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مېنىڭ ئىنىم دوكتۇر ئابدۇرېھىم تۇرسۇن
نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

مۇقەددىمە
ھازىرغىچە ،مەن مىللىتىمنىڭ ئۆتمۈۈ
ئەمما شەرەپلى
ماھىيىتىنى يورۇتۇ

مۇسۈاپىلىرى ،ااپۈاقىۋ ە پااىلەقىۈ ،

تارىخ بەتلىرىنى اراقالپ ،مىللەتنىڭ بېشىغا كەقگەن قىسمەتلەرنىڭ
ئارقىلىۋ دە رداشلىرىمنىڭ ئۈاچچىۋ كەچمىشۈلەردى ئىبۈرە ،

شانلىۋ مۇسۈاپىلەردى غورۇرقىنىۈر روھۈى ئۈوزۇل ئېلىشۈى يوقىۈدا قەقەم تە رىتىۈر
كېلىۋاتاتتىم .بۇ اەريانۈدا قانچىلىغۈان تۈارىخىە ئەربابالرنىۈڭ ھايۈا

مۇسۈاپىلىرى

ھەققىدە ئىزدەندىم ە ئۇالر ھەققىدە يازدىم.
دائىۈۈم تۈۈارىخىە ە مە اۈۈۇ
ئەھمىيە

شەەسۈۈلەرگە ئىككۈۈى ەىۈۈق نۇقتىۈۈدى

قاراشۈۈقا

بەرگەن ئىدىم .شۇڭا دۇنيا ە ئۇيغۇر تارىخىدىكى كىملەرنىڭ كىمۈلەرگە

ەائىنلىۋ قىلغانلىقى ،كىملەرنىۈڭ كىملەرنۈى بۈوزەى قىلغۈانلىقى ،كىملەرنىۈڭ كىمۈلەر
ئۈچۈن قەھرىمان ،كىملەر ئۈچۈن رەقىۈ

ئىكەنلىكىۈدى ئىبۈارە

ھەقىقەتنۈى تۈوغرا

ئايرىر چىقىشقا ئىنتىلگەن ئىدىم .تۈارىخ كەسۈ ى ئوقۇغۈان كىشۈى بوقۈۇ

سۈۈپىتىم

بىلەن ئۆتمۈشنى يېزىش ە تەتقىۋ قىلىۈش مېنىۈڭ بۇرچۈۇم ھەم كۈنۈدىلى

ھايۈا

ەوشاقلىقلىرىمنىڭ بىرىدۇر.
ئىلگىرى مەن ئەنە شۇ ئۆتمۈ
ئۆز قېرىندىشۈىم ،قەدىرقىۈ

ە باشقىالر ھەققىدە يازغان بوقسام ،مانا ئەمدى

ئىۈنىم ھەققىۈدە قەقەم تە رىۈتىش قارارىغۈا كەقۈدىم.

بەقكۈۈى ،ئىۈۈنىم قەقەم تە رىتىشۈۈكە اليىۈۈۋ ە مۇناسۈۈىر بوقمىغۈۈان بوقسۈۈا ،بەقكۈۈى
باشقىالرنىڭ سۆيگۈسىگە ئەمەس ،نەپرىتىگە قاقغان شۈەە

بوقغۈان بوقسۈا ،ئۇنىۈڭ

ئۈچۈن قەقىمىمنى زايا قىلمىغان بوالر ئىدىم.
مەن ،بۈگۈن يازماقچى بوقغان كىشى ،مېنىڭ ئىنىم ،ئۇيغۇر ەەققىنىڭ ئۈاددىە
بىر زىياقىسۈى ،مەرھۈۇم دوكتۈور ئابۈدۇرېھىم تۇرسۈۇندۇر .ئۇنىۈڭ اپۈا
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ەە ىرىنى ئاڭالپ ،قانچىلىغان كىشۈىلەرنىڭ ماڭۈا ە ئۈائىلىمىزگە ئۈۆز تەزىيىسۈىنى
بىلۈۈدگرگەنلىكىنى سۈۈاناپ بوالقمۈۈايمەن ،قانچىلىغۈۈان كىشۈۈىلەرنىڭ بىۈۈز بىۈۈلەن تە
ئېچىنغانلىقىنى ئېيتىر بوالقمايمەن ،ئۇنىۈڭ بىۈلەن دوسۈو بوقغۈان ،ئۇنىۈڭ بىۈلەن
سۆھبەتدا

بوقغان ئۇنىڭ كونا دوستلىرىنىڭ بىز بىلەن تە قايغۇرغانلىقى ە ئۇنىۈڭ

ھەققىدە ئېيتقان ياەشى سۆزقىرى ھەم ياەشۈى تەسۈىراتلىرى مېنىۈڭ ئىنىمغۈا بوقغۈان
ھۆرمىتىمنى تېخىمۇ ئاشۇردى شۇنىڭدەى ئەشۇ ئۈرگمچى ە باشقا شەھەرقەردىكى ئىۈنىم
ئۈچۈۈۈن تە قۈۈايغۇرۇپ ،قۈۈوقلىرىنى دۇئاغۈۈا كۆتۈۈۈرگەن كىشۈۈىلەرگە  ،مېنىۈۈڭ ە
ئىنىمنىڭ قەقبدا

زىياقىە دوستلرىمىزغا غايىۋانە

رەھمىتىمنى بىلدگرگ

ئىستىكىمنى ئاشۇردى .مەن دادامۈدى ئۆزىنىۈڭ يۈېقى

دوستلىرىدى ئۇيغۇر ەەققىنىڭ مەشۈھۇر رەسسۈامى غۈازى ئەمە
پېشقەدەم ە يا

باشۈلىۋ بىۈر قىسۈىم

زىياقىيالرنىڭ باشتى ئاەىرى دادامنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ،بۇ مۇسىبەتتە

بىرگە بوقغانلىقىنى ئاڭالپ ،ئەشۇ پېشۈقەدەم زاتلىرىمىزغۈا ە دوسۈتلىرىمىزغا ئاالھىۈدە
رەھمە

ئېيتقۇم كەقدى !
ئۇيغۇر دىيارىۈدىكى ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئارىسۈىدا تۈۇنجى قېۈتىم پەقسۈەپە

پەنلىرى دوكتورۇقۇل (  )Ph.Dئۇنۋانىغا سازا ەر بوقغان ،مەەسۇس دەسلەپكى ئوتتۇرا
ئەسىرقەر بۇددىزم ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى پىكىرقىۈرى مەسۈىلىلىرىنى ئۆزىنىۈڭ ئىلمىۈە
تەتقىقا

تېمىسى قىلغان تۇنجى ئۇيغۇر پەقسەپە دوكتورى ئابدۇرېھىم تۇرسۇن -2102

يىلى-7 ،ئاينىڭ -7كۈنى كېچىدە تۇيۇقسۈىز قوزغاقغۈان كېسۈەقلى

سۈە ەبى بىۈلەن

دىيارىدىكى دوەتۇرەانىدا قۇتقۇزۇ

ئۈنۈۈم بەرمەي،

ئۆزىنىڭ ئاتا يۇرتى پەيزىۋا

يۇرىكى توەتۈاپ 01 ،ياشۈلىۋ ھاياتىۈدى ئايرىلىۈر-8 ،ئىيۈۇ كۈۈنى ئۈرگمچىۈدە
يەرقىكىگە قويۇقدى.
مەن ئىنىمنىڭ اپاتىۈدى  04كۈۈن ئىلگىۈرى ئىنىمۈدى ئانامنىۈڭ اپۈاتى
ھەققىدە ەە ەر تې ىر ،تەكلىماكاندى توقىمۇ يىرال ئاتالنتى

ئوكيۈان قىرغىقىۈدىكى

ئامېرىكۈۈا قوشۈۈما شۈۈتاتلىرىنىڭ ىۈۈرگىنىيە شۈۈتاتىدىكى ئۆيۈمۈۈدە ھەسۈۈرەتلى

يۈۈا

تۆككەن ،ئانامنىڭ يۈزىنى كۆرگشكە مۇيەسسەر بوالقمىغانلىقىم ئىنتايى ئازابالنغۈان
ئىدىم .مەرھۇم ئانامنىڭ روھىغۈا دۇئۈا قىلىۈر يۈۈرگەن كۈنلىرىمنىۈڭ – 04كۈنىۈدە
ئىنىمنىڭ تۇيۇقسىز اپاتىدى ەە ەر تې ىر ،ماڭا ئازاپ ئۈسۈتىگە ئۈازاب قوشۈۇقدى.
بەقكى بۇ ھېسسىياتنى ھەر قانۈدال بىۈر كىشۈى ،قانۈدال مىلۈلە  ،قانۈدال ئېتىقادتۈا
بوقۇشتى قەتلىە نەزەر چۈشىنىر يېتەقەيدۇ ،بىرال سەبىردى ئىبارە
مېنى ئۆزگمنى چىۈڭ تۇتۇشۈقا كۈۈ ئاتۈا قىلۈدى .ئاقالھۈدى
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ئۈۈائىلىلەرگە ەاتىراەملىۈۈ  ،مېھرىبۈۈانلىۋ ،ئۆزئۈۈارا بىۈۈر-بىرىنۈۈى قەدىۈۈرقە
سۆيۈ

ە

تىلەيمەن !
ئىنىم يا

كەتتى! ئىنىمنىڭ ئاەىرقى كۈنلىرىدە نېمە ھېسسىياتتا بوقغانلىقى ە

تۇيۇقسىز كېسۈە قوزغىلىۈر ،دوەتۇرەانىغۈا كىرىۈر قېلىۈر ،مەقۈۇم سۈائەتلەرگىچە
قۇتۇقدۇرۇ

ئۈنۈم بەرمەي ،ئاەىرقى نەپسىگىچە اۈان تاقىشۈىش اەريانىۈدا ماڭۈا،

قېرىنداشلىرىغا ە دوستلىرىغا نېمىلەرنى دېيىشنى ئويلىغانلىقى نامەقۇم .ئىشىنىمەنكى،
ئۇنىڭۈۈۈدا ئۈۈۈاچچىۋ ھەسۈۈۈرە
ئاشۈۈۇراقمىغانلىقىدى

ە كۈۈۈۆڭلىگە پۈۈۈۈككەن نىشۈۈۈانلىرىنى ئەمەقۈۈۈگە

چوڭقۈۈۇر ئېچىۈۈنىش بوقغۈۈانلىقى شۈبھىسۈۈىز! ئەقۈۈۋەتتە ،دوكتۈۈور

ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ ئۈۆزىگە اليىۈۋ ئىشۈتى مەھۈرۇم ھاقۈدا ،ئىشسۈىزالر سۈې ىگە
قوشۈۇقۇپ ،ئۈاەىرى ئۈۆزى مۇسۈۈتەقىق ئىگىلىۈ

تىكۈلە

يوقىغۈا مېڭىشۈۈى،ئاەىرىدا

تىكلىگەن كىچىككىنە ئىگىلىكىنىڭ مېۋىسىنىمۇ كۆرەقمەي ھاياتتى ەوشلىشىشى مېۈنىال
ئەمەس ،بەقكى ئۇنىۈڭ پىكىۈردا

دوسۈتلىرىنىمۇ قۈاتتىۋ ئېچىندۇرۇشۈى تەبىلىۈە« .

مىسرانىم» تورىغا كۆز يۈگۈرتكىنىمدە كۆرگنەرقى
تۇرسۇن بىلەن كۆپ پىكىردا

ئۇيغۇر مۇتەەەسىسۈى ،ئابۈدۇرېھىم

بوقغان بوزقىر ئەپەندىنىڭ ئۇنىڭ اپاتى مۇناسۈىۋىتى

بىلەن يازغان تەزىيە يازمىسىدا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدى چىققۈان تۈۇنجى ئۇيغۈۇر
پەقسەپە دوكتورىنىڭ ئۆز كەس ىدى يىرال تۇرمۇ

يوقى بىلەن شۇغۇقلىنىر،ئاەىرىدا

يەر تېرىيدىغان كىشىگە ئايالنغانلىقىدى  ،ئە ئاەىرىدا بوقسا ،ھاياتتى

اقىتسۈىز

ەۇشالشقانلىقىدى قاتتىۋ ئېچىنغانلىقىنى ئى ادە قىلغان ئىدى .ئاقسۇ زىياقىيلىرىۈدى ،
تونۇقغان تارىخچى ەواا نىياز ئەپەندىمۇ ئۆز تەزىيىسىدە چوڭقۇر ئېچىنىش ە ئاقسۇ
زىياقىيلىرىنىڭ تەزىيىسىنى ئى ادە قىلدى .يازما ە پائاقىيەتلىرىدى يىراقنۈى كۈۆرەر،
قابىق يا

زىياقىە ئىكەنلىكى چىقىر تۇرغان مارشۈا ئەپەنۈدىمۇ ئۆزىنىۈڭ قۈاتتىۋ

ئېچىنىشىنى يوشۇراقمىغانلىقى ھەم ئابدۇرېھىم تۇرسۇنغا بوقغان چوڭقۇر ھۆرمىتىنى ئۈۆز
تەزىيە يازمىسىدا ئى ادە قىلغان ئىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇن پەقسەپە بويىچە «  ، »Ph.Dيەنى دوكتورقۈۇل ئۇنۈۋانىنى
قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىدە ئىلمىە دىسسېرتاتسۈىيە يۈاقىالپ -2112 ،يىلۈى
ئاقغان بوقۇپ ،ئۇنى قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاكادېمىكى ،پروفېسسۈور،
پەقسەپە پەنلىرى دوكتورى « ،قىرغىزىسۈتان اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ ئىلىۈم-پەن ئەربۈابى»
نامىغۈۈا سۈۈازا ەر بوقغۈۈان ئاتۈۈاقلىۋ ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىمى ئەزىۈۈز نارىنبۈۈايې مەەسۈۈۇس
تەربىيىلىگەن ئىدى .ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇن ،سۈابىۋ قىرغىزىسۈتان پرېزىۈدېنتى ئەسۈقەر
ئاقۈۈايې قاتۈۈارقىۋ قىرغىۈۈز ەەققىنىۈۈڭ كۈۈۆپلىگەن سىياسۈۈىە ە دۆقە
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ئاكۈۈۈادېمىكلىرى ،پروفېسسۈۈۈورقىرىغا پەقسۈۈۈەپە دەرسۈۈۈى بەرگەن ،قىرغىزىسۈۈۈتان
اۇمھۇرىيىتىنىۈۈڭ تۈۈۇنجى پەقسۈۈەپە پروفېسسۈۈورقىرىدى بىۈۈرى ھېسۈۈابالنغان ئەزىۈۈز
ئەيسااان ئوغلى نارىنبايېفنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدى تەربىيىلىگەن بىردىنبىۈر شۈاگىرتى
ئىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ تۇيۇقسۈىز اپۈاتى ،ئۇنىۈڭ ئائىلىسۈى ،قېرىنداشۈلىرى،
دوسۈۈتلىرى ،اۈملىۈۈدى ئىلىۈۈم-پەننۈۈى ە ئۈۈۆز مىللىتىنۈۈى سۈۈۆيگەن كىشۈۈىلەرنى
قەدىرقەيۈۈدىغان كىشۈۈىلەر ئۈچۈۈۈن زور قۈۈايغۇدۇر .ئۇنىۈۈڭ ئەكسۈۈىچىلەر ئۈچۈۈۈن
بەرىبىر ەاالس!  .بىرال« ،مىسرانىم» تورىدىكى تەزىيە ئىنكاسۈلىرىدى

قارىغانۈدا

شۇندال چۈشەنچىگە كەقدىمكى ،ئىززە -ھۆرمىتى ە غورۇرىنى ساقالپ ،باشۈقىالرنىڭ
يىغىسى ،نەپرىتى ە ھەاۋىسىگە قاقمىغان ،ئىنسانلىۋ ئاقىمى ە ئۆز قو ىمى ئۈچۈۈن
ئازاپلىنىشنى بىلگەن كىشىلەر ،اۈملىدى ھەقىقىە زىياقىە ھامۈان ەەقۈۋ تەرى ىۈدى
سۈۈۆيىلىدۇ ،ھۈۈازىر ئۈۈال-قۈۈارىنى پەرل ئەتۈۈكەن ،قەدىرقەشۈۈنى ە نەپرەتلىنىشۈۈنى
بىلگەنلەرنىڭ سانى پەرىزىمدى زور دەرىجىدە كۆپەيگەندەى كۆرگنىدۇ.
ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇن مۈۈو ئىجتىمۈۈائىە-پەقسۈۈەپىۋى قاراشۈۈالر ە ااپۈۈاقىۋ
ئەمگەى مۇساپىلىرى بىلەن توقغان ھاياتىنىڭ يەكۈنلىرى سۈۈپىتىدە يېڭۈى تەتقىقۈا
پىالنلىرىنى تۈزگپ ،ئۇيغۇر-ئوتتۇرا ئاسۈىيا پەقسۈەپە تۈارىخى بۈويىچە يېڭۈى-يېڭۈى
نەتىجىلەرنى مەيدانغا چىقىۈرىش غايىسۈىنى ئەمەقۈگە ئاشۇرۇشۈقا تەييارقىنىۋاتقانۈدا
اقىتسىز ئەاە ئۇنى ئۆز قوينىغا ئاقدى .بەقكۈى ،ئىنىمنىۈڭ  01يېشۈىدى كېيىنكۈى
ھاياتىدا ھەقىقىە پەقسەپە ئەسەرقىرى ،ااپاقىۋ ھايا

مۇسۈاپىلىرىدى يەكۈۈنلىگەن

پەقسەپىۋى ەۇالسىالر يورۇقلۇققا چىقار ئىدى! دېمەى ،ئۇنىڭ يېزىۈر ،ئۈېالن قىلىشۈقا
ئۈقگۈرمىگەن ھەم بۈۇرۇن رۇس تىلىۈدا ئۈېالن قىلغۈان ئەسۈەرقىرىنى ئوقۈۇرمەنلەرگە،
اۈملىدى ئۇنىڭ دوستلىرىغا سۇنۇ
ئىنشائاقال  ،پۈا
قەدىرقى

ەزى ىسى ئاقالھ ماڭا يۈكلىگەن بوقسۈا كېۈرەى،

ئارىۈدا ئۇنىۈڭ رۇس تىلىۈدىكى كىتابىنىۈڭ ئۇيغۈۇرچە نۇسخىسۈى

ئوقۇرمەن دوستالرنىڭ ھوزۇرىغا سۇنۇقغاي !

ئىلمىە ھايا

مۇساپىسى

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ،ئۇيغۇر قىزقىرىنىڭ ئى ە  -نومۇسىنى سۈاقال

يوقىۈدىكى

باتۇرقۇقلىرىنىۈۈڭ ەكىللىۈۈرى بوقغۈۈان «يەتۈۈتە قىزقىۈۈرىم»نۈۈى ،رەھمەتۈۈۇقالبەى ە
ئۈۈوغالنالرنى ،مۈۈوقال شۈۈاكىر ،ئابۈۈدۇكېرىم

ئەسۈۈمەتۇقالبەى ،سۈۈېيىو نوچىۈۈدەى مەر
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ئابباسوپ ،سېيىو ئابباس ،ئارتۇل ئابباس ،قۇت ۇقال مۇتەقلىر ،ئابدۇقال روزى قاتارقىۋ
مىللەت ەر ەر زىيۈاقىە -ئۈوغالنالرنى پۈاى ھا اسۈى ە زەمۈزەم كەبۈى سۈۇقىرى بىۈلەن
سۇغارغان قەدىمىە ھەم قەھرىمان يۇر

ئۇچتۇرپان شۈەھىرىدە زىيۈاقىە ئائىلىسۈىدە

تۇغۇقۇپ ،شۇ يەردە چو بوقغان ئىدى.
ئۇ ،ئىلگىرى-كېۈيى ئۇچتۇرپۈان ،ئاقسۈۇ ە ئۈرگمچىۈدە باشۈالنغۇ  ،ئوتتۈۇرا،
تېخنىكوم ە ئاقى مائارىر تەربىيىسى ئاقغان .ئابۈدۇرېھىمنىڭ دەسۈلەپكى ئۈۆگىنىش
ھاياتى ئاساسلىقى ئۆزقىكىدى

ئىزدىنىش ە ئۆگىنىش بىلەن ئۈۆتكەن-0997 .يىلۈى

قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتى مىللىە پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ پەقسەپە ە قانۇنشۇناسلىۋ
ئىنسۈۈۈتىتۇتىغا ئاسۈۈۈ ىرانتلىققا قوبۈۈۈۇ قىلىنغانۈۈۈدى كېۈۈۈيى رەسۈۈۈمىە يۈۈۈۇقىرى
ئاكادېمىيىلى

مائارىر تەربىيىسى ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقغان.

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن بۇ يەردە ئاكادېمى

ئەزىز نارىنبايېفنىڭ يېتەكچىلىكىۈدە

ئۇيغۇرالر ە ئوتتۇرا ئاسىيا ەەقىقلىرىنىڭ پەقسەپىۋى پىكىرقىرى ھەم ئۇنىڭ تارىخى
توغرىسىدا سىستېمىلىۋ ئۆگەندى ھەمدە مەەسۇس تەتقىقا

ئېلىر باردى.

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن دەسلەپتە ئىككى يىللىۋ ەەنزۇچە-ئۇيغۇرچە تەراىمانلىۋ
كەس ىنى پۈتتۈرگەن ە چەتۈلە تىللىرىۈدى ئىنگىلىۈز تىلۈى ئۆگىنىشۈكە كىرىشۈىر،
ئىنگلىز تىلىدا بىر قانچە دەرسلى

كىتابلىرىنى تۈگىتىر ،ئوتتۈۇرا سۈە ىيىگە يەتۈكەن

ھەم بۇ اەرياندا رۇس تىلى ئۆگىنىشنىمۇ باشلىغان ئىدى.
بۇ اەرياندا ئەدەبىە تەراىمە ئىشلىرىغىمۇ قىزىقىر ،بەزى ئەسەرقەرنى تەراىمە
قىلىر ئېالن قىلغان .ئۇ ،پۈتۈن ۇاۇدى بىلەن ئىلىم-مەرى ەتكە بېۈرىلگەن ئۈمىۈد ار
يا

ئىدى.
ئۇ ،قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىگە ئاسۈ ىرانتلىققا قوبۈۇ قىلىۈنىش بىۈلەن

تە ئاقدى بىلەن پۈتۈن دىققىتىنى رۇس تىلى سە ىيىسىنى ئاشۇرۇشقا قارىتىر ،قىسۈقا
اقىو ئىچىدە پۈتۈن دەرسلەرنى رۇس تىلىدا ئاڭال  ،رۇس تىلىدا ئىلمىە پىكىر بايۈان
قىلىش ھەم يېزىش سە ىيىسىگە يەتتى.
مەقۇمكى ،سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى ،مەدەنىيىتۈى ،تىلۈى،
ئەدەبىياتى ،فوقكلورى ە پەقسەپىۋى پىكىرقىۈرى مەسۈىلىلىرى تەتقىقۈاتى ساھەسۈىدە
دۇنيۈۈا بۈۈويىچە ئاقۈۈدىنقى قاتۈۈاردىكى مەملىۈۈكە

بوقۈۈۇ

سۈۈۈپىتى بىۈۈلەن موسۈۈكۋا،

سانكىت ېتېربۇرگ ( قېنىنگراد) ،قازان ،كىيېۋ ،تاشكەنو ،فرۇنزې ( بىشكەى) ،ئاقمۇتا ە
باشقا شەھەرقەردىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر ھەم پەنۈلەر ئاكادېمىيىلىرىۈدە زور مىقۈداردىكى
تۈرقۈى ماتېرىيا زاپاسلىرى بار ئىدى .قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسۈىمۇ كۈچلۈۈى
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ئۈۈۈاقىمالر قوشۈۈۈۇنى ە مۈۈۈو ماتېرىيۈۈۈاقالر مەنبەسۈۈۈىگە ئىۈۈۈگە بوقۈۈۈۇپ ،مۇنۈۈۈدال
ئىمكانىيەتلەر ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ مەزكۇر ئاكادېمىيىدە مۈو

ە ئەتراپلىۈۋ بىلىۈم

ئېلىشىغا ئاساس ياراتتى.
ئەقۋەتتە ،رۇس تىلى سو ېو ئىتتى اقى ە كېيىنكى مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ
ئىلىم-پەن تىلىغۈا ئايالنغۈانلىقى سۈە ەبىدى ھەر مىلۈلە
تەتقىقا

ئۈاقىملىرى ئۈۆز ئىلمىۈە

ئەسەرقىرىنى رۇس تىلىدا يېزىر نەشىر قىلدۇرغانلىقى ئۈچۈن مەزكۈۇر تىلنۈى

ياەشى بىلمەي تۇرۇپ ،ئۆزىنى تەرەققى قىلۈدۇرۇ
مۇمكى ئەمەس ئىدى .ئۇستازى ئەزىز نارىنبايې

ھەم ئۈاقىمالر قوشۈۇنىغا قوشۈۇقۇ
ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇنغا رۇس تىلۈى

اەھەتتى قاتتىۋ تەقەپ قويۈۇپ ،ئۇنىۈڭ قىسۈقا اقىۈو ئىچىۈدە يۈۇقىرى سۈە ىيىگە
يېتىشىنى تەقەپ قىلدى .ئۇ ،كېچە-كۈندگز ھارماي -تاقماي ئۆگىنىش ئارقىلىۋ قىسۈقا
اقىو ئىچىدە رۇس تىلى ئۆتكىلىدى
قىرغىزىسۈۈتان دۆقە

ئۆتۈۈپ ،قىرغىزىسۈتان پەنۈلەر ئاكادېمىيىسۈى،

ئۇنىۋېرسۈۈىتېتى ،دۆقەتلىۈۈ

كۈتۈپخانۈۈا ە باشۈۈقا اۈۈايالردىكى

كۈتۈپخانىالردىكى مەنبەقەردى ئەركى پايدىلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقدى.
ئەقۋەتتە ،چار رۇسىيە ە كېيىنكى سو ېو ئىتتى اقىدا ،اۈملىدى ئوتتۇرا ئاسۈىيا
اۇمھۇرىيەتلىرىدە ئۇيغۇر ە باشقا تۈركىە ەەققلەرنىڭ تارىخى ،مەدەنىيىتۈى ،ئوتتۈۇرا
ئاسۈۈۈىيا تۈۈۈارىخى ،ئوتتۈۈۈۇرا ئاسۈۈۈىيا ەەققلىرىنىۈۈۈڭ ئىجتىمۈۈۈائىە-پەقسۈۈۈەپىۋى
ئىدىيىلىرى ئۈستىدە ئۇزۇن مەزگىق تەتقىقاتالر ئېلىۈر بېرىلغۈانلىقى ئۈچۈۈن مەزكۈۇر
ساھەگە ئائىۈو ئەسۈەرقەرمۇ ناھۈايىتى كۈۆپ ئىۈدى .رۇس تىلىۈدىكى مەزكۈۇر مۈو
ماتېرىيۈۈاقالر مەشۈۈھۇر ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىمى ئابدۇشۈۈۈكۈر مۈۈۇھەممەد ئىمىننىۈۈڭ پەقسۈۈەپە
تەتقىقاتلىرىدا ،بوقۇپمۇ ئۇنىڭ فارابى ،برۇنۈى ،ەۈارەزمى ە باشۈقا كىالسسۈىكالرنىڭ
پەقسەپىۋى قاراشۈلىرىنى تەتقىۈۋ قىلىشۈىدا ئاالھىۈدە مۈۇھىم رو ئوينىغۈان بوقۈۇپ،
-0991-0981يىلالردا ئۇيغۇر دىيارىۈدا ئۇيغۈۇر ئۈاپتورقىرى تەرى ىۈدى مەيۈدانغا
كەقتۈرگقگەن بىر قىسىم ئۇيغۇر ە ئوتتۇرا ئاسىيا پەقسەپىۋى ئىدىيىلەر تارىخىغا ئائىو
ئىلمىە ئەمگەكلەرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈۈدەى ئەنە شۈۇ رۇس تىلىۈدىكى ماتېرىيۈاقالر
ئاچقۇچلۇل مەنبەقى

روقىنى ئوينىغان ئىدى.

گەرچە ،ئابۈۈۈدۇرېھىم ئۆتكۈۈۈۈر ،ئابدۇشۈۈۈۈكۈر مۈۈۈۇھەممەد ئىمىۈۈۈ  ،ئىمىۈۈۈ
تۇرسۈۈۇن ،ئامۈۈانۇقال  ،يۈسۈۈۈپجان ئىسۈۈالمى ،زارىۈۈر دوال  ،ئىسۈۈالمجان شۈۈىرىر،
ئابدۇكېرىم راەمان ،غەيرەتجان ئوسمان ،ئابدۇقادىر ااالقىدى  ،يار مۇھەممەد تايىر،
پەرھا
كالسسى

تۇرسۇن ،ياققۇن روزى ە باشقا ئۇيغۇر ئىجتىمائىە -پەقسەپە ى مەسىلىلىرى،
ئەدەبىياتتىكى پەقسەپىۋى ،ئىجتىمائىە ھەم مەدەنىيە
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ئىلمىە ئەسەر يازغان مۇتەەەسسىسلەر سو ېو ئىتتى اقىدا ئوقۇ

ئىمكانىيىتىگە ئىۈگە

بوقمىسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال ئۈرگمچىۈۈدە تۈۈۇرۇپ ئېرىشۈۈكە ئەنە شۈۈۇ رۇس ،ئۆزبېۈۈ  ،تۈۈۈرى،
ەەنزۇ تىللىرىدىكى ماتېرىيۈاقالر ئاساسۈىدا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ە ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى
ھەققىدە ئىزدىنىر بىر قىسىم ئەسەرقەرنى يورۇققۈا

ئىدىيىلىرى ھەم بىلىش تەرەققىيا

چىقىرىر ،كىشىلەرنى مەزكۇر ساھە بويىچە دەسلەپكى چۈشۈەنچىلەرگە ئىۈگە قىلغۈان
بوقسا ،ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى بوقۇپ ،بىۋاسىتە سابىۋ سو ېو
ئىتتى اقىدى ئايرىلىر چىققان اۇمھۇرىيەتلى

پەنلەر ئاكادېمىيىلىرىنىڭ بىرى بوقغان

قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسۈىنىڭ ئاسۈ ىرانتى سۈۈپىتىدە بىۋاسۈىتە مەزكۈۇر مۈو
ماتېرىياقالر دۆ ىسى ئىچىدە ئاقتە يىق اقتىنى ئۆتكۈزگشۈكە ھەمۈدە سىسۈتېمىلىۋ ە
ئاكادېمىيىلى

تۈردە پەقسەپەشۇناسلىۋ كەس ىنى ئىگىلەپ ،بۇ ساھەدە ئاقىە ئۇنۈۋان

ئېلىشقا مۇ ەپ ەل بوقغان ئىدى.
-0920يىلى ،قىرغىزىسۈتاننىڭ قۈاراقو شۈەھىرىدە تۇغۇقغۈان ،ئەسۈلى كېلىۈر
چىقىشۋ ئاقسۇ دىييارىلىۋ ،ئىككىنچۈى ااھۈان ئۇرۇشۈىنىڭ  0يىللىۈۋ قۈانلىۋ اە
مەيدانلىرىدى سال چىققۈان ،ئۈۆزىگە ە ئوقۇغۇچىلىرىغۈا يۈۈز ەاتىرەسۈىز قۈاتتىۋ
تەقەپچان پېشقەدەم ئاكادېمى

ئەزىز نارىنبايې

ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇننىڭ ئۇيغۈۇر،

رۇس ،ەەنزۇ ،ئىنگلىز ،ئۆزبې  ،قىرغىز ،تۈرى قاتارقىۋ تىلالرنى ئۈۆز تەتقىقۈاتى ئۈچۈۈن
ئىشلىتەقەيدىغان ئاالھىدىلىكى ھەم تىرىشۈچانلىقىنى نەزەرگە ئېلىۈر ،ئۈۇنى چىۈڭ
تۇتۇپ تەربىيىلە

قارارىغا كەقگەن شۇنىڭدەى ئۇنىڭغا مەيلى سو ېو ئىتتى ۈاقى ە

كېيىنكى مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر ە ياكى اۇڭگۈو ھەم باشۈقا مەملىكەتۈلەردە تېخۈى
سىستېمىلىۋ تەتقىۈۋ قىلىنمىغۈان دەسۈلەپكى ئوتتۈۇرا ئەسۈىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى
پىكىرقىۈۈرى ،بوقۇپمۈۈۇ ئۇيغۈۈۇر بۈۈۇددىزم پەقسۈۈەپىۋى پىكىرقىۈۈرى مەسۈۈىلىلىرىنى
شۈۈۇنىڭدەى ئۇيغۈۈۇر قاتۈۈارقىۋ ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ەەققلىرىنىۈۈڭ تۈۈارىخىە پەقسۈۈەپىۋى
قاراشۈلىرىنىڭ ئۈۇزارا مۇناسۈۈىۋەتلىرى  ،باغلىنىشلىرى،تەسۈىرقىرى ھەم بىۈر-بىرىۈۈدى
پەرقلىۋ تەرەپلىرى ئۈستىدە تەتقىقا

قىلىش ەزى ىسى يۈكلىگەن ئىدى.

ھەقىقەتەن ،دەسۈلەپكى ئوتتۈۇرا ئەسۈىرقەر ،اۈملىۈدى بىۈر پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر
ئىجتىمائىە -پەقسەپىۋى پىكىرقەر تۈارىخى -2111-0991يىلۈالردا دۇنيۈادا تېخۈى
ئەتراپلىۋ ە سىستېمىلىۋ تەتقىۋ قىلىنمىغان سۈاھە بوقۈۇپ ،بۈۇ مەزگىلۈدە ئومۈۇمىە
ئوتتۇرا ئاسىياشۇناسلىۋ ئىلمىنىڭ اۇڭگودا ئۈااىز بوقۇشۈى تۈپەيلىۈدى ئۇيغۈۇر ە
ئوتتۇرا ئاسىيا پەقسەپىۋى ئىدىيىلەر تەتقىقاتى تېخىمۈۇ ئۈااىز ھېسۈابلىناتتى-0981 .
-0991يىلالردا اۇڭگودا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا-ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى ئىۈدىيىلەر تۈارىخى
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مەسىلىلىرى ئاساسەن ئۇيغۇر مۇتەەەسسىسلىرى تەرى ىدى تەتقىۈۋ قىلىنۈدى .ەەنۈزۇ
ئۈۈاقىمالر ئىچىۈۈدە پەقە

بىۈر قۈۈانچە نەپەر « قۇتۈۈاتقۇ بىلىۈ » نۈۈى تەتقىۈۈۋ قىلغۈۈان

كىشىلەردى باشقا مەەسۇس ئۇيغۇر ە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا پەقسۈەپە تۈارىخى ھەققىۈدە
سىستېمىلىۋ ئىزدەنگەن مۇتەەەسسىسلەر قوشۇنى بوقغانلىقى ماڭا نامەقۇم.
رۇسىيە ە ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدە بوقسا ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا پەقسۈەپىۋى
ئىدىيىلىرى تۈارىخى ھەققىۈدە كۈۆپ ئەسۈەرقەر مەيۈدانغا كەقۈگەن ،كۈۆپ ئۈاقىمالر
قوشۇنى بوقسىمۇ ،ئەمما مەەسۇس ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمىيەتتى ئىلگىرىكى ە كېيىنكى
بۇددىزم دە رىدىكى پەقسەپىۋى پىكىرقىۈرى تېخۈى ئەتراپلىۈۋ تەتقىۈۋ قىلىنمىغۈان
ئىدى.
گەرچە-0981 ،يىلۈۈۈالردا ئۇيغۈۈۈۇر دىيارىۈۈۈدا قەدىمكۈۈۈى ئۇيغۈۈۈۇر يازمۈۈۈا
يادىكارقىقلىرى  ،بۇددىزم تېكىستلىرى نەشىر قىلىنىشقا باشلىغان بوقسىمۇ ،ئەمما مەزكۇر
ئەسەرقەر پەقە

تىلشۇناسلىۋ ە ئەدەبىياتشۇناسلىۋ نۇقتىسىدىنال تەتقىۈۋ قىلىنىۈر،

مەەسۇس پەقسەپىۋى نۇقتىۈدى ئاكادېمىيىلىۈ
بېرىلمىغۈۈان ئىۈۈدى .بوقۇپمۈۈۇ ،تۇرپانۈۈدى

رە ىشۈتە تەتقىۈۋ قىلىۈنىش ئېلىۈر

تې ىلغۈۈان قەدىمكۈۈى بۈۈۇددىزم يازمۈۈا

يادىكارقىقلىرى ،اۈملىدى قەدىمكى ئۇيغۇر شېلىرقىرىدىكى ئىجتىمائىە-پەقسەپىۋى،
ئېستېتى

ە ئېتىكىلىۋ مەسىلىلەر تېخى تەتقىۋ قىلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقمىغۈان

ئىدى.
ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇن  6يىۈۈق اقىۈۈو پۈتۈۈۈن كۈۈۈچى بىۈۈلەن ،ھارمۈۈاي -
تاقماي ،قېتىرقىنىر ئۆگەندى .رۇسىيە ە كېيىنكى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ  .رادقو  ،گرۇم
گرژىمايلو . ،گرىگورىيېۋ . ،بارتوقد ،س .ئوقدېنبۇرگ ،ئو  .روزېنبۇرگ ،س .مۈاقو . ،
تۇگۇشېۋا ،ب.قىتۋىنسكىە ،گ .بونگارد-قېۋى  ،ئۈا .بېرشنىشۈتام .س.كلياشۈتورنىە ،د.
اسىلىيېۋ،
نارىنبايې

.گۇمىلىيېۋ .د .تىخونو  ،م .ەايرۇقاليېۋ ،ئا .ماقيا كى . ،كيزالسۈو  ،ئۈا.
ە باشقا نەچچە ئونلىغان نوپۇزقۈۇل ئاقىملىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇرالر ە ئوتتۈۇرا

ئاسىيا ھەققىدىكى ئىلمىە ئەمگەكلىرىنى ھەم تۈركىيە تارىخچىلىرىدى زەكى ەقىدى
توغۈۈان ،باھائىۈۈدى ئۈۈۆگە  ،رەشۈۈىو رەھمەتۈۈى ئۈۈارا  ،گۈۈۇقچى چانۈۈدورقىلوگلۇ،
سائادەتتى گۈمەس ،ئۈۆزگەن ئىزگۈى ە باشۈقىالرنىڭ ئەسۈەرقىرى شۈۇنىڭدەى يەنە
ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئۆزبې  ،قىرغىز ،قۈازال ،تااىۈ  ،مۇتەەخەسىسۈلىرىنىڭ نوپۇزقۈۇل
ئەمگەكلىرى ھەمدە ئۇيغۇر ە ەەنزۇ ئاپتورقىنىڭ ئۇيغۇر پەقسەپىسۈى ھەم تارىخىغۈا
ئائىو يازغان ئەسەرقىرىنى ئوقۇپ ەاتىرە يازدى .مانا شۇ زور ساندىكى ھەر مىلۈلە
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ئاقىملىرىنىڭ ئىلمىە ئەمگەكلىرى ە ئىلمىە مېتودقىرى ئابدۇرېھىم تۇرسۇنىڭ ئىلمىۈە
ھاياتى ە ئىلمىە پەقسەپىلى

غەقىبىلى
ئابدۇرېھىم تۇرسۇن پەقە

تەپەككۈرقىرىدى ئورۇن ئاقدى.

ياقىالنغان دىسسېرتاتسىيە
بىشكەكتىال تۇرماستى  ،بەقكى كۆپ قېتىم ئاقمۇتۈا ە

ئۈرگمچىگە بېرىر ،ئۆز دىسسېرتاتسىيىسى ئۈچۈن ماتېرىيا توپلىۈدى .بۈۇ اەريانۈدا
كۈۈۆپلىگەن رۇس ،ئۇيغۈۈۇر ،قىرغىۈۈز ،تۈۈۈرى ،ئۆزبېۈۈ  ،قۈۈازال ،ەەنۈۈزۇ ە غەرب
مۇتەەەسسىسلىرى بىلەن ئۇچرىشىر  ،ئۇالر بىلەن پىكىر ئاقماشۈتۇردى ھەم ئۇالرنىۈڭ
تەارىبىلىرىنى ئۆگەندى .بوقۇپمۇ ،قىرغىزىستان ،قازاقىستان  ،ئۆزبېكىستان ە رۇسۈىيە
پەنلەر ئاكادېمىيىلىرىدىكى مۇتەەەسسىسۈلەر بىۈلەن يۈېقى ھەمكۈارقىۋ ئورنۈاتتى.
ئۇنىڭ كۆپ تىللىۋ ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭ ھەر مىللە

ئاقىملىرى بىلەن بىمۈاال ئۈاالقە

قىلىشى ە پىكىر ئاقماشتۇرۇشى ئۈچۈۈن ئۈاالقە قۈوراقى بوقغۈان ئىۈدى .ھەقىۈقەتەن،
ئاقىمالر سې ىغا قوشۈۇقۇ

ئۈچۈۈن كۈۆپ ەىۈق تىللىۈۋ بوقۈۇ

تەقەپ قىلىنىۈدۇ .بۈۇ

بىر ئەقەقلىە تەقەپ ! ئابدۇرېھىم تۇرسۇن بۇ تەقەپنى ئاقدى بىلەن ئورۇندىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئۇيغۇر ە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا پەقسەپىسۈىنى بىلىۈش ئۈچۈۈن
ئاقدى بىل ەن شۇ اايدىكى يەرقىۈ
بىلگەندى سىر

ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا مىللەتلىرىنىۈڭ تىلىنۈى ياەشۈى

يەنە رۇس تىلىنى ياەشى بىلىش ،ئۇنىڭدى باشقا يەنە ئىنگلىزچە ە

ەەنزۇچە بىلىش ئۆقچىمىگە يەتكەن ئىدى .ئەقۋەتتە ئۇيغۈۇر تىلۈى ،ئۇنىۈڭ ئوتتۈۇرا
ئاسىيا قېرىندا

تىللىرىنۈى بىلىشۈىنىڭ ئۈاچقۇچىلىۋ روقىنۈى ئوينىغۈان بوقسۈا ،رۇس

تىلى ئۇنىڭ بىلىم ساپاسى ە سە ىيىسىنىڭ كۆتۈرىلىشىدە ئاچقۇچلۇل رو ئوينىدى .ئۇ
ئەنە شۇ رۇس تىلى ئارقىلىۋ ەەققلرا ئىلىم ساھەسى بىۈلەن ئۈاالقە ئورنۈاتتى .رۇسۈىيە
پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ شەرقشۇناسۈلىۋ ئىنسۈتىتۇتىنىڭ شۈەرل تۈارىخى بۆقۈمىنىۈڭ
باشلىقى ،پروفېسسور « ،ئاتاتۈرى تۈرى تىلى مۇكاپاتى» نىڭ ساھىبى ،مېنىڭ ئۇسۈتازىم
دمىترىە اسىلىيېۋ ئابدۇرېھىم بىلەن پىكىر ئاقماشتۇرۇ

اەريانىدا ئۇنىڭ تاالنتى ە

ئېالن قىلغان ماقاقىلىرىنىڭ سە ىيىسىنى بىلگەنۈدى كېۈيى  ،ئۈۇنى رۇسۈىيە پەنۈلەر
ئاكادېمىيىسىنىڭ شەرقشۇناسلىۋ ئىنستىتۇتىنىڭ ئاس ىرانتلىقىغا تەكلىر قىلىر ،ئۇنى
موسكۋادا دىسسېرتاتسىيە ياقىالشقا تەشەببۇس قىلغۈان ،ھەتتۈا ئۈۇنى تۇراقغۈۇ اۈاي،
بىكارقىۋ ئوقۈۇ

قاتۈارقىۋ ئە زەقلىكۈلەر بىۈلەن تەمىنلەيۈدىغانلىقىنى بىلۈدگرگپ،
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دە ەتنامە ئە ەتكەن ئىدى .بىرال ،قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ پەقسەپە ە
قانۇنشۇناسۈۈلىۋ ئىنسۈۈتىتۇتى بوقسۈۈا ئۇنىۈۈڭ دا املىۈۈۋ مەزكۈۈۇر ئاكادېمىيىۈۈدە
دىسسېرتاتسۈۈىيە ياقىلىشۈۈىنى تە سۈۈىيە قىلۈۈدى .ئۇسۈۈتازقىرى ئەزىۈۈز نارىنبۈۈايې
ئىنستىتۇ

ە

مۇدىرى ئوسمان توگۇساكوف قاتارقىقالر ئۇنى ئۆزقىرى تەربىيىلەيدىغانلىقى،

ئىلمىە ئۇنۋاننى موسكۋادى ئەمەس ،قىرغىزىستاندى ئېلىشنى تەقەپ قىلدى.
نەتىجىدە ئۇ ،ئۇستازقىرىنىڭ تەقى ى بويىچە موسۈكۋانى قاقۈدۇرۇپ ،ئۈاەىرى
-2112يىلى قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ مەەسۇس دىسسېرتاتسىيە ياقىال
كېڭىشىدە «دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى پىكىرقىرىنىۈڭ كېلىۈر
چىقىش مەنبەسى ە ئېۋاقىلۇتسىيىسى (بۇددىزم پەقسەپىسى ماتېرىياقلىرى ئاساسىدا)»
مۈۈۈا زۇقۇل ئىلمىۈۈۈە دىسسېرتاتسىيىسۈۈۈىنى غەقىبىلىۈۈ

ياقىلىۈۈۈدى .ھەر مىلۈۈۈلە

ئاكادېمىكلىرى ،پروفېسسۈورقىرى ە دوكتۈورقىرى قاتناشۈقان مەزكۈۇر دىسسېرتاتسۈىيە
ياقىال

مۇھاكىمە سورۇنىدا تېخى  21ياشقا توقمىغان ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئاقىمالرنىۈڭ

تۈرقۈى سوئاقلىرىغا ئەركى اا اب بېرىر ،ئۇالرنى قايىق قىلدى .ئاەىرىدا ئاكادېمى
 ،دوكتورالردى

تەركىر تاپقان ئىلمىە كېڭە

ئۇنىڭغا پەقسەپە دوكتۈورى ( )Ph.D

ئۇنۈۈۋانىنى بېرىشۈۈكە تامۈۈامەن اليىۈۈۋ ئىكەنلىكۈۈى ،ئۇنىۈۈڭ دىسسېرتاتسيىسۈۈىنىڭ
قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسدا ياقىالنغان پەقەسەپەشۇناسلىۋ دىسسېرتاسۈىيىلىرى
ئىچىدە سە ىيىسى ئە يۇقىرى دىسسېرتاسىيىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكى ،بوقۇپمۇ ئۇنىڭ
كۆپ ەىق تىلدىكى ماتېرىيۈاقالرنى ئىشۈلىتىش ،نەزەرىۈيە ە مېتودىكۈا شۈۇنىڭدەى
تېمىسىنىڭ ئۈاكتىۋاقلىقى قاتۈارقىۋ اەھەتلەردىۈ زور قايىۈق قىلىۈش ھەم يېڭىلىۈۋ
كۈچىگە ئىگە ئىكەنلىكى مۇئەييەنلەشتۈرگقدى.
شۈۈۇندال قىلىۈۈر ،قىرغىزىسۈۈتان اۇمھۇرىيىتىنىۈۈڭ پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈى
ئۆزىنىڭ  61يىللىۋ تارىخىدا تۇنجى قېۈتىم بىۋاسۈىتە ئۇيغۈۇر دىيارىۈدى ئوقۇشۈقا
كەقگەن تۇنجى ئۇيغۇر پەقسەپە دوكتۈورىنى يېتىشۈتۈردى .دىسسېرتاتسۈىيە يۈاقىال
سۈۈۈۈورۇنىدىكى ھەر مىلۈۈۈۈلە

ئۈۈۈۈاقىملىرى ئابۈۈۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۈۈۇننى قىۈۈۈۈزغى

تەبرىكلىۈۈدى .مۇراسۈۈىمغا قاتناشۈۈقان ئۇيغۈۈۇر زىيۈۈاقىيلىرى قىرغىزىسۈۈتان پەنۈۈلەر
ئاكادېمىيىسۈۈى رەھبەرقىۈۈرىگە ،اۈملىۈۈدى ئۇنىڭغۈۈا يېقىنۈۈدى كۆڭۈۈۈ بۈۈۆقگەن،
ئۇنىڭ يېتىشىر چىقىشۈىنى ھەر اەھەتۈتى قوقلىغۈان ،ئۇنىڭغۈا شۈارائىو يارىتىۈر
بەرگەن قىرغىز ئاقىملىرىغا چوڭقۇر رەھمىتىنى بىلدگرگ

بىلەن بىۈرگە ئۇيغۈۇر-قىرغىۈز

ئىككۈۈى ەەققنىۈۈڭ ئەسۈۈلىدى قۈۈان-قېرىنۈۈدا  ،تۇغقۈۈان ەەققلىقۈۈى ،ئابۈۈدۇرېھىم
تۇرسۇننىڭ نەتىجىلىرىنىڭ مانا شۇ تۇغقانچىلىقنىڭ سىمۋوقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەشتى.
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ئابدۇرېھىم تۇرسۇن كىشىلەرنى قايىق قىلغان يەنە بىر نۇقتا شۈۇكى ،ئۈۇ ئىلمىۈە
دىسسېرتاتسۈۈىيە يۈۈاقىال

سۈۈورۇنىدا ئۈۈاقىمالر ە مۇتەەەسسىسۈۈلەرنىڭ رۇس تىلىۈۈدا

سورىغان سوئاقلىرىغا را ان رۇس تىلىدا ،قىرغىز تىلىۈدا سۈورىغان سۈوئاقلىرىغا را ان
قىرغىز تىلىدا ،ئۇيغۇر تىلىۈدا سۈورىغان سۈوئاقلىرىغا ئۇيغۈۇر تىلىۈدا اۈا اب بېرىۈر،
ئۆزىنىڭ تىق قابىلىيىتىنى نامايان قىلدى.
دىسسېرتاتسىيە ياقىالشقا پائاقىيىتىگە قاتناشقان مۇتەەەسسىسۈلەر ئابۈدۇرېھىم
تۇرسۇننى «يا  ،تاالنتلىۋ ،كەقگۈسى زور ئاقىم» دەپ تەرى لەشۈتى ھەمۈدە ئۇنىۈڭ
پەقسەپەشۇناس بوقۇپ يېتىشىر چىقىشىدا ئە مۈۇھىم رو ئوينىغۈان قىرغىزىسۈتان
پەنلەر ئاكادېمىيىسى پەقسەپە ە قانۇنشۇناسلىۋ ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى  ،پروفېسسور،
قىرغىزىستان ئاساسۈىە قۈانۇنىنى تۈزگشۈكە قاتناشۈقان ئەربابالرنىۈڭ بىۈرى ئوسۈمان
توگۇسۈۈاكوف بىۈۈلەن ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىمى ئاكادېمىۈۈ

ئەزىۈۈز نارىبايېفقۈۈا ئاالھىۈۈدە

تەشەككۈرقەر بىلدگردى.
دوكتور ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئوقۇ

اەريانىدا يەنە قىرغىز ئىجتىمائىە -پەقسەپە

تارىخى ،ئوتتۇرا ئاسىيا پەقسەپە تارىخى ،شۈەرىۋ پەقسەپىسۈى،

قەدىمكۈى يۇنۈان

پەقسەپىسى ،ئىسالم پەقسەپىسى ،غەرب پەقسۈەپە تۈارىخى ،رۇسۈىيە ئىجتىمۈائىە -
پەقسەپىۋى پىكىرقىرى تارىخى ،پەقسەپە نەزەرىيىلىرى قاتارقىۋ ساھەقەر بويىچىمۈۇ
سىسۈۈتېمىلىۋ تەربىيىلەنۈۈدى .ئۈۈۇ ،يەنە ئۆزقىكىۈۈدى

اۇڭگۈۈو پەقسۈۈەپە تۈۈارىخىنى

قېتىرقىنىر ئۆگەنۈدى ،بوقۇپمۈۇ ،بۈۇددىزم دە رى ە پەقسەپىسۈى بۈويىچە كۈۆپرەى
ئىزدەندى.
ئۇ ،دىسسېرتاتىيىسىنى يېزىر چىقىش ئۈچۈن قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىر،
ھازىرغىچە ئېالن قىلىنغان قەدىمكى ئۇيغۇر يازمۈا يادىكارقىقلىرىنىۈڭ كۆپىنچىسۈىنى
ئوقۇپ ،ئۇنىڭدىكى پەقسەپە ە دۇنيا قاراشالر ئۈستىدە ئاناقىز يۈرگۈۈزدى .مۈاەمۇد
كاشغەرىنىڭ « تۈركىە تىلالر دىۋانى»  ،يۈسۈف ەاس ھااى نىڭ « قۇتاتقۇ بىلىۈ » ،
ئەەمە

يۈكنەكىنىڭ « ئەتەبەتۇ ھەقايىۋ» ناملىۋ ئەسەرقىرىدىكى ئىجتىمائىە -

پەقسەپىۋى ئىدىيىلەر ،ئەبۇ ناسىر فارابىنىڭ پەقسەپىۋى قاراشلىرى ،ئىبى سىنا ،ئەبۈۇ
رەيھان برۇنى ،ئەەمە

يەسە ى ە باشقا مۇسۈۇقمان كىالسسۈىكلىرىنىڭ پەقسۈەپىۋى

قاراشلىرى بىلەن سىستېمىلىۋ تونۇشتى.
ئۇ ،دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەر دە رى بىلەنال چەكلەنمەسۈتى  ،يەنە كېيىنكۈى
ئوتتۇرا ئەسىرقەر ە يېقىنقى زامانغا تە ە ئۇيغۇر -تۈركىە كىالسسىكلىرىدى

نۈا ايى،

قۇتفى ،ئاتايى ،سەككاكى ،ەىرقىتى ،زەقىلۈى ،نىۈزارى ،بىۈال نۈازىم ە باشۈقىالرنىڭ
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شېلىرقىرىدىكى ئىجتىمائىە-پەقسەپىۋى پىكىرقەر ئۈستىدە تەھلىق ئېلىر بېرىر ،ئۇنى
كاتىگورىيىلەرگە ئايرىدى شۇنىڭدەى ئۇيغۇر كىالسسىكلىرىنىڭ پەقسەپىۋى قاراشۈلىرى
بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا كىالسسىكلىرىنىڭ قاراشلىرىنى سېلىشتۇردى.
قۈۈېكى  ،دىسسېرتاتسۈۈىيە ئېھتىيااىنىۈۈڭ تەقى ۈۈى بۈۈويىچە تۇرپۈۈان ە باشۈۈقا
اايالردى تې ىلغان قەدىمكى ئۇيغۇر يازمۈا يادىكارقىقلىرىۈدى «ئىككۈى تېكىننىۈڭ
ھېكايىسۈۈى»« ،چاشۈۈتانى ئېلىگۈۈبەى»« ،مۈۈايترىە سۈۈىمىو»« ،ئىرىۈۈۋ بىتى ۈ » ،ە
قەدىمكى ئۇيغۇر شائىرقىرىنىڭ شېلىرقىرىدىكى ئىجتىمۈائىە-پەقسۈەپىۋى پىكىۈرقەر،
دۇنيا قارا  ،ئېستىتى
تەتقىقا

قۈارا  ،ئەەۈالل قاراشۈلىرى ئۈسۈتىدە كۈۆپرەى سېلىشۈتۇرما

ئېلىر باردى .ئۈۇ ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ بۈۇددىزم دە رىۈگە ئائىۈو ئۈاقىمالردى

كومارااىۋا ،ېيسا كۇيچى ،شىكشا ناندا ،ەۇيالن ،سىڭقۇ سەقى تۇتۇ  ،پرىتىيا ياشرى،
ئاتسۈۈان ،كىكۈۈى ،چىسۈۈۇيا تۇتۈۈۇ  ،كۈۈامىال كايشۈۈى ە باشۈۈقىالرنىڭ ئىجتىمۈۈائىە،
پەقسەپىۋى ،ئەەالل ،ە ئېستېتى

قاراشلىرى ئۈستىدە مەەسۈۇس تەتقىقۈا

ئېلىۈر

باردى.
بۇنىۈۈڭ ئۈچۈۈۈن تۇرپۈۈان ئىۈۈدىقۇتلۇقى ە قاراەۈۈانىيالر سۇالقىسۈۈىنىڭ تۈۈارىخى،
مەدەنىيىتى ە باشقا مەسىلىلىرى ھەققىدە كۆپ ئىزدىنىشكە توغرا كېلەتتۈى .بۈۇ سۈاھە
بويىچە رۇس تىلىدا ماتېرىياقالر بىر قەدەر كۈۆپ ئىۈدى .ئەممۈا بۈۇددىزم دە رىۈدىكى
ئۇيغۇر پەقسەپىۋى پىكىرقەر مەسىلىسى ھەققىدە ئانچە كۆپ ئەمەس ئىدى .شۇڭا ئۈۇ
بۇ اەھەتتىكى بوشلۇقنى توقدۇرۇشقا كۆپرەى تىرىشتى.
ئۇ يەنە ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمىيەتنى قوبۇ قىلغاندى كېيىنكۈى ئىجتىمۈائىە-
مەدەنىۈۈە ھاياتىۈۈدىكى بۈۈۇددىزم قاقۈۈدۇل تەسۈۈىرقىرى ئۈسۈۈتىدە تەكشۈۈۈرگ
باردى .بۇ اەھەتتە بىر قىسىم رۇسىيە ە غەرب ئاقىملىرىمۇ تەكشۈرگ

ئېلىۈۈر

ئېلىر بارغۈان

بوقۇپ ،بىرال ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مەەسۇس پەقسەپەشۇناسالر ئەمەس ئىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇن يەنە دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەردىكى ئۇيغۈۇرالر ە باشۈقا
ەەققلەردىكى دۆقەتچىلى  ،ئىجتىمائىە-سىياسىە ،ئەەۈالل ە ئېسۈتېتى

قاراشۈلىرى

ئۈستىدىمۇ مەەسۇس ئىزدەندى .ئۇنىڭ بۇ ھەقتە رۇس تىلىدا يازغان ئۇنىڭ « تۇرپان
ئىدىقۇتلۇقى دە رىۈدىكى ئۇيغۈۇر مۇتەپ ەككۈرقىرىنىۈڭ ئېسۈتېتىكىلىۋ قاراشۈلىرى»
ما زۇقۇل چو

ھەاىملى

ئىلمىۈە ماقاقىسۈى ئىلىۈم ساھەسۈىنىڭ يۈۇقىرى باھاسۈىغا

ئېرىشتى .بوقۇپمۇ ،تۈركىيە پروفېسسورقىرى بۇ ئەسەرگە ئاالھىدە باھا بېرىر ،تۈركىيە
ھۆكۈمىتى بىلەن قىرغىزىسۈتان ھۆكۈۈمىتى بىرقىشۈىر ئاچقۈان تۈۈركىيە-قىرغىزىسۈتان
مانۈۈاس ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنىڭ ئىلمىۈۈە زھۇرنىلىۈۈدا ئۈۈېالن قىلىشۈۈقا تەكلىۈۈر قىلۈۈدى.
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نەتىجىدە ،بۇ ژۇرناقنىڭ -2110يىللىۋ -2سانىدا مەزكۇر ماقاقىغا ئورۇن بېرىلۈدى.
تۈۈۈركىيە-قىرغىزىسۈۈتان ئۇنىۋېرسۈۈىتېتى ئىلمىۈۈە ژۇرنىلۈۈى يەنە ئۇنىۈۈڭ «تۇرپۈۈان
ئىۈدىقۇتلۇقى دە رىۈدىكى ئۇيغۈۇر مۇتەپەككۈرقىرىۈدىكى ئېتىكىلىۈۋ كۈۆز قاراشۈالر
ھەققىدە ئىزدىنىش» ما زۇقۇل ماقاقىسىنى -2112يىلى ،ئېالن قىلدى.
ئابۈۈۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۈۈۇن يەنە قىرغىزىسۈۈۈۈتان پەنۈۈۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈۈۈى،
قىرغىزىستان دۆقە

ئۇنىۋېرسىتى ،رۇسىيە سال ىيان ئۇنىۋېرسۈىتى ،مانۈاس تۈۈركىيە-

قىرغىزىسۈۈۈتان ئۇنۋېرسۈۈۈىتېتى قاتۈۈۈارقىۋ تەتقىقۈۈۈا

ئۈۈۈورۇنلىرى ە ئۈۈۈاقىە

مەكتەپلەردە ئۆتكۈزگقگەن ەەققاراقىۋ ە پۈتۈن قىرغىزىستان ھەم ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا
بويىچە

ئىلمى مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا ھەم يۇمۇالل ئۈستە يىغىنلىرىغا قاتنىشىر،

ئۇيغۇر پەقسەپىۋى پىكىرقىرى مەسىلىسۈى ھەققىۈدە ئىلمىۈە دوكۈال
دوكالتلىرى ەەققلۈاراقىۋ ە دۆقەتلىۈ

بېرىۈر ،ئۇنىۈڭ

مۇھۈاكىمە يىغىنلىرىنىۈڭ ماقۈاقىالر توپلىمىغۈا

كىرگۈزگقدى .ئۇنىڭ بەزى ئىلمىە دوكالتلىرى تەقدىرقەشلەرگە سازا ەر بوقدى.
ئۇ يەنە قىرغىزىستان دۆقەتلى
قىرغىز ،رۇس ە باشقا مىللە
پەقسەپىسى بويىچە دەرى

ئۇنىۋېرسىتىلەتىنىڭ شەرقشۇناسلىۋ فاكۇقتېتىدا

ئوقۇغۇچىلىرىغا بىر قانچە يىق ەەنۈزۇ تىلۈى ە اۇڭگۈۇ
بەردى.

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلىم-پەن ،مائارىۈر
 ،مەدەنىيە

ە ئەدەبىيا

ساھەسىدە قوقغا كەقتۈرگەن نەتىجىلىرىنىڭ قىرغىزستاننى

ئۆز ئىچىگە ئاقغان ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرى ،اۇملىدى پۈتۈن سۈابىۋ سۈو ېو
ئىتتى ۈۈۈاقى ەەققلىۈۈۈرى ئۈچۈۈۈۈن نۈۈۈامەقۇم قاقغۈۈۈانلىقىنى كۆرگەنۈۈۈدى كېۈۈۈيى ،
ئۇيغۇرالرنىڭ قەدىمكى ە ئوتتۇرا ئەسىرقەردىال شانلىۋ مەدەنىيە

ياراتقۈان ەەقۈۋ

بوقماستى بەقكى ،دە رىمىزدىمۈۇ ئوەشاشۈال شۈانلىۋ مەدەنىۈيە

يارىتىۋاتقۈانلىقىنى

نامايان قىلىش ھەمدە ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى زىياقىيالر ئارىسىدا ھۆكۈم
سۈرگەن اۇڭگۈۇدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ قانۈداقتۇر پۈتۈۈنلەي ئارقىۈدا قاقغۈان ،ھەتتۈا
ئۆزقىرىنىڭ تارىخى ،پەقسەپىسى ،تىلۈى ،سۈەنلىتى ە ئەدەبىيۈاتى قاتۈارقىۋ تۈرقۈۈى
ساھەقەرى بويىچە تەتقىقا

قىالقىغىدەى ئاقىم -مۇتەەخەسىسۈلىرى يۈول دەيۈدىغان

ەاتا چۈشەنچىلەرنى تۈگىتىش ئۈچۈن ئۈۆز ئىلمىۈە تەتقىقاتلىرىۈدىكى پايۈدىالنغان
ئەسەرقەر تىزىملىكىگە ،ئابدۇشۈككۈر مۇھەممەد ئىمىۈ  ،ئابۈدۇرېھىم ئۆتكۈۈر ،ئىمىۈ
تۇرسۇن ،ئىبراھىم مۇتىلى ،ئىسۈمائىق تۆمۈۈر ،ئابۈدۇقېيۇم ەواۈا ،ئىسۈراپىق يۈسۈۈپ،
تۇرسۇن ئايۇپ ،غەيرەتچان ئوسمان ،ئابدۇكېرىم راەمان ،ئىسالمجان شىرىر ە باشقا
ئونلىغۈۈان ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىملىرى ھەم مۇتەەخەسىسۈۈلىرىنىڭ ئەسۈۈەرقىرىنى كۈۈۆپلەپ
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كىرگۈزگەن شۇنىڭدەى ئىلمىە مۇھاكىمە يىغىنلىرىدا ئۇيغۇر ئاقىملىرىنىڭ مو تەتقىقا
نەتىجىلىرىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىۈر ،ئۇالرنىۈڭ ئىلمىۈە ئەمگەكلىۈرى ە
قاراشلىرىنى تونۇشتۇرغان ئىدى .ھەتتا يەنە ،قىرغىزىستان ئاقىملىرىنىۈڭ ئەسۈەرقىرىنى
ئۇيغۇر دىيارىغا تونۇشتۇرۇ
ئەزىز نارىنبايې

ئۈچۈن پروفېسسور ئوسۈمان توگۇسۈاكوف ە ئاكادېمىۈ

قاتارقىقالرنىڭ بىر قانچە پۈارچە ئەسۈىرىنى رۇس تىلىۈدى

ئۇيغۈۇر

تىلىغا تەراىمە قىلغان ئىدى.

دۇنيادا ئېالن قىلىنغان تۇنجى چەتلە تىلىدىكى
ئۇيغۇر شېلىرالر توپلىمى
ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ قوشقان تۆھ ىسىنىڭ ئە مۇھىملىرىۈدى بىۈرى ئۇيغۈۇر
دىيارىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر شۈۈائىرقىرىنىڭ تۈۈۇنجى رۇس تىلىۈۈدىكى شۈۈېلىرالر توپلىمىۈۈدۇر.
ئۈۈۇ ،ئۇيغۈۈۇر دىيارىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر ئەدەبىيۈۈا
ئوقۇرمەنلەردى

باشقا مىللە

بىخە ەر قاقغانلىقىنى ھې

مۇ ەپ ەقىيەتلىرىنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر

كىشىلىرى ،ئومۇمەن ،ەەققلارا ئەدەبىيا

قىلىر ،ئۇيغۇر دىيارىدىكى كالسسى

ساھەسىدى

ە ھۈازىرقى زامۈان

شائىرقىرىدى  28كىشىنىڭ نادىر شۈېلىرقىرىدى تۈاقالنمىالرنى رۇس تىلىغۈا تەراىۈمە
قىلىر نەشىر قىلىۈش ئىشۈىغا كىرىشۈىر ،ئۈاەىرى-2110يىلۈى ،ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈا
تارىخىدا تۇنجى قېۈتىم «ئۇيغۈۇر پوئېزىيىسۈى» نامىۈدا ئۇيغۈۇر شۈائىرقىرىنىڭ رۇس
تىلىدىكى شېلىرالر توپلىمىنى نەشىر قىلدۇرۇپ تارقاتتى.
«ئۇيغۇر پوئېزىيىسى» ما زۇقۇل مەزكۇر توپالمغا زەقىلى ،نۆ بىتى ،بىال نازىم،
قۇتلۇل شە قى ،مەمتىلى تە پىۋ ،ئابدۇەاقىۋ ئۇيغۈۇر ،قۇت ۈۇقال مۇتەقلىۈر ،تۇرغۈۇن
ئاقماس ،ئىبراھىم تۇردى ،ئىبراھىم نۇرۇز ،ئەنۋەر ناسىرى ،ئىمى تۇرسۇن ،نىمشۈېھىو،
ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ،تېيى جان ئېلىيۈوف ،ئەقۈقەم ئەەۈتەم ،ئۈابلىز نۈازىرى ،غەنىۈزا
غەيرانى ،قاسىمجان قەمبىرى ،بۇغدا ئابدۇقال ،رەھىۈم قاسۈىم ،ئابۈدۇقەييۇم ئىمىۈ

ە

باشقىالرنىڭ بىر قىسىم نادىر ئەسەرقىرىنىڭ رۇس تىلىدىكى تەراىمىسى كىرگۈزگقگەن
ئىدى.
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى ئابدۇەاقىۋ ئۇيغۇر ،ئابدۇرېھىم ئۆتكۈۈر،
نىمشېھىو ،ئابدۇەاقىۋ ئۇيغۇر  ،قۇتلۇل شە قى ،مەمتىلى تە پىۋ ە باشۈقا ئونلىغۈان
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شائىرالرنىڭ بىر قىسىم داڭلىۋ شېلىرقىرى تۇنجى قېتىم رۇس تىلىغا تەراىمە قىلىنىۈر،
رۇس تىللىۋ ئوقۇرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرگشۈپ ،ئۇيغۇر ئەدەبىياتى دائىرىسىدى
يا روپا ئەدەبىيا

رۇس-

مۇەلىسلىرى اۇغراپىيىسىگە يو ئاقدى.

ئۇيغۇر ئەدەبىيا

تارىخىدىكى ئۇيغۇر شائىرقىرىنىڭ تۇنجى چە

تىللىرىۈدىكى

شېلىرالر توپلىمى ئەنە شۇ ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ ااپاقىۋ ئەمگىكى ە تىرىشۈچانلىقى
بىۈۈلەن -2110يىلۈۈى « ،قىرغىزىسۈۈتان» نەشۈۈرىياتى تەرى ىۈۈدى نەشۈۈىر قىلىنىۈۈر
تارقىتىلدى.
ئەنە شۇنىڭغىچە بوقغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر دىيارىدا ياشاپ ئىجاد قىلغان ئۇيغۈۇر
ئەدىبلىرىنىۈۈڭ ئەسۈۈەرقىرى مۇنۈۈدال دۇنيۈۈادىكى چۈۈو تىلۈۈالردا تېخۈۈى تۈۈوپالم
سۈپىتىدە يورۇققا چىقمىغان ،ئۇيغۇر پوئېزىيىسى ەەققلاراغا تېخى مۇندال بىۈر تۈوپالم
سۈۈۈپىتىدە تونۇشۈۈتۇرۇقمىغان ئىۈۈدى .ئۇيغۈۈۇر ئەدەبىيۈۈا

تارىخىۈۈدىكى مەزكۈۈۇر زور

نەتىجىدە ئەنە شۇ ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ تىرىشچانلىقى  ،پىداكارقىقى بىلەن دۇنياغۈا
كەقدى.
مەزكۇر توپالم ھەققىدە يەنە شۇنى قوشۈۇمچە قىلىۈش مۈۈمكىنكى ،مەن -0991
-0996يىللىرى ئارىسىدا موسكۋادىكى سو ېو ئىتتى اقى پەنلەر ئاكادېمىيىسى ،يەنى
-0992يىلىۈۈدى كېيىنكۈۈى رۇسۈۈىيە پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈىنىڭ شەرقشۇناسۈۈلىۋ
ئىنىسۈۈتىتۇتىدا دوكتورقۈۈۇل ئۇنۈۈۋانى ئۈچۈۈۈن ئوقۈۈۇپ يۈۈۈرگەن كۈنلىرىمۈۈدە ئۇيغۈۈۇر
دىيارىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى ،تارىخى ،مەدەنىيىتى ،ئەدەبىيا

 ،سەنلىتى ە باشۈقا

ساھەقەر بويىچە ئۇيغۈۇر ئۈاقىملىرى ھەم مۇتەەخەسىسۈلىرىنىڭ ئۆزقىرىنىۈڭ ئېلىۈر
بارغۈۈان تەتقىقۈۈاتلىرى ،اۈملىۈۈدى -21ئەسۈۈىرنىڭ دەسۈۈلى ىدە شۈۈەكىللىنىر ،يېۈۈرىم
ئەسىردى ئارتۇل اقىتلىۋ تەرەققىيا

مۇساپىسىنى باشتى كەچۈۈرگپ ،كۆرگنەرقىۈ

نەتىجىلەرگە ئېرىشكەن ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنىۈڭ دۇنيانىۈڭ ەە ەرسۈىز
قېلىش قىسمىتىگە دۇ كەقگەنلىكىنى چوڭقۇر ھۈې
ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە قېرىندا

قىلغۈان ئىۈدىم .رۇسۈىيە ە باشۈقا

زىياقىيلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزقىرىنى ئۆزقىرى تەتقىۈۋ

قىلىش ە چۈشىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئىكەنلىكى ،زامۈانىۋى ئەدەبىيۈا -سۈەنلىتىگە
ئىگە بوقۈۇپ ،پۈروزا ە شۈېلىرىيەتنىڭ ھەر قايسۈى سۈاھەقىرى بۈويىچە زور سۈاندىكى
ئەسەرقەرنىڭ مەيدانغا كەقگەنلىكىدى بىخە ەر ياكى ئاساسىە اەھەتتى

مەقۇماتقا

ئىگە ئەمەس ئىدى .ئۇالر-21 ،ئەسىردىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تېماتى

قاتالملىرى،

ژانىرقىرى  ،ئۇنىڭدىكى ئىدىيە ە مىللىۈە روھ ە باشۈقىالر ھەققىۈدە مەقۇماتقۈا ئىۈگە
ئەمەس ئىدى.
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بوقۇپمۇ ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ  71يىللىۋ « بۈيۈۈى سۈو ېو ەەققۈى»« ،ئۇقۈۇل
سو ېو ئىتتى اقى» نۇقتىلىينەزەرىنىڭ تەسىرى بىلەن بىر قىسىم رۇس ە باشقا مىلۈلە
زىياقىيلىرىۈۈدا ئۈۈۆزقىرىنى دۇنيۈۈادا ئە ئۈسۈۈتۈن ھېسۈۈابال  ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ
نەتىجىلىرىنى ئە مۇكەممە دەپ قارا

ەاھىشۈى ئېغىۈر ئىۈدى .بۇنۈدال ئەھۈۋا

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆزبې  ،قازال  ،قىرغىز ،ئۇيغۇر ە باشقىالردىمۇ مەقۇم دەرىجىۈدە
كۈچلۈى ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئۇزۇن مەزگىللى

ئىشىكنى ئېتىش

سىياسىتى نەتىجىسىدە چەتلەقلەرنىڭ مۈۇ ەپ ەقىيەتلىرى بىۈلەن تونۇشۈۇ
مۇئەييەنلەشتۈرگ

ئىۈدىيوقوگىيىلى

ئۈۈامىلالرنى چەكۈۈلە

مەسۈىلە بوقغۈانلىقى ئۈچۈۈن بۇنۈدال تاشۈقى

مۇئامىلىسۈۈى قوقلىنىلغۈۈان ،ئىلىۈۈم ساھەسۈۈىدىمۇ بۈۈۇ ئەھۈۈۋا

دا امالشقان ئىدى .ئۇزۇن مەزگىللى
كۈۈاقال يۇيۈۈۇ

ە ئۈۇنى

ئىشى

تاقا « ،ئۇقۇغ سو ېو » تەشۋىقاتى ە

ھەرىكىتۈۈى اەملىيەتنىۈۈڭ ھەمۈۈمە قاتالملىرىغۈۈا  ،اۈملىۈۈدى ئىلىۈۈم

ساھەسىگىمۇ تەسىر كۆرسەتكەن ئىدى .ھەتتا بەزى ئۇيغۇرشۇناسۈلىۋ ماتېرىياقلىرىۈدا
ئۇيغۇر دىيارىۈدىكى ئۇيغۈۇر ە ەەنۈزۇ ئاپتورقىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇرالر تۈارىخى ،تىلۈى-
ئەدەبىياتى ،مەدەنىيىتى ھەققىدىكى قىسمەن ئەسەرقىرىگە باھۈا بېرىلگەنۈدە ،مەزكۈۇر
ئەسەرقەرنىڭ ئىلمىيلى

دەرىجىسى تۆ ەنرەى ،ئاكادېمىيىلى

ساھەگە تە ە ئەمەس،

بەقكى ئادەتتىكى ئوقۇرمەنلەر ئۈچۈن يېزىلغان« ئىلمىە ئاممىباب»قىۈۋ ەۈاراكتېرى
بارقىقى ئەسكەرتىلگەن.
بىرال-0992-0991 ،يىلالردى كېيى ئاقدى بىۈلەن ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇر
ئاقىملىرى بۇ ەىق چۈشۈەنچىنى ئۆزگەرتىشۈكە كىرىشۈىر ،ئۇيغۈۇر ئېلىۈدىمۇ ئۇيغۈۇر
ئاپتورقىرىنىڭ زور نەتىجىلەرنى قوقغا كەقتۈرگەنلىكىنى ھەر ەىق يوقالر بىۈلەن ئى ۈادە
قىلىشقا باشۈلىدى .قۈېكى  ،مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىم رۇس تىللىۈۋ زىيۈاقىيالر ئۇيغۈۇرچە
بىلمىگەنلىكۈۈى ،بوقۇپمۈۈۇ ئۇيغۈۈۇر كونۈۈا يېزىقىنۈۈى ئوقىياقمىغۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈن ئۇيغۈۈۇر
ئېلىدىكى ئەسەرقەردى توقۇل ەە ەردار بوقۇشى قىيى ئىدى.
،

مەن ئەنە شۈۈۇنىڭدى كېۈۈيى ئۇيغۈۈۇر ئەدەبىيۈۈاتىنى دۇنياغۈۈا تونۇشۈۈتۇرۇ
ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر ئاقىملىرىنىڭ ئىلمىە ئەمگەكلىرىنى ئىلىم ساھەسىگە تونۇشۈتۇرۇ
قارارىغا كەقگەن ئىدىم.
مەن ئاقدى بىلەن ئۇيغۇر شېلىرىيىتىنىڭ رۇس تىلىۈدىكى چۈو ھەاىملىۈ

بىۈر

ئانتوقوگىيىسىنى تۈۈزگپ ،موسۈكۋادا نەشۈىر قىلىۈش ئۈارقىلىۋ ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈاتىنى
دۇنياغۈۈا يۈزقەنۈۈدگرمەكچى بوقۈۈدۇم-0996 .يىلۈۈى ،ئۈرگمچىۈۈدىكى بىۈۈر ئىلمىۈۈە
مۇھاكىمە يىغىنى اەريانىدا بۇ اليىھىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم .بۇ ھەقتە مەەسۇس پىكىۈر
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ئۈۈېلىش پائۈۈاقىيىتىمۇ ئۇيۇشۈۈتۇرۇقدى .كۈۈۆپىنچە كىشۈۈىلەر قۈۈوقالپ قۇ ەتلىۈۈدى.
قۇ ەتلىگەنلەر ،قوقلىغانالر مۇتلەل كۆپ سانلىقنى ئىگىلىدى .ئەشۇ -0996يىلى ،مەن
ئۈچۈن ئۇنتۇقماس ەاتىرىلەرنى قاقۈدۇردى .مەن ھۈازىرمۇ دائىۈم ئەشۈۇ كۈۈنلەرنى ،
ئۈرگمچىنىڭ -91-0981يىللىرىدىكى ئەشۇ گۈزە كۈنلىرىنى ئەسۈلەيمەن-0994 .
-0996يىللىرى ،مېنىڭ تەتىۈق اەريانىمۈدا مەن ئۈچۈۈن بىۈر قۈانچە قېۈتىم ئۈاقىە
مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ە زىياقىيالرغا نۇتۇل سۆزقە

پائاقىيەتلىرى ئۇيۇشتۇرۇقدى« .

موسكۋا ەىياقلىرى» ناملىۋ ئەسىرىم اەملىيەتنىڭ ھەر ەىق قاتلىمىدا ئۆز تەسۈىرىنى
كۆرسىتىر ،كىشىلەرنى ئۆزقىرى ھەققىدە ئويلىنىشقا ئېلىر كەقۈدى .بەقكۈى  ،سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ كۈچلۈى ئەنلەنىۋى تەسىر ئىسكەنجىسى ئاستىدا ئۇزۇن اقىۈو ياشۈىغان
ئۇيغۈۈۇر اەملىيىتۈۈى ،ئۇيغۈۈۇر زىيۈۈاقىيالر قۈۈاتلىمى سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدەى قۇدرەتلى ۈ
مەملىكەتنىڭ بىر پاي ئوقسىز غۈوالپ چۈشۈكەنلىكىنىڭ سۈىرقىرىنى مېنىۈڭ « موسۈكۋا
ەىياقلىرىم» دى ئىزدىمەكچى بوقغان بوقسا كېرەى .مەن ئۇچراشقان -21ئەسىرىنىڭ
ئە داڭلىۈۈۋ ئۇيغۈۈۇر زىيۈۈاقىيلىرى ،ئەدىبلىۈۈرى ،سىياسۈۈىيونلىرى بىۈۈلەن بوقغۈۈان
سۈۈۆھبەتلەردە موسۈۈكۋا ە سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ تەقۈۈدىرى ئاساسۈۈلىۋ تېمۈۈا ئىۈۈدى.
سۈۈەيدۇقال سۈۈەيفۇقاليې  ،ھۈۈاكىم ااپ ۈۈار ،سۈۈوپاەۇن سۈۈو ۇروف قاتۈۈارقىۋ تۈۈارىخىە
شەەسلەر ،ئابدۇرېھىم ئۆتكۈۈر ،ھۈااى يۈاقۇپ ،ئىبۈراھىم مۈۇتىلى ،ئىمىۈ تۇرسۈۇن،
شەرى ىدى ئۆمەر ،ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىۈ  ،زارىۈر دوال ،ئابلىمىۈو روزى ە
باشۈۈىقا تەبىلىۈۈە پەن ھەم ئىجتىمۈۈائىە پەنۈۈلەر ساھەسۈۈىدىكى كۈۈۆپلىگەن ئۇيغۈۈۇر
پروفېسسۈۈور-دوتسۈۈېنتلىرى ،مۇتەەەسسىسۈۈلىرى ،ئەدەبىيۈۈا

ساھەسۈۈىدىكى ئابۈۈدۇقال

تاقىۈۈۈر ،قەييۈۈۈۇم تۈۈۈۇردى قاتۈۈۈارقىۋ كۈۈۈۆپلىگەن ،بۈۈۈۇ يەردە مەن ئىسۈۈۈمىنى
ئاتىمىغۈۈان پېشۈۈقەدەم ،ئوتتۈۈۇرا يۈۈا

ە يۈۈا

ئەدىۈۈبلەر ،ئەدەبىۈۈە تەنقىۈۈدچىلەر

ھازىرغىچە مېنىڭ ەاتىرقىرىمدە ساقالنماقتا.
ئەنە شۇ -0996يىلى مېنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۈۇر شۈېلىرىيىتىنى بىۈر تۈوپالم
قىلىر ،رۇس تىلىدا نەشىر قىلىش  ،ئارقىدى ئۇيغۇر پروزا ئەسەرقىرىنى تۈوپالم قىلىۈر
نەشىر قىلىش ،ئۇيغۇر  02مۇقامىنى ە سەنلىتىنى دۇنياغا تونۇشۈتۇرۇ

ئويۈۇم ەېلۈى

كۆپ كىشىلەرنى تەسىرقەندگرگەن ،ھەتتا شىنجا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يۈۇقىرى
دەرىجىلى

ە ئىلھام بېۈرىش پوزىتسىيىسۈى بوقغۈان

رەھبەرقىرى ئارىسىدىمۇ قوقال

ئىدى.
ئەمما ،ئاەىرقى ھېسابتا ئۇيغۇر شائىرقىرىنىڭ ئەسەرقىرىنى رۇس تىلىۈدا نەشۈىر
قىلىش پىالنىم ئىقتىسادىە ە تۈرقۈى سە ەبلەردى كۈۈن تەرتى ۈتى قاقۈدى .بىۈرال ،
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مەن كۆڭلۈمۈۈۈدىكى بۈۈۈۇ ئۈۈۈارزۇيۇمنى چوقۈۈۈۇم ئەمەقۈۈۈگە ئاشۈۈۈۇرىمەن دېۈۈۈگەن
ئويدى

ھېچقاچان قاقمىدىم .مېنىڭ بۇ ئارزۇيۇم بەرىبىر يەنىال ەېلۈى كۆپسۈاندىكى

ئەدىۈۈۈبلەر تەرى ىۈۈۈدى قوقالشۈۈۈقا ئېرىشۈۈۈىلدى .مەن ئۇيغۈۈۈۇر ھۈۈۈازىرقى زامۈۈۈان
ئەدەبىياتىدىكى اپا

بوقغان ئەدىبلەرنىڭ مەتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغۈان تاقالنمۈا

شېلىرقىرىدى كىچىكرەى بوقسىمۇ بىر توپالپ چىقىرىش ،ئىككىنچۈى قەدەمۈدە ھايۈاتالر
ە ياشالرنىڭ ئەسەرقىرىنى توپالپ قىلىش ئويىغا كېلىر ،اىددىە تاقالشقا كىرشۈتىم ە
ئاەىرىدا  -21ئەسۈىردىكى ئە كۈۆزگە كۈۆرگنگەن ئەدىۈبلەر ە بىۈر قىسۈىم ھايۈا
ئەدىبلەرنىڭ ئەسەرقىرىنى رۇسچىغا تەراىمە قىلىشقا كىرىشتىم .بۇ ئىش ئۈچۈن ئۇزۇن
اقىو كەتتى .مەن ئامېرىكىغا كەقگەندى كېيى  ،ئۇيغۇر شائىرقىرىنىڭ ئەسەرقىرىنى
توقۇل تەراىمە قىلىش ە ئۇنىڭ شۈېلىرىە تەراىمىسۈىنى تەييۈارال

ھەمۈدە ھەر بىۈر

ئاپتورنىڭ قىسقىچە تەراىمھاقىنى تەييارال  ،ئاەىرىدا كىتۈاب قىلىۈر نەشۈىر قىلىۈش
ئىشى قەدىرقى

ئىنىم ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇنغا يۈكلەنۈدى .بۈۇ اەريانۈدا قازاقىسۈتاندا

تونۇقغان ئاتاقلىۋ ئۇيغۇر شائىرى ،مەرھۈۇم سۈا ۇتجان مەمەتقۇقۈوف شۈېلىرالرنىڭ
رۇسچە تەراىمىسىنى گۈزە شېلىرىە ھاقغۈا كەقتۈرگشۈتە تەارىبىلىۈ

بوقغۈان رۇس

شائىرەسىنى تې ىشقا ياردەملەشتى .ئەقۋەتتە ،شېلىرنى شېلىرىە ھاقۈدا تەراىۈمە قىلىۈش
ئە يۈكسەى تىق سەنلىتى ە شائىرقىۋ قابىلىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر.
ئاەىرىدا مەشھۇر ئۇيغۇر ئاقىمى ،پروفېسسور مۇرا

ھەمرايې ھايۈا

اقتىۈدا

تەراىۈۈمە قىلغۈۈان ئۈۈاز سۈۈاندىكى ئۇيغۈۈۇر كىالسسۈۈىكلىرى ە قۇتفۈۈۇقال مۇتەقلىۈۈر
ئەسەرقىرى ھەم باشقىالرنىڭ بىۈر قۈانچە پۈارچە شۈېلىرىمۇ توپلىنىۈر 28 ،شۈائىرنىڭ
تاقالنما شېلىرقىرىدى

تۈزگقگەن «ئۇيغۇر پوئېزىيىسى» دۇنياغا كەقدى.

ئىنىم ئابدۇرېھىم بۇ اەرياندا بىر قىسىم ئەسۈەرقەرنىڭ تەراىمىسۈىنى قىلۈدى،
بارقىۋ شائىرالرنىڭ قىسقىچە تەراىمھاقىنى مېغىزقىۋ قىلىر رۇسچە يېزىر چىقتى ھەمدە
مېنىڭ كىتابنىۈڭ ئاەىرىغۈا بېۈرىلگەن «-21ئەسۈىر ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈا
پروگراممىسۈۈى» مۈۈا زۇقۇل ماقۈۈاقەمنى ئۇيغۇرچىۈۈدى

تەتقىقۈا

رۇسۈۈچىغا تەراىۈۈمە قىلىۈۈر

تەييارقىۈدى .ئەقۈۋەتتە ،كىتابنىۈڭ تەراىمىسۈىدى تارتىۈر ،تەھرىرقىكىنۈى قىلىۈۈش،
كوم يۇتېرغا ئېلىش ،نەشىر قىلىنىشىدى ئىبارە

ئۇزۇن ەىزمە

مەبلەغ تەقەپ قىلىناتتى .ئىنىمنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈنمۇ ەىرااە
ئامېرىكىغا يېڭى كەقگەن ،تېخى تۇرمۇ

ە ئوقۇ

اەريانىدا ەېلى كۆپ
كېتتەتۈى .بۈۇ ،مېنىۈڭ

ئىشلىرىم ياەشى ئورۇنالشۈمىغان

يىلالر بوقۇپ ،تۇرمۇ  ،ئۆي كىراسۈى ،ئېلېكتىۈر ،تېلېفۈون ە باشۈقا ھەمۈمە چىقىمۈالر
ئۈچۈن زور ئىقتىساد تەقەپ قىلىدىغان بۇ دۆقەتنىۈڭ ھايۈاتى ە تۇرمۈۇ
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ئۈچۈن اقىو كېرەى ئىدى .ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگە يەنە ئىنگلىۈزچە ئۆتكىلىۈدى

ئۆتۈشۈم كېرەى بوقۇپ ،ئىنگلىزچە ئۆگىنىش ە باشقا ئوقۇ

چىقىمىمۇ يۇقىرى ئىۈدى.

بۈۇ قىيىنچىلىقالرنۈى يۈېڭىش ئۈچۈۈن ھەر كۈۈنى  01-8سۈائەتلەپ ئىشلەشۈكە تۈۈوغرا
كېلەتتى .مەن ،دەسلەپتە بىر ياقتى ئوقۇپ ،بىر ياقتى تامۈال توشۈۇپ ،ئاشۈخانىالردا
ئىشلەپ ،زا ۇتالردا ئىشلەپ تاپقان پۇقالرنىڭ بىر قىسىمىنى ئىنىمنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈۈن
ئە ەتىر بېرەتتىم ھەمدە ئاەىرىدا «ئۇيغۇر پوئېزىيىسى» نى نەشۈىر قىلىۈش ئۈچۈۈن
ئە ەتتىم .ئىنىممۇ دادام ئە ەتىر بەرگەن تۇرمۇ

پۇقلىرىدى

ئىقتىساد قىلغانلىرىنى

مەزكۇر كىتاب ئۈچۈن ئىشلەتتى.
ئاەىرىدا ئىنىم بۈۇ كىتۈابنى ئۈۆزى نەشۈىرگە تەييۈارالپ ،ئىككىمىزنىۈڭ نۈامى
ئاسۈۈتىدا ئۈۈېالن قىلۈۈدى .قىسقىسۈۈى ،ئەگەر ئىۈۈنىم ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇننىڭ ااپۈۈاقىۋ
ئەمگىكى ،ساداقىتى ،ئەقىق-ئىدرىكى ،قابىلىيىتى ە مەبلىغى بوقمىغان بوقسا ،مەزكۇر
كىتۈۈاب دۇنياغۈۈا كەقمەيتتۈۈى .ئۇيغۈۈۇر ئەدەبىيۈۈا

تارىخىغۈۈا يېزىلمۈۈايتتى .شۈۈۇڭا

مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر شائىرقىرىنىڭ تۇنجى چەتلە تىلىدىكى ،يەنى رۇس
تىلىدىكى ئانتوقوگىيىسىنى ئىنىم ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ تۆھ ىسى دەپ قارايمەن.
ئۇيغۈۈۇر دىيارىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر شۈۈائىرقىرىنىڭ رۇس تىلىۈۈدىكى تۈۈۇنجى شۈۈېلىرالر
تۈۈوپلىمى ئۈۈېالن قىلىنغانۈۈدى كېۈۈيى  ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ە ئۇيغۈۈۇر دىيارىۈۈدىكى
مەتبۇئاتالرالر ھەم ئىنتېرنېو تورقىرىدا ئۇچۇرالر تارقىتىلىر ،ەەقۈۋ ئىچىۈدە ياەشۈى
ئىنكاسالر بوقدى .بۇ توپالمغا شېلىرقىرى كىرگۈۈزگقگەن شۈائىرالردى ئىمىۈ تۇرسۈۇن،
بۇغۈۈدا ئابۈۈدۇقال  ،غەنىۈۈزا

غەيرانۈۈى ە باشۈۈقىالر كىتۈۈابنى تاپشۈۈۇرىۋېلىر ،ئۈۈۆز

ئەسەرقىرىنىڭ رۇس تىلىدا نەشىر قىلىنغانلىقىنى كۆرگەندى كېيى ئابدۇرېھىم تۇرسۇنغا
چەكسىز رەھمىتى ە ھۆرمىتىنى بىلدگردى.
اپا

بوقغان شۈائىرالرنىڭ ئۈائىلە-تا ىبۈاتلىرىمۇ بۈۇ ئىشۈتى ەە ەر تې ىۈر

ئىنىمغا رەھمىتىنى بىلدگردى .ئەقۋەتتە ،اپا

بوقغان شائىرالر بىلەن بىزنىڭ ئۈۇرۇل-

تۇغقانچىلىقىمىز ياكى ئۇالرنىڭ ئائىلە-تا ىلاباتلىرى بىلەن دوسۈتلۇل مۇناسۈىۋىتىمىز
يول ،ئەممۈا ئۇالرنىۈڭ قىلغۈان ئەمگەكلىۈرى ە ئۈارزۇ -ئارمۈانلىرىنى بىۈز ياەشۈى
چۈشەنگەن بوقغاچقا ،ئۇالرنىڭ ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈاتى ە مەدەنىيىتۈى ئۈچۈۈن قىلغۈان
ەىزمەتلىرىنى مەنىۋى اەھەتتى تەقدىرقە

ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئەسەرقىرىنى تەراىمە

قىلىۈۈۈر ،تونۇشۈۈۈتۇرغان ئىۈۈۈدۇل ،ئۆزقىرىنىۈۈۈڭ ئۈۈۈاقلىبۇرۇن اپۈۈۈا

بوقغۈۈۈان

دادىلىرىنىڭ شېلىرقىرىنىڭ باشقىالر تەرى ىدى چو بىر تىلغا تەراىمە قىلىنىر ،كىتابقا
كىرگۈزگقۈۈۈپ نەشۈۈىر قىلىنىشۈۈىدى

ئۇالرنىۈۈڭ ەۇشۈۈا بوقۇشۈۈى تەبىلىۈۈە ئىۈۈدى.
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دېمەى ،ئىنىم بۇ ئىشالرنى ئۆزى ئۈچۈن ئەمەس ،بەقكى ئۆز ەەققى ئۈچۈۈن قىلغۈان
ئىدى .بۇنىڭ قىممىتىنى ەەقۋ بىلىدىكەن!
مەزكۇر توپالم ،رۇسىيە،ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرى ە غەرب دۆقەتلىرىدىكى
كۈتۈبخانىالرنىڭ تىزىملىكلىرىگە كىرگۈزگقدى ھەم ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدە
رۇس تىللىۋ ئوقۇرمەنلەر مەزكۇر توپالمنى ئوقۈۇ

تارقىتىلدى .ھەر مىللە

ئۈارقىلىۋ

ئۇيغۇر ئەدەبىيا

دۇردانىلىرىدى  ،ئۇيغۇر ئەدىبلىرىنىڭ دۇنيا قاراشلىرى ە شۈېلىرىە

تەپەككۈرقىرىدى

ەە ەردار بوقدى .ھەتتا ،بۇ ئەسۈەر قازاقىسۈتان ،قىرغىزىسۈتان ە

باشۈۈقا اۈۈايالردىكى ئۇنىۋېرسۈۈىتېتالرنىڭ ئەدەبىيۈۈا
قوقالنمىلىرى قاتارىدى ئورۇن ئاقدى .ئۇيغۇر ئەدەبىيۈا

فاكۇقتېتلىرىنىۈۈڭ دەرسۈۈلى
دەرسۈلىرىدە بۈۇ ئەسۈەرقەر

ئاساس قىلىندى ھەمۈدە كىتۈاب ئاەىرىۈدىكى «  -21ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈا

تەتقىقۈا

پروگراممىسى »ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ە تۈركىە ەەققلەر ئەدەبىياتى تەتقىقاتچىلىرى ھەم
ئوقۇتۇ

پروگراممىلىرى ئۈچۈن مۇھىم مەنبەقى

روقىنى ئوينىدى.

