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ئەسىردە ۇئيغۇرالر باشقا قېرىنداش خەلقلەر بىلەن بىرگە  مىللىي مۇستەقىللىق ، ائزادلىق  ىئنقىالبى ېئلىپ  -20

. نويابىر كۈنلىرى  ىئككى قېتىم  شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇردى -12يىلى  -1944يىلى ۋە  -1933بېرىپ،   

مەۋجۇت بولۇپ،پاجىئەلىك يىقىتىلىپ، قىلماقچى بولغان گەرچە، بىرىنچى جۇمھۇرىيەت بەك  قىسقا ۋاقىت 
ىئشلىرىنى ئەمەلگە ائشۇرالمىغان  بولسىمۇ، بىراق   ۇئنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلىك ،دۆلەتچىلىك   روھى تېخىمۇ 

نىشان وئرتاقلىقى  -يىلىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە غايە -1944كۈچىيىپ  ىئككىنچىسىگە، يەنى 
 . رلەشكەن ھالدا مىراس بولۇپ قالغان ىئدىبىلەن زىچ بى

نويابىر كۈنى  -12نويابىر كۈنى پارتلىغان  غۇلجا قوزغىلىڭىنىڭ غەلىبىسى سۈپىتىدە ، شۇ يىلى  -7يىلى، -1944
قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۆئزىنىڭ قۇرۇلۇشى، كۈچىيىشى ۋە مەۋجۇت بولۇش ۋە 

كېيىن بەش يىللىق مۇساپىسىدە  ىئككىنچى دۇنيا ۇئرۇشىنىڭ ائخىرقى ھەل  -ائخىرلىشىشىدىن ىئبارەت ىئلگىرى 
قىلغۇچ باسقۇچى ۋە  ۇئرۇشتىن كېيىنكى دۇنيانىڭ يېڭى تەرتىپىنى وئرنىتىش جەريانىدىكى سوغۇق 
مۇناسىۋەتلەر ۇئرۇشىنىڭ باشلىنىش دەۋرىدىن ىئبارەت ىئنتايىن مۇرەككەپ خەلقائرالىق مۇناسىۋەتلەر ۋە 

ۋەھالەنكى، ئەنە  . رالىق ىئستراتېگىيىلىك مەنپەئەتلەر ھەم ىئدېئولوگىيىلىك توقۇنۇشالرغا دۇچ كەلدىخەلقائ
شۇنداق شاراىئتالرنى ائرقا كۆرۈنۈش قىلغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مەركىزى ائسىيا خەلقلىرى ائرىسىدا 

سىنى بەرپا قىلىپ، بىر تەرەپتىن ۆئزىدىن كۆپ ۋە ۆئزىنىڭ تۇنجى مۇكەممەل مۇنتىزىم ۋە زامانىۋى مىللىي ائرمىيە
بىلەن  "خىتاي دۆلەت ائرمىيىسى" زامانىۋى قورالالر بىلەن قورالالنغان، مۇنتىزىم خىتاي گومىنداڭ ، يەنى 

ۇئرۇش قىلىپ، ۇئنى  تارمار قىلسا ۋە ىئسكەنجىگە ائلسا، يەنە بىر تەرەپتىن ۆئزىنىڭ مۇستەقىل دۆلەتچىلىك 
مۇكەممەللەشتۈردى ۋە  راۋاجالندۇردى، شۇنىڭدەك  خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ   ىئقتىسادىي تۈزۈلمىسىنى 

جەھەتتىن قامال قىلىپ يوقىتىش، مىللىي زىددىيەت ۋە ىئچكى توقۇنۇش چىقىرىپ پارچىالپ يوقىتىش 
 . نەيرەڭلىرىنى مەغلۇپ قىلدى

ۇدرەت تېپىشىدا ھازىرقى زامان دۆلەتلىرىگە خاس شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۆئزىنىڭ   مەۋجۇتلۇقى ۋە ق
تۈزۈملەرنى يولغا قويدى،ھاكىمىيەت  ۋە جەمئىيەت، مەدەنىيەت ۋە ماائرىپ  -بولغان بارلىق ىئلغار قانۇن

،سودا ۋە ىئقتىساد  باشقۇرۇش تۈزۈملىرى  وئرناتتى شۇنىڭدەك  دىنىي ۋە مىللىي  سىياسەتلىرىنى 
  .مۇۋەپپەقىيەتلىك  يۈرگۈزدى

ئەنە شۇ ھاكىمىيەتنىڭ دۇنياغا كېلىشى، مەۋجۇتلۇقى ۋە قۇدرەت تېپىشى پۈتۈن ۇئيغۇر خەلقى، جۈملىدىن 
ۇئيغۇرالر بىلەن  بىر سەپتە، بىر غايىدە بولۇپ  ائزادلىققا ىئنتىلگەن ھەر مىللەتنىڭ  وئرتاق كۈرىشىنىڭ 
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نىالرنىڭ ئەرلەر بىلەن بىر نىيەتتە، بىر قىزالر، ائ–شۇنىڭدەك ۇئ يەنە   مىڭلىغان خانىم  . نەتىجىسى ىئدى
 . مەقسەتتە تۇرۇپ كۈرەش قىلىشىنىڭ نەتىجىسى ىئدى

ئەنە شۇ نۇقتىدىن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ  ائزادلىقى 
شۇڭا . نىشاننىڭ بىر قىسمى  قىلدىشوائرى بىلەن  وئتتۇرىغا چىققانلىقى ۈئچۈن  ائيالالرنىڭ ائزادلىقىنىمۇ باش 

ائيالالر ھوقۇقى مەسىلىسى شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن باشتىن ائخىرى ئەڭ كۆڭۈل 
 . بۆلگەن مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولدى

قىزلىرىنىڭ  -شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى مۇسۇلمان ۋە باشقا دىندىكى ھەر مىللەت خانىم
قىزالرنىڭ ىئنقىالبقا  -ھەم  خانىم ،اۋەرلىك ھوقۇقىنى قوغداپال قالماستىن بەلكى ۇئنى تەشەببۇس قىلدىبار 

ائيالالرنىڭ دۆلەتنىڭ ھەر ساھە   . ائك تىپ قاتنىشىشى، قوللىشى ۋە ياردەم بېرىشىنى كەڭ تەشۋىق قىلدى
ىئگە قىلىش مەيلى  جۇمھۇر رەىئس خىزمەتلىرىدىكى رولىنى جارى قىلدۇرۇش، ۇئالرنىڭ ھوقۇقىنى كاپالەتكە 

ئەلىخان تۆرە بولسۇن ۋە كېيىن مىللىي ائزادلىق ىئنقىالب رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمى بولسۇن ۇئالرنىڭ 
 . ھەممىسى تەرىپىدىن بىردەك ئەھمىيەت بېرىلگەن ىئدى

نىڭ تۈرلۈك  قىزالرنىڭ ھەربىي خىزمەتلەرگە قاتنىشىشى،ھۆكۈمەت -شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى خانىم 
تېلېگراف ۋە باشقا تۈرلۈك  -مۇائمىلە،پوچتا -خىزمەتلىرىگە، جۈملىدىن ماائرىپ، سەنئەت، سەھىيە، پۇل

قىزالر تەربىيىلەندى ۋە ۇئالرنىڭ  -بۇ ساھەلەردىكى خانىم . ساھەلەردە خىزمەت قىلىشىغا ىئمكانىيەت ياراتتى
ىئشلىرىغا ائك تىپ قاتنىشىش پۇرسىتى ۋە ىئمكانىيەتلىرىنى ۆئزلىرىنى تەربىيىلەش، جەمئىيەت ۋە ھۆكۈمەت 

ئەنە شۇ سەۋەبتىن شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى دەۋرىدە ۇئيغۇر، رۇس، قازاق، تاتار،  . يارىتىپ بېرىلدى
قىزلىرىدىن بىر تۈركۈم ھۆكۈمەت كادىرالر قوشۇنى ، مىللىي  -ۆئزبېك، شىبە، موڭغۇل قاتارلىق ھەر مىللەت خانىم

 . وئفىتسېرلىرى، وئقۇتقۇچى ۋە مەدەنىيەت ۋە سەنئەت خادىملىرى يېتىشىپ چىقتى -رمىيە جەڭچىائ

سەنئەت   -قىزالرنىڭ ماائرىپ تەربىيىسى ېئلىشى، كەسپىي بىلىملەرنى ، تېخنىكا، ھۈنەر -ھۆكۈمەت  خانىم
املىق قىلىپ يېتىشتۈرۈشى ،تىككۈچىلىك ۋە باشقا تۈرلۈك بىلىملەرنى ىئگىلەپ، ۆئزلىرىنى  جەمئىيەتكە  يار 

 . ۈئچۈن تۈرلۈك شاراىئتالرنى، جۈملىدىن تەربىيىلەش مەركەزلىرى، كۇرسالرنى ۋە مەك تەپلەرنى قۇردى

مەسىلەن، غۇلجا شەھىرىدە خانىم قىزالرنىڭ تىككۈچىلىك كەسپىنى ۆئگىنىش كۇرسلىرى، رېشىلىيە، دېرىزە   
ىنىش كۇرسلىرىنى تەشكىللەپ،  كۆپلىگەن ياش قىزالر پەردىلىرى ۋە باشقا ۆئي بېزەش تېخنىكىسىنى ۆئگ

 .تىككۈچى بولۇپ يېتىشىپ چىققان ۋە مەلۇم كەسىپلەرنى ىئگىلىگەن
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تېببىي مەك تەپ قۇرۇلۇپ، قىزالردىن مەخسۇس ائكۇشۇرالر تەربىيىلىنىپ يېتىشتۈرۈلگەن بولۇپ، ۇئالر 
 . ك جارى قىلدۇردىائيالالرنىڭ ساقلىقنى ساقالش ىئشلىرىدا ۆئز رولىنى  بەلگىلى

وئمۇمەن، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە  مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى ھەرىكىتى جەريانىدا  ائيالالر، 
قىزالرنىڭ   ھەر جەھەتتىكى باراۋەرلىكى، ۇئالرنىڭ پۇقرالىق ھوقۇقى، قانۇنىي ھوقۇقى ۋە –جۈملىدىن خانىم 

يالالرنىڭ دۆلەتنىڭ ھەممە ىئشلىرىغا دېگۈدەك ائك تىپ باشقا ھوقۇقلىرىنىڭ  قوغدىلىشى، شۇنىڭدەك ائ
 قاتنىشىپ ۆئز روللىرىنى تېگىشلىك جارى قىلدۇرۇشلىرى تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىالردىن ىئپادىلىنىدۇ؛

 

 قىزالر جەمئىيىتى -شەرقىي تۈركىستان خانىم

سىياسىي،  -غداش ۋە ۇئالرنىڭ ھەربىيقىزالرنىڭ ھوقۇقلىرىنى قو -شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى خانىم
ىئقتىسادىي، مەدەنىيەت  ۋە باشقا تۈرلۈك پاائلىيەتلەرگە ئەرلەر بىلەن وئخشاش تۈردە قاتنىشىش  -ىئجتىماىئي 

 . قىزالر جەمئىيىتىنى قۇردى–ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان مەخسۇس خانىم 

ىئشلىرىنى جۇمھۇرىيەت رەىئسى ئەلىخان تۆرە ۆئزى بىۋاسىتە  كۆڭۈل بۆلگەن قىزالر جەمئىيىتى قۇرۇش  -خانىم
شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ھەيئىتى  جۇمھۇرىيەت رەىئسى  ئەلىخان .ھەم ىئزچىل قوللىغان ىئدى

نومۇرلۇق   -213كۈنى   -22ائينىڭ   -1، يىلى -1946تۆرىنىڭ بىۋاسىتە تەستىقلىشى ھەم تەشەببۇسى ائستىدا 
بۇ جەمئىيەتنى نازارەت قىلىشقا دىنىي نازارەت  . قارار ماقۇلالپ،  خانىم قىزالر جەمئىيىتى قۇرۇشنى قارار قىلدى

كۈنى  غۇلجا شەھىرىدە  -4ائينىڭ  -2يىلى،   -1946 . 1ۋە ماائرىپ نازارىتى بىرلىك تە مەسۇئل بولۇش بەلگىلەندى
ىتى رەسمىي قۇرۇلۇپ، ئەلىخان تۆرىنىڭ قىزى  ئەزىز پاشا جەمئىيەت شەرقىي تۈركىستان  خانىم قىزالر جەمئىي

بۇ ئەمەلىيەتتە ۇئيغۇر دىيارى تارىخىدىكى تۇنجى  ۇئيغۇر قاتارلىق ھەر مىللەت ائياللىرى ۆئز   . رەىئسى بولدى
ي تۈركىستان شەرقى . قىزالر جەمئىيىتى ىئدى -ىئختىيارى بىلەن ۇئيۇشقان ۋە ھۆكۈمەت بىۋاسىتە قوللىغان خانىم

قىزالر جەمئىيىتى داۋاملىق تەرتىپكە سېلىنىپ، تەشكىلىي جەھەتلەردىن مۇكەممەللەشتۈرۈش ائرقىلىق   -خانىم
 . ناملىق ائيلىق  ژۇرنىلىنى نەشر قىلىپ تارقاتتى "قىزالر–خانىم  "كېيىن قايتىدىن قۇرۇلدى ۋە  ۆئزىنىڭ 

رۇلۇشى ھەر قايسى ساھەنىڭ قوللىشى ۋە   يۇقىرى باھاسىغا  قىزالر جەمئىيىتىنىڭ قۇ  -شەرقىي تۈركىستان خانىم

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ىئنقىالبچىل ياشالر "ىكىېئرىشكەن بولۇپ،  ائبدۇكېرىم ائبباسوف رەىئسلىكىد
ائيلىق قوشما سانىدا مەزكۇر ژۇرنال تەھرىر  -3 -2يىللىق  -1946نىڭ "كۈرەش"نىڭ وئرگان ژۇرنىلى"تەشكىالتى

                                                           
 .نومۇرلۇق قارارى -213ىئمزاسىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمەت كېڭىشىنىڭ  جۇمھۇرىيەت رەىئسى ئەلىخان تۆرە  1
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قىزالر بايرىمىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە شەرقىي  -خەلقائرا خوتۇن " مارت -8" مەخسۇس   2ئەت ئەزاي  ى وئسمان زىيامھەي
ماۋزۇلۇق ماقالە ېئالن قىلىپ، ماقالىنىڭ باش قىسمىدا   "قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ۋەزىپىسى -تۈركىستان خوتۇن

 -8"ائلدى بىلەن ئەينى ۋاقىتتا ائساسلىقى سوۋېت ىئتتىپاقى قاتارلىق بىر قىسىم دۆلەتلەردە ۆئتكۈزۈلۈۋاتقان 
رنىڭ ائيالالر بايرىمىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ئەھمىيىتى بىلەن بىرگە  دۇنيادىكى ائيالالر ھوقۇقى ۋە ائيالال "مارت

ماائرىپ ۋە باشقا ھەر ساھەلەردە ئەرلەر بىلەن تەڭ باراۋەر   -ىئجتىماىئي ىئقتىسادىي، سىياسىي، مەدەنىيەت
بولۇپمۇ ۇئ  سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ائيالالر ئەركىنلىكىگە زور دەرىجىدە  . 3تەرەققىي قىلىش ئەھۋالىنى تونۇشتۇرغان

اۋەر سوۋېت دۆلىتىنى گىتلېر گېرمانىيەسىدىن قوغداش كۆڭۈل بۆلۈپ، ائيالالرنىڭ ئەرلەر بىلەن تەڭ بار 
ماائرىپ قاتارلىق ھەر  -فابرىكىالر، مەدەنىيەت -ۇئرۇشلىرىدا كۆرسەتكەن رولى، دۆلەت ىئدارىلىرى، زاۋۇت

بولۇپمۇ . ساھەلەردە ائيالالرنىڭ ىئگىلىگەن نىسبىتىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ىئكەنلىكىنى مىسالالر بىلەن كۆرسىتىدۇ
سوۋېت ىئتتىپاقىدىكى ائيالالر ھوقۇقى ۋە بۇ ساھەدىكى مۇۋەپپەقىيەتلەرنى بايان قىلىشقا بەكرەك ۇئ ، 

ئەھمىيەت بېرىپ، بۇنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە  ۈئلگە سۈپىتىدە كۆرسىتىدۇ شۇنىڭدەك شەرقىي 
وغداش يولىدا كۆپ نەتىجىلەرنى تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭمۇ وئخشاشال ائيالالرنىڭ ھوقۇقىنى ۋە باراۋەرلىكىنى ق

گە يۇقىرى باھا  4"قىزالر جەمئىيىتى -خوتۇن "قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى شەرھلەيدۇ ھەمدە يېڭىدىن قۇرۇلغان 
بېرىپ، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەۋرىدە  ائيالالر ھوقۇقىنىڭ ىئلگىرى ھېچ كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە 

قىزلىرى خىتاي ىئستىبداتلىرى  -ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان خوتۇن "ھلەپ: كاپالەتكە ىئگە قىلىنغانلىقىنى شەر 
ۋاقتىدا سىياسىي ،ىئقتىسادىي،  ىئجتىماىئي، مەدەنىي جەھەتلەردىن بوغۇلۇش ۋە باراۋەرسىزلىكلەرگە دۇچار 

قىزلىرىمىز –تۇن بىلەن خو ىائزادلىق ىئنقىالبىمىز باشلىنىش . قانچە ئەركىنلىك ۋە ائزادلىق كۆرمىدىھېچبولۇپ، 
لىدى –خوتۇن . ئەرلەر بىلەن تەڭال ائزادلىق ىئنقىالبىمىزنىڭ شەرەپلىك ۋەزىپىلىرىنى ۆئتەشكە مۇيەسسەر بوال

ائرقا سەپ . قىزلىرىمىز فرونتالردا قوللىرىغا قورال ېئلىپ، شەپقەت ھەمشىرىلىك ۋەزىپىلىرىنى ۆئتەپ كەلدى
 . ر قىلىش، دۆلەتنى قوغداشتا يېتەرلىك خىزمەتلەرنى جارى قىلدىخوتۇن قىزلىرى ائلدىنقى سەپ تۇرمۇشىنى ھازى

قىزالر  -يېقىندا جۇمھۇر رەىئسىمىز، مارشال ئەلىخان تۆرەم جانابلىرىنىڭ بىۋاسىتە تەشەببۇسى بىلەن> خوتۇن
 -مانا بۇ ھال شەرقىي تۈركىستان خوتۇن. جەمئىيىتى< تەشكىل قىلىنىپ، ھازىر رەسمىي خىزمەتكە كىرىشتى

 . 5دەپ يازىدۇ "زلىرى تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن شەرەپلىك نەتىجە ىئدىقى

