلۈك ئورۇنغا ئىگه 
ئوينىغان ئىسالمى جىهات قاراشلىرىنىڭ ئۆز بولىشىنى، شۇنداقتىمۇ ئافغان ئۇرۇشىدا ئىنتايىن مۇھىم رول 

بولۇپمۇ ئۆزبهكىستان دائىرىلىرى پهرغانه ۋادىسىدا باشالنغان . تهۋەلىرىگه يۇقۇپ قېلىشىنىمۇ ھهرگىز خالىمايتتى



شۇنىڭدەك، ئۆزبهكىستاننىڭ . دىنى خاراكتىردىكى ئىجتىمائىي ھهرىكهتلهردىن زادىال خاتىرجهم ئهمهس ئىدى
سى بولغان تاجىكىستان بىلهن ئافغانىستاندا داۋاملىشىۋاتقان ئىچكى ئۇرۇشالرنىڭ ئىككى تام خوشنى

ئۆزبهكىستاندا ئىسالمى . ئۆزبهكىستاندىمۇ ئېغىر داۋالغۇشالرنى پهيدا قىلىۋېتىشىدىن بهكال قورقاتتى
ا ھاكىمىيهت تىكلىنىشىنى ئارزۇ قىلىدىغان رادىكال دىنچىالرغا مهنسۈپ ئۆكتىچىلهر ئافغانىستانغ
. جايلىشىۋالغان بولۇپ، سىياسى پائالىيهتلىرىنى ئافغانىستان تهۋەسىدە تۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ كهلمهكته ئىدى

گهرچه ئۆزبهكىستان ئۆزىنىڭ ئافغانىستان بىلهن بولغان چېگرالىرىنى قاتتىق تېزگىنلهپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، 
ئافغانىستاننىڭ يهنه بىر . تهكشۈرۈپ كىتهلمهيۋاتاتتىتاجىكىستان تهرەپتىن كېلىدىغانالرنى يىتهرلىك دەرىجىدە 

قىلمايال ئىچكى ئۇرۇش قاينىمى -تام خوشنىسى بولغان تاجىكىستان بولسا، مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىالر
ئۇ يهردە مهركىزى ھۆكۈمهتكه قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئۆكتىچىلىك ھهرىكىتى . ئىچىگه پېتىپ قالغانىدى

ى كۈچلهردىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، ئهزالىرىنى ئاساسى جهھهتتىن چهت دۆلهتلهردە، يهنى ئىسالمى خاراكتىردىك
بۇ كۈچلهر، . ئافغانىستاننىڭ تاجىكالر زىچ ئولتۇراقالشقان جايلىرىدا تهربىيىلهپ يىتىشتۈرمهكته ئىدى

  .ئافغانىستاندا جهڭ قىلىۋاتقان مۇجاھىت گۇروھالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىپ كهلمهكته ئىدى
بۇ رايوننىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى غوجايىنى بولغان روسىيه بولسا، بۇ ماجراالرنىڭ ئۆزىگه زىيان 
كهلتۈرۈپ قويىشىدىن ساقلىنىش بىلهن بىرگه، بۇ قااليماقانچىلىق ۋەزىيهتتىن تۇغۇلىدىغان روسىيىگه پايدىلىق 

ۈركى جۇمهۇرىيهتلىرىدە ئىسالمچى خاراكتىردىكى ت. پۇرسهتلىرىدىن پايدىلىنىشنىمۇ ھهرگىز ئۇنۇتمىغان ئىدى
ئهمما، مۇستهقىللىقىنى تېخى . رادىكال تۈزۈملهرنىڭ بارلىققا كېلىشىنى روسىيىلىكلهر ئهلىۋەتته خالىمايتتى

يېڭىدىن قولغا كهلتۈرگهن بۇ دۆلهتلهر ئۆز چېگرالىرىنى تهكشۈرۈپ تېزگىنلىيهلىگىدەك، ياكى بولمىسا يۈز 
بولغان بىرەر توقۇنۇشنى يېڭهلىگىدەك مۇداپىيه ئاساسلىرىنىڭ يوقلىقى، روسىيهنى بۇ  بېرىش ئېهتىمالى

. جايالرغا جاندارما كۈچلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇپ ساقچىلىق قىلىش پۇرسىتىگه ئىگه قىلىپ كهلمهكته ئىدى
لىرىنى ئاساسى شۇنداق بولغاچقا، تاجىكىستان ھۆكۈمىتى چېگرا مۇداپىيه ئىشلىرى بىلهن دۆلهت ئامانلىق ئىش

قالغان دۆلهتلهرمۇ مۇداپىيه ۋە ئامانلىق ساھهلىرىدە روسىيه بىلهن . جهھهتتىن روسىيىگه تاشالپ بهرگهن ئىدى
  .ھهمكارلىق ئورنىتىش شهرتنامىلىرىنى تۈزۈش زۆرۈرىيىتىنى ھېس قىلىشماقتا ئىدى

ئهۋزەللىكنىمۇ ئوتتۇرغا چىقىرىپ ئافغانىستاندىكى بۇ تۈر قااليماقان ۋەزىيهت، روسىيىگه يهنه باشقا بىر 
تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ نېفىت ۋە تهبىئى گاز قاتارىدىكى بايلىقلىرىنى ئافغانىستان . بهرمهكته ئىدى

ئارقىلىق ھىندى ئوكيانغا يهتكۈزۈش ئارزۇلىرى ئافغانىستاندا تېنچلىق تۇرغۇزۇلمىغىچه ئهمهلگه ئېشىشى 
ل ئاستىدا، بۇ تۈردىكى بايلىقالرنى دۇنيا بازىرىغا چىقىرىشتا روسىيىنى ۋاسته بۇنداق ئهھۋا. مۇمكىن ئهمهس ئىدى

بۇ تۈردىكى مهسىلىلهر ئا ق ش نىمۇ ئافغانىستانغا . قىلغان ۋەزىيهت داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىدى
گىيه ئۇنوسالنى ئاساس قىلغان نۇرغۇنلىغان ئامېرىكا ئېنېر. قىزىقتۇرىدىغان ئامىلالرنى شهكىللهندۈرگهنىدى

شىركهتلىرى ئورتا ئاسىيا نېفىتىنى ئافغانىستان بىلهن پاكىستاندىن ئۆتكۈزۈپ ھىندى ئوكيانغا يهتكۈزۈش، ئۇ 
يهنه . يهردىن يهنه يىراق شهرققه توشۇشقا مۇناسىۋەتلىك اليىهىلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ پېيىغا چۈشكهنىدى

ول بىلهن پاكىستان ۋە ھىندىستان بازارلىرىغا شۇ شىركهتلهر تۈركمهنىستان تهبىئى گازىنىمۇ يهنه شۇ ي
شۇنداق قىلىپ، ئامېرىكىلىقالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، قانداقال بىر ھۆكۈمهت . يهتكۈزۈشنى ئارزۇ قىلىشماقتا ئىدى

تىكلهنگهن بولىشىدىن قهتئى نهزەر، ئافغانىستاندا مۇقىملىققا كاپالهتلىك قىاللىغىدەك بىر كۈچكه ئېهتىياج 
بولۇپ، بۇنداق بىر كۈچ ئوتتۇرغا چىقىشى ھامان ئۇنىڭغا ئىككىلهنمهي قهتئى ياردەم قىلىشقا تهييار  تۇغۇلىۋاتقان

  .ئىدى
بۇ يهردىكى . ئافغانىستان ئۇرۇشى، يوقۇرىدىكى دۆلهتلهردىن باشقا ئهللهرنىمۇ ئۆزىگه جهلىپ قىلماقتا ئىدى

بولۇپ باشالنغانلىقى ئۈچۈن، سهئۇدى  ئۇرۇش دەسلىۋىدە سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى بىر جىهات ئۇرۇش
شىمالى . ئهرەبىستان باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم ئهرەپ ئهللىرى بۇ يهردىكى ۋەقهلهرگه بىۋاسته ئارىالشقان ئىدى

ئافغانىستاندا ياشايدىغان تۈركلهر سهۋەبىدىن تۈركىيىمۇ بۇ يهردىكى ۋەقهلهرگه يېقىندىن دىققهت قىلىۋاتقان 



يهنه بىر چوڭ خوشنىسى بولغان خىتاي بولسا، جىهات ھادىسىلىرى شهرقى . ه ئايالنغانىدىدۆلهتلهرنىڭ بىرسىگ
ھهتتا . تۈركىستانغا تهسىر كۆرسهتمهيدىغانال بولىدىكهن، بۇ يهردىكى ۋەزىيهتتىن بهك ئهنسىرەپمۇ كهتمهيتتى

بىرسى بىلهن -بىر. مهكته ئىدىئۇرۇشىۋاتقان ھهرقايسى گۇروھالرغا قۇرال سېتىپ ئوتتۇرلۇقتىن پايدا ئۈندۈرۈپ يۈر
تىۋىشسىز ئىمزاالنغان شهرتنامىغا ماقۇل دېيىشكهن بولۇپ، خىتاينى بىئارام -ئۇرۇش قىلىۋاتقان گۇروھالرمۇ ئۈن

  .قىلىدىغان ھهرقانداق بىر ھهرىكهت قىلىشتىن ئۆزىنى چهتكه ئېلىپ يۈرمهكته ئىدى
ىرسىدىن ئۈستۈن كىلهلمهيدىغان تۇرغۇنلۇق ب-يىلىنىڭ ئاخىرىغا كهلگىنىدە ھېچ بىر گۇروھ بىر-1994

شۇ كۈنگىچه پاكىستاننىڭ ياردىمىگه ئېرىشىپ كېلىۋاتقان بىرمۇ . ھالهت شهكىللىنىپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى
پهشتۇ پارتىيىسى ئافغانىستاندا ھاكىمىيهتنى قولغا كىرگۈزەلمىگهننى ئاز دەپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى 

بولۇپمۇ ھېكىمهتيار بۇ ساھهدە بهكال باش ئاغرىقى تېپىپ بېرىۋاتقان بىر . يدۇسۈركىلىشلهرمۇ كۈچىيىشكه باشال
بۇنداق ئهھۋال كۆرۈلگهندىن كېيىن، پاكىستان ھۆكۈمىتى ئافغانىستاندا ئۆز خاھىشىغا . كۈچكه ئايالنماقتا ئىدى

ۆلىتى ئىچىدە دىنى پاكىستان ھۆكۈمىتى ئالدى بىلهن د. ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر كۈچ يارىتىشقا تۇتۇش قىلىدۇ
تالىبان دەپ ئاتالغان بۇ . بىلىم ئالغان ئافغان تالىپلىرىنى ئاساس قىلىدىغان يېڭىچه بىر ھهرىكهت قوزغىتىدۇ

ئا ق (ۋە س ئى ئا ) ئى س ئى(بىر تۈركۈم كىشىلهر پاكىستان ئارمىيىسى، پاكىستان ئىستىخبارات تهشكىالتى 
بۇ ھهرىكهتنىڭ يىتهكچىلىرىنى ئافغانىستاندا تېخى ھېچكىم . ىدۇتهرىپىدىن تهربىيىلىنىپ يۈلهپ چىقىرىل) ش

  .تونىمايتتى
ئا ق ش نىڭ ياردىمى ۋە پاكىستان ئارمىيىسىنىڭ ئوفىسسېرلىرى تهرىپىدىن يىتهكلهنگهن بۇ ھهرىكهت، تېز 

ئىگهللهپ ياتقان  بۇ جايالرنى. ئارىدا ئافغانىستاننىڭ پهشتۇالر مهركهزلهشكهن يهرلىرىنى تارتىپ ئېلىشقا باشاليدۇ
پهشتۇ پارتىيىلىرى، پاكىستاننىڭ ياردىمى بولماي تۇرۇپ ھېچقانداق بىر ئىشنى باشقا ئېلىپ 

ھېكىمهتيار . چىقالمايدىغانلىقىنى بىلگىنى ئۈچۈن تالىبان كۈچلىرى بىلهن تىركىشىشتىن ۋاز كېچىدۇ
ئهسلىدىنال . ر نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇتۇال قارشىلىق كۆرسىتىپ باققاندەك قىلسىمۇ، بىرە-گۇروھىدىكىلهر ئاز

ياراق ۋە پول جهھهتلهردە پاكىستاننىڭ ياردىمىگه تايىنىپ -ھېكىمهتيارنىڭ ھىزبى ئىسالم پارتىيىسىمۇ قۇرال
بۇرۇن بۇ گۇروھالرغا ياردەم قىلىپ كهلگهن ئهرەپ ئهللىرى پاكىستاندىن ئايرىم بۇ تۈردىكى . كهلمهكته ئىدى

يىلىنىڭ ئاخىرىغا كهلگىنىدە پايتهخت -1996تالىبانالر . ۇرالىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدىياردەملىرىنى داۋامالشت
كابولنى . كابولنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئافغانىستاننىڭ يېرىمىدىن كۆپىرەك قىسمىنى ئىگهللىۋالىدۇ

