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ئاتىســى،  خانىمنىــڭ  رابىيــە 
ھەدىســى ۋە  ئاننىســى 

ــڭ ئاتىســى  ــە خانىمنى رابىي
ــم ۋە  ــر ھاجى مەرھــۇم قادى
بالىلىــرى بىلــەن بىللــە  يىــل 

 1995

رابىيە خانىم شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇئاۋىن 
رەئىســى خەلچەم ئىســام بىلەن بىللە  1993 

- يىل

رابىيــە خانىم ئۇيغــۇر ئاپتونۇم رايونلۇق 
ئەزالىــرى  ئوپېــرا ســەنئەت ئۈمىكــى  

بىلــەن بىللــە 1985 - يىــل
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يولدىشــى  رابىيــە خانىــم 
بىلــەن ســىدىقھاجى روزى 

يولدىشــى  رابىيــە خانىــم 
بىلــەن ســىدىقھاجى روزى 

رابىيە خانىم 1985 - يىلى 12 
- ئاي

ــەۋەت  ــى 5. ق ــە ســودا ســارىيى” دىك ــم “رابىي ــە خانى رابىي
ئىشخانىســىدا داڭلىــق  يازغۇچــى ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر بىلەن
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رابىيــە خانىــم مەشــھۇر تارىــخ يازغۇچــى 
تۇرغــۇن ئالمــاس بىلــەن  بىللــە

رابىيــە خانىــم قازاقىســتاندا ئىســتىقامەت 
ــق  ــائىر ئابدىخالى ــۇم ش ــان  مەرھ قىلىۋاتق
يىلــى   - 1994 بىللــە  بىلــەن  ســەپەرى 

ئالمۇتــا 

رابىيــە خانىــم يازغۇچــى ئەختــەم ئۆمــەر  
ئىجادىيــەت   ســابىر  زوردىــن  بىلــەن 

يىغىنىــدا مۇھاكىمــە 

پاختــا،  رابىيــە خانىــم ۋە غۇالمىدىــن 
ئەدھــەم زاكىــر  بىلــەن بىللــە 2006 يىــل
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رابىيــە خانىــم ئوغلــى قاھــار 
ــل ــە 1990 - يى ــەن بىلل بىل

ــق ناخشــىچى  ــم داڭلى ــە خانى رابىي
رابىيــە مەمــەت  بىلــەن “رابىيــە 
 -  6 ســارىي”   ســودا  قادىــر 

بىرلىكتــە قەۋىتىــدە 

رابىيە خانىم سىياســىي 
يىغىنىــدا  كېيڭەيــش 

1985 - يىــل
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قازاقىســتانلىق  خانىــم  رابىيــە 
تىجارەتچى ئامانگۈل  ۋە دوستلىرى 

بىلــەن بىللــە 1994 - يىــل

رابىيــە خانىــم غۇلجىلىــق ئۆزبېــك خانىــم 
بىلــەن   دوســتلىرى  ۋە  پاشــا  تــۆرەم 
ــل ــدە  2006 - يى ۋاشــىنگتوندىكى ئۆيى

ــى  ــىمنىڭ ئايال ــان قاس ــم ئەخمەتج ــە خانى رابىي
ــل ــە 1985 - يى ــەن بىلل ــىم بىل ــۇر قاس ماين

رابىيــە خانىــم مەرھــۇم سىياســىي ئەربــاب 
ئابدىلئەزىز مەخسۇمنىڭ كىيئوغلى ئابلىمىت 
ياقــۇب  ۋە ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلۇق ئوپېرا 
ســەنئەت ئۈمىكىنىــڭ  سەنئەتچىســى زۇنــۇن 
ســابىرھاجى  ۋە دوســتلىرى بىلــەن بىللــە 

ــل 1995 - يى
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رابىيــە خانىمنىــڭ يولدىشــى 
ســىدىقھاجى روزى مەشــھۇر 
ئوســمانجان  يازغۇچــى 
ساۋۇت  ۋە ئايالى مەرھۇمە 
نۇربىيــە خانىــم بىلــەن بىللــە 

22/04/1992

رابىيە خانىم داڭلىق يازغۇچى زوردىن سابىر ئەپەندىم بىلەن بىللە 

رابىيــە خانىــم يولدىشــى ســىدىق ھاجــى روزى مەرھــۇم دوســتى شــەرقى تۈركىســتان گېزىتــى بــاش 
تەھرىــرى يۇســۇپجان ئەھمــەدى بىلــەن بىللــە ئۈرۈمچىــدە قۇربــان ھېيتنــى كۈتىۋېلىــش پائالىيتىــدە
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رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاننىڭ سابىق
رەئىسى سەيپىدىن ئەزىزى بىلەن بىللە

رابىيە خانىم ئەنگىلىيە پايتەختى لوندوندا
تىجارەت ئىشلىرى بىلەن 94 -يىل 4 -ئاي

رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاندىكى سودا ساراي ئىشخانىسىدا
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قى  شــەر نىــم  خا بىيــە  ا ر
ئاتاقلىــق  تۈركىســتاندىكى 
ســەنئەتكار رەيھان ئابلېز بىلەن  

رابىيە خانىم
شەرقى تۈركىستاندا

دوستلىرى بىلەن
بىللە
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ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بۇالق بېشى كۇچىسىغا
جاياشقان رابىيە قادىر سودا سارىيى 1992 - يىل
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ئانــا  “مىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
شــىرىكىتى” قــۇرۇش يىغىنىــدا
شــەرقى تۈركىســتاننىڭ سابىق 
رەئىســى ئابلەت ئابدۇرېشــىت

ۋە ماينــۇر قاســىم بىلــەن بىللــە 
1997 - يىلــى 12 -ئاينىــڭ 

15 - كۈنــى

رابىيــە خانىــم جۇڭگونىــڭ ســابىق 
رەئىســى جاڭزېمىن ۋە ماينۇر قاســىم 

بىلــەن بىللــە

رابىيە خانىم سودا سارىيىدىكى تىجارەتچى
ئايالار بىلەن بىللە 96 - يىل

ئىككــى ئۆســمۈر رابىيە خانىمغا ســوۋغا تەقدىم 
قىلماقتا 06/01/ 1991
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رابىيە خانىم نەۋرىسى بىلەن بىللە تۈرمىغا
كىرىشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچى

رابىيە خانىمنىڭ ئوغلى ئابلېكىم مەكتەپكە ئوقۇشقا
كىرەلمىگەن بالىارنىڭ رەسىمىنى تارتىپ 2006
- يىلى ئامېرىكىغا يوللىغانلىق سەۋەبلىك 9 يىل

كېسىلگەن

رابىيە خانىم سەۋەبلىك تۈرمىگە
كىرگەن 4 ئوغلىنىڭ سۈرىتى

رابىيە خانىم ئۈرۈمچىدىكى خىتاينىڭ تۈرمىسىدا

رابىيە خانىمنىڭ پەرزەنتلىرى تۈرمىغا كىرىشتىن بۇرۇنقى سۈرىتى ئۈرۈمچى
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رابىيە خانىم تۈرمىگە كىرگەندىن كېيىن خىتاي
ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئېلىۋېلىنغان ھالىتى
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تۈرمىدىــن  خانىمنــى  رابىيــە 
قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ۋاشىنگىتونغا 
نامايشــقا كەلگــەن قىــز ئەقىــدە 

يىــل  - 2002

رابىيــە خانىمنىــڭ قىزلىــرى ئانىســىنى 
ئۈچــۈن  چىقىرىــش  تۈرمىدىــن 

قىلماقتــا ئېــان  رابىيە خانىم ۋاشىنگىتوندىكى ئائىلىسىمۇراجــەت 
بىلەن بىرگە 2006 - يىلى

رابىيە خانىم ۋاشــىنگىتوندىكى ئائىلىسىدە 
بالىلىــرى بىلەن بىللە
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رابىيــە خانىمنىــڭ يولدىشــى ســىدىق ھاجــى 
ــرى  ــەن ئوغۇللى ــپ كەتك ــا كىرى روزى تۈرمىغ

ئۈچــۈن مۇراجــەت ســۆزلىمەكتە

ــى  ــابىق پرېزىدېنت ــكا س ــم ئامېرى ــە خانى رابىي
جــورج بــوش بىلــەن 26/ 2006/06

رابىيە خانىم ب د ت سابىق باش كاتىپى
كۇفى ئەننا بىلەن بىللە 2005 -يىل
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رابىيە خانىم ئامېرىكا كېڭەش پاالتاسى
ھەربىي ئىشار كومىتېتىنىڭ رەئىسى جون

مېكاين بىلەن بىللە 2008 - يىل
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كىشــىلىك  مىنىســىتىرىلىقى  تاشــقى  ئامېرىــكا 
خانىــم  ســۇزان  باشــلىقى  كومېتىتــى  ھوقــۇق 
خىتــاي جاسۇســلىرىنىڭ ئۆلتــۈرۈش سۇيىقەســتىگە 
ســورىدى  ھــال  خانىمدىــن  رابىيــە  ئۇچرىغــان 

2006/01/07

رابىيە خانىم ياردەمچىسى ئۆمەر 
قانــات ئەپەندىــم “دۇنيا ئىســام 
ئىــش بىرلىــك تەشــكىاتى” باش 
كاتىپــى ئەكمەلىتتىــن ئېھســان 

ئوغلــۇ بىلــەن بىللــە

رابىيــە خانىــم نىيۇركتــا ئېچىلغــان 
ھــەق - ھوقــۇق يىغىنىــدا

رابىيە خانىم ئامېرىكا قوشما شىتاتى دۆلەت
ئىشار باش كاتىپى ئالبېرت خانىم بىلەن

رابىيە خانىم يولدىشى سىدىقھاجى 
روزى بىلەن 



17

رابىيە خانىم

ئامېرىكا قوشما

شىتاتىنىڭ سابىق

پرېزىدېنتى جورج

بوش بىلەن بىللە

رابىيە خانىم لەنتوس

كىشىلىك ھوقۇق

مۇكاپاتىنى تاپشۇرۋېلىش

يىغىنىدا سۆز قىلماقتا

2015/12/10

رابىيە خانىم خىتاي تۈرمىسىدىن 
چىقىــپ ۋاشــىنگىتونغا   كەلگەن 

ۋاقتى  17 مارت 2005
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رابىيە خانىم ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچە بۆلۈم خىزمەتچىلىرى بىلەن بىللە

رابىيــە قادىــر خانىــم ئەلمۇنېــر “ئۆمۈرلۈك 
نەتىجە” فوندىنىڭ مۇكاپاتىنى تاپشۇرۇپ 
ئاپرېــل،   - 1 يىلــى   - 2016 ئالــدى. 

ۋاشــىنگتون

ــق  ــل تىنچلى ــم نوبې ــر خانى ــە قادى رابىي

ــە ــەن بىرگ ــرى بىل ــى نامزاتلى مۇكاپات
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ــى  ــق دىن ــم خەلقئارالى ــە خانى رابىي

ئەركىنلىــك  كومېتىتــى  باشــلىقى 

ۋە كومتېــت ئەزالىــرى بىلــەن بىللــە

رابىيە خانىم تىبەتنىڭ دىنى داھىسى

داالي الما بىلەن كۆرۈشمەكتە
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شىۋىتسىارىيەنىڭ پايتەختى جەنۋەدىكى ب د ت يىغىن زالىدا ئېچىلغان 2009 - يىل 5 - ئىيۇل 
ۋەقەسىدە غايىپ بولغانار ناملىق يىغىندىن خاتىرە رابىيە خانىم

خانىــم  رابىيــە 
ــۋەدە  شىۋىتســارىيەنىڭ جەن
بىرلەشــكەن  ئېچىلغــان 
دۆلەتلەر تەشكىاتى ئالدىدا 
بىرلەشــمە  ئۆتكۈزۈلگــەن 
نامايىشــتا ســۆز قىلماقتــا 

2016/09/16
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رابىيــە خانىــم يولدىشــى ســىدىق 

ھاجــى روزى ياپونىيــە بــاش ۋەزىــرى 

شــىنزۇ ئابــى ئەپەندىــم بىلــەن بىللــە 

2007 - يىلــى 11 - ئــاي

رابىيــە خانىــم ياپونىيــە 4. نۆۋەتلىك 
د ئۇ ق قۇرۇلتىيىدا  ياپونىيە ســابىق 

ھــاۋا ئارمىيــە باش
توماگويــا  تاشــىيۇ  قۇماندانــى 
قىلماقتــا  ســوۋغا  ئەپەندىمگــە 

2012/05/12

رابىيــە خانىــم ياپونيــە پارالمىنتىــدا 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  نۆۋەتلىــك   .4
قۇرۇلتىيــى يىغىندا  2012/05/12

ياپۇنىيەنىــڭ توكيــو  رابىيــە خانىــم 
كېيىــن  نامايىشــتىن  شــەھىرىدە 
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ئاپتورنىڭ تەرجىمىھالى

يېقىنــدا “ئازادلىــق” تــور بىتىگــە بىــر نەپــەر يېڭــى كىشــى ئىنــكاس يېزىــپ 
ــۇ  ــوراپتۇ. ش ــە دەپ س ــى نېم ــاال ھىيىت ــڭ س ــىدىقھاجى روزىنى ــى س ــڭ يەن مېنى
مۇناســىۋەت بىلــەن مــەن تۆۋەندە ســاالھىيىتىمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى شــۇ كىشــىگە 
ــدۇرۇپ  ــەزەر ئاغ ــالھىيىتىمگە ن ــڭ س ــۇ مېنى ــە ئوقۇرمەنلەرنىڭم ــەر گۈچ ــۆزلەپ ب س
قويىشــىنى ئۈمىــد قىلىمــەن. قارىغاندا مېنىڭ ســاالھىيىتىمنى ســورىغان بۇ كىشــى، 
ھازىرغىچــە 32 ھەرىپنىمــۇ ئۈگەنمىگــەن كىشــى ئوخشــايدۇ، دەپ ئويــالپ قالدىم. 

بىلەلمىدىــم. بــۇ كىشــىگە قانــداق ســاالھىيەت كېــرەك، ئىكىنــە؟ مېنىــڭ 
ســاالھىيىتىمنى ســورايدىغان بــۇ كىشــىنىڭ ئەســلى ســاالھىيىتى نېمــە ئىكىنــە؟! 
بــۇ كىشــىنىڭ مېنىــڭ ســاالھىيىتىمنى ســوراپ يازغــان ئىنكاســىغا تولــۇق جــاۋاب 

قايتۇرۇشــتىن ئــاۋۋال يۇقىرىــدا ئىككــى كەلىمــە كەلتــۈرۈپ قويــدۇم.

1

ســىدىقھاجى رۇزى 1944 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى ئاتــۇش ناھىيــە- 
ئــازاق يېــزا- مەيــى كەنتىــدە قــارى قۇرئــان، ئىقتىســادى ھاللىــق بىــر ئائىلىــدە 
ئايــدا   - 10 1949 -يىلــى  مۇســتەملىكىچىلىرى  دۇنياغــا كەلگــەن. خىتــاي 
ــەتلەرنى  ــىيانە سىياس ــل ۋەھش ــپ، ھەرخى ــپ كىرى ــاۋۇز قىلى ــتانغا تاج ئۇيغۇرىس
ــپ،  ــپ بېرى ــالھاتى ئېلى ــەر ئىس ــالپ ي ــن باش ــۇپ، 1952 - يىلىدى ــا قوي يولغ
ئۇيغــۈر دېھقانلىرىنــى تەركىبلەرگــە ئايرىــش ئارقىلىــق مىللەتنىــڭ جامائــە بۇلــۇپ 
ئۇيۇشــۇش كۈچىنــى پارچىــالپ قارشــىلىق كۆرســىتەلمەيدىغان ھالغــا كەلتــۈردى. 
ئــادەم بىلــەن ئادەمنىــڭ مۇناســىۋىتىنى ئىشــىت بىلــەن ئىشــىتنىڭ ياكــى ئىشــىت 

ــدۇرۇپ قويــدى. ــەن بۆرىنىــڭ مۇناســىۋىتىگە ئايالن بىل

 دادىســى رۇزى قاري 1952 -يىلى پومېشــچىك تەركىبكە ئايرىلدى. ئائىلىۋى 
ــادىرە  ــى مۇس ــى ئات-ئۇالقالرن ــكىالت-قازناق، ئېغىلدىك ــات، ئىس ــال- بىس م
قىلىشــقا باشــلىدى. ســىدىقھاجى رۇزى كىچىــك ئىدى.ئانىســىنى بىــر تەرەپكــە، 
دادىســىنى بىــر تەرەپكــە تۇرغــۇزۇپ قويــدى زامــان زورىۋانلىــرى. “قەلەندەرلــەر” 
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ئىســكىالتتىن بۇغــداي قاچىلىغــان تاغارنــى ژۈدۈپ مېڭىشــاتتى، ئېغىلدىــن ئات-
كالىنــى يېتىلــەپ چىقىــپ كېتىشــتى. مۇســادىرە قىلىــش خىزمــەت گۇرۇپپىســىغا 
باشــلىق بۇلــۇپ كەلگــەن خىتــاي ھىــڭگاڭ چىشــلىرىنى چىقىرىــپ تامــاكا شــوراپ 
چەتتــە قــاراپ تۇراتتــى، ئۇيغــۇر -ئۇيغۇرنــى بۇالۋاتاتتــى. دادام قولۇمنــى تۇتۇپ 
ــۇ  ــى غەزەپتىنم ــتىنمۇ ياك ــىدىقھاجى رۇزى- قورقۇش ــدۇ، س ــدى دەي ــان ئى ئالغ
ــا  ــدا دادىســى رۇزى قارىغ ــڭ ئاخىرى ــى. 1952 -يىلىنى ــى تىتىرەيت ــڭ قول دادامنى
زومىگــەر پومېشــچىك قالپىقــى كەيدۈرۈلــۈپ تۈرمىگــە تاشــالندى. 1955 -يىلــى 
11 -ئايــدا خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ يەرلىــك ھاكىمىيىتــى ســىدىقھاجى رۇزى 

ئائىلىســىگە دادىســى رۇزى قارىنىــڭ جەســىتىنى تاپشــۇرۇپ بــەردى.

 ســىدىقھاجى رۇزى 1961 -يىلــى تۇلــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپنــى ئاتــۇش 
شــەھرىدە تۇلــۇق پۈتتــۈرۈپ، شــۇ يىلــى 9 -ئايــدا ئۈرۈمچىگــە كېلىــپ شــىنجاڭ 
ئۇنۋىرىســتىتىنىڭ ئەدەبىيــات پاكولتىتىغــا ئوقۇشــقا كىــردى. 1966 -يىلى 9 -ئايدا 
ئالــى مەكتەپنــى تاماملىشــى كىــرەك ئىدى. بىراق،شــۇ يىلــى 5 -ئايــدا خىتاينىڭ 
ئاتالمىــش مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى باشــالندى. دەســلەپ قىلىــپ ئۇقۇغۈچىــالر 
ئىچىدىــن مەكتــەپ بۇيىچــە ئىككــى نەپــەر ئوقۇغۇچــى- ئىســمايىل ئابدۇراخمان، 
ســىدىقھاجى رۇزى ئەكســىيەتچى،مىللەتچى ئۇقۇغۇچىالر دېيىلىپ، تارتىپ چىقىرىپ 
كــۈرەش قىلىنــدى. كېيىــن تامغــا چاپالنغان “چــوڭ خەتلىك گېزىت” نــى يىرتىپ 
تاشــلىغانلىقى ئۈچــۈن رەھمەتلىــك ئىســمايىل ئابدۇراخمان ســاقچىنىڭ تۈرمىســىگە 
6 ئــاي قامالــدى. ســىدىقھاجى رۇزى مەكتەپتــە تــۆت يېرىم قەۋەتلىــك ئۇقۇغۇچىالر 
ياتىقىغــا نەزەربەنــت قىلىنــدى. ئىبىراھىــم ســۇاليمان ] قازاق[،ئالىمبېــك ]قازاق[، 
نىزامەت قاتارلىق ساۋاقداشــلىرى ئىككى ســائەتتىن ئالمىشــىپ ســىدىقھاجى روزىنى 
نــازارەت قىالتتــى. تاماقنــى ئەكىلىــپ بېرەتتــى، تەرەتخانىغــا نــازارەت ئاســتىدا 

ــپ كىرەتتى. چىقى

1966 -يىلــى 11 -ئايغــا كەلگەنــدە “ئوقۇغۇچىالرغــا زەربــە بېرىــش”، 
“ئوقۇغۇچىالرنــى تارتىــپ چىقىرىــش”، “ئەكســىيەتچىل سىياســى يــول” دېيىلىــپ 
تەنقىدلىنىــپ ســىدىقھاجى رۇزى نەزەربەنتتىــن بــو شــۇتۇلدى. تارتىــپ چىقىرىلغان 
ــدا  ــدى. 1966  -يىلى11 -ئاي ــلىگە كەلتۈرۈل ــەم ئەس ــالر ھ ــو قۇغۇچى ــقا ئ باش
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شــىنجاڭ ئۇنۋىېرىســتىتىدا “قىزىــل 3 - باتالىيۇن » مىللى ئۇقۇغۇچىالر تەشــكىالتى 
ــاۋۋال قۇرغــان كىشــى كىــم؟ ســىقھاجى رۇزىنىــڭ  قۇرۇلــدى. بــۇ تەشــكىالتنى ئ
قــازاق ساۋاقدىشــى ئالىمبېــك ئىدى.]بــۇ چاغــدا ماۋزېــدۇڭ ئوقۇغۇچىالرغا »4چوڭ 
ئەركىنلىــك« بېرىۋەتكــەن، ئۇقۇغۇچىــالر نېمــە تەشــكىالت قۇرىمــەن دېســە ئەركىن 
ئىــدى[. ساۋاقدىشــى ئالىمبېــك بىلــەن ســىدىقھاجى رۇزى ئوتتۇرىســىدا دېئالــوگ 

مۇنــداق باشــالندى :

- مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى سىنىپى كۆرەش بىلەن باشالندى، شۇنداقمۇ؟

-شۇنداق.

-كاپىتالىزم يولىغا ماڭغان ھوقۇقدارالر تارتىپ چىقىرىلدى، شۇنداقمۇ؟

- ئەلۋەتتە شۇنداق.

ــى  ــەتلەرگە قارش ــەن سىياس ــەپ بەرگ ــدۇڭ بەلگىل ــدارالر ماۋزې ــۇ ھوقۇق - ب
يــول تۇتقــان ئىكــەن، ئەجىبــا، شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىــدا ۋاڭ ئىېنمــاۋ 
ــى  ــەن مىلل ــەپ بەرگ ــق بەلگىل ــۇن ئارقىلى ــى قان ــدوڭ ئاساس ــالر، ماۋزې قاتارلىق

ــۇ؟ ــرا ئىجــرا قىلغانم ــەتنى توغ سىياس

-بۇ، ئويلىنىشقا تىگىشلىك بىر ئىش ئىكەنغۇ؟

- »ئۇلــۇغ داھىيمىــز ماۋزېــدۇڭ«، »مىللــى كــۆرەش تېگــى- تەكتىدىــن 
ئالغانــدا ســىنپى كــۈرەش مەسىلىســى«، دېگــەن ئىدىغــۇ؟

ــۇرۇق »  ــى يولي ــەڭ ئال ــۇ ســۆز »ئ - راســت شــۇنداق دېگــەن. بۈگــۈن ب
ــدى. ــۇپ قال بۇل

- مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى ئۇيغــۇر ئاپتۇنــۇم رايونىــدا ســىنىپى كۈرەشــنى 
تۇتقــا قىلىۋاتىــدۇ، نېمىشــقا مىللــى مەســىلىنى تىلغــا ئالمايــدۇ. ئۇيغــۇر ئاپتونــوم 
رايوننىــڭ ســېكىرتار خىتايلىــرى چوڭ-چــوڭ سىياســەتلەردە خاتالىق ســادىر قىلىپ، 

مىللــى سىياســەتتە پەقــەت خاتالىــق ئۆتكۈزمىگەنمــۇ؟

نېمە قىلىمىز، دېمەكچىسەن؟
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قىلىشــىمىز كىــرەك؟- مــەن  نېمــە  ئالىمبېــك،  -قېنــى ساۋاقدىشــىم 
ــپ  ــا چىقى ــكارە ئوتتۇرىغ ــم. ئاش ــى ئايرىلدى ــى ئوقۇغۇچ ــىيەتچى، مىللەتچ ئەكس
تەشــكىالت قۇرالمايمــەن، ســەن تەشــكىالت قــۇرۇپ چىــق. مــەن ئارقاڭــدا تــۇرۇپ 

ــم. ــەن دېدى ــاردەم قىلىم ــاڭا ي س

ــۇنداق  ــە ش ــكىالتى ئەن ــالر تەش ــى ئوقۇغۇچى ــەن« مىلل ــل 3 -لىي  »قىزى
ــۇ تەشــكىالتقا  ــۇپ چىقتــى. دەســلەپتە ب ــدا قۇرۇل ــدا 1966 -يىلى11 -ئاي ئەھۋال
ساۋاقداشــالردىن 9 نەپەر كىشــى قاتناشــتى. 1968 -يىلى بۇ تەشــكىالتقا قاتناشقان 

كىشــىلەرنىڭ ســانى 2 مىڭدىــن ئېشــىپ كەتتى.ئايتــان رەئىــس بولــدى.

“قىزىــل 3 -باتالىيۇن” ئوقۇغۇچىالر تەشــكىالتى بىر يىــل دېگۈدەك ئۈرۈمچىدە 
ئانســامبىلنىڭ تېمىغــا “چــوڭ خەتلىــك گېزىــت” چاپــالپ، ۋاڭ ئىېنماۋنىــڭ مىللى 
سىياســەتتە ئۆتكۈزگــەن جىنايەتلىرىنــى پاش قىلدى.بۇنىڭ ئىچىــدە ئۇيغۇر ئاپتونوم 
ــم”،  ــان “مېنىــڭ باياناتى ــوپ يازغ ــن ئىمىن ــن رەئىســى مەمتىمى رايوننىــڭ مۇئاۋى
ماۋزۇلــۇق بىــر پارچــە ماقالــە “چــوڭ خەتلىــك گېزىت”كــە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قولــى 
ئارقىلىــق كۆچۈرۈلۈپ، ئانســامبىلنىڭ تېمىغا چاپالنغانــدا ئۈرۈمچىدە كاتتا غۇلغۇال 
باشــالندى. مەمتىمىــن ئىمىنــوپ 1967 -يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا “ئىســيان” كۈتۈرۈپ، 
ــىنجاڭ  ــالپ، ش ــكىالتىنى قول ــالر تەش ــى ئوقۇغۇچى ــۇن” مىلل ــل 3 -باتالىي “قىزى
ئۇنۋىرىســتىتىغا كېلىــپ كادىــرالر ياتىقىــدا يالغــۇز ياتاقتــا يېتىــپ قوپاتتــى. مىللى 
ئۇقۇغۇچىــالر نــۆۋەت بىلــەن كېچىســى ھەمــرا بۇلــۇپ قوغدايتتــى. رەھمەتلىــك 
ــۈز  ــىدە ي ــاي ناھىيىس ــى ب ــىدا 1962 -يىل ــان ماقالىس ــوپ يازغ ــن ئىمىن مەمتىمى
بەرگــەن، 20 مىــڭ ئــادەم ئاچلىقتىــن ئۆلگــەن، خىتــاي ھاكىــم خەيــرۈي پەيــدا 

قىلغــان ئاچارچىلىــق ۋەقەســىنى پــاش قىلغــان ئىــدى.

 مۇشــۇ يــەردە قىســتۇرۇپ ئۆتــۈپ كېتــەي. 1966 -يىلــى 9 -ئايــدا ئوقــۇش 
ــى  ــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ھاكىمىيىت ــا خىت پۈتتۈرۈشــكە تىگىشــلىك ئوقۇغۇچىالرغ
1967 -يىلــى 10 - ئايدىــن باشــالپ ئاساســلىق مائاشــىنى 60 يۈەندىــن بېكىتىــپ 
مۇئــاش تارقاتتــى. ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قولــى پــۇل كۆردى. بــۇ چاغدا بىــر كىلوگرام 
گۆشــنىڭ پۇلــى 7 - 8 تەڭگــە ئىــدى، بىــر قــاپ تاماكىنىــڭ پۇلــى بىــر تەڭگــە 

ياكــى ئىككــى موچــەن، ئاچارچىلىــق ئۆتــۈپ كەتكــەن چاغــالر ئىــدى.
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مــەن بويتــاق ئوقۇتقۇچىــالر بىناســىغا مېھمــان چاقىردىــم. ئاپتۇنــوم رايوننىڭ 
مۇئاۋىــن رەئىســى رەھمەتلىــك مەمتىمىــن ئىمىنــوپ، ئۇيغۇرنىــڭ مۇزىكانتــى رەھمە 
تلىــك زىكــرى ئەلپەتتــا، يازغۇچــى رەھمــە تلىــك ئەرشــىدىن تاتلىــق، تىلشــۇناس 
مىــر ســۇلتان ئوســمانوپ ) ھازىــر ھايــات. لىيــۇداۋەن تۈرمىســىدە 7يىــل ياتقــان، 
ــدى«  ــۇلتان ئەپەن ــر س ــدى، مى ــۇم ئى ــڭ ئوقۇتقۇچ ــۇس، مىنى ــى مەھب سىياس
ئۇيغۇرنامە«نىــڭ ئاپتــورى ســابىت ئۇيغۇرىنىــڭ تەشــكىالتىغا قاتناشــقان ئىكــەن.( 

يەنــە ئىككــى نەپــەر ساۋاقدىشــىم مىنىــڭ مېھمانلىرىــم ئىــدى.

 مۇئاۋىن رەئىس رەھمەتلىك مەمتىمىن ئىمىنوپ بىر ئوھ تارتىپ :

- -زىكــرى، چالســاڭچۇ! فېىئۇنېــر ۋاخلىرىڭدا چالغان ناخشــىالرغا )فېىئۇنېر 
ۋاخلىرىــڭ دېگىنــى قاپاقنىــڭ بوينىغــا قىزىــل التا باغــالپ دۇكانغا ئېســىپ قويۇپ 
ــا چالســاڭچۇ  ــان ناخشــا- مۇزىكىالرغ ــالردا چالغ ــان دۇكان ــلىق قىلىدىغ ساتىراش
دېگىنــى ئىكەن.بــۇ بىــر خىــل ئــۆز ئــارا قىلىشــىدىغان چاقچاقلىــرى بولســا كىرەك( 
چــال! زىكــرى ئەلپەتتــا رەھمەتلىــك دۇتارنــى قولىغــا ئېلىــپ شــۇنداق چالدىكــى، 
ــە  ــاش ئىككــى مەڭزىگ ــدى ئىككــى تامچــە ي ــى ژۇم ــوپ كۈزىن ــن ئىمىن مەمتىمى

ســاقىپ چۈشــتى. ھەممىمىــز مىشــىلداپ كەتتــۇق. ئىمىنــوپ:

-چــال، زىكــرى چال! ئۆســتەڭ ناخشــىلىرىغا چــال! چال! ئەرشــىدىن تاتلىق 
رەھمەتلىــك بىر مەيدان ئاخىرالشــقىچە يىغــالپ توختىمىدى...

2 

 »قىزىــل 3 - باتالىيــۇن« مىللــى ئۇقۇغۈچىــالر تەشــكىالتى ئوقۇغۈچىلىــرى، 
ــە يېزىــپ ئانســامبىلنىڭ تېمىغــا چاپــالپ  »چــوڭ خەتلىــك گېزىــت« كــە ماقال
تۇراتتــى. »بىڭتىۋەننىــڭ ئاپشــاركىلىرى 80 يۈەندىــن پــۇل خەجلىگەندە،ئالتايــدا 
قازاقالرنىڭ ئىرىمچىكىكە قوســۇغى تويمىدى«، »ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ،جۇڭخۋا 
ــى  ــۇق دائىرىس ــەن ھوق ــدا بەلگىلەنگ ــى قانۇنى ــڭ ئاساس ــق جۇمھۇرىيىتىنى خەل
ــدۇ«،  ــپ كېتەلمەي ــى بېقى ــۇرالر كۆچمەنلەرن ــە«، »ئۇيغ ــن- قەيەرگىچ قەيەردى
»شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونى قۇرغــاق، تاغلىق،چۆللۈك رايون،ســۇ مەنبەســى 
ــا  ــوم رايونىغ ــۇر ئاپتون ــدۇ«، »ئۇيغ ــۇل قىاللماي ــەن قۇب ــۇق كۆچم ــل ئارت كەمچى
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ــى  ــېكىرېتار بۇلىش ــۇر س ــى ئۇيغ ــۇ ياك ــى كېرەكم ــېكىرېتار بۇلىش ــاۋ س ۋاڭ ئىېنم
ــەر »چــوڭ خەتلىــك گېزىـــت« ئارقىلىــق  كېرەكمــۇ؟«،،، خىلمــۇ خىــل پىكىرل
ئانســامبىلنىڭ تېمىغــا چاپلىنىــپ تۇراتتــى. خەلــق ئاممىســى بــۇ تامنــى كىچــە- 
ــك  ــوڭ خەتلى ــى، »چ ــدا قوغدايتت ــتىخىيىلىك ھال ــى س ــق ياك ــدۈز ئاڭلى كۈن
ــقا  ــن باش ــۇن« ئوقۇغۇچىلىرىدى ــل 3 - باتالىي ــتىگە »قىزى ــڭ ئۈس ــت« نى گېزى
كىشــىلەرنىڭ قەغــەز چاپلىشــىغا يــول قويۇلمايتــى. بۇلۇپمــۇ ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك 
ئاكىمىــز تۆمــۈر ئەپەنــدى، ئاپشــاركا ئىشــتىنى يېتىلــەپ كىلىــپ. »چــوڭ خەتلىك 
ــار جايــى جەننــەت  گېزىت«چاپالنغــان تامنــى قوغدايتتــى.] رەھمەتلىكنىــڭ يات

بولســۇن[

سىياســى نەزەرىيىلەرگە ۋە ماركســىزمغا مۇناســىۋەتلىك مەســىلەن، ماركســنىڭ 
ــۇ  ــتەملىكىچىلىرىنىڭ ب ــاي مۇس ــرى ياكــى خىت ــەت توغرىســىدىكى نەزەرىيىلى مىلل
ــى توغرىســىدا  ــق قىلغانلىق ــداق تەتبى ــەر مەسىلىســىگە قان ــى مىللەتل نەزەرىيىلەرن
يېزىلغــان سېلىشــتۇرما ئۇقۇملۇقالشــقان ماقالىالرنــى رەھمەتلىــك ئەرشــىدىن تاتلىق 
ــى. ــپ بېرەتت ــالر يېزى ــق زىيالىي ــازاق( قاتارلى ــەر غازى)ق ــى ئۆم ــەن يازغۇچ بىل
ــەۋىيىگە  ــۇدەك س ــى يازالىغ ــان ماقالىالرن ــەۋىيىلىك يېزىلىدىغ ــۇ س ــالر ب ئۇقۇغۇچى
تېخــى يەتمىگەن.ھــەر شــەنبە ياكــى يەكشــەنبە كۈنــدە ئىككــى ســائەت بەزىــدە 
4 ســائەت ۋاقىــت چىقىرىــپ مەخپــى يىغىــن ئاچاتتــۇق، شــۇ ھەپتىلىــك قىلىدىغان 
ئىشــلىرىمىزنى بەلگىلەيتــۇق، يىغىنغــا رەھمەتلىك ساۋاقدىشــىم ئايتان ئوســمانوپ، 
ئوســمانجان ســاۋۇت )يېقىندا ۋاپات بولغانلىقى ئۈچۈن ئىســمىنى ئاشــكارە ئاتاشــنى 
مۇۋاپىــق كــۆردۈم. ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە بىــر.... دوســتۇممۇ رىياســەتچىلىك 
قىالتتــى(. )بۇكىشــى ھازىــر ۋەتەنــدە ئىســمىنى ئاشــكارىيالمايمەن( )يەنــە بىــر 
ــەن  ــمىنى ئاتىيالمايم ــدە ئىس ــەم ۋەتەن ــى ھ ــۇ كىش ــىممۇ.......( ب ساۋاقدىش
)شــۇ دەرىجىــدە يەنــى ئايتــان دەرىجىلىــك رىياســەتچىلىك قىالتتــى. ساۋاقداشــالر 
ــەرەپ  ــاق، شان-ش ــام ئات ــن ن ــر- بىرىمىزدى ــدۇق. بى ــاق ئى ــتەك ئىن ئۇيۇلتاش
ــۇ  ــكىرەملىك ب ــۇ بەش ــمايتۇق. ئ ــلىك تاالش ــك، رەئىس ــمايتۇق، لىدىرلى تاالش
قورغاســلىق، ئــۇ تارانچــى، بــۇ قاراقچــى، دەپ يۇرتۋازلىــق قىلىشــمايتۇق.
ــق رول  ــس ئارقىلى ــەرتلىك رىپلىكى ــڭ ش ــى ئايۋاننى ــق ئىپتداي ــلىدە يۇرتۋازلى ئەس
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ئوينايدىغــان ئىپتدائــى قىزغانچۇقلىقىدىــن پەيــدا بولىدىغــان، ئادەملــەردە بولســا 
تۇغمــا ھەســەتخورلۇق بىلــەن ئىپادىلىنىدىغــان بىــر خىــل يېلىنجــاپ تۇرىدىغــان 
رەشــىك ئوتىدىــن باشــقا نەرســە ئەمەس ئىــدى. بۇنداق رەشــىك ئوتى ساۋاتســىز، 
قــارا قورســاق، ئىلىــم -بىلىمســىز ئادەملــەردە تېخىمــۇ ئۆتكــۈر بوالتتــى. لېكىــن 
يەنــە بــۇ يــەردە باشــقا بىــر ساۋاقدېشــىمنىڭ ئىســمىنىمۇ ئاشــكارىلىيالمايمەن. )بــۇ 

كىشــى ھازىــر ئوتتــۇرا ئاســىيادا مەلــۇم دۆلەتتــە ئىســتىقامەت قىلىۋاتىــدۇ( 

1968 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 16 -كۈنــى ياكــى بــۇ كۈندىــن باشــقا بىــر كۈنــى 
بولســا كېــرەك، ئېســىمدە قالماپتــۇ. لېكىــن 5 -ئــاي ئىكەنلىكىگە ســۆز كەتمەيدۇ. 
2000 دىــن كۆپــرەك، شــىنجاڭ ئۇنۋىېرىســتىتىنىڭ ئۇيغــۇر -قــازاق ئۇقۇغۈچىلىــرى 
دەرۋازىدىــن نامايىــش قىلىــپ چىقىــپ، ئۆرۈمچــى شــەھەر ئىتتىپــاق تىياتىرىنىــڭ 
ئالدىدىكــى مەيدانغــا توپالنــدى. )1962  -يىلــى يــۈز بەرگــەن 29 -مــاي 
ۋەقەســىنى خاتىرىلــەش نامايىــش قىلغۇچىالرنىــڭ مەقســىتى ئىــدى.( بــۇ كۈنى بۇ 
جىــددى يىغىنغــا بىــر مىلىيۇندىــن ئارتــۇق ئۈرۈمچــى خەلقــى، ھەتتــا 20مىلىيــۇن 
ئۇيغۇرىســتان خەلقى ئارىالشــتى، قاتناشــتى دېســەك، ھەر گىز مۇبالىغە بولمايدۇ. 
)بــۇ يىلــالردا ئاپتۇنــوم رايــون دېگــەن يــەردە ھۆكۈمــەت يــوق، پۈتــۈن ئۇيغۇرنىڭ 
كــۆزى “3 - باتالىيــۇن “ ئوقۇغۇچىــالر تەشــكىالتى”غا قارىتىلغــان. كىمدۇ بىرســى 
تــور بېتىگــە خەتچــەك يېزىــپ، بىــردەم 2000 دەيــدۇ، بىــر دەم 15000 دەيــدۇ، 
قايســى راســت ؟دەپتۇ. ھەممىســى راســت. چۈنكى، بۇ نامايىشــنى تەشكىللىگەن، 
ئۇيۇشــتۇرغان ۋە بــۇ نامايىــش ئۈچــۈن بــەدەل تۆلــەپ تۈرمىــدە ياتقــان ئادەملــەر 
ئۈچــۈن بــۇ ئىــش راســت ئىــش، بــۇ تارىــخ ئــۇالر ئۈچــۈن ئــۆزى ياراتقــان راســت 
تارىــخ ھېســابلىنىدۇ. بۈگۈنكــى قويمىچــى، قورســاق باقتىــالر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا 
بــۇ ئەلۋەتتــە يالغــان بولىــدۇ. چۈنكــى خىتايغــا قارشــى نامايىشــتىن ئۇالرغــا ھېچ 
قانــداق نــەپ پايــدا تەگمەيــدۇ. شــۇ ڭا ئۇالرنىــڭ جــان بېقىــش پەلسەپىســىگە 
ئاساســالنغاندا “ئىشســىزالر نامايىــش قىلىــدۇ، ئىشــى بــارالر نامايىــش قىلمايدۇ(. 

تەشــكىالتنىڭ رەئىســى ئايتــان ئوســمانوپ نوتــۇق ســۆزلىدى:

ــىدە  ــەت ساھەس ــڭ سىياس ــەت تەڭلىكنى ــى، مىلل ــەر باراۋەرلىك »- مىللەتل
ئۇقۇمالشــقان مەنىســى نېمــە ۋە بــۇ نــە زەرىيىنىــڭ ئىجرائىيەتتىكــى ئەمەلىيىتــى، 
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مەســىلەن، شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى دېگــەن بــۇ مەمۇرىــي بىرلىكنىــڭ 
ھوقــۇق شــەكىللىرى نېمــە؟،،،،، »ئــۇ كۈنى ساۋاقدىشــىمىز ئايتاننىڭ ســۆزلىگەن 
ــا  ــتە قاراتمىلىقق ــقۇن،مەزمۇنلۇق، بىۋاس ــەك جۇش ــك، ب ــەك دەبدەبىلى ــى ب نۇتق
ــا  ــڭ ئامم ــر نەچچــە مى ــان بى ــا توپالنغ ــدى. ئەتىراپق ــۇق ئى ــان نوت ــە بولغ ئىگ
قــۇالق بېرىــپ ئــاڭالپ تۇراتتــى، كــۆز يېشــى قىالتتى.ھېسداشــلىق قىلغۇچىــالر، 
ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكىتىنــى قوللىغۇچىــالر، ئەگىشــىپ يولنىــڭ چېتىــدە ماڭغۇچىالر، 
نامايىشــقا ئۇزۇتــۇپ قويــوپ مەكتەپ دارۋازىســىنىڭ ئىچىدە قالغۇچىــالر، ئۈرۈمچى 
شــەھەر ئاھالىســى، شــۇ قاتــاردا ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك تولــۇق، تولۇقســىز ئوتتــۇرا 
مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى، »ئىنقىالبــى ئاالقــە باغــالش« ئۈچــۈن ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ــۇرا  ــىز ئوتت ــۇق، تولۇقس ــەن تول ــپ كەلگ ــە يىتى ــن ئۈرۈمچىگ جاي-جايلىرىدى
مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى بۇلــۇپ تەخمىنــەن 15مىــڭ 20مىڭدىــن ئارتــۇق كىشــى 
شــۇ كۈنــى ئۈرۈمچىــدە »تاماشــا« كۆرۈۋاتاتتــى ياكــى شــۇ كۈنكــى نامايىشــقا 
ھــەر خىــل يولــالر بىلــەن ئىشــتىراك قىلغــان ئىدى.شــۇئار توۋاليتتــى، ئارزۇلىرىنــى 
ھەرىكــەت ۋە شــۇئار ئارقىلىــق ئىپــادە قىالتتــى. ھەقىقــى ئىنقىالب قانــداق ۋاقىتتا 
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؟ ھېسداشــلىق قىلغۈچىالرمۇ ســەپكە قوشــۇلغاندا، قورقۇنچاقالرمۇ 
ســەپكە قوشــۇلغاندا،يول ياقىــالپ ئەگىشــىپ ماڭغانالرمــۇ نامايشــچىالر قاتارىغــا 
قوشــۇلغاندا ئاندىــن ھەقىقــى ئىنقىــالب ئوتتورىغــا چىقاتتــى. )قانــداق قىلىمىــز 
ــاال  ــنىمۇ چ ــان، نامايىش ــاال ئاتىدىغ ــۇ چ ــى ئوقنىم ــلىرىم،ئۇيغۇر خەلق زامانداش

قىلىدىغــان بىــر خەلــق ئىكــەن.(

ــن  ــڭ ئالدىدى ــاق تىياتىرىنى ــلىرىم ئىتتىپ ــى ساۋاقداش ــى ئوقۇغۇچ ــۇ كۈن ش
ــن  ــپ كەلگەندى ــپ قايتى ــپ بېرى ــش قىلى ــوۋۇق ئايالنمىىغىچــە نامايى ــى ق جەنۇب
كېيىــن ئىتتىپــاق تىياتىرىنىــڭ ئالدىــدا يەنــە يىغىــن تەشــكىللىدى.بۇنداق قىلىش 
 -ھەرىكــەت ئارقىلىــق جامائــەت پىكــرى توپالشــنىڭ بىــر خىــل ئۇســۇلى ئىــدى.

ــردا  ــدە قى ــەرىق تەرىپى ــڭ ش ــى يولنى ــدا يەن ــامبىلىنىڭ ئۇدۇلى ــەن ئانس م
ئولتــۇرۇپ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ نامايىشــىغا رەھبەرلىــك قىلدىــم. ئايتان بىلــەن مېنىڭ 
ئوتتۇرامــدا ساۋاقدىشــىم )ئەمــەت...( ئاالقىچىلىــك قىالتتى.مېنىــڭ قولۇمــدا بىر 
جىڭــدەك خــام گــۆش بــار ئىــدى، قەيەردىــن ئالدىــم بىلمەيمــەن، ياكــى بىرســى 
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مېنىــڭ قولۇمغــا تۇتقــۇزۇپ قويدىمــۇ بىلمەيمــەن ياكــى بىــر خىــل نىقاپلىنىشــمۇ

بىلمەيمەن.نامايىشــنىڭ ئاقىۋىتىنــى ئويــالپ قورقــۇپ كېتىــپ بىــر ھەرىكــەت 
ــى  ــق جىددىيلىكن ــش ئارقىلى ــەت قىلى ــپ ھەرىك ــېتىپ ئېلى ــۆش س ــپ -گ قىلى
ــڭالر ۋەتەنداشــلىرىم! مــەن شــۇ  پەســەيتمەكچى بولدۇممــۇ بىلمەيمــەن. )كىچىرى
چاغدا 22 ياشــلىق باال، نامايىشــقا قاتناشــقان ساۋاقداشــلىرىممۇ -20 22 ياشــلىق 

بالىــالر ئىــدى.(

ئەمــەت... يۈگــۈرۈپ كەلــدى،- مەركەزدىن جۇئېنلەي تېلېفــون قىلىپتۇ...
)تېلېفون »ئۇچقۇندىن يانغىن چىقىدۇ« ناملىق خىتاي ئوقۇغۇچىالر تەشــكىالتىنىڭ 

كەلگەن( ئىشخانىسىغا 

-نېمە گەپ ئىكەن؟

-ئايتاننىــڭ ياكــى باشــقا بىرســىنىڭ مەكتەپكــە بېرىــپ تېلېفــون ئېلىشــىنى 
تەلــەپ قىلىدىكــەن. 

ــىنى  ــقا بىرس ــدۇ، باش ــك قىلى ــقا رەھبەرلى ــدۇ، نامايىش ــان بارالماي -ئايت
ئەۋەتىــڭالر. دوســتۇم ھــەم ساۋاقدىشــىم ئوســمانجان ســاۋۇت تېلېفــون ئىېلىشــقا 

ــەي: ــى. جۇئېنل ــۈرۈپ كەتت ي

ــى  ــى رايون ــڭالر بولسا،شــىنجاڭ ھەرب ــداق گېپى -ساۋاقداشــلىرىم !ھــەر قان
ئارقىلىــق مــاڭا يەتكــۈزۈڭالر، مــەن ســىلەرنىڭ گېپىڭالرنــى ئاڭاليمەن،-نامايىــش 
قىلىــپ ســوۋېت رىۋىزونېســتلىرىنىڭ ئالدىــدا مېنىــڭ يۈزۈمگــە قــارا ســۈركىمەڭالر! 
ســىلەرگە ئىشــىنىمەن،ئۈزۈم ئالدىــراش، كاتىبىــم گــو كاتىپنــى تېلېفوننىــڭ ئالدىدا 

ئولتۇرغــۇزۇپ قويــدۇم، گېپىــڭالر بولســا گــو كاتىپقــا يەتكــۈزۈڭالر!

 جۇئېنلەينىــڭ تېلېفــون ئارقىلىــق قىلغــان باياناتى نامايىشــچى ئوقۇغۇچىالرغا 
ــرى  ــڭ دېگەنلى ــلىدە جۇئېنلەينى ــەيدى، )ئەس ــك پەس ــدى، جىددىيلى يەتكۈزۈل
ئوقۇغۇچىالرغــا يەتكۈزۈلمەيدىغــان ئىــش ئىــدى. بالىلىــق قىلــدۇق.( ئوقۇغۈچىــالر 
ــڭ  ــدا كىيىم-كېچەكنى ــڭ يېنى ــدا ئوقۇغۇچىالرنى ــۇ چاغ ــقا باشلىدى.)ش تارقىلىش
ئىچىگــە يۇشــۇرىۋالغان قوراللىــرى بــار ئىــدى دەپ كېيىــن ئاڭلىدىم.لېكىــن ئــۈزۈم 
ــەرىق  ــڭ ش ــى يولنى ــڭ ئالدىدىك ــاق تىياتىرىنى ــەن( ئىتتىپ ــپاتالپ بېرەلمەيم ئىس
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تــەرەپ قىرغىقىدىكــى رېىســتۇران ۋە پوچتــا خانىنىــڭ ئۆگزىلىرىگــە چىقىــپ ئالغــان 
ــۈرەتكە  ــن س ــر تەرەپتى ــاقچىلىرى بى ــڭ س ــاقچى نازارىتىنى ــۇق س ــوم رايونل ئاپتون
تارتىــپ تۇراتتــى بىــر تەرەپتىــن فىىلىمۇتنــى بەتلــەپ نامايىــش مەيدانىغــا قارىتىپ 

قويغــان ئىــدى...

3

ئــو قۇغۇچىــالر مەكتەپكــە قايتىــپ كەتتــى. شــۇ كۈنــى كەچتــە خىتاينىــڭ 
ــاي  ــپ، خىت ــكەر ئەۋەتى ــتىتىغا ئەس ــىنجاڭ ئۇنۋىرىس ــدە ش ــى كىچى ــى رايون ھەرب
ــكىالتىنىڭ  ــدۇ« تەش ــن چىقى ــن يانغى ــكىالتى »ئۇچقىۇندى ــالر تەش ــو قۇغۇچى ئ
رەھبەرلىرىنــى ياردەمگــە چاقىرىــپ، مىللــى مۇناپىــق تــۈردى ئابدىرېھىمنــى )يەنــە 
بىــر ئىســمى تــۈردى شــىڭلى( ئالدىغــا ســېلىپ، ئۇخالۋاتقــان ياتاققــا باســتۇرۇپ 
كىرىــپ، مەمتىمىــن ئىمىنوپنــى قوغــداپ ياتاقتــا بىللە ياتقــان ساۋقدىشــىمىز غۇپۇر 
قادىرنــى ئــۇرۇپ زەخمىلەندۈرۈپ،ئاپتونــوم رايوننىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى مەمتىمىــن 
ئىمىنوپنــى قولغــا ئېلىــپ كەتتــى. ئەتىســى بۇ ئىشــتىن خــەۋەردار بولغــان ئۇيغۇر، 
قــازاق ئۇقۇغۇچىــالر يەنــە نامايىشــقا تەييارالنغانــدا، “شــىنجاڭ” ئۇنۋېرىســتېىتى 
ــڭ  ــى رايوننى ــان. ھەرب ــىتىغا ئېلىنغ ــى ئاس ــڭ نازارىت ــى رايوننى ئاللىقاچــان ھەرب
مۇئاۋىــن قوماندانــى ئوالتايىــپ بىــر باتالىيــۇن ئەســكەر باشــالپ كېلىپ،مەكتــەپ 
ئىچىدە ئىشــخانا قۇرۇشــقىمۇ ئۈلگۈرگەن. )كېيىن كېســەلگە باھانىداپ رەھمەتلىك 
ئىمىنوپنــى باجىياخــۇ تۈرمىســىدىن ئېلىــپ چىقىپ ئاپتونــوم رايونلــۇق 2 - دوختۇر 
خانىغــا ئېلىــپ كىلىــپ قــان قاتــۇرۇش ھوكۇلــى ئــۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ،1970 -يىلــى 
5 -ئاينىــڭ 29 - كۈنــى ئۆلــۈم جازاســى بېرىلگــەن 9 نەپــەر ئۇيغۇرنىــڭ قاتارىــدا 
تــاغ بــۇالق جــازا مەيدانىغــا دەپنــى قىلنىغــان. قــان قاتــۇرۇش ھۇكۇلــى ئــۇرۇپ 
مەمتىمىــن ئىمىنوپنــى ئۆلتۈرگــەن ئۇيغــۇر دۇختــۇر ھازىــر ھايــات، شــۇ كۈندىــن 
باشــالپ بىــر دوختــۇر خانىغا باشــلىق بولــۇپ ئىشــلەۋاتىدۇ...... )بــۇ ھېكايىالر 

مــەن تۈرمىدىــن چىققاندىــن كېيىــن ئاڭلىغــان ھېكايىــالردۇر(

 ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن، لېكىــن مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى تۈپەيلــى خىزمەتكــە 
تەقســىم قىلىنمىغــان ئوقۇغۇچىالرنــى 1968 -يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا جــاي- جايالرغــا 
ــە ئاقســۇ  ــەن بىلل ــم بىل ــۇ چاغدىكــى ئايالى ــلىدى.مەن ش تەقســىم قىلىشــقا باش
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ۋىاليەتلىــك دارىلمۇئەللىمىنگــە تەقســىم قىلىندىــم. شــۇ يىلــى 12 -ئايــدا قېچىــش 
ــڭ  ــاڭا كىمنى ــى م ــۇ تېلېگراممىن ــم. ب ــۇرۇپ ئالدى ــا تاپش ــۇق تېلېگرامم توغرۇل
ــلىيەلمەيمەن.1969 -يىلى  ــەن... ھــەم ئەس ــى ھازىرغىچــە بىلمەيم ئەۋەتكەنلىكىن
1 -ئاينىــڭ 17 -كۈنــى بۆرتــاال -ئۇتەيــدە قولغــا ئىېلىندىــم. ئــاۋۋال ئوبالســتلىق 
ــڭ  ــاپ قويدى.2 -ئاينى ــۈن قام ــىگە 15ك ــڭ تۈرمىس ــن بىڭتىۋەننى ــە كېيى تۈرمىگ
15 -كۈنــى ئەتىراپىــدا ئۈرۈمچــى- لىيــۇ داۋەن تۈرمىســىگە يۆتكــەپ كەلدى.شــۇ 
يىلــى 3 -ئاينىــڭ 24 -كۈنــى ئايتــان باشــلىق 9 نەپــەر ئىنقىالبچــى ساۋاقدىشــىم، 
ــق  ــاڭ ئارقىلى ــاال ئارش ــق بۆرت ــى ئارقىلى ــڭ ياردىم ــازاق چارۋىچىنى ــەر ق ــر نەپ بى
قېچىــپ ھازىرقــى قازاقىســتانغا ئۆتــۈپ كەتتــى. )بــۇ ھېكايىالرنىــڭ بىر قىســمىنى 

تۈرمىنىــڭ ئىچىدە،بىــر قىســمىنى تۈرمىدىــن چىققاندىــن كېيىــن ئاڭلىدىــم(

ــى-  ــىم ئېرك ــتۇم ساۋاقدېش ــى دوس ــڭ 19 -كۈن ــى 6 -ئاينى 1969 -يىل
ئەركىــن، )موڭغــۇل(، رەھمەتلىــك ساۋاقدېشــىم ئابىــت، ئالتاي تاغلىــرى ئارقىلىق 
ھازىرقــى قازاقىســتاندىن ئۇيغۇرىســتان ۋەتىنىگــە كىرىــپ كەلــدى. تۇيــۇپ قالغــان 
ــۈن  ــى پۈت ــڭ 19 -كۈن ــى 6 -ئاينى ــۇ كۈن ــرى ش ــت ئورگانلى ــڭ رازۋې خىتاينى
»شــىنجاڭ« مىقياســىدا ھەربــى ھالــەت ئىېــالن قىلىــپ، ئاختۇرۇشــقا، تىنتىشــقا 
باشــلىدى. بــۇ يىگىتلەرنــى مەقســۇس بىــر ئاپتــۇ بۇســنى ئىشــلىتىپ، ئۈرۈمچىــدە 
رىمۇنــت قىلدۇرىمــەن دەپ، باھانــە تېپىــپ ئالتايدىــن ئۈرۈمچىگە ئېلىــپ كەلگەن 
شــوپۇر ئىســمايىل ئەپەنــدى، ئاپتــۇ بۇســنى يىقىلغــان تاشــتا توختىتىــپ، ئىككــى 
ساۋاقدېشــىمنى شــەھەرگە ئۈرۈمچىگــە كىرگۈزۈۋەتكــەن. ئــۇالر تاپشــۇرۇلغان ۋەزىپە 
بويىچــە ســايۋاغ رايونلــۇق ئەدلىيــە باشــلىقى باقــى ئەپەنــدى بىلــەن كۆرۈشــكەن. 
تىنتىــش، ئاختــۇرۇش تېخىمــۇ ئەۋجىگــە چىققان.ھەتتــا خىتاينىــڭ كاماندوروپكىغا 
چىققــان ھەربىلىرىنىمــۇ تۇتــۇپ كەتكــەن، ئۈرۈمچىــدە پۈتــۈن مەكتەپلــەر تۈرمىگــە 
ئايالندۇرۇلغان.ئىككــى نەپــەر ساۋاقدېشــىم ئىشــنى تامامــالپ قېچىپ يېــزا ئىگلىك 
ئۇنۋېرىســتېتىغا يىتىــپ كەلگەنــدە ئۇيــەردە كـۇتـــۇپ تۇرغــان ساۋاقداشــلىرىمىز، 
ــا  ــەۋەت بالىكونىغ ــى ق ــڭ ئىككىنچ ــالغان بىناننى ــوۋېتلەر س ــىنى س ــۇ ئىككىس ب
ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئىشــكىنى كىرســىت شــەكىللىك مىخــالپ بولقىنــى ئەمــدى 
ــدا  ــڭ ئەســكەرلىرى باســتۇرۇپ كىرگــەن. بالىكون ــو شــۇرۇپ تۇرۇشــىغا خىتاينى ي
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ــى  ــۇ ئەزىمەتلەر،ئۈچۈنچ ــان ب ــۈن ياتق ــى ك ــتىدا ئىكك ــڭ ئاس ــكى كىگىزنى ئەس
كۈنــى يىقىلغــان تاشــقا يەتكۈزۈلــۇپ، ئىســمايىل ئەپەندىنىــڭ قولىغــا تــا پشــۇرۇپ 
بېرىلگەن.قازاقىســتانغا قايتىــش ســەپىرىدە چېگــرا رايونــدا قوغداشــنى كۈچەيتكەن 
بىڭتۋەننىــڭ قوراللىــق كۇچۇكلىــرى ئىككــى ئەزىمەتنــى بايقــاپ قالغانــدا، قىزىقى 
شــۇ يەردىكــى ئــۇالر ئاللىقاچــان ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى بېتــەرەپ رايونغا 
كىرىــپ بولغــان. خىتايــالر ئــۆز تەۋەلىكىــدە ئاســمانغا قارىتىــپ ئــوق چىقارغانــۇ، 
ــى  ــىم ئېرك ــان. ساۋاقدېش ــوق چىقىرالىمىغ ــپ ئ ــا قارىتى ــەرەپ رايۇنغ ــن بىت لېكى
ھەزىــل قىلىپ...ئاتە-ئاتە،ئاتىدىغــان يەرگــە ئاتمامســەن دېگــەن. رەھمەتلىــك 
باقــى ئەپەنــدى ئۈرۈمچىــدە ئۆلــۈم جازاســى بېرىلگــەن 9نەپەر كىشــىنىڭ قاتارىدا، 
رەھمەتلىــك ئىســمايىل ئەپەندىلــەر ئالتايــدا، 1970 - يىلــى -5ئايــدا خىتاينىــڭ 

باستۇرۇشــى ئارقىلىــق ۋاپــات بولغــان.

بــۇ ھېكايلەرنــى ســۆزلەپ بەرگەن ۋە بۇ ئىشــالرغا ئارىالشــقان دوســتۇم.....
ھازىــر ئوتتــۇرا ئاســىيادا بىــر دۆلەتتــە ياشــاۋاتىدۇ. دوســتۇم ئېركــى بــۇ ھېكايىنــى 

قانــداق ســۆزلەيدۇ، تېخىــى ئۇنىــڭ بىلــەن بۇ توغرىــدا ئەھۋالالشــمىدىم.

4

1977  - يىلــى 7  - ئاينىــڭ 31  - كۈنــى خىتاي ھۆكۈمىتى مىېنى ئۈرۈمچى 
لىيــۇ داۋان تۈرمىســدىن قويــۇپ بېرىپ،ئاپتۇبۇســقا ســېلىپ، ئۈرۈمچىدىــن چىقىپ 
ــڭ تۈرمىســىدە  ــارا شــەھەرنىڭ تۈرمىســىدە، كۇچانى توقســۇننىڭ تۈرمىســىدە، ق
تۆنىتىــپ، قونــدۇرۇپ ســاقچىالر ياالپ ئاقســۇغا ئېلىپ بېرىپ، ئەركىن ســىدىقنىڭ 
چــوڭ دادىســى، ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك ســاقچى باشقارمىســىنىڭ باشــلىقى مەمــەت 
ســەلەينىڭ باشــقۇرۇپ بىــر تــەرەپ قىلىشــىغا تاپشــۇردى. مەمــەت ســەلەي مېنــى 
ئاپىرىــپ يەنــە ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك تۈرمىگــە قامــاپ قويــدى. بۇ نېمە ئىــش ؟ مەن 
ئۈرۈمچــى تۈرمىســىدىن قويــۇپ بېرىلگــەن ئادەمغــۇ ؟! مــەن، تــوپ توغــرا 3ئــاي 
ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك تۈرمىدە ياتتىــم، 1977 -يىلى 10 -ئاينىــڭ ئاخىرىدا تۈرمىدىن 
چىقىــپ 1978 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 31 -كۈنــى خېنىــم رابىيــە قادىــر بىلــەن تــوي 
قىلدىــم. 1980 -يىلــى 4 -ئايــدا ئاقســۇدا رابىيــە خېنىــم ئىككىمىــز تەســادىپ بىر 
ئەھۋالــدا نامايىــش تەييارلىــدۇق، ( يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ 80  -يىللىــرى زامــان 
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كەڭرىــپ كەتكــەن، تــۆت كىشــىلىك گــۇروھ ســوت قىلىنىۋاتقــان، ماۋزېدۇڭنىــڭ 
ئايالــى جىيــاڭ چىڭغــا ئۆلــۈم جازاســى بېرىــپ ئىككــى يىــل كىچىكتــۈرۈپ ئىجــرا 
قىلىــش ھۆكــۈم قىلىنغــان يىلــالر ئىــدى ) نامايىــش تەييارالشــقا ئاســاس تەييارالپ 
ــلىق  ــەن 17 ياش ــاقچى ئۆلتۈرۈۋەتك ــاي س ــى خىت ــى، يەن ــۈم ۋەقەس ــەن ئۆل بەرگ
يولــۋاس دېگــەن يىگىــت ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك تۈرمىــدە مــەن بىلــەن بىــر كامېــردا 
ــڭ  ــى 7 -ئاينى ــن باشــالپ، 1982 -يىل ــدى.... شــۇ كۈندى ــان كىشــى ئى ياتق
2 -كۈنــى شــىنجاڭ مائارىــپ ئىنســتېىتۇنىڭ ئەدەبىيــات پاكولتىتىغــا ئوقۇتقۇچــى 
بۇلــۇپ ئۇرۇنالشــقىچە، شــاڭخەي، گۇۋاڭجــۇ قاتارلىــق خىتاي شــەھەرلىرىدە رابىيە 

خېنىــم بىلــەن ئىككىمىــز بىللــە يــۈرۈپ ســودا - تىجــارەت قىلــدۇق.

1989 -يىلــى 12 -ئاينىــڭ 25 -كۈنــى كىچىــك قىزىم قەقىنــۇس تۇغۇلدى. 
خىتاينىــڭ پىالنلىــق تۇغۇت سىياســىتىگە قارشــى چىققــان ئوخشــايمىز. تىجارەتچى 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئايالىــم رابىيــە قادىرغــا 50مىــڭ يــۈەن جەرىمانــە قويــدى.
مــاڭا 2 مىــڭ يىــۋەن جەرىمانــە قويــدى ۋە دوتســېنتلىققا يوللىغــان تەرجىمىھــال، 
ــۋان ئېلىــش ســاالھىيىتىمنى ئېلىــپ تاشــلىدى.  ــكار قىلىــپ ئۇن ماتېرىيالىمنــى بى
ــە  ــپ رابىي ــپ چىقى ــن چېكىنى ــەن مەكتەپتى ــام بىل ــدا توخت ــى 9 -ئاي 1993 -يىل
ــدا  ــرا ئېغىزى ــاس چېگ ــە قورغ ــودا- تىجارىتىگ ــان س ــى قىلىۋاتق ــڭ تەرەقق قادىرنى

تــۇرۇپ ياردەملەشــتىم.

1994 -يىلــى جەمئىيەتتــە بىــر غۇلغــۈال- »ھەربــى رايوننىــڭ مۇزىكانتى ۋاڭ 
لوبىــڭ خىتــاي - ئۇيغــۇر- قازاقنىــڭ ناخشــا- مۇزىكىلىرىنــى مەن ئىجــات قىلدىم 
دەپ، ئۆزىنىــڭ قىلىۋاپتــۇ«، دەيدىغــان پىكىرلــەر ئېقىــپ يۈرەتتى.يەنــە بىر فىىلىم 
ــەت ســالىدىغان »فىىــڭ  ــرى ئوتتۇرىســىغا زىددىي ــازاق مىللەتلى ــەن ق ئۇيغــۇر بىل
خانىــم« ماۋزۇلــۇق تېلېۋىزىيــە تىياتىرىنــى خىتــاي يازغۇچىــالر ئېكرانغــا چىقىــرپ، 
ــەتىۋى  ــان سەپس ــان” دەيدىغ ــق قىلغ ــا ھۆكۈمرانلى ــا ئۇيغۇرالرغ ــالر تارىخت “قازاق
جامائــەت پىكرىنــى تەييارالشــقا باشــلىدى. بۇنىڭدىــن ســەل بۇرۇن قــازاق زىيالىي 
قېرىندىشــىمىز تەلەۋقــان خىتــاي تىللىــق “شــىنجاڭ گېزىتــى” دە شــىنجاڭ يالغــۇز 
ئۇيغۈرالرنىــڭ زېمىنــى ئەمــەس« ماۋزۇلــۇق ماقالــە يېزىــپ ئوتقۇيرۇقلــۇق قىلىشــقا 
باشــلىدى. تــۆۋە، ئاتالمىــش “شــىنجاڭ”، ئەمەلىيەتتىكــى ئۇيغۇرىســتان كىمنىــڭ 



38

زېمىنــى ئىــدى؟ ئۇيغــۈر نىــڭ زېمىنــى بولمــاي كىمنىــڭ زېمىنــى بولىشــى كېــرەك 
ــى  ــە ئاالقىس ــڭ نېم ــىزنىڭ ۋە خىتاينى ــەن س ــش بىل ــۇ ئى ــم ؟ ب ــدى، قازاغى ئى
ــز  ــا كۈشــكۈرتمەكچى بولدىڭى ــى قازاقق ــى ئۇيغۈرغا،ئۇيغۇرن ــار؟ نېمىشــقا قازاقن ب
ــەر ئوتتۇرىســىغا زىددىيــەت ســېلىش،  ؟ زىددىيــەت ســېلىش، قېرىنــداش مىللەتل
ئەســلى گومنىــداڭ خىتايلىرىغــا ئــادەت بولغان ئۇســۇل-چارە ئەمدىلىكتە، نەســلى 
ــكە  ــدۇ؟ كىچىكتۈرۈش ــان بولمام ــراس قالغ ــا مى ــلى خىتايالرغ ــت ئەس كوممۇنىس
بولمايتــى. شــۇڭا مــەن، »نەپســىڭنى يىغىــۋال! ناخشــا ئوغرىســى ۋاڭ لوبىبــڭ«، 
»فىىــڭ خانىــم ۋە ئاپتورالرنىــڭ تارىــخ قارىشــىغا باھــا« ماۋزۇلــۇق ماقالىالرنــى 
يېزىــپ “ئۈرۈمچــى كەچلىــك گېزىتــى” دە ئېــالن قىلىــپ يۇقىرقــى كىشــىلەرنى 
ــە بەردىــم.  تەنقىــد قىلدىــم، خىتــاي يازغۇچىالرنىــڭ تارىــخ قاراشــلىرىغا رەددىي
بــۇ ماقالىــالر ئۈرۈمچــى كەچلىــك گېزىتىــدە ئارقا-ئارقىدىــن ئېــالن قىلىنــدى. 
ئويالپتىمەن،ناخشــا -مۇزىــكا ئۇيغۇرنىــڭ ئىــدى، خىتــاي ۋاڭ لوبىــڭ ئۆزىنىــڭ 
قىلىۋاپتــۇ، مــەن بــۇ خىتاينــى تەنقىــد قىلدىم...ئۇيغــۇرالر قوزغۇلــۇپ نامايىشــقا 
چىقســا، قاتارنىــڭ ئالدىــدا ماڭىمــەن دەپ، ئويالپتىمەن.نەدىكىنــى؟ ھازىرغىچــە 
ئۆزۈمنىــڭ ياكــى ئەقىللىــق ياكى ئەقىلســىز ئادەملىكىمگە باھــا بېرەلمەي كەلدىم. 
ــن  ــڭ چەكتى ــى مىللەتنى ــتەملىكە قىلغۇچ ــۇرۇرى مۇس ــڭ غ ــتەملىكە مىللەتنى مۇس
ئالقىغــان ھاقارىتىگــە ئۇچرىغانــدا، كىشــىلەر ســەكرەپ ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، مىللــى 
غۇرۈرىنــى قوغدىشــى، نۇمۇس-كۇچىنــى ئاقلىشــى كېرەكمۇ ياكى جان بېقىشــنىڭ 
ــرا  ــى توغ ــۇ؟ ئاۋۋالقىس ــى كېرەكم ــپ يۈرۈش ــا مىلىنى ــىدا الي- پاتقاقق كوچىس
ــادەم ئىدىــم، مۇبــادا  بۇلــۇپ، كېيىنكىســى خاتــا بولســا، مــەن” ئەقىللىــق “ئ
ئاۋۋالقىســى خاتــا بۇلۇپ،كېيىنكىســى توغــرا بولســا مــەن “دۆت “ئــادەم ئىدىــم. 
بۈگۈنكــى كۈنــدە ۋەتــەن ئىچىدىكــى ئۇيغــۇرالر قالتىــس يۈرەكلىــك. لېكىــن “ 
مــەن ئەقىللىــق” ئــادەم بۇلــۇش بىلــەن “دۆت” ئــادەم بولۇشــنىڭ ئوتتۇرىســىدا 
ھازىرغىچــە قايمۇقــۇپ كەلدىــم. لېكىــن باشــقا “ئەقىللىــق” ئادەملەرچــۇ ؟ ئــۇالر 
“جــان بېقىشــنىڭ تەڭلىمىســى”نى ئىجــات قىلىشــىپ يۈرۈپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ 
ئۈرۈمچىــدە يازغــان ماقالىلىرىــم خىتايغــا ئېغىــر كەلــدى. بۇلۇپمــۇ دوســتۇم شــائىر 
ئوســمانجان ســاۋۇت بىلــەن بىرلىشــىپ »رەقىبلــەر ۋە ئىتتىپاقداشــالر« ماۋزۇلــۇق 
كىتابنــى تەرجىمــە قىلغانلىقىــم خىتايغــا ھەددىدىــن زىيادە ئېغىــر كەلدى.چۈنكى، 
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بــۇ كىتابنىــڭ ئامېرىكىلىــق ئاپتــورى جــون گارۋېر ئەپەنــدى »يالتا شەرتنامىســى« 
نــى ئىمزاالشــنىڭ، »موســكۋا شەرتنامىســى« نى ئىمزاالشــنىڭ تارىخــى جەريانىنى 
%60 ئەتىراپىــدا پــاش قىلىۋەتكــەن. بىــز كىتابنى خىتــاي تىلىدىن ئۇيغــۇر تىلىغا 

تەرجىمــە قىلدۇق.خىتــاي بۇنــداق بولىشــىنى خاالرمىــدى؟

1995 -يىلــى 12 -ئايــدا ئۇيغــۇر كالسســىك ئەدەبىياتــى تەتقىقاتــى يىغىنىدا 
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق تەشــۋىقات بۆلۈمىنىڭ ســابىق باشــلىقى فىىــڭ داجىن، 
مــەن يېزىــپ يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن ماقالىلىرىمنىــڭ مەزمۇنىغــا ھۇجــۇم 
قىلىــپ: »مىللەتچــى، شوۋىنىســت، تارىخنــى بىلەمدىكىــن؟« دىدى.شــۇ قېتىمقى 
تەتقىقــات يىغىنىدىــن خۇالســە چىقارغانــدا، “شــىنجاڭ گېزىتــى” گــە ماقالە يېزىپ 
فىىــڭ داجىــن مېنىــڭ ئىســمىمنى ئاتىمــاي تــۇرۇپ تەنقىــد قىلدى.فىىــڭ داجىــن 
كالسســىك ئەدەبىيــات تەتقىقــات يىغىنــدا مېنــى تەنقىدلەشــكە باشــلىغاندا، شــۇ 

يىغىنغــا قاتناشــقان ماينــۇر قاســىم، ھەتتــا ســاۋدانوپ ئەپەندىلــەر:

ن -نېمــە دەيســەن، ناخشــا - مۇزىــكا ئۇيغۇرنىــڭ ناخشــا- مۇزىكىســى، 
ســىقھاجى رۇزى ئۇيغــۇر ئەدەبىيــات ساھەســىدە تەنقىدچــى، ئۇنىــڭ تەنقىدلــەش 
ھوقۇقــى بارمــۇ ياكــى ســەن ئۇنىــڭ ھوقۇقىنــى تارتىــپ ئالدىڭمــۇ، دېيىشــتى. 
قارىغانــدا ئۇينىــڭ مۈڭگۈزىگــە ئۇرســا تۇۋىقــى ســىرقىرايدۇ دېگــەن ئۇيغــۇر ماقــال 
ــرا ئېيتىلغــان ئىكــەن. ئۇيغــۇر ناخشــىلىرىنى »مــەن ئىجــاد  - تەمســىللىرى توغ
قىلدىــم«، مېنىــڭ ناخشــام دەپ مۇتىھەملىــك قىلغــان خىتاي ۋاڭ لوبىڭنــى ماينۇر 
ــىگنال  ــن س ــڭ داجى ــدى. فىى ــان ئى ــاۋدانوپمۇ ئەيىپلىمەكچــى بولغ ــىممۇ، س قاس
بــەردى، قولغــا ئېلىــش... ئــۇ »شــىنجاڭ« مائارىــپ ئىنســتىېتۇتى رەھبەرلىرىگــە 
تېلېفــون بېرىــپ: ســىدىقھاجى رۇزىغــا ســىلەر چېقىلماڭالر، بىــز ئۆزىمىز بىــر تەرەپ 

قىلىمىــز، دىــدى. قانــداق بىــر تــەرەپ قىلماقچــى؟! ئايالىــم رابىيــە قادىــر:

ــلىرىڭنىڭ  ــلىرىڭ ۋە دوس ــدۇ، قۇرداش ــاڭ بولماي ــىدىق قاچمىس ــاچ، س - ق
ھالــى شــۇ. بىــز ئەمــدى دەۋانــى چــەت ئەلــدە قىلىمىــز، قاچمىســاڭ بولمايــدۇ.

نەگە ؟ 

-ئوھوي...!
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-نەگە؟

-ئوتتۇرا ئاسىياغا...

- ۋەتىنىــم گەرچــە مۇســتەملىكە بولســىمۇ، مــەن ئۈچــۈن ئايــۋان -ســارايغا 
ــام  ــم... قاچس ــا قاچامدى ــپ ئېغىلغ ــارايدىن ئايرىلى ــۋان- س ــىزدۇر. ئاي بەرگۈس

ئامېرىكىغــا قاچىمــەن...

1996  - يىلى 2  - ئايدا مەركەزدىن ئۈرۈمچىگە »7 - نومۇرلۇق ھۆججەت« 
چۈشــۈرۈلگەن ئىمىــش. 1996 -يىلــى 4 -ئاينىــڭ 26 -كۈنــى شــاڭخەيدە روســىيە 
ــرى قاتناشــقان »شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتى«  ــۇرا ئاســىيا دۆلەتلى ۋە ئوتت
قۇرۇلماقچــى بولــدى، دېگــەن خەۋەرلــەر گېزىتلەرنــى قاپــالپ كەتتــى. دېمــەك، 
روســىيە باشــچىلىقىدا ئوتتۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرى خىتاي بىلەن بىرلىشــىپ شاڭخەيدە 
يىغىــن ئېچىــپ، خىتــاي مۇســتە ملىكىچىلىرىنىــڭ ئۇيغۇرالرنى قاتتىق باستۇرۇشــىغا 
يېشــىل چىــراق يېقىــپ بەرمەكچــى بولــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن فــڭ داجىنىنىــڭ 
ســىگىنالىمۇ، يەنــە باشــقا ھەممــە، ھەممــە ئىــش ئايدىــڭ بولــدى. قەيەردە ســەن 
دېموكراتىــك دۆلــەت ئامېرىــكا! قەيــەردە ســەن، قىزىــل كىرىمىــل ئىمپېرىيىســىنى 

پارچىــالپ 15 دۆلەتكــە بۆلۈۋەتكــەن دېمۇكراتىــك دۇنيــا ؟! 

ــال  ــر ئەر-ئاي ــە قادى ــى رابىي ــر كۈن ــۇم بى ــڭ مەل ــى 2 -ئاينى 1996 -يىل
ئىككىمىــز،]، ئىككىمىزنــى« كۈزىتىــپ« بىللــە كەلگــەن يەنــە بىــر كىشــى بــار[
ــردۇق. پاســپورتىمىزنى  بېيجىڭغــا كېلىپ،ئامېرىكىنىــڭ بــاش ئەلچىخانىســىغا كى
رابىيــە خېنىــم روجەككــە ئۇزاتتــى. بىــر خىتــاي تەتەي قولىغــا ئېلىــپ ئىچكىرىدىن 
ــپ،  ــت كېلى ــر يىگى ــق بى ــالر چامىســىدا ئامېرىكىلى ــردى.27 ياش ــىنى چاقى بىرس
ــۇ  ــر، ســىنىڭ ب ــە قادى ــز رابىي ــن قوپۇرۇۋېتىــپ : قارشــى ئالىمى ــى ئورنىدى تەتەين
يەرگــە كەلگەنلىكىڭنــى قارشــى ئالىمىــز،- بىــز ســىنى ھامــان بىــر كۈنــى مۇشــۇ 

بــاش ئەلچىخانىغــا كىلىــدۇ دەپ،9يىــل كۈتتــۇق، دىــدى........

خىتاي تىلىدا.

ــان  ــز ئولتۇرغ ــم ئىككىمى ــە خېنى ــى رابىي ــڭ 24 -كۈن ــى 4 -ئاينى 1996 -يىل
ئايروپىــالن ياپۇنىيــە ئارقىلىــق ئۇچــۇپ ئۆتــۈپ ئامېرىكىنىــڭ دېترويــت شــەھىرىگە 
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ــق بېرىلگــەن  ــى سىياســى پاناھلى ــڭ 17 -كۈن ــى 10 -ئاينى ــدى. 1996 -يىل قون
داكومىنــت قولۇمغــا تەگدى.1997 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 5 -كۈنــى ئۇيغۇرســتاننىڭ 
پارتلىــدى.  نامايىشــى  كۆلەملىــك  زور  ئۇيغۇرالرنىــڭ  شــەھىرىدە  غۇلجــا 
ــش  ــىلىك نامايى ــىنگىتۇندا 100 كىش ــۇرالر ۋش ــز ئۇيغ ــى بى ــڭ 15 -كۈن 2 -ئاينى
تەشــكىللىدۇق.1998 -يىلى 11 -ئاينىــڭ 25 - كۈنــى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇر 
تىلىــدا ئەركىــن ئاســىيا رادىئوســىنىڭ قارمىقىــدا ئۇيغۇرالرغا رادىئو ئېچىپ بېرىشــنى 
قــارار قىلــدى. 1999 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 15 -كۈنــى باشــقىالر بىلــەن بىرلىكتــە 
ــەت مەجلىســىدە  ــى توغرىســىدا ئامېرىكىنىــڭ دۆل ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلك ھوقۇق
گۇۋاھلىقتىــن ئۆتتــۈم. 1999 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 11 -كۈنــى مېنىــڭ ئۆمۈرلۈكــۈم 
ــدى...  ــا ئېلىن ــن قولغ ــاقچىلىرى تەرىپىدى ــاي س ــدە خىت ــم ئۈرۈمچى ــە خېنى رابىي
باللىرىــم قايســى كۈنــدە قالــدى، مۇشــۇ ۋاقىتتــا باللىرىمنىــڭ ھېســياتىنى كىــم 
ــڭ  ــەردە مېنى ــۇ كۈنل ــاي مۇش ــۇ ئ ــم، مۇش ــدە قالدى ــىنەر؟مەن قايســى كۈن چۈش

ــم چۈشــىنەر...؟  ھېســياتىمنى كى

ســدىقھاجى رۇزى رابىيــە قادىردىــن 8يىــل ئايرىلــدى، كېيىنكــى 6يىل ئىچىدە 
نــە ئۇنىــڭ ئاۋازىنــى ئاڭلىمىــدى، نــە ئۇنىــڭ بىــر پارچــە خېتىنــى كۆرمىــدى. 
ســىدىقھاجى رۇزى1999 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 15 -كۈنىدىــن 2005 -يىلى 3 -ئاينىڭ 
ــى  ــىلىك ھوقۇق ــڭ كىش ــۇپ ئۇيغۇرالرنى ــرى بۇل ــۆزى ۋە باللى ــە ئ 17 -كۈنىگىچ

توغرىســىدا، ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىدە 6 قېتىــم گۇۋاھلىقتىــن ئۆتتــى.

كىشــىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرىنىڭ بېســىمى،ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىمى، 
ئامېرىكىنىــڭ ســابىق دۆلــەت ئىشــالر كاتىپى كاندىلىــزا راىيس خانىمنىڭ بېســىمى 
ئارقىلىق،خىتــاي ھۆكۈمىتــى رابىيــە قادىرنــى تۈرمىدىــن قويــۇپ بېرىشــكە مەجبــۇر 
بولــدى، رابىيــە قادىــر 2005 -يىلــى 3 -ئاينىڭ-17كۈنــى ۋا شــىنگىتۇنغا يىتىــپ 
كەلگــەن كۈندىــن باشــالپ، كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيىتــى ۋە سىياســى پائالىيــەت 
ســىدىقھاجى روزىنىــڭ قولىدىــن رابىيــە قادىرنىڭ قولىغــا ئۆتتى. ســىدىقھاجى رۇزى 
ئارقــا ســەپكە چېكىنىــپ، رابىيــە قادىرنىــڭ پائالىيەتلىرىگــە ماتېرىيــال تەييــارالپ 

بېرىدىغــان كىشــىگە ياكــى كاتىپقــا ئايالندى.

 تەرجىمھال خاراكتېرلىك ئەسلىمىنىڭ داۋامى 
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ــرى  ــڭ ئەركەكلى ــا كېىرەك،ئۇيغۇرنى ــرى بولس ــاز ئايلى ــڭ ي  1967 -يىلىنى
پائالىيــەت قىلىۋاتقــان قەشــقەردە ئاخۇنــوپ تەشــكىالتىغا ۋەكىــل بۇلــۇپ، ۋەكىللەر 
ئۆمىكىنــى باشــالپ، رەھمەتلىــك مىجىــت باتۇر،قەشــقەردىن كىلىپ،»قىزىــل 3 - 
ــقىالر.............  ــان ۋە باش ــرى ئايت ــكىالتىنىڭ رەھبەرلى ــۇن »تەش باتالىي
بىلــەن ئۈرۈمچىــدە كۆرۈشــكەن ئىدى. كۆرۈشۈشــكە مــەن تەكلىــپ قىلىندىم،ئەمما 
مــەن قاتناشــمىدىم. كۆرۈشــۈش ھازىرقــى شــىنجاڭ ئۇنۋېرىســتېتىنىڭ ئەدەبىيــات 
پاكولتىتــى بىناســىنىڭ 2 - قەۋىتىــدە »قىزىل 3 - باتالىيۇن« ئىشخانىســىدا ئېلىپ 
بېرىلغــان. نېمىشــقا قاتناشــمىدىم...؟ ئۆزۈمنىــڭ ئىختىيارىمىــدى ياكــى باشــقا 
بىرســى قاتناشــما دېگەنمىــدى؟ ھازىرغىچە ئەســلىيەلمىدىم. مىجىت باتــۇر، ئايتان 
ۋە باشــقىالر بىرلىكتــە قۇراللىــق قوزغىــالڭ توغرىســىدا سۆھبەتلەشــكەنمىدى...؟ 
بىلمەيمەن.1969 -يىلــى 8 -ئايــدا ئۇيغۇرنىــڭ ئەركەكلىــرى ئاخۇنــوپ، مىجىــت 
باتــۇر رەھبەرلىكىــدە قەشــقەردە قۇراللىــق قوزغىــالڭ كۆتۈرۈلــدى. تۈرمىــدە ئىدىم، 
شامالداشــقا چىققــان ئىدىــم، رادىئــو توختىمــاي ســۆزلەپ تۇراتتــى ،- »مىجىــت، 
ــتۇرۇلدى....«،  ــقەردە باس ــالڭ قەش ــق قوزغى ــچىلىقىدىكى قۇراللى ــوپ باش ئاخۇن
ــپ  ــا كېســەك ئېلى ــدا ئىڭىشــىپ قولۇمغ ــان ھويلى ــقا چىقق ــەي! شامالداش ھەتتەڭ
ــى«!  ــڭ روھ ــان مىجىتنى ــى قەھرىم ــۇن مىلل ــا »ياشىس ــۇن تامغ ــېمونت -بىت س
دەپ،يازدىم. شــوپۇر ئۇســتام -جاپپار ئۇســتامدىن باشــقا، مەن بىلەن شامالداشــقا 
ــار ئۇســتام يېنىمغــا  ــاي ئىــدى. جاپپ چىققــان جىنايەتچىلەرنىــڭ ھەممىســى خىت
كېلىــپ، خەتنــى يېڭــى بىلــەن ئۆچۈرۈۋىېتىــپ، - ئــۇكام دەردىــڭ ئۇنىڭســىزمۇ 

يېتىــپ ئاشــىدۇ، دىــدى.

1972 -يىلى 10 -ئاينڭ 2 -كۈنى قولۇمغا ئىشــكەل پۇتۇمغا كىشــەن ســېلىپ 
تۈرمىنىــڭ كارىدورىغــا ئېلىــپ چىقىشــتى. نەگــە بارىمــەن؟ ئوياليتىــم. كىچىــك 
ماشــىنىغا سېلىشــتى، نەگــە بارىمــەن...؟ ئوياليتىــم، لېكىن تېگىگــە يىتەلمەيتىم. 
تىببــى ئۇنۋىېرىســتىتىغا ئېلىــپ بېرىشــتى.قان ئىســكىالتىغا كەلدۇق،-دېيىشــتى. 
خىيالىمغــا قوشــۇلۇپ بىــر قورقۇنــۇچ يىتىــپ كەلــدى... مېنــى بــۇ يەرگە نېمىشــقا 
ــدۇ... خــۇدا  ــۇر كۆرۈنمەي ــر ئۇيغ ــدور... بى ــۇزۇن كارى ــپ كېلىشــتى... ئ ئېلى
دېدىــم، خۇدادىــن ئۆزۈمگــە كــۇچ ئالدىم، جۈرئــەت ئالدىم. بۇ تۇپــراق مىېنىڭ، 
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ــدە،  ــم. ئىچىم ــا قىلدى ــۇچ ئات ــۆزۈم ك ــە ئ ــم ئۆزۈمگ ــڭ دېدى ــەن مىنېى ــۇ ۋەت ب
ــە غەيرەتكــە  ــم. يەن ــا تەســەللى بەردى ــان ماجالىمغ قورقۇشــتىن بوشــاپ كېتىۋاتق
كەلدىــم . ئوتتــۇرا ھالقىســىدىن بىلىمگــە باغــالپ قويۇلغــا ن 10 كىلوگېرامدىــن 
ــر كىشــەننىڭ ژىپىنــى يېشــىۋەتتىم.)قولۇمنى ھەرىكەتلەندۈرۈشــكە بوالتتــى(  ئېغى
ــڭ  ــوڭ پۇتۇمنى ــم. ئ ــۆرەپ ماڭدى ــتىدە س ــڭ ئۈس ــق پولنى ــەننى تاختايلى كىش
ــا دان  ــم.( ھالق ــۇرۇپ ماڭدى ــا ئ ــا دانىغ ــڭ ھالق ــول پۇتۇمنى ــى س ــا دانىن ھالق
كىشــەننىڭ ھالقىســى ئۆتكۈزۈلىدىغان تۇمشــۇقى )كىشــەن شــۇنداق رىتىملىك ئاۋاز 
چىقاردىكــى ئىشــخانە- ئىشــخانىدىن، كارىدۇرغا قارىتىپ ئېچىلغــان دېرىزىلەردىن 
بېشــىنى چىقرىــپ تاماشــا كۆرۈۋاتقــان دوختــۇر، سېســتىرا تەتەيلەرنىــڭ كۆزىگــە 
تىكىلىــپ قــاراپ ئۆتتــۈم. قولۇمدىكــى ئىشــكەلنى يىشــىۋىتىپ ئۈســتەل ئۈســتىگە 
ــى  ــرام قېنىمن ــم....450 گى ــپ بەردى ــى چىقىرى ــول قولۇمن ياتقۇزۇشتى.....س
ئېلىۋالــدى... شــۇ كېچىســى تۈرمىــدە ئانــا...!! دەپ يىغلىدىم.ئىككىنچــى يىلى 
ــن  ــۇرۇپ، ئورنۇمدى ــقا ئولت ــدە چىشــىمنى ژۇيۇش ــدە تۈرمى ــپ كەلگەن ــار يىتى باھ
ــى  ــۇپ قالدىم...1977 -يىل ــان بۇل ــال قوپالمايدىغ ــن دەرھ ــتا ئورنۇمدى قوپۇش
ــاقچى  ــم. س ــۇپ بېرلىدىى ــن قوي ــدە تۈرمىدى ــى ئۈرۈمچى ــڭ 31 - كۈن 7 -ئاينى
يــاالپ ماشــىنىغا ســېلىپ ئاقســۇغا قــارا پ ئېلىــپ ماڭــدى. نېمىشــقا؟ چۈنكــى، 
ــت  ــان ۋاقى ــىۋەت ئورنىتىدىغ ــك مۇناس ــرى دېپلۇماتى ــاي دۆلەتلى ــكا، خىت ئامېرى
ــق  ــەردە بارلى ــەن ي ــىنجاڭ” دېگ ــى، “ش ــاي ھۆكۈمىت ــە خىت ــالپ كەلگەچك يېقىن
ــازاد  ــكە ئ ــۇپ بېرىش ــن قوي ــن تۈرمىدى ــا- ئارقىدى ــالرنى ئارق ــى مەھبۇس سىياس

قىلىشــقا مەجبــۇر بولغــان ئىــدى.

 بۇ يەردە يەنە بىر دىتالنى قىستۇرۇپ ئۆتەى:

1977 -يىلــى 7 -ئايــدا مــەن تۈرمىدىــن قويــۇپ بېرلگــەن كۈنلــەردە 44 
يىــل خىتاينىــڭ تۈرمىســىدە ياتقــان ئۇيغۇرنىــڭ دىنى ۋە سىياســى دائىســى ئابدۇل 
ئەزىــز مەقســۇم قــارا قىلچىڭ تۈرمىســىدىن قويــۇپ بېرىلىپ،كۇچاغــا تۇققانلىرىنىڭ 
ئۆيىگە ئورۇنالشــتۇرۇلغان ئىكەن. بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان قارامايلىق شــوپۇر تۇرســۇن 
ئەپەنــدى، قەشــقەرگىچە يۈك قاچىالپ، مە قســۇمىنىڭ ئۆزىنىــڭ ئىختىيارى بويىچە 
كۇچادىــن ئېلىــپ ئاتۇشــقا ئېلىــپ بېرىــپ بــۇ قېتىــم مەھشــەتتىكى تۇغقانلىرىنىــڭ 
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ئۆيىگــە ئورۇنالشــتۇرۇپ قويغــان ئىكەن.

ــالپ  ــۇمنى يوق ــادا مەقس ــىچە كۇچ ــپ بېرىش ــڭ ئېيتى ــۇن ئەپەندىنى تۇرس
ــدۇ، دەپ  ــان كېلى ــان قاچ ــۇم ئاخىرزام ــى: مەقس ــدۇ، بىرس ــن كىم كىرگەنلەردى

ــپ: ــاۋاب بېرى ــۇم ج ــەن. مەقس ــورىغان ئىك س

ــالر  ــدا... خىتاي ــۈپ تۇرغان ــالر ئۆت ــن خىتاي ــان كېلەتتى...يېنىڭدى -قاچ
يۇرت-ماكانىڭنــى بېســىۋېلىپ ســەن بىلــەن بېرگــە ئولتــۇرۇپ، بېرگــە قوپقانــدا 
ــان  ــر زام ــاڭا ئاخى ــۈن س ــدۇ. بۈگ ــەن بولى ــان كەلگ ــر زام ــان، ئاخى ئاخىرزام

بولمىدىمۇ؟دەپتــۇ.

مــەن، دوســتۇم شــوپۇر ئابدۇلــال ســەلەي بىلــەن ئابــدۇل ئەزىــز مەقســۇمنى 
يوقــالپ، 1978 -يىلــى 7 - ئاينىــڭ مەلۇم بىر كۈنى مەقســۇمنىڭ مەھشــەتتىكى 
ــدەپ  ــۇمنى چۆرى ــادەم مەخس ــدە 30-20 ئ ــڭ ئىچى ــدۇق. ئۆينى ــە كەل ئۆيىگ
ئولتۇرۇپتــۇ. غــە ربــى تام تەرەپكە بىر ياغــاچ كارۋات قويۇقلۇق ئىكــەن، كارۋاتنىڭ 
شــىمال تــەرەپ بېشــىغا بىــر ياســتۇق قويۇقلــۇق ئىكــەن. كارۋاتقــا گىلــەم، كۆرپــە 
ســېلىقلىق ئىكــەن. ســاقاللىرى ئاقىرىــپ كەتكــەن، تۈكــى ئۆســمەيدىغان بېشــى 
ــدا  ــىم ئورنى ــەك، ش ــاق كۆين ــز مەقســۇم ئۇچىســىغا ئ ــدۇل ئەزى ــتاق ئاب ياالڭباش
ئــاق تامبــال كەيگــەن ئابــدۇل ئەزىــز مەخســۇم كارۋاتتىــن پۇتىنــى ســاڭگىلىتىپ 
ئولتــۇرۇپ نوتــۇق ســۆزلەۋاتقان ئىكەن. مەن تۆۋەندە مەقســۇمنىڭ ســۆزلىگەنلىرىنى 
ــز  ــەن. بى ــپ قالدۇرىم ــە يېزى ــۇزى بويىچ ــى تەلەپپ ــۇ ۋاقىتتىك ــڭ ش رەھمەتلىكنى
ئۆيگــە كىرىشــتىن بــۇرۇن ســۆز قەيەردىــن باشــالندى بۇنىڭدىــن خەۋىرىمىــز يــوق. 

مەقســۇم ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ مۇنــداق نوتــۇق ســۆزلىدى:

“گېرمان تۈگىسە دۇنيادا سانائەت تۈگەيدۇ، 

ئىنگىلىز تۈگىسە دۇنيادا سەياسەت تۈگەيدۇ،

تۈرك تۈگىسە دۇنيادا شۇجائەت تۈگەيدۇ، 

روس بىلەن خىتاي تۈگىسە دۇنيادا ئاپەت تۈگەيدۇ”،بۇ نۇتۇق 

مەقســۇمنىڭ ۋەســىيىتى ۋە ئامانىتــى ئىــدى. بۈگــۈن بــۇ يازمــام ئارقىلىــق 
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ئۇنىــڭ ئەۋالدىغــا تاپشــۇردۇم. مەقســۇم ئۈرۈمچىــدە زوكام بولــۇپ قېلىــپ دوختۇر 
خانىــدا بىــر ھەپتــە يېتىــپ، دوختــۇر خانىدىــن چىققاندا ئېلىشــىپ قالــدى...80 
-19يىلالرنىــڭ مەلــۇم بىــر كۈنىــدە نېفىــت قاچىــالپ شــەرققە ماڭغــان پويىزنىــڭ 

چاقــى ئاســتىدا قېلىــپ يــۇرۇق دۇنيــا بىلــەن مەڭگــۈ ۋىداالشــتى.

ــر  ــن ھازى ــمى ئەركى ــە ئىس ــق[ ئۇيغۇرچ ــۇل بۆرتااللى ــتۇم ئېركى]مۇڭغ  دوس
ــى  ــەن.1968  -يىل ــتاندىن كەلگ ــتىقامەت قىلىۋاتىدۇ،قازاقىس ــىيىدە ئىس شىۋىتس
5 - ئايــدا نامايىــش ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن شــائىېر دولقــۇن ياســىننى چېگرادىــن 
قازاقىســتانغا ئېلىــپ چىقىــپ كېتىشــكە مەســئۇل بولــدى. »شــائىر« قازاقىســتانغا 
ئېلىــپ كېلىندى.مەن نېمىشــقا دوســتۇم ئەركىنگــە -مەن چىقىپ كېتــەي دېمىدىم 
؟ »قېچىــپ قۇتــۇل« دەپ، تېلېگراممــا تاپشــۇرۇپ ئالغاندىمــۇ، بورتاالغــا بېرىــپ 
ساۋاقداشــلىرىمنى ئىــزدەپ تاپماقچــى بولــدۇم، لېكىــن بىــر تەرەپكــە قېچىــش بىــر 

تەرەپكــە كېتىــش نىيىتىــم يــوق ئىــدى.

 ھۆرمەتلىــك ئۇيغــۇر ۋەتەنداشــلىرىم! ئۇكىمىــز ئابدۇرەھىمجــان ئابدۇرەشــىد 
ــبۇ  ــپ ئۇش ــەل قىلى ــىگە ئەم ــڭ ھاۋالىس ــان ئەپەندىملەرنى ــا لىمج ــم، ئ ئەپەندى
تەرجىمەھالىمنــى يېزىــپ چىقتىــم تۈركىيىگــە نەشــىر قىلشــقا بەرگــەن كىتابىمغــا 
تەرجىمــە ھالىمنــى قىســقىچە يېزىــپ بەرگــەن. بــۇ قېتىم ســەل ئۇزۇنــراق يېزىلدى 
ئۆمــرۈم يــار بەرســە بېشــىمدىن ئۆتكــەن كۈنلەرنــى تۇلــۇق يېزىــپ قالدۇرۇشــۇم 
ــۈز  ــڭ ئاخىرىغىچــە ي ــن 1968 -يىلىنى ــى ئىشــالر 1966 -يىلىدى ــن. يۇقىرق مۇمكى
ــپ  ــتانغا قېچى ــدا ئازابالندىم.قازاقىس ــلەش جەريانى ــالر ئىدى.ئەس ــەن ئىش بەرگ
چىقىــپ كەتكــەن دوســتلىرىمنىڭ ئىچىــدە ئابىــت، ئايتــان ئوســمانوپالر بىرســى 
ــىز  ــتاندا تۇيۇقس ــدە قازاقىس ــلەۋاتقان يېرى ــى ئىش ــە بىرس ــدا، يەن ــۇر خانى دوخت
ۋاپــات بولــۇپ كەتتــى... پاكىتىــم يــوق لېكىــن گۇمــان قىلىمــەن... يۇقىرىــدا 
ســۆزلەنگەن بــۇ ھېكايىلــەر بۇنىڭدىــن 45 يىــل بــۇرۇن يــۈز بەرگــەن ئىشــالر... 
ئادەمنىــڭ ئەســتە قالــدۇرۇش كۇچىمــۇ ئاجايىــپ بولىدىكــەن. چۈشــۈپ قالغــان، 
كېمىــپ قالغــان تەرەپلىــرى بولســا، ھازىرمــۇ ھايــات ياشــاۋاتقان شــۇ دەۋىرنىــڭ 
ــد  ــۈ مى ــىنى ئ ــالپ قويۇش ــلىرىمنىڭ تولۇق ــان ۋەتەنداش ــاھىد بولغ ــە ش ۋەقەلىرىگ
قىلىمــەن. 45 يىــل... ھازىــرال ياشــلىقىمغا قايتقانــدەك بولدۇم، بايــراق كۈتۈرۈپ 
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قاتارغــا كىرىــپ، ساۋاقداشــلىرىم بىلــەن بىرگە خىتايغا قارشــى نامايىــش قىلغاندەك 
بولــدۇم........

بىر قېتىم گېرمانىيىدە ئۇكىمىز ئالىمجان ماڭا:

_ ســىزنىڭ بېشــىڭىزدىن ئۆتكــەن ئىــش، ۋەتەنگــە، مىللەتكــە، ئازادلىققــا 
مۇناســىۋەتلىك بېشــىڭىزدىن ئۆتكــەن ئىــش ئىنتايىــن كــۆپ، ۋەتەننــى، مىللەتنــى 
دەپ، تۈرمىــدە ياتقانلىقىڭىزدىــن خەۋىرىمىــز بــار، يېزىــپ قالدۇرۈشــىڭىز، بىزگــە 

ســۆزلەپ بېرىشــىڭز كىــرەك ئىــدى، دېگەنــدە، مــەن:

-ئوغــۇل بــاال ئۆتمۈشــتە ئەركەكتەك ئىــش قىلغان بولســا، ئەركەكتەك قىلغان 
ئىشــلىرىنى باشــقىالرغا ســۆزلەپ ئولتۇرمايدۇ، بەلكى شــۇ قىلغانلىرى ئاساســىدا يەنە 
ئەركەكتــەك ئىــش قىلىــدۇ، دېگــەن ئىدىــم. مۇنــداق قارىســام بۈگــۈن ئويلىســام 
مېنىــڭ بۇنــداق كۆز قاراشــلىرىم، ئالىمجــان ئۇكىمىزغا دېگەنلىلىرىــم يېڭى دەۋىردە 
ياشــاۋاتقان ســىيىت گاڭگۇڭچــە ئاخماقلىــق ئىكــەن. مــەن ســۆزلەپ بەرمىســەم 
مــەن يېزىــپ بەرمىســەم قىزىــق ئىــش مىنىــڭ نېمــە ئىشــالرنى قىلغانلىقىمنــى كىــم 
بىلىــدۇ؟ مەســىلەن، شــۇ چاغــدا مــەن ئۈرۈمچىدىــن يولغــا چىقىپ ئۇتەيــدە قولغا 
ئىېلنىدىــم، ئاجايىــپ ھېكايىالرغــا )-1969يىلــى -1ئاينىــڭ -17كۈنــى( تولغان 
ــار دەيســىلەر؟ باشــقا ئادەملەرنىــڭ  ــرى ب بــۇ كېچــە توغرىســىدا كىمنىــڭ خەۋى
چۈشــىگىمۇ كىرمەيدىغــان قورقۇنۇچلــۇق كېچىلەرغــۇ، بــۇ. مــەن يېزىشــىم كېــرەك. 

ۋەتەنداشــلىرىم بىلىــپ قېلىشــى كېرەكقۇ؟

مەيلــى رابىيە قادىر بولســۇن، مەيلــى مەن بۇالي بېشــىمىزدىن ئۆتكەنلەرنى، 
تارتقــان كۈنلىرىمىزنــى ھەرگىــز ۋەتەنپــەرۋەر ۋەتەنداشــلىرىمىزغا سېلىشــتۇرمايمىز، 
ــىدىن  ــڭ بېش ــداق ئۇيغۈرنى ــەر قان ــەن ھ ــەت - دېگ ــەن، مىلل ــى، ۋەت چۈنك
ياكــى ئۇنــداق ئىــش ئۆتكــەن بولىــدۇ ياكــى مۇنــداق ئىــش ئۆتكــەن بولىــدۇ. 
ئالدىنقــى شــەرت شــۇكى، “ۋەتــەن، مىللــەت” دېگــەن ھــەر قانــداق ئۇيغۇرنىــڭ 
بېشــىدىن........ ئۆتكــەن، بۇ دۇنيــادا “ئازاپ- ئۇقۇبەت دەيدىغان نەرســىمۇ 
يــوق”، “خۇشــاللىق ۋە شــات -خۇراملىــق دەيدىغــان نەرســىمۇ يــوق. پەقــەت 
ــى  ــراق ئەقلىمىزن ــار”، بى ــال ب ــە سېلىشتۇرۇش ــر- بىرىگ ــى بى ــى، مۇھىتن ئەھۋالن
ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان خىتايالرغا سېلىشتۇرۇشــقا تامامــەن ھوقۇقلۇق 
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بىــز. لىــن بيــاۋ موڭغۇلىيىنىــڭ ۋىندۇرخان ئۆلكىســىدە ئۆلدى، سىياســى ئۆزگىرىش 
قىلىمــەن دېــدى قىاللمىــدى. ھەتتــا ئۆزىنىــڭ جېنىنىمۇ ســاقالپ قااللمىــدى ؛ئامما 
ســىدىقھاجى روزى،ئايتــان ئوســمانوپ، ئېركــى، قاتارلىــق ساۋاقداشــالر بىر مەيدان 
ــەن  ــدا بەلگىلەنگ ــى قانۇنى ــڭ ئاساس ــق خىتاينى ــكىللەش ئارقىلى ــش تەش نامايى
»يەرلىــك مىللەتچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش« دەيدىغــان بىــر ماددىنــى، خىتاينىــڭ 
»مىللــى بۆلگۈنچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش« دەيدىغان بىــر ماددىغا ئۆزگەرتىشــىدە، 
ــر 7  ــە قادى ــى رابىي ــدى. 1987 -يىل ــدا قىاللى ــىم پەي ــك بېس ــا يېتەرلى خىتايغ
ــەر بىناســىغا ھــۇل تــاش، ھــۇل تــاش ئۈســتىگە پىششــىق  قەۋەتلىــك ئائىلىلىكل
كېســەك قويغانــدا، 1مىلىيــارد 300 مىلىيــۇن نوپۇســقا ئىگــە خىتــاي مەملىكىتىــدە 
ــىرنىڭ 10 - ــدى. 20 -ئەس ــااللمىغان ئى ــۇ س ــر خىتاي،توخــۇ كاتىگىم تېخــى بى
20 - يىللىرىــدا فرانســىيىدە ئوقۇۋاتقــان جۇئېنلــەي، دىڭ شــىياۋپىڭ، كالىفورنىيە، 
ــى  ــڭ ئەين ــق خىتاينى ــۇ نجۇڭســەن قاتارلى ــق س ــان ئامېرىكىلى ــەدە ئوقۇغ ياپۇنىي
ــارا  ــىدا خەلقئ ــى توغرىس ــىلىك ھوقۇق ــڭ كىش ــرى خىتاينى ــى دېموكراتلى چاغدىك
جەمئىيەتتــە ھىــچ ئىــش قىاللمىغــان ئىــدى. لېكىــن شــۇ ۋاقىتتــالردا ئامېرىكىنىــڭ 
پرېزىدېنتــى ۋىلســون ئامېرىــكا دۆلــەت مەجلىســىنىڭ قوللىشــى ئارقىلىق »ۋىلســون 
خىتابنامىســى« نــى ئېــالن قىلىپ،كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتلىرىگــە نەزەرىيىــۋى 
ــىدنىغىچە،  ــر ئوتتاۋادىن-س ــدى. ھازى ــالر ئى ــەن چاغ ــارالپ بەرگ ــاس تەيي ئاس
ۋاشىنگىتۇندىن -بېرلىنغىچە،ئوسلودىن -ئامىستردامغىچە،ئالمۇتادىن- توكيوغىچە، 
ئەنقەرەدىــن لوندۇنغىچــە شــۇ دۆلەتلــەردە ياشــاۋاتقان ھەربىــر، “ۋەتــەن”، دېگەن 
ئۇيغــۇر ئائىلىنىــڭ نەســەپ تارىخىنــى ۋاراقــالپ كۆرســەڭ، )ئايرىــم ئۇيغــۇر تىللىــق 
ئائىلىلەرنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا( ھــەر بىر ئۇيغۇرنىڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئۈچۈن، 
ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغانلىقىنــى ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى، 
بۇنىڭدىــن كېيىــن ھــەم كــۆرەش قىلىدىغانلىقىنــى بىمــاالل كــۆرۈپ ئاالاليســەن!

ئۇيغــۇرالر ئۇمۇمىــي يۈزلــۈك ئويغىنىــش دەۋرىگــە يىېتىــپ كەلگەنمــۇ؟ يېتىــپ 
كەلــدى، ئەلۋەتتــە يېتىــپ كەلــدى مەيلى ئاڭلىقلىــرى، ئاڭســىزلىرى، دېھقانلىرى، 
زىيالىلىــرى ئوخشاشــال شــۇنداق دەۋرگــە يىتىــپ كەلگەنمــۇ، يېتىــپ كەلــدى!!! 
ئويغىنىــش ھەرىكىتــى دېگەن نېمە؟ پەيالســوپ كانت مۇنداق دەيــدۇ: »ئويغىنىش 
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ھەرىكىتــى دېگەنلىــك- ئىنســانىيەتنىڭ ئۆزى -ئۆزىگــە تېڭىــپ قويغــان پىشــىپ 
ــەت  ــەن ھال ــىپ يېتىلمىگ ــۇر. پىش ــى دېگەنلىكت ــن قۇتۇلۇش ــەن ھالەتتى يېتىلمىگ
ــل- ــڭ ئەقى ــاي تۇرۇپ،ئۆزىنى ــىگە تايانم ــقىالرنىڭ يېتەكلىش ــز،- باش دېگىنىمى
ــا چىقىرالماســلىق  ــر ئىشــنى ۋۇجۇتق ــداق بى پاراســىتىنى ئىشــقا ســېلىپ ھــەر قان
ــل- ــەۋەبلىرى ئەقى ــڭ س ــۇر. بۇنى ــەت دېگەنلىكت ــەن ھال ــىپ يېتىلمىگ بۇ،پىش
پاراســەتنىڭ كەملىكىدىــن ئەمــەس بەلكــى، باشــقىالرنىڭ يېتەكلىشــىگە تايانمــاي 
تــۇرۇپ، ئىشلىتىشــكە تىگىشــلىك غەيــرەت، شــىجائەت ۋە ئىرادىنىــڭ كــەم 
بۇلىشــىدىن ئىبــارەت پىشــىپ يېتىلمىگــەن ھالــەت، ئىنســانىيەت ئــۆزى- ئۆزىگــە 
تېڭىــپ قويغــان پىشــىپ يېتىلمىگەن ھالەتتــۇر. غەيرەت- شــىجائەتىڭال بولىدىكەن 
ئۇنداقتــا، ئــۆزۈڭ ئەقىل-پاراســىتىڭنى ئىشــلەت! مانابــۇ ئويغىنىــش ھەرىكىتىنىــڭ 

شــۇئارىدۇر.

2013 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 22 -كۈنــى يېزىلــدى. 2014 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 
12 -كۈنــى قايتــا تۈزۈتۈلــدى. ۋاشــىنگىتۇن
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سۆز بېشى

1

تاغلىــق، تۆپىلىــك، دېڭىــز، دەريا، ئوكياندىن تەشــكىللەنگەن يەر شــارىنىڭ 
تەبىئىى قۇرۇلمىســى بۇ باشــقا بىر ئىش، ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىڭ مەدەنىيەتلىك 
جەمئىيــەت قۇرۇلمىســى بــۇ باشــقا بىــر ئىــش ئىكــەن. ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىــڭ 
قۇرۇلمىســى قانــداق قۇرۇلمــا ئــۇ؟ ھەربىــر خەلــق ياكــى ھەربىــر مىللــەت خــۇدا 
تەقســىم قىلىــپ بەرگــەن زېمىــن ئىچىــدە دۆلــەت قــۇرۇپ، بىر-بىرىنىــڭ دۆلىتىنى 
ئېتىــراپ قىلىــپ ياشــايدىكەن. دۆلــەت قــۇرۇش شەرت-شــارائىتلىرىنى تەييارلىغــان 
بولســىمۇ، دۆلــەت قۇرۇشــقا ھوقۇقلــۇق بولســىمۇ، ھەتتــا تارىختــا دۆلــەت قۇرغــان 
بولســىمۇ، لېكىــن قۇرغــان دۆلەتكــە ئىگــە بواللمــاي باشــقا ياۋايــى مىللەتلەرگــە 
ــەر  ــەر ھ ــۇردەك مىللەتل ــاۋاتقان ئۇيغ ــارۇ-زار ياش ــپ خ ــۇپ قېلى ــتەملىكە بول مۇس

نەگــە بارســا داۋاملىــق دۈشــمەنلىك ئىچىــدە ياشــايدىكەن.

 دېموكراتىــك دۆلەتلــەردە ئادەملەر سىياســەتنىڭ ئاســتىدا ئەمــەس، قانۇننىڭ 
ــش  ــە ئى ــدە نېم ــان دائىرى ــول قويغ ــۇن ي ــايدىكەن، قان ــتىدا ياش ھىمايىســى ئاس
ــك  ــى، دېمۇكراتى ــەن. چۈنك ــە دېيەلەيدىك ــە دېس ــەن، نېم ــا قىالاليدىك قىلس
دۆلەتلــەردە قانــۇن ئىنســان تەبىئىتىنــى ئاســاس قىلىــپ تۈزۈلىدىكەن. مۇســتەبىت 
سوتسىيالىســتىك دۆلەتلەردە بىر پارتىيە ھۆكۈمرانلىقى ئاســتىدا ياشــاۋاتقان ئىنسانالر 
جەمئىيىتىنىــڭ قۇرۇلمىســى -»تارتىــپ ئېلىــش، ســېتىپ ئېلىــش« تىــن ئىبــارەت 
رەھمىســىزلىكنى بەلگــە قىلغــان قۇرۇلمىدىــن تەشــكىل تاپىدىكەن. قانــۇن بۇنداق 

ئەلــدە سىياســەتنىڭ قورالــى بولــۇپ خىزمــەت قىلىدىكــەن.

ــى  ــادا ئوبيېكتن ــدا، مۇب ــۇپ قالغان ــۈرۈش زۆرۈر بول ــا چۈش ــى قولغ ئوبيېكتن
ــە  ــڭ قۇدرىتىگ ــۇن زەر، كۈمۈچنى ــڭ، ئالت ــە پۇلنى ــرا كەلس ــقا توغ ــېتىپ ئېلىش س
تايىنىشــقا توغــرا كېلىــدۇ، شــۇڭا پارىخورلــۇق، خىيانەتچىلىك جۇڭگــودا دۆلەتنىڭ 
ئىككىنچــى بىــر خىــل “ئەخالقــى” بولــۇپ قالــدى. ئوبيېكتنــى تارتىــپ ئېلىشــقا 
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توغــرا كەلگەنــدە ھەربــى كــۈچ، ئادەتتىــن تاشــقىرى قوراللىــق كــۈچ، مــاددى 
كۈچنىــڭ قۇدرىتىگــە تايىنىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. بــۇ ئىككــى كۈچنىــڭ ئالدىــدا 
سوتسىيالىســتىك جەمئىيــەت جۇڭگــودا پەقەت شــۇ كۈچكە ئېرىشــكەن ئادەملەردىن 
باشــقا ئادەملــەر، پەقــەت شــۇ كۈچكــە ئېرىشــكەن مىللەتلەردىــن باشــقا مىللەتلــەر 
بىــر نېمــە دېيىشــكە چارىســىزدۇر، ئامالســىزدۇر. بۇنــداق جەمئىيەتتــە ئەخالقنىــڭ 

كۈچــى قاچــان، قانــداق شــارائىتتا رول ئوينايــدۇ، بىلگىلــى بولمايــدۇ.

كېيىنكــى 10 يىــل ئىچىــدە چــەت ئەللــەردە ئۇيغۇرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق 
بويىچــە دەۋا -دەســتۇرى، ئۇيغۇرنىــڭ ئەقلى يەتكەن، ئۇيغۇرنىــڭ كۈچى يەتكەن 
دائىرىــدە، يەنــى ئىســالم دىنىغــا ئىشــىنىدىغان بــۇ مىللــەت غــەرپ دۈنياســىدىال 
خەلقئــارا قولالشــنىڭ چــەك- چېگرىســى ئىچىــدە دەۋا قىلىىپ، دەۋانىــڭ كۆلىمىنى 

كېڭەيتىــپ ئۇيغۇرنىــڭ مەسىلىســىنى خەلقئارا الشــتۇردى.

ــۇق  ــى ھوق ــپ، سىياس ــا چىقى ــۇر ئوتتۇرىغ ــر ئۇيغ ــق بى ــە ئەقىللى ھازىرغىچ
دەۋاســى قىلىۋاتقــان بــۇ، بىــر گۇرۇپپــا ئادەملــەر نېمــە ئىــش قىلىۋاتىــدۇ، نېمــە 
ــدۇ،  ــەم دەۋا قىلىۋاتى ــى ك ــۇق، نېمىس ــى ئارت ــدۇ، نېمىس ــق تارتىۋاتى قىيىنچىلى
دەۋاغــا نېمــە يېزىۋاتىــدۇ، ماتېرىيالنــى قانــداق تەييارالۋاتىــدۇ، بــۇ ماتېرىيالالرنى 
ئەيمــى خانىــم، ئالىــم ســىيىتوپ، رابىيــە قادىــر ۋە خېنىــرۈى ئەپەندىلــەر قانــداق 
ھۆججەتلەشــتۈرۈۋاتىدۇ، دېمەكتــە يــوق، بــەزى كىشــىلەر تــور بېتىنىــڭ كەينىگــە 
ئۆتۈۋېلىــپ مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلمىدىيــەي، ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلدىيــەى، 
مۇســتەقىللىق ئىدىيىســى يــوق ياكــى ئاپتونومىيــە ئىدىيىســى يــوق، دېيىشــتى. 
بــۇ كىشــىلەر ئۆگىنىۋالغــان تىــل بويىچــە ئېيتقانــدا، ئۇالرنىــڭ ســۆزىچە: دۇنيــا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ســىتىراتېگىيىلىك ئىدىيىســى يــوق، ســىتىراتېگىيىلىك پىالنــى 
يــوق ئىمىــش. ھەتتــا ۋەتــەن ئىچىدىكــى غەيــرەت نىيــاز ئەپەندىمــۇ دۇنيــا ئۇيغــۇر 
ــا  ــياڭگاڭلىق مۇخبىرالرغ ــى ش ــەن گەپلەرن ــوق، دېگ ــى ي ــڭ ئىدىيىس قۇرۇلتىيىنى

ســۆزلەپ بەرگــەن بولــدى.

ئىدىيــە دېگــەن نېمــە ؟ ئەگــەر بىــر ئــادەم ياكــى بىــر گۇرۇپپــا كىشــىلەر 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە سىياســى ھوقۇق تەلەپلىــرى بويىچە ھەرىكەتلــەر قىلىدىكەن، 
بۇ كىشــىلەردە ئىدىيە بولمىســا قانداق ھەرىكەت قىلىدۇ؟ پەقەت »مۇســتەقىللىق« 
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دەپ، توۋلىســىال، پەقــەت ئاپتونۇمىيــە دەپ توۋلىســىال ئىدىيــە بولغــان بوالمــدۇ؟ 
ســەن كىــم؟ دۇنيــا ياكــى ئەتراپىڭدىكــى مۇھىــت ســېنى كىــم دەپ، تونۇيــدۇ؟ 
ئۆزۈڭنىــڭ كىملىكىنــى ئــۆزۈڭ بىلمــەي، ھازىرغىچــە ئۆزۈڭنىــڭ كىــم ئىكەنلىكىنــى 
ئــۆزۈڭ ئاڭقىرالمــا ي يۈرگەندە، ســېنىڭ كىــم ئىكەنلىكىڭنى غەرب دۇنياســى نەدىن 
بىلىــدۇ، شــەرق دۇنياســى يەنــە نەدىــن بىلىــدۇ؟ ســېنى ھېــچ كىــم بىلمەيــدۇ، 
شــۇنداق ئىكــەن، ھېــچ نېمىدىــن ھېــچ نېمــە يــوق، يەنــە كېلىــپ مۇســتەقىللىق 
ياكــى ئاپتونۇمىيــە تەلــەپ قىلىــش بــۇ قانــداق مەنتىقــە ئەپەندىلــەر؟ ســەن كىم، 
تۈركمــۇ ياكــى ئۇيغۇرمۇ؟ ســەن تۈرككــە مۇســتەقىللىق تەلەپ قىلىۋاتامســەن ياكى 
ئۇيغۇرغــا مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلۋاتامســەن؟ تۈركنىــڭ تۈركىيــە دەپ دۆلىتــى 
بــار. بــۇ دۇنيانىــڭ ياكــى غــەرب دۇنياســىنىڭ تۈرككــە يەنــە بىــر قېتىــم دۆلــەت 
قــۇرۇپ بېرىــش مەجبۇرىيىتــى يــوق! يازغــان يازمىلىرىڭــدا ھــە دېســە »شــەرقىي 
تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى« نــى قۇرغــان، “شــەرقىي تۈركىســتان خەلــق 
ــەن  ــۇنداق. م ــە ش ــەن. ئەلۋەتت ــان دەپ يازىدىكەنس ــى قۇرغ ــى” ن جۇمھۇرىيىت
ھــەم، ســەن ھــەم تارىختــا دۆلــەت قۇرغانلىقىمىزنــى يېزىشــىمىز كېــرەك. قېنــى بــۇ 
قۇرغــان دۆلىتىــڭ؟ نېمىشــقا قۇرغــان دۆلىتىڭنــى ســاقالپ قااللمىدىــڭ ئەپەنــدى؟ 
بــۇ قۇرۇلغــان دۆلەتلــەر قانــداق يوقىتىلــدى، كىملــەر تەرىپىدىن، قايســى دۆلەتلەر 
تەرىپىدىــن يوقىتىلــدى؟ نېمىشــقا، ســەن قۇرغان دۆلەت زادى نېمىشــقا يوقىتىلدى، 

بــۇ يولــدا ئىزدىنىــپ باقتىڭمــۇ؟

ئىدىيــە دېگــەن نېمــە؟ ئىدىيــە دېگــەن پىكىــر دېگەنلىكتــۇر. پىكىــر قانــداق 
پەيــدا بولىــدۇ؟ ئىنســاننىڭ ئەســلى ماھىيىتــى ئەركىنلىــك بولىدىغانــال بولســا بــۇ 
ــدۇ.  ــى بولى ــەر تەبىئ ــدا بولغــان پىكىر-ئىديەل ــدا پەي ــدا ئىنســاننىڭ ئېڭى توغرى
بىــراق، ئىنســاننىڭ ئېڭىــدا تەبىئــى پەيــدا بولغــان پىكىــر -ئىدىيەلــەر تاشــقى 
دۇنيــادا چەكلىمىگــە ئۇچرايــدۇ. شــۇڭا ئىنســان ئۆزىنىــڭ پىكــر- ئىدىيەلىرىنــى 
تاشــقىرى دۇنيــا رېئاللىقىغــا كــۆپ ھالــالردا ماسالشتۇرۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. ئەممــا 
ــۈن  ــەت ئۈچ ــتلىكنىڭ، مەنپەئ ــنىڭ، مەنپەئەتپەرەس ــەت قوغلىشىش ــا، مەنپەئ دۇني
كــۆرەش قىلىشــنىڭ ئۈســتىگە قۇرۇلغــان دۇنيــا ئىكەن، شــۇڭا سىياســەت بــۇ يەردە، 
ــڭ  ــدا، ئۆزۈڭنى ــىش مەيدانى ــەت قوغلىش ــدا، مەنپەئ ــىش بابى ــەت تالىش مەنپەئ
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مەنپەئەتىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلىدىغــان كۈرەشــنىڭ بىرخىــل 
شــەكلى بولــۇپ قالىــدۇ.

بىــز ئۇيغــۇرالر يېقىنقــى زامــان تارىخىمىــزدا ياكــى -19 ئەســىرنىڭ كېيىنكى 
يېرىمىدىــن 20 - ئەســىرنىڭ ئاۋۋالقــى يېرىمــى ئىچىــدە مانجۇ-مەنچىــڭ 
خانىدانلىقىنىــڭ مىللــى ھۆكۈمرانلىقىنــى ئاغدۇرۇپ تاشــالپ، ئۈچ قېتىم مۇســتەقىل 
جۇمھۇرىيــەت قۇرغــان ئىدۇق، دېگەن پىكىر -ئىدىيىگە كىمنى ئىشەندۈرەلەيســەن؟ 
دۆلــەت قــۇرۇش تارىخىڭنــى كىشــىلەرگە قايســى ئۇســۇلدا ســۆزلەپ بېرەلەيســەن 
ئەپەنــدى؟ دۆلــەت قــۇرۇش تارىخىــڭ بىلــەن ئۆزۈڭنىــڭ ئېتنىــك مىللــەت ئۇيغــۇر 
ئىكەنلىكىڭنى كىشــىلەرگە قايســى ئۇســۇلدا چۈشــەندۈرۈپ قويااليســەن ئەپەندى؟

مــەن، ســېنىڭ ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىشــىڭ خاتــا، مۇســتەقىللىق تەلــەپ 
قىلىشــىڭ خاتــا دېگىنىــم يــوق. بۇنــداق تەلــەپ قىلىــش پۈتۈنلەي بىــر مىللەتنىڭ 
ھوقۇقــى دائىرىســىدىكى ئىــش. نېمــە ئۈچــۈن ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىســەن يەنــە 
ــتەقىللىق  ــن مۇس ــى كىمدى ــەن ياك ــەپ قىلىس ــتەقىللىق تەل ــۈن مۇس ــە ئۈچ نېم
تەلــەپ قىلىســەن ياكــى كىمدىــن ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىســەن، بــۇ تەلەپلەرنــى 
كىشــىلەرنىڭ ئالدىــدا زامــان ۋە ۋاقىتقــا توغرىــالپ ئىســپاتالپ بېرىشــىڭ كېــرەك، 
خــۇددى ئۇيغۇرنىــڭ ئۈرۈمچــى ۋە پۈتۈن ئۇيغۇرىســتانلىق ئەزىمــەت ئەركەكلىرىدەك 
سىياســى كــۈرەش ئارقىلىــق ئىپادىلــەپ بېرىشــىڭ كېــرەك، دېمەكچىمــەن. ســۇنى 
كۆرمــەي تــۇرۇپ ئۆتــۈك ســېلىۋەتمەي ھــەر ئىشــنىڭ ۋاقتــى -ســائىتى كەلگەنــدە 

قىلىــش كېــرەك، ســۆزلەش كېــرەك، دېمەكچىمــەن ئەپەنــدى.

ــمايدۇ،  ــقا ئاش ــدا ئىش ــىنگىتۇننىڭ كوچىلىرى ــتەقىللىقى ۋاش ــڭ مۇس ئۇيغۇرنى
ــمايدۇ.  ــقا ئاش ــدا ئىش ــڭ كوچىلىرى ــرى بېرلىننى ــە تەلەپلى ــڭ ئاپتونومىي ئۇيغۇرنى
ــدا،  ــقەرنىڭ كوچىلىرى ــرى قەش ــە تەلەپلى ــتەقىللىق، ئاپتونومىي ــڭ مۇس ئۇيغۇرنى
غۇلجــا- ھەرەمبــاغ كوچىلىرىدا، خوتەن قاراقاش، پىچــان، تۇرپاننىڭ كوچىلىرىدا 
ئىشــقا ئاشــىدۇ. ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىللىقى ئەنــە شــۈ يــەردە. دېمۇكراتىــك ئەللــەر 
خەلقلىرىنىڭ ســاڭا قىلىپ بېرىدىغان ۋە ســاڭا قىلىپ بېرەلەيدىغان ئىشــى شــۇكى، 
دۆلــەت ئەخالقــى دائىرىســىدە ســاڭا ۋە ســېنىڭ تەلەپلىرىڭگــە مەســئۇل بولىــدۇ. 
كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغداشــنى ئاســاس قىلغــان تاشــقى سىياســەتنىڭ دائىرىســىدە 
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ــەن  ــەن س ــى بىل ــاي ھۆكۈمىت ــدە خىت ــزى كەلگەن ــدۇ. گې ــئۇل بولى ــاڭا مەس س
ئېلىــپ بارىدىغــان ســۆھبەتنىڭ شــارائىتىنى يارىتــپ بېرىشــكە مەســئۇل بولىــدۇ. 
ئەگــەر خىتاينــى پارچىالشــنى نىيــەت قىلغــان بولســا، غــەرب دۇنياســى خىتاينــى 
ــال  ــا يەتكەندى ــدۇ. شــۇ ۋاقىتق ــپ بېرى ــارا شــارائىتىنى يارىتى پارچىالشــنىڭ خەلقئ
ســېنىڭ مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن تاشــلىغان قەدىمىــڭ مۇئەييــەن دەۋىــر ئىچىــدە رول 

ئوينايــدۇ.

2

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋە رەھبىرىمىــز رابىيــە قادىرنىــڭ ھاۋالىســى 
بويىچــە ئۇيغۇرنىــڭ تارىختــا قۇرۇلغــان دۆلىتىنــى ئەســلىگە كەلتــۇرۇش جەھەتتــە، 
ــۇرالر  ــەپ، “ئۇيغ ــا جەمل ــر نوختىغ ــى بى ــلىرىمىزنىڭ پىكىر-تەلەپلىرىن ۋەتەنداش
قۇرغــان دۆلىتىنــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ تارىــخ، خەلقئــارا سىياســەت، خەلقئــارا 
ــتىدا  ــاۋزۇ ئاس ــوڭ م ــق چ ــلىرى “ ناملى ــق ئاساس ــتەملىكە رېياللى ــۇن ۋە مۇس قان
تــۆت قىســىمغا بۆلــۈپ -1 ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلىتىنــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ 
ــنىڭ  ــلىگە كەلتۈرۈش ــى ئەس ــان دۆلىتىن ــۇرالر قۇرغ ــلىرى -2 ئۇيغ ــخ ئاساس تارى
خەلقئــارا سىياســەت ئاساســلىرى 3 - ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى 
ــۇرالر  ــى -4 ئۇيغ ــتەملىكە رېئاللىق ــى مۇس ــڭ نۆۋەتتىك ــلىرى ۋە ئۇيغۇرالرنى كۆرەش
قۇرغــان دۆلىتىنــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ خەلقئــارا قانــۇن ئاساســلىرى قاتارلىــق 
ــپ  ــەر يېزى ــر ئەس ــك بى ــك، ھۆججەتلى ــال خاراكتېرلى ــتىدا ماتېرىي ــاۋزۇالر ئاس م
چىقىــش )تــۈزۈپ چىقىــش( ئۈچــۈن قولۇمغــا قەلــەم ئالدىــم. خۇدادىــن ئۆزۈمگــە 

ــۇۋۋەت تىلەيمــەن. كــۈچ ق

ئۈشــبۇ يازمىــدا ئــاۋۋال ئۇيغــۇرالر نېمــە ئۈچــۈن مۇســتەملىكە بولــۇپ قالدى، 
دەپ قويۇلغــان ســوئالغا جــاۋاب ئىزلەيمىــز. ئاندىــن ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلەت قۇرۇشــقا 
ــان  ــى زام ــڭ يېقىنق ــپاتاليمىز. ئۇيغۇرالرنى ــى ئىس ــەت ئىكەنلىكىن ــۇق مىلل ھوقۇقل
تارىخىــدا ئــۈچ قېتىــم دۆلــەت قۇرغانلىقىنــى تارىخى پاكىتــالر بىلەن ئىســپاتاليمىز. 
بــۇ ئۇيغــۇر دۆلەتلىرىنىــڭ قانــداق شــارائىتتا، قانــداق ئۇســۇل بىلــەن، كىملــەر ۋە 
قايســى دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن يۇقىتىلغانلىقىنــى، قانــداق ئەھۋالــدا چــوڭ دۆلەتلــەر 
ئوتتۇرىســىدىكى سىياســى ســودىنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىپ قېلىــپ، ئۇيغۇرالرنىڭ يەنە 
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قانــداق ئورۇنغــا چۈشــۈپ قالغانلىقىنى تارىخى يوســۇندا ئىســپاتاليمىز. ئۇيغۇرنىڭ 
سىياســى ئادەملىــرى، ئۇيغۇرنىڭ ھەربــى ئادەملىرى، ئۇيغۇرنىڭ تەشــكىالتچىلىرى، 
ــڭ  ــرى، ئۇيغۇرنى ــى ئادەملى ــى دىن ــرى ۋە ئادەتتىك ــى ئاكابىرلى ــڭ دىن ئۇيغۇرنى
ئومۇمىــي پۇقرالىــرى ئۆزلىــرى قان تۆكۈپ قــۇرۇپ چىققان دۆلەتلەرنىڭ يۇقىلىشــىدا 
سىياســى جەھەتتــە گۇنــاھ ســادىر قىلىــپ، قۇرۇلغــان دولەتلەرنىــڭ ھاالك بولىشــى 
مەسىلىســدە قانــداق رول ئوينىــدى ۋە دىنىــي جەھەتتــە قانــداق رول ئوينىــدى؟ 
بــۇ مەســىلىلەرنى يازغانــدا ئىنجىلەرگــە ئايرىمايمىــز، بابالرغــا ئايرىمايمىــز، پەقەت 
يۇقىرىدىكــى مــاۋزۇ بويىچىــال بابالرغــا ۋە ئىنجىلەرگــە ئايرىيمىــز. ئوقۇرمەنلىرىمىــز 
يازمىلىرىمىزنــى ئەســتايىدىل ئوقــۇپ، پەقەتــال ئومۇمــى بايــان ئىچىدىــن يۇقىرىقى 

مەســىلىلەرگە جــاۋاب تېپىــپ ئالســا بولىــدۇ.

مــەن يىلنامــە تارىخچىلىقىنــى قىلمــاي تارىخنــى، تارىــخ پەلسەپىســى بويىچە 
تەتقىــق قىلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى 
ــۇن  ــرى ئاساســىدا، قوشــۇمچە قان ــەر تەشــكىالتىنىڭ قانۇنۇنلى بىرلەشــكەن دۆلەتل
پەلسەپەســى بويىچــە تەتقىــق قىلىــپ، ئۇيغــۇر تارىخچىلىــرى يېزىــپ قالدۇرغــان 
تارىخــى ئەســەرلەردە ئۇيغــۇرال توغرىســىدا نېمــە دەپ يېزىــپ قالدۇرۇلغــان بولســا، 
ــەرلەردە  ــە ئەس ــىۋەتلىك خىتايچ ــەزى مۇناس ــپ، ب ــاس قىلى ــى ئاس ــۇ يازمىالرن ب
ــى  ــن پايدىلىنىــپ، ماتېرىيالالرن ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا تەييارالنغــان ماتېرىيالالردى
ئــۆز ئارا سېلىشــتۇرۇپ، قوشــۇمچە ھوقــۇق ۋە ھوقۇقشۇناســلىق ئىلمىغــا مۇراجىئەت 

قىلىــپ، ئۈشــبۇ كىتابنــى تــۈزۈپ چىقتىــم.

ــان  ــا قۇرغ ــۇرالر تارىخت ــۇ 4 - ئۇيغ ــدە بولۇپم ــاۋزۇ ئىچى ــۆت م ــى ت يۇقىرىق
ــكەن  ــلىرى )بىرلەش ــۇن ئاساس ــارا قان ــنىڭ خەلقئ ــلىگە كەلتۈرۈش ــى ئەس دۆلىتىن
ــا  ــپ( خالىس ــاس قىلى ــى ئاس ــان قانۇنالرن ــۈزۈپ تارقاتق ــكىالتى ت ــەر تەش دۆلەتل
ــى  ــۇ ماۋزۇن ــپ ب ــەم تەۋرىت ــە قەل ــەن بىرلىكت ــلىرىمىز بىل ــقا ۋەتەنداش ــە باش يەن
تۇلــۇق، مۇكەممــەل يېزىــپ چىقىــش ئۈچــۈن ئورتــاق كــۇچ چىقىرىشــمىزغا توغــرا 
كېلىــدۇ. لېكىــن يەنىــال بىــز قانۇنشۇناســالر ئەمــەس، يەنىــال بىــز بــۇ توغرىدىكــى 
ــارا  ــپ خەلقئ ــە تايىنى ــارا ياردەمگ ــۇڭا خەلقئ ــز. ش ــۆپ بىلمەيمى ــى ك قانۇنالرن
قانۇنــالر ۋە نىزامنامىــالر ئاساســىدا ئۇيغــۇرالر تارىختــا قۇرغــان دۆلىتىنــى ئەســلىگە 
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كەلتۈرۈشــنىڭ قانــۇن ئاساســلىرىنى خەلقئارادىكــى دوســتالرنىڭ يېزىــپ چىقىشــىغا 
توغــرا كېلىــدۇ. بــۇ ئەســەر ھۆججەتلەشــكەن ماتېرىيــال ســۈپىتىدە ئىنگىلىــز تىلىغا 
تەرجىمــە قىلىنغاندىــن كېيىــن فرانســىيە خەلقئــارا قانۇنشۇناســالر جەمئىيىتىگــە ۋە 
ئىتالىيــە خەلقئــارا زىيالىــالر ۋە قانۇنشۇناســالر جەمئىيىتىگــە ئەۋەتىــپ بېرىلىدۇ .بۇ 
جەمئىيەتلەرنىــڭ ھەقســىز يــاردەم قىلىشــى ئارقىلىــق ئۇيغــۇرالر تارىختــا قۇرۇلغــان 
ــان  ــق ئىكــەن، دەيدىغ ــەپ قىلىشــقا ھەقلى ــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى تەل دۆلىتىن
ھۆججەتلەشــكەن ماتېرىيالنــى ئوتتۇرىغــا چىقارغانــدا، قانۇنشۇناســالرنىڭ قولىدىــن 
چىققــان قانۇنلــۇق ھۆججەتلەرگــە ئاساســلىنىپ، ئامېرىكىنىــڭ دۆلــەت مەجلىســى 
ۋە ياۋرۇپــا پارالمېنتــى ئەزالىرىنىــڭ ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا سىياســەت خاراكتېرلىــك 
قانــۇن اليىھــە ماقۇللىشــىغا يــول ئېچىلغــان بولىــدۇ. )ئاالھىــدە ئەھۋالــدا يەنــە 
ــدا مېڭىــپ بېقىشــىمىز، ئىســپاتالپ  ــز بــۇ يول باشــقىچە بولىشــىمۇ مۇمكىــن( بى

بېقىشــىمىز كېــرەك.

ــالپ  ــدا قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــالرنى ئاللىقاچــان ئورۇن ــۇ يول ــەر ب تىبەتل
بولغــان ئىكــەن. يېقىنــدا خىتايغــا تاپشــۇرغان ئۇلتىماتــۇم- تىبەتلەرنىــڭ خىتايالر 
تــۈزۈپ تارقاتقــان قانــۇن- نىزامنامىــالر ئاساســىدا خىتايدىــن ئالــى ئاپتونومىيــە 
تەلــەپ قىلىشــىغا ئاساســەن يېزىــپ چىقىلغــان ئولتىماتومنــى خارۋارد ئۇنۋېرىســتىتى 

قانــۇن پاكولتىېتىنىــڭ قانۇنشۇناســلىرى يېزىــپ بەرگــەن ئىكــەن.

 تىبەتلــەر شــۇنداق ئىشــالرنى قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن، -1991 - يىلــى 
10 – ئاينىــڭ -28 كۈنــى ئامېرىكىــدا ئىككى پاالتانىڭ ئەزالىرى 1992 - يىللىق 
مالىيــە يىلىغــا ئاالقىــدار “دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلەردە ھوقــۇق بېرىــش قانۇنــى” 
ــى  ــى قانۇنســىز ئىشــغال قىلغانلىقــى” ن ــدا، “جۇڭگونىــڭ تىبەتن ــى ماقۇللىغان ن
ئۇشــبۇ قانۇننىــڭ – 33 بۆلۈمــى 7 - ماددىســىغا كىرگــۈزۈپ، “تىبــەت ئىشــغال 

قىلىنماســتىن بــۇرۇن ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلــەت” ئىــدى، دەپ كۆرســەتكەن.

ــىنىڭ  ــەش پاالتاس ــكا كېڭ ــى ئامېرى ــڭ - 28 كۈن ــى 7 – ئاينى 1992 يىل
قوللىشــى ئاســتىدا، كېڭەش پاالتاســىنىڭ تاشــقى مۇناســىۋەتلەر كومىتېتــى تارىختا 
ــى”  ــەت مەسىلىس ــتىدىكى تىب ــغالىيىتى ئاس ــڭ ئىش ــۇپ” جۇڭگونى ــى بول تۇنج

توغرىســىدا، گۇۋاھلىــق بېرىــش ۋە گۇۋاھلىــق ئېلىــش يىغىنــى ئۆتكــۈزدى.
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)›قىزىق نۇقتىال‹ خىتايچە نەشرى ئاپتورى، لىن جىڭ لۇڭ، لۇبىن(

ئۇيغۇرالر توغرىســىدا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەجلىســىدە ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان 
گۇۋاھلىــق ئېلىــش ۋە گۇۋاھلىــق بېرىــش يىغىنــى ھازىرغىچــە ئاساســى جەھەتتىــن 

كىشــىلىك ھوقۇققــا مەركەزلەشــتى ياكى شــۇ دائىرىدە داۋامالشــتۇرۇلدى.

يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئۆتكىنىمىــزدەك، »جۇڭگونىــڭ تىبەتنى قانۇنســىز ئىشــغال 
قىلغانلىقــى«، »تىبــەت ئىشــغال قىلىنماســتىن بــۇرۇن ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلەت 
ئىــدى«، »جۇڭگونىــڭ ئىشــغالىيىتى ئاســتىدىكى تىبــەت مەسىلىســى« دەيدىغــان 
سىياســەت خاراكتېرلىــك سىياســى ئۇقۇمــالر تىبــەت توغرىســىدا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت 
مەجلىســىدە بەلگىلەنگەن سىياســەتتۇر. بىزنىڭ ھەم دۆلەت مەجلىســىنىڭ ئۇيغۇرالر 
توغرىســىدا شــۇنداق سىياســەت بەلگىلىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئىنتايىــن 
ــى ئىشلىشــىمىزگە  ــن مۇرەككــەپ خىزمەتلەرن ــن ئىنچىكــە، ئىنتايى كــۆپ، ئىنتايى

ــرا كېلىدۇ. توغ

3

ــىغان  ــاۋاتقان، ياش ــارىدا ياش ــەر ش ــە ي ــدە ئەلۋەتت ــى دېگەن ــا تارىخ دۇني
ئىنســانىيەتنىڭ تارىخــى كــۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئۇشــبۇ دۇنيا، دۇنيا بولــۇپ يارالغاندىن 
ــتەملىكە  ــان، مۇس ــا ئۇچرىمىغ ــڭ تاجاۋۇزىغ ــادا ئىككىنچــى مىللەتنى ــرى، دۇني بې
بولــۇپ باقمىغــان بىــر مىللەتنــى ئىــزدەپ تاپقىلــى بولمىســا كېــرەك. شــۇنداقال 
ئەبەدىي-ئەبــەت مۇســتەملىكە بولــۇپ، لېكىن مۇســتەقىل بولۇشــقا ســاالھىيەتلىك 
مىللــەت بولــۇپ تۇرۇقلــۇق، ئازادلىقنىــڭ، تــاڭ نۇرىنىــڭ تەمىنــى تېتىمــاي بــۇ 
ئالەمدىــن غايىــپ بولــۇپ كەتكــەن مىللەتمــۇ بولمىســا كېرەك. شــۇڭا بــۇ مەنىدىن 
ئېيتقانــدا بىــر مىللەتنىــڭ يەككــە ھالــدا، ئــۆز ئالدىغــا ياراتقــان تارىخى بولىشــى 
مۇمكىــن. لېكىــن شــۇنداق بولغــان ھالەتتىمــۇ شــۇ مىللەتنىــڭ تارىخــى ئىككىنچى 
بىــر تاشــقى كۈچنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىمــاي، ئــۆز ئالدىغــا يەكمۇ-يــەك تارىــخ 
بولــۇپ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرااليدىغانلىقىنــى تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمايــدۇ. شــۇڭا 
ھــەر قانــداق مىللەتنىــڭ تارىخــى بۇ ئەمەلىيەتتــە دۇنيا تارىخىنىڭ بىر قىســمىدۇر.

دۇنيــادا چــوڭ دۆلەتلــەر ئارىســىدا، رايونــالردا، چــوڭ دۆلەتلەرگــە يىــراق-
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يېقىنــالردا، شــۇنداق جۇغراپىيىلىــك كەڭلىكتە ياشــاۋاتقان مىللەتلەرنىــڭ تەقدىرى 
ــان ۋە  ــك دەيدىغ ــن پاجىئەلى ــە، ئىنتايى ــرا كەلس ــقا توغ ــۆز ئېچىش ــىدا س توغرىس
ئىنتايىــن بەخىتلىــك دەيدىغــان جۈملىلــەر بىلــەن سۈپەتلەشــكە بولىــدۇ. چۈنكــى 
بــۇ تىپلىــق كىچىــك مىللەتلــەر ھــە دېگەنــدە ياكــى چــوڭ مىللەتلەرنىــڭ تاجــاۋۇز 
قىلىــپ مۇســتەملىكە قىلىۋېلىــش قىســمەتلىرىگە دۇچــار بولىــدۇ ياكــى پاجىئەلىــك 
تەقدىرگــە يۇلۇقىــدۇ ياكى چــوڭ مىللەتلەرنىڭ بېقىندىســىغا ئايلىنىــپ قالىدۇ ياكى 
چــوڭ مىللەتلــەر شــۇ ئاجىــز -كىچىــك مىللەتلەرنىــڭ ھامىيســى بولــۇپ قالىــدۇ.

ھەممىدىــن پاجىئەلىــك تەرىپى شــۇ بولىدۇكى، كىچىــك مىللەتلەر رايونالردا، 
ــك  ــدۇ، كىچى ــېتىلىپ تۇرى ــۈپ س ــا ئۆت ــىدا قولدىن-قولغ ــەر ئارىس ــوڭ دۆلەتل چ
مىللەتلــەر، چــوڭ دۆلەتلەر ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىك، سىياســى مۇناســىۋەتلەردە 

سىياســى بېدىكلەرنىــڭ قولىــدا سىياســى يەمچۈككــە ئايلىنىــپ قالىــدۇ.

تارىخنــى كىتــاب قىلىــپ پۈتــۈپ، يېزىــپ تارشــى پۈتۈكلەرگــە ئايالنــدۇرۇپ 
قاتــالپ تاختــى بېشــىغا ئېلىــپ قويىدىغــان نەرســە ئەمــەس. ئەكســىچە تارىــخ 
ئۆزلۈكســىز، بەلكى دەۋر قىلىپ، ئايلىنىپ تۇرىدىغان دائىمىي، زامان خاراكتېرلىك 
ــس:  ــىدا ماركى ــخ توغرىس ــۇر .تارى ــەك، ھەرىكەتت ــۇ دېم ــخ ب ــۇر. تارى ھەرىكەتت
ــۆز مەقســىتىگە يېتىشــنىڭ قورالــى، دەپ پايدىلىنىدىغــان  »تارىــخ، ھەرگىزمــۇ ئ
مەلــۇم ئاالھىــدە ســاالھىيەت ئەمــەس. تارىــخ ئۆزىنىــڭ مەقســىتىگە ئىزدىنىۋاتقــان 
ــۇ  ــە ش ــەتكەن. يەن ــدا كۆرس ــاالس« دەپ، دەل جايى ــى خ ــڭ پائالىيىت ئادەمنى
ماركىــس: »تارىخــى ۋەقەلــەر بەزىــدە كومېدىيىلىــك تۈســتە تە كرارالنســا، بەزىدە 
تراگېدىيىلىــك تۈســتە تەكرارلىنىــدۇ« دەپمــۇ كۆرســەتكەن. شــۇڭا كىچىــك مىللــى 
ــۈپ تۇرۇشــى،  ــا ئۆت ــن -قولغ ــدا قولدى ــڭ قولى ــڭ، چــوڭ دولەتلەرنى دۆلەتلەرنى
قولدىــن -قولغــا ســېتىلىپ تۇرۇشــى دۇنيــا ۋەزىيىتىنــى يىرىكلەشــتۈرىدىغان، ئــۆز 
نۆۋىتىــدە دۇنيانىــڭ ۋەزىيىتــى ئاجىــز مىللەتلەرنىــڭ تەقدىرىنــى بەلگىلەيدىغــان 
ئىــش چــوڭ دۆلەتلــەر ئــارا ھوقــۇق ئۈچــۈن كۈرەشــنىڭ ئاالھىــدە شــەكلى بولــۇپ 
كەلگــەن. بۇنــداق ئاالھىــدە شــەكىل يەنــە ئــۆز نۆۋىتىــدە شــۇ چــوڭ دولەتلەرنىڭ 

ئىچكــى سىياســىتىگىمۇ بەلگىلىــك تەســىر كۆرســىتىدۇ.

ــى  ــى ھۆكۈمرانلىقىن ــى مىلل ــالرنىڭ جۇڭگودىك ــىلەن، مانجۇ-توڭغۇس مەس
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ئاغــدۇرۇپ، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى قۇرۇپ چىققــان جىياڭ جېشــى، )ئامېرىكىنىڭ 
ــدا  ــر قىلغــان ھال ــە مەسىلىســىنى دەۋى قوللىشــىغا ئېرىشــكەن(، تاشــقى موڭغۇلىي
جۇڭگونىــڭ ئىچكــى قىســمىدا قانــات يايدۇرۇلغــان ئىچكــى كۆرەشــتە، ئىككىنچــى 
بىر خىل كۇچ كوممۇنىســت خىتايالردىن )ســابىق ســوۋېتلەر ســىتالىننىڭ قوللىشــىغا 
ئېرىشــكەن( يېڭىلىــپ، جىيــاڭ جېشــى، 1949 - يىلــى ئامېرىكىلىقــالر بوشــىتىپ 
ــتا  ــى باش ــى پائالىيىت ــىنىڭ تارىخ ــدى. جىياڭجېش ــە كېلىۋال ــەن تەيۋەنگ بەرگ
كومېدىيىلىــك رەۋىشــتە باشــالنغان بولســا، ئاخىرالشــقاندا تراگېدىــك رەۋىشــتە 
ئاخىرالشــتى. ئەينــى يىلــالردا “ھوقۇقنىــڭ ئۈســتىدە گۈلپــەرى” بولــۇپ ئولتۇرغــان 
ماۋزېدۇڭنىــڭ خوتۇنــى جىياڭچىــڭ، تۈرمىــدە ئۆلۈۋېلىــپ ھاياتىنــى تراگېدىيىلىك 

رەۋشــتە ئاخىرالشــتۇردى.