كېسۈۈىر ئېيتىشۈۈقا بوقىۈۈدۇكى ،ئەگەردە ئۇيغۈۈۇر ئەدەبىياتىنىۈۈڭ دۇنياغۈۈا
تونۇشتۇرۇقۇ

ە دۇنياغا يۈزقەندگرگقۈ

تارىخىنى يېزىش توغرا كەقسۈە ،ئابۈدۇرېھىم

تۇرسۇننىڭ بۇ ئەمگىكى ئە ئاقدىنقى بەتلەردى ئورۇن ئېلىشى كېرەى .چۈنكى ،ھەر
قاندال بىر ئەدەبىيا

باشۈقا تىلالرغۈا ،بوقۇپمۈۇ دۇنيۈادىكى چۈو تىلالرغۈا كۈۆپلەپ

تەراىمە قىلىنىر تونۇشتۇرۇقمىسا ،ئۇ كىشىلەرنىڭ كۆزىدى ەىلۋە

قېلىشى،نەزەردى

ساقىو قىلىنىشى تەبىلىە .ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇ

ھېچقاچۈان ئۈۆز

اىددىيلىكىۈۈدى قۈۈاقغىنى يۈۈول ،ھەتتۈۈا بۈگۈۈۈنكى كۈۈۈنلەردە بۈۈۇ ەىۈۈزمە

تېخىمۈۈۇ

مۇھىمدۇر .بۇنۈدال ئەسۈەرقەر دۇنيۈادىكى چۈو تىلالردىۈ ئىنگىلىۈزچە ،رۇسۈچە،
فرانسۈۈۇزچە ،ئەرەبۈۈچە ،ەەنزۇچە،تۈۈۈركچە ،يۈۈاپونچە ە باشۈۈقا تىلۈۈالردا كۈۈۆپلەپ
چىقىرىلىش الزىم ،پەقە

ئۇيغۇر شېلىرىيىتىال ئامەس ،بەقكى ئۇيغۇر پروزىچىلىقىنىۈڭ

نادىر ئەسەرقىرى ،مەسىلەن :ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر  ،زوردۇن سابىر ،مەمۈتىمى
پەرھا

اىالن ،ئەەمە

ئىمى  ،ااالقىۈدى بەھۈرام ،ياسۈىنجان چۈوغالنى ،ئەەە

تۇردى ،باتۇر روزى ،پەرھا
پوال

ھوشۈۇر،

تۇرسۇن ،ئەەتەم ئۆمەر ،ئابدۇ ەقى ئەقۈى ،مۈۇھەممەد

ە باشقا يۈزقىگەن ئەدىبلەرنىڭ ئۇيغۇرالرنىۈڭ تۈارىخى ،زامۈانىۋى ھايۈا

مۇئەممەئۈۈاقىرى ە كۈۈارتىنىلىرىنى ئەكىۈۈ

ئەتتۈرىۈۈدىغان نۈۈادىر رومۈۈانلىرى،

ھېكايىلىرى ،نەسىرقىرى ە باشقا زھانىردىكى ئەسەرقىرىنى دۇنيادىكى چو تىلالرغۈا
كۆپلەپ تەراىمە قىلىش كېرەى ،ئەنە شۇ چاغدىال ئۇيغۈۇر ئەدەبىيۈاتى تەكلىماكۈان-
اۇڭغۈۈارىيە ئويمانلىقىۈۈدى چىقىۈۈر دۇنياغۈۈا يۈزقىنەقەيۈۈدۇ .ئومۈۈۇمەن ،ئۇيغۈۈۇر
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مەدەنىيىتىنىڭ مۇ ەپ ەقىيەتلىرى ،ئۆزگىچىلىكى ،رەڭدارقىقى ە باشقا ئاالھىدىلىكلىرى
پۈتۈن اۇڭگوغا ،بوقۇپمۇ دۇنياغا تونۇشتۇرۇقۇشى كېرەى ،ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىنسۈانىيە
مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمكى ە ئوتتۇرا ئەسىرقەر غەزىنىسىگىال ئۆچمەس ھەسسە قوشقانلىقى
ئەمەس ،بەقكى بۇ تىلنىڭ دۇنيادىكى چو تىلالرغۈا ئوەشۈا
باشقۇرۇ

تىلى ،ئىلىم-پەن تىلى ،ئۇنىۋېرسىتە

دى لوئاتىيە تىلى ،ئاممىۋى ئاەبارا

سۈە ىيىدە مەمۈۇرىە
تىلۈى،

مائارىر تىلۈى ،مەمۈۇرىيە

تىلى ھەمدە دۇنيادىكى فرانسۇز ،رۇس ،ئىنگىلىۈز

قاتارقىۋ يا روپا تىللىرىدا يېزىلغان ئە نادىر كىالسسى

ئەدەبىە ئەسەرقەر ،نوبېۈق

مۇكاپاتى ئەسەرقىرى-21-09 ،ئەسىر ئىدېلوقوگىيە كۈرىشىنىڭ نەزەرىۈيە ئاساسۈلىرى
بوقغان ماركى  ،ئېنگلى  ،قېۈنى  ،سۈتاقى  ،گېگېۈق ،فېييېربۈا ،،ما زېۈدو  ،نىتۈزې،
فرويىد ە باشقىالرنىڭ ئەسەرقىرى ،ەەنسۇ تىلىنىڭ اە ھەرقىرى بوقغۈان كىالسسۈى
ئەسەرقەرنى ئە يۇقىرى سە ىيىدە تەراىمە قىلىشقا مۇ ەپ ەل بوقۇنغۈان مۈۇكەممە
تىق ئىكەنلىكىنى ،قانداقتۇر ھەرگىزمۇ « قۇشۈالر» نىۈڭ تىلۈى ئەمەسۈلىكىنى ئى ۈادە
قىلىش ھااەتتۇر ،بۇ ئاقدى بىلەن ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىڭ ئۆزقىرىنىۈڭ بۈا

تارتىۈر

بوقماس بۇرچى! بۇ مېنىڭ ئۇزۇن يىللىۋ اۇڭگو ە چەتلەقلەردىكى ئوقۇتقۇچىلىۋ ،
ئوقۇغۇچىلىۋ ە ئىلمىە تەتقىقا

ھاياتىمدا دا املىۋ ھې

قىلغانلىرىمدۇر .

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئەنە ئۇيغۇر تىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر قىسىم شېلىرالرنى رۇس
تىلىدا تونۇشتۇرۇ

ئارقىلىۋ ئۆزىنىڭ شۇ يوقۈدىكى پىۈداكارالردى ئىكەنكلىكىنۈى

كۆرسەتتى.
ئابۈۈدۇرېھىم ئۇيغۈۈۇر زىياقىسۈۈىدا بوقۇشۈۈقا تېگىشۈۈلى

بۈۈۇرۇچنى ئۈۈادا قىلۈۈدىمۇ

يول؟ بۇنى ەەقۋ بەقگىلەيدۇ ئەقۋەتتە!

ئوقۇ

پۈتتۈرگپ ەتىنىگە قايتىش ە قىسمە

ئابدۇرېھىم تۇرسۇن -2112يىلى ،تۈۈركىيە ،ئامېرىكۈا ،رۇسۈىيە ،قىرغىزىسۈتان،
قازاقىستان قاتارقىۋ دۆقەتلەردىكى تەتقىقا
قىلىۈۈش ە بىلىۈۈم ئاشۈۈۇرۇ

ئورۇنلىرى ە ئۇنىۋېرسىتېتالردا ەىۈزمە

تەكلى لىۈۈرى ھەم ئىمكانىيەتلىرىۈۈدى

از كېچىۈۈر ،ئۈۈۆز

ەتىنىنىڭ ئۇيغۇر ە ئوتتۇرا ئاسۈىيا ئىجتىمۈائىە پەقسەپىسۈى تەتقىقاتىغۈا ھەسسۈە
قوشۇشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ  ،يۇقىرى قىزغىنلىۋ بىلەن ئۈرگمچىگە قايتىر كەقدى.
مەن ئۈۈۇنى ئامېرىكىغۈۈا چاقىرتىشۈۈنى ئېيتسۈۈام« ،ئە ياەشىسۈۈى ئاتۈۈا-
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ئانامنىڭ يېنىدا تۇراي ،ئىككى ئوغۇ چەتلەقدە تۇرسال ،ئاتا-ئانىغا كىم قارايدۇ ؟»
قىلدى .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،ئەينى اقىتتا تۈركىيىلىۈ

دەپ رە

پروفېسسۈورالر ئۇنىۈڭ

تۈركىيىگە بېرىشى ە ئۇ يەردە ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسۈىتېتالردا ئىشۈلەپ تېخىمۈۇ گۈۈقلىنىش
ئىمكانىيىتى بارقىقى ھەم بۇنىڭغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان .بىرال  ،ئۈۇ ئۈۇدۇ
ئانۈۈا ەتەنۈۈگە يۈۈو ئاقۈۈدى .ئۇنىۈۈڭ ئېيتىشۈۈىچە ،ئۈۈۇ مۈۈېڭىش ئاقدىۈۈدا ئۆزىنىۈۈڭ
دى لومىنى ەتەنۈدە ئىشۈلە

پۇرسۈىتى ئۈچۈۈن پايۈدىلىۋ بوقسۈۇن دەپ قۈانۇنىە

گۇ اھلىقتى ئۆتكۈزگەن.
ئۇ ،ئاقتە يىللىۋ ئوقۇشنى پۈتۈنلەي ئۈۆزى ە ئائىلىسۈىنىڭ ەىرااىتۈى بىۈلەن
تاماملىغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ااپۈۈاقىۋ ئوقۈۈۇ

اەريانىۈۈدا ئىقتىسۈۈادچانلىۋ بىۈۈلەن ياشۈۈا

ئىستىلىنى تۇرغۇزغان ئىدى .بىر ياقتى ئوقۇ

ەىرااىتىنى تۆقە

 ،بىر ياقتى تۇرمۇ

چىقىمىنى ھە قىلىش ،كىتاب-ماتېرىيا سۈېتىۋېلىش ئاسۈانغا چۈشۈمەيتتى .ااپۈاقىۋ
ئوقۇ

اەريانىدا كۆپ قېتىم ئاغرىر قېلىش ،ھەتتا ەەالەيدىغانغا پۇ قاقمايدىغان

ئەھۋاقالرغىمۇ يوقۇققۈان ،مەن ئۇنىڭغۈا اقتىۈدا پۈۇ ئە ەتىۈر بېرەقمىگەنۈدە يۈاكى
ئۈرگمچىدىكى ئاتا-ئانامدى ئىقتىسادىە ياردەملەر اقتىدا يېتىر كەقمىگەندە قىيى
ئەھۋاقالردا قاقغان پەيتلەرمۇ كوپ بوقغان .ئۇ ،باشقىالرنىڭ «ھەمۈمە ئۈادەم سۈودا-
تىجۈۈارە

قىلىۈۈر اۈۈان بېقىۋاتسۈۈا ،اېنىڭنۈۈى قىينۈۈاپ ئوقۈۈۇيمەن دەپ نۈۈۈېمە

قىلىسۈۈەن؟» دېۈۈگەن تاپۈۈا-تەنىلىۈۈرىگە پىسۈۈەنو قىلمۈۈاي ،ئوقۇشۈۈنى يېۈۈرىم يوقۈۈدا
تاشلىۋەتمەستى

ئۇنىڭ ئاەىرقى نەتىجىسىنى قوقغا كەقتۈرگشتى يانمىدى .ئۇنىڭ بۈۇ

روھۈۈى ئۈۈۇنى بىلۈۈگەن ئۇيغۈۈۇر ،قىرغىۈۈز ،رۇس ە باشۈۈقا ھەر مىلۈۈلە

سا اقداشۈۈلىرى،

دوستلىرى ھەم تونۇشلىرىنى تەسىرقەندگرگەن ئىدى.
ھەقىقەتەن-2111-0992 ،يىلالرغىۈچە ئۇيغۈۇر دىيۈارى ە باشۈقا ئىچكىۈرى
اۇڭگودى رۇسىيە ھەم ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىگە ئۆز ەىرااىتى بىلەن ئوقۇشۈقا
چىققان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ەېلى كۆپ بوقدى .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بىرەر يىق رۇسۈچە
ئۆگىنى ال بوقدى قىلدى ،يەنە بەزىلىرى ئاقىە مەكتەپلەرگە كىرسۈىمۇ ئوقۇشۈنى يېۈرىم
يوقدا تاشلىدى .شۇ سە ەبتى رۇسىيە ە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى ئۈاقىە
مەكتەپلەردە اۇڭگودى كەقگەن بۇ بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالرغا نىسبەتەن ئىشەنمەسلى
ە ئۇالرنىۈۈڭ اقتىنۈۈى ئويۈۈۇن -تاماشۈۈا قىلىۈۈش يۈۈاكى تىجۈۈارە

قىلىۈۈش بىۈۈلەن

ئۆتكۈزىدىغانلىقى ھەققىدە سەقبىە چۈشەنچىلەر پەيدا بوقغان ئىدى.
قىرغىزىستان ،قازاقىسۈتانالردىمۇ ئەنە شۈۇندال ئىنكاسۈالر مە اۈۇ
قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىدىكى مۇتەەەسسى
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سا اقداشلىرى دەسلەپتە ئابدۇرېھىمنى ئەنە شۇ اۇڭگودى كەقگەن «ئوقۇغۇچىالر» غا
قارىغاندەى ئىشەنمەسلى

كۆزى بىلەن قارىغان ئىدى .قۈېكى  ،ئۈۇالر ئابۈدۇرېھىمنىڭ

تىرىشۈۈچانلىقى ،ئىرادىسۈۈىنىڭ مۇسۈۈتەھكەملىكىنى كۈۈۆرگپ ،ئۇالرنىۈۈڭ پوزىتسىيىسۈۈى
ئۆزگەردى ە ئۇنى قەدىرقەشكە ،ھۆرمەتلەشكە باشلىدى.
ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە قىرغىزىسۈتان ،قازاقىسۈتان ە ئۆزبېكىسۈتان اەملىيىتىۈدە
ئۇيغۇرالرنى « سودىگەر مىللە  ،ئوقۇشقا قىزىقمايدۇ» دەيدىغان ەاتا چۈشەنچىلەرمۇ
مە اۇ

بوقۇپ ،ئابدۇرېھىم تۇرسۇن بۇ اۇمھۈۇرىيەتتىكى ەەققۈلەرگە ئۇيغۇرالرنىۈڭ

ئىلىۈۈم-مەرى ەتنۈۈى قىۈۈزغى سۈۈۆيىدىغان ،ئىلىۈۈم ئەھلىنۈۈى قەدىرقەيۈۈدىغان ە
ھۆرمەتلەيدىغان ەەقۋ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ شەەسىە ئوبرازىنىڭ
مۇھىم رو ئوينايدىغانلىقىنى ياەشى چۈشەنگەن ئىدى.
ئابۈۈدۇرېھىم ااپاغۈۈا چىۈۈداپ ،ئائىلىسۈۈىنىڭ نۇرغۈۈۇن ئىقتىسۈۈادىنى سۈۈەرپ
قىلىر ،ئۆزىنى زور بىلىم بىلەن تەييارالپ ،ەتىۈنىگە ،ئاتۈا-ئانىسۈى ،قېرىنداشۈلىرى،
دوستلىرى ،اۈملىدى ئۆز مىللەتداشلىرىنىڭ يېنىغۈا قايتىۈر كۈېلىش يۈوقىنى تۈۇتتى.
ھەتتۈۈا ،بېيجىۈۈڭ ،ئۈۈۈرگمچى قاتۈۈارقىۋ شۈۈەھەرقەردىكى تەتقىقۈۈا

ئورۇنلىرىۈۈدى

بىشكەككە بىلىم ئاشۇرۇشقا كېلىر ،ئابدۇرېھىم بىلەن تونۇشۈقان ھەم ئۇنىۈڭ ئىلمىۈە
يۈۈاردەملىرىگە ئېرىشۈۈكەن بەزى مۇتەەخەسىسۈۈلەرمۇ ئابۈۈدۇرېھىمنىڭ تۈۈاالنتى ە
قابىلىيىتىنى كۆرگەندى كېيى  ،ئاز سانلىۋ مىللەتۈلەر ئارىسۈىدا ،بوقۇپمۈۇ ئۇيغۈۇرالر
ئارىسىدا پەقسەپە ساھەسى بويىچە مەەسۇس تەربىيە كۆرگپ ،يۇقىرى ئىلمىە ئۇنۋان
ئاقغانالرنىڭ يول دېيەرقى
تەتقىقا

ئىكەنلىكى ،ئەگەردە ەتىۈنىگە قايتسۈا ،چوقۈۇم ئۇنىۈڭ

ئورۇنلىرىدا ەىزمە

را ااالندۇرۇ

قىلىش ە ئۆز قابىلىيىتىنى تېخىمۇ اارى قىلۈدۇرۇ

ھەم

ئىمكانىيىتى بوقىدىغانلىقىنى ئېيتىر ،ئۇنىۈڭ تاالنتىغۈا يۈۇقىرى باھۈا

بېرىشكەن.
ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇن ئەنە شۈۇ يۈۇقىرى قىزغىنلىۈۋ ە ئۈمىۈد-ئىشۈەن بىۈلەن
ەتىنىگە قايتىر كەقدى .بىرال ،ئۇ ەتىنىگە قايتقاندى كېۈيى  ،ئۈۈرگمچى ،بېيجىۈڭ
قاتارقىۋ اايالرغا بېرىر ،ئۆز قابىلىيىتىنى نامايۈان قىلىۈر ،تەتقىقۈا
بىرىدە ئۆزىگە مۇ اپىۋ ەىزمە

ئورۇنلىرىنىۈڭ

ئورنى تې ىر ،ئۆز بىلىمىنى ەتەن ئۈچۈن ئىشلىتىش

ھەم تېخىمۇ تەرەققى قىلدۇرۇشقا كۆپ ئۇرۇنغان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا مۇ اپىۈۋ ەىۈزمە
تې ىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوالقمىۈدى .ئۇنىۈڭ سۈۆزقەپ بېرىشۈىچە ،ئۈرگمچىۈدىكى
بەزى تەتقىقا

ئورنى ئۇنىڭ ئەھۋاقىنى كۆرگەندى

كېيى  ،ئۇنىڭ بىلەن بوقغۈان

ئۇچرىشىشتا ئۇنى ەىزمەتكە قوبۇ قىلىۈش مۈۇمكىنلىكى ،بىۈرال ئۈۇزۇن يىلالرغىۈچە
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قايتىدى چەتلەقگە ە باشقا اايالرغا بىلىىم ئاشۇرۇشقا بېرىشقا رۇەسىە

قىلمايدىغان

قاتتىۋ شەرتنى قويغان .بۇالرنىڭ ھەممىسىمۇ ئەمەقىيەتتە رەسمىە ەىۈزمەتكە قوبۈۇ
قىلىش تەكلى ى ئەمەس بوقۇپ ،پەقە
ئىبارە

سۆھبە

اەريانىدىكى ئاغزاكى بىلدگرگشۈتى

ئىۈدى .ئابۈدۇرېھىمنىڭ پىالنىۈدا بىۈرەر-ئىككۈى يىۈق ئىشۈلەپ ،قايتىۈدى

موسكۋاغا بېرىر ،رۇسىيە پەنلەر ئاكادېمىيىسىدە ە ياكى ئىچكىرىدىكى ئۈاقىە بىلىۈم
يۇرتلىرىنىڭ بىرىدە بىلىم ئاشۇرۇپ ،ياكى دوكتور ئاشۈتىلىۋ ئوقۈۇپ ،ئۈۆزىنى تېخىمۈۇ
تەرەققى قىلدۇرۇ

نىشانى بار ئىدى .كىم بىلىدۇ؟ بۇ بەقكى ئۇنىڭ ھاياتىۈدىكى بىۈر
بوقسا كېرەى؟! ،ئەگەر ئۇ ئاغزاكى ئېيتىلغان بۈۇ شۈەرتكە

پۇرسەتنى قاچۇرۇپ قويۇ

كۆنگەن بوقسا ،ئۈۇ ئورۇنۈدى ئۈاەىرقى اۈا اب قانۈدال بۈوالر ئىۈدى؟ ھەقىۈقەتەن
ئاالرمىدى؟ بۇنىسى نامەقۇم .بىرال ،ئۇ شەرتلەرنى بىراقال رە
دا املىۋ ەىزمە

قىلىۈۋەتتى .ئۈۇ كېۈيى

ئىۈزقەپ ،ئۈۆزىنى ئىختىساسۈلىۋ ئورۇنلىرىغۈا تىزىمغۈا ئاقۈدۇرۇپ

قويدى .ئۇنىڭ ئەينى اقىتتا ئېيتىشىچە ،ئىختىساسلىقالرغا ئىش تې ىر بېرىش ئورنى
ئۇنىڭ مۇ اپىۋ ەىزمە

ئورنىغا كىرىشى ئۈچۈن ياردەم بېرىدىغانلىقى ،ھۆكۈمەتنىڭ

چەتلەردە ئوقۇپ ،ەتەنگە قايتىۈر كەقگەنلەرنۈى ياەشۈى ئورۇنالشۈتۇرىدىغانلىقىنى
بىلدگرگەن .ئەمما ،بەرىبىر ئۇنىڭ ئارزۇقىرى اليغا چىالشتى .دېمەى ،ئۇنىڭ ئاقدىدا
ئىككى يو تۇراتتى ،ئۇنىڭ بىرى يەنە قايتىۈدى چەتۈلەقگە كېتىۈر ،ئۈۆز ئۈورنىنى
تې ىش ،يەنە بىرى دا املىۋ ەتىنىدە قېلىر ،باشۈقا كەسۈى لەر بىۈلەن شۈۇغۇقلىنىر،
تۇرمۇ

تىرىكچىلىكى قىلىر ،ئۆز كەس ى بىلەن ئىشتى سىر

شۇغۇقلىنىش .ئابدۇرېھىم

تۇرسۈۈۇن ئىككىنچۈۈى يۈۈوقنى تاقلىۈۈدى .ئۈۈۇ ،ەتەنۈۈدە قېلىۈۈر ،سۈۈودا -تىجۈۈارە
بىلەن تىرىكچىلى

يوقىنى تۇتۇپ ،پەقسەپە تەتقىقاتىنى ئىشتى سىرىو قىلىشقا قۈارار

قىلدى .ئابدۇرېھىمنىڭ بۇ چاغدىكى ئۆي -پىكىرى ھېچكىمگە تايانماسۈلىۋ ،ئۆزىنىۈڭ
قابىلىيىتىگە تايىنىر ئىگىلى

تىكلەپ ،ئۆزىنى-ئۆزىنى بېقىش  ،ئەركىۈ تەتقىقۈاتچى

بوقۇ  ،تاپقان پۇقىنى ئىلىم-مەرى ە

ە ەەيرى-سۈاەا ەتلى

ئىشۈلىرىغا سۈەرپ

قىلىش ئىدى.
ئەمما ,ئابدۇرېھىمنىڭ قوبۇ قىلماقچى بوقغان ئورۇننىڭ ئاغزاكى شۈەرتىنى رە
تىكلەپ ،ئۆز ئوي-پىكۈرىگە ئۈۆزى ئىۈگە بوقۈۇپ ياشۈا

قىلىر ،مۇستەقىق ئىگىلى

قارارىغۈۈا كېلىشۈۈىگە نىسۈۈبەتەن ئۈۈانىمىز نۈۈارازى بوقۈۈدى .ئانۈۈا دېۈۈگەن بەرىبىۈۈر
ئانا! دۇنيادىكى ئە مېھرىبۈان ئىنسۈان ! ئانۈا باقىسۈىنىڭ ئىسۈتىقباقىنىڭ ھەر بىۈر
ئېلېمېنتلىۈۈرىغىچە ئە

دىقۈۈقە

ئابدۇرېھىمنىڭ بىرەر ەىزمە

قىلىۈۈدۇ ە ئە كۆيۈنىۈۈدۇ .ئۈۈانىمىز ئۈۈاەىرغىچە

ئورنىغۈا داەىۈق بوقمىغانلىقىۈدى ئە ئەپسۇسۈلىنىر،
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كېچە-كۈندگز ئۇنىڭ ئىستىقباقىغا با

قاتۇرغان ئىۈدى .مەنمۈۇ كېيىنكۈى اقىۈتالردا

ئەنسىرەپ ،مۇمكى بار بىرەر ەىزمە

ئورنىغا كىرىر ئىشلەپ ،ەۇسۇسۈىە ئىگىلىۈ

تىكلەشتى يېنىشنى تە سىيە قىلغان ئىدىم ،بىرال ئۈۇ « ھۈې

يەردە ئىشۈلىمەيمەن،

ھېچكىمنىڭ ئاقدىغا بېرىر ،ياقۋۇرمايمەن ،ئۆزگمنى ئۆزىم باقىمەن ،ئۆزگم ئويلىغان
ئوي پىكرىمدە ياشايمەن » دەپ ئۆزىگە تەتقىقا
مۇ اپىۋ بىرەر ئورۇندى دا املىۋ ەىزمە

ئورۇنلىرىدى

ئىزقەشنى رە

ە ياكى كەس ىگە

قىلغان ئىدى  .ئەقۈۋەتتە،

ئۇ نېمە ئوياليدۇ؟ نېمە ئۇنىڭ كاقلىسىغا ە ئىدىيىسىگە تەسىر قىلدى؟ نېمە ئۈچۈۈن
شۇنچە يىق ئوقۇپ ،يۈۇقىرى سۈە ىيە ە ئىلمىۈە ئۇنۋانغۈا ئېرىشۈىر تۈۇرۇپ ،بىۈرەر
اايدى ئاەىرغىچە چىڭ تۈۇرۇپ ،ئۆزىنىۈڭ دى لۈوملىرىنى كۆرسۈىتىر ،كىشۈىلەرگە
يۈۈاقۋۇرۇپ ،ئى ۈۈادە بىلۈۈدگرگپ بوقسۈۈىمۇ ،ەىۈۈزمە
ئۆزى مۇستەقىق ياشا

تېۈۈ ىش يۈۈوقىنى تۇتمۈۈاي،

قارارىغا كەقدى؟ بەقكى ئۇنىڭ ماڭۈا ئېيتىۈر بېرىۈدىغان

نۇرغۇن ئوي پىكىرقىرى بار بوقسا كېرەى ،ئەمما ئۇنىڭغۈا ئۈقگۈرمىۈدى .بىۈرال ،مەن
ئەقلىمنى ئىشلىتىر ،كۆپ نۇقتىالرنى قىسمەن بوقسىمۇ پەرەز قىالاليمەن.
ئۇ ،ئاەىرى رۇس تىلىدى پايدىلىنىر ،تىجارە
شۈۈىركەتلەردە ەىۈۈزمە

ئىشلىرىغا كىرىشىر ،بەزى

قىلۈۈدى ھەمۈۈدە ئۈۈۆز ئاقۈۈدىغا ئىگىلىۈۈ

تىرىشۈۈتى .ئۈۈۇ ،دەسۈۈلەپتە ەىۈۈزمە

تىكۈۈلە

ئۈچۈۈۈن

قىلغۈۈان بىۈۈر شۈۈىركەتنىڭ ەەنۈۈزۇ ەواۈۈايىنى

ئابدۇرېھىمنىڭ دوكتورقىۋ ئۇنۈۋانى بۈار ،رۇس ،ەەنۈزۇ ،ئۇيغۈۇر ە قىرغىۈز تىللىرىنۈى
بىلگەن ھەم قابىلىيەتلى

ە ئەەالقلىۋ يىگىو ئىكەنلىكىنى كۆرگپ ،ئۇنى ەىزمەتكە

قوبۇ قىلدى شۇنىڭدەى ئۇنى گۇاڭجۇ قاتارقىۋ اايالردىكى سودا ئاالقىلىرىنى بېجىرىش
ئۈچۈن ئە ەتتى .ئابدۇرېھىم مەزكۇر شىركە
ھەمدە شىركە

ئۈچۈن كۆرگنەرقى

مەنۈ ەئە

يۈاراتتى

رەھبەرقىرىنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتى .ەواايى ئۇنىڭ سۈەمىمىيىتى ە

قابىلىيىتىگە قايىق بوقۇپ ،ئۇنى يۇقىرى دەرىجىدە ھۆرمەتلىدى .ئەينى اقىتتا ئۇنىۈڭ
سۈۈۆزقەپ بېرىشۈۈىچە ،مەزكۈۈۇر شۈۈىركە

پرېزىۈۈدېنتى ئانىمىزنىۈۈڭ ئاغرىۈۈر

قاقغانلىقىنى بىلىر ،ئۆيىگە كېلىۈر ئۈانىمىزنى يوقلىغۈان ھەمۈدە ،ئابدۇرېھىمۈدەى
سەمىمىە ە قابىلىيەتلى

ياشنى ئۆستۈرگەنلىكىگە رەھمە

ئېيتقان.

بۇ اەرياندا ئابدۇرېھىم بىر ياقتى ئىشۈلەپ  ،يەنە بىۈر تەرەپۈتى تەتقىقۈاتىنى
دا امالشتۇرۇپ ،بىر قانچە قېتىملىۋ ئىلمىە مۇھاكىمە يىغىنلىرىغۈا قاتنىشۈىر ،ئىلمىۈە
دوكال
تەتقىقا

بەردى .ئىلمىە ژۇرناقالردا ئىلمىە ماقاقىالر يېزىر ئېالن قىلدى .بىرال  ،بىرەر
ئورنى ە ياكى ئاقىە مەكتەپتە ەىزمە

ە مەەسۇس شۇغۇقلىنىش بىلەن تۇرمۇ

قىلىر ،ئۆز كەس ى بىلەن بىۋاسۈىتە

تىرىكچىلىكى يوقىدا باشۈقا كەسۈىر بىۈلەن
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مەشۈۈۈغۇ بوقۈۈۈۇپ ،تەتقىقۈۈۈاتنى ئىشۈۈۈتى سۈۈۈىر

قىلىشۈۈۈنىڭ زور پەرقۈۈۈى بۈۈۈار

ئىدى .ئەقۋەتتە ،كۆپ اقىتالرنى ئۆز كەس ىگە ئەمەس ،بەقكى تۇرمۇ

يوقىغا سەرپ

قىلىشقا توغرا كېلەتتى.مۇندال ئەھۋا ئاستىدا ئىلمىە نەتىجىلەرنىڭ ئازقىشى تەبىلىۈە
ئىدى .چۈۈنكى ،ئىنسۈان ھاياتىۈدا ئاقۈدى بىۈلەن ئۆزىنىۈڭ قورسۈىقىنى باقىۈدىغان
تىرىكچىلى

يوقىنى يارىتىشى ،تۇرمۇ

چىقىمىنى ھە قىلىۈدىغان كىۈرىم مەنبەسۈىنى

ھە قىلىشى ،قىسقىسى ئاقدى بىلەن كۈندگقۇى تامۈال يېيىشۈى ھەم كىيىشۈى كېۈرەى
ئىدى .بۇ مەسىلە ھە بوقماي تۇرۇپ ،ھەر قاندال ەىزمە

ە ياكى تەتقىقاتتى سۈۆز

ئېچىش مۇمكى ئەمەس ئىدى.
ئەمما ،ئابدۇرېھىم تۇرسۇن تۇرمۈۇ

ھەقەكچىلىكىنىۈڭ قايناملىرىۈدا يۈرسۈىمۇ،

ئۆزى سۆيگەن پەقسەپە كەس ىنى تاشلىمىدى ،پەقسەپىۋى تەپەككۈر قىلىش ،ھايا

ە

تۇرمۇشۈىنى ئىجتىمۈۈائىە -پەقسۈۈەپىۋى پىكىۈرقەر بىۈۈلەن بىرقەشتۈرگشۈۈكە ئەھمىۈۈيە
بەردى.ئۇ ،دائىم «ئىلگىرى مەن پەقسەپىنى كىتابتى ئۆگەنگەن بوقسا ،مانا ئەمۈدى
تۇرمۇشتى ئۆگىنىۋاتىمەن ،ئىجتىمائىە تۇرمۇشنىڭ ئۆزى ھەقىقىە پەقسەپە» دەيتتۈى.
ئۇنىڭ دوستلىرىمۇ ئۇنىۈڭ چوڭقۈۇر پىكىرقىۈرى ،ئۈاز ئەممۈا ،چوڭقۈۇر ە كۈچلۈۈى،
مەنتىقىيلىۋ سۆزقىرى ە ەۇالسىلىرىدى قايىق ئىۈدى .ھەر بىۈر سۈۆزىنى ئويلىشۈىر،
مەنتىقىيلىۋ ،ئىلمىە ئاساس ە پاكىو بىلەن ئېيتىشقا ئادەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭ
دوستلىرى ئۇنى « دوكتور ئابدۇرېھىم »دەپ چاقىراتتى.
كىچى

پېلىق ،ساقمال،كەمتەر ە مەرتلى  ،ىجدانىغا ،ئۈۆز ەەققىۈگە ە ئۈۆز

قۈۈو ىمىگە ،ئاتۈۈا-ئانىسۈۈى ،ئاكۈۈا-ھەدە سۈۈىڭىللىرىغا ھەم تۇغقۈۈان قېرىنداشۈۈلىرى
شۇنىڭدەى دوستلىرىغا سادىۋ بوقۇ  ،ئۆز مەن ەئەتى ئۈچۈن باشۈقىالرنىڭ ئاقدىۈدا
كۈچۈكلەنمەسلى  ،كىشىلى

غۈورۇرىنى دەپسۈەندە قىلىۈش بەدىلىۈگە ئۈۆز نىشۈانىغا

يەتكەنلەر ھەم ئۈۆز ئىمتىيازقىرىۈدى پايۈدىلىنىر ،باشۈقىالرنىڭ ئاقدىۈدا ئۈۆزىنى
كۆرسەتكەنلەرگە نەپرەتلىنىش ئابدۇرېھىمنىڭ شەەسىە ەاراكتېرقىرىدى ھېسابلىناتتى.
سېخىلىۋ ،كە قورساقلىۋ ،ئال كۆڭۈقلۈى  ،تاپقىنىنى دوستلىرىدى ئايىماسلىۋ ئۇنىڭ
كىشىلى

ەۇسۇسىيەتلىرىدى ئىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇن كېيىنكى اقىتالردا ئاساسلىۋ تەتقىقاتىنى ئوتتۇرا ئەسىرقەر

ئۇيغۈۈۇر پەقسۈۈەپىۋى پىكىۈۈرقەر تەرەققىيۈۈا

تۈۈارىخى ،پەقسۈۈەپىۋى پىكىرقىرىنىۈۈڭ

دە رقەرگە بۆقۈنىشۈۈى ھەم ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ەەققلىرىنىۈۈڭ ئىجتىمۈۈائىە-پەقسۈۈەپىۋى
پىكىۈۈرقەر تۈۈارىخى تەتقىقاتىغۈۈا قارىتىۈۈر ،بىۈۈر قىسۈۈىم ئەسۈۈەرقەرنىڭ دەسۈۈلەپكى
نۇسخىلىرىنى پۈتتۈردى .بۇ يىلالردا ئۇ ئىككى قېتىم ئامېرىكىدىكى مەركىزىۈە يۈا رو-
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ئاسىيا ئىلمىە اەمىيىتىنىڭ ەەققلاراقىۋ مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتنىشىر ،ماقۈاقە ئوقۈۇ
ساالھىيىتىگە ئىۈگە بوقۈدى ،مەزكۈۇر ئىلمىۈە اەملىۈيە

ئۇنىۈڭ ئۇيغۈۇر بۈۇددىزم

پەقسەپىسىگە ئائىو ئىلمىە دوكالتلىرىنىڭ ئىلمىە قىممىتىنى اليىۋ كۆرگپ ،تۈاقلىنىش
تەقى ى يۇقىرى بوقغان مەزكۇر ەەققلاراقىۋ مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا قاتنىشۈىر ،دوكۈال
بېرىش ساالھىيىتىنى تەستىقلىغان بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇ يىغىنغا قاتنىشۈىش ئىمكۈانىيىتىگە
ئىگە بوالقمىدى.
قىسقىسى ،ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ئوقۇ
يىلالر اەريانىدا بىر تەرەپتى

پۈتتۈرگپ ،ەتىنىگە قايتقاندى كېيىنكۈى

ااپاقىۋ تۇرمۇ

تىرىكچىلىكى يوقىدا ئەمگەى قىلسا،

يەنە بىر تەرەپتى ئىشتى سىرتقى اقىتالرنى چىۈڭ تۇتۈۇپ ،بۈار ئىمكانىيەتلىرىۈدى
پايدىلىنىر ،پەقسەپە تەتقىقاتى ە ئىجادىيەتلىرىنى دا امالشتۇردى .بىرال ئۇ دائىۈم
ئۆزىنىڭ ئەسلىدى ئارزۇ قىلغان نەتىجىۈلەرگە ە ئۈنۈۈمگە ئېرىشۈەقمىگەنلىكىدى ،
نۇرغۇن اقتىنىڭ تۇرمۇ
تەتقىقا

تىرىكچىلىكى يوقىغۈا كېتىۋاتقانلىقىۈدى  ،ئەسۈلىدى بىۈرەر

ئورنىدا ئىشلە

كەتمەيدىغانلىقىۈۈدى

پۇرسىتى بوقغۈان بوقسۈا ،بۇنۈدال نۇرغۈۇن اقتىنىۈڭ زايۈا

ئەپسۇسۈۈالنغانلىقىنى ئېيتقۈۈان ئىۈۈدى .ئۈۈۇ ،ھەقىۈۈقەتەن زور

نەتىجىلەرنى قوقغا كەقتۈرگشكە ە ئۇنى ئۆز ەەققىغە تەقدىم قىلىشۈقا ئۈقگىرەقمىۈدى.
بەقكى ئۇقۇغ ئاقالھ ئۇنىڭغۈا يەنە ئۆمۈۈر بەرگەن بوقسۈا ،بەقكۈى ئۇنىۈڭ كۈۆزقىگەن
مەقسەتلىرى ئەمەقگە ئاشقان ،بەقكى يازغان ھەم يېزىۋاتقان ئىلمىۈە ئەمگەكلىرىنۈى
ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن بوالر ئىدى .بىرال ،ئىشىنىمەنكى ،ئۇنىڭ ئەمگەكلىرى پا
ئارىدا ئوقۇرمەنلەرنىڭ ھوزۇرىغا سۇنىلىدۇ .ئۇنى چۈشۈەنگەن  ،ئۇنىۈڭ ئىززىتىنۈى ە
قىممىتىنى بىلگەن ەەققى ئۇنىۈڭ ئۈچۈۈن دۇئۈا قىلىۈدۇ ! ئۇيغۈۇر ەەققۈى ھېچقاچۈان
ئۆزىنىڭ ياەشى پەرزەنتلىرىنى ئۇنتۇپ قاقغان ئەمەس!

ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ پەقسەپە تەتقىقا

ئەسەرقىرى

ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ ئىلمىە ئەمگەكلىرىنىڭ كۆپىنچىسۈى رۇس تىلىۈدا ئۈېالن
قىلىنغان بوقۇپ ،ئۇنىڭ ئە نوپۇزقۇل ئەسىرى «دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەر ئۇيغۈۇر
پەقسەپىۋى پىكىرقىرى» ما زۇقۇل ئىلمىە مونوگراپىيىسىدۇر .ئۇ ،بۇ كىتۈابىنى ئۇيغۈۇر
تىلىدا تەييارالشۈقا كىرىشۈكەن بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ئۈۇنى تېخۈى يورۇقلۇققۈا چىقىرىشۈقا
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ئۈقگىرەقمىگەن ئىدى.
مەزكۈۈۇر مونۈۈوگرافىيە قىرغىزىسۈۈتان اۇمھۇرىيىتىنىۈۈڭ « ئىلىۈۈم» نەشۈۈرىياتى
تەرى ىدى

-2112يىلى ،رۇس تىلىدا نەشىر قىلىنغان بوقۇپ ،مەيلى سۈابىۋ سۈو ېو

ئىتتى اقى ە ياكى كېيىنكى مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوسۈتلۇقى دە رى بوقسۈۇن ،ئەشۈۇ
اقىتقىچە مەەسۇس دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىر ئۇيغۇر بۇددىزم پەقسۈەپىۋى پىكىرقىۈرى
مەسىلىسى ھەققىدە مەەسۈۇس ئىلمىۈە دىسسېرتاتسۈىيە ياقىلىنىۈر باقمىغۈان ھەمۈدە
مەەسۇس مونوگرافىيە نەشىر قىلىنمىغان ئىدى .شۈۇڭا بۈۇ ئەسۈەر مەزكۈۇر سۈاھەدىكى
بوشلۇقنى توقدۇرغان ئىدى .پەرەز قىلىشقا بوقىدۇكى ،تېخى -2111يىلالرغىۈچە بوقغۈان
ئارىلىقتا اۇڭگودىمۇ مەەسۇس ئۇيغۇر بۇددىزم پەقسەپىۋى پىكىرقىۈرى مەسۈىلىلىرى
بۈۈويىچە دوكتورقۈۈۇل دىسسېرتاتسىيىسۈۈى ياقىلىنىۈۈر ،مۇنۈۈدال تېمىۈۈدىكى مەەسۈۈۇس
مونوگرافىيە نەشىر قىلىنمىغان .
شۇ سە ەبتى ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇننىڭ تەتقىقۈا
قازال ە باشقا مىللە

تېمىسۈى رۇس ،تۈۈرى ،قىرغىۈز،

ئاقىملىرىنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاپال قاقماسۈتى بەقكۈى ەەنۈزۇ ە

ئۇيغۈۇر ئۈۈاقىملىرىنىڭمۇ قىزىقىشۈىنى قوزغىغۈۈان ئىۈۈدى .ئۇيغۈۇر ئاقىملىرىۈۈدى ئەزىۈۈز
نارىنبايې  ،كوممۇنار تاقى وف ،ئابلە
ئوسۈۈمان  ،پەرھۈۈا

كاماقوف ،ئىسۈالمجان شۈىرىر ،غەيرەتجۈان

تۇرسۈۈۇن ە باشۈۈقىالر ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇننىڭ تېمىسۈۈى ە

نەتىجىلىرىنىۈۈۈڭ نەقەدەر مۈۈۈۇھىملىقىنى ئىزچىۈ ۈق مۇئەييەنلەشۈۈۈتۈرگپ كەقۈۈۈگەن
ئىدى .تۈۈركىيە -قىرغىزىسۈتان ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ تۈركىيىۈدى كەقۈگەن بىۈر قىسۈىم
پروفېسسورقىرىمۇ ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ ئىلمىە تەتقىقاتىغا يۇقىرى باھا بېرىر ،ئۇنىڭ
ئىككى پارچە ئىلمىە ماقاقىسىنى مەزكۇر ئۇنىۋېرسۈىتېتنىڭ ئىلمىۈە ژۇرنىلىۈدا بېسۈىر
تارقاتقان ھەتتا ئۇنى تۈركىيىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالردا ەىزمە

قىلىشقا تە سىيە قىلغۈان

ئىدى.
ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ « دەسۈلەپكى ئوتتۈۇرا ئەسۈىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى
پىكىرقىرى»ما زۇقۇل مەزكۇر مونوگراپىيىسىنى قىرغىزىستان پەنۈلەر ئاكادېمىيىسۈىنىڭ
پەقسەپە ە قانۇن ئىنستىتۇتى نەشىر قىلىشقا تە سۈىيە قىلغۈان بوقۈۇپ ،قىرغىزىسۈتان
پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ پەەرىە ئاكادېمىكى ،پروفېسسور ،پەقسەپە پەنلىرى دوكتورى
 ،ئۇيغۇر ئاقىمى ئەزىز نارىنبايې

ئەسۈەرنىڭ اا ابكۈار تەھرىرقىكىنۈى زىممىسۈىگە

ئاقغان ھەمدە ئەسەرگە كىرىش سۆز يازغان.
قىرغىز ئاقىملىرىدى  ،قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ پەقسەپە ە قانۇن
ئىسۈۈتىتۇتىتىنىڭ دىرېكتۈۈورى ،پەقسۈۈەپە پەنلىۈۈرى دوكتۈۈورى ،پروفېسسۈۈور ئوسۈۈمان
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توگۇساكوف بىلەن قىرغىزىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلمىە ەۈادىمى ،پەقسۈەپە
پەنلىرى دوكتورى س .مۇقاسوف نەشىر قىلىشنى باھاقىغۇچى بوقغان.
كىتابقا باھا سۆزى يازغۇچى مەزكۇر ئىككى قىرغىز ئاقىمى مۇندال باھا بەرگەن:
« بۈۈۇ مونوگرافىيىۈۈدە دەسۈۈلەپكى ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىرقەردىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ
پەقسەپىۋى پىكىرقىرىنىڭ شەكىللىنىشى ە را االىنىشىدىكى ئىجتىمائىە-مەدەنىە ھە
ئىۈدىيىۋى مەنبەقىۈرى تەتقىۈۋ قىلىنىۈدۇ.

قىلغۇ ئامىلالر ھەم ئۇنىڭ پەيۈدا بوقۈۇ

كۇمارااىۋا ،سىڭقۇ سەقى تۇتۇ  ،پرىتىيا ياشرى ،ئاتسان ،چۇسىيا تۇتۇ  ،كاقىم كايشۈى
ە باشقا شائىر-مۇتەپەككۇرالرنىڭ ئېتىكىلىۋ ە ئېستېتى

قاراشلىرى ئاناقىز قىلىنىدۇ.

مەزكۇر كىتاب پەيالسوپالر،تارىخچىالر ،ئوقۇتقۇچىالر ،ئىستۇدېنتالر ،ئاسۈ ىرانتالر
ە بارقىۋ شەرل ەەققلىرىنىڭ ئىجتىمائىە-پەقسەپىۋى پىكىرقىرىگە قىزىققۇچىالرنىۈڭ
پايدىلىنىشىنى نىشان قىلغان».
ئاكادېمى

ئەزىز نارىنبايې

كىتاب ھەققىدىكى كىۈرىش سۈۆزىدە ئەسۈەرگە

مۇندال باھا بەرگەن:
« مەزكۇر كىتابتا بۈۇددىزم پەقسۈەپە ماتېرىيۈاقلىرى ە مەنبەقىۈرى ئاساسۈىدا
تۇنجى قېتىم دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەردىكى بۇددىسو ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمۈائىە -
ئېلىۈۈر بېرىلغۈۈان ە بۈۈۇ دە ىردىكۈۈى

پەقسۈۈەپىۋى پىكىرقىۈۈرى ئۈس ۈتىدە تەتقىقۈۈا

ئۇيغۇرالرنىڭ پەقسەپىۋى پىكىرقىرىنىۈڭ شەكىللىنىشۈى ھەم را االىنىشۈىدىكى ھە
قىلغۈۈۇ

ئىجتىمۈۈائىە-مەدەنىۈۈە ئۈۈامىلالر ،ئۇنىۈۈڭ پەيۈۈدا بوقۇشۈۈىدىكى ئىۈۈدىيىۋى

مەنبەقەر ئېنىقالپ چىقىلغان شۈۇنىڭدەى يەنە مۇتەپەككۇرالرنىۈڭ بىۈر قاتۈار دۇنيۈا
قۈۈارا

پرىنسۈۈى لىرى ،ئەەالقىۈۈە -ئېتىكىلىۈۈۋ ە بەدىلىۈۈە نۈۈۇقتىلىنەزەرقىرى ە

گۇمانىزملىۋ ئىدىيىلىرى ھەم ئىدېياقلىرى يورۇتۈۇپ بېۈرىلگەن ،دەسۈلەپكى ئوتتۈۇرا
ئەسىرقەردىكى بۇددىزم ئۇيغۇرقىرىنىڭ ئىجتىمائىە-پەقسەپىۋى پىكىرقىرىنىڭ توقۈۇل
كارتىنىسى تۇرغۇزۇپ چىقىلغان .بۈۇ ئەسۈەر ياشۈالرنىڭ ئۈۆز ەەققىنىۈڭ پەقسۈەپىۋى
مىراسۈۈلىرىنى ئۆزقەشتۈرگشۈۈى ،ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ دۇنيۈۈا ئومۈۈۇمىە مەدەنىيىۈۈتىگە قوشۈۈقان
تۆھ ىلىرىنى يۇقىرى باھاالپ ،ئۇنىڭ پەەىرقىنىشىگە ياردەم بېرىدۇ» .
بەقكى ،قىرغىزىسۈتان ئاكادېمىۈ

ە پروفېسسۈورقىرىنىڭ يۇقىرىۈدىكى باھۈا

سۈۈۆزقىرى ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇننىڭ ئىلمىۈۈە ئەمگىكۈۈى ھەم ئۇنىڭغۈۈا بېۈۈرىلگەن ئە
ئىشەنچىلى

پاكىو بوقۇپ ،مۇندال باھاالر ھەرگىزمۇ اليىۈۋ كەقمىۈگەن ،ئۈۆقچەمگە

توشمىغان ە يېڭىلىۋ قىممىتى بوقمىغان ئەسەرقەرگە بېرىلمەيۈدۇ .پەقە
ئىلمىە ئەسەرقەرگە بېرىلىدۇ.
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بۇنىڭۈۈدى باشۈۈقا يەنە -2112يىلى،قىرغىزىسۈۈتان پەنۈۈلەر ئاكادەمىيىسۈۈى
ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ ئىلمىە دىسسېرتاتسىيىسۈىنىڭ قىسقارتىلمىسۈىنى «دەسۈلەپكى
ئوتتۇرا ئەسىرقەردىكى ئۇيغۇر پەقسەپىۋى پىكىرقىرىنىڭ كېلىر چىقىۈش مەنبەسۈى ە
ئېۋاقىلۇتسىيىسى» ما زۇسى ئاستىدا نەشىر قىلىۈر تارقۈاتتى .دىسسېرتاتسۈىيە بىۈلەن
تونۇشۇ

ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوالقمىغان كىشىلەر مەزكۈۇر قىسۈقارتىلما ئەسۈەر بىۈلەن

تونۇشۇ

مۇمكى .

ئۇنىڭ ئەسىرى دۇنيادىكى ئە چو كۈتۇپخانىالردا
ساقالنماقتا
ئابدۇرېھىم تۇرسۈۇننىڭ «دەسۈلەپكى ئوتتۈۇرا ئەسۈىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى
پىكىرقىۈۈرى» مۈۈا زۇقۇل مەزكۈۈۇر مونوگراپىيىسۈۈى ئامېرىكۈۈا قوشۈۈما شۈۈىتاتلىرى دۆقە
مەالىسى كۈتۈبخابىسى تەرى ىدى سېتىۋېلىنىر ،مەزكۇر كۈتۇپخانىنىڭ رۇس تىلىدىكى
كىتۈۈابالر كۈۈاتوقىكىگە كىرگۈزگقۈۈۈپ ،مۇتەەخەسىسۈۈلەرنىڭ پايدىلىنىشۈۈى ئۈچۈۈۈن
قويۇقغان .ئۇيغۇر مۇتەەخەسىسلىرىنىڭ چە
كىتابلىرىدا ئىچىدە ئامېرىكا دۆقە

تىللىرىدا يېزىر نەشىر قىلىنغان ئىلمىە

مەالىسى كۈتۈپخانىسۈىدا سۈاقلىنىش پۇرسۈىتىگە

ئېرىشكەنلەر ناھايىتى ئاز ساندىدۇر .ئۈادەتتە ئىلمىۈە ساپاسۈى ە ئىلمىۈە قىممىتۈى
يۇقىرى بوقمىغان ئەسەرقەر مەزكۇر كۈتۈپخانىغا قويۇقمايدۇ.
مەزكۇر كىتاب يەنە ئامېرىكۈا قوشۈما شۈىتاتلىرىدىكى دۇكۈ ئۇنىۋېرسۈىتېتى،
ئىللىنۈۈوي ئۇنىۋېرسۈۈىتېتى ە ىسكونسۈۈى ئۇنىۋېرسۈۈىتېتلىرىنىڭ كۈتۇپخانىلىرىغۈۈا
قويۇقغۈۈان .نۈۈۆ ەتتە ،ئۇنىۈۈڭ ئىلمىۈۈە دىسسېرتاتسىيىسۈۈى ە دىسسېرتاتسىيىسۈۈىنىڭ
قىسقارتلمىسۈۈى شۈۈۇنىڭدەى مەزكۈۈۇر مونوگرافىيىسۈۈىدى ئىبۈۈارە

ئۈۈۈ ئەسۈۈىرى

قىرغىزىسۈۈتان پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈىنىڭ ئارەى ىۈۈدا ،قىرغىزىسۈۈتان اۇمھۇرىيەتلىۈۈ
مەركىزىە كۈتۈپخانە ،قىرغىزىستان دۆقە
ئاقىە ئۇنۋان باھاال

ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇبخانىسى ،قىرغىزىستان

ە بېرىش كومىتېتىدا سۈاقالنماقتا .ئۇنىۈڭ ئىلمىۈە ماقۈاقىلىرى

بېسىلغان ژۇرناقالرمۇ ھەر ەىق كۈتۇپخانىالردا ساقالنماقتا.
ئۇنىڭ مونوگراپىسىيى ە «ئۇيغۇر پوئېزىيىسى» رۇسىيە ،اۇڭگو ،ئوتتۇرا ئاسىيا
اۇمھۈۈۇرىيەتلىرى ە غەرب دۆقەتلىرىۈۈدىكى بىۈۈر قىسۈۈىم كۇتۇبخۈۈانىالردا شۈۈۇنىڭدەى
مۇتەەەسى

ە ئوقۇرمەنلەرنىڭ قوقىۈدا سۈاقالنماقتا .ئۇنىۈڭ دىسسېرتاتسىيىسۈى ە
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مونوگرافىيىسۈۈى رۇسۈۈىيە ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا اۇمھۈۈۇرىيەتلىرى ە غەرب دۆقەتلىرىۈۈدىكى
ئوتتۇرا ئاسىيا ھەم ئۇيغۇر ئوتتۇرا ئەسۈىرقەر پەقسۈەپىۋى پىكىۈرقەر ە ئىۈدىيىلەرنى
تەتقىۋ قىلىش ساھەسى ئۈچۈن مۇھىم پايدىلىنىش ماتېرىيۈاقلىۋ روقىنۈى ئوينا اتقۈان
بوقۇپ ،مەزكۇر ساھە بويىچە دوكتورقۇل دىسسېرتاتسىيىسۈى ە يۈاكى ئىلمىۈە ماقۈاقە
يېزىش ئۈچۈن ئابدۇرېھىمنىڭ مونوگرافىيىسۈى ە ماقۈاقىلىرىنى مۈۇھىم پايۈدىلىنىش
ماتېرىياقلىرى قاتارىغا كىرگۈزۇ

تەقەپ قىلىنىدۇ.

ئابدۇرېھىم تۇرسۇننىڭ بىر قىسىم رۇسچە ئېالن قىلغان
ئاساسلىۋ ئەسەرقىرىنىڭ تىزىملىكى
كىتابالر :
 .0دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسۈىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى پىكىرقىۈرى  .بىشۈكەى .ئىلىۈم
نەشىرىياتى-2112 .يىلى( .رۇسچە)
 .2ئۇيغۇر پوئېزىيىسى  .بىشكەى ،قىرغىزىستان نەشرىياتى-2110 ،يىلى ( ،رۇسچە)
 .2دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى پىكىرقىرىنىۈڭ كېلىۈر چىقىۈش
مەنبەسۈۈى ە ئېۋاقىلۇتسىيىسۈۈى ( بۈۈۇددىزم پەقسەپىسۈۈى ماتېرىيۈۈاقلىرى ئاساسۈۈىدا) .
دىسسېرتاتسىيە-2112 ،يىلى ،بىشكەى ( ،رۇسچە)
 .0دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسىرقەر ئۇيغۈۇر پەقسۈەپىۋى پىكىرقىرىنىۈڭ كېلىۈر چىقىۈش
مەنبەسۈۈى ە ئېۋاقىلۇتسىيىسۈۈى ( بۈۈۇددىزم پەقسەپىسۈۈى ماتېرىيۈۈاقلىرى ئاساسۈۈىدا) .
دىسسېرتاتسىيىنىڭ قىسقارتىلما نۇسخىسى-2112 ،يىلى ،بىشكەى ( ،رۇسچە)

رۇس تىلىدا ئېالن قىلغان بىر قىسىم ئاساسلىۋ
ئىلمىە ماقاقىلىرى

 .0دەسلەپكى ئوتتۇرا ئەسۈىرقەردىكى ئۇيغۈۇر بۈۇددىزم پەقسۈەپىۋى تەپەككۈۇرقىرى
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« .زامانىۋىلىۋ ە پەقسەپە ە قانۇن مەسىلىلىرى  .قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتى بۈويىچە
ئىككىنچى قېتىملىۋ ئىلمىە مۇھاكىمە يىغىنىنىۈڭ ماقۈاقىالر تۈوپلىمى» -0998.يىلۈى،
بىشكەى  ( ،قىرغىزچە)
 .2بۇددىزم پەقسەپىسىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقىلىشى  « .يا

تەتقىقاتچىالرنىڭ

ئىلمىە ماقاقىالر توپلىمى»  .بىشكەى-0999 .يىلى ( ،رۇسچە)
 .2ئۇيغۇر پەقسەپە تارىخى ھەققىۈدە ئىزدىنىشۈلەر  « .يۈا

تەتقىقۈاتچىالر ئىلمىۈە

ماقاقىالر توپلىمى»  .بىشكەى-2111 ،يىلى ( ،رۇسچە)
 .0ئۇيغۈۈۇر بۈۈۇددىزم مۇتەپ ۇككۈۈۇرقىرى  « .يۈۈا

تەتقىقۈۈاتچىالر ئىلمىۈۈە ماقۈۈاقىالر

توپلىمى» .بىشكەى-2111 ،يىلى.
( رۇسچە).
 .4ئۇيغۇر مۇتەپككۇرقىرىنىڭ ئىدېلوقوگىيىلى

پرىنسى لىرى  « .يۈا

تەتقىقۈاتچىالر

ئىلمىە ماقاقىالر توپلىمى»  .بىشكەى-2110 ،يىلى ( ،رۇسچە)
 .6تۇرپان ئىدىقۇتلۇقى دە رىدىكى ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرقىرىۈدىكى ئېتىكىلىۈۋ

كۈۆز

قاراشالر ھەققىدە ئىزدىنىش « .قىرغىزىستان-تۈركىيە ماناس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىلمىۈە
ژۇرنىلى»  ،بىشكەى -2112 ،يىلى ( رۇسچە)
.7ئۇيغۇر مۇتەپ ەكۇرقىرىنىڭ سىياسىە ئىدىيىۋى كۈوز قاراشۈلىرىغا ئائىۈو مەسۈىلىلەر
« .يا

تەتقىقاتچىالرنىڭ ئىلمىۈە ماقۈاقىالر تۈوپلىمى» -2110 ،يىلۈى ،بىشۈكەى( ،

رۇسچە)
 .8چۇيسا تۇتۇ

ە كاقىما كايشۈىنىڭ ئېتىكىلىۈۋ كۈۆز قاراشۈلىرى  « .قىرغىزىسۈتان

اۇمھۇرىيىتىنىڭ -4قېتىملىۋ ئىلمىە مۇھاكىمە يىغىنى ماتېرىياقلىرى توپلىمى» -2112 .
يىلى ،بىشكەى (.رۇسچە).
 .9تۇرپۈۈان ئىۈۈدىقۇتلۇقى دە رىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر مۇتەپ ەككۇرقىرىنىۈۈڭ ئېتىكىلىۈۈۋ
قاراشلىرى « .قىرغىزىستان -تۈركىيە ماناس ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىە ژۇرنىلى» -2110 ،
يىلى-2 ،سان ،بىشكەى ( رۇسچە).
 .01ئۇيغۇر بۇددىسو مۇتەپ ەككۇرى پرىتىلۈا ياشۈرىنىڭ ئەەۈالل قاراشۈلىرى « .
مەركىزىە ئاسىيا ەەققلىرىنىڭ مەنىۋى مىراسۈلىرىدىكى بۈۇددىزم ە ەىرسۈتىيانىزم»
ناملىۋ ئىلمىە مۇھۈاكىمە يىغىنىنىۈڭ ماقۈاقىالر تۈوپلىمى ،بىشۈكەى -2112يىلۈى(.
رۇسچە).
 .00ئۇيغۈۈۇر ئىجتىمۈۈائىە-پەقسۈۈەپىۋى پىكىرقىرىنىۈۈڭ را االىنىشۈۈىدىكى ئىۈۈدىيىۋى
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مەنبەقەر ھەققىدە .مۇھاكىمە يىغى دوكالتى (رۇسچە)

نەشىر قىلىشنى كۈتۈپ تۇرغان ئۇيغۇر تىلىدىكى
كىتاب ە ئەسەرقىرى
 .0قەدىمكۈۈى يۈۈۇر

ئۇچتۇرپۈۈان .ئىجتىمۈۈائىە -مەدەنىۈۈيە

تۈۈارىخى تەرەققىيۈۈا

مۇساپىلىرى
.2

ئىسالمىيەتتى ئىلگىرىكى ئۇيغۇر پەقسەپىۋى پىكىرقەر تۈارىخى(رۇسۈچە كىتۈابى

ئاساسىدا)
-09 .2ئەسۈۈىرنىڭ ئۈۈاەىرى -21ئەسۈۈىرنىڭ باشۈۈلىرىدىكى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيانىڭ
ئىجتىمائىە پىكىرقەر توقۇنۇشى
 .0ئۇيغۇر پەقسەپىۋى پىكىرقىرى تارىخىنى دە رقەرگە بۆقۈ

مەسىلىسى

ئابۈۈدۇرېھىم تۇرسۈۈۇن يەنە « تۇرپانشۇناسۈۈلىۋ» « ،مۈۈۇنبەر» « ،شۈۈىنجا تۈۈارىخ-
مەدەنىيىتى» ە «شىنجا ياشلىرى» قاتارقىۋ ژۇرناقالردا بىر قىسىم ماقاقىالرنى يېزىر
نەشىر قىلدى.

ئابدۇرېھىم ئىسمىنىڭ كېلىر چىقىش ھېكايىلىرى
ھەر قاندال ئاتا-ئانا ئۆز پەرزەنتلىرىگە يۈكسەى بىر ئۈارزۇ-ئۈمىۈد ھەم تىۈلەى
تۇيغۇقىرىنى مەنبە قىلغان ئىسىمالرنى قويىدۇ .ئىۈنىم ئابۈدۇرېھىمنىڭ ئىسۈمىمۇ ئەنە
شۈۈۇندال ئىۈۈدى .ئۇنىۈۈڭ ئىسۈۈۈمى ئاتۈۈاقلىۋ قەھرىمانالرنىۈۈڭ ،باتۇرالرنىۈۈۈڭ ،
ئارتىسۈۈۈۈتالرنىڭ ە يۈۈۈۈاكى ئاتۈۈۈۈاقلىۋ دانىشۈۈۈۈمەنلەرنىڭ ئىسۈۈۈۈمى ئەمەس،
بەقكى ئۆزىمىزنىڭ بو ىمىزنىڭ ئىسمى ئىدى ،يەنى ئۆز غورۇرى ە ئىمانىغا سۈادىۋ
بوقۇپ ئۆتكەن بىر ئاددىە ئۇيغۇرنىڭ ئىسۈمى ئىۈدى .ئاقالھنىۈڭ تەقۈدىرى بىۈلەن
بو ىمىز  70يا

ياشىدى ،ئەمما ئىنىم يۈا

اەھەتۈتە ئۈۆز بو ىسۈىنىڭ يېنىغىمۈۇ

كېلەقمىدى !
بىز ئائىلىدە تۆ

پەرزەنو ئىدۇل ،ئىككى ئوغۇ ،ئىككۈى قىۈز .ئابۈدۇرېھىم
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باقىنىڭ ئۈچىنچىسى ئىدى .بىزنى گۈزە  ،ساپ ھا اقىۋ يۇر

ئۇچتۇرپان ئۆسۈتۈردى.

ئاتۈۈا-ئۈۈانىمىز كونۈۈا زىيۈۈاقىيالردى بوقۈۈۇپ ،دادىمىۈۈز تۇرسۈۈۇن بۈۈارا

-0947

يىلى ئۇچتۇرپانغا كېلىر ،ئوقۇتقۇچىلىۋ ھايۈاتىنى باشۈالپ ،ئۇچتۇرپۈان  -0ئوتتۈۇرا
مەكتى ى ە ئىماملىرىم يېزىلىۋ ئوتتۈۇرا مەكتەپنۈى بەرپۈا قىلىشۈقا قاتناشۈقان  .بىۈر
مەزگىق ئوقۇتقۇچىلىۋ قىلغاندى كېيى  ،ئۈۇزۇن مەزگىۈق مەمۈۇرىە ئىشۈالر ،يەنۈى
تەزكىۈۈرە يېۈۈزىش ئىشۈۈلىرى بىۈۈلەن شۈۈۇغۇقالنغان ھەمۈۈدە ئۈۈۈرۇمچىگە يۆتكىلىۈۈر،
ئوقۇتقۇچىلىۋ ەىزمىتىدى پېنسىيىگە چىققان .مەرھۇم ئۈانىمىز نۇرنىسۈا ئابۈدۇرېھىم
ئۆمۈر بويى ئوقۇتقۇچىلىۋ قىلىر ،پېنسىيىگە چىققان ئىدى .مانا ئەمۈدى ئۈائىلىمىزدە
ئىنىمىز ئابدۇرېھىم ە ئانىمىزدى ئايرىلدۇل.
دادام ە ئانام ھەر ئىككىلىسى ئۈايرىم -ئۈايرىم ھاقۈدا  -0941ە -0961
يىلۈۈالردا قەشۈۈقەر دارىلمۈۈۇئەقلىمى

ە قەشۈۈقەر پېۈۈداگوگىكا ئۈۈاقىە تېخىنىكۈۈومىنى

پۈتتۈرگەن ئىدى.
ئىۈۈنىم تۇغۇقغانۈۈدا ،ئۇنىڭغۈۈا ئانۈۈام ،دادام ە مومۈۈام چۈۈو دادىمىۈۈز
ئابدۇرېھىمنىڭ ئىسمىنى قويۇشۈنى قۈارار قىلغۈان ئىۈكەن .چۈۈنكى ،چۈو دادىمىۈز (
بو ىمىز) ئابدۇرېھىمنىڭ ھايا
سودا-تىجارە

مۇساپىسى ناھايىتى مۇرەككەپ ە قىزىقارقىۋ بوقۈۇپ،

ە دىنىە ئىلىمدە كاماقەتكە يەتكەن كىشى ئىدى.

بو ىمىز قەشقەر بەشكېرەمدىكى ئا ا

دېگەن اايدا تۇغۇقغان ھەمدە ياشۈلىۋ

اقتىدا قەشقەردىكى ەانلىۋ مەدرىسىدە ئوقۇپ ،داموقال دەپ ئاتاقغان .كىشىلەر ئۇنى
ئادەتتە ئابدۇرېھىم داموقال دەپ ئاتايدىكەن-21 .ئەسىرنىڭ باشۈلىرىدا ،تەەمىۈنەن
ئۈۈۆكتەبىر ئۆزگىرىشۈۈىنىڭ ئاقدىۈۈدا بۈۈو ىمىز ئەنجانغۈۈا سۈۈەپەر قىلىۈۈر ،مەرغىۈۈالن،
تاشۈكەنو ،شۈەمەي ،ئورېنبۈۇرگ ،موسۈكۋا ،سۈانكىت ېتربۇرگ قاتۈارقىۋ شۈۈەھەرقەرگە
بېرىر تىجارە
ياشىغاندى

قىلغان ،ئاەىرىدا قاراقو ) پرژىۋاقسكى( شۈەھىرىدە ئۈۇزۇن يىلۈالر

كېيى -0921،يىللىرى ئەتراپىۈدا سۈتاقىننىڭ كوپېراتسىيىلەشۈتۈرگ

ە

بۈۈاي -كۇالقالرغۈۈا زەربە بېۈۈرىش ھەرىكىتۈۈى مەزگىلىۈۈدە ،سۈۈتاقى ھۆكۇمىتىنىۈۈڭ
زىيانكەشلىكىگە ئۇچراپ ،ئۆي-ماكانلىرىنى تاشالپ ەتەنگە قايتىر كېلىۈر ،بۈارقىۋ
ئائىلە ئەزاقىرى ھەم ئۇرۇغ-اەمەتى بىلەن ئۇچتۇرپانغا ماكانالشقان.
شۇ قېتىمقى كۆچۈشتە مومىمىزنىڭ كىچى

ئىنىسۈى ،موسۈكۋادا ئۈاقىە مەكتەپۈتە

ئوقۇ اتقان ئۆمەراانمۇ سو ېو ئىتتى اقىدى

ھەدىسى ،ئاكىلىرى ە ئانىسۈى بىۈلەن

بىرقىكتە ئۇچتۇرپانغا كۆچۈپ كەقۈگەن-0920 .يىلۈى ،شۈېڭ شىسۈەي ھۈاكىمىيەتنى
ئىگىلەپ ،ەواا نىيۈاز ھۈااىم قاتۈارقىقالر بىۈلەن بىرقىشۈىر ،ئۆقكىۈدە مەدەنىۈيە -
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مائارىر ئىشلىرىنى يوقغا قويغان ھەمدە ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنى ھۈاكىمىيە

ئىشۈلىرىغا

ئارىالشتۇرغاندا يۇقىرى مائارىر تەربىيىسى كۆرگەن ئۆمەراان ئۇچتۇرپۈان  ،ئاقسۈۇ،
كۇچار ە بىر مەزگىق كورال ھەم ئۈرۇمچىدە ەىزمە
سەنايى نەپى

قىلغۈان .كۇچۈاردا  ،مائارىۈر ە

ئىشلىرىنى يۈرگشتۇرگەن ،ئەممۈا -0900يىلۈى ئارىسۈىدا تۈازىال

باشالنغاندا ،شېڭ شىسەي تەرى ىدى تۇتقۇن قىلىنىر ،مىڭلىغان ئۇيغۇر ە باشقا ھەر
مىللە

زىياقىيلىرى قاتارىدا يول قىلىنغان.
ئۆمەرااننىڭ ئىككى قىۈزى بوقغۈانلىقى مەقۈۇم ،بۈو ىمىز ،مۈومىمىز ،ھۈاممىمىز

ە ئانىمىز بۇ قىزالرنى ئۆمۈر بويى كۆرگشنى ئۈارزۇ قىلىۈر ئىۈزدىگەن بوقسۈىمۇ ،ھۈې
يەردى دېرىكىنى ئاالقماي ئۇ دۇنياغا كەتتى .ئۇالرنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىشۈقا ھەتتۈا
ئىنىم ئابدۇرېھىممۇ قاتنىشۈىر بەزى ئۇچۇرالرغۈا ئىۈگە بوقغۈانلىقىنى ئېيتقۈان ئىۈدى.
بوقسا ،تەەمىنەن  71ياشالر چامىسۈىدىكى

ئىشىنىمەنكى ،بۇ ئىككى قىز ھازىر ھايا

مومايالردۇر ،ئۇنىڭ پەرزەنتلىۈرى ە نە رىلىۈرى بوقۇشۈى مۈۇمكى  .ئەگەر ئۇالرنىۈڭ
ئە الدقىرى بۇ قۇرالرنى ئوقۇپ قاقسا ئەاەب ئەمەس.
بىزنىڭ بو ىمىز ئابدۇرېھىم داموقال قاراقوقۈدىكى اقتىۈدى تارتىۈر-0900 ،
-0909يىلالردىكى مىللىە ئىنقىالب رەھبەرقىرىدى

ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ دادىسۈى

ھاشىم ئاقساقا ئائىلىسى بىلەن قويۇل مۇناسىۋەتتە بوقغان .ئۇالر كېيى ئۇچتۇرپاندا
بىۈۈرگە ياشۈۈىغان ھەمۈۈدە ئۈۈائىلىمىز بىۈۈلەن ئابباسۈۈوفالر ئارىسۈۈىدا قويۈۈۇل تۈۈارىخى
مۇناسۈۈىۋەتلەر بۈۈار ئىۈۈدى .بۈۈۇ ئۈۈايرىم تۈۈارىخ ،شۈۈۇڭا بۈۈۇ يەردە ھەممىنۈۈى يېزىۈۈر
بوالقمايمەن.
بو ىمىز ئابدۇرېھىم داموقال ناھايىتى مەرى ەت ە ەر  ،كۆپنى كۆرگەن ،زامانىۋى
ئىلىم -مەرى ەتنى قوقاليدىغان ھەمدە دىنىە بىلىملەرگىمۈۇ كامىۈق كىشۈى بوقغۈانلىقى
ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ يۇقىرى ھۆرمىتىگە ئىگە بوقغان ،ئۇ زا
اپا

-0949يىلى ،ئۇچتۇرپاندا

بوقغان .ئىنىم ئابدۇرېھىمگە بو ىمىزنىڭ ئىسمىنى قويۇ  ،ئەنە شۈۇ زاتنۈى ە

ئائىلە شەاەرىسىنى ئەستە تۇتۇ

مەقسە

قىلنغان.

دادىمىز تۇرسۇن باراتنىڭ تۇغۇقغان يۇرتى قەشقەر پەيزىۋا

بوقۇپ ،دادىسۈى،

يەنى دادا اەھەتتى بىزنىڭ بۈو ىمىز باراتۈاەۇن پەيزىۋاتتۈا تونۇقغۈان دىنىۈە زا
ئىدى .ئۈۇ كىشۈى قۈاغىلىقتىكى ئاتۈاقلىۋ ئۈاقىم تەاەقلىنىۈڭ شۈاگىرتلىرىدى بىۈرى
ئىدى .مەرى ەتۈ ەر ەر بۈۇ زا

دادىمىنىزنۈى پەيزىۈۋاتتىكى ە كېۈيى قەشۈقەردىكى

يۈۈۈېڭىچە مەكۈۈۈتەپكە ئۈۈۈۆزى ئاپىرىۈۈۈر بەرگەن ھەمۈۈۈدە دادىمىزنىۈۈۈڭ قەشۈۈۈقەر
دارىلمۇئەقللىمىننى نەتىجىلى

پۈتتۈرىشىنى قوقلىغان ئىۈدى .ئەينۈى اقىتتۈا قەشۈقەر
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دارىلمۇئەقلىمى تەڭرى تاغلىرىنىڭ اەنۇبىدىكى بىردى ئوتتۈۇرا دەرىجىلىۈ

بىلىۈم

دەرگاھى بوقۇپ ،ئۇيغۇرالر ئارىسىدى يېتىشىر چىققان ئاتاقلىۋ زىيۈاقىيالر تۇرغۈۇن
ئاقماس ,مۇھەممەد ئابدۇقال ،ئابدۇشۈككۈر مۇھەممەد ئىمى  ،غۈازى ئەمە  ،ئاببۈاس
بۇرھان ،ئۆمەر موقال ،كېرىم سايىم قاتۈارقىۋ يۈۇزقىگەن زىياقىيالرنىۈڭ ئىسۈمى بۈۇ
مەكتەپ بىلەن باغلىنىشلىۋ ،دادام ئەنە شۇ كىشىلەر بىلەن مەكتەپۈدا
بىلەن سا اقدا

ە بەزىلىۈرى

ئىدى.

دادام ئۆز كىندى

قېنى تۆكۈقگەن يۈۇرتى پەيزىۈۋاتنى ،ياشۈلىۋ ە ئوتتۈۇرا

ياشلىۋ ھايۈاتى ئۈۆتكەن ئۇچتۇرپۈاننى ئىنتۈايى سۈۆيىدۇ .بوقۇپمۈۇ كىنۈدى

قېنۈى

تۆكۈقگەن پەيزىۋاتتىكى ئۈۆز يېزىسۈىدا دادىسۈى ە ئانىسۈى ھەم قېرىنداشۈلىرىنىڭ
قەبرىسى اايالشقان بوقغاچقا بۇ يۇرتقا ئاالھىدە مۇھەببە

باغلىغۈان .شۈۇڭا ئىنىمنۈى

تاپقان پۇقىنى پەيزىۋاتقا سېلىش ،ئۆز يېزىسىدا بوز يەرقەرنۈى ئېچىۈر ،بۈاغ-بوسۈتان
قىلىشقا ئۈندىگەن .نەتىجىدە ،ئىنىم ئاران تەستە مۈاقۇ بوقۈۇپ ،پەيزىۋاتقۈا تاپقۈان
پۇقىنى مەبلەغ قىلىر ،شۇ يەرگە ساقغان ئىدى .ئەپسۇس ،ئىنىم ئاەىرقى اقىتالردا بۈۇ
بىۈۈر ئازغىشۈۈىش بوقغانلىقىۈۈدى

ئەپسۇسۈۈالنغانلىقىنى ،ئەممۈۈا پۈتۈۈۈن كۈۈۈچى

بىلەن كۆكەرتىش ئېلىر بېرىر ،كۆپ مېۋە كۆچەتلىرىنى تىككەنلىكى ،ھۆكۈمەتنىڭ
بۇ ئىشنى قوقاليدىغانلىقى ،مانا ئەمدى تىككەن كۆچەتلىرى كۆكلەپ ،رەسمىە چۈو
باغقا ئايلىنىۋاتقانلىقنى ئېيتىر بەرگەن ئىدى .ئەپسۇسكى  ،ئۇ تۆككەن تەرقىرىنىۈڭ
نەتىجىسىنى كۆرگ

ئاقدىدا ،ھاياتلىقتى ەۇشالشتى ،ئۆستۈرگەن مېۈۋە دەرەەلىۈرى،

باغلىرى قاقدى! ئەقۋەتتە ،بۇ باغالر ،بۇ تۆكۈۈقگەن تەرقەر كەقگۈسۈىدە نۈېمە بوقىۈدۇ
؟ بۇنىسى نامەقۇم ،تارىختا نۇرغۇن باغالر ەيران بوقغان ئەمەسۈمۇ؟! ئەممۈا يەنىۈال
ئىنىمنىڭ ئەقلىە قەقىمى بىلەن قاقدۇرغان پەقسەپە ئەسەرقىرى ئۈارقىلىۋ تىكلەنۈگەن
ئۇنىڭ كىچككىنە «بېغى» ئەبەدىيلى

بوقسا كېۈرەى؟! مەنىۈۋى تەپەككۈۈر ە ئىلىۈم

تۆھ ە بېغى ئىنسانالرغا ئەبەدىە ئوزۇل بېرىدۇ .ەۇددى بىۈز  0111يىلنىۈڭ ئاقدىۈدا
قەشقەر دىيارىدا تىكلەنگەن ماھمۇد كاشۈغەرى ،يۈسۈۈپ ەۈاس ھااى نىۈڭ مەنىۈۋى
باغلىرىدى ھازىرمۇ ھوزۇرقىنىۋاتقان ھەم روھىمىزغا كۈ مادار ئېلىۋاتقاندەى !
قىممەتلى

ئوقۇرمەنلىرىم ،تارىخى تەزكىرىچىلى

دادىمىزنىۈڭ ئە سۈۆيگەن

ئىشۈۈلىرىنىڭ بىرىۈۈدۇر .ئۇچتۇرپانۈۈدىكى « اىگۈۈدە يېغىلىقۈۈى» نىۈۈڭ تۈۈارىخىنى
تۇرغۇزۇ « ،يەتتە قىزقىرىم» نىڭ ئەسلى تارىخى كېلىر چىقىشىنى بېكىتىش ە ئۈۇالر
ئۈچۈن مەقبەرە ئورنىتىش  ،كىلالسسۈى

شۈائىر مۈوقال شۈاكىرنىڭ قەبىرىسۈىنى تې ىۈر

بېكىتىش قاتارقىۋ ئۈچتۇرپان تەزكىرىسىگە ئائىو نۇرغۇن ەىزمەتلەردە دادىمىزنىڭ
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ااپاقىۋ ئەمگەكلىرى بارقىقىنى چو ياشتىكى كىشىلەر ياەشۈى بىلىۈدۇ .دادىمىۈز بۈۇ
ھەقتە ە باشقا تېمىالردا ەېلى كوپ ئىلمىە ماقاقىالرنىمۇ ئېالن قىلغان ھەمدە ئىۈنىم
بىلەن بىرقىشىر ،ئۇچتۇرپان ە ئاقسۇ رايونىنىڭ تۈارىخى ،مەدەنىۈيە

تەزكىرىسۈى

ھەققىدە كىتابمۇ يازغان ئىدى.
ئاتا-ئانىمىز  0پەرزەنتىنىڭ ھەممىسىنى ئاقى مەقۇماتلىۋ قىلىۈر تەربىيىلىۈدى
ھەمدە ئىككى ئوغلىنىڭ دوكتور بوقۇپ يېتىشۈىر چىقىشۈىغا ئاسۈاس سۈاقدى .ئاتۈا-
ئۈۈانىمىز كىچىكىمىۈۈزدە ھەر كۈۈۈنى چىراقنىۈۈڭ تۈ ىۈۈدە ئوقۈۈۇپ بەرگەن رومۈۈانالر ە
ھېكايىلەر ،سۆزقەپ بەرگەن تارىخى ەقەقەر بىكارغا كەتمىگەن بوقسا كېرەى؟
بىز كىچىكىمىزدە ئائىلىمىزنىڭ تارىخى مۇساپىلىرى ھەققىدە كۈۆپ ئاڭلىغۈان
ئىدۇل .بەقكى ،تارىخ پېنىگە قىزىقىش ئاقدى بىلەن ئائىلىسىنىڭ تارىخىنى بىلىشتى
باشالنسا كېرەى ،شۇ نۇقتىدى مەشۈھۇر ئەدىۈ
مىللىتىنىۈۈڭ تۈۈارىخىنى بىلمەسۈۈلى

ە ئۈاقىم ئابۈدۇرېھىم ئۆتكۈۈر « ئۈۆز

ئۈۈۆز ئاتۈۈا-ئانىسۈۈىنىڭ كىملىكىنۈۈى بىلمىگەنۈۈگە

ئوەشا » دېگەن ئىدى.
مەن بۇ يەردە ئائىلە تارىخىنى سۆزقەشنى مۇددىلۈا قىلمىغۈانلىقىم ئۈچۈۈن بۈۇ
مەسىلىلەر ھەققىدە قىسمەنال توەتىلىمەن.
ئىنىم ئابدۇرېھىم ئائىلىمىزنىڭ كېلىر چىقىشۈى ،ئائىلىمىزنىۈڭ شەاەرىسۈىنى
ئىگىلەشكە بەى ئەھمىيە

بېرەتتى ،مەن كۆپ نەرسىلەرنى ئۇنىڭدى سورايتتىم .ئۈۇ

 ،يەنە ئۇيغۈۈۇر ە ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا تارىخىۈۈدىكى مەشۈۈھۇر شەەسۈۈلەرنىڭ ھايۈۈا
مۇساپىلىرىنى چۈشىنىش ،ئۇالر ھەققىۈدە كۈۆپ ئوقۇشۈقا ئەھمىۈيە
قارىشىچە ،ھەربىر شەەسنىڭ ھايا
مەدەنىيە

بېرەتتۈى ،ئۇنىۈڭ

مۇساپىسى شۈۇ دە رنىۈڭ سىياسۈىە ،ئىجتىمۈائىە،

ە ئىقتىسادىە ھاياتى بىۈلەن چەمۈبەرچەس باغالنغۈان بوقىۈدۇ .مەشۈھۇر

شەەسۈۈلەرنىڭ ھايۈۈا

مۇساپىسۈۈى ئۈۈارقىلىۋ شۈۈۇ دە رنىۈۈڭ سىياسۈۈىە ئەەۈۈالل،

ئىجتىمائىە تەپەككۈر قۇرۇقمىسىنى ھەم سىياسىە ئارقا كۆرگنىشىنى چۈشەنگىلى بوقىدۇ.
مەسىلەن ،ئەقىخان تۆرە بىۈلەن ئەەمەتجۈان قاسۈىمىنىڭ ھايۈاتى ئۈارقىلىۋ -0901
يىلالردىكى ئۇيغۈۇر اەمىيىتىنىۈڭ ئىككۈى ەىۈق مىللىۈە ئىۈدېلوقوگىيە قۇرۇقمىسۈىنى
چۈشىنىۋېلىش مۇمكى  .سابىو داموقالم بىلەن ەواا نىيۈاز ھۈااىم ئۈارقىلىۋ -0921
يىلالردىكى ئۇيغۇر ئىجتىمائىە ە سىياسىە قاتلىمىدىكى ئىچكى ە تاشقى ئىككى ەىق
كۆرگنىشنىڭ تەسىرىنى بىلىش مۇمكى .
مەرھۇم ئىنىمغا « ئابدۇرېھىم» ئىسمىنىڭ قويۇقۇشى -21ئەسىرنىڭ بىرىنچۈى
يېرىمىۈۈدا ئۈۈۆتكەن ئۈۈاددىە بىۈۈر ئۇيغۈۈۇر ئائىلىسۈۈىنىڭ بېسۈۈىر ئۈۈۆتكەن ھايۈۈا
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بوقۇپ ،ئۆز ئائىلە شەاەرىسىنى يېزىر قاقۈدۇرۇ ،

مۇساپىلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلى

ئەنلەنىسۈۈى تەرەققۈۈى قىلمىغۈۈان ئۇيغۈۈۇر

ئۈۈائىلە شۈۈەاەرە دەرىخىنۈۈى تۇرغۈۈۇزۇ

اەملىيىتىدە ھەر بىر ئىسىمنىڭ نۇرغۇن ھېكايىلىرى ە سىرقىرى بارقىقى تەبىلىە .ئائىلە
شەاەرىسىنى تۇرغۇزۇ

ئەنلەنىسى كۈچلۈى بوقمىغان مىللەتتە ئۆز مىللىۈە تۈارىخىنى

چۈشىنىش ،ئۇنىڭغا قىزىقىش ە ئۇنىڭدى ئى تىخارقىۋ ھې

قىلىش روھى ئااىز بوقسا

كېرەى؟! ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ئەنە شۇ سە ەبتى يۇقىرىدا قەيو قىلىنغان مەشۈۇر سۈۆزنى
ئېيتقان ئىدى .قىسقىسى ،ئۆزقىرىنىڭ يەتتە ئەادادىنى بىلىۈش روھۈى مەسىلىسۈىدە
ئۇيغۇرالر ئۆزقىرىنىڭ قان-قېرىنداشلىرى ھېسابالنغان تۈۈركلەر ،قۈازاقالر ،قىرغىۈزالر ە
باشقىالردى ئۆگىنىشى زۆرگر !

ەاتىمە
مەرھۈۈۇم ئىۈۈنىم ئابۈۈدۇرېھىمنىڭ ھايۈۈا

مۇساپىسۈۈىنى ئويلىغىنىمۈۈدا قۈۈاتتىۋ

ئېچىنىمەن ھەم پەەرقىنىمەن .پەەىرقىنىدىغان نۇقتام ئۈۇنى ئىلىۈم-پەن دۇنياسۈىغا
باشالشتا ئاتا-ئانام ە مەن مۇھىم رو ئوينىغان بوقسام ،ئۇنىڭ ئىلمىۈە اەھەتۈتى
ئۆسۈۈۈپ يېتىلىشۈۈىدە ئاكادېمىۈۈ

ئەزىۈۈز نارىنبۈۈايې

ە پروفېسسۈۈور ئوسۈۈمان

توگۇسۈۈاكوف قاتۈۈارقىۋ ئۈۈاقىمالر زور رو ئوينىغۈۈان ئىۈۈدى .ئېچىنىۈۈدىغان يېۈۈرىم
ئۇنىڭ دوكتورقۇل دى لومىنى يانچۇقىغا سېلىر قويۈۇپ ،ئىگىلىۈ
كۈندىلى

تۇرمۇشىنى قامدا

تىكۈلە

يوقىۈدا،

يوقىۈدا سۈەرپ قىلىنغۈان نۇرغۇنلىغۈان اقىتلىۈرى ھەم

ئۈۈۈاقىۋەتتە ئۈۈۈارزۇ-ئارمۈۈۈانلىرىنى ئەمەقۈۈۈگە ئاشۈۈۈۇرماي تۈۈۈۇرۇپ بىۈۈۈز بىۈۈۈلەن
ەوشلىشىشۈۈىدۇر 01 .يۈۈا

بىۈۈر ئەر ئۈچۈۈۈن ئەقىلۈۈگە توقغۈۈان  ،قىۈۈران مەزگىۈۈق،

ئۇنىڭ چوڭقۇر ە كۈچلۈى پەقسەپە تەتقىقا

ئەسەرقىرى بەقكى ئۇنىڭ  01ياشۈتى

كېۈۈيى  ،بەقكۈۈى  41ياشۈۈلىرىدا بۈۈوالر ئىۈۈدى .ئەگەر  ،ئۇنىڭۈۈدا مۇنۈۈدال تاالنۈۈو ە
قابىلىيە

بوقمىغان بوقسا ،يۇقىرىدا قەيو قىلىنغان ئەسەرقەرنى يورۇقلۇققا چىقىرىر،

ئۈۈۆز قۈۈابىلىيىتىنى  21ياشۈۈقا توقمۈۈاي تۈۈۇرۇپ كۆرسۈۈەتمىگەن بوقسۈۈا ،مەن ھەرگىزمۈۈۇ
ئارتۇقچە ئويلىمايتتىم .قېكى  ،ئاقالھ ئۇنىڭغا شۇنچىلى

ئۆمۈر بەردى .ئۆز ئىنسانلىۋ

قەدىرى ە غورۇرى بىلەن ياشىدى .ئاما قانچە؟
مەن ئۇنى دائىم كۆپ تىرىشىشنى ،كۆپ ئىلمىە ئەسەرقەرنى يېزىۈر ئۈۆزىنى
نامايەن قىلىشنى اىكىلەيتتىم  ،بەزىدە تەنقىدمۇ قىالتتىم .بىرال ،ئۇ سۆزقىرىمگە ەاپا
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«سۈۈۈەن مېنىۈۈۈڭ ھېسسۈۈۈىياتىمنى چۈشەنمەيسۈۈۈەن» دەپۈۈۈال

قوياتتى .ھەقىقەتەن ،مەن ئۇنىڭ ھېسسۈىياتى ە ەزىيىتىنۈى چۈشەنسۈەممۇ ،يەنىۈال
ئەمەس ئىدى .قېكى  ،ئۇ كېيىنكى اقىتالردا مېنىڭ تورالردا ئېالن قىلىنغۈان

يېتەرقى

تۈۈارىخىە ماقۈۈاقىلىرىمى ئوقۈۈۇپ تۈۈۇردى ھەمۈۈدە ئۆزىنىۈۈڭ بىۈۈر قىسۈۈىم ئەسۈۈەرقەرنى
يازغانلىقى ،بەزىلىرىنى ەەنزۇچىغۈا تەراىۈمە قىلىۈر چىقىۈرىش ئۈچۈۈن ھەرىۈكە
قىلىۋاتقانلىقى شۇنىڭدەى ئەمدى رەسمىە ئىشقا كىرىشىر ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ بىۈر پۈتۈۈن
سىستېمىلىۋ پەقسەپە تارىخى ە ئوتتۇرا ئاسىيا ئومۇمىە پەقسەپە تۈارىخىنى يېۈزىش
ئۈچۈن تەييارقىۋ قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
كېيىنكى اقىتالردا «شىنجا تارىخى ە مەدەنىيىتى تەتقىقا

يۇرتى» ئابدۇرېھىم

تۇرسۇننىڭ قابىلىيىتىنى سەزگەندى كېيى  ،ئۇنى رەسمىە رە ىشتە «شىنجا تۈارىخ ە
مەدەنىيە

تەتقىقا

يۈۇرتى» نىۈڭ تەكلى لىۈۋ تەتقىقاتچىلىقىغۈا تەكلىۈر قىلىۈر،

گۇ اھنۈۈامە بەرگەن .ئۈۈۇ ,دادامنىۈۈڭ ە باشۈۈقا مۇتەەخەسىسۈۈلەرنىڭ تەشەببۇسۈۈى
بىلەن «شىنجا تارىخ ە مەدەنىيىتى» ژۇرنىلىدى ئىلمىە ماقاقىلىرىنى ئېالن قىلىشقا
كىرىشۈۈكەن .دادام تۇرسۈۈۇن بۈۈاراتمۇ مەزكۈۈۇر تەتقىقۈۈا
تەتقىقاتىچىسى بوقۈۇپ ،ئاتۈا-بۈاال بىۈرقىكتە تەتقىقۈا

يۇرتىنىۈۈڭ تەكلى لىۈۈۋ

پائۈاقىيەتلىرىگە كىرىشۈكەن

ئىدى .ئاتا -باال ئۇچتۇرپاننى مەركەز قىلغۈان ھاقۈدا ئاقسۈۇ دىيارىنىۈڭ قەدىمۈدى
تا ھازىرغىچە بوقغان ئېتنى  ،ئىجتمائىە-مەدەنىيە

ە مائارىر تارىخىنى يېزىشقا

كىرىشىر  ،بۈۇ كىتۈابنى تاماملىغۈان  ،ئابۈدۇرېھىم سۈو ېو-رۇس تارىخچىلىرىۈدى
بارتوقد ،كروپاتكى  ،كۇزنېتسو

ە باشقىالرنىڭ ئۇچتۇرپان ە ئاقسۇ رايۈونى ھەققىۈدە

يازغان ئەسەرقىرىدىكى ئۇچۇرالرنى توپالپ مەزكۇر كىتابنى تېخىمۇ بېيتقان ھەمدە بۈۇ
ئەسەرنى بۇ يىق ە ياكى كېلەر يىلىغىچە نەشىر قىلماقچى ئىدى.
ئەپسۇس ! ئۇ رەھمەتلى

بوقدى! مەن يىرال ئوكيان قىرغىقىدا تۈۇرۇپ پەقە

ئاقالھتى ئۇنىڭ روھىغا ئاتۈاپ دۇئۈا قىلۈدىم! رەھمەتلىۈ
ئىنىمنىڭ دىدارىنى كۆرەقمىدىم! مەن پەقە

ئانۈام ە رەھمەتلىۈ

ئۈۇالر بىۈلەن ئۈۆتكەن ئە ياەشۈى

كۈنلەرنى ئەسلىدىم .مەن ئىۈنىم بىۈلەن كۆرگشۈكەن كۈۈنلەردىكى ئۇنىۈڭ چىۈراي
تۇرقىنى كۆز ئاقدىمغا كەقتۈردگم .بۇ ئەقۋەتتە ھەر قاندال بىر قېرىنداشۈتا بوقىۈدىغان
تەبىلىە تۇيغۇ! دائىم دېگۈۈدەى تېلې ونۈدا بوقسۈىمۇ ئۈا ازىنى ئۈاڭالپ تۇرىۈدىغان
ئىنىمنىڭ ئا ازى مەن ئۈچۈن ئەمدى ئەبەدى ئاڭالنماستۇر !
دائىم دېگۈدەى تېلې وندا بوقسىمۇ ئۈا ازىنى ئۈاڭالپ تۇرىۈدىغان ئانامنىۈڭ
ئا ازى مەن ئۈچۈن ئەمدى ئەبەدى ئاڭالنماستۇر !
41

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

مەن ئاتۈۈا-ئانامغۈۈا دائىۈۈم دېگۈۈۈدەى ئانۈۈا يۇرتقۈۈا قايتىۈۈر كۈۈېلىمەن
دەيتتىم .ھەتتا  ،ئانام اپا

بوقغاندى كېيى  ،مەن دادام ە ئىنىمگە ئەگەر ىۈزا

ئاالقىسۈۈام ،بۈۈۇ يىۈۈق مۈۈۇمكى بۈۈار يۇرتقۈۈا بېرىۈۈر سۈۈىلەر ە دوسۈۈتالر بىۈۈلەن
كۆرگشۈۈىمەن دېۈۈگەن ئىۈۈدىم .ئۇالرمۈۈۇ تېلېفونۈۈدا « ەتەن بەى تەرەققۈۈى قىلىۈۈر
كەتتى ،سەن ئۈرگمچىگە كەقسە

ئۆيۈڭنى تاپاقمايسەن ،ھەممە نەرسۈە ئۆزگىرىۈر

كەتتى» دېگەن ئىدى .ھازىر يېڭىدى
تۇشتى

پۇقرا بوقغان ئامېرىكىلىۋ ئۇيغۇرالر تۇشمۇ-

ىزا ئېلىر ئەسلى ەتىنىگە كېتىۈر بارماقتۈا ،ھەمۈمە يەردە ئەسۈلى ەتەن

بىلەن يېڭى ەتەن ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر قويۇقالشماقتا .ئانام بىۈلەن ئىنىمنىۈڭ
كېيى مېنىڭ ەتەن سېغىنىشلىرىم تېخىمۇ كۈچەيمەكتە ،بۇندال سېغىنىش

اپاتىدى

ئەقۋەتتە ئىنساندىكى تەبىلىە تۇيغۇالرنىڭ بىرىدۇر ەاالس !
مەن ھەقىۈۈۈقەتەن ،ئۈۈۈۆز يۇرتۈۈۈۇمنى ،ئۈۈۈۆزگم ئىشۈۈۈلىگەن ئەشۈۈۈۇ گۈۈۈۈزە
شىنجا

ئۇنىۋېرسىتېتىنى ،ياشلىۋ ھاياتىمنىۈڭ ئە

گۈۈزە شۈېلىرىە تەپەككۈرقۈۇل

مىنۇتلىرى ئۆتكەن ،ساما ى ەىياقالرغا پاتقان ئۈرگمچى كۈوچىلىرىنى ئەسۈلەيمەن،
ياشلىۋ ھاياتىمنىڭ ئە

گۈزە

رومانتى

دە رقىرىم ئۆتكەن موسۈكۋا بۈاغچىلىرى،

موسۈۈكۋا دەرياسۈۈى بۈۈويلىرى ،كرېمىۈۈق تېمىغۈۈا ،قېۈۈنى

ھەيكىلىۈۈگە سۈۈوئا قويغۈۈان

كۈنلىرىمنى ئەسلەيمەن .ھاياتىم ەىياقالر ،ئارزۇ-ئۈمىدقەر بىۈلەن كىتۈابالر دۆ ىۈ
ئىچىدە ئۆتتى ە ئۆتىۋاتىۈدۇ .كىتۈابالر دۆ ىسۈى ە رېلۈاقلىقالردى ھەم ئۆتمۈشۈتى
ئۇيغۈۈۇر مىللىتىمنىۈۈڭ شۈۈانلىۋ ە پااىلەقى ۈ

قىسۈۈمەتلىرىنىڭ سۈۈە ەبىنى ئىۈۈزدەپ،

ئۇنىڭدى توغرا يەكۈن چىقىرىشۈقا ئىنتىلىۈر كەقۈدىم .مەن ئەسۈلىدىكى شۈائىر ،
تىلشۇناس ،يازغۇچى بوقۇشتى تارىخچى بوقۇشنى تاقلىۋاقغان ئىدىم .ئەسەرقىرىم تۈور
دۇنياسى ئارقىلىۋ ەتەندىكى ئوقۇرمەنلىرىمنى تاپاقىدى .ھەقىۈقەتەن ،بىۈر يۈازغۇچى
ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەسىرىنى ئوقۇيدىغان ئوقۇرمەن بوقمىسا ،ئۇ كىم ئۈچۈن يازىۈدۇ؟ بىۈر
تارىخچى ئۈچۈن بىلگەن ە يەكۈنلىگەنلەرنى ئاڭاليدىغان ،تەھلىق قىلىدىغان ئادەم
بوقماي ،ئۇنىڭغا ھېكايە-چۆچەكلەردەى مۇئۈامىلە قىلسۈا ،تۈارىخىە ھۆاجەتلەرنىۈڭ
ئارىسىدى كۈېچە-كۈنۈدگز سۈىرالرنى قېزىشۈنىڭ نۈېمە ھۈااىتى ؟ ھۈازىر اۇڭگۈودا
ەۇادو

پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى شې اىخۇا ،ئۈۆزى

ەەنزۇالردى

ئاقدى بىلەن ئىگىلى

تىكلەپ ،باي بوقۇپ ،تاپقان پۇقى بىلەن رۇسىيىدىكى سو ېو-

اۇڭگو مۇناسىۋەتلىرى تارىخىنىڭ ئارقا كۆرگنىشلىرى ،اۈملىدى قسىمەن ئۇيغۇرالرغۈا
ئائىو كۆپلىگەن ئارەىر ھۆاجەتلەرنى توپالپ ،نەچچە توملىغان كىتابالرنى نەشۈىر
قىلدۇردى  .ھازىر اۇڭگو-سو ېو مۇناسىۋەتلىرى تارىخىنى تەتقىۈۋ قىلىۈش ،سۈتاقى
42

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

دە رىنۈۈى تەتقىۈۈۋ قىلىۈۈش اۇڭگۈۈو ،رۇسۈۈىيە ە غەربتىكۈۈى قىزىۈۈۋ تۈۈېمىالردى
ھېسۈۈۈابلىنىدۇ .مەن بۈۈۈۇ اەھەتۈۈۈتە ئۇيغۈۈۈۇرالر ئارىسۈۈۈىدا كۈۈۈۆپرەى ئىۈۈۈزدەنگەن
ئىدىم .ەەنزۇچە ،ئىنگلىزچە ،رۇسچە چىققۈان بۈۇ ھەقتىكۈى ئەسۈەرقەرگە نىسۈبەتەن
مېنىڭ قىلغان ئىشىم تېخى ھې نېمە ئەمەس ،بىرال مەن ئۆزگىچىلىكىمنى ساقلىدىم.
نەسىر بوقسا  ،بۇ اەھەتتىكى كىتابلىرىمنى ئوقۇرمەنلىرىم بىلەن يۈز كۆرگشتۈرىمەن.
قەدىرقى

ئىنىممۇ يەنىال شۇ ماڭا ئوەشا

ە مېنىڭۈدى تېخىمۈۇ چوڭقۈۇر ە

اەمىيەتنىڭ پەقسۈەپىۋى تەپەككۈۈر قۈاتلىمىنى تەتقىۈۋ قىلىۈدىغان قىسۈمى بوقغۈان
پەقسەپىۋى پىكىرقەر تارىخى قىسىمىنى تاقلىۋاقغان ئىدى .ئۇ ،ھەقىقەتەن ئەشۇ شۈې
اىخۇادەى ئاقدى بىلەن ئىگىلى

تىكلەپ ،پۇ تې ىر  ،ئۈۆزىنى مۇقىمالشۈتۇرغاندى

كېۈيى  ،رەسۈمىە ئوقتۈۇرۇپ ،ئىلمىۈە تەتقىقۈۈا

ئىشۈلىرىغا پۈتۈۈن ۇاۈۇدى بىۈۈلەن

كىرىشۈۈمەكچى ئىۈۈدى .ئەپسۈۈۇس ،ئۈۈۇ ئۈۈۆزى تىكلىۈۈگەن ئىگىلىكىنىۈۈڭ ھېچنېمىسۈۈىنى
كۆرەقمىۈدى ! ئۇنىۈۈڭ قەقبۈى ئىچىۈۈدى ئۈاقلىبۇرۇن زېۈۈدە بوقغۈان ،بۈۈاتۇر روزى ە
باشقاالرنىڭ قىسمىتى ئۇنى كۇتۇپ تۇرغان ئىدى.

