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 كورپۇس خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى ئۈرۈمچىگه كهلگهندە، -  1 كۈنى -  20 ئاينىڭ -  10 يىلى -  1949
  .شىنجاڭدىكى يهرلىكلهرنىڭ خۇشال بولىشىنىڭ سهۋەبى بار ئىدى

 مىلىتارىستالرنىڭ دەپ ئاتىدى ھهم ئۇ يىلالردىن بۇيانقى» ئازاتلىق«كوممۇنىستالر ئۇنى 
ئېكىسپالتاتسىيىسى ۋە قااليمىقانچىلىقى، شۇنداقال گومىنداڭ ھاكىمىيىتى مهزگىلىدىكى پات ـ پات 

ھهر ئىككى تهرەپتىكى خىيالپهرەسلهر . يۈز بېرىپ تۇرىدىغان ۋەھشىلىكلهرنىڭ كهينىدىن كهلدى
 ھازىردىن باشالپ ھۆكۈمهتنىڭ بهلكىم يېڭى بىر كۈن چىقتى، ئىنسانالر ئارىسىدىكى قان قېرىنداشلىق

ھېچ بولمىغاندىمۇ ئىچكى ئۇرۇشتا . يېتهكچى پرىنسىپى بولىدۇ دەپ ئىشهنگهن بولىشى مۇمكىن
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بۇ يهنه يىلالردىن بېرى يهرلىك . كوممۇنىستالرنىڭ غهلىبه قىلىشى ۋەزىيهتنى مۇقىمالشتۇردى
ن كېيىن بىۋاسته بېيجىڭ پۇرسهتپهرەس ۋە مۇستهبىتلهرگه بويسۇنۇپ كهلگهن شىنجاڭنىڭ بۇندى

  .تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بهردى
ئېهتىمال ھېچكىم كوممۇنىستالرنىڭ كونترول قىلىشىنىڭ ئاقىۋەتته نهقهدەر قاتتىق، چىڭ 

ئىلگىرىلهۋاتقان قوشۇندىن تېخى قاچمىغان كوممۇنىزمغا . بولىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان بولغىيتتى
هرەز قىلغان ئهڭ ناچار قورقۇنچلۇق ئېهتىماللىق بهلكىم رېئاللىققا ئايلىنىشى قارشى كىشىلهر پ

قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر، ھازىر غالىبىيهتچىلهرنىڭ ئۈرۈمچىگه كىرىشىنى قارشى . مۇمكىن
  .ئېلىشقا تهييارلىنىش ئورۇنالشتۇرۇلدى

لىنىپ، ئاھالىنىڭ ئهته ئهتىگهن ئالته سىنتهبىردىن بىر كۈن بۇرۇن، تۇيۇقسىز شهھهرگه ئۇقتۇرۇشالر چاپ
ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى ئايرودورومغا چىقىپ ئىلگىرىلىگۈچى قىسىمنى قارشى ئېلىشى 

كىمدە كىم ئاالھىدە ئىجازىتى يوق ھالدا چىقماي قىلىپ قالسا ئېتىلىدۇ . كېرەكلىكى بۇيرۇلدى
دە قىينىلىپ پىيادە يۈرۈپ، پۈتۈن بىر  مىڭ كىشى تومۇز ئىسسىق ۋە چاڭ ـ تۇزاڭ ئىچى130. دېيىلدى

ئاخشام ئۇالر ئۆيىگه كهلگهن ھامان، يهنه . كۈن ساقلىغان بولسىمۇ، ئهسكهرلهرنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمىدى
خهلق پىيادە يۈرۈپ چىقتى ۋە يهنه ئۈمىدسىز قايتىپ . ئهتىسى چىقىش توغرۇلۇق تهكرار پهرمان كهلدى

 دانه سوۋېت ئايرۇپىالنىدا تۆت ـ بهش 200. كهرلهر پهيدا بولدى كۈنى كوممۇنىست ئهس-  3پهقهت . كهلدى
ئهمما . بۇ چاغدا كىشىلهرنىڭ قىزغىنلىقى ھارغىنلىققا ئالماشقان ئىدى. مىڭ ئهسكهر كهلگهن ئىدى

  )1.(قولىدىكى فوتو ئاپىرات بىلهن قارشى ئېلىش مۇراسىملىرىنى خاتىرىلىدى
يۇرتنى چىڭ سۇاللىسىدىكى مانجۇالر ئۇتىۋالغان ۋە قىيىن بۇ ئىنقىالبچىالرغا مىراس قالغان غهربىي 

بۇ ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا ئېهتىياجى يوقلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇنى تۇتۇپ تۇرۇشتا . ئهھۋالدا قالغان ئىدى
سۇن جۇڭشهن جۇڭگونى شهكىللهندۈرگهن چېگرا . ئىدىيىۋى بىرسهۋەبنىڭ يوق ئىكهنلىكىدىن بولغان

ئاز سانلىق مىللهتلهر خهنزۇالر بىلهن ئارىلىشىپ ھامان . بار) جۇڭگولۇق(لهت ئىچىدە پهقهت بىرال مىل
  ( ).يوق بولىدۇ دېيىش ئارقىلىق بۇ قېيىنچىلىقنى ھهل قىلدى

ئۇ جۇڭگولۇقالرنى ھهممىسى ئوخشاش بىر ئهجدادنىڭ نهسلى دەپ . جاڭ كهيشىمۇ ئوخشاش يولنى تۇتتى
ئۇالرنىڭ پهرقى . هرقلىق مىللهتكه ئايرىشنى قوبۇل قىلدىبهش پ) ۋە ھازىرغىچه داۋامالشقان(قهدىمىي 

تېخىمۇ ئېنىق ئېيتقاندا بۇ بۈيۈك . پهقهت دىن ۋە جۇغراپىيه جهھهتتىن كېلىپ چىققان يۈزەكى پهرقتۇر
تىبهت، موڭغۇلىيه ۋە مانجۇرىيهگه ئوخشاش شىنجاڭمۇ . دۆلهت بىر ئورتاق تهقدىردىن ئويۇشقاندۇر

سۇاللىسىنىڭ ئۇنى بويسۇندۇرغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ خهلقى ۋە بۇ چىڭ . جۇڭگونىڭكىدۇر
  )2.( يىلدىن بۇيان تهدرىجى ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهلگهنلىكىدىندۇر2000زېمىننىڭ 

ئهمما مهدەنىيهتتىن يىراق قالغان بولسىمۇ، تۈركى ۋە موڭغۇل خهلقلهر ئومۇمهن ئاق تهنلىك، شۇڭا 
 خۇددى نۇرغۇنلىغان ئاق تهنلىك ئامېرىكىلىقالرنىڭ قىزىل تهنلىكلهرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه بولىدۇ،

 ـ ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى جۇڭگولۇق 20. مۇقهررەر يوقىلىشى تهبىئى دەپ ئويلىغانلىقىغا ئوخشاش
ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ كۈرەش . ئىرقشۇناسالر قىزىل، قوڭۇر ۋە قارا تهنلىكلهر ھامان بىر كۈنى يوقىلىدۇ

ئهگهر . ىك بىلهن سېرىق تهنلىك ئوتتۇرسىدا قالىدۇ ۋە بىرى غهلىبه قىلىدۇ دەپ كۆرسهتتىئاق تهنل
ئۇالر دىققهت قىلمىسا، جۇڭگولۇقالرمۇ ئامېرىكىدىكى قىزىل ئىندىئانالرغا ئوخشاش تهقدىرگه دۇچار 
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ك ۋە قۇڭۇر قارا تهنلى» ھۇرۇن، لهقۋا، ئاچكۆز ۋە شهھۋەتخۇر«بولۇپ، ئۆلۈشكه مهجبۇر بوالرمىش، ياكى 
  )3.(تهنلىكلهرگه ئوخشاش، ئاق تهنلىكلهرنىڭ قۇلى بولۇپ كېتهرمىش

ياڭ . شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مىلىتارستالر يهرلىكلهرگه ئۆزى بىلگهنچه سىياسهت يۈرگۈزدى
. جىن شۇرېن مۇستهبىت ۋە قۇتراتقۇچى ئىدى. زېڭشىن قاتتىق قول، سىرلىق ئهمما ھىلىگهر ئىدى

دەسلهپته مهرت مۇئامىله قىلدى، ئهمما ئاخىرىدا ساقچى دۆلىتىنىڭ دىكتاتورى بولۇپ شېڭ شىسهي 
. جاڭ جېيشىنىڭ سىياسىتى بولسا ھهربىي ئاجىزلىقى بىلهن بۇيرۇقۋازلىق قىلىش بولدى. ئاخىرالشتى

 يىلى قوتراتقۇچى بىر قارار تۈزۈپ، شىنجاڭدا يېرى يوق دېهقانالرنى يېڭىۋاشتىن -  1942ئۇ 
ئىلى . گومىنداڭ ۋاقىتىدا مۇستهملىكه قىلىنىش ھهقىقى باشالنمىغان ئىدى. شتۇردىئورۇنال

 يىلىدىكى بتىم بويىچه جىياڭ جېيشى شىنجاڭ خهلقىگه -  1946قوزغىلىڭىنى ئاخىرالشتۇرغان 
  . ئهسىردە قايتا كۈرەلمىدى-  20مۇئهييهن ئهركىنلىك بېرىشكه مهجبۇر بولدىكى ئۇالر ئۇنى 

بۇ . هنزۇ ئهمهلدارىنىڭ تهۋبه قىلغانلىقىدەك ئاز ئۇچرايدىغان بىر ئىشقا گۇۋاھچى بولدىئۇيغۇرالر بىر خ
ئۆلكىنى تىنجىتىش ئۈچۈن ھوقۇققا ئولتۇرغان ياخشىالشتۇرغۇچى رەئىس جاڭ جىجۇڭ شىنجاڭنى نېمه 

ىن ئۈچۈن ئۇنىڭ نوپۇسىنىڭ ئاران بهش پىرسهنتىنى ئىگهللهيدىغان خهنزۇالرنىڭ ئىدارە قىلغانلىقىد
» نېمه ئۈچۈن بىز ئۇيغۇرالر ۋە باشقا مىللهتلهرگه سىياسىي ھوقۇق بهرمىدۇق؟«. قاتتىق ھهيران قالغان

بۇنىڭ جاھانگىر «، »ئىلگىرىكى ھۆكۈمهتلهرنىڭ قىلغىنى پۈتۈنلهي خاتا«: دەپ سورىغان ئۇ
ئهمما ئۇ ) 4.(دېگهن» .مىللهتلهرنىڭ مۇستهملىكلىرىگه تۇتقان مۇئامىلىسىدىن قىلچه پهرقى يوق

ئۇيغۇرالرغا باش بولۇپ جياڭ جېيشىغا خهت يېزىپ، ئۇالرغا ئهڭ ئاخىرقى ئاپتونومىيهنى بېرىش 
ھهققىدىكى ۋەدىسىگه ئهمهل قىلىش ۋاقتىنىڭ كهلگهنلىكىنى ئهسكهرتكهندە جىياڭ جېيشى قاتتىق 

  .غهزەپلهنگهن
ۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادلىرىنى ئ. كوممۇنىستالر قارىماققا قارىمۇ قارشى پىكردە تۇرغاندەك قىالتتى

. ئېسىل ئىرقنىڭ تۇغۇشىنى چهكلهش ئۈچۈن پىالن تۈزگهنلىكى تۈپهيلى ئىرقچىلىقتا ئهيىبلىدى
مىللهتچىلىكى، پارتىيه » چوڭ خهنزۇ«ماۋزېدۇڭ ئىرقي زومىگهرلىك خاھىشى ماركىسزمغا زىت 

ماۋزېدۇڭ . ى جىنايهتتۇر دېدىئېيتقاندەك تۈرك مىللهتچىلىكىدىنمۇ ئېغىر بولغان ئهكسىلئىنقىالب
خهنزۇ كادىرالرنى يهرلىكلهرنى تهربىيىلهپ، ئۇالرنى مهمۇرى ئورگانالردا ئىشقا قويۇش ئارقىلىق تۈركلهر 

 يىل بۇرۇن چوڭ 2000بۇندىن . بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدىكى چوڭقۇر ھاڭغا كۆۋرۈك سېلىشقا چاقىردى
  . ھېچقاچان بۇنداق دوستانه مۇئامىله قىلمىغان ئىدىقۇرۇقلۇقتىكى خهنزۇالر غهربتىكى ياۋايىالرغا

ھالبۇكى، ماۋزېدۇڭ ۋە يولداشلىرى ماركىسىزم، لېنىنىزم ئىدىيىسىدە چىڭ تۇرۇشقا قارىغاندا، ئۆزىنىڭ 
ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهشكه، يېڭى جۇمهۇرىيهتنىڭ چېگرىسىنى مۇداپىئه قىلىشقا، 

 ئۆز ئىگىدارچىلىقىدىكى كهڭرى ئېچىلغان بوشلۇقتىن شىنجاڭنىڭ كان بايلىقلىرىنى ئېچىشقا ۋە
خۇددى چار پادىشاھ قۇرغان دۆلهتكه بولشۋىكالر غۇجا . ياخشى پايدىلىنىشقا بهكرەك ئهھمىيهت بهردى

  .بولغاندەك، مانجۇالر قۇرغان دۆلهتكه كوممۇنىستالر ئىگه بولدى
. تچىلىكى، يهنه بىرى سوۋېت تهسىرىبىرى تۈرك مىلله: ئۇالرنىڭ پىالنىغا ئىككى توسالغۇ بار ئىدى

جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ كۈچى تېخى ئاجىز شارائىتتا ئىشنىڭ مۇھىمى غهربىي چېگرادىكى خهلقلهر 
بىلهن زىددىيهتلهشمهسلىك ۋە ئۇالرنىڭ يهنه بىر قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا 

اق، موڭغۇل ۋە باشقىالرغا پهقهت ئىجتىمائىي ئۇيغۇر، قاز. ئۆتۈپ كېتىشكه يول قويماسلىق ئىدى
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تهمسىل . ئازاتلىقال ئهمهس، بهلكى جۇڭگو ئىچىدە سىياسىي ئاپتونومىيه بېرىش ۋەدە قىلىنغان ئىدى
ئهمما ياۋايىالر بىلهن ئهسىرلهردىن بېرى . قىلىپ ئېيتقاندا جۇڭگودىكى سهددىچىن سېپىلى يىقىلىدۇ

هنزۇالرنىڭ كاللىسىدا بىنا قىلىنغان سهددىچىن سېپىلىنى خهتهرلىك خوشنىدارچىلقتا ياشىغان خ
  .ئۇنداق ئاسان يىقىتقىلى بولمايتتى

گه ۋەدە قىلغان سىياسىتى بىلهن ئۇالرغا » ئاز سانلىق مىللهتلهر«تۆۋەندىكى ئۈچ باپتا كومپارتىيىنىڭ 
بۇ . تهكشۈرۈلىدۇئهمهلىيهتته تۇتقان مۇئامىلىسى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتنىڭ پهرقلىق تهرەپلىرى 

باپتا شىنجاڭنى يېڭىۋاشتىن قۇرۇشتىن تارتىپ تيهنئهنمېندىكى قىرغىنچىلىق ۋە سوۋېت 
ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىغىچه بولغان ئارىلىقتا مىللىي كهمسىتىش ۋە سىياسى ھاكىم 

نداق مۇتلهقلىق تۈپهيلى خهنزۇالر بىلهن تۈركلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق باراۋەرلىكىنىڭ قا
ئۇنىڭدىن كېيىنكى باپتا ھۆكۈمهتنىڭ دىنغا تۇتقان مۇئامىلىسىنىڭ . بۇزۇلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ

 باپتا -  7. قارشىلىق قوزغىغانلىقى ۋە ئىنتىقام ئېلىشالرنىڭ ئهگىشىپ كهلگهنلىكى كۆرسىتىلىدۇ
. ۆرۈنۈشلىرى بارئاساسلىقى سۈرگۈن قېلىش ۋە جازا الگىرى ئارقىلىق ئۆلكىدە مۇستهملىكه ئېچىش ك

ئىقتىسادىي جهھهتته قامال قىلىش ئارقىلىق : ئهڭ ئاخىرقى ئۈچ باپ بىزگه بۈگۈننى ئاڭلىتىدۇ
ئۇيغۇرالرنى پۈتۈنلهي مهغلۇپ قىلىش پىالنى، چهتئهلدە ئولتۇراقالشقان ئۇيغۇرالر، مىللهتچىلهر ۋە ئۇالرنى 

جاڭدا بارلىققا كهلگهن ئايرىم ـ ئايرىم تېررورلۇق بىلهن ئاالقىدار دەپ قارىالش، ئهڭ ئاخىرىدا شىن
  .تهشكىالتالر

بېيجىڭدىن بۇيرۇلغان ئهڭ دەسلهپكى پهرمانالرنىڭ بىرى سوۋېتپهرەس غۇلجا ئىنقىالبىنىڭ قالدۇق 
سوتسيالىستىك قۇرۇلۇشتا شىنجاڭ ئېهتىياجلىق بولغان . ئوفىتسېرلىرىنى تازىالپ يوقىتىش ئىدى

خهنزۇالردىن ئېلىش توغرىسىدىكى ماۋزېدۇڭنىڭ » اش مىللىتىقېرىند«بارلىق ياردەمنى ئۆزىنىڭ 
 ئايدا شىنجاڭغا كهڭ كۈلهمدە خهنزۇ -  3 يىلى -  1950ۋەدىسىنى ياخشى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

ئهمما دەسلهپته كېلىشكه تېگىشلىك بولغانالر بىلهن . كۆچۈرۈش پىالنى ئوتتۇرىغا قويۇلدى
بۇ كهلگهنلهر ئۇستا ھۈنهرۋەنلهر .  مىڭ كۆچمهن كهلدى10هنى سېلىشتۇرغاندا ئىنتايىن ئاز كىشى، ي

  .بولۇپ، قىزغىنلىق بىلهن تېخنىكىسىنى كىشىلهرگه ئۆگهتكهچكه، ئومۇمهن قارشى ئېلىندى
ھالبۇكى، يېزىالردا پهيدا بولغان كوممۇنىست خىزمهت ئهترەتلىرىنى تۈركلهرنىڭ كاتتىۋاشلىرى ئانچه 

فېئودال «الرنىڭ كۈچىنى يوقىتىشنى قارار قىلدى ۋە خهلقنى پارتىيه ئۇ. ياقتۇرۇپ كهتمىدى
بۇنىڭ مهنىسى بهلكى ئۇالرنى ھهربىي كۈچ بىلهن بىر . غا قارشى ئاگاھالندۇردى» ئهكسىيهتچى ئۇنسۇالر

تهرەپ قىلىش كېرەك دېگهنلىك بولىشى مۇمكىن، مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئهڭ سهرخىل كىشىلهر، 
 ۋە دىنىي زاتالر، بۇالر ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ھهقىقىي قاتلىمىنى تهشكىل پومېشچىكالر، جازانىخورالر

ئاندىن » دېموكراتىك ئۆزگهرتىش«قىلغۇچىالردۇر، ئۆزگهرتىلىشى كېرەك دېيىلىپ بۇ جهريان ئاۋۋال 
  . يىل ۋاقىت داۋام قىلدى10كوللىكتىپالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچتىن ئۆتۈپ 

كى توسقۇنلۇقالرنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئهزالىرى قوي ۋە كونا ئاساسىي قاتالمدى
ئۆچكىلهرنىڭ ئهڭ بېشىدا كهلگهنلهر مۇسۇلمان ئاقسۆڭهكلهر قاتارلىق سىياسىي . ئۆچكىگه ئايرىلدى

ئۇندىن كېيىنال پومېشچىكالر ۋە . بۇالر سۆزسىز مىلتىقتا ئېتىلدى. ھوقۇقى بار پومېشچىكالر ئىدى
ئهمما بهلكى ھېچ . ەك پومېشچىكالر، بۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىدىن ئايرىلىشى ئېنىق گهپكىچىكىر

ئۇندىن كېيىنكىلهر ئوتتۇراھال سىنپىي دۈشمهنلهر، بۇالرنىڭ . بولمىغاندا جېنى ساق قىلىشى مۇمكىن
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قويالردىن پهقهت ئىككىال . خىزمهت كۆرستىپ گۇناھىنى يۇيۇشىنى ئويلىشىپ كۆرۈشكه بولىدۇ
، يهنه بىرى، ھېچنهرسىسى يوق پرولېتارىياتالر »دوستالر«بىرى، ئوتتۇراھال سىنىپى : رىيه باركاتىگو

  .ياكى ئوتاقچى مهدىكارالر
 يىلى دادىسى ئۆلۈپ -  1953بىر ياش يىگىت . زېرەك كىشىلهر بۇ تۈزۈمدىن ئاتالپ ئۆتۈپ كېتهلىدى

شقهرنىڭ شهرقىي تهرىپىدە بىر مېۋىلىك كهتكهندىن كېيىن، بۈگۈنكى يهكشهنبه بازارغا يېقىن يهردە قه
بىغى بار چوڭ ئۆي ئۇنىڭغا يالغۇز مىراس قالغاندا، قاتتىق قىينالغان، ئۇنىڭ ئۈچ ئاكىسى بار بولۇپ، 

بىرى ئىلگىرى گومىنداڭ ئارمىيىسىدە كاپىتان بولۇپ، كېيىن تهسلىم . ئهمما ھېچقايسىسى ئۆيدە يوق
. قالغان ئىككىسى ئۈرۈمچىدە ياشايتتى. ىشكه ئهۋەتىلگهنبولغاندىن كېيىن، شىئهنگه قانۇن ئۆگىن

ھازىرقى مال ـ مۈلكى بىلهن ئۆزىنىڭ خهلقنىڭ ئىككى سىنىپىي دۈشمىنى شهرتىگه 
چۈشىدىغانلىقىنى، بهلكى ئېتىلىپ كېتىشى مۇمكىنلىكىنى تونۇپ يهتكهن يىگىت، دەرھال ئۆزىنى 

دىكى مېۋىلهرنى ۋە ئۆيىدىكى مال ـ مۈلۈكلهرنى ئۇ باغ. قۇتۇلدۇرۇشنىڭ چارىسىنى تېپىشقا كىرىشكهن
ھاكىمغا پارا بېرىپ، دادىسىدىن مىراس قالغان ئۆينىڭ تۆت ئوغۇلغا بولۇپ بېرىلگهنلىكىنى، يالغۇز 
ئۆزىنىڭ ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالتقان، ئاندىن يهر ئىسالھاتى كومىتېتىنىڭ پارتىيه ئهزاسى رەئىسىنىڭ 

مما ئارىسىدا سوراققا تارتىلىپ، ئهگهر دادىسىنىڭ مىراسى ھهققىدە راست بۇ يهردە ئۇ ئا. يېنىغا بارغان
ئاخىرى ئۇ ئۆي ۋاخلىرىنى، ھهممه . گهپنى قىلمايدىغان بولسا ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان

ئۇ كۈچىنىڭ يېتىشىچه . ئۆي بىر توپ كهمبهغهللهرگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن. نهرسىسىنى تاشالپ بهرگهن
ىراقالپ كهتكهن ۋە قهشقهرنىڭ ئهڭ چهتتىكى بىر ناھىيىسىگه بېرىپ، بۇ يهردە بىر زاۋۇتقا بۇ شهھهردىن ي
  )5.(باشلىق بولغان

سابىق شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيتىنىڭ رەھبهرلىرى قاتارلىق ماسالشقانالر ۋە خهلق ئىچىدە چوڭ 
الغان ۋە ئۇالرغا جۇڭگونىڭ باشقا دەپ ئات» ئىلغارالر«ئابرويى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمىگهن كىشىلهر 

غا قارىغاندا بىر قهدەر كهڭچىلىك بىلهن مۇئامىله » ئۇنسۇالر«يهرلىرىدىكى ئۇالرغا ئوخشايدىغان 
ئۇالر پىپهن قىلىش مۇراسىملىرىدا ھاقارەتكه ئۇچراشتىن ئامان قالغان ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ . قىلىنغان

ئهمما جاھىل ياكى .  ھهم يېڭى خىزمهتكه قويۇلغانزور بىر قىسمىنى ھۆكۈمهتكه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن
پارتىيه . ئوبيېكت قىلىنغان» ئهكسىلئىنقىالبچى«ئاجىزراق سىنىپىي دۈشمهنلهر بولسا 

رەھبهرلىكىدىكى جۇڭگو ئىسالم جهمئىيىتى قۇرۇلۇپ، دىني زاتالرنىڭ تهسىرى پارتىيه تهشكىالتى 
 يهرلىرى ۋە مال ـ مۈلۈكلىرى مۇسادىرە بهزى مهسجىدلهرنىڭ. يېتهكچىلىكى ئاستىغا كىرگهن

ئىمامالرنى . شهرىئهت قازىخانىسى دىنغا قارشى خهلق سوت مهھكىمىسىگه ئۆزگهرتىلگهن. قىلىنغان
ناماز ئوقۇيدىغان جامائهت سايالپ كۆرسهتمهستىن، بهلكى ھۆكۈمهت تهيىنلهيدىغان ۋە مائاش بېرىدىغان 

دەپ ئاتىلىپ، سىياسىي ئۆگىنىشلهرگه ئهۋەتىلگهن ۋە » ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالر«بولغان، ئۇالر 
ئىشچىالر سىنىپنىڭ ئىنتېرناتسئۇنال «مهسجىدلهرگه ماۋجۇشىنىڭ رەسىمىنى ئېسىش، شۇنداقال 

  .دېگهندەك تېمىالردا تهبلىغ قىلىش ھهققىدە بۇيرۇق بېرىلگهن» ئىتتىپاقى
كادىرالر تۆۋەنگه . قارشى كۈرەش باشالندىلىققا ) ئوتاقچى(» يىللىقچى« يىلى ئىجارىكهشلىك ۋە -  1950

. چۈشۈپ، دېهقانالرنىڭ پومېشچىكالرغا قارشى سىنىپىي كۈرەش ئېلىپ بېرىشى ھهققىدە تهربىيىلهندى
. ئىجارىلهر ياخشىلىقچه قايتۇرۇلىشى كېرەك دەپ ئارتۇق مهبلهغلهر مۇسادىرە قىلىندى» ئارتۇق«

ئىچىدە ئۆلكىدىكى پومېشچىكالرنىڭ ئالتىدىن بىر ئېيتىشالرغا قارىغاندا، كېيىنكى ئىككى يىل 
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ئهمما مۇشۇنداق دەھشهتلىك يىلالردىمۇ پارتىيه . قىسمى سوراق سهھنىسىگه تارتىپ چىقىرىلغان
. رەھبهرلىرى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ تېزال ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كېتىشىگه ئىشهنمىگهن

مۇتىئهسسپلىكتىن شىكايهت قىلىپ، بۇنىڭ مهنچىڭ دە بىر مۇخبىر يېزىالردىكى » شىنجاڭ گېزىتى«
» ئۇيغۇر پومېشچىكالرنىڭ ماقال ـ تهمسىللىرى«ئۇ . ۋاقتىكى ئهھۋالالرنى خاتىرىلهتكهنلىكىنى يازغان

  )6.(دېگهننى نهقىل قىلغان» سۇ كېتىپ تاش قالىدۇ، ئوسما كېتىپ قاش قالىدۇ«دىن 
ئۇلۇغ غهلىبىلهرگه «هت تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا  يىلى ھۆكۈم-  1952ئىجارىكهشلىككه قارشى كۈرەش 

 مىليون مودىن 42. ئارقىدىنال يهر ئىسالھاتى باشالندى. دەپ خۇالسه قىلىنىپ ئاخىرالشتى» ئېرىشتى
ئارتۇق يهر ئىككى مىليون دېهقانغا تهقسىم قىلىندى ۋە يهر ئىگىلىرى پومېشچىكالر كۈرەش 

ئۇالرنىڭ چاۋىسىنى چىتقا يېيىپ، ئهپتى . ىندىقىل» پىپهن«سهھنىلىرىگه تارتىپ چىقىرىلىپ 
كۆچمهن . بهشرسىنى جاراستاندا ئوبدان ئاچقان كىشىلهرگه بۇ پومېشچىكالرنىڭ ئۆيلىرى بېرىلدى

ئهمما بۇ باسقۇچتا ھۆكۈمهت ئۇالرنى ئۆرپ ـ . چارۋىچىالرغا فېئوداللىق ئادەتلىرىنى تاشالش ئۇقتۇرۇلدى
ىن قورقتى، يهنى ئائىله ھايۋانلىرىنى تۈركۈملهپ ئۆلتۈرىۋەتمىسۇن ئادىتىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرالشت

ئهمما، بوستانلىقالردىكى دېهقانالر ئىچىدە ھهر يىگىرمه ياكى قىرىق ئائىله بىرلهشتۈرۈلۈپ بىر . دەپ
 يىلى ماۋزېدۇڭ يۈزدىن ئۈچ يۈزگه قهدەر ئائىلىدىن تهركىب تاپقان -  1950. كوپىراتسىيه بولۇپ قۇرۇلدى

ئهمما بهزىدە » ئىختىيارى«بۇ كوللىكتىپالر . وپىراتسىيهلهرنى قۇرۇش ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈردىچوڭ ك
پىدائىغا » خااليدىغان«كۈنلهپ ياكى ھهپتىلهپ قاماپ قويۇش ئارقىلىق ئۇنى ) خالىمىسا(بىرەر دېهقاننى 

اشۇرۇشنى تهلهپ ماۋزېدۇڭ كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشنى تولۇق ئهمهلگه ئ. ئايالندۇرۇش ئارقىلىق بولدى
قىلىپ، دېهقانالرنى تهشكىللهش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچىنى يېزا ئىگىلىكىنىڭ 

پارتىيىنىڭ باشقا . ماشىنلىشىشىدىكى ئىشلهپچىقىرىش كۈچىدىن بهكرەك ئاشۇرغىلى بولىدۇ دېدى
دۆلهت ئاشلىقىنى ليۇ شاۋچى لېنىننىڭ . رەھبهرلىرى ماشىنىالشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويدى

مونۇپۇل قىلىش ھهققىدىكى بىر كىچىلىك خىيالى تۈپهيلى ئېچىنىشلىق ئاچارچىلىقنىڭ كېلىپ 
ئۇ ئالدىراپ كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشنىڭ خىيىم ـ خهتىرىدىن . چىققانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن ئىدى

  )7.(ەپ ئاتىدىد» خاتا، خهتهرلىك ۋە خىيالى تېرىقچىلىق سوتسىيالىزمى«: ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇنى
تىن كېيىن غهربىي رايونغا كهلگهن يهر ئاچقۇچىالر ئارىسىدا بوز يهر ئېچىش بۇيرۇقى »ئازاتلىق«

 1954يهرلهشكۈچى پۇقراالر . تاپشۇرۇۋالغان جىنايهتچىلهر ۋە سابىق گومىنداڭ ئهسكهرلىرى بار ئىدى
كسىز كۆپهيگهن ھالدا  يىلىدىن كېيىن، دەسلهپته ئاستا كېيىن يىلدىن ـ يىلغا سانى ئۈزلۈ-

ئىلگىرى . ئهمما ئۇ يىلى قۇدرەتلىك ھهم ئاالھىدە بىر شهيئى ئىجاد قىلىندى. كېلىشكه باشلىدى
ھېچ كۆرۈلمىگهن بۇ شهيئى مۇسۇلمان غهربنى جۇڭگوچىالشتۇرۇپ كونترول قىلىشتا بۈگۈنگىچه رول 

نى، يهنى چېگرا ئۇ بولسىمۇ شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇە. ئويناپ كهلمهكته
رايونالردىكى ھهمىشه كۆرۈلىدىغان ئارمىيهنىڭ ئاشلىق ۋە تهمىنات مهسىلىسىنى ھهل قىلىدىغان 

ماۋزېدۇڭ بۇ بىڭتۇەنگه خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسىگه . قوشۇۋېتىلگهن ئىككى ئورگاننىڭ مهھسۇلى
ئۇالر ۋە ئائىله . تهسلىم بولغان گومىنداڭ ئهسكهرلىرىنى ۋە مۇسۇلمان ئهسكهرلهرنى يۆتكىدى

غا سۈرگۈن » دېهقانچىلىق مهيدانى«تهۋەلىرى، گومىنداڭغا خىزمهت قىلغانالر ھهممىسى بۇ 
ئۇالرنىڭ ھهم يېزا ئىگىلىك ئۈچۈن بوز يهر ئېچىش ھهم چېگرا رايوننى قوغداشتىن . قىلىندى

رنى كېيىن ئۇالرغا دۆلهت ئىچىدىكى قااليمىقانچىلىقال. ئىبارەت قوش ۋەزىپىسى بار ئىدى



www.uyghurweb.net 

 7

بۇ بىڭتۇەن يهنه جۇڭگونىڭ ئۆزىدىن كهلگهن . بېسىقتۇرۇشتهك ۋەزىپىلهرمۇ يۈكلىنىشى مۇمكىن
» ئهكسىيهتچى ئۇنسۇالر«سىياسىي جىنايهتچىلهر، پومېشچىكالر، گومىنداڭ ئوفىتسېرلىرى ۋە باشقا 

لهپكى ئۇنىڭ دەس. قاتارلىقالردىن جازا مۇددىتى توشۇپ كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى قوبۇل قىلدى
نهتىجىدە ئاز كۆپ . يىللىرىدا، بىڭتۇەن شهرققه يېڭى ئهسكهر قوبۇل قىلىش چاقىرىقى ئهۋەتتى

ئىختىيارى ھالدا يۈزلىگهن، مىڭلىغان تېخنىكالر، ئىنژىنېرالر، دوختۇرالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە 
يالغۇز شاڭخهي ئونىۋېرسىتېتىدىن مىڭ ئوقۇغۇچى، بېيجىڭ ھۆكۈمهت . دۇكانچىالر كهلدى

ھهممىسى بولۇپ، خهلق جۇمهۇرىيىتىنڭ تۇنجى بهش يىلى . ىشخانلىرىدىن مىڭ كىشى كهلدىئ
ئىچىدىال ئهڭ ئاز يېرىم مىليوندىن ئارتۇق جۇڭگولۇق ئهسكهرلهر ۋە پۇقراالر تارىم ۋە جۇڭغار 

  .ئويمانلىقلىرىغا كېلىپ ئورۇنالشتى
بۇ ئاز . ىلىي پىالنىنى تۈزۈپ پۈتتۈردىبۇ چاغدا پارتىيه رەھبهرلىرى يېڭى بىر ئىدارە قىلىشنىڭ تهپس

سانلىق مىللهتلهرنى مۇستهقىل بولغىلى قويمايدىغان، ئهمما ئۇالرغا ھېسداشلىق قىلىدىغان، 
ئۇالرغا ھهقىقىي ھوقۇق بهرمهيدىغان، ئهمما ئۇالرنى يۈزەكى پهپىلهيدىغان شهكىلدە اليىهىلهنگهن 

  .يهرلىك ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى ئىدى
ق غهربكه كهلگهندە چوڭ قۇرۇقلۇقتىن كهلگهن ھهر قانداق بىر جۇڭگولۇققا ئوخشاشال ئهيچىن ۋۇ يىرا

ئىلى ۋىاليىتىنىڭ . بۇ يهردىكى ئاھالىنىڭ پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلغان
مهركىزى غۇلجىنىڭ چوڭ كوچىسىدا ئولتۇرۇپ قاراپ، بۇ شهھهرنىڭ ئاسىيا ئىرقىنىڭ ھهقىقىي بىر 

  ) يىلقى ئهھۋال- 1930بۇ . (لىكىنى ھېس قىلىپ ھهيران قالغانمۇزىيى ئىكهن
شهھهر كوچىسىنىڭ ھهر بىر ئهگرى ـ بۈگرى دوقمۇشىدا، ھهر قۇملۇقتىكى ئوڭغۇل ـ دوڭغۇل «

جايالردا، قاقاس تاغالرنىڭ ئۈستىدە تىزەك قاالپ يېقىلغان گۈلخان يېنىدا ئۇچراتقان ئاجايىپ 
 ـ كۆز، لهۋلهرنى ئىنسانشۇناسلىق ئىلمى ھهۋەسكارى بىر ئارزۇ چىرايالرنى، ئاز ئۇچرايدىغان قاش

تۈرتكىسىدە دەرھال فوتۇ ئاپىرات ياكى ماي بوياق خاتىرە دەپتىرىنى ئېلىپ رەسىمگه تارتىۋېلىشنى 
بهزىدە بۇ يهرلهردە ساپ ياۋرۇپا ئىرقىغا مهنسۇپتهك كۆرۈنگهن، ئهمما تېرىسى سېرىق قۇڭۇر . ئوياليدۇ

بهزىدە قارا پهلتۇ ۋە پۇرلىشىپ تىزى چىقىپ .  ئۇزۇن چاپان كىيگهنلهر ئۇچرايدۇرەڭلىك، شهرقچه
كهتكهن ئىشتانالر كىيگهن، ھهر ھالدا ئۆزىنى المادىن ياخشىراق ياسىغان، يانتۇ قارىغاندا زامانىۋى 

  )8(».شهيىئلهردىن ئىنتايىن يىراقتا قالغان شهخسلهر كۆزگه چىلىقىدۇ
خهنزۇ، مانجۇ، تۇڭگان، موڭغۇل، ئۇيغۇر، قازاق، :  مىللهتنى ساناپ چىققان14خهلق ئارىسىدا ئهيچىن ۋۇ 

شىبه، مانجۇرىيهدىن كهلگهن سۇلۇن، قىرغىز، تاتار، تاجىك، چاكار موڭغۇللىرى، تۇرگۇت موڭغۇللىرى 
  .ۋە ئاق ئورۇسالر

هن بۇ ئىسىم مىڭ گهرچه ئۇيغۇر دېگ. ۋاھالهنكى، ئۇيغۇرالر ئاللىبۇرۇن ئايرىم بىر مىللهت ئهمهس ئىدى
يىل بۇرۇن شىنجاڭدا ھاكىمىيهت سۈرگهن ئۇيغۇر تۈركلىرى دېگهندىن كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇ 

 1934تاكى . شېڭ شىسهي زامانىدا بوستانلىقالردا ياشايدىغان تۈركلهرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولدى
لىك دېگهندەك يۇرتۋاز  يىلىغىچه بۇ تۈركلهر بىر ـ بىرىنى قهشقهرلىك، خوتهنلىك ۋە كېرىيه-

ئىسىمالردا ئاتايتتى، ئۇالر ئۆزلىرىنى ھهقىقىي يهرلىك پۇقرا، قازاقالر، قىرغىزالر، تاجىكالر ۋە 
 -  1921دېگهن بۇ ئومۇمىي ئىسىم تۇنجى قېتىم » ئۇيغۇر«. تۇڭگانالر ئۇنداق ئهمهس دەپ قارايتتى
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ۇرىغا قويۇلدى ۋە كېيىن جۇڭگو يىلى تاشكهنتته ئېچىلغان تارىم مۇھاجىرلىرى يىغىنىدا ئوتت
... جۇڭگو دۆلىتى ئۇيغۇرالرنى مۇئهييهن دەرىجىدە «. كومپارتىيىسى تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىندى

شهكىلدە تهرەققى » ئېنىق ئايرىغىلى بولىدىغان«ئۇالرنىڭ كىملىكى . دەپ قاراپ تىزىمغا ئالغان
  )9(» .قىلغان

ئۇالر ئىلگىرى ئۆزلىرى ھېس . هر كېلىپ چىقتىئۇيغۇر دەپ ئاتاشتىن زىددىيهتلىك نهتىجىل
قىلمىغان مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى ھېس قىلغاندىن كېيىنال شىكايهت ئاغرىنىشىنى 

ساالھىيىتىنى يېڭى تونۇش، كېلهچهك يىلالردا جۇڭگوغا كۆپ باش . خهنزۇالرغا مهركهزلهشتۈردى
  .ئاغرىقى پهيدا قىلىشقا سهۋەب بولدى

) نىڭ قىسقارتىپ ئاتىلىشى»شىنجاڭ شۆبىسى«پارتىيه مهركىزى كومىتېتى (ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت 
نىڭ دەسلهپته قىلغان ئىشلىرىدىن بېرى مانجۇالر بۇ يهرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قىلغان 

. يهنى مۇسۇلمانالرغا ھاقارەت قىلىدىغان ئىسىمالرنى قوللىنىش مهنئى قىلىندى. ئىشالر بولدى
هتچىلىكى ھهرىكىتىنىڭ گومىنداڭ مهزگىلىدە ھاكىمىيهت سۈرگهن كومپارتىيه خهنزۇ مىلل

خهنزۇالرنىڭ مۇئامىلىسىدىن غهزەپلىنىپ ئاران تۇرغان تۈركلهرنىڭ كونا يارىسىغا تۇز سىپىپ 
ماۋزېدۇڭ تېخىمۇ كۆپ يهرلىك كادىرالرنى قوشۇنغا قاتنىشىشقا چاقىردى ۋە . قويىشىدىن قورقتى

ۇپ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئۆرپ ـ ئادىتىنى ھۆرمهت قىلىشىنى، خهنزۇ كادىرالرنى ئاگاھالندۇر
  .ئايرىمچىلىق قىلىش، زورالش ۋە مهجبۇرالش قىلمىشلىرىدىن ساقلىنىشنى تاپىلىدى

كهمسىتىشكه قارشى پهرمان بولسا پارتىيىنىڭ ئهڭ مۇھىم مهمۇرى پىالنىنىڭ كىرىش سۆزىدە 
بۇالر مىللهتچى كاتتىۋاشالرنىڭ كۆڭلىنى . لۇشى ئىدىرايونلىرىنىڭ قۇرۇ» ئاپتونومىيه«يېزىلغان 
ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىقنى كۈچهيتىپ، نامهلۇم چهتئهل » قېرىنداش مىللهتلهر«ئېلىپ، 

جاھانگىرلىكىگه قارشى كۈرەش قىلىش ۋە تۈركلهرنى سوۋېت تهرەپكه مايىل بولۇپ قېلىشتىن 
  .يىراق تۇتۇشنى مهقسهت قىلغان ئىدى

قوشنا سوۋېت ئىتتىپاقى غهربىي تۈركىستاندا . نهزىرىيىچىلىرى ئهۋرىشكىسز قالمىدىپارتىيهنىڭ 
) نىڭ باشلىقى» مىللهتچىلهر«( يىلى لېنىن بىلهن - 1917. قىلغان ئىشالر ئۇالرغا ئۆرنهك بولدى

چار پادىشاھ زامانىدا سىلهرنىڭ مهسجىدلىرىڭالر ۋەيران «ستالىن رۇسىيهدىكى مۇسۇلمانالرغا 
دەپ، ھازىردىن » ، ئېتىقاد ۋە ئۆرپ ـ ئادەتلىرىڭالر چار پادىشاھ تهرىپىدىن دەپسهندە قىلىندىقىلىندى

» ئهركىن ئىختىيارى، دەخلى ـ تهرۇزسىز«باشالپ ئۇالرنىڭ مىللىي ۋە ئهنئهنىۋى ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنىڭ 
  )10.(بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى باياناتقا ئىمزا قويدى

ي رەھبهرلهر رۇسالر بىلهن بىرلىكته ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا قاتنىشىشنى مهركىزى ئاسىيادىكى تۈركى
. تهكلىپ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمانالر تهييار ئهمهس دېگهن سهۋەب بىلهن رەت قىلىندى

، ئۇالر تېخى ئىسمى ـ جىسمىغا »تۇراقسىز«ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى 
 ئهمهس، ئۇالرنىڭ رەھبهرلىرى يا بۇرژۇئازىيه يا دىنىي زات ئىمىش، »ئىشچىالر سىنىپى«اليىق 

. ستالىن ئۇالرغا ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقى بېرىش مهسىلىسىگه ئاخىرىدا چىكىت قويدى
بۇ ساالھىيهتتىكى ئهڭ مۇھىم شهرت بولسا . پهقهت ساالھىيىتى پاك بولغانالرال بۇ ھوقۇقنى ئاالاليدۇ«

  )11(» سادىق بولۇشتۇرموسكۋاغا قهتئى
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غهربىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر بارلىق مۇسۇلمان مىللهتلهرنى بىرلهشتۈرگهن يالغۇز سوۋېت 
نىڭ زادى » چېگرا ئايرىش«بىلهن » بىرلىشىش«ئهمما . تۈرك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇشنى تهلهپ قىالتتى

ن، بۇ رايون تهقلىتچىلهر ۋە قايسىسى پايدىلىق ئىكهنلىكى ھهققىدىكى بىر بهس مۇنازىرىدىن كېيى
. بهزىدە ئىجادىيهتچىلهر، مىللهتچىلهر ۋە تىلشۇناسلىق تهرەپدارلىرى ئارىسىدا بۆلۈندى
. ئىنسانشۇناسالر ۋە تىلشۇناسالرنىڭ بىرلىكته قارار قىلىشى بىلهن بىر اليىهه ئۈچ ئايدا تهييارالندى

للىق ئۈچۈن ئىچىدىن قوزغىلىشى بىر مىللهتنىڭ مۇستهقى«: بىر تارىخچى بۇ اليىهه ھهققىدە
بىلهن سېلىشتۇرغاندا، ئالىمالرنىڭ ھايۋانات ياكى ئۆسۈملۈكلهرنى تهتقىق قىلىشى، ئاندىن بىر 

باغچىسىدا ئۇالرنىڭ ئورنىنى بهلگىلىشىگه بىر ) ئۆسۈملۈكلهر(ھايۋاناتالر باغچىسى ياكى بوتانىكا 
  )12.(نى ئېيتقان» قهدەر كۆپرەك ئهمگهك كېتىدىغانلىقى

ئۇالر رۇسىيه فىدىراتسىيىسى بىلهن ئوخشاش . دۇر» ئىتتىپاقى«بۇ يېڭى شهيئىلهر رىسپوبلىكىالر 
 يىلىدىكى ئاساسىي - 1937ھهتتا . ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس بايرىقى، گىرىبى ۋە شېئىرى بار. ئورۇندا

ىگه تاشقى چېگرا قانۇندا ئۇالرغا ئايرىلىش ھوقۇقى بېرىلگهن، بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهر بىر
ئهمما . ئهلۋەتته ھېچبىر سوۋېت رىسپوبلىكىسى ئايرىلىپ كهتمىدى. ئېنىق سىزىپ بېرىلگهن

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ، ئۇالر - 1991شۇنىڭغا دىققهت قىلىشى كېرەككى، 
ىتى ناھاي) تاجىكىستان بۇنىڭدىن مۇستهسنا(مۇستهقىللىققا ئېرىشكهندە، تۆت ياكى بهش مىللهت 

  .ساالھىيىتىنى جاكارلىدى» مىللىي«تېزال ئۆزلىرىنىڭ 
 يىلى پارتىيه قۇرۇلغاندىن تارتىپال ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقى - 1922

بۇ ياش پارتىيه ئوتتۇرا . بېرىش مهسىلىسى جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ كۈنتهرتىۋىگه كىرگۈزۈلگهن
ىبهت، موڭغۇلىيه ۋە شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا جۇڭگو قوشما ، ت)جۇڭخۇا(تۈزلهڭلىك 

 يىلى تۈزۈلگهن قانۇن اليىههسىدە ئهگهر ئۇالر - 1931. شىتاتلىرى قۇرۇشنى تهسهۋۋۇر قىلغان
مۇستهقىللىقنى خالىسا مهيلى، بولسۇن دېگهننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئۇالرغا ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا 

بۇ موڭغۇلالر، تىبهتلهر، ئۇيغۇرالر، مياۋزۇالر ۋە چاۋشيهنزۇ .  بېرىش ۋەدە قىلىنغانبولۇش ھوقۇقى
 يىلى ماۋزېدۇڭ باشلىق بولغاندىن كېيىن، بۇ مۇھىم نۇقتا - 1935ئهمما . قاتارلىقالرغا قارىتىلغان
  .تاكى بۇ ئهسىرنىڭ ئاخىرغىچه تهكرار ـ تهكرار ئۆزگهرتىلدى. ئۆزگىرىشكه باشلىدى

 ھوقۇقنى قولغا ئېلىش مهزگىللىرىدە ئۆزىگه ئارقا تىرەك بولغان ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ماۋزېدۇڭ
ئۇزۇن سهپهردىن كېيىن ئۇ : مهسىلهن. مهرت ـ مهردانه قىياپهتته مۇئامىله قىلغاندەك كۆرۈنهتتى

هن ئىنقىالب باشالنغاندا ئۆزىنىڭ قوماندانلىق شىتابىنىڭ ئهتراپىدا ياشايدىغان موڭغۇلالر بىل
تهنقىدچىلهرنىڭ كۈزىتىشىچه، ئۇالر . خۇيزۇالرغا ئهركىنلىك بېرىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە قىلغان

. ئۇنىڭ گومىنداڭ ئهسكهرلىرىدىن قېچىش يولىنىڭ شىمالىنى تىزگىنلهپ تۇرىۋاتقان ئىكهن
 - 2. چۈنكى ئۇنىڭدا بېرەلىگۈدەك بىر نهرسه تېخى يوق ئىدى. ماۋزېدۇڭ ھېچ نهرسىنى يوقاتمىغان

دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقۇچه ئۇ داۋاملىق ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى قولالپ قۇۋۋەتلهيدىغان ماقالىالرنى 
ئهمما گومىنداڭ ۋە ياپون باسقۇنچىلىرىدىن كېلىدىغان خهتهردىن قۇتۇلغان ھامان . يازغان

چىشقا كومپارتىيه بىرلىككه كهلگهن بىر جۇڭگو ئىچىدىكى ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىدىن سۆز ئې
  .باشلىغان
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يېڭى سىياسىتى بولمىش .  يىلى پارتىيه لۇشيهنى مهخپى ھالدا پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهن- 1947
: ئۇنىڭ مهنىسى. يهتكۈچه چۈشىنىكسىز بىر نهرسه ئىدى» مىللىي تىررىتورىيهلىك ئاپتونومىيه«

ولسا بولىدۇ، ئۆزى توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالردا ئۆز ھۆكۈمىتىگه ئىگه ب» مىللهت«ھهر 
تىن كېيىن، بۇ سۆزلهرنىڭ ئىنتايىن كهسكىن تۈردە » ئازاتلىق«ئهمما . دېگهنلىك ئىدى

ماركىسىزم ـ لېنىنىزمنىڭ ئالهمشۇمۇل «يېڭى لۇشىيهن بولسا .( ) ئېيتىلمىغانلىقى ئېنىقالندى
ۈش داۋام يهنه بۇ چۈشهندۈر. دەپ چۈشهندۈرۈلدى» ھهقىقىتىنى جۇڭگونىڭ ئهمهلىيىتى بىلهن باغالش

ھازىر ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى تهلهپ قىلغان كىم؟ ئهجىبا كومپارتىيه ئىنىقالب قىلىپ . قىلدى
ئۇنى تولۇق قولغا كهلتۈرمىدىمۇ؟ ئهجىبا ئۇزۇن يىللىق زۇلۇمدىن قۇتۇلغان خهلق ئورنىدىن دەس 

ىگه غۇجا بولۇش ئۆز ـ ئۆز: تۇرمىدىمۇ؟ شىنجاڭدىكى تۇنجى كومپارتىيه سىكرىتارى ۋاڭ ئىنماۋ
باشقىچه . دېگهنلىك سىلهر جاھانگىرلىكنىڭ زۇلمى ئاسارىتىدە تهشنا بولغان بىر نهرسىدىن ئىبارەت

  .ئهھۋالدا، ئۇ پهقهت بۆلگۈنچىلىك دەپ چۈشهندۈرگهن
ماۋزېدۇڭنىڭ يىغىنالردا خهنزۇ مىللهتچىلىكىنىڭ قانچىلىك ناچار خاھىش ئىكهنلىكىنى 

قهتئىينهزەر، ئۇ خۇنهن ئۆلكىسىدىكى بىر قاتتىق قول جازانىخور ۋە تهنقىدلهپ نېمه دېيىشىدىن 
ئاشلىق سودىگىرىنىڭ ئوغلى بولۇپ، ئۆزى چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى ھهر قانداق بىر جۇڭگولۇق خهنزۇدىن 

ئۇ بىر كوممۇنىست بولۇش ساالھىيىتى بىلهن جۇڭگودىكى بارلىق . قېلىشمايدىغان مىللهتچى ئىدى
قىلىپ ئۇيۇشتۇرغۇچىنىڭ دانا، يىراقنى كۆرەر كومپارتىيه ئىكهنلىكىنى خهنزۇالرنى بىر گهۋدە 

  .ئىسپاتلىدى
شىنجاڭدا قوللىنىلىۋاتقان يهرلىك ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزى 

: تۆۋەندىن يۇقىرىغىچه بولغان مهمۇرى ئورگانالر. ئاسىيادىكى مودىلىغا قارىغاندا بىر ئاز نامهرت بولدى
ياكى ئۆلكىدىن ئىبارەت پۈتۈن جۇڭگودىكى قېلىپ » رايون«، ناھىيه، ۋىاليهت، ئوبالست، )گۇڭشى(يېزا 

ئورگانلىرى ئىجاد » ئاپتونومىيه«بۇ، ئهمما ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىدىكى بهزى جايالردا ئاالھىدە 
مۇاليىم خهلقلهر بهلگىلىمه شۇنداق بولدىكى، ئاپتونومىيه تهلهپ قىلمىغان ئهڭ ياۋاش، . قىلىندى

  .ئۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ ئېرىشتى
كېيىن بۇ كىچىك ئورگاننىڭ بهك . ( يىلى ئاپتونوم يېزىالر شىنجاڭدا قۇرۇلۇشقا باشلىدى- 1953

 مارتتا - 15 يىلى - 1954تۇنجى ئاپتونوم ناھىيه ). رولى بولمىدى دېيىلىپ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان
انلىق مىللهت خۇيزۇالر ئۈچۈن كورلىغا يېقىن قارا شهھهردە قۇلىقى ئهڭ يۇمشاق جۇڭگولۇق ئاز س

ئالته ئايدىن كېيىن غۇلجىدا شىبه ئاپتونوم ناھىيىسى، باينغولىن موڭغۇل ئاپتونوم . قۇرۇلدى
ناھىيىسى، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى، بارىكۆل قازاق ئاپتونوم ناھىيىسى، يهنجى خۇيزۇ 

زاق ئاپتونوم ناھىيىسى، تاشقۇرغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسى قاتارلىقالر ئاپتونوم ناھىيىسى، مورى قا
 كۈنى شىنجاڭنىڭ - 1 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1955. شۇ چاغقىچه ئۇيغۇرالرغا ھېچنىمه يوق. قۇرۇلدى

ئىسمى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئۆزگهرتىلگهن چاغدىال ئاندىن ئۇيغۇرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى 
  ( ).ونۇلدىرەسمى ت

ئايرىلىپ كېتىش . يوق» ئۇيغۇرىستان«بۇ يهردە رۇسىيه قېلىپىدىكى ئۇيغۇر رىسپوبلىكىسى، ياكى 
. ھوقۇقىمۇ يوق ھهم ئۇالرغا ئوڭ قول بىلهن بېرىلگهن نهرسه سول قول بىلهن قايتۇرۇۋېلىنغان
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 جهھهتتىن ئىدارە ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسمى بۇ ئۆلكىگه باغالنغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۇنى سىياسىي
مىللهتنىڭ » كۆپ سانلىق«بهزى ئاپتونومىيىلىك جايالر ئهمهلىيهتته . قىلىشتىن تۇلىمۇ ئۇزاقتا

ئۇيغۇرالر توپلىشىپ . ئهمهس، بهلكى ئاز سانلىق مىللهتنىڭ مهمۇرىي ئورگىنى نامىغا قۇرۇلغان
. ه ئاپتونومىيه بېرىلمىگهنئولتۇراقالشقان قهشقهر، خوتهن ۋە ئاقسۇ قاتارلىق ۋىاليهت ـ شهھهرلهرگ

ئوخشاشال، شۇ ۋاقىتتا قۇرۇلغان ئىچكى موڭغۇل بىلهن نىڭشادا خهنزۇالرنىڭ سانى موڭغۇلالر بىلهن (
  .)مۇسۇلمانالرنىڭ سانىدىن كۆپ ئىدى

نوپۇسنىڭ كۆپ سانلىقىنى ئۇيغۇرالر ئىگهللهيدىغان غۇلجىنى ئاساس قىلىپ ئىلى قازاق ئاپتونوم 
 كورلىنى مهركىزى شهھهر قىلغان موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستىنىڭ ئون ئىككى .ئوبالستى قۇرۇلغان

پهقهت ئۈچ ناھىيىدە موڭغۇلالر بار، بۇنىڭ پهقهت . ناھىيىسىدە ئهڭ كۆپ سانلىق خهلق ئۇيغۇرالردۇر
بۇالر قارىماققا خهنزۇالرنىڭ قهدىمىي . ۋاھاكازاالر. بىرىدە موڭغۇلالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان

) ياكى ئۆزىنىڭ يېغىدا ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورىماق(» ياۋنى ياۋ ئىله ئىدارە قىلماق«ىسى تاكىتك
  .دېگهنگه بهك ئوخشاپ كېتىدۇ

ھهر بىر . ئاپتونومىيه كومپارتىيه ھاكىمىيىتىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرىدىغان بىر نىقابىدۇر
ۈمهتته قانچىلىك ئاز شۇڭا يهرلىك ھۆك. مهمۇرى قارارنى باشتىن ئاخىر پارتىيه ئۆزى چىقىرىدۇ

يېڭى سىياسهت ئۈچۈن ئاۋاز . سانلىق مىللهت ئهمهلدارنىڭ بولىشىنىڭ ھېچبىر پهرقى يوق
بېرىدىغان خهلق ۋەكىللىرى بولسا پارتىيه تىكلهپ قويغان قورچاقالر بولۇپ، ئۇالر ھېچقاچان ئۆزى 

مى كومىتېتتىكى مۇھىم ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ رەئىسى ئۇيغۇر، دائى. خالىغانچه قارار بېرەلمهيدۇ
ۋەزىپىلهرنىڭ يېرىمى ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا، ئهمما ئهمهلىيهتته ئۇالرنى پارتىيه سىكرىتارى بىر خهنزۇ 

گهرچه يهرلىكلهر مۇۋاپىق شهكىللهردە مۇئاۋىن باشلىقلىق ئهمهللىرىگه نام جهھهتته . باشقۇرىدۇ
 ئۇنى باشقۇرىدىغان بىر پارتىيه ئهزاسى بار تهيىنلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ھهر بىر باشلىقنىڭ ئۈستىدە

تاشيول ئىدارىسىدە ئىشلهيدىغان بىر مۇسۇلمان ئهمهلدار . ھهم ھهر بىر قارارنى بېيجىڭ بېكىتىدۇ
چۈنكى مېنىڭ . مهن ئىشخانامدا كىتاب ۋە گېزىت ئوقۇپ ئولتۇرىمهن«: قاخشاپ مۇنداق دەيدۇ

دا بىجىرىلگهن ئىشالرنىڭ پهقهت بهش ئۇالر بىزنىڭ ئىشخانى. بىجىرىدىغان ئىشىم يوق
غۇلجىدىكى بىر » .ئهمهلىيهتته مهن پهقهت نامدىكى مۇئاۋىن باشلىق. پىرسهنتىنىال ماڭا بىلدۈرىدۇ

خۇرۇم زاۋۇتىنىڭ دېرىكتورى قول ئاستىدىكى خهنزۇالرنىڭ ئۇنىڭغا پهقهتال ئىتائهت 
ىشىدىغان كوممۇنىستالر قوش تىلدا قىزىقارلىق سۆزل) 14.(قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان

مهمۇرىيىتىدە ئاپتونومىيه مۇتلهق ھالدا مهركهزنىڭ ئىرادىسىگه بېقىنغان بولۇپ، ئۇ بىر قهدەر 
  .كهڭرى ئهركىنلىك ئهمهس، بهلكى ئىنتايىن ئاز ئهركىنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ

ـ ئورگانالر، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كۆچۈرۈپ كېلىنگهن بۇ تۈزۈم پۈتۈن جۇڭگودا مهجلىسلهر، ئىدارە 
ھهر بىر يهرلىك باشلىققا بىر خهنزۇ . زاۋۇت، كان ـ كارخانىالر ۋە مهكتهپلهرگه تهدبىق قىلىنغان

. پارتىيۋىلىك ئۇنى ھهممىگه خوجايىن قىلغان. مۇئاۋىن ياكى پارتىيه سېكرىتارى ھهمراھ قىلىنغان
ۇرۇشقا پارتكوم تامغىسى ئادەتته ھهر بىر قارار ياكى ئۇقت. ھهتتا سوت ۋە ئهدلىيهدىمۇ شۇنداق

تۇرپان ناھىيىسى بهشيۇلتۇز خهلق گۇڭشىسىنىڭ . بولمىسا ئىناۋەتسىز بولىدۇ. بېسىلىشى كېرەك
ئۇيغۇر يېزا باشلىقى ھهر ئىشتا يهرلىك پارتىيه كومىتېتى بىلهن ياخشى ھهمكارالشقانلىقى ئۈچۈن 
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 ئۇ ناھىيىلىك خهلق بۇ تۈپهيلى. دە نهمۇنىچى دەپ تهشۋىق قىلىنغان» شىنجاڭ گېزىتى«
قۇرۇلتىيى دائىمى كومىتېت ۋەكىلى ۋە ئاپتونوم رايونلوق خهلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بولۇپ 

  .سايالنغان
» بهگلهر«خۇددى ئۆتمۈشتىكى . ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنىڭ ھهممىسى ھوقۇقسىزمۇ ئهمهس

ھهر بىرى باشقىالرنىڭ . بارگه ئوخشاش ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىدىن گۇمانلىنىشقا يېتهرلىك ھوقۇقى 
. خهنزۇالرغا تهخسىكهشلىك قىلىش ئارقىلىق ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا پايدا يهتكۈزۈشىدىن ئهنسىرەيدۇ

مىللىيالرغا ھوقۇق كېلىشى . نهتىجىدە، بۇ تۈزۈم مىللىي زىددىيهتنى ئۆتكۈرلهشتۈرۈپ قويغان
  )15.(رىسى ئېنىق ئايرىلغانتهسلىشىپ كهتكهن ۋە يهرلىك ھاكىمىيهت ئىش ـ تهقسىماتى چېگ

ئهمهلىيهتته، بارلىق جهريانالردىن شۇنى ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خۇددى كرېمىلنىڭ 
مهقسىتى مۇسۇلمانالرنى رۇسالشتۇرۇش ئهمهس، بهلكى سوۋېتالشتۇرۇش بولغىنىدەك، بېيجىڭنىڭ بۇ 

  .رنى جۇڭگولۇقالشتۇرۇشتۇرباسقۇچتىكى مهقسىتى ئۇيغۇرالرنى خهنزۇالشتۇرۇش ئهمهس، بهلكى ئۇال
دەرۋەقه، ماركىس بىلهن ئىنگىلىس ئاپتونومىيه ھهققىدە سۆزلىمىگهن، ئهكسىچه چوڭ مىللهتنىڭ 

شۇڭا لېنىن، ستالىن ۋە ماۋزېدۇڭ بۇ . كىچىك مىللهتنى يۇتۇپ كېتىدىغانلىقىنى پهرەز قىلغان
نىنىزمنىڭ ئالهمشۇمۇل ماركىسىزم ـ لې«: ماۋزېدۇڭ. تهلىماتتىن قىلچىلىك چهتنهپ كهتمىدى

دېگهننى جاكارالش بىلهن بىرگه، » ھهقىقىتىنى جۇڭگونىڭ ئهمهلىيىتى بىلهن بىرلهشتۈرۈش
جۇڭگودىكى بارلىق مىللهتلهرنى بىرلهشتۈرۈپ، بىرلىككه كهلگهن بىر دۆلهت قۇرۇش دېگهننى 

بۇنىڭ . دى ئهسىردىكى چىن سۇاللىسىنىڭ قىلغىنىنى قىل- 3تهكىتلهپ، مىالدىدىن ئىلگىرىكى 
. ئىدى) فېدېراتسىيىسى(بىلهن سېلىشتۇرغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىر رىسپوبلىكىالر ئىتتىپاقى 

. نى، رۇسالر بىلهن باشقا مىللهتلهرنى پهرقلهندۈرگهن» دۆلهت تهۋەلىكى«بىلهن » مىللهت«لېنىن 
دېگهن » خهلق «تىن باشقا يهنه» مىللهت«جۇڭگولۇقالر بۇ ئىككى ئۇقۇم ئۈچۈن ئوخشاش بىر سۆز 

» خهلق«ئهمما جۇڭگولۇقالرغا نىسبهتهن بۇ خىل پهرقنىڭ مۇھىملىقى شۇكى، . سۆزنى ئىشلهتتى
نىڭ ئۇنداق ئهمهس، بۇنداق دېيىش بىلهن ئاز سانلىق » دۆلهت تهۋەلىكى«. نىڭ كومپارتىيىسى بار

لىنىشىنىڭ يوللۇق مىللهتلهرنىڭ يالغۇز خهنزۇ كونتروللۇقىدىكى كومپارتىيه تهرىپىدىن ئىدارە قى
بۇ خىل كۆز قاراش بويىچه ئهڭ ئاخىرىدا كوممۇنىزمغا . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولدى
ئهلۋەتته ئالدى بىلهن خهنزۇ ئهمهس مىللهتلهر خهنزۇالرغا . يهتكهندە بارلىق مىللهتلهر يوقىلىدۇ

  )16.(سېڭىپ يوق بولىدۇ، ئاندىن خهنزۇالر دۇنياغا سېڭىپ كېتىدۇ
يىلى جۇئىنلهي چىڭداۋدا ئاز سانلىق مىللهتلهر ھهققىدە ئېچىلغان بىر يىغىندىكى مۇھىم  - 1957

نۇتقىدا نېمه ئۈچۈن ئاز سانلىق مىللهتلهرگه سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى رىسپوبلىكا بېرىلمىگهنلىكىنى 
دىغان بىر مىللىي رىسپوبلىكا ئۆز ـ ئۆزىنى تهمىنلىيهلهي. ئۆتمۈشكه نهزەر سالغان ھالدا ئىزاھلىغان

شىنجاڭدا ئون ئۈچتىن . بولىشى ۋە سانى كۆپ بولغان بىر مىللهت بىلهن چىقىشىپ ئۈتىشى كېرەك
جۇئىنلهي » .تارىختا بۈگۈنگه قهدەر تونۇلۇپ باقمىغان«ھهممىسى ئاساسهن . كۆپرەك مىللهت بار

ولغانلىقىدىن قارىماققا موڭغۇلالر، ئۇيغۇرالر ۋە تىبهتلهرنىڭ ئاللىقاچان ئۆزىگه خاس دۆلهتلىرى ب
  .خهۋەرسىز بولسا كېرەك
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گهرچه بۇنداق (جۇئىنلهي قۇشۇمچه قىلىپ ئېيتتىكى، مۈرىنى مۈرىگه تىرەپ ئىنقىالب قىلغان 
. ئاز سانلىق مىللهتلهر كېيىن خهنزۇالردىن ئايرىاللمايدىغان بولدى) بولىشى راست بولمىسىمۇ

 - 1944بۇ يهردە ئۇ . (قىلغانلىقتۇرئايرىلىشنىڭ ئۆزى چهتئهل جاھانگىرلىكىنى ئوچۇق تهكلىپ 
چۈنكى ئۇ . ئهمما جۇئىنلهينىڭ نۇتقى مۇھىم) يىلىدىكى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنى دېمهكچى

ئاخىرىدا ئىش شۇ دەرىجىگه . تۈركلهرنى ھۆرمهتلهش ۋە باراۋەر كۆرۈش تهشهببۇسىنى داۋام قىلغان
  )17.(كهلدىكى، كېيىنكى يىگىرمه ئۈچ يىلدا بۇ چهكلهندى

ماۋزېدۇڭ بىلهن جۇئىنلهي ئۆزلىرىنىڭ تهپسىلىي ئىزاھاتلىرىغا بهلكىم ھهقىقىي ئىشىنىشى 
ئهمما ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان دۈشمهنلىك، مۇستهھكهم . مۇمكىن

چېگرا مۇداپىئهسى ۋە شىنجاڭنىڭ زېمىن ۋە كان بايلىقلىرىنى ئىچىرقاپ كهتكهن كۆپ نوپۇسلۇق 
ماۋزېدۇڭ ۋە ئۇنىڭ .  ئۈچۈن ئىشلىتىش ئېهتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنهتتىجۇڭگو

ھهمشرىكلىرى لېنىننىڭ ئىنقىالبتا كونا مۇستهملىكلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇالرغا 
ئهمما بۇ ۋەدىسىگه كېيىنچه . تالالش ئهركىنلىكى بېرىشكه ۋەدە قىلىشتهك تاكتىكىسىنى قولالندى

سۈنئى «بىر تارىخشۇناس بۇ سىياسهتنى . دىغانلىقىنىمۇ قارارالشتۇرۇپ بولغان ئىدىئهمهل قىلماي
ماۋزېدۇڭنىڭ لېنىنگه ئوخشاش مهقسىتى بولۇپ، دەسلهپته ) 18.(دەپ ئاتىغان» ئالىيجاناپلىق

. ياخشىچاق بولۇش، ئاندىن كونترول قىلىش، ئهمما ئۇ بۇنى ئىنتايىن پهرقلىق يۇسۇندا ئېلىپ باردى
ۇيغۇرالر، موڭغۇلالر، تىبهتلهر ۋە باشقىالرنى مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن رايىغا قويۇپ ئۇنىڭ ئ

ئۇنىڭ بارلىق مهقسىتى مهلۇم مهزگىللىك ئىدىيه ئۆزگهرتىش ۋە . بېرىش نىيىتى يوق ئىدى
ئۇ . سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشتىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ئىدى

قا ئايالنمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن بولسا كېرەك، » جۇڭگولۇق«كلهرنىڭ ئۇنداق ئاسان بهلكىم تۈر
ئهمما . پارتىيهنىڭ تىزگىنى تېخى كۈچسىز چاغدا، ئېهتىيات بىلهن ئىش قىلىشقا مهجبۇر بولدى

ا، پارتىيه كۈچلهنگهن ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەت تېخىمۇ يامانلىشىۋاتقان ۋاقىتت
  .ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهركىنلىكى تېخىمۇ قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان ناچار مۇناسىۋەتنىڭ نهتىجىلىرى ئارىسىدىكى بىرى بولسا 
  .ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىق ئۆزگهرتىشى ئىدى

. ىقى ئىشلهتكهنشۇنى ئهستىن چىقارماسلىق كېرەككى، قهدىمىي ئۇيغۇر قهبىلىلىرى رونىك يېز
ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان بولغاندىن .  ئهسىردە سۇغدى يېزىقى ئىگهللىگهن- 9كېيىن بۇنىڭ ئۇرنىنى 

كوممۇنىستالر ۋە قاتتىق قول ئاتېئىستالر ئهرەب . كېيىن ئهرەب ھهرپلىرىنى قولالنغان
سوۋېت  يىلى - 1956. تىلى ئىدى» قۇرئان«چۈنكى ئۇ . ئىلىپبهسىنى يوقىتىشنى تهلهپ قىلدى

مهسلىههتچىلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن ئۈرۈمچىدە بىر يىغىن ئېچىلىپ، ئۇيغۇرالر، قازاقالر ۋە 
بۇ ئىش مهلۇم جهھهتته . قىرغىزالرنىڭ رۇسچه سالۋيان ئىلىپبهسىنى قوللىنىشى قارار قىلىندى

ان سالۋيان سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان ساداقهت، يهنى مهلۇم جهھهتته تۈرك زىيالىيلىرىنىڭ ئاللىقاچ
يېزىقىنى قولالنغانلىقى تۈپهيلى بولغان بولسىمۇ، ئهمما مۇھىم مهقسهت دىنىي موللىالرنىڭ 

  .تهسىرىنى يوقىتىش ئىدى
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ئهمما جۇڭگونىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بۇزۇلغاندىن كېيىن، چېگرا ھالقىپ 
هسىنى ئاساس قىلىپ ۋە خهنزۇچه التىن ئىلىپب. دوستلۇق ئورنىتىشنى خالىمايدىغان بولدى

تېخنىكا ئاتالغۇلىرى ئۆز ئهينى ئېلىنغان يېڭى سۆزلۈكلهر ئاساسىدا يېڭى يېزىق قوللىنىش قارار 
. بۇ ئارقىلىق خهنزۇالر بىلهن تۈركلهر ئارىسىغا كۆۋرۈك سېلىش ئۈمىدى ئىپادىلهندى. قىلىندى

 يىلى - 1958بۇ ئۆزگهرتىشلهرنى . رىشتىشۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خهنزۇچىمۇ پىنيىن ھالىتىگه ئې
  .جۇئىنلهي ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئىككى يىلدىن كېيىن يولغا قويۇلغان

چۈنكى ئۇ ئاز سانلىق مىللهتلهرنى . جۇڭگولۇقالر نۇقتىسىدا تۇرۇپ قارىغاندا بۇ كۆۋرۈك مۇھىم
فرانسۇز . ىدۇجۇڭگولۇقالرغا تېخىمۇ يېقىنالشتۇرۇپ، ئاسسمىالتسىيه قىلىشقا ياردەم بېر

يهنه توكيودا . دېگهن» تىل بىر مىللهتنىڭ روھىدۇر«: ئاكادېمىيىسنىڭ باشلىقى مائورس درۇن
تۇرۇشلۇق ئهنگلىيهنىڭ سابىق ئهلچىسىدىن نېمه ئۈچۈن بۇ يهرگه ئهۋەتىلگهن غهربلىك 

ئهگهر «: پمۇخبىرالردىن بهزىلىرىنىڭ ياپونچه سۆزلهيدىغانلىقى ھهققىدە سورالغاندا، ئۇ جاۋاب بېرى
تۈركلهر ) 19.(دېگهن» سهن ياپونچىنى راۋان سۆزلىيهلىسهڭ، ئۇالرنىڭ ئۆز ئادىمى بوالاليسهن
  . خهنزۇچىنى قانچه ئاسان ئۆگىنهلىسه، ئۇالر شۇنچه تېز جۇڭگولۇققا ئايلىنىدۇ

كتىپ  ئايدا ماۋزېدۇڭ جۇڭگودىكى زىيالىيالرنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، پارتىيه ئىچىدە ئا- 5 يىلى - 1956
ئۇ ئۇالردىن خىزمهتلهر ھهققىدە ئويلىغانلىرىنى دېيىشنى . تهنقىد جېڭى قوزغاشنى قارار قىلدى

ھهممه گۈللهر تهكشى ئېچىلىش، ھهممه ئېقىمالر بهس ـ بهسته «: بۇ جهڭنىڭ شۇئارى. تهلهپ قىلدى
ىلىقتىكى  يىلىغىچه بولغان ئار- 206 يىلىدىن - 221بولۇپ، بۇ مىالدىدىن ئىلگىرىكى » سايراش

. چىن سۇاللىسىدىكى ئوخشىشپ كېتىدىغان بىر ھهرىكهتتىن نهقىل قىلىنىپ سۆزلهنگهن
كىشىلهر بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ، كۆڭلىدىكىنى ئېيتىشقا جۈرئهت قىلغاندا، ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

نچه ھهپته ئۇ قهدەر دۈشمهنچه بولدىكى، سهپهرۋەر قىلىنغان بۇ ھهرىكهت بىر قا» كۆڭۈلدىكى سۆزلهر«
  .ئىچىدىال توختىتىلدى

تهكهللۇپسىز ھالدا تهنقىد پىكىر ـ «شىنجاڭ پارتكوم سېكرىتارى ۋاڭ ئىنماۋ ئۇيغۇرالردىن 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . نى تهلهپ قىلغاندا ئۇيغۇرالر خۇشاللىق بىلهن قۇبۇل قىلدى» تهكلىپلهرنى بېرىش

زۇالرنىڭ بولسا پهقهت نازارەت قىلىپ بارلىق جاپالىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلغانلىقى، خهن
قاراپ تۇرغانلىقىدىن، يهرلىك كادىرالرنىڭ خوشامهتچى تهخسىكهشلىكىدىن، ئاپتونومىيهنىڭ 

ئۇالر بارلىق خهنزۇالرنىڭ شىنجاڭدىن قوغالپ چىقىرىلىشىنى . يالغانلىقىدىن شىكايهت قىلغان
 كۆچمهنلهرنىڭ كېلىشىنى ياكى ھېچ بولمىغاندا شهرقتىن توختاۋسىز كېلىۋاتقان خهنزۇ

بهزىلهر مۇستهقىل بولۇشنى، يهنه بهزىلهر بولسا سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى . توختىتىشنى تهلهپ قىلغان
  .جۇمهۇرىيىتى ياكى شهرقىي تۈركىستان قۇرۇشىنى تهلهپ قىلغان» ئۇيغۇرىستان«

ڭ ئالته ئاي ئاقىۋەتته تازىالش ئېلىپ بېرىلغان ۋە ئۈرۈمچىدە ئاالھىدە پارتىيه گۇرۇپپىسىنى
 كىشى قولغا ئېلىنىپ سوتقا 830 مىڭ كىشى تهكشۈرۈلگهن، 100نازارەتچىلىك قىلىشى بىلهن 

ئوڭچىللىققا «جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىدە ) 20.( نهپهر كادىرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن53تارتىلغان، 
لىككه قارشى شىنجاڭدا بولسا بۇ مىللهتچى. كۈرەش قىلىش ھهققىدە بۇيرۇق بېرىلگهن» قارشى

ۋە » يهرلىك مىللهتچىلىك«ئېغىر جىنايهت ھېسابالنغان . كۈرەش شهكلىدە قانات يايغان
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بىلهن چىقىشالمايدىغان بۇرژۇئازىيه كۆز قارىشى ئالدىدا خهنزۇ » پۇرۇلتارىيات دۇنيا قارىشى«
مان تۇرغان دېهقانالر پانتۇركىزمنىڭ بىخارا) 21.(مىللهتچىلىكى ھېچنېمه ھېسابالنمايدىغان بولدى

جۇڭگو رەھبهرلىكىگه قارشى زور سۈيقهست پىالنالۋاتقان ئهڭ ئېغىر جىنايهت بولىۋاتقانلىقىدىن 
  .رادېئو ۋە گېزىت قاتارلىق تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇلدى

پۈتۈن كۈچ بىلهن ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ئاساسى ئېقىمغا «. مهدەنىيهت ئهركىنلىكى يوقالدى
كۈرەش باشالنغان ئىكهن، » ئوڭچىللىققا قارشى«: جۇئىنلهي چىڭداۋدا سۆزلىگهن نۇتۇقتا. ندىئايال

: باشقا دۆلهتلهر، مهسىلهن. ئهگهر پايدىلىقال بولسا ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ھهرگىز خاتا ئهمهس
ھالىنى ئىسپانىيه، پورتوگالىيه ۋە ئهنگلىيه ئامېرىكىلىقالرنى مۇستهملىكه قىلغاندا، يهرلىك ئا

فرانسىيه، بىلگىيه ۋە ئهنگلىيه ئافرىقا قىتئهسىدە ئافرىقىلىقالرنى يهنه شۇنداق . »ئاجىزالتقان«
بىر مىللهت كۈچلۈك، يهنه بىر مىللهت ئاجىز ئهھۋالدا بۇنداق قىلىش ئىرقچىلىق . قىلدى

تسىيه ئهگهر بىر مىللهت باشقا بىرىنى زورلۇق كۈچ بىلهن مهجبۇرى ئاسسىمىليا. ھېسابلىنىدۇ
ئهمما مىللهتلهر ئورتاق گۈللىنىش يولىدا ئىلگىرىلهپ . قىلسا، بۇ ئهكسىيهتچىلىك ھېسابلىنىدۇ

لېكىن پارتىيىنىڭ مىللهت ) 22.(دېگهن» تهبىئى قوشۇلۇپ كهتسه، بۇ ئىلغارلىق ھېسابلىنىدۇ
زۇالرنى بۇ خىل قۇشۇلۇپ كېتىشته ئهلۋەتته بىر مىللهت، يهنى خهن«: نهزىرىيىچىلىرى چۈشهندۈرۈپ

 94ئهمهلىيهتته كۆرگىنىمىزدەك، جۇڭگودىكى ئومۇمىي نوپۇسنىڭ . مهركهز قىلىش كېرەك
نىڭ ھهقىقهتهن » جۇڭگو«دەپ » پىرسهنتنى ئىگهللهيدىغان خهنزۇالر ئهڭ مهدەنىيهتلىك خهلقلهردۇر

  .زادى قانچىلىك كهڭرى ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت مهسىلىگه نهق جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى
جۇئىنلهي چىڭداۋدا ئهينى چاغدىكى كهيپىياتقا ئېرەنشىمىدى ياكى تازىالش ھهرىكىتىدە ئازار 

ئهمما ئۇ پهرمان خاراكتېرلىق نۇتقىدا يهنىال جۇڭگودىكى . يېگهنلهرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا ئۇرۇندى
ه بىر بىر مىللهت يهن: ئۇ مۇنداق دېدى. ئاز سانلىق مىللهتلهرنى خاتىرجهم قىلىشقا تىرىشتى

دىنى . مىللهتتىن ئۈستۈن دەپ قاراش خاتا، يهرلىك قائىدە ـ يۇسۇنالرغا ھۆرمهت قىلىش كېرەك
ئۇ بهلكىم كوممۇنىزمغا يهتكهن چاغدىمۇ . ئېتىقادنى سىياسىي مهسىله دەپ قارىماسلىق كېرەك

هرلىك ئهمما ي. دېهقانالرنى ئىكىسپالتاتسىيه قىلىشقا بولمايدۇ. مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى مۇمكىن
بهزى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ نوپۇسىنىڭ . سهرخىلالرغىمۇ مۇۋاپىق مۇئامىله قىلىش كېرەك

كۆپىيىشىگه يول قويۇش كېرەك ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ چوشقا گۆشى يېمهسلىك ئادىتىگه ھۆرمهت 
خهنزۇ چاڭچىلىكهشلهر تۈركلهرنىڭ ئهنئهنىۋى ئۇسسۇللىرىنى چاڭچىلىگه . قىلىش كېرەك

بىزنىڭ قېرىنداش مىللهتلىرىمىزنىڭ بۇنىڭدىن ئىچى «) 23.(ىز دەپ ئاۋارە بولمىسۇنئۆزگهرتىم
بۇ نۇتۇق ئىلگىرى سۆزلهنگهن بولغاچقا يىگىرمه يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت يورۇقلۇققا . »پۈشىدۇ

  .چىقمىدى
 1958ماۋزېدۇڭنىڭ يهنه بىر تهۋەككۈلچىلىكى ھېسابالنمىش چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتى 

بولۇپمۇ . ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بولدى. ىلى باشلىنىپ ئۈچ يىل داۋام قىلدى ي-
ئۇالرنىڭ مهقسىتى پهقهت ئىككى يىل . يىراق غهربتىكى كۆچمهن چارۋىچىالر ئېغىر زىيانغا ئۇچرىدى

زا  بهشيىللىق پىالندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان نىشانغا يېتىش ئۈچۈن سانائهت ۋە يې- 2ئىچىدىال 
ئىگىلىكىگه كهڭ كۆلهملىك مهبلهغ سېلىپ، تهرەققىياتنىڭ بارلىق باسقۇچلىرىدىن سهكرەپ 
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نىڭ نېمىلهرنى » ھهقىقىي سوتسيالىزمچىالر«ئۆتۈش ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا 
بۇ چاغدا جۇڭگو كومپارتىيىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنى . (قىالاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئىدى

  .)دۆلهت دەپ ئاتايتتى» كاپىتالىستىك«
يېزا ئىگىلىك مهيدانلىرىنى كوپىراتسىيهلهشتۈرۈش بىلهن كوللىكتىپالشتۇرۇشنىڭ بىرىنچى 

 چوڭ كوممۇناغا ئايرىلغان ۋە 450ھازىر ئهمهلىيهتته پۈتكۈل شىنجاڭ خهلقى . باسقۇچى تامامالندى
بۇالر ئىلگىرىكى .  ئىدىبۇنىڭغا قارشى نارازىلىقالر ھهتتا ئۆلۈم ـ يېتىم ئىشلىرىمۇ بولغان

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كولخوزلىرىدىنمۇ . كوپىراتسىيهنىڭ تىخىمۇ كۈچهيتىلگهن بىر داۋامى ئىدى
كوممۇناالر پهقهتال .  مىڭ كىشىدىن تهركىب تاپقان ئىدى20بهك چوڭ بولغان جۇڭگو كوممۇنالىرى 

لهتلهرنىڭ ئارىلىشىشىنى سوتسيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ ئاساسىي بولۇپال قالماستىن، بهلكى مىل
. تېزلىتىش ۋە يهرلىك خهلقلهرنى قاتتىق كونترول قىلىپ ساقالشنىڭ بىر چارىسى ئىدى

ھۆكۈمدارالر، كوممۇناالردا ھهر مىللهتنى ئهركىن ئارىالشتۇرۇش ئارقىلىق مىللهتلهرنىڭ 
قياسىدا مهملىكهت مى. سىڭىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن

  .يېزا ـ قىشالقالردا ۋە ھهريهردە خۇمدان ۋە تۆمۈر رودىسىنى ئېرىتىش ئوچاقلىرى سېلىنغان
ئهمما تېز سۈرئهتتىكى كوللىكتىپالشتۇرۇش ھهرىكىتى مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغان ۋە 

اۋچى ئۈچ ليۇش. بهلگىلهنگهن ئاشلىق نورمىسىنى ئااللمىغان دېهقانالرنى تېخىمۇ نامراتالشتۇرىۋەتتى
ئاشلىق مهھسۇالتى كۈنسېرى . يىل بۇرۇن مۆلچهرلىگهن ئېغىر ئاچارچىلىق ئاپىتى يۈز بهردى

 يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنى ۋەيران قىلغان - 1930 يىلى جۇڭگودا - 1959. تۆۋەنلهپ كېتىۋاتاتتى
 ھهم مۇقىم شىنجاڭنىڭ ئاھالىسى ئاز. ئاچارچىلىقتىنمۇ  نهچچه ھهسسه ئېغىر ئاچارچىلىق بولدى

سۇغۇرۇش سىستېمىسى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئاچارچىلىق مهزگىلىدە باشقا ئۆلكىدىكىگه 
ئهمما شهرقىي چېگرىسىدىكى ھالى ناچار . سېلىشتۇرغاندا ئهھۋالى بىر قهدەر ياخشى بولدى

كۆپ ساندىكى باشقا . ئۆلكىلهردىن بىرى گهنسۇدىن نهچچه مىڭ ئاچ مۇساپىر ئۆمىلهپ كهلدى
  )24.(دە خهلق ئىنتايىن قىينالدىئۆلكىلهر

 يىلىنىڭ ئالدىدا شىنجاڭغا كۆچۈش تۇراقالشقان بولسىمۇ، ئهمما ئاچارچىلىقتا قالغان - 1957
ھهتتا . كىشىلهرنىڭ شهرقتىن غهربكه كۆچۈش يېڭى دولقۇنى قاتتىق ئۆچمهنلىك قوزغىدى

ۇرۇشتا قهلهندەرلىشىپ كوللىكتىپالشت. ئىلگىرىكى خهنزۇ كۆچمهنلهرمۇ ئۇالرغا ئۆچلۈك قىلدى
كهتكهن قازاقالرنىڭ ئىلگىرى يايالق قىلىپ قولالنغان يهرلىرى بۇ يېڭى كۆچمهنلهرگه تهقسىملهپ 

قازاقالر ئۆزلىرىنىڭ چارۋا ـ ماللىرى ۋە ئۆي قۇشلىرىنى بوغۇزالپ ئۆلتۈرىۋېتىپ، ئاچ . بېرىلدى
  .زمۇ رازى ئهمهس ئىدىقېلىشقا رازىكى، ئۇالرنى تىرىك پېتى كوممۇناغا بېرىشكه ھهرگى

تۆۋەندىكىسى بىر قازاق . كومپارتىيىنىڭ تهشۋىقات ماشىنىلىرى ئاجايىپ ئىشلهيتتى
ئۆتكهن يىلقى كۈزلۈك «: سىكرىتارىدىن كهلگهن مهلۇمات) دادۇينىڭ(ئىشلهپچىقىرىش ئهترىتىنىڭ 

رىش تېرىمنىڭ ئالدىراش كۈنلىرىدە شهرق شامىلى خهلق كوممۇناسىنىڭ توتهي ئىشلهپچىقى
ئهترىتى رەھبهرلىرى بىر تۈركۈم ئىشتا پىشقان، قاۋۇل، ئۇستا ياغاچچى ۋە خۇمدانچىالرنى تهشكىللهپ 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا قازاق يولداشالر ئۆيلىرىدىن . يېڭى ئۆيلهرنى سېلىشنى ئورۇنالشتۇردى
ىسى يېڭى بۇالرنىڭ ھهمم... ياتاقالرنى ئېلىپ چىقىپ تېزلىكته چىدىر ـ كهپىلهرنى تىكتى
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ئهترەت شۆبه پارتكومىنىڭ سىكرىتارى . كېلىدىغان يولداشالرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئىدى
توختاخۇن ناھىيىلىك ھۆكۈمهت ئىشخانىسىغا بېرىپ جىياڭشىدىن كهلگهن ئهللىك نهپهر خهنزۇ 

 يىلى تۆمۈر يول لهنجۇدىن شىنجاڭنىڭ شهرقىي - 1959) 25(».قىز ـ يىگىتنى باشالپ كهلدى
ىسىغىچه ئۇزارتىلغان چاغدا، يېرىم مىليون كۆچمهن ئېقىپ كېلىشتهك يېڭى رېكورت چېگر

  .يارىتىلدى
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ۋە ئاچارچىلىق ئاپىتى تۈپهيلى كېلىپ چىققان قااليمىقانچىلىقالر 

جۇڭگونىڭ ھهممه يېرىدە، بولۇپمۇ شىنجاڭدا .  يىلى ماۋزېدۇڭنى چېكىنىشكه مهجبۇرلىدى- 1961
 يىلى تاجاۋۇز - 1959بهنچهن المادىن .  سانلىق مىللهتلهرگه بولغان بېسىم يېنىكلىتىلدىئاز

. تىبهتنىڭ ئهھۋالى ھهققىدە مهلۇمات بېرىش تهلهپ قىلىندى» ئىشغال قىلىنغان«قىلىنىپ 
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ئىلى ۋادىسى ۋە خوتهندە ئون . شىنجاڭدىمۇ پاراكهندىچىلىكلهر بولدى ئهلۋەتته
 نهپهر مهھبۇسنى ئازات قىلغان ۋە ئهللىك نهپهر 600مىڭ ياش يهرلىك تۈرمىلهرگه باستۇرۇپ كىرىپ 

بهزى خهنزۇالرغا شهرقىي جۇڭگودىكى ئائىلىسىگه كېتىش ئۈچۈن رۇخسهت . قاراۋۇلنى ئۆلتۈرگهن
  .قىلىنغان

نۇن ئېالن چهتئهللىك مىللهتلهرنىڭ خالىسا شىنجاڭدىن ئايرىلسا بولىدىغانلىقى ھهققىدە قا
تهخمىنهن مىڭدەك ئۇيغۇر چهتئهل پۇخراسى بولۇشقا قىزىقتۇرۇلۇپ، ئارقا ـ ئارقىدىن . قىلىندى

كېيىن . نۇرغۇنى ئافغانىستانغا، بۇ يهردىن پاكىستانغا ياكى تېخىمۇ يىراقالرغا كهتتى. چىقىپ كهتتى
بۇنى جۇڭگو . بولدى يىلى ھازىرقى زاماندىكى توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا ئېقىش دولقۇنى - 1962

تهخمىنهن يېرىم مىليونغا يېقىن قازاق، . ھۆكۈمىتى ھازىرغىچه ھهسرەت بىلهن خاتىرىلهپ تۇرماقتا
ئۇيغۇر ۋە ھهتتا خهنزۇ كۆچمهن، سوۋېتپهرەس دەپ قامىلىشتىن قورققانلىقى ئۈچۈن ئۆي ـ ۋاخ ۋە مال ـ 

. ىپاقىغا چىقىپ كهتكهنمۈلۈكلىرىنى تاشالپ، غهربىي شىمالدىكى چېگرىدىن سوۋېت ئىتت
 مىڭ تۇياقتىن كۆپرەك چارۋىنى بىلله ھهيدەپ ئېلىپ كهتكهن، 30جۇڭگونىڭ ئېيتىشىچه، ئۇالر 

بۇالر جۇڭگو ـ سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ يهنه بىر .  مىڭ مو يهرنى ئاق تاشالپ قويغان400
ۈيقهستى بولۇپ، بۇنى جۇڭگو تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ سوۋېت تهرەپنىڭ س. سهۋەبى بولدى

قىرىق يىلدىن كېيىن بىر ياشانغان كىشى . ئىسپاتاليدىغان يېتهرلىك دەلىللهر باردەك قىالتتى
ئهينى چاغنى ئهسلهپ، ئېچىرقىغان كىشىلهرنىڭ خۇددى بىر سىقىم داننى كۆرۈپ يۈگۈرۈپ كهلگهن 

پ چىقىپ كهتكهنلىكىنى تۇخۇالرغا ئوخشاش، سوۋېت چېگرىسىدا رۇسالر بهرگهن ئاشلىققا گول بولۇ
  .ئېيتقان

ئوتتۇز يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن كېيىن كومپارتىيه ۋەقهنى بايان قىلىپ، خىزمهتچى ۋە 
 مىڭ كىشىنىڭ سوۋېت رادىئو تهشۋىقاتىدىكى 60كادىرالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا پهقهت 

بېرىش ھهققىدىكى ۋەدىسىگه ياخشى تۇرمۇش، يهنى كىيىم ـ كىچهك، يېمهك ـ ئىچمهك ۋە ماتېرىيال 
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . ئالدىنىپ چىقىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتقان

 مىڭ 6غۇلجىدىكى مۇئاۋىن كونسۇلى تارباغاتايغا قاتناپ يۈرۈپ، سوۋېت تهرەپته ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بار 
ئاپرىلدا . گۇۋاھنامىسى تارقاتقانقازاققا تۇغۇت كىنىشكىسى ۋە ئولتۇراقلىشىشقا رۇخسهت قىلىش 

. كوللىكتىپ ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانىدىكى ئىشچىالر چېگرىدىن چىقىشقا باشلىدى
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بۇ . كېيىنكى ئايدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى چېگرىنى تاقىغان چاغدا غۇلجىدا قااليمىقانچىلىق چىقتى
اتناش ساقالپ تۇرغان شهھهرلىك ئاپتۇبۇس بېكىتىدە قورغاس چېگرىسىغا بېرىش ئۈچۈن ق

خهۋەردە دېيىلىشىچه، بۇ قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرغۇچىالر ئاپتۇبۇس . يولۇچىالردىن باشالندى
بىكىتىگه زىيان سالغان، يىغىن بىناسى ۋە پارتكوم ئىشخانىسىغا ئۈسۈپ كىرىپ ئهشياالرنى ۋەيران 

شىنجاڭ «ورالىنى تارتىۋېلىپ، قوراللىق ساقچىنىڭ ق. قىلىپ، ئارخىپ ـ ماتېرىيالالرنى ئوغۇرلىغان
، »!كومپارتىيه يوقالسۇن«، »!جۇڭگولۇقالر تۇپرىقىمىزنى ئىشغال قىلىۋالدى«، »!بىزگه تهۋە

باشقا خهۋەرلهردە ) 26.(شۇئارالرنى توۋلىغان» ئهكسىيهتچى«دېگهندەك » !خهنزۇالرنى يوقىتايلى«
  .لقۇنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىققانكۆچۈش دو. دېيىلىشىچه، بىر ـ ئىككى يۈزچه كىشى ئۆلتۈرۈلگهن

 نهپهر جۇڭگولۇق ھهربىي ئهسكهرلهرنىڭ كېلىشى بىلهن چېگرا مۇداپىئهسى 500 مىڭ 341
.  دانه دېهقانچىلىق مهيدانى بولۇپ شهكىللهنگهن58ئۇالر دۆلهت ئىگىلىكىدىكى . كۈچهيتىلگهن

گهرچه . هۋەتىلگهن مىڭ نهپهر ياش شىنجاڭغا ئ100 يىلى قىستا ـ قىستاڭ شاڭخهيدىن - 1963
سوۋېتتىكى . كۆچۈش دولقۇنى توختىتىلغان بولسىمۇ، سوۋېتنىڭ تهشۋىقات ھۇجۇمى داۋام قىلغان

نى تهنقىد » چوڭ خهنزۇ مىللهتچىلىكى«مۇساپىرالرغا شىنجاڭغا قارىتىلغان رادېئودا ماۋزېدۇڭنىڭ 
مىليونالرچه « كهلگهن موسكۋا رادېئو ئىستانسىسى مۇساپىرالر كۆتۈرۈپ. قىلىش ھوقۇقى بېرىلگهن