دۇنيــا، ئەنــە شــۇنداق بىرىدىــى - بىرىگــە ئۆتــۈپ تۇرىدىغــان، بىرىدىــن-
بىــرى پايدىلىنىدىغــان، بىرىدىــن- بىــرى يــاردەم ئالىدىغــان، بىــرى- بىرىنــى 
ــاالك  ــى ھ ــرى- بىرىن ــان، بى ــى ئۇلۇغاليدىغ ــان، بىرى-بىرىن ــوزەك قىلىدىغ ب
قىلىدىغــان، بىــرى- بىرىنــى ئالقىشــاليدىغان دۇنيــادۇر. بىــر تامچــە يــاش بىــر 
يــەردە تۆكۈلمىســە، ئىككىنچــى بىرســىنىڭ كۈلكىســى كۈلكە بولمايــدۇ، ئىككىنچى 
بىرســى كۈلــۈپ تۇرمىســا ئۈچىنچى بىرســىنىڭ كۆزىدىــن ياش تۆكۈلمەيــدۇ. ياكى 
ئالــالھ دۇنيــاۋى مۇناســىۋەتلەرنى شــۇنداق رەھمىســىز ياراتتىمــۇ ياكــى ئادەملــەر 

ياكــى بەندىلــەر خۇدانىــڭ ئالدىــدا گۇناھــكار بولــدى، ۋاپاســىزلىق قىلدىمــۇ.

ئۇيغــۇر مىللىتــى، ئۇيغۇرنىــڭ ئوغلىــى )ياقۇپبەگنىــڭ ئۇيغــۇر ئىكەنلىكىنــى 
تارىخچــى ســابىت ئۇيغــۇرى ئىســپاتلىدى( بۈيــۈك ســەركەردە ياقۇپبــەگ دەۋرىــدە 
ئاكوپقــا چۈشــۈپ، مانجۇ-خىتــاي چىرىكلىرىنــى ئۇيغۇر دۆلىتىدىن ئۈزۈل-كېســىل 
قوغــالپ چىقىرىــپ، مۇســتەقىل بەدۆۋلــەت ياقوپبــەگ ھاكىمىيىتىنــى قۇرغان ئىدى. 
)بــۇ ھاكىمىيــەت 12 يىــل مەۋجۇت بولــۇپ تۇردى( ئۇيغۇرالر يەنە ئاكوپقا چۈشــۈپ 
قوراللىــق قوزغىــالڭ ئارقىلىــق 1933 - يىلــى قەشــقەردە مۇســتەقىل جۇمھۇرىيــەت 
قۇرغــان بولســا، ئۇيغــۇرال يەنــە بىــر قېتىــم ئاكوپقــا چۈشــۈپ، قوراللىــق قوزغىــالڭ 
ئارقىلىــق 1944 - يىلــى ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئىلــى ئۆلكىســىدە، غۇلجــا شــەھرىنى 
مەركــەز قىلىــپ مۇســتەقىل جۇمھۇرىيــەت قۇرغــان ئىــدى. بىــراق خەلقئارا بېســىم، 
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ــاي قاتارلىــق چــوڭ دۆلەتلەرنىــڭ سىياســى  ــە، خىت ــكا، روســىيە، ئەنگىلىي ئامېرى
سودىســى، چــوڭ دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتىك مەنپەئەتلىرى، چوڭ دۆلەتلەرنىڭ تەســىر 
دائىــر بۆلۈشىۋېلىشــى ئالدىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ قۇرغــان دۆلەتلىرى مۇنقــەرز قىلىندى. 
قوراللىــق كــۈرەش ئۇيغــۇرالر ئــۇرۇش ئارقىلىــق غەلىبــە قىلىــپ، يەنــە قولىدىكــى 
قورالنــى تاشــالپ گومىنــداڭ خىتايلىرىغــا تەســلىم بولغان بــۇ تارىــخ كومېىدىيىلىك 
تۈســتە ئاخىرالشــقان تارىــخ بولــۇپ ھېســابلىنامدۇ ياكــى تراگېدىيەلىــك رەۋشــتە 
يەنــە باشــلىنىدىغان تارىــخ بولــۇپ ھېســابلىنامدۇ؟ ئادەملــەر دىققــەت! تارىخــى 
ۋەقــە، تارىخــى شــەيئى ۋە تارىخــى ھادىســىلەر ئاخىرالشــقان، تۈگىگــەن يــەردە، 
ئىككىنچــى بىــر خىــل تارىخــى ۋەقــە، تارىخــى شــەيئى، تارىخــى ھادىســە يەنــە 
ــان  ــا قۇرۇلغ ــڭ تارىخت ــۈن ئۇيغۇرنى ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــە تۇغۇلى ــلىنىدۇ، يەن باش
لېكىــن، خەلقئــارا جاھانگېــر كۈچلــەر تەرىپىدىــن مۇنقــەرز قىلىنغــان، چــار روســىيە 
ئىمپېراتورلىقــى، ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقى، مانجۇ-مەنچىــڭ خانىدانلىقى قاتارلىق 
ئــۈچ دۆلــەت ئوتتۇرىســىدا مۇنقــەرز قىلىنغــان ياقۇپبــەگ بەدەۋلــەت ھاكىمىيىتىنــى 
ۋە ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنــى، 1933 - يىلــى قەشــقەردە قۇرۇلغــان 
شــۇ ھامــان ســىتالىننىڭ ئەســكەر چىقىرىــپ باستۇرۇشــى ئارقىلىق مۇنقــەرز قىلىنغان 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى، ئاۋۋىلــى ســابىق ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتــى يــاردەم قىلىــپ 1944 
ــارادا  ــن، خەلقئ ــان لېكى ــىدە قۇرۇلغ ــى ئۆلكىس ــڭ ئىل ــۇر دۆلىتىنى ــى ئۇيغ - يىل
تۇرغۇزۈلغان “يالتا سىستېمىســى” نىڭ رامكىســى )1945( ئىچىدە ســابىق سوۋېتلەر 
ھۆكۈمىتــى بىلەن خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتى “موســكۋا شەرتنامىســى”نى )1945( 
ئىمــزاالپ ئۇنىڭدىــن كېيىــن ســابىق ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتىنىــڭ رەھبىــرى ســىتالىن 
بىلــەن خىتــاي كوممۇنىســت ھۆكۈمىتىنىــڭ داھىســى ماۋزېــدۇڭ 1950 - يىلــى 
موســكۋادا ئىمزالىغــان، ئىككىنچــى قېتىملىــق “جۇڭگــو- ســوۋېت شەرتنامىســى” 
ئارقىلىــق يۇقىتىلغــان ئۇيغــۇر دۆلەتلىرىنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش، ئۇيغۇرنىڭ دۆلەت 
قــۇرۇش ھوقۇقىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلىدىغــان خىلمۇ-خىل 
كۈرەشــلەردە پايدىلىنىــش ئۈچــۈن كېــرەك بولىدىغــان، خەلقئــارا ســىتىراتېگىيىلىك 
ــش  ــۈزۈپ چىقى ــىنى ت ــى قولالنمىس ــڭ سىياس ــدار، ئۇيغۇرنى ــەتلەرگە ئاالقى سىياس
ۋەزىپىســى بۈگــۈن، 20 مىليــون ئۇيغۇرنىــڭ ئىرادىســى تەرىپىدىــن كــۈن تەرتىپكــە 

قويۇلدى.
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مىســال ســۈپىتىدە تۆۋەنــدە كەلتۈرىدىغــان نەقىلىمزدىــن بۈيــۈك ســەركەردە 
ــەر  ــەت ســەلتەنەتىنىڭ چــوڭ دۆلەتل ــەت، دۆل ــان بەدەۋل ــۇرۇپ چىقق ــەگ ق ياقۇپب
ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىــك ۋە مەنپەئەت مۇناســىۋەتلىرىگە باغلىــق ھالدا قانداق 

مۇنقــەرز قىلىنغانلىقىنــى كــۆرۈپ يېتەلەيســىلەر.

ئەنگىلىيىلىك چارلىز بولگېر ھېكايىسىنى مۇنداق باشاليدۇ:

“....لېكىــن بىزنىــڭ قولىمىز ئوتتۇرا ئاســىيادا بوغۇچلىنىــپ قالغىنى بىلەن، 
بېيجىڭــدا بوغۇچلىنىــپ قالمىــدى. جۇڭگولۇقالرنىــڭ غەلىبىســىنى تەبرىكلىمەكچى 
ــى  ــۇغ غەلىبىلىرىن ــى ئۇل ــرى ئەتىراپىدىك ــڭ تەڭرىتاغلى ــۇم ئۇالرنى ــاق، چوق بولس
تەبرىكلىشــىمىزگە توغــرا كېلىــدۇ. بۇنىڭدىــن بەلكىم، بــەزى پايدىلىــق نەتىجىلەر 
چىقىــپ قــاالر. بىزنىــڭ ھــەم يېڭــى خوشــنىمىز، ھــەم كونــا خوشــنىمىز بولغــان 
ــڭ  ــز ئۇالرنى ــش ئارزويىمى ــدى قىلى ــتانە باردى-كەل ــەن دوس ــالر بىل جۇڭگولۇق
ــڭ  ــالر ئۆزلىرىنى ــن. جۇڭگولۇق ــىغا مۇيەسســەر بولىشــى مۇمكى ــن ئالقىشلىش قىزغى
ــز  ــۈپ بى ــز پۈك ــۈن تى ــش ئۈچ ــاقالپ قېلى ــى س ــتاندىكى ھۆكۈمرانلىقىن ئۇيغۇرىس
بىلــەن ياراشــمايدۇ؛ )ئاپتــور بــۇ جۈملىــدە سىياســى مەقســىتىنى يۇشــۇرۈۋاتىدۇ( 
ــز بىلەنمــۇ ئازارلىشــىدۇ،  ئەممــا ئــۇالر روســالر بىلــەن ئازارلىشــىپ قالغانــدا، بى
دەپ قــاراش ئەقىلغــا ســىغمايدۇ. بىــز تەنتەكلىــك قىلمىســاقال، جۇڭگولۇقالرنىــڭ 
بىــر تارمــاق قوشــۇنىنى يېڭىپتۇمىــش دېگــەن ھېلىقــى يېرىــم مۇســتەقىل خوتــەن 
ئاقســاقالى بىلــەن مۇناســىۋەت ئورنىتىمىــز دەپ، جۇڭگولۇقالرنىــڭ چىشــىغا تېگىپ 
قويمىســاقال، جۇڭگولۇقالرنىــڭ غۇلجــا مەسىلىســى 1871 - يىلــى چار روســىيىنىڭ 
گېنېرالــى كولپاكوۋىســكى ئىلــى ســۇلتانلىقىغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەندىــن كېيىن، 
خەلقئــارادا پەيــدا بولغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى ئۆلكىســى غۇلجــا مەسىلىســىنى 

كــۆزدە تۇتــۇدۇ تۈپەيلىدىــن بىــز تەرەپكــە ئېغىشــى تۇرغــان گــەپ.

ــۆھبەت  ــەن س ــى بىل ــقەرىيە ھۆكۈمران ــا، قەش ــر ۋاقىتت ــەن بى ــۇنىڭ بىل ش
ــان  ــېتىقتىن كېلىدىغ ــى، سودا-س ــاقالش زۆرۈرك ــتە س ــۇنى ئەس ــدە ش ئۆتكۈزگەن
پايدىغــۇ مۇھىــم، لېكىن سىياســى پايــدا ئۇنىڭدىنمۇ چەكســىز مۇھىم. قىسقىســى، 
بىزنىــڭ ياقۇپبەگكــە ھامىلىــق قىلىشــىمىزدىن مەقســەت پەقــەت كانگېــرا )1( نىڭ 
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چېيــى ئۈچــۈن بــازار تېپىــپ بېرىشــتىنال ئىبــارەت. ئەممــا بىزنىــڭ ســودا جەھەتتە 
ئېرىشــكەن بــۇ كىچىككىنــە ئەرزىمــەس پايدىمىــز بىزنىــڭ ئاتىلىق غازىنــى ئېتىراپ 
قىلىــپ قويــۇپ، )دېمــەك بــۇ يــەردە ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقى بەدەۋلــەت ياقۇپبەگ 
ھاكىمىيىتىنــى ئېتىــراپ قىلغــان دېگــەن ســۆزمۇ يالغــان بولــۇپ چىقىــدۇ( سىياســى 
جەھەتتــە تارتىدىغــان زىيىنىمىزنــى مەڭگــۇ قاپلىيالمايــدۇ... بىزنىــڭ مەقســىتىمىز 
ــتانە  ــەن دوس ــو بىل ــان جۇڭگ ــۇپ تۇرغ ــۈچ بول ــك ك ــىيادا قۇدرەتلى ــۇرا ئاس ئوتت
بېرىش-كېلىــش مۇناســىۋىتى ئورنىتىشــتۇر. ئــۇالر )جۇڭگولۇقــالر )ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ئىلــى ئۆلكىســى )غۇلجــا شــەھرىنى چــار روســىيىنىڭ قولىدىــن( غۇلجىنــى قايتۇرۇپ 
ــىگە  ــىلەرنىڭ ھەممىس ــان نەرس ــمەكچى بولغ ــرى ئېرىش ــن، ئۆزلى ــن كېيى ئالغاندى
ئېرىشــىدۇ-دە، روســىيىنىڭ ھەددىدىن ئاشــقان كېڭەيمىچىلىكىگە تاقابىل تۇرۇشــتا 
ــدۇ. بۇالرنىــڭ ھەممىســى  ــە تۇرى ــز تەرەپت ــدۇ ۋە بى ــل بولى ــۇم بىزگــە مايى چوق
ــان  ــىدىن كېلىدىغ ــڭ يارىشىش ــەن ئەنگىلىيىنى ــو بىل ــن، جۇڭگ ــن كېيى بۇنىڭدى
مەنپەئەتتــۇر”، »ئافغانىســتان مەسىلىســى نۇرغــۇن جەھەتلــەردە )ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ــۇ  ــر ب ــدار بولغــان مەســىلە، ھازى ــەن ئاالقى ــەن( غۇلجــا بىل غۇلجــا شــەھرى بىل
ئشــنى ھــەل قىلىــش توغرىســىدىكى ســاداالر بارغانســېرى كۈچىيىــپ كېتىۋاتىــدۇ« 
ــر،  ــز بولگې ــورى چارلى ــى‹ ئۇيغۇرچــە نەشــرى. ئاپت )›ياقــۇپ بەگنىــڭ تەرجمھال

ئەنگىلىيــە.(

ئاپتــور بۇيــەردە نېمە دېمەكچــى؟ جۇڭگونى قولالپ، جۇڭگوغا بۇلىشــىۋاتقان 
ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ غۇلجا شــەھىرى مەسىلىســى بويىچە چار 
روســىيە ئىمپېراتورلىقىغــا بېســىم ئىشــلىتىپ غۇلجىدىــن چىكىنىــپ چىقىــپ كېتىپ، 
غۇلجىنــى مانجۇ-مەنچىــڭ خانىدانىغــا بوشــىتىپ بېرىشــكە مەجبۇراليــدۇ. ئەگــەر 
چــار روســىيە ئۇيغۇرىســتاننىڭ غۇلجــا شــەھرىدىن چىكىنىــپ چىقىــپ كەتمەيدىغان 
ــۇڭا  ــىدۇ. ش ــلىرىغا ئارىلىش ــتان ئىش ــى ئافغانىس ــە ئىمپېراتورلىق ــا، ئەنگىلىي بولس
ئافغانىســتان مەسىلىســى نۇرغــۇن جەھەتلــەردە ئۇيغۇرىســتاننىڭ غۇلجــا شــەھىرى 
بىلەن ئاالقىدار بولغان مەســىلە، غۈلجا شــەھىرى مەسىلىســىمۇ نۇرغۇن جەھەتلەردە 
ــەر  ــوڭ دۆلەتل ــدۇ. چ ــۇپ قالى ــىلە بول ــدار مەس ــىگە ئاالقى ــتان مەسىلىس ئافغانىس

ئوتتۇرىســىدا سىياســى ســودا قانــداق بولىدىكــەن ۋەتەنداشــلىرىم؟
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“...ئافغانىســتان مەسىلىســىنىڭ تەرەققىيــات ئەھۋالــى ھېــچ بولمىغاندىمــۇ 
ــر  ــقۇچلىرىغا ئېغى ــى باس ــىنىڭ كېيىنك ــەھەر مەسىلىس ــا ش ــتاننىڭ غۇلج ئۇيغۇرىس

ــى. تەســىر يەتكۈزەتت

ــەن  ــتاندا ئۆتك ــان ئافغانىس ــىر ئەلىخ ــى )2( )ش ــىر ئەلىن ــىيە ش ــەر روس ئەگ
ــداق: سېلىشتۇرســاق  ــز مۇن ــدا بىزنىــڭ پىكرىمى ــۇ توغرى ــرى.( ب ئەمىرلەرنىــڭ بې
ــۇرۇپ چــار  ــر شــىر ئەلىخــان ئەنگىلىيىگــە قارشــى ت ــردە ئەمى ئېھتىمــال شــۇ دەۋى
روســىيىگە گۇماشــتى بولۇشــنىڭ يولىنــى تالــالپ ئالغــان بولســا كېــرەك. )ســاقالپ 
قالىمــەن دەپ ئــۇرۇش قىلماقچــى بولىدىكــەن، كېســىپ ئېيتااليمىزكــى، زوزۇڭتــاڭ 
ئارمىيىســى ھەرگىز قاراپ تۇرمايدۇ، گېنېرال كولپاكوۋىســكى ئالمۇتىغا چېكىنىشــكە 
ــوق  ــى ي ــۇ ئەھمىيىت ــپ قىلچىم ــە تايىنى ــكىرى كۇچىگ ــا ئەس ــدۇ، ي ــۇر بولى مەجب
ئۇرۇشــنى قىلىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. ئەگــەر روســىيە شــىر ئەلىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
ــتاننىڭ  ــا، ئۇيغۇرىس ــىدىغان بولس ــۇق ئارىلىش ــن- ئوچ ــتانغا ئوچۇقتى ئافغانىس
غۇلجــا شــەھىرىنى جۇڭگوغــا قايتــۇرۇپ بېرىشــى شــەرت، بولمىســا چــار روســىيە 
ــك...؟  ــە دېگەنلى ــۇ نېم ــدۇ.) ب ــە ئۇچراي ــاتقۇچ زەربىگ ــن قاقش ــان تەرەپتى ي
ــۇ  ــدۇ، ئەنگىلىيىنىڭم ــىگە ئۇچراي ــڭ زەربىس ــن كىمنى ــان تەرەپتى ــىيە ي ــار روس چ
؟( جۇڭگولۇقــالر بۇنــداق پۇرســەتنى ھەرگىــز قولدىــن بەرمەيــدۇ. شــۇڭا ھازىــر 
ــار  ــۇ چ ــى ۋەقەم ــۇ، كابولدىك ــى ۋەقەم ــى( ئىلىدىك ــتاننىڭ ئۆلكىس )ئۇيغۇرىس
روســىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاســىيادىكى زومىگەرلىك ئورنىنىڭ تىكلىنىشــىگە ياكى بىۋاســتە 
ياكــى ۋاســتىلىك تەھدىــت ســېلىۋاتىدۇ. ئەنگىلىيە ئافغانىســتاننى ياكــى ئېھتىمالغا 
ــر قىســمىنى ئىشــغال قىلىۋالســا، چــار روســىيىنىڭ  يېقىنراقــى ئافغانىســتاننىڭ بى
غەربــى تۈركىســتاندىكى نوپــۇزى ئېغىــر دەرىجىــدە ئاجىزاليــدۇ. جۇڭگــو ئەگــەر 
)ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى ئۆلكىســى( غۇلجىنــى ئشــغال قىلســا، چــار روســىيىنىڭ 
ئالمۇتــا، نارىــن شــۇنىڭدەك قىرغىــزالر ئارىســىدىكى ئورنىغا تەھلىكــە يىتىدۇ...”( 

“ياقۇپبەگنىــڭ تەرجىمھالــى” ئاپتــورى چارلىــز بولگېــر. ئەنگىلىيــە(

كــۈرۈپ ئۆتتــۇق. دۆلىتىمىــز ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھەتتــا ئىلــى ئۆلكىســىنىڭ شــۇ 
ۋاقىتتــا چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئوتتۇرىســىدا 
قانــداق ســودىغا چۈشــۈپ قالغانلىقىنــى كۆرۈپ ئۆتتــۇق. بۇ كىتاپنــى يازغان ئاپتور 
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چارلىــز بــول گېــر، ئادەتتىكــى يازغۈچى ئەمــەس، بەلكى شــۇ چاغدا ئافغانىســتان 
ۋەقەلىرىگــە، ئۇيغۇرىســتان ۋەقەلىرىگــە باغلىــق ئىســتىراتېگىيىلىك مەســىلىلەر 
بويىچــە، ھەربــى ئارىلىشــىش مەســىلىلىرى بويىچــە، چار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيە 
ــتە  ــۇپ بىۋاس ــى بول ــڭ ۋەكىل ــالرغا ئەنگىلىيىنى ــاالش تارتىش ــىدىكى ت ئوتتۇرىس
قاتناشــقان ئادەمدۇر. ئۇنىڭ ئۈســتىىگە مانجۇ-خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجاۋۇز 
قىلىشــىنى قولــالپ، ئۇيغۇرنىــڭ دولــەت قۇرۇشــىغا قارشــى تــۇرۇش، بــە دەۋلــەت 
ياقۇپبــەگ ھاكىمىيىتىگــە قارشــى تــۇرۇش، بــۇ مۇناپىــق يازغۇچىنىــڭ ئاساســلىق 
مەيدانــى ئىكــەن. يۇقىرىقــى تارىخــى پاكىتالرغــا ئاساســالنغاندا زوزۇڭتاڭنــى چــار 
روســىيىگە قارشــى كۈشــكۈرتكەنمۇ ئەنگىلىيــە ئىكــەن، زوزۇڭتاڭنــى ئۇيغۇرىســتانغا 
ــى  ــە ئىكــەن، چــار روســىيىنى غۇلجىن تاجــاۋۇز قىلىشــقا كۈشــكۈرتكەنمۇ ئەنگىلىي
تاشــالپ چىقىــپ كېتىشــكە زورلىغانمــۇ ھەتتــا غۇلجــا مەسىلىســىنى ئافغانىســتان 
ــىلىگە  ــىدىغان مەس ــىيە تالىش ــار روس ــەن چ ــە بىل ــالپ، ئەنگىلىي ــگە باغ مەسىلىس
ــاق  ــەزەر ئاغدۇرس ــالرغا ن ــى ئابزاس ــەن. تۆۋەندىك ــە ئىك ــۇ ئەنگىلىي ئايالندۇرغانم

يۇقىرىدىكــى پىكىرلىرىمىــز تېخىمــۇ ئايدىڭلىشــىدۇ.

ئۇنىڭدىــن باشــقا يــۈز بىرىــش ئالدىــدا تۇرغــان ۋەقەلــەر، شــەكىللىنىۋاتقان 
ئەنگىلىيــە -جۇڭگــو ئىتتىپاقىنىــڭ ئىســتىقبالى، ئومۇمــەن ئېيتقانــدا، ئاســىيادىكى 
ــزالر  ــا ئىنگىلى ــە. ئەمم ــق، ئەلۋەتت ــەڭ پايدىلى ــۈن ئ ــى ئۈچ ــەت خەلق ــەر مىلل ھ
جۇڭگولۇقالرنىــڭ بۇيــەردە )ئۇيغۇرىســتاندا( ئوتتۇرىغــا چىقىشــىنى »ئوتتۇرا ئاســىيا 
مەسىلىســىدىكى پايدىلىــق ئامىــل« دەيدىغان قاراشــقا كېلىشــتىن بــۇرۇن، بىزنىڭ 
جۇڭگــو بىلــەن بولغان مۇناســىۋىتىمىز مىسلىســىز دەرىجىدە مۇســتەھكەم، دوســتانە 
ئاساســقا ئورنىتىلىشــى الزىــم. بىــز بۇنى قىلىشــقا قادىرمىز. روســىيە بىلــەن جۇڭگو 
ــر  ئوتتۇرىســىدا كۈندىــن- كۈنگــە كېڭىيىۋاتقــان چــاك بىزنىــڭ ۋەزىپىمىزنــى بى
مۇنچــە ئاسانالشــتۇرۇپ بــەردى. كۈنلەرنىڭ بىرىدە، روســىيە غۇلجا مەسىلىســىنىڭ 
ھەرگىــز كىچىــك مەســىلە ئەمەســلىكىنى چۈشــىنىدۇ، ئەنگىلىيىمــۇ روســىيە بىلــەن 
ئــۇزۇن مــۇددەت كــۈچ سىنىشــىش جەريانىــدا غۇلجــا مەسىلىســىنىڭ ئــەڭ پايدىلىق 
ئەھۋالالرنىــڭ بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئــۆزى ئۈچــۈن مىســلى كۈرۈلمىگــەن دەرىجىــدە 
رول ئوينايدىغانلىقىنــى )مۇبــادا ئەنگىلىيــە غۇلجىنــى دىپلوماتىــك بېســىم ئارقىلىق 
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چــار روســىيىنىڭ قولىدىــن ئېلىــپ مانجۇ-خىتايالرنىــڭ قولىغــا تاپشــۇرۇپ 
بېرەلىســە، يىــراق شــەرقتە جۇڭگودىــن ئىنتايىــن كــۆپ نــەپ ئاالاليدىغانلىقىنــى، 
ئاپتوردىــن( چۈشــىنىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ چېگرىســىدا جىددى ۋەزىيەت شــەكىللەنگەن 
چاغدا،كابۇللــۇق ئەمىرنــى )شــىر ئەلىنــى دېمەكچــى بــۇ يــەردە مېنىــڭ يۇقىرىقــى 
ــەن  ــق بىل ــتىدە ئېھتىياتچانلى ــازاالش ئۈس ــى( ج ــۇپ چىقت ــرا بول ــم توغ تەھلىلى
ــۆھىبەت  ــەن س ــو بىل ــڭ جۇڭگ ــۆز ئورنىنى ــىيە ئ ــزدا، روس ــان چېغىمى ئويلىنىۋاتق
ئۆتكۈزۈشــكە مەجبــۇر بولغانلىقــى تۈپەيلىدىــن ئاجىــزالپ كەتكەنلىكىنــى، ئۆزىنىڭ 
دىققــەت نەزەرىنــى يەنە باشــقا تەرەپكە قاراتمىســا بولمايدىغانلىقىنى ســەزگەنىدى. 
ئۇالرنىــڭ )چــار روســىينڭ( جۇڭگولۇقــالر تەلــەپ قىلغان نەرســىگە ماقۇل دېگۈســى 
كەلمەيــدۇ، لېكىــن ئۇنــى رەت قىلىشــقىمۇ جۈرئەت قىاللمايدۇ؛ جۇڭگولۇقالر روســيە 
تاكــى باشــقا بىــر ئورۇنــدا قىيىنچىلىققــا بوغۇلــۇپ قالغىچــە كۈتــۈپ تۇرااليــدۇ. 
جۇڭگولۇقــالر غۇلجىنــى كېلــەر يىلنىــڭ ئاخىــرى )1881 – يىلــى( ياكــى ئۇنىڭغــا 
قالمــاي تىنــچ يــول بىلــەن ياكــى قــورال كۇچى بىلــەن قايتــۇرۇپ ئالىدۇ دېســەك، 
ھەرگىزمــۇ قارىســىغا ھۆكــۈم قىلغــان بولمايمىــز. شــۇ چاغــدا ئاســىيادىكى ئــۈچ 
چــوڭ دۆلەتنىــڭ ئىككىســى ئاســىيانىڭ پۈتــۈن ئىشــلىرىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 

ئىتتىپــاق تۈزىــدۇ.

)مانجــۇ- مەنچىــڭ بىلــەن ئەنگىلىيــە دېمەكچــى( بــۇ ئىتتىپــاق ئالدىــدا، 
ئۈچىنچــى دۆلــەت )چــار روســىيە دېمەكچــى( قوينىــڭ قۇزىســىدەك بــاش ئىگىــپ 
ــدە،  ــپ كەلگەن ــەر يېتى ــۇ كۈنل ــدۇ. ش ــۇر بولى ــەن بېرىشــكە مەجب ــە ت تەقدىرىگ
ــرا  ــىمىزغا توغ ــۇل قىلىش ــدا قۇب ــۆز ۋاقتى ــۈس، ئ ــاۋاقلىرىمىزنى تەلتۆك ــى س بۇرۇنق
كېلىــدۇ. )ھــەي، ئەنگىلىيــە، ئۇيغۇرنــى مانجــۇ- مەنچىڭغــا ســېتىپ بەرگــەن 
ئەنگىلىيــە! ئۇيغــۇرالر ھازىرغىچــە ئۇيغۇرنى كىمنىڭ قانداق ســاتقانلىقى توغرىســىدا 
ــىمۇ  ــاز بولس ــۈن ئ ــدى بۈگ ــەن. ئەم ــمىگەن ئىك ــا ئېرىش ــۇق پاكىتق ــى تول تېخ
دەســلەپكى چاغــالردا ياكــى 19 - ئەســىردە ئەنگىلىيــە بىلــەن چــار روســىيىنىڭ 
تۈنجــى بولــۇپ ئۇيغۇرىســتاننى مەنچىــڭ - مانجــۇ خانىدانلىقىغــا ســاتقانلىقىنى 
بىلىۋالــدۇق. ئەگەر چار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيە، مەنچىڭ-مانجــۇ خانىدانلىقىغا 
يــان تايــاق بولمىغانــدا ئىــدى، مانجــۇ- مەنچىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا قانچــە قېتىــم 
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تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن بولســا، ئۇيغــۇرالر تاجاۋۇزچىالرنــى يەنــە شــۇنچە قېتىــم 
ئــۇرۇش بىلــەن قوغــالپ چىقارالىغــان بوالتتــى.(

ــدەك  ــى يۇقىرىقى ــڭ ئەھۋال ــردە ئۇيغۇرالرنى ــان دەۋى ــەت قۇرغ ــەگ دۆل ياقۇپب
ئىــدى.

روســىيە، مانجــۇ- مەنچىــڭ سواللىســى ھۆكۈمىتــى بىلــەن ســۆھبەت 
ئۆتكۈزگــەن مەزگىلــدە، يەنــە ئەنگىلىيــە بىلەنمــۇ مەخپــى ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈپ، 
ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە تەئەللــۇق )كىتابتــا جۇڭگوغــا تــەۋە دېيىلگــەن( پامىــر رايونىنــى 
ــى  ــى ئىكك ــڭ 11 - كۈن ــى 3 – ئاينى ــۈۋالغان. 1895 - يىل ــى بۆلۈش مەخپ
تــەرەپ )ئەنگىلىيە-روســىيە كېلىشــىمى( نــى ئىمزالىغــان. كېلىشــىمدە ئەنگىلىيــە 
)ھىندىســتاندا تۇرۇشــلۇق( ۋە روســىيىنىڭ پامىردىكى “چېگرا ســىزىقى” بەلگىلىنىپ 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ پامىــر رايونــى ئىككــى قىســىمغا ئايرىلىــپ، جەنۇپتىكــى ۋاھــان 
پامىــر ئەنگىلىيىنىــڭ تەســىر كــۇچ دائىرىســىگە ئايرىــپ بېرىلگــەن، قالغــان النكۆل 
پامىــر، ئالچــۇر پامىــر، چــوڭ پامىــر، كىچىــك پامىــر، ســالىز پامىرنىڭ بىر قىســمى 
روســىيىگە ئايرىپ بېرىلگەن. )ئەنگىلىيە-روســىيە كېلىشــىمى( ئەينى چاغدا ئىككى 
ــڭ  ــان ئۇيغۇرالرنى ــدا ئىمزالىغ ــۇرۇن ھال ــن يۇش ــڭ ئۇيغۇرالردى ــر دۆلەتنى جاھانگى

پامىــر رايونىنــى بۆلۈشــۈۋېلىش كېلىشــىمى، بولــۇپ ھېســابالنغان.

)»جۇڭگــو شــىنجاڭنىڭ تارىخــى ۋە ھازىرقــى ئەھۋالــى« ئاپتــورى لــى شــېڭ 
ئۇيغۇرچــە نەشــرى، شــىنجاڭ خەلــق نەشــىرىياتى 2006يىلى.(
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بىرىنچى بۆلۈم

ئۇيغــۇرالر مۇســتەقىللىقىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ تارىخ ئاساســلىرى ئەجدىھا 
ــەن بۆرە بىل

قارايدىغــان بولســاق، شــىنجاڭ  ئېيتىشــىغا   ».... ھۆكۈمدارالرنىــڭ 
مىالدىيىدىــن بۇرۇنقــى 60 -يىلىدىــن باشــالپال جۇڭگونىــڭ بىــر قىســمى، ئەممــا 
ــى  ــڭ 60 - ياك ــدە جۇڭگونى ــل ئىچى ــڭ يى ــى مى ــى ئىكك ــى ئۇن ــەڭ توغرىس ئ
70 - قېتىملىــق تاجــاۋۇزى ئارقىلىــق بېســىۋېلىنغان بىــر دۆلــەت دېگــەن تــۈزۈك.

بىرىنچــى قېتىملىــق خىتاينىــڭ تاجــاۋۇزى مىالدىيىدىن بۇرۇنقــى 102 -يىلى 
پۈتۈنلــەى مەغلــۇپ بولغــان. ئىككىنچــى قېتىــم مىــالدى 1 -ئەســىردە خىتاينىــڭ 
تاجاۋۇزچــى ئەســكىرى بــەن چاۋنىــڭ قۇماندانلىقىــدا ۋاقىتلىــق غەلىبــە قىلغــان. 
ــق قىلغــان.  ــاڭ سواللىســى قىســقا ۋاقىــت ھۆكۈمرانلى 7 -ئەســىرنىڭ بېشــىدا ت
13 -ئەســىردە بــۇ زېمىننــى مۇڭغۇلــالر ئىگەللىۋېلىــپ ئىشــغال قىلىۋالغــان. 
ئەممــا 19 -ئەســىردە ياقۇپبــەگ مانجۇالرنــى قوغــالپ چىقىرىــپ )بــە دەۋلــەت- 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىققــان( زوزۇڭتاڭنىــڭ قايتــا ئىشــغال قىلىشــى )1884 
-يىلــى( بولســا ئەســىر ئاخىرىــدا پادىشــاھلىقنىڭ ئاغدۇرۇلىشــى )مانجــۇ- خىتاي 

ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاغدۇرۇلىشــى( بىلــەن تــەڭال كۈچىنــى يۇقاتقــان.

پەقــەت 1949 -يىلىدىــن كېيىنــال )شــىنجاڭ( نىڭ ئىگىلىــك ھوقۇقى )قىزىل 
خىتــاي( جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىڭ قولىغــا ئۆتكەن.

مەدەنىيەتلەرنىــڭ ئوزئــارا تەســىر قىلىشــىدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، 
بــۇ »يېڭــى زېمىــن« )شــىنجاڭ( نىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقــى غــەرب بىلــەن شــەرق 
ئارىســىدا قولدىن-قولغــا ئۆتــۈپ تۇرغــان. مىالدىدىــن كېيىنكــى 2000 يىللىــق 
تارىــخ ئىچىــدە جۇڭگونىــڭ شــىنجاڭنى ھەقىقى كونتــۇرول قىلغان ۋاقتــى 500 يىل 
ئەتراپىــدا دېيىشــكىمۇ پەقــەت بولمايــدۇ. )بــۇ يــەردە ئاپتــور كىرىســتىن تەيلېــر، 
خىتايچــە يېزىلغــان تارىخــى مەنبەلەرگــە ئاساســلىنىپ، غەربتــە يېزىلغــان تارىخــى 
كىتابالردىــن پايدىالنغان بولۇشــى مەمكىن. خىتاي يازغان ئۇيغۇرغا مۇناســىۋەتلىك 
ــدە  ــى تۆۋەن ــڭ پاكىتىن ــەن. بۇنى ــكە ھەقلىقم ــان دېيىش ــى يالغ ــق تارىخن بارلى
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ــەرب  ــۇڭ خــان غ ــرى، چىيەنل ــل ئىلگى ــن 250 يى ــەت بۇنىڭدى ــەن( پەق كەلتۈرۈم
تەرەپتىــن )پادىشــاھ ئوردىســىغا بىــر كېلىــن -ئىپارخاننــى ئېلىــپ كەلگــەن( ئۇنى 
تاكــى بۇنىڭدىــن 50 يىــل بــۇرۇن يەنــە بىــر قاســقان شــەپكىلىك، قىزىــل يۇلتــۇز 
تاقىغــان خىتــاي خــان كەلگۈچــە بولغــان ئارىلىقتــا )ئەســال( بويســۇندۇرالمىغان. 
يېڭــى كەلگــەن كوممۇنىســت خــان، بــۇ نازنىننىــڭ كۆڭلىنــى ئېلىشــقا تىرىشــقان 
بولســىمۇ، )كۆڭلىنــى( ئااللمــاي، بويسۇنۇشــقا قاتتىــق مەجبۇرلىغــان بولســىمۇ، 
ــاي  ــور خىت ــەردە ئاپت ــۇ ي ــن )ب ــۇ نازىنى ــۈن ب ــرى )بويســۇندۇرالمىغان( بۈگ ئاخى
ــقاقلىرىغا  ــۇڭ- پۇش ــڭ بۇل ــۇرالر دېمەكچــى( جەمئىيەتنى ھۆكۈمرانلىقىدىكــى ئۇيغ
ــان  ــەن يالغ ــا بەرگ ــىمىز« دەپ ئۇيغۇرالرغ ــى ئىتتىپاقلىش ــە. »ھەقىق ھەيدەلمەكت

ۋەدىلەرمــۇ بۈگــۈن پۈتۈنلــەي ئۇنتۇلــدى.

ماۋزېــدۇڭ مىللــى مەســىلىنى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن ماركىســىزم- لېنىنىــزم 
ئىدىيســىنىڭ ســېھىرلىك پورمۇلىســىنى قولالنغــان بولســىمۇ، ئاخىــرى بــۇ پورمــۇال 
مەغلــۇپ بولــدى. ئەمما بۇنىڭلىــق بىلەنال قالماســتىن، ماۋزېدۇڭنىــڭ ئۇيغۇرالرنى 
ــدارە  ــڭ ئى ــدى ۋە ئۇنى ــق بول ــن زىيانلى ــىغا ئىنتايى ــدارە قىلىش ــي ئى ئىجتىمائى
قىلىــش ئۇســۇللىرى بۈگــۈن ھەممــە يــەردە ئــەۋج ئالغــان مىللــى كەمســىتىش ۋە 
ئىرقــى ئايرىمىچىلىققــا يــول ئېچىــپ بــەردى. بــۇ رايوننىــڭ ئەســىرلەردىن بېــرى 
قولدىن-قولغــا ئۆتــۈپ تۇرغــان ھالىتىگــە خاتىمــە بېرىــپ، ئەبىــدى )ئۆزىنىــڭ 
ــلىرى،  ــڭ ۋارىس ــان ماۋزېدۇڭنى ــەت قىلغ ــنى( نىي ــتىغا ئېلىش ــى ئاس كونتۇروللىق
ــان  ــش« دەيدىغ ــى ئېچى ــى رايونن ــۈن »غەرب ــتۇرۇش ئۈچ ــى خىتايالش ــۇ رايونن ب
ــا  ــوئارىنى ئوتتۇرىغ ــش ش ــۈرۈش قىلى ــاراپ ي ــە ق ــەپ، غەربك ــەتنى بەلگىل سىياس

ــش باشــلىۋەتتى. ــى كۆچــۈرۈپ ئى ــۇپ، كۆچمەنلەرن قوي

ئاســتىدا ھەرىكــەت  يــەر  ئۇيغۇرىســتاندا )شــىنجاڭ( دا مىللەتچىلىــك 
قىلىۋاتىدۇ-يــۇ، ئەممــا يــەر يۈزىگە چىقىشــتىن يىــراق ئەمەس. ئەگــەر جۇڭگونىڭ 
مەقســىتى )ئۇيغۇرالرنــى( تۇلۇق ئاسسمىلىياتســىيە قىلىش بولســا، ياتــالر تەرىپىدىن 
ــە-  ــق تەجرىب ــڭ ئاچچى ــقا ئەللەرنى ــان باش ــدارە قىلىنغ بېســىۋېلىنغان ياكــى ئى
ســاۋاقلىرى ئۇنىڭغــا )جۇڭگوغــا( خــوش ياقمايــدۇ. مەســىلەن: نەچچــە يــۈز يىــل 
ئىنگىلىــز ھاكىمىيىتــى ئاســتىدا تۇرغــان بولســىمۇ، ئېرالندىيىلىكلــەر كۈچلــۈك بىــر 
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دۆلەتتىــن مۇســتەقىللىقىنى تارتىــپ ئالغــان چاغــدا، ۋىېلىشــلەر يەنىــال ۋېلىــش، 
شــوتالندىيىلىكلەر يەنىال شــوتالندىيىلىك پېتى قالدى. ئۇيغۇرالر، مانا مۇشۇنىڭدەك 
قېلىشــى مۇمكىــن. گەرچــە تۇرمــۇش ئۇســۇلى جەھەتتــە بىــر ئــاز ئۆزگەرســىمۇ، 
ــر  ــارەت بى ــن ئىب ــى ئىكەنلىكىدى ــۇر مىللىت ــر ئۇيغ ــان بى ــا ئۇچرىغ ــا زۇلۇمغ ئەمم

ئوبرازىنــى ئىلگىرىكىدىــن تېخىمــۇ كۈچلــۈك ھېــس قىاللىشــى مۇمكىــن.

ــە  ــى يەن ــەت پەرق ــىدىكى مەدەنىي ــالر ئوتتۇرىس ــەن خىتاي ــۇرالر بىل  ئۇيغ
چوڭايمايــدۇ. رىمنىــڭ قۇرغۇچىســى رومۇلۇس بىلەن رېمۇســقا ئوخشــاش ئۇيغۇرالر، 
ئۆزىنىڭ ئاتا-بوۋىســىنىڭ ئۆتمۈشــتە بۆرە تەرىپىدىن ئېمىتىلگەنلىكىنى سۆزلەيدىغان 
ئەپســانىلەرگە قــوالق ســالىدۇ. خىتايــالردا بولســا ئەجدىھــا خاقانغــا ۋەكىللىــك 
قىلىــدۇ. بــۇ ئىككــى مىللــەت ئــۆز ئالدىغــا پەخىرلەنگــەن جانــۋارالر بىــر زېمىنــدا 
ــرى.  ــە نەش ــارى« ئۇيغۇرچ ــۇر دىي ــاس ئۇيغ ــىيالمايدۇ.« )»تىنجىم ــە ياش بىلل

كىرســتېن تايلېــر. ئەنگلىيــە(

بىرىنچى باب ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشى

قايســى مىللەتنىــڭ قانــداق كېلىــپ چىقىشــى يەر شــارىنىڭ يارىلىشــىغا، يەر 
شــارىدا ھاياتلىقنىــڭ پەيــدا بولىشــىغا باغلىــق بولغانــدەك، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېتنىك 
ــدا بولىشــىغا  ــڭ، ئىنســانالرنىڭ پەي ــارىدا ھاياتلىقنى ــەر ش ــپ چىقىشــىنى ي كېلى
ــڭ  ــاش “بېيجى ــا ئوخش ــز خىتايالرغ ــدۇ. ھەرگى ــكە بولى ــالپ چۈشەندۈرۈش باغ
ــارىدا  ــەر ش ــن، ي ــن كېيى ــدا بولغاندى ــى” پەي ــەن ئادىم ــى”، “جۇكۇدىي ئادىم
باشــقا ئــۇرۇق ۋە قەبىلىلــەر توپــى پەيــدا بولغــان، يەنــى يــەر شــارىدا ياشــىغۇچى 
ئىنســانىيەت پەقــەت “جۇكۇدىيــەن ئادىمــى” دىــن تارالغــان، “بېيجىــڭ ئادىمــى” 
ئىنســانالرنىڭ ئاتــا- بوۋىســىدۇر، )ئوتتــۇرا مەكتەپتــە شــۇنداق ئوقىغــان ئىدىــم( 
دېگەنــدەك، ئادەملــەر بىــر ئۇرۇقتىــن تارالغــان ياكــى بىــرال قەبىلىدىــن تارالغــان 

دەيدىغــان سەپســەتەلەرگە ئىشەنمەســلىك كېــرەك.

ــە  ــى قىلغۇچ ــە تەرەقق ــن مىللەتك ــە، قەبىلىدى ــن قەبىلىگ ــۇرالر ئۇرۇقتى ئۇيغ
ــڭ،  ــەت تەرەققىياتىنى ــڭ، مەدەنىي ــل تەرەققىياتىنى ــدە تى ــالر ئىچى زامان-زامان
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ــاڭ  ــىنىڭ، ئ ــۆز گىرىش ــۇللىرى ئ ــلەپچىقىرىش ئۇس ــىۋەتلىك ئىش ــادقا مۇناس ئىقتىس
ئۆزگىرشــىنىڭ مەســىلەن، ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنىڭ ئوزگىرىشــى ھــەم مــاددى 
ئېھتىياجنىــڭ ئۆزگىرىشــىگە ھەم ئــاڭ قاتلىمىدا پىكىــر، تەپەككۇرنىڭ ئۆزگىرىشــىگە 
باغلىــق ھالــدا بارلىــق ئۆزگىرىشــلەرنى باشــتىن كەچۈرگــەن مىللەتتــۇر. تارىختــا 
تاالى-تــاالي قېتىــم تاجاۋۇزچىالرنــى ئــۇرۇش بىلــەن چېكىندۈرگــەن بــۇ مىللــەت 
ئۇيغــۇرالر، بۈگۈنكىــدەك مۇســتەملىكە بولــۇپ قالغىچــە ياكــى تىلىنــى يۇقاتمــاي، 
ياكــى مەدەنىيىتىنــى يۇقاتمــاي، ياكــى ئەنئەنىــۋى تۇرمــۇش ئۇســۇلىنى يۇقاتمــاي 
ياشــاپ كېلىۋاتقــان مىللــەت ئىــدى. ئەمــدى ھازىــر بــۇ مىللەتنىــڭ يــەر شــارىدا 

مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى ئىنتايىــن زور تەھدىتكــە دۇچ كەلــدى.

ــى  ــادى، سىايس ــى ئېتىق ــڭ سىياس ــادى، مىللەتنى ــى ئېتىق ــڭ دىن مىللەتنى
تەجرىبىلىــرى )تارىختــا جامائــە بولــۇپ ئۇيۇشــمىغان، جەمئىيەت تەشــكىللىمىگەن، 
خانلىــق، ســواللە، پادىشــاھلىق دۆلــەت ۋە ھازىرقى زامان دۆلىتــى قۇرمىغان بىرمۇ 
مىللــەت بولمىســا كېــرەك( ئىقتىســادى، بەدىئــى ســەنئەت، ئىلىــم -پــەن، قــول 
ھۈنەرۋەنچىلىــك، تېخنىــكا، يەرلىــك تىېخنىــكا، مائارىــپ، تىــل، دىــن، ئۆرپ-
ئادەت، تۇرمۇشــنى تەشكىللەشــكە مۇناســىۋەتلىك يۇســۇن-قائىدىلەرنىڭ ھەممىسى 
نۆۋەتتــە زامانىمىزدىكــى مىللەتلەرنىــڭ مىللــى مەدەنىيىتىنــى تەســۋىرلەپ ئانالىــز 
قىلىــپ، بــۇ مىللەتنىــڭ ئېتنىــك كېلىــپ چىقىشــىغا ئىزدىنىشــتە ئېتنوگرافىيىلىــك 
مەنبــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. بىرخىــل مەدەنىيەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى شــۇ مەدەنىيەتنى 
ــەت  ــق بولىدىكــەن، پەق ــپ چىقىشــىغا باغلى ــك كېلى ــڭ ئېتنى ــان مىللەتنى ياراتق
شــۇ خىــل مەدەنىيەتنــى تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىقــال يەنــە شــۇ مىللەتنىــڭ كېلىــپ 

چىقىشــىنى بىلىشــنىڭ يىلتىزىغــا يەتكىلــى بولىــدۇ.

ئەگــەر بىزنىــڭ يېتىپ بارىدىغىنىمىــز يۇقىرىقى ئامىلالرنىڭ ئارقــا تەرىپىدىكى 
ئەمەلىيــەت بولىدىغــان بولســا، بىــز شــۇ نەرســىنى ئېنىــق كــۆرۈپ ئاالاليمىزكــى، 
دېمــەك، بىزنىــڭ يېتىــپ بارىدىغىنىمىــز مۇھىمــى- بىــر مىللــەت ھەرىكىتىنىــڭ 
ــۋى  ــڭ شــەكلىدۇر. ئىدىيى ــەت ھەددى-ھەرىكىتىنى ــر مىلل ــى بى ئەندىزىســى يەن
پىكىرلەرنىــڭ ئەندىزىســى ۋە ھېســياتنىڭ ئەندىزىســى ئىچكى دۇنيــا -روھىيەتنىڭ 
ھەرىكــەت ئاالھىدىلىكىــدۇر. بىــر مىللەتنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشــىنى ئىســپاتالپ 
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بېرىدىغــان مــاددى بــەدەن بىلــەن روھنىــڭ بىرلىكىدىــن ۋە مىللــى روھ ئىجــات 
قىلغــان شــۇ مىللەتكــە تەئەللــۇق بولغــان مەدەنىيــەت ئامىللىرىنــى تەكشۈرۈشــتىن، 

تەتقىــق قىلىشــتىن باشــقا يەنــە نېمىنــى پاكىــت قىلغىلــى بولىــدۇ؟

1 - ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشىغا ئائىت رىۋايەتلەر ۋە ھەقىقەتلەر.

 ئۇيغۇرالرنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى توغرۇلــۇق ھەرخىــل مەنبەلــەردە ھــەر خىــل 
رىۋايەتلــەر ئېيتىلىــدۇ... بىرىنچــى رىۋايــەت “تارىــخ تەبەرىــى”دە ئېيتىلىــدۇ.

ــى  ــان باالس ــدە تۇپ ــەر يۈزى ــدا ي ــى زامان ــىچە، قەدىمك ــەت قىلىنىش رىۋاي
بولــۇپ، نۇرغــۇن ئەللەرنــى ســۇ بېســىپ كەتكــەن ئىكــەن. نــوھ پەيغەمبــەر كېمــە 
ياســىتىپ، ھــەر بىــر جانلىقالردىــن بىر جــۈپ جانلىقنــى كېىمىگە چىقىرىــپ ئالغان 
ئىكــەن... بــۇ رىۋايــەت بويىچــە ئۇيغــۇرالر نــوھ پەيغەمبەرنىــڭ ئۈچىنچــى ئوغلــى 

ياپەســنىڭ ئــەۋالدى بولــۇپ چىقىــدۇ.

“ئوغۇزنامــە داســتانى” دا ئېيتىلىشــىچە: كۈنلەرنىــڭ بېرىــدە ئوغۇزخــان ئوۋغا 
ــەم قاراڭغۇلىشــىپ  ــېغىنىۋاتاتتى... ئال ــە س ــدا تەڭرىگ ــر جاي ــۇ بى ــى... ئ چىقت
ــڭ  ــۇ نۇرنى ــپ ب ــىغا بېرى ــان قېش ــتى. ئوغۇزخ ــۇر چۈش ــۆك ن ــر ك ــماندىن بى ئاس
ئىچىــدە بىــر قىزنىــڭ تەنھــا ئولتۇرغانلىقىنــى كــۆردى... بــۇ رىۋايــەت بويىچــە 
ــن  ــا، كۆكتى ــى بولس ــان، ئانىس ــى ئوغۇزخ ــەم خاقان ــى ھ ــڭ دادىس ئۇيغۇرالرنى

ــۇپ چىقىــدۇ. ــەر ھــۆر پــەرى قىــزالر بول چۈشــكەن ئىككــى نەپ

ــاي  ــۇكى، خىت ــەت ش ــۇق ھەقىق ــى توغرۇل ــپ چىقىش ــڭ كېلى  “ئۇيغۇرالرنى
ــا تارىخچىلىرىنىــڭ ئىلمــى ئەمگەكلىرىگــە، ئالىمــالر قېزىــپ  مەنبەلىرىگــە، ياۋرۇپ
چىققــان ئارخېئولوگىيىلىــك قېزىلمىــالر بىلــەن يازمــا يادىكارلىقالرغــا ۋە سېلىشــتۇرما 
تىلشۇناســلىق ماتېرىياللىرىغا ئاساســالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىــڭ قەدىمى ئەجدادلىرىنىڭ 
ــكە  ــن ئىزدەش ــىغان قەۋملەردى ــدا ياش ــى رايون ــۇ ئىكك ــى مۇن ــك تەركىبىن ئېتنى
ــۇپ،  ــالر بول ــىمالىدىكى رايون ــڭ ش ــرى، تەڭرىتاغنى ــڭ بى ــدۇ. ئۇنى ــرا كېلى توغ
كاســپى دېڭىزىدىــن بايقــال كۆلىگىچــە ســوزۇلغان كــەڭ زېمىنــدا ياشــىغان دى، 
ــازار،  ــق، ھ ــار، قامى ــان، داغ ــۇز، قۇم ــى، ئوغ ــۈي، تىل ــڭ، گاۋج دىلى،دىڭلى
ــرى،  ــە بى ــالردۇر. يەن ــقا قەۋم ــەك ۋە باش ــاز، پېچىن ــۇر، ق ــاۋار، ئۇيغ ــون، ئ ھ
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ــۇر«  ــەي »كۆكن ــى چىڭخ ــۇپ، ھازىرق ــالر بول ــى رايون ــڭ جەنۇبىدىك تەڭرىتاغنى
دىــن تارتىــپ تارىــم ۋادىســى ئارقىلىــق قاراقــۇرۇم تېغىغىچــە بولغــان كــەڭ زېمىندا 
ــۇ  ــالردۇر. مۇش ــقا قەۋم ــاڭ ۋە باش ــى، دى، چ ــى، يۆج ــۋۇ، جۇش ــىغان: ئې ياش
ــوز  ــڭ ئ ــۈك قەۋملەرنى ــۈك- تۈرل ــىغان تۈرل ــدە ياش ــك دائىرى ــى جۇغراپىيىلى ئىكك
ئــارا قوشۇلىشــىدىن ھازىرقــى ئۇيغــۇر مىللىتــى شــەكىللىنىپ چىققــان. بىــز مۇشــۇ 
مەلۇماتنــى ھەقىقەتكــە يېقىــن بولســا كېــرەك دەپ ئوياليمىــز. چۈنكــى قەدىمكــى 
زامانــدا مۇشــۇ رايونــدا مۇشــۇنداق نام بىلــەن ئاتىلىدىغــان قەبىلىلەر ياشــىغانلىقى 
راســت. بۇالرنىــڭ بەزىلىــرى بىۋاســتە، بەزىلىــرى ۋاســىتىلىك ھالــدا ئۇيغۇرالرنىڭ 
ــۇن( .)“  ــن تۇرس ــى ئىمى ــۇر ئالىم ــان بولىشــى تەبىئىى”)ئۇيغ ــرى بولغ ئەجدادلى

ئۇيغۇرنامــە” دىــن ئېلىنــدى. ئاپتــورى: ســابىت ئۇيغــۇرى.(

مەلۇمكــى خىتاينىــڭ تارىــخ مەنبەلىرىــدە ئــەڭ قەدىمكى زاماندىكــى »توققۇز 
ئۇيغــۇر«، قەبىلىلىرىنــى »دىڭلىــڭ« دەپ، »ئــون ئۇيغــۇر« قەبىلىلىرىنى بولســا، 
»دىلــى« دەپ ئاتىغــان. بــۇ قەبىلىلــەر ئــۆز ئارا قوشــۇلۇپ »تۇرا« دېگــەن ئورتاق 
نامغــا ئىگــە بولغاندىــن كېيىــن، خىتــاي تارىخچىلىــرى ئۇالرنــى “تىلــى” دەپ 
ئاتىغــان. »تىلــى« الرنــى جايالشــقان ماكانلىرىغــا قــاراپ »شــەرقىي تىلىــالر«، 
»غەربىــي تىلىالر« دەپ ئاتاشــقان. مىالدى 5 – ئەســىردە »تىلــى« قەبىلىلىرىدىن 
ئۇيغــۇر، بۆكــە، توڭــرا، بايىرقــۇ قەبىلىلىــرى بىــر ئىتتىپــاق تــۈزۈپ، »ئۇيغــۇ« 
دېگــەن ئورتــاق نــام ئوتيۇتىغا چىققــان. مىالدى 6 - ئەســىرگە كەلگەندە ئۇيغۇرالر 
چــوڭ قاغانلىــق بولــۇپ، تارىــخ سەھنىســىگە چىققــان . )يۇقىرىقــى كىتابتىن( )2(

تارىخچىمىــز تۇرغــۇن ئالماســمۇ »ئۇيغــۇرالر« ماۋزۇلــۇق تارىــخ ئەســىرىنىڭ 
)35-34 - بەتلىرىــدە( ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېتنىــك كېلىــپ چىقىشــىغا ئائىت يۇقىرىقى 

رىۋايــەت ۋە ھەقىقەتلــەر توغرىســىدا ئوخشــاش توختىلىــپ ئۆتكــەن.)3(

2 -ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت بولۇپ شەكىللىنىشى

ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت بولۇپ شەكىللىنىشــى ئــۇزاق ۋە مۇرەككەپ جەريانالرنى 
بېســىپ ئۆتكــەن. ئــەڭ قەدىمى زامانالردا تارىم ۋادىســى بىلەن جۇڭغار داالســىدا، 
ئىلــى ۋادىســى بىلــەن تۇرپــان ئويمانلىقىــدا، پەرغانە ۋادىســى بىلەن ئىسسســقكۆل 
بويلىرىــدا يەتتــە ســۇ بىلــەن ئالتــاي تېغــى ئارىســىدىكى ئوتالقــالردا چارۋىچىلىــق 
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كەســپى بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان، »توققــۇز ئۇيغۇر«، »ئــون ئۇيغــۇر « قەبىلىلىرى 
ياشــايتتى. ئەنــە شــۇ ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى مۇشــۇ زېمىنالرنىــڭ تۈپلــۈك ئاھالىســى، 
ھەقىقــى ئىگىلىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. مۇشــۇ يەرلىــك ئۇيغۇرالرغــا مىالدىيىدىن 
ــاك  ــن س ــىمالى تەرەپتى ــاۋۋال( ش ــل ئ ــن 3000 يى ــاۋۋال )ھازىردى ــل ئ 1000 يى
قەبىلىلىــرى كېلىــپ قوشــۇلغان. مىالدىيەنىــڭ باشــلىرىدا )ھازىردىــن 2000 يىــل 
ئــاۋۋال ( شــەرق تەرەپتىــن ھــون قەبىلىلىــرى كېلىــپ قوشــۇلغان... شــۇنىڭدەك، 
تۈرلــۈك دەۋرلــەردە تۈرلۈك ســەۋەبلەر بىلــەن غــەرب تەرەپتىن ئارىيانالر، ســوغدىالر، 
تۇخارالر ۋە باشــقىالر كۆچۈپ كېلىپ، تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبى قىســمىغا ئورۇنالشــقان 
ۋە ئاستا-ئاســتا يەرلىــك ئۇيغۇرالرغــا ئاسسىمىلياتســىيە بولــۇپ ســىڭىپ كەتكــەن. 
يېڭىدىــن كېلىــپ قوشــۇلغان بــۇ قەبىلىلەرنىــڭ ھەممىســى دېگۈدەك ئەســلى ئۇيغۇر 
تىللىــق قەبىلىلەردىــن كېلىــپ چىققــان بولغانلىقتىــن، يەرلىــك ئۇيغــۇرالر بىلــەن 

ئاســانال ئۆزلىشــىپ ســىڭىپ كېتىشكەن. 

3 -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىرقى ئاالھىدىلىكى

... ئەمــدى، ئۇيغــۇرالر دۇنيادىكــى ئىرقــى تىپالرنىــڭ قايســىغا كىرىــدۇ، 
دېگــەن مەســىلىگە كەلســەك، شۈبھىســىزكى، ئۇيغــۇرالر مەنســۇپ بولغــان 
ئانتروپولوگىيىلىــك تۈركۈممــۇ، ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ تەبىئىى شــارائىتلىرىدىن كېلىپ 
چىققــان. يېقىنقــى زاماندىكــى ئانتروپولوگىيــە ئالىملىــرى مەركىــزى ئاســىيانىڭ يەر 
ئاســتىدىن تېپىلغــان قەدىمكــى زامانغــا ئائىــت ئىنســانالرنىڭ باش ســۆڭەكلىرىنىڭ 
ــۇ  ــدا ب ــن، قەدىمكــى زامان ــن كېيى ــق قىلغاندى ــىنى تەكشــۈرۈپ، تەتقى تۈزۈلۈش
تــەۋەدە ياشــىغان ئىنســانالرغا »ئارىيان- تــۇران ئىرقى تىپى« دەپ نام بېرىشــتى.

 بىــز ياخشــى بىلىمىزكى تۇرانالر - شــەرقىي ئۇيغــۇرالر؛ ئارىيانالر - غەربىي 
ــى«  ــى تىپ ــۇران ئىرق ــان- ت ــن »ئارىي ــن كېيى ــداق بولغاندى ــۇرالردۇر. ئۇن ئۇيغ
دېگەنلىــك، ئۇيغــۇر ئىرقــى تىپــى دېگەنلىــك بولىدۇ. ئــۇالر )يەنــى تەتقىقاتچىالر( 
»ئارىيان-تــۇران ئىرىــق تىپىدىكــى بــۇ ئىنســانالر شــەرقىي ئاســىيادىكى ســېرىق 
ــىغا  ــەر جىنس ــاق تەنلىكل ــى ئ ــى ياۋرۇپادىك ــەس، بەلك ــىغا ئەم ــەر جىنس تەنلىكل

كىرىــدۇ« دەپ مۇئەييەنلەشــتۈردى.

ــۇناس  ــڭ ئىنسانش ــن خىتاينى ــن كېيى ــت 1984 -يىلىدى ــر پاكى ــە بى يەن
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ئالىملىرىدىــن خــەن كاڭ شــىڭ، زۇ چــۇڭ شــىن قاتارلىــق ئالىمــالر، خۇتەننىــڭ 
ــى  ــن ئاۋۋالق ــى ئىرامىزدى ــان، ۋاقت ــتانلىقىدىن تېپىلغ ــى قەبرىس ــامپۇل قەدىم س
-3ئەســىرگە توغــرا كېلىدىغان باش ســۈڭەكلەرنى تەكشــۈرۈپ، تەھلىــل قىلغاندىن 
كېيىــن بــۇ قەدىمــى ئىنســانالر ئانتروپولوگىيىلىــك تۈزۈلــۈش جەھەتتە قازاقىســتاندا 
تېپىلغــان ئاندىرۇنــوۋ تىپىدىكــى ئىنســانالر بىلــەن تامامــەن بېــردەك ئىكەنلىكىنى، 
ــۇرا  ــەر ئوتت ــڭ ي ــا ئىرقىنى ــانالر، ياۋروپ ــىغان ئىنس ــىدا ياش ــم ۋادىس ــى تارى يەن
دېڭىــز تارمىقىغــا مەنســۇپ ئىكەنلىكىنــى مۇئەييەنلەشــتۈردى. بــۇ يولــدا بىزنىــڭ 
“ئۇيغــۇرالر ھىنــدى- ياۋرۇپــا تىپىدىكــى ئــاق تەنلىك ئىنســانالر بولۇپ، شــەرقىي 
ئاســىيادىكى ســېرىق تەنلىــك ئىنســانالرغا قايناتســا قېنــى قوشــۇلمايدۇ«، دېگــەن 

پىكرىمىزنــى تەســتىقاليدۇ.

ــۇ  ــالر ب ــىچە: »ئارىيان ــڭ كۆرسىتىش ــاك گوۋرىننى ــى م ــكا تارىخشۇناس ئامېرى
ــۇرالردۇر.« ــۇز ئۇيغ ــى توقق ــڭالر يەن ــى دىڭلى ــا تىپىدىك ــدى- ياۋرۇپ ھىن

يەنــە بىــر تارىخچىمىــز ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممــەت ئىمىــن بولســا، »ئارىيــان-
تۇران« بۇ ئىســىم ئانتېرپولوگ ئالىملىــرى تەرىپىدىن قويۇلغان ئىرقى كاتوگۇرىيىنىڭ 
نامــى. ئەســلى بولســا، ئارىيانالرنىــڭ تىلــى كېيىنكــى تــۇران- ســاكالرنىڭ ئاتــا 
- بوۋىلىرىنىــڭ تىلــى ئىــدى«، دەيــدۇ. )»قەدىمكــى مەركىــزى ئاســىيا«، 77 
-بەت( قىسقىســى، ئۇيغۇر ئاتالغۇســى يالغۇز مىللەتنىڭال نامى بولۇپ قالماســتىن، 
ئوتتــۇرا ئاســىيا تىپىدىكــى ئىنســانالر تۈركۈمىنىــڭ يەنــى ئىرقىنىــڭ نامــى بولــۇپ 

ھېســابلىنىدۇ. )“ئۇيغۇرنامــە” ئاپتــورى: ســابىت ئۇيغۇرى(

 ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللــەت بولــۇپ شەكىللىنىشــى توغرىســىدا تارىخچىمىــز 
ــى  ــتام قولىدىك ــا. ن. بېرنىش ــور ئ ــىچە، پىروفېسس ــڭ يېزىش ــابىت ئۇيغۇرىنى س
ئىشــەنچىلىك دەلىــل - ئىســپاتالرغا ئاساســلىنىپ تۆۋەندىكىــدەك جــاۋاب بەرگەن: 
ــۇرالر  ــىغان ئۇيغ ــپ ياش ــىغا)قوينىغا( تارقىلى ــەڭ فازاس ــىيانىڭ ك ــزى ئاس »مەركى
ئــۆز دۆلەتلىرىنىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا سىياســى، ئىقتىســادى، مەدەنىــي، تىــل، 
پىســخىكا جەھەتلــەردە ئورتاقلىققــا ئېرىشــىپ، بۇقاخــان )ئەپراســياپ( دەۋرىدىــال 
مىللــەت بولــۇپ شــەكىللەنگەن، ھونالرنىــڭ دەۋرىــدە بــۇ جەريــان تامامالنــدى. 
ــەم  ــى، ك ــەكىللىنىش تارىخ ــۇپ ش ــەت بول ــڭ مىلل ــۈن ئۇيغۇرالرنى ــۇنىڭ ئۈچ ش
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دېگەنــدە ھونالرنىــڭ قەبىلىــۋى ئىتتىپاقــى دەۋرىدىــن باشلىنىشــى كېــرەك. شــە 
ــۇ  ــۇپ( ب ــن قالدۇرۇل ــدا ئەمەلدى ــۇ چاغ ــمۇ ش ــتان دەپ )ئاتىلىش ــي تۈركىس رقى
زېمىننىــڭ ئىســمى ئۇيغۇرىســتان دەپ ئاتالغــان. يازما مەنبەلەردە بولســا، شــەرقىي 
تۈركىســتان )دەپ ئاتالمــاي( ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ نامــى بىلــەن ئۇيغۇرىســتان دەپ 
ئاتىلىشــى مىــالدى -5ئەســىردىن باشــلىنىدۇ«، )ئــا. ن. بېرنىشــتام كىتابى -33
بــەت( . باتــۇر تەڭرىقــۇت مۇدەخــان تەشــكىل قىلغــان ھــون ئىمپېرىيىســى 500 
يىلغــا يېقىــن ھۆكــۈم ســۈردى. مۇشــۇ 5 ئەســىرلىك بىرلىشــىپ ياشــاش جەريانىــدا 
كۆپلىگــە ئۇيغــۇر تىللىــق قەبىلىلــەر ئــۆز ئــارا يۇغۇرۇلــۇپ )قوشــۇلۇپ( بىــر مىللەت 

بولــۇپ شــەكىللەنگەنلىكى ئەينــى ھەقىقــەت. 

ــۇپ شەكىللىنىشــىدە، ئاســاس  ــەت بول ــڭ مىلل ــۇرالر ئۆزلىرىنى ــەك، ئۇيغ دېم
بولغــان ھونــالر ئىتتىپاقىدىــن، ئۇنىــڭ قۇرغۇچىســى باتــۇر تەڭرىقــۇت مودەخــان 
)ئوغۇزخاندىــن( مىننەتــدار بولىشــى كېــرەك. )نەقىــل “ئۇيغۇرنامە”دىــن ئېلىندى(

ئەمــدى تارىــم ۋادىســىدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللــەت بولــۇپ شەكىللىنىشــى 
توغرۇلــۇق مەســىلىگە كېلەيلى، ھازىرقى دۇنيــا ئالىملىــرى ئارخېئولوگىىيىلىك دەلىل 
- ئىســپاتالرغا ئاساســلىنىپ، تارىــم ۋادىســىدا بۇنىڭدىــن 7-6مىڭ يىلــالر بۇرۇنال 
ئۇيغۇرالرنىــڭ قەبىلىلىرىنــى ئاســاس قىلغــان شــەھەر دۆلەتلىــرى بــار ئىــدى دەپ، 
ھېســابلىماقتا. دەســلەپكى ئۇيغــۇر ئىمپېرىيىســىنىڭ قۇرۇلغانلىقىغىمــۇ ســەل كــەم 
5000 يىــل بولــدى، ئەگــەر بىــز، دۆلــەت مىللەتنىــڭ مەھســۇلى دەيدىكەنمىــز، 
ئــۇ چاغــدا شــەرقىي ئۇيغۇرىســتاندا ئۇيغــۇر مىللتىنىــڭ شــەكىللەنگەنلىكىگە كــەم 

دېگەنــدە 3000 يىــل بولىــدۇ.)4) )“ئۇيغۇرنامە”دىــن ئېلىنــدى(

ئىككىنچى باب ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلەت قۇرۇش تارىخى

»دۆلــەت مەنتىقــى، ئەقىــدە- ئېتىقادنىڭ رېئاللىقى بولۇپ ئاشــكارىالنغاندا، 
ئۆزىنــى بىلگۈچــى ھەقىقــى ئىرادىنىــڭ قائىدىلەشــكەن روھــى ســۈپىتىدىمۇ 
ئىپادىلىنىــدۇ، بۇنــداق قائىدىلەشــكەن روھ ئۆزىنــى تەپەككــۇر قىلىــدۇ ۋە ئۆزىنــى 
بىلىــدۇ، ھەمــدە ئــۇ بىلگەن بارلىقنــى بەلكى ئــۇ بىلىدىغان بارلىقنــى تاماماليدۇ. 
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دۆلــەت بىۋاســتە ئــۆرپ -ئادەتلەرنىــڭ ئىچىــدە بولىــدۇ، بەلكــى ۋاســتىلىق ھالدا 
شەخىســنىڭ، ئۆزلــۈك ئېڭىنىــڭ، ئۇنىــڭ بىلىم-ئەقلىنىــڭ، ھەددى-ھەرىكىتىنىڭ 
ئىچىــدە بولىــدۇ. ئوخشاشــال شەخىســنىڭ ئۆزلــۈك ئېڭــى، سىياســى كەيپىياتقا ئىگە 
بولغانلىقتىــن دۆلــەت ئىچىــدە بولىــدۇ، يەنــى ئــۇ، )شەخىســنىڭ ئۆزلــۈك ئېڭــى( 
ئۆزىنىــڭ ماھىيىتــى ئىچىــدە بولىــدۇ، ئۆزىنىــڭ ھەرىكــەت قىلىــش مەقســىتى ۋە 
نەتىجىلىلىرىنىــڭ ئىچىــدە بولىــدۇ، ئاخىرىــدا ئۆزىنىــڭ ئەمەلىيەتتىكــى )دۆلــەت 

ئارقىلىــق( ئەركىنلىكىگــە ئىگــە بولىــدۇ.

قوشــۇمچە شــەرھى: ئائىلىــۋى روھ، ئىچكــى ۋە تــۆۋەن دەرىجىلىــك روھتــۇر؛ 
مىللــى روھ ئۆزىنــى بىلگۈچى ۋە ئۆزىگە تەلەپچان، ئۆزىگــە ئېھتىياجلىق مۇقەددەس 
نەرســىدۇر. ئائىلىــۋى قائىــدە يوســۇنالرغا ئەمــەل قىلىــش ســەزگۈ- ســەزگۈلەردە 
ــۆزى  ــدە ئ ــەك، ئۆزى ــا كەلس ــى ئەخالقق ــۇنالر؛ سىياس ــەن قائىدە-يوس ئىپادىلەنگ
ئۈچــۈن مەۋجۇدىيــەت تەپەككــۇر قىلىنغــان مەقســەتنىڭ تەلەپلىرىــدۇر.« )»قانــۇن 

پەلسەپەســىنىڭ قائىدىلىــرى« ئاپتــورى: گېگىــل( 

يۇقىرىدىكــى نەقىلــدە كــۆرۈپ ئۆتكــەن دۆلــەت، ئەقىــدە، ئەقىــل، 
قائىدىلەشــكەن روھ، ئۆزلــۈك ئېڭــى، سىياســى كەيپىيــات دەيدىغــان ئۇقۇمالشــقان 
ئاڭ شــەكىللىرىنىڭ ھەممىسىنى باشــقا مىللەتلەر قاتارىدا ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ۋۇجۇدىدىن 
ــۇرۇش  ــەت ق ــى دۆل ــن بېرىك ــڭ تارىختى ــى، ئۇيغۇرالرنى ــى بولىدىغانلىقىن تاپقىل

ــدۇ. ــقا بولى ــق ئىسپاتالش ــرى ئارقىلى ــڭ پاكىتلى پائالىيەتلىرىنى

1 - ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلەتلەر

ــا  ــن ياشــاپ كەلگــەن قەدىمــى ئان ــڭ ئەزەلدى ــۇرا ئاســىيا، ئۇيغۇرالرنى ئوتت
يۇرتــى- ۋەتىنىــدۇر. ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەجدادلىــرى ھەمــدە قېرىنداشــلىرى بولغــان 
ــەت  ــىيادا دۆل ــۇرا ئاس ــرى ئوتت ــن بې ــۇزاق تارىختى ــاكالر، ئ ــالر، س ــۇراالر، ھون ت

ــۇرۇپ ياشــاپ كەلگــەن: ق

ــن  ــرى 204 - يىلىدى ــن ئىلگى ــى )مىالدىيىدى ــون ئىمپېرىيىس ــۇغ ھ  1( ئۇل
ــۈرگەن( ــۈم س ــالدى 216 -يىلىغىچــە ھۆك مى

2( ياۋروپــا ھــون ئىمپېرىيىســى )مىــالدى 375 -يىلىدىــن 468 -يىلىغىچــە 
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ھۆكــۈم ســۈرگەن(

ــن 565  ــالدى 420 -يىلىدى ــى )مى ــت( ئىمپېرىيىس ــون )ئېفتالى ــاق ھ 3( ئ
ــۈرگەن( ــۈم س ــە ھۆك -يىلىغىچ

4( ئۇلــۇغ كــۆك تــۈرك قاغانلىقــى )مىــالدى 551 -يىلىدىــن 745 -يىلىغىچە 
ــۈرگەن( ھۆكۈم س

5( ئۇيغــۇر- ئورخــۇن قاغانلىقــى )مىــالدى 646 -يىلىدىــن 845 -يىلىغىچــە 
ــۈرگەن( ھۆكۈم س

6( ئۇيغــۇر- ئىدىقــۇت دۆلىتــى )مىــالدى 850 -يىلىدىــن 1335 -يىلىغىچە 
ــۈرگەن( ھۆكۈم س

7( ئۇيغــۇر قــارا خانىــالر دۆلىتى )مىــالدى 850 -يىلىدىــن 1212 -يىلىغىچە 
ھۆكۈم ســۈرگەن(

ــە  ــن 1187 -يىلىغىچ ــالدى 960 -يىلىدى ــۇلتانلىقى )مى ــەر س 8( غەزنىۋىل
ــۈرگەن( ــۈم س ھۆك

9( ئۇلۇغ ســالچۇقالر ســۇلتانلىقى )مىالدى1040 - يىلىدىن 1157 -يىلىغىچە 
ھۆكۈم ســۈرگەن(

10( خارەزىــم دۆلىتــى )مىــالدى 1172 -يىلىدىــن 1231 -يىلىغىچــە ھۆكۈم 
سۈرگەن(

11( ئاالھىدىــن ئەرتــۇڭا ســۇلتانلىقى )مىــالدى 1341 -يىلىدىــن 1381 - 
يىلىغىچــە ھۆكــۈم ســۈرگەن(

12( ســەئىدىيە ئۇيغــۇر قاغانلىقــى )مىــالدى 1504 - يىلىدىــن 1678 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــى »ش ــم باق ــۈرگەن(. )ئابدۇلھەكى ــۈم س ــە ھۆك -يىلىغىچ
ــە-  ــزى تۈركىي ــات مەركى ــى تەتقىق ــتان ۋەخپ ــەرقىي تۈركىس قولالنمىسى«،»ش

)5(.)1999 ئىســتانبۇل. 

13( غۇجــا جاھــان - بــا تۇرخــان ئۇيغــۇر دۆلىتــى -1753يىلىدىــن 1759 
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-يىلىغىچــە ھۆكــۈم ســۈرگەن(

14( ياقۇپبــەگ يەتتــە شــەھەر دۆلىتــى بەدەۋلــەت )1865 -يىلىدىــن 1877 
-يىلىغىچــە ھۆكــۈم ســۈرگەن(

15( شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى )1933 -يىلىدىــن 1934 -يىلغىچــە 
ھۆكــۈم ســۈرگەن. بــۇ دۆلەتنى 1934 -يىلى ســتالىن ئارمىيە ئەۋەتىپ باســتۇرغان(

16( غۇلجــا شــەھىرىدە قۇرۇلغــان شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى )1944 
-يىلىدىــن 1949 -يىلىىغىچــە ھۆكــۈم ســۈرگەن(

 ئىچىدىــن چىققــان خائىنالرنىــڭ يۈزســىزلىكى تۈپەيلىدىــن، ئۇيغــۇر خەلقــى 
قــۇدرەت تاپقــان ســەئىدىيە خانلىقىدىــن 1678 -يىلــى ئايرىلىــپ قېلىــپ، تاجاۋۇز 
قىلىــپ كىرگــەن جۇڭغــار قالماقلىرىنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىغا چۈشــۈپ قالــدى. 
1759 -يىلىغــا كەلگەنــدە مانجــۇ -توڭغۇســالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىغا 

چۈشــۈپ قالــدى. 

17( دانىيــال خۇجــا 1698 -يىلــى قەشــقە ردە ھاكىمىيەتنــى قولغــا ئېلىــپ 
ــار  ــن، جۇڭغ ــن كېيى ــى ئۆلگەندى ــۇپ، 1735 -يىل ــل قورچــاق خــان بول 37 يى
ــى غۇجــا جاھــان  ــال خۇجىنىــڭ ئىككىنچــى ئوغل ــەن دانىي خاننىــڭ ئەمــرى بىل
ئەرشــى قەشــقەرىيە خانلىقىنىــڭ پادىشــاھى بولــدى. ئــۇ ئاتىســىنىڭ ۋەســيىتىگە 
ئاساســەن جۇڭغار قالماقلىرىنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇشــنىڭ يوللىرىنى داۋاملىق 
ئىزدىدى. 1753 -يىلىغا كەلگەندە خۇجا جاھان ئەرشــى قەشــقەردە مۇســتەقىللىق 
جــاكارالپ باتۇرخــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقتــى. خوجــا جاھــان ئەرشــى 

بــۇ دۆلەتنىــڭ تۈنجــى پادىشــاھى بولــدى.

فرانســۇز تارىخچىســى رېنــى گىروســىس مۇشــۇ تارىخنــى قەلەمگــە ئېلىــپ: 
»جۇڭغــارالر بىلــەن مانجۇ-خىتايــالر ئوتتۇرىســىدىكى ئــۇرۇش ۋەزىيىتىدىــن 
ــول  ــى مۇســتەقىللىققا ق ــالر مىلل ــەن خوجــا جاھان ــن بىل ــپ، بورھانىدى پايدىلىنى
يەتكۈزگــەن، بىــراق بــۇ كۈنلــەر ئۇزاققــا بارالمىــدى، مانجــۇ -مەنچىــڭ 
جۇڭغارىيىنى بېســىپ ئالغاندىن كېيىن، مۇســتەقىل بولغان قەشــقەرىيىگىمۇ ئەســكەر 
ماڭغــۇزدى« دەيــدۇ. )»ئۇيغــۇر ئــاۋازى گېزىتــى« -2003يىلــى -29 نويابىــر، 
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ئالمۇتــا( باتۇرخــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ دۇنياغــا كېلىشــى قەشــقەرىيەدە قالماقــالر 
ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ ئاخىرالشــقانلىقىنى كۆرســىتىدىغان تارىخــى بەلگــە ۋە تارىخنىــڭ 

ــۇپ قالــدى.)6( )نەقىــل »ئۇيغۇرنامە«دىــن ئېلىنــدى( ــۇش پەيتــى بول بۇرۇل

ئۈچىنچى باب ئۇيغۇر مەدەنىيىتى

»جەمئىيــەت« دېگــەن بۇ ئىســىم ياكى ئۇقــۇم قارىغاندا كىلىشــتۈرگۈچىىلىك 
رولىنــى ئوينىشــى مۇمكىــن. لېكىــن بــەك ئــاددى ئېيتقانــدا »جەمئىيــەت« بىــر 
تــوپ ئادەمگــە قارىتىلغــان بولىــدۇ. بــۇ ئادەملــەر مۇئەييــەن زامــان، مۇئەييــەن 
ــا  ــەر توپىغ ــات ئادەمل ــقى، ي ــن تاش ــەن تەرەپتى ــە مۇئەيي ــدە يەن ــاكان ئىچى م
ــۇڭا  ــىتىدۇ. ش ــىر كۆرس ــە تەس ــالردا بىر-بىرىگ ــۆپ ھال ــدا ك ــبەتەن ئېيتقان نىس
بۇنــداق تەســىر كۆرســىتىش ھەرخىــل، ھــەر شــەكىللىك، چــوڭ ياكــى كىچىــك، 
ئادەملــەر پائالىيىتىنــى- قەبىلىلەردىــن مىللەتكىچە، مىللــەت توپلىرىدىن ئجتىمائى 
ســىنىپالرغىچە، ئاممىــۋى ئورگانــالر، گۇرۇپپىــالر، قۇرۇلغــان جەمئىيەتلــەر، ئــاددى 
ھۈجەيــرە ئائىلىلەرگىچــە، ھەتتــا كوچىنىــڭ دوقمۇشــىدا تــۇرۇپ پاراڭلىشــىدىغان 
ئــاددى ئىككــى- ئــۈچ ئادەمگىچــە پاكىتالرنى ئــۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىــر جەمئىيەت 
ئادەملەردىــن تەشــكىللەنگەن بولىــدۇ، بــۇ ئادەملەرنىــڭ ھــەددى -ھەرىكەتلىــرى 
يەنــى ھەرىكــەت شــەكىللىرى - بۇ دېمەك، مەدەنىيەتتــۇر )»مەدەنىيەت ۋە تارىخ« 
ئاپتــورى: فىلىــپ بەيجىبــى، ئامېرىــكا. »مەدەنىيــەت -تارىخنىــڭ كۆلەڭگۈســى« 

ماۋزۇســىدا خىتــاي تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان(

1 - ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت ئاالھىدىلىكلىرى

دۇنيانىــڭ مەدەنىيــەت خەزىنىســىگە ئۆچمــەس تۆھپىلەرنــى قوشــقان، 
قەدىمــى شــەرقتە ياشــىغان ئۇيغــۇرالر، ئۆزلىــرى ياشــىغان زېمىــن- تېررتورىيىــدە 
ئارقا-ئارقىدىــن كۈچلــۈك سىياســى ھاكىمىيەتلەرنــى قــۇرۇپ، پــارالق ۋە شــانلىق 
»يايــالق مەدەنىيىتى«، ۋە »شــەھەر مەدەنىيىتــى«، »دېھقانچىلىق مەدەنىيىتى«، 
»مىمارچىلىــق مەدەنىيىتــى« )ئارخىتوكتۇرلــۇق( نــى ياراتقــان. ئاســىيا، ياۋرۇپانى 
ــى  ــارەت مەدەنىيىتى«ن ــودا- تىج ــپ، »س ــى ئېچى ــەك يولىن ــتۇرغان يىپ تۇتاش
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راۋاجالنــدۇرۇپ، ئۇيغــۇرالر ئوۋچىلىــق، چارۋىچىلىــق، دېھقانچىلىــق، قــول 
ــاددى ۋە  ــڭ م ــۇغىللىنىپ، ئۆزلىرىنى ــۇ ش ــارەت بىلەنم ــودا -تىج ــانائىتى، س س
مەنىــۋى مەدەنىيىتىنــى يارىتىــش بىلــەن بىرگــە، ئەجدادلىــرى تــۇراالر، ھونــالر، 
ســاكالر، ســوغدىالر دەۋرىدىن باشــالپ شــەكىللەنگەن شــانلىق تارىخ ۋە ئەنئەنىۋى 

ــدى. مەدەنىيىتىگــە ۋارىســلىق قىلىــپ كەل

ئۇيغــۇرالر تارىختا 500 قېتىمدىــن ئارتۇق، يات مىللەتلەرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا 
ئۇچرىغــان، 56 قېتىــم بۈيــۈك كــۆچ -كۆچنــى باشــتىن كەچۈرگــەن، 5 خىل دىنغا 
ئېتىقــاد قىلغــان، 26 خىــل يېزىــق ئىشــلەتكەن. بــۇ جەريانــدا تاكــى بۈگۈنگــە 
قــەدەر ئۆزىنىــڭ مەدەنىيىتىنــى ئانــا تىلىنــى، ئۆرپ-ئادەتلىرىنى يوقاتمــاي قوغداپ 

ۋە بېيىتىــپ كېلىۋاتقــان مىللەتتۇر. 

2 - ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىغى

ئۇيغــۇر تىلــى -ئالتــاي تىــل سىستېمىســى، تــۈرك تىــل ئائىلىســى، غەربىــي 
ھــون تىــل تارمىقــى، ئۇيغۇر-قارلــۇق تىل گۇرۇپپىســىغا مەنســۇپ بولــۇپ، ۋەتەن 
ئىچــى ۋە تــەن ســىرتىدا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر قوللىنىۋاتقان تىلــدۇر. مىالدى 5 - 
ئەســىردىال تاۋۇشــالرنى يېزىــق بىلــەن خاتىرىلەشــكە باشــلىغان ئۇيغــۇر تىلى، ھون 
ئىمپىرىيىســى دەۋرىدىن باشــالپال ئورخۇن، قاراخانىيالر، ئىدىقۇت، كەڭســۇ ئۇيغۇر 
دۆلەتلىرىــدە دۆلــەت تىلــى ســۈپىتىدە قوللىنىلغــان، قاراخانىيــالر دەۋرىــدە خاقانىيە 
تىلــى، قەشــقەرىيە تىلــى دەپ ئاتالغــان بولســا، ســەئىدىيە دەۋرىــدە ســەئىدىيە 
ــدا  ــات جەريانى ــۈل تارىخــى تەرەققىي ــى پۈتك ــۇر تىل ــان. ئۇيغ ــى دەپ ئاتالغ تىل
ــكا ۋە لېكســىكىلىق خۇسۇســىيەتلىرىنى  ــكا، گىرامماتى ئۆزىنىــڭ مۇكەممــەل فونىتى

ئەينــەن ســاقالپ قالغــان بۈگۈنكــى ئۇيغــۇر تىلــى بولــۇپ قالــدى.

بۈگۈنكــى ئۇيغــۇر تىلــى قەشــقەر، ئاتــۇش، ئاقســۇ، قۇمــۇل، تۇرپــان، ئىلــى 
ــىدا  ــت ئاساس ــزى دئالېكى ــان مەركى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــېۋىلىرىنى ئ ۋە ئۈرۈمچــى ش
ــۇپ، ئۈرۈمچــى تەلەپپــۇزى ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ  شــەكىللەنگەن بول
يېتەكچــى تەلەپپــۇزى ھېســابلىنىدۇ. ھازىــر بىر قــەدەر مۇكەممەل بولغــان »ئۇيغۇر 
ئەدەبىــي تىلىنىــڭ ئىمــال لوغىتى«،»ئۇيغــۇر تىلــى ئىزاھلىــق لۇغىتــى« يېقىنــدا 

نەشــىردىن چىقتــى. 
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ئۇيغــۇر يېزىقــى- ئارخېئولوگىيىلىك يازما ماتېرىيالالرغا ئاساســالنغاندا مىالدى 
5 -ئەســىردە ئىشــلىتىلگەنلىكى خاتىرىلەنگــەن. ئەممــا بــەزى رىۋايەتلەرگــە كــۆرە 
ئۇنىڭدىنمــۇ كــۆپ بــۇرۇن ئىجــاد قىلىنغانلىقىنــى پــەرەز قىلىــش مۇمكىــن. چۈنكى 
مىالدىيىدىــن بۇرۇنقــى 49 -يىلــى ئەجدادلىرىمىــز تەرىپىدىن دۇنيــادا تۈنجى قېتىم 
)ســەيلۇن بېگىــم قەغىزىدىــن 150 يىــل بــۇرۇن( لوپنــۇر- چىگــە تااللىــق ياپــراق 
قەغــەز توغرىســىدا توختالغانــدا، ئەلۋەتتە يېزىقىمىزنى، تاۋۇشــلىرىمىزنى خاتىرىلەش 

ئېھتىياجىدىــن قەغەزنىــڭ كەشــىپ قىلىنغانلىقىنــى ھۆكــۈم قىلىــش مۇمكىن.

ئۇيغــۇرالر تارىختــا، بىراھمــى يېزىقــى، قۇچــۇ يېزىقــى، كاروشــتى يېزىقــى، 
ــەرەپ يېزىقــى، فارىــس يېزىقــى، ســۈرىيە يېزىقــى، مانــى يېزىقــى، چاغاتــاي  ئ
ــى،  ــۇر يېزىق ــى ئۇيغ ــى، قەدىمك ــۇن يېزىق ــى، ئورخ ــوغدى يېزىق ــى، س يېزىق
ــى  ــق يېزىقالرن ــى قاتارلى ــاك يېزىق ــى، س ــرى يېزىق ــى، تۇخ ــىكىرىت يېزىق سانس

ــان. قولالنغ

-1960يىلالردىــن -1980يىلالرغىچە التىن ئىلىپبەســىنى قولالنغان. ئۇيغۇرالر 
ئۇنىڭدىــن بــۇرۇن ۋە كېيىن ئەرەپ ئىلىپبەســى ئاساســىدا ئۆزگەرتىلگــەن مۇكەممەل 

ئۇيغــۇر يېزىقىنــى قولالنماقتا.

-3 ئۇيغۇر ئەدەبىيات- سەنئىتى

ــا  ــى دۇنياغ ــىك ئەدەبىيات ــى ۋە كىالسس ــز ئەدەبىيات ــق ئېغى ــۇر خەل ئۇيغ
مەشــھۇر دېســەك ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمايمىــز. ســاقلىنىپ قالغــان قەدىمكــى زامانغــا 
ئائىــت كىالسســىك قوشــاقالر، بــوز قــۇرت توتېمــى، ئوغۇزنامــە داســتانى، باتــۇر 
تەڭرىقــۇت، بۆكــە خــان رىۋايەتلىرى، دەدە قورقــۇت، ئالىپ ئەرتۇڭا داســتانلىرى، 
مەڭگــۇ تــاش ئەدەبــى يادىكارلىقلىــرى، ئىدىقــۇت ئەدەبىياتــى -ئىرىــق پۈتــۈك، 
ئىككــى تېكىننىــڭ ھېكايىســى، چېســتانى ئىلىــك بەگ داســتانى، ئالتــۇن يارۇق، 
قاراخانىيــالر ئەدەبىياتى-فارابــى ئەســەرلىرى، دىۋانــى لۇغاتىــت تــۈرك، قۇتاتقــۇ 
بىلىــگ، دىۋانــى ھېكمــەت، ئەتەبۇتۇلھەقايىــق، چاغاتــاي ئەدەبىياتى، قىسەســۇل 
ئەنبىيــا، دىــۋان غەزەليــات، ســەككاكى، ناۋايــى ئەســەرلىرى...، يېقىنقــى زامــان 
ئەدەبىياتــى، ئابدۇرېھىــم نىــزارى، غەرىبــى، مۇلــال بىــالل، مۆجىــزى، قاراقاشــى، 
مۇلــال ئىمىــن، دىلبــەر دورغــا، خەســتە، ســايرامى، ســەبۇري، زىيائــى، نىيــازى، 
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گۇمنــام، خىســلەتى، نازۇگــۈم، مۇلــال شــاكىر، ســادىر پالــۋان، ناقىــس، تەجەللى 
ــا  ــدا ۋە دۇني ــىك ئەدەبىياتى ــۇر كىالسس ــەرلىرى ئۇيغ ــڭ ئەس ــق ئەدىپلەرنى قاتارلى

ئەدەبىياتىــدا قىممەتلىــك مەدەنــى مىراســالر قاتارىــدا تەتقىــق قىلىنماقتــا.

ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا ئابدۇلقادىــر دامۇلــالم، ئابــدۇ خالىــق 
ئۇيغــۇرى، )ھــەم ئەدىــب ھــەم ئىنقىالبچــى( قۇتلــۇق ھاجــى شــەۋقى، مەھەممەت 
ئىمىــن بۇغــرا، مەمتىلــى توختاجــى تەۋپىــق، )ھــەم ئەدىــب ھــەم ئنىقىالبچــى( 
لوتپۇلــال مۇتەللىــپ )ھــەم ئەدىــپ ھــەم ئىنقىالبچــى( نىــم شــېھت ئارمىيــە دامۇلال 
ــرى،  ــۇن قادى ــەرلىرى، زۇن ــائىرالرنىڭ ئەس ــازار ش ــەم ي ــەرۋەر ھ ــق ۋەتەنپ قاتارلى
ئەھمــەت زىيائــى، ئىبىراھىــم تــۇردى، ســاتتار بۇلبــۇل، چوپــان، زىياســەمەدى، 
تۇرغــۇن ئالمــاس، ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر، زوردۇن ســابىر، ئىمىــن ھۈســەيىن قــارى، 
مەھەممــەت ئىمىــن ئىســالمى، تــۈردى سامســاق، تېيىپجــان ئېلىيــۇپ قاتارلىــق 

يازغۇچــى، شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرى مەيدانغــا كەلــدى.

ئۇيغۇرىســتان )شــىنجاڭ(دا ئەۋالدتىــن- ئەۋالدقا ئېيتىلىپ كېلىۋاتقان ناخشــا 
مۇزىكىــالر، بولۇپمــۇ ئۇيغۇرنىــڭ ئەنئەنىــۋى تارىخــى مۇزىكىلىــق داســتانى »ئــون 
ــۇراق، مىللــى روھنــى  ئىككــى مۇقــام«، دەۋر خۇسۇســىيىتى قەدىمــى، مىللــى پ
ــە،  ــا ئگ ــاي مەزمۇنغ ــۆزلىرى ب ــىت- س ــە، تېكس ــە ئۆزگىچ ــەش جەھەتت ئىپادىل
ــىياتىنى رام  ــان ھېسس ــەپ ئىنس ــەل ۋە مۇرەكك ــى مۇكەمم ــق قۇرۇلمىس مۇزىكىلى
قىلغۇچــى بــۇ مۇزىكىلىــق داســتان دۇنيــا ســەنئەت سەھنىســىدە ئاالھىــدە باھاغــا 
ئېرىشــىپ 2005 -يىلــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ئاالھىــدە مەدەنىيــەت 

مىراســلىرى قاتارىــدا تىزىمغــا ئالــدى.

»نــورۇز بايرىمــى«، ۋە »مەشــرەپ« ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاممىــۋى ســەنئەت 
پائالىيىتــى بولــۇپ، ئۇيغــۇر خەلقــى دوســتلۇق ۋە ســەمىمىيىتىنى، دەرت-ئەلــەم، 
قايغــۇ ھەســرەتلىرىنى، ئــارزو- ئىســتەكلىرىنى بــۇ بايــرام پائالىيەتلــەردە ناخشــا، 

ــدۇ. ــەن ئىپادىلەي ــكا، ئۇسســۇل بىل مۇزى

ــار،  ــاتار، دۇتت ــۇن، س ــەي، قال ــاق، غېجــەك، ن ــڭ داپ، دۇمب ئۇيغۇرالرنى
تەمبــۇر، راۋاپ، چــاڭ، قوبــۇز، ســاپايى، تــاش ئــود، ســوناي قاتارلىــق 27 خىــل 
قەدىمــى چالغــۇ- مۇزىــكا ئەســۋابلىرى بــار. دۇتتــار، تەمبــۇر، راۋاپ ھــەر بىــر 
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ئۇيغــۇر ئائىلىســىگىچە ئومۇمالشــقان.

-4ئۇيغۇر ئۆرپ-ئادەتلىرى

ئا( توي مۇراسىمى:

ئىســالم دىنــى شــەرىئىتى بويىچــە نىــكاھ ئوقــۇش، تــوي زىياپىتــى، تــوي 
پائالىيىتــى، قىز-يىگىــت ئولتۇرۇشــى، قىز كۆچۈرۈش، رازىلىــق ئېلىش، ئۇزۇتۇش، 
يــول توســۇش، يــۈز ئاچقۇ، ســاالم بېرىش، چىلــالق چىلالش قاتارلىــق جەريانالردا 
داۋام قىلىــدۇ. يىگىــت بىلــەن قىزنى ئۇچراشتۇرۇشــتىن ئــاۋۋال قىــز تەرەپكە ئەلچى 
ئەۋەتىــش، كىچىــك تازىــم )قىــز تەرەپكــە تازىــم قىلىشــقا بېرىــش(، چــوڭ تازىــم 
)قىــز تەرەپكــە تويلــۇق تەقدىــم قىلشــقا بېرىــش(، توققــۇز تازىــم رەســمىيەتلىرى 

بىجىرىلىدۇ.

ب( تۇغۇت مۇراسىمى :

ــكال  ــۇش، )پوش ــاغ پۇرۇت ــى(، ي ــق تەييارلىق ــېلىش، )تازىلى ــرىق س ئىس
ســېلىش(، كىندىــك ئانىســىنى تەكلىــپ قىلىــش، قىرىــق ســۇيى، ئــات قويــۇش، 

ــدۇ.  ــرى ئۆتكۈزىلى ــۇ پائالىيەتلى ــۈز ئاچق ــوي، ي بۆشــۈك ت

س( سۈننەت مۇراسىمى:

بــاال يەتتە ياشــقا كىرىشــتىن ئاۋۋال، ئوغۇل بالىالر ئىســالم دىنــى قائىدىلىرى 
بويىچــە ســۈننەت قىلىنىــدۇ. بــۇ خەتنــە تــوي ياكــى ئوغــۇل بالىنىــڭ خەتنىســىنى 
قىلىــش دېيىلىــدۇ، مېھمــان چاقىرىــپ زىياپەتتىن كېيىــن ئوغۇل بالىنىڭ خەتنىســى 
ــاق  ــر تۇي ــدۇ. ) بى ــالق تارتى ــەر ئوغ ــى ئائىلىل ــى ياخش ــال ئوقىت ــدۇ. ھ قىلىنى
ئۆچكىنــى ئۆلتــۇرۇپ بويــۇن تەرەپنــى تىكىۋىتىــپ ئاتلىــق چەۋەنــداز يىگىتلەرگــە 
تاشــالپ بېرىلىــدۇ، ئــۇالر ئــات چاپتــۇرۇپ بــۇ ئوغالقنــى تارتىشــىپ ئوينايــدۇ. 

بــۇ ئوغــالق تارتىشىشــى ئويۇنــى دېيىلىــدۇ(

د ( ئۇستاز تۇتۇش مۇراسىمى:

يېڭــى ھۈنــەر ئۆگەنگۈچىنىــڭ ئاتا-ئانىســى، مەھەللــە جامائەتنــى ۋە ھۈنــەر 
ــون  ــتازغا ت ــپ، ئۇس ــتقان تارتى ــپ داس ــە چاقىرى ــتامنى ئۆيگ ــى ئۇس ئۆگەتكۈچ
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كىيــدۈرۈپ، بالىســىنى )ياكى ياغاچچىلىق ياكى مۇزدوزلــۇق ۋە ياكى تۇماقچىلىق 
ھۈنىرىنــى ئۆگىنىشــكە ( تاپشــۇرىدۇ. 

ئې( شاگىرت چىقىرىش مۇراسىمى: 

شــاگىرت بولغــان كىشــى ھۈنــەر ئۆگىنىــپ كامالەتكــە يەتكەنــدە ئۇســتازى 
ــۈرۈش  ــر ي ــاگىرتىغا بى ــتازى ش ــدا ئۇس ــڭ ئالدى ــپ، مېمانالرنى ــان چاقىرى مېھم
ئەســۋاب- ســايمان تەقدىــم قىلىــدۇ ۋە شــاگىرتنىڭ مۇســتەقىل ئىشــلەش ھوقۇقــى 

ــدۇ. ــى جاكارالي بارلىقىن

ف( سۇ، يامغۇر تىلەش مۇراسىمى:

ھـەر يىلـى 22 -مـارت كۈنـى مەھەللىدىكـى جامائـەت دەريـا بويـى ياكـى 
تـاغ باغرىـدا قـوي-كاال سـويۇپ، قاننـى دەرياغـا ئېقىتىپ، كۆك تەڭرىسـى، سـۇ 
ئىالھىدىـن، ئىسـالمىيەتتىن كېيىـن ئالالھتىـن سـۇ، يامغـۇر تىلـەپ دۇئـا تىالۋەت 

قىلىدۇ.

گ( سودا - تىجارەت باشالش مۇراسىمى:

ســودا- تىجــارەت، دۇكان ئېچىشــتىن ئــاۋۋال يــۇرت ئاقســاقاللىرى، مەھەللە 
جامائىتــى، كەســىپ ئەھلىلىرىگــە چــاي- زىياپــەت بېرىــپ، كەســىپ رىسالىســى 

ئوقۇلىــدۇ، دۇئــا ئوقۇلىــدۇ.

خى( ئۆي سېلىش مۇراسىمى: 

ــپ،  ــا چاقىرى ــى چايغ ــۈرۈپ، جامائەتن ــى پۈتت ــالغۇچى تەييارلىقىن ــۆي س ئ
قىبلىنــى بەلگىلــەپ ئۇســتامغا قــوزۇق قاققۇزىــدۇ. مەھەللــە ئادەملىــرى قولمــۇ-
ــىپ  ــىز ئىشلىش ــلەيدۇ. ھەقس ــپ ئىش ــاردەم قىلى ــىز ي ــىپ ھەقس ــول ھەمكارلىش ق
بېرەلمىگەنلــەر، ياغــاچ، تــاش، يېمــەك ئەۋەتىــپ ياردەملىشــىدۇ. ئــۆي پۈتكەنــدە 

ــدۇ. ــەن تەبرىكلەي ــالر ســوۋغا بىل ــدۇ. مېھمان جامائەتكــە چــاي بېرىلى

ج( دەپنە مۇراسىمى:

ئــادەم ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن، ھازىــدارالر بىلىگــە ئــاق باغــالپ، يىغا-
ــپ  ــلىرى كېلى ــۇش- بىلىش ــنا، تۇن ــان، خۇلۇم-خوش ــدۇ. ئۇرۇق-تۇغق زارە قىلى
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ــە يارىشــا  ــورايدۇ. مېيىت)جەســەت( ئىســالم قائىدىلىرىگ ــال س ــن ھ ھازىدارالردى
نامىــزى چۈشــۈرۈلگەندىن كېيىــن يەرلىككە دەپنــە قىلىنىــدۇ. ھازىدارالرنىڭ بىلىگە 
باغالنغــان ئــاق يەتتــە نەزىرىگىچە يېشــىلمەيدۇ. قىرىق نەزىرىگىچــە ھازىدارالرنىڭ 
چاچ-ســاقىلى ئېلىنمايــدۇ. يىــل نەزىرىگىچە ھازىدارالر تويغا، تاماشــاغا بارمايدۇ. 

تۇپــراق بېشــىدا بىــر نەچچــە كــۈن خەتمــە قۇرئــان ئوقۇلىــدۇ.

ئۆلۈمدىــن ئــاۋۋال ئۆلگۈرەلىگەنلــەر ۋەســىيەت قىلىش، قۇرئان ئوقــۇپ رازىلىق 
بېرىــش، ياســىن ئوقــۇپ دەمىــدە ئىچكــۈزۈش ئىشــلىرىنى پۈتتۈرۈۋالســا، ئۆلۈمدىن 
كېيىــن يەتتــە كــۈن تولغانــدا، قىرىــق كــۈن ۋە يىــل تولغانــدا جامائەتكــە نــەزرە 
بېرىــپ، دۇئــا ئوقۇلىــدۇ. جۈمــە كۈنــى، ھېيت-ئايــەم كۈنلىــرى تۇپــراق بېشــىغا 

چىقىــپ، رەھمەتلىككــە دۇئــا ئوقۇلىــدۇ.

ك( ئۇيغۇرالرنىڭ بايرام پائالىيەتلىرى

ئۇيغۇرالرنىــڭ نــورۇز بايرىمــى، روزى ھېيــت بايرىمى، قۇربــان ھېيت بايرىمى 
قاتارلىــق بايراملىــرى بــار. ئۇنىڭدىــن باشــقا مەشــرەپ، بــاراۋەت، بەزمــە، باھــار 
سەيلىســى، مايســا سەيلىســى، گــۈل سەيلىســى، داال سەيلىســى، بــاغ سەيلىســى، 
چېلىشــىش، دارۋازلىق، جانبازلىق، ئوغالق تارتىشــىش، ئات بەيگىســى، چەۋگەن 
ئويۇنــى، چاقپىلــەك ئويۇنــى، ئىلەڭگــۈچ ئويۇنــى، چۆكچــۆك، لىڭگىــر تاخ-تاخ، 
گۇمپــا كۆرســىتىش، ئوردىــكام ئويۇنــى، مــاالي تــوپ، يــاڭاق ئويۇنــى، تەپكۈچ، 
ــۈزۈش  ــاق ســۆڭەك، ســۇ ئ ــش، ئ ــۇز تېيىلى ــار، م ــۇز قات ــاداش، توقق قوشــماق ئ

قاتارلىــق ئويــۇن ۋە پائالىيەتلىــرى بــار.

ل( ئۇيغۇرالرنىڭ يېمەكلىكلىرى

ئۇيغــۇرالر بۇنىڭدىــن 3000 يىلــالر ئىلگىرىــال سۇ،ســۈت،ماي، تۇخــۇم بىلەن 
ــوردا  ــەپ تون ــەن زىننەتل ــە( بىل ــۈچ )تۈكچ ــى چەكك ــداي نېنىن ــان بۇغ يۇغۇرىلغ
ــەن.  ــپ يېگ ــۈزۈپ كاۋاپ قىلى ــا ئۆتك ــاچ زىقق ــنى ياغ ــەن. گۆش ــۇرۇپ يېگ پىش

ــرى تۆۋەندىكىچــە: ــەك تۈرلى ــڭ يېم ئۇيغۇرالرنى

نــان تۈرلىــرى: نــان، گىــردە، توقــاچ، گــۆش نــان، قاتلىمــا، خــو يلىمــا، 
كۆمــەچ، ھەمــەك، يــاغ نــان، قايمــاق نــان، قاتلىمــا نــان، ھونــان...
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گــۆش تۈرلىــرى: قــوي گۆشــى، كاال، ئــات گۆشــى، تۆگــە، بېلىــق، توخــۇ، 
غــاز، ئــۆدەك گۆشــى،جەرەن كېيىــك، بوغــا، مــارال، ئارقــار بۆكــەن، كەكلىــك، 
قىرغــاۋۇل، بۆدۈنــە گۆشــى، چىــل ئــوالر، توشــقان، كىرپــە، كەپتــەر، قۇشــقاچ 

گۆشلىرى...

ــاز، سامســاق، كاۋا، پۇرچــاق،  ــرى: ســەۋزە، چامغــۇر، پىي ــات تۈرلى كۆكت
تــۇرۇپ، شــوخال، پىدىگــەن، مۇچ، قىزىلمــۇچ، كۈدە، ماش، بىــدە )بىخلىغاندا( 
ــېكەر،  ــۇم، ش ــەر: تۇخ ــۇمچە يېمەكلىكل ــىۋىلەك قوش ــالق يېس ــىۋىلەك، يۇمى يېس

مۇراببــا، قــۇرۇت، ســېرىقماي، مېغىــز، قــۇرۇق ئــۈزۈم.

ق( ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىم- كېچەكلىرى:

بــاش كىيىملىــرى: دوپپــا، گىلــەم دوپپــا، چىمــەن دوپپــا، ئۈنچــە دوپپــا، 
ئالتــۇن قــاداق دوپپــا، تاجلىــق دوپپــا، قالپاق، كوال، قاســقان تۇماق، ســەرپۇش 
ــايى  ــق، ش ــپ ياغلى ــق، يى ــڭ داكا ياغلى ــاق، ئايالالرنى ــاق، قۇالقچــا، پاپ تۇم
ــەل،  ــال، لىچــەك، چۈمب ــم روم ــت شــال، غىجى ــق، تىۋى ــەرەڭ ياغلى ــق، پ ياغلى

پەرەنجــە قاتارلىــق مىللــى ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بــاش كىيىملىــرى بــار. 

تۆتىنچى باب ئۇيغۇرالرنىڭ مېمارچىلىق ۋە ئولتۇراق ئادەتلىرى

ئۇيغــۇرالر مىالدىيىدىــن ئىلگىرىــال ئــوردۇ بالىــق كەبى چوڭ شــەھەرلەرنى بىنا 
قىلغــان. ئۇيغــۇرالر قەدىمىــدە ئىككــى ئاچىغــا بىــر لىــم ياغــاچ قويــۇپ، ئىككــى 
يېنىغــا قومــۇچ يۆلــەپ چېدىــر شــەكىلدە، كېيىــن ئۆڭكــۈر ئــۆي، ســوقما تاملىــق 
ئــۆي ياســاپ، ئىشــىك، تۈڭلــۈك بېكىتىــپ ياشــىغان. مىالدىدىــن ئىلگىرىــال ھــۇل 
قويــۇپ تامنــى قېلىــن، ئېگىــز قىلىــپ، ئىككــى - ئــۈچ ئېغىــز قىلىــپ، ئويــۇق، 
تەكچــە، لىمتــاق چىقىرىــپ، مــۇرا، ئوچــاق چىقىرىــپ، تۈڭلۈك دېرىــزە ئورنىتىپ، 
تــۇرۇس ۋە تۈۋرۈكلەرگــە نەقىــش چىقىرىــپ، تامالرنــى ئاقارتىــپ ئــۆي ياســىغان. 
ئۆينىــڭ سېلىنىشــىنى ئېھتىياجغــا ماسالشــتۇرۇپ، كۆركەملىكىگــە ئاالھىــدە ئېتىبــار 
بېرىلگــەن. كېيىنچــە ئۆينىــڭ ئىچى-تېشــى ســۇۋىلىدىغان، ســۇۋاققا ھــاك، قــۇم، 
ســېغىز توپــا، توزغــاق، ئــۇن، تۇخــۇم، ناۋات شــەربىتى ئىشــلىتىپ ئالى ســىمۇنت 
ياســىلىدىغان بولــدى. ئىشــىك - دېرىزىلــەر ياغاچتىن ياســىلىدىغان، ئۆي ئۈســتى 
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ۋاســىجۇپ ۋە تاختايلىــق قىلىنىدىغــان، يازلىــق، قىشــلىق، مېھمانخانــا، ئاشــخانە 
ئۆيلــەر ئايرىــپ ســېلىنىدىغان، تــۈز ۋە ئەگمــە پېشــايۋان ياســىلىدىغان، دەرىزىگــە 
قەغــەز چاپلىنىدىغــان كىيىنكــى ۋاقىتــالردا ئەينــەك ســېلىنىدىغان كۆتۈرمــە، ئىككى 
قەۋەتلىــك ئۆيلــەر )مەنزىرلەر( ســېلىندىىغان بولدى. كىمىر ئۆي شــەكلىمۇ )توالراق 
تۇرپــان، توقســۇن تەرەپلــەردە( تــەڭال بارلىققــا كەلــدى. باغ-ۋارانلىــق، ھويــال 

-ئاراملىــق ئۆيلەر ئومۇمالشــتى. 

ئــۇ زامانالردا ئۇيغــۇرالردا مېمارچىلىق، بىناكارلىق، تامچىلىق، ياغاچچىلىق، 
ھاكچىلىــق، تاشــچىلىق، نەققاشــچىلىق ســەنئەتلىرى بارلىققــا كېلىــپ ۋە تېخىمــۇ 

بېيىپ ئەتراپالرغا تارقىلىشــقا باشــلىغان.

ئۇيغــۇرالردا ئــۆي ئىشــىكىنى جەنۇپقا قارىتىش ئادىتى ئومۇمالشــقان، ئۆيلەرگە 
ــەم  ــس گىل ــا نەفى ــالىدۇ. تېمىغ ــەم س ــز، گىل ــى كىگى ــاالز ياك ــتىگە پ ــورا ئۈس ب
ئاســىدۇ. يېزىــالردا ئوچــاق ئالدىغــا ئېيىــق تېرىســى، ئىــت تېرىســى ســېلىنىدۇ. 

ئەســتەرلىك يوتقــان كۆرپىلــەر، كەشــتىلىك ياســتۇقالر ئىشــلىتىلىدۇ. 

مېھمانــالر ئۈچــۈن مەخســۇس ئاالھىــدە يوتقــان- كۆرپــە، ياســتۇقالر زاپــاس 
ھازىرلىنىــدۇ. بــۇالر ئويۇققــا ياكــى كارۋاتقــا قاتــالپ تىزىلىــپ، ئۈســتىگە ئەديــال 

يېپىلىــدۇ. )»شــەرقىي تۈركىســتان قولالنمىســى«(

بەشىنچى باب ساياھەت رايونلىرى ۋە ئاسارە - ئەتىقىلىرى

1 - ساياھەت رايونلىرى

بوغــدا كۆلــى- تەڭرىتاغنىــڭ ۋە ئۈرۈمچىنىــڭ شــەرقىدىكى بوغدا چوققىســى 
ــۈزى 5  ــۇ ي ــە جايالشقان.س ــر ئېگىزلىكك ــن 1980 مېتى ــز يۈزىدى ــتىگە، دېڭى ئۈس
كــۋادرات كىلــو مېتىــر كېلىــدۇ. چوڭقۇرلۇقــى 105 مېتىــر بولــۇپ، ئاپپــاق قارلىــق 
چوققىــالر، قاتار-قاتــار قارىغايلىــق تــاغ گۈللىرىگــە ئورالغــان بــۇ چىرايلىــق كۆل، 
رىۋايەتلەردىكــى ئومــاي ئانىنىــڭ گىرىــم ئۈســتىلىدىكى خاســىيەتلىك ئەينــەك دەپ 
تەســۋىرلەنگەن. تۇرپــان تېكىســتلىرىگە يېزىلغــان رىۋايەتلــەردە، بــۇ كۆلنىــڭ ئوغۇز 
ــى ئكەنلىكــى  ــدا كۆل ــڭ شــىكار ســەيلىگاھى ئىكەنلىكــى، ئىســمىنىڭ بوغ خاننى
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قەيــت قىلىنغــان.

ــىدە  ــاڭ ناھىيىســى تەۋەس ــى ئارش ــڭ غەربىدىك ــى- تەڭرىتاغنى ــايرام كۆل س
ــى ۋادىســىغا ئۆتىدىغــان كەڭســاي تاغلىرىنىــڭ كىرىــش ئېغىزىغــا،  ــۇپ، ئىل بول
دېڭىــز يۈزىدىــن 2070 مېتىــر ئېگىزلىككــە جايالشــقان. كۆلىمــى 454 كــۋادرات 
كىلومېتىــر كېلىــدۇ. ســاياھەت مەنزىرىســى ئاالھىــدە گــۈزەل بولغــان بــۇ كــۆل- 
قېلىــن ئورمانــالر ۋە چەكســىز يايالقــالر ئارىســىدا كۆپ-كــۈك كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ.

بايىــن بــۇالق يايلىقــى- تەڭرىتاغنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى يۇلتــۇز ئويمانلىقىنىڭ 
بىــر قىســمى ھېســابلىنىدۇ. مىالدى -9ئەســىردە ئەجدادلىرىمىز بۇ يــەردە پايتەخت 
بەرپــا قىلغــان ئىــدى. قارا شــەھەر دەرياســى بايىن بــۇالق يايلىقىدىن باشــلىنىدۇ. 
كۆللىرىــدە ئاققــۇالر ياشــايدۇ، گۈل-چېچەكلەرگــە تولــۇپ تۇرىدىغــان بــۇ گــۈزەل 
يايالقتــا ھــەر يىلــى چارۋىچىالرنىــڭ ئەنئەنىۋى يايــالق يەرمەنكىســى ئۆتكۈزىلىدۇ.

2 - ئاسارە - ئەتىقىلىرى

كىــرورەن شــەھرى- تارىــم ئويمانلىقىنىڭ شــەرقىي شــىمالىغا، لوپنــۇر )خىتاي 
ئاپتوم ســىناق مەيدانىغا ئايالندۇرۇۋالغان( كۆلىنىڭ غەربىي شــىمالىغا جايالشــقان. 
مىالدىيىدىــن 4 مىــڭ يىلــالر ئىلگىــرى، ئەجدادلىرىمىــز بەرپــا قىلغــان بــۇ قەدىمى 
شــەھەرنىڭ ســىپىل ئىزلىــرى، ئــوردا خارابىلىــرى ھازىرغىچــە ســاقلىنىپ قالغــان. 
ــالردا  ــى تارىخ ــالدى 108 -يىل ــر. مى ــۋادرات مېتى ــى 330 ك ــزى كۆلىم مەركى
خاتىرىلىنىشــىچە بۇشــەھەر ئەڭ ئاۋات ســودا شــەھەرلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىكەن. 
مىــالدى 4 - ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــدا قــۇم- بــوران ئاپىتى يۈز بېرىپ ئاھالىســى 
ئەتراپالرغــا كۆچــۈپ كەتكــەن. خارابىلىكتىــن قەدىمــى جەســەتلەر قېزىۋېلىنغــان 
بولــۇپ، خارابىلىققــا ئايالنغــان بۇ شــەھەر دۇنيانىڭ قەدىمى مەدەنىيــەت تەتقىقات 

مەركەزلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ قالدى. )»شــەرقىي تۈركىســتان قولالنمىســى«(

3 - ئىدىقــۇت شــەھىرى- تۇرپاننىــڭ 45 كىلومېتىــر شــەرقىدە، مىالدىيىدىن 
ئىلگىركى 1 -ئەســىردە ياســالغان، ئەســلى ئىســمى قارا خوجا بولۇپ، شــەھەرنىڭ 
ــزى  ــەھەر ۋە مەركى ــقىرىقى ش ــەھرى، تاش ــوردا ش ــر. ئ ــى 5 كىلومېتى ئايالنمىس
شــەھەردىن ئىبارەت ئۇچ قىســىمدىن شــەكىللەنگەن. شەھەر ســېپىلى، ئىبادەتخانا، 
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شــەھەر خارابىلىــرى ھازىرغىچــە ئەينــەن ســاقلىنىپ قالغــان.

تۇرپان -يارغول شــەھرى- تۇرپان ناھىيىســى بازىرىنىڭ شــەرقىدىكى ئىككى 
دەريــا ئېقىنىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئېگىز ئارالغا جايالشــقان. ئۇزۇنلىقى مىڭ مېتىر، 
ئىدىقــۇت ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ مەركىــزى شــەھەرلىرىنىڭ بىــرى. شــەھەر يوللىــرى 
زىــچ ئورۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ خارابىلىــرى ھازىرغىچــە ئەينــەن ســاقلىنىپ قالغان.

نىيــە خارابىســى- خوتــەن ۋىاليىتىنىــڭ نىيــە ناھىيىســىنىڭ 150 كىلومېتىــر 
ــى 2  ــەھەرنىڭ كەڭلىك ــقان. ش ــا جايالش ــىنىڭ ئايىقىغ ــە دەرياس ــىمالىدا، نىي ش
كىلومېتىــر، ئۇزۇنلىقــى 10 كىلومېتىــر. مىالدىيەنىــڭ بېشــىدا ياســالغان بــۇ 
شــەھەرنىڭ يەرلىــك ۋە مىللــى ئۇســلۇبقا ئىگــە قۇرۇلۇشــلىرى شــەھەرنى كېســىپ 

ــقان. ــا جايالش ــى قىرغىقىغ ــڭ ئىكك ــەن دەريانى ئۆتك

قەدىمــى تــاش قورالــالر- پامىــر، تۇرپــان، مــورى، نىيــە، قەشــقەر، ئاقســۇ، 
ئۈرۈمچــى قاتارلىــق جايالردىــن تــاش قــورال، ســاپال، ياغــاچ قاچىــالر، چۈشــەك، 
چۈلــۈك، ھايــۋان ســۆڭەكلىرى تېپىلغــان. بېيجىــڭ، ئۈرۈمچى مۇزىلىرىغــا قويۇلغان 
كاربــۇن 14 ئوكســىدلىق خىمىيىــۋى ئانالىــز ئارقىلىــق 7-6 مىڭ يىلدىــن ئاۋۋالقى 
بۇيۇمــالر ئىكەنلىكــى ئىســپاتالنغان. تاشــقورغان تىزنــاپ يېــزا جىرغال مەھەللىســى 

ئــەڭ قەدىمى ئىــزالردۇر.

تاش گەمە ســەنئىتى- ئۇيغۇرىســتاننىڭ تاش گەمە ســەنئىتى دۇنياغا مەشــھۇر 
بولــۇپ، ھــەر يىلــى مىڭالرچــە چــەت ئەللىــك مەخســۇس تــاش گەمــە ســەنئىتىنى 
ــەن كــۆرۈش مەقســىتىدە ئۇيغۇرىســتانغا  ــۆز كــۆزى بىل ــق قىلىــش ياكــى ئ تەتقى
ــدا  ــدا 17 ئورۇن ــان ئويمانلىقلىرى ــەھەر تۇرپ ــارا ش ــم، ق ــدۇ. تارى ــە كېلى زىيارەتك
700 نەچچــە تــاش گەمــە بــار، بــۇ گەمىلەردىكــى ســەنئەت ئەســەرلىرى ئاساســەن 

ئەينــەن ســاقلىنىپ قالغــان.

ــڭ  ــدا. مى ــى بويى ــەن دەرياس ــىنىڭ ئۆگ ــاي ناھىيىس ــڭ ئۆي-ب ــل مى قىزى
ئــۆدەك تېغىدىكــى ھــاڭ ئۈســتىدە. قەۋەت-قــەۋەت جايالشــقان پەللەمپەيســىمان 
236 تــاش گەمىگــە نومــۇر قويۇلغــان. 10 مىــڭ كــۋادرات مېتىرغــا يېقىــن جايــدا 
ســاقلىنىپ قالغــان تــام ســۈرەتلىرى مىــالدى -5ئەســىردە تەرەققــى قىلغــان ئۇيغــۇر 
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بــۇددا مەدەنىيىتىنىــڭ نامايەندىلىــرى ئىــدى.

 4 - بېزەكلىك مىڭ ئۆي

تۇرپــان ناھىيــە بازىرىدىــن 25 كىلومېتــر يىراقلىقتىكــى يالقۇنتــاغ ئېتىكىــدە. 
ســىڭگىم ئېغىزىغــا يېقىــن مۇرتۇقتىكــى ھاڭغــا جايالشــقان. ھازىرغىچــە 57 گەمــە 
ــى  ــن بۇرۇنق ــۇق ۋە ئۇنىڭدى ــىرگە تەئەلل ــالدى -7ئەس ــۇپ، مى ــەن بول رەتلەنگ
زامانالرغــا ئائىــت بولغــان ئۇيغــۇر بــۇددا ســەنئىتى رەســىملىرى ۋە يېزىقلىــرى بــار.

تەڭرىتــاغ ســۆرەلمە ھايــۋان ســىكلىتى -1934يىلى ئۈرۈمچىنىــڭ بوغدا كۆلى 
يانباغرىدىــن قېزىۋېلىنغــان، بۈيــۈك ســۆرەلمە ھايــۋان ســىكلىتى ئۇيغۇرىســتاندىن 
ــاقالنماقتا(  ــدا س ــڭ شــەھىرىدە مۇزى ــڭ بېيجى ــر خىتاينى ــپ )ھازى ــپ كېتىلى ئېلى
ــادا  ــۇ ســىكىلىت دۇني ــن تېپىلىدىغــان ب ئىنســانالر دەســلەپتە ياشــىغان زېمىنالردى

زور مۆجىزىلەردىــن بىــرى ھېســابلىنىدۇ.

ئاتــۇش ئادىمــى بــاش ســۆڭىكى قەشــقەرنىڭ ئاتــۇش رايونىدىــن تېپىلغــان 
ــاش  ــۇ ب ــاقالنماقتا. ب ــدا س ــى مۇزى ــر ئۈرۈمچ ــۆڭىكى ھازى ــاش س ــڭ ب ئادەمنى
ســۆڭەكنى تەكشــۇرۈش ئارقىلىــق بۇنىڭدىن 30 مىــڭ يىلالر ئىلگىرى بــۇ رايونالردا 

قانــداق ئىنســانالرنىڭ )ئۇيغۇرالرنىــڭ( ياشــىغانلىقى ئىســپاتالندى.

كىــرورەن گۈزىلــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ كــورال رايونىدىكــى كۆنچــى دەرياســىنىڭ 
بويىدىكــى ئىلكــەل مازارلىقىدىن قېزىۋېلىنغان ئايال كىشــىنىڭ جەســىتى، نەنجىڭ 
ئۇنۋېرىســتىتى جۇغراپىيــە پاكولتىتىنىــڭ كاربــۇن 14 تەجرىبــە خانىســىدا تەھلىــل 
ــى  ــىتى ئكەنلىكىن ــڭ جەس ــى ئادەمنى ــل بۇرۇنق ــن 6412 يى ــن كېيى قىلىنغاندى
مۇقىمالشــتۇرۇپ ئىــالن قىلــدى. يــۇڭ توقۇلمــا، كىيىم ۋە ســېۋەت ئىچىــدە بۇغداي 
دانلىــرى ســىۋەت بىلــەن بىللــە قەۋرىدىــن قېزىۋېلىنــدى. بــۇ جەســەت، ئارىيانــالر 
ــاق تەنلىــك  ــدا ئ ئۇيغۇرىســتانغا كېلىشــتىن 4 مىــڭ يىلــالر ئىلگىرىــال بــۇ زېمىن
ئىرىققــا مەنســۇپ ئەجدادلىرىمىزنىــڭ دېھقانچىلىق ۋە ســانائەت بىلەن شــۈغۇللىنىپ 
ياشــىغانلىقىنى پۈتــۈن دۇنياغــا جاكارلىــدى. جەســەت ھازىــر ئۈرۈمچــى مۇزىيــدا 

ســاقالنماقتا. 

تۈنجــى مەتبەئــە ھەرىپلىــرى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ بېيجىڭــدا 
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ــا(  ــدا، دۇنخۇاڭدىــن )دەشــت ئات ئۆتكۈزۈلگــەن مەدەنىيــەت - مائارىــپ يىغىنى
دىــن تېپىلغــان 6 دانــە ياغــاچ مەتبەئــە ھەرپلىــرى ھەممىســى ئۇيغۇرچــە بولــۇپ، 
ياۋرۇپادىــن 400 يىــل بــۇرۇن ئۇيغــۇرال تەرىپىدىــن ئىجــات قىلىنغانلىقــى قەيــت 

قىلىنــدى.

قىيا تاش رەسىملىرى

ئۇيغۇرىســتاننىڭ تەڭرىتــاغ، ئالتاي، قاراقۇرۇم تاغلىــرى، كوئىنلۇن ۋە چۆلتاغ 
قاتارلىــق تاغلىرىــدا بىــر نەچچــە 10 مىــڭ پارچە قىياتاش رەســىملىرى بار.

رەســىملەردە ھــەر خىــل ياۋايــى ھايۋانالرنىڭ ئوبرازى، ھەر خىــل قىياپەتتىكى 
ــال  ــالر، م ــېرىكچىالر، ئوۋچى ــۇلچىالر، س ــان( ئۇسس ــە نىقابالنغ ــەر )غەلىت ئادەمل
پادىلىــرى ۋە چوپانــالر، ئىپتىدائــى ئېتىقادقــا دائىــر رەســىملەر، قەدىمــى قەبىلــە- 
ئۇرۇقالرنىــڭ جەڭــدە ئېلىشىشــلىرى، ئەجدادلىرىمىــز ئىشــلەتكەن بەلگــە، تامغــا 
قاتارلىقــالر ئويۇلغــان بولــۇپ، يىــل دەۋرىدىــن ئېيتســاق ئــەڭ قەدىملىــرى 8000 
يىلــالر غــا قــەدەر بارىــدۇ. كۆكتوقايدىكــى “تامغىلىــق تــاش”، چاغانتوقايدىكــى 
ــەك”،  ــى “دىڭگ ــتۇ”، ئۈرۈمچىدىك ــۇالق”، قورغاستىكى”قولۇس ــاش ب ــل ت “قىزى
چەرچەندىكــى “ئالتۇنتــاغ”، قۇمۇلدىكى “تاشــۋېلىق”، پىچاندىكى “ســىركىپ”، 
توخســۇندىكى “پەنجىرتــاغ”، “توغــراق بــۇالق” قاتارلىــق قىياتــاش رەســىملىرى 

جاي-جايــالردا مەشــھۇردۇر.

نوراســاي مىــس كان ئىلــى ۋىاليىتــى نىلقا ناھىيىســىنىڭ شــەرقىي جەنۇبىدىن 
ــان  ــدا تېپىلغ ــە جاي ــىدا 10 نەچچ ــاي جىلغىس ــى نوراس ــر يىراقلىقتىك 3 كىلومېتى
مىــس كانلىرىنىــڭ، كاربــۇن 4 ئوكســىدى ئانالىــزى ئارقىلىــق 3000 يىــل بۇرۇنقى 
زامانــدا ئېچىلغانلىقــى ئىســپاتالندى. )يۇقىرىقــى نەقىللــەر “شــەرقىي تۈركىســتان 
قولالنمىســى” دىــن ئېلىنــدى. ئاپتــورى : ئابىلىكىــم باقــى ئىلتەبىــر -1999يىلــى 

ئىســتانبۇل نەشــرى(

ــڭ  ــى ۋىاليىتىنى ــلىرى ئىل ــرە تاش ــىنتاش قەب ــال( س ــەل )بالب ــاش ھەيك ت
ــارا  ــۇز ت ــاس، توقق ــا، قورغ ــدا نىلق ــەس يايالقلىرى ــى تېك ــۈرە ناھىيىس موڭغۇلك
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ناھىيىلىرىــدە، كىچىــك خونۇقــاي، ســىنتاش، بۆرتــاال ئارشــاڭ، مىلچىــك، شــوتا، 
ــرە  ــەر، قەب ــاش ھەيكەلل ــۈم ت ــر تۈرك ــالردا زور بى ــق جاي ــۇالق قاتارلى ــۇر ب قوڭ
تاشــلىرى تېپىلــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا ئالتــاي، تارباغاتــاي، بۆرتــاال، ئاراتــۈرك، 
ــل سىنتاشــالر  بارىكــۆل، ئۈرۈمچــى، خۇتۇنســۇمبۇل قاتارلىــق جايالردىنمــۇ بۇخى
ــىرگىچە  ــىردىن 10 - ئەس ــالدى -6 ئەس ــى مى ــل دەۋرىن ــدى. يى ــەپ تېپىل كۆپل
ئىزدەشــكە بولىدىغــان بــۇ خىــل تاش ھەيكــەل ۋە سىنتاشــالر ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنى 

ــەر بىلــەن تەمىنلىــدى. تەتقىــق قىلىشــتا قىممەتلىــك تارىخىــي مەنبەل

ــا قورغــاس ناھىيىســىنىڭ  قەدىمكــى شــەھەر ئالمىلىــق ئىلــى ۋىاليىتــى كون
شــەرقىي شــىمالىدىن 15 كىلومېتىــر يىراقتىكــى مــازار يېزىســىغا جايالشــقان بولۇپ، 
ــزى  ــان مەركى ــەت ئېلىــپ بارغ ــز پائالىي -5ئەســىرلەردىن باشــالپ، ئەجدادلىرىمى
شــەھەرلەرنىڭ بىــرى، بــۇ شــەھەر چىڭگىزخــان ۋە ئۇنىــڭ ئەۋالدلىرىنىــڭ، بولۇپمۇ 
چاغاتــاي خــان ۋە تۇغلــۇق تۆمۈرخاننىــڭ دەۋرىــدە تېخىمــۇ مۇھىــم رول ئوينىغان. 
1363 - يىلــى ۋاپــات بولغــان تۇغلــۇق تۆمۈرخاننىــڭ قەبرىســى بــۇ شــە ھەرنىــڭ 
شــىمالىدا بولــۇپ، -1262يىلــى قۇبلەيخاننىــڭ ئىنىســى ئارىــغ بۇقــا قوشــۇنلىرى 
ــەن،  ــى تارقىتىۋەتك ــەھەر خەلقىن ــپ، ش ــىپ كىرى ــە بېس ــە ھەرگ ــۇ ش ــەن ب بىل
شــەھەر -16 ئەســىرلەردە ئۇزېل-كېســىل ۋەيــران بولغان. )“شــە رقى تۈركىســتان 

قولالنمىسى”(

ئالتىنچى باب ئۇيغۇرالر ياشىغان زېمىن - تۇپراقار

1 - ئۇيغۇرالر ياشىغان زېمىن ئوتتۇرا ئاسىيا توغرىسىدا چۈشەنچە 

-قەتئىــي ئۈزۈپ ئېيتىــش كېرەككى، دەپ باشــاليدۇ رەھمەتلىك تارىخچىمىز 
تۇرغــۇن ئالماس-ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا يۇرتى-ئوتتۇرا ئاســىيا.

 بــۇ مەســىلىنى تەپســىلىرەك بايــان قىلىشــتىن بــۇرۇن ئوتتــۇرا ئاســىيا دېگــەن 
بــۇ جۇغراپىيىلىــك ئۇقــۇم دائىرىســىگە كىرىدىغــان جايالرنــى كــۆر ســېتىپ ئۆتــۈش 

كېرەك. 

ــەرق  ــەرب ۋە ش ــىدا ھېلىغىچــە غ ــام توغرىس ــۇ ن ــەن ب ــىيا دېگ ــۇرا ئاس ئوتت
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ئالىملىرىنىــڭ كــۆز قاراشــلىرى بىــردەك بولمىســىمۇ، لېكىــن بىــر قــەدەر ھەقىقەتكــە 
ئۇيغــۇن كېلىدىغــان كــۆز قــاراش بويىچــە ئوتتــۇرا ئاســىيا دائىرىســىگە كىرىدىغــان 

جايالرنىــڭ كۆلىمىنــى بەلگىلــەش مۇمكىــن.

جۇغراپىيــە ئالىملىــرى ئاســىيا قىتئەســىنى شــەرقىي ئاســىيا، ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە 
غەربىــي ئاســىيا قاتارلىــق قىســىمالرغا بۆلىــدۇ. 

مېنىڭچــە، ئوتتۇرا ئاســىيا دائىرىســىگە شــەرقتە ھىنــگان تاغلىرىدىــن تارتىپ، 
ــا  ــاي تاغلىرىدىــن تارتىــپ، جەنۇبت ــە كاســپى دېڭىزىغىچــە، شــىمالدا ئالت غەربت
ــدۇ.  ــىگە كىرى ــىيا دائىرىس ــۇرا ئاس ــالر ئوتت ــان جاي ــە بولغ ــا تاغلىرىغىچ ھىماالي
مانــا شــۇ ئوتتــۇرا ئاســىيا دائىرىســىگە كىرىدىغــان چەكســىز زېمىننىــڭ مەركىــزى 
قىســمى -ئۇيغۇرىســتان، )مۇســتەملىكە( يەتتە ســۇ، ئۆزبېكىســتان، قىرغىزىســتان، 

تاجىكىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرنــى باغرىغــا ئالغــان.

ئۇيغــۇرالر ئــەڭ قەدىمكــى چاغالردىــن تارتىپــال تەڭرىتاغلىــرى بىلــەن قاراقۇرۇم 
ــى  ــم ۋادىســىدا، تەڭرىتاغلىــرى بىلــەن بالقــاش كۆل ــرى ئارىلىقىدىكــى تارى تاغلى
ــق  ــە خەل ــى موڭغۇلىي ــىبىرىيىدە، ھازىرق ــى س ــالردا، جەنۇب ــى جاي ئارىلىقىدىك
ــۇن دەريالىرىنىــڭ  جۇمھۇرىيىتــى تەۋەســىدىكى ســېلىنگا، ئۇرخــۇن، تۇغــال، قۇرۇل
ۋادىلىرىدا، كەڭســۇ)خىتاي تىلىدا گەنســۇ(دا، ياشــاپ كەلگــەن.( تۇرغۇن ئالماس 

“ئۇيغــۇرالر” -2010يىلــى ئىســتانبۇل قايتــا نەشــرى. 1 -بــەت(

يەتىنچى باب ئۇيغۇرىستاننىڭ جۇغراپىيەلىك تېررىتورىيىسى

ياۋرۇپــا- ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ مەركىزىگــە جايالشــقان ئۇيغۇرىســتان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئانــا ماكانــى بولۇپ، سىياســى ۋە ســىتېراتىگىيىلىك ئورنــى، تەبىئى 
ــى  ــۋى مەدەنىيىت ــى، ئەنئەنى ــك تەركىب ــى، ئېتنى ــانلىق تارىخ ــى، ش جۇغراپىيىس
يەرئاســتى ۋە يــەر ئۈســتى بايلىقلىــرى شــۇنىڭدەك بۈگۈنكــى مۇســتەملىكە ھالىتــى 

بىلــەن دۇنياغــا تونۇلغــان بىــر دۆلەتتــۇر. 

1 - ئۇيغۇرىستاننىڭ جۇغراپىيىۋى ئورنى
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ئۇيغۇرىســتان ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ شــەرق تەرىپىگىــرەك، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ 
غەربىــي شــىمالىغا جايالشــقان. شــەرق ۋە جەنــۇپ تەرىپى كەڭســۇ) خىتــاي تىلىدا 
گەنســۇ(، كۆكنــۇر )خىتــاي تىلىــدا چىڭخەي(، تىبــەت قاتارلىق ئۆلكىلــەر بىلەن؛ 
ــە(،  ــقى موڭغۇلىي ــە موغۇلىستان)تاش ــي جەنۇبىغىچ ــىمالدىن، غەربى ــەرقىي ش ش
ــتان،  ــتان، پاكىس ــتان، ئافغانىس ــتان، تاجىكىس ــتان، قىرغىزىس ــىيە، قازاقىس روس
كەشــمىر، ھىندىســتان قاتارلىــق دۆلەتلــەر بىلــەن 5700 كىلومېتىرلىــق مۇســاپىدا 
چېگرىلىنىــدۇ. شــەرقتىن - غەرپكــە قــەدەر 1900 كىلومېتىــر، جەنۇبتىن -شــىمالغا 
قــەدەر 1500 كىلومېتىــر ئۇزۇنلۇقتــا بولــۇپ، ھەيۋەتلىــك ئېگىــز تاغــالر، ئــەڭ چوڭ 
ۋە ئــەڭ تــۆۋەن ئويمانلىقــالر، ئــەڭ ئــۇزۇن ئىچكــى دەريــا، ئــەڭ چــوڭ قۇملــۇق ۋە 
قەدىمــى تارىخــى شــەھەرلەردىن شــەكىللەنگەن. يــەر مەيدانــى 1 مىلىيــۇن 828 
مىــڭ كــۋادرات كىلومېتىــر بولــۇپ ھازىــر خىتايــالر 1 مىليــون 650 مىڭ كــۋادرات 

كىلومېتىــر دەپ ئېــالن قىلماقتــا.

2 - دەريا ۋە كۆللىرى

ئۇيغۇرىســتاندا قېلىــن قــار- مــۇز بىلــەن قاپالنغــان تاغالردىــن ئېرىــپ ئېقىپ 
چۈشــكەن ســۇالردىن ھاســىل بولىدىغــان 570 تىــن ئارتــۇق چوڭ-كىچىــك دەريــا 
بــار. تارىــم دەرياســى، قەشــقەر دەرياســى )تۈمــەن دەريــا(، يەركــەن دەرياســى 
)زەرەپشــان(، ئاقســۇ دەرياســى، ئۆگەن دەرياســى، يۇرۇڭقاش دەرياســى، چەرچەن 
ــش  ــى، ئېرىتى ــى دەرياس ــى، ئىل ــى دەرياس ــى، كۆنچ ــدۇ دەرياس ــى، قاي دەرياس
دەرياســى، ئۇلۇنغــۇر دەرياســى، مانــاس دەرياســى، ئۈرۈمچــى دەرياســى قاتارلىــق 

چــوڭ دەريــاالر بولــۇپ، ئۈرۈمچــى دەرياســىنىڭ ســۈيى تارتىلىــپ كەتكــەن.

ــى بويــالپ غەربتىــن  ــم ئويمانلىقىنىــڭ شــىمالى چېتىن ــم دەرياســى تارى تارى
-شــەرققە قــاراپ ئېقىــپ لوپنــۇر كۆلىگــە قۇيۇلىــدۇ. ئومۇمىــي ئۇزۇنلىقــى 2300 

ــارد كىلومېتىردىــن ئارتــۇق. ــر، ئېقىــن مىقــدارى 5 مىلي كىلومېتى

ئىلــى دەرياســى تەڭرىتاغلىرىنىــڭ ئىلــى ۋادىســىنى ئايلىنىــپ ئېقىــپ، دەريــا 
ســۈيى ئــەڭ كــۆپ بولــۇپ، ســۇ ئېقىــن مىقــدارى يىلىغــا 15 مىلىيــارد 800 مىليون 
ــر ســۇ قازاقىســتانغا  ــارد كۈپمېتى ــا 12 مىلي ــدۇ. ئەمم ــا يېتىــپ بارى كــۈپ مېتىرغ

ئېقىــپ چىكىتىــدۇ.
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ئېرىتىــش دەرياســى شــىمالى مــۇز ئوكيــان سىسىتېمىســىغا مەنســۇپ. ئالتــاي 
تاغلىرىنىــڭ جەنۇبــى باغرىدىــن باشــلىنىدۇ. ئېقىن ســۇ مىقدارى يىلىغــا 12 مىليارد 
600 مىليــون كــۈپ مېتىــر بولــۇپ، 10 مىليــارد كــۈپ مېتىــر ســۈيى قازاقىســتانغا 
ــڭ  ــە دەرياالرنى ــر قانچ ــتاندا بى ــي ئۇيغۇرىس ــدۇ. جەنۇبى ــپ كېتى ــپ چىقى ئېقى
ســۈيى تاجىكىســتان، قىرغىزىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە ئېقىــپ چىقىــپ كېتىدۇ. 
ــەن  ــتان كۆچم ــل ئۇيغۇرىس ــۈيى كەمچىى ــۆپ س ــى ك ــى، دەرياس )دېمەكچىمەنك
ــەت يۇشــۇرۇپ  ــك ئاپ ــدە ئېكولوگىيىلى ــۇ ۋەتەن ــدۇ. شــۇڭا ب ــى باقالماي خىتايالرن

تۇرۇپتــۇ. تۈزگىچىدىــن( 

ــڭ  ــى دەرياالرنى ــار، كۆپىنچىس ــۆل ب ــۇق ك ــن ئارت ــتاندا يۈزدى ئۇيغۇرىس
ــش  ــىناق قىلى ــوم س ــى )ئات ــۇر كۆل ــوڭ لوپن ــەڭ چ ــقان. ئ ــىگە جايالش چۈشۈرگىس
رايونىــدا( ھازىــر قــۇرۇپ كەتكــەن. ئېبنــۇر كۆلــى )خىتــاي كۆچمەنلىــرى كۆچــۈپ 
كېلىــپ بــوز يــەر ئۆزلەشــتۈرۈپ قــۇرۇپ كەتكــەن(، ئايدىڭكــۆل، باغــراش كۆلــى 
قاتارلىــق كۆللەرنىــڭ ســۇ يــۈزى 1000 كــۋادرات كىلومېتىــر ئەتراپىــدا بولــۇپ، 
ئۇلۇنغــۇر كۆلــى، مانــاس كۆلــى، ســايرام كۆلــى، بوغــدا كۆلــى، قانــاس كۆلــى، 
بۇرۇلتۇقــاي كۆلــى، بارىكــۆل، ئوتۇنكــوزا كۆلــى )خىتــاي كۆچمەنلىــرى بــوز يــەر 
ئۆزلەشــتۈرۈپ قــۇرۇپ كەتكــەن( قاتارلىــق كۆللــەر گــۈزەل مەنزىرىلىــك ســاياھەت 
رايونلىرىنــى ۋە ســۇ مەھســۇالتلىرى ئىشــلەپچىقىرىش مەيدانىنــى ھاســىل قىلغــان.

3 - ھاۋا كىلىماتى

ئۇيغۇرىســتان دېڭىزدىــن يىــراق، ئېگىــز تاغــالر ئارىســىدا بولغانلىقــى ئۈچۈن 
ھــاۋا كىلىماتــى تىپىــك قۇرغــاق ھــاۋا خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە. يامغــۇر ئــاز ياغىــدۇ. 
نەملىــك نىســبىتى تــۆۋەن. قىــش ئــۇزۇن، ئەتىيــاز، كــۈز كۈنلىــرى قىســقا، كــۈن 
نــۇرى چۈشــىدىغان ۋاقىــت ئــۇزۇن، يۇقىــرى- تــۆۋەن تىمپىراتــورا پەرقــى چــوڭ 
بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە. يىللىــق ئوتتۇرىچە يۆل-يېغىــن مىقدارى 145 
مىللىمېتىــر بولــۇپ، ھۆل-يېغىــن غەربتىــن شــەرققە، شــىمالدىن جەنۇپقــا قــاراپ 
ئازىيىــپ بارىــدۇ. ئىلــى رايونىــدا يىللىق يېغىــن مىقداري 1000 مىللىمېتىر بولســا، 
توخســۇن ناھىيىســى تەرەپلــەردە ئــاران 7 مىللىمېتىر يامغۇر ياغىــدۇ. ياققان قارنىڭ 
قېلىنلىقــى 25.5 ســانتىمېتىر بولــۇپ، تېرىلغــۇ يەرلىرىنىــڭ نەملىكىنــى ساقالشــتا 
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مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. دەريــا ســۇلىرىنىڭ ئاساســى مەنبەســى يــازدا ئېرىيدىغــان 
تاغدىكــى مــۇز- قارالردىــن ئىبــارەت بولــۇپ، ئېتىزلىقالرنى ســۇغىرىدىغان ســۇنىڭ 

%80 نــى ئىگىلەيــدۇ.

ئۇيغۇرىســتاننىڭ شــىمالى ســوغۇق مۆتىدىــل بەلۋاغقــا، جەنۇبــى ئىسســىق 
مۆتىدىــل بەلۋاغقــا مەنســۇپ بولــۇپ، شــىمالدا يىللىــق تىمپىراتــورا سىلســىيە 7 
گىــرادوس، ئــەڭ تــۆۋەن تىمپىراتــورا 0 دىــن تــۆۋەن 20.15 گىــرادوس بولىــدۇ. 
ئومۇمــەن ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھــاۋا كىلىماتــى يــاز پەســلى ئىسســىق، قىــش پەســلى 
ــىيەتلەرگە  ــدۈزى ئىسســىق، كېچىســى ســوغۇق بولۇشــتەك خۇسۇس ســوغۇق، كۈن

ئىگــە. )“شــەرقىي تۈركىســتان” قولالنمىســى(

سەككىزىنچى باب ئۇيغۇرالر تارىختا ئىشەنگەن دىنار

ئۇيغۇرىســتاندا ياشــىغان ئۇيغــۇرالر ئىســالم دىنىنــى قۇبۇل قىلىشــتىن بۇرۇن، 
ھەرخىل توتېمالرغا، شــامان، زەردوشــت )ئاتەشپەرەســتلىك(، مانى، خىرىســتىيان، 
بــۇددا قاتارلىــق دىنالرغــا ئېتىقــاد قىلغــان ئىــدى. ئەســىرلەر بويــى داۋاملىشــىپ 
ــەر  خەلقنىــڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىگــە قــەدەر ســىڭىپ كەتكــەن بــەزى دىنــى قائىدىل
ياكــى دىنــى ئادەتلــەر ئىســالم ئەقىدىلىــرى بىلــەن بىىرلىشــىپ ھــاال بۈگۈنگىچــە 

داۋاملىشــىپ كەلمەكتــە.

ئەجدادلىرىمىزنىــڭ دەســلەپكى چوقۇنۇشــى “ئالــەم -تۇپــراق، ســۇ ھــاۋا، 
ئوتتىــن ئىبــارەت تــۆت مەنزىلدىــن تەركىــب تاپقــان” لىقتــەك رېئاللىــق ئاساســىدا 
شــەكىللەنگەن بولــۇپ، ئۇيغۇرىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ تاغنىــڭ “تەڭرىتــاغ” دەپ 
ــا  ــا، ئوتق ــمانغا، ئايغ ــى، ئاس ــا چوقۇنۇش ــڭ ئۇنىڭغ ــپ، ئەجدادلىرىمىزنى ئاتىلى
چوقۇنۇشــالر ئەنــە شــۇنداق ئاساســالرنى پاكىت قىلغــان. ئەجدادلىرىمىــز ئۇنىڭدىن 
ــەردە كــۆك بــۆرە، بۇغــرا، يولــۋاس، شــىر،  باشــقا ئوخشــىمىغان تارىخــى دەۋىرل
ئارقــار، تــاغ تېكىســى، قارچىغــا، شــۇڭقارالرنى تۇتېــم قىلغــان، ئۇيغۇرىســتاندا 
تېپىلغــان 3 مىــڭ يىللىــق تارىخقا ئىگە بىر ســاقال تاغىقىنىڭ ســېپىغا چۈشــۈرۈلگەن 
بۆرىنىــڭ ســۈرىتى بىزگــە كــۆك بــۆرە تۇتېمىنىــڭ ئــۇزۇن يىللىــق تارىخقــا ئىگــە 
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ئىكەنلىكىنــى دەلىللــەپ بېرىــدۇ.