قىزلىرىنىڭ ۋەتەن، خەلق، دىنىمىز يولىدا  -ۋەتىنىمىز  شەرقىي تۈركىستان خوتۇن"ماقالىدە وئسمان زىيام   
جۇمھۇرىيەت دۆلىتىمىز  . زۆرۈر ىبولىدىغان پاائلىيەتلىرىنى كۆرسىتىشىدە  ۆئز كۈچلىرىنى ئەمەلدە جارى قىلىش

                                                           
ياشالر  تەشكىالتى ىئجراىئيە ھەيئەت ئەزاي  ى، باش وئسمان زىيام . غۇلجىدا تۇغۇلغان ،  تونۇلغان زىيالىي، سىياسىيون. ئەدىب. مىللىي ىئنقىالب دەۋرىدە  شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبچىل 2

يىلالردا، شىنجاڭ ىئنستىتۇتىدا ىئشلىگەن ۋە  يەرلىك مىللەتچىلىك بىلەن ئەيىبلەنگەندىن كېيىن  سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ائلمۇتا -1950تىپ،"كۈرەش" ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئەت ئەزاي  ى بولغان. ۇئ كا
 .ىئنقىالب دەۋرىدە كۆپلىگەن سىياسىي نەزەرىيىۋى ماقالىلەر ۋە ئەدەبىي ئەسەرلەرنى يازغان يىلالردا شۇ  يەردە ۋاپات بولغان. ۇئ  مىللىي-1980شەھىرىگە كۆچۈپ كېتىپ  ماكانلىشىپ، 

 غۇلجاائيلىق سانى. -3-2يىلى، -1946قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ۋەزىپىسى "كۈرەش" ژۇرنىلى، -قىزالر بايرىمىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان خوتۇن -مارت" خەلقائرا خوتۇن -8وئسمان زىيام، "3
 .قىزالر"ائتالغۇسى كۆپرەك ىئشلىتىلگەن-يىلالردا " خوتۇن -41940-1930
 .بەت-9سان.-3-2يىلى، -1946قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ۋەزىپىسى<<.>> كۈرەش<< ژۇرنىلى.غۇلجا.-قىزالر بايرىمىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان خوتۇن-مارت" خەلقائرا خوتۇن-8وئسمان زىيام."5
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قىزلىرىنىڭ  - دېمەك ، شەرقىي تۈركىستان خوتۇن. قىزالر سىياسىتىگە ائالھىدە ئەھمىيەت بەرمەك تە -خوتۇن
 . دەپ يازىدۇ  "6ائزادلىق ىئنقىالبىمىز يولىدا، دۆلەت قۇرۇش ىئشىدا ۆئز ۋەزىپىسىنى ۆئتەش مەزگىلى كەلدى

قىزلىرىنىڭ ائزادلىق ىئنقىالبى ۋە دۆلەت قۇرۇش  يولىدا قىلىشقا  -نشەرقىي تۈركىستان خوتۇ "وئسمان زىيام  
قىزالرنى  ائزادلىق ىئنقىالبىغا  -بىرىنچىدىن بارلىق خوتۇن"تېگىشلىك بىر قاتار ۋەزىپىلىرى ھەققىدە توختىلىپ: 

 . ىموئمۇميۈزلۈك ياردەم قىلىپ، شەرەپلىك غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش ۈئچۈن تىرىشچانلىق قىلىشى الز 
ئەتراپىغا زىچ ۇئيۇشۇپ، بۇنىڭ كۆرسەتمىلىرىنى تولۇق رەۋىشتە  "قىزالر جەمئىيىتى -خوتۇن "ىئككىنچىدىن,

ۈئچىنچىدىن، سوۋېت خوتۇن قىزلىرىنىڭ كۈرەشچان پاائلىيەتلىرىدىن  . ىئلمىي ۋە جانلىق ىئجرا قىلىشى الزىم
تۆتىنچى، قۇرۇق سۆلەت  . ىلدۇرۇشى زۆرۈرۈئلگە ېئلىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك ، كۈرەشچانلىق روھىنى جارى ق

سەلتەنەتنى تاشالپ ىئلمىي جەھەتتىن بولغان قابىلىيىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئەخالقىي جەھەتتىن مۇكەممەل 
ياخشى ئەخالق ىئگىلەپ، دىنىمىزنىڭ كۆرسەتمىسىگە اليىق ،دەۋرگە، زامانغا مۇۋاپىق كىشىلەردىن بولۇپ، 

 .دەپ يازىدۇ"7جىلەر كۆرسىتىشلىرى زۆرۈردۆلەت خىزمىتىدە پاائل نەتى

ژۇرنىلىنىڭ تەھرىر "كۈرەش  "شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ىئنقىالپچىل ياشالر تەشكىالتىنىڭ باش كاتىپ ى ۋە 
ھەيئەت ئەزاي  ى وئسمان زىيام ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى دەۋرىدە ھۆكۈمەت ۋە جەمئىيەتنىڭ 

رولى ۋە جارى قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپىلىرىگە بولغان يۇقىرى تەلىپىنى روشەن يورۇتۇپ بەرگەن ائيالالرنىڭ 
قىزالرنىڭ جەمئىيەت ۋە دۆلەت ىئشلىرىدا ۆئز ۋەزىپىلىرىنى تېخىمۇ جارى قىلىشى تەلەپ  -بولۇپ، خانىم

 . قىلىنغان ىئدى

 

 ائيالالرنىڭ  ھوقۇقلىرى قانۇنىي جەھەتتىن قوغدالدى

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇشتىن ىئلگىرىكى خىتاي مىلىتارىستلىرى ۋە خىتاي گومىنداڭ   
ھۆكۈمرانلىقىدا ۇئيغۇر ۋە باشقا يەرلىك  مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقلىرىغا قارىتا شوۋىنىزىملىق نۇقتىنەزەردىن تۇرۇپ 

لىدىن  ائيالالرنىڭ ھوقۇقىغا دەپسەندە قىلىش، تۆۋەن كۆرۈش، خورالش پوزىتسىيىسى تۇتۇلغان، جۈم
ۆئزلىرى قاالق، فېئودال،ھېچقانداق ىئلغارلىقنى، يېڭى ائڭنى، ىئنسانىي  . ھېچقانداق وئرۇن بېرىلمىگەن ىئدى

ۋە مىللىي باراۋەرلىكنى خالىمايدىغان ىئستىبدات خىتاي مىلىتارىستلىرىدىن بۇنداق ھوقۇقالرنى كۈتۈش، بولۇپمۇ 
ئەلۋەتتە،  . ۋەرلىكى ۋە قانۇنىي ھوقۇقلىرىنى كۈتۈش تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس ىئدىۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ بارا

خىتاي مىلىتارىستلىرىنىڭ بۇ خىل قۇلدارالرچە ىئدارە قىلىش تۈزۈمىگە يەرلىك خەلقلەر، جۈملىدىن ۇئيغۇرالرنىڭ 

                                                           
 .بەت-9ام .شۇ ماقالە.وئسمان زىي6
 بەت -10  -9وئسمان زىيام .شۇ ماقالە.7
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لىي گۈللىنىش، ائزادلىق ۆئزلىرىنىڭ ائرىسىدىكى بىر قىسىم  قاالق، ىئلغارلىق ۋە دۇنياۋى تەرەققىيات ھەم مىل
ېئڭى بولمىغان ،ۆئز نەپسى  ۋە ىئمتىيازىنىال وئياليدىغان ھەر ساھەگە مەنسۇپ ائدەملەر ماسلىشىپ بەرگەن 

 . ىئدى

نويابىر كۈنى  شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  ھاكىمىيىتى وئرنىتىلغاندىن كېيىن، مەزكۇر  -12يىلى،  -1944  
ش ۋە راۋاجلىنىشى  جەريانىدا قىلىنغان  بىر قاتار خىزمەتلەر قاتارىدا قانۇنچىلىق ھاكىمىيەتنىڭ مۇستەھكەملىنى

تۈزۈملەرگە  ائيالالرنىڭ قانۇنىي ھوقۇقلىرىنى،جۈملىدىن  -ىئشلىرىغىمۇ ئەھمىيەت بېرىلدى شۇنىڭدەك بۇ قانۇن
بەلگىلىمىلەر كىرگۈزۈلۈپ،  ئەرلەر بىلەن تەڭ باراۋەر پۇقرالىق ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغان قانۇنىي ماددىالر ۋە

 "شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  جىناي  ى ىئشالر قانۇنىدا . قەدەم كۈچكە ىئگە قىلىندى -قەدەممۇ
ىئكەنلىكى ۋە ۇئنىڭ قانۇنىي ھوقۇقلىرىنىڭ " ائيالالرنىڭ ئەرلەر بىلەن وئخشاش دۆلەتنىڭ پۇقراسى

 -پەرمانلىرى، قانۇن–ىتى بىلەن  دۆلەتنىڭ ئەمىر قوغدىلىدىغانلىقى شۇنىڭدەك ۇئنىڭ پۇقرا بولۇش سۈپ
تۈزۈملىرىگە بويسۇنۇشى ۋە دۆلەتنىڭ ۆئتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيەتلىرىنى ائدا قىلىشى شەرت ىئكەنلىكى 

ائزاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ائلىي سوت مەھكىمىسى تۈزگەن، جۇمھۇرىيەت   . 8ېئنىق كۆرسىتىلدى
ىقالپ، رەىئسى ئەلىخان تۆرە  بىلەن ائلىي سوت مەھكىمىسى رەىئسى مۇھەممەدجان ھۆكۈمەت ھەيئىتى تەست

جىناي  ى ىئشالر قانۇنى مەجمۇئەسى، يەنى تولۇق ائتىلىشى  "ماي كۈنى ىئمزا قويغان -13يىلى،  -1945مەخسۇم 
ى ۋاقىتلىق ائزاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى جىناي  ى ىئشالر قانۇنىنى قوللىنىش توغرىسىدىك "بويىچە

ائياللىرى  -شەرقىي تۈركىستان  تۇپرىقىدا ياشاۋاتقان ھەر مىللەت ئەر "نىڭ  ىئككىنچى ماددىسىدا"قولالنمىسى
شەرقىي تۈركىستان  "،دېيىلگەن بولسا، ۇئنىڭ ىئككىنچى ماددىسىدا:"بىردەك ھۆكۈمەت پۇقراسى بولىدۇ

جۇمھۇرىيىتىنىڭ پۇقراسى بولغان ھەربىر ائدەم ھۆكۈمەت تەرىپىدىن بېرىلگەن ھوقۇققا تولۇق ىئگە 
بولۇشى،شۇنىڭ بىلەن بىللە ۆئزىگە بېرىلگەن ھوقۇقنى توغرا تونۇپ، ھۆكۈمەت تەرىپىدىن بېرىلگەن پۇقرالىق 

 . كۆرسىتىلگەن دەپ "9مەسۇئلىيىتىنى سادىقلىق بىلەن ائدا قىلىشى شەرت

يىلى،  -1945نىڭ ھۆكۈمەتنىڭ "ھەربىر ھۆكۈمەت پۇقراسى"ماددىسىدا -7بۇالردىن باشقا يەنە مەزكۇر قانۇننىڭ 
ماددىسىدا  -8،"ماددىلىق خىتابنامىسىنى چوقۇم ھىمايە قىلىشى كېرەك 9"كۈنى ېئالن قىلغان  -5ائينىڭ  -1

 "10ىلغان ياكى خىالپلىق قىلغان ھەربىر پۇقرا جازاغا تارتىلىدۇماددىلىق خىتابنامىگە بۇزغۇنچىلىق ق 9 "بولسا، 
 . دەپ بېكىتىلگەن

                                                           
ماي كۈنى تەستىقلىنىپ مەجمۇە شەكلىدە بېسىپ تارقىتىلغان..ۇئنىڭ -13يىلى،-1945" ائزاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى جىناي  ى ىئشالر قانۇنىنى قوللىنىش توغرىسىدىكى ۋاقىتلىق قولالنمىسى" ، 8

 .الرغا قارالسۇنباش قىسمىدىكى ماددى
 ماي كۈنى تەستىقلىنىپ مەجمۇە شەكلىدە بېسىپ تارقىتىلغان. غۇلجا-13يىلى،-1945ائزاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى جىناي  ى ىئشالر قانۇنىنى قوللىنىش توغرىسىدىكى ۋاقىتلىق قولالنمىسى" ، "9

 قوللىنىش توغرىسىدىكى ۋاقىتلىق قولالنمىسى""ائزاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى جىناي  ى ىئشالر قانۇنىنى 10
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بۇ ماددا بويىچە ائلغاندا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ پۇقراسى بولغان ائيالالرمۇ وئخشاشال ئەر 
كېرەك بولۇپ، بۇ ئەلۋەتتە  غا بويسۇنۇشى ۋە ۇئنى ىئجرا قىلىشى"ماددىلىق خىتابنامە 9"پۇقراالردەك ئەنە شۇ 

 . ھەربىي سەپكە قاتنىشىشنى ۆئز ىئچىگە ائلغان كەڭ داىئرىگە تۇتىشاتتى

–شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى يەنە ائيالالرنىڭ ىئنسانى ھوقۇقى، جىسمانىي ھوقۇقى، نومۇس شان   
الر، يەنى ياش قۇرامىغا يەتكەن ۋە شەرىپ ى ۋە ىئپتىخارىنى ھەمدە نىكاھ ھوقۇقىنى قوغدىغان بولۇپ، ائيال

قىزالرنى تۆۋەن  -يەتمىگەن قىزالرنى قوغداشنى مەخسۇس قانۇن ماددىسىغا كىرگۈزۈپ، جەمئىيەتتە خانىم
كۆرۈش، خالىغانچە ھاقارەتلەش، بوزەك قىلىش، مەجبۇرالش ۋە خورالش قاتارلىق قىلمىشالرغا قاتتىق قارشى 

 . ۇ خىل قىلمىشالرنى جىنايەت كاتېگورىيەسىگە كىرگۈزۈپ جازالىغانب. تۇرغان ھەم ۇئنىڭغا يول قويمىغان
 "نومۇسىغا تېگىش جىنايىتى "دا مەخسۇس "جىناي  ى ىئشالر قانۇنى "شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ 

يىلغىچە، ائيالالرغا توپلىشىپ  7يىلدىن  3زورلۇق  بىلەن ائيالالرنىڭ نومۇسىغا تەگكۈچى "بېكىتىلىپ، 
يىلغىچە، باسقۇنچىلىق قىلىشتا ائيال ۆئلگەن بولسا، باسقۇنچى  7يىلدىن  5ىلىق قىلغۇچىالرغا باسقۇنچ

يىلدىن  5جىنايەتچىگە ائلىي جازا، يەنى ۆئلۈم جازاسى بېرىش، زورلۇق بىلەن قىز بالىنىڭ نومۇسىغا تەگكۈچىگە 
يىلغىچە، باالغەتكە يەتمىگەن  7ىن يىلد 5يىلغىچە، ائلدامچىلىق بىلەن قىز بالىنىڭ نومۇسىغا تەگكۈچىگە   7

يىلدىن ۆئلۈم جازاسىغىچە بېرىش  7نارەسىدە قىزنى ائلداپ ياكى زورلۇق قىلىش ائرقىلىق نومۇسىغا تەگكۈچى 
 ". 11بېكىتىلگەن

قىزالرنى زورلۇق "، "قىزنىڭ رازىلىقسىز ېئلىپ قېچىش"بۇالردىن باشقا يەنە نىكاھ ىئشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك  
قاتارلىقالرمۇ جىنايەت كاتېگورىيەسىگە كىرگۈزۈلۈپ، قىزالرنىڭ نىكاھ ئەركىنلىكى  "تۇرمۇشقا چىقىرىشبىلەن 

يەنى، قىزالرنى زورالپ، خوتۇنلۇققا ېئلىش، ېئلىپ . جەھەتلەردىكى ھوقۇقلىرىمۇ مەلۇم دەرىجىدە قوغدالغان
 . قېچىش قاتارلىق قىلمىشالر قاتتىق چەكلەنگەن

گە جۇمھۇرىيەت "جىناي  ى ىئشالر قانۇن مەجمۇئەسى"قانۇنىي ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغان ئەنە شۇ ائيالالرنىڭ 
ائلىي سوت مەھكىمىسى رەىئسى مۇھەممەدجان مەخسۇم بىلەن جۇمھۇرىيەت رەىئسى ئەلىخان تۆرە ۆئزلىرى 

 . بىۋاسىتە ىئمزا قويۇپ تەستىقلىغان ىئدى

ىئشالر قانۇنى بويىچە  پۈتۈن پۇقراالرنىڭ، جۈملىدىن  شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ۆئز جىناي  ى
ائيالالرنىڭ قانۇنى ھوقۇقىنى قوغداش يولىدا قانۇنىي ماددىالرنى قاتتىق ىئجرا قىلغان بولۇپ، بۇنىڭدا ھەم 

مەيلى مۇسۇلمان ۋە ياكى غەيرىي مۇسۇلمان بولسۇن ھەممىسىنىڭ، يەنى ھەر مىللەت  . مىللەت ائيرىمىغان
ھەتتا، مىللىي ائرمىيە ىئچىدىمۇ  ىئنتىزامالر ۋە ھەربىي قانۇنالر  . ڭ ھوقۇقىنى شەرتسىز ھىمايە قىلغانائياللىرىنى

                                                           
 ماي.قاراڭ -13يىلى -1945شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇريىتىنىڭ " جىناي  ى ىئشالر قانۇنى" 11
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چىڭ بولۇپ، ائيالالرغا چېقىلىش، باسقۇنچىلىق قىلىشقا قەتئىي يول قويۇلمىغان، بۇ خىل جىنايەت سادىر 
ائيدا  -9يىلى،  -1945كۆرسەتسەك،  مەسىلەن، مىسال . قىلغۇچىالر نەق مەيداندا ۆئلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان

شىخۇ ئەتراپىدا خىتاي ائيالغا باسقۇنچىلىق قىلغان ۋە قىلىشقا ۇئرۇنغان ىئككى مىللىي ائرمىيە جەڭچىسى 
شۇڭا، مىللىي ىئنقىالب دەۋرىدە باسقۇنچىلىق . ۆئلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىپ، جەڭچىلەر ائلدىدا ېئتىپ ۆئلتۈرۈلگەن

ۋەھالەنكى، ۆئزىنى جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت . شى يوق دېيەرلىك ىئدىجىنايەتلىرىنىڭ سادىر بولۇ
قازاق ۋە باشقا  ئەسكەرلىرىنىڭ يەرلىك ۇئيغۇر،–ائرمىيىسى دەپ ائتىغان خىتاي ائرمىيىسىنىڭ وئفىتسېر 

لىۋېلىش خالىغانچە ھاقارەت قىلىش، ۇئالرغا باسقۇنچىلىق قىلىش، مەجبۇرى خوتۇنلۇققا ېئ نىمىللەت قىزلىرى
ھەتتا  ۆئلتۈرۈش جىنايەتلىرى كۆپلەپ سادىر بولغان بولۇپ، ۇئالر بۇ خىل قىلمىشالرنى خالىغانچە سادىر 