خهنزۇنىڭ غهربىي شىمالغا ئېقىپ كىرىۋالغانلىقى، ئۇ يهردىكى يهرلىك پۇقراالرنىڭ قاقاس ـ 
چۆللهرگه سۈرگۈن قىلىنىۋاتقانلىقى، قۇرسىقى تويمايدىغان نورمىالردا جازالىنىۋاتقانلىقى، قازاق، 

چىقىرىلىپ، خهنزۇالر بىلهن توي ئۇيغۇر ۋە قىرغىز قىزالرنىڭ مهجبۇرى ھالدا ئائىلىسىدىن ئېلىپ 
توغرىسىدىكى خهۋەرلهرنى خۇشاللىق بىلهن » قىلىشقا زورالنغانلىقى، ئۆلۈم ئازابىدا ئىڭراۋاتقانلىقى

 يىلى جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى - 1983بۇ تهشۋىقات ھۇجۇمى تاكى . قوبۇل قىلىپ ئاڭالتقان
  .ودا ئۈچۈن قايتا ئاچقانغا قهدەر توختىمىدىنورمال مۇناسىۋەتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، چېگرىنى س

: ھازىر ئۇالر. پارتىيىنىڭ نهرەرىيىچىلىرىمۇ تىرىشىپ ـ تىرمىشىپ ۋەزىيهتنىڭ كهيىنىدە قالمىدى
ئۆتكۈرلهشكهن زىددىيهت مهدەنىيهت پهرقىدە ئهمهس، . مىللهتلهر مهسىلىسى ئۆتمۈشته بۇرمىالندى

ۇيغۇر، قازاق ۋە موڭغۇلالرنى خهنزۇالر بىلهن بهلكى سىنىپىي كۈرەشته، سىنىپىي كۈرەش ئ
يهرلىك تايانچىالر ۋە سهرخىلالر ئۆزگهرمهيدۇ ۋە مهدەنىيهتنى بىرلىككه كهلتۈرۈش . بىرلهشتۈردى

  .دېدى» ھهرىكىتى بولمايدۇ
ئاز سانلىق . ئۆلكه رەھبهرلىكىگه شۇ نهرسه ئايدىڭ ئىكهنكى، شىنجاڭدا سوتسىيالىزم يوق ئىدى

هن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادى پهرق بارغانسېرى كىچىكلىمهستىن، مىللهتلهر بىل
. ئۈرۈمچىدىكى پارتىيه رەھبهرلىرىنىڭ ۋەزىپىسى مۈشكۈل ئىدى. ئهكسىچه چوڭىيىپ كېتىۋاتاتتى

ماۋزېدۇڭ كوممۇنا قۇرۇشنى، سىياسىي كۈرەش قىلىشنى ۋە ئىدىيىسىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى 
هلق ئۆزىگه تېڭىلغان تۈزۈملهرگه نهپرەتلهنگهن ھامان، گهرچه يۇرت ئهمما خ. تهلهپ قىالتتى

مۆتىۋەرلىرى يوقىتىلغان ۋە مهسجىدلهر تاقالغان بىلهنمۇ چېگرانى مۇداپىئه قىلماق بهسى مۈشكۈل 
ھازىردىن باشالپ تاكى ماۋزېدۇڭ ئۆلگۈچه بولغان ئارىلىقتا، ئۈرۈمچىدىكى خوجايىنالر . ئىدى

ىكى قااليمىقانچىلىقتا، بولۇپمۇ رەئىس تهكرار ئىدېئولوگىيه ئۇرۇشى قوزغاشنى مهدەنىيهت ئىنقىالبىد
  .چاقىرغان چاغدا ئىككى خىل ئويۇن ئويناشقا مهجبۇر بولدى
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 كۈنى بېيجىڭدا مهركىزى كومىتېت پۇرۇلتارىيات مهدەنىيهت زور - 8 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1966
ندىن كېيىن مىليون كىشىلىك سېسىق نامى ئون كۈ. ئىنقىالبنىڭ باشالنغانلىقىنى جاكارلىدى

پهلهك . پۈركهتكهن قىزىل قوغدىغۇچى ياشالر تيهنئهنمېن مهيدانىغا يىغىلىپ بۇ يهردىن يولغا چىقتى
بىر ھهپتىدىن كېيىن تۇنجى تۈركۈمدىكى قىزىل قوغدىغۇچىالر . چاقى يهنه چۆرگىلهشكه باشلىدى

. ر يولدا پويىز بىلهن بېيجىڭدىن ئۈرۈمچىگه كهلدىلهنجۇدىن ئۈرۈمچىگه قهدەر سوزۇلغان يېڭى تۆمۈ
ئهمما ئۇالر غهزەپلىنىپ رەت . شۇجى ۋاڭ ئىنماۋ ئۇالرغا ئۇنىۋېرستېتنىڭ راھهت ياتاقلىرىنى بهردى

شىنجاڭدىكى كىچىك «ئۇالر ۋاڭ ئىنماۋنى . قىلىپ، شهھهردىكى مهكتهپلهرگه تارقىلىپ كهتتى
ئهمما ۋاڭ . ىبلهپ، تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى يېزىپ چاپلىدىدەپ ئهي» پادىشاھلىقنىڭ يهرلىك خاقانى

ۋاڭ ئىنماۋنىڭ . ئىنماۋ كېيىنكى قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭۇشلۇق ھالدا تىزگىنلىيهلىدى
مۇۋەپپىقىيىتىدىكى قۇۋلۇقلىرىدىن بىرى شۇكى، ئۇ ئۆزىنىڭ گېپىنى ئاڭاليدىغان قىزىل 

» ئوڭچىل پاراكهندىچىلهر« كهلگهن ئاكتىپالرنى قوغدىغۇچىالر ئهترىتىنى تهشكىللهپ، بېيجىڭدىن
  )27.(دەپ، ئۇالرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇش ئارقىلىق جايلىدى

ماۋزېدۇڭ پارتىيه ئىچى ۋە سىرتىدىكى دۈشمهنلهر توغرىسىدا نۇتۇق سۆزلىگهندىن كېيىن، كۈندىلىك 
خبارات فىلىملىرى زاۋۇتالر ۋە يهرلىك كىنوخانىالردا قويۇلغان ئا. ھايات قورقۇنچ بىلهن تولدى

. دېهقانچىلىق مهيدانلىرىنى زىيارەت قىلىۋاتقان ياشانغان ۋە سولغۇن چىراي ماۋجۇشىنى كۆرسهتتى
ئهمما ئۇنىڭ تاشقى قىياپىتىگه باھا بېرىپ گهپ قىلىش شۇ قهدەر خهتهرلىك ئىدىكى، كىم بىر نېمه 

. ھنىلىرىگه سۆرەپ چىقىپ كۈرەش قىالتتىدېسه دەرھال ئۇنى ئاكتىپالر ئاممىۋى پىپهن قىلىش سه
قازاقىستاندا چوڭ ئانىسى بار بىر . چهتئهل بىلهن ئاالقىسى بار ئۇيغۇرالر ئاالھىدە گۇمانلىق بولدى

ھهتتا چېگرا سىرتىدا بىرەر تۇققىنىڭنىڭ بارلىقىنى ئىقرار قىلىپ «: ئۇيغۇر ئهسلهپ مۇنداق دەيدۇ
ى ئىشپىيۇن دەپ زىيانكهشلىك قىلىشى سېلىشمۇ ئىنتايىن خهتهرلىك، چۈنكى سېن

ئۈرۈمچىدىكى تۆمۈر يول ئىدارىسىدە ئىشلهيدىغان بىر ئۇيغۇر كادىرنىڭ بىر ) 28.(»مۇمكىن
  .سىڭلىسى ئۆزبېكىستاندا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىككى يىل تۈرمىدە ياتقان

چىدە بۆلۈنۈپ مهدەنىيهت ئىنقىالبى گۇيا بىر ئىچكى ئۇرۇش بولدىكى، ھهتتا ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز ئى
. ئىتتىپاقلىق ھهققىدە مىسالالرمۇ بار. كېتىشتى، ئهمما ھهممهيلهن پاتقاققا چۈشۈپ كهتمىدى

ئىگهللىۋالغان بىر كوممۇناغا بارغان بىر ئۇيغۇر قاماققا چۈشۈپ » توپىالڭچىالر«ماۋجۇشىغا قارشى 
 قۇتۇلدۇرىۋېلىپ، كۆتۈرۈپ ئۇنى بىر خهنزۇ. ئۆلگۈدەك تاياق يېگهن ۋە بىر دەرەخكه باغالپ قويۇلغان

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى ئۆيىگه مېڭىپ بارالىغۇچه 60ئۆيىگه ئاپىرىپ، ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ 
بۇ خهنزۇ شىنجاڭدىكى ئىشلهپچىقىرىش . بولغان ئارىلىقتا ئون كۈن بېقىپ ھالىدىن خهۋەر ئالغان

 جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىدىن قۇرۇلۇش بىڭتۇەنىگه ھهيدەلگهن  بىر گومىنداڭ ئهسكىرى بولۇپ،
بۇ خهنزۇ بۇ ئۇيغۇرنىڭ ئۆيىگه ئاياغ، پايپاق ۋە شهرقىي جۇڭگودا كۆپ ئۇچرايدىغان . كهلگهن ئىكهن

  .كىيىملهرنى ئېلىپ بېرىپ كۆرۈشۈپ كېلىشكه ئادەتلهنگهن
ردىن  يىلىنىڭ باشلىرىدا ۋاڭ ئىنماۋ بېيجىڭدا رەھبهرلهرنى غهربىي رايوندىكى خىيىم ـ خهته- 1967

 يانۋار كۈنى بىر ـ بىرىگه قارشى ئىككى گۇرۇھ - 26ئۇ يوق چاغدا بۇ يهردە . ئاگاھالندۇرۇشقا تىرىشتى
شاڭخهيدىن كهلگهن ياش ئاكتىپالر ئۈرۈمچىنىڭ . ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن ئېغىر توقۇنۇش يۈز بهردى
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سىنى كونترول غهربىي شىمالىدىكى سانائهت شهھىرى شىخهنزىدىكى بىر توقۇمىچىلىق فابرىكى
بۇ فابرىكىنى باشقۇرىۋاتقانالر ۋاڭ ئىنماۋنى قولاليدىغانالر، يهنى قوشۇمچه . ئاستىغا ئېلىشقا ئۇرۇندى

بۇ . ھهربىي ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى خادىملىرى ۋەقهنى بىر تهرەپ قىلىشقا ئهۋەتىلدى
 -1«ۇرۇلۇش بىڭتۇەنى شىنجاڭ ھهربىي رايونى ئىشلهپچىقىرىش ق«پىشقهدەملهر ئۆزلىرىنى 

» يېزا ئىگىلىك ئارمىيىسى ماۋزېدۇڭ ئىدىيىسىنى ئۆلگىچه قوغداشقا قهسهمياد قىلغان» ئاۋغۇست
  .دېمىسىمۇ بۇ تارىختىكى بىڭتۇەننىڭ ئهڭ ئۇزۇن ئىسمى ئىدى. دەپ ئاتايتتى

توسۇپ ئۇالر ئون ياش ئولتۇرغان بىر ماشىنىنى . ۋاڭ ئىنماۋنىڭ قوشۇنلىرى ئون ماشىنىدا كهلدى
ئاندىن داۋاملىق سوقۇشتا نۇرغۇن ياش ئاكتىپالر ۋە ياندا تاماشا . ئۇالرنى نهق مهيداندا ئاتتى
يهنه باشقىالر جازا . ھايات قالغان بهزىلهر شاڭخهيگه قايتۇرۇلدى. كۆرگۈچىلهر ئۆلتۈرۈلدى

  ( ).الگىرلىرىدىكى قاماقتا تۈگهشتى
ه سۆزلىگهن دوكالت ـ تهكلىپلىرى تهستىقالنغاندەك قارىماققا ۋاڭ ئىنماۋنىڭ پارتىيه رەھبهرلىرىگ

يېڭى «كېيىنكى ئايدا بېيجىڭ شىنجاڭ قاتارلىق رايونالردىكى مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ . قىالتتى
. نىڭ ئاساسلىقى مىللىي قوغدىنىش بولىشى كېرەكلىكى ھهققىدە بهلگىلىمه چىقاردى» باسقۇچى

جۇئىنلهي ئۇرۇش توختىتىشقا . ھهرىكهتلهر توختىغان ئىدىئهمهلىيهتته بۇ چاغدا بارلىق ئىنقىالبى 
  .قوماندانلىق قىالتتى، خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى بىڭتۇەنلهرنى باشقۇرۇشقا باشلىغان ئىدى

ئۇ ماۋزېدۇڭغا . گهرچه ۋاڭ ئىنماۋ غالىبىيهتچى بولسىمۇ يهنىال رەھبهرلهردىن كهچۈرۈم سورىدى
ھهرىكىتىنى ياش ئاكتىپالر، يهنى ياخشى » تهنقىد قىلىشئۆز ـ ئۆزىنى «يوللىغان دوكالتىدا 

بهلكى ئۇ گهپنىڭ باشلىنىشى . يولداشالرنىڭ قىزغىنلىق بىلهن قوبۇل قىلغانلىقىنى سۆزلىگهن
. بولىشى مۇمكىن، ئاندىن ئۇ گهپنىڭ پوسكاللىسى، يهنى لوپنۇردىكى يادرو بازىسى ھهققىدە سۆزلىگهن

تهرىپىدىن ئاسانال » دۆلهت ئىچىدىكى دۈشمهنلهر«ر ۋە ئۇ بۇ بازىنىڭ چهتئهللىك جاسۇسال
ئۇ ھهتتا يادرو ئۈسكۈنىلىرىنى . بايقىلىدىغان بىر ھۇجۇم نىشانى بولۇپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرغان
قانداقال بولمىسۇن، ئۇ گېپىنى . يهر يۈزىدە بىخهتهر ساقلىيالماسلىقتىن قورققان بولىشى مۇمكىن

 2مۇداپىئه مىنىستىرى لىن بياۋ بىلهن تهپسىلى كۆرۈشكهندىن كېيىن، ماۋجۇشى ۋە . ئۆتكۈزەلىگهن
 كۈنى شىنجاڭدىكى مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ ۋاقىتلىق توختىتىلىدىغانلىقى - 25 ئاينىڭ -

  .ھهققىدە يوليۇرۇق بېرىلگهن
جۇڭگونى قاپلىغان قااليمىقانچىلىق ۋە جېدەل ـ ماجراالر ماۋزېدۇڭنى ئۆزى يوليۇرۇق بېرىپ 

وزغىغان بۇ مىللىي كۈرەشنى ئۈنۈملۈك ھالدا توختىتىش ئۈچۈن ئارمىيهنى ئىشقا سېلىپ، ق
 يىلى ماۋزېدۇڭ - 1976ئهمما ئۇنىڭ تهسىرى تاكى . تهرتىپنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه مهجبۇرلىدى

بۇ چاغدا شىنجاڭ ھۆكۈمىتى لوڭ شۇجىن باشچىلىقىدىكى ئىنقىالبى . ئۆلگىچه داۋام قىلدى
 يىلغىچه كوللىكتىپ رەھبهرلىكى ئاستىدا - 1979ئاندىن . ول ئاستىدا ئىدىكومىتېتنىڭ ق

بېيجىڭدا كۈرەش قىلىندى ۋە ئۇنىڭ ئىسمى » تاشقى كۆرۈنۈش جهھهتتىن«ۋاڭ ئىنماۋ . بولدى
 ئايدا بېيجىڭدىكى بىر يىغىندا كۆزگه - 5 يىلى - 1969ئۇ . شىنجاڭ سهھىپىسىدىن غايىپ بولدى

 يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ۋەزىپىسى ئهسلىگه كهلتۈرۈلۈپ، نهنجىڭدا سىياسىي - 1970ئهمما . چېلىققان
  .كومىسسار بولۇپ قايتا پهيدا بولغان
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گهرچه مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ نىشانى تۈركى خهلقلهر ۋە ئىچكى موڭغۇلدىكى موڭغۇلالر 
ېقىۋېتىلدى ۋە مهسجىدلهر چ. بولمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئهڭ ئاساسلىق ئاپهتكه ئۇچرىغانالر بولدى

ئايهتلىرى كۆيدۈرۈلدى، مۇسۇلمان دىنىي زاتالر قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنىپ، قالپاق » قۇرئان«
ئهمما ئىلگىركىگه ئوخشاشال بۇ زۇلۇمالرنىڭ ئارقىسىدىن . كىيدۈرۈلۈپ، كوچىالردا سازايى قىلىندى

  .يهنه بىر مهزگىللىك ئاراملىق ئهگىشىپ كهلدى
ىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ سابىق مىنىستىرى سهيپىدىن ئهزىرى  يىلى شهرقىي تۈرك- 1971

پهقهت كوممۇنا ئۆزگهرمىگهن . سىياسىي خۇجايىنلىققا تهيىنلىنىپ، ئارغامچا بوش قويىۋېتىلدى
شارائىتتا، قوشۇمچه ئىگىلىك بىلهن شۇغۇللىنىش، شهخسىي يهر ۋە چارۋا ـ مال مهھسۇالتلىرى 

غا » نورما«القالردا كهڭرى بازارالر ئېچىلدى ۋە ئىشلىگهن يېزا ـ قىش. بولۇشقا رۇخسهت قىلىندى
گهرچه دەرسلىكلهر ئېغىر ھالدىكى سىياسىي تهشۋىقاتالر بىلهن تولۇپ . چۇشلۇق مائاش بېرىلدى

  .كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما مهكتهپ ۋە ئىنىستىتوتالر قايتا ئېچىلدى
 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1976. ك قىالتتىھالبۇكى، ئىدىيىدىكى قاتمال چۈشهنچىلهر ھېچ ئۆزگهرمىگهندە

 كۈنى ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن تۆت كىشىلىك گۇرۇھ قولغا ئېلىنغان ۋە سوراق - 6
قىلىنغان چاغدا، ئۇالرنىڭ قارشى تهرىپىدىكىلهر تۆت كىشىلىك گۇرۇھ تهسىرىنىڭ شىنجاڭغا 

اۋجۇشىنىڭ ئايالى جاڭ چىڭ ئېيتىشالرغا قارىغاندا، م. چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهنلىكىنى جاكارلىدى
» چهتئهل تاجاۋۇزچىلىرى«ناخشا ـ ئۇسسۇللىرى بار ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ » ئاجايىپ ـ غارايىپ«

» شۇ تايىنى يوق شىنجاڭدا نېمه بار؟ مهن سهندىن بىزار«دىن قىلىشمايدىغانلىقىنى سۆزلهپ، 
ئهمما جاڭ چىڭ دېدى . كىنبهلكى ئۇ ھېچقاچان بۇنداق دېمىگهن بولىشى مۇم) 29.(دېگهنمىش
بۇ ھاقارەت نۇرغۇنلىغان جۇڭگولۇقالرنىڭ كاللىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھېلىههم بىر توپ . دېيىلگهن

  .ياۋايىالر ئىكهنلىكى ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنى كۆرسهتتى
ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن پارتىيه غهربىي رايوندىكى خهلقلهر ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه دىققهت 

يهرلهر .  يىلى يهر ئىسالھاتى بولدى ۋە بهزى قهرزلهر كهچۈرۈم قىلىندى- 1978. لىشقا باشلىدىقى
ئهركىنلىك تهرەپدارى خۇياۋباڭ تهختكه چىققاندىن كېيىن، ۋەزىيهت . دېهقانالرغا ھۆددىگه بېرىلدى

ته ۋاقىت  يىلى ئىككى ھهپ- 1980ئۇ پارتكومنىڭ باش كاتىپى بولغان چاغدا، . تېخىمۇ ياخشىالندى
غهربى رايوندا تۇرغان ۋە ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا ھهقىقى ئاپتونومىيه بېرىش، شۇنداقال، خهنزۇ 

 يىلى مىللهتچى ئىيسا يۈسۈپ - 1982. كادىرالر چېكىنىپ چىقىش توغرۇلۇق تهكلىپ بهرگهن
 يۇرتىنى قايتا  يىلى كىچىك چېغىدا ئايرىلغان- 1949ئالىپتېكىنىڭ ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن 
 يىلى سوۋېت - 1978ئۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ، بولۇپمۇ . زىيارەت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن

يهرلىك خهلقلهرگه ياخشى مۇئامىله «ئىتتىپاقى ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىن 
 بهزى ، ئهمما ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان ئىشسىزلىق ۋە نامراتچىلىق،»قىلىۋاتقانلىقى

كىشىلهرنىڭ قهھرىتان قىشتا ھېلىههم يالىڭاياق يۈرىۋاتقانلىقى قاتارلىق ئهھۋالالردىن مهلۇمات 
  )30.(بهرگهن

بۇ خهلقنىڭ تۈركى قهۋملهردىن بىرى ئىكهنلىكى مانجۇ ئىستېالسىدىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئېتىراپ 
ى يېزىق ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، يېڭ. ئۇالرغا ئۆزىنىڭ تارىخىنى ئوقۇشقا رۇخسهت بېرىلدى. قىلىندى
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قهشقهردە ئۆي ـ ۋاخلىرى . ئهرەپ ئىلىپبهسى ئاساسىدىكى كونا يېزىق ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
ئىشلىتىلگهن ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ ئۆيلىرى قايتۇرۇپ بېرىلدى ۋە » خهلق ئۈچۈن«تارتىۋېلىنىپ 

زۇ كۆچمهنلهر ئوتتۇرسىدىكى ئاقسۇدا يهرلىك خهلق بىلهن خهن. نۇرغۇنى قايتا رىمونت قىلىندى
قاتتىق توقۇنۇشتىن كېيىن مهسجىدلهر قايتا ئېچىلدى ۋە ئىسالمىي ئىلىملهرنى تارقىتىشقا 

  .رۇخسهت قىلىندى
 ماددىسىدا پۇقراالرغا دىنىي ئېتىقاد - 46 يىلى يولغا قويۇلغان يېڭى ئاساسىي قانۇننىڭ - 1978

ۇ، ئىشهنمىسىمۇ بولىدۇ، ئهمما ئېتىقادىنى دىنغا ئىشهنسىمۇ بولىد. (ئهركىنلىكى بېرىلگهن
يېقىندا يولغا .) پهقهت ئاتېئىزمنىال تهشۋىق قىلىشقا بولىدۇ. ئۆزگهرتىشكه زورالشقا بولمايدۇ

قويۇلغان تۇغۇت چهكلهش سىياسىتىدە يالغۇز ئايالالرال جاۋابكارلىققا تارتىلمايدىغان، ئهرنىڭمۇ  
 يىلىدىكى قازاقالرنىڭ تۈركۈملهپ سوۋېت - 1962. مهسئۇلىيىتى سۈرۈشته قىلىنىدىغان بولدى

ئىتتىپاقىغا چىقىپ كېتىشى ۋە كوللىكتىپالشتۇرۇلۇش مهزگىلىدە زور مىقداردىكى چاۋرا ـ مالنىڭ 
يوقىلىشىدىن ئىبارەت ئاچچىق ساۋاقتىن كېيىن، كۆچمهن چارۋىچىالرنىڭ ئۇنداق ئاسان دۆلهت 

ئۇالرنىڭ شهخسىي ھايۋانلىرى . اكىت قوبۇل قىلىندىئهمگهكچىسى بولمايدىغانلىقىدىن ئىبارەت پ
ئامېرىكىدا چىقىدىغان بىر . بولىشىغا ۋە چارۋا ـ مال بىلهن يهرلهرنى ھۆددىگه ئېلىشىغا يول قويۇلدى

. ژۇرنالنىڭ مۇخبىرى ۋەزىيهتتىن مهمنۇن ئۇيغۇرالر ۋە قازاقالر بىلهن كۆرۈشۈشكه ئېلىپ بېرىلغان
ردا ياشايدىغان بىر چارۋىچى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ كوممۇناغا ئۈرۈمچى ئهتراپىدىكى تاغال
ئهمما ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان شهرق شامىلى كوممۇناسىدىكى . ئىشهنمهيدىغانلىقىنى ئېيتقان

  : كوللىكتىپالشتۇرۇش تۈزۈمىنى مهدھىيلىگهن قۇشاقنى يهنه بىر چارۋىچى ئېيتىپ
  بىز بهختىيار ئىشلهيمىز،«

  .ئىشىمىزدا جاپا يوق
  اۋااليدۇ دوختۇرالر،د

  .يېتىپ قالساق كېسهل بوپ
. ئهمما قىزىم شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدە فىزىكا كهسپىدە ئوقۇۋاتىدۇ. مهن مهكتهپته ئوقۇمىغان

خۇاگو ) 31.(دېگهن» ھازىر ئهڭ ياخشى زامان. بۇ يهردە ئىدى) خۇاگو فېڭ(ئۆتكهن يىلى خۇاجۇشى 
 ئايدا ئۆلكىلىك پارتكوم ئىچىدىكى ھوقۇق - 8 يىلى - 1981فېڭدىن كېيىن دېڭ شياۋپىڭ 

پۈتۈن «ئۇنىڭغا ئۇيغۇرالرنىڭ . كۈرىشىنى بىر تهرەپ قىلىش ئۈچۈن شىنجاڭنى زىيارەت قىلغان
بۇ بهلكىم ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ . كۆتۈرۈشنى پىالنلىغانلىقى يهتكۈزۈلگهن» شىنجاڭ ئىچىدە قوزغىالڭ

  .شىگه تۈرتكه بولغان بولىشى مۇمكىنشىكايهتلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھالدا تهكشۈرۈ
ھالبۇكى، ئۇيغۇرالر يېڭى ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ خىزمهت ۋە ئاپتونومىيه تهلهپ قىلغاندا، تهدىرىجى 

 يىلى باشالنغان جىنايى ئىشالرغا قارشى باستۇرۇشالر - 1983. ھالدا ئۇالرغا كىشهن سېلىندى
قىيىن ـ قىستاقالرنىڭ تېخىمۇ ) ىتىلغانگه قار» بۆلگۈنچىلهر«شىنجاڭدا ھهمىشه ئۇيغۇر (

 يىلى بېيجىڭ مهركىزى مىللهتلهر ئىنىستىتوتىدىكى - 1985. كۈچهيگهنلىكىدىن دېرەك بهردى
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر كوچىالرغا چىقىپ لوپنۇر چۆلىدىكى يادرو قوراللىرى سىنىقىغا قارشى نامايىش 

ېتىلگهندە، يهنه قااليمىقانچىلىق ۋە شۇ يىلى سهيپىدىن ئهزىزى شىنجاڭدىن يۆتكىۋ. قىلدى
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خهنزۇالرنىڭ فىلىملىرىدىكى ئىرقى كهمسىتىشكه قارشى ئوقۇغۇچىالر . نامايىشالر بولدى
  . نامايىشلىرى بولدى

 ئاينىڭ - 5.  ئايدا ئۆلدى- 4 يىلى - 1989 يىلى ھوقۇقىدىن قىلىپ، - 1987ئىسالھاتچى خۇياۋباڭ 
دەسلهپته ھۆكۈمهت ئۇالرنى بېيجىڭدىكى . وچىالرغا چىقتى كۈنى ئۈرۈمچىدە ئوقۇغۇچىالر ك- 19

تيهنئهنمېن مهيدانىنى ئىگهللهپ ئولتۇرىۋېلىپ دېموكراتىيه داۋاسى قىلغان ئوقۇغۇچىالرنى قوللىغان 
 كۈنى تىيهنئهنمېن مهيدانىدىكى جىم ئولتۇرىۋېلىپ - 4 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1989. دەپ تهسۋىرلىدى

. ۇيۇقسىز زورلۇق بىلهن باستۇرۇلۇپ، قهتلىئام بىلهن ئاخىرالشتىئوقۇش تاشالش ھهرىكىتى ت
دېموكراتىيه ھهرىكىتى قوپقان يېرىدە قالدى ۋە زامان قاتتىق قول ھۆكۈمهتنىڭ يېڭى دەۋرىگه قهدەم 

  .قويدى
شنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋەر قىلىشىچه، . ئۈرۈمچىدىكى باستۇرۇلغان نامايىشالر قااليمىقان ئىدى

پارتىيه ئىچكى .  نهپهردىن ئارتۇق كادىر ـ ساقچى يارىالنغان150ۇلۇپ قالغان ۋە قاتناش توس
نامايىش . ماتېرىيالىدا دېيىلىشچه، ئوقۇغۇچىالر پارتكوم مهركىزى ئىشخانىسىغىمۇ ھۇجۇم قىلغان

مهقسىتىنىڭ نېمه بولىشىدىن قهتئىينهزەر، دېيىلگهندەك ئۇ تيهنئهنمېندىكى ئوقۇغۇچىالر بىلهن 
  . دوستلۇقنى ئىپادىلىگهنبولغان

نۇرغۇن كىشى قاتناشقان، باشقا شهھهرلهردىمۇ تهكرارالنغان ۋە ئازاتلىقتىن كېيىن ئهڭ چوڭ نامايىش 
بولىشى مۇمكىن دەپ قارالغان بىر دىنىي نامايىش بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ جىنسىي تۇرمۇشىنى 

ناملىق كىتابقا قارشى » جىنسىي ئۆرپ ـ ئادەتلهر«تهسۋىرلهشنى مهقسهت قىلىپ يېزىلغان 
  .قوزغالغان

جۇڭگو كومپارتىيىسى ۋە «ئهمما ھۆكۈمهتنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، ئۈرۈمچىدىكى نامايىش 
سوتسىيالىستىك ۋەتهنگه دۈشمهنلىك بىلهن قارايدىغان بىر ئۇچۇم كىشىلهر پىالنلىغان، ۋەتهننىڭ 

  )32(». ۋە پىالنلىق بىر ۋەقهدىن ئىبارەتبىرلىكى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا قارشى تهشكىللىك
 يىلقى نامايىش شىنجاڭدا پارتىيه ۋە دۆلهتكه قارشى زوراۋانلىق ھهرىكهتلهرنىڭ - 1989

  .بۇنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى بىز كېيىنكى باپتا كۆرىمىز. باشالنغانلىقىدىن دېرەك بهردى
  

  ئىزاھاتالر
 - 149 – 50» ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشىقازاقالرنىڭ توپ «بۇ ھېكايىنى گود فرېي لىئاس ) 1(

  .ئۇ تۈركىيهدە قازاق مۇساپىرالر بىلهن سۆھبهتلهشكهن. بهتلهردە سۆزلىگهن
  . بهت- 446» چىيهنلۇڭ سارىيىدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمان«: مىللۋارد) 2(
  . بهتلهر-75» ئىرق ھهققىدە بايان«: دىكۆتتېر) 3(
 14 يىل - 1947» شىنجاڭ گېزىتى«.  بهت- 200» نالرمىلىتارستالر بىلهن مۇسۇلما«: فوربېس) 4(
  . ئاۋغۇست سانىدىن ئېلىنغان نهقىل-
  . ئاپرىل- 10 يىلى - 2001. يىگىتنىڭ ئوغلى بىلهن سۆھبهت) 5(
  . ئاپرىل- 29 يىلى - 1952» شىنجاڭ گېزىتى«) 6(
  . بهتلهر- 48 – 9» ئېچىرقىغان ئهرۋاھالر«: بېككېر) 7(
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  . بهت- 201» ىستان قوزغىلىڭىتۈرك«: ئهيچېن ۋۇ) 8(
  . بهت- 20» ئۇيغۇر ئىرقى«: گالدنېي) 9(
 نۇيابىردا پېتروگرادتا -20 يىلى -1917.  بهت- 211» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: سوئۇسهك) 10(

  .چاقىرىلغان خهلق ھهيئهتلىرى قۇرۇلتىيى خىتاپنامىسى
  . بهت-213» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: سوئۇسهك) 11(
  . بهت- 225» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: وئۇسهكس) 12(
  . بهت- 107»شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 13(
  . بهت- 345» شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 14(
  . بهت- 86»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 15(
  . بهتلهر- 20 – 2» ىشىشىجۇڭگونىڭ مىللىي مهسىلىگه يېڭىدىن يېقىنل«: سوسېلېي) 16(
 ئاۋغۇستتا جۇئىنلهي سۆزلىگهن ۋە پارتىيه مهركىزى - 4 يىلى - 1957بۇ نۇتۇقنى ) 17(

ئهمما ژۇرنالنىڭ مهسئۇل مۇھهررىرى . قا يازغان» قىزىل بايراق«كومىتىتىنىڭ نهزىرىيىۋى ژۇرنىلى 
كهڭ قۇيىۋېتىلگهن دەۋردە، .  يىلغا قهدەر ئۇنى نهشىر قىلمىغان- 1979ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ تاكى 

» بېيجىڭ ئوبزورى«بۇ نهقىل . يېڭى يىل كۈنى بارلىق چوڭ ـ چوڭ گېزىتلهرگه بېسىلغان
  . سانلىرىغا بېسىلغان-10 ۋە - 9 مارت كۈنىدىكى - 10 ۋە - 3 يىل - 1980گېزىتىنىڭ 

  .بۇ مۇسېلېينىڭ سۆزى) 18(
  .ھهر ئىككى تهقرىز يازغۇچىغا قارىتىلغان) 19(
  . بهت- 91» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن )20(
  . بهتلهر- 352 – 67» شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 21(
  . سان- 9 مارت - 3 يىلى - 1980» بېيجىڭ ئوبزورى«: جۇئېنلهي) 22(
  . سان- 10 مارت - 10 يىلى - 1980» بېيجىڭ ئوبزورى«: جۇئېنلهي) 23(
  . بهت-158» ىرقىغان ئهرۋاھالرئېچ«: بېككېر) 24(
مىللهتلهر «: تىيهن چېڭ.  بهت- 321» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 25(

يازغۇچى ئۆزلهشتۈرۈپ . ( بهتلهردىن نهقىل ئېلىنغان- 14 – 13.  سان- 1 يىلى - 1960» ئىتتىپاقى
ىك خهلقلهرنى ئىشهنچىسىز لېىې ئىزاھالپ دەيدۇكى، كوممۇنىستالرنىڭ يهرل). تهرجىمه قىلغان

قا » ئۇالرنى خهنزۇ كۆچمهنلهر دېڭىزىدا غهرق قىلىپ يوق قىلېۋېتىش«ھېسابالپ، 
  .ئۇرۇنىۋاتقانلىقىنى بۇ مىسالدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش ۋە «پارتىيىنىڭ ئىچكى قىسمىدا تارقىتىدىغان بىر ھۆججىتى ) 26(
  . يىلى ئاۋغۇست- 1993» كېيىنكى تارىخىي ساۋاقالرشىنجاڭ ئازات بولغاندىن 

  . بهت- 190» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن) 27(
  .يازغۇچى بىلهن سۆھبهت) 28(
  . بهت- 298» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن) 29(
 150» گهنلىرىم يىللىق مۇھاجىرلىقتىن كېيىن شهرقىي تۈركىستاندا كۆر32«: ئالىپتېكىن) 30(
  . بهت-
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  . بهت- 331» جۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سهپهر«: گور) 31(
» شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە كونترول«شىنخۇا ئاخبارات ئاگېنتىلىقى، ) 32(

  . بهت- 19دىللون نهقىل ئالغان 
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  ئالتىنچى باب قااليمىقانچىلىقالر ۋە ئىنتىقامالر
  

 مهركىزى قهشقهردىكى ھېيتگاھ جامهسىدە ئادەتتىكى كۈنلهردە ھهر كۈنى جۇڭگودىكى ئىسالم
. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ياشانغان كىشىلهر. توختىماستىن ناماز ئوقۇپ تۇرىۋاتقان بىر توپ كىشىلهر بار

دىنسىز ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرالر . ئايالالر نامازلىرىنى ئۆيىدە ئوقىشى كېرەك. ئهمما بىرمۇ ئايال كىشى يوق
ۆپ ئولتۇراقالشقان يهردىكى ئىككى قهۋەتلىك بىر مهسجىدتىمۇ ھهر كۈنى ناماز ئوقۇپ تۇرىۋاتقانالرنى ك

پىشىن ۋاقتىدا يۈزچه قېرى ـ ياش ئهر كىشى چوڭ ئاق سهلله يۆگىگهن پىشقهدەم . كۆرگىلى بولىدۇ
ت ئىلكىدە قاراپ مهلۇم ئارىلىق ساقالپ بۇ مهنزىرىگه ھۆرمه. ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ

تۇرغان بىر زىيارەتچى، خهنزۇالر بىلهن تولۇپ تاشقان بىر جۇڭگو شهھىرىدە مهسجىد جامائىتى، بولۇپمۇ 
ناماز ئوقۇۋاتقان ياشالرنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ساقالپ قالغان ھالدا ئىبادەت قىاللىغانلىقىغا 

  .قىزىقىش ئىلكىدە نهزەر سالماقتا
. قوغدىلىدۇ» نورمال دىنىي پائالىيهتلهر« دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى ۋە جۇڭگونىڭ ئاساسىي قانۇنىدا

ھېيتگاھ جامهسىنىڭ . ئهمهلىيهتته بۇ ئهركىنلىكلهر ھۆكۈمهتنىڭ كهيپىياتى بىلهن زىچ باغالنغان
ئىچىدە زىيارەتچىلهر ئۈچۈن چاپالپ قويۇلغان چۈشهندۈرۈشلهردىن ئىسالم دىنىغا قارىتىلغان ھۆكۈمهت 

 يىلى -  1442ئۇنىڭدا بۇ مهسجىدنىڭ . نىڭ دائىملىق ئۆزگىرىشلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇسىياسىتى
، »باشتىن ئاخىرى رىمونت قىلىنغانلىقى« يىلى ئاپتونوم رايون قۇرۇلغاندا -  1955بىنا قىلىنغانلىقى، 

) ىغاندايهنى مهدەنىيهت ئىنقىالبىدىن تۆت يىل ئىلگىرى جامى ئېغىر ۋەيرانچىلققا ئۇچر( يىلى -  1962
ئاز ( يىلى -  1983رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ ئۇنى  قوغدىلىدىغان ئاسارە ـ ئهتىقه دەپ بېكىتكهنلىكى،  

تاھارەت ئالىدىغان تازىلىق ئۆيلىرىنىڭ ) سانلىق مىللهتلهر بىر ئاز راھهتلىككه چىققاندا
يۇقىرىدا . يېزىلغانالرنىڭ سانى كۆپهيتىلگهنلىكى قاتارلىقالر » ھوجرا« يىلى -  1994سېلىنغانلىقى، 

ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ دىنىي ۋە تارىخىي مهدەنىيهتلىرىنى قوغداشقا «يېزىلغانالر ھۆكۈمهتنىڭ 
. نى كۆرسهتكهن» ئىزچىلالشتۇرۇلغانلىقى... ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكى ۋە بۇ سىياسهتلهرنىڭ 

قولنى ـ «غانلىقى، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ داۋامىدا يهنه تهكرار ھالدا دۆلهتنىڭ دىنىي ئېتىقادنى قوغدى
ساياھهت ) 1.(سۆزلهنگهن» قولغا تۇتۇشۇپ ئۆزلىرىنىڭ گۈزەل ۋەتىنىنى بىنا قىلىۋاتقانلىقى

قولالنمىسىدا جۈمه نامىزى ئوقۇۋاتقان ئالته ـ يهتته مىڭ جامائهت ۋە قۇربان ھېيت بىلهن روزا ھېيت 
ك ناغرا ـ سوناي مۇزىكىسى ئىچىدە خۇشال ـ خۇرام ساما ئۈنلۈ«مهزگىلىدە جامى سهيناسىغا جهم بولۇپ، 

نهچچه ئون مىڭ خهلقنىڭ كىشىنى » نهغمه ـ ناۋا قىلىۋاتقان) كېچه ۋە كۈندۈز دېمهستىن(ئويناۋاتقان، 
بۇ قهدىمىي شهھهر قهشقهرنىڭ ئۆزگىچه بىر .... تهسىرلهندۈرىدىغان سۈرەتلىرى كۆپلهپ بېسىلغان

  )2.(كۆرۈنۈشىگه ئايالنغان
جامهدىكى چۈشهندۈرۈش ۋە ساياھهت . ئهلۋەتته بۇالر بىر دۈشمهن ھاكىمىيهتنىڭ سۆزى ئهمهس

قولالنمىسىدىكى سۈرەتلهرنى كۆرگهن كىشى مهسجىد ۋە نامازخانالرنىڭ ئومۇميۈزلۈك قاتتىق كونترول 
ه ئاستىدا ئىكهنلىكىنى قانداقمۇ پهرەز قىاللىسۇن؟ ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالرنى ئاسسىمىلياتسىي

قىلىشتىكى ئهڭ چوڭ تۇسالغۇ، ئاساسىي قانۇندا دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى توغرىسىدا نېمه دېيىلگهن 
بولىشىدىن قهتئىينهزەر، باشلىقالرنىڭ يۈرۈش ـ تۇرۇش ھهرىكهتلىرىدىن ئىسالمىي ئېتىقاد بىلهن 

  .گىراژدانلىق ھوقۇقىنىڭ ئۆز ئارا سىغىشالمىغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ
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تلىقنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا دىنىي ئېتىقاد ھوقۇقى گهرچه تار دائىرىدە چۈشهندۈرۈلگهن بولسىمۇ، ئازا
 يىلى ھۆكۈمهت ھهتتا مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىگه بېرىپ ھهج قىلىپ -  1955. ئهمما رەسمىي قوغدالغان
ئىسالم . غانئهمما دىنىي ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلىدىغانالر ئالماشتۇرۇل. كېلىشىگه يول قويغان

دىنىنىڭ ئهمهل ـ ئىبادەتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سېڭىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇنىڭغا 
كوممۇنىستالر . باشقىچه بولغاندا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ھهقىقى يېتهكچىلىك قىلىدىغانالر دىنىي زاتالردۇر

.  زاكات بېرىشنى بىكار قىلدى.ئىمامالرنىڭ شهرىئهت بويىچه ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقىنى تارتىۋالدى
كېيىن، بولۇپمۇ مهدەنىيهت ئىنقىالبى . مهسجىدلهرنىڭ ۋەخپه يهرلىرىنى نامراتالرغا ئۆتكۈزۈپ بهردى

مهزگىلىدە نهچچه مىڭ مهسجىد تاقالدى  ۋە ئهسكهرلهرنىڭ ياتىقى، ئات ئېغىلى ۋە قاسساپالرنىڭ 
قىيىن ـ قىستاقالرغا ئۇچرىدى ۋە گهندە ـ سۈيدۈك موللىالر قولغا ئېلىندى، . قۇشخانىسىغا ئۆزگهرتىلدى

ئىشخانا ئىچىگه سۇالنغانالر بولسا ھۆكۈمهتكه . تازىالش قاتارلىق پاسكىنا ئىشالرنى قىلىشقا سېلىندى
مهدرىسىلهر تاقالدى ۋە ئهنئهنىۋى ئىسالم . ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ تۆۋەنامه يېزىشقا مهجبۇرالندى

ادەت، مىتافىزىكا، شېئىر، مهنتىق، ئارىفمىتكا، گېئومېترىيه، ئهخالق، ئىالھىيات، ئىب: دەرسلىكلىرى
. ، تىبابهت ۋە يېزا ئىگىلىك ئىلمى قاتارلىقالر ئوقۇتۇلۇشتىن توختىتىلدى)ئىلمى نۇجۇم(ئاسترونومىيه 

نى تۈگىتىش » فىئوداللىق زۇلۇم«بۇالرنىڭ ھهممىسى، دىنىي زاتالرنىڭ ئىمتىيازىنى بىكار قىلىش ۋە 
  .ن نام ئاستىدا ئېلىپ بېرىلدىدېگه

 يىلالردا بهزى -  1980مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ۋە ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن 
ئهمما تيهنئهنمېن . مهسجىدلهر قايتا رىمونت قىلىنىپ، قىسقا بىر مهزگىللىك ئاراملىق بولدى

ردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ نامايىشىدىن مهيدانىدىكى قارشىلىق كۆرسىتىش ۋە شىنجاڭ ھهم باشقا جايال
. تهستىقسىز قايتا بىنا قىلىنغان مهسجىدلهر بۇزىۋېتىلدى. كېيىن دىننى باستۇرۇش داۋام قىلدى

جامائهتنىڭ بۇ يهردە «ئاقسۇغا يېقىن ئۈچتۇرپاندىكى قازانبۇالچ مهسجىدى رامىزاندا : مهسىلهن
 يىلى -  1996. سهۋەبلىك چېقىۋېتىلگهن» قىرۇخسهتسىز ھالدا يىغىلىپ تىراۋىه نامىزى ئوقىغانلى

مهملىكهت ئىچىدىكى جىنايى ھهرىكهتلهرگه زەربه بېرىش ھهرىكىتى داۋامىدا دىنغا زەربه بېرىش 
بۇ مهزگىلدىكى زەربه بېرىش نىشانى يهر ئاستى قۇرئان ئۆگىتىش . سالمىقى تېخىمۇ كۈچهيتىلدى

ئاتىئزم «(ىرىدا ئاساسى قاتالمنى تازىالش مهكتهپلىرىنى يوقىتىش، پارتىيه ۋە دۆلهت ئورگانل
ئىشچى ـ خىزمهتچىلهرگه  مهسجىدكه بارغان زامان ئىشتىن . ئىدى) »تهربىيىسىنى كۈچهيتىش

ئۇيغۇرالر رايونىدىكى مهمۇرالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىڭ . ئايرىلىپ قالىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلدى
زامىزان مهزگىلىدە . ائالىيهتلهرگه قاتنىشىشى مهنئى قىلىندىناماز ئوقۇشى، روزا تۇتۇشى ياكى دىنىي پ

ئۇالرنىڭ تاماق يېگهن ـ يېمىگهنلىكى قاتتىق تهكشۈرۈلدى، روزا توتماسلىق ھهققىدە ۋەدىنامىلهر 
قانۇنسىز ناماز ئوقىغانالر ئونىۋېرسىتېتلهردىن دەرھال . يازدۇرۇلدى ۋە ھهقسىز چۈشلۈك تاماقالر بېرىلدى

  .ھهيدىلهتتى
 ئايدا ياسىن -  6 يىلى -  2000. بۇ خىل تازىالش ھهرىكىتى بهزىدە غهيرى ئۇسۇلالردا ئېلىپ بېرىلدى

لىقى سهۋەبلىك » قانۇنسىز دىنىي پائالىيهتلهرگه قاتناشقان«خېۋېر ئىسىملىك بىر يېزىلىق كىشى 
رىمانه تۆلهپ جه)  ئامېرىكا دوللىرى350تهخمىنهن ( يۈەن 3000ئۈچ ئايدىن كېيىن . قاماپ قويۇلغان
ئۇ ئۆيىگه قايتىپ بىردەمدىن كېيىن يېزىلىق پارتكومنىڭ شۇجىسى ئۇنى . قۇتۇلۇپ چىققان

ئىشخانىسىغا چاقىرىپ ھاراق ئىچىشكه زورالپ، دىنىي پهرھىزنى بۇزدۇرغان ۋە ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ، 
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شىمالدىكى ) 3.(نبۇندىن كېيىن يهنه ناماز ئوقۇيدىغان بولسا تۈرمىگه سولىنىدىغانلىقىنى ئېيتقا
نېفىت شهھىرى قارامايدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالرغا ئۇالرنى ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهمىشه 

  )4.(ھهقسىز ھاراق بېرىلگهن
 كۈنى ئىككى نهپهر ئۇيغۇر باال مهخپى ھالدا دىنىي دەرسكه قاتناشقانلىقى -  27 ئاينىڭ -  7 يىلى -  2001

رغا قارىغاندا، خهنزۇ ساقچى ئۇالرنى قاتتىق قىيناپ باشقا ئېيتىشال. ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان
 18نهتىجىدە، يهتته ياشلىق بالىالردىنمۇ بولۇپ . ساۋاقداشلىرىنىڭ مهسىلىسىنى تاپشۇرۇشقا زورلىغان

ئوقۇتقۇچى .  يۇەنگه قهدەر جهرىمانه تۆلىگهن500 يۇەندىن 300ھهممىسى . نهپهر كىشى قاماققا ئېلىنغان
باشقا خهۋەرلهرگه قارىغاندا قىشلىق تهتىل ) 5.(ا ياتقان ۋە مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغانبىر ئاي قاماقت

مهزگىلىدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆيىدە ناماز ئوقۇپ سېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇالر ھهر جۈمه كۈنى 
ئهمما ئۇ دەرستىكى . دۆلهتنىڭ دىنىي مهكتهپلىرىدە ئهلۋەتته دىن دەرىسى بار) 6.(مهكتهپكه چاقىرىلغان

دىن پهقهت جهمئىيهتنىڭ ئهڭ تۆۋەن قاتلىمىدىكى خهلق ئىشىنىدىغان خۇراپاتتىن ئىبارەت : دىن
ماركىسىزم «شىنجاڭ ئىسالم ئىنىستىتۇتى ھهمىشه . دەيدىغان ماركىسىزم كۆز قارىشىدىن ئىبارەت

  .ىدۇدېگهن تېمىالردا كۇرسالر ئاچ» دېڭ شياۋپىڭ ئهسهرلىرى«ۋە » دىنغا قارشى
ئهمما جۇڭگو . ھېچقانداق بىر ھۆكۈمهت خهلقنىڭ ئىدىيىسىنى تامامهن كونترول قىاللىغان ئهمهس

ھۆكۈمىتى تهشۋىقات، تهھدىت ۋە جازاالش ئارقىلىق ئىسالمغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرغا ئارقىدىن ئورا 
قوزغاش بىلهن بىر دىنغا ھۇجۇم . كوالشتا قولىدىن كهلگهنلىكى ۋاستىنى ئىشلىتىپ بهك ئاشۇرىۋەتتى

  .ۋاقىتتا ئۇيغۇر مهدەنىيىتىگه، ئۇيغۇر تىلىغا قارشى ھهرىكهت ئېلىپ باردى
 ـ ئهسىردىكى ئالىمى مهھمۇد غاشغهرى ئاساس سالغان تىل ـ ئهدەبىياتىدىن 11ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ 
ىسبهتهن ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن مهھمۇد كاشغهرى خۇددى ئىنگلىزالرغا ن. ئاالھىدە پهخىرلىنىدۇ

ئۇ گۈزەل بوستانلىق ئوپالدا . شكېسپىر ياكى رۇسالرغا نىسبهتهن پوشكىن كهبى ھۆرمهتكه سازاۋەردۇر
ئوپال قهشقهر شهھىرىنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى بىر يېزا بولۇپ، بۇ يهردە ئۇنىڭ ئهتراپى تام . تۇغۇلغان

 يىلى يازغان تۈركى -  1065مهھمۇد كاشغهرى ئۆزىنىڭ ) 7.(بىلهن قورشالغان قهبرىسى ياتماقتا
تۈركى تىلالر «قهبىلىلهرنىڭ تارىخى، ئۆرپ ـ ئادەتلىرى ۋە تىللىرى بايان قىلىنغان بۈيۈك كىتابى 

خهنزۇ ئالىمالر ۋە «شىنجاڭ ئىجتىمائى پهنلهر ئاكادىمىسى . بىلهن جاھانغا تونۇلغان» دىۋانى
گهۋدە قىلىپ تېخىمۇ ياخشىراق تارىخشۇناسالرنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە مهركىزى ئاسىيانى بىر پۈتۈن 

  )8.(يېقىندا ئۇنى تۇنجى قېتىم خهنزۇ تىلىغا تهرجىمه قىلدى» چۈشىنىشىگه ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن
چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر، گهرچه ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇنداق بۈيۈك ئالىملىرى ۋە ھهممه ئېتىراپ قىلغان 

ئهدەبىياتىنى تهتقىق قىلىش ئىشىنى مهدەنىيىتى بار بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ كالسسىك 
خهنزۇالرنىڭ ئۆز قولىغا ئېلىۋالغانلىقى ۋە ئهپچىللىك بىلهن ئۆزگهرتىۋاتقانلىقىدىن قاتتىق شىكايهت 

ئۇندىن باشقا ئۇيغۇرالردىن كىمكى ئۆز مىللىتىنىڭ ئۆتمۈشى ھهققىدە بىرەر نهرسه يازسا ئۇ . قىلىدۇ
  .ىگه تهھدىت سالدى دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهنكىشى ناھايىتى ئاسانال جۇڭگونىڭ بىرلىك

، »ھۇنالرنىڭ قىسقىچه تارىخى« يىلى -  1991. تارىخىي كىتابالر تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئىلغاپ چىقىلغان
بۇ (ناملىق ئۈچ كىتاب مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان » ئۇيغۇرالر«ۋە » قهدىمكى ئۇيغۇر ئهدەبىياتى«

قۇرۇشقا ھهرىكهت قىلغان بۆلگۈنچى دېگهن باھانه ـ سهۋەبلهر بىلهن قارىغا ) ئىسىمغا جۇڭگولۇقالر بهك ئۆچ
ئېلىندى، خهۋەرلهرگه قارىغاندا، بۇ كىتابالرنىڭ ئاپتورى تۇرغۇن ئالماس ئۇيغۇرالرنى باشقا تۈركىي 
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مۇ خېلى ئۇزۇن يىلالردىن كېيىن. قهۋملهرگه باغلىغانلىقى ئۈچۈن ئۈرۈمچىدە ئۆز ئۆيىگه قاماپ قويۇلغان
  . نازارەت ئاستىدا تۇرغان

قهشقهردىن كهلگهن . ھۆكۈمهت ئۇيغۇرچه كىتابالرنى چهكلهپال قالماستىن، بهلكى ئۇالرنى كۆيدۈرگهن
 ئايدا تېمىسىدا ھېچبىر شهك بولمىغان -  5 يىلى -  2002تهھقىقلهنمىگهن بىر خهۋەردە ئېيتىلىشىچه، 

 مىڭ دانىنى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى 32بتىن ناملىق كىتا» قهدىمكى ئۇيغۇر قول ھۈنهرۋەنچىلىكى«
قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان كىتابالردىن ئىككىسى بىلهن قوشۇپ 

 يىلى نهشىر قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا قهغهز -  1988بۇ قول ـ ھۈنهرۋەنچىلىك كىتابى ) 9.(يوقاتقان
.  توقۇش ۋە يىپهكچىلىك قاتارلىقالر تهسۋىرلهنگهنياساش تېخنىكىسى، شام ئىشلهپچىقىرىش، گىلهم

كادىرالر كهسكىن ھۆكۈم قىلىپ بىر نهرسه . ئهمما ئۇنىڭ بىرىنچى بېتىدە قۇرئان ئايهتلىرى بار ئىكهن
نىڭ ئېيتىشىچه، نهشرىيات » قهشقهر گېزىتى«ئهمما . دېمىگهن، يهرلىك پارتكوم دىندىن گۇمانالنغان

  .كىتابالرنىڭ نهشىردىن چىقىشىنى توختاتقان» چاتاق« ۋە باشقا  دانه كىتابنى تهكشۈرگهن330
بىۋاسته جانغا تېگىدىغان ھهتتا زورلۇق بىلهن ئىجرا قىلدۇرىلىدىغان مهمۇرى باشقۇرۇش كاشىلىسى 

جۇڭگودا پىالنلىق تۇغۇتنىڭ بىر مهجبۇرىيهت ئىكهنلىكى . بولسا پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىدۇر
 يىلالردا بهزى شهھهرلهردە يولغا قويۇلغان -  1970پهرزەنتلىك بولۇش سىياسىتى بىر . ھهممهيلهنگه مهلۇم

بۇ .  يىلىغا كهلگهندە پۈتۈن جۇڭگودا رەسمىي يولغا قويۇش توغرۇلۇق بۇيرۇق چۈشۈرۈلگهن-  1979ۋە 
هتته تهدبىر كېيىن بهزى چهت رايونالر ۋە ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىدا ھېچ بولمىغاندىمۇ نهزەرىيه جهھ

 يىلى مهسئۇلىيهت سۈرۈشته قىلىنىدىغان پىالنلىق -  1988ئهمما . بىر ئاز كهڭرى قويىۋېتىلگهن
  .تۇغۇت چارىسى مۇسۇلمانالرغىچه كېڭهيتىلگهن

شهھهردىكى ئهر ـ خوتۇنالر ئىككى . تهقسىمات قارىماققا مهرتلىك بىلهن قىلىنغاندەك كۆرۈنىدۇ
بولۇشقا ) شىنجاڭدىكى خهنزۇ كۆچمهنلهر ئىككى پهرزەنتلىك (پهرزەنتلىك، دېهقانالر ئۈچ پهرزەنتلىك،

رۇخسهت قىلىنغان، ئهمهلىيهتته ئۇالر مۇشۇنداق ئاز قالغان، ھهمدە مهجبۇرى ئىجرا قىلىنغان پىالنلىق 
تۇغۇت مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئىرقى تاجاۋۇزچىلىق مهنىسىنى بىلدۈرگهندىن باشقا ئۇ يهنه 

مهككىدىكى دۇنيا مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى مهجبۇرى يولغا . دا بىر جىنايهت ھېسابلىناتتىئالالھ ئالدى
قويۇلغان توغۇت چهكلهش سىياسىتىگه دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇپ، جۇڭگو زۇڭلىسى جاۋزىياڭغا 

ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن ھهرىكهت «كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىسالمىي ئهقىدىلهرگه خىالپ ھالدا 
بىر قهدەر ھهق گهپ قىلغان بۇ . نى ئهيىبلهپ ئاچچىق بىر تېلگېرامما يوللىغان» قولالنغانلىقى

جۇڭگودا ئاز سانلىق مىللهت ئىكهنلىكى، ئۇالرنىڭ يۇقۇملۇق جىگهر «تېلگېراممىدا مۇسۇلمانالرنىڭ 
پ لوپنۇردا ئېلى... كىسىلى ۋە جانغا زامىن بولىدىغان كېسهللىكلهرنىڭ تهھدىتىگه دۈچ كېلىۋاتقانلىقى

. سۆزلهنگهن» بېرىلغان ئاتوم سىنىقىنىڭ زەھهرلىك تهسىرلىرىنى سۆزلهۋېرىشكه گهپ كهتمهيدىغانلىقى
 مىڭ 60ئۇنىڭدا جۇڭگو رادېئوسى ئاڭالتقان يېقىندا تارقالغان يۇقۇملۇق جىگهر كېسىلى سهۋەبىدىن 

  )10.(مۇسۇلماننىڭ ئۆلگهنلىكى توغرىسىدىكى خهۋەر نهقىل قىلىنغان
نسىز جهمئىيهتته، بولۇپمۇ جۇڭگودەك كۆپ نوپۇسلۇق بىر دۆلهتتىمۇ ھۆكۈمهتنىڭ توغۇتقا ھهتتا بىر دى

چهك قويۇشى ۋە مهجبۇرى تۇغماسلىق ئوپىراتسىيهسى قىلدۇرۇش، ھامىله چۈشۈرۈش ۋە ئېغىر 
 -  1975. جهرىمانىلهرنى قويۇش ئارقىلىق خهلقنى زورلىشى ئېتىكا جهھهتتىن قامالشمايدىغان بىر ئىش

ھىندىستاندا ئىندىرا گهندى مهجبۇرى تۇغماسلىق ئوپىراتسىيىسى قىلدۇرۇشنى يولغا قويغاندا يىلى 
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گهرچه شىنجاڭغا نىسبهتهن ئۇيغۇرالر كۆپ . دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا كۈچلۈك نارازىلىق قوزغالغان
ىگىمۇ سانلىق مىللهت بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ نوپۇسى پۈتۈن جۇڭگو نوپۇسىنىڭ ئاران بىر پىرسهنت

ئهمما پاكىتالردىن ئايان بولدىكى، بۇ سىياسهت ئهمهلىيهتته ئاممىۋى تهشۋىقاتقا قارىغاندا، . يهتمهيدۇ
  .نهچچه ھهسسه قاتتىق ئىجرا قىلىندى

ھالبۇكى، . خهيرىنىساخان ئىسىملىك بىر ئايالنىڭ ھېكايىسىگه كىشىنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمهيدۇ
 32ھېكايىدە دېيىلىشىچه، تۇرپاندا ئولتۇرۇشلۇق . هھۋالدۇرشىنجاڭدىن كهلگهن بۇ خهۋەر تىپىك بىر ئ

ھهر ئىككىسىنىڭ . ياشلىق خهيرىنىساخان ئهخمهتجان ئىسىملىك بىرەيلهن بىلهن ئۆيلهنگهن
بۇ يېڭى ئهر ـ خوتۇن ئىككىمىز يهنه بىر . ئىلگىرىكى نىكاھىدىن قالغان بىردىن بالىسى بار ئىكهن

، ئهمما خهيرىنىساخان ھامىلدار بولۇپ، بهش ئايدىن كېيىن پىالنلىق بالىلىق بوالاليمىز دەپ ئىشهنگهن
نى ۋە جهزمهن ھامىلىنى » پىالن سىرتىدا ھامىلدار بولغانلىقى«تۇغۇت خادىملىرى ئۇنىڭغا 

  .چۈشۈرۈۋېتىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان
دۇرۇپ، ئهگهر ئهخمهتجاننى باشلىقى ئاگاھالن. پىالنلىق تۇغۇت كادىرى ھهر كۈنى ئۆيگه كېلىۋەرگهن

خوتۇنىنىڭ قورسىقىدىكى ھامىلىنى تېزدىن بىر تهرەپ قىلمايدىغان بولسا، دەرھال خىزمهتتىن 
بۇ ئهر ـ خوتۇن خىزمهتنى ۋە بالىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن يالغاندىن . ھهيدىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

ر ۋىاليهتكه كهتكهن، ئهمما خهيرىنىساخان تۇغۇش ئۈچۈن باشقا بى. نىكاھتىن ئاجرىشىش قارارىغا كهلگهن
بىر ئايدىن كېيىن پىالنلىق تۇغۇت كادىرلىرى ئۇنى سېزىپ قىلىپ، مهجبۇرى تۇرپانغا قايتۇرۇپ 

خهيرىنساخان ئۇالردىن قېچىپ قۇتۇلۇپ توخسۇن . كهلگهن ۋە بالىنى ئالدۇرۋېتىشكه زورلىغان
 ئۇنىڭ ھامىلدار بولغىنىغا سهككىز بۇ چاغدا. بۇ يهردە ئۇ يهنه بايقىلىپ قالغان. ناھىيىسىگه كهتكهن

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى بىر 200ئهمما ئۇ يهنه بىر قېتىم قېچىپ . يېرىم ئاي بولغان ئىدى
بىر نهپهر . ئۇ تولغاقتا تۇرغاندا پىالنلىق تۇغۇت كادىرلىرى ئۇنى تۇتىۋالغان. تاغلىق يېزىغا  كهتكهن

راھلىقىدا ئۇنى خۇددى جىنايهتچىگه ئوخشاش تۇتۇپ پىالنلىق تۇغۇت كادىرى ئىككى ساقچىنىڭ ھهم
بالىنىڭ . بالىنى ئالغان» ئۆلۈك«دوختۇرخانىدا ئۇنىڭ قورسىقىنى كېسىپ . تۇرپانغا ئېلىپ كهلگهن

قانداق . تۇغۇلغاندىن كېيىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغانلىقى ياكى ئۆلتۈرىۋېتىلگهنلىكى ئېنىق ئهمهس
بولۇپ قالغان ۋە نېرۋىسىدىن ئادىشىپ تۇرپان كوچىلىرىدا دەرت ـ بولىشىدىن قهتئىينهزەر بۇ ئانا ساراڭ 

  )11.(ھهسىرەتتىن بىئارام بولۇپ، مهقسهتسىز الغايالپ يۈرىدىغان بولۇپ قالغان
خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، بالىياتقۇدىكى بىر قانچه كۈنلۇك ھامىلىنى 

قىردۇرۇش ۋە داۋاالش ئورگانلىرىنىڭ ئايالالرنى ناتوغرا داۋالىشى، شۇنداقال قورساقنى كېسىپ ئېلىش، باال 
خۇشياقماي قولىنىڭ ئوچىدىال ئوپىراتسىيه قىلىشى، دىققهتسىزلىكى قاتارلىقالر مهڭگۈلۈك مېيىپ 

  )12.(بولۇپ قېلىش ۋە بهزىدە ئۆلۈم ھادىسىسى كېلىپ ـ چىقىشالرنىڭ سهۋەبى بولۇپ قالماقتا
 ـ يهرلىك پىالنلىق تۇغۇت كومىتېتى بىلهن توي قىلغان ھهر بىر ئايال ئوتتۇرسىدا تۇغۇت چهكلهش

قهشقهردىن كهلگهن بىر ياخشىچاق . ئىمزاالش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ» تۇغۇت چهكلهش توختىمى«
ئىقتىسادى ۋە «ئادەمنىڭ خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىغا تهرجىمه قىلىپ ئېيتىشىچه، پىالنلىق تۇغۇت 

ىجتىمائى تهرەققىياتنى يۈكسهلدۈرۈش، ھهر مىللهتنىڭ مهدەنىي ساپاسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق ئ
ئهگهر پىالن . قوللىنىدىغان تهدبىرلهر بار. ئۈچۈن ئىمىش» تۇرمۇش سهۋىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش

بۇ بىر سىلىقالشتۇرۇپ (» قوشۇمچه تهدبىر«سىرتىدا ھامىلدار بولۇپ قالسا، ھهر ئىككى تهرەپ 
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بىلهن بىر تهرەپ قىلىشقا ) ئېيتىلغان سۆز بولۇپ، مهنىسى سۈنئى ئۇسۇلدا بالىنى ئالدۇرۋېتىش يولى
ئهگهر ئۈچ يىل بالىلىق بولمىسا . توختامغا رىئايه قىلغانالر يىل ئاخىرىدا مۇكاپاتلىنىدۇ. ماقۇل بولىدۇ

رۇۋېتىشنى رەت قىلغان ئهر ـ بالىنى ئالدۇ. بولۇپ باھالىنىدۇ» پىالنلىق تۇغۇتتىكى شهرەپلىك ئائىله«
ئهگهر ئۇالر پىالن سىرتىدا بالىلىق .  يۇەن تۆلهيدۇ50خوتۇنالر تاكى بالىنى ئالدۇرىۋەتكهنگه قهدەر ھهر ئايدا 

» ھۆكۈمهتنىڭ ئاالقىدار بهلگىلىمىلىرى«بولۇپ قالسا، دوختۇرخانا چىقىملىرىنى تۆلهش بىلهن بىرگه 
  )13.(بويىچه ئېغىر جازاغا تارتىلىدۇ

 يىلى خوتهن شهھهرلىك پارتكوم تۈزگهن ھۆججهتته بهلگىلىنىشىچه، ئهگهر قايسى يېزىدا -  2000
پىالندىن ئارتۇق بۇۋاق تۇغۇلغانلىقى بايقىلىپ قالسا، شۇ يېزا باشلىقىنىڭ ۋەزىپىسىدىن 

لقىنى قالدۇرىلىدىغانلىقى ۋە ئېغىر جهرىمانه تۆلهيدىغانلىقى، شۇنداقال تۇغقان ئايالدىن ئىلگىرى ھا
كىشىنىڭ دىققىتىنى . ئېلىۋەتكهن دوختۇرنىڭمۇ ئېغىر جهرىمانه تۆلهيدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان

شهخس سانىغا كۆرە ئهمهس، بهلكى جۇغراپىيىلىك ) بۇۋاق سانى(تارتىدىغىنى شۇكى، بېرىلگهن سان 
ته ماختاپ  كۈنىدىكى بىر يهرلىك گېزىت-  1 ئاينىڭ -  9 ـ يىلى 2000. رايونغا كۆرە تهخسىملهنگهن

 نهپهردىن كۆپرەكى 400 مىڭ 30 مىڭ تۇغۇت يېشىدىكى ئايالدىن 45ئېيتىلىشىچه، بۇ رايوندىكى 
 مىڭ 180باشقا بىر نامسىز ناھىيىنىڭ ئومۇمى نوپۇسى . پىالنلىق كونترول قىلىش ئىچىدە بولغان

 نهپهر 40. ن بېرىلگهننهپهر ئايالغا تۇغۇشقا رۇخسهت قىلىپ سا) مىڭ (1000بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە پهقهت 
  .خىزمهتچى ئايال ھامىلدار بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئىشتىن ھهيدەلگهن

پىالنلىق تۇغۇت ۋە تۇغۇت «. ھهيران قىلىش ھاجهتسىزكى، نهپرەتلهر قايناپ تېشىپ زوراۋانلىققا ئايالندى
ا قويۇلغاندىن ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئىككى ناھىيىسىدە سىناق تهرىقىسىدە يولغ» چهكلهش تهجرىبىسى

بىر بومبا تهككهن .  ئىيۇل ئىككى يهردە بۇنىڭغا قارشى بومبا پارتلىدى-  18 يىلى -  1994كېيىنال، 
. يېزىلىق پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىدا شۇ يىلى يۈز نهپهر ئايال مهجبۇرى باال ئالدۇرىۋەتكهن ئىدى

يىلى خوتهندە بىر توپ كىشى كېيىنكى . پارتالشتىن كېيىن مىڭدىن ئارتۇق كىشى قولغا ئېلىندى
 يىلى ئاقسۇدا رېهىم -  1998. پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىغا ھۇجۇم قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئوت قويدى

خوتۇنىغا پىالنلىق تۇغۇت ھهققىدە گهپ «سىراجىدىن ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر دېهقان ئۆيىگه كېلىپ 
بۇ دېهقانغا ئۆلۈم جازاسى . رىۋەتتىپىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىنىڭ ئايال كادىرىنى ئۆلتۈ» قىلغان

دىكى بىر توپ خهۋەردە ئۆلگهن پىالنلىق تۇغۇت كادىرى » شىنجاڭ گېزىتى«. بېرىلگهنلىكى يېزىلغان
  )14.(دەپ مهدھىيلهنگهن» قهھرىمان«

پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى ئهڭ ئالدىنقى مۇھىم ئىش ھېسابالنغانسىرى، يهرلىك پىالنلىق تۇغۇت 
ھهممهيلهن بۇ ئۇيغۇر . كتىپچانلىقىمۇ ئاشۇرۇلدى ۋە بهزىدە زور ۋاستىلهرمۇ قوللىنىلدىكادىرلىرىنىڭ ئا

كه قارىغاندا تۇغۇت كونترول قىلىشنىڭ كۆپرەك » تۇرمۇش ساپاسىنى ئۆستۈرۈش«ئاكتىپالرغا قاراپ 
 شۇنىڭ بىلهن بىرگه چهت ـ يىراق يېزىالردىكى دېهقانالرنىڭ ئۆلۈش. بولىۋاتقانلىقىنى ئېيتىشتى

نىسبىتى يۇقىرىالپ كهتتى، چۈنكى ئۇالر ھهمىشه داۋالىنىشقا شارائىتى يوق ۋە ئىنتايىن نامرات 
دېمىسىمۇ ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇرالرغا بۇ تۈزۈم قارىماققا ئىنتايىن ئادالهتسىزلىك . كىشىلهر ئىدى

  .قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنهتتى
ىرالىرىغا ئىشهنمهس قىلىپ قويدى ۋە مهجبۇرى تۇغۇت چهكلهش ئۇيغۇرالرنى ئۆزىنىڭ دوختۇر سېست

بىر . ئۈچۈن نىشانغا ئالدى دېگهن گۇمانىنى كۈچهيتتى» ئىرقى يوقىتىش«ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت بىزنى 
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» ئهگهر بىزنىڭ بالىلىق بولىشىمىز چهكلهنسه، بىز يوقىلىمىز«: نهپهر ئۇيغۇر سهھىيه كادىرى
ۇ سىياسهتنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقىنى ياخشى ئىشنىڭ يامىنى شۇكى، جۇڭگو رەھبهرلىرى ب) 15.(دېگهن

قاتتىق بېسىم ئىچىدە كونترول قىلىشقا خهلق قارشىلىق قىلىش ۋە خۇپىيانه خىالپلىق . بىلهتتى
. نهتىجىدە مهملىكهت نوپۇسى پىالندىكىدىنمۇ ئېشىپ كهتتى. قىلىش بىلهن جاۋاب قايتۇردى

نى ئىختىيارى ئىجرا قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك سېلىشتۇرغاندا بىر قىسىم رايونالردىكى تهجرىبه تۈزۈم
  )16.(بولغانلىقىنى كۆرسهتتى

ئۇالرنىڭ تارىخىدا ۋەھشى غۇجىالر، . شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر ناھهقچىلىقالرغا كۆز يۇمۇپ تۇرىۋااللمايدۇ
ئۇالر ) باشقىالرنىڭ نهزىرىدە. (چىرىك بهگلهر، رەھىمسىز مىلىتارىستالر ۋە ئاچكۆز دىكتاتورالر ئۆتكهن
. بۈگۈن ئۇنداق دېيىلمهيدۇ. ھهمىشه جۇڭگو ھاكىمىيىتىدە ياخشى تۇرمۇش كهچۈرگهندەك كۆرۈنىدۇ

چۈنكى، پهقهت دىنىي ۋە ئائىلىۋى ھايات جهھهتتىال ئهمهس، بهلكى ئادىل ئىدارە قىلىش جهھهتته خهنزۇ 
  .تايىن كۆپئهمهلدارالرنىڭ بيۇروكراتچىلىقى، بۇزۇقچىلىقىنىڭ زىيانلىرى ھهققىدە مىسالالر ئىن

چهتئهلدىكى ھهممىگه تونۇشلۇق بىر ئۇيغۇرنىڭ ئهسلهپ ئېيتىشىچه، قهشقهردە ھهربىي ماشىنا ھهيدەپ 
ئۇيغۇر سوت مهھكىمىسى بۇ .  مېڭىۋاتقان بىر خهنزۇ ئهسكهر بىر ئۇيغۇرنى بېسىپ ئۆلتۈرىۋەتكهن

بۇ .  جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانئهسكهرنىڭ ئادەم ئۆلتۈرگهنلىك جىنايى پاكىتلىرىنى دەلىللهپ، ئۇنى ئۆلۈم
ئهسكهر بۇ جازادىن قۇتۇلۇپ قالغان ، چۈنكى باشلىقى خهنزۇ ساقچى ئىدارىسى بۇ ھۆكۈمنى ئىجرا 
قىلىشنى رەت قىلغان ۋە ئهگهر سوت مهھكىمىسى دېگىنىنى قىلدۇرىدىغان بولسا ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي 

كۆپ سانلىقى ئۇيغۇرالر بولغان ) 17.(نسىياسىي ئۆزگىرىش قوزغايدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھدىت سالغا
ئهمما ئىشنىڭ نۇقتىسى شۇكى، بۇ خهنزۇالرغا جازا . سوت بهلكىم قاتتىق جازا بهرگهن بولىشى مۇمكىن

قولغا ئېلىشتىن تارتىپ، قاماق، . ھۆكۈم  قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، ئۇالر گۇناھسىز دېگهنلىك بولدى
شقىچه بولغان تۈزۈملهر بۇ خىل ئىككى بىسلىق ئۆلچهملهر سوراق، تۈرمىگه ئېلىش ۋە ھۆكۈم ئىجرا قىلى

  .بىلهن لىق توشۇپ كهتكهن
ئۆتمۈشته مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىگه سهۋەبچى بولغان نۇرغۇنلىغان ناھاقچىلىقالر بۈگۈنكى 

نى يهنى مهجبۇرى ھاشار ياكى مۇت ئهمگهك، يهرلهر ۋە مال مۈلۈكلهر. كۈندىمۇ تهكرار يۈز بهرمهكته
ئهمما ئۆتمۈشته ئۇالرنىڭ دىنىي ئېتىقادى، دىنىي زاتلىرى ۋە دىنىي قائىدە ـ . مۇسادىرە قىلىش قاتارلىق

دۆلهت سىستېمىلىق ھالدا . يۇسۇنلىرىغا بىۋاسته ھۇجۇم قىلىش ھادىسلىرى ئىنتايىن ئاز يۈز بهرگهن
  .ر ئۆتمۈشته ھېچ يۈز بهرمىگهنتۇغۇتنى چهكلهيدىغان، مهجبۇرى باال ئالدۇرىۋېتىشكه زوراليدىغان ئىشال

ئۆتمۈشته، تۈركلهرنىڭ جىنسى ئادەتلىرىگه ئاشكارا ھاقارەت قىلىشتىن ھهممهيلهن ئومۇميۈزلۈك 
 1931، »ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭى« يىلىدىكى -  1765: مهسىلهن(ئهمما ئۇ يۈز بهرگهندە، . ئېهتىيات قىلغان

ناملىق كىتابنىڭ نهشىر » ىنسى ئادەتلهرج« يىلىدىكى -  1989 يىلىدىكى قۇمۇل توپىلىڭى ۋە - 
مۇسۇلمانالر غهزەپلىنىپ، قورال كۈچى بىلهن جاۋاب ) قىلىنىشى تۈپهيلى قوزغالغان ئىنكاس قاتارلىق

تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدىكى بىر ـ بىرىگه چېقىلىش ۋە باسقۇنچىلىق قىلىش . بهرگهن
ن ۋە جىنايهتچى تېگىشلىك جازاغا تارتىلمىغاندا، ئهھۋاللىرى ھهمىشه جېدەل ـ ماجرا قوزغاپ كهلگه

  .جىنايهت تېخىمۇ ئهدەپ كۆپىيىپ كهتكهن
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بهش نهپهر خهنزۇ كۆچمهن ئىككى .  ئايدا خهۋەر قىلىنغان-  4 يىلى -  1999بۇ ۋەقه 

ئىككى قىز ئۈرۈمچىگه بۇ . غا باسقۇنچىلىق قىلغان)  ياش13 ياش، يهنه بىرى 11بىرى (نهپهر ئۇيغۇر قىز 
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يېقىن فۇكاڭنىڭ بىر يېزىسىدا ئولتۇرۇشلۇق سادىر ئىمىننىڭ قىزلىرى بولۇپ، دادىسى ساقچى 
ئهمما تۆت كۈنگىچه ھېچ . ئىدارىسىگه مهلۇم قىلغاندا، ساقچى باشلىقى ۋەقهنى تهكشۈرۈشكه ۋەدە قىلغان

زى تۇتۇپ ساقچى ئىدارىسىغا ئېلىپ بۇ چاغدا سادىر ئىمىن باسقۇنچىالردىن بىرىنى ئۆ. ئىش بولمىغان
ئهمما ساقچى ئهكسىچه سادىر ئىمىننى قولغا ئېلىپ، ئۇنى بهش يىل تۈرمىدە ياتىسهن دەپ . بارغان

سادىر ئىمىن قېچىپ چىقىپ ساقچى باشلىقى بىلهن بىر نهپهر باسقۇنچىنى . تهھدىت سالغان
بهش نهپهر . كهتكهنلىكتىن ئۆلۈپ قالغان ياشلىق قىزى ئاينۇر قان كۆپ ئېقىپ 13بۇ چاغدا . ئۆلتۈرگهن

بۇ ئۇيغۇرالرنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن . ئۇيغۇر ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن، باسقۇنچى خهنزۇالرنى قاتتىق ئۇرغان
تهخمىنهن يۈزچه ساقچى كهلگهن ۋە ئۇيغۇرالردىن بىرى ئېلىشىش جهريانىدا ئۆلتۈرۈلگهن، باشقىالر 

قىن ـ يۇرۇقلىرىغا ئۇالرغا ياردەم قىلماسلىق ھهققىدە بۇيرۇق بۇ ئائىلىنىڭ يې. قاماققا ئېلىنغان
دېگهن جىنايهت بىلهن سوراققا » بۆلگۈنچى ئۇنسۇالرغا ياردەم بهرگهن«بېرىلىپ، ئهگهر ياردەم قىلسا 
  )18.(تارتىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان

 ئىنتىقام ئالىدىغان ھهتتا ئىنتايىن كىچىك ۋەقهلهرمۇ ئۇيغۇرالرغا قارشى زورلۇق كۈچ بىلهن قاتتىق
خوتهندە بىر ئايال بىر خهنزۇنىڭ دۇكىنىدا بىر كىچىك بالىنىڭ پۇتىغا . ۋەقهلهرگه سهۋەب بولغان

بىلمهستىن دەسسهپ سالغان، گهرچه بۇ ئايال ئهپۇ سورىغان بولسىمۇ، بىر خهنزۇ ئهر ئۇنى ھاقارەت 
ئهتراپتا تۇرغان . ىلهن قان چىققۇچه ئۇرغانھهتتا بۇ خهنزۇ بۇ بىچارە ئايالنى تۆمۈر تاياق ب. قىلىۋەرگهن

ئهگهر بۇ ئايالنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرىۋەتسىمۇ، ئۇنىڭ بىر تال تۈكىمۇ «: باشقا خهنزۇالر ئۇرغۇچىغا ئىلهام بېرىپ
بىر توپ كىشى يىغىلىپ، ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئۇرۇشۇپ ) 19.(ئېيتقان» تهۋرەپ قويمايدىغانلىقىنى
جېدەلنى بىسىقتۇرغۇچى ساقچىالر ياش ئاققۇزۇش . رغۇن كىشى يارىالنغانكهتكهن ۋە نهتىجىدە نۇ

. تهخمىنهن ئىككى يۈزچه ئۇيغۇر قاماققا ئېلىنغان. بومبىسى ئېتىپ جېدەلنى مهجبۇرى توختاتقان
باشلىغان » مىللىي بۆلگۈنچىلهر ۋە ئهكسىلئىنقىالبچىالر«كېيىن ھۆكۈمهتنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ ۋەقهنى 

  .ۈش ۋە قولغا ئېلىشالر بىر قانچه ئاي داۋام قىلغانتهكشۈر. ئىمىش
قهشقهرنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدا 
پارتلىغان توپىالڭ، خهنزۇ خۇجايىنالر بىلهن تۈركلهر ئوتتۇرىسىدا دۈشمهنلىشىش بىلهن تولغان ئون 

  .يىلنىڭ مۇقهددىمىسى بولدى
 يىلالرنىڭ باشلىرىدا ماۋزېدۇڭدىن كېيىنكى رەھبهرلىك يىراق غهربىي -  1980كۆرگىنىمىزدەك، 

رايوندىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئاالھىدە قىيىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، ئۇالرغا ئاالھىدە 
ىلالرنىڭ  ي-  80. ئهمما بۇالر كېيىنكى يىلالردا يوقالغان. ئېتىبار بېرىش سىياسهتلىرىنى بهرگهن

ئاخىرىدىكى تيهنئهنمېن ۋەقهسى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن مهركىزى ئاسىيادا 
ئۇ شۇنداقال . ئىسالمنىڭ باش كۆتۈرۈشى قاتارلىق ئامىلالر جۇڭگو رەھبهرلىكىدە داۋالغۇش پهيدا قىلغان

  .شىنجاڭ خهلقى ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولغان
ئۇ كۆلىمى ۋە جهڭگىۋارلىقى جهھهتته .  كۈنى پارتلىغان-  5 ئاينىڭ -  4 يىلى -  1990بارىن توپىلىڭى 

ئامانلىق ساقلىغۇچى قىسىمالردىن ئېشىپ چۈشكهن بولۇپ، بۇنىڭغا ئاپتونوم رايونلوق ھۆكۈمهت 
  .ھهيران قالغان

هتئهل كېيىن ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ توپىالڭ پهقهتال ئۇالرنىڭ ئىچىگه سىڭىپ كىرگهن چ
ئهمما يهرلىك خهلقنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ . كۈچلىرىنىڭ ئهسهبىيلىككه قوترىتىشى بىلهن بولغان
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پارتالشنىڭ بىۋاسته سهۋەبى ھېيتقا بىر ئاي ۋاقىت قالغاندا مهسجىدنىڭ مهجبۇرى تاقىلىپ 
ته بۇنىڭغا ئالدىنقى ئايدا بارلىق مهسجىدلهر تاقىۋېتىلگهن ۋە بىر قانچه ھهپ. پىچهتلىنىشىدىن ئىبارەت

 كۈنى ئهركىنلىك تهلهپ قىلىش ئۈچۈن كىشىلهر توپ ـ توپ -  4 ئاينىڭ -  4. نارازىلىق بىلدۈرگهن
كېيىنكى كۈنى يېزىلىق ھۆكۈمهت ئىشخانىسىنىڭ سىرتىدا . بولۇپ يېزىلىق مهسجىدكه توپالنغان

. غاندا جېدەل باشالنغانتوپلىنىپ ناماز ئوقىۋاتقان نهچچه يۈز جامائهتنى ساقچىالر تارقىتىۋەتمهكچى بول
خهۋەرلهرگه .  چه كىشى2000بۇ توپىالڭغا قاتناشقانالرنىڭ ھهممىسى يهرلىك دېهقانالر بولۇپ، تهخمىنهن 

مۇ بار ) تۇڭگانالر(قارىغاندا ئۇالرنىڭ باشچىلىرى ئىچىدە ئۇيغۇرالردىن باشقا يهنه قىرغىزالر ۋە خۇيزۇالر 
  .ئىكهن

جامائهت ئىچىدە كۆزگه چېلىقىپ قالغان، ئهمما توپىالڭغا . انبۇ توپىالڭ دەھشهتلىك باستۇرۇلغ
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، قولغا ئېلىنغان نۇرغۇن . قاتناشمىغان كىشىلهرمۇ قهستهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ئهمما كۆرگۈچىلهرنىڭ .  كىشى ئۆلگهن22ساقچىالردىن . كىشى تۈرمىدە قاتتىق تاياق يىگهن
ئۇالرنىڭ ئىچىدە قېچىۋاتقاندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهنلهرمۇ .  كىشى ئۆلگهن50 ئېيتىشىچه، توپىالڭچىالردىن

باشقىالر ئورمانلىقتا ۋە يېقىن ئهتراپتىكى يېزىدا زەمبىرەكته ۋە تىك ئۇچار ئايرۇپىالندىن . بار ئىكهن
 13خهۋەرلهردە دېيىلىشىچه، ئون مىڭ نوپۇسلۇق بىر يېزىدىكى ) 20.(ئېتىلغان ئوقتا ئۆلتۈرۈلگهن

  . ياشقىچه بولغان ئهر كىشىلهرنىڭ ھهممىسى قولغا ئېلىنغان60شتىن يا
باشقىالرنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، قىرغىز باشلىقالرنىڭ مهسجىدته يىغىن ئېچىشى بىلهن 
قااليمىقانچىلىق باشالنغان بولۇپ، مهسجىدته ئۇالر پىالنلىق تۇغۇت، يادرو سىنىقى ۋە شىنجاڭنىڭ 

نارازىلىقالر . ىڭ ئىچكىرى جۇڭگوغا توشۇلىشى قاتارلىقالردىن شىكايهت قىلىشقانتهبىئى بايلىقلىرىن
بارغانسېرى كۈچهيگهن ۋە جىهاد  قىلىپ، خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرىپ مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان 

تهخمىنهن يۈزدەك ساقچى ئۇالرنى باستۇرۇشقا كهلگهن بولسىمۇ، . قۇرۇش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان
ئهڭ ئاخىرىدا بۇ توپىالڭنى جامائهت خهۋپسىزلىك . همما كۈچى يهتمهي قوراللىرىنى تارتتۇرۇپ قويغانئ

)  1000(ئىدارىسىنىڭ قوراللىق ساقچىلىرى، خهۋەرلهرگه قارىغاندا، مۇنتىزم تهربىيىلهنگهن مىڭ 
هاد شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ خهنزۇچه قانىلىدا جى. كىشىلىك قوشۇن باستۇرغان

چاقىرىقى ھهققىدە يېزىلغان ئۇيغۇرچه ۋاراقالر ۋە قوراللىق توپىالڭ ھهققىدىكى گۇمانلىق ئىسپاتالر 
دۆلهت ئاخبارات ۋاستىلىرى بۇ توپىالڭغا ئافغانىستاندىكى مۇجاھىدالر قورال بهرگهن . كۆرسىتىلگهن

) بهش مىڭ (5000ىڭ  ئايدا تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى خهۋىرىدە سوت مهھكىمىلىرىن-  7) 21.(دېگهن
نهپهر جاۋابكارنىڭ ) يهتته مىڭ توققۇز يۈز (7900جىنايى ئىشالر دىلوسى ۋە بارىن توپىلىڭغا چېتىشلىق 

توپىالڭنى باستۇرۇش مهزگىلىدە پۈتۈن شىنجاڭنىڭ . ئهنزىسىنى بىر تهرەپ قىلغانلىقى سۆزلهنگهن
زالىرى ئامانلىق ساقالشقا مهسئۇل پارتكوم ئه. ھهممه يىرىدە چېتىشلىق كىشىلهر قولغا ئېلىنغان

  .چياۋشى بۇ رايوننى كۆزدىن كهچۈرگهن. بولغان
شىنجاڭدا ئازاتلىقتىن «بارىن توپىلىڭى توغرىسىدىكى پارتكومنىڭ ئىچكى ماتېرىيالىدا، بۇ توپىالڭ 

ىچه، ئۇنىڭدا دېيىلىش. دەپ ئاتالغان» بۇيان مىللىي بۆلگۈنچىلهر كهلتۈرۈپ چىقارغان ئهڭ ئېغىر ھادىسه
» بارىنغا يوشۇرنىۋالغان ئاز بىر قىسىم ئهكسىلئىنقىالبچىالر ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلهر«بۇ سۈيقهستنى 

قۇرغان ۋە خهلقنى ئالداپ ئۇالرنى » شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى«پۇختا پىالنلىغان بولۇپ، ئۇالر 
. يدىغان سۈيقهستكه قاتناشتۇرغانمىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزىدىغان، ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ تاشال
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ئاستىدا قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈپ شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش ۋە » دىن چۈمپهردىسى«
  .نى يوقىتىش پىالنى تۈزۈلگهن) خهنزۇالر(كاپىرالر 

هادنى ئۇالر بارىن ۋە تۇراند يېزىلىرىدىكى مهسجىد سهيناسىدا ۋەز ئېيتقۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرغان، جى«
ئاز ساندىكى ئهكسىلئىنقىالبچىالر يهرگه . تهرغىپ قىلىدىغان ئۇنئالغۇ لىنتىلىرىنى قويغان

تۇتۇپ قهسهم قىلىشقا » قۇرئان«پىچاقالرنى سانجىپ قويۇپ كىشىلهرنى جىهادقا قاتنىشىش ئۈچۈن 
 - 4 يىلى - 1990. ئىسالمدىن قايتقانالرنى ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھدىت سالغان. زورلىغان
 كۈنى تاڭ سهھهردە بىر گۇرۇپ ئهبلهخ ئىككى يۈزچه خهلقنى توپالپ يهرلىك ھۆكۈمهت - 5ئاينىڭ 

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن بۇ . بىناسى ئالدىدا ناماز ئوقۇپ پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرماقچى بولغان
، ئۇالرنىڭ ئهبلهخلهر ئىش توختاتقان ۋە ئاممىۋى تهرتىپ ساقالشقا كهلگهن ساقچىالرنى ئۇرۇپ

ھهتتا ئۇالر پارتىيىمىز ۋە باشقۇرغۇچى كادىرلىرىمىزغا، ساقچى . قورالىنى تارتىۋالغان
ئهسكهرلىرىمىزگه تۇزاق قۇرۇپ، ئون سائهتتىن ئارتۇق ۋاقىت ھۆكۈمهت ئىشخانىسى ھويلىسىدا 

ىرىلىشىنى ئۇالرغا قارشى ئهسهبىيلهرچه ئوق ۋە گىرانات ئېتىپ، ياردەمگه كهلگهن ساقچىالرنىڭ ئىلگ
  )22.(»يهتته نهپهر قوراللىق ساقچىنى ۋەھشىلهرچه ئۆلتۈرىۋەتكهن. توسقان

 - 1988خهنزۇ تهتقىقاتچىالرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ قوزغىالڭنىڭ تهشكىللىگۈچىسى زەيدۇن يۈسۈپ 
دېگهندەك » بۇغراخان تهزكىرىسى«يىلى قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان 

يۈسۈپ ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى تۇغۇت . ىلهن مهخپى مهكتهپلهردە جىهادنى تهشۋىق قىلغانكىتابالر ب
يالغان «چهكلهش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغانلىقى ھهققىدە 

. دېگهندەك شۇئارالرنى ئوچۇق توۋلىغان» !سوتسىيالىزم يوقالسۇن«ۋە ھهتتا » ياۋىداقالرنى ئويدۇرغان
ۋەردە دېيىلىشىچه، ئهمما بارىن توپىلىڭىنىڭ باستۇرۇلىشى تاشقى ۋە ئىچكى بۆلگۈنچى كۈچلهرگه خه

  )23.(بولدى» بۈيۈك غهلىبه«قارشى ئېغىر زەربه ۋە 
 ئىنگلىز مىلى 800ئهينى چاغدا ئۈرۈمچىدە . بۇ توپىالڭنىڭ خهۋىرى پۈتۈن ئۆلكىگه پۇر كهتكهن

وختۇرخانىسىدا ئىشلهيدىغان بىر تاشقى كېسهل يىراقلىقتىكى تۆمۈر يول ئىدارىسىنىڭ د
مىڭغا » .بارىن يېزىسىدا بولغان ئىشالرنى ھهممه كىشى بىلگهن«دوختۇرىنىڭ ئهسلهپ ئېيتىشىچه، 

يېقىن ئىشچى ـ خىزمهتچىسى بار بۇ دوختۇرخانىدىكى ئاز سانلىق مىللهت خادىمالر، يهنى ئۈچ نهپهر 
 نهپهر ئۇيغۇر يىغىنغا چاقىرىلىپ، ئهگهر بۇالر مهسجىدكه قازاق، بىر نهپهر تاجىك ۋە يىگىرمه بهش

بۇ چاغالردا . بېرىپ ناماز ئوقۇيدىغان بولسا، دەرھال خىزمهتتىن ھهيدىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان
مهسجىدلهرگه ناماز ئوقۇغۇچىالرنى مهخپى كۈزىتىش ئۈچۈن سىنئالغۇ ئاپاراتلىرى ئورنىتىلغان 

نىقالش ئۈچۈن پۇقراچه كىيىنگهن ئۇيغۇر ساقچىالر مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇغۇچىالرنى ئې. ئىدى
روزا ھېيت ۋە قۇربان . جامائهت ئارىسىدا ناماز ئوقۇسا، خهنزۇ ساقچىالر سىرتتا قاراپ ساقالپ تۇراتتى

ھېيت نامازلىرىدا، قوراللىق ساقچىالر سىرتتا تۇراتتى ۋە مهسجىدتىن چىقىۋاتقان كىشىلهر سۈرەتكه 
ئاگاھالندۇرۇشتىن كېيىن جۈمه «: ئۇ تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرى مۇنداق دەيدۇ. ىتارتىالتت

مهن پهقهتال بىر يىلدىكى ئىككى قېتىملىق ھېيت نامىزىغا . نامىزىغا بارمايدىغان بولدۇم
. چۈنكى ئهگهر سېزىلىپ قالسام خىزمىتىمدىن ئايرىلىپ قېلىشىم مۇمكىن. ئوغۇرلۇقچه بارىمهن
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جىدلهرنىڭ ئىچىگه سىنئالغۇ ئاپپاراتى ئورنىتىلغان ۋە مهخپى ساقچىالردىن ئۈرۈمچىدىكى مهس
  )24.(»قورققانلىقىم ئۈچۈن مهسجىدكه بېرىشقا  جۇرئهت قىاللمايدىغان بولدۇم

بولۇپ تهشكىللىنىپ چېگرا رايونالردىكى » خىزمهت گۇرۇپپىسى«بۇ مهزگىلدە نهچچه مىڭ كادىر 
ۇڭگونىڭ ئىچىدىكى ئاپتونوم رايونالردىكى ئاخبارات خادىملىرى السا يېزا قىشالقالرغا ئهۋەتىلگهن ۋە ج

شهھىرىدە يىغىنغا چاقىرىلىپ، بۆلگۈنچىلىكنى قاتتىق ئهيىبلهپ كۆپ ماقاال يېزىش ۋە ئاز سانلىق 
مىللهتلهر ئارىسىدىكى مۇقىمسىزلىق تۇغرۇلۇق ئاز يېزىش، كۆپ خهۋەر قىلماسلىق ھهققىدە 

 28كېيىن يهنه . هردە تۇرۇشلۇق ھهربىي قىسىم ۋە ساقچىالر كۆپهيتىلگهنقهشق. يوليورۇق بېرىلگهن
مىڭ نهپهر قوراللىق ساقچى تۇلۇقالش قارار قىلىنغان ۋە ئۈرۈمچى بىلهن قهشقهردە 

  .پاراكهندىچىلىكنى بىر تهرەپ قىلىش ئورگانلىرى قۇرۇلغان
پهردە . بهرگهندەك قىلىدۇقارىماققا بۇ ۋاقىتتىن باشالپ شىنجاڭدا پارتلىتىش ۋەقهلىرى يۈز 

بۇالر ئېنىق ئهمهس، ئهمما جۇڭگو ... ئارقىسىدىكى كىم؟ تهشكىللىك ئېلىپ بېرىلغانمۇ يوق؟ 
 ئايدا - 2 يىلى - 1992تۇنجى بومبا . ھۆكۈمىتى جىنايهتچىلهرنى شۈبهىسىز ئۇيغۇر دەپ بىلهتتى