ئىنىم ئۆز غايىسى يوقىدا مەغلۇپ

بوقدىمۇ؟ ياكى غاقى مۇ؟ مەن بۇ ھەقتە بىر نېمە دېيەقمەيمەن!
قىسىقىسى ،ئىنىم ئوقۇ
تىكلە

پۈتتۈرگپ ،ەتىنىگە قايتىر  ،تىرىكچىلىۈ  ،ئىگىلىۈ

يوقىغا كىرگىنىگە  01يىق توشقاندا ئۈارزۇ -ئارمۈانلىرىنى ئارقىۈدا قاقۈدۇرۇپ

كەتتۈۈى .بەزىۈۈلەر ئېيتقانۈۈدەى ئۈۈۇنى بۈۈۇرۇنال چەتۈۈلەقگە ئېلىۈۈر چىقىۈۈۋېلىش كېۈۈرەى
ئىدى .بىرال ،ئىنىم ە ئانامنىڭ پىكۈرى شۈۇكى ئەسۈلىدە ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئۈۆز
ەتىنىدە ياشاپ ،ئۆز ەتىنىدە ئۆز روقىنى اارى قىلدۇرۇ

كېرەى ،مىللەتنىڭ بىلىملىۈ

پەرزەنتلىرىنىڭ ھەممىسى چەتلەقدە بوقماسلىقى كېرەى !
ھەقىۈۈقەتەن ،ئۈۈۇ ە ئانۈۈام تۈۈوغرا ئېيتقۈۈان ئىۈۈدى .ئۇيغۇرالرغۈۈا مىڭلىغۈۈان،
ئونمڭلىغان ئابدۇرېھىم تۇرسۇنالر كېرەى! ئىلىم-پەن ،مەدەنىۈە-مائارىۈر ە باشۈقا
ھەممە ساھەقەردە نەچچە ەىق تىلنى پىششىۋ بىلگەن زىياقىيالر قوشۇنى بوقۇ
ھازىرقى ئەھۋاقدى قارىغاندا ،ئۇيغۇرالرنىڭ يۇقىرى دەراىلىۈ

كېرەى،

دوكتورقۈۇل ئۈۇ انى

ئاقغان زىياقىيلىرىنىڭ مۇتلەل زور كۆپچىلىكى چەتلەقلەردە تۇرماقتا !
مانا ئوقۈ ۇ  ،ئۈۆگىنىش ،ەىۈزمە
تېزقىكىدە ئۆتۈپ كەتتى ،ھە -پە

بىۈلەن يىلۈالر يىلالرنۈى قۈوغالپ چامۈال

دېگۈچە چوڭالر قاتارىغۈا قوشۈۇقدۇل ،ياشۈلىۋ

ەىياقلىرى ە ئارمانلىرى بىۈر-بىۈرقەپ ئەمەقۈگە ئاشۈقان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا ياشۈنىڭ
چوڭىيىشىگە ئەگىشىر ،ھاياتلىۋ مەزمۇنلىرىغا يېڭى مەزمۈۇنالر قوشۈۇقدى ،غەمسۈىز
ئۆتكەن كۈنلەر كەقمەسكە كەتتى 07 .يېشىمدا ئۆي ئىشىكىدى ئۇچۇرتما قۇ
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چىقىر كەتكەن ئىدىم .مېھرىبان ئانىمىز ئىككى ئۈوغلىنى ئىلىۈم-مەرىۈ ە

بىۈلەن

ئۆزقىرىنىڭ قەددىنى تىكلەشكە ،نۈادانلىۋ ،بىلىمسۈىزقىكتى ەۈاقى بوقۇشۈقا ئۈنۈدەپ
يىرال اايالرغا ئە ەتكەن ئىدى .ئۇ بىر ئۆمۈر ئىككى ئوغلىدى پەەرقەندى ! شۇنى
ئېيتماقچىمەنكى ،بىۈر پەرزەنۈو ئۈچۈۈن ئۈاقىم بوقۈۇ  ،دوكتۈور بوقۈۇ  ،مىليۈونېر
باي بوقۇ  ،ئەمەقدار بوقۇشال كۇپايە قىلمايدۇ ،ئۇ ئاقدى بىلەن ھەقىقىە ئىنسان ەر ەر
ئىنسان بوقۇشى كېرەى!
ئىۈۈنىم ئاب ۈدۇرېھىم ئاتۈۈا-ئانىسۈۈىغا ،تۇغقۈۈانلىرى ە دوسۈۈتلىرىغا مېھرىبۈۈان ە
كۆيۇمچان ئىنسان ئىدى .ئۇ ،ئۆز ئاتا-ئانىسىغا ياەشى ەىزمە

قىلىش بۇرچىنى ئادا

قىلدى .ئۇ ،مەرھۇم ئانامنىڭ  4 -0يىلالردى بۇيان دا امالشقان كېسۈىلىگە ەۈۇددى
دوەتۇرغا ئوەشا

سەبرىچانلىۋ بىلەن قۈاراپ ،ئۇنىۈڭ پۈتۈۈن دورىلىرىنۈى ئېلىۈر

كېلىش ،ئانىمىزنى دوەتۇرەانىالردا كېچە -كېچىلەپ بېقىش ،ھەر دائىۈم ئانىمىزنىۈڭ
يېنىدا ئوقتۇرۇپ ،ھاقىدى ەە ەر ئېلىش ،ەاقىغان نەرسىسىنى تەييار قىلىۈر بېۈرىش،
ئومۇمەن ئانا سۈتىنى ئاقال

اەھەتتە ھەقىقىە ئوغۇ پەرزەنتىلى

ەزى ىسۈىنى ئۈادا

قىلدى .ئانىمىزنىڭ اپاتى ئۇنىڭ ئۈچۈۈن ئىنتۈايى ئېغىۈر زەربە بوقغۈان بوقسۈا ؟!
ئۇنىڭسىزمۇ ئۇنىۈڭ قانچىلىغۈان يۈۈرەى ئۈازاپلىرى ،ئۆكۈنىشۈلىرى ە باشۈقا ئىچكۈى
دۇنياسى بارقىقى كۆزكە كۆرگنى ال تۇرىدۇ.
قىممەتلى ۈ

ئوقۈۈۇرمەن دوسۈۈتلىرىم! مېنىۈۈڭ يازغۈۈانلىرىم ئىۈۈنىم ھەققىۈۈدىكى

ئەسلىمىلەردى تۇغۇقغان ئوي-تەپەككۈرقىرىمدۇر ،ئويلىغانلىرىمنى يۈازدىم ،بىزنىۈڭ
ئۇيغۇردا «كۆزدى يىرال  ،كۆڭۈقدى يىرال» دەيۈدىغان بىۈر ماقۈا -تەمسۈىق بۈار.
ئەممۈۈۈا ،مەن بۈۈۈۇ ماقۈۈۈا -تەمسۈۈۈىلگە قىسۈۈۈمەن قوشۈۈۈۇقمايمەن ،باشۈۈۈقىالرنىڭ
چۇشەنچىسۈۈى قانۈۈدال؟ مەن بىلمەيۈۈمەن ،ئەممۈۈا مېنىۈۈڭ كۆڭلۈۈۈم ،مېنىۈۈڭ ئۈۈوي -
ەىيۈۈاقلىرىم ھېچقاچۈۈان سۈۈىلەر قەدىرقىۈۈ

ئوقۇرمەنلىرىمۈۈدى  ،سۈۈىلەر قەدىرقىۈۈ

ئوقۇرمەنلىرىم سۇ ئىچىۋاتقان ،تۇزىنى تېتىۋاتقان ،ئەسىرقەردى بۇيان ئەادادالردى
مىراس قاقغان ھا اقىرىدى نەپەس ئېلىۋاتقۈان مۈۇقەددەس تۈۇپراقتى يىراقلىشۈىر
كەتكىنى يول .چۈنكى ،ئۇ يەردە مېنىڭ ئەادادقىرىم ،سۈىلەرنىڭ ئەاۈدادقىرىڭالر،
مېنىڭ ئانام ە مېنىڭ ئىنىم ئابۈدۇرېھىم تۇرسۈۇن ياتماقتۈا ! چەتۈلەقلەردە ياشۈا ،
ھەرگىزمۇ ئۆز كىنۈدى

قېنۈى تۆكۈۈقگەن زېمىننۈى ئۇنتۈۇ

ئەمەسۈتۇر! ھەر قانۈدال

ەتىنىدى ئايرىلغان مۇساپىر ئۈچۈن بۇ ئورتال يەكۈن ەۈاالس ! بۈۇرۇنقى اقىۈتالردا
ئۇيغۇرالر قەشقەردى ەوتەنگە بېرىر قاقسا ،ەوتەندى قەشۈقەرگە يۈاكى ،ئاقسۈۇغا
ە ياكى ئاقسۇدى كۇچاغا بېرىر قاقسا مۇساپىرالر ناەشسىنى ئېيتىر يىغالپ يۈرگەن
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ئەمەسمۇ؟
مەن ئىشىنىمەنكى ،ئابدۇرېھىمنى قەدىۈرقىگەن ،ئۇنىۈڭ قىممىتىنۈى بىلۈگەن،
ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېچىنغان ە ئۇنىڭۈدى پەەۈرقەنگەن ئۇنىۈڭ دوسۈو-يۈارەنلىرى،
ھەتتۈۈا ئۈۈۇنى تونىمىسۈۈىمۇ ،ئۈۈۇنى كۈۈۆرگپ باقمىغۈۈان بوقسۈۈىمۇ ،ئۇنىۈۈڭ ھايۈۈا
مۇساپىسىدى ەە ەردار بوقغان ئال كۆڭۈ كىشىلەر ئۇنى ئېسىدە تۇتىدۇ!
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پەرغانە ادسىدا يوقىلىر كەتكەن
ەەقۋ-ئۇيغۇرالر
نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

كىرىش
بۈگۈنكى كۈنلەردە ،اۇڭگو تەرى ىدى رەسمىە ھاقدا شىنجا ئۇيغۈۇر ئۈاپتونوم
رايونى دەپ نام بېرىلگەن ،ئۇيغۇرالرنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسۈىمى ياشۈا اتقان مەزكۈۇر
زېمىندى باشقا يەنە چەتلەقلەردىمۇ ئۇيغۇر دىلاس ورىسى مە اۇ .
چەتلەقلەردىكى ئۇيغۈۇر دىلاس ورىسۈىنىڭ مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى مۇسۈتەقىق
دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىغا تە ە قازاقىستان ،قىرغىزىستان ،ئۆزبېكىستان قاتارقىۋ تۈۈركىە
اۇمھۈۈۇرىيەتلەرگە اايالشۈۈقان .ئۇيغۈۈۇرالر ئاقۈۈدى بىۈۈلەن اۇغراپىيىلى ۈ

اايلىشۈۈىش

اەھەتتىكۈۈۈى قواليلىۈۈۈۋ شۈۈۈارائىو تۈپەيلىۈۈۈدى قازاقىسۈۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈۈتان ە
ئۆزبېكىستاندى ئىبارە

ئۈ اۇمھۇرىيەتكە كۆپرەى تارقاقغان.

ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەسۈمىە ئىستاتىسۈتىكىلىرى
بويىچە ئاقغاندا ،بۈگۈۈنكى كۈۈنلەردە قازاقىسۈتان ئۇيغۈۇر دىلاس ورىسۈى ئە كۈۆپ
دۆقەتتۇر .قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىڭ  -2102يىلىۈدىكى ئىستاتىستىكىسۈى بۈويىچە ،بۈۇ
اۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇرالر  227,422نەپەر بوقغان ()0
ئۇنىڭدى كېيى قاقسا ،قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتى بوقۈۇپ -2102 ،يىلىۈدىكى
قىرغىزىستاننىڭ دۆقەتلىۈ

ئىستاتىستىكىسۈى بۈويىچە ئاقغانۈدا ،ئۇيغۈۇرالر  41مىۈڭ

نەپەر( )2ئۆزبېكىسۈۈتاندىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ نوپۇسۈۈى -2111يىلىۈۈدىكى سۈۈانلىۋ
مەقۇماتتا  09,426نەپەر دەپ ئېيتىلغان)2( .
تۈركمەنىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سۈانى ئە ئۈاز بوقۈۇپ ،بۈۇ ھەقۈتە ئېنىۈۋ
مەقۇما

يول -0891 .يىلى 271 ،ئائىلە ،يەنى  0217نەپەر ئۇيغۈۇر يەتتەسۈۇدى
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تۈركمەنىستاندىكى مۇرغاب دەرياسى ادىسىغا كۆچۈپ كېلىر يەرقەشكەن .ئۇالرنىۈڭ
سانى  -0991يىلى  0292نەپەر -2101 ،يىلى 2111 ،نەپەر دەپ ئۈېالن قىلىنغۈان.
 -0929 – 0928يىلىدا ،بايرام -ئاقىدا ئىككى ئۇيغۇر كوقخوزى قۇرۇقغان ئىدى ()0
ئەمما ،تااىكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى نوپۇس ئەھۋاقى ھەققىدە ئۇچۇر
يول .بۇ اۇمھۇرىيە

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئە ئاز ااي بوقۇپ ھېسۈابلىنىدۇ.

ئۇنىڭ ئۈستىگە تااىكىسۈتاننىڭ  -0926يىلىۈدى تۈاكى  -2119يىلىغىۈچە بوقغۈان
مىللەتلەرنىڭ نوپۇس ئىستاتىستىكىسى تەركىبىگە ئۇيغۇرالر كىرگۈزگقمىگەن.
قېكى  ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئارىسۈىدا
مەيلى ،سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ە ياكى ئۇنىڭدى كېيىنكى مۇستەقىق اۇمھۈۇرىيەتلەر
دە رىدىكى ھۆكۈمە

سانلىۋ مەقۇماتلىرىغۈا ئىشۈەن قىلمايۈدىغان ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ

نوپۇسىنىڭ ئەمەقىيەتتە بۇ سانلىۋ مەقۇماتالردى كۆپ ئىكەنلىكۈى ھەققىۈدە قاراشۈالر
ھەم ئۇالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ مەقۇماتلىرى مە اۇ .
ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر اۇغراپىيىلىۈ
دىلاقېكو ئاالھىدىلى

ە تىۈق-

بويىچە ئىككى ئاساسىە گۇرۇپ ىغا بۆقۈنگەن بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ

بىرى پەرغانە گۇرۇپ ىسى ،يەنە بىرى يەتتەسۇ گۇرۇپ ىسىدى ئىبارە .
ئۇيغۇر دىلاس ورىسۈىنىڭ پەرغۈانە گۇرۇپ ىسۈى ئاساسۈلىقى ئەسۈلىدە ئۇيغۈۇر
ئېلىنىڭ اەنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى بوستانلىقالر رايونىدى كۆچۈۈپ
چىقىر ،پەرغانە ادىسىدىكى بۈگۈنكى ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان ە تااىكىستاننىڭ
شەھەر ھەم دېھقانچىلىۋ رايونلىرىغا ئورۇنالشۈقانالر بوقۈۇپ ،بۈۇ گۇرۇپ ۈا تۈاكى -21
ئەسۈۈۈىرنىڭ باشۈۈۈلىرىغىچە ئومۇمالشۈۈۈتۇرۇقۇپ ،يەرقىۈۈۈ

ئاھۈۈۈاقىالر تەرى ىۈۈۈدى

«قەشقەرقىكلەر» دەپ ئاتاقغان ئىدى.
يەتتەسۇ گۇرۇپ ىسى ،ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شۈىماقىدىكى ئىلۈى ادىسۈىدا
ياشىغان ە -0882يىلى رۇسىيە بىلەن چىڭ ئىم ېرىيىسۈىنىڭ چېگرىسۈى ئايرىلغانۈدا
ئىلى تە ەسىدى رۇسىيە تە ەسۈىگە كۈۆچكەن تۈارانچىالر ،يەنۈى ئىلۈى ئۇيغۈۇرقىرى
شۇنىڭدەى -0962-0944يىللىۈرى ئارىسۈىدا ئىلۈى ە باشۈقا شۈىماقىە رايۈونالردى
كۆچكەنلەردۇر.
بۇ ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇرالر تىق اەھەتتى ئاقغاندا ئوەشاشال ئۇيغۇر تىلىنىڭ
مەركىزىە دىلاقېكتىغا مەنسۇپ بوقۈۇپ ،پەقە

ئۈايرىم شۈىۋىلىۋ ئاالھىۈدىلىكلەرگە

ئىگە ەاالس .پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇر ئاھاقىلىرى ،يەنى بۈۇرۇنقى قەشۈقەرقىكلەر
قەشقەر شىۋىسىنى ئاساس قىلغان .يەتۈتە سۈۇ رايونىۈدىكىلەر بوقسۈا ئىلۈى شىۋىسۈىنى
ئاساس قىلغان ئىدى .بۇ ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇرالر تاكى -21ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىغىچە
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ە تارانچى دېگەن ئىككى نام بىلەن ئاتاقغان .ئەقۋەتتە-0962-0944 ،

يىلىدىكى كۆچۈ

نەتىجىسىدە يەتۈتە سۈۇ گۇرۇپ ىسۈى تەركىۈبىگە ئۇيغۈۇر ئۈاپتونوم
ە باشقا اايلىرىدى كەقگەن ئۇيغۇرالرمۇ

رايونىنىڭ قەشقەر ،ئاقسۇ ،ئۈرگمچى ،ئاتۇ

قوشۇقدى .تاشكەنو ە پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالر تەركىۈبىگە ئىلۈى تە ەسۈىدى
كەقگەن تارانچى ئۇيغۇرقىرىمۇ قوشۇقدى.
سو ېو ئىتتى اقى دە رىدە سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسىدىكى بۈۇ ئۇيغۈۇرالر
ئومۇمالشتۇرۇقۇپ« ،سو ېو ئۇيغۈۇرقىرى» ،ئۇالرنىۈڭ ئەدەبىيۈاتى «سۈو ېو ئۇيغۈۇر
ئەدەبىيۈۈۈاتى» دېگەنۈۈۈدەى نۈۈۈامالر بىۈۈۈلەن ئۇيغۈۈۈۇر ئېلىۈۈۈدىكى ئۇيغۈۈۈۇرالردى
پەرقلەندگرگقگەن بوقسا ،مۇسۈتەقىللىقتى كېۈيى  ،ئورتۈال سۈو ېو ئۇيغۈۇرقىرى دەپ
ئاتاقغۈۈان بىۈۈر گە دە يوقىلىۈۈر ،بىۈۈر پۈتۈۈۈن ئۇيغۈۈۇر دىلاس ورىسۈۈى ھەر قايسۈۈى
اۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىلىنىر ئايرىم تەرەققىيا

يوقىغا مېڭىشقا باشلىدى.

گەرچە ،بۇ ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇرالر بۈگۈنكى كۈندە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۆ
اۇمھۈۈۇرىيەتكە تارقىلىۈۈر ،بىۈۈر پۈتۈۈۈن ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈايرىم دىلاسۈۈ ورىلىرىنى
شەكىللەندگرگەن بوقسىمۇ ،بىۈرال ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئەسۈلىدە مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمىنى
تەشكىق قىلغان پەرغانە گۇرۇپ ىسى بۈگۈۈنكى كۈنۈدە پۈتۈۈنلەي دېگۈۈدەى يەرقىۈ
ەەققلەرگە سىڭىر تۈگىدى ھەمدە بۇ رايوندىكى قاقدۇل ئۇيغۇر گۇرۇپ ىلىرى دا املىۋ
تۈردە سىڭىش باسقۇچىنى بېشىدى كەچۈۈرمەكتە .ئەممۈا ،ئۆزبېكىسۈتاندىكى ئۇيغۈۇر
اامائىتىنىڭ پەقە

-0944يىلىدى كېيى ئۇيغۇر ئېلىدى كۆچۈپ چىققان تەركىبۈى
يۈزىسۈىدى بېرىۈر يەرقىشۈىر قاقغۈان

ە قازاقىستاندى بۇ اۇمھۇرىيەتكە ەىزمە

ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى تاشۈكەنو شۈەھىرىنى مەركەز قىلىۈر ،ئۈۆز مىللىۈە كىملىكۈى ە
مەدەنىيىتىنۈۈى مەقۈۈۇم دەرىجىۈۈدە سۈۈاقالپ كەقۈۈگەن بوقسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال ئە الدالرنىۈۈڭ
ئاقمىشىشۈۈى بىۈۈلەن بۈۈۇ قەدەم-قەدەم ئۈۈااىزال

ھەم ئۆزبېكلىشۈۈىش اەريۈۈانلىرىنى

باسماقتا.
ئەمما ،قازاقىستان ە قىرغىزىستاننى ئۆز ئىچىگە ئاقغان يەتتەسۈۇ گۇرۇپ ىسۈى
بوقسۈۈا ئۈۈۆز مىللۈۈى كىملىكۈۈى ،مىللىۈۈە مەدەنىۈۈە-مائۈۈارى ى ،ئەدەبىيۈۈا -سۈۈەنلىتى،
مۇزىكىلىرى ە ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ئىزچىق تۈردە ياەشۈى سۈاقالپ قاقۈدى شۈۇنىڭدەى
بۇالرنى مەقۇم دەرىجىدە را ااالندۇرۇپ ،بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىە كىملىكى ە ئۇيغۈۇر
مەدەنىيە

كىملىكىنىڭ مەركىزىە ئاسىيا رايونىدىكى بىر قىسىمىلىۋ روقىنى ئوينىماقتا.

بۇ گۇرۇپ ىنىڭ يەرقى

قازال ە قىرغىز قاتارقىۋ ەەققلەرگە سىڭىر كېتىشۈى ئاساسۈەن

دېگۈدەى كۆرگقمىدى.
بىز بۇ ماقاقىدە بۈگۈنكى مۇستەقىق ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى
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ئومۇمىە ئۇيغۇر دىلاس ورىسۈى ھەققىۈدە ئەمەس ،بەقكۈى يۇقىرىۈدا قەيۈو قىلىنغۈان
ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇر دىلاس ورىسىنىڭ پەقە
ئاەىرىۈۈدا يەرقىۈۈ

پەرغانە گۇرۇپ ىسىنىڭ شەكىللىنىش ە

ئاھاقىالرغۈۈا سۈۈىڭىر كېتىۈۈر ،ئەسۈۈلىدە ئۆزىنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر

دىلاس ورىسىنىڭ ئاساسلىۋ يادروسى بوقغانلىۋ روقىنى يوقىتىر قويۇشىغا مۇناسىۋەتلى
اەريانالر ھەم سە ەب-ئامىلالر ھەققىدە توەتىلىمىز.
پەرغانە ادىسىدىكى بۈۇ ئۇيغۈۇرالر ئەسۈلىدە نورمۈا تەرەققىيۈا

بۈويىچە

ئاقغاندا ،بۇگۈنكى كۈندە بىر قانچە مىليون نوپۇسلۇل ەەقققە ئايلىنىش الزىم ئىۈدى.
بىرال ،ئۇالر ئۇزۇن تارىخىە اەريانالردا قەدەممۇ-قەدەم يەرقى

ئۆزبېكلەرگە سىڭىر،

ئۆزبېكلىشىش اەريانلىرىنى باشتى كەچۈردى ھەم ئۈاقىۋەتتە پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
يوقاپ كەتكەن ەەقققە ئايالندى .بىرال ،ئۈۆزبېكلەر بىۈلەن ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدىكى
ئېتنى  ،تىق ە باشقا مەدەنىيە

ئامىللىرى ئاساسىدا بۇ ھادىسۈىنى يوقۈاپ كەتۈكەن

دېگەننىۈۈڭ ئورنىغۈۈا سۈۈىڭىر كەتۈۈكەن دېۈۈگەن ئىبۈۈارىنى ئىشۈۈلەتتىم ،شۈۈۇنىڭدەى
ئاسسىمىلياتسىيە ئىبارىسىنىمۇ ئىشلەتمىدىم .چۈنكى ،ئىككى ئوەشا

ەەقۋ ئىچىۈدە

سىڭىشىش مە اۇ  ،بىۈرال ،پەرغۈانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ قەدەممۈۇ-قەدەم
سىڭىشىش اەريانى بىر پۇتۇن ئۇيغۇر ەەققىنىڭ اۈملىدى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر
ئاھاقىلىرىنىڭ كەقگۈسى تەقدىرى ھەققىدە ئويلىنىشتا يەنىۈال پايۈدىلىنىش قىممىۈتىگە
ئىگىدۇر .مەن بۇ ھەقتىكى ئىلمىە ماقاقەمنى تۈركىيىنىڭ ئەنقەرە شۈەھىرىدىكى ھۈااى
تەپ ە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزگقگەن ەەققلاراقىۋ ئىلمىە مۇھاكىمە يىغىنىۈدا ئوقۈۇدۇم.
-2102يىلى-26-22 ،ماي كۈنلىرى ئېچىلغان بۇ يىغىنغا ،ئامېرىكا ،رۇسىيە ،تۈركىيە،
ئوتتۇرا ئاسۈىيا مەملىكەتلىۈرى ،اۇڭگۈو ،يا روپۈا ئىتتى ۈاقى قاتۈارقىۋ دۆقەتلەردىۈ
كەقگەن  91دى ئارتۇل مۇتەەەسسى

قاتنىشىر ،يوقىلىش تەھلىكىسىدىكى تۈۈركىە

تىلالر ،اۈملىدى نوپۇسى ئاز بوقغان تۈۈركىە ەەققلەرنىۈڭ تىللىرىنىۈڭ تەقۈدىرى ە
مەسىلىلىرىنى مۇھاكىمە قىلغان ئىدى .مەقۇم بوقۈدىكى ،بىۈر قىسۈىم كىچىۈ

مە اۇ

تۈركىە تىلالر ە توپلۇقالر تۈارىخىە تەرەققىيۈا

اەريانىۈدا قەدەممۈۇ-قەدەم يوقۈا

تەقدىرىگە دۇ كەقگەن بوقۇپ ،ئاقىمالر بىۈردەى ھاقۈدا بىۈر قىسۈىم كىچىۈ

تۈۈركىە

تىلالرنىڭ ھامان يوقىلىشى مۇمكىنلىكى ،ئەمما ئۈۇنى سۈاقالپ قېلىشۈنىڭ چۈارىلىرىنى
قىلىشنىڭ زگرگرقىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
مېنىڭ تېمام پەرغۈانە ادىسۈىدىكى ئەسۈلىدە كۈۆپ سۈانلىۋ ەەقۈۋ بوقۇشۈقا
تېگىشلى

ئۇيغۇرالرنىڭ قاندال بوقۇپ يېقىنقى ئىككى ئەسىردە سىڭىشىش اەريۈانىنى

باشتى كەچۈرگەنلىكىنى ئاناقىز قىلدىم .مەن بۈۇ قېۈتىم تېخىمۈۇ تەپسۈىلىيرەى ھاقۈدا
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پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ قىسۈمىتىنى ئوقۈۇرمەنلىرىمگە سۈۇنۇ

قارارىغۈا

كەقدىم.

 .1پەرغانە ادىسى بىلەن تارىم ادىسىنىڭ تارىخى باغلىنىشى
ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

تەڭرىتاغلىرىنىۈۈڭ اەنۇبىۈۈدىكى تۈۈارىم ئويمانلىقىنىۈۈڭ شۈۈىماقىە ،غەربىۈۈە ە
اەنۈۈۇبىە ھەم شۈۈەرقىە قىرغاقلىرىۈۈدىكى بوسۈۈتانلىۋ بەقۈۈۋاغ قەدىمكۈۈى مەدەنىۈۈيە
ئىزقىرىنىڭ ماكانى .بۇ تۇپراقالردىكى ئاھاقىالرنىڭ قەدىمدى تارتىر ئۆزىنىڭ غەربىە
تەرى ى ،قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا ،اۈملىدى پەرغانە ادىسى بىلەن قويۈۇل مۇناسۈىۋەتتە
بوقۇپ كەقگەنلىكى مەقۇم.
پەرغانە ادىسى اۇغراپىيىلى

اەھەتتى ھازىرقى ئۆزبېكىستان ،تااىكىسۈتان

ە قىرغىزىستاننىڭ ئارىسىغا اايالشقان مەركىزىە ئاسىيادىكى ئە مۇنبە

بوستانلىۋ

زېمىندۇر .پەرغانىنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسىمى ئۆزبېكىستانغا تە ە.
اۇغراپىيىلى

اايلىشىش اەھەتتى ئاقغاندا ،تارىم ادىسى بىۈلەن پەرغۈانە

ادىسىنى پامىر-ئاالي تاغلىرى ئايرىر تۇرىدۇ .بۇ ئىككى رايون ئارىسىنى ئېگىز تاغ-
دا انالر ئايرىر تۇرسىمۇ ،قۈېكى مەزكۈۇر ئىككۈى رايۈوننى تۇتاشۈتۇرۇپ تۇرىۈدىغان
نۇرغۇن تاغ ئۆتكەقلىرى ،كار ان يوقلىرى قەدىمدى تارتىر ئىككى رايون ئاھاقىسىنى
بىر-بىرى بىلەن باغالشتا مۇھىم اۇغراپىيىلى
ئەركەشتام ،تورغا  ،بەدە -ئار

قواليلىۋ ئامىق بوقغۈان ئىۈدى .قاراسۈۇ،

ئېغىزى قاتارقىۋ پامىر -ئاالي تۈاغلىرى ە تەڭۈرى

تاغلىرىنىڭ مەزكۇر ئېغىزقىرى ئىككى رايۈون ئاھاقىسۈىنىڭ بىۈر-بىۈرى تەرەپۈكە كە
كۆقەمدە كۆچۈشىدىمۇ قواليلىۋ شارائىو ياراتقان ئىدى .بۇ ئۆتكەقلەر قەدىمكى يى ەى
يوقىنىڭ شەرل بىلەن غەربنى تۇتاشتۇرىدىغان ئە مۈۇھىم ئۆتۈشۈمىلىرى بوقۈۇپ ،ھەر
قاندال سودا كار انلىرى ە كۆچۈشلەر مەزكۇر ئۆتكەقلەردى ئۆتەتتى.
تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى ئاھاقىالرنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسىمى قەدىمۈدى
تارتىر ئوقتۇرال ھاياتتا ياشۈىغانلىۋ ە تۈركىلىشۈىش ،ئۇيغۇرقىشۈىش اەريۈانلىرىنى
باشۈۈتى كەچۈرگشۈۈىنىڭ ،شۈۈىماقىە تەرەپلەردىۈۈ كەقۈۈگەن چۈۈار ىچى -كۈۈۆچمەن
قەبىلىلەرنىڭ قەدەممۇ-قەدەم ئوقتۇرال ھاياتقا كۆچۈ

اەريانلىرى بىلەن بىرقىشۈىر

كەتكەنلىكى مەقۇم .قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مۇھىم بىر قىسمى بوقغان پەرغانە ادىسى
بىلەن تارىم ادىسى ھەمدە شىماقدا ئىلى ادىسى بىلەن قوشنا قازاقىستاننىڭ يەتتە سۇ
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رايونى قەدىمدى تارتىر قويۇل مۇناسىۋەتنى ساقالپ كەقگەن ئىدى.
كۆكتۈركلەر دە رى (  )710 -442ە ئۇنىڭدى كېيىنكۈى ئۇيغۈۇر دە رىۈدە (
 )801-700يەتتە سۇ ،پەرغانە ادىسى ،تارىم-تۇرپان ادىلىرىۈدا تۈۈركىە-ئۇيغۈۇر
قەبىلىلىرى كە يېيىلدى شۇنىڭدەى بۈۇ رايۈونالر دائىۈم دېگۈۈدەى ئورتۈال سىياسۈىە
ھۈۈاكىمىيە

دە رقىرىنۈۈى باشۈۈتى كەچۈۈۈردى .دەسۈۈلەپكى ئوتتۈۈۇرا

ئاسۈۈتىدا بوقۈۈۇ

ئەسىرقەردە بوقسا ،تۈارىم ادىسۈى بىۈلەن پەرغۈانە ادىسۈى ئوەشاشۈال بىۈر مەھە
قاراەانىالر سۇالقىسى ( )0202-801دى ئىبارە

بىر ئومۇمىە سىياسىە گە دە ئىچىدە

بوقدى .ئۇنىڭدى كېيىنكى قارا ەىتايالر ە موڭغۇقالر دە رىدىمۇ تارىم ادىسى بىلەن
پەرغانە ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان رايونالر بىر سىياسۈىە گە دە ئىچىۈدە بوقۇشۈتى
قاقمىدى-02 .ئەسىرنىڭ باشلىرىدى ئېتىبارەن چىنگىزەان ئە الدقىرى ھۆكۈم سۈرگەن
يىلالردا بۇ رايۈونالر چاغاتۈاي ئە الدقىرىنىۈڭ ھۈاكىمىيىتى كونتروقلۇقىۈدا بوقۈدى .بۈۇ
اەريانالردا ئوەشاشال ئىككى رايون ئاھاقىلىرى ئارىسىدىكى ئۈاالقە قويۈۇل بوقۈدى.
تىمۈۈۇرىلەردى كېۈۈيى  ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا بۆقۈۈۈنمە ھاكىمىيەتلەرنىۈۈڭ كۈچىيىشۈۈىگە
ئەگىشىر ،تارىم ادىسىنىڭ پەرغۈانە ادىسۈىدى ئۈايرىم سىياسۈىە گە دە بوقۈۇپ
تۇرۇ

ەزىيىتى شەكىللەنسۈىمۇ ،بىۈرال -07-06ئەسۈىرقەردە يۈاركەنتنى پايتەەۈو

قىلغان سەئىدىيىلەر ەاندانلىقى ( )0689-0400ئۆز تەسۈىر دائىرىسۈىنى يەتتەسۈۇ ە
پەرغانە ادىلىرىغا كېڭەيتىشكە دائىم ھەرىكە

قىلغان ئىدى .ئەممۈا -07 ،ە -08

ئەسىردە بۇ رايونالر ئاقدىدا شىماقدىكى اۇڭغار موڭغۇقلىرىنىڭ ،كېيى مانجۇرالرنىۈڭ
چىۈۈڭ ەانۈۈدانلىقىنىڭ ھۇاۇملىرىغۈۈا ئۈۈۇچرا
رايونالرنىڭ سىياسىە ە ئېتنى

تەرەققىيا

ئەھۋاقلىرىغۈۈا دۇ كېلىۈۈر ،مەزكۈۈۇر

تارىخىدا اىددىە ئۆزگىرىش شەكىللەندى.

بۇنىڭدى ئىلگىرىكى ئۈۇزۇن ئەسۈىرقەر دا امىۈدا ئىككۈى رايۈون ئاھۈاقىلىرى
ئارىسىدىكى ئېتنى  ،مەدەنىيە  ،ئىجتىمائىە-ئىقتىسادىە ئاالقىلىرى قويۇل بوقغۈان
بوقسا-08 ،ئەسىرنىڭ -41يىللىرىدا چىڭ ئىم ېرىيىسىنىڭ تارىم ادىسىنى ئىگىلىشۈى
بىۈۈلەن ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيانىڭ مەزكۈۈۇر ئىككۈۈى رايۈۈونى ئارىسۈۈىدا رەسۈۈمىە ئۈۈايرىلىش
شەكىللەندى .بۇ رەسمىە تۈردە ە بۇ رايونالردىكى ئاھاقىالر قەدەم-قەدەم بىر-بىرىدى
ئايرىلىر ياشا

باسقۇچىنى باشتى كەچۈردى.

- 18ئەسىرنىڭ ئوتتۇرقىرىدى باشالپ ،مەركىزى ئاسىيانىڭ سىياسۈىە تۈارىخى
يېڭى باسقۇچقا كىردى .غەرب تەرەپتە پۈتۈن پەرغانە ادىسى قوقان ەانلىقى (-0719
 ،)0876شەرل تەرەپتە تارىم ادىسى چىۈڭ سۇالقىسۈى ( )0902-0600تەرى ىۈدى
بويسۇندۇرۇقۇپ ،مەزكۇر ئىككى دۆقەتنىڭ تۈركىستاننى ئايرىر ئىدارە قىلىشى بىۈلەن
رايوننىڭ سىياسىە ،ئېتنى

ە مەدەنىيە

ە ئىجتىمائىە -ئىقتىسۈادىە ھايۈاتى بىۈر-
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يوقىغا كىردى.

چىڭ ئىم ېرىيىسىنىڭ پۈتۈن تارىم ە اۇڭغارىيە ادىلىرىنى بويسۇندۇرۇشى بۇ
رايوندىكى يەرقى  ،يەنى شەھەر ە دېھقانچىلىۋ مەدەنىيىتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ چىڭ
سۇالقىسۈىنىڭ ھۆكۈۈۈمرانلىقى يېتىۈۈر كەقمىۈۈگەن پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا ئىزچىۈۈق ە كە
كۆقەمۈۈدە كۆچۈۈۈ

دوققۈۈۇنلىرىنى پەيۈۈدا قىلۈۈدى .ئەقۈۈۋەتتە ،بۇنىڭۈۈدى ئىلگىرىكۈۈى

دە رقەردە كۆچۈشۈۈلەر بوقغۈۈان بوقسۈۈىمۇ ،پەقە

ئۈۈۇ كە كۆقەملى ۈ

ە كوقلېكتىۈۈر

ەاراكتېرىگە بوقغان ئەمەس ،بەقكى قىسمەن ئاھاقىالر ئارىسۈىدىكى بۈاردى-كەقۈدى
قىلىش ھەم ھەربىە يۈرگ

تۈسىنى ئاقغان ئىدى.

تۈۈارىم ئويمۈۈانلىقى ئەتراپۈۈى -0749يىلۈۈى ،چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈى تەرى ىۈۈدى
بويسۇندۇرۇقۇشى بىۈلەن تۈارىم ادىسۈىدىكى ئاھاقىالرنىۈڭ تۈاكى -0878يىلىغىۈچە
بوقغان ئارىلىقتا چىڭ ئىم ېرىيىسۈىگە قارشۈى ئۈزقۈكسۈىز قارشۈىلىۋ كۆرسۈىتىش ،ئۈۆز
ئەركىنلىكىنى قوقغا كەقتۈرگ
اېيمى

ئۈچۈن كۈرە

قىلىش دە رىگە كىردى .ئامېرىكا ئاقىمى

مىللۋاردنىڭ قارىشىچە ،چىڭ سۇالقىسىنىڭ بۇ رايونۈدىكى سىياسۈىتى تى ىۈ

ئىم ېرىياقىزملىۋ ھۆكۈمرانلىۋ ئىۈدى .)4(.ئۈۇزۇن مەزگىۈق دا امالشۈقان باسۈتۇرۇ ،
ئىقتىسۈۈادىە ە سىياسۈۈىە بېسۈۈىم ھەم ئۇرۇشۈۈالر تۈۈارىم ادىسۈۈىدىكى ئاھاقىالرنىۈۈڭ
ئۈزقۈكسىز تۈردە پەرغانە ادىسىغا كۆچۈۈپ پانۈاھلىنىش دوققۇنلىرىنىۈڭ قوزغىلىشۈىنى
كەقتۈرگپ چىقاردى .چۈنكى ،ھەر قېتىملىۋ قوزغىالڭالر مەغلۇب بوقغاندى كېيى  ،چىڭ
سۇالقىسى قوشۇنلىرى يەرقى

ئاھاقىلەرنى رەھىمسىزقەرچە قىرغى قىلىر ،ئۈۆ ئۈېلىش

ئۇسۇقى ئارقىلىۋ ئۆزى بېسىۋاقغان اايالرنىڭ مۇقىملىقىنى قوقغا كەقتۈرمەكچى بوقغۈان
ئىدى .بۇندال ئۆ ئۈېلىش قوزغىالڭغۈا قاتناشۈقان يۈاكى قاتناشۈمىغان ئاھاقىالرنىۈڭ
ئۆزقىرىنى قوغدا

ئۈچۈن پاناھلىۋ ئىزدەپ پەرغۈانە ادىسۈى ە يەتتەسۈۇ رايونىغۈا

كوقلېكتىر ھاقالردا قېچىش دوققۇنلىرىنى كەقتۈرگپ چىقاردى.
——ئىزاھاتالر:
. 1قازاقىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىستاتىستىكا ئىدارىسى .قازاقىستاننىڭ  -2102يىلۈى،
 -0يانۋارغىچە بوقغان ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ نوپۇسى (رۇسچە)
. 2قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىستاتىستىكا كومىتېتى قازاقىستاننىڭ  -2102يىلۈى،
-0يانۋارغىچە بوقغان مىللە

تەركىبى (رۇسچە)

. 3ئۆزبېكىستان مىللەتلەر ئاتلىسى .تاشۈكەنو .ئۆزبېكىسۈتان-2112 ،يىلۈى-207 ،
بە

( رۇسچە)
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. 4يەتتەسۇدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇركمەنىستانغا كوچۇشۈىنىڭ  011يىللىقۈى-0891 ،
-0991يىلالر0891 ،
5. James A. Millward. Beyond The Pass. Economy, Ethnicity ,
and Empire in Qing Central Asia, 1759-1864. P.245-249

. 2ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچۈ
ئۇيغۇر دىيارىدى قوشۈنا ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا كۆچۈۈ
ئىجتىمائىە -ئىقتىسادىە ە مەدەنىيە

باسقۇچلىرى
دوققۈۇنلىرى ئىزچىۈق ە

ئارقا كۆرگنۈشىگە ئىگە بوقۇپ كەقدى .بۇ ەىق

كە كۆقەمدە ە ئاممىۋى يوسۇندىكى كۆچۈشلەر -08ئەسىرنىڭ -41يىللىرىدى تاكى
-21ئەسىرنىڭ -61يىللىرىغىچە ئىزچىق دا امالشقان بوقۇپ ،بىز بۇ اەرياننى ئومۇمىە
اەرياننى بە

دە رىگە ئايرىشىمىز مۇمكى .

بىرىنچى باسقۇ  -0761-0749( :يىللىرى)
مەزكۇر باسقۇ  ،چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈىنىڭ بۈۇ رايونۈدا ھۆكۈمرانلىۈۋ ئورناتقۈان
دەسلەپكى دە ىرقىرىدە يۈزبەردى .دەسلەپتە مانجۇرىيىنى بازا قىلىر قۇرۇقۈۇپ بۈارا-
بارا كېڭەيگەن توڭگۇس تىللىۈۋ مانجۇرالرنىۈڭ چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈى -08ئەسۈىرنىڭ
ئوتتۇرىلىرىغا كەقگەندە ئۇيغۇر ئېلى’غا قەدەم باستى .مانجۇرالر ئاقدى بىلەن اۇڭغۈار
ەاندانلىقىنى يوقىتىر ،ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شۈەرقىە ە شۈىماقىە تەرەپلىرىنۈى ئىگىۈلەپ،
بوقغاندى كېيى -0749 ،يىللىرىدا قەشۈقەرىيىنى ئىگىلەشۈكە ئاتالنۈدى .قەشۈقەرىيە
ئاھاقىسى بۇرھانىدى ەواۈا ە ەۈان ەواۈا باشۈچىلىقىدا چىۈڭ قوشۈۇنلىرى بىۈلەن
ئېلىشىر ،قاتتىۋ قارشىلىۋ كۆرسەتكەن بوقسىمۇ ،ئۈاەىرى مەغلۈۇپ بوقۈدى .ئەنە شۈۇ
مەغلۇبىيەتتى كېۈيى  ،كۈۆپ سۈاندا ئۇيغۈۇر ئاھۈاقىلىرى چىۈڭ قوشۈۇنلىرىنىڭ ئۈۆ
ئېلىشىدى قورقۇپ ،قوشنا بەدەەشان ،پەرغانە ادىسى ،يەتتەسۈۇ ە باشۈقا اايالرغۈا
قېچىر بېرىۈر ماكانالشۈقان ئىۈدى .ئەنە شۈۇ يىلالردىۈ تارتىۈر ،تۈارىم ادىسۈى
ئەتراپىدىكى شەھەر ە دەھقانچىلىۋ مەدەنىيىۈتىگە مەنسۈۇپ ئاھاقىالرنىۈڭ -يەنۈى
بۈگۈنكى ئۇيغۇرالرنىڭ يېقىنقى ئەادادقىرىنىڭ قوشنا ئوتتۇرا ئاسۈىياغا كە كۆقەمۈدە
كۆچۈپ كېتىر ماكانلىشىر قېلىشى باشالندى.
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ئىككى ەاراكتېرغا ئىگە .بىرى ،چىڭ قوشۇنلىرى بىۈلەن

ئېلىشقان ئاھاقىالرنىڭ چىڭ قوشۇنلىرى پۈتۈۈن قەشۈقەرىيىنى ئىگىلىگەنۈدى كېۈيى ،
ئۆزقىرىدى ئۆ ئېلىشىدى قورقۇپ قېچىش .يەنە بىرى چىڭ سۇالقىسۈى بۈۇ اۈايالرنى
ئىگىلىگەندى كېيى  ،قەشقەرىيە ئاھاقىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئال تاغلىۋ ە قۈارا
تۈۈاغلىقالردى ئىبۈۈارە

ئىككۈۈى مەزھەپنىۈۈڭ زىددىيىتىۈۈدى پايۈۈدىلىنىر ،چىۈۈڭ

سۇالقىسىنىڭ تااا ۇزىغا قارشىلىۋ كۆرسەتكەن بۇرھانىدى ەواا ە ەۈان ەواىۈدى
ئىبارە

ئىككى ئاكا-ئۇكا ەواىالرنىڭ باشچىلىقىدىكى ئۈال تۈاغلىقالرنى باسۈتۇرۇ

ئۈچۈن ئۇالر بىلەن مەزھەپ قارشىلىقىغا ئىگە قۈارا تۈاغلىقالرنى قوقلىشۈى نەتىجىسۈىدە
كېلىر چىققان .چىڭ سۇالقىسۈىنىڭ بۈۇ ەىۈق تاكتىكىسۈى ئۈال تۈاغلىقالر مەزھىۈ ىگە
مەنسۇپ كۆپلىگەن ئاھاقىالرنىڭ ئۆز ەواىلىرىنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن ە ياكى چىڭ
ھۆكۈمىتىنىڭ قوقلىشىغا ئېرىشىۋاقغان يەرقى
ھۆكۈمرانلىقىدى قۇتۇقۇ

قارا تاغلىۋ بەگلەرنىڭ زۇقۇمى ھەم چىڭ

ئۈچۈن قەدەم-قەدەم پەرغانە ادىسىغا كۆچۈۈپ كېتىشۈىنى

كەقتۈرگپ چىقارغان .چىڭ ھۆكۈمىتى تەڭرى تاغلىرىنىڭ اەنۇبىدا ئۆز ھۆكۈۈمرانلىقىنى
ئورناتقاندى كېيى  ،بۇ اايالرنى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن ھاكىمبەگلىۈ
قويۇپ ،ئاساسلىقى قۇمۇ

تۈۈزگمى يوقغۈا

ە تۇرپان قاتارقىۋ اايالردى ئۆزقىرىگە سۈادىۋ بەگلەرنۈى

يۆتكەپ كېلىر ،رايوننى ئىدارە قىلىۈش ئىشۈلىرىغا سۈاقدى .بۈۇ بەگۈلەر ئۆزقىرىنىۈڭ
قېرىنداشۈۈلىرى ھېسۈۈابالنغان يەرقىۈۈ

ئاھاقىالرغۈۈا چىۈۈڭ ھۆكۈمرانلىرىغۈۈا تايىنىۈۈر،

ھەددىدى -زىيادە زۇقۇم ساقدى .چىڭ ئىم ېرىيىسىنىڭ قەشۈقەرىيىدە يۈرگۈۈزگەن بۈۇ
ەىق باشقۇرۇ

تاكتىكىلىرى ە بېسىملىرى مانجۇرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغۈا بويسۇنۇشۈنى

ەاقىمىغان ئاھاقىالرنىڭ ،بوقۇپمۇ مانجۇرالرغا نىسبەتەن قارشۈىلىۋ ئىدىيىسۈىگە ئىۈگە
ئال تاغلىقالر مەزھى ىگە مەنسۈۇپ ئاھاقىالرنىۈڭ تۈوپ ە ئۈايرىم يوسۈۇنالردا قوشۈنا
پەرغانىغا كۆچۈۈپ بېرىۈر ،ئۈۇ يەردىكۈى ئۆزقىرىۈدى بۈۇرۇن بېرىۈر يەرقەشۈكەن
قەشقەرقىكلەر بىلەن بىرقەشتى.

ئىككىنچى قېتىملىۋ باسقۇ -0860-0806( :يىللىرىغىچەبوقغان ئارىلىۋ)
 -19ئەسىر ئۇيغۇر ئېلى ئۈچۈن چو يېغىلىۋ دە رى بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ-0800 .
يىلىدى تارتىر ،تاكى -0878يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا تارىم -تۇرپۈان ادىسۈى ە
شۈۈىماقدىكى ئىلۈۈى ادىسۈۈىدىكى ئاھۈۈاقىالر كە كۆقەمۈۈدە قوزغىلىۈۈر ،مۈۈانجۇر
ئىم ېرىيىسىنىڭ ھۈاكىمىيىتىنى ئاغۈدۇرۇپ تاشۈالپ ،ئۈۆز ھۈاكىمىيەتلىرىنى ئورنۈاتتى.
ئىلگىۈۈرى-كېۈۈيى كۇچۈۈارنى مەركەز قىلغۈۈان ھۈۈاكىمىيە  ،ەۈۈوتەننى مەركەز قىلغۈۈان
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ە ئىلىنى مەركەز قىلغان ھاكىمىيەتلەر بەرپا بوقۈدى .بۈۇ ئارىلىقتۈا پەقە
ياقۇپ بەكنىڭ قەشقەرگە كېلىر ،كۇچار ،ەوتەن ،ياركەنۈو ھۆكۈۈمەتلىرىنى

بىرقىككە كەقتۈرگپ ،ئۆزىنى بەدۆقە

دەپ ااكارالپ ،يەتتە شەھەر دۆقىتىنىڭ  02يىق

ھۆكۈۈۈم سۈۈۈرگەنلىكىنى ھېسۈۈابلىمىغاندا-0800 ،يىلىۈۈدى -0860يىلىغىۈۈچە بوقغۈۈان
ئارىلىقتىكى بارقىۋ قوزغىالڭالر تەكرارقىۋ تۈسى ئاقغان ئىۈدى .بۈۇ قۈوزغىالڭالر غەقىۈبە
قىلىۈۈش ە ئارقىۈۈدى يەنە چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغۈۈا چۈشۈۈۈپ قۈۈېلىش،
ئارقىدى يەنە قۈوزغىلىش ە يەنە مەغلۈۇپ بوقۈۇ

ەۈاراكتېرىگە ئىۈگە بوقۈدى .بۈۇ

قوزغىالڭالرنىڭ رېو تەرى ى شۇكى ،بۇالر -0806يىلىدىكى قەشۈقەردىكى زىيا ىۈدى
قوزغىلىڭى ،ئۇنىڭۈدى كېيىنكۈى -0828-0824يىللىرىۈدىكى ااھۈانگىر قۈوزغىلىڭى،
-0821يىلىدىكى يۈسۈپ ەواا قۈوزغىلىڭى-0807 ،يىلىۈدىكى ەقىخۈان قۈوزغىلىڭى،
-0848-0847يىللىرىدىكى قۈوزغىال -0860 ،يىلىۈدىكى ،قەشۈقەر ،كۇچۈار ،ئاقسۈۇ
ەوتەن ە يەركەنو قوزھىالڭلىرى.
مانا بۇ توەتا سىز ئۇرۇشالر اەريانىدا قەشقەرىيىنىڭ ھەر قېتىم قايتىۈدى چىۈڭ
ئىم ېرىيىسۈۈىنىڭ قوقىغۈۈا تەكۈۈرار چۈشۈشۈۈى ئەشۈۈەددىە ئۈۈۆ ئۈۈېلىش ەاراكتېرقىۈۈ
قىرغىنچىلىقالرغا دۇ كەقگەن بوقغاچقا ،بۇ يەرقى

ئاھاقىالرنىۈڭ ،يەنۈى قوزغىالڭالرغۈا

قاتناشقان ئۇيغۇرالرنىڭ توەتا سىز تۈردە كە كۆقەمدە ە ئايرىم شەكىللەردە ئۈۆزىگە
قوشنا بوقغان ئوتتۇرا ئاسىياغا ،بوقۇپمۇ پەرغانە ادىسىغا كۆچۈپ پانۈاھلىنىش ھەمۈدە
شۇ اايالردا يەرقىشىر قېلىشىنى كەقتۈرگپ چىقارغان ئىدى.

. 3ئۈچىنچى قېتىملىۋ باسقۇ -0882-0877( :يىللىرى ئارىسىدا)
 -19ئەسىرنىڭ -81-71يىللىرىدا مەركىزىۈە ئاسۈىيانىڭ سىياسۈىە ەەرىتىسۈى
يېڭىدى سىزىلىر ،ئۇنىڭ سىياسىە ھاياتىدا يېڭى دە ر باشالندى .مەقۇمكى-0860 ،
-0864يىللىرىدا پۈتۈن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ اەنۇبى ە شىماقىدا چىڭ سۇالقىسۈىغا قارشۈى
قوزغىالڭالر پارتالپ ،ئىلگىرى -كېيى كۇچار قوزغىالڭچىلىرى بىلەن ئىلى قوزغىالڭچىلىرى
مۈۈۇ ەپ ەقىيە

قازىنىۈۈر ،ئۈۈۇالر ئۈۈۆز ھۈۈاكىمىيىتىنى تىكلىۈۈدى .قەشۈۈقەر ،ەۈۈوتەن ە

ياركەنتتىمۇ چىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاغۈدۇرۇپ تاشۈالندى .بۈۇ اقىتتۈا قوقۈان ئوفىتسۈېرى
ياقۇپبەى ااھانگىر ەواىنىڭ ئوغلى بۇزرۇكخان ەواىنى پەرغانىدى ئېلىر ،قەشقەرگە
كەقدى .ياقۇپبەى -0864يىلىدى قەشقەر ھۆكۈمرانلىقىنى ئىگىلەپ ،ئىلگىرى -كېۈيى
تەڭرى تاغلىرىنىڭ اەنۇبىنى يەتتە شەھەر دۆقىتىنىڭ تەركىبىگە كىرگۈزدى .قەشقەرىيە
ئوسمانلى ئىم ەرىيسى ،چاررۇسىيە ە ئۇقۇغا برىتانىيە بىلەن تۈرقۈۈى مۇناسۈىۋەتلەرنى
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ئورناتقۈۈان بوقۇشۈۈىغا قارىمۈۈاي ،ھەتتۈۈا ئۆزىنىۈۈڭ ئوسۈۈمانلىغا تە ە ئىكەنلىكىنۈۈى
ااكارقىشىغا قارىماي-0878-0877 ،يىللىرى ئارىسىدا چىۈڭ سۇالقىسۈى زور قوشۈۇن
ئە ەتىر ،قەشقەرىيىنى بويسۇندۇرۇشقا مۇ ەپ ەل بوقدى .بۇ يەنە بىر قېتىملىۋ كۆچۈ
دوققۇنىنى كەقتۈرگپ چىقاردى .بۇ قېتىمقى كۆچۈۈ
بوقۇپ ،بۇ نۆ ە

بۈۇرۇنقى كۆچۈشۈلەردى پەرقلىۈۋ

مۇستەقىق قوقۈان ەۈانلىقى تە ەسۈىگە ئەمەس ،بەقكۈى چاررۇسۈىيە

ھۆكۈمرانلىقى تېررىتورىيىسىگە كۆچۈ

بوقۇپ ھېسابالندى.

شۈۈىما تەرەپۈۈتە ئىلۈۈى ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇر-تارانچىالرنىۈۈڭ -0864يىلۈۈى،
مەنچىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ قۇرغان ئىلى سۈۇقتانلىقى-0870 ،يىلۈى چۈار
رۇسۈۈىيە تەرى ىۈۈدى بېسۈۈىۋېلىغاندى كېۈۈي -0880 ،يىلۈۈى ”رۇسۈۈىيە-اۇڭگۈۈو ئىلۈۈى
شەرتانىمىسى“ ئىمزاقىنىۈر ،رۇسۈىيە  01يىۈق بېسۈىۋاقغان ئىلىنۈى چىۈڭ سۇالقىسۈىغا
قايتۇرۇپ بەرگەندە ،ئىلى ادىسىدىكى ئۇيغۇرالر ە ئۈاز سۈاندىكى تۇڭگۈانالر چىۈڭ
قوشۇنلىرىنىڭ ئۆزقىرىدى ئۆ ئېلىشىدى ئەندىشە قىلىۈر ،ئۈۆز ئۈۆي-ماكۈانلىرىنى
تاشۈۈالپ ،كوقلېكتىۈۈر ھاقۈۈدا چاررۇسۈۈىيە تە ەسۈۈىدىكى يەتتەسۈۈۇغا كۆچۈۈۈپ كېلىۈۈر
ماكانالشتى .بۇ كۆچمەنلەرنىڭ بىر قىسىمى تۈركمەنىسۈتاننىڭ بۈايرام -ئۈاقى رايونىغۈا
كېلىر يەرقەشتى .بۇ قېتىمقى كۆچۈ

تارانچى ئۇيغۇرالر تەرى ىدى ”كۆ -كۆ “ دەپ

ئاتىلىر ،بۇ ھەقتە نۇرغۇن قوشاقالر ە ەەقۋ ناەشىلىرى پەيدا بوقغان ئىدى.
 -19ئەسىرنىڭ -71-61يىللىرىدىكى مەركىزىە ئاسىيانىڭ سىياسىە ەزىيىتۈى
شۇنىڭدى ئىبۈارەتكى ،بۈۇ اقىتتۈا تۈركىسۈتاننىڭ غەربىۈە قىسۈىمى چۈار رۇسۈىيىنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىغا قەدەممۇ-قەدەم چۈشۈ
شەرقىە قىسمىدا بوقسا بەدۆقە

اەريانىنى باشتى كەچۈۈردى .تۈركىسۈتاننىڭ

رەھبەرقىكىدىكى يەتتە شەھەر دۆقىتى مە اۇ

بوقۇپ

تۇردى شۇنىڭدەى چار رۇسىيە يەنە ئىلىدىكى ئۇيغۇر تارانچى سۈۇقتانلىقىنى يوقىتىۈر،
ئىلى ادىسىنى  01يىق ئۆز ەەرىتىسىگە كىرگۈزدى .مەركىزىە ئاسىيا رايونىدا ،بوقۇپمۇ
ئۇيغۈۈۇر ئېلىۈۈدا بىۈۈر مەھە ئۇقۇغۈۈا برىتۈۈانىيە ،چۈۈار رۇسۈۈىيە ،ئوسۈۈمانلى ە چىۈۈڭ
ئىم ېرىيىسىنىڭ مەن ەئەتلىرى توقۇنۇشۇپ ،ەەققلارا مۇناسىۋەتلەر تارىخىدىكى ”چو
ئويۇن“ (گرەئا

گامە) دە رىنى باشتى كەچۈردى .ئىم ېرىيىلەر ئارىسىدىكى كۈچلۈى

تەسىر دائىرىسى ە مەن ەئە

تاقىشىش كۈرەشلىرى قەشقەرىيىنىڭ سىياسىە تەقدىرىنى

ئۆزگەرتتى ەاالس!.
مەركىزىە ئاسىيانىڭ بۇ ئىككى پارچىسۈىدا تاشۈكەنتنى مەركەز قىلغۈان چۈار
رۇسۈۈىيىنىڭ تۈركىسۈۈتان ئۆقكىسۈۈى ،يەنۈۈى «تۇركېستانسۈۈكاي گۇبېرنيۈۈا» ( كېۈۈيى
تۇركەستانسكىە كراي دەپ ئاتاقدى) ە ئۈرگمچىنى مەركەز قىلغان چىڭ سۇالقىسىنىڭ
شىنجا ئۆقكىسى تەسى

قىلىنىر ،مەزكۇر ئىككى ئىم ېرىيە بۈۇ رايۈونالرنى ئۈايرىم-
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ئايرىم ھاقدا ئۆقكە سىستېمىسىدىكى ھەربىە-مەمۇري ئىدارە قىلىۈش ئۇسۈۇقى بىۈلەن
باشقۇردى .ھەر ئىككىال تەرەپ ھاكىمىيىتىنى پۇقرا مەمۇرىيالر ئەمەس ،بەقكۈى ھەربىۈە
گېنېراقالر باشقۇردى.

-4قېتىملىۋ دوققۇن-0921-0911( :يىللىرى)
-20ئەسىرنىڭ باشلىرىدا بوقۇپ ،بۇ چاغدىكى كۆچۈشۈنىڭ ەاراكتېرىۈدا ئۈازرال
پەرقلەر مە اۈۇ  .بۈۇ مەزگىلۈدە قوشۈنا ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا يا روپانىۈڭ سۈانائە
مەدەنىيە

ە

تەسىرقىرى يېتىر كەقدى .ئۇيغۇر ئېلى بوقسا چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈىنىڭ ئە

چەتتىكى ھەر اەھەتتى قاالل قاقدۇرۇقغان رايونىغا ئايالنغان ئىدى.
-20ئەسىرنىڭ بېشىدا بۇ ئىككى رايوننىۈڭ سىياسۈىە ھاياتىۈدا ئوەشاشۈال زور
ئۆزگىرىشلەر يۈز بەردى .اۇڭگودا بوقسا -0900يىلى ،چىڭ ئىم ەرىيىسى ئاغدۇرۇقۇپ،
اۇڭگو اۇمھۇرىيە

دە رىگە كىرگەن بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ھەر قايسۈى رايۈونالر ئۈايرىم

مىلىتارىسۈۈتالرنىڭ ئۈۈۆز ئاقۈۈدىغا ھۆكۈمرانلىۈۈۋ قىلىۈۈدىغان يەرقىۈ

ەانۈۈدانلىقلىرىغا

ئايالندى .شىنجا ئۆقكىسىدە گېنېرا يا زېڭشى قاتارقىۋ اۇڭگو مىلىتارىستلىرىنىڭ
ھۆكۈمرانلىقى ئورنىتىلدى .قوشنا ئوتتۇرا ئاسۈىيادا بوقسۈا-0907 ،يىلۈى پادىشۈاھلىۋ
تۈزگم ئاغدۇرۇقدى .بۇ اقىتالردا يۈا زېڭشۈىننىڭ ««نۈادان قاقۈدۇرۇپ باشۈقۇرۇ »
سىياسىتى تۈپەيلىدى ئۇيغۈۇرالر ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى باشۈقا ەەققۈلەرگە قارىغانۈدا
سانائە  ،مەدەنىيە  -مائارىر ،ئىقتىساد ە باشقا ھەر اەھەتتى قاالل قاقدۇرۇقغان
ئىدى .بۇ ەىق قاالل ئىقتىسادىە ھايۈا  ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ تۈركۈۈملەپ ،قوشۈنا ئوتتۈۇرا
ئاسىياغا ،يەنى رۇسىيە ھۆكۈمرانلىقىۈدىكى اايالرغۈا بېرىۈر ،تىرىكچىلىۈ

قىلىشۈىنى

كەقتۈرگپ چىقارغان ئىدى-21 .ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدا تەڭۈرى تاغلىرىنىۈڭ اەنۈۇبى،
بوقۇپمۇ قەشقەر تە ەسىدى قوشنا ئوتتۇرا ئاسىياغا ،اۈملىۈدى پەرغۈانە ادىسۈىغا ە
يەتتە سۇغا بېرىۈر ،مەدىكۈارچىلىۋ ،قۈو ھۈنەر ەنچىلىۈ  ،كاسۈى لىۋ ە تىجۈارە
قىلىۈۈدىغانالرنىڭ ھەتتۈۈا زا ۇ -فۈۈابرىكىالردا ئەرزان ئەمۈۈگەى كۈۈۈچى سۈۈۈپىتىدە
ئىشلەيدىغانالرنىڭ سانى ئۈزقۈكسىز تۈردە ئاشتى.
شۇ يىلۈالردا قەشۈقەر تە ەسۈىدىكى ھەر بىۈر ئائىلىۈدى كەم دېگەنۈدەى بىۈرەر
ئادەمنىڭ رۇسىيىگە بېرىر ئىشۈلە

ەزىيىتۈى شۈەكىللەنگەن ئىۈدى[ .]6ئۇيغۈۇرالر

پەرغانە ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان بۇ اايالرنى ،قىسقىسۈى پۈتۈۈن ئۆزبېكىسۈتاننى
قىسۈۈقارتىر « ،ئەنجۈۈان» دەپۈۈال ئاتۈۈايتتى .بۈۈۇ چۈۈاغالردا ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ قەدەملىۈۈرى
تاشكەنتتى تارتىر يىرال يا روپا شۈەھەرقىرى ھەتتۈا موسۈكۋا ،قۈازان ،ئورېنبۈۇرگ،
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سۈۈانكىت ېتىربۇرگقىچە يېتىۈۈر بېرىۈۈر ،مەقۈۈۇم سۈۈاندىكى ئۇيغۈۈۇر مۇسۈۈاپىرقىرى شۈۈۇ
اايالردىكى زا ۇ  ،كارەانا قاتارقىۋ اايالردا قارا ەىزمەتلەر بىلەن شۇغۇقالندى.
- 20ئەسىرنىڭ بېشىدى تاكى -21يىلالرنىڭ ئاەىرقىرىغىچە تەەمىنەن  21يىق
دا امالشقان بۇ اەرياندا يەنە كۈۆپ سۈاندىكى ئۇيغۈۇرالر ( قەشۈقەرقىكلەر) پەرغۈانە
ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان غەربىە تۈركىستان رايونىدا يەرقىشىر قاقدى.
بۇ چاغالردا ئۇيغۇرالرنىڭ پەرغۈانە ادىسۈىنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان اۈايالردا
يەرقىشىر قېلىشى تاكى -0921يىللىرىنىڭ ئاەىرقىرىغىچە دا امالشتى.

-5قېتىملىۋ كۆچۈ

باسقۇچى ( -0962-0940يىللىرى)

ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ بەشۈۈىنچى قېتىملىۈۈۋ كە كۆقەملىۈۈ

كۆچۈۈۈ

دوققۈۈۇنى -21

ئەسىرنىڭ -61-41يىللىرىدا قوزغاقدى .بۇ كۆچۈشنىڭ سە ەب ئامىللىرى يەنىال ئاقدى
بىۈۈلەن سىياسۈۈىە ،مىلۈۈلە
مۇناسىۋەتلى

ە ئىقتىسۈۈادىە ھەم مەدەنىۈۈيە

ئىدى .بۇ دە ردىكى كۆچۈ

ئۈۈامىللىرى بىۈۈلەن

ئىككى ەىق تۈس ئاقدى ،بىۈرى رەسۈمىە

سو ېو پۇقراقىقى پاس ورتى بىلەن ئائىلىۋى ھاقدا كۆچۈ  ،بۇ قەدەم-قەدەم ە ئۈۇزۇن
اقىو دا امالشتى .يەنە بىرى ئاممىۋى يوسۇندا چېگرىدى قېچىر ئۆتۈ

بوقۇپ ،بۈۇ

-0962يىلى يۈز بەردى .بۈۇ كۆچۈشۈكە  9ناھىيىنىۈڭ ئۈادەملىرى قاتناشۈقان بوقۈۇپ،
اۇڭگو تەرەپ  61مىڭ ئادەمنىڭ سو ېو ئىتتى اقىغا كەتكەنلىكىنى ،بۇالرنىۈڭ كۈۆپ
قىسىمىنىڭ ئۇيغۇر ە قازاقالر ئىكەنلىكىنى قەيو قىلىدۇ.
بىرال رۇس مەنبەقىرى -0962يىلى 66 ،مىڭ  411ئادەمنىڭ قانۇنسىز ھاقۈدا
سو ېو-اۇڭگو چېگرىسىدى ئۆتكەنلىكىنى-0962 ،يىلى ،ماي ئېيىۈدا بوقسۈا ،يەنە
 06مىڭ ئادەمنىۈڭ شۈىنجاڭدى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا ئۆتۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ ئاساسۈلىۋ
قىسىمىنىڭ قازاقىستانغا ئورۇنالشقانلىقىنى قەيو قىلىدۇ( .)6اۇڭگو مەنبەقىرى -0940
-0962يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا  211مىڭدى ئارتۇل ئادەمنىڭ پاس ور

ە قېچىش

ئۇسۇقى بىۈلەن سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا كەتكەنلىكىنۈى قەيۈو قىلغۈان بوقۈۇپ ،اۇڭگۈو
مۇتەەەسىسۈۈى قۈۈى دەنخۇينىۈۈڭ كۆرسىتىشۈۈىچە ،اۇڭگۈۈو تەرەپنىۈۈڭ ئېنىۈۈۋ سۈۈانلىۋ
مەقۇماتىغا تايانغاندا-0940 ،يىلىدى -0949يىلىغىۈچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا 86891
سو ېو ئىتتى اقى مۇھااىرى ە ئۇالرنىڭ  04982نەپەر ئائىلە -تا ىلاباتلىرى سو ېو
ئىتتى اقىغۈۈا قايتۇرۇقۈۈدى-0961 .يىلىۈۈدى -0962يىلىغىۈۈچە بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا يەنە
 8449نەپەر سو ېو مۇھااىرى ە ئۇالرنىڭ ئائىلە-تا ابىلاتلىرىۈدى  21917نەپەر
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ئادەم سو ېو ئىتتى اقىغا قايتۇرۇقغان بوقۇپ ،بۇالردى باشۈقا يەنە ھەر ەىۈق سۈو ېو
ھۆاجەتلىرى بىلەن سو ېو ئىتتى اقىغا كەتكەنلەرمۇ بار]. [7
يەنە باشقا اۇڭگو مەنبەقىرىۈدە كۆرسىتىلىشۈىچە-0962-0940 ،يىللىۈرىغىچە
بوقغان  9يىق اقىو ئىچىدە شىنجاڭدى اەملىە  098068ئادەم سو ېو ئىتتى اقىغۈا
قايتۇرۇقغان بوقۇپ ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا رۇسالر  %08.8نى ئىگىلىگەن ،يەنۈى 08811
ئادەم بوقغان( .)8قاقغانلىرىنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسۈىمىنى ئۇيغۈۇرالر تەشۈكىق قىلغۈان
بوقۇپ ،ئەقۋەتتە يەنە قازاقالرمۇ مۈۇھىم سۈاقماقنى تەشۈكىق قىلىۈدۇ شۈۇنىڭدەى يەنە
بۇالرنىڭ ئىچىدە تاتارالر ،ئوزبېكلەر ،قىرغىزالر ە باشقا ەەققلەرمۇ بار.
ئەگەر مەزكۇر قانۇنلۇل قايتۇرۇقغان  098مىڭ ئادەمگە  66مىڭ ھۆاجەتسۈىز
ھاقدا چېگرىدى قاچقانالرنى قوشۈقاندا-0940 ،يىلىۈدى -0962يىلىغىۈچە بوقغۈان
ئارىلىقتا سو ېو ئىتتى اقىغا كەتكەنلەرنىڭ سانى  261مىڭدى ئارتۇل بوقىدۇ .ئەمما
بۇ ھەقتە يەنە سو ېو ئىتتى اقىدا تۈرقۈى ئۇچۇرالرمۇ مە اۇ
ئىتتى اقى قىرغىزىستان ئىتتى اقدا

بوقۇپ ،سۈابىۋ سۈو ېو

اۇمھۈۇرىيىتى ى ب گ سۈىنىڭ مەەسۈۇس شۈىنجا

ئىشلىرىغا مەسلۇ ەادىمى ،پوقكو نىۈ

توقۈان يۇسۈۇباقۇن يۇسۈۇباقۇنوفنىڭ ئۇچۈۇر

بېرىشىچە-0962-0944 ،يىللىرى ئارىسىدا شىنجاڭدى اەملىە بىۈر مىليۈون ئۈادەم
ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىگە كوچۇپ كەقگەن بوقۇپ ،بۇالرنىڭ ئىچىۈدە ئۇيغۈۇرالر
كوپ سانلىقنى ئىگىلەيدۇ.

. 3كۆچۈشلەردىكى ئاساسلىۋ سە ەب-ئامىلالر

 -1759-1760يىللىرىدى تارتىۈر تۈاكى -21ئەسۈىرنىڭ -61يىللىۈرىغىچە
بوقغان ئارىلىقتىكى كۆچۈ

كەقتۈرگپ چىقارغان سە ەب ە ئامىلالر ھەر ەىق بوقسىمۇ،

بىۈرال بۇنىڭۈۈدىكى ئاساسۈۈلىۋ ئامىۈق رايوننىۈۈڭ سىياسۈۈىە ھايۈاتى ،يەنۈۈى يەرقىۈ
ەەققلەرنىڭ مىللىە ە دىنىە ئەركىنلى

غايىسۈى ھەم ئۇنىۈڭ ئۈچۈۈن ئۇرۇنۇشۈلىرى

بىلەن رايوننى بېسىۋاقغان تاشقى كۈچلەرنىڭ ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن
باستۇرۇشى ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشتى ئىبۈارە

ئىۈدى .بەقكۈى-08 ،ئەسۈىردە چىۈڭ

ئىم ېرىيىسىنىڭ قوشۇنلىرى بۇ رايونغا بېسىر كەقمىگەن بوقسۈا 09-08 ،ئەسۈىردىكى
بۇنۈۈدال كۆچۈشۈۈلەر بوقمىغۈۈان بۈۈوالر ئىۈۈدى-21 .ئەسۈۈىرنىڭ بىرىنچۈۈى يېرىمىۈۈدا
ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىە كۈرەشۈلىرى ئۈۆز مەقسۈىتىگە يېتىۈر ،بۈۇ اايۈدا بىۈر ئۈايرىم
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قۇرۇقغان بوقسا ،بەقكى -21ئەسرىنىڭ -61-41يىللىرىۈدىكى كۆچۈشۈلەر

بوقمىغان بوالر ئىدى.
-18-19ئەسۈۈىرقەردىكى كۆچۈشۈۈلەر بىۈۈلەن -21ئەسۈۈىردىكى كۆچۈشۈۈلەردە
ئورتاقلىۋ ھەم قىسمەن پەرقلىۋ ئۆزگىچىلىكلەر مە اۇ

بوقۇپ ،بۇنى ئىككىگە بوقۇپ

تەھلىق قىلىشىمىز مۇمكى :

-18-19 .0ئەسىرقەردىكى كۆچۈشنىڭ ەاراكتېرقىۋ
سە ەب-ئامىللىرى
ئومۇمەن قىلىر ،ئېيىتقاندا -09-08ئەسىردىكى كۆچۈشلەر ھەر بىۈر قېتىملىۈۋ
چىۈۈۈڭ ھۆكۈمرانلىقىغۈۈۈا قارشۈۈۈى قوزغىالڭنىۈۈۈڭ مەغلۈۈۈۇبىيىتى نەتىجىسۈۈۈىدە چىۈۈۈڭ
ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئۆ ئېلىشى ە اازاقىشىدى ساقلىنىشۈنى مەقسۈە

قىلغۈان بوقسۈا،

يەنە بىرى ەواىالرنىڭ باشچىلىقىدىكى قوزغىالڭغا قاتناشقان ھەمدە ەواىالرغا سۈادىۋ
ئاھاقىالرنىڭ ئۆز يۇرتلىرىنى تەرى ئېتىشكە مەابۇر بوقۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلى  .بىز بۇ
يەردە بۇ ەىق مەسىلىلەرنى ئەمەقىە پاكىتالر بىلەن كورسىتىشكە تىرىشىمىز:
مەقۈۈۇمكى-09 ،ئەسۈۈىردىكى كۆچشۈۈلەردە مۈۈانجۇ-چىنلەرنىۈۈڭ ئۆزقىرىۈۈدى
ئىنتىقام ئېلىشىدى ئەنسۈىرە

ئامىلىنىۈڭ ھە قىلغۈۇ رو ئوينىغۈانلىقى-0880 ،

-0882يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا رۇسۈۈىيە تە ەسۈۈىدىكى يەتتەسۈۈۇغا كۈۈۆچكەن تۈۈارانچى
ئۇيغۇرقىرىدا ئېنىۋ بوقغان .ئەنە شۇ تارانچىالرنىۈڭ ئەھۈۋاقىنى تەكشۈۈرگەن ھەمۈدە
ئۇالر بلەن كۆپ سۆھبەتلەردە بوقغان رۇسىيە تارىخچىسۈى رۇمىيانسۈېۋ تارانچىالرنىۈڭ
چىنگە قايتۇرۇپ بېرىلگەندى كېيى  ،چىنلەرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ قۈوزغىال كۆتۈۈرگەنلىكى
ئۈچۈن ئىنتىقام ئېلىشىدى قورقۇپ رۇسۈىيە تە ەسۈىدىكى اايالرغۈا كۆچۈۈ

يۈوقىنى

تاقلىغانلىقىنى بايۈان قىلىۈدۇ[ .]8ئۇنىۈڭ يېزىشۈىچە ،ئىلىنىۈڭ قۈايتۇرۇپ بېرىلىشۈى
مۇناسىۋىتى بىۈلەن ئىلىۈدىكى تۈارانچىالر ە باشۈقا ەەققۈلەر ئارىسۈىدا قورقۇنۈۇ

ە

ئەندىشە ھەم پانىكالر كۆتۈرگقگەن ھەمدە تارانچىالر يېۈزا-يېۈزا بۈويىچە كۈۆچكەن،
ئىلىدى كۆچكەن بۇ ئاھاقىالرنىڭ سوتسىيا تەركىبى شەھەر ئاھاقىلىرى ،سودىگەرقەر،
قو -ھۈنەر ەنلەر ە دېھقان يېزا ئاھاقىلىرى ئىدى [.]9
چىڭ سۇالقىسى قوشۇنلىرىنىڭ ھەر قېتىملىۋ قوزغىال

ە قارشىلىۋ ھەرىكەتلىرىنى

قانلىۋ باستۇرغانلىقى ،قوزغىالڭغا قاتناشقان ەەققۈتى رەھىمسۈىزقەرچە قىۈرغى قىلىۈش
بىلەن ئۆ ئاقغانلىقى ئاھاقىالردا ھامان قورقۇن پەيدا قىلىر ،ئۆزقىرىنىڭ ھايۈاتى ە
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ما -مۈقكىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن قوشنا پەرغانە ە باشقا اايالرغا قېچىش ە كېۈتىش
ئۇسۈۈۇقىنى قوقلىنىشۈۈقا مەابۈۈۇر قىلغۈۈان ئىۈۈدى .چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ -0764-0749
يىللىرىدا ئېلىر بارغۈان قىرغىنچىلىقلىۈرى ھەمۈدە - 0878-0806يىلىغىۈچە بوقغۈان
قارشىلىقالرنى باستۇرۇ
سانلىۋ مەقۇما

اەريانلىرىدا ئېلىر بارغان قىرغىنچىلىقلىۈرى ھەققىۈدە ئېنىۈۋ

ئىگىلە

قىيى  ،ئەمما چىنلەرنىڭ قوزغىالڭچىالرنى قىرغى قىلغانلىقى

ھەقىقە  .اۇڭگو مەنبەقىرىدىكى ئۇچۇرالردى مەقۈۇم بوقۇشۈىچە-0764 ،يىلىۈدىكى
ئۇچتۇرپۈۈان قوزغىلىڭىۈۈدا چىۈۈڭ سۇالقىسۈۈى ئەنە شۈۈۇندال قىۈۈرغى قىلىۈۈش سىياسۈۈىتى
يۈرگۈزگەن بوقۇپ ،قۈوزغىالڭچىالر  6ئۈايغىچە شۈەھەرنى مۈۇداپىلە قىلىۈر قارشۈىلىۋ
كۆرسەتكەن .چىڭ سۇالقىسى قوزغىالڭنى باستۇرۇ

ئۈچۈن ئىلىدى بىر تۇمەن كىشىلى

قوشۇن يۈۆتكەپ كەقۈگەن ھەتتۈا چىۈڭ سۇالقىسۈى ھۆكۈۈمىتى «ئۇچتۇرپۈان ئىشۈغا
قىلىنغاندى كېيى  ،ئۇالرنىڭ بىرمۇ ئۇرۇقىنى قاقۈدۇرماي ،ئۈۇالرنى پۈتۈۈنلەي قىرىۈر
يوقىتىش كېۈرەى» دەپ بۈۇيرۇل چۈشۈۈرگەن ئىۈدى [ .]01ئەنە شۈۇ بۈۇيرۇل بۈويىچە
قوزغىال باستۇرۇقغاندى كېيى  ،شەھەر ئىچىدىكى  2211نەپەر ئۇيغۈۇر قۈوزغىالڭچى
پۈتۈنلەي قىرىر تاشالنغان [ .]00چىڭ ئەسۈكەرقىرى شۈەھەرگە كىرگەنۈدى كېۈيى
ەەقۈۈۋ ئۈسۈۈتىدى قۈۈانلىۋ چۈۈو قىرغىنچىلىۈۈۋ قىلىۈۈر[ ،]02قورامىغۈۈا يەتۈۈكەن
ئەركەكلەرنىڭ ھەممىسى قىرىۈر تاشۈلىغان [ ،]02ئۈااىز ياشۈانغانالر ،ئايۈاقالر ھەم
بۈۈاقىالر كوقلېكتىۈۈر ھاقۈۈدا تۇتقۈۈۇن قىلىنىۈۈر ئىلىغۈۈا سۈۈۈرگۈن قىلىنغۈۈان [ .]00يۈۈا
ئاياقالرنىڭ بىر قىسىمى مەابۇرىە تۈردە چېرىكلەرگە ەوتۇنلۇققا بېرىلگەن .نەتىجىۈدە
 21مىڭ نوپۇسلۇل ئۇچتۇرپان ئادەمسىز قاقدۇرۇقۇپ ،كېيى ئاقسۇ ،قەشقەر ،ەوتەن ە
يەركەندى ئىبارە

تو

شەھەردى  411ئائىلە كۆچۈرگپ كېلىنىر ئورۇنالشتۇرۇقغان

[.]04
چىڭ سۇالقىسى قوشۇنلىرى ااھانگىر ەواا قوزغىلىڭىنى باستۇرۇ
يەنە كە كۆقەملى

اەريانىۈدىمۇ

قىرغى قىلغان بوقۈۇپ ،ااھۈانگىر ەواۈا -0821يىلۈى-0820 ،

يىلى-0826 ،يىلى ،ئۈ قېتىم قوزغىال كۆتۈرگپ ،قەشقەر قاتارقىۋ اۈايالردىكى چىۈڭ
قوشۇنلىرىغا ھۇاۇم قىلۈدى .ئاقۈدىنقى قېتىملىۈۋ ھەرىكەتۈلەردە غەقىۈبە قازىناقمۈاي،
ئۇنىڭ قوقلىغان ە ئۇنىڭغا ئەگەشۈكەن نۇرغۈۇن كىشۈىلەر قىرغىنچىلىققۈا ئۇچرىۈدى.
ئەمما-0826 ،يىلى ،ئىيۇقدىكى قۈوزغىال غەقىۈبە قىلىۈر ،ئۈۇزۇن ئۈوتمەي قەشۈقەر،
يەركەنو ،يېڭىھىسار ە ەۈوتەن قاتۈارقىۋ اۈايالرغىچە بوقغۈان رايۈونالردىكى چىۈڭ
قوشۇنلىرى يوقىتىلىر ،بۇ رايونالردىكى ەەققلەر ئومۇمىە يۈزقۈى ااھۈانگىر ەواىنىۈڭ
رەھبەرقىكىدە چىڭ سۇالقىسى ھۆكۈمرانلىقىۈدى قۇتۇقۈدى .بىۈرال ،بۈۇ اقىتتۈا چىۈڭ
ھۆكۈمىتى ااھانگىر قوزغىلىڭىنى تىنجىتىش ئۈچۈن پۈتۈن ئەسۈكىرى كۈۈچىنى ئاقسۈۇغا
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توپلىغان بوقۇپ ،چىڭ سۇالقىسىنىڭ  01مىڭغا يېقى مۇنتىزىم قوشۇنى بىلەن ااھانگىر
ەواا قوزغىالڭچىلىرى ئارىسىدا ئاقسۇ شەھىرى يېنىدىكى قۇمبا  ،ئۇچتۇرپان ،كەق ى
قاتارقىۋ اايالردا ئارقىمۇ-ئارقىدى بىۈر قاتۈار ئۇرۇشۈالر بوقۈدى .چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈى
قوزغىالڭنى تىنجىتىش ئۈچۈن ئە

ەھشىە قىرغىنچىلىۈۋ چارىسۈى قوقالنغۈان بوقۈۇپ،

ااھانگىر ەواىنى قوقلىغان ە ياكى ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ ھەممىسىنى «ئوغرىالر»
دەپ ااكارالپ ،قاتتىۋ قىرغىنچىلىۋ قىلىر اازاال

ئارقىلىۋ ەزىيەتنى تىنجىتمۈاقچى

بوقدى .چىڭ قوشۇنلىرى -0826يىلى-9 ،ئايۈدى تۈاكى -0828يىلىنىۈڭ بېشۈىغىچە
بوقغان بىر قاتار ئۇرۇشالر اەريانىدا قوزغىالڭچىالر ئۈستىدى بىر قاتۈار دەھشۈەتلى

ە

كە كۆقەملى

قىرغىنچىلىۋ ئېلىۈر بۈاردى .مەسۈىلەن-0826 ،يىلۈى-22 ،سۈېنتەبىر

كۈنىدە قۇمبا

اەريانىدا  0111دىۈ ئۈارتۇل قۈوزغىالڭچى ە

ئەتراپىدىكى ئۇرۇ

پۇقراالرنى قىرىر تاشلىدى-00 .ئايدا كەق ى ئەتراپىغا ھۇاۇم قوزغاپ 2111 ،دىۈ
ئارتۇل ئادەمنى قىرىر تاشلىدى .چىڭ قوشۇنلىرى -0827يىلى-2 ،ئايۈدا قەشۈقەرگە
ئومۈۈۇمىە ھۇاۈۈۇم باشۈۈالپ ،يېڭىلېرىۈۈۋ ،بۈۈارچۇل ە ئۇنىۈۈڭ ئەتراپىۈۈدىكى اايالرغۈۈا
كەقگەندە يەنە  2111دى ئۈارتۇل قۈوزغىالڭچى ئۈاممىنى قىرىۈر تاشۈلىدى .چىۈڭ
قوشۇنلىرىنىڭ ااھانگىر غواا قوزغىلىڭىنى باستۇرۇ

اەريانىدا قوزغىالڭچىالرنى قىرغى

قىلىشىغا ئائىو سانلىۋ ئۇچۈۇرالرنى ە بەزى ئەھۈۋاقالرنى ھۈازىرقى زامۈان تۈارىخىە
كىتابى «شىنجا قىسۈقىچە تۈارىخى» ھەمۈدە چىۈڭ سۇالقىسۈىنىڭ رەسۈمىە تۈارىخىە
ھۆاجەتلىرى توپلىمى ھېسابلىنىدىغان «چىڭ شىلۇ» دى كۆرگ ېلىش مۈمكى .
«شۈۈىنجا قىسۈۈقىچە تۈۈارىخى» دا چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ ااھۈۈانگىر غواىغۈۈا
ئەگەشكەنلەرنى قاندال قىرغى قىلغانلىقى ھەققىۈدە ئۇچۈۇرالر كىرگۈۇزۇقگەن بوقۈۇپ،
-0827يىلى -21 ،مۈار

كۈۈنى چىۈڭ قوشۈۇنلىرى ااھۈانگىر ەواىنىۈڭ قوشۈۇنلىرى

ئورۇنالشقان يېزىسىغا ئۈ يو بىلەن باسۈتۇرۇپ كىۈردى ھەم ئارقىۈدىنال پەيزىۋاتقۈا
ھۇاۇم قىلىر ،پەيزىۋا

تە ەسىدە  01مىڭدى ئۈارتۇل ئۈادەمنى قىرىۈر تاشۈلىدى

ھەمدە  2411دى ئارتۇل ئادەمنى تۇتقۇن قىلدى« .چىڭ شىلۇ» دىكى ئۇچۈۇرالردى
مەقۈۈۇم بوقۇشۈۈىچە ،پەيزىۈۈۋاتتىكى يېڭىلۈۈا ا

يېزىسۈۈىغا ااھۈۈانگىر ەواىنىۈۈڭ

قۈۈوزغىالڭچىلىرى ە ئۇنىۈۈڭ ئەگەشۈۈكۈچىلىرى بوقۈۈۇپ 011 ،مىۈۈڭ ئەتراپىۈۈدا ئۈۈادەم
ئورۇنالشقان بوقۇپ ،چىڭ قوشۇنلىرى بۇ يەرگە ھۇاۇم قوزغۈاپ ،زەمبىرەكلەرنۈى ئىشۈقا
سېلىر ،قاتتىۋ قارشىلىقالرنى بويسۇندۇرۇپ ،قوزغىالڭچىالردى  41-01مىڭ ئۈادەمنى
قىرىر تاشلىدى( .)06چىڭ قوشۇنلىرى ئارقىدى يەنە يانۈداما قاتۈارقىۋ اۈايالردىمۇ
قىرغى قىلدى.
چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قەشقەر كونا شۈەھىرى ە قۈوزغىالڭچىالر قوقىۈدىكى مۈانجۇ
62

www.kitaphumar.com

شەھىرىنى ئىگىلە

كىتاپخۇمار بىلوگى

ئۇرۇشى اەريانىدىمۇ ئەنە شۇندال قىرغىنچىلىۈۋ قىلىۈش ئۇسۈۇقى

قوقالنغان بوقۇپ ،اۇڭگو مەنبەقىرى چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ -0827يىلى-27-26 ،مار
كۈۈۈنلىرى قەشۈۈقەرنى ئۈۈېلىش ئۇرۇشۈۈى اەريانىۈۈدىال  61مىۈۈڭ ئۈۈادەمنى قىرىۈۈر
تاشلىغانلىقىنى قەيو قىلىۈدۇ .چىۈڭ قوشۈۇنلىرىنىڭ ەۈوتەننى ئۈېلىش ئۇرۇشۈىمۇ ئەنە
شۇندال قىرغىنچىلىۋ بوقدى .ەوتەن ئۇرۇشى اەريانىۈدا  2111دىۈ ئۈارتۇل ئۈادەم
چىڭ قوشۇنىنىڭ قوقىدا ئۆقدى.
چىڭ سۇالقىسى ھۆكۈمىتى قوزغىالڭغا قاتناشقان ،ياكى قوقلىغۈان ە يۈاكى ئۈال
تاغلىقالر مەزھى ىگە مەنسۇپ ھەم بۇ مەزھەپتىكى ەواىالرنى قوقلىغانالرغۈا نىسۈبەتەن
قاتتىۋ قو اۈازاال