 . قىلسىمۇ ھېچ جازاغا ۇئچرىمىغان ىئدى

 

 خاتىرىسى يىغىن بىر ېئچىلغان ائيدا -8 يىلى -1948 غۇلجادا

مەك تىپىنىڭ وئقۇغۇچىلىرى، يەنى گومىنداڭنىڭ مەسىلەن، غۇلجا شەھىرىگە جايالشقان گومىنداڭ ھاۋا ائرمىيە 
ئەسكەرلىرىنىڭ غۇلجا شەھىرىدىكى ھەر مىللەت قىزلىرىغا چېقىلىش  -خىتاي مىللىتىدىن بولغان وئفىتسېر

جىناي  ى قىلمىشلىرى يۇقىرى پەللىگە يەتكەن بولۇپ، بۇ خەلقنىڭ بىردەك قاتتىق نارازىلىقى ۋە ۆئچمەنلىكىنى 
نويابىر كۈنىدىكى غۇلجا قوزغىلىڭىغا ھەر مىللەت  -7يىلى  -1944مانا بۇ ىئش . ىكەلتۈرۈپ چىقارغان ىئد

لېكىن گومىنداڭ ھەربىي داىئرىلىرى خىتاي  . خەلقىنىڭ ائك تىپ قاتنىشىشىدىكى ائمىلالرنىڭ بىرى ىئدى
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جبۇرىي ئەسكەر ۋە وئفىتسېرلىرىنىڭ ۇئيغۇر ۋە باشقا مىللەت قىزلىرىغا باسقۇنچىلىق قىلىش، ۇئالرنى مە
 . خوتۇنلۇققا ېئلىش، خالىغانچە خورالش قىلمىشلىرىنى تۇسۇيدىغان ۋە چەكلەيدىغان  ھەرىكەتلەرنى قىلمىغان

 -12يىلى،  -1944شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  پارتىزانلىرى  . نداق قىلمىشالرغا كۆز يۇمغان ئەكسىچە بۇ
ئەسكەرلىرى  -دىن گومىنداڭنىڭ خىتاي وئفىتسېركۈنى كۈرەنى ائزاد قىلغاندىن كېيىن، كۈرە -30ائينىڭ 

نەچچە ياشالرغىچە بولغان كۆپ ساندا ۇئيغۇر،  30ياشتىن چوڭى  15مەجبۇرىي خوتۇنلۇققا ېئلىۋالغان كىچىكى 
ائيالالرنى ائزاد قىلىدۇ ۋە ۇئالرنى ھىمايە ائستىغا ېئلىپ، ۇئالرغا ىئقتىسادىي ، تېببىي  -ائز ساندا شالغۇت قىز

دىن  ياردەم كۆرسىتىش بىلەن بىرگە ۇئالرنىڭ خالىغانلىرىنىڭ پارتىزانالر سېپىگە قاتنىشىپ، جەھەتلەر 
ئەنە شۇ قېتىمدا . مېدسېستىرا ،يەنى سانىتاركا بولۇشىغا ىئمكانىيەت  يارىتىدۇ،خالىغانلىرىنى ۆئيلىرىگە قايتۇرىدۇ

دىن  150غان  ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ سانى ائزاد قىلىنغان خىتاي وئفىتسېر ۋە ئەسكەرلىرى خوتۇنلۇققا ېئلىۋال
، شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ قارارى بويىچە ۇئالرنى توپالپ يىغىن ېئچىلىپ، ۇئالرنىڭ  12ائشقان ىئدى

دىنى ېئتىقادى ئەسلىگە كەلتۈرۈلىدۇ، ۇئالرغا ېئرىدىن ائجرىشىشنى ىئختىيارى قىلغانالرغىمۇ يول قويۇش، 
لىرىگە كېتىشىگە ىئمكانىيەت ېئرىدىن ائجراشماي ۆئتۈشنى خالىغانالرغىمۇ يول قويۇش، خالىغانلىرىنىڭ ۆئز ۆئي

خالىغانلىرى بولسا خالىغان كىشى بىلەن تۇرمۇش قۇرۇشىغا  نىقالغانلىرىنىڭ  تۇرمۇشقا چىقىش يارىتىش، يالغۇز 
ائنىسى  -نەپىرى ۆئز يۇرتىغا كېتىپ ائتا 6بۇالرنىڭ  . تەدبىرلەرنى قولالندى -يول قويۇش قاتارلىق بىر يۈرۈش چارە

ىنى تاللىغاندىن باشقا مۇتلەق زور قىسمى گومىنداڭنىڭ پارتىزانالرغا قورال تاشالپ ئەل بىلەن بىرگە ياشاش يول
. بولغان سابىق ۇئيغۇر ئەسكەرلىرى بىلەن توي قىلدى، بەزىلىرى يەرلىك دېھقان يىگىتلەر بىلەن نىكاھالشتى

بۇ خىلدىكى ئەھۋال . 13مۇ بولدى ھەتتا ۆئزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئەرلىرى بىلەن داۋاملىق ياشاپ قالغانلىرىمۇ ائز بولسى
 .كېيىن ھەرقايسى جايالرنى ائزاد قىلىش جەريانىدا داۋاملىق ۇئچرىغان ىئدى

ائيدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ائرىسىدا  تىنچلىق  -6يىلى،  -1946
ا ۆئيلىنىشىنى چەكلەش مۇسۇلمان ائياللىرىغبىتىمى ىئمزالىنىشىدىمۇ شەرقىي تۈركىستان تەرەپ خىتايالرنىڭ 

غان، بۇنىڭغا خىتاي گومىنداڭ تەرەپ قۇشۇلۇشقا مەجبۇر بولۇپ، خىتايالرنىڭ مۇسۇلمان ائيالالرغا شەرتى قوي
نەتىجىدە، ىئلگىرى ھەر قايسى جايالردا ۇئيغۇر  . بۇنى رەسمىي قانۇنغا كىرگۈزگەن .14ۆئيلىنىشنى مەنئي قىلغان

رىي ، قورقۇتۇش ۋە  زورلۇق يوللىرى بىلەن ائياللىققا ېئلىۋالغان خىتاي وئفىتسېرلىرى ۋە قىزلىرىنى مەجبۇ 

  . باشقىالرنىڭ قوللىرىدىن بىر قىسىم ائيالالر ائزاد قىلىنغان شۇنىڭدەك بۇ خىل ئەھۋالغا  يول قويۇلمىغان ىئدى

 

                                                           
 بەت-89يىلى، -2003توختى ىئبراھىم. مىللىي ائرمىيەنىڭ جەڭگىۋار مۇساپىسى.شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى. 12
 بەت-89توختى ىئبراھىم.شۇ ئەسەر. 13

 بەتلەر - 89 -88يىلى،  - 1987جاڭ جىجوڭ ، "ۈئرۈمچى سۆھبىتىدىن شىنجاڭ ائزاد بولغانغا قەدەر". شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى،    14
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 قىزالر مىللىي ائرمىيە سېپىدە  -خانىم

ائپرېل كۈنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۆئزىنىڭ مۇنتىزىم مىللىي ائرمىيىسىنى  -8يىلى،  -1945وئمۇمەن،  
قۇرغاندا ۇئيغۇر، تاتار، رۇس، قازاق ۋە باشقا مىللەت قىزلىرىمۇ ائك تىپ مىللىي ائرمىيە سېپىگە 

 . ان ىئدىقەدەم ۆئسۈپ، مىللىي ائرمىيىنىڭ وئفىتسېرلىرىغا ائيالنغ -قاتناشتى،ۇئالرنىڭ بەزىلىرى قەدەممۇ

وئفىتسېرلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھەربىي تېببىي ساھەسىگە مەنسۇپ  -مىللىي ائرمىيىنىڭ بۇ ائيال جەڭچى
بولۇپ، ۇئالر پۈتۈن قوشۇنالردىكى، يەنى ھەر قايسى پولك، باتاليون ۋە روتىالردىكى سانتاركىلىق  ۋەزىپىسىنى 

 . ائتقۇرغان ىئدى

ائيغىچە داۋامالشقان ائقسۇ فرونتىدىكى جەڭلەرگە  -10ائيدىن  -8يىلى،  -1945بۇ قىز جەڭچىلەرنىڭ بىر قىسمى 
قاتنىشىپ، سانتاركىلىق ۋەزىپىسىنى ائتقۇرغان بولسا، ۇئالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى  مىللىي ائرمىيىنىڭ جىڭ  

نى ۋە شىخودىكى ئەڭ شىددەتلىك ۇئرۇشلىرىغا قاتنىشىپ، شىددەتلىك جەڭ مەيدانلىرىدا يارىدارالر 
بۇ جەڭلەردە، بولۇپمۇ شىخۇ ۇئرۇشىدا مىللىي ائرمىيەدە  . قۇتۇلدۇرۇش،داۋاالش ىئشلىرى بىلەن شۇغۇلالندى

ۆئلۈش ۋە يارىلىنىش ېئغىرراق بولۇپ،  جەڭلەردە يارىدارالرنى قۇتۇلدۇرۇش جەريانىدا ھاياتىدىن ائيرىلغان  ۋە 
مەسىلەن جىڭ ۇئرۇشى  . نىمۇ كۆپرەك بولغان ىئدىۆئلگەن سانتاركا ، يەنى شەپقەت ھەمشىرىسى قىزالرنىڭ سا

ۋە شىخۇ  ۇئرۇش مەيدانىدىكى شىددەتلىك جەڭلەردە ۇئيغۇر قىز جەڭچىلىرىمۇ  خىزمەتلەرنى كۆرسىتىپ،  وئق 
 . تېگىپ ھاياتىدىن ائيرىلغان، ياكى يارىدار بولغان

قاتارلىق شىتابالردا خەت باسقۇچى، قىز جەڭچىلەر مىللىي ائرمىيە پولك شتابلىرى، باش قوماندانلىق شتابى 
 . تېلېفونىست، رادىست ، كاتىپ ۋە باشقا خىزمەتلەرنى ائتقۇردى
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 قىزالر وئفىتسېر مىللەت ھەر شتابىدىكى قوماندانلىق ائرمىيە مىللىي

مىللىي ائرمىيە قىز جەڭچىلىرىنىڭ كىيىملىرىدە ائيالالرنىڭ ائالھىدىلىكى ئەكس ئەتكەن بولۇپ، سوۋېت قىزىل     
وئفىتسېرلىرىنىڭ  كىيىملىرى مودېل قىلىنغان، يەنى ائيالالر ئەرلەر بىلەن وئخشاش  -ائرمىيىسىنىڭ ائيال جەڭچى

 . قونچلۇق ۆئتۈك، باشلىرىغا ىئسپانكا ) پليوتكا( كىيگەنگىمناستوركا كىيگەندىن باشقا كالتە يوپكا ۋە ۇئزۇن 

وئفىتسېرالرىنىڭ قىياپىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان  -مىللىي ائرمىيە تارىخىغا ائىئت سۈرەتلەر ائرىسىدا ائيال جەڭچى
يور  بىر قانچە سۈرەت ساقلىنىپ قېلىنغان بولۇپ، بۇالر ىئچىدە باش قوماندانلىق شتابى باشلىقى ، گېنېرال ما

ۋارسام ماژاروفنىڭ بىر توپ شتاب ائيال وئفىتسېرلىرى بىلەن چۈشكەن سۈرىتى، ئەخمەتجان قاسىمى 
قاتارلىقالرنىڭ باش شىتابنىڭ وئفىتسېرلىرى بىلەن بىرگە چۈشكەن سۈرىتىدىكى بىر قانچە نەپەر ائيال 

 . وئفىتسېرنىڭ قىياپىتى بۇالرنىڭ ىئسپاتىدۇر 

ائيال بىرلىك تە ھەربىي خىزمەت ۆئتەش ۋە بىرلىك تە جەڭگە قاتنىشىش ئەھۋالىمۇ –ھەتتا مىللىي ائرمىيەدە ئەر 
مىللىي ائرمىيەدە ائيالالر ىئچىدىن ئەڭ يۇقىرى ھەربىي ۇئنۋان ائلغانالرنىڭ ۇئنۋانى مايور   . كۆرۈلگەن

ۇئنۋانى ۇئالر ائرىسىدىن  پراپورشىك ،پورۇچىك، پودپۇرۇچىك، كاپىتانلىق  . دەرىجىسىگە يەتكەن ىئدى
 . ائلغانالرمۇ بولغان ىئدى

كېيىنكى، خىتاي  ھۆكۈمەت تارىخچىلىرى ئەلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  
ىئسالمىزمنى تەشۋىق قىلغان، ۇئالر قاالق دىنىي  -ىئسالمىستالر قولغا كەلتۈرۈۋالغان، پان -پان"رەھبەرلىكىنى 
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ئەلىخان تۆرىنىڭ ىئسالم دىنى ائلىمى ىئكەنلىكى راست،  . ان ئەيىبلەشنى كۈچەيتكەن يدىغدە "روھانىيالر ىئدى
لېكىن ۇئنىڭ مۇسۇلمان  ائياللىرىنىڭ ئەرلەر بىلەن  بىرلىك تە ھەربىي سەپكە قاتنىشىپ، ھەربىي مەجبۇرىيەت 

ولۇشىنى قوللىشىدىن  ۆئتۈشى، ئەنە شۇنداق ھەربىي كىيىملەرنى كىيىپ، ئەرلەر بىلەن جەڭ مەيدانىدا بىرگە ب
ئەمەس "دىنىي رادىكال ۇئنسۇر "، "قاالق"قارىغاندا، ئەلىخان تۆرە  ھەرگىزمۇ  خىتاي تارىخچىلىرى سۆككەندەك 

 "پانتۈركىزم"، "ىئسالمىزم -پان"بولسا،  "ىئسالمىست -پان"ئەگەر ۇئ خىتاي تارىخچىلىرى سۆككەندەك . 
تەشۋىقاتى قىلغان بولسا، ھەممە نەرسىنى قاتتىق دىنىي ئەقىدە بويىچە ېئلىپ بارغان بولسا، مۇسۇلمان 

ائياللىرى ھەرگىزمۇ ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە يۈرۈپ، ۇئچىسىغا كالتە يوپكا، ۆئتۈك، باشلىرىغا ىئسپانكا كىيىپ،  
قىلىپ،يارىدار ئەر ئەسكەرلەرنى  كۆتۈرۈپ لىك ۋەزىپىسىنى ائدا "شەپقەت ھەمشىرىسى"سانتاركىلىق، يەنى 

رۇس، موڭغۇل، شىبە، داغۇر قاتارلىق  . ياكى سۆرەپ، ۇئالرنىڭ يارىلىرىنى تېڭىپ يۈرمىگەن بوالر ىئدى
مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەر مۇسۇلمانالر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ائي 

. ۆتۈرۈپ، خىتاي ائرمىيىسى ۋە ھاكىمىيىتىگە قارشى ۇئرۇش قىلمىغان بوالر ىئدىيۇلتۇزلۇق يېشىل بايرىقىنى ك
ئەنە شۇ رۇس، شىبە، موڭغۇل، داغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەرنىڭ نۇرغۇن وئغۇل قىزلىرىمۇ   

ىلىپ، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ائي يۇلتۇزلۇق يېشىل بايرىقى ائستىدا دۈشمەنگە قارشى جەڭ ق
 . نۇرغۇن قۇربانالرنى بەردى

 

 قىزالرنىڭ   ھەربىي سەپلەردىكى قەھرىمانلىقلىرى  -خانىم

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  دەسلەپكى  پارتىزانلىق ۇئرۇشى مەزگىلىدىال كۆپ ساندا قىزالر قولىغا قورال 
 . ى شىددەتلىك  جەڭلەرگە قاتناشتىېئلىپ پارتىزانالر سېپىگە قوشۇلۇپ، خىتاي گومىنداڭ ائرمىيىسىگە قارش

بۇ قىزالرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ھەمشىرەلىك  . ۇئالرنىڭ بەزىلىرى جەڭ مەيدانىدا ھاياتىدىن  ائيرىلدى
ڭشاڭ، ائيرودروم ۋە  ۋەزىپىسىنى ائتقۇرغان بولۇپ، ۇئالر قىسقا ۋاقىتلىق تەربىيىلەشتىن كېيىنال ھەرەمباغ، ال

اتنىشىپ، جەڭ مەيدانىدا يارىدار بولغان جەڭچىلەرنى قۇتقۇزۇش ىئشلىرى بىلەن باشقا جايالردىكى جەڭلەرگە ق
ھەتتا ۇئالرنىڭ  بىر قىسمى ھەر خىل قورالالرنى ېئتىشنى ۆئگەنگەن ھەم جەڭلەرگە قاتناشقان . شۇغۇلالندى

 . ىئدى

 -1926انگۈل ھاشىم ) مانا مۇنداق قەھرىمانلىقنىڭ ۈئلگىسى، نامى رىۋايەتلەرگە ائيالنغان ۇئيغۇر قىزى رىزۋ 
كۈنى پارتىزانالر ھەرەمباغقا ھۇجۇم قىلغاندا  -13ائينىڭ  -1يىلى،  -1945ياشلىق بۇ قىز  19( بولۇپ، 1945

يامغۇردەك يېغىۋاتقان وئققا قارىماي، يارىدار بولغان پارتىزاننى جەڭ مەيدانىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىپ، يەنە بىر 
رىزۋانگۈل ھاشىمنىڭ قەھرىمانالرچە ۆئلۈمى  . تېگىپ ھاياتىدىن ائيرىلغانجەڭچىنى قۇتۇلدۇرۇش جەريانىدا وئق 
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شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى رەىئسى ئەلىخان تۆرە ۋە باشقا بارلىق ھۆكۈمەت ئەزالىرىنى قاتتىق 
سۈپىتىدە شەرقىي ىئزلىرى، قىزالرنىڭ ۆئگىنىش ۈئلگىسى  -تەسىرلەندۈرگەن شۇنىڭدەك ۇئنىڭ قەھرىمانلىق ىئش

ۇئنىڭ ھەققىدە  . تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مەتبۇائتلىرىدا شېئىر، وئچېركالر ائرقىلىق كەڭ تەشۋىق قىلىنغان
رىزۋانگۈل ھاشىم قاتارلىق  بىر توپ قىز جەڭچىلەرنىڭ قىش مەزگىلىدە كوللېك تىپ  . ناخشىالر يېزىلىپ وئقۇلغان

قىزالرنىڭمۇ  -كىستان مىللىي مۇستەقىللىق ىئنقىالبىغا خانىمچۈشكەن خاتىرە سۈرىتى ئەنە شۇ شەرقىي تۈر 
بۇ جەڭلەردە  . پىداىئي بولۇپ، قاتنىشىپ، ئەرلەر بىلەن تەڭ جەڭلەرگە قاتناشقانلىقىنىڭ سىمۋولىدۇر 