ېيىلىشىچه، يهنه ئىككى قېتىملىق خهۋردە د.   كىشى يارىالندى26ئۈرۈمچىدە بىر ئاپتۇبۇستا پارتالپ 
ئىچكى . پارتالش باشقا بىر ئاپتۇبۇس بىلهن كىنوخانىدا يۈز بهرگهن، ئهمما ھېچكىم يارىالنمىغان

قىسىمدا تارقىتىلىدىغان ھۆججهتلهردە دېيىلىشىچه، بۇ پارتالشالرنىڭ ئارقىسىدىن تهڭرىتاغنىڭ 
گېرمانىيهدە چىقىدىغان . قهلىرى يۈز بهرگهنئىككى تهرىپىدىكى باشقا ناھىيىلهردىمۇ پارتلىتىش ۋە

 1993بىر ژۇرنالدا خهۋەر قىلىنىشىچه، ھهربىي قانۇن ئوتتۇرىغا قويۇلۇش مۇناسىۋىتى بىلهن، قهشقهردە 
 ئايدا  يېزا ئىگىلىك باشقارمىسى بىناسى ئالدىغا يهتته مىتىر چوڭقۇرلۇقتا يهر ئاستى - 6يىلى  

  )25.(تۈرمه قېزىلغان
 ئايدا -3 يىلى -1993. رسىتىش ھهرىكهتلىرى ئهمدى باشقا ساھهلهرگىچه كېڭهيگهنقارشىلىق كۆ

جۇڭگونىڭ يادرو ئوق بېشى قۇملۇق ئاستىدا سىناق قىلىنىۋاتقان لوپنۇردا، يادرو قوراللىرىغا قارشى 
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، مىڭ كىشى ئهتراپتىكى توسمىنى بۆسۈپ . كهڭ كۆلهملىك نامايىش يۈز بهردى

ا ئىچىگه كىرىپ ئايرۇپىالن، تانكا ۋە باشقا قاتناش قوراللىرىغا ئوت قويغان ۋە ئهتراپتىكى رىشاتكا، باز
خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى بۇ بىر توپ كىشىلهرگه ئوق ياغدۇرۇپ . توساقالرنى بۇزۇپ ئۆرۈۋەتكهن

ېزىتتىكى بۇ شياڭگاڭدا چىقىدىغان گ. بهزىسىنى ئۆلتۈرگهن ۋە نهچچه يۈز كىشىنى قولغا ئالغان
نامايىش ھهققىدە بېرىلگهن خهۋەردە دېيىلىشىچه، يهنه رادىئاكتىپلىق ماتېرىيال ۋە پارتالتقۇچالر 

  )26. (ئوغۇرالنغان
گهرچه بارىن توپىلىڭىنىڭ ئاقىۋىتى ئېچىنىشلىق ئېغىر بولغان بولسىمۇ، يهتته يىلدىن كېيىن 

ە بۈگۈنگىچه كىشىلهرنىڭ قهلبىدە بىر داغ بىخلىنىپ چىققان غۇلجا ۋەقهسى زور زىلزىله قوزغىدى ۋ
  .بولۇپ قالدى

. دەپ ئاتايدۇ» يىنىڭ«ئۆلكىنىڭ ئهڭ مۇنبهت قىسمىغا جايالشقان گۈزەل شهھهر غۇلجىنى خهنزۇالر 
ئۇزۇن ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگوغا ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرۇپ كهلگهن بۇ شهھهر تهڭرى تاغلىرىنىڭ ئىككى 

ادىغا جايالشقان بولۇپ، قازاقىستان چېگرىسىغا يېقىن ۋە ئۇنى جۇڭگو تىزمىسى ئوتتۇرىسىدىكى بىر ۋ
 -  1882 يىلىدىن - 1871چار پادىشاھ زامانىدا . تهرەپكه قارىغاندا غهرب تهرەپ ئاسانراق قولغا ئاالاليدۇ
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بولشىۋىك ئىنقىالبىدىن كېيىن . يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ يهرنى چار رۇسىيه بېسىۋالغان
غۇلجىلىقالرنى )  باپتا كۆرگىنىمىزدەك-5. ( يهنه ھهممه يهرنى سوۋېت تهسىرى قاپلىغانئوخشاشال

سوۋېت تهرەپ ئهگهر چېگرىدىن ئۆتۈپ ئۆزى تهرەپكه كهلسه سوۋېت ئىتتىپاقىدا ياخشى تۇرمۇشقا 
 - 1944)  باپتا تهسۋىرلهنگهندەك- 4(غۇلجا يهنه . ئېرىشىدىغانلىقى ھهققىدە قايىل قىلغان

ئۆتمۈشنىڭ . ى مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ باش شىتاپى بولغانيىلىدىك
  .كهينىدىن يۈز بهرگهن، جۇڭگوغا قىلىنغان ئهدەپسىز مۇئامىلىسىنى بېيجىڭ ئۇنتۇپ قالمىدى

 ئاينىڭ قهھرىتان سوغۇق ئهمما ھاۋا ئوچۇق بىر ئهتىگىنى بىر توپ نامايىشچىالر - 2 يىلى - 1997
بايراقالرنى ) بهزى مهلۇماتالردا نهچچه مىڭ ياش(نهچچه يۈز ياش . چىالرغا چىقتىسهپ بولۇپ كو

كۆتۈرۈپ، دىنىي ئۇستازالرنى قويۇپ بېرىش، ئۇيغۇرالرغا خىزمهت بېرىش ھهققىدە شۇئار توۋالپ 
  .نامايىشقا قاتناشقان

كۈنى بولۇپ،  فېۋرال كۈنى مۇبارەك رامىزاننىڭ ئاخىرقى - 4نامايىشتىن بىر كۈن بۇرۇن، يهنى 
ساقچىالر دەل بۇ كۈننى تالالپ، يىلالردىن بۇيان داۋام قىلپ كهلگهن مهشرەپنىڭ يېتهكچىلىرى 

مهشرەپ بىر ئاز دىنىي تۈس ئالغان ياشالر يىغىلىشى بولۇپ، . نى قولغا ئالغان) مهشرەپ بېشى(
كىشىلهرنىڭ يهرلىك . دەسلهپته ھۆكۈمهتتىن رۇخسهت ئالغان ۋە شهھهرگه كهڭ تارقالغان ئىدى

ئېيتىشىچه، ئۇالر ياشالرنى ھاراقكهشلىك ۋە زەھهرلىك چىكىملىككه قارشى تهربىيىلهپ ياخشى ئىش 
كۈرىشىگه » قاتتىق زەربه بېرىش«ئهمما ساقچىالر مهملىكهت مىقياسىدا باشالنغان . قىلغان

هرگه قارشى ئىچكىرى جۇڭگودا بۇ كۈرەش جىنايى ھهرىكهتل. داغدۇغىلىق سهپهرۋەر قىلىنغان ئىدى
ئېلىپ بېرىلىدۇ، شىنجاڭدا بولسا ئۇ ئاز سانلىق مىللهت بۆلگۈنچىلىرىگه قارشى زەربه بېرىشنى 

ناماز ) 27.(ساقچىالر مهسجىدكه كېلىپ ئىككى تالىپنى قولغا ئالدى. مهقسهت قىلغان
 باشقا بىر .جېدەل ـ ماجرا چىقىپ بىر قانچه پۇقرا ۋە ساقچى ئۆلدى. ئوقۇغۇچىالرنىڭ نامىزى بۇزۇلدى

 ـ كۈنى قهدىر 27مهلۇماتتا، تۈركىيهدە تۇرۇشلۇق بىر تونۇلغان زاتنىڭ ئېيتىشىچه، رامىزاننىڭ 
كېچىسى ئوتتۇز نهپهر ئايال كىشى ناماز ئوقۇۋاتقان بىر مهسجىدنى ساقچىالر كېلىپ قورشىغان، ئۈچ 

بۇ . تاشالپ قويۇلغانئايال ساقچى ئىدارىسىدا قىيىن قىستاقتا ئۆلتۈرۈلگهن ۋە جهسىتى كوچىغا 
دەپ توۋالپ قولىغا » !ئالالھۇ ئهكبهر«سهۋەبتىن كىشىلهر غهزەپلىنىپ كوچىالرغا چىقىپ 

  )28.(چىققانلىقى نهرسىنى، تاش ۋە تاياقالرنى ئېلىپ ساقچى ئىدارىسىغا بارغان
باشلىنىپ تهخمىنهن ئىككى . بۇ نامايىشنىڭ ئۇزۇن داۋام قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان

تىن كېيىن، ئاالھىدە قورالالنغان نۇرغۇن ساقچى نامايىشچىالرنى ئىلى مېهمانخانىسى سائهت
 نهپهرگىچه كىشى ۋە ياندا تۇرۇپ 500 نهپهردىن 300. يېنىدا توختاتقان) ئىلگىرىكى رۇسىيه كونسۇلى(

قولغا ئېلىنغانالر ئىچىدە ئاساسلىق تهشكىللىگۈچى دەپ . تاماشا كۆرگۈچىلهر قولغا ئېلىنغان
ئۇ ئىلگىرى . مۇ بار)  ياش، توي قىلغان28(ۇمان قىلىنغان سودىگهر ئابدۇلخېلىل ئابدۇلمهجىد گ

 يىلى مهشرەپ پائالىيىتى مهنئى قىلىنغان چاغدا قاماققا - 1995مهشرەپ بېشى بولغان بولۇپ، 
  .دىن كېيىن قويۇپ بېرىلگهن» قايتا تهربىيه«ئېلىنغان ۋە 

ئهمما . ۈز بهرگهنلىكى ياكى يۈز بهرمىگهنلىكى ئېنىق ئهمهسزوراۋانلىقنىڭ بىردەمدىن كېيىن ي
ساقچى » كىشىلهرنى ۋە ھهتتا بالىالرنى قولغا ئېلىۋاتقان، ئۇرىۋاتقان«ئىككىنچى كۈنى شهھهر 
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بهزى جايالردا ساقچىالر خهنزۇ ئاھالىلهر ۋە دۇكانچىالرغا ھۇجۇم ) 29.(ئهسكهرلهر بىلهن توشۇپ كهتكهن
ئامانلىق ساقلىغۇچى قىسىمالر ئوق ئېتىپ . نىقابلىنىپ ھۇجۇم قىلغانقىلغاندەك قىياپهتته 

ئىسپاتالنمىغان بىر خهۋەردە دېيىلىشىچه، ساقچى ئىتلىرى ۋە ئوت قويۇپ . ئىنتىقام ئالغان
ساقچى تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، ئۆلگهن توققۇز كىشى ئىچىدە . كۆيدۈرگۈچى قورالالر ئىشلىتىلگهن

همما ئوتتۇز، يۈز ۋە ھهتتا تۆت يۈز كىشىنىڭ ئۆلگهنلىكى مهخپى ئ. تۆت نهپىرى ساقچى ئىكهن
كېچىدە يول يۈرۈش مهنئى قىلىنغان، ئايرىدۇرۇم ۋە پويىز ئىستانسىسى تاقالغان، شهھهردە . تۇتۇلغان

  .ئىككى ھهپته ھهربىي ھالهت يۈرگۈزۈلگهن
 دىن 3000ا ۋە تۈرمىلهر ئهمدىلىكته ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ ئاختۇرۇپ قولغا ئېلىش نهتىجىسىدە قاماقخان

 فىۋرال كۈنى قولغا ئىلىنغانالرنى - 5ئېيتىشالرغا قارىغاندا .  گىچه ئادەم بىلهن توشۇپ كهتكهن5000
ئۈستى ئوچۇق بىر مهيدانغا ئهكېلىپ ئۇالرغا شىالنكىدا مۈزدەك سوغۇق سۇ چاچقان ۋە قار ئۈستىدە 

هنلهرنىڭ پۇت ـ قولى ۋە بارماقلىرى مۇزالپ ئۇششۇپ كهتك. يالىڭاياق مېڭىشقا مهجبۇرالنغان
ئېغىر دەرىجىدىكى ئۈششۈك يارىدارلىرىنىڭ فوتۇگرافلىرىنى . دوختۇرخانىدا كېسىۋېتىلگهن

  .خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىدىكى تهكشۈرگۈچىلهر كۆردى
 كۈنى بىر ماشىنا - 9 ياكى - 8 ئاينىڭ - 2ئاختۇرۇپ تهكشۈرۈش ھهرىكىتى كېڭهيتىلگهن چاغدا 

» قۇرئان«خوشنىالرنىڭ ئېيتىشىچه، ساقچىالر . للىق ساقچى يېزىدىكى بىر ئۆيگه كهلگهنقورا
بۇ ئوقۇتقۇچى ئىلگىرى ئىككى قېتىم قامالغان . ئوقۇتقۇچى بىرەيلهننى قولغا ئېلىش ئۈچۈن كهلگهن

ىم بۇ قېت. ۋە ھهر قېتىمدا ئۇنىڭ دېهقان دادىسى كۆپ پۇل تۆلهپ بېرىپ قۇتۇلدۇرۇپ ئاچىققان ئىكهن
دادىسى ئوغلىنىڭ ئۆيدە يوق ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ ھېچقانداق جىنايهت ئۆتكۈزمىگهنلىكىنى 

بۇ يهردە بۇ . ساقچىالر ئۇنى بىر تهرەپكه ئىتتىرىۋېتىپ ئۆيگه كىرگهن. ئېيتىپ قارشىلىق قىلغان
ا ئېتىپ ساقچىالر ئۇنى نهق مهيداند. دادا قولىغا بىر پالتا ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن كىرگهن

ئۆيدىكى ئايالالرنىڭ چىرقىرغان ئاۋازىنى ئاڭالپ ئوغلى پهيدا بولغان ۋە ساقچىالرغا . ئۆلتۈرگهن
ئۇنىڭ پاچىقىغا ئوق تهككهن بولسىمۇ، ئهمما . ئېتىلىپ كېلىپ بىر قانچىسىنى يارىالندۇرغان

  .قېچىپ چىقىپ باشقا بىر ئۆينىڭ ئۆگزىسىدە دالدىغا ئۆتىۋالغان
ئۆگهنگهن بىر يىگىت ئۇستازىنىڭ قاچقانلىقىنى كۆرۈپ، بىر » قۇرئان«ۇتقۇچىدىن بۇ چاغدا بۇ ئوق

بۇ يىگىت . ساقچىنىڭ پىلىمۇتىنى تارتىۋېلىپ، ئۇستازىنىڭ كهينىدىن ئۆگزىگه يامىشىپ چىققان
ساقچىالر يهنه . پىلىمۇت بىلهن ھهپىلىشىۋاتقان چاغدا، تۆۋەندە تۇرغان ساقچىالر ئۇالرنى ئېتىۋەتكهن

  )30.(ئوقۇتقۇچىنىڭ ئانىسى بىلهن سىڭلىسىنىمۇ ئېتىۋەتكهن» قۇرئان«بۇ 
ئاپرىلنىڭ ئاخىرقى كۈنى شهھهر مهيدانىدا ئېچىلغان ئوچۇق ھۆكۈم . ئۇنىڭ تهسىرى داۋام قىلماقتا

ئېالن قىلىش يىغىنىدا نامايىشقا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن ئۈچ ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى، باشقىالرغا قاماق 
جىنايهتچىلهر كوچىدا ئۈستى ئوچۇق ماشىنىدا ياالپ ئېلىپ مېڭىلغان چاغدا، . ىلدىجازاسى بېر

ئون كىشىنى . ساقچىالر يول ياقىسىدا تۇرغان جامائهتكه ئوق ئېتىپ ئۈچ ئۇيغۇرنى ئۆلتۈردى
يهنى جامائهت قااليمىقانچىلىق چىقارغان ۋە : ھۆكۈمهت بۇنى خىلمۇ خىل چۈشهندۈردى. يارىالندۈردى
غا كىرمهكچى بولغان، » كىرىش چهكلهنگهن رايون«ىلهرنى قوتۇلدۇرىۋېلىشقا ئۇرۇنغان ياكى جىنايهتچ

كۆرگۈچىلهردىن بهزىلهرنىڭ . ھاۋاغا ئېتىلغان ئاگاھالندۈرۈش ئوقىغا پىسهنت قىلمىغان دېگهندەك
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جىنايهتچىلهرنى ئېلىپ ماڭغان ماشىنىالر . ئېيتىشىچه، ئهتراپتا خهلق توپلىنىپ قاراپ تۇرغان
ئۇالرغا يېقىن كهلگهندە خهلق توپى ئىچىدە تۇرغان ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى جىنايهتچىگه گهپ قىلماقچى 

باشقا مهلۇماتالردا . بولغاندا، ياالپ ئېلىپ ماڭغان ساقچىالر ئۇالرغا قارىتىپ ئوق چىقارغان
 قولى ۋە دېيىلىشىچه، ماشىنىدا ئېلىپ مېڭىلغان جاۋابكار خۇددى بىهۇشتهك كۆرۈنگهن، ئۇالرنىڭ

  .ئاغزى تېڭىلغان، شهھهر سىرتىغا ئېلىپ مېڭىلغان ماشىنىدا تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزۇلغان ئىكهن
يارىالندۇرۇش، «. ھۆكۈم ئېالن قىلىش يىغىنىدا كۆرۈش ئۈچۈن مهيدانغا بهش مىڭ كىشى توپالنغان
ن، ھهسهن مهمهت ئوت قويۇش، لۈكچهكلىك، ئوغۇرلۇق ۋە بۇالڭچىلىق جىنايىتى ئۈچۈن، يۈسۈپ تۇرسۇ

ۋە ئىبراھىم قاسىم ئۈچ كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن ۋە دەرھال شهھهر سىرتىدىكى بىر يهرگه 
. ئاپىرىلىپ، تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزۇلۇپ، مىڭىسىگه يېقىن تهرەپته تۇرۇپ ئوق ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ئۇالرنىڭ جهسىتى .) ۇربۇ بولسا جۇڭگودىكى قىلىپالشقان ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىش ئۇسۇلىد(
 قېتىملىق ھۆكۈمنى ئوچۇق ئېالن قىلىش - 2ئىيولدا، . ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا بېرىلمىگهن

ئىكراندا كۆرۈنىشىچه، : يىغىنىدىكى مهيدان سهھنىسى ئهتىسى تېلېۋىزوردا كۆرسىتىلگهن
ۆرگۈچى ئامما سهھنىنىڭ ئهڭ ئالدىدا قوراللىق ئهسكهرلهر تۇرغان، قارىغاندا تۆت مىڭ كىشىلىك ك

بۇ قېتىم يىگىرمه يهتته نهپهر كىشىگه ھۆكۈم ئېالن . ھهممىسى ئىختىيارى كهلگهندەك قىلمايتتى
باشقا ئۈچ كىشىگه . بۇنىڭ ئىچىدە توققۇز كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئىجرا قىلىنغان. قىلىنغان

هن پهۋقۇلئاددە بولغان شىنجاڭغا نىسبهت. كىچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىنىدىغان ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن
بىر ئهھۋال شۇكى، ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغانالرنىڭ ئىچىدە ئوغورلۇق بىلهن ئهيىبلهنگهن بىر خهنزۇ 
ۋە زەھهرلىك چىكىملىك ئهتكهسچىلىكى جىنايىتى بىلهن ئهيىبلهنگهن بىر تۇڭگانغىمۇ جازا ئىجرا 

  .قىلىنغان
 3. ۈمچىدە ئۈچ بومبا پارتالپ، پۇقراالر يارىالنغانغۇلجىدا نامايىش بولۇپ، يىگىرمه كۈندىن كېيىن ئۈر

 كۈنى يهنه بىر بومبا بېيجىڭدىكى بىر ئاپتوبوستا پارتالپ ئىككى كىشى ئۆلگهن ۋە - 7 ئاينىڭ -
سهككىز نهپهر ئۇيغۇر بومبا ئۇرۇنالشتۇرغان دەپ ئهيىبلىنىپ ئۆلۈمگه . سهككىز كىشى يارىالنغان

شىنجاڭ «. تۈن ئۆلكه مىقياسىدا قاتتىق زەربه بېرىش باشالنغانھۆكۈم قىلىنغان ۋە ئارقىدىنال پۈ
دە خهۋەر قىلىنىشىچه، پهقهت ئۈرۈمچى، خوتهن ۋە ئاقسۇدىن ئىبارەت ئۈچ شهھهر ئىچىدىال » گېزىتى

  )31.(پاش قىلىنىپ قولغا ئېلىنغان» تېررورچى«ۋە » بۆلگۈنچى«مىڭدىن ئارتۇق 
گه قارشى تهشۋىقات ۋە تهلىم » بۈلگۈنچىلهر«سى ۋاڭ لېچۇەن ئىيۇلدا ئاپتونوم رايونلۇق پارتكۇم شۇجى

 مىڭ 17ـ تهربىيه خىزمىتى ئۈچۈن يېزىالرغا، ئىدارە ـ ئورگانالرغا ۋە دېهقانچىلىق مهيدانلىرىغا 
  .كادىرنىڭ ئهۋەتىلگهنلىكىنى سۆزلىگهن

امايىش نامايىشتىن كېيىنال شهھهرگه زىيارەتكه كهلگهن بىر قانچه چهتئهللىك مۇخبىرغا ن
بۇ مۇخبىرالر . توغرۇلۇق سۆزلهپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن غۇلجىدا ئۈچ نهپهر تىجارەتچى قولغا ئېلىنغان

خهۋەرلهرنى » مهخپى«خهۋەرلهرگه قارىغاندا، بۇ تىجارەتچىلهر . چېگرىدىن قوغالپ چىقىرىلغان
لىك قاماق  يىلغا قهدەر مۇددەت18 يىلدىن 15چهتئهللىكلهرگه ئاشكارىالپ قويغانلىقى ئۈچۈن 

 ئاينىڭ بىر كۈنى، غۇلجا شهھىرىدە ئۇزۇندىن بۇيان بۇ - 4 يىلى - 2002. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان
شهھهردە ياشاۋاتقان بىر خهنزۇ تاكسى شوپىرى ماڭا نامايىشقا قاتناشقانالرنىڭ بىر توپ ئىشسىز 
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ىت تۇغدۇرمىغانلىقىنى، ئۇيغۇر ياشالر ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتكه ھېچبىر خهۋپ ياكى تهھد
مهن «: ئهكسىچه، ئۇالرنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق باستۇرۇشقا ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتىپ

بۇ نامايىش تۈپهيلى ئۇالرغا بولغان كۆز قارىشىم . ھهمىشه ئۇيغۇرالر بىلهن ئارىلىشىپ يۈرىمهن
  .دېدى» ئۆزگىرىپ قالغىنى يوق

رەپ بېشى ئابدۇخېلىل ئابدۇمىجىتكه كهلسهك، نامايىش مهزگىلىدە قولغا ئېلىنغان مهش
ۋەقهدىن ئۈچ يېرىم . ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئۇ قاتتىق ئۇرۇلغان ۋە قىيىن ـ قىستاقالرغا ئېلىنغان

خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ئۇ .  ئايغا قهدەر ھۆكۈم ئېالن قىلىنمىغان- 10 ـ يىلى 2000يىل ئۆتۈپ تاكى 
ۈلگهندىن كېيىن، جهسىتى كۆمىۋېتىلگهن، ئۇنىڭ ئائىلىسنىڭ چاپچال تۈرمىسىدە قيناپ ئۆلتۈر

چهتئهلدىكى ) 32.(جهسىتىنى كۆرۈشىگه ياكى قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان
 نهپهر كىشىنى ئامانلىق 162 ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا - 6 ئايدىن - 2ئۇيغۇرالرنىڭ ئېيتىشىچه، 

نهچچه يۈز كىشى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان، نهچچه . تۈرگهنساقلىغۇچى خهنزۇالر ئېتىپ ئۆل
مىڭ ياش يىگىت ئوق تىگىپ ياكى قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنىپ مېيىپ، مهجروھ بولغان ۋە بىر 

نهچچه مىڭ كىشى قېچىپ قازاقىستان . مىڭ ئالته يۈز كىشى ئىز ـ دېرەكسىز غايىپ بولغان
  .چېگرىسى ئىچىگه ئۆتۈپ كهتكهن

ئۇنىڭ ئورنىدا يېڭىدىن مهيدانغا كهلگهن .  ۋەقهسىدىن كېيىن كۆپ نامايىشالر بولمىدىغۇلجا
قورالالرنى ئېلىپ قاچتى ۋە . قوراللىق قارشىالشقۇچىالر ھهربىي نىشانالرغا ھۇجۇم قىلدى

  .ھهم خهنزۇ كۆچمهنلهرنى ئۆلتۈردى. كۈتۈلمىگهن پهيتلهردە بومبا پارتلىتىپ قورقۇنچ پهيدا قىلدى
. قهلهر، ھۇجۇم قىلىشالر ھهققىدىكى خهۋەرلهر يۈزەكى ۋە كۆپىنچىسى ئىسپاتالنمىغانبۇ ۋە

 يىلىنىڭ باشلىرىدا كورلىدىكى بىر - 1998 يىلىنىڭ ئاخىرى ياكى - 1997ئېيتىشالرغا قارىغاندا، 
 - 8 يىلى - 1998.  مىڭ كاالشنكوف ۋە نهچچه مىليون دانه ئوق ئوغۇرالنغان20ئوق ـ دورا زاۋۇتىدىن 

پرتسېپى بار . ئايدا كۇچاغا يېقىن يهردىكى بىر ھاۋا ئارمىيه بازىسى ئۇيغۇرالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان
برونىلىق ماشىنىالردا كهلگهن ھۇجۇم قىلغۇچىالر كىچىك تاپانچىالر بىلهن ) توچىيى بار(

 ھهر ئىككى تهرەپتىن .قورالالنغان بولۇپ، ئۇالر يىگىرمه تۆت دانه تىك ئۇچار ئايرۇپىالنغا زىيان سالغان
شۇ يىلى يهنه ساقچى ئىدارىسى، ھهربىي ئىسكىالت ۋە تۈرمىلهر .  ئادەم ئۆلگهن150تهخمىنهن 

. جهنۇبتا قارىماققا قورالالر خالىغانچه ئېلىپ يۈرىلىۋاتقاندەك قىالتتى. تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا ئۇچرىغان
ىق قوراللىرىنى يۇقىرىغا تاپشۇرۇپ  يىلى خوتهندە خهلقنى قۇچقاچ ئاتىدىغان مىلتىق قاتارل- 1999

بۇ يهردە «: بېرىشكه ئۈندەش چاقىرىقىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى تهتقىقاتچىغا بىر ھهربىي كادىر
 ئايدا كورلىنىڭ جهنۇبىدىكى - 4شۇ يىلى ) 33.(دېگهن» ھهممىمىز قورال ئېلىپ يۈرىمىز

ر ئهسكهر ئۆلتۈرۈلگهن،  ئالتىسى باشقۇرىلىدىغان بومبا بازىسى ھۇجۇمغا ئۇچراپ يىگىرمه بىر نهپه
  )34.(يارىالنغان ۋە نۇرغۇن ماشىنا ۋەيران قىلىۋېتىلگهن

 كۈنى شىنجاڭ ج خ نازارىتى تىزىلىپ ماڭغان ماشىنىدىكى - 20 ئاينىڭ - 3 يىلى - 1999
بۇ ۋەقه ئۈچ كۈن بۇرۇن . دە يارىالنغانلىقىنى خهۋەر قىلدى» ئېغىر ۋەقه«قوراللىق ساقچىنىڭ بىر 

ۈمچىنىڭ غهربىي شىمالىدىكى سانجى شهھىرىنىڭ سىرتىدىكى شىخهنزە تاشيولىدا قاتار ئۈر
دەسلهپته ساقچىالر بۇنىڭ . تىزىلىپ ماڭغان ماشىنا يولدىن چىقىپ كهتكهندە يۈز بهرگهن ئىكهن
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 ئىنگلىز چىسى چوڭقۇرلۇقتىكى ھاڭغا چۈشۈپ كهتكهن بىر ماشىنا 130رولىدىن كاشال چىقىپ 
ئهمما ۋەقهدىن ئالته كۈن ئۆتۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم . نلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهنتۈپهيلى بولغا

شۇجىسى ۋاڭ لېچۇەن قازاغا ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئائىله ـ تهۋەلىرىگه بۆلگۈنچىلهر تۇغدۇرغان بۇ ۋەقهدە 
ەندىن تۆلهم  مىڭ يۈ200ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ۋە ھهر بىرىگه » قهھرىمان«نىڭ » قۇربان بولغانالر«

بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋە ئۇالرنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى بۆلگۈنچىلهرنىڭ ھۇجۇمى توغرۇلۇق 
كېيىن غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر ھۆكۈمهتنىڭ . باشقىالرغا سۆزلىمهسلىككه ئاگاھالندۇرغان

ىغان ھهقىقهتهن بۇ ۋەقهنى يولنىڭ دوقمۇشىدا سائهتلىك ياكى يىراقتىن كونترول قىلىنىد
بومبىالرنى قويۇش ئارقىلىق پارتلىشىنى پىالنلىغان ۋە كالوندىكى بىرىنچى ۋە ئىككىنچى 
ماشىنىنى ۋەيران قىلغان قوراللىق مىللىي تهشكىالتنىڭ كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى 

  )35.(ئېنىقلىغانلىقىنى ئېيتقان
 دىن 300ڭ ئۆلۈشى ۋە  كىشىنى60 كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ بىر كوچىسىدا - 9 ئاينىڭ - 9 يىلى - 2000

ھۆكۈمهت . ئارتۇق كىشىنىڭ يارىلىنىشىغا سهۋەبچى بولغان خېلى زور بىر پارتالش يۈز بهردى
تارماقلىرى بۇنى كونا پارتالتقۇچى دورىالرنى بىر تهرەپ قىلىدىغان يهرگه تۇشۇپ ماڭغان يۈك 

تقان بىر رايوندىكى كۆرگۈچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ ۋەقه ئۆيلهر چېقىلىۋا. ماشىنىسىغا ئارتتى
چهتئهلدىكى گېزىتلهر بۇنى بىر قېتىملىق . سېلىنىۋاتقان بىر كۆۋرۈككه يېقىن يهردە يۈز بهرگهن

  )36.(تېررور ھۇجۇمى بولۇش ئېهتىماللىقىغا كۆتۈردى
ئادەتته جۇڭگودا . يۇقىرىقى پارتالشالرنىڭ ھهقىقى ئهھۋالى توغرىسىدا بىر نېمه دېمهك تهس

دۆلهت ئىچىدىكى بهزى چۈشىنىكسىز پارتلىتىشالر بهلكىم . رنى تاپماق ئۇڭايپارتالتقۇچى دورىال
شىنجاڭدا بولسا . دېهقانالرنىڭ ئۆزئارا جېدەل ـ ماجرا قىلىشىشى تۈپهيلى بولغان بولىشى مۇمكىن

بهزىسى، يهنى ئۈرۈمچى ۋە . بۇالر خهنزۇ كۆچمهنلهر بىلهن يهر تالىشىش تۈپهيلى كېلىپ ـ چىقىدۇ
ى ئاپتوبوسقا ئورۇنالشتۇرۇلغان پارتالتقۇچى بومبىالرنىڭ سىياسىي مهقسهتته بېيجىڭدىك

 سىنتهبىر - 11 يىلدىكى - 2001قويۇلغانلىقى ئېنىق، ئهھۋالنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر، 
غا » ئۇيغۇر تېررورىزمى«ۋەقهسىدىن كېيىن، بارلىق پارتلىتىشالرنىڭ ھهممىسى ئاساسهن دېگۈدەك 

  )37.(يۇلىدىغان بولدىدۆڭگهپ قو
 يىلالردا ھۆكۈمهت خۇددى ھهددىدىن ئېشىپ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ غهزەپ ـ نهپرىتىنى - 1990

. قوزغاۋاتقاندەك ۋە ئاۋۋال ئۆزى ئىنتىقام ئېلىش ئارقىلىق ئۆزىنى قوغداشقا ئۇرۇنىۋاتقاندەك قىالتتى
مىدە ۋەزىيهتكه تهھدىت سالغانالرغا قارشى ھهر قانداق بىر ئۆلچهمدە، بولۇپمۇ غهربلىكلهرنىڭ ئۆلچى

  .ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرىدىكى جازا يۈرىشى دەھشهتلىك ئىدى
. جۇڭگودا بۈگۈن ۋە ئۆتمۈشته ئهدلىيه جهھهتته خىلمۇ خىل ئهپچىل  چارە ـ تهدبىرلهر كهڭرى بار ئىدى

ڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى قولغا ئېلىش، گۇمانلىق كىشىنى: ھازىر قوللىنىلىۋاتقانالر تۆۋەندىكىچه
گۇمانلىق كىشىلهرنى سوراق قىلمايال تۈرمىگه سوالپ قويۇش، ئاقلىغۇچى ئادۋۇكات چاقىرىشقا 

قارارى بىلهنال ھۆكۈم كېسىش، سىياسىي » ھۆكۈم كومىتېتى«رۇخسهت قىلماسلىق، مهخپى 
رىش، دىنغا ئېتىقاد جهھهتته غهيرى پىكىردە بولغانالرغا ئۇزۇن يىللىق قاماق جازاسى بې
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قىلغۇچىالرغا زىيانكهشلىك قىلىش ۋە ھامىلدار ئايالالرنى قاتتىق سۈرۈشته قىلىپ ئېنىقالش 
  .قاتارلىقالر

بۇ ئۆلكىنىڭ كوممۇنىزمغا قارشى . ھالبۇكى، شىنجاڭدا بېسىم تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى
، بۇ، كىشىگه ستالىنچى پىكىردە بولغانالردىن قاتتىق ئىنتىقام ئېلىشتا داڭقى چىقتىكى

دۆلهتكه خائىنلىق قىلىش جىنايىتى ھهتتا ئهڭ . رۇسىيهنىڭ ئهڭ ناچار كۈنلىرىنى ئهسلىتهتتى
ھۆكۈمهتنى ھاقارەتلهش، : مهسىلهن. ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالرغا قهدەر ھېسابلىنىدىغان بولدى

ىقىنى ئېسىش، دېگهن ئاتالغۇنى قوللىنىش، شهرقىي تۈركىستان باير» شهرقىي تۈركىستان«
نامايىشالرغا قاتنىشىش، چهكلهنگهن دىنىي گېزىتلهرنى كۆپهيتىپ بېسىش ياكى تارقىتىش، دىنىي 
دەرس ئوقۇيدىغان سىنىپالرنى تهشكىللهش، چهكلهنگهن شېئىر ۋە ناخشىالرنىڭ ئۈنئالغۇ 

ئهللىكلهر لىنتىلىرىنى ساقالش، سىياسىي چاقىرىق مهزمۇنى بار دىراما ۋە شېئىرالرنى يېزىش، چهت
غا مهخپى ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈش، جۇڭگونىڭ سىرتىدا ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت ) يهنى مۇخبىرالر(

كىتابالرنى نهشىر قىلىش، چهتئهلگه قېچىپ كېتىش، چهتئهلنىڭ چهكلهنگهن ژۇرناللىرىنى ئوقۇش، 
  .چهكلهنگهن گېزىتلهرنى ئوقۇش ۋە خهنزۇالرنى تىلالش قاتارلىقالر

 قىلمىشالرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالش ئۈچۈن نازارەت قىلىش ئىنتايىن زۆرۈر ۋە بۇنىڭدا بۇ خىل جىنايى
بۇ سهۋەبتىن ساقچىالر خىزمهتته ھهر قايسى يېزىالر ۋە شهھهرنىڭ بۇلۇڭ ـ . جاسۇسالر ئاساستۇر

غا ) بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ جاسۇسلىرى(» قۇالقالر«پۇشقاقلىرىدا خهۋەر تىڭتىڭاليدىغان 
ھهتتا . دۇر» خهلق ئىچىدىكى ئاغامچا« ئۇالر ساقچىالرنىڭ خىزمىتىدىكى ئاتالمىش .تايىنىدۇ

ھهربىي قىسىمدىن تهشكىللهنگهن جامائهت خهۋپسىزلىكى ) 38.(ستالىنمۇ بۇنچىلىك قىاللمىغان
خىزمهتچى قىياپىتىدە ) جاسۇسلىرى(تارماقلىرىنىڭ ئاالھىدە خىزمهت ئهترىتى خادىملىرى 

سى زاۋۇت، كان، كارخانا، سودا ـ سېتىق ئورۇنلىرى، مهكتهپ ۋە ھۆكۈمهت نىقاپلىنىپ ھهر قاي
  .ئورگانلىرىغىچه تارقالغان

قوراللىق ج خ ساقچىلىرىنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان پۇقراالرنى ئېتىپ 
گۇمانلىق . ئۆلتۈرۈشىنىڭ ئادەتتىكىچه ئاسان ئىش ئىكهنلىكىنى يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتتۇق

گهرچه . چىلهرنى قىيىن ـ قىستاققا ئېلىپ قىيناش ئۇسۇللىرىنى تېخى سۆزلىمىدۇقجىنايهت
قا قارشى ) قىيىن ـ قىستاققا ئېلىش(بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋەكىللىرى تهن جازاسى 

ئهمما ئۇ شىنجاڭ بىلهن . چىققان بولسىمۇ، ئهمما بۇالر ئېيتىشالرغا قارىغاندا جۇڭگودا كهڭ تارقالغان
يهنى ئادەتته ئۇرۇش ـ تىپىش بىلهن بىرگه . تته ئاالھىدە قهبىه شهكىللهردە داۋامالشماقتاتىبه

ساقچىالرنىڭ توك كالتىكى بىلهن ئۇرۇش، زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنىڭ پۇت قولىغا چىته 
سېلىپ باغالش ۋە ئازاپلىق شهكىلدە ئېسىپ قويۇش، تىرناق ئاستىغا يىڭنه سانجىش ياكى موچىن 

خهۋەرلهردە دېيىلىشىچه، شىنجاڭدا ئاالھىدە ئهپچىل . ىرناقلىرىنى يۇلۇش قاتارلىقالربىلهن ت
بۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇكۇل سېلىپ نېرۋىسىدىن . قىيناش ئۇسۇللىرى تهرەققى قىلغان ئىكهن

ئاداشتۇرماق، ئاغزى ـ بۇرنى ۋە جىنسى ئهزاسىغا ئۇندەك سۇقۇلغان قاتتىق ئاچچىق الزا قاتارلىق 
 كىرگۈزۈش، سۈيدۈك يولىغا ئات قىلى ۋە تىكهنلىك تۆمۈر تاياق كىرگۈزۈش قاتارلىقالر نهرسىلهرنى

ئۈرۈمچىدە قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغان بىر كىشىنىڭ ئېيتىشىچه، قىيناش ئۆيىدە ئۇنىڭ . بار
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قاتتىق ئاغرىق ئازاۋىغا چىدىماي تامغا ئۈسۈپ، بىرەر ۋەقه چىقىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، 
شىنجاڭلىق بىر سابىق سوتچىنىڭ . بېشىغا بىر خىل تۆمۈر قالپاق كىيدۈرۈپ قويۇلغانئۇنىڭ 

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىغا ئېيتىشىچه، توقسان پىرسهنت جاۋابكار ئىقرار قىلدۇرۇش ئۈچۈن 
جۇڭگونىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدىكى گېزىت . قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغانلىقىدىن شىكايهتچى ئىكهن

دە ساقچىالرنىڭ جىنايهتچىلهرنى قىينىغانلىقى تۈپهيلى تهكشۈرۈلگهنلىكى ھهققىدە داۋا خهۋەرلىرى
ئهمما ھهيران قاالرلىقكى، بۇ خىل خهۋەرلهر . قىلىنغانلىقىغا ئائىت خهۋەرلهر كۆپ ئۇچرايدۇ

  .شىنجاڭنىڭ ئاخبارات ساھهسىدە يوق
ۈم جازاسى بېرىشنى شىنجاڭ جۇڭگو ئىچىدىكى ھازىرغىچه سىياسىي جىنايهتچىلهرگه ئۆل

 يىلىدىن - 1997خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ) 40.(داۋامالشتۇرۇشتا نامى چىققان بىردىنبىر ئۆلكه
 نهپهر كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكى ۋە 210 يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ ئۆلكىدە - 1999
» جىنايهت«اسىي ۋە دىنىي  نهپهر كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى، بۇالرنىڭ ئاساسلىقى سىي190

كېيىنكى يىلالردا يهنه ئۇيغۇرالرغا ئۆلۈم جازاسى . ئۆتكۈزگهن ئۇيغۇرالر ئىكهنلىكىنى خهۋەر قىلغان
بىر تارىخچىنىڭ ھېسابالپ چىقىشىچه، شۇنداق . ئىجرا قىلىش ئوخشاش نىسبهتته داۋام قىلغان

ىغا ئۇچراش نىسبىتى قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كهلگهن ئۆلۈم جازاس
  )41.(خهنزۇالرنىڭكىدىن ئون ھهسسه ئارتۇق بولغان

 ئايدىكى قانۇنچىلىق ۋە تۈزەش - 4 يىلى - 2001ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان ئاالھىدە جىنايهتلهر 
گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدە بۇ : مهسىلهن. ھهرىكىتى داۋامىدا بىر رەھبهرنىڭ خاتىرە دەپتىرىگه يېزىلغان

ىسادى جىنايهتلهر ئوغۇرلۇق، ئالدامچىلىق، چىرىكلىك، پارىخورلۇق قاتارلىقالر زەربه مهزگىلدە ئىقت
بېرىشتىكى ئاساسلىق نىشان قىلىنغان شاڭخهيدە، زەربه بېرىش شامىلىدىن پايدىلىنىپ، ئاسىيا 
تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادى ھهمكارلىق يىغىنى ئۈچۈن كېلىدىغان زىيارەتچىلهرنى كۈتىۋېلىش 

بۆلگۈنچىلهر «شىنجاڭدا بولسا بۇ ھهرىكهتلهر ئىككى يىل ئىچىدە .  شهھهر تازىالنغانئۈچۈن
نهچچه مىڭ ئۇيغۇرنىڭ مىللهتچى، بۆلگۈنچى ۋە . ئۈچۈن قوللىنىلماقتا» مهسىلىسىنى ھهل قىلىش

رادىكال دىنچى دېگهن قالپاقالر ئاستىدا تۈرمىلهرگه ئېلىنىشى، ئېغىر قىيىن ـ قىستاقالرغا 
  .ۋە ئىز ـ دېرەكسىز غايىپ بولىشى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئادەتتىكى ئىشقا ئايلىنىپ قالدىئۇچرىشى 

ھۆكۈمهتنىڭ شىنجاڭدىكى قانۇنچىلىق ۋە تۈزەش قۇرۇلىشى ھهرىكىتى ئارقىلىق يهتمهكچى بولغان 
ئهمما بۇ يهردىكى دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق زۇلۇم ۋە . مهقسىتىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ

  .ى باشقىچه ئىزاھالشقا توغرا كېلىدۇدىكتاتۇرىن
تارىخىي پاكىتالر شۇنى كۆرسهتتىكى، چهتئهللىكلهر جۇڭگولۇقالرنى ھهم قورقۇنچاق ھهم ھاكاۋۇر 

ئهمهلدارالر، بولۇپمۇ شىنجاڭغا يېڭى كهلگهن باشلىقالردىكى مىللهتچىلىك، يهنى . قىلىۋەتكهن
نىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان » تۈرۈلگهن ئىرقچىلىقتۈزۈملهش«يېقىندا ئهنگلىيهدە مودا بولغان ئاتالغۇ 

بۇ خىل روھىي ھالهت جۇڭگولۇقالرنىڭ . بيورۇكراتچىلىق بىزنى ھهيران قىاللماسلىقى مۇمكىن
. بۇنى ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى كهلتۈرۈپ چىقارغان. پىسخىكىسىغا چوڭقۇر سېڭىپ كهتكهن

شىنجاڭنى چۈشهنمهيدۇ ياكى ئاز تهيىنلىگۈچى ۋە بۇيرۇق چىقارغۇچى يۇقىرى دەرىجىلىك ئورگان 
ھهتتا . ئۇنى ئىجرا قىلغۇچى ئهمهلدار يۇقىرىدىن قورقۇپ، ھوقۇقىدىن ئهنسىرەپ ياشايدۇ. چۈشىنىدۇ
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يهرلىك . يېزىالردىكى ساقچىالردىن باشالپ ھهممىسى پارتكوم شۇجىسىغا مۇتلهق بويسۇنىدۇ
  .ىك جهلپ قىلىش كۈچى يوقئهمهلدارلىق تاجىنىڭ ئىلگىرىكى خانلىق سۇالله ۋاقتىدىكىچىل

جۇڭگولۇق ئهمهلدارالر دىنىي ئهسهبىيلىك . ئىسالمدىن قورقۇش ئهڭ ئېنىق بىر كېسهللىكتۇر
. قا ئۇرۇنغان ھىلىگهر خائىنالر بار دەپ قارايدۇ» ۋەتهننى پارچىالش«چۈمپهردىسىنىڭ ئىچىدە 

. ڭ بارلىقى ئېنىقشىنجاڭدىكى توققۇز مىليون مۇسۇلماننىڭ ئارىسىدا دىنىي ئهسهبىيلهرنى
دۆلىتى قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ » شهرقىي تۈركىستان«مۇستهقىل 

ئۇالرنىڭ مهسىلىلهرنى . ئهمما ھۆكۈمهت ھازىرغىچه چۆچۈرىنى خام ساناپ كهلدى. بارلىقىمۇ ئېنىق
  . ساددا كۆز قاراشتۇرئانالىز قىلغاندىكى كۆز قارىشى ئۆزىنىڭكىنى مۇتلهق توغرا دەپ قارايدىغان

گهرچه ھۆكۈمهت خهۋەرلىرى جانلىقلىقتىن يىراق بولسىمۇ، ئهمما ئۇ خهنزۇالرنىڭ ئهسىرلهردىن 
ئۇالرنىڭ نهزىرىدە . بۇيانقى مۇسۇلمان تۈركلهرگه بولغان ئۆلچهملىك كۆز قارىشىنى ئىپادىلهپ بهردى

 ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزگىرىشچان مۇسۇلمان تۈركلهر پهرقلىق ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشهنچىسىز، دىندار
 يىلى مۇنداق دەپ - 1930ئۇ . بۇالرنى ئهدىپ ئهيچىن ۋۇ يهكۈنلهپ چىققان. ھهم پارتلىغۇچى دېگهندەك

  :يازغان
مۇنبهت ۋادىالردا پاراغهتته ياشاۋاتقان مۇسۇلمان ھۇرۇن دېهقانالر ئازغا قانائهت قىلىپ، كۆپكه شۈكۈر «

ئۇالرنىڭ ئاخۇنۇملىرى ئۇالرنى كاپىرالرنىڭ قېنىنى ئېقىتىش . پقايغۇسى ئاز، خوشلۇقى كۆ. قىلىدۇ
بۇ . بۇنى كۆرۈش ئىنساننى ئۈمىدسىزلىككه چۈشۈرىدۇ. ئۈچۈن چاقىرغان ھامان، دەرھال ئۆزگىرىدۇ

پاراسهتلىك، تىنچلىقپهرۋەر، مۇاليىم، تهمكىن، خۇشچاقچاق ۋە ناخشا خۇمار خهلقنىڭ نېمه ئۈچۈن ھهر 
ئهقىللهرنى «هبلىغچىلىرىگه ئهگىشىپ، قورال كۈچى ۋە زورلۇق ئىشلىتىپ زامان قوزغاتقۇچى ت
قا تهييار تۇرىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈشكه ئىقتىسادىي بېسىمالرال يېتهرلىك » ھهيرەتته قالدۇرۇش

ئۇالرنىڭ ئاتا . ئهيچىن ۋۇنىڭ قارىشىچه، بۇنىڭ جاۋابى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدا تولۇپ يېتىپتۇ» .ئهمهس
ئۆچمهنلىكنىڭ «ىرى بىر قولىغا قېلىچ، بىر قولىغا قۇرئان ئېلىپ كۈرەش قىلىپ ـ بوۋىل

ئۇالرنىڭ ئېتىقادى ئازراق ... قورقۇنچلۇق ئهنئهنىسىنى ئهۋالدمۇ ئهۋالد داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن
كهمسىتىلىشكه ئۇچرىغان ھامان، ئۇالر دەرھال ھهر قانداق بهدەل تۆلهشتىن چىكىنمهيدىغان دىنىي 

  )42.(»تهلۋىگه ئايلىنىدۇئهسهبىي 
ياقۇپ . دىنىي ئامىلنى ھهرگىزمۇ سهل چاغالشقا بولمايدۇكى، بۇنى شىنجاڭنىڭ تارىخى ئۆگهتكهن

 يىلى خوتهندە - 1933. بهگ دىندىن ئهپچىللىك بىلهن پايدىلىنىپ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگهن
غا بولغان چهكسىز غهزەپ ـ مهيدانغا كهلگهن ئۆمرى قىسقا جۇمهۇرىيهت ئۆزلىرىنىڭ جۇڭگولۇقالر

 يىلى غۇلجىدا قۇرۇلغان جۇمهۇرىيهت خهنزۇالرغا بولغان - 1944. نهپرىتىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن
غهرب دىپلوماتىيىسى دىننىڭ سىياسهتكه ئارىلىشىشىغا . غهزەپ نهپرىتىنى تهس كونترول قىلغان

ماددى ― ۇ كادىرالرنىڭ دىن جۇڭگولۇق خهنز. يول قويمىغانلىقى ئۈچۈن بهزىدە مهغلۇپ بولغان
تهرەققىيات جهريانىدا شهكىللهنگهن، مىڭىنى زەھهرلهيدىغان خۇراپات دېگهن كۆز قاراشتا 

  تهربىيىلهنگهنلىكى توغرىمۇ؟
ئهمما دىننىڭ مۇھىملىقىنى، بولۇپمۇ دىنسىز ھۆكۈمهت بىلهن تهس چىقىشىدىغان ئىسالم دىنىنى 

. ۈچىلهرنىڭ پىسخىكىسىنى چۈشىنىش الزىم دېگهنلىكتۇربۇ دېگهنلىك دىنغا ئىشهنگ. تونۇش كېرەك
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چوڭ قهتلىئام ۋە زىيانكهشلىك قىلىشالر : چۈنكى مهسىلهن. بۇنىڭ مهنىسى كېڭهشمهكتۇر
گهرچه ئهيچىن ۋۇ ئۆزىنىڭ خهلقىگه ئوخشاشال، مۇسۇلمانالرنى . تهرەققىياتقا زىت ئىشالردۇر

 يىلىدىن - 1877همما ئۇ گېنېرال زوزۇڭتاڭنىڭ كۈلكىلىك ئهسهبىيلهر دەپ قارايدىغان بولسىمۇ، ئ
كېيىنكى چۈشهنچىلهردىن شۇ «. كېيىن مۇسۇلمانالرغا قىلغان مۇئامىلىسىنى تهنقىد قىلغان

ھاسىل بولدىكى، قهبىلىلهرنى ئۇالرنىڭ ئۆرپ ـ ئادەتلىرى ۋە ئهقىدە ـ ئېتىقادلىرىنى ۋەيران قىلماي 
ا ئهكهلگىلى بولىدۇ ۋە بۇنداق قىلىش ئۇالرغا نىسبهتهن تۇرۇپمۇ مۇقىم بىر ھۆكۈمهت تۈزۈمى ئاستىغ

جۇڭگو ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ناتونۇش، ئهمما توغرا ئىدارە قىلىشىغا قارىغاندا تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلىشى 
 ـ يىلالردىكى مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭىنىڭ سهۋەبلىرىدىن 1930ئهيچىن ۋۇ ) 43.(»مۇمكىن

الياقهتسىز دوتهي ـ ئامبالالر . كىنى تونۇپ يهتكهنبىرسىنىڭ خاتا ئىدارە قىلىش ئىكهنلى
چۈنكى ئۆلكىلىك . ئادالهتسىزلىك بىلهن قانۇن ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈن قوزغىالڭالر غهلىبه قىلغان

بۇ ئاساسلىق ئهسكىرى كۈچلهرنىڭ «: ئهيچىن ۋۇ. ھۆكۈمهتنى نان قېپىالر ئىدارە قىلىۋاتاتتى
ئىنسانالر ئهقىل ـ پاراسهت . ڭ ئهخمهقلىقىنىڭ مهھسۇلىتۇتىشىشى ئهمهس، بهلكى ئىنسانالرنى

  .دەيدۇ» .بىلهن ئىش قىلغان بولسا، بهلكى پاجىئهلهردىن ساقلىنىش مۇمكىن ئىدى
ھهتتا ماركىسنىڭ ۋەتىنىدىن يىراق جۇڭگودا كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتنىڭ تىكلىنىشىنىڭ 

ئۇنىڭ قاتتىق . دە چهكلىمىلىرى بارئوبيېكتىپ ئانالىزنى تهسلهشتۈرىدىغان، ئۆزىگه خاس ئاالھى
بيورۇكراتىك قۇرۇلما بىلهن، بىكىنمىچىلىكته ياشاپ ئادەتلهنگهن خهلقنىڭ تار نهزەر دائىرىسى 

پارتىيه لۇشيهنىدىكى ئانالىز گۇمانلىنىپ . بىلهن ۋە دوگما ئهقىدىسى بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بار
  .سوئال سوراش ئهمهس، بهلكى مۇئهييهنلهشتۈرۈشتۇر

ۇ خىل چهكلىمىنىڭ بىر مىسالى شۇكى، نۇرغۇن يىلالردىن بۇيان شىنجاڭدىكى قوراللىق ب
ياكى » لۈكچهكلىك ھهرىكىتى«، »ۋەقه«قارشىلىق كۆرسىتىشلهر ھهممىسى خهۋەر قىلىنمىدى ۋە 

تاسادىپى ھالدا، . دېگهندەك ئېنىقسىز ئاتالغۇالر بىلهن نىقاپلىۋېتىلدى» بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى«
ەقهسى كۆلىمى زور ۋە قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهرنى يۇشۇرۇش مۇمكىن بولمىغان ئهھۋال غۇلجا ۋ

. ئاستىدا خهۋەر قىلىندى، ئهمما پهقهت ھۆكۈمهتنىڭ ئاغزىدا تهھرىرلىنىپ ئاندىن خهۋەر قىلىندى
 ئايدا، يهنى نيويۇركتىكى دۇنيا سودا مهركىزى ۋە ۋاشىڭگىتوندىكى بهش - 12 يىلى - 2001

بىنا تېررور ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئىككى ئايدىن كېيىن، ھۆكۈمهتنىڭ خهۋەر قىلىش بۈرجهكلىك 
دە خېلى بۇرۇندىن باشالپ ئۆلكه ئىچىدە يۈز » شىنجاڭ گېزىتى«لىنىيىسى تۇيۇقسىز ئۆزگهردى، 

بۇالرنىڭ ئىچىدە پارتلىتىش، يوشۇرۇن . بهرگهن بىر يۈرۈش تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى خهۋەر قىلىندى
  .وت قويۇش، زەھهرلهش ۋە پاراكهنچىلىك توغدۇرۇش قاتارلىقالر بار ئىدىئۆلتۈرۈش، ئ

پۈتۈن دۇنيا تۇيۇقسىز ھالدا رادىكال ئىسالمچىالردىن قورقۇپ تۇرغان ۋە . بۇ ئۆزگىرىش سىياسىي ئىدى
ئېالن قىلىپ ئافغانىستاندىكى » تېررورىزمغا قارشى ئۇرۇش«ئامېرىكا زۇڭتۇڭى جۇرجى بوش 

 ھۇجۇم باشلىغان بىر ۋەزىيهت بېيجىڭنىڭ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئارقا تالىبانغا ھهربىي
ھازىر بارلىق مۇسۇلمانالر، بولۇپمۇ كۆپ سانلىق . ھويلىسىنى تازىلىشىنى تېخىمۇ ئاسانالشتۇردى

ئىلگىرى كومپارتىيه ئۇالرنى دىنىي تونغا . ئۇيغۇرالر ھهممىسى يوشۇرۇن تېررورچىالر ئاتالدى
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ان بۆلگۈنچىلهر دەپ ئاتىغان بولسا، ئهمدىلىكته ئۇالرنى دۆلهتنى ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنغان ئىسالم ئورۇنىۋالغ
  .ئهسلىيهتچىلىرى دەپ ئهيىبلهيدىغان بولدى

جۇڭگولۇقالر شىنجاڭدىكى ئىچكى قااليمىقانچىلىقالرنى ھهمىشه چهتئهل كۈچلىرىنىڭ تهسىرىگه 
سوۋېت (» سوتسىيالىستىك جاھانگىر«ن بىر چاغالردىكى چهتئهللىك دۈشمه. دۆڭگهپ كهلدى

يهنه بىر چاغالردا بولسا تۈركىيهدىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . ئىدى) ئىتتىپاقى
ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا ھهمىشه . لهر چهتئهللىك دۈشمهن ھېسابالندى» پانتۈركىست«

ىتېتىنىڭ يىغىنىدا دۈشمهننىڭ  يىلىدىكى پارتىيه مهركىزى كوم- 1996دېيىلگىنىدەك، ھهتتا 
دۆلهت . ئىكهنلىكى كۆرسىتىلدى» ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى خهلقئارا ئهكسىلئىنقىالبچى كۈچلهر«

ئىچىدىكى ھهر بىر قااليمىقانچىلىقنىڭ پهردە ئارقىسىدا چهتئهل كۈچلىرىنىڭ سۈيقهستى 
رۈمچىدىكى سابىق ئهنگلىيه  يىلى ئۈ- 1945. بارلىقىنى كۆرۈش جۇڭگولۇقالرنىڭ كونا ئادىتى ئىدى

شىنجاڭدىكى ۋەقهلهرنى ئىزاھالش ئۈچۈن ئىچكى «كونسۇلىنىڭ كۈزىتىشىچه جۇڭگو ھۆكۈمىتى 
  )44.(دېگهننى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلغان» قىسىمدا يېتهرلىك سهۋەبلهر بار

نىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى چار رۇسىيه. بۇ قاراشالرنىڭمۇ ئاساسى بار ئىدى
شهرقىي «چهتئهلدىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالر مۇستهقىل . شىنجاڭدا كۈچلۈك تهسىرى بار ئىدى

ئامېرىكا جۇڭگو ئىچىدىكى كىشىلىك ھوقۇق . نامى ئاستىدا تهشكىالت قۇردى» تۈركىستان
. مهسىلىسىنى ئېغىر بىر مهسىله سۈپىتىدە كۆرسىتىپ، دۇنيادا بهلگىلىك غۇلغۇال قوزغىدى

. ى ئهل قائىدە تېررورچىلىرى بازىسىدا دەرۋەقه بهزى ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقى بايقالدىئافغانىستاندىك
گهرچه ئاز بىر قىسىم كىشىلهر جىددى مۇئامىله قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ يهردە ھهقىقهتهن 

ئىران ۋە سهئۇدى ئهربىستان قاتارلىق دۆلهتلهردىن ئىسالم . مهۋجۇت ئىدى» پانتۈركىست ھهرىكىتى«
نىغا ئائىت كىتاب، ئۈنئالغۇ لىنتىلىرى ۋە ئىئانه پۇللىرىنىڭ كېلىپ تۇرىۋاتقانلىقىدا شهك يوق دى

گهرچه مهملىكهتنىڭ ئىچىدىال يېتهرلىك قورال ۋە پارتالتقۇچالر بار بولسىمۇ، ئهمما بۇ . ئىدى
  .نهرسىلهر يهنه ئهتكهسچىلىك يولى بىلهن كىرىپ تۇرىۋاتاتتى

  : سوئالنى سوراشقا توغرا كېلىدۇلېكىن بۇ يهردە باشقا بىر
دۈشمهن ئۆز ئىچىدىكى ئاساسلىق ئاجىزلىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن، ھهقىقىي سانلىق مهلۇماتالرنى، 

  نىسبهتلهرنى مۇبالىغىلهشتۈرۈپ، ساختىالشتۇرۇپ كۆرسىتىشتىن مۇستهسنامىدۇ؟ 
 بىر ئىچكى  يىلى بۆلگۈنچىلىك توغرىسىدا- 1993پارتىيىنىڭ دائىمىي تهھلىلىدىن كېيىن، 

بۇنىڭدىكى بارىن توپىلىڭىغا ئائىت مهزمۇنالر ئىلگىرى نهقىل . (تهتقىقات ماتېرىيالى ھازىرالنغان
بۇنىڭدا پارتىيه سېپىدە بهزى ئاجىزلىقالرنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكى، ئهمما بۇندىن ) 45.)(كهلتۈرۈلدى

ڭگىۋار ھالهتكه كهلتۈرۈش كېيىن ئاجىزلىقالرنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىپ، پارتىيه سېپىنى جۇشقۇن، جه
) بىرلىكسهپ(بىز دىنىي خىزمهت، ئالدىنقى سهپنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش «. الزىملىقى سۆزلهنگهن

دەپ » خىزمىتى ۋە ئاممىۋى تهربىيه خىزمىتىنى يېتهرلىك دەرىجىدە ياخشى ئىشلىيهلمىدۇق
 تۈپهيلى بولغانلىقى بۇ يېتهرسىزلىكنىڭ پۈتۈنلهي تهشۋىقاتنىڭ كهمچىل بولىشى. ئېتىراپ قىلغان

بۇ تهتقىقات ۋە تهھلىلدە مۇسۇلماننىڭ باشقا مۇسۇلمانالرنى، يهنى مهسجىدته ناماز . ئوتتۇرىغا قويۇلغان
. ئوقۇمىغان، روزا تۇتمىغان ۋە ياغلىق ئارتمىغانالرنى كهمسىتكهنلىكىگه ئائىت مىسالالر بېرىلگهن
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ئۇنىڭدا .  توغرىسىدا بىر ئېغىزمۇ گهپ يوقئهمما خهنزۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى چهتكه قاققانلىقى
» ئۇالرنى خالىغانچه ئۇرغانلىقى«نىڭ گۇناھكارالرنى جازالىغانلىقى ۋە » مهخپىي ئىسالمىي شهرىئهت«

ئهمما دۆلهت قانۇن ئورۇنلىرىنىڭ خالىغانچه سۇالپ قويۇش، قاماققا ئېلىش، جىنايهت . سۆزلهنگهن
  .ۆلتۈرۈش قاتارلىق قىلمىشلىرى تىلغا ئېلىنمىغانبېكىتىش، قىيىن ـ قىستاققا ئېلىش ۋە ئ

دەرۋەقه، بۇ تهتقىقات ۋە تهھلىلنىڭ يازغۇچىلىرى جۇڭگونىڭ سىرتىدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنىڭ دۆلهت 
بۇنىڭدىكى ئېنىق بىر . ئىچىدىكى مىللهتچىلىك ھاۋاسىغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى كۈزەتكهن

يۇقسىز غۇالپ چۈشىشى ۋە ئۈچى شىنجاڭ بىلهن رېئاللىق بهلكىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۇ
قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزستان، تاجىكستان ۋە : چېگرىداش بولغان بهش جۇمهۇرىيهت

ھۆججهتنىڭ يازغۇچىلىرى دۆلهت ئىچىدىكى . تۈركمهنىستاننىڭ مۇستهقىل بولىشى بولسا كېرەك
اق ۋە ھۆكۈمهت ئىچىدىكى چىرىكلىككه دېمۇكراتىيهگه بولغان ئېهتىياج ۋە ئېغىر ئالۋاڭ ـ ياس

قارشى جۇڭگونىڭ باشقا رايونلىرىدا يۈز بهرگهن دېهقانالرنىڭ نارازىلىق ھهرىكهتلىرى توغرۇلۇق سۆز 
ھهتتا نۇرغۇن كىشىنى ئهتراپىغا تارتقان فالون گۇمپىسى بىدئهت تهشكىالتىنىڭ ئوتتۇرىغا . ئاچمىغان

 ۋە مهنىۋى ئاچلىق تۈپهيلى كېلىپ چىققان چىقىش ھادىسىسىنىڭ سهۋەبى روھى قاغجىراش
مهسىلىگه ئهڭ يېقىندىن ھۆكۈم . كېسهللىك ئاالمىتى ئىكهنلىكىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن

خهلق ئارىسىدىكى ئۆز ئارا «قىاللىغان تهتقىقاتچىالر ئويغىنىپ ئۆز ـ ئۆزىنى تهنقىد قىلغان ھالدا 
ئۇششاق ئىگىلىكنىڭ قاتتىق كونترول «ۋە » ھهمكارلىققا قويۇلغان نامۇۋاپىق چهكلىمىلهر

  .نهتىجىسىدە بازارالردىكى ئۇيغۇر سودىگهرلهرنىڭ مالىماتاڭ بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان» قىلىنىشى
ئانالىزچىالر تهتقىقاتىنىڭ تهجرىبه ـ ساۋاقلىرىنى يهكۈنلىگهندىن كېيىن، كۈرەش قىلىش 

نى » ماركىسىزملىق مىللهت نهزەرىيىسى«لدا ئاتالغۇسىنى ئىشلىتىپ، بۇندىن كېيىن داۋاملىق ھا
ئۆگىنىش، بولۇپمۇ بۇنى ياشالر ئارىسىدا ئىزچىل تهشۋىق قىلىش، ماۋجۇشىنىڭ يوليورۇقىغا 
ئهگىشىپ مېڭىپ، ئىقتىسادنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، كادىرالرغا ۋە ئاز سانلىق مىللهتلهرگه 

  .ىنى كۈچهيتىش الزىملىقىنى تهكىتلىگهنقهتئىي ئىشىنىش ۋە تايىنىش، پارتىيىنىڭ رەھبهرلىك
. بۇ خۇالسىلهر رەھبهرلىكنىڭ ئادەتتىكى قائىدە ـ يۇسۇنلىرىنى ئاددى ھالدا ئهكس ئهتتۈرۈپ بهردى

ئومۇمهن، يولداشالر . ئۇالرنىڭ زاغرا تىلى بويىچه ئېيتقاندا، يازغۇچىالرغا بىر ئاز ئهركىنلىك بېرىلگهن
الدا خاتىرجهم ئوخلىغانلىقى، پهرۋاسىز يۈرگهنلىكى ئۈچۈن كۆز ئالدىدىكى تهھدىتتىن بىغهم ھ

بۆلگۈنچىلىك خىيىم ـ خهتىرىگه نىسبهتهن ھهر ۋاقىت ھۇشيار تۇرۇش كېرەكلىكى . ئهيىبلهنگهن
بىز مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنىڭ «: بهزى يولداشالر باھانه سهۋەب كۆرسىتىپ. تهكىتلهنگهن

قاچان ھهر يىلى .   چاغدا ھهممه ئىش ياخشى ئىدى...مۇھىملىقى توغرىسىدا گهپ قىلمىغان،
بۇ . دېدى» مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى توغرۇلۇق سۆزلىدۇق، شۇندىن باشالپ ھهر يىلى چاتاق چىقتى

شهھهرلهرگه . ئهڭ مۇھىمى بۆلگۈنچىلىكنى بىخ ھالتىدە يوق قىلىش كېرەك. ئىنتايىن خاتا قاراش
شى ۋە چېگرا رايونالردىكى خادىمالر تېخىمۇ سهگهك بولىشى قارىغاندا يېزىالر تېخىمۇ قاتتىق تۇتۇلى

  .كېرەك
 يىلى باش شۇجى جياڭ زېمىننىڭ رىياسهتچىلىكىدە ئېچىلغان مهركىزى كومىتېت - 1996

يىغىنىدا ئىدىيىدىكى يېتهرسىزلىكلهر كۆرسىتىلىپ، گهرچه شۇنچه كۆپ تهشۋىقات خىزمىتى 
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لىنغان، يهر ـ يهرگه ئىشپىيونالر ئورۇنالشتۇرۇلغان، جازا ئىشلهنگهن، پاراكهندىچىلىكلهر كونترول قى
ھۆكۈم قىلىنغان ۋە ئاممىۋى سهپهرۋەرلىك قىلىنغان بولسىمۇ، ئهمما نېمه ئۈچۈن شىنجاڭدا شۇ 
قهدەر كۆپ مهسىلىلهرنىڭ ئۈزلۈكسىز مهيدانغا چىقىۋاتقانلىقى مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا تهپسىلىي 

مۇتلهق « كۈنى ئېچىلغان يىغىننىڭ ھۆججىتى - 19ئاينىڭ  - 3 يىلى - 1996. ئىزاھالندى
دېگهن بهلگه بىلهن پىچهتلىنىپ، سىياسىي بۇيرۇق شهكىلدە مهركىزى كومىتېتنىڭ » مهخپى

  )46.(تهرىپىدىن شىنجاڭغا يولالندى» سىياسىي قانۇن كومىتېتى«
 شۇئارىنى تېخىمۇ بۇ ھۆججهتته، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈش

جاراڭلىق ھالدا تۇۋالش، پارتىيىلىك كادىرالر ۋە ئهسكهرلهرنى تېخىمۇ ئىشهنچىلىك ھالدا 
نى يىلتىزىدىن يىمىرىپ تاشالش، تهشۋىقات ۋاستىلىرى ۋە » قانۇنسىز تهشكىالتالر«تهربىيىلهش، 

هن ئوقۇغۇچى دەرسلىك كىتابالرنى تهكشۈرۈش، يهنه بىر قىزىقارلىق ماددا ـ چهتئهللهر بىل
ئالماشتۇرۇش پىالنلىرىنى تهكشۈرۈش قاتارلىق چارە ـ تهدبىرلهرگه قاتتىق يۈلىنىش الزىملىقى 

باشقا تارماقالردىن ساقچىالرنى تېخىمۇ ياخشى تهربىيىلهپ، ئهمگهك . تهكرار ئوتتۇرىغا قويۇلدى
شىنجاڭ . هپ قىلىندىمهيدانلىرى ۋە تۈرمىلهرنىڭ رولىدىن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا پايدىلىنىش تهل

بىڭتۇەن بولسا خهنزۇالر . ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بېڭتۇەنى ئاالھىدە تىلغا ئېلىندى
باشقۇرىشىدىكى قۇشۇمچه ھهربىي ھازىرلىق قۇرۇلۇش ئورگىنى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزگىچه 

. غانئهمما بۇ يهردە كىچىككىنه ياخشى نهسىههت بول. ساالھىيىتىنى كېيىنكى باپتا بايان قىلىمىز
يهنى ھۆكۈمهت ھهممه ۋەقهنى مىللىي دەپ مۇئامىله قىلماسلىق ۋە توقۇنۇشالرنىڭ مىللىي 

  .خاراكتېر ئېلىشىغا يول قويماسلىقىنى تهشهببۇس قىلغان
 ئايدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئون بىر ئۆلكىدە يۈز بهرگهن داڭلىق توپىالڭالرنى خهۋەر - 6 يىلى - 2001

ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى ھهرىكىتىنىڭ . ھىدە تىلغا ئالدىقىلدى ۋە بۇنىڭدا شىنجاڭنى ئاال
كېڭىيىشىگه ئهگىشىپ مۇقىمسىزلىقنىڭ ئهۋج ئېلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭدىكى خاتالىقنىڭ جۇڭگو 

دەپ ئهيىبلىگهن ئافغانىستاندىكى » ئۇيغۇرالرنى تهربىيىلىدى ۋە ئۇالرغا قورال بهردى«ھۆكۈمىتى 
  )47.(تۇرىغا قويۇلدىتالىبان ھۆكۈمىتىدە ئىكهنلىكى ئوت

ھالبۇكى، يۇقىرىقى ئانالىزالردىن تاشقىرى، شىنجاڭدىكى ئهمهلدارالرنىڭ ھوقۇقىنى خالىغانچه 
قارىماققا بۇ يهردە ئهنسىرەش، تهمتىرەش ۋە پارتىيىنىڭ دانا . ئىشلىتىۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇرماقتا

اسهت دېمهك ئهڭ كىچىك سىي. سىياسىتىدىن قىلچىلىك بولسىمۇ شۈبهىلىنىش مهۋجۇت ئهمهس
بىر غهيرى كۆز قاراشتا بولغانلىكى ئۇيغۇرنى جازاالش ۋە قارشىلىق كۆرسهتسه تېخىمۇ قاتتىق 

بۇ يهردە شىنجاڭنى زىيارەت قىلغانلىكى ھهر كىشى ئېنىق كۆرگهن بىر . جازاالش دېمهكتۇر
ئورنىغا چۈشۈپ دە ئۈگهي بالىلىق » بۈيۈك جۇڭخۇا ئائىلىسى«رېئاللىق، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ 

جۇڭگونىڭ . قالغانلىقىنى پارتىيىنىڭ ھېس قىلغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق ئاالمهت يوق
قۇملۇقتىكى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرى دەسلهپته جۇڭگولۇق سۈرگۈنلهرنى يۆتكهش 

ۈرۈش ھازىر بۇ يهرلهرگه شهرقتىن كهڭ كۆلهمدە خهنزۇ كۆچمهنلهرنى كۆچ. بىلهن بهرپا قىلىنغان
ئهمدى شىنجاڭدىكى ئهمگهك . تۈپهيلى پهيدا بولغان غهزەپ ـ نهپرەتلهرگه پىسهنتمۇ قىلىپ قويمىدى

  . بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىغا قاراپ باقايلى
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  . بهت- 87»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بيكقۇئېلىن) 33(
تۈركىيهدىكى بىر ئۇيغۇر سودىگهر بۇ خهۋەرنى ئىستانبۇلدىكى شهرقىي تۈركىستان مىللىي ) 34(

  . يهتكۈزگهنمهركىزىگه
  . ئىيۇن ۋە ئېنتىرنېت- 1 يىل - 1999» جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ ئىچىدە«) 35(
)36 (»El Mundo » 2000 - رېتىر ئاگىنتىلىقى بېيجىڭ خهۋىرىدىن نهقىل.  سىنتهبىر- 10 يىل.  
كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ بىر نهپهر سابىق تهتقىقاتچىسىنىڭ مۇئهللىپ بىلهن قىلغان ) 37(

  . يىلى يانىۋار- 2002. سۆھبىتى
  . بهت- 237» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلسى«: لېىي) 38(
  . بهت- 44» كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئېغىر دەپسهندە قىلىنىشى«: خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى) 39(
 نۇيابىردىكى خهۋىرىگه قارىغاندا - 21 يىلى - 2000شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزىنىڭ ) 40(

 يىلدىن كېيىن تىبهت بىلهن ئىچكى مۇڭغۇلدىكى سىياسىي جىنايهتچىلهرگه ئۆلۈم جازاسى - 1990
  .ئىجرا قىلىنمىغان

 ئۆكتهبىردە بىلگىيه پايتهختى برۇكسېلدە چاقىرىلغان - 17 يىلى - 2001: مارىيه خولزمان) 41(
ي  يىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقى50جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن «

  .تېمىسىدىكى ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن سۆز» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى
  . بهتلهر- 255 – 57- 6» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 42(
  . بهت- 258» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 43(
 - 4. ل ئالغان بهتتىن نهقى- 182» مىلىتارستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: تۇررال فوربېس. گ) 44(

  . ئىزاھاتقا قاراڭ- 42باپتىكى 
  .»بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش«: جۇڭگو كومپارتىيىسى) 45(
بىر ئۇيغۇر مۇھاجىر ئۇنى ئىنگلىزچىگه تهرجىمه . بۇ ھۆججهت ئاشكارىلىنىپ قالغاندەك قىلىدۇ) 46(

  .غا گهپ كهتمهيدۇئۇنىڭ راستلىقى.  يىلى ئاۋغۇستتا ئېنتېرنېتتا ئېالن قىلغان- 1999قىلىپ 
بېيجىڭ مهركهز . »يېڭى ۋەزىيهتته خهلق ئارىسىدىكى زىددىيهتلهر توغرىسىدا تهتقىقات«) 47(

  . يىل ئىيۇن- 2001ئاخبارات ئىشخانىسى تهرجىمه ۋە تهھرىرلىك بۆلۈمى 
           



www.uyghurweb.net 

 51

  



www.uyghurweb.net 

 52

  يهتتىنچى باب قۇملۇقتىكى ئىسكىلىتالر
  

لوپ .  مىتىر ئۇزاقتا ئالتۇنتاغدىن شامالالر كېلىپ تۇراتتىسۈرلۈك قۇملۇقتا چۆل يولىدىن بىر قانچه يۈز
چۆلىنىڭ جهنۇبىي قىرغىقى ۋە قۇملۇق ئاستىدا قالغان قهدىمىي شهھهر مىراندىن كېسىپ ئۆتكهن بىر 

  .چهتئهللىك ساياھهتچى مۇشۇ يېقىندا بىر كۆڭۈلسىز مهنزىرىنى بايقىدى
ن بىر دۈۋە سۆڭهكلهرنى كۆرگهندە، بۇالرنىڭ ھايۋانالرغا ئامېرىكىلىق زوئولوگ قۇملۇقتا كۆز ئالدىدا ياتقا

. بۇالرنىڭ ئىنسان سۆڭىكى ئىكهنلىكى مانا مهن دەپال بىلىنىپ تۇراتتى. ئائىت ئهمهسلىكىنى بىلدى
قۇملۇقنى ئازراق كولىغاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان ئۇششاق سۆڭهكلهر، قول ۋە جهينهك سۆڭهكلىرى 

بىر قانچه سائهتتىن . امېرىكىلىق ئهنسىرەپ سۆڭهكلهرنى كۆمۈپ قويدىتىڭىرقاپ قالغان بۇ ئ. چىقتى
ئىككىمىز بايىقى يهرنى كوالپ قۇرۇق يولغۇن شاخلىرى ئارىسىدا چېچىلىپ . كېيىن مېنى يانغا تارتتى

باش سۆڭهكلىرىدىن بىرى كىچىك . ياتقان تهخمىنهن ئونچه كىشىنىڭ ئىسكىلىتىنى بايقىدۇق
باشقا بىر باش سۆڭىكىنىڭ يېنىدا . ۇالقلىرىدىكى مۇنچىقى ئۆز پىتى تۇراتتىبالىنىڭ بولۇپ، ئۇنىڭ ق

  .ئىككى دانه خۇرجۇن بار ئىدى
شىنجاڭنىڭ كىلىماتى ئېهتىمال تىرىكلهرگه دۈشمهنلىك قىلغان بىلهن، ئهمما ئۇ ئۆلۈكلهرگه 

نغان مومياالر گۇۋاھ بۇنىڭغا تهكلىماكاندىكى پهۋقۇلئاددە مۇكهممهل ساقال. نىسبهتهن ئىنتايىن خهيرخاھ
ئهگهر ئۇالر قهبرە ئىچىدىكى ئىسكىلىتالر بولسا، ئۇنداقتا بۇ . بايىقى ئىسكىلىتالر بىر سىردۇر. بوالاليدۇ

سۆڭهكلهر نېمه ئۈچۈن شۈنچه پاكىزە؟ ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ تۇرغان قۇمالر جهسهتلهرنى ئىچىۋەتكهن بولسا، 
مالالر ئۇالرنى قۇملۇققا تهكرار كۆمۈپ قويدىمۇ يا؟ لېكىن ھايۋانالر ئۇالرنى غاجاپ يېگهندىن كېيىن، شا

ئهگهر بۇ سۆڭهكلهرنى قهدىمكى زاماندىكى سۆڭهكلهر دەپ پهرەز قىلساق، ئۇنداقتا بۇ ئىككى خۇرجۇننى 
ئېهتىمال بۇالر باندىتالرغا يۇلۇقۇپ بۇالنغان ۋە ئۆلتۈرۈلگهن بىر توپ . چۈشهندۈرۈش تهسكه چۈشىدۇ

  .كىنيولۇچى بولىشى مۇم
 كىلومېتىر يۈرگهندىن 1.6غهربىي شىمالغا قاراپ تهخمىنهن . بۇ يهردە باشقا بىر ئېهتىماللىقمۇ مهۋجۇت

كېيىن بىر بۇددىستالر مازىرىدىن يىراقراق جايدا ئهتراپى شهمشاد دەرەخلىرى بىلهن قورشالغان ئېگىز ۋە 
سىمنىڭ يېزا ئىگىلىك مهيدانى  ھهربىي قى-  36توسمىنىڭ ئارقىسىدىكى يهر . ئۇزۇن بىر توسما بار

ئهجىبا بۇ ئىسكىلىتالر تۈرمىنىڭ . بولۇپ، ئۇنىڭ قارمىقىدا ئىلگىرى ۋە ھازىر بىر تۈرمه بار ئىدى
سىرتىغا ئاچىقىلىپ دەرھال ئۆلتۈرۈلگهن مهھبۇسالرنىڭ سۆڭهكلىرىمۇ ـ يا؟ ئهگهر شۇنداق بولسا 

  ا نېمىش قىلىدۇ؟قۇلىقىدا مونچىقى بار كىچىك قىزچاق ئۇالرنىڭ ئارىسىد
دەپ يېزىلغان مىران، يهرشارىدىكى ئهڭ قاقاس يهرگه قويۇلغان » مىالن«خهنزۇچه پىنيىن بىلهن 
چهكسىز تاشلىقالرغا قۇچاق ئاچقان سۇغۇق تهلهت چۆل ـ جهزىرنىڭ شهرققه . نامۇناسىپ بىر ئىسىمدۇر

 گۇرپپىمىزدىكىلهر ئالتۇنتاغدىن .سوزۇلغان تهرىپىدە بىچارە مهھكۇمالر ئۈچۈن قىلىدىغان ئىش بار ئىدى
جهنۇبقا سوزۇلغان قاقاسلىقالرنىڭ . پهسكه چۈشكهندىن كېيىن بۇ كهڭرى يهرگه كېلىپ توختىدۇق

غهرب تهرەپته بىر قانچه ئىنگلىز مىلى . يىراق تهرىپىدىن تىبهت ئېگىزلىكى كۆرۈنۈپ تۇراتتى
شهرقىي شىمال تهرەپته . ۈرۈپ تۇراتتىيىراقلىقتا تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ قۇم بارخانلىرى قهد كۈت

بۇ يهردىكى پاقىراپ كۆرۈنگهن سهراپالر ئۆتمۈشتىكى كۆلنىڭ . لوپنۇرنىڭ شورلۇقلىرى كۈرۈنهتتى
بىر . يالدامىسى ئىدى ۋە بۇ يهر ھازىرغىچه جۇڭگونىڭ يادرو سىنىقى مهيدانى سۈپىتىدە قوللىنىلماقتا
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بۇ بىز بىر ھهپتىدىن بۇيان . ك ماشىنىسى كهلدىيىرىم سائهتتىن كېيىن غهرب تهرەپتىن بىر يۈ
ھهممىسى ئوخشاش ھهربىيچه كىيىم كىيگهن بۇ بىر توپ خوشال ـ . كۆرگهن تۇنجى قاتناش قورالى ئىدى

گۇرپپىمىزدىكى بهزىلهر ئۇالرنى قانۇنسىز ئالتۇن . خورام كىشىلهرنىڭ قوللىرىدا گۈرجهكلهر بار ئىدى
ئهمما مېنىڭ كۆزۈمگه ئۇالر جۇڭگونىڭ ھهربىي ئاالھىدە . شتىكولىغۇچىالر بولىشى مۇمكىن دېيى

  .قىسمىدىكى ئهسكهرلهرگه بهكرەك ئوخشايدىغاندەك كۆرۈندى
مىران قوملۇق ۋە تاغالردىن ئۆتۈپ دۇنخۇاڭ ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئىچكىرىسى بىلهن تۇتىشىدىغان 

ڭ كهيشى ئۇنى ئۆزىنىڭ جا. يىپهك يولىنىڭ جهنۇبتىكى بۆلىكىنى مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرماقتا
تاغ كارىدورلىرىدا بىر قانچه دانه . غهربتىكى ئاساسلىق ھهربىي تاشيولى قىلىۋېلىشنى پىالنلىغان ئىدى

ئهمما مىراندىكى خارابىلهردە . غېرىپ خاتىرە تېشىدىن باشقا ھېچقانداق نهرسه بىنا قىلىنمىغان ئىدى
  .ىڭ ئىزلىرى قهدەمدە بىر ئۇچراپ تۇراتتى ئهسىردە بۇ يهردە ياشىغان بۇددىستالرن-  3مىالدى 

قاقاسلىقتىكى كىچىك يولنىڭ ئىككى قاسنىقىدا يارداڭلىقالر ۋە قۇرۇپ كهتكهن قهدىمىي دەريانىڭ 
ئۇالر گويا پاراخۇتنىڭ لهڭگىرىگه ئوخشاش باشلىرىنى كۈچلۈك . چىرىپ كهتكهن قالدۇقلىرى بارئىدى

ڭ كىرىش ئېغىزى بۇزىۋېتىلىپ تۇرالغۇ ئۆي ۋە كاال كۆپىنچىسىنى. شامالغا قارشى قويۇپ ياتاتتى
سىرالنغان ۋە سىرالنمىغان ساپال . يهنه بهزىلىرى ئاددى ھالدا خۇمدان قىلىنغان. ئېغىلى قىلىنغان

مۇھىمراق بىر بايقاش شۇكى، چىقىلىپ كهتكهن بۇتخانىنىڭ . پارچىلىرى قۇملۇقتا چېچىلىپ تۇراتتى
پ تۇرىدىغان يهردىكى تام رەسىملىرى ۋە ھهيكهللهر يۇنان سهنئىتى قالدۇقلىرى ئاندا ـ ساندا ئۇچرا

مىراننىڭ شىمالى تهرىپى . تهسىرىنىڭ ھهتتا مىرانغىچه يېتىپ كهلگهنلىكىنى نامايهن قىلىپ تۇراتتى
 يىلىنىڭ باشلىرىدا كهلگهن -  1907يهنى بىزگه ئىسكىلىتالر ئۇچرىغان يهردىكى بۇتخانا قالدۇقلىرىنى 

ئۇ بۇ يهردىن بۇددانىڭ ئاھاكالنغان بىر قانچه دانه . ن ئىبادەتخانا ياكى ماناستىر دەپ ئاتىغانئاۋرېل ستهي
شهرق تهرەپكه قاراپ سوزۇلغان قۇم دۆۋىلىرىگه ئۇزاقتىن نهزەر تاشلىغاندا . يوغان بېشىنى ئېلىپ كهتكهن

ئايالنما كارىدورنىڭ يۇمىالق . قهدىمىي تۈۋرۈكنىڭ يۇمىالق تۈۋرۈكىنىڭ ئۇچچىنى كۆرگىلى بوالتتى
سىتهين بايقىغان . ئىچىدىكى تامالردا زەگهر شهكىللىك بىر دانه بۇددا گۆرى بار، بۇنىڭغا چۆل يولى تۇتاش

بۇ يهردە : ئالىكساندىر«: ئۇ. تام رەسىمى ئىچىدىكى بىر گۈزەل ئۇنى قاتتىق ھهيران قالدۇرغان
تىپىك گېرىك ـ روما ئۇسلۇبىدىكى بۇ . رپهرىشتىلهرنىڭ باشلىرىدىن شهكىللهنگهن بىر زەدىۋال با

ئۇ ئېهتىمال ئهينى زاماندا . رەسىملهرگه شهرقچه رەڭ بېرىلگهن بولۇپ، رەڭلىرى ئۆڭۈپ كهتكهن
دەپ ئىمزا قويۇلغان بىر ) Tita(» تىتا«سىتهين يهنه ) 1.(دەپ يازغان» سىزىلغان بولىشى مۇمكىن دېدى

 كۈزەتچىلىك قىلىپ كېلىۋاتقان ئېگىز بىر قورغان بار مىرانغا ھازىرغىچه. تام رەسىمىنى بايقىغان
سىتهين قورغاننىڭ .  ئهسىردە تىبهت خانلىقى دەۋرىدە بىنا قىلىنغان-  9 ياكى -  8بولۇپ، بۇ مىالدى 

 پارچه تىبهتچه قوليازمىالرنى 200ئارقا تهرىپىدىكى ئولتۇراق يهرلىرىنىڭ ئهخلهتلىكلىرىنى كوالپ 
  .تاپقان

بىزگه ئۇنىڭدىن يىراق . ېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىنى كېسىپ ئۆتهتتى د-  36چۆل يولى 
شۇنىڭ بىلهن بىز تىبهت قورغىنىغا يېقىن يهرگه ئىككى كىچه چىدىر تىكىپ . تۇرۇش ئۇقتۇرۇلدى

ئهمما تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىغا كىرىدىغان بىردىنبىر يول دېهقانچىلىق مهيدانى ئارقىلىق . ياتتۇق
بۇ ئىشىكلهر باشقا بىر دۇنيانى نامايهن .  كۈنى بىز دەرۋازىغا يېقىنالشتۇق-  3غانلىقى ئۈچۈن ئۆتۈش بول

  .قىلىپ تۇراتتى
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. ئهمما بۇالر راست ئىدى. كۆز ئالدىمدىكى بۇ مهنزىرىلهرنى كۆرۈپ گويا كىنو كۆرىۋاتقاندەك بولۇپ قالدىم
ا چىراغلىرى، رەتلىك تىزىلغان ئىشخانا ۋە بۇ يهردە بۇ نامسىز يهرنىڭ ئوتتۇرسىدا ئاسفالىت يولى، كوچ

بۇالر . سودا دۇكانلىرى، بۇنىڭ ئارقىسىدا ئاھالىلهر ئولتۇراق بىنالىرى بار بىر كىچىك شهھهر بار ئىدى
تۆت يولنىڭ دوقمۇشىغا يېقىن يهردە قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان بىنا قارىماققا . ئىنتايىن رەتلىك ئىدى

ئۇنىڭ ئۆگزىسىدە ئانتىنىالر ۋە سۈنئى . ىتابىدەك كۆرۈنهتتىباشقۇرۇش ئورنىنىڭ قوماندانلىق ش
بۇ مهيداندىكى ھاياتلىقنىڭ سىرى بىز بىر ئاز يىراققا . ھهمراھتىن قوبۇل قىلىش تهخسىلىرى بار ئىدى

يول بويىدىكى سىمۇنت ئۆستهڭدە يىراقتىكى كوئىنلۇن تاغلىرىدىن : بارغاندىن كېيىن ئاشكارىالندى
ئهمما غهلىته يېرى شۇكى، بىر قانچه ئىنگلىز مىلى ماڭغاندىن . ئۈرۈپ ئېقىۋاتاتتىكهلگهن سۇالر مهۋج 

بۇ سوتسىيالىستىك مهركىزى . كېيىن، بۇ سۇ بىز تهرەپكه قاراپ يۇقىرىغا ئېقىۋاتقاندەك بىلىندى
. دىپىالننىڭ باشقا بىر غهلىبىسىمۇ ـ يا؟ بۇ كارامهت، كۆرۈشتىكى خاتا سىزىم تۈپهيلى پهيدا بولغان ئى

يىراق تاغ باغرىدىن كهلگهن سۇالر سولغا ئهگىپ ئاقماقتا ۋە بىزگه بىز خۇددى يۇقىرىغا چىقماي، پهسكه 
  .چۈشۈۋاتقاندەك، ئۇنىڭغا قارشى كېلىۋاتقاندەك تويغۇ بهرگهن ئىدى

) ئىچىمدە ئۇنى مهخپى ساقچىمىكىن دەپ گۇمان قىلدىم(توسما ئىچىدە بىر خهنزۇ پىكاپ شۇپۇرى 
بۇ يهرنىڭ . ئېهتىمال بىر ئىشنى ئۇقتۇرۇشقا كهلگهندەك قىالتتى. ۇھاپىزەتچىلهر توختىدىكهلگهندە م

بىر قانچه كىشى . ھهممىال يېرىدە پاختا ئېتىزلىقلىرى، چۆرىسىدە قاتار سېلىنغان تېرەكلهر بار ئىدى
لىق  دېهقانچى-  36ئهمما ئهڭ دىققهت قىلشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى . ۋەلىسپىت مىنىشىپ يۈرەتتى

مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىنىڭ ھهممىال يېرىدە، ئېتىزلىقتا كوچىالردا بىرمۇ ئۇيغۇرنى كۆرگىلى 
ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان رايوندىكى بۇ يهردە قېرى ـ ياش ھهممه كىشى خهنزۇ . بولمايتتى

  .ئىدى
ىڭدىن ئهمگهك مهيدانىنىڭ نهدە مهن ئۇن. بىز ساقالپ تۇرغاندا ئېشهك ھارۋىسى ھهيدەپ بىر بوۋاي كهلدى

بۇ ئانچه . ئۇ غۇۋا ھالدا مېنىڭ ئارقا تهرىپىمنى ئىشارەتلهپ كېتىپ قالدى. ئىكهنلىكىنى سورىدىم
 دېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنى بولسا شىمال ۋە غهربته تارىم -  36ئهمهلىيهتته . ئېنىق بولمىدى

دەر بويالپ، جۇڭغار ئويمانلىقىغا كىرىپ سابىق سوۋېت ۋە يهركهنت دەريالىرى قىرغىقىنى قهشقهرگه قه
چېگرىسىنى بويالپ بىر سهپ ھاسىل قىلغان ئىلگىرىكى يىغىۋېلىش مهيدانى زەنجىرى ئىچىدىكى 

 185بىر تىزىق مارجان ئىچىدىكى سهت مارجانالرغا ئوخشايدىغان بىر زەنجىرنىڭ . بىرىنچى ھالقا ئىدى
  .گىرلىرىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم بىر قىسمى ئىدىيهردىكى نۇقتىسى جۇڭگونىڭ جازا ال

 دېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىدا ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن پۈتۈنلهي -  36ئهمدى 
 مىڭى سۈرگۈنلهرنىڭ 25خهنزۇ ئىكهنلىكىگه كهلسهك، بۇ يهردە ياشاۋاتقانالرنىڭ مهلۇماتلىرىغا قارىغاندا، 

نىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى ئهسكهر بولۇپ، بۇ يهرگه سوۋېت رۇسىيىسى تهھدىتىگه ئۇالر. باال ـ ۋاقلىرى ئىكهن
جىنايهتچى ئاتىلىپ سۈرگۈن . قارشى جۇڭگونىڭ غهربتىكى چېگرىسىنى قوغداش ئۈچۈن كهلگهن

قىلىنغان ياكى ئۇالر مىڭلىغان، يۈز مىڭلىغان بىگۇناھ پۇقراالر ئىچىدە خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىدىيه 
بۇنىڭغا ئوخشاش . رشى پىكىر ۋە گهپ سۆزدە بولغان دېگهن جىنايهت ئارتىلغانالر ئىدىئىنقىالبىغا قا

مىران جۇڭگونىڭ ئهڭ يىراقتىكى . مهيدانالر ئىچىدە ئىنتايىن ئاز كىشىگه قايتىشقا رۇخسهت قىلىنغان
الىلىرى بۇ يهرنى سۈرگۈنلهرنىڭ ب. سۈرگۈن قىلىش ئورنى بولۇپ، ئۇ قاقاس چۆلدىكى سۈنئى بوستانلىقتۇر

  .ئۆز ئۆيىمىز دەپ ئوياليدۇ
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گهرچه ئازات قىلغۇچى كوممۇنىستالر سۈرگۈنلهرنى مهجبۇرى . بۇ جۇڭگولۇقالر ئۈچۈن يېڭى ئىش ئهمهس
. ئهمگهككه سېلىش تۈزۈمىنى مۇكهممهللهشتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇنى ئۇالر ئىجات قىلغان ئهمهس

غهيرى . مىڭ يىلدىن بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهنجۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سۈرگۈن قىلىنىش ئىككى 
 ئهسىردە چىن -  3كۆز قاراشتىكى ئهمهلدارالرنى يىراققا سۈرگۈن قىلىش پىكرى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

  .جىنايهت قانچه ئېغىر بولغانسىرى شۇنچه يىراقالرغا سۈرگۈن قىلىنغان. سۇاللىسىدە باشالنغان
پادىشاھ .  پادىشاھنىڭ كهچۈرۈم قىلىشىنى تىلهپ يالۋۇراتتىئىلگىرىكى پادىشاھالر دەۋرىدە جىنايهتچى

جۇڭگولۇقالر داڭق چىققان يۇرتپهرۋەرلهر بولۇپ، ئۇالر ئۆلۈمگه قارىغاندا سۈرگۈندىن . رەھىم قىالتتى
  .شۇڭا سۈرگۈنگه كېتىشكه قارىغاندا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنى ئهۋزەل كۆرەتتى. بهكرەك قورقاتتى

سهرسانلىق ئازابى كۆرگهن .  باپتا بايان  قىلدۇق-  2رنىڭ بۇالپ كهتكهنلىكىنى مهلىكه ۋېن جىنى ھۇنال
ئۇالر سهددىچىن . تهبىقىدىكىلهرنىڭ نهزىرىدە يىراق غهرب ئاالھىدە قورقۇنچلۇق بىر يهر ئىدى

ئۇالر ئۆزىنى . سېپىلىنىڭ ئاخىرىدىكى جىيايۈگۇەن قۇۋۇقىدىن ھۆڭرەپ يىغالپ تۇرۇپ چىقاتتى
.  زېمىنىدىن ئايرىلىپ جىن ـ ئالۋاستىالرنىڭ زېمىنىغا قهدەم باستۇق دەپ بىلهتتىئىنسانالرنىڭ