1 - زەردوشــت )ئاتەشپەرەســلىك ( دىنى: ئەجدادلىرىمىز قەدىمكى زامانالردا 
زەردۇشــت دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىــپ ئوتقــا چوقۇنغــان ئىــدى. قورقۇنچلــۇق تەبىئەت 
ھادىســىلىرى، چاقمــاق چېقىنلىــرى، يانــار تــاغ الۋىللىــرى قاتارلىقــالر شــۇنىڭدەك 
يېمەكلىكلەرنــى پىشــۇرۈپ يېيىــش ئادەتلىــرى بىرلىشــىپ ئوتنى ئۇلۇغــالش، ئوتتىن 
مــەدەت تىلــەش ئەقىدىســىنى شــەكىللەندۈرگەن. ئــوت بىلــەن ئۇچۇغــداش، تــوي 
قىلغــان قىزنــى ئــوت گۈلخانىدىــن ئايالندۇرۇش قاتارلىــق ئادەتلەر ئاتەشپەرەســلىك 

دىنىدىــن قالغــان ئادەتلــەر ئىدى.

2 - شامان دىنى:

ئۇيغــۇرالر ئــەڭ بــۇرۇن شــامان دىنىغــا ئېتىقاد قىلغــان ئىدى. “كــۈن تەڭرى” 
ــقا  ــۇرالر ئۇرۇش ــدى. ئۇيغ ــى ئى ــەڭ چــوڭ خۇداس ــڭ ئ ــالردا ئۇيغۇرالرنى ــۇ ۋاقىت ش
ماڭغانــدا ئــاق بــوز ئاتنــى قوشــۈننىڭ ئالدىــدا يېتىلــەپ ماڭاتتــى. ئاق بــوز ئاتقا 
ئالتۇندىــن جىيــەك تۇتۇلغــان قىزىل دۇخــاۋا يۇپــۇق ئارتىالتتى. يازمــا خاتىرىلەردە 
شــامان دىنــى ئۇيغــۇر تۇرمۇشــىدا 2000 يىــل داۋامالشــقان. ئىســرىق ســېلىش، 
پېرىخونلــۇق، داخانلىــق، ئۇخالۋاتقــان بوۋاقنىــڭ بېشــىغا پىچــاق قويــۇپ قويۇش 

قاتارلىــق ئادەتلــەر شــامان دىنىدىــن قالغــان دىنىــي مۇراســىم ئادەتلىــرى ئىــدى.

3 - مانى دىنى:

ئۇيغــۇرالر -5-4 ئەســىرلەردە دىنىنــى مانــى دىنىغا ئۆزگەرتكــەن. ئۇيغۇرالردا 
ــق ئاســمان جىســىملىرىنى  ــۇز قاتارلى ــاي، يۇلت ــى ئۇلۇغــالش، كــۈن، ئ يورۇقلۇقن
مۇقــەددەس بىلىــش ئادىتــى مانــى دىنىدىــن قالغــان. خىتــاي تارىــخ مەنبەلىرىــدە 
“... ھــون تەڭرىقۇتــى ھــەر كۈنــى ئەتىگەنــدە يېڭــى چىققــان قوياشــقا، كەچتــە 
ــەر  ــدۇ” دەپ خاتىرىل ــىمى ئۆتكۈزۈلى ــۇش مۇراس ــا چوقۇن ــدۇ، ئايغ ــا چوقۇنى ئايغ

قالدۇرغــان.

4 - خىرىستىيان- نېستورىيان دىنى:

ــتىيان  ــەن خىرس ــا كەلگ ــە دۇنياغ ــە رقت ــۇرا ش ــىردە ئوتت ــى 1 - ئەس مىالدى
ــڭ 334  ــەتكەن. مىالدىيەنى ــىر كۆرس ــەرققە تەس ــپ ش ــق كېڭىيى ــى داۋاملى دىن
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ــى  ــركاۋالر بارلىق ــالردا چې ــەن جاي ــۈس دېگ ــەرۋە، ت ــاندىكى م ــى خۇراس -يىل
خاتىرىلەنگــەن. -6ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا شــەرقى رىــم پادىشــاھى مائۇرىــك بىلــەن 
پارىــس پادىشــاھى خىســراۋ بىرلىشــىپ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ قــارا شــەھەر- يۇلتــۇزدا 
خانلىــق تىكلىگــەن ئۇيغــۇر خاقانــى بەھــرام بىلەن سوقۇشــقاندا، ئەســىر چۈشــكەن 
ئۇيغــۇر ئەســكەرلەرنى كونســتانتىپۇلغا ئېلىــپ كەتكــەن. ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرى رىــم 
پادىشــاھى مائۇرىك بىلەن ئىران پادىشــاھى خىســراۋغا ئەسىر چۈشــكەندە ئۇالرنىڭ 
ــى ۋە ئۇالرنىــڭ  ــران قالغانلىقىن ــاراپ ھەي پېشانىســىدىكى كىرســت بەلگىســىگە ق
ــەن.  ــرى خاتىرىلىگ ــم تارىخچىلى ــى رى ــاد قىلىدىغانلىقىن ــا ئېتىق ــتىيان دىنىغ خرىس
شىۋېدســىيىلىك ئىېكىســپىدىيىچى ســىتەيىن ۋە لىكــوكالر مىــرەن، خوتــەن، بــاي، 
تۇرپــان قاتارلىــق جايالردىــن خرىســتىيان دىنىنىــڭ چــوڭ مەزھەپلىرىدىــن بىــرى 
بولغــان نېســتورىيان دىنىغــا ئائىــت رەســىملەر، فىراگمېتــالر، ئىنجىــل پارچىلىــرى، 

ئىــزوپ مەســەللىرى، كىرســىت قەبــرە تاشــلىرىنى تاپقــان.

5 - بۇددا دىنى:

غەربىــي ئۇيغــۇرالر مىــالدى 1 - ئەســىردىن باشــالپال بــۇددا دىنىغــا ئېتىقــاد 
قىلغــان. 4 - ئەســىرلەردە بــۇددا دىنــى ئومۇملىشــىپ، خوتــەن، كۇچــا، تۇرپانالر 
بــۇددا دىنىنىــڭ دۇنيــاۋى مەركەزلىرىگــە ئايالنغــان. بۇددىزىــم نوملىــرى ئۇيغــۇر 
ــى  ــى دىن ــەن مان ــى بىل ــۇددا دىن ــتاندا ب ــان. ئۇيغۇرىس ــە قىلىنغ ــا تەرجىم تىلىغ
ئۇزۇنغىچــە تــەڭ ياكــى ئارىلىشــىپ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان. ئۇيغــۇرالر 10 - 
ــەردە  ــۇ دەۋىرل ــۇپ، ب ــەرك ئېتىشــكە باشــلىغان بول ــى ت ــۇددا دىنىن ئەســىرلەردە ب

ئۇيغــۇرالر ئالەمشــۇمۇل ئەھمىيەتكــە ئىگــە مەدەنىيــەت تۆھپىلىرىنــى ياراتقــان.

 6 - ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىشى

ــۇل  ــى قۇب ــۇرالر ئىســالم دىنىن ــپ ئۇيغ ــن تارتى ــالدى 914 - يىللىرىدى  مى
قىلىشــقا باشــلىدى. ئىران ســامانىيالر پادىشــاھلىقىنىڭ شاھزادىســى ســامانى ئوردا 
قااليمىقانچىلىقتــا ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچــراپ قەشــقەرگە قېچىــپ كەلگــەن. ئۇيغــۇر 
قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ قاغانــى ئوغۇلچــاق قاغــان ئۇنــى قارشــى ئېلىپ ئاتۇشــقا 
ئورۇنالشــتۇرغان. شــۇ كۈنلــەردە ئاتۇشــتىكى تاغقــا ئوۋغــا بىللــە چىققــان شــاھزادە 
ــى  ــەن تونۇشــۇپ، ئىســالم دىنىن ــامانى بىل ــىر س ــۇ نەس ســۇتۇق بۇغراخــان، ئەب
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ئۇنىڭدىــن قۇبــۇل قىلغــان. 920 - يىلــى ســۇتۇق بوغراخــان تاغىســى ئوغۇلچاقنى 
ئــوردا ئۆزگىرىشــى ئارقىلىق ئاغدۇرۇپ تاشــالپ، شــاھلىق تەختىگە چىقىپ ئىســالم 
دىنىنــى دۆلــەت دىنــى دەپ ئىــالن قىلغان. )“شــەرقىي تۈركىســتان قولالنمىســى”(

توققۇزىنچى باب ئۇيغۇرىستاننىڭ قىسقىچە 19 - ئەسىر تارىخى

نېمىشــقا ئۇيغۇرىســتاننىڭ 19 -ئەســىر تارىخىنــى گەۋدىلەندۈرۈشــكە مەجبــۇر 
بولدۇق. 18 - ئەســىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا مانجۇ- خىتايالر ئۇيغۇرىســتانغا بىر 
- ئىككــى قېتىــم تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن بولســىمۇ، لېكىــن ھــەر قېتىمــدا ئۇزۇن 
مــۇددەت تۇرالمىــدى. 19 - ئەســىرنىڭ 30 - يىللىرىدىــن كېيىنكــى يېرىمىغىچــە 
ئەنگىلىيــە بىلــەن چــار روســىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاســىيادا ئــاۋۋال ئافغانىســتانغا قاراتقان 
سىياســى ھەرىكەتلىــرى، ھەربىــي ھەرىكەتلىــرى، دىپلوماتىك ئېلىشىشــلىرى ئوتتۇرا 
ئاســىيانىڭ جۈملىدىــن ئۇيغۇرىســتاننىڭ كېيىنكــى تەقدىرىنىــڭ نېمــە بولىشــىنى 
بەلگىلــەپ قويغــان ئىــدى. شــۇڭا بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ 20-19 - ئەســىر تارىخىنــى 

نۇقتىلىــق تەتقىــق قىلىشــنى اليىــق تاپتۇق.

ــى 19 -  ــاۋۇز قىلىش ــىياغا تاج ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــىيىلىك تاجاۋۇزچىالرنى روس
ئەســىرنىڭ ئىككىنچــى 25 يىلىــدا باشــالندى. چــار روســىيىنىڭ ئوتتــۇرا ئاســىياغا 
تاجــاۋۇز قىلىشــى شــۇنىڭ ئۈچۈن كېچىكىــپ قالدىكى، مەلۇم مەنىدىــن ئېيتقاندا، 
شــىمال تەرەپتــە پايــدا - مەنپەئەتكــە ئېرىشــتۈرىدىغان يــۇڭ -تېــرە سودىســىغا 
سېلىشــتۇرغاندا، ئىقتىســادىي غىدىغــالش، مەنپەئەتكــە ئېرىشــىش ئوتتۇرا ئاســىيادا 
ــر  ــاۋۇز قىلىشــى بى ــىياغا تاج ــۇرا ئاس ــىيىنىڭ ئوتت ــار روس ــن، چ ــەم بولغانلىقتى ك
مەزگىــل كېچىكىــپ قالــدى. تاجــاۋۇز قىلىشــتا كېچىكىپ قېلىشــقا ســەۋەب بولغان 
ــۇرا ئاســىيانىڭ ھــاۋا كىلىماتــى ۋە تەبىئەتتــە  ئىككىنچــى ســەۋەپ شــۇكى، ئوتت
ئۆســكەن ئۈســۈملۈكلىرى روســىيىلىك موژىــكالر ياشــىغان، ئادەتلەنگــەن تەبىئــەت 
ــۇرا  ــا ئوتت ــى مۇھىتق ــىغان تەبىئ ــا ئوخشــىمايتتى. ئۇرۇســالر ياش ۋە ھاۋاكىلىماتىغ
ئاســىيانىڭ تەبىئــى مۇھىتــى ئوخشــىمايتى. )“دۇنيانىــڭ ئومۇمــى تارىخــى” 15 

-ئەســىردىن كېيىنكــى دۇنيــا، خىتايچــە نەشــرى(
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1 - چار روسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىشى

بۆرىنىــڭ ئالدىــدا قوزىچاققــا ھاياتلىق يولى يوق بولغانــدەك، بىر تاجاۋۇزچى 
دۆلەتنىــڭ ئالدىــدا ئاجىــز، مەھكــۈم مىللەتلەرگىمــۇ ھاياتلىــق يولــى يــوق ئىدى. 
تاجاۋۇزچى چار پادىشــاھنىڭ ئەســكەرلىرىگە ســىبىرىيىنىڭ جەنۇپ تەرىپىدە پايانسىز 
قــازاق داالســى ســوزۇلۇپ ياتاتتــى. توختىمــاي جەنۇبقــا قــاراپ ئىلگىرىلىگەنــدە 
ــان قاتارلىــق قەدىمــى مۇســۇلمان  ــۋە، قوق ــەر، بۇخــارا، خى قۇملۇقــالر، چۆللۈكل
خانلىقلىرىنــى بېقىــپ تۇرغــان مۇنبــەت بوســتانلىقالر يېيىلىــپ ياتاتتــى. لېكىــن، 
ــى  ــتۇرغاندا ھەرب ــالر سېلىش ــۇ خانلىق ــۇرۇن ب ــن ب ــىرنىڭ ئاخىرلىرىدى 19 -ئەس
جەھەتتــە چېچىلىــپ كەتكــەن ســىبىرىيە قەبىلىلىرىدىــن كۈچلــۈك ھېســابلىناتتى. 
شــۇڭا ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ بــۇ تەرىپــى چــار روســىيىگە يېقىنلىشىشــتىن ســاقلىنىپ 

قاالاليتتى.

19 - ئەســىرنىڭ 1824 -يىلىدىــن 1854 -يىلىغىچــە 30يىــل ئىچىــدە چــار 
روســىيە قــازاق داالســىنى بويســۇندۇرۇپ، ئوتتۇرا ئاســىياغا تاجــاۋۇز قىلىپ كىردى. 
گاھى-گاھىــدا پاراكەندىچىلىــك ســېلىپ تۇرغــان ياكــى دائىمــى خاراكتېرلىــك 
ــى  ــى ياك ــڭ تەھدىت ــى مىللەتلەرنى ــان ئەتراپتىك ــېلىپ تۇرغ ــك س پاراكەندىچىلى
روســىيىلىكلەرنىڭ ۋە پېتىــر بورگنىــڭ ئەندىشــىلىرىگە ياكى ئەنگىلىيىنىــڭ نارازىلىق 
ــا  ــاي، چــار پادىشــاھنىڭ تاجاۋۇزچــى ئارمىيىســى جەنۇپق ــلىرىگە قارىم بىلدۈرۈش
يۈزلىنىــپ بــار كــۈچ بىلــەن ئىلگىرلىــدى. ھەتتــا ئەنگىلىيــە سىياســىئونلىرى شــۇ 
ۋاقىتتــا “ئەمەلــى توســقۇنلۇق بولمىغانلىقتىن، دۇچ كەلگەن دۈشــمەننىڭ ھاياتلىققا 
ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئۇســۇلى پەقــەت، بۇالڭ-تــاالڭ قىلىشــنىڭ مەنىســىگە تــەڭ 
ــە مەنتىقىســىنى  ــقا دىپلوماتىي ــن باش ــەر مەغلۇبىيەتتى ــن، ئەنگىلىيىلىكل بولغانلىقتى
ــپ  ــدەك ئايلىنى ــنى ئايالنغان ــارى قوياش ــەر ش ــۇددى ي ــەنمىگەنلىكتىن... خ چۈش
چــار روســىيىنىڭ تاجاۋۇزچــى ئارمىيىســى، ئىلگىرىلىمىســە بولمايدىغــان تەخىرســىز 

ھالەتكــە كەلگــەن ئىــدى” دېيىشــكەن.

ئوتتــۇرا ئاســىيا مۇســۇلمانالر مەدەنىيىتىنىــڭ مەركىــزى شــەھەرلىرى، يېــزا-
قىشــالق دااللىــرى بىرىنىــڭ كەينىدىــن بىــرى ئىلگىرىلــەش ئىچىدىكى چار روســىيە 
ئارمىيىســىنىڭ قولىغــا چۈشــتى. 1865 -يىلــى تاشــكەنت قولغــا چۈشــتى، 1868 
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-يىلــى بۇخــارا بويســۇندۇرۇلدى، 1873 -يىلــى خىۋە خانلىقى بويســۇندۇرۇلدى.

شــىددەتلىك تاجاۋۇزچىلىق ھىندىســتانغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ئەنگىلىيىنى 
ــا  ــىپ كوچ ــىغا ئەگىش ــق ئۇرۇش ــىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلى ــار روس ــى. چ چۆچىتىۋەتت
ــۇ تارقىلىشــقا باشــلىدى، مەســىلەن، چــار روســىيە تىبەتكــە تاجــاۋۇز  خەۋەرلىرىم
قىلىدىكــەن دېگــە نــدەك، لېكىــن بــۇ ئەســىر )19 -ئەســىر( ئەنگىلىيــە بىلــەن چار 
ــۇپ ئۆتــۈپ كەتتــى. چۈنكــى،  ــر ئەســىر بۇل روســىيە ئاشــكارا توقۇنۇشــمىغان بى
ــراق  ــن يى ــى ئىنتايى ــىيىنىڭ ئارىلىق ــار روس ــەن چ ــتاندا( بىل ــە )ھىندىس ئەنگىلىي
ــىيە  ــار روس ــدى. چ ــك ئى ــن چەكلى ــە ئىنتايى ــرى يەن ــاش قوراللى ــۇپ، قاتن بول
بىلــەن ئەنگىلىيىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئېلىشىشــى قــورال كۇچىنــى ســىناق قىلىش 
ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى بــۇ ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســدا ياشــاۋاتقان كىچىــك 
ــىپ  ــە كەسكىنلىش ــەتلەر بويىچ ــەن، مەقس ــدۇ دېگ ــم تىزگىنلەي ــى كى دۆلەتلەرن

كەتكــەن ئېلىشــىش ئىــدى.

بولۇپمــۇ ئىــران بىلــەن ئافغانىســتاننى قايســى دۆلــەت قانــداق تىزگىنلــەش 
مەسىلىســىنى دەۋىر قىلغان، ئىســتىراتېگىيىلىك مەقسەتنىڭ ئوبېىيكتىغا ئايالندۇرغان 
ــدى.  ــالر ئى ــان ئېلىشىش ــات يايدۇرۇلغ ــۆرەش ۋە قان ــان ك ــپ بېرىلغ ــدا ئېلى ھال
ــە  ــا خىتايچ ــى دۇني ــىردىن كېيىنك ــى” 15 -ئەس ــي تارىخ ــڭ ئومۇمى )“دۇنيانى

نەشــرى، شــاڭخەي ئىجتىمائــى پەنلــەر نەشــىرىياتى 1995 -يىــل(

ئەجەپلەنمــەڭ كىتابخانلىرىــم، تېگــى- تەكتىدىــن ئېيتقاندا چار روســىيىنىڭ 
ئوتتــۇرا ئاســىياغا تاجــاۋۇز قىلىشــى ۋە بويسۇندۇرۇشــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ مانجــۇ- 
توڭغۇســالرغا مۇســتەملىكە بولۇپ قېلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغان بىردىنبىر ســەۋەب 
ئىــدى. غەربلىــك دىــۋە چار روســىيىنىڭ بىــر پۇتى، لېكىــن دىپلوماتىك رەۋىشــتە، 
شــەرقنىڭ دىۋىســى مانجــۇ- توڭغۇســنىڭ بىــر پۇتــى ھەربــى كــۈچ بىلــەن شــۇ 
كۈنلەردىن باشــالپ ئۇيغۇرىســتانغا قويۇلدى. ھىندىســتاننى بويســۇندۇرغان بۈيۈك 
ــا  ــق رايونغ ــتاننى ئارىلى ــڭ ئۇيغۇرىس ــى جاھانگېرنى ــى ئىكك ــە، يۇقىرىق بىرىتانىي
ئايالندۇرۇشــىغا ســۇكۇت قىلــدى. ســۇكۇت قىلدىــال ئەمــەس ھەتتــا ئۇيغۇرالرغــا 

پايدىســىز ئەھۋالــدا ئارىالشــتى.

چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە ئوتتۇرىســىدا 1882 -يىلــى تۈزۈلگــەن ئىككى 
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ــۇزا  ــول ئ ــتانغا ق ــە ئافغانىس ــىدا: »ئەنگىلىي ــر ماددىس ــىمىنىڭ بى ــەت كېلىش دۆل
ــى  ــلىق مەجبۇرىيەتلىرىن ــول ئۇزارتماس ــتانغا ق ــىيە ئۇيغۇرىس ــار روس ــلىق؛ چ رتماس
دىپلوماتىــك يولــالر بىلــەن كېلىشــكەنلىكتىن روســىيە، ئىلــى ئۆلكىســىنى ھەتتــا 
پۈتــۈن ئۇيغۇرىســتاننى بېسىۋېلىشــقا جۈرئــەت قىاللمىغــان ئىــدى.« )“ئۇيغۇرنامە” 

336 – بــەت. ســابىت ئۇيغــۇرى(

ئىككــى جاھانگېر دۆلەت ئوتتۇرىســىدا ئىمزاالنغان كېلىشــىم ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
كېيىنكــى تەقدىرىگە قانداق تەســىر كۆرســەتتى؟

ئەمدى كېلەيلۇق ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىگە، ئۇنداقتا مانجۇ ھاكىمىيىتىنىڭ 
ــق  ــالڭ ئارقىلى ــق قوزغى ــڭ قوراللى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــى ۋە ئۇيغۇرالرنى
توغرىســىدا،  چىقارغانلىقــى  قوغــالپ  ئۇيغۇرىســتاندىن  ۋەتىنــى  مانجۇالرنــى 
مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا يەنــە تاجــاۋۇز قىلغانلىقــى ئاقىۋەتلىرىــدە 1884 
-يىلىــدا ئــۇ تەرەپتىــن چار روســىيىنىڭ ياردىمــى ئارقىلىق بــۇ تەرەپتىــن ئەنگىلىيە 
جاھانگېرلىكىنىــڭ ياردىمــى ئارقىلىق زوزۇڭتاڭ ئەســكەر چىقىرىپ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ــا  ــى پارچىالرغ ــىدا، يۇقىرىق ــى توغرىس ــۇپ قالغانلىق ــتەملىكە بول ــا مۇس مانجۇالرغ

مۇناســىۋەتلىك تۆۋەنــدە توختىلىــپ ئۆتىمىــز. 

ــۇق  ــى” ماۋزۇل ــڭ تەرجمھال ــۇپ بەگنى ــدە “ياق ــڭ تۆۋەن ئوقۇغۇچىلىرىمىزنى
كىتابتىــن نەقىــل كەلتۈرۈلگــەن بىــر ئابــزاس ســۆزنىڭ مەنىســىگە تېخىمــۇ چۇڭقۇر 

دىققــەت قىلىشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز.

ــۇپ  ــڭ ياق ــە ھۆكۈمىتىنى ــدا، ئەنگىلىي ــر بابى ــى بى ــڭ ئاخىرق ــۇ كىتابنى “ب
ــاۋاقلىرىنى  ــە -س ــى تەجرىب ــۇزۈش جەھەتتىك ــەپ، تۇرغ ــى يۆل ــەگ ھاكىمىيىتىن ب
ــول  ــل ۋە ي ــتەملىكىچىلىرىگە ئەقى ــە مۇس ــور، ئەنگىلىي ــپ ئاپت ــەپ كېلى يەكۈنل
كۆرســىتىدۇ. چارلىــز بولگېــر ئەنگىلىيىنىــڭ ياقــۇپ بــەگ ھاكىمىيىتىنــى قولــالپ، 
ســودا جەھەتتــە ئالغــان پايدىســى، ياقــۇپ بــەگ ھاكىمىيىتىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ، 
ــۇ  ــان زىيىنىنــى قاپلىيالمايــدۇ، دەپ قارىغــان. شــۇڭا ئ ــە تارتق سىياســى جەھەتت
ئەنگىلىيە ھۆكۈمىتىگە “روســىيىنىڭ ھەددىدىن ئېشــىپ كەتكــەن كېڭەيمىچىلىكىنى 
)جۇڭگــو بىلــەن بىرلىكتــە( چەكلــەپ” )ئىنگىلىزچــە نوسخىســىنىڭ 299 - بېتىگە 
قارالســۇن( ئاندىــن جۇڭگودىــن نــەپ ئېلىــش ئۈچــۈن، روســىيە جۇڭگونىــڭ ئىلــى 
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رايونىغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىــپ، جۇڭگو روســىيە مۇناســىۋىتىنى جىددىلەشــتۈرۈپ 
قويغــان پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ، جۇڭگــو بىلەن ئۆزئارا چۈشــىنىش ھاســىل قىلىش 
توغرىســىدا تەكلىــپ بەرگەن. )“ياقــۇپ بەگنىڭ تەرجىمھالــى” ئەنگىلىيە، ئاپتورى 

چارلىــز بولگېــر، 4 -بــەت(

 2 - مانجۇالرنىڭ ئۇيغۇرىستانغا بىرىنچى قېتىم تاجاۋۇز قىلىشى

ــىغان  ــي ياش ــن خاتىرجەم،خالى ــداق تاجاۋۇزچىلىقتى ــەر قان ــل ھ “1038 يى
ئۇيغۇرىســتان خەلقــى، دەپ باشــاليدۇ رەھمەتلىــك تارىخچــى مۇھەممــەد ئەمىــن 

بۇغــرا، 1758 - يىلــى مانجــۇ الرنىــڭ تاجاۋۇزىغــا ئۇچرىــدى.

ــالپ  ــقەرگە يېقىن ــۇي قەش ــى جاۋخ ــڭ قۇماندان ــى مانجۇالرنى 1758 -يىل
ــۇ  ــپ، ب ــۇپ قىلى ــدە مەغل ــر دەرىجى ــى ئېغى ــقەر-يەكەن خەلقىن ــپ، قەش كېلى

ــدى.  ــى ئۆلتۈرۈل ــڭ تولىس خەلقنى

1815 -يىلى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەرقايســى جايلىرىدا مانجۇالرغا قارشى 
قوراللىــق ئىنقىــالب قوزغالــدى. جاھانگېــر خۇجــا ئۆزىنــى پادىشــا ئېــالن قىلــدى. 
1824 -يىلــى مانجــۇالر شــەرقىي تۈركىســتانغا يەنــە تاجــاۋۇز قىلىــپ، جاھانگېــر 

خۇجىنــى تۇتــۇپ بېيجىڭغــا ئېلىــپ كېتىــپ ۋەھشــىلەرچە شــېھىت قىلىدى.

خىتايــدا توپىــالڭالر داۋام قىلىۋاتقــان بىــر چاغــدا 1839 -يىلــى ئەنگىلىيــە 
بىلــەن مانجــۇ ھۆكۈمىتــى ئوتتۇرىســىدا “ ئەفيــۇن ئۇرۇشــى” پارتلىــدى. شــۇنىڭ 
ــۇرالر  ــى. ئۇيغ ــازالپ كەتت ــكەرلىرى ئ ــتاندا مانجــۇ ئەس ــەرقىي تۈركىس ــەن ش بىل
ــقا  ــەھىرىدىن باش ــى ش ــى ۋە ئىل ــپ، ئۈرۈمچ ــپ چىقى ــن قوزغىلى تەرەپ-تەرەپتى
پۈتــۈن جايالرنــى مانجۇالرنىــڭ ئىشــغالىدىن پۈتۈنلــەي تازىلىدى. لېكىن شــەرقىي 

تۈركىســتان خەلقــى يەنــە پۈتۈنلــەي بىرلىشــىپ كېتەلمىــدى.

»ئەپيــۇن ئۇرۇشــى« ئاياقلىشــىپ مانجــۇالر بىلــەن ئەنگىلىيــە ئوتتۇرىســىدا 
تىنچلــق كېلىشــىمى ئىمزاالنغاندىــن كېيىــن، 1846 -يىلــى مانجــۇ ئىمپېىراتــورى 
شــەرقىي تۈركىســتانغا يەنە 100 مىڭ كىشــىلىك قوشــۇن ئەۋەتىپ تاجاۋۇز قىلدى. 
ــق  ــڭ ئىككىنچــى قېتىملى ــن، ئۇيغۇرىســتان مانجۇالرنى ــن كېيى ــەك 36 يىلدى دېم
تاجاۋۇزىغــا ئۇچرىــدى. )»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى«(، )جاھانگېــر خۇجىنــى 
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تۇتۇۋېلىــپ بېيجىڭغــا ئېلىــپ كەتكــەن 1824 -يىلىدىــن ھېســابلىغاندا 22 يىــل 
بولىــدۇ، جاھانگېــر خۇجــا ئۆزىنــى پادىشــاھ دەپ جاكارلىغــان 1815 -يىلىدىــن 

ھېســابلىغاندا 31 يىــل بولىــدۇ.( 

ــۇن  ــان ئەپي ــىدا پارتلىغ ــۇالر ئوتتۇرىس ــەن مانج ــە بىل ــال ئەنگىلىي  تۆنۈگۈن
ئۇرۇشــىدا شــۇنچە تاالپــەت تارتقــان مانجــۇ ھۆكۈمىتــى ئارىدىــن 6 يىــل ئۆتــە 
-ئۆتمەيــال يەنــى مەســىلەن، 1842 -يىلــى ئەفيــۇن ئۇرۇشــى توختــاپ ئەنگىلىيــە 
جاھانگېرلىكــى بىلــەن مانجــۇ ھۆكۈمىتــى ئوتتۇرىســىدا “نەنجىــڭ شەرتنامىســى” 
ئىمزاالنــدى. ئۇنــداق بولغانــدا ئارىدىــن 4 يىــل ئۆتــە- ئۆتمەيال يەنــە 100 مىڭ 
كىشــىلىك ھەربــى قوشــۇننى 1846 -يىلــى ئۇيغۇرىســتانغا قانــداق ئەۋەتەلىــدى؟ 
تارىخنــى خاتىرىلەشــتە خاتالىــق كۆرۈلگەنمــۇ ياكــى راســتىنال مانجــۇ ھۆكۈمىتــى 
100 مىــڭ كىشــىلىك قوشــۇن بىلــەن ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلغانمــۇ؟ بۇ، 100 
مىــڭ كىشــىلىك ھەربــى قوشــۇننى ئەنگىلىيــە تەشــكىللەپ بەرگــەن، ئەنگىلىيــە 
تەربىيەلــەپ بەرگــەن، ئەنگىلىيــە ماددىــي ئىقتىســاد بىلــەن تەمىنلىگەنمــۇ يــا؟! 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن مانجــۇ ھۆكۈمىتــى ئەنگىلىيــە بىلــەن »نەنجىــڭ شەرتنامىســى« 
نــى ئىمــزاالپ خوڭكۇڭنــى ئەنگىلىيىگــە كېســىپ بەرگەنمــۇ يــا؟!(، تارىخنىــڭ 

مەخپــى تەرەپلىــرى پەقــەت تارىخقــا تــەۋە بولىــدۇ.

1853 -يىلى پۈتۈن )ئۇيغۇرىســتان( مىقياســىدا قوراللىق ئىنقىالب قوزغالدى. 
تــۆت يىــل داۋام قىلغان ئۇرۇشــتىن كېيىن، ئاخىرى )ئۇيغۇرىســتان ( ئىنقىالبچىلىرى 
غەلىبــە قىلىــپ، خوتەندىن تۇرپانغىچە بولغان جايالردا مانجۇالرنى ئۇزۇل-كېســىل 
يۇقىتىــپ خاتىرجــەم بولــدى. ئەممــا ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىــالر بــۇ قېتىممــۇ بىــر كــۈچ 

ئاســتغا بىرلىشــەلمىدى. شــۈڭا دۈشــمەن 5 يىــل قالمايال يەنە ھۇجــۇم قىلدى.

1872 -يىلــى ئۇيغــۇرالر يەنــە بىــر قېتىم قوراللىــق ئىقىالب قوزغىدى. باشــتا 
ئۇيغــۇرالر تــاغ ئارىســىدىكى مۇداپىئــە قىلغىلــى بولىدىغــان جايالرغا يەرلىشــىۋېلىپ 
پارتىزانلىــق ئــۇرۇش تاكتىكىســى بىلــەن مانجــۇ ئەســكەرلىرىگە تۇيۇقســىز ھۇجــۇم 
قىلىــپ ئېغىــر زەبــە بــەردى. )بۈگۈنلــەردە يــەر نامــى چەيلەڭــزە دەپ ئاتىلىدىغان 
ــڭ  ــۇر قوزغىالڭچىالرنى ــپ، ئۇيغ ــران قىلى ــەي ۋەي ــا پۈتۈنل ــۇ شــەھەرنى( تارىخت ب
80000 دىــن ئارتــۇق مانجۇ-خىتاينــى ئۆلتۈرگەنلكــى ھازىرغىچــە رىۋايەت قىلىنىپ 
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كەلمەكتــە. )»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخى«(

ئونىنچى باب بەدۆلەت ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە ياقۇپ بەگنىڭ 
ھۆكۈمرانلىقى

تارىــخ شــۇنداق قىزىقارلىــق ھادىســىكى، شــۇ ھادىســىلەرنىڭ مەســىلەن، يۈز 
بەرگــەن ۋە يــۈز بېرىۋاتقــان ياكــى كەلگۈســىدە يــۈز بېرىدىغــان ھادىســىلەرنىڭ 
بەلكــى شــۇ ھادىســىلەرنى تەشــكىل قىلغۇچــى ھادىســىلەرنىڭ قۇرۇلمىســىغا ئامەت 
ۋە ئاپەتتىــن ئىبــارەت ئىككــى خىــل ئامىــل يۇشــۇرۇنغان بولىدىكــەن. تارىخنــى 
ياراتقۇچــى ياكــى تارىخنــى ئۇيــان- بۇيــان قىلغۇچــى شەخســىلەرنىڭ ئايرىملىــرى 
تارىخىــي پۇرســەت ۋە ئامەتنىــڭ يېتىــپ كېلىشــىنى ســەزگۈرلۈك بىلــەن كــۆرۈپ 
ــپ  ــەت قىلى ــىپ ھەرىك ــە ماسلىش ــڭ تەلەپلىرىگ ــي تەرەققىياتنى ــپ، تارىخى يېتى
غەلىبىگــە ئېرىشــىدىكەن. تارىخىــي شەخىســلەرنىڭ ئايرىملىــرى بولســا، تارىخىــي 
تەرەققىياتنىــڭ قانۇنىيەتلىرىنــى كۆرۈپ يېتەلمەيدىكەن، بەلكى تەرەققىياتقا قارشــى 
تەتــۈر ئېقىــم پەيــدا قىلىــپ مەقســەتلىرىگە يەتمــەي تــۇرۇپ مەغلــۇپ بولىدىكــەن.

ــالردا،  ــان چاغ ــار بولغ ــا دۇچ ــى تاجاۋۇزچىلىقق ــڭ ۋەتىن ــا ئۇيغۇرنى تارىخت
تاجاۋۇزچىالرنــى كەينى-كەينىدىــن ئــۇرۇش بىلــەن قوغــالپ چىقىرىــپ ئۆزلىرىنىڭ 
شــانلىق تارىخىنــى ياراتقــان ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ كەمچىلكــى شــۇكى، 
ــان  ــرەت ئالغ ــن ئىب ــە تارختى ــا ھازىرغىچ ــى، ھەتت ــۇر خەلقىن ــق- ئۇيغ ــۇ خەل ب

خەلــق دېيىشــكە بولمايــدۇ. 

گەرچــە تارىخىــي ماتېرىيالــالر كەمچىــل بولغــان ياكــى تارىخىــي ماتېرىىيالالر 
تۇلــۇق بولغــان ئەھۋالــدا يېزىلغــان تارىــخ ئەســەرلىرى بولســۇن بــۇ ئەســەرلەرنىڭ 
ــلىرى  ــدا ســىڭدۈرۈدىغان كــۆز قاراش ــى يۇرۇتقان ــي ۋەقەلەرن ــڭ تارىخى ئاپتۇرلىرىنى
ــۇ  ــان نەتىجىلىرىم ــن چىقىرىدىغ ــي ۋەقەلەردى ــن، تارىخى ــل بولغانلىقتى ــۇ خى خىلم

ئوخشــاش ئەمــەس ئىــدى. 

ياقــۇپ بــەگ، ئۇيغــۇر يېقىنقــى زامــان تارىخىدىكــى ئــەڭ بۈيــۈك شــەخىس 
ئىــدى. زامــان ياقــۇپ بەگنىــڭ ئۇلۇغلىقــى، دانالىقىنــى يۈكســەكلىككە كۆتۈرگەن 
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بولســا، مــاكان جەھەتتــە ئۇيغۇرســىتان شــۇ زامــان ئىچىــدە غــەرب تەرەپتىــن چــار 
روســىيە موژىكلىرىنىــڭ تەھدىتكە دۇچ كەلگەندەك، شــەرق تەرەپتىــن مانجۇالرنىڭ 
ــر ۋەزىيــەت  ــر بى ــر قېتىملىــق تاجاۋۇزىغــا دۇچ كەلگــەن. شــۇنداق ئېغى ــە بى يەن
ئاســتىدا ياقــۇپ بــەگ، ئىككــى جاھانگېــر دۆلــەت، چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى 
ــتەقىللىق  ــقەرىيىدە مۇس ــىدا قەش ــى ئوتتۇرىس ــاي ئىمپېراتورلىق ــەن مانجۇ-خىت بىل
جــاكارالپ )1877-1865 -يىللىرىــدا( بەدۆلەت ئۇيغــۇر دۆلىتىنى قۇرۇپ چىققان.

تارىخنىــڭ بــۇ ۋەقەلىــرى توغرىســىدا بىزنىــڭ ئىككــى نەپــەر تارىخچىمىزنىڭ 
كــۆز قاراشــلىرى قانــداق بولدى؟

»شــەرقىي تۈركىســتاندا، »بەدۆلــەت« لەقىمى بىلەن تونۇلغــان ۋە »ئاتىلىق 
غــازى« دەپمــۇ ئاتالغــان ياقــۇپ بــەگ دەۋرىدىكــى ۋەقەلەرنــى ئۇزاقتىــن كۈزىتىپ 
تەتقىــق قىلغــان چــەت ئــەل تارىخچىلىرىنىــڭ ئەســەرلىرىدە، ياقۇپبەگنــى خاتــا 
تەخمىــن قىلىــپ، ئۇنى شــەرقىي تۈركىســتان ئىنقىالبچىســى ۋە مىللــى ھۆكۈمدارى 
دەپ كۆرســىتىدۇ. ياقــۇپ بــەگ ئەســىلىدە پەرغانىلىــك بولــۇپ، قوقەنــت خانــى 
خۇدايارخاننىــڭ قــۇش بىگى)ۋەزىــرى ياكــى قۇماندانــى( ئىــدى. خانغــا خىيانەت 
قىلغانلىقــى ئۈچــۈن جازالىنىــپ، تۈرمىگــە تاشــالنغان، بۇزرۇكخــان تــۆرە بىلــەن 
كونــا بىــر دوســتلۇق مۇناســىۋىتى يۈزىســىدىن بۇزرۇكخــان تــۆرە، خانغــا ئىلتىماس 
ــقەرگە  ــە قەش ــەپ بىلل ــە تەيىنل ــپ، خىزمەتك ــن چىقىرى ــى تۈرمىدى ــپ، ئۇن قىلى
ئېلىــپ كەلگــەن” )»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى« 328 – بــەت، مۇھەممــەد 

ئەمىــن بۇغــرا(

“ياقــۇپ بەگنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى توغرۇلــۇق ئىنگىلىز تارىخ تەتقىقاتچىســى 
چارلىــز بولگېــر »ياقوپبەگنىــڭ تەرجىمىھالــى« ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا ياقــوپ بــەگ 
تەخمىنــەن 1820 -يىلــى قوقەنتتىكــى پىســكەنت دېگــەن يۇرتتــا پىــر مۇھەممــەت 
دېگــەن بىــر تاجىكنىــڭ ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان، دەپ يازغــان... 1876 -يىلــى 
روســىيىنىڭ ۋەكىللــەر ئۆمىكىنــى باشــالپ يەتتــە شــەھەر دۆلىتىنــى زىيــارەت قىلغان 
روس گېنېرالــى ئــا. ن كىروپاتكىن بولســا »قەشــقەرىيە« ماۋزۇلــۇق كىتابىدا ياقۇپ 
بــەگ تەخمىنــەن 1826 -يىلــى خۇجەنتتــە تۇغۇلغــان ئۇنىــڭ ئاتىســى ئىســمىتۇلال 
دېھقــان كىشــى ئىــدى دەپ يازغــان. ئۇنىــڭ مىللــى تەۋەلىكــى توغرۇلــۇق ھېــچ 
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نەرســە دېمىگــەن. )ئېھتىمــال مىللــى تەۋەلىكــى توغرۇلــۇق ھېــچ نېمــە دېمەيدىغان 
ئوتتــۇرا ئاســىيالىقالرنىڭ ئادىتىگە ماسالشــقان بولســا كېرەك( نۇرغۇنلىغان كىشــىلەر 
چارلىــز بولگېرنىــڭ يۇقىرىقــى مەلۇماتىغــا ئاساســلىنىپ »ياقۇپبــەگ تاجىــك ئىكەن 

ــاراپ كەلگەن.« دەپ ق

يېقىنــدا تارىخچىمىــز، ئارخېىئولــوگ ئابدۇكېرىــم ســابىت »ئۇيغــۇر ئــاۋازى 
ــالر  ــۇزۇن يىل ــان، ئ ــالن قىلغ ــانىدا ئې ــق 23 -س ــڭ 2003 -يىللى ــى« نى گېزىت
ئىزدىنىــپ، تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىــق يازغان »ياقۇپبــەگ زادى كىــم؟« ماۋزۇلۇق 
ماقالىســىدا: ياقۇپ بەگنىڭ ئەســلى كېلىپ چىقىشــى تاجىك ئەمەس، قەشــقەرلىق 
ــڭ  ــىچە، ياقۇپبەگنى ــڭ يېزىش ــى. ئالىمنى ــەپ چىقت ــى دەلىلل ــۇر ئكەنلىكىن ئۇيغ
ــدا  ــاش ۋاقتى ــۇپ، ي دادىســى قەشــقەرلىق يۈســۈپ تاشــچى دېگــەن كىشــى بول
مىللــى ئازادلىــق كۆرەشــلەرگە قاتنىشــىپ، قوزغىــالڭ مەغلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، 
ئۆزىنىــڭ يۇرتداشــلىرى بىلــەن بىللە پاناھلىــق ئىزدەپ قوقەنت خانلىقى تەۋەســىگە 
ــۇر  ــەگ، ئۇيغ ــۇپ ب ــەك ياق ــۈپ كەتكــەن ئىكــەن... دەپ كۆرســەتتى. دېم ئۆت

پەرزەنــدى بولــۇپ چىقتــى. )“ئۇيغۇرنامــە” 330 -بــەت(

ــڭ  ــىيالىق مۇھاجىرالرنى ــۇرا ئاس ــي ئوتت ــىمالرنىڭ ۋە غەربى ــكىرى قىس »ئەس
تۇرمۇشــىنى ياخشــىالش ئۈچــۈن )ياقۇپبــەگ( ھەرخىــل بــاج ۋە ئالــۋاڭ- ســېلىق 
ئېلىشــنى يولغــا قويــدى. مەســىلەن: يــەر بېجــى، تىجــارەت بېجــى، چــارۋا مــال 
بېجــى ۋە باشــقا ھــەر خىــل ئىســىمالر بىلــەن خەلقتىــن ئالىدىغــان بــاج ۋە ئالــۋاڭ 
ســېلىقالر، خەلــق كۆتۈرەلمەيدىغــان دەرىجىــدە ئېغىرالشــتى. دېھقانــالر يەرلىرىنــى 
تاشــالپ تەرەپ-تەرەپكــە قېچىــپ كەتتى. بازار كاساتلىشــىپ تىجــارەت ئازلىدى، 
خەلــق قىممەتچىلىــك ۋە ئاچارچىلىــق ئاپەتلىرىگــە دۇچــار بولــدى.« )»شــەرقىي 

تۈركىســتان تارىخــى« 335 -بــەت(

ــۈرۈش  ــە كەلت ــى بىرلىكك ــڭ مەملىكەتن ــۇپ بەگنى ــالر ياق ــەزى تارىخچى “ب
جەريانىــدا خۇسۇســەن يەكەن، خوتــەن، كۇچــا خانلىقلىرىنى ئۆزىگە بىقىندۇرۇشــتا 
ھيلــە -مىكىــر ئىشــلىتىپ، ئالدامچىلىــق ئۇســۇللىرىنى قولالنغانلىقىنى، قارشــىلىق 
قىلغــان ئاممىنــى ئاياۋســىز قىرغانلىقىنــى، دېھخانالردىن ئېلىنىدىغان باج ســېلىقنىڭ 
ئېغىــر بولغانلىقىنــى ۋە باشــقا دەلىللەرنــى كەلتــۈرۈپ، ئۇنــى تارىختىكــى ســەلبى 
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ــڭ  ــەگ ئۆمرىنى ــۇپ ب ــالر ياق ــەزى تارىخچى ــە ب ــدۇ. يەن ــەخىس دەپ باھاالي ش
ئاخىرىــدا شــەرقتىن بېســىپ كېلىۋاتقــان زوزۇڭ تاڭنىــڭ تاجاۋۇزچــى ئارمىيىســىگە 
قارشــى ئاكتىــپ جــەڭ قىلمــاي، ئەســكەرلىرىنى تۇرپاندىــن كورلىغــا چېكىنــدۈرۈپ 
كەتكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ھەربىي سىياســىي خاتالىقى دەپ باھااليدۇ. )“ئۇيغۇرنامە” 

330 -بــەت(

ياقۇپ بەگكە مۇشۇ نۇقتىدا قانداق باھا بىرىش كېرەك؟

ياقــوپ بــەك ئۇيغــۇر ئوغلــى ئىــدى، شــۇنداقال تارىخنىــڭ ئوغلــى ئىــدى. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن شــۇنداق دەيمىزكــى، ياقــۇپ بەگنــى تارىخنىــڭ تاســادىپ ۋە 
زۆرۈرى تەلــەپ- ئېھتىياجــى ياراتتــى. ياقــۇپ بەگنــى تارىخىــي زامــان ياراتتــى . 
ياقــۇپ بــەگ ياشــىغان دەۋىــر، 15 -ئەســىردە باشــالنغان مۇســتەملىكىچىلىك 19 
-ئەســىرگە كەلگەنــدە تېخىمــۇ ۋەھشىلىشــىپ ئەۋزەيلىگــەن بىر دەۋىــر، ياۋرۇپادىن 
مۇســتەملىكە قىلىــش كۈچــى ۋە مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتى ئاســىياغا يۆتكەلگەن 
ۋە بــۇ سىياســەتنى بــۇ دەۋىرلــەردە ســىبىرىيىنى ئەمدىــال بويســۇندۇرۇپ قايتقان چار 
روســىيە ئوتتــۇرا ئاســىياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىــش ھەربىي ھەرىكىتىگــە ئايالندۇرغان 
بىر دەۋىردە ياشــىغان ئىدى. ھىندىســتاننى بويســۇندۇرغان ئەنگىلىيە، ئافغانىســتان 
ــە،  ــۇنداق پەيتت ــى، دەل مۇش ــپ تۇراتت ــۆز تىكى ــىياغا ك ــۇرا ئاس ــق ئوتت ئارقىلى
روســىيىنىڭ ئــۇزۇق -تۈلــۈك ياردىمىگــە تايىنىــپ، ئەنگىلىيە بۇســتۇن بانكىســىنىڭ 
پۇلىنــى خەجلــەپ، يىراققــا -ئۆزىنىــڭ تېررتورىيىســى بىلەن ھەر قانداق ئاالقىســى 
بولمىغــان پەقــەت تاجاۋۇزچىالرغــا ئوبېيكىــت بولۇپ قالغــان ئۇيغۇرىســتانغا يۈرۈش 
قىلغــان مانجــۇ -خىتــاي خاندانلىقىنىــڭ يالالنمــا، خىتــاي ئەســكىرى قۇماندانــى 
زوزۇڭ تــاڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلــدى. بۇنــداق نــازۇك بىــر ۋەزىيەتتــە ياقۇپ 
بــەگ، بــۇ پاســىباننىڭ قىلىدىغــان ئىشــى-قۇدرەتلىك دۆلــەت قــۇرۇش ۋە قۇرغــان 
ــىتىش  ــچانلىق كۆرس ــا تىرىش ــۈن قايتا-قايت ــۇرۇش ئۈچ ــى ئاش ــڭ كۇچىن دۆلەتنى

ــاالس. ئىدى، خ

ــز  ــدى، بى ــداق ئويلى ــا قان ــۇ ۋاقىتت ــەگ، ش ــۇپ ب ــى ياق ــە قۇماندان ئارمىي
ئۆزىمىزنــى شــۇ ۋاقىتتىكى ياقــۇپ بەگنىڭ ئورنىغــا قويالمايمىىز، ھەمــدە ئۆزىمىزنى 
ــوبېيكتىپ  ــۇنداقال س ــز. ش ــە قويالمايمى ــڭ ئىچىگ ــاكان زاماننى ــۇ ۋاقىتتىكــى م ش
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ــۇرالپ  ــى تارىخنىــڭ شــۇدەۋىر ئەمەلىيىتىگــە مەجب ــى، ئارزۇلىرىمىزن ئىدىيىلىرىمىزن
ــى،  ــى كېرەكك ــق بولىش ــا ئېنى ــە ئوقۇغىچىالرغ ــۇ نەرس ــا ش ــز. ئەمم تاڭالمايمى
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلغــان مانجۇالرنىــڭ تاجاۋۇزىغــا خاتىمە بېرىلىشــى كېرەك 
ــدى،  ــرەك ئى ــى قۇرۇلۈشــى كې ــۇر دۆلىت ــك ئۇيغ ــدى، ئۇيغۇرىســتاندا قۇدرەتلى ئى
بۇنىــڭ ئۈچــۈن جاي-جايــالردا ئــۆزى بــەگ، ئــۆزى خــان بولىۋالغــان ھازىرقــى 
زاماننىــڭ تىلــى بىلــەن ئېيتقانــدا مىللىتارىســت ھاكىمىيەتلەرگــە قارشــى ئــۇرۇش 
ئېچىــپ باســتۇرۇپ ئۇيغۇرىســتاندا ھاكىمىيەتنــى بىرلىككــە كەلتۈرگەندىــال ئاندىن 

قۇدرەتلىــك دۆلــەت قــۇرۇش غايىســىنى ئىشــقا ئاشــۇرغىلى بوالتتــى.

 1758 -يىلىدىــن 1865 -يىلىغىچــە ھــەر قېتىــم ئۇرۇشــتا يېڭىلىــپ 
ــر نەچچــە  ــدە بى ــپ كىرگەن ــم تاجــاۋۇز قىلى تۇرســىمۇ، ئۇيغۇرىســتانغا ھــەر قېتى
قېتىــم قوغــالپ چىقىرىلغــان بولســىمۇ، يەنــە توختىمــاي تاجــاۋۇز قىلىــپ تۇرغــان 
مانجــۇ تاجاۋۇزچىلىرىنــى ئاخىرقــى قېتىــم تارمــار قىلىــپ ئۇيغۇرىســتاندا بىرلىككــە 
كەلگــەن قۇدرەتلىــك بىــر دۆلەتنــى قــۇرۇپ چىققــان كىشــى - ياقــۇپ بــەگ “تــە 

ڭرىنىــڭ قامچىســى” ئىــدى.

بــۇ توغرىدا ســابىت ئۇيغــۇرى “ئۇيغۇرنامە” دە: »بۇ مەســىلىگىمۇ تارىخچى- 
ئارخېئولــوگ ئابدۇكېرىــم ســابىتنىڭ »يېڭى ھايــات گېزىت«نىــڭ 2003 -يىللىق 
4 -ســانىدا ئېــالن قىلغــان »ياقــۇپ خوجــام نېمىشــكە چېكىنــدى؟« ماۋزۇلــۇق 
ماقالىســىدىن نەقىــل كەلتــۈرۈپ مۇنــداق دەپ كۆرســەتتى: »زوزۇڭتاڭ قوشــۇنلىرى 
ياقــۇپ بەگكــە قارشــى جىــددى ئــۇرۇش باشــالش ئالدىــدا تۇرغانــدا، چار روســىيە 
ئىمىپېىرىيىســى ئۆزى بېســىۋالغان قوقەنت تېررىتورىيىســىدىن قەشــقەرىيەگە بېســىپ 
كىرىشــكە تەييارلىنىــپ قويغــان. مانــا مۇشــۇ ئەھۋال ياقــۇپ بەگنــى قايمۇقتۇرۇپ، 
ئىككىلەنــدۈرۈپ قويــدى. ئەگــەر چــار روســىيىنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا بېســىپ كىرىــش 
ئېھتىمالــى بولمىغانــدا، ياقــۇپ بــەگ شــەرقتىن كېلىۋاتقــان مانجــۇ ئەســكەرلىرىگە 
قارشــى ئــۇرۇش ئاچقــان، ئۇرۇشــتا خىتــاي ئەســكەرلىرى ئۈســتىدىن چوقــۇم غەلىبــە 

قىلغــان بوالتتــى.« )“ئۇيغۇرنامــە” -330بەت(

1 - ياقۇپ بەگنىڭ چەت دۆلەتلەر بىلەن مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقى

“مىــالدى -1870يىلــى ياقــۇپ بــەگ، تۈركىيــە ســۇلتانى ۋە شــۇ چاغدىكــى 
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ئىســالم خەلىپســى ئابدۇلئەزىــز خاننىــڭ ئالدىغــا ھەيئــەت ئەۋەتىــپ، ئۆزىنىــڭ 
ــتاننى  ــپ، ئۇيغۇرىس ــۇم قىلى ــى مەل ــەۋە بولىدىغانلىقىن ــە ت ــالم خەلىپىلىكىگ ئىس

مۇســتەقىل ئىســالم دۆلىتــى دەپ ئېتىــراپ قىلىشــنى ئىلتىمــاس قىلــدى.

ســۇلتان ئابدۇلئەزىــز، بــۇ ھەيئــەت بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە ياقــۇپ بەگنىــڭ 
ــلىمىن«  ــا »ئەمرۇلمۇس ــپ، ئۇنىڭغ ــۇل قىلى ــەن قۇب ــاللىق بىل ــىنى خۇش ئىلتىماس
يەنــى مۇســۇلمانالر ئەمىــرى دېگــەن ئۇنۋاننــى بــەردى. خۇتبىنــى مۇســۇلمانالرنىڭ 
خەلىپىســى نامىدا ئوقۇشــنى ۋە پۇلغا خەلىپىنىڭ ئىســمىنى چۈشۈرۈشــنى بۇيرىدى. 
ياقــۇپ بــەگ، بۇيرۇقنــى ئىجــرا قىلىــپ، خۇتبىنــى ســۇلتان ئابدۇلئەزىــز نامىــدا 
ــۈردى.  ــمىنى چۈش ــڭ ئىس ــە خەلپىنى ــۈش تەڭگىگ ــان كۆم ــى ۋە قۇيدۇرغ ئوقۇتت
ــەر  ــۈش تەڭگىل ــۈرۈلگەن كۆم ــى چۈش ــز« ئىبارىس ــۇلتان ئابدۇلئەزى ــتىدە »س ئۈس

ھازىرمــۇ خەلقنىــڭ قولىــدا بــار.

ئۇندىــن كېيىــن ياقــۇپ بــەگ، ھىندىســتان ۋە روســىيىگە بىردىــن ئەلچــى 
ئەۋەتتــى. ئەنگىلىيە ۋە روســىيە ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى تونــۇدى )ئېتىراپ 
ــدى.  ــىمى ئىمزاالن ــارەت كېلىش ــەن تىج ــى بىل ــتان ھۆكۈمىت ــدى(. ھىندىس قىل
ئىككىنچــى يىلــى، چــار روســىيە ۋە ھىندىســتاندىن ياقــۇپ بەگكــە رەســمى ئەلچى 
كەلــدى. ھىندىســتاندىن تــۆت مىڭدىــن كۆپــرەك كارتوشــلۇق ۋە يىگىرمــە مىــڭ 
پىســتانلىق مىلتىــق ۋە باشــقا نۇرغــۇن مىقــداردا ھەربىــي الۋازىمــات بويۇملىــرى 
ســېتىۋېلىندى. بىــراق، مانجــۇ ھۆكۈمىتــى ئۆزىنىــڭ جاھىللىقىــدا چىــڭ تــۇرۇپ، 

)ئۇيغۇرىســتان( نىــڭ مۇســتەقىللىقىنى تونۇمىــدى.

لېكىــن گــۈدەك ياشــتىكى ئىمپېراتــور تۇڭشــىغا ۋاكالىتــەن ئىــش بېجىرىۋاتقان 
كــۇڭ، ئوســمانلى ئىمپېراتورلىقــى، ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى، چــار روســىيە 
ئىمپېراتورلىقىنىــڭ ئېتىــراپ قىلغانلىقىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، ئۇيغۇرىســتانغا ئەســكەر 
يوللىمايدىغانلىقىنــى رەســمى ئېــالن قىلــدى. ئۇچاغــدا مانجۇ-خىتايــدا ئىچكــى 
ئىنقىــالب ۋە ئەنســىزلىك ســەۋەبىدىن ۋە چــەت ئەللەرنىڭ ســەۋەبىدىن )بولســىمۇ( 
مەنچىــڭ سواللىســى ھۆكۈمىتــى بۇنىڭغــا )شــۇ دەرىجىــدە( يــول قويۇشــقا مەجبــۇر 
ئىــدى. )مانجــۇ مەنچىــڭ( ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنــداق قىيىن ئەھۋالغا چۈشــۈپ قالغان 
چاغلىرىــدا ئىكىكــى يۈزلىمە سىياســەت قوللىنىدىغانلىقىدىن، ياقۇپ بەگ خەۋەرســىز 
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ــدى،  ــراپ قىل ــتەقىللىقىمىزنى ئېتى ــى مۇس ــوڭ دۆلىت ــۈچ چ ــڭ ئ ــدى. دۇنيانى ئى
)گۇمــان بىلــەن قارايمــەن، تۈزگۈچــى( چىــن )مانجــۇ( دۆلىتىنىڭمــۇ تونۇماقتىــن 
)ئېتىــراپ قىلماقتىــن( باشــقا چارىســى يــوق دېگەن چۈشــەنچە بىلــەن )ئۇيغۇرچە( 

بىپەرۋالىــق قىلماقتــا ئىــدى.« )»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى« 336 -بــەت(

1876 -يىلىغــا كەلگەنــدە ئۇيغۇرنىــڭ قولىدىكى ئامــەت ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن 
ــڭ  ــۇپ بەگنى ــەركەردە ياق ــۈك س ــاۋۋال بۈي ــەت ئ ــى. چۈنكــى ئام ــپ كەتت چىقى
ــا  ــڭ يالالنم ــۇ( دۆلىتىنى ــڭ )مانج ــدى. مەنچى ــەن ئى ــپ كەتك ــن چىقى قولىدى
گېنېرالــى زوزۇڭتــاڭ 70 مىــڭ كىشــىلىك قوشــۇن بىلــەن ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز 
ــىنجاڭ  ــى ش ــۈرۈپ” -1884يىل ــى ئۆلت ــن ئۇيغۇرن ــا يېقى ــر مىلىيونغ ــپ، “بى قىلى
ئۆلكىســى تەســىس قىلــدى. شــىنجاڭ دېگــەن خىتايچــە ســۆزنىڭ مەنىســى يېڭــى 

يــەر، يېڭــى مۇســتەملىكە دېگەنلىــك بوالتتــى.

ــى  ــەگ دۆلىت ــۇپ ب ــەركەردە ياق ــەت، س ــان بەدۆل ــتاندا قۇرۇلغ ئۇيغۇرىس
ئاغدۇرۇلــدى. نېمىشــقا، چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى، ئوســمانلى ئىمپېراتورلىقــى، 
ھىندىســتاننى بېســىپ ياتقــان ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى، ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغان 
ياقۇپبــەگ دۆلىتىنــى” ئېتىــراپ قىلغــان” بۈيــۈك ئىپېراتورلۇقــالر بولــۇپ تۇرۇقلــۇق، 
مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلغانلىقــى توغرىســىدا، ئوچۇق - ئاشــكارا 
نارازىلىقىنــى ئىپــادە قىلمىــدى؟ گۈمانىمىزغــا پاكىــت تېپىــپ بەرســەك، دەل شــۇ 
كۈنلــەردە غەربىــي ئوتتۇرا ئاســىيانى زەپتە قىلىپ چار روســىيىنىڭ مۇستەملىكىســىگە 
ــۇر  ــر مۇســۇلمان ئۇيغ ــۇرا ئاســىيادا بى ــان چــار روســىيە، شــەرقىي ئوتت ئايالندۇرغ
دۆلىتىنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى ھەرگىــز خالىمىغاندەك، ھىندىســتاننى مۇســتەملىكە قىلىپ 
ياتقــان ئەنگىلىيىمــۇ ھىندىســتانغا قوشــنا شــەرقىي ئوتتــۇرا ئاســىيادا بىر مۇســۇلمان 
ــى. چۈنكــى، ئۇيغۇرىســتانغا  ــز خالىمايتت ــىنى ھەرگى ــڭ قۇرۇلۇش ــۇر دۆلىتىنى ئۇيغ
قوشــنا ھىندىســتاندىكى مۇســۇلمانالر مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــپ، ئەنگىلىينىــڭ 
ــار  ــى. چ ــى ئاغدۇرۇۋىتەتت ــتەملىكە ھۆكۈمرانلىقىن ــى مۇس ــتاندىكى مىلل ھىندىس
روســىيە ئىمپېرىيىســىنىڭ ۋە ئەنگىلىيە ئىمپېرىيىســىنىڭ، مانجۇ-خىتاي خاندانلىقى 
ــا  ــي ئارق ــڭ تارىخى ــق بېســىۋالغاندا ســۇكۇت قىلغانلىقىنى ئۇيغۇرىســتاننى قوراللى

كۆرۈنۈشــىنى يەنــە باشــقا ســەۋەبلەردىنمۇ ئىزدەشــكە توغــرا كېلەتتــى. 
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2 - چــار روســىيىنىڭ يىــراق شــەرقنى بۇيســۇندۇرۇش ھەرىكىتــى بىلــەن، 
مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرىســتاننى بۇيســۇندۇرۇش ھەرىكىتىنىــڭ ئىچكــى مۇناســىۋىتى

“...كېنــەز گوبېرناتــۇر مۇراۋىيۇپنىــڭ ھوقۇقــى چــوڭ بولســىمۇ، ئــۇ يەنىــال 
ھوقــۇق دائىرىســىدىن ھالقىــپ، يىراققــا يــۈرۈش قىلغۇچــى تەكشــۈرۈش ئۆمىكىنــى 
ئەۋەتىــپ چــار روســىيىنىڭ بايرىقىنــى باشــقىالرنىڭ تۇپرىقىغــا تىكلىــدى. ئۇنىــڭ 
قــول ئاســتىدىكى ئوفتىســېر نېۋىرىســكى )كېيىن دېڭىــز ئارمىيە گېنېرالــى بولغان(، 
كامچاتــكا يېرىــم ئارىلىــدا پېتىــر پاۋلوۋىســكى قورۇقىنى قــۇرۇپ، ســاخالىن ئارىلىدا 
ــەل  ــدى. ي ــى ئىگىلى ــۇ ئارالن ــپ ب ــى قوغلىۋىتى ــە پۇقرالىرىن ــلۇق ياپونىي ئولتۇرۇش
ــر ئامــۇ دەرياســى، بۇنىــڭ  ــە بى ــۇرۇپ، )ئامــۇر دەرياســى ۋە يەن ــا ئولت پاراخۇتق
ئىچىــدە ئامۇر دەرياســى يىراق شــەرقتە كورىيىگە ۋە ھازىرقــى خىتاينىڭ چېگرالىرىغا 
تۇتۇشــىدىغان تۇپراقالردىــن ئىېقىــپ ئۆتىدىغــان دەريــا بولــۇپ، ئامــۇ دەرياســى 
تاجىكىســتاندىن، جۈملىدىــن ۋەتىنمىــز ئۇيغۇرىســتاننىڭ تاشــقورغان ناھىيىســىنىڭ 
تاغلىرىدىــن باشــلىنىپ كاســپى دېڭىزىغــا قۇيۇلىدىغــان دەريانىــڭ ئىســمىدۇ ر. بــۇ 
ئىككــى دەريانىــڭ ئىســمىنى پەرقلەندۈرۈپ چۈشىنىشــىمىز كېرەك( ئامۇر دەرياســىدا 
ــدا  ــىنىڭ قىرغاقلىرى ــۇ دەرياس ــى ئام ــىيە پۇقرالىرىن ــتەملىكىچى روس ــۈزۈپ، مۇس ئ
ــۇش  ــىنىڭ قۇيۇل ــۇ دەرياس ــدۈردى. ئام ــقا رىغبەتلەن ــىپ ئولتۇراقلىشىش ماكانلىش
ــان ســودا - تىجــارەت  ــدا نۇرغۇنلىغ ــە چېگرىســى ئارىلىقى ــەن كورىي ــزى بىل ئېغى
پونكىتلىرىنــى قــۇردى. ناھايىتــى ئــاز بىــر قىســىم كىشــىلەرنىال ئىشــلىتىىپ بىپايان 
ــىلەن،  ــدى. مەس ــڭ ئاالھىدىلىكــى ئى ــۇ، مۇراۋىيۇپنى ــەش ب ــى ئىگىل تېررىتورىيىن
نېۋىرىســكى پاراخۇتتىكــى ئادەملەرنىــال تىزگىنلىيەلەيتتى. شۈڭالشــقا ئۇ)6(ئادەمنى 
ئەۋەتىــپ بىــر ســودا پونكىتىنــى قوغداشــقا ســاالتتى، يەنــە )8(ئادەمنــى ئەۋەتىــپ 
يەنــە بىــر ســودا پونكىتىنــى قوغداشــقا ســاالتتى. پۈتكــۈل بىپايــان رايــون )ئامــۇر 
دەرياســىنىڭ بويلىــرى( جۇڭگولۇقالرغــا نىســبەتەن مۇجىمــەل، مىتىروپولوگىيىلىــك 
كۆلەڭگــۈدە تۇراتتــى. )بــۇ جۈملىنــى ئېھتىمــال خىتاي تەرجىمان قوشــقان بۇلۇشــى 
ــراالر ۋە  ــۇ چېگ ــڭ ب ــاي خاندانلىقىنى ــا مانجۇ-خىت ــداق بولمىس ــن. ئۇن مۇمكى
زېمىنــالر بىلــەن نېمــە ئاالقىســى بــار؟( بــۇ رايونــالر ئــادەم ياشــىمايدىغان رايــون 
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ــپ  ــەت ئېلى ــك ھەرىك ــك كۆلەملى ــۇلىدەك، كىچى ــڭ ئۇس ــا، مۇراۋىيۇپنى بولغاچق
بېرىــش مۇمكىــن بولىدىغــان ئىــش ئىــدى. ئەمەلىيەتتــە بولســا مانجۇ-خىتــاي 
خاندانلىقىنىــڭ ئوردىســى، چــار روســىينىڭ بــۇ رايونــالردا قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىدىن 
بىخــەۋەر بولــۇپ، 1851 -يىلــى5 -ئايغــا كەلگەنــدە ئاندىــن چــار روســىيە بــۇ 
ــۇرۇپ قويــدى. )“دۇنيانىــڭ  ــدا قىلغــان ئىشــلىرىنى جۇڭگــو تەرەپكــە ئۇقت رايون
ئومۇمىــي تارىخــى” ئــون بەشــىنجى ئەســىردىن كېيىنكــى دۇنيــا، خىتايچە نەشــرى 

291 -بــەت(

ــە  ــر تېررتورىيىگ ــى بى ــا ياك ــر رايونغ ــەت بى ــر دۆل ــر جاھانگې ــل: بى تەھلى
كېڭەيمىچىلىــك قىلىۋاتقانــدا، ئىككىنچــى بىر جاھانگېر دۆلەتكــە ئۇقتۇرۇپ قويۇش 
خەلقئــارا قائىــدە بولســا كېــرەك. يۇقىرىقــى رايونــالر ياكــى چار روســىيىنىڭ تەســىر 
ــىدە  ــىر دائىرىس ــڭ تەس ــاي ھۆكۈمىتىنى ــى مانجۇ-خىت ــەس ياك ــىدە ئەم دائىرىس
ئەمــەس پەقــەت بــۇ قېتىــم چــار روســىيە تاجــاۋۇز قىلىدىغــان ئوبېيكىتقــا ئايلىنىــپ 
ــا  ــون بولغاچق ــاش راي ــىغا تۇت ــەت چېگرىس ــڭ دۆل ــن، خىتاينى ــۇ زېمى ــان ب قالغ
چــار روســىيە، مــەن بــۇ ئىگىســىز رايونالرنــى ئىگىلىدىــم دەپ خىتــاي تەرەپكــە 

ئۇقتــۇرۇپ قويغــان بولســا كېــرەك.

بــەش يىلدىــن كېيىــن 1856 -يىلــى جۇڭگــو بىلــەن ئەنگىلىيە ئوتتۇرىســىدا 
ئــۇرۇش پارتلىــدى. ئۇرۇشــتا جۇڭگولۇقــالر يېڭىلىــپ، 1858 -يىلــى ئىمزاالنغــان” 
تىيەنجىــن شەرتنامىســى” بويىچــە، مانجــۇ خانىدانلىقــى غەربلىــك ســودىگەرلەرگە 
تېخىمــۇ كــۆپ پــورت، قولتۇقالرنــى ئېچىــپ بېرىــپ يول قويۇشــقا مەجبــۇر بولدى.

مۇراۋىيــۇپ بۇ پۇرســەتنى چىــڭ تۇتۇۋېلىپ مانجۇ ئوردىســىغا ئاگاھالندۇرۇش 
بىرىــپ: جۇڭگولۇقــالر ئەنگىلىيىلىكلەرنىــڭ ئامــۇر دەرياســىنى تىزگىنلىۋېلىشــىدىن 
ئېھتىيــات قىلىشــى كېــرەك، دىــدى. ھەمــدە چــار روســىيىلىكلەر تەكلىــپ بىرىــپ: 
ــزەت قىلىشــىمىز  ــاق مۇھاپى ــى ئورت ــۇ رايونن ــەت ب جۇڭگــو، روســىيە ئىككــى دۆل
كېــرەك دىــدى. نەتىجــە شــۇ بولدىكــى 1858 -يىلى ئىككــى دۆلەت ئوتتۇرىســىدا 
»ئەيخــۇي شەرتنامىســى« ئىمزاالنــدى. بــۇ شــەرتنامىگە ئاساســلىنىپ چــار روســىيە 
ئامــۇر دەرياســىدىن ئۇسســۇرى دەرياســىغىچە ســول قىرغــاق تەرەپكــە ئېرىشــتى. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا چــار روســىيە بىلــەن جۇڭگــو، ئامــۇر دەرياســىدىن تاكى شــەرقى 
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دېڭىزغىچــە ئىككــى قىرغاققــا ئورتــاق ئىگىلىــك ھوقــۇق يۈرگۈزىدىغــان بولــدى.

ــك  ــى ئىنچىكىلى ــكەن تېررىتورىيىن ــى ئېرىش ــەردە يېڭ ــۇ كۈنل ــۇپ ب مۇراۋىي
ــا  ــنىڭ دەري ــى تىزگىنلەش ــۆۋەن ئېقىمىن ــڭ ت ــۇر دەريانى ــپ، ئام ــەن كۈزىتى بىل
قاتنىشــى ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ يەتتــى. ئــۇ كورىيىگــە 
يېقىــن دېڭىــزدا ئەپچىــل بىــر قولتۇقنــى بايقــاپ، 1860 -يىلــى بــۇ يــەردە بىــر 
شــەھەر قــۇردى. بــۇ شــەھەرگە »ۋىــالدى ۋوســتوك« يەنــى »شــەرقنىڭ خانىشــى« 
دەپ ئىســىم قويــدى. بــۇ چاغــدا جۇڭگــو غەربتىكــى كۈچلــۈك دۆلەتلــەر بىلــەن 
تاالش-تارتىــش ئىچىگــە كىرىــپ قېلىــپ، 1860 -يىلــى فرانســىيە، ئەنگىلىيىنىڭ 
بىرلەشــمە قوشــۇنى بېيجىڭنــى بېســىۋالدى. چــار روســىيىنىڭ بېيجىڭدە تۇرۇشــلۇق 
بــاش ئەلچىســى، كېنــەز نېكــوالي رىگادىنىــپ ياراشــتۇرغۇچى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا 
ــەر  ــداش دۆلەتل ــپ، ئىتتىپاق ــدەم قىلى ــىغا يارى ــاي ئوردىس ــپ، مانجۇ-خىت چىقى
ئارمىيىســىنى غەلىبىلىــك ھالــدا بېيجىڭدىــن چېكىنــدۈردى. تەســىرلىنىپ كەتكــەن 
جۇڭگــو ياخشــىلىققا، ياخشــىلىق قىلىشــقا رازى بولــۇپ، 1860 -يىلــى »بېيجىڭ 
شەرتنامىســى«نى ئىمــزاالپ، ئامــۇر دەرياســىدىن ئۇسســۇرى دەرياســىغىچە تاكــى 
شــەرقى دېڭىزغىچــە ئىككى قىرغاقنى ھەتتــا ئامۇر دەرياســىنىڭ قۇيۇلۇش ئېغىزىدىن 
كورىيــە چېگرىســىغىچە ئارىلىقتىكــى زېمىنالرنى چار روســىيىگە “ئۆتۈنــۈپ” بەردى. 
يېڭــى زېمىنالرغــا ئېرىشىشــكە ئەگىشــىپ چار روســىيە يىراق شــەرقتە كېڭەيمىچىلىك 
قىلىشــنى توختاتتــى. تاجاۋۇزچىلىــق ھەرىكىتىنــى يەنــە بىــر قېتىــم باشــالپ چــار 
ــا،  ــلىرىدا جەنۇبق ــىرنىڭ باش ــىيىنىڭ پادىشــاھى نېكــوالي )2 -( 20 -ئەس روس
كورىيىگــەۋە مانجۇرىيىگــە تاجــاۋۇز قىلىشــقا ئۇرۇنغانــدا ياپونىيە بىلەن چار روســىيە 

ئوتتۇرىســىدا 1904 -يىلــى ئاپــەت خاراكتېرلىــك دېڭىــز ئۇرۇشــى پارتلىــدى. 

يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن “ ئۆتۈنــۈپ بېرىش” مەسىلىســىگە كەلســەك، 
ئۆزىگــە ئەســال تــەۋە بولمىغــان زېمىــن تېررتورىيىنــى يەنــە باشــقا بىــر تاجاۋۇزچــى 
ــەي،  ــەن... ھ ــش ئىك ــس ئى ــش” قالتى ــۈپ بېرى ــە “ئۆتۈن ــر دۆلەتك جاھانگى
تارىــخ! دۇنيــا چــوڭ دۆلەتلــەر ئــارا بۆلۈشۈۋېلىشــقا بولىدىغــان دۇنيــا، خۇدانىــڭ 
ــەۋە  ــە ت ــى بىر-بىرىگ ــە تېخى ــا، يەن ــان دۇني ــە ئىلمەيدىغ ــىماتىنىمۇ كۆزگ تەقس
بولمىغــان زېمىنالرنــى بىر-بىرىگــە ئۆتۈنــۈپ بېرىــپ، جاھانگىــر دۆلەتلــەر بىــر-
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بىرىنــى قولاليدىغــان دۈنيــا ئكــەن، بــۇ دۇنيانىــڭ ماھىيىتــى ئەســلى شــۇنداق 
دۇنيــا ئىكــەن.

3 - ئەنگىلىيە جاھانگېرلىكى بىلەن مانجۇ خاندانلىقىنىڭ مۇناسىۋىتى

... جۇڭگولۇقــالر تاشــقى دۇنياغــا ھەرگىــز قىزىقمايتتــى. ئۇالرنىــڭ ياۋروپــا 
ۋە ياۋرۇپالىقــالر توغرىســىدا ھېــچ قانــداق بىلىمىنىــڭ يوقلىقــى بــۇ نۇقتىنــى تۇلۇق 
ــۇ  ــڭ قەيەردىلكىنىم ــۋى ئورنىنى ــڭ جۇغراپىيى ــى. ياۋرۇپانى ــەندۈۇرۈپ بېرەتت چۈش
بىلمەيتتــى. بــۇ توغرىــدا ســوراپ- ئۇقۇشــنىمۇ خالىمايتتــى. ياۋرۇپادىكــى ھــەر 
ــالر«  ــارلىق ياۋايى ــال »قاڭش ــەي، قارا-قويۇق ــۇ پەرقلەندۈرم ــى مىللەتلەرنىم قايس

دەپ ئاتايتتــى.

ــق  ــپ، 3 قېتىملى ــەپ بېرى ــە كۆرەڭل ــرى ئۆزىگ ــپ، ئۆزلى ــىك تاقىۋېلى ئىش
ئاپەتلىــك ئۇرۇشــقا دۇچ كەلگەندىــن كېيىن جۇڭگولۇقالر بېشــى قايغــان ئادەمدەك 
ــەن  ــە بىل ــن 1842 -يىلىغىچــە ئەنگلىي ــلىدى. 1839 -يىلىدى سىلكىنىشــكە باش
جۇڭگــو ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگــەن بىرنچــى قېتىملىــق ئــۇرۇش؛ 1895 -يىلــى 
جۇڭگــو بىلــەن ياپونىيــە ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگــەن ئىككىنچــى قېتىملىــق ئۇرۇش؛ 
1856 -يىلىدىن 1858 -يىلىغىچە ئەنگلىيە، فرانســىيە بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىســىدا 
بولغــان ئۈچىنچــى قېتىملىــق ئــۇرۇش؛ بــۇ ئۇرۇشــالردا جۇڭگونىڭ ئېغىــر دەرىجىدە 

مەغلــۇپ بولۇشــى جۇڭگونــى ئىشــىكنى ئېچىۋېتىشــكە مەجبۇرلىــدى.

ــى،  ــاۋۋال ئېچىۋەتتىك ــڭ ئىشــىكىنى ئ ــۇنىڭ ئۈچــۈن جۇڭگونى ــە ش ئەنگلىي
ــدى،  ــار ئى ــى ب ــى بازىس ــۈك ھەرب ــڭ كۈچل ــتاندا ئەنگىلىيىنى ــى ھىندىس چۈنك
دېڭىــز ئوكياننــى تىزگىنلــەپ تۇراتتــى. ئەنگىلىيىنىــڭ جۇڭگوغــا زوراۋانلىــق بىلەن 
ئىغۋاگەرچىلىك قىلىشــى، ســودا-تىجارەت يولىدا جۇڭگونىڭ توســقۇنلۇق قىلىشىنى 

كۆزدىــن يىــراق قىلىشــنى مەقســەت قىالتتــى.

ئەفيــۇن سودىســى مەسىلىســى ئەنگىلىيــە بىلــەن جۇڭگونى بىۋاســىتە ئۇرۇشــقا 
ئېلىــپ كىــردى. جۇڭگولۇقالرنىــڭ ئەفيۇنغــا چۈشــكەن ئېھتىياجــى، ئەنگىلىيىنىــڭ 
جۇڭگــو تاۋارلىرىغــا تۆلەيدىغــان نــەخ پۇلنىــڭ ئورنىنــى ئاالتتــى. بۇنىڭدىن بۇرۇن 
ئەنگىلىيــە، جۇڭگودىــن ســېتىپ ئالغــان تاۋارغــا ئالتــۇن ۋە كۆمــۈچ بىلــەن پــۇل 
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تۆلەيتتــى. نۆۋەتتــە ئەفيــۇن بازىرى ســودا-تىجارەتتىكى تەتۈر باالنســنى پۈتۈنلەي 
ئۆزگەرتىــپ، ئەنگىلىيىگــە پايــدا ياراتتى.

مانجــۇ خاندانلىقــى ھۆكۈمىتــى، 1729 -ۋە 1799 -يىللىــرى بۇيــرۇق 
ــا  ــن، 1833 - يىلىغ ــدى. لېكى ــنى چەكلى ــورت قىلىش ــۇن ئىمپ ــپ، ئەفي چىقىرى

ــى. ــا يەتت ــون دولالرغ ــۈز مىلي ــارد 5 ي ــى 1 مىلي ــۇن سودىس ــدە ئەفي كەلگەن

جۇڭگولۇقــالر زوراۋانلىــق بىلــەن ئەفيــۇن سودىســىنى توختىتىشــقا ئۇرۇنغاندا، 
بىرىنچــى قېتىملىــق ئەفيــۇن ئۇرۇشــى پارتلىــدى. ئۇرۇشــنىڭ كېيىنكــى جەريانــى 
“جۇڭگولۇقالرنىــڭ ئۈمىدســىز ھەربــى ئاجىزلىقىنــى ئاشــكارىالپ قويــدى”. 
ئەنگىلىيىلىكلــەر بىــر نەچچــە تارمــاق ئەترەتنــى ياكــى بىــر نەچچە مىــڭ ئادىمىنى 

ئىشــقا ســېلىپ، پورتالرنــى بىرىنىــڭ كەينىدىــن بىرىنــى ئىگىلىــدى.

1842 -يىلــى مانجــۇ خاندانلىقــى ئەنگىلىيىگــە تەســلىم بولــۇپ “نەنجىــڭ 
شەرتنامىســى” نــى قۇبــۇل قىلــدى.

 “نەنجىــڭ شەرتنامىســى” غــا ئاساســلىنىپ، جۇڭگولۇقــالر شــاڭگاڭنى 
ئەنگىلىيىلىكلەرگــە كېســىپ بــەردى. گۇۋاڭجــۇ، فۇجــۇ، نىڭپــو، شــاڭخەي 
قاتارلىــق ســودا پورتلىرىنــى ئەنگىلىيىگــە ئېچىــپ بــەردى. ئىمزاالنغان شــەرتنامىالر 
جۈملىدىــن ســودىدا ئېتىبــار بېرىــش ماددىلىرىنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى. ھەتتــا 
ــۇق  ــن تۇل ــان ئىمتىيازالردى ــەر ئېرىشــەلمە يدىغ ــقا دولەتل ــڭ باش ئەنگىلىيىلىكلەرن
ــدا  ــەڭ ئاخىرى ــۇ شــەرتنامىالرنىڭ ئ بەھرىمــەن بولۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلــدى. ب
ــۇراق  ــپ بېرىلگــەن ئولت ــە ئايرى ــر ۋەزىيەتكــە- چــەت ئەللىكلەرگ مۇرەككــەپ بى
رايونــالر، ئىجــارە بېرىلگــەن يەرلەرنىــڭ ھەممىســى چــەت ئــەل ھۆكۈمەتلىرىنىــڭ 
باشقۇرۇشــىدىكى چــەت ئــەل شــەھەرلىرىگە ئايلىنىــپ كېتىدىغــان بىــر مۇرەككــەپ 

ۋەزىيەتكــە ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى ھېــچ كىــم ئويلىمىغــان ئىــدى.

“نەنجىــڭ شەرتنامىســى” جۇڭگولۇقــالر بىلــەن ياۋرۇپالىقــالر ئوتتۇرىســىدىكى 
سۈركۈلۈشــنى تۈگۈتەلمىــدى. شــۇ چاغــدا “مانچېســتىر ســودا جەمئىيىتــى” بايانات 
ــېتىش  ــپ -س ــودىمىز، ئېلى ــان س ــەن بولغ ــو بىل ــڭ جۇڭگ ــپ “بىزنى ــالن قىلى ئې
ھوقۇقىمىــز كېڭىيىــپ، بىزنى چەكلــە پ تۇرغان پورتالرنىڭ تاشقىرىســىغا يەتكەندە 
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ئاندىــن تۇلــۇق تەرەققــى قىلغــان ھېســابلىنىدۇ” دېگــەن.

ــر- ــان بى ــەپ تۇرغ ــالر ئوتتۇرىســىدا ئۆرل ــەن جۇڭگولۇق ــەر بىل ئەنگىلىيىلىكل
بىرىگــە قارشــى ئېغىــر كەيپىياتتىــن 1856 -يىلــى ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدا 
ــدۇ.  ــەكمۇ بولى ــپ كەتمىس ــا ئەجەپلىنى ــۇرۇش پارتلىغانلىقىغ ــم ئ ــر قېتى ــە بى يەن
ــە  ــى. فرانســىيىلىكلەر ئەنگىلىيىلىكلەرگ ــا تۇتت ــى توپق ــەر گۇۋاڭدۈڭن ئەنگىلىيىلىكل
بولۇشــۇپ ئۇرۇشــقا قاتناشــتى. بىرىنچــى قېتىملىــق ئەپيــۇن ئۇرۇشــىغا ئوخشاشــال 
جۇڭگولۇقــالر بــۇ ئۇرۇشــتىمۇ ئارتۇقچــە قارشــىلىق كۆرســىتەلمىدى. 1858 -يىلــى 
ــن  ــدى، لېكى ــۇر بول ــن شەرتنامىســى”نى ئىمزاالشــقا مەجب ــالر “تيەنجى جۇڭگولۇق
ــى  ــتىقالش ۋاقتىن ــپ، تەس ــى ئىجــرا قىلىشــنى رەت قىلى ــەرتنامىنىڭ ماددىلىرىن ش
كەينىگــە ســۈرۈۋەتتى. فرانســىيە، ئەنگلىيــە ئارمىيىســى شــىددەتلىك ھۇجۇم قىلىپ 
1860 -يىلــى مانجــۇ خاندانلىقىنىــڭ پايتەختــى بېيجىڭنــى ئىگىلىــدى. جۇڭگو” 
بېيجىــڭ شەرتنامىســى” نى ئىمزاالشــقا مەجبــۇر بولدى. “بېيجىڭ شەرتنامىســى”، 
“تىيەنجىــن شەرتنامىســى” بويىچــە، مانجۇ-خىتــاي خاندانلىقــى يەنــە بىر قانچە 
ســودا پورتىنــى ئېچىۋىتىــپ، “باشقۇرۇشــنىڭ ســىرتىدىكى قانۇنلــۇق ھوقــۇق” نىڭ 
دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ، بېيجىڭــدا چــەت ئــەل ئەلچىخانىلىرىنــى قۇرۇشــقا، دىــن 

تارقاتقۇچــى دىنــى تەشــكىالتالرنى قۇرۇشــقا رۇخســەت قىلــدى.

كشــىلەر ئويــالپ يېتەلەيدۈكــى، دەل مۇشــۇ ۋاقىتتــا روســىيىلىكلەر پۇرســەتنى 
غەنىمــەت بىلىــپ جۇڭگونىــڭ بېشــىغا كــۈن چۈشــكەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ، 
ــان  ــچ ئوكي ــرى ۋە تىن ــۇر دەرياســىنىڭ قىرغاقلى ــق ئام ــالر ئارقىلى ــك يول دىپلوماتى
قىرغاقلىرىــدا ھەرىكــەت قىلىــپ ئىنتايىــن زور تېررتورىيىگــە ئېرىشــتى. )بــۇ ئىككــى 
جۈملــە خىتــاي تىلىغــا شــۇنداق تەرجىمــە قىلىنغــان ئىكــەن. ئەســلى كىتابتىمــۇ 
شــۇنداق يېزىلغانمىــدى، بۇ تەرىپى مــاڭا قاراڭغۇ. ئامۇر دەرياســىنىڭ قىرغاقلىرى، 
تىنــچ ئوكيــان قىرغاقلىــرى جۇڭگوغــا تــەۋە تېررتورىيىلەرمىــدى، جۇڭگونىــڭ 
زېمىنىمىــدى ياكــى تەرجىمــان تەرجمــە قىلىــش ئارقىلىــق بــۇ زېمىنــالر جۇڭگونىــڭ 

زېمىنــى ئىــدى دېمەكچىمــۇ؟(

4 - ياپونىيە پادىشاھلىق دۆلىتى بىلەن مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ مۇناسىۋىتى

جۇڭگــو دۇچ كەلگــەن ئۈچىنچى قېتىملىــق مەغلۇبىيەت ئنىتايىــن ھاقارەتلىك 
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بولــدى. چۈنكــى بــۇ قېتىــم قوشنىســى ياپونىيىگە يېڭىلىــپ قالــدى. -1894يىلى 
كورىيــە خانىدانلىقــى قوزغىالڭچىالرنــى باســتۇرۇپ بىرىــش توغرىســىدا، مانجــۇ-
خىتــاي خاندانلىقىغــا ئىلتىمــاس قىلــدى. بۇنىــڭ ئۈچــۈن جۇڭگــو كورىيىگــە ئــاز 
ــىنىڭ  ــز ئارمىيىس ــە دېڭى ــدە، ياپونىي ــىم ئەۋەتكەن ــكىرى قىس ــا ئەس ــر گۇرۇپپ بى
قۇرۇقلۇقتــا جــەڭ قىلغۇچــى بىــر تارمــاق قىســمى كورىيــەدە قۇرۇقلۇققــا چىقتــى. 
ياپونىيە، مانجۇ خانىدانلىقى ئەســكىرى قىســىملىرى ئوتتۇرىســىدا، كورىيە زېمىنىدا 
توقۇنــۇش يــۈز بىرىــپ، 1894 -يىلــى 8 -ئايــدا ئىككــى دۆلــەت بىر-بىرىگــە 
ئــۇرۇش ئېــالن قىلــدى. مانجــۇ خانىدانلىقىنىــڭ ئەســكىرى قىســىملىرى ئوڭايــال 
تىرە-پىــرەن بولــدى. 1895 -يىلــى 4 -ئايــدا، مانجــۇ خانىدانلىقى-بېيجىــڭ 
ــەرتنامىنىڭ  ــدى. ش ــۇر بول ــقا مەجب ــۇل قىلىش ــى”نى قۇب ــۋەن شەرتنامىس “ماگى
ماددىلىرىــدا جۇڭگودىــن ئــۇرۇش چىقىمىنــى تۆلــەش، كورىيىنىــڭ مۇســتەقىللىقىنى 
ئېتىــراپ قىلىــش، تەيــۋەن ئارىلــى، پىڭخــو تاقىــم ئاراللىــرى، ۋە لىيــاۋدۇڭ يېرىــم 
ئارىلىنــى ياپونىيىگــە كېســىپ بېرىــش يەنــە باشــقا تــۆت ســودا پورتنــى ئېچىۋىتىش 
ــۈك  ــەزى كۈچل ــادا ب ــە! ياۋرۇپ ــۇ ھېكمەتك ــۇرۇڭ ب ــاراپ ت ــدى. ق ــەپ قىلىن تەل
دۆلەتلــەر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ جۇڭگــۇدا ئجــارە ئالغۇچــى ئىككىنچــى دۆلــەت بىلەن 
ــارازى  ــن ن ــر كۈچنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىققانلىقىدى رىقابــەت قىالاليدىغــان يېڭــى بى
بولــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن چــار روســىيە، فرانســىيە ۋە گېرمانىيــە بىرلىشــىپ، 
ــۇرۇپ  ــا قايت ــى جۇڭگوغ ــم ئارىلىن ــاۋدۇڭ يېرى ــاي لىي ــم ج ــىتراتېگىيىلىك مۇھى ئس
بېرىــش تەلىپىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. )ھەيرانمــەن. ھازىــر بــۇ دۆلەتلــەر نېمىشــقا 
ــش  ــۇرۇپ بېرى ــا قايت ــان ئۇيغۇرىســتاننى ئۇيغۇرغ ــپ بېســىپ ئېلىنغ تاجــاۋۇز قىلى
ــى  ــۇ تەلەپن ــە ئىالجىســىز ب ــا بېســىم ئىشــلەتمەيدۇ؟( ياپونىي توغرىســىدا خىتايغ

قۇبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر بولــدى.

ياپونىيىلىكلــەر ئېــالن قىلغــان ئــۇرۇش، كــۆرەڭ، ھــاكاۋۇر مانجۇ-خىتايالرغــا 
ئەجەللىــك زەربــە بەردى. كەمسىتىشــكە ئۇچرىغــان مانجــۇ خانىدانلىقى، غەربنىڭ 
تېخنىكىســىغا اليىــق ئــۇرۇش قوراللىــرى بىلــەن قورالالنغــان قوشنىســى ياپونىيىنىڭ 
ئالدىــدا ئىنتايىــن ئىقتىدارســىز ئىــدى. بەلكــى بۇنىڭدىــن بىــر نەچچــە يىلــالر 
ئىلگىــرى ياۋرۇپادىكــى كۈچلــۈك دۆلەتلــەر مانجــۇ خاندانلىقىنىــڭ ئاجىزلىقىدىــن 
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پايدىلىنىــپ، ئەنئەنــە جەھەتتــە بېيجىڭنىــڭ مىتروپولوگىيىلىــك ھوقۇقــى ئېتىــراپ 
قىلىنغــان يىــراق چېگراالرنــى يۈتــۈپ كەتتــى. فرانســىيە ۋە ئەنگىلىيــە ئايرىــم-
ئايرىــم ھالــدا ھىندىچىنــى تاقىــم ئاراللىــرى ۋە بېرمانــى يۈتــۈپ كەتتى )تــوۋا، بۇ 
دۆلەتلەرمــۇ جۇڭگونىــڭ ئايرىلمــاس بىــر قىســمى بولــۇپ كەلگەنمىــدى؟ خىتــاي 
ــىز  ــى ئۆزگەرتىۋاتامس ــدى، تارىخن ــا ن ئەپەن ــى تەرجىم ــە قىلغۇچ ــا تەرجىم تىلىغ
ياكــى تەرجىمــە قىلىۋاتامســىز؟( چــار روســىيە ئامــۇر دەرياســىنىڭ قىرغاقلىرىنــى، 
دېڭىــز بويىدىكــى ئۆلكىلەرنــى يۈتۈۋېلىــپ، ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئىلــى دەرياســىنىڭ 
ۋادىلىرىنــى بىــر مەزگىــل ھەربىــي ئىشــغالىيەت ئاســتىغا ئالغــان ئىــدى. )تــوۋا، 
ئىلــى دەرياســىنىڭ ۋادىلىرىمــۇ يەنــە كېلىــپ ئوتتۇرا ئاســىيادىكى ئىلى دەرياســىنىڭ 
“ئۇيغۇرىســتاننىڭ بىر ئۆلكىسى” ئىلى ئۆلكىســىنىڭ، ئىلى دەرياسىنىڭ قىرغاقلىرىمۇ 
مانجۇ-خىتاينىــڭ تېررتورىيىســىمىدى، تېخــى يېقىندىــال بۇ زېمىنــالردا “تەڭرىنىڭ 
قامچىســى” ياقــۇپ بــەگ، بەدۆلــەت ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى قۇرغــان ئەمەســمىدى، بــۇ 
دۆلــەت نەگــە كەتتــى، كىــم، قايســى دۆلەتلەرنىــڭ سۈيىقەســتى بىلــەن مۇنقــەرز 

بولدى؟(

ياپونىيە كورىيىدە جۇڭگونى مەغلۇپ قىلىپ، ياپون دۆلىتىنىڭ ئۈستـــۈنلىكىنى 
ــىگە  ــپ مۇستەملىكىس ــى يۈتۈۋېلى ــى كورىيىن ــن، 1910 -يىل ــن كېيى تىكلىگەندى
ئايالندۇردى. يۇقىرىقىدەك تېررىتورىيىلەرگە ئېرىشــكەندىن باشــقا، غەرب دۆلەتلىرى 
جۇڭگونىــڭ ئۆزىنــى بىــر قانچە تەســىر دائىرىگــە ئايرىۋالدى. بۇ تەســىر دائىرىلەردە 
جاھانگېــر دۆلەتلەرنىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي، ئــەڭ ئالىــي ھوقۇقلىــرى ئېتىــراپ 
قىلىشــقا ئېرىشــتى. يۈننــەن ۋە ھىندىچىنــى تاقىــم ئاراللىــرى چېگرالىرىغــا يېقىــن 
ــرى  ــاڭ بويلى ــاڭ جىي ــدۇڭ، چ ــى، گۇاڭ ــىر دائىرىس ــىيىنىڭ تەس ــالر فرانس رايون
ئەنگىلىيىنىــڭ تەســىر دائىرىســىگە، مانجۇرىيــە، ســەندۇڭ، فۇجىيــەن ئايرىم-ئايرىم 
ھالــدا چــار روســىيە، گېرمانىيە، ياپونىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە ئايرىــپ بېرىلدى.

ئىلــى دەريــا ۋادىســى تىلغــا ئېلىنغانــدا، بىــر پاكىتنــى قىســتۇرۇپ ئۆتۈشــكە 
ــىرى  ــخ ئەس ــڭ تارى ــابىت ئۇيغۇرىنى ــال س ــۈن يەنى ــڭ ئۈچ ــدۇ. بۇنى ــرا كېلى توغ
“ئۇيغۇرنامــە” گــە مۇراجىئەت قىلىمىز. يۇقىرىقى دۆلەتلــەر ئارا ئۇرۇش، دىپلوماتىك 
مۇناســىۋەتلەرگە، بىر-بىرىگە بېسىم ئىشلىتىشــلەرگە مۇناسىۋەتلىك ئوتتۇرا ئاسىيادا 
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چــار روســىيە يەنىــال ئۇيغۇرىســتاننى تەســىر دائىرىســىگە ئېلىپ، خالىغاندا سىياســى 
ــىڭىپ  ــە س ــادىي جەھەتت ــدا ئىقتىس ــان، خالىغان ــىڭىپ كىرەلەيدىغ ــە س جەھەتت
كىرەلەيدىغــان ئىگىســىز، ئىگىســى بولســىمۇ قارشــىلىق كۆرســىتەلمەيدىغان، گــەپ 

قىاللمايدىغــان رايونغــا ئايالندۇرۇۋالدى.

ئون بىرىنچى باب ئىلى سۇلتانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە چار روسىيىنىڭ تاجاۋۇز 
قىلىپ كىرىشى

ــۇرى:  ــابىت ئۇيغ ــز س ــاليدۇ، تارىخچىمى ــتاندا دەپ باش ــى ئۇيغۇرىس جەنۇب
كۆتۈرۈلگــەن مىللــى ئازادلىــق كۈرەشــلىرىنىڭ تەســىرى ۋە ئىلھامــى ئاســتىدا 1864 
-يىلــى غۈلجــا شــەھىرىنى مەركــەز قىلغــان ھالــدا، ئىلــى ۋىاليىتىدىمــۇ مانجــۇ-
خىتايالرنىــڭ مىللــى زۇلۇملىرىغــا قارشــى مىللــى ئازادلىــق قوزغىلىڭــى باشــلىنىپ 
كەتتــى. ئىلــى ئۇيغۇرلىرىدىــن ئابدۇروســۇل ھېكىــم، ســادىر پالــۋان، ئــەال پالــۋان 
ــە  ــەن خەنج ــۇن بىل ــور ئاخ ــن ياگ ــالر، تۇڭگانالردى ــەم ئاخۇن ــرىدىن ئەل ۋە نەس
ئاخۇنــالر بــۇ قوزغىالڭغــا باشــالمچى بولغــان. مانجــۇ خاندانلىقىنىــڭ تۇڭگانالرنى 
ئاممىــۋى يوســۇندا قىرىپ تاشــالش توغرۇلــۇق پەرمان چىقارغانلىقــى، تۇڭگانالرنىڭ 
ــدى.  ــان ئى ــەۋەب بولغ ــم س ــىغا مۇھى ــە قاتنىشىش ــق ھەرىكىتىگ ــى ئازادلى مىلل
قىرىلىــپ كېتىشــتىن قورققــان تۇڭگانالرنىــڭ چوڭلىــرى ئابدۇرۇســۇل ھېكىمنىــڭ 
ئالدىغــا كېلىــپ يالۋۇرۇشــتى. “ئۇيغــۇرالر بىلــەن ئىتتىپاقلىشــىپ كــۆرەش قىلىمىز، 
ــز!” دەپ قەســەم قىلىشــتى...  ــەت قىلمايمى ــچ قاچــان خىيان ــۇ دوســتلۇققا ھې ب
مانجۇ-خىتايالرنــى يۇقىتىــپ ئىلــى ۋىاليىتــى تامــام ئــازاد قىلىنغاندىــن كېيىــن 
1865 -يىلــى ھەرقايســى يۇرتنىــڭ ئاقســاقاللىرى يىغىلىــپ ئىلــى ســۇلتانلىقىنىڭ 
ــق  ــن بارلى ــۇ خاندانلىقىدى ــۇلتانلىق مانج ــۇ س ــدى. ب ــى جاكارلى قۇرۇلغانلىقىن
مۇســتەملىكە ئاالقــە -مۇناســىۋەتلىرىنى ئــۈزدى... 1867 -يىلى ئىلــى خەلقىنىڭ 
ھۆرمىتــى ۋە ئىشەنچىســىگە ئىگــە بولغــان ئــەال پالــۋان بــۇ دۆلەتنىــڭ ســۇلتانى 

بولــۇپ ســايالندى.

ئىلــى ۋادىســى تەبىئىتــى گــۈزەل، تۇپرىقــى مۇنبــەت، ســۇيى ئەلــۋەك، يــەر 
ئۈســتى ۋە يــەر ئاســتى بايلىقلىــرى مــول، ياشاشــقا ئنىتايىــن قواليلىــق بىــر تۇپراق 
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بولــۇپ، يــەر يۈزىدىكــى 8 جەننەتنىــڭ بىــرى ھېســابلىناتتى... ســۇلتانلىقنىڭ 
يــەر مەيدانــى 180 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر، ئاھالىســى 8 يۈزمىڭدىــن ئوشــۇق 
بولــۇپ... ئىلــى ســۇلتانلىقى 1865 -يىلىدىن 1871 -يىلىغىچــە 6 يىل مەۋجۇت 

ــۇپ تۇرالىدى. بول

ــتلىق  ــدە )مىللتارىس ــۇلتانلىقالر ئىچى ــى س ــۇ ۋاقىتتىك ــۇلتانلىقى ش ــى س ئىل
شــەكلىدە( نىســبەتەن كۈچلۈكرەك ســۇلتانلىق بولســمۇ ياقۇپ بەگ، بۇ ســۇلتانلىق 
ــك  ــۈرۇش غايىســىنى غەلىبىلى ــە كەلت ــى بىرلىكك ــۈزۈپ دۆلەتن ــەن كېلىشــىم ت بىل
ــى  ــڭ ئىچك ــى خىتاينى ــى ھۆكۈمىت ــۇ خاندانلىق ــدا مانج ــۇ چاغ ــان. ب تاماملىغ
ــە  ــۇپ، )ئەمەلىيەتت ــاۋارە بول ــەن ئ ــتۇرۇش بىل ــى باس ــمىدىكى قوزغىالڭالرن قىس
ــە،  ــىيە، ياپونىي ــى، چــار روس ــى ھۆكۈمىت ــەردە مانجــۇ خاندانلىق ــۇ مەزگىلل مۇش
ــش بېســىمى  ــەپ قىلى ــن تەل ــڭ زېمى ــق دۆلەتلەرنى ــە، فىرانســىيە قاتارلى ئەنگىلىي
ئالدىــدا پاراكەنــدە بولــۇپ، ئىلــى ئۆلكىســىنى قايتۇرۇپ ئېلىشــقا ئامالســىز ئىدى( 
ــار  ــە چ ــر ئىمپېرىي ــە بى ــى يەن ــاي خاندانلىق ــەۋەبلەردىن مانجۇ-خىت ــۇنداق س ش
روســىيە ئىمپېرىيىســىگە يالــۋۇرۇپ ئىلتمــاس قىلىــپ، ئىلى ئۆلكىســىنى ئۇيغۇرالرنىڭ 
قولىدىــن تارتىۋېلىــپ مانجــۇ خاندانلىقىغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 
بــۇ توغرىــدا مانجۇخاندانلىقىنىــڭ خانــى گۇۋاڭ شــۈخان 1870 -يىلىنىڭ بېشــىدا 
چــار روســىيە پادىشــاھىغا مۇراجىئــەت قىلىــپ، بىر مەكتــۈپ ئەۋەتتــى. مەكتۈپنىڭ 

مەزمۇنــى تۆۋەندىكىچــە ئىــدى:

»... بىزنىــڭ غەربــى تەرىپىمىزدىكــى ئۇيغــۇرالر بــاش كۆتــۈرۈپ، بىزگــە 
)خانغــا( قارشــى چىقىــپ، قەشــقەرىيىدە ۋە ئىلىــدا مۇســتەقىل دۆلەتلەرنــى 
ــۇ  ــپ، ئ ــپ بېرى ــكەر تارتى ــن ئەس ــڭ بيېيجىڭدى ــدى بىزنى ــتى. ئەم قۇرۇۋېلىش
يۇرتالرنــى قايتــا بېسىۋېلىشــىمىز قىيىــن. يــول يىــراق، چــۆل جەزىــرە ۋە باشــقا 
قىيىنچىلىقلىرىمىــز بــار. شــۇنىڭ ئۈچــۈن روس پادىشــاھنىڭ چېگــرا ئەســكەرلىرىنى 

ــورايمىز. ــپ بېرىشــىنى س ــە ئېلى ــى بىزگ ــۈزۈپ، ئىلىن كىرگ

مەرھەمەتلىــك پادىشــاھ جانابلىرىنىــڭ بۇ خىزمىتى ئۈچۈن بىــز مىننەتدارلىق 
بىلدۈرەتتــۇق ھەم جانابلىرىنــى رازى قىلغان بوالتتۇق.

مەنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىمپېراتورى گۇاڭ شۈخان.«
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بــۇ ســىتاتا 1962 -يىلــى موســكۋادا نەشــىر قىلىنغــان )“كولونىزاتورىســكايا 
پولىتىــكا روسســىكوگۇ ئىمپېرىيالىزىمــا ناۋوســتوكى” ماۋزۇلــۇق كىتابتىــن ئېلنىــدى. 

)“ئۇيغۇرنامە”(

ئىككــى ئىمپېرىيــە ئوتتۇرىســىدىكى ئــۇزاق سۆزلىشىشــىلەردىن كېيىــن، چــار 
روســىيە ئىپېراتورلىقــى ئىلــى ئۆلكىســىنى بېسىۋېلىشــنى ماقــۇل كــۆردى. 

ئەســلىدە چــار روســىيە، ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلى ئۆلكىســىگە خېلــى بۇرۇنال كۆز 
تىككــەن. بىــراق روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە ئوتتۇرىســىدا 1882 - يىلــى تۈزۈلگەن 
كېلىشــىمنىڭ بىــر ماددىســىدا »ئەنگىلىيــە ئافغانىســتانغا قــول سالماســلىق، چــار 
روســىيە ئۇيغۇرىســتانغا قول سالماسلىق« مەجبۇرىيىتىنى ئۈســتىگە ئالغانلىقتىن، چار 
روســىيە ئىلــى ئۆلكىســىنى بېسىۋېلىشــقا جۈرئــەت قىاللمىغــان. )بــۇ جۈملىنــى بىــر 
ئــاز تۈزىتىشــكە توغــرا كەلــدى، شــۇڭا رەھمەتلىــك ئاپتورىمىزنىــڭ روھىدىــن ئەپۇ 
ســورايمەن. كېلىشــىم چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقى 
ــون  ــرا راي ــىيە چېگ ــار روس ــا، چ ــەن. ئەمم ــى تۈزۈلگ ــىدا 1882 -يىل ئوتتۇرىس
ئارمىيىســىنىڭ گېنېرالــى كولپــا كوۋىســكى 1871 -يىلــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى 
ئۆلكىســىگە تاجــاۋۇز قىىلغــان. ئەســلىدە ئىككــى جاھانگېــر دۆلــەت ئوتتۇرىســىدا 
ئوتتــۇرا ئاســىيانى پارچىــالپ بۆلۈۋېلىــش مىالدىنىــڭ 1830 -يىللىرى باشــالنغان، 
چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئوتتۇرىســىدىكى تاالش-تارتىــش 

شــۇ ۋاقىتتــا ئافغانىســتانغا مەركەزلەشــكەن.

ئەنگىلىيــە، ئوتتــۇرا ئاســىيادا كېڭەيمىچىلىــك قىلىۋاتقــان چــار روســىيىدىن 
قوغدىنىشــقا  ئەتراپىــدا  ھىندىســتاننىڭ  مۇستەملىكىســى  قىلىــپ،  ئېھتىيــات 
بولىدىغــان ئارىلىــق رايــون قــۇرۇپ چىقىشــقا ئۇرۇناتتــى. بۇنداق ئۇرۇنــۇش 1839 
ــڭ نېمىشــقا ئافغانىســتانغا  ــم ئەنگىلىيىنى ــى ئىككــى قېتى ــى ۋە 1879 -يىل -يىل
تاجــاۋۇز قىلغانلىقىنــى چۈشــەندۇرۈپ بېرەتتــى. كېيىــن ئەنگىلىيــە ئافغانىســتاننىڭ 
مۇســتەقىللىقىنى ئېتىــراپ قىلىپ، بۇ دۆلەتكە پۇل يارىدەم قىلىپ، ئافغانىســتاننىڭ 

دىپلۇماتىــك مۇناســىۋەتلىرىنى تىزگىنلىمەكچــى بولــدى.(

ئەنگىلىيىنىــڭ  سالماســلىقى،  قــول  “ئۇيغۇرىســتانغا  روســىيىنىڭ  چــار 
ئافغانىســتانغا قــول سالماســلىقى” توغرىســىدىكى دىپلوماتىــك تەھدىتلــەر ۋە 
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ئۆزئــارا ھەربىــي تەھدىتلــەر شــۇ ۋاقىتتــا باشــلىنپ ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، ئەنگىلىيــە 
ــىيىنىڭ  ــار روس ــان چ ــى بولغ ــاۋۇز قىلماقچ ــتانغا تاج ــڭ ئۇيغۇرىس ئىمپېراتورلىقىنى
ــڭ  ــن، ئەنگىلىيىنى ــى بىرىنچىدى ــەپ قويغانلىق ــى چەكل ــق ھەرىكىتىن تاجاۋۇزچىلى
قەشــقەرىيىدە بىــر مۇســۇلمان دۆلىتــى قــۇرۇش توغرىســىدا مانجــۇ خانىدانلىقىغــا 
ــر  ــر كىتاپتىــن ئوقۇغــان ئىدىــم ھازى تەكلىــپ بەرگەنلىكىگــە، )بــۇ جۈملىنــى بى
ــە  ــن، ئەنگىلىي ــم( ئىككىنچىدى ــدى. ئەسلەشــكە قىينالدى ــپ قال ئېســىمدىن چىقى
جاھانگېرلىكىنىــڭ مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقىنىــڭ يالالنمــا ھەربىي سەركەردىســى 
زوزۇڭ تاڭنــى ئۇيغۇرىســتان ئۆلكىســىگە باشــالپ كىرمەكچــى بولغانلىقىغــا باغلىــق 
بولســا كېــرەك. نېمىشــقا ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقى قەشــقەرىيىدە بىــر دۆلەت قۇرۇش 
توغرىســىدا مانجــۇ خانىدانلىقىغــا تەكلىــپ بەرگــەن، يەنــە نېمىشــقا زوزۇڭ تاڭنىڭ 
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــىغا يــول تۈزلــەپ بەرگــەن؟( تۆۋەندە مۇشــۇ قۇرالرغا 

مۇناســىۋەتلىك تارىختىــن خۇالســە چىقارغانــدا توختىلىــپ ئۆتىمىــز.

مانــا ئەمــدى دەپ، يەنــە داۋامالشــتۇرىدۇ رەھمەتلىــك تارىخچىمىــز ســابىت 
ئۇيغــۇرى، “ئۇيغۇرنامە” ماۋزۇلۇق كىتابىدا: مانجۇ-خىتاي ئىمپېراتورىنىڭ رەســمى 
ئىلتىمــاس قىلغانلىقــى، چــار روســىيىنىڭ ئىلــى ئۆلكىســىگە ئەســكەر كىرگۈزۈشــكە 
بىــر ســەۋەب بولغــان بولســا، ئەســكەر كىرگۈزۈشــكە يەنــە بىــر باھانىمــۇ تېپىلدى. 
1871 -يىلــى چــار روســىينىڭ مۇستەملىكىســى قازاقىســتان قازاقلىرىنىــڭ قىــزاي 
ــىگە  ــى ئۆلكىس ــچىلىقىدا ئىل ــىنىڭ باش ــەن كىش ــېركى دېگ ــان س قەبىلىســى- ج
ــڭ  ــەن. ئۇنى ــق تىلىگ ــى پاناھلى ــن سىياس ــۇلتان ئەالخاندى ــپ س ــۈپ بېرى كۆچ
ــن  ــان قەبىلىســىنىڭ باشــلىقى تازابېــك بوســۇرمانوپ، 1000دى ئارقىســىدىن ئالب
ئۇشــۇق ئائىلىنــى باشــالپ ئىلــى ئۆلكىســىگە كىرىــپ، ئۇمــۇ ئەالخــان ســۇلتاندىن 
ــقا  ــىنى بېسىۋېلىش ــى ئۆلكىس ــتاننىڭ ئىل ــدى. ئۇيغۇرىس ــق تىلى ــى پاناھلى سىياس
ــۇلتان  ــى كولپاكوۋىســكى، س ــىينىڭ گېنېرال ــار روس ــان چ ــاي تۇرغ ــە تاپالم باھان

ئەالخانغــا بىــر پارچــە مەكتــۈپ يولــالپ مەقســەتلىرىنى بايــان قىلــدى:

“ئىلى سۇلتانى ئەال ئابىل ئوغلىغا!

مــەن 7 يىلدىن بېرى شــوھرەتلىك پادىشــاھىمىز ئالىكىســاندىر 11نىڭ ئەمرى 
ــۇغ چــار روســىيە دۆلىتــى بىلــەن مانجــۇ- ــۇپ، ئۇل -پەرمانلىرىغــا ســادىق بول
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مەنچىــڭ دۆلىتــى چېگرىســىدا خالىــس خىزمــەت قىلىــپ كەلدىــم. بــۇ جەريانــدا 
ــتىم.  ــلىككە تىرىش ــان يەتكۈزمەس ــنىدارچىلىقىغا نوقس ــەت قوش ــوڭ دۆل ــى چ ئىكك
بىــراق، ســىلەرنىڭ توپىالڭچىلىرىــڭال بىزنىڭ چېگــرا رايونلىرىمىــزدا قااليمىقانچلىق 
تۇغــدۈرۈپ، ئاھالىمىزنىــڭ مال-مۈلكىنــى بۇالپ-تــاالپ كۆپ زىيــان يەتكۈزدى. 
بــۇ خۇسۇســتا ســىزنى ئاگاھالندۇرغــان بولســاممۇ، قوپــال جــاۋاب قايتۇردىڭىــز. 
بۇنــداق كۆڭۈلســىزلىك يەنــە تەكرارالنســا، ئىككى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدا توقۇنۇش 
كېلىــپ چىقىشــى شۆبھســىز. ئۇچاغــدا بــۇ ئىشــقا بىــز ئەمــەس، ســىز جاۋابــكار 

بولىدىغانلىقىڭىزنــى قەتئــى ئەســكەرتىمەن.

ــن  ــر جىنايەتچــى بىزدى ــدا تازابېــك دېگــەن بى ئىككىنچــى مەســىلە، يېقىن
ســىلەر تەرەپكــە قېچىــپ بېرىــپ، ســىلەردىن پاناھلىــق ئالغىنى ۋە ئۇنى ســىلەرنىڭ 
ئــۆز ھىمايەڭالرغــا ئالغىنىــڭالر ئېنىقالنــدى. ئاشــۇ تازابېكنــى ئۆزىنىــڭ قەبىلىســى 

بىلــەن قوشــۇپ، بىزگــە ئەۋەتىــپ بېرىشــىڭالرنى تەلــەپ قىلىمــەن. 

ــكى  ــۇر: كولپاكوۋىس ــرال ماي ــورى گېنې ــىنىڭ گوبېرنات ــۇ گوبىرىياس ــە س يەتت
ــاي” ــل، 15 -م 1871 -يى

ــىۋېلىش  ــىنى بېس ــى ئۆلكىس ــكىنىڭ ئىل ــرال كولپاكوۋىس ــۇالر گېنې ــا ب مان
ئالدىدىكــى دىپلوماتىك پوپۇزىســى ئىــدى، ئارخىپ ماتېرىيالالردا كۆرسىتىلىشــىچە: 

ئىلــى ســۇلتانلىقى چــار روســىيە گېنېرالىنىــڭ بــۇ نوتىســىغا مۇنــداق جــاۋاب 
بەرگەن: 

“يەتتە سۇ گوبېرنىياسىنىڭ گوبېرناتورى ۋ. كولپاكوۋىسكى جانابلىرىغا!

ــڭ  ــۇرمانوۋ ۋە ئۇنى ــك بوس ــزدە: تازابې ــەن مەكتۇبىڭى ــە ئەۋەتك ــىز بىزگ س
ــەپ قىلىپســىز.  خەلقىنــى تۇتــۇپ 7 كــۈن ئىچىــدە ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــىمىزنى تەل
ــلىرىنى  ــازاق قېرىنداش ــۇلمان ق ــڭ مۇس ــم ئۆزىنى ــڭ دۆلىتى ــم شــۇكى، مېنى جاۋابى

ــدۇ. ــۈزۈپ بەرمەي ــىزگە ئۆتك ــۇپ س تۇت

ــل 18  ــى. 1871 -يى ــۇل ئوغل ــەال ئۇب ــۇلتانى ئ ــڭ س ــۇلتا نلىقىنى ــى س ئىل
ــاي” -م
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 قوشۇمچە ماتېرىىيال:

ــى  ــى ســۇلتانلىقىنى بېســىۋېلىش جەريانىن چــار روســىيە ئىمپېرىيىســىنىڭ ئىل
ئېنىقــراق تەســەۋۋۇر قىلىشــىڭىز ئۈچــۈن، يازغۇچــى مەســۇمجان زۇلپىقاروۋنىڭ »19 
ــۇق  ــەزەر« ماۋزۇل ــر ن -ئەســىرنىڭ ئىككىنچــى يېرىمىدىكــى ئۇيغــۇر تارىخىغــا بى

ماقالىســىدىكى مۇناســىۋەتلىك بايانالرنــى ئەينــەن كەلتۈرۈمىــز.

ــبىتەن  ــا نىس ــي خىتايغ ــاندىر11 غەربى ــۋاردا ئالىېكىس ــى يان »1871 -يىل
ــتىرلىككە  ــي مىنس ــنى ھەربى ــى كۆرۈش ــق چارىالرن ــش ۋە ئېنى ــى ئۆزگەرتى ئەھۋالن
ــۋار ۋە 20  -  ــا مېلىيۇتىــن 29 -يان تاپشــۇرغان. مۇشــۇ كۆرســەتمىگە بىنائــەن ئ
ــۇ مەســىلە ئۈســتىدە  ــى ئۆتكــۈزۈپ ب ــي كېڭەشــمە يىغىن ــرى ھەربى ــل كۈنلى ئاپرې

ــدۇ: توختىلى

ــۇ  ــتۇرۇش كېرەكم ــىتىنى داۋامالش ــلىق سىياس ــدەك ئارىالشماس 1 - ئىلگىركى
ياكــى بوغدىخــان - مانجــۇ ھۆكۈمىتىنىــڭ قوزغىالڭچىالرنــى ئــۆز قولــى بىلــەن 

ــۈش كېرەكمــۇ؟ باستۇرۇشــىنى كۈت

2 -ۋەزىيەتنىــڭ تەلىپــى بويىچــە قوراللىــق ئارىلىشىشــنى ئــۆز ئۈســتىمىزگە 
ئالســاق قانــداق؟

ئۇيغۇرىســتاندا مىللــى قوزغىــالڭالر يــۈز بەرگــەن 7 يىــل جەريانىــدا ســودا - 
ئاالقىلىــرى ئۈزۈلگەنلىكــى ئۈچۈن، چار روســىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىســادىي جەھەتتە 
تارتقــان زىيانلىــرى تىلغــا ئېلىنىــپ »يېقىــن ۋاقىتتــا قەتئــى ئارىلىشــىش الزىــم« 
دېگــەن قــارار قۇبــۇل قىلىنــدى. بــۇ قارارنــى ئەمەلگە ئاشــۇرۇش ۋەزىپىســى غەربىي 
ســىبىر ۋە تۈركىســتان گېنېــرال گوبېرناتۇرلىرىغــا تاپشــۇرۇلدى. مۇشــۇ كېڭەشــمىدە 
يەنــە چــار روســىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ بېيجىڭــدە تۇرۇشــلۇق ئەلچىســى ئارقىلىق مانجۇ 
ھۆكۈمىتــى بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈپ، ئىلــى ئۆلكىســىگە ئىككــى تەرەپتىن بىرال 
ــرال  ــا ھۇجــۇم قىلىشــنى )چــار روســىيىنىڭ ۋە مانجــۇ- ئەســكەرلىرىنىڭ بى ۋاقىتت
ۋاقىتتــا ھۇجــۇم قىلىشــى( تەكلىپ قىلىشــمۇ كــۆزدە تۇتۇلدى. ئۇنىڭدىن تاشــقىرى 
چــار روســىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ 1871 -يىلــى 10 - پېۋىرالــدا ۋە 22 -مايــدا مانجۇ 
خانىغــا ئەۋەتكــەن مەكتۈپلىرىــدە ھازىرچــە بوغدىخانغــا ياردەملىشــىپ، ئۇيغــۇر 
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قوزغىالڭچىلىرىنــى باســتۇرۇپ، ئىلــى ئۆلكىســىنى ئىگەللــەپ تــۇرۇپ، كېلەچەكتــە 
بــۇ رايونــدا، بوغدىخاننىــڭ ھاكىمىيىتــى تىكلىنىــپ، مانجــۇ ئەمەلدارلىــرى بىلەن 
ھەربىــي قىســىملىرى يېتىــپ كەلگەنــدە، چــار روســىيە قوشــۇنلىرى بــۇ رايوندىــن 
ــار  ــى چ ــاي ھۆكۈمىت ــەن. مانجۇ-خىت ــى تەكىتلەنگ ــپ كېتىش ــپ چىقى چېكىنى
روســىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ مەكتۇبىغــا قايتۇرغــان جاۋابىــدا غەربىــي رايوندىكــى 
قوزغىالڭالرنــى باستۇرۇشــقا ھازىرچــە ئىمكانىيىتــى يــوق ئىكەنلىكىنــى يەنــى چامى 

ــى بىلدۈرگەن. يەتمەيدىغانلىقىن

1871 -يىلــى 22 -مايــدا چــار روســىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ ھەربىــي كېڭەشــمە 
يىغىنىــدا، ئىلــى رايونىــدا مانجۇ-خىتــاي ھاكىمىيىتىنى قايتا تىكلەشــنىڭ ھاجىتى 
يــوق، دېگــەن خۇالســىگە كېلىــپ، ھەربىي يــۈرۈش ئارقىلىــق ئىلى ســۇلتانلىقىنىڭ 
ــكىغا  ــرال كولپاكوۋىس ــى گېنې ــىۋېلىش ۋەزىپىس ــەھرىنى بېس ــا ش ــزى غۇلج مەركى

تاپشــۇرۇلدى. )“ئۇيغۇرنامــە”(

ئاجىزلىــق دېگــەن نېمــە؟ مەھكۈملــۇق دېگــەن نېمــە؟ مەزلۇملــۇق دېگــەن 
نېمــە؟ بىچارىلىــك دېگــەن نېمــە؟ نىيەتنىــڭ خالىــس بولماســلىقى، ئادەملــەردە 
بىردەكلىــك، ئــۆز ئــارا يارىــدەم، ئــۆز ئــارا ئىشــەنچ، ئــۆز ئــارا ئىتتىپاقلىقنىــڭ 
بولماســلىقى، شەخســىيەتچىلىكنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەســلىك، كوللېىكتىپ 
مىللــى مەنپەئەتنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى چۈشەنمەســلىك، ھەرۋاقىت ھۇشــىيارلىقنى 
ئۆســتۈرۈپ دۈشــمەن كــۆز قارىشــى ئېڭىنى بىــر دەقىقىمــۇ بۇشاشتۇرماســلىق روھىنى 
ــات  ــەت ي ــدۇ، مىلل ــوزەك بولى ــە ب ــەر ئادەملەرگ ــدە، ئادەمل ــنى بىلمىگەن تىكلەش

مىللەتلەرگــە بــوزەك بولىــدۇ.

ئون ئىككىنچى باب جاھانگېر دۆلەت چار روسىيىنىڭ كېڭەيمىچىلىكى ئوتتۇرا 
ئاسىيادىن يىراق شەرققە يۆتكەلدى

19 -ئەســىرنىڭ 90 -يىىللىرىغــا كەلگەنــدە، چــار روســىيە جاھانگېرلىكىنىڭ 
قىزىقىشــى ئوتتــۇرا ئاســىيادىن يىــراق شــەرققە يۆتكەلــدى. ســىبىرىيىنى كېســىپ 
ئۆتكــەن تۆمــۈر يولنىــڭ ياتقۇزۇلۇشــى تاماملىنىــپ، چــار روســىينىڭ ئىقتىســادىي، 
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سىياســىي كېڭەيمىچىلىكىگــە يېڭــى پۇرســەتلەر يارىتىــپ بــەردى.

ــى  ــر 1892 -يىل ــەيىچ ۋىتې ــەز س ــرى كېن ــە ۋەزى ــەن مالىي ــى تەيىنلەنگ يېڭ
11 -ئاينىــڭ 6 -كۈنــى پادىشــاھ ئالېكىســاندىر111 گــە دوكالت يولــالپ: 
“ســىبىرىيىنى كېســىپ ئۆتكــەن تۆمــۈر يــول، ســۈۋەيىش قانىلىنىڭ ئورنىنــى ئېلىپ، 
جۇڭگوغــا يېتىــپ بارىدىغــان ســودىگەرلەرنىڭ مۇھىــم يولــى بولــۇپ قالىــدۇ. ئــۇ، 
ــىدا  ــىنىڭ ئوتتۇرىس ــەرب دۇنياس ــەن غ ــىيا بىل ــىدە ئاس ــىيىنىڭ كەلگۈس ــار روس چ
بەلگىلىگۈچــى ھاكىمغــا ئايلىنىــپ قالىدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ يېتىــپ، چــار روســىيە 
بىلــەن مانجۇ-خىتــاي ئىتتىپاقــى قــۇرۇش توغرىســىدا تەكلىــپ بېرىــپ، بــۇ خىــل 
ــى  ــر ياخش ــتا بىردىنبى ــە بولۇش ــا ئىگ ــك ئورۇنغ ــى مەرتىۋىلى ــڭ يۇقىرىق ئىتتىپاقنى

ئۇســۇل ئىكەنلىكىنــى تەكىتلىگــەن.”

1905 -يىلــى پارتلىغــان روس - ياپــون ئۇرۇشــى ۋىتېــر تەكىتلىگــەن چــار 
روســىيە بىلــەن مانجۇ-خىتــاي ئىتتىپاقــى قۇرۇشــنىڭ مۇمكىنلىكىگــە يــول تۈزلــەپ 

بــەردى.

1895 -يىلــى جۇڭگــو ئۇرۇشــتا ئاساســانال مەغلــۇپ بولغانلىقتىــن قايتا-قايتا 
ــەن  ــا چىقىــپ، جۇڭگــو بىل ــڭ ئوتتۇرىغ ــەن ئەنگىلىيىنى ــكا بىل ــۋۇرۇپ، ئامېرى يال
ياپونىيىنــى ياراشــتۇرۇپ قويۇشــىنى ئۆتۈنــدى. لېكىــن ئۆتۈنــۈش ئىككــى دۆلەتنىڭ 
رەت قىلىشــىغا ئۇچرىغاندىــن كېيىــن، مانجــۇ -خىتــاي ھۆكۈمىتــى 1895 -يىلــى 
4 -ئاينىــڭ 17 -كۈنــى “ماگىــۋەن شەرتنامىســى” نــى قۇبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر 
بولــدى. )بــۇ شــەرتنامە توغرىســىدا يۇقىرىــدا توختىلىــپ ئۆتكــەن ئىــدۇق( بــۇ 
چاغــدا چــار روســىيە، فرانســىيە، گېرمانىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەر بىلــەن بىرلىكتــە 
ئارىلىشــىپ، ياپونىيىگــە بېســىم ئىشــلىتىپ، لىيــاۋدۇڭ يېرىــم ئارىلىنــى ياپونىيىنىڭ 

قولىدىــن جۇڭگوغــا ئېلىــپ بەرگــەن.

چــار روســىيىنىڭ يارىدىمــى جۇڭگولۇقتــا چۇڭقــۇر تەســىر قالدۇرغانلىقتىــن، 
ئىككىنچــى يىلــى جۇڭگــو ئــۆزى ئىختىيــار قىلغــان ھالــدا، چــار روســىيە بىلــەن 
بىــر پارچــە مەخپــى شــەرتنامە ئىمزالىــدى. )بــۇ شــەرتنامە ھازىرغىچــە ئاشــكارە 
ئېــالن قىلىنغانمۇ-يــوق؟ ھېــچ كىــم بىلمەيــدۇ( شــەرتنامىدە، يــا پۇنىيــە تاجــاۋۇز 
قىلغــان ئەھۋالــدا، ئوزئــارا يارىدەملىشــىش بەلكــى مانجۇرىيىنــى كېســىپ ئۆتــۈپ 
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ۋىــالدى ۋوســتوكقا يېتىــپ بارىدىغــان ئوتتــۇرا شــەرق تۆمــۈر يولىنىــڭ ئاالھىــدە 
باشــقۇرۇش ھوقۇقىنــى جۇڭگــو، روســىيە ئورتــاق باشــقۇرىدىغان بانكىغــا ئۆتكۈزۈپ 

بېرىــش بەلگىلەنــدى.

بــۇ بانــكا قارىماققــا خۇسۇســى شــىركەت ئاتىالتتــى، لېكىــن بانكىنــى چــار 
روســىيىلىكلەر باشــقۇراتتى. 1904 -يىلــى روس، ياپــون ئۇرۇشــى پارتلىغــان چاغدا 

بانــكا مانجۇرىيىــدە 1596 چاقىرىــم ئۇزۇنلۇققــا تۆمــۈر يــول ياتقــۇزۇپ بولغــان.

1898 -يىلــى چــار روســىيە لۈيشــۇن پورتىــدەك، ئىســىتىراتېگىيىلىك ســودا 
پورتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھالــدا، لىيــاۋدۇڭ يېرىــم ئارىلىنــى 25 يىللىــق 
ئىجارىگــە ئېلىــپ، يەنــە جۇڭگــو بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈپ، چــار روســىيىنىڭ 
يىــراق شــەرقتە يېڭــى ئىلگىرىلىشــىنى باشــلىغان. ئىككــى يىلدىن كېيىــن، تەيپىڭ 
تىيەنگــو قوزغىلىڭىغــا ئەگىشــىپ يېتىــپ كەلگــەن جۇڭگودىكــى قااليمىقانچىلىقتىــن 
پايدىلىنىــپ، چــار روســىيە 1900 -يىلــى پۈتكــۈل مانجۇرىيــە قۇرۇقلۇقىنى ھەربىي 
ئىشــغالىيەت ئاســتىغا ئالــدى. ئاســىيادا بىرخىــل ئــوي بىلــەن مەۋجــۇت بولــۇپ 
تۇرغــان ياپونىيــە، چــار روســىينىڭ يۇقىرىقىــدەك مەزمــۇت قــەدەم بىلــەن بېســىپ 
ــا چــار روســىيىنى توســۇپ  ــۆز ئالدىغ ــە ئ ــى. ياپونىي كېلىشــىدىن چۆچــۈپ كەتت
قااللمايتتــى. شــۇڭا ئىتتىپاقداشــالرنى قولغــا كەلتۈرۈپ، شــۇالرنىڭ كۈچى ئارقىلىق 
چــار روســىيىنىڭ ئىلگىرىلىشــىنى چەكلىمەكچــى بولــۇپ، 1902 -يىلــى 1 -ئاينىڭ 
30 -كۈنــى ئەنگىلىيــە بىلــەن ھەربىــي ئىتتىپاق قۇرۇپ، جۇڭگو بىلــەن كورىيىنىڭ 
مۇســتەقىللىقنى ئېتىــراپ قىلىشــنى، ئەنگىلىيىنىڭ ئوتتۇرا جۇڭگودىكــى مەنپەئەتىنى 
ۋە ياپونىيىنىــڭ كورىيىدىكــى ئاالھىــدە مەنپئەتىنــى ئوزئــارا ئېتىراپ قىلىشــنى قارار 
قىلــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن ياپونىيــە دۆلــەت كۈچىنــى كۈچەيتىــپ، چــار روســىيە 
بىلــەن ھېسابلىشىشــقا باشــلىدى. 1903 -يىلــى 7 -ئايــدا، تەكلىــپ بېرىــپ، 
كورىيىــدە ياپونىيىنىــڭ ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــكەن كۈچىنــى چار روســىيىنىڭ ئېتىراپ 
ــدە چــار روســىيىنىڭ  ــە، مانجۇرىيى ــەن ياپونىي ــدى. جاۋاب ــەپ قىل قىلىشــىنى تەل

تۆمــۈر يــول ئىشــلىرى جەھەتتىكــى »ئاالھىــدە مەنپەئەتىنــى« ئېتىــراپ قىلــدى.
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ئون ئۈچىنچى باب زوزۇڭتاڭنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى

مەنچىڭ ئىپېراتورلىقى دەپ، باشــاليدۇ مەرھۇم تارىخچىمىز ســابىت ئۇيغۇري: 
ــە  ــي ياردىمىگ ــۈك ئىقتىســادى، ھەربى ــڭ كۈچل ــۈك كاپىتالېســت دۆلەتلەرنى كۈچل
تايىنىپ، ئىچكى ئۆلكىلەردىكى تەيپىڭ تىيەنگوچىالرنىڭ قوزغىالڭلىرىنى، گەنســۇ، 
يۈننــەن ئۆلكىلىرىــدە كۆتۈرۈلگــەن تۇڭگانالرنىــڭ مىللــى ئازادلــق قوزغىالڭلىرىنــى 
باســتۇرۇپ خاتىرجەم بولغاندىن كېيىن، مۇشــۇ قوزغىالڭالرنى باستۇرۇشــتا ئاالھىدە 
خىزمــەت كۆرســەتكەن يالالنما ئەســكىرى قۇمانــدان زوزۇڭتاڭنى 70000 كىشــىلىك 

قوشــۇن بىلــەن ئۇيغۇرىســتاننى بېسىۋېلىشــقا ئەۋەتكــەن ئىدى.

زوزۇڭتــاڭ ئــۆز ئەســكەرلىرىنى زامانىــۋى قورالــالر بىلەن قۇرالالنــدۇرۇپ، چەت 
ئەللىــك ھەربىــي مۇتەخەسسســىلەرنىڭ يارىدىمــى بىلــەن ئەســكەرلىرىگە ھەربىــي 
ــپ 1876  ــى ئېلى ــادىي يارىدىمىن ــىيىنىڭ ئىقتىس ــار روس ــپ، چ ــارەت ئۆگىتى ماھ
-يىلــى ئۇيغۇرىســتان چېگرىســىغا بېســىپ كەلــدى. ئــۇ ئالــدى بىلــەن قۇمــۇل 
ۋىاليىتىنــى بېســىۋېلىپ ياقــۇپ بەگ دۆلىتىنىڭ باشــقا تەرەپلىرىگە ھۇجۇم قىلىشــقا 
ئالدىرىمىــدى. ئۆزىنــڭ جاسۇســلىرىنى ســودىگەر قىياپىتــى بىلــەن ئىشــقا ســېلىپ، 
ئــوردا خەزىنىــدارى ھۆشــۇر بــەگ بىلــەن خوتەننىــڭ ھاكىمــى نىيــاز بەگلەرنــى 
ــەپ  ــى زەھەرل ــۇپ بەگن ــەن ياق ــى بىل ــڭ قول ــدى. مۇشــۇ خائىنالرنى ــېتىپ ئال س
ئۆلتــۈردى. ياقوپبەگنىــڭ ئىككــى ئوغلــى ھەققۇلى بــەگ بىلەن بەگقۇلــى بەگلەرنى 
بىر-بىرىگــە قارشــى قويــۇپ، بىر-بىرىنــى ئۆلتۈرگــۈزدى. زوزۇڭتــاڭ مۇشــۇنداق 
ئىچكــى زىددىيەت ۋە قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۈستـــۈن ئەســكىرى 
ــدا  ــىۋالدى. ئاخىرى ــەپ بېس ــى بىر-بىرل ــۇر يۇرتلىرىن ــلىتىپ، ئۇيغ ــى ئىش كۈچىن
بەدۆلــەت ياقــۇپ بــەگ دۆلىتىنىــڭ مەركىزى قەشــقەر شــەھىرىنى، دۆلەتنىــڭ ئارقا 
ســېپى بولغــان يەكــەن ۋە خوتــەن شــەھەرلىرىنى بېســىۋالدى. تارىخچىــالر بەرگەن 
مەلۇماتالرغــا ئاساســالنغاندا زوزۇڭتــاڭ 1 مىليونغــا يېقىــن ئۇيغۇرالرنــى ئۆلتۈرگــەن.

يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك، زوزۇڭتاڭ قوشــۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرىستاننى بېسىۋېلىشىغا 
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چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقىمــۇ “ئاجايىــپ” چــوڭ يــاردەم بەرگەن. شــۇنداق قىلىپ 
زوزۇڭتــاڭ 12 يىــل ھۆكــۈم ســۈرگەن بەدۆلــەت ياقــۇپ بــەگ دۆلىتىنــى ئاغدۇردى، 
ــن مانجــۇ ئىمپېرىيىســىنىڭ  ــى قايتىدى ــۇر خەلق ــان ئۇيغ ــە بولغ ــتەقىللىقا ئىگ مۇس
مۇستەملىكىســىگە ئايالندۇرۇلــدى. مانجــۇ خانــى گۇۋاڭشــۇ زوزۇڭتاڭنىــڭ تەكلىپى 
بويىچــە 1884 -يىلــى 11 - ئايغــا كەلگەنــدە مەخســۇس پەرمــان چىقىرىــپ، 
ۋەتىمىزنىڭ ئۇيغۇرىســتان دېگەن ئەســلى نامىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، »شــىنجاڭ« 
يېڭــى بېســىۋېلىنغان زېمىــن دەپ ئــات قويــدى. ھــەم خىتــاي دۆلىتىنىــڭ بىــر 

ــىگە ئايالندۇردى. ئۆلكىس

زوزۇڭتاڭنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجاۋۇز قىلىشــىنى مەرھۇم تارىخچىمىز مۇھەممەد 
ئەمىــن بۇغرا بۇنداق شــەرھىلىگەن:

ــدا  ــى يۇقىرى ــۇ ئىستىالس ــق مانج ــى قېتىملى ــتانغا تۆتىنچ ــەرقىي تۈركىس ش
ــاڭ  ــى زوزۇڭت ــڭ سواللىســىنىڭ قوماندان ــزدەك، مانجۇ-مەنچى ســۆزلەپ ئۆتكىنىمى
ــدى.  ــى ئىشــغال قىل ــان ۋە ئۈرۈمچىن ــى ئالتىشــەھەر، تۇرپ ــالدى 1877 -يىل مى
بــۇ ئىشــغالىيەت تامامالنغاندىــن كېيىــن، چىنلىقــالر شــەرقىي تۈركىســتانغا چىنچە 
ــىنجاڭ«  ــى »ش ــەن مەنىدىك ــتەملىكە، دېگ ــى مۇس ــى يېڭ ــات« يەن ــى ئاب »يېڭ
دېگــەن ئىســىمنى قويــدى. ياۋرۇپالىقــالر تەلەپپۇزىنى بۇزۇپ »ســىڭكىياڭ« دەيدۇ. 

مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرىســتاندىكى تۆتىنچــى قېتىملىــق ئىشــغالىيىتى مىــالدى 
1876 -يىلىدىكــى زوزۇڭتاڭنىــڭ تاجاۋۇزىدىــن باشــالپ، مىــالدى 1932 -يىلــى 
ــۇ  ــر مانج ــۇ دەۋى ــدۇ. ب ــە داۋام قىلى ــق ئىنقىالبىغىچ ــى خەل ــان ئومۇم پارتلىغ
ئىمپېراتورلىقىنىــڭ ئاخىرقــى يىللىــرى ۋە خىتايــدا جۇمھۇرىيــەت دەۋرى باشــالنغان 

ئىككــى دەۋىرگــە بۆلۈنىــدۇ. 

ــىنىڭ  ــۇپ قېلىش ــتەملىكە بول ــتاننىڭ مۇس ــاب ئۇيغۇرىس ــى ب ــون تۆتىنچ ئ
ــەۋەبلىرى س

1 -ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇســتەملىكە بولــۇپ قېلىشــىدا ئەنگىلىيــە بىلــەن چــار 
روســىيىنىڭ ئوينىغــان رولــى

ــە ئافغانىســتانغا  ــلىق، ئەنگىلىي ــول سالماس ــىيە ئۇيغۇرىســتانغا ق »چــار روس
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قــول سالماســلىق« توغرىســىدا ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگەن كېلىشــىمنى 
كــۆرۈپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. ئۇنداقتــا ئىككــى چــوڭ دۆلــەت دىپلوماتىيە ساھەســىدە 
ھەمكارلىشــىپ ئۇيغۇرىســتاننى ئۆتكــۈزۈپ بېرىدىغــان ئۈچىنچــى دۆلــەت قايســى 

دۆلــەت ئىــدى؟

مــەن ھەرقانــداق كىشــىنىڭ تارىخــى ۋەقەلــەر ۋە تارىخــى ھادىســلەر 
ــۆز  ــداق ك ــا ھەرقان ــەن. ئەمم ــەت قىلىم ــلىرىنى ھۆرم ــۆز قاراش ــىدىكى ك توغرىس
ــڭ  ــى پاكىتالرنى ــم، تارىخ ــى الزى ــاس قىلىش ــى ئاس ــى پاكىتالرن ــاراش تارىخ ق
ــالرنىڭ  ــۆز قاراش ــەن ك ــى مۇئەيي ــڭ چىنلىق ــي پاكىتالرنى ــى، تارىخى ئوبېيكتىپلىق
ياكــى مۇئەييــەن ئىدىيىلەرنىڭ بۇرمىلىشــىغا ئۇچرىماســتىن، تارىخنىــڭ چىنلىقى ۋە 
ئوبېيىكتىپلىقــى ئەينــەن خاتىرىلەنگەنــدە تارىــخ كــۆز ئالدىمىــزدا ئەســلى قىياپىتــى 

ــدۇ.  ــر بولى بويىچــە ھازى

ــۇپ  ــەك ئوق ــپ، مەدرىســىلەردە ھەپتىي ــاپايى چېلى ــاالردا س ــۇرالر خانىق ئۇيغ
ئولتۇرغــان ئوتتــۇرا ئەســىرلەردە دۇنيانىــڭ يەنــە باشــقا بىــر بۇرجىكىــدە، ئوتتــۇرا 
ئەســىرنىڭ ئاخىرقــى يىللىرىدا، ياۋرۇ-ئاســىيادا ئادەتتىن تاشــقىرى بىــر تەرەققىيات 
ۋە بىــر ئۆزگىرىــش يــۈز بەرگــەن. بىــر تەرەپتىــن ئســالم دۆلەتلىــرى ۋە رايىشــالر 
دۆلىتى)جۇڭگــو( ئىشــىك تاقېۋېلىــپ ئۆزىنــى قوغــداپ، بارغانســېرى قاتماللىشــىپ 
ــدە  ــى بۇرجىكى ــىيانىڭ غەرب ــن ياۋرۇ-ئاس ــر تەرەپتى ــە بى ــا، يەن ــەن بولس كەتك
تارىختــا ئەســال كۆرۈلمىگــەن بىــر ئىنقىالب يۈز بەرگــەن، يەنى غەربىــي ياۋرۇپالىقالر 
تۇرمۇشــىنىڭ ھەر قايســى ســاھەلىرىدە گويــا دېگۈدەك ناھاىيىتــى چۇڭقۇر ئۆزگىرىش 
ــي  ــش غەربى ــك قىلى ــدە كېڭەيمىچىلى ــىرتىغا زور كۆلەم ــز س ــەن. دېڭى ــۈز بەرگ ي
ياۋرۇپالىقالرنىــڭ ئۆزىگــە خــاس ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچــى، بەلكــى يېڭــى بىــر 

كۈچنىــڭ ئىپادىســى بولــۇپ قالغــان ئىــدى.

 بــۇ كېڭەيمىچىلىــك پۈتكــۈل دۇنيانىــڭ كېيىنكــى تارىخىغــا ئىنتايىــن مۇھىم 
تەســىر كۆرســەتتى. بــۇ تەســىر غەربىــي ياۋرۇپالىقالرغــا دېڭىز-ئوكيــان يوللىرىنــى 
تىزگىنلەتتى. شــىمالى ئامېرىكا، ئاۋىســتىرالىيە قاتارلىق ئادەملەر شــاالڭ ياشايدىغان 
قىتئەلەرگە يېتىپ بېرىپ، بويســۇندۈردى ۋە شــۇ يەرلەردە ئولتۇراقالشــتى. شــۇنداق 
ــىنى  ــالر بويىچــە ئولتۇراقلىشــىش ئەنئەنىس ــەر قايســى ئىرىق ــڭ ھ ــپ دۇنيانى قىلى
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ــڭ  ــي ياۋرۇپانى ــق غەربى ــك ئارقىلى ــدا كېڭەيمىچىلى ــەڭ ئاخىرى ــى. ئ ئۆزگەرتىۋەتت
بايلىقــى ھەسســىلەپ ئېشىشــقا باشــلىدى. كــۈچ- مــادارى زورۇيىشــقا باشــلىدى. 
19 -ئەســىرگە يېتىــپ كەلگەنــدە ئوتتــۇرا شــەرققە ســىڭىپ كىرىــپ تىزگىنلىــدى، 
ھىندىســتان ۋە جۇڭگوغــا ســىڭىپ كىــردى، تىزگىنلىــدى، قەدىمــى ياۋرۇ-ئاســىيا 

مەرىپــەت مەركىزىنىمــۇ تىزگىنلىــدى.

ــدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن ئىشــالر  بۇالرنىــڭ ھەممىســى ئىنســانىيەت تارىخى
ئىــدى. دۇنيانىــڭ بىر بۇرجىكىنىــڭ ئىككىنچى بۇرجىكىنى تىزگىنلىشــى ئىلگىرىكى 
تارىختــا ھېــچ قاچــان كۆرۈلــۈپ باقمىغــان بىــر ئىــش ئىــدى. شــۇڭا بــۇ ئىشــنىڭ 
ــە  ــاس بىرلىكك ــە خ ــى، ئۆزىگ ــا يېڭ ــدى. دۇني ــۇر بول ــن چۇڭق ــىرى ئىنتايى تەس
يېتىــپ كەلــدى. دۇنيــا تارىخىدىكى ياۋرۇ-ئاســىيا باســقۇچى ئاخىرلىشــىپ ئەمدى 

دۇنيــاۋى خاراكتېرلىــك يــاۋرۇ - ئاســىيا دەۋرى باشــالندى.

رايونالر ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشالر بىر كېچىدە دېگۈدەك شەكىللەندى.

ياۋرۇپانىــڭ كېڭەيمىچىلىكىنــى بىــر مەنىدىــن ئېيتقانــدا، ياۋرۇپا خىرىســتىيان 
دىنىنىڭ كېڭەيمىچىلىكى دەپ، چۈشەندۇرۈشــكىمۇ بوالتتى. خىرىســتىيان دىنىنىڭ 
ياۋرۇپــادا باشــقا دىنالرغــا ئوخشــىمايدىغان يېــرى خىرىســتىيان دىنىغــا، “بارلىــق 
ئادەملــەر ئــەڭ ئاخىرىدا قۇتقۇزۇۋېلىنىــدۇ “، دەيدىغان ئىالھىيەتچىلىك ئىدىيىســى 

سىڭدۈرۈلگەن.

ــىرنىڭ  ــدى. 18 -ئەس ــپ كەل ــا يېتى ــتان قۇرۇقلىقىغ ــە، ھىندىس ئەنگىلىي
ــۈل  ــى پۈتك ــە ئىمپېراتورلىق ــدە ئەنگىلىي ــىر ئىچى ــالپ 19 -ئەس ــن باش ئاخىرىدى
ــىيادا  ــۇرا ئاس ــدەك، ئوتت ــتا ئېيتقان ــدى. باش ــۇندۇرۇپ بول ــتاننى بويس ھىندىس
ــڭ  ــڭ كېڭەيمىچىلىكىنى ــىيە ئىمپېراتورلىقىن ــار روس ــان چ ــك قىلىۋاتق كېڭەيمىچىلى
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن، ئەنگىلىيــە، مۇستەملىكىســى ھىندىســتاننىڭ ئەتراپىــدا 
قوغدىنىــش خاراكتېرلىــك ئارىلىــق بەلــۋاغ پەيــدا قىلىشــقا ئۇرۇناتتــى. بــۇ نۇقتــا، 
باشــتا كــۆرۈپ ئۆتكەنــدەك، ئەنگىلىيىنىــڭ 1839 -يىلــى ۋە 1879 -يىلــى 
ــەۋەبىنى  ــڭ س ــاۋۇز قىلغانلىقىنى ــتانغا تاج ــم ئافغانىس ــى قېتى ــۈن ئىكك ــە ئۈچ نېم
چۈشــەندۈرۈپ بېرەتتــى. ئاخىرىــدا ئەنگىلىيــە، ئافغانىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى 
ئېتىــراپ قىلىــپ ۋە بــۇ دۆلەتكــە پــۇل بىرىــپ يارىــدەم قىلىــپ ئافغانىســتاننىڭ 
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دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت باغــالش ھوقۇقلىرىنــى تىزگىنلىمەكچى بولدى. ئوخشــاش 
بىــر ۋاقىتتــا چار روســىيە تىبەتكــە تاجاۋۇز قىلىدىكــەن دەيدىغان كوچــا گەپلىرىنىڭ 
ئېقىــپ يۈرۈشــىگە ئاساســلىنىپ، ئەنگىلىيىلىكلــەر 1904 -يىلــى تىبەتكــە يىراققــا 
يــۈرۈش قىلىــش ئارمىيىســى ئەۋەتتــى. )مۇشــۇ يىلــى شــەرقى دېڭىــزدا ياپونىيىنىــڭ 
دېڭىــز ئارمىيىســى بىلــەن چــار روســىيىنىڭ دېڭىــز ئارمىيىســى ئۇرۇشــقا كىرگــەن 
بىــر يىــل ئىــدى( نەتىجىــدە تىبەتلىكلــەر، ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن شــۇ 
كۈندىــن باشــالپ ھــەر قانــداق بىــر چــەت ئەللىككــە گۇماشــتا بولمايدىغانلىقــى 

توغرىســىدا كېلىشــىم تــۈزدى.