، ھازاراالر ۋە تاجىك )نتۈركمه-ئۆزبهك(تارتىپ ئالغان ۋاقتىدا، شهھهر مۇداپىيىسىدە تۇرغان تۈرك قهۋىملىرىنى 
قۇراللىق كۈچلىرىنى قىرىپ تاشلىغان بولۇپ، بۇ جهرياندا سابىق دۆلهت رەئىسى نهجبۇلالنىمۇ 

نۆۋەتتىكى نىشانىنى تاجىك، تۈركلهر ۋە ھازاراالر ئىگهللهپ تۇرغان يهرلهرگه، يهنى شىمالى . ئۆلتۈرىۋەتكهنىدى
  .شقا قاراتقانىدىئافغانىستان بىلهن پهنشىر ۋادىسىنى تارتىپ ئېلى

ئافغانىستاننى جهنۇب ۋە شىمال دەپ ئىككى قىسىمغا ئايرىپ تۇرغان ھىندىقۇش تاغلىرىنىڭ پهقهت 
بۇ ئېغىزالردىن بىرسى، سۇنئى چىقىش ئېغىزى بولغان ساالڭ . ئىككىال يېرىدا چىقىش ئېغىزى بار ئىدى

لغان بولۇپ، نېرقى تهرىپى شىمالى بۇ ئېغىزنىڭ كابول تهرىپىنى تالىبانالر ئىگهللىۋا. ئېغىزى ئىدى
شۇنداق بولغاچقا، تالىبان كۈچلىرى تارىختىن بۇيان . ئىتتىپاقداش كۈچلهر تهرىپىدىن تېزگىنلهنگهن ئىدى

ئهگهر . باغدىس تهرىپىگه قاراپ يولغا چىقىدۇ-شىمالى ئافغانىستانغا ئۆتۈش ئېغىزى بولۇپ كېلىۋاتقان ھېرات
مالى ئىتتىپاقداش كۈچلىرىنى يېڭىۋااللىسىال شىمالى ئافغانىستانغا ئۆتىدىغان باغدىس تهرەپنى ساقالۋاتقان شى

  .يولنى ئېچىۋااللىغان بوالتتى

  ئازاتبهگنىڭ ۋاپاتى



يىلىسى ئافغانىستانغا بېرىۋالغان ئازاتبهگ، دەسلىۋىدە تاتار رايونىدىكى قارارگاھىغا، كېيىن يهنه -1989
ھىغا جايلىشىۋېلىپ ئۇرۇسالرغا قارشى قانات يايدۇرىۋاتقان كۈرەشكه سهمهنگاننىڭ ئايبهك تهۋەسىدىكى قارارگا

نهجبۇلال ھاكىمىيىتىنىڭ ئاخىرقى دەۋرلىرىدە گېنېرال دوستۇم . بىۋاسته قۇماندانلىق قىلىپ كهلمهكته ئىدى
. بىلهن مۇناسىۋەت تىكلهپ، ئۇنىڭ مۇجاھىتالر سېپىگه ئۆتىشى جهھهتته يول كۆرسىتىپ تۇرىۋاتقان ئىدى

زاتبهگ بىلهن دوستۇم ئوتتۇرسىدىكى بۇ تۈر يېقىنلىشىشنىڭ بارغانسىرى كۈچىيىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئا
شىمالى رايون خهۋەپسىزلىك ئىشلىرىغا مهسئۇل گېنېرال تاج . نهجبۇلال دائىرىلىرى پهقهتال خاتىرجهم بواللمايدۇ

ييارالپ، دوستۇمنى قولغا ئېلىش مۇھهممهت، گېنېرال دوستۇمنى ئازاتبهگنىڭ ئادىمى دەپ ماتېرىيال ته
  .كېرەكلىكى ھهققىدە قارار چىقىرىشى ئۈچۈن ئاساس تهيياراليدۇ

ئازاتبهگ، شىمالى ئىتتىپاقنىڭ قۇرۇلۇش پهيتلىرىدە گېنېرال دوستۇم تهرىپىدىن مازارى شهرپكه تهكلىپ 
ىڭ قۇرغۇچىلىرى كومىتىتىغا ئازاتبهگ ئافغانىستان گراجدانى بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن ج م ئى ئا ن. قىلىنىدۇ

رەسمى ئهزا بواللمىغان بولسىمۇ، قول ئاستىدىكى بىر قىسىم قۇماندانلىرى بىلهن بىرگه ئۇزۇندىن بېرى 
م ئى خ (ياردەمچىسى بولۇپ كهلگهن دوكتور ئهلمۇرات ئارگۇنغا مهركىزى كومىتىتتا ۋەزىپه بېرىلىدۇ 

ىسىغا ئاساسهن، بۇ تهشكىالتقا ئهزا بولۇش ئۈچۈن ئافغانىستان مادد-1نىزامنامىسىنىڭ ئهزالىققا دائىر باپىنىڭ 
ئۇنىڭ ئۈستىگه، گېنېرال ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − گراجدانى بولىشى شهرت دەيدىغان بهلگىلىمه قويۇلغان ئىدى

قىلىپ ) مۇئاۋىنى(دوستۇم جۇمبۇشى مىللىيگه قاتناشقان ھهربىر گۇرۇپنىڭ يىتهكچىسىنى ئۆزىگه ياردەمچى 
بۇ بهلگىلىمىگه ئاساسهن شىمالى ۋىاليهتلهر ئىسالم ئىتتىهادىنىڭ رەئىسى بولغان . ىمهكته ئىدىتهيىنل

ئهپسۇسكى، گېنېرال دوستۇم بىلهن ئازاتبهگ . ئازاتبهگنىمۇ مۇئاۋىن رەئىس قىلىپ ۋەزىپىگه تهيىنلىگهن ئىدى
ى شهرىپتىن چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر ئوتتۇرسىدىكى بۇ ھهمكارلىق ئۇزۇن داۋام قىاللماي، ئاخىرى ئازاتبهگ مازار

  :ئازاتبهگ، بۇ ئايرىلىشنىڭ سهۋەپلىرى ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ. بولىدۇ
ج م ئى ئا تهشكىالتىنىڭ رەھبهرلىك ئورۇنلىرىدا ھهرقايسى ئېتنىك گۇرۇپپىالرنىڭ كىشىلىرىگه، ھهتتا 

رتىيىلهر بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بولغان كوماندىرالرمۇ رەقىپ پا. سابىق كومىنىستالرغىمۇ ئۇرۇرۇن بېرىلگهنىدى
مهن بۇ . بار بولۇپ، بۇنداق ھالهت، بۇ تهشكىالتنىڭ ئىستىقبالىغا ئېغىر يوشۇرۇن تهھدىت بولۇپ قالغان ئىدى

مهسىلىنى گېنېرال دوستۇمغا ئېيتىپ، ئورگان كادىرلىرى ئارىسىدىكى تۈركىلهرنىڭ سالمىقىنى كۈچهيتىش 
نىمه ئىش بولغىنىنى . بولمىسا ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كېلىشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتتىم كېرەكلىكىنى،

بۇ ھهقتىكى پىكىرىم تۈركىلهردىن باشقا ئىرقتىكى گۇروھالر بىلهن ئۇالرنىڭ : بىلمهيال قالدىم
باشلىنىپ شۇندىن باشالپ ماڭا قارشى كۈچلۈك ھهرىكهتلهر . كوماندىرلىرىنىڭ قۇلىقىغا يېتىپ بارغانىكهن

بۇ جهرياندا ماڭا قارشى بۇ تۈردىكى ھهرىكهتلهرنىڭ ھاياتىمغا تهھدىت يهتكىدەك دۈشمهنلىكلهرگه بېرىپ . كهتتى
يىلىسى تۈركىيه زىيارىتى - 1994(يېتىۋاتقانلىقىنى سېزىپ، ئۇ يهرنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدۇم 

ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى يىلالردا تۈركىيه . بهت خاتىرىسىدىنجهريانىدا ئازاتبهگ بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن خۇسۇسى سۆھ
تهشۋىقات ئوگانلىرىغا بهرگهن مهلۇماتلىرىدا مىللى ئىسالمى ھهرىكهت تهشكىالتى تهركىۋىدە ھهر تۈرلۈك 
گۇروھالرنىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتكهن بولۇپ، بۇ گېپىمۇ ئۇالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغانلىقىنى 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ائ. − ئېيتىدۇ
گېنېرال دوستۇم مازارى شهرىپته كۈچلۈك ھاكىمىيهت تىكلهپ ئالغىنىدىن كېيىن، ئازاتبهگكه قارايدىغان 

ئافغانىستان شارائىتى ئاستىدا، . كوماندىرالرنىڭ ھهممىسىال دېگىدەك دوستۇم تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىشكهنىدى
اسى ساھىدە مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى مۇمكىن ئهمهس ھهربى ياردەمگه ئىرىشهلمهيدىغان بىر يىتهكچىنىڭ سىي

ئاستا ئايرىلىپ ئۆزىنىڭ چهتكه -بۇ تۈردىكى ھادىسىلهر سهۋەبىدىن، ئازاتبهگ ئۆز تهسىر كۈچىدىن ئاستا. ئىدى
دوستۇم سېپىدىكىلهر بولسا، بۇ مهسىلىنى باشقىچه بىر تۈردە چۈشهندۈرمهكته . قېقىلغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ

  :ئىدى



تۈركىيه زىيارىتىگه بارغىنىدا ئۇنىڭغا ھهمرا بولغان ئازاتبهگ، بۇ زىيارەتنى ئۆز تهشكىالتىنىڭ دوستۇم 
پايدىسىغا بۇراش ئۈچۈن جۇمبۇشى ھهرىكهت ) شىمالى ئااغانىستان ۋىاليهتلىرى ئىسالمى ئىتتىهادىنىڭ(

دوستۇم دەرھال ئالدىغا ئۆتۈپ تهشكىالتىنى تېزگىنلىمهكچى بولغان، ئهمما بۇ ئهھۋالنى شۇ ھامان سېزىپ قالغان 
  .ئازاتبهگنىڭ بۇ ئۇرۇنىشىنىڭ ئالدىنى ئالغان

ئۇالرنىڭ ئوتتۇرسىدا نىمه ئىش يۈز بهرگهن بولىشىدىن قهتئى نهزەر، ئىككى يىتهكچى ئوتتۇرسىغا 
ئاخىردا، ئازاتبهگ كۆڭلى يېرىم ھالدا مازارى شهرىپتىن ئايرىلىپ . سوغۇقچىلىق چۈشۈشكه باشلىغان ئىدى

راببانى پىرىزدېنت بولغان دەۋرلهردە كابول ھۆكۈمىتى بىلهن ھازاراالر ئارىسىدا . كىستانغا قايتىپ كېتىدۇپا
باشالنغان توقۇنۇشالردا ياراشتۇرغۇچىلىق قىلىش ئۈچۈن قايتا ئافغانىستانغا كىرىپ، راببانى بىلهن بىرگه بىر 

ريانىدا بىهۇدە قان تۈكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېيىن يهنه ئافغانىستان ئىچكى ئۇرۇشى جه. مهزگىل ئىشلهيدۇ
يىلىدا -1997. ئۈچۈن بىرەر سىياسىي ئىش قىلىشنى مهقسهت قىلىپ ھازاراالر رايونىنىڭ مهركىزى باميانغا بارىدۇ

گېنېرال دوستۇم ئافغانىستاندىن ئايرىلغان ۋاقتىدا ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان گېنېرال مالىكنىڭ تهكلىۋىگه 
هشكىللهنگهن بۇ ھۆكۈمهت بىلهن ھهمكارلىشىشنى ئويلىغان ئازاتبهگ، بامياندىن ئايرىلىپ ئاساسهن يېڭى ت

ئۇ ئولتۇرغان تىك ئۇچار : ئهپسۇسكى، ئازاتبهگ بۇ ئارزۇسىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ. مازارى شهرىپكه بارماقچى بولىدۇ
پ كېتىپ، مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش مازارى شهرىپكه قاراپ كېتىۋاتقىنىدا شولگار ناھىيىسى ئهتىراپىدا چۈشۈ

بۇ ھادىسىدە ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىسى زەيىندىن بىلهن . قىلغان ئافغانىستان تۇپراقلىرىدا شېهىت بولىدۇ
نهپهر كىشىنىڭ ئۆلمهي  12بۇ تىك ئۇچاردا بىرگه ئۇچقان قالغان . مهسلىههتچىسى خالىدىمۇ بىرگه ۋاپات بولىدۇ

ردا بۇ ھادىسه توغرىلىق بهزى كىشىلهرنىڭ بهرگهن شاھىتلىقى، بۇ ۋەقهنىڭ ساق قالغانلىقى، كېيىنكى يىلال
ھادىسىگه ئۇچراش ۋەقهسى بولماستىن، بهلكى ئىران ئىستىخبارات تهشكىالتى تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر 