 . رىزۋانگۈلدىن باشقا يەنە نەچچە وئنلىغان قىز پارتىزانالر ۆئلگەن ۋە يارىدار بولغان ىئدى

 

 رىزۋانگۈل( -ائي ) وئتتۇردا  -1 يىلى،-1945. دەۋرى   پارتىزانلىرى  جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركىستان شەرقىي

رىزۋانگۈل شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەۋرىدىكى مىللىي ائزادلىققا، ھۆرلۈككە ىئنتىلىش ۋە بۇنىڭ ۈئچۈن 
ائزادلىق ۇئرۇشى قۇربان بېرىشنىڭ بىر شانلىق ۈئلگىسى بولۇپ، قىزىق يېرى شەرقىي تۈركىستان مىللىي 

مەزگىلىدە ىئككى  كىشى ئەڭ مەشھۇر قەھرىمانلىق سىمۋولى بولغان ، يەنى ۇئنىڭ  بىرى ئەر، يەنى غېنى باتۇر 
بولۇپ، ۇئنىڭ نامى قەھرىمانلىق، باتۇرلۇق، مۇستەقىللىق ۋە  ائزادلىققا بولغان ىئنتىلىش ۋە كۈرەش قىلىشنىڭ 

ائلغان بولسا،  يەنە بىرى ائيال، يەنى جەڭ مەيدانىدا قۇربان  سىمۋولى سۈپىتىدە خەلق ىئچىدە كەڭ وئرۇن
دەپ ائتالغان ۇئيغۇر قىزى  "شەپقەت ھەمشىرىسى "ياشلىق سانىتاركا، ۇئيغۇرالر تەرىپىدىن  19بولغان 

ائيالالرنىڭ باتۇرلۇقى،  -بىر ئەرلەرنىڭ باتۇرلۇقىغا، يەنە بىرى قىز . رىزۋانگۈلنىڭ قەھرىمانلىق سىمۋولىدۇر 
روھىدىن "ۋەتەن ۈئچۈن جان پىدا بولۇش"قىزالرنىڭ رىزۋانگۈلنىڭ  -ەرتلىكىگە سىمۋول قىلىنىپ، پۈتۈن خانىمم

 . ۈئلگە ېئلىشقا چاقىرىلغان ىئدى
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شەرقىي  ائزاد  "بۇ روھ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئەزاي  ى ۋە شاىئر قاسىمجان قەمبىرىنىڭ 
ۇئيغۇر  . گېزىتىدە ېئالن قىلىنغان رىزۋانگۈل ھەققىدىكى شېئىرىدا روشەن ىئپادىلەنگەن ىئدى "تۈركىستان

قەھرىمان قىزى رىزۋانگۈلنىڭ نامى شۇنىڭدىن كېيىن، ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ ئەركىنلىك ۈئچۈن كۈرەشتە ئەرلەر 
رىزۋانگۈلنىڭ  . ائيالندىبىلەن بىر سەپتە تۇرغان  شەجەرىسى تەركىبىگە كىرىپ، بىر مىللىي سىمۋولغا 

قەھرىمانلىقى ھەققىدە  كېيىنكى ۋاقىتالردا  ۋە ھازىرمۇ كۆپلىگەن شېئىرالر، داستان، ئەدەبىي ائخبارات، 
 . رومانالر ىئجاد قىلىندى ھەم قىلىنماقتا، ۇئنىڭ نامى داىئم ئەسلىتىلمەك تە -پوۋېست

يىلى يازدا،  رىزۋانگۈل بىلەن  -1946غوجامياروف  سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ائتاقلىق ۇئيغۇر كومپوزىتورى  قۇددۇس
بىر سەپتە ھەرەمباغ سوقۇشىغا قاتناشقان شۇنىڭدەك ۆئز باتاليونى بىلەن ائقسۇ ۇئرۇشىدا بولغان   يەتتىسۇ 
ۇئيغۇرلىرىدىن،مىللىي ائرمىيە كاپىتانى مىرزىگۈل ناسىروفتىن  رىزۋانگۈل قاتارلىق ۇئيغۇر قىزلىرىنىڭ ۆئز ۋەتىنى 

 -قىي تۈركىستاننىڭ ائزادلىقى يولىدا ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ جەڭگە قاتناشقان قەھرىمانلىق ىئششەر 
يىلى،  ۆئزىنىڭ   موسكۋا  كونسېرۋاتورىيەسىدىكى  -1949ىئزلىرىنى ائڭالپ، ناھىيە تەسىرلەنگەن شۇنىڭدەك 

ان  ھەم  بۇ ئەسەر موسكۋادا وئرۇندالغان سىنفونىيەسىنى يازغ "رىزۋانگۈل "بىلىم ائشۇرۇش  ئەسىرى سۈپىتىدە 
مەزكۇر  ئەسەرنىڭ سىمفونىيەلىك  مۇۋەپپەقىيىتى يۇقىرى بولغانلىقى ۈئچۈن رۇسىيە مۇزىكا ساھەسىنىڭ   . ىئدى

مۇكاپاتىغا "ستالىن"يىلى سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ائلىي دۆلەت مۇكاپاتى،  -1951يۇقىرى باھاسىغا ېئرىشىپ، 
زۋانگۈل<سىمفونىيىسى ۇئيغۇر ھازىرقى زامان مۇزىكا تارىخىدىال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن رى. "سازاۋەر بولغان 

وئتتۇرا ائسىيا، جۈملىدىن قازاقىستان مۇزىكا ساھەسىدە تۇنجى قېتىم دۇنياغا كەلگەن سىمفونىيەلىك 
 . ئەسەرلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ

روھىنى نامايان قىلغان نامسىز ائيال ئەرلەر بىلەن بىرگە جەڭ ھەرىكەتلىرىگە قاتنىشىپ، قورقماس 
يىللىرى ائرىسىدا مىللىي ائرمىيە  -1947 -1945تۇخان . جەڭچىلەرنىڭ بىرى تۇخان ىئسىملىك ۇئيغۇر ائيالدۇر 

 . سېپىدە  ھەربىي خىزمەت ۆئتىگەن  ۋە جەڭلەرگە قاتناشقان ائيال قەھرىمان

نىڭ جەڭ ھاياتى ائلدى بىلەن سوپاخۇن تۇخان، پولكوۋنىك سوپاخۇن سوۋۇروفنىڭ ائيالى بولۇپ، ۇئ
ائيالردا شىخۇ ئەتراپىدىكى گومىنداڭ قوشۇنىدىكى بىر روتا ۇئيغۇر ئەسكىرىنى   -5يىلى،  -1945سوۋۇروفنىڭ  

باشالپ، دۈشمەن بىلەن بىر تەرەپتىن ېئتىشىپ،  ۈئچ  ھەپتە ۋاقىت يول يۈرۈپ،ائخىرى مىللىي ائرمىيە بىلەن 
تۇخان ۇئستا  . ستان جۇمھۇرىيىتى ۈئچۈن خىزمەت قىلىش جەريانىدا باشلىنىدۇۇئچىرىشىپ شەرقىي تۈركى

مەرگەن بولۇپ، ۇئ مىلتىق ېئتىشتىن باشقا يەنە قول پىلىموتى ېئتىش، ائت چاپتۇرۇش قاتارلىق ھەربىي 
 . سەنئەتتىمۇ ماھارەتكە ىئگە ىئدى
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لىي ائرمىيە جەڭچىسى سۈپىتىدە ھەربىي تۇخان سوپاخۇن سوۋۇروفنىڭ ائيالى بولۇش بىلەن بىرگە رەسمىي مىل
ائينىڭ ائخىرى  ئەلىخان  -7يىلى،  -1945 . كىيىم كىيىپ، سوپاخۇن بىلەن بىرگە ھەربىي مەشىقلەرگە قاتنىشىدۇ

تۆرە باشلىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ۋە مىللىي ائرمىيە باش قوماندانلىق شتابى جەنۇبتىكى 
للىق ھەرىكەت قىلىپ، شىمالى ۋە وئتتۇرا فرونتالردىكى جەڭلەرگە ماسلىشىش ۈئچۈن  ائقسۇ تەۋەسىدە قورا

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمەت ئەزالىرىدىن قاسىمجان قەمبىرى، ائبدۇكېرىم ائبباسوفالرنىڭ 
پ كېلىپ، يېتەكچىلىكىدە، سوپاخۇن سوۋۇروفنىڭ مەخسۇس ھەربىي كوماندىرلىقىدا ۇئ شىخۇ ئەتراپىدىن باشال

ئەتراپىدىكى  50گە يېقىن ئەسكەر  ۋە غۇلجىدىن قوشۇلغان  100مىللىي ائرمىيە جەڭچىسىگە ائيالنغان  
تۇخان ئەنە شۇ  . پىداىئيدىن تەركىب تاپقان  بىر ئەترەتنى باينىڭ قىيىر دېگەن يېرى ائرقىلىق جەنۇبقا ئەۋەتتى

قېتىممۇ سوپاخۇن بىلەن بىرگە ائقسۇغا چۈشۈپ، سوپاخۇننىڭ يېنىدىن ائيرىلماي بارلىق جەڭلەرنىڭ 
قورغاننى ېئلىش جېڭىدە تۇخان سوپاخۇن بىلەن بىرگە ېئگىزلىككە چىقىپ،  . ھەممىسىگە قاتناشتى

ا ياردەملەشتى، تۇزاۋاتتىكى سوپاخۇننىڭ قورغان ىئچىگە وئق ېئتىپ، پىلىموتچىكنى ۇئجۇقتۇرۇش ىئشىغ
ۇئمۇ باشقىالرغا وئخشاش مىلتىقىدىن توختىماي دۈشمەنگە قارىتىپ  . جەڭگە ۋە باشقىالرغا ىئشتىراك قىلدى

روشەنكى  ۇئ مەرگەن بولغانلىقى ۈئچۈن ۇئنىڭ وئقىدا قانچىلىغان خىتاي گومىنداڭ ئەسكىرىنىڭ . وئق ۈئزەتتى
 . قىلغان بولسا كېرەك ۆئلگەنلىكىنى بەلكى ۇئ ۆئزى تەخمىن

يىلالردا  -1990دادام مەرھۇم تۇرسۇن بارات سوپاخۇن سوۋۇروف بىلەن سىرداش ۆئتكەنلىكى ۈئچۈن 
سوپاخۇندىن تۇخاننىڭ ۆئزى بىلەن بىرگە قانداق جەڭلەرنى قىلغانلىقى ۋە باشقا ھېكايىلەرنى ائڭلىغان ىئكەن، 

ادامنىڭ سوپاخۇن سوۋۇروفتىن ىئگىلىشىچە،تۇخان ائقسۇ د . دادام بۇ ۋەقەلەرنى ماڭا سۆزلەپ بەرگەن ىئدى
ۇئ  . كوناشەھەردىكى جەڭلەرگە، ائقسۇ شەھىرىگە قورشاپ ھۇجۇم قىلىش جەڭلىرىگە باشتىن ائخىرى قاتناشقان

قوشۇن كوماندىرى سوپاخۇننى -بۇ جەڭلەرگە رەسمىي جەڭ قىلغۇچى سۈپىتىدە قاتناشقان بولۇپ، ۇئ ېئرى 
شاھىتالر ۇئنىڭ سوپاخۇننى بىر قانچە قېتىملىق ۆئلۈمدىن  . ۋەزىپىسى قىلىپ بەلگىلىگەن ڭ قوغداشنى ۆئزىنى

تۇخان ھەر داىئم  ھەربىي كىيىم كىيگەن ۋە قورال ائسقان، ائتقا مىنگەن  . 15ساقالپ قالغانلىقىنى ېئيتىشىدۇ 
پىتى جەڭچىلەرنى ۆئزىگە ھالدا سوپاخۇن سوۋۇروفنىڭ  يېنىدا مەزمۇت تۇراتتى، ۇئنىڭ قەھرىمانالرچە قىيا

 . 16جەلپ قىالتتى ۋە  ۇئنىڭ قەھرىمانلىقلىرى ھەققىدە سۆزلىشەتتى

تۇخاننىڭ جەڭ ماھارىتى  ھەققىدە سوپاخۇن كوماندىرلىقىدىكى ئەترەتكە ھەربىي مەسلىھەتچى سۈپىتىدە ۇئالر 
ۆلەت بىخەتەرلىك بىلەن بىرگە ائقسۇغا چۈشكەن سوۋېت ىئتتىپاقلىق مەسلىھەتچى، سوۋېت ىئتتىپاقى د

يىلى يەنە  -1980كومىسسارىياتىنىڭ پودپولكوۋنىكى پېتىر  ساۋىن، يەنى غۇلجىدا زاكىر تۆرە دەپ ائتالغان كىشى  

                                                           
 .كۈنى-12ائينىڭ -11يىلى،-2016(  بىلەن سوپاخۇن سوۋۇروف ھەققىدە سۆھبەت. 2017-1936دادام تۇرسۇن بارات ) 15
 .ائي-4يىلى، -2017يىلى تۇغۇلغان( سۆزلەپ بەرگەنلىرى،-1927ڭ قىلغان جەڭچىسى ،سوپاخۇننى ۋە ائيالىنى كۆپ قېتىم كۆرگەن نۇرمۇھەمەد سادىقوفنىڭ) مىرزىگۇل ناسىروف باتاليونىڭ ائقسۇدا جە16
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بىر سوۋېت رازۋېدكىچى، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىقىدا  مەسلىھەتچى بولغان 
ىپ بەرگەن ۆئزىنىڭ ائقسۇ ۇئرۇشىدا  شاھىت بولغان ئەسلىمىسىدە ېئلى مەمەتوف، يەنى گابىت مۇزىپوفقا يېز 

سوپاخۇن ھەققىدە توختالغاندا تۇخاننىڭ جەڭ ماھارىتىگە يۇقىرى  باھا بېرىپ، ۇئنىڭمۇ ھەر خىل قورالالرنى 
 . 17ىئشلىتەلەيدىغان قەھرىمان ائيال ىئكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن ىئدى

ساالمەت قايتىپ چىققاندىن  -ان ائقسۇ ۇئرۇشىدىن  ساقتارىخى شاھىتالرنىڭ قەيت قىلىشىچە،تۇخ
كېيىن،داۋاملىق ھەربىي خىزمەت ۆئتىگەن، لېكىن پەرزەنتلىك بولۇش ىئمكانىيىتى بولمىغانلىقى ۈئچۈن ۆئزى 
ائك تىپلىق بىلەن سوپاخۇن سوۋۇروفقا تەكلىپ بېرىپ، باشقا بىر ائيال بىلەن نىكاھلىنىپ پەرزەنتلىك بولۇش 

پولكوۋنىك سوپاخۇن سوۋۇروف، تۇخاننىڭ رازىلىقى بىلەن شۇ يولنى . ەرگەن ىئكەنتەۋسىيىسى ب
 . قولالنغان،كېيىنكى ۋاقىتالردا تۇخان ۋاپات بولغاندا سوپاخۇن ۆئزى دەپنە ىئشلىرىنى بېجىرگەن ىئكەن

بولسىمۇ، لېكىن مىللىي ائرمىيىنىڭ قەھرىمان جەڭچىسى تۇخاننىڭ نامى مەتبۇائتالردا تەشۋىق قىلىنمىغان  
سوپاخۇن سوۋۇروفنىڭ سەپداشلىرى تۇخاننىڭ قەھرىمانلىقىدىن، ئەرلەردىن قېلىشمايدىغان قورقۇمسىز ۋە مەرد  

 . جەڭچىلىكىدىن قايىل بولۇشقان ۋە بۇ ئەسلىمىلەر خەلق ىئچىگە مەلۇم دەرىجىدە تارقالغان

دلىق  كۈرىشىدىكى  جەڭگىۋارلىقىنىڭ سىمۋولى قىزلىرىنىڭ مىللىي ائزا -تۇخاننىڭ قەھرىمانلىقى شەرقىي خانىم
 . سۈپىتىدە چوقۇم خاتىرىلىنىشى كېرەك

ئەلۋەتتە، شەرقىي تۈركىستان مىللىي ائرمىيە سېپىدە دۈشمەن بىلەن بولغان جەڭلەرگە قاتنىشىپ باتۇرلۇق 
يارىسىنى  كۆرسەتكەن، يامغۇردەك يېغىۋاتقان دۈشمەن ئەجەل وئقلىرى ائرىسىدىن يارىدار جەڭچىلەرنىڭ

دېگەن شەرەپلىك نام بىلەن جەڭچىلەرنىڭ قەلبىدىن "شەپقەت ھەمشىرىسى "تېڭىپ، ۇئالرنى قۇتۇلدۇرغان، 
ۇئالرنىڭ  خېلى كۆپ قىسمى جەڭ مەيدانلىرىدا . چوڭ قۇر وئرۇن ائلغان كۆپلىگەن قىز جەڭچىلەر بولغان ىئدى

 . ىئدىيېنىك يارىدار بولغان  -ھاياتىدىن ائيرىلغان ياكى ېئغىر

  

 ائيالالرنىڭ ائرقا سەپتە مۇستەقىللىق ۇئرۇشىغا ياردەم بېرىشى

ائيالالرنىڭ يەنە بىر زور تۆھپىسى ھەربىي ائرقا سەپ ، يەنى ۇئرۇش مەزگىلىدىكى ائرقا سەپ خىزمەتلىرى 
قا وئرگانالر بولۇپ، غۇلجا شەھىرىدە  مىللىي ائرمىيە باش قوماندانلىق شتابىنىڭ  ھەربىي تەمىنات بۆلۈمى ۋە باش

قىزالر بۇ سېخالردا  -تەركىبىدە نەچچە وئنلىغان تىككۈچىلىك سېخلىرى قۇرۇلۇپ، نەچچە يۈزلىگەن خانىم

                                                           
 )يىلى نەشرى ) رۇسچە-2004گ.مۇزىپوف.ر.مۇزىپوف. شىنجاڭدىكى رۇسالر. ۇئگلىچ.رۇسىيە .17
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مىڭ كىشىلىك بارلىق ھەربىي  40 -30 . كېچەك تىكىش بىلەن شۇغۇلالندى -وئفىتسېرالرغا كىيىم -ئەسكەر
ۋە باشقا كېرەكلىك بۇيۇملىرى غۇلجىدا كېچەكلىرى، خۇرۇم سومكا، كەمەر  -قوشۇنالرنىڭ تۈرلۈك كىيىم

ۇئالر ائلدىنقى سەپكە ياردەم بېرىش ۈئچۈن  . تەييارلىنىدىغان بولۇپ، بۇ ىئشالردا ائيالالرنىڭ رولى زور بولدى
 . ھېچنېمىسىنى ائيىمىدى

ن مىللىي ائزادلىق  ىئنقىالبى ۈئچۈن ىئائنە توپالش ېئلىپ بېرىلغاندا زور ساندىكى ائيالالر  ائلتۇ  
 . زىننەتلىرىنى ائيىماي ىئنقىالبقا تەقدىم قىلدى -ۈئزۈك،بىلەزۈك، زىرە ۋە باشقا ھەر خىل زىبۇ