يەنىمــۇ غەرپكــە ئىلگىرىلىگەنــدە ئەنگىلىيىلىكلــەر پېرىســىيە ئەتراپىــدا )ئىران( 
تەســىر دائىرىگــە ئىگــە بولــۇش ئۈچــۈن، ئوتتۇرىــدا چــار روســىيە بىلــەن توقونــۇش 
يــۈز بــەردى. توقونۇشــنىڭ ئاخىرقــى نەتىجىســى ســۈپىتىدە 1907 -يىلــى چــار 
روســىيە ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگــەن 
كېلىشــىم بويىچە، پېرىســىيىنىڭ جەنۇپ تەرىپى ئەنگىلىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە، 
پېرىســىيىنىڭ شــىمال تەرىپى ئوتتۇرا ئاســىيا - چار روســىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە 
ئايرېۋېلىنــدى. دىققــەت كىتاپخانلىرىــم، تۆۋەندىكــى بىــر ئابــزاس ســۆزگە تېخىمۇ 

ــەت قىلىڭالر! دىقق

 1899 -يىلىدىــن 1905 -يىلىغىچــە ھىندىســتانغا گوبېرناتــور بولغان كېنەز 
ــتاندا  ــدا ۋە ھىندىس ــيە ئەتراپى ــڭ پېرىس ــورزۇن ئەنگىلىيىنى ــل ك ــى ناتانې جورج
ھەربىــي ھەرىكىتىنىــڭ ۋە دىپلوماتىــك ئورۇنالشۇرۇشــنىڭ نەزەرىيىــۋى ئاساســلىرىنى 

مۇنــداق شــەرھىلىگەن:”

ــز  ــان دېڭى ــايدۇ. بىپاي ــە ئوخش ــم ئۆتكەلگ ــر مۇھى ــا بى ــتان گوي ھىندىس
ھىندىســتاننىڭ ئىككــى تەرىپىدىكــى بۈيــۈك ئىككــى ئاكوپقــا ئوخشــايدۇ. تــاغ 
تىزمىلىــرى ھىندىســتاننى ئــوراپ تۇرغــان قورغانغــا ئوخشــايدۇ. لېكىــن بــۇ قورغان 
-تــاغ تىزمىلىــرى ئۆتكىلــى بولمايدىغــان تــاغ تىزملىــرى ئەمەس. تاغدىــن ئۆتۈپ 
ئــۇ تەرەپكــە بارغىلــى بولىــدۇ، )ئــۇ تەرەپتىــن بــۇ تەرەپكــە كەلگىلى بولىــدۇ.( بۇ 
تــاغ تىزمىلىــرى- قورغاننىــڭ ئــۇ تەرىپىــدە بىپايان ســوزۇلۇپ ياتقــان كەڭلىكى ۋە 
ئۇزۇنلىقــى ئوخشــاش بولمىغــان تۈزلەڭلىــك ۋە تۆپۈلۈكلــەر بــار. بىــز ئۇتەرەپلەرنى 
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ئىشــغال قىلىشــنى ھەرگىــز خالىمايمىــز.

ئىشــغال  ھەربــى  دۈشــمەنلىرىمىزنىڭ  بىزنىــڭ  ئۇتەرەپلەرنــى  لېكىــن، 
قىلىۋېلىشىنىمۇ كۆرۈشنى خالىمايمىز. ئۇ تەرەپلەرنىڭ بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ 
ياكــى دوســتلىرىمىزنىڭ قولىــدا قېلىشــىنى تولىمــۇ ئــارزو قىلىمىــز. بىــراق، مۇبــادا 
رىقابەتچىلــەر ۋە دۈشــمەن كۈچلــەر ئوغۇرلۇقچــە ئۇ تەرەپلەرگە يېقىنلىشــىپ كېلىپ، 
بىزنىــڭ قورغانلىرىمىزنىڭ ھۇلىغا كۈچ ئورۇنالشــتۇرىدىغان بولســا، بىز ئارىالشــماي 
تۇرالمايمىــز. چۈنكــى، كۈنلەرنىــڭ بېرىــدە بىزنىــڭ بىخەتەرلىكىمىزگــە تەھدىــت 

ســالىدىغان تەھدىــت مۇشــۇ تەرەپلــەردە پەيــدا بولۇشــى مۇمكىــن.

يۇقىرىقىــالر ئــەرەب يېرىــم ئارىلىنىڭ، پېرىســىيە )ئىــران(، ئافغانىســتان )ھەم 
ئۇيغۇرىســتان( تىبــەت ۋە شــەرقتىن شــىيەن لــو )ھازىرقــى تايالنــت دۆلىتىنىڭ كونا 
ئىســمى( غىچــە بولغــان يەرلــەر توغرىســىدىكى مەيدانىمىزنىــڭ مەخپىيەتلىكىدۇر.”

ــار  ــە ۋە چ ــۇكى، ئەنگىلىي ــى ش ــر تەرىپ ــلىك بى ــقا تېگىش ــۇمچە قىلىش قوش
ــق  ــى ئارقىلىى ــالپ كىرىش ــى باش ــى ياك ــول قويۇش ــىنىڭ ي ــىيە ئىمپېرىيىس روس
مانجــۇ خانىدانلىقــى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــردى ۋە بەدۆلــەت ئۇيغــۇر 
ــى  ــم. نېمىشــقا مانجــۇ خانىدانلىق ــداق ســوئال قوياتتى ــى. مۇن ــى يۇقاتت دۆلىتىن
ئۆزىنىــڭ ئەتراپىدىكــى يېقىــن قوشــنىلىرى ھىندىچىنــى ئاراللىرىغا تاجــاۋۇز قىلماي، 
ســەددىچىننىڭ تېشــىدىكى ئىنتايــن يىــراق بىــر ئــەل- ئۇيغۇرىســتانغا ئارقىمــۇ- 
ئارقــا تاجــاۋۇز قىلــدى، دەپ ســوئال قوياتتىــم ئۆزۈمگــە. بــۇ ســوئالنى ھازىرغىچــە 

تەكرارلىغانىدىــم. مەلــۇم بولدىكــى:

ئەنگىلىيە ئىمپېراتورلىقى ھىندىستان ۋە ھىندىستاننىڭ ئەتراپىدا ئولتۇراقالشقان 
ۋاقىتتــا، فرانســىيە ئىمپېراتورلىقــى ھىندىچىنــى دۆلەتلىرىنــى بويسۇندۇرۇشــقا 
ــاي  ــى مانجۇ-خىت ــىيە ئىمپېراتورلىق ــى فرانس ــەن. 1883 -يىل ــىپ كەتك كىرىش
خانىدانلىقــى ھۆكۈمىتىگــە بېســىم ئىشــلىتىپ، ھىندىچىنــى ئاراللىرىغــا ئىگىلىــك 
ھوقــۇق تەلىپى قويۇشــتىن ۋاز كېچىشــكە مەجبۇرلىدى. ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقىنىڭ 
بويســۇندۇرۇلغان بېرمــا بىلــەن فرانســىيە ئىمپېراتورلىقىغــا قارام بولغــان ھىندىچىنى 
ئاراللىــرى ئوتتۇرىســىدا مۆتىدىــل ئارىلىــق دۆلىتىنــى ســاقالپ قېلىشــقا ئېھتىياجــى 
چۈشــكەنلىكتىن، شــىيەن لو-تايالنــت دۆلىتــى چــەت ئەللىكلەرگە قارام بۇلۇشــتىن 
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ۋە چــەت ئەللىكلەرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــىدىن ســاقلىنىپ قالــدى. شــۇ چاغدا 
شــەرقى ھىنــدى ئوكىيــان ئاراللىــرى يەنىــال پورتۇگالىيىلىكلەرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى 
ــال  ــش يەنى ــۇ ئى ــدا ب ــا ئېلىنغان ــى دەپ، تىلغ ــى. 1883 -يىل ــتىدا تۇراتت ئاس
كېيىنكــى ئىــش ئىكەنغــۇ دەپ قېلىشــڭالر مۇمكىــن. باشــتا كــۆرۈپ ئۆتكەنــدەك، 
ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ۋە فرانســىيە ئىمپېراتورلىقــى بىرلىكتــە 1858-1860 
يىلالردىــال مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقىنــى “بېيجىــڭ شەرتنامىســى” ۋە “تىيەنجىن 

شەرتنامىســى” نــى ئىمزاالشــقا مەجبۇرلىغــان ئەمەســمىدى؟

دېمــەك، ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ۋە فرانســىيە ئىمپېراتورلىقــى ھىندىچىنــى 
ئاراللىرىنــى تامــام كونتۇروللىقــى ئاســتىغا ئېلىــپ بولــۇپ، مانجــۇ خانىدانلىقىنــى 
ھىندىچىنــى ئاراللىرىغــا ئىگىلىــك ھوقــۇق تەلىپــى قويۇشــتىن ۋاز كېچىشــكە 
ــتانغا  ــىنى ئۇيغۇرىس ــى ئارمىيىس ــڭ تاجاۋۇزچ ــۇ خانىدانلىقىنى ــۇرالپ، مانج مەجب
ــىيىنىڭ  ــار روس ــى چ ــدا، 1871 -يىل ــېلىپ قويغان ــا س ــقا يولغ ــاۋۇز قىلىش تاج
گېنېرالــى كولپاكوۋىســكى ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئىلــى ئۆلكىســىگە تاجــاۋۇز قىلىــپ، 
-1876يىلــى مانجــۇ خانىدانلىقــى شــەرقتىن ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ، 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ مانجۇالرغــا مۇســتەملىكە بولــۇپ قېلىشــىدىن ئىبــارەت تارىخــى 

پاجىئەنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئىــدى.

1907 - يىلــى چــار روســىيە ئىپېراتورلىقــى بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى 
ــەرقىي  ــىيىنىڭ ش ــە پېرس ــىم بويىچ ــدەك كېلىش ــەن يۇقىرىقى ــىدا تۈزۈلگ ئوتتۇرىس
جەنۇبــى، ھىندىســتان ۋە ھىنــدى ئوكيان ئەنگىلىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە ئايرىپ 
بېرىلــدى؛ پېرســىيىنىڭ شــىمالى ۋە ئوتتۇرا قىســىمالر يەنى ئۇيغۇرىســتاندىن باشــقا 
پۈتكــۈل ئوتتــۇرا ئاســىيا چــار روســىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە ئايرىــپ بېرىلــدى. 
1865 -يىلىدىــن 1877 -يىلىغىچــە قۇرۇلغــان بەدۆلــەت ياقــۇپ بــەگ دۆلىتىنــى 
ــەن( 3  ــان قىلىم ــن گۇم ــراپ قىلغانلىقىدى ــان )ئېتى ــراپ قىلغ ــى ئېتى 1876 -يىل
ئىمپېراتورلىقنىــڭ بىــرى ئەنگىلىيە ئىمپېراتورلىقى ئىدى، ھىندىســتانغا ھۆكۈمرانلىق 
ــك  ــى دىپلوماتى ــڭ يۇقىرىق ــەن كېنەزنى ــپ ئۆتك ــا ئېلى ــدا تىلغ ــان يۇقىرى قىلىۋاتق
سىياســىتىدە ئۇيغۇرىســتان ئېغىزغــا ئېلىنمىــدى، لېكىن “ئۇ تــەرەپ”، “بۇ تەرەپ” 
دەپ ئىشــارە قىلىنــدى. ياقــوپ بــەگ دۆلىتىنى ئېتىــراپ قىلغان ئەنگىلىيە نېمىشــقا 
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بۇنــداق يۇشــۇرۇن سىياســى مەقســەتكە يــول قويــدى؟ “ئــۇ تەرەپلەرنــى بىزنىــڭ 
دۈشــمەنلىرىمىزنىڭ ھەربىــي ئىشــغال قىلىۋېلىشــىنىمۇ كۆرۈشــنى خالىمايمىز” دېگەن 
ــا  ــمەن” دەپ تىلغ ــور “دۈش ــك گوبېرىنات ــە؟ ئەنگىلىيىلى ــڭ مەنىســى نېم ئىبارىنى

ئالغانــدا قايســى دۆلەتنــى كــۆزدە تۇتتــى؟

چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئوتتۇرىســىدىكى توقونۇشــالر 
“كېلىشــىم” ئارقلىــق ھــەل قىلىنــدى. ئۇنداقتــا ئېشــىپ قالغــان قايســى دۆلــەت، 
“دۈشــمەن” دۆلەتكــە ئايرىــپ قويۇلــدى؟ “ياقــۇپ بەگنىــڭ چەت دۆلەتلــەر بىلەن 
مۇناســىۋەت ئورناتقانلىقــى” ماۋزۇلۇق باياننامىســىدا تارىخچىمىــز مۇھەممەد ئەمىن 
بۇغــرا قەلــەم تەۋرىتىــپ “ياقــۇپ بەگنىــڭ تۈركىيىنىــڭ خەلىپىســى ئابدۇلئەزىزگــە 
ۋەكىللــەر ئۆمىكــى ئەۋەتىــپ ياقــۇپ بــەگ دۆلىتىنــى ئېتىــراپ قىلىشــنى تەلــەپ 
قىلغانلىقــى ۋە تۈركىيــە خەلىپىســىنىڭ ھامىلىقىدىكــى بىــر دۆلەتكــە ئايلىنىشــىنى 
خااليدىغانلىقــى توغرىســىدا ئىپــادە بىلــدۈرۈپ” ئىلتىمــاس قىلغانلىقــى توغرىســىدا 

يېزىــپ قالدۇرغــان تارىخــى پاكىتالرنــى يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. 

ياقــۇپ بەگنىــڭ ئۇنــداق “خاتالىقــى” ۋە بۇنــداق “خاتالىقــى” توغرىســىدا 
ــىدىكى  ــە ساھەس ــڭ دىپلوماتىي ــۇپ بەگنى ــالر، ياق ــەن تارىخچى ــپ ئۆتك توختىلى
نىگىزلىــك خاتالىقــى توغرىســىدا توختىلىــپ ئۆتمىگــەن تارىخچىــالر ئىــدى. 
ــى، 1871  ــتاپ كېلىش ــقەرىيىگە قىس ــن قەش ــت تەرەپتى ــكىنىڭ قوقەن كولپاكوۋىس
-يىلــى كولپاكوۋىســكىنىڭ ئىلــى ســولتانلىقىغا ھۇجــۇم قىلىشــى، 1876 -يىلــى 
زوزۇڭتاڭنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــى ھەممــە، ھەممىســى چــوڭ دۆلەتلەر 
ئوتتۇرىســدىكى ھەربىــي يۈرۈشــلەر، ياۋروپــا دۆلەتلىــرى ئەنگىلىيــە، چــار روســىيە 
ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىــك باردى-كەلــدى مۇناســىۋەتلەرنىڭ مېغىــزى - 
ئۇيغۇرىســتاننى تۈركىيىدىــن يىــراق قىلىــش، ئوتتــۇرا ئاســىيانى تۈركىيىدىــن يىراق 
قىلىشــتىن ئىبــارەت دىپلوماتىــك سىياســەت، ئۈچ دۆلــەت ئەنگىلىيە، چار روســىيە، 
مانجۇ-خىتــاي ئىمپېراتورلىقــى دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرىنىڭ مەركىزىگە قويۇلغان 
ئىــدى. بەدۆلــەت بۈيــۈك ســەركەردە ياقۇپبەگنىــڭ دەل دىپلوماتىيــە مەسىلىســىدە 
ــڭ،  ــالپ تۈركىيىنى ــۈپ يول ــىگە مەكتـ ــڭ خەلىپىس ــۈپ، تۈركىيىنى ــا چۈش قىلتاقق
ئۇيغۇرىســتان بەدۆلىتىگــە ھامــى دۆلــەت بولۇشــنى تەلــەپ قىلغانلىقــى، قۇيۇلغــان 
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كۈمــۈش پۇلغــا خەلىپــە ئابدۇلئەزىزنىڭ ســۈرىتىنى چۈشــۈرگەنلىكى، بۇ ســەلتەنەت 
ئىگىســى ياقۇپبەگنىــڭ كەچۈرگىلــى بولمايدىغــان نىگىزلىك دىپلوماتىك سىياســەت 
خاتالىقــى بولــۇپ قالــدى. ياۋرۇپــادا ئوســمانلى تۈركىيىســى چــار روســىينىڭمۇ ھەم 
ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقىنىڭمــۇ ھــەم ئەشــەددى دۈشــمىنى بولــۇپ قالغانلىقتىن، چار 
روســىيمۇ، تۈركىيــە كۈچلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا پەيــدا بولۇشــىنى خالىمىغاندەك 
ھىندىســتاندا قونداققــا چىققان ئەنگىلىيمــۇ، تۈركىيە كۇچلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاســىيادا 
جۈملىدىــن ئۇيغۇرىســتاندا پەيــدا بولۇشــىنى خالىمايتتــى، ھەر گىــز خالىمايتى... 
ــم  ــى قېتى ــق تۇنج ــەگ ئارقىلى ــى ياقۇپب ــۈك سەركەردىس ــڭ بۈي ــۇرالر ئۆزىنى ئۇيغ
دىپلوماتىــك سىياســەت خاتالىقــى ئۆتكــۈزۈپ، چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن 
ــتەملىكە  ــا مۇس ــۇ خانىدانلىقىغ ــتاننى مانج ــڭ ئۇيغۇرىس ــە ئمپېراتورلىقىنى ئەنگىلىي
ــەگ ئۆتكۈزگــەن بــۇ خاتالىــق، تۈنجــى  قىلىــپ بېرىشــدە، ســەركەردىمىز ياقۇپب

قېتىــم كەچۇرگىلــى بولمايدىغــان خاتالىــق بولــۇپ قالــدى. 

مەســىلەن، “1841 -يىلــى بــەش چــوڭ كۈچلۈك دۆلەت بوغۇز شەرتنامىســىنى 
ئىمزااليــدۇ، بــۇ شــەرتنامىگە ئاساســەن، فوســفۇر بۆغــۇزى بىلــەن داردانىــل بوغۇزى 
تاقــاپ قويۇلىــدۇ. 1844 -يىلــى چــار پادىشــاھ نىكــۇالى ئەنگىلىيىنــى زىيــارەت 
ــۈرك  ــادا ت ــزاالپ مۇب ــىمى” ئىم ــالر كېلىش ــەن “ئالىجاناب ــە بىل ــپ، ئەنگىلىي قىلى
ــەش  ــەرەپ كېڭ ــى ت ــىيە ئىكك ــەن روس ــە بىل ــە، ئەنگىلىي ــى يىمىرىلس ئىمپېرىيىس
ئۆتكۈزۈشــنى بەلگىلەيــدۇ. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئەھــۋال ئوســمانلى ئىمپېرىيىســىدە 
ــى  ــدۇ”، “1853 -يىل ــاراپ راۋااجلىنى ــان تەرەپكــە ق ــدا قىلىدىغ ــش پەي يىمىرىلى
چــار پادىشــاھ نىكــۇالى ئەنگىلىيىنىــڭ روســىيىدە تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى لورد 
ســىمۇر بىلــەن كۆرۈشــۈپ “ياۋروپانىــڭ كېســەل كۆرپىســى” تۈركىيىنىــڭ ئۆلۈمــى 
ۋە تـــۈرك ئىمپېرىيىســىنىڭ يىمىرىلىشــى مەسىلىســى ئۈســتىدە مەسلىھەتلىشــىدۇ”، 
“...1876 -يىلــى ... روســىيە بولســا ئېتىــراز بىلدۈرۈشــكە باشــاليدۇ. روســىيە 
ســۇلتاننىڭ ھەرقانــداق اليىھەســىگە ئۇنىڭ قانــداق تەرققىپەرۋەر اليىھە بولىشــىدىن 
قەتئىينــەزەر، ئــۇ پەقــەت بالقاندىكــى كىچىــك كېنەزلىكلەرنــى مەڭگــۇ ئوســمانىالر 
ئىمپېرىيىســىگە تــەۋە قىلىدىغــان اليىھــەال بولىدىكــەن، ئۇنىڭغــا ســۈكۈت قىلىــپ 
تۇرمايتــى” )“ئىســالم دىنىنڭ قىســقىچە تارىخى” ئاپتورى ســەيىد فەييــاز مەھمۇد، 
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پاكىســتان. شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتى ئۇيغۇرچــە نەشــرى.(

ــۇپ 1861  ــە بول ــا خەلىپ ــۇ ۋاقىتت ــى، ش ــۇم بولدىك ــن مەل كۆرگەنلىرىمىزدى
-يىلىدىــن 1876 -يىلىغىچــە تۈركىيىــدە تەخىتكــە ئولتۇرغان ئابــدۇل ئەزىز 1865 
-يىلىدىــن 1876 -يىلىغىچــە قەشــقەرىيىدە بەدۆلــەت قــۇرۇپ تەخىتكــە ئولتۇرغان 
ياقۇپبەگكــە ئوخشــاش دەۋىــردە تەخىكــە ئولتۇرغــان پادىشــاھالر ئىــدى. ئەممــا 
تۈركىيىنىــڭ ئەھۋالــى باشــقىچىرەك بولــۇپ، ئوســمانلى ئىمپېرىيىســى يىمىرىلىشــكە 
يۈزلەنگــەن ئاخىرقــى دەۋىرلــەر ئىــدى. ياقۇپبــەگ مۇشــۇنداق چاغــدا، مۇشــۇنداق 
ــلىتىۋاتقان  ــىم ئىش ــن بېس ــە تەرەپ-تەرەپتى ــىيە تۈركىيىگ ــار روس ــدا، چ ئەھۋال
مۇشــۇنداق ئەھۋالــدا، ئۆزىنىــڭ ۋەكىلىنى تۈركىيىگە ئەۋەتىپ، تۈركىيە خەلىپىســى 
ــىنى  ــى بولىش ــە ھام ــۇر بەدۆلىتىگ ــان ئۇيغ ــقەرىيەدە قۇرۇلغ ــڭ قەش ئابدۇلئەزىزنى

تەلــەپ قىالمــدۇ؟!

 تۆۋەندىكى نەقىلگە قاراپ باقايلى:

“...جۇڭگولۇقــالر كــۆپ يىلالردىن بويان روســىيىلىكلەرنىڭ ياخشــى دوســتى 
بولــۇپ كەلــدى، ياقــۇپ بەگ ئۆمۈر بويى روســىيىنىڭ ئەشــەددى دۈشــمىنى بولۇپ 
كەلــدى. ئۇرۇشــۇۋاتقان ئىككــى تــەرەپ )تاجاۋۇزچــى زوزۇڭتــاڭ ئارمىيىســى بىلەن 
ــى  ــىيە ھۆكۈمىت ــىدا روس ــەگ ئارمىيىســى( ئوتتۇرىس ــۇپ ب ــەركەردە ياق ــۇر س ئۇيغ
جەزمــەن ئالــدى بىلــەن جۇڭگولۇقالرغــا ھېسداشــلىق قىالتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، 
ياقــۇپ بــەگ يېقىندىــن بويــان روســىيىگە ئانچــە ئېھتىياتچانلىــق بىلــەن مۇئامىلــە 
قىلىــپ كەتمىگەنىــدى. ياقــۇپ بەگنىــڭ جىيەنــى ســېيىت ياقۇپخــان ھاجــى تــۆرە 
ئۇنىــڭ مەلــۇم بىر مەقســىتى ئۈچــۈن ئىســتانبولدا تۇرۇۋاتقان مەشــھۇر گۇماشتىســى 
ئىــدى. ئــۇ يەنــە روســىيىنىڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئەشــەددى دۈشــمىنى بۇخــارا 
ــان  ــق قىلغ ــا ھامىلى ــەن زاتق ــۆرە دېگ ــا ت ــى كاتت ــك ياك ــاھى ئابدۇلمەلى پادىش
. مۇشــۇ ئىشــالر روســىيىنى ياقــۇپ بەگدىــن يىراقالشــتۇرۇش رولىنــى ئوينىــدى. 
)“ياقــۇپ بەگنىــڭ تەرجىمھالــى” 356 -بــەت. ئاپتــورو چارلىز بولگېــر ئەنگىلىيە(

-2ئۇيغۇرىســتاننى مۇســتەملىكە قىلىپ بېرىش بەدىلىگە )بــۇ جۇملىدە مانجۇ 
خانىدانلىقــى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىپ كىرگەنــدە ئەنگىلىيــە ئمپېراتورلىقىنىڭ 
ــان  ــغال قىلغ ــى ئىش ــڭ تەڭرىتاغن ــىچە زوزۇڭتاڭنى ــۈرمىگەنلىكىنى، ئەكس زۇۋان س
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غەلىبىســىنى تەبرىكلىگەنلىكىنى ۋە چار روســىيە ئمپېراتورلىقىنىڭمۇ بۇ تاجاۋۇزچىلىق 
تۆغرىســىدا زۋۋان ســۈرمىگەنلىكىنى نــەزەردە تۇتتــۇق( چــار روســىيە ۋەئەنگىلىيــە، 

مانجــۇ -خىتــاي خانىدانلىقىدىــن قانــداق مــاددى مەنپئەتكە ئېرىشــتى؟

يۇقىرىدىكــى تارىخىي ماتېرىيالالردىن شــۇ نەرســىنى ھىېــس قىلىپ يەتتۇقكى، 
1870 -يىلالرنىڭ ئالدى-كەينىدە ئەنگىلىيىنىڭمۇ، چار روسىيىنىڭمۇ ئۇيغۇرىستانغا 
قاراتقــان سىياســىتى ئۆزگىرىــپ كەتتــى. بۈيــۈك ســەركەردە ياقۇپبەگ ئۇيغۇرىســتان 
ئىچىدىكــى بەگلىكلەرنــى بىرلىككــە كەلتۈرگــەن كۈنلــەردە، ياقۇپبەگنــى ئۆزىگــە 
تەھدىــت دەپ مۆلچەرلىگــەن كولپاكوۋىســكى ئىلــى ســولتانلىقىغا تاجــاۋۇز قىلدى. 
ئىككــى قېـــىتملىق ئەفيۇن ئۇرۇشــى ئارقىلىق ئەنگىلىيە مانجــۇ خانىدانلىقى بىلەن، 
“نەنجــڭ شەرتنامىســى”، “تىيەنجىــن شەرتنامىســى”، “بېيجىــڭ شەرتنامىســى” 
ــە  ــا ئىگ ــاڭگاڭ( پورتىغ ــۇڭ )ش ــى خوڭك ــە 1842 -يىل ــزاالپ، ئەنگىلىي ــى ئىم ن
ــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا شــاڭخەي قاتارلىــق ئىچكــى ســودا پورتلىرىغــا ئگــە  بول
بولــدى، ئەنگىلىيىلىكلــەر ھىندىســتاندا ۋە بــۇ دۆلەتنىڭ ئەتراپىدا ئولتۇراقلىشىشــقا 
باشــلىغاندا، فرانســىيە 1883 -يىلــى مانجــۇ خانىدانلىقىغــا بېســىم ئىشــلىتىپ، 
ھىندىچىنــى تاقىــم ئاراللىرىغا متروپولوگىيىلىك ھوقۇق يۈرگۈزىشــتىن ۋاز كېچىشــنى 
تەلەپ قىلدى. شــۇ ئارقىلىق مانجۇ-خىتاي خانىدانلىقىنىڭ يالالنما سەركەردىســى 
زوزۇڭتاڭنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا يــۈرۈش قىلىشــىغا ســەۋەپ تېپىــپ بــەردى ۋە يــول 
ــن  ــڭ تاجاۋۇزىدى ــرى، مانجۇ-خىتايالرنى ــى دۆلەتلى ــەردى. ھىندىچىن ــپ ب ئېچى
قۇتۇلــۇپ، ئەنگىلىيــە بىلەن فرانســىيىنىڭ قولىدا قالــدى. 1884-1883 -يىللىرى 
1 يىــل ئارىلىقىــدا ئەنگىلىيــە ۋە فرانســىيىنىڭ ھەربــى تەھدىتىگــە دۇچ كەلگــەن 
ــا  ــىنجاڭ« غ ــڭ ئىســمىنى »ش ــۇر دۆلىتىنى ــەت ئۇيغ ــى، بەدۆل مانجــۇ خانىدانلىق
ئوزگەرتىــپ قانــداق ئۆلكــە تەســىس قىاللىــدى دەپ ســوئال قويۇلســا ئارقىدىنــال، 
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــتا زوزۇڭتاڭغــا كىم، قايســى دۆلەتلــەر دىپلوماتىيە ۋە 
باشــقا تەرەپلەردىــن يــاردەم قىلــدى دېگــەن ســوئالمۇ ئوتتۇرىغــا قويۇلىشــى كېرەك.

بــۇ توغرىــدا، “زوزۇڭتاڭنــى ئۇيغۇرىســتانغا كىــم ئېلىــپ چىققــان” ماۋزۇلــۇق 
ــەت  ــە مۇراجىئ ــڭ قەلىمىگ ــۋ ئوغلىنى ــر بايې ــن ئامى ــى، ئەمى ــڭ مۇئەللىپ ماقالىنى

قىاليلــۇق.
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ــى” دە  ــات گېزىت ــى ھاي ــى “يېڭ ــڭ 22 -كۈن ــى 10 -ئاينى 1999 -يىل
“ئۇيغۇرىســتان تارىخىنىــڭ بەزىبىــر مەســىلىلىرى” ماۋزۇلۇق ماقالە ئېــالن قىلىندى.

مۇئەللىپ ماقالىســىنى مۇنداق باشــاليدۇ: سابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1933 
- يىلى قۇرۇلغان »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى«نى قانلىق باســتۇرغانلىقىنى 
1944 - يىلــى قۇرۇلغــان يەنــە بىــر »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« نــى 
مەســلەكداش خىتــاي كوممۇنىســتلىرىغا تۇتــۇپ بېرىــش ئارقىلىــق يۇقاتقانلىقىنــى 
كۆپچىلىــك ياخشــى بىلىــدۇ. بىراق چار روســىيە ئىمپېرىيىســىنىڭ ئۆتكەن ئەســىردە 
ــرۇم  ــداق مەھ ــتەقىللىقتىن قان ــى مۇس ــالپ، ئۇيغۇرالرن ــى قول ــاي ھۆكۈمىتىن خىت
قىلغانلىقىنــى، 19 -ئەســىردىكى باســقۇنچى، جالــالت زوزۇڭتاڭنــى ئۇيغۇرىســتانغا 
ئېلىــپ چىقىشــقا قانداق كــۈچ چىقارغانلىقىنــى نۇرغۇنلىغان زامانداشــالر بىلمەيدۇ. 
ــە شــۇ  ــە قىلىنىۋاتقــان مەزكــۇر ماقالىــدا تارىخىمىزدىكــى ئەن دىققىتىڭالرغــا ھاۋال

پاجىئەلىــك، پىنھــان ۋەقەلــەر يورۇتىلىــدۇ.

1 - ئۇيغۇرىســتان ئەزەلدىــن تارتىــپ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئازادلىــق ۋە 
ــەن. ــۇپ كەلگ ــى بول ــان مەيدان ــۈرەش قىلىدىغ ــۈن ك ــتەقىللىق ئۈچ مۇس

بــۇ كــۈرەش بــۇرۇن ئۆتــۈش قىيىــن بولغــان قۇملــۇق ۋە باياۋانــالر ۋە ئىگىــز 
تاغــالر بىلــەن قورشــىلىپ تۇرغــان مەزكــۇر زېمىننىــڭ تاشــقى دۇنيادىــن بۆلىنىــپ، 
ئايرىلىپ قالغانلىقى تۈپەيلى مۇرەككەپلەشــكەن بولســا، 19 -ئەسىرنىڭ ئىككىنچى 
يېرىمىــدا بىــر قانچــە روس ئىكىســپېىدىيىچىلىرى ئۇيغۇرىســتانغا كېلىــپ كەتتــى. 
ــرى  ــۇالرنىڭ بى ــە ش ــدى. ئەن ــك قىل ــەپدارالر رەھبەرلى ــي مەنس ــا ھەربى ئۇالرغ
ــۇ  ــان ب ــپ بارغ ــە يېتى ــۇپ، تىبەتكىچ ــى بول ــكىنىڭ ئىكىسپېدىيىس ــۋا لىس پرېژې
ئىكىســپېدىيىچىنى پەقــەت روســىيە جۇغراپىيــە جەمئىيىتىــال ئەمــەس، ھەربىي باش 
شــىتاپمۇ مالىيــە بىلــەن تەمىنلىگــەن. يەتتــە ســۇ ۋىاليەتلىــرى روســىيە تەرىپىدىــن 
ــىتە  ــىغا بىۋاس ــتان چېگرىس ــىيىنىڭ ئۇيغۇرىس ــار روس ــن چ ــۇۋېلىنغاندىن كېيى قوش
يېقىنلىشــىپ قېلىشــى بىلــەن مەزكــۇر رايــون ئەنگىلىيــە بىلــەن چــار روســىيىنىڭ 
مەركىــزى ئاســىيادا رىقابەتلىشــىدىغان رايونىغــا ئايلىنىــپ قالــدى. بــۇ دۆلەتلەرنى 
)چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقى بىلــەن ئەنگىلىيە ئىمپېراتورلىقىنــى يەرلىك خەلقلەرنىڭ 
مۇســتەقىل دۆلەتكــە ئىگــە بولۇش مەسىلىســى قىلچىمــۇ قىزىقتۇرمايتتى. ئەكســىچە 
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بــۇ دۆلەتلــەر بــۇ ئۆلكىنــى يېرىــم مۇســتەملىكە ۋە “يــۇۋاش” خىتاينىــڭ تەركىبــى 
قىســمىدا قالدۇرۇشــقا ئىنتىلەتتــى.

شۇنىڭدىن ســەل بۇرۇنراق، ئىنگىلىزلەر ھىندىستاندىكى سىپايىالر قوزغىلىڭىنى 
ــالر  باســتۇرغان بولســا، چــار روســىيە كېنېســار قاســىمۇپ رەھبەرلىكىدىكــى قازاق

قوزغىلىڭىنــى يەنــە شــۇنداقال قوقەنتلىكلەرنىــڭ قارشــىلىقىنى باســتۇرغان ئىدى.

قىلىــپ  قوزغىــالڭ  ئۆلكىســى  ئىلــى  60 -يىللىرىــدا  19 -ئەســىرنىڭ 
ــى ۋە  ــىيە ئىمپېراتورلىق ــار روس ــتەملىكىچى چ ــى مۇس ــەر ئىكك ــدە، ھ كۆتۈرۈلگەن
ــىر  ــۇلمانالرغا تەس ــتىدىكى مۇس ــى ئاس ــڭ ھۆكۈمرانلىق ــە ئىمپېراتورلىقىنى ئەنگىلىي
ــى  ــا بىرىنچ ــدى. بۇنىڭغ ــدا بول ــە پەي ــەن ئەندىش ــن دېگ ــۈزۈپ قاالمدىكى يەتك

ــۇردى. ــادا قايت ــس س ــە ئەك ــۇپ ئەنگىلىي بول

2 - بــۇ توغرۇلــۇق خىتايــدا ئــۇزاق ۋاقىتتىــن بېرى دىن تارقىتىــش پائالىيىتى 
بىلــەن شــۈغۇللىنىپ كەلگــەن ئىنگىلىــز دىنــدارى جــۇن ماككوۋېــن “خىتايــالر ئــۆز 
ــۇق كىتابىــدا مۇنــداق يازىــدۇ: “1873 -يىلــى ئۇيغۇرىســتاندا  ئۆيىــدە” ماۋزۇل
ــالندى.  ــرى باش ــۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭلى ــدە مۇس ــي ئۆلكىلىرى ــڭ غەربى ۋە خىتاينى
ــقا  ــدى. شۇڭالش ــرەك ئى ــتۇرۇش كې ــى باس ــۇن قوزغىالڭن ــپ بولس ــداق قىلى قان
خىتــاي ھۆكۈمىتــى زوزۇڭتاڭنــى جازالىغۇچــى ئەســكەرلەرگە باش قۇمانــدان قىلىپ 
تەيىنلىــدى. ۋەزىپــە ئېغىــر ئىــدى. چۈنكــى قوزغىــالڭ يالغــۇز غەربىــي ئۆلكىلــەر 
بىلەنــال چەكلىنىــپ قالماســتىن، ناھايىتــى كــەڭ زېمىنگــە قانــات يايغــان ئىــدى. 
بــۇ يەرلەرنىــڭ تاغلىــق يەرلــەر ئىكەنلىكــى، راۋان يولالرنىــڭ يــوق دېيەرلىكــى ۋە 
يەرلىــك ئاھالىنىــڭ دۈشــمەنلىك ھەرىكەتلىــرى ھۆكۈمــەت ئارمىيىســىنىڭ قــورال-
يــاراق توشــۇپ كېلىشــىگە يېڭىــپ بولمايدىغــان توســقۇنلۇقالرنى پەيــدا قىالتتــى. 

خىتــاي ئارمىيىســى ئېغىــر ئەھۋالــدا قالغــان ئىــدى.

زوزۇڭتــاڭ غەربكــە قــاراپ ئىلگىرلىگەنســېرى، ئىســيان بىلــەن قارشــى ئالغــان 
ئۆلكىگــە قــەدەم باسقانســېرى ھەربــى قورال-ياراقالرنى يەتكــۈزۈپ بېرىش مۇمكىن 

ــاي قالدى...” بولم

ھەممىگــە مەلــۇم ســەۋەبلەر تۈپەيلى جــۇن ماككوۋېن يۇقىرىقىالرنــى يازغاندا، 
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خىتاينىــڭ “جازالىغۇچــى” ئارمىيىســىگە ئەنگىلىيىنىــڭ ســۇكۇت ئىچىــدە رازىلىــق 
ــرى )بوســتۇن  ــز تىجــارەت بانكىلى بېرىشــى، شــاڭخەي ۋە شــاڭگاڭدىكى ئىنگىلى
بانكىســى( زوزۇڭتاڭنــى مالىيــە بىلەن تەمنلىگەنلىكى ھەققىــدە ھېچ نېمە دېمەيدۇ. 
ــە ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرىســتان ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ قوزغىالڭلىرىنــى  ئەنگىلىي
باســتۇرۇش جەھەتتــە مەپەئەتكــە ئىگــە بولغانلىقــى، يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگەندەك، 
ــاي  ــالڭ ۋە مانجۇ-خىت ــان قوزغى ــۈن پارتلىغ ــتەقىللىق ئۈچ ــتاندا مۇس ئۇيغۇرىس
خانىدانلىقىغــا قارشــى غــەزەپ ئۇچقۇنلىرىنىــڭ بېرىتانىيــە پادىشــاھلىقىنىڭ گۆھــەر 
زېمىنــى بولــۇپ ھېســابالنغان ھىندىســتان مۇســۇلمانلىرىغا تۇتۇشــۇپ كېتىشــىدىن 

ئەنسىرىشــى بىلــەن چۈشــەندۈرىلەتتى.

1884 -يىلــى “تۈركىستانىســكى ۋىېدۇمىســتى” )تاشــكەنت( گېزىتــى 
مۇنــداق يازىــدۇ. مەزكــۇر گېزىــت زوزۇڭتاڭىنىــڭ مەركىــزى خىتايدىــن بــۇ زېمىن 
ئۇيغۇرىســتانغا يېتىــپ كېلىشــى ئۈچــۈن چەكســىز چــۆل -باياۋانالرنــى بېســىپ 
ئۆتۈشــكە توغــرا كەلگەنلىكىنــى خــەۋەر قىلدى. “ئۇ ئۇيغۇرىســتان تەۋەســىگە يېتىپ 
كەلگەنــدە ئــۇزۇق- تۈلــۈك تۈگەيــدۇ. يــۈرۈش قىلىۋاتقــان خىتاي ئەســكەرلىرىنىڭ 
ــەت  ــىبىرىيىدىكى روس ھاكىمىي ــاڭ س ــىدۇ. زوزۇڭت ــن ئېغىرلىش ــى ئىنتايى ئەھۋال
ئورگانلىرىغــا مۇراجىئــەت قىلىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. گەرچــە چــار روســىيە قوشــنا 
ئۆلكىلەردىكــى قوزغىالڭچىالرنــى باســتۇرغاندا مەنپەئەتكــە ئىگــە بولســىمۇ، لېكىــن 
ــدا  ــدەم بېرەلمەيتتــى. چۈنكــى چــار روســىيە شــۇ چاغ ــى يارى ــا ئەمەل زوزۇڭتاڭغ
تۈركىيەگــە قارشــى قانلىــق ئۇرۇشــقا كىرىشــىپ كەتكــەن. زوزۇڭتاڭغــا يارىدىمــى 
شــۇنىڭدىن ئىبارەت بولدىكى، چار روســىيە ئۆزىنىڭ ســىبىرىيىدىكى ســودىگەرلىرىگە 
بۇيــرۇق چۈشــۈرۈپ خىتاينىــڭ تاجاۋۇزچــى ئارمىيىســىگە ئۇزۇق-تۈلــۈك يەتكــۈزۈپ 
بېرىشــكە رۇخســەت قىلدى. بۇ ياردەملەر ئۈچۈن زوزۇڭتاڭ روســىيە ســودىگەرلىرىگە 

كــۆپ نەرســىلەرنى تۆلەشــكە ۋەدە بــەردى.

3 -زوزۇڭتاڭنىــڭ تاجاۋۇزچــى ئەســكەرلىرى ئۇيغۇرىســتان تەۋەســىگە قــەدەم 
بېســىش بىلەنــال، ئۇزۇق-تۈلــۈك جەھەتتىــن قىيىنچىلىققــا دۇچ كەلــدى.

بــۇ چاغــالردا تارباغــا تــاى، ئىلــى ۋادىســى دېھقانلىرىــدا ئاشــلىق دېگــەن 
ئېشىپ-تېشــىپ تۇراتتــى. ئــۇالر بــۇ ئاشــلىقىنى نېمــە قىلىشــنى ۋە قانــداق بىــر 
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تــەرەپ قىلىشــنى بىلمــەي تۇراتتــى. شــۇنىڭدىن كېيىــن دېھقانــالر ئاشــلىقلىرىنى 
چــار روســىيە ســودېگەرلىرىگە ســېتىپ بېرىشــكە باشــلىدى. شــۇنداقال بۇ ئاشــلىقنى 
ــپ،  ــەكلەرگە ئارتى ــىپ، ئېش ــا بېس ــىتىلىرى ھارۋىالرغ ــاش ۋاس ــڭ قاتن ئۆزلىرىنى

زوزۇڭتاڭنىــڭ ھەربىــي الگېرىغــا شــىڭ شىڭشــاغىچە يەتكــۈزۈپ بــەردى.

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆزى )بــۇ ئەقىللىــق مىللــەت( زوزۇڭتاڭنىــڭ جــازا يۈرۈشــى 
ــپ  ــۈزۈپ بېرى ــلىق يەتك ــپ ئاش ــى ئېلى ــىملىرىنى قارش ــكىرى قىس ــان ئەس قىلىۋاتق
تاجاۋۇزچى خىتاي ئارمىيىســىنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا ئىچكىرىلەپ كىرىشىگە ئىمكانىيەت 
يارىتىــپ بــەردى. زوزۇڭتــاڭ بۇنىڭغــا رەھمــەت ســۈپىتىدە پۈتكــۈل ئۇيغۇرىســتان 

ئۆلكىســىنى قانغــا بويىــدى.

زوزۇڭتــاڭ روس ھاكىمىيــەت ئورگانلىرىنىمــۇ ئۇنتــۇپ قالمىــدى. ئــۇ غۇلجىــدا 
كــۈچ توپلىۋالغاندىــن كېيىــن 40 مىــڭ كىشــىلىك ئارمىيىنــى زەربىــدار كۈچكــە 

ئايالنــدۇرۇپ يەتتــە ســۇغا بېســىپ كىرىمــەن دەپ پوپــۇزا قىلــدى...

ئەمــدى قايتىــپ كېلەيلــۇق، ئەنگىلىيــە ھىندىســتانغا تەيىنلىگــەن گوبېرناتور 
جورجــى ناتانېــل كــورزۇن يۇقىرىقــى بىــر ئابــزاس ســۆزىدە ئېيتتىغــۇ:

“ئۇ تەرەپلەرنى بىزنىڭ دۈشــمەنلىرىمىزنىڭ ئىشــغال قىلىۋېلىشــىنىمۇ كۆرۈشنى 
خالىمايمىز، ئۇ تەرەپلەرنىڭ بىزنىڭ ئىتتىپاقداشــلىرىمىزنىڭ ياكى دوســتلىرىمىزنىڭ 
ــپ  ــۇنداق قىلى ــۇ. ش ــز” دەپ ئېيتتىغ ــارزو قىلىمى ــۇ ئ ــىنى تۇلۇم ــدا قېلىش قولى
ئۇيغۇرىســتان ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقىنىــڭ ئىتتىپاقدېشــى ئوخشاشــال بىــر ۋاقىتتــا 
يەنە باشــقا ئىســىتىراتېگىيىلىك مەقســەتلەر ۋەجىدىن چار روســىيىنىڭ ئىتتىپاقدېشى 

بولــۇپ قالغــان مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقىنىــڭ قولىــدا قالــدى.

چــار روســىيىنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا تۇتقــان مۇئامىلىســى، ئەنگىلىيىنىــڭ 
ئۇيغۇرىســتانغا تۇتقــان مۇئامىلىســىدىن باشــقىچە بولمىــدى، ئوخشــاش بولــدى.

چــار روســىيە يىــراق شــەرقتە ئامــۇر دەرياســىنىڭ ئىككــى قىرغاقلىرىغــا 
ھەتتــا شــەرقىي دېڭىــز بويلىــرى تىنــچ ئوكيــان قىرغاقلىرىغىچــە بىپايــان زېمىنغــا 
ــۇي  ــى “ئەيخ ــەن -1858يىل ــى بىل ــاي خانىدانلىق ــۇپ، مانجۇ-خىت ــە بول ئىگ
شەرتنامىســى”نى ئىمــزاالپ، چــار روســىيىنىڭ زېمىــن كېڭەيمىچىلىكىنــى مانجــۇ-
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ــىيە  ــار روس ــۈردى. چ ــا كەلت ــىنى قولغ ــراپ قىلىش ــڭ ئېتى ــاي خانىدانلىقىنى خىت
ئىمپېراتورلىقــى بىلــەن مانجۇ-خىتــاي ئىمپېراتورلىقىنىــڭ بىرلىشــىپ، “... ئىلــى 
ئۆلكىســىگە ئىككــى تەرەپتىــن بىــرال ۋاقىتتــا ھۇجــۇم قىلىشــنى تەكلىــپ قىلىشــمۇ 
)شــۇ چاغــدا( كــۆزدە تۇتۇلــدى...”، “چــار روســىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ -1871يىلــى 
10 - پېۋرالــدا، -22ئىيۇنــدا مانجــۇ خانىغــا ئەۋەتكــەن مەكتۈپلىرىــدە ھازىرچــە 
ــىيىنىڭ  ــپ... چــار روس ــتۇرۇپ بېرى ــى باس ــۇر قوزغىالڭچىلىرىن ــا ئۇيغ بوغدىخانغ
ــى  ــڭ 6 -كۈن ــى -11ئاينى ــر 1892 -يىل ــەيىچ ۋېتى ــەز س ــرى كېن ــە ۋەزى مالىي

ــالپ: ــە دوكالت يول ــاندىر 111 گ پادىشــاھ ئالېكىس

ــىنىڭ  ــەرب دۇنياس ــەن غ ــىيا بىل ــىدە ئاس ــىيىنىڭ كەلگۈس ــار روس »...چ
ئوتتۇرىســىدا بەلگىلىگۈچــى ھەكىمگــە ئايلىنىــپ قالىدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ يېتىــپ 
ــپ  ــىدا تەكلى ــۇرۇش توغرىس ــى ق ــاي ئىتتىپاق ــەن مانجۇ-خىت ــىيە بىل ــار روس چ
ــى  ــىيىنىڭ ياك ــار روس ــڭ ھەممىســى، چ ــاكازا ۋە ھاكازاالرنى ــپ...« ۋە ھ بېرى
قىزىــل روســىيىنىڭ ئۇيغۇرالرنــى ســېتىش، ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلــەت قۇرۇشــىغا يــول 
ــار  ــداق چ ــى بۇن ــالنمىغانلىقىنى، بەلك ــال باش ــڭ بۈگۈن ــلىق خائىنلىقىنى قويماس
ــالنغانلىقىنى  ــن باش ــەك ئۇزۇندى ــڭ ب ــىيىچە خائىنلىقنى ــل روس ــىيىچە ۋە قىزى رۋس

ــدۇ. ــى بولى كۆرۈۋالغىل

18 -ئەســىر ۋە 19 -ئەســىر ئىككــى ئەســىر ئىچىــدە چــار روســىيە شــەرق 
تەرەپكــە، جەنــۇپ تەرەپكــە كېڭەيمىچىلىــك قىلىــپ ئامــۇر دەرياســىنىڭ ئــۇزاق 
قىرغاقلىرىغــا ۋە ئوتتــۇرا ئاســىياغا ئېرىشــىپ ئىمپېرىيــە قــۇرۇش ۋەزىپىســىنى 
تاماملىــدى. ئامــۇر دەريــا قىرغاقلىرىغــا ئىلگىرىلىگەنــدە چار روســىيە مانجۇ-خىتاي 
خانىدانلىقىنــى تــاڭ قالــدۇردى. ئوتتــۇرا ئاســىيادا بولســا، چــار روســىيە ئۆزىنىــڭ 

مىللــى ھۆكۈمرانلىقىنــى قەدىمــى مۇســۇلمان خانلىقلىرىغــا تاڭــدى.

غەربتىــن ئۆگەنگــەن تېخنىكىســىغا تايىنىــپ چــار روســىيە شــەرقىي ئاســىيادا 
جۇڭگولۇقــالر بىلــەن ئاالقىــدە بولغانــدا، ئوتتــۇرا ئاســىيادا مۇســۇلمانالر بىلــەن 
ــا  ــىنى رىئاللىقق ــى. چۈش ــتۈنلۈكتە تۇراتت ــۇچ ئۈس ــەل قىلغ ــدا ھ ــدە بولغان ئاالقى
ئايالندۇرغۇچــى بىــر قۇدرەتلىك دۆلەت چار روســىيە ئوتتۇرا ئاســىيادا ئافغانىســتان، 
ــز  ــا چىقىشــنى، ســىبىرىيە- شــەرقىي دېڭى ــدى ئوكيانغ ــق ھنى پاكىســتان ئارقىلى



145

ــا  ــاس پورتق ــدا توڭلىم ــچ ئوكىيان ــنى ۋە تىن ــا چىقىش ــچ ئوكيانغ ــق تىن ئارقىلى
ئېرىشىشــنى كۆڭلىگــە پۈككــەن. بۈيــۈك پېتىــر دەۋرىدىــن باشــالپ شــۇنداق چۈش 
كۆرۈشــكە ئادەتلەنگــەن چــار روســىيە، گەرچــە ھازىرغىچــە توڭلىمــاس پورتقــا ئىگە 
ــن  ــان بولســىمۇ لېكى ــا چىقالمىغ ــدى ئوكيانغ ــق ھىن ــۇپ ئافغانىســتان ئارقىلى بول
تارىخنىــڭ شــۇ دەۋرىــدە چــار روســىيە ئىمپېرىيــە قۇرۇش چۈشــىنى ئىشــقا ئاشــۇرغان 

ئىــدى .

ــك  ــارى خاراكتېرلى ــەر ش ــردە ي ــي دەۋى ــان تارىخى ــە بولغ 1763 -يىلىغىچ
سىياســى مۇناســىۋەتلەر خــۇددى ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلەرگە ئوخشــاش نېگىزلىــك 
ئۆزگىرىشــلەرنى ھاســىل قىلغــان ئىــدى. غەربىــي ياۋرۇپالىقالر كېڭىيىۋاتقان ئىســالم 
ــتاپ  ــە قىس ــي بۇرجىكىگ ــڭ غەربى ــىيا قۇرۇقلۇقىنى ــن ياۋرۇ-ئاس ــى تەرىپىدى دىن
قويۇلمىــدى. بۇنىــڭ ئەكســىچە ئــۇالر ھىنــدى ئوكياننــى تىزگىنلەشــكە تايىنىــپ 
جەنــۇپ تەرەبتىــن مۇســۇلمان دۇنياســىنى قورشــاۋغا ئالــدى. چــار روســىيىلىكلەر 
بولســا، ســىبىرىيىنى )ئەســلى ئۇيغــۇرالر ۋە تاتارالرنىــڭ زېمىنــى( بويســۇندۇرۇش 
ئارقىلىق شــىمال تەرەبتىن ئىســالم دۇنياســىنى قورشــاۋغا ئالدى. ئۇيغۇرىســتاننىڭ، 
چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيىنىڭ قولىــدا پايدىلىنىشــقا بولىدىغــان دىپلوماتىيىلىك 
يەمچۈككــە ئايلىنىپ قېلىشــى ۋە مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ مۇستەملىكىســىگە ئايلىنىپ 
قېلىشــى يۇقىرىقــى يــەر شــارى خاراكتېرلىــك سىياســەتنىڭ، مۇســتەملىكىچىلىك ۋە 

كېڭەيمىچىلىكنىــڭ تەســىرىدىن بولغــان ئىــش ئىــدى.

ئون بەشىنچى باب چار روسىيە بىلەن ئۇيغۇرىستان ئوتتۇرىسىدا چېگرا 
مۇناسىۋەتلىرى ۋە سودا مۇناسىۋەتلىرى

چــار روســىيە، ئەنگىلىيــە، مانجۇ-خىتاي خانىدانلىقلىرى توغرىســىدا باشــتىن 
ــىۋەتلىرى،  ــك مۇناس ــڭ دىپلوماتى ــۈچ دۆلەتنى ــز. ئ ــپ كېلىۋاتىمى ــالپ يېزى باش
دىپلوماتىــك مەنپەئەتلىرىگــە توغــرا كەلگەنــدە ئۇيغۇرىســتاننىڭ مانجۇ-خىتايالرغــا 
ــدۇق.  ــۆرۈپ كەل ــالردا ك ــى يازمى ــى يۇقىرىق ــپ بېرىلگەنلىكىن ــتەملىكە قىلى مۇس
بۇنىــڭ ئىچىــدە ئىككــى ياۋرۇپــا دۆلىتــى ئەنگىلىيــە، چــار روســىيە قانــداق قىلىپ 
ئۇيغۇرىســتانغا بىۋاســىتە چېگرىلىنىدىغــان دۆلەتلەرگــە ئايلىنىــپ قالــدى؟ باشــتا 
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كــۆرۈپ ئۆتكەنــدەك ئەنگىلىيــە ھىندىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەندىــن كېيىن، 
ئۇيغۇرىســتانغا قوشــنا بىــر دۆلەتكــە ئايلىنىــپ قالغانــدەك، چــار روســىيىمۇ ئوتتــۇرا 
ئاســىياغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەندىــن كېيىــن، ئۇيغۇرىســتانغا قوشــنا بىــر دۆلەتكە 
ــرى ئۇيغۇرنىــڭ  ــن بې ــدە چــار روســىيە تارىختى ــدى. بۇنىــڭ ئىچى ــپ قال ئايلىنى
ــاي  ــتاننى مانجۇ-خىت ــاي، ئۇيغۇرىس ــول قويم ــىغا ي ــەت قۇرۇش ــتەقىل دۆل مۇس
ــىيىنىڭ  ــار روس ــدە، چ ــۇپ بەرگەن ــىغا تۇت ــتەملىكە قىلىش ــڭ مۇس خانىدانلىقىنى
ئىقتىســادىي، ھەربىــي، سىياســىي جەھەتتــە ئۇيغۇرىســتانغا تۇتقــان پوزىتسىيىســى 
ــدى. شــۇڭا چــار  ــۇپ قال ــۇدۇم بول ــن -ســىتالىن روسىيىســىگە ئ كېيىنكــى، لېنى
روســىيە ۋە لېنىــن- ســىتالىن روسىيىســى بىلــەن ئۇيغۇرىســتاننىڭ ســودا، سىياســىي 
مۇناســىۋەتلىرى ۋە ھەربىــي، ئاغدۇرمىچىلىــق مۇناســىۋەتلىرى ئۈســتىدە ئەتراپلىــق 
توختىلىــپ ئۈتــۈش ئۇيغۇرىســتاننىڭ تەقدىــرى يەنــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ بــۇ قېتىــم 
مانجــۇ خانىدانلىقىغــا، ئۇنىڭدىــن كېيىــن خىتــاي گومىنداڭــى ۋە خىتــاي 
كوممۇنىســتلىرىغا مۇســتەملىكە بولۇپ قېلىشــىنىڭ ســەۋەبلىرىنى يۇرۇتۇپ بېرىدىغان 

بىردىنبىــر مۇئەممــادۇر.

ئېھتىمــال بەزىلــەر مۇســتەملىكە بولــۇپ قېلىشــنىڭ ســەۋەبلىرىنى مىللىتىڭنىڭ 
ــقىرىدىن ئىزدەيدىكەنســىنا  ــەي، ھەدىســە، تاش ــن ئىزدىم ئىچكــى ئاجىزلىقلىرىدى
ۋەي، ئــاداش! دېيىشــى مۇمكىــن. 1941 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 22 -كۈنــى 
ئــۈچ يېرىــم مىليــون ئەســكىرى كــۈچ بىلــەن ســابىق ســوۋېتلەرگە تاجــاۋۇز قىلىــپ 
كىرگــەن گىتلېــر؛ ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، فرانســىيە، ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ بىرلەشــمە 
ئارمىيىســىنىڭ ھۇجۇمى ئالدىدا چارىســىز قالغاندەك، 1871 -يىلى چار روسىيىنىڭ 
گېنېرالــى كولپاكوۋىســىكى ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئىلــى ئۆلكىســىگە تاجــاۋۇز قىلىــپ 
كىرىــپ تــۆت يىلدىــن كېيىــن 1876 -يىلــى مانجــۇ - خىتــاي خانىدانلىقىنىــڭ 
خىتــاي ئەســكىرى قوماندانــى زوزوڭتــاڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــردى. 
فىزىكىلىــق قۇدرەتلىــك بىــر كــۈچ ئوخشــاش بىــر ۋاقىتتــا ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز 
قىلىــپ كىرگــەن چــار روســىيە، مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقــى ئالدىــدا ئۇيغۇرنىــڭ 

سەركەدىســى ياقــۇپ بەگمــۇ ئەلۋەتتــە ئەنــە شــۇنداق چارىســىز قالــدى... 

كېيىن “ئۇيغۇرالر مۇســتەقىللىقىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ خەلقئارا سىياســەت 
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ئاساســلىرى” دەيدىغــان مــاۋزۇ ئاســتىدا يېزىلىدىغــان يازمىلىرىمىــزدا ســۆزلىنىدىغان 
ۋەقەلەرنــى تېخىمــۇ تولــۇق يورۇتــۇپ بېرىش ئۈچــۈن، تارىخنىڭ قايســى چاغلىرىدا 
ئۇيغۇرىســتان بىلــەن چــار روســىيە ئوتتۇرىســىدا بولــۇپ ئۆتكــەن ســودا-تىجارەت 
مۇناســىۋەتلىرى توغرىســىدىمۇ، توختىلىــپ ئۈتــۈش شــۇڭا بىزگــە بــۇ يــەردە زۆرۈر 

ــۇپ قالدى. بول

1 - ئۇيغۇر دۆلىتى بىلەن روسىيە سودا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ قىسقىچە تارىخى

“ئۇيغــۇر دۆلىتــى بىلــەن روســىيىنىڭ ســودا- تىجــارەت تارىخــى” ماۋزۇلــۇق 
كىتابنىــڭ ئاپتــورى لــى شــىڭ ئەپەنــدى ھــە دېگەندىــال “خــەن دەۋرى” دېگــەن 
ئىبارىنــى ئېغىزغــا ئالىــدۇ. ئەگــەر مۇشــۇ يــەردە چاقچــاق- ھەزىــل بولغاندىمــۇ 
ــدا  ــڭ تارىخى ــى تارىخچــى! - خىتاينى ــۇ، جاناب ــەتلىك بولغاندىم ــى مەقس ياك
“خــەن دەۋرى” دەيدىغــان بىــر دەۋىــر بولغانمىــدى؟ دەپ ســوئال قويســام كىمــدۇ 

بىرســى، نېمــە دەيســەنوى - ئىدىيالىســت دەپ ئوتتۇرىغــا چىقارمــۇ؟

ئاپتــور مۇنــداق باشــاليدۇ: “خــەن دەۋرىدىــن تارتىــپ چارۋىچــى مىللەتلــەر 
كــۆپ ئولتۇراقالشــقان غەربىــي يــۇرت بىلــەن ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىكتــە ئولتۇراقلىشــىپ 
ــپ  ــادىي بېرى ــىدا ئىقتىس ــالر ئوتتۇرىس ــۇغۇلالنغان رايون ــەن ش ــق بىل دېھقانچىلى
-كىلىشــلەر ئۆزلۈكســىز كۆپەيگــەن، ئىككــى تــەرەپ بارى-يوقنــى ئالماشتۇرۇشــتا 
قويــۇق ئىقتىســادىي مۇناســىۋەت ئورناتقــان. تارىخنىــڭ تەرەققىياتــى جەريانىــدا 
ــە تەدرىجــى  ــك ئىقتىســادىي جەھەتت ــۇرا تۈزلەڭلى ــەن ئوتت ــۇرت بىل ــي ي ــەر بى غ
بىــر گەۋدىگــە ئايالنغــان. تاكــى 16 -ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىغــا يېتىــپ كەلگىچــە 
ئېرتىــش دەرياســىنىڭ يۇقىــرى- تــۆۋەن ئېقىنلىرىدا، يەنســەي دەرياســىنىڭ يۇقىرى 
ئېقىمىــدا جۈملىدىــن جۇڭغارىيــە ئويمانلىقىــدا ياشــايدىغان جۇڭگونىــڭ ئويــرات 
ــەن  ــۇرا تۈزلەڭلىــك بىل ــالر قەبىلىســى جۇڭگونىــڭ ئىچكــى قىســمى ئوتت مۇڭغۇل

تەكــرار ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلەرنى ســاقالپ كەلگــەن ئىــدى.”

تارىخچىمىــز ئەنــۋەر بايتــۇر “شــىنجاڭدىكى مىللەتلــەر تارىخــى” ماۋزۇلــۇق 
كىتابىــدا “مىــالدى 1636 -يىلــى مانجــۇالر ھازىرقــى شــىنياڭ شــەھىرىدە چىــڭ 
ــى  ــى خۇنتەيج ــالدى 1640 -يىل ــدى... مى ــى جاكارلى ــىنى قۇرغانلىقىن سواللىس
تارباغاتايــدا ئويــرات ۋە قالقــا مۇڭغــۇل ئــاق ســۆڭەكلىرىنىڭ كېڭىشــىنى چاقىرىــپ 
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جۇڭغــار خانلىقىنــى قۇرغانلىقىنــى جاكارلىــدى” )“شــىنجاڭدىكى مىللەتلەر تارىخى 
“1212-1211 -بــەت( دەپ كۆرســەتكەن تۇرســا، بــۇ چاغــدا خىتاينىــڭ خــەن 
دەۋرى دېگــەن دەۋرى نــەدە ئىــدى، خىتاينىــڭ نېمــە ســواللە، نېمــە خانلىقلىــرى 
نــەدە ئىــدى؟ ئاڭلىمىغانــال بىــر ئۇقــۇم تارىخنىــڭ بەتلىرىــدە كۆرۈلــۈپ باقمىغــان 
بىــر ئۇقــۇم “جۇڭگونىــڭ ئويــرات مۇڭغۇلــالر قەبىلىســى” دەيدىغــان بىــر ئۇقــۇم 
ئوتتۇرىغــا چىقىــپ قالدىغــۇ؟ تاكــى -16ئەســىرنىڭ ئاخىرىغىچــە ... دەيدىغــان 
تەســۋىرى جۈملە ئىشــلىتىلىپتىغۇ؟ قىزىق ئىش!بۇ “جۇڭگونىــڭ ئويرات مۇڭغۇللىرى 
قەبىلىســى” ئەمــەس، ئەســلىدە ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئويــرات مۇڭغۇللىرى قەبىلىســى 

ئىدى.

ــىۋەت  ــودا مۇناس ــارا س ــالر ئ ــدى رايون ــىڭ ئەپەن ــى ش ــور ل ــال ئاپت ئېھتىم
ــارا ســودا مۇناســىۋەت تارىخىنــى ســۆزلەپ كېلىــپ، يــوق  ــەر ئ تارىخــى، دولەتل
يەردىــن پۇتــاق چىقىرىــپ، “ئويــرات مۇڭغۇلــالر بىلــەن خىتايــالر خــەن دەۋرىدىن 
ــا  ــدۇرۇپ تارىخق باشــالپ ســودا - تىجــارەت قىلغــان ئىــدى” دەپ پاكىــت ئوي
تېڭىــپ، سىياســەت تارىخــى ياســاپ چىقماقچــى بولغــان بولســا كېــرەك. شــۇڭا” 
جۇڭگونىــڭ ئويــرات مۇڭغۇلــالر قەبىلىســى” دەيدىغــان بىــر ئۇقۇمنــى ئويــدۇرۇپ 
چىقىــپ تارىخقــا تاڭماقچــى بولغــان بولســا كېــرەك. بۇ ئاپتــور نەقىــل كەلتۈرگەن 
تارىخــى پاكىتالرغــا ئاساســالنغاندا چــار روســىيە بىلــەن ئويــرات مۇڭغۇللىرىنىــڭ 

ســودا مۇناســىۋەت تارىخىنــى باشــقىچە شەرھىلەشــكە توغــرا كىلىــدۇ.

ئاپتــور بۇنــداق نەقىــل كەلتــۈرۈدۇ: »“ســتىخانوف يىلنامىســى” نىــڭ 1574 
-يىللىــق مۇندەرىجىســىدە چــار روســىينىڭ ســىبىرىيىدە توســىۋ، ئېرتىش دەرياســى 
ــارا،  ــۇرۇپ، بۇخ ــان ق ــا قورغ ــا قىرغاقلىرىغ ــق دەري ــى قاتارلى ــوب دەرياس ۋە ئ
ــەن  ــپ كەلگ ــەر ئېلى ــق مىللەتل ــازاق قاتارلى ــالر( ۋە ق ــرات مۇڭغۇل ــۇق )ئوي قارام
تاۋارالرغــا بــاج قويمــاي ئۇالرنىــڭ ســودا- تىجــا رىتىگــە ئاســانلىق تۇغــدۈرۈپ 
بېرىــش توغرىســىدا بۇيــرۇق چۈشــۈرگەن« لىكىگــە ئائىــت خاتىرىلــەر قالدۇرۇلغان. 
مەيلــى پەرغانــە، قەشــقەرىيە، جۇڭغارىيــە، ســىبىرىيە قىسقىســى ئوتتــۇرا ئاســىيادا 
ياشــاۋاتقان خەلقلەرنىڭ -15ئەســىرلەردىن باشــالپال روســىيە بىلەن سودا-تىجارەت 
مۇناســىۋىتى ئورناتقانلىقىنــى يۇقىرىقــى نەقىلدىــن كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. ئۇيغــۇرالر 
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يېزىــپ چىققــان ياكــى ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا چــەت ئەللــەردە يېــز ىلىــپ ئۇيغــۇر 
تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەرلەردە )ئۇيغــۇر دۆلىتىــدە ياشــايدىغان چارۋىچــى 
مىللەتلــەر خــەن دۆلىتــى بىلــەن ســودا- تىجــارەت قىلغــان دېگــەن بىــر جۈملىنــى 

ئۇچراتقىلــى بولمايــدۇ.(

19 -ئەســىرنىڭ دەســلەپكى چاغلىــرى 1805 -يىللىرىــدا چــار روســىيە ئۇيغۇر 
دۆلىتــى بىلــەن ســودا- تىجــارەت مۇناســىۋەتلىرىنى كۈچەيتتى. )بۇ چاغــدا ئۇيغۇر 
دۆلىتــى مانجــۇ خانىدانلىقىنىــڭ مۇستەملىكىســى ئىــدى( چــار روســىيە ھۆكۈمىتــى 
ــاي  ــپ: “مانجۇ-خىت ــرۇق بېرى ــە بۇي ــلىقى كىروپكىنگ ــڭ باش ــەر ئۆمىكىنى ۋەكىلل
ھۆكۈمىتىگە خىزمەت ئىشــلەپ ئىلى ئۆلكىســى، تارباغاتاي)چۆچــەك( ۋىاليەتلىرىنى 
ــىدا  ــۈرۈش توغرىس ــا كەلت ــى قولغ ــش” ن ــپ بېرى ــودىگەرلىرىگە ئېچى ــىيە س روس
ــڭ  ــاي خانىدانلىقىنى ــى مانجۇ-خىت ــىيە ھۆكۈمىت ــار روس ــن چ ــدى. كېيى جىكىلى
چەكلەشــلىرىگە پەرۋامــۇ قىلمــاي يەرلىــك چارۋىــدارالر، بايالر بىلەن ئۆزئارا ســودا-
تىجارەتنــى قانــات يايــدۇردى. )لــى شــىڭ ئەپەندىگــە شــۇنى ئېيتىــپ قويايكــى 
ــە  ــپ كىرگىچ ــاۋۇز قىلى ــە تاج ــۇر دۆلىتىگ ــى ئۇيغ ــداڭ 1943 -يىل ــى گومىن تاك
ئوتتــۇرا ئاســىيادا دۆلــەت چېگرىســى دەيدىغــان بىــر ئىــش بولغان ئەمــەس. پۈتۈن 
ئوتتــۇرا ئاســىيالىقالر ئۆزئــارا بېرىــپ كېلەلەيتتــى، ئــۆز ئــارا ســودا- تىجارەتمــۇ 

قىالاليتتــى، چېگــرا توسالغۇســى يــوق ئىــدى.(

2 - چــار روســىيىنىڭ ئۇيغــۇر دۆلىتــى بىلەن ســودا -تىجارەت قىلىشــى، چار 
روســىيىنىڭ ئىچكى قىســمىدا كاپىتالىســتىك ئىشلەپچىقىرىشــنىڭ تەرەققى قىلىشــىغا 
بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك ئىــدى. چــار روســىيىنىڭ ياۋروپــا قىســمىدا ئىشــلەنگەن 
ســانائەت مەھســۇالتلىرى ئايىقــى ئۈزۈلمەســتىىن ئۇيغــۇر دۆلىتىگە كىرىــپ تۇراتتى، 
بەلكــى يەرلىــك مەھســۇالت، خــام ئەشــياالر ئۇيغــۇر دۆلىتىدىــن چــار روســىيىنىڭ 
ســانائەت مەركەزلەشــكەن شــەھەرلىرىگە توشــۇلۇپ تۇراتتى. ئۇيغــۇر دۆلىتىنىڭ چار 
روســىيىگە، چــار روســىيىنىڭ ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە قاراتقــان ســودا- تىجارەتلىرىــدە، 
ــكە  ــايىن گەۋدىلىنىش ــى كۈنس ــتەملىكىلىك ئورن ــم مۇس ــڭ يېرى ــۇر دۆلىتىنى ئۇيغ
ــم  ــاھەلىرىدە يېرى ــاد س ــك ئىقتىس ــەت ۋە يەرلى ــەت، سىياس ــلىغان. جەمئىي باش
مۇســتەملىكە دۆلــەت بولــۇپ قېلىشــنىڭ دەرىجىســى كــۈن ســايىن چۇڭقۇرالشــقان. 
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)“شــىنجاڭ، ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ روســىيە بىلەن بولغان ســودا مۇناســىۋەت تارىخى” 
ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا ئاپتــور لــى شــىڭ ئەپەنــدى “ئۇيغــۇر دۆلىتــى چــار روســىيىگە 
يېرىــم مۇســتەملىكە بولــۇپ قالغــان ئىــدى” دەپ كۆرســەتتى . بــۇ سىياســى ئىبارە 
شــۇ ۋاقىتــالردا چــار روســىيە بىلــەن ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ مىتىروپولوگىيىلىــك دۆلــەت 

مۇناســىۋەتلىرىنى تولــۇق چۈشــەندۈرۈپ بېرەتتــى.

3 - 19 - ئەســىردىن باشــالپ چــار روســىيە ئىلگىــرى- كېيىــن بولــۇپ، 
ــى  ــارا خانىدانلىقىن ــت، بۇخ ــۋە، قوقەن ــىيادا خى ــۇرا ئاس ــىنى، ئوتت ــازاق داالس ق
بېســىۋېلىپ، ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئەســلىدە ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە تەۋە بولغــان تۆۋەنكى 
ئىلــى، بالقــاش كۆلىنىــڭ شــەرقى ۋە جەنۇبىدىكــى كــەڭ زېمىنالرنــى، )يەتتە ســۇ 
ۋىاليەتلىرىنــى( كېســىۋالغان )1881 -يىلــى چــار روســىيە بىلــەن مانجــۇ خانىدانى 
ئوتتۇرىســىدا ئىمزاالنغــان “مانجــۇ، چــار روســىيە- ئىلــى شەرتنامىســى” دا ئۇيغۇر 
دۆلىتىنىــڭ تېررىتورىيىســى- زېمىنــى چــار روســىيە مۇســتەملىكچىلىرى بىلەن مانجۇ 
-خىتاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئوتتۇرىســىدا شەرتنامە شــەكلىدە بۆلۈۋېلىنغان( ئۇيغۇر 
دۆلىتىدىــن بۆلۈۋېلىنغــان، كېســىۋېلىنغان، بېســىۋېلىنغان زېمىــن، تېررىتورىيىلــەر 
كېيىــن چــار روســىيىگە قاراشــلىق ئوتتــۇرا ئاســىيانى تەشــكىللىدى. بــۇ رايونــالر 
ئادىمەتچىلىــك، جۇغراپىيىــۋى، مىللەتلەرنىــڭ ئېتنىــك قۇرۇلمىســى، دىنىــي 
ــۇش،  ــڭ تۇرم ــىيا خەلقلىرىنى ــۇرا ئاس ــدە ئوتت ــى ھەم ــل مەدەنىيىت ــادى، تى ئېتىق
ئــۆرپ - ئادەتلىرى، پىســخىك- روھى ساپاســى، ئىســتېمال قۇرۇلمىســى قاتارلىق 
جەھەتلــەردە ئۇيغــۇر دۆلىتىدە ياشــىغۇچى قېرىىنداشــلىرى بىلــەن ئوتتۇراقلىققا ئىگە 
بولغانلىقــى، چــار روســىيە ســودىگەرلىرىنى ئۇيغــۇر دۆلىتىــدە ئىنتايىــن ئوڭۇشــلۇق 

ســودا-تىجارەت شــارائىتى بىلــەن تەمىنلىگــەن.

چــار روســىيىنىڭ قەشــقەردە تۇرۇشــقا تەيىنلىگــەن تۈنجى نۆۋەتلىك ئەلچىســى 
پېتورىۋىســكى شــۇ چاغــدا: »چــار روســىيە بىلــەن ئۇيغــۇ دۆلىتــى ئوتتۇرىســىدىكى 
ــۈش-  ــى تون ــىدىكى، تۈنۈگۈنك ــالر ئوتتۇرىس ــارەت قەبىلە-ئايماق ــودا- تىج س
بىلىشــلەر ئوتتۇرىســىدىكى، بەلكــى ئائىلىــۋى خاراكتېرلىــك ســودا-تىىجارەتتۇر« 

دەپ كۆرســەتكەن.

ئەســلىدىنال ئوتتــۇرا ئاســىيا مىللەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا ســودا-تىجارەت 
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مۇناســىۋەتلىرى خــۇددى پېتورىۋىســكى ئېيتقانــدەك راســتىنال ئائىلىــۋى خاراكتېرلىك 
ــى. ــاپ كېتەتت ــىۋەتلىرىگە ئوخش ــودا-تىجارەت مۇناس س

4 -ئىككــى تەرەپنىــڭ ســودا-تىجارىتىدە توشــۈش- يۆتكەش شــارائىتلىرىمۇ 
ــۈر  ــىيا تۆم ــۇرا ئاس ــىيە -ئوتت ــار روس ــى چ ــلىدى. 1888 -يىل ــكە باش ئۆزگىرىش
يولــى ســەمەرقەنتكىچە ياتقۇزۇلــدى. 1894 -يىلــى چــار روســىيە ســىبىرىيە تۆمــۈر 
ــۈر  ــىك تۆم ــىكقىچە )ئورال-ئومس ــن ئومس ــرى ئورالدى ــي بۆلەكلى ــڭ غەربى يولىنى
يولــى( ياســالدى. ئۇنىڭدىــن كېيىــن تۆمــۈر يــول تېزلىك بىلــەن ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
چېگرىلىرىغــا ســوزۇلۇپ كېلىــپ، چــار روســىيىنىڭ ياۋرۇپــا قىســمىدىكى ســانائەت 
ــارائىتى  ــۇش ش ــن راۋان توش ــىنى ئىنتايى ــتانغا كىرىش ــۇالتلىرىنىڭ ئۇيغۇرىس مەھس
ــتانغا  ــۇالتلىرىنىڭ ئۇيغۇرىس ــانائەت مەھس ــىيە س ــار روس ــدى. چ ــەن تەمىنلى بىل
كىرىــش چېگــرا ئېغىزلىــرى 1851 -يىلــى ئىمزاالنغــان شــەرتنامىدا بەلگىلەنگــەن 
ــى ئىمزاالنغــان شــەرتنامىدا  ــن، 1881 -يىل ئىككــى جايدىكــى چېگــرا ئېغىزىدى
بەلگىلەنگــەن 12 جايدىكــى چېگــرا ئېغىزىغــا كۆپەيــدى. بــۇ چېگــرا ئېغىزلىــرى 

3100 كىلومىتېــر ئۇزۇنلۇقتىكــى چېگــرا لىنىيىســىنىڭ ئىچىــدە ئىــدى.

5 - چــار روســىيىلىك ســودىگەرلەر ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئىچكــى بازىرى ۋە ئۇيغۇر 
دۆلىتىنىــڭ چــار روســىيىگە ئېكىســپورت قىلىدىغــان ۋە چــار روســىيىدىن ئىمپــورت 
ــدا  ــىرنىڭ 70 -يىللىرى ــدى. 19 -ئەس ــرول قىلىۋال ــىنى كونت ــان سودىس قىلىدىغ
ــى  ــڭ سەركەردىس ــدە ئۇيغۇرالرنى ــۇر دۆلىتى ــودىگەرلەر ئۇيغ ــىيىلىك س ــار روس چ
ــق  ــۈك قوراللى ــى ئومۇمىيۈزل ــا قارش ــدە مانجۇ-خىتايالرغ ــڭ رەھبەرلىكى ياقۇپبەگنى
قوزغىــالڭ كۆتۈرۈشــىدىن پايدىلىنىــپ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئىچكــى بازىرىنى پۈتۈنلەي 
قــول ئاســتىغا ئېلىۋالــدى. ھەتتــا تاجاۋۇزچــى زوزۇڭتاڭ ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ نامىنى 
»شــىنجاڭ« دېگــەن ئىســىمغا ئۆزگەرتىــپ 1884 -يىلــى ئۆلكە تەســىس قىلغاندىن 
ــا  ــى شــەرتنامىالر بويىچــە ســودا-تىجارەتنى يولغ ــىيە بۇرۇنق ــۇ، چــار روس كېيىنم
قويــۇپ، ئۇيغــۇر دۆلىتــى بىلــەن چــار روســىيە ئوتتۇرىســىدىكى ســودا-تىجارەتنى 
مونوپــول قىلىۋالــدى. ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ بارلىــق زېمىنــى ئىچىدە ســودا-تىجارەت 

تورلىرىنــى قــۇرۇپ چىقتــى.

6 - ئۇيغــۇر دۆلىتــى تاشــقى سودىســىنىڭ خاراكتېرىــدە نېگىزلىــك ئۆزگىرىــش 
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يــۈز بــەردى. 1881 -يىلــى مانجــۇ خانىدانلىقــى بىلەن چار روســىيە ئوتتۇرىســىدا 
ــودا- ــۇق س ــەن قۇرۇقل ــپ تۈزگ ــى شەرتنامىســى« ۋە »ئۆزگەرتى ــەن »ئىل تۈزۈلگ
تىجــارەت نىزامنامىســى« مۇشــۇ مەزگىلــدە ئۇيغــۇر دۆلىتــى بىلــەن چــار روســىيە 
ئوتتۇرىســىدىكى ســودا-تىجارەت مۇناســىۋەتلىرىنىڭ ئاساســى بولــۇپ قالــدى. چار 
روســىيە ســودىگەرلىرى شــەرتنامىالردا بەلگىلەنگــەن ســودا-تىجارەت ئىمتىيازلىــرى 
ــام  ــاتاتتى، خ ــپ س ــە قىلى ــى تۆكم ــۇۋار مالالرن ــە ت ــۇر دۆلىتىگ ــق، ئۇيغ ئارقىلى
ئەشــيا ماتېرىىياللىرىنــى ئــەرزان باھــادا ئېلىــپ كېتىــپ، ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ يېڭــى 
زامــان ئىقتىســادى تەرەققىياتىغــا مۇســتەملىكە دۆلەتلىــك تامغىســىنى باســقان. مۇ 
شــۇ مەزگىللــەردە چــار روســىيىنىڭ ئۇيغــۇر دۆلىتىدىكــى ئىقتىســادىي، سىياســىي 
كۈچلىــرى مۆرىنــى- مۆرىگــە تېــرەپ تەرەققــى قىلىــپ خــۇددى شــۇ ۋاقىتتــا ئۇيغۇر 
ــە  ــادىي جەھەتت ــەتكەندەك “ئىقتىس ــەر كۆرس ــاۋاتقان ئەنگىلىيىلىكل ــدە ياش دۆلىتى
ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئېكىسپۇالتاتىســىيە قىلىپ، سىياســىي جەھەتتە ئۇيغۇر 
دۆلىتىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى ســاقالپ قېلىــش ئارقىلىــق ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى تىزگىنلــەش 

بــۇ چــار روســىيىنىڭ سىياســىتى ئىــدى.”

7 -1918-يىلىدىــن 1949 -يىلىغىچــە 30 يىــل ئارىلىقىــدا، ســابىق 
ســوۋېتلەر، ئۇيغۇر دۆلىتى بىلەن روســىيىنىڭ ئىككى تەرەپ ســودا مۇناســىۋەتلىرىدە 
تەشەببۇســكارلىقنى قولىغــا ئېلىۋالــدى. تۈنجــى سوتسىيالىســتىك دۆلەت ســۈپىتىدە 
ــان ســودا-تىجارەت مۇناســىۋەتلىرىدە  ــۇر دۆلىتىگــە قاراتق ســابىق ســوۋېتلەر ئۇيغ
بــاراۋەر، ئۆزئــارا مەنپەئــەت يەتكۈزۈش سىياســىتى بىلــەن مۇئامىلە قىلــدى. لېكىن 
ھــەر قېتىــم ئۇيغــۇر دۆلىتىــدە ۋەزىيــەت تەۋرىنىشــكە باشــلىغان ھامــان، ئۇيغــۇر 
دۆلىتىنىــڭ ئىقتىســادىي قىيىنچىلىقىدىــن پايدىلىنىــپ، ئــۆز دۆلىتىنىــڭ مەنپەئەتــى 
ئۈچــۈن ئىقتىســادىي بەھرىمــەن بۇلۇشــنىڭ پۇرســىەتلىرىدىن تۇلــۇق پايدىالنــدى. 
ــام  ــوۋېتلەرگە خ ــى س ــۇر دۆلىت ــدا ئۇيغ ــىدىن ئېيتقان ــودا-تىجارەت قۇرۇلمىس س
ئەشــيا ئېكىســپورت قىلىدىغــان، ســوۋېتلەردىن پىششــىقالپ ئىشــلەنگەن ســانائەت 
ــۇ قۇرۇلمــا يېقىنغىچــە  ــۇپ، ب ــورت قىلىدىغــان قۇرۇلمــا بول مەھســۇالتلىرىنى ئىمپ
داۋاملىشــىپ كەلگــەن چــار روســىيىگە مۇســتەملىكە ئۇيغــۇر دۆلىتــى ئىقتىســادىي 
ــر  ــقا بى ــان قىس ــق قىلغ ــرى ھۆكۈمرانلى ــداڭ تاجاۋۇزچىلى ــىنىڭ گومىن قۇرۇلمىس
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مەزگىلدىمــۇ ئۆزگەرمىگەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرەتتــى.

1944-8 -يىلــى ئۈيغــۇر دۆلىتىــدە قوراللىــق مىللــى دېمۇكراتىــك ئىنقىــالب 
پارتلىدى. شــۇ يىلى 11 -ئاينىڭ 12 - كۈنى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلى ئۆلكىســىنىڭ 
غۇلجــا شــەھىرىدە مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتى  »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى« 
نامىــدا قۇرۇلــۇپ چىقتــى. ئىنقىــالب ۋە بــۇ دۆلەتنىــڭ ئالــى رەھبەرلىــك ئورگىنــى 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ شــىمالى ئۆلكىللىرىنــى تامــام تىزگىنلــەش ئاساســىدا پۈتـــۈن 
ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ زېمىــن تېررىتورىيىســىنى پۈتۈنلەي تىزگىنلىگــەن. تاجاۋۇز قىلىپ 
ــى  ــم ئارمىيىس ــىلىك مۇنتىزى ــڭ كىش ــڭ 100 مى ــداڭ خىتايلىرىنى ــەن گومىن كىرگ
ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ 60 مىــڭ كىشــىلىك مىللــى ئازادلىــق ئارمىيىســى تەرىپىدىــن 
تارمــار قىلىنغــان ئىدى. شــۇنىڭدىن كېيىن، شــىمالدا ســابىق ســوۋېتلەر چېگرىســى 
ــدە،  ــاي ۋىاليەتلىرى ــاي( ئالت ــەك )تارباغات ــى، چۆچ ــان ئىل ــەن چېگرىلىنىدىغ بىل
جەنــۇپ تەرەپتە ئۆركەشــتام، ســىمخانا، تورغــات چېگرا ئېغىزلىرى ئارقىلىق قەشــقەر 
ۋىاليەتلىرىــدە گومىنــداڭ خىتايلىــرى ھۆكۈمرانلىــق قىلىدىغــان ئىچكىــرى خىتــاي 
بىلــەن بارلىــق مۇناســىۋەتلەر ئــۈزۈپ تاشــلىنىپ، ســوۋېتلەر ئۇيغــۇر دۆلىتىــدە ئــۆز 
ئالدىغــا ســودا-تىجارەتنى يولغــا قويــدى. ئۇيغۇر دۆلىتــى روســىيىلىكلەر تەرىپىدىن 
ــى  ــېتىلىپ 1946 -يىل ــم س ــر قېتى ــە بى ــا يەن ــق خىتايغ ــودا ئارقىلى ــى س سىياس
ــالردا تەپســىلى  ــدا كېيىنكــى باپ ــۇ توغرى ــدا )ب “بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت” قۇرۇلغان
توختىلىمىــز( ســابىق ســوۋېتلەر بىلــەن ئۇيغــۇر دۆلىتــى ئىككــى تەرەپنىــڭ ســودا 
مۇناســىۋەتلىرىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈش توغرىســىدا ســۆھىبەت ئۆتكۈزۈپ، »سوۋېتلەر 
ئىتتىپاقــى بىلــەن ئۇيغــۇر دۆلىتى ســودا-تىجارەت كېلىشــىمى« اليىھىســىنى تۈزۈپ 
چىققانــدا، ئاغدۇرۇلــۇش ئالدىــدا تۇرغــان خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى بــۇ 

اليىھىنــى ئىنــكار قىلــدى.

ئون ئالتىنچى باب چار روسىيە بىلەن مانجۇ-خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا، 
لېنىن، سىتالىن روسىيىسى بىلەن خىتاي گۆمىنداڭى ۋە خىتاي كوممۇنىستلىرى 

ئوتتۇرىسىدا، ئۇيغۇر دۆلىتىگە مۇناسىۋەتلىك تۈزۈلگەن سىياسىي ۋە 
ئىقتىسادىي شەرتنامىار
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شــەرتنامە تــۈزۈش- خــۇددى شــەخىس بىلــەن شــەخىس ئوتتۇرىســىدا 
ئالدى-بــەردى قىلغانــدا ھۆججەتلەشــكەندەك، شــەرتنامە تۈزۈشــمۇ دۆلــەت بىلەن 
ــى  ــقىالرنىڭ ۋەتىنىن ــش، باش ــىنى ئايرىۋېلى ــن دائىرىس ــىدا زېمى ــەت ئوتتۇرىس دۆل
ــى  ــەت زېمىنىن ــقىالرنىڭ دۆل ــىۋېلىش، باش ــالپ بۆلۈش ــپ پارچى ــە تايىنى كۈچك
شــەرتنامە ئارقىلىــق تەســىر دائىرىگــە ئېلىۋىلىــش قاتارلىــق دۆلــەت بىلــەن دۆلــەت 
ئوتتۇرىســىدىكى ھەرىكەتلەر ۋە مۇناسىۋەتلەردە، دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەردە، ھەتتا 
ــارا قائىــدە - قانۇنالرغــا خىــالپ بولســىمۇ، مۇناســىۋەتلىك دۆلەتلەرنىــڭ  خەلقئ
تاشــقى سىياســەتلىرىگە مۇخالىــپ بولســىمۇ كــۈچ ئارقىلىــق، بەزىــدە كېلىشــىش 
ئارقىلىــق، بەزىــدە يەنــە باشــقا چــوڭ دۆلەتلەرنىڭ ئارىلىشىشــى ئارقىلىــق ۋۇجۇتقا 
ــق  ــەت ئارقىلى ــى ھۆجج ــەت تەلەپلىرىن ــڭ مەنپەئ ــى تەرەپنى ــان، ئىكك چىقىدىغ
مۇقىمالشــتۇرىدىغان بىــر خىــل دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلەرنىڭ يېزىــق شــەكلىدۇر. 

ــدۇ، 2  ــك بولى ــزاالش 1 - سىياســەت خاراكتېرلى ــەرتنامە، كېلىشــىم ئىم ش
-ئىقتىســاد، ســودا-تىجارەت خاراكتېرلىــك بولىــدۇ، 3 -مەدەنىيــەت -مائارىــپ 
خاراكتېرلىــك بولىــدۇ، 4 - ھەربىي ئىشــالرغا مۇناســىۋەتلىك بولىدۇ، 5 - زېمىن 
تېررىتورىيىلەرگــە مۇناســىۋەتلىك بولىــدۇ. يەنــە باشــقا خىللىرىمــۇ بولىــدۇ، لېكىــن 

بــۇ يــەردە تەپســىلى توختىلىــپ ئولتۇرمايمىــز. 

چــار روســىيە 19 -ئەســىرنىڭ ئاۋۋالقى 25 يىلىدىن باشــالپ مۇســتەملىكىچى 
دۆلــەت ئورنىــدا ئوتتــۇرا ئاســىياغا يــۈرۈش قىلغاندىــن كېيىــن، ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ 
مانجۇ-خىتايالرغــا مۇســتەملىكە بولــۇپ قېلىشــىدا چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە 
ئىمپېراتورلىقىنىــڭ قانــداق رول ئوينىغانلىقى توغرىســىدا يۇقىرىقى بابالردا قىســقىچە 
توختىلىــپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. “ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ روســىيە بىلــەن بولغــان ســودا 
ــڭ  ــىڭ ئەپەندىنى ــى ش ــورى ل ــڭ ئاپت ــۇق كىتابنى ــى” ماۋزۇل ــىۋەت تارىخ مۇناس
ــەن  ــدى” دېگ ــۇپ قال ــتەملىكە بول ــم مۇس ــىيىگە يېرى ــى چــار روس ــۇر دۆلىت “ئۇيغ

سىياســى ســۆز- ئىبارىســىنىمۇ كــۆرۈپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. 

شــۇنداق ئەھۋالــدا كېيىنكــى بابلىرىمىــزدا چــار روســىيىگە يېرىم مۇســتەملىكە 
بولــۇپ قالغــان »شــىنجاڭ«- ئۇيغــۇر دۆلىتــى يەنــە قانــداق قىلىــپ، 1940 - 
ــدى،  ــپ بېرىل ــتەملىكە قىلى ــا مۇس ــم خىتايغ ــر قېتى ــە بى ــدە يەن ــا كەلگەن يىلالرغ
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ــن  ــىيىنىڭ قولىدى ــار روس ــتاننىڭ چ ــە ئۇيغۇرىس ــىلىگە يەن ــوڭ مەس ــان چ دەيدىغ
مانجۇ-خىتايالرنىــڭ قولىغــا، لېنىــن، ســىتالىن روسىيىســىنىڭ قولىدىــن گۆمىنــداڭ 
ــۈپ  ــدەك ئۆت ــا مۇكى ــڭ قولىغ ــت خىتايالرنى ــل كوممۇنىس ــڭ ۋە قىزى خىتايلىرىنى
ــرا كەلگەنــدە، چــار روسىيىســى  تۇرغانلىقــى توغرىســىدا جــاۋاب تەييارالشــقا تۆغ
بىلــەن ئۇيغــۇر دۆلىتىگە مۇناســىۋەتلىك مانجۇ-خانىدانلىقى ئوتتۇرىســىدا، لېنىن، 
ســىتالىن روسىيىســى بىلــەن ئۇيغــۇر دولىتىگــە مۇناســىۋەتلىك خىتــاي گومىنداڭــى 
ۋە خىتــاي كوممۇنىســتلىرى ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگــەن شــەرتنامىالرنى تىلغــا ئېلىــپ 
ئۆتــۈش روســىيە بىلــەن خىتاي ئوتتۇرىســىدا دىپلوماتىك مۇناســىۋەتلەر دائىرىســىدە 
ئۇيغــۇر دۆلىتــى زادى قانــداق ئورۇنــدا تۇراتتى دېگەن مەســىلىگە جاۋاب تېپىشــنى 

مەقســەت قىلىــدۇ.

1 - “ئىلــى، تارباغاتــاى ســودا-تىجارەت نىزامنامىســى” )1851 -يىلــى 8 
-ئاينىــڭ 6 - كۈنــى غۇلجــا(

2 - “تۆلــەم تۆلــەش كېلىشــىمى بويىچــە تارباغاتــاي شەرتنامىســى” )1858 
-يىلــى 10 -ئاينىــڭ 16 - كۈنــى تارباغاتــاى(

3 -ئۆزگەرتىــپ بىكىتىلگــەن شــەرتنامە” )1881 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 24 - 
كۈنــى پېتىــر بــورگ(

4 - “ئۆزگەرتىــپ تۈزۈلگــەن قۇرۇقلــۇق يولــى ســودا شەرتنامىســى” )1881 
-يىلــى 2 -ئاينىــڭ 24 - كۈنــى پېتىــر بــورگ(

5 - “روســىيە ســودىگەرلىرىنىڭ سودا ئادرىســى بويىچە كېلىشىم شەرتنامىسى” 
)1883 -يىلــى 4 -ئاينىڭ 4 - كۈنى تارباغاتاى(

ــىدا  ــتۇرى توغرىس ــودىگەرنىڭ دەۋا-دەس ــۇر س ــەر ئۇيغ ــى نەپ 6 - “ئىكك
ــاى( ــى تارباغات ــڭ 4 - كۈن ــى 4 -ئاينى كېلىشــىم شەرتنامىســى” )1883 -يىل

7 - “تارباغاتــاى قازاقلىرىنىــڭ تەۋەلىكــى شەرتنامىســى” )1885 -يىلــى 1 
-ئاينىــڭ 9 - كۈنــى(

8 - “روســىيە- ئەنگىلىيــە كېلىشــىمى” )1895 -يىلــى 3 -ئاينىــڭ 11 - 
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كۈنــى كېلىشــىم ئىمزالىغــان ئــورۇن نامەلــۇم.(

9 - “ئۈرۈمچــى ۋاقىتلىــق ســودا شەرتنامىســى بويىچــە كېلىشــىم” )1896 
ــاي... ئۈرۈمچــى(  -يىلــى 11 - ئ

10 - “روســىيە ســودىگەرلىرىنىڭ بېلەتلىــك مــال يۆتكــەش نىزامنامىســى” 
)1906 -يىلــى 12 - ئــاى... ئۈرۈمچــى(

11 - “روســىيە ســودىگەرلىرىنىڭ كېلىشــىم بويىچە تارباغاتاى، ئىلى ئارقىلىق 
روســىيىگە چاي يۆتكەش شەرتنامىســى” )1907 -يىلى 10 -ئاي تارباغاتاى(

12 - “ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ روســىيە ســودىگەرلىرىگە ژۈڭ يۇيــۇش مەيدانــى 
ــام” )1915 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 10 - كۈنــى( بېرىــش توغرىســىدا توخت

13 - “روســىيە ســودىگەرلىرىگە ژۈڭ يۇيــۇش مەيدانــى بېرىــش توختامىنىــڭ 
داۋامــى” )1917 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 1 - كۈنــى ئۈرۈمچــى(

14 - “ئىلــى ئۇچرىشىشــىدا تۈزۈلگــەن اليىھــە” )1920 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 
27 - كۈنــى(

15 - “توختام” )1924 -يىلى 2 -ئاينىڭ 16 -كۈنى(

16 - “ۋاقىتلىــق ســودا - تىجــارەت كېلىشــىمى” )1931 -يىلــى 10 
ــى( ــى ئۈرۈمچ ــڭ 1 - كۈن -ئاينى

ــش  ــال زاكاز قىلى ــا م ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــڭ س ــىنجاڭ ھۆكۈمىتىنى 17 - “ش
ھەمــدە يەرلىــك مەھســۇالتالر ئارقىلىــق تـــۆلەم تۆلــەش تولۇقلىمــا كېلىشــىمى” 

ــى( ــاى... ئۈرۈمچ ــى 8 -ئ )1932 -يىل

ــى  ــىركىتىنىڭ پارخۇتلىرىن ــۇت ش ــىدا پارخ ــش دەرياس ــاي ئېرتى 18 - “ئالت
ــى( ــاي... ئۈرۈمچ ــى 6 -ئ ــى” )1937 -يىل ــش توختىم ــە ئېلى ئىجارىگ

19 - “34 - نومۇرلۇق توختام” )1941 -يىلى 6 -ئاي ... موسكۋا(

ــڭ 12 -  ــى 3 -ئاينى ــى” )1942 -يىل ــېتىۋېلىش توختىم ــات س 20 - “ئ
ــى ... ئۈرۈمچــى( كۈن
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21 - “يېــزا ئىگىلىــك ســايمانلىرى ئىشــلەپچىقارغۇچى زاۋۇتالرنــى ئالــدى-
ســاتتى قىلىش توختىمى” قوشــۇمچە اليىھە. )1944 -يىلى 5 -ئاي... ئۈرۈمچى(

22 - “ جۇڭگــو ســوۋېت شەرتنامىســى” 1937 -يىلــى ... ئــاي كۈنــى، 
قەيــەردە ئىمزاالنغانلىقــى بىزگــە مەلــۇم ئەمــەس، بىــراق بــۇ شــەرتنامىدە ئۇيغــۇر 

دۆلىتىگــە مۇناســىۋەتلىك ماددىــالر بــار ئىكــەن دەپ، خــەۋەر تاپتىــم. 

23 - “جۇڭگــو، ســوۋېت دوســتلۇق ئىتتىپاقداشــلىق شەرتنامىســى” )1945 
ــى  ــەرتنامە 1945 -يىل ــۇ ش ــكۋا( ب ــى موس ــڭ 14 - كۈن ــى 8 - ئاينى -يىل
2 -ئاينىــڭ 11 - كۈنىدىــن 14 - كۈنىگىچــە يالتــا شــەھىرىدە ئېچىلغــان 
خەلقئــارا “يالتــا يىغىنــى” بەلگىلــەپ بەرگەن رامــكا ئىچىدە ئىمزاالنغان “موســكۋا 
ــداڭ  ــاي گومىن ــز قىلىــپ خىت شەرتنامىســى” ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلەتنــى مۇنقەرى
ھۆكۈمىتىگــە قوشــۇپ بېرىشــكە مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتى.

24 - ســوۋېتلەر بىلــەن خىتــاي ئوتتۇرىســىدا “خاربېن شەرتنامىســى” )1947 
-يىلــى 5 -ئاينىــڭ 20 -كۈنى(

25 - ســوۋېتلەر بىلــەن خىتــاي ئوتتۇرىســىدا “موســكۋا كېلىشــىمى” )1948 
-يىلــى ئــاي- كۈنــى ... ئېنىــق ئەمــەس(

  26 - “جۇڭگو، سوۋېت دوستلۇق، ئىتتىپاقداشلىق، ھەمكارلىق شەرتنامىسى” 
)1950 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 14 -كۈنى موســكۋا( بۇ شــەرتنامە ئارقىلىق ســىتالىن 
بــۇ قېتىــم ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى خىتاينىــڭ كوممۇنىســتىك پارتىيىســى ھۆكۈمرانلىــق 
قىلىۋاتقــان خىتــاي دۆلىتىگــە قوشــۇپ بەرگــەن. بــۇ شــەرتنامە ماۋزېــدۇڭ بىلــەن 
ــىتىگە  ــلى تېكس ــەرتنامىنىڭ ئەس ــراق، ش ــان. بى ــىدا ئىمزاالنغ ــتالىن ئوتتۇرىس س
ئاساســالنغاندا ســىتالىن بىلــەن ماۋزېــدۇڭ بىرلىشــىپ، تىبــەت، شــىنجاڭ، ئىچكــى 
مۆڭغۇلىيــە مىللەتلىرىگــە دۆلــەت قــۇرۇپ بەرمەكچــى بولغان. تۆۋەندە بــۇ پىكىرلەر 

ــىلەر. بىلەن ئۇچرىشىس

ــر  ــان بى ــى شــەرتنامىالرنىڭ ئىمزالىنىشــىدا كىشــىلەرنى قىزىقتۇرىدىغ يۇقىرىق
نوقتــا شــۇكى، قايســى بىــر شــەرتنامە، قايســى بىــر يىلــدا ھېــچ قاچــان خىتاينىڭ 
قايســى بىــر شــەھىرىدە ئىمزاالنمىغان. شــۇڭا دەيمىزكــى، خىتــاي تىجىمەللىرىنىڭ 
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زادى نېمــە ھەققــى بــار ئۇيغۇر دۆلىتىــدە؟! قولىمىزدىكى ماتېرىيالالرغا ئاساســلىنىپ 
روســىيە بىلــەن خىتــاي ئوتتۇرىســىدا ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە مۇناســىۋەتلىك تۈزۈلگــەن 
ــان  ــكارا بولمىغ ــە ئاش ــۇق. يەن ــارالپ چىقت ــۇنچىلىكال تەيي ــىمنامىالرنى ش كېلىش
ــەرتنامە  ــقا ئاشــكارىالنغان ش ــە باش ــن. يەن ــەرتنامىالر بولىشــى مۇمكى ــى ش مەخپ
ــارالش ۋەزىپىســى  ــالپ تەيي ــن. تۇلۇق ــالر بولىشــى مۇمىك ــك ماتېرىيال خاراكتېرلى

ئۇيغۇرنىــڭ كېيىنكــى ئەۋالدىغــا قالدۇرۇلــدى.

ــى  ــى كېيىنك ــەرتنامىالرنىڭ مەزمۇنلىرىن ــۇق ش 25-24-23-22 - نومۇرل
ــال  ــار ماتېري ــدا ب ــە قولۇم ــاۋزۇدا ھازىرچ ــۇ م ــتۈرىمىز. ب ــۇق تونۇش ــالردا تول باب
بويىچــە شــۇنچىلىك يازدىــم، كــەم يەرلىرىنــى كېيىنكىلــەر تولــدۇرۇپ قويــار دەپ 

ــم. ئويلىدى

ئون يەتتىنچى باب ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دۆلىتى توغرىسىدا روسىيە ئالىملىرىنىڭ 
ئېيتقانلىرى

ــەر،  ــالر، تۈركىل ــەر، ئىرانى ــى توغرىســىدا ئەرەبل ــۇر دۆلىت ــۇرالر ۋە ئۇيغ ئۇيغ
فرانســوزالر، ئىنگىلىــز- ساكســونالر، گېرمانــالر، شــىۋىتلەر، روســىيە ئالىملىــرى ۋە 
ياپــون ئالىملىــرى يەنــە باشــقا- باشــقا مىللــەت ئالىملىــرى توخىتىلىــپ ئۆتكــەن 

ۋە كىتابــالر يېزىــپ قالدۇرۇشــقان ئىــدى.

خىتــاي مىللىتىنىــڭ ئالىملىــرى ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر دۆلەتلىــرى توغرىســىدا 
توختالغانــدا “شــىنجاڭ خــەن دەۋرىدىــن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ بىــر قىســمى 
ــلىققا  ــق ۋە تارىخشۇناس ــىپنى تارىخچىلى ــىز پىرىنس ــان مەنتىقىس ــدى” دەيدىغ ئى
قىبلەنامــە قىلغانلىقتىن شــۇڭا خىتــاي ئالىملىرىنىــڭ ئۇيغۇرالر توغرىســىدا نېمىلەرنى 
دەپ، نېمىلەرنــى قويغانلىقــى، نېمىلەرنــى يېزىــپ نېمىلەرنــى يۇشــۇرغانلىقى بىزنى 
ــى  ــۇرالر توغرىســىدا، نېمىلەرن ــڭ ئۇيغ ــىيە ئالىملىرىنى ــا روس ــدۇ. ئەمم قىزىقتۇرماي
دېگەنلىكــى توغرىســىدا، نېمىلەرنــى يازغانلىقــى توغرىســىدا توختىلىپ ئۆتمىســەك، 
ــدە  ــىر ئىچى ــۈل 19 -ئەس ــالپ پۈتك ــن باش ــى يېرىمىدى ــىرنىڭ كېيىنك 18 -ئەس
ــابىق  ــڭ ۋە س ــىيە ھۆكۈمىتىنى ــار روس ــە چ ــىرنىڭ ئاخىرىغىچ ــى 20 -ئەس ياك
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ســوۋېتلەر -ســىتالىن ھۆكۈمىتىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغۇرالرغا قانــداق مۇئامىلە 
قىلغانلىقىنــى يۇرۇتــۇپ بەرگىلــى بولمايــدۇ.

1 - 20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ئۇيغــۇر تارىخىنــى تەتقىــق قىلىــش گويــا 
ئۈزۈلــۈپ قالغانــدەك بولــدى، بــۇ تېما ئۈســتىدە نەشــىر قىلىنغان ئەســەرلەر يوقنىڭ 
ــىلىلەرنى  ــى، مەس ــار ھۆججەتلەرن ــدا ب ــۋال قول ــداق ئەھ ــدى. بۇن ــدا بول ئورنى
ــڭ،  ــپ يېتىلمىگەنلىكنى ــدە ئۆگىنى ــدەك دەرىجى ــنى قانائەتلەندۈرگى ــەل قىلىش ھ
ــدى.  ــىدىن بول ــڭ نەتىجىس ــەك كەملىكىنى ــڭ ب ــى ماتېرىيالالرنى ــۇنىڭدەك يېڭ ش
دۇنيادىكــى شەرقشۇناســلىق ئىلمىنىــڭ يېتەكچى مەركەزلىرىدىكــى كۇتۇپ خانىالردا 
ــۈپ  ــىدە يۈرۈش ــەن ساھەس ــڭ ئىلىم-پ ــى مەنبەلەرنى ــلىغان يېڭ ــقا باش تولۇقلىنىش

كېتىشــى تەلــەپ قىلىنــدى.

بۇنــداق ماتېرىيالالرنىــڭ كېلىشــكە باشلىشــى 19 -ئەســىرنىڭ ئاخىــرى ۋە 
20 -ئەســىرنىڭ بېشــىدا مەركىــزى ئاســىياغا بولغــان تەكشــۈرۈش پائالىيىتىنىــڭ 
ــە ۋە  ــدى. روســىيە، فرانســىيە، ئەنگىلىي ــپ كېتىشــى نەتىجىســىدىن بول جانلىنى
ــڭ  ــكا ۋە ياپونىيىنى ــۇنىڭدەك ئامېرى ــڭ ۋە ش ــقا مەمىلىكەتلەرنى ــى باش ياۋرۇپادىك
ئىلمــى مۇئەسسەســىلىرى تەشــكىل قىلغــان نۇرغۇنلىغــان تەكشــۈرۈش ئۆمەكلىــرى 
ئىلمــى مەركەزلەرنــى نۇرغۇنلىغــان ھــەر خىــل ماتېرىيالــالر بىلــەن- قوليازمىــالر، 
مــاددى مەدەنىيــەت، گــۈزەل ســەنئەت بويۇملىــرى قاتارلىقــالر بىلــەن بېيىتتــى. 
بــۇ بايلىقــالر ئۈســتىدە خىزمــەت ئېلىــپ بېرىــش بىــر نەچچــە ئــەۋالد ئالىمالرنىــڭ 
ــازۇك  ــۇ ن ــۇ، ب ــى كۈندىم ــا بۈگۈنك ــدى. ھەتت ــەپ قىل ــىنى تەل ــۈچ چىقىرىش ك
خىزمەتنــى ئىشــلىنىپ بولــدى دېيىــش تــەس گــەپ. ئۇيغۇرىســتاندا ئــۇ يەردىكــى 
ئاھالىنىــڭ ھىنــدى- ياۋرۇپــا تىللىرىدا سۆزلىشــىدىغانلىقىنى ئىســپاتاليدىغان كۆپ 
مىقداردىكــى قــول يازمىالرنىــڭ تېپىلىشــى ئادەمنــى بەكمــۇ ئەجەپلەندۈرىدىغــان 
ــڭ  ــۇر دۆلىتىنى ــدا، ئۇيغ ــدى. ئېنىقلىنىشــالرغا قارىغان ــال بول ــك ماتېرىي قىممەتلى
شــىمالى ۋە جەنۇبىــدا بــەك قەدىمكــى زامانــالردا تۈركــى تىلــالردا سۆزلىشــىدىغان 
ــن  ــتاندا ئەزەلدى ــپىيات ئۇيغۇرىس ــۇ كەش ــا ب ــمىغانىكەن. مان ــالر ماكانالش ئاھالى
تارتىپــال تۈركــى تىلــدا سۆزلەشــكۈچى خەلقلــەر ياشــاپ كەلگــەن، دېگەننــى ئۆزىگە 

مەزمــۇن قىلغــان كۆپلىگــەن كــۆز قاراشــالرنى ئاغــدۇرۇپ تاشــلىدى.
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)“12-9 -ئەسىرلەردىكى ئۇيغۇر دۆلەتلىرى” ئاپتورى: مالياۋكىن(

2 - شــۇنى كۆرســىتىپ ئۆتــۈش زۆرۈركــى، ئۇيغــۇرالر تارىخىنــى دەۋىرلەرگــە 
ــەر  ــۇ ســواللە ھۆكــۈم ســۈرگەن دەۋىرل ــۇ ياكــى ب بۆلۈشــتە جۇڭگــودا ئۆتكــەن ئ
ئاساســىدا بۆلۈشــكە بولمايــدۇ. ھامىلتــۇن بولســا ئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇشــۇ ئاساســتا 
بۆلگــەن. ھــەر قانــداق بىــر خەلقنىــڭ جۈملىدىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىمــۇ يالغۇز 
ــە  ــت جەمئىيەتك ــى كونكېرى ــەس، بەلك ــال ئەم ــەر تەرىپىدىن ــى قانۇنىيەتل ئومۇم
ــقى  ــە، تاش ــدۇ. ئەلۋەتت ــۇ بەلگىلىنى ــىيەتلەر بىلەنم ــدە خۇسۇس ــۇپ ئاالھى مەنس
ئامىلالرنىــڭ تەســىرىنى رەت قىلىشــنىڭ ھاجىتــى يــوق. لېكىــن تاشــقى ئامىلــالر 

كــۆپ چاغــالردا ھــەل قىلغــۇچ ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولمايــدۇ.

12-9 - ئەســىرلەردە جۇڭگونىڭ مەركىزى ئاســىيا ئىشــلىرىغا بولغان تەسىرى 
ــا  ــى ۋە تەرەققىياتىغ ــڭ تىكلىنىش ــۇرالر خانلىقلىرىنى ــدى. ئۇيغ ــق ئى ــەك چاغلى ب
ئۇيغۇرالرنىــڭ بىۋاســىتە قوشــنىلىرى تاڭغىتــالر، قىتانــالر، تىبەتلىكلــەر، قارلۇقالر ۋە 
باشــقا خەلقلــەر جۇڭگوغــا قارىغانــدا سېلىشتۇرغۇســىز دەرىجىدە تەســىر كۆرســەتتى.

3 - مانــا مۇشــۇ تىزىــس خەنزۇنى مەركەز قىلىشــنىڭ ئوچۇق چۈمپەردىســىنى 
كۆرســىتىدۇ. جۇڭگــو ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ تاكتىكىســى ئۆزلىرىنىــڭ قوشــنىلىرى بىلەن 
بولغــان ھــەر قانــداق توقۇنۇشــالرنى قوشــنىالرنىڭ ئىتائــەت قىلماســلىقىنىڭ 
ئىپادىســى، ئۇالرنىــڭ بۇالڭچىلىــق ھەرىكىتــى دەپ قــاراپ كەلگەنلىكــى بەكمــۇ 
ــالردا ئېغىشــماي  ــال ۋاقىت ــا ھەممى ــۇ تاكتىكىغ ــدۇ ۋە مۇش ــۈپ تۇرى ــەن كۆرۈن روش
رىئايــە قىلىــپ كېلىنــدى. جــاڭ يىچــاۋ ۋە ئۇنىــڭ ۋارىســلىرى مانــا مۇشــۇنداق 
ھىلــە- نەيرەڭلىــك ئۇســۇلالرنىڭ بىــر يۈرۈشــىنى تۇلــۇق ئىگىلــەپ ئىشــلەتتى... 

)“12-9 -ئەســىرلەردىكى ئۇيغــۇر دۆلەتلىــرى” ئاپتــورى: مالياۋكىــن.(

ــۆپ  ــىدا ك ــش توغرىس ــۇپ بېرى ــۇر يورۇت ــۇ چۇڭق ــى تېخىم ــۇ ماۋزۇن ــز ب بى
تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىمىز كېــرەك. چۈنكــى، روس تارىخچىلىرىنىــڭ تارىختىــن 
ــى  ــەت ئىكەنلىك ــتەقىل مىلل ــان مۇس ــا بېقىنمايدىغ ــڭ خىتايغ ــرى ئۇيغۇرالرنى بې
توغرىســىدا ســۆزلىگەن بايانلىــرى، كېيىنكــى چاغــالردا چــار روســىيىنىڭ ۋە لېنىــن 
-ســىتالىن روسىيىســىنىڭ ئۇيغۇرالرنــى خىتايغــا ســېتىۋەتكەن بەت-بەشــىرە 
ــك  ــتا يېتەرلى ــى ئىسپاتالش ــىتى ئىكەنلىكىن ــك سىياس ــەتلىرىنىڭ جاھانگېرلى سىياس
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ــدۇ. ــەن تەمىنلەي ــالر بىل ــي ئاساس تارىخى

ــۆز يېنىغــا تارتىــپ،  ــى ئ ــۇ دۆلەتن ... بۇنىــڭ ســىرتىدا، ئەنگىلىيىنىــڭ ب
شــۇنىڭ بىلــەن قەشــقەرىيەنى روســىيە بىلــەن ھىندىســتاننى ئايرىــپ تۇرىدىغــان 
بىتــەرەپ دۆلــەت دائىرىســىگە كىــر گۈزۈۋېلىشــىنى، ئىككىنچىدىــن، قەشــقەرىيەدە 
ــا ئىگــە بولۇشــنى  ــار مەھســۇالتلىرىنى ســاتىدىغان يېڭــى بازارغ ــڭ تەيي ئۆزلىرىنى
ــى  ــقەرىيەنىڭ مۇھىملىق ــزدە قەش ــڭ نەزەرىمى ــۇ، بىزنى ــتلەۋاتقانلىقى ئۈچۈنم قەس

ــن( ــورى كوروپاتكى ــى. )قەشــقەرىيە” ئاپت ئېشــىپ كېتىۋاتاتت

ــان  ــن يېزىلغ ــېرى تەرىپىدى ــھۇر ئوفىتس ــىتابىنىڭ مەش ــاش ش ــىيە ب ... روس
قەشــقەرىيە ھەققىدىكــى مۇھىــم ئەســەرنىڭ ئىنگىلىزچە تەرجىمىســىنى نەشــىر قىلىش 
ئىشــى كۈتۈلمىگــەن ســەۋەبلەر يۈزىســىدىن ئۇزاققىچــە كېچىكىپ قالغان بولســىمۇ، 
ــى  ــۇڭا ئۇن ــدۇ، ش ــدا تۇرى ــۈش ئالدى ــۈز كۆرۈش ــەن ي ــەت بىل ــۇ جامائ ــن ئ لېكى
كېچىكتى دېيىشــكىمۇ بولماس. دەرۋەقە قەشــقەرىيە ئوتتۇرا ئاســىيادىكى مۇســتەقىل 
ــىملىكىدىن  ــەر( ئىس ــان دۆلەتل ــز ئازىيىۋاتق ــى تې ــە ناھايىت ــەر )ئەمدىلىكت دۆلەتل
ــەپ،  ــم چۆگىل ــر قېتى ــە بى ــى يەن ــڭ چاق ــى، پەلەكنى ــدى. ھالبوك ئۆچۈرۈۋېتىل
ــپ  ــا چىقىرى ــان ئورۇنغ ــە بولىدىغ ــا ئىگ ــۇ رايونغ ــم ب ــر قېتى ــە بى ــى يەن جۇڭگون
ــە ۋە  ــى... )ئەنگىلىي ــى يېقىنك ــا ناھايىت ــە ئېھتىمالغ ــۇ نەرس ــا ش ــدى. ئەمم قوي
ھىندىســتان ناھايىتــى دىققــەت قىلىــپ كېلىۋاتقــان باشــقا بىــر كۈچلــۈك دۆلــەت 
ئانچــە ئۇزاققــا قالمــاي تېخىمــۇ ئىلگىرىلــەپ، ئۆزىنىــڭ ھازىرقــى ۋاقىتتــا غۇلجــا 
ۋە تۈركمــەن بوســتانلىقلىرىغا قاراتقــان قىســمەن دىققــەت ئېتىبارىنــى قەشــقەرىيەگە 
قارىتىشــى مۇمكىن. پاكىت شــۇنى چۈشــەندۈرۈپ بەردىكى، روســىيىنىڭ يەركەن- 
قەشــقەر دۆلىتىنــى ھــەر قانــداق شــەكىل بىلــەن ئىشــغال قىلىشــى ئەنگىلىيىنىــڭ 
ــەن  ــان تەھقىقلەنگ ــن بوي ــدا ئۇزاقتى ــىمال رايونى ــى ش ــڭ غەرب ــا تېغىنى ھىماالي
ــتاننىڭ  ــۇنداقال ئافغانىس ــالىدۇ. ش ــان س ــر زىي ــە ئېغى ــۇق ۋە مەنپەئەتلىرىگ ھوق
شــەرقى شــىمال چېگرىســىغىمۇ تەســىر يەتكۈزىــدۇ. ياۋرۇپــا كۇچلىرىنىــڭ يەكــەن- 
قەشــقەرغە مۇداخىلــە قىلىشــىغا نىســبىتەن ئەنگىلىيىنىــڭ ھەقلىق يوســۇندا ھەســەت 
ــى روســىيە جەزمــەن ســېزىۋااليدۇ. ئەممــا بىزنىــڭ قارىشــىمىزچە،  قىلىدىغانلىقىن
ئەنگىلىيــە ئــۆز نارازىلىقىنىــڭ ســالمىقىنى خاتــا قىلمــاي، دەل روســىيە ھۆكۈمىتىگــە 
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قارىتىشــى ئاقىالنە تەدبېردۇر....( روســىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنــدا قولالنغان مۇھىم 
تەدبىــرى - ئۆزىنىــڭ بىــر بــاش كونســۇلىنى قەشــقەردە تۇرۇشــقا ئەۋەتكەنلىكــى 
ئانچىكــى بىــر ئىــش بولمىســا كېــرەك. شەك-شۇبھىىســىزكى، بــۇ ئىــش ئوتتــۇرا 
ئاســىيا سودىســىغا قىزىقىدىغان كىشــىلەرنىڭال ئەمەس، بەلكى باشــقا كىشىلەرنىڭمۇ 
ــارۇن  دىققــەت ئېتىبارىنــى قوزغايــدۇ. ھىندىســتاندىن 1880 -يىلــى رىچــارد، ب
تىپلىــر، بــات ۋە باشــقىالر )قەشــقەرىيە” ئاپتــورى كــورو پاتكىــن، ئىنگىلىــز چىگــە 

تەرجىمــە قىلغۇچىدىــن.(

...كېيىنكــى يىلــى )1949 -يىلــى( 1 -ئاينىــڭ 31 - كۈنــى، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى مىنىســتىرالر كېڭىشــىنىڭ مۇئاۋىــن رەئىســى مىكويــان مەخپــى ھالــدا 
بېيجىــڭ شــىبەيپونى زىيــارەت قىلغــان، ئــۇ جۇڭگــو كومپارتىيىســى )ئەمەلىيەتتــە 
ماۋزېــدۇڭ بىلــەن( سۆھبەتلەشــكەندە ئىپــادە بىلــدۈرۈپ مۇنــداق دېگەن: “شــۇنى 
ئېنىق جاكاراليمەنكى، بىز شــىنجاڭدىكى ئاز ســانلىق مىللەتلەرنىڭ مۇســتەقىللىق 
ھەرىكىتىگــە قوشــۇلمايمىز، شــىنجاڭ زېمىنىغــا نىســبەتەن قــارا نىيىتىمىــز تېخىمــۇ 
ــدى، شــۇنداقال  ــوق. مېنىڭچــە شــىنجاڭ جۇڭگــو تېررىتورىيىســىگە كىرىــپ بول ي
كىرگۈزۈلۈشــى كېرەك” )لېۋ داۋىســكى: “ن. ئا مىكوياننىڭ جۇڭگوغا بېرىشــىدىكى 
مەخپــى بۇرچــى” 1949 -يىلــى 2-1 -ئايــالر “يىــراق شــەرق مەسىلىســى” نىڭ 
روس تىلى نەشــرى، 1995 -يىللىق 2 -ســانىغا بېسىلغان. 106 -بەت )“جۇڭگو 

شــىنجاڭنىڭ تارىخــى ۋە ھازىرقــى ئەھۋالــى” ئۇيغۇرچــە نەشــرى 338 -بــەت(

ــتىك  ــن، كوممۇنىس ــن كېيى ــە قىلغاندى ــى” غەلىب ــر ئىنقىالب ... “ئۆكتەبى
ئىنتېرناتســىئۇنال ۋە سوۋېت روسىيىسى شىنجاڭ مىللىتارىستلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ 
ــا  ــۇالر دۇني ــەن. ئ ــى دەپ بېكىتك ــتەملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىق ــى مۇس خاراكتېرىن
ئىنقىالبىغــا بولغــان ئەقىدىســى ۋەجىدىــن، جۇڭگونىــڭ شــىنجاڭ رايونىنى )ھەي، 
خىتــاي جۇڭگونىــڭ شــىنجاڭ رايونــى دېگۈچــە ئۆزىڭنىــڭ كۆتىگە ئىگە بولســاڭچۇ 
ــان  ــى كېڭەيتىدىغ ــى دولقۇنىن ــا ئىنقىالب ــان، دۇني ــالب تارقىتىدىغ ــاي( ئىنقى خىت
مۇھىــم رايــون، دەپ قاراشــقا باشــلىغان. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە، ئىنقىــالب 
روســىيىنىڭ مەركىــزى رايونــى ۋە روســىيىگە قاراشــلىق ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونلىرىنــى 
قاپلىغاندىــن كېيىــن، شــىنجاڭنىڭ كېيىنكــى قەدەمدىكــى سوتسىيالىســتىك 
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ئىنقىالبنىــڭ سەھنىســىگە ئايلىنىــش ئېھتىماللىقــى ناھايىتــى زور ئىــدى. بۇنــداق 
بولۇشــىدىكى ســەۋەب، شــىنجاڭ، ســوۋېت روسىيىســىنىڭ ئەنگىلىيىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ 
مۇستەملىكىســى بولغــان ھىندىســتانغا بېرىشــىدىكى ئەڭ قىســقا يــول، يەنە كېلىپ 
ــتەملىكىچىلىرىگە قارشــى  ــە مۇس ــڭ ئەنگىلىي ھىندىســتاندىكى ئېزىلگۈچــى خەلقنى
ــدا، ھىندىســتاننى كەلگۈســىدىكى  ــەزەردە تۇتقان ــان كۆرەشــلىرىنى ن ئېلىــپ بارغ
ــرى دەپ،  ــن بې ــڭ مەركەزلىرىدى ــى ھەرىكەتنى ــەرقىدىكى ئىنقىالب ــڭ ش دۇنيانى
قــاراش تامامــەن مۇمكىــن ئىــدى. كوممۇنىســتىك ئىنتېرناتســىئۇنالنىڭ رەھبىــرى 
تروتىســكى 1919 -يىلــى8 -ئايــدا ئافغانىســتان ۋە ھىندىســتانغا يــۈرۈش قىلىپ، 
ــان.  ــا قويغ ــش تەســەۋۋۋرىنى ئوتتۇرىغ ــى يالقۇنلىتى ــڭ ئوتىن ــا ئىنقىالبى”نى “دۇني
ئۇنىــڭ تەخمىنــى ئەقلــى ھۆكمــى شــۇكى، ئەنگىلىيىنىــڭ مۇســتەملىكىچىلىكىنى 
ــتەقىللىقنى  ــىپ مۇس ــتانغا ياردەملىش ــەن ھىندىس ــدى بىل ــۈن، ئال ــش ئۈچ يوقىتى
قولغــا كەلتــۈرۈش ھەمــدە ئۇنــى بولشىېۋىكالشــتۇرۇش كېــرەك. ھىندىســتاندىكى 
ئىنقىالبــى خىزمەتنــى ئافغانىســتان ۋە پېرســىيە ئارقىلىــق ئېلىــپ بېرىشــقا توغــرا 
كېلىــدۇ. ھالبۇكــى، ئافغانىســتانغا كىرىــش ئۈچــۈن، ئالــدى بىلــەن شــىنجاڭدا 

تەجرىبــە توپــالش كېــرەك.

20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا، ســوۋېت كومپارتىيىسى)بولشــېۋىكالر( مەركىزى 
كوممىتىتــى ئوتتــۇرا ئاســىيا بيۇروســىنىڭ رەئىســى رۇد زۇتــاف ھەتتــا شــىنجاڭدا 
“قەشــقەر ۋە جۇڭغــار جۇمھۇرىيىتــى” قــۇرۇش تەكلىپىنــى بەرگــەن. بــۇ تەكلىپنىــڭ 
ئوتتۇرىغا قويۇلۇشــىدىكى ســەۋەب، “شىنجاڭدىكى بىر قىســىم ئىنقىالبى كوللېكتىپ 
ۋە تەشــكىالتالرنىڭ )كــۆرەش قىلىپ( مىللىتارىســتالرنىڭ ئېكىسپىالتاتىسىيىســىدىن 
ــۇرۇش  ــى” ق ــار جۇمھۇرىيىت ــقەر ۋە جۇڭغ ــتەقىل قەش ــۈن، “مۇس ــۇش ئۈچ قۇتۇل

تەســەۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغــا قويغانلىقىدىــن ئىــدى.

1921 -يىلى 6 -ئاينىڭ 4 - كۈنى ســوۋېت كومپارتىيىســى )بولشــېۋىكالر( 
ــرە  ــپ مۇزاكى ــۇ تەكلى ــدا ب ــىنىڭ يىغىنى ــى بىيۇروس ــى سىياس ــزى كوممىتىت مەركى
قىلىنغــان. بەخىتكــە يارىشــا )دەيــدۇ، خىتــاي( سىياســى بىيــۇرو يىغىنىــدا، گ. 
ۋ. چىچېرىــن بــۇ تەكلىپكــە قەتئــى قارشــى تۇرغــان. لېنىــن قاتارلىــق سىياســى 
بيــۇرو ئەزالىرىمــۇ چىچېرىننىــڭ پىكرىنــى قولــالپ، بــۇ تەكلىپنى ئاخىرقى ھېســابتا 
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رەت قىلغان.)ئــا. ن. خېيفېــس: “ســوۋېت ئىتتىپاقى دىپلوماتىيىســى ۋە شــەرقتىكى 
مىللەتلــەر” 1927-1921 -يىلــى موســكۋا 1968 -يىلــى نەشــرى 128-129 - 
بەتلــەر(، )“جۇڭگو شــىنجاڭنىڭ تارىخى” ئۇيغۇرچە نەشــرى 295-294 -بەتلەر(

كۆرۈپ يەتتۇقكى، موســكۋادا ئۇيغۇرنىڭ مۇســتەقىللىقى توغرىســىدا مۇھاكىمە 
ئېلىــپ بارىدىغــان يىغىنغــا لېنىنمــۇ قاتنىشــىپ، ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىل بولىشــىغا 
قارشــى تۇرغۇچىالرنىــڭ پىكرىگــە قوشــۇلۇپ ئاۋاز بەرگەن ئىشــالرمۇ بولغــان ئىكەن! 
ــڭ  ــان بولغىدى ــاھ قىلغ ــە گۇن ــدا نېم ــڭ ئالدى ھــەي، خــۇدا ! بىلمەســمۇ كىمنى

ئۇيغۇرۇم!

ئون سەككىزىنچى باب روس-ياپون ئۇرۇشى ۋە بۇ ئۇرۇشنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
كۆرسەتكەن تەسىرى

1904 -يىلــى2 -ئاينىــڭ 5 -كۈنــى ياپونىيــە، چــار روســىيە بىلــەن 
ئوتتۇرىدىكــى ســۆھبەتنى توختىتىــپ، ئــۈچ كۈندىــن كېيىن ئۇرۇش ئېــالن قىلمايال 
چــار روســىيىنىڭ لۈيشــۈن پورتىدىكــى دېڭىــز ئارمىيىســىنىڭ پاراخۇتلىرىغــا ھۇجــۇم 
قىلــدى. كېيىنكــى ئــۇرۇش ئوپراتســىيىلىرىدە ياپونىيىنىــڭ دەيۋىدلىــرى )دەيۋىــد 
ــاھلىق  ــرائىل پادىش ــىغان، ئىس ــالردا ياش ــۇرۇن 1000-960 - يىل ــن ب مىالدىدى
ــلىقى  ــڭ باش ــرائىل قەبىلىلىرىنى ــلىۋىدە ئىس ــدى. دەس ــاھى ئى ــڭ پادىش دۆلىتىنى
بولــۇپ، ســاۋۇلنىڭ ئىــش - ئىزلىرىغــا ۋارىســلىق قىلىــپ، پەلەســتىنلىكلەر بەلكــى 
ــە  ــرائىلىيىنى بىرلىكك ــىمالى ئىس ــپ، ش ــتا يېڭى ــتىنلەرنى ئۇرۇش ــى پەلەس ھازىرق
كەلتــۈرۈپ، بىرلىككــە كەلگــەن ئىســرائىل- يەھــۇدى دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىققــان. 
ــرى  ــن بې ــى تارىختى ــۇ كىش ــان، ب ــى قىلغ ــڭ پايتەخت ــۇ دۆلەتنى ــالىمنى ب ئىروس
ئىســرائىلىيىنىڭ باتــۇرى، مىللــى قەھرىمانــى ئاتىلىــپ كەلمەكتە. دەيۋىــد بىزنىڭ 
تىلىمىزدىكــى داۋۇت ئەلەيھىســالمنىڭ ئــۆزى ئىــدى. تۈزگۈچىدىن( شــۇنداق قىلىپ 
ياپونىيىنىــڭ دەيۋىدلىــرى چــار روســىيىنىڭ گېرويلىرىنــى يېڭىــپ ئاســىيادا شــانلىق 

نەتىجــە ياراتتــى.

ــانائەت  ــىيىنىڭ س ــى روس ــى ياۋروپادىك ــز ئارمىيىس ــىيىنىڭ دېڭى ــار روس چ
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مەركەزلىرىدىــن بىــر قانچــە مىڭ چاقىرىــم يىراقلىقتا ئــۇرۇش قىلغانلىقتىــن، ئۇنىڭ 
ئۈســتىگە ســىبىرىيىنى كېســىپ ئۆتكــەن تــاق لىنىيىلىــك تۆمــۈر يولمــۇ چــار روســىيە 

دېڭىــز ئارمىيىســىنىڭ تەلــەپ- ئېھتىياجلىرىنــى قاندۇرالمىــدى.

ــز ئارمىيىســى لۈيشــۈن  ــڭ دېڭى ئۇرۇشــنىڭ بىرىنچــى باســقۇچىدا ياپونىيىنى
پورتىنــى قورشــىۋېلىپ 148 كۈندىــن كېيىن 1904 -يىلــى12 -ئاينىڭ 19 -كۈنى 
بــۇ مۇھىــم ئۆتكەلنــى ئىگىلىــدى. ئىككىنچى باســقۇچ مانجۇرىيــە تۈزلەڭلىكىدىكى 
ئۇرۇشــتىمۇ ياپونىيــە ئارمىيىســى غەلىبــە قىلىپ، بــۇ غەلىبە چار روســىيە ھۆكۈمىتىنى 

ســۆھبەت ئۆتكۈزۈشــكە مەجبۇراليدىغــان بىــر غەلىبــە بولــۇپ قالدى.

كىشــى ئىشــەنگىلى بولمايدىغــان بىــر ئىش شــۇ بولدىكى، چار روســىيىلىكلەر 
ــون  ــزى ئىســكادىرونىنى ياپ ــق دېڭى ــېلىنغان بالتى ــە س ــەپ رەتك ــراپ- تېن ئالدى
دېڭىزىغــا ئەۋەتتــى، بــۇ ئىســكادىرون، 1905 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 27 -كۈنــى 
ــن شــۇ  ــدى. لېكى ــپ كەل ــا كىرى ــە ئارىلىقىدىكــى دېڭىزغ ــەن كۆرىي ــە بىل ياپونىي
ــان  ــدا تۇرغ ــتۈن ئورۇن ــە ئۈس ــۈچ جەھەتت ــى ك ــە ۋە ئەمەل ــان جەھەتت ــان س ھام
ــە  ــر قانچ ــە بى ــدى. ئەمەلىيەتت ــا دۇچ كەل ــكادىرونىنىڭ ھۇجۇمىغ ــە ئىس ياپونىي
ــق  ــكادىرونىنىڭ بارلى ــىيە ئىس ــار روس ــدە، چ ــت ئىچى ــەن ۋاقى ــائەتكە يەتمىگ س
پاراخۇتلىــرى دېڭىزغــا چۆكتۈرۈۋېتىلــدى ۋە قولغــا ئېلىنــدى. ياپونىيىلىكلــەر بىــر 

قانچــە قوغلىغۇچــى پاراخۇتنــى زىيــان تارتتــى، خــاالس.

دېڭىــزدا ئەجەللىــك زەربىگــە ئۇچرىغــان، مەمىلىكــەت ئىچىــدە پۇقراالرنىــڭ 
ــىيە  ــار روس ــى چ ــە 1905 -يىل ــر پەيتت ــەن بى ــى ئۆرلىگ ــزار بولىش ــتىن بى ئۇرۇش
مەمىلىكىتىــدە ئېنقىــالب باشــلىنىپ كەتتــى. چــار روســىيە ھۆكۈمىتــى ئىچكــى-
ــى  ــىيىلىكلەر تىنچلىقنى ــدى. روس ــۇر بول ــكە مەجب ــىتىنى ئۆزگەرتىش ــقى سىياس تاش
مۇھاكىمــە قىلىشــقا باشــلىدى. ئامېرىــكا ئارىلىشــىپ 1905 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 
ــە ئوتتۇرىســىدا “پورســتمۇز كېلىشــىمى”  ــەن ياپونىي ــى چــار روســىيە بىل 5 -كۈن
ئىمزاالنــدى. كېلىشــىمگە ئاساســلىنىپ چــار روســىيە، ياپونىيىنىــڭ كورىيىدىكــى 
ــق  ــى بارلى ــەت جەھەتتىك ــادى مەنپەئ ــە ۋە ئىقتىس ــى جەھەتت ــى، ھەرب سىياس
ئېمتىيازىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. چــار روســىيە مانجۇرىيىدىكــى بارلىــق بەھرىمــەن 
بولۇشــالر ۋە چارروســيىنىڭ ئــۆز ئالدىغــا تۇرغۇزىۋالغــان ئىېمتىيازلىرىدىــن ۋاز 
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كەچتــى. ســاخالىن ئارىلىنىــڭ جەنۇبىدىكــى ئارالالرنــى )ئەســلىدىنال ياپونىيىنىــڭ 
ــە  ــى ئىجارىگ ــم ئارىلىن ــاۋدۇڭ يېرى ــپ، لىي ــۈپ بېرى ــە ئۆتۈن ــرى( ياپونىيىگ ئاراللى

ــەردى. ــۈپ ب ــۇ ياپونىيىگــە ئۆتۈن ئېلىــش ھوقۇقىنىم

يۇقىرىقىالردىــن كــۆرۈپ يەتتۇقكــى، ياپونىيــە قۇدرەتلىــك دۆلــەت كۇچىگــە 
ــق،  ــپ، تاجاۋۇزچىلى ــپ كېلى ــەرققە يېتى ــراق ش ــىيىنىڭ يى ــار روس ــپ، چ تايىنى
كېڭەيمىچىلــك قىلىــش ھەرىكەتلىرىنىــڭ ئالدىنــى ئالــدى ۋە توســۇپ قالــدى. 40 
يىــل ئۆتكەندىــن كېيىــن، يەنــە ياپونىيىلىكلــەر ئاســىيا-تىنچ ئوكىيان ئۇرۇشــىدىن 
چېكىنىــپ چىققاندىــن كېيىن، بۇ قېتىم ســىتالىن روسىيىســى، “يالتا شەرتنامىســى” 
نــى ئىمــزاالپ چــوڭ دولەتلــەر بىلــەن بېرلىشــىپ بېســىم پەيــدا قىلىــش ئارقىلىــق 
“پورســتمۇز كېلىشــىمى” دە “قولدىــن كەتكــەن” يەرلەرنــى ياپونىيىنىــڭ قولىدىــن 

قايتــۇرۇپ ئالــدى.

 روســىيە يەنىــال قۇدرەتلىــك ئاســىيا دۆلىتــى ھېســابلىناتتى. بــۇ دۆلــەت كەڭ 
ــۇرا ئاســىيا  ــن تەشــكىللەنگەن ئوتت ــۇق، چۆللۇكىتى كەتكــەن ســىبىرىيىنى ۋە قۇمل
بەلباغلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى. بــۇ دۆلەتنىــڭ دۆلــەت چېگرىســى ئاســىيانىڭ 
مەركىزىدىــن ئۆتــۈپ، ســېرىق دېڭىــز بۇيىدىكى كورىيىدىن، قــارا دېڭىز بۇيىدىكى 
ــەت روســىيىال ئاســىيادا  ــە چېگرالىرىغىچــە ســوزۇلۇپ يەتكــەن ئىــدى. پەق تۈركىي
تــۇرۇپ تاشــقىرىغا قارىيااليتتــى. غەربلىككــە ئوخشــاش جاھانگىرلىكنىــڭ التقىســى 

ھېســابالنغان ئوۋمىــن، شــىياڭگاڭدىال تــۇرۇپ قالمايتتــى. 

ــاك  ــۇ، ئېرم ــا ب ــدا، مان ــۆز ئاچقان ــۇرۇپ س ــردە ت ــان دەۋى ــز تۇرۇۋاتق ئۆزىمى
تىموفىۋىــچ )15 -ئەســىرنىڭ 80 -يىللىرىــدا ســىبىرىيىنى بويســۇندۇرغان كازاك، 
روســىيىلىكنىڭ تىلىــدا قەھرىمــان. كېيىــن ســىبىرىيىدىكى يەرلىــك مىللەتلەرنىــڭ 

قولىــدا ئۆلگــەن. نېمىشــقا بــۇرۇن ئۆلتۈرۈلمىگــەن بولغىــدى؟(

ئــورال تــاغ تىزمىلىرىدىــن ئۆتــۈپ، چــار روســىيە بىلــەن ياپونىيــە، مانجۇرىيە 
ــىر  ــۈچ ئەس ــان ئ ــەن چاغالرغىچــە بولغ ــقا كىرگ ــدە ئۇچرىشــىپ ئۇرۇش تۈزلەڭلىكى
ــش  ــك قىلى ــا كېڭەيمىچىل ــڭ، قۇرۇقلۇقت ــىيە تاجاۋۇزچىلىقىنى ــار روس ــدە چ ئىچى

تارىخىنىــڭ سىياســى ئەھمىيىتــى ئىــدى.
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ــى  ــىيىگە قارش ــار روس ــە چ ــدەك، ياپونىي ــپ ئۆتكەن ــا ئېلى ــدا تىلغ يۇقىرى
ئۇرۇشــتا غەلىبــە قىلــدى، بــۇ غەلىبىنــى 10 يىــل بــۇرۇن )1895 -يىلــى ياپونىيــە 
بىلــەن خىتــاي، مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقــى ئوتتۇرىســىدا پارتلىغــان خىتايچــە 
ئاتىلىشــىدا جىيــاۋۇ ئۇرۇشــى. بــۇ ئۇرۇشــتا مانجۇ-خىتــاي خانىدانلىقــى يېڭىلگەن 
ئىــدى( ياپونىيىنىــڭ جۇڭگولۇقــالر ئۈســتىدىن قازانغان غەلىبىســىگە سېلىشــتۇرغاندا 
ئويلىمىغــان بىــر يەردىن چىقتى. “پورســىتمۇز كېلىشــىمى” گە ئاساســلىنىپ ياپونىيە 
كۈرىــل تاقىــم ئاراللىرىنــى قايتــۇرۇپ ئالغاندىــن باشــقا، روســىيە ئىجارىگــە ئالغــان 
لىيــاۋدۇڭ يېرىــم ئارىلىنىمــۇ ئۆتكــۈزۈپ ئېلىــپ، ياپونىيىنىــڭ كۆرىيىدىكــى ئاالھىدە 

مەنپەئەتلىرىمــۇ ئېتىــراپ قىلىنىشــقا ئېرىىشــتى.

ــزدا  ــىدا دېڭى ــە ئوتتۇرىس ــەن ياپونىي ــىيە بىل ــار روس ــدە چ ــالپ كۆرگەن ئوي
پارتلىغــان ئــۇرۇش يىــراق شــەرق تارىخىنىــڭ ھەتتــا دۇنيــا تارىخىنىــڭ ئىنتايىــن 
مۇھىــم بۇرۇلــۇش نۇقتىســى بولــۇپ قالــدى. )ئەســلىدە ياپونىيــە بىلــەن ياخشــى 
ــى  ــن ياپونىيىن ــتىن كېيى ــىيە ئۇرۇش ــار روس ــان چ ــاقالپ كېلىۋاتق ــىۋەتنى س مۇناس
ــڭ  ــەن خىتاينى ــىيە بىل ــۇردى. روس ــەپ ق ــەن بىرلىكس ــاي بىل ــلىۋېتىپ خىت تاش
بىرلىشــىپ قېلىشــى ئوتتــۇرا ئاســىياغا بولۇپمــۇ ئۇيغۇرىســتانغا بااليىئاپــەت ئېلىــپ 

ــدى.( كەل

شــۇنداق. مۇھىــم بۇرۇلــۇش نۇقتىســى بولــۇپ قالــدى. شۈبھىســىزكى، بــۇ 
ئــۇرۇش ياپونىيىنىــڭ قۇدرەتلىــك بىــر دۆلەتلىــك ئورنىنــى تۇرغۇزدى. يىراق شــەرق 
كــۈچ سېلىشتۇرمىســىنىڭ پەرقلىرىنــى ئۆزگەرتىۋەتتــى. تېخىمــۇ ئەھمىيەتلىــك بىــر 
تەرىپــى شــۇ بولدىكــى، تارىختــا تۈنجــى قېتىــم بىــر ئاســىيا دۆلىتــى بىــر ياۋروپــا 
دۆلىتىنــى ياۋروپادىكــى چــوڭ بىــر ئىمپېرىيــە- چــار روســىيىنى ئۇرۇشــتا يېڭىــپ، 
پۈتكــۈل ئاســىيادا كىشــىنى خۇشــال قىلىدىغــان بىــر تەســىرات، بەلكــى چۇڭقــۇر 
تەســىرات ياراتتــى. بــۇ ئــۇرۇش مۇســتەملىكە ئەللەردىكــى مىلىيونلىغان كىشــىلەرگە 
شــۇنى ئۇختــۇرۇپ قويدىكــى، ياۋروپانىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى مۇقــەددەس، تەقدىــردە 
بەلگىلەنگــەن ھۆكۈمرانلىــق ئەمــەس. بويســۇندۇرۇش دەۋرىدىــن باشــالپ تاكــى 
ھازىرغىچــە ئــاق تەنلىكلەرنىــڭ ئاســىيادا تۈنجــى قېتىــم مەغلــۇپ بولىشــى يــەر 
شــارىدىكى بارلىق غەيرى ئاق تەنلىك مىللەتلەرگە كىشــىنى ھاياجانغا ســالىدىغان 
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ئۈمىــد ئاتــا قىلــدى. بــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا روس- ياپــون ئۇرۇشــى دۇنيانىــڭ 
يېقىنقــى زامــان تارىخىدىكــى بىــر نامايەنــدە، غەيــرى ياۋروپالىــق، غەيــرى ئــاق 
تەنلىــك مىللەتلەرنىــڭ ئويغىنىشــىدا كۆتۈرۈلگــەن تۆمۈر پەردە، بۇنــداق ئويغىنىش 
بۈگۈنمــۇ ھــەم پۈتۈن دۇنيانــى زىلزىلىگە ســالماقتا. )“دۇنيانىــڭ ئومۇمى تارىخى” 

15 -ئەســىردىن كېيىنكــى دۇنيــا(

بۇ ئۇرۇشــنىڭ غەلىبىســى ياكى ياپونىيىنىڭ غەلىبىســى دۇنيادا ئاۋۋال قايســى 
ئۆلكىگــە، قايســى رايونغــا شــۇنداق چۇڭقــۇر تەســىر كۆرســەتتى؟ قەدىمى شــەرقنى 
بىــر ئــۈزۈك دېســەڭ، ئۇنىڭ ياقۇت كــۆزى ئۇيغۇرىســتان ھېســابلىناتتى. ئادەملىرى 
ســەزگۈر ئەقىللىــق ئىــدى. شــۇڭا ياپونىيىنىــڭ غەلىبىســى ئــاۋۋال ئۇيغۇرىســتانغا 
ئاندىــن ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ ئويغىنىشــىغا ئىنتايىــن كۈچلــۈك تەســىر كۆرســەتتى.” 
ــدە  ــالر رەھبەرلىكى ــۇپ تورپاق ــاق ۋە ياق ــمايىل تورپ ــدا ئىس ــى قۇمۇل 1907 -يىل
قورالالنغــان 300دەك تــاغ خەلقــى مانجۇ-خىتايــالر بەلگىلىگــەن ۋاڭنىــڭ قۇللــۇق 
ــق  ــپ كېتىشــىگە قارشــى قوراللى ــۈك ئالۋاڭ-ســېلىقالرنىڭ كۆپىيى تۈزۈمىگــە، تۈرل
ــۇ  ــاب(، )ب ــرى” 15 -كىت ــخ ماتېرىياللى ــىنجاڭ تارى ــۈردى” )“ش ــالڭ كۆت قوزغى
قوزغىــالڭ تارىختــا تورپاقــالر قوزغىلىڭــى دەپ ئاتالــدى( بــۇ قوزغىالڭچىــالر چــار 
روســىيىنىڭ قوللىشــىغا ئېرىشــكەن يــاڭ زىڭشــىڭ ھاكىمىيىتىگــە ئەجەللىــك زەربــە 
بــەردى. داۋامــى ســۈپىتىدە قۇمۇلــدا، 1911 - يىلــى تۆمۈر خەلىپــە رەھبەرلىكىدە 
قوراللىــق قوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈپ، پۈتۈن ئۇيغۇرىســتاندا سىياســى داۋالغۇش كەلتۈرۈپ 
چىقارغانــدا، مىللىتارىســت يــاڭ زىــڭ شــىڭ چــار روســىيىنىڭ ياردىمىگــە تايىنىــپ 
بــۇ قوزغىالڭنىمــۇ قوراللىــق باســتۇردى. ئۇيغۇرالرغــا بــۇ قېتىــم ئىنتايىــن قــوالي، 
ئىنتايىــن ئەپلىــك بىــر سىياســى پۇرســەت يېتىــپ كەلگــەن. بــۇ ۋاقىتتــا جۇڭگــودا 
شــىنخەي ئىنقىالبــى پارتلىــدى. جۇڭگــو تەلتۈكــۈس قوراللىــق قااليمىقانچىلىــق، 
مىللىتارىســتالر يېغىلىقــى دەۋرىگە كىرىــپ كەتتى. مانجۇ ھۆكۈمىتىنىڭ باســتۇرۇش 
ئۈچۈن ئۇيغۇرىســتانغا ۋاقىت ئاجراتقۇدەك، ئۇيغۇرىســتانغا ھەربى كۈچ يوللىغىدەك 
مــادارى يــوق ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە خەلقئــارا ۋەزىيەتمــۇ ئۇيغۇرالرغــا پايدىلىق 
ئاجايىــپ بېــر دەۋىــردە تۇراتتــى. 1905 -يىلــى چــار روســىيە زېمىنىــدا پارتلىغــان 
بۇرژۇئــا ئىنقىالبــى روســىيىلىك موژىكالرنى پۇت-قولــى يەرگــە تەگمەيدىغان ھالغا 
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كەلتــۇرۇپ قويغــان، سىياســەتلىرىنى ئۆزگەرتىشــكە مەجبۇرلىغــان چاغــالر بولغاچقا، 
چــار روســىيە ئۇيغــۇر قوزغىالڭچىالرنــى باستۇرۇشــقا، يــاڭ زىڭشــىڭغا ياردەملىشــىپ 
ئۇيغۇرىســتانغا ئەســكەر چىقىرىشــى مۇمكىن ئىدى. لېكىن، بۇنداق خۇپســەنلىكنى 
چــار روســىيە داۋامالشــتۇرالمايتتى. چۈنكــى، 1905 -يىلىدىــن 1917 -يىلىغىچــە 
چــار روســىيە دۆلىتــى بىــر كۈنمــۇ خاتىرجــەم بواللمىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىل 
بولىشــى، دۆلــەت قۇرۇشــى، دۆلــەت قــۇرۇپ ئوتتــۇرا ئاســىيادا ۋە دۇنيــادا قــەد 
كۆتۈرۈشــى، چار روســىيىنى ھەيرەتتە قالدۇرۇشــى ۋە چار روســىيىنىڭ ئۇيغۇرىستاندا 
غەلىبــە قىلغان ئىنقىالبنى باستۇرۇشــقا چارىســىز قېلىشــى، ھىندىســتان قۇرۇقلۇقىنى 
بېســىپ ياتقــان ئەنگىلىيە جاھانگېرلىكىنى ھۇدۇقتۇرۇپ قويىشــى ياكــى دىپلوماتىيە 
ــى  ــى ھەرب ــااللمايدىغان ياك ــقا س ــى ئىش ــە ھىلىگەرلىكىن ــىدە ئىنگىلىزچ ساھەس
كۇچىنــى ئىشــقا ســېلىپ ئۇيغۇرالرنــى باســتۇرالمايدىغان بىــر پۇرســەت، ئۇيغۇرالرغا 
ئالــالھ يارىتىــپ بەرگــەن بىــر ئۇلــۇغ پۇرســەت يېتىــپ كلەگەنــدە ۋە بــۇ پۇرســەت 
پالــگان تۈمــۈر خەلىپــە تەرىپىدىــن بايقىلىــپ يېتىــپ، مانجۇ-خىتايالرغــا قارشــى 
قارشــىلىق كۆرســىتىپ قوراللىــق ئىنقىالبقــا ئايلىنىــپ، مىللــى ئازادلىــق ئۈچــۈن 
ــالب  ــر ئىنقى ــۈك بى ــپ، ئۇيغۇرىســتاندا بۈي ــى قوزغىلى ــۈن ئۇيغۇرىســتان خەلق پۈت
ــاددە  ــل، س ــاددە ئەقى ــاد، س ــي ئېتىق ــاددە دىنى ــدە، س ــپ كەلگەن دەۋرى يېتى
ئادىمىگەرچىلىــك، ســاددە زۇلۇم-ســىتەم قارىشــى، ســاددە ئازادلىــق تۇيغۇســى، 
ــاددە  ــى، س ــالب قارىش ــاددە ئىنقى ــىزلىق، س ــاددە ساۋاتس ــەنچ، س ــاددە ئىش س
خۇداگۇيلــۇق كاللىســىغا قوغۈشــۇندەك ئۇيــۇپ كەتكــەن تۈمــۈر خەلىپــە ۋە ئۇنىــڭ 
رەھبەرلىكىدىكــى دېھقــان ئىنقىالبچىــالر، تــۇڭگان ئاتالغــان ئەمەلىيەتتــە ئىســالم 
دىنىنــى ســاقتا قۇبــۇل قىلغان خىتاي لــى پۇشــۈننىڭ ئالدامچىلىقلىرىغــا ئالدىنىپ، 
قولىدىكــى قورالنــى تاشــالپ ئورنىغــا قولىغــا قۇرئــان ئېلىــپ قەســەم قىلىــپ، لــى 
ــاڭ زىڭشــىڭنىڭ قولىــدا  پۇشــۇنغا ئىشــىنىپ ئۈرۈمچىگــە چىقىــپ مىللىتارىســت ي
ئۆلتۈرۈلــدى. ئۇلــۇغ پۇرســەتتە پارتلىغــان ئۇلــۇغ ئىنقىــالب مەغلــۇپ بولــدى. بــۇ 
ــۇ  ــز، ئوقۇرمەنلىرىمىزگــە ب ــۇر توختىلىمى ــە چۇڭق ــالردا يەن ــدا كېيىنكــى باب توغرى

يــەردە خەير-خــوش دەيمىــز.
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ئون توققۇزىنچى باب ئۇيغۇر مىللى بۇرژۇئازىيىسىنىڭ باش كۆتۈرۈشى

مىللەتنىــڭ ھــەر جەھەتتىــن ئەتراپلىــق تەرەققــى قىلىشــى شــۇ مىللەتنىــڭ 
ئىچكــى قىســمىدا مىللــى بۇرژۇئازىيىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى ۋە ئوخشاشــال ۋاقىتتا 
مىللىــي بۇرژۇئازىيىنىــڭ سىياســى ســەھنىگە چىقىشــىغا باغلىقتــۇر. ئەســلىدە يۇقىرى 
تەبەقىلىــق دىنىــي ئەربابــالر قاتلىمــى، يېزا ئىگىلىــك جەمئىيىتى ئاساســىدا ھال-
ئوقىتــى ياخشــى تۆرىلەر قاتلىمــى ۋە ئاددى پۇقراالردىن تەشــكىللەنگەن ئۇيغۇر كونا 
جەمئىيىتــى مۇئەييــەن دەۋىرگــە كىرگەنــدە بــۇ جەمئىيەتتــە ئىســتىخىيىلك ھالــدا 
ئــاۋۋال قــول ســانائەتنىڭ تەرەققــى قىلىشــى، ئاندىــن شــۇ ئاساســتا تېخنىكىلىــق 
ســانائەتنىڭ تەرەققــى قىلىشــى بــۇ دېمــەك، بۇرژۈئازىيىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى 
ۋە مىللــى بۇرژۇئازىيىنىــڭ ئىقتىســاد ۋە باشــقا جەھەتلــەردە تەرەققىيــات دەۋرىگــە 

ــى دېگەنلىكتۇر. كىرىش

ــۇت  ــە مەۋج ــل ئىدىي ــە 4 خى ــى جەمئىيەتت ــۋى مىلل ــداق ئەنئەنى ــەر قان ھ
بولــۇپ تۇرىــدۇ ياكــى جەمئىيەت شــۇ 4 خىــل ئىدىيىدىــن تەشــكىللەنگەن بولىدۇ.