ۇ، دېمىسىم. قېتىملىق سۈيىقهست ۋەقهسى ئىكهنلىكىنى دەلىللهيدىغان قاراشالرمۇ ئوتتۇرغا قويۇلىدۇ
ئازاتبهگنىڭ بۇ يهرلهردە بىر تۈركىلهر دۆلىتى قۇرۇپ چىقىش ئارزۇسىدا بولغانلىقى بۇ جايالرغا قىزىقىدىغان ئىران 

-323~322‹راۋوپبهگنىڭ ئهسلىمىلىرىدە (قاتارىدىكى بارلىق ئهللهرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى پهيدا قىلغانىدى 
يىن پاكىستانغا قايتىپ كېتىپ دوستۇمغا قارشى ئازاتبهگنىڭ دوستۇمدىن ئايرىلغىنىدىن كې› بهتلهر

ئۆكتىچىلىك ھهرىكىتىنى باشلىغانلىقى، مالىك ھاكىمىيهت ئۈستىگه چىققىنىدىن كېيىن پاكىستاننىڭ 
. ئازاتبهگنى ئۇنىڭ يېنىغا مۇشاۋىرلىق قىلىش ئۈچۈن يولغا سالماقچى بولغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتىدۇ

ىش، شىمالى رايونالردىكى ھاكىمىيهتنى كۈچهيتىش مهقسىتىدە مازارى شهرىپكه نهتىجىدە تالىبانالرغا يول ئېچ
ئازاتبهگنىڭ سىياسى كۈرەش . قاراپ كېتىۋاتقىنىدا، ئۇ ئولتۇرغان تىك ئۇچار يهرگه چۈشۈپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىدۇ

بىرسى  قاراشلىرىدىكى تۈركلۈك ۋە تۈركىستان مۇستهقىللىقى مهسىلىسىگه بهكال ئهھمىيهت بېرىدىغان
. ئىكهنلىكىنى بىلىدىغانالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇنداق باھاالش، ئۇنىڭ مهقسىتىنى بۇرمىلىغانلىق ھېساپلىنىدۇ

بۇنداق باھا بېرىلىشى، بىر مهنىدە ئۇنىڭغا رەقىپ بىرسى بولغانلىقى، بۇرۇنقى توقۇنۇشالر تهسىرى ئاستىدا 
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − مۇمكىن قالغانلىقى سهۋەبىدىن قىلىنغان بىر مۇالھىزە بولىشى

  ئىتتىپاقنىڭ تارقىلىشى ۋە شىمالى ئافغانىستاندىكى قارشىلىق كۆرسىتىشلهرنىڭ ئاقىۋىتى

يىلىسى يۈز بهرگهن ۋەقهلهر، ئىسالمى ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن بۇيان شىمالى ئافغانىستاننى تېزگىنىدە -1997
ال مۇھىم تهسىر كۆرسىتىدىغان ۋەقهلهرنى پهيدا تۇتۇپ كېلىۋاتقان رېشىت دوستۇم ھاكىمىيىتى ئۈچۈن بهك

يىلىدىن كېيىنكى ۋاقىتالر بويىچه، گېنېرال دوستۇم مازارى شهرىپ شهھىرىنى مهركهز قىلغان -1992. قىلىدۇ
مازارى . ھالدا ئافغانىستان تهۋەسىدە ئايرىم بىر دۆلهت قۇرۇپ چىققاندەك بىر تۈزۈم ئورناتقان ھېساۋىدا ئىدى

شۇنىڭدەك، . يه، ئىران، روسىيه ۋە ياپونىيىگه ئوخشاش دۆلهتلهرنىڭ كونسۇلخانىلىرى ئېچىلغانىدىشهرىپته تۈركى
بۇ ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ . دوستۇم ھاكىمىيىتىمۇ ھهرقايسى ئهللهرگه ئۆزىنىڭ ۋاكالهتچىلىرىنى ئىۋەرتكهن ئىدى



نىڭ جامائهت ئىشلىرىنى يولغا پۇلىنى چىقارغان، باج يىغىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان ۋە شهھهرلهردە ھۆكۈمهت
  .قويغان ئىدى

تالىبانالر كابولنى بېسىۋالغاندىن كېيىن، قانۇنى ھۆكۈمهتنىڭ رەئىسى بولغان بۇرھانىدىن راببانىمۇ شىمالى 
بۇ ھادىسىلهر مازارى شهرىپ ھاكىمىيىتىنى خهلقارالىق سهھنىلهردە . ئافغانىستان تهرەپكه كېتىۋالغان ئىدى

بۇ تۈردىكى ئىجابى ۋەزىيهتكه قارىماي، يوقۇرىدا تهكىتلهنگىنىدەك، . ۇنغا ئىگه قىلغان ئىدىتېخىمۇ كۈچلۈك ئور
شىمالى ئىتتىپاقداشالر، ھهر خىل ئېتنىك گۇروھالردىن تهشكىل تاپقان، بۇرۇنقى ۋاقىتالردا ھهر دائىم ئۆزئارا 

ۋە ھازاراالر ئوتتۇرسىدىكى بۇ تۈر تۈركىلهر، تاجىكالر . توقۇنۇشۇپ تۇرغان كۈچلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
ئىتتىپاقداشلىق ئاساسهن ئالغاندا ئهينى ۋاقىتتىكى شارائىتنىڭ تهقهززاسى نهتىجىسىدە بارلىققا كهلگهن بىر 

يهنه بىر جهھهتته، بۇ ئىتتىپاقداشلىقنىڭ ئاساسلىق ئامىلى ھېساپلىنىدىغان . ئىتتىپاقداشلىق ھېساپلىناتتى
ا تهشكىالتى تۈركىلهرنى ئاساس قىلىش بىلهن بىرگه، ھهرقايسى مىللهتلهرنىمۇ ئۆز رېشىت دوستۇمنىڭ ج م ئى ئ

يهنى، مهيلى پارتىيه رەھبهرلىكى بولسۇن ياكى ھهربى ئورگانالر بولسۇن، بۇالرنىڭ . ئىچىگه ئالماقتا ئىدى
ۇ ھالهت ئۆزئارا ب. ھهممىسىدە ھهرقايسى جايالر ئۆز يېرىدىكىلهرنى ئاساس قىلغان ھالدا تهشكىللهنگهن ئىدى

پات توقۇنۇشالرنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقارغىدەك ئېغىر -سۈركىلىشلهردىنمۇ ساقالنغىلى بولمايتتى، ھهتتا پات
بۇ تۈردىكى پهرقلهر قالغان پارتىيىلهرنىڭ، تالىبان ۋە پاكىستان . كىلىشهلمهسلىكلهرنىمۇ پهيدا قىلىپ تۇراتتى

قاتارىدىكىلهرنىڭ پايدىلىنىپ ) ان ئىستىخپارات تهشكىالتىپاكىست(ئىشپيونلۇق تهشكىالتى بولغان ئى س ئى 
رېشىت دوستۇم، يېنىدىكى دۈشمهنلىكلهرگه . كېتىشى ئۈچۈن بهكال مۇۋاپىق شارائىت يارىتىپ بهرمهكته ئىدى

ئهمما الزىم بولغىنىدا ۋەزىيهتنىڭ . پهرۋا قىلمايدىغان ئىنتايىن جاسرەتلىك ۋە ماھىر بىر ھهربى ئادەم ئىدى
. ىگه ماسلىشااليدىغان بهلگىلىك سىياسى تهجرىبىگه ئىگه كادىرالر قوشۇنى يوق بىر رەھبهر ئىدىتهلىۋ

رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئىچىدە ئىختىالپالر ساقالنماقتا، بىر قىسىم گېنىراللىرى دوستۇمنىڭ رەھبهرلىكىدىن 
  .ئايرىلىشنىڭ غېمىدا يۈرەتتى

ج م ئى ئا قۇماندانلىرىدىن بولغان گېنېرال . ه يۈز بېرىدۇيىلىنىڭ ماي ئېيىدا كۈتۈلمىگهن بىر ۋەق-1997
ئابدۇلمالىك، تالىبانالر بىلهن مهخپى كىلىشىپ باغدىش ئالدىنقى سېپىدا رېشىت دوستۇمغا قارايدىغان 

ئارقىدىنال تالىبان قوشۇنلىرىنى ئارقا سهپكه . كوماندىرالرنى بىر باھانه بىلهن يىغىپ دەرھال قولغا ئالىدۇ
. تالىبان قۇراللىق كۈچلىرى مازارى شهرىپكه قاراپ تېزلىكته ئىلگىرلهيدۇ. ىش ئۈچۈن يول ئېچىپ بېرىدۇئۆتىۋېل

بۇنداق بىر ۋەزىيهت ئاستىدا، گېنېرال دوستۇم مازارى شهرىپنى تاشالپ چىقىپ تاشكهنت ئارقىلىق تۈركىيىگه 
ى مىنىستىرى ئهھهت ئهنجان بىلهن گېنېرال دوستۇم، تۈركىيه دۆلهت ئىشلىر(كېلىۋېلىشقا مهجبۇر بولىدۇ 

ئهنقهرەدە ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىدە، يهنه بىر تۈركى قهۋمدىن بولغان گېنېرالىنىڭ قوزغىغان سىياسى ئۆزگىرىش 
قىلىشىغا قارشى ئۇرۇش قوزغىسام بهكال كۆپ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىرىلىپ كېتىشىگه سهۋەپچى 

. − ۇش قىلماي ۋەتهندىن ئايرىلىشنى توغرا تاپتىم، دەپ ئېيتىدۇبولىدىكهنمهن؛ شۇ سهۋەپتىن ئۇالرغا قارشى ئۇر
  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا

  )رەسىم ئورنى(
  .نويابىر، ئهنقهرە-4يىلى -1998. گېنېرال دوستۇم بىلهن تۈركىيه دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرى ئهھهت ئهنجان بىرلىكته

  
تىپاققا قارايدىغان بارلىق قۇراللىق كىرمهي، بۇ تهۋەدىكى ئىت-تالىبان كۈچلىرى مازارى شهرىپكه كىرەر

بۇ جهرياندا گېنېرال مۇھهققىق يىتهكچىلىكىدىكى ھىزبى ۋاھدەت . كۈچلهرنى قۇرالسىزالندۇرۇشقا كىرىشىدۇ
گېنېرال ئابدۇلمالىك، . كوماندىرلىرى تالىبان قۇراللىق كۈچلىرىگه قارشى تىركىشىشنى داۋام قىلماقتا ئىدى

ېزگىنىگه ئېلىپ بولغان ھامان ئۇنىمۇ قوشۇپ يوقۇتىدىغانلىقىدىن خهۋەر تاپقىنىدىن تالىبانالرنىڭ بۇ رايوننى ت
كېيىن، بىرگه ھهرىكهت قىلىۋاتقان تالىبانالرغا قارشى ئۇرۇش قوزغاپ، كوماندىرلىرى بىلهن قوشۇپ نۇرغۇن ساندا 

ۇنىڭ خائىنلىق گېنېرال ئابدۇلمالىك كېيىنكى ۋاقىتالردا ئ(تالىبان ئهسكىرىنى ئهسىرگه چۈشىرىدۇ 



قىلغانلىقى ھهققىدىكى قارىالشالرغا رەددىيه بېرىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ تالىبانالر بىلهن ھهمكارلىشىپ ھهرىكهت 
دەپ ئۆزىنى ئاقلىماقچى “ تالىبانالرنى قاپقانغا چۈشۈرۈشنى مهقسهت قىلغان بىر تاكتىكام ئىدى”قىلغانلىقىنى 

ى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان ۋاقىتالردا بىرلهشكهن گېنېرال ئابدۇلمالىك، ئافغانىستانن. بولغان
يىلىدىكى ماي ۋەقهسىنى تۈۋەندىكىدەك -1997دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ باش كاتىۋىغا يازغان بىر پارچه خېتىدە 

  :بايان قىلىدۇ
چىگه يىلى ماي ئېيىنىڭ باشلىرىدا ئۇرۇشنى توختىتىش ۋە بارلىق ئافغانىستان خهلقىنى ئۆز ئى-1997

ئالغان ئومۇمى يۈزلۈك بىر ھۆكۈمهت قۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ تالىبان ۋەكىللىرىگه مازارى شهرىپكه كىرىش 
ئهمما تالىبانالر بۇ شهرتنامىغا بوي سۇنماي مىڭلىغان قۇراللىق كۈچى ۋە پاكىستانلىق . ئۈچۈن رۇخسهت قىلغان

خهلق تالىبانالرغا قارشى ئىسيان … . ۇجۇم قىلغانئهسكهرلهر بىلهن بىرگه قۇرۇغلۇقتىن ۋە ئايروپىالن بىلهن ھ
بىر مۇنچه تالىبان يىتهكچىلىرى بىلهن … . كۈتهرگهن بولۇپ، ۋەقه قانلىق ئۇرۇشقا ئايلىنىپ كهتكهن
  .پاكىستانلىق ئوفىسسېرالر يهرلىك خهلققه ئهسىرگه چۈشكهن