چارىسۈى قوقالنغۈان بوقسۈا ،ئۇنىۈڭ ئەكسۈىچە قۈارا تۈاغلىقالر

مەزھى ىگە مەنسۇپ كىشىلەرنى ئۈۆز يېنىغۈا تارتىۈر ،ئۈۇالرنى قوراقالنۈدۇرۇپ ،چىۈڭ
سۇالقىسىگە قارشى تۇرغۇچىالرغا قارشى قويدى .چىۈڭ سۇالقىسۈى ئىزچىۈق تۈۈردە ئۈال
تاغلىقالر بىلەن قارا تاغلىقالرنىڭ زىددىيىتىدى پايدىالنغان بوقۇپ ،چىڭ ھۆكۈۈمىتىگە
قارشى مەيداندىكى ئال تاغلىۋ ەواىالرنىڭ باشچىلىقىدىكى قوزغىالڭالرنى باستۇرۇشۈتا
قارا تۈاغلىقالردى تۈرقۈۈى شۈەكىلدە پايۈدىالنغان ئىۈدى .قۈارا تۈاغلىقالر قوزغىالڭغۈا
قاتنىشىشتى ئۆزقىرىنى چەتكە ئېلىش بىلەن بىر اقىتتا يەنە ئۇالرنىڭ بەزى ەواىلىرى
ە بەگلىرى ئاستىرىتتى چىڭ قوشۇنلىرى بىلەن ھەمكارالشتى ە چىڭ قوشۇنلىرىنى ئال
تاغلىۋ قوزغىالڭچىالر ھەققىدە ئۇچۇر يەتكۈزگ  ،چىڭ قوشۇنلىرىنى ئاشۈلىۋ ،يۈېمەى-
ئىچمەى بىلەن تەمىنلە

ە ھەتتا ئۇالر تەرەپتە تۈۇرۇپ ئۇرۇشۈقا قاتنىشۈىش يۈوقىنى

تۇتتى .شۇ سە ەبتى ئۇالرنىڭ قىرغىنچىلىقتى ئامان قېلىشى تەبىلىە ئىدى.
اۇڭگو مەنبەقىرىدە كۆرسىتىلگەن ئەشۇ سانلىۋ مەقۇماتالرنى اەملىگەندە چىڭ
قوشۇنلىرىنىڭ ااھانگىر ەواا قوزغىلىڭىنى باستۇرۇ

اەريانىدا ،يەنى -0821يىلىدى

-0828يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قوقىدا ئوقگەن ئادەمنىڭ سۈانى
ئاز دېگەندە  001مىۈڭ ئەتراپىۈدا بوقۈۇپ چىقىۈدۇ .يارىۈدار قىلىنغۈان ،تۈۈرمىلەرگە
تاشالنغان ە كېيى اازاالنغانالرنىڭ سانى بۈۇ يەردە ئېنىۈۋ ئەمەس« .چىۈڭ شۈىلۇ»
دىمۇ چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قۇمباشتى ھۇاۇمغۈا ئۆتۈۈپ ،ئىلگىۈرى-كېۈيى يېڭىلۈا ا ،
شاپتۇ قاتارقىۋ اايالردىال  011مىڭدى ئارتۇل توپىالڭچىنى ئۆقتۈۈرگپ ،بىۈر قۈانچە
مىڭنى تۇتقانلىقى ھەم قارشىلىۋ قىلغانالرنى قاتتىۋ اازاقىغانلىقى قەيو قىلىنىدۇ (.)07
ئۇيغۇر مەنبەقىرىدىمۇ بەزى ئۇچۇرالر قاقدۇرۇقغان بوقۇپ ،موقال مۇسا سايرامى مۇندال
مەقۇما

قاقدۇرىدۇ:
«ااھانگىر ەواا قوزغىلىڭى باستۇرۇقغاندى كېيى  ،چىڭ چىرىكلىرى ااھانگىر

ەواۈۈا دە رىۈۈدە قەشۈۈقەردە مەنسۈۈەپ تۇتقۈۈان يۈۈاكى ەىۈۈزمە
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سۈرگشۈۈتۈرگپ ئىۈۈزدەپ تې ىۈۈر ،ئۇالرنىۈۈڭ ئۈۈۆزقىرىنى ،يەر-مۈقۈۈۈكلىرىنى ە چۈۈار ا-
ماقلىرىنى ئوقجا ئاقغاندى تاشقىرى  01مىڭدى ئارتۇل ئوغۇ -قىز ،كىچى

باقىالرنى

ئوقجا ە ئەسىر قىلىر ،بۈۇ تەرى ۈى ئىلۈى ،ئۈۇ تەرى ۈى قەنجۈۇغىچە ئېلىۈر بېرىۈر،
اۇڭگوالرنىڭ ئىشلىتىر ەىزمەتكە سېلىشى ئۈچۈن تارقىتىر بەردى» [ .]08ئۈۇ ،يەنە
بۇ ئىشتى كېيى قوقان ەانىنىڭ ئارىغا چۈشۈشى بىلەن چىڭ ەانى يارقىۋ چۈشۈۈرگپ،
ئوقجا ئېلىنغان بۇ باقىالر ە ئاياقالرنى يۇرتلىرىغا قايتۇرغانلىقى ،قېكى نۇرغۇن ئۇيغۇر
ئاياقالرنىڭ بۇ ئارىدا چىڭ سۇالقىسى چىرىكلىۈرىگە ەوتۇنلۇققۈا تۇتۇقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ
پەرزەنتلى

بوقغانلىقى ھەم باقىلىرىنى ئېلىر قايتىر كەقگەنلىكىنى يازىدۇ [.]09

بەقكى ،مۇسا سايرامىنىڭ بۇ مەقۇماتى -0821يىلى ،قوقان ەانلىقى بىلەن چىڭ
ئىم ېرىيىسى ئارىسۈىدا كېلىشۈىم تۈزگقۈۈپ ،قوقانلىكلەرنىۈڭ قەشۈقەردە زور سۈودا ە
ئىقتىسادىە ئىمتىيازغا ئىگە بوقغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلى

تارىخىە ئارقۈا كورۇنۈۇ

بىلەن باغلىنىشلىۋ بوقسا كېرەى.
مۈۈۇھەممەد ئۈۈاتى ئۆزىنىۈۈڭ «تۈۈارىخىە كاشۈۈغەر» نۈۈاملىۋ كىتابىۈۈدا -0807
يىلىۈۈدىكى قۈۈوزغىالڭالرنى باستۇرۇشۈۈتا چىۈۈڭ ئەسۈۈكەرقىرىنىڭ ەھشۈۈىلىكلىرىنىڭ شۈۈۇ
قېتىملىۋ كۆچۈشكە سە ەب بوقغانلىقى ھەمدە كۆچۈشنىڭ ئەھۋاقى ھەققىۈدە مەقۇمۈا
قاقدۇرغان بوقۇپ ،قەشقەر ئاھاقىلىرىنىڭ «چىنلىقالر كېلىدىغان ەە پ ە ەھشۈىيەتلەر
تۈپەيلىدى ئۆز ئىختىيارقىرى بىۈلەن قىشۈنىڭ سۈوغۇقلىرى ە يوقالرنىۈڭ ناچارقىقىغۈا
قارىماي قوقانكە كۆچكەنلىكى» نى كۆرسىتىدۇ.]21[ .
چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ ھەر قېتىملىۈۈۋ قۈۈوزغىالڭنى باسۈۈتۇرۇ

اەريانىۈۈدىكى

رەھىمسىزقىكلىرى ە قوزغىال باستۇرۇقۇپ ،تەرتىر ئورنىتىلغانۈدى كېۈيى دا املىۈۋ
تۈۈۈردە ەۈۈواىالر ھۆكۈمىتىۈۈدە ەىۈۈزمە
ئەگەشكەنلەرنى قاتتىۋ اازاال

قىلغۈۈان ە قوزغىالڭغۈۈا قاتناشۈۈقان ھەم

تەدبىرقىرى قوقالنغانلىقى ،ەقىخان تۈۆرە قۈوزغىلىڭى

باستۇرۇقغاندى كېيى چىڭ سۇالقىسىنىڭ ەقىخاندى قېلىشمايدىغان دەرىجىدە زۇقۇم
ساقغانلىقى چوقان ەقىخانوف تەرى ىدىنمۇ تەكىتلەنگەن .ئۇ ،مۇندال دەپ يازىدۇ:
«اۇڭگوقۇقالر قەشقەرنى ئىگىلەپ ،ەقىخاندى قېلىشمايدىغان دەرىجىدە ئىش
تۇتتى .بوقۇپمۇ ،ئاشلىۋ ،چۈار ا -مۈا  ،يەم-ەەشۈەى ە باشۈقىالرنى يىغىۈر بەرگەن
ئەتراپتىكى يېزىالر اۇڭگوالرنىڭ زەربىسىگە بەكرەى ئۇچرىدى .ھەتتا مەسۈچىتلەرنىڭ
دەرىزە ،ئىشى

ھەم ەواىالرنىڭ مازارقىرىنىڭ ياغا قىسۈىملىرى مۇسۈۇقمانالرنىڭ زور

دا -پەرياتلىرىغا قارىماي ئوتۇن قىلىر ئىشلىتىلدى .قاقماقالر مەسچىتلەرنىڭ ئىچىنى
ئۆزقىرىنىڭ ئاتخانىسى قىلدى ھەمدە يەرقى
ئاياقالرغا باسقۇنچىلىۋ قىلدى.]20[ ».
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ەقىخان قوزغىلىڭى باستۇرۇقۇپ ئۈۇزۇن ئۈۆتمەي قەشۈقەرگە كەقۈگەن چوقۈان
ەقىخانوفنىڭ ئەينى چاغدىكى ەزىيە

ھەققىۈدە بىۋاسۈىتە ئىشۈەنچىلى

مەقۇمۈا

توپالشقا مۇ ەپ ەل بوقغان بوقۇپ ،ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە ،چىڭ ھۆكۈمىتى تەرى ىدى
قەشقەرگە يېڭىدى ھۈاكىمبەكلىككە تەيىۈنلەنگەن قۇتلۈۇقبەى قوزغىالڭغۈا قاتناشۈقان
ئادەملەرنىڭ قوقغا ئېلىنغانلىقى ە باشقىالرغا سا ال بېرىش ئۈچۈن ئۆقتۈرگقگەنلىكىنى
سۆزقەپ بەرگەن .ەقىخانوفنىڭ بايان قىلىشۈىچە ،قۈوزغىالڭچىالرنى قوقلىغۈان شۈەيىخ
ئاەۇن ئىسىملى

ئۇيغۇرنىڭ چو ئۈوغلى قۈازى ئۈاەۇن تۈۈرمىگە تاشۈلىنىر ئۈۇرۇپ

قىيناشقا ئۇچرىغاندى كېيى كاقلىسى ئېلىنغان ،باشقا ئىككۈى ئۈوغلى بوقسۈا قورقۈۇپ
قوقانكە قېچىر كەتكەن [.]22
چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگە چىڭ ھۆكۈمىتىگە قارشى قوزغاقغۈان
ەەققلەرگە قارىتىلغان يەنە بىر قېتىملىۋ قىرغىنچىلىقى ە تاالن-تاراج قىلىشۈى -0877
-0878يىللىرى زو زوڭتا

ە قيۇ اىنتا قوماندانلىقىدىكى ھەربىە يۈرگشى اەريانىدا

يۈز بەردى .چىڭ قوشۇنلىرى دا انچىڭدى ئۆتۈۈپ ،تۈاكى ياركەنۈو ە قەشۈقەرغىچە
بوقغان اايالرنى ئىشغا قىلىش اەريانىدا بىر قىسىم اايالردا قاتتىۋ قارشىلىقالرغا دۇ
كەقۈۈدى .ھەر بىۈۈر قېتىملىۈۈۋ قارشۈۈىلىۋ قۈۈاتتىۋ باسۈۈتۇرۇقدى .چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ
دەھشەتلى

اازا يۈرگشلىرى نەتىجىسىدە قەشقەر قاتارقىۋ اايالرنىڭ كۈۆپ سۈاندىكى

ئاھاقىسى چىڭ قوشۇنلىرى يېتىر كېلىشتى بۇرۇن رۇسۈىيە تە ەسۈىگە قېچىۈر ئۆتۈۈپ
كەتتى .چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قوزغىالڭغا قاتناشقانالر ،بوقۇپمۈۇ يۈاقۇپ بەگ ھۆكۈمىتىۈدە
يۇقىرى ەىزمەتلەرنى ئۆتىگەن ھەربىە ە مەمۇرىە ئەمەقدارالرغا تۇتقان پوزىتسىيىسى
قاتتىۋ ە رەھىمسىز بوقدى .ھەتتا ياركەنتتە ياقۇپ بەكنىڭ ئايۈاقى ،ئىككۈى كىچىۈ
ياشتىكى ئوغلى ھەم ئۇ نە رىسى قيۇ اىنتا تەرى ىدى ئۆقتۈرگقدى [.]22
اۇڭگۈۈو تارىخچىسۈۈى گۈۈو يىڭۈۈدېنىڭ يېزىشۈۈىچە-0877 ،يىلۈۈى ،قيۈۈۇ اىنتۈۈا
ياركەنو ە ەوتەننى بويسۇندۇرغاندى كېيى  7041ئادەمنى تۇتقۇن قىلغان بوقۇپ،
بۇالرنىڭ ئىچىدە  0066ئادەم مانجۇرالرغا قارشى قوزغىالڭغا قاتناشۈقانالر ئىۈدى .قيۈۇ
اىنتا بۇ ئادەملەرنى كوقلېكتىر قىرىر تاشلىدى ،قاقغان چەتلەقلىۈ

سۈودىگەرقەر،

دىنىە زاتالر ە باشقىالرنى چېگرىدى قۈوغالپ چىقۈاردى [-0878 .]20يىلۈى ،تېخۈى
قەشقەردى كەتمەي يوشۇرۇنۇپ يۈرگەن ياقۇپ بەگنىڭ ئىلگىۈرى سۈانكت ېتېربۇرگ ە
تاشكەنتكە ئە ەتۈكەن ئەقچىسۈى مۈوقال تۈۇراپ ەواۈا مەە ىۈە تۈۈردە تۈركىسۈتان
گۇبېرناتورىغۈۈا ەە
باستۇرۇ

ئە ەتىۈۈر ،چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ قەشۈۈقەردە ئېلىۈۈر بېرىۋاتقۈۈان

ئەھۋاقىنى مەقۇم قىلغان .ئۇ ،ەېتىدە قەشقەر ،ياركەنو ە ەوتەن قاتۈارقىۋ

اايالردا يۇقىرى تەبىقىدى كېلىر چىققان  72ئادەمنىۈڭ ئۆقتۈۈرگقگەنلىكىنى مەقۈۇم
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قىلغان [.]24
چىڭ سۇالقىسى قوشۇنلىرى پۈتۈن قەشقەرىيىنى بويسۇندۇرۇ

اەريانىدا قەشقەر

قاتارقىۋ اايالردىكى بايالرنىڭ ،قوزغىالڭغا قاتناشقانالرنىڭ ئۆي-ماكانلىرىنى ،مۈا -
مۈقكى ە بايلىقلىرىنى مۇسادىرە قىلغان بوقۈۇپ ،زو زوڭتۈا بۈۇ ھەقۈتە مۇنۈدال دەپ
ەاتىرە قاقدۇرغان:
« قيۇ اىنتۈا قوشۈۇنلىرى قەشۈقەرنى ئىشۈغا قىلىۈش اقتىۈدا شۈەھەرنىڭ زور
كۆپچىلى

ئاھاقىسى ئۆزقىرىنىڭ ئۈۆي-ماكۈانلىرى ،بۈايلىقلىرى ە قىمۈمە

باھۈاقىۋ

ئۈنچە-ماراانلىرىنى تاشالپ چەتلەقگە ،رۇسىيىگە قېچىر كەتكەن ە بۇالر قيۇ اىنتا
تەرى ىدى يىغىۋېلىندى .بۇالرنىڭ قىممىتۈى  71042قيۈا (سۈەر) كۈمۈشۈكە بۈا ارەر.
سابىۋ توپىال رەھبەرقىرىنىڭ بايلىقلىرىنى مۇسادىرە قىلىندى .بۇنىۈڭ قىممىتۈى 0827
سەر كۈمۈشكە تە » [.]26
زو زوڭتا

ە قيۇ اىنتا قوماندانلىقىدىكى چىڭ سۇالقىسى قوشۇنلىرى ياقۇپبەگ

ھاكىمىيىتىنى يوقىتىر ،بۇ ئۆقكىنى قايتىدى ئىشغا قىلىش اەريانىدا تۈرقۈۈى چۈارە-
تەدبىرقەرنى قوقالنغان بوقۇپ ،بۇالرنىڭ ئۈنۈملۈى بىرى ياقۇپ بەگنىڭ پەرغانىلىقالرنى
مۈۈۇھىم باشۈۈقۇرۇ

ئىشۈۈلىرىغا قويۈۈۇپ ،يەرقىكۈۈلەرگە نىسۈۈبەتەن ھۈۈاكىمىيەتتى

يىراقالشتۇرۇ

سىياسىتى قوقلىنىشىدى پايدىلىنىر ،ياقۇپ بەگكە نۈارازىلىقى بۈار بىۈر

قىسىم يەرقى

بەگلەرنى سېتىۋېلىر ،ئۇالرنىڭ قوقى ئارقىلىۋ ياقۇپ بەگنى ئۆقتۈۈرگ

ھەمدە قەشقەرىيە ھۆكۇمىتىنىۈڭ ئىچكۈى قىسۈمىدا بۆقۈنۈۈ

كەقتۈۈرگپ چىقىرىشۈتى

ئىبارەتتۇر .بۇ ھاكىمىيەتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ھاكىمىيە

تاقىشىش ئىختىالپلىۈرى ە

پەرغانىلىقالرنىڭ كۆپ ئىمتىيازالرغا ئىگە بوقۈۇپ ،يەرقىۈ

بەگلەرنۈى چەتۈكە قۈېقىش

قاتارقىۋ تەرەپلەر بۇ دۆقەتنىڭ يوقىلىشىدىكى ئامىلالرنىۈڭ بىۈرىگە ئايالنۈدى .چىۈڭ
سۇالقىسىنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ اازا يۈرگشى اەريانىدا ياقۇپ بەگ ھاكىمىيىتىنىڭ ھامۈان
يىمىرىلىشۈۈىنى كۈۈۆرگەن قەشۈۈقەرىيە يەرقىۈۈ

ئاھۈۈاقىلىرى ئىچىۈۈدىكى بىۈۈر قىسۈۈىم

پۇرسەت ەرەس بەگلەر ،سودىگەرقەر ھەم باشقىالر ئۆز ھاياتىنى ە ما -مۈقكىنى قوغداپ
قېلىش ئۈچۈن چىڭ قوشۇنلىرىغا ئاقدىدا بەيلە

قىلىر ،ئۇنىڭغا ماسالشتى .بىرال ،بۈۇ

ئومۇمىە يۈزقۈۈى ئەھۈۋا ئەمەس بوقۈۇپ ،يەنىۈال ئومۈۇمىە ەەقۈۋ ئۈۆز مۇسۈتەقىق
ھاكىمىيىتى بوقغان يەتتە شەھەر دۆقىتىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ھەرىۈكە
ياكى سۈكۈ

قىلۈدى ە

قىلىش ئۇسۇقى قوقالندى .بەزىلىرى بوقسا ەتىنىنى تاشالپ كېتىش يوقىنى

تاقلىدى ،ئەمما -0878يىلى پۈتۈن قەشقەرىيە ئىشغا قىلىنغاندى كېيى  ،زو زوڭتۈا
ە قىلۇ اىنتا گۇرۇھى ئۆزقىرىنىڭ ئەسلى ئەپتى بەشىرىسىنى ئاشكارىالپ ،بۇ رايۈوننى
ئىشغا قىلىش اەريانىدا قوقالنغان دەسلەپكى بەزىبىۈر يۇمشۈاقرال تۈاكتىكىلىرىنى ە
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چۈاقىرىلىقلىرىنى ئۈۆزگەرتتى .نەتىجىۈدە ،بىۈر قىسۈىم اۈايالردىكى ەەقۈۋ قايتىۈدى
قارشىلىۋ كۆرسىتىش پارتىزانلىۋ ئۇرۇشلىرىغا ئۆتتى .پەرغانىغا كەتكەن ياقۇپ بەگنىڭ
ئوغلى بەى قۇقىبەگ ە ھاكىمخان تۆرە قاتارقىقالر يەنە قوشۈۇن تەييۈارالپ چېگرىۈدى
ئۆتۈ

ئۈچۈن ھەرىكەتۈلەر قىلۈدى-0879 .يىلۈى قەشۈقەرنىڭ ئوپۈا رايونىۈدىكى

قوزغىال قاتتىۋ باستۇرۇقۇپ 2111 ،دى ئارتۇل ئادەم ئۆقتۈرگقۈدى-0879 .يىلۈى ە
-0881يىلى يەنە قوزغىالڭالر يۈز بەرگەن بېرىر ،مەغلۈۇب بوقغانۈدى كېۈيى  ،كۈۆپ
سۈۈاندىكى كىشۈۈىلەر ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىياغا كەتتۈۈى [ .]27ھەتتۈۈا ئەينۈۈى اقىتتۈۈا چىۈۈڭ
ھۆكۈمىتىنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىۈر ،يۈاقۇپ بەكنۈى سۇيىقەسۈو بىۈلەن ئۆقتۈرگشۈكە
قاتناشقان ەوتەننىڭ اقىيسى نىياز بەگمۇ چىڭ ھۆكۈمىتىۈدى يۈۈز ئۈۆرگپ قارشۈىلىۋ
كۆرسىتىش يوقىنى تۇتتى .بىرال ،ھازىرقى زامان اۇڭگۈو تۈارىخچىلىرى زو زوڭتاڭنىۈڭ
مۇسۇقمانالرنى قىرغى قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلسىمۇ ،ئەمما ئۇنىڭغا كۆز يۇمۇپ ،ئۈۇنى
« ەتەننىڭ بىرقىكىنى قوغۈدىغان قەھرىمۈان» دەپ ھېسۈابالپ ،ئۇنىۈڭ شەنشۈىدىكى
تۇڭگان مۇسۇقمانلىرىنى نەسلىدى يوقىتىش تۈسى ئاقغۈان ئېتنىۈ
ەەنزۇالرنىڭ مانجۇالرغا قارشى مىللەتچىلى

تازىلىشۈى ھەتتۈا

قوزغىلىڭى-تەي ىڭ تيەنگۈو ھەرىكىتىنۈى

قانلىۋ باسۈتۇرغانلىقىغا كۈۆز يۇمۈۇپ ،ئۈۇنى ەتەنۈ ەر ەر سۈۈپىتىدە مەدھىيىلەيۈدۇ،
شۇنىڭدەى ئۇنىڭ قەشقەرىيىنى بويسۇندۇرۇ

ئۇرۇشىنى پۈتۈنلەي ئاقالپ ،پەدەزقەپ،

ئۇنى ئۇيغۈۇرالرنى ئۈازاد قىلغۈۇچى تەرىقىسۈىدە كۆرسۈىتىدۇ .ئومۈۇمەن ،بىۈر قىسۈىم
تارىخچىالر -09-08ئەسۈىرقەردىكى ەۈواىالر باشۈچىلىقىدىكى بۈارقىۋ قۈوزغىالڭالرنى
قۈۈارىالپ ،بۈۈۇنى ەواىالرنىۈۈڭ «تااۈۈا ۇزچىلىقى» دەپ ئاتايۈۈدۇ ھەمۈۈدە ەۈۈواىالرنى
«زورا ان»« ،بۈۈۇالڭچى» ،ەەققنۈۈۈى «مەابۈۈۇرىە ئۈۈۈۆزىگە ئەگەشۈۈۈتۈرگەن» دەپ
چۈشۈۈەندگرگ

بىۈۈلەن چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرىنىڭ ھەر قېتىملىۈۈۋ باسۈۈتۇرۇ

ئۇرۇشۈۈلىرى

اەريانىدىكى ئۇيغۇرالرغا قىلغان قىرغىنچىلىقلىرىنى كۆرسەتمەي ،ئۇنىڭدى چەتۈنەپ
ئۆتۈشكە تىرىشىدۇ .ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا قۈېچىش ھەرىكەتلىرىنۈى بوقسۈا،
ەواىالر تەرى ىدى «مەابۇرالنغان» دەپ تەرى لەيدۇ.
بۇالرنىڭ ھەممىسى ھازىرقى زامۈان اۇڭگۈو دۆقە

بىرقىكۈى ئىدېلوقوگىيىسۈى

نۇقتىسىدى چىقىش قىلىنغان بوقۇپ ،ئەمەقىيەتتە ،مانجۇالر قۇرغان چىڭ ئىم ېرىيىسۈى
پۈتۈن اۇڭگونى بويسۇندۇرۇ

اەريانى ە بويسۇندۇرغاندى كېيى پۈتۈۈن اۇڭگۈو

مىقياسىدا ئۇزۇن مەزگىق ەەنزۇالرنىۈڭ مانجۇرالرغۈا قارشۈىلىۋ كۆرسۈىتىش ھەرىكىتۈى
دا امالشقان ئىدى .بۇ ەقەقەر ئادەتتە اۇڭگو تارىخىۈدا «فەن مەن يۇنۈدو » يەنۈى
«مانجۇالرغا قارشۈى ھەرىۈكە » دەپ ئاتىلىۈدۇ .اۇڭگۈو تۈارىخچىلىرى تەرى ىۈدى
ەەنزۇالرنىڭ تەي ىڭ تيەنگو ھەرىكىتى ە باشقا مەنچىۈڭ ئىم ېرىيىسۈىگە قارشۈى بۈۇ
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ھەرىكەتلىرى بوقسۈا ،ەتەن ەر ەرقىۈ

دەپ چۈشۈەندۇرىلىدۇ ،بىۈرال ئۇيغۇرالرنىۈڭ

قارشىلىۋ ە ئۆز ئەركىنلىكىنى قوقغا كەقتۈرگپ چىڭ ئىم ېرىيىسۈىنىڭ ھۆكۈۈمرانلىقى ە
زۇقمىدى قۇتۇقۇ

ھەرىكەتلىۈرى بوقسۈا قارىلىنىۈدۇ .ئەمەقىۈە تۈارىخى رىلۈاقلىقتى

قارىغاندا ،ئۇيغۇرالر ،موڭغۇقالر ،تۇڭگۈانالر ە باشۈقا مىللەتۈلەر ەۈۇددى ەەنزۇالرغۈا
ئوەشاشال مەنچىڭ ەاندانلىقى تەرى ىدى بويسۇندۇرۇقغۇچىالر بوقۈۇپ ،بۈۇ اەھەتۈتە
ئۇالرنىڭ تەقدىرى ئوەشا

ئىدى .قېكى  ،مانجۇالر پۈتۈن ئىم ېرىيىنى ئىدارە قىلىۈش

ئۈچۈن ەەنزۇ يۇقىرى تەبىقە گۇرۇھى بىلەن ھەمكارقىشىر ،ئۇالرنى دۆقەتنى ھەربىۈە-
سىياسىە ە مەمۇرىە اەھەتتى ئىدارە قىلىشقا قاتناشتۇردى .ەەنۈزۇالر ،تۇڭگۈانالر ە
ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ قوزغىالڭلىرىنىۈۈڭ ھەممىسۈۈىنى باستۇرۇشۈۈتا ئەشۈۈۇ گۈۈۇرۇھ ئاكتىۈۈر رو
ئوينىدى.
ئومۇمەن قىلىر ئېيتقاندا-0761-0749 ،يىللىرىۈدى تۈاكى -0962-0940
يىلىغىچە بوقغۈان ئىككۈى ئەسۈىر تارىخىۈدا ئۇيغۇرالرنىۈڭ قوشۈنا ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا
كۆچۈشلىرى دائىم كە كۆقەملى
اەرياندىكى كە كۆقەملى

تۈس ئاقغان بوقۇپ ،ئومۇمىە نۇقتىدى ئاقغاندا ،بۇ

كۆچۈشۈلەر ھەر  61-21يىلۈدا بىۈر قېۈتىم يۈۈز بەرگەن.

مەسىلەن-0761-0749 ،يىللىرىدىكى كۆچۈشتى  61 ،يىلالر ئۆتۈپ-0881-0806 ،
يىللىرىدا ،ئۇنىڭدى كېيى  01-21 ،يىلالر ئۆتۈۈپ-21 ،ئەسىرنىڭباشۈلىرىدا ە يەنە
 01-21يىلالر ئۆتۈپ 61-0941 ،يىلالردا يۈز بەردى.
بۇ ئىككى ئەسىر ئىچىدە ئە زور كۆچۈشلەر -0882-0806يىللىۈرى ئارىسۈىدا
كۆپ قېتىم يۈز بەردى .ھەتتا بۇ اەرياندا ھەر بىۈر قۈانچە يىۈق ،ئۈون نەچۈچە يىلۈالر
ئىچىدە بىر قېتىمدى تەكرار يۈز بەردى .شۇ اقىتالردىكى كۆچۈشنىڭ قېۈتىم سۈانىنىنىڭ
كۆپ بوقۇشىدى قۈاراپ تۈۇرۇپ-09 ،ئەسۈىرنىڭ -21يىللىرىۈدى -81يىللىۈرىغىچە
بوقغان ئارىلىۋ پەرغانە ادىسۈى ە يەتتەسۈۇدا ئۇيغۈۇرالر ئە كۈۆپەيگەن باسۈقۇ
بوقۈۈۇپ ھېسۈۈابلىنىدۇ .قۈۈېكى  ،پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا كۆچۈۈۈپ يەرقەشۈۈكەن بىۈۈر قىسۈۈىم
قەشقەرىيىلى

ئەرقەرنىڭ تەكرار ئۆزقىرىنىڭ ەواىلىرىغا ئەگىشۈىر ،قايتىۈدى ئانۈا

ەتىنى قەشقەرىيىنى مانجۇالردى قايتۇرۇ ېلىش ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىر ،ئۆز ەتىۈنىگە
قايتىۈۈر كەقگەنلىكىنۈۈى ھېسۈۈابقا ئاقمىغانۈۈدا ،پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا يەرقەشۈۈكەن
قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ كۆپلەپ ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىر كەقگەنلىكۈى ھەققىۈدە مەقۇمۈا
يول.

-20 .2ئەسىردىكى كۆچۈشلەرنىڭ سە ەب-ئامىللىرى
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يۇقىرىۈۈدا قەيۈۈو قىلغانۈۈدەى-09-08 ،ئەسۈۈىرقەردىكى كۆچۈشۈۈلەردە چىۈۈڭ
ئىم ېرىيىسىنىڭ باستۇرۇشۈىدى سۈاقلىنىش ەە پۈى بوقغۈان بوقسۈا-21 ،ئەسۈىردىكى
كۆچۈ

قويۇل سىياسىە ،مەدەنىە ە ئىقتىسادىە ئارقا كۆرگنۈشكە ئىگە بوقدى.
ئۇيغۇرالرنىڭ -21ئەسۈىرنىڭ بىرىنچۈى يېرىمىۈدا قوشۈما پەرغۈانە ادىسۈىدا
ھەرىكىتىۈدە ئاساسۈلىقى

يەرقىشىر قېلىشىدا ھەمدە ئىككىنچى يېرىمىدىكى كۆچۈۈ
تۆ ەندىكىدەى ئۈ ەىق ئامىلنى نەزەرگە ئېلىش الزىم.

بىرىنچى ئامىق ،بۇ رايونالردا ئىلگىرىدىنال يەرقىشىر بوقغان بىر قانچە ئە الد
زور ساندا ئۇيغۇرالر ە ئۇيغۇر اامائەتچىلىكىنىڭ مە اۇ

بوقۇپ ،يەرقىۈ

ئاھۈاقىالر

بىلەن بوقغان نىسبەتتە مەقۇم ساقماقنى ئىگىلىگەنلىكى.
ئىككىنچۈۈى ئامىۈۈق .ئىجتىمۈۈائىە-ئىقتىسۈۈادىە ە مەدەنىۈۈيە
رايوننىڭ چار رۇسىيە ئىم ېرىيىسى تەركىبىدە بوقۇ
ە سانائە

ئۈۈامىلى .بۈۈۇ

بىلەن سودا-ئىقتىساد ،مەدەنىيە

اەھەتلەردى ئۇيغۇر ئېلىغا قارىغاندا كۆرگنەرقى

دەرىجىۈدە ئىلغۈار ە

را ااالنغان بوقۇشى .بوقۇپمۈۇ-0908 ،يىلىۈدى كېۈيى مەيۈدانغا كەقۈگەن ئوتتۈۇرا
ئاسۈۈىيادىكى سىياسۈۈىە ،ئىجتىمۈۈائىە -ئىقتىسۈۈادىە ە مەدەنىۈۈيە

اەھەتلەردىۈۈ

ئۆزگىرىشۈۈلەر .بوقۇپمۈۈۇ مەدەنىۈۈيە  -مائارىۈۈر اەھەتلەردىكۈۈى كۆرگنەرقىۈۈ
تەرەققىياتالر.
ئۈۈۈچىنچى ئامىۈۈق .سىياسۈۈىە ە ئىۈۈدىلوقوگىيە ە مىللەت ەر ەرقىۈ -0907 .
يىلىدىكى فېۋرا ئىنقىالبىدى كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ سىياسۈىە ئاتموسفېراسۈىدىمۇ
يېڭى ئۆزگىرىشلەر مەيۈدانغا كەقۈدى .رايونۈدا مۇسۈتەقىللىۋ ،ئىسۈالمى گۈۈقلىنىش،
تۈركچىلى  ،كوممۇنىزم قاتارقىۋ يېڭى ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆز ئى ادىسىنى تاپتى.
بوقۇپمۇ ،گراژدانالر ئۇرۇشى مەزگىلى ە ئۇنىڭدى كېيى  ،سو ېو رۇسىيىسىنىڭ مىللىە
چېگرىالرنى ە مىللىە مەمۇرىە چېگرىالرنى ئۈايرىش ھەم بېكىۈتىش ئىستراتېگىيىسۈى
يوقغا قويۇقغاندى كېيى  ،بۇ رايوندىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ ئۈايرىم مىلۈلە
مىللەت ەر ەرقى ۈ

ھەم

ئىۈۈدىيىلىرى ھەمۈۈدە ئۈۈايرىم ئۇيغۇرىسۈۈتان اۇمھۈۈۇرىيىتى قۈۈۇرۇ

ئىدىيىلىرى دۇنياغا كەقدى.
ئۇيغۇر زىياقىيلىرى ،كوممۇنىسۈتلىرى ە مىللەت ەر ەرقىرىنىۈڭ «قەشۈقەرىيە-
اۇڭغارىيە ئىشچى دېھقانالر ئىتتى اقى» دەپ ئاتاقغۈان تەشۈكىالتى -0920يىلۈى -0
ئىيۇندا تاشكەنتتە تۇنجى قېتىم قۇرۇقتاي چاقىرىر ،بۇ نامالرنى ئەمەقدى قاقۈدۇرۇپ،
«ئىنقىالبى ئۇيغۇر ئىتتى اقى» دېگەن نام ئاسۈتىدىكى تەشۈكىالتنى قۈۇردى .بۇالرنىۈڭ
تۈۈۈۈپ سىياسۈۈۈىە شۈۈۈۇئارى ،ئابۈۈۈدۇقال روزىبۈۈۈاقىيېۋ قاتارقىقالرنىۈۈۈڭ رەھبەرقىكىۈۈۈدە
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يايدۇرۇشتى ئىبارە

بوقۇپ ،ئۇالر قەشۈقەرقى

ە

تارانچى دەپ ئاتاقغان ئاھاقىالرنىڭ ئايرىم ەەقۈۋ ئەمەس بەقكۈى ئەسۈلى ئۇيغۈۇر
ئېلىنىڭ اەنۇبىە ە شىماقىدى كۆچۈپ چىققان بىر ەەقۋ — ئۇيغۈۇرالر ئىكەنلىكىنۈى
دەقىللەپ ،ئۇالرغا ئورتۈال ئۇيغۈۇر نۈامىنى بېكىۈتىش ھەققىۈدە قۈارار قوبۈۇ قىلۈدى.
ئۇالرنىڭ پروگراممىلىرىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قوشنا شۈىنجاڭدىكى اۇڭگۈو مىلىتارىسۈو
ھاكىمىيىتىنى پاچاقالپ تاشۈالپ ،ئۈۇ يەردىكۈى ئەمگەكچۈى ەەققلەرنىۈڭ مۇسۈتەقىق
ئۇيغۇرىستان اۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇشتى ئىبارە

ئىدى .بۇ مەزگىللەردە ئۇيغۇرالر گېزىو

ە مەبۇئاتالرنى پەيدا قىلىر ،كە تەشۋىقاتالرنى قانا

يايدۇرۇ

اەريانىۈدا كۈۆپ

ساندىكى قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىققۈان ەەققۈلەر بۈۇ ھەرىكەتۈلەرگە قوشۈۇقدى ە
قوقلىدى .دېمەى ئەنە شۈۇندال ەېلۈى كۈۆپ سۈاندىكى ئۇيغۈۇرالر ئۇيغۈۇر ئىنقىالبۈى
ئىتتى اقىنىڭ پائاقىيەتلىرىگە ئىشتىراى قىلغانلىقى ە قوقلىغانلىقى تۈپەيلىدى ئۇالرنىڭ
يۇرتلىرىغا قايتىر بارسا ،مىللىتارستالرنىڭ ئۆزقىرىدى ئۈۆ ئېلىشۈىدى ئەنسىرىشۈى
شۇنىڭدەى ئۇالرنىڭ ئۆز تۇپراقلىرىدا دۇ كېلىۋاتقان قاالل ە مۇستەبىو ئىقتىسۈادىە
ە سىياسۈۈىە تۈۈۈزگمنى كۆرگشۈۈنى ەاقىمىغانلىقىۈۈدى بۈۈۇ اايالرغۈۈا يەرقىشۈۈىش يۈۈوقىنى
تاقلىغان.
مەقۇمكى-0920 ،يىلى ئۇيغۇرالرنىڭ كە كۆقەملى
-0922يىلى-02 ،نويابىردا قەشقەردە اۇمھۇرىيە

قۈوزغىلىڭى يۈۈز بېرىۈر،

قۇرۇقدى .بىرال ،سو ېو ئىتتى ۈاقى

بۇ ھۆكۈمەتنى قوقلىماي ،ەەنزۇ مىللىتارستى شېڭ شىسەينى قوقالپ ،سو ېت ەرەس ئۆقكە
ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ چىقتۈى .سۈو ېو ئىتتى ۈاقى بۈۇ ئۈۆقكىگە مەدەنىۈيە -مائارىۈر،
ئىقتىسادىە ە ھەربىە اەھەتلەردى كۈچلۈى تەسۈىر كۆرسۈەتتى .بۈۇ ھۈا ئۆقكىنىۈڭ
سو ېو مودېلىدىكى مەدەنىيە -مائارى ىنىۈڭ را االىۈنىش مەنزىرىسۈىنى يۈاراتتى.
بارقىۋ دەرسلى

ماتېرىيۈاقلىرى ئاساسۈەن دېگۈۈدەى ،سۈو ېو ئىتتى اقىۈدى ئېلىۈر

كېلىندى .كۆپلىگەن ئۇيغۇر ياشلىرى سو ېو ئىتتى اقىغا بېرىۈر مائارىۈر تەربىيىسۈى
كۆرگپ قايتىر كەقدى.
 - 1944يىلىغا كەقگەندە ئىككىنچى قېتىملىۋ مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبى بوقۇپ،
غۇقجىدا «شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى» قۇرۇقدى .مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبى تۈاكى
-0909يىلى ،اۇڭگو كوم ارتىيىسى شىنجاڭنى ئىگىلىگەنگە قەدەر دا امالشۈتى .ئىلۈى،
چۆچەى ە ئاقتاي قاتارقىۋ ئازاد ئۈۈ

ىۈاليە

ھەمۈدە ئۆقكىنىۈڭ باشۈقا اۈايلىرى

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھەر ەىق تەسۈىرى ئاسۈتىدا بوقۈدى .سۈو ېو ئىتتى ۈاقى -0906
يىلىدى كېيى شىنجاڭدا سو ېو پۇقراقىقىغا قوبۇ قىلىۈش ئېلىۈر بېرىۈر ،زور سۈاندا
كىشىلەرگە سو ېو پاس ورى تارقاتتى.
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-1949يىلىدى كېيى  ،ئۆقكىنىڭ اۇڭگو كوم ارتىيىسىنىڭ كونتروقلۇقى ئاستىدا
بوقۇشۈىدى كېۈۈيى كېلىۈۈر چىققۈۈان بىۈر قاتۈۈار ،سىياسۈۈىە ،ئىجتىمۈۈائىە-ئىقتىسۈۈادىە
ئۆزگىرىشلەر ،مىللەت ەر ەرقىككە زەربە بېرىش ھەمدە سىياسۈىە كۈرەشۈلەر شۈۇنىڭدەى
يەنە ئىقتىسادىە اەھەتتىكى ئېغىر چېكىنىش ە باشقا تۈرقۈى سە ەبلەر ئۇيغۇرالرنىۈڭ
-0944يىلىدى تاكى -0962يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا رەسۈمىە ھۈۆاجەتلەر بىۈلەن
سو ېو ئوتتۇرا ئاسىياسىغا كۆچۈشى-0962 ،يىلى ،ماي ئېيىدا كە كۆقەمدە ،ئاممىۋى
يوسۇندا چېگرىدى قېچىر ئۆتۈشىنى كەقتۈرگپ چىقاردى.

. 4پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇس مەسىلىسى
بىز يۇقىرىدا قەيو قىلغاندەى بە

قېتىملىۋ كە كۆقەمدە كۆچۈشۈنىڭ پەرغۈانە

ادىسۈۈىنى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا ئۇيغۈۈۇر نوپۇسۈۈىنىڭ ئۈزقۈكسۈۈىز
كۆپىيىشىنى كەقتۈرگپ چىقىرىشى تەبىلىە .بۇ ەىق ئۈزقۈكسىز كۆچۈ

بۇ رايۈونالردىكى

ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ سۈنلىە يوسۇندا كۆپىيىش روقىنى ئوينايدۇ .ئەسلىدى بۈار بوقغۈان
كۆچمەن ئاھاقىالرنىڭ تەبىلىۈە كۆپىيىشۈى بىۈلەن يېڭىۈدى كەقۈگەن توپلۇقالرنىۈڭ
قوشۇقۇشى ھەمدە بۇ ەىق ئەھۋاقنىڭ تەكرارقىنىشۈى پەرغۈانە ادىسۈىنى ئۈۆز ئىچىۈگە
ئاقغان ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ تېز سۈرئەتتە كۆپەيتىدىغان مۇھىم ئامىلالر
ھېسابلىنىدۇ.
پەرغانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ نوپۇسۈىنىڭ -09ئەسۈىردىال زور سۈاننى
ئىگىلەپ ،پەرغانە ئاھاقىسىنىڭ مۇھىم ساقمىقىنى تەشكىق قىلغانلىقى ھەققىدە ئۈ ەىق
مەقۇما

مە اۇ  .بۇالر  )0 :تارىخىە مەنبەقەر )2 .مۇتەەەسسىسۈلەرنىڭ مەنۈبەقەر

بۈۈويىچە ئوتتۇرىغۈۈا قويغۈۈان سۈۈانلىۋ مەقۇمۈۈاتلىرى )2 .دەسۈۈلەپكى سۈۈابىۋ سۈۈو ېو
ئۇيغۇرقىرىنىڭ ئۆزقىرىنىڭ ئىگىلىگەن سانلىۋ ئۇچۇرقىرى .مەن بۈۇ نۈۇقتىنى ئەنە شۈۇ
ئۈ تەرەپتى ئوتتۇرىغا قويىمەن:

) )1تارىخىە مەنبەقەر بويىچە پەرغانە ئۇيغۇرقىرىنىڭ نوپۇسى
-1759-1760يىلىدا زادى قانچىلىۈ

ئۈادەم كۈۆچكەنلىكى ھەققىۈدە كۈۆپ

مەقۇماتالر يول .بىرال ،سېرگېە ئاباشى مەنبەقەر بويىچە بۇ اقىتتۈا  02مىۈڭ ئۈائىلە
قەشقەرقى

ە قاقماقنىڭ كۆچكەنلىكى ،بۇالرنىڭ  9مىڭ ئائىلىنىۈڭ پەرغانىغۈا ،ئۈۈ
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مىڭ ئائىلىنىڭ بەدەەشاننىڭ پەيزاباد رايونىغا كۆچكەنلىكىنى قەيۈو قىلىۈدۇ .بۈۇ 9
مىڭ ئائىلە ،يەنى تەەمىنەن  01مىۈڭ ئادەمنىۈڭ قەشۈقەرقى
قىلىدۇ[ .]20بۇندال كۆچۈ

ئىكەنلىكىنۈى قەيۈو

ئىزچىق دا املىشىۋەرگەن بوقۇپ ،بۇرۇن بەقكى ئۈاممىۋى

تۇس ئاقغان بوقسا ،كېيىنكى ئۇزۇن يىلالر اەريانىدا ئايرىم -ئۈايرىم ھاقۈدا كۆچۈۈ
دا امالشقان .يۈسۈپ ەواىنىڭ رەھبەرقىكىدىكى قوزغىالڭغا قاتناشۈقان مىۈرزا شەمسۈى
بۇەارىنىڭ مەقۇماتى بويىچە ئاقغاندا-0821 ،يىلۈى قوقەنۈو قوشۈۇنلىرى قەشۈقەرگە
ھۇاۇم قىلىر كىرىشۈنىڭ ئاقدىۈدا قۈوقەنتتە  01مىڭۈدى  02مىڭغىۈچە قەشۈقەرقى
بوقغان[-0821 .]22يىلى ،يۈسۈپ ەواا قوزغىلىڭى مانجۇالر تەرى ىدى باستۇرۇقغاندا
 71مىڭ ئۈادەم قەشۈقەردى پەرغانىغۈا كۆچۈۈپ بېرىۈر ،سۈىر دەرياسۈىنىڭ تۈۆ ەن
ئېقىمىدىكى ەواەنو ە تاشكەنتتى يىرال بوقمىغان اايالرغا ئورۇنالشۈقان ]22[.بۈۇ
ھەقتە اۇڭگو تارىخچىلىرىمۇ اۇڭگو مەنبەقىرىگە تايىنىر مەقۇما

قاقدۇرغان بوقۇپ،

اۇڭگو تارىخچىسى قيۇ فېڭۋۇ -0926يىلى ئۈېالن قىلغۈان ماقاقىسۈىدە يۈسۈۈپ ەواۈا
قوزغىلىڭىۈۈدى كېۈۈيى  ،ئۈۈال تۈۈاغلىقالردى  71-61مىۈۈڭ ئادەمنىۈۈڭ قۈۈوقەنتكە
كەتكەنلىكىنى قەيو قىلىدۇ[.]20
چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتىدىكى  71مىۈڭ ە مىۈرزا شەمسۈى بۇەارىنىۈڭ
مەقۇماتىدىكى  01مىڭدى  02مىڭغىچە بوقغۈان سۈاننى قوشۈقىنىمىزدا ،بۈۇ چۈاغالردا
پەرغانە ادىسىدىكى قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ سانى  81مىڭدى ئارتۇل بوقىدۇ.
 -1847يىلۈۈى ،يەتۈۈتە ەواۈۈا قۈۈوزغىلىڭى مۈۈانجۇر قوشۈۈۇنلىرى تەرى ىۈۈدى
باستۇرۇقغاندا ،قەشقەر تە ەسىدى يەنە  21مىڭ ئادەم مۈانجۇر قوشۈۇنلىرىنىڭ ئۈۆ
ئېلىشۈۈىدى قورقۈۈۇپ پەرغانىغۈۈا قۈۈاچتى[ .]24كروپۈۈاتكى بوقسۈۈا  011مىۈۈڭ ئۈۈادەم
ھەققىدىكى ئۇچۇرنى بېرىدۇ [ .]26اۇڭگو تارىخچىسى سېڭ مېنۋۇ -0926يىلى يازغان
ئەسىرىدە بۇ قېتىمقى ئۇرۇ

مەغلۇب بوقغاندى كېيى  ،بىر قۈانچە ئۈون مىۈڭ ئۈادەم

ەواىالر بىلەن قوقەنتكە قېچىر كەتتى دەپ مەقۇما
بۇ قېتىمقى كۆچۈ

بېرىدۇ [.]27

قىش مەزگىلىگە توغرا كەقگەن بوقغاچقا نۇرغۇن ئادەم پامىر

ئاالي تاغلىرىدى ئۆتكىچە ئاچلىۋ ،قاتتىۋ سوغۇل ە قۈار شۈىۋىرغاننىڭ ھۇاۇمىغۈائۇچراپ ،توڭالپ ئۆقگەن .كۆچكەنلەرنىڭ ئارىسىدا قېرى-چۆرىلەر ،باقىالرمۇ بوقۈۇپ،
ئادەملەر ئائىلە-ئائىلە بۈويىچە كۈۆچكەن .كروپاتكىننىۈڭ كۆرسىتىشۈىچە ،بۈۇ قېۈتىم
كۆچكەنلەرنىڭ ئىچىدە پەقە

قەشقەر ە يېڭىھىسۈاردى كۆچكەنلەرنىۈڭ سۈانىال 27

مىڭ ئەتراپىدا بوقغان [ .]28بۇ كۆچكەنلەرنىڭ ھەممىسۈى سۈال-سۈاالمە

پەرغۈانە

ادىسىغا يېتىر باراقمىغان بوقۇپ ،ئۆقگەن ئادەملەرنىڭ اەسەتلىرىنىڭ كۆپلۈكىدى
تېۈۈرەى دا ان ئەتراپىۈۈدىكى دەريۈۈا سۈۈۈيىنى شۈۈۇ يەردىكۈۈى قىرغىۈۈزالر ئۈۈۈ يىلغىۈۈچە
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ئىچەقمىگەن ئەھۋا كۆرگقگەن.]29[.
مۇسۇقمان تارىخچىلىرىدى مۇھەممەد ئاتى ئۆزىنىڭ «تۈارىخىە كاشۈىغەر »
ناملىۋ ئەسىرىدە قەشقەر ئاھاقىسىدى  011مىڭغا يېقى نوپۇس ئۆز ئىختىيارى بىلەن
قوقەنتكە كۆچتى» دەپ بايان قىلىدۇ.]01[ .
يەتتە ەواا قوزغىلىڭىدى يەنە  01يىق ئۆتۈپ ،ەقىخۈان تۈۆرە باشۈچىلىقىدا
قوزغىال يۈز بەردى .ئۈ ئايغا سوزۇقغان ئۇرۇشالر اەريانىدا نۇرغۈۇن ئۈادەم ئۆقۈدى
شۇنىڭدەى ەقىخان تۆرىنىڭ زورا انلىقىغا قارىماي ،ئۇيغۇرالر چىڭ قوشۇنلىرىغا قاتتىۋ
قارشۈۈىلىۋ كۆرسۈۈەتكەن بوقسۈۈىمۇ ،ئۈۈاەىرى مەغلۈۈۇبىيەتكە ئۈۈۇچراپ ،ەقىخۈۈان تۈۈۆرە
قاتۈۈارقىقالر پەرغانىغۈۈا قۈۈاچتى-09 .ئەسۈۈىردىكى رۇس تارىخچىسۈۈى  .ناقىۋكىننىۈۈڭ
مەقۇماتىچە ،قوزغىال مەغلۈۇب بوقغانۈدى كېۈيى  04 ،مىۈڭ ئەتراپىۈدا قەشۈقەرقى
پەرغانە ادىسىغا قاچتى[ .]00بۇ ھەقتە اۇڭگو تۈارىخچىلىرىمۇ مەقۇمۈا

قاقۈدۇرغان

بوقۈۈۇپ ،قيۈۈۇ فېڭۈۈۋۇ پەرغانىغۈۈا كەتكەنلەرنىۈۈڭ سۈۈانىنىڭ بىۈۈر تۈمەنۈۈدى ئۈۈارتۇل
ئىكەنلىكىنى[ ،]02قيۇ زىشا  04مىڭ ئىكەنلىكىنى قەيو قىلىدۇ[.]02
سېڭ مېنۋۇ اۇڭگو مەنبەقىرى ئاساسىدا ااھانگىر ەواا ە ئۇنىڭدى كېيىنكۈى
ەواىالرنىڭ رەھبەرقىكىدىكى قوزگىالڭلىرىغا قاتناشۈقانالرنىڭ ئۈادەم سۈانى ھەققىۈدە
مەقۇما

بېرىر ،ااھانگىر ەواىغا ئەگىشىر چىڭ قوشۇنلىرى بىلەن قەشقەر ئەتراپىدا

بوقغان اەڭگە قاتناشقان قوزغىالڭچىالرنىڭ  011مىۈڭ ئەتراپىۈدا[]00ئىكەنلىكىنۈى،
-0847يىلى ەقىخان تۆرىگە ئەگىشىر چىڭ قوشۇنلىرى بىلەن اە قىلغانالرنىڭ بىۈر
قانچە تۈۈمەن ئىكەنلىكىنۈى قەيۈو قىلىۈدۇ[ .]04دېۈمەى ،چىۈڭ قوشۈۇنلىرى بىۈلەن
اەڭلەرگە قاتناشقان بۇ ئادەملەرنىڭ ھايا

قاقغانلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ بىردى بىۈر

ھاياتلىۋ يوقى ئۆز يۇرتىنى تاشالپ پەرغانىغا قېچىر پانۈاھلىنىش بوقۈۇپ ،قوزغىالڭغۈا
قاتناشۈۈقانالرنىڭ سۈۈانىنىڭ كۆپلۈۈۈكى ،ئۇالرنىۈۈڭ پەرغانىغۈۈا قېچىۈۈر پانۈۈاھلىنىش
نىسبىتىنىڭمۇ كۆپ بوقۇشۈى بىۈلەن بىۋاسۈىتە مۇناسۈىۋەتلىكتۇر .ھەر قېتىملىۈۋ قېچىۈر
پانۈۈاھلىنىش اەريانىۈۈدا بىۈۈر قىسۈۈىم ئۈۈۈقگىرەقىگەن كىشۈۈىلەر ئۈۈائىلە-تا ابىلۈۈاتلىرى،
باال اقىلىرىنى ئېلىر كەتۈكەن بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا يەنە ەېلۈى كۈۆپ سۈاندىكى ئەرقەر
ئائىلە-تا ابىلاتلىرىنى تاشالپ ئۆزقىرى تەنھا قېچىشقا مەابۇر بوقغۈان .ئائىلىسۈى ئۈۆز
ەتىنىدە قاقغان بۇ ئەرقەرنىڭ بىر قىسىمى پەرغانە ادىسۈىدا ەۈواىالر تەشۈكىللىگەن
قوشۇنالر تەركىبىگە قوشۈۇقۇپ ،قايتىۈدى قەشۈقەرگە كېلىۈر ،ئۈۆز يۈۇرتلىرىنى چىۈڭ
قوشۇنلىرىدى ئازاد قىلىش ئارقىلىۋ ئائىلە-تا ابىلاتلىرى ە ئۇرۇغ-تۇغقانلىرىنى اەم
بوقۇ

يوقىنى تاقلىغان ئىدى.
- 1877-1878يىللىرى ئارىسىدا چىڭ سۇالقىسى پۈتۈۈن قەشۈقەرىيىنى قايتۈا
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ئادەمنىۈۈڭ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا كۈۈۆچكەنلىكى ھەققىۈۈدە

بىرقىككە كەقگەن ئېنىۋ سانلىۋ مەقۇما

يۈول .قۈېكى  ،يەنىۈال ەېلۈى كۈۆپ سۈاندا

ئۈۈادەملەر رۇسۈۈىيە ھۆكۈمرانلىقىۈۈدىكى پەرغانىغۈۈا قاچقۈۈانلىقى ئەينۈۈى اقىتتىكۈۈى
تۈركىسۈۈتاندىكى رۇسۈۈىيە دائىرىلىۈۈرى تەرى ىۈۈدى ەۈۈاتىرىگە ئېلىنغۈۈان ئىۈۈدى[.]06
پەرغانىدىكى رۇسۈىيە ئەمەقۈدارى -0877يىلۈى  02مىۈڭ ئەتراپىۈدا قەشۈقەرقى

ە

تۇڭگاننىڭ رۇسىيە تە ەسىگە قېچىر ئۆتكەنلىكى ،ئۇالرنىڭ  7مىڭ نەپىرىنىڭ يەتۈتە
سۇ تەرەپكە ،قاقغانلىرىنىڭ ئو

ئارقىلىۋ پەرغانە ىاليىۈتىگە كەتكەنلىكىنۈى قەيۈو

قىلىدۇ[ .]07بىۈرال ،بۈۇ ھەقتىكۈى سۈانلىۋ مەقۇمۈاتالرمۇ ھەر ەىۈق بوقۈۇپ ،ئۈابلە
كاماقوفنىڭ رۇسىيە مەنبەقىرى ئاساسىدا تەكشۈرگشىچە ،ياقۇپ بەگنىڭ ئوغلى بەكقۈۇ
بەگ بىر قىسىم ئۆز قوشۇنلىرى ھەم ئائىلە-تا ابىلاتلىرىنى باشالپ-0877 ،يىلۈى-04 ،
دېكابىر كۈنى چېگرىدى ئۆتۈپ ،ئوشقا يېتىر كەقگەن ھەمدە ئارقىدى  ،يەنۈى -06
-07دېكابىر كۈنلىرى زور ساندىكى قەشەرقى

مۇساپىرالر چېگرىدى ئۆتكەن بوقۈۇپ،

-22دېكابىر كۈنىدىكى رۇسىيە تەرەپنىڭ سۈانلىۋ مەقۇماتىغۈا ئاساسۈالنغاندا ،ئوشۈقا
 0600نەپەر قەشقەرقى

كۆچمەن ( بۇالرنىڭ  2472نەپىرى ئەر 968 ،نەپىرى ئايا )

ئورۇنالشقان[ .]08رۇسىيە ئارەى ىدىكى ئۇچۇرالرغا قارىغاندا ،چېگرىدى كوقلېكتىۈر
ھاقدا ئۆتۈپ قېچىش ئىزچىق دا امالشقان بوقۇپ-0877 ،يىلى-00 ،دېكابىردى -29
دېكابىرغىچە بوقغان  04كۈن اەريانىۈدا  4674ئۈادەم (  0002ئەر 0262 ،ئايۈا )
كۆچۈپ كەقگەن .بۇالردى باشقا يەنە  411ئادەم قاراسۇ ئارقىلىۋ ئەنجانغۈا كېلىۈر
ئورۇنالشقان .دېمەى ،ئەنە شۇ  04كۈنى ئىچىۈدىال  6111ئەتراپىۈدا ئۈادەم ئۈو

ە

ئەنجان تە ەسىگە قېچىر كەقگەن .رۇسىيە ئارەىر ئۇچۇرقىرىغا كۆرە قوقەنو ەانلىقى
مە اۇ

بوقغان اقىتتىال ئو

شەھىرى ئاھاقىسىنىڭ  2تىۈ  0قىسۈىمىنى قەشۈقەرقى

ئۇيغۇرالر تەشكىق قىلغۈان بوقۈۇپ-0877 ،يىلۈى ،ئۈو
قەشقەرقىكنىڭ  949نەپىرى ئو

تە ەسۈىگە كىۈرگەن 0049

شۈەھىرىگە قېۈر قاقغۈان ،بۇالرنىۈڭ ئىچىۈدە 919

نەپىرىنىڭ ئوشتا ئۇرۇغ-تۇغقۈانلىرى بۈار بوقۈۇپ ،ئۈۇالر ئۈۆز ئۈۇرۇغ-تۇغقانلىرىنىۈڭ
ئۆيلىرىگە ئورۇنالشقان[ .]09قېچىر كەقۈگەن مۇسۈاپىرالرنىڭ بىۈر قىسۈىمى پەرغۈانە
ادىسىدىكى ھەر قايسى اايالرغا تارقىلىر كەتكەن .ئەقۋەتتە ،قەشقەرىيىدى قېچىر
كەقگەن مۇساپىرالرنىڭ تەركىبى ھەر ەىق بوقۈۇپ ،بۇالرنىۈڭ ئىچىۈدە قەشۈقەرقىكلەر،
يەنى ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى تەشكىق قىالتتى .ئۇالردى قاقسا ،تۇڭگانالرمۇ بار ئىدى.
بۇالردى باشقا يەنە قۈوقەنتلىكلەر ە ئەنجۈانلىقالرمۇ بۈار ئىۈدى .يۈۇقىرىقى سۈانلىۋ
مەقۇماتالر پەقە

رۇسىيە تەرەپنىڭ  04كۈن ئىچىدىكى كۆچۈپ كەقگەنلەرنىڭ سۈانى

ھەققىدىكى مەقۇما

بوقۇپ ،بۇنىڭدى ئىلگىرى ە كېيى كەقگەنلەر شۇنىڭدەى باشقا
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اايالردى ئۆتكەنلەرنىۈڭ بوقۇشۈى تەبىلىۈە .چىۈڭ قوشۈۇنلىرى قەشۈقەرنى ئىشۈغا
قىلغاندى كېيى  ،چىڭ ھۆكۈمىتى بۈۇيرۇل چىقىرىۈر ،ئۈۇرۇغ-تۇغقۈانلىرى ە ئۈائىلە
ئەزاقىرى پەرغانىدا تۇرىۋاتقانالرنى دەرھا چېگرىدى چىقىر كېتىشكە بۇيرۇغان .بۈۇ
بۇيرۇل بويىچىمۇ بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ پەرغانىغا كەتكەنلىكىدە شەى يول.
چىڭ سۇالقىسى مەنبەقىرىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ كۆچۈشۈى ئەھۈۋاقنى قەيۈو قىلغۈان
بوقسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال ،قانچىلى ۈ

ئادەمنىۈۈڭ كۆچۈۈۈپ كەتكەنلىكۈۈى ھەققىۈۈدە مەقۇمۈۈا

قاقۈۈدۇرمىغان .ئەممۈۈا -0877يىلۈۈى-07 ،دەكۈۈابىر كۈۈۈنى قەش ۈقەر چىۈۈڭ قوشۈۈۇنلىرى
تەرى ىۈۈدى ئىشۈۈغا قىلىنغانۈۈدى كېۈۈيى  ،زو زوڭتۈۈا بېيجىڭۈۈدا چىۈۈڭ ئىم ېراتورغۈۈا
قەشقەردىكى ئۇرۇ

ئەھۋاقى ھەققىدە مەقۇما

بېرىۈر قەشۈقەر شۈەھىرى ئاھاقىسۈى

ئىچىدە ەېلى كۆپچىلىكنىڭ رۇسىيە تە ەسىگە قېچىر كەتكەنلىكىنى ئېيتقان[.]41
چىڭ سۇالقىسى رەسمىە ھۆاجىتى بوقغان «چىڭ شىلۇ» دا بوقسۈا ،بەي يۈاڭخۇ
قاتارقىقالرغا ئەگىشىر قاچقان توپىالڭچىالرنىڭ  4مىڭ ئەتراپىدا ئىكەنلىكىگە ئائىۈو
تۇڭگۈۈانالرنىال كۆرسۈۈىتەمدۇ ە يۈۈاكى باشۈۈقا بۈۈارقىۋ

ئۇچۇرمۈۈۇ مە اۈۈۇ  .بۈۈۇ پەقە

كېرەى ،ئەمما ،بۇ سان

قاچاقالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاالمدۇ؟ دا املىۋ ئېنىقال
رۇسىيە رەسمىە ئۇچۇرقىرىغا بىراز يېقىنلىشىدۇ.

مەقۇمكى ،چار رۇسىيە -0876يىلى ،قوقەنو ەانلىقىنى ئۈزگ -كېسىق يوقىتىر،
پۈتۈۈۈن پەرغۈۈانە ادىسۈۈىنى ئىگىلىگەنۈۈدى كېۈۈيى  ،ئۇنىۈۈڭ چېگرىسۈۈى بىۋاسۈۈىتە
قەشقەرىيىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغۈان چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈى بىۈلەن بىۋاسۈىتە چېگرىالنۈدى.
رۇسىيە قوقەنو ەانلىقى تېررىتورىيىسى بوقغان پەرغانە ادىسىنى ،تۈركىستان گېنېۈرا
گۇبېرناتورقۇقىنىۈۈڭ پەرغۈۈانە ئوبالسۈۈتى قىلىۈۈر ئۆزگەرتىۈۈر-0880 ،يىلۈۈى ،ئۇنىۈۈڭتەركىبىدە ئەنجان ،نامەنگان ،قوقەنۈو ،چۇسۈو ،ئىسۈفارى  ،مەرغىۈالن ە ئوشۈتى
ئىبۈۈارە

يەتۈۈتە نۈۈاھىيە تەسۈۈى

بېكىتىلگەن .بۇ اقىتتۈا ئۈو

قىلغۈۈان ئىۈۈدى .نوپۇسۈۈى  460971ئۈۈادەم دەپ

ناھىيىسۈىنىڭ نوپۇسۈى  49761ئۈادەم بوقۈۇپ ،ئۈو

شەھىرىنىڭ نوپۇسى  2941ئادەم ئىۈدى .بۈۇ اقىتتۈا ئۈو

پەرغانىۈدىكى  6شۈەھەر

ئىچىدە نوپۇسى ئە ئاز شەھەر ھېسابلىناتتى .بىرىنچى ئورۇننى مەرغىۈالن ئىگىلىۈگەن
بوقۇپ 00081 ،ئادەم ياشىغان .بىرال-0901 ،يىلىغا كەقگەندە چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى
پەرغۈۈانە ئوبالسۈۈتىنىڭ نوپۇسۈۈىنى 2مىليۈۈون 20مىۈۈڭ  62ئۈۈادەم دەپ ھېسۈۈابلىغان.
پەرغانىدىكى بە

ناھىيىنىڭ نوپۇس تەركىبى مۇندال بوقغان:

نامەنگان ناھىيىسىدە 067022
ئەندىجان ناھىيىسىدە 060201
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قوقەنو ناھىيىسىدە 042444
سكوبېلېۋسكىە ناھىيىسىدە 042062
ئو

ناھىيىسىدە ]40[092.282
بىرال-0901 ،يىلىدىكى بۇ ئىستاتېستىكىدا ئو

شەھىرىنىڭ  00210كىشىلى

نوپۇس تەركىبىدە قەشقەرقىكلەرنىڭ سانى ئاز بوقۇپ 411 ،نەپەر قەشقەرقى

بۈارقىقى

كۆرسىتىلگەن .ئەمما نوپۇسى ئە كۆپى سارتالر بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ سانى  28606نەپەر
دەپ كۆرسىتىلگەن[ .]42ئەقۋەتتە ،بۇ سانغا ئو
ئاھاقىسى كىرمىگەن بوقۇپ ،بۇ اقىتتا ئو

شەھىرىدە بىر قانچە ئونلىغان مەھەقلىۈلەر

بوقغان .بۇالرنىڭ ئىچىدە تاشالل-گۈزەر ،تۆر
قو

شەھىرى ئەتراپىۈدىكى يېزىالرنىۈڭ
كوچا ،ئەندىجان كوچا ،شاما كوچۈا،

تا  ،دا ان ،شاھىدان تۆپە ،شەيخلەر ،گۈزەر ،اىدەقى  ،ئىمام -ئاتۈا ،ئارچۈا-

مازار ،ساراي كوچۈا ە رابۈا

كوچۈا قاتۈارقىقالر مەشۈھۇر ئىۈدى .بۈۇ مەھەقلىلەرنىۈڭ

كۆپىنچىسۈۈىنىڭ نۈۈاملىرى قەشۈۈقەرىيە تە ەسۈۈىدىمۇ مە اۈۈۇ

بوقۈۈۇپ ،كۆرگ ېلىشۈۈقا

بوقىدۇكى ،بۇ مەھەقلىلەرنىڭ بىر قىسىمى قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىققۈانالر تەرى ىۈدى
پەيدا قىلىنىر ،شۇالر تەرى ىدى قويۇقغان بوقۇشى مۇمكى ئىدى.
ئەگەر رۇسىيە دائىرىلىرى -0877يىلىنىڭ ئاقدىدىال ئو
 0قىسىمىنىڭ قەشقەرقىكلەردى تەركى
ئەگەر-0880 ،يىلى ،ئو

ئاھاقىسىنىڭ 2تىۈ

تاپقانلىقىنى مەقۇم قىلغىنىنى نەزەرگە ئاقسال

ناھىيىسۈىنىڭ ئاھاقىسۈى  49761ئۈادەم بوقسۈا ،ئۇنىۈڭ

ئۈچتى بىر قىسىمى  21مىڭ ئەتراپىدا بوقىدۇ .دېمەى ،بۇ ساننىڭ تەەمىنەن  21مىڭى
ئۇيغۈۈۇرالر بوقۈۈۇپ چىقىۈۈدۇ .ئۇنىۈۈڭ ئۈسۈۈتىگە -0877يىلۈۈى قېچىۈۈر كېلىۈۈر ئوشۈۈقا
يەرقەشكەنلەرنى قوشقاندا ئو
بوقۇشى تەبىلىە .ئەگەر ئو

تە ەسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سۈانى بۇنىڭۈدىنمۇ كۈۆپ
شەھىرىنىڭ نوپۇسى -0880يىلى  2941ئۈادەم بوقغۈان

بوقسۈۈا ،بۇنىۈۈڭ ئۈۈۈچتى بىرىنۈۈى قەشۈۈقەرقىكلەر ئىگىلىۈۈگەن بوقسۈۈا ،بۈۈۇ چاغۈۈدا
قەشقەرقىكلەرنىڭ سانى تەەمىنەن بىر يېرىم مىڭ ئەتراپىدا بوقىۈدۇ .ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگە
-0877يىلى 941 ،نەپەر قەشقەرقى

ئو

شەھىرىگە ئورۇنالشتى دېسۈەى بۈۇ چاغۈدا

ئۇيغۇرالرنىڭ سانى تېخىمۇ كۆپ بوقۇشى ھەتتا ئو
تەشكىق قىلىشىنى پەرەز قىلىش مۇمكى  .بىۈرال ،ئۈو

شەھىرىنىڭ نوپۇسىنىڭ يېرىمىنۈى
شۈەھىرىنىڭ نوپۇسۈى -0901

يىلىغا كەقگەندە تەەمىنەن  00ھەسسە ئاشقان بوقسىمۇ ،ئەمما ،قەشۈقەرقىكلەر ئۈاران
 411نەپەر بوقغان .ئۇ چاغدا ئەسلىدىكى قەشقەرقىكلەر نەگە كەتتى؟ ئەممۈا سۈارتالر
يەنى ئۆزبېكلەر ناھايىتى زور دەرىجىدە كۈۆپەيگەن بوقۈۇپ ،كۆرگ ېلىشۈقا بوقىۈدۇكى،
ئو

شەھىرىدىكى ئاساسلىۋ ئاھاقە بوقغان قەشقەرقىكلەرنىڭ زور كۆپچىلىكى ئۈۆزىنى
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دەپ تىزىمغا ئاقدۇرغان بوقۇشى مۇمكى  .چۈنكى ،يەرقى

ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە «قەشقەرقى » پەقە

ەەقۋ ە چار رۇسىيە

قەشقەردى كۆچۈۈپ كەقۈگەن مۇسۈاپىر

كۆچمەن ئاھۈاقىنى كۆرسۈەتكەن بوقۈۇپ ،كۈۆچمەنلەر بۈۇ ااينىۈڭ يەرقىۈ

ەەققۈى

ھېسابالنمايتتى ھەمدە مۇھااىرقىۋ ەاراكتېرىغا ئىۈگە ئىۈدى .ئەنە شۈۇندال تۈرقۈۈى
سە ەبلەر تۈپەيلىدى  -0877يىلى كەقگەن ە ئۇنىڭدى بۇرۇن كېلىر ماكانلىشۈىر
بوقغان قەشقەرقىكلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزقىرىنى سار

دەپ ئاتاپ تىزىمغا ئاقدۇرغان.

بۇ اقىتتا شەھەر ە دېھقانچىلىۋ رايونلىرىدىكى تۈركىە تىلدا سۆزقىشىدىغان ئاھاقىالر،
يەنى ئۇيغۇرالر بىلەن ئۆزبېكلەر قىرغىزالر ە رۇسالر تەرى ىۈدى بىۈردەى ھاقۈدا سۈار
دەپ ئاتاقغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئۈۈۇالرنى ئۈۈايرىم ئۇيغۈۈۇر ە ئۆزبې ۈ

دەپ ئۈۈايرىش تېخۈۈى

بېكىتىلمىگەن ئىدى.
رۇس پۇقراقىرى ە رۇسىيە ھۆكۈمە

ئورگانلىرى ھەم دائىرىلىرى شەھەر ە يېزا

ئاھاقىلىرىنى تىزىمغا ئاقغاندا ئۆرپ-ئۈادە  ،تىلۈى ە كىۈيىم-كۈېچەى ،مەدەنىۈيە
ھەمدە ئىجتىمائىە ،ئىقتىسادىە ھايا

شۈەكلى ئوەشۈا

بوقغۈان ئۇيغۈۇرالر بىۈلەن

ئۆزبېكلەرنى پەرقلەندگرگشى قىيى بوقۇپ ،نوپۇس تىزىملىغاندا ئۇالرنىڭ ھەممىسۈىنى
ئوەشاشال سار

دەپ تىزىمغا ئېلىشى تەبىلىە ئىدى.

بۇرۇندىنال پەرغانە ادىسىغا كېلىر يەرقىشىر ،يەرقى
گە دىگە ئايلىنىر بوقغان قەشقەرىيىلىكلەر ئەنە شۇ ئورتال سار

ئاھاقىالر بىۈلەن بىۈر
ئاتاقغۇسۈى بىۈلەن

بىر گە دە ئىچىگە كىرىر كەتتى.
بىۈۈز بۈۈۇ يەردە تېمىنىۈۈڭ ئېھتىيۈۈااى تۈپەيلىۈۈدى «سۈۈار » ئاتاقغۇسۈۈىنىڭ
ئېتنوقوقوگىيىسى مەسىلىسى ھەققىدە تەھلىۈق يۈرگۈۈزمەيمىز ،ئەممۈا ئۇنىۈڭ -09-08
ئەسىرقەردە ھەتتا -21ئەسۈىرگىچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى يەرقىۈ
ەەققلەر ئۆزبېكلەر ە ئۇيغۇرالرنىۈڭ قوشۈنا چۈار ىچى ەەققۈلەر قىرغىۈزالر ە قۈازاقالر
تەرى ىدى «سار » دەپ ئاتىلىر كېلىنگەن شۇنىڭدەى تاكى -21ئەسۈىرنىڭ بېشۈىدا
سو ېو رۇسىيىسىنىڭ مىللىە سىياسىتى يوقغا قويۇقغانغا قەدەر بوقغان ئارىلىقتۈا رۇسۈالر
ە چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئوقتۇرال ھاياتتىكى ئاھاقىسىنى «سارتالر»
دەپ ئاتىغان ھەتتا بۇرۇنقى رۇس سەيياھلىرى قەشقەرىيىدىكى ئۇيغۇرالرنىمۇ ئوەشاشال
«سار » دەپ ئاتىغان بوقسا ،غەربلىكلەر ئۇالرنى «تۈرى» دەپ ئاتىغان ئىۈدى [.]42
-09ئەسىردىكى رۇسالرنىڭ نەزەرىدە قەشقەرىيە ە پەرغانىنىڭ بىر-بىۈرىگە ئىنتۈايى
يېقى بوقغان تۈركىە تىلدا سۆزقىشىدىغان ھەمدە ئىجتىمۈائىە تۈزگقمىسۈى ە ئۈۆرپ-
ئادەتلىرى ئاساسەن ئوەشا

بوقغان شەھەر ە دېھقان ئاھاقىسى بىۈلەن پەرغانىنىۈڭ

دېھقان ە شەھەر ئاھاقىلىرى ئوەشاشال «سار » دەپ پەرقلەندگرگقمىگەن ئىدى.
77

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

رۇسۈۈالر ،قەشۈۈقەر ئۇيغۈۈۇرقىرىنى پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى «سۈۈارتالر» دىۈۈ
پەرقلەندگرگ

ئۈچۈنال ئۇالرنى «قەشقەر سارتلىرى» دەپ ئاتىغان .رۇس ئاقىمى  .ن.

سوبوقېۋنىڭ قارىشىچە سارتالر ئاالھىدە باشقا قەبىلە ئەمەس ،شەھەرقەردە ياشايدىغان
ە سۈۈودىگەرچىلى

بىۈۈلەن شۈۈۇغۇقلىنىدىغان مەيلۈۈى ئۆزبېۈ  ،مەيلۈۈى تااىكالرنىۈۈڭ

ھەممىسى پەرقلەندگرگقمەسۈتى سۈار

دەپ ئاتاقغۈان[-21 .]40ئەسۈىرنىڭ بېشۈىدا

ئۆتكەن ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى اەدىۈدچىلى

ھەرىكىتىنىۈڭ باشۈالمچىلىرىدى بىۈرى،

قۈۈازال تۈركشۇناسۈۈى سۈۈېراقى الپى ۈ «ئۈۈۆزبېكلەردى پەرقلىۈۈۋ بوقغۈۈان سۈۈار
ئاتىلىدىغان ئۆزگىچە بىر ەەقۋ يول ،شۇنىڭدەى يەنە ئۆزبې
ئايرىم سار

تىلى دەيدىغان تىلمۈۇ مە اۈۇ

دەپ

تىلىدى باشۈقا بوقغۈان

ئەمەس» دەيۈدۇ .ئۇنىۈڭ قارىشۈىچە،

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سارتالر دەپ ئۆزبېكلەر ،يەنى ئوقتۇرال ھاياتتىكى تۈركىە تىللىۈۋ
ئاھاقىالردۇر[.]44
قېكى -0897 ،يىلى چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى نوپۇس تەكشۈرگ

ئېلىر بارغانۈدا،

تۈركىستان ئۆقكىسىدىكى ئاھاقىالرنىڭ تەركىبى ئايرىر چىقىلىر ،سارتالر ئۈۆزبېكلەر،
قارا قاق اقالر ،قىرغىزالر ،قەشقەرقىكلەر ە قى چاقالردى ئۈايرىۋېتىلگەن .شۈۇ اقىتتىكۈى
سانلىۋ مەقۇمۈا

بۈويىچە ،پۈتۈۈن رۇسۈىيە ئىم ېرىيىسۈىنىڭ تۈركىسۈتان ئۆقكىسۈىدە

 968644نەپەر سار  726420 ،نەپەر ئۆزبې  20918 ،نەپەر قەشقەرقى

ە باشۈقا

ەەققلەر بوقغان .بۇ اقىتتۈا سۈارتالر ئۈۆزبېكلەر ە قەشۈقەرقىكلەردى ئۈايرىم بوقۈۇپ
چىققان[ .]46رۇسىيە ئاقىملىرى چار رۇسىيىنىڭ بۇ قېتىمقى نوپۈۇس تەكشۈرگشۈى ئېنىۈۋ
ئەمەس ە كۆپلىگەن ەاتاقىقالرغا يو قويۇقغان ھەمدە ئەمەقىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس
دەپ بېكىۈۈتكەن-0897 .يىلۈۈى نوپۈۈۇس تەكشۈۈۈرگ

بۈۈويىچە ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ،يەنۈۈى

قەشقەرقىكلەرنىڭ سانى رەسمىە تۈردە تۇنجى قېتىم چار رۇسىيە ھۆكۈۈمىتى تەرى ىۈدى
تىزىمغا ئېلىنغان بوقۇپ ،ئەسۈلىدە ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى ئە كۈۆپ بوقغۈان پەرغۈانە
ئوبالستىدىكى ئۇيغۇرالر ،يەنى قەشقەرقىكلەرنىڭ سانى سەمەرقەند ئوبالسۈتىدىكىدى
ئۈۈاز بوقۈۈۇپ چىققۈۈان .ئىستاتىسۈۈتىكا بۈۈويىچە ،پەرغۈۈانە ئوبالسۈۈتىدا  00904نەپەر
قەشۈۈۈۈقەرقى  ،سۈۈۈۈەمەرقەند ئوبالسۈۈۈۈتىدا  09992نەپەر قەشۈۈۈۈقەرقى

بۈۈۈۈارقىقى

كۆرسىتىلگەن[.]47
بۇ يەردە بىر سوئا توغۇقىدۇ ،نېمە ئۈچۈن چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ تۇنجى
قېتىملىۋ نوپۇس تەكشۈرگشىدە يەرقى

ەەققلەرنى ئايرىغاندا سار

دېۈگەن ئۈايرىم

توپلۇقنى بېكىتىر ،نوپۇس اەد ىلىۈگە كىرگۈۈزدى؟ ئەگەردە ئەنە شۈۇندال ئايرىمۈا
ئاقدى بېكىتىلىر بېرىلمىگەن بوقسا ،ئاھاقىالرنىڭ تەركىبى مۇندال ئايرىلمىغان بوالر
ئىدى .بۇ بەقكى تىق شىۋە ئاالھىۈدىلىكى ە رايۈونلىرى بۈويىچە بېكىۈتىلگەن بوقۇشۈى
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مۇمكى  .نەتىجىدە ،تۈركىستاننىڭ نۇرغۇن ئوقتۇرال ھايۈاتتىكى شۈەھەر ئاھۈاقىلىرى،
يەنى قەبىلە-ئۇرۇغ چۈشەنچىلىرىدى ەاقى ئاھاقىالر ئۆزقىرىنى چار رۇسىيىنىڭ نوپۇس
تىزىملىكىۈۈدىكى «سۈۈار » دېۈۈگەن كاتېگورىيىسۈۈىگە كىرگۈۈۈزگەن ،قەبىۈۈلە-ئۈۈۇرۇغ
چۈشەنچىلىرى تېخى مە اۇ

بوقغان بىر قىسۈىم ئاھۈاقىالر ئۈۆزقىرىنى ئۈۆزبېكلەر دەپ

ئاتىغان بوقۇشى مۈۇمكى  .ھەتتۈا سۈار

كاتېگورىيىسۈىگە شۈەھەرقەردە ە يېۈزىالردا

ياشايدىغان زور ساندىكى ئەسۈلى قەشۈقەرىيىدى كېلىۈر ماكانلىشۈىر ئاقلىقاچۈان
يەرقىكلىشىر كەتكەن قەشۈقەرقى -ئۇيغۇرالرمۈۇ كىرگۈۈزگقگەن بوقۇشۈى ئېتھىماقلىقۈا
يېقى  .چۈنكى ،چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتىدىكى ئەشۇ پەرغۈانە ادىسۈىدىكى 41
مىڭ ئائىلە قەشقەرقىكنىڭ ئارىلىقتا  01يىق ئۆتمەي تۈۇرۇپال بىۈراقال غايىۈر بوقۇشۈى
مۇمكى ئەمەس ،ئۇالر كۆپىيىشۈنىڭ ئورنىغۈا ئەكسۈىچە ئۈازالپ پەرغۈانە ادىسۈىدا
قانداقسىگە  00مىڭ بوقۇپ قاقدى؟ ئېنىقكى ئۇالرنىۈڭ زور كۈۆپچىلىكى شۈۇ قېتىملىۈۋ
نوپۇس تەكشۈرگشتە ئۆزقىرىنى قەشۈقەرقى

دەپ ئاتاشۈتى

از كېچىۈر ،سۈار

دەپ

ئاتاپ تىزىمغا ئاقدۇرغان .ئۇالرنىڭ ئۆزقىرىنى ئۆزبې

دەپ تىزىمغا ئاقدۇرۇشى ئانچە

رېلاقلىققا ئۇيغۇن ئەمەس بوقۇپ ،بىرىنچىدى ئۆزبې

ئاتاقغۇسى بىۋاسىتە شەيبانىخان

دە رى ھەم ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلى

ھايۈۈاتى بىۈۈلەن

مۇناسىۋەتلى

كۆچمەنلىۈۈ

قەبىلىنىڭ نامى بوقغاچقا بۇنىڭ قەشقەرىيە ئاھاقىلىرى بىۈلەن بىۋاسۈىتە

باغلىنىشلىۋ مۇناسىۋىتى يول ئىدى .ئىككىنچىدى قەشقەرىيىدى كۆچۈپ كەقگەن بىر
قانچە ئە الد ئۇيغۇرالر ئۈچۈن سار

ئاتاقغۇسى يېڭى ئاتاقغۇ ئەمەس ،چۈنكى ،ئۈۇالر

قوشنا قىرغىزالر تەرى ىدى ئۆزقىرىنىڭ شۈۇندال ئاتىلىۈدىغانلىقىنى ئۇزۇنۈدى بۇيۈان
بىلەتتى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە پەرغانە ادىسى چار رۇسۈىيە ئىم ېرىيىسۈى تەركىۈبىگە
كىرگەندى كېيى پەرغانىۈدىكى ئۇيغۈۇرالر ئۆزقىرىنىۈڭ باشۈقا قېرىنۈدا

شۈەھەر ە

ئوقتۇرال ھاياتتىكى قېرىنداشۈلىرى ،يەنۈى «ئەنجۈانلىقالر» بىۈلەن ئوەشۈا

ھاقۈدا

«سار » دەپ ئاتىلىشىدى ەە ەردار ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يەرقىكلەشۈكەن مەزكۈۇر
قەشقەرىيە مۇھااىرقىرى ە ئۇالرنىڭ ئە الدقىرى ئاقلىقاچان تىق اەھەتۈتى يەرقىۈ
ئەنجانلىقالر ە باشقىالر بىلەن بىرقىشىر بوقغان بوقۇپ ،زاتەن ئۇالرنىڭ ئارىسۈىدىكى
تىق ە باشقا ئورتاقلىقالرمۇ كۆپ ئىدى .بۈۇ بىۈر قاتۈار ئەھۋاقالرغۈا قارىتۈا قەشۈقەرىيە
كۆچمەنلىرى ،بوقۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئە الدقىرى ئۆزقىرىنى باشقىالر بىۈلەن بىۈرقىكتە سۈار
دەپ ئاتىدى ەاالس .رۇسىيە ئىستاتېستىكىسىدا كۆرسىتىلىشۈىچە ،بۈۇ اقىتتۈا پەرغۈانە
ئوبالستىدىكى سارتالرنىڭ سانى ئە كۆپ بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ سۈانى  788989بوقۈۇپ،
پۈتۈن تۈركىستاندىكى سارتالرنىڭ  %81دى كۆپرەكىنى تەشۈكىق قىلغۈان .پەرغۈانە
ئوبالستىدىكى ئۆزبېكلەرنىڭ سانى  042781نەپەر بوقغان .كۆرگ ېلىشۈقا بوقىۈدۇكى،
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پەرغانە ادىسىدىكى سارتالرنىڭ مۇندال كۆپ بوقۇشىنى كەقتۈرگپ چىقارغان ئاساسىە
ئامىق قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىقىر ئاقلىقاچان يەرقىكلىشىر بوقغان ئاھاقىالرنىۈڭ،
يەنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزقىرىنى سار

دەپ نوپۇسۈقا ئاقدۇرۇشۈىدۇر .ئەمۈدى ،نوپۈۇس

ئىستاتېستىكىسۈۈىدىكى «قەشۈۈقەرقىكلەر» مەسىلىسۈۈىگە كەقسۈۈەى ،بۈۈۇالر بەقكۈۈى
قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىقىر يەرقىكلىشىش تارىخى ئانچە ئۇزۇن بوقمىغان ،بوقۇپمۈۇ
-0878يىلىدى كېيى كۆچۈپ چىققۈان ە -0891يىلۈالردا قەشۈقەرىيىدى پەرغۈانە
ادىرىلىرىغا ئىشلەشكە ،سودىگەرچىلىككە چىقىۈر يېڭىۈدى يەرقىكلىشۈىر قاقغۈان
ئاھاقىالر بوقۇپ ،ئۇالر ئۆز تىق شۈىۋىلىرى ،ئۈۆرپ-ئۈادەتلىرى ھەمۈدە ەتىنۈى بىۈلەن
بوقغان بىۋاسىتە باغلىنىشلىرىنى تېخى ئۇنتۇپ قاقمىغان ئىدى .بۇ ئاھۈاقىالر ئۈۆزقىرىنى
ئاكتى لىۋ بىلەن «قەشۈقەرقى » دېۈگەن كاتىگورىيىۈدە تىزىمغۈا ئاقۈدۇرغان بوقۇشۈى
مۇمكى .
بەقكى-0901 ،يىلى ،چار رۇسىيە تۈركىستان ئۈۆقكە ھۆكۈمىتىنىۈڭ تىزىمىۈدى
ئورۇن ئاقغان ئو

شەھىرىدىكى  411نەپەر قەشقەرقىكمۇ پەقە

يېڭىۈدى قەشۈقەر

تە ەسىدى كېلىر يەرقەشكەن ھەم رۇسىيە پۇقراقىقىنى قوبۇ قىلغۈانالر بوقۈۇپ ،ئۈۇالر
تىق ئاالھىدىلىكى ە بەزى تەرەپلەردى يەرقىكلەشكەن ئۆز قېرىنداشلىرىدى پەرقلىۋ
ھاقەتنى ساقالپ قاقغان بوقۇشى ئېھتىماقلىقا يېقى .
مەقۇمكى ،چوقان ەقىخانوف -09ئەسىرنىڭ -61يىللىرىدىال پەرغانە ادىسىدا
قەشقەرىيىدى چىققان  41مىڭ ئائىلە قەشقەرقى

مۇھااىر نوپۇس ياشۈايدىغانلىقىنى

قەيو قىلىدۇ .ئۇ 41 ،مىڭ ئائىلە قەشۈقەرقىكنىڭ پەرغۈانە ادىسۈىدىكى ئەنۈدىجان
ئەتراپىدىكى يېزىالر ،شەھرىخان ە قاراسۇ قاتارقىۋ اايالردا ياشىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ
يەرقىكلەر تەرى ىدى «تاغلىقالر» دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى قەيو قىلىۈدۇ [ .]48چوقۈان
ەقىخانوف يەنە شەھرىخان بىلەن قاراسۇ ئارىسىدىكى اايالرغا  9مىۈڭ دوالنلىقنىۈڭ
ئوقتۇراقالشقانلىقىنى بايان قىلغان .ئۈۇ ،يەنە تاشۈكەنتنىڭ اەنۈۇبىە قىسۈمىدا يېڭۈى
شەھەر مەھەقلىسۈى نامىۈدا بىۈر مەھەقۈلە بۈارقىقى ،بۈۇ يەردە قەشۈقەر مۇھۈااىرقىرى
ياشايدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن.]49[.
چوقان ەقىخانوفنىڭ ەاتىرىسىدە ەقىخان تۆرىنىڭ -0847يىلى ،ئاقسۈۇدىكى
چىڭ قوشۇنلىرىغا قارشى ھۇاۈۇم قىلىشۈقا ئە ەتۈكەن ئادەملىرىۈدى تۈوەتى مۈانجۇ
ئىسىملى

ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ قو ئاستىدىكى بىۈر قۈانچە مىۈڭ دوالنلىقنۈى باشۈالپ،

قوقەنتكە كۆچۈرگپ كەتكەنلىكىنى بايان قىلغان .بەقكى ،ئۇ ئېيتقان  9مىڭ دوالنلىۈۋ
ئەشۇ قېتىملىۋ كۆچۈشتە كەقگەنلەر بوقۇشى مۇمكى  .دوالنلىقالر ،ئاساسلىقى قەشقەرنىڭ
ماراقبېشى ،مەكىو ،ئاقسۇنىڭ ئا ا

ناھىيىلىرى تە ەسىگە تارقاقغان بوقۇپ ،ئۇالر تىق
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شىۋىسى اەھەتلەردى باشقا رايوندىكى ئاھاقىالردى ئازرال پەرقلىۋ بوقسىمۇ ،ئەمما
يەنىال زور ئورتاقلىققا ئىگە ئىدى .ئۇالرنىۈڭ ئېتنىۈ

كېلىۈر چىقىشۈى ە تەرەققىيۈا

اەريانى ئۆزگىچە مۇساپىالرنى بېسىر ئۆتكەن بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالرنىڭ تىق ،ئۈۆرپ-
ئادە  ،مۇزىكا ە باشقا تەرەپلىرىدە يەنىال ئۈۆزگىچىلىكلەرگە ئىۈگە ئىۈدى .قۈېكى ،
ئۇالرنىڭ ئوەشاشال بىۈر پۈتۈۈن ئۇيغۇرالرنىۈڭ گە دىسۈىدى ئۈايرىم بوقغىۈدەى زور
پەرقۈۈلەرگە ئىۈۈگە ئەمەس ئىۈۈدى .دوالنلىقۈۈالر گۇرۇپ ىسۈۈى  -0897يىلىۈۈدىكى چۈۈار
رۇسىيىنىڭ نوپۈۇس تەكشۈرگشۈىدە ئۈايرىم گۇرۇپ ۈا سۈۈپىتىدە كۆرسۈىتىلمىگەنلىكىگە
قارىغاندا ،ئۇالرنىڭ ياكى قەشقەرقى

ە ياكى سار

يۈاكى ئۆزبېۈ

كاتېگورىيىسۈىگە

كىرىشىدى باشقا ئاما يۈول ئىۈدى .تەھلىۈق قىلىشۈقا بوقىۈدۇكى ،ئۈۇالر باشۈقا ئۈۆز
قېرىنداشلىرىغا ئوەشا

ئاقلىقاچان ئۆز كىملىكىنۈى يوقاتقۈان ە يۈاكى ئااىزقىشۈىر

بوقغان بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ ئوەشاشال سارتالر تەركىبىگە كىرىر كەتكەنلىكىدە شەى يول.
چوقان ەقىخانوفنىڭ بايانىدا «شەھرىخان ئاھاقىسىنىڭ يېرىمىۈدى كۈۆپرەكى
قەشۈۈقەرقىكلەر» دەپ ئەسۈۈكەرتىدۇ ]61[.باشۈۈقا ماتېرىيۈۈاقالردا يەنە -0801يىلۈۈالردا
شارىخان ە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئاھاقىلەرنىۈڭ پۈتۈۈنلەي دېگۈۈدەى قەشۈقەرقىكلەر
ئىكەنلىكۈۈى ،پەقە

بىۈۈر اايۈۈدىال  21مىۈۈڭ ئۆيلۈۈۈى قەشۈۈقەرقى

ياشۈۈايدىغانلىقى

كۆرسىتىلگەن [.]60
ئۆزبې

ئاقىمى ،ئاكادېمى

ھەيۈدەربەى بابابېكو نىۈڭ نەقىۈق كەقتۈرگشۈىچە،

يەنە شۇ دە رنىڭ ئۆقۈماقىرىدى بىۈرى مۈوقال مۇسۈۇقمان -0868يىلۈى ،ئەنۈدىجان
ئەتراپىدا  71مىڭغا يېقى قەشقەرقى

ياشىغانلىقى ھەققىدە مەقۇما

قاقدۇرغان [.]62

) )2سو ېو ئىتتى اقى ئاقىملىرىنىڭ پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى
ھەققىدىكى مەقۇماتلىرى
سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئاقىملىرى -09ئەسىردىكى پەرغانە ادىسىنىڭ ئېتنى
تەركىبى اۈملىۈدى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئەھۈۋاقلىرى تەتقىۈۋ قىلىۈش ئۈارقىلىۋ ھەر ەىۈق
مەنبەقەر بويىچە تۈرقۈى سانلىۋ مەقۇماتالرنى ئوتتۇرىغۈا قويۈدى .بوقۇپمۈۇ ،بۈۇ ەىۈق
تەتقىقاتالر -21ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ەەققلەرنىڭ تىلۈى،
ئىجتمائىە -ئىقتىسادىە ە مىللەتشۇناسۈلىۋ مەسۈىلىلىرىنى تەتقىۈۋ قىلىۈش ئە اۈى
ئاقغان اقىتالردا كۈۆپرەى مەيۈدانغا چىقتۈى .ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگە يەنە -21ئەسۈىرنىڭ
ئىككىنچۈۈۈى يېرىمىۈۈۈدا ،بوقۇپمۈۈۈۇ -0971-0961يىللىرىۈۈۈدىكى سۈۈۈو ېو-چىۈ ۈ
مۇناسىۋەتلىرىنىڭ رەقىبلى

يىللىرىدا سو ېو ئىتتى اقى ئۆزىنىڭ سىياسىە ئېھتىيااىدى
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چىقىش قىلىر ،ئۇيغۇر تارىخى ،تىلى -ئەدەبىياتى ،ئېتنوگرافىيىسى قاتارقىۋ مەسۈىلىلەر
ئۈستىدىكى تەتقىقاتالرنى كۈچەيتىشكە ئومۇمىە اۇڭگو تەتقىقاتىنىۈڭ ە تۈركوقۈوگىيە
ئىلمىنىۈۈڭ مۈۈۇھىم قىسۈۈىمى سۈۈۇپىتىدە ئەھمىۈۈيە

بەرگەن بوقۈۈۇپ ،بۈۈۇ سۈۈاھەدىكى

تەتقىقاتالردا كۆپلىگەن نەتىجىلەر مەيدانغا كەقدى .بۇ اەرياندا ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى-
دىلاقېكىتلىرى تەتقىقۈاتىغىمۇ ئەھمىۈيە

بېۈرىلگەن بوقۈۇپ ،پەرغۈانە ادىسۈىدىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ تىق ئاالھىدىلىكلىرى مەەسۇس تەكشۈۈرگقدى .بۇنىڭغۈا بۈاغلىۋ ھاقۈدا
پەرغانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ كېلىۈر چىقىشۈى ھەمۈدە ئېتنىۈ

تەرەققىيۈا

تارىخىە اەريانى مەسۈىلىلىرى مۇتەەەسسىسۈلەرنىڭ دىققىتىۈدى ئۈورۇن ئېلىنىۈر،
ئۇالرنىڭ ئەسۈلىدە پەرغۈانە ادىسۈىدىكى مۈۇھىم ئېتنىۈ

ە ئىجتىمۈائىە تەركىۈ

بوقغانلىقى ،بىرال ئۇالرنىڭ قەدەممۈۇ-قەدەم ئۆزبېكلىشۈىر كەتكەنلىكۈى ئوتتۇرىغۈا
قويۇقۈۈدى .بۈۈۇ ئاقىمالرنىۈۈڭ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئەسۈۈلى نوپۇسۈۈى
ھەققىدىكى قاراشلىرى ئۈچۈن چوقان ەقىخانوفنىڭ ە كېيىنكى ھۆكۈمە

مەنبەقىۈرى

ھەم ئەينى اقىتتىكى رۇس ئاقىملىرىنىڭ ئەمگەكلىرىمۇ ئاساس بوقدى.
س .س .گۇبايېۋا چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتلىرى ئاساسىدا -09ئەسۈىرنىڭ
-61يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتا پەرغۈانە ادىسۈىدا  211مىۈڭ ئەتراپىۈدا ئۇيغۈۇر
ياشىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى [.]62
سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئۇيغۇر ئاقىمى ،ئاكادېمى

غواۈاەمە

ساد اقاسۈوف،

پەرغانە ادىسىدا چوقان ەقىخۈانوف قەيۈو قىلغۈان  9مىۈڭ نوپۈۇس دوالنلىقالرنۈى
قوشۇپ 220 ،مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغان دېگەن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى [.]60
ئى . .زاەورو انىڭ قارىشۈىچە-0861 ،يىلىغىۈچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا قوقەنۈو
ەانلىقى تە ەسىدە  241-211مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىدى [.]64
قازال ئاقىمى ،ئاكادېمى

ئابدۇ اقى قايداروف بوقسا-0861 ،يىلىغىچە بوقغان

ئارىلىقتا ئوتتۇرا ئاسىياغا قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىققانالر  241مىڭ ئىدى [ ]66دەپ
يازىدۇ.
بۇالردى باشقا يەنە سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئاقىملىرىدى  ،ئۇيغۇر تارىخچىسى
گېگېۈۈق ئىسۈۈخاكو  ،رۇس ئۈۈاقىمى ئۈۈا.م .رېشۈۈېتو

ە ئۈۈا .ن .سېدقو سۈۈكايا -09-08

ئەسىرقەردە ئوتتۇرا ئاسىياغا قەشقەرىيىدى  84مىڭدى  061مىڭغىچە ئادەم كۆچۈۈپ
چىققان دەپ قارايدۇ [ .]67بىرال ،يەنە بىر سو ېو ئاقىمى گ .ب .نىكوقسكايا بوقسا،
-08ئەسىرنىڭ ئاەىرىۈدى باشۈالپ-09 ،ئەسۈىرنىڭ بىرىنچۈى يېۈرىمىغىچە بوقغۈان
ئارىلىقتا پەرغانە ادىسىغا كۆچۈپ كەقگەن قەشقەرقىكلەر  84مىڭدى  064مىڭغىچە
دەپ كۆرسىتىدۇ [.]68
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سۈۈابىۋ رۇس ە سۈۈو ېو ئاقىملىرىنىۈۈڭ قارىشۈۈىچە-09-08 ،ئەسۈۈىرقەردىكى
قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچۈ

ھەرىكەتلىرىدە ئۈۇالر پەقەتۈال پەرغۈانە

ادىسۈۈىغىال تارقاقغۈۈان بوقماسۈۈتى بەقكۈۈى ،دا املىۈۈۋ تۈۈۈردە كۆچۈۈۈپ ،تاشۈۈكەنو،
كانىبادام ،ەواەنو ،سەمەرقەنو ە ئۇنىڭ ئەتراپى ،بۇەارا ،قۈاراتېگى  ،ھەتتۈا ئە
يىراقتىكى ەورەزىم ە شەرقىە بۇەارا قاتارقىۋ اۈايالرغىچە تارقاقغۈان [-0897 .]69
يىلىۈۈدىكى رۇسۈۈىيە ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ نوپۈۈۇس تەكشۈرگشۈۈىدە سۈۈەمەرقەند ئوبالسۈۈتىدىكى
قەشقەرقىكلەرنىڭ نوپۇسىنىڭ پەرغۈانە ادىسۈىدىكىدى كۈۆپ كۆرسىتىلىشۈى ،گەرچە
ئەمەقىە سانغا ئۇيغۇن بوقمىسىمۇ ،ئەمما ئۇيغۇرالرنىڭ -09ئەسۈىرنىڭ ئوتتۇرقىرىۈدا
پەرغانە ادىسىدى ئۆتۈپ ،سۈەمەرقەند ە باشۈقا اۈايالرغىمۇ كۈۆپ تارقاقغۈانلىقىنى
كۆرسىتىدىغان پاكىتالرنىڭ بىرىدۇر.
- 19ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا پەرغانە ادىسىدىكى قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ
سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىر ئۇالرنىڭ رايوننىڭ ئىجتىمائىە-سىياسىە ،ئىقتىسۈادىە
ە مەدەنىۈۈە ھاياتىۈۈدا بەقگىلىۈ

رو ئوينىغۈۈانلىقى مەقۈۈۇم .بۈۈۇ كۈۈۆچمەن ئاھۈۈاقىالر

قەشقەرىيىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان قەشقەرىيىنىڭ ئۆزىگە ەاس بوقغان بەزى مەدەنىيە
ئاالھىدىلىكلىرىنى ئۆزقىرى ياشا اتقان رايونالرغا ئېلىر بارغان ھەتتا ئۇالرنىۈڭ چۈاي
مەدەنىيىتى پەرغانىلىقالرغا كۈچلۈى تەسۈىر كۆرسۈەتكەن .قەشۈقەرىيىلىكلەر ئارىسۈىدا
قوقەنو ەانلىقىۈدا يۈۇقىرى مەرتىۈۋە بىۈلەن ەىۈزمە

قىلغۈان مەمۈۇرىە ە ھەربىۈە

شەەسلەرمۇ بوقغان .قوقان ەانى ئومەرەاننىۈڭ ئە يېقىنلىرىۈدى بىۈرى قەشۈقەرىيە
مۇھااىرقىرىدى يۈسۈپ تاغلىۋ ،يەنى يۈسۈپ مىڭ باشۈى كاشۈغارى ئىۈدى .يۈسۈۈپ
تاغلىقنىڭ قىزىغا كېيى قوقان ەانى مەدەقىخۈان ئۈۆيلەنگەن .بۈۇالردى باشۈقا يەنە
مەدەقىخانۈۈدى كېيىنكۈۈى اقىۈۈتالردا ھۈۈاكىمىيەتنى ئىگىلىۈۈگەن ەۇدايارەاننىۈۈڭ
ئاياقلىرىدى بىرى قەشقەرقى
ەىزمە

ئىدى .ەۇدايارەان دە رىدە قوقان ئوردىسۈى ئۈچۈۈن

قىلغان ھەربىە ەۈادىمالرمۇ كۈۆپ بوقۈۇپ ،بۇالرنىۈڭ ئىچىۈدە ئە تەسۈىرى

كۈچلۈۈۈكلەردى بېۈۈرى يۇنۈۈۇس تۈۈاغلىۋ دېۈۈگەن كىشۈۈى ئىۈۈدى .ەۇدايارەاننىۈۈڭ
ئوردىسىدىكى ئەمەقدارالرنىڭ ئارىسىدا يەنە ئەيسا ئە قىيۈا ئىسۈىملى

كىشۈى بۈار

ئىدى.
رۇسىيە ئاقىمى سېرگېە ئاباشىننىڭ ھېساباتىچە ،پەرغانە ادىسۈىنىڭ ئاھاقىسۈى
-0871يىلالردا كۆپ بوقغاندا بىر مىليون ئەتراپىدا بوقۇپ-0897 ،يىلىغا كەقگەنۈدە،
پەرغانە ئوبالستىدا بىر يېرىم مىليون ئاھاقە ياشىغان .ئەگەردە قەشقەرىيىدى كۆچۈۈپ
چىققان مۇھااىرالر سانى ھەققىدىكى ئە ئۈاز بوقغۈان  84مىۈڭ دېۈگەن مەقۇمۈاتنى
ھېسۈۈابلىغاندىمۇ-09 ،ئەسۈۈىرنىڭ -71يىللىرىۈۈدا قەشۈۈقەرقىكلەر پۈتۈۈۈن پەرغانىنىۈۈڭ
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ئوقتۈۈۇرال ھايۈۈاتتىكى ئاھاقىسۈۈىنىڭ  %00-00نۈۈى تەشۈۈكىق قىلىۈۈدۇ .ئەگەردە -09
ئەسىرنىڭ -61يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتىكى  211مىڭ ئۇيغۇر بۈار ئىۈدى دېۈگەن
بۈويىچە ھېسۈابلىغاندا -09 ،ئەسۈىرنىڭ  -71يىللىرىۈدا قەشۈقەرقىكلەرنىڭ

مەقۇما

ئىگىلىگەن نىسبىتى ناھايىتى زور بوقۇپ ،پۈتۈن پەرغانە ئاھاقىسىنىڭ  %41-%01نى
تەشۈۈكىق قىلىۈۈدۇ .ئەگەردە پەرغۈۈانە ئاھاقىسۈۈى رۇسۈۈالرنىڭ پەرغۈۈانىنى بېسۈۈىۋاقغان
پەيتلىرىدە  811-711مىڭ ئەتراپىۈدا دەپ قاراقسۈا ،قەشۈقەرقىكلەرنىڭ ئىگىلىۈگەن
نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى چىقىدۇ.
بىرال ،قەشقەرىيىلى

مۇھااىرالر -08ئەسۈىردى -09ئەسۈىرغىچە بوقغۈان بىۈر

ئەسىر اەريانىدا ئىلگىرى كەقگەنلىۈرى ئۈزقۈكسۈىز تۈۈردە يەرقىۈ
ئارىلىشىر سىڭىشىر كېۈتىش ھەمۈدە ئۈۆزقىرىنى قەشۈقەرقى
كۆرگقگەن بوقۇپ ،پەقە

ئاھۈاقىالر بىۈلەن

دېمەيۈدىغان ئەھۈۋا

-09ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدى باشالپ كۆچۈپ چىققۈان

ئاھاقىالرال ئۆز كىملىكىنى ساقلىغان .بەقكى چوقان ەقىخانوف ئېيتقان  41مىڭ ئۈائىلە
قەشقەرقى

ئەنە شۇ -09ئەسىرنىڭ باشلىرىدى تارتىر كۆچكەنلەر بوقسا كېرەى.