1 -دىنــى مائارىپ : ئىســالم دىنى مائارىپى ناھايىتــى ئۈنۈملۈك ھالدا ئۇيغۇر 
مەدەنىيىتىنــى بىــر گەۋدىلەشــتۈرگەن. خىتايــالر ھۆكۈمرانلىقىغا چۈشــۈپ قېلىشــتىن 
ــز  ــز، زىيالىلىرىمى ــەن ئاكابىرلىرىمى ــى كۆرگ ــپ تەربىيىس ــى مائارى ــرى، دىن ئىلگى
ئۇيغۇرىســتاندا دۆلەت باشــقۇرۇش ۋە ھۆكۈمــەت باشــقۇرۇش خىزمەتلىرىدە ئاكتىپ 

ئىشــلىگەن. ســەمىمىيىتى ۋە ســاداقىتىنى ئۇشــبۇ خىزمەتكــە تاپشــۇرغان ئىدى.

2 -سىياســى ئىدىيىلەر: ئۇيغۇر جەمئىيىتى مۇستەملىكىچىلەر ۋە تاجاۋۇزچىالرغا 
ــپ  ــراق قىلى ــى باي ــالم دىنىن ــرەك ئىس ــالردا كۆپ ــى چاغ ــتا كېيىنك ــى تۇرۇش قارش
ــاپ  ــىدە توخت ــالب ساھەس ــى ئىنقى ــز دىن ــالب ھەرگى ــراق ئىنقى ــەن. بى كۆتۈرگ
قالمىغــان، بەلكــى ھــەر قېتىملىــق ئىنقىــالب دۆلــەت قــۇرۇش بىلەن ئاخىرالشــقان. 
ھەتتــا غەلىبــە قىاللمىغــان ئىنقىالبالر بولســىمۇ سىياســى غايىالرنــى كۆڭلىگە پۈكۈپ 
تــۇرۇپ مەغلــۇپ بولغــان ئىــدى. ئۇيغــۇرالر ھــەر قېتىملىــق ئىنقىــالب، ھــەر قېتىم 
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قوراللىــق قوزغىــالڭ كۆتۈرگەنــدە ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشــنى سىياســەت بىلەن 
شۇغۇللىنىشــنىڭ يوللــۇق قائىدىســى قىالتتى. ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتىنى قوغداش بىلەن 

مىللــى مەنپەئەتنــى قوغداشــنى سىياســەتنىڭ ئاخىرقــى مەنزىلــى دەپ قارايتتى.

ئادەملەرنــى  جەمئىيىتــى  ئىنســانىيەت  ئىدىيىلــەر:  ئىجتىمائــى   -  3
چېرىكلەشــتۈرۈدىغان چاكىنــا ئىدىيىلەرگىمۇ تۇلۇپ تاشــقان بولىدۇ، گۈزەل ئەخالق 
ۋە گــۈزەل ئەخالقنــى قوغلىشــىش، گۈزەل ئەخالقنــى جەمئىيەتتە ئومۇمالشــتۇرۇش، 
ئەركىنلىــك، كۆڭــۆل ئازادىلىكنــى قوغلىشىشــتىن ئىبــارەت جەمئىيەتنىــڭ نېگىزلىك 
ــۋال  ــل ئەھ ــدۇ. بۇخى ــدا تۇرى ــپ ئورۇن ــدا غالى ــداق چاغ ــەر قان ــى ھ قۇرۇلمىس

ــڭ ئەخــالق قۇرۇلمىســىنى تەشــكىللەيدۇ.  ــۋى جەمئىيەتنى ئەنئەنى

4 - ئىقتىســاد ۋە تەرەققىيــات ئىدىيىلىــرى: بىــر جەمئىيــەت ئــاۋۋال 
ئىقتىســادنىڭ تەرەققىياتىغــا، ئىقتىســادىي تەرەققىياتــالر ئاساســىدا جەمئىيەتنىــڭ 
ــدۇ. ھــەر  ــاج بولى ــق تەرەققــى قىلىشــقا موھت ــە باشــقا ســاھەلىرىدە ئەتراپلى يەن
قانــداق جەمئىيەتتــە ئىشــلەپچىقارغۇچى ئــۆزى ئۈچۈنمــۇ ئىشــلەپچىقىرىدۇ ۋە 
باشــقىالر ئۈچۈنمــۇ ئىشــلەپچىقىرىدۇ. كېيىنكــى كاپىتالىزىــم دەۋرىدىمــۇ شــۇنداق 
ئەھــۋال تەكرارالنــدى، ئاۋۋالقــى يېــزا ئىگىلىــك جەمئىيىتىدىمــۇ شــۇنداق 
ئەھــۋال تەكرارالنــدى. ئىشــلەپچىقىرىش -تــاۋار- ئايرىۋاشــالش ياكــى ســېتىش، 
ــم  ــى كاپىتالىزى ــىيەت، كېيىنك ــاش خۇسۇس ــۇ ئوخش ــك جەمئىيىتىگىم ــزا ئىگىلى يې
ــاۋار  ــلەپچىقىرىش ت ــاۋار ئىش ــدى. ت ــىيەت بول ــاش خۇسۇس ــۇ ئوخش جەمئىيىتىگىم
ئايرىۋاشــالش بولىدىغانلىكــى جەمئىيەتتــە كاپىتالىزىمنىــڭ بېخلىنىشــى ۋە مىللــى 
بــۇر ژۇئازىيىنىــڭ باش كۆتۈرۈشــى مۇقــەررەردۇر. ئۇيغــۇر جەمئىيەتلىــك تارىخىنىڭ 
مۇئەييــەن مەزگىلىــدە بــاش كۆتۈرگــەن، ئۇيغــۇر مىللــى بۇرژۇئازىيىســىنىڭ ۋەكىلى 
مۇســاباى ئائىلىســى ۋە مۇســاباى جەمەتــى ئەنــە شــۇنداق ئۇيغــۇر جەمئىيىتىگــە 
پايدىلىــق بايلىــق، ئىقتىســاد ياراتقــان كاپىتالىســتالر ئىــدى. بىــز تۆۋەنــدە ئاپتور 
ــان تارىخــى  ــپ چىقق ــى توغرىســىدا يېزى ــابايالر جەمەت ــڭ مۇس ــز ئابدۇلالنى ئەزى

ــز. ئەســىرىدىن مىســالالر كەلتۈرۈمى

1 - مۇسابايالر سودا - تىجارىتىنىڭ خەلقئاراغا يۈزلىنىشى.

ــر  19 -ئەســىرنىڭ دەســلەپكى يېرىمىدىــن )1848 -يىلىدىــن( باشــالپ بى



172

قىســىم ئۇيغۇرىســتانلىق مىللــى سودا-ســانائەتچىلەر ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھــەر قايســى 
جايلىرىدىكــى ســودا- تىجارەتتىــن خەلقئاراغــا يەنــى روســىيە، قازان، تاشــكەنت، 
ئالمۇتا، ئەنجان، سىرۋالىســكى، زەيســەن، موســكۋا قاتارلىق 18 شــەھەر ۋە چەت 
ئــەل ۋىاليەتلىرىگــە كېڭىيىــپ، شــۇ جايــالردا سودا-ســارايالرنى قــۇردى. ئــۇزاق 
ــى  ــڭ كۆپىيىش ــا كېڭىيىشــى، كاپىتالنى ــڭ خەلقئاراغ ــودا -تىجارەتنى ــەي س ئۆتم
نەتىجىســىدە، فىنالندىيــە، گېرمانىيــە، تۈركىيــە، ئوتتۇرا شــەرق ۋە ئوتتۇرا ئاســىيا 
قاتارلىــق رايــون، دۆلەتلــەر بىلــەن ســودا-تىجارەت مۇناســىۋىتى ئورناتتــى. ئەينى 
ــا مەدەنىيىتىنــى كۆرگــەن بــۇ سودا-ســانائەتچىلەر ھــەر قايســى  چاغدىــال ياۋروپ
جايالردىكــى تىجــارەت، ئىگىلىك باشقۇرۇشــنى ماناپاكتور يەنى تالونلۇق ھېســابات 

ۋە مائاشــلىق ئىشــچى تۈزۈمــى بىلــەن باشــقۇرغانىدى.

ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىقتىســادىي تەرەققىيــات تارىخىدىن ئېلىــپ ئېيتقاندا ئۇيغۇر 
مىللــى بۇرژۈئازىيىســىنىڭ تىپىــك ئۆلگىســى بولغــان ئاكا-ئــۇكا ھۈســەنباى ھاجى 
)1926-1844( باۋۇدۇنبــاى )1928-1851( مۇســابايالر ســانائەت ئېھتىياجــى 

ئىلىــم- پەنگــە موھتــاج بولغانــدا مائارىــپ ئىســالھاتىمۇ ئېلىــپ بارغــان.

2 - مۇسابايالرنىڭ قىسقىچە ئائىلە تارىخى

مۇســابايالرنىڭ ئەســلى يۇرتــى ئۇيغۇرىســتان ئاتــۇش ناھىيىســى ئىكىســاق 
كەنتــى بولىــدۇ. ئۇالرنىــڭ يەتتــە ئاتىســى ئىكىســاق كەنتىــدە تۇغۇلــۇپ، ئــۆز 
ــاباى  ــۇغۇلالنغان. مۇس ــەن ش ــلىرى بىل ــارەت ئىش ــق ۋە تىج ــدا دېھقانچىلى يۇرتى
دەۋرىگــە كەلگەنــدە، ئۇالرنىــڭ تىجارىتــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھــەر قايســى ۋىاليــەت 

ناھىيىلىرىگىچــە ھەمــدە ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى بــەزى دۆلەتلەرگىچــە تارالغــان.

مۇســاباى بــۇ كىشــى ئاتىســى ئابدۇرۇســۇلنىڭ تىجــارەت ئىشــلىرىغا تولــۇق 
ۋارىســلىق قىلىــپ، بارلىــق كۈچــى بىلــەن تىجارەتنــى رىۋاجالنــدۇرۇدى. ئــۆزى 
توپلىغــان دۇنياســىنىڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمىنى قايتــا ئىشلەپچىقىرىشــقا ســەرپ 
ــۇغۇللىنىپ ۋە  ــەن ش ــلىرى بىل ــانائەت ئىش ــول س ــارەت، ق ــودا -تىج ــپ، س قىلى
ئۇنــى تېخىمــۇ رىۋاجالنــدۇرۇپ كــۈن ســايىن رونــاق تاپقــان. مۇســاباي بۇخــارادا 
ئوقۇيــدۇ. چــەت ئەلنىڭ بولۇپمۇ ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىڭ گۈللەنگەن سودا-ســانائەت 
تەرەققىياتىنــى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ يەنى چــەت ئەللەردىكــى ســانائەت تەرەققىياتىنىڭ 
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چۇڭقــۇر تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ. ھەمــدە ئــۆز يۇرتىنىــڭ سودا-ســانائەت، پــەن-
تېخنىــكا جەھەتتــە ياۋروپــا دۆلەتلىرىــدەك تەرەققــى قىلىشــىنى ئوياليــدۇ.

مۇســاباى ئۆزىنىــڭ تىجــارەت ئىشــلىرىغا ئىككــى چــوڭ ئوغلــى -ھۈســەنباى 
بىلەن باۋۇدۇنباينى ۋارىس قىلىدۇ. ئاكا-ئۇكا مۇســابايالر مەملىكەت ئۇيغۇرىســتان 
ئىچىدىكــى تىجارەتنى تەرەققــى قىلدۇرۇپال قالماى، -1895يىلى غۇلجا شــەھىرىدە 
ــرى شــىركىتى”نى  ئۆزلىرىنىــڭ بــاش تىجــارەت شــىركىتى- “مۇســاباى بۇرادەرلى
قــۇرۇپ، مۇســابايالر جەمەتــى تىجــارەت دائىرىســىنى تېخىمــۇ كېڭەيتىــدۇ. ئــۆز 
ۋاقتىــدا ئىلى-غۇلجــا، روســىيە ئارقىلىــق ياۋرۇپا دۆلەتلىرى بىلەن ســودا قىلىشــنىڭ 
بىــر مۇھىــم دەرۋازىســى ئىدى. ئۇنىڭدىن باشــقا دۆلەت ســىرتىدا قازاقىســتاندىكى 
قارا-قارا يەرمەنكىســى، سىمى پاالتىسكى يەرمەنكىســى، سىبىرىيىدىكى ئومىسكى، 
بارنــاۋول شــەھەرلىرىدىكى يەرمەنكىلەرگــە قاتنىشــىپ تىجارەت قىلىپال قالماســتىن، 
يەنــە روســىيىنىڭ نېژنــى نــوۋى گىــرود، موســكۋا، پېتىــر بــورگ، قــازان، ئۇفــا، 
تاشــكەنت، ئالمۇتــا، ئەنجــان قاتارلىــق شــەھەرلەرگە بېرىــپ تىجــارەت قىلىــدۇ. 
ــەل  ــى، ئ ــوى تېرىىس ــەى، ق ــالر: ئۈچ ــالر ۋە ماتېريال ــان مال ــارەت قىلىدىغ تىج
تېــرە، كاال تېرىســى، ئــات تېرىســى، مارىيــە، ســۇغۇر، بۇرســۇق، تۈلكــە، بــۆرە، 
سولەيســۇن تېرىســى ھەمــدە يــۇڭ، يايــال، ئــات قۇيرۇقــى، شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە 
ــۇ  ــات، كاال قاتارلىــق جانلىــق مالالرنــى ئېكىســپورت قىلىــپ، ئ ــە قــوى، ئ يەن
ــۇالتلىرىنى  ــانائەت مەھس ــك س ــا كېرەكلى ــتان پۇقرالىرىغ ــن ئۇيغۇرىس دۆلەتلەردى
ئىمپــورت قىلىــپ ئەكىلەتتــى. كېيىنكــى ۋاقىتــالردا، ســودا ئىشــلىرىنىڭ ئېھتىياجــى 
بىلــەن روســىيىنىڭ ياركەنــت، )پامپىلــوپ( ئالمۇتــا، بىشــكەك، سىمپىالتىنىســكى، 
تاشــكەنت، ئەنجــان، ئــوش، جــاالل ئابــات، موســكۋا قاتارلىــق شــەھەرلىرىدە، 
ســودا-تىجارەت ئىــش باشــقۇرۇش ئورۇنلىرىنــى تەســىس قىلغــان. 1895 -يىلىدىن 
ــى  ــتاندا تۈنج ــۇرۇپ، ئۇيغۇرىس ــى ق ــرە زاۋۇتى”ن ــى تې ــە “ئىل 1909 -يىلىغىچ
زامانىــۋى ســانائەت بەرپــا قىلىــپ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ چــەت ئەللــەر بىلــەن بولغــان 

سودىســىنى تېخىمــۇ ئىلگىــرى ســۈرۈپ رىۋاجالندۇرغــان.

ــى  ــان چــوڭ ئوغل ــن بولغ ــى ماينۇرخاندى ــڭ چــوڭ ئايال ــەنباي ھاجىنى ھۈس
ســابىت مۇســاباي، ئىككىنچــى ئايالــى ئالتۇنخاندىــن بولغــان ئوغۇللىــرى ئابلىــز 
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مۇســاباى )1984 -يىلــى ئۈرۈمچىــدە ۋاپــات بولــدى(. مىجىت مۇســاباى )1973 
-يىلــى ســوۋېت ئالمۇتــادا ۋاپــات بولــدى(. ھۈســەنباى ھاجىنىــڭ -3 ئايالــى 
نورىمــان خېنىمدىــن بولغــان ئابلەھــەت مۇســاباى )1987 -يىلى غۇلجا شــەھرىدە 
ۋاپــات بولــدى(. تەلئــەت مۇســاباى )ھازىــر تۈركىيــە تەۋەلىكىــدە بولــۇپ، چــەت 
ــى  ــاباى )1980 -يىل ــرەت مۇس ــۈغۇللىنىدۇ(. فىك ــەن ش ــارەت بىل ــەردە تىج ئەلل
ياپونىيىــدە ۋاپــات بولــدى(. نېلۇپــەر مۇســاباى )1984 -يىلــى )لوندۇنــدا ۋاپــات 
بولــدى(. بۇنىڭدىــن مۇســاباى ئەۋالدىنىــڭ ۋەتەندىــن باشــقا چــەت ئەللەرگىمــۇ 

تارقىلىــپ كەتكەنلىكىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ.

3 -ھۈسەنباى تېرە زاۋۇتىنىڭ قۇرۇلۇش جەريانى

ــى  ــرى 1895 -يىل ــڭ پەرزەنتلى ــن ئۇنى ــن كېيى ــات بولغاندى ــاباى ۋاپ مۇس
ئىلىــدا قۇرۇلغــان باش تىجارەتخانىســى ئارقىلىــق ئۆزلىرىنىڭ تىجارەت دائىرىســىنى 
كېڭەيتىشــنىڭ يوللىرىنــى ئىزدەيــدۇ. ھۈســەنباى بىلــەن بــاۋۇدۇن بايــالر ئوتتــۇرا 
ئاســىيا دۆلەتلىــرى ۋە ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىگــە بېرىپ كۈزىتىش جەريانىــدا، ياۋروپانىڭ 
ســانائىتىدە زور گۈللىنىشــلەر بولــۇپ، ئاجايىــپ مۆجىزىلــەر يارىتىلغانلىقىنــى ئــۆز 
كۆزلىــرى بىلــەن كــۆرۈپ، زور ئىلھــام ۋە ئۈمىدلــەر بىلــەن قايتىــپ كېلىــدۇ. ئــۇالر 
ــىيادا  ــۇرا ئاس ــۈن ئوتت ــەس، پۈت ــۇز ئۇيغۇرىســتانال ئەم شــۇنى بايقايدۇكــى، يالغ
چــارۋا مەھســۇالتلىرىنى پىششــىقالپ ئىشــلەيدىغان زامانىــۋى زاۋۇت يــوق، پەقــەت 
ئــادەم كۈچــى ۋە ســۇ كۈچــى بىلــەن ئىشــلەيدىغان قــول ســانائەت كارخانىلىــرى 
بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئىشــلەپچىقارغان مەھســۇالتلىرىنىڭ ســۈپىتى ناچــار، مىقــدارى 
تــۆۋەن بولــۇش ســەۋەبىدىن جەمئىيــەت ۋە خەلقنىــڭ ئېتىياجىدىــن چىقالمايــدۇ.

ھۈســەنباي بىلــەن باۋۇدۇنباي مۇشــۇ شەرت-شــارائىتالرنى بىلىــپ يەتكەندىن 
كېيىــن، ئۇيغۇرىســتاندا ئىلــى تېــرە زاۋۇتىنــى قــۇرۇش تەييارلىقىنــى باشــلىۋىتىدۇ. 
1903 -يىلى ھۈســەنباى موســكۋادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يەرمەنكىگە قاتنىشــىدۇ. 
ھۈســەنباى ئۆزبېكىســتانلىق ئەرشانباى دېگەن ســودىگەرنڭ پاختىسىنى سېتىۋېلىپ، 
بــۇ پاختىنــى ژاخارمــاروژۇپ دەيدىغــان يەھــۇدى ســودىگەرگە ســېتىپ بېرىــپ بىــر 
قېتىمدىــال 50 مىــڭ تىلــال )500 مىــڭ ســوم تىلــال پۇلــى( ســاپ پايــدا ئالىــدۇ. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا ھۈســەنباى ئۆزى موســكۋا يەرمەنكىســىگە ئېلىپ بارغــان ھەرخىل 
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تېــرە، ئۈچــەي، يــۇڭ، جانلىــق مالالرنــى ســېتىپ ناھايىتــى كــۆپ پايــدا ئالىدۇ. 
ــىنى  ــادى ئاساس ــنىڭ ئىقتىس ــى قۇرۇش ــرە زاۋۇتىن ــى تې ــۇالر ئىل ــەن ئ ــۇنىڭ بىل ش

تولــۇق تىكلــەپ ئالىدۇ.

1904 -يىلــى ھۈســەنباى ھاجــى ئىنىســى باۋۇدۇنباينــى نۇرغۇنلىغــان يەرلىك 
مالــالر بىلــەن گېرمانىيىگــە تىجــارەت قىلىش ئۈچــۈن ھەمدە زاۋۇت كــۆرۈپ كېلىش 
ئۈچــۈن يولغا ســالىدۇ. باۋۇدۇنبــاي گېرمانىيىگە بېرىپ، نۇرغۇنلىغان ماشىناســازلىق 
شــىركەتلىرىنىڭ خۇجايىنلىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىپ، كۆپلىگــەن ســانائەت ئەســلىھە، 
زاۋۇتالرنــى كــۆرۈپ، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە كۆن-خىــرۇم زاۋۇتىنىــڭ ئىلغــار زامانىــۋى 
ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ. ئۇيغۇرىســتانغا يۆتكــەپ بارغانــدا مۇۋاپىــق بولىدىغانلىقىنى 
بايقايــدۇ. باۋۇدۇنبــاى 500 مىــڭ ســوم ئالتــۇن پــۇل زاكالــەت بېرىــپ، كــۆن- 

خىــرۇم زاۋۇتىنــى زاكاز قىلىدۇ.

ھــەر خىــل ماشــىنا- ســىتانوك، پــارۋاى قــازان، پــارۋاى ماشــىنا، ئېلېكتىــر 
ئىشــلەپچىقىرىدىغان ماتــور، دىنامالرنــى ھەمــدە زاۋۇتنىــڭ مۇشــۇ ئىشــلەپچىقىرىش 
ــىتانوك  ــۈرۈش س ــر ي ــك بى ــقا كېرەكلى ــت قىلىش ــكىنىلىرىنى رېمۇن ــىنا- ئۈس ماش
ســايمانالر، بېــر دانــە چــوڭ مېتــال قىرىــش ســىتانوكى، رەندىلــەش ســىتانوكى، 
بۇرغــۇالش ســىتانوكى، چاقــالش ســىتانوكى، ئېلېكتىــر كەپشــەرلەش ماشىنىســى 

قاتارلىــق بىــر يــۈرۈش مۇكەممــەل زامانىــۋى ســايمانالرنى ســېتىپ ئالىــدۇ.

ئۇنىڭدىــن باشــقا بــاۋۇدۇن بــاي، يەنــە گېرمانىيىنىــڭ ئاالقىدار شــىركەتلىرى 
بىلــەن سۆزلىشــىپ، بــۇ زاۋۇتنــى ئۆز ۋاقتىــدا تېخنىــكا ئۆلچەملىرىگــە اليىق قىلىپ 
قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن، تۇرمۇشــىغا كېپىللىــك قىلىــش شــەرتى بىلــەن، يۇقىــرى 
مائــاش بېرىــپ گېرمانىيىدىــن بىــر نەپــەر ئېلىېكتىــر مىخاينىــك، بىــر نەپەر ماشــىنا 
-ئۈســكىنە رېمۇنــت قىلىدىغــان تېخنىــك، بىــر نەپەر قۇرۇلــۇش ئىنژىېنېــر، تېلېفون 
ئاالقىســىنى ئورنىتىدىغــان بىر نەپــەر مانتىيۇر )بۇالرنىڭ ھەممىســى نېمىس مىللىتى 

بولــۇپ ئائىلىســى بىلــەن بېرلىكتــە ئــۇالر ئۇيغۇرىســتانغا كېلىدۇ.(

4 -مۇسابايالرنىڭ كارخانا باشقۇرۇش ئۇسۇلى

ھۈســەنباى ھاجــى بىلــەن باۋۇدۇنبايــالر چــەت ئەللەرگــە بېرىــپ، رېئاللىقنــى 
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بىۋاســتە كۆزىتىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ تىجــارەت باشــقۇرۇش ئۇســۇلىنى زاماننىــڭ 
تەرەققىياتىغــا اليىقالشــتۇرۇش ئۈچــۈن، بىردىنبىــر چــارە- دادىســى مۇســا ھاجىــم 
ــڭ  ــى بولۇش”نى ــڭ خوجىس ــاي، ئىلىمنى ــى بولم ــڭ خوجىس ــدەك “پۇلنى دېگەن
ــۆز  ــەن ئ ــى بىل ــق كۈچ ــپ، بارلى ــس قىلى ــۇر ھې ــۇ چۇڭق ــى تېخىم زۆرۈرلىكىن
ئەۋالدلىرىنــى چــەت ئەللەرگــە ئوقۇشــقا چىقىرىــپ ئالــى بىلىم يۇرتلىرىــدا ئوقۇتۇپ، 

ــدۇ. ــپ تەربىيەلەي ــق كىشــىلەردىن قىلى ــى مەلۇماتلى ئال

ھۈســەنباي ھاجــى بىلــەن باۋۇدۇنبايــالر ياۋرۇپادىكــى گۈللەنگــەن دەۋىرنىــڭ 
ئەمەلــى ئەھۋالىنــى كۈزىتىپ كەلگــەن مەرىپەتپەرۋەر زاتالر بولۇپ، ئــۆز تىجارىتىنى 
زاماننىــڭ تەرەققىياتىغــا اليىقالشــتۇرۇش ئۈچــۈن، بىر قىســىم مەلىكىلىك ئىشــچىالر 
ــودا  ــە، س ــۈك مالىي ــر بۆل ــۇنداقال بى ــى، ش ــۇنىنىڭ بولمىســا بولمايدىغانلىقىن قوش
خادىملىرىنىــڭ بولمىســا بولمايدىغانلىقىنــى چۇڭقــۇر ھېــس قىلغــان. بۇنىڭ ئۈچۈن 
ــس  ــى ھې ــارەت ئىكەنلىكىن ــتىن ئىب ــى رىۋاجالندۇرۇش ــارە -مائارىپن ــر چ بىردىنبى
ــەينىيە  ــاقتا “ھۈس ــى ئېكىس ــۆز يۇرت ــى ئ ــۇپ، 1885 -يىل ــى بول ــدۇ. تۇنج قىلى

مەكتىپــى” نــى قــۇرۇپ چىقىــدۇ.......

ئالدىرىغانلىقىمىــز، -5ئايــدا ئېچىلىدىغــان يىغىنغــا ئۈلگەرتىشــنى مەقســەت 
قىلغانلىقىمىــز ئۈچــۈن داۋاملىــق يېزىشــقا تىگىشــلىك مــاۋزۇالر قېلىــپ قالــدى.

يەنە بېر قېتىم سۆز بېشى ئورنىدا 

مېنىڭچــە ھازىــر تىرىــك ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ھەر قاندىقــى ئەگەر خائىن 
بولــۇپ خىتايغــا ســېتىلىپ كەتمىگەنــال بولســا، خىتــاى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز 
ــاۋۇز  ــۈن تاج ــە ئۈچ ــتانغا نېم ــاى ئۇيغۇرىس ــدۇ. خىت ــۈم قىلى ــدى دەپ، ھۆك قىل
قىلــدى، قانــداق تاجــاۋۇز قىلــدى، نېمىشــقا تاجــاۋۇز قىلــدى، قاچــان تاجــاۋۇز 
قىلــدى؟ خىتــاي ئــۆز تارىخىنىڭ ھــەر قانداق بىــر دەۋرىدە ئۇيغۇرىســتانغا تاجاۋۇز 
قىلغانمــۇ ياكــى قىلمىغانمــۇ، خىتــاي قايســى دەۋىرگــە يېتىــپ كەلگەنــدە ئاندىــن 
ــدۇق.  ــۇ باقمى ــوئال قويۇپم ــارا س ــۆز ئ ــدى؟ دەپ ئ ــاۋۇز قىل ــتانغا تاج ئۇيغۇرىس
خىتــاي يېزىــپ بەرگــەن تارىخنــى تارىــخ دەپ، ئوقىــۋەردۇق. كىشــىلەر، ئۇيغــۇر 
توغرىســىدا خىتــاي تــۈزۈپ بەرگەن ئەپســانىۋى، رىۋايەتلەشــكەن، “شــىنجاڭ خەن 
دەۋرىدىــن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىڭ بىر قىســمى ئىدى” دەيدىغــان جۈملىلەرنىمۇ 
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چاينــاۋەردى. خىتــاى بىلــەن ئۇيغۇرنىــڭ تارىخــى مۇناســىۋىتى، مۇســتەملىكە ۋە 
مۇســتەملىكىچىلىك مۇناســىۋىتى-بۇ تېما ھازىرغىچە مۇھاكىمە قىلىشــقا تىگىشــلىك 
مۇرەككــەپ تېمــا بولۇپ كەلــدى. خىتايالر يېزىــپ كېلىۋاتقان تارىخ -” شــىنجاڭ 
خــەن دەۋرىدىــن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ بىــر قىســمى ئىــدى”، دەيدىغــان 
سەپسەتەلەشــكەن تارىخ قاراشــلىرىغا، دۇنيادا تارىخ باشالنماستىن بۇرۇنمۇ سەپسەتە 
بارمىــدى دېگــەن مۈشــۇنداق بىر مەســىلىگە جــاۋاب بېرەلەيدىغان بىــرەر تارىخچى 
بولىدىغانــال بولســا، ئــۇ تارىخچى “شــىنجاڭ ئەزەلدىــن تارتىپ جۇڭگــۆ زېمىنىنىڭ 
ــپ تاشــاليدىغان  ــان سەپســەتىنىڭ ســىرىنى ئېچى ــدى”، دەيدىغ ــر قىســمى ئى بى
ــن  ــرى خــەن دەۋرىدى ــاي تارىخچىلى ــى. خىت ــۇپ قاالتت ــر تارىخچــى بول بىردىنبى
باشــالپ ئۇيغۇرىســتانغا )ئاتالمىش غەربى يۇرتقا قانداق ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنى 
يېزىــپ كېلىشــتى ( ئۇنىڭدىــن باشــقا ئۇيغــۇر تىللىــق غالچــا تارىخچىالرمــۇ “تــاڭ 
دەۋرىدىكــى ناخشــا- ئۇسســۇل مەدەنىيىتــى”، “ســۈى-تاڭ ســۇاللىلىرىدە ئۆتكەن 
ــاۋزۇالردا ئەپسانىۋىالشــقان سەپســەتەلەرنى  ــان م ــۇر ســەنئەتكارلىرى” دەيدىغ ئۇيغ
ــخ قىلماقچــى  ــر تارى ــى بى ــڭ تارىخىن ــەن ئۇيغۇرنى ــاى بىل ــپ، خىت ــپ چىقى يېزى
بولۇشــتى. موڭغۇلالرنىــڭ )1227 -يىلــى خىتايــدا يــۋەن سواللىســىنى قــۇرۇپ، 
1368 -يىلــى ئاغدۇرۇلغىچــە، باشــقا مىللەتلــەر قاتارىــدا ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمرانلىق 
قىلغانلىقىنــى ھېســابقا ئالغانــدا، مانجــۇالر خىتاينــى بېســىۋېلىپ، 1644 -يىلــى 
مانجۇ-مەنچىــڭ سواللىســىنى قۇرۇپ، 1884 -يىلى ئۇيغۇرىســتاننى بېســىۋېلىپ، 
ــواللە 1911  ــۇ س ــپ، ب ــق قىلى ــۇپ، ھۆكۈمرانلى ــىم قوي ــىنجاڭ« دەپ ئىس »ش
ــا  ــق ئاغدۇرۇلغىچــە ئۇيغۇرالرغ ــى ئارقىلى ــىنخەي ئىنقىالب ــڭ ش ــى خىتايالرنى -يىل
مانجۇالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلغانلىقىنــى ھېســابقا ئالغانــدا( موڭغۇلــالر بىلــەن 
مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلغانلىقىنــى، موڭغــۇل بىلــەن مانجۇالرنىڭ 
ئىســتىال قىلىــش تارىخــى ھېســابىغا يازغاندىــن باشــقا، خىتاينىــڭ خىتــاي بولــۇپ 
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــى 20 -ئەســىرنىڭ 40 -يىللىرىدىكــى بىــر ئىــش 
ئىكەنلىكىنــى ئەيمەنمەســتىىن تىلغــا ئېلىــش كېــرەك. ئۇنىڭدىــن بــۇرۇن خىتــاي 
دېگــەن مىللەتنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرەلمىگەنلىكىنــى تارىخىلىــق 
ــە ئۈچــۈن شــۇنداق  ــز نېم ــرەك. بى ــت قىلىــش كې ــە قەي ــق جەھەتت ۋە مەنتەقىلى
دېيىشــكە جۈرئەتلىــك بولــدۇق؟ بــۇ بىزنىــڭ خىيالپەرەســتلىكىمىزمۇ، بــۇ بىزنىــڭ 
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ــڭ  ــۇ بىزنى ــۇ، ب ــياتقا بېرىلگەنلىكىمىزم ــڭ ھېس ــۇ بىزنى ــىزلىكىمىزمۇ، ب بىلىمس
ــخ  ــى تارى ــە؟ تارىخن ــت دېگــەن نېم ــۇ؟ پاكى ــا ھۆرمــەت قىلمىغانلىقىمىزم پاكىتق
دەپ يېزىشــنىڭ ئارخىئولوگىيىلىــك پاكىتــى ماتېرىيــال ئاساســلىرى نېمــە؟ ئۇنداقتا 
خىتــاي نېمىگــە ئاساســلىنىپ ئــۆزى قويىۋالغــان ئىســىم »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان 
خــەن دەۋرىدىــن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ بىــر قىســمى ئىــدى” دەپ قارىســىغا 
ــپ،  ــە تايىنى ــورال كۈچىگ ــا، ق ــاي زوراۋانلىقق ــەت خىت ــدى، پەق ــۈم قىاللى ھۆك
ــۈن  ــز بۈگ ــدى. بى ــۈم قىاللى ــدەك ھۆك ــپ يۇقىرىقى ــا تايىنى ــى زوراۋانلىقق سىياس
ــالردا  ــالدى 1796-1763 - يىل ــڭ “مى ــۋەر بايتۇرنى ــز ئەن ــال تارىخچىمى پەقەت
چىــڭ سواللىســى )مانجــۇ- مەنچىــڭ سواللىســى( ئــۆز تەرەققىياتىنىــڭ ئالتــۇن 
ــۇر(  ــز دېيىشــكە مەجب ــى دۆلىتىمى ــۇ خىتاين ــڭ )ئ ــردى. دۆلىتىمىزنى ــە كى دەۋرىگ
بۈگۈنكــى زېمىــن دائىرىســى دەل مۇشــۇ دەۋىــردە شــەكىللەندى” )“شــىنجاڭدىكى 
مىللەتلــەر تارىخــى” 1000 -بــەت( دېگــەن بىــر جۈملــە ســۆزىنى پاكىــت قىلىپ، 
ئۇيغۇرىســتاننى بويســۇندۇرالىغان خىتــاي ئەمــەس، موڭغۇلــالر بىلــەن مانجــۇالر 
ئىكــەن، جاھانگىــر دۆلەتلەرنىڭ قوللىشــىغا ئىگە بولۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرىســتاننى 
بويســۇندۇرغان ۋاقتــى -20ئەســىرنىڭ -40يىللىرىغىــال توغــرا كېلىدىكــەن، دەپ 

ھۆكــۈم قىالاليمىــز. 

ــز؟ بــۇ  ــاى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلــدى، دەيمى ــا نېمىشــقا خىت ئۇنداقت
ھۈكۈمنــى تارىخقــا ئاساســلىنىپ قانــداق ئىســپاتاليمىز، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا 
ــڭ  ــۇ؟ خىتاينى ــى ئۇيغۇنم ــۇ ياك ــا خىالپم ــارا قانۇنالرغ ــى خەلقئ ــاۋۇز قىلىش تاج
ئۇيغۇرىســتانغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى، شــۇ ۋاقىتتىكى تارىخى رېئاللىققا ئاساســلىنىپ 
قانــداق ئىســپاتاليمىز، خەلقئــارا سىياســەتكە ئاساســلىنىپ قانــداق ئســپاتاليمىز، 
ئۇيغۇرنىــڭ ھېسســىياتىغا تايىنىــپ، ئۇيغۇرنىــڭ ئەقلىگــە تايىنىــپ، ئۇيغۇرنىــڭ 
ئىرادىســىگە تايىنىــپ قانــداق ئىســپاتاليمىز؟ مۇشــۇ مــاۋزۇالردا قەلــەم تەۋرىتىــپ 
ــۇر جامائىتىگــە تاپشــۇرۇش  ــپ، ئۇيغ ــر پارچــە ئەســەر يېزى ــك بى چــوڭ ھەجىملى
ئالدىــدا، -5ئايــدا ئېچىلىدىغان ئۇيغۇر جامائىتى كونفىرانسىيىســىگە ئۈلگۈرتىشــكە 
جىــددى تەييارلىــق قىلىۋاتقانــدا، يېزىشــقا تىگىشــلىك، ســىتاتە ئېلىشــقا، نەقىــل 
ــى  ــپ، يازغانلىرىمىزن ــپ كېتى ــاۋزوالر كۆپىيى ــا ۋە م ــلىك تېم ــكە تېگىش كەلتۈرۈش
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ــز  ــۈپ، ئانالى ــز چۈش ــا ھاجىتىمى ــەن ماتېرىيالالرغ ــقا كۆپلىگ ــق ئىسپاتالش پاكىتلى
قىلىشــقا ۋە ماتېرىيالالرنــى تەرتىپلىك رەتلەشــكە توغــرا كەلگەنلىكتىن، قولىمىزدىكى 
ئىشــنى يېرىــم يولــدا توختىتىــپ قويــۇپ، ئۇيغــۇرالر زادى نېمــە تەلــەپ قىلىــدۇ، 
مەيلــى خەلقئــارا جەمئىيەتتىــن ياكــى خىتايدىــن نېمــە ياكــى قانــداق سىياســى 
مەمــۇرى بىرلىــك تەلــەپ قىلىــدۇ، دېگەن ماۋزۇنــى بىرلىك قىلغان ھالدا قىســقىچە 

ھۆججەتلىــك بىــر پارچــە ماتېريــال تەييارالشــنى اليىــق تاپتــۇق. 

ئىككىنچى بۆلۈم 

ــارا  ــنىڭ خەلقئ ــلىگە كەلتۈرۈش ــى ئەس ــان دۆلىتىن ــا قۇرغ ــۇرالر تارىخت ئۇيغ
ــلىرى ــەت ئاساس سىياس

يىگىرمىنچى باب مۇستەملىكە خىتايدا شىنخەي ئىنقىابىنىڭ پارتلىشى

ــى  ــۇن ئۇرۇش ــىدا ئەپي ــە ئوتتۇرىس ــەن ئەنگىلىي ــاي بىل ــى خىت 1940 -يىل
پارتلىغاندىــن كېيىــن، ياۋرۇپا دۆلەتلىرىنىڭ ئاســىيادىكى نوپــۇزى كۈندىن- كۈنگە 
كۈچىيىشــكە باشــلىدى. ئىنگىلىزلــەر شــاڭگاڭ پورتىنى، پورتىگالىيــە ئوۋمىن پورتىنى 
زورلــۇق بىلــەن مانجــۇ خانىدانلىقىدىــن تارتىۋلــدى. بۇنىــڭ بەدىلىگــە ئەنگىلىيــە 
مانجــۇ خانىدانلىقىنىــڭ ئۇيغۇرىســتانغا كېڭەيمىچىلىــك قىلىشــىغا يــول قويغانمــۇ 
بولــدى. مۇشــۇ قاتاردا يەنــە ئەنگىلىيــە، فرانســىيە، گېرمانىيە، ئىتالىيــە، ئامېرىكا 
ــەر مانجــۇ خانىدانلىقــى ھۆكۈمىتىدىــن شــاڭخەي،  ــە قاتارلىــق دۆلەتل ۋە ياپونىي
تىيەنجىــن، فۇجۇ،خاڭجــۇ ۋە نەنجىڭ قاتارلىق چوڭ ســودا-تىجارەت پورتلىرىدىن 
شــۇ دۆلەتلەرگــە مەخســۇس ئىمتىيازلىــق رايــون ئاجرىتىــپ بېرىشــكە زورلىــدى. 
-1885يىللىــرى ئارىلىقىــدا فرانســىيە ھىندىچىنــى دۆلەتلىرىنــى بېســىۋالدى. يەنــە 
بىــر تەرەپتىــن ياپۇنىيــە كورىيىنــى تالىشىشــقا باشــلىدى. بــۇ تاالش-تارتىشــالر 
ســەۋەبى بىلــەن -1895يىلــى ياپونىيــە بىلــەن مانجــۇ خانىدانلىقــى ئوتتۇرىســىدا 
جــاۋۇ دېڭىــز ئۇرۇشــى پارتــالپ، مانجــۇ خانىدانلىقــى بۇ ئۇرۇشــتا قاتتىــق مەغلۇپ 
بولــدى. كورىيــە ياپۇنىيىنىــڭ تەســىر دائىرىســىدىكى دۆلەتكــە ئايلىنىــپ قالــدى. 
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شــۇ يىلــى چــار روســىيە لۈيشــۇن پورتىنــى ۋە لىيــاۋدۇڭ يېرىــم ئارىلىنــى ئىشــغال 
ــۈى  ــە ۋەيي ــى، ئەنگىلىي ــە شــىڭداۋ پورتىن ــى گېرمانىي ــە شــۇ يىل ــدى. يەن قىلىۋال
پورتىنــى مانجــۇ خانىدانلىقىدىــن تارتىــپ ئالــدى. 1898 -يىلــى چــار روســىيە 
ــزەت قىلىــش ئۈچــۈن  ــى مۇھاپى ــۈر يولن ــپ، تۆم ــول تارتى ــۈر ي ــدە تۆم مانجۇرىيى
مانجۇرىيىگــە ئەســكەر كىرگــۈزۈپ، 1900 -يىلــى پۈتــۈن مانجۇرىيــە ئۆلكىســىنى 
بېســىۋالدى. ئەســلىدە بــۇ مانجۇرىيــە خىتاينىڭمــۇ مانجۇرىيىســى ئەمــەس، چــار 
روســىيىنىڭمۇ مانجۇرىيىســى ئەمەس، مانجۇالرنىڭ مانجۇرىيىســى ئىدى. شــۇنداق 
قىلىــپ مانجــۇ خانىدانلىقى يۇقىرىقى چەت ئەل دۆلەتلىرىنىڭ باشقۇرۇشــى ئاســتىغا 
چۈشــۈپ قالــدى. ئىمپېراتــور گۇۋاڭ شــىنىڭ چەت ئــەل دۆلەتلىرىنىڭ باشقۇرۇشــىنى 
قۇبــۇل قىلماقتىن باشــقا چارىســى يــوق ئىدى. )»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخى«(

ئۈنىــڭ ئۈســتىگە 1900 -يىلــى مانجــۇ خانىدانلىقىــدا يىخېتىــۋەن قوزغىلىڭى 
ــدە  ــالر بېيجىڭ ــتۇرالمىدى. ئىنقىالبچى ــى باس ــۇ ئىنقىالبن ــاھ ب ــدى. پادىش پارتلى
تۇرۇشــلۇق چــەت دۆلــەت ئەلچىخانىلىرىنــى قورشــاۋغا ئالدى. نەتىجىــدە 8 دۆلەت 
تاجــاۋۇزى دەيدىغــان چــەت ئــەل دۆلەتلىرىنىــڭ بېيجىڭغــا تاجــاۋۇز قىلىشــى يــۈز 

بېرىــپ، ياۋرۇپالىقــالر خىتايــدا ئېمتىيازغــا ئىگــە بولــدى.

چــەت ئەللەرنىــڭ تاجــاۋۇز قىلىشــى، مانجــۇ خانىدانلىقنىــڭ تاقابىــل 
ــى  ــڭ كۈچىيىشــى نەتىجىســىدە 1891 -يىل ــق نارازىلىقىنى ــى، خەل تۇرالمىغانلىق
جەنۇبــى جۇڭگــودا سۇنجۇڭســەن رەھبەرلىكىــدە گومىنــداڭ پارتىيىســى قۇرۇلــدى.

)›شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى‹(

1911 -يىلــى مانجــۇ خانىدانلىقــى ئاغدۇرۇلــۇپ ئۇنىــڭ ئورنىغــا خىتايــدا 
جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى. بۇ جۈمھۇرىيەتنىڭ رەئىســى سۇنجۇڭســەننىڭ 
ھۆكۈمىتــى تېخى خەلقئارا ئېتىراپ قىلىشــقا ئېرىشــەلمىگەن، ئۇنىــڭ يەنى جۇڭخۇا 
مىنگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئارمىيىســى مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتانغا يېتىــپ كېلەلمىگەن، 
قۇرۇلــۇش بىلەنــال جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتىنــى دۇنيــادا قايســى دۆلــەت ئېتىــراپ 
ــازدى:  قىلــدى؟ بــۇ توغرىــدا تارىخچىمىــز مۇھەممــەد ئەمىــن بۇغــرا مۇنــداق ي
مانجــۇ خانىدانلىقىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا تۇرۇشــلۇق ئومۇمىي ئىشــالر ۋالىســى 
)جاڭجۇڭىــى( مەركىــزى ھۆكۈمەتتىــن يۈز ئۆرىــدى يەنى يېڭىــال قۇرۇلغان جۇڭخۇا 
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مىنگــو ھۆكۈمىتىدىــن يــۈز ئۆرىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن جاڭجۇڭنىــڭ مۇســتەبىتلىكى 
ــڭ  ــداق ھۆكۈمراننى ــەر قان ــى ھ ــۈرگەن بۇرۇنق ــۈم س ــتاندا ھۆك ــەرقىي تۈركىس ش

مۇســتەبىتلىكىدىنمۇ ئېشــىپ كەتتى.

1 - يىــۋەن شــىكەي ئۆلگەندىــن كېيىن، لــى يىۋەن خــۇڭ پىرىزدېنت بولغان 
بولســىمۇ بىــراق، بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنى ھەقىقــى تىزگىنلەپ تۇرغان كىشــى دۈۋەن 
چىــرۈى، ۋەزىــر قوشــۇمچە ئــۇرۇش قىلىــش مىنىســتىرلىكىنىڭ مىنىســتىرى ئىــدى. 
دۇۋەن چىــرۇى شــىمالى مىللىتارســتالر گۇرۇھىنىــڭ باشــلىقى ۋە ئۇنىڭ مىراســخورى 
ــۇن بويىچــە  ــۋەن شــىكەي تۈزگــەن ئاساســى قان ــى يى ــۇ، 1914 -يىل ــدى. ئ ئى
ئىــش قىلىشــنى ماقــۇل كۆرەتتــى. 1914 - يىلــى 6 -ئاينىــڭ 9 - كۈنــى ســۇن 
ــق  ــى تۈزۈلگــەن “ۋاقىتلى ــپ، 1912 -يىل ــدا قىلى ــق پەي جــۇڭ ســەن ئاۋارىچىلى

ئەھدىنامە”نــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى تەلــەپ قىلــدى.

دۈۋەن چىــرۇى پارالمېنتنــى ئەســلىگە كەلتۇرۈشــنى قۇبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر 
بولــدى. 1916 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 1 - كۈنــى لــى يىــۋەن خــۇڭ قەســەم بېرىپ 
رەســمى پىرېزىدېنتلىــق ۋەزىپىســىگە ئولتــۇردى. 10 -ئاينىــڭ 30 - كۈنــى فىــڭ 

گوجــاڭ مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت بولــدى.

يىــۋەن شــىكەى ئۆلگەندىــن كېيىن، شــىمالى مىللىتارىســتالر گۇرۇھى باشســىز 
قېلىــپ، فىــن گوجــاڭ گۇرۇھــى بۆلۈنــۈپ چىقىــپ، )ئامېرىــكا بىلــەن ئەنگىلىيــە 
قولاليدىغــان مىللىتارىســتقا ئايالندى(، دۈۋەن چىرۈىينىڭ ئەنفــۇ گۇروھى )ياپونىيە 

قولاليدىغــان مىللىتارىســتقا ئايالندى(.

مىللىتارىســت يــەن شىشــەن، شەنشــى ئۆلكىســىنى ئىگىلىــدى. مىللىتارىســت 
فىــڭ يــۇ شــاڭ غەربــى يۆنىلىــش ئارمىيىســىگە قۇماندانلىق قىلــدى. مىللىتارىســت 
جــاڭ زۇڭ چــاڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســىنى ئىگىلىــدى. مىللىتارىســت چىــن تــۇڭ مىــڭ 
گۇۋاڭــدۇڭ ئۆلكســىنى ئىگىلىــدى. بۇ مىللىتارىســتالرنىڭ ئىچىدە كۈچــى چوڭراقى 
جــاڭ زولىــن ئىدى، مىللىتارىســتالر ئۆزلىرىنــى كۈچلۈك، چوڭ دەپ ســانىغانلىقتىن، 
ئــۆز ئــارا يــەر تالىشــىپ، ئۆزئارا مەركىــزى ھۆكۈمەت قــۇرۇش ھوقۇقىنى تالىشــىپ، 
ئۆزئــارا ئــۇرۇش قىلىــپ تۇراتتــى. مەقســەتلىرى ئۈچــۈن ئۆز ئــارا ئىتتىپاقداشــالرنى 
ئالماشــتۇرۇپ تۇراتتــى. يائۇنىڭغــا قارشــى تۇراتتــى يــا بۇنىڭغــا قارشــى تۇراتتــى. 
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ــەل  ــان چــەت ئ ــە قولاليدىغ ــى جەھەتت ــدە ھەرب ــتنىڭ كەينى ــر مىللىتارىس ھەربى
دۆلەتلىــرى بــار ئىــدى. شــىمالى مىللىتارىســت جــاڭ زولىــن ياپۇنىيىگــە تايىناتتى، 
ــاڭ  ــڭ يۇش ــت فى ــى، مىللىتارىس ــە تايىناتت ــۇ ئەنگىلىيىگ ــڭ ف ــت ۋۇفى مىللىتارىس
ــاڭ زىــڭ شــىڭ،  ــان ي ــى. ئۇيغۇرىســتاننى بېســىپ ياتق چــار روســىيىگە تايىناتت
جىــن شــۇرىن، كېيىنكــى شــىڭ شىســەي قاتارلىــق خىتــاي مىللىتارىســتلىرى چــار 
روســىيىگە، ســوۋېتلەر روسىيىســىگە تايىناتتــى. مىللىتارىســت ســۈن چىــۋەن فــاڭ 
بولســا، ئامېرىكىغــا تايىناتتــى. جۇڭگودا مىللىتارىســتالر ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگەن 
ئىچكــى يېغىلىــق، ئىچكــى ئــۇرۇش ئەمەلىيەتتــە چــەت ئــەل دۆلەتلىرىگە گۇماشــتا 
بولغــان خىتــاي گۇماشــتىالر ئوتتۇرىســىدىكى يېغىلىــق ۋە ئىچكــى ئــۇرۇش ئىــدى.

ــن باشــقۇرۇۋاتقان خىتايچــە شــەرقىي شــىمال دەپ  مىللىتارىســت جــاڭ زولى
ئاتىلىدىغــان ئەســلىدىكى مانجۇرىيىــدە، ئــاران %3 ئەتراپىــدا كۆچمــەن خىتــاي 
ــى  ــدە تەرەقق ــپ مانجۇرىيى ــىغا تايىنى ــەغ سېلىش ــڭ مەبل ــدى. ياپونىيىنى ــار ئى ب
قىلغــان ئېغىــر ســانائەتنىڭ ســالمىقى %90 تىــن ئېشــىپ كەتتــى. شــۇ ۋاقىتتــا 
ئەســلى خىتاينىڭمــۇ بۇنچىلىــك ســانائەت ئاساســى يــوق ئىــدى. جاڭ زولىن ســۇن 
جۇڭســەن بىلــەن بېرلىشــىپ بېيجىڭنــى ئىگىلىگەندىــن كېيىــن، ئەســكەر باشــالپ 
ســوۋېتلەرنىڭ بېيجىڭــدە تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىخانىســىغا باســتۇرۇپ كىرىــپ، 
ئەلچىخانىغا قېچىپ كىرىۋالغان، ئەســلىدە كوممۇنىســتىك پارتىيىنى قۇرغۇچىالرنىڭ 

بېــرى ھېســابالنغان لــى دا جاۋنــى دارغــا ئېســىپ ئۆلتــۈردى.

ــەن شــى شــەن  ــان مىللىتارىســت ي ــلىقى دەپ ئاتالغ ــك ئۆلكــە باش ئۆلگىلى
ياپونىيىــدە ئوقۇغــان، 1911 -يىلــى خىتــاي مۇســتەقىللىق جاكارلىغاندىــن 
ــە  ــتەقىللىق جاكارلىغىچ ــم مۇس ــى قېتى ــاي ئىككىنچ ــى خىت ــالپ 1949 -يىل باش
ــۇن  ــاھلىقىدا نۇرغ ــتەقىل پادش ــدى. مۇس ــق قىل ــىگە ھۆكۈمرانلى ــى ئۆلكىس شەنش
ئىســالھاتالرنى ئېلىــپ بــاردى. يــەن شــى شــەننىڭ شەنشــى دۆلىتــى ئۇنۋېرىســال 
مىللىتارىزىملىــق دۆلــەت بولــۇپ، مىللەتچىلىــك، ھۆكۈمەتســىزلىك، دېمۇكراتىيە، 
كاپىتالىزىــم، كومىنىزىم، شەخســىيەتچىلىك، جاھانگىرلىك، ئالەمچىلىك، ئائىلىۋى 
ھۆكۈمرانلىقتىــن ئىبــارەت داشــقايناق ھالەتتىكــى مىللىتارىســت ھاكىمىيەت ئىدى. 

)“بوشــۈن” تــور بېتــى(
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ــەددىچىننىڭ  ــى س ــاڭ جېش ــى جىي ــڭ 29 -كۈن ــى 12 -ئاينى 1928 -يىل
ــىدىكى،  ــەددىچىننىڭ تېش ــپ، س ــە بېرى ــە خاتىم ــە ھالەتك ــى بۆلۈنم ئىچىدىك
ــدە،  ــە كەلتۈرگەن ــى بىرلىكك ــق ئۆلكىلەرن ــقا بارلى ــن باش ــتان، تىبەتتى ئۇيغۇرىس
ئۆزىگــە تەئەللــۇق بولغــان ســەددىچىننىڭ ئىچىدىكى مىللىتارىســت ھاكىمىيەتلەرنى 
بىرلىككــە كەلتۈرگــەن ھېســابلىناتتى. شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە يەنــى جىياڭ جېشــى 
ســەددىچىننىڭ ئىچىدىكى بۆلۈنمە ھاكىمىيەتلەرنــى بىرلىككە كەلتۈرگەندە، تۇنجى 
بولــۇپ، جىيــاڭ جېشــىنىڭ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ئامېرىــكا قوشــما شــىتاتلىرىنىڭ 
ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــتى. بىــراق، جىيــاڭ جېشــىنىڭ دۆلەت ئارمىيىســى تېخى 
ئۇيغۇرىســتان بــۇ دۆلەتكــە يېتىــپ كېلەلمىگــەن. جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئارمىيىســى 
ھــە دېگەنــدە بــۇ ئۆلكىگــە يېتىــپ كېلەلمەيتتــى. چۈنكــى بــۇ ئۆلكىكگــە ئاتاقتــا 
خىتــاى مىللىتارىســت ھۆكۈمرانلىق قىالتتى، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرىســتان دەســلىۋىدە 
چــار روســىيىنىڭ كېيىنچــە ســوۋېتلەرنىڭ مۇستەملىكىســىگە ئايلىنىــپ بولغــان. بــۇ 
ھــال خەلقئــارا سىياســەتتە تەســىر دائىــرە بۆلۈۋېلىــش دەپ، ئاتىالتتــى. بۇنــداق 
ئۆلكىنــى يەنــە ئۇيغۇرىســتاننى يەنــە نېمىگــە ئاساســلىنىپ خىتاينىڭ تېررتورىيىســى 

دېگىلــى بولىــدۇ؟

ئۇيغۇرىســتاننىڭ بــۇ ۋاقىتتىكى مەۋجۇتلــۇق ھالىتىنى تارىخچىمىــز مۇھەممەد 
ئەمىــن بۇغــرا مۇنداق تەســۋىرلىگەن:

2 - مانجــۇ ئىمپېراتورلىقــى دەۋرىنىــڭ ئاخىرىــدا ۋە خىتاينىــڭ جۈمھۇرىيــەت 
دەۋرىــدە ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىنىــڭ خىتايدىكــى ئېمتىيــاز ۋە ھوقۇقلىــرى دۇنياغــا ئايان 
ــالن  ــەت ئې ــتاندا جۈمھۇرىي ــەرقىي تۈركىس ــن ش ــۇر. لېكى ــر ھەقىقەتت ــان بى بولغ
قىلىنىشــتىن بىــر قانچــە يىــل ئىلگىــرى، چــار روســىيە ۋە ئىنگىلىــز كونســۇللىرى ۋە 
ــاز  ئۇالرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ياشــايدىغان پۇقرالىــرى ئىگــە بولغــان ئېمتىي

كىشــىنى ھەيــران قالدۇرغىــدەك دەرىجىــدە ئاالھىــدە ئىــدى.

ــەرقىي  ــى ش ــكەن دەۋىرن ــا ئېرىش ــىيىلىكلەر ئېمتىيازغ ــار روس ــەر، چ ئىنگىلىزل
ــان. ــەت دەۋرى” دەپ ئاتىغ ــم ھۆكۈم ــى يېرى ــرى “ئىكك ــتاننىڭ زىياليلى تۈركىس

يەنــى بىــر ھۆكۈمــەت چــار روســىيە كونســۇللىقىنى كۆرسەتســە، ئىككىنچــى 
ھۆكۈمــەت ئەنگىلىيــە كونسىلىســتىۋالىقىنى كۆرســەتكەن. بــۇ ئىككــى ھۆكۈمــەت 
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شــەرقىي تۈركىســتاندا ئوخشــاش ھوقــۇق ۋە ئېمتىيازغــا ئىگــە بولغــان. ئەمــدى 
ــتانغا  ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــەت” مانجۇالرنى ــم ھۆكۈم ــى “يېرى ــڭ ئىچىدىك بۇنى
تەيىنلىگــەن قورچــاق ۋالىســىنى كۆرســىتىدۇ. قورچــاق ۋالــى شــەرقىي تۈركىســتاندا 

ھېــچ قانــداق ئېمتىيازغــا ئىگــە بولمىغاچقــا يېرىــم ھۆكۈمــەت دەپ ئاتالغــان.

ــە  ــا رېئاي ــڭ قانۇنلىرىغ ــۇللىرى مانجۇالرنى ــز كونس ــىيە ۋە ئەنگىلى ــار روس چ
قىلىــش ئــۇ ياقتــا تۇرســۇن، ئۇيغۇرىســتاندا خەلقئــارا قانۇننىمــۇ دەپســەندە قىلىــپ 
ئــۆز ئىختىيــارى بىلــەن ھەرىكــەت قىالتتــى. چــار روســىيە كونسۇلخانىســى ئالدىدا 
چــار روســىيىنىڭ پىيــادە قوراللىــق ئەســكەرلىرى ھەتتــا توپچــى قىســىملىرى بــار 
ئىــدى. ئىنگىلىــز كونسۇلخانىســىنىڭ ئەســكەرلىرى بولمىســىمۇ، ئادەملىــرى كــۆپ، 
پۇقرالىــرى كــۆپ، ھوقــۇق ۋە ئېمتىيــاز جەھەتتــە چــار روســىيە كونسۇلخانىســىدىن 

ھــەر گىــز قېلىشــمايتتى.

بــۇ كونســۇلالرنىڭ گېپىنــى مانجــۇالر ئۇيغۇرىســتانغا بەلگىلىگــەن ۋالىــالر، 
دوتەيلەر رەت قىاللمايتتى. ئەكســىچە چار روســىيە، ئەنگىلىيە كونسۇلىســتىۋالىرى، 
مانجــۇالر ئۇيغۇرىســتانغا بەلگىلىگــەن دوتــەي، ۋالىالرنىــڭ گەپلىرىنــى خالىغــان 
ۋاقىتتــا رەت قىالتتى. ئۇيغۇرىســتاننىڭ ھەر قايســى شــەھەرلىرىدە، ئەنگىلىيە، چار 
روســىيە كونســۇللىرىنىڭ ئــۆز ئالدىغــا ۋاكالىتــەن ئىــش باشــقۇرىدىغان “ئاقســاقال” 
ئۇنۋانىدىكــى تولــۇق ھوقۇقلــۇق ۋەكىللىــرى قويۇلغــان بوالتتــى. بــۇ ئاقســاقالالر 
ــا،  ــتۇن ئېمتىيازغ ــۇ ئۈسـ ــەن ئامبالالردىنم ــۇالر بەلگىلىگ ــەھەرلەردە، مانج ــۇ ش ش
ــۇ كونســۇلالر ئۇيغۇرىســتانلىق كىشــىلەردىن  ــدى. ب ــا ئىگــە ئى ــتۇن ھوقۇقق ئۈسـ
خالىغــان كىشــىلەرنى ئــۆز دۆلەتلىرىنىــڭ پۇقرالىقىغــا ئېلىپ، پۇقرالىق گۇۋانامىســى 
ــى  ــڭ دەۋالىرىن ــز ۋە روس پۇقرالىرىنى ــدى. ئىنگىلى ــە ئى ــۇ ئىگ ــش ھوقۇقىغىم بېرى
ــان  ــى. مانجــۇالر قويغ ــەل قىالتت ــوراپ ھ ــاقاللىرى س ــاق س ــۇلى ۋە ئ ــۆز كونس ئ
ئەدلىيــە ئورگانلىــرى ئۇالرنىــڭ دەۋا ئىشــلىرىغا ئارىلىشــالمايتتى. ئەگــەر بىــر نەپــەر 
ئۇيغۇرىســتانلىق بىلــەن بىــر نەپــەر روس ياكــى بىــر نەپــەر ئىنگىلىــز دەۋالىشــىپ 
ــر  ــاقالالر بى ــاق س ــەن ئ ــى كونســۇل ياكــى كونســۇل بىكىتك ــۇ دەۋان قالســا، ب
تــەرەپ قىالتتــى. كونســۇلالر ئــۆز پۇقرالىرىنىــڭ يېنىنــى ئېلىــپ، دەۋا ئىشــلىرىنى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ زىيىنىغــا ھــەل قىالتتــى. ئەگــەر كونســۇلالر ۋە ئۇالرنىــڭ پۇقرالىرىغا 
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مۇناســىۋەتلىك دەۋاالر مانجــۇالر بەلگىلىگــەن ئامبــال ياكــى قازىالرنىــڭ ئالدىغــا 
ــۇالر بــۇ دەۋانــى كونســۇلالرنىڭ ئالدىغــا ئەۋەتىــپ بېرىشــكە  كېلىــپ قالســا، ئ

مەجبــۇر بوالتتــى.

ــم  ــى يېرى ــى ياك ــى تۆلىمەيتت ــارەت بېج ــرى تىج ــز پۇقرالى روس ۋە ئىنگىلى
بــاج تۆلەيتتــى. دوتــەي ۋە ئامبالــالر، كونســۇل ۋە ئــاق ســاقالالرنىڭ تەلىپىنــى 
دەرھــال قۇبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر ئىــدى. ئەگــەر قارشــىلىق كۆرسەتســە ئۇالرنىــڭ 
ئاھانىتىگــە ئۇچــراش بىلەنــال توختــاپ قالماســتىن، بــۇ ئامبالالرنــى كونســۇلالر، 
ــرى دەرىجىلىــك ئورگانلىرىغــا شــىكايەت قىلىــپ، ئەمەلىدىــن  مانجۇالرنىــڭ يۇقى
ئېلىــپ تاشــالتقۇزاتتى. روس ۋە ئىنگىلىــز پۇقرالىــرى ئۇيغۇرىســتاندا زېمىــن 
سېتىۋېلىشــتا ئەركىــن ئىــدى. يەرلىــك خەلققــە زىيــان يەتكۈزســىمۇ بۇنــى ھېــچ 
كىــم ســورىمايتتى. يېزىــالردا روس ۋە ئىنگىلىــز پۇقرالىــرى دېھقانچىلىــق بېجىدىــن 

باشــقا ئالۋاڭ-ياســاق تۆلىمەيتتــى.

ــدى  ــىمۇ، ئال ــۇرۇپ كەتس ــىزلىقتىن ق ــرى سۇس ــان زىرائەتلى ــڭ تېرىغ خەلقنى
بىلــەن ئەنگىلىيىلىــك، چــار روســىيىلىك پۇقراالرنىــڭ زىرائەتلىرىگە ۋە باغلىرىغا ســۇ 
بېرىلەتتى. روس ۋە ئىنگىلىز پۇقرالىرىنىڭ، روس ۋە ئىنگىلىز كونسۇللىرىنىڭ بۇنداق 
چەكســىز ھوقــۇق ئېمتىيازلىــرى، بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ئاخىرىغىچــە داۋام 
قىلــدى. ئۇرۇشــتىن كېيىــن روس ئىمپېراتورلىقــى ئاغدۇرۇلدى ۋە ئۇيغۇرىســتاندىكى 

روس كونسۇلخانىســى ئەمەلدىــن قالدۇرۇلدى.

ئىنگىلىــز  كېيىــن  ئۇرۇشــىدىن  دۇنيــا  بىرىنچــى   . تارىــخ(  )ھــەي، 
كونسۇلخانىســىنىڭ ئۇيغۇرىســتاندىكى پائالىيەتلىرىمــۇ ئاجىزلىشــىپ قالــدى.

تەھلىل: 

مۇھەممــەد ئەمىــن بۇغــرا ئەپەنــدى خاتىرىلەپ قويغــان، تارىخــى خاتىرىنىڭ 
مەزمۇنلىرىغا ئاساسالنســاق، ئۈزۈپ ئېيتىشــقا بولىدىكى -20ئەســىرنىڭ بېشــىدىن 
باشــالپال چــار روســىيە ۋە ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى ئىقتىســادى ئىشــالر بويىچــە، 
دىپىلوماتىيــە ئىشــلىرى بويىچــە، ھەربــى ۋە مەدەنىيــەت ئىشــلىرى بويىچە شــەرقىي 
تۈركىســتانغا ســىڭىپ كىرگەنلىكىنــى ھەتتــا ئولتۇراقلىشىشــقا پۇقرالىرىنىمۇ باشــالپ 
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كەلگەنلىكىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىدۇ.

دەرىجىســىگە  ھۆكۈمــەت  كونســۇللىرىنىڭ  ئەنگىلىيــە  ۋە  روســىيە  چــار 
كۆتۈرۈلىشــىدەك، بــۇ ھوقــۇق، قارىماققــا ئۇيغۇرىســتانغا ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان 
مانجۇالرنىڭ چار روســىيە ۋە ئەنگىلىيىگە بېرىۋەتكەن خالىســانە ئېمتىيازى ئەمەس. 
بــۇ ئېمتىيــاز ۋە ھوقــۇق، باشــقۇرۇش جەھەتتىــن قالپاقلىــق مانجۇالردىــن ئۈســتۈن 
ئورۇنــدا تۇرغــان، چار روســىيە كونسۇلىســتىۋالىقى، ۋە ئەنگىلىيە كونسىلىســتىۋالىقى 
ئومۇمىيۈزلــۈك مەمۇرىيــەت تىكلىمىگــەن بولســىمۇ، چــار روســىيە بىلــەن ئەنگىلىيــە 
ئۇيغۇرىســتاننى ئەمەلىيەتتــە مۇســتەملىكە ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىغا ئالغــان بولىــدۇ. 
تارىخنــى قىيــاس قىلىشــقا بولمايــدۇ ئەگــەر قىيــاس قىلىشــقا بولىدىغــان بولســا، 
20 -ئەســىرنىڭ 10 - 20 -يىللىــرى ئارىلىقىــدا بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى 
قوزغالمىغان بولســا، روســىيىدە قىزىــل پاچاقالرنىڭ ئۆكتەبىــر ئىنقىالبى قوزغالمىغان 
بولســا، ئۇيغۇرىســتان ياكــى ئەنگىلىيىنىــڭ )ھىندىســتاندىكى ئەنگىلىيــە( ياكــى 
ــەن  ــە بىل چــار روســيىنىڭ مۇستەملىكىســىگە ئايلىنىــپ قاالتتــى. ياكــى ئەنگىلىي
ــۇق مۇســتەملىكە قىلغــان بوالتتــى.  چــار روســىيە بىرلىشــىپ ئۇيغۇرىســتاننى تۇل
ــەردۇر. ئەگــەر  ــى تاللىۋېلىشــقا باراب مۇســتەملىكىچىلىكنى تاللىۋېلىــش بــۇ ھارامن
مۇســتەملىكە بولــۇش پىشــانەڭگە پۈتۈلگەن بولســا ئــۇ چاغدا نېمىنى تاللىۋېلىشــىڭ 

مۇمكىــن؟ 

تەھلىلىمىزگــە ئاساســالنغاندا مۇســتەملىكە دەپ جاكارالنمىغــان ئەممــا 
ئەمەلىيەتتە روســىيە بىلەن ئەنگىلىيە كونســۇللىرىنىڭ كونتۇروللىقى ئاســتىغا چۈشۈپ 
قالغــان ئۇيغۇرىســتاننى قانــداق بىــر ئۆلكــە دېيىــش كېــرەك. مۇشــۇنداق ئەھۋالدا 
ــرى  ــۇر، جاڭجۇڭلى ــەن گوبېرنات ــڭ ئۇيغۇرىســتانغا بەلگىلىگ مانجــۇ خانىدانلىقىنى
ــپ  ــن تارتى ــىنجاڭ ئەزەلدى ــدۇ، “ش ــان بولمام ــۇپ قالغ ــا چۈش ــاق ئورۇنغ قورچ
ــىز  ــە نۇمۇسس ــەتە يەن ــەن سەپس ــدى” دېگ ــمى ئى ــر قىس ــڭ بى ــو زېمىنىنى جۇڭگ
ھالەتتــە ئاشــكارا بولغــان بولمامــدۇ؟” ئۇيغۇرىســتاندىكى خىتــاي مىللىتارىســتالر 
ــتەقىللىق  ــتان مۇس ــدەك” ئۇيغۇرىس ــدى دېگەن ــۈز ئۆرى ــن ي ــزى ھۆكۈمەتتى مەركى
ــدۇ؟ 1911 -  ــك بولمام ــدى دېگەنلى ــە ئايالن ــتەقىل دۆلەتك ــان مۇس جاكارلىمىغ
يىلــى خىتايــدا غەلىبــە قىلغــان، غەلىبــە قىلپــال خىتاينــى ئىچكــى ئۇرۇشــقا ســۆرەپ 
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كىرگــەن شــىنخەي ئىنقىالبــى ۋە مىللىتارىســتالرنىڭ ئــۆز ئــارا جېدەللىــرى بىلــەن 
ھالىدىــن كەتكــەن خىتــاي ھۈكۈمرانلىرىنىــڭ مەيلــى گومىنــداڭ بولســۇن، مەيلــى 
كىــم بولســۇن قايسىســى ئۇيغۇرىســتانغا ھۆكۈمرانلىــق قىاللىشــى مۇمكىــن ئىدى؟

يىگىرمە بىرىنچى باب گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ قانۇنىدا نېمە دېيىلدى؟

خىتاينىــڭ مۇســتەملىكىچى كوممۇنىســتىك پارتىيىســى ئۇيغۇرىســتانغا مىللــى 
ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــتىن بــۇرۇن 1943 -يىلــى خىتاينىــڭ گومىنداڭ پارتىيىســىنىڭ 
بۇيرۇقــى بىلەن گومىنداڭ پارتىيىســىنىڭ ئارمىيىســى ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىپ 
كىــردى. كوممۇنىســت خىتاينىــڭ نەشــىر ئەپــكارى “رىنمىــن رىبــاۋ” ســاختىپەزلىك 
بىلــەن تارىــخ ياســاپ ئۇيغۇرالرغا قارىتىــپ ھازىرغىچە غالجىرلىق بىلەن تەشــۋىق- 
تەرغىبــات قىلىۋاتقــان بولســا، ئەينــى چاغــدا گومىنــداڭ خىتايلىرىنىــڭ “جۇڭيــاڭ 
ــاۋ گېزىتــى” مــۇ تارىختىــن بېــرى ۋە ھازىرمــۇ پىتنە-پاســات تارقىتىشــنىڭ،  رىب
ســاختىپەزلىك ۋە كاززاپلىقنــى تەرغىــپ قىلىشــنىڭ مەنبىئــى بولــۇپ كەلگــەن. شــۇ 
ــاي كوممۇنىســت  ــا، خىت ــر ئارالغ ــداڭ پارتىيىســىنىڭ بى ــاي گومىن ــق خىت ئارقىلى
پارتىيىســىنىڭ بىر قۇرۇغلۇققا ھۆكۈمرانلىق قىلىشــىنى ســاقالپ كەلگــەن. خىتاينىڭ 
پەقــەت 20 -ئەســىرنىڭ 40 -يىللىرىدىــال چــەت ئەللىــك جاھانگىــر دۆلەتلەرنىڭ 
يــول قويىشــى، كۈشكۈرتىشــى، يارىدەم قىلىشــى ئارقىلىقــال ئۇيغۇرىســتانغا تاجاۋۇز 
قىلىــپ كىرگەنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان تۆۋەندىكــى پاكىتالرغــا نــەزەر ئاغدۇرايلــى:

ــاۋ”  تەيــۋەن گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ زۇۋانــى ھېســابالنغان “جۇڭيــاڭ رىب
2009 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 25 - كۈنــى “شــىنجاڭ بىزنىــڭ ئەزەلــى تۇپرىقىمىــز، 
شــىنجاڭ مۇســتەقىللىقىغا قارشــى تۇرۇمىــز” ماۋزۇلــۇق ماقالــە ئېــالن قىلىــپ، دۇنيا 
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ رەھبىــرى رابىيــە قادىردەك مۇنــداق پىرســوناژالرنىڭ تەيۋەنگە 
كېلىشــىنى ھۆكۈمەت قانداق ئويلىشىشــى كېرەك ؟ دەپ رېتورىك ســوئال قويدى.

ــز  ــڭ پىكرىمى ــا بىزنى ــوئالغا قارىت ــك س ــل رېتورى ــۇ خى ــە ۋە ب ــۇ ماقال ب
مۇنــداق: ئەگــەر تەيۋەنلىكلــەر ئۆزلىــرى ئېيتقانــدەك، تەيــۋەن دېمۇكراتىــك دۆلەت 
ھېسابالنســا، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىــدا كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيىتــى 
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بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ھــەر قانــداق كىشــىنىڭ تەيۋەنگــە بېرىــش ۋە تەيۋەنگــە 
كېلىــش ھوقۇقــى بولىــدۇ.

ماقالىــدا: “جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاساســى قانۇنىغا ئاساســالنغاندا، 
شــىنجاڭ ھېلــى ھــەم بىزنىــڭ ئەزەلــى تۇپرىقىمىــز، جۇڭخــۋا مىنگــو ھۆكۈمىتــى، 
ــتەقىللىقىغىمۇ  ــىنجاڭ مۇس ــە ش ــدۇ، ئەلۋەتت ــى تۇرى ــتەقىللىقىغا قارش ــۋەن مۇس تەي
قارشــى تۇرىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن شــىنجاڭ مۇســتەقىللىقىنى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان 
ھــەر قانــداق بىــر كىشــىنىڭ تەيۋەننىــڭ چېگرىســىدىن كىرىشــىنى رەت قىلىــدۇ. 
بــۇ ئىشــنىڭ كىشــىلىك ھوقــۇق بىلــەن ھېــچ قانــداق ئاالقىســى يــوق دېيىشــتى.

بىزنىــڭ قارىشــىمىزچە، خىتاينىــڭ كوممۇنىســتىك پارتيىســى بولســۇن ياكــى 
خىتاينىــڭ گومىنــداڭ پارتىيىســى بولســۇن، پارتىيىلــەر ئوتتۇرىســىدىكى كۈچلــۈك 
ــڭ  ــن خىتاينى ــىمۇ، لېكى ــاز پەرقلەنس ــى ئ ــى ناھايىت ــڭ دەرىجىس ۋە ئاجىزلىقنى
ــى  ــۇ ئىكك ــە ب ــتۇرۇش جەھەتت ــى باس ــى، تىبەتلەرن ــرى، ئۇيغۇرالرن ــۇ پارتىيىلى ب
مۇســتەملىكە مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىق تەلەپلىرىنــى بۇغــۇپ تاشــالش جەھەتتــە، 

ــاۋا توڭگۈزلىــرى ئىــدى. ئىككــى پارتىيــە بىــر جاڭگالنىــڭ ي

تەيۋەننىــڭ “جۇڭيــاڭ رىبــاۋ گېزىتــى” شــىنجاڭ ئەزەلــى بىزنىــڭ تۇپرىقىمىز، 
دىــدى. بىــراق، خىتــاي گومىنداڭــى ئۈچۈن ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ، ئۇيغۇرىســتان 
مەسىلىســى بويىچــە گومنــداڭ خىتايلىرىغــا يارىــدەم بېرىشــىدىن ئېيتقانــدا، 
“ســوۋېتلەرنىڭ خىتايغــا يارىــدەم قىلىــپ، ياپونىيىنىــڭ قولىدىن شــەرقىي شــىمالنى 
ئېلىــپ بەرگەنلىكــى، ناتسىســتالر گېرمانىيىســىنىڭ 2 - دۇنيــا ئۇرۇشــىنى قوزغاپ، 
ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ قولىدىن ئۇيغۇرىستاننى ئېلىپ بەرگەنلىكى ياكى ئامېرىكىنىڭ 
يارىدىمــى بىلــەن خىتاينىــڭ تەيــۋەن ياكــى مانجۇرىيىگــە ئېرىشــكەنلىكى ئانچــە 
چــوڭ پەرقلىنىــپ كەتمەيتتــى. )“رەقىپلــەر ۋە ئتتىپاقداشــالر” ئۇيغۇرچــە نەشــرى(. 
خىتــاي بۇنىــڭ ئۈچــۈن نېمــە بــەدەل تۆلىشــى مۇمكىــن ئىــدى؟ خىتــاي مــەن 
كوممۇنىســتىك پارتىيــە دەپ، يالــۋۇرۇپ ســىتالىندىن ئۇيغۇرىســتاننى تەلــەپ 
قىلىشــى كېــرەك ئىــدى. خىتــاي گومىنداڭىچــۇ؟ مــەن خىتاينىڭ ئىچكــى بازىرىنى 
ئامېرىكىغــا، ياۋرۇپاغــا ئېچىــپ بېرىمــەن، مــەن جۇڭگــو قۇرۇقلىقىنــى قۇرۇقلۇقتــا 
ياپۇنغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىدىغــان جــەڭ مەيدانىغــا ئايالنــدۇرۇپ بېرىمــەن دەپ 
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روزۋېلىتقــا، ئامېرىكىغــا يالۋۇرۇپ مانجۇرىيىنى، تەيۋەننى، ئۇيغۇرىســتاننى جۇڭگوغا 
قوشــۇپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلىشــى كېرەك ئىــدى. گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ رەئىســى 
جىيــاڭ جېشــىنىڭ دۆلــەت قــۇرۇش تارىخــى ئەنــە شــۇنداق تارىــخ ئەمەســمىدى؟ 
كوممۇنىســت خىتايالرنىــڭ رەئىســى ماۋزېدۇڭنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش تارىخىمــۇ يەنە 

شــۇنداق تارىــخ بولغــان ئەمەســمىدى؟

“جۇڭيــاڭ رىبــاۋ گېزىتــى” نىــڭ تەھرىرلىــرى، ئەپەندىلــەر! ســىلەر نېمىگــە 
ــز،  ــڭ تۇپرىقىمى ــى بىزنى ــتان ئەزەل ــلىنىپ، ئۇيغۇرىس ــا ئاساس ــى قانۇنغ ۋە قايس
دېيىشــكە قانــداق پېتىندىــڭالر ئەپەندىلــەر؟ “جۇڭيــاڭ رىبــاۋ گېزىتــى” گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاساســى قانۇنلىرىنــى قەلەمگــە ئاپتــۇ. كــۆرۈپ باقايلــى، گومىنداڭ 

خىتايلىرىنىــڭ قانۇنلىرىنــى!

جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتــى قۇرۇلغــان، 1911 -يىلــى 3 -ئاينىــڭ 11 - 
كۈنــى “جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ ۋاقىتلىــق قانۇنــى” ئېــالن قىلىنــدى. بــۇ قانۇننىڭ 3 
- ماددىســىدا: جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ تېررىتورىيىســى 22 ئۆلكە، تاشــقى موڭغۇلىيە، 

شــىزاڭ -تىبــەت ۋە چىڭخەينــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، دەپ بەلگىلەنــدى. 

ــى  ــالدى 1931 -يىل ــال مى ــى ئېھتىم ــڭ -20يىل ــۇا مىنگونى 2 - جۇڭخ
بولســا كېــرەك، “جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ تەلىــم -تەربىيــە مەزگىلــى قانۇنــى” ئېــالن 
قىلىنــدى. بــۇ قانۇننىــڭ 1 - مــادد ىســىدا: جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ تېررىتورىيىســى 
ھــەر قايســى ئۆلكىلەرنــى جۈملىدىــن موڭغۇلىيــە ۋە تىبەتنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، 
دەپ بەلگىلەنگــەن. »شــىنجاڭ« دېگەن ئىســىم يۇقىرىدىكى ئىككــى قانۇننىڭ ھەر 
قانــداق بىرســىگە، بىــر ئىســىم ئورنىــدا كىرگۈزۈلمىگــەن. بۇنىــڭ ســەۋەبى نېمــە؟ 

جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ ئاساســى قانۇنــى يېڭىلىنىــپ تۇرغــان باشــقا ۋاقىتــالردا 
»شــىنجاڭ« دېگەن ئىســىم بەزىــدە قانۇنالرنىڭ ماددىلىرىغــا كىرگۈزۈلگەن، بەزىدە 
ئاساســى قانۇننىڭ ماددىلىرىغا كىرگۈزۈلمىگەن. بۇنداق قىلىشــنىڭ ســەۋەبى نېمە، 
قانۇننىــڭ بۇنداق ئىشلىنىشــى نېمىنى چۈشــەندۈرۈپ بېرىــدۇ؟ چۈنكى، خىتاينىڭ 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى، »شــىنجاڭ« دەپ خىتايــالر ئىســىم قويىۋالغــان بــۇ تۇپــراق 
ئۇيغۇرىســتانغا ئېرىشــەلەيدىغانلىقىغا ئەســال ئىشــەنمىگەن، شــۇڭا بــۇ »شــىنجاڭ« 
ــەن،  ــا كىرگۈزگ ــڭ ماددىلىرىغ ــى قانۇنلىرىنى ــدە ئاساس ــىمنى بەزى ــەن ئىس دېگ



190

بەزىــدە ئاساســى قانۇنلىرىنىــڭ ماددىلىرىغــا كىرگۈزمىگــەن. كوممۇنىســت خىتــاي 
پارتىيىســىنىڭ داھىســى ماۋزېدۇڭ، يازغان ماقالىلىرىدا “شــەن گەن نىڭ بىيەنچۈ” 
ــى چېگــرا  ــدۇڭ، شەنشــى، گەنســۇ، نىڭشــا ئۆلكىلىرىن دەپ ئىشــلەتكەن. ماۋزىې

رايــون دەپ ئاتىغانــدا قايســى دۆلەتكــە نىســبەتەن شــۇنداق ئاتىغــان ئىــدى؟

ئۇيغۇرىستان دۆلىتىگە نىسبىتەن شۇنداق ئاتىغان بولمامدۇ؟ 

خەلقئــارادا ئەكســىيەتچى دۆلەتلەرنىــڭ يــول قويىشــى ۋە ســوۋېتلەر ئىتتىپاقى 
بىلــەن گېرمانىيىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا قانلىــق ئۇرۇشــنىڭ ھــەل قىلغــۇچ باســقۇچقا 
ــى  ــڭ ئارمىيىس ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــڭ گومىنى ــىدا، خىتاينى ــى ئارقىس ــپ قېلىش كېلى
ــە  ــۇننى ھەرىكەتك ــىلىك قوش ــڭ كىش ــالردا 100 مى ــى 2-1 - ئاي 1943 -يىل
كەلتــۈرۈپ، ئۇيغۇرىســتانغا ئاتالمىــش »شــىنجاڭ« غــا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــردى. 
ــۇپ  ــى بول ــاۋۇز قىلىش ــتانغا تاج ــم ئۇيغۇرىس ــى قېتى ــڭ تۇنج ــۇ خىتاينى ــا ب مان
ــك  ــى دېمۇكراتى ــق مىلل ــتاندا قوراللى ــى ئۇيغۇرىس ــابلىنىدۇ. 1944 - يىل ھېس
ئىنقىــالب پارتلىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ قــورال تۇتقــان ئوغالنلىــرى خىتــاي مىللىتارىســت 
ــم  ــڭ مۇنتىزى ــداڭ خىتايلىرىنى ــۇنلىرىنى ۋە گومىن ــا قوش ــىڭ شىســەينىڭ يالالنم ش
قوشــۇنلىرىنى بىتچىــت قىلىــپ، تارمــار قىلىــپ بولۇپــال، شــۇ يىلــى 11 -ئاينــڭ 
12 - كۈنــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى ئۆلكىســىنىڭ غۈلجــا شــەھىرىدە »شــەرقىي 
ــىنىڭ  ــداڭ ئارمىيىس ــى. گومىن ــۇرۇپ چىقت ــى ق ــى« ن ــتان جۇمھىۇرىيىت تۈركىس

ــرەپ تۇرالىشــى 2 يىــل ۋاقىتقىمــۇ يەتمىــدى. ــۇت تې ئاتالىمىــش شــىنجاڭدا پ

ــپ  ــپ چىقى ــن قاڭقى ــدە “قورودى ــرى ئىچى ــق ئىبارىلى ــڭ تۇراقلى خىتايالرنى
ــق  ــك تۇراقلى ــر ھېكمەتلى ــان بى ــۇ” دەيدىغ ــالپ كەپت ــال قولۇن ــەن بايت كەتك
ــلىرى  ــرى، يالۋۇرۇش ــۆز - ئىبارىلى ــك س ــڭ دىپلوماتى ــار. ماۋزېدۇڭنى ئىبارىســى ب
ۋە جىيــاڭ جېشــىنىڭ دىپلوماتىــك ســۆز - ئىبارىلىــرى ۋە يالۋۇرۇشــلىرى، خىتــاي 
بايتاللىرىنىــڭ قولۇنــالپ كېلىشــلىرىگە تۈرتكــە بولــدى بولغــاي، 1945 -يىلــى 2 
-ئاينىــڭ 14 - كۈنــى قىرىــم ئۆلكىســىنىڭ يالتــا شــەھىرىدە چاقىرىلغــان خەلقئارا 
“يالتــا شەرتنامىســى” نىــڭ رامكىســى ئىچىــدە، 1945 -يىلــى 8 -ئاينىڭ 14 - 
كۈنــى موســكىۋادا “جۇڭگــو، ســوۋېت شەرتنامىســى” ئىمزالىنىــپ، جىيــاڭ جېشــى 
تۇنجــى قېتىــم ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىنغــا ئىگــە 
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بولــدى. 1950 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى يەنــە “يالتــا شەرتنامىســى” 
پىرىنســىپلىرىنىڭ ئىچىــدە موســكۋادا ماۋزېــدۇڭ بىلەن ســىتالىن “جۇڭگو- ســوۋېت 
دوســتلۇق، ھەمكارلىــق شەرتنامىســى” نــى ئىمــزاالپ، ماۋزېــدۇڭ ئىككىنچى قېتىم 

ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىنغــا ئىگــە بولــدى.

قېنــى، جۇڭيــاڭ رىباۋ”غا بــاش ماقالە يازغۇچــى تەيۋەنلىك تەھرىــر جاناپالر! 
ــى جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ تۇپرىقــى” مىكــەن ياكــى  ئۇيغۇرىســتان “شــىنجاڭ ئەزەل
خىتاينىــڭ قورودىــن قاڭقىــپ چىقىپ كەتكــەن بايتاللىــرى قولۇنــالپ كەلگەندەك، 
ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىن خىتايغا چــوڭ دۆلەتلەر 

تەرىپىدىــن قوشــۇپ بېرىلگەنمىكەن؟

خىتــاي گومىنداڭىنىــڭ ئاساســى قانۇنلىرى توغرىســىدىكى گەپلــەر )“خەلقئارا 
كىشــىلىك ھوقــۇق قانۇنلىــرى توپلىمــى” 1990 -يىلــى 10 -ئايــدا “ســىچىۋەن 
خەلــق نەشــرىياتى تەرىپىدىن خىتاي تىلىدا نەشــىر قىلغان نوسخىســىدىن ئېلىندى(

2 - 1943 -يىلى سۇڭ مېيلىن »شىنجاڭ«غا نېمىشقا كەلگەن ئىدى؟

1943 -يىلــى كــۈزدە جىيــاڭ جېشــى كۈتۈلمىگەنــدە لەنجۇدا پەيــدا بولدى. 
ئــۇ، ئۇچــۇش ئالدىــدا تۇرغــان، ئامېرىكىدا ياســالغان يۈك ئايروپىالنىنىڭ شوتىســى 
يېنىــدا تۇراتتــى... جىيــاڭ جېشــى خۇتۇنــى ســۇڭ مېيلىننــى ئۇزىتىشــقا كەلگــەن 
ئىــدى... ســۇڭ مېيلىــن نېمىشــقا شــىنجاڭغا كەلمەكچــى بولــدى، يەنــە نېمىشــقا 
ئامېرىكىــدا ياســالغان يــۈك ئايروپىالنىغــا ئولتــۇرۇپ كەلمەكچــى بولــدى؟ ســۈن 
مېيلىــن يېقىنــدا نــەدە ئىــدى، -2ئــاي -5 ئايــالردا ســۇڭ مېيلىــن ئامېرىكىــدا 
ــز ســۈرئەتتە ھــە،  ــۇ؟ شــۇنداق تې ــەت مەجلىســىگە دوكالت بەرگــەن ئىدىغ دۆل
نېمىشــقا ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىننىــڭ پايتەختى 

ئۈرۈمچىگــە كېلىدىغــان بولــۇپ قالــدى؟

ئامېرىكىــدا ياســالغان، ســۇڭ مېيلىــن ئولتۇرغــان ئايروپىــالن 1943 -يىلــى 8 
-ئاينىــڭ 30 -كۈنــى ئۈرۈمچىگــە يېتىــپ كەلــدى. “ئايدۇرومدا چــوڭ چەمبىرەك 
شــەكىلدە تىزىلغــان مىڭلىغــان، ئــون مىڭلىغــان كىشــىلەر بايراقالرنــى پوالڭلىتىــپ 
قىزغىــن قارشــى ئالــدى” دېيىلىپتــۇ، يازمىــدا. ئۈرۈمچىــدە ئايدۇرومغــا چىققــۇدەك 
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شــۇنچىلىك خىتــاي كىشــى بارمىدىكىنــە، شــۇ چاغــدا؟

شــىڭ شىســەي تەييارلىغــان زىياپەتتــە ســۇڭ مېيلىــن ســۆز قىلىــپ: “مــەن بــۇ 
قېتىــم شــىنجاڭغا كېلىــپ، ناھايىتــى خۇشــاللىق ھېــس قىلدىــم. بىزنــى كاتتــا 
كۈتــۈپ ئالغىنىڭالرغــا كــۆپ رەھمــەت ئېيتىمــەن. »شــىنجاڭ« شــىڭ دۈبەننىــڭ 

باشقۇرۇشــىدا ناھايىتــى زور نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرۈپتــۇ...” دىــدى.

1943 -يىلــى كۈزدىــن باشــالپ شــىڭ شىســەي، ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا مايىــل 
بارلىــق شــوئار، لوزۇنكىالرنــى يىرتىــپ تاشــلىدى...” شــىڭ شىســەي قانداقســىگە 

يۈرىكىنــى شــۇ دەرىجىــدە قاپتــەك قىاللىــدى؟

“1943 -يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ئېچىلغــان بىــر نەچچە قېتىملىــق )خەلقئارالىق( 
چــوڭ دۆلــەت باشــلىقلىرى يىغىنىــدا، جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئــەڭ مۇھىم نىشــانلىرىدىن 
بېــرى ئەنگىلىيــە، ئامېرىــكا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ نۆۋەتتە جۇڭگونىــڭ تېررىتورىيە 
ــۇ  ــدى”، ب ــۈرۈش ئى ــا كەلت ــنى قولغ ــراپ قىلىش ــى ئېتى ــىدىكى باياناتىن توغرىس
دېمــەك، چــوڭ دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدا دائىمــى تەكرارلىنىپ تۇرىدىغــان دىپلوماتىك 
ــەر  ــك مىللەتل ــانلىقالر، كىچى ــاز س ــىلىلىرىگە، ئ ــالر مەس ــىۋەتلەرنىڭ رايون مۇناس
ــپ  ــىگە ئايرى ــىر دائىرىس ــڭ تەس ــى دۆلەتنى ــى قايس ــايدىغان تېررىتورىيىلەرن ياش
بېرىشــكە ماقــۇل بولــۇش ئارقىلىــق چــوڭ دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىــك 

مەنپەئــەت مۇناســىۋەتلىرىنى تەڭشەشــكە بېرىــپ چېتىالتتــى.

ــن  ــۈرۈش” تى ــا كەلت ــنى قولغ ــراپ قىلىش ــبىتەن “ئېتى ــىغا نىس ــاڭ جېش جىي
ــك  ــان ئىگىلى ــە بولغ ــە ۋە تەيۋەنگ ــقى موڭغۇلىي ــە، تاش ــدا، “مانجۇرىي ئېيتقان
ــق يازغۇچــى جــۇن  ــدى”. ئامېرىكىلى ــك ئى ــش دېگەنلى ــراپ قىلى ــى ئېتى ھوقۇقىن
گارۋېــر بــۇ يــەردە ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىننىــڭ 
ــان  ــاي تەرجىم ــى خىت ــدى؟ ياك ــۈرۈپ قوي ــن چۈش ــقا قەلەمدى ــمىنى نېمىش ئىس

ــۇ؟ ــۈرۇپ قويدىم چۈش

ســۇڭ مېيلىــن 1943 -يىلــى 2 -ئايــدا روزۋېلىــت بىلــەن سۆھبەتلەشــكەندە 
بــۇ تەلەپلەرنــى “مانجۇرىيــە، تەيــۋەن، تاشــقى موڭغۇلىيــە، »شــىنجاڭ« قاتارلىق 
ــىنى  ــش مەسىلىس ــراپ قىلى ــى ئېتى ــك ھوقۇقىن ــڭ ئىگىلى ــالردا گومنىداڭنى رايون
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روزۋېلىتنىــڭ ئالدىغــا قويغــان ئىــدى، دېيىشــكە بولىــدۇ. چۈنكــى، ئەگــەر ســۇڭ 
ــىنجاڭ« مەسىلىســىنىمۇ  ــدا »ش ــەر قاتارى ــە، مانجۇرىيىل ــقى موڭغۇلىي ــن تاش مېيلى
روزۋېلىتنىــڭ ئالدىــدا ئوتتۇرىغــا قويمىغــان بولســا، 1943 -يىلــى 2-1 -ئايــدا 
جىياڭجېشــى گومىنداڭىنىڭ 100مىڭ كىشــىلىك مۇنتىزىم ئارمىيىسى ئۇيغۇرىستان، 
ــەن  ــپ كىرەلمىگ ــاۋۇز قىلى ــا تاج ــۇ زېمىنغ ــان ب ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى »ش
بوالتتــى. ســۇڭ مېيلىن ئۆزىمــۇ ئامېرىكىنىــڭ ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ، ئۇيغۇرىســتان 
»شــىنجاڭ«غا، ئۈرۈمچىگــە كېلەلمىگــەن بوالتتــى. 5-2 - ئايــالردا ئامېرىكىنىــڭ 
ــان  ــرە قالدۇرۇلمىغ ــن خاتى ــۇ دوكالتتى ــپ )ب ــىگە دوكالت بېرى ــەت مەجلىس دۆل
ئىكــەن( يۇقىرىقــى تېررىتورىيىلەرنــى جۇڭگوغــا قوشــۇپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلغاندا، 
ئامېرىكىنىــڭ ماقــۇل بولىشــىغا ئېرىشــمىگەن بولســا، ســۇڭ مېيلىــن 1943 -يىلــى 

8 -ئاينىــڭ 30 - كۈنــى ئۈرۈمچىــدە پەيــدا بواللمىغــان بوالتتــى.

“جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئاساســلىق دىپلوماتىيــە ئسىتراتېگىيىســى: جۇڭگــو 
ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــۇن س ــۈرۈش ئۈچ ــلىگە كەلت ــى ئەس ــى غورۇرىن ــڭ مىلل ئۆزىنى
بىلــەن ھەمكارلىشىشــى كېــرەك دېگەندىــن ئىبــارەت ئىــدى. لېكىــن بۇ مەقســەتكە 
يېتىــش ئۈچــۈن، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتــى بىلــەن جۇڭگونىــڭ دۆلــەت 
ــىنجاڭ،  ــى ش ــاڭ جېش ــى. جىي ــۈز بېرەتت ــۇش ي ــىدا تۇقۇن ــى ئوتتۇرىس مەنپەئەت
تاشــقى موڭغۇلىيــە، مانجۇرىيىدىــن ئىبــارەت قولدىــن كەتكــەن يەرلــەر )بــۇ يەرلەر 
تارىختــا چــار روســىيە تەرىپىدىن بېســىۋېلىنغان( نى قايتۇرۇۋېلىشــى كېــرەك ئىدى” 
دەپ يازغــان ئامېرىكىلىــق يازغۇچــى جــۇن گارۋېــر ئەپەندىنىــڭ، ســۇڭ مېيلىــن 
ــىنجاڭ«  ــن »ش ــىلىلەرنىڭ ئىچىدى ــان مەس ــا قويغ ــدا ئوتتۇرىغ ــڭ ئالدى روزۋېلىتنى
دېگــەن ئىســىمنى يازمىســىدا چۈشــۈرۈپ قويغانلىقــى بــۇ يازغۇچىنىــڭ خاتالىقىمــۇ 
ياكــى خىتــاي تىلىغــا تەرجىمــە قىلغــان تەرجىماننىــڭ مەقســەتلىك خاتالىقىمــۇ؟ 

ئامېرىكىنىــڭ دىپلوماتىــك يارىدىمىگــە ئېرىشــكەنلىكىنى كۆز-كــۆز قىلىــش، 
ــرى بويىچــە(  ــڭ تەلەپلى ــۇڭ مېيلىننى ــدا )س ــى 4 -ئاي ــڭ 1943 -يىل ئامېرىكىنى
ــپ  ــۇلى قىلى ــلۇق كونس ــدە تۇرۇش ــڭ ئۈرۈمچى ــى ئامېرىكىنى ــدى كىلوبىن ئېرمۇن
تەينلىگەنلىكىنى ســوۋېتلەرنىڭ ئالدىدا كۆز-كۆز قىلىش، ئۆزىنىڭ ۋاشــىنگىتۇندىكى 
دىپلوماتىــك پائالىيەتلــەردە غەلىبــە قىلغانلىقىنــى ســىتالىننىڭ ئالدىــدا كۆز-كــۆز 
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قىلىــش، شــۇ چاغــدا خىتاينىــڭ گومىنــداڭ پارتىيىســىنىڭ دىپلوماتىيــە ۋە ھەربىــي 
ئىشــالردا ئامېرىكىنىــڭ ياردىمىگــە، قوللىشــىغا ئېرىشــكەنلىكىنى كۆز-كــۆز قىلىــش 
ئۈچۈنــال ۋە »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغان بۇ زېمىنغــا ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىك 
يارىــدەم قىلىشــى ئارقىلىــق ئېرىشــكەنلىكىنى كۆز-كــۆز قىلىــش ئۈچۈنــال، ســۇڭ 
مېيلىــن 1943 -يىلــى 8 -ئايــدا ئۈرۈمچىگــە كەلگــەن. كەلگەندىمــۇ ئامېرىكىنىڭ 
ئايروپىالنىغــا ئولتۇرۇپ كەلگەن ئىدى. گومىنداڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ 
ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىندا تۇرۇشــقا تەينلەنگەن 
پەۋقۇلئــاددە خادىمــى ۋۇزىشــىياڭنىڭ ســۇڭ مېيلىنغــا ھەمــراھ بولــۇپ ئۈرۈمچىگــە 
بىللــە كەلگەنلىكــى چــوڭ دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلەردە 

يەنــە نېمىنــى چۈشــەندۈرۈپ بېرىدىغانــدۇ؟ 

3( “جىياڭ جېشى شىنجاڭنى قايتۇرۇپ ئالغان” ئىمىش. 

... شــېڭ شىســەي ســوۋېت بولشــىۋىكلەر پارتىيىســىگە مەخپــى ئــەزا 
بولــۇپ ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىننــى ســوۋېت 
سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلىرىنىــڭ قاتارىدىكــى بىر جۇمھۇرىيەتكە ئايالندۇرۇشــنى 
ــا  ــڭ تەرەققىياتىغ ــى ۋەقەنى ــداڭ ھۆكۈمىت ــى گومىن ــۇڭ چىڭدىك ــان. چ پىالنلىغ
ــڭ  ــدا گېرمانىيىنى ــى -6ئاي ــري 1941 - ىيىل ــپ، ئاخى ــەت قىلى ــن دىقق يېقىندى
ســوۋېتلەرگە تاجــاۋۇز قىلىــپ، ســوۋېتلەر ئېغىــر مەغلۇبىيەتكە ئۇچــراپ، ئەتراپىغىمۇ 
ــۆرۈپ،  ــۈز ئ ــوۋېتلەردىن ي ــەينىڭ س ــېڭ شىس ــدا، ش ــر چاغ ــان بى قارىيالمايۋاتق
گومىنداڭنىــڭ قۇچىقىغــا قايتىــپ كېلىشــىنى مۇۋەپپىقىيەتلىــك پىالنلىــدى. 1942 
-يىلىنىــڭ ئاخىــرى، 1943 -يىلىنىــڭ باشــلىرىدا مەركىــزى ھۆكۈمەت ئارمىيىســى 
ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىنغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ 

كىرىشــنى پىالنلىــدى.

ــو،  ــدە جۇڭگ ــى( رەھبەرلىكى ــاڭ جېشــىنىڭ ئوغل ــڭ )جىي ــاڭ جــۇڭ جى جىي
ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ئارقىلىق زەئىپلىشىشــتىن قايتا تېرىلىــپ باش كۆتۈرۈپ، 
ــپ،  ــە ئايلىنى ــڭ بېرىگ ــۆت دۆلەتنى ــەت، ت ــۈك دۆل ــە كۈچل ــارا جەمئىيەتت خەلقئ
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەســكىالتىنى قۇرغــان دۆلــەت )بــەش دائىمــى ھەيئەتنىــڭ 
بىــرى( بولغــان دۆلەتكــە ئايلىنىپ، باشقۇرۇشــنىڭ ســىرتىدىكى قانۇنلۇق ھوقۇق ۋە 
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تەڭســىز شــەرتنامىالرنى بىكار قىلىپ، باج ئېلىش ھوقۇقىنى، ۋە كونسىنســىيەلەرنى 
)شــاڭ گاڭ( دىن باشــقا ھەممىســىنى قايتۇرۇپ ئالدى. شــەرقىي شىمال )مانجۇرىيە( 
تەيــۋەن، پىڭخــو تاقىــم ئاراللىــرى ۋە ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ 
قالغــان بــۇ زېمىننىمــۇ قايتــۇرۇپ ئالدى. )نۇمۇســنى بىلەمدىغاندۇ مۇشــۇ خىتايالر، 
ھــەي!( شــۇ زېمىنالرنــى خىتايغــا چــوڭ دۆلەتلــەر قوشــۇپ بەرگــەن ئەمەســمىدى؟

ــىنجاڭ«  ــۇكى، »ش ــى ش ــر تەرىپ ــلىك بى ــقا تىگىش ــا ئېلىش ــۇ تىلغ بولۇپم
ــقى  ــى تاش ــن “ئىككىنچ ــۇ زېمى ــان ب ــرا كېلىدىغ ــمىغا توغ ــڭ 6.1 قىس جۇڭگونى
موڭغۇلىيــە” بولــۇش تەقدىرىگــە يۈزلەنگــەن ئىــدى. ســوۋېتلەر روسىيىســى 1937 
-يىلــى »شــىنجاڭ« غــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان مىللىتارىســت شــېڭ شىســەي 
ــەرتنامىنىڭ  ــۇ ش ــزاالپ، ب ــىۋەتلىرى شەرتنامىســى ئىم ــتەملىكە مۇناس ــەن مۇس بىل
ــى  ــق پىرېزىدېنت ــڭ ۋاقىتلى ــۇرالپ، خىتاينى ــە مەجب ــۇق دەرىجىســى ياپونىي ياۋۇزل
ــۇق  ــەرتنامە”نىڭ ياۋۇزل ــق ش ــان “21 ماددىلى ــەن ئىمزالىغ ــىكەي بىل ــۋەن ش يى
ــىنجاڭ«دا  ــى »ش ــوۋېتلەر روسىيىس ــدى. س ــەن ئى ــپ كەتك ــىدىن ئالقى دەرىجىس
كان ئېچىــش ھوقۇقــى، ئىقتىســادي مەنپەئــەت ھوقۇقــى، ئۇيغۇرىســتانغا ئاھالــە 
كۆچــۈرۈش ھوقۇقــى مەمۇرىيەتتــە “ھەمكارلىشــىش”، ئارىلىشــىش ھوقۇقــى 
قاتارلىــق ھوقۇقالرنــى قولغــا كەلتــۈرۈپ ئېلىــپ، روســىيىلىكلەرنى »شــىنجاڭ« غــا 
ئەۋەتىپ، »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتاننى ســوۋېتلەرنىڭ قانىتى ئاســتىدىكى مۇستەقىل 

ــدى. ــان ئى ــاھلىققا ئايالندۇرۇۋالغ پادىش

يىگىرمە ئىككىنچى باب ئۇيغۇرىستاندا ئىككىنچى جۈمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلىشى

باشــتا كــۆرۈپ ئۆتكەنــدەك، ئۇيغۇرنىــڭ ئوغلــى تەجرىبىلىــك ســەردار ياقــۇپ 
ــتۈرۈپ  ــتاننى بېرلەش ــۈن ئۇيغۇرىس ــۇرۇپ، پۈت ــى ق ــى جۈمھۇرىيەتن ــەگ بىرنچ ب
ــەد  ــەرقىدە ق ــىيانىڭ ش ــۇرا ئاس ــڭ، ئوتت ــى بەدۆلەتنى ــۇر دۆلىت ــك ئۇيغ قۇدرەتلى
ــە  ــى يەن ــۇر بەدۆلىت ــەت ئۇيغ ــۇ دۆل ــدا، ب ــىپ قىلغان ــالھ نېس ــكە ئال كۆتۈرۈش
باشــقا قۇدرەتلىــك جاھانگېــر دۆلەتلەرنىــڭ دىپلوماتىــك مەقســەتلىرىنىڭ قۇربانىغــا 
ئايلىنىــپ كېتىــپ، يەنــە شــۇ دۆلەتلەرنىــڭ ھىلــە- مىكىرلىــرى بىلــەن مۇنقــەرز 
ــار  ــەر چ ــان دۆلەتل ــەرز قىلغ ــى مۇنق ــەگ دۆلىتىن ــۇپ ب ــەت ياق ــدى. بەدۆل قىلىن
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روســىيە ئىمپېراتورلىقــى، ئەنگىليــە ئىمىپېراتورلىقــى، مانجــۇ خانىدانلىقــى ئىــدى. 
ــن  ــرا 49 يىلدى ــدە توپ-توغ ــپ كەلگەن ــا يېتى ــى يېرىمىغ ــىرنىڭ ئاۋۋالق -19ئەس
كېيىــن، -1933يىلــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ قەشــقەر ئۆلكىســىنىڭ قەشــقەر شــەھىرىدە 
ئىككىنچــى قېتىملىــق جۈمھۇرىيــەت »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۈمھۇرىيىتــى« 

قۇرۇلــدى.

.... شــۇ كۈندىــن باشــالپ قەشــقەردە، مەمــۇرى ئىشــالر ســابىت دامۇلــال 
ھاجىمنىــڭ ۋە ئەســكىرى ئىشــالر ئــوراز بەگنىــڭ مەســئۇلىيىتىدە بىــر ھۆكۈمــەت 
تەشــكىللىنىپ، »خوتــەن ئىدارىســى جەمئىيىتــى« ئەمەلدىــن قالدۇرۇلــدى. 
مۇشــۇنداق بىــر پەيتتــە، ھىندىســتاندىن، تۈركىيىدىــن كەلگــەن، بــەزى »ماجــرا 
ــالر  ــوڭ ئىش ــى »چ ــۇالر ئۆزلىرىن ــتى. ب ــا چىقىش ــىلەر ئوتتۇرىغ ــت« كىش پەرەس
قىلغــان«، »كاتتــا بىلەرمــەن«، دەپ كۆرســىتىپ، ھۆكۈمــەت ئىشــلىرىغا ھەتتــا، 
ئەســكىرى ئىشــالرغا ئارىالشــقىلى تــۇردى... بۇالردىــن بەزىلىــرى ســابىت دامۇلــال 
ھاجىمنىــڭ ئــەڭ يېقىــن مەســلىھەتچىلىرى بولىۋالــدى. ســابىت دامۇلــال ھاجىــم، 
ــتىنال،  ــى سورىماس ــڭ پىكرىن ــاز ھاجىنى ــا نىي ــڭ ياكــى خوج ــەن ھۆكۈمىتىنى خوت

مىنىســتىرالر كابىنتىنــى تەشــكىللىدى. )›شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى‹(

1933 - يىلــى -11 ئاينىــڭ -12 كۈنــى ســابىت دامۇلــال قەشــقەردە، ئۆزى 
بــاش مىنىســتىر ۋە باشــقا 16 ئەزادىــن تەركىــب تاپقــان مىنىســتىرال كابىنتىنــى 
تەشــكىللەپ، »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« قۇرۇلغانلىقىنــى جاكارلىــدى. 
ــى  ــى مىلل ــىدىن باشقىس ــۈچ كىش ــدە ئ ــڭ ئىچى ــى ئەزالىرىنى ــەت كابىنت ھۆكۈم
ــۇ  ــدە ب ــڭ نەزىرى ــۇنداقال خەلقنى ــتىن، ش ــرى بولماس ــى ئەزالى ــالب كومىتىت ئىنقى
خىزمەتكــە اليىــق ئادەملەرمــۇ ئەمــەس ئىــدى. شــۈڭا مەيلــى خوتــەن ھاكىمىيىتى 
بولســۇن ياكــى خوجىنىيــاز ھاجــى بولســۇن بــۇ ھۆكۈمەتنــى ئېتىــراپ قىلمىــدى. 

)»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخــى« 426 -بــەت(

ســابىت دامۇلــال ھاجىــم بۇنــداق چوڭ ئىشــتا ئــۆز بېشــىمچىلىق قىلماســلىقى 
كېــرەك ئىــدى، بــۇ كىشــىنى ئاقاليدىغــان جۈملىلەر بىلــەن گەپ قىلســاق، بەلكى 
ــەن  ــن خوت ــار بەرمىگەنلىكتى ــارائىت ي ــدۇر، بەلكــى ش ــرا كەلگەن ــقا توغ ئالدىراش

تــەرەپ ۋە خۇجىنىيــاز ھاجــى تــەرەپ بىلــەن ئاالقــە ئورنىتالمىغانــدۇ.
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ــە  ــى ئۇيغۇرچ ــە، بەلك ــرا كەلس ــقا توغ ــد قىلىش ــى تەنقى ــابىت دامۇلالمن س
ــڭ  ــابىت ئۇيغۇرىنى ــز س ــدا تارىخچىمى ــۇ توغرى ــدۇ. ب ــىيەتچىلىك قىلغان شەخس

ــى: ــەزەر ئاغدۇراايل ــا ن بايانىغ

ــي  ــى ئىنقىالبى ــەر تەرەپتىك ــۇپ، ھ ــڭ تۇت ــى چى ــال ۋاقىتن ــابىت دامۇل “س
كۈچلەرنــى ئۆزىنىــڭ ئەتراپىغــا توپــالپ، مىللىــي ھۆكۈمــەت قــۇرۇش تەييارلىقىنــى 
تېزلەتتــى. بىــراق، ئــۇ ئاقســۇدا تۇرۇۋاتقــان غوجىنىيــاز ھاجــى بىلــەن، خوتــەن 
ھۆكۈمىتىنىــڭ باشــلىقلىرى مۇھەممــەد نىيــاز ئەلــەم ئاخۇنــوم، مۇھەممــەد ئەمىــن 
بۇغــراالر بىلــەن مەسلىھەتلەشــمەي، ئــۆز ئالدىغــا ئىــش ئېلىــپ بــاردى. ئۇنىــڭ 
ئۈســتىگە مىللىــي ئۇيغــۇر دۆلىتــى قۇرۇشــنىڭ ھــەل قىلغــۇچ پەيتىــدە قەشــقەردە 
تۈركىيىلىــك ئەلــى بــەي، نەدىــم بــەي، مۇســتافا كەنتىلــى بــەي دەيدىغــان تۈرك 
ئادەملــەر پەيــدا بولــدى. يەنــە ئۇزاققــا ئۆتمەيــال ئىســتانبولدىكى »تۈركىســتان 
ــك  ــەت دالىمبې ــن ئەھم ــۇر مەجىددى ــى دوكت ــكىالتىنىڭ رەئىس ــى« تەش بىرلىك
دەيدىغــان كىشــى، ئارقىدىنــال تــۈرك ئارمىيىســىنىڭ پولكوۋنىكــى ئەھمەت ســۇراييا 
بېــك بىلــەن يۈســۈپ ئەپەندىلــەر قەشــقەرگە يېتىــپ كەلــدى. بــۇ كىشــىلەر ئۇيغۇر 
ــۆز قىنىدىــن چىقىرىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ  ــى ئ ــى ئازادلىــق ھەرىكىتىن خەلقىنىــڭ مىلل
پانتۈركىســتلىق ئىدىيىــۋى ئېقىمىنىــڭ ئىزىغا ســالماقچى بولدى. نەتىجىدە ســابىت 
دامۇلــالم ئوتتۇرىغــا قويغــان، غوجــا نىيــاز ھاجىــم قۇبــۇل قىلغــان »ئۇيغۇرىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى« دەيدىغــان توغــرا ئىســىم ۋە دۆلــەت نامــى ئەمەلدىــن قالدۇرۇلــۇپ 
پانتۈركىزىــم، پانئىســالمىزىمنىڭ پۇرىقــى چىقىپ تۇرىدىغان »شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى« دەيدىغــان ئىســىم قۇبــۇل قىلىنــدى. بــۇ بىــر تارىخــى خاتالىــق 
بولغــان ئىــدى. )“ئۇيغــۇر نامــە”(، )ئۆزىنــى ئۆزىنىــڭ قولــى بىلــەن يوقاتقــان 
ــاكارالپ  ــتەقىللىق ج ــقەردە مۇس ــدى قەش ــىلەرگە( ئەم ــەت س ــم رەھم ئۇيغۇرلىرى
بولغاندىــن كېيىــن، ھۆكۈمــەت قۇرۇشــنىڭ ئالــدى- كەينىــدە ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ۋەزىيىتــى قانــداق ئىــدى، دېگــەن ســوئال بويىچــە يەنــە تارىخچىمىــز مۇھەممــەد 

ئەمــن بۇغراغــا مۇراجىئــەت قىاليلــى:

1 -خىتاي پەرەســت بەگلەرنىڭ ۋە شەخىســى مەنپەئەتلىرىنى دەپ تىنچلىقنى 
تەلــەپ قىلىــپ خىتاينىــڭ داۋاملىــق ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــىنى قۇبــۇل قىلىدىغــان 
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قاالقالرنىــڭ )جەمئىيــەت داشــقاللىرىنىڭ( جەمئىيەتتىكــى نوپۇزىمــۇ خېلــى كۈچلۈك 
ئىدى.

پۈتــۈن مەملىكــەت شــەرقىي تۈركىســتان مىقياســىدا، خەلــق ئارىســىدا 
ــدى. ــوق ئى ــى ي ــنىڭ ئىمكانىيىت ــە ئورنىتىش ــى ئاالق ــر سىياس ــتەھكەم بى مۇس

ــڭ  ــپ، خەلقنى ــۇزا قىلى ــق پوپ ــق قوراللى ــتلىرى داۋاملى ــاي مىللىتارىس خىت
ــدى. ــىز ئى ــق قورالس ــى. خەل ــپ تۇراتت ــۇپ قورقىتى ــى مۇج يۈرىكىن

لېكىــن كېيىنچــە خىتاينىــڭ ئىچكــى تەرەپلىرىــدە جۈمھۇرىيــەت قۇرۇلغاندىــن 
كېيىــن، شــەرقىي تۈركىســتانغا مانجــۇالر بەلگىلىگــەن جاڭجــۇڭالر، بۇيــەر 
ئۇيغۇرىســتاننى ئېغىزدا مەركەزگە تەۋە دېســىمۇ، ئەمەلىيەتتە شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
ــن  ــۇزى ۋە ھۆكۈمرانلىقىدى ــڭ نوپ ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــى - گومىن ــاي ھۆكۈمىت خىت
تاشــقىرى مۇســتەقىل بىــر ئىــدارە تەشــكىللىگە )مۇســتەقىل بىــر دۆلەتكــە( ئايلىنىپ 
قالغانلىقــى ئاستا-ئاســتا خەلققــە مەلــۇم بولــۇپ قالــدى. شــۇنىڭ بىلــەن خەلــق 
بــۇ يۇرتنىــڭ كىمنىــڭ قولىغــا چۈشــۈپ قالغانلىقىنــى ئويلىنىشــقا باشــلىدى. خەلق 
ئۆزلىرىنىــڭ »ھەيۋەتلىــك« خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئەمــەس، بەلكــى ئاز ســانلىق 
بىــر ئۇچــۇم خىتــاي كۆچمەنلىرىگــە مەھكــۇم بولــۇپ قالغانلىقىنــى بىلگەنســېرى 
قاتتىــق ۋىجــدان ئازابــى ۋە قاتتىــق خىجالەتچىلىــك ئىچىــدە قالــدى. شــۇنداق 
ــۆرۈپ  ــىدىن چ ــى بېش ــرى ھاكىمىيىتىن ــاي كۆچمەنلى ــۆز خىت ــۇ ئاچك ــپ ب قىلى
تاشالشــنىڭ مۇۋاپىــق پەيتلىرىگــە ئىزدىنىشــكە باشــلىدى. )»شــەرقىي تۈركىســتان 

تارىخــى«(

2 - 20 -ئەســىرنىڭ 30 - يىللىرىدىكــى ئۇيغۇرىســتان ۋەزىيىتىگــە دائىــر، 
ياپونىيىنىــڭ -1931يىلــى دېڭىزدىــن مانجۇرىيىــدە قۇرۇغلۇققــا چىقىــپ، خىتــاي 
ــەكلىگە  ــەت ش ــە دۆل ــۇپ تېخىچ ــال قۇرۇل ــى، ئەمدى ــۇم قىلىش ــە ھۇج دۆلىتىگ
كېلەلمەيۋاتقــان 1928 -يىلــى قۇدرەتلىــك دۆلــەت ئامېرىــكا قوشــما شــىتاتلىرىنىڭ 
ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــكەن بولســىمۇ، تېخىچــە ئورنىدىن تۇرالمايۋاتقان شــەرقىي 
جەنۇبى ئاســىيانىڭ كېســەل كۆرپىســى ئاتالغان خىتاي دۆلىتىگە ھۇجۇم قىلىشــى، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئورنىدىــن تۇرۇشــى ئۈچــۈن ئاجايىــپ تارىخىــي پۇرســەت يارىتىــپ 

بەرگەنلىكىنــى نۇرغــۇن تارىخچىلىرىمىــز قەلەمگــە ئېلىــپ باقمىــدى.
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ئۇيغــۇر خەلقــى ئەقىللىــق ئىــدى. 1931 -يىلــى مانجۇرىيىــدە، مانجۇرىيــە 
ــە  ــڭ يارىدىمىگ ــدەك ياپونىيىنى ــپ ئۆتكەن ــدا توختىلى ــدى. يۇقىرى ــى قۇرۇل دۆلىت
تايىنىــپ بــۇ دۆلــەت قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە ئاســىيادا پارلىغــان يــورۇق يۇلتۇزغــا 
ــدا  ــز ئارى ــى تې ــى ناھايىت ــڭ قۇرۇلىش ــە دۆلىتىنى ــدى. مانجۇرىي ــپ قال ئايلىنى
ئۇيغۇرىســتاننىڭ قۇمــۇل ئۆلكىســىگە خــۇش خــەۋەر بولــۇپ يېتىپ كەلــدى. 1931 

-يىلــى قۇمۇلــدا ئىنقىــالب پارتلىــدى.

3 - تارىختىــن بېــرى ئۇيغۇرغــا دۈشــمەن بولۇپ كېلىۋاتقان ئىتتىپاقســىزلىق، 
ــدە قېلىشــى،  ــەت ئىچى ــا” الرنىــڭ غەپل ــۇرت ئىچىدىكــى بايالرنىــڭ ۋە “كاتت ي
ئــاۋام خەلقنىــڭ ساۋاتســىز، قابىلىيەتســىزلىكى، بــەزى كاتتــا كىشــلەرنىڭ 
ــالر ھاكىمىيىتىگــە باغلىنىــپ  ــەپ مىللىتارىســت خىتاي شەخســى مەنپەئەتنــى كۆزل
قېلىشــى مىللىتارىســت خىتايالرنــى، ھۆكۈمرانلىقنــى قىيامەتكىچــە داۋام قىلدۇرۇش 
ــۇپ  ــك بول ــڭ خەتەرلى ــراق ۋەزىيەتنى ــدى. بى ــان ئى ــۈرۈپ قويغ ــا كەلت خىيالىغ
ــڭ  ــى. بۇالرنى ــۇرۇن كۆپىيىۋاتاتت ــانى يۇش ــڭ س ــى ئويالۋاتقانالرنى كېتىۋاتقانلىقىن
كۆپچىلىكــى مىللىتارىســت خىتايالرنىــڭ ھاكىمىيىتىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــالپ، 
ئۇيغۇرىســتاننىڭ سىياســى مەسىلىســىنى توغرىدىــن -توغــرا ئۇيغۇرىســتان خەلقــى 
بىلــەن گومىنــداڭ خىتايلىــرى ئوتتۇرىســىدا ھــەل قىلىــش الزىــم دەيدىغــان كــۆز 
قــاراش بويىچــە بىرلىككــە كېلىشــكەن ئىــدى. ئەممــا بۇ كــۆز قاراشــالرنى ئەمەلگە 
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن زىيالىيــالر بىر تەشــكىالت )پارتىيــە ئىچىدە( بىرلىشىشــلىرى الزىم 
ئىــدى. بۇنــداق بىــر تەشــكىالتنى قــۇرۇش ئۈچــۈن تەجرىبىلىــك، قابىلىيەتلىــك 
)ئاڭلىــق( تەشــكىالتچىالر خەلقنىــڭ ئىچىدىــن چىقمىقــى الزىــم ئىــدى! يۇقىرىــدا 

تارىخچىمىــز مۇھەممــەد ئەمــن بۇغرانىــڭ بايانلىرىنــى كــۆرۈپ ئۆتتــۇق. 

4 - “شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتى”نىــڭ قۇرۇلىشــى ۋە ئۇيغــۇر 
ئەۋالدىغــا يېتىــپ كەلگــەن تەجرىبــە ســاۋاقالر.

ــدا  ــۇرۇش قىلغان ــا ئ ــى تارىخت ــۇن، مەيل ــدا بولس ــش قىلغان ــى نامايى مەيل
بولســۇن، مەيلــى يازغانــدا، تەشــكىالتچىلىق قىلغانــدا بولســۇن كىشــىلەر ھامــان 
ئىتتىپاقلىقنــى تەكــرارالپ كەلــدى. ئەمما ئۇيغۇر كىشــىلەر بۈگۈنگىچــە ئىتتىپاقلىققا 
ئېرىىشــەلمىدى. ئىتتىپاقلىشىشــقا ئارتۇق شــەرت قويغىلى بولمايدۇ. پەقەت قويغىلى 
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بولىدىغــان بېــرال شــەرت بــار، ئــۇ بولســىمۇ شەخســىيەتچىلىكتىن ۋاز كېچىــش. 
ئەگــەر گــەپ مىللــى ئازادلىــق توغرىســىدا بولىۋاتقــان ئىكــەن، تەشــكىالتچىلىققا 
كىرگەندە، لىدىرلىق، رەئىســلىك تالىشــىدىغان ئەمەلخورلۇق شەخسىيەتچىلىكىدىن 
ــق،  ــق، مەھەللىۋازلى ــكەندە يۇرتۋازلى ــالرغا كىرىش ــكىلى ئىش ــش؛ تەش ۋاز كېچى
ــق  ــش؛ يېزىقچىلى ــىيەتچىلىكىدىن ۋاز كېچى ــك شەخس ــار - بۇرادەرلى ــت، ي دوس
بىلــەن مىللەتكــە خىزمــەت قىلىشــقا ئۆتكەنــدە ئىلمــى مۇنازىرىگــە يــول قويــۇپ 
بېرىــش، كۈچــى يەتمىگەنــدە قارشــى تەرەپنــى ھاقارەتلىمەســلىك، ھېــچ نېمىنــى 
ــتىن ۋاز  ــرا دېيىش ــڭال توغ ــك، ئۆزۈمنى ــك، مەنمەنلى ــۇرۇپ ئۆزەمچىلى ــەي ت بىلم

كېچىــش ۋەھــاكازا. 

ئەمــدى بىــز ئىككىنچــى جۈمھۇرىيــەت قۇرۇلغــان چاغدىكــى، تارىخــى 
شەخىســلەرنىڭ ئــۆز ئــارا مۇناســىۋەتلىرىگە نــەزەر ئاغدۇرايلــى!

ــىر ۋە  ــە، مىس ــتان تۈركىي ــەئۇدى ئەرەبىس ــال ھاجى-س ــابىت دامۇل 1( س
ھىندىســتانالرنى ئايلىنىــپ كەلگــەن كىشــى.2( مۇھەممــەد نىياز ئەلــەم ئاخۇنوم-
خوتەنــدە ھۆكۈمــدار ســايالنغان كىشــى. مۇھەممــەت ئىمــن ھــەزرەت- خوتەنــدە 
ئىنقىــالب جەريانىــدا ھەربى ئىشــالرغا مەســئۇل بولغان كىشى.3(شــىڭ شىســەي- 
خىتــاي مىللىتارىســى. ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا تايانغــان ۋە ئۇيغۇرىســتان توغرىســىدا 

ســوۋېت ئىىتىپاقــى بىلــەن مەخپــى كېلىشــىم تۈزگــەن كىشــى.

4( ماشــىمىن- ئۇيغۇرىســتان تۇپراقلىرىــدا بىــر تــۇڭگان دۆلىتــى قۇرماقچــى 
بولغــان كىشــى. 5( ماجۇڭيىــڭ - تۇڭگان ئەســلىدە بۇالڭ-تــاالڭ قىلىش ئۈچۈن 
ئۇيغۇرىســتان -شــىنجاڭغا قوراللىــق بېســىپ كىرگــەن، غۇجا نىياز ھاجىم باشــالپ 
كىرگــەن كىشــى. 6( ســالى دورغــا- خۇجىنىيــاز ھاجــى قۇمۇلدىــن كۆتۈرۈلــۈپ 
ــى ۋە  ــۇت مۇھىت ــوم، مەقس ــەم ئاخۇن ــال ئەل ــالر. 7( ھەمدۇل ــان ئىنقىالبچى چىقق
رەقىپقــازى قاتارلىــق تۇرپــان ئىنقىالبىنىــڭ ئــەڭ قىممەتلىــك رەھبەرلىــرى- شــىڭ 
ــەي-  ــەن دوت ــى ي ــەن ۋالىس ــان. 8( خوت ــى قىلىنغ ــن قەتل ــەي تەرىپىدى شىس
ــۇڭگان.  ــەي، ت ــقەر ۋالىســى -مادوت ــاي. 9( ماجىنســا-تۇڭگان. 10( قەش خىت
ــەش. 12(  ــىز ھارۋىك ــۇ ساۋاتس ــدان، تولىم ــى قۇمان ــىجاڭ- ھەرب ــۈر س 11( تۆم
ھاپىــز تەنجــاڭ - تۆمــۈر ســىجاڭنىڭ يېقىنــى ۋە ھەربــى كىشــى. 13(مەھمــۇت 
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مۇھىتــى- مەھمــۇت ســىجاڭ. 14( ئىســمايىل بــاي -كۇچالىــق ئىنقىالبچى. 15( 
ۋاڭ بــەگ -كۇچالىــق ئىنقىالبچــى 16(ئوســمان ئەلــى- قىرغىــز. 17( ئــوراز بەگ 
-قىرغىــز. ئــەڭ ئاخىرىــدا ســابىت دامۇلالمنىــڭ يېنىــدا قېلىــپ، دۆلــەت قۇرۇشــقا 
ھەمــرا ھ بولغــان كىشــى. 18( ســېتىۋالدىجان- ئۆزبېــك. ھەربــى كىشــى. 19( 
يۈســۈپجان قــۇر بېشــى- ئۆزبېــك. ھەربــى كىشــى. 20( مافۇيــەن- تــۇڭگان. 
ــان  ــن قىلغ ــى قىرغى ــڭ ئۇيغۇرن ــپ 4 مى ــىپ كىرى ــقەرگە بېس ــى قەش -1934يىل

تــۇڭگان. 21( ماخــۇ ســەن تــۇڭگان. 22( ئوســمان قىرغىــز.

5 - ئىنقىــالب نېمــە ئۈچــۈن مەغلــۇپ بولــدى. يېڭىــال قۇرۇلغــان دۆلــەت 
نېمــە ئۇچــۈن مۇنقــەرز بولــدى؟

ئىنقىــالب قوشــۇنىنىڭ مۇرەككەپلىكــى- تــۇڭگان، قىرغىــز، خىتــاي، 
ــاي دۈشــمەن  ــا قاتناشــقان تەرەپلەرنىــڭ ئىچىــدە خىت ئۇيغــۇر قاتارلىــق ئىنقىالبق
تــەرەپ بولســا، باشــقا تەرەپلــەر خىتايغــا قارشــى بولــۇپ ئۇرۇشــقاندا بىــر كۈنــى 
ــى  ــى 6 ئادەمن ــى بىرس ــر كۈن ــىپ، بى ــى دۈشمەنلىش ــر كۈن ــىپ، بى ھەمكارلىش
باشــالپ تاغ-تۇراغــا چىقىــپ كېتىــپ، يەنــە بىــر كۈنــى بىرســى 10 ئادەمنــى 
باشــال يەكەنگــە قېچىــپ كېتىــپ، بىــر كۈنــى تۇڭگانــالر بىلــەن بىرلىشــىپ، بىــر 
كۈنــى تۇڭگانغــا قارشــى ئــۆز ئــارا ئۇرۇشــۇپ، خىتايغــا قارشــى قوزغالغــان ئىنقىالب 
قوشــۇنىدا ئىچكــى بىرلىــك بولمىــدى. روســىيە جاسۇســلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچىگە 
زىددىيــەت ســېلىپ ئارامىــدا قويمىــدى. “ك گ ب”نىــڭ جاسۇســى قادىرھاجــى 

بۇنىــڭ تىپىــك مىســالىدۇر.

5 - تۇڭگانالرنــى لەنجۇدىــن باشــالپ كېلىــش ئەقىللىــق ئــادەم قىلىدىغــان 
ــادەم قىلىدىغــان ئىشــمىدى. ئىنقىــالب جەريانىــدا  ئىشــمىدى ياكــى ئەقىلســىز ئ
ــاراپ  ــە ق ــى تەركىبك ــاراپ ئىتتىپاقلىشــىدىغان ئىشــمىدى ياكــى مىلل ــەللىگە ق س

ئىتتىپاقلىشــىدىغان ئىشــمىدى.

6 - قۇمۇلــدا قوزغالغــان ئىنقىــالب، خوتەنــدە قوزغالغــان ئىنقىــالب ئاخىرقى 
ھېســابتا قەشــقەرگە مەركەزلەشــتى دەيلــۇق، پۈتــۈن قەشــقەر ئۆلكىســى نېمىشــقا 
ــاق،  ــوئال قويس ــكىللەنمىدى، دەپ س ــا تەش ــقا ئىنقىالبق ــدى، نېمىش قوزغىتىلمى

تارىخنــى ســوراققا تارتقــان بولىمىزمــۇ؟
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7 - ئىنقىالبقا قاتناشــقان كىشــىلەرنىڭ مەقســىتى بىردەكمىدى؟ ئىنقىالبنىڭ 
ئــەڭ ئاخىرقى مەقســىتى - دۆلــەت قۇرۇش ئىكەنلىكىنى چۈشىنىشــى بىردەكمىدى؟ 
مۇشــۇ ئاخىرقــى مەقســەت ئالدىــدا ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلغۇچىــالر ۋە ھەربىــي 

ئىشــالردا قۇمانــدان بولغۇچىــالر بىــردەك پىكىــر ھاســىل قىلغانمىدى؟

ــاز  ــدان خۇجىنىي ــي قۇمان ــەن ھەربى ــپ كەتك ــرى ئازىيى 8 - قورال-ياراقلى
ھاجىــم )ســىتالىن ئەۋەتكــەن ھەربــى قۇمانــدان بېكتىــف شــىڭ شىســەي بىلــەن 
ــەردە( دەل  ــان پەيتل ــۈرۈش قىلغ ــى ي ــتانغا ھەرب ــى ئۇيغۇرىس ــىپ جەنۇب بىرلىش
ــم، ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ  ــاز ھاجى ــدان خۇجىنىي ــى قۇمان ــە ھەرب شــۇنداق پەيتت
ۋەدىســىگە ئىشــىنىپ، ۋەدە قىلغــان قورال-ياراقالرنــى ئۆتكــۈزۈپ ئېلىــش ئۈچــۈن 
ــوۋېتلەر  ــابىق س ــدى. س ــىغا كەل ــتام چېگرىس ــدا ئۆركەش ــى 2 -ئاي 1934 -يىل
ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەكىللىــرى بولســا، خۇجىنىيــاز ھاجىمنىــڭ قورال-ياراققــا موھتــاج 
ئىكەنلىكىنــى بىلىۋېلىــپ، ئۇزاققــا ســوزۇلغان ســۆھبەتلەر ئارقىلىــق، ئاستا-ئاســتا 
خۇجىنىيــاز ھاجىمغا تەســىر ئۆتكۈزۈپ، روس-خىتــاي ئىمپېرىيىلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە 
ــان 12  ــە پايدىســىز بولغ ــق ھەرىكىتىگ ــى ئازادلى ــڭ مىلل ــق، ئۇيغۇرالرنى پايدىلى
ماددىلىــق كېلىشــىمگە ئىمــزا قويۇىشــقا ھاجىمنــى ماقــۇل كەلتــۈردى. مەجبــۇرالپ 
دېگــۈدەك ئىمــزا قويــدۇردى. ســابىق ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن 
خۇجىنىيــاز ھاجىم ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگەن كېلىشــىمنىڭ مەزمۇنلىــرى تۆۋەندىكىچە:

1( خۇجىنىيــاز ھاجىــم بۈگۈندىــن ئېتىبــارەن، نەنجىــڭ ھۆكۈمىتــى بىلــەن 
بولغــان بارلىــق ئاالقــە- مۇناســىۋەتلىرىنى قەتئــى ئــۈزۈپ تاشــالپ، ئۇيغۇرىســتان 
ــە  ــوۋېتلەر دۆلىتىگ ــابىق س ــتىدىكى )س ــى ئاس ــىيە ھېمايىس ــىنجاڭ«نى روس »ش
بېقىنــدى بولغــان( ئىچكــى جەھەتتــە ئىســتىقاالل )مۇســتەقىل( بېــر ئۆلكــە دەپ 

ئېــالن قىلىــدۇ.

ــتەقىللىقىنى(  ــتىقىاللىيىتىنى )مۇس ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس ــى ش 2( ئۆلكىدىك
يوقىتىــپ، مىللىــي جۈمھۈرىيــەت ھۈكۈمەت ئىسالمىيىســىنى تارقىتىۋېتىپ، ئۈرۈمچى 
شــەھىرىدە شــىڭ دۇبەن باشــچىلىقىدا تەشــكىللەنگەن ھۆكۈمەتكە بويســۇندۇرىدۇ.

ــەرك ئەتكــەن  ــى ت 3( شــەرقىي تۈركىســتان دۆلىتىنىــڭ رەئىــس جۇمھۇرلىقىن
زامــان، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى خۇجىنىيــاز ھاجىنــى ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىگــە رەئىــس 
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ياكــى گوبېرناتۇرلۇققــا تەيىنلەيــدۇ.

ــان تەۋەدىكــى مەۋجــۇت  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى 4( ئۇيغۇرىســتان »ش
ــاز  ــىدا خۇجىنىي ــە بويســۇندۇرۇش خۇسۇس ــىڭ دوبەنگ ــكەرلەرنى ش ــق ئەس قوراللى

ــرەك.  ــى كۆرۈشــى كې ــى چــارە- تەدبېرلەرن ــم قەتئ ھاجى

5( تــۇڭگان، ئۆزبېــك، قىرغىــز، قازاقالردىــن ئىبــارەت مىللــى قوشــۇنالرنى 
قورالســىزالندۈرۈش ۋە تەرتىــپ ســااقالش مەقســەتلىرىدە ئۈرۈمچىدىن ئالتە شــەھەر 
ــوزا  ــان، خۇنخ ــەت قىلىدىغ ــپ ھەرىك ــتانغا( بېرى ــى ئۇيغۇرىس ــە )جەنۇب تەرەپك
)ســاقاللىق خىتايــالر(، خىتــاي، يەنە روس ئەســكەرلىرىگە يارىــدەم بېرىش ئۈچۈن، 
خۇجىنىيــاز ھاجىــم ئۆز ئىختىيارىدىكــى قۇمۇللۇق، تۇرپانلىقالردىن تەشــكىللەنگەن، 
مەھمــۇت مۇھىتــى قۇماندانلىقىدىكــى ئەســكەرلەرنى شــىڭ دۇبەننىــڭ ئىختىيارىغــا 

ئۆتكــۈزۈپ بېرىــدۇ.

6( مانجۇرىيىدىــن چېكىنگــەن خۇنخــۇزا )ســاقاللىق خىتايالرنــى(، ســابىق 
ســوۋېتلەر ئارقىلىــق ئۇيغۇرىســتانغا »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالــگان بــۇ زېمىنغــا 
ــىدا  ــەن ئوتتۇرىس ــىڭ دوب ــەن ش ــى بىل ــوۋېت ھۆكۈمىت ــدە س ــۈزۈش ھەققى كىرگ

تۈزۈلگــەن كېلىشــىمگە خۇجىنىيــاز ھاجىــم تەســتىق ســالىدۇ.

7( شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھىۇرىيىتــى ھۆكۈمىتىدىكــى ۋە ھەربــى 
خىزمەتتىكــى چــەت ئەللىك ئەمەلدارالرنــى خۇجىنىياز ھاجىم دەرھــال خىزمىتىدىن 
بوشــىتىپ، ئۇالرنــى ئۈيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ دۆلــەت 

چېگرىســىدىن چــەت ئەلگــە چىقىرىۋېتىــش ئۈچــۈن قەتئــى چــارە كۆرىــدۇ.

ــۈل  ــا كۆڭ ــى ۋە ئاۋاتلىقىغ ــىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ــى ش ــوۋېتلەر ھۆكۈمىت 8( س
بۆلىــدۇ.

9( ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتى، ئۇيغۇرىســتانغا »شــىنجاڭ«غا ئىچكىــرى خىتايدىن، 
نەنجىــڭ، مانجۇرىيــە ۋە باشــقا تەرەپلەردىــن ھۇجــۇم قىلىــش، تاجــاۋۇز قىلىــش 
ئېھتىمالــى بولغانــدا، ئۇيغۇرىســتاننى »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغان بــۇ زېمىننى 

مۇداپىئــە قىلىــش خىزمىتىنــى ئــۆز ئۆســتىگە ئالىدۇ.

10( ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىنــدا تەرتىــپ 



204

ئورنىتىلغاندىــن كېيىــن، تېــز ئارىدا روســىيە ھەربىي ئىشــالر نىزامىغا ئاساســلىنىپ، 
ــدا  ــۇ توغرى ــدۇ. ب ــرا كېلى ــكە توغ ــىمالرنى تەشكىللەش ــي قىس ــكىرى- ھەربى ئەس
كېلىشــىم تــۇزۈش ئۈچــۈن )س س س ر تەرەپتىــن( ھەربىي قىســىمالرنى ئۆزگەرتىپ 
تەشــكىللەيدىغان ھەربىي ئىشــالر ھەيئىتىنى ئەۋەتىپ، تېگىشــلىك ھەربىي قوشۇننى 
زامانىــۋى ئۇســۇلدا قــۇرۇپ چىقىــش ۋە ھەربىــي قورالــالر بىلــەن قورالالندۇرۇشــنى 

بــۇ ھەيئــەت ئــۆز ئۈســتىگە ئالىــدۇ. 

11( ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىســىدا 
سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي مەســىلىلەر ھەققىــدە ئاالھىــدە كېلىشــىمنامە تۈزۈلىدۇ.

ــۇ  ــدى ب ــى يوقمى ــدى ياك ــى بارمى ــىمنىڭ 12 - ماددىس ــى كېلىش يۇقىرىق
ــە  ــر نەرس ــا بى ــە” كىتابىغ ــۇرى “ئۇيغۇرنام ــابىت ئۇيغ ــز س ــدا تارىخچىمى توغرى
يازمىغــان. بــۇ كېلىشــىم قەشــقەرگە “شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى” 

ــدى. ــپ كەل ــە يېتى ــق ھۆكۈمىتىگ ۋاقىتلى

ــەن  ــىدا تۈزۈلگ ــم ئوتتۇرىس ــاز ھاجى ــەن خۇجىنىي ــى بىل ــوۋېتلەر ھۆكۈمىت س
كېلىشــىمدىن ۋاقىــپ بولغــان “شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھىۇرىيىتى”نىــڭ 
ئەزالىــرى، بــاش ۋەكىــل ســابىت دامۇلــال ئابدۇلباقىنىــڭ بــۇ كېلىشــىم توغرىســىدا 
تەييارلىغــان دوكالتىنــى ئــاڭالپ بولغاندىــن كېيىــن، ھۆكۈمەتنىــڭ مىنىســتىرالر 

ھەيئىتــى تــۆۋە ندىكىچــە قــارار قۇبــۇل قىلــدى:

1( خۇجىنىيــاز ھاجىنىــڭ مىللەتنىــڭ تاپشــۇرىقىنى ئالمــاي تۇرۇپ، ســوۋېتلەر 
ــەن  ــىۋىكالر بىل ــپ، بولش ــتامغا بېرى ــە ئۆركاش ــى بويىچ ــڭ تەكلىپ ھۆكۈمىتىنى
مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىگــە زىــت كېلىدىغــان كېلىشــىم تۈزگەنلىكىنــى، تۈركىســتان 

تۈركلىرىگــە قىلىنغــان خىيانــەت دەپ قارايــدۇ.

ــەن 12  ــىدا تۈزۈلگ ــاز ئوتتۇرىس ــەن خۇجىنىي ــى بىل ــوۋېتلەر ھۆكۈمىت 2( س
ــاباليمىز. ــىم دەپ ھېس ــى كېلىش ــرى قانۇن ــىمنى غەي ــق كېلىش ماددىلى

3( نەچچــە يىلالردىــن بېــرى توختىمــاي كــۈرەش قىلىــپ، ھېسابســىز 
قوربــان بېرىــپ، قولغــا كەلتۈرگــەن شــەرقىي تۈركىســتان مىللــى ئىســتىقىاللىنىڭ 
تۈركىســتان  ئاياقالشــتۇرۇلغانلىقى،  ئارقىلىــق  كېلىشــىم  )مۇســتەقىللىقىنىڭ( 
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تۈركلىرىنىــڭ )ئۇيغۇرالرنىــڭ( زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغانلىقىــدۇر. 

ــرى  ــتان تۈركلى ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــش يولى ــاقالپ قېلى ــتەقىللىقىنى س مۇس
)ئۇيغــۇرالر( ھــەر قانــداق پىداكارلىققــا ھازىــردۇر. مىنىســتىرال كېڭىشــى خۇجىنىياز 
ھاجىمنىــڭ كەچۈرگىلــى بولمايدىغــان خىيانىتىنــى نەپــرەت بىلــەن ئەيىبلەيــدۇ.

4( شــەرقىي تۈركىســتان تۈركلىرى )ئۇيغۇرالر( بولشــىۋىكالر قولىغا چۈشىشــكە 
ئەســال رازى بولمايدۇ. بۇ مەيدانىمىزغا ئاساســەن مىللەتنىڭ نارازىلىقى قەشقەردىكى 

كېڭەش كونســۇللىقى ئارقىلىق س س س ر ھۆكۈمىتىگە مەلۇم قىلىنســۇن!

5( مىنىســتىرال كېڭىشــى سوۋېت ئەسكەرلىرىنىڭ شــەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال 
ــەن،  ــا كۆرۈلمىگ ــر تارىخت ــچ بى ــالب، ھې ــە خى ــارا قائىدىلەرگ ــىنى، خەلقئ قىلىش
تۇركىســتان تۈركلىرىگە )ئۇيغۇرىســتانغا( قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىق دەپ ھېساباليدۇ. 
بۇنىڭغــا ئاساســەن قىزىــل ســوۋېت بولشــىۋىكلىرىنىڭ قانۇنســىز ھەرىكەتلىرىنــى ئۆز 
ھۆكۈمەتلىرىگــە بىلدۈرۈپ قويۇشــنى ھاۋالە قىلغان ئاساســتا، قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق 

چــەت ئــەل كونســۇللىرىغا مۇراجىئەت قىلىنســۇن!

6( خۇجىنىيــاز ھاجىنىــڭ كېلىشــمگە ئەقىلســىز رەۋىشــتە قــول قويغىنىدىــن 
پايدىلىنىپ، ســوۋېتلە ئىتتىپاقى شــەرقىي تۈركىســتاننى ئىشــغال قىلىشــقا ھەرىكەت 
ــي  ــى ۋە ئالى ــي ئىشــالر نازارىت ــۇپ، ھەربى ــەزەردە تۇت ــى ن ــۇ ئەھۋالن ــدۇ. ب قىلى
بــاش قۇماندانلىققــا دۈشــمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىغاقارشــى مۇداپىئــە چارىســىدا بولــۇش 

توغرۇلــۇق تەۋىســيە قىلىنســۇن!

7( ھازىرقــى ۋەزىيەتنىــڭ ئېغىرلىقىنــى ئېتىبارغــا ئېلىــپ، ئومۇمىــي مىللــەت 
ســەپەرۋەرلىككە چاقىرىــق قىلىنســۇن!

8( قىزىــل بولشــىۋىك ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتىنىــڭ خۇنخــۇزا )ســېرىق ســاقاللىق 
خىتايالرنــى( چۆچــەك ئېغىزى ئارقىلىق شــەرقىي تۇركىتســتانغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشــىنى 
ــز  ــە تې ــىرىپخان تۆرىگ ــپ ئالتايدىكــى ش ــش ئۈچــۈن تەۋىســيە قىلى توســۇپ قېلى

رەۋىشــتە بۇيــرۇق ئەۋەتىلســۇن!