منىڭ، تاجىك يىتهكچىسى گېنېرال مالىكنىڭ بۇ باياناتى س م ئى ئا رەئىسى گېنېرال رېشىت دوستۇ
ئهخمهتشاھ مهسۇدنىڭ، ھازارا گۇرۇپپىسىنىڭ يىتهكچىسى كېرىم خېلىلنىڭ ۋە ئهڭ مۇھىمى ئافغانىستان 
ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇنى رەئىس جۇمهۇرى راببانىنىڭ تالىبانالر بىلهن كهڭ دائىرىلىك ھۆكۈمهت تهشكىل 

  ).ئىزاھاتى. ھ.ئا. − انلىقىغا بىرەر جاۋاپ تاپالمايدۇقىلماقچى ئىدى دېيىلگهن بۇ ھهرىكىتىگه نىمىشقا قېتىلمىغ
ماي ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىنىدە ج م ئى ئا نىڭ رەئىسلىكىگه گېنېرال ئابدۇلمالىك تهيىنلىنىدۇ، 

شۇنىڭغا . ئاندىن مازارى شهرىپنى ئاساس قىلغان ئاھاله زىچ جايالردىكى تالىبان كۈچلىرىنى توسۇپ قالغان ئىدى
قۇندۇز شهھىرىدە ۋە مازارى شهرىپنىڭ سهھرالىرىدىكى تالىبان كۈچلىرى قايتىدىن بازا تهشكىل قارىماي، 

نهتىجىدە، تالىبانالر، ئۇزۇندىن بېرى ئارزۇ قىلىپ كېلىۋاتقان شىمالى ئافغانىستانغا كىرىۋېلىش . قىلىۋالغانىدى
كىتى شىمالى ئافغانىستاندىكى يهنه بىر تهرەپتىن گېنېرال مالىكنىڭ بۇ ھهرى. مهقسىدىگه يهتكهن ئىدى

. ئىتتىپاقداشالر ئىچىدىكى تۈركلهرنى ئاساس قىلىدىغان كۈچلهرنىڭ ئاجىزالپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
خۇددى شۇنىڭدەك، مالىكى بۇ يهردىكى خهلق ئارىسىدا كۈچلۈك تهسىرى بولمىغان بىرسىال بولۇپ قالماي، 

هك باشقا ئىتتىپاقداشالر قۇراللىق كۈچ يىتهكچىلىرىنىڭ ئهخمهتشاھ مهسۇد بىلهن ئۇستات مۇھهققىقت
شۇنداق بولغاچقا، بۇ ۋەقهلهردىن كېيىن مازارى . نهزىرىدىمۇ دوستۇمچىلىك ھۆرمهتكه سازاۋەر بىرسى ئهمهس ئىدى

شهرىپته ھازارا گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ تهسىر كۈچى كۆرىنهرلىك ئارتىپ، شهھهرنىڭ تىزگىنى ئاساسهن ئۇستات 
  .قىقنىڭ قولىغا ئۆتۈپ بولغان ئىدىمۇھهق

ئاندىن ئۆز قول ئاستىدىكى . يىلى سىنتهبىردە ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كېتىدۇ-1997گېنېرال دوستۇم 
. كوماندىرلىرى بىلهن بىرلىكته شىبىرغان شهھىرىنى مهركهز قىلغان ھالدا قايتىدىن كۈرەشكه ئاتلىنىدۇ

پاقداش يىتهكچىلىرى دۆلهت رەئىسى بۇرھانىدىن راببانى ئۆكتهبىر ئېيىدا پۇلى قۇمرى شهھىرىدە ئىتتى
بىرسى -بۇ يىغىندا گېنېرال دوستۇم بىلهن گېنېرال مالىك بىر. باشچىلىقىدا بىر قېتىملىق يىغىن چاقىرىدۇ

بىلهن قايتىدىن يارىشىپ دوستۇم مۇئاۋىن جۇمهۇر باشلىقى، ئابدۇلمالىك بولسا تاشقى ئىشالر 
. دوستۇم يهنه شىمالى ئافغانىستان رايونىنىڭ باش قۇماندانلىقىغا تهيىنلىنىدۇ. ىدۇمىنىستىرلىكىگه تهيىنلىن

ئابدۇلمالىك ۋاقتىنچه ج م ئى ئا رەئىسلىكىدە تۇرىۋېرىدىغان، تالىبان مهسىلىسىنى ھهل قىلىپ بولغاندىن 
  .كېيىن رەئىسنى خهلق قايتىدىن ساياليدىغان قىلىپ بېكىتىشىدۇ

ان قۇراللىق كۈچلىرى پاكىستان ھۆكۈمىتى بىلهن پاكىستان ئارمىيىسىنىڭ يهنه بىر جهھهتته، تالىب
ياردىمىگه تايىنىپ شىمالى ئافغانىستاندا قولغا كهلتۈرگهن يهرلهرنىڭ مۇداپىيىسىنى كۈچهيتىش ئىشىنى 

نالر ئىتتىپاقداشالر ئىچىدىكى قااليماقانچىلىقالر بىر قىسىم يهردىكى رەھبهرلهرنىڭ تالىبا. داۋامالشتۇرىدۇ
شۇڭا، ئىتتىپاقداشالر قۇراللىق كۈچلىرى باغدىز ئالدىنقى سېپىدىال . سېپىگه ئۆتۈپ كېتىشىگه سهۋەپ بولىدۇ

يىلىنىڭ كۈز -1997پهقهت . ئهمهس، شىمالى ئافغانىستاننىڭ ھهر بىر يېرىدە ئۇرۇش قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ



گېنېرال ئابدۇلمالىك، نويابىر ئېيىدا بىرگه . تۇرىدۇئايلىرىدىال مازارى شهرىپ ئىككى قېتىم قولدىن قولغا ئۆتۈپ 
جهڭ قىلىۋاتقان كوماندىرلىرىنىڭ گېنېرال دوستۇم تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىشى ھهمدە تۇرىۋاتقان يېرىدىكى خهلق 
ئاممىسىنىڭ ئۇنىڭغا ئۆچ بولۇپ قېلىشى سهۋەبىدىن، ئىنىسى گېنېرال لېنتنات گۈلمۇھهممهت پالۋان ۋە فارياب 

بۇ . ڭ ۋالىسى بىلهن بىرگه تۈركمهنىستان ئارقىلىق ئىران تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇتهۋەسىنى
جهرياندا ئافغانىستاندا سىياسى مۇقىملىقنى شهكىللهندۈرۈش، ھهممه تهرەپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىرلهشمه 

ئېيىدا ئىستانبۇلدا يىغىنالر  ھۆكۈمهت قۇرۇپ چىقىش مهقسىتىدە، سىنتهبىر ئېيىدا گېرمانىيىدە، دىكابىر
سابىق پادىشا زاھىر شاھنىڭ ۋەكىللىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا بارلىق تهرەپلهردىن ۋەكىل . چاقىرىلغانىدى

  .قاتناشتۇرۇلغان بۇ يىغىنالرغا تالىبانالر ۋەكىل ئىۋەرتمىگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ يىغىنالر نهتىجىسىز تارقىلىدۇ
رىغا كهلگىچه شىمالى ئافغانىستاندا تالىبانالرنىڭ تهسىر كۈچى خېلىال كۈچهيگهن يىلىنىڭ ئوتتۇرلى-1998

قۇندۇز ۋالىسىنىڭ تالىبانالر سېپىغا ئۆتۈپ كېتىشى نهتىجىسىدە ئىنتايىن مۇھىم بىر ئايرودرومغا . ئىدى
ئىيۇل ئايلىرىدا . ىدىئېرىشكهن تالىبانالر، بۇ يهرنى مۇھىم ئارقا سهپ تهمىنات مهركهزى ھالىغا ئايالندۇرىۋالغان

بهلخ شهھىرىنى تېزگىنلهپ تۇرىۋاتقان پهشتۇ گېنېرال لېتنات جۇماخان بىلهن ئهرەپ گېنېرال لېتنات 
شىرئهرەپنىڭ ئهمىرىدىكى قۇراللىق كۈچلهر بىلهن بىرلىكته تالىبانالر تهرىپىگه ئۆتۈپ كېتىشى، شىمالدىكى 

تالىبانالر ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئالدىنقى . قىلىۋېتىدۇئۈستۈن -كۈچ تهڭپوڭلۇقىنى يهنه بىر قېتىم ئاستىن
ئۇنىڭ كهينىدىنال باغالن، سهمهنگان ۋە بهدەخشان رايونلىرىنىمۇ . يېرىمىدا مازارى شهرىپنى تارتىپ ئالىدۇ

سىنتهبىر ئېيىدا ھازاراجاتنىڭ مهركىزى بولغان باميان قولدىن كېتىپ، ھازاراالرنىڭ قارشىلىق . ئىگهللىۋالىدۇ
بۇ تۈردىكى ۋەزىيهت ئاستىدا، ئىرانلىقالر ئافغانىستان چېگراسىغا . شىمۇ تىنجىتىلغان ھېساپالندىكۆرسىتى

دەپ نام بېرىلگهن ھهربى مانىۋېر ئۆتكۈزۈپ باققان بولسىمۇ ۋەزىيهتنى قىلچه “ زۇلۇپقار”يېقىن جايالردا 
خمهتشاھ مهسۇد تېزگىنلهپ يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگىنىدە ئافغانىستاننىڭ ئه-1998. ئۆزگهرتهلمهيدۇ

  .تۇرىۋاتقان پهنشىر ۋادىسىدىن باشقا جايالرنىڭ ھهممىسى تالىبانالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ بولىدۇ
مهسۇد . شۇنىڭدىن كېيىنكى ئىككى يىل جهريانىدا بۇ خىل ۋەزىيهتته قىلچه ئۆزگىرىش كۆرۈلمهيدۇ

گېنېرال رېشىت . داۋامالشماقتا ئىدىرەھبهرلىكىدىكى قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى پهنشىر ۋادىسىدا 
دوستۇم، ئۇستات خهلىلى ۋە ئۇستات مۇھهققىق قاتارىدىكى يىتهكچىلهر تاغلىق رايونالردا تىركىشىپ يۈرمهكته 

يهنه بىر تهرەپتىن خهلقارالىق سهھنىلهردە ئافغانىستان مهسىلىسىنى ھهل قىلىش چارىسى ئۈچۈن . ئىدى
بۇ (لىك گۇرۇپتىكى دۆلهتلهرمۇ بۇ ھهقته ھهرىكهت قىلىپ كهلمهكته ئىدى  2لىقالر بىلهن  6تهشكىل قىلىنغان 

يهردە پاكىستان، ئىران، تاجىكىستان، ئۆزبهكىستان ۋە تۈركمهنىستان قاتارىدىكى ئافغانىستان بىلهن بىۋاسته 
ىكلهرنى چېگراداش ئهللهر ئالتىلىقالرنى، ئا ق ش بىلهن روسىيه ئىككىسىدىن تهشكىل قىلغان گۇرۇپ ئىككىل

بۇ ۋاقىتتىكى تالىبانالرنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدىكى ئافغانىستان، خهلقارالىق ). ئىزاھاتى. ھ.ئا. − كۆرسىتىدۇ
زەھهرلىك چېكىملىكلهر سودىسىنىڭ مهركىزىگه، ھهمدە ئۇسامه بىن الدىننىڭ ئهلقائىدە گۇرۇپپىسىنى ئاساس 

  .تلىرىنىڭ مهركىزىگه ئايلىنىشقا باشاليدۇقىلغان نۇرغۇنلىغان رادىكال دىنچى تېررورچىالر تهشكىال

  ۋەقهسى ۋە ئا ق ش نىڭ ئافغانىستان مۇداخىلىسى “سىنتهبىر- 11”

يىلى سىنتهبىر ئېيىدا ئهلقائىدەنىڭ دۇنيا سودا مهركىزىنىڭ قوشكىزەك بىناسىغا ھهمدە دۆلهت -2001
غا قىلغان ھۇجۇملىرى، ئا ) ت.ئۇ− ىپېنتاگون بىناس(مۇداپىيه مىنىستىرىلىك بىناسى بولغان بهشبۇرجهك بىنا 

ق ش باشچىلىقىدىكى پۈتۈن دۇنيا ئهللىرىنىڭ بىخهتهرلىك ۋە تېررور قاراشلىرىنى تۈپتىن ئۆزگهرتىۋەتكىنىگه 
ئوخشاش، ئهلقائىدە تهشكىالتىنى باغرىغا ئالغان تالىبانالر ھهرىكىتىنىڭ تهغدىرىنى، بۇنىڭ نهتىجىسىدە 

تېررورلۇق ھۇجۇمى يۈز بېرىپ مهلۇم ۋاقىت . گىلىگهن بىر ۋەقهگه ئايلىنىدۇئافغانىستاننىڭ تهغدىرىنى بهل
ئۆتكهندىن كېيىن ئا ق ش باشچىلىقىدا باشلىتىلغان قۇراللىق ھهرىكهت، شىمالى ئافغانىستاندا قۇرۇلغان 



 شىمالى ئىتتىپاقداشلىق ھهرىكىتىنىڭمۇ ياردىمى بىلهن قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال نهتىجىلىك تامامنلىنىپ
قۇراللىق ھهرىكهت مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغىنىدىن كېيىن، . تالىبانالر ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇپ تاشلىنىدۇ