شۇنى ئەسكەرتىش زۆرۈركى، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان بىلەن ۇئنىڭ ھېچقانداق ىئقتىسادىي 
زاد قىلىنغان بىلەن دۈشمەندىن ائساسى ۋە مەنبەسى يوق ىئدى، ىئلى، تارباغاتاي ۋە ائلتاي ۋىاليەتلىرى ائ

دورىالر  ۋە مەلۇم  -ياراق، وئق -پەقەت تۇپراق ۋە خەلق  ائزاد قىلىنغان بولۇپ،  دۈشمەندىن بىر قىسىم قورال
ساندىكى ماددىي ئەشياالر وئلجا ېئلىنغاندىن باشقا ھېچقانداق خەزىنە ياكى بايلىق قولغا چۈشمىدى،ھەتتا غۇلجا 

 ۇلالرنى ۋە بىر قىسىم ائلتۇنالرنىمۇ  خىتايالر ۆئزلىرى بىلەن ھەرەمباغقا شەھىرىدىكى بانكىدىكى پ

دېمەك ياش جۇمھۇرىيەتنىڭ ائلدىدا خىتاي گومىنداڭ  . ېئلىپ كىرىۋالغان  ۋە يوق قىلىۋەتكەن ىئدى
كۈمۈش قاتارلىقالردىن باشقا  -مۈلك، جاھاز، ائز مىقداردىكى ائلتۇن -ئەمەلدارلىرى تاشالپ قاچقان ۆئي

ھېچنېمە قالمىغان بولۇپ، ھۆكۈمەت بۇالرنىڭ ھەممىسىنى توپالپ ۆئز ھېسابىغا ۆئتكۈزگەن بولسىمۇ، بۇنىڭ 
شۇڭا بىردىنبىر خەلقنىڭ ھىمايىسى، خەلقنىڭ  ىئائنىسى ۋە قوللىشىغا شۇنىڭدەك بارلىق  . قىممىتى ائز ىئدى

ۇ ۆئز رولىنى كۆرسىتىپ، قول ىئلىكىدە بار ياكى يوق مانا شۇ سەپتە  ائيالالرم  . زاكاتالرنى يىغىشقا تاياندى -ۆئشرە
 . زىننەتلىرىنى مۇستەقىللىق ۇئرۇشىغا تەقدىم قىلدى -بولسۇن، ۆئزلىرىنىڭ خۇسۇسىي زىبۇ

ئەڭ مۇھىمى شۇكى، سانسىزلىغان ائنىالر وئغۇللىرىنى جەڭ مەيدانىغا ۆئزلىرى ۇئزىتىپ،ۇئالرنىڭ ۋەتەن 
بۇ ائنىالر وئغۇللىرىنىڭ شىخۇ، . ولىدا قۇربان بولۇشىغا رازى بولغان ىئدىمۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ي

جىڭ ۋە باشقا جايالردىكى خىتاي قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىپ، داۋاملىق ۈئرۈمچىنى ائزاد قىلىپ، ائزادلىق 
قىلىپ،  بايرىقىنى شىڭشىڭشاغا تاقاش، جەنۇبتىكى زۇلمەت ىئچىدىكى قېرىنداشلىرىنى ائزاد قىلىشىنى ۈئمىد

وئغۇللىرىنىڭ  جەڭ مەيدانىدا قەھرىمانالرچە قۇربان  . پەرزەنتلىرىگە نۇسرەت تىلەپ دۇائ قىلىشقان ىئدى
 . بولغانلىقىنى ائڭلىغاندا، وئغۇللىرىدىن چەكسىز پەخىرلىنىپ،ائزابلىرىنى قەلبىگە يوشۇرغان ىئدى

بولغان جەڭچى ائبدۇلالمنىڭ يارىدار بولۇپ ۆئلۈش مىللىي ائرمىيىنىڭ وئتتۇرا يۆلىنىش جەڭ مەيدانىدا قۇربان 
ائبدۇلالم  . ۈك تەسىر قوزغىغان ائلدىدا ائنىسىغا يازغان خېتى ۋە شېئىرى ئەينى ۋاقىتتا  خەلق ىئچىدە كۈچل

ائنىسىدىن   ۆئزىنىڭ مىللەت يولىدا قۇربان بولۇشىدىن رازى بولۇشىنى، كۆز ياشلىرىنى تۆكمەسلىكنى تەلەپ 
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ۇئيغۇر  . ىڭ ائنىسىنىڭ ائق  سۈتىنى ائقلىغانلىقىدىن رازى ىئكەنلىكىنى ىئزھار قىلغان ىئدىقىلىپ،ۆئزىن
يازغۇچىسى ئەسلى مىللىي ائرمىيە جەڭچىسى مەرھۇم  تۇردى سامساق بولسا مىللىي ائرمىيەدە يۈز بەرگەن بىر 

كۇر پروزا ئەسىرىدە   مىللىي دەپ ائتالغان مەز  "بەش تال وئق"ھەقىقىي ۋەقەنى پوۋېست قىلىپ يازغان بولۇپ، 
ائرمىيىگە تىكىپ ئەۋەتىلگەن كىيىملەر ىئچىدىن  بىر نامەلۇم قىزنىڭ ئەگەر بۇ كىيىمنى كىيگەن جەڭچى  بەش 
دۈشمەننى ۆئلتۈرگەن بولسا ۆئزىنىڭ ۇئنىڭغا ياتلىق بولىدىغانلىقى ائرزۇسى بىلدۈرگەنلىكى يېزىلغان خەتنى 

تارىخىي  . بۇ  بىر بەدىئىي توقۇلما ئەمەس، بەلكى رېائللىقتۇر  . 18نچۆرىدىگەن ۋەقەلىك  تەسۋىرلەنگە
شاھىتالرنىڭ ئەسلىشىچە، مىللىي ائرمىيىگە كىيىم تىككۈچى توي قىلمىغان قىزالرنىڭ ۆئزلىرى تىككەن 

 "مەن،  مانچە خىتاي ئەسكىرىنى ۆئلتۈرگەن باتۇر يىگىت بىلەن توي قىلىمەن "كىيىملەرنىڭ يانچۇقلىرىغا 
 . ىئدى رېائللىقغانلىقىغا ائىئت ئەھۋالالر ن خەتلەرنى سېلىپ قويدېگە

 -1949يىلىنىڭ ائخىرىدىن تاكى  -1944وئمۇمىي سانلىق مەلۇماتالرنى ھېسابالپ، تەخمىنەن پەرەز قىلغاندا 
ببىي يىلىغىچە بولغان ائرىلىقتا مىللىي ائزادلىق ۇئرۇشقا ۋە مىللىي ائرمىيىنىڭ ائلدىنقى،ائرقا سەپلىرى، تې

 . مىڭ ئەتراپىدا ھەر مىللەت ائيال پىداىئيسى  قاتناشتى  2ساھەسى ۋە باشقا وئرۇنلىرىغا ائز دېگەندە  تەخمىنەن 

 

 ائيالالر مەدەنىيەت سېپىدە

قىزالر –شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دۆلەتلىك سەنئەت ۆئمىكى قۇرۇپ،  بۇ ۆئمەك تە كۆپ ساندا خانىم  
ەنئەتتىكى رولىنى جارى قىلدۇرغان بولۇپ،بىر قىسىم ائيال ناخشىچىالر، دراما قاتنىشىپ، ۆئزلىرىنىڭ س

ائيال ائرتىسالر كالسسىك ئەسەرلەرنى ھەم  يېڭىدىن تۈزۈلگەن  . ائرتىسلىرى، ۇئسسۇلچىالر  يېتىشىپ چىققان
كېيىن  كېيىن  –ىئلگىرى يىللىرى ائرىسىدا   -1949 -1946مەسىلەن   . كۆپلىگەن درامىالرنى وئيناشقان قاتناشقان

مەجنۇن"،"  جەنۇبتىكى زىندان"،  " قانلىق داغ"، " ۆئز  -شېرىن"، " لەيلى–سەنەم،"، " پەرھات  -" غېرب
مۇھىت"، " ائرشىن مال ائالن"، " غۇنچەم"، " گۈلنىسا"، " باي ۋە ماالي" ۋە باشقا درامىالر قويۇلغان بولۇپ، 

 . ۆئز ماھارىتىنى كۆرسەتكەن ىئدىبۇالرنىڭ ھەممىسىدە ائيال ائرتىسالر 

تىياتىر سەنئىتى  ھەتتا ناھىيىلىك سەنئەت ۆئمەكلىرى ائرىسىدىمۇ ئەۋجى ائلغان  بولۇپ،   شەرقىي  -دىراما 
تۈركىستان ىئنقىالبچىل ياشالر تەشكىالتىنىڭ بىر قىسىم ۋىاليەتلىك ۋە ناھىيىلىك كومىتېتلىرىمۇ  

لىپ، ھەر خىل كونسېرتالرنى  كۆرسەتكەندىن سىرت يەنە درامىالرنى "سانايىنەپىسە"ۆئمەكلىرى تەشكىل قى
ئەخمەد"،"تۇرۇت  -كېيىن" يۈسۇپ -يىلى، ىئلگىرى  -1947 -1946بۇ ۆئمەكلەر تەرىپىدىن   . وئينىغان

                                                           
 قارالسۇنتۇردى ساماق، "بەش تال وئق" ھىكايىسىگە 18
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زۆھرە"،" سىنىي پالنچىك"، " خىيالى تېبىب "،" ئەخمەق"،" ېئزىلگەن –تەنتەك"،" بوزيىگىت"،" تاھىر 
بۇالردىمۇ شەرقىي تۈركىستان  . تار ئەين"،"چورۇق"، " زەڭگەر قان" قاتارلىقالر وئينالغانكەرىم"، " ىئر 

قىزالر  -ىئنقىالبچىل ياشالر تەشكىالتىنىڭ ئەزالىرى ھەم ۇئنىڭ سەنئەت كۇرژۇكلىرىنىڭ خادىملىرى بولغان خانىم
 . ۆئز رولىنى جارى قىلدۇرغان

ي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن " شەرقىي ائيال ائرتىسالردىن  گۈلسۈم ىئسماىئل شەرقى
 . تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ائرتىسى"نامىغا ۋە شەرەپ تەقدىرنامىلىرىگە ېئرىشكەنىدى

 

 ائيالالر ماائرىپ سېپىدە

تەۋەسىدە زور ساندا شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى ماائرىپ ىئشلىرىغا ائالھىدە ېئتىبار بېرىپ، ۆئز 
ئەنە شۇ مەك تەپلەردىكى وئقۇتقۇچىالرنىڭ مەلۇم سالمىقىنى ائيالالر . باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا مەك تەپلەرنى قۇردى

ۇئيغۇر ائياللىرى  ائرىسىدىن  وئقۇتقۇچىالر كۆپلەپ يېتىشىپ چىقىپ، باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا   . تەشكىل قىلدى
غۇلجا  . نىڭ ئەۋالدالرنى تەربىيىلەشتىكى رولى وئخشاشال كۆرۈنەرلىك بولدىائيالالر  . مەك تەپلەردە دەرس بەردى

ۋە چۆچەك قاتارلىق شەھەرلەردە ۋە بەزى ناھىيەلەردىكى مەك تەپلەرنىڭ ۆئز پاائلىيەتلىرىنى داۋامالشتۇرۇشى ۋە 
ر  قوشۇنى ماائرىپ ساھەسىدە ائيال وئقۇتقۇچىال . كۈچەيتىشىدە ائيال وئقۇتقۇچىالرنىڭ رولى زور بولدى

 . يېتىشىپ چىققان بولۇپ، بۇ ئەھۋال ىئلگىرى ھېچقاچان كۆرۈلۈپ باقمىغان ىئدى

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەقسىز مەجبۇرىي باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا مەك تەپ ماائرىپىنى يولغا قويۇشى 
قىز پەرزەنتلەرنىڭ مەك تەپكە نەتىجىسىدە  پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تېررىتورىيەسىدە وئغۇل ۋە 

ئەخمەتجان قاسىمى شەرقىي تۈركىستان  . كىرىش نىسبىتى تېز ېئشىپ، ماائرىپنىڭ قاپلىشى يىلدىن يىلغا ائشتى
ىئلى بىلىم يۇرتىنى قۇرۇپ،  پېداگوگىكا، ائگرونوم،مال  -يىللىق ائلىي   تېخنىكوم مەك تىپ ى 3تارىخىدىكى تۇنجى 

گە يېقىن وئقۇغۇچىنى قوبۇل قىلىپ ،  500لتىرلىق ۋە باشقا ساھەلەر بويىچە دوختۇرلۇق،چارۋىچىلىق، بوغا
ئەنە شۇ  . سوۋېت ىئتتىپاقى ائلىي مەك تەپ ماائرىپ مېتودى ۋە ماتېرىياللىرى بويىچە تەربىيىلەش ېئلىپ باردى

 . وئقۇغۇچىالرنىڭ ائرىسىدا مەلۇم نىسبەتنى قىزالر تەشكىل قىلدى

 . نىڭغىمۇ كۆپ ساندا قىزالر وئقۇشقا قوبۇل قىلىندىتېببىي مەك تەپ قۇرۇلۇپ، ۇئ

ائيال وئقۇتقۇچىالر يەنە ائيالالر ائرىسىدىكى ساۋاتسىزلىقنى يۇيۇش، ھۈنەر كەسىپ ۆئگىنىش ھەرىكىتىدىمۇ ۆئز 
 . قىزالر ساۋاتسىزلىقتىن قۇتۇلدى -رولىنى جارى قىلدۇرغان بولۇپ، نۇرغۇن خانىم
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ر  ھۈنەر مەك تىپ ى "ۋەكىللىك پاائلىيەت قىلغان بولۇپ، ھۆكۈمەتنىڭ راسخوتى غۇلجىدا تەسىس قىلىنغان"ائيالال
سىنىپ وئقۇغۇچى قوبۇل  8يىللىرى ائرىسىدا  -1949 -1948يىلى قۇرۇلغان مەزكۇر مەك تەپتە  -1948بىلەن 

وئقۇغۇچىالر ائساسلىقى  . نەپەر بولدى 17وئقۇتقۇچىالر  . نەپەرگە يەتتى 213قىلىنىپ، وئقۇغۇچىالر سانى 
قىزلىرى بولۇپ، مەك تەپنىڭ مۇدىرلىقىغا مۇنىرە خانىم تەيىنلەندى،وئقۇتقۇچىالر ائرىسىدا  -ۇئيغۇر خانىم

ائيالالر ھۈنەر مەك تىپ ى يەنە سۈيدۈڭ، چاپچال، نىلقا قاتارلىق . رۇسالر، تاتارالر ۋە ۇئيغۇرالر بار ىئدى
  .ناھىيەلەردە ۆئزىنىڭ شۆبىلىرىنى قۇردى

ائيالالر ھۈنەر مەك تىپىدىن باشقا يەنە  غۇلجا شەھىرىدىكى " شەرق مەك تىپ ى"، " روشەن مەك تىپ ى" قاتارلىق 
مەك تەپلەردىمۇ قىزالرنىڭ قول ھۈنەرۋەنلىك كەسپ ى كۇرسلىرى ېئچىلدىپ، كۆپلىگەن قىزالر ھەر خىل كەسىپلەر 

 . بويىچە تەربىيىلەندى

 

 يىلى -1948. وئقۇغۇچىلىرى  وئغۇل-قىز مەك تىپىنىڭ كەسپ ى بوغالتىرلىق قىلغان تەسىس ھۆكۈمىتى تۈركىستان شەرقىي

ائيدا وئقۇش  -6يىلى  -1949ھۆكۈمەتنىڭ بىۋاسىتە مەبلىغى بىلەن ېئچىلغان غۇلجا ائيالالر ھۈنەر مەك تىپ ى 
ۈئلگىلىك  نەپەر وئقۇغۇچىنى 30نەپەر وئقۇغۇچىنى ئەالچى وئقۇغۇچى،  55پۈتتۈرۈش مۇراسىمى ۆئتكۈزگەندە، 

 . 19وئقۇغۇچى قىلىپ بېكىتىپ مۇراسىم ائرقىلىق ۇئالرنى تەقدىرلىدى

وئمۇمەن، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەدەنىيەت ۋە ماارىپقا ائالھىدە ئەھمىيەت بېرىشى نەتىجىسىدە  
ۇقىرى رايونغا ۋىاليىتى ىئچىدە ماائرىپ ۋە مەدەنىيەت ساپاسى ئەڭ ي 10ىئلى، پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ 

                                                           
 .بەت-1131توم.-2ماھىنۇر قاسىم، شۇ ئەسەر. 19
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يىلالردا غۇلجا ماائرىپىدىكى زور ساندىكى وئقۇغۇچىالر ۋە وئقۇتقۇچىالر  -1950شۇ سەۋەبتىن . ائيالندى
ۈئرۈمچىگە كوللېك تىپ ھالدا يۆتكەپ كېلىنىپ، شۇالر ائرقىلىق شىنجاڭ ىئنستىتۇتىنى ۋە باشقا مەك تەپلەرنىڭ 

 ىئدىوئقۇتقۇچى ۋە وئقۇغۇچىالرنى قوشۇنى  تولۇقالنغان 

 

 قىزالرنىڭ قايتىدىن جەمىيەتلىشىشى ۋە تەشكىللىنىشى–خانىم 

شەرقىي تۈركىستان مىللىي ائزادلىق  ىئنقىالبى مەزگىلىدە، جۈملىدىن ۇئرۇش ائخىرلىشىپ،  شەرقىي تۈركىستان    
بىرلەشمە  ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى بىلەن خىتاي گومىنداڭ مەركىزى ھۆكۈمىتى ائرىسىدا تىنچلىق بىتىمى ىئمزالىنىپ

ھۆكۈمەت قۇرۇلغان ۋە بىرلەشمە ھۆكۈمەت بۇزۇلۇپ، ىئككى تەرەپ قايتىدىن جىددىي ھالەتكە ۆئتۈپ، 
قارشىلىشىش داۋامالشقان يىلالردىمۇ ائيالالر ھوقۇقى، ائيالالر ائزادلىقى، ائيالالرنىڭ باراۋەرلىكى قاتارلىق 

يوق، ئەكسىچە ائيالالر خىزمىتى ھۆكۈمەتنىڭ ئەڭ تەشۋىقات ۋە تەشەببۇسالر باشتىن ائخىرى توختاپ قالغىنى 
ائيدا ئەخمەتجان قاسىمى  -8يىلى،  -1947 . كۆڭۈل بۆلىدىغان خىزمەتلەر قاتارىدىن داۋاملىق وئرۇن ائلغان ىئدى

قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تەرەپتىن بىرلەشمە ھۆكۈمەتكە قاتناشقان ۋەكىللەر ۈئرۈمچىدىن 
ىپ كېلىپ، بىرلەشمە ھۆكۈمەت بۇزۇلۇپ، ىئككى تەرەپ ائرىسىدا ۇئرۇش ۋەزىيىتى قايتىدىن غۇلجىغا قايت

شەكىللەنگەن، مىللىي ائرمىيە بىلەن خىتاي ائرمىيىسى ماناس دەرياسىنى مۇداپىئە لىنىيىسى قىلىپ، قايتىدىن 
مىللىي ائزادلىق ىئنقىالب  بىرى بىلەن تىركىشىپ تۇرۇش ۋەزىيىتى شەكىللەنگەندىن  كېيىنكى مەزگىللەردە -بىر

رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقالر ائزاد ۈئچ ۋىاليەتنى ىئقتىسادىي ىئگىلىك جەھەتتىن كۈچەيتىش، 
ھەربىي جەھەتتىن قۇدرەت تاپقۇزۇش، مەدەنىيەت ۋە ماائرىپ  جەھەتلەردىن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، گومىنداڭ 

ر ،ئەۋزەل ۋە ۈئستۈن ھاياتلىق مۇھىتى يارىتىشقا كىرىشكەندە ھۆكۈمرانلىقى رايونالردىن ھەر جەھەتتىن ھۆ 

ائرىلىقتا خىزمەتلىرى توختاپ قالغان " خانىم قىزالر جەمئىيىتى" ئەسلىگە . ائيالالر خىزمىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى
جەمئىيىتى  يىغىن قىزالر  -ائينىڭ وئتتۇرىلىرىدا غۇلجىدا شەرقىي تۈركىستان خانىم -1يىلى،  -1948. كەلتۈرۈلدى

شەرقىي  . ۆئتكۈزۈپ،سايالم قىلىش ائرقىلىق  مەزكۇر جەمئىيەتنىڭ يېڭى رەھبەرلىك گەۋدىسىنى قۇرۇپ چىقتى
 20تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى، ىئلى ۋىاليىتى ۋالىيسى ھاكىمبەگ غوجىنىڭ ائيالى ھاكىم ائغىچا

  21ى گېنېرال ىئسھاقبېك مۇنونوفنىڭ ائيالى ائيشە مۇنونوۋابىلەن  بىلەن  مىللىي ائرمىيە باش قوماندان
جەمئىيەتنىڭ رەىئسلىك ۋەزىپىسىگە شەرقىي تۈركىستان  . جەمئىيەتنىڭ پەخرىي رەىسلىكىگە سايالندى

جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمەت ئەزاي  ى ۋە مۇائۋىن مالىيە مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ائتقۇرغان ۋاققاس ھاجى 
                                                           

يىلالردا -1950لى ىئدى. بۇ ائيال ( غۇلجىلىق، ۇئيغۇر، مانجۇ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ائخىرقى دەۋرىدىكى ىئلىنىڭ ھاكىمبېگى بوۋاقنىڭ يالغۇز قىزى،  ۇئ ھاكىمبەگ غوجىنىڭ ائيا1977-1893ھاكىم ائغىچا ) 20
 .يىلى غۇلجادا ۋاپات بولغان-1977كېڭەشنىڭ ئەزاي  ى بولغان.غۇلجا شەھەرلىك سىياسىي 

يىلالردا ۋاپات -2000يىلى گېنېرال ىئسھاقبېك تىن تۇغۇلغان وئغلىنى ېئلىپ سوۋېت ىئتتىپاقىغا كېتىپ، قىرغىزىستاننىڭ  بىشكەك شەھىرىدە ياشاپ، -1952ائيىشە مۇنونوۋا. تېكەسلىك قىرغىز، ۇئ 21
 .بولغان
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، قازاقالردىن كامىلە خانىم ۋە ۇئيغۇرالردىن تاشخان مۇائۋىن  22ۋەيىمخان مىرشانوۋامىرشانوفنىڭ خانىمى تە
. قىزالر جەمئىيىتىنىڭ نىزامنامىسى" ماقۇلالندى–يىغىندا " شەرقىي تۈركىستان خانىم . رەىسلىككە سايالندى

م تەشكىالتلىرى قۇرۇلۇشقا قىزالر جەمئىيىتى"نىڭ ناھىيە ۋە رايون دەرىجىلىك ائساسىي قاتال–ائرقىدىنال " خانىم 
شۇ ائيدا يەنە بىر قىسىم ائيال زىيالىيالرنى  . باشالپ، پۈتۈن ناھىيەلەردە تارماق جەمئىيەتلەر بارلىققا كەلدى

قىزالر  -تەشكىللىنىپ، تەۋەيىمخان مىرشانوۋانىڭ باش مۇھەررىرلىكىدە غۇلجا شەھىرىدە ۇئيغۇر تىلىدا " خانىم
 -1947ۇئنىڭدىن سەل ىئلگىرى، يەنى . ژۇرنال نەشر قىلىنىپ  تارقىتىلىشقا باشلىدىائۋازى" ناملىق   ائيلىق 

قىزالر جەمئىيىتى قۇرۇلۇپ، ۇئنىڭ رەىسلىكىگە گېنېرال  -كۈنى ائلتاي ۋىاليەتلىك خانىم -23ائينىڭ  -12يىلى، 
ان خانىم ۋە زەينەپ سلىككە ، ۇئيغۇرالردىن زىلەيخىئرە   23دەلىلقان سۇگۇربايېفنىڭ ائنىسى نۇرىال خانىم

قىزالر جەمئىيىتىمۇ تارماق –ائلتاي ۋىاليەتلىك خانىم . ائبىستاي مۇائۋىن رەىسلىككە سايالنغان ىئدى
جەمئىيەتلەرنى قۇرغان بولۇپ، بۇ ائساسلىقى ائلتاي  تەۋەسىدىكى قازاق ائياللىرى ىئچىدە پاائلىيەت قىلغان 

قىزالر  -ىيىتى غۇلجىدىكى شەرقىي تۈركىستان ۈئچ ۋىاليەت خانىمقىزالر جەمئ -ائلتاي ۋىاليەتلىك خانىم . ىئدى
 . جەمئىيىتىنىڭ بىر تارماق وئرگىنى ھېسابلىناتتى

كۈنى  غۇلجىدا پۈتۈن ىئلى، تارباغاتاي ۋە ائلتاينىڭ ، جۈملىدىن  پۈتۈن ۆئلكىنىڭ  -1ائينىڭ  -8يىلى،  -1948
رەھبەرلىك قىلىدىغان " تىنچلىقنى ۋە خەلقچىللىقنى قوغداش مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى ىئشلىرىغا بىر تۇتاش  

پۈتۈن ۈئچ ۋىاليەت تەۋەسىدىكى قانۇنلۇق ۋە  . سىياسىي تەشكىالت قۇرۇلدى–ىئتتىپاقى" ناملىق ائممىۋى 
ائلىي ھوقۇقلۇق مەزكۇر تەشكىالت شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تېررىتورىيىلىرى ھېسابلىنىدىغان ىئلى، 

  -ىئقتىسادىي، مەدەنىي -سىياسىي، ىئجتىماىئي  -اتاي ۋە ائلتاي ۋىاليەتلىرىنىڭ ھەممە مەمۇرىي ، ھەربىيتارباغ
ماائرىپ، سەھىيە ۋە باشقا بارلىق ىئشلىرىنى باشقۇرۇش ساالھىيىتىگە ىئگە بولۇپ، مەزكۇر " ىئتتىپاق" 

قىزالر  -ەتتە  ائزاد ۈئچ ۋىاليەت خانىمبۇ بۆلۈم ئەمەلىي  . تەشكىالتى قارمىقىدا ائيالالر بۆلۈمى قۇرۇلدى
قىزالر جەمئىيىتى" ۋىۋىسكىسىنى  -جەمئىيىتىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، مەزكۇر بۆلۈم نامدا ۋە سىرتقا قارىتا " خانىم

  . بۇرۇنقى جەمئىيەت رەھبەرلىرى ۆئز ساالھىيىتىنى داۋاملىق بېجىردى  . ېئسىپ ىئش ېئلىپ بېرىۋەردى
ھەيئەت ئەزا بار  12رەىئس بولدى،ۇئنىڭدا بىر رەىئسى، ىئككى مۇائۋىن رەىئس ۋە  تەۋەيىمخان مىرشانوۋا

 . 24ىئدى

                                                           
يىلالردا شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ  -1950يىلالردا غۇلجىغا كەلگەن. - 1930( .مىللىىتى تاتار، رۇسىيە تەۋەسىدىكى ياركەنتتە تۇغۇلغان.1968-1898مىرشانوۋا) تەۋەيىمخان 22

 .تتە ۋاپات بولغانيىلى ائىئلىسى بىلەن بىرگە سوۋېت ىئتتىپاقىغا كۆچۈپ كېتىپ، تاشكەن -1962ئەزاي  ى  بولغان .
يىلى، ۈئرۈمچىدە -1969يىلالردا ۇئيغۇر ائپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزاي  ى بولغان. -1950(. قازاق، دەلىلقان سۇگۇربايېفنىڭ ائنىسى.سايسۇمبە ناھىيەسىدىن. 1969-1894نۇرىال خانىم  ) 23

 .ۋاپات بولغان
 بەت -1119توم. -2يىلى،  -2011ئەسلەيمەن".  مىللەتلەر نەشىرياتى. بېيجىڭ، ماھىنۇر قاسىم."ئەخمەت ئەپەندىمنى 24
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مەزكۇر تەشكىالت "ىئتتىپاق" مەركىزى كومىتېتى تەشكىلىي كومىتېتى ۋە ۇئنىڭ رەىئسى ئەخمەتجان قاسىمنىڭ 
ىيەتلىرىنىڭ تۈرلۈك قىزالر جەمئ -بىۋاسىتە رەھبەرلىكىدە پۈتۈن ۈئچ ۋىاليەتتىكى ھەر دەرىجىلىك خانىم

 . خىزمەتلىرىگە يېتەكچىلىك قىالتتى

بۇ جەمئىيەتنىڭ بۇ ۋاقىتالردىكى تۈپ خىزمەتلىرى ائيالالرنىڭ ئەرلەر بىلەن تەڭ باراۋەر ھوقۇقى، ائيالالرنىڭ 
سىياسىي وئرنىنى قوغداش ۋە تېخىمۇ   -ئەركىنلىكى، ائيالالرنىڭ مەدەنىيەت، ماائرىپ، ىئجتىماىئي 

خەلق ىئچىدە ائيالالر ھوقۇقىنى تەشۋىق قىلىش، ائيالالرنى كەمسىتىدىغان، بوزەك قىلىدىغان ۋە  كۈچەيتىش،
ائيالالرنى تۆۋەن كۆرىدىغان قىلمىشالرنى سۈرۈشتۈرۈش ائرقىلىق بۇ خىل قىلمىشالرنى چەكلەش شۇنىڭدەك 

گىنىپ، ۆئزلىرىنى ىئقتىسادىي ماائرىپ تەربىيىسى ېئلىشى، تۈرلۈك كەسىپلەرنى ۆئ -قىزالرنىڭ مەدەنىيەت -خانىم
جەھەتتىن قامداش، ائىلىسىنى قامداش ىئقتىدارىنى ائشۇرۇش ۋە باشقا ھەر خىل مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە 

 . ائلغان ىئدى

 قىزالر جەمئىيىتى "نويابىر ىئنقىالبى" كۈنى ۋە باشقىالردا يىغىن ۆئتكۈزەتتى –خانىم 

ىجىلىك رەھبىرى كادىرلىرى ۋە خىزمەتچىلىرى ھۆكۈمەت خادىملىرى قىزالر جەمئىيەتلىرىنىڭ  ھەر دەر –خانىم 
ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، بۇ ائممىۋى جەمئىيەتال ئەمەس بەلكى ھۆكۈمەتنىڭ بىر ىئش باشقۇرۇش وئرگىنى 

 . ھېسابلىناتتى

رى پاائلىيەتلىرىنى خانىم قىزالر جەمئىيىتى ۆئزلىرىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرى قاتارىدا  مىللىي ىئنقىالب خاتىرە كۈنلى
ۆئتكۈزۈپ، ىئنقىالب غەلىبىسىنى تەبرىكلەش، ائيالالر خىزمەتچىلىرى، جەمئىيەت ۋە ھۆكۈمەت ۈئچۈن تۆھپە 

كۈنى  -11ائينىڭ  -11يىلى،  -1948 . ياراتقان ائيالالرنى تەقدىرلەش قاتارلىق پاائلىيەتلەرنىمۇ ۆئتكۈزۈپ تۇراتتى
تۈركىستان مىللىي ىئنقىالبى غەلىبىسىنىڭ تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش چوڭ قىزالر جەمئىيىتى شەرقىي –خانىم 

 . يىغىنى ۆئتكۈزدى

غۇلجا شەھىرىدە ۆئتكۈزۈلگەن مەزكۇر داغدۇغىلىق ائيالالر يىغىنىغا غۇلجا شەھىرىدىكى ھۈنەر مەك تىپ ى 
ىيىتى ھەيئەت رىياسىتى قىزالر جەمئ -وئقۇتقۇچىلىرى، ھۈنەر مەك تىپ ى ائنىالر كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى، خانىم

ئەزالىرى ۋە رەھبەرلىرى، شۇنىڭدەك سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى كونسۇلىنىڭ ائيالى ۋە كونسۇلخانىنىڭ 
 . ائيال خادىملىرى  ھەم باشقا ائيالالر ۋەكىللىرى قاتناشقان
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لىرىنىڭ روھىغا ائتاپ "يىغىن ېئچىلىش مۇراسىمى باشلىنىش ائلدىدا ىئنقىالبتا  شېھىت بولغان ۋەتەن  وئغالن
قىزالر،  -شۇنىڭغا وئخشاش ھەر قېتىملىق خاتىرىلەش پاائلىيەتلىرىدە پۈتۈن خانىم . " 25قۇرائن  وئقۇلغان -خەتمە

ائنىالر  شەرقىي تۈركىستان مىللىي ىئنقىالبى جەريانىدا قۇربان بولغانالرنى ئەسلەپ،ۇئالرنىڭ روھىغا ائتاپ 
رىنى دۈشمەنگە قارشى كۈرەشتە چىڭ ە مىللىي ائرمىيە سېپىدىكى ۆئز پەرزەنتلىقۇرائن قىلىش بىلەن بىرگ -خەتمۇ

ۇرۇش، ىئنقىالب غەلىبە مېۋىسىنى قوغداش،خەلققە سادىق بولۇش قاتارلىقالر ھەققىدە ىئلھامالندۇرىدىغان ت
 . نۇتۇقالرنى سۆزلەيتتى

"نويابىر  -نلىقىنىڭ تۆت يىللىقىنويابىر كۈنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغا -11يىلى،  -1948
قىزالر  جەمئىيىتىنىڭ   -ىئنقىالبى"نىڭ تۆت يىللىقى مۇراسىمى بىر قەدەر داغدۇغىلىق ۆئتكەن بولۇپ، خانىم

مۇائۋىن رەىئسى كامىلە خانىم مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبنىڭ تارىخى ئەھمىيىتى ھەققىدە مەخسۇس نۇتۇق 
قىزالر جەمئىيىتىنىڭ بىر يىللىق خىزمەت  -مخانىم مىرشانوۋا خانىمسۆزلىگەن، جەمئىيەت رەىئسى تەۋەيى

 . ائخىرىدا تەقدىرلەش ېئلىپ بېرىلغان. 26دوكالتى بەرگەن 

 

 قىلدىرەھبەرلىك قاسىمى بىۋاسىتە  ائيالالر خىزمىتىگە ەئخمەتجان

كۈنىدە " تىنچلىقنى ۋە مارت خەلقائرا ائيالالر بايرىمى"  -8كۈنى "  -8ائينىڭ  -3يىلى، -1949ائرقىدىن 
خەلقچىللىقنى قوغداش ىئتتىپاقى" مەركىزىي تەشكىلىي كومىتېتى يىغىن چاقىرىپ، ائيالالر خىزمىتىگە بولغان 

قىزالر  -رەھبەرلىكنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ۈئچۈن شۇ كۈنىدىن ېئتىبارەن  " ىئتتىپاق" مەركىزى كومىتېتى  خانىم
ىرشانوۋا تەشكىالت بۆلۈم باشلىقى بولۇش، شەرقىي تۈركىستان تەشكىالت بۆلۈمى قۇرۇش، تەۋەيىمخان م

 -21ائرقىدىن ئەخمەتجان قاسىمى  . قىزالر جەمئىيىتىنى " ىئتتىپاق" تەركىبىگە قوشۇۋېتىشنى قارار قىلدى -خانىم
 مارت كۈنى مەخسۇس ائيالالر خىزمىتى بويىچە سۆھبەت يىغىنى چاقىرىپ، ائيالالر خىزمەتلىرىنى كۈچەيتىشكە

ائىئت بىر قاتار قارارالرنى قوبۇل قىلدى،ۇئالرنىڭ ائرىسىدا ائيالالر ھۈنەر مەك تىپىنى تېخىمۇ راۋاجالندۇرۇش 
قىزالر ائۋازى" ژۇرنىلىغا  -" خانىم. ۈئچۈن خىزمەتلەرنى تەرتىپكە سېلىپ، يېڭى رەھبەرلىكى تەسىس قىلىندى

 . 27زىيالىي مەلىكە خانىم مەسۇئللۇققا تەيىنلەندى 

دىن كېيىن ئەخمەتجان قاسىمى "ىئتتىپاق" مەركىزى كومىتېتىنىڭ ۋە مەركىزىي تەشكىلىي كومىتېتنىڭ شۇنىڭ
قىزالر بۆلۈمىنىڭ بارلىق كۈندىلىك خىزمەتلىرىگە، ھەتتا ژۇرنال ىئشلىرىغا   -رەىئسى بولۇش سۈپىتى بىلەن خانىم

                                                           
نويابىر كۈنىدىكى سانىدا ېئالن قىلىنغان. بۇ خەۋەر ۇئچۇرى ماھىنۇر قاسىمنىڭ " ئەخمەت ئەپەندىمنى ئەسلەيمەن" ماۋزۇلۇق -23يىلى -1948بۇ خەۋەر  غۇلجىدا چىقىدىغان "ائلغا" گەزىتىنىڭ 25

 .بەت-1128توم.-2لىندى.شۇ كىتاب.كىتابىدىن ېئ
 .بەت -1128شۇ كىتاب. 26
 بەت-1129شۇ كىتاب. 27
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قىزالر ىئشلىرى ۈئچۈن ھۆكۈمەت  -نىمخا . ۋە باشقىالرغا ۆئزى بىۋاسىتە ائرىالشتى ھەم رەھبەرلىك قىلدى
قىزالر ىئشلىرىغا  ئەھمىيەت بەرمىگەن  ھاكىم، ياكى  -مەبلەغلىرى يېتەرلىك دەرىجىدە ائجرىتىلدى، ھەتتا خانىم