ئەمما ،پەرغانە ادىسى ە باشقا اايالرغا كۆچۈۈپ كەقۈگەن قەشۈقەرىيىلىكلەر
پەرغانە ادىسى ە باشقا رايونالرغا كە تارقىلىر كەتكەن بوقغاچقا ئۇالر بىر رايونۈدا
مۇتلەل نوپۇس ئۈستۈنلۈكىنى ئىگىلەشكە مۇ ەپ ەل بوالقمىغان .ئۇالر بەرىبىر مۇھۈااىر
تەرىقىسىدە كۆرگقگەن .بۇندال بىر ياكى بىر قانچە رايوندا توپلىشۈىر ئوقتۈۇرۇپ ،شۈۇ
رايوننىڭ نوپۇسىدا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىمىگەنلىكى ،يەنى تارقاقلىشىر كېتىشى بەرىبىۈر
ئۇالرنىڭ قەدەم-قەدەم يەرقى  ،ئۆزقىرى بىلەن تىلى ،ئۆرپ -ئادەتلىرى ئاساسەن بىۈر
ەىق بوقغان شەھەر ە يېزا ئاھاقىلىرى بوقغان-ئۆزبېكلەرگە سىڭىر كېتىش اەريۈانىنى
باشتى كەچۇردى .مەسىلەن ،رۇسىيە تۈركىستان گۇبېرناتورقۇقىنىڭ پەرغۈانە ئوبالسۈتى
مەرغىۈۈالن ناھىيىسۈۈىنىڭ -0891يىلۈۈى ،تۈۈۈزگەن ئېتنوگرافىيىلىۈ

تەركىۈۈبىگە ئائىۈۈو

مەنبەدە قەشقەرقىكلەرنىڭ پۈتۈن مەرغىالندىكى  240قىشۈالقنىڭ  000غۈا تارقىلىۈر
كەتكەنلىكى كۆرسىتىلگەن[.]71
قېكى  ،چار رۇسىيە دائىرىلىرىنىڭ -21ئەسىرنىڭ بېشىدا ئېالن قىلغان نوپۈۇس
مەقۇماتلىرىدا قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ سانى بىراقال ئازالپ كەتكەن بوقۇپ ،چۈار رۇسۈىيە
ھۆاجەتلىرىدە تۈركىستان ئۆقكىسىدە -0910يىلى-0916 ،07288 ،يىلۈى،41228 ،
-0907يىلى ،پۈتۈن تۈركىستاندا  29428نەپەر قەشقەرقى

بوقغانلىقى كۆرسىتىلگەن.

چار رۇسىيىنىڭ تۈركىستان ئۆقكىسى ئەقۋەتتە ،بۇ دە ردە قەشقەرقى

بىلەن تۈارانچىنى

ئايرىم ەەقۋ تەرىقىسۈىدە كۈۆرگەن بوقۈۇپ ،چۈار رۇسۈىيە دائىرىلىۈرى -0907يىلۈى
يەتتەسۇدىكى تارانچىالرنىڭ سانىنى  61988ئادەم دەپ ئۈېالن قىلغۈان .بۈۇ ئىككۈى
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نوپۇسۈۈنى قوشۈۈقاندا-0907 ،يىلۈۈى چۈۈار رۇسۈۈىيە تە ەسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ سۈۈانى
 011406ئادەم بوقۇپ چىقىدۇ.
بىرال ،بۇ سانلىۋ مەقۇماتالر پۈتۈنلەي ئەمەقىيەتكە ئۇيغۈۇن ئەمەس بوقۈۇپ،
ئەمەقىيەتتە -21ئەسۈىرنىڭ بېشۈى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ئۇيغۇرالرنىۈڭ يەنە بىۈر قەدەم
كۆپىيىشى كېلر چىققان ئىدى .مەسىلەن ،رۇسىيە ئاقىملىرىنىڭ تەكشۈرگشىچە-0900 ،
-0902يىللىرى ئارىسىدا ھەر يىلۈى  21مىڭۈدى  24مىڭغىۈچە بوقغۈان قەشۈقەرقى
پەرغانە ادىسىغا پەسىللى

ئىشلەشكە كەقدى .پەقە

-0900يىلى ،بىر يىلۈدىال 01

مىۈۈڭ ئۈۈادەم ئىشۈۈلەمچىلىككە كەقۈۈگەن .ئەمەقىيەتۈۈتە قەشۈۈقەرىلىكلەرنىڭ رۇسۈۈىيە
تە ەسىگە بېرىش ،بەقكى تۇغقان يۈوقال  ،ئىشۈلە  ،تىجۈارە

ە باشۈقا ەىلۈدىكى

سەپەرقىرى -09ئەسىرنىڭ ئاەىرقىرىدىال باشالنغان بوقۇپ-0896 ،يىلىۈال رۇسۈىيىنىڭ
قەشقەردىكى كونسۇقخانىسى  68مىڭ  761ئادەمنىڭ رۇسۈىيىگە بېۈرىش رەسۈمىيىتىنى
بېجىرىۈۈر بەرگەن [ .]70ئۇنىڭۈۈدى كېيىنكۈۈى يىلۈۈالردا يەنە قانچىلى ۈ

ئادەمنىۈۈڭ

رەسۈۈمىيىتى بېجىرىلگەنلىكۈۈى ھەققىۈۈدە قۈۈوقىمىزدا ماتېرىيۈۈا يۈۈول .بىۈۈرال ،ئۇيغۈۈۇر
مەنبەقىرىدە ئېيتىلىشىچە ،يەنە نۇرغۇن ئادەمنىۈڭ بەقكۈى ھېچقانۈدال رەسمىيەتسۈىز
ھاقدا چېگىرىدى ئۆتۈپ ،رۇسۈىيە تە ەسۈىگە كىرىۈر تىرىكچىلىۈ
رەسمىيە

قىلغۈان .بەقكۈى

بېجىرىش ئىشلىرى ە چېگرىالرنى قاتتىۋ كۈونترو قىلىۈش -21ئەسۈىرنىڭ

باشلىرىدىال كۈچەيتىلگەن بوقۇشى مۇمكى .
- 1911يىلىدى -0900يىلىغىچە بوقغان تۆ

يىق اەريانىغا ئائىۈو مەقۈۇم

سانلىۋ مەقۇماتنى ھېسابلىغاندا ،تەەمىۈنەن  001مىۈڭ ئەتراپىۈدا ئۇيغۈۇر پەرغۈانە
ادىسىغا ئىشلەشكە كەقگەن بوقىدۇ .ئەقۋەتتە ،ئۇنىڭ ئاقدىدا ە ئۇنىڭۈدى كېۈيى
توەتىماي كەقگەنلەرنىڭ سانى نامەقۇم .مانا شۇالرنىڭ مەقۇم قىسىمى دا املىۋ تۈردە
پەرغانە ادىسىدا تۈرقۈى شۈەكىللەر ە ئۇسۈۇقالر ھەم مەقسۈەتلەر بىۈلەن يەرقىشۈىر
قېلىشىدا شەى يول.
تۈركىسۈۈتان ئۆقكىسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇرالر يەنۈۈى قەشۈۈقەرقى

ە تارانچىالرنىۈۈڭ

ئومۇمى سانى ھەققىدە ھەر ەىق ئۇچۇرالر مە اۈۇ  .مەسۈىلەن ،رۇسۈىيە تارىخچىسۈى
الدىمىر داسىش -21ئەسىرنىڭ بېشىدا تۈركىستاندا  090مىڭدى  204مىڭغا يۈېقى
شىنجاڭدى چىققانالر ياشىغان [ ]72دەپ قارايدۇ.
ئى.س .سوقوگۇبو نىڭ مەقۇماتىغا ئاساسالنغاندا-0904 ،يىلى ،پۈتۈن رۇسىيە
تۈركىستانىدا  279مىڭ شىنجاڭدى چىققان نوپۇس مە اۇ

بوقۇپ ،بۇنىۈڭ مۈۇتلەل

زور كۆپچىلىكىنى ئۇيغۇرالر تەشكىق قىلغان [ .]72بۇ ئىككى ئاپتورنىڭ ئۇچۇرقىرىنىۈڭ
چار پادىشۈاھ ھۆكۈمىتىنىۈڭ مەنبەقىرىۈدى كەقۈگەن بوقۇشۈى ئېھتىماقلىققۈا ئۇيغۈۇن
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بوقسىمۇ ،ئۇالر ئارىسىدا پەرل مە اۇ  .بۇ بەقكى يېڭىدى كېلىر-تۇرغۈان نوپۇسۈالر
بىلەن مۇناسىۋەتلى

بوقسا كېرەى.

) )3ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ دەسلەپكى چاغالردىكى مەقۇماتلىرى
پەرغانە ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان تۈركىستاندا ( تۇركېستانسۈكىە كرايۈد-
رۇسۈۈۈچە) -0908يىلۈۈۈى ،كوممۇنىسۈۈۈالر تاشۈۈۈكەنتنى مەركەز قىلىۈۈۈر ،تۈركىسۈۈۈتان
سوتسىياقىستى

ئاپتونوم اۇمھۇرىيىتىنى ( )0920-0908قۇرۇپ ،سو ېو بوقشۈېۋىكالر

ھاكىمىيىتى تىكلەنگەندى كېيى  ،بوقۇپمۈۇ -0920يىلۈى ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ئېتنىۈ
چېگرىالر ئايرىلىر ،ئايرىم-ئايرىم ھاقۈدا ئىتتى اقۈدا

ە ئۈاپتونوم اۇمھۈۇرىيەتلەر

قۇرۇقغاندى كېيى  ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۈۇس ئىستاتېستىكىسۈى ھەر ەىۈق تۈۈردە ئۈېالن
قىلىندى .ھۆكۈمە

مەقۇماتى بويىچە ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بىراقال ئازالپ كەتتى .ئەمما،

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر زىيۈاقىيلىرى بوقسۈا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ياشۈىغۇچى ئۇيغۈۇر
ئاھاقىسى ،يەنى پەرغانە ادىسىدىكى قەشقەرىيىدى كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالر بىلەن
يەتتەسۇ رايونىدا ياشىغۇچى ئىلۈى ئۇيغۈۇرقىرى (تۈارانچىالر) نىۈڭ ئومۈۇمىە سۈانىنى
بىرقەشتۈرگپ ،بۇ ھەقتە تۈرقۈى سانلىۋ ئۇچۇرالرنى ئېالن قىلدى .ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىڭ
بۈۈۇ سۈۈانلىۋ مەقۇمۈۈاتلىرى -0920يىلۈۈى ،ئىيۈۈۇن ئېيىۈۈدا تاشۈۈكەنتتە ئۆتكۈۈۈزگقگەن
ئۇيغۇرالرنىڭ قۇرۇقتىيىۈدى كېۈيى مەيۈدانغا كەقۈگەن بوقۈۇپ ،بۈۇ بەقكۈى ئۇيغۈۇر
تەشكىالتلىرى ە زىياقىيلىرىنىڭ ئۆزقىرىنىڭ سانىغا ئاالھىۈدە كۆڭۈۈ بۆقۈۈپ ،مەقۈۇم
دەرىجىدە تەكشۈرگ

ە ئېنىقال

ئېلىر بارغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلى

بوقسا كېرەى.

ئۇيغۇر رەھبەرقىرى ئۆزقىرى توپلىغان بۈۇ مەقۇمۈاتالر ئاساسۈىدا تۈركىسۈتان ئۈاپتونوم
اۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ە بوقشېۋىكالر پارتىيىسۈى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا بيۇروسۈى قاتۈارقىۋ
رەھبەرقى

ئورگانلىرىغۈا ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى ،تارقىلىشۈى ،سىياسۈىە-ئىجتىمۈائىە-

ئىقتىسادىە ،مەدەنىيە -مائارىر ئەھۋاقلىرى ھەققىدە مەقۇمۈاتالر يوقلىغۈان ئىۈدى.
ئۇيغۇر رەھبەرقىۈرى ئۆزقىرىنىۈڭ يۇقىرىغۈا يوقلىغۈان دوكالتلىرىۈدا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا
ياشىغۇچى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىۈدە ئۇچۈۇر بېۈرىش ئۈچۈۈن مەقۈۇم دەرىجىۈدە
ئېنىقال

ئېلىر بارغان بوقۇشى مۇمكى  .سۈو ېو رۇسىيىسۈىنىڭ ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى

تونۇقغان ئۇيغۇر دۆقە

ە كوم ارتىيە رەھبەرقىرىدى بىۈرى ،ئۇيغۈۇر مىللەتۈ ەر ەرى

ئابدۇقال روزىباقىيې [-0922 ]70يىلى رۇسىيە بوقشېۋىكالر پارتىيىسى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا
بۇيروسىغا ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە يوقلىغان دوكالتىدا ،پۈتۈن تۈركىسۈتان ئۈاپتونوم
اۇمھۇرىيىتى تە ەسىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانلىۋ مەقۇماتى ھەققىدە مەقۇما
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بېرىر ،يەتتەسۇ رايونىدا 264مىڭ ،سىر دەريا رايونىدا  21مىڭ ،پەرغانە ئوبالسۈتىدا
 211مىڭ ،تۈركمەنىستاندا  ،2411سەمەرقەنتتە  2411بوقۇپ ،اەمىلىۈە  611مىۈڭ
ئۇيغۇر بارقىقىنى كۆرسىتىدۇ [.]74
-1924يىلىۈۈدا ،قەشۈۈقەرىيىلى

ئۇيغۈۈۇرالر ئارىسۈۈىدا تونۇقغۈۈان اامۈۈائە

سىياسىە ئەربابالردى بىرى قادىر ھااى تۈركىستاندا  024مىۈڭ ئاقتىشۈەھەرقى

ە
بۈار

دەپ يازغان.
تونۇقغۈۈان ئۇيغۈۈۇر زىياقىيسۈۈى بۇرھۈۈان قاسۈۈىموف-0920 ،يىلۈۈى سۈۈو ېو
ئىتتى اقىدىكى ھەممە ئۇيغۇرالرنى قوشسال بىر مىليوندى ئاشىدۇ ،دەپ يازغان.]76[.
شۇ يىلى ،يەنە تاشكەنتتىكى ئۇيغۇر زىياقىيلىرى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا  611مىۈڭ
ئۇيغۇر بارقىقىنى مەقۇم قىلغۈان بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ مەقۇماتىۈدا ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى
ئۆزبېكىسۈۈتاندا  211مىۈۈڭ ،قىرغىزىسۈۈتاندا  71مىۈۈڭ ،قازاقىسۈۈتاندا  004مىۈۈڭ،
تااىكىسۈۈتاندا  04مىۈۈڭ دەپ كۆرسۈۈىتىلگەن .بۈۈۇ اقىتتۈۈا ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا پەقە
ئۆزبېكىسۈۈتان ە تۈركمەنىسۈۈتانال ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۈۈۇرىيە

دەرىجىسۈۈىدە بوقۈۈۇپ،

تااىكىستان ئاپتونوم اۇمھۇرىيىتى ئۆزبېكىستان ،قازاقىستان بىۈلەن قىرغىۈز ئۈاپتونوم
ئوبالستى رۇسىيە فېدېراتىر اۇمھۇرىيىتى تەركىبىدە بوقۇپ ،ئۈۇالر تېخۈى ئىتتى اقۈدا
اۇمھۇرىيە

ساالھىيىتىگە ئىگە بوقمىغان بوقسىمۇ ،ئەمما ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىنىۈڭ

سىياسىە ەەرىتىسى دەسلەپكى قەدەمدە سىزىلغان ئىدى.
ئابدۇقال روزىبۈاقىيېۋ ،ئۈارىلىقتى ئىككۈى يىۈق ئۆتۈۈپ ،يەنۈى -0924يىلۈى،
ئۆزىنىۈۈڭ «كەمۈۈبەغەقلەر ئۈۈا ازى» گېزىتىۈۈدە ئۈۈېالن قىلغۈۈان ماقاقىسۈۈىدە ئوتتۈۈۇرا
ئاسىيادىكى ھەر قايسى اۇمھۇرىيەتلەردە ياشۈىغان ئۇيغۈۇرالرنى  411مىڭۈدى 711
مىڭغىچە دەپ ھېساباليدۇ[ .]77ئابدۇقال روزىباقىيېۋنىڭ يۇقىرىقى سانلىۋ مەقۇماتالرنى
قاندال توپلىغانلىقى ە قايسى مەنبەقەردى ئىگىلىگەنلىكى نامەقۇم ،ئەممۈا ئۇنىۈڭ
ئەينى اقىتتا تۈركىسۈتان ئۈاپتونوم اۇمھۈۇرىيىتى ە كېيىنكۈى قازاقىسۈتان ئۈاپتونوم
ەزى ىلىرى ھەمدە ئۆزىنىڭ بىۋاسۈىتە ئۈاز

اۇمھۇرىيىتىدە ئاتقۇرغان يۇقىرى رەھبەرقى

سۈۈانلىۋ مىللەتلەرنىۈۈڭ ەىزمەتلىرىنۈۈى باشقۇرۇشۈۈى ە -0920يىلىۈۈدى كېۈۈيى
مىللەتلەرنىۈۈڭ ئېتنىۈۈ

ە تېررىتۈۈورىيە چېگرىلىرىنۈۈى ئۈۈايرىش بۈۈويىچە ھۆكۈۈۈمە

كومىسسىيىسىنىڭ مۇئا ى باشلىقى بوقۇشتەى بىر قاتار يۇقىرى ساالھىيىتىگە قارىغانۈدا،
ئۇنىڭ كۆرسەتكەن سانلىۋ مەقۇماتلىرى ئەينى اقىتتا ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ياشۈا اتقان
ئۇيغۇرالرنىڭ ھەقىقىە سانىغا بىر قەدەر ئۇيغۈۇن ئىكەنلىكىۈدە شۈەى يۈول .چۈۈنكى،
ئۇنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ ئاقىە ئورگانلىرىنىڭ قوقىدىكى سانلىۋ ئۇچۈۇرالر ە تەكشۈۈرگ
ماتېرىياقلىرى ھەم ئېتنى

سىياسىە پىالنلىرىۈدى توقۈۇل ەە ەردار بوقۇشۈى مۈۇمكى
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ئىدى.
قېكى  ،ئابدۇقال روزىباقىيېۋ ئۆزىنىڭ يۇقىرىقى سانلىۋ مەقۇماتىنى ئېالن قىلىۈر،
 9ئاي كېيى نېمە سۈە ەبتىندۇر ،بۈۇ سۈانلىۋ مەقۇمۈاتنى ئۆزگەرتىۈر «پۈتۈۈن شۈورا
ئىتتى اقىۈۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ سۈۈانى  211مىۈۈڭ »دەپ كۆرسۈۈىتىدۇ [ .]78ئابۈۈدۇقال
روزىبۈۈاقىيېۋ ئۆزىنىۈۈڭ مەزكۈۈۇر يېڭۈۈى سۈۈانلىۋ مەقۇمۈۈاتىنى ئەينۈۈى اقىتتۈۈا ئوتتۈۈۇرا
ئاسىيادىكى ئۇيغۇر زىياقىيلىرى ئارىسىدا ئە اى ئاقغۈان« ،تۈارانچى ە قەشۈقەرقى
ئايرىم مىللە » دېگەن تاال -تارتىش مەزگىلىدە يازغۈان ماقاقىسۈىدە كۆرسۈەتكەن
ە تارانچى ئۈايرىم ئىككۈى ەەقۈۋ ە ئىككۈى مىلۈلە

بوقۇپ ،قەشقەرقى

بەقكى بىۈر پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر مىللىتىنىۈڭ ئىككۈى اۇغراپىيىلىۈ

ئەمەس،

رايۈون تارمىقىۈدىكى

ئاھاقىالر ،بۇالرنىۈڭ ھەممىسۈىنىڭ ئانۈا ەتىنۈى قەشۈقەرىيە  /ئۇيغۇرىسۈتان دېۈگەن
ئىۈۈدىيىگە ەكىللىۈ

قىلىۈۈدىغان روزىبۈۈاقىيېۋ مەزكۈۈۇر ماقاقىسۈۈىنى يېۈۈزىش ئۈۈارقىلىۋ

تارانچىالر بىلەن قەشقەرقىكلەرنى ئايرىم ئىككى مىللە

دەپ كۆرسىتىشكە تىرىشۈقان

ئۇيغۇر زىياقىيسى سابىراان شاكىراانوفنى تەنقىد قىلغۈان ئىۈدى .ئۈۇ ،مۇنۈدال دەپ
يازغان:
«شورا ئىتتى اقى (سو ېو ئىتتى اقى-ن.

) دا بىر يۈز مىڭ <تۈارانچى >بوقسۈا،

ئىككى يۈز مىڭ <قەشقەرقىۋ >بارقىقىنى بىلمەمسىز؟ شورا ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۈۇرالرنى
<قەشۈۈقەرقى

>ھەم <تۈۈارانچى> ،يەرسۈۈىز ،يەرقىۈ

پەرغانىدىكى يۈز مىڭدى ئوشۇل يەرقى

دەپ بۈۈۆقمەكچى بوقسۈۈىڭىز،

<قەشقەرقىۋ >قەرگە نېمە دەيسىز؟ دېۈمەى

شورا ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادىنى ئىككى ەىق قىلىر كۆرسەتمەى مۇمكى
ئەمەس .چۈنكى ،شورا ئىتتى اقىدىكى ئۈ يۈز مىۈڭ ( )211ئۇيغۇرنىۈڭ ئىككۈى يۈۈز
مىڭدى ئارتۇقى دېھقانچىلىۋ بىلەن مەشغۇ .]79[ ».
سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىڭ ئۆزقىرىنىۈڭ سۈانلىۋ مەقۇمۈاتى
ھەققىدىكى بۇرۇنقى يۇقىرى كۆرسىتىلگەن مەقۇماتلىرى ئەنە شۇ -0926يىلىدى كېيى
بىردىنال بۇرۇنقىغا قارىغاندا ئازرال كۆرسىتىلىشكە باشلىغان .بۇنىڭ سە ەبى ھەر ەىۈق
بوقۈۈۇپ ،بۈۈۇ ئاقۈۈدى بىۈۈلەن سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ -0926يىلۈۈى-07 ،
دېكابىردىك ى پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقى بويىچە ئېلىر بارغان تۇنجى قېتىملىۋ ئومۈۇمىە
يۈزقۈۈۈى نوپۈۈۇس تەكشۈۈۈرگ

بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلى

بوقسۈۈا كېۈۈرەى ،بىۈۈرال ئابۈۈدۇقال

روزىباقىيېۋنىڭ پۈتۈۈن سۈو ېو ئىتتى اقىۈدا  211مىۈڭ ئۇيغۈۇر بۈارقىقى ھەققىۈدىكى
مەقۇماتى پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئومۇمىە يۈزقۈى نوپۇس تەكشۈرگشى باشلىنىشتى
تەەمىنەن  8ئاي بۇرۇن ئېالن قىلىنغان ئىدى ،ئەمما ئۇ بۇ اقىتتا موسكۋادىكى شەرل
كوممۇنىستى

ئەمگەكچىلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇ اتقان بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ئۈۇ سۈو ېو
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ئىتتى اقىنىڭ مىللەتلەر ە ئېتنى

كىتاپخۇمار بىلوگى

چېگرىالرنۈى ئۈايرىش كوممىسسىيىسۈىنىڭ مۇئۈا ى

باشلىقىلىۋ ەزى ىسىنى تېخى بېجىرىۋاتۈاتتى .ئۈۇ ،ئۆزىنىۈڭ بۈۇ سۈانلىۋ مەقۇمۈاتىنى
كۆرسىتىشۈۈتى  8ئۈۈاي ئىلگىۈۈرىال ئۈۈېالن قىلغۈۈان ماقاقىسۈۈىدە ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنى  411مىڭدى  711مىڭغىچە دەپ كۆرسەتكەن ئىدى.
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ -0926يىلىدىكى تۈۇنجى قېۈتىم نوپۈۇس تەكشۈرگشۈىدە
ە ئۇيغۈۇر دېۈگەن ئۈۈ ەىۈق ئۈايرىم مىلۈلە

ئۇيغۇرالرنىڭ تارانچى ،قەشۈقەرقى

كاتېگورىيىسى بىلەن تىزىملىتىشىنى قوبۇ قىلغان بوقۇپ ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ نوپۈۇس
تەكشۈرگ

تىزىملىكىدە ئۇيغۇرالر «قەشقەرقى »« ،تۈارانچى» ە «ئۇيغۈۇر» دېۈگەن
تە ەقىكىدە ئورۇن ئاقغان .بۇ تەكشۈۈرگ

ئۈ ئايرىم مىللە
يىلى ،پۈتۈۈن سۈو ە

نەتىجىسۈىدە-0926 ،

ئىتتى اقىۈدا قەشۈقەرقىكلەر  02101نەپەر ،تۈارانچىالر 42101

نەپەر ،ئۇيغۇرالر  02441نەپەر بوقغان [.]81
ئومۇمەن ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ -0926يىلىۈدىكى بىرىنچۈى قېتىملىۈۋ نوپۈۇس
تەكشۈرگشىدى تاكى -0927يىلىدىكى -2قېتىملىۋ نوپۇس تەكشۈرىشۈىگىچە بوقغۈان
 00يىق اەريانىدا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى تېررىتورىيىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ نوپۇسۈىدا
بارغانسېرى ئازال

كۆرگقگەن-0926 .يىلىدىكى بىرىنچى قېتىملىۋ نوپۇس تەكشۈرگ

نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستاندا  01004ئۇيغۇر بارقىقى كۆرسىتىلگەن .قۈېكى  ،يەنە باشۈقا
ماتېرىياقالردا -0926يىلى ،ئۆزبېكىستاندا  0020قەشقەرقى 20 ،مىۈڭ  900ئۇيغۈۇر
بارقىقى قەيو قىلىنغان-0927 .يىلىدىكى پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقى بويىچە ئىككىنچۈى
قېتىملىۋ نوپۇس تەكشۈرگ

نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستاندا  60مىڭ  081ئۇيغۇر بۈارقىقى

يېزىلغان [.]80
قىرغىزىستاندا بوقسا-0926 ،يىلى  7067نەپەر قەشۈقەرقى  422 ،تۈارانچى،
 72ئۇيغۇر بوقغان-0927 .يىلى  00مىڭ  220ئۇيغۇر بوقغان .ئوەشاشال قەشۈقەرقى
ە تارانچى نامى ئەمەقدى قاقغان.
قازاقىستاندا -0926يىلۈى 0020 ،قەشۈقەرقى  40812 ،تۈارانچى 01 ،مىۈڭ
 401ئۇيغۇر بوقغان [-0927 .]82يىلغا كەقگەندە  22مىڭ  982ئۇيغۇر قاقغان]82[.
بۇ اۇمھۇرىيەتتىمۇ ئوەشاشال قەشقەرقى

ە تۈارانچى ئايرىمىسۈى بوقمۈاي ،ھەممىسۈى

بىردەكال ئۇيغۇر دەپ ئاتاقغان.
- 1926يىلىدىكى نوپۇس تەكشۈرگشتە ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈۆزقىرىنى قەشۈقەرقى ،
تارانچى ياكى ئۇيغۇر دەپ ئاتا

ئەركىنلىكى بېۈرىلگەن بوقۈۇپ ،بۈۇ ئەينۈى اقىتتۈا

پەرغانە ادىسى ە يەتتەسۇدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىسىدە ئورتال ھاقدا «ئۇيغۈۇر»
نامىنى قوبۇ قىلىش تېخى توقۇل ئىشقا ئېشىر بوالقمىغانلىقىنى كۆرسەتسۈە ،يەنە بىۈر
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تەرەپتى بۇ بىر قىسىم تارانچى ە قەشۈقەرقى
ئارىسىدىكى تارانچى ئايرىم ،قەشقەرقى
دېگەن تاال -تارتىش ە تەشۋىقا

ئايرىم ،بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر ئەمەس

بىلەنمۇ مۇناسۈىۋەتلى

يىلىدىكى نوپۇس تەكشۈرگشتە قەشقەرقى
پەقە

زىيۈاقىيالر ھەم اامۈائە

ئەربۈابلىرى

ئىۈدى .ئەممۈا-0927 ،

ە تارانچى نۈاملىرى پۈتۈۈنلەي يوقىلىۈر،

ئۇيغۇر نامىال پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتىنىۈڭ ئورتۈال ە بىۈرقىككە كەقۈگەن نۈامى

سۈپىتىدە بېكىتىلدى .دېمەى ،بۇ اقىتتا قەشقەرقى

ە تارانچى دېۈگەن ئۈايرىمىچىلىۋ

قىلمىشلىرى سو ېو ھۆكۈمىتى تەرى ىدى قەتلىە يو قويۇقمىغان ئىدى.
ئومۇمەن ،ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىڭ قەقىمى ئاستىدا ئۇيغۇرالرنىڭ سۈانى -0926
يىلىدى كېيى بىراقال ئاز كۆرسىتىلىشكە باشلىغاننىڭ سۈىرتىدا يەنە ئۇالرنىۈڭ قەقىمۈى
ئاستىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانلىۋ مەقۇماتى ھەققىدىكى ئۇچۇرالرمۇ ھەر ەىۈق بوقۈدى.
ھەتتا ئابدۇقال روزىباقىيېۋنىڭ قەقىمى ئاسۈتىدا ئۇيغۇرالرنىۈڭ پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
سانى -0922يىلى  211مىڭ دېيىلگەن بوقۇشۈىغا قارىمۈاي ،يەنە بىۈر نەپەر ئۇيغۈۇر
زىياقىيسى ى .غەيبۇقال ئوغلى -0928يىلى ئۆزبېكىسۈتاندا  41مىۈڭ ئۇيغۈۇر بۈار دەپ
يازدى [ .]80تۇنجى ئۇيغۇر پروفېسسورقىرىدى بىرى بۇرھان قاسىموف بوقسا ئۆزىنىۈڭ
-0920يىلۈۈى ،پۈتۈۈۈن سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ بىۈۈر مىليونۈۈدى
ئاشىدىغانلىقىنى قەيو قىلغىنىغا قارىمۈاي-0924 ،يىلۈى ئۈېالن قىلغۈان ماقاقىسۈىدە،
-0922يىلۈۈى ،يەتتەسۈۈۇدىكى بۈۈارقىۋ تارانچىالرنىۈۈڭ  06011نەپەر ئىكەنلىكۈۈى،
بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەرقەرنىڭ  20160نەپەر ،ئاياقالرنىڭ  22126نەپەرقىكىنى قەيۈو
قىلغۈۈان [ .]84ئۈۈۇ يەنە ،ئۆزىنىۈۈڭ -0927يىلۈۈى يازغۈۈان ماقاقىسۈۈىدە سۈۈو ېو
ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ  211مىڭ ئەتراپىدا ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن.
قىسقىسى ،ھۆكۈمە

ئىستاتېستىكىسى بىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ سانلىۋ

مەقۇماتلىرى دائىم زىۈو بوقغۈان .ئۇيغۈۇر زىياقىيلىرىۈدا دائىۈم ھۆكۈۈمە

سۈانلىۋ

مەقۇماتلىرى بىلەن ئۆزقىرىنىڭ پەرەزقىرىنى بىرقەشتۈرگپ ئانۈاقىز قىلىۈش كۈۆرگقگەن.
قېكى  ،ئۇالرنىڭ پەرغانە ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان رايۈونالردىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ
سۈۈانىنى كۈۈۆپ كۆرسىتىشۈۈىگە ئەقۈۈۋەتتە بۈۈۇ رايوننىۈۈڭ ئىككۈۈى ئەسۈۈىرقى

تۈۈارىخى

مۇناسۈۈىۋەتلىرى ھەمۈۈدە ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ بۈۈۇ اۈۈايالردا ناھۈۈايىتى كە تارقىلىۈۈر
ئورۇنالشقانلىقى سە ەب بوقغان بوقسا كېرەى.
قىسقىسى ،تارىخى مەنبەقەر ،مۇتەەەسسىسۈلەر ە زىياقىيالرنىۈڭ تەكشۈۈرگ
ئۇچۈۈۇرقىرى ھەم تۈۈارىخىە رېلۈۈاقلىۋ -09ئەسۈۈىرنىڭ ئوتتۇرقىرىۈۈدى تارتىۈۈر -21
ئەسىرنىڭ باشلىرىدا پەرغانە ادىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى ئۇيغۈۇر دىلاس ورىسۈى
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ئە كۈۈۆپ اايالشۈۈقان رايۈۈون ئىكەنلىكىنۈۈى ،بۈۈۇ رايونۈۈدا كۈۈۆپلىگەن قەشۈۈقەرقىكلەر
مەھەقلىلىرى ە يېزىلىرىنىڭ شەكىللەنگەنلىكىنى اەزىملەشتۈردى.

) )4پەرغانە ادىسىدا ئۇيغۇر مەدەنىۈيە -مائۈارى ى ە مىللىۈە كىملىكىنىۈڭ
گۈقلىنىشىدى يوقىلىشىغىچە
- 1921-1930يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىۈدىكى تۈۈركىە
مىللەتلەرنىۈڭ مىللىۈۈە اۇمھۇرىيەتلىۈ

ئۈۈاپتونومىيە ھوقۈۈۇقلىرىنى قوقغۈۈا كەقتۈۈۈرگپ،

ئۇالرنىڭ ئايرىم مىللىە كىملىكىنىڭ تىكلىنىش ە را االىنىش دە رىدۇر .ئۇيغۇرالرنىڭ
مىللىۈۈە كىملىكىمۈۈۇ بارغانسۈۈېرى تىكلىۈۈنىش ە را االىۈۈنىش اەريۈۈانلىرىنى باشۈۈتى
كەچۈرگپ ،ئۇالر ئارىسىدىكى بۇرۇنقى قەشقەرقى

ە تارانچى دېگەن ئىككى گۇرۇپ ۈا

بويىچە بىر-بىرىنى ئايرىش ەاھىشلىرى بارغانسۈېرى تۈۈگەپ ،ئورتۈال ئۇيغۈۇر نۈامى
ئاسۈۈتىدىكى مىللىۈۈە كىملى ۈ
تاشكەنتتە ئۇيغۇر يا

روھۈۈى كۈچەيۈۈدى-0922-0922 .يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا

زىياقىيلىرىنىڭ تۇنجى نەشىر ئەپكارى «يا

ئۇيغۇر» ژۇرنىلى

نەشىر قىلىندى.
-1920يىلۈۈالردا ئۇيغۈۈۇر زىياقىيلىرىنىۈۈڭ ھەممىسۈۈى دېگۈۈۈدەى تاشۈۈكەنتكە
توپالنغان بوقۇپ-0922 ،يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتىال  411دى ئارتۇل ئۇيغۇر يۈا
موسكۋا ،تاشكەنو ،بۈاكۇ ،قېنىنگۈراد ،سۈەمەرقەنو ە باشۈقا شۈەھەرقەردىكى ئۈاقىە
مەكتەپلەردە ئوقىدى .بۇالرنىڭ ئىچىدە تاشۈكەنو ئە مۈۇھىم بوقۈۇپ ،ئۈاز سۈانلىۋ
مىللەتلەر ئىنىستىتۇتى بىلەن تاشكەنو ئوتتۇرا ئاسۈىيا دۆقە

ئۇنىۋېرسۈىتېتى ئۇيغۈۇر

ياشلىرىنىڭ بىلىم دەرگاھىغا ئايالندى .بۇ ئورۇنالردا كۆپلىگەن زىياقىيالر تەربىيىلىنىۈر
چىقتى-21-21 .يىلالردا تاشكەنو پەقە
ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مەدەنىيە

ئۆزبېكىسۈتاننىڭال ئەمەس ،بەقكۈى پۈتۈۈن

-مائارىۈر مەركىۈزىگە ئايالنغۈان بوقۈۇپ ،ئۇيغۈۇرالر

نوپۇسىنىڭ ئاز بوقۇشىغا قارىماي ،ئەمما مەدەنىيە

اەھەتتە ئاقدىدا ماڭغان ەەقققە

ئايالنغان ئىدى.
- 1930يىلالردا پۇتۇن ئوتتۇرا ئاسىيادا ھەر قايسى تۇركىە ەەققلەرنىڭ مىللىۈە
كىملى

ئىدىيىسىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىر ،ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە كىملى

ئىدىيىسىمۇ

كۈچەيگەن بوقۇپ-0927 ،يىلىدىكى ئىككىنچى قېتىملىۋ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى بۈويىچە
نوپۇس تەكشۈرگ

نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ نوپۇسۈى  60مىڭغۈا

يەتتى .پەرغانە ادىسىدىكى ئەنجان ئوبالستىدىكى ئۇيغۈۇرالر  21مىۈڭ  747نەپەر
دەپ تىزىمغا ئېلىندى.
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پەرەز قىلىشقا بوقىدۇكى ،ئۆزقىرىنى ئۇزۇندى بۇيان قەشقەرقى

كىملىكى بىلەن

ئاتاپ كەقگەن يەنە كۆپ ساندىكى كىشىلەر ئۆزقىرىنىڭ مىللىۈە كىملىكىنۈى ئۆزبېۈ
دەپ تىزىمغا ئاقدۇرغان بوقسىمۇ قېكى  ،ئۇالرنىڭ يەنە بەزىلىرى -0921يىلالردا ئۈۆز
كىملىكىنى ئەسلىگە كەقتۈرگەن بوقۇشى مۇمكى -0921 .يىلىۈدى كېۈيى تۈارانچى -
قەشقەرقى

ئايرىمىچىلىقىغا چەى قويۇقغاندى كېيى  ،ئەنجان ە تاشۈكەنو سۈو ېو

ئىتتى اقىۈۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ مەدەنىۈۈيە

مەركىۈۈزىگە ئايالنغۈۈان بوقۈۈۇپ-0927 ،

يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا پۈتۈن ئۆزبېكىستاندا  61ئۇيغۇر كوقخوزى مە اۇ
ئۇيغۇر تىلىۈدا باشۈالنغۇ

بوقدى.

ە ئوتتۈۇرا مەكۈتەپلەر ئېچىلۈدى .ئەنجانۈدا پېۈداگوگىكا

تېخنىكومى قۇرۇقغان بوقۇپ 4111 ،دى ئارتۇل ئوقۇغۇچى ئوقۇدى .شۈۇنىڭدەى يەنە
ئەنجاندا -0924يىلى ،ئۇيغۇر دراما تىيۈاتىرى قۇرۇقۈدى .باشۈتا فرۇنزىۈدا (ھۈازىرقى
بىشكەكتە) «قۇتۇقۇ » گېزىتۈى چىققۈان بوقسۈا ،كېۈيى بۈۇ گېزىۈو «كۈۈن چىقىۈش
ھەقىقىتى» نامىغا ئۆزگەرتىلىر ،تاشكەنتكە يۆتكىلىر« ،شۈەرل ھەقىقىتۈى» دېۈگەن
نامدا چىقتى ،ھەمدە -0921يىللىرىنىڭ ئوتتۇرقىرىۈدا گېزىتنىۈڭ تىۈراژى  4مىڭۈدى
ئاشتى .تاشكەنتتىكى بۇ گېزىو ئەينۈى اقىتتۈا ئۇيغۈۇر تىلىۈدىكى تىۈراژى ئە كۈۆپ
گېزىۈۈو ھەمۈۈدە ئۆزبېكىسۈۈتان ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۈۈۇرىيىتى كوم ارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە

كومىتېتىنىڭ ئورگان گېزىتى ئىدى .شۇنىڭدەى يەنە تاشكەنتتە ئۇيغۇر تىلىدا دۆقەتلى
نەشىرىيا

ئورگانلىرى تەسى

قىلىنىر ،مائارىر نەشۈىرىياتى قارمىقىۈدىكى ئۇيغۈۇر

بۆقۈمى ئۇيغۇر تىلىدا قازاقىستان ،ئۆزبېكىستان ە قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر باشۈالنغۇ
ە ئوتتۈۈۇرا مەكتەپلەرنىۈۈڭ دەرسۈۈلى

ماتېرىيۈۈاقلىرىنى باسۈۈتى .بۈۈۇ اقىتتۈۈا ،ئۇيغۈۈۇر

زىياقىيلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى تاشكەنتتە توپالنغان ئىدى .تاشكەنتتىكى ئوتتۈۇرا
ئاسىيا دۆقە

ئۇنىۋېرسىتېتى ،سۈەمەرقەند يېۈزا ئىگىلىۈ

ئىنىسۈتىتۇتى ،پېۈداگوگىكا

ئىنىسۈۈتىتۇتى ،ماركىسۈۈىزم -قېنىنىۈۈزم ئىنىسۈۈتىتۇتى قاتۈۈارقىۋ تۈرقۈۈۈى ئۈۈاقىە ئوقۈۈۇ
ئورۇنلىرىدا كۈۆپلىگەن ئۇيغۈۇر ئوقۇتقۈۇچىلىرى ەىۈزمە

قىلۈدى .ئۇيغۈۇر يۈازغۇچى

ئەدىبلىرىدى ئۆمەر مۇھەممەدى ( ،0920-0916ئابدۇقھەي مۈۇھەممەدى (-0910
 ،)0927ھېزىم ئىسكەندىروف ( ،)097-0916تۇردى ھەسەنوف ( ،)0927-0919نۇر
ئىسرائىلوف ( ،)0942-0901مۆمى ھەمرايېۈ ( ،)0944-0917تۈۇردى ھەسۈەنوف
( )0927-0902ە باشقىالرنىڭ كىتابلىرى تاشكەنتتە نەشىر قىلىندى .ھۈازىرقى زامۈان
ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى تۇنجى رومان مۆمى ھەمرايېفنىڭ قەقىمىگە مەنسۇپ بوقۈۇپ،
«دوققۇنالر ئارىسىدا» دەپ ئاتاقغان ئەسەر -0920يىلى تاشكەنتتە نەشۈىر قىلىنغۈان
ئىدى [-0927-0921 .]86يىللىۈرى ئارىسۈىدا تاشۈكەنتتە ئۇيغۈۇر يازغۇچىلىرىنىۈڭ
رومان ،پو ېستلىرى ،دراما ە شەئىرالر توپالملىرى ئارقىمۇ-ئارقىدى نەشۈىر قىلىنۈدى.
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-0920يىلى بوقسا ئاقمۇتىدا ئايلىۋ «قىزىق تا » ژۇرنىلى نەشىر قىلىندى.
بۇ مەزگىلدە ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئۆزبېكىسۈتان ،قازاقىسۈتان ،تۈركمەنىسۈتان
قاتارقىۋ ئەقلەرنىڭ مەدەنىە-مائارىر ،پارتىيە ە مەمۇرىە باشۈقۇرۇ
يېتەكچىلى

ەىزمەتلىرىنى ئىگىلە

سۈاھەقىرىدە

مۈۇمكىنچىلىكلىرىنى قوقغۈا كەقتۈۈردى .يوقۈدا

ئاەۇنبابايې  ،ئابدۇقال روزىباقىيې  ،ئىسمائىق تاھىروف ،ئابدۇغوپۇر قۇربانوف ،يۈاقۇپ
روزى  ،ئەقىيې
رەھبەرقى

ە باشقا ئونلىغان ئەربابالر ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدە يۈۇقىرى

ەزى ىلىرىنى ئاتقۇردى.

ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئە يۇقىرى دۆقە
يوقدا

رەھبىرىلى

ئورۇننى ئىگىلىگەن كىشى

ئاەۇنبابايې بوقۇپ ،ىكى ئېنسكلوپېدىيىسىدە كۆرسىتىلىشۈىچە ،مەرغىالنۈدا

توغۇقۇپ چو بوقغان يوقدا

ئاەۇنبابايې -0920يىلى ،ئۆزبېكىستان ئىتتى اقۈدا

اۇمھۈۈۇرىيىتى قۇرۇقۈۈۇپ ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈا قوشۈۈۇقغاندى كېۈۈيى -0924 ،يىلۈۈى
ئۆزبېكىستان سو ېو سوتسىياقىستى

ئىتتى اقدا

اۇمھۈۇرىيىتى ھۆكۈۈمىتى مەركىزىۈە

ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى رەئىسى بوقۇپ بېكىتىلگەن ھەمدە بۇ ئۈاقىە ەزى ىۈدە
تاكى -0928يىلىغىچە ئوقتۇرغۈان .ئەممۈا ،مەرغىالنۈدا ئۈاددىە قەشۈقەرقىۋ دېھقۈان
ئائىلىسىدە تۇغۇقغان يوقدا

ئاەۇنبابايې -0927يىلىدىكى تازىالشتى سال قېلىر،

-0928يىلى قايتىۈدى ئۆزبېكىسۈتان ئىتتى اقۈدا

اۇمھۈۇرىيىتى ئۈاقىە كېڭىشۈىنىڭ

رەئىسلىكىگە سايلىنىر ،بۇ ەزى ىدە تۈاكى -0902يىلۈى اپۈا
مۇمكىنچىلىكىگە ئېرىشكەن .يوقۈدا

بۈوقغىچە ئوقتۈۇرۇ

ئاەۇنبابايېفنىۈڭ ئەسۈلى ئۇيغۈۇر ئىكەنلىكۈى

ھەققىدە ئۇزۇندى بۇيان ەەقۋ ئىچىدە كۆپ ئۇچۈۇرالر بوقغۈان بوقسۈىمۇ ،قۈېكى بۈۇ
مەسىلە ئۇزۇندى بۇيان ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى تەرى ىۈدى رەسۈمىە ئاشۈكارىالنماي
ساقلىنىر كېلىنمەكتە .ھەتتۈا ھۈازىرقى زامۈان ئۆزبېكىسۈتان ناەشۈا چۈوق ىنى يۇقتۈۇز
ئوسمانو انىڭ دادىسى ئۇرايىمۈاەۇنمۇ ئەنە شۈۇ مەرغىالنۈدا -0926يىلۈى توغۇقغۈان
ئىكەن .ئەقۋەتتە« ،ئاەۇن» قوشۇمچىسى ئۆزبېكىسۈتاندا پەقە

ئۇيغۈۇرالرغىال ەۈاس

بوقۇپ ،يۇقتۇزەاننىڭ دادىسى مەرھۇم ئۇرايىماەۇننىڭ تېگى قەشقەرقى

ئۇيغۇرالردى

ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇرالر مە اۇ .
- 1920-1930يىلالردىكى ئۇيغۇر مەشھۇر ئەربابلىرى ئارىسىدا يەنە بىر ئە
يۇقىرى ساالھىيەتكە ئىگە بوقغان كىشى ئابدۇقال روزىباقىيې بوقۇپ ،ئۇ ،ئۆزبېكىسۈتان
ە قازاقىستاندىكى ئاقىە رەھبەرقىۈ

دەراىسۈىدى ھاققىۈر موسۈكۋادىكى سۈو ېو

ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىۈە كومىتېتىۈدا مىللەتۈلەر ئىشۈلىرى بۈويىچە رەھبىۈرى
ەزى ىلەرنى ئاتقۇردى.
بۇالردى باشۈقا يەنە بىۈر قىسۈىم ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئۈاقىە مەكۈتەپلەر ە
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فاكۇقتېتالرنىۈۈڭ مۇدىرىلىۈۈۋ ەزى ىلىرىنۈۈى ئۈۈاتقۇردى .بۇالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدا ئۇيغۈۈۇر
زىياقىيسى ياقۇپ روزى تاشكەنتتىكى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا يېۈزا ئىگىلىۈ
مۇدىرى بوقۇپ ەىزمە

ئىنسۈتىتۇتىنىڭ

قىلدى.

تۇنجى ئۇيغۇر دوتسېنتى بۇرھان قاسىموف ئوتتۇرا ئاسىيا پاەتۈا-سۈۇغۇرۇ
سانائە

ە

ئىنستىتۇتى ئىشچىالر فاكۇقتېتىنىڭ مۇدىرقىۋ ەزى ىسىنى .تۈۇنجى بىلوقۈوگىيە

پەنلىۈۈرى دوكتۈۈورى ئابۈۈدۇمېجىو روزىبۈۈاقىيې -0927-0924 ،يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا
تاشۈۈكەنو ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنىڭ ئىشۈۈچىالر ئۇيۇشمىسۈۈىنىڭ رەئىسۈۈلى
ەزى ىسىنى ئاتقۇردى .ئۇيغۇرالردى تۇنجى دوتسېنو-پروفېسسورالر يېتىشىر چىقتۈى.
مەسىلەن دوتسېنو-پروفېسسورالردى بۇرھان قاسۈىموف ،ئۈۆمەر قاسۈىمى ،ئابۈدۇقھەي
مۇھەممەدى ە باشقىالر تاشكەنو ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى ،ماركىسۈىزم -قېنىنىۈزم
ئىنستىتۇتى قاتارقىۋ ئاقىە مەكتەپلەردە دەرس ئۆتتى-0927-0920 .يىلىغىچە بوقغان
ئارىلىقتۈۈا ئۇيغۈۈۇر ئېلىۈۈدى تاشۈۈكەنتتىكى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىغا ئوقۇشۈۈقا
ئە ەتىلگەن ئۈ تۈركۈمدىكى  211دى ئارتۇل ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنى
ئاساسىە قىلغان تۈركىە مىللە

ئوقۇغۇچىلىرىغۈا ئەنە شۈۇ بۇرھۈان قاسۈىموف ،ئۈۆمەر

قاسىمى ،ئابدۇقھەي مۈۇھەممەدى ە باشۈقا ئۇيغۈۇر ھەم ئۆزبېۈ

ئوقۇتقۈۇچىالر دەرس

بەرگەن ئىدى.
ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىمى مەرھۈۈۇم مۈۈۇرا

ھەمرايېفنىۈۈڭ يېزىشۈۈىچە-0921 ،يىلۈۈالردا

ئۇيغۇرالردا باشالنغۇ مائارىر ئاساسىە اەھەتۈتى ئومۇملىشۈىر بوقۇنغۈان ھەمۈدە
ەەققنىڭ مائارىر ساپاسى ناھايىتى تېز سۈرئەتتە ئۆسكەن ئىدى.
-1937يىلى ئاقمۇتىدا پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقى بويىچە ئۇيغۇر تىلى ،ئەدەبىياتى
ە ئىمال مەسىلىسى بويىچە چو كونفېرېنسىيە ئۆتكۈزگقگەن بوقۇپ ،تاشكەنتتى بارغان
زىيۈۈاقىيالر بۈۈۇ يىغىننىۈۈڭ ئاساسۈۈى تەركىبىنۈۈى تەشۈۈكىق قىلغۈۈان ئىۈۈدى .بۈۈۇ يىغىنۈۈدا
ئۇيغۇرالرنىڭ تىلشۇناس ئاقىملىرى رۇس تىلشۇناسلىرى بىلەن بىرقىكتە ئۇيغۇر ئەدەبىە
تىلى ە ئىمال قائىدىلىرىگە ئائىو كۆپلىگەن مەسىلىلەرنى ئىلمىۈە ئاساسۈتا مۇھۈاكىمە
قىلدى ھەمدە ئورتال ئىمال قائىدىسىنى بېكىتتى.
قىسقىسى-0927-0920 ،يىلىغىۈچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا ئۆزبېكىسۈتان ئۇيغۈۇر
مەدەنىۈۈيە

ە مائارى ىنىۈۈڭ مەركىۈۈزى سۈۈۈپىتىدە رو ئوينۈۈاپ-21 ،ئەسۈۈىر ئۇيغۈۈۇر

ئەدەبىيۈۈاتى ،مەدەنىيىتۈۈى ە مائارى ىنىۈۈڭ گۈقلىنىشۈۈىگە ئاسۈۈاس سۈۈېلىنغان ماكانغۈۈا
ئايالندى .ئومۇمەن -0921-0921يىلالر ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئايرىم بىر
قانچە دوكتورقۇل ئىلمىە ئەمگەكلىرىنىڭ تېمىسى بوقۇپ ،بۇ ماقاقىۈدە پەقە
نۇقتىنى قىسقىچە ئەسلەشتى ھاققىش مۇمكى ئەمەس.
94

مەزكۈۇر

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

- 1930يىللىرىنىڭ ئوتتۇرقىرىدا سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىۈتىگە مۇنۈدال ئەھمىۈيە
مە اۇ

بېرىشۈىنىڭ يەنە بىۈر سىياسۈىە ئارقۈا كۆرگنۈشۈى

بوقۇپ ،بۇ موسكۋانىڭ ئۇيغۈۇر ئېلىغۈا قاراتقۈان سىياسۈىتى بىۈلەن بىۋاسۈىتە

مۇناسىۋەتلى

ئىدى-0920 .يىلى ،موسكۋا قەشقەردە قۇرۇقغان اۇمھۈۇرىيەتنى ە مۈا

اۇڭيىڭنى ئاەىرالشتۇرۇپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبىنى قوقلىماي ،ئۇنىڭ
ئەكسىچە شېڭ شىسەينى يۆقەپ تۇرغۇزۇپ ،سو ېت ەرەس شىنجا ئۆقكىلى
تەسى

ھۆكۈمەتنى

قىلىر ،بۇ رايوننى نامدا اۇڭگوغۈا ،ئەمەقىيەتۈتە سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -07

اۇمھۈۈۇرىيىتىگە ئوەشۈۈا

ھۈۈاقەتكە كەقتۈۈۈرگپ ،ھەربىۈۈە-سىياس ۈىە ە ئىقتىسۈۈادىە

ئىمتىيازالرنى قوقغا كەقتۈردى .شۇنىڭ بىلەن بىۈر اقىتتۈا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئۆزىنىۈڭ
ئۇيغۇر ئېلىدىكى تەسىرىنى ە ئوبرازىنى تېخىمۇ تىكلە

مەقسۈىتىدە سۈو ېو ئۇيغۈۇر

مەدەنىيىتىنىڭ گۇقلىنىش مەنزىرىسىنى بارقىققا كەقتۈرگەن ئىدى.
بىرال-0927 ،يىلىنىڭ ئاەىرقىرىدى باشالپ ،سۈو ېو ئىتتى اقىۈدا باشۈالنغان
كە كۆقەملى

تازىال

ھەرىكىتى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر زىياقىيلىرىمۇ بۈۇ

تازىالشنىڭ قۇربانلىرىغۈا ئايالنۈدى .ئاقمۇتىۈدىكى ئۇيغۈۇر تىلۈى ە ئىمۈال يىغىنىغۈا
قاتناشقان زىياقىيالر ە ئاقىمالرنىڭ مۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى تۈۈرمىلەرگە تاشۈالندى ە
ياكى ئۆقتۈرگقدى-0927 .يىلىدىكى بۇ تازىال

ئۇيغۇر ئېلىۈدە مۈاەمۇ

مۇھىتىنىۈڭ

ھىندىستانغا قېچىشى ە ئابدۇنىياز بەگ ھەم ما ەۇسەننىڭ ئىسۈيانىدى كېۈيى بىۈر-
بىرىگە ماسلىشىر ،ھەر ئىككىال تەرەپتە ئۇيغۇر ەەققۈى بۈۇ تازىالشۈالرنىڭ ئە چۈو
قۇربانىغا ئايالنغان ئىدى .ئۇيغۇرالر ئۇ ياقتا يوسى ستاقى  ،بۇ ياقتا شېڭ شىسۈەينىڭ
ەاقىغانچە اازاقىشىدى قۇتۇالقمىدى.
- 1937يىلىدى كېيى ئابدۇقال روزىباقىيې  ،ئىسۈمايىق تۈاھىروف ،ئەقىيېۈ ،
ئابدۇغوپۇر قۇربانوف قاتارقىۋ ئۈاقىە رەھبەرقىۈ

ەزى ىلىرىنۈى ئاتقۇرغۈان سىياسۈىە

ئەربابالردى باشقا يەنە نۇر ئىسرائىلوف ،ھېزىم ئىسۈكەندوروف ،تۈۇردى ھەسۈەنوف،
ئابدۇقھەي مۇھەممەدى ،مۆمى ھەمرايې  ،ھەبى

زاكىرىە قاتارقىقالرنى ئۈۆز ئىچىۈگە

ئاقغان نەچچە ئونلىغان ئەدىبلەردى باشۈقا يەنە ئۇيغۈۇرالردى يېتىشۈىر چىققۈان
تۇنجى ئاتاقلىۋ تەراىمان ،قۇتفۇقال مۇتەقلى نىڭ تاغىسى مىجىو مۇتەقلى وف ،بۇرھۈان
قاسىموف ،ئۆمەر قاسىمى شۇنىڭدەى -21يىلالرنىڭ ئاەىرىۈدا تۇرپانۈدى تاشۈكەنتكە
بېرىر ئوقۇپ ،كۆزگە كۆرۇنگەن تىلشۇناس بوقۇپ يېتىشۈىر چىققۈان قۈادىر ھوشۈۇرى
قاتارقىۋ ئۇنىۋېرسىتېو دوتسېنو-پروفېسسورقىرى ھەم باشقا يۈزقىگەن زىياقىيالر بىراقال
قوقغا ئېلىندى .قېكى  ،بۇ تازىال

يۇقىرى قۈاتالم سىياسۈىە ە مەمۈۇرىە ئەربۈابالر ە

زىياقىيالر بىلەنال قاقماستى  ،بەقكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ھەم نەشىرىيا
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تاقىلىشىغىمۇ بېرىۈر تاقاشۈتى .ئەينۈى اقىتتۈا تاشۈكەنتتە ەىۈزمە

قىلغۈان ئۇيغۈۇر

زىياقىيلىرىۈۈدى ئابۈۈدۇمەاىو روزىبۈۈاقىيې [ ]87ە ەۈۈېلەم ەۇدابەردىيېفالرنىۈۈڭ
ئەسلىمىلىرىدە بايان قىلىنىشىچە ،بۈۇ اقىتتۈا تاشۈكەنو ە ئەندىجانۈدىكى ئۇيغۈۇر
مەدەنىيە

ئورگانلىرى تاقاقغانۈدى سۈىر

يەنە ئۆزبېكىسۈتان ە قازاقىسۈتاندىكى

بارقىۋ ئۇيغۇر مەكتەپلىرى تاقاقدى .ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى ەەقۈۋ
دگشمەنلىرى دەپ بېكىتىلدى [-0927 .]88يىلىدىكى ئۇيغۈۇر زىياقىيلىرىۈدى بىۈرى
مەرھۇم ئەەمە

ئېلىيېفنىڭ «يېڭى ھايا » گېزىتىدىكى ەاتىرىسىدە كۆرسىتىلىشىچە،

-0928-0927يىللىرىدىكى تازىالشتا تاشكەنتنى ئۆز ئىچىگە ئاقغۈان ئۆزبېكىسۈتاندا
 2811نەپەر ئۇيغۈۈۇر زىياقىيسۈۈى «ئۇيغۈۈۇر ئۈۈازادقىۋ تەشۈۈكىالتى» دېۈۈگەن سۈۈو ېو
ئىتتى اقىغا قارشى يەر ئاستى تەشكىالتنىڭ ئەزاسى دېۈگەن اىنۈايە

بىۈلەن تۇتقۈۇن

قىلىنىر ،اازاالنغان ،ئۇالرنىڭ كۈۆپى ھاياتىۈدى ئايرىلغۈان .قازاقىسۈتاندا -0927
-0928يىللىۈۈرى ئۆقتۈۈۈرگقگەن  0668نەپەر ئادەمنىۈۈڭ ئىچىۈۈدە  97نەپەر ئۇيغۈۈۇر
زىياقىيسى ە اەمىيە

ئەربابلىرى بار .بۇ اقىتالردا ستاقىننىڭ ن ى د ئورگانلىرى ە

شېڭ شىسەينىڭ ساقچى دائىرىلىۈرى ئىككۈى تەرەپ ئۇيغۈۇر زىياقىيلىرىغۈا ئاساسۈەن
ئوەشۈۈاپ كېتىۈۈدىغان اىنۈۈايە

«پانتۇركىسۈۈو»« ،تروتسۈۈكىچى»« ،ياپوننىۈۈڭ

ئىش ىيونى»« ،ەەقۋ دگشمىنى»« ،ااھانگىرالرنىڭ قۈۇيرۇقى» ە باشۈقىالرنى ئۈارتتى.
بىچارە ئۇيغۇر ەەققى ،دىنىە ئەربابلىرى ە زىيۈاقىيلىرى ھەر ەىۈق اىنۈايى نۈامالر ە
سىياسىە قاق اقالرنىڭ قۇربانى بوقۇشتى قۇتۇالقمىدى.
- 1937-1939يىللىرىدا ،تاشكەنتتە چىقىدىغان «شەرل ھەقىقىتى» گېزىتى ە
ئاقمۇتىدا نەشىر قىلىنىدىغان «قىزىق تا ژۇرنىلى»« ،قىزىق تۈۇغ» گېزىتلىۈرى بىۈراقال
تاقاقدى .ەېلەم ەۇدابەردىيې سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ -0927يىلىدىكى كە كۆقەملى
تۈۈازىال

ھەرىكىتىنىۈۈڭ پۈتۈۈۈن ەەققۈۈلەرگە ئېغىۈۈر پۈۈااىلە ئېلىۈۈر كەقگەنلىكىنۈۈى

ئەسكەرتىش بىلەن بىرگە بۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا نىسۈبەتەن تېخىمۈۇ قۈاتتىۋ بوقغۈانلىقىنى
كۆرسىتىر مۇندال دەپ يازىدۇ:
«ئۇيغۇرالر بۇ ئاممىۋى قىۈرغى -تۇتقۇننىۈڭ زەررىچىسۈى ئىۈدى .زەررىچىسۈى
بوقغان بىلەن نوپۇسى ئۈاز بوقغاچقۈا باشۈقا ەەققۈلەرگە قارىغانۈدا بەى زىيۈادە زەرەر
كۆردى .نېمە ئۈچۈن دە ؟ بىز يۇقىرى كۆرسىتىر ئۆتكەن ئۇيغۇر مەدەنىۈە-ئاقۈارتىش
ئورۇنلىرىنىڭ بىرىمۇ قاقماي يې ىر تاشالندى .ئۆزبېكىستان ،قازاقىستان ،قىرغىزىستان،
تۈركمەنىستان اۇمھۇرىيەتلىرىدە ياشىغۇچى ئۇيغۇرالرنىڭ بۈاقىلىرى ئۆزبېۈ  ،قۈازال،
قىرغىز ،تۈركمەن مەكتەپلىرىدە ئوقۇشقا مەابۇر بوقدى .ئەمدى ئانا تىلدا ئوقۇيۈدىغان
بىر پارچىمۇ گېزىو ە كىتاب قاقمىدى .مىللىە مەدەنىۈيە
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ئە الد ئاستا-ئاستا ئانا تىلىدى قاقاس بوقدى .ئەدەبىە تىۈق

بۇزۇقدى» [.]89
ئۆزبېكىسۈۈتان ە قازاقىسۈۈتان تە ەسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇر مەكتەپلىرىنىۈۈڭ يې ىلىۈۈر
كېتىشى ئەينى اقىتتىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۈچۈن زور زەربىلەرنىڭ بىر بوقۇپ ،بۇ ھا
اقىو ئىچىدە مەيدانغا كېلىر ،را االىنىش يوقىغۈا كىۈرگەن

ئارىلىقتا  21يىلغا يېقى

ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتىنۈۈى ەاراپالشۈۈتۇرۇپال قاقماسۈۈتى بەقكۈۈى پەرغۈۈانە اسۈۈىدىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلەرگە سىڭىشىر كېتىشىدىكى يەنە بىر مۇھىم ئامىق بوقۇپ قاقدى.
چۈۈۈنكى ،ئۈۈۆز ئانۈۈا تىلىۈۈدا ئوقۈۈۇ

مۇمكىنچىلىكىنىۈۈڭ بوقماسۈۈلىقى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ

ئۆزبېكلىشىش قەدىمىنى بېسىشۈقا مەابۈۇر قىلۈدى .ئۇيغۈۇر مەكتەپلىرىنىۈڭ تاقىلىۈر
كېتىشۈى مەسىلىسۈۈى ئۇيغۈۇر پۈۈۇقراقىرى ە زىيۈۈاقىيلىرى ئارىسۈىدا كۈچلۈۈۈى ئىنكۈۈاس
قوزغىغۈۈان بوقۈۈۇپ ،يەرقى ۈ
ئىتتى اقدا

زىيۈۈاقىيالر بۈۈۇ ئىشۈۈنىڭ ئۆزبېكىسۈۈتان ە قىرغىزىسۈۈتان

اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ يەرقىۈ

دائىرىلىۈرى تەرى ىۈدى قىلىنغۈان قۈارار دەپ

ھېسابالپ ،سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنى ،اۈملىۈدى سۈتاقىننى
ەە ەرقەندگرگ

ئويلىرىدا بوقغان .ئەمما ،ھازىرغىچە مە اۇ

ئۇيغۈۈۇر مەكتەپلىۈۈرى ،ئۇيغۈۈۇر نەشۈۈىرىيا

بوقغۈان مەنۈبەقەردە

ھەم مەدەنىۈۈە-مائارىۈۈر ە سۈۈەنلە

ئورگانلىرىنى تاقىۋېتىش توغرىسىدا بىۋاسىتە موسكۋادى كەقگەن بۇيرۇل بوقغانلىقىغۈا
ئائىو ھېچقاندال مەقۇما

ئېالن قىلىنغىنى يول .ھەقىقەتەن ،مەزكۇر بۇيرۇل بىۋاسىتە

موسكۋادى كەقگەنمۇ؟ يەرقى

ھۆكۈمەتلەرنىڭ قارارىمۇ؟ بۇنىسى ھۈازىرغىچە ئېنىۈۋ

ئەمەس .ەېلەم ەۇدابەردىيې بۇ مەسۈىلە بۈويىچە  -0901يىلۈى  -02ئاينىۈڭ -28
كۈنى موسكۋاغا ،يوسى ستاقىننىڭ نامىغا بىۋاسىتە ەە

يازغان بوقۇپ ،مەزكۈۇر ەە

ئەينى اقىتتىكى ئۇيغۇر مەدەنىيە -مائارى ى ە ئۇيغۇر مىللىۈە كىملىكىنىۈڭ بېشۈىغا
چۈشكەن پااىلەنىڭ اانلىۋ ئىس اتىدۇر .چۈنكى ،ەەتنىۈڭ مۇئەقلى ىنىۈڭ رىيۈاقىقنى
بۇرمىالپ ،ياكى قەستەن ھاقدا مۇندال ەەتنى سۈتاقىنغا ئە ەتىشۈى مۈۇمكى بوقۈۇپ،
ئەگەر رېلاقلىۋ ئۇندال بوقمىسا ،ەە

ئاپتورىنىڭ كاقلىسى كېتىشى تەبىلىە ئىدى.

ەەتنىڭ مەزمۇنى تۆ ەندىكىچە:
قەدىرقى

يوسى

ىسسارىلونو ى !

تۆ ەنۈۈدە ئىزاھلىغۈۈان مەسۈۈىلىنىڭ مەزمۈۈۇنىنى توقۈۈۇل چۈشۈۈىنىۋېلىش ئىمكۈۈانىيىتىنى
تاپاقمىغاچقا سىزگە مۇرااىلە

قىلىشقا مەابۇر بوقدۇم .ئىلتىماس ،ئۇقتۇرۇپ بەرسىڭىز.

ئۆزقىرىگە مەقۇمكى ،س س س ر دا ( ئۆزبېكىستان ،قازاقىستان ،قىرغىزىستاندا) ئۇيغۇر
ئاھاقىسى ئىستىقامە

قىلىدۇ .بۇ رەس ۇبلىكىالردا باشقا رەس ۇبلىكىالرغا ئوەشۈا
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تىلىدا (يەنى ئۇيغۇر تىلىدا) تەقىم بېرىدىغان ئون يىللىۋ ،يەتتە يىللىۈۋ ،باشۈالنغۇ
مەكتەپلەر ،بىر قاتار تېخنىكۈومالر بۈار ئىۈدى .ئۆزبېكىسۈتاننىڭ ئۇچ ېۈدگىز ە دۆقە
نەشۈۈرىياتى (تاشۈۈكەنتتە) ئۇيغۈۈۇر بۆقۈۈۈملىرى ئىۈۈش ئېلىۈۈر بۈۈاراتتى .قازاقىسۈۈتاندا
(ئاقمۇتىدا) بەدىلىە ئەدەبىيا

نەشىرىياتىدا ئۇيغۈۇر بۆقۈۈملىرى بۈار ئىۈدى-0929 .

يىلىنىڭ ئاەىرىغا كېلىر ئا ا قازاقىستان ە قىرغىزىسۈتاندا ،كېۈيى ئوزبەكىسۈتاندا
بارقىۋ ئۇيغۇر مەكتەپلىۈرى يې ىلۈدى .ئۈايرىم اۈايالردا (قازاقىسۈتاندا) بىرىنچۈى ە
ئىككىنچى سىنى الرال ساقلىنىر قاقدى ،ەاالس .ئۇيغۇر باقىلىرى قازال ،ئۆزبې  ،قىرغىۈز
تىللىرىۈۈدا ئوقۇيۈۈدىغان بوقۈۈدى .كېيىنۈۈرەى ئۆزبېكىسۈۈتاننىڭ ئۇچ ېۈۈدگىز ە دۆقە
نەشىرىياتلىرىنىڭ ئۇيغۇر بۆقۈۈملىرى يې ىلۈدى .قازاقىسۈتاننىڭ بەدىلىۈە ئەدەبىيۈا
نەشىرىياتىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ مەركىزى سۈپىتىدە ئۇيغۈۇر بۆقۈۈمى ئىۈش ئېلىۈر
باراتتى ،يېقىندا بۇ بۆقۈممۇ يې ىلدى.
س س س ر ئاساسىە قانۇنىدا پۇقراالرنىڭ تەقىم ئىلىش ھوقۈۇقى مەكۈتەپلەردە
ئانا تىلىدا يۈرگۈزگ

ئوقۇتۇ

ئارقىلىۋ تەمىنلىنىۈدۇ ،دېۈيىلگەن .ئۇيغۈۇر ئاھاقىسۈى

نۈۈېمە ئۈچۈۈۈن بۈۈۇ ھوقۈۈۇقى مەھۈۈرۇم بوقۇشۈۈنى چۈشۈۈىنىش قېۈۈيى بوقۇ اتىۈۈدۇ .ئۇيغۈۈۇر
ئاھاقىسىنىڭ ئاساسىە قىسىمى بىر بۆقەى ئىنسانالر زۇقۇم ئاستىدا ياشۈا اتقان ھۈازىرقى
تۈۈارىخىە ەزىيەتۈۈتە بۇنۈۈدال تەدبىرقەرنىۈۈڭ قوقلىنىلىشۈۈى تۈۈوغرا بۈۈوالرمىكى ؟ شۈۈۇ
مۇناسىۋە

بىلەن مەزمۇنەن سوتسىياقىستى  ،شەكلەن مىللىە ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ

مەسىلىسى ئەمدىلىكتە قاندال بوقىدۇ دېگەن مەسىلە توغۇقىدىغۇ؟
شۇ مۇئەممانى چۈشۈەندگرگپ بېرىشۈىڭىزنى سۈوراپ ئۆزبېكىسۈتان ئۇچ ېۈدگىز
ئۇيغۇر بۆقۈمىنىڭ سابىۋ باشلىقى ،ھازىر ئارمىيە سې ىدىكى مۇئا ى سىياسى كوماندىر
ەېلەم رەھىمو ى ەۇدابەردىيېۋ.
مېنىڭ ئادرېسىم .ئۇ س س ر ،ىننىسا شەھىرى .پوچتا بۆقۈمى ،پ/پ .024
-1932يىلىدى تارتىر

ى س م (قېنىنچە كومسومو ئەزاسى)-0901 .يىلى-28 ،

دېكابىر [.]91
ەېلەم ەۇدابەردىيېفنىڭ بۇ ەېتى تاكى -0901يىلىدى -0900يىلىنىڭ قىۈش
كۈۈۈنلىرىگىچە اا ابسۈۈىز قاقۈۈدى .بىۈۈرال ،ئۈۈۇ ،قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە سۈۈې ىدە اەڭلەرنۈۈى
دا امالشتۇرىۋاتقاندا-0900 ،يىلى ،قىش ئايلىرىدا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى
مەركىزىۈۈە كۈۈومىتېتى ئۈۈۇنى موسۈۈكۋاغا چاقىرتىۈۈر ،سۈۈو ېو ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ئوتتۈۈۇرا
ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۈۋاقىنى تەكشۈۈرگ

ئۈچۈۈن ئۈادەم ئە ەتكەنلىكىنۈى

ئۇقتۇردى .ئارقىدى ئۇزۇن ئۆتمەي ،قازاقىسۈتاندىكى ئۇيغۈۇر مەكتەپلىۈرى ئەسۈلىگە
كەقتۈرگقدى ھەمدە تاشكەنتتە «شەرل ھەقىقىتى» ژۇرنىلى تەسى
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اقىتتۈۈا ئۆزبېكىسۈۈتاندىكى ئۇيغۈۈۇر مەكتەپلىۈۈرى ئەسۈۈلىگە كەقمىۈۈدى .موسۈۈكۋانىڭ
ەۇدابەردىيېفنى چاقىرتىشى ە ئارقىۈدى ئۇيغۈۇر مەكتەپلىرىنىۈڭ ئەسۈلىگە كېلىشۈى
ئەمەقىيەتتە موسكۋانىڭ ئەينى اقىتتىكى ،يەنى -0902يىلىنىڭ ماي ئېيىدى كېۈيى
شەكىللەنگەن ئۇيغۇر ئېلىدە مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكىتى قوزغا

ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر

قىسىمى بوقۇپ ،بۇ ھەرگىزمۇ تەسسادى ىيلىۋ ئەمەس ئىدى ەۈاالس .قۈېكى  ،قانۈداقال
بوقمىسۇن-0929-0927 ،يىللىرى ئارىسىدا ەيران قىلىنغۈان ئۇيغۈۇر مەدەنىيىۈتىگە
ئۇزۇنغىچە ئەسلىگە كېلەقمىدى .مەدەنىيە

اەھەتلەردىكى ەارابلىۋ تۈاكى -0941

يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىققىچە دا املىشىر ،شۇنىڭدى كېۈيى قايتىۈدى ئەسۈلىگە
كەقگەن ئىدى.
ئۆزبېكىسۈۈتان ئۇيغۈۈۇر ئاقىملىرىنىۈۈڭ قارىشۈۈىچە-0901-0927 ،يىللىۈۈرى
ئۆزبېكىستان تە ەسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يەنە بىر قېتىملىۋ ئۆز كىملىكىنى ئۈۆزگەرتىش
دە رى بوقۇپ ،زور ساندىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ئۆزبې

قىزقىۈرى بىۈلەن تۈوي قىلۈدى ە

ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرى ئۇيغۇر ئەمەس ،بەقكى ئۆزبې

دەپ يېزىلدى .ئۇنىڭ ئۈسۈتىگە

-0904-0900يىللىرىۈۈدىكى ئۈۈۇرۇ

يىللىرىۈۈدا ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ كۈۈۆپى چەتلەقلىۈۈ

كۆچمەن دەپ قاراقغان بوقغاچقا ئۇالر ئەسكەرقىككە ئېلىنمىغان ئىدى .بۇنىڭ بىۈلەن
ئۆزبې

قىزقىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر بىلەن توي قىلىش ئەھۋاقى كۆپەيدى.
ئۇنىڭ ئۈسۈتىگە يەنە ھۆكۈمەتنىۈڭ -0927يىلىۈدىكى سۈانلىۋ مەقۇماتىۈدا

ئۆزبېكىستان تە ەسىدە  61مىڭ ئۇيغۇر بارقىقى يېزىلسىمۇ ،بىرال ،ئۈۇ اقىتتۈا پۈتۈۈن
ئۆزبېكىستاندا  61ساپ ئۇيغۈۇر كوقخۈوزى بوقغۈان .ئەگەردە ھەر بىۈر كوقخۈوزدا ئۈاز
دېگەنۈۈدە  2111ئۈۈادەم بۈۈار دەپ ھېسۈۈابلىغاندىمۇ 61 ،كوقخۈۈوزدا تەەمىۈۈنەن 021
مىڭدى ئارتۇل ئادەم بوقۇشى مۇمكى  .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەنجان ،تاشكەنو ە باشۈقا
شۈۈۈەھەرقەردە ياشۈۈۈايدىغان ئاھۈۈۈاقىالر كوقخوزالرغۈۈۈا تە ە ئەمەسۈۈۈتۇر .مۇنۈۈۈدال
ھېسابلىغاندىمۇ ئەينى اقىتتا ئۆزبېكىستان تە ەسىدىكى ئۆزىنى ئۇيغۇر دەپ تىزىمغۈا
ئاقۈۈدۇرغانالرنىڭ سۈۈانىال  61مىڭۈۈدى ەۈۈېلىال كۈۈۆپ بوقۈۈۇپ چىقىۈۈدۇ .دېۈۈمەى ،بۈۈۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ چاغالردىكى ئەمەقىە سانى ەېلىال كۆپ بوقۇشى تەبىلىە.
قېكى -0927 ،يىلىدى كېيىنكى ئۆزگىرىش پەرغۈانە ادىسۈىنى ئۈۆز ئىچىۈگە
ئاقغۈۈان ئۆزبېكىسۈۈتان ە قىرغىزىسۈۈتان تە ەسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈۆز كىملىكىنۈۈى
ئۆزگەرتىش دوققۇنى قوزغىدى .ئەمما ،قازاقىستاننىڭ شەرقىە قىسۈىملىرىدىكى ئۇيغۈۇر
ئاھاقىلىرى ئارىسىدا ە قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىۋ كۆ ئەتراپىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا
-0922-0922يىللىرىۈۈدىكى كوپېراتسىيىلەشۈۈتۈرگ

نەتىجىسۈۈىدە كېلىۈۈر چىققۈۈان

ئاچارچىلىۋ ە بايالرغا زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىدە ئۇيغۇر ئېلىغۈا قۈېچىش دوققۈۇنى
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قوزغاقۈۈدى .شۈۈۇ قېتىملىۈۈۋ قېچىشۈۈتا ەېلۈۈى كۈۈۆپ سۈۈاندىكى ئۇيغۈۈۇرالر يەتتەسۈۈۇدى
(قازاقىسۈۈتاننىڭ شۈۈەرقىە ە قىرغىزىسۈۈتاننىڭ شۈۈىماقى تەرەپلىۈۈرى) ئىلىغۈۈا كەتۈۈكەن.
شۇنىڭدەى يەنە -0922-0922يىللىرىدىكى چو ئاچارچىلىقتا قازاقىستان تە ەسۈىدە
 27مىڭ ئۇيغۇرنىڭ ئاچۈارچىلىقتى ئۈۆقگەنلىكى قەيۈو قىلىنىۈدۇ .ئەممۈا ،مۇنۈدال
قۈۈېچىش ە كوپېراتسىيىلەشۈۈتۈرگ

ھەرىكەتلىۈۈرى پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇرالر
ئەمەس ئىۈۈدى .بۈۈۇ

ئارىسۈۈىغىمۇ تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتكەن دېيىلگەنۈۈدىمۇ گە دىلىۈۈ
ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇزىغا تەسىر يەتكۈزەقمەيتتى.

ئومۇمەن-0927 ،يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا -0907يىلىۈدىكى چۈار رۇسۈىيە
تۈركىستان ئۆقكىسىنىڭ سانلىۋ مەقۇماتىۈدىكى « 29428قەشۈقەرقى » نىۈڭ سۈانى
ھېچقاندال كۆپىيىش كۆرگقمىگەن .سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ستاتىستىكىسۈىدى كېيىنمۈۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بارغانسۈېرى ئۈازالپ ماڭغۈان .مەسۈىلەن -0926يىلۈى ئەنجۈان
ئوبالستىدا  21مىڭ  747نەپەر ئۇيغۇر تىزىمغا ئېلىنغان بوقسا-0979 ،يىلى00867 ،
نەپەر ئۇيغۇر قاقغان.
ئۆزبېكىستان اۇمھۇرىيىتىۈدىكى -0927يىلىۈدىكى  60مىۈڭ ئۇيغۈۇر -0949
يىلىغۈۈا كەقگەنۈۈدە  09مىڭغۈۈا چۈشۈۈۈپ قاقغۈۈان-0979 .يىلىغۈۈا كەقگەنۈۈدە پۈتۈۈۈن
ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئۈاران  29010ئۈادەم دەپ ئۈېالن قىلىنغۈان.
-0989يىلى 24 ،مىڭ دەپ ئېالن قىلىنغان-2111 .يىلى ،بوقسۈا  21مىڭغۈا چۈشۈۈپ
قاقغان .ئەمما-2119 ،يىلى ،ئۆزبېكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيە
باشلىقى نىجا

مەركىزىنىۈڭ مۇئۈا ى

نىيازوف پۈتۈن ئۆزبېكىسۈتاندىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانىنىڭ  61مىۈڭ

ئىكەنلىكىنى يازغان بوقسۈىمۇ[ ،]90بىۈرال بۈۇ رەسۈمىە ھۆكۈۈمە
ئەمەستۇر .ئۆزبېكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيە

ئىستاتېستىكىسۈى

مەركىزى ئەنجان شۆبىسۈىنىڭ مەقۇماتىغۈا

ئاساسالنغاندا نۈۆ ەتتە ئەنجۈان ئوبالسۈتى تە ەسۈىدە  21مىڭۈدى ئۈارتۇل ئۇيغۈۇر
ياشىماقتا .تەەمىۈنەن  4-0مىۈڭ ئۇيغۈۇر شۈەھرىخان ناھىيىسۈىنىڭ دوالن يېزىسۈىغا
اايالشقان[.]92
قىرغىزىستاننىڭ اەنۇبىدىكى ،يەنى پەرغۈانە ادىسۈىنىڭ قىرغزىسۈتانغا تە ە
قىسىمىدىكى ئو

ە ااال -ئاباد ىاليەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ئەزەقۈدى

ئېنىۋ ئەمەس بوقۇپ-2119 ،يىلىدىكى قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىنىۈڭ رەسۈمىە سۈانلىۋ
مەقۇماتى بويىچە ئاقغاندا ،ئو

ىاليىتۈى بىۈلەن اۈاال ئابۈادتىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ

سانىنى  04مىڭ ئەتراپىدا ،ئوشتىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى قارا سۇ رايونىغا اايالشۈقان
بوقۇپ ،قىرغىزىستان ھۆكۈمىتى ئو
ئىكەنلىكۈۈى ،ئۈۈو

ىاليىتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنىڭ  00مىۈڭ

شۈۈەھىرىدە ياشۈۈايدىغان ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ سۈۈانىنىڭ  790نەپەر
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ئىكەنلىكى ئېالن قىلىنغان [ ،]92بۇالر ئاساسلىقى قاراسۇ ناھىيىسىدىكى قەشقەر قىشالل
قاتۈۈارقىۋ اايالرغۈۈا ئورۇنالشۈۈقان .قىرغىزىسۈۈتاننىڭ ئۈۈو

شۈۈەھىرىدىكى مەزكۈۈۇر

ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ مۈۈۇتلەپ كۈۈۆپچىلىكى ئەمەقىيەتۈۈتە-0962-0944 ،يىلۈۈالردا كۆچۈۈۈپ
كەقگەنلەر ە ئۇالرنىڭ ئە الدقىرىدى ئىبارە

بوقۇپ ،بۇ يەردە ئەسلىدى بار بوقغان

ئۇيغۇرالر ئاقلىقاچان ئوزبېكلەر تەركىبىۈدە يوقىلىۈر بوقغۈان ئىۈدى .بۈۇالر بۈگۈۈنكى
كۈنلەردە دا املىۋ تۈردە ئۆزبېكلىشىش اەريانىنى باشتى كەچۈرمەكتە.
پەرغانە ادىسىدىكى قەشقەرقىكلەر يەنى ئۇيغۇرالر ئىككى ئەسىرقى
تەرەققىيا

تارىخىە

اەريانىدا -09ئەسىردە بۈۇ رايونۈدىكى ئاساسۈلىۋ ەەققلەرنىۈڭ بىۈرىگە

ئايالنغانلىۋ ئەھۋاقىنى يوقىتىر ،بۈگۈۈنكى كۈنۈدە رايونۈدىكى ئە ئۈاز نوپۇسۈلۇل
مىللەتكە ئايلىنىر قاقدى .نۇرغۇن ئۇيغۇر يېزىلىرى ،مەھەقلىلىرى ،كوچىلىرى يوقاقدى
شۇنىڭدەى بۇ مەھەقۈلە ،قىشۈالل ە كۈوچىالردىكى ئەسۈلى قەشۈقەرقىكلەر-ئۇيغۈۇرالر
سىڭىر ،ئۇالرنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسىمى بۈگۈۈنكى كۈنۈدىكى پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
ئۆزبېكلەرنىڭ تەركىبىگە سىڭىر تۈگەپ ،ئۆزبې

مىللىۈە كىملىكىۈگە ئايالنۈدى .شۈۇ

ەاىدى مەيلى ئو  ،مەيلى ئۆزگەند ە ياكى ئۆزبېكىستان تە ەسىدىكى ئەنجۈان،
مەرغىالن ە باشقا اايالردا ئۆزقىرىنىڭ ئەسلى ئەاۈدادقىرىنىڭ ئۇيغۈۇر ئىكەنلىكىنۈى
ئېيتىدىغان «ئۆزبېكلەر» ھازىرمۇ ئاز ئەمەس .ئەنە شۇ سە ەبتى بىۈر قىسۈىم قۈازال،
قىرغىز ھەم باشقا مىللە

ئۈاقىملىرى ئارىسۈىدا ئەنجۈان ئاھاقىسۈىنىڭ  %61ئۇيغۈۇر

ئىكەنلىكى ،ئۇالرنىڭ ستاقى دە رىۈدە ئۆزبېكلەشۈتۈرگقگەن ئۇيغۈۇرالر ئىكەنلىكىنۈى
يازىدۇ [.]90
ئو

ە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى ئەسلى قەشۈقەرقى

ئۇيغۇرالرنىۈڭ قىرغىزالرنىۈڭ

تەركىبىگە سىڭىر كېتىش ئەھۋاقى ھەققىدە مەقۇماتالر يېتەرقى

ئەمەس ،بىرال سابىۋ

سو ېو ئىتتى ۈاقى ئېتنۈوگرافى س .م .ئۈابرومزون ئۆزىنىۈڭ -0944يىللىرىۈدىكى بۈۇ
رايونالردىكى تەكشۈرگشلىرى نەتىجىسۈىدە اەنۈۇبىە قىرغىۈزالر تەركىبىۈدە ئۈۆزقىرىنى
ئۇيغۇر دەپ ئاتىغان قەبىلىنىڭ مە اۇتلۇقىنى ئېنىقالپ چىققان ئىدى [ .]94ئۆزقىرىنى
ئۇيغۇرالرغۈۈا تە ە دەپ ئاتىغۈۈان گۇرۇپ ۈۈا ئۈۈۈ -قورغۈۈان رايونىۈۈدا ە قۈۈارو بۇيغۈۈا،
ئا ۇزتام-پىال  ،تېگىرمە  ،قاراغاندي ،كېرېگېتا  ،ئۆقېگىش ،قاراقىشتال ،پۇم دېگەن
اايالردا ھەمە بۇرۇن شى ى (شىببە) يېزىلىرى ھەمدە قەڭگەر دېگەن اايغا تارقاقغۈان.
ئۆزقىرىنى ئۇيغۇر گۇرۇپ ىسىغا مەنسۇپ دەپ قارىغان قېرىالردى كېنجىباي ئايتېمىروف
ە رايىمبەردى ئورمونۈوف بۈۇ گۇرۇپ ىنىۈڭ دەسۈلەپكى ئەاۈدادقىرىنىڭ بۇەۈارادى
كەقگەنلىكىنۈۈى بىلۈۈدگرگەن .ئۈۈۇ قورغانۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر گۇرۇپ ىسۈۈى بوقسۈۈا ئۇيغۈۈۇر
گۇرۇپ ىسىنىڭ بىر قىسىمى ياشايدىغان قو -تېگىرمەن دېگەن اايدى كەقۈگەن .بۈۇ
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ئۇيغۇر گۇرۇپ ىلىرىنىڭ بىر قىسىمى چار ىچىلىۋ ،يەنە بىر قىسىمى دېھقۈانچىلىۋ بىۈلەن
شۇغۇقالنغان بوقۇپ ،قارائوئو دېگەن اايدا « ئۇيغۈۇر ئۈارىۋ» دەپ ئاتاقغۈان سۈۇ
قانىلى بار .بۇ ئۇيغۇرالر ئۈۆزقىرىنى قىرغىزالرنىۈڭ بۇيگۈا ە تۈۆقەس قەبىلىسۈى بىۈلەن
تۇغقانچىلىققا ئىۈگە دەپ قارايۈدۇ شۈۇنىڭدەى يەنە قىرغىزالرنىۈڭ تېيىۈو قەبىلىسۈىنى
ئۆزقىرى بىلەن ئوەشا

ئۇرۇقتى كېلىر چىققان دەپ قارايدۇ.]96[.