ئهنئهنىۋى يىتهكچىلهر بىلهن ھهرقايسى گۇروھالر تالىبان دەۋرىدىن بۇرۇن كۆرۈلگىنىدەك ئۆز تهۋەسىنىڭ 
مهن گۇرۇپپىسى مازارى شهرىپنى تۈرك-گېنېرال دوستۇم يىتهكچىلىكىدىكى ئۆزبهك. غوجايىنلىرىغا ئايلىنىدۇ

مهركهز قىلغان تۈركلهر ياشايدىغان جايالرنى، گېنېرال ئۇستات ئاتا بىلهن گېنېرال فهھىم رەھبهرلىكىدىكى 
تاجىك قۇراللىق كۈچلىرى بهدەخشاننى ئاساس قىلغان تاجىك رايونلىرىنى، كېرىم خېلىل يىتهكچىلىكىدىكى 

. ركهز قىلغان ئاساستا ئۆز يهرلىرىنى تېزگىنلهپ تۇتۇشقا باشاليدۇھازارا قۇراللىق كۈچلىرى بامياننى مه
كابولدا بولسا، . ئافغانىستاننىڭ پهشتۇ رايونلىرىدىمۇ ئهنئهنىۋى يىتهكچىلهر يهرلىرىنى تېزگىنلهپ تۇرماقتا ئىدى

-2002دەسلهپته ئا ق ش نىڭ ياردىمى بىلهن خهمىت كارزائى يىتهكچىلىكىدە قۇرۇلغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت 
تهرىپىدىن قايتىدىن تهستىقلىنىپ، كارزائى يهنه بىر قېتىم ھۆكۈمهت “ لويا جىرغا”يىلى ئىيۇلدا چاقىرىلغان 
بۇ ھۆكۈمهت، ئافغانىستاندا كىشىلىك ھوقۇقالرغا ھۆرمهت قىلىدىغان، دېموكراتىك . باشلىقلىقىغا سايلىنىدۇ

يىلى -2004ن، ئهڭ كېچىككىنىدە تۈزۈمدىكى سىياسى سىستېمىنى بهرپا قىلىش مهقسهت قىلىنغا
  .ئۆتكۈزۈلىدىغان ئومۇمى سايالم تهييارلىقىنى پۈتتۈرىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

*****  

  خاتىمه

ئۇلۇغ بېرىتانىيه ئىمپىرىيىسى دەۋرىنىڭ داڭلىق سىياسهتچىلىرىدىن بىرى بولغان لورد كۇرزون، دۇنيا 
  :داق دەيدۇسىياسىتىگه دائىر كىتاۋىنىڭ كىرىش سۆزىدە مۇن

تۈركىستان، ئافغانىستان، كاپكازالر ۋە ئىران قاتارلىق ئهللهر نۇرغۇن كىشىلهرگه بهكال يىراقالردا قالغان ياكى 
شۇنى ئېتراپ قىلىمهنكى، بۇ . بهكال كونا ئۆتمۈشلهردىكى داستانالرنىڭ خاتىرىسى بولۇپ بىلىنىشى مۇمكىن

ق قىلىش ئۈچۈن ئوينىلىۋاتقان بىر مهيدان شاخمات ئۇيۇندا يهرلهر شاخمات تاختىسىدىكى دۇنياغا ھۆكمۈرانلى
  .چهتته تۇرغان ئۇرۇغالردىن باشقا نهرسه ئهمهس

ئهسىر بويىچه ئهينى ۋاقتىدىكى دەرىجىدىن تاشقىرى ئىككى چوڭ كۈچنىڭ -19راس دېمىسىمۇ، تۈركىستان 
ئهسىرنىڭ باشلىرىغا -20. قىلىنغان يهرلهردىن بىرسى ئىدى“ پېچكا”ئويناۋاتقان شاخمات ئۇيۇنىدىكى 

كهلگىنىدە بۇ يهرلهر شاخمات ئۇيۇنىدا بىر چهتته قالدۇرۇلغان رايونالر بولۇپ، چارروسىيىنىڭ تهركىۋىدىكى 
  .مۇستهملىكه ھالىغا ئايلىنىپ قالغانىدى

بولشېۋىك ئىنقىالۋى، تۈركىستان خهلقىنىڭ قايتا سهھنىگه چىقىشى ئۈچۈن بىر پۇرسهت بولۇپ بهرگهن 
تۈركىستاننى مۇستهقىل قىلىشنى ئارزۇ قىلىپ يولغا چىققان خادىمالر، بولشېۋىكالرغا قارشى كهڭ  .ئىدى

باسمىچىلىق ھهرىكىتى دېگهن نام بىلهن تارىخقا يېزىلغان بۇ . كۆلهملىك كۈرەشنى قانات يايدۇرغان ئىدى
مىللهت ھېساپالنمايدىغانلىقىنى كۈرەش، سىر ئوالف كاروينىڭ ئېيتقىنىدەك، ئورتا ئاسىيا تۈركلىرى ئۆلگهن بىر 

كام كۆرۈلىدىغان ۋەھشىلىك -ئهمما ئۇالر دۈچ كهلگهن دۈشمهن، دۇنيا تارىخىدا كامدىن. كۆرسىتىپ بهرگهن ئىدى
  .شۇ سهۋەپتىن، ئۇالر بۇ كۈرەشته غهلىبه قازىنالمايدۇ. ئهقىدىسىنى رەھىمسىزلهرچه ئىجرا قىلغان بىر كۈچ ئىدى

يىلالرغا كهلگىنىدە، تۈركىستانلىق رەھبىرى -1920سوۋېتلهشتۈرۈلگهن تۈركىستان تهۋەسى تولۇق 
خادىمالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تازىلىۋېتىلگهن بولۇپ، قالغان قىسمىمۇ سوۋېتلهر بىلهن كىلىشىپ 

شۇنداقتىمۇ، رىملىقالر ھهققىدە ئېيتىلغانالردەك، سوۋېتلهر ئورتىغا قويىۋاتقان . ياشاشقا مهجبۇر بولغان ئىدى
يهنى، بولشىۋىكالر تۈزۈمى بىلهن ياراشقان . ېنچلىق، ئۇالر قوزغىغان ئۇرۇشتىنمۇ بهتتهر پاجىئهلىك ئىدىت

  .كادىرالرمۇ كېيىنچه رەھىمسىزلهرچه تازىلىۋېتىلگهنىدى



چهتكه قېچىپ كىتهلىگهن خادىمالر بولسا، ئافغانىستاندىن تارتىپ تا ياۋرۇپاغىچه سوزۇلغان بىپايان 
بىر ئىشى، -مۇساپىردىكى خادىمالرنىڭ قولىدىن كېلىدىغان بىردىن. چېچىلىپ كهتكهنىدىجوغراپىيىلهرگه 

دېگهندەك، ئۇالر تۇرىۋاتقان ئهللهردە قولغا . چهتئهللهردە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەشنى قانات يايدۇرۇشال بوالتتى
  .ۇكهلتۈرەلىگىدەك بارلىق ئامىلالردىن تولۇق پايدىلىنىپ ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشىد

دەسلهپكى ۋاقىتالردا، چهتئهلدە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خادىمالر ئاساسلىقى مۇنداق تۆت 
  :گۇرۇپپا كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى

بۇالرنىڭ بىرىنچىسىگه، يهنه كېلىپ ئهڭ مۇھىم دېيىشكه بولىدىغان قىسمىغا تۈركىستان تهۋەسىدە قوقان 
ئاپتونومىيىسى، تۈركىستان ئاپتونومىيىسى، بۇخارا خهلق جۇمهۇرىيىتى ۋە خىۋە خهلق مۇختارىيىتى، ئاالش ئوردا 

جۇمهۇرىيىتى قاتارىدىكى سىياسى تۈزۈملهرنى قۇرۇپ چىققان سىياسى داھىالر بىلهن ئۇالرنىڭ سهبداشلىرى 
پ، پارىژ، بېرلىن ۋە ئۇالر چهتئهلگه چىقىپ كهتكهندىن كېيىن ياۋرۇپا ئهللىرى بىلهن تۈركىيىگه يۈزلىنى. كىرىدۇ

  .ئىستانبۇل قاتارلىق مهركهزلهردە تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق تهشكىالتى تهۋەسىدە پائالىيهت ئېلىپ بارىدۇ
يىلالردا يوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان كىشىلهر تهرىپىدىن گېرمانىيه بىلهن تۈركىيىنى ئاساس قىلغان -1920

ئىۋەرتىلگهن ئوقۇغۇچىالر بولسا، بۇ تۈردىكى كىشىلهرنىڭ ھالدا ھهرقايسى ئهللهرگه بىلىم ئېلىش ئۈچۈن 
بۇ تۈر ياشالر ئارىسىدىكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا . ئىككىنچى تۈردىكى گۇرۇپپىسىنى تهشكىل قىلغان ئىدى

قايتماي چهتئهلدە تۇرۇپ قالغانلىرى، سىياسى يىتهكچىلهر بىلهن ھهمكارلىشىپ تۈركىستان مىللى ئىتتىپاقى 
  .ئىزچىل داۋامالشتۇرۇلىشىدا رول ئوينايدۇ ھهرىكىتىنىڭ

تۈركىستان تهۋەسىدە ئۇرۇشتا مهغلوم بولغاندىن كېيىن بىر قىسىم جهڭچىلهر بىلهن بىرگه ئافغانىستان 
تهرەپلهرگه كېتىپ قالغان باسمىچىالر يىتهكچىلىرى، چهتئهلدە تۈركىستان مىللى  شهرقى تۈركىستانبىلهن 

  .ىنچى تۈرگه مهنسۈپ كىشىلهرنى شهكىللهندۈرگهن ئىدىكۈرىشىنى شهكىللهندۈرگهن ئۈچ
بۇ تۈردىكى مۇجاھىتالر ئافغانىستاندىكى شارائىتالر يول قويغان دەرىجىدە ئامۇ دەرياسىنىڭ نېرىقى 

يىلالرنىڭ -30ئهمما . قىرغىقىغا، يهنى تۈركىستانغا كىرىپ قۇراللىق كۈرىشىنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشقان
بۇنىڭ نهتىجىسىدە، . سىياسى شارائىت ئۇالرنى يهرئاستى پائالىيهت قىلىشقا مهجبوراليدۇباشلىرىدىن تارتىپ 

  .ئىالجىسىز بىر جىمجىتلىق ئىچىگه چۆكۈپ قالىدۇ
تۈركىستان مىللى كۈرىشىدە بهلكىم ئهڭ ئېغىر ناھهقچىلىكلهرگه ئۇچرىغان دېيىشكه بولىدىغان، باشقىالر 

هن تۆتىنچى گۇرۇپنى بولسا سابىق بۇخارا ئهمىرى سهئىت ئالىمخان تهرىپىدىن ئىزچىل چهتكه قېقىلىپ كهلگ
بۇ تۈردىكى كىشىلهر ئافغانىستاندىكى سۈرگۈن . بىلهن ئۇنىڭ يېنىدىكى كىشىلهر تهشكىل قىلماقتا ئىدى

يىللىرى بويىچه تۈركىستاننىڭ بىر پۈتۈنلىكى ئۈچۈن دېمىسىمۇ، ئۆز يۇرتىنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن دەپ 
  .خاراكتىرىدىكى تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتكهن ئىدىخهلقئارا 

يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ سىياسى پائالىيهتلىرىنى پارىژ، بېرلىن، ۋارشاۋا ۋە ئىستانبۇل -1920
قاتارلىق شهھهرلهرگه مهركهزلهشتۈرگهن تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق ھهرىكىتى، داھىلىرى ئوتتۇرسىدا كۆرۈلۈپ 

نۈشلهرگه قارىماي، كۈچلۈك تهسىر قوزغىيالىغىدەك پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىپ كهلگهن تۇرىدىغان بۆلۈ
ئۇالر، سوۋېتلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان باشقا مىللهتلهرنىڭ سىياسى خادىملىرى بىلهن ۋە شۇنىڭدەك . ئىدى

ردا دېموكراتىيه دۇنياسىغا ئۇ ۋاقىتال. پولشا ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ پرومېتې سېپىنى تهشكىللهيدۇ
تهۋە ئهللهر سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىكى ئىجتىمائىي تۈزۈمنى تېخى ئېتراپ قىلىشمىغان، بارلىق مۇساپىردىكى 

  .پائالىيهتچىلهر كۈنلهرنىڭ بىرىدە بۇ تۈزۈم ئاغدۇرۇلۇپ كېتىدۇ دەپ ئىشىنهتتى
غان بىر ھهرىكهت، مۇستهقىللىق يولىدىكى پرومېتې ھهرىكىتى، مهجبورىيهتلهرنىڭ تهقهززاسى ئوتتۇرغا چىقار