ــى  ــەر قۇرۇلتىي ــتان ۋەكىلل ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــڭ 10 - كۈن 9( 3 -ئاينى
يىغىنــى چاقىرىلســۇن! خۇجىنىيــاز ھاجىــم بىلەن ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىســىدا 
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ــرالر ھەيئىتىنىــڭ ئۇشــبۇ  ــدە قۇبــۇل قىلنغــان نازى تۈزۈلگــەن كېلىشــىمنامە ھەققى
قــارارى خەلــق ۋەكىللــەر قۇرۇلتىيىغــا تاپشۇرۇلســۇن!

11( خۇجىنىيــاز ھاجىــم نازىــرالر ھەيئىتىنىڭ مۇراجىئەتلىرىنــى قۇبۇل قىلىپ، 
تۇتقــان يولىدىــن ۋاز كەچمەيدىغــان بولســا، خۇجىنىيــاز ھاجىنــى جۇمھۇر رەئىســى 
ــەر  ــىدا، ۋەكىلل ــدۇرۇش توغرىس ــىدىن قال ــق ۋەزىپىس ــاش قۇماندانلى ــي ب ۋە ئالى

قۇرۇلتىيىغــا ھاۋالــە قىلىنســۇن!

12( نەنجىــڭ ھۆكۈمىتگــە )بــۇ ئارتۇقچــە بولســا كېــرەك(، ياپۇنىيــە 
ــىدا  ــش توغرىس ــە قىلى ــى مۇداپىئ ــا ھەق-ھوقۇقلىرىمىزن ــە، خەلقئاراغ ھۆكۈمىتىگ

مۇراجىئــەت قىلىنســۇن!

 باش ۋەكىل -سابىت دامۇلال ئابدۇلباقى)ئىمزا( 

كاتىپ- سوپىزادە )ئىمزا( 

مۆھۈر - شەرقىي تۈركىستان باش ۋاكالىتى )مۆھۈر بېسىلغان(

ــن  ــە” دى ــل “ئۇيغۇرنام ــۇ نەقى ــى ب ــڭ ... كۈن ــى 2 -ئاينى 1934 -يىل
ــدى. ئېلىن

بۇ توغرىدا تارىخچى سابىت ئۇيغۇرىنىڭ تەھلىلى مۇنداق بولدى:

مۇشــۇنداق ئەھۋالــدا تەڭقىســلىقىتا قالغــان خۇجىنىيــاز ھاجىــم، مەھمــۇت 
مۇھىتىغــا )مامــۇت ســىجاڭغا( بۇيرۇق چۈشــۈرۈپ، شــەرقىي تۈركىســتان ھۆكۈمىتى 
ــىددىن  ــم، شەمس ــى، زېرىىپقارىھاجى ــال ئابدۇلباق ــابىت دامۇل ــن، س ئەربابلىرىدى
ــدۇرۇپ،  ــا ئال ــىلەرنى قولغ ــق كىش ــان قاتارلى ــۇلتانبېك ۋە ئابالخ ــال، س دامۇل
ــپ، ئاقســۇغا )ســوۋېت  ــت قىلى ــى كىشــەنگە بەن ــى زەنجىرگــە، پۇتلىرىن قوللىرىن
كونسىلىستىۋاســىغا ( ئەۋەتىــپ بــەردى. بىزنىڭ قارىشــىمىزچە، )خۇجىنىياز ھاجىم 
بىلــەن ســوۋېتلەر ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگــەن كېلىشــىمنىڭ -12 ماددىســى ئېھتىمــال 
ســابىت دامۇلــالم قاتارلىــق دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى تۇتۇپ بېرىش توغرىســىدىكى بىر 
مــاددا بولســا كېــرەك. )“مەن كەچكــەن كېچىكلــەر” ماۋزۇلۇق كىتابنىــڭ ئاپتورى 
ســوپاخۇن ســوۋرۇف بــۇ توغرىــدا “خۇجىنىيــاز ھاجى ســوۋېت ھۆكۈمىتى كىشــىلىرى 
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بىلــەن سۆزلەشــكەندە، ئــۇالر: -ســىز شــېڭ شىســەي ھۆكۈمىتــى بىلــەن تۈزگــەن 
ئەھدىنامىگــە )يەنــى 1933 -يىلــى شــېڭ شىســەي ۋەكىللىــرى بىلــەن خۇجىنىيــاز 
ــى...(  ــى”نى دېمەكچ ــۇكاڭ ئەھدىنامىس ــەن” ف ــىدا تۈزۈلگ ــالر ئوتتۇرىس ھاجى
ئەھدىنامىگــە ئەمــەل قىلماي، قەشــقەردە 1933 -يىلــى 11 -ئاينىڭ 12 - كۈنى 
ســابىت دامۇلــالم قۇرغــان قانۇنســىز شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى” 
ــەيگە  ــى شېڭشىس ــورال- ياراقن ــز ق ــۇڭا بى ــىز. ش ــلىق بولۇپس ــە باش ھۆكۈمىتىگ
تاپشــۇردۇق. ســىز قورال-ياراقنــى شــېڭ شىســەيدىن ئېلىــڭ، دەيــدۇ. ســابىت 
دامۇللىنــى تۇتــۇپ بېرىــش شــەرتى بىلــەن ســوۋېت ھۆكۈمىتــى خۇجىنىيازغــا قورال 
بېرىشــكە ماقــۇل بولىــدۇ. لېكىــن ســىلەر ئــاز ئــادەم ئىكەنســىلەر، قورالنــى كــۆپ 
بەرســەك ئېلىــپ كېتەلمەيســىلەر، بەلكــى يولدا دۈشــمەنلەرگە تارتقۇزۇپ قويىشــىڭال 
مۇمكىــن، دەپ 100 تــال مىلتىــق، بــەش -ئالتە ســاندۇق ئوق بېرىــدۇ.(، دەپ 
يازىــدۇ. )“مــەن كەچكــەن كېچىكلــەر” ئاپتورى ســوپاخۇن ســوۋرۇپ. 83 -بەت( 
مۇھەممــەد ئەمــن بۇغــرا ئەپەندىــم بــۇ سۇيىقەســتنى ســىزىپ قالغانلىقتىــن، باال- 
چاقىســىنى ئېلىــپ ھىندىســتانغا چىقىــپ كەتتــى. شــۇنداق قىلىــپ خۇجىنىيازنىڭ 
قولــى بىلــەن ياندۇرۇلغــان ئىنقىالبنى روس-ســىتالىن بىلەن خىتاي مىللىتارســتلىرى 
بىرلىشــىپ يەنــە شــۇ خۇجىنىيازنىــڭ قولــى بىلــەن ئۆچۈرۈشــكە مۇۋەپپــەق بولدى.

بــۇ پاجىئــە ئۇيغۇرنىــڭ مىللــى ئازادلىــق ھەرىكــەت تارىخىــدا ئەبەدىلئەبــەد 
كەتمەيدىغــان نۇمــۇس ۋە ئۆچمەيدىغــان داغ بولــۇپ قالــدى!

بــەزى كىشــىلەر ئەگــەر ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ قاتتىــق بېســىمى بولمىغــان 
بولســا، خۇجىنىيــاز ھاجــى بىلەن مەھمۇت مۇھىتىمۇ ســابىت دامۇلــال قاتارلىقالرنى 
قولغــا ئالىدىغــان ئىشــنى ھەرگىــز قىلمىغان بوالتتى- دېيىشــىدۇ. بۇنــداق دېيىش 
ئارقىلىــق ئۇالرنــى ئاقالشــقا بولمايــدۇ، ئەلۋەتتــە. ســوۋېت ھۈكۈمىتــى نېمە ئۈچۈن 
ــكە  ــپ، يۇقىتىۋېتىش ــك قىلى ــۇنچىۋىال ئۆچمەنلى ــە ش ــۇر دۆلىتىگ ــتەقىل ئۇيغ مۇس

ئالدىرىــدى؟ دېگــەن ســوئال ھەركىمنــى ئويالندۇرىــدۇ.

ســابىت ئۇيغــۇرى مۇنــداق تەھلىــل قىلىــدۇ: ســوۋېتلەر ھۈكۈمىتــى ۋە ئۇنىــڭ 
ــۇرۇپ  ــەت ق ــتەقىل دۆل ــڭ مۇس ــۇر خەلقىنى ــال ئۇيغ ــىتالىن ئەزەلدىن ــى س داھىس
ياشىشــىنى خالىمايتتى. ئوتتۇرا ئاســىيادىكى مۇســتەملىكىلىرىگە تەســىر كۆرســىتىپ، 
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ئۇالرنىــڭ روســىيەدىن بۆلۈنــۈپ كېتىشــىگە ســەۋەب بۇلىــدۇ دەپ، ئەنســىرەيتتى.

بۇ پاجىئەگە بىزنىڭ كۆز قارىشىمىز قانداق؟ 

ــالر  ــابىت ئۇيغۇرى ــرا، س ــن بۇغ ــەد ئەمى ــز مۇھەمم ــۇددى تارىخچىلىرىمى خ
كۆرســەتكەندەك، بىــر قىســىم تۈركىيىدىــن كەلگــەن، بىــر قىســىم ھىندىســتاندىن 
كەلگــەن “ماجراپەرەســت كىشــىلەر” قەشــقەردە پەيــدا بولدى... ســابىت ئۇيغۇرى 
بــۇ كىشــىلەرنى مۇنــداق تەرىپلىــدى: »دەل مۇشــۇ پەيتتــە، تۈركىيىلىــك ئەلــى 
ــدا  ــقەردە پەي ــىلەر قەش ــق كىش ــى قاتارلى ــتافا كەنتىل ــەي، مۇس ــم ب ــەي، نەدى ب
بولــدى، ئارقىدىنــال دوكتــۇر مەجىددىن ئەھمــەت، دالىمبېك، تۈرك ئارمىيىســىنىڭ 
پولكوۋنىكــى ئەھمــەت ســوراييا بېــك ۋە يۈســۈپ ئەپەندىلەرمــۇ قەشــقەرگە يېتىــپ 

كەلــدى.«

ھېلىمــۇ ســىتالىن كەڭ قورســاق ئىكەن، ھېلىمۇ ســىتالىن بەرداشــلىق بېرىپتۇ. 
ــڭ  ــپ، ماجۇڭيى ــىنى ئەۋەتى ــمەن ئارمىيىس ــەي قىس ــىنى ئەۋەتم ــۈن ئارمىيىس پۈت
تۇڭگان ۋە مىللىتارىســت خىتاي بىلەن بىرلىشــىپ، »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
ــۈرۈپ  ــقەرگە يۈگ ــڭ قەش ــك ئادەملەرنى ــۇ. تۈركىيىلى ــى يۇقىتىپت جۇمھىۇرىيىتى«ن
ــىنى  ــمانلى ئىمپېرىيىس ــان ئوس ــاالك بولغ ــان؟ ھ ــە بولغ ــە تۈرتك ــىگە نېم كېلىش
تېرىلدۈرۈشــنى قەشــقەردىن باشــلىماقچىمىدى؟ تۈرك ھەربى ئادەملەرنىڭ قەشــقەرگە 
ــىنىڭ  ــمانلى ئىمپېرىيىس ــان ئوس ــاالك بولغ ــان؟ ھ ــە بولغ ــە تۈرتك ــىگە نېم كېلىش
ــەگ  ــۇپ ب ــخ ياق ــۇ تارى ــۇ؟ ب ــكىللىمەكچى بولغانم ــقەردە تەش ــىنى قەش ئارمىيس
دەۋرىنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىگــە قايســى دەرىجىــدە ئوخشــاپ كەتكــەن؟ شــۇ 
چاغــدا »1872 -يىلــى بەدۆلــەت ياقــۇپ بــەگ، تۈركىيىگــە ئۆزىنىــڭ ۋەكىلــى 
ســەئىد ياقۇپخاننــى ھىندىســتاننىڭ بــاش ۋالىســى ھۇزۇرىغــا تۈركىيــە ســۇلتانى 
ھۇزۇرىغــا ئەۋەتكــەن«، )“قەشــقەرىيە” روســىيە ئــا. ن. كوروپاتكىــن( ئەۋەتىــپ، 
ئابدۇلئەزىــز تــۈرك ســۇلتانىغا بېقىنــدى بولــۇپ ياشاشــنى مۇراجىئــەت قىلغانــدا، 
ــدى دەپ،  ــۇل قىالرمى ــى قۇب ــداق تەلەپلەرن ــىيە مۇن ــار روس ــەت چ ــنا دۆل قوش
ئوياليدىغــان بىــر ئۇيغــۇر سىياســى ئــادەم ئوتتۇرىغــا چىقمىغــان! ســابىت دامۇلــال 
قەشــقەردە يۇقىرىقــى تــۈرك بۈيۈكلىــرى بىلــەن بىرلىشــىپ، ئۇيغۇر دېگەن ئىســىمنى 
چــۆرۈپ تاشــالپ، “شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۈمھۇرىيىتــى” نــى قۇرغاندىمــۇ، 
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ــى  ــر سىياس ــاليدىغان بى ــوئال تاش ــۇ دەپ، س ــۇل قىالرم ــىتالىن قۇب ــنىمىز س قوش
ئۇيغــۇر ئوتتۇرىغــا چىقمىغــان! ئوتتۇرىغــا چىققــان بولســا قانــداق قىالرىــدى، بــۇ 
ــا  ــۇرالر خىتايغ ــردە ئۇيغ ــۇ دەۋى ــدى. ش ــن كېلەرمى ــش قولىدى ــى ئۆزگەرتى تارىخن
قارشــى، ســوۋېتكە قارشــى، تۇڭگانغا قارشــى ئىتتىپاقالشــقانال بولســا، ئاخۇنۇمالر، 
دىنىــي زىيالىيــالر ئىتتىپاقلىقنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىاللىغانــال بولســا، ھىندىســتاندا 
ــق  ــا بۇزغۇنچىلى ــۇ ئىنقىالبق ــدى ياكــى ب ــدەم قىالرمى ــە يارى ــان ئەنگىلىي تۇرۇۋاتق
قىالرمىــدى؟ يۇقىرىقــى ئەھۋالالردىــن خــەۋەردار بولــۇپ تۇرغــان ســىتالىن شــۇڭا 

بــۇ دۆلەتنــى يوقىتىشــنى جىددىلەشــتۈردى.”

1933 -يىلــى 12 - نويابىــردا قەشــقەرىيىدە »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
جۇمھۇرىيىتــى« قۇرۇلغــان ۋاقىتتــا، خۇجىنىياز ھاجىم ئۆز ئەســكەرلىرى بىلەن كۇچا، 
ئاقســۇالردا يــۈرۈپ، بۇ ئىشــالردىن خەۋەرســىز ئىدى. مۇشــۇ ئەھۋالالرنــى كۈزىتىپ 
تۇرغــان ئەنگىلىيىنىــڭ قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق ۋىســى كونســۇلى تومســۇن گىلوۋېــر، 
ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتىگــە يوللىغــان دوكالتىدا: »ئاساســەن خوتەن ئىســالمچىلىرىدىن 
قۇرۇلغــان بــۇ ھۆكۈمەتنىــڭ ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتىگــە تاقابىــل تۇرالىشــى مۇمكىــن 
ــە،  ــەن بېرلىشەلىس ــم بىل ــاز ھاجى ــرى خۇجىنىي ــەن ئەمىرلى ــەر خوت ــەس. ئەگ ئەم
ــەت )شــەرقىي  ــۇ يېڭــى دۆل ــە( ب ــز )ئەنگىلىي ــڭ ھۆكۈمىتىمى ــال بىزنى شــۇ چاغدى
تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى( گــە يارىــدەم بېرىشــى مۇمكىــن« دەپ يازغان. 
)“ئۇيغۇرنامــە”(. دېمــەك، ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتــى يارىدەم بېرىشــكە تەييــار تۇرغان 
ئىكــەن، شــۇ چاغــدا بۇنىڭغــا نېمىشــقا ســەل قارالغانــدۇ؟ ســوۋېتلەرنىڭ ئۇيغــۇر 
ــار  ــقا تەيي ــى قولالش ــۇ دۆلەتن ــڭ ب ــى يۇقاتماقچــى بولىشــى، ئەنگىلىيىنى دۆلىتىن
ــان  ــدەم ئالىدىغ ــن يارى ــڭ ئەنگىلىيىدى ــۇر ئىنقىالبچىالرنى ــن ئۇيغ ــى، لېكى تۇرۇش
ــىگە  ــڭ پىشانىس ــا تارىخىنى ــدا دۇني ــۇ چاغ ــى ش ــەرتلەرنى تەييارلىيالمىغانلىق ش
ــدى.  ــز ئاخىرەتكــە كېتىــپ بول ــرەك. باتۇرلىرىمى چۈشــكەن تەمرەتكــە بولســا كې
ئۇنــداق قىلســا بوالتتــى، بۇنــداق قىلســا بوالتتــى، دەيدىغــان ھەققىمىــز يــوق. 

تۈتۈننىــڭ ئاچچىقىنــى پەقــەت مورىــال بىلەتتــى، خــاالس.

بىــز يۇقىرىــدا، ئەينــى چاغــدا چــار روســىيىگە كــۆز ئااليتماســلىق، كېينكــى 
ــدا  ــۇ توغرى ــدۇق. ب ــدى، دى ــرەك ئى ــلىق كې ــىتالىنغا دول چىقارماس ــدا س چاغ
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توختىمــاي كاپشــىپ كەلــدۇق. غەرىزىمىــز، ياقــۇپ بەگ چــار روســىيە بىلەن ئەپ 
ئۆتكــەن بولســا، قەشــقەردە دۆلــەت قۇرغۇچىــالر ســىتالىنغا يېلىنىــپ، يالۋۇرغــان 
ــان  ــقەردە قۇرۇلغ ــىتالىن قەش ــى، س ــەگ دۆلىتىن ــۇپ ب ــىيە ياق ــار روس ــا، چ بولس
ــەم  ــە پ ــان كالت ــدى، دەيدىغ ــوالر ئى ــان ب ــى يۇقاتمىغ ــالم دۆلىتىن ــابىت دامۇل س
ــۇش  ــا پىكىرلىــك ئادەملەرنىــڭ ھېسســىياتىغا ئاڭســىزالرچە ھەمــدەم بول ۋە كالت
بــۇ بىزنىــڭ ســەۋەنلىكىمىز ئىــدى. تۆۋەنــدە قەشــقەردە قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلىتــى 

مۇنقــەرز بولۇشــنىڭ 9 -ســەۋەبىگە نــەزەر ئاغدۇرايلــۇق.

9( تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرى مۇنداق بايان قىلىدۇ:

... تارىخچىالرنىــڭ يېزىشــىچە، ئابدۇنىيــاز كامــال 40 ياشــالردىكى ئىگىــز 
بويلــۇق، قەددى-قامىتى كېلىشــكەن، جىددى كىشــى بولۇپ، تۇرپــان قوزغىلىڭى 
باشــالنغان ۋاقىتتــا قوزغىالڭغــا قاتناشــقان، مەھمۇت مۇھىتىغا قوشــۇلۇپ قەشــقەرگە 
كەلگــەن. مەھمــۇت مۇھىتى ھىندىســتانغا چىقىــپ كېتىدىغا ۋاقتىــدا ئابدۇنىيازنى 
ئۆزىنىــڭ ئورنىغــا دىۋىزىيــە كوماندىــرى قىلىــپ تەيىنلىگــەن. ئابدۇنىيــاز دىۋىزىيــە 
ــلۇق  ــقەردە تۇرۇش ــڭ قەش ــن، خىتاينى ــن كېيى ــۇپ تەيىنلەنگەندى ــرى بول كوماندى
ــىلىڭغا، ســوۋېتلەرنىڭ قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق  ــۇ س ــى لىي ئەســكەرلىرىنىڭ قۇماندان

كونســۇلىغا خــەت يېزىــپ ئەۋەتكــەن. لىيــۇ ســىلىڭغا يازغــان خېتىــدە:

ــرۇق  ــەپ بۇي ــپ تەينل ــرى قىلى ــڭ كوماندى ــى -6دىۋىزىيىنى 1( ئابدۇنىيازن
ــپ بېرىشــنى؛ چىقىرى

2( بۇ دىۋىزىيىنىڭ يەكەندە داۋاملىق تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلىشنى؛ 

3( -6دىۋىزىيىنىــڭ تەمىناتىنــى ھۆكۈمــەت تەرەپتىــن تەمىنلــەپ تۇرۇشــنى 
ئىلتىمــاس قىلغــان. 

ــان  ــپ يازغ ــقەردە تۇرۇشــلۇق كونســۇلىغا قارىتى ــڭ قەش ســوۋېت ھۆكۈمىتىنى
ــال: ــاز كام ــدە ئابدۇنىي خېتى

 “ســوۋېت ئىتتىپاقــى - ئىزىلگۈچــى مىللەتلەرنىــڭ بــاش پاناســى. شــۈڭا 
بىــز ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ يارىــدەم قىلىشــىنى ســورايمىز. بىــز ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 
ــتانە  ــەن دوس ــى بىل ــى ھۆكۈمىت ــوۋېت ئىتتىپاق ــىچە س ــەس. ئەكس ــى ئەم قارش
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ئۆتۈشــنى خااليمىــز. ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى بىزنىــڭ يۇرتىمىــزدا ســودا- 
تىجارەتنــى، سودا-ســانائەتنى قانــداق يولغــا قويســا، بىــز ئۇنــى ھېمايــە قىلىمىــز 
ــۆزى بەلگىلىگــەن  ــى ئ ــۇ خەتلىرىن ــز”، دېيىلگــەن. ئابدۇنىيازنىــڭ ب ۋە قوغدايمى
ۋەكىللــەر قادىــر ھاجــى )بــۇ قادىــر ھاجــى ســىتالىن ئەۋەتكــەن جاســۇس قادىــر 
ھاجىمــۇ ياكــى باشــقا قادىــر ھاجىمــۇ مەلــۇم ئەمــەس( بىلــەن ئابدۇلــال دامۇللىالر 
ــۇ  ــپ، لىي ــپ كېلى ــقەرگە ئېلى ــى قەش ــڭ 20 - كۈن ــى 4 -ئاينى 1937 - يىل
ســىلىڭغا ۋە ســوۋېتلەرنىڭ قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق كونســۇلىغا تاپشــۇرغان. بىــراق، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىمــۇ، شــىڭ شىســەي ھۆكۈمىتىمۇ بۇ خەتلەرگە رەســمى 
جــاۋاب بەرمىگــەن”، )“ ئۈيغۇرنامــە”( بــۇ بىــر يامانلىقنىــڭ ئىپادىســى ئىــدى. 
دېمــەك، ســوۋېتلەرگە ياخشــى مۇئامىلــە قىلســاڭمۇ بولمىســا، دۈشــمەنلىك قىلىــپ 
ــا  ــرەك؟ دۇني ــش كې ــداق قىلى ــا، زادى قان ــاڭمۇ بولمىس ــە قىلس ــكى مۇئامىل ئەس
ئــۇرۇش تارىخىــدا، مىللەتلــەر بىلــەن مىللەتلەرنىــڭ توقۇنــۇش تارىخىــدا ســولھىمۇ 
بولىدىغــان، مۇرەسســەمۇ بولىدىغــان، نېمىشــقا ئــورۇس بــۇ ياۋرۇپالىــق كۆككــۆز، 
ــۇپ كەتكــەن. ئورۇســنىڭ ئۇيغۇرالرغــا تۇتقــان  ــۆچ بول ــەدەر ئ ئۇيغۇرالرغــا بــۇ ق
ــا، ســاڭىمۇ - ئۇرۇســقا  ــر دۈشــمەنلىك ئىكــەن، ئۈنداقت مەيدانــى باشــتىن ئاخى
دۈشــمەنلىك قىلماقتىــن باشــقا يــول قالمايدىغۇ؟! تۆۋەنــدە ئۇيغۇر دۆلىتــى مۇنقەرز 

بولۇشــنىڭ 10 - ســەۋەبىگە نــەزەر ئاغدۇرايلــى:

ــى  ــال خوتەنن ــال دەرھ ــاز كام ــن، ئابدۇنىي ــول قالمىغانلىقتى ــقا ي 10( باش
ئىگىلــەپ ياتقــان ماخۇســەن بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىپ، بىرلىشــىپ كــۈرەش قىلىپ، 
شــىڭ شىســەي ھاكىمىيىتىنــى ئاغــدۇرۇپ، مۇســۇلمان دۆلىتــى قۇرۇشــقا كېلىشــىم 
ھاســىل قىلىدۇ. كېلىشــىم بويىچە ماخۇســەن- قەشــقەرنى ئازاد قىلماقچى بولىدۇ. 
ئابدۇنىيــاز كامــال ئۆزىنىــڭ ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرى بىلــەن قەشــقەردىن ئۈرۈمچىگــە 
ھەربىــي يــۈرۈش قىلىدۇ. ماخۇســەن ئۆز ئەســكەرلىرى بىلەن كېلىپ، قەشــقەر يېڭى 
شــەھەرنى مۇھاســىرىگە ئالىــدۇ. بىــراق، ئــاچ كۆز تــۇڭگان كوماندىرى ماخۇســەن 
دۈشــمەندىن نۇرغــۇن مىقــداردا پــارا ئېلىــپ، يــوق باھانىالرنــى تېپىــپ ھۇجۇمنــى 
كەينىگــە تارتقانلىقتىــن، شــەھەر ئۇزاققىچــە ئېلىنمايــدۇ. ئابدۇنىيازنىــڭ ئۇيغــۇر 
ئەســكەرلىرى بولســا قەھرىمانلىــق بىلــەن جەڭ قىلىــپ، بارغانال يېرىدە دۈشــمەننى 
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يېڭىــپ، مارالبېشــى، ئاقســۇ، كۇچاالرنــى ئىگەللــەپ، تاكــى قــارا شــەھەرگىچە 
بولغــان 1000 كىلومېتىرغــا يېقىــن يولنــى بېســىپ ئۆتىــدۇ. )“ئۇيغۇرنامــە”(

ــى  ــۇر، روھ ــەت ئۇيغ ــدى. مىلل ــا قىل ــرەت ئات ــالھ نۇس ــا ئال ــدۇ نىيازغ ئاب
ــك ســەپ تۈزگــەن  ــەن بىرلى ــدى. ماخۇســەن بىل ــە قوللى ۋە ئىقتىســادى جەھەتت
پېيىــزى  ئەســكەرلىرى  ئابدۇنىيازنىــڭ  ئالمىغانــدا  ھېســابقا  ئەخمەقلىقىنــى 
گىچىلدىمايدىغــان ســاب ئۇيغۇرالردىــن تەشــكىللەنگەن. بــۇ قوشــۇننىڭ ئىچىــدە 
دىنــى قېرىىنداشــالرمۇ، قەبىلىــۋى قېرىنداشــالرمۇ يــوق ئىــدى. ئەســكىرى 
ــتەك  ــى ئۇيۇلتاش ــارا ئىتتىپاقلىق ــۆز ئ ــكەرلەرنىڭ ئ ــى، ئەس ــىمالرنىڭ ئىنتىزام قىس
ــېڭ  ــپ، ش ــە ئايلىنى ــك كۈچك ــۇنلىرى قۇدرەتلى ــڭ قوش ــا ئابدۇنىيازنى بولغاچق
شىســەينىڭ يالالنمــا قوشــۇنلىرىنى يول-يولــدا تارمــار قىلىــپ، غەلىبــە ئۈســتىگە 
غەلىبــە قىلىــپ ئىلگىرىلەۋاتقانــدا.... تۆۋەنــدە دۆلــەت مۇنقــەرز بولۇشــنىڭ 11 

ــى: ــەزەر ئاغدۇرايل ــەۋەبىگە ن - س

11( ... بۇنىڭدىن ئاالقزادە بولغان شــېڭ شىســەي ئىتتىپاقدېشــى ســوۋېتلەر 
ھۆكۈمىتىگــە مۇراجىئــەت قىلىــپ، ھەربىــي يــاردەم قىلىشــنى ســورايدۇ. ئۇيغــۇر 
خەلقىنىــڭ ئــازاد بولۇشــىنى خالىمايدىغان ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ داھىســى 
ســىتالىن، ئوچۇقتىن-ئوچــۇق ئارمىيــە كىرگۈزۈپ، بۇ ئىســيانچىالرنى قانلىق تۈردە 
باســتۇرىدۇ. ســوۋېت ھۆكۈمىتــى 1937 - يىلــى 8 - ئايــدا قاراقــول تەرەپتىــن 
بىدىــل داۋىنــى ئارقىلىــق روس، قــازاق، قىرغىزالردىــن تەركىب تاپقــان، زامانىۋى 
ــتانغا  ــى ئۇيغۇرىس ــل ئارمىيىن ــىلىك قىزى ــان 5000 كىش ــەن قورالالنغ ــالر بىل قورال
تاجاۋۇز قىلىشــقا كىرگۈزىدۇ. بۇ قوشــۇن ئۈچ تۇرپانغىمۇ، ئاقســۇغىمۇ كىرمەســتىن، 
ئۇتتــۇر يــول ئارقىلىــق مارالبېشــىغا چىقىــدۇ. ئاتبېشــى يولــى ئارقىلىــق يەنــە 200 
ــدە  ــدۇ. نەتىجى ــپ كېلى ــقا كىرى ــكەرلىرى ئاتۇش ــوۋېت ئەس ــىنىدا س ــي ماش ھەربى
ــى9  ــدۇ. 1937 -يىل ــۈپ قالى ــڭ ئاالقىســى ئۈزۈل ــەن ئابدۇنىيازنى ماخۇســەن بىل
-ئايــدا ماخۇســەن ئازغىنــا ئادىمــى بىلــەن قېچىــپ ھىندىســتانغا ئۆتــۈپ كېتىدۇ. 

ئابدۇنىيــاز قوماندانلىقىدىكــى ئۇيغــۇر قوشــۇنلىرى كۇچــا ئەتراپىــدا ســوۋېت 
ئەســكەرلىرىگە قارشى كەســكىن جەڭلەرنى قىلىدۇ. بىراق، ســوۋېتلىك دۈشمەنلەرگە 
تاقابىــل تۇرالمــاي، شــەھەر ئاھالىســىنى زىيانغــا ئۇچراتماســلىق ئۈچــۈن چۆللۈككە 
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قــاراپ چېكىنىــدۇ. جەڭلــەردە ھېرىــپ چارچىغــان ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرىنى ســوۋېتلەر 
ــپ،  ــالردا ئېتى ــرەك پىلىمۇت ــالپ، زەمبى ــەن قوغ ــالر بىل ــەردە تانكى ــى ي ئارمىيىس
ھاۋادىــن ئايروپىــالن بىلــەن بومبىــالپ قىرىــپ تۈگەتتــى. مۇشــۇ ئاخىرقــى جەڭدە 
7000 نەپەردىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ئەســكىرى ســوۋېت ئەســكەرلىرىنىڭ، قوشــۇمچە 
شــېڭ شىســەينىڭ يالالنمــا قوشــۇنلىرىنىڭ ئوقىــدا شــېھىت بولــدى. قەيســەر ئۇيغۇر 
جەڭچىلىــرى بىلــەن كوماندىرلىــرى ۋەتەننىڭ مۇســتەقىللىقى، مىللەتنىــڭ ئازادلىقى 
يولىــدا ئەزىــز جانلىرىنــى قۇربــان قىلىشــتى، لېكىــن دۈشــمەنگە تەســلىم بولمىدى. 
ئۇيغــۇر خەلقنىــڭ مىللــى قەھرىمانى، ئۇيغۇر خەلقىنىــڭ ئەزىزانە ئوغلــى ئابدۇنىياز 
كامــال ئــوق تىگىــپ يارىالنغاندىــن كېيىــن، ســوۋېت ئەســكەرلىرى تۇتۇۋېلىــپ، 
ئۈرۈمچىگــە شــېڭ شىســەيگە تاپشــۇرۇپ بېرىــپ، تۈرمىــدە ۋەھشــىيانە ئۇســۇلالر 

بىلــەن قىينــاپ ئۆلتۈرۈلــدى.

ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبــى روس بىلــەن خىتاينىــڭ قولىــدا بوغۇلــدى، ئۇيغۇرنىڭ 
ــان  ــۇرالر قۇرغ ــدى. ئۇيغ ــدا ئولتۇرۈل ــڭ قولى ــەن خىتاينى ــرى روس بىل قەھرىمانلى

دۆلەتلــەر روس بىلــەن خىتاينىــڭ قولىــدا مۇنقــەرز قىلىنــدى. 

12( شــېڭ شىســەينىڭ شەخســى كاتىپــى ۋە تەرجىمانــى شــى يىــۋەن پونىــڭ 
ئەســلىمىلىرىگە ئاساسالنســاق: شــېڭ شىســەي قۇرغــان تۈرمىدە، شــېڭ شىســەينىڭ 
جالالتلىــرى بىلــەن بىرلىكتە موســكۋادىن ئەۋەتىلگەن ســېمىېنوۋ بىلەن قادىر ھاجى، 
ياقــۇپ ھاجــى قاتارلىــق” ن. ك. ۋ. د “)ھازىرقــى” ك. گ. ب”( خادىملىرىمــۇ 
بىللــە ئىشــلەيتتى. خۇجىنىيــاز ھاجــى باشــچىلىقدىكى 108 نەپــەر ئۇيغۇر سىياســى 
ئادەملىــرى ئۈســتىدىن ســوئال - ســوراق ئاخىرالشــقاندا، 1938 -يىلــى كــۈزدە 
ــالپ  ــومكىغا قاچى ــى “ س ــەت دېلولىرىن ــۇپ ھاجــى “جىناي ــەن ياق ــېمىېنوۋ بىل س
موســكۋاغا ئېلىــپ بارىــدۇ. شــۇنىڭدىن كېيىن ھاشــىمھاجى موســكۋاغا بېرىپ، 108 
نەپــەر ئۇيغــۇر سىياســى مەھبۇســقا ئۆلــۈم جازاســى بېرىــش توغرىســىدا موســكۋانىڭ 
قارارىنــى ئېلىــپ ئۈرۈمچىگــە قايتىــپ كېلىــپ شــېڭ شىســەيگە تاپشــۇرىدۇ. 1938 
-يىلــى12 -ئايــدا شــېڭ شىســەي بىلــەن ســىتالىننىڭ جاسۇســى ھاشــىمھاجىنىڭ 
نازارىتــى ئاســتىدا، خۇجىنىيــاز ھاجىــم باشــچىلىقىدا 108 نەپــەر ئۇيغــۇر سىياســى 
مەھبــۇس بىر-بىرلــەپ ئاغامچــا بىلەن بوغــۇپ ئۆلتۈرۈلدى. دېمــەك، ئارغامچىنىڭ 
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بىــر ئۇچــى مىللىتارىســت خىتــاي شــىېڭ شىســەينىڭ قولىــدا، ئارغامچىنىــڭ يەنــە 
بىر ئۇچى ســىتالىننىڭ جاسۇســى ھاشــىمھاجى ئارقىلىق ســىتالىننىڭ قولىدا بولدى. 
ئۇيغۇرىســتاندا ئىككىنچــى جۇمھۇرىيەتنىــڭ قۇرۇلىشــى خىتــاي مىللىتارىســت بىلەن 
ــدى  ــل ئاياغالشــتى. ئەم ــە داخى ــە شــۇنداق پاجىئەلەرگ ــدا ئەن ــىتالىننىڭ قولى س

ئۇيغــۇر دۆلىتــى مۇنقــەرز بولۇشــنىڭ 13 - ســەۋەبىگە نــەزەر ئاغدۇرايلــى:

ــپ  ــرال قىلى ــا گېنې ــھاقبەگنى ئۇيغۇرالرغ ــى ئىس ــىتالىن 1944 -يىل 13( س
تەيىنلــەپ بەرگــەن. بــۇ كىشــى 1930 -يىلالردا قەشــقەردە نېمە ئىشــالرنى قىلغان 
ئىــدى؟ تۆۋەنــدە ســىتالىننىڭ ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش پائالىيەتلىرىگــە قايســى 
دەرىجىــدە، قانــداق يولالر بىلەن ئارىلىشــىپ بۇزغۇنچىلىق قىلىــپ كەلگەنلىكىنى، 
ئۇيغۇرنــى شــېڭ شىســەيگە قانداق تۇتــۇپ بەرگەنلىكىنــى تېخىمۇ چۇڭقــۇر كۆرۈپ 

يېتەلەيســىلەر. تارىخچىمىــز ســابىت ئۇيغــۇرى مۇنــداق بايــان قىلىدۇ: 

ــدا ئۇيغۇرىســتاندا  ــىرنىڭ 40-30 -يىللىرى ــوۋ 20 -ئەس ــھاقبەگ مۇنۇن ئىس
مىللىــي ئازادلىــق ھەرىكەتلەرگــە ئاكتىــپ قاتنىشــىپ، ئۇيغۇرنىــڭ تارىخىــدا ئىــز 
قالدۇرغــان مۇھىــم شــەخىس ئىــدى. 1949-1944 - يىلــالر ئارىلىقىــدا “شــەرقىي 
ــى  ــاش قۇماندان ــى، ب ــن قۇماندان ــىنىڭ مۇئاۋى ــى ئارمىيىس ــتان” مىلل تۈركىس
ســۈپىتىدە خىزمــەت قىلغانلىقىنــى كۆپچىلىــك كىشــىلەر ئوبدان بىلســىمۇ، 1935- 
ــول  ــڭ ق ــوۋېت ھۆكۈمىتىنى ــەن س ــېڭ شىســەي بىل ــدا ش ــالر ئارىلىقى 1937 -يىل
ــەت  ــتا خىزم ــۇنالرنى يوقىتىش ــي قوش ــۇر مىللى ــقەردە ئۇيغ ــۇپ، قەش ــى بول چومىق

كۆرســەتكەنلىكىنى بىلدىغــان كىشــىلەر بــەك ئــاز.

ــى  ــوۋېت ھۆكۈمىت ــەن س ــەي بىل ــى س ــېڭ ش ــزدەك، ش ــدا ئېيتقىنىمى يۇقىرى
قەشــقەردە تۇرۇشــلۇق مەھمــۇت مۇھىتــى قۇماندانلىقىدىكــى ئۇيغــۇر قوشــۇنلىرىنى 
ــنى  ــكەرلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش ــڭ ئەس ــا ئۆزىنى ــڭ بېقىنىغ ــۈن ئۇنى ــش ئۈچ يوقىتى
پىالنلىــدى. مۇشــۇ مەقســەتتە ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئوفتىســېرلىرىنىڭ قولــى بىلــەن 
قەشــقەردە يېڭــى ئاتلىــق ئەســكەرلەر پولكــى تەشــكىل قىلىنــدى. بــۇ پولكنىــڭ 
جەڭچىلىــرى پۈتۈنلەي قىرغىز ياشــلىرى بولۇپ، كوماندىرلىرى ســوۋېت ئىتتىپاقىدىن 
ــز  ــەن قىرغى ــاڭ دېگ ــاۋر ۋە قاش ــال س ــۇل، مول ــاي، جۇماغ ــەن تۇرغانب ئەۋەتىلگ
ئوفتىســېرال ئېــدى. پولــك كوماندىــرى يەرلىــك قىرغىــز ئىســھاقبەگ بولــۇپ، ئۇمــۇ 
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يــاش ۋاقتىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ فىرونــزى شــەھىرىدە 3 يىــل ئوقۇغــان. بــو 
پولــك پۈتۈنلــەي ســوۋېت ئارمىيىســىنىڭ زامانىــۋى قوراللىــرى بىلــەن قۇرالالنغــان 
بولۇپ، ئاتاقتا شــېڭ شىســەي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەســكەرلىرى دېيىلســىمۇ، ئەمەلىيەتتە 
ســوۋېت ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن باشــقۇرۇالتتى. بۇنــى بىلىۋالغــان قەشــقەر خەلقــى 

ئــۇ ئەســكەرلەرنى” تۆتىنچىلــەر” دەپ ئاتايتتــى.

قىزىقــى شــۇ يەردىكــى بــۇ ئەســكەرلەر ئۆزلىرىنــى، “ئۈرۈمچىدىــن كەلگــەن 
ــۇ  ــدە بىرم ــكەرلەرنىڭ ئىچى ــان ئەس ــا ئېيتىۋاتق ــن ناخش ــز” دېيىشــەتتى. لېكى بى

ئۇيغــۇر يــوق ئىــدى.

1936 -يىلــى يەرلىــك قىرغىزالردىــن يەنــە 300 نەپەر ئەســكەر ئېلىپ، پولك 
ئەســكەرلىرىنىڭ ســانى 800 گــە يەتكۈزۈلــدى. قىســىم ئەمــدى برىــگادا ئاتىلىپ 2 
پولكقــا بۆلۈنــدى. -1پولــك كوماندىرى -پولكوۋنىك شــىرمەت، ئۇنىــڭ مۇئاۋىنى 
ســىدىقبەگ، شــىتاپ باشــلىقى قۇربــان تىۋەنپــۇ قاتارلىــق قىرغىــزالر ئىــدى. بــۇ 
ــك  ــتۇرۇلدى. 2 -پول ــىغا ئورۇنالش ــۆل بېش ــەھەر ك ــۇالق ش ــقەر يۇم ــك قەش پول
كوماندىــرى پولكوۋنىــك مەۋالنــوۋ بولــۇپ، بــۇ كىشــىمۇ قىرغىــز ئىــدى. بــۇ پولك 
خوتــەن ۋىاليىتىگــە مەســئۇل قىلىنــدى. مۇشــۇ ئىككــى پولكنىــڭ ئۈســتىدە برىگادا 
ــلىھەتچىلىرى  ــڭ مەس ــى. ئۇنى ــۇۋ تۇراتت ــھاقبەگ مۇنون ــۇپ، ئىس ــرى بول كوماندى
ســوۋېتلەردىن ئەۋەتىلگــەن كوشــكىن، باغداســاروۋ دېگــەن كىشــىلەر بولــۇپ، بــۇ 
برىــگادا بىــر قاتــار تەييارلىقالردىن كېيىن ئەمەلى ھەرىكەت قىلىشــقا ئۆتتى. شــېڭ 
شىســەينىڭ بۇيرىقــى بىلــەن 1935 -يىلىنىــڭ ئاخىرىدىــن باشــالپ قەشــقەرىيىدە 
مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان ھــەر خىــل ھەربىــي كۈچلەرنــى بىر-بىرلــەپ يوقىتىشــقا 
كىرىشــتى. ئالــدى بىلــەن خەنبــەك قــازى قۇماندانلىقىدىكــى قاچقــۇن ئەســكەرلەر 
قىســمىنى )ســوۋېتتىن قېچىــپ كىرگــەن قىرغىــز قوشــۇنلىرى بولىشــى مۇمكىــن(، 
ئاندىــن كېيىــن ئــوراز قۇماندانلىقىدىكــى ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرىنى يوقاتتــى. )ئــوراز 
ــا  ــۇ بولس ــۇراز ش ــكەن ئ ــىغا ياردەملەش ــەت قۇرۇش ــڭ ھۆكۈم ــابىت دامۇلالمنى س
كېــرەك(. ئاخىرىــدا ســوۋېت قىزىــل ئارمىيىســىنىڭ بىۋاســىتە ئارىلىشىشــى بىلــەن 
مازىخــۇي )ماجۇڭيىڭ( باشــچىلىقىدىكى تۇڭگان ئەســكەرلىرىنى تامامەن يوقىتىپ، 
قەشــقەرىيىدە شېڭ شىســەي مىللىتارىســت ھاكىمىيىتىنى قارار تاپقۇزدى. شۇنىڭدىن 
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كېيىــن تىــغ ئۇچىنــى مەھمــۇت ســىلىڭ قۇماندانلىقىدىكــى ئۇيغــۇر ئەســكەرلەرگە 
قاراتتــى. قىسقىســى، ئىســھاقبەگ قۇماندانلىقىدىكــى قىرغىــز برىگادىســى شــېڭ 
شىســەي بىلــەن ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدىكــى، ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرىغا قارشــى، 

ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت قۇرۇشــىغا قارشــى قىلىــچ بولــۇش رولىنــى ئوينىغــان ئىــدى.

ــان  ــى، مۇشــۇالر يەيدىغ ــپ بېرەتت ــم ئېتى ــى كى ــان كاۋابن مۇشــۇالر يەيدىغ
ئــاش- تاماقنــى كىــم تەييــارالپ بېرەتتــى. ســىتالىن بــۇ ئەســكەرلەرنى يەرلىــك 
قىرغىزالردىن تەشــكىللەپتۇ. ئەســكىرى قىســىمالرغا كېرەكلىك الۋازىمــات ۋە ھەربىي 
راســخودنى ســىتالىن ســوۋېتلەردىن ئەۋەتىــپ بەردىمــۇ ياكــى يەرلىــك ئۇيغۇرالردىن 
يىغىــپ ئالدىمــۇ؟ نېمىشــقا ســىتالىن يەرلىــك قىرغىزالردىــن شــۇنداق جەڭگىــۋار 
قوشــۇن تەييــارالپ چىقالىــدى، نېمىشــقا ئۇيغۇرالرنــى جەڭگىــۋار قوشــۇن بولۇشــقا 
تەشــكىللىمىدى؟ نېمىشــقا ســىتالىن قىرغىزنى ئۇيغۇر غاقارشــى قويالىدى؟ نېمىشــقا 
ــۇرالر  ــدۇ؟ ئۇيغ ــك قىلى ــۇنداق ئۆچمەنلى ــدە ش ــۇ دەرىجى ــا ش ــىتالىن ئۇيغۇرغ س
بۇنىڭدىــن قانــداق تەجرىبــە -ســاۋاقالرغا ئىگــە بولــدى؟ يەنــە ســىتالىن 1944 
-يىلى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلى ئۆلكىســىدە ئىككىنچى قېتىملىــق قوراللىق ئىنقىالبنى 
قوزغىغانــدا ئۇيغــۇر خەلقــى يۇقىرىقــى تەجرىبــە - ســاۋاقالرنى ئېســىگە ئالمىغــان 
بولغىمىــدى؟ ئەمــدى ئۇيغــۇر دۆلىتــى مۇنقــەرز بولۇشــنىڭ 14 - ســەۋەبىگە نــەزەر 

ئاغدۇرايلى:

14( ئەســكەرلەر ئۇياقتىــن- بۇياققــا چېپىپــال يۈرۈيدىغــان ياۋايــى ھايۋانــالر 
ئەمــەس. ئــۇالر تۇرالغــۇالردا تۇرۇشــى كېــرەك، كىيىــم - كىچەك كىيىشــى كېرەك، 
قاتنــاش ۋاســىتىلىرى ئات-ئۇالقتىــن پايدىلىنىشــى كېــرەك. بۇالرنــى ئەســكەرلەرگە 
كىــم تەييــارالپ بېرىــدۇ، ئەلۋەتتــە ئۇيغــۇر خەلقــى تەييــارالپ بېرىــدۇ. ســوۋېتلەر 
تەشــكىللىگەن، ئۇيغۇرالرغا قارشــى ئۇرۇشــقا ســالىدىغان ئەســكەرلەرنىڭ ئىقتىســادى 
راســخوتىنى تەييــارالپ بېرىــش ئۇيغۇر خەلقىنىڭ زېممىســىگە چۈشــكەندىن باشــقا، 
شــېڭ شىســەي ئۇيغۇرنىڭ ئىنقىالبچىلىرىنــى، زىيالىيلىرىنى، بايلىرىنــى قولغا ئېلىپال 
توختــاپ قالمــاي، ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى مۇســادىرە قىالتتى. مۇســادىرە قىلىشــنى 
شــېڭ شىســەيگە ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى ئۆگەتكــەن. ھەتتا ســىتالىن “ن ك 
ۋ د “،  )“ك گ ب”( جاسۇســلىرىنى ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« غا ئەۋەتىپ ئۇيغۇر 
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ئىنقىالبچىالرنــى قولغــا ئېلىــش، ســوراق قىلىــش، يوشــۇرۇن ئۆلتــۈرۈش ئىشــلىرىغا 
بىۋاســىتە قاتناشــتۇرغان. دېمەك ئەســلىدە ئۇيغۇرىســتان روســىيىنىڭ ئەمەلىيەتتىكى 
مۇستەملىكىســى، پەقــەت خەلقئــارا جەمئىيەتتــە چانــدۇرۇپ قويماســلىق ئۈچۈنــال، 
باشــقا جاھانگېــر دۆلەتلەرنىــڭ گــەپ- چۆچەكلىرىگــە پاكىــت تېپىپ بەرمەســلىك 
ــان  ــۇزۇپ قويغ ــى باشقۇرۇشــقا ئولتۇرغ ــاي شــېڭ شىســەينى ئۆلكىن ــال، خىت ئۈچۈن
ــنىڭ 15  ــەرز بولۇش ــى مۇنق ــۇر دۆلىت ــدى، ئۇيغ ــدۇ! ئەم ــكە بولى ــەن دېيىش ئىك

-ســەۋەبىگە نــەزەر ئاغدۇرايلــى:

15( ھىندىســتاننى مۇســتەملىكە قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتــى، 
ھىندىســتان مۇســتەملىكە ھۆكۈمىتى ئارقىلىق ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغــان ھۈكۈمەتكە 
تەســىر كۆرســىتىپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئازادلىــق ئۈچۈن ئېلىــپ بېرىۋاتقان كۆرەشــلىرىگە 
يارىــدەم بېرىــپ بــۇ قېتىــم مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى قوللىماقچــى بولــدى. 
ــى  ــەت ھاج ــى ئەم ــىلىڭنىڭ دادىس ــۈر س ــى تۆم ــۈن 1933 -يىل ــۇنىڭ ئۈچ ش
ئارقىلىــق تۆمــۈر ســىلىڭغا مەكتــۈپ ئەۋەتىپ، ئۇيغۇرىســتاندا دۆلــەت قۇرغۇچىالرغا 
يېقىنالشــماقچى بولدى. »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتى« قۇرۇلۇۋاتقان 
مەزگىلدە، ھىندىســتاندىن مەخســۇس ۋەكىللەرنى ئەۋەتىــپ، ئەنگىلىيە ئۇيغۇرنىڭ 
دۆلــەت قــۇرۇش ئىشــلىرىغا بۇ قېتىم ياخشــى نىيــەت بىلەن ئارىالشــماقچى بولدى. 
بىــراق، شــۇ ۋاقىتتــا تۆمــۈر ســىلىڭ ۋە باشــقا ئۇيغــۇر قوراللىقلىــرى “ناســاراالردىن 
يارىــدەم ئالمايمىــز” دىــدى، ئەنگىلىيىنىــڭ ياردىمىنــى رەت قىلــدى. مەســىلەن، 
1933 -يىلــى تۆمــۈر ســىلىڭنىڭ دادىســى ئەمــەت ئاخــۇن مەككــە مۇكەررەمەگــە 
بېرىــپ ھاجــى بولۇپ قايتتــى. ھەرەمدىن قايتقــان ۋاقتىدا ھىندىســتان ھۆكۈمىتى 
بــۇ ھاجىالردىــن پويىــز بىلىتى، ياتــاق پۇللىرىنــى ئالمىغاننىڭ ئۈســتىگە، ئۇزىتىش 
زىياپىتــى ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئەمــەت ئاخــۇن ھاجىغــا بىــر پەتنــۇس تىلال بەرگــەن ھەم 
تۆمــۈر پادىشــاغا ئالغــاچ كەتســىلە دەپ بىــر پارچــە مەكتــۇپ بەرگــەن. بــۇ خەت 
ــڭ  ــۇپ، خەتنى ــەت بول ــان خ ــن يېزىلغ ــىنىڭ نامىدى ــال پادىشاس ــە ئاي ئەنگىلىي

ئاخىرىــدا مۇنــداق جۈملىلــەر بــار ئىــدى:

ھۆرمەتلىــك تۆمــۈر ســىلىڭ! ســىز پادىشــا بولدىڭىــز، قەشــقەرىيىدە ئىســالم 
ــز، كېلىــڭ ســىز بىلــەن دوســت بواليلــى، ئەگــەر ســىزگە  ھۆكۈمىتىنــى قۇردىڭى
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ــى  ــىلىڭ خەتن ــۈر س ــز... تۆم ــۈزۈپ بېرىمى ــا، يەتك ــم بولس ــۈچ الزى ــي ك ھەربى
ئوقۇتــۇپ ئاڭلىغاندىــن كېيىــن، بىــر بارمىقىنــى چىشــلەپ ئولتــۇرۇپ: ئۇالر ناســارا 
دىنىدىكىلــەر تۇرســا، ئــۇالر بىلــەن ئىتتىپــاق بولــۇپ يارىــدەم تىلىگەندىــن كــۆرە 
خۇدادىــن نۈســرەت تىلىســەك بولــدى، دەپ جــاۋاب بەرگــەن. )“شــىنجاڭ تارىــخ 
ماتېرياللىــرى” 4 -ســان 258 -بــەت(، )بىزنىــڭ ھازىرقــى زامــان قارىشــىمىزچە، 
ــا،  ــان بولس ــدەم ئالغ ــي يارى ــن ھەربى ــدا ئەنگىلىيىدى ــۇ چاغ ــىلىڭ ش ــۈر س تۆم
ــۇپ  ــى بول ــرەت بەرگەنلىك ــىلىڭغا نۇس ــۈر س ــڭ تۆم ــۇ، خۇدانى ــە ب ئەمەلىيەتت

ھېســابلىناتتى.(

يىگىرمە ئۈچىنچى باب ئۇيغۇرىستاندا ئۈچىنچى جۇمھىۇرىيەتنىڭ قۇرۇلىشى

20 -ئەســىرنىڭ 40 -يىللىرىــدا ئۇيغــۇر خەلقى 3 -قېتىــم قوراللىق قوزغىالڭ 
ــردى.  ــقا كى ــم ئۇرۇش ــر قېتى ــە بى ــدا يەن ــى يولى ــڭ ئازادلىق ــۈرۈپ، مىللەتنى كۆت
ــا  ــدى. ئىنقىالبق ــى” دەپ ئاتال ــەت ئىنقىالب ــۈچ ۋىالي ــا “ئ ــالب تارىخت ــۇ ئىنقى ب
ــداڭ  ــڭ گومىن ــى خىتاينى ــۇ ياك ــالر قويدىم ــنى ئورۇس ــىم قويۇىش ــداق ئىس بۇن
ھاكىمىيىتــى قويدىمــۇ ۋە ياكــى خىتاينىــڭ كوممۇنىســتالر ھاكىمىيىتــى شــۇنداق 
ــا ئەگــەر ئورۇســالر شــۇنداق  ــۇ ئىنقىالبق ــدۇ. ب ــى بولماي ئىســىم قويدىمــۇ بىلگىل
ئىســىم قويغــان بولســا، ئۇنداقتــا ســىتالىننىڭ كۆڭلىگــە يامــان غــەرەز ئۈســتىگە 
يەنــە يامــان غــەرەز يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. ئەگــەر خىتايــالر بــۇ ئىنقىالبقــا “ئــۈچ 
ــۈن  ــڭ پۈت ــۇ ئىنقىالبنى ــا، ب ــان بولس ــىم قويغ ــى” دەپ ئىس ــەت ئىنقىالب ۋىالي
ــى”  ــك ئىنقىالب ــي دېمۇكراتى ــۇر مىللى ــەن “ئۇيغ ــالپ كۆتۈرۈلگ ــتان بوي ئۇيغۇرىس
ئىكەنلىكىنــى ئىنــكار قىلىــپ، ئىنقىالبنى كۆلــەم جەھەتتىن كىچىكلەشــتۈرۈپ رايون 
خاراكتېرلىــك ئىســيانغا ئايالنــدۇرۇپ ئىســىم قويماقچــى بولغانلىقىىدىــن ئىبــارەت 

ــۇدۇ. خىتايچــە دانالىقىنــى ئاشــكارىالپ قويغــان بول

خىتاينىــڭ كېيىنكــى نۆۋەتلىــك داھىســى ماۋزېــدۇڭ “ئۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبى 
ــڭ  ــن، خىتاينى ــدە، بىرىنچىدى ــمىدۇر” دېگەن ــر قىس ــڭ بى ــو ئىنقىالبىنى جۇڭگ
تەبىئىتىنــى ئاشــكارىلىغان بولــدى. ئىككىنچىدىــن، ئۇيغۇرىســتاننى مۇســتەملىكە 

قىلىشــتىن ئىبــارەت سىياســى مەقســەتلىرىنى ئاشــكارىلىغان بولــدى.
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ئۇيغۇرىســتاندا كۆتۈرۈلگــەن “ئۇيغۇر مىللىي دېمۇكراتىك ئىنقىالبى” نېمىشــقا 
خىتــاي ئىنقىالبىنىــڭ بىــر قىســمى بولــۇپ قالدىكــەن؟ ئەلۋەتتــە مۇنــداق ســوئال 

قويغۇچىالر ســاددا ئۇيغــۇرالردۇر.

ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتەنپەرۋەرلىكىدىــن پايدىلىنىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىللىق 
ئارزۇلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ جەڭگىۋارلىقىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرىستاندا 
ــن،  ــقاندىن كېيى ــالب ئاخىرالش ــىتالىن، ئىنقى ــان س ــى بولغ ــالپ قوزغىماقچ ئىنقى
ــۇرۇپ  ــىغا تاپش ــق قىلىش ــتلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلى ــاي كوممۇنىس ــتاننى خىت ئۇيغۇرىس
ــە  بېرىدىغانلىقــى توغرىســىدا ماۋزېدۇڭغــا ۋەدە بەرگــەن بولســا، ئىنقىــالب غەلىب
قىلغاندىــن كېيىــن ياكــى ئۇيغۇرنىــڭ مىللىــي ئازادلىــق ئارمىيىســىنىڭ پايتەخىــت 
ئۈرۈمچىگــە كىرىشــىنىڭ ئالدىنــى توســۇپ، بۇ ئارمىيىنىــڭ قۇماندانلىــق ھوقۇقىنى 
چاڭگىلىغــا كىرگۈزۈپ ئالغان ســىتالىن، ئىلگىرىلەش ئىچىــدە كېتىۋاتقان ئۇيغۇرنىڭ 
مىللىــي ئازادلىــق ئارمىيىســىنى مانــاس دەرياســىنىڭ بويىدا توختىتىــپ، گومىنداڭ 
خىتايلىرىغــا ۋە كوممۇنىســت خىتايالرغــا ئۆزىنىڭ ســاداقىتىنى كۆرســەتكەن بولىدۇ.

ئىنقىالبنــى ســىتالىن -روســىيىلىكلەرنىڭ قوزغىغانلىقــى بــۇ ئېنىــق. ســوئال 
قويــۇپ باقايلىكــى، تېخــى تۈنۈگــۈن قەشــقەردە قۇرۇلغــان »شــەرقىي تۈركىســتان 
ئىســالم جۇمھۇرىيىتى«نــى ئۇيغۇرنىــڭ ئۆزىنىــڭ قولــى بىلــەن يوقاتقــان ســىتالىن، 
ــىنىدا،  ــي ماش ــق 200 ھەربى ــى ئارقىلى ــل داۋىن ــول بىدى ــى قاراق 1937 - يىل
تاجاۋۇزچــى ســوۋېت قىزىــل ئارمىيىســىنى ئەۋەتىــپ قەشــقەردە قۇرۇلغــان دۆلەتنى، 
دۆلــەت قۇرغۇچىالرنــى ئــۆز قولــى بىلــەن يوقاتقــان ســىتالىن، يەنە نېمىشــقا 1944 
ــى  ــالب قوزغىماقچ ــىدە ئىنقى ــى ئۆلكىس ــتاننىڭ ئىل ــم ئۇيغۇرىس ــۇ قېتى ــى ب -يىل
بولــدى، نېمىشــقا ئۇيغۇرالرنىــڭ قولــى بىلــەن ئىنقىــالب قوزغىماقچــى بولــدى؟

ــىتالىننىڭ  ــال س ــا چىققاندى ــدە قۇرۇقلۇقق ــە مانجۇرىيى ــى ياپونىي 1931 -يىل
ــى  ــەرقتە بەلك ــراق ش ــۇرۈش يى ــۇ ئ ــدى. ب ــلىغان ئى ــكە باش ــى دۈپۈلدەش يۈرىك
ــۇق  ــقا ھوقۇقل ــى قويۇش ــن تەلىپ ــان ۋە زېمى ــى قويااليدىغ ــن تەلىپ ــىتالىن زېمى س
ــا  ــىتالىن دۇني ــالغاندا، س ــىگە س ــۇرۇش ئەندىش ــۇ ئ ــان ب ــدە پارتلىغ مانجۇرىيى

ــەن. ــۆرۈپ يەتك ــىنى ك ــىنىڭ شەپىس ئۇرۇش

1943 -يىلــى ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ھــەل قىلغــۇچ دەۋىرگــە كىرىــپ 
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كەلگەنــدە چــوڭ دۆلەتلــەر ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە، فرانســىيە، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى 
پاشــىزىمغا قارشــى ئىككىنچى فىرونت ئىېچىش توغرىســىدا ئويلىشىشــقا باشــلىغان. 
ــە،  ــەت ئەنگىلىي ــوڭ دۆل ــۈچ چ ــا، ئ ــال بولس ــت ئېچىلىدىغان ــى فىرون ئىككىنچ
روســىيە، ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدا، دۇنيانــى قايتــا تەقســىم قىلىدىغان بىــر يىغىننىڭ 
ئىېچىلىشــىمۇ تۇرغانــال گــەپ ئىدى. مەســىلەن، 1945 -يىلــى ئېچىلىدىغان “يالتا 
يىغىنى”نىــڭ تەييارلىقــى 1944-1943 -يىلالردىــال باشــالنغان ۋە چــوڭ دۆلەتلــەر 

ئوتتۇرىســىدىكى دىپلوماتىــك بېرىــش- كېلىشــلەر شــۇ ۋاقىتتىــال باشــالنغان.

ــنىڭ  ــى قوزغاش ــك ئىنقىالبىن ــى دېمۇكراتى ــۇر مىلل ــتاندا ئۇيغ 1( ئۇيغۇرىس
ــى. ــەت تەقەززالىق ــارا ۋەزىي خەلقئ

1943 -يىلــى ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ۋەزىيىتىدە نېگىزلىــك ئۆزگىرىش 
ــوۋېتلەر ئارمىيىســى  ــىدا س ــىتالىنگىراد ئۇرۇش ــدى. س ــل بول ــر يى ــەن بى ــۈز بەرگ ي
ھــەل قىلغــۇچ غەلىبىگــە ئېرىشــكەندىن كېيىــن، ئومۇمىيۈزلــۈك قايتارمــا ھۇجــۇم 
قىلىــش باســقۇچىغا كىــردى. شــىمالى ئافرىقــا ئــۇرۇش مەيدانىــدا ئامېرىــكا بىلــەن 
ئەنگىلىيىنىــڭ مەشــئەل پىالنــى غەلىبــە قىلغاندىــن كېيىــن، گېرمانىيــە، ئىتالىينىڭ 
شــىمالى ئافرىقىدىكــى ئەســكىرى كۈچىنــى تامامــەن يوقىتىــپ، بــۇ ئىــش ئوتتــۇرا 
شــەرقنىڭ ۋەزىيىتىنــى ئاساســى جەھەتتىــن ئۆزگەرتىۋەتتــى. ئىتتىپاقــداش ئارمىيــە 
ئىتالىيىنىــڭ جەنۇبىــدا قۇرۇقلۇققــا چىقتــى، مۇســۇلىن تەختىــن چۈشــتى. ئىتالىيــە 
ــزى  ــوق مەركى ــە ئ ــە، گېرمانىي ــال، ئىتالىي ــش بىلەن ــپ چىقى ــتىن چېكىنى ئۇرۇش
ــى ۋە يېڭــى ئۆزگىرىشــىنى نەزەرگــە  ــدى. ۋەزىيەتنىــڭ يېڭــى تەرەققىيات پارچىالن
ئېلىــپ، ئورتــاق كۆڭــۈل بۆلىدىغــان بارلىــق مەســىلىلەر بويىچــە ئــۆز ئــارا پىكىــر 
ئالماشــتۇرۇپ، يېڭــى ئىســىتراتېگىيىلىك پىــالن تۈزۈشــنىڭ ئېھتىياجــى فاشــىزىمغا 
قارشــى ئىتتىپاقــداش دۆلەتلەرنىــڭ ئالدىغــا قويۇلغــان جىــددى مەســىلە بولــۇپ 
ــن 30 -  ــڭ 19 - كۈنىدى ــى 10 -ئاينى ــڭ ئۈچــۈن 1943 -يىل ــدى. بۇنى قال
كۈنىگىچــە موســكۋادا ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى، ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە قاتارلىــق ئــۈچ 
ــۈچ چــوڭ  ــپ، ئ ــى ئېچىلى ــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى يىغىن چــوڭ دۆلەتنى
دۆلــەت باشــلىقلىرىنىڭ خەلقئــارا يىغىــن ئېچىشــىغا تەييارلىــق قىلدى. بــۇ قېتىمقى 
يىغىــن تــۆت پارچــە خىتاپنامــە ئېــالن قىلــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە »ئومۇمىيۈزلــۈك 
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بىخەتەرلىــك خىتاپنامىســى« ئىمزالىنىدىغــان چاغــدا، جۇڭگــو ئۇرۇشــقا قاتناشــقان 
تۆتىنچــى دۆلــەت ســۈپىتىدە خىتاپنامــە ئىمزاالشــقا تەكلىــپ قىلىنــدى. بــۇ يىغىنغا 
ــاڭ  ــن چ ــى فۇبى ــاش ئەلچىس ــلۇق ب ــكۋادا تۇرۇش ــڭ موس ــداڭ ھۆكۈمىتىنى گومىن

تەكلىــپ بىلــەن قاتناشــتى.

ــنىڭ  ــى قوزغاش ــك ئىنقىالبىن ــى دېمۇكراتى ــۇر مىلل ــتاندا ئۇيغ 2( ئۇيغۇرىس
ــى. ــەت تەقەززالىق ــى ۋەزىي ئىچك

شــېڭ شىســەي تەخىتكــە چىققاندىــن كېيىــن، ســوۋىېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
يارىدىمىگــە تايىنىــپ، تــۇڭگان ماجۇڭيىــڭ كۇچلىرىنــى تارمار قىلىــپ، خۇجىنىياز 
ھاجىمنــى ئــۆزى بىلــەن ھەمكارلىشىشــقا مەجبۇرلىــدى. شــۇنداق قىلىپ قىســقىغىنا 
بىــر يىــل ئىچىــدە پۈتــۈن ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ«نى -1937يىلــى -8ئايدىــن 
باشــالپ ئۆزىنىــڭ ئومۇمىيۈزلــۈك ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىغا ئالــدى. شــېڭ شىســەي 
ــەتلەرنى  ــار« سىياس ــر »ئىلغ ــەردە بەزىبى ــلەپكى مەزگىلل ــان دەس ــە چىقق تەخىتك
ــك  ــەت ۋە ئىقتىســاد ســاھەلىرىدە بەلگىلى ــىنجاڭ«نىڭ مەدەنىي ــا قويۇپ،»ش يولغ
تەرەققىياتالرنــى قولغــا كەلتــۈردى. بىــراق، كېيىــن ئۆزىنىڭ ئەپتى- بەشىرىســىنى 
بىراقــال ئاشــكارىالپ، ھۆكۈمرانلىقنــى زوراۋانلىــق بىلــەن يولغــا قويــۇپ، ئۇيغــۇر، 

قــازاق خەلقلىرىگــە دەھىشــەتلىك زۇلــۇم ســالدى. 

ــازاق  ــۇر، ق ــپ، ئۇيغ ــاب چىقى ــدۇرۇپ ياس ــى ئوي ــالڭ دېلولىرى«ن »توپى
خەلقلىرىدىــن بىــر نەچچــە يۈزمىــڭ ئادەمنــى قولغــا ئېلىــپ، مەخپــى ئۆلتــۈرۈپ 
يوقاتتــى. ئۇيغۇرىســتاندا ئۇيغــۇر، قــازاق خەلقلىرىنىــڭ ھاياتــى كاپالەتكــە ئىگــە 
بواللمــاي، دەككــە- دۈككــە ئىچىدە كــۈن ئۆتكۈزۈدىغــان ھالغا چۈشــۈپ قالدى. 
ــۈزۈپ،  ــىۋەتنى ئ ــەن مۇناس ــى بىل ــوۋېت ئىتتىپاق ــدا س ــڭ ئاخىرى 1943 -يىلىنى
ــۇش  ــۈپ، تۇرم ــرى ئۈزۈل ــودا-تىجارەت يوللى ــن، س ــن كېيى ــى تاقىغاندى چېگرىن
ــق  ــازاق قاتارلى ــۇر، ق ــەپ ئۇيغ ــى ئۆرل ــال باھاس ــۇپ، م ــس بول ــرى قى بويۇملى
ــى  ــڭ نارازىلىق ــە قيىنلىشــىپ، خەلقنى ــن- كۈنگ ــڭ تۇرمۇشــى كۈندى مىللەتلەرنى

ــى. ــى چەككــە يەتت ــرەت ئاخىرق ــە ئېشــىپ، غەزەپ-نەپ كۈندىن-كۈنگ

شــېڭ شىســەي 1933 -يىلى تەختكە چىىقىپ، دەســلەپتە ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 
ــى  ــول تۇتت ــل ي ــا مايى ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــەتلىرىدە س ــق سىياس ــىپ، بارلى يېقىنلىش
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ــەن  ــاددى كــۈچ بىل ــادەم كۈچــى ۋە م ــداردا ئ ــڭ زور مىق ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنى
ــوۋېت  ــىنجاڭ«دا س ــەن »ش ــڭ بىل ــۈردى. بۇنى ــا كەلت ــىنى قولغ ــدەم قىلىش يارى
ئىتتىپاقىنىــڭ تەســىرى ئېشــىپ، »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــدا  ــەن ئاتىغان ــارە بىل ــى ئىب ــر سىياس ــى بى ــون، يەن ــىدىكى راي ــىر دائىرىس تەس
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يېرىــم مۇستەملىكىســى بولــۇپ قالــدى. شــۇ دەۋىــردە شــېڭ 
شىســەي ھۆكۈمىتىنىــڭ ھەممــە تارماقلىرىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنڭ مەســلىھەتچىلىرى 
ئىشــلەيتتى. ھوقــۇق شــۇالرنىڭ قولىــدا ئىــدى. شــېڭ شىســەي باھانــە تېپىــپ 
“توپىــالڭ قوزغىماقچــى بولــدى” دەپ ئويــدۇرۇپ چىققان دېلــوالر ۋە ئۇيغۇر، قازاق 
جىنايەتچىلــەر موســكۋادىن تەســتىق كەلگەندىــن كېيىــن بىــر تــەرەپ قىلىناتتــى.

1942 -يىلــى ســىتالىنگىراد ئۇرۇشــىدىن كېيىــن، ســىتالىن تۈگەشــتى دەپ 
ئويلىغــان شــېڭ شىســەي، ســىتالىندىن يــۈز ئــۆرۈپ 1943 -يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا 
ــى،  ــق خادىمالرن ــوۋېت ئىتتىپاقىلى ــى. س ــا ئاتت ــڭ قوينىغ ــى گومىنداڭنى ئۆزىن
ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــپ، س ــالپ چىقىرى ــتاندىن قوغ ــلىھەتچىلەرنى ئۇيغۇرىس مەس
ــن،  ــۇنىڭدىن كېيى ــدى. ش ــەي تازىلى ــى پۈتۈنل ــىر كۈچىن ــىنجاڭ«دىكى تەس »ش
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىچىــدە شــېڭ شىســەينىڭ »شــىنجاڭ« دىكــى 
ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشــالپ، »شــىنجاڭ«نىڭ ئەسلىدىكى ھالىتىنى ئەسلىگە 
كەلتــۈرۈش مۇددىئاســى قوزغالــدى. مەرھــۇم ســەيدۇلال ســەيپۇلاليۇف ئەپەندىنىــڭ 
“مــەن شــائىد بولغــان ئىشــالر” ماۋزۇلــۇق كىتابىدا يېزىشــىچە، ئىلــى ۋىاليىتىدىن 
ــەيدۇلال  ــار(، س ــلىمۇف )تات ــخ مۇس ــان پاتى ــپ چىقق ــا قېچى ــوۋېت ئىتتىپاقىغ س
ســەيپۇلاليۇف، قۇربــان بورھانىدىــن )ئۇيغــۇر( رەپىــق بايچۇرىــن )تاتــار( قاتارلىق 
10نەچچــە نەپــەر ياشــنى ئالمۇتــا ئەتراپىدىكــى بىــر ســاناتورىيىدە تەربىيەلــەپ، 
ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى پۇرســەت تۇغۇلغانــدا چېگرىدىــن كىرگــۈزۈپ ئىلــى ۋىاليىتىــدە 

ئىنقىــالب قوزغىماقچــى بولغــان. )“ســەلكىن تــور بىتــى”(

ــتان  ــە ئۇيغۇرىس ــى« ئەمەلىيەتت ــەت ئىنقىالب ــۈچ ۋىالي ــدا »ئ ــدا نام يۇقىرى
مىللــى دېمۇكراتىــك ئىنقىالبــى ئاتىلىــپ پۈتــۈن دۇنياغــا پــور كەتكــەن، ئۇيغــۇر 
ــتىدە  ــەر ئۈس ــىۋەتلىك ئىچكــى، تاشــقى ۋەزىيەتل ــڭ پارتلىشــىغا مۇناس ئىنقىالبىنى
قىســقىچە توختىلىــپ ئۆتتــۇق. ئەمــدى تۆۋەنــدە ئىنقىالبنىــڭ جەريانى توغرىســىدا 
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توختىلىــپ ئۆتىمىــز. 

3( ســوۋېت ئىتىپاقىنىڭ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلى ئۆلكىســىنىڭ غۇلجا شەھىرىدە 
تۇرۇشــلۇق كونســۇلى دۇباشــىن، ئەلىخــان تــۆرە )ئۆزبېــك(، ھېكىمبــەگ غوجــا 
ــى  ــەن مەخپ ــرى بىل ــالم زاتلى ــرى قات ــڭ يۇقى ــق يەرلەشــكەن كۆچمەنلەرنى قاتارلى
ئاالقىلىشــىپ، ئۇالرنــى قوزغىلىــپ شــېڭ شىســەينىڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى ئاغــدۇرۇپ 
ــچىلىقىدا  ــك( باش ــۆرە )ئۆزبې ــان ت ــدە ئەلىخ ــان. نەتىجى ــقا دەۋەت قىلغ تاشالش
“ئازادلىق تەشــكىالتى” قۇرۇلۇپ مەســچىتلەردە تەشــۋىقات خىزمەتلىرى ئىشــلىنىپ، 

ئىنقىالپقــا تەييارلىــق قىلىــش ئىشــلىرى باشــالندى.

يۇقىرىقىــدەك، تەييارلىقالردىــن كېيىــن، 1944 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ بېشــىدا 
پاتىخ مۇســلىمۇف )تاتار(، باشــچىلىقىدىكى 7 كىشــىلىك كىچىــك ئەترەت قورغاس 
چېگرىســىدىن كىــردى ۋە نىلقــا ناھىيىســىدىكى ئوالســتاي يايلىقىغــا بېرىــپ، تــاغ 
تۇراغــا كىرىــپ كەتتــى. ئەكبــەر )قــازاق( قاتارلىقــالر بىلــەن كۆرۈشــۈپ قوزغىــالڭ 

باشــالش توغرىســىدا مەسلىھەتلەشتى.

ــخ  ــدا پاتى ــتاي تېغى ــى ئوالس ــڭ 14 - كۈن ــى 8 -ئاينى 4( 1944 -يىل
مۇســلىمۇف )تاتــار(، ئەكبــەر )قــازاق(، ســىيىت )قــازاق(، قۇربــان بورھانىدىــن 
ــۇر  ــۇر(، ن ــى )ئۇيغ ــى مەھەممەتباق ــار(، غېن ــن )تات ــق بايچۇرى ــۇر(، رەپى )ئۇيغ
ئوبۇلــوف )ئۇيغــۇر(، ئوســمان ئىبىراھىمــۇف )ئۇيغــۇر( ھوشــۇر مامىتــوف )ئۇيغــۇر(، 
خەمىــت مۇســلىمۇف )تاتــار(، مولداجان)قــازاق(، ســىېريۇژا الپشــىن )روس( 
قاتارلىــق كىشــىلەرنى يــادرو قىلغــان پارتىزانــالر ئەترىتــى قۇرۇلــدى ۋە ۋاقىتلىــق 
قۇماندانلىــق شــىتابى تەســىس قىلىنــدى. پاتىــخ مۇســلىمۇف بــاش قۇمانــدان، 
ئەكبــەر، ســېريۇژا الپشــىن مۇئاۋىــن بــاش قۇمانــدان بولــدى. ئۇالرنىــڭ تۆۋىنىدە 
ــۇر،  ــەر بات ــە ئەكب ــوڭ ئەترەتك ــدى. 1 -چ ــكىل قىلىن ــرەت تەش ــاق ئەت 3 تارم
ســىيىتالر قۇمانــدان بولــدى. ئۇالرنىــڭ ئــادەم ســانى تەرەققــى قىلىــپ، ئازادلىق، 
مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن تەشــنا بولــۇپ تۇرغــان ئۇيغــۇرالر قوشــۇلۇپ، 11 -ئايغــا 
بارغانــدا تەخمىنــەن 600 ئادەمگــە يەتتــى. 2 - چــوڭ ئەترەتكــە غېنــى باتــۇر، 
ــى  ــانى تەرەقق ــادەم س ــڭ ئ ــدى. ئۇالرنى ــق قىل ــۇف قۇماندانلى ــمان ئىبراھىم ئوس
ــوڭ  ــى. 3 -چ ــە يەتت ــەن 1800 ئەدەمگ ــدا تەخمىن ــا بارغان ــپ 11 -ئايغ قىلى
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ئەترەتكــە شــۇتۇف ئىــۋان، خەمىــت مۇســلىمۇف قۇماندانلىــق قىلــدى. ئۇالرنىــڭ 
ــەن 700 ئادەمگــە  ــدا تەخمىن ــا بارغان ــپ 11 -ئايغ ــى قىلى ــادەم ســانى تەرەقق ئ
ــى  ــڭ 17 -كۈن ــن، 8 -ئاينى ــن كېيى ــى قۇرۇلغاندى ــالر ئەترىت ــى. پارتىزان يەتت
بــۇ پارتىزانالرنــى يۇقىتىــش ئۈچــۈن نىلقــا ناھىيىســىدىن خىتاينىــڭ ســاقچىلىرى 
يولغــا چىقتــى. خىتــاي ســاقچىلىرى يېتــەر جايىغــا يېتىــپ كەلگەنــدە، ئۇيغــۇر، 
ــۇرۇش  ــاقچىلىرىنى ئ ــڭ س ــالر خىتاينى ــكىللەنگەن پارتىزان ــن تەش ــازاق، تاتاردى ق
بىلــەن يوقىتىــپ تۇنجــى غەلىبەنــى قولغــا كەلتــۈردى. ئۇنىڭدىــن كېيىــن يەنــە 
ــڭ كۈچــى  ــپ، پارتىزانالرنى ــى قىلى ــك جەڭلەرن ــق غەلىبىلى ــر نەچچــە قېتىملى بى
بارغانســېرى ئۇلغايــدى. پارتىزانــالر 10 -ئاينىــڭ 5 -كۈنى نىلقــا ناھىيە بازىرىغا 
ھۇجــۇم قىلىــپ، بىــر كېچــە -كۈنــدۈز جــەڭ قىلىــش ئارقىلىــق 7 -كۇنــى ناھىيە 
ــى  ــڭ يارىدەمچ ــەن گومىنداڭنى ــن كەلگ ــدى ۋە غۇلجىدى ــغال قىل ــى ئىش بازىرىن

قوشــۇنلىرىنى تارمــار قىلــدى.

بىــر نەچچــە كۈنلــۈك كەســكىن جــەڭ ئارقىلىــق 11 -ئاينىــڭ 12 -كۈنىگــە 
كەلگەنــدە، غۇلجــا شــەھىرىنىڭ ھەرەمبــاغ، ئايــرودۇروم، لەڭشــاڭ بۇتخانىســى، 
ــازاد قىلىنــدى.  قاتارلىــق ئورۇنالردىــن باشــقا جايلىــرى پارتىزانــالر تەرىپىدىــن ئ
بــۇ جەريانــدا گومىنداڭنىــڭ 400 دىــن ئارتــۇق ئەســكىرى يوقىتىلــدى. 150دىــن 
كۆپــرەك ئەســكىرى ئەســىرگە ئېلىنــدى. پارتىزانــالر ھەرەمبــاغ قاتارلىــق جايالرغــا 
كىرىۋالغــان دۈشــمەنلەرنى قورشــاپ داۋاملىــق ھۇجــۇم قىلىپ، كەســكىن كۆرەشــلەر 
ئارقىلىــق 1945 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 1 - كۈنىگــە كەلگەنــدە غۇلجــا شــەھىرىنى 

تولــۇق ئــازاد قىلــدى.

5( 1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 12 - كۈنــى غۇلجىــدا “مىللى ھۆكۈمەت”، 
»شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« قۇرۇلــدى. ئەلىخــان تــۆرە )ئۆزبېــك( بــۇ 

ھۆكۈمەتكــە رەئىــس بولدى.

1945 -يىلــى 1 -ئاينىــڭ 5 - كۈنــى ئۆتكۈزۈلگــەن 4 -قېتىملىق يىغىندا، 
ھۆكۈمــەت ئىنقىالبنىــڭ مېۋىســىنى ۋە تىنچلىقنــى قوغــداش ئۈچــۈن ھــەر مىللــەت 

خەلقىدىــن ئەســكەر ئېلىــپ، قودرەتلىــك قوشــۇن تەشكىللەشــنى قــارار قىلدى.

1945 -يىلــى 1 -ئاينىــڭ 12 -كۈنــى ئۆتكۈزۈلگــەن ۋاقىتلىــق ھۆكۈمــەت 
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ئەزالىرى يىغىنىدا 6 -نومۇرلۇق قارار ماقۇلالپ، ھەربىي ئىشــالر نازارىتى قۇرۇشــنى 
تەســتىقلىدى. پېتىــر رومــا نۇۋىــچ ئالىكىســاندىروپنى ھەربىي نازىرلىققــا تەينلىدى. 
)ئۆزلىكىدىــن چىقىــپ تۇرۇپتۇ. ئەســكىرى ئۇيغۇر، قازاقتىن، كوماندىرى ئورۇســتىن 
تەشــكىللەنگەن بــۇ ئارمىيىنىــڭ ئاخىــرى نېمە ئىــش قىلىدىغانلىقــى ئۆزىدىن ئۆزىگە 

مەلــۇم بولــۇپ تۇرۇپتۇ.(

1945 -يىلــى 4 -ئاينىــڭ 8 - كۈنــى ۋاقىتلىــق ھۆكۈمــەت، مىللــى 
ئارمىيىنىــڭ قۇرۇلغانلىقىنــى تەبرىكلــەش يۈزىســىدىن غۇلجا شــەھىرىدە داغدۇغۇلۇق 
ــۆرە  ــان ت ــدى، ئەلىخ ــدا ئۆتكۈزۈل ــۇغ مەيدانى ــىم ت ــۈزدى. مۇراس ــىم ئۆتك مۇراس
ــى  ــۇز بەلگىس ــاي يۇلت ــىمالرغا ئ ــي قىس ــدە ھەربى ــدى ھەم ــۆز قىل ــىمدا س مۇراس
ــي  ــا” دېگــەن شــوئار يېزىلغــان ھەربى چۈشــۈرۈلگەن “مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن ئالغ
ــم قىلــدى.  ــاق رەڭلىــك ئىســالم بايرىقــى تەقدى ــراق ۋە ئايــەت يېزىلغــان ئ باي

ــدى. ــى جاكارالن ــمى قۇرۇلغانلىق ــڭ رەس ــي ئارمىيىنى ــىمدا مىللى مۇراس

غۇلجــا شــەھىرىدە مىللىــي ئارمىيــە بــاش شــىتابى قۇرۇلــدى. بــاش شــىتاپ 
قارمىقىــدا ئوپېرەتىــپ بۆلۈمــى، ھەربىــي تەييارلىــق بۆلۈمــى، رازۋىتــكا بۆلۈمــى، 
ــىس  ــى تەس ــات بۆلۈم ــەپ تەمىن ــا س ــۈم، ئارق ــى بۆل ــى، سىياس ــرالر بۆلۈم كادى

قىلىنــدى.

ئىــۋان ياكوۋلوۋىــچ پالىنوف )روس( مىللىــي ئارمىيىنىڭ بــاش قۇماندانلىقىغا، 
ئىســھاقبېك مۇنۇنــوف )قىرغىــز( زۇنــۇن تېيىپــوف )ئۇيغــۇر( مۇئاۋىــن بــاش 
قۇماندانلىققــا، م. مــاژاروف )روس( شــىتاپ باشــلىقلىقىغا، ئەھمەتجــان قاســىمى 
)ئۇيغــۇر( ھەربىــي بۆلــۈم مۇدىرلىقىغــا، ئابدۇكېرىــم ئابباســوف )ئۇيغــۇر( سىياســى 
بۆلــۈم مۇدىرلىقىغــا، رەســولۇپ پەخرىدىــن خۇجــا )ئۆزبېــك( ئارقــا ســەپ تەمىنات 
ــىنىڭ  ــوت مەھكىمىس ــي س ــۇر( ھەربى ــى )ئۇيغ ــى مەھەممەتباق ــا، غېن مۇدىرلىقىغ
باشــلىقلىقىغا، ئابدۇغوپۇر ســابىر ھاجــى )ئۇيغۇر( ھەربىي تەپتىش مەھكىمىســىنىڭ 
باشــلىقلىقىغا، دامۇلال رازىيۇف )ئۇيغۇر( دىنى ئىشــالر مەھكىمىســىنىڭ باشــلىقلىقىغا 

تەينلەنــدى. )“ســەلكىن تــورى”(

1945 -يىلىنىــڭ ئاخىرلىرىغــا كەلگەنــدە ئۇيغــۇر مىللىي ئارمىيىســىنىڭ ئادەم 
ســانى 29 مىــڭ 650 كىشــىگە يەتكــەن دېيىلدى. يەنــە بەزى تارىــخ ماتېرىيالالردا 
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مىللىــي ئارمىيىنىــڭ ئادەم ســانى 60 مىڭدىن ئېشــىپ كەتكــەن دېيىلدى.

مەلــۇم بولدىكــى، دېمــەك ســىتالىن مىللــى ئارمىيىنىــڭ ئالىــي دەرىجىلىــك 
ــى ئارمىيىســىنىڭ  ــوف ئۇيغــۇر مىلل ــورۇس پالىن ــدى. ئ ــا بەرمى ــى ئۇيغۇرغ ھوقۇقىن
بــاش قۇماندانلىقىغــا تەيىنلەنگــەن ئىكــەن، ســىتالىن، ئۇيغۇرىســتاننى ئىككىنچــى 
ــان  ــىگە ئايالندۇرۇۋالغ ــوۋېتلەرنىڭ مۇستەملىكىس ــابىق س ــەكىلدە س ــل ش ــر خى بى

بولىــدۇ، خــاالس.

يىگىرمە تۆتىنچى باب ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋە يالتا سىتېمىسىنىڭ بەرپا 
قىلىنىشى

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتالشنىڭ سىياسى سەۋەبلىرى:

1( »ۋېرسال- ۋاشىنگىتۇن سىستېمىسى« نىڭ تىكلىنىشى.

 تــۆت يىــل داۋامالشــقان بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى، گېرمانىيــە، ئاۋىســتۇرىيە 
دۆلەتلىرىنىــڭ مەغلۇبىيىتــى بىلــەن ئاخرالشــتى. تىنچلىــق كېلىشــىمى ئىمــزاالش 
ۋە ئۇرۇشــتىن كېيىــن دۇنيانىــڭ يېڭــى تەرتىپىنــى تىكلەشــنى دەۋىــر قىلغــان ھالــدا 

ھارقايســى جاھانگىــر دۆلەتلــەر ئــارا پارىــژدا يېڭــى كــۈرەش باشــالندى.

ــى  ــق يىغىن ــى زور تىنچلى ــى كۆلىم ــڭ 18 - كۈن ــى 1 -ئاينى 1919 -يىل
فرانســىيىنىڭ ۋېرســال ســارىيىدا ئېچىلــدى. غەلىبە قىلغــان 27 دۆلەتنىڭ ۋەكىللىرى 
ــا  ــۇ يىغىنغ ــرى ب ــتاننىڭ ۋەكىللى ــڭ، ھىندىس ــك رايوننى ــۆت ئاپتونومىيىلى ۋە ت
قاتناشــتى. ئۇرۇشــتا يېڭىلگــەن گېرمانىيــە ۋە گېرمانىيىگــە ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر 
ــە قىلغــان بولســىمۇ، ئىچكــى  يىغىنغــا قاتناشــتۇرۇلمىدى. روســىيە ئۇرۇشــتا غەلىب
قىســمىدا ئۆكتەبىــر ئىنقىالبــى پارتــالپ سوتسىيالىســتىك دۆلــەت قۇرۇلغانلىقتىــن، 

يىغىننىــڭ ســىرتىغا قېقىۋىتىلــدى.

يىغىن باشــقۇرۇش ھوقۇقــى ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، فرانســىيە، ياپونىيە، ئىتالىيە 
قاتارلىــق بــەش دۆلەتنىــڭ قولىــدا بولــدى. ھــەر بىــر دۆلەتنىــڭ قورســىقىدا جىن 
بولغانلىقتىــن، كــۈرەش كەســكىن بولــدى. ئامېرىــكا ئــۇرۇش جەريانىــدا زور نەپكە 
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ئېرىشــىپ، ئۇرۇشــتىن بۇرۇنقــى قــەرزدار دۆلەتلىــك ئورنىدىــن بىــر ســەكرەپال قــەرز 
بەرگۈچــى دۆلــەت ئورنىغــا ئۆتىۋالــدى. دۇنيــا بويىچــە %40 تىــن ئارتــۇق ئالتۇن 
زاپىســى توپــالپ، ئەنگىلىيىنىــڭ ئورنىغــا ئۆتــۈپ دۇنيــا ئىقتىســادىنىڭ مەركىزىگــە 
ــتىن كېيىنكــى  ــپ، ئۇرۇش ــتۈنلۈككە تايىنى ــكا ئىقتىســادىي ئۈس ــدى. ئامېرى ئايالن
ياۋرۇپاغــا كىمنىــڭ رەھبەرلىــك قىلىــش ھوقۇقىنــى تالىشــىپ، دۇنياغــا رەھبەرلىــك 
قىلغۇچــى دەرىجىدىــن تاشــقىرى دۆلەتكــە ئايالنــدى. ئەنگىلىيــە ئۇرۇشــتا نۇرغــۇن 
تاالپــەت تارتقــان بولســىمۇ لېكىــن چــوڭ دۆلەتلىــك ئورنــى ئۇقــەدەر ئاجىــزالپ 
كەتمىــدى. ئەنگىلىيــە گېرمانىيىنــى پارچىالشــقا قارشــى تۇراتتــى. فرانســىيە بىلەن 
گېرمانىيە ئوتتۇرىســىدا كېلىشــتۈرگۈچىلىك رولىنى ئويناپ، گېرمانىيىنىڭ كۇچىدىن 
پايدىلىنىــپ فرانســىيىنى چەكلىمەكچــى، ســوۋېتلەرگە تاقابىــل تۇرماقچى بوالتتى. 
ــال  ــە يەنى ــا بويىچ ــىمۇ، ياۋرۇپ ــان بولس ــەت تارتق ــر تاالپ ــتا ئېغى ــىيە ئۇرۇش فرانس
قۇدرەتلىــك قۇرۇقلۇق ئارمىيىســىگە ئىگــە ئىدى. بۇ دۆلەتنىڭ نىشــانى گېرمانىيىنى 
زور چەكتــە ئاجىزالشــتۇرۇپ، ياۋرۇپاغــا خۇجايىــن بولــۇش ھوقۇقىنــى تىكلىمەكچى 
ئىــدى. ياپونىيــە بىلــەن ئىتالىيىنىڭ ئىقتىســادىي كۈچىنــى، ئەنگىلىيــە، ئامېرىكا، 
فرانســىيىلەرنىڭ ئىقتىســادىي كۈچىگــە سېلىشــتۇرغىلى بولمىســىمۇ، ئارزۇلىــرى 
يۈكســەك، ئاللىقاچــان ئېرىشــكەن مەنپەئەتنــى قوغــداپ قېلىشــقا، ئىتالىيــە ئوتتۇرا 
شــەرقتە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىىشــىش ئۈچــۈن، ياپونىيــە يىــراق شــەرقتە قۇدرەتلىــك 

دۆلــەت ئورنىغــا چىقىشــقا ئۇرۇناتتــى.

ئۇزۇن دەتاالشــالردىن كېيىن، 6 -ئاينىڭ 28 - كۈنى “ۋېرســال كېلىشــىمى” 
ــپ،  ــتەملىكىلىرىنى تارتىۋېلى ــڭ مۇس ــە گېرمانىيىنى ــىم بويىچ ــپ، كېلىش ئىمزالىنى
گېرمانىيىنىــڭ چېگرســىنى بېكىتىــپ، گېرمانىيــە %8.1 تېررىتورىيىدىــن، 10.1% 
نوپۇســتىن، %65 تۆمــۈر كانىدىــن، %45 كۆمــۈر كانىدىــن ئايرىلىــپ قالــدى. 
ــپ،  ــۇ چەكلىنى ــالر تەرەققىياتىم ــي ئىش ــڭ ھەربى ــە گېرمانىيىنى ــىم بويىچ كېلىش

قۇرۇقلــۇق ئارمىيــە ســانىنىڭ 100 مىڭدىــن ئاشماســلىقىنى بەلگىلىــدى.

“ۋېرســال- ۋاشــىنگىتۇن سىستېمىســى”نى جاھانگېــر دۆلەتلەرنىــڭ ئۇرۇشــتىن 
كېيىــن دۇنيانــى قايتــا تەقســىم قىلىۋېلىــش سىستېمىســى دېيىشــكە بولىــدۇ. لېكىن 
ــەر  ــان دۆلەتل ــە قىلغ ــا، غەلىب ــتەھكەم بولمىغاچق ــۇ سىســتېمىنىڭ ئاساســى مۇس ب
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ــەر  ــى دۆلەتل ــەر قايس ــدى. ھ ــلىق يىمىرىل ــەن ئىتتىپاقداش ــىدا تۈزۈلگ ئوتتۇرىس
ئۆزلىرىنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن قورســاق سوقىشــى قىلىشــىپ، تاالش-تارتىشــنى 
ــەن  ــق بىل ــە غالجىرلى ــان گېرمانىي ــۇپ بولغ كەسكىنلەشــتۈرۈۋەتتى. ئۇرۇشــتا مەغل
قــۇل قىلىشــقا، بۇالڭ-تــاالڭ قىلىشــقا ئۇچرىــدى. بىــراق، گېرمانىيىنىــڭ مونوپۇل 
ــى.  ــاش كۆتۈرەتت ــن ب ــى، قايتىدى ــەن بەرمەيتت بۇرجىئازىيىســى مەغلۇبىيەتكــە ت
يىــراق شــەرقتە ئامېرىــكا بىلەن ياپونىيىنىــڭ زىددىيىتى كېلىشــتۈرگىلى بولمايدىغان 

دەرىجىگــە كۆتۈرۈلــدى.

ــەر ۋە كىرزىســلەر “ۋېرىســال -ۋاشــىنگىتۇن سىستېمىســى”نى  ــۇ زىددىيەتل ب
يىمىرىلىشــكە يۈزلەنــدۈرۈپ، جاھانگېر دۆلەتلەر دۇنيانى قايتىدىن بۆلۈشــىۋالىدىغان 

بىــر مەيــدان ئــۇرۇش -ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنى مەيدانغــا چىقــاردى.

2 - ئۇرۇش دەۋرىدە چاقىرىلغان تۆت قېتىملىق خەلقئارا يىغىنالر

1( قاھىرە يىغىنى

1943 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 22 - كۈنىدىــن 26 - كۈنىگىچــە ئامېرىــكا، 
ئەنگىلىيــە، جۇڭگــو، ئــۈچ دۆلــەت باشــلىقلىرى روزۋېلىــت، چېــر چىــل، جىيــاڭ 
جېشــى قاتارلىــق دۆلــەت باشــلىقلرى مىســىرنىڭ پايتەختــى قاھىــرەدە ســۆھبەت 
ئۆتكــۈزدى. بــۇ يىغىــن تارىختــا قائىرە يىغىنــى دەپ، ئاتالدى. يىغىن، بىرلىشــىپ 
ياپونىيەگە قارشــى ئۇرۇش قىلىدىغان ھەربىي ئىشــالرغا مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرنى 
ــىۋەتلىك  ــقا مۇناس ــەرەپ قىلىش ــر ت ــداق بى ــى قان ــن ياپۇنىيىن ــتىن كېيى ۋە ئۇرۇش
ــەن  ــت بىل ــن روزۋېلى ــن كېيى ــدى. يىغىندى ــە قىل ــلىلەرنى مۇھاكىم سىياســى مەس
چېرچىــل ئىراننىــڭ پايتەختــى تىھرانغــا ئۇچۇپ بېرىپ ســىتالىن بىلەن كۆرۈشــۈپ، 
ســىتالىننىڭ قوشۇلىشــىنى قولغــا كەلتۈرگەندىــن كېيىن 1943 -يىلــى 12 -ئاينىڭ 

1 -كۈنــى “قاھىــرە خىتاپنامىســى” نــى ئېــالن قىلــدى.

قاھىــرە يىغىنــى مەزگىلىــدە روزۋېلىــت بىلــەن جىيــاڭ جېشــى ئۆزئــارا كۆڭــۈل 
بۆلىدىغــان سىياســى مەســىلىلەر بويىچــە كەڭ-كۇشــادە پىكر ئالماشــتۇردى.

جۇڭگونىــڭ خەلقئــارا ئورنــى مەسىلىســىدە روزۋېلىــت: جۇڭگــو تــۆت چــوڭ 
ــا قاتنىشــىپ،  ــەر قاتناشــقان ئورگانالرغ ــۇ دۆلەتل ــا كىرىشــى ۋە ب ــەت قاتارىغ دۆل
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ــرەك دەپ، كۆرســەتتى. ــارار ۋە سىياســەت بەلگىلىشــى كې ــردەك ق بى

ــاڭ  ــەن جىي ــۈرۈش مەسىلىســىدە روزۋېلىــت بىل ــى ئەســلىگە كەلت تېررىتورىيىن
ــەرقىي  ــان ش ــق تارتىۋالغ ــى ئارقىلى ــورال كۈچ ــن ق ــە جۇڭگودى ــى، ياپونىي جېش
شــىمالدىكى 4 ئۆلكــە، )مانجۇرىيــە(، تەيۋەن، فىڭخــو تاقىم ئاراللىرى، ئۇرۇشــتىن 
كېيىــن جۇڭگوغــا قايتــۇرۇپ بېرىلىشــى كېــرەك، دېگــەن پىكىرگــە قوشــۇلدى. بــۇ 
ــۆز  ــۇ ئ ــۇ، دالىيەننىم ــى ۋە لۈيشــۈن پورتىنىم ــم ئارىل ــاۋدۇڭ يېرى ــەر لىي تېررىتورىيىل

ئىچىگــە ئاالتتــى.

روزۋېلىــت يەنــە ئاالھىــدە ئەھۋالــدا تۆۋەندىكى مەســىلىنى جىياڭ جېشــىدىن 
ــۇۋا  ــاڭ نوت ــدى. )ت ــۇۋا مەسىلىســى ئى ــاڭ نوت ــۇ بولســىمۇ ت ــۆردى. ئ ــوراپ ك س
ــان  ــرا كېلىدىغ ــە توغ ــىمال تەرىپىگ ــڭ ش ــلىق ئالتاينى ــىيىگە قاراش ــى روس ھازىرق
تــۇۋا جۇمھۇرىيىتىنــى كــۆزدە تۇتــۇدۇ.(، بــۇ توغرىــدا جىيــاڭ جېشــى: بــۇ زېمىــن 
ــقى  ــو- تاش ــۇرۇن، جۇڭگ ــتىن ب ــپ ئېلىش ــلىتىپ تارتى ــورال ئىش ــىيىلىكلەر ق روس
موڭغۇلىيىســىنىڭ بىــر قىســمى ئىــدى. كەلگۈســىدە موڭغۇلىيــە مەسىلىســى بىلــەن 
بىرلىكتــە ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلەن ســۆھىبەت ئۆتكــۈزۈش ئارقىلىق ھــەل قىلىنىدۇ، 
دەپ كۆرســەتتى. ئامېرىــكا، جۇڭگــو ھەربىــي ئىشــالر جەھەتتــە، ئورۇنالشــتۇرۇش 
ئېلىــپ بېرىــپ، قايســى تــەرەپ تاجاۋۇزچىلىققــا ئۇچرايدىغــان بولســا، ئىككــى 

تــەرەپ ئــۆز ئــارا يــاردەم بېرىشــكە كېلىشــتى.

ــى  ــز ئارمىيىلىرىن ــۇق، دېڭى ــا جۇڭگونىــڭ ھــاۋا، قۇرۇقل ــاڭ جېشــى يان جىي
ــدى. ــد قىل ــىنى ئۈمى ــڭ قورالالندۇرۇش ئامېرىكىنى

كورىيــە، ھىندىچىنــى دۆلەتلىــرى، تايالنــت مەسىلىســىدە روزۋېلىــت تەكلىپ 
بېرىــپ: ئامېرىــكا، جۇڭگــو مۇشــۇ رايوننىڭ كەلگۈســى ئورنــى مەسىلىســىدە ئۆزئارا 
ــۇلىدىغانلىقىنى  ــدى. جىياڭجېشــى قوش ــرەك، دى ــىنىش ھاســىل قىلىشــى كې چۈش
بىلــدۈردى. ئىككــى تــەرەپ بېــردەك كورىيىــە مۇســتەقىل بولۇشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى 
ــى  ــىتىپ، ھىندىچىن ــچانلىق كۆرس ــاق تىرىش ــەت ئورت ــى دۆل ــدى. ئىكك تەكىتلى
دۆلەتلىرىنىــڭ ئۇرۇشــتىن كېيىــن مۇســتەقىللىققا ئېرىشىشــىگە ياردەم بېرىشــنى توغرا 
تاپتى. تايالنتنىڭ مۇســتەقىللىق ئورنىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــىگە قوشۇلىدىغانلىقىنى 

بىلدۈردى.
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2(تىھران يىغىنى

1943 -يىلــى11 -ئاينىــڭ 28 - كۈنىدىــن 12 -ئاينىــڭ 1 -كۈنىگىچــە 
روزۋېلىــت، چېرچىــل، ســىتالىن تىھرانــدا فاشىزىمغاقارشــى ئىتتىپاقــداش 3 دۆلــەت 
باشــلىقلىرىنىڭ يىغىنىنــى چاقىرىــپ، 3 دۆلــەت باشــلىقلىرى تۈنجــى قېتىــم 
ــى”نى  ــران خىتاپنامىس ــەت تىھ ــۈچ دۆل ــن، “ئ ــن كېيى ــتى. يىغىندى سۆھبەتلەش
ئىمزالىدى. بۇ قېتىملىق يىغىن فاشــىزىمغا قارشــى ئۇرۇشــنىڭ ســۈرئىتىنى تېزلىتىش 
ــك  ــم ئەھمىيەتلى ــە مۇھى ــارا مۇناســىۋەتلەر جەھەتت ۋە ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى خەلقئ

يىغىــن بولــۇپ قالــدى.

تىھرانــدا 11 -ئاينىــڭ 28 -كۈندىــن 12 -ئاينىــڭ 1 -كۇنىگىچــە ئۇمۇمى 
3 قېتىــم يىغىــن ئۆتكۈزۈلــدى. -1قېتىمــدا ئــۈچ تــەرەپ سىياســى يىغىــن ئاچتــى، 
كېيىنكــى 3 قېتمــدا ئــۈچ دۆلەتنىــڭ ئۈچ نەپەر باشــلىقى شەخســى ئۇچرىشىشــالردا 
بولــدى. يىغىنــدا، گېرمانىيىگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش يۈنىلىشــىنىى، -2ئۇرۇش 
مەيدانىنــى ئېچىــش ۋە ئۇنىــڭ ۋاقتىنــى قــارار قىلىــش، يىــراق شــەرق مەسىلىســى 
)مۇشــۇ مەســىلىنىڭ ئىچىدە ئېھتىمال ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىمۇ بار(، گېرمانىيىنى 
پارچىالش، پولشــانىڭ چېگرىســىنى بەلگىلــەش، پىنالندىيە، بالقــان يېرىم ئارىلى، 
فرانســىيە، ئۇرۇشــتىن كېيىــن خەلقئــارا تەشــكىالت قاتارلىــق مەســىلىلىرى بويىچــە 

كەڭتاشــا پىكىر ئالماشــتۇردى.

ئىككىنچــى ئــۇرۇش مەيدانــى ئېچىش مەسىلىســىدە تاالش-تارتىــش ئىنتايىن 
كەســكىن بولــدى. چېرچىــل ئەنگىلىيىنىــڭ »ئوتتــۇرا شــەرق ئىسىتراتېگىيىســى«دە 
ــدى. )شــۇ  ــى كېچىكتۈرمەكچــى بول ــى” ن ــۇرۇپ، “زوراۋان خــان پىالن ــڭ ت چى
ۋاقىتتــا ئەنگىليىگــە يــان باســىدىغان بىرســى چىققــان بولســا، بــۇ پىــالن ھېــچ 
بولمىغانــدا 5 ئــاي كېچىككــەن بولســا ھــە؟(، ســىتالىن چېــر چىلنىــڭ غەرىزىنــى 
ئىنتايىــن ئېنىــق بىلگەچكــە، ئىككىنچــى فىرونتنــى تېــز ئېچىــپ، “زوراۋان خــان” 
ــى  ــڭ پوزىتسىيىس ــى. روزۋېلىتنى ــڭ تۇراتت ــتە چى ــز ئەمەلىلەشتۈرۈش ــى تې پىالنىن
دەســلەپتە مۇجىمــەل بولــدى. چېرچىــل يەنــە ئۆزىنىــڭ گېپىــدە چىــڭ تۇرغاندىــن 
كېيىــن، ســىتالىن ئورنىدىــن تــۇرۇپ دۆلىتىگــە قايتماقچــى بولــدى. بــۇ ۋاقىتتــا 
روزۋېلىــت ئالدىــراپ قالــدى. 11 -ئاينىــڭ 30 -كۈنــى چېرچىــل يــول قويۇشــقا 
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مەجبــۇر بولــدى. ئاخىــرى “زوراۋان خــان” پىالنىنى 1944 -يىلــى 5 -ئايدا يولغا 
قويۇشــقا قوشــۇلدى. بــۇ دېگەنلىــك ئــۈچ دۆلــەت رەھبەرلىــرى ئىككىنچــى ئــۇرۇش 
مەيدانــى ئېچىــش مەسىلىســىدە بىــردەك پىكىرگــە كەلــدى، دېگەنلىــك بوالتتــى.

ياپونىيىگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلىش مەسىلىســىدە ســىتالىن: گېرمانىيــە مەغلۇپ 
بولغاندىــن كېيىــن ســوۋېتلەر ئارمىيىســى ياپونىيىگــە قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىدۇ، 
دەپ كۆرســەتتى. لېكىن ســىتالىن يىغىندا، ياپونىيىگە قارشــى ئۇرۇشــقا قاتناشــقاندا 
نېمــە مەنپەئەتكــە ئىگــە بولماقچــى بــۇ توغرىــدا بىــر نېمــە دىمىــدى. چېرچىــل 
بىلــەن روزۋېلىــت بــۇ نۇقتىنــى ئېنىــق كۈزىتىــپ تۇراتتــى. ســوۋېت ئارمىيىســى 
جۇڭگونىــڭ دالىيــەن پورتىغــا كىرســە بولىــدۇ، دىــدى- روزۋېلىــت بــۇ مەســىلىنى 
ــان  ــن گۇم ــۇ اليىھەدى ــىتالىن ب ــدى. س ــا قوي ــەن ئوتتۇرىغ ــكارلىق بىل تەشەببۇس
قىلىــپ: جۇڭگــو قارشــى ئالمايــدۇ، دىــدى. لېكىــن روزۋېلىت قارشــى ئالىدۇ، دەپ 
مۇقىمالشــتۇرۇپ جــاۋب بــەردى. چۈنكــى، دالىيەننــى ئەركىن پورتقــا ئايالندۇرۇش 
ــرە يىغىنىــدا جىيــاڭ جېشــىنىڭ قوشۇلىشــىنى قولغــا  مەسىلىســىدە روزۋېلىــت قاھى
كەلتۈرگــەن. ســىتالىن روزۋېلىتنىــڭ پىكرىنــى مەدھىلەپ ماختاپ: “ئۇنداق بولســا 

يامــان ئەمەســكەنغۇ” دېــدى.

3( يالتا يىغىنى 

ــكا،  ــن 11 - كۈنىگىچــە، ئامېرى ــى 2 -ئاينىــڭ 4 - كۈنىدى 1945 -يىل
ــت،  ــلىقلىرى روزۋېلى ــڭ باش ــۈچ چــوڭ دۆلەتنى ــق ئ ــوۋېتلەر قاتارلى ــە، س ئەنگىلىي
چېرچىــل، ســىتالىن، ئــۈچ نەپــەر مۇھىــم ئەرباب تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى ۋە 
باشــقا ئەمەلدارالرنىــڭ ھەمراھلىقىدا، ســوۋېتلەرنىڭ بەلكى ھازىرقــى ئوكرايىنانىڭ 
ــان  ــاھ دەم ئالىدىغ ــار پادىش ــدا چ ــى چاغ ــەھىرىدە، ئەين ــا ش ــى يالت قىرىمدىك
ــا  ــى دۇني ــن ئىككىنچ ــۇ يىغى ــۈزدى. ب ــن ئۆتك ــارا يىغى ــارىيىدا خەلقئ ــە س ۋاجىي
ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە، ئىتتىپاقــداش دۆلــەت باشــلىقلىرىنىڭ ئىككىنچــى قېتىملىــق 
ئۇچرىشىشــى بولــۇپ ھېســابالنغاندا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن بــۇ يىغىــن دۇنيــاۋى 
ــن ئىتتىپاقــداش دۆلەتلەرنىــڭ،  ــۇ يىغى ــدى. ب ــۇپ قال ــن بول ئەھمىيەتلىــك يىغى
ئۇرۇشــنىڭ ئاخىرقــى باســقۇچىدىكى ئۇرۇش پىالنىنــى تەرتىپكە سېلىشــتا، بولۇپمۇ، 
ســوۋېتلەرنىڭ ياپونغا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــى مەسلىسىدە، ئۇرۇشــتىن كېيىنكى 
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ــە  ــم ئەھمىيەتك ــن مۇھى ــىدە، ئىنتايى ــتۇرۇش مەسىلىس ــلىرىنى ئورۇنالش ــا ئىش دۇني
ئىگــە يىغىــن بولــۇپ قالــدى.

ــەن  ــتا يېڭىلگ ــىلە، ئۇرۇش ــان مەس ــە قىلغ ــاۋۋال مۇھاكىم ــى ئ ــا يىغىن يالت
ــەت  ــۈچ دۆل ــدى. ئ ــى ئى ــش مەسىلىس ــەرەپ قىلى ــر ت ــداق بى ــى قان گېرمانىيىن
ــى  ــە مىللىتارىزىم ــش، گېرمانىي ــىل يوقىتى ــىزىمنى ئۈزۈل-كېس ــلىقلىرى، فاش باش
ــلىم  ــىز تەس ــى شەرتس ــۈن گېرمانىيىن ــڭ ئۈچ ــش بۇنى ــى ئېلى ــنىڭ ئالدىن تېرىلىش
قىلىــپ، گېرمانىيىنــى پارچىــالش، بارلىــق ھەربىــي ئەســلىھەلەرنى ســۆكىۋىېتىپ، 
ناتسىتســالر پارتىيىســىنى تازىــالش جەھەتتــە بىــردەك پىكىرگــە كېلىشــتى. لېكىن، 
ــر  ــتىن بى ــى پارچىالش ــىيە، گېرمانىيىن ــالش، فرانس ــداق پارچى ــى قان گېرمانىيىن
ئۈلۈشــكە ئېرىشــىپ، ئىگىلىگــەن رايوننــى باشقۇرۇشــقا قاتنىشــامدۇ، قاتناشــمامدۇ؟ 
ــەن ســىتالىن ئوتتۇرىســىدا كەســكىن دە  ــل بىل دېگــەن مەســىلە بويىچــە چىېرچى
تــاالش يــۈز بــەردى. چېرچىــل ئەنئەنىــۋى “قۇرۇقلــۇق قۇرۇلمىســى” سىياســىتىنى 
ئاســاس قىلىــپ، فرانســىيىگە بىــر پارچــە باشــقۇرۇش رايونــى ئايرىــپ بېرىشــنى 
ئۈمىــد قىلــدى. ســىتالىن، فرانســىيە ئۇرۇشــقا ھېــچ قانــداق تۆھپــە قوشــمىدى. 
فرانســىيىگىمۇ ئىشــغال قىلىنغــان رايــون بۆلــۈپ بېرىدىغــان بولســاق، گېرمانىيــە 
ــەپ  ــاش تەل ــۇ، ئوخش ــا دۆلەتلىرىنىڭم ــقا ياۋرۇپ ــەن باش ــران قىلىۋەتك خانى-ۋەي

ــى. ــز، دەپ قارايتت ــىنى رەت قىاللمايمى قويىش

ــكىن  ــى كەس ــش مەسىلىس ــىنى بېكىتى ــەت چېگرس ــانىڭ دۆل ــدا پولش يىغىن
ــدى. ــدا قىل ــش پەي تاالش-تارتى

ســوۋېتلەرنىڭ ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش بــۇ، 
روزۋېلىتنىــڭ يالتاغــا بېرىىــپ، يىغىنغا قاتنىشــىپ يەتمەكچى بولغان نىشــانلىرىنىڭ 
ــۇ  ــى مۇش ــوۋېتلەر ئىتتىپاق ــەن س ــكا بىل ــۇرۇن ئامېرى ــن ب ــدى. يىغىندى ــرى ئى بې
مەســىلىدە بېردەك چۈشــەنچە ھاســىل قىلــدى. )نۆۋىتى كەلگەندە قوشــۇپ قوياي، 
ــكۋاغا  ــت ۋاللىســنى موس ــن پىرېزىدېن ــدا مۇئاۋى ــى 6 -ئاي ــكا 1944 -يىل ئامېرى
ئەۋەتىــپ، ســىتالىننىڭ قولىدىــن، روســىيىنىڭ تەســىر دائىرىســىگە كىرىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتاننى ياكــى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىننــى ســۆھبەت 
ئارقىلىــق تارتىــپ ئېلىــپ، خىتايغا قوشــۇپ بەرگەنلىكى، يالتا يىغىنى ئېچىلىشــتىن 
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بــۇرۇن سۆزلىشــىپ ھــەل قىلىنىپ بولۇنغان مەســىلىلەر ئىدى دېســەك، مەقســەتتىن 
يىراقلىشــىپ كەتكــەن بولىمىزمــۇ ياكــى تېخــى مەقســەتكە يېقىنــالپ كېلەلمىگــەن 
بولىمىزمــۇ؟ ســىتالىن ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــنىڭ شــەرتلىرى مىســالىدا 
روزۋېلىتنىــڭ ئالدىغــا قانــداق تەلەپلەرنــى قويغــان ئىــدى؟ روزۋېلىــت جاۋابــەن 

ســىتالىننىڭ ئالدىغــا قانــداق تەلەپلەرنــى قويغــان ئىــدى؟(

روزۋېلىت بىلەن ســىتالىننىڭ، ســوۋېتلەرنىڭ ياپونغا قارشــى ئۇرۇشقا قاتنىشىش 
مەسىلىســى بويىچــە بىــردەك چۈشــەنچە ھاســىل قىلغانلىقــى مەسىلىســى، يىغىــن 
ــى  ــڭ 8 - كۈن ــەت 2 -ئاينى ــدى. پەق ــە قىلىنمى ــمى مۇھاكىم ــدا رەس جەريانى
چۈشــتىن كېيىــن، روزۋېلىــت بىلەن ســىتالىن مەخپى خۇسۇســى ســۆھىبەت قىلغاندا 
مەســىلە ھــەل بولــدى. )بــۇ ئىككىســىنىڭ خۇسۇســى ســۆھبىتى ھازىرغىچــە يۇرۇق 
ــوف،  ــى مولوت ــڭ 10 - كۈن ــدى؟( 2 -ئاينى ــكارىالنغان بولغىمى ــا ئاش دۇنياغ
“مارشــال ســىتالىننىڭ، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىڭ ياپونغا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــى 
ــان سىياســى  ــا قويغ ــىۋەتلىك ئوتتۇرىغ ــىلىگە مۇناس ــۇ مەس توغرىســىدا، بەلكــى ب
شــەرتلەر اليىھەســى”نى ئامېرىــكا تەرەپكــە تاپشــۇردى. 2 -ئاينىــڭ 11 - كۈنــى 
ــزا  ــلىقلىرى ئىم ــەت باش ــوڭ دۆل ــۈچ چ ــىمگە ئ ــۈزۈپ، كېلىش ــتىن ئۆتك ئۆزگەرتىش
ــدى.  ــىمى« دەپ، ئاتال ــا كېلىش ــى يالت ــىم »مەخپ ــۇ كېلىش ــا ب ــدى. مان قوي
ــدە،  ــاي ئىچى ــۈچ ئ ــى ئ ــى ياك ــۇپ ئىكك ــلىم بول ــە تەس ــىمدە، گېرمانىي كېلىش
ــەرتلىرى:  ــڭ ش ــىدۇ، بۇنى ــقا قاتنىش ــى ئۇرۇش ــا قارش ــى ياپونغ ــوۋېت ئىتتىپاق س
1( تاشــقى موڭغۇلىيىنىــڭ ھازىرقــى ھالىتىنــى ســاقالش؛ 2( 1904 -يىلــى 
ياپونىيــە كورىيــە دېڭىزىــدا چــار روســىيىنىڭ دېڭىــز ئارمىيىســىگە ھۇجــۇم قىلىــپ، 
ئايــاغ ئاســتى قىلغــان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھوقــۇق- مەنپەئەتلىرىنــى ئەســلىگە 
كەلتــۈرۈش يەنــى كورېــل ئاراللىرىنــى روســىيىگە قايتــۇرۇپ بېرىــش، دالىيەن ســودا 
پورتىنــى خەلقئاراالشــتۇرۇش؛ لۈيشــۇن دېڭىــز ئارمىيە بازىســىنى ئىجارىگــە ئېلىش؛ 
ــى،  ــۈر يولىن ــە تۆم ــى مانجۇرىي ــى ۋە جەنۇب ــۈر يول ــىمال تۆم ــەرقىي ش جۇڭگو-ش
ســوۋېت، خىتــاي ھەمكارلىشــىپ قۇرغــان شــىركەتلەرنىڭ باشقۇرۇشــىغا ئۆتكــۈزۈپ 
بېرىــش؛ ســوۋېتلەرنىڭ ئــەۋزەل ھوقــۇق مەنپەئەتلىرىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش، 
لېكىــن جۇڭگــو، مانجۇرىيىگــە ئىگىلىــك ھوقــۇق يۈرگۈزۈشــنى ســاقالپ قېلىــش. 
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3( شــىكوتان تاقىــم ئاراللىرىنــى ســوۋېتلەرگە قايتــۇرۇپ بېرىــش.

بــۇ مەخپــى كېلىشــىم، يەنــى يالتــا كېلىشــىمى 1946 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 
14 - كۈنىگــە كەلگەنــدە جىيــاڭ جېشــى -گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە ئۇختۇرۇلغان. 
بــۇ توغرىــدا خىتــاي يازغۇچىــالر نېمە دەيــدۇ: ئامېرىكا بىلەن روســىيە ئوتتۇرىســىدا 
جۇڭگوغــا ئۇختۇرمــاي ئىمزاالنغــان يالتــا مەخپى كېلىشــىمى، جۇڭگونىــڭ ئىگىلىك 
ــا  ــى يالت ــۇ مەخپ ــېلىپال قالماســتىن، ب ــان س ــر زىي ــى ۋە مەنپەئەتىگــە ئېغى ھوقۇق
ــۇپ  ــىتىنىڭ ئىپادىســى بول ــەر زوراۋان سىياس ــوڭ دۆلەتل ــال چ ــىمى ئوخشاش كېلىش
ــۇم مىللەتلەرنىــڭ  ــدۇ: مەزل ــالر نېمــە دەي ــدا ئۇيغــۇر يازغۇچى ــۇ توغرى ــدى. ب قال
دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنــى تارتىۋېلىــش، دۆلــەت قۇرغــان بولســا مۇنقــەرز قىلىــپ 
ــەم  ــۇ ھ ــش- ب ــۇپ بېرى ــىگە قوش ــڭ تېررىتورىيىس ــر دۆلەتلەرنى ــقا جاھانگې باش
جاھانگېرلىــك ھــەم ئەخالقســىزلىق ھــەم زوراۋانلىــق، چــوڭ دۆلەتلەر ئوتتۇرىســىدا 

شــەرمەندىلەرچە سودىلىشىشــنىڭ مەھســۇلىدۇر، ئىپادىســىدۇر، دەيــدۇ.

يالتــا يىغىنــى يەنە يۇگۇســالۋىيە، ئىران، بالقــان يېرىم ئارىلى مەســىلىلىرىنىمۇ 
ــا  ــازاد قىلىنغــان ياۋرۇپ ــى “ئ ــن 2 -ئاينىــڭ 9 - كۈن مۇھاكىمــە قىلــدى. يىغى
ــازاد قىلىنغــان ياۋرۇپادىكــى ھــەر  خىتاپنامىســى”نى ماقۇللىــدى. خىتاپنامىــدا: ئ
ــەت  ــق ھۆكۈم ــۇلىغا مۇۋاپى ــۇش ئۇس ــڭ تۇرم ــرى ئۆزلىرىنى ــەر خەلقلى قايســى ئەلل
شــەكلىنى تالــالپ ئېلىشــقا ھوقۇقلــۇق، تاجاۋۇزچىلىــق ئارقىلىق ئىگىلىــك ھوقۇقى 
تارتىــپ ئېلىنغــان، ئاپتونومىيىلىــك ھوقۇقلىــرى تارتىــپ ئېلىنغــان ياۋرۇپــا ئەللىــرى 
خەلقلىــرى ئىگىلىــك ھوقۇقــى ۋە ئاپتونومىيىلىك ھۆكۈمىتىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــكە 
ھوقۇقلــۇق دەپ، قەيــت قىلىنــدى. يالتــا يىغىنــى دۆلــەت قۇرغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ 
دۆلىتىنــى ھەرقانــداق كىشــىنىڭ مۇنقــەرز قىلىــش ھوقۇقــى يــوق دەپ، خىتاپنامــە 
ئېــالن قىلمىــدى. چۈنكــى، ئەكســىچە ئۇيغۇرنىــڭ ئىگىســى يــوق ئىــدى. ئۇيغــۇر 
ــى  ــنىڭ يەمچۈك ــىنى ئاخىرالشتۇرۇش ــەرق ئۇرۇش ــراق ش ــى يى ــڭ دۆلىت ۋە ئۇيغۇرنى

قىلىنىشــى كېــرەك ئىــدى.

4( پوتسىدام يىغىنى

ــن، 8  ــڭ 17 - كۈندى ــى 7 -ئاينى ــن 1945 -يىل ــن كېيى ــا يىغىنىدى يالت
ــەت  ــى دۆل ــوۋېت ئىتتىپاق ــە، س ــكا، ئەنگىلىي ــە ئامېرى ــڭ 2 - كۈنىگىچ -ئاينى
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باشــلىقلىرى ۋە بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى بېرلىــن شــەھرىنىڭ 
ــن،  ــۇ يىغى ــى. ب ــن ئاچت ــارا يىغى ــەھىرىدە خەلقئ ــىدام ش ــى پوتس جەنۇبىدىك
دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە ئــۈچ چــوڭ دۆلــەت باشــلىقلىرىنىڭ ئۈچىنچــى قېتىــم 
ئۇچرىشىشــى ھــەم يالتــا يىغىنىنىــڭ داۋامــى، يالتــا يىغىنىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
ــڭ  ــۇ يىغىننى ــتۇرۇش، ب ــىپالرنى كونكىرېتالش ــەن پىرىنس ــىلىلەرنى، بەلگىلەنگ مەس

ۋەزىپىســى بولــۇپ قالــدى.

پوتســىدام يىغىنــى مەزگىلىــدە ئامېرىــكا ئاتــۇم بومبىســىنى ســىناق قىلىــپ 
مۇۋەپپىقىيــەت قازانــدى. پىرېزىدېنــت تىروممىــن، 7 -ئاينىــڭ 21 - كۈنــى ۋە 
-24 كۈنــى ئىككــى قېتىــم ئاتۇم بومبىســىغا ئائىــت دوكالت تاپشــۇرۇپ ئالغاندا، 
قانائــەت ھاســىل قىلغــان ھالــدا چېــر چىــل بىلــەن مەسلىھەتلىشــىپ، ئامېرىكنىــڭ 
بۇزغۇنچىلىــق خاراكتېــرى ئىنتايىــن يۇقىــرى بىر قورالغا ئېرىشــكەنلىكىنى ســىتالىنغا 
ئېيتىــپ بېرىــپ، ســىتالننىڭ يــول قويىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن بېســىم 
ــن  ــۇ قورالدى ــۇپ، ش ــۈپ قوي ــدا كۈل ــىتالىن مىيىغى ــدى. س ــلەتمەكچى بول ئىش
پايدىلىنىــپ ياپونىيىگــە تاقابىل تۇرۇشــۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن دىــدى. بۇنىڭدىن، 
ــدا  ــن جەريانى ــى. يىغى ــىزلىنىپ كەتت ــەك ئۈمىدس ــل ب ــەن چېرچى ــن بىل تروممى
ــكا،  ــلىدە ئامېرى ــن ئەس ــۇ يىغى ــەت )ب ــۈچ دۆل ــو ئ ــە، جۇڭگ ــكا، ئەنگىلىي ئامېرى
ئەنگىلىيــە، ســوۋېتلەر، ئــۈچ دۆلــەت باشــلىقلىرى قاتناشــقا يىغىــن ئىــدى، جۇڭگــو 
ــوق(، 7  ــەپ ي ــر گ ــوغرىدا بى ــۇ تـ ــدا ب ــدى، ماتېريال ــىپ قال ــداق قاتنىش قان
-ئاينىــڭ 26 - كۈنــى ئىمــزا قويــۇپ، »ياپونىيىنــى تەســلىم بولۇشــقا ئۈنــدەش 
ــرە  ــدا »قاھى ــدى. خىتاپنامى ــالن قىل ــى ئې ــىدام ئاخباراتى«ن ــىدا پوتس توغرىس
خىتاپنامىســى« دا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان شــەرتلەرنى ئىجــرا قىلىــش تەكىتلىنىــپ، 
ــۋەن،  ــە( تەي ــڭ شــەرقىي شــىمال )مانجۇرىي ــان” جۇڭگونى ــە “ئىگەللىۋالغ ياپونىي

پىڭخــو تاقىــم ئاراللىــرى جۇڭگوغــا قايتــۇرۇپ بېرىلىشــى كېــرەك، دېيىلــدى.

ــڭ  ــارات” نى ــال “ئاخب ــان كۈنى ــارات ئىمزاالنغ ــى ئاخب ــوۋېتلەر ھۆكۈمىت س
ــى  ــە قارش ــى ياپونىيىگ ــڭ 8 - كۈن ــپ، 8 -ئاينى ــۇرۇپ ئېلى ــىنى تاپش نوسخىس
ئۇرۇشــقا كىرگەنــدە “ئاخبارات”قــا قاتنىشــىپ ئىمــزا قويــدى. )“ئىككىنچــى دۇنيا 

ــڭ نەشــرىياتى( ئۇرۇشــى خاتىرىســى” خىتايچــە نەشــرى، چۇڭچى
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ــدا 1945 -يىلــى ئېچىلغــان  ــا قارىغان ــدا ئاشــكارىالنغان مەلۇماتالرغ “يىغىن
ــەر ســۈپىتىدە ســوۋېت  ــە قىلغۇچــى دۆلەتل پوتســىدام يىغىنىــدا، ئاساســلىق غەلىب
ئىتتىپاقى-ســىتالىن، يىغىــن ئىشــتىراكچىلىرى بولغــان روزۋېلىــت بىلــەن چېرچىــل 
قاتارلىقالرغــا: تۈركىيە، ئىران ۋە جۇڭگونىڭ غەربىدىكى رايونالرنى )ئۇيغۇرىســتاننى 
دېمەكچــى( قوشــۇۋېلىش تەكلىپىنــى بەرگــەن. چېرچىل بۇ تەكلىپنــى ھەتتا تەكرار 
ئاڭالشــنىمۇ رەت قىلغــان )ئەنگىلىيــە ياقــۇپ بــەگ دەۋرىدىــن تارتىــپ روســىيىنىڭ 
ــا  ــەت بولغاچق ــر دۆل ــان بى ــەپ كېلىۋاتق ــول ئۇزارتىشــىنى چەكل ئۇيغۇرىســتانغا ق
بــۇ قېتىــم چېرچىــل ســىتالىننىڭ تەلىپىنــى يەنــە رەت قىلــدى. تۈزگۈچىدىــن( شــۇ 
ۋەجدىــن ســىتالىن ئوتتۇرىغــا قويغــان تەكلىــپ رەســمى اليىھەگــە ئايالندۇرۇلمىغــان 
ئىكــەن”، )“تۈركىيــە ھازىرقــى زامــان تارىخــى” ئۇيغۇرچــە نەشــرى، 112 -بەت( 

يىگىرمە بەشىنچى باب بىرىنچى قېتىملىق »جۇڭگو- سوۋېت شەرتنامىسى« نىڭ 
ئىمزالىنىشى

1945 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 11 - كۈنىدىــن 14 - كۈنىگىچــە، قىرىــم 
ئۆلكىســىنىڭ پايتەختــى يالتــادا ئــۈچ چــوڭ دۆلــەت ئامېرىــكا، ئەنگىلىيە، ســوۋېت 
ــەر  ــۈچ نەپ ــىتالىن ئ ــل، س ــر چى ــت، چې ــلىقىلىرى روزۋېلى ــەت باش ــى دۆل ئىتتىپاق
كىشــى بــاش قوشــقان ھالــدا خەلقئــارا يىغىــن يالتــا يىغىنــى ئېچىلىــپ، خەلقئــارا 
جەمئىيەتتــە، ياۋرۇپــا ئىسىتىراتېگىيىســى، يىــراق شــەرق ئىسىتىراتېگىيىســىنى ئــۆز 
ــى  ــن، 1945 -يىل ــن كېيى ــا سىستېمىســى” تۇرغۇزۇلغاندى ــان “يالت ــە ئالغ ئىچىگ
ــىدا  ــوۋېتنىڭ ئوتتۇرىس ــەن س ــو بىل ــكۋادا جۇڭگ ــى موس ــڭ 14 - كۈن 8 -ئاينى
“جۇڭگو، ســوۋېت دوســتلۇق ئىتتىپاقداشلىق شەرتنامىســى” ئىمزاالندى. “جۇڭگو، 
ســوۋىېت شەرتنامىســى”، “يالتــا سىستېمىســى” نىــڭ رامكىســى ئىچىــدە، “يالتــا 
سىستېمىســى” بەلگىلىگــەن پىرىنســىپالرنى ئىزچىلالشــتۇرۇپ، يىــراق شــەرقتە 
ياپونىيىنــى ئۇرۇشــتىن چېكىنــدۈرۈش مەسىلىســىنى، ياپونىيىنىڭ شــىمالىدىكى تۆت 
ئارالنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا كېســىپ بېرىــش مەسىلىســىنى، مانجۇرىيە مەسىلىســى 
ۋە مانجۇرىيىگــە مۇناســىۋەتلىك ســوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتــى مەسىلىســىنى، 
“تاشــقى موڭغۈلىيىنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ســاقالش” مەسىلىســىنى، ئۇيغۇرىســتاندا 
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ــىنى،  ــش مەسىلىس ــۇپ بېرى ــا قوش ــپ خىتايغ ــەرز قىلى ــى مۇنق ــان دۆلەتن قۇرۇلغ
كورىيــە مەسىلىســىنى ۋە شــۇالرغا مۇناســىۋەتلىك نۇرغــۇن مەســىلىلەرنى ئاخىرىــدا 
ــەرقىي  ــپ، ش ــكەر چىقىرى ــەرقكە ئەس ــراق ش ــىتالىننىڭ يى ــىيە- س ــۇنداقال روس ش
ــش  ــالن قىلى ــۇرۇش ئې ــۇن ئارمىيىســىگە ئ ــڭ كانت ــان ياپونىيىنى ــىمالدا تۇرۇۋاتق ش

مەسىلىســىنى، مۇھاكىمىنىــڭ ماۋزۇســىغا ئايالنــدۇردى.

ئامېرىكىنىــڭ پىرېزىدېنتــى روزۋېلىــت ھەر ئىككى قېتىملىــق خەلقئارا يىغىندا، 
ســوۋېتلەر بىلــەن جۇڭگونــى، ســىتالىن بىلــەن جىيــاڭ جېشــىنى ئىتتىپاقالشــتۇرۇپ، 
ئــۈچ دۆلــەت بىرلىكتــە ئامېرىــكا، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى، جۇڭگــو بىرلىكتــە ياپونغــا 
قارشــى بېرلىكســەپ قۇرۇپ، ئاســىيا- تىنــچ ئوكيان ئۇرۇشــىنىڭ غەلىبىســىنى قولغا 
كەلتۈرۈشــنى ئوياليتتــى. بــۇ مەقســەت “يالتــا يىىغىنى”نىــڭ مۇھىــم مەزمۇنــى ۋە 
موســكۋادا ئېچىلىدىغــان جۇڭگــو، ســوۋېت ســۆھبىتىنىڭمۇ مۇھىــم، بەلكــى ئــەڭ 
ــى،  ــداڭ جۇڭگوس ــقا گومىن ــن باش ــان. ئۇنىڭدى ــۇپ قالغ ــى بول ــم مەزمۇن مۇھى
جىيــاڭ جېشــىنىڭ ياپونىيىگــە تەســلىم بولــۇپ كېتىــش مەسىلىســى، روزۋېلىتنــى 
ئالدىرىتىــپ قويغــان ئــەڭ جىــددى مەســىلە بولــۇپ قالغــان مۇشــۇنداق پەيتتــە، 
ســوۋېتلەر بىلــەن جۇڭگونــى ئىتتىپاقالشــتۇرۇپ، ئاســىيا- تىنــچ ئوكيــان ئۇرۇشــىدا 
غەلىبــە قىلىــش، ياۋرۇپــادا گېرمانىيىنىــڭ ئۈســتىدىن غەلىبــە قىلىــش، ئامېرىــكا، 
ئەنگىلىيــە، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى قاتارلىــق ئــۈچ چــوڭ دۆلەتنىــڭ دپىلوماتىيىســى، 
تاشــقى سىياســىتى ۋە ئــۇرۇش سىياســىتىنىڭ ئاساســلىق مەقســىتى بولــۇپ قالغــان 

ئىدى.

ــدى.  ــار ئى ــى ب ــۇش ئېھتىمال ــلىم بول ــە تەس ــىنىڭ ياپونىيىگ ــاڭ جېش جىي
ــى.  ــول قويمايتت ــىغا ي ــلىم بولۇش ــە تەس ــىنىڭ ياپونىيىگ ــاڭ جېش ــت جىي روزۋېلى
ــا،  ــان بولس ــلىم بولىدىغ ــە تەس ــى ياپونىيىگ ــاڭ جېش ــداڭ، جىي ــى، گومىن چۈنك
ئاســىيا تىنــچ ئوكيــان ئۇرۇشــى ئاخىرلىشــاتتى. ياپونىيىنىــڭ جۇڭگــو قۇرۇقلىقىغــا، 
ــى  ــق قىلىش ــىياغىمۇ ھۆكۈمرانلى ــۇرا ئاس ــا ئوتت ــىياغا ھەتت ــىمالى ئاس ــەرقىي ش ش
مۇمكىــن بوالتتــى. بۇنــداق ئەھۋالــدا ســوۋېتلەرنىڭ ئاســىيادىكى مەنپەئەتىمــۇ، 
ــى. شۇڭالشــقا  ــام تۈگەشــكەن بوالتت ــۇ تام ــڭ ئاســىيادىكى مەنپەئەتىم ئامېرىكىنى
روزۋېلىــت 1943 - يىلىدىــن باشــالپ، جىيــاڭ جېشــى ۋە گومىنــداڭ خىتايلىرىغــا 
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كۆڭۈل بۆلۈشــكە كىرىشــكەندە، جىياڭ جېشــى بىلەن ســىتالىننى ئىتتىپاقالشــتۇرۇش 
مەسىلىســىگە ئارتۇقتىــن- ئارتــۇق كۆڭۈل بۆلۈشــكە باشــلىدى. مۇشــۇنداق كۆڭۈل 
ــراپ  ــى ئېتى ــان جۈمھۇرىيەتن ــم قۇرۇلغ ــى قېتى ــتاندا ئىككىنچ ــۈش، ئۇيغۇرىس بۆل
قىلمــاي مۇنقــەرز قىلىــپ خىتايغــا قوشــۇپ بېرىشــتىن ئىبــارەت ئاقىۋەتنــى، تاشــقى 
موڭغۇلىيىنــى ســوۋېتلەرگە بىېقىنــدى دۆلــەت قىلىــپ ئايرىــپ بېرىشــتىن ئىبــارەت 

ئاقىۋەتنــى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى.

چىقىرالمىغــان  يەكــۈن  ئەقلــى  ئەقلــى خۇالســىمىزدىن،  بــۇ  بىزنىــڭ 
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ چۈشىنىشــىگە ياردىمى بولۇدۇ، دېگەن نىيەتتــە تۆۋەندە ئىككىنچى 
دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە چــوڭ دۆلەتلەر ئوتتۇرىســىدا يولغا قويۇلغــان دىپلوماتىك 
مۇناســىۋەتلەردە ئۇيغۇرىســتاننىڭ قانــداق دىققەتكە قويۇلغانلىقىنــى ئوقۇرمەنلەرنىڭ 

ئەقلــى بىــر تــەرەپ قىلىشــىغا تاپشــۇرىمىز.

1( “شــىنجاڭ ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبىغــا دائىــر چــوڭ ئىشــالر خاتىرىســى” 
دىــن ئۈزۈندىلــەر

ــى روزۋېلىــت  ــكا پىرېزىدېنت ــى ئامېرى ــى 4 -ئاينىــڭ 10 -كۈن 1944 -يىل
جىيــاڭ جېشــىغا تېلېگىراممــا يولــالپ، ئۇنىڭغــا دۇنيــا بويىچــە فاشــىزىمغا قارشــى 
ــوۋېت  ــەن س ــو بىل ــۇپ، جۇڭگ ــۆزدە تۇت ــى ك ــڭ ئومۇمىلىقىن ــۇرۇش ئىتتىپاقىنى ت
ــق  ــەيتىپ، خەلقئارالى ــىۋىتىنى پەس ــددى مۇناس ــىنجاڭدىكى جى ــڭ ش ئىتتىپاقىنى
كۈچلەرنىــڭ يېڭىباشــتىن تەشكىللىنىشــى داۋامىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشــىغا 
ئېرىشىشــنى تەۋىســىيە قىلــدى” )“شــىنجاڭ ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبىغــا دائىــر چــوڭ 

ئىشــالر خاتىرىســى” 11 -بــەت(

ــوۋېت  ــڭ س ــىتالىن ئامېرىكىنى ــى س ــڭ 10 -كۈن ــى 6 -ئاينى  1944 -يىل
ــو  ــدا: جۇڭگ ــۇل قىلغان ــى قۇب ــاش ئەلچىســى خارىمانن ــلۇق ب ــدا تۇرۇش ئىتتىپاقى
ــى،  ــىدىن قالدۇرۇۋېتىش ــىنجاڭدىكى ۋەزىپىس ــەينى ش ــېڭ شىس ــڭ ش ھۆكۈمىتىنى
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ جۇڭگــو بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى ياخشىلىشــىدا مۇھىــم 

ــاب 16 -بــەت( ئەھمىيەتكــە ئىگــە، دىــدى. )يۇقىرىقــى كىت

ــڭ  ــكۋادا ئامېرىكىنى ــىتالىن، موس ــلىرى س ــڭ باش ــى 6 -ئاينى  1944 -يىل
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مائاۋىــن پىرېزىدېنتــى ھېنېــرى ۋاللىــس بىلــەن كۆرۈشــكەندە، شــڭ شىســەينىڭ 
ــى  ــدا قىلغانلىقىن ــۇش پەي ــىنجاڭ« چېگرىســىدا توقۇن ــو »ش ــە - جۇڭگ موڭغۇلىي
ئەيىپلــەپ، شــېڭ شىســەينى ئۇيغۇرىســتاندىن »شــىنجاڭ«دىن يۆتكــەپ كېتىــش 
ســوۋېت-جۇڭگو مۇناســىۋىتىنى ياخشــىالش يولىدىكــى ئىجابــى تەدبىــر، دىــدى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب -16 بــەت(

1944 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 18 - كۈنىدىــن 24 - كۈنىگىچــە موســكۋانى 
ئالتــە كــۈن زىيــارەت قىلغــان ئامېرىكىنىــڭ مۇئاۋىــن پىرېزىدېنتى ھېنېــرى ۋاللىس، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« ئارقىلىق )گومىنداڭ( ھۆكۈمىتىنىڭ 
پايتەختــى چۇڭچىڭغــا بېرىــپ، جىياڭ جېشــىغا ئۇيغۇرىســتاننڭ ئۆلكىســى ئالتايدا 
يــۈز بەرگــەن “مالىمانچىلىــق” ۋەقەســى بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مۇناســىۋىتى 
بارلىقىنــى، ســىتالىن ئىنــكار قىلىپ، شــېڭ شىســەي ئۇيغۇرىســتاندىن »شــىنجاڭ« 
يۆتكــەپ كېتىلســىال ئالتايدىكــى “مالىمانچىلىــق” ئۆزلىكىدىــن بېســىقىدۇ، 
ــنىدارچىلىق  ــڭ قوش ــەن جۇڭگونى ــى بىل ــوۋېت ئىتتىپاق ــدە س ــى ھەم دېگەنلىكىن
مۇناســىۋىتىنى ياخشىالشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 

17 -بــەت(

1944 -يىلــى 10 -ئاينىــڭ 26 - كۈنــى ۋۇجــۇڭ شــىن جىيــاڭ جېشــىغا 
تېلېگىراممــا يولالپ، تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئۇيغۇرىســتاندا »شــىنجاڭ« 
ئۆلكىســىدە تۇرۇشــلۇق پەۋقۇلئــاددە دىپلوماتىيــە خادىمــى، ئامېرىكىــدا ئوقۇغــان 
ۋۇزې شــىياڭنىڭ ئورنىغــا جۇڭگونىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تۇرۇشــلۇق بــاش 
ــى  ــان، روس تىلىن ــدا ئوقۇغ ــوۋېت ئىتتىپاقى ــەم س ــى ھ ــىنىڭ خادىم ئەلچىخانىس
پىششــىق بىلىدىغان لىيۇ زىرۇڭنى ئۇيغۇرىســتانغا »شــىنجاڭ«غا تېزرەك ئەۋەتىشــنى 

تەلــەپ قىلــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 35 - بــەت(

ئامېرىكىــدا ئوقۇغــان خىتــاي دىپلوماتــى بىلــەن ســوۋېتلەردە ئوقۇغــان خىتاي 
دىپلوماتلىرىنى، ئالماشــتۇرۇپ »شــىنجاڭ«غا ئەۋەتىلگىنىدىن قارىغاندا »شــىنجاڭ« 
دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىــن، ئامېرىــكا بىلەن ســوۋېتلەر ئوتتۇرىســىدا قايســى 
شــەكىلدە، قانــداق ۋەدىلەرگــە ئاساســەن خىتــاي دۆلىتىگــە قوشــۇپ بېرىلگــەن؟ 
خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتى نېمىشــقا مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا »شــىنجاڭ« 
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دا تۇرۇشــقا، خىتاينىــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىدىن خادىــم تەيىنلىگــەن؟ 
ــۇ  ــڭ ش ــۇ زېمىننى ــان ب ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــا، ئۇيغۇرىستان،»ش ئۇنداقت

چاغــدا خەلقئــارا جەمئىيەتتــە تۇتقــان ئورنــى زادى قانــداق ئــورۇن ئىــدى؟

1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 6 -كۈنــى فاتــى ئىۋانوۋىــچ لىېســكىن 
پارتىزاناالرنــى باشــالپ كەڭســاي رايونلــۇق ســاقچى ئىدارىســىغا تۇيۇقســىز ھۇجۇم 
قىلــدى. رايــون باشــلىقى، ســاقچى باشــلىقى ۋە ســاقچىالر بولۇپ نەچچــە ئادەمنى 
ئېتىــپ تاشــالپ، 53 تــال مىلتىــق غەنىمــەت ئېلىــپ، غۇلجــا كەڭســاي رايونىنــى 
ئىشــغال قىلــدى. بۇ خــەۋەر تارقالغاندىن كېيىــن، پارتىزانالر ئەترىتىگە قاتنىشــىش 
ئۈچــۈن كەلگەنلەرنىــڭ ئايىقــى ئۈزۈلمــەي، ناھايىتــى تېــزال نەچچــە يــۈز ئادەمگــە 
يەتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن موگۇنتــۇپ)1( لېســكىن قاتارلىقــالر باشــچىلىقىدىكى كەڭ 

ســاي پارتىزانــالر ئەترىتــى تەشــكىللەندى. 

ــوۋېت  ــم ئابباســوپ س ــى ئابدۇكېرى ــڭ 6 - كۈن ــى 11 -ئاينى 1944 -يىل
ئىتتىپاقــى ئوفېتســىرى پىېتىــر رومانىۋىــچ ئالىكىســاندورۇپ)2( بىلــەن بىرلىكتــە بىر 
قوراللىق قوشــۇننى باشــالپ يوشــۇرۇن ھالدا ســوۋېت ئىتتىپاقىدىن قورغاس ئارقىلىق 
غۇلجىغــا كىرىــپ، “غۇلجــا ئازادلىق تەشــكىالتى” بىلــەن بىرلىكتە ھەربىي ئىشــالر 
قوماندانلىــق شــىتابى قــۇردى. ئالىكىســاندۇرۇپ ئۇنىڭغا مەســئۇل بولــدى. ئۇنىڭ 
ــاژارۇپ)3(  ــوپ، ۋ. م ــم ئابباس ــى، ئابدۇكېرى ــابىر ھاج ــان س ــرى رەھىمج ئەزالى
قاتارلىقالردىــن تەركىــب تاپتــى. ھەربىــي قوماندانلىــق شــىتابى 11 -ئاينىــڭ 7 
- كۈنــى شــەھەر بويىچــە قوزغىــالڭ كۆتۈرۈشــنى، نىلقــا پارتىزانلىرىنىــڭ غۇلجىغــا 

ھۇجــۇم قىلىشــىغا ماسلىشىشــنى قــارار قىلــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب -40بــەت(

)1( موگۇنتــوپ: 1899 -يىلــى تۇغۇلغــان، ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەۋەلىكىدىكى 
ــەت ئىنقىالبــى پارتلىغاندىــن كېيىــن، كــەڭ ســاي  ــۈچ ۋىالي ــر، روس، ئ مۇھاجى
پارتىزانــالر ئەترىتىنىــڭ رەھبەرلىرىدىــن بېــرى بولــۇپ، ئىلگىــرى كېيىــن قورغــاس 
ــق  ــە قوماندانلى ــش جەڭلىرىگ ــى ئېلى ــە بازىرىن ــۇيدۇڭ ناھىي ــرى، س ــە بازى ناھىي
قىلغــان. ئۇيغــۇر مىللىــي ئارمىيىســىدە پولكۋنىــك، بېرىــگادا كوماندىــرى قاتارلىق 
ۋەزىپىلــەردە بولغــان. خىتــاي جۇڭگوســى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن، غۇلجــا شــەھىرىگە 
مۇئاۋىــن شــەھەر باشــلىقى بولغــان. 1955 -يىلــى ســوۋىېت ئىتتپاقىغــا قايتىــپ 



241

كەتكــەن.)2( پېتىر رومانىۋىچ ئالىكىســاندۇرۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەۋەلىكىدىكى 
مۇھاجىــر، روس، 1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ باشــلىرىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن 
ئىلىغــا كېلىــپ، غۇلجــا شــەھىرىگە ھۇجۇم قىلىــش جېڭىگــە قوماندانلىــق قىلغان. 
ئىلگىــرى- كېيىــن بولــۇپ، ئــۈچ ۋىاليــەت پارتىزانلىرىنىڭ بــاش قوماندانى، ئۈچ 
ۋىاليــەت ھۆكۈمىتىنىــڭ ئەزاســى، ھەربىــي ئىشــالر نازارىتىنىــڭ نازىــرى قاتارلىــق 

ۋەزىپىلــەردە بولغــان. 1945 -يىلــى 1 - ئايــدا دۆلىتىگــە قايتقــان.

)3( ۋ. مــاژارۇپ: 1887 -يىلــى تۇغۇلغان، ســوۋېت ئىتتىپاقى تەۋەلىكىدىكى 
مۇھاجىــر، روس، روســىيە ئۆكتەبىــر ئىنقىالبىدىــن كېيىن، »شــىنجاڭ«غا كەلگەن. 
ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى پارتلىغاندىــن كېيىــن، ئــۈچ ۋىاليــەت ئۇيغــۇر مىللىــي 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــى س ــان. 1951 -يىل ــلىقى بولغ ــىتاپ باش ــىنىڭ ش ئارمىيىس

قايتىــپ كەتكــەن.