 . مەسۇئل كادىرالرنى تەنقىد قىلدى ھەتتا چارە كۆرۈلدى

ئەلىخان تۆرە ۋە ۇئنىڭدىن كېيىن ئەخمەتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى  مىللىي ىئنقىالبى ھۆكۈمەتنىڭ ائيالالر   
خىزمىتى ساھەسىدە ىئشلەپ ېئرىشكەن كۆرۈنەرلىك خىزمەت نەتىجىلىرىنىڭ بىرى ائيالالر ائرىسىدىكى 

 . قولغا كەلتۈرۈش بولۇپ ھېسابلىنىدۇساۋاتسىزلىقنى يۇيۇپ، ۇئالرنىڭ ھەر خىل خىزمەتلەرگە وئرۇنلىشىشىنى 
يىل ىئچىدە گومىنداڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن ېئشىپ قالغان ېئغىر دەرىجىدىكى ساۋاتسىزلىق ئەھۋالىدا  5قىسقىغىنا 

ۆئزگىرىش يۈز بېرىپ، ائيالالرنىڭ مەلۇم نىسبىتى ساۋاتىنى چىقىرىش ىئمكانىيىتىگە ىئگە بولدى، باشالنغۇچ ۋە 
ائيالالر ائرىسىدىكى  . ىيىسى ائلغان قىزالرنىڭ نىسبىتىمۇ كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ائشۇرۇلدىوئتتۇرا مەك تەپ تەرب

خىزمەتچىلىرى  -باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا مەك تەپ تەربىيىسىگە بولغانالرنىڭ زور كۆپچىلىكى ھۆكۈمەت ىئشچى
ماائرىپ، سەنئەت ۋە  -ەتسانائەت، بانكا، مەدەنىي -مەمۇرىي، سودا -سۈپىتىدە ئەرلەر بىلەن باراۋەر ھەربىي

 . باشقا ساھەلەردە خىزمەت قىلدى

 

 ىقىزالرنىڭ مەدەنىيەتتىكى  يېڭىلىنىش  -خانىم

شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى دەۋرىدە ائيالالرنىڭ ھەر ساھەدىكى رولىنىڭ ېئشىشى ۋە وئرنىنىڭ كۈچەيتىلىشى 
ائيالالرنىڭ ۆئزىگە خاس مەدەنىيىتىدىمۇ زور ۆئزگىرىش ھەم ھەر ساھە ىئشلىرىغا ائك تىپ قاتنىشىشى جەريانىدا  

يىلىدىن كېيىن ىئقتىسادىي تۇرمۇشنىڭ ياخشىلىنىشىغا  -1947بولۇپمۇ،   . ۋە تەرەققىياتالر بارلىققا كەلدى
مەدەنىي پاائلىيەتلىرىگە   -قىزالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى، كىيىنىشى، ياسىنىشى، ىئجتىمائي -ئەگىشىپ،  خانىم

غۇلجا، چۆچەك قاتارلىق شەھەرلەر رۇسىيەدىن  . شىشى  ۋە باشقىالردا كۆرۈنەرلىك ۆئزگىرىشلەر بولدىقاتنى
كۆچۈپ كەلگەن ائھالىلەر توپلىشىپ وئلتۇراقالشقان جايالر بولغانلىقى ، ۇئنىڭ ۈئستىگە بۇ جاي سوۋېت 

كېچەكلىرى،  -پاقى كىيىمىئتتىپاقى بىلەن بولىدىغان سودىنىڭ مەركىزى بولغانلىقى ۈئچۈن سوۋېت ىئتتى
قىزلىرىنىڭ   -بۇ جايدىكى تاتار، رۇس ۋە بىر قىسىم ۇئيغۇر خانىم  . فوسۇنلىرى ائلدى بىلەن يېتىپ كېلەتتى

كىيىنىش ۋە ياسىنىشىدا ۆئز مىللىي كىيىملىرىدىن  باشقا ياۋروپا فوسۇنىدىكى كىيىملەرنى كىيىش ئەھۋالىمۇ 
كېچەكلەر مەدەنىيىتىدىمۇ وئمۇملىشىش  -اجلىنىشى جەريانىدا كىيىمماائرىپنىڭ راۋ . وئمۇميۈزلۈك بولدى

 . ۇئيغۇر مىللىي كىيىملىرى بىلەن ياۋروپا فوسۇنىدىكى كىيىملەرنىڭ بىر گەۋدىگە ائيلىنىشى كۈچەيدى. كۈچەيدى
قىزالرنىڭ ۆئز مىللىي كىيىملەردىن باشقا يەنە سوۋېت ىئتتىپاقىدىن  كىرگۈزۈلگەن ۋە يەرلىكلەر تىككەن –خانىم 
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بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى رۇسچە بولۇپ، بۇ كىيىم تۈرلىرى بۇرۇندىنال  . تۈرلۈك كىيىملەر ياشالر ائرىسىدا وئمۇمالشتى
 . ى يۇقىرى بولمىغان ىئدىغۇلجا ۋە چۆچەكلەردە بار بولسىمۇ، كېڭىيىش ئەھۋال

كېچەكلىرىدە  سوۋېت ىئتتىپاقىدا، جۈملىدىن وئتتۇرا ائسىيادا  -ائيالالر، بولۇپمۇ ياشالرنىڭ كىيىم -ئەر
وئمۇمالشقان تۈرلۈك كىيىملەر، ائياق كىيىملىرى ۋە باشقىالر  وئمۇمالشقان بولۇپ، كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك 

بولشوپكا، پەلتو ، گىمناستوركا، توفلىي، شىبلىت، باسانوژكا، باتىنكا،   ھاياتىغا كاستىيوم، بۇرۇلكا،  شىلەپە،
 . گالستۇك،كوفتا، يوفكا ۋە باشقا كۆپلىگەن كىيىملەر كىرىپ وئمۇمالشتى

 . يىلالردا ۇئيغۇر ھاياتىغا كىرگەن بولسىمۇ، ئەمما تېخى كەڭ وئمۇمالشمىغان ىئدى -1940 -1930بۇالر 

ۇلجا، چۆچەك كىشىلىرىنىڭ كىيىنىش ۋە ياسىنىشىدا وئمۇملىشىش دولقۇنى بولغان يىلالردىكى  غ -1950 -1946
بولۇپ،  شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى ھۆكۈمىتى  خەلق تۇرمۇشىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىالش بىلەن بىرگە  

ائھالىلەرنىڭ مەدەنىي ھاياتى، كۈندىلىك تۇرمۇشى، كىيىنىشى ۋە باشقىالرنىڭ خىتاي گومىنداڭ 
يىللىرى ائرىسىدا ۈئچ  -1949 -1947  . رانلىقىدىكى جايالردىن ۈئستۈن بولۇشى ۈئچۈن تىرىشقان ىئدىھۆكۈم

ائيال خىزمەتچىلەر ائرىسىدا يېڭى فوسۇنالر  -ۋىاليەتنىڭ ىئقتىسادىنىڭ  ياخشىلىنىشى نەتىجىسىدە غۇلجىدا ئەر
رىنىڭ پاراۋانلىق ىئشلىرى، تۇرمۇشى بويىچە كىيىنىش، ياسىنىش كۈچەيگەن بولۇپ، ھۆكۈمەت ۆئز خىزمەتچىلى

 . 28ۋە ماائشىغا ائالھىدە ئەھمىيەت بەرگەن ىئدى

 -تۇرۇش، ۆئي بېزەش ۋە باشقا مەدەنىيەت ائمىللىرىدا بىر -كېچەك ۋە يۈرۈش -بۇ ۋاقىتتا مىللەتلەرنىڭ كىيىم
ۈزەللىك چۈشەنچىلىرىنىڭ بىرىگە تەسىر كۆرسىتىشىنى ، ائيالالرنىڭ كىيىنىش، ياسىنىشنى ۆئز ىئچىگە ائلغان گ

 . كۆرۈنەرلىك ائشقان ىئدى

                                                           
يىلالردا قازاقىستانغا كۆچۈپ كەتكەن -1950يىلى ائلتايدا تۇغۇلغان، ۇئ -1927يىللىرىدىكى مۇخبىرى مۇنىر يېرزىن بىلەن سۆھبەت. مۇنىر يېرزىن  -1949-1947ىئنقىالبى شەرقىي تۈركىستان" گېزىتىنىڭ "28

 .، ۇئيغۇر تارىخى ساھەسىدە تەتقىقات قىلغانبولۇپ
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 كىنودىن(-سۇرەت كىيىمى)  جەڭچىسىنىڭ ائيال ائرمىيە مىللىي

يىللىرى ائرىسىدا غۇلجا، چۆچەك قاتارلىق جايالردا تارتىلغان شەرقىي تۈركىستان  ھۆكۈمىتىنىڭ  -1950 -1945
سەنئەت مەك تىپ ى ۋە باشقا وئرگانلىرىدىكى ائيال خىزمەتچى  -ائيالالر جەمئىيىتى، بانكا، بوغالتىرلىق، ھۈنەر

–ائيالالرنىڭ،ياشالرنىڭ  كىيىم  -بۇ مەزگىلدە ئەر ،خادىمالر ۋە شەخسلەرنىڭ ائىئلە سۈرەتلىرىدىن قارىغاندا
كېچەك مەدەنىيىتىدىكى ۆئزگىرىش ۋە راۋاجلىنىش يۇقىرى دەرىجىگە يەتكەن بولۇپ،  ائساسەن سوۋېت 

 . ى، جۈملىدىن وئتتۇرا ائسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن وئخشاش ھالەتكە يەتكەن ىئدىىئتتىپاقىدىك

ھەتتا بانكا، باجخانا، پوچتىخانا قاتارلىق وئرۇنالردا ھۆكۈمەت بەلگىلىگەن ۆئلچەملىك كىيىملەر كىيىلگەن 
ۇئچىسىغا كاستىيوم ائيالالر ائساسەن  . بولۇپ،ھەممە كىشىنىڭ كىيىملىرى يارىشىملىق ۋە تەرتىپلىك بولغان

ڭۋاش بولغان،  ياقىلىق چاپان ، كوفتا ۋە يوپكا يازكى ۇئزۇن كۆڭلەك كىيگەن،خىزمەتچىلەر ائساسەن ياال
 . ىئختىيارى قىلغانالر باش ياغلىقى ائرتقان

تارىخىي شاھىتالرنىڭ  قەيت قىلىشىچە، ئەلۋەتتە، ىئنقىالب دەۋرىدە دەسلەپتە ائيالالرنىڭ يۈزىنى يېپىش 
مۇ وئتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ، بىراق  جۇمھۇر رەىئس ئەلىخان تۆرەم، دىنىي نازارەت نازىرى ائبدۇلمۇتەللى پىكرى

خەلپەت، مۇائۋىن نازىرلىرىدىن سابىت ۆئمەر دامولال ۋە باشقىالر بۇنداق قاتتىق تەلەپ قويۇشقا يول قويماي، 
 . پەقەت ىئختىيارىلىقنى بەلگىلىگەن ىئدى
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جۇمھۇرىيىتى مىللىي ائرمىيىسىنىڭ ئەڭ ائلىي قومادانى، مارشال ئەلىخان تۆرە مىللىي ائرمىيە شەرقىي تۈركىستان 
قوماندانلىق شتابىغا دامولال رازىنى پودپولكوۋنىك ۇئنۋانى بىلەن دىنىي ىئشالرغا مەسۇئل قىلىپ  ۋە بارلىق 

رلەرنىڭ  ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە پولك، باتاليونالرغا ىئمامالرنى بەلگىلىگەن بولسىمۇ، ئەمما ائيال ئەسكە
ئەلىخان تۆرە  ۋە كېيىنكى ئەخمەتجان  . تۇرۇشى ۋە ۇئالرنىڭ ھەربىي كىيىم شەكىللىرىگە يول قويغان ىئدى

ائدەت ۋە مىللىي  -قاسىمى قاتارلىق رەھبەرلەر دىن ، دىنى ئەخالق، مىللىي ئەخالق، سىياسەت، مىللىي ۆئرپ
مەدەنىيەتلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىرى شۇنىڭدەك مەدەنىيەت تەسىرلىرىگە قانداق  ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ۋە زامانى

 . مۇائمىلە  قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەردە توغرا سىياسەت يۈرگۈزگەن ىئدى

يىلالردا ۈئرۈمچى ۋە باشقا جايالردىمۇ ۇئيغۇرالرنىڭ كىيىم مەدەنىيىتى ۆئزگىچە راۋاجلىنىشالر  -1940ئەلۋەتتە،  
ۈئرۈمچىدىكى ۇئيغۇر  قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ كىيىنىش،  . رۈمچى ۇئنىڭ تىپىك ۋەكىلى ىئدىبار بولۇپ، ۈئ

تۇرۇش، ياسىنىش مەدەنىيىتى جەھەتتە ھەتتا "شىنجاڭدىكى" خىتاي ائھالىسىدىن ۈئستۈن  -يۈرۈش
ڭ ۆئزىمۇ يىللىرى ۈئرۈمچىدە ىئككى يىلغا يېقىن ۋاقىت تۇرغان جاڭ جىجوڭنى -1947 -1945تۇرىدىغانلىقىنى 

كۈنى چوڭچىڭدا ۆئتكۈزۈلگەن خىتاي گومىنداڭ  -6ائينىڭ  -1يىلى، -1946ۇئ   . 29ائالھىدە قەيت قىلغان ىئدى
وئمۇمىي يىغىنىدا بەرگەن ۆئزىنىڭ  شەرقىي تۈركىستان  -2نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتىنىڭ  -6پارتىيىسىنىڭ 

ماددىلىق  تىنچلىق بىتىمى"نىڭ رەسمىي  11ائخىرى "ىئنقىالبچىلىرى بىلەن تىنچلىق سۆھبىتى ۆئتكۈزۈپ، 
ھۆججىتىنى ىئمزاالشنى قولغا كەلتۈرگەنلىك ئەھۋالى ھەققىدىكى دوكالتىدا خىتاي گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ جاڭ 

مىللىي نۇقتىدىن قارايدىغان بولساق، بەزىلەر شىنجاڭدىكى كەيشى باشلىق بارلىق ائلىي رەھبەرلىرى ائلدىدا :"
رنى قاالق دېيىشىدۇ،مەن كۆپچىلىككە شۇنى ۇئقتۇرۇپ قويايكى، شىنجاڭدا مەن ۇئچراتقان ھەر قايسى مىللەتلە

شىنجاڭ خەلقى بەك . مىللەت خەلقلىرى ھەرگىزمۇ باشقىالر تەسەۋۋۇر قىلغاندەك ۇئنچىۋاال قاالق ئەمەس
نېمىدېگەن كېلىشكەن،  ائيال قېرىنداشلىرىمىز -بىز ۈئرۈمچى كوچىلىرىدا كۆرگەن ئەر . يېقىملىق ىئكەن

ئەمگەكچان،ساغالم تېتىك  -نېمىدېگەن گۈزەل،ۇئالرنىڭ ۆئزىگە خاس ىئسالمىيەت روھى، ۇئالرنىڭ جاپاكەش
راستىنى ېئيتسام،بىزنىڭ شىنجاڭدىكى  . ھە؟ -مىللىي ائالھىدىلىكى ائدەمنى نەقەدەر ۆئزىگە جەلپ قىلىدۇ

ۇئ يەردىكى ھەر مىللەت خەلقلىرى  . ساق،ىئزا تارتىپ قالىمىزخەنزۇلىرىمىزنى ۇئالر بىلەن سېلىشتۇرىدىغان بول
تازىلىقى ياخشى ،مۇشۇنداق ياخشى ائدەتلەردە . قارىتا وئينىمايدۇ، ئەپيۈن چەكمەيدۇ، ھەر كۈنى يۇيۇنىدۇ

بۈگۈن بىز ھەممە مىللەت ىئتتىپاقالشسۇن دەيدىكەنمىز، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت  . خەنزۇالر ۇئالرغا يەتمەيدۇ
ۇئالر جۇڭگو  . سىڭىل قېرىنداشلىرىمىز دەپ بىلىشىمىز كېرەك -ۇئكا،ائچا -ەلقلىرىنى ئەڭ سۆيۈملۈك ائكاخ

 . "  دېگەن30مىللەتلىرىنى  تەشكىل قىلغان ئەڭ مۇنەۋۋەر مىللەتلەرنىڭ بىرىدۇر 

                                                           
 بەت-50. ۈئرۈمچى  نەشرىياتى؛ خەلق شىنجاڭ؛قەدەر بولغانغا ائزاد تىنچ شىنجاڭ سۆھبىتىدىن ۈئرۈمچى  جىجوڭ، جاڭ 29
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 ىئنقىالبى شەرقىي تۈركىستان  تەۋەسىدىكى ائيالالرنىڭ تەركىبى

مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى پارتالپ، ائزاد قىلىنىپ، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تېررىتورىيىلىرى بولغان  
مىڭ ئەتراپىدا بولۇپ، ائيال جىنس نىسبىتى  700ىئلى ، تارباغاتاي ۋە ائلتاي ۋىاليەتلىرىنىڭ وئمۇمى نوپۇسى 

 . نى تەشكىل قىالتتىپۈتۈن جۇمھۇرىيەت ائھالىسىنىڭ يېرىمىغا يېقىن قىسمى

مىللەت بولۇپ، ۇئالر ۇئيغۇر، قازاق، ۆئزبېك، تاتار، قىرغىز، تۇڭگان  13مىللەت تەركىبى نۇقتىسىدىن ائلغاندا 
قاتارلىق مۇسۇلمان مىللەتلەردىن باشقا موڭغۇل، شىبە،رۇس، داغۇر،  خىتاي، مانجۇ قاتارلىقالردىن ىئبارەت 

 . بىلەن قازاقالر ائساسىي مىللەت ىئدىبۇالرنىڭ ائرىسىدا ۇئيغۇرالر . ىئدى

لېكىن،   . % ائرتۇقراقى مۇسۇلمانالر ىئدى80دىنىي جەھەتتىن ائلغاندا  ۈئچ ۋىاليەتتىكى ائھالىنىڭ  تەخمىنەن 
% كە يېقىنراق بولۇپ، قالغانالرنى  80ۆئلكە، يەنى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان بويىچە ۇئيغۇرالر نوپۇس جەھەتتە 

يەنى خىتايالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان باشقا مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى ائز سانلىق . ت تەشكىل قىالتتىمىللە 12باشقا 
لېكى، ىئلى، تارباغاتاي ۋە ائلتاي ۋىاليەتلىرى ىئچىدە تارباغاتاي ۋە ائلتايدا قازاقالر  . مىللەت ھېسابلىناتتى