ژورناللىرى ئهتىراپىدا شهكىللهنگهن » ياش تۈركىستان«بىلهن » يېڭى تۈركىستان«. بىر ئۈمىد نۇرى ئىدى
تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق ھهرىكىتى ياۋرۇپادىن يىراق شهرىققىچه سوزۇلغان ئىنتايىن كهڭ بىر دائىرە ئىچىدە 



بىر قىسىم ياۋرۇپا پايتهختلىرى تهرىپىدىنمۇ ھىمايه قىلىنغان بۇ سىياسى . هن ئىدىئۆز تهسىرىنى كۆرسىتهلىگ
  .ھهرىكهت، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرىپىدىن بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمهن دەپ ئېالن قىلىنغان ئىدى

تۇرسىدا يهنه بىر تهرەپتىن، چهتئهللهردە تۈركىستان مىللى كۈرىشىنى قانات يايدۇرۇپ كهلگهن گۇرۇپپىالر ئوت
. كۆرۈلگهن زىدىيهتلهر بىلهن سۈركىلىشلهر بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ ئهڭ پاسسىپ تهرەپلىرىنى شهكىللهندۈرگهنىدى

تۈركىستان مىللى گۇرۇپپىسىدىكىلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهمىر سهئىت ئالىم، ئۆزىنىڭ تهختىدىن باشقىنى 
باسمىچى يىتهكچىلهرمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىر قاتاردا . خىيالىغا كهلتۈرمهيدىغان تىپىك ۋەتهن خائىنى ھېساپلىناتتى

  .كۆرۈنۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر بىلهنمۇ كىلىشىش ئىمكانى يوق كىشىلهر قاتارىدا مۇئامىله قىلىشقانىدى
خۇددى شۇنىڭدەك، ئهمىر ئۈچۈن ئېيتقاندىمۇ تۈركىستان مىللى گۇرۇپپىسىدىكىلهر ئۇنى تهختتىن 

شۇڭا، ئهمىر . تىنىڭ ۋەكىللىرىدىن تهشكىل تاپقانالر ھېساپلىناتتىچۈشهرگهن جهدىتچىلىك ھهرىكى
باسمىچىالر . تهرەپتارلىرىمۇ مىللى تۈركىستان گۇرۇپپىسىغا مهنسۈپ كىشىلهرنى دۈشمهن ھېساپلىشاتتى

يىتهكچىلىرىنىڭ كۆزىدە تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق تهشكىالتى بىسمىلال بىلهن باشلىمىغان ژورنالنىڭ 
شۇنداق قىلىپ، . ا يىغىلىۋالغان، دىنى ھېسىياتلىرى بهكال تۈۋەن كىشىلهر گۇروھى ھېساپلىناتتىئهتىراپىغ

ئايرىم گۇروھالر بويىچه قانات -ئۇالرنىڭ ھهممىسى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى كۈرەشلىرىنى ئۆز ئالدىغا ئايرىم
  .يايدۇرۇپ كهلگهن ئىدى

وكراتىيه دۇنياسى ئهتىراپىدا مهتبۇئات پائالىيهتلىرىنى تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق گۇروھىدىكىلهر دېم
ئهمىر، ئۆزى ئوتتۇرغا قويغان . ئاساس قىلغان سىياسى كۈرەش يولى بىلهن شوغۇللىنىشنى تاللىۋېلىشقان ئىدى

مهسىلىلهرنى جهمىيهتى ئاقۋامغا سۇندى ۋە تۈركىستان تهۋەسىدە بۇنى ھىمايه قىلىدىغان كۈچلهرنى تهشكىل 
باسمىچىالر يىتهكچىلىرى بولسا، ئهڭ كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدىغان يول دەپ تاللىۋالغان . ىرىشتىقىلىشقا ت

ئافغانىستاندا يۈز بهرگهن ئىچكى . ئۆزلىرى بىلىدىغان يولنى، يهنى قۇراللىق كۈرەش يولىنى تاللىۋېلىشقان ئىدى
دەرياسىدىن ئۆتۈپ تۈركىستاننىڭ ئۇرۇشتا تهرەپ تۇتۇپ كېلىشتى، شۇنىڭدەك پۇرسهت تۇغۇلغان ھامان ئامۇ 

  .ئىچكى قىسىملىرىغا قۇراللىق ھۇجۇمالرنى پهيدا قىلىپ تۇردى
ئوتتۇرلۇقتا يېڭى بىر . ئۈستۈن بولۇپ كهتكهن يىلالر ئىدى-يىلالر، دۇنيا كۈچ تهڭپوڭلۇقى ئاستىن-1930

ى يۈرگۈزىۋاتقان ئىجتىمائى سوۋېتلهر ئىتتىپاق. دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ خهۋەرچىسى بولغان شامالالر ئۇچۇپ يۈرەتتى
تۈزۈم مىللهتلهر جهمىيىتى تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنغانلىقى، سوۋېتكه قارشى بارلىق مۇساپىرالر ھهرىكىتىگه، 

بۇ دەۋىر، ت ب م ئهزاسى بولغان . شۇ قاتاردا تۈركىستان مىللى ئىتتىپاقىغا ئېغىر زەربه بولۇپ تهسىر كۆرسىتىدۇ
بۇالرنىڭ . قايسى ئۈمىت، قايسى غايىالر بىلهن بۇ يهرلهرگه كهلگهن ئىدۇق”قويغان بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئوتتۇرغا 

ھهممىسسى بىر خامخىيال، ياكى بىر ئوتوپىيهمىدى؟ بىز تۈركىستان ئىنقىالپچىلىرى نهدە قالدۇق، نىمه قىلىپ 
  .ان ئىدىدەپ ئېيتقىنىدەك سۇئالالر دائىم ئوتتۇرغا چىقىپ تۇرىدىغان بىر يىلالر بولغ“ يۈرىمىز؟

-تۈركىيىدە قانات يايدۇرۇلغان پائالىيهتلهرنىڭ چهكلىنىشى، ئۇنىڭدىن كېيىن ياۋرۇپادا چىقارغان گېزىت
ژورناللىرىنىڭ تۈركىيىگه كىرىشىنىڭ چهكلىۋېتىلىشى ئۇالرنىڭ ئۈمىدسىزلىكىنى تېخىمۇ 

ئاخىرلىشىشى، پولشانىڭ ئىشغال قىلىنغانلىقى، نهتىجىدە پرومېتې سېپىنىڭ . كۈچهيتىۋەتكهنىدى
بولشېۋىكالر ئىنقىالۋىدىن بۇيان داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان سىياسى كۈرەشلهرنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنىڭ 

  .ئاخىرالشقانلىقىدىن دىرەك بهرمهكته ئىدى
يىلدىن  20بۇ كىشىلهر . ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، سهھنىگه يېڭى باش قهھرىمانالرنى ئېلىپ چىقىدۇ

- ئۇالر قىلچه تهلىم. سوۋېت تۈزۈمى ئاستىدا ياشاپ كهلگهن تۈركىستانلىق ھهربىلهر ئىدىئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيان 
تهربىيه كۆرمهستىن، تۈزۈك قۇرالىمۇ يوق نېمىس ئارمىيىسىگه قارشى جهڭلهرگه ھايدالغان، بۇ ئۇرۇشتا يۈز 

ئهسىرگه چۈشكهن  مىڭلىغان تۈركىستانلىق ئهسكهر قىرىلىپ كهتكهن، يهنه يۈزمىڭلىغان ئهسكهر نېمىسالرغا
ئهزرائىل كېزىپ يۈرگهن ئهسىرلهر الگىرىغا يولالنغانلىرىدا، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغانغا پهقهت ئىككىال . ئىدى



يا ئاچلىق، ۋابادىن ئۆلۈپ تۈگىشىش، يا بولمىسا گېرمانىيه ئارمىيىسى تهركىۋىدە تهشكىل . يول قالغان ئىدى
  .ا قېتىلىپ ھاياتىنى ساقالپ قېلىشقىلىنغان تۈركىستان ھهربى قىسىملىرىغ

تهشكىل قىلىنغان تۈركىستان قوشۇنلىرىنىڭ سىياسى قانىتىغا مىللى تۈركىستان ئىتتىپاق كومۇتىتى 
بىر داھى پىرىنسىپىگه ئاساسهن تهشكىل قىلىنغان بۇ سىياسى -بىردىن. ۋەكىللىك قىلماقتا ئىدى

بۇ ۋەزىپه سوۋېتلهر . پىسى بهكال ئېنىق ۋە كهسكىن ئىدىخادىمالرنىڭ تۈركىستان قوشۇنلىرىغا تاپشۇرغان ۋەزى
. ئىتتىپاقىنى مهغلوپ قىلىش ۋە تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈشكه كاپالهتلىك قىلىش ئىدى

ئهجهبا، بۇ ۋەزىپه ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغان بىر ۋەزىپىمىدى؟ دېموكراتىيه دۈشمىنى بولغان بىر گېرمانىيه 
مكارلىشىپ بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىغىلى بوالرمىدى؟ گېرمانىيه ئارمىيىسى پۈتۈن ئالدىنقى سهپلهردە زەپهر بىلهن ھه

بهلكى مۇمكىن بولۇپ ”بىلهن ئىلگىرلهۋاتقان بىر دەۋردە، بۇ سۇئالالرغا بېرىلىدىغان جاۋاپالر ھېچ بولمىغاندا 
  .بولىشى تهبىئى ئىدىدېگهندەك “ نىمىشكه مۇمكىن بولمايدىكهن”ياكى بولمىسا ” قاالر

ئۆزىگه مۇناسىۋىتى . نهتىجىدە، تۈركىستان لېژيونلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا قارشى ئۇرۇشقا كىرىدۇ
ئۇرۇش ئاخىرالشقىنىدا ئامان قالغان تۈركىستانلىق . بولمىغان ھهر ئىككىال ئۇرۇش سېپىدە قىرىلىشقا باشاليدۇ

غهرپلىكلهرنىڭ قولىدا قالغانلىرىنىڭ . پكه قايتۇرۇپ بېرىلىدۇئهسكهرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى سوۋېتلهر تهرە
  .سانى ئارانال مىڭدەك ئادەم ئىدى

ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا مۇساپىردىكى خادىمالر بىلهن ھهربىلهرنىڭ ناتسىتالر سېپىدە ئۇرۇشقا 
ئۈچۈنمۇ ھهر تۈرلۈك  قاتناشقانلىقى ھهققىدە باشقا بارلىق مىللهتلهردە كۆرۈلگىنىدەك، تۈركىستانلىقالر

سوۋېتلهردىكى شهرق مىللهتلىرىنىڭ مىللهتچىلىكى ئۈستىدە كهڭ . تهنقىتلهر ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ
دائىرىلىك تهتقىقات ئېلىپ بارغان پاترىك فون زۇر مۈھلېن ئېيتقان تۈۋەندىكى سۆزلهر بۇ تۈردىكى تهنقىتلهرگه 

  :رەكبېرىلگهن ئهڭ مۇۋاپىق جاۋاپ ھېساپالنسا كې
بۇ تۈردىكى ئېغىر تهنقىتلهر ئايرىم كىشىلهر ئۈچۈن مۇۋاپىقتهك كۆرۈنسىمۇ، ئومۇمهن ئېيتقاندا بۇنداق 

بۇرۇندىن كۆرسىتىپ ئۆتۈلگىنىدەك، . تهنقىتلهشلهر ئۇالرغا قىلىنغان بىر ناھهقچىلىك ھېساپلىنىشى كېرەك
سهتپهرەستلىكنىڭ ئىپادىسى ئهمهس، بهلكى لېژيونېرالرنىڭ لېژيونالرغا تىزىمالتقانلىقى نومۇسسىزالرچه پۇر

مۇساپىرالرنىڭ … . جېنىنى ساقالپ قېلىش ئىچكى تۇيغۇ تۈرتكىسىنىڭ بىر ئىپادىسى دېيىش كېرەك
قىلماسلىقى ھهققىدىكى سۇئالالر ئۇرۇش ئهسىرى -ناتسىتالر ھاكىمىيىتى بىلهن ھهمكارلىشىشنى رەت قىلىش

قىلىش پۇرسهتلىرىدىن پايدىلىنىش كېرەكمۇ ياكى يۇرتداشلىرىنى قاراپ  بولغان يۇرتداشلىرىغا ھهر تۈرلۈك ياردەم
مىللى . تۇرۇپ قىرىلىپ تۈگىشىگه سۈكۈت قىلىش كېرەكمۇ دېگهن بىلهن تهڭ مهنىدىكى گهپ ھېساپلىناتتى

 ۋاكالهتچىالرنىڭ ئادۋۇكاتلىق رولى پهقهتال مهۋجۇت شارائىتالرغا بهلگىلىك دەرىجىدە بوي سۇنۇش ئارقىلىقال
باش قهھرىمانلىق رولىنى ئالغان رولچىالرنىڭ سىياسى ياكى … . ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا بولىدىغان بىر رول ئىدى

شهخسى خاتالىشىشلىرىنى تهنقىت قىلىشتا، ئادەمنىڭ تهبىئى مىجهز ئىپادىلىرىنىڭ قانداق بولىشىنىمۇ 
  .ئېتىۋارغا ئالغان ئاساستا بولغىنى ئهڭ مۇۋاپىق