1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 9 -كۈنــى كەچتــە ســاۋرىلىڭ، جۇشــاۋلىياڭغا 
“غۇلجــا ۋەقەســى”نى تېلېگىراممــا ئارقىلىــق مەلــۇم قىلــدى. ھەمــدە تۆۋەندىكىچە 
ھــەل قىلىــش چارىســىنى ئوتتۇرىغا قويــدى.)1( قىســىمالرنىڭ كۈچىنى ئۆزلۈكســىز 
ــى  ــدا »باندىتالرن ــۇش، نام ــىچە ئۇرۇش ــڭ يېتىش ــەت كۈچىنى ــپ، دۆل كۆپەيتى
تازىــالش« دەپ، ئەمەلىيەتتــە خەلقئارا ئۇرۇش قىلىش؛)2( دىپلوماتىيە ئۇســۇلىدىن 
پايدىلىنىــپ، مۇرەسســە قىلىــش، ئۇالرنىــڭ دوســتانە يارىــدەم بېرىشــىنى تەلــەپ 
قىلىــش، لېكىــن ســوۋېت روسىيىســىنىڭ قوشــۇن كىرگۈزۈشــىگە يــول قويماســلىق. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 42 -بــەت(

1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 12 - كۈنــى »غۇلجــا ئازادلىق تەشــكىالتى«، 
ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز كۇلۇبىــدا يىغىــن ئېچىــپ »شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى« ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتــى قۇرۇلغانلىقىنــى جاكارلىــدى. دۆلــەت 
ــۇق  ــاي ۋە يۇلتۇزل ــالل ئ ــېرىق، ھى ــى س ــىل، ئوتتۇرىس ــى يېش ــڭ تېگ بايرىقىنى
بولىدىغانلىقىنــى بېكىتتــى. يىغىنــدا ئەلىخــان تۆرە)ئۆزبېــك(، ھاكىمبــەگ خوجا، 
ــۇم،  ــان مەخس ــى، مۇھەممەتج ــابىر ھاج ــان س ــۇم، رەھىمج ــدۇروپ مەخس ئاب
ئابدۇكېرىــم ئابباســوپ، خەبىپ يونىچىپ، ئەنۋەر مۇســابايوپ، پاۋىــل پاپولوۋىچ، 
موســكالىيۇپ، ئوبۇلخەيــرى تــۆرە، پۇجە، جانــى يولداش، ســالىجانباي باباجان، 
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ئابدۇلموتەئالــى خەلپــەت )ئۆزبېــك(، پېتىــر رومانىۋىــچ ئالىكىســاندىروپ، غېنــى 
باتــۇر قاتارلىــق 16كىشــىدىن تەركىــب تاپقــان »ۋاقىتلىــق ھۆكۈمــەت كومىتېتى« 
ــن  ــەگ خۇجــا مۇئاۋى ــۆرە رەئىســلىككە، ھاكىمب ــدى. ئەلىخــان ت ســايالپ چىقىل
ــدا  ــىتىلدى. يىغىن ــا كۆرس ــاش كاتىبلىقق ــۇم ب ــدورۇپ مەخس ــلىككە، ئاب رەئىس
قــۇرۇش، »ۋاقىتلىــق  ئاپپاراتالرنــى  قارمىقىدىكــى  ھۆكۈمــەت«  »ۋاقىتلىــق 
ھۆكۈمــەت« ئــورگان گېزىتــى چىقىرىشــقا تۇتــۇش قىلىــش، ھەربــى قوماندانلىــق 
شــىتابىنى “ۋاقىتلىــق ھۆكۈمــەت” پارتىزانلىــرى بــاش قوماندانلىق شــىتابى قىلىپ 
ئۆزگەرتىــش، ئالىكىســاندىروپ بــاش قوماندانلىقنــى ئۈســتىگە ئېلىــپ، جايــالردا 
ئــۇرۇش قىلىۋاتقــان بارلىــق كۈچلەرگــە بىــر تۇتــاش قوماندانلىــق قىلىــش قــارار 

قىلىنــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 46 - بــەت(

ــىنغا  ــى ۋۇجىڭش ــاڭ جېش ــى جىي ــڭ 13 - كۈن ــى 11 -ئاينى 1944 -يىل
تېلېگىرامما ئەۋەتىپ لىيۇ زېرۇڭنى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئۇيغۇرىســتاندا 
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان زېمىندا تۇرۇشــلۇق ئاالھىدە دىپلوماتىيە خادىمى 
قىلىــپ تەينلەشــكە قوشــۇلىدىغانلىقىنى بىلــدۈردى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 48 -بەت(

ــەن  ــوپ بىل ــھاقبېك مونون ــى ئىس ــڭ 16 - كۈن ــى 11 -ئاينى 1944 -يىل
ســوۋېت ئىتتىپاقىلىــق ئوفېتىســىر ئالىكىســاندىر )تەخۇللىســى ئىســكەندەر(، ئىــۋان 
ياكوۋلىۋىــچ پالىنــوپ)1( قاتارلىقــالر تاتــار، قىرغىــز، قازاقالرنى ئاســاس قىلغان بىر 
باتالىيــۇن ئاتلىــق ئەســكەرنى باشــالپ )ســوۋېتلەردە ئۇيغــۇر يوقمىــدى(، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىــن غۇلجىغــا كېلىــپ، ھەرەمباققــا قورشــاپ ھۇجــۇم قىلىــش ئۇرۇشــىغا 

قاتناشــتى. )يۇقىرىقــى كىتــاب -49 بــەت(

1944 -يىلــى 12 -ئاينىــڭ 20 - كۈنــى لىيــۇ زېــرۇڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىدىن 
دىپلوماتىيــە  ھۆكۈمــەت  مىللــى  كېلىــپ،  ئۈرۈمچىگــە  بىلــەن  ئايروپىــالن 
ــدە  مىنىســتىرلىكىنىڭ، ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« ئۆلكىســىدە تۇرۇشــلۇق ئاالھى

ــەت( ــاب -62ب ــى كىت ــدى. )يۇقىرىق ــى بول ــە خادىم دىپلوماتىي

1945 -يىلــى 1 -ئاينىــڭ 11 - كۈنــى ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق 
كونســۇلى ۋاررېــد ۋۇجۇڭشــىننى زىيــارەت قىلىــپ، ئامېرىــكا گېزىتلىرىــدە خــەۋەر 
ئېــالن قىلىــپ، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ دىققىتىنــى قوزغــاش ئۈچــۈن، “غۇلجا ۋەقەســى” 
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نىــڭ تەپســىلى ئەھۋالىنى بىلىشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنى بىلــدۈردى. )يۇقىرىقى 
ــاب 72 -بەت( كىت

ــن  ــان كۈنلەردى ــت قالغ ــاي ۋاقى ــر ئ ــقا بى ــى ئېچىلىش ــا يىغىن ــەك، يالت دېم
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــا، ش ــك ئىنقىالبىغ ــى دېمۇكراتى ــڭ مىلل ــكا ئۇيغۇرنى ــالپال ئامېرى باش
ســوۋېتلەرنىڭ، ســىتالىننىڭ قوللىشــىغا ئېرىشــكەن ئۇيغــۇر ئىنقىالبىغــا، يەنــە بىــر 
مەنىدىــن ئېيتقانــدا ئۇيغۇرىســتاندا ئىنقىــالب قوزغــاپ ســىتالىن، يالتــا يىغىنىــدا 
ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنى سىياســى تاۋىكاغــا مەخپــى قويــۇپ، موســكۋا يىغىنــدا 
ــكا ۋە  ــۇپ، ئامېرى ــكارە قوي ــا ئاش ــى تاۋىكاغ ــنىى سىياس ــتان مەسىلىس ئۇيغۇرىس
ئەنگىلىيــە بىلــەن بولغــان دىپلوماتىــك كۆرەشــلەردە ئوتۇۋېلىــش ئۈچــۈن، ســىتالىن 
ئۇيغۇرىســتاندا قوزغىغــان ئىنقىالبقــا ئامېرىــكا، خىتــاي گومىنداڭــى جىياڭ جېشــى 

تەرەپتــە تــۇرۇپ ئارىالشــتى....

1945 -يىلــى 1 -ئاينىــڭ 23 - كۈنــى ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق 
كونســۇلى ۋاررېد”غۇلجــا ۋەقەســى”گە دائىــر ئــەڭ يېڭــى ئەھۋالالرنــى ئىگىلــەش 
ئۈچــۈن يەنــە بىــر قېتىــم ۋۇجۇڭشــىننى زىيــارەت قىلــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 77 

-بەت(

ــد  ــۇل ۋاررې ــى كونس ــدى. جاناب ــۈن قال ــقا 11ك ــى ئېچىلىش ــا يىغىن يالت
ئەپەندىنىــڭ، ســىتالىن بىلــەن روزۋېلىــت يالتــادا ئېلىشــقاندا، ســىتالىننىڭ ئالدىغا 
قويۇشــقا تېگىشــلىك ماتېريــال تەييــارالپ، روزۋېلىتقــا ئەۋەتىــپ بېرىشــنىڭ 
غەرىزىدە،”غۇلجــا ۋەقەســى”گە مۇناســىۋەتلىك 10 كــۈن ئىچىــدە ئىككــى قېتىــم 

ــدى. ــۇم بول ــالردا مەل ــى يازمى ــكەنلىكى يۇقىرىق ــەن كۆرۈش ــىن بىل ۋۇجۇڭش

1945 -يىلــى -1ئاينىــڭ 30 - كۈنــى غۇلجــا قولدىــن كەتكەندىن كېيىن، 
ــۆز  ــى ك ــىدا تۆۋەندىك ــش توغرىس ــەل قىلى ــى”نى ھ ــىن “غۇلجاۋەقەس ــۇڭ ش ۋۇج
قارىشــىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى: جۇڭگــو بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلوماتىيــە 
مۇناســىۋىتى ياخشىالنســا، مەســىلىنى يېرىــم ھەربــى، يېرىــم سىياســى يــول بىلــەن 
ھــەل قىلىشــقا بولىــدۇ؛ ئەگــەر جۇڭگــو بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلوماتىــك 
مۇناســىۋىتى ياخشىالنمىســا ياكــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەرەپ كــۆز بويامچىلىــق 
ــىنجاڭنىڭ  ــتان ش ــۈل ئۇيغۇرىس ــا، پۈتك ــۇق قىلس ــتىرىتىن قۇتراتقۇل ــپ ئاس قىلى
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ۋەزىيىتــى قااليمىقانلىشــىپ كېتىــدۇ؛ مەركــەز ئارمىيىســى غۇلجىــدا ئوڭۈشســىزلىققا 
ــدا  ــى ئالدى ــەت خەلق ــەر مىلل ــى ۋە ھ ــوۋېت ئىتتىپاق ــن، س ــن كېيى ئۇچرىغاندى

ئىناۋىتــى زور دەرىجىــدە چۈشــۈپ كەتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 79 -بــەت(

ــكا،  ــە ئامېرى ــن 11 - كۈنىگىچ ــڭ 4 - كۈنىدى ــى 2 -ئاينى 1945 -يىل
ئەنگىلىيــە ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ رەھبەرلىــرى روزۋېلىــت، چېــر چىل ۋە ســىتالىن 
يالتــادا يىغىــن ئۆتكــۈزۈپ، يالتــا مەخپــى كېلىشــىمىنى ئىمزالىــدى. )يۇقىرىقــى 

كىتــاب 81 -بــەت(

1945 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 28 - كۈنــى )مۇشــۇ كۈنــى بەلكىــم ئۇيغۇرنىــڭ 
ــكۋادا،  ــىتالىن موس ــن(، س ــى مۇمكى ــان بولىش ــرى پىچىلغ ــى تەقدى ــەڭ ئاخىرق ئ
ــقا،  ــس خوپكىنىس ــاددە ئەلچىســى جۇن ــڭ پەقۇلئ ــى تىرومىننى ــكا پىرېزدېنت ئامېرى
ئەگــەر جۇڭگــو يالتــا مەخپــى كېلىشــىمىدىكى شــەرتلەرگە ماقــۇل بولســا، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ئارمىيىســىنىڭ دەرھــال ئەســكەر چىقىرىــپ، شــەرقىي شــىمالدا ياپــون 
ــاڭ  ــە جىي ــۇ يەن ــدۈردى. ئ ــى بىل ــۇرۇش قىلىدىغانلىقىن ــقۇنچىلىرىغا قارشــى ئ باس
جېشــى رەھبەرلىكىدىكــى جۇڭگونىــڭ بىرلىككــە كېلىشــىنى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن 
ــتان،  ــى ئۇيغۇرىس ــن، مەيل ــڭ جۇڭگودى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــى، س قولاليدىغانلىقىن
»شــىنجاڭ«دا ياكــى باشــقا جايــالردا زېمىن تەلــەپ قىلمايدىغانلىقىنــى بىلدۈردى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 103 -بــەت(

1945 -يىلــى -6ئاينىــڭ -9 كۈنــى جىيــاڭ جېشــىنىڭ دىپلوماتىيــە ۋەكىلى 
لىيــۇ زېــرۇڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق مۇۋەققەت باش كونســۇلى 
ــقا  ــى تىنجىتىش ــى مالىمانچىلىق”ن ــن “ئىلىدىك ــوۋېت ئىتتىپاقىدى ــىيېپقا س يىۋىس
دوســتانە يارىــدەم ســوراش تەلىپىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. يىۋىســيېپ بــۇ ئىشــقا 
موســكۋادىن يوليــۇرۇق ســوراش كېرەكلىكىنــى بىلــدۈردى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 105 

-بەت(

1945 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 20 - كۈنــى خىتــاي مىللــى ھۆكۈمــەت مەمۇرى 
كېڭىشــىنىڭ مۇۋەققەت باشــلىقى، قوشــۇمچە تاشــقى ئىشالر مىنىســتىرى سۇڭ زىۋېن 
ــاقلىنىۋاتقان  ــىنجاڭ« دا س ــتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا »ش ــە مۇس ــدا نۆۋەتت چۇڭچىڭ
مەســىلىلەر ئۈســتىدە ۋۇجۇڭ شــېن بىلەن مەسلىھەتلىشــىپ، لىيۇ زېرۇڭنى تېلېگىرامما 
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ئارقىلىــق چــۇڭ چىڭغــا چاقىرتىــپ موســكۋاغا بىللە بېرىشــنى بېكىتتــى. )يۇقىرىقى 
كىتــاب 107 -بەت(

مۇشــۇ كۈنلــەردە موســكۋادا جۇڭگو، ســوۋېت خەلقئــارا يىغىنــى ئېچىلماقچى، 
يىغىندىــن كېيىــن “جۇڭگــو، ســوۋېت شەرتنامىســى” ئىمزاالنماقچى ئىدى. 

ــن، مۇســتەملىكە  ــرى ســۇڭ زىۋې ــە ۋەزى ــڭ دىپلوماتىي ــداڭ خىتايلىرىنى گومىن
ئۇيغۇرىســتاندا »شــىنجاڭ« دا تۇرۇشــقا بەلگىلەنگــەن دىپلوماتىيــە خادىمــى لىيــۇ 

زېرۇڭنــى نېمىشــقا موســكۋاغا بىللــە ئېلىــپ بارماقچــى بولغانــدۇ؟

1945 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 29 -كۈنــى ئامېرىكىنىــڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق 
ــر قېتىــم زىيــارەت قىلىــپ، ئىلىنىــڭ  كونســۇلى ۋاررېــد ۋۇجــۇڭ شــىننى يەنــە بى
ــڭ  ــى تىرومىننى ــكا پىرېزىدېنت ــدە ئامېرى ــتۈردى ھەم ــى سۈرۈش ــى ئەھۋالىن يېقىنق
پەۋقۇلئــاددە ئەلچىســى جۇنــس خوپكىنىســنىڭ موســكۋاغا كەتكەنلىكىنــى ئېيتىــپ، 
“ئىلــى ۋەقەســى” نىــڭ يەنــە كېڭىيىــپ كەتمەيدىغانلىقىنى بىلــدۈردى. )يۇقىرىقى 

كىتــااب 108 -بــەت(

ھۆرمەتلىــك ئوقۇرمەنلىرىــم ! مۇشــۇ ئابزاســنىڭ مەزمۇنىنــى چۈشەندۈرۈشــكە 
توغــرا كەلســە نېمــە دېيىشــىمىز كېــرەك.

ــان”  ــا قويۇلمىغ ــدا ئوتتۇرىغ ــا يىغىنى ــى يالت ــۇر مەسىلىس ــا “ئۇيغ  ئارىلىقت
دەيدىغــان پىكىرلــەر ئوتتۇرىغــا چىقتى. ھەتتــا خەلقئارا جامائەتنــى ئالداش ئۈچۈن 
“يالتــا مەخپــى كېلىشــىمى” نامىــدا ئېــالن قىلىنغــان غەلدە-غــەش كېلىشــىملەرنى 
كۆتــۈرۈپ چىقىــپ تــور بەتلىرىگــە چاپــالپ قويــۇپ، نېمــە دىــدى؟- مانــا بــۇ 
كېلىشــىمدە ئۇيغۇر مەسىلىســى يوققۇ، دېيىشــتى. بۇ كىشــىلەر سىياســەتتە شۇنداق 
پىكىــر قىلىدىغــان بولســا، قىزىــق بىــر ھــال شــۇكى، ئېلىش-سېتىشــنى مەزمــۇن 
ــى  ــىلىنىڭ ئىگىس ــۇ مەس ــى ش ــىلىنىڭ قويۇلىش ــالردا مەس ــارا يىغىن ــان خەلقئ قىلغ
بارلىقىنــى كۆرســىتىدۇ؛ مۇئەييــەن مەســىلىنىڭ تاالش-تارتىشــقا ئايلىنىشــى يەنــە 
شــۇ مەســىلىنىڭ ئىگىســى بارلىقىنــى كۆرســىتىدۇ؛ مۇئەييــەن مەســىلىنىڭ خەلقئــارا 
يىغىنــدا كونكرېــت كېلىشــىمگە بىر مەســىلە بولۇپ يېزىلىشــى يەنە شــۇ مەســىلىنىڭ 
ئىگىســى بارلىقىنى كۆرســىتىدۇ؛ ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەســىلىلەرنىڭ ئىچىدە قايســى 
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بىــر مەســىلىنىڭ تاالش-تارتىشــقا ئايالنماســلىقى ئــۈچ دۆلــەت باشــلىقلىرىنىڭ بــۇ 
ــدا  ــا يىغىنى ــدۇ. بەلكــى يالت ــىتىپ بېرى ــلىقىنى كۆرس ــىلىدە پىكــرى ئوخشاش مەس
ئۇيغــۇر مەسىلىســى ئەنــە شــۇنداق ئــۈچ دۆلــەت داھىلىرىنىــڭ نەزىرىــدە مۇھاكىمە 
ــا قوشــۇپال بەرســە  ــان، خىتايغ ــش قىلمىســىمۇ بولىدىغ قىلمىســىمۇ، تاالش-تارتى

بولىدىغــان بىــر مەســىلىگە ئايلىنىــپ قالغــان بولىشــى مۇمكىــن.

بىــراق ســىز ۋە بىــز دىققــەت قىلىدىغــان بىــر مەســىلە، خەلقئــارا يىغىنــالردا 
چــوڭ دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدا ۋەتىنــى ســېتىۋىتىلگەن ئۇيغــۇر، ســىز بىلــەن 
ــكا  ــىلەن، ئامېرى ــرەك. مەس ــلىقىمىز كې ــاددى قارىماس ــداق ئ ــىلىگە ئۇن ــز مەس بى
پىرېزىدېنتىنىــڭ پەۋقۇلئــاددە ۋەكىلــى جۇنس خوپكىنس موســكۋاغا بېرىپ ســىتالىن 
بىلــەن سۆھىبەتلىشــىدىكەن، ئۇنداقتــا بــۇ ســۆھىبەتنىڭ “ئىلــى ۋەقەســىنىڭ يەنــە 
كېڭىيىــپ كەتمەيدىغانلىقــى” بىلــەن نېمــە ئاالقىســى بــار؟ قېنــى تارىخشــۇناس 
پەيالســوپ، دوكتــۇر ئەپەندىــم، بــۇ ســوئالغا جاۋب بېرىــپ كۆرســىڭىزچۇ”، “ئىلى 
ــپ،  ــەرز قىلى ــتەقىللىقىنى مۇنق ــڭ مۇس ــى، ئۇيغۇرنى ــۇر ئىنقىالب ــى”، ئۇيغ ۋەقەس
ــدا  ــق ئېيتقان ــى ئېنى ــىلە ياك ــان مەس ــۇپ بېرىدىغ ــا قوش ــتاننى خىتايغ ئۇيغۇرىس
ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بۇ زېمىننىڭ مەسىلىســى نېمىشــقا 
جۇنــس خوپكىنىــس بىلــەن ســىتالىننىڭ ئوتتۇرىســىدا مۇھىــم ســۆھىبەت تېمىســىغا 
ئايلىنىــپ قالــدى، ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق ئامېرىــكا كونســۇلى ۋاررېدنىــڭ، 
ــېنغا يەتكۈزگــەن  ــى ۋۇجــۇڭ ش ــە ۋەكىل ــدە تۇرۇشــلۇق ئارمىي ــڭ ئۈرۈمچى خىتاينى
خەۋىرىدە، ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنىڭ ئاشــكارىلىنىپ تۇرغانلىقى ســاڭا نېمىلەرنى 

ئايدىڭالشــتۇرۇپ بېرىشــى مۇمكىــن ئەپەنــدى؟

شــۇڭا نۆۋەتتــە ئۇيغــۇر ۋەتەنپەرۋەرلىرى خەلقئارا دەۋاغا چىققاندا، كىشــىلەرنى 
ئالــداش ئۈچــۈن ئېــالن قىلىنغــان ئەســلىدە يالغــان يېزىلغــان، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
ــىملەرنى  ــەش كېلىش ــان غەلدە-غ ــالن قىلىنغ ــكارا ئې ــە ئاش ــارا جەمئىيەتك خەلقئ
دەســتەك قىلىــپ ئولتۇرمــاي، قولىمىزغــا چۈشــكەن يالتــا يىغىنــى، موســكۋا يىغىنــى 
توغرىســىدىكى ماتېرىيالالرنــى ســېنتىزالپ، تەھلىــل قىلىــپ ئۆزىمىــز بىــر قوللــۇق 
ماتېرىيــال تەييارلىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. پاكىــت دېگــەن يۇقىرىقىالردىــن ئارتۇق 

بولمايدۇ.
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ــالن قىلىنغــان  ــارا جەمئىيەتكــە ئې ــەڭ مۇھىمــى رەســمىيەت ئۈچــۈن خەلقئ ئ
كېلىشــىملەر ئەمــەس، بەلكــى ئــەڭ مۇھىمــى، 1944 -يىلــى موســكۋاغا بېرىــپ 
ســىتالىن بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكۈزگــەن، پىرېزىدېنــت روزۋېلىتنىــڭ مۇئاۋىنــى يەنــى 
مۇئاۋىــن پىرېزىدېنــت ۋاللىســنىڭ ســىتالىن بىلــەن نېمــە دېيىشــكەنلىكى، ســىتالىن 
بىلــەن ۋاللىــس ســۆھبىتىنىڭ ســۆھبەت خاتىرىســى، ســىتالىن بىلــەن خوپكىنىــس 
ســۆھبىتىنىڭ ســۆھبەت خاتىرىســى مەســىلىنىڭ ھەقىقىتىنــى ئاشــكارىاليدىغان ئــەڭ 
مۇھىــم تارىخــى ھۆججــەت ۋە ئــەڭ مۇھىــم تارىخــى ماتېرىيالدۇر. بــۇ ھۆججەت، 
بــۇ تارىخــى ماتېرىيالــالر نــەدە؟ بىزنىــڭ قولىمىزغــا يېتىــپ كېلەلەمدۇ؟ ســوۋېتلەر 
ئاشــكارا قىالمــدۇ؟ ئامېرىــكا ئاشــكارا قىالمــدۇ؟ مەســىلىنىڭ يىلتىــزى مانــا مۇشــۇ 

يەردىدۇر!

ــالر  ــقى ئىش ــڭ تاش ــى گومىنداڭنى ــڭ 30 - كۈن ــى 6 -ئاينى 1945 -يىل
ۋەزىــرى ســۇڭ زىۋېــن، جىيــاڭ جىڭگــو )جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئوغلــى(، لىيــۇ زېــرۇڭ 
)خىتــاي گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغان 
بــۇ زېمىنــدا تۇرۇشــقا تەيىنلەنگــەن تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ پەۋقۇلئــاددە 
ــى  ــا مەخپ ــپ، “يالت ــكۋاغا بېرى ــەن موس ــالن بىل ــالر ئايروپى ــى( قاتارلىق ۋەكىل
كېلىشــىمى” توغرىســىدا ســىتالىن قاتارلىــق ســوۋېت ئىتتىپاقــى رەھبەرلىــرى بىلــەن 

ســۆھبەت ئۆتكــۈزدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 108 -بــەت(

ــرى  ــداڭ خىتايلى ــقا گومىن ــىمى”نى ئىمزاالش ــى كېلىش ــا مەخپ ــالۋە: “يالت ئى
قاتناشــتۇرۇلماي يىغىننــڭ ســىرتىغا قېقىۋېتىلگــەن. شــۇڭا جىيــاڭ جېشــى خىتــاي 
ــى  ــش ھوقۇق ــداق دېيى ــداق، مۇن ــىدا ئۇن ــى توغرىس ــا يىغىن ــڭ يالت ھۆكۈمىتىنى
ــىپالرنى  ــەن پىرىنس ــدا بەلگىلەنگ ــا يىغىن ــا يالت ــتىن، ھەتت ــال قالماس ــوق بولۇپ ي
ئىجــرا قىلمايمــەن دەپ، بويــۇن تاۋلىــق قىلىــش ھوقۇقىمــۇ يــوق ئىــدى. خىتــاي 
ــا شەرتنامىســىنىڭ  ــن، يالت ــپ كېلىشــى بىرىنچىدى ــڭ موســكۋاغا يېتى ۋەكىللىرىنى
ئاســىياغا مۇناســىۋەتلىك قىســمىدىن خەۋەردار بولۇش ئۈچۈن، ئىككىنچىدىن، يالتا 
شەرتنامىســىدا بەلگىلەنگــەن پىرىنســىپالر بويىچــە “جۇڭگو، ســوۋېت شەرتنامىســى” 

نــى ئىمــزاالش ئۈچــۈن، خىتــاي ۋەكىللىــرى موســكۋاغا يىتىــپ كەلگــەن.

1945 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 5 - كۈنــى جىيــاڭ جېشــى چۇڭ چىڭــدا يىغىنغا 
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ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــان جۇڭگو-س ــكۋادا ئۆتكۈزۈلىدىغ ــپ، موس ــەتچىلىك قىلى رىياس
ســۆھبىتىگە ئاالقىــدار ئىشــالرنى مەخســۇس مۇزاكىــرە قىلــدى. يىغىنــدا مۇنــداق 
قــارار چىقىرىلــدى: ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى جۇڭگونىــڭ شــەرقىي شــىمال ۋە 
ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« زېمىنىغــا ۋە مەمــۇرى ھوقۇقىغا كاپالەت قىاللىســا ھەمدە 
ــا  ــىنجاڭ توپىلىڭى”غ ــتان، “ش ــىگە ۋە ئۇيغۇرىس ــتىك پارتىيىس ــو كوممۇنىس جۇڭگ
ھېــچ قانــداق يارىــدەم بەرمەيدىغــان بولســا، جۇڭگــو ھۆكۈمىتــى ئاندىن ســوۋېت 
ــە  ــى( گ ــق جۇمھۇرىيىت ــە خەل ــى موڭغۇلىي ــە )يەن ــقى موڭغۇلىي ــڭ تاش ئىتتىپاقىنى

ئاالقىــدار تەلەپلىرىنــى ئويلىشــىدۇ. )يۇقىرىقــى كىتــاب 110 -بــەت(

بــۇ ئابــزاس پىكىرنىــڭ مەزمۇنىدىــن، ســەن ســىتالىن، مۆڭغۇلىيىنــى يالتــا 
كېلىشــىمىنى ئىمــزاالش ئارقىلىــق ئېلىۋالدىــڭ، ئەمــدى نۆۋەتتــە “موســكۋا 
يىغىنــى” ئارقىلىــق مــاڭا ئۇيغۇرىســتاننى »شــىنجاڭ« نــى بېرىــۋەت دېگــەن مەنــا 
چىقامــدۇ، چىقمامــدۇ؟ يۇقىرىقــى پىكىرنىــڭ مەزمۇنىدىــن، موڭغۇلىيــە مەسىلىســى 
بىلــەن، شــىنجاڭ” ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســى يالتــا يىغىنىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى. 
ــدى،  ــپ بېرىل ــىم قىلى ــا تەقس ــداڭ خىتايلىرىغ ــىنجاڭ« گومىن ــتان، »ش ئۇيغۇرىس
موڭغۇلىيــە، ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بېقىندى دۆلەت قىلىپ تەقســىم قىلىــپ بېرىلدى، 
ــاڭ جېشــىنىڭ چــۇڭ  ــا چىقامــدۇ، چىقمامــدۇ؟ ئىشەنمىســەڭالر جىي دېگــەن مەن
چىڭدىكــى يىغىنــدا ســۆزلىگەن ســۆزىنى يەنە بىر قېتىــم ئوقىۋىتىــڭالر!!! تۆۋەندىكى 

ئابزاســالرغا دىققــەت!

ــوۋېت  ــكۋادا س ــى جىياڭجېشــى، موس ــڭ 7 - كۈن ــى7 -ئاينى 1945 -يىل
ئىتتىپاقــى بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكۈزۈۋاتقــان ســۇڭ زىۋېنغــا ئارقا-ئارقىدىــن ئىككــى 
ــقى  ــەردى: “تاش ــۇرۇق ب ــداق يولي ــپ، مۇن ــا ئەۋەتى ــى تېلېگىرامم ــە مەخپ پارچ
موڭغۈلىيىنىڭ ئۇرۇشــتىن كېيىن مۇســتەقىل بولىشــىغا يول قويۇش”قا بولىدۇ،لېكىن 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەرەپ “شــەرقىي شــىمال زېمىنىمىزنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقــى ۋە 
ــتىك  ــو كوممۇنىس ــراپ قىلىشــى، جۇڭگ ــى ئېتى ــى پۈتۈنلىكىن ــۇرى جەھەتتىك مەم
پارتىيىســى ۋە ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« توپىلىڭى”غا قايتا يارىدەم بەرمەســلىكى 

كېــرەك. )يۇقىرىدىكــى كىتــاب 112 -بــەت(

ــاڭ جېشــىنىڭ  1945 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 9 - كۈنــى ســۇڭ زىۋېــن، جىي
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تېلېگىراممــا يوليۇرۇقىنىــڭ روھىغــا ئاساســەن، ســىتالىننغا مۇنــداق دىدى: ســوۋېت 
ــڭ ئۇيغۇرىســتان، “شــىنجاڭ توپىلىڭــى”  ــى ئەگــەر جۇڭگونى ــى ھۆكۈمىت ئىتتىپاق
نــى تىنجىتىشــقا يارىــدەم بېرىــش قاتارلىــق مەســىلىلەردە ۋەدە بەرســە، جۇڭگــو 
ــى  ــىتالىن: مەيل ــدۇ. س ــول قويى ــىدە ي ــە مەسىلىس ــقى موڭغۇلىي ــى تاش ھۆكۈمىت
يەنئــەن، شــىنجاڭ بولســۇن بېــردەك ۋىيىۋەنجــاڭ جىيــاڭ جېشــىنىڭ رەھبەرلىكىگــە 
ــردەك  ــى بى ــىنجاڭ ۋە يەنئەنن ــتان، ش ــى ئۇيغۇرىس ــوۋېت ئىتتىپاق ــۇنىدۇ. س بويس
ــوۋېت  ــدۇ. س ــى جــاي دەپ قاراي ــىنىڭ رەھبەرلىكىدىك ــاڭ جېش ۋىيىۋەنجــاڭ جىي
ــڭ  ــو ھۆكۈمىتىنى ــدۇ. جۇڭگ ــال قولالي ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــەت گومىن ــى پەق ئىتتىپاق
ــدۈردى  ــادە بىل ــدۇ، دەپ ئىپ ــقا بولى ــالن قىلىش ــات ئې ــەن بايان ــە ئاساس تەلىپىگ
ھەمدە ســۇڭ زىۋېننىڭ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇرىســتان، شــىنجاڭغا ئوغرىلىقچە 
قــورال يۆتكىشــىنى توســۇش توغرىســىدىكى تەلىپىگــە ماقــۇل بولــدى. )يۇقىرىقــى 

كىتــاب 112 -بــەت(

1945 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 17 - كۈنــى جىياڭ جېشــى جۇشــاۋلىياڭ، ۋۇجۇڭ 
شــىنالرغا ئۆكتەبىــردە ئىلىنــى “قايتۇرۇۋېلىــش” ئىشــىغا تۇتــۇش قىلىشــقا بۇيرىدى. 
جۇشــاۋلىياڭ بىلــەن ۋۇجۇڭشــىن ئەگــەر بــۇ قېتىــم ســۇڭ زىۋېــن بىلــەن ســىتالىننىڭ 
ســۆھبىتى نەتىجىلىــك بولســا، جۇڭگــو بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلوماتىــك 
مۇناســىۋىتى ياخشــىلىنىدۇ. ئۇيغۇرىســتان، شــىنجاڭغا ئاالقىــدار ئىشــالردا جۇڭگــو 
بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى چۈشــىنىش ھاســىل قىلىــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن ئىلىنــى 
ئۆكتەبىــردە سىياســى يــول بىلــەن قايتــۇرۇپ كەلگىلــى بولىدۇ، دەپ ھېســابلىدى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 113 -بــەت(

ــى  ــى ئارمىيىس ــڭ مىلل ــى ئۇيغۇرنى ــڭ 10 - كۈن ــى 9 -ئاينى 1945 -يىل
ــت  ــدى، پايتەخى ــۈرۈش قىل ــاراپ ي ــا ق ــى قىرغىقىغ ــىنىڭ غەرب ــاس دەرياس مان
ئۈرۈمچىگــە 150 كىلومېتىــرال قالــدى. ئەينــى چاغــدا گومىنداڭنىــڭ ئۈرۈمچىــدە 
ــدە  ــائەت ئىچى ــاۋلىياڭ 8 س ــۇپ، جۇش ــگادا بول ــى 6 بېرى ــى كۈچ ــان ھەرب قالغ
ــپ،  ــا ئەۋەتى ــددى تېلېگىرامم ــم جى ــۇچ قېتى ــن ئ ــىغا ئارقا-ئارقىدى ــاڭ جېش جىي
جىــددى يارىــدەم بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى . تېلېگىراممىنىــڭ مەزمۇنىــدا مۇنداق 
ســۆزلەر بــار ئىــدى: “ئىچكــى جەھەتتــە كارغــا كېلىدىغــان قوشــۇن كەمچىــل، 
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ــى  ــوق. ... ئۈرۈمچ ــۇنمۇ ي ــى قوش ــرەر ھەرب ــۈدەك بې ــدەم بەرگ ــىرىتتىن يارى س
خەۋىــپ ئىچىــدە قالــدى. پىرقىمىزگــە ۋە دۆلىتىمىزگــە مىننەتدارلىــق بىلــدۈرۈش 
ئۈچــۈن دۆلــەت زېمىنــى بىلــەن ھايات-ماماتتــا بىللــە بولــۇپ، )دۆلــەت زېمىنــى 
دېگۈچــە مۇســتەملىكە زېمىنىمىــز دېســە بولمامــدۇ؟(، شــۇ يولــدا ئۆزۈمنــى قۇربان 
ــر  ــە تەدبى ــە ئاقىالن قىلماقتىــن باشــقا چــارە قالمىــدى.... ئالىيلىرىنىــڭ تېزلىكت

ــەت( ــاب 143 -ب كۆرسىتىشــىنى ســەمىمى ئۆتۈنىمــەن” )يۇقىرىقــى كىت

ــق  ــى ئازادلى ــڭ مىلل ــكىللەنگەن ئۇيغۇرنى ــپ تەش ــى مىنى ــۇن ئايغىرالرن توس
ئارمىيىســى پايتەخىــت ئۈرۈمچىگــە مۇســتەملىكىچى گومىنــداڭ خىتايلىرىنىــڭ 
ئاخىرقــى قورغىنىغــا قــاراپ ئىلگىرىلەۋاتقانــدا كىــم توختىتىپ قويدى؟ ســىتالىننمۇ؟ 
ســىتالىن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى مەنپئەتــى ۋە تاشــقى موڭغۇلىيىدىكــى مەنپئەتىنــى 
كــۆزدە تۇتــۇپ، ئۇيغــۇر مىللــى ئازادلىــق ئارمىيىســىنىڭ تىزگىنىنــى تارتىپ ماناس 

دەرياســى بويىــدا توختىتىــپ قويدىمــۇ؟ 

ۋاشــىنگىتۇندا پىرېزىدېنــت تىروممىــن، ئاســىيا ۋە تىنــچ ئوكيــان رايونىدىكــى 
مەنپەئەتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، ئۇرۇشــتىن كېيىــن ياپونىيىنــى بېقىنــدى دۆلەتكــە 
ــدۇرۇش  ــى ئامېرىكىنىــڭ ھامىلىقىدىكــى دۆلەتكــە ئايالن ــدۇرۇش ۋە تەيۋەنن ئايالن
ئۈچۈنــال، پەقــەت ئەنــە شــۇنداق دۆلــەت مەنپئەتلىــرى ئۈچۈنــال چــوڭ دۆلەتلــەر 
ئــۆز ئارا بىرلىشــىپ ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغــان -3قېتىملىــق جۇمىھۇرىتيەتنى مۇنقەرز 
قىلىــپ، ئۇيغۇرىســتاننى تۈنجــى قېتىــم خىتايغــا مۇســتەملىكە قىلىــپ بەردىمــۇ؟ 

دەۋاغــا تــۇر ئۇيغــۇر، قازىنىــڭ ئالدىغــا بــار! قــازى كىــم؟ كۈلكــە!

1945 -يىلــى9 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى جىيــاڭ جى جۇڭ )جىياڭ جېشــىنىڭ 
ــەن  ــدە ئەۋەتىلگ ــلۇق ئاالھى ــىدە تۇرۇش ــىنجاڭ ئۆلكىس ــتان، ش ــى( ئۇيغۇرىس ئوغل
دىپلوماتىيــە خادىمــى لىيۇ زىېرۇڭنىڭ ھەمراھلىقىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەلچىســى 
يىۋىســېيۇپ بىلــەن كۆرۈشــۈپ، “غۇلجــا ۋەقەســى” توغرىســىدا ئۇنىڭدىــن پىكىــر 
ئالــدى. يىۋىىســېيۇپ مۇنــداق ئىپــادە بىلــدۈردى: بــۇ پۈتۈنلــەي ئۇيغۇرىســتان، 
شــىنجاڭ ئۆلكىســىنىڭ ئىچكى ئىشــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلەن جۇڭگو موســكۋادا 
شــەرتنامە ئىمزالىغاندا، ســوۋېت ئىتتىپاقى، ئۇيغۇرىســتاننىڭ شــىنجاڭ ئۆلكىســىنىڭ 
ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىالشــمايدىغانلىقىنى رەســمى بايان قىلغان ئىــدى. )يۇقىرىقى 
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ــاب 146 -بەت( كىت

ــە،  ــى پارتىي ــداڭ ھۆكۈمىت ــى گومىن ــى 9 -ئاينىــڭ 14 - كۈن 1945 -يىل
ھۆكۈمەت، ئارمىيە بىرلەشــمە يىغىن چاقىرىپ مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتان، شــىنجاڭ 
مەسىلىســىنى مۇھاكىمــە قىلــدى. بــەي چــۇڭ شــى يىغىنــدا مۇنــداق كۆرســەتتى: 
ھازىــر “باندىتــالر قوشــۇنى” شــىخونى ئىگىلــەپ، ئۈرۈمچىگــە قىســتاپ كەلــدى، 
ــن  ــى قولدى ــاي ناھىيىس ــان، ب ــاش قورغ ــىنجاڭدا ت ــتاندا ش ــى ئۇيغۇرىس جەنۇب
كەتتــى. شــىمالى ئۇيغۇرىســتاندىكى ئىلــى، تارباغاتــاي، ئالتــاي ۋىاليەتلىرىنــى 
ــا  ــە قۇدۇقت ــى يەتت ــىدىغان يولدىك ــۇغا تۇتىش ــدى، گەنس ــالر” ئىگىلىۋال “باندىت
)تۇرپــان باغرىدىــن شــىمال تەرەپكــە قــاراپ ماڭســىڭىز تــاغ بويىغــا جايالشــقان 
ــدۇ.  ــپ يۈرى ــپ- چىقى ــالر« كىرى ــىز( »باندىت ــە كېلىس ــۇدۇق كەنتىگ ــە ق يەتت
ئۈرۈمچــى قولدىــن كەتمىگــەن تەقدىردىمــۇ يېتىــم قالــدى. پۈتــۈن مۇســتەملىكە 
ئۇيغۇرىســتان، شــىنجاڭ ئىنتايىــن خەۋىــپ ئىچىــدە قالــدى. بــۇ ئىــش كىشــىنى 
ــالىدۇ! جۇڭگو-ســوۋېت ئىتتىپاقداشــلىق شەرتنامىســىنىڭ  ــق ئەندىشــىگە س قاتتى
ئىمزاالنغىنىغــا ئــۇزۇن بولمــاي تۇرۇپــال، )ئۇيغۇرىســتاننى بىزگــە قوشــۇپ بەرگىنىگە 
ئــۇزۇن بولمــاي تۇرۇپــال( ئەھۋالــدا مۇنــداق ئۆزگىرىــش بولغانلىقىغــا ئادەمنىــڭ 

ئەقلــى يەتمەيــدۇ. )يۇقىرىقــى كىتــاب 148 -بــەت(

يالتا شەرتنامىسى 1945 -يىلى 2 -ئاينىڭ 4 - كۈنىدىن 11 - كۈنىگىچە 
چاقىرىلــدى، خىتــاي بىلەن ســىتالىننىڭ موســكۋا يىغىنى -1945يىلــى 8 -ئاينىڭ 
18 - كۈنى چاقىرىلدى ۋە جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى ئىمزاالندى، ئۇيغۇرنىڭ 
ــڭ 14  ــى 9 -ئاينى ــدا 1945 -يىل ــچ بولمىغان ــق ئارمىيىســى ھې ــى ئازادلى مىلل
- كۈنىگىچــە بولغاندىمــۇ، مانــاس دەرياســى بويىغــا يېتىــپ كېلىــپ ئۈرۈمچىگــە 
تەھدىــت سېلىشــقا باشــلىدى. نېمىشــقا ســىتالىن شــۇنچىلىك ۋاقىــت بېرىۋەتتــى 
بــۇ ئارمىيىگــە ؟ گومىنــداڭ جىيــاڭ جېشــى ھۆكۈمىتىنىــڭ مىجەزىنــى تەڭشــەپ 
ــە  ــقان ئەنگىلىي ــا قاتناش ــا يىغىنىغ ــىتالىن، يالت ــى س ــۇ؟ ياك ــى بولدىم باقماقچ
ھۆكۈمىتــى بىلــەن ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ تومۇرىنــى تۇتــۇپ باقماقچــى بولدىمــۇ 
ياكــى يىــراق شــەرقتە ياپونغا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش مەسىلىســىدە ئىككىلىنىپ 
قالدىمــۇ؟ ســىتالىن يالتــا يىغىنىــدا ۋە يالتا يىغىنىنىڭ رامكىســى ئىچىدە موســكۋادا 
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ئىمزاالنغــان جۇڭگــو- ســوۋېت شەرتنامىســى ئارقىلىــق ياپونىيىگــە قارشــى ئۇرۇشــقا 
ــەت تاشــقى موڭغۈلىيىگــە ۋە ياپونىيىنىــڭ شــىمالىدىكى  قاتنىشــىش بەدىلگــە پەق
تــۆت ئارالغىــال ئېرىشــتى. شــۇنداق بولغانلىقــى ئۈچــۈن ســىتالىن، ئۇيغۇرىســتان 
ــا،  ــن مەسىلىســى بويىچــە روزۋېلىتق ــۇ زېمى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ب
چېرچىلغــا بەرگــەن ۋەدىســىدىن يېنىۋالماقچــى بولدىمۇ؟ نېمىشــقا جىياڭ جېشــىنى 
ۋە بــەي چــۇڭ شــىالرنى ئەنســىرىتىپ، ئۇيغۇرنىــڭ مىللــى ئارمىيىســى ئۈرۈمچىگــە 
تەھدىــت ســالغىچە قــاراپ تــۇردى؟ بــۇ مەســىلىگە بــەي چــۇڭ شــىنىڭ ئەقلــى 

يەتمىگەنــدەك، مېنىڭمــۇ ئەقلىــم يەتمىــدى.

1945 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 17 - كۈنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ جۇڭگــودا 
تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى پېتىــروپ ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ بۇيرۇقىغــا 
ــى  ــتىرلىكىگە مۇنۇالرن ــالر مىنىس ــقى ئىش ــى تاش ــداڭ ھۆكۈمىت ــەن، گومىن بىنائ
ئۇختــۇردى: يېقىنــدا بىــر مۇنچــە مۇســۇلمانالر ئۆزلىرىنــى ئۇيغۇرىســتاندىكى 
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان زېمىندىكــى قوزغىالڭچــى خەلقنىــڭ ۋەكىلــى 
دەپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىغا ئىلتىماس سۇنۇپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىپ ۋاســىتىچى بولــۇپ، ئۆزلىرى بىلەن 
ــرى ئوتتۇرىســىدا يۈزبەرگــەن توقۇنۇشــنى ياراشــتۇرۇپ قويۇشــنى  جۇڭگــو دائىرىلى
ــڭ  ــدە قوزغىالڭچــى خەلقنى ــدۈردى ھەم ــتىرىتىن بىل ــى ئاس ــد قىلىدىغانلىقىن ئۈمى
ئەســلىدىال جۇڭگودىــن ئايرىلىــپ كېتىــش نىيىتــى يــوق. ئۇالرنىــڭ مۇددىئاســى 
مۇســۇلمانالر ئۇيغۇرىســتاندا »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان بــۇ زېمىندىكى كۆپ 
ســاننى ئىگىلىگــەن جايــالردا ئاپتونومىيىنــى يولغــا قويــۇش مەقســىتىگە يېتىشــتىن 
ئىبــارەت دەپ ئىزھــار قىلــدى. پېتىــروپ مۇنۇالرنــى بىلــدۈردى: ســوۋېت ئىتتىپاقى 
ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ، خىتــاي تىلىــدا »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
بــۇ زېمىننىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن چېگرىــداش بولغــان رايونلىرىنىــڭ تىنــچ 
ــى  ــو ھۆكۈمىت ــۇڭا جۇڭگ ــدۇ. ش ــۈل بۆلى ــىغا كۆڭ ــك بولۇش ــى ۋە تەرتىپلى بولۇش
ــڭ  ــۇ زېمىننى ــان ب ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــتاننىڭ »ش ــا، ئۇيغۇرىس خالىس
ۋەزىيىتىنــى ئوڭشاشــقا قواليلىــق بولســۇن ئۈچــۈن، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ غۇلجىدا 
تۇرۇشــلۇق كونســۇلىنى جۇڭگــو ھۆكۈمىتىگــە ئىمكانىيــەت يــار بەرگــەن ئاساســتا 
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ھەمكارلىشىشــقا ئەۋەتمەكچــى. )يۇقىرىدىكــى كىتــاب 150 -بــەت(

كىــم، كىمگــە شــۇنداق دەپتــۇ. كىــم قايســى ئۇيغــۇر، قايســى ئــۇرۇس كۆك 
كۆزگــە قاچــان قەيــەردە شــۇنداق، “جۇڭگودىــن ئايرىلىپ چىقىــش نىيىتىمىز يوق” 
دەپتــۇ؟ ھۆججەتلىــك ئاساســى بارمــۇ بــۇ گەپنىــڭ، تارىخــى ئاساســى بارمــۇ بــۇ 
ــۇرالر  ــىدا ئۇيغ ــۇش توغرىس ــتۇرۇپ قوي ــى ياراش ــەن خىتاين ــۇر بىل ــڭ، ئۇيغ گەپنى
ســوۋېت كونســۇلىغا ئىلتىجــا قىلــدى دېگــەن بــۇ گــەپ، گومىنــداڭ خىتايلىــرى 
دىپلوماتلىــرى بىلــەن ســىتالىننىڭ ئەتراپىدىكى سىياســەتۋازالر بىرلىشــىپ ئويدۇرۇپ 
ــۇ  ــوق. ب ــى ي ــن يوقالغىن ــا، ھازىرغىچــە سىياســى تاۋىكادى ــۇ ئويدۇرم ــان ب چىقق
ئويدۇرمــا سەپســەتەنىڭ يەنــە بــەزى ساۋاتســىز ئۇيغۇرالرنىــڭ قەلىمــى ئارقىلىق تور 
بەتلىرىــدە يامــراپ يۈرگىنــى تېخىمــۇ قىزىــق. قولىغــا قــورال ئېلىــپ قــان تۆكــۈپ 
ئۇرۇشــقا كىرىــپ، دۈشــمىنى خىتاينــى تىرە-پىــرەن قىلىــپ، يەنــە خىتــاي بىلــەن 
يارىشــىپ قالىدىغــان ئۇيغــۇر بارمىكــەن دۇنيــادا، ھەتتــا ئۇيغۇرنىــڭ خائىنلىرىمــۇ 
مۇنــداق يارىشــىپ قېلىشــنى تەلــەپ قىلمايــدۇ. پەقــەت تــۆت دۆلــەت ئامېرىــكا، 
ئەنگىلىيــە، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى، خىتايدىــن ئىبــارەت تــۆت دۆلــەت بىرلىشــىپ، 
خەلقئــارا يىغىنــالر ئارقىلىــق بېســىم ئىشــلىتىپ، ئۇيغۇرالرنــى قولىدىكــى قورالنــى 
تاشالشــقا مەجبــۇر قىلــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئىنقىالبنىــڭ رەھبەرلىــك ھوقۇقىنــى، 
ئۇيغــۇر مىللــى ئارمىيىســىنىڭ قۇماندانلىــق ھوقۇقىنــى روســىيىنىڭ “ك گ ب 

“جاسۇســالر ئورگىنــى قولىغــا چۈشــۈرۈپ ئالــدى.

1945 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 19 - كۈنــى تــاش قورغــان ئىنقىالبى ئارمىيىســى 
ــن،  ــدە قالغانلىقتى ــەۋپ ئىچى ــقەر خ ــپ، قەش ــۇم قىلى ــاپ ھۇج ــارغا قورش يېڭىس
خىتــاي مۇســتەملىكىچى ئارمىيىســىنىڭ قوماندانــى ۋۇجــۇڭ شــېن، لىيۇزېرۇڭنــى، 
روســىيە كونســۇلى يىۋىســېيۇپ بىلــەن يۈزتۇرانــە كۆرۈشۈشــكە ئەۋەتىــپ، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىــن، گومىنــداڭ مەركىــزى ھۆكۈمــەت غۇلجــا تــەرەپ بىلــەن تىنچلىــق 
ســۆھبىتى ئۆتكۈزۈشــكە تەييارلىــق قىلىۋاتقــان چاغــدا، پۈتكــۈل ســۆھبەتكە تەســىر 
ــىنجاڭدىكى  ــى ش ــپ جەنۇب ــال قىلى ــۈن، ئام ــاقلىنىش ئۈچ ــتىن س ــپ قېلىش يېتى
ۋەقەلەرنــى كېڭەيتىۋەتمەســلىكنى ئۈمىــد قىلــدى. يىۋىســېيۇپ بــۇ ئىشــنى دەرھال 

موســكۋاغا يەتكۈزۈدىغانلىقىنــى بىلدۈرىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 151 -بــەت(
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1945 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرى ۋاڭ شــى جــې )موســكۋادا جۇڭگــو ســوۋېت شەرتنامىســىغا قــول 
ــلى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ســۇڭزىۋېن،  ــڭ ئەس ــدا خىتاينى ــان چاغ قويىدىغ
شــەرتنامە ئىمزاالشــنى” ۋەتــەن سېتىشــقا بــاراۋەر” دەپ بىلىــپ، دەرھــال ئىســتىپا 
بېرىــپ، سىياســى قاقۋاش ۋاڭ شــىجېنى شــەرتنامىغا قول قويۇشــقا ئورۇنالشــتۇردى. 
ئەگــەر بــۇ شــەرتنامە ئىمزاالنمايدىغــان بولســا، بەلكــى شــۇ چاغــدا »شــىنجاڭ« 
)مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتان( مەسىلىســى ھەل قىلىنماي ئېســىلىپ قالغان بوالتتى( 
ــوۋېت  ــەھرىدە س ــدۇن ش ــڭ لون ــم ئەنگىلىيىنى ــۇ قېتى ــىجې ب ــۇ ۋاڭ ش ــە ش ئەن
ــا  ــىنجاڭ غۇلج ــەن “ش ــوپ بىل ــتىرى مولوت ــالر مىنىس ــقى ئىش ــڭ تاش ئىتتىپاقىنى
ۋەقەســى”نىڭ كۈنســايىن كېڭىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ )ســەۋەبلىرى ۋە كېڭىيىشنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش( ئۈســتىدە مەسلىھەتلەشــتى. مولوتــوپ، مۇنــداق ۋەقــە بولــۇش 
ۋاقىتلىــق ھادىســە، ئــۇزۇن ئۆتمــەي بېســىقىدۇ، دېــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 152 

-بــەت(

ــەن  ــرۇڭ بىل ــېيىپ، لىيۇزې ــى يىۋىس ــڭ 3 - كۈن ــى 10 -ئاينى 1945 -يىل
ئۇچرىشــىپ مۇنــداق دىــدى: موســكۋادىن تېلېگىراممــا كەلــدى. ئــۈچ ۋىاليــەت 
تــەرەپ ســۆھبەتكە بارىدىغــان ۋەكىللىرىنــى بېكىتىــپ بوپتــۇ. ئــۈچ ۋىاليەتتىــن 
ــى ۋە لىنىيىســىنى  ــش ۋاقت ــە بېرى ــڭ ئۈرۈمچىگ ــان ۋەكىللەرنى ــۆھبەتكە بارىدىغ س

ــەت( ــاب159 -ب ــى كىت بېكىتســەڭالر. )يۇقىرىق

1945 -يىلــى 10 -ئاينىــڭ 8 - كۈنــى جىياڭجېشــى رادىئــو نوتقــى 
ئېــالن قىلىــپ، ئۇيغۇرىســتان، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىننىــڭ 
مەسىلىســىنى تىنــچ يــول بىلــەن ھــەل قىلىشــنى خااليدىغانلىقىنــى تىلغــا ئالــدى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 160 -بــەت( 

1945 -يىلــى 10 -ئاينىــڭ 15 - كۈنىدىــن 16 - كۈنىگىچــە جاڭ جىجۇڭ 
)ئەنگىلىيىلىــك خالىــدەي بىلــەن خوتۇنــى جىيــاڭ رۇڭ كېيىنكــى ۋاقىتــالردا يېزىپ 
چىققــان “ماۋزېــدۇڭ توغرىســىدا بىلىۋېلىنمىغــان ھېكايىــالر” ماۋزۇلــۇق كىتاپتــا، 
جاســۇس بولــۇپ ســىتالىنغا خىزمــەت قىلغان جىياڭ جىجــۇڭ توغرىســىدا توختالغان 
ــىتالىن  ــقا س ــەتچىلىك قىلىش ــۆھبىتىگە رىيايس ــا ئۈرۈمچــى س ــۇ ۋاقىتت ــەن، ش ئىك
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ــەت  ــۈچ ۋىالي ــۇ جــاڭ جىجــۇڭ ئ ــەن( ش ــى بەلگىلىگ ــاڭ جىجۇڭن ــۇ جىي ــە ش يەن
ــڭ  ــى” نى ــتان جۇمھۇرىيىت ــەرقىي تۈركىس ــز “ش ــڭ - بى ــۆھبەت ۋەكىللىرىنى س
ۋەكىلــى، مەركىــزى ھۆكۈمــەت ۋەكىلــى بىلــەن تــەڭ ئورۇنــدا تۇرۇشــىمىز كېــرەك. 
جــاڭ جىجــۇڭ بىلــەن ئىككــى دۆلــەت ســۆھبەت ۋەكىللىــرى ئــۆز ئــارا گۇۋاھنامــە 
ــن  ــز دېگەنلىكىدى ــا قايتىمى ــەي ئىلىغ ــۆھبەت ئۆتكۈزم ــتۇرىمىز، بولمىســا س ئالماش
خــەۋەر تېپىــپ، دەرھــال يىۋىســېيۇپ بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇنىــڭ ئــۈچ ۋىاليــەت 
ســۆھبەت ۋەكىللىرىگــە ئۇنــداق ســاالھىيەتتىن ۋاز كېچىشــنى ئۇختــۇرۇپ قويۇشــنى 
ئىلتىمــاس قىلدى. يىۋىســېيۇپنىڭ ئوتتۇرىدا كېلىشتۇرۇشــى ئارقىلىق، ئۈچ ۋىاليەت 
ســۆھبەت ۋەكىللىــرى ۋاقتىنچــە “خەلــق ۋەكىلــى” ســاالھىيىتى بىلــەن ســۆھبەتكە 

قاتنىشىشــقا قوشــۇلدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 163-162 - بەتلــەر(

ــۈن  ــى پۈت ــەت ياك ــۈچ ۋىالي ــى ئ ــكۋا ھۆكۈمىت ــىتالىن، موس ــەك، س دېم
ئۇيغۇرىســتان دېمۇكراتىــك ئىنقىــالب ســۆھبەت ۋەكىللىرىنىــڭ ھۆكۈمەتكــە، يېڭــى 
ــل  ــە ۋەكى ــى« گ ــتان جۇمھۇرىيىت ــەرقىي تۈركىس ــان »ش ــتەقىللىق جاكارلىغ مۇس

ــدى. ــول قويمى ــىغا ي ــۆھبەتكە ئولتۇرۇش ــەن س ــاي بىل ــۇپ، خىت بول

1945 -يىلى 10 -ئاينىڭ 17 - كۈنى ئۈچ ۋىاليەت سۆھبەت ۋەكىللىرىدىن 
رەھىمجــان ســابىر ھاجــى قاتارلىق ئۈچ نەپەر كىشــى، لىيۇزېرۇڭنىــڭ ھەمراھلىقىدا 
ئۈرۈمچىــدە يېڭــى بىنــادا جــاڭ جىجــۇڭ بىلــەن كۆرۈشــتى. دېــڭ ۋېنيــى، پىــڭ 

جىياۋشــەن، ۋاڭ زېــڭ شــەن، چــۇۋۇ قاتارلىــق خىتايالر بىللــە بولدى.

جــاڭ جىجــۇڭ ئــاۋۋال قېرىىنداشــالر ئوتتۇرىســىدىكى ئىناقلىــق ۋە ئائىلىــۋى 
ــۆز  ــۇرۇپ س ــپ ت ــەت قىلى ــى مەقس ــنى ئاساس ــلىگە كەلتۈرۈش ــى ئەس ئىتتىپاقلىقن
قىلــدى. ئارقىدىنــال ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ جۇڭگــو ھۆكۈمىتىگــە ئــۈچ 
ــى دەپ  ــڭ ۋەكىل ــالر خەلقىنى ــى قوزغىالڭچى ــى ئىل ــۆھبەت ۋەكىللىرىن ــەت س ۋىالي
تونۇشــتۇرغانلىقىدىكى ســەۋەبنى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتتــى. ئاخىرىدا رەھىمجان ســابىر 
ھاجــى قاتارلىــق ئــۈچ نەپــەر كىشــىدىن مەســىلىنى تىنــچ يــول بىلەن ھــەل قىلىش 
توغرىســىدا پىكىــر ئالــدى. رەھىمجــان ســابىر ھاجــى قاتارلىــق ئــۈچ نەپەر كىشــى 
ــادە بىلــدۈردى: “شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىمىز”نــى ســوۋېت  مۇنــداق ئىپ
ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى تېخــى ئېتىــراپ قىلمىغاچقــا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى 
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بىزنــى ئىلــى قوزغىالڭچىــالر خەلقىنىــڭ ۋەكىلــى دەپ تونۇشــتۇرغان، مەســىلىنى 
ــا  ــى قولىمىزغ ــر ۋە اليىھەن ــش توغرىســىدىكى پىكى ــەل قىلى ــەن ھ ــول بىل ــچ ي تىن

بېرىشــىڭالرنى ئۈمىــد قىلىمىــز. )يۇقىرىدىكــى كىتــاب 163 -بــەت(

1945 -يىلــى 12 -ئاينىــڭ 27 - كۈنــى ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە، ســوۋېت 
ئىتتىپاقى دۆلەتلىرىنىڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى موســكۋادا ئېچىلغــان يىغىندا 
“جۇڭگــو مەسىلىســى توغرىســىدا ئاخبارات” ئېالن قىلىپ، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ 
رەھبەرلىكىــدە جۇڭگــودا ئىتتىپاقلىــق ۋە دېمكراتىيىنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ھەمــدە 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى جۇڭگونىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىالشــمايدىغان سىياســەتنى 

قايتــا تەكىتلىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 183 -بــەت(

ــدە  ــىمالنىڭ ئاالھى ــەرقىي ش ــى ش ــڭ 12 - كۈن ــى 1 -ئاينى 1946 -يىل
دىپلوماتىيــە خادىمــى جىيــاڭ جىڭگو)جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئوغلــى بــۇ كىشــى 
ــدى؟(  ــى دەپ ئاتال ــە خادىم ــدە دىپلوماتىي ــىمالنىڭ ئاالھى ــەرقىي ش ــقا ش نېمىش
ــىنغا  ــپ، ۋۇجۇڭش ــە كېلى ــەن ئۈرۈمچىگ ــالن بىل ــن ئايروپى ــوۋېت ئىتتىپاقىدى س
ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن ســۆھبەتكە ئاالقىــدار ئەھۋالالرنــى ئۇختــۇردى. 
جىيــاڭ جىڭگــو ۋۇجۇڭشــىنغا مۇنــداق دىــدى: بــۇ قېتىــم موســكۋادا ئۇيغۇرىســتان 
ــنى  ــدەم بېرىش ــى يارى ــوۋېت ئىتتىپاق ــدا س ــا ئېلىنغان ــى تىلغ »شىنجاڭ«مەسىلىس
ئىلــى تەرەپتىــن مەركەزنىــڭ »شــىنجاڭ«دا  خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. 
تۇرۇشــلۇق قىســىملىرىنى چېكىنــدۈرۈپ كېتىشــنى تەلــەپ قىلغانلىقــى مەسىلىســىگە 
كەلگەنــدە ســىتالىن بۇنىڭدىــن خەۋەرســىز ئىكەنلىكىنــى ئېيتتــى. تاشــقى ئىشــالر 
مىنىســتىرى مولوتوپتىــن ســوراپ ھەقىقەتــەن مۇشــۇنداق ئىشــنىڭ بارلىقىنى بىلدى 
ــە  ــى يەن ــوۋېت ئىتتىپاق ــى. س ــى ئېيتت ــلىق كېرەكلىكىن ــداق قىلماس ــدە بۇن ھەم
ئۇيغۇرىستان،»شــىنجاڭ« بىلــەن ئىقتىســادىي جەھەتتە ھەمكارلىشىشــىنى، بولۇپمۇ 
ــالردا  ــول قاتارلىق ــۈر ي ــۇنىڭدەك تۆم ــى ش ــرام كېن ــى، ۋولفى ــت كېن ــاغ نېفى مايت
بىرلىكتــە ئىگىلىــك باشقۇرۇشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. )يۇقىرىقــى 

ــەت( ــاب 191 -ب كىت

دېمــەك، خىتــاي بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۇيغۇرىســتاننى خىتايغــا ســېتىپ 
ــكۋادا  ــق موس ــن ئارقىلى ــارا يىغى ــمىيىتىنى خەلقئ ــش رەس ــېتىپ ئېلى ــش، س بېرى
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تاماملىغاندىــن كېيىــن، ھەتتــا ئۇيغۇرىســتاننىڭ يــەر ئاســتى بايلىقىدىــن ئورتــاق 
پايدىلىنىشــنمۇ قولغــا كەلتــۈردى. بــۇ بەلكــى موســكۋادا ئىمزاالنغان شــەرتنامىنىڭ 

مەخپــى كېلىشــىمىگە بىــر مــاددا ســۈپىتىدە كىرگۈزۈلگــەن بولۇشــى مۇمكىــن.

1946 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 1 - كۈنى ئۇيغۇرىســتاندا »شــىنجاڭ« ئۆلكىلىك 
بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت قۇرۇلــدى. ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ ئەزالىــرى ئۈرۈمچىدىكــى 
غەربــى بىنــادا ۋەزىپــە تاپشــۇرۇپ ئېلىــپ قەســەم بېرىــش مۇراســىمى ئۆتكــۈزدى. 
ــن قەســەم  ــۈى يۈرې ــلىقى ي ــە مەھكىمىســىنىڭ باش ــى رېۋىزىي ــداڭ ھۆكۈمىت گومىن
بېرىشــكە نازارەتچىلىــك قىلدى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى، ئامېرىــكا، ئەنگىلىيە قاتارلىق 
ــاش كونســۇللىرى مۇراســىمغا قاتناشــتى.  ــدە تۇرۇشــلۇق ب دۆلەتلەرنىــڭ ئۈرۈمچى

)يۇقىرىدىكــى كىتــاب -235 بــەت(

كۆرۈۋاالاليمىزكــى، ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە، ســوۋېت ئىتتىپاقــى يالتا، موســكۋا 
يىغىنىــدا شــىنجاڭ )ئۇيغۇرىســتان( نــى خىتايغــا ســېتىپ بېرىپــال، قوشــۇپ بېرىپــال 
ــق  ــى زاڭلى ــى ئۇيغۇرالرن ــڭ 1 - كۈن ــى 7 -ئاينى ــە 1946 -يىل ــاي، يەن قالم
ئەتكەنــدەك خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيىســىنىڭ قۇرۇلغــان كۈنىگــە توغرىــالپ، 
ئۈرۈمچىــدە ئۆلكىلىــك ھۆكۈمــەت قــۇرۇپ، شــىنجاڭ )ئۇيغۇرىســتان(نى خىتاينىــڭ 
ــارا كۈزەتكۈچــى دۆلەتلــەر  باشقۇرۇشــىغا تاپشــۇرۇپ بەرگەننىــڭ ســىرتىدا، خەلقئ
ئورنىــدا ئۈرۈمچىــدە خىتايچــە ھۆكۈمــەت قــۇرۇش مۇراســىمىغا قاتنىشــىپ، تارىخى 
پاكىــت تەييارلىــدى. بۇ پاكىــت ئۇيغۇرالر خەلقئــارادا دەۋا قىلىدىغان پائالىيەتلەردە 

بۈگــۈن پايدىلىنىشــقا تېگىشــلىك تارىخىــي پاكىــت بولــۇپ قالىــدى.

ــى«  ــكا »تۇرمــۇش ژورنىل ــى ئامېرى ــڭ 12 - كۈن ــى 1 -ئاينى 1947 -يىل
ــپ  ــا بېرى ــن غۇلجىغ ــاال ئۈرۈمچىدى ــس باب ــس تونى ــرى ھېنى ــال مۇخبى ــڭ ئاي نى
ــەندى؟  ــى چۈش ــەندى. )نېمىن ــۇردى ۋە چۈش ــى تەكش ــەت ئىنقىالبىن ــۈچ ۋىالي ئ
ــدۇڭ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ  ــەندۈرۈپ قوي ــى چۈش ــا نېمىن ــۇ مۇخبىرغ ــاي ســەن ب خىت
قانــداق ســېتىلغانلىقىنى چۈشــەندۈرۈپ قويدۇڭمــۇ؟(، ھاكىمبېــك خوجــا، ئەنــۋەر 
ــاب  ــى كىت ــدى. )يۇقىرىق ــارەت قىل ــى زىي ــۇر قاتارلىقالرن ــى بات ــابايوپ، غېن مۇس

ــەت( 280 -ب

ئامېرىكىلىــق مۇخبىــر، ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى نېمىشــقا زىيــارەت 
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ــن  ــداق يىغى ــڭ قان ــا يىغىنىنى ــە يالت ــۇ رەھبەرلەرگ ــم ب ــر خانى ــدۇ؟ مۇخبى قىلغان
ئىكەنلىكىنــى، موســكۋا يىغىنىنىــڭ قانــداق يىغىــن ئىكەنلىكىنــى ســۆزلەپ بېرىــپ 
چۈشــەندىۇرۇپ قويغانمىــدۇ، ئامېرىــكا دىپلوماتلىرىنىــڭ، روســىيە، ســىتالىن 
دىپلوماتلىرىنىــڭ، ئەنگىلىيــە دىپلوماتلىرىنىڭ ئۆز ئارا قاتراپ يۈرۈپ ئۇيغۇرىســتاننى 
خىتايغــا قوشــۇپ بېرشــتە قانچىلىــك خىزمــەت كۆرســەتكەنلىكىنى، بۇنىــڭ ئۈچۈن 
ئــۆز ئــارا دۆلەت مەنپئــەت مۇناســىۋەتلىرىنى قانــداق تەشــكىللىگەنلىكىنى، قانداق 
تەڭشــىگەنلىكىنى ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت رەھبەرلىرىگــە ئېيتىــپ بېرەلىگەنمىدۇ؟ ياكى 

ئۇيغــۇر دۆلــەت رەھبەرلىرىنىــڭ يېغىرىغــا تــۇز ســەپكىلى بارغانمىــدۇ؟

1947 -يىلــى 4 -ئاينىــڭ -23 كۈنىدىــن -26 كۈنىگىچــە ئامېرىكىنىــڭ 
ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق مۇئاۋىــن كونســۇلى ماكىنــان ئىلــى -غۇلجــا شــەھىرىنى 
ئېكىسكۇرســىيە، زىيــارەت قىلــدى، ئەســئەت ئىســھاقوپنى ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــەت  ــۈچ ۋىالي ــدى، ئ ــارەت قىل ــىننى زىي ــۇلى دۇباش ــلۇق كونس ــدا تۇرۇش غۇلجى

ئىنقىالبىغــا دائىــر ئەھۋالالرنــى ئىگىلىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 300- بــەت(

1947 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 24 - كۈنىدىــن 30 -كۈنىگىچــە ئامېرىكىلىــق 
ئايــال مۇخبىــر فــاگ فارىگىــر ئۈرۈمچىدىــن غۇلجىغــا بېرىــپ ئىســھاقبېك مونونۇپ، 
ھاكىمبــەگ خوجــا قاتارلىــق كىشــىلەرنى زىيــارەت قىلــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــى  ــش ئەھۋاللىرىن ــەدەت بېرى ــش، م ــدەم بېرىى ــا يارى ــەت ئىنقىالبىغ ــۈچ ۋىالي ئ

تەكشــۇردى ھــەم ئىگىلىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب -322بــەت(

ــىتالىنغا  ــەن س ــى بىل ــۆز قول ــۇڭ ئ ــاڭ جىج ــى 7 -ئايدا...ج 1947 -يىل
ــە  ــۈن ۋەتىنىگ ــش ئۈچ ــى دوكالت قىلى ــى خىزمەتلەرن ــە خەتن ــر پارچ ــان بى يازغ
ــاش  ــلۇق ب ــدە تۇرۇش ــڭ ئۈرۈمچى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــان س ــدا تۇرغ ــش ئالدى قايتى
ــڭ ئاساســى  ــدى. خەتنى ــە قىل ــاچ كېتىشــىگە ھاۋال ــاۋلېيېپنىڭ ئالغ كونســۇلى س
مەزمۇنىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنى تىنــچ يــول بىلــەن 
ھــەل قىلىشــتا ياراشــتۇرغۇچى ئورۇنــدا تــۇرۇپ بەرگــەن ياردىمىگــە مىننەتدارلىــق 
ــۈچ  ــر ســاقلىنىۋاتقان مەســىلىلەرنىڭ ئ بىلدۈرۈلگــەن ھەمــدە ئۇيغۇرىســتاندا ھازى
ۋىاليــەت تەرەپنىــڭ باشــتىن-ئاخىرغىچە ئاالھىــدە ھالەتنى ســاقالپ تۇرۇۋاتقانلىق 
ــا  ــال ئوتتۇرىغ ــڭ يەنى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــىتىلىپ، س ــى كۆرس ــى ئىكەنلىك مەسىلىس
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چۈشــۈپ مۇناســىۋەتنى راۋانالشــتۇرۇپ ھــەل قىلىــپ قويۇشــى ئۈمىــد قىلىنغــان. 
ــەر.( ــاب 325-324 – بەتل ــى كىت )يۇقىرىق

ــن  ــلۇق مائاۋى ــدە تۇرۇش ــڭ ئۈرۈمچى ــدا ئامېرىكىنى ــى 6 -ئاي 1948 -يىل
كونســۇلى ماكىناننىــڭ پىالنلىشــى ۋە تەشكىللىشــى ئارقىســىدا، ئوســمان ئىســالم 
ــەت  ــۈچ ۋىالي ــا، ئ ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــە، س ــتىك پارتىيىگ ــچىلىقىدا، كوممۇنىس باش
ئىنقىالبىغــا قارشــى تــۇرۇش ھەيئىتــى قۇرۇلــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 361 -بــەت(

ــۇ،  ــى ب ــدى ياك ــش بولغىمى ــەن ئى ــۈز بەرگ ــۇنداق ي ــت ش ــش راس ــۇ ئى ب
خىتــاي شــۇ ۋاقىتتــا تەشــۋىقات ئۈچــۈن مەقســەتلىك تەييارلىغــان ماتېرىيالمىــدى؟ 
ئۇيغۇرىســتاننى خىتايغــا قوشــۇپ بەرگــەن موســكۋا يىغىنــى ئەمدىــال ئاياقالشــقان 
ــكا  ــۇق، ئامېرى ــان تۇرۇقل ــال ئىمزاالنغ ــى ئەمدى ــكۋا شەرتنامىس ــۇق، موس تۇرۇقل
كونســۇلى ماكىناننىڭ شــۇنداق ئورۇنالشتۇرۇشــالرنى ئېلىپ بېرىشــى مۇمكىنمىدى؟

1948 -يىلــى 7 -ئايــدا ۋەزىپىســىدىن ئايرىلىــپ دوكالت بېرىــش ئۈچــۈن 
ۋەتىنىگــە قايتىــپ كەتكــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق بــاش 
كونســۇلى ســاۋلېيېپ، 10 -ئاينىڭ باشــلىرىدا يەنە ئۈرۈمچىگە قايتىپ كەلگەندىن 
كېيىــن )بــاش كونســۇللۇق ۋەزىپىســىدىن ئايرىلىــپ كەتكــەن بۇ ســابىق كونســۇل 
يەنــە نېمىشــقا ئالدىــراپ- تېنەپ ئۈرۈمچىگــە قايتىپ كەلــدى؟(، ئارقا-ئارقىدىن 
گومىنــداڭ ئارمىيىســىنىڭ گېنېرالــى تاۋســىيۇ، ئۇنىڭدىــن باشــقا لىيــۇ مىــڭ چۈن، 
ــەت  ــك ھۆكۈم ــڭ ئۆلكىلى ــۈپ، ئۆزىنى ــەن كۆرۈش ــىلەر بىل ــق كىش ــۇۋۇ قاتارلى چ
ــچانلىق  ــدا تىرىش ــتۇرۇش يولى ــن ياراش ــى قايتىدى ــەت تەرەپن ــۈچ ۋىالي ــەن ئ بىل
كۆرسىتىشــنى خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى ھەمــدە 5 تۈرلــۈك كونكرېــت پىكىرنــى 

ئوتتۇرىغــا قويــدى.

ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــداق: )1( س ــى مۇن ــى مەزمۇن ــڭ ئاساس ــڭ پىكرىنى ئۇنى
ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرىســتان ئۆلكىســىدە نۆۋەتتىكــى بىــر قانچــە مەســىلىنىڭ 
ــردەك  ــىدا بى ــى ئارقىس ــچانلىق كۆرسىتىش ــڭ تىرىش ــى جۇڭنى ــاڭ ج ــرال ج گېنې
ــلەيدىغان  ــىتالىنغا ئىش ــۇڭ س ــى ج ــاڭ ج ــىنىدۇ. )ج ــا ئىش ــەل بولىدىغانلىقىغ ھ
جاســۇس بولغاندىــن كېيىــن ئەلۋەتتــە ئۇنىــڭ ئىشــلىگەن ئىشــلىرىغا ئىشــىنىدۇ-
دە()2( ئۇيغۇرىســتان ئۆلكىســىدە مەســىلىلەر ئاساســلىقى دىپلوماتىيــە ۋە مىللەتلــەر 
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مەسىلىســىدۇر. دىپلوماتىيــە جەھەتتــە ھېــچ قانــداق چــوڭ مەســىلە يــوق. لېكىــن 
مىللەتلــەر مەسىلىســى ئاالھىــدە دىققــەت- ئېتىبارنــى قوزغــاش الزىــم. ھازىر ئەۋج 
ئېلىۋاتقــان بۈيــۈك تۈركىزىمچىالرنىــڭ جۇڭگودىــن ئايرىلىــپ كېتىــش ھەرىكىتىگــە 
ھەرگىــز ھېسداشــلىق قىلمايمــەن. چۈنكــى، ھــەر قانــداق بىــر دۆلەتتىكــى ئــاز 
ســانلىق مىللەتلــەر ئــۆز ۋەتىنىدىــن ئايرىلىپ چىقىپ كېتىشــتەك مۇنــداق ھەرىكەت 
ــەت  ــدا ھەرىك ــتەك مۇن ــپ كېتىش ــپ چىقى ــن ئايرىلى ــدۇ. ۋەتىنىدى ــول تاپالماي ي
ــە  ــانلىق مىللەتلەرگ ــاز س ــۇ ئ ــن دۆلەتم ــق؛ لېكى ــە زىيانلى ــانلىق مىللەتلەرگ ئازس
قارىتــا مۇۋاپىــق سىياســەتلەرنى قوللىنىــپ، ئــۇالر بىلــەن دۆلەتنــى ئايرىلمــاس بىــر 
گەۋدىگــە ئايالندۇرۇشــى كېــرەك.)3( ھازىر، ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىچكى قىســمىدىكى 
تۈرلــۈك مەســىلىلەرنى ھەقىقــى تــۈردە ھــەل قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. ئۇنــى ھــەل 
قىلىــش ۋاقتىنــى ئەمدى كېچىكتۈرۈشــكە بولمايــدۇ. ئۇنداق قىلىمىغانــدا ئۈچىنچى 
تــەرەپ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ئارىغــا بۆلگۈنچىلــك ســالىدۇ-دە، مەســىلىلەرنىڭ 
ھــەل قىلىنىشــى بارغانســېرى تەســكە توختايــدۇ.)4( ئىلــى مەسىلىســىدە ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ئىككــى تەرەپنىڭ بىۋاســىتە سۆھبەتلىشــىپ، ھازىرقى ئۆزئارا تىركىشــىش 
ــى  ــادا ئىكك ــدۇ. مۇب ــد قىلى ــەمىمى ئۈمى ــنى س ــن ئۆزگەرتىش ــى تېزدى ۋەزىيىتىن
تەرەپنىــڭ پىكرىدىكــى پــەرق چــوڭ بولــۇپ يېقىنالشتۇرۇشــقا ئامالســىز قالغانــدا، 
ــتۇرۇپ  ــپ ياراش ــا چىقى ــڭ ئوتتۇرىغ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــەرەپ س ــى ت ــەر ئىكك ئەگ
قويۇشــىنى ئىلتىمــاس قىلســا، مــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىدىــن شــۇنداق 
قىلىشــنى تەلــەپ قىلىمەن. ئەھۋالنى ســوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپكــە دوكالت قىلىمەن. 
بــۇ جەھەتتــە پېقىــر خىزمــەت قىلىشــقا تەييارمــەن.)5( بــاش كاتىــپ لىيــۇ مىــڭ 
ــى  ــى ئىل ــەن قىلىشــقان گېپىگــە كەلســەك، ئۇنىــڭ مەزمۇنىن ــر بىل چۈننىــڭ پېقى
تەرەپكــە يەتكــۈزدۈم. پېقىــر بــۇ قېتىــم ۋەتەنگــە قايتىــش ســەپىرىدە، غۇلجىدىــن 
ئۆتكەنــدە، غۇلجىــدا تۇرۇشــلۇق كونســۇلغا، پەۋقۇلئــاددە تاشــقى ئىشــالر خادىمى 
لىيۇزېــرۇڭ قايتىــش ســەپىرىدە غۇلجىدىــن ئۆتكەنــدە ئۇنــى ئەخمەتجــان قاســىمى 

بىلــەن كۆرۈشتۈرۈشــنى تاپىــالپ قويــدۇم. )يۇقىرىقــى كىتــاب -372بــەت(

1948 -يىلــى 10 -ئاينىــڭ باشــلىرىدا لىيۇزېــرۇڭ )گومىنــداڭ خىتايلىرىنىــڭ 
ئۇيغۇرىســتاندا تۇرۇشــلۇق دىپلوماتىيــە خادىمــى( ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئالمائاتــا 
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شــەھىرىگە بېرىــپ جۇڭگو-ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئاۋىئاتىســىيە شــىركىتى مۇدىرىيىتــى 
يىغىنىغــا قاتنىشــىپ قايتىــش ســەپىرىدە غۇلجــا ئايرودرومىــدا ئەخمەتجــان قاســىمى 
بىلــەن كۆرۈشــتى. ئەخمەتجــان قاســىمى لىيۇزېرۇڭغــا مۇنــۇ ئــۈچ تۈرلــۈك پىكىرنــى 
ــپ  ــۈپ چىقى ــن بۆلۈن ــز جۇڭگودى ــڭ ھەرگى ــەت تەرەپنى ــۈچ ۋىالي ــى: )1( ئ ئېيتت
كېتىــش ئويــى يــوق. )2( بارلىــق مەســىلىلەرنى تىنــچ يــول بىلــەن ھەل قىلىشــنى 
خااليمىــز؛ )3( بۇنىڭدىــن كېيىــن جــاڭ جــى جۇڭنىــڭ ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســى 
ئۈســتىدە كېڭەشــكەندە دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتكە ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــىنى 

تەۋىســىيە قىلىمىــز. )يۇقىرىقــى كىتــاب -372بــەت(

 ھۆرمەتلىــك ئوقۇرمەنلىرىــم! يۇقىرىدىكــى ئىككــى ئابــزاس پىكىرگــە دىققەت 
ئاغدۇرايلــى! ســاۋلېيېپ ۋەزىپىســىدىن ئىســتىپا بېرىــپ موســكۋاغا قايتىــپ كەتكەن 
ســابىق بــاش كونســۇل ئىــدى، ئــۇ يەنــە نېمىشــقا مۇشــۇنداق جىــددى پەيتتــە 
ئۈرۈمچىگــە قايتىــپ كەلــدى؟ ئــۇ ئوتتۇرىغــا قويغان مەســىلىلەرنىڭ ئىچىــدە بەزى 
پىكىرلىرىنىــڭ ئۇزايىغــا قارىســاق، ئەگــەر ئــۈچ ۋىاليەت تــەرەپ ســۆھبەت ئارقىلىق 
يارىشىشــقا ماقۇل بولمايدىغان بولســا، قورال ئىشــلىتىمىز دەپ، ئاشــكارە تەھدىت 
ســالمىغان بولســىمۇ لېكىــن ئۇنىــڭ ســۆزىدىن ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپنىــڭ، ئــۈچ 

ۋىاليــەت تەرەپكــە قــورال ئىشلىتىشــتىن يانمايدىغانلىقــى كۆرۈنــۈپ تۇرىدۇ.

ــان  ــاق، ئەخمەتج ــەت ئاغدۇرس ــا دىقق ــنىڭ مەزمۇنىغ ــى ئابزاس  يۇقىرىدىك
ــدەك  ــز، دېگەن ــپ كەتمەيمى ــپ چىقى ــن ئايرىلى ــك، جۇڭگودى ــىمى رەخمەتلى قاس
گەپنــى قىلىپتــۇ. بــۇ خىتاينىــڭ ئويدۇرمىســىمۇ ياكــى ئەســلى تارىخ شــۇنداقمىدۇ. 
مــەن شــۇنىڭغا ئىشــىنىمەنكى بــۇ كىتــاب خىتايــالر تەرىپىدىــن يېزىلغانلىقى ئۈچۈن 

ئۇنــداق ســۆزلەرگە ئىشــىنىپ كەتكىلــى بولمايــدۇ.

ــىتالىن،  ــى -س ــى ســوۋېت ئىتتىپاق ــڭ 11 - كۈن ــى 7 -ئاينى 1949 -يىل
ــىنجاڭغا  ــىنى ش ــەش كىش ــك ب ــا فامىلىلى ــىمالدىكى م ــي ش ــڭ غەربى ئامېرىكىنى
ــقا  ــپ قۇرۇش ــى قىلى ــالم دۆلىت ــتەقىل ئىس ــىنجاڭنى مۇس ــپ، ش ــپ كىرى چېكىنى
ــدا  ــوۋېت ئىتتىپاقى ــىتالىن، س ــن س ــن كېيى ــەۋەر تاپقاندى ــن خ قۇترىتىۋاتقانلىقىدى
ــۈچ  زىيارەتتــە بولىۋاتقــان لىيۇشــاۋچىغا مۇنــداق تەكلىــپ بــەردى: شــىنجاڭدا ئ
ۋىاليــەت ئىنقىالبــى كۇچلىــرى گومىنــداڭ بىلــەن تىركىشــىپ تۇرىۋاتىــدۇ. جۇڭگــو 
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كوممۇنىســتىك پارتىيىســى ئــاۋۋال ئــادەم ئەۋەتىــپ ئاالقىلىشــىپ، )خىتــاي 
كوممۇنىســتىك پارتىيىســى شــىنجاڭدا كىــم بىلــەن ئاالقىلىشــىدۇ؟( ئاندىــن خەلق 
ئازادلىــق ئارمىيىســىنى شــىنجاڭغا يــۈرۈش قىلىشــقا بۇيرۇســا، شــىنجاڭنى بالــدۇر 

ــاب 401 -بــەت( ــدۇ. )يۇقىرىقــى كىت ــى بولى ــازاد قىلغىل ئ

1949 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى دىــڭ لىچــۈن موســكۋا، ئالمائاتــا 
ئارقىلىــق غۇلجــا شــەھىرىگە يېتىــپ كەلــدى. )لىيۇشــاۋچى بىلــەن موســكۋاغا بىللە 
بارغــان خىتــاي دىــڭ لىچــۈن نېمىشــقا 8 -ئاينىــڭ 14 -كۈنىنى تالــالپ ئالدى، 
بــۇ كــۈن 1945 -يىلــى جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى ئىمزاالنغــان 8 -ئاينىــڭ 
ــەر  ــۈچ ۋىاليەتتىكىل ــى ئ ــڭ 17 - كۈن ــمىدى؟( 8 -ئاينى ــى ئەمەس 14 - كۈن
مۇناســىۋەتلىك تەرەپلــەر بىلــەن كېڭىشــىپ )ئېھتىمــال ســوۋېت كونســۇلى بىلــەن 
كېڭىشــىپ (، ئەخمەتجان قاســىمى، ئىســھاقبېك مونونوپ، ئابدۇكېرىم ئابباسوپ، 
ــى  ــىنجاڭ ۋەكىل ــىنىڭ ش ــەش كىش ــاي( ب ــۈگۈربايۇپ، لوجى)خىت ــان س دەلىلق
بولــۇپ، يېڭــى سىياســى مەســلىھەت كېڭىشــى يىغىنىغــا )بېيجىڭــدا ئېچىلىدىغــان 
كوممۇنىســتىك پارتىيىنىــڭ سىياســى كېڭــەش يىغىنىغــا( قاتنىشىشــىنى بېكىتتــى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 408 -بــەت(

1949 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 27 -كۈنــى )بېيجىڭــدە ئېچىلىدىغــان( يېڭــى 
سىياســى مەســلىھەت يىغىنىغا قاتنىشــىش ئۈچــۈن بېيجىڭغا كېتىۋاتقــان ئەخمەتجان 
ــوۋېت  ــۇرۇپ، س ــا ئولت ــڭ ئايروپىالنىغ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــالر س ــىمى قاتارلىق قاس
ــلۇقىغا  ــاۋا بوش ــڭ ھ ــى رايونىنى ــال كۆل ــقى بايق ــكى تاش ــڭ ئىركوتىس ئىتتىپاقىنى
ــا ســوقۇلۇپ  ــالن تاغق ــن، ئايروپى ــڭ ناچــار بولىشــى تۈپەيلىدى ــدا، ھاۋانى بارغان
كېتىــپ، ئايروپىالندىكــى ھەممەيلــەن بەخىتكــە قارشــى قــازا قىلــدى. )يۇقىرىقــى 

كىتــاب 419 -بــەت(

ــى چــۈن بىرلىشــىپ  ــدۇڭ، دىــڭ ل  سوۋېت-ســىتالىن، لىيۇشــاۋچى، ماۋزې
پىالنلىغان، ســوۋېتلەرنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق كونســۇلى ۋە غۇلجىدا تۇرۇشــلۇق 
كونســۇلى قــول ســېلىپ تەشــكىللىگەن ئەخمەتجــان قاســىمى قاتارلىــق ئۇيغۇرنىــڭ 
ــۇ  ــدى. ب ــە شــۇنداق ئىجــرا قىلىن ــى ئەن ــۇرۈش پىالن ــى ئۆلت ــەت رەھبەرلىرىن دۆل
دەردىمىزنــى كىمگــە ئېيتىمىــز، بــۇ دەردىمىزنى كىم ئاڭاليدۇ، 20 -ئەســىرنىڭ 40 
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-يىللىرىدا ئۇيغۇرىســتانغا كىمنىڭ ئېھتىياجى چۈشــكەن بولســا، ئىشــىنىمەنكى 21 
-ئەســىردىمۇ ئۇيغۇرىســتانغا يەنە شۇ كىشــىنىڭ ئېتىياجى چۈشــىدۇ. ئۇيغۇرىستانغا 
ئېھتىياجــى چۈشــكەن بىــر دۆلــەت بەلكىــم كۈنلەرنىــڭ بېرىــدە بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ــاڭالپ قويار!!! دەردىنــى ئ

2 - “رقىپلەر ۋە ئىتتىپاقداشالر” ماۋزۇلۇق كىتابتىن ئۈزۈندىلەر

... 1924 -يىلى جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتى نورمالالشــقاندا بۇنداق ۋاز 
كېچىــش تېخىىمــۇ تــەن ئېلىنــدى. 1935 -يىلــى جۇڭگــو شــەرقى قىســمىدىكى 
تۆمــۈر يولنــى ياپونىيىگــە ســېتىپ بــەردى ۋە شــۇ ئارقىلىــق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
مانجۇرىيىدىكــى ئىمتىيازىنىــڭ ئاخىرقــى ســاقىندىلىرىنىمۇ پاك-پاكىــز تازىلىۋەتتى. 
ــاالي  ــڭ ت ــالنغاندا، جۇڭگونى ــىغا ئاساس ــۆز قارىش ــىنىڭ ك ــاڭ جېش ــا، جىي ئەمم
زېمىنــى يەنىــال ســوۋېتلىكلەرنىڭ قولىــدا بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە ئــڭ مۇھىمــى 
ــقى  ــەن تاش ــن بىل ــۇ زېمى ــگان ب ــپ قال ــىنجاڭ«دەپ ئاتىلى ــتان، »ش ئۇيغۇرىس

موڭغۇلىيــە ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 15 -بــەت(

... گەرچــە جىيــاڭ جېشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئامېرىــكا بىلــەن ياپونىيــە 
توقونۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــىغا قارشــى تۇرمىغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئۇنىــڭ 
بــۇ ئۇرۇشــتا بىتەرەپلىكنــى ســاقالپ قېلىــش غەرىزىدىــن قاتتىــق چۇچــۇپ كەتتى. 
جىيــاڭ جېشــى نەســھەت قىلىــپ ســىتالىننى ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن جۇڭگونىــڭ 
ــدى.  ــەندۈرمەكچى بول ــا ئىش ــى بارلىقىغ ــىنىڭ قىممىت ــق ھەمكارلىشىش داۋاملى
جىيــاڭ جېشــىنىڭ ئامالــى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا چۇڭچىــڭ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــى  ــى مەنپەئەتىن ــۇ زېمىندىك ــان ب ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــتان »ش ئۇيغۇرىس
تــەن ئېلىشــنى خااليــدۇ، دەپ ئېيتىــپ قويۇشــتىن ئىبــارەت ئىــدى. )“رەقىپلــەر 
ۋە ئىتتىپاقداشــالر “ ئۇيغۇرچــە نەشــرى 284 -بــەت . ئاپتــورى جــۇن گارۋېــر . 

ئامېرىــكا(

ــك  ــوۋېت-ياپونىيە بىتەرەپلى ــان س ــدا ئىمزاالنغ ــى -4ئاي ... 1941 -يىل
كېلىشــىمى، جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتىدە غايــەت زور تەســىر پەيــدا قىلــدى.

ــا  ــلىدە جۇڭگوغ ــو ئەس ــدا توكي ــۆھىبىتى جەريانى ــىم س ــك كېلىش بىتەرەپلى
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ــردەك كېلىشــىم ھاســىل  ــەن بى ــۈك مەســىلىلەردە موســكۋا بىل ــدار ھــەر تۈرل ئاالقى
ــە  ــقى موڭغۇلىي ــڭ تاش ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــە س ــى. ياپونىي ــد قىالتت ــنى ئۈمى قىلىش
بىلــەن ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان بــۇ زېمىندىكــى ئورنىنــى 
ــە(  ــىمالى جۇڭگو)مانجۇرىي ــڭ ش ــۇ ياپونىيىنى ــوۋېت ئىتتىپاقىم ــى. س ــەن ئاالتت ت
بىلــەن ئىچكــى موڭغۇلىيىدىكــى ئورنىنــى تــەن ئېلىشــى كېــرەك ئىــدى. ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئۆزىنىــڭ تەســىرى بــار رايونــالر بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى بىلــەن جۇڭگــو بەلگىلىشــى، ياپونىيىنىــڭ ئۆزىنىڭ تەســىرى بــار رايونالر 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنىمۇ ھــەم شــۇنداق قىلىشــى كېــرەك ئىــدى... ئــەڭ 
ئاخىرىــدا بىتەرەپلىــك كېلىشــىمى ئىمزالىنىدىغــان چاغــدا، بىتەرەپلىك كېلىشــىمى 
“مانجۇرىيــە دۆلىتــى” ۋە “موڭغۇلىيــە خەلــق جۇمھۇرىيىتــى” گە نىســبەتەن پەقەت 
“تەســىرى بــار ئورۇنــالر” دېگــەن ســۆزلەرال ئىشــلىتىلگەن ئىــدى. موســكۋا بىلــەن 
توكيونىــڭ ھــەر ئىككىســىمۇ باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكــى بىلــەن چېگرا 
پۈتۈنلىكىگــە ھۆرمــەت قىلىشــقا كاپالەت بېرەتتى. كېلىشــىمدە ئۇالرنىڭ )ســوۋېتلەر 
ــۇل ۋە  ــە( ئىچكــى موڭغ ــو، )مانجۇرىي ــىمالى جۇڭگ ــڭ( ش ــى، ياپونىيىنى ئىتتىپاق
ئۇيغۇرىســتان »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان زېمىندىكــى ئورنــى بەلگىلەنمىگەن 

ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 285 -بــەت(

... ســوۋېت ياپونىيــە بىتەرەپلىــك كېلىشــىمى ئىمزالىنىــپ ئىككىنچــى كۈنى 
گومنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ دىپلوماتىيــە ۋەزىــرى ۋاڭ چــۇڭ خــۇي ئاشــكارا نارازىلىــق 
بىلــدۈردى... ۋاڭ چــۇڭ خــۇي يەنــە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مانجۇرىيــە دۆلىتىگــە 
ــق  ــە خەل ھۆرمــەت قىلىــش دەيدىغــان كــۆز قاراشــلىرىغا، ياپونىيىنىــڭ موڭغۇلىي
جۇمھۇرىيىتىگــە ھۆرمــەت قىلىــش دەيدىغــان كۆزقاراشــلىرىغا نارازىلىــق بىلــدۈردى. 
ۋاڭ چــۇڭ خــۇي نارازىلىــق بىلــدۈرۈپ: “شــەرقىي شــىمالدىكى تــۆت ئۆلكــە بىلــەن 
تاشــقى موڭغۇلىيــە جۇڭگونىــڭ ئايرىلمــاس بىــر قىســمى ۋە مەڭگــۇ جۇڭگوغــا تەۋە 
بولغــان جۇڭگونىــڭ زېمىنــى، بۇ قىل ســىغمايدىغان ھەقىقــەت”، ئۈچىنچى دۆلەت 
ئارىالشــقان ھــەر قانــداق كېلىشــىم، جۇڭگونىــڭ زېمىــن پۈتۈنلىكىگــە زىيانلىقــال 
ــڭ  ــۇڭ خۇينى ــدى... ۋاڭ چ ــەن ئى ــدۇ، دېگ ــەن ئالماي ــو ت ــەن، جۇڭگ بولىدىك
نارازىلىــق بىلدۈرۈشــتىكى ئاساســلىق مەقســىتى جۇڭگونىــڭ مانجۇرىيــە دۆلىتــى 
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بىلــەن تاشــقى موڭغۇلغــا بولغــان ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى تەكىتلــەش ئىــدى. ئەگــەر 
ــتەقىللىقىنى  ــڭ مۇس ــۇ رايونالرنى ــڭ ب ــق بىلدۈرمىســە، جۇڭگونى ــو نارازىلى جۇڭگ

جىم-جىمــال تــەن ئالغانلىقىدىــن دېــرەك بېرەتتــى.

مەلــۇم مەنىدىــن ئېيتقانــدا 1941 -يىلــى -4ئايــدا چۇڭ چىڭنىــڭ ئوتتۇرىغا 
ــرە  ــرەدە )قاھى ــىنىڭ قاھى ــاڭ جېش ــدا، جىي ــى چاغ ــى، كېيىنك ــان نارازىلىق قويغ
يىغىنىــدا دېمەكچــى( ئامېرىكىنىــڭ تەســىرىدىن پايدىلىنىــپ، ســوۋېت -ياپونىيــە 
كېلىشــىمىنى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، مانجۇرىيىنــى قايتۇرۇۋېلىشــقا ئاســاس ســېلىپ 

بــەردى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 287 -بــەت(

... ئۇرۇشــنىڭ )ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ( ئوتتــۇرا مەزگىلىدىكــى بىــر 
قانچــە يىــل ئىچىــدە، موســكۋا بىلــەن ياپونىيــە باشــقا بىــر مۇنچــە جەھەتلــەردە 
ھەمكارلىشــىپ جۇڭگوغــا قارشــى تــۇردى. تۆۋەنكــى بابتا بىز ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
جۇڭگــو كوممۇنىســتىك پارتىيىســىگە قاراتقان سىايســىتى، بولۇپمۇ، شــىنجاڭ”دەپ 
ئاتىلىــپ قالغــان زېمىــن ئۇيغۇرىســتانغا قاراتقان سىياســىتى بىلەن جىياڭ جېشــىنىڭ 
ــلىكىنى  ــردەك ئەمەس ــانىنىڭ بى ــۇش نىش ــكە ئۇرۇن ــە كەلتۈرۈش ــى بىرلىكك جۇڭگون
ــز. 1939 -يىلىنىــڭ ئاخىــرى ۋە 1940 -يىلــالردا ســوۋېت ئىتتىپاقــى  كۆرەلەيمى
خەلقئــارا ئىتتىپاققــا قاراتقــان سىياســىتىنى يېڭــى باشــتىن تەرتىپكــە ســالدى. بــۇ 
موســكۋانى ماۋزېدۇڭنىــڭ ئىنقىــالب مەســلىكىگە كەڭــرەك پوزىتســىيە قوللىنىشــىغا 
مەجبــۇر قىلدى. موســكۋا »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغان زېمىن ئۇيغۇرىســتاننى 
جۇڭگونىــڭ زېمىنىدىــن )خىتاينىــڭ نېمــە ھەققى بــار ئىكەن بۇ زېمىنــدا(، ئايرىپ 
چىقىــپ كەتمەكچــى بولغــان ئىــدى. جىياڭ جيېشــى موســكۋانىڭ بۇ سىياســىتىنى 
ــڭ قىلچــە  ــن بۇنى ــان بولســىمۇ، لېكى ــەن ئۆزگەرتمەكچــى بولغ ــار كۈچــى بىل ب
نەتىجىســى بولمىــدى. پەقــەت جۇڭگــو، ئامېرىــكا ئىتتىپاقــى ۋە ســوۋېت، ئامېرىكا 
ئىتتىپاقــى شــەكىللەنگەندىن كېيىنــال )مەســىلەن، ئاســىيا تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا 
ياپونىيىگــە قارشــى تــۇرۇش ۋەجىدىــن تەشــكىللەنگەن ئىتتىپــاق(، پەقــەت ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى مىللەتنىــڭ مەۋجــۈت بولــۇش ياكــى مۇنقەرز بولۇشــىغا ئاالقىــدار بولغان 
ناتسىســتالر گېرمانىيىســىگە قارشــى ئۇرۇشــقا كىرگەندىــن كېيىنــال ئاندىــن جىيــاڭ 
جېيشــى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يېڭــى باشــتىن قوللىشــىغا ئېرىشــتى. )يۇقىرىقــى 
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كىتــاب 294 - بــەت(

... سوتســىيالىزىمنىڭ زېمىنىنــى فرانســىيىگىچە كېڭەيتكىلــى بوالتتــى. 
بىرىنچــى بابتــا كــۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، جۇڭگونىــڭ »شــىنجاڭ«رايونى )جۇڭگوغا 
تــەۋە بولمىغــان، ئۇيغۇرىســتان رايونــى دېگــەن تــۈزۈك( 1941-1940 - يىللىــرى 
يىــراق شــەرقتە قىزىــل ئارمىيــە )ســوۋېت ئارمىيىســى( تەرىپىدىــن ئــازاد قىلىنغــان 
رايونالرنىــڭ بېــرى بولــۇپ قېلىشــى ئېھتىمالغــا تولىمــۇ يېقىــن ئىــدى. )يۇقىرىقــى 

كىتــاب 300-299 -بــەت(

ــدە  ــا ئۇرۇشــى مەزگىلى ــدە )ئىككىنچــى دۇني ــۇرۇش مەزگىلى ... پۈتكــۈل ئ
دېمەكچــى(، جۇڭگونىــڭ غەربــى قىســمىدىكى »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتان، جۇڭگو-ســوۋېت رىقابىتــى ۋە ھەمكارلىقىنىڭ ئاساســلىق سەھنىســى 
ــان  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــىۋىتىدىكى »ش ــدى. جۇڭگو-ســوۋېت مۇناس بول
ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســى، چــۇڭ چىــڭ، موســكۋا ۋە يەنئەنلەرنىڭ سىياســىتىگە زور 
تەســىر كۆرســىتەتتى. بۇنىڭ ئىچىدىكــى ھەق-ناھەق مەسىلىســىنى ئايرىم تەتقىق 
قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. بۇنىڭــدا، بىــر تەرەپتىــن، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ 
قالغان ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســى، جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتىدە گەۋدىلىك ئورۇن 
تۇتقــان بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن، جۇڭگونىــڭ ئۆزىنــى كۈچەيتىــش يولىدىكى 
كۆرەشــلىرىدە »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ مول يەر ئاســتى 
بايلىقــى ئىنتايىــن مۇھىــم ئىــدى. 30 -يىلالردا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قىزىقىشــى 
ــكەن.  ــتانغا مەركەزلەش ــان ئۇيغۇرىس ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــەن »ش ئاساس
ــان  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــدە »ش ــۇرۇش مەزگىلى ــۈل ئ ــال، پۈتك ئوخشاش
ئۇيغۇرىســتان يەنــە بىــر تەرەپتىن،جۇڭگو-ســوۋېت مىللــى مەنپەئىتىنىڭ بىۋاســىتە 
ــىنجاڭ« دەپ  ــادا »ش ــدى. قىسىقســى مۇب ــان ئى ــا ئايالنغ ــىدىغان رايونىغ تۇتۇش
ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتان تاشــقى موڭغۇلىيىگــە ئوخشــاش مۇســتەقىل دۆلــەت 
بولــۇپ قۇرۇلغــان بولســا، جۇڭگونىــڭ قۇدرەتلىــك دۆلــەت قــۇرۇش چۈشــى بىراقال 

تۈگەشــكەن بوالتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 363 -بــەت(

ســىتالىن، جىيــاڭ جېيشــى ۋە ماۋزېــدۇڭالر »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغان 
ــەرەپ  ــر ت ــە بى ــش بويىچ ــاس كۆزىتى ــە خ ــى ئۆزىگ ــتاننىڭ تەرەققىياتىن ئۇيغۇرىس
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قىلىشــنى ئوياليتــى.

جىيــاڭ جېشــى، »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتان بىــر 
ــر قىســمى پەقــەت مەنچىــڭ- مانجــۇ  مەھــەل قــۇدرەت تاپقــان جۇڭگونىــڭ بى
ھۆكۈمىتــى زاۋالغــا يۈزلەنگەندىــن كېيىنــال چــار روســىيە جاھانگىرلىكى بــۇ زېمىننى 
تىزگىنلىگــەن، دەپ قارايتتــى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ 
قالغان ئۇيغۇرىســتاننى تىزگىنلىشــى خۇددى ياپونىيە مانجۇرىيىنى تىزگىنلىگەندەك، 
غــەرب كاپىتالىزىمــى جۇڭگونىــڭ دېڭىــز ياقىســىدىكى رايونالردا كونسىنســىيىلەرنى 
مەجبــۇرى قۇرغانــدەكال بىــر ئىــش ئىــدى. گەرچــە ســوۋېت ئىتتىپاقــى جۇڭگونىــڭ 
ئىگىلىــك ھوقۇقى، مۇســتەقىللىقى، تېررىتورىيە پۈتۈنلىكىنــى ھۆرمەت قىلىمىز دەپ، 
داۋراڭ قىلســىمۇ، لېكىــن ئــۇ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندا زور 
ئىمتىيازغــا ئىگــە ئىــدى. جۇڭگونــى قۇدرەتلىــك دۆلــەت قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىــش 
ئۈچــۈن، جۇڭگونىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندىكى 
قۇدرەتلىــك نوپۇزىنــى قايتىدىــن تىكلــەش ۋە بۇنىــڭ ئۈچــۈن ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتاندىن قوغالپ چىقىرىشــنىڭ )كىمنىڭ 
كۈچىگــە تايىنىــپ؟ ئامېرىكىنىــڭ كۈچىگــە تايىنىــپ دېســەڭچۇ؟ ئامېرىــكا بېســىم 
ــان  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــى »ش ــوۋېت ئىتتىپاقىن ئىشــلەتمىگەن بولســا، س
ئۇيغۇرىســتاندىن قانــداق قوغــالپ چىقىرااليتىــڭ؟( زۆرۈرلىكىنىمــۇ جىيــاڭ جېيشــى 

ئوبــدان بىلەتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 364 -بــەت(

ــەن  ــانى بىل ــىتالىننىڭ نىش ــۇ، س ــى( ب ــر قىلىش ــىنىڭ پىكى ــاڭ جېيش )جىي
بىۋاســىتە قارىمــۇ -قارشــى ئىــدى. ســىتالىن »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتاننى ئۆزىنىــڭ بېقىنــدى دۆلىتىگــە ئايالنــدۇرۇش خىيالىدا ئىــدى. ئەمما 
ســىتالىن جۇڭگــو- ســوۋېتنىڭ ياپونغــا قارشــى تــۇرۇش ئىتتىپاقىنى ســاقالپ قېلىش 
ئۈچــۈن، جۇڭگونىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتانغا قاراتقــان 
ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. شــۇنىڭدەك، ســىتالىن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
بــۇ رايونــدا سىياســى، ھەربــى زومىگەرلىكىنــى تۇرغۇزۇشــقا ئۇرۇنۇش بىلــەن بىرگە، 
ــە زور  ــۇ جەھەتت ــتۈرۈپ، ب ــىڭىپ كىرىشــنى جىددىلەش ــە س ئىقتىســادىي جەھەتت
نەتىجىگــە ئېرىشــتى. جۇڭگــو بىلــەن ھەمكارلىشــىپ ياپونىيىگــە قارشــى تــۇرۇش 
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موســكۋا ئۈچــۈن ئانچــە زورۈر بولمىغانــدا، )مەســىلەن، 1940 - يىلــى ســوۋېت 
ــدەك(،  ــقان مەزگىلدىكى ــەن ھەمكارالش ــەر بىل ــزى دۆلەتل ــوق مەركى ــى ئ ئىتتىپاق
موســكۋا، جۇڭگونىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىىســتانغا قاراتقان 
ئاتالىمىــش ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى مەنســىتمىگەن ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 365 

-بــەت(

قالغــان  ئاتىلىــپ  يەنئەننىــڭ »شــىنجاڭ«دەپ  موســكۋا، چۇڭچىــڭ، 
ــەي  ــېڭ شىس ــت ش ــى مىللىتارىس ــى ۋەھش ــاالش -تارتىش ــتاندىكى ت ئۇيغۇرىس
ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا قانــات يايدۇرۇلــدى. 1933 -يىلىدىــن 1944 -يىلىغىچــە 
شــېڭ شىســەي »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىىســتانغا ھۆكۈمرانلىــق 
قىلغــان مەزگىلــدە، ئۇســتىلىق بىلــەن ســىتالىن ۋە جىيــاڭ جېيشــى ئوتتۇرىســىدا 
ئايلىنىــپ يــۈرۈپ، ئۆزىنىــڭ ھوقۇقىنى مۇســتەھكەملىدى. شــېڭ شىســەي ئىســيان 
ــاالق  ــە ئىنتايىــن ق كۆتۈرۈشــكە ئادەتلەنگــەن، ئىقتىســاد ۋە مەدەنىيــەت جەھەتت
ھالەتتــە تۇرغــان بىــر ئۆلكىگــە ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئۈچــۈن، تاشــقى يارىدەمگــە 
ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكىنــى تونــوپ يەتكــەن؛ ئــۇ ئۆزىدىــن بۇرۇنقــى ھۆكۈمرانالرغا 
ئوخشــاش، دائىــم تاشــقى كۈچلەردىــن يارىــدەم ســوراپ، ھۆكۈمرانلىقىغــا قارشــى 
چىققــان ئىســيانالرنى باســتۇرغان. ياپونىيــە، ھىندىســتان ۋە جۇڭگونىــڭ ئىچكــى 
قىســمىدىن كېلىدىغــان خىلمۇ-خىــل تەھدىتلەرگــە قارىتــا دائىــم ھۇشــيار تۇرغان. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 365 -بــەت(

... ئــۇرۇش مەزگىلىــدە ھــەر خىــل كۈچلەرنىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ 
ــنىڭ  ــۈن، ئۇرۇش ــتۇرۇش ئۈچ ــى ئايدىڭالش ــتاندىكى رىقابىتىن ــان ئۇيغۇرىس قالغ
دەســلەپكى مەزگىللىرىــدە ســوۋېت ئتتىپاقىنىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتاننى تىزگىنلــەش دەرىجىســىنى چۈشــىنىش ئىنتايىــن زۆرۈر ئىــدى. 
-30يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقــى »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغان 
ئۇيغۇرىســتانغا ســىڭىپ كىرىشــنى كېڭەيتتــى. ســىڭىپ كىرىــش ســوۋېت ئىتتىپاقى 
بىلــەن چېگرىــداش بولغــان، تارىختــا روســىيىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان رايونــالر 
بىلەنــال چەكلىنىــپ قالمىــدى. ئاللېــن. س. ۋىختىڭنىــڭ ســۆزىگە ئاساســالنغاندا 
30 -يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان 
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ئۇيغۇرىســتانغا تــۆت خىل يــول بىلەن ســىڭىپ كىرگەن: )1( ھەربىي ئارىلىشــىش. 
ــىنجاڭ« دەپ  ــۇنلىرى »ش ــوۋېت قوش ــرى س 1933 - 1934 - ۋە 1937 - يىللى
ــقا  ــپ، ئۈرۈمچــى ۋە باش ــپ كىرى ــان ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلى ــپ قالغ ئاتىلى
جايالردىكــى ئىســيانالرنى باســتۇرۇپ، شــېڭ شىســەينىڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى ســاقالپ 
ــدە  ــڭ ئىچى ــش. بۇنى ــىڭىپ كىرى ــە س ــدى.)2( ئىقتىســادىي جەھەتت ــان ئى قالغ
ــۈرۈپ  ــە چۈش ــان ھالەتك ــۇل قىلىدىغ ــەرز قۇب ــپ ق ــەككۈر ئېيتى ــى تەش ئۈرۈمچىن
قويــدى. »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىقتىســادىنى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئېچىۋەتتــى. 1934 -يىلــى موســكۋا شــېڭ شىســەيگە ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىن ھەربىي ۋە ســانائەت ئەســلىھەلىرىنى ســېتىۋېلىش ئۈچۈن، بەش يىللىق 
مــۇددەت بىلــەن 5 مىليــۇن روبلــى قــەرز بــەردى. ئىككىنچــى يىلــى ســىتالىننىڭ 
ــەر  ــوۋېت ۋەكىلل ــچىلىقىدىكى س ــىۋانىدىزى باش ــا. س س ــى ئ ــڭ تاغىس ئايالىنى
ئۆمىكــى ئۈرۈمچىگــە كېلىــپ، »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ــە  ــە جەھەتت ــات پىالنىنــى تۈزۈشــىگە ياردەملەشــتى.)3( ئىدىي ئىقتىســاد تەرەققىي
ســىڭىپ كىرىــش ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يەنــە بىــر ئۇســۇلى ئىــدى. بۇنىڭــدا ئــەڭ 
مۇھىمــى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مىللــى دوســتلۇق سىياســىتى تەشــۋىق قىلىناتتى.
)4( مەســلىھەتچىلەرنى ئەۋەتىــپ ســىڭىپ كىرىــش، بىۋاســىتە ئارىلىشــىش ئىــدى. 
ســوۋېت ئىتتىپاقى ھەربىي، مالىيە-ئىقتىســاد مەســلىھەتچىلىرى ۋە مۇتەخەسسىلەرنى 
ئەۋەتىپ، شــېڭ شىســەينىڭ مەمۇرى باشقۇرۇشىغا يارىدەملەشــكەن. مەسلىھەتچىلەر 
يارىدەملىشــىپ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندا “ك گ ب”نىــڭ 
ئەندىزىســى بويىچــە سىياســى تۈزۈلمــە بەرپــا قىلغــان ئىــدى. مىڭلىغــان، ئــون 
مىڭلىغــان كىشــىلەرنىڭ قەتلــى قىلىنىشــى بــۇ سىياســى تەشــكىالتنىڭ ئۈنۈمــى ۋە 
ــارات  ــر ئاخب شەپقەتســىزلىكىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ. شــڭ شىســەينىڭ بى
ــالردا ســوۋېت ئىتتىپاقــى »شــىنجاڭ« دەپ  ئەمەلدارىنىــڭ ئېيتىشــىچە، 30 -يىل
ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندا كوممۇنىســتىك 3 - ئىنتېرناتســىئۇنالنىڭ مەخپــى 

ئاخبــارات ئورگىنىنــى قۇرغــان ئىكــەن. )يۇقىرىقــى كىتــاب 368 -بــەت(

... 1937 -يىلى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتان رۆشەنكى، 
ــلىدە 1911  ــدى، )ئەس ــەن ئى ــىگە كىرگ ــىر دائىرىس ــڭ تەس ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س
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-يىلىدىــن باشــالنغان ياكى 1871 -يىلىدىن باشــالپ، ئۇيغۇرىســتان روســىيىنىڭ 
تەســىر دائىرىســىگە كىرگــەن دېيىــش كېــرەك.( گەرچــە »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ 
قالغــان ئۇيغۇرىســتان شــەكىل جەھەتتــە جۇڭگونىــڭ تەركىبــى قىســمى بولســىمۇ، 
لېكىــن جۇڭگــو گومنىــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىناۋىتــى )بــۇ يىلــالردا گومىنــداڭ تېخى 
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كرمىگــەن تۇرســا.( بــۇ يــەردە ئەڭ تــۆۋەن چەككە 
چۈشــۈپ قېلىپ، موســكۋانىڭ »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغان ئۇيغۇرىســتاندىكى 
ــىنجاڭ« دەپ  ــڭ »ش ــكەن... نەنجىڭنى ــتۈنلۈككە ئېرىش ــەق ئۈس ــىرى مۇتل تەس
ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندا ھېــچ قانــداق ئەمەلــى ھوقۇقــى يــوق ئىــدى. 

)يۇقىرىقــى كىتــاب 368 -بــەت(

... ســۇنكې 1938 -يىلــى 2 -ئايــدا ســىتالىن بىلــەن سۆھبەتلەشــكەندە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندىكى 
ــىتالىننىڭ  ــان ... س ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــايىن كۈچىيىۋاتقانلىقىن ــڭ كۈنس ئورنىنى
تاشــقى موڭغۇلىيــە بىلــەن »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتانغا قارىتــا 
تــەڭ ئۆلچەملىــك قاراشــتا بولۇشــى جۇڭگولۇقــالردا بولۇۋاتقــان »شــىنجاڭ« دەپ 
ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتان ئــەڭ ئاخىــرى تاشــقى موڭغۇلىيىنىــڭ يولــى بويىچــە 
ماڭىــدۇ، ئەمەلىيەتتىكــى مۇســتەقىللىق -ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قانىتى ئاســتىدىكى 
مۇســتەقىللىققا ئايلىنىدۇ، دېگەن ئەندىشىســىنى شۈبھىســىز ھالدا چۇڭقۇرالشــتۇرغان 
ئىــدى. 1939 -يىلــى ســىتالىن بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان ســۆھبەتتە ســۇنكې يەنــە 
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنى ئۈچىنچــى قېتىــم 

ئوتتۇرىغــا قويــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 373 -بــەت(

ــىنجاڭ« دەپ  ــىتالىن، »ش ــالردا س ــدا، 30 -يىل ــالرغا قارىغان ... ئېيتىش
ــوۋېتلىكلەرگە  ــان س ــەت قىلىدىغ ــپ خىزم ــتانغا بېرى ــان ئۇيغۇرىس ــپ قالغ ئاتىلى
ئۇالرنىــڭ بــۇ يەردىكى 3 -ئىنتېرناتســىئۇنالنىڭ قولالپ-قۇۋەتلىشــىگە ئېرىشــىپ، 
»شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننى جۇڭگونىــڭ -3خىــل سىياســى 
كۈچىگــە ئايالندۇرۇشــى كېرەكلىكىنــى، بۇ خىل سىياســى كۈچنىــڭ گومىنداڭغىمۇ، 
كوممــۇ نىســتالرغىمۇ مەنســۇپ بولماســلىقى كېرەكلىكىنــى تەكىتلىگــەن. )يۇقىرىقى 

كىتــاب 376 -بــەت(
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... سىتالىننىڭ »شىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىىستان توغرىسىدىكى 
ــان ئۇيغۇرىســتان  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــل رەۋىشــتە، »ش ــى، ئىزچى ھۆكم
ئۆزىنــى ئــۆزى باشقۇرۇشــتا چىڭ تــۇرۇپ، گومىنداڭ بىلەن كوممۇنىســت پارتىيىنىڭ 
ــنى  ــق ئۇچرىشىش ــەن مۇۋاپى ــەرەپ بىل ــى ت ــەم ئىكك ــەپ ھ ــىۋىتىنى تەڭش مۇناس
ــوق ھالەتكــە  ــار، دەرمانــى ي ــى ئارمانــى ب ســاقالپ، ئوخشاشــال ئىككــى تەرەپن
چۈشــۈرۈپ قويۇشــنى مەقســەت قىلغانىــدى. بۇنــداق ئەھۋالــدا جۇڭگولۇقالرنىــڭ 
ــەڭ  ــزالپ ئ ــىرى ئاجى ــتاندىكى تەس ــان ئۇيغۇرىس ــپ قالغ ــىنجاڭ«دەپ ئاتىلى »ش
تــۆۋەن چەككــە چۈشــەتتى-دە، ســوۋېت ئىتتىپاقــى بولســا ئۆزىنىڭ ئۈســتۈنلۈكىنى 

ســاقالپ قالغــان بوالتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 384 -بــەت(

ــتاننىڭ  ــان ئۇيغۇرىس ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــەي »ش ــڭ شىس ... ش
تەرەققىيــات پىالنىنــى بايــان قىلىــپ، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتاننى سوتسىيالىســتىك ئۆلگىلىــك رايونغــا ئايالندۇرۇشــنىڭ مەنزىرىســىنى 
تەســۋىرلەپ بــەردى. ســىتالىن دەرھــال ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئــۈچ يىللىــق تەرەققىيــات 
ــز  ــتانغا تې ــەدەر ئۇيغۇرىس ــلىھەلىرىنى ئىمكانق ــانائەت ئەس ــك س ــا كېرەكلى پىالنىغ
ــۇرۇن  ــەيدىن ب ــېڭ شىس ــەردى. ش ــرۇق ب ــا بۇي ــىدا مولوتوپق ــەش توغرىس يۆتك
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتانغا ھۈكۈمرانلىــق قىلغانــالر بەش-
ئالتــە يىــل ئىلگىــرى ھەربىــي ئىشــالرغا ئائىــت مــال بۇيرۇتــۇش توختىمىغــا قــول 
قويغــان ئىــدى. شــېڭ شىســەي توختــام قىلىنغــان بــۇ ئەشــياالرنى ئىككــى ئــاي 
ــەپ قىلغانــدا مولوتــوپ دەرھــال  ئىچىــدە ئۇيغۇرىســتانغا يۆتكــەپ بېرىشــنى تەل
قوشــۇلدى. »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئورنــى ئۈســتىدە 
توختالغانــدا شــېڭ شىســەي، ئۇزۇندىــن بېــرى كېلىۋاتقــان ئۆلكــە ئۆزىنــى ئــۆزى 
باشــقۇرۇش سىياســىتىنى داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى ئەســكەرتىپ ئۆتتى. مەيلى شېڭ 
شىســەي بولســۇن، ياكــى ســىتالىن بولســۇن، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــى س ــى ياك ــەت بولۇش ــتەقىل جۈمھۇرىي ــتاننىڭ مۇس ئۇيغۇرىس
كىرىشــى توغرىســىدا بىــر نېمــە دېيىشــمىدى. شــېڭ شىســەينىڭ كوممۇنىســتىك 
پارتىيىگــە ئــەزا بولــۇپ كىرىش مەسىلىســىدە، ســىتالىننىڭ قارارى ۋە كۆرسىتىشــىگە 
ئاساســەن، شــېڭ شىســەينىڭ جۇڭگو كوممۇنىســتىك پارتىيىســىگە ئەمەس، بەلكى 
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بولشــېۋىكالر پارتىيىســىگە ئــەزا بولــۇپ كىرىشــى توغــرا تېپىلــدى. شــېڭ شىســەي: 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى كومپارتىيىســىگە ئــەزا بولــۇپ كىرىشــتىن ئىنتايىــن قورقىمــەن، 
لېكىــن ســىتالىننىڭ بــۇ قارارىغــا قوشــۇلماقتىن باشــقا چــارە يــوق، دېگەنىــدى. 
ــوۋېت  ــۇپ كىرگەنلىكــى س ــەزا بول ــوۋېت كومپارتىيىســىگە ئ شــېڭ شىســەينىڭ س
ئىتتىپاقــى تەســىرىنىڭ ئۇيغۇرىســتاندىكى بىــر غەلىبىســى ئىــدى. )يۇقىرىقى كىتاب 

386 - بــەت(

شــېڭ شىســەينىڭ ســوۋېت كومپارتىيىســىگە ئــەزا بولــۇپ كىرىشــى قانداقتــۇر 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ تەســىرى مەسىلىســىال ئەمــەس، ئــەڭ مۇھىمــى »شــىنجاڭ« 
دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئورنــى مەسىلىســى، ئۇيغۇرىســتان خىتايغــا 
ــوۋېتلەرگە  ــتان س ــۇ، ئۇيغۇرىس ــەۋە بولدىم ــوۋېتلەرگە ت ــى س ــۇ ياك ــەۋە بولدىم ت
مۇســتەملىكە بولدىمــۇ ياكــى ئۇيغۇرىســتان خىتايغــا مۇســتەملىكە بولدىمــۇ دېگــەن 
ــى  ــۇن 1938 -يىل ــۇن، خالىمىس ــەي خالىس ــېڭ شىس ــدا ش ــىلىدۇر. قارىغان مەس
ســوۋېت كومپارتىيىســىگە ئــەزا بولۇپ كىرىشــكە مەجبــۇر بولغان كۈندىن باشــالپ، 
ــۇپ  ــە بول ــتەملىكە ئۆلك ــارام مۇس ــوۋېتلەرگە ق ــدە س ــۇق مەنى ــتان تول ئۇيغۇرىس

قالــدى، دېگــەن ســۆز. 

...1941 - يىلــى 4 -ئايــدا، ســوۋېت-ياپونىيە بىتەرەپلىــك شەرتنامىســى 
ئىمزاالنغاندىن كېيىن، ســىتالىن، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتاننى 
ــدا ئۆزىنىــڭ بېقىنــدى دۆلىتىگــە ئايالندۇرۇشــقا تەييارلىــق قىلــدى.  روشــەن ھال

)يۇقىرىقــى كىتــاب 390 -بــەت(

... 1939 -يىلىدىن 1941 - يىلىغىچە موســكۋا، شــېڭ شىســەي ۋە جۇڭگو 
كوممۇنىســتلىرى ئوتتۇرىســىدىكى مۇرەككــەپ مۇناســىۋەت ۋە ئۇالرنىــڭ تۇراقســىز 
ئۆزگىرىپ تۇرغان ئسىتىراتېگىيىســى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتان 
مەسىلىســىنى بارغانســېرى تۇراقســىزالندۇرۇۋەتتى. ئاددى قىلىــپ ئېيتقاندا بۇنىڭدا 
مەســىلىنىڭ ماھىيىتــى، »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان جۇڭگونىــڭ خەرىتىســىگە 
كىرەمــدۇ ياكــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قاتارىغــا كىرەمــدۇ، دېگەندىــن ئىبــارەت 
ئىــدى. روشــەنكى، ســىتالىن »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننى 
ئــۆزى تەرەپكــە تارتىشــنى ئويلىســا، ماۋزېــدۇڭ بىپايــان كــەڭ زېمىــن »شــىنجاڭ« 
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ئۇيغۇرىســتاننى جۇڭگــو ئىنقىالبىنــى ئۇلغايتىشــنىڭ كۈچىگە ئايالندۇرۇشــنى ھەمدە 
بــۇ بۇرچنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مەدىتــى ئاســتىدا ئىشــقا ئاشۇرۈشــنى ئۈمىــد 

قىالتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 392 -بــەت(

ــالپ،  ــى پارت ــە ئۇرۇش ــدا ئامېرىكا-ياپونىي ــى 12 - ئاي ... 1941 - يىل
جىيــاڭ جېشــىنى »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندا تېخىمــۇ قاتتىق 
ھەرىكــەت قوللىنىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلــدى.... 1942 - يىلىدىــن 1943 
-يىلىغىچــە چــۇڭ چىــڭ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتان بىلــەن 
ــتاندىكى  ــڭ ئۇيغۇرىس ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــپ، س ــىۋىتىنى كۈچەيتى ــان مۇناس بولغ
تەســىرىنى تۈپتىــن تازىلىماقچــى بولــدى... موســكۋا ئەپلــەپ - ســەپلەپ چــۇڭ 
چىڭنىــڭ نەزىرىنــى بۇرىماقچــى بولغــان بولســىمۇ، ئۇتــۇق قازىنالمىــدى. 1943 
-يىلــى باھــاردا موســكۋا قولىنى بوشــىتىپ، ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنى بىر تەرەپ 
قىلماقچــى بولغانــدا، ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئەھۋالــى بۇرۇنقــى ئىككــى يىلغــا تۈپتىــن 

ئوخشاشــماي قالغــان ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 395 -بــەت(

... جۇڭگونىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تۇرۇشــقا يېڭىدىــن تەيىنلەنگــەن 
ــكۋاغا  ــۇ موس ــدا ئ ــى 12 - ئاي ــۋەن 1941 -يىل ــدارى گودېچى ــى ئەمەل ھەرب
كېتىۋېتىــپ ئۈرۈمچىدىــن ئۆتكەندە،شــېڭ شىســەي ئۇنــى قىزغىــن كۈتۈۋېلىــپ، 
ئۆزىنىــڭ جىيــاڭ جېشــىنى ھۆرمــەت قىلىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن ئىــدى. بۇنىڭغا 
جاۋابــەن گودېچىــۋەن جىيــاڭ جېشــىنىڭ يېقىنــدا ئامېرىــكا، ئەنگىلىيىنىــڭ 
قوللىشــىغا ئېرىشــكەنلىكىنىڭ مۇھىملىقىنــى ھــەدەپ كوككــە كۆتۈردى... ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنــى »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغان ئۇيغۇرىســتاندىن قوغــالپ چىقىرىش 
ئىسىتىراتېگىيىســى مەسىلىســىدە جۇشــاۋلىياڭ بىلــەن شــېڭ شىســەي تېــزال بېــردەك 

كــۆز قاراشــقا كەلــدى... )يۇقىرىقــى كىتــاب 396 -بــەت(

ــان  ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــى »ش ــەي 1934 -يىل ــېڭ شىس ... ش
ــە  ــوۋېت ھۈكۈمىتىگ ــىدا س ــۇرۇش توغرىس ــى ق ــوۋېت ھۆكۈمىت ــتاندا س ئۇيغۇرىىس
تەكلىــپ قويغــان، 1941 -يىلــى »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتاندا ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
بىلــەن ئىتتىپــاق تۈزگــەن مۇســتەقىل ســوۋېت دۆلىتــى قــۇرۇش توغرىســىدا تەكلىپ 

ــاب 399 -بــەت( بەرگــەن... )يۇقىرىقــى كىت
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ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــېلىپ: س ــت س ــەي تەھدى ــېڭ شىس ــدا ش ... ئاخىرى
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندىن چېكىنىشــنى رەت قىلغانلىقىنى 
»پۈتــۈن دۇنيا«غــا جاكاراليمەن، موســكۋالىق ئەمەلدارالر بۇنداق ئاشكارىالشــنىڭ 
ســوۋېت- ئامېرىــكا مۇناســىۋىتىگە قانــداق ئاۋارىچىلىــق ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى 

چۈشىنىشــى كېــرەك، دىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 417 -بــەت(

1942 -يىلــى 10 -ئايــدا جۇڭگــو تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى ئامېرىــكا 
بۆلۈمىنىــڭ بۆلــۈم باشــلىقى، ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــودا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى 
ــش توغرىســىدا  ــكا كونسۇلخانىســى ئېچى ــدە ئامېرى كىرالنىســى گائوســقا ئۈرۈمچى
ــتاندىكى  ــكۋانىڭ ئۇيغۇرىس ــش موس ــداق قىلى ــوس بۇن ــەردى. گائ ــپ ب تەكلى
تەســىرىنى تۈگىتىشــنى مەقســەت قىلىدۇ، دەپ قارىدى. ۋاشــىنگىتۇن چۇڭ چىڭنىڭ 
تەكلىپىنــى قۇبــۇل قىلىــپ، 1943 -يىلــى 4 -ئايــدا )ئامېرىكىنىــڭ قوللىشــىغا 
ــدا  ــى 2-1 - ئاي ــى 1943 -يىل ــڭ ئارمىيىس ــاي گومىنداڭىنى ــكەن خىت ئېرىش
ئۇيغۇرىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئەلۋەتتــە -4ئايــدا 
ــۇلى  ــلۇق كونس ــدە تۇرۇش ــڭ ئۈرۈمچى ــى ئامېرىكىنى ــد كىلوبىن ــكا ئېرمۇن ئامېرى
قىلىــپ تەيىنلىــدى...( 9 - ئايــدا ســوۋېت ئارمىيىســى گېرمانىيىنىــڭ ئۈســتىدىن 
قەدەممۇ-قــەدەم غەلىبــە قىلىشــقا باشــلىغاندا، جىياڭ جېشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
ــەش مەسىلىســىدە  ــا ئىشــغال قىلىشــىنى چەكل »شــىنجاڭ«، ئۇيغۇرىســتاننى قايت
ئامېرىــكا، ئەنگىلىيىنىــڭ پوزىتسىيىســى ھالقىلىــق ئەھمىيەتكــە ئىگە مەســىلە، دەپ 

قارىغانىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 419 -بــەت(

...1943 - يىلى 3 - ئايدا موسكۋا »شىنجاڭ« ئۇيغۇرىستاندىن چېكىنىپ 
ــارار چىقىرىشــى،  ــداق ق ــدى. روشــەنكى، موســكۋانىڭ بۇن ــارار قىل چىقىشــنى ق
ئىنتايىــن كەســكىن ھەربى ۋەزىيەت ئۇنىڭ »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىدە 
يېنىكلىــك قىلىــپ، جۇڭگــو بىلــەن ماجــرا تۇغدۇرۇشــىغا ئىمــكان بەرمىگەنلىكىدىن 
ئىــدى... 1944 -يىلــى باھــاردا ســوۋېت ئىتتىپاقى »شــىنجاڭ« ئۈيغۇرىســتاندىن 

پۈتۈنلــەي چېكىنىــپ چىقىــپ كەتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب -425بەت(

ــى خوپچىنىســنى،  ــت خارل ــاز ۋە كــۈزدە ... روزۋېلى ــى ي ... 1941 -يىل
چېرچىــل ئانتونــى ئايدىننــى ســىتالىن بىلــەن مەخپى ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈش ئۈچۈن 
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ــىنىڭ  ــەت( ھەممىس ــاب 451 -ب ــى كىت ــدى. )يۇقىرىق ــەن ئى ــكۋاغا ئەۋەتك موس
گېپــى بىــر دېگەنلىكمۇ-بــۇ؟

ئىتتىپاقــى  يىلــالردا جىيــاڭ جېشــىنىڭ ســوۋېت   - 1942-1943 ...
توغرىســىدىكى سىياســىتىگە توختالغانــدا مۇنــداق بىــر نەچچــە مەســىلىنى 
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ: جىياڭ جېشــى راســتىنال ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
مەغلــۇپ بولۇشــىنى ئــارزو قىالمــدۇ؟ مۇشــۇ ســەۋەپ تۈپەيلىدىــن، ئــۇ ســوۋېت- 
ياپونىيــە بىتەرەپلىــك شەرتنامىســىنى چــارە تېپىــپ بــۇزۇش نىيىتىگــە كەلگەنمــۇ 
ھەمــدە »شــىنجاڭ« ئۈيغۈرىســتاندا ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن ئۇرۇشــىمىز دەپ، 

ــەت( ــاب -456ب ــى كىت ــالغانمۇ؟ )يۇقىرىق ــت س تەھدى

... جۇڭگــو ئۆزىنىــڭ مىللــى غورۇرىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچۈن ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى بىلــەن ھەمكارلىشىشــى كېــرەك دېگەن مەســىلە مۇھىم ئىــدى. لېكىن بۇ 
مەقســەتكە يېتىــش ئۈچــۈن، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتــى بىلــەن جۇڭگونىــڭ 

مەنپەئەتــى ئوتتۇرىســىدا توقۇنۇش يــۈز بېرەتتى.

جىياڭ جېشــى »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان، تاشــقى موڭغۇلىيە، مانجۇرىيىدىن 
ئىبــارەت »قولدىــن كەتكــەن يــەر« )بــۇ يەرلــەر تارىختــا چــار روســىيە تەرىپىدىــن 
بېســىۋېلىنغان(نى قايتۇرۇۋېلىشــى كېــرەك ئىــدى. بۇالرنى موســكۋانىڭ ئاســانلىقچە 

ئىككــى قولــالپ قايتــۇرۇپ بېرىشــى مۇمكىنمــۇ؟ )يۇقىرىقــى كىتــاب -461بەت(

... جىياڭ جېشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قاراتقان دىپلوماتىيىســىدە ئامېرىكىنى 
تــارازا تېشــى قىلىشــنى ئويلىغانىــدى... ئامېرىكىنىــڭ تەســىرىدىن پايدىلىنىــپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــىنى قولغــا كەلتۈرمەكچــى بولــدى. )يەنــى جۇڭگوغا 
ــڭ  ــىلىلەردە ئامېرىكىنى ــىۋەتلىك ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىگە ئوخشــاش مەس مۇناس
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بېســىم ئىشلىتىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈپ دېمەكچــى( بۇنىڭــدا، 
ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگو-ياپونىيــە ئــۆز ئالدىغــا يارىشىدىغان)ئەپلىشــىپ قالىدىغان(، 
ــى  ــش ۋاسىتىس ــلىق پايدىلىنى ــىنىڭ ئاساس ــاڭ جېش ــى جىي ــن قورقۇش ئېھتىماللىقتى
ئىــدى. ئىككــى ســەپتە ئــۇرۇش قىلىــش ھەمــدە تىنــچ ئوكيانــدا كــەڭ كۆلەمــدە 
ــڭ  ــكا، جۇڭگونى ــان ئامېرى ــپ قالغ ــە كېلى ــاش گىرۋىكىگ ــۇرۇش قوزغ ــا ئ قايتارم
رولىنــى ئويالشمىســا بولمايتتــى. چۈنكــى، جۇڭگــو ھېــچ بولمىغانــدا ياپونىيىنىــڭ 
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1 مىلىيــون كىشــىلىك ئارمىيىســىنى ئىســكەنجىگە ئاالاليتتــى. جىيــاڭ جېشــى دەل 
مۇشــۇ پىشــاڭنى تۇتۇۋېلىپ، ئامېرىكىنىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغا بېســىم ئىشلىتىشــىنى 
ئۈمىــد قىلغاندىــال ئاندىــن ئۆزىنىــڭ تەلىپىنــى قاندۇرااليتتــى. )يۇقۇرىقــى كىتــاب 
463 -بەت( مەســىلىنىڭ تۈگۈنى، ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇستەملىكە بولۇپ قېلىشىنىڭ 

تۈگۈنــى مانــا مۇشــۇ يــەردە.

دېمــەك، جىيــاڭ جېشــى: مۇبــادا مېنىــڭ تەلەپلىرىمنــى قاندۇرۇشــقا ماقــۇل 
بولمىســاڭ مەســىلەن، مانجۇرىيــە، »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان، تاشــقى موڭغولىيــە 
مەســىلىلىرىدە مېنىــڭ تەلەپلىرىمگــە ماقــۇل بولمىســاڭ ئامېرىــكا، مــەن ياپونىيىگــە 
ــش  ــۇرۇش توختىتى ــا ئ ــۆز ئالدىغ ــو ئ ــەن جۇڭگ ــە بىل ــەن، ياپونىي ــلىم بولىم تەس
شەرتنامىســى ۋە تىنچلىــق شەرتنامىســى ئىمزااليــدۇ. دېگەنلىكــى ئۈچۈنــال، 
ئامېرىــكا، پىرېزىدېنتــى روزۋېلىــت جيــاڭ جېشــىنىڭ تەلەپلىرىگــە ماقــۇل بولــۇپ، 
ئۇيغۇرىســتاننى، مانجۇرىيىنى، دىپلوماتىك ســۆھبەت ئارقىلىق ســىتالىننىڭ قولىدىن 
قايتــۇرۇپ ئېلىــپ، خىتــاي گومىنداڭىنىــڭ تېررىتورىيىســىگە قوشــۇپ بەرگەنمــۇ؟ 
ئــۇرۇش دەۋرىــدە ئىككــى ســەپتە ئــۇرۇش قىلىۋاتقــان ئامېرىــكا ئۈچــۈن بۇنىڭدىــن 

باشــقا يەنــە قانــداق يــول بولۇشــى مۇمكىــن ئىــدى.

... بۇنداق جىددى كەيپىياتنىڭ كۈچىيىشــى جۇڭگو-ســوۋېت توقۇنۇشــىنى 
پەيدا قىلىپ »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتاندىن ســوۋېت ئىتتىپاقــى خادىملىرىنى قوغالپ 
چىقىرىــش ۋەقەســىنى كەلتــۈرۈپ چىقاردى... كونــا ئاداۋەتلەر يەنە بىخ سۈرۈشــكە 
باشــلىدى. ســىتالىن جۇڭگونىــڭ ئۇرۇشــتىن كېيىــن ياپونىيــە ياكــى ئامېرىكىنىــڭ 
ســوۋېتكە قارشــى بازىســىغا ئايلىنىــپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەيتى؛ جىياڭجېشــىنىڭ 
ــەن  ــە بىل ــى مانجۇرىي ــڭ بېقىنىدىك ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــى، س ــۈل بۆلىدىغىن كۆڭ
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتان توغرىســىدىكى باياناتى ۋە تاشــقى 
موڭغولىيــە توغرىســىدا قويغــان تەلىپــى ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 466 -بــەت(

... 1944 -يىلــى باھــاردا شــىنجاڭنىڭ )ئۈيغۇرىســتان( تاشــقى موڭغۇلىيــە 
ــۈز  ــە توقۇنۇشــى ي ــدا جۇڭگــو- موڭغۇلىي ــاي رايونى ــەن چېگرىلىنىدىغــان ئالت بىل
بــەردى. بــۇ ئىــش تۈپەيلــى جۇڭگو-ئامېرىــكا ئارقىمۇ-ئارقــا پىكىر ئالماشــتۇردى. 
بۇالرنىــڭ ئەمەلــى ســەۋەبلىرىنىڭ قانداق بو لۇشــىدىن قەتئىينەزەر، جىياڭ جېشــى 



277

بــۇ تاالش-تارتىشــقا قاتتىــق پوزىتســىيە تۇتتــى. )يۇقىرىقى كىتــاب 479 -بەت(

... ســوۋېت ئىتتىپاقى بولســا »شىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــىگە كىرگۈزۈۋالى ــىر دائىرىس ــى تەس ــى رايونىن ــڭ غەرب ۋە جۇڭگونى
ئۇرۇنــۇش ئىشــقا ئاشــىدىكەن، نەپكــە ئېرىشــىدىغىنى توكيــو، موســكۋا بولىــدۇ. 
زىيــان تارتىدىغىنــى ۋاشــىنگىتۇن ۋە چــۇڭ چىــڭ بولىــدۇ. )يۇقىرىقــى كىتــاب 481 

-بەت(

... بۇنىڭدىــن بــۇرۇن روزۋېلىــت جىيــاڭ جېشــىغا ئىككــى قېتىــم تېلېگىرامما 
يولــالپ، جۇڭگودىــن »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاندىكى 
توقۇنۇشــنى ئازايتىشــنى تەلــەپ قىلغــان ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 483 -بــەت(

ــىدىن  ــاڭ جېش ــت جىي ــى روزۋېلى ــڭ -8 كۈن ــى -4ئاينى ... 1944 -يىل
ــپ،  ــى توڭلىتى ــتاندىكى ۋەقەلەرن ــان ئۇيغۇرىس ــپ قالغ ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى »ش
ئۇرۇشــتىن كېيىــن ھــەل قىلىشــنى تەلەپ قىلــدى. )يۇقىرىقى كىتــاب 486 -بەت(

... 1944 -يىلــى يــاز ۋە كــۈز ئايلىرىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــى 
ئاســتىدا غەربىــي ئۇيغۇرىســتان، جەنۇبىــي ئۇيغۇرىســتاندا كۆتۈرۈلگــەن توپىــالڭ 
جىــددى ئۇلغىيىشــقا باســلىدى. 11 -ئايغــا كەلگەنــدە، تەشــكىلى مۇكەممــەل، 
ياخشــى قورالالنغان توپىالڭچى ئۇنســۇرالر ئىلىنى ئىشــغال قىلدى. بۇ »شــىنجاڭ« 
دەپ ئاتىلىــپ قالغــان ئۇيغۇرىســتاننىڭ بــاي، ئــاۋات، بەلكــى ئىســىتىراتېگىيىلىك 
ــڭ  ــەردە ئىلىنى ــۇ ي ــالر ب ــۇپ، توپىالڭچى ــى بول ــم رايون ــن مۇھى ــى ئىنتايى ئورن
مۇســتەقىلللىقىنى )ئەمەلىيەتتــە ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى تەرجىمــان خىتاي 
جۈملىنــى يۇقىرىقىــدە قىســقارتقان بولۇشــى مۇمكىــن( جاكارالشــقا تەييارالنــدى. 

)491 -بــەت يۇقىرىقــى كىتــاب(

... -1944يىلــى ئامېرىكىنىــڭ مۇئاۋىــن پىرېزىدېنتــى ۋاللىــس موســكۋانى 
زىيــارەت قىلىــپ ســىتالىن بىلــەن مۇھىــم ســۆھىبەتلەردە بولغــان. بەلكــى مۇشــۇ 
ســۆھبەتتە شــىنجاڭ -ئۇيغۇرســتاننىڭ كەلگۈســى تەقدىــرى بىــر تــەرەپ قىلىنغــان 
بولۇشــى مۇمكىــن. جىيــاڭ جېشــىنىڭ خوتۇنــى ســۇڭ مېيلىــن 1942 - يىلىنىــڭ 
ئاخىرىدىــن 1943 -يىلــى 8 -ئايغىچە بىر يىل دېگۈدەك ۋاشــىنگىتۇندا دىپلوماتىك 
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پائالىيەتتــە بولــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن ۋاللىــس موســكۋاغا زىيارەتكــە بــاردى. 
ــى  ــڭ، يېڭ ــۇڭ چى ــى چ ــاۋا يول ــلى ھ ــدا ئەس ــكۋادىن قايتارى ــنىڭ موس ۋاللىس
دېھلــى، موســكۋا ھــاۋا يوللىــرى بىلــەن چــۇڭ چىڭغا قايتمــاي، قايتارىدا موســكۋا، 
ئۈرۈمچــى، چــۇڭ چىــڭ ھــاۋا يوللىــرى بىلــەن قايتىــپ چۇڭچىڭغــا كەلگەنلىكــى، 
چــۇڭ چىــڭ - گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە: ســىتالىن بىلەن سۆھىبەتلىشــىپ شــىنجاڭ 
دېگــەن بــۇ زېمىننــى ســىتالىننىڭ قولىدىــن ئېلىــپ جۇڭگونىــڭ تېررىتورىيىســىگە 
قوشــۇپ بېرىدىغــان ئىشــنى بېجىرىــپ قايتىــپ كەلدىــم، دەپ بىشــارەت بېرىــش 
ــۋە«  ــك جىل ــر »دىپلوماتى ــور جــۇن گارۋې ــى ئاپت ــۇ ھەرىكەتن ــدى. ب ئۈچــۈن ئى

دەپ تەســۋىرلىگەن(.

ۋەكىللىــرى  ئامېرىــكا  ســىتالىن،  ئوتتۇرىلىرىــدا  1944 -يىلىنىــڭ   ...
ــى  ــەن پورتىن ــەن دالىي ــدا، ئاللىقاچــان بېكىتىلگ ــپ بارغان ــرە ئېلى ــەن مۇزاكى بىل
خەلقئاراالشــتۇرۇش پىرىنســىپىغا ســەل قاراپ، دالىيەن، لۈيشــۈن ۋە مانجۇرىيە تۆمۈر 
يولىنــى بىۋاســىتە ئىجارىگــە ئېلىشــنى تەلــەپ قىلــدى. ســىتالىن يەنــە قوشــۇمچە 
شــەرتلەرنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، جۇڭگونىــڭ تاشــقى موڭغولىيىنــى ئېتىــراپ قىلىپ، 
ــدى.  ــەپ قىل ــنى تەل ــاقالپ قېلىش ــى س ــى ھالىتىن ــڭ ھازىرق ــقى موڭغۇلىيىنى تاش

)يۇقىرىقــى كىتــاب 491 -بــەت(

... ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بېســىمىغا تاقابىــل تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ چــوڭ دۆلەت 
قىياپىتىــدە يىــراق شــەرقتە قايتــا پەيــدا بولۇشــىنى چەكلــە ش ئۈچــۈن، جىيــاڭ 
جېشــى ئالدىــراپ- تېنــەپ ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن مۇناســىۋەتنى ياخشىالشــقا 

كىرىشــتى. بۇنــداق قىلمىغانــدا ئاقىۋىتىنــى تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمايتــى.

مانجۇرىيــە ۋە ئۇيغۇرىســتاندىن ئايرىلىــپ قاالتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 493 
-بەت( 

... ئۇرۇشــتىن كېيىــن ئامېرىكىنىــڭ ئــۆزى دۇچ كېلىدىغــان خىلمۇ-خىــل 
مەســىلىلەرمۇ روزۋېلىتنــى جۇڭگو - ســوۋېت مۇناســىۋىتىنى يېقىنالشتۇرۇشــقا مەجبۇر 
ــى  ــم تەرتىپن ــى مۇقى ــتىن كېيىنك ــى ئۇرۇش ــڭ دىققىتىن ــت ئۆزىنى ــدى. روزۋېلى قىل
ــۇ  ــلىغاندا، ئ ــكە باش ــىلىگە يۆتكەش ــەن مەس ــرەك دېگ ــش كې ــا قىلى ــداق بەرپ قان
ئــاۋۋال دۇچ كەلگــەن مەســىلە جۇڭگو-ســوۋېت مەسىلىســىنى ياخشىالشــنى قانداق 
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ئىلگىــرى ســۈرۈش بولــدى. روزۋېلىــت: ئۇرۇشــتىن كېيىــن قۇدرەتلىــك ۋە بىرلىككــە 
ــە تەســلىم بولغــان ۋە  كەلگــەن جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى ياپونىي
ئەنگىلىيە -فىرانســىيە-گولالندىيە مۇســتەملىكىچىلەر گورۇھى ئاســىيا تىنچ ئوكيان 
رايونىدىــن چېكىنىــپ چىققاندىــن كېيىــن پەيــدا بولغــان بوشــلۇقنى تولدۇرىــدۇ، 

دەپ قارىغانىــدى.

بىرلىككــە كەلگــەن بــۇ جۇڭگــو ئەركىــن، ئامېرىكىغــا مايىــل يولنــى تۇتۇپ، 
زۆرۈر تېپىلغانــدا ئامېرىــكا جۇڭگــو بىلــەن بىرلىشــىپ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى 
تــۇرۇش ئىمكانىيىتــى بــار ئىــدى. لېكىــن روزۋېلىــت بــۇ خىــل زۆرۈر پەيتنىــڭ يــۈز 
بېرىشــىنىمۇ ئۈمىد قىلمايتتى. بەلكى جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتى بىلەن ســوۋېت 
ئامېرىــكا مۇناســىۋىتىنىڭ يانمۇ-يــان ھالــدا، باشــتىن-ئاخىر دوســتانە، مۇقىــم 
تەرەققــى قىلىشــىنى ئــارزو قىالتتــى. روزۋېلىتنىــڭ ئۇرۇشــتىن كېينكــى تىنچلىــق، 
بىخەتەرلىــك ئىدىيىســى تــۆت چــوڭ دۆلەتنىــڭ ھەمكارلىقــى ئۈســتىگە قۇرۇلغــان 
ئىــدى. جۇڭگو-ســوۋېت توقۇنۇشــى بۇنــداق پىكىرنــى بۇزۇۋېتەتتــى، شــۇنداقال 
ــى  ــى. )يۇقۇرىق ــدا قىالتت ــت پەي ــا تەھدى ــا تىنچلىقىغ ــى دۇني ــتىن كېيىنك ئۇرۇش

كىتــاب 495 -بــەت(

كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، روزۋېلىتنىــڭ مۇشــۇنداق سىياســىتى، مانجۇرىيىنــى 
ســوۋېتنىڭ قولىدىــن يۇلــۇپ ئېلىــپ جۇڭگوغــا قوشــۇپ بېرىــپ، ئۇيغۇرىســتاننى 
ســوۋېتلەرنىڭ تەســىر دائىرىســىدىنال ئەمەس ھەتتا ســوۋېتلەرگە يېرىىم مۇســتەملىكە 
بولــۇپ تۇرغــان ئۇيغۇرســىتاننى ســۆھبەت يولــى ئارقىلىــق ســىتالىننىڭ قولىدىــن 
يۇلــۇپ ئېلىۋېلىــپ، خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە قوشــۇپ بېرشــتىن ئىبــارەت 

بااليىئاپەتلىــك ئاقىۋەتنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان سىياســەت ئىــدى.