چىڭ سۇاللىسى زامانىدا سۈرگۈن . بهزىلهر ئۆزىنىڭ ئىسمىنى قۇۋۇقنىڭ تار يهرلىرىگه يېزىپ قويغان
  :قىلىنغان شائىر خۇڭ ليهن جى ھهسرەت بىلهن مۇنداق دەپ يازغان

  ستى الغايالپ يۈرىيدىغانغا،ئۆمرۈمنىڭ يېرىمى بوش ۋاقىت ئهمه
  .ياماشقاندا ۋۇفىڭ چۇققىسىغا قالدى كونىرىغان بۇتخانىلىرىم ئۇزاقتا

  ھازىر يۈرىمهن سهددىچىن سىرتىدا، ئون مىڭ چاقىرىم يىراقتا،! ئىست
  )2.(كۆرۈپتىمهن تهڭرىمنىڭ تاغلىرىنىڭ ھهممىسىنى شهرق، غهرب، شىمال ۋە جهنۇبتا

هھكىمىسى تهسىس قىلغان زامانالردا، بۇ يهرلهرگه سۈرگۈنلهرنى ئهۋەتىش خاقان يىراق غهربته تۇتۇق م
ئۇالر چېگرىدا كۆچمهن ياۋايى خهلقنى تىزگىنلهيدىغان شۇ يهردە . پىالنىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئىدى

مانجۇ ۋە كوممۇنىست مۇستهملىكىچىلهر بۇ ئهقىلنى ئويالپ . تۇرۇشلۇق ئارمىيىگه ھهمدەم بولدى
 ئهسىردە خهن سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى ۋۇدى ھهربىي -  2ۇن مىالدىدىن بۇرۇنقى تېپىشتىن خېلى بۇر

دېهقانچىلىق مهيدانى بهرپا قىلىپ قۇشۇمچه ھهربىي  دېهقانالر پهيدا قىلىپ، جىنايهتچىلهرنى قۇمۇل، 
كېيىنكى . تۇرپان ۋە كورلىدا تۇرۇشلۇق ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئاشلىق تېرىشقا ئورۇنالشتۇرغان

ۇ مهمۇرى پهرمان بويىچه كهلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە رۇسىيه يايالقلىرىدىن كهلگهن كۆچمهنلهرم
چارۋىچىالر، تارىمدىن كهلگهن دېهقانالر ۋە چىڭ سۇاللىسىدىكى چوڭ قهتلىئامدىن كېيىن ئادەمسىز 

هيچىن ئ. قالغان جۇڭغارىيهنى ئاۋاتالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىچكىرى جۇڭگودىن ئهۋەتىلگهن جىنايهتچىلهر بار
 مىڭ كىشىلىك 10ۋۇ ئىلى دەرياسىنىڭ جهنۇبى قىرغىقىدا ياشايدىغان باشقا بىر سهۋەب بىلهن كهلگهن 

بۇ مانجۇالر چىيهنلۇڭ . نى بايقىغان) گۇالڭ(مانجۇ مۇھاجىرلىرىنى، يهنى غهلىته بىر يىغىۋېلىش الگىرى 
كېيىن قايتىپ كېتىشگه ۋەدە خان تهرىپىدىن ئالدىنقى سهپنى ساقالشقا ئهۋەتىلگهن ۋە ئون يىلدىن 

ئۇالرنىڭ باال ـ چاقا، ئۆي ۋاخلىرىنى يۈدۈپ شىنجاڭغا . قىلىنغان مانجۇ ئهسكهرلهرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىدى
ئهمما ئون يىل توشقاندىن كېيىن ئۇالر ئاسانال . يېتىپ كېلىشى ئۈچۈن ئۈچ يىل ۋاقىت كهتكهن

تىلى ئۇنتۇلۇپ كهتكهن بىر زاماندا ئۇ ئۇنتۇلغان ئهيچىن ۋۇ ھهممه يهردە مانجۇ . ئهستىن چىقىپ كهتكهن
  .مۇھاجىرالرنىڭ جۇڭگودىكى ئهڭ ساپ مانجۇ تىلىدا سۆزلىشىدىغانلىقىغا دىققهت قىلغان
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ھالبۇكى، ئىختىيارى كۆچمهنلهرنىڭ زور . ئهسكهرلهر بهزى چاغالردا غهربته ئارقا سهپته تۇرۇشنى تاللىغان
زۈش ئۈچۈن كهلگهن مۇددەتلىك ئهسكهرلهرنىڭ پېشىگه كۆپچىلىكى يهرلىكلهرگه پهرمان يهتكۈ

شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، . ئېسىلىپ، سودا پۇرسىتى ئىزلهپ چىققان خهنزۇ سودىگهرلهر ئىدى
مۇسۇلمانالرنىڭ چىشىغا تىگىپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ سودىگهرلهرنىڭ تۈركى شهھهرلهردە 

خهنزۇ مهمۇرى خادىمالرنىڭمۇ . ت بولىشىغا ئىجازەت بېرىلمىگهنياشىشىغا ۋە مۇسۇلمانالر بىلهن دوس
 يىلىغا كهلگهندە -  1830تاكى . ئۆلكه مهركىزىدە ئىشخانا قۇرۇپ ئولتۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان

ئاندىن خهنزۇالرنىڭ ئهسكهرلهر ۋە دېهقانالر بىلهن بىرگه ئائىله باال ـ چاقىلىرىنى ئېلىپ شىنجاڭغا 
مهركهزدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشنىڭ سهۋەبى . يىلتىز تارتىشىغا رۇخسهت قىلىنغانكېلىپ يهرلىشىپ 

كوممۇنىستالرنىڭ خهنزۇالر بۇ يهردە قانچه كۆپ بولسا، ھۆكۈمهت شۇنچه ئوبدان كونترول قىالاليدۇ ۋە 
 گهرچه شۇنداق بولسىمۇ، ئهمما. مۇسۇلمانالرمۇ شۇنچه ئاجىز بولىدۇ دېگهن مهنتىقىسىگه مهدەت بهرگهن

 ئهسىرنىڭ -  19شىنجاڭنى مۇستهملىكه قىلىشقا ئۇرۇنغان ئهڭ چوڭ تىرىشچانلىقالرنىڭ كۆپىنچىسى 
جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغاندىن كېيىن ھۆكۈمهت نوپۇس . ئاخىرىغا قهدەر مۇۋەپپىقىيهتلىك بواللمىغان

ئهمما . نتهركىبىنى ئۆزگهرتىش مهقسىتىدە كۆچمهنلهرگه ياردەم ۋەدە قىلىپ ئۇالرنى غهربكه ئهۋەتكه
  .پىالن چهكلىمىگه ئۇچرىغان ۋە ئۈنۈمى ئازراق بولغان

 باپتا كۆرگىنىمىزدەك -  5. كوممۇنىستالر دەسلهپته ئىختىيارى كۆچمهن يۆتكهش ئۇسۇلىنى قولالنغان
ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدىكى شۇئار دەۋرىدە نهچچه مىڭ ئاۋانگارت ئۆز ئىختىيارى بىلهن 

 ئهمما كېيىنكى مهزگىللهردىكى شىنجاڭغا خهنزۇ كۆچۈرۈش ئىشى ئىلگىركىدەك .غهربكه ئاتالنغان
 مىڭ كىشىنى چېگرا رايونغا 433بىر پىالندا نۇرغۇن چىقىم قىلىپ . مۇۋەپپىقىيهتلىك بواللمىغان
يهنه بىر . ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى يۇرتىغا قايتىپ كهتكهن. يۆتكهش ئىشى ئورۇندالغان

 مىڭ نهپهر ئهر ـ ئايال ياش شىنجاڭدىكى دېهقانچىلىق 45 يىلى ياز پهسلىدە -  1956بويىچه پىالن 
 يىلالرنىڭ ئاخىرىدىكى تېخىمۇ تهپسىلىي -  1950. مهيدانى، چارۋىچىلىق رايونى ۋە زاۋۇتالرغا كهلگهن

يلهر پىالن بويىچه ياش، قاۋۇل ۋە سىياسىي جهھهتتىن ئىشهنچىلىك خهنزۇ كۆچمهنلهرگه يېڭى ئۆ
شىنجاڭدا ئۇالرنى كۈتىۋېلىش مهركهزلىرى قۇرۇلغان ۋە ئۇالرنىڭ يۇرتىدىن . سېلىپ بېرىلگهن

  )3.(ئىرادىسىنىڭ بۇشىشىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن مهدەت بېرىدىغان مهسلىههتچى يولداشالر ئهۋەتىلگهن
رايوننىڭ  يىلى مهدەنىيهت ئىنقىالبى باشالنغاندا سۈرگۈن قىلىنغان بىر دوختۇر غهربىي -  1966

ئۇ ئون تۆت يىلدىن . شارائىتىغا ماسلىشىشنىڭ نهقهدەر مۈشكۈل ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهردى
بۇ يهرنىڭ «: كېيىن غهربلىك بىر مۇخبىرغا ئايالى بىلهن قانچىلىك جاپا تارتقانلىقىنى سۆزلهپ

غرۇلۇق ئىلتىماس بىز ھۆكۈمهتكه يۆتكېلىش تو. بىز مهجبۇرى قالدۇق. دوختۇرغا ئېهتىياجى بار ئىدى
بهزىلهر بۇ . يازدۇق، ئاالقىالشتۇق، ئهمما كېتىش ـ كېتهلمهسلىكىمىزنىڭ ئۆزى بىر مهسىله بولۇپ قالدى

  )4.(دېدى» يهردە ئانچه يامغۇر ياغمايدىكهن دەپ ھاۋاسىنى ياقتۇرۇپ قاپتۇ
كه نوپۇسى  ئهسىرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە كومپارتىيه خهنزۇالرغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن ئۆل-  20

. تهركىبىدىكى خهنزۇالر سانىنى كۆپهيتىپ مىللهت تهركىبى باالنىسىنى ئۆزگهرتىشكه پۇرسهت تاپتى
 يىلى قهشقهر شهھىرىگه ياڭزىجياڭ دەرياسىدىكى سهنشيا يادرو ئېلىكتىر -  1992: مهسىلهن

 مىڭىنى قوبۇل 100ئىستانسىسى قۇرۇلۇشى تۈپهيلى ئۆي ماكانىدىن ئايرىلغان بىر مىليون دېهقاننىڭ 
شۇ چاغدا غهربىي تۈركىستاندا زىيارەتته بولىۋاتقان بىر مۇسۇلمانالر » .تهكلىپ قىلىنغان«قىلىش 
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رۇسىيه زۇڭتۇڭى بورس يىلتسىن بىر ۋەكىللهر . ئۆمىكى بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ قاتتىق غهزەپلهنگهن
ىشى توغرۇلۇق ۋەدە ئۆمىكى ئهۋەتىپ رۇسىيه فېدېراتسىيىسىنىڭ چېگرىدىكى قوشۇنالرنى ئازايت

  .بهرگهندىن كېيىن، بېيجىڭمۇ قهشقهرگه سۇنغان تهكلىۋىنى قايتۇرىۋالغان
  .ھهممه پىالنالر مهغلۇپ بولغاندا، شىنجاڭغا ئېقىپ كېلىش يهنه خىلمۇ خىل شهكىللهردە يىرىنى تاپتى

نى مانجۇالر نىڭ نهزىرىيىۋى ۋە ئهمهلىي قۇرۇلمىسى) گۇالڭ(ماۋزېدۇڭنىڭ قورقۇنچلۇق جازا الگىرى 
 يىلىدىكى ئىشغالدىن كېيىن، نهچچه ئون مىڭلىغان جىنايهتچى ۋە -  1759. اليىهىلهپ بهرگهن ئىدى

ھۆكۈمهتنىڭ بىر چالمىدا ئىككى پاختهكنى سوقۇش . سىياسىي گۇناھكار شىنجاڭغا سۈرگۈن قىلىنغان
 مۇستهملىكه قىلىپ بوز بىر چالما بولسا سۈرگۈن قىلىش، ئىككى پاختهك بولسا. پىالنى ئۈنۈم بهرگهن

كومپارتىيه ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى جازا الگىرى خهنزۇالرنىڭ . يهر ئېچىش ۋە قوغدىنىش ئىدى
شىنجاڭنى كونترول قىلىش ۋە سىستېمىلىق ھالدا مۇستهملىكه قىلىشىدىكى ئهڭ ياخشى بىر 

يىن ئوخشايدۇ ۋە شىنجاڭ مهيداننىڭ باشقۇرۇلىشى چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكىگه ئىنتا. ئورگانغا ئايالندى
بۇ يهردە يىغىلغان . داۋاملىق ھالدا ۋايىغا يهتكهن بىر ئهخلهتلىك، داشقاللىققا ئايالندۇرۇلدى

ئىلگىرىكى بىر . جىنايهتچىلهرنىڭ زىچلىقى خوشنا ئۆلكه چىڭخهيدىكىدەك زىچ بولماسلىقى مۇمكىن
ىر قىسمى قايتا مهھبۇسنىڭ ئېيتىشىچه، چىڭخهي ئۆلكىسىدىكى نوپۇسنىڭ ئۈچتىن ب

ئهمما شىنجاڭ سىتراتېگىيه ۋە . يهرلهشتۈرۈلگهن مهھبۇسالر ۋە ئۇالرنىڭ ئائىله ـ تهۋەلىرى ئىكهن
  .ئىقتىسادى جهھهتتىن تېخىمۇ مۇھىم

كوممۇنىستالر ئىككى خىل ئهمگهك مهيدانىنى ئىجات قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ بىرىنچىسى ج خ ئورگىنى 
بۇ يهرلهر ھهقىقى ). الۋگهي(همگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدىغان ئ

) سىياسىي(ئىدىيه «جىنايهتچىلهر ۋە سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن مۇددەتسىز جازاغا ھۆكۈم قىلىنغان 
ئۈچۈن » ئۆزگهرتىلىش«ئۈچۈن قۇرۇلغان جازا ئىجرا قىلىنىۋاتقان مهھبۇسالر تېخىمۇ » جىنايهتچىلىرى

دەپ ئاتىلىپ، تاكى » مهھبۇسالر) ئىش ھهققى بېرىلمهيدىغان ئىشچى(مۇت مهدىكار «ھهم قامىلىدۇ  ھهم 
  .ئۆلگىچه ئىشقا سېلىنىدۇ

 يىلدىكى چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش -  1958 يىلىدىكى ئوڭچىالرغا زەربه بېرىش ھهرىكىتى ۋە -  1957
) الۋجياۋ(» هربىيىلهشئهمگهك بىلهن ت«مهزگىلىدە ماۋزېدۇڭ ئىككىنچى خىل جازاالش تېپى ) دايوجىڭ(

بۇ قايتا تهربىيىلهش ئورنى جىنايهتچىنى جازاالش ئۈچۈن ئهمهس، . ئورنى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويغان
بۇالرنىڭ ئۆلچهملىك مۇددىتى ئۈچ يىل بولۇپ، يهرلىك . نى تۈزىتىش ئۈچۈن اليىهىلهنگهن» خاتالىقالر«

ىيىلهش سوت ۋە ئادۋۇكات، سوراق ۋە ئهيىبلهش ئهمگهك بىلهن تهرب. ھۆكۈمهتلهر تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ
كېرەك قىلمايدىغان بىر خىل مهمۇرىي قاماق شهكلى بولۇپ، سىياسىي رەقىپلهرنى جاياليدىغان تېز 

نۆۋەتته ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش ئورۇنلىرى ئهڭ كۆپ دىنىي جىنايهتچىلهر، يهنى مۇسۇلمان . ئۇسۇلدۇر
  .رى ئۈچۈن ئىشلىتىلمهكتهموللىالر ۋە فالون گۇڭ تهرەپدارلى

ھهرئىككىسىدە . ئهمگهك ئارقىلىق ئۆزگهرتىش بىلهن ئهمگهك ئارقىلىق تهربىيىلهش بىر ئاز پهرقلىق
ۋەھشى ئۇسۇلدا زومىگهرلىك قىلىپ خهلقنى قىيناشتىن ئىبارەت مۇتىههملىكنىڭ ئورنىغا داۋاالش 

لىتىلگهن بۇ تۈزۈمگه بولغان ئهسلىگه كهلتۈرۈش دېگهن چىرايلىق ئىبارە ساختىلىق بىلهن ئىش
 دە ناتسېستالر Auschwitzپىكىرلهرنىڭ مهسخىرىلىك ياكى تهبىئى بولىشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇ پهقهت 

 2بۇ شۇئار . دېگهن شۇئارنى ئهسكه سالىدۇ) Arbeit macht frei(» ئهمگهك سېنى ئازات قىلىدۇ«قولالنغان 
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، )مۇھهببهتلهشكهن ئوخشاش جىنىسلىقالر(الر، بهچچىۋازالر  دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە يهھۇدىيالر، سىگان- 
سىياسىي گۇناھكارالر ۋە باشقا مۇرتهد، خائىنالرنى سۇاليدىغان جازا الگىرىنىڭ چوڭ دەرۋازىسىدىكى تۆمۈر 

  .ۋىۋىسكىغا يېزىغلىق ئىدى
Auschwitzت جاپالىق  دىكى شائىر پرىمولېۋ ئىنسانالرنىڭ ھايۋانلىق دەرىجىسىگه چۈشۈرۈلۈپ، پهقه

ئهمگهك ۋە تىببى سىناق ياكى قهتلىئام ئۈچۈنال قۇرسىقىغا يېمهك بېرىلىپ بېقىلغان چاغدا يۈز بهرگهن 
جۇڭگونىڭ جازا الگىرىدىكى شائىر جاڭ شيهنلىياڭ ئىچكى . ئىشالرنى ئونتۇلغۇسىز ھالدا تهسۋىرلىگهن

لكه نىڭشادىكى ئهمگهك مهيدانىغا موڭغۇل بىلهن گهنسۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇسۇلمانالر ياشايدىغان ئۆ
ئۇ پرىمولېۋ تهسۋىرلىگهن ئهھۋالالرنى ئېچىنىش ۋە .  ياشقا كىرگهن ئىدى22ھهيدەلگهن چاغدا ئهمدىال 

  .مهسخىرە قىلىش ھېسسىياتىدا ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن
 ئېغرلىقى ئۇرۇقالپ ئىسكىلىتتهك قالغان، قۇرسىقى ئاچسا ئوت ـ چۆپ يهيدىغان، بهدەن«: جاڭ شيهنلياڭ

يهتته دانه تاشچىلىقمۇ كهلمهيدىغان سهكراتتىكى ئادەم قانداقمۇ ئۆز ئېغىرلىقى بىلهن تهڭ الينى 
دەسلهپكى ئۈچ ئايدا . دەپ سورايدۇ» كۆتۈرەلىسۇن؟ ئهمگهك ئارقىلىق ئهركىنلىككه قانداق ئېرىشسۇن؟

ېتىزىدا ئوت ئالغان جاڭ ھهر كۈنى تهڭ كېچه بولغىچه بىلىگه كهلگۈچه سۇغا چىلىنىپ تۇرۇپ شال ئ
بۇنى ئۇ . شيهنلياڭنىڭ پاچاقلىرى ئىششىپ يارا چىقىپ كهتكهن ۋە ئىنتايىن قاتتىق قىچىشقان

  )5.(دېگهن» قىچىشا ـ قىچىشا جانغا تهگدى قىچىشقاق، قاشالپ ـ قاشالپ ساراڭ قىلدى قىچىشقاق«
ىش، تۆلهم ئېلىش ۋە ساقايتىش غهربنىڭ جازاالش نهزەرىيىسىدە تۈرمىگه سۇالشنىڭ جىنايهتنى توختىت
جىنايهتنىڭ قايتا يۈز بېرىش . ياكى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك مهقسىتى بار

نىسبىتىدە كۆرسىتىلگهندەك، ئادەتته بۇ ئۈچ تۈرلۈك مهقسهتنىڭ ئۈچىنچىسى ئويلىغاندەك چىقماي 
لىنىپ بولغاندىن كېيىن، قهسهم ئهمما ھېچ بولمىغاندىمۇ جىنايهتچىگه كىسىم ئېالن قى. قالىدۇ

  .قىلدۇرۇلۇپ قويۇپ بېرىدىغان قائىدە بار
مهھبۇسنىڭ . دېگهن ئىسىم ئاستىدا قانۇنلۇق يۈرۈپ كېتىدۇ» ئۆزگهرتىش«جۇڭگودا ھهممه ئىش 

پۇزىتسىيىسى توغرۇلۇق تۈرمه رەھبهرلىكىنىڭ پىكرى بويىچه قاماق خالىغانچه ئۇزارتىلىدۇ ۋە 
كومپارتىيهمۇ . بېرىلگهندىن كېيىن يهنه خالىغان چاغدا قايتا قولغا ئېلىۋىرىدۇقويۇپ . قىسقارتىلىدۇ

مانجۇ ئوردىسىدىكىگه ئوخشاش تۈرمىگه سۇالشتىكى ئاساسى مهقسهت ئهخالقى جهھهتتىن تۈزەش دەپ 
بۇ قارىماققا ئىنسانپهرۋەرلىكنى مهقسهت قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما ئهمهلىيهتته ئىنتايىن . قارىغان

ھالبۇكى مانجۇالر بىلهن كومپارتىيه ئارىسىدا دىققهت تارتىدىغان . ورقۇنچلۇق شهكىلدە يۈرگۈزۈلگهنق
يهنى كوڭزى . مانجۇالر جىنايهتچىلهر تهبىقىسىگه قاراپ مۇئامىله قىلغان. بىر پهرق مهۋجۇت

 قارىغاندا بىر قهدەر تهرەپدارلىرى ۋە بىر قهدەر تهربىيه كۆرگهن مهھبۇسالرغا باشقا نورمال جىنايهتچىلهرگه
ماۋزېدۇڭ زامانىدا بولسا ئىش تهتۈرسىچه بولۇپ، تهبىقىسى يۇقىرى . كهڭچىلىك بىلهن مۇئامىله قىلغان

بىر . بولغانسىرى جازامۇ شۇنچه قاتتىق بولغان ۋە زىيالىالردىن ئاساسسىز ھالدا گۇمان قىلىنغان
رۈم قىلىنغان، ئهمما شۇنچىلىك كهمبهغهل كىشى كوممۇنادىن ئازراق ئاشلىق ئوغۇرلىسا كهچۈ

ئېغىر . ئاشلىقنى ئوغۇرالپ سالغان پومېشىچىك ئون يىللىق قاتتىق ئهمگهككه مهھكۇم قىلىنغان
زىيالىالر، دېهقانچىلىق تهجرىبىسى يوق شهھهرلىكلهر ھهمىشه » ئوڭچى«ئهمگهك قىلىپ كۆنمىگهن 

نىڭ خاراكتېرى نامهلۇم » جىنايىتى«ڭ ئۇالرنى. ئهمگهك ۋەزىپىسىنى ئورۇنالپ بواللماي تاياق يېگهن
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بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر داۋاملىق پىسخولوگىيهلىك زەربىگه ئۇچراپ تۇرىدۇ ھهمدە جىنايى جازاغا 
  .تارتىلىدىغان ئوبيېكت قىلىنىدۇ

زىيالىالر كۈرەش مهيدانىدا قاتتىق زەربه يېگهن ۋە بىر ـ بىرىنى تهنقىد ۋە پاش قىلىشقا قويۇلغان جاڭ 
. ئاتىلىپ تۈرمىگه سوالنغان» ئوڭچى«ىياڭنىڭ دېيىشىچه، ئۇ ئۆزى بىر كوپلىت شېئىر تۈپهيلى شيهنل

ھهر «ئۇالر . تهربىيه كۆرگهن مهھبۇسالر ئىلگىرىكى نام ـ شۆھرىتى تۈپهيلى ھازىر گىزەندە بولغان
 - رەھبهرلهرنىڭ تۈگىمهس سوئال » ئادەمنىڭ ئوي ـ پىكرىنى ئاساسسىز تهكشۈرىدىغان ساراڭ

ئهپسۇس ئۇالر ھهر بىر . سوراقلىرىغا چىدىيالماسلىقتىن جىسمانى جازاغا تارتىلىشتىن قاتتىق قورقاتتى
ئۇالر . كىشىنىڭ مىڭىسىدىكى نهرسىلهرنى ئېلىپ ئۇنى مىكروسكوپ بىلهن تهكشۈرەلمهيتتى
شلىغان ئىنسانالرنىڭ ئوت ـ چۆپ ۋە غازاڭ بىلهنمۇ ھهقىقهتهن ياشىيااليدىغانلىقىغا ئىشىنىشكه با

كۆپ «: جاڭ شيهنلياڭ. پرىمولېۋنىڭ تهسۋىرلىگىنىگه ئوخشاش ئۇالر ئۆلۈم نامزاتى ئىدى. ئىدى
دەپ » ساندىكى زىيالىالر پۈتۈن كۈچى بىلهن تاكى چىدىيالماي ئۆلگىچه داۋاملىق تهربىيلىنىدۇ

  )6.(يازغان
غزاكى ھاقارەت، يازما ياكى ئادەتته جۇڭگودىكى سىياسىي جىنايهتچىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئوي ـ پىكرىنىڭ ئا

تىن ئىبارەت تۈگىمهس جهريانالرنى باشتىن كهچۈرىدىغان بىر » مېڭه يۇيۇش«ئاغزاكى تهۋبه ئىقرار ۋە 
 1957خهنزۇ ئانىدىن تۇغۇلغان فرانسىيهلىك جېن پاسكوالىن . جىنايهت ئىكهنلىكىگه ئىشىنىپ قالغان

قان، ئۇ ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش ئورنىدىكى  يىلى چهتئهل جاسۇسى دېگهن نام بىلهن تۈرمىدە يات- 
  : رەھبهرنىڭ تهلىم ـ تهربىيىسىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەپ يازغان

ئۇالرنىڭ تهمكىن، ياغلىما سۆزلىرىنىڭ چۈشكۈن ۋە ئۈمىدسىز بىچارە كىشىلهرگه نىسبهتهن «
ھۆكۈمگه مۇتلهق چۈنكى بۇ بىچارىلهر ئۆزلىرىنىڭ تهقدىرىنى بيورۇكرات . ھهقىقهتهن تهسىرى بار

ھهركۈنى مهھبۇسالرغا بۇنىڭ مۇقىم بىكىتىلگهن قاماق مۇددىتى . ھالدا باغالنغان دەپ بىلىدۇ
ئهمهس ئىكهنلىكى، مهھبۇسالرنىڭ پۇزىتسىيىسىگه قاراپ كهلگۈسىدىكى قاماق مۇددىتىنى 

مهت بىلهن بىزنىڭ ھۆكۈ. غا ئىشىنىش ھهققىدە تهربىيه بېرىلهتتى.... ئازايتقىلى بولىدىغانلىقى
باال ئاتا ـ ئانىغا مۇتلهق ... بولغان مۇناسىۋىتىمىز باال بىلهن ئاتا ـ ئانا ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتتۇر

  )7(».ھالدا ئىشىنىش كېرەك، چۈنكى بۇنىڭدىن باشقا چىقىش يولى يوق
جۇڭگولۇق مۇناسىۋەتلىك قانۇنشۇناسالر ئهمگهكچىلهر سىنىپىنىڭ سوتسىيالىزمنىڭ 

نى يۈرگۈزۈش ھوقۇقى بار دېگهننى باھانه قىلىپ بۇ » دېموكراتىيه دىكتاتۇرىسى «دۈشمهنلىرىگه
ئهمما ئۆتكهن ئهللىك يىل ئىچىدە بۇ خىل تۈزۈمگه بولغان كۆز . تۈزۈمنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىدى

ماۋزېدۇڭنىڭ قول ئاستىدا ئىشلىگهن ۋە . قاراشالر خۇددى كۈز ھاۋاسىدەك داۋاملىق ئۆزگىرىپ تۇردى
يىن جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانى بولغان دىڭ شياۋپىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن كىشىلهرمۇ ئۆز ۋاقتىدا بىر كې

  .قانچه قېتىم كهمسىتىلگهن ۋە تهربىيه بىلهن ئۆزگهرتىلگهن ئىدى
جۇڭگونىڭ جازاالش تۈزۈمى ستالىننىڭكىگه ئوخشايدۇ، ئىنتايىن مۇتىههم، كاۋكازدىكى قورقۇنچلۇق 

  .مدە بۇنىڭ ئىچىگه كىرمهك ئىنتايىن ئاسانئىشالر بۇ يهردىمۇ بار ھه
. غهربته خارريى ۋۇ دەپ تونۇلغان ۋۇ خۇڭدا ناھهقچىلىققا ئۇچرىغان مهشهۇر بىچارىلهردىن بىرى

شاڭخهيلىك بانكىرنىڭ ئوغلى ۋۇ خۇڭدا بېيجىڭدىكى  گىئولوگىيه ئىنىستىتوتىدا ئوقىۋاتقان چاغدا 
دەپ قالپاق » ئوڭچى«ى بولغانلىقى ئۈچۈن ئائىله كېلىپ ـ چىقىشى بۇرژۇئازىيه تهركىۋ
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 يېشىدا سىنىپ كادىرلىرى ۋە ساۋاقداشلىرى تهرىپىدىن تارتىپ 23 يىلى - 1960. كىيدۈرۈلگهن
  :ئۇ كېيىن بۇ مهنزىرىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇ. چىقىرىلغان

كولتىتتىكى بىزنىڭ پا. باشقىالر ماڭا سهت قاراشقا باشلىغاندا بهزىلهر ھاڭۋېقىپ ئولتۇراتتى«
بۈگۈن بىز «: سىياسىي تهربىيه ھهيئىتى ۋاڭ جىيهننىڭ ئوچۇق سۆزلىرى جىمجىتلىقنى بۇزدى

دېيىشى بىلهنال ئامما ئارىسىدا شۇئار سادالىرى ياڭراشقا » ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانى پىپهن قىلىمىز
  .باشلىدى

  !ـ ۋۇ خۇڭدا ئۆزىنى ئۆزگهرتىشنى رەت قىلىۋاتىدۇ
  !ۇنى ھهيدەپ چىقىرىش كېرەكئ. ـ ئۇ پارتىيىگه قارشى
  !ئۇ ھازىر بىزگه ھهقىقى يۈزىنى كۆرسهتسۇن! ـ ۋۇ خۇڭدا يوقالسۇن

مهن تاكى ۋاڭ جىيهن ئورنۇمدىن تۇرۇشقا . ئهيىبلهش تهخمىنهن يىگىرمه مىنۇتچه داۋامالشتى
كۆپچىلىكنىڭ «: سېگنال بهرگۈچه بېشىمنى تىك تۇتۇپ ئولتۇردۇم، ۋاڭ جىيهن يۇقىرى ئاۋازدا

ىۋى ۋە مهكتهپ رەھبهرلىكىنىڭ تۇلۇق قۇشۇلىشى بىلهن مهن ھازىر ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانى پاش تهل
ۋۇ . ئۇنى ھهيدەپ چىقىرىشنى تهلهپ قىلىمهن. ئۇنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزدۈم. قىلىمهن

خۇڭدا جاھىللىق بىلهن سوتسىيالىستىك ياخشى ئوقۇغۇچى بولۇشنى رەت قىلىپ، ئىنقىالبنىڭ 
  .دېدى»  بولۇش يولىنى تاللىدىدۈشمىنى

بېيجىڭ خهلق «: ئۇ دوسكا ئالدىغا كېلىپ. دەل بۇ چاغدا بىر ج خ خادىمى ئىشىكته پهيدا بولدى
ھۆكۈمىتىگه ۋاكالىتهن ئهكسىلئىنىقالبىي ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانىڭ ئهمگهك بىلهن قايتا 

شقا ئىشارەتلىدى ۋە ئۇ مېنى ئالدىغا چىقى. دەپ جاكارلىدى» تهربىيىلىنىشىنى ئېالن قىلىمهن
  )8(».يانچۇقىدىن بىر ۋاراق قهغهزنى چىقاردى

ج خ خادىمى ۋۇ خۇڭدانى ئۇنىڭ جىنايهتلىرى يېزىلغان قهغهزگه قول قويدۇرغاندىن كېيىن، 
 يىلى - 1979. ئۇ شۇ كهتكهنچه ئون توققۇز يىل غايىپ بولغان. سىنىپتىن ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

ۋاقتى توشقاندىن كېيىن، بىر قانچه الگىردىكى ئېغىر ئهمگهك » ېلىشقايتا تهربىيه ئ«خاررىي ۋۇنىڭ 
  .ۋە ئاچارچىلىقتىن قۇتۇلۇپ چىققان

خاررىي ۋۇ ئېچىنىشلىق سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ قويۇپ 
قهت قولىدا په. بېرىلگهندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ ئىلمىنى ئۆستۈرۈش يولىدا يۈرەكلىك قهدەم تاشلىدى

ئامېرىكا پاسپورتىال بولغان خارريى ۋۇ ئۈچ قېتىم جۇڭگوغا قايتىپ بېرىپ جازا الگىرلىرىنى مهخپى 
ئىككىنچى قېتىمدا ئۇ .  يىلى تۇتۇلۇپ قېلىپ ئىككى ئاي سوالقتا ياتتى- 1995. فىلىمگه ئالدى

بۇ يهرگه ئۇنىڭ . ئاقسۇغا يېقىن جازا الگىرىدىكى مهكتهپنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ، ئۇ يهرگه نهزەر سالدى
ئاكىسى ئهكسىلئىنقىالبچى . بىر ئاكىسى ئوتتۇز بهش يىل بۇرۇن ئوقۇتقۇچىلىققا ئهۋەتىلگهن ئىدى

خاررىي ۋۇنىڭ شۇپۇرى مهكتهپنىڭ . بىر ئائىلىنىڭ ئهزاسى بولغانلىقى ئۈچۈن جازالىنىۋاتاتتى
ن بۇنى چۈشهندۈرۈپ ئۇ كېيى. ئهمما ئۇ ئىچىگه كىرىشكه جۈرئهت قىاللمىدى. سىرتىدا توختىدى

ئاكىسىنىڭ سۈرگۈن قىلىنىشىدا ئۆزىدە بىر قىسىم مهسئۇلىيهت بار دەپ ھېس قىلغانلىقى ۋە ئاكا 
. ـ ئۇكا ئىككهيلهننىڭ كۆرۈشۈشىنىڭ ھهر ئىككىسى ئۈچۈن خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
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م ئۇنى تونىمىدى شۇنداق قىلىپ ھېچكى. دېدى ئۇ شوپىرغا ۋە قارا كۆزەينىكىنى تاقىدى» كېتهيلى«
  )9.(ۋە كۆزلىرىدىكى ياشلىرىنىمۇ كۆرمىدى

ئېغىر .  يىلدىكى ئوڭچىللىققا قارشى كۈرەشته زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان- 1957خاررىي ۋۇ 
مهھبۇسالرنىڭ . ئاچارچىلىق مهزگىلىدە ئهمگهك مهيدانى ئۆلۈم مهيدانىغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى

غۇرلىغان دېهقانالر ئهمهس، بهلكى توق قورساق باشقۇرغۇچىالر بۇالر ئاشلىق ئو. سانى ئاۋۇپ كهتتى
ئۇ چاغالردا . ھهققىدە قىلىنغان غهيۋەت ـ شىكايهتلهرنى ئاڭالپ قالغان سىياسىي دۈشمهنلهر ئىدى

يهنى . مهھبۇسالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئهھۋالىمۇ مهھبۇسالرنىڭكىدىن ياخشى ئهمهس ئىدى
خاررىي ۋۇ خېبىي ئۆلكىسىدىكى . ۈدەك بىر نهرسىسى يوق ئىدىتۈرمه سىرتىدىكىلهرنىڭمۇ يېگ

ئهمما . دىن قېچىپ چىقىپ شهھهرگه بارغان) بۇ يهردە جاڭ شيهنلياڭمۇ تۇرغان(چىڭخي مهيدانى 
  .يېگۈدەك بىر نهرسه تاپالمىغان ۋە ئۆزىنى ساقچىغا تاپشۇرۇپ قايتىپ كهلگهن

ۇرۇشى پۈتۈن جۇڭگودا يېزا ئىگىلىكىنى ۋەيران ماۋزېدۇڭنىڭ دېهقانالرنى مهجبۇرى كوللىكتىپالشت
 مىليون جاننىڭ يوقىلىشىغا سهۋەب بولغان ئېغىر ئاچارچىلىق ئاپىتىنى كهلتۈرۈپ 30قىلىپ، 
تۈرمىدىكى مهھبۇسالر چار پاقا ۋە يىالنالرنى تۇتۇپ يېيىشكه ۋە چاشقانالرنىڭ ئۇۋىسىدىكى . چىقاردى

ھازىر تۈرمه سىرتىدىكى دېهقانالرنىڭ، بولۇپمۇ تىبهت، . يېمهكلهرنى كوالپ يېيىشكه مهجبۇر بولدى
نىڭشيادا ئوت ـ چۆپ تىرىپ يېيىش . چىڭخهي ۋە گهنسۇدىكىلهرنىڭ ئهھۋالى تېخىمۇ ناچار ئىدى

باھانىسى بىلهن قېچىپ چىققان شائىر جاڭ شيهنلياڭ تاغدا ياشايدىغان بهزى خهلقلهرنىڭ جان 
ئاچ قالغان باشقا دېهقانالر ) 10.(اتقانلىقىغا شاھىت بولغانساقالش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى يهۋ

جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرى بىلهن سېلىشتۇرغاندا شىنجاڭ يهنىال تهلهيلىك . شىنجاڭغا كۆچكهن
شىنجاڭدىكى مۇنبهت بوستانلىقالر، ئاز نوپۇس ۋە ياخشى سۇغۇرۇش سىستېمىسى تۈپهيلى بۇ . ئىدى

  .نيهردە ئاچارچىلىق ئېغىر بولمىغا
ماۋزېدۇڭنىڭ توردىن . مهدەنىيهت ئىنقىالبىي مهزگىلىدە ئهمگهك مهيدانلىرى قايتىدىن ئاۋاتالشقان

چۈشۈپ قالغانالر ۋە ھهقىقى دۈشمهنلهرگه قارشى قوزغىغان كۈرىشىنىڭ يۇقىرى باسقۇچىدا خاررىي 
مهلۇماتالردا باشقا . ۋۇنىڭ ئېيتىشىچه، جازا الگىرىغا ئون مىليون سىياسىي جىنايهتچى سوالنغان

ئىلگىرىكى مهھبۇس جېن پاسكۇالىن .  مىليون كىشى سوالنغانمىش20دېيىلىشىچه، ئهينى چاغدا 
) 11.(ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان» غايهت كۆپ«ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىدىكى نوپۇسنىڭ 

  .ئهمما ھهقىقى سان مهلۇم ئهمهس
قا سېلىش مۇستهملىكه پىالنىنىڭ مۇھىم بىر خېلى يېقىنقى زامانالرغىچه جىنايهتچىلهرنى ئىش

شىنجاڭدا ئهخالقى جهھهتتىن تۈزەش ئىككىنچى ئورۇندا، ئىقتىسادى . نۇقتىسى بولۇپ كهلدى
» ئامانلىق«شىنجاڭ . تهرەققىيات ۋە چېگرا رايونغا ياردەم بېرىش بولسا بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

 مهملىكىتىمىزدىكى ئهمگهك بىلهن شىنجاڭ«:  يىلىدىكى بىر سانىدا- 1990ژورنىلىنىڭ 
ئۇالر . ئۆزگهرتىش سىستېمىسى ھهقىقهتهن مۇھىم رول ئوينىغان  ئۆلكىلهرنىڭ بىرى

قۇملۇقالرنى ئېچىپ دېهقانچىلىق مهيدانى بهرپا قىلدى، دەرەخ تىكىپ ئورمان بىنا ) جىنايهتچىلهر(
ا خىش پۇشۇردى، كانالردا كۆمۈر يول ۋە كۆۋۈركلهرنى ياسىدى، قۇرۇلۇشالر ئۈچۈن خۇمدانالرد. قىلدى

  )12.(دەپ چۈشهندۈرۈلگهن» .قازدى ۋە مهھسۇالت ئىشلهپچىقاردى
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. جۇڭگو رەھبهرلىكى جۇڭگونىڭ جازا الگېرلىرىنىڭ ھازىرقى كۆلىمىنى ئاشكارىالشتىن قورقىدۇ
 يىلىدىن باشالپ ئون مىليون - 1949 يىلىدىن ئىلگىرىكى ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىدە - 1995

 يىلىغىچه - 1989 يىلدىن - 1949خاررىي ۋۇ . ڭ تۈرمىلهردە ياتقانلىقى قهيت قىلىنغانكىشىنى
 مىليونغا قهدەر ئىنساننىڭ سىياسىي جىنايهتچى 40 مىليوندىن 30بولغان ئارىلىقتا پۈتۈن جۇڭگودا 

پ خاررىي ۋۇ كۆپ دېدى دە. ئالىمالر ھۆكۈمهت ئاز دېدى) 13.(بولۇپ جازاالنغانلىقىنى ھېسابلىغان
  .قاراپ، بۈگۈن جازا الگېرىدا ئىككى مىليوندىن ئازراق مهھبۇس بار دەپ مۇئهييهنلهشتۈردى

چهتئهللهردىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ ئېيتىشىچه، نۆۋەتته شىنجاڭدىكى تۈرمه نوپۇسى ئهمگهك 
 مىڭ كىشى بولۇپ، بۇالرنىڭ بهشتىن ئۈچ 250مهيدانلىرى ۋە تۈرمىدىكىلهرنى قوشقاندا جهمئى 

ئېنىق ساننى ئىگهللهشنى تهسلهشتۈرگهن بىر . سمى ئۇيغۇر سىياسىي جىنايهتچىلهر ئىكهنقى
ئهھۋال شۇكى، جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرىدا كۆپلىگهن مهھبۇسالرنىڭ ئىككى ساالھىيىتى بار، 

تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ غهربىي قىرغىقىدىكى مهكىتكه يېقىن جايدىكى مهيدان ئۆزىنى : مهسىلهن
ئهمما ھۆكۈمهت ئۇنى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى . قانچىلىق مهيدانى دەپ ئاتايدۇپهيلو دېه
»  زاۋۇتى- 3شىنجاڭ ماشىنا سايمانلىرى «ئۈرۈمچىدىكى دەرۋازىسىغا . دەپ تونۇيدۇ) پهيلو(شۆبىسى 

نا بۇ زاۋۇتتا ماشى.  تۈرمىدۇر- 1دەپ ۋىۋىسكا ئېسىلغان زاۋۇت ئهمهلىيهتته ئاپتونوم رايونلۇق 
سايمانلىرى ئىشىلهپچىقىرىلىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇنىڭ ئىشچىلىرى سائهت توشقاندا ئۆيىگه 

  .قايتمايدۇ
 ئىنگلىز مىلى 20كېرىيه دەرياسىنىڭ غهربىي قىرغىقىدىكى كېرىيه ناھىيىسىنىڭ شىمالىغا 

 دەپ»  مهيدانى-1كېرىيه ناھىيىلىك دېهقانچىلىق ئۆزلهشتۈرۈش «كېلىدىغان يهر خهرىتىدە 
 يىلى ئهنگلىيه ئارمىيىسىدىكى بىر گۇرۇپ تهۋەككۈلچى دەل مۇشۇ يهردىكى - 1993. يېزىلغان

دەرۋازىالرغا يېقىن كهلگهن ۋە پاتقاققا پېتىپ قالغان بىر ماشىنىنى كوالپ چىقىرىشقا ياردەم 
 نهپهر مهھبۇسنى 200قىلىشىنى ئۆتۈنگهندە، تۈرمه باشلىقى بىر توپا تۈرتۈش ماشىنىسى ۋە 

ئهنگلىيهلىك تهۋەككۈلچىلهر ئېگىز تامالرنى، كۈزىتىش . اللىق بىلهن ياردەمگه ئهۋەتكهنخۇش
مۇنارلىرىنى، قوراللىق كۈزەتچىلهرنى ۋە ئېتىزلىقتا ئىشلهۋاتقان پۇتىغا كىشهن سېلىنغان 

  .بۇ بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ئىدى) 14.(كىشىلهرنى كۆرگهن
 ئىنگلىز مىلى ماڭغاندىن 100ناشقان گۇرۇپ قۇملۇقنى كېسىپ ئىككى يىلدىن كېيىن مهن قات

بىزنى پىكاپالر ئېلىۋالدى ۋە خوتهن . كېيىن، بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىغا يۇلۇقتۇق
دەرياسى بىلهن تارىم دەرياسىنىڭ ئۇچراشقان يېرىگه يېقىن كېلىدىغان تار ماشىنا يولىدا يۈرۈپ، 

پىكاپ . مهخپى ساقچى يهنه بىر قېتىم يول باشالپ ماڭدى. پ قويدىبىزنى ئاقسۇغا يولغا سېلى
بىزنى ئېلىپ قۇمۇش ۋە الي كهپىلهر، ئاندىن ساالسۇنلۇق دەرىزىسى بار بىر كىچىك بىنادىن ئۆتۈپ 

بۇ يهر . بۇ يهردە ئۈچ ساقچى پوستا تۇرىۋاتاتتى. بىر تهكشۈرۈش نۇقتىسىغا يېتىپ كهلدى
ئهسكهرلهر يېتىپ ـ قوپىدىغان ئۆيلهرنىڭ تاملىرى كونىراپ . ۆرۈنهتتىتاشلىۋېتىلگهن ۋە ۋەيرانه ك

ھهتتا . كهڭرى مهيداندا تاش ـ كىسهكلهر قااليمىقان تاشلىنىپ ياتقان ئىدى. كهتكهن ۋە ئاھاكالنغان
. يۈك ماشىنلىرى كېلىپ ـ كېتىپ تۇراتتى. ئېتىزلىقتا ھارغىن چىراي ئايالالر پاختا تىرىۋاتاتتى

ئهمما مهركىزى بىنا چىنه خىشالردا زىننهتلهنگهن بولۇپ، . ه كېتىۋاتقانلىقى نامهلۇمنهدىن ـ نهگ
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بىزگه ھهمراھ بولۇپ . ئۆگزىسىدە ئىككى دانه سۈنئى ھهمراھ تهخسىسى ئاسمانغا قاراپ تۇراتتى
. كهلگهن خهنزۇ بۇ يهرنىڭ ئېنىق بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى

مهدىكارالرنىڭ تۇرالغۇ ئۆيى » ھهقسىز« يهرنىڭ ھازىرمۇ مهھبۇسالرنى ساقالۋاتقانلىقى ياكى ئهمما بۇ
  .ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس

شىنجاڭدا يهنه باشقا تۈردىكى جازاالش . يۇقىرىدا ئىككى تۈرلۈك ئهمگهك مهيدانىنى تهسۋىرلهپ ئۆتتۇق
لىرى، تۈرمه دېهقانچىلىق مهيدانلىرى ۋە قاماق مهركهزلىرى، شهھهر تۈرمى: مهسىلهن. ئورۇنلىرىمۇ بار

زاۋۇتلىرى قاتارلىقالر يهنه ئېغىر كىسهللهر، مالىخوليا ۋە مهجروھالرنى ساقاليدىغان ئاالھىدە 
  .مهيدانالرمۇ بار

شۇ ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، گهرچه شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالرنىڭ نوپۇسى ئاساسهن 
زىر شىنجاڭدا تۈرمىدە يېتىۋاتقان مهھبۇسالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى ئوخشاش بولسىمۇ، ئهمما ھا

ئىچكىرى جۇڭگودىن چىققان سۈرگۈنلهر ئۈچۈن قۇرۇلغان ئهمگهك مهيدانلىرى ھازىر . ئۇيغۇرالردۇر
ئۇ يهرلهردە باشقا بىر تورالشقان مهيدانالر . تهرەققىي قىلىپ خهنزۇالرنىڭ ئولتۇراق يهرلىرىگه ئايالندى

ھازىر . لهر بىنا قىلىندىكى، بۇ يهردە ياتىدىغان مهھبۇسالر ئاساسلىقى يهرلىك خهلقلهردۇرۋە تۈرمى
  .ئهكسىلئىنقىالبىي پىكىر جىنايىتىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق گۇماندارى مۇسۇلمان بولۇپ قالماقتا

بۇ باپنىڭ بېشىدا تهسۋىرلهنگهن مىرانغا ئوخشاش باشقۇرۇش مهيدانلىرى ئازاتلىقتىن كېيىنكى 
م ئهسىرلىك مهزگىلدە ۋەھشىلىك، زومىگهرلىك ۋە جۇڭگو سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگه يېرى

ئهسلىدە . ئهگىشىپ جازاالش سىستېمىسىنىڭمۇ قانچىلىك ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
بۇالر مهغلۇپ بولغان گومىنداڭ قوشۇنلىرى، شهرقتىن كهلگهن پومېشچىك ۋە گومىنداڭ خادىملىرى 

مۇت «الرنى يىغىپ ساقاليدىغان يىغىۋېلىش مهيدانى بولۇپ، بۇ يهردىكى ئاتالمىش قاتارلىق مهھبۇس
بۇ سابىق ئهسكهرلهر ۋە . نىڭ جازا مۇددىتى پهقهت ئۇالر ئۆلگهندە ئاندىن توشاتتى» مهدىكارالر

مهھبۇسالرنىڭ ۋەزىپىسى بوز يهر ئېچىش ۋە ئهگهر سوۋېت ئىتتىپاقى تاجاۋۇز قىلىپ قالسا ئۇنىڭغا 
 يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ - 1980.  زاپاس ھهربىي قوشۇن بولۇپ تهييار تۇرۇش ئىدىقارشى

تهھدىتى يوقالغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى مهملىكهت ئىچىدىكى توپىالڭنى كونترول 
  .قىلىشتىن ئىبارەت يېڭى قوشۇمچه ھهربىي ئىشقا ئالماشتى

االھىدە تهشكىالتالرنىڭ بىرى بولمىش شىنجاڭ باشقۇرۇش مهيدانلىرى جۇڭگودىكى ئهڭ كۈچلۈك ئ
خهنزۇ كۆچمهنلهر ئۈچۈن . ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدۇ

ئۇ بۈگۈن ئۆلكىدىكى )  باپقا قاراڭ- 5. ( يىلى قۇرۇلغان- 1954ئاساسلىق ۋاستىچى بولغان بىڭتۇەن 
ڭ چوڭ خۇجايىن ھهمدە ئۇيغۇرالرنى كونترول ئهڭ چوڭ ئىقتىسادى كارخانا ۋە يهر ئىگىسى، ئه

خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى تهرىپىدىن . قىلىشتىكى ئهڭ كۈچلۈك قورال بولۇپ قالماقتا
باشقۇرۇلىدىغان ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه بېقىنمايدىغان ۋە مهركهزگه بىۋاسته قاراشلىق بىڭتۇەن 

 2سا ھازىر ئۇنىڭ قول ئاستىدا ئهگهر بۇ گهپ راست بول. ھۆكۈمهت ئىچىدىكى بىر ھۆكۈمهتتۇر
. بۇ شىنجاڭ نوپۇسىنىڭ يهتتىدىن بىرى دېگهن گهپ.  مىليونغا قهدەر ئىشچى ئىشلهيدۇ3مىليوندىن 

ئۇنىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىنىڭ . بىڭتۇەننىڭ چوڭ ـ كىچىك ئهترەتلىرى ھهممه يهرگه تارقالغان
انسىپورت ۋە نېفىت غهربىي شىمالىدىكى سانائهت شهھىرى شىخهنزىدە بىڭتۇەننىڭ تىر
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شىنجاڭدىكى . سانائىتىنىڭ مۇھىم مهركىزى كورال قاتارلىق بارلىق شهھهرلهردە گىپى ئۆتىدۇ
تېرىقچىلىق قىلىشقا بولىدىغان يهر كۆلىمىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى تېرىيدۇ ۋە شىنجاڭنىڭ 

  )15.( پىرسهنتىنى بىڭتۇەن ئىشلهپچىقىرىدۇ40%پاختىسىنىڭ 
لىرىدىكى سانائهتلهشكهن يېزا ئىگىلىك گۇرۇھىغا ئوخشاش يېزا ئىگىلىك بىڭتۇەن غهرب دۆلهت

مهيدانلىرى، ئورمانلىقالر، زاۋۇت ـ كانالر، ئۆستهڭلهر، سۇ ئامبارلىرى ۋە قاتناش ـ تىرانسپورتنى 
ئهمما ئۇنىڭ يهنه پاراۋانلىق ئىشلىرى بار بولۇپ، ئۆزىنىڭ مهكتىپى، دوختۇرخانىسى، . باشقۇرىدۇ

ىسى، ياشانغانالر سۇغۇرتىسى، ساقچى ئهسكهرلىرى، سوت مهھكىمىسى، تۈرمىسى ۋە تهجرىبىخان
شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ قۇرۇلمىسى ھهربىي قۇرۇلما بولۇپ، ئون تۆت . ئهلۋەتته ئهمگهك مهيدانلىرى بار

  .دىۋىزىيهسى بار، ھهر دىۋىزىيهنىڭ ئۆزىنىڭ ئهترەتلىرى ۋە شىركهتلىرى بار
 يىلى شنخۇا ئاخبارات - 1977. ت ـ نىشانىنى مهخپى تۇتمىدىجۇڭگو بىڭتۇەنلهرنىڭ مهقسه

ئىشچىلىرى بىر قولىدا مىلتىق، بىر قولىدا ئوغاق كۆتۈرۈپ سوتسىيالىزم «ئاگېنتلىقى بىڭتۇەننى 
بۈگۈنكى كۈندە ئوغاققا ستانوك قوشۇلدى، سوۋېت . دەپ تهسۋىرلىدى» قۇرىدىغان ئاالھىدە ئهترەت

ۇنلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ دەپ ھازىرالنغان مىلتىقالر بولسا ئىتتىپاقىنىڭ چېگرىدىكى قوش
خۇددى پهلهستىننىڭ غهربىي قىرغىقىدا . ئۇيغۇر نامايىشچىالرنى ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

مىلتىق تۇتۇپ تۇرغان يهھۇدىي كۆچمهنلهرگه ئوخشاش بۇ خهنزۇ ئىشچىالرنىڭ سىياسىي 
ھۇدىيالرغا ئوخشىمايدىغان يىرى شۇكى، بۇالر بۇ يهردە ئهمما يه. ستراتېگىيهلىك ۋەزىپىسى بار ئىدى

  .ئۆز مهيلىچه تۇرمايتتى
كېيىنكى يىلالردا، ئىلگىرى بىڭتۇەنگه يهرلىشىپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئورنىغا خهنزۇ كۆچمهنلهر 

بۇ ) 16.(بولۇپ شهكىللهندى» بوز يهر ئۆزلهشتۈرگۈچى خهنزۇ ئارمىيىسى«كېلىپ ئالمىشىپ 
ئىچىدە ئىنتايىن ئاز ساندا ئۇيغۇر دېهقانالرمۇ بار بولۇپ، ھۆكۈمهت ئۇالرغا قورال ۋە ئارمىيهنىڭ 

بىڭتۇەندە ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالى ئادەتته ئهتراپتىكى . ئهسكهرلىك مائاشى بېرىدۇ
  .ئۇيغۇرالرنىڭكىدىن خېلى ياخشى

ۇرغۇنىنى ھازىرغىچه بىڭتۇەن  شىنجاڭدىكى كونا ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنىڭ ن
 مىڭ 100 يىلى - 1995بۇ يهردىكى سىياسىي جهھهتته قامالغانالرنىڭ سانى . باشقۇرۇپ كهلمهكته

. بۇالر ئىچكىرىدىن كهلگهن خهنزۇالر ۋە ئاز بىر قىسمى پاالكهتكه يولۇققان تىبهتلىكلهر ئىدى. ئىدى
 يىلى بىڭتۇەننىڭ - 1999. مۇمكىن مىڭ ئهتراپىدا قالغان بولىشى 50 يىلى - 1997بهلكىم 

مۇئاۋىن سىياسىي كومىسسارى ۋاڭ گۇيجېن ئۆزلىرىنىڭ ھازىرغىچه يهنىال تۈرمىلهر ۋە بىر قانچه 
ئهمگهك مهيدانلىرىنى باشقۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئهمما مهھبۇسالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ 

ئۇ يهنه بهزىدە . ىكهنلىكىنى ئېيتتىئوغرىلىق قاتارلىق جىنايهتلهرنى سادىر قىلغان ئۆز ئادەملىرى ئ
مهركهزنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىدىن بىڭتۇەنگه مهھبۇسالرنىڭ يۆتكهپ 

 يىلى بېيجىڭغا يېقىن - 1965خهۋەرلهرگه قارىغاندا ) 17.(كېلىنگهنلىكىنىمۇ ئېتىراپ قىلدى
مهھبۇس ئهۋەتىلگهن » بىكارلىق « نهپهر2000يهردىكى بىر ئهمگهك مهيدانىدىن بىر قېتىمدىال 

بىر خهنزۇچه ) 18.)(دەپ ئاتىغان» مهجبۇرى ئىشقا ئورۇنالشتۇرىلىدىغان خادىمالر«ھۆكۈمهت بۇنى (
ژۇرنالنىڭ خهۋەر قىلىشىچه، ھهممه كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتقان ئاخىرقى قېتىملىق زور 
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ىز بويى رايونلىرىدىن  مىڭدىن ئارتۇق مهھبۇس شهرقتىكى دېڭ100 يىلى - 1983يۆتكهشته 
ئهگهر بۇ «: خاررىي ۋۇ. شىنجاڭدىكى بىڭتۇەنگه قاماق جازاسى ۋە مهجبۇرى ئهمگهك ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن

» راست بولسا، تارىختىكى بىر قېتىملىق ئهڭ زور كۆلهملىك تۈرمه يۆتكهش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
  )19. (دېدى

) 20.(ىكى ئهڭ چوڭ شىركهت دەپ ئاتاشقا بولىدۇبهزى ئۆلچهملهر بويىچه قارىغاندا، بىڭتۇەننى دۇنياد
ئهلۋەتته ئۇنىڭ بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈش ۋە چېگرىنى قوغداشتىن ئىبارەت ئىلگىرىكى ۋەزىپىسىنىڭ 

ھهتتا كومىسسار . ئورنىغا دېهقانچىلىق ۋە كهڭ كۆلهملىك ئىشلهپچىقىرىش ۋەزىپىسى ئالماشتى
تېخىمۇ مۇھىمى شۇكى، . ىدۇ دەپ ماختىدىۋاڭ گۇيجېن تۈرمه ئهمگهكلىرى پايدا يارىتىۋات

بىڭتۇەننىڭ ئىككى بىسلىق ساالھىيىتى ساقلىنىپ قالغان، چۈنكى ئۇ جىددى چاغالردا 
شىركهت دەپ ئاتالغان بىر گۇرۇھ كۆلىمى شۇ . ئهسقاتىدىغان زاپاس ئارمىيه ۋە ساقچى قوشۇنىدۇر

ور پايدا يارىتاالرمۇ؟ مهركهز بۇنى قهدەر كهڭ ۋە روھى جهھهتتىن ساغالم ئهمهس تۇرۇغلۇق غايهت ز
  .دەپ يېڭىدىن قويغان» بىڭتۇەن« يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئىسمىنى - 1990ئويالپ يهتكهن ۋە 

دۇنيا بانكىسى مهبلهغ سالغان بىر اليىهه تۈپهيلى بهزى پايدىسىز سۆز ـ چۆچهكلهر پهيدا بولغان 
 نامرات ئۇيغۇر دېهقانالرنىڭ ئهھۋالىنى دۇنيا بانكىسى نۇرغۇنلىغان: ئىشنىڭ ئهسلى مۇنداق

ياخشىالش مهقسىتىدە تهكلىماكاننىڭ غهربىي قىرغىقىدا سۇغۇرۇش ئىشلىرىنى كهڭ كۆلهمدە 
ياخشىالش پىالنىغا ئىمزا قويغاندىن كېيىن، ئهمگهك مهيدانلىرىغا ياردەم قىلىپ ھۆكۈمهتكه 

 خاررىي ۋۇنىڭ تهشۋىقات تهشكىالتى يانتاياق بولماقچى دېيىلىپ قاتتىق تهنقىد ئىچىدە قالغان،
ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرى تهتقىقات ئورگىنىدىكىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، دۇنيا بانكىسى 
ئۆزىنىڭ پىالنىدىكى سۇغۇرۇش ئهسلىههلىرى ئورنىتىش پىالنالنغان رايوندا ئهڭ ئاز يىگىرمه ئهمگهك 

ۇرۇش مهيدانى بار ئىكهنلىكىنى، بۇالرنىڭ بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ۋە يىگىرمه سهككىز باشق
ئهسلى ئۇيغۇرالرغا پايدا . ھهممىسىنىڭ خهنزۇالر بىلهن تۇلۇپ تاشقانلىقىنى كۆرۈپ يېتهلمىگهن

يهتكۈزۈشنى مهقسهت قىلغان پىالن، ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتىگه ۋە قۇشۇمچه ھهربىي تۈس ئالغان 
خاررى ۋۇنىڭ ئىزاھاتىدا . ك ئىدىمهجبۇرى ئهمگهككه سېلىشقا تايانچ بولماسلىقى كېرە

دېيىلىشىچه، جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىغاندا پۈتۈن بىڭتۇەندىكى ئاشلىقنىڭ تۆتتىن بىر 
 - 1983نىڭ ئوندىن بىر قىسمىنى » پايدا«قىسمى، پاختىنىڭ يهتتىدىن بىر قىسمىنى ۋە 

  )21(.يىلىنىڭ ئالدىدا تۈرمىدىكى مهھبۇسالر ئىشلهپچىقارغان ئىكهن
يېزا ـ . دۇنيا بانكىسى قوماندانلىقىدا ئالته ھهپتىلىك تهكشۈرۈش، ئهھۋال ئىگهللهش ئېلىپ بېرىلدى

قىشالق ۋە ئائىلىلهرگىچه بېرىپ تهكشۈرۈش ئارقىلىق دەسلهپته تهنقىد ۋە ئهيىبلهشنىڭ ئورۇنسىز 
ۇرى ئهمگهكنىڭ بانكىنىڭ ئېيتىشىچه، سۇغۇرۇش اليىههسى بىلهن مهجب. بولغانلىقى مهلۇم بولدى

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى . باغلىنىشلىقى ھهققىدە پاكىت تېپىلمىغان
پوقراالردىن توختاملىق ئىشچىالر ئالغان، ئهمما تۈرمه ئهمگىكىنىڭ ئۇالرغا زورالنغانلىقى توغرۇلۇق 

ادىسىدا ياشايدىغان ئۇيغۇر شۇنداقتىمۇ ئاساسلىق نهپ ئالىدىغانالر يهنىال ئىككى دەريا ۋ. پاكىت يوق
ھالبۇكى، دۇنيا بانكىسى ئۆزىنىڭ ياخشى نىيهتلىك قارارلىرىغا زىت كېلىدىغان بهزى . خهلقى

بانكىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىچه، ۋاستىچى ئورۇن شىنجاڭ دۆلهت . ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇردى
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ئهتراپتىكى بهزى دېهقانچىلىق «ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى تهشكىالتى بىر ئۆرۈلۈپال 
نى ئهدلىيه مىنىستىرلىكىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه باشقۇرۇپ تۇرغان بىڭتۇەن » مهيدانى ۋە تۈرمىلهر

سۇ تۇربىسى ۋە يهر ئاستى سۇ يولى ئهسلىههلىرى بىلهن . دېگهن ئىسىم بىلهن ئوتتۇرىغا چىقتى
» تۈرمه دېهقانچىلىق مهيدانى رايونلىرىتۈرمىلهر ۋە «تهمىنلهنگهن بىر قانچه دېهقانچىلىق مهيدانى 

دۇنيا بانكىسىنىڭ ئېيتىشىچه، جۇڭگو تهرەپ دۆلهت . بىلهن ئىنتايىن يېقىن ئارىلىقتا ئىدى
ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى بىلهن ئارمىيه ئوتتۇرىسىدا باشقۇرۇش ۋە باشقۇرۇلۇش 

مهجبۇرى ئهمگهك ئارقىلىق «انمىش ۋە مۇناسىۋىتىنىڭ يوقلىقىغا كىپىللىك قىلىشقا ماقۇل بولغ
كهلگۈسىدە » ئىشلهپچىقىرىلغان ھهر قانداق مهھسۇالتنى ئېلىپ سېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن

ئهگهر تىجارەت بىلهن جازاالش بىر ـ بىرىدىن ئېنىق ئايرىلمايدىغان بولسا، دۇنيا بانكىسى دۆلهت 
ى ياردەم بهرمهيدىغانلىقى ھهققىدە ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى تهشكىالتىغا قهتئ

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بهلكى بىڭتۇەن لوندون ) 22.(ئاگاھالندۇرۇشنى قوبۇل قىلغانمىش
  .نى تهرەققى قىلدۇرۇشى كېرەكتۇر» جۇڭگو سىپىللىرى«شهھىرىدە ئېيتىلغان 

 سىياسىي شۇنداقتىمۇ، مۇنازىرىلهر بىڭتۇەن بىلهن مهجبۇرى ئهمگهك ئوتتۇرىسىدا يوشۇرۇن
 يىلى جۇڭگو دۇنيا سودا تهشكىالتىغا كىرىش ئارمىنىغا - 2002. مۇناسىۋەت بارلىقىنى ئىسپاتلىدى

يهنى بۇ دۆلهت . سودا تهشكىالتى ئهزالىرىنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق ئىناۋىتى بولىشى كېرەك ئىدى. يهتتى
ئهمما سودا . قا ھوقۇقلۇقئۆزىنى دۇنيا سودا سىستېمىسىنىڭ باالغهتكه يهتكهن بىر ئهزاسى دەپ ئاتاش

ئهزا دۆلهتلهرنىڭ ئهمگهك كۈچلىرىنى مهجبۇرى . جهھهتته ۋە ئهخالقى جهھهتته مهجبۇرىيهتلىرى بار
ۋاستىالر بىلهن قوللىنىپ، ئىكىسپورت بازارلىرىنى ناتوغرا رىقابهت ئارقىلىق ئىگهللىشىگه رۇخسهت 

  .قىلىنمايدۇ
جايىدا بېرىلگهن ۋە نورمال ئهمگهك شارائىتى بولغان خهلقئارا قانۇندا مهھبۇسالرنىڭ ئىش ھهققى 

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ كۆرسىتىشىچه، . ئهھۋال ئاستىدا ئهمگهك قىلىشى چهكلهنمهيدۇ
كۆپلىگهن مهھبۇسالر جىم ئولتۇرۇشقا قارىغاندا ئىشلهشنى ياخىشى كۆرىدىكهن، ھهتتا بهزىدە 

رنى قارار قىاللمىغانالر، يهنى قويۇۋېتىلگهن ياكى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن، ئىشال
) 23.(قويۇۋېتىلمىگهنلهر كۆنۈپ قالغان يېرىدە قاماقتا قېلىشنى ئىختىيار قىلغان ئهھۋالالرمۇ بار

گهرچه بهزى ھهييارالر مهجبۇرى ئهمگهك ئاتالغۇسى بىلهن قۇللۇق تۈزۈمى ئاتالغۇسىنى ئۆزئارا 
قۇللۇق تۈزۈمىدە قۇلنىڭ . يهتته بۇ ئىككىسى ئوخشاش ئىش ئهمهسئالماشتۇرۇپ قولالنسىمۇ، ئهمهلى

نۇرغۇن دۆلهتلهر مهھبۇسالرنى مهجبۇرى ئىشقا سېلىش نورمال ئىش دەپ . بولىدۇ» خوجايىنى«بىر 
  .قارايدۇ

» سىياسىي بېسىم ياكى تهربىيىلهش«:  ـ نومۇرلۇق قارارىدا105خهلقئارا ئهمگهك تهشكىالتىنىڭ 
هتته غهيرى پىكىردە بولغانالرنى جازاالش ئۈچۈن ۋە ئىقتىسادى تهرەققىيات ئۈچۈن سىياسىي جهھ

بۇ قارار يېزىلغان ۋاقىتتا . ئۈچۈن ئهمگهك قىلىشقا مهجبۇرالش قىلمىشى ئاالھىدە مهنئى قىلىنغان
  .جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا قول قويمىغان

چهمگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان ھالبۇكى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى جۇڭگونىڭ خهلقئارا ئۆل
ناچار ئهمگهك شارائىتىدا مهھبۇسالر ۋە جىنايهتچىلهرنى مهجبۇرى ئهمگهككه سېلىشتا ئىنتايىن 



www.uyghurweb.net 

 67

خهلقئارا قوللۇققا قارشى تهشكىالتنىڭ ئېيتىشىچه، ئادەتته . مهشهۇر ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
 گهرچه ئهمگهك مهيدانلىرىدا مهھبۇسالر قىلغان ئىشىغا چۇشلۇق ھېچقانداق ھهق ئالمىغان،

ئىشلهپچىقىرىلغان مهھسۇالتالر جۇڭگونىڭ ئۆزىدىال تېخنىكا جهھهتتىن الياقهتسىز بولسىمۇ، ئهمما 
پائالىيهتچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، غهربتىكى شىركهتلهر سودىدا . كۆپىنچىسى ئىكىسپورت قىلىنغان

  . دائىم بۇنىڭغا شىرىك ئىكهن
رب دۇنياسىدىكى ھهر قانداق بىر تالال بازىرى ياكى سايمان دۇكانلىرىغا  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا غه- 21

كىرگهن كىشى بۇ يهردىكى جۇڭگو ماللىرىغا قاراپال جۇڭگونىڭ ئىكىسپورت سودىسىنىڭ ئىنتايىن 
ئهمما شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا كىشىلىك ھوقۇق . تېز تهرەققى قىلغانلىقىغا ھۆكۈم قىالاليدۇ

بۇ داۋاچىالر ھېچ بولمىغاندىمۇ جۇڭگونىڭ خهلقئارا . ائالىيهتلهرمۇ شۇنچه كۆپهيدىداۋاسى قىلىدىغان پ
قانۇنالرغا رىئايه قىلغان ياكى قىلمىغانلىقى، خهلقئارا سودا تهشكىالتىنىڭ نىزامنامىسىگه ئهمهل 
قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى ئېنىقالۋاتىدۇ ۋە غهرب دۆلهتلىرىدىكى شىركهتلهرمۇ ئىنساپسىز 

گهك شارائىتىدا ئهمگهكچىلهرنى مهجبۇرى ئىشقا سېلىش يولى بىلهن ئىشلهپچىقىرىلغان ئهم
  .مهھسۇالتالرغا كۆز يۇمۇش ۋە پايدا ئېلىش قىلمىشى ئۈستىدە تهكشۈرۈلمهكته

ھازىر جۇڭگو چهتئهللهرنىڭ جۇڭگونىڭ غهربىدىكى نامرات، قاقاس ئۆلكىلىرىگه مهبلهغ سېلىشنى 
ھهقىقى ئهھۋالالر . بۇ ئهھۋالالر كېيىنكى باپتا بايان قىلىنىدۇ. قتاپۈتۈن كۈچى بىلهن چاقىرما

چهتئهل شىركهتلىرى، ئىستېمالچىالر ۋە بېسىم ئىشلهتكۈچى گۇرۇپالرنىڭ تهكشۈرگۈچى دىققهت 
  .نهزىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

هرنىڭ ئاساسلىق ساختا ئىزاھاتالر ۋە ئويدۇرما سانالر قۇملۇقتىكى جازا مهيدانلىرىنى ۋە ھازىر بۇ ي
ئاھالىسى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان جازا خاراكتېرىدىكى باستۇرما سىياسهتنى ئۇزۇن ۋاقىتقىچه 

شىنجاڭنىڭ قۇملۇقلىرىدا نۇرغۇنلىغان ئادەملهرنىڭ ئىسكىلىت سۆڭهكلىرى . يوشۇرۇپ قااللمايدۇ
  .بار
  

  ئىزاھاتالر
مىرسكي يازغان .  يېزىلغان مهكتۈپ كۈنى فرېد ئاندرېۋسقا- 31 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1907) 1(
  . بهتتىن ئېلىنغان نهقىل- 249» ئاۋرېل ستهين ئهپهندى«
دا ۋۇ يازغان » تاغ يولىنىڭ نېرىسى«مىللۋارد . ۋۇفىڭ تېغى جۇڭگودا مۇقهددەس ھېسابلىنىدۇ) 2(
  . بهتتىن نهقىل ئالغان- 140» تارىختا غهربى يۇرتتا ھۆكۈم سۈرگهن سۇاللىلهر«
  .»شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 3(
  .»جۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سهپهر«: گور) 4(
  . بهتلهر- 15 – 11» ئوت ـ چۆپ شورپىسى«: جاڭ شيهنلياڭ) 5(
  . بهتلهر- 210 – 101»ئوت ـ چۆپ شورپىسى«: جاڭ شيهنلياڭ) 6(
  . بهت- 53» ماۋزېدۇڭنىڭ مهھبۇسى«: پاسكۇئالىنى) 7(
  . بهت- 45» ئاچچىق شامالالر«. رجىمىهالىدىن ئېلىندىخاررىي ۋۇنىڭ ته) 8(
  . بهت- 166» پاراكهندىچىلهر«: خاررىي ۋۇ) 9(



www.uyghurweb.net 

 68

جۇڭگودىكى ئاچارچىلىق تارىخىنى ناھايىتى » ئېچىرقىغان ئهرۋاھالر«جاسپېر بېككېر يازغان ) 10(
اقتىمدا  يىلى بېيجىڭدا مۇئهللىپ بېككېر بىلهن كۆرۈشكهن ۋ- 1985. ئېنىق ئهكس ئهتتۈرگهن

شۇنىڭ بىلهن بۇ . نىڭشيادىكى ئادەم گۆشى يهيدىغان ھادىسىلهر ھهققىدە سۆزلهپ بهرگهن ئىدى
  .رايونغا شهخسهن زىيارەتكه باردىم

ئوتتۇز مىيلوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ .  بهت- 11» ماۋزېدۇڭنىڭ مهھبۇسى«: پاسكۇئالىنى) 11(
 ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىدا يهتته مۇئهللىپ. لىكى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن» ئۆزگهرتىلگهن«

  .يىل تۇرغان
ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق .  ئۆكتهبىردىكى مهسىله- 6 يىل - 1990) 12(

» دۇنيا بانكىسى ۋە جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك«. قىلىش جهمئىيىتى تهرىپىدىن تىلغا ئېلىنغان
  . بهت- 5
  . يىلى نويابىر- 1995ت مۇئهللىپ بىلهن سۆھبه) 13(
  . بهتلهر- 131- 4» يهر يۈزىدىكى ئهڭ ناچار چۆل«: بالكمور) 14(
 ماي - 30 يىل - 1998گېزىتى » جهنۇبى جۇڭگو ئهتىگهنلىك پوچتا«، »جۇڭگولۇقالر«: بېككېر) 15(

  .سانىدىن ئېلىنغان نهقىل
  . بهت- 232» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 16(
)17 (»Financial Times» 1999 - ئاۋغۇست- 3 يىل .  
دۇنيا بانكىسى ۋە «: ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق قىلىش جهمئىيىتى) 18(

  . بهت- 3» جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك
غهربىي شىمال خهلق «شىنجاڭدا چىقىدىغان .  بهت- 302» پاراكهندىچىلهر«: خاررىي ۋۇ) 19(

  .لىق ژۇرنىلىدىن ئېلىندىنام» ئهسكهرلىرى
)20 (»Financial Times» 1999 - ئاۋغۇست- 3 يىل .  
دۇنيا بانكىسى ۋە «: ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق قىلىش جهمئىيىتى) 21(

دا »  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«بېكقۇئېلىن يازغان .  بهت- 5» جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك
دا بىڭتۇەن ھهقىقهتهن پايدىسى يوق، ئارتۇقچه بىر يۈك بولۇپ، بېيجىڭدىن دېيىلىشىچه، بۇ يىلالر

  .ئهمما ھۆكۈمهت بۇ ئىشالرنى ئىنتايىن مهخپى ساقلىغان. كېلىدىغان ياردەمگه بېقىنىپ قالغان
   دېكابىر- 20 يىل - 1995دۇنيا بانكىسى مهتبۇئات خهۋىرى ) 22(
  . يىل- 1995مۇئهللىپ بىلهن سۆھبهت ) 23(
تۈرمىدىكى مهھبۇسالرنى مهجبۇرى ئهمگهككه سالسا «:  قۇللۇققا قارشى خهلقئارا تهشكىالت)24(

  »بۇالمدۇ؟
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  سهككىزىنچى باب غهربكه كۆچۈش يۇقىرى دولقۇنى
  

 ئىنگلىز مىلى ئۇزاقلىقتىكى داخىيهن شهھىرى قۇملۇقنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان بىر 40تۇرپاندىن 
ئهمما بۇ تۆمۈر يول ئادەتتىكى بىر . پ ئۆتىدىغان بىر تۆمۈر يولى بارخهنزۇ شهھىرى بولۇپ، ئۇنى كېسى

ئۇ ئىچكىرى جۇڭگودىكى شىئهن ئارقىلىق . ئۇ بىر قىتئهنى باغاليدىغان تۆمۈر يولدۇر. تۆمۈر يول ئهمهس
لهنجۇدىن چىقىپ، قۇملۇقنى كېسىپ ئۆتۈپ ئۈرۈمچىگه كېلىدۇ ۋە داۋاملىق يۈرۈپ قازاقىستان 

ئاندىن سىبىرىيه تۆمۈر .  كىرىپ بۇ يهردە تۈركىيه ـ سىبىرىيه تۆمۈر يولىغا قوشۇلىدۇچېگرىسى ئىچىگه
  . يولىنى كېسىپ ئۆتۈپ موسكۋا بىلهن ياۋرۇپاغا بارىدۇ

ئۇنىڭ . داخىيهن جهنۇبى شىنجاڭغا كىرىش ئېغىزى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىنتايىن مۇھىم ھېسابلىنىدۇ
هرقىي شىمال قىرغىقىدىكى بوستانلىق، تارىم بىر تارماق يولى تهكلىماكان چۆلىنىڭ ش

ئۈرۈمچىدىن كورلىغا قهدەر توققۇز سائهت . (ئويمانلىقىدىكى سانائهت مهركىزى كورلىغا تۇتىشىدۇ
 ئايدا - 5 يىلى -  1999قهشقهرگه تۆمۈر يولى . كورلىدىن يىراق غهربتىكى قهشقهرگه تۇتىشىدۇ) كېتىدۇ

  .يېتىپ كهلگهن
ئۆرە . اخشىمى داخىيهن بىكىتىنىڭ زالى خهنزۇالر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدىئاپرىلنىڭ سوغۇق بىر ئ

تۇرغان، ئولتۇرغان، بىر ـ بىرىنى قىستاپ جېدەللىشىۋاتقان، يۈك ـ تاقلىرىنى باغالۋاتقان كىشىلهرنىڭ 
قارىماققا ئۇزۇقلۇق يېتىشمىگهندەك ۋىجىك ۋە پاراكهندە چىراي بۇ . ھهممىسى دېگۈدەك ئهر كىشى ئىدى

كىشىلهر كانايدا يۇقىرى ئاۋازدا توۋالپ ئۇالرنى رەتكه تىزىلىشقا ئۈندەۋاتقان دىقماق ئايال خادىمغا 
پويىز يېتىپ كېلىشكه ئاز قالغاندا، خىزمهت فورمىسى . قورقۇمسىرىغان ھالدا تىكىلىشىپ تۇراتتى

ىسىگه كېلىپ رەتلىك كىيگهن نۇرغۇن ئايال مۇھاپىزەتچى خادىمالر ئۇالرنى قىستاپ ئۆتۈپ ۋۇگزال سهھن
پويىز يېتىپ كهلگهندە بىر توپ كىشى ۋوگزال . تىزىلىپ تۇرۇپ كېلىۋاتقان پويىزنى ساقالپ تۇردى

خادىملىرىنىڭ ۋاقىراشلىرىغا پىسهنت قىلماستىن يۇپۇرۇلۇپ كېلىپ ئىشىكلهرگه ياماشتى ۋە يۈك ـ 
ۇپ سهپهرگه چىققان بۇ غهلىته توپ بول. تاقلىرىنى ئوچۇق دەرىزىلهردىن ئىچىگه تاشالشقا باشلىدى

سىياق كىشىلهر جۇڭگونىڭ گهنسۇ ۋە سىچۇەن قاتارلىق نامرات رايونلىرىدىن پويىزدا كهلگهن دېهقانالر 
  .بولۇپ، ئۇالر ئېهتىمال ئۈرۈمچىدىن پويىز بىلهن قهشقهرگه كېتىۋاتاتتى

ئۇالر . الدىراش يۈرۈشهتتىداخىيهن بىكىتىدىكى توپ ـ توپ خهنزۇ كۆچمهنلهر قىستاڭچىلىقالر ئىچىدە ئ
 كىشى شىنجاڭغا 7000ئىچكىرى جۇڭگودىن شىنجاڭغا ئىش ئىزدەپ چىققانالر بولۇپ، ھهر كۈنى ئهڭ ئاز 

  .كېلىۋاتاتتى
غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش «بۇ مهركهز ئوتتۇرىغا قويغان ئىقتىسادى تهرەققىيات پىالنى 

 يىلى ئوتتۇرىغا قويغان، سىسىق نامى پۇر -  1958ۋزېدۇڭ ئىچىدىكى بىر كۆرۈنۈش بولۇپ، ما» دولقۇنى
كهتكهن چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىنىڭ مهقسىتى، يهنى مىللىي رايونالرنى خهنزۇ ئۆلكىسىگه 

  )1.(ئايالندۇرۇش پىالنى بىلهن ئوخشاش ئىدى
ان شىخهنزە  ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى قاقاس جۇڭغار ئويمانلىقىغا جايالشق120ئۈرۈمچىدىن 

شهھىرىگه كهلگهن كىشى غهربكه كۆچۈش يۇقىرى دولقۇنىدىكى تېخىمۇ ھهيران قاالرلىق بىر مهنزىرىنى 
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان يىلدا بىنا قىلىنغان بۇ شهھهردە . كۆرەلهيدۇ

ۇش بىڭتۇەنىنىڭ باش خهنزۇالشتۇرۇشنىڭ نهمۇنىچى بايراقدارى شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇل
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دۇنيا بانكىسىنىڭ مهبلهغ ياردىمى بىلهن ياسالغان يۇقىرى سۈرئهتلىك تاشيولدا . شىتابى بار ئىدى
شىخهنزە ئىچىگه قهدەم باسقان كىشىنى چوڭ ئېالن تاختىسىدىكى فورما كىيگهن بىر يىگىتنىڭ 

ھىرىنى ئىشارەت قىلىپ يىراقالردىكى چۈشكه ئوخشايدىغان بىر گۈزەل كهلگۈسى غايىۋى دۆلهت شه
شىخهنزىدىكى ھهممه نهرسه ھهيۋەتلىك يۇغان . سىزگه قول پۇالڭلىتىۋاتقان رەسىمى قارشى ئالىدۇ

ئاسفالىت يولنىڭ بىر تهرىپىدىكى كهڭرى ئېتىزلىقالردا ئۈزۈم تاللىرى بولۇپ، . شهكىلدە اليىهىلهنگهن
ىڭ ئالدىدىكى چوڭ يول شىكهر زاۋۇتى، شوخال ئۇن. بۇالر شىخهنزە ھاراق زاۋۇتىنىڭ ئۈزۈملۈك بېغى ئىكهن

كونسىرۋاسى پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى ۋە ئېلىكتىر ئىستانىسىسى قاتارلىقالر جايالشقان غالىبىيهت 
يېڭى بىناالر قهد كۆتۈرگهن كوچىنىڭ بېشىدىكى بىر بىنادىن ئۆتكهندىن . كوچىسىغا تۇتىشىدىكهن

ھاغا سېتىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئېالن چىقىرىپ قويۇلغان با) مىڭ دولالر15( مىڭ يۇەن 120كېيىن، 
بۇ باھا جۇڭگونىڭ مۇشۇ . بالىكونلۇق دەرىزىلىرى بار ئۈچ ھۇجرىلىق ئولتۇراق بىنالىرى بار بىر كوچا بار

شهھهرنىڭ ئاساسلىق تۆت كوچا ئېغىزىدىكى بىر بىناغا . رايونىغا نىسبهتهن ھهقىقهتهن جىق پۇل ئىدى
  .دەپ يېزىلغان ئىدى» مالىيه مېهمانخانىسى«: ىلهن شىخهنزە روھىيۇغان خهتلهر ب

بۇ يېڭى شهھهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىسمىنى مهن بىلمهيدىغان بىناالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئالدى تهڭرى 
تىغىنىڭ شىمالىغا قىيپاش تهرىپىگه، ئارقىسى سىبىرىيهنىڭ تهلۋە بورانلىرى كېلىدىغان تهرەپكه 

 مىڭ خهنزۇ كۆچمهن شىخهنزىنىڭ زاۋۇت ۋە دېهقانچىلىق مهيدانلىرىدا 70لى  يى-  1997. قارايتتى
.  مىڭ نوپۇس كۆپىيىش بىلهن شهھهر كېڭهيمهكته10بۇ شهھهردە يىلىغا . ئىشلهش ئۈچۈن كهلدى

خهۋەرلهرگه قارىغاندا بۇ يهرگه كهلگهنلهر ئىچىدە ياڭزىجىياڭ دەرياسىدىكى سهنشيا يادرو ئېلىكتىر 
بۇنىڭ بىلهن شىنجاڭ ) 2.(رۇلۇشى تۈپهيلى تارقاقالشتۇرۇلغان دېهقانالر بار ئىكهنئىستانسىسى قۇ

تارىخىدا تۇنجى قېتىم، شىمالىي ئويمانلىقتىكى خهلقنىڭ سانىدىن جهنۇبتىن كهلگهنلهرنىڭ سانى 
  .ئېشىپ كهتتى

 ئهسىردە رۇسىيهلىك نىكوالي پرېژىۋالىسكى قاتارلىق ئىكىسپېدىتسيىچىلهرنى چىنى -  19
 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا جۇڭگو -  20ۈركىستانغا كېلىشكه مهجبۇر قىلغان بايلىق ئىزدەش قىزغىنلىقى ت

رەھبهرلىرىنىڭ پىكىر خىيالىنى ئۆزىگه بهنت قىلىۋاتقان تهرەققىيات قىزغىنلىقى بىلهن 
 كۈنى -  17 ئاينىڭ -  6 يىلى -  1999جۇڭگولۇقالرنىڭ مهقسىتى ) 3.(سېلىشتۇرۇلغاندا ھېچگهپ ئهمهس

نى ئهمهلگه ئاشۇرۇش » غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پىالنى«جىياڭ زېمىن شىئهندە ئوتتۇرىغا قويغان 
  .ئارقىلىق، غهربىي رايوننى جۇڭگونىڭ كالىفۇرنىيهسىگه ئايالندۇرۇشتىن ئىبارەت

ئون بهش يىللىق تهييارلىق ۋە ئۈچ يۈز نهپهردىن ئارتۇق تهتقىقاتچىنىڭ ئىقىسادنىڭ ھهر قايسى 
ىرىنى ئىنچىكه تهتقىق قىلىشى نهتىجىسىدە ھازىرالنغان دۆلهتلىك قۇرۇلۇش پىالنىغا تۇنجى ساھهل

مهبلهغ ئاجرىتىلدى ۋە شىنجاڭنى ھالقا )  مىليون دولالر300 مىليارد 1(يىلى تهخمىنهن ئون مىليارد 
لكه، قىلغان ھالدا جۇڭگو ئومۇمىي يهر كۆلىمىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىنى ئىگهللهيدىغان ئون ئۆ

جۇڭگو ئاخبارات ساھهسى .  قۇرۇلۇش تۇرى پىالنىغا كىرگۈزۈلدى78ئاپتونوم رايون ۋە شهھهرلهردىكى 
شىنجاڭغا ئهۋەتىلگهن » خهلق گېزىتى«. ھاياجىنىنى باسالمىغان ھالدا بهس ـ بهسته خهۋەر قىلدى

  :مۇخبىرالر ئۈمىكى ئىگهللىگهن ئهھۋالالرنى خهۋەر قىلىپ مۇنداق يازدى
ىكى ھهر مىللهت خهلقى مۇقىملىق، ئىتتىپاقلىق، تهرەققىيات ۋە گۈللىنىشنى شىنجاڭد«

يۇقىرى قاتالم ۋە تۆۋەن قاتالمدىكى يهرلىك خهلق بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، . ئىنتايىن ئارزۇ قىلىدۇ
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جهڭگىۋار روھ بىلهن كهڭ كۆلهملىك ئېچىش دولقۇنىدا پۈتۈن كۈچى بىلهن ئالغا 
  )4.(»ئىلگىرىلىمهكته

ئاتالغۇسىنىڭ مهنىسىنىڭ قېزىپ » غهربىي رايوننى ئېچىش«كى، غهربلىك تهھلىلچىلهر، ھالبۇ
ئۇالر . چىقىرىش، ئاشكارىالش، ھهقسىز ئېلىۋېلىش دېگهن مهنىلهردە ئىكهنلىكىگه دىققهت قىلغان

  )5.(دەپ كۆرسهتكهن» شىلىپ ئېلىۋېلىش«سۆزىنىڭ توغرا تهرجىمىسى » ئېچىش«
ئهمما كوممۇنىستالر كېلىشتىن . ن ئېكىسپالتاتسىيه قىلىنغانشىنجاڭ ئۆتمۈشته ھهقىقهته

ھالبۇكى، قاقاس كهبى كۆرۈنگهن بۇ زېمىننىڭ يهر . ئىلگىرى سىستېملىق ھالدا ئېچىلمىغان
مهنچىڭ زامانىدا : مهسىلهن. ئاستى بايلىقلىرى ۋە مۇنبهتلىكى ھهققىدە رىۋايهتلهر ئېيتىلغان ئىدى

. ا ئۆسكهن غايهت يۇغان گۇرۇچ دانلىرى ھهققىدە مهلۇمات بهرگهنبىر سهيياھ ئاقسۇ بوستانلىقىد
 ـ يىلالردا شېڭ شىسهينىڭ قوماندانلىق شىتابىغا كهلگهن بىر زىيارەتچى ئىككى ئادەم 1940

  )6.(تهسلىكته ئاران كۆتۈرەلهيدىغان دەرىجىدە چوڭ كۆمۈر پارچىسى كۆرگهنلىكىنى ئېيتقان
  :بىر يۇمۇردا مۇنداق دېيىلگهنبۇ ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئېيتىلغان 

ما فامىلىلىك بىر ئادەم لهنجۇدىكى خۇاڭخې دەرياسى ئۈستىگه ئامېرىكىلىقالر سېلىپ بهرگهن «
گهنسۇ كارىدورىدا توختاپ چاي ئىچىپ تۇرغان ئىكهن، . تۆمۈر كۆۋرۈكنى كۆرۈش ئۈچۈن يولغا چىقىپتۇ

 بىر ما فامىلىلىك ئادەم بىلهن قۇمۇلنىڭ داڭلىق قۇغۇنىنى كۆرۈش ئۈچۈن كېتىۋاتقان يهنه
  :بىرىنچى ما. ئۇچرىشىپ قاپتۇ

  .ئاغىنه، ماڭا سېنىڭ يۇرتۇڭ لهنجۇدىكى تۆمۈر كۆۋرۈك توغرۇلۇق سۆزلهپ بهرسهڭ، دەپتۇ― 
ئۇ كۆۋرۈك شۇنچىلىك ئېگىز ئىكهنكى، ئۆتكهن يىلى بىر ئادەم . ماقۇل، دەپتۇ ئىككىنچى ما― 

  . غا چىققۇچه بولغان ئارىلىقتا بهدىنى تېخى سوغا تهگمىدىكۆۋرۈكتىن سهكرىگهن ئىدى، مهن يول
ئهمما مهن سېنى ئاگاھالندۇرۇپ قۇيايكى، سېنىڭ بىزنىڭ . دەپتۇ بىرىنچى ما. پاھ، قالتىسكهن― 

ئۇ قوغۇنالر . قوغۇنلىرىمىزنى كۆرۈش ئۈچۈن ئاتايىتهن قۇمۇلغا بېرىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق
  )7(».ۇشۇ چاغدا سهن لهنجۇدا تۇرۇپمۇ ئۇنى كۆرەلهيسهنشۇنچىلىك يۇغىنايدۇكى، كىلهر يىلى م

چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمرانلىرى شىنجاڭنى پايدىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى جۇڭگونىڭ 
يهرلىك بهگلهر ۋە خهنزۇ جازانىخورالر خهلقنى قاقتى ـ سوقتى . بىخهتهرلىكى ئۈچۈن تۇتۇپ تۇرغان

نجاڭدا داڭلىق قاشتېشىدىن باشقا كان بايلىقلىرىنى ئۇالر شى. قىلىپ كۆنۈپ كهتكهن ئىدى
  )8.(قېزىشنى ۋە چاي سېتىشتىن باشقا بىر بازار ئېچىشنى ئويالپ باقمىغان

 ياشلىق گۇڭ زىجېن شىنجاڭنىڭ مۇستهملىكه 29چىڭ سۇاللىسى خان ئوردىسىدىكى كاتىپ 
 يىلى يازغان - 1820ۇ ئ. قىلىش تهسهۋۋۇرىنى رەسمى ھالدا ئوتتۇرغا قويغان تۇنجى كىشى ئىدى

يىراقنى كۆرەر بىر ماقالىسىدە، ياۋايىالرنى ياۋايىالر ئارقىلىق ئىدارە قىلىش سىياسىتىنىڭ خاتا 
جۇڭگو غهربكه مهبلهغ سېلىشى كېرەك، يهنى سۇغۇرىدىغان قانالالر ۋە . ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن

نزۇ دېهقانالر ۋە مانجۇ چىرىكلىرى بورانغا قارشى ئورمانلىقالر بهرپا قىلىشى، ئۇ يهرنى ئىشسىز خه
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىدە ئۇنىڭ ئهسىرىدىن بىر . ئارقىلىق گۈللهندۈرۈش كېرەك

ئابزاسنى ئارىيهت ئالغانالرنىڭ دېگىنىدەك، مهركهز خهلقنى بىپايان غهربىي رايونغا قۇيۇۋېتىش 
ا بايلىقلىرىنى بېرىش ئارقىلىق غهربىي رايون بولس. ئارقىلىق غهربكه ياردەم قىلىشى كېرەك
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بۇ پىالنغا يىگىرمه يىل ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇ تهخىر . مهركهزگه ياردەم قىلىشى كېرەك
تۇققۇز يىلدىن كېيىن گۇڭ زىجېن ئهمهلدارلىق . قىلىپ ساقالشقا ئهرزىيدۇ دەيدۇ گۇڭ زىجېن

شىنجاڭنى «: ئۇ. انىيىتىگه ئېرىشىدۇئىمتىهانىدىن ئۆتۈپ، ئوچۇق ـ ئاشكارا ھهرىكهت قىلىش ئىمك
ئۇ مهركهزگه قاراشلىق . دەيدۇ» قولغا ئالدۇق، ئۇنى قايتا قولدىن چىقىرىۋېتىشكه قهتئى بولمايدۇ

تۇتۇق مهھكىمىسى، ۋىاليهت ۋە ناھىيهلهرنىڭ خهرىتىسىنى سىزىپ چىقىپ، ئۇالرنىڭ تۈركچه ۋە 
  )9.( قويىدۇموڭغۇلچه ئىسىملىرىنىڭ ئورنىغا خهنزۇچه ئىسىمالرنى

ئۇ . نىڭ ئهزاسى ۋېي يۇەن قولالپ چىقتى» مهرىپهتچىلىك ھهرىكىتى«گۇڭ زىجېننى ئاتالمىش 
تهڭرىنىڭ ئىرادىسى بىلهن تىكهنلىك چاتقاللىقالر «مېڭزىنىڭ سۆزلىرىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ 

ۇق كۈندۈزلهر داغدام يولالرغا ئايلىنىدۇ، تار سايالرنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىنىڭ ئورنىغا ئاپتاپلىق يور
كېلىدۇ، ياۋايى جاڭگالالر كىيىم كىيگهن مهدەنى ئىنسانالر ياشايدىغان يهر بولىدۇ، كىگىز 

بۇ «دېگهن ۋە ھۆكۈمهتنى » كهپىلهرنىڭ ئورنىغا يېزىالر بهرپا قىلىنىدۇ ۋە ئىشالر ياخشى بولىدۇ
 قۇالي ئىدارە قىلىش چاقىرىپ، بىر قهدەر» مۇنبهت تۇپراقنى پۈتۈنلهي ئۆزىنىڭ مۈلكى قىلىۋېلىشقا
ھامان بىر كۈنى بۇ پىكىرلهر «ئۇالر يهنه . ۋە پايدىلىنىش ھهققىدە تهكلىپ ـ اليىههلهر سۇنغان