ردە قانات يايدۇرۇلغان تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالر يالغۇز بۇ دەۋردە، چهتئهلله
تۇرانچىلىق -يىلىسى ئوتتۇرغا چىققان تۈركچىلىك-1944تۈركىيىدە . گېرمانىيه بىلهنال چهكلىنىپ قالمىدى

سى بولغان زەكى ھهققىدىكى سوتالردا، تۈركىستان مىللى ئىتتىپاق ھهرىكىتىنى قوزغىغان كىشىلهردىن بىر
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا ياخشىچاق . ۋەلىدى توغاننى بىرىنچى دەرىجىلىك گۇناھكار قىلىپ سوتقا تارتىشقان ئىدى

بولۇش مهقسىتىدە چېكىدىن ئاشۇرۇپ سىياسىلهشتۈرۈلگهن بۇ سوتالر، مۇساپىر تۈرك خادىملىرى قانات يايدۇرۇپ 
  .ائالىيهت سورۇنىدىن مهھرۇم بولىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدىكېلىۋاتقان پائالىيهتلهرنى ئېغىر دەرىجىدە پ

ئافغانىستاندا بولسا، ئۇرۇش پۇرسهتلىرىدىن پايدىلىنىپ تۈركىستانغا قارىتا ھهرىكهت قىلىشنى مهقسهت 
قىلىشقان تۈركىستانلىقالر يهنه بىر قېتىم ئېغىر ئوڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچراپ، قولغا ئېلىنىش خهۋىپىدىن 



ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن تۈرمىدىن تىرىك قۇتۇلۇپ چىقالىغانالرنىڭ كۆپ قىسمى . ىدىقۇتۇاللم
  .ئافغانىستاندىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولدى

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى تاماملىنىشى بىلهن بىرلىكته، ئىدىيولوگىيه جهھهتته گۇروھالرغا ئايرىلىش، 
بۇ دەۋردە، سوۋېت ئىتتىپاقىغا . ئۆتكهن بىر دەۋر باشالنغان ئىدىئىدىيىۋى الگىرالرغا بۆلۈنۈش ئاساسى ئورۇنغا 

ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋرلهردە، گېرمانىيهنى . قارشى كۈرەشنىڭ بايراقتارلىقىنى ئا ق ش ئۈستىگه ئالغان ئىدى
مهركهز قىلىپ قايتىدىن شهكىللهنگهن تۈركىستان مىللى ھهرىكىتى ئۇزۇنغا قالماي تۈركىيه بىلهن شهرق 

  .بۇ ۋاقىتتىكى كۈرەش، ئاساسلىقى تهشۋىقات ئۇرۇشى شهكلىدە قانات يايدۇرۇلغان ئىدى. لىرىدىمۇ باشلىنىدۇئهل
يىلالردا چهت دۆلهتلهردە تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەشنى قانات يايدۇرۇپ كېلىۋاتقان خادىمالر ئاساسهن -1980

يىتهكچىلهر ئاساسى جهھهتتىن سهھنىنى كونا . چهتئهلدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا ئىدى
يېڭى پائالىيهتچىلهر پهقهتال كۆرۈپ باقمىغان يۇرتلىرىنىڭ ئهركىنلىكىنى . بوشىتىپ بهرگهن دېيىشكه بوالتتى

  .غايه قىلىشىپ كۈرەشنى داۋامالشتۇرىدۇ
لىرى بىلهن ئافغانىستاننىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقى تهرىپىدىن ئىشغال قىلىۋېلىنىشى، باسمىچىالرنىڭ نهۋرى

- شۇنىڭدەك بۇ ئۇرۇش، يهنه بىر قېتىملىق كۆچ. سوۋېت ئىتتىپاقىنى يهنه بىر قېتىم توقۇنۇشقا سۆرەپ كىرىدۇ
  .كۆچ دولقىنىغىمۇ سهۋەپ بولىدۇ

گورباچيېۋ باشالتقان سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى يېڭى زامانغا ماسالشتۇرۇش ۋە قايتا قۇرۇپ چىقىشنى مهقسهت 
چىۋېتىش سىياسىتى، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنى كۈتكهندىن تۈپتىن ئوخشىمايدىغان باشقا قىلغان ئىسالھات ۋە ئې

بۇ سىياسهتنىڭ ئىجرا قىلىنىشى بىلهن بىرگه، ۋەھشىلىك بىلهن رەھىمسىزلىكنى . بىر يولغا باشالپ كېتىدۇ
ىللى مهسىلىلهر ئاساس قىلغان بۇ ئىمپىرىيه قۇرۇلغان كۈنىدىن بۇيان توڭلىتىش ساندۇقىغا سوالپ قويۇلغان م

شۇنداق قىلىپ، مهركىزى ھۆكۈمهت ھاكىمىيهتنى . تېز سۈرئهت بىلهن قايتىدىن ئوتتۇرغا چىقىدۇ
  .تېزگىنلىيهلمهس ھالغا كېلىدۇ

بۇ دەۋردە، چهتئهلدىكى تۈركىستانلىق مۇساپىر پائالىيهتچىلهر تۈركىستاندا بارلىققا كهلگهن خهلق 
ئى ئۆزگىرىش خهۋەرلىرىنى تاشقى دۇنياغا يهتكۈزۈش، تونۇشتۇرۇش ئاممىسىنىڭ ھهرىكهتلىرى بىلهن ئىجتىما

  .قاتارلىق پائالىيهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشقا تىرىشتى
 5يىلالر كىرىشى بىلهن، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ، تۈركىستان تهۋەسىدە مۇستهقىل -1990

يىلدىن بۇيان داۋام قىلىپ  70ىلىپ، شۇنداق ق. جۇمهۇرىيهت بارلىققا كهلگهن بىر ۋەزىيهت شهكىللىنىدۇ
  .كهلگهن چهتئهللهردىكى تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهر ئاخىرالشقان ھېساپالندى

بۈگۈنكى كۈندە بىز دۈچ كېلىۋاتقان ئهڭ مۇھىم مهسىله شۇكى، روسىيه فېدراتسىيىسى بىلهن خىتاي 
تلىرىنىڭ كهلگۈسى تهغدىرى قانداق بولىدۇ دېگهن ئوتتۇرسىدا قىستىلىپ قالغان يېڭى تۈرك جۇمهۇرىيه

  .مهسىلىدۇر
بۇندىن كېيىن، ئۇالر ھهرقايسى ئۆز بېشىغا ھهرىكهت قىلىپ كۈچلۈك ئىككى قوشنىسىنىڭ ئارقا ھويلىسى 
بولۇش ياكى ئالدى قوراسى بولۇش بىلهنال كۇپايىلىنهمدۇ ياكى سىياسى ۋە ئىقتىسادى قۇۋەتلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ 

  ىك تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلهر گۇروھىغا ئايلىنامدۇ؟قۇدرەتل
ئهسىر كىرىۋاتقان بۇ كۈنلهردە ئوتتۇرغا چىققان بۇ مهسىله، تۈركىستان تهۋەسىدە ياشاۋاتقانالرنىال ئهمهس -21

بهلكى تاشقى دۇنيادىكى تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ كېلىۋاتقان كىشىلهرنىمۇ ئۆزىگه جهلىپ قىلىپ 
  .مهسىلىدۇر كېلىۋاتقان بىر

بۇ مهسىله، ئۆز ۋاقتىدا يهنه ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى بارلىققا كهلگهن دەۋرلهردىن تارتىپ مهۋجۇت بولۇپ 
  .كېلىۋاتقان تۈركىستان ئۇقۇمىنىڭ كهلگۈسى تهغدىرىگه زىچ مۇناسىۋەتلىك بىر مهسىلىدۇر

ۈچۈن قانات يايدۇرۇلىدىغان تارىخنىڭ بۇ سۇئالغا بېرىدىغان جاۋابى، چهت دۆلهتلهردىكى تۈركىستان ئ
  .قىلماسلىقىنىمۇ بهلگىلهپ بېرىدۇ-كۈرەشلهرنىڭ داۋام قىلىش



  :قوشۇمچىالر

  )مۇندەرىجىسىال تهرجىمه قىلىندى(

  :ھۈججهتلهر

  قوقان ئاپتونومىيىسى باياناتى .1
  تۈركىستان مىللىي ئىتتىپاقىنىڭ نىزامنامىسى .2
  ن خېتىزەكى ۋەلىدى توغاننىڭ مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغا .3
  ئورتا ئاسىيا مىللى ئاۋام ئىنقىالۋى جهمىيهتلهر قۇرۇلتىيىنىڭ ھۈججىتى .4
  تۈركىستان تالىپلىرىنىڭ سوۋېت ھۆكۈمىتىگه مۇراجىئهتى .5
  ھهيدېلبېرگ يىغىنىنىڭ دوكالتى .6
  تۈركىستان مىللى ئىتتىپاقىنىڭ پروگراممىسى .7
  زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ئابدۇلۋاھاپ مۇرادىغا يازغان مهكتۇبى .8
  ب نىڭ پرومېتې ۋاكالهتچىسىغا بهرگهن يوليورۇقىت م  .9

  ئهزەربهيجان ياشالر ئىتتىپاقى فېدېراتسىيىسىنىڭ دوكالتى-تۈركىستان.10
  ت ت گ ب غا بىنا تهقسىم قىلىش ھۈججىتى.11
  زەكى ۋەلىدى توغاننىڭ ئىستىپانامىسى. 12
  ت ب م نىڭ ئۆزگهرتىلگهن ئىچكى نىزامنامىسى. 13
  غلىنىڭ ياۋرۇپا ۋاكالهتچىلىكى كىنىشكىسىمۇستاپا چوقاي ئو. 14
  ئىدىل ئۇرال تهشكىالتالر فرونت ئىتتىپاقى دوكالتى-تۈركىستان. 15
  ئوسمان غوجا ئوغلىنىڭ مۇستاپا چوقاي ئوغلىغا يازغان مهكتۇبى. 16
  ت م ب ئوتتۇرا شهرق ۋاكالهتچىسى كىنىشكىسى. 17
  ت م ب نىڭ ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه سۇنغان دوكالتى. 18
  ت م ب نىڭ ئهنگىلىيه پادىشاسىغا ئىۋەرتكهن مهكتۇبى. 19
  روسىيىگه قارام تۈرك ۋىاليهتلىرى فرونتى ئىتتىپاقى يىغىن خاتىرىسى. 20
  مۇستاپا چوقاي ئوغلىنىڭ ت م ب رەئىسلىك تۇنۇشتۇرىشى. 21
  ت ت گ ب مۈلك تهلهپ قىلىش ئىلتىماسى. 22
  غان دوكالتىۋەلى قېىيۇمخاننىڭ باندوڭ يىغىنىغا سۇن. 23
  خهلقارا تۈركىستان قۇرۇلتىيىنىڭ خۇالسه دوكالتى. 24

… …  

  :ھۈججهت - 1

  قۇقان مۇختارىيىتىنىڭ باياناتى

  ياشاسون تركستان مختاريتى



تركستان مسلمانالرنڭ دورتونچى فوقلئادە قورولتايى تاركستان اولكهسيدە بولغان خلقالرنڭ خواىشلرى 
برليگان اساسلرگه بنائهن فيديراتسيه اساسيگه قورولغان روسيه جمهوريتى  بويىچه بيوك روسيه انقالبى ترفيدن

  .ائالن قيالدور» تيريتويالنى افتانوميهلك«ايله برليكدە قالغانى ھالدە تركستاننى يرليك مختاريتلى يئنى 
بو مختاريت نڭ نه سورتدە وجودگه قويولماغينى ياقن ارادە يغيالدورغان ئموم تركستان خلقى نڭ 

  .گه تابشورادور) تكستان مجلس مۇسسانى(چريدتيلنى سابرانيهسيگه او
شونڭ ايله برابر تركستان اولكهسيدە اقلليت تتشككيل قيلغان مللت لرنڭ ھقوقلرى نڭ ھر جهتدن 

  .ساقالنيلماغينى ھم تنتنهلى سورتدە بيان ايتهدور
  »شهر خوقند«

  سفرالخير 25سنه  1336ھجريه 
  نويابر 27 1917ميالديه 

  :ازىرقى زامان تىلىغا ئۆزگهرتىلىشىھ
  !ياشىسۇن تۈركىستان مۇختارىيىتى

تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ تۆتىنچى پهۋقۇلئاددە قۇرۇلتىيى تۈركىستان ئېلىدە ياشايدىغان خهلقلهرنىڭ 
اسىدا تهلهپلىرىگه ئاساسهن بۈيۈك روسىيه ئىنقىالۋى تهرىپىدىن بېرىلگهن ئاساسالرغا بىنائهن، فېدراتسىيه ئاس

قۇرۇلغان روسىيه جۇمهۇرىيىتى بىلهن بىرگه قالىدىغان بولغىنىدا، تۈركىستاننىڭ يهرلىك مۇختارىيىتى، يهنى 
  .نى ئېالن قىلىدۇ) تېرىتورىيىلىك ئاپتونومىيه(” تېرىتورىيال ئاپتونومىيه“