... 1944 -يىلــى 6 -ئايــدا ئامېرىكىنىــڭ مۇئاۋىــن پىرېزىدېنتــى ھېنىــرى 
خاللىىــس )ۋاللىــس( ۋەكىللــەر ئۆمىكىنــى باشــالپ ســوۋېت ئىتتىپاقــى ۋە جۇڭگونى 
زىيــارەت قىلــدى. بــۇ، ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگو-ســوۋېت يېقىنلىشىشــىنى ئىلگىــرى 
سۈرۈشــنىڭ باشلىنىشــى ئىــدى. ۋاللىــس جۇڭگونىــڭ تەكلىپى بىلەن، موســكۋادىن 
جۇڭگوغــا دائىمــى يــول لىنىيىســى بولغــان ھىندىســتان بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى 
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــا ئۇيغۇرىســتان بىلەن كەلگەن ئىدى. بۇ ئەســلىدە 
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ــە  ــىجيى ئۈرۈمچىگ ــدى. ۋاڭ ش ــۋە ئى ــك جىل ــان دىپلوماتى ــا قىلىنغ ــۇڭ چىڭغ چ
كېلىــپ ۋاللىســنىڭ ئالدىغــا چىقتــى ۋە ۋاللىســنىڭ ئالدىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
ئەيىپلىمەســلىك توغرىســىدا شــېڭ شىســەينى ئاگاھالنــدۇردى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 

495 -بــەت(

... جىياڭ جېشــىنىڭ ســىتالىن بىلەن ئۇچرشىشــنى خالىمغانلىقى »شىنجاڭ« 
ــن. 11  ــى مۇمكى ــن بولۇش ــىرىگە ئۇچرىغانلىقىدى ــىنىڭ تەس ــتان ۋەقەس ئۇيغۇرىس
-ئاينىــڭ 12 - كۈنــى »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« نــڭ قۇرۇلغانلىقــى 
ــت ئۈچەيلىكىنىــڭ  ــى ســىتالىننىڭ پى ــاڭ جېشــى بۇن ــدى. جىي رەســمى جاكارالن
ئىپادىســى دەپ قارىــدى. بۇنىڭدىــن ســەل بــۇرۇن ســوۋېت ئىتتىپاقــى جۇڭگوغــا 
ــىۋىتىنىڭ  ــوۋېت مۇناس ــى جۇڭگو-س ــدە ئامېرىكىن ــەتكەن ھەم ــتانىلىك كۆرس دوس
ياخشــىلىنىۋاتقانلىقىغا ئىشــەندۈرۈش ئۈچــۈن، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ــۇ  ــپ ب ــال قىلى ــا ئام ــدى بولس ــدى. ئەم ــول قويغانى ــاز ي ــر ئ ــتاندا بى ئۇيغۇرىس
زىياننىــڭ ئورنىنــى تولدۇرۇۋالماقچــى ئىــدى. )504 -بــەت يۇقىرىقــى كىتــاب(

ــتىق  ــا تەس ــر پىالنغ ــى بى ــاڭ جېش ــدا جىي ــڭ ئوتتۇرىلىرى ... 11 -ئاينى
ســالدى. بــۇ پىــالن بويىچــە تالالنغــان ئىككىنچــى ئارمىيىدىــن 40 مىــڭ نەپــەر 
ئەســكەرنى »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتانغا ئەۋەتىپ، ئىســياننى باســتۇرماقچى بولدى. 
ــۈرۈپ،  ــا چۈش ــى قولغ ــش پاكىتىن ــق قىلى ــاۋۇز چىلى ــڭ تاج ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س
پاكىتنــى ئامېرىكىغــا تاپشــۇرۈپ، ئامېرىكىغــا، »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ قالغــان 
ئۇيغۇرىســتاندىكى ئىســياننىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىنــى بىلــدۈرۈش بــۇ ھەرىكەتنىــڭ 
ئاساســلىق مەقســىتى ئىدى. جىياڭ جېشــى، »شىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان ۋەزىيىتىنىڭ 
ــۇ  ــكا ب ــپاتى، ئامېرى ــڭ ئىس ــى كېڭەيمىچىلىكىنى ــوۋېت ئىتتىپاق ــى س يامانلىشىش
پاكىتقــا ئېرىشــكەن ھامــان چوقــۇم جۇڭگوغــا يارىــدەم بېرىپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنى 
چەكلەيــدۇ، دەپ قارىــدى. بۇنــداق چاغــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بېرىــپ ســىتالىن 
بىلــەن كۆرۈشــۈش ئــۆز پۇتىنــى ئــۆزى چۈشــەپ بەرگەنلىــك ئەمەســمۇ؟ بۇنــداق 
ئۇچرىشــىش پەقەت جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتىنىڭ ھەقىقى قىياپىتىنى يوشــۇرۇپ، 
ــى.  ــۈرۈپ قوياتت ــا چۈش ــان ئەھۋالغ ــدەم بېرەلمەيدىغ ــا يارى ــى جۇڭگوغ ئامېرىكىن
ــىتالىننىڭ  ــاڭ جېشــىنىڭ س ــش قىلمىســۇن، جىي ــەۋەبنى چىقى ــداق س ــن قان لېكى
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تەكلىپىنــى رەت قىلىشــى، كەلگۈســىدىكى جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتى بــۇ 
ئىككــى كىشــى تەرىپىدىــن ئەمــەس، بەلكــى چوقــۇم روزۋېلىــت بىلــەن ســىتالىن 
تەرىپىدىــن يالتــادا ھــەل قىلىنىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بېرەتتــى. )يۇقىرىقــى كىتاب 
505 -بــەت( دېمــەك، كەلگۈســى جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتى يالتــادا روزۋېلىــت 
ــا  ــەردە ئۇيغۇرىســتان ئېغىزغ ــۇ ي ــدى. مۇش ــن بەلگىلەن ــىتالىن تەرىپىدى ــەن س بىل

ئېلىنمىــدى دەپ كىــم ئېيتااليــدۇ؟

مۇشــۇ يەرگە كەلگەندە ئىككى جۈملە ســۆز قىســتۇرۇپ قويۇشــۇمغا رۇخســەت 
قىلىــڭالر! ئۇيغۇرنىــڭ تەقدىــرى موســكۋادا تۇنجــى قېتىــم 1945-يىلــى 8 -ئايدا 
ئىمزاالنغــان »جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى« ئارقىلىق بەلگىلەنگــەن، ئۇيغۇرنىڭ 
مۇســتەملىكە بولــۇش تەقدىرىنــى بەلگىلەيدىغان جۇڭگو-ســوۋېت خەلقئــارا يىغىنى 
ۋە بــۇ يىغىنــدا ئىمزالىنىدىغــان »جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى« 1945 -يىلــى 
ــان  ــدا ئىمزاالنغ ــا يىغىنى ــى ۋە يالت ــا يىغىن ــان يالت ــادا ئېچىىلغ ــدا يالت 2 -ئاي
»يالتــا شەرتنامىســى« تەرىپىدىــن بەلگىلەنگــەن دېســەم ھېــچ كىــم ئىشــەنمەيدۇ. 
ــر  ــا يىغىنــى دەپ بى ــادا يالت ــر كىشــىنىڭ دۇني ئىشــەنمەيدىغان ھــەر قانــداق بى
خەلقئــارا يىغىننىــڭ ئېچىلغانلىقىنــى، دۇنيــادا جۇڭگو-ســوۋېت خەلقئــارا يىغىنــى 
ــن »جۇڭگــو- ــن كېيى ــى، يىغىندى ــڭ موســكۋادا ئېچىلغانلىقىن ــر يىغىننى دەپ بى
ســوۋېت شەرتنامىســى« ئىمزاالنغانلىقىنــى بىلىدىغــان، بىلمەيدىغانلىقــى ئەلبەتتــە 

گۇمانغــا تەئەللۇقتــۇر.

ئۇيغــۇرالر 20-19 -ئەســىر ئىچــدە 3 قېتىم جۇمھۇرىيەت قــۇردى. ئۇيغۇرالرغا 
يېقىن-يىــراق قوشــنا بولغــان ھــەر قانــداق بىــر دۆلەت ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلەتنى 
ئېتىــراپ قىلىشــى كېــرەك ئىــدى. ئېتىــراپ قىلىــش شــۇ دۆلەتلەرنىــڭ ئەخالقــى 
مەجبۇرىيىتــى ئىــدى. مەســىلەن، ئۇيغۇرنىــڭ بۈيــۈك ھەزرىتــى ياقۇپبــەگ قۇرغــان 
دۆلــەت ئەنگىلىيــە ئىمپېراتورلىقــى، چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقــى، مانجۇ-مەنچىڭ 
ئىمپېراتورلىقــى تەرىپىدىــن ئېتىــراپ قىلىنىشــى كېــرەك ئىــدى. بىراق، بــۇ دۆلەتلەر 
ــدى-  ــرال ئى ــەت بى ــەۋەبى پەق ــلىقنىڭ س ــراپ قىلماس ــدى، ئېتى ــراپ قىلمى ئېتى

جاھانگىــر ۋە جاھانگىرلىــك، كېڭەيمىچىلىــك ۋە تاجاۋۇزچىلىــق!

ــر  ــۇ جاھانگى ــى« دېگەنلەرم ــكۋا شەرتنامىس ــى«، »موس ــا شەرتنامىس »يالت
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دۆلەتلەرنىڭ ئۇرۇشــتىن كېيىن دۇنيانى تەقســىم قىلىۋېلىشــىدا ئۆتەشــكە تىگىشــلىك 
مۇقــەررەر رەســمىيەت ئىــدى، خــاالس! مېنىڭ بۇنــداق تەھلىلىمگە قوشــۇلمايدىغان 
كىشــىلەر يەنــە ئوتتۇرىغــا چىقىدىغــان بولســا، ئــۇ كىشــىلەر بــۇ بىر جۈملە ســۆزنى 
مــاڭا ۋە ســىزگە چۈشــەندۈرۈپ قويۇشــلىرى كېــرەك: »كەلگۈســىدىكى جۇڭگــو-
ــاڭ جېشــى  ــن ئەمــەس )جىي ــۇ ئىككــى كىشــى تەرىپىدى ــىۋىتى ب ســوۋېت مۇناس
بىلــەن ســىتالىن تەرىپىدىــن ئەمــەس(، بەلكــى چوقــۇم روزۋېلىــت بىلــەن ســىتالىن 
تەرىپىدىــن يالتــادا ھەل قىلىنىدىغانلىقىدىــن دېرەك بېرەتتــى.« )يۇقىرىقى كىتاب( 

دېگــەن بــۇ بىــر جۈملىنــى چۈشــەندۈرۈپ قويۇشــلىرى كېــرەك بولىــدۇ.

ــق  ــۆھبەت ئارقىلى ــى س ــوۋېت ئىتتىپاق ــكا ۋە س ــدا ئامېرى ــا يىغىنى ... يالت
كەلگۈســىدىكى جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتىنىڭ قۇرۇلمىســىنى اليىھەلىــدى ھەمدە 
ســۆھبەتنىڭ نەتىجىســىنى جۇڭگوغــا ئۇختۇردى. جىياڭ جېشــى دۆلــەت ئىچىدىكى 
ــى ۋە  ــى كېلىشــىمىدىن چۆچــۈپ كەتت ــا يىغىن ــن يالت سىياســى بېســىم تۈپەيلىدى
ــى  ــاڭ جېش ــرى جىي ــن بې ــى، ئۇزۇندى ــە مەلۇمك ــن ھەممىگ ــدى. لېكى غەزەپلەن
باشــتىن-ئاخىر ئامېرىكىنىــڭ كېلىشتۈرۈشــى ۋە يارىدىمىگــە موھتــاج بولــۇپ 
كەلگــەن ھەمــدە روزۋېلىتقــا يالتــا يىغىنىــدا تاالش-تارتىــش قىلىنىۋاتقــان بــەزى 
مەســىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشــقا ئاساســى جەھەتتىن قوشــۇلىدىغانلىقى توغرىســىدا 
كاپالــەت بەرگــەن. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە يالتــا كېلىشــىمىدە بەلگىلەنگــەن جۇڭگــو-
ــوۋېت  ــەن جۇڭگو-س ــى تۈزگ ــاڭ جېش ــى جىي ــىۋىتى 1940 -يىل ــوۋېت مۇناس س
ئىتتىپاقداشــلىقىغا ئــازدۇر -كۆپتــۇر ۋارىســلىق قىلغــان ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 

506 -بــەت(

ئەمــدى نېمــە دەيىمىز روزۋېلىت بىلەن ســىتالىن يالتا يىغىنىدا كەلگۈســىدىكى 
جۇڭگو-ســوۋېت مۇناســىۋىتىنىڭ قۇرۇلمىســىنى اليىھەلىگەندە، تاشــقى موڭغۇلىيىنى 
ــى  ــتەقىل ھالىتىن ــى مۇس ــدۇرۇپ ھازىرق ــە ئايالن ــدى دۆلىتىگ ــوۋېتلەرنىڭ بېقىن س
ــۇر  ــان ئۇيغ ــان ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغ ــەت قۇرغ ــال دۆل ــان، يېڭى ــاقالپ قالىدىغ س
ــدا  ــداڭ ھۆكۈمىتىگــە »شــىنجاڭ« نامى ــاي گومىن ــەرز قىلىــپ خىت ــى مۇنق دولىتىن
قوشــۇپ بېرىدىغــان اليىھەنــى اليىھەلــەپ ســىتالىن بىلــەن روزۋېلىــت، جۇڭگــو - 
ــا چىقارغانمىــدى، ئۇنــداق  ســوۋېت مۇناســىۋىتىنىڭ يېڭــى قۇرۇلمىســىنى ۋۇجۇتق
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بولمىســا، ئەمســە نېمــە؟

ــودا  ــڭ جۇڭگ ــى )ئامېرىكىنى ــى خېرل ــڭ )1945( 15 -كۈن ... 6 -ئاينى
تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى( ئاخىــرى يالتــا كېلىشــىمىنىڭ پۈتــۈن ماددىلىرىنــى، 
ــە  ــر پارچ ــان بى ــە قىلغ ــكە ھاۋال ــۇرۇپ بېرىش ــن تاپش ــە تىروممى ــۇنداقال يەن ش
ــەردى.  ــۇرۇپ ب ــىغا( تاپش ــاڭ جېش ــىنىمۇ )جىي ــۇمچە نوسخىس ــلەتمىنىڭ قوش ئەس
ئەســلەتمە، ســىتالىن 1945 -يىلى 5 - ئاينىڭ 28 - كۈنى خوپچىنىســقا بەرگەن 
قوشــۇمچە كاپالەتنامــە ئىــدى. )خارلــى خوپچىنىــس 1945 -يلــى 5 -ئاينىــڭ 
28 -كۈنــى موســكۋاغا بېرىــپ ســوۋېت ئامېرىــكا مۇناســىۋىتىنى مۇســتەھكەملەش 
ــى  ــاددە ئەلچىس ــڭ پەۋقۇلئ ــت تىروممىننى ــان، پىرېزىدېن ــپ بارغ ــى ئېلى پالىيىت
ئىــدى( بــۇ ئەســلەتمىگە ئاساســالنغاندا، ســىتالىن جىيــاڭ جېشــى رەھبەرلىكىدىكى 
جۇڭگونىــڭ بىرلىككــە كېلىشــىنى بــار كــۈچ بىلــەن قولالشــقا قوشــۇلغان ھەمــدە 
جىيــاڭ جېشــى رەھبەرلىكىنىــڭ ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى دەۋىرگىچــە داۋاملىشىشــىنى 
ئۈمىــد قىلغــان؛ ســىتالىن يەنە جۇڭگونىڭ »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان ۋە مانجۇرىيە 
ــۇرى  ــا مەم ــدە قايت ــڭ مانجۇرىيى ــا قوشــۇلغان. جۇڭگونى توغرىســىدىكى باياناتىغ

ئاپپاراتــالر قۇرۇشــىنى قوللىغانىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 516 -بــەت(

ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنىڭ يالتــا، موســكۋا يىغىنلىرىــدا ئوخشاشــال ئوتتۇرىغا 
ــدى  ــاڭا، ئەم ــى ئىســپاتالپ بېرىشــكە س ــە قىلىنغانلىقىن ــى، مۇھاكىم چىققانلىقىن

بۇنىڭدىــن ئارتــۇق يەنــە قانــداق پاكىــت كېــرەك؟ 

... 1945 -يىلــى 6 -ئاينىــڭ 30 - كۈنــى جۇڭگــو ســۆھبەت ۋەكىللــەر 
ئۆمىكــى ئامېرىكىنىــڭ ئايروپىالنىغــا ئولتــۇرۇپ، موســكۋاغا يېتىــپ بــاردى. 
ئايرۇدۇرۇمــدا ســوۋېتلەرنىڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مولوتــوۋ، ئالــى ســوۋېت 
ــدان ۋە  ــي قۇمان ــك ھەربى ــرى دەرىجىلى ــقا يۇقى ــدە باش ــن ھەم ــى كالنىنى رەئىس
بارلىــق دىپلوماتىيە خادىملىرىنىڭ قارشــى ئېلىشــىغا ئېرىشــتى... ســىتالىن قارشــى 
ئېلىــش نوتقــى ســۆزلىگەندە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ جۇڭگوغــا تۇتقــان سىياســىتىنىڭ 
پىرىنســىپلىرىنى شــەرھىلىدى. ئــۇ: ھازىر ســوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرى چار روســىيە 
ــىيىنىڭ  ــار روس ــدا چ ــۇ چاغ ــدۇ. ئ ــمان-زېمىن پەرقلىنى ــەن ئاس ــى بىل دەۋرىدىك
مەقســىتى ياپونىيــە بىلــەن تىــل بىرىكتــۈرۈپ جۇڭگونــى بۆلۈۋېلىش ئىــدى؛ لېكىن 
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ــى  ــىپ ياپونىيىن ــەن بىرلىش ــو بىل ــىتى جۇڭگ ــڭ مەقس ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــر س ھازى
چەكلــەش دەپ، كۆرســەتتى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 520 -بــەت(

1945 -يىلــى 7 -ئاينىــڭ 5 - كۈنــى جىيــاڭ جېشــى چــۇڭ چىڭــدا پارتىيە 
ۋە ھۆكۈمەتنىــڭ مۇھىــم يىغىنىنــى چاقىرىــپ، موســكۋادىكى ســۆھبەتنى مۇھاكىمە 
قىلــدى. بــەزى ئەمەلــدارالر ســىتالىننىڭ تاشــقى موڭغولىيىگــە قويغــان تەلىپىنــى 
پۈتۈنلــەي رەت قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلــدى. يەنــە بەزىلەر ســىتالىننىڭ مانجۇرىيە 
ۋە »شــىنجاڭ«دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىدە بەرگــەن كاپالىتىگە 
ــى  ــەش شەرتنامىس ــر چەكل ــە بى ــەن بىلل ــۇنىڭ بىل ــدۇ، ش ــقا بولماي ــەل قاراش س
تۈزۈلمىســە ســوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىســى مانجۇرىيە، »شىنجاڭ«ئۇيغۇرىستان 
ۋە ئىچكــى موڭغولىيىنــى ئىشــغال قىلىپــال قالماســتىن، يەنــە شــەرقىي شــىمالغىمۇ 

تاجــاۋۇز قىلىشــى مۇمكىــن، دېيىشــتى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 528 -بــەت(

... تېرومىــن -گەرچــە پوزىتسىيىســى ئانچــە ئېنىق بولمىســىمۇ، جۇڭگونىڭ 
ئامېرىكىنــى ئارىالشــتۇرۇش )موســكۋا ســۆھبىتىگە ۋە جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى 
ئىمزاالشــقا( غەرىزىنــى رەت قىلــدى. )1945 -يىلــى( 7 -ئاينىــڭ 4 - كۈنــى 
ئــۇ خارىمانغــا )ئامېرىكىنىــڭ موســكۋادا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى( كۆرســەتمە 
بېرىــپ، موســكۋا ســۆھبىتىگە ئاالقىــدار بولغــان يالتــا كېلىشــىمىنىڭ ھــەر قانــداق 
ماددىلىرىغــا ئامېرىــكا ئارىالشــمايدۇ، دىــدى. لېكىــن تېرومىننىــڭ بــۇ پىرىنســىپى، 
ــان  ــا قويۇلغ ــدا ئوتتۇرىغ ــا يىغىنى ــڭ يالت ــە ئامېرىكىنى ــۇڭ زىۋېنگ ــە س ئەمەلىيەتت
»ھازىرقــى ھالــەت« ســۆزىنى مۇھاكىمــە قىلىشــنى رەت قىلىدىغانلىقىنــى »غەيــرى 
رەســمى« ئېيتىــش بىلــەن بــاراۋەر ئىــدى. يەنــى تاشــقى موڭغۇلىيىنىــڭ ھازىرقــى 
»قانۇنــى« ئورنىنــى ساقالشــقا ئامېرىكىنىڭ قوشــۇلىدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ قويۇىش 

ئىــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 529 -بــەت(

دىققــەت، ئوقۇرمەنلىرىمىــز! بۇ يەردىكــى بىر جۈملىنــى تەپەككۇرنىڭ ئىلكىگە 
ئېلىــڭالر! »موســكۋا ســۆھبىتىگە ئاالقىــدار بولغان يالتا كېلىشــىمىنىڭ ھــەر قانداق 
ماددىلىرىغــا ئامېرىــكا ئارىالشــمايدۇ« دېگــەن بــۇ بىــر جۈملــە ســۆز، »ئۇيغــۇرالر 
مەسىلىســى يالتــا يىغىنىــدا ئوتتۇرىغا قويۇلمىغــان«، دەپ سەپســەتە تارقىتىۋاتقان، 
ئەســلى قورســىقىدا ئىلــم يــوق، ئەممــا، دوكتۇرلــۇ ق دىپلومىنــى پۇلغا ســېتىۋالغان 
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ــقا  ــن باش ــمۇ؟! ئۇنىڭدى ــات ئەمەس ــر كاچ ــان بى ــە ئۇرۇلغ ــىلەرنىڭ يۈزىگ كىش
يۇقىرىقــى بىــر جۈملە ســۆز تاشــقىرى دۇنياغا ئېــالن قىلىنغــان يالتا شەرتنامىســىنىڭ 
پەلە-پەتىــش مادىللىرىدىــن باشــقا، يەنــە چــوڭ دۆلەتلــەر ئــارا ئىچكــى جەھەتتــە 
پايدىلىنىدىغــان، يالتــا يىغىنىــدا ئىمزاالنغــان »مەخپــى كېلىشــم«نىڭ بارلىقىنىمــۇ 
ئىســپاتالپ بېرىــدۇ. بــۇ يــەردە يەنــە دىققــەت قىلىدىغــان بىــر مەســىلە شــۇكى، 
ــتان  ــى« ئۇيغۇرىس ــوۋېت شەرتنامىس ــو س ــان »جۇڭگ ــدا ئىمزاالنغ ــكۋا يىغىنى موس
مەسىلىســىگە، مانجۇرىيە مەسىلىسىگە، تاشــقى موڭغۇلىيە مەسىلىسىگە، ياپونىيىنىڭ 
شــىمالىدىكى تــۆت ئارالنىــڭ تەۋەلىكــى مەسىلىســىگە يەنە دالىيەن پورتى، لۈيشــۈن 

پورتــى قاتارلىــق مەســىلىلەرگە مۇناســىۋەتلىك ئىدى.

... جۇڭگــو گەرچــە تاشــقى موڭغۇلىيىدىــن ئىبــارەت ھالقىلىــق مەســىلىدە 
يــول قويغــان بولســىمۇ، ســىتالىن يەنــە باشــقا زۆرۈر مەســىلىلەردىمۇ ۋەدە بېرىشــنى 
ئوياليتتــى. ســۇڭ زىۋېــن ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــىنجاڭدىكى ئىســياننى باستۇرۇشــقا 
قانــداق يارىــدەم قىلىــدۇ، دەپ ســورىغاندا، ســىتالىن تەكلىــپ بېرىــپ: ئېھتىمــال 
ــىنجاڭ« دەپ  ــىنى »ش ــل ئارمىيىس ــۆۋېت قىزى ــن، س ــى مۇمكى ــقان بولۇش ئويناش
ئاتىلىــپ قالغــان زېمىــن ئۇيغۇرىســتانغا كىرگۈزســەك بولىــدۇ، دىــدى. )يۇقىرىقــى 

كىتــاب 535 -بــەت(

ــپ  ــكە ئېلى ــىۋىتىنى چېكىنىش ــوۋېت مۇناس ــى جۇڭگو-س ... 1944 -يىل
كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن جىياڭ جېشــىنىڭ ئۇيغۇرىســتان، مانجۇرىيــە ۋە جۇڭگو 
كوممۇنىســتلىرى مەسىلىســىدە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ كاپالىتىگــە ئېرىشىشــىگە 

ــەت( ــاب 556 -ب ــى كىت ــدى. )يۇقىرىق ــقۇنلۇق قىلمى ــۇ توس ھەرگىزم

ــەزى قوشــۇمچە كېلىشــملەرنى ئىمــزاالپ »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىــپ  ... ب
ــاق  ــڭ ئورت ــش كارخانىســىنى ئىككــى دۆلەتنى ــان ئۇيغۇرىســتاندا كان ئېچى قالغ

ــدى. ــىغا ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــنى بەلگىلى باشقۇرۇش

8 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ســىتالىننىڭ رىياســەتچىلىكىدە، جۇڭگــو تــەرەپ 
تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ۋاڭ شــىجي بىلــەن ســوۋېت تــەرەپ تاشــقى ئىشــالر 
مىنىســتىرى مولوتوپ »جۇڭگو-ســوۋېت دوستلۇق-ئىتتىپاقداشــلىق شەرتنامىســى« 

غــا ئىمــزا قويــدى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 555 -بــەت(
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... ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مانجۇرىيىنــى ئۆزىنىــڭ تەســىر دائىرىســىگە 
كىرگۈزۈۋېلىشــى تامامــەن مۇمكىــن ئىــدى. ســىتالىن ھەقىقەتــەن شــۇنداق 
ئويلىغــان ئىــدى. ئەگەر جۇڭگو موســكۋا ســۆھبىتىدە قەيســەرلىك بىلەن قارشــىلىق 
كۆرســەتمىگەن بولســا، ئەگــەر جىيــاڭ جېشــى ئۇســتىلىق بىلــەن ئامېرىــكا ئاتلىــق 
كوزىرىنى چىقارمىغان بولســا، ســىتالىن ئارزو قىلغان نەرســىگە يەتكەن بوالتتى... 
ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى كــۈچ پەرقىنــى ئويلىغانــدا، جۇڭگونىــڭ قولىدىن 
ــداق  ــدۇ. ئۇن ــى بولى ــس قىلغىل ــلىكىنى ھې ــۆپ ئەمەس ــەن نەرسىســىنىڭ ك كەتك
بولمايدىكــەن، بۈگۈنكــى مانجۇرىيــە جۇڭگونىــڭ خەرىتىســىگە مەنســۇپ بولمىغان 

بوالتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب 558 -بــەت(

)»رەقىپلــەر ۋە ئىتتىپاقداشــالر« ماۋزۇلــۇق، ئامېرىكىلىــق ئاپتــور جــۇن گارۋېر 
تەرىپىدىــن يېزىلغــان بــۇ كىتــاب ئــاۋۋال ئىنگىلىــز تىلىدىــن لىيــۇ جــەي فىــڭ، 
ئــەي نــەن شــىڭ قاتارلىــق خىتــاي كىشــىلەر تەرىپىدىــن خىتــاي تىلىغــا تەرجىمــە 
قىلىنىــپ ›ئىجتىمائــى پــەن ھۆججەتلــەر نەشــرىياتى‹ تەرىپىدىــن 1992 -يىلــى 
خىتــاي تىلىــدا نەشــىر قىلىنغان. بۇ كىتاب خىتاي تىلىدىن، ئوســمانجان ســاۋۇت، 
ســىدىقھاجى روزىــالر تەرىپىدىــن ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ، 1994 - يىلى 

›شــىنجاڭ ياشــالر- ئۆســمۈرلەر نەشــىرىياتى‹ تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنغــان.(

يىگىرمە ئالتىنچى باب ئىككىنچى قېتىملىق »جۇڭگو، سوۋېت شەرتنامىسى«نىڭ 
ئىمزالىنىشى

1950 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ماۋزېــدۇڭ بىلەن ســتالىن جۇڭگو-
ــەن ســىتالىن ســۆھبىتىنىڭ  ــۇڭ بىل ــدا، ماۋزېدى ســوۋېت شەرتنامىســىنى ئىمزالىغان
ئېغىرلىــق نوختىســى، ماۋزېــدۇڭ ئېيتقاندەك، »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتاننى ياخشــى 
ــى  ــنى قانۇن ــە ئايالندۇرۇش ــان ئۆلكىگ ــق كۆرىنىدىغ ــان، چىرايلى ــى بولىدىغ يېگىل
جەھەتتــە گەۋدىلەنــدۈرۈش، جۇڭگو-ســوۋېت ئىككــى دۆلــەت خەلقلىــرى ۋە 
دۇنيادىكــى ھــەر قايســى ئەللــەر خەلقلىرىنىــڭ دىققەت-ئېتىبارىنــى ئاغدۇرغــان بــۇ 

ئىشــقا مەركەزلەشــكەن، دەپ باشــاليدۇ خىتــاي ئاپتــور.
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ــى  ــڭ 20 - كۈن ــى 1 -ئاينى ــەي 1950 -يىل ــرى جۇئىنل ــڭ ۋەزى  خىتاينى
موســكۋاغا يېتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن، ناھايىتــى تېزلىكتە ســوۋېت تــەرەپ بىلەن 
ســۆھبەت ئۆتكــۈزدى. جۇڭگــو - ســوۋېت ســۆھبىتى باشــالنغان بىرىنچــى كۈنــى، 
ــتانە  ــرى دوس ــەرەپ رەھبەرلى ــى ت ــات ياخشــى، ئىكك ــارىيىدا كەيپىي ــل س كىرىمې
ــرى  ــەرتنامىنىڭ مەزمۇنلى ــان ش ــەرەپ ئىمزااليدىغ ــى ت ــدە ئىكك ــات ئىچى كەيپىي
توغرىســىدا سۆھبەتلەشــكەن. ســۆھبەت جەريانىــدا ماۋزېــدۇڭ ئــاۋۋال ســۆز قىلىپ، 
خەلقئــارا ۋەزىيەتنــى تەھلىــل قىلىــپ، يېڭــى ئەھــۋال ئاســتىدا جۇڭگــو، ســوۋېت 
ــزاالش  ــەرتنامە ئىم ــىۋىتى ش ــق مۇناس ــتلۇق، ھەمكارلى ــڭ دوس ــى دۆلەتنى ئىكك
شــەكلىدە مۇقىمالشتۇرۇلىشــى كېــرەك؛ ياپونىيە يىراق شــەرقتە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
ــاد،  ــەت ئىقتىس ــى دۆل ــدى. ئىكك ــېلىۋاتىدۇ، دى ــت س ــە تەھدى بىخەتەرلىكىگ
سىياســەت، ھەربــى ئىشــالر، مەدەنىيــەت، تاشــقى ئىشــالر بويىچە ھەمكارلىشــىپ، 
ياپونىيــە جاھانگېرلىكىنىــڭ ۋە ياپونىيــە جاھانگېرلىكــى بىلــەن تىــل بېرىكتــۈرۈپ 
باشــقا دۆلەتلەرگــە تاجــاۋۇز قىلغۇچىالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقىنــى ئورتاق چەكلىشــىمىز 
ــدۇ،  ــە دەيدىغان ــى نېم ــقىالرنى تاجاۋۇزچــى دېســە ئۆزىن ــدى. )باش ــرەك، دى كې

روس بىلــەن خىتــاي(

ســىتالىن غاڭزىســىنى ئاغزىــدا ئۆمەللــەپ تــۇرۇپ: ماۋزېدۇڭنىــڭ ســۆزلىرىگە 
قوشــۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن، دوستلۇق، ئىتتىپاقداشلىق شەرتنامىسى، 
جۇڭگو-چاڭچــۈن تۆمــۈر يولــى، لۈيشــۈن-دالىيەن پورتــى، ســودا-تىجارەت ۋە 
ــى  ــىيە ھەمكارلىق ــش، ئاۋىئاتىس ــەرز ئېلى ــۇل ق ــىمىنى، پ ــودا-تىجارەت كېلىش س

قاتارلىــق مەســىلىلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئېلىشــى كېــرەك، دىــدى.

ماۋزېــدۇڭ تەكلىــپ بىرىپ: جۇڭگو-چاڭچــۈن تۆمۈريولى، لۈيشــۈن-دالىيەن 
بــۇ ئــۈچ مەســىلە بىــر كېلىشــىمگە كىرگۈزۈلىشــى كېــرەك، دىدى.

ســىتالىن قوشــۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ: “جۇڭگو-سوۋېت شەرتنامىسى، يېڭى 
شــەرتنامە بولۇشــى، يالتــا مەخپــى كېلىشــىمى بىلــەن ئاالقىســى يــوق بولۇشــى 
كېــرەك دىــدى”، دەيــدۇ ئاپتــۇر قىپقىزىل يالغــان ســۆزلەيدۇ. ئەمەلىيەتتە ســىتالىن 
خىتاينىــڭ گومىنــداڭ پارتىيىســى- جىيــاڭ جېشــىنىڭ ســۆھىبەت ۋەكىللىــرى بىلەن 
بىرىنچــى قېتىــم -1945يىلــى -8ئاينىڭ -14 كۈنى موســكۋادا »جۇڭگو ســوۋېت 



288

شەرتنامىســى«نى ئىمزالىغاندىمــۇ ۋە نۆۋەتتــە ماۋزېدۇڭ بىلەن يەنە موســكۋادا يېڭى 
»جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى« ئىمزاالشــقا كىرىشــكەندىمۇ ھېچ قاچان، جۇڭگو 
-ســوۋېت شەرتنامىســى ئىمزاالشــتا، يالتــا كېلىشــىمىدە بەلگىلەنگــەن پىرىنســىپتىن 
ۋاز كەچكــەن ئەمــەس. خىتــاي ئاپتــور نېمىشــقا يالغــان ســۆزلەيدۇ؟ چۈنكــى ئــۇ 

خىتــاي-دە! ئۇنىــڭ كۈڭلىگــە پۈككــەن سىياســى مۇددىئالىرى باشــقا-دە!

ســىتالىن ماۋزېدۇڭغــا مۇنــداق تەكلىــپ بــەردى: ئۈچىنچــى دۆلــەت 
ــپ  ــىنجاڭ« دەپ ئاتىلى ــە، »ش ــىمال- مانجۇرىيىگ ــەرقى ش ــڭ ش گىراجدانلىرىنى
قالغــان ئۇيغۇرىســتان رايونىغــا كىرىــپ ئولتۇراقلىشىشــىغا رۇخســەت يــوق، دىدى. 
چۈنكــى، ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن، ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتــى ۋە ئامېرىكا 
قوشــما شــىتاتلىرى جۇڭگوغا دىققەت قىلىشــقا باشلىدى. ســىتالىن ئامېرىكىلىقالرنىڭ 
مانجۇرىيىگە ۋە ئۇيغۇرىســتانغا كىرىپ ئولتۇراقلىشىشــىغا ســەزگۈر مۇئامىلە قىالتتى.

ماۋزېــدۇڭ ۋە ســىتالىننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بويىچــە -1950يىلــى -1ئاينىــڭ 
-22 كۈنــى، ماۋزېــدۇڭ، جــۇ ئېىنلــەي، ســىتالىن بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكىــۈزدى. 
ــۆھىبەتتە  ــالر س ــاڭ قاتارلىق ــا ش ــۈن، ۋاڭ جىي ــۇ چ ــكى، لىف ــوپ، ۋىشىنىس مولوت

بىللــە بولــدى.

ســۆھبەت جەريانىدا، سوۋېتلەر »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان 
ــا  ــى جۇڭگوغ ــورال -ياراقن ــي ق ــۇن ھەربى ــان نۇرغ ــاقالپ قويغ ــىدا س چېگرىس
ــىنى  ــوۋېتلەرنىڭ كونسۇلخانىس ــدە س ــى، مانجۇرىيى ــش مەسىلىس ــۈزۈپ بېرى ئۆتك

قــۇرۇش مەسىلىســى ... قاتارلىــق مەســىلىلەر مۇزاكىــرە قىلىنــدى.

ئىــالۋە: »شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتان چېگرىســىدا ســاقالپ 
قويغــان قورال-ياراقالر مەسىلىســىگە كەلســەك، ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغان »شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« يالتــا يىغىنــى ۋە يالتــا مەخپــى شەرتنامىســى، موســكۋا 
يىغىنى ۋە موســكۋادا ئىمزاالنغان جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى ئارقىلىق ســېتىلىپ 
خىتــاي گومىنداڭىنىڭ تېررىتورىيىســىگە قوشــۇپ بېرىشــنى قــارار قىلغاندىن كېيىن، 
ئۇيغۇرنىــڭ مىللىــي ئازادلىــق ئارمىيىســى ســىتالىننىڭ بۇيرۇقــى بويىچــە مانــاس 
دەرياســى بويىــدا توختىتىلدى. ئاڭالشــالرغا قارىغاندا قوراللىق ئۇيغۇرالر، نېمىشــقا 
ئۈرۈمچىگــە كىرمەيمىــز، دەپ قوراللىــق ئىســيان كۆتــۈرۈپ، ۋەقــە تۇغدۇرىدىغــان 
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ــلى  ــۈن ئەس ــتۇرۇش ئۈچ ــۇنىنى باس ــق قوش ــڭ قوراللى ــىتالىن ئۇيغۇرنى ــا، س بولس
ــەت  ــەۋە يەرك ــتانغا ت ــى قازاقىس ــى، ھازىرق ــى ئىل ــەۋە يۇقىرىق ــتانغا ت ئۇيغۇرىس
ناھىيىســدە نۇرغــۇن ئېغىــر تىپلىــق ھەربــى قورالالرنى ســاقلىغان ئىكــەن. ماۋزېدۇڭ 
ســىتالىن بىلــەن ســۆھبەت ئۆتكۈزگەنــدە ئەنــە شــۇ قورالالرنــى جۇڭگوغــا ئۆتكۈزۈپ 

بېرىشــنى تەلــەپ قىلــدى. 

ســۆھبەتتىن كېيىــن، جۇڭگــو ســۆھبەت ۋەكىللىرىنىــڭ تەركىبىدىكــى لــى فــۇ 
چــۈن جۇڭگولــۇق خىزمەتداشــلىرى بىلــەن بىرلىكتــە، ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەرەپ 
ــتى.  ــنى كېلىش ــىم ئىمزاالش ــۈك كېلىش ــپ تۈرل ــق قىلى ــت تەتقى ــەن كونكىرې بىل
»شــىنجاڭ« دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىســتانغا مۇناســىۋەتلىك مەســلىلەر بويىچە، 
ماۋزېدۇڭنىــڭ، ســەيپىدىن ئەزىزىنــى چاقىرتىــپ موســكۋاغا ئېلىــپ كېلىشــى، دەل 
مۇشــۇ كېلىشــىملەرگە ئىمــزا قويــدۇرۇش ئۈچــۈن ئىــدى. )“ماۋزېدۇڭ ۋە ســىتالىن” 
ــرى،  ــرىياتى خىتايچــە نەش ــى نەش ــە مەكتىپ ــى پارتىي ــزى كومىتىت ــاي مەركى خىت
296 - 297 - 298 - 299 - بەتلــەر( ئۇنداقتــا، ســەيپىدىن ئەزىــزى، 
ــىم”گىمۇ  ــى كېلىش ــۇمچە مەخپ ــان “قوش ــان بولىدىغ ــە ئاي ــدە ئوقۇرمەنلەرگ تۆۋەن
ئىمــزا قويغــان بوالمــدۇ؟ “قوشــۇمچە مەخپــى كېلىشــىم” نىــڭ -17ماددىســىدا 
ــۇرۇپ بېرىــش قەيــت  ــەت ق ــا دۆل ــا، تىبەتلەرگــە، ئىچكــى موڭغۇلالرغ ئۇيغۇرالرغ
ــى”  ــوۋىېت شەرتنامىس ــى “جۇڭگو-س ــىتالىن 1950 -يىل ــەن، س ــان ئىك قىلىنغ
ــەت  ــە دۆل ــى مىللەتلەرگ ــە، يۇقىرىق ــۈپ كەتكىچ ــى ئۆل ــپ 1953 -يىل ئىمزالىنى
قــۇرۇپ بېرىــش پىالنىنــى نېمىشــقا ئەمەلگە ئاشــۇرالمىدى؟ كېلىشــىمگە ســەيپىدىن 
ئەزىزىمــۇ قــول قويغــان بولســا، بــۇ كېلىشــىم تارىخنىــڭ ئۆچمــەس پاكىتــى بولۇپ 
ــى  ــى، مۇناپىقلىق ــڭ خائىنلىق ــەيپىدىن ئەزىزىنى ــىلەر س ــا كىش ــدۇ. ئۇنداقت قالى
توغرىســىدا ۋاالقشــىپ يۈرمەي، ســەيپىدىن ئەزىزىنىــڭ بىرئۇلۇغ تارىخىي شــەخىس 
ئىكەنلىكــى توغرىســىدا سۆزلەشــكە ئادەتلىنىــدۇ. ئاخىرىــدا ســەيپىدىن ئەزىزىنــى 
موســكۋاغا ئېلىــپ بارغــان كىشــى ماۋزېــدۈڭ ئەمــەس، ئەكســىچە ســىتالىن بولــۇپ 
چىقىــدۇ. تولــۇق مەتبۇئــات يــۈزى كۆرمىگــەن ئەممــا شــۇ چاغــالردا كوچىــالردا 
ئېقىــپ يۈرگــەن پاراڭالرغــا ئاساســالنغاندا ســىتالىن، ســەيپىدىن ئەزىزىنــى ۋېيناغــا 
ــىلىلەرگە  ــي مەس ــكىالتىنىڭ مىللى ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــەن. بىرلەش ــەن ئىك ئەۋەتك
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قــاراپ چىقىدىغــان ۋە مىللــى مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىدىغــان كومىتىتــى )بۈگۈنكى 
ئاتالمىــش كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتىتىمــۇ (شــۇ چاغــدا ۋېيناغــا جايالشــقان ئىدى. 
ــى  ــپ: 1912 -يىل ــۇل قىلى ــى قۇب ــەيپىدىن ئەزىزىن ــلىقى س ــەھەر باش ــا ش ۋىېين
ــەھەرگە  ــۇ ش ــپ مۇش ــودا- تىجــارەت قىلى ــۇم س ــاش ئاخۇن ــز ت ــىزنىڭ دادىڭى س
كەلگــەن ئىــدى، دېگــەن ۋە بىــر پارچــە گىلــەم ســوۋغا قىلغــان ئىكــەن. مۇشــۇ 
ئىشــالرنىڭ راســتلىقىنى بىــر كۈنــى تارىــخ ئىســپاتاليدىغان بولســا، ســەيپىدىننى 
موســكۋاغا چاقىرىــپ كەلگەنمــۇ ســىتالىن ۋە ۋېيناغــا ئەۋەتكەنمــۇ ســىتالىن بولــۇپ 
چىقىــدۇ. چۈنكــى بۇنــداق ئىشــالرغا ماۋزېدۇڭنىــڭ ھوقۇقــى يەتمەيــدۇ. ئۇنىــڭ 
ئۈســتىگە ئۇيغۇرالرغــا، موڭغۇلالرغــا، تىبەتلەرگــە دۆلــەت قۇرۇپ بېرىش توغرىســىدا 
ســىتالىن بىلــەن ماۋزېــدۇڭ ئوتتۇرىســىدا شــەرتنامە ئىمزاالنغان ئىكەن، ســىتالىننىڭ 
ســەيپىدىن ئەزىزىنى موســكۋاغا چاقىرىپ كېلىشــى شەرتســىز بولىدۇ. سىتالىن 1945 
-يىلــى 2 -ئاينىــڭ 11 - كۈنــى ئىمزاالنغــان »يالتــا شەرتنامىســى«دىن، 1945 
-يىلــى 8 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ئىمزاالنغــان “جۇڭگو-ســوۋېت شەرتنامىســى” 
ــدۇ؟  ــۇنداق بولى ــە ئۈچــۈن ش ــش نېم ــۇ ئى ــدۇ. ب ــەن بولى ــپ كەتك ــن چىقى دى
ئۇيغۇرالرغــا، تىبەتلەرگــە، ئىچكــى موڭغۇلغــا دۆلــەت قــۇرۇپ بېرىــش توغرىســىدا 
خىتــاي ماۋزېــدۇڭ بىلــەن ئىمزالىغــان كېلىشــىمنى ســىتالىن، ســەيپىىدىننىڭ قولــى 
ــا  ــى پاكىتالرغ ــىمۇ يۇقىرىق ــا تىزىملىتىش ــەر كومىتىتىغ ــادا مىللەتل ــق ۋېين ئارقىلى

مۇناســىۋەتلىك بوالمــدۇ ياكــى مــەن تاتلىــق چــۈش كۆرۈۋاتامدىمــەن؟!

1994 -يىلــى 4 -ئايــالر بولســا كېــرەك رابىيــە خېنىــم ئىككىمىــز لوندۇنغــا 
ــەن  ــزى بىل ــەيپىدىن ئەزى ــدە س ــا كەلگەن ــۇپ، بېيجىڭغ ــى بول ــەپەر قىلماقچ س
كۆرۈشــۈپ كەلمەكچــى بولــۇپ ئۆيىگــە بــاردۇق. ئايالــى ئايىــم ئەزىــزى بىلــەن 
ــەن ســەيپىدىن  ــدى. م ــن كۈتىۋال ــى قىزغى ــزى بىزن ــك ســەيپىدىن ئەزى رەھمەتلى

ــدۈردۈم. ــن خەۋەرلەن ــۇپ چىققانلىقىمدى ــتانى”نى ئوق ــۈر داس ــى “ئۆم ئەزىزىن

-ســەيپىدىن ئەپەندىــم، ئۇيغۇرنىــڭ مىللىــي دېمۇكراتىك ئىنقىــالب دەۋرىدە 
ئابدۇكىېرىــم ئابباســوپ راســتىنال ســىتالىن بىلــەن كۆرۈشــكەنمىدى، دەپ ســوئال 

قويــدۇم. ســەيپىدىن ئەپەندىــم ئويلىنىــپ كېتىــپ: 

- يــاق! دەپ جــاۋاب بــەردى ۋە كۆرۈشــمىگەنلىك توغرىســىدا پاكىتالرنــى 
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سۆزلەشــكە باشــلىدى.... ئۈرۈمچىــدە رابىيــە خېنىــم ئىككىمىــز ســەيدۇلال 
ســەيپۇلاليۇفنى يوقــالپ ئۆيىگــە كىرىــپ، خۇددى شــۇنداق بىر ســوئالنى ســەيدۇلال 

ــدۇق. ســەيدۇلال ســەيپۇلاليوف: ســەيپۇلاليوفقا قويغــان ئى

-يــاق، ئابدۇكېرىــم ئابباســوپ ســىتالىن بىلــەن كۆرۈشــمىگەن، بىــز جەمئى 
9 نەپــەر كىشــى ئىــدۇق. شــۇ چاغــدا بىر-بىرىمىزنىــڭ نېمــە ئىــش قىلغانلىقىنــى 

بىر-بىرىمىــز ناھايىتــى ئوبــدان بىلىمىــز دېگــەن ئىــدى. مــەن: 

ــەردە يۈرمەيســىلەر- دە، ســەيپۇلاليوف  ــر ي ــادەم ھەمىشــە بى ــەر ئ  9- نەپ
ئــاكا دېدىــم.... نېمىشــقا مۇنــداق ســوئالالرنى قويغــان ئىــدۇق؟ شــۇ چاغــدا 
»قانغــا بويالغــان بايــاۋان قۇملــۇق« ماۋزۇلــۇق خىتــاي تىلىــدا نەشــىر قىلىنغــان 
بىــر كىتــاب ئۈرۈمچىــدە پەيــدا بولــدى. كىتابتــا ســىتالىن بىلــەن ئابدۇكېرىــم 
ئابباســنىڭ كۆرۈشكەنلىكى شــۇنداق دەبدەبىلىك تەســۋىرلەنگەن ئىدى. كىتابنىڭ 
ئاپتــورى شــىڭ شىســەي دەۋرىــدە »شــىنجاڭ گېزىتى«گــە بــاش تەھرىــر بولغــان 
جــاڭ بېــر نېمــە ئىــدى. تولــۇق ئىســمىنى ئۇنتــۇپ قالدىــم. بــۇ كىتابنــى تەرجىمە 
قىلىشــقا شــۇنچە تەقەززا بولســاقمۇ نەشــرىيات ئورۇنلىرى كىتابنى تەرجىمە قىلىشــقا 
نەشــىر قىلىشــقا ماقــۇل بولمىــدى. ســىلەر ئۇيغــۇر مىللــى دېمۇكراتىــك ئىنقىالبىغــا 
قاتناشــقا ھازىــر ھايــات ياشــاۋاتقان رەھبەرلەرنىــڭ پىكرىنــى ئېلىــڭالر دەپ يامــان 
ــزى ۋە  ــەيپىدىن ئەزى ــەن س ــۇڭا م ــدى. ش ــپ تۇرۇۋال ــىلە چىقىرى ــن مەس يەردى
ســەيدۇلال ســەيپۇلاليوف بىلــەن شــۇ كىتــاب توغرىســىدا سۆھبەتلەشــكەن ئىدىــم. 
تىرىشــچانلىقىمىز بىھــۇدە تىرىشــچانلىق بولــۇپ قالــدى. كىتابنــى تەرجىمــە قىلىپ 
نەشــىر قىلدۇرالمىــدۇق. بۈگــۈن ئەمــدى، 1950 -يىلى ســىتالىن بىلــەن ماۋزېدۇڭ 
موســكۋادا ســۆھبەت ئۆتكۈزگەنــدە ســەيپىدىن ئەزىزىنىــڭ نــەخ مەيدانــدا ھازىــر 
بولغىندىــن قارىغانــدا، 1944 -يىلــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئىلــى ئۆلكىســىدە ئىنقىالب 
تەييارالشــنىڭ ھارپىســىدا ســىتالىننىڭ ئابدۇكېرىــم ئابباس بىلەن كۆرۈشــكەنلىكىمۇ 
ــدا  ــەن شــۇ چاغ ــۇق. م ــە كېلەيل ــتىكى پىكرىمىزگ ــدۇ. باش ــۇپ چىقى راســت بول

ســەيپىدىن ئەپەندىگــە، ســەيپىدىن ئەپەندىــم:

1950- يىلــى ماۋزېــدۇڭ بىلــەن موســكۋاغا بىللــە بارغــان ئىكەنســىز. بــاال 
ۋاقىتلىرىمىــزدا ئاڭلىشــىمىزچە شــۇ چاغــدا ۋېيناغىمــۇ بارغــان ئىكەنســىز.... دەپ 
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ســوئال قويــدۇم، لېكىىــن، ســوئالنىڭ ئاخىرىنــى داۋامالشــتۇرالمىدىم. چۈنكــى، 
ئايىــم ئەزىــزى، ســەيپىدىن ئەزىزىنىــڭ جــاۋاب بېرىشــىنى چەكلــەپ قويــدى...

ھەمكارلىــق  »جۇڭگو-سوۋېت-دوستلۇق-ئىتتىپاقداشــلىق-ئۆزئارا 
شەرتنامىســى«

ئىــالۋە يازغۇچــى خىتــاي مۇنــداق يــازدى. »جۇڭگو-ســوۋېت- دوســتلۇق 
-ئىتتىپاقداشــلىق -ھەمكارلىــق شەرتنامىســى«، 1950 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 
14 - كۈنــى موســكۋادا ئىمزاالنــدى. بــۇ شــەرتنامىنى كۆرگەنــدە كىشــىلەرنىڭ 
يۈرىكــى تىترەيــدۇ. جوڭگو-ســوۋېت ھۆكۈمەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگەن مەخپى 
شــەرتنامە ئارقىلىــق شــۇ ۋاقىتتىكــى تارىخنىــڭ ھەقىقــى قىياپىتىنــى كۆرۈۋالغىلــى 
بولىــدۇ. بــۇ شــەرتنامە 1950 -يىلــى 2 -ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ئىمزالىنىــپ 4 
-ئاينىــڭ 11 - كۈنىدىــن باشــالپ كۈچكــە ئىگــە قىلىنــدى، ئۈنۈملــۈك مۇددىتــى 
30 يىــل. شــەرتنامىغا، جۇڭخــۋا خەلــق رېسپوبلىكىســىنىڭ ۋەزىــرى جۇئېنلــەي، 
ــكى  ــتىرى ۋىشىنىس ــتىرلىكىنىڭ مىنىس ــالر مىنىس ــقى ئىش ــى تاش ــوۋېت ئىتتىپاق س
موســكۋادا، كىرىمىــل ســارىيىدا ئىمــزا قويــدى. بــۇ شــەرتنامە تاشــقىرىغا رەســمى 

ئېــالن قىلىنــدى، دېــدى، خىتــاي ئىــالۋە يازغۇچــى.

بــۇ شــەرتنامە ئىمزالىنىشــتىن ئىككــى كــۈن بــۇرۇن، يەنــى 2 -ئاينىــڭ 12 
- كۈنــى خىتــاي كوممۇنىســتلىرى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتى بىلــەن “جۇڭخۇا 
ــڭ  ــپوبلىكىالر ئىتتىپاقىنى ــتك رېس ــوۋېت سوتسىيالىس ــى، س ــق رېسپوبلىكىس خەل
دوستلۇق-ئىتتىپاقداشــلىقى توغرىســىدا »ئاالھىــدە كېلىشــىم«نى ئىمزالىــدى. بــۇ 
»ئاالھىــدە كېلىشــىم« ئەســلىدە مەخپــى بولىشــى كېــرەك ئىــدى. بىــراق، 1950 
-يىلــى 7 -ئاينىــڭ 16 - كۈنــى ئامېرىكىنىــڭ تاشــقى سىياســەت جەمئىيىتــى 
تەرىپىدىــن نىيــۇ - يورك شــەھىرىدە دۇنياغا ئاشــكارىالندى. »ئاالھىدە كېلىشــىم« 
ــۇق  ــەي تول ــلىق، جۇئېنل ــدۇڭ باش ــى ماۋزې ــەرەپ رىياسەتچىس ــو ت ــڭ جۇڭگ نى
ــدى.  ــزا قوي ــىم«گە ئىم ــى كېلىش ــدە مەخپ ــۇپ »ئاالھى ــل بول ــۇق ۋەكى ھوقۇقل
ســوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپ رىياسەتچىســى ســىتالىن باشــلىق، ۋىشىنىسكى »ئاالھىدە 

مەخپــى كېلىشــم« گــە ئىمــزا قويــدى.

1 - »جۇڭگو-ســوۋېت دوســتلۇق- ئىتتىپاقداشــلىق- ئــۆز ئــارا ھەمكارلىق 
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شەرتنامىسى«

1949 -يىلــى 12 -ئاينىــڭ 12 - كۈنــى جۇڭخۇا خەلق رېسپوبلىكىســىنىڭ 
رەئىســى ماۋزېــدۇڭ موســكۋاغا يېتىپ كېلىــپ زىيارەتنى باشــلىۋەتتى. 1950 -يىلى 
1 -ئاينىــڭ 20 - كۈنــى جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســىنىڭ ۋەزىــرى قوشــۇمچە 
تاشــقى ئىشــالر ۋەزىــرى جۇئېنلــەي موســكۋاغا يېتىــپ كەلــدى. ئىككــى دۆلــەت 
ئوتتۇرىســىدا ئۆتكۈزۈلگــەن ســۆھبەت -2ئاينىــڭ -14 كۈنــى ئاياقالشــتى. 1950 
-يىلــى 2 -ئاينىــڭ 14 - كۈنى ئىمزاالنغان شــەرتنامە شــۇ يىلــى 4 -ئاينىڭ 11 
- كۈنــى كۈچكــە ئىگــە بولــدى. ئۈنۈملــۈك ۋاقىــت 30 يىــل بولــدى. »جۇڭگو-
ســوۋېت -دوســتلۇق -ئىتتىپاقداشــلىق- ئــۆز ئــارا ھەمكارلىق شەرتنامىســى«نىڭ 

ئەســلى تېكســىتى تۆۋەندىكىچە:

»جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى -ســوۋېت سوتسىيالىســتىك رېســپوبلىكىالر 
ئىتتىپاقىنىــڭ دوستلۇق-ئىتتىپاقداشــلىق -ئۆزئــارا ھەمكارلىــق شەرتنامىســى«

ــوۋېت  ــەن س ــى بىل ــزى ھۆكۈمىت ــى مەركى ــق رېسپوبلىكىس ــۇا خەل جۇڭخ
ــەن  ــى مىنىستىرالرمەھكىمىســى بىل ــى ئال ــپوبلىكىالر ئىتتىپاق ــتىك رېس سوتسىيالىس
ئىــرادە باغــالپ، جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى بىلەن ســوۋېت سوتسىيالىســتىك 
جۇمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقىنىڭ دوســتلۇق ۋە ھەمكارلىقىنــى كۈچەيتىپ؛ ئورتاق ھالدا 
ياپونىيــە جاھانگېرلىكىنىــڭ قايتــا بــاش كۆتۈرۈشــىنىڭ ياكــى باشــقا ھــەر خىــل 
ــەن  ــل بېرىكتۈرگ ــەن تى ــە بىل ــدە ياپونىي ــق ھەرىكەتلىرى ــەكىللىك تاجاۋۇزچىلى ش
دۆلەتلەرنىــڭ، قايتا تاجاۋۇزچىلىق يولىغا مېڭىشــىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ؛ بىرلەشــكەن 
دۆلەتلەر تەشــكىالتىنىڭ نىشــانى ۋە پىرىنســىپلىرىغا ئاساســلىنىپ، يىراق شــەرق ۋە 
پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ئــۇزۇن مۇددەتلىــك تىنچلىقــى ۋە ئومۇمىيۈزلــۈك بىخەتەرلىكىنــى 
ــوۋېت سوتسىيالىســتىك  ــق رېسپوبلىكىســى ۋە س ــتەھكەملەپ؛ جۇڭخــۋا خەل مۇس
جۇمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىســىدىكى يېقىنچىلىق، بۇرادەرلىك، دوســتلۇقنىڭ 
مۇستەھكەملىنىشــىنىڭ جوڭگو-ســوۋېت ئىككى مەمىلىكــەت خەلقلىرىنىڭ نىگىزلىك 
مەنپەئەتىگــە مۇۋاپىــق ئىكەنلىكىگــە چۇڭقــۇر ئىشــىنىپ؛ ئۈشــبۇ مەقســەتتە، بــۇ 
ــۇق  ــەر تول ــرادە قىلــدۇق، ھەمــدە ھــەر قايســى تەرەپل شــەرتنامىنى تۈزۈشــنى ئى

ھوقۇقلــۇق ۋەكىللىرىنــى ئەۋەتتــى:
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جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى مەركىــزى ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاالھىــدە ۋەكىلى، 
ــرى  ــالر ۋەزى ــقى ئىش ــۇمچە تاش ــرى، قوش ــىنىڭ ۋەزى ــەت مەھكىمىس ــو دۆل جۇڭگ
جۇئېنلــەي؛ ســوۋېت سوتسىيالىســتىك رېســپوبلىكىالر ئىتتىپاقىنىــڭ ئاالھىــدە 

ــكى. ــچ. ۋىشىنىس ــرى. يانولىيىۋى ۋەكىلى،ئاندې

 ئىككــى نەپــەر تولــۇق ھوقۇقلــۇق ۋەكىللــەر ئۆزئــارا ســاالھىيەت داكومىتــى 
ــن،  ــن كېيى ــق دەپ قارىغاندى ــۆرۈپ، مۇۋاپى ــتۇرۇپ ك ــى ئالماش ۋە ھۆججەتلەرن

تۆۋەندىكــى ماددىالرغــا قوشــۇلدى:

1( ماددا 

شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى دۆلــەت ئورتــاق كــۈچ چىقىرىشــقا كاپالــەت 
قىلىــپ، زۆرۈرى تەدبىرلەرنــى قوللىنىپ، ياپونىيە ۋە باشــقا بىۋاســىتە تاجاۋۇزچىلىق 
ھەرىكەتلىرىــدە ياپونىيــە بىلــەن تىل بېرىكتۈرگــەن ھەرقانــداق دۆلەتنىڭ قايتىدىن 
تاجاۋۇزچىلىــق يولىغــا مېڭىــپ، تىنچلىققــا بۇزغۇنچىلىــق قىلىشــىنى چەكلەيــدۇ. 
شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى دۆلەتنىــڭ قايســى بېــرى ياپونىيىنىڭ ياكــى ياپونىيە 
ــراپ،  ــا ئۇچ ــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغ ــر دۆلەتنى ــداق بى ــقان ھەرقان ــەن ئىتتىپاقالش بىل
ئــۇرۇش ھالىتىــدە تۇرغانــدا شــەرتتنامە تۈزگەن لېكىــن تاجاۋۇزچىلىققــا ئۇچرىمىغان 
ئىككىنچــى دۆلــەت پۈتــۈن كۈچىنــى ئىشــقا ســېلىپ ھەربىــي ۋە باشــقا جەھەتىتــن 

ــاردەم بېرىدۇ. ي

ئىككــى تەرەپ ســەمىمى ھەمكارلىشىشــنى خااليدىغانلىقىنــى دۇنيا تىنچلىقىنى 
ــە  ــداق ھەرىكەتلەرگ ــەر قان ــان ھ ــەت قىلغ ــنى مەقس ــى قوغداش ۋە بىخەتەرلىكىن
قاتنىشىشــنى خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈرۈدۇ ھەمــدە بــۇ مەقســەتنى تېزلىــك بىلــەن 

ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۇن تۆھپــە قوشــۇدىغانلىقىنى جاكاراليــدۇ.

2(ماددا

 شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى تــەرەپ ئۆزئــارا قوشــۇلۇپ، ئىككىنچــى دۇنيــا 
ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە باشــقا ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر بىلــەن ئىمكانىيەت يــار بەرگەن 
قىســقا مــۇددەت ئىچىــدە ياپونىيــە بىلــەن تىنچلىــق كېلىشــىمى ئىمزاالشــنى قولغــا 

كەلتۈرۈشــنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدۇ.
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3(ماددا

شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككى دۆلەتنىڭ بىرســىگە قارشــى تۇرىدىغان ئۈچىنچى 
تــەرەپ بىلــەن ھــەر قانداق شــەرتنامە ئىمزاالشــقا قاتناشــمايدۇ. ئىككــى دۆلەتنىڭ 
بىرســىگە قارشــى تۇرىدىغــان ھەرقانــداق بىــر گۇرۇھنىــڭ ھەرقانــداق ھەرىكــەت 

ۋە تەدبىر ئېلىشــلىرىغا قاتناشــمايدۇ.

4(ماددا

شــەرتنامە ئىمزالىغان ئىككى دۆلەت تىنچلىقنى ۋە ئومۇمىيۈزلۈك بىخەتەرلىكنى 
مۇســتەھكەملەش مەنپەئەتىگــە ئاساســلىنىپ، جۇڭگو-ســوۋېت ئىككــى دۆلەتنىــڭ 
ئورتاق مەنپەئەتىگە مۇناســىۋەتلىك بارلىق زور مەســىلىلەردە ئۆزئارا مەسلىھەتلىشــىش 

ئېلىــپ بارىدۇ.

5(ماددا

ــا  ــتلۇق، ھەمكارلىشــىش روھىغ ــەت دوس ــان ئىككــى دۆل ــەرتنامە ئىمزالىغ ش
كاپالــەت قىلىــپ، ھەمــدە باراۋەرلىــك، ئۆز ئــارا مەنپەئەت يەتكــۈزۈش، دۆلەتنىڭ 
ــلىق  ــالرغا ئارىالشماس ــى ئىش ــى، ئىچك ــن پۈتۈنلىكىن ــى ۋە زېمى ــك ھوقوق ئىگىلى
ــڭ  ــى دۆلەتنى ــوۋېت ئىكك ــپ، جۇڭگو-س ــەت قىلى ــارا ھۆرم ــىپىنى ئۆزئ پىرىنس
ئىقتىســاد، مەدەنىيــەت مۇناســىۋەتلىرىنى تەرەققــى قىلــدۇرۇپ، مۇســتەھكەملەپ، 
ئۆزئــارا بىر-بىرىگــە مۇمكىــن بولغــان ئىقتىســادىي ياردەملەرنــى بېرىــپ، زۆرۈرى 

ئىقتىســادىي ھەمكارلىقنــى ئىشــقا ئاشۇرۇشــلىرى كېــرەك.

6(ماددا

بــۈ شــەرتنامە ئىككــى تــەرەپ تەســتىقلىغاندىن كېيىــن دەرھال كۈچكــە ئىگە 
بولىدۇ. تەســتىقالنغان نۇسخىســى بېيجىڭدە ئالماشــتۇرۇلىدۇ.

بــۇ شــەرتنامىنىڭ قەرەللىــك ۋاقتى 30 يىــل بولىدۇ. ئەگەر ۋاقىت توشۇشــتىن 
بىــر يىــل بــۇرۇن، شــەرتنامە ئىمزالىغــان ھــەر قانــداق بىــر تــەرەپ بۇ شــەرتنامىنى 
بىــكار قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندە، شــەرتنامىنىڭ ۋاقتــى يەنە 5 يىل ئۇزارتىلىپ، 

بــۇ قانۇنغا ئەمــەل قىلســا بولىدۇ.
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1950 -يىلى 2 -ئاينىڭ 14 - كۈنى موسكۋادا ئىمزاالندى.

ئومۇمىــي ئىككــى پارچــە، ھــەر بىــر پارچىســى خىتايچــە روســچە يېزىلغــان. 
ئىككــى خىــل يېزىقتــا يېزىلغــان ماددىــالر ئوخشاشــال كۈچكــە ئىگــە.

جۇڭخۇا خەلق رېسپوبلىكىسى مەركىزى خەلق ھۆكۈمىتى )ئىمزا(

ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۈمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقــى مىنىســتىرالر مەھكىمىســى 
كابىنتــى )ئىمــزا( 

قوشۇمچە ئىمزاالنغان مەخپى كېلىشىم.

2 - »جۇڭخۋا خەلق رېسپوبلىكىسى، سوۋېت سوتسىيالىستىك جۈمھۇرىيەتلەر 
ئىتتىپاقىنىڭ دوســتلۇق- ئىتتىپاقداشــلىقى توغرىســىدا ئاالھىدە كېلىشىم« جۇڭخۇا 
خەلــق رېسپوبلىكىســى مەركىــزى خەلق ھۆكۈمىتى بىلەن ســوۋېت سوتسىيالىســتىك 
جۈمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىســىدىكى قويۇق ھەمكارلىقنــى تېخىمۇ كۈچەيتىش 
ئۈچــۈن، جاھانگىــر دۆلەتلەرنىــڭ ھــەر قانــداق شــەكىللىك تاجاۋۇزىدىــن ھەمــدە 
ياپــون جاھانگېرلىكــى بىلــەن تىــل بىرىكتــۈرۈپ قايتا بــاش كۈتۈرۈشــىدىن ئورتاق 
ســاقلىنىپ، ئاســىيانىڭ يېڭــى تەرتىپىنــى تۇرغۇزۇپ، جۇڭگو-ســوۋېت دوســتلۇق-
ھەمكارلىق مۇناســىۋىتىنى مۇســتەھكەملەپ، ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگەن 
ــىرتىدا،  ــدە س ــق شەرتنامىســىنىڭ ئاالھى ــلىق، ھەمكارلى ــتلۇق- ئىتتىپاقداش دوس

يەنــە ئاالھىــدە كېلىشــىم ئىمزااليمىز.

ھــەر قايســى تــەرەپ تولــۇق ھوقۇقلــۇق ۋەكىللىرىنــى ئەۋەتىــپ قاتناشتۇرســا 
بولىدۇ.

جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى مەركىــزى خەلــق ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاالھىــدە 
ــرى  ــالر ۋەزى ــقى ئىش ــۇمچە تاش ــرى قوش ــىنىڭ ۋەزى ــەت مەھكىمىس ــى، دۆل ۋەكىل

ــەي. جۇئېنل

ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقى مىنىســتىرالر مەھكىمىسىنىڭ 
ئاالھىدە ۋەكىلى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئاندېرى. )نوئاليىۋىچ( ۋىشىنىســكى.

ئىككــى تەرەپنىــڭ تولــۇق ھوقۇقلــۇق ۋەكىللىــرى ئۆزئــارا داكۇمىنــت، 
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ھۆججەتلەرنــى ئالماشــتۇرۇپ كــۆرۈپ، مۇۋاپىــق تاپقاندىــن كېيىــن تۆۋەندىكــى 
ــۇلدى. ــا قوش ماددىالرغ

1 - مــاددا: شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى دۆلــەت جاھانگېرالرنىــڭ 
تاجاۋۇزچىلىقىنــى ئورتــاق چەكلــەپ ھەمــدە ئۈچىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىغا ئورتــاق 
ــيالىتىك  ــوۋېت سوتىس ــى، س ــق رېسپوبلىكىس ــۇا خەل ــۇرۇپ، جۇڭخ ــل ت تاقابى
جۈمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقىنىــڭ جۇڭگونىــڭ ئىچكــى قىســمىدا ئەســكەر تۇرغۇزۈشــىغا 

ــدۇ. ــاق قوغداي ــى ئورت ــا تىنچلىقىن ــدۇ، دۇني ــول قويى ي

ــق  ــۇا خەل ــالپ، جۇڭخ ــن باش ــان كۈندى ــىم ئىمزالىغ ــاددا: كېلىش 2 -م
رېسپوبلىكىســى ئــاۋۋال شــەرقىي شــىمال، جۇڭگونىــڭ شــىمال تەرىپىــدە ســوۋېت 
ــز  ــىغا دېڭى ــي ئورۇنالشتۇرۇش ــڭ ھەربى ــەر ئىتتىپاقىنى سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتل
ۋە ھــاۋا ئارمىيــە بازىســى بېرىــدۇ. ھەمــدە جۇڭگــو خەلــق ئازادلىــق ئارمىيىســى 
مەســئۇل بولــۇپ شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيانى ئــازاد قىلىش ئىشــلىرىغا قاتنىشــىپ، 

ئاســىيانى ئــازاد قىلىــش ئىشــلىرىنى تاماماليــدۇ.

3 -مــاددا: شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى تــەرەپ جۇڭگــو خەلــق ئازادلىــق 
ئارمىيىســىنى ئۆزگەرتىــپ خەلقئــارا قىزىــل ئارمىيــە قىلىپ قۇرۇشــقا، ســوۋېت قىزىل 

ئارمىيىســى ئالــى قوماندانىنىــڭ بىۋاســتە قوماندانلىق قىلىشــىغا قوشــۇلىدۇ. 

4 -مــاددا: جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى، 10 مىليــون ئــادەم تەييارالپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغا ياردەملىشــىپ، جۇڭگو-ســوۋېت ھەربىي ئەســلىھەلىرىنى ئورتاق 

قــۇرۇپ، جاھانگېرالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىــق ھەرىكەتلىرىگــە تاقابىل تۇرۇدۇ.

ــەر  ــىمالدىكى ھ ــەرقىي ش ــق رېسپوبلىكىســى ش ــۇا خەل ــاددا: جۇڭخ 5 - م
قايســى چېگــرا ئېغىزلىرىنــى ســوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىــڭ ئەبــەدى ئەســكەر تۇرغۇزۈشــىغا 
ئېچىــپ بېرىــدۇ. ســوۋېت ئارمىيىســى ئەركىــن چىقىــپ تۇرىــدۇ. ئېچىپ بېرىشــكە 
تېگىشــلىك پورتــالر جۈملىدىــن چىــڭ خــۋاڭ داۋ، خەيجو، يەنتــەي، ۋي خەيۋي، 

چىــڭ داۋ، دالىيــەن قاتارلىــق پورتالردىــن ئىبــارەت.

6 -مــاددا: جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى يىــل ئاخىرىدىــن بــۇرۇن، 4 
مىليــون ئارمىيىنــى تولۇقالپ تەييــارالپ، جاھانگېرالرنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشــىگە 
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قارشــى تەييارلىــق قىلىدۇ.

7 - مــاددا: جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســىنىڭ نوپۇســىنى، بايلىــق 
مەنبەئەلىــرى كەمچىــل بولغانلىقتىــن، 100 مىليــون كېمەيتمىســە بولمايــدۇ. 
تەپســىلى چارىلىرىنــى جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى ئــۆزى بەلگىلەيــدۇ.

8 -مــاددا: جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى مەركىــزى خەلــق ھۆكۈمىتىگــە 
قاراشــلىق ھــەر قايســى ئىــدارە ئور گانالر، ئۇمۇمــى خەلق ئىگىلىكىدىكى ســانائەت 
ــۇس  ــڭ مەخس ــەر ئىتتىپاقىنى ــتىك جۇمھۇرىيەتل ــوۋېت سوتسىيالىس ــرى، س تارماقلى

خادىملىرىنــى مەســلىھەتچىلىككە تەيىنلەيــدۇ. 

9 -ماددا: كېلىشــىم تۈزگەن ئىككى دۆلەت، ســوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ 
تېخنىــك خادىمالرنــى ئەۋەتىــپ، جۇڭگونىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى مۇھىــم 
ســانائەت ئورۇنلىرىــدا باشقۇرۇشــقا قاتناشــتۇرىدۇ، جۇڭخــۇا خەلــق جۇمھۇرىيىتــى 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــەۋزەل مۇئامىلــە قىلىــش تۈزۈمــى بويىچــە، يۇقىرىقــى خادىمالرغــا 

ئــەۋزەل مۇئامىلە قىلىشــىغا قوشــۇلىدۇ.

ــودا  ــرى س ــز بويلى ــىنىڭ دېڭى ــق رېسپوبلىكىس ــۇا خەل ــاددا: جۇڭخ 10 -م
ــىغا  ــودا قىلىش ــن س ــوۋېتلىكلەرنىڭ ئەركى ــى، س ــى بازارلىرىن ــى، ئىچك بازارلىرىن
ــدۇ. ــا قويى ــنى يولغ ــاج ئېلىش ــادا ب ــەۋزەل باھ ــەنت ئ ــپ، 1 % پىرس ئېچىۋېتى

11 - مــاددا: شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئىككــى دۆلــەت، جۇڭگو-ســوۋېت ئــۆز 
ئــارا مەنپەئــەت يەتكــۈزۈش شــەرتى ئاســتىدا، مــاددى بويۇمــالر بىلــەن مــاددى 
بويۇمالرنــى تېگىشــش شــەكلىدە ســودا قىلىــپ، دوســتلۇق مۇناســىۋىتى تىكلەشــكە 

قوشۇلىدۇ.

12 - ماددا: ســوۋېتلەر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى، جۇڭخۇا خەلق رېسپوبلىكىســى 
دۆلىتــى ئىچىدىكــى تۆمــۈر، خــام ئەشــيا كانلىرىنى باشــقۇرۇش ئاالھىــدە ھوقۇقىغا 
ئىگــە. بۇنىــڭ ئىچىدە قەلەي كېنىدا يىل بويى ئىشــلەپچىقىرىلغان مەھســۇالتىنىڭ 
ــدا ســوۋېت  ــڭ ســىرتىدا، قالغىن 20 % پىرســەنتىنى جۇڭگــو ئۆزىگــە قالدۇرغاننى
ــر ســانائەتنى راۋاجالنــدۇرۇپ،  ئىتتىپاقىنــى تەمىنلەيــدۇ، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئېغى
جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســىنىڭ ســانائەت قۇرۇلۇشــىغا ياردەملىشــىدىغانلىقىغا 
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قوشۇلىدۇ.

13 - مــاددا: جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســنىڭ بېيجىــڭ، تىيــەن جىــن، 
شــاڭخەي، گــۇۋاڭ جــۇ، چــۇڭ چىــڭ، چــاڭ شــا، خــاڭ جــۇ، جىيــۇ جىيــاڭ، 
ۋۇخــۇ، شــامىن، شــەنتۇ، فۇجــۇ قاتارلىــق 15 شــەھىرىدە، شــەھەرنىڭ مەركىــزى 

رايونلىرىنــى ســوۋېتلەر پۇقرالىرىنىــڭ ئولتۇراقلىشىشــىغا ئايرىــپ بېرىــدۇ.

14 - مــاددا: ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى، 
جۇڭخــۇا خەلــق جۇمھۇرىيىتــى مەركىــزى خەلــق ھۆكۈمىتىنىــڭ تەلــەپ، 
ئىلتىماســلىرىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن، جۇڭگوغــا 3 مىليــون دولــالر قــەرز بېرىــدۇ. 
)قــەرز قايتــۇرۇش پىرىنســىپى قــەرز بېرىــش كېلىشــىمى ئىمزالىغانــدا بەلگىلىنىــدۇ( 
ــو،  ــىمالى جۇڭگ ــىمال، ش ــەرقىي ش ــق رېسپوبلىكىســى ش ــا جۇڭخــۇا خەل بۇنىڭغ
ــى  ــدۇ، قەرزن ــپ قويى ــەت قىلى ــۇالتلىرىنى زاكال ــيا مەھس ــام ئەش )مانجۇرىيە(خ
قايتۇرىدىغــان چاغــدا خــام ئەشــيانىڭ تۈرلىرىگــە ئاساســلىنىپ، ئەمەلــى ئېھتىياجغا 

ــدۇ. ــى تاللىۋالى ــرەك دەپ، قارىغانلىرىن كې

ــەت، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى  15 - مــاددا: شــەرتنامە ئىمزالىغــان ئككــى دۆل
ھۆكۈمىتىنىــڭ چاڭچــۈن تۆمــۈر يولــى ۋە تۆمــۈر يــول بويىــدا 15 خىتــاي مىلــى 
ــاق باشقۇرۇشــقا  ــدە ئورت ــاراۋەر( ئىچى ــا ب )خىتايچــە 1 مىــل، 1.609 كىلومېتىرغ
قوشــۇلىدۇ. ئىككــى تــەرەپ ۋەكىللىرىنىــڭ خىزمــەت ۋەزىپىســى، مەســىلەن، تۆمۈر 
ــەردە  ــدەك خىزمەتل ــى دېگەن ــەر رەئىس ــى ھەيئەتل ــلىقى، دائىم ــدارە باش ــول ئى ي
ــى  ــرى مۇئاۋىنلىقن ــڭ ۋەكىللى ــپ، جۇڭگونى ــار بېرى ــا ئېتىب ــى ئېھتىياجغ نۆۋەتتىك

ئۈســتىگە ئالىــدۇ.

16 - مــاددا: بــۇرۇن، خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيىســى بىلــەن ســوۋېت 
ــە  ــەن مانجۇرىي ــىدا تۈزۈلگ ــى ئوتتۇرىس ــەر ھۆكۈمىت ــتىك جۇمھۇرىيەتل سوتسىيالىس
كېلىشــىمىگە )ئېھتىمال خاربىن شەرتنامىســى بولســا كېرەك( ئاساســلىنىپ، سوۋېتلەر 
ئىتتىپاقــى ســودا-تىجارەت ئىمتىيازىدىن داۋاملىق بەھرىمەن بولۇشــى، قايتۇرۇشــقا 
ــق  ــى دېھقانچىلى ــى ھۆكۈمىت ــق جۇمھۇرىيىت ــۇا خەل ــى جۇڭخ ــلىك قەرزن تېگىش

مەھســۇالتلىرى بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىگــە قايتۇرۇشــى كېــرەك.
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17 - مــاددا: كېلىشــىم تۈزگــەن ئىككــى دۆلــەت، ئىككــى تــەرەپ، ئىچكــى 
موڭغۇلىيــە، )شــىنجاڭ( ئۇيغۇرىســتان، شــىزاڭ)تىبەت( قاتارلىــق ئۆلكىلــەردە ھــەر 
ــڭ  ــۇلىدۇ. ئۇالرنى ــىغا قوش ــى قۇرۇش ــق جۇمھۇرىيىتىن ــڭ خەل ــى مىللەتلەرنى قايس

مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇشــىغا ئىككــى تــەرەپ ئورتــاق مەســئۇل بولىــدۇ.

18 -مــاددا: كېلىشــىمنامە ئىككــى تەرەپنىــڭ تەستىقلىشــىدىن ئۆتكەندىــن 
كېيىــن، دەرھــال كۈچكە ئىگــە بولىدۇ، تەســتىقالنغان ماتېرىيالالر چىتا شــەھىرىدە 

ئۆز ئــارا ئالماشــتۇرۇلىدۇ.

ــە،  ــا ئگ ــۇش خاراكتېرىغ ــى بول ــن مەخپ ــاددا: كېلىشــمنامە ئىنتايى 19 - م
كېلىشــىم ئىمزالىغــان ئىككــى دۆلــەت، ئىككــى تــەرەپ، مەخپىيەتلىكنى ســاقالش، 

ئاشكارىلىماســلىق مەســئۇلىيىتىگە ئىگــە.

1950 -يىلى 2 -ئاينىڭ 12 - كۈنى موسكۋادا ئىمزاالندى.

ئومۇمىــي ئىككــى نوســخا، ھــەر بىــر نوســخا ئوخشاشــال خىتايچــە، روســچە 
يېزىلــدى. كېلىشــمنامەنىڭ ئىككــى خىــل يېزىقتــا يېزىلغان نوســخىلىرى ئوخشــاش 

كۈچكــە ئىگــە.

ــۇق  ــڭ تول ــق ھۆكۈمىتىنى ــزى خەل ــى مەركى ــق جۇمھۇرىيىت ــۇا خەل جۇڭخ
ــزا( ــەي، )ئىم ــى جۇئېنل ــۇق ۋەكىل ھوقۇقل

ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقى ئالىي مەھكىمىسى رەئىسلەر 
كابىنتىنىــڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى ئاندېرى. يانولىيىۋىچ. ۋىشىنىســكى،)ئىمزا(

ــەي  ــى جال ــەن ئۆلكىس ــى- خەين ــش مەنبىئ ــڭ كېلى ــال ۋە ماقالىنى ماتېرىي
ــى( ــەزەر “توربېت ــا ن ــى. )“جۇڭگوغ ــەپ تارىخ ــۇرا مەكت ــۇق ئوتت تول

يىگىرمــە يەتتىنچــى بــاب خىتــاي بىلــەن ئۆتكۈزۈلىدىغــان ســۆھبەتكە 
مەزمۇنــالر مۇناســىۋەتلىك 

ــىي  ــەكىللىك سىياس ــى ش ــى قايس ــە ۋە ياك ــن، نېم ــۇرالر كىمدى 1 - ئۇيغ
ــىي  ــڭ سىياس ــدا ئۇيغۇرالرنى ــدۇ؟ ئوچــۇق ئېيتقان ــەپ قىلى ــك تەل ــۇرى بىرلى مەم
ــن نېمــە  ھاياتىغــا، سىياســىي دېمۇكراتىيىســىگە مۇناســىۋەتلىك ئۇيغــۇرالر كىمدى
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تەلــەپ قىلىــدۇ، كىمدىــن قاچــان، قانــداق تەلــەپ قىلىــدۇ؟ ئەلۋەتتــە ئۇيغــۇرالر 
ــاۋۋال ھوقــۇق  خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىدىن ۋەتــەن تەلــەپ قىلىــدۇ، لېكىــن ئ
تەلــەپ قىلمــاي تــۇرۇپ، ۋەتەننــى ئوڭايــال قولغــا كەلتۈرگىلــى بولمايــدۇ. ۋەتــەن 
ــەن  ــۇ، ۋەت ــىپ يېتىپت ــتەملىكىچىلىرى بېس ــاي مۇس ــر خىت ــتاننى ھازى ئۇيغۇرىس
ــدى.  ــىتىدا قال ــغالىيىتى ئاس ــتەملىكىچىلىرىنىڭ ئىش ــاي مۇس ــتان خىت ئۇيغۇرىس
مەســىلەن، خىتايدىــن ھوقــۇق تەلــەپ قىلغانــدا ھوقــۇق بېرىلىدىغــان نەرســىمۇ؟ 
قائىــدە بويىچــە بولغانــدا ھوقــۇق بېرىلىدىغــان نەرســە ئەمــەس، بەلكــى تارتىــپ 
ئالىدىغــان نەرســىدۇر. ھوقــۇق بۇ كــۈچ دېگەنلىكتــۇر. ھوقۇقنى تارتىــپ ئالماقچى 
ــا  ــدۇ. ئۇنداقت ــرا كېلى ــقا توغ ــپ ئېلىش ــەن تارتى ــۈچ بىل ــى ك ــدا، كۈچن بولغان
ــار؟  ــى ب ــە كۈچ ــڭ نېم ــە، ئۇيغۇرالرنى ــە ئىگ ــداق كۈچك ــر قان ــۇرالر ھازى ئۇيغ
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھېــچ قانــداق كۈچــى يــوق. ئۇيغــۇرالر دەســلەپ تۇرغــان زېمىننــى 
ــم دېســىمۇ، لېكىــن ئۇيغــۇرالر دەســلەپ تۇرغــان  گەرچــە ئۇيغــۇرال مېنىــڭ ۋەتىن
بىــر غېرىــچ يەرمــۇ ئۇيغۇرالرغــا تەئەللــۇق ئەمــەس. خىتــاي ئاللىقاچــان بــۇ زېمىــن 
ــاس  ــڭ ئايرىلم ــتاننى »جۇڭگونى ــەرقىي تۈركىس ــىنجاڭنى، ش ــتاننى، ش ئۇيغۇرىس
بىرقىســمى« دەپ ھۆكــۈم قىلىــپ، ئاساســى قانۇنىغــا »يــەر زېمىــن دۆلەتنىــڭ« 

دەپ، يېزىــپ بولغــان ئىــدى.

ئۇنداقتــا ۋەتەنداشــلىرىم! بىــز ئۇيغــۇرالر نېمىگــە ئاساســلىنىپ ۋەتــەن تەلــەپ 
قىلىمىــز. بىــز ئۇيغــۇرالر نېمىگە ئاساســلىنىپ ھوقــۇق تەلەپ قىلىمىــز ياكى ھازىرقى 
كۈنــدە كىشــىلەرنىڭ ئاغزىــدا ئېقىــپ يۈرگىنىچــە بولغانــدا نېمىگــە ئاساســلىنىپ 
ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىمــز، نېمىگــە ئاساســلىنىپ مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىمىــز؟ 

ــوق.  ــۇر ي ــۇ ئۇيغ ــان بىرم ــەپ قىلىدىغ ــە تەل ــدا ئاپتونومىي مېنىڭچــە بولغان
بىــراق، خەلقئــارا نىزامنامىالرغــا ئاساســلىنىپ، دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى خەلقئارا 
ــىي  ــارا سىياس ــڭ خەلقئ ــنىمىز تىبەتلەرنى ــلىنىپ، قوش ــالرغا ئاساس ــراپ قىلىش ئېتى
ــە  ــي ئاپتونومىي ــا ئالى ــپ، داالي الم ــار بېرى ــا ئېتىب ــان رولىغ ــەھنىلەردە ئوينىغ س
تەلــەپ قىلغانــدەك، ئالىــي ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىدىغــان ئۇيغــۇرالر ئارىمىــزدا 

يــوق ئەمــەس. 

2 - ئۇنداقتــا ئاپتونومىيــە، ئالىــي ئاپتونومىيــە دېگەن سىياســىي ئاتالغۇالرنى 
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قانــداق چۈشىنىشــىمىز كېرەك.

ــى،  ــك سىياس ــى، ئاپتونومىيىلى ــۇق مېغىزىن ــى ئۇقۇمل ــڭ سىياس ئاپتونومىينى
مەمــۇرى، تەشــكىلى بىرلىكىنــى، ئاپتونومىيــە دېگــەن سىياســى ئىبارىنــى خىتــاي 
مۇســتەملىكىچىلىرى قانداق خۇنۇكلەشــتۈرگەن بولســا خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرالرغا 
قــۇرۇپ بەرگــەن ئاپتونومىيــە سىياســى مەمــۇرى بېرلىكىنــى ھــەم شــۇنداق خۇنــۇك 
ــا  ــۇرى قۇرۇلم ــى مەم ــۇك سىياس ــۇنداق خۇن ــەم ش ــك ھ ــۇرى بىرلى ــى مەم سىياس
ــە،  ــۇيەردىكى، ئاپتونومىي ــى ش ــىلىنىڭ تۈگىن ــرەك. مەس ــىمىز كې دەپ، چۈشنىش
ئالىــي ئاپتونومىيــە ئېلىــش ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن مەقســەت ئەمــەس، قانــداق ھوقــۇق 
ئېلىــش بــۇ ئاساســلىق مەقســەتتۇر. مۇبــادا خىتــاي ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاپتونومىيىلىــك 
ھوقۇقىنــى بېرىشــنى اليىــق تاپىدىغانــال بولســا، خىتايالرنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قايســى 
ــڭ  ــى ئۇيغۇرالرنى ــەس، بەلك ــم ئەم ــۇ مۇھى ــى ب ــە بېرىش ــەكىللىك ئاپتونومىي ش
قانــداق شــەكىللىك ئاپتونومىيــە تەلەپ قىلىشــى ۋە قانداق شــەكىللىك ئاپتونومىيە 

ئېلىشــى بــۇ مەقســەتكە مۇۋاپىــق سىياســىي ھەرىكەتتــۇر.

ئۇيغۇرىســتاننىڭ سىياســىي ھۆكۈمرانى نۆۋەتتە خىتاي ئىكەن، مۇستەملىكىچى 
ــا،  ــان بولس ــەپ قىلىدىغ ــى تەل ــە ھوقۇق ــەر ئاپتونومىي ــۇرالر ئەگ ــن ئۇيغ خىتايدى
ئاپتونومىيــە ھوقۇقىنــى بېرىــش بىلــەن ئاپتونومىيە مەمــۇرى بېرلىكىنــى ئېلىش تىنچ 
يــول بىلــەن، بەلكــى خەلقئــارا نــازارەت ئاســتىدا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان بولســا، 
ئۇنداقتــا بېرىــش بىلــەن ئېلىشــنىڭ ئوتتۇرىســىدكى پەرقنــى يەنــى خىتــاي قانداق 
شــەكىللىك ھوقــۇق بېرىــدۇ، ئۇيغۇرالر قانداق شــەكىللىك ھوقۇق تەلــەپ قىلىدۇ، 
دېگــەن پەرقنــى كىم كېلىشــتۈرۈپ قويىدۇ؟ خەلقئارا جەمئىيەتتە ســېنىڭ كىشــىلىك 
ــان  ــە بولغ ــەت ئىگ ــم، قايســى دۆل ــا كى ــۇق دەۋالىرىڭغ ــىي ھوق ــۇق، سىياس ھوق
بولســا، بەلكــى شــۇ دۆلــەت كېلىشــتۈرۈپ قويىشــى مۇمكىــن! ئەمــدى كېلەيلــۇق:

ــى  ــۇق دائىرىس ــڭ ھوق ــەن ئاپتونومىيىنى ــۇرۇپ بەرگ ــا ق ــاي ئۇيغۇرالرغ خىت
ــك؟ ــن قەيەرگىچىلى قەيەردى

ئاپتونومىيــە بــۇ ئىســىمنىڭ مەنىســى ئۆزىنــى ئــۆزى باشــقۇرۇش دېگەنلىــك 
ــا،  ــدى. ئەمم ــۈ« دەپ ئاتال ــى چ ــدا »زى ج ــاي تىلى ــۇڭا خىت ــى، ش بوالتت
مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا 1955 -يىلــى خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرغا 



303

ئاپتونومىيــە قــۇرۇپ بەرگەندىــن باشــالپ ھازىرغىچــە، ئۇيغۇرالر بىــر كۈنمۇ ھەتتا، 
بىــر دەقىقىمــۇ ئۆزىنــى ئــۆزى باشــقۇرۇپ باقمىــدى.

ــى  ــكىللەش ھوقۇق ــۇن تەش ــى قوش ــڭ ھەرب ــۇرى بىرلىكىنى ــە مەم ئاپتونومىي
بارمۇ-يــوق، ئاپتونوميــە مەمــۇرى بىرلىكىنىــڭ ســاقچى قوشــۇنلىرى تەشــكىللەش 
ھوقۇقــى بارمۇ-يــوق. ئااليلــۇق، ســاقچى قوشــۇنلىرىنى تەشــكىللەش »شــىنجاڭ 
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونى«نىــڭ ھوقۇقــى دائىرىســى ئىچىــدە بولىدىغــان بولســا، 
ــى« دا  ــوم رايون ــۇر ئاپتون ــىنجاڭ ئۇيغ ــە »ش ــى ھازىرغىچ ــن تاك 1955 -يىلىدى
ــوئال  ــە؟ دەپ س ــى نېم ــەت تەركىب ــۇنىنىڭ مىلل ــاقچىالر قوش ــكىللەنگەن س تەش
قويۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. چۈنكــى بــۇ مەســىلە يەنى ســاقچىالر قوشــۇنىنىڭ مىللەت 
تەركىبــى بــۇ، ئــەڭ مۇھىــم سىياســىي ئامىلــدۇر. ســاقچى قوشــۇنى تەشــكىللەش 
بويىچــە »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى« غــا، ئۇيغۇرالردىن ســاقچى قوشــۇنى 
تەشــكىللەش ھوقۇقــى بېرىلگــەن بولســا، »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونى«نىڭ 

بىرىنچــى ســكرېتارى ئۇيغۇردىــن قويۇلغــان بوالتتــى.

خىتاينىــڭ سىياســىي مەمــۇرى تۈزۈمــى كوللېكتىــپ رەھبەرلىــك، ھۆكۈمــەت 
بــۇ پارتىيــە، پارتىيــە بــۇ ھۆكۈمــەت. ئەگــەر، ئۇيغۇرالرغــا بېرىلگــەن ئاپتونومىيــە 
ــوم  ــۇر ئاپتون ــىنجاڭ ئۇيغ ــا، »ش ــان بولس ــۇپ قۇرۇلغ ــە بول ــى ئاپتونومىي ھەقىق
رايونى«غــا ئۇيغۇرنــى مەســئۇل قىلماقچــى بولســا، كوممۇنىســتىك پارتىيىگــە ئــەزا 
بولــۇپ كىرگــەن ئۇيغۇرالرمــۇ ئــاز ئەمەس ئىدىغــۇ؟! دېمەك، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغا 

بەرگــەن ئاپتونومىيــە ھوقۇقــى قىپقىزىــل يالغــان ئاپتونومىيــە ھوقۇقىــدۇر. 

نۆۋەتتــە ئۇيغــۇرالر مۇبــادا ئاپتونومىيــە ھۇقۇقــى تەلــەپ قىلىدىغــان بولســا، 
يەنىــال يۇقىرىقىــدەك ئاپتونومىيــە ھوقۇقــى تەلــەپ قىالمــدۇ؟ بــۇ مۇمكىــن ئەمــەس 
ــتى.  ــۈرۈپ چىقىش ــى كۆت ــەن ئۇقۇمن ــە دېگ ــي ئاپتونومىي ــىلەر ئالى ــەزى كىش . ب
ئۇنداقتــا بۇنــداق ئاپتونومىيىنىــڭ ھوقــۇق دائىرىســى قانــداق بولۇشــى كېــرەك، 

ئالىــي ئاپتونومىيىنىــڭ ھوقــۇق شــەكىللىرى قانــداق بولۇشــى كېــرەك؟

دۇنيانىــڭ باشــقا جايلىرىدىكــى ئاپتونومىيــە شــەكىللىرىنى قويــۇپ تــۇرۇپ، 
پەقــەت جۇڭگونىــڭ ئۆزىگــە مۇناســىۋەتلىك، »بىــر دۆلەتتــە ئىككــى خىــل تۈزۈم« 
سىياســىتى بويىچــە شــاڭگاڭ مەمــۇرى رايونىغــا بېرىلگــەن ھوقــۇق نېمــە؟ دېگــەن 
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ســوئالنىڭ ئۆزىگىــال جــاۋاب بېرەيلــۇق.

شــاڭگاڭنىڭ پۇل بېرلىكى شــاڭگاڭنىڭ ئۆزىنىڭ پۇلى، شــاڭگاڭنىڭ ســاقچى 
ــڭ  ــاڭگاڭ مەمۇرىيىتىنى ــكىللەنگەن، ش ــن تەش ــاڭگاڭلىق خىتايالردى ــۇنلىرى ش قوش
باشــلىقىنى گەرچە مەركىزى ھۆكۈمەت تەيىنلەيدىغان بولســىمۇ، لېكىن شــاڭگاڭلىق 
خىتايدىــن تەيىنلەنگــەن، ھەرگىــز ياكــى فۇجىيەندىن ياكى جاڭســۇلۇق خىتايدىن 
ــۇق  ــوڭ قۇرۇقل ــى، چ ــە رەڭگ ــۇ؟ گەرچ ــاڭگاڭنىڭ بايرىقىچ ــەن. ش تەيىنلەنمىگ
خىتايلىرىنىــڭ بايرىقىغــا ئوخشــاش قىپقىزىــل بولســىمۇ، بەش يۇلتۇزلــۇق ئەمەس. 
چىتىــر شــەكىللىك بايراقتــۇر. ھەممىدىــن قىزىغــى شــۇ يەردىكــى، چــوڭ قۇرۇغلۇق 
خىتايلىــرى شــاڭگاڭغا ئــۆز ئىختىيــارى كىرىــپ- چىقالمايــدۇ. شــاڭگاڭغا تــۈزۈپ 
ــى  ــۇ قانۇنن ــەن ب ــۇن ؟ )م ــداق قان ــۇن زادى قان ــق قان ــەن 23 ماددىلى بېرىلگ

ســاقالپ قااللمىدىــم( 

ئەمــدى بۈگــۈن ئۇيغۇرالر بولســۇن، موڭغۇلالر، تىبەتلەر بولســۇن، زوراۋنلىق 
ئاســتىدا ئۆزلىرى ئاتاپ كېلىۋاتقان ۋە ياشــاپ كېلىۋاتقان ئاپتونومىيىنى شــاڭگاڭنىڭ 

ئاپتونومىيىســىگە سېلىشتۇرۇپ باقسا بولىدۇ.

ئەگــەر ئۇيغــۇرالر خىتايدىــن ئالىــي ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىدىغــان بولســا، 
ئالىــي ئاپتونومىيىنىــڭ سىياســى مەمــۇرى بېرلىكــى قانــداق شــەكىلدە بولىــدۇ؟

ــي ئاپتونومىيىنىــڭ مەمــۇرى بىرلىكــى مۇشــۇنداق شــەكىللىك بولۇشــى  ئالى
ــم  ــن خەۋىرى ــڭ بۇنىڭدى ــوق، مېنى ــۇن بارمۇ-ي ــارا قان ــان خەلقئ ــرەك دەيدىغ كې
يــوق ئىكــەن. دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىــدا شــۇنداق ئالىــي ئاپتونومىيىلىــك 
ھوقۇققــا ئېرىشــكەن مىللەتلەرنىــڭ تەجرىبىســىدىن ئۆگىنىشــكە بولىدۇ. مەســىلەن، 
قوشــنىمىز روســىيە ئىمپېرىيىســى پارچىلىنىــپ كەتكەندىــن كېيىــن، قېلىــپ قالغــان 
يەنــە باشــقا مىللەتلەرگــە، روســىيە پېدىراتسىيىســى ھۆكۈمىتــى مېنىڭ بىلىشــىمچە 
جۇمھۇرىيــەت شــەكلىدە ئالىي ئاپتونومىيە قۇرۇپ بەردى. ئالتايىســكى ۋىاليەتلىرىدە 
ــۇرۇپ  ــى ق ــتان جۇمھۇرىيىت ــدە تاتارىس ــازان ۋىاليەتلىرى ــى، ق ــۇۋا جۇمھۇرىيىت ت
بــەردى. يەنــە مەســىلەن، كانــادادا كۈبىكلەرنىــڭ ئالىــي ئاپتونومىيىســىنى دۆلەت 
ئىچىدىكــى دۆلــەت دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ. يەنــە مەســىلەن، كانــادا، ھىندىســتان، 
پاكىســتان، يېڭــى زىنالندىيــە، ئاۋىســتىرالىيە قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ئەنگىلىيــە 
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ــداق  ــىۋەتتۇر. بۇن ــەكىللىك مۇناس ــىيە ش ــىۋىتى پىېدىراتس ــان مۇناس ــەن بولغ بىل
دۆلەتلــەر مۇناســىۋىتىدىن ئەتراپلىــق مەلۇماتىــم يــوق ئىكــەن. بىلىدىغــان باشــقا 

ۋەتەنداشــالر تولۇقــالپ قويســا بولىــدۇ.

ئالىي ئاپتونومىيە نامىدا ھوقۇق تەلەپ قىلىش:

1 -دۆلــەت مۇداپىئــە ھوقۇقــى مۇســتەملىكىچى دۆلەتنىــڭ قولىــدا بولىــدۇ. 
ــكەر  ــاندا ئەس ــك س ــدا قانچىلى ــڭ چېگرىلىرى ــتەملىكە ئەلنى ــتەملىكىچى مۇس مۇس
مۇســتەملىكىچى  ئەممــا،  بەلگىلىنىــدۇ.  ئارقىلىــق  قانــۇن  بــۇ  تۇرغۇزىــدۇ، 
دۆلــەت مەســلەن خىتــاي، ئۇيغۇرىســتاننڭ جاي-جايلىرىــدا ۋىاليەتتىــن تارتىــپ 
ناھىيىلەرگىچــە قانۇنســىز تۇرغۇزغــان بارلىــق ئەســكىرى، قوراللىــق قىســىملىرىنى 

ــدۇ. ــپ كېتى ــدۈرۈپ چىقى ــى چېكىن ــن بىڭتۈەنن جۈملىدى

2 - تاشــقى مۇناســىۋەتلەر ھوقۇقــى، دىپلوماتىيــە ھوقۇقــى مۇســتەملىكىچى 
دۆلەتنىــڭ قولىــدا بولىــدۇ. تاشــقى ســودا ھۇقۇقىمــۇ مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ قولىــدا 
بوالمدۇ-بولمامــدۇ، شــۇ ۋاقىتتــا ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگــەن قانۇنــدا 

بەلگىلىنىدۇ.

3 - مەســىلەن، خىتايدىــن ئالىــي ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلغۇچــى تىبــەت، 
ئۇيغۇردەك مىللەتلەر بىلەن ئاساســلىق مىللەت خىتاي ئوتتۇرىســىدا ئالىي ئاپتونومىيە 
ھوقۇقلىــرى بىلــەن مەركىــزى ھۆكۈمەتنىــڭ ھوقۇقلىرىنى ماسالشــتۇرىدىغان، قەيت 
ــراپ قىلىدىغــان  ــاق ئېتى ــەرەپ ئورت قىلىــپ موقىمالشــتۇرىدىغان، ھــەر ئىككــى ت

ئاساســى قانــۇن بولۈشــى الزىــم.

ــزى  ــەن مەركى ــەت بىل ــەن مىلل ــى بېرىلگ ــە ھوقۇق ــي ئاپتونومىي 4 - ئالى
ھۆكۈمەتنىــڭ ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلىرى ئاساســى قانــۇن ئارقىلىــق بەلگىلىنىشــى 
ــلىق  ــە قاراش ــزى ھۆكۈمەتك ــتەملىكىچى مەركى ــىلەن، مۇس ــدۇ. مەس ــم بولى الزى
مۈســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغــان كارخانــا، شــىركەتلەر جۈملىدىــن بىڭتــۈەن 
ــڭ  ــكەن مىللەتنى ــا ئېرىش ــە ھوقۇقىغ ــي ئاپتونومىي ــىركەتلىرى ئالى ــت ش ۋە نېفى
ــتاننىڭ  ــتەملىكە ئۇيغۇرىس ــىرىت، مۇس ــن س ــۈزۈپ بېرىلگەندى ــا ئۆتك ئىختىيارىغ
ئىقتىســادىنى بۇالڭ-تــاالڭ قىلغانلىقتىــن، ئۇيغۇرالرغــا قانچىلىــك ھــەق تۆلەيــدۇ، 



306

دېگــەن مەســىلىمۇ، ئورتــاق ئېتىــراپ قىلىنغــان ئاساســىي قانۇننىڭ روھــى ئارقىلىق 
ــدۇ.  بەلگىلىنى

ــزى  ــەن مەركى ــەت بىل ــكەن مىلل ــا ئېرىش ــە ھوقۇقىغ ــي ئاپتونومىي 5 - ئالى
ھۆكۈمەتنىــڭ بــاج- تۆلــەم مۇناســىۋەتلىرى ئورتــاق ئېتىــراپ قىلىنغــان ئاساســىي 

قانــۇن ئارقىلىــق بەلگىلىنىــدۇ.

6 - كۆچمەنلــەر مەسىلىســىدە ھەرقانــداق ئېتىرازغــا ئــورۇن يــوق، قەيەردىن 
كەلگــەن بولســا، شــۇيەرگە قايتىپ كېتىــش سىياســىتى يولغا قويۇلىدۇ. مەســىلەن، 
ــەت ئۆزىنىــڭ ئىچكــى قانۇنلىرىغــا  ــە ھوقۇقىغــا ئېرىشــكەن مىلل ــي ئاپتونومىي ئالى
ــق  ــۇن ئارقىلى ــمىيەتلىرىنى قان ــش رەس ــن كىرىپ-چىقى ــلىنىپ، چېگرىدى ئاساس

بەلگىلەيــدۇ.

7 - ئالىــي ئاپتونومىيىلىــك جايــالردا قانچىلىــك ســاندا ســاقچى ۋە قوراللىق 
ــكەن  ــا ئېرىش ــك ھوقۇقىغ ــي ئاپتونومىيىلى ــى، ئالى ــكىللەش ھوقۇقىن ــاقچى تەش س
مىللــەت ئۆزىنىــڭ ئىچكــى قانۇنلىرىغــا ئاساســلىنىپ بەلگىلەيدۇ ۋە مۇســتەملىكىچى 

مەركىــزى ھۆكۈمەتنىــڭ تەستىقلىشــىغا يولاليــدۇ.

8 - ئــەڭ ھالقىلىــق مەســىلە، ئالىــي ئاپتونومىيىلىــك مەمۇرىيەتنىــڭ 
باشــلىقى ياكــى رەئىســىنى مەركىــزى ھۆكۈمــەت بەلگىلــەپ بەرمەســلىكى، ئالىــي 
ئاپتونومىيىلىــك ھوقــۇق ئالغــان مىللەتنىــڭ رەئىس ۋە باشــلىقىنى قەرەللىك ســايالم 
ئارقىلىــق ۋۇجۇتقــا چىقىرىــش ھوقۇقلىــرى ئوتتۇرىــدا ئورتــاق تۈزۈلگــەن ئاساســىي 
ــرى  ــڭ قانۇنلى ــك جايالرنى ــي ئاپتونومىيىلى ــرى بويىچــە ۋە ئالى ــڭ ماددىلى قانۇننى

بويىچــە بەلگىلىنىشــى الزىــم.

9 - ئالىــي ئاپتونومىيــە ھوقۇقىغــا ئېرىشــكەن مىللــەت ئــەڭ ئــاۋۋال مىللــى 
پارالمېنىــت تەشــكىللەيدۇ. مۇۋاپىــق ســان بېرىش ئارقىلىــق يېتىمچــى مىللەتلەرنى 
ــۇن  ــت ئوتتۇرىدىكــى ئاساســىي قان ــى پارالمېن ــدۇ. مىلل ــپ قىلى ــا جەلى پارالمېنتق
ئاساســىدا يەرلىــك قانــۇن چىقىرىــدۇ ۋە قانۇننــى شــەرھىلەش ھوقۇقىمــۇ بولۇشــى 

الزىــم.

10 -ئالىــي ئاپتونومىيــە ھوقۇقىغــا ئېرىشــكۈچى مىللــەت بىلــەن مۇســتەملىكە 
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قىلغۇچــى ئاساســلىق مىللەتنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ئاۋۋال ھەل قىلىۋېلىشــقا تېگىشــلىك 
ئــەڭ ئاساســلىق مەســىلە شــۇكى، »بــۇ تېررىتورىيــە كىمنىــڭ« دېگــەن مەســىلىنى 
ھــەل قىلىــش ئۈچــۇن جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســىنىڭ ئاساســى قانۇنــى ۋە بــۇ 
ــڭ  ــك جايالرنى ــى ئاپتونومىيىلى ــەن »مىلل ــىغا كىرگۈزۈلگ ــڭ 4 - ماددىس قانۇننى
ــەن  ــمىدۇر« دېگ ــاس قىس ــڭ  ئايرىلم ــق جۇمھۇرىيىتىنى ــۇا خەل ھەممىســى جۇڭخ

ســاقتا قانۇننىــڭ ســاقتا ماددىســىنى ئــاۋۋال بىــكار قىلىــش الزىــم.

مەســىلەن، 2009 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 8 - كۈنــى شىۋىتســارىيىنىڭ جەنــۋە 
ــا  ــى. يىغىنغ ــۇپ ئۆتت ــى بول ــڭ يىغىن ــاي زىيالىلىرىنى ــەت، خىت ــەھىرىدە تىب ش
ــان،  ــاپ كېلىۋاتق ــق رېسپوبلىكىســى ئات ــردەك: »جۇڭخــۇا خەل قاتناشــقۇچىالر بې
ــى  ــۆز تارىخ ــان س ــمى« دەيدىغ ــڭ بىرقىس ــپ جۇڭگونى ــن تارتى ــەت ئەزەلدى تىب

ــە كېلىشــتى. ــاق پىكىرگ ــەس دەپ، ئورت ــۇن ئەم ــا ئۇيغ پاكىتق

11 - 1 مىليــون 900 مىــڭ كــۋادرات كىلومېترلىــق بــۇ زېمىــن، بــۇ تۇپــراق 
ئۇيغۇرىســتان ئۇيغۇرنىــڭ زېمىنىدۇر.

ــداق  ــرى قان 12 - ئۇيغۇرىســتاندا ياشــاۋاتقان باشــقا مىللەتلەرنىــڭ تەقدى
ــى  ــڭ 28 - كۈن ــى 1 -ئاينى ــق 1920 -يىل ــىلىگە مۇۋاپى ــۇ مەس ــدۇ؟ ب بولى
ــىدا:  ــڭ -5 ماددىس ــى« نى ــالر ئەھدىنامىس ــە، »گىراجدان ــان تۈركىي ماقۇلالنغ
»دۆلــەت ئىچىدىكــى ئازســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ھوقۇقــى قوشــنا دۆلەتلــەردە 
ياشــاۋاتقان تۈركلەرنىــڭ ھوقۇقــى بىلــەن ئوخشــاش ئۆلچەمدە بولىــدۇ« )›تۈركىيە 
ھازىرقــى زامان تارىخى« ئۇيغۇرچە نەشــرى 23 -بــەت( دېگەندەك، مەمىلىكىتىمىز 
ئۇيغۇرىســتاندا ياشــاۋاتقان قازاقالرنىــڭ ھوقۇقــى، قازاقىســتاندا ياشــاۋاتقان 
ــز  ــدۇ، مەمىلىكىتىمى ــدە بولى ــاش ئۆلچەم ــەن ئوخش ــى بىل ــڭ ھوقۇق ئۇيغۇرالرنى
ئۇيغۇرىســتاندا ياشــاۋاتقان قىرغىزالرنىــڭ، ئۆزبېكلەرنىــڭ ھوقۇقىمۇ، قىرغىزىســتان، 
ئۆزبېكىســتانالردا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ ھوقۇقــى بىلــەن ئوخشــاش ئۆلچەمــدە 
بولىــدۇ. تۇڭگانــالر خالىســا قايتىپ بېرىپ نىڭ شــىيادا دۆلەت قۇرۇۋالســا بولىدۇ.

... ســوۋېتلەرنىڭ ئوتتۇرا ئاســىيا سىياســىتى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاســىيالىقالرنىڭ 
قوللىشــىغا ئېرىشــەلمىدى. 5 يىللىــق پىالننىــڭ دەســلەپكى باســقۇچىدىكى 
باستۇرۇشــالردىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن، 100 مىڭدىــن 200 مىڭغىچــە قــازاق خەلقــى 
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قېچىــپ جۇڭگونىــڭ شــىنجاڭ ئۆلكىســىگە كىرىۋالــدى.... )›دۇنيانىــڭ ئومۇمىــي 
تارىخــى‹ ئاپتــورى لەپتىــن ســىتاۋروس، خىتايچــە نەشــرى 691 -بــەت(

ــىدىكى  ــە توغرىس ــي ئاپتونومىي ــەت ئالى ــەر پەق ــەر اليىھەل ــى پىكىرل يۇقىرىق
ــم. ــى الزى ــە دەپ قارىلىش ــلەپكى اليىھ ــر ۋە دەس ــلەپكى پىكى دەس

يىگىرمە سەككىزىنچى باب ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرۇلغان دۆلەتلىرىنى ئەسلىگە 
كەلتۈرۈشى الزىم

ــى  ــان دۆلەتلىرىن ــا قۇرغ ــۇرالر تارىخت ــا ئۇيغ ــبۇ ماقالىغ ــدا ئۈش ــز يۇقىرى بى
ــان  ــاۋزۇ قويغ ــلىرى دەپ، م ــەت ئاساس ــارا سىياس ــنىڭ خەلقئ ــلىگە كەلتۈرۈش ئەس
ئىــدۇق. مــاۋزۇ بۇنــداق قويۇلغانــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا قۇرغــان دۆلەتلىرىنــى 
ئەســلىگە كەلتۈرىدىغــان خەلقئــارا سىياســەت بــار ئوقشــايدۇ دەيدىغــان تۇيغۇغــا 
كېلىــپ قالماســلىقىمىز كېــرەك. بىراق، مەســىلە شــۇ يەردىكى، ئۈيغــۇرالر ۋە ئۇيغۇر 
دۆلەتلىــرى تارىختــا چــوڭ دۆلەتلەرنىــڭ تاشــقى سىياســەتلىرى دائىرىســىگە كىرىــپ 
ــەكىلدە  ــۇ ش ــا، ئەتىســى ئ ــېتىلغان بولس ــەكىلدە س ــۈ ش ــپ، بۈگۈنگىچــە ب قېلى
ــز،  ــان ئوقۇرمەنلىرىمى ــى ئۆقۇغ ــان يازمىلىرىمىزن ــتا يازغ ــدى. باش ــېتىلىپ كەل س
تارىخىــي پاكىتالرنــى كــۆرۈپ شــۇنداق ھېسســىياتقا كەلگــەن بولۇشــى مۇمكىــن.

مەســىلەن، شــۇنداق دەيلــۇق. ئامېرىــكا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكۈمىتــى 1928 
-يىلــى گومىنــداڭ جىيــاڭ جېشــى ھۆكۈمىتىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. 1933 -يىلــى 
ئۇيغۇرىســتاننىڭ قەشــقەر ئۆلكىســى قەشــقەر شــەھىرىدە قۇرۇلغــان »شــەرقىي 
ــى  ــدى؟ 1931 -يىل ــراپ قىل ــم ئېتى ــى كى ــالم جۇمھۇرىيىتى«ن ــتان ئىس تۈركىس
ئاســىيانىڭ شــەرقىي شــىمالىدا مانجۇرىيىدە قۇرۇلغان »مانجۇرىيە جۇمھۇرىيىتى«نى 
كىــم ئېتىــراپ قىلــدى؟ تۈنجــى بولــۇپ ئېتىــراپ قىلىشــقا تېگىشــلىك ئامېرىــكا 
قوشــما شــىتاتلىرى ھۆكۈمىتــى، ئۇيغۇرنىــڭ يــاش جۇمھۇرىيىتىنــى نېمىشــقا 
ــدى؟ 1949  ــراپ قىلمى ــقا ئېتى ــى نېمىش ــە دۆلىتىن ــدى، مانجۇرىي ــراپ قىلمى ئېتى
-يىلــى 10 -ئاينىــڭ 1 - كۈنــى خىتايــدا »جۇڭخــۇا خەلــق رېسپوبلىكىســى« 
قۇرۇلــدى. ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلەر ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ 
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ــراپ قىلــدى. 1944 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ  ــۇپ ئېتى جۇمھۇرىيىتىنــى تۈنجــى بول
ــۇا  ــەھىرىدە، جۇڭخ ــا ش ــى غۇلج ــى ئۆلكىس ــتاننىڭ ئىل ــى ئۇيغۇرىس 12 - كۈن
خەلــق رېسپوبلىكىســى قۇرۇلۇشــتىن 5 يىــل بــۇرۇن قۇرۇلغــان، بەلكــى ســوۋېتلەر 
ئىتتىپاقىنىــڭ يارىدىمىــدە قۇرۇلغــان، بــۇ دۆلــەت ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى تۈنجــى بولۇپ 
ئېتىراپ قىلىشــقا تېگىشــلىك ســوۋېت ئىتتىپاقى نېمىشــقا ئېتىراپ قىلمىدى؟ روســيە 
ھۆكۈمىتــى لېنىــن ۋە چىچېرىنالرنىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمــەت ۋە دۆلــەت قــۇرۇپ 
بەرمەســلىك سىياســىتىگە ئەمــەل قىلدىمۇيــا؟! ســوۋېت ئىتتىپاقى خەلقئارا سىياســى 
تاۋىكىغــا چۈشــكەندە ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغــان دۆلەتنــى مۇنقــەرز قىلىــش نىيىتىدە 

تاۋىكىغــا قويغانمــۇ، يــا؟! 

ــىدا  ــى« توغرىس ــكۇا شەرتنامىس ــى« ۋە »موس ــا شەرتنامىس ــدا »يالت يۇقىرى
قىســقىچە توختىلىــپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. ئەمــدى خىتــاي تارىخچىلىرىنىــڭ، ئېنىــق 
ــا شەرتنامىســى«نى  ــىمۇ، »يالت ــمەن بولس ــڭ قىس ــاي ھۆكۈمىتىنى ــدا خىت ئېيتقان
قانــداق ئېتىــراپ قىلغانلىقىنــى؛ بۇيــەردە دېمەكچــى بولغىمىنىمىــز شــۇكى، ئۇيغۇر 
- ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســىنىڭ يالتــادا سىياســىي ســودىغا قويۇلغانلىقىنــى ئېتىــراپ 

قىلغــان ماقالىســى بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىمىــز. 

1 - »يالتا يىغىنىدا تىلغا ئېلىنغان شىنجاڭ مەسىلىسى« 

ماۋزۇنــى شــۇنداق قويغــان ئاپتــور لى شــىڭ ئەپەندى، »جۇڭگو شــىنجاڭنىڭ 
تارىخىــي ۋە ھازىرقــى ئەھۋالــى« ماۋزۇلۇق كىتابىدا مۇنداق باشــاليدۇ:

)›ۋاقىتلىــق ھۆكۈمەت‹نىــڭ ئۇيغۇرىســتاننىڭ غۇلجــا شــەھىرىدە قۇرۇلغــان 
ئۇيغۇرنىــڭ ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتــى( ئوتتــۇرا ســەپتىن ئۆلكــە مەركىــزى ئۈرۈمچىگــە 
ــە  ــى ئارمىي ــدى. مىلل ــم نۇقتىســى ئى ــڭ مۇھى ــى پىالننى ــۇم قىلىشــى ھەرب ھۇج
ئاساســى كۈچىنــى مەركەزلەشــتۈرۈپ، 1945 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ باشــلىرىدا جىڭ 
ۋە شــىخو جېڭىنــى قىلىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئايروپىــالن، بىرونېۋىكلىــرى ۋە 
زەمبىرەكچــى قىســمىنىڭ ماسلىشىشــى ئارقىســىدا، 8 - ســىنتەبىر ئايرىــم -ئايرىــم 
ھالــدا جىڭ ۋە شــىخو شــەھىرىنى ئىشــغال قىلغــان، )خىتاي گومىنداڭ ئارمىيىســى 
ياپونغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلغانــدا ئامېرىــكا ھــاۋا ئارمىيىســىنىڭ ۋە روســىيە ھــاۋا 
ئارمىيىلىرىنىــڭ ماسلىشىشــى ئارقىســىدا قەيەر-قەيەرگە ھۇجــۇم قىلغان؟ خىتاينىڭ 
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ــىنىڭ  ــدەم ئېلىش ــن يارى ــڭ چەتتى ــەن ئۇيغۇرنى ــى بىل ــدەم ئېلىش ــن يارى چەتتى
پەرقــى نــەدە؟( ئىلگىــرى- كېيىــن بولــۇپ، گومىنداڭنىــڭ بــۇ ئىككــى شــەھەرنى 
قوغــداپ ياتقــان 6 مىڭدىــن كۆپــرەك ئەســكىرىنى يوقىتىپ، نۇرغــۇن قورال-ياراغ، 
ــزى  ــن، مەركى ــن كېيى ــە كۈندى ــر نەچچ ــان. بى ــا ئالغ ــى ئولج ــوق- دورىالرن ئ
شــەھەر ئۈرۈمچىگــە ئارانــال 150 كىلومېتىــر كېلىدىغــان ماناس دەرياســىنىڭ غەربى 
قىرغىقىغــا قىســتاپ كېلىــپ، گومىنــداڭ ئارمىيىســى بىلــەن دەريانــى پاســىل قىلىپ 
تىركىشــىپ تۇرغــان. ئەينــى چاغــدا، گومىنداڭنىــڭ ئۈرۈمچىــدە ئــاران 6 بېرىگادا 
ئەســكىرى كۈچــى بولغاچقا ئۇالر ئامالســىز »بۈيۈك ئۈرۈمچىنــى قاتتىق قوغداش«، 
)›بۈيــۈك ئۈرۈمچــى‹ خىتايغــا خــاس مەنىســىدە شــەرقتە قۇمۇلغىچــە، جەنۇپتــا 
قــارا شــەھەرگىچە، غەربتــە مانــاس ناھىيىســىگىچە بولغــان دائىرىنــى كۆرســىتىدۇ. 
تۈزگىچىدىــن( تىــن ئىبــارەت جىــددى تاقابىــل تــۇرۇش پىالنىنى تۈزۈشــكە مەجبۇر 
بولغــان. ھالبوكــى بــۇ چاغــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبىغــا 

قاراتقــان سىياســىتىدە ئۆزگىرىــش بولۇشــقا باشــلىغان.

1945 -يىلــى 2 -ئايدا ســوۋېت ئىتتىپاقــى، ئامېرىكا، ئەنگىلىيىدىن ئىبارەت 
ئــۈچ دۆلــەت باشــلىقلىرى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قىرىــم يېرىــم ئارىلىدىكــى يالتــا 
شــەھىرىدە يىغىن ئېچىپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگە قارشــى ئۇرۇش قىلىشــى 
ۋە ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى دۇنيانىــڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشــى قاتارلىق مەســىلىلەرنى مەخپى 
مۇزاكىــرە قىلىــدۇ. ئامېرىــكا تــەرەپ گېرمانىيىگــە قارشــى ئــۇرۇش ئاياقالشــقاندىن 
كېيىــن، ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرگىــال تايانغاندا ياپونىيىنى 
مەغلــۇپ قىلىــش ئۈچــۈن يەنــە بىــر يېرىــم يىــل ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ ئەگــەر ســوۋېت 
ــى«دىن ۋاز  ــك شەرتنامىس ــە بىتەرەپلى ــى- ياپونىي ــوۋېت ئىتتىپاق ــى »س ئىتتىپاق
كېچىــپ ياپونىيەگــە قارشــى ئۇرۇش قىلســا، ياپونىيىنــى مۇددەتتىن بــۇرۇن مەغلۇپ 
قىلغىلــى بولىــدۇ، ئامېرىــكا تەرەپتىــن ئۇرۇشــتا يارىلىنىدىغــان، ئۆلىدىغانالرمــۇ زور 
دەرىجىــدە ئازىيىــدۇ، دەپ قارايــدۇ. ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەرەپ جۇڭگوغــا تــەۋە 
ــنى  ــاقالپ قېلىش ــى س ــتەقىل ھالىتى«ن ــى مۇس ــڭ، »ھازىرق ــقى موڭغۇلىيىنى تاش
ياپونىيىگــە قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــنىڭ بىر شــەرتى قىلىــپ ئوتتۇرىغــا قويغاندا، 
ئامېرىــكا بۇنــى قولاليــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ ئامېرىــكا بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
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بېســىم ئىشلىتىشــى ئارقىســىدا، جىيــاڭ جېشــى ئامالســىز ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
تەلىپىگە قوشــۇلىدۇ. لېكىن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئالماشتۇرۇشــنىڭ بىرىنچى شــەرتى 
ســۈپىتىدە ســوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ، جۇڭگونىڭ »شــىنجاڭ« ئۇيغۇرىســتان 
ــىنجاڭ  ــدە »ش ــا ھەم ــۇرى ھوقۇقىغ ــى ۋە مەم ــك ھوقۇق ــان ئىگىلى ــا بولغ زېمىنىغ
توپىلىڭــى«، )ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبىنــى كۆرســىتىدۇ( غــا ئەمــدى ھــەر قانــداق 
يارىــدەم بەرمەســلىككە كاپالەتلىــك قىلىشــنى، شــۇنىڭدىال جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىڭ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ، تاشــقى موڭغۇلىيىنىڭ مۇســتەقىللىقى توغرىسىدىكى تەلىپىنى 
ئويلىشــىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. )›جۇڭگو شــىنجاڭنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى 

ئەھۋالــى‹ ئاپتــورى لىشــىڭ، ئۇيغۇرچــە نەشــرى 316-315 -بــەت(

خىتــاي  بىلــەن  قىلىشــى  ئېتىــراپ  شــىڭنىڭ  لــى  يازغۇچــى  خىتــاي 
ــۇر  ــان ئۇيغ ــا قويۇلغ ــدا ئوتتۇرىغ ــا يىغىن ــڭ يالت ــتەملىكىچىلىرى ھاكىمىيىتىنى مۇس
مەسىلىســىنى ئېتىــراپ قىلىشــى ئوخشــاش بولۇپ، بــۇ ئېتىراپ قىلىشــالردىن گەرچە 
ئەســلى ماتېرىيــال كەمچىل بولســىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىســىنىڭ يالتا يىغىنىدا بىۋاســىتە 
ئوتتۇرىغــا قويۇلمــاي ۋاســىتىلىق ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ.

پەلەكنىــڭ چارقــى چۆرگىلــەپ 20 -ئەســىرنىڭ 90 -يىللىرىغــا كەلگەنــدە، 
1989 -يىلــى بېرلىــن تېمــى ئۆرۈلــۈپ، ئىككــى بېرلىــن بېرلىشــىپ، ھېــچ كىــم 
ــا  ــى«، »يالت ــا شەرتنامىس ــخ، »يالت ــىمۇ تارى ــم ئېيتمىس ــچ كى ــىمۇ، ھې دېمىس
سىستېمىســى«نىڭ يىمىرىلگەنلىكىنــى جاكارلىــدى. دۇنيــا تەنتەنــە قىلــدى، 
تارىخچىــالر، سىياســىئونالر، گېرمانىيــە خەلقــى، پۈتــۈن شــەرقىي ياۋرۇپــا خەلقــى، 
قىسقىســى پۈتــۈن دۇنيــا خەلقــى تەنتەنە قىلــدى. شــەرقى ياۋرۇپا خەلقــى كىرىمىل 
كوممۇنىزىــم ئىمپېرىيىســىنىڭ ئاســارەتلىرىدىن قۇتۇلــدى. مۇســتەقىللىقىنى ئۆزىنىڭ 
قولىغــا قايتــۇرۇپ كەلــدى. بولۇپمــۇ بالتىق بويىدىكــى ئۈچ دۆلەتنىڭ تەنتەنىســى 
ھەممىدىــن ئۈســتۈن بولــدى. چۈنكــى، بــۇ ئــۈچ دۆلــەت 1939 -يىلــى روســىيە 
بىلەن گېرمانىيە ئوتتۇرىســىدا ئىمزاالنغان »روســىيە- گېرمانىيە شەرتنامىســى«نىڭ 
قۇربانىغــا ئايلىنىــپ، مۇســتەقىللىقىدىن ئايرىلىــپ قالغــان دۆلەتلەر ئىدى. روســىيە 
ــدى.  ــا كەل ــەت دۇنياغ ــتەقىل دۆل ــپ 15 مۇس ــى پارچىلىنى ــل ئىمپېرىيىس كىرىمى
كوممۇنىزىــم ئىمپېرىيىســى، ســوۋېتلەر ئىتتىپاقــى دىــدۇق، توغرىســىنى ئېيتقانــدا، 



312

مۇســتەملىكىچى ســوۋېتلەر سىستېمىســى يىمىرىلــدى. بۇنــداق يىمىرىلىــش پەقــەت 
ــىيادىال نەتىجــە  ــۇرا ئاس ــلىق ئوتت ــىيىگە قاراش ــن روس ــن كېيى ــادا، ئۇنىڭدى ياۋرۇپ

كۆرســەتتى. يەنــى مىللەتلــەر مۇســتەقىل بولــدى.

يالتــا سىستېمىســى دېگەندە بۇ سىســتېما ياۋرۇپــا ئىسىتراتېگىيىســىى ۋە يىراق 
شــەرق ئىسىتىراتېگىيىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى. يالتــا سىستېمىســى يىمىرىلــدى 
دېگىنىمىــزدە ھازىرغىچــە، بــۇ سىســتېمىنىڭ ياۋرۇپــا ئىسىتىراتېگىيىســى يىمىرىلدى. 
ــى  ــەرق سىستېمىس ــراق ش ــىنىڭ يى ــا سىستېمىس ــە يالت ــى ھازىرغىچ ــن تېخ لېكى
يىمىرىلمىــدى. يالتا سىستېمىســىنىڭ يىراق شــەرق ئىسىتىراتېگىيىســى ئۇيغۇرىســتان 
مەسىلىســىنى، مانجۇرىيە مەسىلىســىنى، تاشقى موڭغولىيە مەسىلىسىنى، ياپونىيىنىڭ 
شــىمالدىكى تــۆت ئــارال مەسىلىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئاالتتــى. يالتــا سىستېمىســىدا 
يۇقىرىقــى مەســىلىلەر كونكىرېتالشــتۇرۇلۇپ، جۇڭگو-ســوۋېت ئوتتۇرىســىدا ئىككــى 
قېتىــم ئىمزاالنغــان شــەرتنامىالر ئارقىلىق بۇنىڭ ئىچىدە مانجۇرىيە ۋە ئۇيغۇرىســتان 
ــە  ــتالر ھۆكۈمىتىگ ــڭ كوممۇنىس ــە ۋە خىتاينى ــداڭ ھۆكۈمىتىگ ــڭ گومىن خىتاينى

ــۇپ بېرىلدى.  قوش

ئۇيغــۇرالر خەلقئــارا دەۋاغــا چىققــان ئىكــەن، چوقۇم يالتــا يىغىنىــدا ئۇيغۇرالر 
قانــداق ســېتىلدى، موســكۋا يىغىنىــدا ئۇيغۇرىســتان قانــداق ســېتىلدى، ئۇيغۇرالر 
قۇرغــان دۆلەتلــەر قانــداق يوقىتىلــدى، دېگــەن مەســىلىلەرنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، 
قازىنىــڭ، ئاالقىــدار دۆلەتلەرنىــڭ ئالدىغــا قويۇشــلىرى الزىــم بولىــدۇ. لېكىن قازى 
كىــم ؟ قــازى ئامېرىــكا، قــازى ئەنگىلىيــە، قــازى ســابىق ســوۋېتلەر- ھازىرقــى 
ــان  ــى ئاچق ــان، موســكۋا يىغىنىن ــى ئاچق ــا يىغىنىن روســىيە پېدىراتسىيىســى، يالت
مۇشــۇ دۆلەتلــەر. قازىنىــڭ ئالدىغــا كېلىــش ئۈچــۈن ئۇيغۇرنىــڭ كۈچــى بولىشــى 

كېرەك.......

2 - دەۋا قىلىشقا ئىمكانىيەت يارىتىپ بەرگەن پاكىتالر

ســابىق پىرېزىدېنــت بــوش ياۋرۇپاغــا بېرىــپ ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ 
غەلىبىســىنى تەبرىكلــەش مۇراســىمىغا قاتناشــماقچى بولــدى.

ــى  ــنىڭ بىرىنچ ــت بوش ــەھىرى پىرېزىدېن ــگا ش ــى رى ــڭ پايتەخت التۋىيىنى
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بېكىتــى بولــدى. ئــۇ، ئــۇ يــەردە بالتىــق بويىدىكــى ئــۈچ دۆلەتنىــڭ رەھبەرلىــرى 
ــىيە  ــوش روس ــت ب ــن پىرېزىدېن ــن كېيى ــدۇ، ئۇنىڭدى ــۆھبەت ئۆتكۈزى ــەن س بىل
پېدىراتسىيىســىنىڭ پايتەختى موســكۋاغا بېرىــپ، قىزىل مەيدانــدا ئۆتكۈزۈلىدىغان 
ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى غەلىبىســىنىڭ 60 يىللىقىنــى تەبرىكلــەش ۋە ھەربىــي 

پــارات مۇراســىمىغا قاتنىشــىدۇ.

ــىنى  ــىنىڭ غەلىبىس ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــوش ئىككىنچ ــت ب ــراق، پىرېزىدېن بى
تەبرىكلــەش مۇراســىمىغا قاتنىشــىدىغان بىــر چاغــدا، بالتىــق بويىدىكــى دۆلەتلــەر 
ــىۋەتلىك  ــىغا مۇناس ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــىنىڭ ئىككىنچ ــىيە پېدىراتسىيىس ــەن روس بىل
ــپ،  ــى ئەۋەتى ــەر ئۆمىكىن ــە ۋەكىلل ــتى. التۋىي ــۇ چۇڭقۇرالش ــرى تېخىم ئىختىالپلى
قىزىــل مەيدانــدا ئۆتكۈزۈلىدىغــان ھەربىــي پــارات، كــۆرەك قىلىــش مۇراســىمىغا 
ــەن  ــاالھىيىتى بىل ــەت س ــن دۆل ــر ئەركى ــن بى ــدى، لېكى ــتۇرماقچى بول قاتناش
قاتنىشــىدىغانلىقىنى تەكىتلىــدى. بالتىــق بويىدىكــى يەنــە باشــقا ئىككــى دۆلــەت 
ــىمىغا  ــەش مۇراس ــان، تەبرىكل ــى ئەۋەتمەيدىغ ــەر ئۆمىك ــۋان ۋەكىلل ــە، لىت ئازانىي
قاتناشــمايدىغان بولــدى. ئــۇالر، ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە گەرچــە 
ســوۋېت قىزىــل ئارمىيىســى، گېرمانىيــە ئارمىيىســىنى ۋەتىمىزدىن قوغــالپ چىقارغان 
بولســىمۇ، ئۇنىڭدىــن كېيىــن بىزنىــڭ ۋەتىنىمىزنــى ھەربىــي ئىشــغالىيەت ئاســتىغا 

ئالــدى، دىــدى.

بۈگــۈن بالتىــق بويىدىكــى ئــۈچ دۆلــەت ناتۇغــا ۋە ياۋرۇپــا ئىتتىپاقىغــا ئــەزا 
بولــدى. ئــۇالر ئوخشاشــال روســىيە پېدىراتسىيىســى ھۆكۈمىتىنىــڭ ئەينــى چاغــدا 
ــدى.  ــەپ قىل ــىنى تەل ــۇ سورىش ــن ئەپ ــغال قىلغانلىقىدى ــى ئىش ــۈچ دۆلەتن ــۇ ئ ب

ئۇالرنىــڭ بــۇ ھەرىكىتــى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى.

لېكىــن روســىيە پېدىراتسىيىســىنىڭ پىرېزىدېنتــى ۋىالدىمىــر پۇتىــن، ئۆتكــەن 
ھەپتــە گېرمانىيــە تېلېۋىزىيە ئىستانسىســى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنــى قۇبۇل قىلغاندا، 
ئــۇ: بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئەپــۇ سوراشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، بەلكــى روســىيە ئاللىقاچــان 

ئەپــۇ ســورىغان ئىــدى، دىدى.

ۋىالدىمىــر پۇتىــن: ســابىق ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتــى 1989 -يىلــى بىــر تۈرلــۈك 
قــارار نامــە ئېالن قىلىپ، ســابىق ســوۋېتلەر ھۆكۈمىتــى بىلەن گىتلېر گېرمانىيىســى 
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ھۆكۈمىتــى 1939 -يىلــى ئىمزالىغــان، ســوۋېتلەرنىڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى 
ــول  ــروپ ق ــتىرى دىمىنتى ــالر مىنىس ــقى ئىش ــڭ تاش ــەن گېرمانىيىنى ــوپ بىل مولوت
قويغــان »كېلىشــىم« ســىتالىننىڭ شەخســى قــارارى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى خەلقىنىڭ 
ئىرادىســىگە خىــالپ ئىــدى، دەپ جاكارلىدى. بۇنداق جاكارالش ســابىق ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ بالتىــق بويىدىكــى ئــۈچ دۆلەتتىــن ئەپــۇ ســورىغانلىقىنى 
كۆرســىتىپ بېرىــدۇ، دەپ كۆرســەتتى. )2005 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 6 -كۈنــى 

›ب ب س‹ خىتــاي تىلــى بۆلۈمــى پىروگراممىســى.(

ئەمگىكىمىــز مۇشــۇ يــەردە ئاخىرالشــتى. ئۇيغــۇرالر تارىختــا قۇرغــان، بەلكــى 
ــى  ــەت - دۆلەتلىرىن ــان جۇمھۇرىي ــم قۇرغ ــۈچ قېتى ــدا ئ ــان تارىخى ــى زام يېقىنق
ئەســلىگە كەلتۈرۈشــكە تولــۇق ھوقۇقلــۇق مىللەتتــۇر. ئۇيغــۇرالر تارىختــا قۇرغــان 
دۆلەتلىرىنــى ۋە يەنــە دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنــى نۆۋەتتــە خەلقئــارا جەمئىيەتكــە 
ئېتىــراپ قىلدۇرۇشــقا تولــۇق ھوقۇقلــۇق مىللەتتــۇر. ئۇيغــۇرالر خەلقئــارا سىياســى 
پائالىيەتلــەردە تارىختــا قۇرغــان دۆلەتلىرىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى تەلەپ قىلىشــقا 

تولــۇق ھوقۇقلــۇق مىللەتتــۇر.

ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلەتلەرنــى ئەســلىدە، ئەينــى چاغــدا ۋاقتىــدا ئېتىــراپ 
قىلىشــقا تېگىشــلىك دۆلەتلــەر مەســىلەن، ئامېرىــكا، ئەنگىلىيــە، روســىيە قاتارلىــق 
دۆلەتلــەر نېمىشــقا ئېتىــراپ قىلمىــدى؟ ئۇيغۇرنىــڭ دۆلىتىنــى نېمىشــقا ئــۈچ چــوڭ 
دۆلەت ئوتتۇرىســىدىكى سىياســىي ســودىنىڭ قۇربانىغا ئايالندۇرۇۋەتتى؟ بۇ مەســىلە 
ســەن بىلــەن مــەن ســوئال قويــۇش بىلــەن ھــەل قىالاليدىغــان مەســىلە ئەمــەس. 

مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــش - بىــر دۆلەتتــە باشــقا مىللەتلــەر بىلــەن بىللە 
ياكــى ھاكىــم مىللــەت بىلــەن بىللــە ياشــاۋاتقان بىــر مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىق 
ــر ئىــش(  ــۇ باشــقا بى ــەپ قىلىشــى )قوراللىــق ھەرىكــەت قىلغــان بولســا، ب تەل
ياكــى مۇنــداق ئېيتقانــدا قانۇنلــۇق بىــر دۆلەتتىــن ئايرىلىــپ چىقىــپ مۇســتەقىل 
دۆلــەت قۇرۇشــقا ئۇرۇنۇشــى، قانۇنلــۇق دۆلــەت دېگەنــدە دۇنيــادا يەنــە باشــقا 
ــن ئايرىلىــپ  ــر دۆلەتتى ــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــكەن بى ــارا ئېتى ــۆز ئ دۆلەتلەرنىــڭ ئ
ــە ۋە  ــارا نىزامنام ــەپ قىلىشــى، خەلقئ ــەت قۇرۇشــنى تەل ــپ مۇســتەقىل دۆل چىقى

خەلقئــارا قانۇنالرغــا ئاساســالنغاندا يولســىزلىق ۋە قانۇنســىزلىق بولىــدۇ.
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1 - تارىختــا قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلەتلىرىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن 
كــۈرەش قىلىش ۋە ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى تەلــەپ قىلىش يوللۇق بولۇپال قالماســتىن 
ھــەم قانۇنلــۇق بولىــدۇ. 1( ئۇيغــۇرالر 1865 -1933 -1944 - يىللىــرى دۆلەت 
قــۇردى، ھــەر قانــداق باشــقا بىــر دۆلــەت ئۇيغۇرنىــڭ دۆلىتىنــى ئېتىــراپ قىلســا 
يوللــۇق بوالتتــى ۋە قانۇنلــۇق بوالتتــى. ئۇيغــۇر ھــەم شــۇ دۆلەتلەرنــى شــۇنداق 
ئېتىــراپ قىالتتــى. 2( ئۇيغــۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلەتلىرىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى 
ــاي ئۇيغۇرىســتانغا  ــدا تۇرىــدۇ. خىت ــاي تاجاۋۇزچــى ئورۇن ــەپ قىلغانــدا خىت تەل
تاجــاۋۇز قىلغــان ھەرىكــەت مەنتىقــى يوســۇندا ئىســپاتلىنىدۇ. 3( خەلقئــارا »يالتــا 
يىغىنــى«، خەلقئــارا »موســكۋا يىغىنــى«، يالتــا شەرتنامىســى ۋە ئىككــى قېتىــم 
ئىمزاالنغــان جۇڭگــو، ســوۋېت شــەرتنامىلىرى ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغــان دۆلەتنىــڭ 
ــىۋەتلىك  ــىغا مۇناس ــا سېتىلىش ــن - قولغ ــى ۋە قولدى ــۇپ تۇرۇش ــۇت بول مەۋج
ئىكــەن، پاكىتــالر ئاساســىدا خەلقئــارا دەۋاغــا چىقىــش، ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن يوللۇق 
ــم  ــى كى ــان دۆلەتلىرىڭن ــېنىڭ قۇرغ ــم، س ــەر كىمدە-كى ــۇر. 4( ئەگ ۋە قانۇنلۇقت
ئېتىــراپ قىلغــان دەپ، ســوئال قويۇدىغــان بولســا، 1974 -يىلــى 12 -ئاينىــڭ 
14 - كۈنــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ ئومۇمىــي يىغىنىــدا ماقۇلالنغان 
»تاجاۋۇزچىلىقنىــڭ تەبىــرى توغرىســىدا قــارار« نــى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، قۇرغــان 
دۆلەتنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش تەلەپلىرىگــە پاكىــت ۋە دەســتەك قىلىشــقا بولىــدۇ.

3 - »يالتــا سىستېمىســى« ۋە بــۇ سىســتېمىنىڭ ياۋرۇپــا ئىسىتراتېگىيىســى 
بېرلىــن تېمــى ئۆرۈلــۈش بىلــەن تــەڭال ياۋرۇپــادا گۇمران بولــدى. ئۇنداقتــا »يالتا 
سىستېمىســى«نىڭ ئاســىيا ئىسىتراتېگىيىســى قاچــان گۇمــران بولىــدۇ. ئۇيغــۇرالر 

مۇشــۇنىڭ ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىشــى كېــرەك. 

ــڭ  ــورۇندا، ئۇيغۇرنى ــر سىياســى س ــداق بى ــەر قان ــان ھ 4 - خــۇدا بۇيرىغ
سىياســى پائالىيەتچىلىــرى 1950 -يىلــى روس بىلــەن خىتــاي، ماۋزېــدۇڭ بىلــەن 
ــەت  ــا دۆل ــى موڭغۇلالرغ ــە، ئىچك ــا، تىبەتلەرگ ــىدا ئۇيغۇرالرغ ــىتالىن ئوتتۇرىس س
قۇرۇپ بېرىش توغرىســىدا ئىمزاالنغان »مەخپى كېلىشــىم«نىڭ 17 - ماددىســىنى 
كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇيغۇرنىڭ سىياســىي دەۋاســىغا دەســتەك قىلىپ ھەم روســىيىنىڭ 
ھــەم خىتاينىــڭ مەســئۇلىيىتىنى، يالغانچىلىقىنــى سۈرۈشــتە قىلىشــقا ھوقۇقلــۇق. 
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بىزنىــڭ بــۇ ســۈپەتتە پىكىــر قىلىشــىمىز خــام خىيــال بولۇشــىمۇ مۇمكىــن، بەلكــى 
كەلگۈســىنىڭ رېئاللىقــى بولــۇپ قېلىشــىمۇ مۇمكىــن. تارىختــا ھــەر قانــداق زور 

ۋەقەلــەر ئــاۋۋال خىيالدىــن باشــلىنىپ كېيىــن ھەرىكەتكــە ئايالنغــان ئىــدى.

خۇالســە شــۇكى، 1944 -يىلــى ئاخىرقــى قېتىــم قۇرۇلغــان دۆلەتنى ئەســلىگە 
كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــش ھــەر بىــر ۋەتەنپــەرۋەر ئۇيغۇرنىــڭ تارىخىــي 
ۋەزىپىســى ۋە ئەخالقــى مەســئۇلىيىتىدۇر. بۇنىــڭ ئۈچۈن ســابىق پىرېزىدېنت بوش 

ئۇيغۇرنىــڭ سىياســى دەۋاگەرلىرىگــە قانــداق يــول ئېچىــپ بــەردى؟

2005 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 6 - كۈنــى ســابىق پىرېزىدېنــت بــوش خەلقئــارا 
جەمئىيەتكــە قارىتىــپ: »يالتــا يىغىنــى ئىنتايىــن زور تارىخىــي خاتالىــق بولغــان 

ئىــدى« دەپ كۆرســەتتى.

2010 -يىلــى 9 -ئاينىــڭ 3 - كۈنىدىــن 2011 -يىلــى 3 -ئاينىــڭ 12 
- كۈنىگىچــە ۋاشــىنگىتۇندا يېزىلــدى. 
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پايدىانغان كىتابار ۋە ماتېريالار

»ياقۇپ بەگنىڭ تەرجىمھالى« ئەنگىلىيە، ئاپتورى چارلىز بولگېر.

 »شــەرقىي تۈركىســتان قولالنمىســى« ئاپتــورى ئابلىكــم باقــى، ئىســتانبول 
نەشــرى.

 »ئۇيغۇرنامە« ئاپتورى سابىت ئۇيغۇري، ئالمۇتا نەشرى.

»شــەرقىي تۈركىســتان تارىخى« ئاپتورى مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا، ئىســتانبۇل 
نەشرى.

 »بوشۈن تور بېتى«، »جۇڭگوغا نەزەر تور بېتى«.

 »ماۋزېــدۇڭ ۋە ســىتالىن« خىتايچــە نەشــرى، ئاپتــورى لىيــۇ جيــې چېــڭ، 
جۇڭگــو كوممۇنىســتىك پارتىيىســى، مەركىــزى پارتىيــە مەكتىپــى نەشــىرىياتى.

 »ئۇيغۇرالر« ئاپتورى تۇرغۇن ئالماس، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نەشرى.

 »شــىنجاڭدىكى مىللەتلــەر تارىخــى« ئاپتــورى ئەنــۋەر بايتــۇر، خەيرىنىســا 
ســىدىق، مىللەتلــەر نەشــىرىياتى.

»12-11 -ئەســىرلەردىكى ئۇيغــۇر دۆلەتلىــرى« ئاپتورى ئــا. گ. مالياۋكىن 
روســىيە، شــىنجاڭ خەلق نەشــىرىياتى.

ــىيە،  ــد روس ــورى، ۋ. ۋ. بارتول ــرى« ئاپت ــۇ تارىخــى ئۆچېرىكلى ــە س »يەتت
ــىرىياتى. ــق نەش ــىنجاڭ خەل ش

ــق  ــىنجاڭ خەل ــىيە، ش ــن روس ــا. ن. كوروپاتكى ــورى ئ ــقەرىيە« ئاپت »قەش
ــىرىياتى. نەش

»شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى« 27 - توم، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى.

»شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللرى« 23 -توم، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى.

ــىڭ  ــۇڭ ش ــېن ي ــى ش ــرى« تۈزگۈچ ــى خاتىرىلى ــا ئۇرۇش ــى دۇني »ئككىنچ
ــىرىياتى. ــڭ نەش ــرى، چۇڭچى ــە نەش ــالر، خىتايچ قاتارلىق
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ــكا،  ــن ســىتاۋروس، ئامېرى ــورى لەپتى ــي تارىخــى« ئاپت ــڭ ئومۇمى »دۇنيانى
ــىرىياتى. ــەر ئاكادىمىيىســى نەش ــى پەنل خىتايچــە نەشــرى. شــاڭخەي ئىجتىماي

»شــىنجاڭ ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشــالر خاتىرىســى« شــىنجاڭ 
خەلق نەشــىرىياتى، ئۇيغۇرچە نەشــرى.

»رەقىپلــەر ۋە ئىتتىپاقداشــالر« ئاپتــورى جــۇن گارۋېــر، ئامېرىــكا. ئۇيغۇرچــە 
نەشــرى، شــىنجاڭ ياشــالر - ئۆســمۈرلەر نەشــرىياتى.

»قىزىــق نۇقتىــالر« ئاپتــورى لــى جىــڭ لــۇڭ قاتارلىقــالر، خىتايچە نەشــرى، 
جۇڭگــو مۇھاجىرالر نەشــرىياتى.

»تۈركىيــە ھازىرقــى زامــان تارىخــى« ئۇيغۇرچــە نەشــرى، شــىنجاڭ خەلــق 
نەشــرىياتى.

»قانۇننىــڭ پەلســەپە ئاساســلىرى« ئاپتــورى گىگىــل، گېرمانىيــە، خىتايچــە 
نەشــرى، ســودا نەشــرىياتى.

ــرى،  ــە نەش ــى« ئۇيغۇرچ ــالر توپلىم ــى قانۇن ــق جۇمھۇرىيىت ــۇا خەل »جۇڭخ
ــىرىياتى. ــەر نەش مىللەتل

»شــىنجاڭ -ســوۋېت سودىســى« ئاپتــورى لــى شــىڭ، خىتايچــە نەشــرى، 
شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتى.

ــە  ــوۋۇروپ، ئۇيغۇرچ ــوپاخۇن س ــورى س ــكالر« ئاپت ــەن كېچى ــەن كەچك »م
ــىرىياتى. ــەر نەش ــرى، مىللەتل نەش

 »مــەن شــاھىد بولغــان ئىشــالر« ئاپتورى ســەيدۇلال ســەيپۇلاليۇف، شــىنجاڭ 
ياشــالر- ئۆســمۈرلەر نەشرىياتى.

 »دۇنيــا كىشــىلىك ھوقــۇق ئەھدىنامىســى قولالنمىســى« ســىچىۋەن خەلــق 
نەشــىرىياتى 1990 -يىــل خىتايچــە نەشــرى.

 »2005 -يىلــى 5 -ئاينىــڭ 6 - كۈنــى »ب ب س« خىتــاي تىلــى 
پىروگراممىســى.
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