قهتئى «چۈنكى ئهينى چاغدىكى چىڭ سۇاللىسى مۇسۇلمانالرنى ) 10.(دېگهن» رېئاللىققا ئايلىنىدۇ
دەپ »  قىلمايدىغان خهلقئاسسىمىلياتسىيه قىلغىلى بولمايدىغان، خهنزۇ مهدەنىيىتىنى قۇبۇل

زوزۇڭتاڭ . ئهمما ۋېي يۇەننىڭ كۆز قارىشى زوزۇڭتاڭغا تهسىر قىلدى) 11.(ھېساپاليتتى
كۆرگىنىمىزدەك شىنجاڭنى قايتىدىن بويسۇندۇرۇپ، بۇ رايوننى قاچالمايدىغان دەرىجىدە جۇڭگو 

نىڭ تىلى ۋە ئۆرپ ـ ئۇ يهرلىك خهلقنىڭ تهبىئى ھالدا خهنزۇالر. تېررىتۇرىيهسى ئىچىگه ئهكىردى
  .ئادەتلىرىنى قوللىنىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

 يىلالردا ئهيچېن ۋۇ ئۆزىنىڭ خاتىرىلىرىدە شىنجاڭنىڭ كهلگۈسى ھهققىدە كۆز - 1930
يهرلىك خهلقكه باراۋەر مۇئامىله قىلىش كېرەك، ئۇالرغا «ئۇ گهرچه . قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان

پ ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ، ئهمما مىليونلىغان خهنزۇنىڭ ئىچكىرىدىكى دە» زۇلۇم قىلىشقا بولمايدۇ
شىنجاڭنىڭ . قىستا ـ قىستاڭ شهھهرلهردىن شىنجاڭغا كېلىپ يهرلىشىشىنى تهشهببۇس قىلغان

چېگرا مۇداپىئهسىنى كۈچلهندۈرۈش، يولالرنى راۋانالشتۇرۇش، پايتهختىنى قايتىدىن تهرەققى 
ىي شىمال چېگرىغا قهدەر ئۇزارتىش، يېڭى شهھهرلهرنى بهرپا قىلىش ۋە قىلدۇرۇش، تۆمۈر يولنى غهرب

ئۇ يهنه ئالتۇن، كۆمۈش، كۆمۈر ۋە . مۇسۇلمانالرنىڭ چىرىكلىشىپ بۇزۇلۇشىغا يول قويۇش كېرەك
تۆمۈر رودىسى قېزىشنى، سۇغۇرۇش سىستېمىسىنى ياخشىالشنى ۋە نېفىت زاپىسىنى تهكشۈرۈشنى 

 - 1867ئالتاي .  يىلىدىن ئىلگىرىكى كالىفۇرنىيهگه ئوخشايدۇ- 1849شىنجاڭ «: تهلهپ قىلىپ
بىز بۇ . غا ئوخشايدۇ، ئهگهر ئۇالر رۇسالرنىڭ قولىدا تۇرسا) ئالياسكا(يىلىدىن ئىلگىرىكى ئاالسكا 

بۇ ئىلگىرىكى مهلۇم . بىپايان ئۆلكىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىش ئۈچۈن دەرھال ئىشقا باشلىشمىز كېرەك
زەل قاشتېشىغا ئوخشايدىغان ماكان بىزنىڭ قىممهتلىك مۈلكىمىز سۈپىتىدە زامان پارلىغان گۈ
  )12.(دەپ يازغان» دۇنياغا ئايان بولىدۇ

گومىنداڭ ۋاقتىدا موسكۋا نهنجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاجىزلىقىدىن ئهپچىللىك بىلهن پايدىلىنىپ، 
سوۋېت شىنجاڭ ماھىيهتته . شىنجاڭ ئىقتىسادىغا ئهڭ كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتهلىگهن
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 يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا سوۋېت - 1930. ئىتتىپاقىنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قالغان
گىئولوگلىرى مانگان، مىس، قوغۇشۇن، قهلهي، ۋولفرام ۋە نېفىت زاپىسى جايالشقان يهرلهرنىڭ 

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ناتسىست گېرمانىيه بىلهن - 1941. خهرىتىلىرىنى سىزىپ چىققان
شۇپ، ئۆز غېمىدە قالغان چاغالردا، ئۇالر ئىلگىرى شىنجاڭدا بورغىالپ قۇيۇپ چىقىپ كهتكهن ئۇرۇ

  )13.(نېفىت قۇدۇقلىرى ئوبدان ئىشقا يارىغان
» غهربىي شىمالنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ھهرىكىتى« يىلى - 1942گومىنداڭ رەھبىرى جاڭ كهيشى 

زۇ دېهقانالرنى كۆچۈرۈپ يهرلهشتۈرۈشنى تهلهپ نى چاقىرىق قىلىپ، ئۇيغۇرالر رايونىغا نامرات خهن
بۇ چاقىرىق كىشىلهرنىڭ نارازىلىقىنى كۈچلۈك قوزغاپال قالماستىن، يهنه ئون يىل بۇرۇنقى . قىلغان

گومىنداڭ . قۇمۇل قوزغىلىڭىدا يهر مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغان كىشىلهرنى ئويغىتىپ قويغان
دەپ تهسۋىرلهنگهن يهردە تېرىقچىلىق قىلىپ يهم ـ » نىئادەم يۈزلۈك چىكهتكىلهر ماكا«ئهسكهرلىرى 

  .خهشىكىنى قامدايتتى
بولۇپمۇ كېيىن قارامايدا نېفىت بارلىقى . شىنجاڭنىڭ سانائىتى ئاساسلىق شىمالغا مهركهزلهشكهن

بايقالغاندىن كېيىن ۋە كومپارتىيهنىڭ غهلىبىسىگه ئهگىشىپ نۇرغۇنلىغان خهنزۇ كۆچمهنلهر 
ماۋزېدۇڭ بۇ . نزە ئهتراپىدىكى زاۋۇت ـ كارخانىالرغا كېلىپ ئىشقا ئورۇنالشتىئۈرۈمچى ۋە شىخه

بىز جۇڭگونى زېمىنى كهڭرى، «: ئۇ مۇنداق دەيدۇ. رايوننىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى تۇنۇپ يهتكهن ئىدى
ئهمهلىيهتته خهنزۇ مىللىتىنىڭ نوپۇسى كۆپ، ئاز . بايلىقى مول ۋە نوپۇسى كۆپ بىر دۆلهت دەيمىز

  )14.(»مىللهتلهرنىڭ يىرى كهڭرى ۋە بايلىقى مولسانلىق 
ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگونىڭ سانائىتىدە ئۆرنهك 

 يىلى ئىدىيه جهھهتته بۆلۈنۈش پهيدا بولغاندىن تارتىپ - 1960. بولغان ئىدى
 يىل 25بهرلىكىدىكى تۇنجى پارتىيه ئۆزىنىڭ رەھ. كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشكه خاتىمه بېرىلدى

.  ھهسسه ئۆسكهنلىكىنى ئېيتتى20ئىچىدە شىنجاڭنىڭ سانائهت ئىشلهپچىقىرىش قىممىتىنىڭ 
ئىنگلىزچه نهشىر قىلىنغان تهشۋىقات ۋاراقلىرىدا ئوقۇرمهنلهرنى ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن قازاق 

قان چاغدىكى ھهر مىللهت سانائهت تېز تهرەققى قىلىۋات«چارۋىچىالرنىڭ ئاتقا مىنىپ تۇرۇپ ئېيتقان 
  :ھهققىدىكى شېئىرالر بار» خهلقىنىڭ خۇشاللىقى

  ئىلگىرىلىمهكته يېزىمىز،«
  .يېتهلمهيدۇ قىرىق ئات قوغالپ

  يايالقالردا قۇرۇلدى زاۋۇتالر،
  سېرىق ماي سىقماقتا ماشىنىالر،

  )15. (»كهلمهكته پويىز، تاغلىق يېزىمىزغا قاراپ
ىق بىلىدۇكى، بۇ يايالقالر يهنىال چارۋىچىلىق ۋە تىرىقچىلىق  ئهمهلىيهتته پارتىيه شۇنى ئېن

 يىلىنىڭ باشلىرىدا مهركهزدىكى پىالنلىغۇچىالر تهرەققىياتنىڭ - 1962. ئىگىلىكىدە ئىدى
ئازسانلىق مىللهتلهرگه ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كهلمىگهنلىكىنى، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ 

ندۇرۇشتا مهغلۇپ بولغانلىقىنى مهخپى ھالدا ئاللىقاچان تۇنۇپ يهتكهن ئۇالرنى پۇرۇلتارىياتالرغا ئايال
  )16.(ئىدى
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غا ئايالندۇرۇشنى » رايون خاراكتېرلىك ئېنىرگىيه بازىسى« يىلالردا مهركهز شىنجاڭنى - 1990
» بىرى ئاق، بىرى قارا«بۇ ئېنىرگىيه بازىسى ) 17.(مهقسهت قىلىپ زور مىقداردا مهبلهغ ئاجراتتى

بۇالر ئىقتىسادنى يۈكسهلدۈرۈش ۋە كۆپ ساندا خهنزۇ كۆچمهن . ۋە پاختىدىن ئىبارەت ئىدىنېفىت 
تهكلىماكان چۆلىنىڭ ئاستىدا نېفىت زاپىسى بايقالغاندىن كېيىن . جهلپ قىلىش ئۈچۈن ئىدى

. ئهمما بۇالر مۆلچهردىكىدەك ياخشى چىقمىدى. نېفىت مهھسۇالتى جهنۇبتىن چىقىدىغان بولدى
ۇ ئۆلكه جۇڭگودىكى ئهڭ چوڭ پاختا بازىسى بواللمىدى ۋە پۈتۈن مهملىكهتتىكى پاختا شۇنداقال ب

شاڭخهيدىن تۇقۇمىچىلىق ئۈسكۈنلىرى يۆتكهپ . نى ئىشلهپچىقاردى25%مهھسۇالتى مىقدارىنىڭ 
كېلىپ ئىش باشلىغان بولسىمۇ، ئهمما ئىمپۇرت قىلىنغان پاختىالر بهكرەك ئهرزان بولغاچقا، دۆلهت 

  )18.(شلهپچىقارغان مالالرنى ساتالماي يىغىپ ساقالشقا مهجبۇر بولدىئۆزى ئى
ھۆكۈمهت دۆلهت ئىگىلىكىدىكى سانائهت ۋە كىچىك كارخانىالرنى شهخسىلهرگه ھۆددىگه بېرىشكه 
باشلىغاندىن كېيىن، شىنجاڭ مالىيهسىدە ئېغىر دەرىجىدە قىزىل رەقهم كۆرۈلۈپ، مهركهزنىڭ 

. ۋەدە قىلىنغان باجنى كېمهيتىش ئىشى ئهمهلگه ئاشمىدى.  قالدىقوتقۇزىشىغا بېقىندى بولۇپ
گهرچه ) 19.(مالىيهدە ئېغىر قىيىنچىلىق يۈز بهردى. قىلدى» يالغانچىلىق«مهركىزى ھۆكۈمهت 

  .كۈچهپ تهشۋىق قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئۆلكه چهتئهل مهبلىغىنى دېگۈدەك جهلپ قىاللمىدى
لىكلهرنىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه، كۆچمهنلهرگه ۋە ھهربىي قىسىمغا شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهر

قارشى ئهسىرلهردىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنى باستۇرۇش ئۈچۈن 
كۆرگىنىمىزدەك تۆمۈر يول ئۇزارتىلىپ بىر ئۇچى غهربىي شىمال . ئىنتايىن زور چىقىم قىلىندى

تۆمۈر يولنىڭ يهنه بىر تارماق يولى، يهنى كورلىدىن .  قهدەر كهلدىچېگرىدا، يهنه بىر ئۇچى قهشقهرگه
يۈنىلىش ئۆزگهرتىپ قۇملۇقنىڭ شهرقىي قىرغىقىنى بويالپ، لوپنۇر چۆلىدىن ئۆتۈپ، كۇئىنلۇن 

دۇنيا . تاغلىرىدىن ھالقىپ، چىڭخهي ئۆلكىسىگه كىرىپ كېتىدىغان قىسمىنى ياساش پىالنالندى
 300ن مهبلىغى ياردىمىدە تۇرپان شهھىرى بىلهن ئۈرۈمچى ئارىسىدىكى بانكىسىنىڭ كويتۇنغا بهرگه

مىل ئۇزۇنلۇقتىكى يۇقىرى سۈرئهتلىك تاشيول كېڭهيتىلدى ۋە قازاقىستان چېگرىسىغا قهدەر 
كهڭرى كۇچىالردا . يېڭى ئايرىدۇرۇم ياساش پىالنالندى ۋە كونىلىرى رېمۇنت قىلىندى. ئۇزارتىلدى

  . شىركهت بىنالىرى، ھهشهمهتلىك رىستۇرانالر قهد كۆتهردىجۇڭگوچه مېهمانساراي ۋە
قىلىدىغان ساياھهتچىلهرنى كۆتۈرۈپ ماڭغان ساياھهت شىركىتى » يىپهك يولى ساياھىتى«

ئايرۇپىالندا ئۈرۈمچىگه كهلگهنلهرنى ئاپتۇبۇس ياكى ئىچىدە ھاۋا تهڭشىگۈچىسى بار كىچىك 
ئاندىن تارىمنىڭ . تام رەسىملىرىنى ساياھهت قىلدۇرىدۇماشىنىالرغا ئولتۇرغۇزۇپ دۇنخۇاڭ غارىدىكى 

شياڭگاڭ پۇلى كىيىنچه . شىمالىدىكى يولنى بويالپ، قۇمۇلغا، تۇرپانغا ۋە ئاخىرىدا قهشقهرگه ئاپىرىدۇ
. مېهمانسارايالر يولۇچى مېهمانالرنى جهلپ قىلىش بىلهن ئاۋارە. خهجلىنىدىغاندەك قىلىدۇ
قازاق ۋە قىرغىز ئائىلىلهرنى كېلىپ . مۇنار ۋە ئارامگاھالر بارلىققا كهلدىمهنزىرىلىك تاغ رايونلىرىدا 

ـ كېتىپ تۇرغان ساياھهتچىلهر ئۈچۈن يازلىق چىدىر، ياتىدىغان يوتقان ـ كۆرپه ۋە ناشتىلىق 
جۇڭگونىڭ . تهييارالپ، كۆچمهن چارۋىچى ھاياتىنى كۆرسىتىشكه ئۈندەيدىغان تهشۋىق بار

ئهمهلىيهتته . لىرىنى تهكشۈرۈپ تهھقىقلهيدىغان ئاالقىدار ئورگانالر قۇرۇلدىشىنجاڭدىكى تارىخى ئىز
 يىلى ئۈرۈمچىدىكى بىر تارىخىي - 1999. شىنجاڭدا بۇنداق بىر تارىخىي ئىز ھهقىقهتهن يوق ئىدى
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ۋەسىقىلهر ئىشخانىسى ئۈرۈمچى شهھىرى بۇندىن ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى بىنا قىلىنغان 
. ئىسپات كۆرسهتمىدى.  يىلى بىنا بولغانلىقى ھهققىدە خهۋەر بهردى- 650ىالدى بولماستىن، بهلكى م

ئاھالىلهرنى «ئهمما ئۈرۈمچى مهدەنىيهت باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بۇ بايقاشنىڭ 
بهلكىم . ئىكهنلىكىنى سۆزلىدى» پهخىرلهندۈرىدىغان ساياھهت ئىشلىرىنى راۋاجالندۇرۇشقا پايدىلىق

ىڭ ئىلگىرىكى پايتهختى قهدىمىي بهشبالىق شهھىرىنى دېمهكچى بولغان بولىشى ئۇ ئۇيغۇرالرن
بهشبالىق ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ سىرتىدا بولۇپ، ھازىر ئۇنى ھۆكۈمهت ئاالھىدە دەرىجىلىك . مۇمكىن

شۇنىڭ . مۇھاپىزەت رايونى دەپ بېكىتىپ جۇڭگوچه ئۇسلۇبتىكى بىر باغچىغا ئايالندۇرۇپ قويدى
ىتتا قهدىمىي كىرورەن شهھىرى جايالشقان يهرگه جۇڭگو بۇددىستلىرىنىڭ كۆڭۈل بىلهن بىر ۋاق

ئېچىش مهركىزى، مۇزىي ۋە مېهمانساراي سېلىش، قۇمتاغ چۆلىدىكى ياۋايى تۆگىلهر ياشايدىغان 
 - 1996لوپنۇردىكى يادرو سىناق مهيدانىنىڭ . مهيداننى كېڭهيتىش توغرۇلۇق پىالنالر تۇزۇلدى

  . قىلىشتىن كېيىن بىكار قىلىنغانلىقى قايتا ـ قايتا تهكىتلهندىيىلىدىكى مهنئى
 يىلى تهكلىماكاننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى - 1995ھهممه ئىشتىن بهكرەك مۇھىم بولغىنى شۇكى، 

ئېگىز قۇم بارخانلىرىنى كېسىپ ئۆتىدىغان، جهنۇبتا نىيىدىن بۈگۈرگىچه ۋە شىمالدا كورلىغىچه 
گۇرۇپ ـ گۇرۇپ يول سۈپۈرگۈچى ئىشچىالر . ىكى تاشيول ياسالدىكېلىدىغان ئارىلىقتا چوڭ تىپت

گهرچه بۇ ئىشچىالر سىچۇەندىن كهلگهن خهنزۇ كۆچمهنلهر دەپ . نۆۋەتلىشىپ يولنى تازىالپ تۇراتتى
تونۇشتۇرۇلغان بولسىمۇ، ئهمما نۇرغۇنى ئۇيغۇرچه دوپپا كىيگهن بولۇپ، ئهمهلىيهتته ئۇالر يهرلىك 

بۇ چۆل يولىنىڭ ) 20.(تىش مهيدانلىرىدىكى جىنايهتچىلهر بولىشى مۇمكىنئهمگهك بىلهن ئۆزگهر
ئهڭ باشتىكى مهقسىتى تارىم نېفىتلىكى قۇدۇقلىرىدىن چىققان نېفىت مهھسۇالتلىرىنى تېز 

ئاندىن كېيىن ئۇ يولۇچىالر ئۈچۈن . سۈرئهتته تۇشۇش ئۈچۈن قواليلىق يارىتىشتىن ئىبارەت ئىدى
راتېگىيهلىك فونكىسيهسى بولسا جهنۇبى بوستانلىقالردا ياشايدىغان ئۇنىڭ سىت. ئېچىۋېتىلدى

جېدەلخور ئۇيغۇر شهھهرلىرىنىڭ زامانىۋېلىشىشىنى تېزلىتىش، جىددى ئهھۋالالردا تېز، راۋان 
ھهربىي ياردەمچى قوشۇن ھازىر شىمالدىن بىر . قاتناش مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلهشتىن ئىبارەت

چۈنكى كهڭ . قۇملۇق يولى بىر سىمۋولدۇر. تىپ كېلهلهيدىغان بولدىقانچه سائهت ئىچىدىال يې
كۆلهملىك اليىهه، بۈيۈك مهبلهغ ۋە ئهسهبىلهرچه ئېلىپ بېرىلغان قۇرۇلۇشالرنىڭ ھهممىسى 

غهربنى ئېچىش . ئىتقىسادى قۇرۇلۇش كهبى كۆرۈنگهن بىلهن ھهممىسىنىڭ سىياسىي مهقسىتى بار
 مهخپىيهتلىك، يهنى پارتىيىنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا دولقۇنىنىڭ ھهقىقى نىشانى ئىچكى

ئۈچۈندۇر، پارتىيه ھازىر باي شهرق بىلهن نامرات غهرب ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنى » مۇقىملىق«
كىچىكلىتىش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئۆز ئىچىدە بۆلۈنۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا 

گودىن ئايرىلىپ كهتسه، ئۇنداقتا باشقا ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئهگهر شىنجاڭ جۇڭ. تىرىشماقتا
ئۇ چاغدا جۇڭگو بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرى بۆلۈنۈپ . ئۆلكىلهرمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىشى مۇمكىن

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغانغا ئوخشاش ئهھۋالنىڭ يۈز - 1991كهتكهندىن كېيىن 
  )21.(بېرىشىدىن ساقلىنالمايدۇ

 يىلالردا كومپارتىيه دۇچ كهلگهن مهسىله، يهنى - 1960ىنداڭ  يىلالردا گوم- 1940شىنجاڭدا 
خهلقنىڭ دۈشمهنچه پوزىتسىيهسى بىلهن چېگرانىڭ تىنچسىزلىقى مهسىلىسى بېيجىڭدىكى يېڭى 
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ئهمدىلىكته . ئىلگىرى سوۋېت ئىتتىپاقى تهھدىت ئىدى. پراگماتىزمچىالرنىڭ بېشىنى ئاغرىتماقتا
 پارچىالنغان ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى رادىكال تهھدىت سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

غهربىي رايوننى ئېچىش دولقۇنى چاقىرىقىنىڭ يۇگۇسالۋىيه پارچىالنغاندىن كېيىن . ئىسالمچىالردۇر
شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىنىڭ مۇسۇلمانالر تهرەپته تۇرۇپ، كوسۇۋۇنى قايتۇرۇۋېلىشقا 

اردىمان قىلىشىدىن كېيىنال ئوتتۇرىغا قويۇلىشى ھهرگىزمۇ تاسادىپى ئۇرۇنغان سىرپالرنى بومب
 يىلى - 2000جۇڭگونىڭ غهربنى ئېچىش ئىقتىسادى كومىتىتىنىڭ ئهزاسى چېن دۇڭشهن . ئهمهس

بىز كۆرۈشنى خالىمايدىغان «: جۇڭگو پهنلهر ئاكادىمىيىسىدىكى ئىقتىسادشۇناس خۇ ئهنگاڭ ئېيتقان
ونىڭ يۇگۇسالۋىيهگه ئوخشاش پارچىلىنىپ كېتىشىدۇر، يۇگۇسالۋىيه ئهڭ ناچار سىنارىيه جۇڭگ

دېگهن » پارچىلىنىپ كېتىشتىن ئاۋۋال رايونالر ئارىسىدا ئىقتىسادىي تهكشىسىزلىك ئېغىر ئىدى
نى مهيدانغا » ئاسىيادىكى بىر كوسوۋۇ«سۆزنى نهقىل كهلتۈرۈپ، ئۇيغۇر مىللهتچىلىرىنىڭ 

يهنه بىر ئېچىنىشلىق ئۆرنهك، ) 22.(ىن ئاگاھالندۇرۇش بهرگهنچىقىرىش ئېهتىمالىنىڭ بارلىقىد
شهرقىي تىمۇرنى يوقىتىپ قويغان ھېندونېزىيهدۇر، كاۋكازدىكى چېچهنلهرنىڭ بۆلگۈنچىلىك 

  .ھهرىكهتلىرىگه قارشى رۇسىيه ۋەھشىيانه ئۇرۇش قىلماقتا
 دۆلهت مىللىي ئىشالر غهربىي رايوننى ئېچىش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، بىر يىلدىن كېيىن

توغرىسىدىكى مهبلهغ » مىللهتلهر مهسىلىسىنى ھهل قىلىش«كومىتىتىنىڭ رەئىسى لى دېجۇ 
 يىلى - 1996. بۇنىڭ يېڭى بىر ئىش بولىشى ناتايىن) 23.(سېلىش پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 ئاممىنى پارتىيه پهقهت ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىنى ياخشىالش ئارقىلىقال ساددا
يهنى ئامېرىكا ۋە رادىكال ئىسالمچىالرنىڭ ناچار » غهربلىك دۈشمهن كۈچلهر«قايمۇقتۇرغان 

تهسىرلىرىگه قارشى زەربه بهرگىلى بولىدۇ ۋە پهقهت مۇشۇنداق قىلغاندىال ئاز سانلىق مىللهتلهرنى 
مىللىي جۇڭگوچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوتسىيالىزم يولىدا قهتئىي تهۋرەنمهي مېڭىش ۋە «

قا قايىل »بۆلگۈنچىلىك ۋە خىلمۇ خىل بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىگه قارشى كۈرەش قىلىش
بۇندىن ئاز ۋاقىت ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم ) 24.(قىلغىلى بولىدۇ، دەپ ئوتتۇرىغا قويدى

الرغا رايونلۇق پارتكوم شۇجىسى قهشقهردە يۈز بهرگهن پارتلىتىش ۋەقهسىدىن كېيىن مىللىي كادىر
رايونىمىزنىڭ يهر ئاستى بايلىقى مول، بىزنىڭ خىزمىتىمىزنىڭ مۇھىم «بهرگهن يوليورۇقىدا 

نۇقتىسى مۇقىملىقىنى ساقالش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىنىڭ توسالغۇسىز تهرەققى 
  )25.(دەپ كۆرسهتكهن» قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىشتىن ئىبارەت

تىغا ئهزا بولغاندىن كېيىن، بهزى غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر جۇڭگودىكى جۇڭگو دۇنيا سودا تهشكىال
چۈنكى . بۆلۈنۈپ كېتىش ئېهتىمالى بار رايونالرغا دىققىتىنى تېخىمۇ قاتتىق مهركهزلهشتۈردى
ئهڭ ) 26. (بۆلۈنۈش ئېهتىمالى جۇڭگونىڭ كهلگۈسىنىڭ پارالق ئهمهسلىكىنىڭ بىشارىتى ئىدى

 مىليون دېهقاننىڭ پۈتۈن جۇڭگودا بىر 100تۈپهيلى ئىشسىز قالغان چوڭ خهتهر چهتئهل رىقابىتى 
مهركهز شىنجاڭغا ئۈچ بىسلىق تاكتىكا . دېهقانالر قوزغىلىڭى قوزغاپ سېلىش ئېهتىمالى ئىدى

بۇنىڭ بىرىنچىسى ئۇيغۇرالر جان بېقىۋاتقان يهر ۋە تهبىئى بايلىقالرنى سۈمۈرۈپ ئېلىپ، . قولالنماقتا
ئىككىنچىسى زور مىقىداردا كۆچمهن . گونىڭ مهنپهئىتى ئۈچۈن ئىشلهتمهكبۇنى ئىچكىرى جۇڭ

ئۈچىنچىسى ئۇيغۇرالرغا بىر قهدەر . كۆچۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى سان جهھهتتىن ئازالشتۇرۇش
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ياخشى تۇرمۇش شارائىتى يارىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ غهزىۋىنى پهسهيتىش ۋە ئىشهنچىسىگه 
  .قسهتلهر بىر ـ بىرىگه زىت بولسا، ئهمهلىيهتته شۇنداق ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇئېرىشىش، ئهگهر مه

 كۈنى رەئىس جياڭ زېمىن ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا - 28 ئاينىڭ - 2 يىلى - 2001
 يىلى يولغا قويۇلغان قانۇننىڭ بىر قانچه - 1984ئاپتونومىيه ھوقۇقى بېرىش توغرىسىدىكى 

ئۆزگهرتىش . رگۈزۈلگهندىن كېيىنكى يېڭى قانۇننى تهستىقلىدىماددىسىغا ئۆزگهرتىش كى
ئهمما دۆلهتنىڭ . كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن قانۇندا ئاپتونومىيه توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر ئازايغان

تۈپ مهنپهئىتى، مهركهز بىر تۇتاش پىالنالش بازار ئېهتىياجى قاتارلىق تېمىالر ھهققىدىكى 
 قانۇندا دۆلهتنىڭ ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا مهبلهغ، بانكا قهرزى ۋە بهلگىلىمىلهر كۆپهيگهن، بۇ

ئاالھىدە ئېتىبار بېرىش سىياسهتلىرى ئارقىلىق ياردەم قىلىدىغانلىقىنى سۆزلهش بىلهن بىر 
مىللهتلهر «نىڭ مهقسىتىنىڭ »غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پىالنى«ۋاقىتتا، 

غهربلىك ) 27.(ئىكهنلىكىنى بىر قانچه يهردە ئۇرغۇلۇق تهكرالىغان» ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىش
بهزى تهھلىلچىلهرنىڭ كۆزىتىشىچه، بۇ يهردە ئوچۇق ھالدا قانۇن ماددىلىرىدا بهلگىلهنگهن يهرلىك 
خهلقنىڭ ئۆز رايونلىرىدىكى يهرلهر ۋە بايلىقالردىن ئۆزى پايدىلىنىش ھوقۇقىنى دۆلهت 

بۇ يهردىكى ئىجابىي بىر نۇقتا شۇكى، بهلگىلىمىدە تهبىئى بايلىقالر بار ۋە ھالبۇكى ) 28.(تارتىۋالغان
ئىكولوگىيىلىك تهڭپۇڭلۇق ئۈچۈن پايدىسى بار رايونالردىكى يهرلهرنى دۆلهت قولالنغانلىقى ئۈچۈن 
مهلۇم دەرىجىدە ئىقتىسادى تۆلهم بېرىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن، ئهمما جۇڭگونىڭ ئاساسىي قانۇنىدا بۇ 

  )29.( بېرىش مهجبۇرىيىتى ئېتىراپ قىلىنمايدۇتۆلهم
رەھبهرلهرنىڭ نۇقتىئىينهزىرى بويىچه قارىغاندا، بۇ بهلگىلىمىلهر زۆرۈر بولۇپال قالماستىن، بهلكى 

شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئاز سانلىق مىللهتلهر ئومۇمىي . مهرتلهرچه مۇئامىله قىلىنغان
همما ئاپتونوم رايونالرنىڭ زېمىنى پۈتۈن مهملىكهت ئ.  پىرسهنتىگىمۇ يهتمهيدۇ10نوپۇسنىڭ 

جۇڭگو زېمىنىنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئىگهللهيدىغان .  پىرسهنتىنى تهشكىل قىلىدۇ60زېمىنىنىڭ 
ئۇندىن باشقا بهزى . شىنجاڭدا پۈتۈن مهملىكهت نوپۇسىنىڭ ئاتمىشتىن بىرىدىن ئازراقى ياشايدۇ

ى كان بايلىقلىرىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمى شىنجاڭدىن مۆلچهرلهرگه قارىغاندا پۈتۈن جۇڭگودىك
جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئاساسى قانۇنىغا ئاساسالنغاندا، بارلىق يهرلهر ۋە قېزىلما . چىقىدۇ

بۇ يهردە شۇنداق بىر تۇيغۇ باركى، جۇڭگو «: ئامېرىكىلىق بىر ئالىم. بايلىقالر دۆلهتكه تهئهللۇق
سا، ھهممىسىدە تهنقىدكه ئۇچرىدى، ھازىر ئۇالر كونا ئۇسۇلىنى ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىن نېمه ئال

ئۆزگهرتىپ ئامېرىكىنىڭ غهربكه قانداق يهرلهشكهنلىكى ۋە ئىندىئانالرنىڭ كۆپ قىسمىنى قانداق 
» يوقاتقانلىقىدىن ئۆگىنىۋاتىدۇ، ئۇالر بىزنىڭ سادىر قىلغان خاتالىقىمىزنى تهكرارلىماقچى

  )30.(دېدى
. گونىڭ بىر پارچىسى بولسا، ئۇنداقتا شىنجاڭنىڭ بايلىقىمۇ جۇڭگونىڭ بولىدۇئهگهر شىنجاڭ جۇڭ

يهنه ئهگهر پارتىيىنىڭ ئىشهنگىنىدەك شىنجاڭ ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان جۇڭگونىڭ ئايرىلماس 
ئهگهر . بىر قىسمى بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ بايلىقلىرى توغرۇلۇق تاالش ـ تارتىش قىلىش ھاجهتسىز

ئۇنداقتا ) ئهمهلىيهتتىغۇ ھهقىقهتهن شۈبهىلىك(ل كۆز قاراش گۇمانلىق بولسا، ھهر ئىككى خى
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پارتىيىنىڭ غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پارتىيىنىڭ مۇقهررەر تهقدىرى دەپ باشقا بىر 
  .سهۋەبكه مۇراجهت قىلىش تۇرغانال گهپ
. رى ھامان ئۆزگىرىپ تۇردى ئهسىر ئىچىدە جۇڭگونىڭ تهقدى25كۇڭزى ۋە مېڭزى زامانىدىن باشالپ 

بهزىدە خهنزۇ مىللىتىنىڭ ياۋايى قهۋملهرنى مهدەنىيلهشتۈرۈش ۋە ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش 
يهنه . بهزىدە ئاز سانلىق مىللهتلهر ھهممىسى خۇاشيا مىللىتى دېيىلدى. مهجبۇرىيىتى بار دېيىلدى

ران بولىشى پىشانىسىگه پۈتۈلگهن بهزىدە خهنزۇ مىللىتىنىڭ پۈتۈن ئاسىيا ۋە ھهتتا دۇنياغا ھۆكۈم
يات قهۋملهرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىش «:  ئهسىردىكى خهنزۇ پهيالسوپ ۋاڭ فۇشى- 17. دېيىلدى

يات قهۋملهرنى ئۆلتۈرۈش ئىنساپسىزلىق ئهمهس، يات قهۋملهرنى ئالداش . ئادالهتسىزلىك ئهمهس
ۈلگهن تهقدىر سۆزىنى چىيهنلۇڭ خان پىشانىسىگه پۈت) 31.(دەپ يازغان» سهمىمىيهتسىزلىك ئهمهس

غهربىي رايونغا ئۇرۇشقا ئهۋەتىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ جهڭگىۋارلىقىنى تېخىمۇ ئۆستۈرۈش ئۈچۈن يازغان 
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى سىياسىيونالر مهسىلىنى ئىقتىسادىي - 19. شېئىرلىرىدا قولالنغان
ست ئاتالغۇلىرىنى قوللىنىپ ئىرقى  ئهسىردىكى گومىنداڭ فاشى- 20. جهھهتتىن ئىزاھلىغان

  .زۆرۈرىيهت دېگهندەك سۆزلهر بىلهن شهرھلىگهن
. پۈتۈنلهي جۇڭگولۇقالرنىڭ ئىمتىيازى خاالس. بۇالر ئهلۋەتته پىشانىگه پۈتۈلگهن تهقدىر ئهمهس

دەپ ئاتالغان سىبىرىيهنى ئاچقان رۇسىيهلىك تهۋەككۈلچىلهر ئۆزلىرى » شهرقىي بايلىق ماكانى«
ن بۇ يهرنىڭ قانچىلىك يات ۋە پهرقلىق بولىشىدىن قهتئىينهزەر ھېچقاچان بۇالرنىڭ ئۆزىگه بايقىغا

 يىلىدىكى - 1882  يادرىنستېۋنىڭ M.N) 32.(تهئهللۇق ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىلىپ يۈرمىگهن
قوپال ۋە قاتتىق قوللۇق بىلهن بىر «خاتىرىلىرىگه ئاساسالنغاندا، سىبىرىيهنىڭ يهرلىك خهلقى 

قوراللىق رۇسالرنىڭ ئۆزىگه قارشى چىققان ۋە ئولجىالرغا شىرىك بولماقچى «. »ەپ قىلىنغانتهر
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئىشغالىيهتنىڭ بىرىنچى . بولغان يهرلىكلهرنى ئۆلتۈرىشى ئادەتتىكى ئىش

) 33(».باسقۇچىدا يهرلىكلهر خۇددى ئوۋچىالرنىڭ ئوۋ ھايۋانلىرىنى ئۆلتۈرگىنىدەك ئۆلتۈرۈلگهن
سوۋېت يازغۇچىلىرى ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئىندىئانالر ماكانىنى قانلىق ھالدا يۈتۈۋېلىشىنى 

بۇ . رۇسالرنىڭ شهرقنى تىنچ ھالدا ئاسسىمىلياتسيه قىلىشى بىلهن سېلىشتۈرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ
ى رۇس ئاددى ـ ساددا، كهمتهر ئهمگهكچ«يازغۇچىالرنىڭ ئېيتىشىچه، رۇسىيهلىك بوز يهر ئاچقۇچىالر 

بىلهن دوستلۇق ئورنىتىشنى ئارزۇ قىلىدىغان يهرلىك خهلقلهر بىلهن » خهلقىنىڭ ۋەكىللىرى
» ئېچىۋېتىش« يىلالردىكى - 1980بۇ ئىشالرنىڭ ئهينهن ئهھۋالى تاكى ) 34.(قىلغان» راۋان ئاالقه«

ى قهبىله ئامېرىكىلىق ئىندىئانالرغا ئوخشاش سىبىرىيهدىك. قا قهدەر ئېتىراپ قىلىنمىغان ئىدى
خهلقى قهرزگه بوغۇلۇپ، يهرلىرىنى گۆرەگه قويۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇش ئېهتىياجىدا پۈتۈنلهي 
ئىشغالچىالرغا بېقىنىپ قالغان ۋە چىچهك، يۇقۇملۇق زۇكام، سېبلىس قاتارلىق كېسهللهرگه 

ېيىن ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن ك. گىرىپتار بولۇپ، ئىنتايىن ناچار ئهھۋالدا جان تاالشقان ئىدى
. بولشېۋىكلهر جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدا قىلىنغىنىغا ئوخشاش يولداش دەيدىغان بولدى

. قهرزلهرنى بىكار قىلدى. دوختۇرخانىالر سالدى. ئۇالر ئاچ قالغان قهبىله خهلقىگه ئاشلىق ئهۋەتتى
ىغان چوڭ ئهمما بۇ زامان ئىچىدە يهرلهر تارتىۋېلىنىپ موسكۋا تهرىپىدىن كونترول قىلىنىد

تىپتىكى قۇرۇلۇشالر ئېلىپ بېرىلىپ، بۇ يهرلهر خىمىيىلىك ماددىالر تهسىرىدە ئېغىر دەرىجىدە 
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سوۋېتنى تهنقىد قىلغۇچىالر بۇ . بولغاندى ۋە ئهمگهكچىلهر ئارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ تۇردى
يامغۇرلۇق جهرياننى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئافرىقىدىكى بۇالڭچىلىقى ۋە ئامېرىكا ئامازۇن 

 يىلى خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىنىڭ بىر - 1989. ئورمانلىقىدىكى بۇزغۇنچىلىقالرغا ئوخشىتىدۇ
ئهزاسى سىبىرىيه قهبىلىلىرى ئۇچرىغان مۇئامىلىنىڭ يهرلىك ئامېرىكىلىقالر ئۇچرىغان 

  )35.(قىسمهتتىن ياخشىراق ئهمهس ئىكهنلىكىنى سۆزلىدى
. شانىگه پۈتۈلگهن تهقدىر سۆزىگه ئىنتايىن بهك ئىشهنگهنئامېرىكىلىقالرنىڭ ئهجدادلىرى پى

باي «ئارىدىن ئۇزۇن يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن خهنزۇ شائىر ۋېي يۇەن جۇڭگونىڭ ئۇزاق غهربىدىكى 
. شېئىرىدىكىگه ئوخشايدۇ» تاشلىق تاغالر«: ھهققىدە شېئىر يازغاندا شېئىرنىڭ مهزمۇنى» زېمىن

Cheyenne Daily Leader ۋۇمىڭدىكى بۇ گۈزەل ۋە ئاۋات «: ئوقۇرمهنلهرگه بۇ شهكىلدە سۇنغان  بۇنى
ئۇزۇن يىلالردىن . يېزىالر ئانگلو ساكسون ئىرقىنىڭ ئىگهللىشى ۋە پايدىلىنىشى ئۈچۈن يارىتىلغان

بېرى قارلىق تاغالر ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان بايلىقالرنى تهڭرى مهدەنىيهتنى قوغدىغۇچى قهھرىمان 
ئىندىئانالر بىر چهتته تۇرىشى ياكى كۈندىن ـ كۈنگه ... رىزىق قىلىپ ساقلىغانروھالر ئۈچۈن 

... ئىلگىرىلهپ كېلىۋاتقان، كۆپىيىۋاتقان كۆچمهنلهر دولقۇنى ئىچىدە غهرق بولۇپ تۈگىشى كېرەك
زېمىننىڭ گۇمران بولىشىنى ئىرادە قىلغان تهڭرى ئامېرىكىدىكى قىزىل ئىرقالرنىڭ نهسلىنىڭ 

  )36(».تهقدىرقىلدىيۇقىلىشىنى 
تۇماس جېففېرسون مهدەنىيلىشىش . مۇستهملىكىچىلهرنىڭ باھانه ـ سهۋەبلىرى ئاساسهن ئوخشاش

ۋە ئاسسىمىلياتسىيه بولۇشنى رەت قىلغان ئىندىئانالرغا قارىتىلىغان ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۇرۇشنىڭ 
سبهتهن ئامېرىكىلىقالر ئۇنىڭغا نى. ئهخالقىي جهھهتتىن توغرا بولىشى ھهققىدە تهشۋىقات قىلغان

ھهممىسى بىر ئائىله كىشىلىرى ئىدى، خۇددى ماۋزېدۇڭ ۋە جۇئېنلهينىڭ جۇڭگو مىللهتلهرنىڭ بىر 
ھهيران قاالرلىقى شۇكى، جېففېرسۇن قۇلالر ۋە يهرلىكلهرگه ) 37.(چوڭ ئائىلىسى دېگىنىگه ئوخشاش

ېرىيه بۈيۈك بىرىتانىيهنىڭ نىسبهتهن مهدەنىيهت تارقىتىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان ئىمپ
. دېدى» بۇ دېگهن شهيئىلهرنىڭ تهبىئى تهرەققىياتى«: ئۇ. پادىشاھىچىلىك كهڭ قورساق بواللمىدى

. ئىندىئانالردىن ئوۋچىلىقنى تاشالپ، دېهقانچىلىق ۋە سانائهت بىلهن شۇغۇللىنىش تهلهپ قىلىندى
يىراقنى كۆرەر . يهرلىرى شۇنچه ئاز قالدىئاق تهنلىكلهر كۆپ يهرلهرنى تارتىۋالغانسېرى، ئۇالرنىڭ 

مهدەنىيلىشىش «: زوزۇڭتاڭ شىنجاڭنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، جېففېرسۇن ئېيتقان
ئىندىئانالرنىڭ . دېگهن پىكىرگه كهلگهن» جهريانىنى جهزمهن يېزا مهكتهپلىرىدىن باشالش كېرەك

ئۇالرنىڭ التىنچىسى . بىر ئىش» كۆڭۈلدىكىدەك ئهمما زۆرۈرىيهتسىز«خرستىئان دىنىغا كىرىشى 
لېكىن ئىنگلىزچىنى سۆزلىيهلهيدىغان بولىشى . راۋان بولىشى كېرەك، ئهمما گېرىكچه زۆرۈر ئهمهس

ئۇالرنى قوغالپ يوقىتىشنىڭ بهدىلى ۋە «ئامېرىكىنى . كېرەك دەپ ئويلىغان ئىدى جېففېرسۇن
  )38.(قۇتۇلدۇرىدۇ» ئاغرىقى

رى يهرلىكلهرنىڭ زېمىنىنى مۇستهملىكه قىلىشنىڭ ھهقىقىي جېففېرسۇن ۋە ئۇنىڭ تهرەپدارلى
لىكلهرنىڭ ئۆزى مهبلهغچى بولىشى ئىكهنلىكىنى ياخشى ) Virginian(موتورىنىڭ ۋىرجىنيه 

ئهمما ئۇالر ئهخالقى، ئاندىن كېيىن سىياسىي بىر دەلىل ئىزلهشكه مهجبۇر بولغاچقا . بىلهتتى
تا تهقسىم قىلىپ بېرىشىنى رەت قىلغان ئهنگلىيه يهرلىكلهردىن تارتىۋالغان يهرلهرنى قاي
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پادىشاھلىقىغا قارشى جهڭ ئېالن قىلىش ئاق تهنلىك ئامېرىكانالرنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىك بۇرچى 
  .دېگهننى ئوتتۇرىغا قويغان

بىزنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، جۇڭگونىڭ يهرلىك مهسىلىلهرگه بهرگهن جاۋابى نهزەرىيه 
ئهمما مهنىسى . رلىقتا ئۇچچىغا چىققان، ئهمهلىيهتته بولسا ئىنتايىن شهپقهتسىزدۇرجهھهتته مهككا

نهقهدەر چۈشىنىكسىز بولىشىدىن قهتئىينهزەر، غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش دولقۇنىنىڭ 
ماۋزېدۇڭ ئوتتۇرىغا قويغان چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىگه قارىغاندا بىر قهدەر پۇت تىرەپ 

 مىليون كۆچمهن ئىشچى 100 مىليون ئىشسىز كىشى ۋە 300غهربىي رايونغا . لىشى يوق گهپتۇرا
ئېقىپ كهلگهندە، مالىيهدە قىزىل رەقهم كۆرۈلگهن ۋە چىقىم ئېشىپ كهتكهندە، غهرب ئاساسي 
جهھهتتىن بېقىنىدىغان دۆلهت ئىگىلىكىدىكى سانائهت ئورۇنلىرى ۋەيران بولغاندا ۋە خهلق پۇل 

قويغان بانكىالر نورمان ئىقتىدارىنى يۇقىتىپ قويغاندا، يهرلىك ھۆكۈمهت چىرىكلىشىپ، ئامانهت 
دېهقانالر ئېغىر باج ـ سىلىق ئاستىدا چىدىغۇسىز ھالغا كهلگهندە دۆلهت بېرىشكه ۋەدە قىلغان 

. ىقۇتقۇزۇش ياردەم مهبلىغىنى بېرەلهمدۇ يوق؟ بۇ ھهقتىكى گۇمانالر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ئىزاھالند
تېز تهرەققى قىلغان ئۈرۈمچى، قهشقهر ۋە ئۇزاقتىكى غۇلجا قاتارلىق شهھهرلهر، بىر قاراشتا كىشىنى 

  .تهسىرلهندۈرىدۇ
ئهسىر . ئهمما ئىككىنچى قېتىم ئوبدانراق سهپسالغاندىن كېيىن كىشىنى خاتىرجهمسىز قىلىدۇ

ى غهربىي رايوننىڭ ئالماشقاندا جۇڭگونى بىئارام قىلىدىغان ئىقتىسادى چىكىنىشكه قارش
قىممهت باھالىق . ئاسمانغا تاقاشقان ئېگىز بىناالرنىڭ ئىچى بوش. قىلچىلىك ئىممۇنت كۈچى يوق

  .زىننهت بۇيۇملىرى ساتىدىغان دۇكانالر ۋە چوڭ سودا سارايلىرىدا خىرىدار ئىنتايىن ئاز
ئىشلىتىلمىگهنلىكى غهربىي رايوننى ئېچىش پىالنى ئۈچۈن ئاجرىتىلغان ماددى مهبلهغنىڭ جايىدا 

 يىلى ئاسىيا تهرەققىيات بانكىسى ئۆزىنىڭ ئهڭ چوڭ خېرىدارى - 2002. ھهققىدە تهنقىدلهر ياغدى
جۇڭگوغا كېيىنكى قېتىملىق قهرزىنىڭ ئاساسلىقى ئاساسىي قاتالمدىكىلهرنىڭ نامىراتلىقتىن 

نىڭ تۈزگهن قۇتۇلىشى ئۈچۈن ئىشلىتىلىشى كېرەكلىكىنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ھۆكۈمهت
پىالنلىرىنىڭ ئاللىقاچان چهككه يهتكهنلىكى، ئهمما يهرلىك خهلقنىڭ ئىستهكلىرىنىڭ بىر چهتكه 

پىالنلىغۇچىالر خهلقنىڭ ئېهتىياجىغا تۇلۇق . قايرىپ قويۇلغانلىقىنى ئىشارەت قىلغان ئىدى
ق رايونلىرىدا يېڭى ئاپتونومىيه قانۇنىدا تاغلىق چارۋىچىلى. سهپسىلىپ قاراپ بواللمىغان ئىدى

. باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى تهسىس قىلىش ئېهتىياجىنىڭ بارلىقى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن
ئۇالرنىڭ خىراجىتىنى قامداش ئىشى يهرلىك . ئهمما بۇ ئېهتىياج ئۈچۈن مهبلهغ ئاجرىتىلمىغان

ىددىيهتلهر بۇ خىل ز. ھۆكۈمهتنىڭ گهدىنىگه چۈشكهن، مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ كارى بولمىغان
بېيجىڭدىن كهلگهن بىر مۇخبىر بۇ ئهھۋالالرنى . سىرتتىكىلهرنىڭ گۇمانىنى كۈچهيتتى خاالس

خهلق توپىالڭ چىقارسا باستۇرۇشقا ئهۋەتىلىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ يولى راۋان بولىشى ئۈچۈن «: باھاالپ
يىسىنى كونترول مهركهز ئۈچۈن الزىمى ئۆزىنىڭ ئىمپېرى. تاشيول ۋە تۆمۈر يولالر ياسىلىپتۇ

  )39.(دېگهن» .ھهرىكىتىنىڭ ھهممىسى مانا مۇشۇنچىلىك» غهربكه يۈرۈش«قىسقىسى، . قىلىش
ئېچىش ھهرىكىتىنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن جۇڭگونىڭ شهخسلهر مهبلىغى، چهتئهل 

نېفىت، . مهبلىغى، ھهتتا چهتئهللىك مۇسۇلمانالرنىڭ مهبلهغ سېلىشىغا ئېهتىياجى بار ئىدى
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ېلېكتر ئېنىرگىيه ۋە تېلېگىراف ساھهسىدىكى بىر قانچه چهتئهل شىركىتىدىن باشقا، يىراق ئ
شىركهتلهر بۇ رايوننىڭ يىراقلىقى ۋە ھۆكۈمهت ) 40.(غهربكه قىزىقىدىغانالر ئىنتايىن ئاز ئىدى

هزى ھۆكۈمهتنىڭ ب. مهمۇرلىرىنىڭ بيۇرۇكراتلىقى، ھهييارلىقى قاتارلىق توسقۇنلۇقالرغا ئۇچرايتتى
ھادىسلهر ھهققىدە لىڭگىلتاقتاق گهپلهرنى قىلىشى، يهنى بهزى قااليمىقانچىلىق ۋە بۇزغۇنچىلىق 
ھهرىكهتلىرى ھهققىدە چهتئهللىك مهبلهغ سالغۇچىالر بىلهن كۆرۈشكهندە ھېچبىر چاتاق، 

نىڭ ئهنسىرىگۈدەك ئىش يوقلىقىنى سۆزلهپ، چهتئهللىك دىپلوماتالر بىلهن كۆرۈشكهندە بولسا، ۋەقه
ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تهكىتلهپ بىر خىل ۋەقهگه نىسبهتهن ئىككى خىل گهپ قىلىشى، مهبلهغ 

يىراققا نهزەر سالغاندا، غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش . سالغۇچىالرنى ئويالندۇرۇپ قويدى
مما ئه. دولقۇنى بهلكىم مهركهز ئارزۇ قىلغان ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن

يېقىنغا نهزەر سالىدىغان بولساق، شىنجاڭدىكى مۇقىملىق باستۇرۇش تهدبىرلىرى ئارقىلىق 
ئهگهر بۇ يهردە خىيىم ـ خهتهر بولسا، ھۆكۈمهت چهتئهل . ئهمهلگه ئاشقان مۇقىملىقتۇر» مهجبۇرىي«

كۈچلۈك ھهربىي ۋاستىالرنى قوللىنىش «مهبلىغىنى جهلپ قىاللمايدۇ، شىركهتلهرمۇ جۇڭگو  
دا ئىش باشالش ئۈچۈن قىزغىن » ئارقىلىق كونترول ئاستىدا توتقان ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرى

  )41.(ھالدا توختام ئىمزالىمايدۇ
 باپتا بايان - 7. سىياسىي تاالش ـ تارتىشالرغا يول ئاچىدىغان ئىشالرمۇ ئاندا ـ ساندا ئۇچراپ تۇرىدۇ

 بويىدىكى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىغا ياردەم قىلغىنىمىزدەك، بىر چاغالردا تارىم دەرياسى
بۇ ئهيىبلهشنىڭ ئۈنۈمى . قىلدى دېگهن شىكايهت بىلهن دۇنيا بانكىسى قاتتىق ئهيىبلهنگهن ئىدى

دۇنيا بانكىسى ئۇندىن كېيىنكى قۇرۇلۇشالرغا مهبلهغ ئاجرىتىشتا شهرتلهرنى قاتتىق . بولدى
ى تىبهتلىكلهر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان مىللىي رايونغا چىڭخهي ئۆلكىسىدىك. ئېغىرالشتۇردى

خهنزۇ دېهقانالرنى يهرلهشتۈرۈش پىالنىغا مهبلهغ ياردەم بېرىشته بانكا ئىلگىرىكىدەك مهرتلىك 
جۇڭگو . نهتىجىدە جۇڭگو قارشى چىقتى ۋە پىالنالر پىالن پېتى قالدى، ئهمهلگه ئاشمىدى. قىلمىدى

ىك مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ ئهخالقىي ئۆلچهملىرىگه سهل تهرەپ ئۇندىن كېيىن چهتئهلل
  .قارىيالمايدىغان بولدى

غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئىچىش پىالنى ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ پىالنالرنىڭ بىرى تارىم ئويمانلىقىدىكى 
 ئىنگلىز مىلى ئۇزۇنلۇقتىكى تۇرۇبا يولى 2600تهبىئى گازنى بىۋاسته شاڭخهيگه تۇشۇپ ئاپىرىدىغان 

دەپ ئاتالغان بۇ تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشى پىالنىدا بىۋاسته تهبىئى » غهربتىن شهرققه«. ىشى ئىدىقۇرۇل
گاز قۇدۇقى، پومپا ۋە شاڭخهيدىكى ئائىلىلهر، زاۋۇتالر ۋە ئېلىكتىر ئىستانسىلىرىنى تورالشتۇرۇپ 

 2001(دوللىرى  مىليارد ئامېرىكا 18تهمىنلهيدىغان ئۈسكۈنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا جهمئى 
خىراجهت كېتىدىغانلىقى مۆلچهرلهنگهن بولۇپ، بۇنىڭ مىقدارى غهربنى ئېچىش )  يىلدىكى باھا-

تهنقىدچىلهر . پىالنىنىڭ تۇنجى يىلىدا خهجلهش مۆلچهرلهنگهن جهمئى مهبلهغدىنمۇ ئارتۇق ئىدى
ىتىراتېگىيه شاڭخهي تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشىنىڭ ھهممه ئىشىنى ئوچۇق ـ ئاشكارا جاكارلىشى س

. شىنجاڭنىڭ بايلىقى شهرقىي دېڭىز بويلىرىدا ئىشلىتىلمهكچى. جهھهتتىن خاتا دەپ ئهيىبلىدى
ھۆكۈمهت بۇ . دەيدىغان بىر نهرسه يوق» تهرققىيات«بۇ بايلىقنىڭ ئىچىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 

  .ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئۇيغۇرالرنى قىلچىلىك نهزەرگه ئېلىپ قويمايدۇ
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كېتىدىغان خىراجهت مىقدارى ئىنتايىن زور بولغاچقا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى چهتئهل شىركهتلىرىنى 
ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇ چهتئهل شىركهتلىرى چهتئهللهردىكى . مهبلهغ سېلىشقا تهكلىپ قىلدى

مهبلهغ سېلىشقا تهكلىپ . مۇساپىر ئۇيغۇرالردىن كهلگهن نارازىلىق خهتلىرىنى تاپشۇرىۋالدى
ئۇنىڭ .  ئايدا ئارقىغا چىكىندى- 10 يىلى - 2000 نېفىت شىركىتى BPىنغان شىركهتلهردىن قىل

بۇنداق قىلىشى ئىنسانپهرۋەرلىك نۇقتىئينهزىرى تۈپهيلى ئهمهس، بهلكى شىركىتى ئۈچۈن بۇيهردە 
شىنجاڭدىكى «يهنه بىر شىركهتكه . تۈزۈك پايدا يوقلىقىنى ھېس قىلغانلىقى سهۋەبىدىن ئىدى

ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇش كهلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇمۇ بۇ » سىي جىددىيلىك ۋە قانلىق تۇقۇنۇشسىيا
  )42.(ئىشتىن باش تارتتى

ھالبۇكى، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرگه نىسبهتهن ئۇالرنىڭ ئهڭ ئاساسلىق كۆڭۈل 
 چوڭ غېمى ئۇالرنىڭ ئهڭ. بۆلىدىغىنى ئىقتىسادىي جهھهتتىن قاقتى ـ سوقتى قىلىنىشى ئهمهس

ئۇالرنىڭ ھاياتىغا تهسىر كۆرسىتىۋاتقان، ھهر كۈنى ئۇالرغا خهنزۇ ھۆكۈمرانلىقىنى خاتىرىالتقان 
  .نهرسه، يهنى كۆچمهنلهرنىڭ ئاققۇنالرنىڭ كۆپلهپ كېلىشى مهسىلىسىدۇر

 مىڭ ئهتىراپىدا خهنزۇ بار 300 مىليون كېلىدىغان شىنجاڭدا 5 - 4 يىلى ئومۇمىي نوپۇسى - 1949
كېيىنكى يىلالردا بۇ . يهنى خهنزۇالر ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئون بهشتىن بىرىنى ئىگهللهيتتى. ىئىد

دۆلهت «يهردىكى خهنزۇ نوپۇسى سانى ئۇيغۇرالرنىڭ غهزىۋىنى قوزغاپ سېلىشتىن ئهندىشه قىلىنىپ، 
 19.25 يىلدىكى نوپۇس تهكشۈرۈشته - 2000. سۈپىتىدە ئاشكارىالنمىدى» مهخپىيهتلىكى

 مىليوننى ئىگهللهيدىغانلىقى، يهنى جهمئى 7.5لۇق ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئىچىدە خهنزۇالرنىڭ مىليون
ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ . نوپۇسنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن جىقراقى خهنزۇ ئىكهنلىكى ئېنىقالندى

  مىليون، ئۇندىن قالسا خهنزۇالر،8ئېيتىشىغا ئاساسالنغاندا، نوپۇسى ئهڭ كۆپ بولغىنى ئۇيغۇرالر، يهنى 
ئهمما بۇ نوپۇس تهكشۈرۈش . ، قازاق، قىرغىز قاتارلىقالردۇر)تۇڭگان(ئۇندىن قالسا مۇڭغۇل، خۇيزۇ 

دوكالتىدا كۆپ ساندىكى قوراللىق ئهسكهرلهر ۋە ئهڭ مۇھىمى شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش 
ا  مىليون خهنزۇ نوپۇسىنىڭ سانى تىلغ2.5بىڭتۇەنى كۈنلۈكى ئاستىدا سايىداپ ياشاۋاتقان 

 12ئهگهر بۇ سانالر ھهممىسى قوشۇلسا، ئۇنداقتا شىنجاڭدا ياشاۋاتقان خهنزۇ ئاھاله سانى . ئېلىنمىغان
مىليونغا يېقىنلىشىدۇ ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئهڭ كۆپ سانلىق مىللهت خهنزۇ 

  .بولىدۇ
ت بىلهن ئېقىپ  كىشىلىك سۈرئه7000شهرقتىن خهنزۇ كۆچمهن ۋە ئاققۇن ئىشچىالر كۈنىگه 

بۇ شىنجاڭدا كۆرۈلگهن ئهڭ چوڭ . ئۇيغۇرالر ئۆز يورتىدا ياتسىراشقا باشلىدى. كهلمهكته
ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىدا مىسلى «غهربلىك بىر تارىخچى بۇنى . مۇستهملىكىچىلىكتۇر

ئۇيغۇر ) 44.(دەپ ئاتىدى» ئۆزگىرىش) نوپۇس تهركىبى جهھهتتىكى(كۆرۈلمىگهن دېموگرافىك 
مىللهتچىلهر بۇنى دېمۇگرافىك ئىرقى قىرغىنچىلىك يهنى نوپۇس جهھهتته ئۇيغۇر خهلقىنى مىللىي 

  .يوقىتىش دېگهن ئاتالغۇ بىلهن ئىسپاتلىدى
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ئهمهلىيهتته نوپۇس تهكشۈرۈش . ھالبۇكى، بۇ بايانالر بهك ئېنىق ئهمهس

خهنزۇالر ئۆزلىرىنىڭ تۆۋەن تۇغۇش . دىن كۆپ بولىشى مۇمكىندوكالتىدا بېرىلگهن مهلۇماتتىكى سان
 يىلىغا بارغاندا ھازىرقى نوپۇسىنىڭ يېرىمىنىڭ كېمىيىپ - 2030نىسبىتى تۈپهيلى ئۆزلىرىنىڭ 
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بۇنىڭدىن نېمىشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرگه پىالنلىق تۇغۇت ) 45.(كېتىشىدىن ئهنسىرىمهكته
ۋە شىنجاڭغا )  باپتا بايان قىلدۇق- 6بۇنى (نلىقىنى سىياسىتىنىڭ قاتتىق ئىجرا قىلىنغا

مهدەنىيهت . ھهركۈنى كۆپلهپ خهنزۇنىڭ نېمه ئۈچۈن يهرلهشتۈرىلىۋاتلىقىنى چۈشهنگىلى بولىدۇ
 مىليونغا يېقىن خهنزۇ كهلگهن 5ئىنقىالبى باشالنغاندىن تارتىپ ماۋزېدۇڭ ئۆلگىچه بولغان ئارىلىقتا 

 13.5ە كۆچمهنلهرنىڭ كۆپىيىشى بىلهن شىنجاڭنىڭ نوپۇسى يىلىغا كهلگهند- 1984. ئىدى
مىليونغا چىقتى ۋە جۇڭگودا خىيلۇڭجياڭدىن كېيىن نوپۇسى ئهڭ تېز كۆپىيىۋاتقان ئۆلكه شىنجاڭ 

 مىليونىنى ئازادە 200كېيىن شۇجى خۇياۋباڭ غهربىي  شىمالنىڭ جۇڭگو نوپۇسىنىڭ . بولدى
 ئهسىرنىڭ ئاخىرغىچه يهنه شىنجاڭغا بهش مىليون - 20سىغدۇرااليدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ، 

بۇ پىالن كېيىن . كۆچمهن يۆتكهش پىالنىنى ئىشهنچىلىك ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى
  20 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا شىنجاڭغا - 2010باشقا خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ) 46.(ئاشكارىالندى

قدارىنىڭ ئۈچ ھهسسىسىنى كۆچۈرۈپ يهرلهشتۈرۈش مىليون خهنزۇ كۆچمهن، يهنى ھازىرقى نوپۇس مى
  .مهخپى ھالدا پىالنلىنىپ بوپتۇ

تۆمۈر يولى كورلىغا قهدەر ئۇزارتىلىپ، پويىز كهلگهندە كىشىلهر پويىزنىڭ كهلگهن چاغدىكى گۈدۈك 
، پويىزنىڭ قوزغىلىپ كهتكهن چاغدىكى ئاۋازىنى )يهيمهن، يهيمهن، يهيمهن(ئاۋازىنى چې، چې، چې 

يهرلىك خهلق . دېدى دېيىشىپ چاخچاق قىلىشاتتى) تويدۇم، تويدۇم، تويدۇم(لې، چېباۋلې چېباۋ
تهبىئى گاز تۇشۇش تۇرۇبا يولىنى بىزنىڭ نېفىت، ئۇران، گىلهم توقۇيدىغان يۇڭ قاتارلىق 

مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ شىكايهت قىلىشىچه، . بايلىقلىرىمىزنى بۇالپ ماڭغان ئوغرى دەپ قارايتتى
نىڭ نېفىت ساتقان پۇلىنىڭ پهقهت ئىككى پىرسهنتى شىنجاڭنىڭ مائارىپ ئىشلىرى شىنجاڭ

 پىرسهنتكه ئۆستۈرۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان بىر ئۇيغۇر باشلىق 7ئۈچۈن بېرىلگهندە، بۇنى 
غهربلىك تهنقىدچىلهر . بېيجىڭغا چاقىرتىلىپ، ئۇ يهردە ئۆيىگه نهزەربهنت قىلىپ قۇيۇلغان

ئاچ ـ «ايلىقى ئىنتايىن مول يهردە ياشاۋاتقان تۈركلهرنىڭ قانداقسىگه شىنجاڭدەك تهبىئى ب
  )47.(قىينىلىۋاتقانلىقىغا ھهيران قالماقتا» يالىڭاچلىق، مۇھتاجلىق ئىچىدە

. غهربىي رايوننى ئېچىشنىڭ قارىماققا يهرلىك خهلققه كىچىككىنه پايدىسى تهككهندەكمۇ قىالتتى
شۇپ كېتىلمىگهن بايلىق، يهنى يهر، ئولتۇراق ئۆي ۋە خىزمهت شهرقىي دېڭىز بويى رايونلىرىغا تۇ

  .قاتارلىقالر ئهڭ ئالدى بىلهن شىنجاڭنىڭ ئىچىدىكى يهرلىك خهنزۇالرغا بېرىلدى
 - 1998نىڭ » شىنجاڭ گېزىتى«. دېهقانچىلىق قىلىدىغان يهرلهر خهنزۇالرغا ئهرزان باھادا بېرىلدى

ىرىنچى بهتكه بېرىلگهن بىر ئېالندا چهرچهن ناھىيىسى  كۈنىدىكى سانى ب- 15 ئاينىڭ - 7يىلى 
نىڭ ئالدى بىلهن » مۇنبهت بوز يىرى« مو كېلىدىغان 4977لويىن دېهقانچىلىق مهيدانىنىڭ 

سۇغۇرۇشقا ئهپلىك، سۈيى مول، قۇياش «ئىككى يىل ھهقسىز ئىجارىگه بېرىلىدىغانلىقى، بۇ يهرنىڭ 
تهكلىماكان چۆلىنىڭ . ىل بىر يهر ئىكهنلىكى يېزىلغانئىس» نۇرىدىن تۇلۇق بهھرىمهن بولىدىغان

ئوڭ تهرەپتىكى قىرغىقىغا جايالشقان چهرچهننىڭ قۇياش نۇرىدىن ئوبدان بهھرىمهن بولىدىغانلىقىنى 
ھالبۇكى، بۇ ئېالننىڭ يهنه . چۈنكى بۇنىڭغا گهپ كهتمهيدۇ. يېزىپ يۈرۈش ئارتۇقچه بىر ئىش

ننىڭ ئۇيغۇرالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان بىر رايون بىركهمچىلىكى شۇكى، بۇنىڭغا چهرچه
ئىكهنلىكى، بۇ يهردە تېرىلغۇ يهرنىڭ ئىنتايىن قىس ئىكهنلىكى، ھهتتا كىشى بېشىغا توغرا 
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يهر ۋە ) 48.(كېلىدىغان يهرنىڭ ئۈچ موغىمۇ يهتمهيدىغانلىقى ھهققىدە ئېالندا ھېچقانداق گهپ يوق
ىغان ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدا ئاللىقاچان جېدەل ـ سۇ تالىشىش تۈپهيلى بۇ يهردە ياشايد

بىر ئۇيغۇر ئالىمنىڭ دېيىشىگه ئاساسالنغاندا، ئىچكىرىدىن چىقىۋاتقان . ماجراالر كۆپ چىققان ئىدى
 يىلىدىن باشالپ ئۆستهڭلهرنىڭ يۇقىرى - 1971خهنزۇ دېهقانالرغا ئاتاپ سۇ ئامبىرى ياساش ئۈچۈن 

نهتىجىدە چهرچهندە ئېرىق ـ ئۆستهڭلهر . ن توسۇلۇپ، سۇالر سۇ ئامبىرىغا قويۇلغانئېقىمى توساق بىله
دۆلهتنىڭ تهتقىقاتىغا قارىغاندا، بۇ يهردە ) 49.(قۇرۇپ، قۇرغاقچىلىق ئاپىتى ئىنتايىن ئېغىر بولغان

سۇ قىسلىقى دېهقانالرنىڭ ئهڭ چوڭ دەردى ۋە توقۇنۇش، جېدەل ـ ماجراالرنىڭ ئاساسلىق سهۋەبى 
ئۇيغۇر دېهقانلىرىنىڭ رەقىبى يالغۇز خهنزۇ كۆچمهنلهرال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن ئۆلكىدىكى . ئىكهن

تېرىلغۇ يهرنىڭ يېرىمىنى ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان، كۈندىن كۈنگه كۈچىيىۋاتقان كۈچلۈك 
ىالر يهرلىك دېهقان چارۋىچ« يىلى پارتىيه مهركىزى كومىتېتىغا يولالنغان - 1996. بېڭتۇەن ئىدى

بىلهن بېڭتۇەن ئوتتۇرسىدىكى يايالق، سۇ ۋە باشقا تهبىئى بايلىقالرنى تالىشىش تۈپهيلى كېلىپ 
ھهققىدىكى بىر دوكالتتىن كېيىن، پارتىيه مهسىلىدىن » چىققان توقۇنۇش، جېدەل ـ ماجراالر

  )50.(خهۋەردار بولدى
 ئۇششاق دېهقان، جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپ قىسمى ھهممىسى دېهقان ۋە شۇنداقال

باشقا يهرلىرىدىكى دېهقانالرغا ئوخشاش، ئۇيغۇر دېهقانالر چىرىك ئهمهلدارالرنىڭ ئېكىسپىالتاتسىيه 
بۇ دېهقانالر . قىلىشى، ئېغىر ئالۋاڭ ـ ياساق ۋە كىرىمىنىڭ ئازلىقىدىن شىكايهت قىلىشماقتا

لىنىپ، بىر تۇتاش پىالن بويىچه مهجبۇرى ئۆزلىرىنىڭ ئهنئهنىۋى زىرائهتلىرىنى تېرىشتىن مهنئى قى
دېهقانالر بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈشتىكى پۈتۈن . دۆلهت پاختا باھاسىنى چۈشۈردى. پاختا تېرىشقا بۇيرۇلغان

مهقسهتنىڭ يهرلهرنى ئۇيغۇر دېهقانالرنىڭ ئىشلىتىشىگه بېرىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى شهرقتىن 
  )51.(ىكىنى ئوبدان بىلهتتىكېلىۋاتقان كۆچمهن خهنزۇالر ئۈچۈن ئىكهنل

ماۋزېدۇڭ دەۋرىدە شىنجاڭنى ئېچىش . بۇنىڭدىن ھهتتا پىشقهدەم خهنزۇ ئاھالىلهرمۇ نارازى ئىدى
پىشقهدەم «چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، ئۆز ئىختىيارى بىلهن شىنجاڭغا كهلگهن ۋە ھازىر ئۆزلىرىنى 

كېلىۋاتقان خهنزۇ كۆچمهنلهر تۈپهيلى دەپ قارايدىغان خهنزۇالر تۈركۈم ـ تۈركۈملهپ » شىنجاڭلىق
ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان ياخشى مۇناسىۋەتلىرىنىڭ بۇزۇلغانلىقى ۋە تۇرمۇشىنىڭ تېخىمۇ 

بىڭتۇەندىكى ئهينى چاغدا ئىنتايىن جاپالىق «. تهسلشىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن شىكايهتچى ئىدى
ن ۋە پىشقهدەم ئهسكهرلهر كېلىپال ھهقسىز ئىشلىگهن ۋە ھازىر پىنسىيىگه چىققان خهنزۇ دېهقا

  )52(».شهخسى يهرلهرگه ئېرىشكهن يېڭى كۆچمهن خهنزۇالرغا ئىنتايىن ئۆچ
كۆپلهپ كېلىۋاتقان كۆچمهن مهسىلىسى مۇقهررەر ھالدا شىنجاڭنىڭ ئاالھىدە ئېكولوگىيىسىدىكى 

ئاگاھالندۇرۇش سېگىنالى ھهر يىلى ئهتىيازدا بۇنىڭ . ئىنچىكه تهڭپۇڭلۇق ھالهتنى بىئارام قىلدى
شىمالىي جۇڭگودىكى ئېكولوگىيىسى ئاللىقاچان بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان نهچچه يۈز شهھهرگه 
. تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىدىغان قۇملۇق قارا قۇيۇنى، چاڭ تۇزانى شهكلىدە كېلىپ سېگىنال بهردى

ىدىكى مۇنبهت بوستانلىقالردا شىنجاڭدا تارىم ئويمانلىقىنى سۈپۈرۈپ كهلگهن بورانالر قۇملۇق ئهتراپ
گۆركىرەپ چىقىپ، شهھهر ئاسمىنىنى خۇددى نويابىرنىڭ تۇمانلىرىدەك كۆرسىتىدىغان ئاچچىقى 

ئۆيلهرنىڭ دەرىزە تهكچىسىگه ئورۇنالشقان توپا ـ چاڭالر . يامان بۇلۇتالر بىلهن ھهر كۈنى قورشاپ تۇردى
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ن سىملىرى قاتارلىق ئۇچرىغانلىكى ھهر يهردە خۇددى دەرەخلهردىن تامچىالۋاتقان شهبنهمدەك تېلېفۇ
  .يهر ئالغان ئىدى

 ئىنگلىز مىلى 60  يىللىق تارىخ ئىچىدە تهكلىماكان قۇملۇقى جهنۇبقا قاراپ 2500ئىلگىرىكى 
جۇڭگولۇق ئالىمالرنىڭ ھېسابلىشىچه، شىنجاڭدىكى پۈتۈن قۇملۇق كۆلىمىنىڭ . كېڭهيگهن

 ـ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىدا بىر 17.  يىل ئىچىدە شهكىللهنگهنئۈچتىن بىر قىسمى پهقهت يېقىنقى يۈز
قېتىم ئازايغاندىن باشالپ بارغانسېرى ئازىيىۋاتقان تاغدىكى مۇزلۇقالر، ھازىر ئىنسانالرنىڭ 

قارىماققا يهر ئاچقۇچىالر ئۇرۇشتا . ئاچكۆزلىكى تۈپهيلى تېخىمۇ تېز ھالدا ئېرىپ يوق بولماقتا
 15ۈرۈشتىن مهلۇم بولىشىچه، قۇملۇقتا تېرىقچىلىق قىلىش ئۈچۈن بىر تهكش. مهغلۇپ بولىۋاتىدۇ

 مىڭ 19مىڭ كۇۋادىرات ئىنگلىز مىلى بوز يهر ئېچىلغان، ئهمما بۇ چاغدا قۇملۇق ئۆزلىكىدىن 
جۇڭگونىڭ مۇھىت ) دېمهك تارتقان جاپا بىكارغا كهتكهن. (كۇۋادىرات ئىنگلىز مىلى كېڭهيگهن

 ى قۇملۇققا تۇتاش 53 ۋىاليهت، ناھىيهنىڭ 87شىچه، شىنجاڭدىكى ئاسراش تارماقلىرىنىڭ كۆرسىتى
نۇرغۇنلىغان كۆللهر، بولۇپمۇ تارىم دەرياسىنىڭ ئهتراپىدىكى كۆللهر . ۋە قۇملۇق كۆلىمى كېڭهيمهكته

ئوتالقالر ھهققىدىكى باشقا دوكالتالردا دېيىلىشىچه، دەرىجىدىن تاشقىرى ) 53.(قۇرىماقتا ئىكهن
  .ى ئوتالقالر، ئورمانلىقالر كۆلىمى بارغانسېرى كىچىكلهۋېتىپتۇئىشلىتىش تۈپهيل

. غهربلىك ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ قارىشىچه، بوز يهر ئېچىش تهرققىياتتىكى بىر مۇجمهل تالالشتۇر
خهلقنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قاقاس چۆللهرنى سۈنئى ئورمانلىقالر بىلهن يىشىللىققا 

كار ئاۋارە بولۇشنىڭ ئورنىغا، خهلقنى مائارىپ ۋە ئىلىم ـ پهن بىلهن ئايالندۇرىمىز دەپ بى
ئهگهر چۆللهردە ئارتۇق سۇ بولسا ئىدى، بۇ يهرلهر ئهلۋەتته مۇنبهت . تهربىيىلىگهن ياخشىراق
ئهمما ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستاندىكى نۇقتىلىق كېۋەز تېرىش تۈپهيلى . تۇپراقالرغا ئايالنغان بوالتتى

پىالنالشنىڭ . تىپاقىنىڭ مهركىزى ئاسىيا قىسمىدا ئېغىر مۇھىت ئاپىتى يۈز بهردىسوۋېت ئىت
ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولماسلىقى، خىمىيىۋى ئوغۇتنى خالىغانچه ئىشلىتىش، ئامۇ ۋە سىر دەريا 
سۇلىرىنىڭ بۇلغىنىشى، ئارال كۆلىنىڭ كىچىكلهپ كېتىشى قاتارلىق سهۋەبلهر تۈپهيلى يهرلهر 

قا ئۇچراپ، نهچچه مىڭلىغان نامرات ئاھالىلهرنىڭ ساالمهتلىكى زور زىيان ـ زەخمهتكه بۇرغۇنچىلىق
  .ئۇچرىدى

يېڭى ئېچىلغان «جۇڭگولۇق بىر تۇتاش پىالنلىغۇچىالر بهلكىم مهۋجۇت ئورمانلىقالر ۋە ئوتالقالرنى 
ە قۇرۇلۇشالرنىڭ دەپ كۆرسىتىۋاتقان ساختا قىلمىشالر، تهستىقسىز ھالدا باشالنغان ئاالھىد» بوز يهر

 يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ تونۇپ يهتكهن تېخنىكالرنىڭ - 1990مۇھىتقا بولغان زىيىنىنى 
 ئايدا - 11 يىلى - 2002. گىپىنى ئاڭلىغان ھالدا كهلگۈسىگه يۈرۈش قىلغاندەك قىالتتى

قا مهسئۇل ۋېن جياباۋ رەھبهرلهردىن ئىقتىسادى پىالنالش» تۆتىنچى ئهۋالد«ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن 
سۇ ۋە ھاۋا بولغىنىشىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن غهربىي رايوننى ئېچىش پىالنى قۇرۇلۇشلىرىنى 

  )54.(ئاستىلىتىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
سىرتتىن قارىغانالرغا . يېزىالردىكى جاپا ـ مۇشهققهتلهرنى ھهمىشه كۆرۈپ يهتكىلى بولمايدۇ

هقانالرنىڭ ھاياتى گهرچه بىر ئاز ئىپتىدائى بولسىمۇ، ئهمما تېرەكلهر نىسبهتهن سهھرادىكى دې
سايىسىدا شۈكۈر ـ قانائهتچانلىق بىلهن ياشاۋاتقان، ئۆيىنىڭ ئالدىدىكى ئېرىقتا سۇالر شىلدىرالپ 
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ئېقىۋاتقان، ئايالى ۋە قىزى ھويلىدا پاختا تىرىۋاتقان، يېرىم يالىڭاچ كىچىك بالىلىرى تۇپىدا 
. ن ۋە ئېشىكى ئېغىلدا ھاڭراۋاتقان بىر دېهقان ھاياتىنىڭ رەسىمىدىكى كۆرۈنۈشى گۈزەلدۇرئويناۋاتقا

پهقهت شهھهرلهردىال ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان مىللىي كهمسىتىش ۋە ئىقتىسادىي جهھهتتىن چهتكه 
  .قېقىشالرنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ

اق غۇجىنىڭ ھهشهمهتلىك مهقبهرىسىگه قهشقهرنىڭ شهھهر ئهتراپىدىكى بىر ئېتىزلىقتا، يهنى ئاپپ
يېقىن بىر يهردە بېشىغا قالپاق كىيىۋالغان كىشىلهر تېئودولىت ۋە باشقا ئۆلچهش ئهسۋابلىرى 

بېشى باشتاق كىشىلهر بولسا خهندەك كوالۋاتاتتى ۋە قول ھارۋىسىدا تۇپا . بىلهن يهرلهرنى ئۆلچهۋاتاتتى
بۇ يهردە .  ئۇيغۇر پادىچى نهزەر سېلىپ تۇراتتىيىراقتا بۇ كىشىلهرگه بىر. توشىماقتا ئىدى

ئىشلهۋاتقان نهچچه يۈز كىشى مهيلى قۇرۇلۇش ئىشچىسى، ئېنژىنىر ۋە ھۆددىگهر بولسۇن ھهممىسى 
داخىيهن پويىز ئىستانسىسىدا ۋاقىراپ ـ جاقىراپ يۈرگهن كىشىلهرگه ئوخشاش، بۇالرمۇ . خهنزۇ ئىدى

هدىكارالر ئىدى ۋە شهھهر ئهتراپىدا سېلىنىۋاتقان كۆپ ئىچكىرى ئۆلكىلهردىن چىققان كۆچمهن م
بازاردىن باشالپ كونا شهھهرنىڭ چېگرىسىغىچه . قهۋەتلىك بىناالرنىڭ قۇرۇلىشىدا ئىشلهۋاتاتتى

ئۇدۇل ئېلىنغان يېڭى سېمۇنت يول بۇ قۇرۇلۇشالرنى بويالپ، بىر قاتار خارابه ئۆيلهرنىڭ يېنىدىن 
، بهزى كونسۇل ئىشخانىلىرى ۋە كىچىك تهنزىلهر بار بىر )ساقچىخانا(سۇ ئۆتۈپ مهركىزىدە چايخانا، پهي

  .ئهگرى ـ بۈگرى سېمۇنت يول بۇ يهردە ئاخىرلىشاتتى. يېزىغا تۇتىشاتتى
بۇ يهر شهھهر مهركىزىدىن كۆچۈرۈلگهن نهچچه يۈز ئۇيغۇر ئائىلىسىنىڭ يېڭى ماكانى قىلىنماقچى 

ئۇالرنىڭ ھېتگاھ جامهسىنىڭ . ۇالر ئۈچۈن سېلىنىۋاتاتتىئېتىزلىقتىكى قهۋەتلىك بىناالر ئ. ئىدى
بۇ ئائىلىلىكلهرگه ئىلگىرىكى . ئهتراپىدىكى تار كۇچىالردىكى ئۆيلىرى چېقىۋېتىلگهن ئىدى

 پىرسهنتى تۆلهم ھېسابىدا بېرىلمهكچى بولغان بولسىمۇ، 50ئۆيلىرىنىڭ بازار باھاسىنىڭ پهقهت 
.) بۇ ئىش مهجبۇرى قىلىندى. (لۇق كېڭهشكه چاقىرىلمىدىئهمما ئۇالردىن ھېچكىم بۇ ئىش توغرۇ

ئۇالرنىڭ بىلىدىغىنى پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئۆيلىرىنىڭ زامانىۋىلىشىشقا تۇسالغۇ بولغانلىقى، تازىلىق 
ئىشلىرىنىڭ ياخشى ئهمهسلىكى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسىنىڭ تار كۇچىغا كىرەلمهسلىكى ئىدى 

مىللىي «ۇچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ھويلىالردا ساقالنغان ئۇالرغا قهشقهرنىڭ تار ك. خاالس
  .نىڭ خهنزۇالر ئۈچۈن زور تهھدىت ئىكهنلىكى ئۇقتۇرۇلمىغان ئىدى» تېررورچىالر«ۋە » بۆلگۈنچىلهر

بهزىلهر ئۆزىنىڭ يوقسۇل كونا ئۆيىنى تاشالپ ئۇنىڭ ئورنىغا سۇ ۋە يېقىلغۇ ئهسلىههلىرى تهل، چىنه 
يهنه بهزىلهر . مانىۋى بىناالرغا ئورۇنالشقانلىقى ئۈچۈن خۇشال ئىدىخىش مۇنچىسى بار، راھهت زا

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى سودىغا ماھىرلىقى بىلهن ئهقىل ـ پاراسىتىنى ئىشلىتىپ يېڭى بازارغا 
  .سهكرەپ چۈشۈپ، مۇۋەپپىقىيهت قازىنىپ داڭدار كارخانىچىالرغا ئايالندى

بۇنىڭ پاكىتلىرىنى ئهڭ . ىسىگه زىيان ئېلىپ كهلمىدىغهربىي رايوننى ئېچىش ئۇيغۇرالرنىڭ ھهمم
ئاز دېگهندىمۇ، غۇلجىنىڭ بىر پۇشقاقلىرىدا قهد كۆتۈرگهن گىالسزارلىق ۋە تاللىق داچىالر، گۈزەل 
بىناالر ۋە بىر ئۇيغۇر مىليونېرنىڭ نامرات ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن سالدۇرغان ياتاقلىق مهكتىپىنىڭ 

قهشقهرنىڭ سىرتىدا بىر مېۋىلىك . ىرىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكالسسىك ئۇسلۇبتىكى ئىمارەتل
باغنىڭ ئىچىدىكى الي تاملىق كونا ئۆي ھهشهمهتلىك شهكىلدە رىمۇنت قىلىنىپ، خىش تام بىلهن 
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يازدا سايىدايدىغان ئايۋاننىڭ . كېڭهيتىلگهن ۋە ئىشىك، دەرىزىلىرىگه چىرايلىق نهقىشلهر ئۇيۇلغان
  .غانئۆگزىسىگه تۈڭلۈك ئېچىل

تازا مۇۋەپپىقىيهت قازانغان ئۇيغۇر كارخانىچىالرنىڭ بىرى رابىيه قادىر ئىسىملىك بىر ئايال بولۇپ، 
ئۇ كىيىم يۇيۇش دۇكىنى ئېچىپ ئىش باشلىغان ۋە سودا شىركىتى قۇرۇپ، شىنجاڭدىكى ئهڭ باي 

ئازاتلىق يولى رابىيه قادىر بىناسى ئۈرۈمچى شهھىرى جهنۇبى . ئايالغا ئايلىنىپ داڭق چىقارغان
رابىيه قادىر سىياسىي جهھهتته ئاكتىپ بولۇپ، باشقا . كوچىسىدىكى ئۇيغۇر بازىرىنىڭ يېنىدا

 يىلى - 1995. ئۇ مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بولغان. ئايالالرغا ئۈلگه بولغان
. ل بولۇپ قاتناشقانبېيجىڭدا ئېچىلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئايالالر قۇرۇلتىيىغا ۋەكى

. ئهمما بۇ قۇرۇلتايالرغا قاتنىشىپ ئىككى يىلدىن كېيىن ئۇنىڭ پاسپۇرتى مۇسادىرە قىلىنغان
 يىلى ئامېرىكىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئېرى، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ - 1996قارىماققا بۇ 

. مدەك قىالتتىمۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان سىدىق ھاجىدىن ئېلىنغان ئىنتىقا
 ئايدا رابىيه قادىر زىيارەتكه كهلگهن ئامېرىكا كىشىلىك ھوقۇق - 8 يىلى - 1999كېيىن 

پائالىيهتچىلىرى ئۆمىكى بىلهن كۆرۈشكىلى كېتىۋاتقاندا قولغا ئېلىنغان ۋە چهتئهللىكلهرگه دۆلهت 
سوراق ئۇ مهخپىي . مهخپىيهتلىكىنى ئاشكارىلىدى دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهن

.  ئايدا سهككىز يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان- 3 يىلى - 2000قىلىنغاندىن كېيىن، 
ھۆكۈمدىن ئاشكارىلىنىشىچه، ئۇ ئامېرىكىدىكى ئېرىگه ئهۋەتىش ئۈچۈن غۇلجا، قهشقهر ۋە ئۈرۈمچى 

  .غانگېزىتلىرىدىن ئېلىنغان كۇپىيهلهرنى توپالپ چهتئهللىككه بهرمهكچى بولغاندا تۇتۇل
رابىيه قادىر قولغا ئېلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، ئۇنىڭ ئوغلى ۋە كاتىپى قولغان ئېلىنىپ سوراق 

جازاسىغا » ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش«قىلىنمايال، ئوغلى ئىككى يىللىق، كاتىپى ئۈچ يىللىق 
ە تاياق خهۋەرلهرگه قارىغاندا بۇ ئىككهيلهن قىيىن ـ قىستاقالرغا ئېلىنغان ۋ. ھۆكۈم قىلىنغان

ئۇنىڭ قولغان ئېلىنىشى ھهققىدە . رابىيه قادىر بولسا تۈرمىدە ئېغىر كېسهل بولغان. يېگهن
قازاقىستان ۋە قىرغىزستاندا نامايىشالر بولغان، ئامېرىكا پارالمېنتى ۋە ياۋرۇپا پارالمېنتى مهسىلىنى 

  .ئانالىز قىلغان
ىنچى بالدىقىغا چىقالمىغانلىقى ئۈچۈن كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن، ئۇالر شوتىنىڭ بىر

 يىلى ئېالن - 2000جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ . ھايات بهك قاراڭغۇ ياكى خهتهرلىك بىلىنىپ كهتمهيدۇ
بهلكىم ئۇنىڭدىن بهكرەك يۇقىرى ) 55.(ئىكهن% 15قىلىشىچه، ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئىشسىزالر 

. تاپااليدىغانالر تهبىئى ھالدا خهنزۇالردۇرئهمگهك كۈچلىرى بازىرىدا مۇقىم خىزمهت . بولىشى مۇمكىن
جۇڭگونىڭ مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتىدىكى بۇ ئاالھىدىلىك كىشىنىڭ ھهقىقهتهن غهزەپ ـ 

  .نهپرىتىنى قوزغايدۇ
ئۇيغۇرالر ھهتتا ئۆز رايونىنىڭ تهرەققىياتىنىڭ بىر پارچىسى ھېسابالنمىش قۇرۇلۇشالردىمۇ ئىشقا 

ى ئېچىش قۇرۇلىشىدىكى ئىش توختاملىرىنىڭ ھهممىسى جۇڭگونىڭ غهربىي رايونن. ئېلىنمايدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر . ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى سودا ـ سانائهت شىركهتلىرى بىلهن ئىمزاالنغان

ۋاقىتتا توختاۋسىز كېلىۋاتقان خهنزۇ كۆچمهنلهر تۈپهيلى شهھهر كۇچىلىرى جان بېقىش كويىدا 
ئهگهر ئىش . ئۇالر ئىش ئىزدەپ يۈرىشهتتى. لهن تولۇپ كهتكهنيۈرگهن ئىشسىز مۇسۇلمان ئهرلهر بى
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. ھهقىقى يالالپ ئىشلهتمهيدۇ. تاپتى دېگهندىمۇ، ئۇالرنى بهرىبىر ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالرغا سالىدۇ
ھهتتا . نۇرغۇن كىشى سىرتتا كاۋاپچىلىق قىلىدۇ، غالتىكى بار ھارۋىالردا لهڭپۇڭچىلىق قىلىدۇ

  .كهن چاغالردىمۇ تاماق باھاسى تۆۋەنلهپ تۇرىدۇگۆش باھاسى ئۆسۈپ كهت
قىيىن ئهھۋالدا قالغان بهزىلهر جان بېقىش ئۈچۈن ئېچىنىشلىق ئىشالرنىمۇ قىلغان ، ئهمدىال 
يىگىرمه ياشالرغا كىرگهن بىر قىز ئوقۇش پۇلىنى تۆلهش ئۈچۈن بىر رىستۇراندا كېچىلىك كۈتكۈچى 

شقهرنىڭ بىر يېزىسىدىن كهلگهن بولۇپ، ئاتا ـ ئانىسى ئۆلۈپ ئۇنىڭ ماڭا دەپ بېرىشىچه، ئۇ قه. بولغان
ھازىر ئۇ پۇل تېپىپ ئۆزىنىڭ چىقىمىنىال قامداپ قالماستىن، بهلكى يهنه بىر . كهتكهن ئىكهن

بۇ قىز بۇقۇلداپ يىغالپ تۇرۇپ . كىچىك سىڭلىسى بىلهن ئىنىسىنىمۇ ئوقۇتۇۋېتىپتۇ
سى ھهقىقهتهن ئاجىز ۋە يۇمشاقتى، مۇشتۇمزۇرنىڭ ئۇالرنىڭ دۈمبى. سهرگۈزەشتىلىرىنى سۆزلىدى

  .مۇشتۇمى بولسا كۈچلۈك ۋە قاتتىق ئىدى
ۋەتهننى تاشالپ چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن بىر ئايال رېنتىگىنچى ئۇيغۇرالرنىڭ داۋالىنىشتىكى 

ھهر كۈنى ئىشخانامغا ھهر يهردىن كېسهللهر كېلهتتى ۋە «: نامراتلىقىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇ
مهسىلهن، خوتهندىن بىر ئهر ـ . كىشىلهرگه دۆلهت ياردەم بهرمهيتتى. كۆڭۈلسىز ئىشالر يۈز بېرەتتى

ئايالى بالياتقۇ راكىغا گىرىپتار بولغان بولۇپ، ئۇالر داۋالىتىش خىراجىتى تۆلهش . خوتۇن كهلدى
رەت ۋە ئازاپ بۇ ئايال قاتتىق ھهس. ئۈچۈن ئۆيىنى ۋە بهش بالىسىنى سېتىۋېتىشكه مهجبۇر بولغان

ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغانلىكى كىشى ھهقسىز «: دوختۇر چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ. »ئىچىدە قالغان
ئهمما ھازىر ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر ئىنتايىن . داۋالىنىشتىن بهھرىمهن بوالاليدۇ

  )56(».ئاز
لهرنى رىقابهت ئېڭى بىلهن غهربىي رايوننى ئېچىش دولقۇنىنىڭ بىر سهلبى تهرىپى  شۇكى، كىشى

تهربىيىلهشنى مهقسهت قىلغان تهلىم ـ تهربىيه نهتىجىسىدە شهھهرلىكلهر پۇل تېپىش ئۈچۈن ۋاسته 
  .تاللىمايدىغان ساختىكار بولۇپ يېتىشتى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خىزمهت تهقسىماتىدا ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرىگه نىسبهتهن 
ھهممه ئىشتىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، . دىسلىرى ئهۋج ئالدىخالىغانچه چهتكه قېقىش ھا

ھازىر مىللىي خادىمالر . ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه ئۆزى غۇجا بولۇش ھوقۇقى ئاللىقاچان يوق بولغان ئىدى
نېفىت . ئىشلهيدىغان ھهر قايسى ئىدارە ـ جهمئىيهتلهرنىڭ رەھبهرلىرى ھهممىسى خهنزۇ ئىدى

 ئارمىيىسى قاتارلىق پۈتۈن تارماقالر خۇددى ئۇالر ئۈچۈن زاپاس سانائىتى ۋە خهلق ئازاتلىق
ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن يۇقىرىغا ئۆسۈش يولى . ساقالنغاندەك قىالتتى

. ئىتىۋېتىلگهن بولۇپ، ئىقتىدار جهھهتته ئۇالرغا قىلچه يهتمهيدىغان خهنزۇالر ئۇالرغا باشلىق ئىدى
ش ئۈچۈن، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كىچىك شىركهتلهرنىڭ مىللىي خهنزۇالرغا ئورۇن بوشىتى

بۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرالر ھهر قانداق ئىشتىن بوشىتىش ۋە يۆتكهش . دېرىكتورلىرى يۆتكىۋېتىلدى
ئىشلىرىدا ھهر زامان ئۇيغۇرالرنىڭ خىزمهتتىن ھهيدىلىدىغان بىرىنچى ئوبيېكت ئىكهنلىكىدەك 

.  يۇقىرى مائاشلىق خىزمهتلهرنى خهنزۇالر ئىگهللىگهن ئىدى)57.(ھهقىقهتكه ئىشىنىدىغان بولدى
ئۇالر شهخسىي تىجارەت بىلهن شۇغۇللىنىشقا رۇخسهت قىلىنىدىغان ئىجازەتنامىلهرنى ناھايىتى 

شهھهردە نهچچه يىل . بانكا ئۈسۈمسىز قهرز تارقاتقاندا ئالدى بىلهن ئۇالرغا بېرەتتى. ئاسانال ئاالاليتتى
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سى بواللمايدىغان ئۇيغۇرالر كۇرمىڭ، ئهمما خهنزۇالر ناھايىتى ئاسانال شهھهر نوپۇسى ياشاپ، شهھهر نوپۇ
  .بوالاليتتى

كهمسىتىلگهنلىكتىن شىكايهت قىلغانالر دەرھال خىزمهتتىن ھهيدىلىدۇ، ئوتتۇرا ياشلىق بىر 
.  دەيدۇ»ھازىر ئۆز خىزمىتىڭنى تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ ئۆزىال چوڭ ئىش بولۇپ قالدى«: ئۇيغۇر دېرىكتۇر

مهسىلهن، مهن كورال سىرتىدا پويىزدا كۆرۈشكهن سابىق . سۇكۇت قىاللىغانالر خىزمهت قىلماقتا
  )58.(مهخپى ساقچى، سۇكۇت قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن خىزمهتتىن ھهيدىلىپتۇ

بۇ جهھهتته . خهنزۇچىنى راۋان بىلمىگهنلهرنىڭ ياخشى خىزمهتلهرگه ئورۇنلىشىشى مۇمكىن ئهمهس
 يىلى ھهممه گۈللهر بهس ـ بهسته ئېچىلىش دولقۇنىدا كىشىلهرگه دەرت - 1957. گهرمىدىئۆلچهم ئۆز

ـ شىكايىتىنى ئاشكارا سۆزلهشكه ئىجازەت بېرىلگهندە، بىر پوچتىخانىنىڭ ئۇيغۇر باشلىقى ئورنىدىن 
  :دەس تۇرۇپ مۇنداق دېگهن