قۈۈېكى  ،چوقۈۈان ەقىخانوفنىۈۈڭ قەقىمۈۈى ئاسۈۈتىدىكى تۈۈاغلىۋ دەپ ئاتاقغۈۈا
قەشقەرقىكلەرنىڭ چار ىچىلىۋ بىلەن شۈۇغۇقالنغان پۈامىر-ئاالينىۈڭ ئېتەكلىرىۈدىكى
قىسۈۈىملىرى ئارىسۈۈىدا قىرغىۈۈز قەبىلىلىۈۈرى بىۈۈلەن ئارىلىشۈۈىر كېۈۈتىش نەتىجىسۈۈىدە
قىرغىزالشقانالرنىمۇ يول ئەمەس دېگىلى بوقمايدۇ.
- 1960يىلۈۈالردا پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇر تىلۈۈى ە ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ
ئىجتىمائىە ئەھۋاقى مەەسۇس تەكشۈرگقگەن سو ېو ئۈاقىملىرى ،اۈملىۈدى ئۇيغۈۇر
ئاقىملىرىدى غواا ئەەمە

ساد اقوسوفنىڭ تەكشۈرگشىچە-0961 ،يىلالردا پەرغۈانە

ادىسىدىكى ئاھاقىالر ئىچىدە ئۆزبېكلىشىر كەتكەن ھەمدە ئۈۆزقىرىنى ئۆزبېۈ

دەپ

ھېسابلىغان بوقسىمۇ ،بىرال ئەسلى كېلىر چىقىشىنىڭ قەشقەر ئىكەنلىكىنى ئېيىتقۈانالر
كۆپرەى بوقغان .ئو

ىاليىتى ە ئەنجان ە مەرغىالن ىاليىتى تە ەسىدە كۈۆپلىگەن

ئەسلى قەشقەرىيىدى كۆچۈرگپ كېلىنگەن اۈاي ئىسۈىملىرى ە مەھەقۈلە ئىسۈىملىرى
ئۇچرىغان بوقۇپ ،پەقە

ئەنجۈان ىاليىتۈى تە ەسۈىدىكى موسۈكۋا رايۈونى ،يەنۈى

ھۈۈۈازىرقى شۈۈۈەھرىخان ناھىيىسۈۈۈىدىال ئۈۈۈارتۇ  ،دوالن ،ااڭجۈۈۈا  ،قەشۈۈۈقەرمەقە،
قەشقەرقىشالل قاتارقىۋ  21دى ئارتۇل ااي ئىسۈمى تىزىمغۈا ئېلىنغۈان .ئۇنىڭۈدى
باشۈۈقا يەنە ئەنجۈۈان ىاليىتىنىۈۈڭ ئىزباسۈۈقان ناھىيىسۈۈى تە ەسۈۈىدىكى مەدەنىۈۈيە
يېزىسىدا قەشقەرمەقە دېگەن ااي بار بوقۇپ-0961 ،يىللىرىۈدا بۈۇ يېزىۈدىكى 211
دى ئارتۇل ئۆزقىرىنى ئۆزبې

دەپ ھېسابلىغان كىشىلەرنىڭ ئەاۈدادقىرىنىڭ -001

 021يىلالر ئىلگىرى قەشقەردى كۆچۈپ كېلىر ،بۇ يەردە قەشۈقەر مەھەقلىسۈى پەيۈدا
قىلغان .بۇ كىشىلەر -61يىلالرغا كەقگەندە تىق ە ئۆرپ-ئادە

اەھەتتى پۈتۈۈنلەي

ئۆزبېكلىشۈۈىر كەتۈۈكەن [-0971-0961 .]97يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا يەنە شۈۈەھرىخان
يېزىسىدا -09ئەسىرنىڭ ئاەىرقىرىدا ئۆتكەن ئاتۈاقلىۋ ئۇيغۈۇر كىالسسۈى

شۈائىرى

ئەقىخان موقالەۈۇن ئۈوغلى ئارازىنىۈڭ ئۈوغلى  72ياشۈلىۋ مۆمىنجۈان ئەقىخۈانوفمۇ
ياشىغان بوقۇپ ،شۇ اقىتتا شەھرىخان يېزىسۈىغا ئارازىنىۈڭ قەبرىسۈىگە ئورنىتىلغۈان
ەاتىرە تاشقا ئارازىنىڭ -0869يىلى ،مەرغىالن ناھىيىسۈىنىڭ شۈەھرىخان يېزىسۈىنىڭ
قەشۈۈقەر مەھەقلىسۈۈىدە توغۇقغۈۈانلىقى ،ئۇنىۈۈڭ بو ىسۈۈىنىڭ -0824-0921يىللىۈۈرى
ئارىسىدا قەشقەردى كېلىر ،يەرقىشىر قاقغان ئۇيغۈۇرالردى ئىكەنلىكۈى يېزىلغۈان
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بوقۇپ ،ئارازىنىڭ ئوغلى مۆمىنجان ئەقىخانوف شۇ اقىتتىكى شۈەھرىخان يېزىسۈىنىڭ
زور كۆپچىلى

ئاھاقىسىنىڭ قەشقەردى كۆچۈپ كەقۈگەن ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئە الدقىۈرى

ئىكەنلىكى ھەققىدە مەقۇما

بەرگەن[ .]98بىرال بۇ ئاھاقىالرنىڭ ھەممىسى -71-61

يىلالردا ئاقلىقاچان ئۆزبېكلىشىر ،ئۆزقىرىنى ئۆزبې
غوااەمە

دەپ ئاتايدىغان بوقغان ئىۈدى.

ساد اقوسوف قاتارقىقالر يەنە ئەنجان ىاليىتىنىۈڭ بۇتاقۈارا يېزىسۈىدىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلىشىش اەريانى ئۈستىدە تەكشۈرگ

ئېلىر بېرىر ،بۇ يېزىدىكى

قەشقەردى كۆچۈپ كەقۈگەن ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئە الدقىرىنىۈڭ -0901-0929يىللىۈرى
ئارىسىدى باشالپ ئۆزقىرىنى ئۆزبې

دەپ ھېسابلىغانلىقىنى ئېنىقالپ چىققان[.]99

- 1959-1960يىللىرى ئارىسىدا ئەنجۈان ىاليىتۈى تە ەسۈىدىكى ئۇيغۈۇرالر
ناھايىتى تارقال ياشىغان بوقۇپ ،سو ېو ئېتنۈوگرافلىرى شۈۇ اقىتتۈا پەقە

ئەنجۈان

ىاليىتى تە ەسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مەزكۇر ىاليەتتىكى  79كوقخوزغا ھەمدە پەرغانە
ادىسىنىڭ باشقا اايلىرىغا تارقىلىر كەتكەنلىكىنى بېكىتكەن[.]011
- 1950-1960يىلالردا قەشقەر كۆچمەنلىرىنىۈڭ ئە الدقىرىنىۈڭ ەېلۈى كۈۆپ
قىسىمى يەنە نامەنگان شەھىرى ە ئۇنىڭ ئەتراپىدىمۇ ياشىغان بوقۇپ ،بۇ اقىۈتالردا
ئۇالر ئوەشاشال پۈتۈنلەي دېگۈدەى ئۆزبې

كىملىكىنى قوبۈۇ قىلىۈر بوقغۈان ھەمۈدە

نامەنگان ،ئەنجان ە باشۈقا اۈايالردا ئۆزبېۈ

تىلىنىۈڭ ئۇيغۈۇر تىلۈى ئارىالشۈقان

ئۆزگىچە شىۋىلىۋ ەۇسۇسىيەتلىرى شەكىللەنگەن.
سۈۈو ېو ئۇيغۇرشۇناسۈۈى ئۈۈا.ى بورو كۈۈو ئۆزىنىۈۈڭ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى
تەكشۈرگشۈۈلىرى نەاىتىسۈۈىدە -0962يىلۈۈى يازغۈۈان ئىلمىۈۈە تەتقىقۈۈا

ئەمگىكىۈۈدە

نامەنگان ئاھاقىسىنىڭ مۇھىم يادروسىنى قەشقەردى كەقۈگەن كۈۆچمەنلەر تەشۈكىق
قىلغانلىقى شۇن ىڭدەى بۇ قەشقەرقى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلىشىر ،ئۆزبې

تىلىنىۈڭ بىۈر

شىۋىسۈۈۈىنى شۈۈۈەكىللەندگرگەنلىكىنى يەكۈۈۈۈنلىگەن[ .]010ئۆزبېكىسۈۈۈتان ئۈۈۈاقىمى
ئا.مەمەتوف بوقسا ،ئۆزىنىڭ -0967يىلى ئۆزبې

تىلىنىڭ ئەنجۈان شۈەھەر شىۋىسۈى

ھەققىدىكى دىسسېرتاتىسىيىسىدە« ،ئەنجۈان شىۋىسۈىنىڭ شەكىللىنىشۈىدە ئۇيغۈۇرالر
مۇھىم رو ئوينىدى .ئۇالر ھۈازىرمۇ ئەنجۈان شۈەھىرىدىكى مائارىۈر ،ئەسۈكىلى ،
تاەتاكۆپرگى ،كۈاقىنى
ئۆزبېۈ

ە باشۈقا مەھەقلىۈلەردە ياشۈايدۇ ،ئۇالرنىۈڭ زور كۈۆپچىلىكى

تىلىۈۈدا سۆزقىشۈۈىدۇ ھەمۈۈدە ئۈۆزقىرىنى ئۆزبېۈ

دەپ تىزىمالتقۈۈان» دېۈۈگەن

مەقۇماتالرنى ئوتتۇرىغا قويغان [.]012
قىرغىز ،ئۇيغۇر ە ئۆزبې

تىللىرى ساھەسىدە كۆپ تەتقىقا

قىلغۈان ئاتۈاقلىۋ

سو ېو تۈركىلوگى كونستانتى يۈۇداەى -0941-0901يىللىۈرى ئەتراپىۈدا ئېلىۈر
بارغان تەتقىقاتلىرى نەتىجىسىدە -0941يىلى مەەسۇس ئۆزبې
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تىلىنىۈۈڭ ئارىلىشۈۈىش مەسىلىسۈۈى ھەققىۈۈدە ئىلمىۈۈە ماقۈۈاقە ئۈۈېالن قىلىۈۈر ،پەرغۈۈانە
ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئۆزبېكلىشۈۈىش ھەمۈۈدە ئۆزبېۈ

تىلىغۈۈا سۈۈىڭىر تەسۈۈىر

كۆرسۈۈىتىش ئەھۈۈۋاقى ھەققىۈۈدە ەۇالسۈۈە چىقىرىۈۈدۇ .ئۈۈۇ ،ئاساسۈۈلىقى پەرغانىنىۈۈڭ
قىرغىزىستانغا تە ە ئو

ىاليىتى تە ەسىدىكى ئۇيغۇر -ئۆزبېۈ

ھەققىدە پىكىر يۈرگۈۈزگپ« ،ئۈو
تۇرمۇ

ئۆرپ-ئادە

تىللىۈرى مەسىلىسۈى

شۈەھىرى ئاھاقىسۈىنىڭ تەركىبىنۈى ەېلۈى بۈۇرۇنال

ە تىق اەھەتتى يەرقى

ئاھاقىسى بىلەن ئارىلىشۈىر

ئۆزبې

كەتكەن قەشقەرىيىدى كۆچۈپ كەقگەن مۇھىم قىسىم ئاھاقە تەشۈكىق قىلىۈدۇ» دەپ
ەۇالسە چىقىرىدۇ .ئۇنىڭ قارىشىچە ،ئوشتىكى ئۆزبې

تىلى شىۋىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە

ئەنە شۇ كۆچۈپ كەقگەن ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىمۇ مۇھىم رو ئوينىغان.
سو ېو ئاقىملىرىدى پوقىۋانۈو  ،رېشۈېتو  ،يۈۇداەى  ،بورو كۈو  ،قايۈدارو ،
ساد اقوسوف ،ئىسمايىلوف ە باشقىالر پەرغانە ادىسىدىكى ئۆزبې

تىلى شىۋىلىرىنىڭ

شەكىللىنىشىگە ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەسىرى سىڭگەنلىكىنى بىردەى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.
بۇ رايونالردىكى ئۆزبې

تىلى شىۋىلىرى تەركىبىدە ئۆزبې

كۆرگنمەيدىغان ،ئەمما پەقە

تىلىنىڭ باشۈقا شۈىۋىلىرىدە

ئۇيغۇر تىلىغىال ەاس بوقغۈان بىۈر قىسۈىم سۈۆزقەر ھەم

فونېتىكىلىۋ ئاالھىدىلىكلەرنىڭ بارقىقى ئاقىمالر تەرى ىدى ئېنىقالپ چىقىلدى.
ئومۇمەن ،پەرغانە ادىسىنىڭ ھەر قانۈدال بىۈر اايىۈدا ھۈازىرمۇ يەنىۈال كۈۆپلىگەن
ئۆزقىرىنى ئۆزبې

دەپ ئاتاپ يۈرگەن كىشىلەر ئۆزقىرىنىۈڭ ئەاۈدادقىرىنىڭ ئەسۈلى

ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى ئېيتىدىغانالر مە اۇ  .ئەنجان ،مەرغىالن ،نامەنگۈان ە ئۈو
قاتارقىۋ شەھەرقەر ھەم ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى يېزىالردىكۈى بۈگۈۈنكى كۈۈنلەردىكى
ئۆزبېكلەرنىڭ كېلىر چىقىش تەركىبىنى زور ساندىكى ئەسلى قەشقەرقى

كۈۆچمەنلەر-

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىگىلىگەنلىكىدە شەى يول.
پەرغانە ادىسۈىدا ھۈازىر ياشۈا اتقان ،ئۈۆزقىرىنى ئۇيغۈۇر دەپ ئاتايۈدىغان
ئاھاقىالرنىۈۈڭ سۈۈانى مەيلۈۈى ئۆزبېكىسۈۈتان ە يۈۈاكى قىرغىزىسۈۈتان بوقسۈۈۇن ،ھەر
ئىككىسىدىال ناھۈايىتى ئۈاز .ئۆزبېكىسۈتان تە ەسۈىدىكى ئەنجۈان ىاليىتىۈدە يەنە
ھۈۈازىرمۇ «ئۇيغۈۈۇر» دېۈۈگەن نۈۈام ئاسۈۈتىدىكى اۈۈايالر مە اۈۈۇ  .ئۈۈو

ىاليىتۈۈى

تە ەسىدىكى قاراسۇ رايونىنىڭ قەشۈقەر قىشۈالل يېزىسۈىدا ئۇيغۈۇرالر بىۈر قەدەر زىۈ
ئوقتۇراقالشقان .پەرغانە ادىسۈىدىكى بۈۇ قاقۈدۇل ئۇيغۈۇرالر گەرچە بەزى اۈايالردا
توپلىشىر ئوقتۇراقالشقان بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالر يەنىال ئۆز ئانا تىلىنى ئەمەس ،بەقكۈى
ئۆزبې

تىلىنى ئىشلىتىدۇ .ئۆزقىرىنى ئۇيغۇر دەپ تىزىمغا ئاقدۇرغان بۈۇ ئاھاقىالرنىۈڭ

ھەممىسى ،تۇرمۇ

ئۆرپ-ئادە  ،مەدەنىيە

دېگۈدەى ئۆزبېكلىشىر بوقغان بوقۈۇپ ،پەقە
104

ە تىۈق اەھەتۈتى يەنىۈال پۈتۈۈنلەي
ئۇالرنىۈڭ مىلۈلە

نۈامىال سۈاقلىنىر

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قېلىنغان .سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلىر ،بۇ اۇمھۇرىيەتلەر مۇستەقىق بوقغاندى كېيىنكى
 21يىق ئىچىدىكى ئىجتىمائىە تەرەققىيا

ئۆزگىرىشلىرى پەرغۈانە ادىسۈىدىكى بۈۇ

قاقدۇل ئىسمى بار ،اىسمى يۈول ئۇيغۈۇر ئاھۈاقىالر -20ئەسۈىردە ەۈۇددى -21-09
ئەسۈۈىردە بېشۈۈىغا كەقگەنۈۈدەى ئۈۈۇزگقمەي دا امالشۈۈقان سۈۈىڭىش ە يوقۈۈاپ كېۈۈتىش
تەقدىرىگە يەنە دۇ كېلىشى مۇقەررەر.
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر ئاھاقىلىرىنىۈۈڭ تۈۈارىخىە
مۇساپىلىرىنى شۇنى كۆرسەتتىكى ،ئۇيغۇر ئاھاقىلىرىنىڭ يەرقىۈ
كېتىش ھادىسىسى پەقە

ەەققۈلەرگە سۈىڭىر

ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان ە تااىكىستاندا ئە گە دىلى

بوقدى .بوقۇپمۇ ئۆزبېكىستان بىلەن قىرغىزىستان ھەم تااىكىستان ئە روشەن بوقۇپ،
بۇ ەىق ھادىسە بۇ ئۈ اۇمھۇرىيەتنىڭ پەرغانە ادىسىدا تېخىمۇ گە دىلىۈ
سىڭىشۈۈىش ئاساسۈۈلىقى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈۆزبېكلەرگە سۈۈىڭىر ،ئۆزبېۈۈ
پەرغانىۈۈدىكى ئاساسۈۈلىۋ قىسۈۈىمىنى شۈۈەكىللەندگرگ

بوقۈدى.

مىللىتىنىۈۈڭ

ە تەشۈۈكىق قىلىۈۈش بىۈۈلەن

ەۇالسىالندى .ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرقىرىنىڭ بۈگۈنكى كۈنلەردە ئۆز تىلى ،مەدەنىيىتى ە
بەزى تۇرمۇ

ئادەتلىرىنى ساقالپ قاقغان قىسىمىنىڭ مۇتلەل كۆپچىلىكى تاشكەنو ە

باشقا اايالرغا تارقىلىر ،شۇ اۈايالرنى مەركەز قىلغۈان بوقۈۇپ ،بۈۇالر -0962-0944
يىللىرى ئارىسىدىكى كۆچۈشتە ئۇيغۈۇر ئېلىۈدى كۆچۈۈپ چىقىۈر ،ئۆزبېكىسۈتاندى
تاشكەنو شەھىرىنى ئاساس قىلىر ،ئەنجۈان ە يەنە باشۈقا شۈەھەرقەرگە تارقاقغۈان
ئۇيغۈۇر ئاھۈاقىلىرى شۈۇنىڭدەى يەنە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى دە رقىرىۈدە قازاقىسۈتاندى
تاشكەنو ە باشقا شەھەرقەرگە بېرىۈر ئوقۈۇپ ە ەىۈزمە

قىلىۈر تۈۇرۇپ قاقغۈان

يەتتەسۈۈۇقۇل ئۇيغۈۈۇرالردۇر .مانۈۈا بۈۈۇ گۇرۇپ ۈۈا بۈگۈۈۈنكى كۈۈۈنلەردە ئۆزبېكىسۈۈتان
ئۇيغۇرقىرىنىڭ ئاساسىە مىللىە قىياپىتىنى سۈاقالپ قاقغۈان بوقۈۇپ ،قۈېكى ئۇالرنىۈڭ
بىرىنچى ئە الدقىرى تۈگەپ ،ئىككىنچى ئە الدقىرى ئۆز ئانا تىلىنى بىلگەن بوقسۈىمۇ،
ئەمما ئۇالرنىڭ ھەممىسۈى دېگۈۈدەى -81-41يىلۈالر ئارىسۈىدا باشۈالنغۇ  ،ئوتتۈۇرا
مەكۈۈتەپ ە ئۈۈاقىە مەكۈۈتەپ مائارىۈۈر تەربىيىسۈۈىنى ئۆزبېۈۈ
قىسمەنلىرى باشالنغۇ

ە رۇس تىللىرىۈۈدا،

ە ئوتتۇرا مەكتەپلەرنى قازاقىسۈتاندا ئۇيغۈۇر تىلىۈدا ئاقغۈان

بوقۇشىغا قارىماي ،ئۇيغۇر تىلى پەقە

ئائىلە تىلى ە ئۆزئۈارا ئۈاالقە تىلۈى سۈۈپىتىدە

ئىشلىتىلگەن .ئەمما ئۇالرنىڭ -2ئە الدقىرى بوقسا تامامەن دېگۈدەى ئۆزبې

تىلى ە

ياكى رۇس تىلى ئىشلىتىدىغان بوقۇپ ،سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلىشنىڭ ئاقدى كەينىدە
دۇنياغا كەقگەن يېڭى ئە الدالر بوقسۈا ئاساسۈەن دېگۈۈدەى ئۆزبېۈ
ئېلىر ،ئۆزبې
ئەمدىكى نۆ ە

تىلىۈدا تەربىۈيە

اەملىيىتى بىلەن بىر گە دىگە ئايلىنىشقا قاراپ يۈۈزقەنگەن .دېۈمەى،
ئۆز ئانۈا تىلىنۈى بىلمەيۈدىغان ە تىۈق ،ئۈۆرپ-ئۈادە
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اەھەتلەردى ئۆزبېكلەردى ھې پەرقى بوقمىغان يېڭۈى ئە الدنىۈڭ يەنە بىۈر قەدەم
ئۆزبې

اەملىيىتىگە قوشۈۇقۇ

ەزىيىتۈى شۈەكىللەنگەن .قىرغىزىسۈتانغا تە ە ئۈو ،

ئۆزگەند ،قاراسۇ ،ااال ئاباد قاتارقىۋ اايالردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئە الدقىۈرى بوقسۈا،
تېخىمۇ شۇندال ەزىيە

ئاستىدا .ئۇالر ئومۇمەن ،ئۈۆز تىلىۈدى ئايرىلىۈر بوقغۈان.

گەرچە ،ئەنجان ە ئو

قاتارقىۋ اايالردىكى پەرغۈانە ئۇيغۈۇرقىرى ئارىسۈىدا ئۈۆز
ە را ااالنۈۈدۇرۇ

مىللىۈە كىملىكىنۈۈى سۈۈاقال
ياشلىرىنىڭ تۈرقۈى سەنلە

قىزغىنلىقۈۈى بوقسۈۈىمۇ ،ھەتتۈۈا ئۇيغۈۈۇر

گۇرۇپ ىلىرى ئۆز مىللىە ناەشا -مۇزىكىلىرىنى ئورۇنۈدا

ئارقىلىۋ ئۆز سەنلىتىنى نامايەن قىلىش ھەم ئۆگىنىش پائۈاقىيەتلىرى بوقسۈىمۇ ،بىۈرال
بۇالرنىڭ ئۇيغۇر كىملىكىنى ساقالپ قېلىشتا ھە قىلغۇ رو ئوينىياقماسلىقى تەبىلىە.

 .4پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يەرقى
ئاساسىە سە ەبلەر

ەەقققە سىڭىر كېتىشىدىكى

ە ئامىلالر

مەيلى قاندال بوقۇشىدى قەتلىينەزەر -21-09-08ئەسۈىردە ئىزچىۈق تۈۈردە
قەشقەرىيىدى پەرغانە ادىسىغا كۆچۈپ كەقگەن ئۇيغۈۇرالر پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
ئاساسلىۋ ئاھاقە ئۆزبېكلەر تەركىبىگە سۈىڭىر كەتتۈى .بۈۇ ەىۈق سىڭىشىشۈى ئۈۇزۇن
مەزگىق ئىزچىق دا امالشتى .ئەگەر ئۇندال بوقماي ،قەشقەرقى

ئۇيغۇرالر ،ئىزچىق ئۆز

كىملىكىنى ساقالپ ،تەرەققى قىلغان بوقسا ،ە كېيىنكى اقىتالردا ەۇددى ئۈۆزبېكلەرگە
ئوەشا

ئۇيغۇر مىللىە كىملىكى قوغۈداقغان ە را ااالنۈدۇرۇقغان بوقسۈا ،ئۇيغۈۇرالر

بۈگۈنكى كۈندە پەرغانە ادىسىدىكى ئاساسلىۋ ئاھاقە ھەم ئېتنى

گۇرۇپ ۈا بوقۈۇپ

قېلىشى تەبىلىە ئىۈدى .ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈىڭىر كېتىشۈىدىكى سۈە ەب ە ئۈامىلالرنى
تۆ ەندىكى تۆ

ئاساسىە نۇقتىغا يىغىنچاقال

مۈۇمكى  ،بىۈرال مەزكۈۇر سۈە ەب-

ئۈۈامىلالرنى تېخىمۈۈۇ ئەتراپلىۈۈۋ تەكشۈۈۈرگپ ،باشۈۈقا نۇقتىالرنىمۈۈۇ تې ىۈۈر چىقىۈۈر ،
پەرەزقىرىمىز ە تەھلىلىرىمىزنى ھەم يەكۈنلىرىمىزنى چوڭقۇرقىتىش مۇمكى .

 )0تارىخىە ە ئېتنى

مۇناسىۋە

ھازىر دۇنيادا مە اۇ

بوقۈۇپ تۇرىۋاتقۈان  01ئەتراپىۈدىكى تۈۈركىە تىلۈدا

سۆزقەشكۈچى تۈركىە ەەققلەرنىڭ ئېتنى

مەنبەسى ە ئېتنىۈ
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اەيانلىرىۈۈدا زور ئورتۈۈاقلىقالر ە باغلىنىشۈۈالر مە اۈۈۇ  .اۇغراپىيىلى ۈ

نۇقتىۈۈدى

ئاقغاندا ،ئۇيغۇر دىيارى ،ئوتتۇرا ئاسىيا ،اەنۇبىە سىبىرىيە ە باشقا اايالر قەدىمدى
تارتى ال تۈركىە ەەققۈلەر ە تۈۈركىە ەەققۈلەر بىۈلەن تۈرقۈۈى مۇناسۈىۋەتلەرگە ئىۈگە
ەەققلەر ياشىغان زېمىنالردۇر .بوقۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىۈڭ تۈارىخىە
باغلىنىشى زى

ە ئېتنى

بوقۇپ ،ئېنىۋ بوقغان تارىخىە مەنبەقەر بۈويىچە ئاقغانۈدا،

-9-4ئەسۈۈىرقەردىال بۈۈۇ تۈۈۇپراقالردا تۈۈۈركىە -ئۇيغۈۈۇر قەبىلىلىۈۈرى كە تارقىلىۈۈر
ئورۇنالشۈۈۈقان .بوقۇپمۈۈۈۇ ،تۈۈۈارىم ادىسۈۈۈىنىڭ اەنۇبىۈۈۈدىكى ئۇيغۈۈۈۇر-تۈۈۈۈركىە
قەبىلىلىرى بىلەن پەرغانە ادىسۈى ە ئىسسۈىۋ كۈۆ بويىۈدىكى تۈۈركىە قەبىلىۈلەر
ئارىسىدا زى باغلىنىشالر بوقغان .قانقىق ەانلىقى  ،كۆى تۈركلەر دە رى ە ئۇنىڭدى
كېيىنكى ئۇيغۇر ئورەۇن قاقغانلىقى ھەمۈدە قاراەۈانىالر سۇالقىسۈىغىچە بوقغۈان كۈۆپ
تارىخىە تەرەققىيا

ئەسىرقى

اەريانىدا پەرغانە ادىسى ،ئىسسىۋ كۆ بويلىرى ە

تۈۈارىم ادىلىۈۈرى تۈۈۈركىە قەبىلىلىرىنىۈۈڭ سىياسۈۈىە ،ئىجتىمۈۈائىە-ئىقتىسۈۈادىە ە
مەدەنىيە

مەركەزقىرى بوقۇپ ،بۇ تۇپراقالر ئىلگىرى كېيى مەزكۈۇر ەانۈدانلىقالرنىڭ

بىرقىككە كەقتۈرگپ ئىدارە قىلىش مۇساپىلىرىنى باشتى كەچۈۈرگەن ئىۈدى .بۈۇ ەىۈق
تارىخىە اەريانالردا تۈركىە قەبىلىلەر ئارىسىدا پەقە

ئۇزۇن مەزگىللى

ئىجتىمائىە

تۈزگقمىۈۈدىكى  ،يەنۈۈى ئوقتۇراقالشۈۈقان شۈۈەھەر مەدەنىيىتۈۈى بىۈۈلەن چۈۈار ىچىلىۋ-
كۈۈۆچمەن ئىجتىمۈۈائىە ھايۈۈا

تۈزگقمىسۈۈىدىكى پەرقلەرنۈۈى ھېسۈۈابقا ئاقمىغانۈۈدا

كىملىۈ

بوقمىغۈان ئىۈدى .تۈۈركىە قەبىۈلەر ئوتتۈۇرا يۈا رو-

ئۇالردا ئايرىم ئېتنى

ئاسۈۈىيانىڭ قەدىمكۈۈى ە دەسۈۈلەپكى ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىرقىرىدە كۈۈۆپ اقىۈۈو ئورتۈۈال
دۆقەتچىلى

رامكىسى ئاستىدا  ،مەسىلەن ھۇن ئىم ېرىيىسى ،كۆى تۈركلەر ە شەرقىە

ھەم غەربىە تۈرى قاقغانلىقى ،ئۇيغۈۇر ئورەۈۇن قاقغۈانلىقى ە قاراەۈانىالر سۇالقىسۈى
قاتارقىۋ قۇدرەتلى

ەاندانلىقالرنىڭ سىياسىە ەەرىتىسى ئىچىدە ياشىدى .بۈۇ ەىۈق

رامكا -00ئەسىردە ماھمۇ
بوقۇپ ،ماھمۇ

كاشۈىغەرى دە رىۈگە كەقگەنۈدە تېخىمۈۇ كۈۈچەيگەن

كاشىغەرىينىڭ ئورتال سىياسۈىە ە مىللىۈە كىملىكنىۈڭ ئى ادىسۈى

بوقغان << تۈرى>> نۇقتىلىينەزەرىنى گە دىلەندگرگشۈى شۈۇنىڭ ئى ادىسۈى ئىۈدى.
ماھمۇ

كاشىغەرىينىڭ چۈشەنچىسى بويىچە ئاقغاندا قاراەانىالر دە رىدە پەرغۈانە ە

تارىم ھەم ئىسسىۋ كۆ

ادىسىدىكى شەھەر ە چار ىچىلىۋ ھاياتتىكى ئاھاقىالرنىڭ

ھەممىسى تۈرى ەەققى بوقۇپ ،ئۇالر ئارىسۈىدا ئېتنىۈ
تۈركىە مىللىە تىللىۋ پەرقى مە اۇ

كىملىكۈى پەرقۈى ە ئۈايرىم

ئەمەس ئىدى .ئۇنىۈڭ چۈشەنچىسۈى بۈويىچە

ئاقغانۈۈدا ئەينۈۈى اقىتتىكۈۈى  21دى ۈ ئۈۈارتۇل ھەر ەىۈۈق تۈۈۈركىە قەبىلىلەرنىۈۈڭ
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ھەممىسى تۈرى ەەققى ە ياكى تۈرى مىللىتىدى ئىبارەتتۇر.
تۈۈۈارىم ،يەتۈۈۈتە سۈۈۈۇ ە پەرغۈۈۈانە ادىسۈۈۈىدا ياشۈۈۈىغان تۈۈۈۈركىە
قەبىلىلەرنىۈۈۈڭ كۆپىنچىسۈۈۈى  -9-8ئەسۈۈۈىرقەردە ئورەۈۈۈۇن ئۇيغۈۈۈۇر قاغۈۈۈانلىقى
دە رىدە ئۇيغۇر مىللىە ە سىياسىە كىملىكى رامكىسىغا مەنسۇپ بوقۇپ-8 ،ئەسىرنىڭ
ئاەىرقىرىدا ئۇيغۇر قوشۇنلىرى ئىسسىۋ كۆ

ە پەرغانە ادىلىرىغىچە يېتىۈر كەقۈدى

شۈۈۇنىڭدەى -9ئەسۈۈىردە ئۇيغۈۈۇر قاقغۈۈانلىقى يىمىرىلگەنۈۈدى كېۈۈيى غەربۈۈكە
كۈۈۆچكەن ئۇيغۈۈۇر قەبىلىلىرىنىۈۈڭ بىۈۈر قىسۈۈىمى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا رايونىغىمۈۇ كىرىۈۈر
يەرقەشۈۈكەن ئىۈۈدى .اۇڭگۈۈو مەنبەقىرىۈۈدە يەنە -02ئەسۈۈىردە ئىسسۈۈىۋ كۈۈۆ ،
پەرغانە ھەتتۈا سۈەمەرقەنتكە بوقغۈان اۈايالردا ياشۈىغان ەەققۈلەر ئۇيغۈۇر ،يەنۈى
ەەنسۈۈۇچە << ەۇيخۈۈۇ>> ئاتاقغۇسۈۈى بىۈۈلەن ئاتىلىۈۈرن ئۇالرنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇرالر
ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان .ئىدى.
كېيىنكى ئوتتۇرا ئەسىرقەردە چىڭگىزەان ئە الدقىرىنىڭ بۇ زېمىنالرنى ئىۈدارە
قىلىشۈۈى ە چاغاتۈۈاي ەۈۈانلىقى ھەمۈۈدە كېۈۈيى  ،تۆمۈۈۈرىلەر دە رى ە سۈۈەئىدىيە
ەاندانلىقى دە ىرقىرىدىمۇ پەرغانە ادىسىنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا
بىلەن تارىم ادىسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئېتنىۈ

تەرەققىياتىۈدا

قىسمەن ئۆزگىرىشلەر يۈزبېرىر ،بۇ تۇپراقالرغا موڭغۇ تىللىۋ قەبىلىلەر كۆچۈپ كەقىر
يەرقىشۈۈىر ،قەدەم-قەدەمۈۈۇ مۇسۇقمانلىشۈۈىش ە تۈركلىشۈۈىش ھەم ئۇيغۇرقىشۈۈىش
اەريانلىرىنى باشتى كەچۈرىشى بىلەن رايوننىڭ ئېتنى

تەركىبىگە يېڭۈى ئېلېمېنۈتالر

قوشۇقغان بوقسىمۇ ،بىرال ئومۇمىە اەھەتۈتى ئاقغانۈدا ئۇيغۈۇر دىيۈارى ە ئوتتۈۇرا
ئاسىيادىكى تۈركىە ەەقلەر ئارىسۈىدا ئېتنىۈ
ئايرىم ئېتنى

كىملى

چۈشەنچىلىرى مە اۈۇ

زىۈددىيە

كەقتۈۈرگپ چىقىرىۈدىغان

ئەمەس ئىۈدى .بوقۇپمۈۇ ،ئوقتۈۇرال

ھاياتتىكى پەرغانە ئاھاقىسى بىلەن تارىم ادىسۈى ئاھاقىسۈى ئوتتۇرىسۈىدا ئېتنىۈ
كىملى

پەرقى مە اۇ

ئەمەس ئىدى.

بۇ اقىتالردا ە ئۇنىڭدى كېيى تۈاكى -07ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىغىچە بوقغۈان
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئېتنى

پەرقلەر تۈركىە قەبىلىلەر ە ەەققلەر ئارىسۈىدا ئەمەس،

بەقكى تۈركىە ەەققلەر بىلەن پارس تىللىۈۋ ەەققۈلەر ە موڭغۈۇ تىللىۈۋ موڭغۈۇ
قەبىلىلىرى ھەم اۇڭغارالر ئارىسىدا ئى ۈادىلىنەتتى .ئۇيغۈۇر دىيۈارى بىۈلەن ئوتتۈۇرا
ئاسىيانىڭ ئوقتۇرال ھاياتتىكى تۈركىە ەەققلىرى بىر-بىرى بىلەن ياشۈىغان شۈەھەر
ە ماكانلىرى ئۈارقىلىۋ پەرقلىنەتتۈى .تۈارىم ادىسۈىدىكى شۈەھەرقەردە ياشۈىغۇچى
ئاھاقە بىلەن پەرغانە ادىسىدىكى شەھەرقەردە ياشىغۇچى ئاھاقە بىر-بىرىنى ئۈايرىم
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ئەمەس بەقكۈۈى ئۈۈايرىم شۈۈەھەرقەردە ە ماكۈۈانالردا ياشۈۈىغۇچى سۈۈۈپىتىدە

چۈشەنگەن ئىۈدى .مەسۈىلەن ،قەشۈقەرقىۋ ،ئەنجۈانلىۋ ،سۈەمەرقەنتلى  ،قوقۈانلىۋ
ە باشقىالر.
ئوقتۇرال ھاياتتىكى تۈركىە ەەققلەر بوقسا ،قەبىلە تۈزگقمىسى مە اۈۇ

تۈۈركىە

ەەققلەرنى ئۇالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ قەبىلەن نۈامى بىۈلەن ئاتۈايتتى ەۈاالس ! ھۈازىرقى
قۈۈازاقالر ە قىرغىۈۈزالر ئىچىۈۈدىمۇ نۇرغۈۈۇن قەبىلىۈۈلەر ە ئۈۈۇرۇغالر مە اۈۈۇ
ئۇالردىمۇ ئورتال قازال ە ياكى قىرغىز مىللىە كىملى

بوقۈۈۇپ،

چۈشەنچىسى يول ئىدى.

ئۇزال ئەسۈىرقەردى بۇيۈان بىۈر-بىرقىۈرى بىۈلەن ئۈايرىم مىلۈلە

سۈۈپىتىدە

ئايرىلماي كەقۈگەن ھەر ەىۈق تۈۈركىە ەەققۈلەر ە قەبىلىۈلەر -21ئەسۈىرنىڭ -21
يىللىرىغا كەقگەندە ھازىرقى زامان مىللە

كاتېگورىيىسى ە نەزەرىيىلىۈرى بۈويىچە

سۇنلىە يوسۈۇندا بىۈر -بىرقىرىۈدى ئايرىۋېتىلۈدى .مەزكۈۇر سۈۇنلىە ئېتنىۈ

چېگۈرا

ئايرىمىسى نەتىجىسىدە تۈركىە ەەققلەر بۈگۈنكى كۈندىكىدەى تەەمىنەن 01قا يېقى
ئايرىم تۈركىە مىللەتكە ئايرىلدى .ئايرىم مىللىە ە ئايرىم مىللىە سىياسىە كىملى
تەرەققىيۈۈا

يۈۈوقى -21ئەسۈۈىرنىڭ باشۈۈلىرىدى ئېتىبۈۈارەن مەيۈۈدانغا كېلىۈۈر،

ئۈزقۈكسىز را االىنىش اەريانىنى باشتى كەچۈرگەن بوقۇپ ،بۇ ئەمەقىيەتتە قېنىنىۈزم
ە ستاقىنىزمنىڭ مۇ ەپ ەقىيىتىدى ئىبارەتتۇر.
مەيلى ،قاندال بوقۇشتى قەتىۈە نەزەر بۈگۈۈنكى ئۇيغۈۇرالر بىۈلەن بۈگۈۈنكى
ئۆزبېكلەرنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىۋ تارىخى ە ئېتنى

باغلىنىشلىۋ مۇناسۈىۋەتلىرى -08

ئەسىردى ئېتىبارەن پەرغانە ادىسىدىغا كۆچۈپ يەرقەشكەن قەشقەرىيلىكلەر  ،يەنى
ئۇيغۇرالرنىڭ ھەر قەدەمدە يەرقى

ەەققلەرگە ،يەنى بۈگۈنكى ئۆزبېكلەرگە سۈىڭىر

كېتىشىدىكى مۇھىم ئامىلدۇر .ئەگەردە بۇ ەەققۈلەر ئارىسۈىدىكى ئۈۇزۇن مۇسۈاپىلىۋ
تارىخىە ە ئېتنى

ئورتاقلىقالرنىڭ تەرەققىيا

مۇساپىسى بوقمىغۈان بوقسۈا ،مۇنۈدال

سىڭىشىشمۇ ئاسانغا چۈشمەيتتى.

)2تىق ،دى

ە ئۆرپ-ئادە

قاتارقىۋ مەدەنىيە

ھادىسىسىدىكى ئورتاقلىۋ ە

يېقىنلىۋ
-09-08ئەسىردە پەرغانە ادىسىغا كۆچۈپ چىققۈان ئۇيغۈۇرالر قەدەم-قەدەم
يەرقى ۈ

ەەققۈۈلەرگە ،بوقۇپمۈۈۇ ئۈۈۆزبېكلەرگە سۈۈىڭىر كېۈۈتىش اەريۈۈانىنى باشۈۈتى

كەچۈرىشىدىكى ئاكتۇئا ئامىلالر ئاقدى بىلەن بۇ ئىككى ەەققنىڭ ئېتنى  ،ئۈۆرپ-
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ە زور دەرىجىۈدە

ئۇسۇقى ،دى  ،تىۈق اەھەتۈتى ئىنتۈايى يۈېقى

ئوەشاشلىقالر بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ .تىۈق اەھەتۈتى ئاقغانۈدا  ،رۇسۈىيە تۈركوقۈوگلىرى
ئۆزبې

تىلى بىلەن ئۇيغۇر تىلىنىڭ بىر گۇرۇپ ىغا ،يەنى تۈۈركىە تىلالرنىۈڭ ئۇيغۈۇر-

قارقۇل گۇرۇپ ىسىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ،بۇ ئىككى تىلنىڭ قىسمەن فونېتىكىلىۋ ە
مورفوقوگىيىلى
ئى ۈۈۈادىلە

تەرەپلەرنى ھېسابقا ئاقمىغاندا ،سىنتاكسى
ئۇسۈۈۈۇقىدى ئىبۈۈۈارە

 ،قۇغە

تەركىبى ھەتتۈا

زور دەرىجىۈۈۈدە ئوەشۈۈۈا

ئىكەنلىكىنۈۈۈى

مۇئەييەنلەشتۈرگەن ئىدى .ھازىرقى زامان ئۆزبې

تىلى بىلەن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر

تىلۈۈى ئارىسۈۈىدىكى پەرقلىۈۈۋ تەرەپلەرنىۈۈڭ كۈچىيىشۈۈى -21ئەسۈۈىرگە مەنسۈۈۇپ
بوقۇپ-21 ،ئەسۈىردە ئۆزبېۈ
ئۆزبې

تىلىنىڭ قۇغە

مىللىۈە مەدەنىيىتىنىۈڭ اا االىنىشۈىغا ئەگىشۈىر،
ئۇسۇقلىرى كۆپلەپ

تەركىبىگە رۇسچە ئىبارىلەر ە ئى ادىلە

كىرىر ئۆزقەشتى.
ئۇيغۇر تىلىغا بوقسا-21 ،ئەسىرنىڭ -61يىللىرىۈدى
مەدەنىيە

ەەن تىلىنىۈڭ تەسۈىرى

ئىنقىالبى مەزگىللىرىۈدە مەابۈۇرىە يوسۈۇندا ،ئۇنىڭۈدى كېۈيى

زامۈان

ەزىيىتىگە اليىۋ ھاقدا سىڭدى.
قۈۈۇغە

فوندىۈۈدىكى بۈۈۇ ەىۈۈق ئوەشىماسۈۈلىقالرمۇ ئىككۈۈى ەەقۈۈۋ تىلىنىۈۈڭ

پەرقلىۋ تەرەپلىرىنى كۆرسىتىدۇ .بىرال-21 ،ئەسىرنىڭ بىرىنچۈى چارىكىۈدە  ،يەنۈى
سو ېو رۇسىيىسى ھاكىمىيىتى تېخى مۇستەھكەملەنمىگىچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا ئۈايرىم
ئېتنى

نام ئاستىدىكى زامانىۋى تۈركىە تىلالر  ،اۈملىدى

تىلى ە ھۈازىرقى زامۈان ئۆزبېۈ

ھۈازىرقى زامۈان ئۇيغۈۇر

تىلۈى دەيۈدىغان تىلشۇناسۈلىۋ ئۇقۈۇملىرى تېخۈى

شەكىللەنمىگەن ئىدى.
بۇنىڭدى باشقا يەنە پەرغانە ادىسى بىلەن تارىم ادىسى ،بوقۇپمۈۇ قەشۈقەر
تە ەسۈۈىدىكى ئاھاقىالرنىۈۈڭ تۇرمۈۈۇ

ئۈۈۆرپ-ئۈۈادەتلىرى ە تۇرمۈۈۇ

ئىجتىمائىە تۈزگقمىسىدە زور ئورتاقلىقالر مە اۈۇ

بوقۈۇپ ە ئوەشاشۈلىقالر مە اۈۇ

بوقۇپ ،بۇ ئىككى تۇپراقتىكى ئاھاقىالر بىر-بىرىگە كەقگەندە تۇرمۇ
ئىجتىمائىە ھايا

تۈزگقمىسىدە غەيرىلى

ھې

ئۇسۈۈۇقى ھەم
ئۆرپ-ئادە

ە

قىلمىغان.

ئەقۋەتتە ،بۇ زېمىندا مەنچىڭ ە رۇسىيە ھۆكۈۈمرانلىرى ئۈايرىم ھۆكۈمرانلىۈۋ
ئورنىتىلغاندى كېيى ئىككى تەرەپ ھاياتىۈدا پەرقلىۈۋ ئۈاالمەتلەر پەيۈدا بوقۇشۈقا
ە روشەنلىشىشۈۈكە باشۈۈلىدى .قەشۈۈقەرىيىنىڭ قۈۈو -ھۈنەر ەنچىلى ۈ  ،دەھقۈۈانچىلىۋ
مەدەنىيىتۈۈى پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى بۈۈۇ ەىۈۈق مەدەنىۈۈيە

بىۈۈلەن ئورتۈۈاقلىۋ ە

ئوەشاشۈۈلىقالرغا ئىۈۈگە بوقغۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈن كۈۈۆچمەن قەشۈۈقەرىيىلىكلەر يەرقىۈۈ
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قاتالملىرىغا تېز ماسالشتى ھەمدە ئۆزقەشتى.

دىنى اەھەتتە بۇ ئىككى ادا ئىلگىرى -كېيى ئىسالمالشتى ھەمۈدە ئوەشاشۈال
مىڭ يىلدى ئارتۇل مۇسۇقمانلىۋ دە رىنى باشتى كەچۈۈردى .بۈۇ يەردىكۈى تۈۈركىە
قەبىلىلەرمۇ قەدەم-قەدەم ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىش اەريانلىرىنى باشتى كەچۈرگ
بىلەن بىر اقىتتا يەنە ئۇالر ئوەشاشال ئىسالم دىنىنىۈڭ سۈۈننىە مەزھىۈ ىگە مەنسۈۇپ
بوقدى .بۇندال بىر ەىق مەزھەپتە بوقۇشمۇ ئۇالرنىڭ دىنىۈە ئەقىۈدە ە چۈشۈەنچىلەر
اەھەتتە بىرقىكنى ساقلىشىغا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلى
-09ئەسىرقەردە قەشقەرىيىدى

ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە -08

كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ مۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى

ئال تاغلىقالر گۇرۇپ ىسىغا مەنسۇپ بوقۇپ ،ئۇالر پەرغانە ادىسىدا يەرقى
بىلەن ەۇددى ئۆز ەتىنىدىكىگە ئوەشا

ەەققۈلەر

ئىككۈى ەىۈق مەزھەپ زىۈددىيىتىگە دۇ

كەقۈۈمەي ئۈۈال تۈۈاغلىۋ ە قۈۈارا تۈۈاغلىۋ زىددىيىتىۈۈدى ەۈۈاقى قاقۈۈدى .بۇنىڭغۈۈا
قوشۇقۇپ ،ئۇالر يەرقى
مەزھەپگە مەنسۇپ بوقۇ

قەرىندا

تۈركىە تىللىۋ ئاھاقىالر بىۈلەن ئوەشۈا

دىنىۈە

بىلەن ئۇالر ئارىسۈىدا قىلۈچە ئۈايرىمىچىلىقى ەاھىشۈلىرى

كۆرگقمىدى .بۇ ھۈاقمۇ ئۇالرنىۈڭ يەرقىۈ

ەەققۈلەر بىۈلەن يۇغۇرۇقۇشۈىدىكى مۈۇھىم

ئامىلالرنىڭ بىرىگە ئايالندى.
يەنە بىر نۇقتا شۇكى ،پەرغانىلىقالر بىلەن قەشقەرىيىلى

تۈركىە ئاھاقىالر يەنۈى

ئۇيغۇرالرنىۈۈۈڭ چىۈۈۈراي تۈۈۈۇرقىنى ئۈۈۈۆز ئىچىۈۈۈگە ئاقغۈۈۈان ئانتروپوقوگىيىلىۈۈۈ
تۈزگقۈشلىرىمۇ ئاساسەن بىۈردەى بوقغۈانلىقى ئۈچۈۈن چىۈراي-قىيۈاپەتتىكى بۈۇ ەىۈق
ئوەشاشلىقالرمۇ ئۇالرنىڭ بىر-بىۈرىگە ئارىلىشۈىر ،ئۆزقىشۈىر كېتىشۈىدىكى مۈۇھىم
ئامىۈۈق بوقۈۈۇپ قاقۈۈدى .چۈۈۈنكى ،ئانتروپوقوگىيىلىۈۈ

تۈزگقۈۈۇ

نۇقتىسۈۈىدى

ئاقغاندا ،پەرغانە ادىسىدىكى ئۆزبېكلەر بىلەن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا روشۈەن پەرقۈلەر
گە دىلى

ئەمەستۇر .مەركىزىە ئاسىيادىكى ئىككى تۈركىە ەەققلەر ئارىسىدا چىراي-

تۇرقى اەھەتتە بىلەن ئە ئوەشا

ئىككى ەەقۋ -ئۆزبې

ە ئۇيغۇرالر بوقۈۇپ ،بۈۇ

ەىۈۈق ئوەشاشۈۈلىۋ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۈۈۆزبېكلەر بىۈۈلەن قەشۈۈقەر تە ەسۈۈىدىكى
ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئاالھىۈدە گە دىلىكتۈۇر .ئەقۈۋەتتە ،ھۈازىرقى زامۈان ئۈۆزبېكلىرى
ئارىسۈۈۈىدا تااىۈۈۈ -ئىۈۈۈران تى ىنىۈۈۈڭ تەسۈۈۈىرقىرى ئۇيغۇرالرغۈۈۈا قارىغانۈۈۈدا
گە دىلىكرەى بوقسىمۇ ،ئەمما بۇ ئومۇمىە يۈزقۈۈى ئەھۈۋا ئەمەس .بۇنۈدال ئەھۈۋا
ئۆزبېكىستاننىڭ تااىكالر كۆپرەى ئورۇنالشقان رايۈونلىرى ،مەسۈىلەن سۈەمەرقەنو ە
بۇەۈارا رايونلىرىۈۈدا ئاالھىۈۈدە روشۈۈەن بوقسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال پەرغۈۈانە ادىسۈۈى ،بوقۇپمۈۈۇ
ئەندىجان ە مەرغىالن ھەم ئو

ئەتراپلىرىدىكى ئۆزبېكلەر بىلەن تارىم ادىسىنىڭ
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قەشقەر ئەتراپىدىكى ئۇيغۈۇر ئاھۈاقىلىرى چىۈراي تۈۇرقى اەھەتۈتى
ئاالھىدە گە دىلى

بىۈر-بىرىۈدى

پەرقلەرگە ئىگە ئەمەس.

يۇقىرىقىدەى كۆپ ەىق ئوەشاشلىۋ ە ئورتاقلىقالر مۇھااىر قەشقەرقىكلەرنىڭ
ئۆزقىرىدى كۈۆپ سۈانلىقنى ئىگىلىۈگەن يەرقىۈ

ئاھۈاقىالر ئارىسۈىدا قەدەم-قەدەم

سىڭىشىر ،ئۇالر بىلەن بىر گە دىگە ئايلىنىشىنى كەقتۈرگپ چىقارغان  .بۈۇ بىۈر ەىۈق
تەبىلىە يۇغۇرۇقۇ

ياكى ئىنتىگراتسىيە ھادىسىسى ئىدى.

شۇنىڭغا ماس ھاقدا يەنە بىۈر نۈۇقتىنى تەكىۈتلە

زۆرگركۈى-0882-0877 ،

يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ اەنۇبى ە شىماقىدى رۇسۈىيە تە ەسۈىگە كۈۆچكەن
تۇڭگانالر يۇقىرىدا ئېيتىلغان تۇرمۇ
اەھەتلەردى يەرقى

ئۈۆرپ -ئۈادە  ،تىۈق ،مەدەنىۈيە

ئاھاقىالردى كۆپ پەرقلىۋ بوقغاچقا ئۇالردا يەرقى

ە باشۈقا
ئاھاقىالرغا

سىڭىشىش ئەھۋاقى كۆرگقمىدى .تۇڭگانالرنىڭ پەرغانە ادىسىدىكى ە يۈاكى يەتۈتە
سۇدىكى ئاھاقىالرغا ەۇددى پەرغانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرغۈا ئوەشۈا
يۈزقۈى ئاسسىمىلياتسىيە بوقۇپ كېۈتىش مەسىلىسۈى مە اۈۇ

ئومۈۇمىە

ئەمەس بوقۈۇپ-09 ،

ئەسۈۈىردە كۆچۈۈۈپ كەقۈۈگەن تۇڭگۈۈانالر ھۈۈازىرقى قىرغىزىسۈۈتاننىڭ سۈۈوقۇقۇل،
ئاقېكساندروپكا ،ئىۋانوفكا قاتارقىۋ ئەينى اقىتتا كېلىر ئورۇنالشقان يېزىلىرىدا 021
نەچچە يىلدى بۇيان ئىزچىللىقنى ساقالپ  ،دەسلەپكى بىۈر قۈانچە مىۈڭ ئادەمۈدى
كۆپىيىر بۈگۈنكى كۈنلەردە 61مىڭغۈا يەتۈكەن .تۇڭگۈانالر مەيلۈى -09ئەسۈىرنىڭ
ئاەىرقىرى بوقسۇن ،ە ياكى -21ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمى بوقسۇن  ،بۇ دە رقەرنىڭ
ھېچقايسىسىدا ئۆز كىملىكىنى ئۆزگەرتمىگەن ە ياكى باشقا يەرقى
قوشۇقۇ

ەەققلەر تەركىبىگە

يوقىنى تۇتمىغان-21 .ئەسىرنىڭ باشلىرىدا يەتۈتە سۈۇدىكى تۇڭگانالرنىۈڭ

باشقا يەرقى

ەەققۈلەر بىۈلەن بوقغۈان مۇناسۈىۋەتلىرىدە ئۇيغۈۇرالر بىۈلەن بوقغۈان

مۇناسىۋەتلەر بەكرەى زى بوقغان ئىدى.
-09ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىۈدا شەنشۈى-گەنسۈۇ رايونلىرىۈدى ئۇيغۈۇر
ئېلىغا كېلىر ،بۇ اايالر ئارقىلىۋ ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچۈۈپ كەقۈگەن بەي ياڭخۇنىۈڭ
ئەگەشكۈچىلىرى بوقسۇن ،ە ياكى -0882-0882يىللىرىدا ئىلىدى ئۇيغۇرالر بىۈلەن
بىرقىكتە كۈۆچكەن تۇڭگۈان ئاھاقىسۈى بوقسۈۇن ە يۈاكى -21ئەسۈىرنىڭ -61-41
يىللىرىدا ئىلى ادىسىدى كۆچۈپ چىققان تۇڭگانالر بوقسۇن بۇالرنىڭ ھەممىسى ئەنە
شۇ يۇقىرىدا قەيو قىلىنغان ،ئېتنى  ،تىق ،ئۈۆرپ-ئۈادە  ،مەدەنىۈيە  ،ئىجتىمۈائىە
تۇمۈۈۇ

تۈزگقمىسۈۈى ە باشۈۈقا بەزى تەرەپلەردىۈ يەرقىۈ

بوقغانلىقى ئۈچۈن يەرقى

ئاھۈۈاقىالردى

پەرقلىۈۈۋ

ەەققلەرگە سىڭىشىر كېتىش مەسىلىسۈىگە دۇ كەقمىۈدى.
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ئاسسىمىلياتسىيە ئەھۋاقى كۆرگقدى دېگەندىمۇ ،بۇ قىسۈمەن ئۈائىلىۋى ەاراكتېرقىۈ
بوقۇپ ھېچقاچان ئومۇمىە ئېقىم بوقمىغان ئىدى.
شۈۈۇڭا مېنىۈۈڭ قارىشۈۈىمچە ،مەزكۈۈۇر تەكىۈۈتلەنگەن تەرەپۈۈلەر ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ
ئۆزبېكلەرگە سىڭىشىر كېتىشىدىكى ھە قىلغۇ فاكتورالر ھېسابلىنىدۇ.
)2

مۇھىو ە شارائىو

تەبىلىە ە سىياسىە اۇغراپىيىلى

مۇھىتقۈا يەنۈى ،تەبىلىۈە اۇغراپىيىلىۈ

بۇ نۇقتىنى ئىككى ەىۈق اۇغراپىيىلىۈ

شارائىتقا ئۈايرىش كېۈرەى .بىرىنچىسۈى

شارائىو ە مۇھىو ە سىياسىە اۇغراپىيىلى

شۇنىڭدى ئىبارەتكى قەشقەرىيە بىلەن پەرغانە ادىسىنى پامىر-ئاالينىڭ ئېگىز تاغ-
دا انلىرى ئايرىر تۇرىدۇ .بوقۇپمۇ ،قىۈش مەزگىلىۈدە بۈۇ رايۈونالر قۈېلى قۈار بىۈلەن
قاپلىنىر ،دائىم قار بوران چىقىر ،ئىقلىمى قاتتىۋ سوغۇل بوقىدۇ.
قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ ھەر قېتىملىۋ قۈوزغىالڭالردى كېۈيى

كۈۆپلەپ پەرغانىغۈا

كۆچۈپ چىقىشى ئەينى اقىتالردا ئاسانغا چۈشمەيتتى .ئېگىز تاغالر ،دا انۈالر ە قۈار-
بورانالرنىڭ ھۇاۇملىرىدى سال-سۈاالمە

ئۆتۈۈپ ،مىۈڭ بىۈر ااپۈادا پەرغانەنىۈڭ

بوستانقلىقلىرىغا يەرقىشۈىر قاقغۈان ھەمۈدە ئۈۇ يەردە نورمۈا تۇرمۈۇ

شۈارائىتىغا

ئېرىشكەن ئاھاقالرنىڭ يەنە ئائىلىلىرىنى ئېلىۈر ،ئۈۆز يۇرتلىرىغۈا قايتىشۈى قىۈيى
ئىدى .بۇ ەىق تەبىلىە اۇغراپىيىلى

مۇھىتمۇ مۇساپىرالرنىڭ  ،بوقۇپمۇ ئائىلىلىكلەرنىڭ

قايتىدى ئۆز يۇرتلىرىغا كۆچۈپ بېرىشىنى توسقۇنلۇل قىلىدىغان ئامىلالرنىڭ بىۈرىگە
ئايالنغان ئىدى.
قەشقەرقىكلەرنىڭ مۇنچىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۆ ئېلىشۈىدى قورقۈۇپ كوقلېكتىۈر
قۈۈېچىش ھەرىكەتلىرىنىۈۈڭ قىۈۈش اقىتلىرىغۈۈا تۈۈوغرا كەقگەنلىۈۈرى بۈۈۇ كۈۈۆچمەنلەر
ئۈچۈن ئېيتىر تۈگەتكۈسىز ئازاپ-ئوقۇبەتلەرنى قاقدۇرغان ئىدى .مەسىلەن-0807 ،
يىلى ،يەتتە غواا قوزغىلىڭى باستۇرۇقغاندا يۈۈزبەرگەن كە كۆقەملىۈ

قۈېچىش -00

ئاينىڭ ئوتتۇرقىرىغا توغرا كەقگەن بوقۇپ ،بۇ قېچىشتا مىڭلىغان ئۈادەملەر  ،بۈاقىالر،
ئاياقالر ،بو اي-مومايالر پامىرنىڭ ئېگىز قار بورانلىۋ تاغ-اىلغىلىرىدا قاتتىۋ سوغۇل
ھەم قۈۈار شۈۈىۋىرغان ە ئاچۈۈارچىلىۋ دەسۈۈتىدى قىرىلىۈۈر كەتۈۈكەن ئىۈۈدى .بۈۈۇ
كۆچۈ

مەنچىڭ سۇالقىسى قەشقەرىيىنى ئىشۈغاقىيە

تارىخىە اەريانالردىكى كۆچۈۈ
پااىلەقى

ئاسۈتىغا ئاقغانۈدى كېيىنكۈى

ھەرىكەتلىرىنىۈڭ ئىچىۈدىكى بىۈر قېتىملىۈۋ ئە

ەقە ھېسابلىناتتى .ئەنە شۇ قېتىملىۋ كۆچۈشتە سال-ساالمە
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تاغلىرىدى ئۆتۈپ ،پەرغانە ادىسىغا يېتىر كېلەقىگەن ئادەملەرنىڭ قايتىدى يەنە
مۇندال قىيى كۆچۈ

سەپىرىگە ئاتلىنىشى مۇمكى ئەمەس ئىدى.

ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە پەرغانە ادىسى بىلەن قەشۈقەر ادىلىرىنىۈڭ كىلىمۈاتى،
يەر شارائىتىنىڭ زور دەرىجىدە ئوەشاشلىقى  ،ھەتتا پەرغانە ادىسىنىڭ ھۈۆ -يۈېغى
مىقدارىنىڭ قەشۈقەرگە قارىغانۈدا مۈوقرال ،يەرقىرىنىۈڭ بەكۈرەى مۈۇنبە

ھەم سۈۇ

زاپىسىنىڭ كۈۆپرەى بوقۇشۈتەى ئۆزگىچىلىكلىرىمۈۇ قەشۈقەرىيىنىڭ ئۇيغۈۇر دېھقۈانلىرى
ئۈچۈن ەۇشاقلىنارقىۋ تەرەپلەر ھېسابلىناتتى .مانا بۇالرمۇ كۆچمەن ئاھاقىالرنىڭ بۇ
يەرقەرگە تېز يەرقىشىر كېتىشىنى كەقتۈرگپ چىقارغان ئامىلالر بوقۇپ ،بۇمۇ كۈۆچمەن
قەشقەرىيىلىكلەرنىڭ يەرقى

ئاھاقىالر بىلەن بىرقىشىشىغا پايدىلىۋ رو ئوينىدى.

ئىككىنچۈۈى ،سىياسۈۈىە اۈۈۇغراپىيە نۇقتىسۈۈىدى ئاقغانۈۈدا-09 ،ئەسۈۈىرنىڭ
ئاەىرقىرىدا بۇ ئىككى اۇغراپىيىلى

رايون چار رۇسىيە ە چىڭ سۇالقىسى تەرى ىدى

ئايرىر ئىدارە قىلىنىر ،ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا چار رۇسىيە ە چىڭ ئىم ېرىيىسىنىڭ ،
اۈملىدى رۇسىيە بىلەن اۇڭگونىڭ ھەربىە-سىياسۈىە ،ئىقتىسۈادىە ە دى لوماتىۈ
مۇناسىۋە

دە رى باشالندى-0878 .يىلى چار رۇسىيە قوقەنۈو ەۈانلىقىنى ئۈۈزگ -

كېسىق يوقىتىر ،پۈتۈن پەرغانە ادىسىنى تۈركىستان گۇبېرناتورقۇقىنىڭ بىر ئوبالستىغا
ئايالندۇرۇ

بىلەن قەشۈقەرىيە بىۈلەن بوقغۈان چېگرىالرغۈا چۈار رۇسۈىيە قوشۈۇنلىرى

ئورۇنالشۈۈۈتۇرۇقدى .نەتىجىۈۈۈدە ،چىۈۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈۈى بىۈۈۈلەن چۈۈۈار رۇسۈۈۈىيە
ئوتتۇرسىدىكى ئىككى تەرەپ ئارىسىدا چېگرىالر دەسۈلەپكى قەدەمۈدە بېكىتىلۈدى.
چىڭ ئىم ېرىيىسۈى تەرەپمۈۇ يۈاقۇپ بەگ ھۆكۈۈمىتىنى يوقىتىۈر ،قەشۈقەرىيىنى قايتۈا
ئىشغاقىيە

ئاستىغا ئاقغانۈدى كېۈيى  ،چېگرىالرغۈا بوقغۈان قوغۈدا

ھەم قامۈا

قىلىشنى كۈچەيتتى.
- 0880يىلى ،چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى بىلەن مەنچىڭ ھۆكۈمىتى سانكت ېتېربۇرگدا
<< ئىلى >> شەرتنامىسىنى ئىمۈازاالپ 01 ،يىۈق چۈار رۇسۈىيە كونتروقلۇقىۈدا تۇتۈۇپ
تۇرىلىۋاتقان ئىلى ادىسى نۇرغۇن ئىقتىسادىە پايدا مەن ەئەتلىرى بەدىلىۈگە چىۈڭ
سۇالقىسىغا قايتۇرۇپ بېرىلدى ھەمدە ئىلۈى تە ەسۈىدە چىۈڭ سۇالقىسۈى بىۈلەن چۈار
رۇسۈۈىيىنىڭ چېگرىلىرىنۈۈى ئايرىۈۈر چىقىلۈۈدى .بۇنىۈۈڭ بىۈۈلەن شۈۈىماقدىكى ئىلۈۈى
ئۇيغۇرقىرنىڭ كە كۆقەمدە رۇسىيە تە ەسىگە كۆچۈپ كېتىش ھەرىكىتۈى يۈۈز بېۈرىش
بىلەن بۇ كۆچمەن ئۇيغۇرالر چار رۇسىيە پۇقراقىرىغا ئايالنۈدى .بۈۇ مەزگىلۈدىكى چۈار
رۇسىيىنىڭ مەركىزىە ئاسىيا سىياسىتى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇسۈتەقىق دۆقەتچىلىۈ

يوقىغۈا

مېڭىشىغا يو قويماسلىۋ ھەم ئۇنى قوقلىماسلىۋ  ،ئۇنىۈڭ ئەكسۈىچە ئۇيغۈۇر ئېلىنۈى
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چىڭ سۇالقىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا قاقدۇرۇپ ،پەقە
ئېرىشىشتى ئىبارە

ئىقتىسادىە مەن ەئەتلەرگە

ئىدى.

پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۈۈۇرالر بۈۈۇرۇن قوقەنۈۈو ەانلىقىغۈۈا تە ە بوقغۈۈان
بوقسۈۈا ،مانۈۈا ئەمۈۈدى چۈۈار رۇسۈۈىيىنىڭ ھۆكۈۈۈمرانلىقى ئاسۈۈتىدا ئۇنىۈۈڭ پۇقراقىرىغۈۈا
ئايالندى .بۇ ەىق يېڭى مۇناسىۋە

پەرغانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ يەنە بىۈر

قەدەم بۇ اايالرغا سىڭىر كېتىشىدىكى ەەققلارا مۇناسىۋە

ئارقا كۆرگنۈشىنى تەشكىق

قىلدى.
ئىچكى سىياسىە اۇغراپىيە نۇقتىسىدى ئاقغاندا ،چار رۇسۈىيىنىڭ ئاغۈدۇرۇقۇپ،
ئۇنىڭ ئورنىغا سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ تىكلىنىشى ھەم -21ئەسۈىرنىڭ بېشۈىدا ئوتتۈۇرا
ئاسىيادا ئېتنى

كىملىكلەر ئايرىلىر ،اۇمھۇرىيەتلەر قۇرۇقغاندا ،پەرغانە ادىسى ئۈ

اۇمھۈۈۇرىيەتكە ئايرىۈۈر بېرىلىۈۈر ،بىۈۈر پۈتۈۈۈن كۈۈۆچمەن ئۇيغۈۈۇرالر يەنە ئۈۈۈ
سىياسىە اۇغراپىيىلى

بوشلۇققا پارچىالندى.

ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلىگەن پەرغانەنىڭ ئۆزبېكىستان قىسىمىنىڭ قەشقەر
بىلەن ( شىنجا بىلەن بوقغان) چېگۈرا رايۈونلىرى قىرغىزىسۈتانغا ئايرىۈر بېۈرىلىش
بىلەن پەرغانىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قەشۈقەرىيە بىۈلەن بوقغۈان بىۋاسۈىتە باغلىنىشۈىمۇ
ئۈزگپ تاشلىنىر ،بۇرۇنقى بىۋاسىتە باغلىنىشلىۋ مۇناسىۋە

ئاەىرالشتى.

كۆچمەن ئۇيغۇرالر ئۆزقىرىنىۈڭ بۈۇ زېمىۈنگە كۆچۈۈپ كېلىۈر ماكانلىشىشۈى
تارىخىە اەريانىدا باشتا قوقەنو ەۈانلىقى ،ئارقىۈدى چۈار رۇسۈىيە ئىم ېرىيىسۈى ،
ئۇنىڭ ئارقىسىدى

سو ېو رۇسىيىسۈىنىڭ تۈركىسۈتان ئۈاپتونوم اۇمھۈۇرىيىتى  ،يەنە

ئارقىدى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا مىللىۈە اۇمھۇرىيەتلىرىۈدى

ئىبۈارە

تۈرقۈى ھاكىمىيەتلەرنىۈڭ ھۆكۈۈمرانلىقى ئاسۈتىدا بوقۈدى .پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇندال تۈرقۈى سىياسىە كۈچلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بوقۇشى ھەمدە ئە
ئاەىرىۈۈدا ئۈۈۇالر ياشۈۈىغان اايالرنىۈۈڭ ئۈۈۈ سىياسۈۈىە اۈۈۇغراپىيىگە پارچىلىنىشۈۈى
ئۇالرنىڭ پارچىلىنىشى ،بىر يەرگە توپلىشىر ياشاپ ،شۇ اايدىكى ئاساسلىۋ ئېتنىۈ
توپلۇققا ئايلىنىش مۇمكىنچىكىنى ئازالتتى.
ئۇيغۇر مۇھااىرقىرى دۇ كەقگەن مۇندال تەبىلىە ە سىياسۈىە اۇغراپىيىلىۈ
شۈۈارائىو ئۇالرنىۈۈڭ يەرقىۈ

ەەققۈۈلەرگە  ،مۈۈۇھىمى دەھقۈۈان ،ئوقتۈۈۇرال ھايۈۈاتتىكى

ئۆزبېكلەر اەمىيىتىگە سىڭىشىر كېتىشىدىكى ئامىلدۇر.
)0

ئېتنى

سىياسىە ئىستراتېگىيە .
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ئۇيغۇر كۆچمەنلىرىنىڭ ئۆزقىرىنىڭ مىللىۈە كىملىكىنۈى سىياسۈىە تۈۈس ئاقغۈان
سۈۈە ەبلەر تۈپەيلىۈۈدى

ئۆزگەرتىشۈۈنى تاقلىشۈۈى -09ئەسۈۈىرنىڭ ئاەىرىۈۈدا قوقەنۈۈو

ەانلىقى چار رۇسىيە تەرى ىۈدى ئىگىلىنىۈر ،پەرغانىۈدا چۈار رۇسۈىيە ھۆكۈۈمرانلىقى
تىكلەنگەندە بىرىنچى قېتىم باشالندى .چىڭ سۇالقىسى بىلەن چار رۇسىيىنىڭ بۇ اقىتتۈا
بىر قاتار دى لوماتى

ئاالقىالردا بوقۇشى پەرغانىۈدىكى قەشۈقەرقىكلەرنىڭ ئۆزقىرىنىۈڭ

رۇسىيە تە ەقىكىنۈى بېكىتىۈر ،بۈۇرۇنقى قەشۈقەرقى

پەرقىنۈى تاشلىشۈىنى كەقتۈۈرگپ

چىقۈۈاردى .چۈۈۈنكى ،چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈى يۈۈاقۇپبەگ ھۈۈاكىمىيىتىنى يوقىتىۈۈر ،پۈتۈۈۈن
قەشقەرىيىنى ئىگىلىگەندى كېي  ،چار رۇسىيە ھۆكۈمىتىدى كۈۆپ قېۈتىم بەي يۈاڭخۇ،
بەى قۇقىبەى قاتارقىقالرنى ە باشقا قاچقۇنالرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تەقەپ قىلدى.
چىڭ ئىم ېرىيىسى تەرەپنىڭ قەشقەردى قاچقانالرنى رۇسىيە تەرەپتى
قىلىشى پەقە

تەقەپ

پەرغانىغۈا يېڭىۈدى قېچىۈر كەقۈگەن ئاھۈاقىالرنىال ئەمەس ،بەقكۈى

بۇرۇندىال چىڭ ئىم ېرىيىسىگە قارشى قوزغىالڭالرغا قاتنىشىر ،پەرغانىغا قېچىر كېلىر
يەرقىشىر قاقغان قەشقەرقىكلەرنىمۇ ئەندىشىگە ساقدى .گەرچە چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى
قاچاقالرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى رە
اۈملىدى

قەشقەرقى

قىلغان بوقسىمۇ ،ئەمما بۇ يەردىكى مۇسۈۇقمانالر،

ئاھاقىالرنىڭ يېڭىۈدى ئۈۆز ھۆكۈۈمرانلىقىنى ئورناتقۈان چۈار

رۇسىيە ھۆكۈمىتىگە بوقغان ئىشەنچىسى تېخى شەكىللەنمىگەن ئىدى.
چۈنكى ،زو زوڭتا قەشقەرىيىنى ئىگىلىگەندى كېيى  ،چار رۇسىيە بىلەن چىۈڭ
ئىم ېرىيىسى ئارىسىدا پامىر رايونىدىكى بىر قىسىم زېمىنلەرنىڭ تە ەقىۈ

مەسىلىسۈى

اىددىە تاال -تارتىشالرنى كەقتۈرگپ چىقارغان بوقۇپ-0880 ،يىلى ،ئىككى تەرەپ
ئارىسىدا <<ئىلى شەرتنامىسى>> تۈزگقۈپ ،چار رۇسىيە ئىلىنۈى چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈىگە
قايتۇرۇپ بەردى .پامىر رايونىۈدىكى چېگۈرا پاسۈىلى ھەققىۈدىكى تۈاال -تارتىشۈالر
نەتىجىسىدە چىڭ ئىم ېرىيىسىمۇ ئۆز مەيدانىدا چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈن چۈار رۇسۈىيە
ھۆكۈمىتى بىر مەزگىق ياقۇپ بەگنىڭ ئوغلى بەى قۈۇقىبەككە يۈاردەم بېرىۈر ،ئۇنىۈڭ
ئۈۈادەملىرىنى قوراقالنۈۈدۇرۇپ ،چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈىگە قارشۈۈى سۈۈاقماقچى بوقۈۈدى.
ھەتتا قەشقەرىيە ئاھاقىلىرى ئارىسىدا ھاكىمخان تۆرە ە بەى قۇقىبەى قاتارقىقالرنىۈڭ
قايتا قوشۇن تارتىر كېلىر مەنچىۈڭ قوشۈۇنلىرىغا ھۇاۈۇم قىلىۈدىغانلىقى ەە ىۈرى
تارقاقدى.
بىرال ،چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى بىلەن چىۈڭ ئىم ەرىيىسۈى -0880يىلۈى ،يېڭۈى
مەرغىالن شەھىرىدە << قەشقەر كېلىشىمى>>نى ئىمزاالپ ،تەڭرى تاغلىرىدىكى بەدە
116

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئارتتى تاكى پامىردىكى ئۇزبېق ئېغىزىغىچە بوقغان اايالردىكى چېگرىالرنى ئايرىر
چىقتى .رۇسىيە پامىرنىڭ غەربىە اەنۇبىنى ،چىڭ ئىم ەرىيىسۈى اەنۈۇبى قىسۈىملىرىنى
ئىگىلەيدىغان بوقدى[ .]012قۈېكى -0890 ،يىلىغۈا كەقگەنۈدە چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈى
بىلەن ئۇقۇغ بېرىتانىيە ئارىسىدا پامىرنىۈڭ بىۈر قىسۈىم چېگرىسۈى ئېنىۈۋ بوقمىغۈان
رايونلىرى ئايرىش مەسىلىسىدە سۆھبە

بوقغاندى كېۈيى  ،چۈار رۇسۈىيە پامىرنىۈڭ

شۈۈەرقىغىچە ،يەنۈۈى ،سۈۈېرىۋ قۈو رايۈۈونىغىچە بوقغۈۈان بىۈۈر قىسۈۈىم اايالرغۈۈا قوشۈۈۇن
كىرگۈزگەندى كېيى ئىككۈى دۆقە

چېگۈرا مەسىلىسۈى يەنە اىددىيلەشۈتى .چىۈڭ

ئىم ېرىيىسى ئۆز مەيدانىدا چىڭ تۇرۇپ بۇ اايالرنىڭ ئۆز زېمىنى ئىكەنلىكۈى بىۈلەن
ئۇنى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدگردى .مانا مۇشۇ بىر قاتار ەقەقەرنى چۆرىدىگەن ھاقدا
رۇسىيە تەرەپ بەى قۇقىبەى قاتارقىقالرغا ياردەم كۆرسۈىتىر ،ئۇنىڭۈدى پايۈدىلىنىش
سىياسۈۈۈىتى يۈرگۈۈۈۈزگەن ئىۈۈۈدى .ئەممۈۈۈا ،ئۈۈۈۇزۇن ئۈۈۈۆتمەي -0892 ،ە -0892
يىللىۈۈرى ئىككۈۈى دۆقە

ئارىسۈۈىدىكى سۈۈۆھبەتلەردى كېۈۈيى  ،چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈى

قاتتىۋ مەيدانىنى بوشاتتى .رۇسىيە بوقسا بەى قۇقىبەكنىڭ ھەرىكەتلىرىنىمۇ چەكلەپ
قويدى.
مانا بۇ بىر قاتار سە ەبلەرمۇ پەرغانىدىكى قەشقەرقى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ

چىڭ ئىم ەرىيىسى تە ەسىدىكى قەشقەرىيىدى كۆچۈپ كەقگەن كىملىكىنى يوشۇرۇ
ەاھىشۈۈىنى كەقتۈۈۈرگپ چىقارغۈۈان بوقۇشۈۈى ئېھتىماقلىققۈۈا يۈۈېقى  .ئەنە شۈۈۇنىڭ
سە ەبىدى -0897يىلىدىكى پەرغانىدىكى قەشۈقەرقىكلەرنىڭ سۈانى بىۈراقال ئۈازالپ
كەتكەن.
قەشقەرقى

ئۇيغۇرالرنىڭ چار رۇسىيە دە رىدە ئۈۆز كىملىكىنۈى ئۈۆزگەرتىش ە

يوشۇرۇشۈۈۈۈقا يەنە -0898يىلۈۈۈۈى قەشۈۈۈۈقەرقى

ئۇيغۈۈۈۈۇرالردى مەدەقىخۈۈۈۈان

ەەقىفە باشالمچىلىقىدا ئەنجان قوزغىلىڭى يۈز بەرگەنلىكىمۇ بىر سە ەب بوقغان بوقۇشى
مۇمكى  .قوقۈان ەۈانلىقى بويسۈۇندۇرۇقۇپ 22 ،يىۈق ئۆتكەنۈدى
ادىسىدا چار رۇسۈىيىگە قارشۈى كۆتۈۈرگقگەن كە كۆقەملىۈ

كېۈيى پەرغۈانە

قوزغىالڭنىۈڭ بېشۈىدا

قەشقەرىيىلىكلەردى مۈۇھەممەد ئەقۈى ەەقىۈفە ( ئىشۈان مەدەقۈى ەەقىۈفە) تۇرغۈان
ئىدى .بۇ قوزغىال -0898يىلى ،ماي ئەيىدا ئەنۈدىجان يېنىۈدىكى ئەسۈلى كېلىۈر
چىقىشى قەشقەرقى

كۆپرەى بوقغان مىڭ تۈۆپە دېۈگەن اايۈدا پۈارتالپ ،نامەنگۈان

ە ئەندىجان قاتارقىۋ اايالرغىچە كېڭەيگەن ئىۈدى .بۈۇ قۈوزغىال

ئاەىرىۈدا رۇس

ئارمىيىسى تەرىدى باستۇرۇقۇپ ،مەدەقىخان باشلىۋ  07ئادەم قوقغۈا چۈشۈۈپ چۈار
رۇسىيە ھۆكۈمىتى تەرى ىدى دارغۈا ئېسۈىلغان .ئەنە شۈۇنىڭدى كېۈيى چۈار رۇسۈىيە
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دائىرىلىۈۈرى پەرغانىۈۈدىكى قەشۈۈقەرقىكلەرگە قاراتقۈۈان كونتروقلۈۈۇل ە نۈۈازارەتنى
كۈچەيتكەن .
پەرغانە ادىسىدىكى قەشقەرقى

ئۇيغۇرالر ئىككىنچى قېتىم كە كۆقەمۈدە ئۈۆز

كىملىكىنى ئۆزگەرتىش ە ياكى مەابۈۇرىە يوسۈۇندا باشۈقا ەەققۈلەرگە تىۈزىملىتىش،
كىملىكلەر ئايرىلىۈر ،مىللىۈە

ئوتتۇرا ئاسىيادا سو ېو ھاكىمىيىتى تىكلىنىر ،ئېتنى

ئاپتونومىيە يوقغا قويۇقغاندا يۈز بەردى .پۈتۈن تۈركىستاندا -0920يىلىدى كېۈيى
ئىككى ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيە

قۇرۇقۈۈدى .پەرغۈۈانە ئۈۈۈ

ە ئىككى ئاپتونوم اۇمھۈۇرىيە

مەمۈۈۇرىە اەھەتۈۈتى ئايرىلۈۈدى .سۈۈو ە

پانتۈركىزمغا ،ئىسالمىە ئىدىيىگە قارشى تۇرۇ
كىملى ۈ  ،ە مىلۈۈلە

ئېڭىنۈۈى تەرەققۈۈى قىلۈۈدۇرۇ

نۈۈامى ئاسۈۈتىغا يىغىلىۈۈر ،ئۆزبېۈ

ھۆكۈۈۈمىتى

ئۈچۈن ئەنە شۇندال ئۈايرىم ئېتنىۈ
پروگراممىسۈۈىنى يوقغۈۈا قويغۈۈان

بوقۇپ ،ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىە تىلدا سۆزقىشۈىدىغان يەرقىۈ
ئۆزبېۈ

ئارقۈا-ئارقىۈدى

ئاھۈاقە سۈارتالر،

مىللىتۈۈى شۈۈەكىللەندگرىلدى .ئۈۈۆزبېكلەر

اۇمھۇرىيەتنىڭ ئىگىسى سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىندى .بۇنىڭ نەتىجىسىدە زور سۈاندىكى
قەشۈۈۈقەرقىكلەرمۇ ئۈۈۈۆزقىرىنى ئۆزبېۈ ۈ

تەركىۈۈۈبىگە قوشۈۈۈتى ،چۈۈۈۈنكى ،ئۇنىۈۈۈڭ

ئاقدىدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن ئۆزبېكلەرنىڭ پەرقى پەقە
دېگەندى ئىبارە

بوقۇپ ،بۇ ئىككى ەەقۋ پەقە

ە ياكى ئاەۇن

قەشقەرقى

يەرقىرى بىلەن پەرقلىنەتتى.