خهلق بۇ مۇختارىيهتنىڭ تېزلىك بىلهن قۇرۇلۇشىنى يېقىندا چاقىرىلىدىغان ئومۇمى تۈركىستان 
  .غا تاپشۇرۇلدى) قۇرغۇچىالر قۇرۇلتىيى(تۈركىستان مهجلىسى مۇئهسسهسسانى “ئۈجرەتىلنى سابرانىيه 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه تۈركىستان ئېلىدە ئازچىلىقنى تهشكىل قىلىدىغان مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقلىرىنى ھهر 
  .تهرەپتىن قوغداشنىمۇ تهنتهنهلىك بىلهن ئېالن قىلىدۇ

  قوقان شهھىرى
  سهفهرى خهير-25يىلى -1336ىيه ھىجر

  نويابىر-27يىلى -1917مىالدىيه 
… …  

  :ھۈججهت-19

شهرقى تۈركىستانغا دائىر ت م ب بىلهن ياقۇپ خانزادە مۇستاپانىڭ ئهنگىلىيه پادىشاسىغا 
  :ئىۋەرتكهن خېتى

كوپيه نۇسخىسىدىكى ئهسلى ئارگىنال قوليازما سۆرىتى قىسقارتىلىپ ھازىرقى زامان تىلىغا (
  )ۆزگهرتىلىشىال بېرىلمهكتهئ

  :ھاشىمهتلىك ئهنگىلىيه پادىشاسى ۋە ھىندىستان ئىمپراتورى گيورگ ھهزىرەتلىرىگه
  ›ت− قىسقارتىلدى … … ‹

  :بايراقالر

  ))))رەسىم ئورنىرەسىم ئورنىرەسىم ئورنىرەسىم ئورنى((((



ۈرك قىزىل رەڭ قېدىمقى ت. يىلىغىچه ئىشلىتىلگهن بايراق-1922يىلىدىن - 1920بۇخارا خهلق شۇرالىرى جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان 
يۇلتۇز، بۇ - تۈركلۈكنىڭ سىموۋۇلى بولغان ئاي. يېشىل رەڭ بولسا ئىسالمىيهتكه ۋەكىللىك قىلىدۇ. دۆلهتلىرىنىڭ بايراقلىرىنى ئاساس قىلغان

  .ئىككى ئاالھىدىلىكنى بىرلهشتۈرگهن سېرىق رەڭ بىلهن ئىپادىلهنگهن
  )رەسىم ئورنى(

يىلىدىن باشالپ دۆلهتنىڭ نامى بۇخارا خهلق سوۋېتلهر -1923ىلىۋېتىلگهن بۇخارا خهلق جۇمھۇرىيىتىدە يهرلىك جهدىتچىالر تاز
. بۇ جهرياندا بايرىقىمۇ ئۆزگهرتىلىپ، ئهرەپ ھهرىپلىرىنىڭ ئورنىغا ئۇرۇسچه ھهرىپ ئالماشتۇرۇلغان. رېسبوپلىكىسى دېگهنگه ئۆزگهرتىلىدۇ
  .بولغا سىزىلغان-يۇلتۇزنىڭ ئىچىگه قىزىل رەڭدە ئوغاق

  )ىرەسىم ئورن(
يىلقى سهمهرقهنت قۇرۇلتىيىدا ئاساسى شهكلى قوبۇل قىلىنغان، -1922ئورتا ئاسىيا مىللى ئاۋام ئىختىالل جهمىيهتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 

. قىزىل رەڭ قېدىمقى تۈرك دۆلهتلىرىدە ئومۇمالشقان بىر رەڭ. چهتەئلدىكى سىياسى كۈرەشلهر بويىچه ئىشلىتىلگهن مىللى تۈركىستان بايرىقى
ساپ چوققىسىدىكى بۆرى بېشى بولسا كۆك تۈركلهردىن قالغان بىر . ۇلتۇز، تارىختىن بېرى تۈركلۈكنىڭ سىموۋۇلى بولۇپ كهلگهني- ئاي

  .سىموۋۇل
  )رەسىم ئورنى(

بايراقتا ئىشلىتىلگهن . ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى يىللىرىدا م ت ب ك ۋە تۈركىستان لېجيونلىرى ئىشلهتكهن مىللى تۈركىستان بايرىقى
  .رەڭلهر تۈركىستان بىرلهشمىسى بايرىقىدىكىگه ئوخشايدۇ

چهتئهلدىكى تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك نهشرى قىلغان 
  مهتبۇئات تىزىملىكى

كىتابىمىزنىڭ كىرىش سۆز قىسمىدا كۆرسىتىلگىنىدەك، چهتئهلدىكى ) (كىتاب ۋە مۇددەتلىك مهتبۇئاتالر(
مىللى كۈرەشلىرى بۇ كىتاپنىڭ دائىرىسىگه كىرمهيدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ساھهدە شهرقىي تۈركىستان 

بۇ ھهقتىكى ماتېرىيالالر ئۈچۈن ئهيسا يۈسۈپ . ئېالن قىلىنغان مهتبۇئاتالر بۇ تىزىملىككه كىرگۈزۈلمىدى
  )ئىزاھاتى. ھ.ئا. − ئالپتېكىن بىلهن مهمتىمىن بۇغرانىڭ ئهسهرلىرىگه قارالسۇن

  ›ت.ئۇ− ىسقارتىلدى ق… … ‹

  :ۋەقهلهر كالىندارى

)1915~2001(  
  ›ت−قىسقارتىلدى … … ‹

  :كىتاپتا ئىشلىتىلگهن قىسقارتىلغان ھهرپلهر تىزىملىكى
  ›ت− قىسقارتىلدى … … ‹

  :خهرىته ۋە رەسىم تىزىملىكى
  ›ت− قىسقارتىلدى … … ‹

  :پايدىلىنىش ماتېرىيالالر تىزىملىكى
  ›ت− قىسقارتىلدى … … ‹

  :كىسلهرئىندى
  ›ت− قىسقارتىلدى … … ‹

  :كهينى مۇقاۋىسىدا



كېيىن يهنه سوۋېتلهر . چارروسىيه، ئهينى ۋاقتىدا تۈركىستاننى مۇستهملىكىسى ھالىغا كهلتۈرىۋالغان ئىدى
ئىتتىپاقى تۈرك قهۋىملىرىدىن مىللهت ياساپ چىقىپ، تۈركىستان دېگهن بۇ ئۇقۇمنى تارىختىن سىقىپ 

  .چىقىرىۋەتكهنىدى
ىستانلىق جهدىتچىالر بىلهن باسمىچىالر بۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، تارىختىن بۇيان تۈرك

ئوتتۇرغا چىققان ئهڭ ۋەھشى بىر ئىدىيولوگىيىلهردىن بىرى ھېساپلىنىدىغان كومۇنىزم ئالدىدا مۇۋەپپهقىيهتكه 
چهت دۆلهتلهرگه تارقىلىپ نهتىجىدە، يېڭىلىپ . ئېرىشىشنىڭ قىلچىمۇ پۇرسهتلىرىگه ئىگه ئهمهس ئىدى

چهت دۆلهتلهردە يۈرۈپ : شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنىڭ پهقهت بىرال غايىلىرى قالغانىدى. كېتىشكه مهجبۇر بولىدۇ
  .مۇستهقىل تۈركىستان قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قانات يايدۇرىلىدىغان كۈرىشىنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇش

ۈن ئاتالنغان يولىدا ئىنتايىن زور بهدەللهرنى ئهپسۇسكى، ئۇالر بۇنداق ئۇلۇغۋار بىر غايه ئۈچ
ئۇالر بۇنداق بىر تهغدىرگه قالىدىغانلىقىنى پاجىئهلىك . تۆلهيدىغانلىقلىرىدىن قىلچه خهۋەرلىرى يوق ئىدى

ئۇالر تۆلهشكه توغرا كهلگهن بۇ ئېغىر بهدەل، دۇنيا كۈچ . ئهمهلى تهجرىبىلهر ئارقىلىقال بىلهلىگهن ئىدى
بولۇپ بېرىش ” پېچكا“لگىلهيدىغان كۈچلۈك دۆلهتلهر ئوينايدىغان شاخمات تاختىلىرىدا تهڭپوڭلۇقىنى به

  .ئىكهندۇق
ئامۇ دەرياسىنىڭ ۋادىلىرىدا، پامىر تاغلىرى ئېتهكلىرىدە، نېمىس ۋە ئۇرۇس ئالدىنقى سهپلىرىدە ئۆلۈپ 

ىڭ جىنايهتلىرى ئۈچۈن گۇناھكار باشقىالرن. تۇرىۋاتقان ئهللهردە سىياسى بېسىمالرغا دۈچ كېلىپ تۇردى. تۈگىدى
  .بهزىدە تۈرمىلهرگه قامالدى ۋە بهزىدە سۈرگۈن قىلىندى. سۈپىتىدە جازاغا تارتىلدى

ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشىنى، تۈركىستان توپراقلىرىدا يېڭى تۈركى 
ئهسىر تامامالنماي -20شۇنىڭغا قارىماي، . ىجۇمهۇرىيهتلهرنىڭ تۇغۇلۇشىنى كۆرەلمهي بۇ دۇنيا بىلهن خوشالشت

  .تۇرۇپ ئۇالرنىڭ غايىلىرى ئهمهلگه ئاشقان، ۋەتىنى قايتىدىن دۇنيا سهھنىسىدە كۆرۈلگهن ئىدى
مۇشهققهتلهر بىلهن تولغان بۇ كۈرەشنى ھهممه تهرەپتىن -قولىڭىزدىكى بۇ كىتاب، ئۇزۇنغا سوزۇلغان جاپا

ور ئهھهت ئهنجان، ئهينى ۋاقىتتىكى ئهسلى قوليازما ھۈججهتلهر بىلهن ھهر دوكت. تهسۋىرلهپ سىزلهرگه سۇنماقتا
تۈردىكى مهنبهلهرگه ئاساسالنغان بۇ ئومۇمىيۈزلۈك تارىخى بايانىنى، بۈگۈنگىچه سىر بولۇپ كېلىۋاتقان 

جهريانىنى بىتهرەپ مۇئامىله قىلىشتهك ” چهتئهللهردە تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلهر“
مۇتهخهسسىسلهرچه ئاالھىدىلىكىگه تايىنىپ تارىخنىڭ باھالىشىغا سۇنۇش بىلهن بىرگه، يهنه ئىنتايىن مۇھىم 

  .بولغان يهنه بىر مهسىلىنىمۇ ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتىدۇ
دوكتور ئهھهت ئهنجاننىڭ قارىشىدا بۈگۈنكى كۈندە ئالدىمىزدا تۇرغان ئهڭ مۇھىم مهسىله، روسىيه 

خىتاي خهلق جۇمهۇرىيىتى ئوتتۇرسىدا قىسىلىپ قالغان ئورتا ئاسىيا تۈركى  فېدېراتسىيىسى بىلهن
  .جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ كهلگۈسى تهغدىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى مهسىلىسىدۇر

ئۇالر ھهر بىرسى ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلىپ يۈرۈپ خوشنىسى بولغان چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ئارقا ھويلىسى 
تىنى داۋامالشتۇرىشى كېرەكمۇ ياكى سىياسى ۋە ئىقتىسادى كۈچلىرىنى بىر نوقتىغا بولۇشتهك پاجىئهلىك ھالى

  يىغىپ تهسىر كۆرسىتهلىگىدەك قۇدرەتلىك تۈركىستان جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقىغا ئۇيۇشۇشلىرى كېرەكمۇ؟
ئهسىرنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىسىدا ئوتتۇرغا چىققان بۇ مهسىله يالغۇز تۈركىستان جوغراپىيىسىدە -21

  .ياشاۋاتقانالرنىال ئهمهس، بهلكى بارلىق تۈرك دۇنيا ئهللىرىنىمۇ ئاالھىدە قىزىقتۇرىدىغان مهسىلىدۇر
بۇ مهسىله، ئۆز ۋاقتىدا يهنه ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى بارلىققا كهلگهندىن بېرى مهۋجۇت بولۇپ كېلىۋاتقان 

  .ۇرئۇقۇمىنىڭ تهغدىرىگىمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك بىر مهسىلىد” تۈركىستان“
تارىخنىڭ بۇ مۇھىم مهسىلىگه بېرىدىغان جاۋابىنى، چهت دۆلهتلهردە تۈركىستان ئۈچۈن قانات يايدۇرىلىدىغان 

  .داۋام قىلدۇرالماسلىقىمىز بهلگىلهيدۇ-كۈرەشلهرنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ
  تامام



دا قايتا  16-04-2011ماي كۈنى ئارىالپ تهرجىمه ئىشى باشلىنىپ، -19يىلىنىڭ - 2006بۇ كىتاپ، (
  )بوران. ئا. − سېلىشتۇرۇپ تۈزىتىلىش بىلهن تامامالندى
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