ىزمهت قىلماقچى بولسا ئاز سانلىق مىللهت كادىرى خ. ئىدارىمىزدا كهمسىتىش ھادىسىسى بار«
بىز بۇنداق قىاللمىغاچقا نۇرغۇن . خهنزۇچىنى بىلىشى ۋە سۆزلىيهلىشى كېرەك دەيدىغان

مىللىي كادىرالر ئۆزىنىڭ ئاپتونوم رايونىدا ياشاۋاتقان ۋە خىزمهت . قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كهلدۇق
  )59(»هش تهلهپ قىلىنىدۇ؟قىلىۋاتقان تۇرۇقلۇق، يهنه نېمه ئۈچۈن ئۇالردىن جهزمهن خهنزۇچه سۆزل

ئهمما بۈگۈنكى ئىستىقباللىق ياشالرنىڭ . بۇ پوچتىخانا باشلىقىنىڭ دېگهنلىرىنىڭ پايدىسى بولغان
خهنزۇچىنى ياخشى بىلىش ۋە ئالىي مهكتهپ دىپلومى بولۇشنىڭ . ئىشلىرى بهكال تهسلىشىپ كهتتى

ق مىللهتتىن ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرگه ئاز سانلى. ئۆزىال ئىشقا ئورۇنلىشىشنىڭ كاپالىتى بواللمايدۇ
ئهگهر ئۇالرنى خىزمهتكه ئورۇنالشتى دېگهندىمۇ، ئۇالر ئهڭ . تهبىئى ھالدا خىزمهت تهقسىم قىلىنمايدۇ

ئهڭ ياخشى خىزمهتكه خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرال ) 60.(نامرات ۋە ئهڭ يىراق جايالرغا ئهۋەتىلىدۇ
دەپ قارالغان بىر ۋەزىيهتته خهنزۇالرنىڭ ئىقتىساد تېز تهرەققى قىلىۋاتىدۇ . ئېرىشهلهيدۇ

ئىقتىساسلىقالر بازىرىنى مونوپول قىلىۋېلىشى ھهقىقهتهن كىشىنىڭ ئىچىنى پۇشۇرىدىغان بىر 
ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن غهربىي رايوننى ئېچىش ئهمهلىيهتته ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغاندەك گۈزەل . ئىش

 ـ ئادىتىنى بۇزىدىغان ۋە ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى ئهكسىچه ئۇيغۇر ئۆرپ. كهلگۈسى ئېلىپ كهلمهيدۇ
پارچىاليدىغان خهنزۇالرنى بۇ يهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ، خهنزۇالرنىڭ سۈنئى ئۇسۇلدا روناق تېپىشقا ياردەم 

  .بېرىدۇ خاالس
ھۆكۈمهت ئېيتقان ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهنئهنىسىگه ھۆرمهت قىلىش سۆزى ئاللىقاچان 

اندىكى دۆلهتلهردە كۆچمهنلهر دەسلهپته تۆۋەن قاتالمالردا ئىشلهپ، ئاندىن كۆپ س. ئهمهلدىن قالدى
شىنجاڭدا بولسا يېڭى كهلگهنلهر ئهمهس، بهلكى . يۇقىرىغا ئۆرلهش ئۈچۈن جاپالىق كۈرەش قىلىدۇ

ئهمما بۇ شۇتا ئىنتايىن . يهرلىكلهر شۇتىنىڭ يۇقىرى بالدىقىغا چىقىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ
  .ت بالداقلىرى ھهرىدەپ كېسىۋېتىلگهن ھالهتتهتىيىلغاق ۋە ئۈس

شۇڭا، زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تۆھپه قۇشااليدىغان، خهنزۇ ھاكىمىيىتىنىڭ تهلىۋىگه ئۇيغۇن 
بىردىنبىر يول سىرتقا چىقىپ كېتىش «تهربىيه كۆرگهن خهنزۇچه سۆزلهيدىغان نۇرغۇن ئۇيغۇرنىڭ 

  .ران قالمىساقمۇ بولىدۇدېگهن قارارغا كهلگهنلىكىگه ھهي» ئىكهن
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  ئىزاھاتالر
جۇڭگونىڭ غهربكه قاراپ چوڭ سهكرەپ «بۇ باپنىڭ تېمىسىنى تىبهت ئۇچۇر تورىنىڭ ) 1(

 يىل نويابىردىكى بۇ كىتابچىدا ئېچىش - 2000. ناملىق كىتابچىسىدىن ئالدىم» ئىلگىرىلىشى
  .ھهرىكىتى ئىنتايىن توغرا ئانالىز قىلىنغان

 يىلى - 1997ئۇنىڭ دېيىشىچه .  بهتلهر-75- 6»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقوئېلىن) 2(
يهنى ( پىرسهنتى ۋە تاشقى سودىسىنىڭ بهشتىن بىرى 14بىڭتۇەن ئۆلكىنىڭ مىللىي دارامىتىنىڭ 

 پىرسهنتى، 40كېيىنكى يىل توقۇمچىلىق مهھسۇالتلىرىنىڭ . گه تۆھپه قوشقان) پىرسهنتى20
 پىرسهنتىگه ھهسسه 40 پىرسهنتى ۋە پاختا مهھسۇالتىنىڭ 24ىڭ يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرىن

  .قوشقان
 يىلى سبېرىيهدىكى رۇس ھۆكۈمدار خوتهننى بېسىۋىلىپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ ئالتۇن كانىغا - 1714) 3(

  .ئايالندۇرۇۋېلىشنى قهستلىگهن
  . نويابىر- 14 يىل - 2000» خهلق گېزىتى«) 4(
شىنجاڭ، تىبهت، : بۇ رايونالر» ىڭ غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئېچىشجۇڭگون«تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى ) 5(

  .نىڭشيا، چوڭچىڭ، سىچۇەن، گۇيچۇ، يۈننهن، شهنشى، گهنسۇ ۋە چىڭخهي
  . بهت- 34» شىنجاڭ: ئاسىياغا كىرىش ئېغىزى«: نورىنس) 6(
  . بهت- 34» شىنجاڭ: ئاسىياغا كىرىش ئېغىزى«: نورىنس) 7(
. بۇ يهردە ئۆلكىنى كېسىپ ئۆتىدىغان سودا يولى بار.  بهت- 81» ېرىسىتاغ يولىنىڭ ن«: مىللۋارد) 8(

  .ئهلۋەتته، يىپهك، فار ـ فۇر بۇيۇمالر، دورا ـ دەرمان ۋە كۈمۈشلهر شهرققه كېتىدۇ
  . بهتلهر- 241 – 3» تاغ يولىنىڭ نېرىسى«: مىللۋارد) 9(
 بهتتىن نهقىل - 244» ىسىتاغ يولىنىڭ نېر«دا مىللۋاردنىڭ » Sheng wu ji«: ۋېي يۇەن) 10(

  .ئالغان
  ).فرانسۇزچه(» شهرقىي تۈركىستاندا مىللىي ھهرىكهتلهرنىڭ يېيىلىشى«: ھامادا) 11(
  . بهتلهر- 261 – 7» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 12(
  . بهتلهر- 147 – 8» مىللىتارستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 13(
خهلقئارا .  يىل- 1977چهتئهل تىلى نهشىرىياتى .  جىلد- 5» سهرلىرىماۋزېدۇڭ تالالنما ئه«) 14(

  . يىل شىنجاڭغا ئائىت بىر خهۋەردە نهقىل ئالغان- 1999كهچۈرۈم تهشكىالتى 
  . يىل فېۋرال- 1976» جۇڭگونىڭ گۈللىنىشى«) 15(
 – 4 »جۇڭگونىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر مهسىلسىگه يېڭىۋاشتىن يېقىنلىشىشى«: موسېلېي) 16(

  . بهتلهر- 22
گه ئوخشاش » ئېچىۋېتىلگهن شهھهرلهر«شىنجاڭنى دېڭىز بويىغا جايالشقان ئۆلكىلهر ۋە ) 17(

ھالىتىگه » ئهژدەرھانىڭ بېشى«ئىقتىسادى تهرەققى قىلغان رايونغا ئايالندۇرۇشقا، ئۈرۈمچىنى بولسا 
هر بهھرىمهن بولغان باجدا  يىلى ئۇنىڭغا دېڭىز بويى ئۆلكىل- 1992. كهلتۈرۈشكه ۋەدە قىلىنغان

نى % 80مىللىي رايون بولغانلىقى ئۈچۈن يهرلىك باجنىڭ . ئېتىبار قىلىش ئىمتىيازى بېرىلگهن
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 ـ 90«. نى دۆلهتكه تاپشۇراتتى% 50ئىلگىرى باجنىڭ . ئۆزىگه ئېلىپ قېلىشىغا رۇخسهت قىلىنغان
  . ـ بهت71» يىلالردىكى شىنجاڭ

 يىللىق شىنجاڭ - 1998«.  بهت- 67» ىكى شىنجاڭ يىلالرد- 90«: بېكفۇئېلىن) 18(
 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا - 1994 يىلدىن - 1991دىكى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، » يىلنامىسى

 مىليونغا يهتكهن ۋە 650 مىليون يۇەندىن بىر مىليارد 730ئاساسىي قاتالمغا سېلىنغان مهبلهغ 
 - 1997.  مىليون يۇەنگه يهتكهن550 مىليارد 1 يۇەندىن  مىليون750ئۆلكىنىڭ مىللىي دارامىتى 

يىلى پاختا تېرىيدىغان يهر كۆلىمى ئىككى ھهسسه كېڭهيتىلگهنلىكتىن دانلىق زىرائهت 
  .تېرىيدىغان يهر كۆلىمى ئازايغان

.  پىرسهنتى كوللىكتىپ ئىگىلىكىدە ئىدى82 يىلى سانائهت ئهسلىههلىرىنىڭ - 1998) 19(
 -  1990.  ئورۇندا تۇراتتى- 28 ئۆلكه ئىچىدە شىنجاڭ 31ۋاسته مهبلهغ سالغان چهتئهللىكلهر بى

 مىليونغا 654 يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا كىرىمىنى ئۈچ ھهسسه ئاشۇرۇپ - 1998يىلىدىن 
.  مىليونغا يهتكهن460ئهمما چىقىم ئۈچ ھهسسه ئېشىپ بىر مىليارد . يهتكۈزۈش مۆلچهرلهنگهن

 بهتلهردە بېيجىڭنىڭ ئارتۇق ئالغان باجنى تۆلهپ -72 - 3» ىلالردىكى شىنجاڭ ي- 90«: بېكفۇئېلىن
بۇنى ئۇنىڭغا شىنجاڭ مالىيه ـ ئىقتىساد . نى تىلغا ئالغان»ئالدامچىلىقى«بېرىش جهھهتتىكى 

  .ئىنىستىتۇتىدىكى بىر تهتقىقاتچى سۆزلهپ بهرگهن
  .بىر ساياھهتچىنىڭ كۆز قارىشى) 20(
  . بهت- 120»  يىلالردىكى شىنجاڭ ھهققىدە بهزى كۆز قاراشالر-1990«: ماككېرراس) 21(
جۇڭگونىڭ «: تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى.  ئىيۇل-2 يىل - 2000» ھهپتىلىك خهلقئارا خهۋەرلهر«) 22(

  . بهت- 7» غهربنى ئېچىشى
 - 1 يىل - 2000نىڭ » ھهقىقهتنى ئهمهلىيهتتىن ئىزدەش«پارتىيىنىڭ نهزىرىيىۋى ژۇرنىلى ) 23(

 - 8» جۇڭگونىڭ غهربنى ئېچىشى«. تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى. ئىيۇندىكى سانىغا بېسىلغان ماقاله
  .بهتته نهقىل قىلىنغان

 - 5 يىلى - 1996توغرىسىدىكى يىغىنى ھهققىدە بېرىلگهن خهۋەر » مۇقىملىق«پارتىيىنىڭ ) 24(
. ىپىدىن تارقىتىلغان كۈنىگىچه شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى تهر- 6 كۈنىدىن - 3ئاينىڭ 

BBC يىلالردىكى شىنجاڭ ھهققىدە بهزى كۆز - 1990« ئارقىلىق بۇنى ئاڭلىغان ماككېرراس 
  . بېتىدە نهقىل قىلغان- 112نىڭ » قاراشالر

شىنجاڭ ئازسانلىق «: دىللون.  يىل ئۆكتهبىر- 1993. شهرقىي تۈركىستان تېلېگرامما خهۋىرى) 25(
  .دا نهقىل قىلغان» ونترولمىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە ك

 2001جۇڭگوغا بارغان ياۋرۇپا پارالمېنتى ۋەكىللهر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى پېرگاختون : مهسىلهن) 26(
  . يىلى ئۆكتهبىردە بۇنى سۆزلىگهن-
  . فېۋرال- 28 يىل - 2001. شىنخۇا ئاخبارات ئاگېنتلىقى خهۋىرى) 27(
  . مارت- 13 يىل - 2001تىبهت ئۇچۇرلىرى تور بېتى، ) 28(
  . مارت- 13 يىل - 2001تىبهت ئۇچۇرلىرى تور بېتى، ) 29(
  . ئاۋغۇست- 21 يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«: گالدنېي)30(
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ئهنگلىيهدە تۇرۇشلۇق شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر » جۇڭگو ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى«: گۇرېۋېچ) 31(
  . يىل مارت- 2000. تورى نهقىل قىلغان

  . بهت- 197» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 32(
  . بهت- 34» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 33(
  . بهتلهر- 110 – 11» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 34(
سوۋېت ئىتتىپاقى «: مىخالسكو. ك.  بهت- 398» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 35(

  .دىن ئېلىنغان نهقىل»  يىل- 1989خهۋەرلىرى ـ 
 Bury My Heart«. بىروۋن يازغان. »Cheyenne Daily Leader« مارتتىكى - 3 يىل - 1870) 36(

at Wounded Knee «دىن ئېلىنغان نهقىل.  
 كۈنى چىڭداۋدا سۆزلىگهن نۇتقىغا - 4 ئاينىڭ - 8 يىل - 1957مىسال ئۈچۈن، جۇئېنلهينىڭ ) 37(

  .قاراڭ
 - 278 – 273» جېففىرسون ۋە ئىندىئانالر«لتۈرۈلگهن جۈملىلهر ۋالالس يازغان نهقىل كه) 38(

  .بهتلهردىن ئېلىندى
  . بهت- 5»غهربىي رايوننى ئېچىش بۈيۈك ھهرىكىتى«: زېگلېر) 39(
  .جۇڭگودىكى بىۋاسته چهتئهل مهبلىغىنىڭ تهخمىنهن ئۈچ پىرسهنتىنى ئىگهللهيدۇ) 40(
  .»رۈش قىلدىجۇڭگو غهربكه يۈ«: دىللون) 41(
 - 13 يىلى - 2002. شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى. ئهنۋەرجاندىن كهلگهن مهكتۇپ) 42(

  .ماي
  . يىلىدىكى نوپۇس تهكشۈرۈش دوكالتى ئېالن قىلىنمىغان- 1964مهسىلهن، ) 43(
  . بهت- 234» مىلىتارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 44(
  . بهت- 69» لالردىكى شىنجاڭ يى- 90«: بېكقۇئېلىن) 45(
  .پىالنى ئاشكارىالنغان» يۈەن مۇ« يىلى شياڭگاڭدا چىقىدىغان بىر ژۇرنالدا بۇ ئاتالمىش - 1992) 46(
  . بهت- 25» شىنجاڭ، ئازسانلىق مىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە كونترول«: دىللون) 47(
  .ئېالننى تاپقانئۇ بۇ .  بهت- 76»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 48(
  . بهت- 171» ئۈرۈمچىدىكى مومياالر«: باربېر) 49(
شىنجاڭ سىياسىي ـ قانۇن كومىتىتىنىڭ پارتىيه مهركىزى كومىتىتى سىياسىي بېرو ) 50(

  . مارت- 19 يىل - 1996يىغىنىغا يوللىغان دوكالتى، 
  . بهتلهر- 81 – 3»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 51(
  . بهت- 84»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: كقۇئېلىنبې) 52(
 -  83»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«بېكقۇئېلىن .  ئىيۇن- 6 يىل - 1998» شىنجاڭ گېزىتى«) 53(

  .بهتته نهقىل ئالغان
  .»جۇڭگونىڭ يېڭى ھۆكۈمدارلىرى«: ناسان ۋە گىللېي) 54(
غهربىي «ئهنۋەرجان راخمان .  سان- 4» شىنجاڭ جهمئىيىتى ۋە ئىقتىسادى«: توڭ يۈفهن) 55(

  .دە نهقىل ئالغان» رايوننى ئېچىش سىتراتېگىيىسى
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  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 56(
  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى قهشقهر ۋە لوندون) 57(
  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 58(
» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې.  ئىيۇن- 5 يىل - 1957» شىنجاڭ گېزىتى«) 59(

  . بهتته نهقىل ئالغان- 300

 - 94 – 85»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 60(
.بهتلهر
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  توققۇزىنچى باب چهتئهلدىكى مۇساپىرالر
  

 ئاينىڭ ئىسسق شاماللىق بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن ئىستانبۇلنىڭ چوڭ -  6 يىلى -  2000
ىلىگهن شاھزادە جامهسىگه كهلدىم ۋە مىمار سىنان اليىه. كوچىسىدا غهرب تهرەپنى بويالپ كېتىۋاتاتتىم

كوچىنىڭ بىر تهرىپىنى بويالپ قاتار سېلىنغان گۈمبهزلىك ھۇجرا ئۆيلهرگه نهزەر سالغاچ بىر كىشىدىن 
مهن بايهزىد مهيدانىغا يېقىن يهردىكى بىر كىچىك جامهنى ئىزدەۋاتاتتىم، . يول سوراشنى نىيهت قىلدىم

ەقفىنىڭ ئىشخانلىرى ئىكهنلىكى، باشلىقى بولسا مهن چۈنكى ماڭا ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋ
  .يهنى، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبىرى ئىكهنلىكى ئېيتىلغان ئىدى» گېنېرال«تونۇيدىغان 

غا ئويۇن ) Purcell Room(بىر قانچه ئاي ئىلگىرى لوندوننىڭ جهنۇبى قىرغىقىدىكى پۇرسهل زالى 
ه شۇ ۋەجىدىن رەھمهت ئېيتىمهنكى، ماڭا گېنېرال قويۇش ئۈچۈن كهلگهن ئۇيغۇر مۇقام ئۈمىكىگ

مهن كونسىرىت باشلىنىشتىن ئىلگىرى زالدا تاماشىبىنالرنى . ھهققىدە ئۇالر مهلۇمات بهرگهن ئىدى
بۇ . كۈزىتىۋاتقان ۋاقتىمدا، تهشۋىق ۋارىقى تارقىتىۋاتقان ئىككى نهپهر كىشىگه كۆزۈم چۈشتى

ش، يهنه بىرى ئېگىز، قاۋۇل ۋە چىرايى موڭغۇلالرغا بىر ئاز ئىككهيلهننىڭ بىرى پاكارراق ۋە قارىۋا
ئۇالر ماڭا ئۆزلىرىنىڭ جۇڭگودىن كهلگهن ئۇيغۇر مۇساپىرالر ئىكهنلىكىنى، خهنزۇالر . ئوخشايتتى

تهرىپىدىن يوقىتىلىش خهۋپىگه دۈچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر مهدەنىيىتىگه نىسبهتهن كونسىرىت 
مهن ئۇالردىن .  ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلىۋاتقانلىقىنى سۆزلهپ بهردىكۆرگۈچىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىش

جىقراق بىرنهرسه سوراپ ئۆگىنىۋېلىش تهقهززالىقىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى پىشقهدەمراق بىرىنى ئهتىسى 
ھهققىدە ) پاشا(تاماق يېگهچ ئۇالر ماڭا گېنېرال . چۈشته بىرلىكته تاماق يېيىشكه تهكلىپ قىلدىم

  .سۆزلهپ بهردى
ئهمدى پاكار بىر ئىشىكتىن كىرگهندىن كېيىن ئۆزەمنى ئۇنىڭ تهرىپىدە بىر مهسجىد ۋە ئهتراپىدا قاتار 

مهسجىد . بۇ يهر قارىماققا ئۆتمۈشتىكى بىر مهدرىسىگه ئوخشايتتى. ئۆيلهر بار بىر ھويال ئىچىدە كۆردۈم
نىڭدىن ئىنگلىزچه مهن ئۇ. كارىدورىدا بىر كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ئايىغىنى سېلىۋاتاتتى

ئۇ ماڭا ھويلىنىڭ ئهينهكلىك بالىكونى . سۆزلىيهلهيدىغان ياكى سۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى سورىدىم
كارىدورنىڭ ئۇچچىدا بىر ئىشىك ئوچۇق ئىدى ۋە ئۇ . كۆرۈنۈپ تۇرغان يهنه  بىر تهرىپىنى ئىشارەت قىلدى

ر ماڭا ئهينهكلىك بالىكوننىڭ چېتىدە ئۇال. مهن ئۇنىڭدىن سورىدىم. يهردىن بىر كىشى كىرىپ كهلدى
مهن يېقىنالپ كهلگهندە، كاستيومى ئۆزىگه ياراشقان، . ئولتۇرغان بىر پىشقهدەم كىشىنى كۆرسهتتى

رەتلىك ۋە قامالشقان بۇ كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ ئالدىمغا كهلدى ۋە ئازراق ئىگىلىپ ساالم قىلىپ، 
سىز جهزمهن شۇ «ىم ئىكهنلىكىنى بىلدىم ۋە مهن دەرھال ئۇنىڭ ك. ئىنگلىزچه ئهھۋال سورىدى

  .دېدىم» گېنېرال
 يېشىدا شىنجاڭدىن ئايرىلغان مۇھهممهد رىزا بهكىن تۈركىيه 9 يىلى خوتهندە تۇغۇلغان ۋە -  1925

ئارمىيىسنىڭ پىنسىيهگه چىققان گېنېرالى، كورىيه ئۇرۇشىغا قاتناشقان تهجرىبىلىك ئهسكهر ۋە 
ئهنگلىيه، ئىران، پاكىستان ۋە تۈركىيهنىڭ ھهربىي ۋە   (Cento مهركىزى كېلىشىم تهشكىالتى

نىڭ سابىق ياردەمچى شىتاپ باشلىقى بولغان، يېقىنقى بهش يىلدىن بۇيان ئۇ )ئىقتىسادى ئىتتىپاقى
 - 18ئۇ باشقۇرىۋاتقان بۇ ۋەقفه . مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ سىمۋول خاراكتېرلىق رەھبىرىگه ئايالندى

دامات ئىبراھىم پاشا جامهسى ھويلىسىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ئۆيلهرنى ئىگهللهپ ئهسىردە سېلىنغان 
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تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ مهبلهغ ياردىمى بىلهن . مهن گېنېرال بىلهن بۇ يهردە سۆھبهتلهشتىم. تۇراتتى
ى قۇرۇلغان بۇ ئىش بېجىرىش ئورنىدا بىر كاتىپ ئىشخانىسى، ئۇيغۇر تىلى بىلهن ئۇيغۇر تارىخى دەرسلىر

گېنېرال ئولتۇرىدىغان ئىشخانا بىر . ئۆتۈلىدىغان بىر سىنىپ، بىر كۇتۇبخانا ۋە بىر ئاشخانا بار ئىدى
سىرتقا ئېسىغلىق . قهدەر ئازادە بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى تامغا تارىخى يادىكارلىقالر ئېسىلغان ئىدى

ۇد كاشغهرىنىڭ رەسىمى  ئهسىردىكى ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ ئاتىسى مهھم-  11تۇرغان رەسىم، يهنى 
 يىلىدىكى ئىلى -  1944. يېنىغا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر قهھرىمانلىرىنىڭ رەسىملىرى ئېسىغلىق ئىدى

قوزغىلىڭىدا قۇرۇلغان مۇستهقىل جۇمهۇرىيهتنىڭ رەھبىرى، كېيىن ئۈن ـ تۈنسىز يۇقىلىپ كهتكهن 
 يېشىدا ئىستانبۇلدا ۋاپات 94ىلى ۋە ئىلىخان تۆرە، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر ئاقساق

بولغان ئىككى قېتىم ۋەتهندىن ئايرىلىپ ھىجرەت قىلغان ئىيسا يۈسۈپ ئالپىتىكىننىڭ رەسىمىنىڭ 
 يىلىدىكى ئۆمرى قىسقا شهرقىي -  1932يېنىدا ئۇلۇغ مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭى دەۋرىدە مهيدانغا كهلگهن 

هندە مىلتىق ۋە بايراق كۆتۈرگهن ئهسكهرلىرىنىڭ تۈركىستان تۈرك ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ خوت
بۇ ھۆكۈمهتنىڭ باش . پاراتتىن ئۆتىۋاتقانلىق كۆرۈنىشى خاتىرىلهنگهن رەسىمى ئېسىغلىق ئىدى

مىنىستىرى سابىت دامولالم ۋە غۇجىنىياز ھاجى قوشۇنلىرىنىڭ ھهربىي كوماندىرى مهھمۇد مۇھىتى 
ستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ قوماندانلىرىنىڭ ئوبرازلىرى ئهمما مۇ. سىمالىرى تامدىن قاراپ تۇراتتى

ئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئهڭ جهلپ قىلىدىغىنى ئۆتكۈر كۆزلىرىدىن قهتئىيلىكى بىلىنىپ 
  .تۇرىدىغان خوتهن ئهمىرى، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ئىدى

 بۇغرا بىلهن  يىلى ئائىلىسىنىڭ مۇھهممهد ئىمىن- 1934دېدى گېنېرال ۋە » ـ ئۇ مېنىڭ تاغام« 
بىرلىكته تۇڭگان قوشۇنلىرىدىن قېچىپ، كۇئېنلون ۋە قارا قۇرۇم تاغلىرىنى ھالقىپ ئۆتۈپ 

بۇ يهردىن بۇ مۇساپىرالر ئهنگىلىيه . قانداقالرچه الداققا يېتىپ كهلگهنلىكىنى بايان قىلدى
. چكهنمۇستهملىكىسى ھىندىستاندىكى سىرىناگارغا بارغان ۋە ئۇ يهردىن ئافغانىستانغا كۆ

ئۇنىڭ كىچىك جىيهنىمۇ باشالنغۇچ . ئافغانىستاندا شاھ مۇھهممهد ئىمىن بۇغراغا تهمىنات بهرگهن
  .مهكتهپته ئوقۇشقا كىرگهن

 يىلى گېنېرال رىزا بهكىننىڭ ئائىلىسى تۈركىيهگه كهلگهن ۋە بهكىن بىر ھهربىي - 1938
ېيىن كورىيه ئۇرۇشىدا ئىككىنچى  يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن ك- 1946. مهكتهپكه قوبۇل قىلىنغان

ئۇرۇشتىن كېيىن ھهربىي ئاخبارات ۋە زەمبىرەك ساھهسىدە . لېيېتانت بولۇپ خىزمهت قىلغان
ئاندىن كېيىن ھهربىي ئهمهلدار . تهربىيىلىنىش ئۈچۈن گېرمانىيهگه ۋە ئامېرىكىغا ئهۋەتىلگهن

ھهربىي . ا خىزمهتكه ئهۋەتىلگهنساالھىيىتى بىلهن تۈركىيهنىڭ تىهراندا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىغ
شىتاپ ئىنىستىتۇتىدا بىر مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن، گېنېراللىققا ئۆستۈرۈلگهن ۋە ئافغانىستاندا 

ئهنگلىيه، ئىران،  (Cento. تۇرۇشلۇق بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئۈمىكىنىڭ باشلىقى بولغان
دا تۈركىيه ۋەكىلى بولۇپ خىزمهت ) پاقىپاكىستان ۋە تۈركىيهنىڭ ھهربىي ۋە ئىقتىسادى ئىتتى

  .قىلغان
ھهممىدىن . رىزا بهكىننىڭ ئانا يۇرتى ئۈچۈن ھهققانىيهت تهلهپ قىلىشى بىر ئاز ئۆزگىچه كۆرىنىدۇ

باشقا بىر دۆلهت . ئاۋۋال ئۇ ئۆزىنىڭ باالغهتكه يهتكهن يىللىرىنىڭ ھهممىسىنى چهتئهلدە ئۆتكۈزگهن
 بىلهن خىزمهت قىلىپ، ئۆزى ماسالشقان بۇ دۆلهتكه زور تۆھپه بايرىقى ئاستىدا ساداقهتمهنلىك

مهن ئۇنىڭدىن ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىنى نېمه ئۈچۈن تۈركىستان داۋاسىغا . قوشقان
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بېغىشلىغانلىقىنى سورىغىنىمدا ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قىيىن ئهھۋالىغا قاراپ كۆز يۇمۇشنىڭ مۇمكىن 
 ئۆزىنىڭ مىللىي تۇپرىقىنى مهڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ، ئۇالر تۈركىيه خهلقى«: ئهمهسلىكىنى سۆزلهپ

 يىلدىن باشالپ ئۆزلىرى بىلهن قانداش، دىنداش، ئىرقداش ۋە - 3000بىزنىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى 
  .دېدى» قېرىنداش ئىكهنلىكىمىزنى بىلىدۇ

ئېهتىمال ئۇ تاغىسى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرادىن قالغان مهسئۇلىيهتنىڭ ئۆزى ئۈستىگه 
مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ئافغانىستاندا بىر قانچه يىل يالغان . هنگهنلىكىنى ھېس قىلغان ئىدىيۈكل

ئىسىم بىلهن ياشىغان ۋە بۇ يهردە ئۇ پادىشاھنى قىزىقتۇرۇپ ياپونالرنى جۇڭگونىڭ شهرقىي 
شىمالىدىكى قورچاق مانجۇرىيه دۆلىتى بىلهن بىر قاتاردا شهرقىي تۈركىستاننىمۇ ئۆزىنىڭ 

دىغان رايونى شهكلىدە قولغا كىرگۈزۈشكه دەۋەت قىلىدىغان بىر مهخپى پىالننى ئهمهلگه قوغداي
ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشقان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ياۋايى پىالنغا ئۇنىڭ يۇرتداشلىرى بىلهن بىرلىكته 

 يىلى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا جياڭ كهيشىنى - 1943. ھهممه كىشى قاتتىق قارشى چىققان
ركىستانغا ئۆزىنىڭ ئاپتونومىيه ھوقۇقىنى بېرىشكه قايىل قىلىش ئۈمىدىدە جۇڭگوغا شهرقىي تۈ

 يىلى دىكتاتور شېڭ - 1932پايتهختته ئۇ . قايتىپ، گومىنداڭ پايتهختى چۇڭچىڭغا بارغان
شىسهيدىن قېچىپ چىققان قهشقهرلىك زىيالى ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلهن ئۇچرىشىدۇ ۋە 

قاتارلىق ئۇيغۇر » ئالتاي«ۋە » تهڭرىتاغ«، »تۈركىستان ئاۋازى «ئىككهيلهن بىرلىشىپ
 يىلى ئىلى ئىنقىالبچىلىرى بىلهن تىنچلىق - 1945. مىللهتچىلىرى ژۇرنىلىنى نهشىر قىلىدۇ

بىتىمى ئىمزاالنغاندىن كېيىن، ئۇالر شىنجاڭغا قايتىپ، كهڭ قورساق جاڭ جىجوڭنىڭ بىرلهشمه 
 يىلى كوممۇنىستالر كهلگهندە، بۇ ئىككهيلهن - 1949. ىنلىنىدۇھۆكۈمىتىدە مىنىستىرلىققا تهي
قهھرىتان قىشتا ئۇالر نهچچه يۈز كىشى ۋە ئات ـ ئۇالغ بىلهن . يهنه قېچىشقا مهجبۇرى بولىدۇ

مۇدھىش سۇغۇق ۋە ئېگىز تاغقا يامىشىشنىڭ جاپاسىغا . بىرلىكته قارا قۇرۇم تېغىدىن ئۆتىدۇ
لېخكه يېتىپ . ۈپ ئالىپتېكىننىڭ قىزى يولدا ۋاپات بولىدۇبهرداشلىق بېرەلمهي ئىيسا يۈس

كهلگهندە، بۇ ئىككى رەھبهر بىر قانچه يىل ئىلگىرى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا كهلگهن يولنى بويالپ 
ئۇالر ئهڭ ئاخىرىدا . كهشمىردە شهيخ ئابدۇلالھ ئۇالرغا باشپاناھ بولىدۇ. سىرىناگارغا كېلىدۇ

ي تۈركىستاندىكى جۇڭگو ئىشغالىيىتىگه قارشى كۈرەشنى ئۈزلۈكسىز تۈركىيهگه يهرلىشىپ، شهرقى
 يىلى ۋاپات بولغانغا قهدەر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر - 1965مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا . داۋامالشتۇرىدۇ

  .مىللهتچىلىرىنىڭ پىشىۋاسى ئوبرازىنى ساقلىغان ئىدى
ئىيسا ئالىپتېكىن . گه ئالدىئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى كېيىن ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئۆز ئۈستى

 يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇالرنى - 1970
پامىر تېغىنىڭ ئىككى تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مۇستهقىل تۈركىستان دۆلىتى قۇرۇشقا 

يتىشىغا قارىغاندا، سوۋېت بىر ئۇيغۇر مۇھاجىرنىڭ ئې. قايىل قىلىش ئۈچۈن نۇتۇق سۆزلىدى
 يىلى سوۋېت - 1972ئىتتىپاقى شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىپ چىقىشقا ھېلىههم زوقمهن بولۇپ، 

ئىتتىپاقى ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ باشچىلىق قىلىشى ۋە شىنجاڭنى قولغا كىرگۈزۈشى 
يه قوشۇن ۋە تانكا  دىۋىزى10ئۈچۈن ئۇنىڭغا سۈرگۈن قىلىنغان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ھهمراھلىقىدا 

ئالىپتېكىن بۇ ئىشتا بىر ھىله بارلىقىنى ھېس قىلىپ، ھۇجۇم  پىالنىنى . بهرمهكچى بولغان
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ئۇ . مۇزاكىرىلىشىش ئۈچۈن موسكۋاغا ئايرۇپىالندا كېلىشكه چاقىرىلغان تهكلىپىنى رەت قىلغان
باغچا ۋە كۇچىالرغا ئۇنىڭ تۈركىيهدە بهزى .  يىلى ۋاپات بولغانغا قهدەر ئىستانبولدا ياشىغان- 1995

  .ئىسمى قويۇلغان
ئۇ قااليمىقانچىلىق يىلالردا ھايات قالغان يهنه بىر كىشى بولسا قۇمۇل ھۆكۈمدارىنىڭ ۋەزىرى 

يولۋاسخاننىڭ بۇۋاق گېنېرال ماجۇڭيىڭنى تهكلىپ قىلىشى ۋە ئاسىي تۇڭگان . يولۋاسخان ئىدى
قوزغىالڭ . ر قوزغىلىڭى ئهتراپقا يېيىلغانئارمىيىسىنىڭ ئۆلكىگه كىرىشى بىلهن مۇسۇلمانال
ئاالھىدە ئىجرائىيهت «گومىنداڭ ئۇنى . ئاخىرالشقاندا، يولۋاسخان نهنجىڭغا قېچىپ كهتكهن

ئۇ پىشقهدەم بىر .  يىلى شىنجاڭغا قايتا يولغا سالغان- 1946قىلىپ تهيىنلهپ » كومىسسارى
 باتۇرغا ئوخشاش، كوممۇنستالرغا تهسلىم گومىنداڭ ئهزاسى بولسىمۇ، ئهمما قازاق رەھبهر ئوسمان

بولۇشنى رەت قىلىپ، بىر توپ جۇڭگولۇق مۇسۇلمان ئاتلىق ئهسكهرلهر ۋە ئاق رۇسالرنى ئهگهشتۈرۈپ 
ھازىر تهيۋەندە بىخهتهر تۇرىۋاتقان يولۋاسخاننىڭ سابىق خۇجايىنلىرى . تاغالرغا چىقىپ كهتكهن

تۇپ قالماي، ئۇنى شىنجاڭنىڭ ھۆكۈمرانى قىلىپ ئۇنىڭ بۇ خىل قارشىلىق كۆرسىتىش روھىنى ئون
ئۇنىڭ تۇڭگان . ئهمما يولۋاسخان تېزال ماددى جهھهتتىن ئىنتايىن قىينالغان. تهيىنلىگهن

قېلىپ قالغان يۈزگه . ئهسكهرلىرى ئۇنىڭغا ئاسىيلق قىلغاندا، ئاخىرقى سهۋر قاچىسى يېرىلغان
هيۋەنگه كېتىش مهقسىتىدە تىبهتكه قاراپ يولغا يېقىن ئادىمى بىلهن بىرگه ھىندىستان ئارقىلىق ت

ئىيسا يۈسۈپ . ئۇنىڭ ئادەملىرى قهھرىتان قىشتا تىبهت ئېگىزلىكىدىن ئۆتكهن. چىققان
ئالىپتېكىن قارا قۇرۇم تاغلىرىدىن ئۆتىۋاتقاندا، قىزى ئۆلۈپ كهتكهندەك، يولۋاسخانمۇ تاغدىن 

غا يېتىپ كهلگهندە كۆپ ساندىكى مۇساپىرالرنىڭ لىخاسا. ئۆتىۋاتقاندا ئايالى ۋاپات بولۇپ كهتكهن
ھهممىسى داالي الما تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان، ئهمما  يولۋاسخان بىلهن بىرگه ئازراق كىشىنىڭ 

  . ئايدا تهيۋەنگه يېتىپ كهلگهن- 5 يىلى - 1951ئۇالر . ھىندىستانغا كېتىشىگه رۇخسهت قىلىنغان
 ئىككى ئوغلىغا ياقۇپ بهگ ۋە نىياز دەپ ئۆزى ھۆرمهتلهيدىغان يولۋاسخان تۇنجى ئايالىدىن تۇغۇلغان

يولۋاسخان تهيۋەنگه يهرلىشىپ، دۆلهت سىرتىدىكى شىنجاڭنىڭ .  قهھرىمانالرنىڭ ئىسمىنى قويغان
 19ئاتمىش ياشلىق يولۋاسخان . پىنسىيىگه چىققان پهخرى ھۆكۈمدارى مۇئامىلىسى بىلهن ياشىغان

ئۇنىڭ سهكسهن نهچچه ياشتا ۋاپات بولغانلىقى . قىلغانياشلىق بىر قىز بىلهن توي 
  )1.(سۆزلهنمهكته

شىنجاڭدىكى ۋەقهلهردە دۈشمهنلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشتىن قېچىپ قۇتۇاللىغان ۋە ئۇزۇن 
ئهمما ئهپسۇسكى جانلىق قازاق رەھبهر . ئۆمۈر كۆرگهن ئاز ساندىكى بهزى سىماالرنى سانىغىلى بولىدۇ

 يىلىدىكى - 1946. ئۇ ھېچقاچان چهتئهلگه قاچمىغان. الرنىڭ ئارىسىدا يوقئوسمان باتۇر ئۇ
سوۋېتپهرەس بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتقان ئوسمان باتۇر ئاتلىق قوشۇنى ۋە 

 مىڭ كىشى 15 چىدىرلىق 4000ئېيتىشالرغا قارىغاندا ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى (چىدىرلىرى 
ھۆكۈمرانغا «بۇ يهردە ئۇ . تېغىنىڭ شىمالى يانباغرى تهرەپكه چېكىنگهننى ئېلىپ بۇغدا ) ئىكهن

كوممۇنىستالر كهلگهندە يهنىال قارشىلىق كۆرسىتىشنى داۋامالشتۇرۇپ، ) 2.(ياشىغان» ئوخشاش
لوپنۇر چۆلىنى كېسىپ ئۆتۈپ، جهنۇبتىن ئۇزاق يول يۈرۈپ كهلگهن باشقا پىدائىيالر بىلهن 

ئوسمان باتۇر خهلق ئازاتلىق . كىدىكى چۆللهردە پاناھالنغانبىرلىشىپ، چهيدام ئېگىزلى
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 يىلىدىكى ھۇجۇمىدا قولغا چۈشكهن ۋە ئۈرۈمچىگه ئاپىرىلىپ - 1951ئارمىيىسىنىڭ 
ئۇنىڭ قالدۇق قىسىملىرىنى چارلىغۇچى كوممۇنىستالر . ئهكسىلئىنقىالبچى دېيىلىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ۇق كىشى كوئېنلۇن تاغلىرىدىن مۇشهققهت بىلهن  دىن ئارت3000. ئايرۇپىالن بىلهن ئىزلىگهن
ئوسمان . يولدا نۇرغۇن كىشى ئۆلگهن. ئۆتۈپ، تىبهت ئىگىزلىكى ئارقىلىق ھىندىستانغا كهتكهن

كادىر » ئۆزگهرتىلىپ« يىلىغا قهدەر تاغالرنى ئىگهللهپ تۇرغان ۋە كېيىن - 1953باتۇرنىڭ ئوغلى 
  .بولۇش ئۈچۈن كۈرەشنى توختاتقان

 يىلالردىكى سىياسىي مالىمانچىلىق جهريانىدا مهغلۇپ بولغان - 1940 ۋە - 1930، شۇڭالشقا
شىنجاڭنىڭ . داڭلىق كىشىلهر تۇنجى قېتىملىق ھىجرەت دولقۇنىنىڭ ئاساسلىق ئهزالىرىدۇر

. ئۆزگىرىشچان تارىخىدا سىرتقا قېچىش جېنىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىردىنبىر چارىسى بولۇپ قالغان
تاغالردىن ھالقىپ قېچىش مۇمكىن بولغان بىلهن، ئۇرۇش تۈگهپ ئالهم تىنچالنغاندا ئهمما ئۆتمۈشته 

يېڭىۋاشتىن ئۆيگه قايتىش، بولۇپمۇ كوممۇنىستالر تهرىپىدىن ئىدېئولوگىيه دۈشمهنلىرى دەپ 
ئاتالغان گومىنداڭ ھىمايىچىلىرى ۋە ئۇيغۇر مىللهتچىلىرنىڭ ئائىلىسىگه قايتىش ئۈمىدى 

جۇڭگو ئىچىدىكى . ئۇالرغا نىسبهتهن ھىجرەت بىر ئۆمۈرلۈك ئىدى.  ئايالنغان ئىدىپۈتۈنلهي كۆپۈككه
غهيرى كۆز قاراشتىكى خهنزۇ مهھكۇمالر شهرقتىن بىر ئۆمۈرلۈك سۈرگۈنگه ھهيدىلىپ شىنجاڭ 

خهنزۇ . پۇقراسى بولۇپ جازالىناتتى) ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىدىغان جازا الگىرىنىڭ(گۇالڭىنىڭ 
تۈركىي مۇسۇلمان ئهكسىلئىنقىالبچىالر بولسا . بچىالر دۆلهت ئىچىگه قامىالتتىئهكسىلئىنقىال

  .يهنى ئۇالر سۈرگۈنلهر تۈرىدىغان تۇپراقتىن سىرتقا سۈرگۈن بولغان ئىدى. سىرتتا سهرسان ئىدى
كوممۇنست ھاكىمىيىتى تىكلهنگهندىن كېيىن، ئىچكى ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۈشۈپ سۈرگۈن 

هسكهرلىرى سېپىگه يهنه كوممۇنىزمغا زىت كۆز قاراشتا بولغانالر، تۈرمىدە قىلىنغان گومىنداڭ ئ
يېتىشتىن قورقىدىغان زىيالىيالر ۋە يهرلىرى مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىپ ۋەيران بولغان 

بهزىدە ئۇالر . ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهخپى قېچىشقا مهجبۇر بولدى. چارۋىچىالر كېلىپ قوشۇلدى
 يىلى پارتىيه چهتئهل بىلهن مۇناسىۋىتى بار ئۇيغۇرالر ۋە - 1961گىنىمىزدەك كۆر. قۇيۇۋېتىلدى

ھالبۇكى . باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ چهتئهلگه چىقىشىغا رۇخسهت قىلىپ بىر دەرىزە ئاچتى
 - 5بۇنى ( يىلى قازاقالر ۋە باشقىالرنىڭ توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشى - 1962ئېچىلغان بۇ دەرىزە 

  .ۋەقهسى سهۋەبىدىن تهكرار قاتتىق يېپىلىپ قالدى) پتا بايان قىلدۇقبا
 - 2000پۇرسهت كهلگهندە سىرتقا چىقىۋالغانالر ئىچىدە داڭلىق رومانچى زىيا سهمهدىمۇ بولۇپ، ئۇ 

دەپ »  ئهسىردىكى ئهڭ زور تهسىرگه ئىگه ئۇيغۇر يازغۇچىسى- 20«يىلى ۋاپات بولغاندا 
اندا تۇغۇلغان ۋە تهربىيىلهنگهن زىيا سهمهدىنىڭ ھاياتى زور ۋەقهلهرگه قازاقىس) 4.(تهسۋىرلهندى
ئۇ ئون نهچچه يېشىدا غۇلجىغا كېلىپ، نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر باشالنغۇچ مهكتىپى سېلىش . شاھىتتۇر

 - 1937كېيىن مۇستهبت شېڭ شىسهينىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ . ئىشلىرىغا ياردەملهشكهن
ئىلى ئىنقىالبىدا ئازات قىلىنىپ، شهرقىي . تته يىل تۈرمىدە ياتقانيىلى قولغا ئېلىنىپ يه

تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى ئارمىيىسىگه قاتنىشىپ قۇرۇقلۇق ئارمىيه پولكوۋنىكلىقىغا 
 يىلىدىكى چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىگه - 1958ئازاتلىققا قهدەر ياشاپ، . ئۆستۈرۈلگهن

شۇ يىلى باشقا ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش . ازىدىن بهھرىمهن بولغانقهدەر يۇقىرى ئهمهلدارلىق ئىمتىي
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ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش جازاسىغا ھۆكۈم «تهقدىرگه ئۇچراپ، مىللهتچى دەپ پاش قىلىنىپ 
قىلىنغان، زىيا سهمهدى ئىككىنچى قېتىم تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، ئائىلىسىنى ئېلىپ 

 يىللىق ئۆمرىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ 40كى بۇ يهردە ئۇ كېيىن. قازاقىستانغا كهتكهن
  .ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەشكه بېغىشلغان

 ـ يىلى باشالنغان مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا كۆرگىنىمىزدەك، مىللىي سىياسهتنىڭ تۇراقسىز 1966 
 يىلىنىڭ باشلىرىدا پاسپورت ئالغان، چهتئهل - 1960. كومپاسى تهتۈر يۆنىلىشكه قاراپ ئايالندى

ن ئاالقىسى بار ئائىلىلهر قورقۇنچلىق زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى، يهنى پاسپورت دېمهك، تۈرمىگه بىله
تاغلىق رايونالردىن چهتكه قېچىشمۇ . چېگرا ئېغىزى چىڭ تاقالدى. كىرىش بىلىتى دېگهنلىك بولدى

وۋېت  يىلى جۇڭگو بىلهن س- 1983. ئۇ ھالهت ئون يىلدىن ئارتۇق داۋام قىلدى. تهسلىشىپ كهتتى
ئىتتىپاقى دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئهسلىگه كهلتۈرگهندىن كېيىن، چېگرا ئاتالپ تۇغقان يوقالشقا 

 يىلى پارچىلىنىشىدىن كېيىن مهيدانغا - 1991ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . روخسهت قىلىندى
ېخىمۇ كهلگهن مۇسۇلمان قوراللىق كۈچلىرى سهۋەبىدىن تېخى تولۇق ئېچىلمىغان تاغ يوللىرى ت

 كۈنى قايتا ئېچىلغان خونجىراپ ئېغىزى - 1 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1993: مهسىلهن. ئازايتىلدى
 يىلى ئهل ـ قائىدە تېررورچىلىرىغا زەربه بېرىش - 2002شۇڭا ئۇ . (پاكىستان بىلهن تۇتاش ئىدى
 بولغان  يىلى ئهگهر جۇڭگودىكى قازاقالر يېڭى مۇستهقىل- 1994). داۋامىدا يهنه ئېتىۋېتىلدى

ئهلۋەتته . قازاقىستاندا يهرلىشىشنى ئارزۇ قىلسا، چىقىپ كېتهلهيدىغانلىقىغا دائىر ئىجازەت بېرىلدى
بۇالر قازاقىستان جۇمهۇر رەئىسى نۇرسۇلتان نهزەر بايېۋ ئۆزىنىڭ تهۋەلىكىدىكى سىياسىي 

  .تىپائالىيهتچىلهرنى قاتتىق كونترول قىلىشقا ۋەدە بهرگهندىن كېيىن ئهمهلگه ئاش
زىيا سهمهدنىڭ چهتكه كۆچمهن بولۇپ چىقىپ كېتىشىنى ئىقتىساسلىق خادىمالرنىڭ سىرتقا 

گهرچه ئهڭ كېيىن سىياسىي پاناھلىق . ئېقىپ چىقىپ كېتىشىنىڭ باشلىنىشى دېيىشكه بولىدۇ
ئىستىگهنلهر ئوتتۇرىسىدا سىياسىي جهھهتته پىكىر ئىختىالپى بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ 

لدىنقى باپتا بايان قىلغىنىمىزدەك خىزمهت جهھهتته چهتكه قېقىلىش ۋە مىللىي كۆپىنچىسى ئا
. كهمسىتىش تۈپهيلى چهتئهلگه چىقىپ كېتىشنى ئارزۇ قىلغان تهربىيه كۆرگهن ياشالردىن ئىدى

بۇ ياشالرنىڭ مهسىلىسى بولسا، ئۇالرنى ئېلىپ . ھازىر جۇڭگو ئۇالرنى بهك توسالمايدىغان بولدى
  .يدىغان بىر دۆلهت تېپىش ئىدىقېلىشنى خاال

ئۈرۈمچى تۆمۈر يول دوختۇرخانىسىنىڭ سابىق راك كېسهللىكلىرى ئوپراتسىيه دوختۇرى ئهنه شۇ 
 1997ئۇ قاتتىق كهمسىتىلىشتىن نارازى بولۇپ، . ئىككىنچى ئهۋالد مۇساپىرالرنىڭ بىر مىسالىدۇر

رخانىدا ئۆستۈرۈلىشىنىڭ ئالدىنى ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇنىڭ دوختۇ.  يىلى جۇڭگودىن ئايرىلغان-
ئۇ . ئېلىش ئۈچۈن بىر تهكشۈرۈش دوكالتىنىڭ ھازىرلىنىشى بىلهن ئۇنىڭ سهۋىر قاچىسى يېرىلغان

تۈركىيهگه كېلىپ، بۇ يهردىكى بىر ئهنگلىيه تېلىۋىزىيه خىزمهتچىلىرىنىڭ لوپنۇردىكى يادرو 
هيلى شىنجاڭدا مېيىپ تۇغۇلىۋاتقانالر سىنىقى مهيدانىدىن رادىئاكتىپ ماددىالرنىڭ تارقىلىشى تۈپ
بۇنىڭلىق بىلهن جۇڭگو تهرىپىدىن . ھهققىدە بىر ھۆججهتلىك فىلىم ئىشلىشىگه ھهمكارالشقان

بۇ ھۆججهتلىك فىلىم ئاشكارا قۇيۇلغاندىن . قارشى ئېلىنمايدىغان بىر شهخسكه ئايلىنىپ قالغان
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 يىلى لوندونغا كېتىشنى قارار - 1999 كېيىن، تۈركىيهدە بىخهتهر تۇرالماسلىقىدىن ئهنسىرەپ،
  .قىلغان ۋە ئهنگلىيهدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن

باشقا بىر ئايال رېنتىگىنچى دوختۇرمۇ تىببى ئىنىستوتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئىلگىرىلهش 
ئۈرۈمچىدىكى بىر ئالىي مهلۇماتلىق تاتار . يولىدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قىيىنچىلىققا ئۇچرىغان

ىلىسىدىن كېلىپ چىققان بۇ دوختۇر ئايال قانۇن ـ تۈزۈملهرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىلگىرىلىشىگه ئائ
بۇ ئايال ياپونىيهدە بىلىم ئاشۇرۇش . نىسبهتهن ھهقىقهتهن تۇسالغۇ بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلغان

ئۈچۈن ئېلىنغان ئىمتىهاندىن ئۆتۈپ الياقهتلىك بولغان بولسىمۇ، بېرىشقا رۇخسهت 
قى، ئامېرىكىغا بېرىشنى ئىلتىماس قىلغاندا، ئوخشاش سهۋەب بىلهن رەت قىلىنمىغانلى

قىلىنغانلىقى، ئاندىن گېرمانىيهدە ئوقۇشنى ئارزۇ قىلسا، ئىمتىهانغا قاتنىشىشىقا رۇخسهت 
ئۇ ھهتتا ئاۋستىرالىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن مهخسۇس تاتار . قىلىنمىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى

س قىلىنغان ئوقۇش مۇكاپات پۇلى ئېلىش پۇرسىتىدىنمۇ مهھرۇم ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تهسى
مېنىڭ ئۆيلىشىمچه، ئاۋىستىرالىيه ئهلچىخانىسىدىكى جۇڭگولۇق خادىم مېنىڭ «: ئۇ. قالدۇرۇلغان

ئۇنىڭ ۋەتهننى تهرك ئېتىشتىكى بىرىنچى . دېدى» ئورنۇمغا ئۆزىنىڭ خهنزۇ دوستىنى سهپلىدى
لدۇرۇلۇش، ئىككىنچى سهۋەبى بولسا ئهركىنلىكتىن مهھرۇم سهۋەبى، پۇرسهتلهردىن مهھرۇم قا

مهن سۆزلىيهلمهيمهن، ھهر ۋاقىت گهجگهمدە ئېغىر بىر بېسىم بارلىقىنى ھېس «. قالدۇرۇلۇش ئىدى
دوختۇرخانىنى ۋە ھهمىشه چىشىمغا . ھهركۈنى ئىشقا بارغاندا ئۆزەمنى بىچارە سېزىمهن. قىلىمهن

  .دېدى ئۇ» يمهنتېگىدىغان باشلىقنى ياخشى كۆرمه
بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگهن بىر ئۇنىۋېرستېت لىكتورى تيهنئهنمىن مهيدانىدا 
ئوقۇغۇچىالر نامايىش قىلىۋاتقان مهزگىلدە شىنجاڭغا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا قايتىپ بارغان يېرىدە 

اڭ قىلىپ دوستلىرىغا جۇڭگونىڭ كېلهچىكىدىكى دېموكراتىيه ھهققىدە قىزغىنلىق بىلهن پار
بۇ گهپ ـ سۆزلهر قۇالقتىن ـ قۇالققا يهتكهندىن كېيىن ئۇ دەرھال گۇمانلىق شهخس قاتارىدا . بهرگهن

ئۇ قازاقىستاندىكى چوڭ ئانامنى يوقالپ كېلىمهن دەپ . ئهنگه ئېلىنىپ ئىستىقبالى تۈگهشكهن
ىغان پويىزغا رۇخسهت سوراپ ۋەتهندىن چىقىپ كهتكهنچه، تاشكهنتكه كهلگهندە موسكۋاغا بارىد

موسكۋالىق بىر ئاقكۆڭۈل ئهر ـ خوتۇن ئۇ ۋىزا . ئۇنىڭ رۇس تۇنىشى يوق، پۇلىمۇ ئاز ئىدى. چىققان
ئېلىش ئۈچۈن غهرب دۆلهتلىرى ئهلچىخانىلىرىغا قاتراپ يۈرگهن مهزگىلدە ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋەر 

ىلهن ياۋرۇپانى كېسىپ تۆمۈر يول ب. ئاخىرىدا ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا ۋىزا بهرگهن. ئالغان
  )5.(ئۆتۈشكه ئىككى قېتىم ئۇرۇنغاندىن كېيىن ئۇ ئاخىرىدا لوندونغا يېتىپ كهلگهن

يۇرتنى تاشالپ چهتئهلگه چىققان مىليوندىن ئارتۇق تۈركنىڭ بهزىلىرى شىۋىتسىيه ۋە ئاۋىستىرالىيه 
ت ئىتتىپاقىدىكى قاتارلىق يىراق دۆلهتلهرگه كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما كۆپ قىسمى سابىق سوۋې

گهرچه پاكىستان مۇسۇلمان كۆچمهنلهرگه . خوشنا جۇمهۇرىيهتلهردە، بولۇپمۇ قازاقىستاندا ياشىماقتا
 يىلالردىن - 1930. ھېسداشلىق قىلسىمۇ، بۇ يهرگه كهلگهنلهر چىدىرالردا غۇربهتچىلىك تارتقان

 بىر توپ ئۇيغۇر جامائىتى باشالپ سهئۇدى ئهرەبىستاندا مهككىگه ھهجگه كېلىپ يهرلىشىپ قالغان
 مىڭ كىشىلىك ئۇيغۇر جامائىتى 40تۈركىيهدىكى . بار بولۇپ، بۇالر ئاساسلىق باي سودىگهرلهردۇر

قازاقىستاندىكىگه قارىغاندا ئاز بولسىمۇ، ئهمما تۈركىيه سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا كىرىشى 
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 ـ داۋان ئېشىپ ھىندىستان ۋە چهكلهنگهن ئائىلىلهر، ئوسمان باتۇرنىڭ قازاق كارۋىنىدىكى تاغ
پاكىستانغا كهلگهندە يولى تۇسۇلغان بىچارە كىشىلهر قاتارلىق مۇشهققهتته قالغانالرغا ئاالھىدە 

 يىلى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ۋە ئىيسا يۈسۈپ - 1952يهنه شۇ تۈركىيه . غهمخۇرلۇق قىلغان
هرەبىستان قۇبۇل قىلمايدىغان ئالىپتېكىننىڭ ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىپ، مىسىر ۋە سهئۇدى ئ

  )6.(كىشىلهرگه سىياسىي پاناھلىق بهرگهن
ئۇندىن كېيىن . دەسلهپته كهلگهن ئۇيغۇرالر ئىستانبۇلدىكى زەيتىنبۇرنۇ رايونىغا يهرلهشكهن

كهلگهنلهر ئانوتولىيهنىڭ مهركىزىدىكى ئاساسلىق شهھهر قهيسهرىنىڭ يهسهۋى مهھهللىسىگه 
تۆت كۇچا «: فرېدېرىك ژېننى بېسون بۇ يهرنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇئالىم . ئورۇنالشتۇرۇلغان

دوقمۇشى بىلهن تۇتاشقان ئىككى كۇچىدىكى باغچىسى بار بىر قهۋەتلىك ئۆيلهرنىڭ ھهممىسى 
مۇساپىرالرنىڭ ئۆز ئۆيىدىكىدەك ياشىشى، ئۆزىگه خاس كىيىنىش ... ئوخشاش شهكىلدە سېلىنغان 

 داۋامالشتۇرىشى ھهتتا ئۇالر تۈركىيهدىن تاپالمايدىغان شهرقىي ۋە يېمهك ـ ئىچمهك ئادىتىنى
تۈركىستان كۆكتاتلىرىنى كىچىك ئېتىزلىقلىرىدا تېرىشى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت يارىتىپ 

گهرچه ياش بىر ئهۋالد كهڭ جهمئىيهتكه قهدەم قويغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۆزىگه ) 7(».بېرىلگهن
قهيسهرىدىن ئايرىلىپ : مهسىلهن. چلۈك ھالدا ساقالپ كهلمهكتهخاس كىملىك تۇيغۇسىنى كۈ

ئىستانبۇلغا بارغان بىر گۇرۇپقا ئۈچ ئايرىم ئۇيغۇر جهمىئىيىتى بۇالرنى ئۆزىگه تارتىش ئۈچۈن 
ئهمما ئۇالر بۇ جهمئىيهتلهرگه يېقىنلىشىشنى رەت قىلىپ، ئۆزىگه خاس . يېقىنالشقان

بېسۇنىنىڭ كۈزەتكىنىدەك، ئۇيغۇرالر . مئىيىتىنى قۇرغانئىستانبولدىكى قهيسهرى ئۇيغۇرالر جه
ئۆزلىرىنى ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئالدىدا تۈرك، تۈركلهرنىڭ ئالدىدا ئۇيغۇر، ئۇيغۇرالرنىڭ يېنىدا ئۆز ـ ئارا 

  .قهشقهرلىك، كېرىيهلىك ياكى خوتهنلىك دېيىشكه ئۇستا
ىكا قوشما شىتاتلىرى، كانادا ۋە يېقىنقى يىلالردا ئۇيغۇر مۇھاجىرالر غهربى ياۋرۇپا، ئامېر

ئهمما بهزىلىرىنىڭ شىمالىي ياۋرۇپادىكى سكاندىناۋىئاغا قهدەر ئاپىرىلىشى . ئاۋستىرالىيهگه باردى
 يىلى خرىستىئان دىنىنىڭ پرۇتىستان - 1920ئۇالرنى . تارىختا ھهقىقهتهن بىر تاساددىپى ۋەقهدۇر

گهرچه يۈز يىل ئىلگىرى بۇ مىسئونېرالر . رغانمهزھىبىدىكى مىسئونېرالر شىۋىتسىيهگه ئېلىپ با
ئاالھىدە ئاكتىپ پائالىيهت قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر جۇڭگونىڭ غهربىدە بهك مۇۋەپپىقىيهت 

ئېكىسپېدىتسيىچى سېۋىن ھېدىن باغلىغان ئۇيغۇرالر بىلهن شىۋىتسىيهنىڭ بۇ . قازىنالمىغان
بۈگۈن بۇالرنىڭ ۋەكىلى . زلۈكسىز ساقالپ كهلمهكتهئاالقه زەنجىرىنى تۈركىستان ھهۋەسكارلىرى ئۈ

ئۇالر ئايال . سۈپىتىدە ستوكهولىم كۆچمهنلهر كۇلۇبى، يهنى شهرقىي تۈركىستان جهمئىيىتى بار
  .ئۇسسۇلچىالر ئۆمىكى بىلهن بىر ئۇيغۇر پۇتبۇل كوماندىسىنى باشقۇرماقتا

ڭ كۆپىنچىسى مىيۇنخېن ئهتراپىدا ئۇالرنى. گېرمانىيهدىكى ئۇيغۇرالرنى بايان قىلىش ئاسانراق
ئۇالر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىقتىسادىي گۈللهنگهن غهربىي گېرمانىيهگه . ياشايدۇ

غا ئهگىشىپ كهلگهن ۋە بۇ يهرگه » مىهمان ئىشچىالر«تهلهي سىناپ كهلگهن تۈركىيهلىك 
اسانلىقچه ئاسسىمىلياتسىيه ئۇيغۇرالرمۇ تۈرك قېرىنداشلىرىغا ئوخشاشال ئ. ماكانلىشىپ قالغان

. ئۇالر ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه تۈرك خوجايىنالرغا ياللىنىپ ئىشلهشنى ياخشى كۆرىدۇ. بولمايدۇ
گهرچه گېرمانىيهدە جۇڭگو ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ جاسۇسلىرى پائالىيهتچىلهرنىڭ نهدە نېمه ئىش 
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يهردە سىياسىي پائالىيهتلهر ئىستانبۇل ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى يېقىندىن كۈزىتىپ ماڭسىمۇ، ئهمما بۇ 
بهزىلهر، مهسىلهن، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبىرى . ئهنقهرەدىكىدەك قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىمايدۇ

ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن ئهركىن ياۋرۇپا رادىئو ئىستانسىسىتدا 
لىپ بارىدىغان بۇ رادىئو ئىستانسىسى تۆمۈر پهردە كوممۇنىزمغا قارشى تهشۋىقات ئې. ئىشلهيدۇ

ميۇنخىن .  يىلى مىيونخېندە قۇرۇلغان- 1950ئارقىسىدىكى ئهھۋالالرنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن 
  .كېيىنچه ياۋرۇپادىكى ئۇيغۇر ئازاتلىق ھهرىكىتىنىڭ بازىسى سۈپىتىدە تونۇلدى

ن ھهمكارلىشىپ ئىككىنچى دۇنيا ئاۋىستىرالىيه ھۆكۈمىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بىله
ئۇرۇشىدىن كېيىن شىنجاڭدىن ئايرىلىشقا يول قويۇلغان بهزى ئۇيغۇرالر ئهگهر ئۆزىنىڭ ئىرقى 
جهھهتتىن سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىدىكى قهۋملهردىن بىرىگه تهۋە ئىكهنلىكىنى كۆرسىتهلسىال 

ۋستىرالىيهدىكى ئادېالئېد مۇساپىرالر ئۇالرنى دۆلىتىگه قۇبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن چاغدا، ئا
ئۇيغۇرالردىن بهزىلىرى مهلبورنى ۋە سيېدنېيغا . پاناھلىنىدىغان بىر يهر قىلىپ بېكىتىلگهن ئىدى

مهسىلهن، ئۇالردىن بىرى تاشكهنتته تۇغۇلغان ۋە جۇڭگو تۈرمىسىدە ئون بىر يىل ياتقان . كۆچتى
سيېدنې ئۇيغۇرالر ) ىتاب يېزىلىۋاتقان مهزگىلدەبۇ ك(ئۇ .  ژورنالىست ئهخمهت ئىگهمبهردى ئىدى

  .ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى ئىدى
 ئهسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا ئهنگلىيهگه يېتىپ كېلىپ، لوندوننىڭ - 20ئاز بىر قىسىم ئۇيغۇرالر 

شىمالىدىكى تۈركلهر تهرىپىدىن ئاللىقاچان ئاۋات بولۇپ كهتكهن بىر رايوندا بىر كىچىك گۇرۇھ 
 يىلى تېررورچىالر ھۇجۇمىغا ئۇچراشتىن ئىلگىرى ئامېرىكا ئۆزىنىڭ - 2001. كىللهندىبولۇپ شه

كۆچمهنلهرگه تۇتقان مۇاليىم پۇزىتسىيهسى بىلهن نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنى ئامېرىكىغا كېلىشكه جهلپ 
بۇ يهردە ئۇنىۋېرستېت ئاكادېمىكلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ . قىلغان ئىدى

بهزى باي ئۇيغۇرالر . كهلگهن ياردەم مهدەتلىرى بىلهن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسى قۇرۇلدىئۈلگۈرۈپ 
يېتهرلىك كاپىتال ئېلىپ كهلگهن ھهر قانداق جۇڭگولۇققا ئىشىكى ئوچۇق بولغان كاناداغا كۆچمهن 

  .بولۇپ كهتتى
پهقهت . نى داۋامالشتۇردىغهرب دۆلهتلىرىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئۆرپ ـ ئادەتلىرى

ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلهر رۇسچه كىيىم ـ كىچهك كىيىدىغان، ئۆز ئارا رۇسچه سۆزلىشىدىغان ھالهتته 
تۈركۈملهپ چىققان كۆپ ساندىكى مۇھاجىرالرنىڭ ۋەتهن . ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهتتى

يوق ياشالر سىياسىي ئهسلىمىسى . ھهققىدىكى خاتىرىلىرى ناھايىتى ئېنىق ساقالنغان
بۇ سهۋەبتىن غهرپ دۇنياسىدىكى . شىنجاڭدىكى ئائىلىسىنى ئاسانال زىيارەت قىلىپ يوقالپ تۇرااليدۇ

ھوقۇق ) 8.(ئۇيغۇر جهمئىيىتى تهبىقىلىشىشكه، يهنى سىنپىيلىشىشىقا قاراپ تهرەققى قىلماقتا
 ھايات تهجرىبىلىرى نوپۇز ئاقساقال كىشىلهر ۋە ئائىله باشلىقلىرىنىڭ قولىدا بولۇپ، بۇالرنىڭ

ئۇالرغا قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ بهدىلىنى تونۇتقان ۋە ئۇالرنى مهسئۇلىيهتچان بىر مىللهتچىگه 
ئۇالر بهلكىم تۈرمىدە ياتقان، زىندانالردا يالغۇز قالغان ۋە قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغان . ئايالندۇرغان

نهتىجىدە، . لىقچه قولالپ كهتمهيدۇشۇڭا ئۇالر قېنى قىززىق ياشالرنى ئاسان. بولىشى مۇمكىن
جهمئىيهتته ئىناۋىتى بار پىشقهدەملهر ئادەتته سىياسىي كۈرەشلهرگه رەھبهرلىك قىلىدىغانالردىن 

بۇ سهۋەبتىن، ئۇيغۇر مۇھاجىرالر پارچه ـ پارچه تارقاق گۇرۇپ ـ مهزھهپلهرگه پارچىلىنىپ . ئهمهس
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بېسۇن مۇنداق . ن قارايدىغان ھالهت شهكىللهنگهنكهتكهن، بىر ـ بىرىگه ئىشهنمهسلىك، گۇمان بىله
چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ باش ئاغرىقى ئۆزلىرىنىڭ كىملىكىنى قوغداشقا قارىغاندا، «: يازغان

كۆپرەك ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپالرنى تۇلۇق تۈگىتىپ، بىر ياقىدىن باش، بىر يهڭدىن قول 
  .»چىقىرىشتىن ئىبارەت

ئامېرىكا تېررورچىالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ بىر .  ئۇالرنى تىرىشمىدى دېيهلمهيمىزبۇنىڭلىق بىلهن
 يىلى كۈز پهسلىنىڭ بىر كۈنى مهن بىلگىيه پايتهختى - 2001ئايدىن كېيىن، يهنى 

شهرقىي «بىرۇكسېلدىكى ياۋرۇپا مېهمانخانىسىنىڭ بىرىنچى قهۋىتىدىكى يىغىن زالىدا ئولتۇرۇپ، 
دەپ ھهيۋەتلىك تېما بېرىلىگهن يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا » رۇلتىيىتۈركىستان مىللىي قۇ

  .قاتناشتىم
رەئىس مۇنبىرىدە ئولتۇرغان كۈلرەڭ چاچلىقالر ئىچىدە مهن بىر قاراپال گېنېرال رىزا بهكىننى 

ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدە ئېسىغلىق تۇرغان يۇغان بايراق كۆك رەڭلىك بولۇپ، ئاق رەڭلىك . تونىدىم
بۇ بايراقنىڭ شهكلى ئىسالمىيهتتىن كهلگهن بولماستىن، . ئاي ۋە يولتۇز نهقىشلهنگهن ئىدىھىالل 

بهلكى قهدىمكى بۇددىستالر تىنچلىق سىموۋلى دەپ قارايدىغان ئوغاق ئاي ۋە يولتۇز شهكلىدىن 
ئهتراپتىكى قالغان ئۈچ ئۈستهل ئۇزۇنچاق شهكىلدە تىزىلغان بولۇپ، ئاتمىش ۋەكىل . كهلگهن
ئۇالر يېشىغا قاراپ سهپ بولۇپ ئولتۇرغان بولۇپ، يېشى ئهڭ چوڭ بولغىنى رەئىس . راتتىئولتۇ

. ئۇالرنىڭ پهرقلىق تۇرقى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتاتتى. سهھنىسىگه شۇنچه يېقىن ئولتۇراتتى
كهڭ ياپىالق يۈزلۈك موڭغۇل چىرايالر، بېشى ئۇچلۇق، بوينى توم ياۋرۇپالىق سىالۋيانالرغا 

ىغانالر، بىر قاراشتىال قۇماينى ئهسلىتىدىغان ئىرانلىق تۈركلهر ۋە ھهتتا ئهڭ چهتتىكى ئوخشايد
كاستيوم ۋە خۇرۇم چاپان . بۇرجهكته ئولتۇرغان كىشى بهئهينى ياپونلۇققا ئوخشايدىغان چىرايدا ئىدى

چه ئايالالر شىنجاڭ. كىيىۋالغان ئهرلهر فوتو ئاپارات ۋە سىنئالغۇالرنى كۆتۈرۈشۈپ يۈرەتتى
ئاالھىدىلىككه ئىگه بوغما ئىشتان ۋە جىلىتكه، سۇس سۆسۈن ھهم توق سۆسۈن رەڭدە ئۈستىگه گۈل 

بىر تامنىڭ ئۇدۇلىدا . چىكىلگهن تهڭگه قادالغان كۆينهك، پۇتىغا رۇسچه قىسقا ئۆتۈك كىيگهن ئىدى
.  ئىدىئولتۇرغان يۈزلىرىنى قورۇق باسقان بىر قىرغىز موماينىڭ بېشىدا گۈللۈك ياغلىق بار

موماينىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرغان يىگىرمه ياشالر ئۆپچۆرىسىدىكى قاپقارا شهھال كۆزلۈك بىر گۈزەل قىز 
ھهشهمهتلىك مىهمانساراينىڭ قىممهتلىك جابدۇقلىرىغا تهبىئى بىر ھهۋەس ئىچىدە قارىماقتا 

  .ئىدى
 ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه .ۋەكىللهر يىغىننىڭ باشلىنىشىنى ساقلىغاچ ئۆز ئارا پاراڭغا چۈشۈپ كهتتى

ئهمهس، رۇسچه سۆزلهشكهنلىكلىرىگه قارىغاندا كۆپىنچىسى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىدىن 
كېيىن شىنجاڭدىن كهلمهكچى بولغان يىگىرمه نهپهر ۋەكىلنىڭ . كهلگهنلىكى ئېنىق ئىدى

ە ھهيران يىغىنغا قاتنىشىش ئۈچۈن رۇخسهت ئااللمىغانلىقتىن كېلهلمىگهنلىكىنى ئاڭلىدىم ۋ
لوندوندىن كهلگهن بىر نهپهر يىغىن تهشكىللىگۈچىدىن (بىر ئاز غهلىته بولغىنى شۇكى، . قالمىدىم

ئىككىنچى غهلىتىلىك، ئهڭ . غهربىي ياۋرۇپا ۋە ئامېرىكىدىن بىرمۇ ئادەم كهلمىگهن ئىدى) باشقا
ستان شهرقىي تۈركى«باشتىكى ئۈستهلنىڭ ئۈستىدىكى لهۋھهگه يۇغان قىلىپ يېزىلغان 
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تىرناق ئىچىدىكى سۆزنىڭ مهنىسىنى . دېگهن خهتلهر ئىدى» مىللىي قۇرۇلتى) ئۇيغۇرىستان(
  .بىردەمدىن كېيىن چۈشهندۈرىمهن

 قۇرۇلتاي ئېگىز بويلۇق، كېلىشكهن بىر ئاقساقال كىشىنىڭ دۇئا ـ تىالۋەت قىلىشى بىلهن 
 26وممۇنىستالر تۈرمىسىدە بۇ كىشى جالالت شېڭ شىسهينىڭ تۈرمىسىدە بهش يىل، ك. باشالندى

ئۇنىڭ دۇئاسى . يىل ياتقان، ھازىر ئهنقهرەدە مۇھاجىر بولۇپ تۇرىۋاتقان تارىخچى ھاجى ياقۇپ ئانات ئىدى
تهشكىالت كومىتېتىنىڭ ئهزاسى، بهش ئاي ئىلگىرى قازاقىستاندا گۇمانلىق ھالدا سۇدا بوغۇلۇپ 

ۋەكىللهر باشلىرىنى ئىگىپ، ئىككى . ندىئۆلۈپ قالغان دىلبېرىم سامساقۇۋانىڭ روھىغا بىغىشال
ئاندىن ھهر بىر . دۇئا تۈگىگهندە قوللىرى بىلهن يۈزلىرىنى سىلىدى. ئالقىنىنى دۇئاغا ئېچىپ تۇردى

تونۇشتۇرۇلغۇچى ئورنىدىن تۇرۇپ بوشىراق ئىگىلىپ ساالم . ۋەكىل نۆۋەت بىلهن تونۇشتۇرۇلدى
  .بېرىپ ئولتۇردى

شهرقىي « يىلى ئالمۇتادا قۇرۇلغان بولۇپ، - 1963 سىياسىي تهشكىالتى مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى
 يىلالردىكى - 1940بۇ تهشكىالت كۆپ قىسمى . دەپ ئاتالغان» تۈركىستان ئازاتلىق ھهرىكىتى

 مىڭ كىشىلىك مۇھاجىردىن تهشكىللهنگهن 50مۇستهقىل جۇمهۇرىيهتته ۋەزىپه ئۆتىگهن 
يۇقىرىدا ئازراق بايان قىلغان . لىدىغانلىقىنى جاكارلىغاننى كونترول قى» ئازاتلىق ئارمىيه«

ئارمىيهگه ئېلى ئىنقىالبىغا . رومانچى زىيا سهمهدى ئازاتلىق كومىتېتىغا باشچىلىق قىلغان
ئهمما ئازاتلىق كۈرىشىنى رەسمى . قاتناشقان يهنه بىر ئۇيغۇر زۇنۇن تيىپوۋ يېتهكچىلىك قىلغان

 يىلى - 1991.  يىلالرغا قهدەر باشلىنالمىغان ئىدى- 1990ھالدا ئېلىپ بېرش پىالنى تاكى 
قازاقىستاندىكى بىر ئۇيغۇر ئازاتلىق تهشكىالتى ئۆزىنى سىياسىي پارتىيه دەپ رەسمى تىزىمغا 

ئارقىدىنال . كېيىنكى يىلى ئالمۇتادا بىر خهلقئارا ئۇيغۇرالر ئۇيۇشمىسى قۇرۇلدى. ئالدۇردى
 ئايدا سوۋېت - 12 يىلى - 1992. ان پارتىيىسى قۇرۇلدىقىرغىزىستاندا ئهركىن ئۇيغۇرىست

ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن بىر تۇتاش باشقۇرۇشنى مهقسهت قىلغان بىر قۇرۇلتاي 
 18بۇ قۇرۇلتاي تهشكىللهشنىڭ يېتهرسىزلىكى، مهبلهغ كاملىقى ۋە بولۇپمۇ . ئىستانبۇلدا ئېچىلدى

ىدىكى سىياسىي ئىختىالپالر تۈپهيلى كۆزلىگهن نىشانغا  نهپهر ۋەكىل ئوتتۇرس40دۆلهتتىن كهلگهن 
قۇرۇلتاينىڭ تۈرك رىياسهتچىسى يىغىن كۈنتهرتىپىنى ئاشكارىالپ، ئۆزلىرىنىڭ . يېتهلمىدى

يېتهكچىلىكىدىكى بىر مۇستهقىل تۈركىستان قۇرۇش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، يىغىن 
ئۆزىنى قۇرۇلماقچى بولغان يېڭى دۆلهتنىڭ ھهر ۋەكىل . قاتناشقۇچىلىرى بۇنىڭغا قوشۇلمىدى

  .شۇنداق قىلىپ پىالن بۇزۇلدى. بىرىنچى قول رەھبىرى بولۇشقا مۇناسىپ دەپ ئوياليتتى
 يىلى غۇلجا ۋەقهسى ۋە ئۇنىڭ دەھشهتلىك ئاقىۋىتى نهتىجىسىدە ئىلهامالنغان - 1998ھالبۇكى، 

جهمئىيهتلىرى ئهنقهرەگه توپلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيا، تۈركىيه ۋە گېرمانىيهدىكى مۇھاجىرالر 
كېيىنكى يىلى بۇ . مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا شهرقىي تۈركىستان مىللىي مهركىزىنى قۇرۇپ چىقتى

مىيۇنخېن شهھىرىدە بىر . مىيونخىندا ئېچىلغان بىر يىغىندا مىللىي قۇرۇلتاي دەپ ئۆزگهرتىلدى
شهرقىي تۈركىستان . سايالپ چىقىلدى كىشىلىك يېتهكچى خادىم 15كاتىبات ئىشخانىسى قۇرۇلۇپ، 

ئون ئۈچ دانه مۇھاجىرالر جهمئىيىتىنى ئاكتىپ قولالش تهشهببۇسى ) ETNC(مىللىي قۇرۇليىتى 
بىلهن، ئۆزىنىڭ ئاساسلىق مهقسىتىنىڭ جۇڭگودىكى ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ ھهسىرىتىنى خهلقئاراغا 
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 ۋە ياۋرۇپا پارالمېنتى، ئهرەپ ئاڭلىتىش ئارقىلىق دۇنيا جامائىتىنىڭ دىققىتىنى قوزغاش
ئىتتىپاقى، ئىسالم قۇرۇلتىيى ۋە ئهلۋەتته بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى قاتارلىق خهلقئارا 

ئۇ . ئورگانالر ئارقىلىق جۇڭگو رەھبهرلىرىگه بېسىم ئىشلىتىش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
تهلهپ قىلىشتىكى قانۇنلۇق بىر ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقىنى 

ۋاستىچىسى سۈپىتىدە تونۇلۇشىنى ۋە پۇرسىتى كهلگهندە جۇڭگولۇقالر بىلهن ئاپتونومىيه ھهققىدە 
  .سۆھبهت ئېلىپ بارغۇچى ساالھىيىتىگه ئىگه بولۇشنى ئۈمىد قىالتتى

تۈركىستان بىلگىيهدىكى برۇسىېل قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ئهڭ ھاماقهت بىر كۈزەتكۈچىمۇ شهرقىي 
مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ غايىلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرالىشىنىڭ نهقهدەر قىيىن ئىكهنلىكىنى قاراپال 

يىغىن ئېچىلىۋاتقان شۇ دەقىقىلهردە گېنېرال رىزا بهكىن يولداشلىرىنىڭ . بىلىۋاالاليتتى
تىمىزدا بىزنى تهشكىال«ھورۇنلىقىنى ۋە كۈرەشنى بىر ئىزدا توختىتىپ قويغانلىقىنى ئهيىبلىدى ۋە 

پارچىالش ۋە رەھبهرلىك ئارىسىدا بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىشقا ئۇرۇنىۋاتقان جۇڭگو ساقچى 
سىياسي جهھهتته تهجرىبىلىك ئهركىن ئالىپتېكىن . دېدى» دائىرىلىرىنىڭ جاسۇسلىرى بار

گېنېرالنىڭ سۆزىنىڭ ئورۇنلۇق ئىكهنلىكىنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ئۇيغۇرالرنىڭ 
لهشتىكى ئىككى دۈشمىنىنىڭ ھورۇنلۇق ۋە تهربىيهسىزلىك ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ ئىلگىرى

  :مۇنداق دېدى
كۈچىمىز يهتمهيدىغان . بۇ كۈرەشنى جهزمهن ئهقىل بىلهن تىنچ يولدا ئېلىپ بېرىشىمىز الزىم«

. قولىمىزدىن بىر ئىش كهلمىسه، قىالاليدىغان قىياپهتكىمۇ كىرىۋالمايلى. ئىشقا ۋەدە قىلمايلى
چۈنكى تۇرىۋاتقان يهرنىڭ تىلىنى بىلمىسهك، . ياشاۋاتقان دۆلهتنىڭ تىلىنى ئۆگىنهيلى

شۇنى ئهستىن . مهقسىتىمىزنى چۈشهندۈرەلمهيمىز ۋە قارشى تهرەپنى قايىل قىاللمايمىز
چىقارمايلىكى، ھازىر دۇنيادا ئالته مىڭدىن ئارتۇق خهلق ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش 

  )9(».قىلىۋاتىدۇ
ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىنىڭ ئهڭ چوڭ ئاجىزلىقى ئىهتىمال ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھهممه كىشى قايىل 

ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن . بولغۇدەك تهڭداشسىز بىر رەھبهرنىڭ يوق ئىكهنلىكى بولىشى مۇمكىن
ئۇيغۇرالرنىڭ . ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ئېنىق ۋارىسلىق قىلغۇچى بولمىدى

كلهرنىڭ داالي الماسىدەك دىپلوماتىيه جهھهتته قابىلىيهتلىك، يالغۇز ھالدا ھهممه كىشىگه تىبهتلى
ئهلۋەتته داالي المانىڭ ساالھىيىتى ئهسىرلهردىن بۇيان . (گىپىنى ئۆتكۈزەلهيدىغان بىر داھىسى يوق

نغان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان تېئوكراتىك ھۆكۈمهت تهرىپىدىن مۇقهددەس بىلىنىپ ئېتىراپ قىلى
 يىلى ھىمااليادىن ئۆتۈپ قاچقاندىن كېيىن ھىندىستاننىڭ - 1959بولۇپ، بۇ تۈپهيلى ئۇ 

  ).شىمالىدىكى دارامساالدا قۇرۇلغان مۇساپىر ھۆكۈمهتنىڭ بىردىنبىر داھىسى دەپ تونۇلغان
ئۇيغۇرالرنىڭ بىرىنچى ئاجىزلىقىدىن تۇغۇلغان ئىككىنچى ئاجىزلىقى بولسا، تاكتىكا جهھهتتىكى 

تېررورىزمنى ) ش ت م ق(شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى . وڭقۇر ئىختىالپالردۇرچ
ئهيىبلهپ، شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا تىنچلىق سىياسهت 

ئهمما نۇرغۇنلىغان مۇھاجىرالر بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلهر . قوللىنىدىغانلىقىنى جاكارلىدى
زوراۋانلىق كۈچگه تايىنىشنى ) قوراللىق ياشالرنى تىلغا ئالمىدىمشىنجاڭنىڭ ئىچىدىكى (
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بىردىنبىر چىقىش يولى دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، مىيونخېندىكى تهشكىالتقا قاتنىشىشى رەت 
ئاساسلىقى ئوتتۇرا ئاسىيانى بازا قىلغان مۇشۇ خىلدىكى بىر گۇرۇپىنىڭ ئىسمى شهرقىي . قىلىندى

 فرونتى بولۇپ، ئۇنىڭ رەھبىرى شىنجاڭدىكى بىر قاتار ئاپتۇۋۇز تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق
. پارتلىتىش ۋە ھهربىي بازىالرغا ھۇجۇم قىلىش ھهرىكهتلىرىگه قوماندانلىق قىلغانلىقىنى ئېيتتى

 يىلىدىكى شهرقىي - 1944ئېيتىشالرغا قارىغاندا بۇ فرونتىنىڭ رەھبىرى سهكسهن ياشلىق يۈسۈپ 
 يىلى سوۋېت - 1957ئارمىيىسىنىڭ سابىق ئوفىتسىرى بولۇپ، ئۇ تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى 

ئىتتىپاقىغا قېچىپ چىقىشتىن ئىلگىرى كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى شىنجاڭ 
ئهركىن ئالىپتېكىن بۇ بۆلۈنۈش ) 10.(مۇزىيىنىڭ مۇئاۋىن مۇزىي باشلىقى بولغان ئىكهن

ۇيغۇرالر ئاچچىقىغا پايلىماي، زوراۋانلىق قىلغان ئهمما ئهگهر بهزى ئ. ئىختىالپالرنى ئېتىراپ قىلدى
بولسا، بۇ ھهرگىزمۇ نهچچه مىليون ئۇيغۇرنىڭ ھهممىسى تېررورچى دېگهنلىك ئهمهس، دېگهننى 

كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالر تىنچلىق يولى بىلهن نىشانغا يېتىشنى ئارزۇ قىلسىمۇ، «. قوشۇپ قويدى
ورىزمنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچى قۇربانالر بولۇپ   يىلدىن بۇيان دۆلهت تېرر125لېكىن ئۇالر 

  )11.)(يهنى زوزۇڭتاڭ شىنجاڭنى بېسىۋالغاندىن باشالپ(» .كهلدى
ھهتتا ش ت م ق نىڭ ئىچىدىمۇ كهلگۈسىدىكى مۇستهقىل شىنجاڭنى نېمه دەپ ئاتاش ھهققىدە 

ادە قىلسۇن ئۈچۈن بهزىلهر ئۇنى كۆپ مىللهتلىك بىر جۇمهۇرىيهت دېگهننى ئىپ. ئىخىتالپ بار
بولسۇن دەپ  » ئۇيغۇرىستان«دەپ ئاتاشنى تهلهپ قىلسا، يهنه بهزىلهر » شهرقىي تۈركىستان«

شۇنىڭ ئۈچۈن تهشكىالت لهۋھهگه ئىككى خىل . ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبهرلىك قىلىشىدا چىڭ تۇرماقتا
 بۇ خىل تاالش ـ ھاجى ياقۇپ ئاناتنىڭ دېگىنىدەك،. مهنىسى بار تېمىنى يېزىشقا مهجبۇر بولغان

ئۇ قۇرۇلتاي . دەيدۇ» بۇنى ھهل قىلىش ئاسان«تارتىشالرنىڭ ھهممىسى ۋاقىت ئىسراپ قىلىشتۇر 
بىز ئهركىنلىككه ئېرىشكهن چاغدا قايسى ئىسىمنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى «: ۋەكىللىرىگه

  .»خهلقنىڭ قارارىغا قويۇپ بېرىمىز
 ۋە ئۆتكۈنچى مهسىلىلهردىكى كۆپ يىللىق جېدەل ـ رەھبهرلىكتىكى يۇرتۋازلىق، ئاخبارات ساھهسى«

غا خاتىمه بېرىپ، ئۆز ئارا ئىشهنچىنى كۈچلهندۈرۈشته الزىم بولىدىغان، غهربلىك » ماجىراالر
دەپ ئاتالغان مۇھىم بىر » پائالىيهت ئهخالقى«كىشىلىك ھوقۇق مۇتىخهسسىسلىرى تهرىپىدىن 

ئۇ . ق يهردە بىر ئۇيغۇر ۋەكىل ماڭا قاخشاپ بهردىئادەم يو) 12.(تېما مۇزاكىرىدىن ساقىت قالدى
مۇھاجىر رەھبهرلىرىنىڭ بىلىم ئېلىش ئهمهس، بهلكى باي بولۇش يولىنى تاللىغانلىقى، 

  :ھهممىسىنىڭ باش بولۇشنى تهلهپ قىلىدىغانلىقىدىن شىكايهت قىلىپ
  .، دېدى»لىمهنبىرەر كىشىنىڭ بۇ ھهقته بىر نهرسه يېزىشىنى ئارزۇ قى. ئۇيغۇرالر دېۋەڭ― «
  نېمىشقا ئۇيغۇرالرنى دېۋەڭ دەيسىز؟«― 
چۈنكى ئۇالر خهنزۇالرنىڭ ئۆزىنى ھهممىدىن قالتىس چاغاليدىغان ئىدىيىسىگه ۋارىسلىق ― 

ھهتتا ئۇالر ۋەتىنىمىز تېخى مۇستهقىللىققا ئېرىشمىگهن ئهھۋالدا ھهممىسى كىمنىڭ . قىلغان
  )13(». ـ تارتىش قىلىشىۋاتىدۇجۇمهۇر رەئىس بولىدىغانلىقى ھهققىدە تاالش

باشقا . ش ت م ق بىر تهشۋىقات ئورگىنى بولۇش سۈپىتى بىلهن مهلۇم دەرىجىدە رولىنى كۆرسهتتى
. بۆلگۈنچىلهرگه ئوخشاش ئۇمۇ ئىنتېرنېت تورىدا ئهرزان ھهم ئاسان ئۇچۇر تارقىتىش يولىنى تاپتى
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ئۇالرنىڭ ئهمهلىيهتته بۆلگۈنچىلىك «: تهھاۋاي ئونىۋېرىسىتىتىنىڭ پروفېسسورى دىرۇگالدنې بۇ ھهق
دېدى ۋە قۇشۇمچه » دەرۋەقه ئۇالر كومبىيوتېردا بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى قىلىۋاتىدۇ. ھهرىكىتى يوق

بۇ ئۇنىڭغا سهل . لېكىن ئۇالرنىڭ تهشكىللىنىشى، رەھبهرلىكى ۋە قوماندانلىق ئورنى كهم«: قىلىپ
ھالبۇكى، ئىنتېرنېتنىڭ قۇرۇلما جهھهتته ئۆزىگه ) 14.(دېدى» قارىساقمۇ بولىدۇ دېگهنلىك ئهمهس

تېلېۋىزىيه قانىلى، رادىئو ئىستانىسىسى ۋە گېزىت ـ ژۇرنالالرغا ئوخشاش . چۇشلۇق ئاجىزلىقى بار
ئهۋەتىلگهن خهۋەر مهزمۇنلىرىنىڭ راست ـ يالغانلىقىنى تهكشۈرۈپ تهھرىرلهيدىغان تهھرىرى، 

مهنمۇ ئىنتېرنېتتا دېيىلگهن گهپلهرنىڭ قانچىلىك ئوقۇر. مۇخبىرى ياكى ۋاستىچىسى يوق
ئىنتېرنېت ھهم مۇھاجىر ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنى . ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىگه بىر نېمه دېيهلمهيدۇ

قوللىغۇچىالرنىڭ جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى قىلمىشلىرىنى ئهيىبلهپ ھۇجۇم قىلىشىنى 
ئازسانلىق «ىڭ بۇ ئهيىبلهش سۆزلىرىنى ھهقىقهتهن ئاسانالشتۇردى ھهم جۇڭگولۇق باياناتچىالرن

مىللهتلهرگه سىياسىي ۋە دىنىي جهھهتتىن ۋەكىللىك قىاللمايدىغان تهلۋە ئهسهبىلهر تهرىپىدىن 
خهۋەرلىرىنىڭ . دەپ قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈشىنى ئاسانالشتۇردى» جار سېلىنغان خاتا تهشۋىقات

ئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى قاتارلىق ئىشهنچىلىكلىكىگه قاتتىق ئهھمىيهت بېرىدىغان خهلق
ئورگانالردىكى تهكشۈرگۈچىلهر ش ت م ق نىڭ بىر ئاز كهسىپ ئهھلى ئهمهس ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ 
جۇڭگونىڭ ئىچىدە خهۋەر دوكالتچىسى، تورالشتۇرۇلغان مۇخبىر خادىمى بولمىغانلىقى ئۈچۈن 

نلىقىنى ھېس قىلدى ۋە بۇ خهۋەرلهرنى خهۋەرلهرنىڭ راست ـ يالغانلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرمهيدىغا
ھالبۇكى، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى شىنجاڭدا كىشىلىك . بهك ئېتىۋارغا ئالمايدىغان بولدى

ھوقۇقنىڭ دەپسهندە قىلىنغانلىقى توغرىسىدا ئاالقىدار ھۆججهتلىرىنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىنى 
غان بولسا، ئۇيغۇر مۇھاجىرالر بهلكىم شۈبهىسىز بۇ قوللىغۇچىالر بولمى. كاپالهت بىلهن ساقلىدى

  .ئاۋازىنى باشقىالرغا ئاڭلىتالماسلىقى مۇمكىن ئىدى
 يىلىنىڭ ھارپىسىدا غهربته تىبهتتىكى زۇلۇمدىن ئاللىقاچان خهۋەردار ئازساندىكى كىشىلهر - 2000

رىجىدە ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ ھهسىرىتى بهلگىلىك دە. شىنجاڭ توغرىسىدا خېلى بىر نهرسه ئاڭلىدى
ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرىدىن بىر ـ ئىككى كىشى ئۇيغۇرالر ھهققىدە . تهسىر قوزغاشقا باشلىدى

ئىرالندىيهنىڭ سابىق پرېزىدېنىتى مارىي روبىنسۇن . ئاقساراي ئهھۋالدىن خهۋەردار ئىدى. سۆز قىلدى
 كىشىلىك ھوقۇققا ―بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئورگىنىدا يېڭى تهسىس قىلىنغان ۋەزىپه 

مهسئۇل ئالىي كومىسسار بولۇپ تهيىنلهندى ۋە خىزمهت كۈنتهرتىۋېدە تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالر 
  .مهسىلسى ئۈچۈن ئاتايىتهن جۇڭگودا زىيارەتته بولدى

 يىلى كۈز پهسلىدە ش ت م ق ئۆزىنىڭ قۇرۇلتىيىنى ئېچىشتىن بىر كۈن ئىلگىرى - 2001
نت بىناسىدا مهخسۇس تېمىدا ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىغا تهكلىپ برۇسېلدىكى پاۋرۇپا پارالمې

ئاز بولسىمۇ ئهمما ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ئۈچۈن مۇھىم بولغان تهشۋىقات ھۇجۇمى ئهمهلگه . قىلىندى
ياۋرۇپا بىرلىكى يىغىنىنىڭ تېمىسىنى تهستىقلىغاندىن كېيىن يىغىن مهيدانى تاالش ـ . ئاشتى

جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت «ن يىغى. تارتىشقا سهۋەب بولدى
جۇڭگو . ناملىق تېمىدا ئېچىلماقچى ئىدى» ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى

ھۆكۈمىتىگه نىسبهتهن بۇ تېما ۋە يىغىن مهيدانىنىڭ ئۆزىال ئۇنىڭ يۈزىگه ئىككى شاپىالق 
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ئاتالغۇسى جۇڭگودا چهكلهنگهن بىر ئىسىم بولۇپال » شهرقىي تۈركىستان«. ئۇرغانلىق ئىدى
سۆزى بېيجىڭدىكى ھۆكۈمرانلىقنىڭ قانۇنلۇقلىقىغا نىسبهتهن » ئىشغال«قالماستىن، بهلكى 

  .ئاشكارا ھالدا جهڭ ئېالن قىلىش ھېسابلىناتتى
ە بىر  كۈنى ياۋرۇپا پارالمېنتى ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ داۋاسى ھهققىد- 10 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1997

ھهل قىلىش اليىههسى ماقۇلالپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنى بۇ توغرىدا سۆھبهتلىشىشىكه چاغىرغان 
ئهمما بۇ يىغىننىڭ ساھىپخانى ياۋرۇپا پارالمېنىتى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ بىر تهركىبى . ئىدى