سو ېو ھۆكۈمىتى پۈتۈۈن تۈركىسۈتان تە ەسۈىدىكى ئۈايرىم-ئۈايرىم ھاقۈدا
مە اۇ

بوقۇپ تۇرىۋاتقان بۇەارا ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى ،ەارازىم ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى ە

تۈركىستان ئاپتونوم اۇمھۈۇرىيەتلىرىنى بىۈرقىككە كەقتۈۈرگپ ،بۈۇالرنى موسۈكۋانىڭ
بىۋاسىتە باشقۇرۇشىدا تۇتۇ
دۆقىتى قۇرۇ

ھەمدە ئوتتۇرا ئاسىيادا مە اۇ

بوقۇ اتقان ئورتال تۈرى

ئىدىيىلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن بۇ زېمىندا بۇ يەرقەردىكۈى ەەققلەرنۈى

ئايرىم مىللەتلەرگە پارچىالپ ھەم ئۇالرغا ئايرىم مىللىە اۇمھۇرىيە

قۈۇرۇپ بېۈرىش

سىياسىتى قوقلىنىۈر ،مەزكۈۇر زېمىۈنالردا ئاقۈدى بىۈلەن ئۆزبېكىسۈتان ئىتتى اقۈدا
اۇمھۇرىيىتى ە تۈركمەنىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتى قۇرۇپ چىقتى .ئۆزبېكىستان

تە ەسىدە تااىكىستان ئاتونوم اۇممھۈۇرىيىتى ،رۇسۈىيە سوتسىياقىسۈتى

فېۈدېراتىر

اۇمھۇرىيىتى تەركىبىدە قازاقىسۈتان ئۈاپتونوم اۇمھۈۇرىيىتى ە قۈارا قىرغىۈز ئۈاپتونوم
ئوبالسۈۈتى قۇرۇقۈۈدى .بىۈۈرال ،ئابۈۈدۇقال روزىبۈۈاقىيې باشۈۈلىۋ ئۇيغۇرالرنىڭمۈۈۇ باشۈۈقا
ەەققلەرگە ئوەشا

ئاپتونومىيىگە ئېرىشىش ئارزۇسى چەكلىمىگە ئۇچرىغان بوقۈۇپ،

ئۇالرغا مۇندال ساالھىيە

بېرىلمىدى .بۇ ئەھۋاقمۇ پەرغانە ادىسىدىكى كۆپلىگەن

ئۇيغۇرالر ئارىسۈىدا ئۆزقىرىنىۈڭ ئېتنىۈ

كىملىكىنۈى ئۈۆزبېككە بېكىۈتىش تاقلىشۈىنى
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كەقتۈرگپ چىقارغان بىر ئامىلغا ئايالنۈدى .چۈۈنكى ،قەشۈقەرقى

ە تۈارانچىالر دەپ

ئاتاقغان ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇر رەھبەرقىرى ە ەكىللىرى تۇنجى قېتىم -0920يىلۈى،
تاشكەنتكە اەم بوقۇپ ،قۇرۇقتاي چاقىرىر ،ئۇيغۇر نامىنى ئەسلىگە كەقتۈرگەن ھەمدە
بۇ ئىككى گۇرۇپ ىنىڭ ئورتال ئېتنى

نۈامى قىلىۈر بېكىۈتىش بىۈلەن بىۈرگە ئۇيغۈۇر

ەەققىنىڭ كەقگۈسى سىياسىە تەقدىرىنى بەقگىلەيدىغان سىياسىە پالتفورما بەقگىلەپ،
 -2ئىنتېرناتسىيوناقغا ئۆز ەكىللىرىنى ئە ەتكەن ئىدى .ئۇنىڭدى ئىلگىرى-0909 ،
يىلى ،رۇسىيە بوقشۈېۋىكلىرىنىڭ كوممۈۇنىزم ئىنقىالبىنۈى پۈتۈۈن شۈەرققە كېڭەيۈتىش
شۇئارى بويىچە  -2ئىنتېرناتسۈىيونا ئۇيغۈۇر ئېلىۈدە مىللىۈە ئۈازادقىۋ ئىنقىالبۈى
قوزغاشنى قارار قىلغان شۇنىڭدەى يەنە رۇسۈىيە بوقشۈېۋىكالر پارتىيىسۈىنىڭ مەركىزىۈە
كومىتېتى تۈركىستان بىيوروسىنىڭ رەئىسى التىش مىللىتىدى كېلىر چىققان ئېرنىسۈو
يۈۈان رۇدزۇتۈۈاى قەشۈۈقەرىيە ە اۇنغارىيىۈۈدە مىللىۈۈە ئۈۈازادقىۋ ھەرىكىتۈۈى قوزغۈۈا
ھەمۈۈدە شۈۈىنجاڭنىڭ اەنۇبىۈۈدا قەشۈۈقەرىيە اۇمھۈۈۇرىيىتى ە شۈۈىماقىدا اۇڭغۈۈارىيە
اۇمھۇرىيىتىدى

ئىبارە

ئىككى اۇمھۇرىيە

قۇرۇ

پروگراممىسى تەشەببۇس قىلغان

ئىدى[-0920 .]010يىلى-0 ،ئىيۇن كۈنى قېنى رەھبەرقىكىدىكى رۇسىيە بوقشېۋىكالر
پارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە كۈۈومىتېتى بۈۈۇ مەسۈۈىلىنى مۈۈۇزاكىرە قىلىۈۈر ،مۇنۈۈدال ئىككۈۈى
اۇمھۇرىيە

قۇرۇ

پروگراممىسىنى بىكار قىلغان شۇنىڭدەى ئارقىدىنال ئىنقىالبى ئۇيغۇر

ئىتتى اقىنى ئەمەقدى قاقدۇرۇپ ،ئۇنى <<قوشچىالر ئىتتى اقى>>غا قېتىۋەتكەن ھەمدە
تۈركىستان كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىۈدا ئۇيغۈۇر كوممۇنىسۈتلىرى سېكسىيىسۈى
قۇرۇپ  ،ئۇيغۇرالرنىڭ پائۈاقىيەتلىرىگە رەھبەرقىۈ

قىلغۈان ئىۈدى .ئەنە شۈۇنىڭدى

كېيى  ،ئابدۇقال روزىباقىيې قاتارقىۋ ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇر دىيارىۈدا يۈا
زېڭشىننىڭ مىلىتارىسۈو ھۈاكىمىيىتىنى يوقىتىۈر ،سوتسىياقىسۈتى <<ئۇيغۇرىسۈتان
اۇمھۇرىيىتى>> قۇرۇ

ئارزۇسى يوققا چىقىرىلىر ،ئۇنىڭ ئورنىغا سو ېو رۇسىيىسۈى

تەركىبىدە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇرالر توپلىشۈىر ئوقتۇراقالشۈقان رايۈونالردا
ئاپتونومىيە ھوقۇقى ئېلىش ئۈارزۇقىرى پەيۈدا بوقغۈان ئىۈدى .بىۈرال-0920 ،يىلۈى
ە ئۇنىڭدى كېيى ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇقىرى ئەمەقۈگە ئاشۈمىدى .ئۇيغۈۇرالر بىۈلەن
تۇڭگانالر سو ېو ھۆكۈمىتى تەرى ىدى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ يەرقىۈ

ەەققۈى ئەمەس،

بەقكى كۆچمەن سۈپىتىدە بېكىتىلدى .بۈۇ سىياسۈىە ئارقۈا كۆرگنۈشۈمۇ ئۇيغۇرالرنىۈڭ
دەسلەپكى چاغالردىال ئۆز كىملىكىنى ئۆزگەرتىشىدىكى ئامىلالرغا ئايالندى.
سو ېو ھۆكۈمىتى يەنە ئۇيغۇرالرغا ئاپتونومىيە ھوقۈۇقى بەرمەسۈلى

ئۈچۈۈن

ئۈۈۈۇالرنى ئۈۈۈۆزبېكلەرگە قوشۈۈۈۇ ېتىش ئۈۈۈارقىلىۋ ئۇالرنىۈۈۈڭ نوپۈۈۈۇس تەركىبىنۈۈۈى
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ئازقىتىش ئۇسۇقىنىمۇ قوقالندى .يەنە بىر مۈۇھىم نۇقتۈا شۈۇكى ،دەسۈلەپكى چۈاغالردا
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئىچىۈدىكى ئۇيغۈۇر مىللىۈە كىملىكۈى ئىدىيىسۈىمۇ تېخۈى كۈچلۈۈى
بوقمىغان ئىدى-0920 .يىلىدىكى تاشكەنو قۇرۇقتىيىنىۈڭ قۈارارى بۈويىچە پەرغۈانە
ادىسى ە يەتتەسۇدىكى پۈتۈۈن قەشۈقەرقىكلەر ە تۈارانچىالر بىۈر پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر
مىللىتىگە مەنسۇپ دېگەن ئىدىيە قارارالشتۇرۇقۇپ ،ئۇيغۇر نامى بۇ ئىككى گۇرۇپ ىنىڭ
ئورتال ئېتنى

نامى سۈپىتىدە بېكىتىلگەن ھەم تەرغىر قىلىنغان بوقسىمۇ ،ئەمما بۇ

ئىككى گۇرۇپ ىنىۈڭ زىيۈاقىيلىرى ە ئۈا املىرى ئارىسۈىدا مەزكۈۇر ئىۈدىيىنى قوبۈۇ
قىلمايدىغانالرمۇ كۆرگقدى .بىر قىسىم قەشقەرقىكلەر ئۆزقىرىنى تارانچىالردى

ئايرىم

مىللە  ،ئۇنىڭ ئەكسىچە يەنە بىر قىسۈىم تۈارانچىالر ئۈۆزقىرىنى قەشۈقەرقىكلەردى
ئايرىم مىللە

دەپ ھېسابالپ ،مەزكۇر ئىدىيىنى تەرغىر قىلدى .ئەسلى قەشۈقەردى

پەرغانە ادىسىغا كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ زىياقىيلىرى قاتلىمىنىۈڭ بىۈر قىسۈىم
ەكىللىرى قادىر ھااىنى يادرو قىلىۈر ،ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې باشۈچىلىقىدىكى ئىلۈى
ادىسىدى

يەتتەسۇغا كۆچۈپ چىققان تارانچى ( ئىلى ئۇيغۈۇرقىرى) ئۇيغۇرقىرىنىۈڭ

زىيۈۈاقىيلىرى بىۈۈلەن تۈۈاكى -0921يىلالرغىۈۈچە تۈۈارانچى-قەشۈۈقەرقى

كۆرگشۈۈىنى

دا امالشتۇردى  .قۈادىر ھۈااى باشۈچىلىقىدىكى قەشۈقەرقىكلەر ئۆزقىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇر
<<تۈارانچىالر ئۇيغۈۇر ئەمەس ،ھەتتۈا ئۈۇالر

ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلسۈىمۇ ،قۈېكى

تۈۈۈركىە ەەقۈۈۋ ئەمەس ،ئۈۈۇالر موڭغۈۈۇ نەسۈۈلىدى كېلىۈۈر چىققۈۈان>> ()014
دېگەن كۆز قاراشنى قانا

يايدۇرۇ

بىۈلەن بىۈرگە يەنە << تۈارانچىالر ئۈۆزقىرىنى

ئۇيغۇر ھېسابالپ بارقىۋ اايالردىكى ئاقىە ئوقۇ

ئورۇنلىرىغا كىرىۋاقۈدى .ئوقۇشۈنى

تۈگىتىر ەىزمەتلەرگە اايلىشىۋېلىشقا باشالپتۇ .دېمەى ،بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئورۇنلىرىنى
ھەم ئاقىە مەكتەپلەردە  ،ھەم ەىزمە

اايلىرىدا شۈۇالر ئېلىۋاپتۈۇ ،ھەقىقىۈە ئۇيغۈۇر

چەتتە قاقدى>>( )016دېگەن پىكىرقەرنى تارقاتقان .قادىر باشۈچىلىقىدىكى بۈۇ بىۈر
قىسىم زىياقىيالر يەنە ئىلى شىۋىسىنى ئاساس قىلغان ئەدەبىە تىق شەكىللەندگرگشكىمۇ
قارشى چىققان بوقۇپ ،ئابدۇقال روزىباقىيې

ە باشقىالر بۇ ەىق ئىدىيىگە قاتتىۋ قارشۈى

تۇرۇپ ،بۇ ئ ىككى گۇرۇپ ىنىڭ بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىككى يەرقىۈ

تۈارمىقى

ئىكەنلىكىنى چۈشەندگرگەن بوقسىمۇ ،ئەمما قادىر باشۈلىۋ گۇرۇپ ۈا < قۇتۇقۈۇ >>
گېزىتىنۈۈى نەشۈۈىر قىلىۈۈر ،مەزكۈۈۇر گېزىتنىۈۈڭ تىلىنۈۈى قەشۈۈقەر شىۋىسۈۈىنى ئاسۈۈاس
قىلىر ،ئابدۇقال روزىباقىيې

قاتارقىقالر مەسلۇ بوقۇپ چىقارغان ئىلى شىۋىسى ئاساس

قىلىنغان << كەمبەغەقلەر ئا ازى>> گېزىتى بىلەن رىقابەتكە چۈشتى .مەزكۇر ئىككۈى
ەىق ئىدىيىنى يورۇتىدىغان ھەمدە ئۆز كۆز قاراشلىرىنى دەقىللەيۈدىغان ماقۈاقىالر بۈۇ
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ئىككى گېۈزىتتە ئۈايرىم-ئۈايرىم ھاقۈدا ئۈېالن قىلىنىۈر تۈۇردى<< .كەمغەبەقۈلەر
ئۈۈا ازى>> ئابۈۈدۇقال روزىباقىيېفنىۈۈڭ ئىدىيىسۈۈىنى<< ،قۇتۇقۈۈۇ >> گېزىتۈۈى قۈۈادىر
ھااىچىالرنىڭ ئىدىيىسىنى ياقىلىدى.
ئەينى اقىتتىكى ەقەقەرنىۈڭ شۈاھىدقىرىدى بىۈرى-0927-0924 ،يىللىۈرى
موسكۋا تەرى ىدى شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىگە ئە ەتىلگەن ەادىمالرنىڭ بىرى مەنسۈۇر
ئەپەندى ئۆز ئەسلىمىسىدە تارانچى-قەشقەرقى

كۈرىشىنى ئەسلەپ << بۇ-0921 ،

يىلالردا تاشكەنتتە ستۇدېنتالر  ،ھەتتا ئايرىم ئا ام -پۇقراالر ئىچىدە ئە اۈى ئاقۈدى.
تاال -تارتىشالر ،تىلۈال -ھاقارەتلەشۈلەر ،كۈوچىالردا مۇشتلىشۈىش ،كاقتەكلىشىشۈكە
ئوەشا

توقۇنۇشالر دەرىجىسىگە يەتتى>دەپ يازىدۇ (.)017
قادىر ھۈااى يەنە دەسۈلەپكى اقىۈتالردا ،يەنۈى ئۇيغۈۇر نۈامى بېكىۈتىلگەن

چاغالردا << ئۇيغۇر دېگەن مىللە
مىللە

يول ،قەشقەرقى

 ،تارانچى دېگەن ئىككى ەىۈق

بار .تارىختا ئۆتكەن ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى قەشقەرقى  ،تارانچىالرنىڭ ئاتۈا-

بو ىلىرى ئىكەنلىكى نامەقۇم>>( )018دەيدىغان ئىدىيىنى تەرغىر قىلىر ،پەرغۈانە
ە يەتتەسۇدىكى ئەسلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ اەنۇبى ە شىماقىدى كۆچۈپ چىققان ئىككى
گۇرۇپ ىنىڭ  ،يەنى قەشقەرقىكلەر بىلەن تارانچىالرنىڭ مەزكۈۇر رايۈون ەاراكتېرقىۈ
ناملىرىنى تاشالپ بىر ئورتال ئۇيغۇر نۈامى ئاسۈتىغا يىغىلىۈش ە بۈۇ نۈامنى ئورتۈال
ئىشلىتىش ئىدىيىلىرىگە قارشى چىققان ئىدى.
ئۇنىڭ ئەكسىچە ئابدۇقال روزىباقىيې بوقسا بۇنىنغا قارشى چىقىر مۇندال دەپ
يازىدۇ :ئاقتىشەھەر ئۇيغۇرقىرى بىلەن ئىلى ئۇيغۇرقىرى ئارىسىدا سوغۇقچىلىۋ ساقمال
مۇمكى  ،ئەممۈا ئۇيغۈۇر ئەمگەكچىلىرىنۈى ئىككۈى تۈرقۈۈى مىللەتۈكە ئۈايرىۋەتمەى
مۈۈۈمكى ئەمەس>> << ،ئاقتىشۈۈەھەرقى >><< ،قەشۈۈقەرقى >><< ،تۈۈارانچى >>
دېگەن ئايرىم مىللەتلەر يول ،بەقكى ئۇيغۇر دېۈگەن بىۈرال مىلۈلە

بۈار ،ھەممىۈگە

ئومۇمى بوقغان <<ئۇيغۇر تىلى>> دېگەن بىرال تىق بار(.)019
ئەممۈا-0926 ،يىلىۈۈدىكى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ تۈۈۇنجى قېتىملىۈۈۋ نوپۈۈۇس
تەكشۈرگشىگە قارىغاندا ،يەتتەسۇدىكى مۇتلەل كۈۆپ قىسۈىم ئۇيغۈۇرالر ئۆزقىرىنىۈڭ
ئېتنى

كىملىكىنى تارانچى دەپ تىزىمغا ئاقغۇزغان بوقۇپ ،ئۇيغۇر ئېتنى

تاقلىغۈۈانالر تۈۈارانچى نۈۈامىنى تاقلىغۈۈانالردى

كىملىكىنۈى

ئۈۈاز بوقغۈۈان .ئۇنىۈۈڭ ئەكسۈۈىچە،

ئۆزبېكىستاندا ئۆزىنى ئۇيغۇر دەپ بېكىتكەنلەر قەشقەرقى

دەپ بېكىتكەنۈدى كۈۆپ

بوقۇپ ،بۇ اقىتتا ئۇيغۇر نامىنى تاقلىغانالرنىۈڭ مۈۇتلەل زور قىسۈىمى ئۆزبېكىسۈتانغا
اايالشقان.
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كۆرگ ېلىشقا بوقىدۇكى ،بۇ اقىتتا ئۇيغۇر نامىنى ئۆزقىرىنىۈڭ مىللىۈە كىملىكۈى
سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىش تارانچىالرغا قارىغانۈدا قەشۈقەرقىكلەر ئارىسۈىدا كۈچلۈۈى
ئايرىم تارانچى ئايرىم مىلۈلە

بوقغان .قېكى  ،قەشقەرقى

دەيۈدىغان ەۈاھىش ە

تاال -تارتىش تاكى -0921يىللىرىغىچە دا امالشقان بوقۇپ-0921 ،يىلى ئاقمۇتىۈدا
ئۆتكۈزگقگەن ئۇيغۇر تىلى ە ئىمال يىغىنىدا تارانچى ە قەشقەرقىكلەرنىڭ تىللىرىنىۈڭ
ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىككى ەىق شىۋىسى ئىكەنلىكى ھەققىدە قارار قوبۇ قىلىنىر ،ئۇيغۈۇر
تىلىنىڭ دەسلەپكى ئىمال قائىدىسى بېكىتىلگەنگە قەدەر تارانچى-قەشقەرقى

اېدىلى

دا املىشىۋەرگەن ئىدى .بۇ ەىق تاال -تارتىشالردا ئاكتىر ماقاقە يازغۈانالر ئابۈدۇقال
روزىباقىيې  ،قادىر ھۈااى ،التىۈر ئەنسۈارى ،سۈابىراان شۈاكىراانوف ،ئابۈدۇقھەي
مۇھەممەدى ،بۇرھان قاسىموف ،ئۇچقۇن ە باشقىالر ئىدى.
تەھلىق قىلىشقا بوقىدۇكى ،ئۇيغۇرالرنىڭ -21ئەسىرنىڭ باشلىرىدا تېخى ئۇيغۇر
دېگەن ئېتنى

نام ئاستىدىكى ئۇيغۇر مىللەت ەر ەرقى

ئۇيغۇر نامى ئاستىدىكى ئورتال ئېتنى
مىللىە بىرقى

كىملى

ئىدىيىلىرى شۈەكىللەنمىگەن،

ە ئېتنى

مىللەتچىلى

ھەمدە ئۇيغۇر

ەاھىشلىرى ئىنتايى ئااىز بىۈر ھۈاقەتتە بوقغۈانلىقى ئۈچۈۈن بۈۇ ەىۈق

ئاتاقمىش تارانچى-قەشقەرقى

اېدىلى ئۇزۇنغىچە دا امالشتى.

قىزىۋ نۇقتا شۇكى ،ئەينى اقىتتا كوممۇنىستى

ئىۈدېلوقوگىيىگە ھەم قېۈنى

ە

ستاقىننىڭ مىللىۈە سىياسۈەتلىرىگە قارشۈى ھەر قانۈدال ئىۈدىلوقوگىيە ە پىكىرنىۈڭ
مەيدانغا چىقىشىنى ەاقىمايدىغان سو ېو ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى بۈۇ ەىۈق
تارانچى-قەشقەرقى

اىدىلىگە تاكى ئون نەچچە يىلدى ئارتۇل اقىو يو قويۈدى.

ھەتتا موسۈكۋا شۈېڭ شىسۈەينىڭ ئۈۆقكە ھۈاكىمىيىتىنى ئىگىۈلەپ ،ەۈۇددى سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ئۈقگىسى بويىچە ئوەشا

شىنجاڭدىكى مىللەتلەرنىڭ ئېتنى

كىملىكىنى

ئايرىر ،تارانچىالرنى بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتىدى ئايرىر چىقىر ،ئۈۇنى تۈارانچى
مىللىتى قىلىر بېكىتىشىگە يۈو قويۈدى .ئەمەقىيەتۈتە بۈۇ ەىۈق مىلۈلە

تەركىبىنۈى

ئايرىر ،شىنجا ئۆقكىسىدە  00مىللەتنۈى رەسمىيلەشتۈرگشۈمۇ سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
تۈركچىلىككە قارشى تۇرۇ

كۈرىشىنىڭ بىر قىسىمى بوقۇپ ،بۇ سىياسەتلەرنىڭ ئەمەقگە

ئېشىشۈۈىدا ئۈرگمچىۈۈدىكى سۈۈو ېو بۈۈا

كونسۈۈۇقىنى ئاسۈۈاس قىلغۈۈان سۈۈو ېو

مەسلىھەتچىلىرى مۇھىم رو ئوينىغان ئىدى.
سو ېو رۇسىيىسى تە ەسىدىكى تارانچى-قەشقەرقى

اېدىلى-0921 ،يىلالرنىڭ

ئىككىنچۈۈى يېرىمىۈۈدا ئاساسۈۈەن سۇسالشۈۈتى ھەمۈۈدە -0927يىلىۈۈدىكى ئاقمۇتىۈۈدا
ئېچىلغان ئۇيغۇر تىلى ە ئىمال يىغىنى ئورتال اليىھە قارار قىلىندى ھەمدە شۇ يىلدىكى
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سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى بۈۈويىچە ئىككىنچۈۈى قېتىملىۈۈۋ نوپۈۈۇس تەكشۈۈۈرگ
قەشۈۈقەرقى

ە تۈۈارانچى دېۈۈگەن نۈۈامالر ئۆچۈرگقۈۈۈپ  ،پەقە

اەد ىلىۈۈدە

بىۈۈرال ئۇيغۈۈۇر نۈۈامى

رەسمىيلەشتۈرگقدى .قىسقىسى سو ېو ھۆكۈۈمىتى بۈۇ اقىتتۈا تۈارانچى ە قەشۈقەرقى
دەيدىغان ئىككى مىللە

يوقلۇقى ،پەقە

ئىكەنلىكىنۈى

ئۇيغۈۇر مىللىۈتىال مە اۈۇ

قانۇنالشتۇرغان ئىدى .بىرال ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھامىيلىقى ئاستىدىكى ئۇيغۇر ئېلىدە
بوقسۈۈا تۈۈارانچى مىللىتۈۈى ئۇيغۈۈۇر مىللىتۈۈى بىۈۈلەن تەڭۈۈدا

ئورۇنغۈۈا قويۇقۈۈۇ

دا املىشىۋەردى .ئون نەچچە يىق اقىۈو تۈارانچى-قەشۈقەرقى

كۇرىشۈىگە سۈۈكۈ

قىلىر ،بۇ ئىككى گۇرۇپ ىنىڭ بىر-بىرى بىلەن توەتا سىز كۈۈرە

قىلىشۈىنى كۆزىتىۈر

تۇرغۈۈان سۈۈو ېو رۇسىيىسۈۈى ئۈۈاەىرى -0928-0927يىللىرىۈۈدا مەزكۈۈۇر ئىككۈۈى
گۇرۇپ ىۈۈدىكى زىيۈۈاقىيالر ە ئۈۈاكتى الر ھەتتۈۈا بىۈۈر پۈتۈۈۈن ئۇيغۈۈۇر مىللىۈۈە بىرقىكىنۈۈى
تەشەببۇس قىلغۈان ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې ھەمۈدە قەشۈقەرقى
ئۆزقىرىنى تارانچىالردى

ئۈايرىم مىلۈلە

دەپ

ئاەىرىغىچە ئايرىر كەقۈگەن قۈادىر ھۈااىنىمۇ ئوەشاشۈال
بىلەن ئېتىر تاشلىدى .سۈتاقىننىڭ رەھىمسۈىز

<<ەەقۋ دگشمىنى>> دېگەن اىنايە

اازاسىدى تارانچى ە قەشۈقەرقىكلەرنىڭ ھېچقايسىسۈى قېچىۈر قۇتۇالقمىۈدى .ئەنە
شۇنىڭدى كېيى سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسىدە تارانچى-قاشقارقىۋ كۈرىشى توقۇل
ئاەىرقىشىش بىلەن بىرگە يەنە ئۇيغۇر دېگەن نام ئاەىرقى قېۈتىم رەسمىيلەشۈتۈرگقدى
شۇنىڭدەى ئۇيغۇر ئېتنىۈ

كىملىكۈى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى ئاساسۈلىۋ زەربە بېۈرىش

ئوبېكتىغا ئايالندى.
دېمەى ،ئۇيغۇر زىياقىيلىرى  ،بوقۇپمۇ ئا ام ەەققى ئارىسۈىدا مۇنۈدال ئۇيغۈۇر
مىللىۈۈە كىملىكىنۈۈى ئومۈۈۇمىە يۈزقۈۈۈى ھاقۈۈدا قوبۈۈۇ قىلماسۈۈلىقتەى مىللىۈۈە كىملى ۈ
تۇيغۇقىرىدىكى ئااىزقىۋ ەاھىشلىرىمۇ پەرغانە ە باشقا رايونالردىكى ەېلۈى كۈۆپ
ساندىكى قەشقەرىيە كۆچمەنلىرىنىڭ ئۈۆز كىملىكىنۈى ئۈۆزبېككە ئۆزگەرتىشۈىدىكى
ئىچكى ئامىلغا ئايالنغان ئىدى .بىرال ،تارانچىالر ئارىسىدا بوقسا ئۆزبې
تاقال

ئەھۋاقى يول دېيەرقى

كىملىكىنۈى

ئىدى.

بىر قىسىم ئۇيغۇر ،قۈازال ،تااىۈ
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا مىللىۈۈە كىملى ۈ

ە قىرغىۈز تارىخشۇناسۈلىرى ئارىسۈىدا يەنە

ە مىللىۈۈە اۇمھۈۈۇرىيە

چېگرىلىۈۈرى ئۈۈايرىلىش

اەريانىدا سو ېو ھۆكۈمىتى مەابۇرىە يوسۇندا بىر قىسىم قى چال ،قۈازال ،تااىۈ
ە ئۇيغۈۈۇرالرنى ئۆزبېۈۈ

دەپ تىزىمغۈۈا ئاقغۈۈانلىقىنى ،بۇنۈۈدال سۈۈۈنلىە يوسۈۈۇندا

ئۆزبېكلەرنىڭ سانىنى كۆپەيتىش ھەمدە ئۆزبېۈ

مىللىتىنۈى پەيۈدا قىلىۈش ئۈارقىلىۋ

ئوتتۇرا ئاسىيادا نوپۇسى ئە كۆپ بوقغان ئۆزبېكىسۈتان ئىتتى اقۈدا
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قۇرۇپ چىققانلىقىنى قەيو قىلىشىدۇ .ئۇالرنىڭ قارىشۈىچە ،ئەنە شۈۇندال مەابۈۇرىە
تىزىمال

نەتىجىسىدە زور ساندىكى باشقا ەەققلەر ئۆزبې

تەركىبىگە كىرىر كەتكەن.

بۇ دە ئەينى اقىتتىكى سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىە سىياسىتىگە كېرەى بوقۇپ ،چۈنكى
-21ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە تىللىۋ زىياقىيلىرى ئارىسۈىدا ئورتۈال
تۈرى اۇمھۇرىيىتى قۇرۇ

ئىدى .ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگە يەنە بۇەۈارا

ئىدىيىلىرى مە اۇ

ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى ،ەارازم ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى نامىدىكى دۆقەتچىلىكۈلەر مە اۈۇ
بوقۇپ ،بۈۇ ھۈاكىمىيەتلەر تاشۈكەنتنى مەركەز قىلغۈان كوممۇنىسۈتالرنىڭ تۈركىسۈتان
ئاپتونوم ،اۇمھۇرىيىتىگە بويسۇنمايتتى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە -0907يىلۈى مۇسۈتاپا
چوقاي قاتارقىقالرنىڭ رەھبەرقىكىدە ئورتال تۈرى ئىدىيىسىدىكى قوقەنۈو ھۆكۈۈمىتى
قۇرۇقۇپ ،تاشكەنتكە بويسۇنمايدىغانلىقىنى ااكارقىدى .بۇ بىر قاتار ئەھۋاقالر سو ېو
رۇسىيىسى ئۈچۈن اىددىە ەە پلەرنى تۇغدۇرغان ئىدى.
موسۈۈكۋا مانۈۈا مۇشۈۈۇ بىۈۈر قاتۈۈار ئەھۈۈۋاقالر ئاساسۈۈىدا مەزكۈۈۇر ھۈۈاكىمىيەتلەرنى
ئەمەقدى قاقدۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئايرىم مىللىە اۇمھۇرىيە
ئۈۇالرنى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى تەركىۈبىگە قوشۈۈۇ

قۇرۇ

ئۈارقىلىۋ

قارارىغۈۈا كەقۈگەن ئىۈۈدى .بۇنىۈۈڭ

ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاقدى بىلەن ئە چو تۈركىە ەەقۋ ئۆزبېكلەرنى يارىتىر،
ئۆزبې

مىللىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئۆزبېكىستان ئىتتى اقۈدا

اۇمھۈۇرىيىتى ە

ەۈۈارەزم ەەقۈۈۋ اۇمھۈۈۇرىيىتى زېمىنىۈۈدا تۈۈۈركمەن مىللىتىنۈۈى يارىتىۈۈر ،ئۇالرنىۈۈڭ
تۈركمەنىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇ

سو ېو ئىتتى اقىغا قوشۇقۇ

ئىمزاسىنى قويدۇردى.

موسكۋا بۇ ئىدىيىسىنى ئەمەقگە ئاشۇرۇ

ئارقىلىۋ بۈۇ ئىككۈى اۇمھۈۇرىيەتنى
ئۈچۈن تېخى ئۆزقىرىنى ئۆزبېۈ

دەپ

ئاتىمىغان ھەمۈدە ئۈۆزبېكلەردى پەرقلىنىۈر چۈشۈەنگەن سۈارتالر ،قەشۈقەرقىكلەر ،
قى چاقالر ە بىر قىسىم تااىكالر ھەم باشۈقا قەبىلىلەرنۈى ئۆزبېۈ

مىللىۈە كىملىكىۈگە

قوشۇ ەتتى .بۇ ھەتتا مەابۇرىە تۈس ئاقغان ئىۈدى .بۈۇ مەسۈىلىدە ھۈازىرقى زامۈان
تااى  ،قىرغىز ە قازال مۇتەەەسسىسلىرى ئارىسىدا شۇندال قارا

مە اۇ .

شۇندال بوقغاندا ،پەرغانە ادىسىدىكى ،بوقۇپمۇ ئەنجان ئەتراپىدىكى مۇتلەل
كۈۈۆپ قىسۈۈىم ئۇيغۈۈۇرالر -21ئەسۈۈىرنىڭ باشۈۈلىرىدا ئۆزبېۈۈ
قوشۇ ېتىلگەن بوقۇپ ،بۇنى پەقە

ھۆكۈمەتنىڭال تاقال

-0920يىلى ،ئۆزبېكىستان ئىتتى اقدا
قىسىمى ،يەنى ئو

مىللىۈۈە كىملىكىۈۈگە

ە بېكىتىش ھوقۇقى بار ئىدى

اۇمھۇرىيىتى قۇرۇقۇپ ،پەرغانىنىڭ بىۈر

ە ااال ئاباد ىاليەتلىرى قىرغىزىسۈتانغا قوشۈۇپ بېرىلگەنۈدى

كېيى  ،بۇ رايونالردىكى ئۇيغۇرالر ( قەشقەرقىكلەر) نىڭ زور بىر قىسىمى قىرغىزىسۈتانغا
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بۆقۈۈۈۈپ بېۈۈۈرىلگەن .مەسۈۈۈىلەن-0924 ،يىلىۈۈۈق <<كەمۈۈۈبەغەقلەر ئۈۈۈا ازى>>
گېزىتى ئوشنىڭ يېنىدىكى قەشقەر قىشالقتا  2111ئۇيگۈۇر بۈارقىقىنى يازغۈان بوقۈۇپ،
ئۇالرنىڭ ئۆز تىللىرىنى ئۇنتۇپ كەتكەنلىكى بايان قىلىنغان ،ھەتتا بىر قىسۈىم اۈايالر
قىرغىزىستان غا ئايرىلغاندا ئېلىر بېرىلغان ھۆكۈمە
 021مىڭ ئۆزبې

مۇنازىرىسىدە ،بۇ يەرقەردىكى

دەپ ئاتاقغان ئادەملەرنىڭ يېرىمىنىڭ ئەمەقىيەتتە قەشۈقەرقىكلەر

ئىكەنلىكۈۈى قەيۈۈو قىلىنغۈۈان ئىۈۈدى .ئۈۈو

ە اۈۈاال ئابۈۈاد  ،ئۆزگەنۈۈد قاتۈۈارقىۋ

اايالردىكى قەشقەرقىكلەر ئەنە شۇندال پارچىلىنىش اەريانلىرىدا ئۆزبې

كىملىكىگە

ئۆزگەرتىلىر ،تىزىمغا ئېلىنغۈان بوقۈۇپ ،بۈۇ سۈو ېو سىياسۈىتى ئۈچۈۈن ئېيتقانۈدا،
قىرغىزىسۈۈتان ە ئۆزبېكىسۈۈتان چېگرىسۈۈىنىڭ قىرغىزىسۈۈتان تە ەسۈۈىدىمۇ زور سۈۈاندا
ئۆزبېكلەرنى پەيدا قىلىش ھەمدە ئۆزبېكىستان تە ەسىدە يەنە ئوەشاشال مەقۇم ساندا
قىرغىزالرنى پەيۈدا قىلىۈش ئۈارقىلىۋ  ،بۈۇ ئىككۈى مىلۈلە

ە ئىككۈى اۇمھۈۇرىيە

ئارىسىدا تەڭ ۇڭلۇل پەيدا قىلىش تاكتىكىسى بىلەن مۇناسىۋەتلى
يىلىدىكى قىرغىزىستان دۆقە

ئىستاتېستىكىسى بويىچە ئاقغاندا ئۈو

ئۆزبېكلەرنىڭ سانى  218مىڭ ،ئو

ئىدى -2119 .
ىاليىتىۈدىكى

شەھىرىدىكى ئۆزبېكلەرنىڭ سۈانى  002مىۈڭ،

ااال ئاباد ىاليىتىدىكى ئۆزبېكلەرنىڭ سانى  247مىڭ ،ااال ئابۈاد شۈەھىرىدىكى
نوپۇسى  28مىڭ بوقۇپ ،مەزكۇر ئىككى ئوبالستتا قىرغىزالر ئۆزبېكلەردى كۆرگنەرقى
دەرىجىۈۈدە كۈۈۆپ ھېسۈۈابلىنىدۇ .قۈۈېكى  ،يەرقى ۈ

ئۈۈۆزبېكلەر بوقسۈۈا ،قىرغىزىسۈۈتان

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ئۆزقىرىنىۈۈڭ سۈۈانىنى قەسۈۈتەن ئۈۈاز كۆرسىتىشۈۈكە تىرىشۈۈىۋاتقانلىقىنى
بىلدگرىشىدۇ .مۇندال بوقۇشىدىكى سە ەب ،بۇ اايالردا يەرقى
ئاپتونومىيە تەقەپ قىلىش ھەرىكەتلىرى مە اۇ

ئۈۆزبېكلەر ئارىسۈىدا

ئىۈدى .مەزكۈۇر ئۆزبېۈ

نوپۇسۈى

نۆ ەتتە قىرغىزىستاننىڭ اەنۇبىە رايونلىرى ئۈچۈن چو بىر مەسىلە بوقۇپ ،موسكۋا بۇ
مەسىلىنى -21ئەسىرنىڭ باشلىرىدىال كۆرگپ بوقغان ئىدى .موكسۋانىڭ بۇ تاكتىكىنىڭ
نەتىجىسۈۈى -0991يىلۈۈى ە -2101يىلىۈۈدىكى ئۈۈو

ە اۈۈاال ئابۈۈاد ەقەقىرىۈۈدە

نامايەن بوقدى .بۈگۈنكى كۈنلەردە پۈتۈن پەرغانە ادىسىدا  02مىليونۈدى ئۈارتۇل
ئادەم ياشىماقتا .پەقە

ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ىاليىتىدە 2مىليون 67مىڭ ئادەم،

پەرغانە ىاليىتىدە  2مىليون  229مىڭ ئادەم ياشايدۇ .پەرغانە ىاليىۈتىگە قوقەنۈو،
مەرغىۈۈالن قاتۈۈارقىۋ شۈۈەھەرقەر تە ە بوقۈۈۇپ ،مەرغىالنۈۈى شۈۈەھىرى ە ئۇنىۈۈڭ
ئەتراپىدا  211مىڭ ئادەم ياشايدۇ.
ئەگەردە چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتىدا كۆرسۈىتىلگەن -09ئەسۈىرنىڭ -41
يىللىرىۈۈدىكى ئەنجۈۈان ،قاراسۈۈۇ  ،شۈۈەھرىخان ە باشۈۈقا اۈۈايالردىكى  211مىۈۈڭ
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ھەمدە باشقا رايونالردىكى قەشقەرقىكلەر ئىزچىق ئۈۆز كىملىكىنۈى سۈاقالپ

كۆپەيدى ە ھازىرقى زامان ئۇيغۇر مىللىۈتىگە ئايالنۈدى دەپ قاراقسۈا ،ئۈۇ چاغۈدا،
مەزكۇر  211مىڭ نوپۇس  041يىق اەريانىدا كەم دېگەندە  8-7ھەسسە كۆپىيىشۈى
كېرەى ئىدى .شۇندال بوقغاندا ،شۇندال ھېسۈابلىغاندا پەرغۈانە ادىسۈىدا ،بوقۇپمۈۇ
ھازىرقى ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ىاليىتۈى بىۈلەن قىرغىزىسۈتاننىڭ ئۈو
تە ەسىدىكى ئۆزقىرىنى ئۆزبې

ىاليىتۈى

دەپ ئاتا اتقان ئاھاقىالرنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسىمىنىڭ

كېلىر چىقىش مەنبەسىنى ئەشۇ قەشقەرقىكلەر ،يەنى ئۇيغۇرالر تەشكىق قىلغان بوقىدۇ.
شۇ ەاىدى بوقسا كېرەى ،قۈازال مۇتەەەسسىسۈى ئەرمەى نارىمباينىۈڭ قارىشۈىچە،
ھازىرقى ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ىاليىتىدىكى بىر يېرىم مىليون پاس ورتىدا ئۆزبېۈ
دەپ يېزىلغان نوپۇسنىڭ  %81-%64ئى ئەمەقىيەتتە ئېتنى
ئەمما ،ھازىرغىچە ئۆزبېكىستان تە ەسىدە زادى قانچىلى

ئۇيغۇرالردۇر (.)001
ئۇيغۇر بارقىقى ئېنىۋ

ئەمەس مەسۈۈىلە ،مەيلۈۈى -09ئەسۈۈىرنىڭ ئوتتۇرقىرىۈۈدىكى  211مىۈۈڭ ە يۈۈاكى
ئۇنىڭدى ئاز رەقەمدىكى قەشقەرقىكلەر ئاھاقىسى بۈگۈنكى كۈندە كۆپىيىر بىر قانچە
مىليوندى ئاشتى دېگەندە دېيىلسىمۇ ،قېكى ئۈۇالر بەرىبىۈر ئاقلىقاچۈان ئۈۆز مىللىۈە
كىملىكىنى ئۆزگەرتىر ،ئۆزبې

مىللىە كىملىكىنى قوبۇ قىلىر بوقغان.

ئۆزبەكىسۈۈتان پەنۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈىنىڭ ئاكۈۈادېمىكى ،پروفېسسۈۈور ئەەە
ەواۈۈايوف ئەپەنۈۈدى بۇنىڭۈۈدى  01يىلۈۈالر ئىلگىۈۈرى مۈۈۇئەقلى كە ئۆزبېكىسۈۈتاندا
تەەمىنەن  411مىڭ ئۇيغۇر بار دېگەن بوقسۈا ،شۈۇ اقىتتىكۈى ئۆزبېكىسۈتان ئۇيغۈۇر
مەدەنىۈۈيە

مەركىزىنىۈۈڭ مەسۈۈلۇقى ،ئۆزبېكىسۈۈتاندا  241مىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر بۈۈارقىقىنى

بىلدگرگەن ئىدى .ئەممۈا ،ئۈۇالر ئۆزقىرىنىۈڭ بۈۇ سۈانلىۋ ئۇچۈۇرقىرىنى تەەمىۈنەن
ھېساباتالرغا تايىنىۈر ئېيتقانلىقىۈدا شۈەى يۈول .ئۆزبېكىسۈتان ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە
مەركىزى بوقسا-2119 ،يىلى ،پۈتۈن ئۆزبېكىستاندا  61مىڭ ئۇيغۇر بۈارقىقىنى قەيۈو
قىلدى.بەقكى مەزكۇر  61مىڭ دېگەن سان ھۈازىر يەنە ئۈازرال كۈۆپەيگەن بوقۇشۈى
مۇمكى  .بەقكى پەرەز قىلىشقا بوقىدۇكى ،مەزكۇر  61مىڭ دېگەن رەقەمنىۈڭ مۈۇتلەل
كۆپ قىسۈىمى ئۆزبېكىسۈتان تېررىتورىيىسۈىگە -21ئەسۈىرنىڭ ئىككىنچۈى يېرىمىۈدا
كۆچۈپ كەقگەن ئۇيغۇرالر ە ئۇالرنىڭ ئە الدقىرىنى كۆرسەتسە كېرەى.
پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبې

كىملىكىگە سۈىڭىر كېتىشۈىدىكى

يەنە بىر سە ەب شۇكى-21 ،ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدا ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا ئۈاپتونومىيە
ھەرىكىتى مە اۇ

بوقۈۇپ ،سۈو ېو ھۆكۈۈمىتى ئۇيغۇرالرغۈا مۇنۈدال سۈاالھىيەتنى

بەرمىدى ھەمدە بۇنى بەرمەسلى

ئۈچۈن ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ئىگە بوقغان پەرغۈانە
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ادىسىدىكى توپلىشۈىر ئوقتۇراقالشۈقان بۈۇ قەشۈقەرقى

ئۇيغۈۇرالرنى ئۈۆزبېكلەرگە

قوشۇ ېتىشقا ھەمدە دەسلەپتە رۇسىيە فېدېراتىر اۇمھۈۇرىيىتىگە تە ە بوقغۈان قىرغىۈز
ئاپتونوم ئوبالستى ە كېيىنكى قىرغىز اۇمھۇرىيىتىگە تەقسىم قىلىۋېتىشى توغرا كېلەتتى.
قىرغىزالر -0926يىلى ،ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيە

سۈاالھىيىتىگە ئېرىشۈكەندى كېۈيى

ئۆزبېكىستان بىلەن تە دەرىجىگە ئىگە قىلىنىر ،ئۇالرنىڭ مىللىە كىملى

ئىدىيىسىمۇ

كۈچەيتىلگەن ئىدى.
ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىنى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان ئۆزبېكىسۈۈتان
ە قىرغىزىستاندا ئۈچىنچى قېتىملىۋ سىڭىشۈىش دوققۈۇنى -092يىلىۈدى كېۈيى يۈۈز
بەردى-0927 .يىلىدىكى ستاقىننىڭ چو تازىال
تۇرغۈۈۇزۇ

ھەرىكىتى ە كىملى

كىنىشكىسۈى

سىياسۈۈىتى يوقغۈۈا قويۇقغانۈۈدا ،ئۆزبېكىسۈۈتاندىكى ئۇيغۈۈۇر مەكتەپلىۈۈرى،

تىياتىرقىرى ھەتتا كوقخۈوزقىرى بىۈراقال تاقاقۈدى .كوقخۈوزالر نۈاملىرىنى ئۈۆزگەرتتى.
نۇرغۇن ئۇيگۇر زىياقىيلىرى ياپون ئىش ىيونى ،پان تۈركىسو دېگەنۈدەى اىنۈايەتلەر
بىلەن قوقغا ئېلىندى .ئەنە شۇ قېتىملىۋ كە رې رېتسىيىدە نۇرغۇن ئۇيغۈۇرالر كىملىۈ
سىياسىتىگە ماسلىشىر ئۆز مىللىە كىملىكىنۈى ئۈۆزبېككە ئۈۆزگەرتتى .مانۈا

تۇرغۇزۇ

شۇنىڭدى كېيى  ،قىرغىزىستاننىڭ اەنۇبىدىكى ە ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالر بىراقال
توقۈۈۇل ئۆزبېكلىشۈۈىش دە رىنۈۈى باشۈۈتى كەچۈۈۇردى .بۈۈۇ پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلەرگە ئىنتىگراتسىيە بوقۇشىنىڭ ئە يۇقىرى پەقلىسىنى ياراتتى.
-0927يىلغىچە بوقغان ئارىلىقتا ئۆزبېكىستان ،اۈملىدى
مەدەنىيە

تاشكەنو ئۇيغۈۇر

ە ماراپ مەركىزى بوقغان بوقسا-0927 ،يىلىدى كېيى بۇ مەركەز بۈارا

قازاقىستانغا يۆتكىلىر ،ئاەىرىدا ئاقمۇتا سو ېو ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ مەركىۈزىگە
ئايالندۇرۇقدى.
تاشۈۈكەنو -0941-0900يىللىۈۈرىغىچە يەنە بىۈۈر قېۈۈتىم موسۈۈكۋانىڭ پالنۈۈى
بويىچە ئۇيغۇر مەدەنىيە

مەركىزىگە ئايالندۇرۇقۇپ ،بىر قىسۈىم زىيۈاقىيالر بۈۇ يەرگە

توپلىنىر ،مەەسۇس ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبىغا ئىۈدىيىۋى يۈاردەم
بېرىشنى مەقسە

قىلغان << شۈەرل ھەقىقىتۈى>> اۈۇرنىلى ە كېيىۈنچە << شۈەرل

ھەقىقىتى نەشىرىياتى>>نىڭ ەىزمەتلىرىنۈى ئېلىۈر بارغۈان ئىۈدى .بۈۇ نەشۈىرىيا
ئورگانلىرى -0909يىلىدى كېيى

نۇرغۇن كىتابالرنى نەشۈىر قىلىۈر ،ئۇيغۈۇر ئېلىغۈا

ئە ەتكەن ھەمدە ئارىلىقتا بىر مەزگىۈق پاسسى الشۈقاندى بوقسۈىمۇ ،بىۈرال -0961
يىللىرى سو ېو ئىتتى اقى بىلەن اۇڭگۈو مۇناسۈىۋەتلىرى يىرىكلەشۈكەندى كېۈيى ،
موسكۋانىڭ ئىسۈتراتېگىيىلى

پىالنلىرىنىۈڭ تەركىبۈى قىسۈىمى سۈۈپىتىدە تاشۈكەنو
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قايتىدى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بىر مەركىزىگە ئايالندۇرۇقدى .بۇ يەردە ئۇيغۇر تىلىدا
رادىلو ئاڭلىتىش يوقغا قويۇقدى .ئۇيغۇر ناەشا ئۇسۈۇ ئانسۈامبىلى قۇرۇقۈۇپ ،تۈاكى
سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلغىچە ئۆز پائاقىيەتلىرىنى دا امالشتۇردى .تاشۈكەنتكە ەېلۈى
زور ساندىكى ئۇيغۈۇر ئۈاقىملىرى ،سۈەنلەتكارقىرى ،ئەدىبلىۈرى توپالنۈدى .ئەممۈا،
سو ېو ئىتتى ۈاقى يىمىرىلگەنۈدى كېۈيى  ،تاشۈكەنو قايتىۈدى ئۆزىنىۈڭ ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىتىدىكى روقىنى ە ئورنىنى يوقاتتى.

ەۇالسە.
پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئەنە شۇ ئىككى ئەسۈىرقى

مۇسۈاپىنى باشۈتى

كەچۇرۇپ ،بۈگۈنكى كۈنلەردە ئۇالرنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسىمى ئۆزىنى ھەتتا ئۇيغۇر
دەپ ئاتىسىمۇ بىرال ئوز تىلىنى پۈتۈنلەي دېگۈدەى ئۇنتۇپ ،ئۆزبې

تىلىنى ئۈوز تىلۈى

قىلىر بېكىتىش ھەمدە دا املىۋ تۈردە سىڭىشىش دە رىنى باشتى كەچۈرمەكتە.
ەۇالسۈۈىلىغاندا ،پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدە
يوقۇقۇپ كەتكەن دىلاسۈ ورىغا ئايلىنىشۈىدىكى ئاساسۈلىۋ ئۈامىلالر يەنىۈال ئاقۈدى
بىلەن مەدەنىيىتى ،ئېتنى

كېلىر چىقىش ە ئېتنى

تارىخى ئوەشا

بوقغان ،تىلۈى

ە ئورپ-ئادەتلىرى ئىنتايى يېقى بوقۇشىدۇر .ئەگەردە بۇ ەىۈق شۈارائىو بوقمىغۈان
بوقسا ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلەرگە مۈۇنچە ئاسۈان سۈىڭىر كېتىشۈى بوقمىغۈان بۈوالر
ئىدى .ھەر قاندال ئاسسىمىلياتسىيە ە ياكى يۇغۇرۇقۇ

ئۈچۈن ئاقدى بىلەن تەبىلىە

مۇناسىۋەتلەر كېرەى بوقۇپ ،بىر-بىرىدى تامامەن پەرقلىۋ ەەققلەرنىۈڭ بىۈر-بىۈرىگە
يۇغۇرۇقۇشى ئىنتايى قىيى .
پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئۈۆزبېكلەرگە سۈىڭىر ،ھۈازىرقى زامۈان
ئۆزبې

ەەققىنىڭ بىر قىسىمىغا ئايلىنىشى ئومۈۇمىە اەھەتۈتى ئاقغانۈدا ،تەبىلىۈە

ئاسسىمىلياتسىيە ە ياكى تەبىلىە يۇغۇرۇقۇشتى ئىبارەتتۇر .بۇنۈدال ئەھۈۋا ئەينۈى
شەكىلدە قەشقەر  ،يەركەنو ،قۈاغىلىۋ ،غۇقجۈا ە باشۈقا شۈىنجا ( ئۇيغۈۇر ئېلۈى )
شەھەرقىرىدىمۇ كۆرگقگەن بوقۇپ-09 ،ئەسىرنىڭ ئاەىرى ە -21ئەسىرنىڭ باشلىرىدا
پەرغۈانە ادىسۈىدى

ئۇيغۈۇر دىيارىغۈۈا كەقۈگەن ئۈۆزبېكلەر ئۆزقىكىۈدى يەرقىۈ

ئۇيغۇرالر ئارىسىغا سىڭىر ،ئۇالرنىڭ مۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى ئۇيغۈۇر ەەققىنىۈڭ بىۈر
قىسىمىغا ئايلىنىر كەتتى .پەرغۈانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ قىسۈمىتى ،ئۇيغۈۇر
ئېلىدىكى ئۆزبېكلەرنىڭ قىسمىتى بىلەن ئاساسەن ئوەشا
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يەنە بىر نۇقتىدى ئاقغاندا ،پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ( ئەسۈلىدىكى
قەشقەرقىكلەرنىڭ) ئۆزبېكلەرگە سۈىڭىر كېتىشۈى ،قەرىنۈدا
ئۆزارا يۇغۇرۇقۇشى ە ئورتال ئېتنى

تۈۈركىە ەەققلەرنىۈڭ

گە دىگە ئايلىنىشىنىڭ بىر ئۈقگىسى ە مودېلى

بوقۇپ ،بۇ تۈركىە ەەققلەر ئارىسىدىكى مۇندال سىڭىشىش ،يۇغۇرۇقۇ

ە بىرقىشۈىش

ئاقۈۈدى بىۈۈلەن ئۈۈۇالر ئىچىۈۈدىكى تىۈۈق ،ئۈۈۆرپ-ئۈۈادەتلىرى ئە يۈۈېقى بوقغۈۈانلىرى
تەرى ىۈۈدى ئەمەقۈۈگە ئاشۈۈىدىغانلىقى ،تىۈۈق ە تۇرمۈۈۇ

شۈۈەكلى اەھەتۈۈتى

يېقىنالر ئاقدى بىلەن بىرقىشىش يوقىنى تۇتىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ،اۈملىدى فەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇر دىلاس ورىسۈىنىڭ
شەكىللىنىش شۇنىڭدەى ئۇالرنىڭ ئاقىۋەتتە ،بوقۇپمۇ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -21يىللىرىغۈا
كەقگىچە بوقغان ئارىلىقتا ھەم ئۇنىڭدى كېيى قەدەم-قەدەم پەرغۈانە ادىسۈىدىكى
ئاھاقىالر تەركىبىگە سىڭىر كېتىشى اەريانى مۇرەككەپ ئىچكى  -تاشۈقى سىياسۈىە،
ئىجتىمائىە-ئىقتىسادى تەرەققىيا

ھەمۈدە اۇغراپىيىۈۋى سىياسۈىە ئىسۈتراتېگىيىلى

توقۇنۇشالر بىلەن باغلىنىش مۇساپىلىرىنى بېسىر ئۆتتى.
نۈۈۆ ەتتە ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى قاقۈۈدۇل ئۇيغۈۈۇر دىلاسۈۈ ورىنىڭ كەقگۈسۈۈى
مە اۇتلۇقى ئۇيغۇر تىلى ە مەدەنىيىتى كۈچلۈى ەىرىسقا دۇ كېلىۋاتقان ئۆزقىرىنىۈڭ
تارىخى ئانا ەتىنىدىكى قېرىنداشلىرىنىڭ تەقدىرى بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلىكمۇ؟ ،ئۈۇالر
ئۆزقىرىنىڭ مىللىە كىملىكىنى ئۆزقىرىنىڭ مەزكۈۇر يۈادروقۇل گە دىسۈىدى ئۈايرىم
ھاقدا توقۈۇل سۈاقالپ قاالالمۈدۇ ە يۈاكى قازاقىسۈتان  ،قىرغىزىسۈتاندىكى ئۇيغۈۇر
گۇرۇپ ىلىرىمۈۈۇ ەۈۈۇددى پەرغۈۈانە گۇرۇپ ىسۈۈىغا ئوەشۈۈا

قەدەم-قەدەم يەرقىۈۈ

ەەققۈۈلەرگە سۈۈىڭىر كېۈۈتىش تەقۈۈدىرىگە دۇ كېلەمۈۈدۇ؟ دېگەنۈۈدەى مەسۈۈىلىلەر
اەمىيەتشۇناسلىۋ ،سىياسەتشۇناسلىۋ ،ئانتروپلوگىيىلى

ە باشقا نۇقتىالردى ئاناقىز

قىلىنىشى كېرەى.
------------

ئىزاھاتالر ە پايدىالنغان ئەسەرقەر
([статистике. Численность Агентство Республики Казахстан по . ]0
января населения Республики Казахстан по отдельным этносам на 1
.2012 года
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Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской. ]2[
)Национальный состав населения (оценка 1 января 2012 года
Этнический атлас Узбекистана. . Институт “Открытое Общество” . ]2[
Узбекистан, 2002. Стр.217 - - Фонд содействия
СЕМИРЕЧЬЯ В

К СТОЛЕТИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ УЙГУРОВ ИЗ . ]0[
ТУРКМЕНИСТАН
http://hamrajan.narod.ru/Bayram-Ali.html .гг0991 - 0891

Millward. Beyond The Pass. Economy, Ethnicity , and .James A . ]4[
P.245-249 .0860-0749 ,Empire in Qing Central Asia
.seyfidin Ezizi. Omur dastani )6(
Аблажей Н.Н. Репатрианты из КНР в районах освоения целинных . ]7[
Гуманитарные науки в Сибири. // .)0962-0940( и залежных земель
.2008. № 2. С. 105-106
Li Danxui. Xinjiang Sulian qiaomin wentide lishi kaocha(1945-1965) . ]8[
.yanjiu . 2003. № 3. С. 90 // lishi
houqi Zhongsu Guanyui We Changhui Chen Xianlin. Lun Erzhan .)9(
\.04-00 .Xinjiang suqiaode jiaoshe // Xiyu Yanjiu. 2000. № 4. С
. Qirghizistan ,Tokon Yusubakun Yusubakunov. Delo mumber geziti .)01(
баспасы. Румянцев , П . П . Уезды Жетысу.-Алматы:Жалын . ]00[
.St.223 .Уезды Жетысу.-2000.- st.222. Румянцев , П . П. Таранчи
Румянцев , П . П Shu eser.223-225-betler . ]02[
.Gaozong, zhuan 761 6-7 ye Qianlong 31nian 5 yue . ]02[
.eser shu. ]00[
Xinjiang .Xinjiang Jianshi ( Shinjangning qisqiche tarixi). 1-tom . ]04[
.Renmin Chubanshe. Urumchi. 312-bet
Jiaotu yu Qingdaide Guanxi. ( Musulmanlarning Liu Fengwu. Hui . ]06[
munasiwiti)-/ Xing Yaxiya. 1936. 12 toplam , 1- Ching dewri bilen bolghan
WenZhai. GansuShengTushuguan.1985. san.-XibeiMinzuZongjiao Shiliao
.2-tom .800-bet
a.Millward. Beyond The Pass. P.124 James . ]07[
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.bet-222 .Seng Menwu . ]08[

Saibei. Ningxia Qing Shilu Musilin Ziliao Ji lu. zhong zhuan. Ma .)09
bet-226. Renmin Chubanshe.1988.248.-bet. ZHUAN 115. 33-35
Saibei. Ningxia Qing Shilu Musilin Ziliao Ji lu. zhong zhuan. Ma .]21[
.Renmin Chubanshe.1988.248.-bet
.ye 00-02 .ching shilu. zhuan 118

مۈۇھەممەد.  نەشۈىرگە تەييۈارقىغۇچى. تۈارىخىە ئەمىنىۈيە.] موقال مۇسا سايرامى20[
. ئۈرگمچى. شىنجا ەەقۋ نەشىرىياتى.زۇنۇن
. شۇ ئەسەر، تارىخىە ئەمىنىيە، موقال مۇسا سايرامى. ]22(
. ھىجۈرە0244 .  ئىسۈتانبۇ. مۈۇھەممەد ئۈاتى. بە-296 . تارىخىە كاشۈغەر. ]22[
،يىلى-0920 مىالدىيە
.Choqan Walikhanov. 165-bet . ]20[
.bet-064 . Choqan Welikhanov. ]24[
А . Ходжаев . “ Цинская империя , Джунгария и Восточный . ]26[
. Туркестан ”. 1979. издательство наука. Москва
.Yingde. Wei Wuer Shilue. Shanghai. 1952. 49-bet Guo. ]27[
A.Kamalov. Uyghur

Studies

in

Kazakhstan:

Tradition

and

. ]28[

.Almaty. Nash Mir. 96-bet .Innovation. 2006
Huifei fanlue .Beijing 1896. Qing Ding Pingding Shan Gan Xinjiang . ]29[
.309 ji. L.14
Xinjiang Ji.-Huiminji. 4-tom. 376-380-bet. Liu Wei Guantao. Kandin . ]21[
.tom. 1968.Taibei. 162-bet-0 ,Jintang. Liu Xianqin Gong Zuogao
betler-09-06 .Tarixiy Bedekhshan . ]20[
Записки .О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кашгаре. ]22[
.Мирзы-Шемса Бухари, изданные В.В. Григорьевым. Казань, 1861. С
.26
.Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара. С. 156; Григорьев В.В . ]22[
Комментарии // О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кашгаре.
016 .С
02 .0926 .Liu Fengwu. Hui Jiaotu yu Qing Daide Guanxi. Xing Yaxiya . ]20[
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zhuan. 1 qi. Xibei Minzu Zongjiao Shiliao Wen zhai. GansuSheng
.Tushuguan. Lanzhou. 1985. 303-bet
c.106 . Валиханов Ч.Ч . ]24[
Куропаткин А.Н. Историко-географический очерк страны, ее ]26[
военные силы, промышленность и торговля. СПб., 1879. С. 121
Menwu, ZhongGu Jingying ShiYu Shi. 1937. 1986-yili qayta Seng . ]27[
.bet-206 .neshiri
Историко-географический .kropatkin .qeshqeriye. Куропаткин А.Н. ]28[
торговля. СПб., очерк страны, ее военные силы, промышленность и
1879. С. 121
Историко-географический .Korpatkin, qeshqeriye. Куропаткин А.Н ]29[
торговля. СПб., очерк страны, ее военные силы, промышленность и
1879. С. 121
.eser Tarixiy Kashgher. Shu . ]01[
,V.Nalivkin.

Kratkaya

istoria

Kokandskogo

Khanstvo.

Kazan. ]00[

Tipigrafia Imperatorskogo universiteta.1886. s.185
eser.304-bet Liu Fengwu. Shu. ]02[
shinjang xelq

.Liu Zishaw. Uyghur Tarixi. 36-70-betler, 2003. ]02[
,neshiriyati
Seng Menwu. 338-bet. ]00[

Menmu. Zhong Guo Jing Ying ShiYu Shi. 1937. 1986-yili, qayta Seng. ]04[
.bet-208 neshiri
С. 125- .Наливкин В. Указ. соч. С. 185; Куропаткин А.Н. Указ. соч . ]06[
.126
On. 11. .0 .Центр. гос. архив Республики Узбекистан (ЦГА РУ). Ф . ]07[
..Д. 205. Л. 16
Ферганской Долины. No2958 Рапорт Начальника ошского Уезда . ]08[
merkiziy

tarixi

,1877.23-dekabir.

SGIA

UZ.

(Özbékistan

döletlik

Населения arxipi).fond.276.delo1, l-d.57-60.. Камалов.А.К . Миграция
Кашгарии в Ферганскую Долину
132

После Падения Кашгарского

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

Конце 19 век. Uyghur Studies in Kazakhstan: Tradition and Эмирата в
-Nash Mir. 92 ,Innovation. Almaty
.A.Kamalov. Shu eser. 93-bet. ]09[
Pingding Shan Gan Xinjiang Huifei fanlue .Beijing 1896. Qing Ding . ]41[
.L.14 .309 ji
- .Конопко С.Р. Туркестанский край. -Ташкент. 1912. -2-е изд . ]40[
.С.115
Абытов Байболот Капарович .Город Ош в начале ХХ века (по] 42[
.)материалам русскоязычных источников
.http://www.eurasica.ru/articles
Return to China's Northern Frontier." The " .Owen Lattimore . ]42[
.Jun., 1973), p. 237( Geographical Journal, Vol. 139, No. 2
Svedenia

o

Sobelev

L.N.

Geograficheskie

I

Staticheskie. ]40[

Zerafshanskom Okruge ( S Prilozheniem Spiska Nasiyolennikh mest
.prim,1 okruga )// Zap. IPGO po otdeleniyu statistika .SPb, 1874, t.4, c.299
K ( Bronnikova O.M. Sarty v etnicheskoy istorii Sredney Azii . ]44[
Postoanovke

problem)//

Etnosy

o

Etnicheskie

prosessy.Moskwa.

Literatura. 1993 , s.153 Vostochnaya
Российской Империи Первая Всеобщая перепись населения . ]46[
1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и
).областям ( http:// demoscope.ru//weekly
)demoscope.ru//weekly //:shu uchur. ( http. ]47[

. بە-091 . ئاقمۇتا.0986 .] چوقان اقىخانوف تاقالنما ئەسەرقىرى48[
 چوقۈۈان.ساد اقاسۈۈوف

 غواۈۈاەمە. بە-091 . شۈۈۇ ئەسۈۈەر. اقىخۈۈانوف.. ]49[

. ئاقمۇتۈا.ساد اقاسوف تاقالنما ئەسەرقىرى

 غوااەمە.ەقىخانوف ئۇيغۇرالر ھەققىدە
. بە-44 .2111 ."ئاقەم " نەشىرىياتى
shu eser. 164-bet .Walixanof. ] 61[

.096 .Обозрение Кокандского ханства. С .] 60[
Бабабеков Х.И. Бабабеков Х.И. Народные движения в

. ]62[

ханстве и их социально-экономические и политические Кокандском
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.Ташкент, 1990. С.7 .).предпосылки (XVIII-XIX вв

// Губаева

С.С.

Современное

Уйгуры

развитие

и

дунгане

этнических

Ферганской
групп

долины )62 (

Средней

Азии

и

S.121 .0992 ,.Казахстана. Ч. 2. М
-44 .2111 ,Izbrannie trudy Gojaxmeta sadvakasova. Almaty ,Alem . ]60[
.bet
.Захарова И.В. Указ. соч. С. 223-224 . ]64[
Кайдаров А. Уйгурский литературный язык и вопросы

. ]66[

терминотворчества // Исследования разработки научных принципов
.22 .по уйгурскому языку. Алма-Ата, 1965. Т. 1. С
Исхаков Г.М., Решетов A.M., Седловская А.Н. Современные . ]67[
этнические процессы у советских уйгуров // Этнические процессы у
.групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 75 национальных
Выходцы из Синьцзяна в Туркестане в конце .Никольская Г.В . ]68[
истории народов Средней Азии): XIX - начале XX вв. (материалы к
.04 .Автореф. дис. канд. ист. наук. Ташкент, 1969. С
:Маллицкий Н.Г. Ташкентские махалля и мауза // В.В. Бартольду . ]69[
Туркестанские друзья. С. 113; Решетов A.M. Уйгуры в Таджикистане //
история и традиционная культура народов Средней Этническая
;С. 195 .Азии и Казахстана. Нукус, 1989
 ( ئۆزبېكىستان اۇمھۇرىيىتى دۆقەتلى.ЦГА РУ. Ф. 23. Oп. 1. Д. 532. Л. 221-241 . ]71[
) مەركىزىە ئارەى ى
вопрос и Туркестанском крае // Верховский Н . П . Рабочий .]70[
0 ,Экономист России, - 32, 14 aвгуста 1910. С
Владимир Дацыше.

Ф ормирование китайской общины в ,. ]72(

.) -империи ( второй половине 19-го века российской
.www.mion.isu.ru
иностранные коммунисты в туркестане.

. И. С. Сологубов . ]72[
.ташкент. 1961
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[. ]70ئابدۇقال روزىباقىيېۋ -21ئەسىرنىڭ -21-21يىللىرىدا ئوتتۇرا ئاسىيادا تونۇقغان
سىياسۈۈىە ە اامۈۈائە

ئەربۈۈابلىرى ھەمۈۈدە دۆقە

رەھبەرقىرىنىۈۈڭ بىرىۈۈدۇر .ئۈۈۇ،

تۆ ەندىكىدەى بىر قاتار يۇقىر ەزى ىلەردە بوقغان ئىدى-0920 .يىلى ئىنقىالبى ئۇيغۇر
ئىتتى اقىنىڭ رەئىسى-0922-0921 ،يىللىۈرى تۈركىسۈتان كوم ارتىيىسۈى مەركىزىۈە
كومىتېتىنىڭ قارمىقىدىكى ئاز سانلىۋ مىللەتلەر بۆقۈمىنىڭ باشۈلىقى-0922 ،يىلىۈدى
ئېتىبارەن رۇسىيە تۈركىستان كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتى قارمىقىۈدىكى ئۇيغۈۇر-
تۇڭگان كوممۇنىستلىرى بۆقۈمىنىۈڭ رەئىسۈى-0920-0920 ،يىللىۈرى ھۆكۈمەتنىۈڭ
ئوتتۇرا ئاسىيادا مىللەتلەرنىڭ كىملىكىنى ئايرىش كومىسسىيىسىنىڭ مۇئا ى باشلىقى،
قازاقىسۈتان قىزىۈق ئۈۈوردا كوم ارتىيىسۈى ە پۈۈا قودار كوم ارتىيىسۈى كومىتېتلىرىنىۈۈڭ
بىرىنچۈۈى سۈۈېكرىتارى ،قازاقىسۈۈتان تەمىنۈۈا
مەركىزىە كومىتېتىنىڭ نەشىرىيا

مىنىسۈۈتىرى ،قازاقىسۈۈتان كوم ارتىيىسۈۈى

ئىدارىسۈىنىڭ مۇئۈا ى باشۈلىقى ،پۈتۈۈن سۈو ېو

ئىتتى ۈۈاقى كوم ارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە ئىجۈۈرائىيە كومىتېتىنىۈۈڭ مىللەتۈۈلەر كېڭىشۈۈىنىڭ
ئەزاسۈۈى ،رۇسۈۈىيە كوم ارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە كومىتېتىنىۈۈڭ ئەزاسۈۈى ،قازاقىسۈۈتان
كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى قاتارقىۋ ەزى ىلەرنى ئاتقۇرغۈان ھەمۈدە
-0922يىلى-2 ،ئىنتەرناتسۈىيوناقنىڭ  -2ە -0قۇرۇقتىيىغۈا تۈركىسۈتانغا اكۈاقىتەن
قاتناشقان .سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسۈىنىڭ  -06 ،02 ،-00قۇرۇقتىيىنىۈڭ ەكىلۈى
بوقغان-0927-0924 ،يىللىرى موسۈكۋادىكى شۈەرل كوممۇنىسۈتى

ئەمگەكچىۈلەر

ئۇنىۋېرسۈۈۈىتېتىدا ئوقۇغۈۈۈان-0922 ،يىلۈۈۈى ،موسۈۈۈكۋادىكى قەنىۈ ۈ مەكتى ىنىۈۈۈڭ
ئاس ىرانتۇراسىدا  ،ئارقىدى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى مەركىزىۈە كۈومىتەتى
قارمىقىدىكى مىللەتلەر ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇغان .ئۇ-0927 ،يىلۈى سۈتاقىننىڭ تۈازىال
ھەرىكىتىدە قوقغا ئېلىنىر ،ەەقۋ دۇشۈمىنى  ،مىللەتچۈى ە پانتۇركىسۈو دەگەنۈدەى
اىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلىنىر -0928يىلى ئېتىۈر تاشۈالنغان .روزىبۈاقىيېۋ ،ئۇيغۈۇر،
قازال  ،رۇس تىللىرىدىكى بىر قانچە گېزىو ە اۇرناقالرنىڭ با

رېۈداكتورى ھەمۈدە

كۆپلىگەن ماقاقىالرنىڭ ئاپتورى ئىدى .ئۈا лма-Ата. Энциклопедия / Под ред.
.М. К. Козыбаева. - Алма-Ата: Гл. ред

Казахской советской

.1983. - С. 455-456 ،энциклопедии
[. ]74ئا.روزىباقە  .ئۇيغۇر ەەققىنىڭ مۇنە ەر پەرزەنتى .ئاقمۇتا،0988 ،
[. ]76بۇرھان قاسىموف .ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مىللىە اۇمھۇرىيەتلەرگە بۆقۈنۈشى ە ئۇيگۇر ەەققلىۈرى.،
كەمبەغەقلەر ئا ازى ،-0920 .سەنتەبىر 0920.2 ،24
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[. ]77ئابدۇقال روزىباقىيە  .گەزەى مۇئەقلىملەرنىڭ ".كەمبەغەقلەر ئا ازى"-0924 ،يىلى-08 ،ئىيۇ
سانى.
[. ]78ئابدۇقال روزىباقىيە  .بۇرادەر سابىرااننىڭ تەنقىتىگە اا اب " .كەمبەغەقلەر ئا ازى"-0926 .
يىلى-8 ،مار  .ئاپتور بۇ ماقاقىسىنى موسكۋادا يازغان بوقۇپ ،ئۇ بۇ اقىتتا موسۈكۋادىكى سۈۋەردقو
نامىدىكى شەرل كوممۇنىستى

ئەمگەكچىلەر ئۇنىۋەرسىتەتىدا ئوقۇ اتاتتى.

[ . ]79ئابدۇقال روزىباقىيە  ،شۇ ماقاقە-0926 .يىلى-8 ،مار .
[.года Всесоюзная перепись населения 1926 . ]81
СССР

республикам

по

населения

состав

.Национальный

http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php
[ . ]80ئۆزبېكىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتىنىڭ -0927يىلىدىكى نوپۇسى .

www.demoscope.ru/weekly
[.населения 1926 года Всесоюзная перепись . ]82
.Национальный состав населения по регионам РСФСР
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php?reg=1476
[Поляков Ю.А. ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1937 . ]82
ГОДА: ОБЩИЕ ИТОГИ. Сборник

документов и материалов. М.,

РОССПЭН, 2007, s.108-110
[ . ]80كەمبەغەقلەر ئا ازى .
[ . ]84بۇرھان قاسىموف  .مۇئەقلىملەر كېڭىشى ھەم بىزنىڭ ئاقۈارتىش ئىشۈلىرىمىز<< .كەمۈبەغەقلەر
ئا ازى>>-0924 .يىلى-08 ،ئىيۇ  .ئا.روزىباقىيېۋ .بۇرھان قاسىمو  .ئاقمۇتۈا" .رائۇئۈان".0992 ،
-29بە .
[ . ]86ئۇيغۈۈۇر سۈۈو ېو ئەدەبىياتىنىۈۈڭ تۈۈارىخى .قازاقىسۈۈتان << نائۇكۈۈا>> نەشۈۈىرىياتى.0986 .
ئاقمۇتا-022 .بە .

[ ]87ئابدۇمەاىو روزىباقىيې ئابدۇقال روزىباقىيېفنىڭ ئاكىسىنىڭ ئۈوغلى .ئۈۇ -0921
يىلۈۈالردا تاشۈۈكەنتتە ئوقۇغۈۈان ھەمۈۈدە ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنىڭ ئىشۈۈچىالر
ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى بوقغان-0900.يىلىدى كېيى سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسۈى
مەركىزىە كومىتېتى مەەسۇس ئۇيغۇر ئېلىدە ئىنقىالبىە ئىۈدىيىلەرنى تەرغىۈر قىلىۈش
ئۈچۈن چىقارغان <<شەرل ھەقىقىتى>> اۇرنىلىدا تەھرىر ە كېيى با
ئىشلىگەن ،ئۇ-0906 ،يىلى ،موسكۋادىكى پا قو تەتقىقا

تەھرىر بوقۇپ

ئىنسۈتىتۇتىدا بىلوقۈوگىيە

ساھەسى بويىچە دوكتور بوقغان  .ئۇ ئۇيغۇرالردى چىققان تۇنجى بىلوقوگىيە پەنلىۈرى
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ئاقىمى ئىدى .ئابمەاىو روزىباقىيې سو ېو ئىتتى اقىنىڭ -0941-0900يىللىرىدىكى
ئۇيغۇر سىياسىتىگە ئارىالشقان شەەسلەرنىڭ بىرىدۇر .بۇ كىشى -0998يىلى ،ئاقمۇتىدا
اپا

بوقغان .ئۇ ئۆزىنىڭ ئەسلىمىلىرىنى ماڭا سۆزقەپ بەرگەن ئىدى.

[ . ]88ەېلەم ەۇدابەردىيې  .ەېلەم ەۇدابەردىيېۈ  .ەۈېلەم ەۇدابەردىيېۈ

 .زامۈان

ئىزغىرىنلىرىدا شۇڭغۇپ (.ەاتىرەنامە) .تاشكەنو-2112 .يىلى-017 ،بە .
[ . ]89ەېلەم ەۇدابەردىيې  .زامان ئىزغىرىنلىرىدا شۇڭغۇپ (.ەاتىرەنامە) .تاشكەنو.
-2112يىلى-017 ،بە .

[ ]91ەۈۈېلەم ەۇدابەردىيېفنىۈۈڭ ەېتىنىۈۈڭ ئەسۈۈلى نۇسخىسۈۈى ئۇنىۈۈڭ ئۈۈۆز كىتابىغۈۈا
كىرگۈزگقگەن .شۇ ئەسەر-006 .بە  .ەېلەم ەۇدابەردىيې -0908يىلۈى ،تۇغۇقغۈان.
-2110يىلى تاشكەنتتە اپا

بوقغان .ئۈۇ-0927 ،يىلۈى ،ئۆزبېكىسۈتان ئوقۇتقۈۇچى

نەشۈۈىرىياتى ئۇيغۈۈۇر بۆقۈمىنىۈۈڭ باشۈۈلىقى بوقۈۈۇپ ،ئىشۈۈلىگەن-2 ،ااھۈۈان ئۇرۇشۈۈىغا
قاتناشقان ھەمدە -0907يىلى ،ئۆزبېكىستان چەتلەقچە ئاڭلىتىش رادىلوسىنىڭ ئۇيغۇر
بۆقۈمىدە ئىشلىگەندى كەيى  ،ئۆزبېكىستان كوم ارتىيىسىنىڭ -0سېكرىتارى ئوسۈمان
يۈسۈپوف تەرى ىدى باشۈقا  02كىشۈى بىۈلەن بىۈرگە غۇقجىغۈا ئە ەتىلىۈر-0909 .
قوماندانلىۋ شۈىتابىدا ئېالەۈۇن ئىسۈمى

يىلىغىچە غۇقجىدا ،باشتا مىللىە ئارمىيە با

بىۈۈلەن مۈۈايور ئۇنۋانىۈۈدا مەسۈۈلىھەتچى ،كېيىنۈۈرەى ئەەمەتجۈۈان قاسۈۈىمىغا سىياسۈۈىە
مەسلىھەتچى بوقغان .بۇ اقىتتا ئۇ يوشۇرۇن ەزى ىلە ئۆتىگەن ئىۈدى .ئەممۈا -0941
يىلالردا ئاشكارا ە رەسمىە يوسۇندا ئۈرگمچىگە كېلىر ،شۈىنجا ەەقۈۋ نەشۈىرياتىدا
مەسلىھەتچى بوقغان .ئۇ 21،.يىلغا يېقى ئۆزبېكىستان رادىلو-تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىۈڭ
مۇئا ى رەئىسى ،ئۇيغۇر مەدەنىيە

مەركىزىنىڭ رەئىسى بوقۇپ ئىشۈلىگەن .ەۈېلەم

ەۇدابەردىيې -0981-0961يىلالردا سو ېو ئۇيغۈۇرقىرى ئارىسۈىدى چىققۈان ئە
يۇقىرى مەمۇرىە ەىزمە

ئۆتىگەن ( مىنىستىر دەرىجىلى ) ئازغىنا شەەسلەرنىڭ بىرى

ئىۈۈۈدى-0961 .يىلۈۈۈالردا ئۆزبېكىسۈۈۈتاندا ئۇيغۈۈۈۇر ئانسۈۈۈامبىلىنىڭ قۇرۇقۇشۈۈۈى ە
پائاقىيەتلىرىھە يېتەكچىلى

قىلغان.

[.www.icc.uz .Nizat Niyazov . ]90
[V . ]92

Шахрихане прошел национальный фестиваль уйгуров

19.09.2011
[. ]92

Кыргызской

комитет

статистический

Национальный

жилищного фонда Кыргызской Республики. Перепись населения и
Кыргызстана. Республики 2009 года. Книга III(в таблицах). Регионы
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.Город Ош

политики Казахского
государства

в

Ермек НАРЫМБАЙ .Задачи внешней . ]90[

Средней

Азии

(в

разрезе

казахско-узбекского

http://www.zonakz.net/articles/13536 .)пограничного вопроса
Абрамзон. Киргизы и их этногенетические и историко- .С. М. ]94[
Наука, 1971. 1971. S.42 :.культурные связи. - Л
eser.43-bet С. М. Абрамзон. shu. ]96[
G.Gozhaxmet

Sadvakasov.

K

Voprosu

Ujgursko-Uzbekiskoj . ]97[

Yazykovoj Interferensii- . Izbrannyie Trudy Gozhxmeta Sadvakosova. S.
.Almaty. Alem. 2000. .180
.shu eser . ]98[

.بەتلەر-67-66 . پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇر تىلى.ساد اقوسوف
Современное расселения народов и

 غوااەمە. ]99[

. Винников Я . Р . ]011[

П . М .,1959. 2- . этнографических групп Ферганской долины // СЭС
Tom. 468.-bet
наманганской области.
Языкознание. Tashkent.

А. К. Боровков. Узбекские говори . ]010[
1963.

Izbrannie

Trudy

Gozhaxmeta

.Sadvakosova. 180-bet
. بە-081. شۇ ئەسەر. ساد اكاسو

 غوااەمە. ]012[

Азии В.А. Моисев . Россия и Китай в Центральной. ]012[
.S.224 .вторая половина XIX в. - 1917 гг.). Барнаул: АзБука, 2003(
Александр Зиновьев. БОГАТАЯ ПРОВИНЦИЯ СИНЬЦЗЯН,

. ]010[

БЕРИЛЛИЙ
ДЛЯ ССС
Рhttp://nnm.ru/blogs/semiadmin/bogataya_provinciya_sinczyan_berilliy
.>/_dlya_sssr
В.А. Советский Союз и Синьцзян 1918-1941. Барнаул: БГПУ, Бармин
.1999
. بە-60 . ئاقمۇتا.2117.)تارىخىدى يادنامە

 ئۇيغۇر زېمىنىدا ( كۆرە.  مەشۇر روزىيو.)014 (
بەتلەر-64-60 . شۇ ئەسەر، )016(
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( .)017شۇ ئەسەر -64.بە .
( .)018ئابۈۈدۇقال روزىبۈۈاقىيې  .ئۇيغۈۈۇر ئە ئەدەبىيۈۈاتى ( .بۈۈۇرادەر سۈۈابىرااننىڭ
تەنقىدىگە اا اب) .كەمبەغەقلەر ئا ازى-0926.يىلى-28 ،فېۈۋرا  .بۈۇ ماقۈاقە بۈۇ
كىتابقا كىرگۈزگقگەن .ئابدۇقال روزىباقىيې  ،ەەققىم ئۇچۇن كۆيىدۇ يۇرەى .ئاقمۇتۈا،< .
اازۇشى>> نەشرىياتى-0997 .يىلى-88 ،بە .
( .)019شۇ ماقاقە ە شۇ كىتاب-89 .بە .
(Ермек НАРЫМБАЙ .Задачи внешней .)001
казахско-узбекского

разрезе

(в

Азии

политики Казахского

Средней

в

государства

 . http://www.zonakz.net/articles/13536 ,)пограничного вопросаموسۈكۋانىڭ
قاندال قىلىر ،ئوزبەى مىللىتىنى ياسىغانلىقى ھەققىدە تو ەندىكى ماقاقىدىكى ئۇچۇرالرغا قاراقسۈۇن.
Р.Масов (академик): О термине "узбек" ("озбак") встречается
множество

противоречивых суждений. К вопросу образования

www.centrasia.ru .Узбекской ССР
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ناسروف ە مەن

نەبىجان تۇرسۇن (تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى باشقا ەەققلەرگە ئوەشاشال ئۆزقىرىنىڭ ئۈۇزۇن ئەسۈىرقى
شانلىۋ مەدەنىيە

ە سىياسىە تارىخ ئەنلەنىسىگە ئىگە بوقۈۇپال قاقماسۈتى  ،بەقكۈى

ئۆزقىرىنىڭ چى قەقبىدى پەەىرقىنىدىغان ،سۈۆيىدىغان ە ئۇقۇغاليۈدىغان سۈۇقتان
سۈۈۇتۇل ،مويۇنچۈۈۇر ،سۈۈەئىدىخان كەبۈۈى ئىم ېراتۈۈورقىرى ،يۈسۈۈۈپ ەۈۈاس ھۈۈااى تەى
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ئەربابلىرى ،مەھمۇ

كىتاپخۇمار بىلوگى

قەشقىرى كەبى ئۈاقىملىرى ،ئەقىشۈىر نۈا ايى

كەبۈۈى يۈۈازغۇچى-شۈۈائىرقىرى ە ئاماننىسۈۈاەان كەبۈۈى سۈۈەنلەتكارقىرىدى ئىبۈۈارە
كۆپلىگەن نامايەندىلىرىگە ئىگە بوقغان.
ئۇيغۇرالرنىڭ شانلىۋ ە سەقتەنەتلى

ئۆتمۈشى ھەم ئەشۇ بۈيۈى نامايەندىلىرى

ئۇالرنىڭ مىللىە ئېڭىنىڭ يىلتىزىنى سۈۇغارغۇچى روھۈى مەنۈبە بوقغۈان بوقسۈا– 21 ،
ئەسىردە مەيدانغا چىققان ھازىرقى زامان ئۇيغۈۇر ئۇقۈۇغ ئۈادەملىرى ئۇيغۈۇر مىللىۈە
كىملىكىنى را ااالندۇرۇ

ە كۈچەيتىشنىڭ ئا انگۈارتلىرى سۈۈپىتىدە تېڭىرقۈا

ھەم

ئۈمىد ارقىۋ بىلەن كېلەچەككە قاراپ مەردانە قەدەم تاشۈال اتقان ئۇيغۇرنىۈڭ ئاقغۈا
ئىلگىرىلىشىگە ئىلھام بېرىش شۇنىڭدەى چۈاقىرىۋ قىلىشۈتەى شۈەرەپلى

ەزى ىسۈىنى

ئاتقۇرماقتۈۈا-20-21 .ئەسۈۈىردىكى ئۇيغۈۈۇر مەنىۈۈۋى دۇنياسۈۈىنى بېيىتىشۈۈكە ھەسسۈۈە
قوشۇ اتقان ئۇيغۇر پىداكارقىرىنىڭ سانى ە كەسىر دائىرىسى كۆپ بوقۇپال قاقماستى ،
بەقكى قوقغا كەقتۈرگەن مۇ ەپ ەقىيەتلىرىمۇ ئاقلىقاچان تەكلىماكان ە اۇڭغارىيىدى
ئىبارە

ئىككى ئويمانلىقتى ھاققىۈر ئۆتۈۈپ ،يۈا رو-ئاسۈىياغا اۈملىۈدى دۇنياغۈا

يۈزقەندى ھەمدە ەەققلاراقىۋ تۈۈس ئاقۈدى .ئۈۇزۇن يىلۈالر بۈۇ ئىككۈى ئويمانلىققۈا
دگملەپ قويۇقغان ئۇيغۇر كىملىكى بۈگۈنكى كۈنۈدە تۈارىختىكى ئورەۈۇن دۆقىتىنىۈڭ
ئىگىلىرىلىۋ سۈپىتى بىلەنال ئەمەس بەقكى ،يېڭى ئۇيغۇر كىملىكى ھاقىتىدە يەر شارىغا
تونۇقۇشۈۈقا باشۈۈلىدى .دۇنيۈۈا مۇنۈۈدال بىۈۈر مىللەتنىۈۈڭ ھېچقاچۈۈان ئۇنتۇقۈۈۇپ
كېتىلمەيدىغانلىقى ،بەقكى ئەاۈدادقىرىغا ئوەشاشۈال يېڭۈى تۈارىخ يازىۈدىغانلىقىغا
ئىشەندى ەئىشەنمەكتە .مەن ئەنە شۇ كۆپلىگەن تاالنتلىۋ ە پىۈداكار كىشۈىلىرىمىز
قاتارىدا پەقە

ئاددىە بىر ئۇيغۇر ناەشىچىسى يەنى ئۇيغۈۇر سۈەنلەتكارى ھەققىۈدە

ئاساسىە تېما سۈپىتىدە توەتاقماقچىمەن .ئەمما ئەسكەرتىمەنكى ،مېنىۈڭ نەزىرىمۈدە
ئۆز ەەققى ئۈچۈۈن اا اپكۈارقىۋ تۇيغۇسۈى ھۈې

قىلغۈان ھەم مىللىتىنىۈڭ ئاقدىۈدا

نېمىنىڭ نومۇس ،نېمىنىڭ شەرەپ ئىكەنلىكىنى ھەس قىالقىغان ئاددىە ئادەملەرنىۈڭ
ھەممىسى ئوەشاشۈال ئە سۈۆيۈملۈكتۇر! رۇسۈالرنى ئۇسۈۇقغا سۈاقغان ئۇيغۈۇر مۈۇڭى
سۆيۈملۈى دوستالر! شۇنچە شو “،گۈۈ ئۈايىم“ ناەشىسۈى ئۈۇزۇن يىلالردىۈ بۇيۈان
كىشىلەرنىڭ قەقبىنى قەرزىگە سېلىر ،ھاياتلىققا رومانتى
ئۈزگقمەس شۈىجائە

مۇھەببە

تۇيغۇسى بىۈلەن

بەەۈش ئېتىۈر كېلىۋاتقۈانلىقى ھەممىۈگە مەقۈۇم! بەقكۈى ،بۈۇ

ناەشىنى بىلمەيدىغان بىرمۇ ئۇيغۇر بوقمىسا كېۈرەى؟! ئۇيغۇرنىۈڭ پۈاى مۈۇھەببەتكە،
ساداقەتمەنلىككە شۇنداقال ئەركى  ،شۈاد-ەۈورام ھاياتقۈا بوقغۈان ئىنتىلىشۈى بىۈلەن
يۇغۇرۇقغان بۇ ناەشۈا ئۇيغۇرنىۈڭ مەنىۈۋى كۈۈ قۇ ىتىنىۈڭ مەنبەسۈى سۈۈپىتىدە،
ئۇيغۇرنىڭ ئايىغى تەككەن يەرقەرنىڭ ھەممىسىگە يېتىر بارغان ھەم بارماقتۈا .مانۈا
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بۈگۈنكى كۈنلەردە بۇ ناەشا رۇسىيە سەھنىلىرىنى زىق-زىلىۈگە سۈېلىر ،سۈەنلەتخۇمار
رۇس تاماشىبىنلىرىنى ئورۇنلىرىدى تۇرغۇزىۋەتمەكتە .بۇ ناەشۈا بى ايۈان رۇسۈىيىنىڭ
موسكۋا ،سانكىو پېتىربۇرگ قاتۈارقىۋ كۈۆپلىگەن چۈو -كىچىۈ

شۈەھەرقىرى ھەتتۈا

سىبىرىيە ئورمانلىقلىرىدىكى سوغۇل ئىقلىم قىشۈالقلىرىدا ،وقگۈا -ئۈۇرا

ادىلىرىۈدا،

ئۇكرائىنىيىنىڭ دنې ر دەريۈاقىرى ادىلىرىۈدا ،بەالرۇسۈىيىنىڭ يېشۈىللىققا پۈۈركەنگەن
تۈزقەنگلىكلىرىۈۈدە ،موقۈۈدا ىيەنىڭ ئۈزگمزارقىقلىرىۈۈدا يۈۈاڭراپ ،ئۈۈۇ يەرقەردىكۈۈى
كىشىلەرگە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دوستلۇل تىلەكلىرىنۈى بىلۈدگرمەكتە .ئۆمىرىۈدە ئۇيغۈۇر
دېگەن نامنى ئاڭالپ باقمىغان كىشىلەر ئۇيغۇرنىڭ بۈۇ شۈو ،ناەشىسۈىنىڭ كۈچلۈۈى
مۇزىكىلىۋ ئۇدارقىرىغا اۈر بوقۇپ ئۇسۈۇقغا چۈشۈمەكتە .ئەقۈۋەتتە ،ئۆزىۈدى باشۈقا
ەەققلەرنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۆزىۈدى ئۈسۈتۈن كۈۆرگ

تۇيغۇسۈى ە ئۆزىۈدى باشۈقا

مىللەتلەرنىڭ مىللىە ئاھاڭلىرىدى زول ئېلىش ئىقتىدارى كەمچىلى

بىلەن تونۇقغان

رۇسالرنىڭ ئۇيغۇرنىڭ كىچىككىنە بىر يېزىسى بوقغۈان ئاتۇشۈنىڭ ئەنلەنىۈۋى ەەقۈۋ
مەەسۇس

ئاھاڭلىرىغا ئۇسۇقغا چۈشىشى زور بىر مۆاىزە بوقسا كېرەى؟ بۇ مۆاىزە پەقە

رۇس مۇزىكىلىرىنى ە رۇسالرنىڭ مۇزىكا پسىخىكىسىنى ياەشۈى چۈشۈەنگەن ئۇيغۈۇر
يىگىتى مۇرا

ناسىروف تەرى ىدى يارىتىلدى.

ئۇنداقتا مەزكۇر ناەشىنى شۇنچە يېقىملىۋ ئېيتىۈر ،مۇسۈتەقىق دۆقەتۈلەر ھەم
دوستلۇقى كىشىلىرىنى ھايااانغا ساقغان بۇ ناەشىچى كىم؟ ئۇ ،بۈگۈنكى كۈندە رۇسىيە
اۈملىدى پۈتۈن مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەم دوستلۇقىدا مەشھۇر بوقۇپ تونۇقغان ،ناەشۈا
ەۇمار ياشالرنىڭ چوقۇنۇ
مۈۈۇرا

ئوبيېكتىغا ئايالنغان ،ناەشا چوق ىنى مۈۇرا

ناسۈۈىروف بۈگۈۈۈنكى رۇس ئەسۈۈترادقىۋ ناەشۈۈا -مۇزىكىسۈۈىنىڭ ئە مەشۈۈھۇر

ەكىللىرى ئاقال پۇگاچېۋا ،فىلىر كىركورو  ،ئوقېۈ
باشقىالر غا ئوەشا
سەنلە

ناسۈىروفتۇر.

گازمۈانوپ ،اقېۈرى قىلەئونتېۈۋ ە

شۈان-شۈۆھرەتكە ئەرىشۈكەن بوقۈۇپ ،ھۈازىرقى زامۈان رۇسۈىيە

تارىخىدى پەەىرقى

ئورۇن ئاقغان.

ئەقۋەتتە ،شو ،ە يېقىملىۋ ناەشا-مۇزىكىالرنىڭ اقتى كەقسە مىللە
ئايرىمىسى بوقمايدۇ ،ئەنە شۇندال ھەممە مىللە

ە تىۈق

اۈملىدى ھەممە ئىنسان ئورتۈال

ھوزۇرقىنااليدىغان ،بەھر ئاالاليدىغان ناەشا-مۇزىكىالرنى ھەممە مۇزىكانۈو ئىجۈاد
قىالقمايدۇ شۇنداقال ھەممە ناەشىچىالر ئېيتاقمايدۇ.
سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىدا ئىلگىرى كېيى ئىككى ئۇيغۈۇر ناەشىسۈى رۇسۈالرنى
قىسقىس ى سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىدىكى ھەر مىللە

تاماشىبىنلىرىنى ئۇسۇقغا چۈشۈردى

دېسەى مۇباقىغە بوقمىسا كېرەى ،بۇ ئىككى ئۇيغۇر ناەشىسىنىڭ بىرى -81-71يىلالردا
پۈتۈن ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ە سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا تونۇقغۈان ئۇيغۇرالرنىۈڭ “ ياشۈلىۋ “
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ئانسامبىلى تەرى ىدى ئورۇنالنغان “ ئاپ ال-ئاپ ال توشۈقانالر“ بوقسۈا ،يەنە بىۈرى
-91يىلالرنىڭ ئاەىرقىرىدا ە ھازىرمۇ ئېيتىلىۋاتقان ”گۈ ئۈايىم“ ناەشىسۈىدۇر .ھەر
ئىككىال ناەشا ئۇيغۈۇر ەەقۈۋ ئىجۈادىيىتىگە مەنسۈۇپ بوقسۈىمۇ ،قۈېكى ئۇالرنىۈڭ
ئىجراچىلىرىنىڭ ئىسىملىرى مۇرا
قازاقىستان اۇمھۇرىيەتلى

بوقۇپ ،ئاقدىنقىسى قازاقىسۈتان ەەقۈۋ ئارتىسۈى،

ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ دىرېكتورى مۇرا

ئەەۈمەدى ئىۈدى.

قىلغان يا

ئەەۈمەدى

-81-71يىلالردا “ ياشلىۋ“ ئانسامبىلىغا رەھبەرقى

مۈۇرا

ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى قېتىم مەەسۇس گۇرۇپ ا تۈزگپ ،ئۇيغۇر چۈاقغۇقىرى بىۈلەن
غەرب ە زامانىۋى چاقغۇالرنى ھەم مۇزىكا ئۇدارقىرىنى بىرقەشتۈرگ

ئارقىلىۋ ئۇيغۈۇر

ناەشا-مۇزىكىلىرىنى قازاقىستاننى ئۆز ئىچىگە ئاقغان ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدە
شۇنىڭدەى سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ باشقا اۇمھۇرىيەتلىرى ە رايونلىرىدا ئورۇنالپ،
مىليونلىغان ئىخالسمەنلەرنى بويسۇندۇرغان ئىدى .ياشلىۋ ئانسامبىلىنىڭ گۇرۇپ ىسى
دائىم تېلېۋىزور ئېكرانلىرىدا كۆرگنۈپ” ،ئاپ ال-ئاپ ال توشقانالر“ ناەشىسى رادىلو-
تېلىۋىزورالردا دائىم ياڭراپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى
ھەر مىللە

كىشىلىرىنىڭ توي -تۆكۈنلىرىدە ،كۆڭۈ ئېچىش سۈورۇنلىرىدا ە تۈرقۈۈى

مەدەنىيە

نورما ئەھۋاقغۈا

پائاقىيەتلىرىدە بۇ ناەشىنى ئېيتىش ھەم ئۇسۇ ئوينا

ئايالنغان ئىدى.
مۇرا

ئەەمەدىنىڭ نامى ئەينى اقىتتا ياشلىۋ ئانسامبىلى بىلەن ھەم ئەشۈۇ

ئۆزى ئورۇندىغان بىر قاتار ناەشىلىرى بىلە زى باغلىنىۈر كەتۈكەن بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ
ئىخالسمەنلىرى تار ئۇيغۇر دائىرىسىدى ھاققىر كەتكەن .بەقكى ،مۈۇرا

ئەەۈمەدى

ھازىرمۇ ئەشۇ  21- 21يىلالرنىڭ ئاقدىۈدىكى شۈۆھرىتى بىۈلەن ياشۈا اتقان بوقسۈا،
كېرەى؟! مۇرا

ئەەمەدى دېسە كىشىلەر ئۇنىڭ ھازىرقى ناەشۈىلىرى ئەمەس بەقكۈى

ئۇنىۈۈڭ ياشۈۈلىۋ مەزگىلىۈۈدە ئېيتقۈۈان “ ئاپ ۈۈال-ئاپ ۈۈال توشۈۈقانالر“ “ ،بىرىنچۈۈى
مۇھەببە “ ە باشقا بىر قاتار ناەشىلىرىنى ئەسلىرىگە كەقتۈرىۈدۇ .قىسقىسۈى ،سۈابىۋ
سو ېو ئىتتى اقىدىكى نوپۇسى ئاز مىللە
مۇرا

ھېسابلىنىدىغان ئۇيغۇردى چىققان ئىككى

ئۇ يەرقەردىكى ئۇيغۇرالرنىال ئەمەس ،بەقكى پۈتۈن دۇنيۈادىكى ئۇيغۈۇرالرنى

تونۇتتى .كېيىنكى مۇرا

بۇرۇنقى مۈۇراتتى زور دەرىجىۈدە ھاققىۈر كەتكەنكۈى ،ئۈۇ

موسۈۈكۋادەى رىقۈۈابە

شۈۈەھىرىدە ،رۇسۈۈالرنىڭ مانۈۈا مەن دېۈۈگەن چوق ۈۈانلىرى

رىقابەتلىشىر ،ئاەىرى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئە كۈچلۈكلىرى ە تاالنتلىقلىرى ئۇتۇپ
چىقىدىغان بىر اايدا رىقابە

مەيدانىغا چۈشۈپ ،دا چىقاردى ە شۆھرە

!
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ئەقۋەتتە ،ھەر بىر ناەشىچىنىڭ دە ر سۈرىدىغان ،شان-شۈەرەپ قازىنىۈدىغان،
سان-ساناقسىز ئىخالسمەنلەرنى مەھلىيا قىلىۈدىغان ە ئۈۇالرنى مەنىۈۋى اەھەتۈتى
بويسۇندىرىدىغان بىر مەزگىلۈى بوقىۈدۇ شۈۇنىڭدەى يەنە يېڭۈى ئە الدالرغۈا ئۈورۇن
بېرىر ،پەەىرقى

نامى ە ئا ازى بىلەن ئۆز ھۆرمىتىنى سۈاقالپ قاقىۈدىغان ە يۈاكى

ئۇنى يوقىتىر ،بارا-بارا ئىخالسمەنلەر تەرى ىدى ئۇنتۇقىۈدىغان مەزگىلىمۈۇ بوقىۈدۇ.
ئەمما ،مۇرا

ناسىروف ئاقدىنقىسىگە مەنسۇپ بوقۇپ ،ئۇ ئون نەچچە يىلدى بۇيۈان

ئۆز شۆھرىتىدى مەھرۇم قاقمىدى ھەم تېخىمۇ يېڭى ە زامانغا اليىۋ ئىجادىيەتلىرىنى
مەيدانغا چىقىرىر ،ئىخالسمەنلىرىنىڭ سانىنى ە دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭەيتمەكتە ە
كۆپەيتمەكتە.
دېمەى ،مېنىڭ بايان قىلىدىغىنىم كونا مۈۇرا

ئەمەس بەقكۈى يېڭۈى مۈۇرا ،

يەنى موسكۋا چوق انلىرى تىزىملىكىنىڭ ئاقدىنقى رېتىدى ئورۇن ئاقغان ،مىليونلىغان
ناەشا-ەۇمار رۇس ئىخالسمەنلىرى ئۈۆزىگە مەھلىيۈا قىلغۈان ە مەنىۈۋى اەھەتۈتى
بويسۇندۇرغان مۇرا

ناسىروفتۇر!

ئۇيغۇر روھى بىلەن يۇغۇرۇقغان مۇرا
ھەرقاندال بىر دە ر سۈرگپ دا چىقارغان شەەسنىڭ مۈۇئەييەن بىۈر ئۆسۈۈپ-
يېتىلىش ھەم ئۆز مۇ ەپ ەقىيەتلىرىگە ئېرىشىش مۇساپىسى بوقىدۇ ،يەنە ئۆز نۆ ىتىۈدە
بۇ شەەسنىڭ مۇ ەپ ەقىيە

قازىنىشىغا تەسىر كۆرسەتكەن ئامىلالر ە سە ەبلەر بوقىدۇ.

مۇراتنىڭ نەتىجە قازىنىشىنىڭمۇ ئۆزىگە ەاس بىر سە ەبى بۈار ،ئۈۇ بوقسۈىمۇ ،ئۇيغۈۇر
مىللىە روھى بىلەن يۇغۇرۇقغان ئاتا مىراس سەنلە
مۇرا

روھىدۇر.

ناسىروف -0969يىلۈى قازاقىسۈتاننىڭ ئاقمۇتۈا شۈەھرىدە سۈەنلەتكار

ئائىلىسىدە تۇغۇقغان .ەۇددى ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىر ،نەتىجىلەرنى قوقغۈا
كەقتۈرگشىدە مەقۇم بىر ئاساسى ھە قىلغۇ رو ئوينىغان سە ەپ بوقغىنىۈدەى مۈۇرا
ناسۈۈىروفنىڭمۇ مۇنۈۈدال مەشۈۈھۇر سۈۈەنلەتكار بوقۈۈۇپ يېتىلىشۈۈىگە تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتكەن
ئامىلالرنىڭ بىرى ،ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ تەربىيىلىشى ،كۆيۈنۈشى ە قوقلىشى بوقۈۇپ
ھېسابلىنىدۇ .ئۇ ،دەسلەپكى ناەشا -مۇزىكا تەربىيىسىنى دادىسىدى ئاقغۈان بوقۈۇپ،
ئۇنىڭ دادىسى ئىسمائىلناسىروف ئەسلى كەس ىە سەنلەتكار ئىدى.
ئىسمائىالكا قەشقەردە دۇنياغا كەقگەن .ئۇ-0901 ،يىلالردى باشالپ قەشۈقەر،
ئاقسۇ قاتارقىۋ اايالردىكى سەنلە

گۇرۇپ ىلىرىدا ئىشلىگەن-0904 .يىلى -8ئايۈدا

مىللى ئارمىيىنىڭ پودپوقكو نىكى سوپاەۇن باشچىلىقىدىكى بىر گۇرۇپ ا مۇزار
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ئارقىلىۋ اەنۇبقا چۈشۈپ ،ئاقسۇنى قورشا غا ئاقغانۈدا ،ئىسۈمائىالكا مىللىۈە ئۈارمىيە
سې ىگە پىدائىە بوقۇپ قوشۇقۇپ ،ئاقسۇ ئەتراپىدىكى اەڭۈلەرگە قاتناشۈقان-0904 .
يىلى -01ئايدا مىللى ئارمىيە بۇيرۇل بويىچە شىماقغا چېكىنىر چىققاندا ،ئۇ سوپاەۇن
پوقكىدا سەنلە
دۆقەتلى

سەنلە

كۇرۇاۇكى قۇرغان .كېيى  ،غۇقجىغا يۆتكىلىر ،شەرقىە ھۆكۈمىتىنىۈڭ
ئۆمىكىدە ە مىللى ئارمىيە سەنلە

ئەينى اقىتتىكى اۇمھۇرىيە

ئۆمىكىۈدە ەىۈزمە

قىلغۈان.