 . نوپۇسى زور كۆپچىلىكنى تەشكىل قىالتتى

ەر ۋە يېزىالرغا وئرۇنالشقان بولۇپ، ائھالە دېھقانچىلىق، باغۋەنچىلىك، سودا ، قول ۇئيغۇرالر ائساسەن شەھ
قازاقالر بولسا  چارۋىچىلىق رايونلىرىغا تارقالغان بولۇپ،  . ھۈنەرۋەنچىلىك قاتارلىق ىئشالر بىلەن شۇغۇللىناتتى

 . ۇئالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى چارۋىچىلىق ھاياتىدا ياشايتتى

ائدەتلىرى بار  -ىڭ ىئجتىماىئي ھايات قۇرۇلمىسى ھەر تۈرلۈك بولۇپ، ۆئزلىرىگە خاس مىللىي ۆئرپبۇ مىللەتلەرن
ۋە ئەخالق قارىشى  ىمۇسۇلمانالر ائرىسىدا ىئسالمى دىنىي ېئتىقاد كۈچلۈك بولۇپ،  ىئسالمى ېئتىقاد. ىئدى

 . ائدەتلەر زىچ بىرلىشىپ كەتكەن ىئدى -بىلەن مىللىي ئەخالق ۋە ۆئرپ

لالر ھوقۇقى ، ائيالالر بىلەن ئەرلەرنىڭ جەمئىيەتتىكى مۇناسىۋىتى قاتارلىق مەسىلىلەردە مۇسۇلمان ائيا
ائھالىلەرنىڭ ۆئزىگە خاس قاراشلىرى ۋە ئەخالق ۆئلچەملىرى بار بولۇپ، بۇالرنىڭ ىئچىدە نۇرغۇن ىئلغار، 

ىر قىسىم كونا ۋە مۇتەسسىپ قاراشالرمۇ جەمئىيەتكە پايدىلىق ئەخالق ۆئلچەملىرى ۋە قاراشلىرىدىن باشقا يەنە ب
 . قىشالق ۋە چارۋىچىلىق رايونلىرىدا يىلتىز تارتقان ىئدى -بۇ ئەھۋالالر كۆپىنچە يېزا. بار ىئدى

شېڭ شىسەي ۋە گومىنداڭ  ھاكىمىيىتى ائيالالرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشنى تەرغىب قىلسىمۇ، لېكىن ھېچقاچان 
يالالر ھوقۇقىنى قوغداش، ۇئالرنىڭ ماائرىپ تەربىيىسى ېئلىشىنى مۇسۇلمان مىللەتلىرى ائرىسىدىكى ائ
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راۋاجالندۇرۇش، ۇئالرنىڭ جەمئىيەت ۋە ھۆكۈمەت پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشىشى قاتارلىق ساھەلەردە كۆرۈنەرلىك 
ۋە  وئمۇمەن، مۇسۇلمانالرال ئەمەس، بەلكى خىتاي ئەمەس مىللەتلەر ائياللىرىنىڭ ىئجتىماىئي . ىئش قىلمىدى

بۇ ئەھۋالالر شەرقىي تۈركىستان مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى دەۋرىدە تېز . سىياسىي وئرنى تۆۋەن بولغان ىئدى
 . ۆئزگىرىشكە باشلىدى ۋە بىز يۇقىرىدا بايان قىلغان مۇۋەپپەقىيەتلەر بارلىققا كەلدى

تەۋەسىدىكى ھەر مىللەت ائھالىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مەۋجۇت بولغان ائزاد ۈئچ ۋىاليەت 
تەركىبىدىن قارىغاندا،  سابىق چار رۇسىيە ۋە كېيىنكى سوۋېت ىئتتىپاقىدىن  تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ىئلى، 
تارباغاتاي قاتارلىق جايالرغا قېچىپ كېلىپ، ياكى ۆئز ىئختىيارى تاللىشى بىلەن كېلىپ تۇرۇپ قالغانالرمۇ  بار 

بۇالرنىڭ مەدەنىيەت ۋە ماائرىپ  . ۇسالر، تاتارالر، ۇئيغۇرالر، ۆئزبېكلەرنى تەشكىل قىالتتىبولۇپ، بۇالر ر 
قىزلىرىنىڭ    -ساپاسى بىر قەدەر يۇقىرى ھېسابلىنىدىغان بولۇپ،  مەزكۇر كۆچمەنلەر ائرىسىدا رۇس، تاتار  خانىم

رلىك ائھالىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى بۇ ائھالىلەرنىڭ يە . مەدەنىيەت قۇرۇلمىسىمۇ بىر قەدەر يۇقىرى ىئدى
ناھايىتى يېقىن بولۇپ،  مەزكۇر مىللەتلەرنىڭ يەرلىك خەلققە مەدەنىيەت جەھەتلەردىن مەلۇم دەرىجىدە 

بولۇپمۇ  ائيالالر ھوقۇقى، ائيالالرنىڭ جەمئىيەتتىكى وئرنى ۋە رولى ، ۆئزىنى تۇتۇشى،  . تەسىرى بولدى
لىقالر ھەققىدىكى كۆز قاراش  ۋە ئەمەلىيەتلىرى يەرلىك ائھالىلەرگە بەلگىلىك تەسىر كىيىنىشى ۋە ياسىنىشى قاتار 

 . كۆرسىتەتتى

شەرقىي تۈركىستان مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى دەۋرىدە ائيالالرنىڭ ىئجتىماىئي وئرنى، ھوقۇقى، جەمئىيەت، 
ۆئز رولىنى جارى قىلدۇرۇشى ماائرىپ ساھەلىرىدە –ھۆكۈمەت، ھەتتا ھەربىي ساھەلەرگە ۋە مەدەنىيەت 

جەريانىدا مانا شۇ رۇس، تاتار قاتارلىق مىللەت ائياللىرىنىڭ باشقىالرغا ۈئلگىلىك  تەسىر كۆرسىتىشىمۇ 
 . گەۋدىلىك بولغان ىئدى

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەۋرىدە ائيالالر ھوقۇقىنىڭ ائالھىدە تەرغىب قىلىنىپ، ائيالالرنىڭ ھوقۇق 
ۈنەرلىك نەتىجىلەرگە ېئرىشىشىغا تەسىر كۆرسەتكەن ۋە تېگىشلىك ۈئلگە بولغان يەنە بىر تاشقى جەھەتتە كۆر 

بۇ ۋاقىتتا سوۋېت خانىم . ائمىل سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ائيالالر سىياسىتى ۋە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى ىئدى
ەھىيە ۋە باشقا ھەر ساھەلەردىكى تېخنىكا، تەنتەربىيە ،س -قىزلىرىنىڭ دۆلەتنىڭ مەدەنىيەت، ماائرىپ، پەن

گېرمان ۇئرۇشى مەزگىلىدە سوۋېت  -يۇقىرى وئرنى،ۇئالرنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى، بولۇپمۇ سوۋېت
ائياللىرىنىڭ ۋەتەننى فاشىستالردىن ائزاد قىلىش ۈئچۈن كۆرسەتكەن تۆھپىلىرى شەرقىي تۈركىستان 

 . بىر ۈئلگە سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن  ۋە تەرغىب قىلىنغان ىئدى تېررىتورىيىسىدە تەشۋىق قىلىنغان بولۇپ، بۇ
قىزلىرى"نىڭ  -ائيدا ېئالن قىلغان ماقالىسىدە "شەرقىي تۈركىستان خوتۇن -3يىلى،  -1946وئسمان زىيامنىڭ 
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قىزلىرىنى ۈئلگە قىلىشى   -قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپىلىرى قاتارىدىكى مۇھىم بىر نۇقتا سوۋېت خوتۇن 
 . 31ەنگەن ىئدىتەكىتل

گېرمان ۇئرۇشىدىكى كۆرسەتكەن قەھرىمانلىقلىرى، ائيالالرنىڭ تۈرلۈك  -سوۋېت ائياللىرىنىڭ سوۋېت 
مۇۋەپپەقىيەتلىرى ۋە يۈكسەك وئرنىغا ائىئت سوۋېت تەشۋىقاتلىرى غۇلجا ، چۆچەك قاتارلىق شەھەلەردە كۈندە 

ژۇرنالالر ،كىتابالر  -ىدىن كىرىدىغان گېزىتقويۇلىدىغان سوۋېت فىلىملىرى ائرقىلىق، سوۋېت ىئتتىپاق
شۇنىڭدەك دەرسلىك ماتېرىياللىرى ائرقىلىق جانلىق تۈردە  يەرلىك ائھالىلەر ائرىسىغا تەسىر كۆرسىتىشى تەبىئىي 

 . ىئدى

بىراق، ئەڭ مۇھىم ائمىل ،يەنىال ىئچكى ائمىل بولۇپ، ۇئيغۇر ۋە باشقا ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ۆئزلىرىنىڭ 
ائزادلىقى ۋە مۇستەقىللىق كۈرىشىگە وئمۇميۈزلۈك ائتلىنىشى ھەم مۇنداق ائزادلىققا تەشنا بولۇشى  مىللىي

شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبى دەۋرىدە ائيالالر ىئشلىرى ساھەسىدە زور نەتىجىلەرنىڭ يارىتىلىشىدىكى ائساسىي 
يالالر ھۆرلۈكى، ائيالالرنىڭ  جەمئىيەتتە ۆئز  چۈنكى، مىللىي ائزادلىق، ھۆرلۈك ىئدىيىلىرى بىلەن ائ . ائمىل ىئدى

 . وئرنىنى ىئگىلىشىدىن ىئبارەت ىئدىيە بىرلىشىپ كەتكەن ىئدى

جۇمھۇرىيەت رەىئسى ئەلىخان تۆرە ۆئزى  بىر يېتىشكەن ىئسالم ائلىمى، دىنىي زات، كۆپ تەرەپلىمىلىك 
زات  بولغانلىقى ۈئچۈن  ئەنە شۇ رۇس، تاتار بىلىملىك ۋە كۆپنى كۆرگەن نەزەر داىئرىسى كەڭ، تەرەققىيپەرۋەر 

قاتارلىق مىللەت ائياللىرىنىڭ ائك تىپلىقى ۋە باشقىالرغا تەسىر كۆرسىتىش رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى قوللىدى ۋە 
 -ائيال ھەممىسىنى ىئنقىالبقا سەپەرۋەر قىلىشى جەريانىدا ۇئيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەت خانىم -پۈتۈن ئەر

قىزالرنىڭ ىئجتىماىئي –نىڭ ئەرلەر بىلەن بىر سەپتە ئەسكىرى خىزمەتلەرنى ۆئتۈشىنى  ھەمدە خانىم قىزلىرى
 . وئرنىنى كۆتۈرۈش  ۋە ۇئالرنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇش  قاتارلىقالردا تەشەببۇسكار بولغان ىئدى

تەشەببۇس قىلىدىغان بىر قاتار  دىنىي ۆئلىما ئەلىخان تۆرىنىڭ ائيالالر بىلەن ئەرلەرنىڭ باراۋەرلىك ھوقۇقىنى 
ئەمەلىي ھەرىكەتلىرى تەبىئىي ھالدا جەمئىيەتتىكى  ائيالالرنىڭ ئەسكەر بولۇشى، ھۆكۈمەت خىزمەتلىرىگە 

ماائرىپ   -سىياسىي، مەدەنىي  -قاتنىشىشى، ئەركىن ائزادە ياسىنىپ، ئەرلەر بىلەن تەڭ باراۋەر ىئجتىمائي
دىغان بىر قىسىم مۇتەئەسسىپ پىكىرلەر ۋە شەخسلەرگە زەربە بەرگەن خىزمەتلىرىگە قاتنىشىشىنى خالىماي

ئەلىخان تۆرە  باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم دىنىي تەبىقىدىكى  ۆئلىماالر، ىئلغار پىكىرلىك جامائەت  . ىئدى
ئەربابلىرى دىنىي ئەخالق بىلەن مىللىي ئەخالق ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىك، مىللەتپەرۋەرلىكنىڭ ۆئزائرا 

ۋەتلىرىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىنى قۇرۇشتىن ىئبارەت يۈكسەك مۇناسى
غايىگە يېتىشتە ھەر قانداق دىن، ھەر قانداق مىللەت ۋە ھەر قانداق جىنىسنى ائيرىماي، بىر بايراق ۋە بىر 
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 -ەرلىككە زىيانلىق ھەر قانداق ىئشباراۋ -نىشان ائستىدا وئرتاق كۈرەش قىلىش، بۇ خىل وئرتاقلىق ۋە  تەڭ
ئەگەر ئەلىخان تۆرە  باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستان  . ھەرىكەتكە يول قويماسلىق چارىسى قولالنغان ىئدى

جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئەنە شۇنداق سىياسىتى ۋە چاقىرىقى بولمىغان بولسا،  غەيرىي دىندىكى موڭغۇلالر، 
ائياللىرى  ھەرگىزمۇ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ائي يۇلتۇزلۇق  -رنىڭ ئەرشىبەلەر، داغۇرالر، رۇسال

ئەگەر ائيالالرنىڭ . بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، مۇسۇلمانالر بىلەن بىرلىك تە كۈرەش سېپىگە ائتالنمغان بوالر ىئدى
لدۇرىدىغان  تۈزۈم ھوقۇقلىرىنى قوغدىمايدىغان، ائيالالرنى كەمسىتىدىغان،ۇئالرنى جەمئىيەتتىن خىلۋەت قا

يولغا قويغان بولسا، ىئلگىرىكى قاالق ياڭ زېڭشىن، جىن شۇرېن، شېڭ شىسەي ۋە گومىنداڭدىن ىئبارەت 
مىلىتارىستالر ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ۇئيغۇرالرنى قاالق ۋە جاھالەتتە تۇتۇش سىياسىتىنى –خىتاي مىللەتچى 

مھۇرىيىتى ۆئزىنىڭ  توغرا ائيالالر سىياسىتىنى تەكرارلىغان  بوالر ىئدى، قىسقىسى شەرقىي تۈركىستان جۇ
يۈرگۈزمىگەن بولسا  رىزۋانگۈلگە وئخشاش يۈزلىگەن ائيال قەھرىمان قىزالر، مىللىي ائرمىيىنىڭ يۈزلىگەن ائيال 

 . وئفىتسېرلىرى مەيدانغا كەلمىگەن بوالر ىئدى -جەڭچى

رەھبەرلىك قىلغان  مەزگىل بولسۇن، وئمۇمەن مەيلى ئەلىخان تۆرە بولسۇن ۋە ياكى كېيىن ئەخمەتجان قاسىمى 
ۆئزىگە خوجا بولغان  مىللىي ىئنقىالبى ھۆكۈمەت  دەۋرىدە  -بەش يىللىق مىللىي ائزادلىق  ھەرىكىتى ۋە ۆئز

بۇنداق كاپالەت ۋە . ائيالالر ائزادلىقى، ائيالالر ھوقۇقى تارىختا كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە كاپالەتكە ىئگە بولغانىدى
رنى شوۋىنىستىك ۋە فېئوداللىق خاراك تېرىگە ىئگە خىتاي   ھۆكۈمرانلىرى ھېچقاچان يارىتالمىغان نەتىجىلە

ىئدى،  ۆئز دەۋرىدە، يەنى ىئلى، تارباغاتاي ۋە ائلتايدىن ىئبارەت ائزاد ۈئچ ۋىاليەت، يەنى  شەرقىي تۈركىستان 
قىدىكى يەتتە ۋىاليەتلىرىدىكىدىن جۇمھۇرىيىتى تەۋەسىنىڭ  ھەر جەھەتتىن خىتاي  گومىنداڭ ھۆكۈمرانلى

ۇش ھالىتى شەكىللەنگەن بولۇپ، گومىنداڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى يەتتە ۋىاليەتتە بولسا، پۈتۈن مۈئستۈن تۇر 
مىللەتنىڭ سىياسىي ھوقۇقلىرى  ۇئ ياقتا تۇرسۇن، ائيالالر ھوقۇقىنى كاپالەتكە ىئگە قىلىشتىن سۆز ېئچىش 

انا شۇ ىئككى رايوندىكى، يەنى ائزاد ۈئچ ۋىاليەت ۋە گومىنداڭ م . رېائللىققا ۇئيغۇن كەلمەيتتى
قىزالرنىڭ جەمئىيەتتىكى وئرنى جەھەتلەردىكى پەرقى زور دەرىجىدە  -ھۆكۈمرانلىقىدىكى يەتتە ۋىاليەتتىكى خانىم

ش يۇقىرى بولۇپ،يەتتە ۋىاليەتتىكى خىتاي گومىنداڭ داىئرىلىرى ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغدا
ئەمەس، بەلكى پۈتۈن بىر مىللەتكە قارىتا كەمسىتىش، ھاقارەتلەش، قارشىلىق ھەرىكەتلىرى ۋە ىئدىيىلىرىنى 

 . باستۇرۇش بىلەن شۇغۇلالنغانىدى

لىيەت،  -1940 يىلالردىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ائزادلىق ىئنقىالبى ھەرىكىتى پۈتۈن مىللەتنىڭ ىئستىقال
باراۋەرلىكى ۈئچۈن قوزغالغان ھەرىكىتى بولغانلىقى ۈئچۈن ۇئنىڭ قولغا كەلتۈرىدىغان ائزادلىق، ھوقۇق ۋە 

ائلدىنقى سەپلەردە ۆئزلىرىدىن نەچچە  . نىشانى ىئچىدە ئەنە شۇ ائيالالرنىڭ  ھۆرلۈكىمۇ ائلدىنقى وئرۇندا تۇراتتى
ۇئرۇش، كوممۇنىستالرغا قارشى تىرنىقىغىچە قورالالنغان، ھەتتا بەزىلىرى ياپونغا قارشى  -ھەسسە كۆپ، چىش
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ۇئرۇشالردا  ھەربىي تەجرىبىلەرگە ىئگە بولغان  گومىنداڭ وئفىتسېر ۋە ئەسكەرلىرىنى تارمار قىلىپ، ۇئالرنى 
ماناس دەرياسىنىڭ شەرقىگە قوغالپ چىقارغان ۇئيغۇر ۋە باشقا شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبىدا ۇئيغۇرالر بىلەن 

ىئنقىالبنىڭ  . ەت جەڭچىلىرىنى ئەنە شۇالرنىڭ ائنىلىرى  جەڭلەرگە ۇئزاتقان ىئدىبىر سەپتە تۇرغان ھەر مىلل
يىللىق جەريانىدىن قارىغاندا،  ىئنقىالبنىڭ ھەر ساھەدىكى غەلىبىلىرى، مۇۋەپپەقىيەتلىرىدە ائيالالر زور  5پۈتۈن 

ئەسىر ۇئيغۇر  ائياللىرىنىڭ   -20رول وئينىدى، شۇڭا، شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبىنىڭ غەلىبىسىنى وئخشاشال  
 . ۆئز ھوقۇقلىرى، ئەركىنلىكى ۋە گۈللىنىشى كۈرىشىدىكى زور غەلىبە دېيىشكە بولىدۇ
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