ئۆزىگه بۇ پارتىيهنىڭ سىياسىي جهھهتته . قىسمى ھېسابالنمىش ترانسناسئونال رادىكال پارتىيه ئىدى
خاس ئۆزگىچه قاراشلىرى بولۇپ، ياۋرۇپا پارالمېنتىنىڭ يهتته نهپهر ئهزاسى ۋە ياۋرۇپا ھهيئىتىنىڭ 

  )15.(بىر نهپهر ئهزاسى بۇ پارتىيىگه تهۋە ئىدى
برۇسېلدا تۇرۇشلۇق جۇڭگو ئهلچىسى يىغىننىڭ تهكلىپنامىسىنى تاپشۇرىۋالغاندىن كېيىن تهبىئى 

ئىشقا يارىغان جامائهت . ىننىڭ ئىچىلىشىنى توسۇشقا ئۇرۇندىھالدا قولىدىن كېلىشىچه يىغ
پىكرى بىلهن مهيدانغا كهلگهن غۇلغۇال نهتىجىسىدە ئهھۋال يىغىن تهشكىللىگۈچىسىگه پايدىلىق 

. بۇ رادىكال پارتىيىنىڭ باش كاتىپى ئولىۋېئىر دۇپۇئىس كۆپ كۈچ چىقاردى. بىر شارائىتقا ئۆزگهردى
بۇ . رالمېنتىنىڭ پرېزىدېنتى نىكولى فونتائنېگه بىر پارچه ئوچۇق خهت يازدىئۇ تېزلىكته ياۋرۇپا پا

  .زەربه بىلهن جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن كهلگهن غهزەپلهنگهن مىهماننىڭ ئاغزى ئىتىلىپ قالدى
يىغىن ئېچىلغان كۈنى جۇڭگونىڭ برۇسېلدا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىدىن بىر خادىم ۋە جۇڭگو 

نىڭ ئۈچ نهپهر مۇخبىرىنىڭ ئاخباراتچىالر ئۈچۈن »خهلق گېزىتى«ن گېزىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئورگا
ساقالنغان ئورۇندا ئۆزلىرىگه بىۋاسته سانچىلىۋاتقان ئاالھىدە تىكهنلهرگه سهۋر قىلىپ چىداپ 

مۇنبهردىكى رىياسهتچىلهردىن جۇڭگوغا بارغان ياۋرۇپا . ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
ى ۋەكىللهر ئۈمىكىنىڭ رەئىسى پېرگاخىرتون بىر ئازدىن كېيىن، ياۋرۇپا بىرلىكى پارالمېنت

نى قولاليدىغانلىقىنى تاماشابىنالرنىڭ سهمىگه سېلىپ » بىر جۇڭگو«رەسمىي سىياسىتىنىڭ 
ئانچه دىپلوماتىك ئهمهس . دېدى» ئهمما بىز كهلگۈسىنى باشقورالمايمىز«: قويدى ۋە قۇشۇمچه قىلىپ

ياسهتچى بولسا شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىل بولىشىنى تهلهپ قىلدى ۋە جۇڭگو يهنه بىر رى
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ئالدىغا تېررور تاكتىكىلىرىنى ئىشلىتىپ بۇ تهلهپنى قاندۇرمايۋاتقانلىقىنى 

ئولتۇرۇپ بۇ خىل گهپلهرنى ئاڭالش ئىككى خهنزۇ ئۈچۈن خۇشياقىدىغان بىر ئىش . ئهيىبلىدى
نىڭ مۇخبىرىدىن » خهلق گېزىتى« ئوتتۇرىسىدىكى دەم ئېلىش ئارىلىقىدا مهن يىغىن. بولمىدى

گېزىتكه يېزىش ئۈچۈن بىر ھېكايىگه چۇشلۇق ماتېرىيال توپلىيالىغان ياكى توپلىيالمىغانلىقىنى 
  .سورىدىم

  .»قىزىقارلىق ئهمهسكهن«: ـ ياق، دېدى ئۇ جاۋاب بېرىپ
ئهمما مهخپى ھالدا جۇڭگونىڭ شىنجاڭلىق . ۇمكىنئاممىۋى سورۇندا قىزىقارلىق بولماسلىقى م

مۇھاجىرالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىگه قارىتا ئىنكاسى شىددەتلىك ۋە بهزەن قورقۇنچلۇق تۈس 
 يىلىنىڭ - 1996رەھبهرلىكنىڭ ھهقىقى ھېسسىياتىنى ئىپادىلهيدىغان سۆز ـ جۈملىلهر . ئالماقتا

ورۇسىنىڭ ئارمىيه ھۆكۈمهتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بېشىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى سىياسىي بي
  .ئهمهلدارلىرىنى يىغىپ ئاچقان يىغىننىڭ يىغىن خاتىرىسىدە خاتىرىلهنگهن
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بىر ئامالالر ئارقىلىق ئۇيغۇر پائالىيهتچىلهرنىڭ قولىغا چۈشكهن بۇ ھۆججهتتىن مهلۇم بولىشىچه، 
» هردىن تولۇق پايدىلىنىپسىياسىي ئهۋزەللىكل«بۆلگۈنچىلهرنى كونترول قىلىش ئۈچۈن 

قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە تۈركىيه بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش، ھهمكارلىشىش ۋە 
ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ خاس كىشىلىرىگه . ئۇالرغا بېسىم ئىشلىتىش تهكلىۋى ئوتتۇرىغا قويۇلغان

شهرقىي «ئاتالمىش سىرتتىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ . ئاالھىدە سهگهك بواليلى«: مۇنداق دېگهن
مهسىلىسىنى خهلقئاراالشتۇرۇش ھهرىكىتىگه قارشى بارلىق كۈچىمىزنى ئىشقا » تۈركىستان

سىلىپ بۇنىڭ ئالدىنى ئااليلى، بۆلگۈنچىلهرنى ئۆز ئىچىدە پارچىالپ، كۆپ سانلىقىنى يېنىمىزغا 
. »قارشى كۈرەش قىاليلىتارتىپ، ئاز ساندىكى بىر ئۇچۇم بۆلگۈنچىلهرنى يېتىم قالدۇرايلى ۋە ئۇالرغا 

ھۆججهتته يهنه جاسۇسلۇققا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قابىل تهجرىبىلىك كىشىلهرنى ئىشلىتىش 
  .كېرەك دېيىلگهن

جۇڭگولۇقالر ۋە چهتئهل تهۋەلىكىگه ئۆتكهن جۇڭگولۇق مۇھاجىرالر ئولتۇراقالشقان رايون ۋە «جۈملىگه 
بۇ يهردە ) (16.(گهن جۈمله قۇشۇمچه قىلىنغاندې» شهھهرلهرگه ئولتۇراق ئۆيلهر تهسىس قىاليلى

 يىلىدىكى بارىن توپىلىڭىدىن كېيىن جۇڭگولۇقالردا پهيدا بولغان بىر خىل كۆز قاراش، يهنى - 1990
ھهر قانداق ئىچكى قااليمىقانچىلىقنىڭ ئارقىسىدا بىر چهتئهل جاسۇسى بار دەپ قارايدىغان 

 يىلى پارتىيه رەھبىرى خۇياۋباڭ - 1986. لمايدۇنوقتىئىينهزەرنى تىلغا ئېلىش ئارتۇقلۇق قى
  ).چهتئهل كۈچلىرى تۈزۈك تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ دەپ قارىغان ئىدى

بىرى، بهزى نۇقتىلىق . جۇڭگو بىخهتهرلىك ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئىككى خىل قارمىقى بار
لغان ساھىپخان دۆلهت مۇھاجىرالرنى قاتتىق نازارەت قىلىش، يهنه بىرى بۇ مۇھاجىرالرنى قوينىغا ئا

ھالبۇكى، مۇھاجىرالر سىياسىي جهھهتته يوشۇرۇن . ھۆكۈمىتىگه دىپلوماتىك بېسىم ئىشلىتىش
شۇڭا گېنېرال رىزا . ئۆلتۈرۈش سۈيقهستلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئىنكاس قىلىشتى

ندۇرىشى بهكىننىڭ ش ت م ق دا ئېيتقان ئارىغا سىڭىپ كىرگۈچى جاسۇسالر ھهققىدىكى ئاگاھال
ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىش ئۈچۈن . ھهرگىزمۇ بىكارغا ئېيتىلغان مۇبالىغه سۆز ئهمهس

زىياپهتكه تهكلىپ . شىنجاڭغا قايتقان مۇھاجىرالرنى پۇقراچه كىيىنگهن ساقچىالر كۈتىۋالغان
كى گهپ ـ سۆز قىلغان ۋە جۇڭگونىڭ سىياسىتىدىكى ناتوغرا ئهھۋالالر ھهققىدە بىر نهرسه يېزىش يا

بۇ خىل قوزغاتقۇچى سۆزلهر . قىلىشنىڭ ئهخمهقلىق ئىكهنلىكى توغرىسىدا لىكسىيه سۆزلىگهن
قارىماققا ئهگهر ئۇالر دىققهت قىلمىسا، يامان ئاقىۋەتلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىدىن بىشارەت 

هتئهللهردە بهزى شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر پائالىيهتچىلهرنى چ. بىرىۋاتقاندەك قىالتتى
بۇالر . ئىزدەپ كهلگهن بولۇپ، بۇالرنىڭ گهپ ـ سۆزلىرى كىشىنى بىئارام قىلىدىكهن» دوستالر«

ئېهتىمال مۇسۇلمان قوراللىق كۈچلىرى، تهربىيىلهنگهن تېررورچىالر ياكى جۇڭگو جاسۇسلۇق 
  .ئورگانلىرىنىڭ خادىمى بولىشى مۇمكىن

ىتىشتىكى مهقسىتى ئۇ يهردە ئۇيغۇر قارشىلىق جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا بېسىم ئىشل
  .كۆرسىتىش ھهرىكىتىنى جىمىقتۇرۇشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

سوۋېت ئىتتىپاقى سهكراتتىكى يىللىرىدا بېيجىڭنىڭ ئاسىيا رىسپوپلىكلىرىدىكى جۇڭگوغا 
ىن سوۋېت غۇالپ چۈشكهند. قارشى پائالىيهتچىلهرنى باستۇرۇشىغا ئاكتىپ ھالدا ياردەم قىلدى
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كېيىن، تۇيۇقسىز مۇستهقىل بولغان جۇمهۇرىيهتلهردە سىياسىي مۇساپىرالرنىڭ ياشىشى ئاسان 
. ئهمما ئهكسىچه، جۇڭگونىڭ بېسىمى تۈپهيلى تېخىمۇ تهسلىشىپ كهتتى. بولىشى كېرەك ئىدى

دىپلوماتىيه ۋە ئىقتىسادى جهھهتته مۇئهييهن دەرىجىدە ئېغىرلىقىنى ھېس قىلدۇرغان  جۇڭگو بىر 
انچه يىل ئىچىدىال چېگرىسىنى مۇستهھكهملهپ قازاقىستان، قىرغىزستان ۋە تاجىكستان، شۇنداقال ق

 يىلى - 1996. رۇسىيه بىلهن قاچقۇنالرنى چېگرىدىن ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
نى چېگرىدىن ئۆتكۈزۈپ بېرىشى »جىنايهتچىلهر«شاڭخهيدە ئىمزاالنغان كېلىشىمگه قول قويغۇچىالر 

ئاتالغۇسى جۇڭگودا ھهقىقهتهن كۆپ ساھهگه » جىنايهتچى«كۆرگىنىمىزدەك بۇ . كېرەك ئىدى
 ئىنگلىز مىلى 80كېلىشىم بويىچه ئورتاق چېگرىنى بويالپ . چېتىلىدىغان بىر ئىبارىدۇر

ئۇزۇنلۇقتىكى بىر ئېهتىيات سىزىقى ھهربىي قاراۋۇلالر بىرلىكته چارالش ئېلىپ بارىدىغان يهر 
ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرى جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ياردەملىشىپ ئۆز . ىتىلدىقىلىپ بىك

جۇڭگونى تهنقىد قىلغان ئۇيغۇرالرنى . دۆلىتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نهشرىيات ئورۇنلىرىنى پىچهتلىدى
تهشۋىقات ماتېرىياللىرى، پول ۋە قورال يۆتكهش ئىشلىرىنى دىققهت بىلهن كۈزىتىشكه . قولغا ئالدى

  )17.(دىباشلى
قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى قازاقىستان جۇمهۇر رەئىسى نۇرسۇلتان نهزەربايېۋ » شاڭخهي ئىتتىپاقى«

ئهگهر شىنجاڭدىكى قازاقالرغا تېخىمۇ كۆپ ئهركىنلىك بېرىلسه، ئۇنداقتا ئۆزىنىڭ دۆلىتىدىكى 
 - 1997بۇ ۋەدە . ئۇيغۇر مۇساپىرالرنى تېخىمۇ يېقىندىن كۈزىتىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بهرگهن ئىدى

چۈنكى بۇ چاغدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى . يىلى غۇلجا ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن ئىتىبارغا ئېرىشتى
قهشقهردە مهخپى پارتالتقۇچ ياساش زاۋۇتىدىن ئىككىنى ۋە بىر ھهربىي تهربىيىلهش بازىسىنى پاش 

سى، تانكىغا قارشى گىرانات شۇنداقال ئاپتۇمات، تاپانچا، يىراقتىن سىگىنال بېرىش ئۈسكۈنى. قىلغان
ۋە تېمپېراتۇرا ئارقىلىق كونترول قىلىنىدىغان بومبا قاتارلىق قورالالرنى شىنجاڭغا يۆتكهپ 

  .كىرىۋاتقان تۆت دانه يۈك ماشىنىسىنى قولغا چۈشۈرگهن ئىدى
نهزەربايېۋنىڭ قازاق ساقچىلىرى جۇڭگو چېگرىسىدىن قېچىپ چىقىپ سىياسي پاناھلىق 

ئۇيغۇر رەھبهرلهر ئۆزلىرىنىڭ جهمئىيىتىدە ئايغاقچىالرنىڭ كۆپىيىپ . ئوۋلىدىتىلىگهنلهرنى 
كهتكهنلىكى، مهسجىد ۋە ئىمامالرنىڭ دۆلهتنىڭ نازارىتىدە ئىكهنلىكى، ئاممىۋى يىغىلىشالرنىڭ 

) 18.(ھهممىسىنى ساقچىالر قاتتىق باشقۇرۇپ تۇرىدىغانلىقى قاتارلىقالردىن شىكايهت قىلىشماقتا
وتتۇرا ئاسىيالىقالر ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشلىرىنى بۇ قهدەر قاتتىق باستۇرماسلىقى كېرەك ئومۇمهن ئ

گهرچه قازاقىستان شاڭخهي ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئهزاسى بولسىمۇ، ئهمما بۇ يهردىكى . ئىدى
بۆلگۈنچىلهرنىڭ باياناتچىسى غهرب ئاخبارات ۋاستىلىرىغا ئهركىن ـ ئازادە ھالدا پىكىر بايان 

  .ىقىاللىد
بۇ كىشىلهرنى ئۆلۈم . سانى نامهلۇم سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلهر جۇڭگوغا قايتۇرىۋېتىلدى

قانۇنسىز «جازاسىغا ئۇچرايدىغان يهرگه ئهۋەتىۋېتىش كىشىلىك ھوقۇق نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا 
 ئايدا قازاقىستان دائىرىلىرى ئۆز - 1 يىلى - 1999مهسىلهن، . ھېسابلىنىدۇ» قوغلىۋېتىش

لىتىدە ئىككى يىل تۈرمىدە ياتقاندىن كېيىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر دۆ
 ئايدا جۇڭگودىكى سوت مهھكىمىسى ئۇالرنى - 3 يىلى - 2001. ياشنى جۇڭگوغا قايتۇرىۋەتتى
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دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهپ، » دۆلهتنى پارچىالشقا ئۇرۇنغان«چېگرىدىن قانۇنسىز ئۆتۈپ 
يهنه مۇشۇ ئايدا قىرغىزىستان ھۆكۈمىتى يهرلىك . نى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلدىھهممىسى

دېگىنىگه قارىماستىن » ئهيىبلهش ئاساسسىزدۇر«ئوفىتسېر ۋە رايونلۇق سوت مهھكىمىسىنىڭ 
تۆت ئۇيغۇر يىگىتىنى ئوش شهھىرىدە ئاپتۇبۇسقا بومبا قويماقچى بولغان دەپ تۇتىۋېلىپ سوراق 

 25ۇچى ئادۋۇكات يوق ئهھۋالدا ئۈچ ياشنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان، بىرىنى قىلغان، ئاقلىغ
بىر مهمۇرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خادىملىرىغا ئېيتىشىچه . يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان

ئهمما ھۆكۈمهت جۇڭگونىڭ قاتتىق . بۇ يىگىتلهرنىڭ پارتلىتىش بىلهن ھېچ ئاالقىسى يوق ئىكهن
قىرغىزىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق خادىملىرىنىڭ ) 19.(ىدا مۇشۇنداق قىپتۇبېسىمى ئاست

 مىڭدىن كۆپرەك ئۇيغۇر قولغا 80ئىگهللىشىچه، شاڭخهيدە ئىمزاالنغان كېلىشىمدىن كېيىن 
قىرغىزىستان .  پىرسهنتتىن كۆپرەكى تۈرمه مهيدانلىرىغا يولالنغان70ئېلىنغان ۋە بۇالرنىڭ 

 بېشكهكته تىررورىزمغا بىرلىشىپ تاقابىل تۇرۇش مهركىزى قۇرۇپ ھۆكۈمىتى ھازىر پايتهختى
  .ئىشقا باشلىدى

قازاقىستان ۋە قىرغىزستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنۇلغان سهرخىل كىشىلىرى تۇيۇقسىز ۋەھشىلهرچه 
 ئايدا دىلبېرىم سامساقوۋانىڭ جهسىتى - 5 يىلى - 2001. ئۆلتۈرۈلىدىغان ئىشالر يۈز بهردى

دىلبېرىم سامساقوۋانىڭ .  ئىنگلىز مىلى ئۇزاقلىقتىكى قاپچىغاي كۆلىدىن تېپىلدى70ئالماتادىن 
 ياشلىق سىياسىي پائالىيهتچى ۋە پاراۋانلىق 44ئۇيغۇرالر . ئىككى نهپهر بېقىۋالغان بالىسى بار ئىدى

. ئىشلىرى خادىمى دىلبېرىم سامساقوۋانى باغالپ ئېلىپ قېچىلغان ۋە ئۆلتۈرۈلگهن دەپ قارايدۇ
ىلبېرىم سامساقوۋا بېقىۋالغان بالىالنىڭ ئاتا ـ ئانىسىمۇ بىر قازاق ساقچىنىڭ قاتىلى دەپ د

ئىككى يىل ) 20.(گۇمانلىنىلغان ۋە شهھهر سىرتىدىكى قوراللىق ئېتىشىشتا ئۆلتۈرۈلگهن
نىڭ رەھبىرى ئۆز ئۆيىدە قاتتىق ئۇرۇلغان ۋە ئېغىر » ئۇيغۇرىستان ئازاتلىق تهشكىالتى«ئىلگىرى 

. قازاقىستاندىكى بىر ئۇيغۇرچه گېزىتنىڭ ۋاكالهتچىسى ئۆلتۈرۈلگهن. ىالنغانلىقتىن ئۆلگهنيار
 ئايدا ئۆيىنىڭ - 3 يىلى - 2000نىڭ باشلىقى » ئىتتىپاق«بېشكهكته يهنه بىر ئۇيغۇر ھهرىكىتى 

  )21.(سىرتىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن
ئهمما سودا ۋە . بىرى ئهمهس ئىدىئۆزبېكىستان ئهسلىدە شاڭخهي ئىتتىپاقىدىكى بهش دۆلهتنىڭ 

 يىلى ئۆزبىكىستانمۇ - 2001مهبلهغ تېمىسى بىخهتهرلىك كۈنتهرتىپىگه قوشۇلغان چاغدا، يهنى 
بۇ دۆلهتنى ئۇرۇشخۇمارالر قاپالپ كهتكهنلىكتىن، دۆلهت ئۇالرنىڭ . كېلىشىمگه ئىمزا قويدى

ئېيتىشالرغا . پ تۈرمىگه سۇاليتتىجاجىسىنى بېرىش ئۈچۈن ھهتتا ساقال قويغانلىكى ئادەمنى تۇتۇ
) 22.( نهپهر سىياسىي مهھبۇس يېتىغلىق ئىكهن7000قارىغاندا، ئۆزبېكىستان تۈرمىلىرىدە 

ھۆكۈمهتكه بولغان ئاساسلىق قارشىلىق ئوچۇق ھالدا دىن بىلهن سىياسهت بىرلهشتۈرۈلگهن 
ىغان ئىنقىالبچىالر، يهنى شهرىئهت دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرىۋېتىشنى ئارزۇ قىلىد

ئۆزبېكىستان ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتى . ئۆزبېكىستان ئىسالم ھهرىكىتى ئهزالىرىدىن كېلهتتى
بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىمۇ ئهزالىققا قۇبۇل قىلغان بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئافغانىستاننىڭ 

 پاكىستان مهدرىسىلىرىدە ئوقىغانالر رۇسىيهگه قارشى ئۇرۇشىغا قاتناشقان تهجرىبىلىك ئهسكهرلهر،
  .ئافغانىستاندا تالىباننىڭ تهربىيىلهش مهيدانلىرىدا يېتىشكهنلهر بار ئىدى
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهش جۇمهۇرىيهتنىڭ رەھبهرلىرى سىياسىي جهھهتته ئۆزىگه قارشى چىققانالرغا 
. ئىدى) مۇنست جاسۇسالركۆپىنچىسى مىللهتچى شهپكىسى كىيىۋالغان سابىق كۇم(ئىنتايىن ئۆچ 

ئۇالرنى بۇنىڭغا ئۈندىگهن نهرسه . بۇالر جۇڭگونىڭ پىالنىغا ئىنتايىن رازىمهنلىك بىلهن قۇشۇلدى
پايدىلىق ئىكىسپورت توختاملىرى ۋە پاراكهندىچىلهرنى كونترول قىلىشقا ياردەم بېرىش ھهققىدىكى 

ىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته كۈچلىنىپ يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالر جۇڭگونىڭ ھهرب. ۋەدىنامىلهر ئىدى
ئىككى تهرەپنىڭ غهرەزلىك بېسىمى ئاستىدا زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى . كهتكهنلىكىدىن قورقاتتى

ئۇيغۇر مۇساپىرالرغا كهلسهك، ئۇالرنىڭ دەردىگه پهقهت بۇ ئىشقا دىققهت قىلىۋاتقانالرنىڭ 
  .ئهيىبلهشلىرى ئارقىلىقال دەرمان بولغىلى بولىدۇ

و سىياسىي بيرۇسى دىققهت بىلهن كۈزىتىۋاتقان شهھهرلهر تىزىملىكىنىڭ ئهڭ بېشىدىكىسى جۇڭگ
تۈركىيه رەھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن ئىتتىپاق . ئهلۋەتته ئىستانبول ئىدى

مهسىلهن، سابىق باش مىنىستىر سۇاليمان دەمىرەل . ئىكهنلىكىنى جاكارالشتا تارتىنىپ تۇرمىدى
ئۇيغۇرالرنى خهنزۇالرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه قىلىشىنىڭ بىرلهشكهن » ئىرقداش«لهن تۈركلهر بى

. دۆلهتلهر تهشكىالتىدا مۇزاكىرە قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مهسىله ئىكهنلىكىكىنى ئېيتتى
، دوپپا ۋە )ئۇزۇن چاپان(ئۇنىڭ ئىز باسارى تۇرغۇت ئۆزالغا ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئۇيغۇرچه تون 

تۈركىي ... مهن شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ئېلىپ بارىمهن«: هقدىم قىلغاندا ئۇبايراق ت
بېيجىڭدا ) 23.(دېدى» خهلقلهرنىڭ قهدىمىي يۇرتىدا بىر ئهركىن دۆلهتنى كۆرۈشكه ھهممىمىز تهشنا

بۇ گهپنىڭ مهنىسى تۇرغۇت ئۆزال بالقاندىن سهددىچىن سېپىلىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى زېمىننى 
جۇڭگونىڭ نهزىرىدە ئېگهي دېڭىزىدىن ) 24.(ۇرتى قىلىپ تهسۋىرلىدى دەپ چۈشهندۈرۈلدىتۈرك ي

سىبىرىيهدىكى ياقۇتستانغا قهدەر ئارىلىقتىكى كهڭ تېررىتورىيهگه ھۆكۈمران بولغان ئوسمانلىالر 
ئىمپېرىيىسى زامانىدىن قالغان كۆپ دۆلهتلهرگه تارقالغان تۈركچه سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنىڭ 

 ئهسىردە بهدۆلهت ياقۇپبهگنىڭ ئىستانبۇلغا - 19جۇڭگو . رلىشىشى يهنى پانتۈركىزم تىرىلدىبى
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا سۇلتان ئهۋەتكهن ئهلچىلهرنىڭ قهشقهرگه - 20ئىلتىجا قىلغانلىقىنى، 

كېلىپ مهكتهپلهردە جهدىتچىلىك مائارىپى يولغا قويغانلىقى ۋە تۈركىيهدىن ئۆمهكلهرنىڭ 
نىپ كهلگهنلىكى، بالىالرغا سۇلتاننى ئۆزىنىڭ رەھبىرى دەپ تونۇشنى ئۆگهتكهنلىكى تهشكىللى

  .قاتارلىق تارىخنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق
يېقىنقى يىلالردا جۇڭگو ئىككى قېتىم يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبهرلهرنى تۈركىيهدىكى جۇڭگوغا 

 2000. لهن يۈز كۆرۈشۈشكه ئهۋەتتىقارشى پائالىيهتلهرنىڭ ئىسپاتى ھهققىدە تۈركىيه رەھبهرلىرى بى
تۈركىيهدە . ئۇ دااللىتىنى تولۇق قۇبۇل قىلدۇرالمىدى.  يىلى رەئىس جياڭ زېمىن كهلدى-

تۈركىيه رەھبهرلىرى . جۇڭگونىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسىگه قارشى ئاممىۋى نامايىشالر بولدى
ه بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ئوتتۇرسىدىكى جياڭ زېمىنغا ئۇيغۇرالرنى دۈشمهن ئهمهس، بهلكى تۈركىي

ئىككى يىلدىن كېيىن . دەپ قارىشى ھهققىدە نهسىههت قىلدى» دوستلۇق كۆۋرىكى«قىممهتلىك 
بۇلهنت ئهجهۋىتتىن ) جۇڭگو تېلېۋىزىيه خهۋەرلىرىگه قارىغاندا(زۇڭلى جۇرۇڭجى كهلگهندە 

بۇ يۇقىرى . دا ۋەدە ئالغاننى كونترول قىلىش توغرىسى» تېررورچىالر«تۈركىيهدىكى ئۇيغۇر 
دەرىجىلىكلهر ئۇچرىشىشىدا جۇڭگو ئۆزىنىڭ تۈرك دوستلىرىنى ئۆز ئارا ھهربىي ۋە سودا ئالماشتۇرۇش 
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جهھهتتىكى ئورتاق مهنپهئهتلهرگه دىققهت قىلىشقا چاقىرىپال قالماستىن، بهلكى جۇڭگونىڭ 
بۆلگۈنچىلهرگه قارشى ئۇزۇن شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ تۈركىيهنىڭ شهرقىي ئاناتولىيهدىكى كۈرد 

  .مۇددەتلىك ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقى مهسىلىسىگه ئوخشايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى
 ئايدا ئىستانبول - 10 يىلى - 1999. جۇڭگونىڭ تۈركىيهدىن گۇمانلىنىشىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ

سى ئىككى نهپهر ساقچىلىرى شهرقىي تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى ناملىق گۇرۇپپىنىڭ بىر ئهزا
خهنزۇ رىستوران خۇجايىنىنى ئۆلتۈرگهنلىكى، جۇڭگو ئهلچىخانىسىغا نېفىت بومبىسى ئاتقانلىقى ۋە 

 نهپهر ئهزاسىنى 10ئهلچىنى ئۆلتۈرۈشكه ئۇرۇنغانلىقىنى ئىقرار قىلغاندىن كېيىن، بۇ تهشكىالتنىڭ 
كهلگهن بىر ئۇيغۇرنىڭ ئوغلى  ياشلىق بۇ يىگىت شىنجاڭدىن 22تۈركىيهدە تۇغۇلغان . قولغا ئالدى

بولۇپ، ئۇ جۇڭگونىڭ دادىسىڭ يۇرتىدا يادرو ـ  خېمىيۋى قورالالرنى سىناق قىلغانلىقىدىن ئىنتىقام 
ناملىق » ياشالر ئۆيى«بىر ئايدىن كېيىن ) 25.(ئېلىش ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلغانلىقىنى سۆزلىدى

نى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياش تانكا كوماندىرلىرى،   نهپهر ئهزاسى بارلىقى2000يهنه بىر گۇرۇپ، تۈركىيهدە 
كۈرەشچى ئايرۇپىالن ئۇچقۇچىلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى، بۇالرنىڭ جۇڭگو بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا تهشنا 

دەپ ئاتالغان بۇ گۇرۇپپىنىڭ رەھبىرى ئۆزلىرىنىڭ » شىنجاڭ خاماس«. ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
: ىقىنى تهيۋەندىن كهلگهن بىر مۇخبىرغا سۆزلهپپهلهستىنلىك تېررورچىالرنى ئۆرنهك قىلىدىغانل

تهيۋەنلىك زىيارەتچىگه كۆز ـ كۆز قىلىنغان بۇ ) (26.(دېدى» بىز ھهر بىرىمىز بىر بومبا«
ئۆتمۈشته جۇڭگونىڭ سىرتقا ھۇجۇمىنىڭ ھهمىشه ئىچكى . قهھرىمانلىق تاساددىپىي ئهمهس ئىدى

ىللهتچىلهر پات ـ پات جۇڭگونىڭ تهيۋەن توپىالڭغا سهۋەب بولغانلىقىنى كۈزەتكهن ئۇيغۇر م
ئارىلىدىكى سابىق گومىنداڭ ئىستىهكاملىرىغا ھۇجۇم قىلىشى شىنجاڭدا ئومۇميۈزلۈك قوزغىالڭ 

تۈركىيه تۇپرىقىدا ئوتتۇرىغا چىققان بۇ گهپلهر جۇڭگو ) چىقىشنىڭ سېگىنالى دېيىشهتتى
  .هۋەب تېپىپ بهردىرەھبهرلىرىنىڭ تۈركىيهدىن ئاغرىنىشغا بىر ئاز باھانه ـ س

تېخىمۇ ئوبدان دىققهت قىلغان جۇڭگولۇقالر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرغا مهسجىد ۋە مهكتهپلهرگه ياردەم 
. قىلىش مهقسىتىدە سهئۇدى ئهرەبىستان ۋە ئىراندىن مهخپى ھالدا پۇل كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدى

. ر تېررورچىالرنى قوللىمايتتىئۇال. ئهمما بۇ پۇل بېرىش ئىشىغا ھۆكۈمهت چېتىشىلىق ئهمهس ئىدى
سهئۇدى ئهرەبىستان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه خاس جهمئىيهتلهرنى قۇرۇشىنى چهكلىگهن بىلهن، ئۇالرنىڭ 

ئامېرىكىمۇ بۇنىڭ . باشقا دۆلهتلهردىكى مۇساپىرالرغا ياردەم بېرىشىنى توسۇپ قااللمىغان ئىدى
بۇ ئۇسامه بىن الدىن  ۋە . دىن گۇمانلىنىلماقتاھالبۇكى بۇ يهردە ئورتاق پىالن بارلىقى) 27.(ئىچىدە

 سىنتهبىر ۋەقهسىدىكى ئايرۇپىالن بولىغۇچىالرنىڭ سهئودىلىق بولغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى - 11
خان جهمهتىنىڭ بىن الدىن ۋە ئۇنىڭ ساھىپخانى تالىبانغا دۆلهتتىكى ئامېرىكا نىشانلىرىغا يهنه 

 مىليون ئامېرىكا دوللىرى قوغدىنىش پۇلى 300ئاز ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىش ئۈچۈن، ئهڭ 
ئۇندىن باشقا سهئۇدى ئهرەبىستاندىن ) 28.(بهرگهنلىكىنى جاكارلىشى بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان

تارقالغان ۋەھهابىزمغا بولغان ھېسداشلىق، ئىسالمنى قايتا گۈللهندۈرۈشنى تهشۋىق قىلىدىغان 
تهبلىغلىرى، ياۋرۇپا ۋە ئاسىيا مهسجىدلىرىدە كىچىك موللىالرنىڭ كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان 

  .ماكانالرغا قانائهت قىلمىغان يىگىتلهرنى جىهاد چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشقا ئۈندىمهكته
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نيۇيۇرك ۋە ۋاشىنگىتونغا تېررورچىالر ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى، شىنجاڭ بىلهن يىقىن 
جۇڭگولۇق .  ئۈچۈن بىر ئهندىشه بولغان ئىدىچېگرىداش بولغان پاكىستان ۋە ئافغانىستان بېيجىڭ

دىپلوماتالر ئىتتىپاقدىشى پاكىستاندىن ئۆز تهسىرىنى تالىبانغا ئىشلىتىپ، تالىباننىڭ ئۇيغۇرالرنى 
ھهربىي بازىالردا تهربىيىلىشىنى توختىتىشنى، پاكىستاندا پاناھلىنىۋاتقان گۇمانلىق كىشىلهرنى 

 يىلى پاكىستان ئىنىستوتلىرىدا - 2000) 29.(لغان ئىدىجۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قى
ئوقىۋاتقان كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر قايتۇرىۋېتىلدى ۋە ئىسالمئابادتىكى قهشقهر رىبات ۋە 

 يىلى غۇلجا ۋەقهسىدىن - 1997. خوتهن رىبات مېهمانخانىسى ساقچىالر تهرىپىدىن تاقىۋېتىلدى
 سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئون ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر تالىپ كېيىن پاكىستانغا قېچىپ چىقىپ

 نهپىرى تېزلىكته 12بۇالر جۇڭگو چېگرىسى ئىچىگه كىرىشى بىلهن . جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىلدى
يهنه خهۋەرلهرگه قارىغاندا پاكىستاندا تهربىيىلهنگهن ئىككى ئۇيغۇر كاۋكازدىكى . ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى

  .ه قوشۇنلىرىغا ئهسىرگه چۈشكهن ۋە جۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهنچېچهن جۇمهۇرىيىتىدە رۇسىي
غهربلىك ئانالىزچىالرغا ئوخشاشال جۇڭگولۇقالر پاكىستاندىكى مهدرىسىلهرنى مۇسۇلمان دىنىي 
ئهسهبىيلهرنى تهربىيىلهيدىغان ئۇۋا، ئهل ـ قائىدە بولسا ئۇالرنى كامالهتكه يهتكۈزىدىغان مهكتهپ 

ۇنداقتىمۇ بۇ جۇڭگونى ئافغانىستاندىكى تالىبان ھۆكۈمىتىگه ئېهتىياتچانلىق ش. خاالس دەپ قارايدۇ
ئهركىن ئالىپتېكىن جۇڭگونىڭ تالىباننى قوللىنىپ . بىلهن ياردەم بېرىشتىن توسۇپ قااللمىدى

ئوتتۇرا شهرقتىكى مول نېفىت زاپىسى بار دۆلهتلهرنى مۇقىمسىزالشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ 
 يىلى تالىبان بىلهن قوغدىنىش كېلىشىمى - 1998كه ئۇرۇنغانلىقىنى ۋە تهسىرىنى كېڭهيتىش

ئىمزالىغانلىقى، تالىباننىڭ ئامېرىكا ئافغانىستانغا تاشالپ پارتلىماي قالغان باشقۇرىلىدىغان 
  )30.(بومبىالرنى جۇڭگوغا بېرىشكه ۋەدە قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 يىلى - 2001تى توغرىسىدىكى گۇمانى ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونىڭ تهشكىللىك تېررورچىالر تهھدى
كۈز پهسلىدە ئافغانىستاندىكى ئهل ـ قائىدە تېررورچىالر بازىسىغا ئىنتىقام ئېلىش خاراكتېرلىق 
. ھۇجۇم قوزغاپ، ئۇالرنى باال ـ قازاغا ئۇچراتقانلىقى ھهققىدىكى دەسلهپكى خهۋەرلهر بىلهن ئىسپاتالندى

ئامېرىكا قوشۇنلىرى . ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر تىلغا ئېلىنغان» ڭگولۇقجۇ«بۇ خهۋەردە بىر قىسىم 
 1000بېيجىڭ . تالىبانغا قارشى ئۇرۇش جهريانىدا ھهقىقهتهن بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنى ئهسىرگه ئالغان

نهپهر شىنجاڭلىق مۇسۇلمان ئوسامه بىن الدىن مهيدانلىرىدا مهشققه قاتناشتۇرۇلغان دەپ 
ئۇالرنىڭ جۇڭگو ئىچىدىكى ۋە . ى، بۇ مۆلچهردىكى سان بهك يۇقىرى بوپ كهتكهنھالبۇك. مۆلچهرلىدى

  .يا  سىرتتىكى ئۇرۇشالر ئۈچۈن تهربىيىلىنىپ ـ تهربىيىلهنمىگهنلىكى باشقا بىر مهسىلىدۇر
تېررورىزمغا «مۇھاجىرالر جۇڭگو رەھبهرلىرىنىڭ پرېزىدېنت بۇشنىڭ ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن 

انلىقى پورسىتىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، شىنجاڭ ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنى قوزغىغ» قارشى ئۇرۇش
 سىنتهبىر ۋەقهسىدىن - 11خهۋەرلهرگه قارىغاندا . تېخىمۇ قاتتىق باستۇرىۋاتقانلىقىنى ئهيىبلىدى

كېيىن مىڭلىغان كىشى قامالغان، ئۇالرنىڭ بىر قىسمىغا ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى ۋە ئۆلۈم 
بهزى رايونالردا دىنىي ۋە مىللىي ئۆرپ ـ ئادەتلهرگه بولغان چهكلىمىلهر ھهددىدىن . گهنجازاسى بېرىل

ئېشىپ كهتكهنلىكتىن قانۇنسىز ئۆلتۈرۈش، قىيىن ـ قىستاققا ئېلىشقا قارشى نارازىلىقالر 
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مىللىي ئۆرپ ـ ئادەت ھېسابالنغان توي مۇراسىمى، دەپنه مۇراسىمى، خهتنه . يېڭۋاشتىن كۈچهيگهن
  )31.(ش، ئۆي كۆچۈش، ھهتتا مۇنجاق ئېسىش ئىشلىرىغا قهدەر چهكلىمىلهر ئاۋۇغانقىلى
 ئايدا ھۆكۈمهتنىڭ بىر باياناتچىسى جهمئىيهتتىكى غولغۇلىغا رەددىيه بېرىش - 1 يىلى - 2002

يۈزىسىدىن ئېالن قىلىنغان بىر باياناتتا چېگرا رايونالردا چوڭ تىپتىكى ھهربىي مانۋېر ئېلىپ 
گهر زەربه بېرىش ئۈچۈن ئىكهنلىكى، بۇنىڭدا » جىنايى ھهرىكهتلهر« مهقسهتنىڭ پهقهتال بېرىشتىكى

جۇڭگو ھۆكۈمىتى «: مهلۇم بىر مىللهت ياكى دىننىڭ نىشانغا ئېلىنمىغانلىقىنى تهكىتلهپ
ئىشىنى باشلىغىنى يوق ھهم بۇنداق قىلىشى » باستۇرۇش«قانداقتۇ بىر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ 

  )32.(دېدى» قارىمايدۇزۆرۈر دەپمۇ 
يىلالردىن بېرى جۇڭگونى . جۇڭگو رەھبهرلىرى زارىقىپ كۈتكهن ئىشنى ئامېرىكا ئۆزى باشالپ بهردى

كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىشتا رىكورت ياراتتى دەپ تهنقىد قىلىۋاتقان، ئۇيغۇرالرغا 
هرقىي تۈركىستان ئىسالم  يىلى ش- 2002زىيانكهشلىك قىلدى دەپ ئاگاھالندۇرىۋاتقان ئامېرىكا 

چۈنكى بۇ گۇرۇپ . ھهرىكىتى ناملىق بىر گۇرۇپنىڭ پۇلىنى توڭلىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى
. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ تېررورچى تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن ئىدى

 ھهرىكىتى تهشكىالتى ئامېرىكا گۇۋۇيۇەننىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، شهرقىي تۈركىستان ئىسالم
جۇڭگودا مهخپى ئۆلتۈرۈش، ئوت قويۇش، ئاپتۇۋۇز پارتلىتىش، كىنوخانا، سودا سارايلىرى، بازار ۋە «

مېهمانسارايالرنى پارتلىتىش قاتارلىق تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى نۇرغۇن قېتىم سادىر 
  )33.(»قىلغان

 دۈشمهنلهر بىلهن جهڭ بۇنىڭ ئېالن قىلىنىشى بىلهن جۇڭگونىڭ شىنجاڭدا خهتهرلىك
چهتئهلدىكى ئۇيغۇر رەھبهرلهر . قىلىۋاتقانلىق توغرىسىدىكى داۋرىڭى ئىسپاتالنغاندەك بولدى

ئامېرىكىنىڭ باياناتى گويا ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى زوراۋانلىقنىڭ . بۇنىڭدىن قاتتىق قايغۇردى
ھهرىكىتىگه قارشى تېررورىزم بىلهن ئاالقىسى يوقلىقى، ئۇنىڭ پهقهت جۇڭگونىڭ باستۇرۇش 

خهلقنىڭ تهبىئى ئىنكاسى ئىكهنلىكىگه دۇنيا خهلقىنى قايىل قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن 
بۇ ھهقته مىيونخىندا تۇرۇشلۇق شهرقىي . تىرىشچانلىقلىرىنى نۆلگه ئايالندۇرىۋەتكهندەك قىالتتى

رگۈزۈش ئۇيغۇر ھهرىكىتىنى تېررورچىالر تىزىملىكىگه كى«: تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى
بۇ ئۇالرنىڭ . جۇڭگونىڭ باستۇرۇش ھهرىكىتىنى تىزلىتىشكه يېشىل چىراق يېقىپ بهردى

ئۇيغۇرالرنى تېررورچى دەپ ياساپ ـ جابدۇپ كۆرسهتكهن تهشۋىقات جېڭىنىڭ بىر قېتىملىق 
  )34.(دېدى» غهلىبىسىدۇر

 ۋاقىت ئۆتكهندىن گۇمانالنغۇچىالر ئامېرىكىنىڭ نيۇيۇرك ۋە ۋاشىنگىتون ھۇجۇمغا ئۇچراپ خېلى
ئىلگىرى جۇڭگو نۇرغۇنلىغان پهرقلىق ئىسمى بار (كېيىن بۇ قارارغا كېلىشى، بۇ تهشكىالت 

ھهققىدە قاتتىق دەلىل ـ ئىسپاتالرنى توپلىغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ) گۇرۇپالرنى قارىلىغان ئىدى
مىتىنىڭ قوللىشىغا پرېزىدېنت بوش ئاللىقاچان پىالنالپ بولغان ئىراق ئۇرۇشىدا جۇڭگو ھۆكۈ

  .ئېرىشىش ئۈچۈن دەپ كۆرسهتتى
غهربلىك باھالىغۇچىالر جۇڭگونىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسى تۈپهيلى غهربنىڭ تهنقىدىگه مهرۇز 
قالماسلىقى ئۈچۈن ھهمىشه شىنجاڭدىكى تېررورچىالرنىڭ سانىنى مۇبالىغىلهشتۈرۈپ 
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دىكى مۇسۇلمانالر ھهققىدە ئۆزگىچه كۆز جۇڭگو. كۆرسهتكهنلىكىگه ئىزچىل ئىشىنىپ كهلدى
كىشىلهر ھهمىشه ئۇيغۇرالر تهلىم ئېلىش «: قاراشقا ئىگه بىر ئامېرىكىلىق ئهرباپ مۇنداق دەيدۇ

. ئهلۋەتته كېتىدۇ، ئهگهر بۇ يهردە پۇل بولسا. ئۈچۈن تالىباننىڭ يېنىغىمۇ كېتهرمۇ؟ دەپ سورىشىدۇ
بۇالر ھهممىسى چىقىش يولى تاپالماي قالغان . وقچۈنكى بۇ كىشىلهرنىڭ باشقا تالالش يولى ي

ئهگهر بىر كىم ئۇالرنى ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بىلهن . ئىنسانالر
  )35.(»تهمىنلىسه ئۇالر بۇنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ يهرگىمۇ كهلگهن بوالتتى

ڭ ئاجىزلىقىدىن ئاسانال مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ تهجرىبىسىدىن مهلۇم بولغىنىدەك، سهرسانلىقنى
روھىي چۈشكۈنلۈك مۇساپىرالرنىڭ جۇڭگو . روھىي چۈشكۈنلۈك ۋە تهپرىقچىلىق كېلىپ چىقتى

بۇ كهيپىيات ھهتتا ئۇالرنىڭ ئۆزىنى . ھاكىمىيىتىگه بولغان ئۆچمهنلىكىنى تېخىمۇ ئۇلغايتتى
 سوۋېت ئىتتىپاقىدىن بۇ ھالهت. قوينىغا ئالغان ساھىپخانغا بولغان تۇيغۇلىرىغىمۇ تهسىر قىلدى

كهلگهن داڭلىق مۇھاجىر سولزخېنىتسينىڭ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان چاغدىكى روھىي ھالىتىگه 
بۇالرنىڭ بىرى شىنجاڭلىق مۇھاجىرالرغا ھهقىقهتهن ئورتاق ھالدا بىلىنگهن . بهكال ئوخشايدۇ

  .تايانچسىزلىق ۋە ياتسىراش تۇيغۇسىدۇر
ە قىلغۇچىالرنىڭ مهقسىتى توغرا ئهمهس دەپ قاراپ، بۇ خىل ھالبۇكى، بهزىلهر سىياسىي مۇنازىر

مۇستهقىل شهرقىي «: ئۇالردىن بىرەيلهن مۇنداق دەيدۇ. مۇنازىرىلهرگه قاتنىشىشنى رەت قىلدى
ئهللىك يىللىق . تۈركىستان ھهققىدىكى پاراڭالرنىڭ ھهممىسى ۋاقىت ئىسراپچىلىقى

ئهگهر . كۈنتهرتىۋى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهسئىشغالىيهتتىن كېيىنكى مۇھاجىرالرنىڭ خىزمهت 
پىرسهنتى قىلىنغان بولسا، ئۇالر رازى % 50ۋەتهندىكى خهلقكه خهنزۇالرغا قىلىنغان مۇئامىلىنىڭ 

چهتئهلگه چىققانغا ئازراق پۇشايمان قىلغان بهزىلهر ۋەتهنگه قايتىپ بېرىپ، ئۇ . »بولغان بوالتتى
 كۆرگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ چهتئهلگه چىقىپ توغرا يهردىكى ئۈمىتسىز بىچارە كىشىلهرنى
چهتكه چىقىپ كېتىشىنىڭ پايدىسىدىن گۇمانالنغان . قىلغانلىقىنى تونۇپ قايتىپ كهلگهن

ئائىلىسى ۋە ئهل ـ ئاغىينىلىرى ئهمدىلىكته ئۇالرغا ئوچۇق ھالدا ھهۋەس ۋە ھهسهت قىلىدىغان 
رۈمچىگه قايتقان بىر مۇھاجىر ئىلگىرىكى  يىلى ئۈ- 2001چهتئهلدە ئون يىل تۇرۇپ . بولغان

سهن «: ساۋاقداشلىرىدىن بىرى. ساۋاقداشلىرى بىلهن بىرلىكته كهچلىك تاماققا داخىل بولغان
  )36.(دېگهن» چىقىپ كېتىپ ياخشى قىلدىڭ

بۆلگۈنچىلهرنىڭ پىالنىغا ئۇالرنىڭ ) چهتئهلدىكى(مهلۇم جهھهتتىن ئېيتقاندا شىنجاڭ سىرتىدىكى 
يهنه بىر «چۈنكى بېيجىڭ . چىدىكى ئائىلىسى ۋە ئهل ـ ئاغىينىلىرى قارشى چىقماقتاشىنجاڭ ئى

ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇشالرنى قانچه كۆپ » ئاسىيادىكى كوسوۋو«ياكى » كهشمىر
تاپشۇرىۋالغانسېرى، دۆلهت ئىچىدىكى ئۇيغۇر پۇقراالرغا شۇنچه قاتتىق زۇلۇم سالىدىغان بولۇپ 

هرچه ئانا تىلىدا سۆزلهش ۋە بهزى ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنى داۋام قىلىشقا ئىجازەت ئۇيغۇرالرغا گ. كهتكهن
بېرىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئىجتىمائى ۋە سىياسىي ساھهلهردىكى رولى بارغانسېرى 

بىرەيلهن ئېيتقاندەك، ئۇالرنىڭ ساالھىيىتى . ساالھىيىتى شۇنچه غۇۋا ۋە تۇتۇقالشماقتا. ئاجىزلىماقتا
شىنجاڭدىكى . گه ئايلىنىپ قالماقتا» ئويدۇرما ساالھىيهت«ئىشغالچىالر تهرىپىدىن ياسالغان خهنزۇ 

  .ئىرقى كهمسىتىشنى كېيىنكى باپتا مۇالھىزە قىلىمىز
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  ئىزاھاتالر

  . بهت- 254، 1قۇشۇمچه » مىلىتارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 1(
  . بهتتىن نهقىل ئالغان- 224» تارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالرمىلى«دوئاك بارنېتت بۇنى فوربېسنىڭ . ئا) 2(
  . بهتلهر- 191» قازاقالرنىڭ توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشى«: لىئاس) 3(
  . نويابىر- 20 يىل - 2000ئۇيغۇر ئۇچۇر ئاگېنتلىقى : دولقۇن ياسىن) 4(
  . مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 5(
  ).فرانسۇزچه.( بهتلهر- 4 – 3» ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرشهرقىي تۈركىستان سىرتىدا «: بېسسون) 6(
  . بهت- 4» شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر«: بېسسون) 7(
  . بهتلهر- 6 – 5» شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر«: بېسسون) 8(
.  ئۆكتهبىر- 18 يىل - 2001. شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىدا سۆزلىگهن نۇتۇق) 9(

ئهركىن ئالىپتېكىننىڭ شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىدا ھېچقانداق ۋەزىپىگه 
تهيىنلهنمىگهنلىكى، ئهمما ۋاكالهتسىز مىللهتلهر ۋە خهلقلهرنىڭ تهشكىالتى دەپ ئاتىلىدىغان بىر 

  .ئورگاننىڭ باش كاتىپى ئىكهنلىكى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ
» تهيبې ۋاقتى«، »جۇڭگونىڭ باشقا ئۆلكىسىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن كۈرەش«: ڭساۋچاڭچى) 10(

  . نويابىر- 10 يىل - 1999گىزىتى، 
جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي «) 11(

 - 17 يىل - 2001. ناملىق ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن نۇتۇق» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى
  .ئۆكتهبىر

 - 17 يىل - 2001» سهييارە ئهلچىسى«جۇڭگو دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ : تىمونسي كۇپېر) 12(
  .ئۆكتهبىر

  . يىل ئۆكتهبىر- 2001مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى ) 13(
  . مارت- 21 يىل - 2002. مۇئهللىپكه يېزىلغان تهقرىز) 14(
ن سابىق ئاكتىپ ئوقۇغۇچى ۋە سولقاناتالر پارتىيىسىدىن كېيىنكى كىشى ئىتالىيهدىن كهلگه) 15(

  .نامى چىققان جۇڭگولۇق ۋېي جىڭشېڭ بۇ پارتىيىنىڭ ئهزاسى. ئېممابونىنو
 - 19 يىل - 1996جۇڭگو كومپارتىيىسى سىياسىي بيرۇسى يىغىنىنىڭ يىغىن خاتىرىلىرى ) 16(

  .مارت
  . بهت- 202» جىهاد«: راشىد) 17(
)18 ( »Financial Time» 1998 - ئىيۇن- 17 يىل .  
  . بهت- 8» ئاالھىدە خهۋەر«شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى ) 19(
  . يىل سىنتهبىر- 2001.  سان- 1 جىلد، - 1» ئۇيغۇر ئىشلىرىغا نهزەر«) 20(
  . بهت- 8» ئاالھىدە خهۋەر«شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى ) 21(
  . ئۆكتهبىر- 2 يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«) 22(
  . يىل مارت- 1992شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى تهرىپىدىن نهقىل قىلىنغان ) 23(
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  . يىل نويابىر- 1992» خهلق گېزىتى«) 24(
  . ئۆكتهبىر- 11 يىل - 1999رېتېر ئاگېنتىلقى ) 25(
  . نويابىر- 10 يىل - 1999گېزىتى » تهيبې ۋاقتى«) 26(
  )فرانسۇزچه( بهت - 5» قىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرشهر«: بېسسون) 27(
 ئاۋغۇست ئامېرىكىدىكى شىكايهتلهرنى خهۋەر - 25 يىل - 2002گېزىتى » يهكشهنبه ۋاقتى«) 28(

 يىل ئىيولدا ئامېرىكىلىق خىزمهتچى خادىمالر سهئۇدى - 1996 يىلى نويابىردا ۋە - 1995. قىلغان
  .الردا تېررورچىالر ھۇجۇمىدا ئۆلتۈرۈلگهنئهرەبستاندىكى بازى

)29 ( »Financial Time» 2001 - يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«.  ئۆكتهبىر- 18 يىل 
  . نويابىر- 12

جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي «) 30(
. مىي مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن بىر نۇتۇقتىن تهرمىلهرناملىق ئىل» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى

  . ئۆكتهبىر-17 يىل - 2001برۇسېل 
 - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«.  مارت- 22 يىل - 2002خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ) 31(

  . يانىۋار- 8 يىل - 2002فرانسىيه ئاخبارات ئاگېنتلىقى .  نويابىر- 12يىل 
)32 ( »Financial Time» 2002 - يانۋار- 22 يىل .  
)33 (Philip T. Reeker of the US State Department» 13 – 2002» نىيۇيۇرك ۋاقتى - 

  .سىنتهبىر
ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى . شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى: ئهنۋەرجان) 34(

  . ئۆكتهبىر- 7 يىل - 2002كاتىپى كولىن پوۋېلغا يازغان مهكتۇپتىن تهرمىلهر 
  . نويابىر- 19 يىل - 2000» نىيۇيۇرك ۋاقتى«. پروفېسسور درۇگالدنېي، ھاۋايى ئۇنىۋېرستېتى) 35(
  .مۇئهللىپكه يېزىلغان تهقرىزلهر) 36(

  
  ئونىنچى باب ئايرىم مۇالھىزىلهر

  
 زاۋۇتىنىڭ تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ غهربىي شىمالىي قىرغىقىغا جايالشقان مارالبېشى پاختا

ئىشچىلىرى كوممۇنىست جۇڭگودىكى بارلىق سانائهت ئىشچىلىرىغا ئوخشاش سوۋېت مودىلى بويىچه 
ئهمما ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى يولداشالردىن پهرقلىق بىر تهرىپى . زاۋۇت ئىچىدە ياشايتتى

 ئايرىم چوڭ ھويال ئىچىدە شۇكى، ئۇالر بىرى خهنزۇالر، يهنه بىرى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تهييارالنغان ئىككى
  .ياشايتتى

ھهر كۈنى ئهتىگهن زاۋۇتقا ئىشقا بېرىش ئۈچۈن خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ ھويلىسىدىن ئۆتۈپ مېڭىشقا 
يهنه بىر تهرەپتىن . بۇ يهردە ئۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىتلىرى قاۋاپ تااليتتى ۋە قوغاليتتى. مهجبۇر ئىدى

ا بېرىش ئۈچۈن خهنزۇالرنىڭ ھويلىسىدىن ئۆتۈشكه توغرا كېلهتتى ۋە ئۇيغۇرالر شهھهر مهركىزى ۋە بازارغ
ئهلۋەتته ھهر ئىككى ھويلىدىكى بالىالر ئۆز ئارا بىر ـ . ئۇالرغا خهنزۇالرنىڭ ئىتلىرى ھۇجۇم قىالتتى
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ھهر ئىككى تهرەپته تهبىئىكى . بهزىدە يۈز ـ كۆزى قانغا بۇيىالتتى. بىرىگه تاش، چالما ـ كىسهك ئېتىشاتتى
  .بالىالر كۆپ بولۇپ، قارشى تهرەپكه تاش ئاتاتتى

بىر ئاالھىدە . ئىككى مىللهتنىڭ بالىلىرى ئايرىم ياشايتتى ۋە ئوخشىمايدىغان مهكتهپلهرگه باراتتى
ئهھۋال شۇكى، زاۋۇت پارتكومىنىڭ ئۇيغۇر مۇئاۋىن سىكرىتارىنىڭ خهنزۇالرنىڭ ھويلىسى ئىچىدە 

بهزىدە خهنزۇ زاۋۇت باشلىقى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر مۇئاۋىنىنىڭ ئۆيىگه ياشىشىغا رۇخسهت قىلىنغان بولۇپ، 
بۇ «بىر قانچه يىلدىن كېيىن بۇنى ئهسلىگهن ئۇيغۇر بالىالردىن بىرى . بېرىپ ئۇنى يوقالپ قوياتتى

ئۆز ئارا ئاالقه يوق، ھهتتا ئورتاق تىلمۇ يوق . يهردىكى ئهھۋال شىمالىي ئىرالندىيهدىكىدىن ناچار ئىدى
  )1.(ەيدۇد» ئىدى
. ھازىر ئهھۋال ئۆزگهردى.  يىلالردىكى ئۇ كۈنلهردە چالماچاڭدا خهنزۇ بالىالر يىڭىلىپ قاالتتى-  1970

شىنجاڭدا ياشاۋاتقان خهنزۇالر ئېهتىمال سانى ئۇيغۇرالردىن جىقراق ۋە زاۋۇتالردا ئىشلهۋاتقانالر سانىمۇ 
 800 مىڭ 12 تۇقۇمىچىلىق فابرىكىسىدا ئۇيغۇر يۇرتى قهشقهردىكى بىر: مهسىلهن. كۆپ بولۇپ كهتتى

  . ى ئۇيغۇر800نهپهر ئىشچى بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئاران 
. توغرىسى ئۇنى كېڭهيگهن شهھهر ئىچىگه كىرىپ كهتتى دېگهن تۈزۈك. مارالبېشى پاختا زاۋۇتى تاقالدى

نا چاقى ئىزلىرى زاۋۇتنىڭ تېمى ۋە قوغداش بۆلۈمى ئۇدۇلىدىكى دېرىكتور ئىشخانىسى، ئامبار ۋە ماشى
ئىلگىرىكى ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئاز . قالغان چوڭ ئاسفالىت مهيدان قاتارلىقالر يهنىال ساقلىنىپ تۇرماقتا

بۇ ھويلىنىڭ كۆپ . بىر قىسمى ھازىر چوڭ بولغان بولسىمۇ، ئهمما يهنىال ئۇ ھويال ئىچىدە ياشىماقتا
اش ئېتىشىپ ئوينايدىغان تام يهنىال جايىدا بالىالر ئۈستىدىن ت. قىسمى ياغاچ مهيدانغا ئايلىنىپتۇ

  .تۇرۇپتۇ
پاختا زاۋۇتىغا بارىدىغان يولنىڭ بېشى ئىچكىرى جۇڭگودىن كهلگهن . مارالبېشىدا ئۆزگىرىشلهر كۆپ

جىنايهتچىلهرنى ئۇدۇل شىنجاڭدىكى ئهمگهك مهيدانلىرىغا ئېلىپ بارىدىغان پويىز بىكىتى قىلىپ 
. ن كۆرگهن چاغدا بۇ يهرلهردە قۇرۇلۇش ئېلىپ بېرىلماقتا ئىكهن يىلى مه-  2002. ئىشلىتىلمهكته

پاختا زاۋۇتىدىن ۋەلىسپىت مىنىپال بارغىلى . قارىماققا ئولتۇراق ئۆيلهر سېلىنىۋاتقاندەك قىالتتى
بولىدىغان ئىلگىرىكى شهھهر مهركىزى ھازىر نامرات بىر چهت ياقىغا ئايالنغان بولۇپ، بۇ يهردە پهقهتال 

بۇ يهرلهردە قاتار . چوڭ يولغا تۇتاش تار كوچىالردا چاڭ تۇزان ئۆرلهپ تۇراتتى.  ياشىماقتا ئىدىئۇيغۇرالر
كهتكهن ئهنئهنىۋى ئۇيغۇر ئۆيلىرى بولۇپ، بۇالر اليدىن ۋە سېغىزدىن سېلىنغان ۋە بهزىلىرى خىشتىن 

كوچىنىڭ . ئىدىچوڭ مهسجىدنىڭ دالىنى ئىنتايىن كونىراپ كهتكهن . قايتا سېلىنغان ئۆيلهر ئىدى
سىرتىدىكى بازار تهنزىكهشلهر، ئېشهك ھارۋىسى، مهپه ۋە تېزلىكته قىستىلىپ ئۆتىۋاتقان 

بىر دېهقان بوۋاي . نامراتلىق ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى. مۇتىسىكىلىتالر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدى
ۇن پىچاق كۆتىرىۋالغان ئۇز. سېتىۋاتاتتى) سۇڭپىياز(ئالدىغا چاپىنىنى سېلىپ ئولتۇرۇپ يېشىل پىياز 

  .ئىككى ئايال بىر ـ بىرىگه قاراپ دىۋەيلهپ جېدەللىشىۋاتاتتى
بۇ ئۆستهڭ ئىلگىرى قىرغاقلىرى . بازاردىن بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىنكى يول بىر ئۆستهڭگه تۇتىشاتتى

اۋۇتىنىڭ پاختا ز. ياپ يېشىل ئېگىز دەرەخلهر بىلهن قاپالنغان ئۆركهشلهپ ئاقىدىغان بىر دەريا ئىدى
ئاتا ـ . بالىلىرى يازدا تۇمۇز ئىسسىقتا مهكتهپتىن كهلگهندىن كېيىن بۇ يهردە سۇغا چۆمۈلهتتى

ئهمدىلىكته بۇ . ئانىسىنىڭ گىپىنى ئاڭلىمىغان بىرقانچه باال بۇ يهردە سۇغا چۈشۈپ ئۆلۈپ قالغان ئىدى
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ئهخلهت ـ چاۋا، سۇلياۋ خالتىالر ۋە بۇ يهرگه تاشالنغان ئهسكى ـ تۈسكى . ئۆستهڭدىن توخۇالرمۇ ئۆتهلهيدۇ
  .پاسكىنا نهرسىلهر تۈپهيلى سۇ ئېقىنى توسۇلۇپ قالغان

پاختا زاۋۇتىدىكىگه ئوخشاش خهنزۇالر كهڭرى كوچىلىرىدا قهۋەت ـ . بۇ تهرەپلهردە خهنزۇالر كۆرۈنمهيتتى
ۇملۇقنىڭ ئهتراپىغا قهۋەت بىناالر، ئىشخانىالر قهد كۆتۈرگهن يېڭى شهھهر رايونىغا كۆچۈپ كېتىشكهن ق

قهدەر ئۇزالغان كهڭرى كوچا يوللىرىغا پىيادىلىكلهر يولى بىلهن ماشىنا يولىنى ئايرىش ئۈچۈن توسمىالر 
بۇ يهردە . بۇالرنىڭ ھهممىسى شهھهر قۇرۇلۇشى پىالنى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى. ياسىلىۋاتاتتى

ايدا خۇشخهۋەر جاكارالپ توۋلىغان ئۈنلۈك ئاۋازى پهقهت پارتكومنىڭ كان. مۇئهززىننىڭ ئهزان ئاۋازى يوق
 مىڭ 240 مىڭ كىشىلىك ئاھالىسى بار مارالبېشى ناھىيىسى ئوتتۇز يىل ئىچىدە 40. ئاڭلىنىدۇ

شهھهر شهرقتىن كېلىۋاتقان كۆچمهنلهرگه قۇنالغۇ بولۇش . كىشىلىك نوپۇسى بار بىر شهھهرگه ئايالندى
ۇ يهردىكى پىشقهدەم ئاھالىلهر ئۆزلىرىنىڭ كونسېرى قۇرۇپ ئهمما ب. ئۈچۈن ھهدەپ كېڭهيتىلمهكته

ئۇالر دەريا تهلتۈكۈس قۇرۇپ . كىچىكلهۋاتقان دەرياسىغا قاراپ ئهپسۇسلىنىش ئىچىدە باش چايقىماقتا
كېتىشتىن ۋە تهبىئهت ئۆزى توختا دەپ توۋالشتىن ئىلگىرى شهھهر يهنه قانچىلىك كېڭىيهلهيدۇ دەپ 

  .سورىدى
مارالبېشى . هلگۈسى ھهققىدىكى خاس تهسهۋۋۇرلىرىنى شىنجاڭدا گهۋدىلهندۈرمهكتهجۇڭگولۇقالر ك

ھهممىال يهردە ئهزەلدىن ئۇيغۇرالر ياشاپ كهلگهن رايونالرنىڭ ئوتتۇرىسىغا . بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس
شهھهر ئۇالر . يېڭى شهھهرلهر بىنا قىلىنىپ، بۇ يهردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر شهھهر سىرتىغا ھهيدەلدى
شهھهرلهردىن . ئهتراپىدا بىر ـ بىرىگه كاۋاپ ۋە ئۇششاق ـ چۈششهك نهرسىلهرنى سېتىپ جان باقىدۇ

ئهمما بۇ خىل سىقىپ چىقىرىش ئۈزۈل ـ . سىقىپ چىقىرىلغان ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى يېزىالردا ياشايدۇ
ىرلىكته بىناالردا يهنى ئۇيغۇر كادىرالر ئائىلىسى خهنزۇ خىزمهتداشلىرى بىلهن ب. كىسىل ئهمهس

ئۇيغۇرالر رايونىغا يهرلهشكهن ۋە ئهڭ جاپالىق ئىشالرنى قىلىدىغان بهزى نامرات خهنزۇ . ئولتۇرىدۇ
  )2.(كۆچمهنلهرنى ئۇيغۇر خوشنىلىرى قۇبۇل قىلغان

مارالبېشىنىڭ شهرقىگه ۋە تهڭرىتاغلىرىغا يېقىن يهرگه جايالشقان كۇچا بۇ جهھهتته تىپىك بىر 
غۇرالر ئاساسلىقى بۆك ـ باراقسان ئاق تېرەكلهر بىلهن قاپالنغان قىستا ـ قىستاڭ تار ئۇي. مىسالدۇر

ئۇزۇن قورغاقچىلىق پهسىللهردە دەريا . كۇچىلىرى دەريا قىنىغا قهدەر تۇتاشقان كونا شهھهردە ياشايدۇ
 رەتسىز تهكشىسىز يول ئهتراپىدا. كۆۋرۈك يېنىدا مهسجىد بار. قىنىدا مال ـ ۋاران سودىسى بولىدۇ

چوڭ يول ئۈستىدىكى يولى ئاسفالىت كۇچىالردا زامانىۋى . تىزىلغان دۇكان ۋە تهنزىلهر ئېچىلىغلىق
بىناالر ۋە مېهمانسارايالر قاتار تىزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئارقا دەرۋازىسى ئۇدۇل خهنزۇالر تۇرىدىغان شهھهرگه 

  .ئېچىلىدۇ
سۇلمان شهھىرى قهشقهر ھازىر كىچىك بىر پامىر تاغلىرىنىڭ ئېتىكىگه جايالشقان قهدىمي مۇ

مارالبېشىدىكىگه ئوخشاش، تۇپا تامالر ۋە چوڭ دۇقمۇشالر . پايتهختكه ئايالندۇرۇلۇش قۇرۇلۇشى ئۈستىدە
خهنزۇالر . يۇقىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا كونا شهھهرنى كېسىپ ئۆتىدىغان ئاسفالىت يولالر ياسالغان

، يهنى بېيجىڭدىكى تيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ قهشقهرنىڭ مۇھىم مهركىزىنى خهلق مهيدانى
قهشقهردىكى خهلق . كىچىكلىتىلگهن كۆرۈنۈشى شهكلىدە پائالىيهت مهيدانى قىلىش ئۈچۈن تىرىشماقتا

ساياھهت قولالنمىلىرىدا بۇ مهيدان تاكى . مهيدانىدا رەئىس ماۋزېدۇڭنىڭ يوغان ھهيكىلى قاراپ تۇرىدۇ
قىلىپ بېكىتىلگهندىن باشالپ، قهشقهردىكى بىرىنچى » ى نوقتىسىرايونلۇق ۋەتهنپهرۋەرلىك تهربىيىس«
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بۇ مهيدان جۇڭگوچه ئاالھىدىلىككه ئىگه تاش . دەرىجىلىك ساياھهت قىلىنىدىغان يهر دەپ يېزىلغان
دەپ ئاتايدىغان جۇڭگوچه شىر ھهيكهللىرى ۋە » مۈشۈكلهر«كۆۋرۈكلهر، ئهژدىهاالر ۋە يهرلىك چاخچاقچىالر 

مهيداننىڭ شهرقىدە خهلق . ېسىلغان قىزىل يۇغان پانۇسالر بىلهن زىننهتلهنگهنيان تهرەپكه ئ
كۇچىسىدىن پهسكه قارىغان يهردىكى سۈنئى كۆلدە مۇنار ۋە ئارال شهكلى بار، ئۇنىڭ ئۈستىدە يوغان بىر 

اغچا ئۇنىڭ جهنۇب تهرىپى بولسا باراقسان تېرەكلهر بىلهن قاپالنغان سالقىن بىر ب. چاقپهلهك بار ئىدى
توپ ـ توپ ئۇيغۇر كىشىلهر ناخشا . بولۇپ، كىشىلهر دەم ئېلىش كۈنلىرى بۇ يهردە سهيلى قىلىشاتتى

  .ئېيتىشاتتى، پىۋا ئىچىپ مهست بوالتتى ۋە ئۇرۇشاتتى
سىز شهھهر سودا رايونىنىڭ اليىهىلىنىشىگه قاراپ، قهشقهر ئاھالىسىنىڭ تۆتتىن بىردىن ئازراقىنىڭ 

بۇ شهھهر خۇددى خهنزۇالرنىڭكىدەكال . يالىڭىزغىمۇ كهلتۇرمهيسىزخهنزۇ ئىكهنلىكىنى خى
يهنه تېخى كۇچىسىنىڭ غهربى ئۇچچىدا مهخسۇس ئۆزىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان خهنزۇالر . اليىهىلهنگهن

بۇ قهدىمىي شهھهر قورشىۋېلىنغان بولسىمۇ ئهمما . ئۈچۈن ئۇالرغا خاس دۇكان، بازار ۋە ئاشخانىالر بار
ئۇنىڭ پارقىراق زامانىۋى قېپى ئاستىدا چاڭ ـ تۇزان باسقان ئۇيغۇر شهھىرى يهنىال . مىغانتهسلىم بول

نۇرغۇنلىغان تۈڭلۈكلۈك . سېغىز خىشنىڭ ئورنىغا سىمۇنىت خىش ئالماشتى. نهپهس ئېلىپ تۇرماقتا
انا، ئاشخانا ۋە كۇچىالرغا زەگهرچىلىك دۇكىنى، ياغاچچلىق دۇكىنى، ساتىراشخانا، ناۋايخ. ئايۋانالر يوقالدى

شهھهرنىڭ ھهقىقى مهركىزى بولسا پانۇس ئېسىلغان مهيدان . چايخانا قاتارلىقالر تىزىلىپ كهتتى
ئهمهس، بهلكى ھېيتگاھ جامهسىنىڭ سىرتىدىكى چوڭ مهيدان بولۇپ، كىشىلهر بۇ يهرگه يىغىلىپ ئاياغ 

ە ياغاچ بوتكىالرنىڭ ئالدىدا چاي ئىچىشهتتى، پاراڭلىشاتتى ۋ. ۋە كىيىم ـ كىچهك ئېلىپ ـ ساتاتتى
  .توپلىشىپ تېلېۋىزور كۆرەتتى

ئۆلكىنىڭ شهرقىدىكى تۇرپان شهھىرىدىمۇ كىچىلىرى نىئون المپىلىرى پارالپ، رۇژېستۇۋۇ ئارچىسى 
شىنجاڭنىڭ . ئۈستىدىكى زىننهت چىراقلىرى نۇر چېچىپ تۇرىدىغان بىر يېڭى جۇڭگو شهھىرى بار

تېشى پال ـ پال، ئىچى «قان بۇ خىل ئۇسلۇپتىكى يېڭى بىناالر، زاغرا تىلدا ھهممىال يىرىدە ئوتتۇرىغا چىق
كۆك رەڭلىك ئهينهك ۋە ئاپپاق چىنه خىشالر مودا . دەپ تهسۋىرلهنگهن» غال ـ غال زامانىۋىالشقانالر

ناالر گهرچه ئىسالمى ئۇسلۇپتا اليىههلهنگهن بى. بهزىلهر بۇنى چىرايلىق دەيدۇ، بهزىلهر سهت دەيدۇ. بولغان
. ئاندا ـ ساندا كۆزگه چېلىقىپ تۇرسىمۇ، ئهمما كۆپىنچىسى ھهقىقهتهن ئامېرىكىدىكى بىناالرغا ئوخشايدۇ

بهلكىم بېيجىڭ شىنجاڭنى يېڭى كالىفورنىيهگه ئوخشىتىشنى خالىسا كېرەك، يهنى تۇرپاننى كىچىك 
  .دەكالس ۋېگاس، قهشقهرنى دەنۋېر، ئۈرۈمچىنى بولسا لوس ئانجىلىس كهبى دېگهن

 -  1930بىر چاغالردا ناھايىتى ئاسانال كهلكۈن ئاپىتىگه ئۇچراپ تۇرىدىغان پايتهخت شهھهر ئۈرۈمچى 
دېگهن ئىسىم بىلهن نامى » كۇچىلىرىدا تۆگىلهر سۇغا غهرق بولىدىغان قۇملۇقتىكى شهھهر«يىلالردا 
 يىلالردىكى ئاممىۋى -  1930بۈگۈن .  يىلالردا ئۇ يهنىال بىر كىچىك شهھهر ئىدى-  1980) 3.(چىققان

ئاسمانغا . ئۈرۈمچى ئاسىيادىكى ئاۋات شهھهرلهردىن بىرىگه ئايالندى. بىناالر ھهممىسى چېقىپ تاشالندى
. تاقاشقان ئېگىز بىناالر بىر ـ بىرىدىن ھهيۋەتلىك، پىرامىدا ۋە مۇنارالر قهدەمدە بىر ئۇچراپ تۇرىدۇ

كۈمهت سارىيى ئاق مهرمهردە بىزەلگهن بىر يېڭى تهڭرىتاغ سودا سارىيىنىڭ ئارقىسىدىكى يېڭى ھۆ
 يىلى قورقۇنچاق دوبهن جىن شۇرېن سهكرەپ -  1933ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى تامدىن . كالسسىك ئوردىدۇر

بۇ يهردىمۇ شىنجاڭنىڭ باشقا شهھهرلىرىدىكىگه ئوخشاش زامانىۋىلىشىش يۇقىرى . قاچقان ئىدى
گېرمانىيهدە . نىدا ئولتۇرۇپ ساپ قهھۋە ئىچهلهيسىزبهش يولتۇزلۇق مېهمانخا. پهللىگه چىقماقتا
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ئىنتېرنېت تورخانىلىرىغا كىرەلهيسىز ۋە شهخسلهر ئاچقان . تىكىلگهن كاستيومالرنى ئاالاليسىز
ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىق . ئۇۋۇالش ئۆيلىرىدە پۇتلىرىڭىزنى ئۇۋۇلىتىپ راھهتلىنهلهيسىز

بۇ يهردە مهسجىدلهر، بازارالر ۋە . چه كۇچىغا توپلىشىپ ئولتۇراقالشقانجهنۇبى ئازاتلىق يولىدىكى بىر قان
 13 مىڭ ئاھالىنىڭ 250بىر مىليون (ئۈرۈمچىگه نىسبهتهن ئۇيغۇرالر ئاز سانلىق . دۇكانالر بار

زامانىدا بىنا قىلىنغان ۋە دىخۇ دەپ ئاتالغان ئۈرۈمچى ) چىڭ سۇاللىسى(، مانجۇالر )پىرسهنتى ئۇيغۇر
  .ڭگو مۇستهملىكىچىلىرىنى ئۆزىگه ماگىنىتتهك تارتماقتاھازىر جۇ

شىنجاڭدا خهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدىكى تهبىئى ئايرىملىق ھهيران قاالرلىق بىر ئىش 
بىز مانجۇالرنىڭ قانداق قىلىش ئارقىلىق ئىشغال ئاستىدىكى خهلقلهرنى باشقۇرغانلىقىنى، . ئهمهس

. ېڭى زېمىندا ئولتۇراقلىشىشىنى مهنئى قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتتۇقجۇڭگولۇق كۆچمهنلهرنىڭ بۇ ي
دىن كېيىن، جۇڭگولۇق تىجارەتچىلهر يهرلىك » جىگدە قوزغىلىڭى« يىلى ئۈچتۇرپاندا پارتلىغان -  1865

سودىگهرلهردىن ئايرىم ياشاشقا بۇيرۇلغان، يهرلىكلهرنىڭ ھېسسىياتىغا ھۆرمهت قىلىش يۈزىسىدىن، 
بۈگۈنكى جهمئىيهتتىكى . ۈركلهر ئولتۇراقالشقان رايونىغا كىرىشى مهنئى قىلىنغانچېرىكلهرنىڭ ت

ئايرىمچىلىق شۇ تارىختىن قهپقالغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ ھېسسىياتىغا ھۆرمهت قىلىش 
  .دېگهن سۆز ئونتۇلۇپ كهتتى

. ۇالرنىڭ ئوبرازى خۇنۇكھالبۇكى، تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىدىكى كىچىكرەك بوستانلىق شهھهرلهردە خهنز
كومپارتىيه ئهمهلدارلىرى تويوتا ماركىلىق ماشىنىالرنى ھهيدەپ ئېشهك ھارۋىسىدا ماڭغانالرغا يۇقىرى 

جۇڭگودىكى بۇ ھوقۇقدار . ئاۋازدا سىگىنال بېرىپ قويۇپ ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۇچقاندەك ئۆتۈشۈپ كېتىدۇ
ىغىنالرنى ئېچىپ زامانىۋىالشتۇرۇش ھهققىدە كادىرالر ھهشهمهتلىك مېهمانسارايالردا تۈگىمهس ي

بۇ زامانىۋىالشتۇرۇش نهتىجىدە شهھهردىكى سېغىز خىشالرنى ئاخىرى سمۇنىت . مۇزاكىرە ئېلىپ بارىدۇ
  .خىشالرغا ئايالندۇردى

. يول توپىالڭ ئىدى. نهچچه ئون مېتىر يىراقلىقتا ھايات ئهسىرلهردىن بېرى ئۆزگهرمهي داۋام قىلىۋاتاتتى
كىۋەز، بۇغداي ۋە قۇناق ئېتىزلىرىنىڭ ئارىسىغا قۇم . ڭنىڭ ئۈستىدە بىر زاكو چوقچىيىپ تۇراتتىئۆسته

توپىالڭ يولنىڭ ھهر . بورانغا قارشى تۇرسۇن دەپ ئاق تېرەكلهر قېلىن ھالدا رەتلىك تىكىلگهن ئىدى
ھهر .  دەرىخى تۇراتتىئىككى تهرىپىدە الي ۋە سېغىزدا سېلىنغان پاكار ئۆيلهر ياكى ئورمان ۋە ئاكاتسىيه

  .ئۆينىڭ ئۇتۇنخانىسى ۋە ئېشهك، توخۇ، ئۆچكه، قويالرنى سۇاليدىغان ئېغىللىرى بار ئىدى
قۇملۇققا قاراپ ئىلگىرىلهپ، شىمالىي يۆنىلىشكه ئاقىدىغان دەريانىڭ بىر تارماق ئېقىنىغا ئهگىشىپ ئۇ 

ئۇالر بهلكىم . نزۇنى كۆرەلهيسىزقۇملۇققا سىڭىپ غايىپ بولىدىغان يهرگه كهلگهندە بىر قانچه خه
ئارخىئولوگالر ياكى نېفىت چارلىغۇچىالر بولىشى مۇمكىن، كېرىيه دەرياسىنىڭ قىرغاقلىرىدا مهن بىر 

دەپ نام » جۇڭگولۇقالر بۇ يهرگه كهلگهن«ئولتۇراق يهرنى زىيارەت قىلغىنىمدا، ئۇنىڭغا غهلىته ھالدا 
سېلىنغان بىر قانچه كهپه ئىككى ئاكا ـ ئوكا ۋە ئۇالرنىڭ تېرەك شاخلىرىدا . قويۇلغانلىقىنى كۆردۈم

خۇتۇنلىرىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولۇپ، تۆت كهپه ئىچىدىكى ئهڭ چوڭىدا گۈلخان يېقىپ تاماق 
كهپه ئىچىدە پاختا كۆرپه، كىگىز ۋە پاكىستاننىڭ زاۋۇتلىرىدا ئىشلهنگهندەك . پۇشۇرۇلىدىكهن

بۇ كهپىلهر بىپايان قۇملۇقتىكى باشقا تۇرالغۇالرغا ئوخشاش . ئىكهنكۆرىنىدىغان باشقا جابدۇقالر بار 
بۇالر ھهممىسى ئوخشاش تېرەك . ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان ھېچ ئۆزگهرمىگهندەك كۆرۈنهتتى
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ياغىچىدىن ئوخشاش شهكىلدە قۇراشتۇرۇلغان بولۇپ، تهكلىماكانغا كۆمۈلۈپ كهتكهن خارابه 
  .ۇسىغا ئوخشايتتىشهھهرلهردىكى بۇددستالرنىڭ تۇرالغ

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتا بىر 100دەريادىن تهخمىنهن . ئۆرپ ـ ئادەتلهرمۇ ئۆزگهرمهي ساقلىنپ قالغان
ئهڭ ئىسىل كىيىملىرىنى كىيىشىپ بېشىدىكى ئاق رومىلى . مۇراسىم ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

كهپىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا توپلىشىپ ئۈستىگه پىياله چوڭلۇقىدا دوپپا تاقىغان بىر توپ ئايال بىر 
چىتالق سىرتىدىكى ئهرلهر ھهممىسى بېشىغا قۇڭۇررەڭ تهلپهك كىيگهن بولۇپ، ئۆرە تۇرۇپ . تۇراتتى

بىر قانچه مىنۇتتىن . پاراڭالشقاچ قارىشىپ تۇراتتى، قارىماققا ئۇالر بىر نهرسىگه ساقالۋاتقاندەك قىالتتى
گىلهم ئۈستىدە كۆتۈرۈلگهن . ى تهرەپكه بۆلۈنۈپ يول بوشاتتىكېيىن ئىشىك ئالدىدىكى ئايالالر ئىكك

كىشىلهر توپىنىڭ بىر چىتىدە تۇرۇپ كۆرۈشكه نىسىپ بولدىكى، ئۇالر . ئېغىر بىرنهرسه كۆرۈندى
قارىغاندا ئۇنىڭ . كۆتۈرگهن گىلهم ئۈستىدە بىر ياش ئايال خۇددى بىر بۇۋاق بالىدەك تۈگۈلۈپ ئولتۇراتتى

بۇ قىز بىر پىكاپقا چىقىرىلىپ دەريا بويىدىكى . قاندەك ۋە ماڭالمايدىغاندەك قىالتتىبىر يىرى ئاغرىۋات
مهن ياندا قاراپ تۇرغانالردىن نېمه ئىش . تېخىمۇ يىراقراق بىر مهھهللىگه ئېلىپ كېتىلدى

يال مهن ئۇ ئا. ئۇرۇنۇشۇم بىكارغا كهتتى. بولغانلىقىنى سورىغان بولساممۇ، ئۇالرنىڭ گىپىنى ئۇقالمىدىم
  .توي مۇراسىمىدىكى كىلىن بولسا كېرەك دەپ پهرەز قىلدىم

 ئىنگلىز مىلى ئۇزاقتا يهنى 120كېرىيه دەرياسى قۇمغا سىڭىپ غايىپ بولىدىغان يهردە جهنۇبى يولدىن 
. تهكلىماكاننىڭ يۈرىكىدە يهر شارىدىكى ئهڭ يىراق يېزىالردىن بىرى توڭگۇز باستى يېزىسى بار

ىله ئۇالرنى قۇم بوراندىن مۇداپىئه قىلىدىغان بىر توسما كهينىدىكى چاتقاللىقتا يېزىدىكى ئهللىك ئائ
گهرچه بۇ كېرىيهلىكلهر مهدەنىيهتتىن يىراق قالغان بولسىمۇ، ئهمما باشقىالردەك ئۆيلىرىنى . ياشايدۇ

پ ۋاسا ئۇالرنىڭ تېرەك ياغىچىدا سالغان ئۆيلىرى مهزمۇت بولۇپ، ئۈستى تهرە. ئوبدان ئورۇنالشتۇرغان
دەريادا سۇ يوق چاغدا، يېزىدىكىلهر يالغۇز بىر قۇدۇققا . بىلهن چىرايلىق بىزەلگهن) كىچىك بالداقالر(

 ئىنگلىز چىسى چوڭقۇرلۇقتىكى بۇ قۇدۇقنى ساقالشقا يېزىنىڭ ساقچىسى 10. تايىنىپ جان ساقاليدۇ
 كونا تهلپهكلهرنى ئۆيىنىڭ بۇ ساقچى يهنه بۇۋاقالر ئۈچۈن سۈت پاراشۇكى، كونا رادىئۇ ۋە. مهسئۇل

ئۇنىڭ ئىككىنچى كهسىپ بىلهن شۇغۇللىنىش كىنىشكىسى . كهينىدىكى سايىۋەندە ساتاتتى
نىڭ ئىزناسى بار خاتىرە بۇيۇمى ياتاق ئۆيىدىكى تامغا ) كىرېمىل(كرېملىن ― ھېساپالنغان نهرسه 
يېزىدىكى . چىلىك ئىدىتوڭگۇز باستى يېزىسىدىكى ئاساسلىق كهسىپ تۆگى. قاداپ قۇيۇلغان ئىدى

تۆگىچىلهر بهزىدە يېزىنىڭ شىمالىدىكى بىر يېرىم كۈنلۈك يىراقلىقتىكى قارا دۈڭ شهھهر خارابىسىنى 
تهكشۈرۈشكه كهلگهن ئارخېئولوگ ئهترەتلىرىگه ۋە قۇملۇققا سهپهر قىلىدىغان ساياھهتچىلهرگه يول 

  .باشاليتتى
.  ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتمىغانتوڭگۇز باستى كىچىك ۋە يىراق بولغاچقا، جۇڭگو

جۇڭگو سۇاللىلهر « يىلى نهشىر قىلىنغان -  1974. ئۇنىڭغا قارىغاندا ياۋا توڭگۇز بىر ئاز تهلهيسىز
دە ئهندېر بىلهن نىيا ئوتتۇرىسىدىكى جهنۇبى قۇملۇق يولىدا پهقهت ياۋا توڭگۇز يېزىسى دېگهن »خهرىتىسى

 يىلى زىيارەتكه كهلگىنىمدە ئۇ، بۇ يهردە ئهمهس، بهلكى ياۋا توڭگۇز -  1995ئهمما . ئىسىمال بار
 ئىنگلىزمىلى ئۇزاقتا بىر كۈمۈشرەڭ تۇزلۇق كۆل 50دەرياسىنىڭ ئاخىرقى ئۇچچىدىن شىمالغا قاراپ 

  .يېنىدىكى ئېزىتقۇ قوملۇق دېلتىسىدا ئىكهن
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زمه قىلىنغان ستوكهولىم بۇنىڭ سىرىنى سىۋېن ھېدىن ئېلىپ كهلگهن ئاسارە ئهتىقىلهر كۆرگه
ئهھۋالدىن قارىغاندا، . مۇزىيىنىڭ باشلىقى ماڭا چۈشهندۈرۈپ بهردى) ئېتنوگرافىك(ئىرقشۇناسلىق 

سوتسىيالىستىك ئۆزگهرتىشنىڭ ئهڭ قىزغىن يىللىرىدا ھۆكۈمهت ئادەملىرى بۇ يېزىدىكىلهرنى 
دەپ قاراپ، » مهھرۇم قالغانالر ئىكهنكومپارتىيه ئازاتلىقىنىڭ پايدىسىدىن «يوقالپ كهلگهن ۋە ئۇالرنى 

ئۇالرنى جهمئىيهتكه ئارىالشتۇرۇش ئۈچۈن بار ـ يوق مال ـ مۈلكىنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ، يولنى بويالپ 
تۆگه بىلهن ئىككى كۈن يول يۈرگهندىن كېيىن ئۇالر دەريانىڭ ئاخىرقى ئۇچچىدىكى . كۆچۈشكه بويرىغان

بۇ يهردە ئۇالرنىڭ ھاياتىنى قامدايدىغان ئۆزىنىڭ ئاشلىقى، . نئۆزلىرىنىڭ ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ قالغا
پاختىسى، مېۋە ـ چىۋە، سهي ـ كۆكتاتلىرى ۋە قورغاق پهسىللهردە كارغا كېلىدىغان سۇ ئامبىرى 

الزىملىق ھهر قانداق نهرسىنى ئهڭ يېقىندىكى دۇكاندىن ماشىنىدا . قاتارلىق نهرسىلىرى قالغان ئىدى
ئېهتىمال ھۆكۈمهتنىڭ ئوبرازىنى قوغداش ئۈچۈن بولسا كېرەك، . كهلگىلى بوالتتىبىر ھهپته يۈرۈپ ئه

 يىلى يېزىدىكىلهرگه ئىدىيه جهھهتته غهمخۇرلۇق قىلىش ئۈچۈن بىر كومپارتىيه سىكرىتارى -  1993
ئىككى يىلدىن كېيىن مهن زىيارەتكه كهلگهندە دۇنيانىڭ رەپتارىنى بىلىدىغان بۇ . تهيىنلهنگهن
ئىلگىرى بۇغالتىرلىق قىلغان بۇ كىشى چىرايلىق كۆك كۆڭلهك كىيگهن، قولىغا . نى كۆردۈمسىكرىتار

سىكرىتار كهلگهندە يېزىدىكى پىشقهدەملهردىن بىرى ئىنتايىن ھهيران . ئىسىل سائهت تاقىغان ئىدى
نىڭ بۇ گهپنى قىلغان بۇۋاي. دېگهن» پارتىيه كېلىشتىن ئىلگىرى بىز ئازات، ئهركىن ئىدۇق«: بولۇپ

بهزەن يېقىندىكى ئهمگهك مهيدانلىرىدىن . توغرا، ئهلۋەتته ئازات ئىدى. بوينىدا يوغان پۇقاق بار ئىكهن
قېچىپ كهلگهن جىنايهتچىلهر ياۋا توڭگۇزغا كېلىپ پاناھلىق تىلىگهن ئهھۋالالرمۇ بولغان، قهشقهردىن 

ىل يوشۇرۇنغاندىن كېيىن قېچىپ كهلگهن بىر پومېشىچىك ئوغلى خهنزۇ يىگىت يېزىدا بىر قانچه ي
  .يېزىدىكىلهر ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ، پۇل يىغىپ، ئۇنى گۇاڭشى ئۆلكىسىگه يولغا سېلىپ قويغان

يېزىدىكىلهر تهرەققىياتقا قارشى ئهمهس، ئهمما مهن ئۇالر بىلهن كۆرۈشكهن چاغدا ئۇالرنىڭ تهرەققىيات 
ىلى يىراقلىقتا قۇم بارخانلىرىنى كېسىپ  ئىنگلىز م12ھهققىدىكى ئهقهللىي چۈشهنچىسىنى يېزىدىن 

  .ئۆتىدىغان يېڭى تاشيولغا ئۇالپ، يېزىدىن بىر يول ياساشقا ھۆكۈمهتنى ماقۇل كهلتۈرۈش ئىكهن
ماركىلىق بىر شىلهپه كىيگهن بولۇپ، ئۇنى ئهندېرنىڭ » World Cup«يېزىدىكى دوختۇر بېشىغا 

يېزا باشلىقىنىڭ ئوغلى . نگهنلىكىنى ئېيتتىبازىرىدىن ئاپتۇ، ئۇ دوختۇرلۇقنى ئۆزلىكىدىن ئۆگه
بۇ . يېزىدا ئىككى ئىمام بولۇپ، قارىماققا زۆرۈرىيهتتىن بىر ئاز ئارتۇقتهك كۆرۈنهتتى. ئۈرۈمچىدە ئىكهن

 يىلى سۇ ئامبىرىنىڭ يېنىغا سېلىنغان، -  1989ئىككى ئىمام ئىماملىق قىلىدىغان كىچىك مهسجىد 
گهرچه بۇ .  كهتكهن گىلهم ۋە مهككىنىڭ ھهيۋەتلىك رەسىمى بار ئىكهنئىچىدە بىر قانچه پارچه كونىراپ

ئىككى ئىمام تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئهمما جامائىتى ئارىسىدىكى ئهخالقىي 
. نىكاھتىن ئاجرىشىش ئاسان. بىخهستىلىكلهرگه ئانچه بهك تهسىر كۆرسىتهلمىگهندەك كۆرۈنهتتى

بۇ يهردە ئايالالرنىڭ سانى . ىرىگه ئانچه بهك رىئايه قىلىنمىغانئهمما توي قىلىشتا دىننىڭ ئهمرل
  .بىر ـ بىرىگه قانداش كېلىدىغان نۇرغۇن بالىالر بار ئىكهن. ئهرلهردىن ئاز ئىكهن

توپتىن ئايرىلغان ياۋا توڭگۇز يېزىسى شۈبهسىزكى بىر كۈنى قۇملۇقتىكى باشقا خارابه شهھهرلهرگه 
ىدىكىلهر چوڭ يولدىكى ھاياتنىڭ قىزىقتۇرىشىنى، زامانىۋىلىشىشنى رەت بۇ يېز. قوشۇلۇپ غايىپ بولىدۇ

قىلغان ۋە نوپۇسى كۆپهيگهن تهقدىردىمۇ، جهنۇبى بوستانلىقالردا قۇرغاقچىلىق مۇقهررەر ھالدا 
. دەريا سۈيى قۇملۇققا يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇنال كۆپ قىسمى شالنكىدا سۈمۈرۈۋېلىنىدۇ. ئېغىرلىشىدۇ
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شۇنىڭ بىلهن بۇ يېزا .  نۇرغۇن قېتىم يۈز بهرگهندەك ئېقىن يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتىدۇياكى ئۆتمۈشته
ئېگىزلىكته سۇسىز قۇرغاق قاقاس ھالهتته ئىلگىرى بىر زامانالر بۇ يهردە مېۋىلىك باغالر ۋە گۈللهپ 

  .ياشىنىغان بىر ھايات بولغانلىقىغا دائىر بىر ئىزنا قالدۇرۇپ قويۇپ قۇملۇق ئاستىغا چۆكىدۇ
گهرچه شىنجاڭدا قهدىمدىن تارتىپ قۇملۇقتا ياشىغانالر تهلهيسىز بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه 

ئهلۋەتته بۇ كۈنىمىزدىكى . خاس مهدەنىيىتى ۋە ياشاش ئۇسۇلى ئهسلى شهكلىدە ساقلىنىپ قالغان
انداق نهرسه تېپىلسىمۇ، ھهتتا چوڭ شهھهرلهردىكى خهنزۇالشقان رايونالردا ھهر ق. ھهيران قاالرلىق پاكىت

  .لېكىن بۇنىڭ جۇڭگونىڭ ئىچىدە ئىكهنلىكىگه بىر ساياھهتچىنىڭ ئىشىنىشى ھهقىقهتهن تهس
ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتى ئهتراپىدىكى بۇ مهنزىرە . ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر پاراللېل دۇنيادا ياشايدۇ

رەپته قۇرام تاش ۋە قار ـ مۇزالردىن رەسىمدە بىر ته. رەسىمدىكىگه ئوخشاشال ئۆز ئارا قارىمۇ قارشى
  .شهكىللهنگهن يۇغان قهلئهلهر بار، يهنه بىر تهرەپته تۇمۇز ئىسسىقتىكى قاقاس قۇملۇق بار

بىر تهرەپتىن ئۇالر ئۇيغۇرالرنى . خهنزۇالرغا نىسبهتهن ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاش ئۇسۇلى بىر مهسىلىدۇر
خهتهرلىك دەپ ئۆگهنگهن، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالرنىڭ ئىپتىدائى، خۇراپىي، مۇتىئهسسىپ، ئىشهنچسىز ۋە 

بۇ ئىككى خۇسۇسىيهت چهتئهللىك . ئاجايىپ قىزىقارلىق ۋە جهلپكار ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان
ساياھهتچىلهرگه ئۇيغۇرالرنىڭ خامان تۈگىگهندە ناخشا ئېيتىپ، ئۇسسۇل ئويناشنى، ئۆزىنىڭ غهلىته 

 بىر خۇشخۇي يهرلىك خهلق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن سازلىرىنى چېلىشنى ياخشى كۆرىدىغان
ناملىق بىر » ھارۋىدىكى خۇشال ناخشىالر«. اليىهىلهنگهن بىر ئاتكىرىتكا ئهلبۇمىدا ئهكس ئهتكهن

ئۇنىڭ ماكانى . قهدىمكى زاماندا غهربىي رايوندا بىر پادىشاھ بار ئىدى«: رەسىمنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىدە
قهدىمىي ئۇسلۇپتىكى ھارۋا ۋە خۇشچاخچاق . قۇملۇقىغا يېقىن بىر يېزا يولىداھازىر جهنۇبىي شىنجاڭ 

دەپ يېزىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ساز چېلىش، ناخشا ئېيتىش ۋە ئۇسسۇل » ئۇيغۇرالردىن ھۇزۇر ئالغايسىز
ئويناشتىن باشقىنى ياخشى كۆرمهيدىغانلىقى ھهقىقهتهن راست، ئهمما خهنزۇالرنىڭ بۇ خۇسۇسىيهتنى 

  .ىن ئارتۇق تهكىتلهشنى مۇۋاپىق كۆرگهنلىكىمۇ بىر ئهمهلىيهتھهددىد
ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ مهدەنىيىتىنى ئازاتلىقتىن كېيىن يېتىشكهن ماتېرىيالىست خهنزۇالرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ خاس ئۆرپ ـ . مهنىۋىيىتى يوق مهدەنىيىتىدىن ئۇستۈن ھېساباليدۇ
  . بۇنىڭغا ئۆز خهلقىگه بولغان ھېسسىياتى ئارىالشقان. كېلىدۇئادىتىگه نىسبهتهن سهزگۈر 

ئهنگلىيهلىك بىر ئۆمهككه ھهمراھ بولۇپ، شىنجاڭغا بارغان بىر ئۇيغۇر ئاكادېمىك جۇڭگو : مهسىلهن
چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن ئۆتۈپ ئۆزىنىڭ يۇرتىغا قهدەم باسقىنىدا، ئۇنىڭ ھهرىكهتلىرىدە تهجرىبىسىزلىك 

يهنى ئۇ .  ئۇ كېيىن ئۆزى ھهققىدە ئېيتىلغان ماختاشالرنى ئاڭلىغان.ئاالمىتى كۆرۈلگهن
ئۇ .  ئۆمهكتىكىلهرنى يېمهكلىكتىن زەھهرلهنسۇن دەپ تازىلىقى ناچار ئۇيغۇر ئاشخانىسىغا باشالپ بارغان

نېمىنى ئىسپاتلىماقچى؟ يهنى ئۆزىنىڭ غهربلىكلهرگه ھېسداشلىق قىلمايدىغانلىقىنى، ھهتتا ئۆز 
) 4.(ۇ كۆيۈنمهيدىغانلىقىنى، بهلكى ۋەتىنى جۇڭگوغا سادىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرمهكچىمىللىتىگىم

  .دېگهندەك
يهنه بىر جهھهتتىن، ئۇيغۇر ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىنىڭ خهنزۇ  مهكتهپته ئوقۇپ، خهنزۇ بالىالر بىلهن 

  .ئويناپ، خهنزۇ مىجهز بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيدۇ
ئۇالرغا نىسبهتهن بۇمۇ . نىڭ بىر ـ بىرىگه كۈچلۈك ئۆچمهنلىك قارىشى بارخهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر

غهربلىك بىر ئىرقشۇناس . پهقهت يالغۇز قالغان چاغلىرىدا بىر ـ بىرىگه دېيىشىدۇ. ھهمىشه ئاسان ئهمهس
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ياقا يورتتىن كهلگهن بىر ئۇيغۇر ئايال باشقا بىر . ئاڭلىغان بىر ھېكايه بۇ نۇقتىنى چۈشهندۈرىدۇ
ئۇنىڭ ئېرى قېينانا ۋە . ھهممه ئادەم ئۇنى ساپ ئۇيغۇر دەپ بىلىدىكهن. ھهرگه بېرىپ توي قىپتۇشه

چۈنكى ئايالى ئۇنىڭغا ئانىسىنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى، . قېيناتىسىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىكهن
ۇنۇش بىر كۈنى ئېرى ئۆيگه كېلىپ قارىسا بىر نات. دادىسىنىڭ تۈرمىدە ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىكهن

ئهمما . كىشى ئۆيدە ئولتۇرۇپ لهغمهن يهۋاتقۇدەك، بۇ مېنىڭ قېيناتام بولسا كېرەك دەپ ئويالپتۇ ئهر
سىنچىالپ قارىسا قېيناتىسى ئۈستهلدە ئولتۇرۇپ، قولىدىكى چوكىدا لهغمهننى بىر قاچىدىن، گۆش ۋە 

نىڭغا قاراپال ئۇ بۇ كىشى ئۇيغۇر بۇ. كۆكتاتتا ھازىرالنغان قورۇمىنى باشقا بىر قاچىدىن ئېلىپ يهۋاتقۇدەك
  )6.(بۇ ئهر ـ خوتۇن كېيىن ئاجرىشىپ كېتىپتۇ. ئهمهس، خهنزۇ ئىكهن دەپ ئويالپتۇ

خهنزۇالر ئۇيغۇر تاماقلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە . شىنجاڭدا يېمهكلهرگه ئاالھىدە دىققهت قىلىنىدۇ
 خهنزۇ ئاشخانىالردا تاماق يهيدىغانالر يوق ئهمما ئۇيغۇرالردىن. ئۇيغۇرالرنىڭ ئاشخانىلىرىدىن تاماق يهيدۇ

ئهلۋەتته بۇ خهنزۇالرنىڭ ئاساسلىق ئوزۇقى ھېسابالنغان چوشقا گۆشىنىڭ مۇسۇلمانالرغا ھارام . دىيهرلىك
بهزىلهر ھهتتا خهنزۇنىڭ قولى تهككهن ھهر قانداق . قىلىنغانلىقىدىن ئىبارەت پاكىت تۈپهيلىدىندۇر

 شهھهرلىك ئۇيغۇرالر خۇيزۇ ئاشخانلىرىدا تاماق يېيىشنى بهك .نهرسىنى يېيىشنى رەت قىلىدۇ
لېكىن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر خهنزۇ ئاشخانلىرىغا كىرىشنى، ھهتتا بىر پىياله . خالىمىسىمۇ رەت قىلمايدۇ

چۈنكى ئۇالرنىڭ قارىشىچه، بۇنداق قىلغانلىق مهلۇم جهھهتته . چاي ئىچىشنىمۇ قهتئى رەت قىلىدۇ
يىتىنى قۇبۇل قىلغانلىق بوالرمىش، ھهممه يهردە ۋە ھهر ياشتا، يېمهك خهنزۇالرنىڭ ھاكىمى

قانداق . مېهماندۇستلۇقنىڭ بهلگىسى، ئۇيغۇرالر بۇ قائىدىگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدىغان بىر خهق
ھهتتا بىر . ۋاقىتتا ئۆيىگه بېرىشىڭىزدىن قهتئىينهزەر، ھهر قانداق ئۇيغۇر سىزگه داستىخان سالىدۇ

شۇڭا بىر ئۇيغۇر خهنزۇ ئاشخانىغا . ېكىسكۇرسىيهمۇ جهزمهن بىر ئاشخانىدا ئاخىرلىشىدۇقىسقا ئ
نىڭ مېهماندۇسلۇقىنى قۇبۇل قىلغاندا، ئۆزىنى ئۆز يۇرتىدا مېهماندەك » ساھىپخان«كىرىپ، خهنزۇ 

ۇنىماي، ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر خهنزۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، كهتكىلى ئ. ھېس قىلىپ قالىدۇ
  .ئۇزۇن تۇرىۋالغان خۇشياقماس مېهمان دەپ قارايدۇ

ئوخشاش مهنتىقته، خهنزۇ كۈتكۈچىلهرنىڭ ئۇيغۇر تاماقخانلىرىدا ئىشلهۋاتقانلىقىنى، ئهمما زىيان 
ئۇيغۇر «ئۇالر ھهتتا ئۇيغۇرچه كىيملهرنى كىيىۋالغان، بېيجىڭدىكى . ئهمهسلىكىنى كۆرەلهيسىز

ياۋايى غهرب « كۆرۈنهيلى دەپ، بېيجىڭدا ئىنگلىز مهيخانىلىرىدىن دا ئۇيغۇرغا ئوخشاش»كۇچىسى
  .( )مهيخانىسى دېگهندەك يهرلهردە ساياھهتچىلهرنى كۈلدۈرىدۇ) Wild West Saloon(» سالۇنى

گهرچه ئۇيغۇرالر جۇڭگونىڭ يېشىل . تائامالر تىزىمىمۇ خهنزۇچه ـ ئۇيغۇرچه ئارىلىشىپ كهتكهن ئىدى
دىستاننىڭ قارا چېيىنى بهكرەك ياخشى كۆرسىمۇ، ھهر ئىككى مىللهت چاي چېيىغا قارىغاندا ھىن

) بهلكىم خهنزۇالر ئىجاد قىلغان بولىشى مۇمكىن(ئىككىلىسىگه نىسبهتهن لهغمهن . ئىچهتتى
پهرقى شۇكى، ئۇيغۇرالر لهغمهننى ھهمىشه شۇ ۋاقىتتا . ئاساسلىق يېمهك ئىدى ۋە چۇكا بىلهن يهيتتى

ئۇيغۇرالرنىڭ . زۇرالرنىڭ لهغمىنى بولسا سۇلياۋ خالتا ئىچىدىن چىقاتتىخهن. ئىتىپ بېرەتتى
. لهغمىنىدە قوي گۆشى بىلهن ئاچچىق ـ چۈچۈك كۆكتاتتا ھازىرالنغان قورۇما ئىستېمال قىلىنىدۇ

ئۇيغۇر ۋىاليهتلىرىدىكى ھهممه كۇچىدا قوي گۆشى زىخ كاۋىپى ۋە . قانچه ياغلىق بولسان شۇنچه ياخشى
تىپىك ئوتتۇرا ئاسىيا تامىقى ھېسابالنغان پولۇ گۈرۈچ، سهۋزە، گۆش قاتارلىق خۇرۇچالر . ىدۇپولۇ سېتىل

. دۇكانالر بار ھهر كۇچىدا تونۇرغا ئوتۇن قاالپ، نان ياقىدىغان ناۋايخانىالر بار. بىلهن پۇشۇرىلىدۇ
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گه ئالسىمۇ، ئهمما ئۇالر خهنزۇالرنىڭ تائاملىرى گهرچه كاال گۆشى، چوشقا گۆشى، توخۇ ۋە بىلىقنى ئۆز ئىچى
ۋەيا پىششىقالپ ئىشلهنگهن بولكا ) جىڭموما(ئۇالر ئادەتته ھوردا پۇشۇرىلغان موما . كۆكتاتنى جىق يهيدۇ
سهھىيه خادىملىرى شۇنىڭدىن ئهنسىرەيدۇكى، خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ باغلىرىدا . قاتارلىقالرنى يهيدۇ

نى ئالماي، بهلكى خىمىيىلىك ماددا ) رۈك قېقىئۆ(تهبىئى قۇياش نۇرىدا قۇرۇتۇلغان گۈلىلهر 
  )7.(ئارىالشتۇرۇپ بۇيالغان گۈلىلهرنى قىممهت باھادا سېتىۋالماقتا

كىچىك ئاشخانىالر ۋە ئۈستى ئوچۇق بازارالر . ئاشپهزلىك تهڭسىزلىكنىڭ بىر ئاالمىتى بولۇپ قالدى
هھهردە كاۋاپچىلىق قىلىدىغان، ھهر ش. شهھهرلهردىكى ئىشسىز ئاھاله ئۈچۈن بىر چىقىش يولى بولدى

مۇشۇنداق يهرلهردىن . ئۇيغۇرالر بۇ يهرلهردە كاۋاپ ساتىدۇ. چۈشته ۋە كهچته ئاۋاتلىشىدىغان يهرلهر بار
ھهر ئاخشام بۇ . بىرى غۇلجىدا، باغچىنىڭ يېنىدىكى ئىككى چوڭ يولنىڭ تۇتاشقان دوقمۇشىدۇر

 ھارمايدىغان كاۋاپچى، لهڭپۇڭچى، لهغمهنچى پىيادىلىكلهر يولى ئۆتكهن ـ كهچكهنلهرنى چاقىرىپ
قاتارلىقالر بىلهن تولۇپ كېتىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىدە پۇالڭالپ تۇرغان المپىالر ئهتراپنى يورۇتقان ۋە 
ئۇالرنىڭ يۈزىگه بىر خىل جانلىقلىق بېغىشالپال قالماستىن، يهنه كاۋاپداندىكى چوغدىن چىقىۋاتقان 

بۇ يهردە تۇرۇپ قارىسىڭىز يهتته قهۋەتلىك . چلۇق تۈسكه كىرگۈزگهنئىس ـ تۈتهكنى بىر خىل قورقۇن
  .بۇ ئۆي جاھازلىرى سودا سارىيىدۇر. يېپ ـ يېڭى بىر بىنانى كۆرەلهيسىز

بۇ يهردىن يۈز مېتىرچه يىراقتىكى جاي غۇلجىدىكى نامايىشىنڭ باستۇرۇلغان يىرى، يهنى ئىلى 
ئهمدىلىكته بولسا پارتىيه . ۇ رۇسىيه ئهلچىخانىسى ئىدىمېهمانخانىسىنىڭ ئالدى دەرۋازىسى، ئىلگىرى ب

رەڭلىك . بۇ يهردە لېنىن ھهيكىلى بار. ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ھهمىشه كېلىدىغان بىر جايدۇر
ئۇالر بۇ يهردە تۈگىمهس يىغىنالرنى . دەرىزىلهرنىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرغان ئهمهلدارالر كۆرۈنگهندەك قىالتتى

ئىلى قازاق ئوبالستى «اق مهكتهپ بالىلىرىدەك ئۈستهلدە سائهتلهرچه ئولتۇرۇپ قۇلىقى يۇمش. ئاچىدۇ
دېگهندەك تېمىالردىكى ئۇزۇن » مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى قۇرۇلىشىدا پارتىيىنىڭ رولىنى كۈچهيتهيلى

 ئىلى مېهمانخانىسىنىڭ مهيدانىغا خۇددى. نۇتۇقالرنى ئاڭالپ، مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن خاتىرە يازىدۇ
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى تهكىتلهۋاتقاندەك، سمۇنىتتىن سېلىنغان بىر يىغىن زالى يۇغان بىر قازاق 

  .چىدىرى شهكلىدە سېلىنغان
ئاخشام ۋاقىتلىرىدا ئۇنىڭ كۆزنى قاماشتۇرىدىغان . دەرۋازىنىڭ يېنىدا بىر ئۈستى ئوچۇق تاماقخانا بار

ۆپكه ـ ھېسىپ، قېرىن ۋە تۇخۇالر لهززەتلىك پۇشۇرۇلۇپ بۇ يهردە ئ. چىراقلىرى يېنىپ ـ ئۆچۈپ تۇرىدۇ
كاۋاپداندىكى چوغنى . جىگهر ۋە گۆشلهر زىققا سانچىلىپ، كاۋاپدانغا تىزىلغان. خېرىدارالرغا سۇنۇلىدۇ

تازىلىقى . ساتقۇچىالر بىر ـ بىرى بىلهن رىقابهتته. يهلپۈگۈچته يهلپۇپ تۇرىدىغانالر كۆپىنچه ئايالالر
دەپ » قاراڭالر، ئۇالر بۇ يهردىن ھېچنهرسه يېمهيدىكهن«: ىر بوتكىدىن بىر كوماك كىشىياخشى ئهمهس ب

  .ۋاقىرىۋىدى، باشقىالر ھهممىسى كۈلۈشتى
 يىلىغا قهدەر -  1979. ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالرنىڭ ئۆز ئارا توي قىلىدىغانلىرى ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ . نىڭ توي قىلىشى چهكلهنگهنجۇڭگونىڭ قانۇنىدا تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر
ئهمما بۇ خىل نىكاھلىنىشقا نىسبهتهن ئهڭ چوڭ توسقۇنلۇق قانۇنغا قارىغاندا . شهرىئىتىدىمۇ شۇنداق

ئۇيغۇرالر بولۇپمۇ يېزىدىكىلهر خهنزۇ بىلهن توي قىلغان . يهنىال ئۇيغۇر ئاتا ـ ئانىالردىن كېلهتتى
ئائىله رىشتى ئىنتايىن مۇستهھكهم بىر خهلققه نىسبهتهن . چىقىراتتىپهرزەنتىلىرىنى ئۆيدىن قوغالپ 

شۇڭا ھۆكۈمهت مىللهتلهرنىڭ ئارىلىشىپ . ئائىلىدىن جۇدا بولۇش دېمهك ھهقىقهتهن ئېغىر بىر ئىشتى
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 126 يۇەن، يهنى 1000توي قىلىشىغا ئىلهام بېرىش ئۈچۈن، بۇ خىل توي قىلغانالرغا كىشى بېشىغا 
شىنجاڭدا ). مهن بۇنى يېزىۋاتقاندا شۇنداق ئىكهن. (ى مۇكاپات بېرىشنى يولغا قويغانئامېرىكا دوللىر

 يۇەن تويلۇق پۇلى بېرىپ، ئۇيغۇر ئهرلهر بىلهن ئۆيلهنسۇن 3000تۇغۇلغان ياش خهنزۇ ئايالالرغا ھۆكۈمهت 
ىراق خىزمهت ئۇيغۇر ئهرلهر خهنزۇ ئايالالر بىلهن توي قىلسا ياخش. دەپ نامرات يېزىالرغا ئهۋەتكهن

  .ئۇالرنىڭ بالىلىرى خهنزۇ دەپ قارىلىپ تهربىيىلىنىدىكهن) 8.(تاپااليدىكهن
بهزەن خهنزۇ ئهرلهر ئۇيغۇر ئهرلهرگه قارىغاندا ئۆي ئىشلىرىغا ياردەملىشىدىغان، ئايالىنى ئۇرمايدىغان 

» ئهركهكلىك خۇسۇسىيىتى«ئهمما بۇ سهۋەبلهر تۈپهيلى، ئۇيغۇر ئايالالر ئۇالرنى . ياخشى ئهر دەپ قارىلىدۇ
بىر جۈپ ئهر ـ خۇتۇن ئىچىدە بىرەيلهن خهنزۇ مهكتهپته ئوقىغان بولسىمۇ، يهنه ئائىلىدە . كام دەپ قارايدۇ

. خهنزۇ مهكتهپته ئوقىغان ئۇيغۇرالرغا ھهمىشه باشقىالر گۇمان بىلهن قارايدۇ. جېدەل چىقىشى مۇمكىن
ھۆكۈمهت . (دەپ ئاتايدۇ» ئون تۆتىنچى مىللهت« ياكى »يېرىم ئۇيغۇر«بهزىدە ئۇالرنى زاڭلىق قىلىپ 

  )9).(شىنجاڭدا ئون ئۈچ مىللهت بارلىقىنى ئېالن قىلغان
شىنجاڭدىكى يهرلىكلهر ئىسالم . دىننىڭ مهۋجۇتلىقى ياكى يوقلىقى مهدەنىيهتلهر پهرقىنى چوڭايتتى

 يهھۇدى، خرىستىئان دىن بىلهن سىياسهت ئايرىلغان. دىنىنىڭ مۆتىدىل سۈننى مهزھىپىگه تهۋە
مهدەنىيىتى ئاساسىدىكى ياۋرۇپا خهلقىگه ئوخشاش، ھىچكىم ئۆرپ ـ ئادەت ۋە ئهخالق جهھهتته ھهقىقىي 

شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ . دىنىي ئهقىدىدىن قانچىلىك يىراقالشقانلىقىنى دەپ بېرەلمهيدۇ
ر ياردەم قىاللمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر بالىلىرى خهنزۇالرنىڭ ئىدىيىسى ۋە قىممهت قارىشىغا نىسبهتهن بى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم بىلهن قانچىلىك يېقىن بولىشىدىن قهتئىينهزەر، دىنىي . بىلهن بىرگه ياشىيااليدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خهنزۇالر يېرىم . ئهنئهنه ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىغا چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن

تارىخىنى ئىنكار قىلىدىغان، بارلىق مهنىۋى تېمىالرنى ئوتتۇرا ئهسىردىن بۇيان، جۇڭگونىڭ ئۆزىگه خاس 
  .ئهسىردىكى خۇراپات دەپ ئهيىبلهيدىغان ئاتېئىزم دۇنيا قارىشىنى مهجبۇرى قۇبۇل قىلغان

رايوندىكى تۈركىي مىللهتلهرنىڭ رەسمىي ― ئۇيغۇرچه . ئهلۋەتته، تىل ۋە يېزىق بۇ مىللهتلهرنى ئايرىدى
ھاياتىدا مهكتهپ .  خهنزۇ تىلىنى ئىككىنچى تىل سۈپىتىدە ئۆگىنىش شهرتئهمما مهكتهپته. تىلى

 مىڭدىن ئارتۇق پهرقلىق 30يۈزى كۆرەلمهيدىغان نۇرغۇن نامرات بالىالر ئىلىپبهسى يوق، تونلۇق ۋە 
بۇ تىل قىيىنچىلىقىنى . خېتى بار خهنزۇ تىلىنى ئۆگىنىشته ئاالھىدە زور قىيىنچىلىققا دۈچ كېلىدۇ

 3000ئۇيغۇر مهكتهپته ئوقىغان ئاز ساندىكى بهزى ئۇيغۇر بالىالر خهنزۇچه . هر ئوبدان بىلىدۇغهربلىكل
خهت ئۆگىنىپ ئوقۇش ۋە يېزىش ئېهتىياجىنى ھهل قىاللىغان بولسىمۇ، ئهمما يهنه ئاز ساندىكى بهزىلهر 

 يىلى -  2001: مهسىلهن. بۇ ئۆلچهمگه يېتىش ئۈچۈن ئالىي مهكتهپته ئوقۇشقا موھتاج بولماقتا
 نهپهر ئوقۇغۇچى خهنزۇچىدا ئاجىز 180ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ مالىيه ـ ئىقتىساد ئىنىستىتوتىدا 

چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر . بولغانلىقى ئۈچۈن ئىمتىهانالردىن ئۆتهلمهي، قايتا ئىمتىهانغا قالغان
 قارارىنى »سىياسىي«بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى ئانا تىلىنى ئىشلىتىشتىن چهكلىگهن 

يېقىندا ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مهكتهپلهردە بارلىق دەرسلهرنىڭ پهقهتال خهنزۇ تىلىدا . ئهيىبلىدى
 يىلى ئاۋغۇستتا ياۋرۇپا پارالمېنتىدا سوئال -  2002. ئۆتىلىدىغانلىقى ھهققىدە بىر پهرمان چىققان ئىدى
كۈنسېرى «ۋە » لهپ قىلىشىئوقۇغۇچىالرنىڭ ته«تېمىسى بولغان بۇ قارار ئهھۋالدىن قارىغاندا 

گه دۈچ كهلگهنلىكتىن » كۈچىيىۋاتقان ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي تهرەققىيات تهلىۋى
يهنه بىر تهرەپتىن ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ ئازسانلىق مىللهتلهر مائارىپ ) 10.(چىقىرىلغانمىش
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رگهنلىكىنى پروگراممىسىدىن پهخىرلىنىپ ئوقۇش ـ يېزىش جهھهتته چوڭ ئىلگىرىلهش قولغا كهلتۈ
  )11.(جاكارلىدى

نۇرغۇن ئاتا ـ ئانىالر بالىالرنىڭ كهلگۈسىنى ۋە تىل قىيىنچىلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، بالىلىرىنى خهنزۇ 
  .ئهمما خهنزۇ مهكتهپتىكى ئۇيغۇر بالىالر ئۆزلىرىنى ئايرىم بىر تهبىقه ھېس قىلدى. مهكتهپكه ئهۋەتتى

ئۇ ئۆزىنىڭ پهرقلىق ئىكهنلىكىنى . وختى مانا شۇالردىن بىرىئۈرۈمچىدىكى بىر كادىرنىڭ ئوغلى ئهنۋەر ت
ئۇنىڭ خاتىرىلىشىچه، يهسلىدە .  يىلالردا يهسلىدىكى چاغدىال ھېس قىلىشقا باشلىغان-  1960

: مۇئهللىم باشقا ئوقۇغۇچىالرنى ئاگاھالندۇرماقچى بولسا ئهنۋەرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، باشقا بالىالرغا
دېگهن سۆزنىڭ “ ئۇيغۇر”دېگهن سۆز بىلهن “ قازاق”خهنزۇچه (سىلهرنى چالوۋې يىغلىماڭالر، بولمىسا «

 ياشلىق 14. دەيدىكهن» ئېلىپ كېتىدۇ) chalowe: (بىرلهشمىسىدىن ياسالغان بىر كهمسىتىش سۆزى
خهنزۇالرنىڭ باھار بايرىمىدا ئۇنى بىر . ئهنۋەر سىنىپىدا يالغۇز ئۇيغۇر بولۇپ، دەرسلهردە ئهال ئىكهن

ئهنۋەر مۇسۇلمان . دەپتۇ» يېگىن«قدىشى ئۆيىگه مېهمانغا چاقىرىپتۇ  ۋە چوشقا گۆشى قويۇپ ساۋا
چوشقا «كېيىن ئوقۇتقۇچىسى سىنىپتىكى بالىالرغا ئۇيغۇرالرنىڭ . ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ رەت قىپتۇ

  )12.(ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ بېرىپتۇ» گۆشى يېيهلمهيدىغانلىقىنى، چۈنكى ئهجدادىنىڭ چوشقا
بىر . نۋەر توختىمۇ باشقا بالىالرغا ئوخشاش پۈتۈنلهي جۇڭگو تۇقىغان شىنجاڭ تارىخىنى ئۆگىنىپتۇئه

قېتىم تاسادىپى ھالدا ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ئاغزىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىرى ئۆزىنىڭ دۆلىتى 
ىكىنى ئۇ ئۆيىگه بېرىپ دادىسىدىن بۇ دۆلهتنىڭ ئىسمىنىڭ نېمه ئىكهنل. بولغانلىقىنى ئاڭالپ قاپتۇ

دادىسى ئۇنىڭغا بۇنداق سوئالالرنى بۇندىن كېيىن سورىماسلىق ھهققىدە تهنبىه . سورىغان ئىكهن
دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، بۇنى ھېچكىمگه » شهرقىي تۈركىستان«ئهمما ئانىسى ئۇنىڭ . بېرىپتۇ

  .دېمهسلىكىنى جىكىلهپتۇ
كىچىك بالىالر داستىخاندىكى لهغمهن . رقالغانئۇيغۇر تارىخى ھهققىدىكى سۇكۇت تېلېۋىزورالرغىچه تا

 نىڭ Donaldيېنىدا ئولتۇرۇپ، ئۇيغۇرچه تېلېۋىزور قاناللىرىدا قۇيۇلىۋاتقان كارتون فىلىم ئۆدەك 
ئهمما داڭلىق تارىخى دىراممىالر شىنجاڭنىڭ ئىشغال . ئۇيغۇرچىسىنى كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ كۆرىدۇ

قا زىت كهلگهنلىكى، شۇنىڭ بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ » ارىختوغرا ت«قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، 
دېگهن سۆزىگه نىسبهتهن شۈبهه پهيدا قىلغانلىقى » شىنجاڭ ئهزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى ئىدى«

  .ئۈچۈن يېقىندا چهكلهنگهن
ئهركىن . ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا خهنزۇ كادىرالرنىڭ ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشىگه ئىلهام بېرىلگهن

ار ئىگىلىكى مۇھىتىمۇ سودا ئېهتىياجى ۋە خىرىدارالرنى جهلپ قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشكه باز
غۇلجىدا بانكا خادىملىرىغا ئۇيغۇرچه ئۆگىنىش توغرۇلۇق تهلىم ـ تهربىيه : مهسىلهن. تۈرتكه بولغان

ۇر خوجايىن ئۈچۈن ئۇيغ. ئهمما ئهجىر قىلىپ ئۇيغۇرچه ئۆگهنگهن خهنزۇالرنىڭ سانى بهك ئاز. بېرىلگهن
» يهرلىكلىشىپ كېتىپتۇ«ئۇ ئۇيغۇرچىنى راۋان سۆزلهيدىگهن . ئىشلهيدىغان بىر خهنزۇ شوپۇرنى كۆردۈم

  .يهنه بىر تهرەپتىن، خۇيزۇالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ئىككى تىللىق ئىكهن
ىگه دەرت ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئۆتكهن ئهللىك يىل ئىچىدە ئىككى قېتىم ئۆزگهرتىلىشى ئۇالرنىڭ دەرد

كۆرگىنىمىزدەك ئهسىرلهردىن بېرى قوللىنىلىۋاتقان ئهرەب ئىلىپبهسى ئاساسىدىكى يېزىق . قوشتى 
 يىلى ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا التىن يېزىقى دەسسىتىلدى ۋە يىگىرمه يىلدىن -  1960

ىدە نۇرغۇن ئائىلىلهردە بۇ خىل بىمهنىلىك نهتىجىس. كېيىن تهكرار ئهرەب يېزىقى ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
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ئهمما خهنزۇالر بۇنىڭدىن . بىر ـ بىرىگه خهت يېزىشالمايدىغان پهرقلىق ئهۋالدالر ئوتتۇرىغا چىقتى
بهزى ئۇيغۇر مىللهتچىلهر بۇ ئهھۋالنىڭ ئۇيغۇرالرغا پايدا يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى . مۇستهسنا

تېخىمۇ . وتتۇرىغا چىققانلىقىنى كۆرسهتتىئۇالرنىڭ تىلىغا قهستهن زىيانكهشلىك قىلىش ئۈچۈن ئ
چۈشىنىكسىز بولىۋاتقىنى شۇكى، ئۇيغۇر ئىلىم ئىگىلىرى كومپيۇتېر بىلهن يېقىن دوست بولۇش 
ئۈچۈن، يېزىقنى يهنه قايتىدىن التىن ئىلىپبهسىگه ئۆزگهرتهيلىمۇ يوق دېگهن مهسىله ئۈستىدە باش 

  .قاتۇرىۋاتىدۇ
تاغدىكى قىرغىز ۋە (مېنىڭ بۇ خىل كۈزىتىشىم پهقهت ئۇيغۇرالر . لدىممهن پاراللېل دۇنيانى تىلغا ئا

شهھهر ھاياتى ۋە مهكتهپلهردە . كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان چهت ياقا رايونالردا كۈچكه ئىگه) قازاقالر
ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر بىر ـ بىرىگه يۈزمۇ يۈز قارىشىپ بىلله تۇرىدىغان ۋەزىيهت شهكىللىنىشكه 

گهرچه ئۇالر ئايرىم بىنا ئۆيلهردە ياشىسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئاممىۋى تۇرمۇشى بىردەكلىككه . شلىدىبا
يۈزلهنمهكته، ئادەتلىرى ئۆزگهرمهكته، غهربته سهككىز يىل تۇرغاندىن كېيىن ۋەتهنگه قايتقان بىر 

ي مهكتهپتىكى ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئالى. مۇھاجىر ئۈرۈمچىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى كۆرۈپ ھهيران قالغان
دوستلىرى ئايالىنى ئۆيدە قويۇپ قۇيۇپ سىرتقا كهچلىك تاماققا چىققان يهردە باشقا ئايالالر بىلهن 

ئىلگىرى، . پاراڭلىشىپ ئولتۇرسا ئۆزىنى ئهركىن ـ ئازادە ھېس قىلىدىغان بىر ئادەت شهكىللىنىپتۇ
  .ا سىرتتا ئاشخانىدائهمدى بولس. ئۇيغۇرالر مېهماننى ھهمىشه ئۆيىدە مېهمان قىلىدىكهن

يېزىدىكى تاغا ـ ھهدىلهر شهھهرگه تۇغقان يوقالپ كهلسه، تار پادىچىالر ئىشتىنى ياكى قىسقا يوپكىالرنى 
كىيىۋالغان، ئهڭ يېڭى مودا كوپتا ۋە ئاياغالرنى ئىزدەپ دۇكان ئارىالپ يۈرىيدىغان ياسىنىپ 

كى ئاچا ـ سىڭىللىرىدىن قېلىشمايدىغان دىسكوخانىالردا ئويناپ كېچه يورىتىدىغان غهرب دۇنياسىدى
دەرىجىدە يېرىم يالىڭاچ بولۇپ كهتكهن ئۇيغۇر جىيهنلىرىنى كۆرۈپ ھهيران قالمىغان تهقدىردىمۇ، دىمى 

 -  18. نازۇك، بۇغداي ئۆڭ ئۇيغۇر قىزلىرى خهنزۇالرغا بهك چىرايلىق كۆرىنىدۇ. ئىچىگه چۈشۈپ كېتىدۇ
 ئهسىردە -  20. پارخاننىڭ گۈزەللىكىدىن مهستخۇش بولغانئهسىردە پادىشاھ چيهنلۇڭ خانىش ئى

ئۇزۇن، قايرىلما كىرپىكلهر ئوقيا «: دىكتاتور شېڭ شىسهي ئۇيغۇر قىزلىرىنى ھاياجان بىلهن تهسۋىرلهپ
  .دەپ يازغان» ... بولۇپ، ئهرلهرنىڭ يۈرىكىگه ئېتىلىدۇ

ئۇالر قېلىن ئىشتان ئۈستىگه .  قىلىدۇلېكىن ئۇيغۇر ئايالالر ئادەتته مۇسۇلماندەك كىيىنىشكه دىققهت
پهقهت ئاز بىر . بېشىغا ياغلىق ئارتىدۇ. گۈللۈك جىلىتكه ئۈستىگه چاپان كىيىدۇ. يوپكا كىيىدۇ

  )13.(قهشقهردە يۈزىگه چۈمبهل تارتقان ئايالالر خېلى بار: قىسىم جايالردا، مهسىلهن
لرەڭ ئىشتان ۋە ياقىسى يوق كۆڭلهك كۈ. ئوتتۇرا ئاسىيادا ياش ئهرلهر بېغىررەڭ كىيىم كىيىدۇ

ئوتتۇرا ياشلىق ئهرلهر بېشىغا تۆت . ئۈستىدىن كۈلرەڭ چاپان، بېشىغا سىدام شاپاق بۆك كىيىدۇ
بۇۋايالر تېخىمۇ ئهنئهنىۋى بولۇپ، . بۇ ئىسالمنىڭ بهلگىسىدۇر. بۈرجىكى بار يۇمىالق بادام دوپپا كىيىدۇ

  .دا تهلپهك، ئاپپاق ئۇزۇن ساقىلى باربېشى. ئۇزۇن تون ۋە مهسه ـ كاالچ كىيىدۇ
ئاتىلىرى ئاتقا . كۆچمهن چارۋىچىالر تاغدىن ئايرىلىپ شهھهرگه كىرىپ تىجارەتچىلهرگه ئايالنماقتا

مىنىپ كاال ۋە قوي پادىلىرىنى بېقىپ يۈرىدىغان قازاق يىگىتلهر بوش كۇچىالردا موتۇسىكلىتنى 
 بوستانلىق يېزىالردا تهپسىلىي ۋە ئېنىق ساقلىنىپ ھالبۇكى، ئۆرپ ـ ئادەتلهر. دوقۇرىتىپ يۈرىدۇ

ئهسساالمۇ «كىشىلهر بىر ـ بىرىگه يۇلۇققاندا ئوڭ قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ، ئازراق ئىگىلىپ . قالغان
. دېيىشىپال قويىدۇ» !ياخشىمۇسىز«شهھهرلهردە بولسا، ھهر كۈنى . دەپ ئهرەپچه ساالملىشىدۇ» ئهلهيكۇم
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يېزىالردىكى . ئىككى تهرەپ گهپنى قىسقا قىلىشىپ، بىر ـ بىرىگه يول قويىدۇسۆھبهتلهشكهندىمۇ، ھهر 
ساھىپخان مېهماننى ئىككى ـ ئۈچ . ئۇيغۇرالرنىڭ مېهماندۇسلۇقى ئهسىرلهردىن بۇيان تىلالردا داستان

ئاندىن ئۇالرنىڭ ھال ـ ئهھۋالىنى سوراپ دەردىگه يېتىدۇ ياكى . كۈن ئىنتايىن ئهتىۋارالپ كۈتىۋالىدۇ
  .يولغا سېلىپ قويىدۇ

بىر تهرەپتىكى تۈۋرۈكلۈك . يېزىدا ۋە شهھهردە تىپىك ئۇيغۇر ئۆيلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ھويلىسى بار
. ياز پهسلىدە ئائىله كىشىلىرى بۇ يهردە تاماق يهيدۇ ۋە ئوخاليدۇ. داالن ئۆگزىسىگه قهدەر نهقىشلهنگهن

ىدىغان ئىشالر ھويلىدا قىلىنىدۇ، ھويلىدا سۇ كىيىم ـ كىچهك يۇيىدىغان، نان ياقىدىغان، تاماق ئىت
بۇ كۈنلهردە يۇمىالق گاز تۇڭى . تاماق ئهتكهندە ئوتۇن قااليدۇ. تۇربىسى ياكى باسما قۇدۇق بار

. تامغا ۋە يهرگه گىلهم سېلىنغان. ئۆي ئىچى گىلهم بىلهن بىزەلگهن. ئىشلىتىدىغانالر ئاۋۇپ كهتتى
ئاستىغا ئوت قاالپ ― خهنزۇالرنىڭ كېڭى .  ئوخلىمايدۇئۇيغۇرالر خهنزۇالرغا ئوخشاش كاڭدا

ئۇيغۇرالرنىڭ سۇپىسى ئۈستىگه تولۇق يۆگهپ . دۇر) خۇتهن شىۋىسى: سۈكه(ئىسسىتىلىدىغان بىر سۇپا 
. ھهر ئاخشام ئوخاليدىغان چاغدا، ئۇنىڭ ئۈستىگه يوتقان ـ كۆرپه ۋە ياستۇقالر قويۇلىدۇ. گىلهم سېلىنغان
ئۆدەك (ئۇنىڭ ئىچىگه مامۇق . كى يوڭدىن تۇقۇلغان رەختلهر ياكى تاۋاردىن تىكىلگهنياستۇقالر پاختا يا

  .تىقىلغان) تۈكى
بهزەن ئۇيغۇر رىستۇرانالردا يۇمىالق زىياپهت . كىچه بهزمىسى مهدەنىيهت پهرقىنى كىچىكلىتهلهيدىكهن

ۋاتقان خهنزۇالرنى ئۈستىلىنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ، مۇسۇلمان ساھىپخان بىلهن قهدەھ سۆزى سۆزلىشى
ئۇيغۇر خهلق مۇزىكىلىرى جىمجىت بوستانلىقالردىكى ئۇيغۇرالرنىال ئهمهس، بهلكى . كۆرگىلى بولىدۇ

قهدىمىي تۈركلهرنىڭ كهڭرى يايالقلىرىنى ئهسكه سالىدىغان موڭلۇق ئاۋازى ۋە جانلىق داپ رېتىمى 
غۇرالرمۇ دۇنيادىكى باشقا خهلقلهرگه ئوخشاش ئهمما بۇ كۈنلهردە ئۇي) 14.(بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهشهۇردۇر

شۇنىڭ بىلهن، شهھهردىكى كىچىلىك بهزمىخانىالردا . ئېلېكترونلۇق چالغۇ ئهسۋابلىرى بىلهن تونۇشتى
ئېلېكترونلۇق سازالر بىلهن ئورۇنالنغان تۈركچه بالالداالر قۇالقنى پاڭ قىلىۋەتكۈدەك دەرىجىدە يۇقىرى 

بهزىدە كۆزنىڭ يېغىنى يېگۈدەك ئىنتايىن چىرايلىق .  بولدىئاۋازدا جاراڭالپ تۇرىدىغان
نىپىز شايى ـ ئهتلهسلهرگه پۈركهنگهن، ئوتقاشتهك چاقناپ تۇرغان . ئۇسسۇلچىالرنىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ

ئهمما ئۇالر تۈركىيهدىكى ئۇسسۇلچىالردەك . قىزالر تىياتىرخانا سهھىنىسىدە لهرزان ئۇسسۇلغا چۈشىدۇ
ئۇيغۇر . ىپ، بهل تولغاپ تاماشىبىنالرنى قىزدۇرىۋېتىدىغان ھهرىكهتلهرنى قىلمايدۇكىندىكىنى كۆرسىت

. ئۇسسۇل ئوينىغاندا، مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، ھهممىسى نهپىس، گۈزەل ھهرىكهتلهرنى قىلىدۇ
 بالىت بارماقلىرى. قهددىنى تىك تۇتۇپ، بىلهكلىرىنى شوتالندىيهلىكلهر ۋە كاۋكازلىقالردەك كهڭ ئاچىدۇ

پۇتلىرى يېقىملىق . ھهرىكىتى قىلغاندەك، قوللىرىنى چۆگىلهتكهندە نهپىس ھهرىكهتلهرنى قىلىدۇ
  .مۇزىكىغا ئهگىشىپ يۆتكېلىدۇ

. ئهمما مۇزىكىالر غهربچه. خهنزۇالرنىڭ ئولتۇرۇشلىرىدىمۇ ئېلېكترونلۇق سازالر يۇقىرى ئاۋازدا چېلىنىدۇ
ويناۋاتقان خهلق ناخشىلىرى، مودا ناخشىالر ۋە بالىالر ئۇالر ئاھاڭىغا تهڭكهش قىلىپ ئۇسسۇل ئ

بىر قانچه يىلدىن بۇيان پهقهت ئۇسسۇل ئويناپ باقمىغانالر بۇنىڭىدىن . ناخشىلىرى ھهممىسى شۇنداق
ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس ئاھاڭلىرى قارىغاندا مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا يۇقىتىلغاندەك قىلىدۇ، . مۇستهسنا

. ىن ئۆگىنىشنىڭ ئورنىغا، شهرقنىڭ ئادىتىنى ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ كهلگهنخهنزۇالر ئۇيغۇرالرد
 يىلالرنىڭ باشلىرىدا، جۇڭگو سىرتقا ئېچىلىشقا باشلىغاندا، بېيجىڭدا ياش ئهر ـ خۇتۇنالر -  1980
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نىڭ ئاھاڭىغا ئهگىشىپ، ئۇسسۇل ئوينايدىغان بىر قانچه ئۇسسۇل زالى ) Jingle Bells(» جىڭگىل بهل«
مهركىزى تېلېۋىزىيه . شىنجاڭلىق تۆۋەن ئاۋازلىق ناخشىچىالر بهك تهرەققى قىلمىغان.  ئىدىبار

ئىستانسىسىنىڭ سهنئهت پروگراممىسى ۋە كونسىرت زاللىرىدا جۇڭگونىڭ ئهنئهنىۋى مۇزىكىلىرىدىن 
  .بهزى نامايهندىلهر ساقلىنىپ قالغان

زەن خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ توي مۇراسىملىرىغا گهرچه ئايرىم ئۈستهللهرگه ئولتۇرغۇزۇلسىمۇ، ئهمما به
ياخشىراق تهربىيه كۆرگهن ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالرنىڭ كىچىلىك بهزمىخانىلىرىدىكى . تهكلىپ قىلىنىدۇ

ھاراقكهشلىك، ئۇرۇش ـ جېدەل ۋە پاھىشىۋازلىقتىن قېچىپ، قىز دۇستلىرىنى خهنزۇالرنىڭ 
رالرنىڭ بهزمىخانىلىرىغا بارسا، ئۇيغۇر قىزالرغا خهنزۇالر ئۇيغۇ. تانسىخانىسىغا ئېلىپ بارىدۇ

زىيانكهشلىك قىلدىڭ دېگهن گهپكه قالىدىغانلىقى ۋە ئاۋارىچىلىققا ئوچرايدىغانلىقى ئۈچۈن ھهرگىز 
ئولتۇرۇشالردا . پهقهت ئېتىقادى چىڭ مۇسۇلمانالرال ئىسپىرتنى قهتئى رەت قىلىدۇ) 15.(بارمايدۇ

رىۋاتقان قهدەھتىكى ھاراقنى بوشىتىش نۆۋىتى ئۆزىگه كهلگهندە، ئۇنى ئۇيغۇرالر ساقى ئايالندۇرۇپ تۇ
گهرچه مۇسۇلمانالر بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزغا ھاراقنى ئهكهلگهنلهر شۇ خهنزۇالر دەپ . ياندۇرمايدۇ

. ئهيىبلهشكه ئامراق بولسىمۇ، ئهمما ھاراققا ئۆچ كىشىلهرگه زورالپ ئىچۈرۈش ھادىسىلىرى ئهۋج ئالغان
ومكا ئىچىپ بولغىچه، مهست بولۇپ يىقىلىپ قالىدىغان، يۈزلىرى قىزىرىپ كېتىدىغان ئۇالر بىر ر

  .خهنزۇالرغا قارىغاندا، ئۆزىنىڭ ھاراق كۆتۈرەلهيدىغان كۈچىنىڭ بارلىقىنى كۆز ـ كۆز قىلىۋاتسا كېرەك
ىمهس ھۆكۈمهتنىڭ ئهرز. ۋاقىت مهسىلىسىدە ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئۆزىنىڭ گىپىدە چىڭ تۇرىدۇ

پايتهختتىن قانچىلىك يىراق بولىشىدىن «بېيجىڭنىڭ : جاھىللىقىنىڭ ئېنىق بىر مىسالى
بۇ ئىدىيه . دېگهن تهشهببۇسىدۇر» قهتئىينهزەر، ھهممهيلهن بېيجىڭ ۋاقتىغا رىئايه قىلىشى كېرەك

وسكۋا سوۋېت ئىتتىپاقى پويىز ئىستانسىلىرىدا م. ئىهتىمال سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئارىيهت ئېلىنغان
يىراق سىبىرىيهنىڭ شهرقىدىكى تۆمۈر يول بىكهتلىرىدە چىڭقى چۈش مهزگىلىدە، . ۋاقتى قوللىنىلىدۇ

شىنجاڭدا بارلىق ئاپتۇبۇس ۋە پويىز بىكهتلىرى، . سائهت ئهتتىگهن ناشتا ۋاقتىنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ
قىتتىن ئىككى سائهت ھاۋا يولى قاتنىشى ئىشخانىلىرىدا، خهنزۇالر زور كۆپ ساندىكىسى يهرلىك ۋا

تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىدىكى . ئىلگىرى بولغان بېيجىڭ ۋاقتىغا ئاساسهن مهشغۇالت ئېلىپ بارىدۇ
كىچىك بوستانلىق كېرىيهدە ئوخالۋاتاتتىم، تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن ناھىيه مهركىزىدىكى كانايدىن 

 دە، ئهتتىگهندە ئىش ئۈنلۈك چېلىنغان ھهربىيچه سۇناي ئاۋازىنى ئاڭالپ ئويغىنىپ كهتتىم ـ
كىيىملىرىنى كىيىپ ئىشقا ماڭغان ئهرلهر ۋە لهۋلىرىگه قىپ ـ قىزىل لهۋ سۇرۇخ، يۈزلىرىگه قېنىق 

ئادەتته ئىدارە ـ جهمئىيهت ۋە .( ) ئۇپپا سۈرۈپ، ۋەلسىپىت مىنىپ، ئىشقا كېتىۋاتقان ئايالالرنى كۆردۈم
بۇنىڭ بىلهن خىزمهتچىلهر قاراڭغۇدا . ۇرىدۇبانكىالرنىڭ مهشغۇالت ۋاقتى داۋاملىق ئۆزگهرتىلىپ ت

. ئورنىدىن تۇرۇشقا مهجبۇر قالمايدۇ ۋە چۈشلۈك دەم ئېلىش ۋاقتى يازدا ئۇزۇن، قىشتا قىسقا بولىدۇ
ھهقىقهتهن، كۆپىنچه كىشى مۇشۇنداق . ئۇيغۇرالر ئهلۋەتته سائىتىنى شىنجاڭ ۋاقتىغا ئۇدۇلالپ قويىدۇ

الرنىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه بىخهتهر قارشى چىقااليدىغان كىچىك بۇ ئۇ. قىلىش كېرەك دەپ قارايدۇ
بىر ئىرقشۇناس ئالىمنىڭ ئېيقىنىدەك، سىز شىنجاڭدا بىر كىشىنىڭ سائىتىدە . يوللىرىدىن بىرىدۇر

  )17.(قولالنغان ۋاقتىغا قاراپال، ئۇنىڭ قايسى مىللهتتىن ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىالاليسىز
قهشقهرنىڭ . مىللىي كهمسىتىش ۋە ئىرقىي زىددىيهت يوق دەپ قارايدۇھۆكۈمهت تهبىئىيكى شىنجاڭدا 

شهرقىي شىمال تهرىپىدىكى ئاپپاق غۇجا مهقبهرىسى جۇڭگودىكى ئهڭ چىرايلىق ئىسالمىي ئۇسلۇبتىكى 
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قۇرۇلۇشالرنىڭ بىرى، مهقبهرىنىڭ سىرتىدىكى چۈشهندۈرۈش تاختىسىدا يېزىلغان خانىش ئىپارخان 
اماندىن تارتىپ ھهر مىللهت ئارىسىدىكى ئۆز ئارا مۇھهببهت بىلهن قهدىمكى ز«ھېكايىسى 

ئۇيغۇر ئايال بىلهن پادىشاھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇھهببهت جۇڭگودىكى .... ئىتتىپاقلىقنىڭ ياخشى تىلىكى
  .سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان» ھهر مىللهت خهلقىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقىنىڭ پاكىتى

خهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدىكى پهرق شۇ قهدەر .  پاكىت ئهمهسبۇ پهقهت بىر تىلهكتۇر خاالس،
چوڭ ئىكهنكى، ھهتتا خهنزۇالرنىڭ ئىشغالچى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ غىدىقلىشى يوق بولغان ئهھۋال 
ئاستىدىمۇ، بۇ يهردە مىللهتلهر ئارىسىدا جهمئىيهتته توقۇنۇش، جىددىيلىكنىڭ مهۋجۇت بولماسلىقى، 

ئىكىسپىدىتسيچى سىۋېن ھېدىن . ئۇالرنىڭ ئۇزۇن تارىخى بار. نىدىغان بىر ئىشتۇرمۆجىزە ھېسابلى
خىزمهتچىسى ئىسالم بهي بىلهن كورلىدىكى بازاردا كېتىۋاتقاندا، خاننىڭ گېرىبىنى كۆتۈرۈپ 

بۇ ۋاقىتتا ئىسالم بهي . كېلىۋاتقان بىر چىرىك ئهمهلدارى ۋە ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىسى بىلهن قارشىالشقان
ھهممه ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ بۇ «: رىغان مۇئامىلىنى تهسۋىرلهپ سىۋېن ھېدىن مۇنداق دەپ يازغانئۇچ

ئهمما ئىسالم بهي رۇسىيه دۆلهت تهۋەلىكىدە بولغاچقا . سىموۋلغا ھۆرمهت بىلدۈرۈشكه مهجبۇر ئىكهن
 بوينىنى ئېچىپ، شۇنىڭ بىلهن چېرىكلهر توختاپ ئۇنى تۇتىۋېلىپ، ئۇنىڭ. ئولتۇرغان يىرىدىن قوپمىدى

  )18.(»قان ئاققۇچه قامچىلىدى
 يىلى تۇڭگانالر - 1935. جۇڭگولۇق مۇسۇلمانالرمۇ تۈركلهرگه ئوخشاش غۇرۇرلۇق ۋە ھاكاۋۇر

كونتروللۇقىدىكى جهنۇبىي شىنجاڭنى ساياھهت قىلغان پېتېر فلېمىڭ بىر بۇۋاينىڭ تۇڭگان 
ئىلىسىنى ئۇۋالچىلقتىن قۇتۇلدۇرۇشىنى قوماندانىنىڭ ئايىغى ئاستىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ، ئا

فلېمىڭنىڭ ئېيتىشىچه بۇ . ئهسكهرلهر بۇۋاينى قوغلىۋەتكهن. يالۋۇرۇپ تىلهۋاتقانلىقىنى كۆرگهن
. ۋەقه ۋە باشقا ۋەقهلهر ياپونالرنىڭ مانجۇرىيهدىكى يۈرۈش ـ تۇرۇشىنى ئۇنىڭ ئىسىگه سالغان

ى بويسۇندۇرالىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇ يهردە ھهرگىز ئاسىيالىقالر بهزەن قورال كۈچى بىلهن باشقىالرن«
باشقا غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر خهنزۇ ) 19.(دەپ يازغان فلېمىڭ» ئۇزۇن مۇددەت پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ

ياشالرنىڭ مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئهدەپسىزلىك بىلهن ئۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرىۋالغانلىقى ۋە ئۇالر 
  .ىدۇ دېگهندەك، ئۆزىنى شهرەپلىك ھېس قىلىپ كهتكهنلىكىنى كۆرگهنماڭا تازىم قىلىۋات

بوراندىن كېيىن تۇزاڭ . ھهر كۈنى غهزەپ ـ نهپرەتكه سهۋەب بولىدىغان ھاقارەتلهر تۇغۇلۇپ تۇرىدۇ
بىر . قاپلىغان تۈپ تۈز قۇملۇق يولدا ئىچى لىق يولۇچى بىلهن تولغان بىر ئاپتۇبۇستا كېتىۋاتىمهن

ئۇالر . هر ـ خۇتۇننىڭ سومكىلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ ئورۇن ئىزدەۋاتقانلىقىنى كۆردۈمجۈپ ياشانغان ئ
ئىككى كىشىلىك ئورۇننى ئىگهللهپ پۇتىنى سوزۇپ ئولتۇرغان، كاستۇم ـ بۇرۇلكا كىيىۋالغان بىر 

ئۇنىڭ جاۋابى ئاپتۇبۇسنىڭ . خهنزۇ يىگىتتىن بىر ئاز يۈرۈشۈپ ئولتۇرۇشنى ئۆتۈندى
تۇرىسىدىكى ئۆتۈشىدىغان تهرەپكه تېخىمۇ سوزۇلۇپ، بىر پاچىقىنى چىقىرىپ ئورۇندۇقلىرىنىڭ ئوت

جهمئىيهتته ھۆرمهت كۆرسىتىشكه تېگىشلىك بولغان . ئولتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ يولىنى توسۇش بولدى
ئۇالرنىڭ ئهدەپسىزلىكى . سورۇنالردا نۇرغۇنلىغان خهنزۇ ياشالر ئىنتايىن ئهدەپسىزلىك قىلىدۇ

مهيلى : مهسىلهن. ىرىنىڭ بىخهستىلىكىگه ئوخشاشال ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنھۆكۈمهت ئهمهلدارل
دىندار ياكى دىندار ئهمهسلىكىدىن قهتئىينهزەر مۇسۇلمانالرنىڭ چوشقا گۆشىگه يېقىن 
كهلمهيدىغانلىقىنى ھهممهيلهن بىلىپ تۇرۇغلۇق، شىنجاڭ ئاۋىئاتسيىسىنىڭ ئايرۇپىالنىدا پىچىنه 
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يۇمىالق، يۇمشاق پۇشۇرۇلغان بولكىنىڭ ئىچىگه چوشقا گۆشى (سۈپىتىدە پهقهت خوتدوگ 
  .بېرىلىدۇ) كولباساسى ۋە توغرالغان پىياز، قىچا تالقىنى قاتارلىقالرنى قويۇپ ھازىرالنغان يېمهكلىك

ئهمما بۈگۈنكى شىنجاڭ ۋەزىيىتىدە ھۆكۈمهت . بۇنداق ئىشالر ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالر
پاقلىقىنى ئاغزىدا سۆزلىسىمۇ، ئهمما يهرلىك ئاھالىگه قارشى كونا ئهمهلدارلىرى مىللهتلهر ئىتتى

ئهسلى ئۇالر ئۇيغۇرالرنى ھۆكۈمهتكه قارشى . پهدە بويىچه كهمسىتىش ئېلىپ بارماقتا
  .قۇتراتقۇچىالردۇر

خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنى كهمسىتىشنى بىر تهرەپتىن تارىختىن ئۆگهنگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالر 
ئۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئاپتۇبۇسىغا . رى مۇستهملىكه قىلىۋاتقان خهلقتىن قورقۇپ ياشايدۇئۆزلى

شهرقتىكى نۇرغۇنلىغان . چىقىشتىن ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ مهھهللىسىدە يالغۇز يول مېڭىشتىن قورقىدۇ
قۇش بۇ خىل قور. خهنزۇالرنىڭ نهزىرىدە شىنجاڭ كۈرەش بولىۋاتقان،  بېرىشقا بولمايدىغان بىر جايدۇر

قاتتىق زەربه بېرىش ئايلىرىنى . خهنزۇالرنى دەرىجىدىن تاشقىرى چارىلهرنى قوللىنىشقا يېتهكلىگهن
بۆلگۈنچىلىك، «بهلگىلهپ، ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى ھۆكۈمهت بىلهن ئوخشاش كۆز قاراشتا بولمىغانالر 

 باھانىسى قا قارشى كۈرەش قىلىش» مىللهتچىلىك، ئهسلى دىن تهرىقهتچىلىكى ۋە تېررورلۇق
ئاستىدا قاتتىق باستۇرۇلۇپ ئىبرەت قىلىنىدۇ، كۆپ ساندىكى خهلق نهپرىتىنى ئىچىگه يۇتۇپ 

  .ئاجىز ھالدا سۈكۈتته قالىدۇ
ئۇيغۇرالر بۈگۈن يالغۇز چهتئهللىكلهرگىال ئهمهس، بهلكى ئۆز ئارامۇ گهپ قىلىشتىن قورقىدىغان 

گهپ قىلىش دېمهك، خىزمهتتىن ئايرىلىش ۋە ھۆكۈمهتكه ياقمايدىغان بىرەر ئېغىز . بولۇپ قاپتۇ
كىشىلهر ھهتتا تۇغۇلغان كۈنى ئولتۇرۇشىدا دېيىشكهن . تېخىمۇ ناچار ئاقىۋەتلهرگه قېلىش دېمهكتۇر

ئۇالر زىيارەتچىلهر بىلهن بىرلىكته ئۈستهلنى چۆرىدەپ . گهپلهر تۇغرۇلۇقمۇ قولغا ئېلىنغان
ئادۋۇكاتالر، . ر ھهققىدە سۆزلىمهسلىككه ئاگاھالندۇرىدۇتېمىال» سىياسىي«ئولتۇرغاندا بىر ـ بىرىنى 

ژۇرنالىستالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر تهربىيىلهش كۇرسىلىرىغا ئهۋەتىلىپ، ئۇالرنىڭ جۇڭگونىڭ 
 يىلى بىر پروفېسسور بىر - 2002. بىر پارچىسى ئىكهنلىكى تهكرار ـ تهكرار ئىسىگه سېلىنىدۇ

. دېگهن» ل مهدەنىيهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكىگه ئوخشاشال ناچارھازىر ئهھۋا«زىيارەتچىگه 
 يىلىدىن كېيىن - 1990. ئۇيغۇرالرنىڭ ئايرىم تارىخى ۋە كىملىكى ھهققىدە سۆز ـ جۈملىلهر بار

يېزىلغان بارلىق ماقالىالرنى يوقىتىش ئۈچۈن، گېزىتلهر ئارخىپالردىن يىغىۋېلىنغان 
 ئون نهچچه بهت ماقاله يېزىشقا بۇيرۇلغان بىر ئادۋۇكات نىڭ زىيىنى ھهققىدە» بۆلگۈنچىلىك«

ماقالىنى يېزىپ پۈتتۈرۈپ ئهكهلسه، يازغىنىنىڭ يېتهرسىزلىكى سۆزلىنىپ، يهنه قايتا كۆپرەك 
گهپ قىلىشقا جۈرئهت قىالاليدىغان ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهردىن بىرى . يېزىشقا بۇيرۇلغان

ھهممه . بۇ كۈنلهر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھهقىقهتهن تهس بولماقتا«: ېكھېسابالنغان بىر ئۇيغۇر ئاكادېم
ھهممىنى خهنزۇالرنىڭ باشقۇرۇشىغا قاراپ تۇرماق ھهقىقهتهن . ئىشىمىز كونترول ئاستىدا

شىنجاڭدىكى يهرلىك خهلق بۇندىن كېيىن ئهمدى كۆپ سانلىق . دېدى» چىدىغۇسىز بىر ئهھۋال
ن، باستۇرۇلغان ۋە چهتكه قېقىلغان بۇ خهلق ئۆز يۇرتىدا ئۆزىنى ئهمهس، سان جهھهتتىن ئاز قالدۇرۇلغا

  .چهتئهللىكتهك ھېس قىلماقتا، ياتسىرىماقتا
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  ئىزاھاتالر
  . ئاپرىل- 11 يىل - 2001مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى ) 1(
بۇ ئهسهرنىڭ ئاپتورى خهنزۇالر بىلهن .  بهتلهر- 67 – 8» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 2(

ۇرالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقلىقىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ تهتقىق قىلىۋاتقاندا، يهرلىك توپىالڭ ئۇيغ
دە توققۇز نهپهر »جىنايى ھهرىكهتلهر«يهرلىك ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچه، . يۈز بهرگهن

 چىرىك ئۇيغۇر ئاپتورنى ئۇچۇر بىلهن تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، ساددا دېهقانالر. ئۇيغۇر ئۆلگهن
  .ئهمهلدارالرنى خهنزۇالر بىلهن تىل بېرىكتۈردى دەپ ئۆلتۈرىۋەتكهن ئىكهن

  . بهت- 93» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 3(
  .شىنجاڭغا بارغان بىر زىيارەتچى سۆزلهپ بهرگهن ۋەقه) 4(
  . بهت- 65» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 5(
  . بهت- 76» ىرىشچان خوشنىالرئۆزگ«: بېللېرھانن ) 6(
  . بهت- 75» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 7(
  . بهت- 8» جۇڭگو سىياسىتى«: ئۇچۇر تورى) ئهنگلىيه(شهرقىي تۈركىستان ) 8(
  . بهتلهر- 65 – 6» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 9(
ياۋرۇپا .  ئاگېنتىلىقى خهۋىرىدىن نهقىلترانسناسئۇنال رادىكال پارتىيه، شىنخۇا ئاخبارات) 10(

  . ئاۋغۇست- 13 يىل - 2002ھهيىئىتىدىن سورىغان بىر سوئال 
ئۇچۇر تورىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، باالغهتكه يهتكهن ) ئهنگلىيه(شهرقىي تۈركىستان ) 11(

  . بهت- 10» جۇڭگو سىياسىتى«.  پىرسهنتى يهنىال ساۋاتسىز ئىكهن60تۈركلهرنىڭ 
  . ئاپرىل- 13 يىل - 2000ئهنۋەر توختى بۇغدانىڭ مۇئهللىپكه سۆزلهپ بهرگهنلىرى ) 12(
  . بهت- 70» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 13(
ئهمما لوندون ئۇنىۋېرسىتىتىدىكى . ئۇيغۇر خهلق مۇزىكىلىرى داڭلىق بولىشى مۇمكىن) 14(

جۇڭگودا شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى بىرىتانىيهلىك مۇزىكشۇناس دوكتور راشېل ھاررىس 
جۇڭگو «. مۇزىكىسى ھهققىدە دوكالت بهرگهندە، يىغىن زالىدا بىرمۇ ئۇيغۇر ۋەكىلنى كۆرمىگهن

  . بهت- 42) ژورنال( يىل كۈز ۋە قىش پهسىللىك - 2000» ئوبزورى
  . بهت- 62» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 15(
  . بهت- 68» زگىرىشچان خوشنىالرئۆ«: بېللېرھانن) 16(
  . بهت- 60» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 17(
  . بهت- 167» ئېكسپېدىتسىيىچىلىك ھاياتىم«: ھېدىن) 18(
  . بهت- 308»  دىن كهلگهن خهۋەرلهرTartary«: فلېمىڭ) 19(
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  :ئىالۋە
  

  ئهژدىها بىلهن بۆرە
  

 يىلىدىن باشالپال -  60 بولساق، شىنجاڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى ھۆكۈمدارالرنىڭ ئېيتىشىغا قارايدىغان
 -  7 ياكى -  6ئهمما ئهڭ توغرىسى ئۇنى ئىككى مىڭ يىل ئىچىدە جۇڭگونىڭ . جۇڭگونىڭ بىر قىسمى

  .قېتىملىق تاجاۋۇزى ئارقىلىق بېسىۋېلىنغان بىر دۆلهت دېگهن تۈزۈك
ئىككىنچىسى . لى پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولغان يى-  102بىرىنچى قېتىملىق تاجاۋۇز مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 -  7.  ئهسىردە بهن چاۋنىڭ قوماندانلىقىدا ۋاقىتلىق غهلىبه قازانغان-  1مىالدىدىن كېيىنكى 
 ئهسىردە بۇ زېمىننى -  13. ئهسىرنىڭ بېشىدا تاڭ سۇاللىسى قىسقا ۋاقىت ھۆكۈمرانلىق قىلغان

 ئهسىردە -  19ئهمما . ىسى ئىشغال قىلىۋالغان ئهسىردە چىڭ سۇالل-  18. موڭغۇلالر ئىگهللىۋالغان
زوزۇڭتاڭنىڭ قايتا ئىشغال قىلىشى بولسا ئهسىر ئاخىرىدا . ياقۇپبهككه تارتقۇزۇپ قويغان

 يىلىدىن كېيىنال -  1949پهقهت . پادىشاھلىقىنىڭ ئاغدۇرۇلىشى بىلهن تهڭ كۈچىنى يوقاتقان
  .ئىگىلىك ھوقۇقى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قولىغا ئۆتكهن

نىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ) شىنجاڭ(» يېڭى زېمىن«هدەنىيهت تهسىرلىرىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ م
  يىللىق تارىخ 2000مىالدىدىن كېيىنكى . غهرب بىلهن شهرق ئارىسىدا قولدىن ـ قولغا ئۆتۈپ تۇرغان

ىمۇ قهتئى  يىل ئهتراپىدا دېيىشك500ئىچىدە جۇڭگونىڭ شىنجاڭنى ھهقىقى كونترول قىلغان ۋاقتى 
ئۇنى .  يىل ئىلگىرى چىيهنلۇڭ خان غهربتىن بىر كىلىن ئېلىپ كهتكهن250پهقهت بۇندىن . بولمايدۇ

 يىل بۇرۇن يهنه بىر قاسقان شهپكىلىك، قىزىل يولتۇز تاقىغان خان كهلگۈچه بولغان 50تاكى بۇندىن 
ڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا يېڭى كهلگهن كوممۇنىست خان بۇ نازىنىننى. ئارىلىقتا بويسۇندۇرالمىغان

بۈگۈن بۇ نازىنىن . تىرىشقان بولسىمۇ، ئااللماي ئاخىرىدا بويسۇنۇشقا قاتتىق مهجبۇرلىغان
ھهقىقى ئىتتىپاق بولىمىز دەپ قىلىنغان يالغان . جهمئىيهتنىڭ بۇلۇڭ ـ پۇشقاقلىرىغا ھهيدەلمهكته

  .ۋەدىلهر ئۇنۇتۇلدى
ىسىزم ـ لېنىنىزم ئىدىيىسىنىڭ سېهىرلىك ماۋزېدۇڭ مىللىي مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مارك

ئهمما بۇنىڭلىق بىلهنال قالماستىن، ئۇنىڭ تۈركلهرنى . بۇ مهغلۇپ بولدى. فورمۇلىسىنى قولالندى
ئىجتىمائىي ئىدارە قىلىشى ئىنتايىن زىيانلىق بولدى ۋە بۈگۈن ھهممه يهردە ئهۋج ئالغان مىللىي 

ئهسىرلهردىن بۇيان بۇ رايوننىڭ قولدىن ـ قولغا ئۆتۈپ . ىكهمسىتىش ۋە ئىرقى ئايرىمچىلىققا يول ئاچت
تۇرغان ھالىتىگه خاتىمه بېرىشنى نىيهت قىلغان ماۋزېدۇڭنىڭ ۋارىسلىرى، بۇ رايوننى خهنزۇالشتۇرۇش 

شۇئارىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئىش ) غهربكه قاراپ يۈرۈش قىلىش(» غهربىي رايوننى ئېچىش«ئۈچۈن 
  .باشلىۋەتتى

ئهگهر . هر ئاستىدا ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ ـ يۇ ئهمما يهر يۈزىگه چىقىشتىن يىراق ئهمهسمىللهتچىلىك ي
جۇڭگونىڭ مهقسىتى تولۇق ئاسسىمىلياتىسيه قىلىش بولسا، يات تهرىپىدىن بېسىۋىلىنغان ياكى 

نهچچه يۈز : مهسىلهن. ئىدارە قىلىنىغان باشقا ئهللهرنىڭ ئاچچىق ساۋاقلىرى ئۇنىڭغا خۇش ياقمايدۇ
ىل ئىنگلىز ھاكىمىيىتىدە تۇرغان بولسىمۇ، ئىرالندىيهلىكلهر كۈچلۈك بىر دۆلهتتىن ي

يهنىال ۋېلش، شوتالندىيهلىكلهر يهنىال ) Welsh(مۇستهقىللىقىنى تارتىپ ئالغان چاغدا ۋېلشلهر 
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گهرچه . ئۇيغۇرالر، قازاقالر ۋە باشقىالرمۇ مانا مۇشۇنىڭدەك قېلىشى مۇمكىن. شوتالندىيهلىك پېتى قالدى
تۇرمۇش ئۇسۇلى جهھهتته بىر ئاز ئۆزگهرسىمۇ، ئهمما زۇلۇمغا ئۇچرىغان بىر تۈرك مىللىتى 

  .ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ئوبرازىنى ئىلگىرىكىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك ھېس قىاللىشى مۇمكىن
رىمنىڭ قۇرغۇچىسى . تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مهدەنىيهت پهرقى يهنه چوڭايمايدۇ

مۇلۇس بىلهن رېمۇسقا ئوخشاش، تۈركلهر ئۆزىنىڭ ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ ئۆتمۈشته بۆرە تهرىپىدىن رو
خهنزۇالردا بولسا ئهژدەرھا خاقانغا . ئېمىتىلگهنلىكىنى سۆزلهيدىغان ئهپسانىلهرگه قۇالق سالىدۇ

  .دۇبۇ ئىككهيلهن پهخىرلهنگهن جانىۋارالر بىر زېمىندا بىلله ياشىيالماي. ۋەكىللىك قىلىدۇ
. ئوخشىمىغان ئىرقتىكى كىشىلهرنى ئورتاق بىر بوشلۇقتا بىلله ياشاشقا كۆندۈرمهك ئاسان ئىش ئهمهس

ياۋرۇپا ۋە ئافرىقىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مىللىي يوقىتىش، شىمالىي ئىرالندىيهدىكى دىنىي 
 پارتلىتىشالرنىڭ گۇرۇھ ئۇرۇشى ۋە ئىسرائىلىيهدىكى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش خاراكتېرىدىكى بومبا

ئهمما خىلمۇ خىل مىللهت ۋە قهبىلىدىن ئۇيۇشقان . ھهممىسى بۇ ئهمهلىيهتنىڭ زامانىۋى ئىپادىلىرىدۇر
بىر دۆلهتنى قۇرۇپ چىقىشتا، مهيلى ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى، ئهنگلىيه ياكى جۇڭخۇا خهلق 

رامكا ئىچىگه كىرىشكه جۇمهۇرىيىتى بولسۇن، بۇ ئىش ئۇالرنى بىر قېلىپ ياكى ئوخشاش بىر 
  .مىللهتلهرنىڭ پهرقىنى نهزەر ئېتىۋارغا ئېلىش الزىم. مهجبۇرالش يولى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشمايدۇ

يا : ئهگهر ئۇشبۇ ئىككى ئىشتىن بىرى يۈز بهرسه، جۇڭگونىڭ غهربىدىكى بۈگۈنكى ۋەزىيهت ئۆزگىرىدۇ
 مهركىزى ھۆكۈمىتى تازا ئاجىزلىشىشى شىنجاڭدىكى مىللهتچىلهر تازا كۈچلىنىشى كېرەك، يا جۇڭگو

  .كېرەك
 -  1940 يىلالر، -  1930 يىلالر، -  1860 يىلالر، -  1820چىيهنلۇڭنىڭ تاجاۋۇزىدىن كېيىن شىنجاڭدا 

شهرقىي «بۈگۈن ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ئهگهر .  ـ يىلالردا چوڭ تىپتىكى قوزغىالڭالر بولغان1990يىلالر ۋە 
هنه ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىۋەرسه، ئۇ چاغدا مىللىي توقۇنۇشنىڭ يۈز ئىچىدىكى زۇلۇم ي» تۈركىستان

بېيجىڭ ئۆزى قورقىدىغان باشقا بىركهشمىر ياكى . بېرىدىغانلىقىدىن تهكرار ئاگاھالندۇرماقتا
. كوسوۋۇنىڭ بارلىققا كېلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇداپىئه تهدبىرلىرىنى قولالنماقتا

  الڭ يۈز بېرەرمۇ؟ئومۇمىيۈزلۈك قوزغى
. دۆلهت سىرتىدىكىلهر بولسا ياخشى تهشكىللهنمىگهن. ھازىر دۆلهت ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر ئىنتايىن ئاجىز

ھهتتا ئوت يۈرەك بۆلگۈنچىلهر شۇنى ئېتىراپ قىلىدۇكى، . تهھدىت پهيدا قىاللىغۇدەك ماغدۇرى يوق
تۇەندىكى ھهربىي قىسىملىرى ۋە تانكا ـ ئۇيغۇرالر ھازىر خهنزۇالرنىڭ ئارمىيه، قوراللىق ساقچى، بىڭ

ئهگهر قوزغىالڭ كۆتۈرسه، . ئايرۇپىالنلىرى بىلهن تۇتىشالىغۇدەك، ئۇالرنى يىڭهلىگۈدەك ۋەزىيهتته ئهمهس
  .مۆلچهرلىگۈسىز زىيان بولىشى تۇرغانال گهپ

: هنتارىختىن بۇيان بوستانلىق خهلقى ئىتائهتچان بولۇپ، ئادەتته سىرتتىن كهلگهنلهر، مهسىل
قوقهنتلىك غۇجىالر، تهۋەككۈلچى ياقۇپبهگ ۋە تۇڭگان مىلىتارىستالرنىڭ قاتتىق زۇلمى ئاستىدا غهزەپ 

خهنزۇ ئهيچىن ۋۇ كۆرسىتىپ ئۆتكهندەك، بۇ خهلق . ـ نهپرىتى تولۇپ تاشقاندا ئاندىن قوزغىالڭ كۆتۈرگهن
باشقىالر ياخشى . ۆرىدۇجاھىل بولۇپ، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمىتى، ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى ياخشى ك

ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدىكى تۈرك ۋە مۇسۇلمان . ھۆكۈمرانلىق قىلسىمۇ، ياتالرنى خالىمايدۇ
  .ھۆكۈمرانالر ۋاي دېگۈدەك ياخشى چىققانمۇ ئهمهس
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نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالر شهھهرلهشكهن بولۇپ، ئۇالر تهربىيه . ھازىر ئهھۋال بهك ئۆزگىچه بولۇپ كهتتى
ئۇالر خهنزۇ ئىشغالچىالرغا شۇنچه نهپرەتلهنگهنسېرى سابىق سوۋېت .  تهجرىبىلىك ۋە غايىلىككۆرگهن،

ئىتتىپاقى مهركىزى ئاسىياسىدىكى ئاسانال ئهركىنلىككه ئېرىشكهن نهۋرە تۇققانلىرىغا شۇنچه ھهۋەس 
سا ئۇالرنىڭ نۇرغۇنىنىڭ ھهربىي ئۆزگىرىشكه قاتناشقانلىقىنى بول. قىلىدىغان بوپ كېتىشتى

 يىلالردىكى قااليمىقانچىلىقالرنى بېشىدىن -  1940پىشقهدەم ئۇيغۇرالر، بولۇپمۇ . بىلمهيتتى
ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ خهنزۇالرنى قانداق قوغالپ چىقىرىۋېتىش ۋە جېدەلسىز خاتىرجهم ياشىيااليغان 

ار ئىگىلىكى ھهر قانچه بىزارلىق بولسىمۇ، يېڭى باز. چاغنىڭ قاچان كېلىدىغانلىقىغا كۆزى ئىلمهيدۇ
تېخىمۇ . جهريانىدا قولغا كېلىپ قېلىش ئېهتىمالى بولغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىش ئاسانراق

  .ئهپلىكرەك زامانالرنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن ئۈمىدۋار بولغان تۈزۈك
قولىدىن كېلىدىغان ئهڭ ئوسال چارىنى ئىشلىتىپ، ھۆكۈمهتنى بىرەر ئۆزگىرىش ياساشقا 

ئهمما ھازىرقى . سۇلمان ئهسلىيهتچىلهر شىنجاڭدا ھهرىكهت قىلماقتامهجبۇرلىيااليدىغان مۇ
قىيىنچىلىقالر، كهلگۈسى ئۈچۈن بىر چىقىش يولى ئىزدەيدىغان كهڭ خهلق ئاممىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك 
نارازىلىقى ۋە تۈركلهرنىڭ ئهنئهنىسى بىلهن ئىسالم دىنىنى ئويلىشىپ تۇرۇپ تۈزۈلگهن بىر 

نارازىلىق ئىككى خىل زوراۋانلىق . ممىسىدا گهۋدىلىك ئىپادىلىنىشى الزىمزامانىۋىالشتۇرۇش پروگرا
يهنه . بىرى، بېسىم ۋە زۇلۇمغا قارشى ئۆزلىكىدىن قوزغىلىپ قارشى چىقىش. شهكلىدە ئىپادىلىنىدۇ

بىرى، پىالنلىق ھالدا تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئويۇشتۇرۇپ، رايوننى مۇقىمسىزالشتۇرۇش ۋە 
بۈگۈنگه قهدەر شىنجاڭدا ئاساسلىق كۆرگىنىمىز . مايدىغان ھالهتته ئهۋج ئېلىشباشقۇرغىلى بول

  .بىرىنچى خىل شهكىلدىكى قوزغىالڭالردۇر
چۈنكى ئىسالم بۈيۈك بىر . قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى جهزمهن دىنىي خاراكتېر ئېلىشى الزىم

ئهمما ئىسالمنىڭ . ىنىغا ئوخشاشخۇددى كوممۇنىست پولشادىكى كاتولىك د. ساالھىيهت بهلگىسىدۇر
ئۆزى قوزغىالڭ سهۋەبى بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ بايرىقى ئاستىدا سىياسىي ۋە ئىقتىسادى ھوقۇقنى قولغا 

 يىلالردا خوتهندە قۇرۇلغان ئىسالم جۇمهۇرىيىتىدىن -  1930. كهلتۈرۈش ئۈچۈن قوزغىالڭالر كۆپ بولىدۇ
 بىر مۇسۇلمان دۆلىتى قۇرۇشنى تهلهپ قىلمىغان، باشقا، ھېچبىر بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئۆتمۈشته

  .پهقهت ياخشىراق بىر ھۆكۈمران تهلهپ قىلغان، خاالس
ئۇيغۇر ئهركىنلىك جهڭچىلىرى شىنجاڭ ئىچىدە تونۇلغان بىر رەھبهرنىڭ يوقلىقى تۈپهيلى زور 

ىيهگه ئىگه گهرچه شۇنداق بىر ئادەم بار دېگهندىمۇ، ھهقىقىي ئاپتونوم. قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدى
شىنجاڭنىڭ قانداق قىياپهتته بولىدىغانلىقى، ھهر مىللهتنىڭ بىرلىشىپ بىر ھۆكۈمهتنى قانداق 

ئىنقىالب قاتمال ھالهتته، پاراكهندە ئاخىرلىشىشى . قۇرىدىغانلىقى ھهققىدە بىر نېمه دېمهك تهس
ۋالغان سابىق خۇددى ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىي ھوقۇقنى مىللهتچى قىياپهتكه كىرى. مۇمكىن

ئىسالمىي شۇئار ئاستىدىكى قوزغىالڭالر تاغالردىن . كوممۇنىست كادىرالر قولغا كىرگۈزىۋالغاندەك
  .باشلىنىشى مۇمكىن

ئۇيغۇرالرنىڭ بىر رەھبىرى، داھىسىنىڭ يوقلىقى چهتئهلدىكى مۇھاجىر تهشكىالتالرنىمۇ قاتتىق بىئارام 
ھهربىي . ىلىشى ۋە مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرىشى كېرەكبىر كىشى تاالش ـ تارتىشالرنى ھهل ق. قىلدى

قانداق كونترول قىلىنىدۇ؟ بۇ كۈرەش پهقهت دېموكراتىيه ۋە كىشىلىك ) ئۇرۇشقاقالر(قوراللىق كۈچلهر 
ھوقۇق ئۈچۈنمۇ ياكى تولۇق مۇستهقىللىق ئۈچۈنمۇ؟ دېموكراتىيه ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن دېگهن 
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ن نىيهتكه زىيان يهتكۈزەمدۇ ـ يوق؟ شىنجاڭغا ئاللىقاچان يهرلىشىپ نىيهت مۇستهقىللىق ئۈچۈن دېگه
بولغان خهنزۇالر شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ تهۋەلىكى ئىچىدە بوالالمدۇ ـ يوق؟ دېگهندەك 

  .مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرىدىغان بىرەيلهن بولىشى الزىم
غهربلىك نۇرغۇنلىغان سىياسىيونالرنى .  بارھالبۇكى، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقىقهتهن يېڭى ئىتتىپاقداشلىرى

ئۆز ئىچىگه ئالغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى ۋە تېخىمۇ كۆپ خهلق ئۇيغۇرالرنىڭ ئاھۇ ـ زارىنى 
بۇندىن يۈز يىل ئىلگىرى جۇڭگو شىنجاڭدا نېمه قىلسا قىلسۇن ھېچكىم ئۇنىڭغا . ئاڭالشقا باشلىدى
ېرىكىلىق ئىندىئانالرنىڭ شاللىنىش جهريانىغا ئوخشاش، ئىلغار چۈنكى ئۇنى ئام. ھهيران قالمايتتى

تۈرك . مهدەنىيهتنىڭ مۇقهررەر ھالدا قاالق مهدەنىيهتنىڭ ئورنىنى ئېلىش جهريانى دەپ قارايتتى
مۇ ئهمهسمۇ دېگهن سوئالنى بىر چهتكه قويۇپ تۇرايلى، شاللىنىش كۆز قارىشىنى » قاالق«مهدەنىيىتى 

جۇڭگو ئۈچۈن پاالكهت شۇكى، ئۇنىڭ شىنجاڭنى . قىلمايدىغان بولدىئهمدى ھېچكىم قۇبۇل 
ئىچكى «مۇستهملىكه قىلىشى كىچىكپ قالدى ۋە ئۆزگهرگهن كۆز قاراشالر، بولۇپمۇ قانۇنلۇق ھالدا 

ھېسابالنغان بالقانالردىكى جېدەلگه شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى قوراللىق » ئىش
جۇڭگو ھازىر دۇنيا سودا تهشكىالتىغا . قاراشالر بىلهن توقۇنۇشۇپ قالدىئارىالشقاندىن كېيىنكى كۆز 

غهربلىكلهر ئوتتۇرىغا قويغان سودىدا . قاتناشقان ۋە ئىچكى مهبلهغنى جانالندۇرۇش كويىدا يۈرگهن ئىكهن
ئهمگهك مهيدانلىرى ھهققىدە . ئادىل، ھهققانىي بولۇش پرىنسىپىغىمۇ ئهمهل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

  .لالرغا دۇچ كېلىدۇسوئا
ئهگهر تۈركلهر ھۆكۈمهتنى بىرەر ئۆزگىرىش ياساشقا مهجبۇرلىيالمىغۇدەك دەرىجىدە ئاجىز بولسا، ئۇنداقتا، 

  بېيجىڭدىكى ھۆكۈمهتمۇ سهۋر قىاللمىغۇدەك دەرىجىدە كۈچسىزمۇ؟
ى بهزى باھالىغۇچىالرنىڭ نهزىرىدە، جۇڭگودىكى رەھبهرلىك بىر ۋاقتى ئۆتكهن پىراگماتىزمچ

كوممۇنىست بولۇپال قالماستىن، بهلكى ھهممىگه تونۇشلۇق بولغان دەۋر خاراكتېرلىق بوھراننىڭ 
بىر قانچه . بۇ بوھراننى بهزىلهر سهكراتتىكى سۇاللىنىڭ يىغىندى كېسهللىكى دەپمۇ ئاتىغان. ئاالمىتى

رىكلىك ئهۋج يىللىق كۈچلۈك مهركهزلهشتۈرۈپ باشقۇرۇش ۋە ئىقتىسادىي تهرققىياتتىن كېيىن، چى
بۇنىڭ ئاقىۋىتى دېهقانالر قوزغىلىڭى . ئالدى، مائاشى ئاز مهمۇرالر دېهقانالرنى سېغىپ ئىچىشكه باشلىدى

يېقىنقى يىلالردا بۇ خىل قوزغىالڭالر كۆپ بولغان بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ ئىچىدىكى ئاز بىر . بولىدۇ
زلىقالر ئىچىدە يهنه بانكا تۈزۈلمه جهھهتتىكى باشقا ئاجى. قىسمىغىال دىققهت قىلىندى

دۇنيا سودا تهشكىالتىغا (سىستېمىسىنىڭ تۇراقسىزلىقى، ئىشسىزلىق نىسبىتىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشى 
ۋە باي بىلهن نامراتالر، شهرقىي رايوندىكى ) ئهزا بولغاندىن كېيىن بۇ ئهھۋال تېخىمۇ يامانلىشىدۇ
كى پهرقنىڭ كۈنسېرى چوڭىيىپ كېتىشى ئۆلكىلهر بىلهن غهربىي رايوندىكى ئۆلكىلهر ئوتتۇرىسىدى

جۇڭگو رەھبهرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇش . قاتارلىقالر مهركهزدىن يىراقلىشىش خاھىشىنى كۈچهيتىدۇ
ئىقتىسادنى لىبېرالالشتۇرۇش . كۈچى ئىلگىرىكى نهچچه ئون يىلدىكىگه قارىغاندا كۆپ ئاجىزالپ كهتتى

خىزمهت قىلىشنىڭ ئورنىغا شهخسىي ئاچكۆزلۈك يولغا قويۇلغاندا بۇ، ئومۇمغا ) ئهركىنلهشتۈرۈش(
كونا ئىدېئالىزم ۋە كونا . قىلىشنى دەسسىتىشتهك قىلمىشالرغا نىسبهتهن يېڭى ئىلهام بولدى

كوممۇنىزم ئاللىقاچان غايىپ بولدى، ئهمما كوممۇنىست رەھبهرلهر ئۆزىنىڭ . مۇتلهقچىلىك يوقالدى
  .پ، ئۇنىڭ ئۆلۈم خېتىگه قول قويالمايدۇقانۇنسىز ھۆكۈمرانلىقىنى ئىقرار قىلماي تۇرۇ
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سوۋېت رۇسىيهسىدە يۈز بهرگهن ۋەقهلهردىن ئوبدان ساۋاق ئالغان كومپارتىيه پۈتۈن كۈچى بىلهن 
كونتروللىقىنى كۈچهيتىشكه، بولۇپمۇ شىنجاڭدىكى تهبىئى بايلىقالرنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول 

ۆز قاراش بويىچه، ئهگهر دۆلهت پارچىالنسا، ئۇنداقتا جۇڭگونىڭ ئىچىدىكى بىر خىل ك. قىلىشقا تىرىشىدۇ
ئۇندىن كېيىن . چۈنكى ئۇ ئهڭ باي. بىرىنچى بولۇپ ئايرىلىدىغان ئۆلكه گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى بولىدۇ

ھهتتا ئۇندىن . شىنجاڭ ئهڭ ئاخىرىدا قۇتۇلىدۇ. ، تىبهت ۋە ئىچكى موڭغۇل)خىيلۇڭجىياڭ(مانجۇرىيه 
ىڭ قولىغا ئهمهس، بهلكى ياڭ زېڭشىن، جىن شۇرېن ۋە شېڭ شىسهي كېيىن، ئۇ بهلكىم يهرلىكلهرن

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ھۆكۈم سۈرگهن خهنزۇ دىكتاتۇرالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشى -  20كهبى 
  .ئېهتىمالغا يېقىن

خوش، ئۇنداقتا شىنجاڭ بېيجىڭنىڭ ھوقۇقىنى ئۆزلىكىدىن تهقسىم قىلىپ بېرىشى، ھهتتا ئۆتۈنۈپ 
 يىلىنىڭ بېشىدا تهيىنلهنگهن يېڭى -  2003تۈپ يېتىشى كېرەكمۇ؟ ئهھۋالدىن قارىغاندا بېرىشىنى كۈ

ئهڭ ئهقهللىيسى، شۇجى خۇجىنتاۋ . رەھبهرلهردىن ئۇيغۇرالر بىرەر ئۆزگىرىشنى تاما قىلمىسىمۇ بولىدۇ
ن، تىبهتته ئىشلىگهن ۋاقتىدا، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى رەھىمسىزلهرچه باستۇرغانلىقى ئۈچۈ

  .ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى بار. جۇڭگودا ئالقىشالنغان بىر سېپى ئۆزىدىن كوممۇنىستتۇر
بىرىنچى، مۇھىت مهسىلىسى، ئىقتىسادقا مهسئۇل يېڭى باشلىقالر ھاۋا بۇلغىنىشى، سۇ قىسلىقى ۋە 

 قۇم ـ بوراندىن مۇداپىئه كۆرۈش تهدبىرى سۈپىتىدە. قۇملىشىپ كېتىش قاتارلىقالردىن غهم قىلماقتا
شىنجاڭنى ئالدىراپ . جۇڭگونىڭ شىمالىدىكى شهھهرلهرنى قورشاپ قىرىققۇالق تىكىش ئادىتى بار ئىدى

بوز «ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن خالىغانچه ئېچىلغان . تهرەققى قىلدۇرۇشتىمۇ قىرىققۇالق تىكلىدى
  .كۆپ ساندا كۆچمهن يۆتكهپ كېلىش پىالنى كىچىكتۈرۈلدى. ئىشقا يارىمىدى» يهرلهر
. ىنچى، پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى قايتا تهكشۈرۈۋاتقانلىقى ھهققىدە گهپ ـ سۆزلهر بارئىكك

ئهقىدىلىرىگه قارشى قوزغىغان كۈرىشى » چهتئهل«ھۆكۈمهتنىڭ فالۇن گۇڭ ھهرىكىتى، ئىسالم ۋە باشقا 
هققىدە مهغلۇپ بولدى، بۇ ئهھۋال ئۇنى، ئاتېئىست دۆلهتته نېمىلهرگه رۇخسهت قىلىنىدىغانلىقى ھ

مهسىلهن، بهزى يازغۇچىالر . قايتىدىن بىر بهلگىلىمه تۈزۈپ چىقىشقا يېتهكلىشى مۇمكىن
  .دېگهن سۆزىنى خاتا چۈشهندۈردى دەپ قاراشماقتا» دىن خهلقنىڭ ئهپيۇنى«كوممۇنىستالر ماركىسنىڭ 

ىيه ئۈچىنچى، مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ بىر ۋەكىللهر ئۆمىكى يېقىندا يېڭى شوتالند
پارالمېنتىگه كېلىپ، مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ ھوقۇقىنى يهرلىك ھۆكۈمهتكه ئۆتكۈزۈپ بهرگهنلىكىنىڭ 

غهربلىك ئاكادېمىكلهر، جۇڭگو ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق بولغىنى بىر . ئهمهلىيلىشىش ئهھۋالىنى كۆردى
ن قوينىغا قايتىپ فېدراتىپ ھۆكۈمهت، بۇنداقتا تهيۋەن سىياسىي جهھهتته تهسلىم بولماي تۇرۇپمۇ ۋەته

ھازىر ئهھۋالدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ ئىچىدە بهزىلهر بۇنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى . كېلهلهيدۇ دەپ قارايدۇ
ئهگهر شۇنداق بولسا، ئۇيغۇرالر شىنجاڭ ھازىر ئۆزى بهھرىمهن بولىۋاتقان يالغان . كۆرىۋېتىپتۇ

هلگه ئاشىدىغانلىقىغا نىسبهتهن ئۈمىدۋار ئاپتونومىيهگه قارىغاندا تېخىمۇ ياخشىراق بىر ئىشالرنىڭ ئهم
  .بولسا بولىدۇ

يېڭى ئىدىيهلهر بېسىمغا ئۇچرىمايدىغان . جۇڭگو ئىلگىرىكىگه قارىغاندا سىرتقا تېخىمۇ بهك ئېچىلىدۇ
ئېيتىشالرغا قارىغاندا خهنزۇ زىيالىيالر گهرچه مۇسۇلمان تېررورچىالردىن قورقۇپ تىترەپ . بولىدۇ

ال ئۇيغۇرالرغا قاتتىق مۇئامىله قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى يوشۇرۇن تۇرسىمۇ، ئهمما يهنى
بهلكىم بۇ يېڭى . تېررورچى دەپ قارىغانلىقى تۈپهيلى كېيىنكى ئاقىۋەتلهردىن قاتتىق غهم يهيدىكهن
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رەھبهرلهر ئىچىدە بىرەيلهن بۇنى ھېس قىلىشى، ماۋزېدۇڭ ئۆلگهندىن كېيىنكى رەھبهرلهرنىڭ 
ئۇالر قورقىدىغان ئېغىر توپىالڭ يۈز بهرمىگهن . ، زۇلۇمنى يهڭگىللىتىشى مۇمكىنقىلغىنىدەك

  .تهقدىردىمۇ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئاھۇ ـ زارىنى خهلقىئالهمدىن مهڭگۈ يوشۇرۇپ تۇرالمايدۇ
ھازىر بۇ چېگرا جۇڭگونىڭ سودا ۋە ئىقتىساد جهھهتتىكى تهسىرىنى . شىنجاڭ بىر چېگرا رايونىدۇر

جۇڭگونىڭ خانلىق تارىخىدىكى ئۆزگهرمهس بىر . تۇرا ئاسىياغا كېڭهيتىشى ئۈچۈن ئېچىۋېتىلدىئوت
بۇنداق قىلىشنىڭ بىر يولى، . تېما شۇكى، چېگرا رايوننى جهزمهن تىنچ ـ خاتىرجهم تۇتۇش كېرەك

هنه بىر ي. چېگراغا ئهسكهر ۋە ساقچىالرنى كۆپ ئورۇنالشتۇرۇش، خۇددى بۈگۈنكى كۈندە قىلىۋاتقىنىدەك
يولى جۇڭگودىكى تۈركى ئاھالىلهرنىڭ مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئهركىنلىكىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋە 

ھېچ بولمىغاندا، ئاتالمىش تۆتىنچى ئهۋالد رەھبهرلهر . ئۇالرغا خهنزۇالر بىلهن باراۋەر ھوقۇق بېرىش
قى قىلدۇرۇپ رايونىنى تهرەق» ئاپتونوم«شىنجاڭ ― كىشىنى ئهنسىرىتىدىغان بۇ كىلىمات 

  .ئۆزگهرتىشنىڭ ئهڭ ياخشى چېغىمۇ ئهمهسمۇ دەپ كۆڭلىدە چوت سوقۇۋاتقانلىقى ئېنىق
جۇڭگونىڭ قولىدىن كېلىدىغان يهنه بىر تالالش يولى بولسا، ھېچ نېمىگه قارىماستىن، ئهسىرلهردىن 

اخىرقى خۇالسىنى بۇيان كۆز تاشالپ ۋەسلىگه يېتهلمهي يۈرگهن ياۋايى غهربىي رايونغا نىسبهتهن، ئهڭ ئ
جۇڭگو بىلهن ئارىلىق ساقالپ، ئۇنىڭغا يېقىن كهلمهي تۇرىۋالغان شىنجاڭ كهينى ـ . چىقىرىشتۇر

بهزەن كونتروللۇقىغا چۈشۈپمۇ قالغان ۋە ئاخىرىدا ئىشغال . كهيندىن جۇڭگونىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغان
ى ئۆزلىرى تونىمايدىغان ۋە ياخشى بۈگۈن ئۇنىڭ خهلقى ۋە بۇ خهلقنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىر. قىلىۋېلىنغان
  .ئىچىگه مهجبۇرى سۆرەپ كىرىلمهكته» ئانا ۋەتهن«كۆرمهيدىغان 
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