ھۆكۈمىتىنىۈڭ مىللىۈە سۈەنلەتكە ئاالھىۈدە ئەھمىۈيە

بەرگەنلىكى ئۈچۈن ناەشا-مۇزىكا ئىشلىرىمۇ تەرەققى قىلغان بوقۇپ ،بىر تۈركۈم يا
مۇزىكانتالر ،ناەشىچىالر يېتىشىر چىققان ،روزا تەمبۇر قاتارقىۋ بىر قىسۈىم پېشۈقەدەم
سۈۈەنلەتكارالرغا ”ەىۈۈزمە

كۆرسۈۈەتكەن ئارتىسۈۈو“ دېگەنۈۈدەى شۈۈەرەپلى

نۈۈامالر

بېرىلگەن ئىدى .ئىسمائىالكا شەرقىە ھۆكۈمىتىنىڭ يارىتىر بەرگەن بۇ ئە زەقلىكىدى
ئۈنۈملۈى پايدىلىنىر ،قابىلىيىتىنى تېخىمۇ ئۆستۈردى.
ئىسۈۈمائىق ئاكۈۈا -0909يىلۈۈى -02ئۈۈايالردا شۈۈەرقىە ھۆكۈۈۈمىتى ئەمەقۈۈدى
قاقۈۈدۇرۇقۇپ ،مىللۈۈى ئۈۈارمىيە اۇڭگۈۈو ئۈۈازادقىۋ ئارمىيىسۈۈىنىڭ -4كورپۇسۈۈى قىلىۈۈر
ئۆزگەرتىلگەندە ،مۇھەممەد ئىمى ئىمىنو قوماندانلىقىدىكى -02دىۋىزىيە تەركىبىدە
اەنۇبقا چۈشۈپ ،قەشقەرگە ئورۇنلىشۈىر ،ئۈۆز پائۈاقىيەتلىرىنى دا امالشۈتۇرغان .بۈۇ
چاغدا ئۇ -02دىۋىزىيە سۈەنلە

ئۆمىكىۈدە ئاساسۈلىۋ ناەشۈىچى ە مۇزىكۈانتلىۋ

ەزى ىسىنى ئۆتىگەن بوقۇپ ،مىللىە ئۈارمىيە -4كورپۈۇس ئەمەقۈدى قاقدۇرۇقغانۈدا،
-02دىۋىزىيىمۇ قىسقارتىلىر ،ئەينى اقىتتىكى ھەرەمباغ ،اىڭ -شىخوالردىكى قاتتىۋ
اەڭلەردە تا النغان قەھرىمان ئوفىتسېرالر ە پېشقەدەم اەڭچىۈلەر ھەربىۈە سۈەپتى
بوشۇتۇقۇپ ،ئۆز يۇرتلىرىغا قايتۇرۇقغانۈدا ە ئەمۈگەى مەيۈدانلىرىغا ئە ەتىلگەنۈدە،
ئىسمائىق ناسۈىر ئۈاكىمۇ ھەربىۈە سۈەپتى بوشۈۇتۇقغان .ئۈۇ-0948 ،يىلۈى سۈو ېو
ئىتتى اقىغا كۆچۈپ كەتكەن ھەمدە ئاقمۇتىغا كېلىر ماكانلىشىر قاقغان .مۇرا

مانۈا

شۇ پېشۈقەدەم سۈەنلەتكارنىڭ تەربىيلىشۈىدە ئاقۈدى بىۈلەن ئىسۈكىرى كا ە ناەشۈا
ئېيتىشنى ئۆگەنگەن .ئۇ ،ئۆسمۈرقۈى اقتىدا دادىسى ئۆگەتكەن ئۇيغۇرچە ناەشىالرنى
بوقۇپمۇ ،مىللىە ئارمىيىنىڭ مارشلىرىنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان ئىنقىالبىۈە ناەشۈىلىرىنى
ئائىلە سورۇنلىرى ە مەكتەپلەردە ئېيتىر ،ئۆز تاالنتى بىلەن كىشىلەرنى قايىق قىلغان.
مۇراتنىڭ ئانىسى ەاتىرە ەانىممۇ ئوغلىنىڭ باقىالر باغچىسى ،باشۈالنغۇ مەكتەپتىكۈى
اقىتلىرىدىال دادىسىدى كۆپلىگەن ناەشىالرنى ئۆگىنىۈر ئېيتقۈانلىقى ھەتتۈا ئۈۆزى
سەنلە

گۇرۇپ ىسى قۇرغانلىقىنى ،دادىسىنىڭ بۇنىڭدى ھايااانلىنىر ،ئۈۇنى پۈتۈۈن

ئىمكانىيەتلىرى بىلەن تەربىيىلىگەنلىكىنى ئەسلەپ ئۆتكەن ئىدى.
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مۇرا

باشالنغۇ

كىتاپخۇمار بىلوگى

ە ئوتتۇرا مەكتەپلەرنى ئاقمۇتىدا تۈگەتكەندى كېۈيى 08 ،

يېشىدا ئۈارمىيە سۈې ىگە چاقىرتىلىۈر ،تۈركمەنىسۈتاندا ەىۈزمە
ئاكىسىمۇ سو ېو ئارمىيىسىنىڭ مايور دەرىجىلى

ئوفىتسۈېرى بوقۈۇپ ،ئۈۇ ئىنىسۈىنىڭ

ئۆسۈپ يېتىلىش ئۈچۈن كۆپ كۈ چىقارغان ئىكەن .مۈۇرا
سەنلە

ئۈۆتىگەن .ئۇنىۈڭ

ھەربىيۈدىكى اقتىۈدىمۇ

كۇرۇاۇكى تەشكىق قىلىر ،سەپداشۈلىرىنىڭ ياەشۈى كۆرگشۈىگە ئېرىشۈكەن

ئىدى .ھەربىە ەىزمەتنى ئاەىرالشتۇرغاندى كېيى ئۇنىڭ سۈەنلە

تاالنتىغۈا قايىۈق

بوقغان موسكۋاقىۋ رۇس سەپداشلىرى ئۇنى موسكۋاغا بېرىر ،ئوقۇشقا دە ە
مۈۈۇرا

قىلغۈان.

تە ەككۈۈۈ قىلىۈۈر ،ئۈۈۆيىگە قايتماسۈۈتى ئۈۈۇدۇ موسۈۈكۋاغا بېرىۈۈر ،ئۈۈۆز

تىرىشچانلىقى بىلەن گنېسوپ نامىدىكى مۇزىكا ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشۈقا كىرىۈر ،ئۈۇنى
-0996يىلى پۈتتۈرگەن.
موسكۋادىكى ئوقۇ

ھاياتى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاسانغا چۈشمىگەن بوقۇپ ،ئاتۈا-

ئانىسىنى ئىقتىسادىە مەنبە قىلىشۈنى نومۈۇس دەپ بىلۈگەن بۈۇ ئۇيغۈۇر يىگىتۈى بىۈر
تەرەپتى ئوقۇپ ،يەنە بىر تەرەپتى ئېغىر-يېنى
تۇرمۇ

اىسمانىە ئىشالر بىلەن شۇغۇقلىنىر،

راسخودىنى ئۆزى ھە قىلغان .ئۈۇ ،قىيىنچىلىققۈا بۈا

ئەگۈمەي ،تىرىشۈىر

ئۆگىنىشنى دا امالشتۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ تاالنتى تېۈزدىنال مەكۈتەپ رەھبەرقىۈرى،
ئوقۇتقۇچىالرنى شۇنىڭدەى ئۇستازقىرىنى قايىق قىلغان.
مۇرا

ناسىروف-0990يىلۈى ياقتۈا شۈەھرىدە ئۆتكۈۈزگقگەن سۈابىۋ سۈو ېو

ئىتتى اقى بويىچە ياشالر فېستىۋاقىغا قاتنىشىش پۇرسىتىگە سازا ەر بوقغان ھەمۈدە پۈوپ
ناەشا تۈرقىرى بويىچە بىرىنچى ئورۇننى ئىگەقۈلەپ ،ئۈاقتۇن مۇكاپاتقۈا ئېرىشۈكەن.
ياقتىدا قوقغا كەقگەن مەزكۇر زور نەتىجىدە مۇراتنىڭ سەنلە

ھاياتىغا ئىلھام بوقۈۇپال

قاقماستى  ،بەقكى ئۇنىڭ موسكۋا سەنلەتكارقىرى ئارىسىدا تونۇقۇشۈى ھەم ئۇالرنىۈڭ
دىققە

قىلىشىغا يو ئاچقان .مۇرا

بىر يۈاقتى ئوقۈۇپ يەنە بىۈر يۈاقتى ئۆزىنىۈڭ

”يېڭى پور “ ناملىۋ ناەشا-مۇزىكا گۇرۇپ ىسىنى قۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئۆزى يېتەكچىلى
قىلىش بىلەن بىرگە كونسېرتالر ئۆتكۈزگشكە باشۈلىغان شۈۇنىڭدەى يەنە بەزى كىنۈو ە
تېلېۋىزىيە فىلىملىرىنىڭ مۇزىكىسىنى ئىشلەپ ،ناەشىلىرىنى ئېيتىر بەرگەن .بۇالرنىڭ
ھەممىسى كېيىنكى اقىۈتالردا ئۇنىۈڭ ئاتۈاقلىۋ چوق انالرنىۈڭ بىۈرىگە ئايلىنىشۈىنىڭ
ئاساسىنى ياراتقان ئىدى.

موسكۋادا بىرگە يېگەن قەغمەن
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- 1995يىلۈۈۈى ،مېنىۈۈۈڭ موسۈۈۈكۋادىكى رۇسۈۈۈىيە پەنۈۈۈلەر ئاكادېمىيىسۈۈۈى
شەرقشۇناسلىۋ ئىنىستىتۇتىدا دوكتۇرقۇل دىسسېرتاتسىيەمنى مۇ ەپ ەقىيەتلى

ياقىالپ،

ئىلمىۈۈە ئۇنۋانغۈۈا ئېرىشۈۈكەندى كېۈۈيى يەنە شۈۈۇ ئورۇنۈۈدا ئىلمىۈۈە تەتقىقۈۈا
پائاقىيەتلىرىمنى دا امالشتۇرىۋاتقان كۈنلىرىم ئىدى .نامىنى ئۇزۇندى بۇيان ئاڭالپ،
ئۇنىڭ ”گۈ ئايىم“ ناەشىنى موسكۋا تېلېۋىزىيىسىدە ئورۇندىغان قىياپىتىنى كۈۆرگپ،
ئۇنىڭ بىلەن تونۇشۇشنى ئارزۇ قىلىر يۈرگەن ئەشۇ كۈنلىرىمنىڭ بىرىدە ئاقمۇتۈادىكى
مەقۇم بىر دوستۇم ئارقىلىۋ ئۇنىڭ موسكۋادىكى ئۆيىنىڭ تېلېفون نومۇرىنى ئاقدىم ە
ئۇنىڭغا تېلېفون بەردىۈم .مېنىۈڭ ئۇيغۈۇرچە ئەھۈۋا سۈورىغىنىمدى ھەيرانلىۈۋ ە
ھايااانلىۋ ئى ادىلىرىنى بىلدگرگەن مۇرا

مەن بىلەن كۆرگشۈشكە رازى بوقدى.

كۆرۇشىشۈۈكە پۈتۈشۈۈكەن مېتۈۈرو ئېغىزىۈۈدا ئۈۈۇنى كۈتۈۈۈپ تۈۈۇراتتىم ،توسۈۈاتتى
”ئەسساالمەقەيكۇم ! ”دېگەن ئۇيغۇرچە ئەھۋا سورا
ئىگىز بويلۇل ،ئۈۇزۇن چۈاچلىۋ ،گە دىلىۈ

ئا ازى ئاڭالندى .ئاقدىمدا

ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا تى ىۈدىكى بىۈر يىگىۈو

كۈقۈمسىرەپ پەيدا بوقدى .مەن دەرھاقال ئۇنىڭ مۈۇرا

ئىكەنلىكىنۈى چۈشۈەندىم ە

مەنمۇ اا ابەن ‘ ە ئەقەيكۇم ئەسساالم ،سىز مۇراتمۇ؟ “ دېدىم “ .شۈۇندال“ دېۈدى
ئۇ .بىز قىزغى قو ئېلىشىر كۆرگشتۇل ،مەن مۇراتنىڭ ئۇيغۇرچە بىلگەنلىكىدى ەو
بوقساممۇ ،قېكى بەزى سۈۆزقىرىمنى چۈشۈەنمەي قاقمىسۈۇن دەپ رۇسۈچە سۆزقەشۈكە
باشلىدىم ،مۇرا

كۈقۈپ تۇرۇپ ،رۇس تىلىدا ”مۇمكى بوقسا سىز ھەممە گەپلىرىڭىزنى

ئۇيغۇرچە ئېيتسىڭىز ،مەن ئۇزۇندى بۇيان بۇ ئا ازغا تەشنا ئىدىم ،مېنىڭ ئۇيغۇرچەم
ياەشى ئەمەس ،قېكى سىزدى ئۆگىنىۋاالي ”دېدى .شۇندال قىلىۈر ،رۇسۈچە بىۈلەن
ئۇيغۈۈۇرچىنى ئارىالشۈۈتۇرۇپ سۆزقەشۈۈتۇل .بۈۈۇ چاغۈۈدا مەن مۈۈۇراتنى تونۇشسۈۈۇن دەپ
ياتىقىمغا ەتەندى ساياھەتكە ە ئوقۇشقا كەقگەن بىۈر قۈانچە ئۇيغۈۇر دوسۈتلىرىمنى
تەكلىر قىلغان ئىدىم .مەن مۇراتنى ئۆيگە باشالپ كىرگىچە ئۇالر قەغمەنگە تەييارقىۋ
قىلىر قويۇپتۇ .سورۇنىمىز قىزغى كەي ىياتقا چۆمدى.
مۇرا

ئۆزىنىڭ ئۇزۇندى بۇيان موسكۋادا ياشاپ ،ئۇيغۇرالر بىۈلەن بىۈر يەردە

ئوقتۇرۇپ باقمىغانلىقىنى ،مۇندال ئۇيغۇرچە تۈس ئاقغان قاينام تاشقىنلىۋ مەنزىرىنۈى
كۆرمىگەنلىكىنى ئېيتتى .بوقۇپمۇ ،ئارىمىزدىكى قەغمەنگە ئۇستا دوستىمىزنىڭ ئىنچىكە
تارتقان چۆپلىرى ،كېلىشتۈرگپ قورىغان قورۇمىسى مۇراتقا بەكال يېقىر كەتتى ،ئەيىبكە
بۇيرىماسۈۈلىقنى تەقەپ قىلغۈۈان مۈۈۇرا

ئۆزىنىۈۈڭ بۈگۈۈۈن قەغمەنۈۈدى كۈۈۆپرەى يەپ

قويىدىغانلىقىنى ،چۈنكى ئۆزىنىڭ ئەسلىدى قەغمەنگە ئامرال ئىكەنلىكىنۈى ،بىۈرال
التىش مىللىتىدى بوقغان ئاياقىنىڭ قەغمەن ئېتەقمەيدىغانلىقى سۈە ەبىدى ئانىسۈى
ئېتىر بەرگەن ئەشۇ قەغمەنلەرنى دائىم سېغىنىدىغانلىقىنى ئېيتىر بېرىر ھەممىمىزنى
147

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

كۈقدگرگ ەتتى .دېمىسىمۇ ،ئۇيغۇر قەغمەنسىز ياشىياقمىسا كېرەى ،مەن مۇندال ئۇيغۈۇر
ھاياتىدى بۇرۇنال ئايرىلىر ،باشقا بىر مىللەتلەرنىڭ اەمىيىتىگە سىڭىر كەتكەن بىۈر
قانچە ئونلىغان ئۇيغۇرنىڭ يەنىال ئۆزقىرىنىڭ قەغمىنىنى سېغىنىدىغانلىقىنى ،بۇالرنىۈڭ
ئىچىدىكى باشقا مىللە

بىلەن تۇرمۇ

قۇرغان ئۇيغۇر ئەرقىرىنىڭ بوقسا ئەشۈۇ باشۈقا

مىللەتتى بوقغۈان ئاياقلىرىغۈا ئاقۈدى بىۈلەن قەغۈمەن ئېتىشۈنى ئۈۆگىنىش تەقى ۈى
قويىدىغانلىقىنى ،قەغمەن ئېتەقمىسە ،ھې بوقمىغاندا تەييۈار چۈۆپ سۈېلىر ،قەغۈمەن
يېگەنۈۈدەى ھېسسۈۈىياتقا كېلىۈۈدىغانلىقلىرىنى ،باشۈۈقا مىللەتۈۈكە تەگۈۈكەن ئۇيغۈۈۇر
ئاياقلىرىنىڭ بوقسا ئەرقىرىنى قەغمەنگە ئامرال قىلىۋەتكەنلىكلىرىنى كۈۆپ ئاڭلىغۈان
ئىدىم.
ھې

قىلىشىمچە دۇنياغا تېۈرىقتەى چېچىلىۈر ،باشۈقا مىللەتلەرنىۈڭ ئارىسۈىغا

چۆكۈۈۈپ كەتۈۈكەن ھەمۈۈدە باشۈۈقا مىللىۈۈە مۇھىتتۈۈا ئۆسۈۈۈپ يېۈۈتىلگەن ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ
كۆپىنچىسى ئىككى نەر سىسىنى يەنۈى بىۈرى ئۈۆز ئانۈا تىلىۈدىكى مىللىۈە كىملىكنۈى
ئىسۈۈ اتاليدىغان ”مەن ئۇيغۈۈۇر“ دېۈۈگەن ئەقەقلىۈۈە اۈۈۈملە بىۈۈلەن ئۈۈۆز مىللىۈۈە
تاماقلىرىنىڭ بىرى بوقغان قەغمەننى ئۇنتۇپ قاقمىغان .مەن بۇنىڭغا بوقسىمۇ ،شۈۈكرى
دېدىم ،ئۆزىنىڭ مىللىە كىملىكىنى ئۇنتۇمىغى مىللەتتە يەنىۈال ئۈمىۈد بۈار ! ئىنسۈان
ئۈچۈن ئە يامىنى ئۈۆزىنى ئۇنتۈۇ
ئۇنتۇشتۇر ! مىللىە كىملى

ئەمەس ،بەقكۈى ئۆزىنىۈڭ مىللىۈە كىملىكىنۈى

بىلەن مىللىە روھ زى بىرقىشۈىر كەتۈكەن .بىۈر مىللەتنۈى

ئاسسىمىلياتسىيە قىلىر يوقىتىشنىڭ ئە ئۈنۈملۈى چارىسى ئاقدى بىلەن ئۇ مىللەتنىڭ
تىلىنى ئۇنتۇقدۇرۇ  ،ئۇنىڭغا ئۇالپ ،مىللىە روھىنى ،ئاەىرىدا بوقسا مىللىۈە كىملىۈ
تۇيغۇسىنى يوقىتىشتى ئىبارەتتۇر .ئەگەر بىر مىلۈلە

مىللىۈە تىلۈى ،مىللىۈە روھۈى ە

مىللىە كىملى

تۇيغۇسىنى مۇستەھكەم ساقالپ قىالقىسا ،ھامان ئۆز كېلەچىكىنى تاپىدۇ.

مۇرا

پائاقىيەتلىرى ھەققىدە سۆزقەپ بېرىر ،ئۆزىنىۈڭ دائىۈم

بىزگە سەنلە

قازال س ونسورىنىڭ (ئىقتىسادىە كاپاقەتچىسى)تەقى ى بويىچە ئۆزىنى قازاقىسۈتانلىۋ
دەپ يۈرگشۈۈكە ھەتتۈۈا بەزى يەرقەردە قۈۈازال دېيىشۈۈكە مەابۈۈۇر بوقىۈۈدىغانلىقىنى
ئەسكەرتتى .ئۇ چاغدا مۇرا

تېخى كە تونۇقمىغان بوقۇپ ،ئىقتىسادىە اەھەتتى

ە

مەنىۋى اەھەتتى قوقاليدىغان كىشىلەرگە مۇھتاج ئىدى .ئۇ ،مىۈڭ تەسۈلىكتە ئەشۈۇ
قۈۈازال س ونسۈۈورنى تاپقۈۈان ئىۈۈكەن .ئۇنىۈۈڭ ئېيتىۈۈر بېرىشۈۈىچەن ئۈۈۇ ئاەشۈۈاملىرى
موسكۋانىڭ كەچلى

كۇقۇبلىرىدا ناەشا ئېيتىر ،تۇرمۇ

ئۆزىنىڭ ناەشىلىرىغا سۈرە

كىرگۈزگ

كىرىمىنى ھە قىلىدىكەن ە

ئارقىلىۋ تېلېۋىزىيە ئەركانلىرى ئارقىلىۋ كە

تونۇقۇشنىڭ يوقلىرىنى ئىزدەپ يۈرگەن ئىكەن .
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زور مىقداردا ئىقتىسادىە مەبلەغنىڭ بوقماسلىقى ئۇنىڭ تاالنتىنىۈڭ كە تۈۈردە
نامۈۈايەن قىلىنىشۈۈىغا توسۈۈقۇنلۇل قىلماقتۈۈا ئىۈۈكەن” ،ئەگەردە ئۇيغۈۈۇرالردى ئۈۈۆز
مەدەنىيىتى ئۈچۈن پىداكارقىۋ قىلىدىغان بىرەر باي چىقىۈر قاقغۈان بوقسۈا ،سۈىزنىڭ
تونۇقىشىڭىزغا پايدىسى تېگىر قاالر ئىدى“ دېدىم مەن مۇراتقا .ئۇ” ،ئىنشۈا ئۈاقال “
دەپ اا اب قايتۇردى ئۇيغۇرچە قىلىر .بىز ھەممىمىز ئۇنىڭغا ياەشى تىلەكلىرىمىزنۈى
بىلدگردۇل .مەن مىسكى مىللەتلەرنىڭ قوقىدى كېلىدىغىنى ئەشۈۇندال بىۈر-بىۈرىگە
قۇرۇل تىلەى تىلە

بوقۇپ قاقىدىغانلىقىنى ئويۇمغا كەقتۈرگپ ەىجىللىۋ ھې

قىلدىم.

ئاما قانچە؟ ئەينى اقىتتا موسۈكۋادا قازاقىسۈتاننىڭ “ ئۈا -سۈتۇدىيە“ نۈاملىۋ بىۈر
گۇرۇپ ىسى ەېلى نام چىقىرىر قاقغان ئىدى .مۇراتتەى ئا ازى يول قازال ناەشىچىسى
باتىرەان پا -پاتال تېلېۋىزور ئېكرانلىرىدا رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىۋ چوق ۈانلىرى قاتارىۈدا
كۆرىنىۈۈر تۈۈۇراتتى .گرۇزىيىلىۈۈ  ،بېالرۇسۈۈىيىلى
ناەشىچىالرمۇ تېزدى شۈۆھرە

ە ئۇكرائىنىيىلىۈۈ

بىۈۈر قۈۈانچە

قازىنىۈر كەتتۈى .ەەقۈۋ ئىچىۈدە بوقۇ اتقۈان سۈۆز-

چۈۈۆچەكلەردە بۈۈۇ چوق انالرنىۈۈڭ رۇسۈۈىيە سەھنىسۈۈىدە تونۇقىشۈۈىدا ئۈۈۆز اۇمھۈۈۇرىيە
ھۆكۈمەتلىرى ە ئۆز اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئاتاقلىۋ بايلىرىنىۈڭ مۈۇھىم تۈرتكىلىۈ

رو

ئوينىغانلىقى بىلدگرگقگەن ئىدى .ئۇيغۇر مىللىتىدى بوقغان بىچارە مۇراتقا كىممۇ يۈار
–يۆقەى بوقسۇن؟ ئۆز كۈچىگە تايانماي نە چارە؟ چۈنكى ،ئۇنىڭغۈا ئىۈگە بوقىۈدىغان
ئۇنىۈۈڭ مىللىۈۈە اۇمھۈۈۇرىيىتى يۈۈول –دە؟ مۈۈۇرا

شۈۈۇ چاغۈۈدا ئۆزىنىۈۈڭ ئۇيغۇرنىۈۈڭ

تەقەيسىزقىكىدى بەكمۇ ئېچىنىدىغانلىقىنى بىلدگرگەن ئىۈدى .ئەممۈا ،ئۈۇ چوق ۈانالر
تېزدىنال غايىر بوقدى ،كىشىلەر ئۇالرنىڭ ناەشىلىرىنى ئۇنتۇپ بوقدى.
پاراڭلىرىمىز اەريانىدا مۇراتقا مەن ئانا ەتەندىكى ئۇيغۇر سەنلىتى اۈملىدى
مىللىە ناەشا-مۇزىكا ە ياشۈالردىكى يۈېڭىچە يۈۈزقىنىش ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ،تۈۈركىيە
ناەشا-مۇزىكىلىرىنىڭ زامانىۋى ئۇيغۇر ناەشا-مۇزىكىلىرىغا بوقغان تەسىرى ە باشقا
ئەھۋاقالر ھەققىدە سۆزقەپ بەردىم .بىرال ،مۇرا

ەتەندىكى بۇ يېڭىچە تەرەققىياتتى

ەە ەرسىز ئىكەنلىكىنى ،ئەمما دادىسى ئېيتىر بەرگەن كونا ئۇيغۈۇر ناەشۈىلىرىنى ە
بىر قىسىم ئۆزبېكچە ،تۈركچە ناەشىالرنى ئېيتىشنى بىلىدىغانلىقىنى ،ئۆزىنىۈڭ كۈۆپرەى
غەربچە بوقۇپمۇ ،ئىنگىلىۈزچە ناەشۈىالرغا ئىشۈتىيال باغلىغۈانلىقىنى سۈۆزقەپ بەردى.
مۇرا

ھەقىقەتەن ئىنگىلىچە ناەشىالرنىمۇ ياەشى ئېيتاتتى .ئۇ-91 ،يىلالرنىڭ بېشىدا

ئاقمۇتىدا ئۆتكۈزگقگەن ”ئاسىيا تا ۇشى“ ناەشا فېستىۋاقىدىمۇ مۇسابىقىگە قاتنىشۈىر
ئىنگىلىزچە ناەشا ئېيتقان ئىدى! .
مۇرا

بىلەن بوقغان سۆھبەتلىرىمدە مەن ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرقىقىنى ئېتىراپ

قىلغان بوقسىمۇ ،قېكى يەنىال يۈزەكى چۈشەنچىلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ھې
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ئىۈۈدىم .بىۈۈر قېۈۈتىم مەن ئۇنىڭغۈۈا “ گۈۈۈ ئۈۈايىم“ ناەشىسۈۈىدى باشۈۈقا ئۇيغۈۈۇرچە
ناەشىالرنىمۇ موسكۋا سەھنىسىگە ئېلىر چىقىش تەكلى ىنى بەرسۈەم ،ئۈۇ “ ئۇيغۈۇرچە
ناەشۈۈا بىۈۈلەن دا چىقۈۈارغىلى بوقمايۈۈدۇ ،مەن ”گۈۈۈ ئۈۈايىم“ ناەشىسۈۈىدى باشۈۈقا
ئۇيغۇرچە ناەشا ئېيتمايمەن .مۇشۇ بىرسى يېتىدۇ“ دېگەن ئىدى .ئۇنىڭ ئىدىيىسىدى
مەن ،ئۇنىڭ ەۇددى باشقا نۇرغۇنلىغان سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇر مۇھااىرقىرىنىڭ
ئە الدقىرىدا مە اۈۇ

ئۈۆز مىللىۈە مەدەنىيىۈتىگە ئېرەڭسۈىز ە يۈاكى بەرىبىۈر دەپ

قاراشتەى ئورتال ھېسسىياتنى ،قىسقىسى بۈارقىۋ دېگۈۈدەى رۇس ئەمەس مىللەتۈلەردە
مە اۇ

رۇس مەدەنىيىتىنى ھەممىۈدى ئۈسۈتۈن كۈۆرگ  ،پەقە

رۇس مەدەنىيىتۈى

ئارقىلىقال دۇنياغا تونۇقۇشقا بوقىدۇ دەيدىغان ەائىشۈالرنىڭ ئېغىرقىقىنۈى سۈېزىۋاقغان
ئىدىم .ئەقۋەتتە ،بۇ ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ەاتاقىقى بوقماستى  ،ئەشۇ دە رنىڭ ەاتاقىقى
ھەم دە رنىڭ ئۇيغۇرالرغۈا قىلغۈان سوغىسۈى ئىۈدى .بەقكۈى بۈۇ كوممۈۇنىزم قۈاق ىقى
ئاستىدىكى ئۇقۇغ رۇس مىللەتچىلى

ئىدىيىسى يوشۇرۇنغان يەتمىۈش يىللىۈۋ تۈۈزگم

كەقتۈرگپ چىقارغان پااىلە ئىدى .مەن مۇراتنىڭ ھامان بىر كۈنى ئۇيغۈۇر روھىيىۈتىگە
توقۇل قايتىر كېلىدىغانلىقىنى ئۈمىد قىلدىم ە ئىشەندىم .قېكى  ،ئۇنىڭ بۇ سۆزىنىڭ
يەنىال مەنتىقىسى بار ئىدى.
نوپۇس ە سىياسىە اەھەتتە مۇتلەل ئۈااىز ئورۇنۈدا قاقغۈان بىۈر مىللەتنىۈڭ
پەقە

ئەشۇ ھەر اەھەتتى ھاكىم مىللەتنىڭ تىلى ە مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىش ئارقىلىۋ

ئۇنىڭ ئۈستىدى غاقىر چىقىش ە ئۆزىنى تىكلە
مەابۇرىيەتتۇر ەۈاالس! مۈۇرا

ھەم قۇتۇقدۇرۇ

يوقىنى تاقلىشۈى

دە شۈۇندال قىلۈدى! مەن تۈاكى -0996يىلىغىۈچە

ئۇنىڭ بىلەن بىر قانچە قېتىم كۆرگشتۈم ە تېلېفونلىشىر تۈۇردۇم .ھەقىۈقەتەن ئۇنىۈڭ
ئارزۇقىرى ە تىرىشچانلىقلىرى -0997يىلىدى كېيى بىردىنال ئەمەقگە ئاشتى .ئۇنىڭ
نامى ھەقىقەتەن بىردىنال پۈتۈن مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەم دوستلۇقىغا كە تونۇقدى .ئۇ،
”تامبو غا بارماقچى بوقغان باال“ ناملىۋ ناەشىسىنى ئېيتىر ،دا چىقاردى .ئۇنىڭ بۇ
ناەشىسى رۇسىيە اۈملىدى پۈتۈن مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەم دوستلۇقىدىكى ياشۈالرنىڭ
ئە سۈۈۆيۈپ ئوقۇيۈۈدىغان ە ئاڭاليۈۈدىغان ناەشىسۈۈىغا ئايالنۈۈدى .ئۇنىۈۈڭ ناەشۈۈا
ئېيتىۋاتقۈۈان كۆرگنۈشۈۈلىرى مۇسۈۈتەقىق دۆقەتۈۈلەر ھەم دوسۈۈتلۇقىنىڭ ھەر قايسۈۈى
اايلىرىدىكى تېلېۋىزىيە قاناقلىرى تەرى ىۈدى ھەر كۈندىكىۈدەى نەچۈچە قېۈتىمالپ
كۆرسىتىلىر ،ئۇنىڭ ئوبرازى ە ناەشىلىرى كىشىلەرگە چوڭقۇر تەسۈىراتالر قاقۈدۇردى.
مۇرا

ناسىروف ئارقىدىنال ئاتاقلىۋ رۇس ناەشىچىسى ئاپىنا بىلەن بىۈرگە ”ئايۈدىڭ

كېچە“ ناملىۋ ناەشىسىنى ە “ مەن دېمەى سەندۇر“ نۈاملىۋ ناەشىسۈىنى ئېيتىۈر،
ناەشا ھە ەسكارقىرىنى يەنە بىر قېتىم زىۈق-زىلىۈگە سۈاقدى .ئۇنىۈڭ بۈۇ ناەشىسۈى
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مەەسۇس كۆرگنۈشلەر بىلەن كىرگشۈتۈرىلىر ،تېلېۈۋىزىيە ئېكرانلىرىۈدا كۆرسۈىتىلدى.
ھەتتا ،ئۇنىڭ ئاتاقلىۋ رۇس ناەشا چوق ىنى ،گۈزە رۇس قىزى ئاپىنا بىۈلەن بوقغۈان
رومانتىۈ

مۈۈۇھەببە

ھىكايىسۈۈى كىشۈۈىلەر ئارىسۈۈىدىكى رىۈۈۋايەتلەرگە ئايالنۈۈدى.

ئەپسۇسكى ،بۇندال ئىش بوقمىغان ئىدى.
ناسۈۈىروف ھەققىۈۈدە رۇسۈۈىيىدىكى اۈملىۈۈدى مۇسۈۈتەقىق دۆقەتەر ھەم

مۈۈۇرا

دوستلۇقىدىكى تېلېۋىزىيە ،رادىلو كوم ۈانىيلىرى مەەسۈۇس پروگراممىالرنۈى ئىشۈلەپ
تارقاتتى .گېزىو ،ئىنتېرنېو سۈەھى ىلىرى ە اۇرنۈاقالر بوقسۈا تۈرقۈۈى ماقۈاقىالرنى ە
باھاالرنىلېالن قىلدى .ئۇنىڭدى باشقا يەنە ئىنتېرنە

تورقىرىۈدىمۇ مۈۇرا

ناسۈىروف

ئۈچۈن مەەسۇس سەھى ىلەر ئېچىلدى.
مۇرا

ناسىروف ەۇددى بۈگۈنكى كۈندىكى رۇسۈىيە ناەشۈا چۈوق ىنى ىتۈاس

كەبى چوق انغا ئايلىنىر ،ھەمۈمە كىشۈى ئۇنىۈڭ نۈامىنى بىلىۈر كەتتۈى ،تېلېۈۋىزور
ئېكرانىدا رۇسقا ئوەشىمايدىغان ،ە ياكى كا كازقىققا ئوەشىمايدىغان ،ئوتتۇرا ئاسىيا
تى ىدىكى يا

يىگىتنىۈڭ مۇڭلۈۇل ە سۈۈزگى ئۈا از بىۈلەن چاققۈان ھەرىكەتلىۈرى

بىرقەشكەن كۆرگنۈشلىرى پەيدا بوقغاندا ،كىشىلەر بۇ كىم ؟ دېۈگەن سۈوئاقنى قويمۈاي
تۇراقمايتتى .ئۇيغۇر دېۈگەن مىلۈلە

ئىسۈىمىنى ئاڭلىغانۈدا كىتابخۇمۈار رۇسۈالرنىڭ

ئۆيلىرىدىكى كىتاب ئىشكاپلىرىدىكى كىتابلىرى ئارىسىدى

ە ياكى كۈتۈپخانىالردى

بۈۈۇ مىللەتۈۈكە ئائىۈۈو كىتۈۈابالرنى ئىۈۈزدەپ ئوقۈۈۇپ بۈۈېقىش ئىسۈۈتىكى قوزغاقمۈۈاي
تۇراقمايدىغانلىقىغا ئىشەنچىم كامىق .بەقكى ،ئۇيغۇرالرنى ياەشۈى بىلىۈدىغان ئەشۈۇ
پەنلەر ئاكادېمىيىسىدىكى ئاقىمالر ،ەەنزۇشۇناسالر ،رۇسىيە ھۆكۈمىتىگە ئوتتۇرا ئاسۈىيا
ە اۇڭگو ئىشۈلىرى بۈويىچە مەسۈلىھە

بېرىۈدىغان سىياسۈەتچىلەر مەزكۈۇر ئۇيغۈۇر

چوق اننى تېلېۋىزىيە ئېكرانىدا كۆرگەندە ،دەرھا تارىختا رۇسۈىيە ە سۈابىۋ سۈو ېو
ئىم ېرىيىلىرى تەرى ىدى دائىم قۇربان قىلىنغان ،دى لوماتى

ئويۇنالر قەرتۈى قىلىۈر

ئويناقغۈۈۈان ،ئوتتۈۈۈۇرا ئاسۈۈۈىيادىكى قەدىمىۈۈۈە مەدەنىۈۈۈيە

ياراتقۈۈۈان ،رۇس

ئېكىس ېدىتسىيىچىلىرىدى پىرزىۋاقسكىە ،پېترو  ،گرۇم گراىمايلو ە باشۈقا ئونلىغۈان
كىشىلەر زىيارە

قىلىر ،ەەرىتىسىنى سىزغان ئەشۇ تۇپراقنىڭ ئىگىلىرى ئىكەنلىكىنۈى

ئەسلىرىگە كەقتۈرگشۈپ ،ئازرال بوقسىمۇ ەىجىللىۋ ھې

قىلىشقاندۇ؟

بىر مەزگىق رۇسىيە ە مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىدا ”مۇرا

ناسۈىروف !“

دېگەن ئىسىم توقىمۇ ياڭرال ە يېقىملىۋ ھاقدا ھەممىال يەردە ئاڭلىنىشۈتەى تۈارىخىە
سەھى ە ئېچىلدى .قازاقىستان ،قىرغىزىستان ،ئۆزبېكىستان ە باشقا اۇمھۇرىيەتلەردىكى
ئۇيغۇرالر بۈۇ ئىسۈىم بىۈلەن پەەىرقىنىۈر ،ئۆزقىرىنىۈڭ كۈنسۈايى ەاراپلىشۈىۋاتقان
سىياسىە ،ئىجتىمائىە ئورنىغا ئازرال بوقسىمۇ روھى ئوزۇل بەرگەندەى ھې
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كىشىلىرى بىۈلەن بوقغۈان سۈۆھبەتلىرىدە مۈۇرا

ھەققىدە سۆز بوقسا ،دادىللىۋ بىلەن “ ئۇ ئۇيغۇر ! مۈۇرا
ئېيتىش ئارقىلىۋ ئۆزقىرىنى ەو

ناسۈىروف

ناسۈىروف ئۇيغۈۇر ! “ دەپ

قىلىشاتتى.

ھەقىۈۈقەتەن ،بۈۈۇ مەزگىلۈۈلەردە مەركىزىۈۈە ئاسۈۈىيا ەەققلىۈۈرى ئىچىۈۈدە مۈۈۇرا
ناسىروفتەى كە تونۇقغان ە زور شۆھرە
دىيەرقى

قازانغۈان يۈا

ناەشۈا چوق ۈانلىرى يۈول

بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆز اۇمھۇرىيەتلىرى دائىرىسىدىال چەكلىنىۈر

قاقغان .ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدە ئاز سۈانلىۋ مىلۈلە
ئېلىنمىغان ئۇيغۇرالرنىۈڭ ەكىلۈى مۈۇرا

دەپ ئۈانچە ئېتىبارغۈا

مۇسۈتەقىق اۇمھۈۇرىيەتلەرگە ئېرىشۈكەن

ئۆزبېكلەر ،قازاقالر ،قىرغىۈزالر ،تۈۈركمەنلەر ە باشۈقىالرنىڭ چوق ۈانلىرى يېۈتەقمىگەن
ئارزۇالرغا يەتتى .ئۇ ،ئاقمۇتا ياكى تاشۈكەنو ئەمەس بەقكۈى ،موسۈكۋا سەھنىسۈىنى
ئاساس قىلىر پۈتۈن مۇستەقىق دۆقەتۈلەر ھەم دوسۈتلۇقىغا كە تونۇقۈۇ

پۇرسۈىتىگە

ئېرىشەقىدى ھەم بۇ پۇرسەتنى ئۆز تاالنتى بىلەن ياراتتى .چۈنكى ،موسكۋا سەھنىسىدە
تونۇالقمىغان ،ئۇ يەردىكى چوق انالر قاتارىغۈا كىۈرەقمىگەن كىشۈى پۈتۈۈن مۇسۈتەقىق
دۆقەتلەر ھەم دوستلۇقىغا تونۇالقمايدۇ ،پەقە

ئۈۆز دائىرىسۈىدىال چەكلىنىۈر قاقىۈدۇ

ەۈۈاالس! ەۈۈۇددى ،ئۆزبېكىسۈۈتاننىڭ ئاتۈۈاقلىۋ چۈۈوق ىنى يۇقتۈۈۇز ئوسۈۈمانو ا ئۈۈۆز
اۇم ھۇرىيىتىدە پادىشاھ كەبى شۆھرەتكە ئېرىشكىنى بىلەن ئۇنىڭ موسكۋا سەھنىسۈىگە
چىقاقىشى قىيى بوقغىنىدەى بىر ئىش ! ئەقۋەتتە ،ئۆزبېكىستاننى زىق-زىلىگە سۈاقغان،
ئۆزبېكىستان ناەشىچىلىقىنىڭ شاھى دەپ تەرى لىنىۋاتقان يۇقتۇزەان ئوسۈمانو انىڭمۇ
ئۇرايىمۈاەۇن ئىسۈىملى

قەشۈقەرقى

ئۇيغۈۇر كىشۈىنىڭ قىۈزى ئىكەنلىكۈى ھەققىۈدە

ئۆزبېكىستانلىۋ ئۇيغۇرالر گۇ اھلىۋ بەرمەكۈتە .ئۆزبېكىسۈتاندا ئۈۆزىنى ئۈۆزبەى دەپ
ئاتىۋاقغان مۇندال مەشۈھۇر ئۇيغۇرالرنىۈڭ ھەممىۈال سۈاھەدە كۈۆپلەپ بۈارقىقى سۈىر
ئەمەس.

مۇرا
مۇرا

كوم وزىتور ە شائىر

ناسىروف ئۆزىگە شان شە كە

ئېلىر كەقگەن مەزكۈۇر ناەشۈىلىرىنىڭ

مۇزىكىسىنى ئۆزى ئىشلىگەن ،سۆز تەكىستىنى ئۆزى يازغان بوقۇپ ،ئۈۇ ئۆزىنىۈڭ ئەنە
شۇندال كوپ تەرەپلىمىلىۈ

تۈاالنتى بىۈلەن رۇسۈىيە ناەشۈا-مۇزىكۈا ساھەسۈىدىكى

ئەربابالرنى قايىق قىلدى .مۇرا

ناسىروف ھازىرغىچە ”مېنىڭ تارىخىم“ “ ،ئويغۈاتقى

مېنى“ “ ،كىمدۇ بىرى ئەپۇ قىلىدۇ“ “ ،بۇالرنىڭ ھەممىسى مەن بىۈلەن بوقمىغۈان ”“ ،
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كد پالستىنكىسىمۇ ئىشۈلەپ چىقارغۈان بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ

پالستىنكىلىرى كە بازار تاپتى.
موسكۋادىكى ئاتاقلىۋ ئىنتېرنە
مۇرا

گېزىو قىرىدى بىۈرى ”قىۈرىكى  .رۇ“دا “

ناسىروف دۇنيادىكى ئە ئاتاقلىۋ ئۇيغۇر“ دېگەن ما زۇدا بىر پۈارچە ماقۈاقە

ئېالن قىلىنغان بوقۇپ ،بۇ ماقاقىدە مۇرا

ناسىروفنىڭ مۇەبىرغا بەرگەن سۆھبىتى ئېالن

قىلىنغان .ماقاقىنىڭ ئاپتورى رۇسىيە مۇزىكا ساھەسىدىكى مۇتەھەسسىسلەرنىڭ مۇرا
ناسىروفقا بەرگەن باھاسى ئۈستىدە توەتىلىر” ،ئۇنىۈڭ ئۈا ازى اۈاراڭلىۋ ،كىشۈىگە
يېنى  ،يېقىملىۋ تۇيغۇ بېرىدۇ .مۇزىكىلىرى قىرى

ە يۇمشال بوقۇپ ،كۈچلۈى كەس ىە

سە ىيە ئى ادىلەنگەن“ دەپ يازغان ئىدى.
مۇرا

ناسۈىروف مەەسۈۇس كوم وزىتورقۈۇل ئوقۇغۈانلىقى ئۈچۈۈن ،ئۈۇ رۇس

ناەشىلىرىنى ە ئۇنىڭ قۇرۇقمىلىرىنى اۈملىۈدى ئوتتۈۇرا شۈەرل ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ە
ھىندىستان مۇزىكىلىرىنىڭ قۈۇرۇقمىلىرىنى ياەشۈى ئۈۆگەنگەن ھەم تەتقىۈۋ قىلغۈان
ئىدى .شۇڭا ئۇ ئۆز ناەشۈىلىرىنىڭ مۈۇزىكىلىرىنى ئۈۆزى ئىشۈلە

بىۈلەن ئۆزىنىۈڭ

ھېسسىياتى بىلەن سۆزىنى ە مۇزىكىسىنى بىرقەشتۈرگپ بىر گە دىگە ئايالنۈدۇراقىغان.
قانداقتۇر ،باشقىالر ئىجاد قىلىر بەرگەن ئاھا بىلەن باشقىالر يېزىر بەرگەن تېكىستقا
ناەشا ئېيتىشتى ساقالنغان .ئەقۋەتتە ،مۇندال كۆپ قىرقىۋ تاالنتلىۋ چوق انالر رۇسالر
ئىچىدە ە دۇنيا يۈزىدە كەم ئۇچرايدۇ.
كېيىنكى اقىتالردا ئۇ رۇسىيە ناەشا پادىشاھى ئاقال پۇگاچېۋا ،فىللىر كىركىروپ
قاتارقىۋ كۆپلىگەن چوق انالرغا مۇزىكا ە سۆز تېكىستى يېزىۈر بېرىشۈكىمۇ باشۈلىغان
بوقۇپ ،ئۇنىڭ ئانىسى ەاتىرە ەانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئاقال پۇگاچېۋا ە باشۈقا چوق ۈانالر
مۈۈۇراتنى قە ە

ياەشۈۈى كۆرىۈۈدىكەن .يېقىنقۈۈى اقىۈۈتالردا رۇس ناەشۈۈىچىلىقىدا

شەكىللەنگەن مىللىيچە پۇراقنى ئارىالشتۇرۇ

ئېقىمىدى پايدىالنغان مۇرا

بەزىۈدە

ئەشۇ ئاتاقلىۋ رۇس چوق انالرغا مۇزىكا ئىشلەپ بەرگەندە ئازرال ئۇنىڭغا ئۇيغۈۇرچە
پۇراقنى كىرگۈزگشكە ھەتتا ئۇالرغا ئۇيغۇر ئاھاڭلىرى ە ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتۈى ھەققىۈدە
مەقۇما

بېرىشكە ئۈقگۈرگەن .بەزى ئاتۈاقلىۋ رۇس چوق ۈانلىرى مۇراتنىۈڭ ئۈۆيىگە

كېلىر ،ئۇيغۇرچە قەغۈمەن ە مانتۈا يەپ كېتىۈدىغان بوقغۈان .مۇراتنىۈڭ ئۆيىنىۈڭ
تاملىرىغا تۈرقۈى ئۇيغۇر چاقغۇ ئەسۋابلىرى ئېسىلغان بوقۇپ ،بۇ يەرگە كەقگەن كىشۈى
ەۇددى بىر مۇزېيغا كىرگەندەى بوقۇپ قاقىدىكەن.
مۇرا

ناسىروف ئۆزىنىۈڭ بە

ئاقبومىۈدىكى ناەشۈىالرنىڭ تېكىسۈتلىرىنىڭ

مۇتلەل كۆپچىلىكىنى ئۆزى يازغان ،مۇزىكىسىنى ئۆزى ئىشۈلىگەن .ئۈۇ ،باشۈقىالرنىڭ
يېزىر بەرگەن مۇزىكىسى بىلەن سۆزىگە ناەشا ئېيتىشنى ياقتۇرمايدۇ.
153

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

مىللىە روھقا چو قەدەم بىلەن قايتىش
ئاتا-ئانىدى  ،ئەادادتى قاقغان ئەسلى قان بىلەن مىللىۈە تۇيغۈۇ ە مىللىۈە
روھ زى يۇغۇرۇقۇپ كەتكەن بوقسا كېرەى ،ئۆز دگشمەنلىرىنىڭ كۈقىنى كۆككە سورۇغان
قەھرىمان مىللىە ئارمىيىنىۈڭ اەڭچىسۈى ،بىۈر قوقىۈدا را اب ،بىۈر قوقىۈدا مىلتىقىنۈى
كۆتىرىر ،ئاقسۇ اە مەيدانلىرىدا قان كېچىر اە قىلغان ،اە تىنجىغاندا بوقسا،
مىللىە ئارمىيە اەڭچى-ئوفىتسىرقىرىگە روھ بېغىشاليدىغان ،ئۇالرنى ئازادقىۋ ،ھۆرقۈى
ئۈچۈن اان پىدا قىلىشقا ئۈندەيدىغان ناەشۈىالرنى ئېيتىۈر ،مىللىۈە ئىنقىالبقۈا ئۈۆز
ھەسسىسىنى قوشقان ئىسمائىالكىنىڭ مىللىە روھىە دۇنياسى ە ئارزۇ-ئارمانلىرى بە
باقىسىنىڭ ئە كىچىكى بوقغان مۇراتنىڭ تومۇرقىرىدا ھامان ەۇددى ئىلى دوققۇنلىرى
كەبى مە ج ئۇرۇشقا نېسىر بوقدى.
مۇرا

بارغانسىرى رۇس ناەشىچىسۈى ئەمەس ،بەقكۈى ئۇيغۈۇر ناەشىچىسۈى

بوقۇشقا قاراپ يۈزقەندى .مانا بۇ مەرھۇم ئىسمائىالكىنىڭ ئارزۇسى ئىۈدى ،دېمىسۈىمۇ،
ئۇ ماناس دەرياسىدا مىلتىقى بىۈلەن را ابىنۈى مەھۈكەم تۇتۈۇپ ،تۈۆ

يىۈق ياتقۈان

كۈنلىرىنى ئەسلىگىنىدە ەۇددى باشقا سەپداشلىرىغا ئوەشاشال ئازابلىناتتى ،ئۆكىنەتتى،
“ دائىم ھەي –ئېسىو ئەشۇ چاغالر !“ دەيتتى .مۇرا

موسكۋاغا ماڭغاندا ،ئىسۈمائىق

ئاكا “ قېنى بار ،يىگىو بوقغاندىكى ئۆز يوقۇڭنى تاپ ! قېكى ئۇيغۇرقىقىڭنى ھەرگىۈز
ئۇنۇتما ! مۇمكى بوقسا ئەشۇ كۆى-كۆزقەرنى ياڭرال ناەشىلىرىڭ بىلەن بويسۇندۇر “
دەپ اىكىلىگەن ئىكەن .بۇ سۆزقەرنى ئىسمائىالكا ھايا

اقتىدا زىيۈارىتىمنى قوبۈۇ

قىلغاندا سۆزقەپ بەرگەن ئىدى.
مۇرا

ئاتا ئارزۇسۈىنى ئاقلىۈدى! ئانۈا سۈۈتىنى ئاقلىۈدى ! ئۇنىۈڭ شۈۆھرە

قازانىۋاتقان پەيتلىرىدە دادىسى ئىسمائىالكا بۇ ئاقەمۈدى ەوشالشۈتى ،بۈۇ يۈوقىتىش
ئۇنىڭ ئۈچۈن قۈاتتىۋ ئۈازاب بوقۈۇپال قاقماسۈتى بەقكۈى ،ئۇنىۈڭ ناەشۈا-مۇزىكۈا
ئىجادىيىتىنىڭ يېڭى بۇرۇقۇشىنى پەيدا قىلدى .دادىسىنىڭ ئۆقۈمىنى ئاڭالپ ،ئاقمۇتىغا
يېتىر كەقگەن مۇرا

دادىسىنىڭ نەزىرىنى بەردى ،ئۇنى ھەيرانلىۋ ھەس قىلدۇرغان

بىر نۇقتۈا شۈۇكى ،نەزىۈردە ئۈۇ ئۆمرىۈدە كۈۆرگپ باقمىغۈان ناھۈايىتى زور سۈاندىكى
ئۇيغۇرالرنى كۆردى ،ھەر كۈنى دېگۈدەى ئۇنىڭ ئۆيىگە پېۈتىگە كېلىۋاتقۈان ،تۇشۈمۇ-
تۇشتى ھا سورا اتقان ئۇيغۇرنى كۆردى .بۇ ،يۈرىكى ئازابقا چۆمگەن مۇراتقا كۈچلۈى
تەسىر كۆرسەتتىكى ،ئۇ ئۇيغۇر بوقۇشنىڭ نەقەدەر شەرەپلى
دېمەكلى

ئىنسان ەر ەرقى  ،ئۆزارا مۇھەببە
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ئىكەنلىكىنۈۈى چۈشۈۈەندى .ئۈۈۇ ،ھەتتۈۈا ئۈۈۆزىنى ئۈۈۇزۇن يىلۈۈالر موسۈۈكۋادا ياشۈۈاپ،
ئۇيغۇرقۇقىنى يوقىتىر قويغاندەى ،دادىسىدى مىراس قىلغان ئۇيغۇر روھىنۈى ئۇنتۈۇپ
قاقغاندەى ھې

قىلىر ،ئۆزىگە بەى ئېچىنۈدى .ئۈۇ ،دادىسۈىنىڭ نەزىرىۈدە ئۇنىڭغۈا

ئاتۈۈاپ ئوقۇقغۈۈان قۇرئۈۈان ئۈۈا ازىنى ئاڭلىغانۈۈدا ،دادىسۈۈىنىڭمۇ دائىۈۈم نۈۈامىزىنى
تاشلىمايدىغانلىقى ە شۈۇندال چىرايلىۈۋ ەەتۈمە-قۇرئۈان قىلىۈدىغانلىقىنى ئېسۈىگە
ئاقدى .كىچى

اقىتلىرىدا دادىسىنىڭ مۇڭلۇل ئا ازدا قىلغۈان قۇرئۈان-تىال ەتلىۈرى

مۇراتقا بەى كۈچلۈى تەسىر قىلغان بوقۇپ ،ئۇ دادىسىدى ئازرال قۇرئۈان سۈۈرىلىرىنمۇ
ئۆگىنىۋاقغان ئىدى.
مۇرا

بىر ئۇيغۇرالر ئەمەس ،بەقكى بىر مۇسۇقمان ئىكەنلىكىنى تونۇپ ،نامۈاز

ئوقۇشقا باشلىدى .دادىسىدى ئۆگەنگەن سۈرىلەرنى ئۈنلۈى ئوقۇيدىغان بوقۈدى ،ئۈۇ
ئويلىدىكى مۇشۇندال قىلغاندا ،دادىسىنىڭ روھىنى تېخىمۇ ەۈو
ئۈچۈن پەقە

قىالاليۈدۇ ،ئۇيغۈۇر

ئۇيغۈۇر بوقۇشۈال يەتمەيۈدۇ ،ئۇنىڭۈدا ئۇيغۇرقۈۇل مىللىۈە روھ بىۈلەن

مۇقەددەس بىر ئېتىقاد بوقۇشى كېرەى !مانا بۇ ئىككى نەرسە ئۇيغۇرنىڭ مە اۇتلۇقىنىڭ
ئاساسى ! مۇراتنىڭ دادىسى ئىسمائىق ئاكا ئەقۈۋەتتە ،ناەشۈىچى بوقۈۇپال قاقماسۈتى
بەقكى يەنە  21پارە قۇرئاننى توقۇل يادقىغان كىشى بوقغاچقا ،ئاقمۇتىۈدىكى دىنىۈە
پائاقىيەتلەردە كۆپىنچە ھاقدا شۇ كىشى ەەتمى قۇرئان قىلىۈدىغان ئەھۈۋا مە اۈۇ
ئىدى .ئۇنىڭ يېقىملىۋ ئا ازقىرى كىشىلەرگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن.
مۇرا

دادىسىنىڭ روھىنى ەۈو

قىلىشۈنىڭ يەنە بىۈرى ئۇيغۇرقۇققۈا قۈايتىش
ە ئۇيغۈۇر

ئىكەنلىكىنى ە بۇنىڭدى كېيى ئۇيغۇر ناەشىچىسى سۈۈپىتىدە تونۇقۈۇ

ناەشىلىرىنى رۇسىيە ھەم دۇنيا سەھنىسىگە ئېلىر چىقىش ئىكەنلىكىنى چۈشەندى.
ئۇ ،دادىسىغا بېغىشالپ ،ئۇيغۇرچە ناەشا ئىجاد قىلىشقا كىرىشتى .بۇ اەھەتۈتە
ئاقمۇتا ە يەركەتتىكۈى ئۇيغۈۇر مۇزىكۈانتالر بىۈلەن ھەمكۈارقىۋ ئورنۈاتتى ،ئۇيغۈۇر
يېزىلىرىغا بېرىر ،ئۇيگۇر ھايۈاتىنى ە ئاھۈاڭلىرىنى ئۆگەنۈدى .بۈۇ اەريانۈدا ئۈۇ،
يەركەتتىكى ”يەركە

بۇقبۇقلىر“ ناملىۋ گۇرۇپ ىنىڭ چاقغۇچىسى پوال

مۇرا

ئۈچۈن

كۆپ پىداكارقىۋ كۆرسەتتى ،ئۇ مۇراتقا ئۇيغۈۇر ئاھۈاڭلىرىنى ە ەەقۈۋ ناەشۈىلىرىنى
توپالشقا ياردەملەشتى .ئاەىرى ،مۇرا

ناسۈىروف -2110يىلۈى دادىسۈىغا بېغىشۈالپ

”قاقدىم ياقغۇز“ ناملىۋ ئۆزىنىۈڭ تۈۇنجى ئۇيغۈۇرچە ناەشۈا ئۈاقبۇمىنى تەييۈارالپ
موسكۋا شەھرىدە نەشىر قىلىر تارقاتتى .بۇ رۇسىيە تارىخىۈدا تۈۇنجى قېۈتىم مەيۈدانغا
كەقگەن ئۇيغۇرچە ئۈن پالستىنكىسى بوقۈۇپ ،مەزكۈۇر پالسۈتىنكا موسۈكۋا ە رۇسۈىيە
بازارقىرىدا تارقاقدى .مانا ئەمدى ،رۇسالر ئۇيغۇرچە ناەشا پىالستىنكىسى سۈەتىۋېلىر
ئاڭاليدىغان مەنزىرە شەكىللەندى .ئۇنىڭ ئۇيغۈۇرچە پىالستىنكىسۈى تارقىتىلىۋاتقۈان
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كۈنلەرنىڭ بىرىدە مەن ئۇنىڭ بىلەن تېلېفونلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشتىم .يىرال ئوكيان
قىرغىقىدى كەقگەن ئا ازىمنى ئاڭلىغان مۇرا

ماڭا دادىسۈىغا بېغىشۈالپ ئۇيغۈۇرچە

ناەشا ئىجاد قىلغانلىقىنى ئېيتىر بەردى.
مۇرا

ناسىروف ماڭا ئۆزىنىۈڭ قانۈدال قىلىۈر ،ئۇيغۈۇرچە ناەشۈا ئۈاقبۇمى

چىقارغانلىقى ھەققىدە سۆزقەپ بېرىر ،بۇنىڭغا دادىسىنىڭ اپاتىنىڭ مۈۇھىم سۈە ەپ
بوقغانلىقىنى ش ۇنىڭ بىلە بىر اقىتتۈا قانۈداقتۇر بىۈر روھۈى كۈۈ ئۈۇنى ئۈۆز مىللىۈتىگە
قايتىشۈۈقا ،ئۈۈۇنى تېخىمۈۈۇ سۆيۈشۈۈكە ئۈنۈۈدە اتقانلىقىنى ئەسۈۈكەرتتى .مەن مۈۈۇراتنى
ئۇيغۇرقۇققا قايتۇرغان ە ئۇنىڭ ئۇيغۇرقۇقىنى كۈچەيتكەن ئەشۇ مىللىۈە روھ ھەققىۈدە
ئويلىنىر قاقدىم .
بۇنىڭدى  01يىلالر ئىلگىرى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرقۈۇقىنى ئېتىۈراپ قىلسۈىمۇ ،ئەممۈا
تېخى ئۇيغۇرقۇققا توقۇل قايتمىغۈان مۈۇرا

بۈگۈۈنكى كۈنۈدە ھەممىۈال يەردە “ مەن

ئۇيغۇر !“ دەيدىغان ،مەيلى چە ’ ئەقۈلەردە بوقسۈۇن ە يۈاكى رۇسۈىيە ھەم باشۈقا
اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ سەھنىلىرىدە بوقسۇن چوقۈۇم ئۇيغۈۇرچە بىۈر –ئىككۈى ئۇيغۈۇرچە
ناەشا ئېيتماي قاقمايدىغان شۇنىڭدەى ئەشۇ ئۇيغۇرنى ئاڭالپ باقمىغان تاماشىبىنالرغا
“ مەن ئۇيغۇر “ دەپ ئۆزىنى ە ئۇيغۇرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمىسە كۆڭلى ئۇنىمايدىغان
مۇراتقا ئايالنغان ئىدى .رۇسىيە گېزىتلىرىنىڭ مۇرا

ھەققىۈدە ئۈېالن قىلغۈان ھەمۈمە

ماقاقىلىرىۈۈدا ،ئۇنىۈۈڭ ”مەن ئۇيغۈۈۇر ”” ،دادام ئىسمائىلسۈۈوپى قەشۈۈقەردى “ دەپ
تونۇشتۇرىدىغان اۈملىلەر ئورۇن ئاقغان .مۇرا

بىر ئىنتېرنە

گېزىتىنىڭ مۈۇەبىرىگە

مۇندال دەپ بىلدگرگەن.
”مەن ئۇيغۇر ،دادام رەھمەتلى

ئىسمائىلسوپى ناسىروف قەشقەردە تۇغۇقغۈان،

ئانان ەاتىرە غۇقجىدا تۇغۇقغان ،مەن ئۆزگمنىڭ ئۇيغۇرقۇقىمدى پەەىرقىنىمەن ،مەن
موسۈۈكۋا ە ئۈۈاقمۇتىالردا ياشۈۈايمەن ،باشۈۈقا ئەنلەنىلەرنۈۈى ھۈۈۆرمە
ئەنلەنەمنى سۈۆيۈ

قىلىۈۈش ە ئۈۈۆز

بىۈلەن ياشۈايمەن “.مانۈا بۈۇ مۇراتنىۈڭ يۈرىكىۈدى چىققۈان

سۆزقەردۇر
مۈۈۇرا

ناسۈۈىروف يېقىنقۈۈى اقىۈۈتالردا موسۈۈكۋادىكى مەركىزىۈۈە تېلېۈۈۋىزىيە

قاناقلىرىدىكى چوق انالرنى تونۇشتۇرۇ

سەھى ىسۈىدە دائىۈم كۆرگنۈۈپ تۇرغۈان .ئۈۇ،

ئۆزى بىلەن تۈرقۈى ئۇيغۇر چۈاقغۇ ئەسۈۋابلىرىنى بىۈرگە ئېلىۈر چىقىۈر ،تېلېۈۋىزىيە
كۆرگۈچىلەرگە ئۇيغۇر مۇزىكا ئەسۋابلىرىنى ،ئۇيغۇر سۈەنلىتىنى ە ھۈازىرقى ھۈاقىتىنى
تونۇشتۇرغان ،بىر قېتىملىۋ چوق انالر پروگراممىسىدا ئانىسۈى بىۈلەن بىۈرگە ئۇيغۈۇرچە
قەغمەن ،مانتا قاتارقىۋ مىللىە تاماقالرنى ئېتىشۈنى كۆرسۈەتكەن .مۇراتنىۈڭ ئېيتىۈر
بېرىشىچە ،ئۇنىڭ بىر ئوغۇ  ،بىر قىزى بار ئىكەن .ئۇنىڭ التىۈش مىللىتىۈدى بوقغۈان
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ئاياقى ئۇنىڭ ئە سەمىمىە ە ئە يېقى قوقلىغۇچىسى بوقۇپ ،ئۇ ئاياقىغا ئۇيغۇرچە
ئۆگەتكەندى سىر

يەنە ئۇيغۇرچە ناەشىالرنىمۇ ئۆگەتكەن .ئۇالر دائىم سەھنىلەردە
ھەتتۈا ئۇنىڭغۈا ئۇيغۈۇرچە

ئۇيغۇرچە ناەشىالرنى اۈر بوقۈۇپ ئېيتىۈدىكەن .مۈۇرا
تاماقالرنىمۇ تەييارالشنى ئۆگىتىر قويغان.

مۇراتتى تۇغۇقغان ئويالر
مۇرا

ناسىروف ەۇددى ئۇ ئۆزى موسكۋا مۇەبىرىغۈا ئېيتقانۈدەى ”دۇنيۈادىكى

ئە مەشھۇر ئۇيغۇردۇر !“ .ئۇنى ھې بوقمىغاندا مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىدىكى
 211مىليون ئەتراپىدىكى ەەقۋ بىلىدۇ ،ئۇنىڭ نۈامى يەنە يا روپۈا مەملىكەتلىۈرى،
ئامېرىكا ە ئۇيغۇر دىيارىغا بەقگىلى
شۇنىڭغا ھەيرانلىۋ ھۈې

دەرىجىدە تونۇقغان.

قىلىمەنكۈى ،بەزىۈدە ئۇيغۈۇر مىللىتۈى ھەقىۈقەتەن

تاالنتلىۋ ەەققمۇ دېگەن سوئاقنى قويغۇم كېلىدۇ .ھۆكۈمە

ئىستاتىستىكىلىرى بويىچە

ئەينى اقىتتا سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىدىكى مىللەتلەر ئىچىدە نوپۇس اەھەتۈتە – 61
ئورۇنالردا تۇرغان ،ئانۈا ەتىنىۈدىكى ئۈۆز قېرىنداشۈلىرىدى كەم دېگەنۈدە 01-21
ھەسسە ئاز ھېسابلىنىدىغان شۇنىڭدەى قازاقىستان،ئۆزبېكىستان ە قىرغىزىسۈتانالردىمۇ
ئاز سانلىۋ مىللەتلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىدىغان ئۇيغۇرالردى نۈېمە سۈە ەب بىۈلەن
شۈۈۇنچە تۈۈاالنتلىۋ ئۈۈادەملەر كۈۈۆپلەپ يېتىشۈۈىر چىقاقىۈۈدى؟ بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدە
قازاقىستاندىكى مىللەتلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىغان ئۇيغۇرالردى مۇرا

ناسۈىروفتى

باشقا يەنە دىلناز ئەەمەدىيېۋادەى ئاتاقلىۋ ئارتىستالر” ،دەر ىشۈلەر“كەبۈى مەشۈھۇر
گۇرۇپ ىالر مەيدانغا كەقگەندى سىر

يەنە زاكىر توەتىيېۋ ،ھېيتاەۇنوپ ،ئابۈدۇقاليېۋ

قاتارقىۋ نەچچە ئونلىغان چامباشچىلىۋ ،تاكۋاندۇ ھەم بوكى

تۈرقىرى بويىچە دۇنيۈا

چىم ىيونلىرى ،يا روپا چىم ىيونلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىگە كە تونۇقدى.
ئۇيغۇرالردى چىققان ماەمۇ

ئومەروپ -41يىلالردىال ئىككى قېتىم ئوقىم ى

مۇسابىقىسىگە قاتنىشىر ،قارىغا ئېتىش بويىچە بىر قېتىم چىم ىيون يەنە بىر قېتىم يېڭى
رېكور

ياراتقۇچى بوقغان .ئۇ ئەينى اقىتتا دۇنيانىڭ ئە ماھىر قارىغۈا ئاتقۇچىسۈى

ھېسابالنغان ئىدى .ماەمۇ

ئومەروپ پەقە

ئوقىم ى

چىم ىيونى بوقۇپال قاقماسۈتى

بەقكى ،قېنىنگراتتىكى ھەربىە مېدىتسىنا ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسۈورى بوقۈۇپ ،تۈۇنجى
ئۇيغۇر مېدىتسىنا پەنلىرى دوكتۇرقىرىدى ئىدى .ئەپسۇسكى ،ئۇ  21نەچچە يېشىدىال
ئاقەمدى ئۆتكەن.
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ئۇيغۇر دىيارىۈدىكى ئۇيغۈۇرالر بۈوكى

مۈاھىرى ئابۈدۇراەماننىڭ ئوقىم ىۈ

مۇسابىقىسىگە قاتناشقانلىقىدى پەەىرقەنمەكتە ،ئەمەقىيەتتە ئۇيغۇر ماھىرى مۈاەمۇ
ئومەروپ بۇنىڭدى يېرىم ئەسىر ئىلگىرى ئوقىم ى
بەقكى ،ئوقىم ى

مۇسابىقىسىگە قاتنىشى ال قاقماستى

چىم ىيونىلىۋ شۆھرىتىگە سازا ەر بوقۈۇپ ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئوقىم ىۈ

تارىخىنىڭ تۇنجى بېتىنى يازغان ئىدى .ئۇيغۇرالر بۇ نامنى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ەەققلىۈرى
ئىچىدە ئە بۇرۇن قوقغا كەقتۈرگەن بوقۇپ ،اۇڭگونىۈڭ قارىغۈا ئېۈتىش مۈاھىرى شۈۈ
ەەيفېڭ  -0980يىلۈى اۇڭگۈو ئۈچۈۈن تۈۇنجى ئوقىم ىۈ
كەقتۈرگ

بىلەن اۇڭگو ئوقىم ى

دېمەى ،ئۇيغۇر ئوغلى مۈاەمۇ

ئۈاقتۇن مېۈداقىنى قوقغۈا

تارىخىدىكى تۇنجى شەەسۈكە ئايالنغۈان ئىۈدى.
ئۈومەروپ شۈۈ ەەيفېڭۈدى  21يىلۈالر ئىلگىۈرى بۈۇ

قەدەمنى باستى.
ماەمۇ

ئۈومەرەپ دۆقە

تە ەقىكىۈدى ئېيتقانۈدا مەيلۈى سۈابىۋ سۈو ېو

ئىتتى اقىلىۋ بوقسۇن ،ئۇنىڭ قازانغان غەقىبىسى ئۆزى تە ە بوقغان دۆقەتكە مەنسۈۇپ
بوقسۇن ،قېكى مىللىە كىملى

اەھەتتى ئۇ ئاقدى بىلەن بەرىبىۈر ئۇيغۈۇر مىللىۈتىگە

مەنسۇپتۇر ،شۇڭا ئۇنىۈڭ نۈامى ئۇيغۈۇر تەنتەربىۈيە تارىخىۈدا ئۈاقتۇن ەە

بىۈلەن

يېزىلىدۇ ەاالس!
شۈۈۇنىڭغا ئوەشۈۈا

قازاقىسۈۈتانلىۋ ئۇيغۈۈۇر يىگىتۈۈى سۈۈەھىرىدى يۈسۈۈۈپو

بۇنىڭدى ئۈ يىق ئىلگىرى دۇنيا كىنو پايتەەتى ھوقلىۋودتا ئۆتكۈۈزگقگەن مىللىۈيچە
ناەشا-مۇزىكا مۇسابىقىسىگە قاتنىشىر ،كونا قەشقەر را ابى بىلەن ئۇيغۇرچە ناەشۈا-
مۇزىكا ئورۇنالپ ،بىرىنچى ئورۇنغا سازا ەر بوقغان ئىدى .ئەقۋەتتە ،ئۇنىڭ نەتىجىسى
قازاقىستان دۆقىتىنىڭ بوقسىمۇ ،ئەمما سۈەھىرىدى يۈسۈۈپو ئۈاقتۇن مېۈداقنى قۈازال
مۇزىكىسىنى ،قازال دومبۇراسى بىلەن ئورۇنالپ ئەمەس ،بەقكى ئۇيغۇر مۇزىكىسۈىنى،
قەشقەر را ابى بىلەن ئورۇنالپ ئاقدى .ئۇ ،ئېتنى
مەنسۇپ بوقىدۇ .قىسقىسى ماەمۇ
ئەزىز دۇگاشېۋ ،سەھىرىدى يۈسۈپو

كىملى

ئۆمەرەپ ،مۇرا

اەھەتتى يەنىال ئۇيغۇرغۈا

ناسىروف ،قۇددۇس غواامياروپ،

ە دىلناز ئەەمەدىيېۋا قاتارقىقالر شۈۇنىڭدەى بۈۇ

يەردە ئىسمى ئاتاقمىغان ئەشۈۇ قازاقىسۈتانلىۋ ،ئوزبېكىسۈتانلىۋ نەچۈچە ئونلىغۈان،
نەچۈۈچە يۈۈۈزقىگەن مەشۈۈھۇر ئۇيغۈۈۇر سۈۈەنلەتكارقىرى ئوەشاشۈۈال بىۈۈر پۈتۈۈۈن ئۇيغۈۈۇر
مدەنىيىتىنىڭ اە ھەرقىرىدۇر  .ئاتوم-يادرو ئاقىمى ئىسۈكەندەر رەەىمۈوپ  ،ئوپتىكۈا
ئاقىمى دېمىر ساتتاروپ ،ئاقەم تېخنىكىسى ئاقىمى تېلمۈان كەرىمبۈايېۋ ە پىلوقۈوگىيە
پەنلىرى ئاقىمى مۇرا

ھەمرايېۋ قاتارقىۋ نەچچە ئونلىغان ئۇيغۇر ئۈاقىملىرى سۈابىۋ

سو ېو ئىتتى اقىدىال ئەمەس  ،بەقكى ەەققۈارا ئىلىۈم ساھەسۈىدە ئاقۈدىنقى ئورۇنۈدا
تۇرغان ئىلىم ئەربابلىرىدۇر .مانا بۇ ئاقىمالرنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ ئانا ەتىنىۈدىكى
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ە دۇنيانىڭ باشقا اايلىرىدىكى ئۇيغۇر ئاقىملىرىغا ئوەشا  ،بۇ سەنلەتكارالر ئۇيغۇر
ەتىنىدىكى سەنلەتكارالرغا ئوەشا

ئۇيغۈۇر مىللۈى روھىنىۈڭ ،ئۇيغۈۇر تاالنتىنىۈڭ،

ئۇيغۇر قابىلىيىتىنىڭ گۇ اچىلىرى ەاالس!
تەەمى قىلىشىچە ھازىر مۇستەقىق دۆقەتۈلەر ھەمدوسۈتلۇقى ،اۇڭگۈو ،يا روپۈا
ئەقلىرى  ،ئوتتۇرا شەرل مەملىكەتلىۈرى) تۈۈركىيە ،سۈەئۇدى ە باشۈقىالر( ،يۈاپونىيە
ھەمدە شىماقىە ئامېرىكۈا قاتۈارقىۋ مەملىكەتۈلەردە ئىلمىۈە تەتقىقۈا

قىلغۈان ھەم

قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئاقىملىرى اۈملىۈدى دوكتۇرقىرىنىۈڭ سۈانى  0111دىۈ ئاشۈىدۇ.
بىرال  ،بۇالرنىڭ تەەمىنەن %81دى ئارتۇقراقى چەتەقلەردە دېيىشكە بوقىدۇ.
يېقىنۈۈدى بۇيۈۈان ئۇيغۈۈۇر دىيارىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر يىگىۈۈو –قىزقىۈۈرى قوقغۈۈا
كەقتۈرگ اتقان نەتىجىلەر ،ئۈۇالردىكى ئىۈرادە ە ااسۈارە

ھەقىۈقەتەن ئۇيغۇرنىۈڭ

ئەسلى ماھىيىتىنى ،ئەسلى روھى كىملىكىنى نامۈايەن قىلماقتۈا .مەن بۈۇالرنى يېقىنقۈى
يىلالردى بۇيان كۈچەيتىلىۋاتقان روھۈى ئااىزقىققۈا قارشۈى اە ئۈېالن قىلىۈش دەپ
چۈشىنىمەن .ئۇيغۇرالردا قوزغاقغان دۇنيا اېنى

رېكورتى يارىتىش قىزغىنلىقى كىشۈىنى

تېخىمۈۈۇ سۈۈۆيۈندگرىدۇ .پەقەى شۈۈاھى ئادىۈۈق ھوشۈۈۇرنىڭ سەنشۈۈانى بويسۈۈۇندۇرۇ
روھىدى تۇغۇقغان روھ يەنە ئابال مەاۇن ،ئەسقەر شۈۇنىڭدەى كىچىۈ

ئادىلجۈان ە

سەمە

ئىمى كەبى باتۇرالرنى مەيدانغا كەقتۈردى .ئادىق ھوشۈۇر ،ئۈابال مەاۈۇن ە

سەمە

ئىمى ھەم باشقىالر اۇڭگودىكى بىر مىليارد  211مىليون ئادەمنىڭ ئىچىدىكى

يىگانە باتۇرالر بوقۇپال قاقماستى  ،بەقكى ،دۇنيادىكى بە

مىليارد ئادەمنىڭ يىگۈانە

باتۇرقىرى ئىدى .بۇندال باتۇرقۇل تەكلىماكانغىال بەەش ئېتىلگەن بوقۇپ ،قېنى كىملەر
ھازىرغىچە ئۇالر بىلەن كۈ سىنىشاقىدى؟ قېنى دۇنيا سىياسىە ەەرىتىسىگە ئۆز ئورنىنى
يازغان ئەزىمەتلەر؟
”بوك

شاھى“ دەپ نام ئاقغان ئابدۇشۈكۈرمۇ بىر مەزگىق دۇنيۈا سەھنىسۈىدە

بوقمىسىمۇ ،ئەمما دۇنيا نوپۇسىنىڭ بەشۈتى بىۈر قىسۈىمىنى ئىگىلەيۈدىغان ئۈادەملەر
ئارىسىدا يەنى اۇڭگودا“شاھلىۋ “ ئۈاقتۇن كەمىرىنۈى باغلىۈدى ئەمەسۈمۇ؟! ئۇنىۈڭ
مۇشتى ،ئەمەقىيەتتە ئۇيغۇرنىڭ مۇشتى ئەمەسۈمۇ؟ تەكلىماكۈان مەقىكىسۈى گۈۈقزۆھرە
ئۇيغۇرنىڭ تەكلىماكانىنى ئۇيغۇر ئۆزى بويسۇندۇرۇ

ئىرادىسۈىنى نامۈايەن قىلۈدى.

گۈقزۆھرە روھى ئەمەقىيەتتە تارىخىمىزدىكى قەھرىمان ەۈانىم -قىزقىرىمىزنىۈڭ يەنۈى
ئاماننىساەاننىڭ ،نۇزۇگۇمنىۈڭ ،مايىمخاننىۈڭ ە ھەرەمبۈاغ اە مەيدانلىرىۈدىكى
رىز انگۈقلەرنىڭ روھىنىۈڭ يېڭۈى ئى ادىسۈى بوقۈۇپ ،بۈۇ ئىككۈى روھنىۈڭ ئۈاەىرقى
مۇددىلاسى بىر ئىدى .گۈقزۆھرە روھى ئۈۈرگمچى ە ئىچكىۈرى اۇڭگۈو شۈەھەرقىرىنىڭ
قا اقخانىلىرىدا ،مېھمانخانىلىرىدا يېرىم ياقىڭا بەقلىرىنى توقغاپ ،ئۇسۈۇ ئوينۈاپ،
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قىسمىتىگە دۇچار بوقغان ئەشۇ ئۇيغۇر قىزقىرىنىۈڭ روھىيىۈتىگە ئۈېالن

قىلىنغان اە بوقۇپ ،ئەسلىدە ئەشۈۇ قىزالرنىۈڭ قېنىۈدىمۇ ە روھىۈيە

قاتلىمىۈدىمۇ

تەكلىماكاننى بويسۇندىرااليدىغان گۈقزۆھرە روھى يوشۈۇرۇنغان ئىۈدى .ئەپسۇسۈكى،
ئۈاچچىۋ رېلۈاقلىۋ ،ئۈۆز روھىيىتىنۈى قۇربۈۈان قىلىشۈتەى روھىۈە ئۈااىزقىۋ ە روھىۈۈە
ئەسۈۈىرقى

مىكروپلىۈۈرى ئۇيغۈۈۇر قىزقىۈۈرىنىال ئەمەس بەقكۈۈى ئۇيغۈۈۇر يىگىتلىرىنىمۈۈۇ

كېسەقلىككە دۇچار قىلماقتا .گۈقزۆھرەنىڭ كۈرىشى ،ئەمەقىيەتتە ئۇيغۇر ئەركەكلىرىنى
ئۆز ئاياقلىرىغا ،ئۆز ھەدە-سىڭىللىرىغا ھەم ئۆز ىجدانىغا سادىۋ بوقۇشۈقا چاقىرىۈر
چاقغان ئاەىرقى سىگنا بوقسا كېرەى.
ئەنلەنىۋى سەنلىتىمىزنىڭ بايراقدارى سۈپىتىدە ھەر زامان تۇرداەۈۇننى ،پاشۈا
ئىشانى ە باشقا يۈزقىگەن نامايەندىلىرىمىزنى ھۆرمەتلە
يا

ناەشىچى ئەركىۈ ئابۈدۇقالنى مۈۇرا

بىلەن بىر اقىتتۈا دائىمۈال

ناسۈىروفقا ئوەشۈاتقۇم كېلىۈدۇ .ئۇنىۈڭ

ئىچكىۈۈرى اۇڭگۈۈو شۈۈەھەرقىرىدىكى مۇسۈۈابىقىلەردە غاقىۈۈر كېلىۈۈر ،مىليونلىغۈۈان
ئىخالسمەنلەرنى مەنىۋى اەھەتتى ئۆزىگە مەھلىيا قىلىشى مېنى سۆيۈندگرىدۇ .ئۇنىڭ
”دۆ كۈۈۈۆ رگى ھەققىۈۈۈدىكى پۈۈۈاراڭالر“ ە باشۈۈۈقا ناەشۈۈۈىلىرى ئۈۈۈارقىلىۋ ئۈۈۈۆز
كەسى داشلىرىنىڭ دوالننى ئۆزىنىڭ قىلىۋاقغاندى كېيى  ،ئەتە -ئۆگۈن بوقسا” ،سادىر
پاقۋان“ “ ،ئايشەمگۈ “” ،ئاقال ەاقىۈدەم“قاتۈارقىقالرغىمۇ ئىۈگە چىقىۈر ،ئۇالرنىۈڭ
ئۆزقىرىگە سادىر پۈاقۋان ە يۈاكى ەاقىۈدەم دەپ ئىسۈىم قويۇ ېلىشۈىدى مۈۇداپىلە
كۆرمەكچى بوقغان پىداكارقىقى مېنى تېخىمۇ تەسىرقەندگردى.
قىسقىسى ،ئۇيغۇرغا مىڭلىغان سادىر پاقۋانالر ،مىڭلىغۈان مۈۇرا

ناسۈىروف ە

ئەركى ئابدۇقالالر كېرەى .سادىر ناەشىسى ئىلى ادىسىدىال ئەمەس بەقكۈى ،پۈتۈۈن
ئۇيغۇر دىيارىدا ،پۈتۈن اۇڭگودا ،پۈتۈن دۇنيادا ياڭرىشۈى كېۈرەى ئىۈدى ،ئەنە شۈۇ
چاغدىال ئۇيغۇر ئۆز ئىسمى-اىسمىگە اليىۋ بوالاليدۇ ەاالس ،ئۇنۈدال بوقمايۈدىكەن
تاالنتلىۋ يا

ئارتىسو ە يازغۇچى راەمانجان يازغان ،ئەركى ئابدۇقال ئېيتقانۈدەى

”دۆ كۆ رگكتى كېلىدىغان ھەقىقى ئۇيغۇر ھىدى“ بىلەن روھلىناقمايمىز .بەقكى ،دۆ
كۈۈۆ رگككە كەقۈۈگەن كىشۈۈىلەرنى ەۈۈۇددى قەدىمۈۈى ئاسۈۈارە-ئەتىقىلەرنۈۈى ە يۈۈاكى
ئى تىدائىە بىر قو منى زىيارە

قىلغاندەى ھېسسىياتقا كەقتۈرگپ قويىمىز ەۈاالس .دۆ

كۆ رگكتى ئەسلى كېلىشكە تېگىشلى

ھىد ،كۈا اب-سۈېرىۋ ئاشۈالرنىڭ ھىۈدى ،دۆ

كۆ رگكتى كېلىدىغان ئا از ،سوقغۇن چىرايلىرىنى ئۇپۈا -ئەڭلىۈ

بىۈلەن يوشۇرۇشۈقا

ئۇرۇنغان ئۇيغۇر قىزقىرىنىۈڭ ە قۈوقلىرى سۈازقىرىنىڭ پەدىلىرىۈدە بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا
ەىياقلىرى باشقا يەردىكى ئەشۇ كۆزقىرىدى ئەنسىرە

بىلەن چۈشۈكۈنلۈى سۈېزىلىر

تۇرغان ناتىۋان سازچىالرنىڭ ناەشا ساداقىرى ئەمەس بەقكى ،سۈادىرنىڭ ئۈارغىمىقى
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ئاستىدى چىققان توپا-چا ھىدى بىلەن ئۇنىڭ يۈاڭرال ە مەر

ناەشۈا سۈاداقىرى

بوقۇشى كېرەى ئىدى .ئەپسۇس….
مۇرا

ناسىروفنىڭ ئاەىرقى ھېسابتا ئۈۆز مىللىۈتىگە قايتىۈر كېلىشۈى ،ئۇنىۈڭ

رۇسىيە چوق ىنىدى ئۇيغۇر چوق ىنى بوقۇشنى ئە زە كۆرگەنلىكى ،مېنى ئويغا سۈاقدى
ە قوقۇمغا قەقەم ئېلىشكە ئۈندىدى .مېۈنىڭچە ئۈۆز ئۆتمۈشۈى ە مىللىۈە كىملىكىنۈى
ئۇنتۇپ ،ئۆزىنىڭ ھازىرقى مە اۇتلۇقىنى چۈشەنمىگەن بىۈر مىللەتنىۈڭ قاراڭغۇقۇقتۈا،
روھىۈۈە ە مۈۈاددىە ەارقىقتۈۈا قېلىشۈۈى تەبىلىۈۈە ،ئۈۈۆز روھىنۈۈى سۈۈاقلىمىغان ە ئۈۈۇنى
قۇتۇقدۇرمىغان مىللە

بەئەينى ھاسىسىنى يوقىتىۈر قويۈۇپ قاياققۈا قەدەم بېسىشۈنى

بىلمەي ،گۈاڭگىراپ قاقغۈان ھەتتۈا باشۈقىالرنىڭ يېتەكلىشۈىگە ئەگىشۈىر ،ئۆزىنىۈڭ
ئەسلىدى ئايرىلغان ئەما كىشىگە ئوەشايدۇ.
مۇراتنىڭ قايتىر كېلىشى ،ئەسلى تومۈۇردىكى قانىۈڭ ە قەقبىۈدىكى روھنىۈڭ
غەقىبىسى بوقۇپ ،بۇ ئۇنىڭ ئاەىرقى تاقلىشى ئىدى .مۇرا

ئۆز ەەققىنى قانچە سۆيسە،

ئۆز ەەققى مۇراتنى شۇنچە سۆيدى .ئۆتكەن يىلۈى ئاقمۇتۈادىكى قازاقىسۈتان ئۇيغۈۇر
بايلىرى كۇقۇبى تەشكىللىگەن ”ئىلھۈام مۇكاپۈاتى“بېۈرىش مۇراسۈىمىدا باھۈاقىغۇچىالر
بىردەى ھاقدا ئۇنىڭ تۆھ ىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرگپ ،ئۇنىڭغۈا سۈەنلە
مۇزىكا ساھەسى بويىچە بىرىنچى دەرىجىلى
مۈۇرا  ،قەشۈقەر پەيزىۈۋا

ە ناەشۈا-

”ئىلھام مۇكاپاتى“ بەردى.

ە ماراقبېشۈىدىكى يەر تە رەشۈنى ئاڭلىغانۈۈدى

كېيى  ،موسۈكۋادى ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا كېلىۈر ،قازاقىسۈتان ،قىرغىزىسۈتان قاتۈارقىۋ
اۇمھۇرىيەتلەردە مەەسۇس ەەيرىساەا ەتلى

ناەشا كېچىلىكى ئۆتكۈۈزگپ ،اپۈا

بوقغان ە ئاپەتكە ئۇچرىغان قېرىنداشلىرىغا ماتەم بىلدگرگپ ،ئۆزىنىۈڭ ئۇيغۇرقۈۇل
بۇرچىنى ئادا قىلدى.

ئانا ەتەن ،ئانا تىق ە ئانا مەدەنىيە
رۇسىيە ناەشا چوق ىنى ،رۇسىيە ە ئۇيغۇر سەنلە
ئاقغان ئۇيغۈۇر يىگىتۈى مۈۇرا

روھى

تارىخىدى پەەىرقى

ئورۇن

ناسۈىروف ئۆزىنىۈڭ ئە چۈو ئارزۇقىرىنىۈڭ بىۈرى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تۇپراقلىرىنى كۈۆرگ  ،دادىسۈى تۇغۇقغۈان ئەزىۈزانە قەشۈقەرنىڭ
تۈمەن دەرياسىنىڭ سۈۈيىنى بىۈر يۇتۈۇم ئىچىۈش ،بۈيۈۈى ئۈاقىم مۈاەمۇد قەشۈقىرىڭ
قەبرىسىنى تا اب قىلىر ،شۇ يەردە ئۇيغۇر ەەققىنىۈڭ ئۇقۈۇغ زاتلىرىغۈا ئاتۈاپ دۇئۈا
قىلىش ،ئەگەر مۇمكى بوقسا” ،قاقدىم ياقغۇز“ ناەشىسىنى ئۈرگمچى ،قەشقەر ە غۇقجا
سەھىنىلىرىدە ئېيتىش ئىكەنلىكىنى ھايااان بىۈلەن سۈۆزقەپ بەرگىنىۈدە ئۇيغۇرنىۈڭ
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مۇساپىرقىۋ تارىخىغىنى ە ئۇيغۇرنىڭ نېمە ئۈچۈۈن مۇسۈاپىر بوقغۈانلىقىنى ئەسۈلىگىم
كەقدى .ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئانا ەتەنلىرىدى ئايرىلىر ،تاشقى دۇنيادا ماكانلىشۈىر
قېلىش تارىخى ەېلى ئۇزۇن .ئە قەدىمقى اقىتالرنى قويۈۇپ تۈۇرۇپ ،پەقە
ئۈ ئەسىردى سۆز باشلىغىنىمىزدا تاكى ھازىرغىچە ئۇيغۇرالرنىڭ چە
كۆچۈ

دوققۇنىنى ئاقتە قېتىمغا ئومۇمالشتۇرۇ

يېقىنقۈى

مەملىكەتلەرگە

مۇمكى .

تۇنجى قېتىم ئۇيغۈۇرالر -0761-0749يىللىرىۈدا اۈا ەۈۇي باشۈچىلىقىدىكى
مەنچىڭ قوشۈۇنلىرى ئۆزقىرىنىۈڭ فېلوداقلىۈۋ مۇسۈتەبىو ھۆكۈۈمرانلىقىنى ئۈورنىتىش
اەريانىۈۈدا قەشۈۈقەرىيىگە باسۈۈتۇرۇپ كىرگەنۈۈدە ئۇنىۈۈڭ بىۈۈلەن ئېلىشۈۈىر ،مەغلۈۈۇپ
بوقغاندى كېيى  ،بىر قىسىم ئۇيغۇر ئاھاقىلىرى مەنچىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۆ ئېلىشىدى
قورقۇپ ،قوشنا پەرغانە ادىسى ،يەتتە سۇ ە باشقا اايالرغا قېچىر بېرىر ماكانالشقان
ئىدى .ئەنە شۇ يىلالردى تارتىر ،ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا مەملىكەتلەرگە بوقۇپمۇ ،قوشۈنا
تۇپراقالرغا كۆچۈپ كېتىر ماكانلىشىر قېلىشى ھې توەتىمىدى .ئىككىنچۈى قېتىملىۈۋ
دوققۇن -09ئەسىرنىڭ دەسلىۋىدىكى ااھانگىر غواىنىۈڭ كە كۆقەملىۈ

قۈوزغىلىڭى

مەغلۈۈۇپ بوقغانغۈۈا تۈۈوغرا كەقۈۈگەن بوقۈۈۇپ-0821-0824 ،يىللىرىۈۈدا زور سۈۈاندىكى
قەشقەرىيە ئاھاقىسى ئوتتۇرا ئاسىياغا كەتتى .ئۈچىنچى قېتىملىۋ دوققۇن -09ئەسىرنىڭ
-81-71يىللىرىغا توغرا كېلىدۇ .مەقۇمكى-0864-0860 ،يىللىرىۈدا پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر
دىيارىنىڭ اەنۇبى ە شىماقىدا مەنچىۈڭ سۇالقىسۈىغا قارشۈى قۈوزغىالڭالر پارتلىۈدى.
ئىلگىرى كېيى كۇچار قوزغىالڭچىلىرى بىلەن ئىلى قوزغىالڭچىلىرى ئە مۈۇ ەپ ەقىيە
قازانغان بوقۇپ ،ئىلگىرى كېيى ئۈۇالر ئۈۆز ھۈاكىمىيىتىنى تىكلىۈدى .ئەممۈا-0864 ،
يىلىدى ئېتىبارەن تەڭرى تاغلىرىنىڭ اەنۇبى ياقۇپ بەگنىڭ باشالمچىلىقىدىكى يەتتە
شەھەر دۆقىتىنىڭ تەركىبىگە كىردى .زو زوڭتۈا -0878-0877يىللىۈرى قەشۈقەرىيىنى
بويسۇندۇرغاندا ،يەنە بىر قېتىملىۋ كۆچۈ

دوققۇنى قوزغاقدى .بۇ ھەقتە ئەينى اقىتتا

قەشقىرىيىگە كەقگەن چار پادىشاھ ئەقچىسى گېنېۈرا كروپۈاتكى
مەقۇما

ە باشۈقىالر ئېنىۈۋ

بېرىدۇ-0880.يىلى ”اۇڭگو-رۇسىيە ئىلى شەرتانىمىسى“ ئىمزاقىنىر ،رۇسىيە

 01يىق بېسىۋاقغان ئىلۈى مەنچىۈڭ سۇالقىسۈىغا قايتۇرۇقغانۈدا ،ئىلۈى ادىسۈىدىكى
ئۇيغۇرالردى  41مىڭ  ،تۇڭگانالردى  4مىڭ ئەتراپىدا كىشى مەنچىڭ قوشۇنلىرىنىڭ
ئۆ ئېلىشىدى ئەندىشە قىلىر ،ئۆز ئۆي-ماكۈانلىرىنى تاشۈالپ ،كوقلېكتىۈر ھاقۈدا
يەتتە سۇغا كۆچۈپ كېلىر ماكانالشتى .بۈۇ ھەقۈتە ئىلۈى ەەققۈى ئارىسۈىدا ئاتۈاقلىۋ
”كۆ -كۆ “ ناەشىسىمۇ پەيدا بوقغان بوقۇپ ،ەەقۋ ئۇنى تېخى ئۇنتۇقۇپ كەتكىنۈى
يول.
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ئۇيغۇر ەەققىنىڭ  -0قېتىملىۋ كۆچۈشى -21ئەسىرنىڭ باشۈلىرىدا بوقۈۇپ ،بۈۇ
چاغدىكى كۆچۈشنىڭ ەاراكتېرىدا ئازرال پەرقلەر مە اۇ  .بۇ مەزگىلدە يا زېڭشىڭ
قاتۈۈارقىۋ مىلىتارىسۈۈتالر ئۇيغۈۈۇر يەرقىرىنۈۈى ئىقتىسۈۈادىە ،مەدەنىۈۈيە

ە باشۈۈقا

اەھەتلەردى قوشۈنا ئەقلەردىۈ كۈۆپ ئارقىۈدا قاقۈدۇرغان بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ نۈادان
قاقدۇرۇپ باشقۇرۇ

سىياسىتى تۈپەيلىدى ئۇيغۇرالر باشقا ەەققۈلەرگە قارىغانۈدا ھەر

اەھەتتى قاالل قاقدۇرۇقغان ئىدى .بۇ چاغدا تەڭۈرى تاغلىرىنىۈڭ اەنۈۇبى بوقۇپمۈۇ
قەشقەر تە ەسىدى ھەر يىلى ياز ئايلىرىدا قوشنا پەرغۈانە ادىسۈىغا ە يەتۈتە سۈۇغا
بېرىر ،تۈرقۈى مەدىكارچىلىۋ ،قۈو ھۈنەر ەنچىلىۈ

ە تىجۈارە

قىلىۈدىغانالرنىڭ

سانى ئۈزقۈكسىز تۈردە ئاشتى .بۇ چاغالردا ئۇيغۇرالرنىۈڭ قەدەملىۈرى يىۈرال يا روپۈا
شەھەرقىرى ھەتتا موسكۋا ،سانكىت ېتىربۇرگقىچە يېتىر بېرىر ،مەقۇم ساندىكى ئۇيغۇر
مۇساپىرقىرى شۇ اايالردىكى زا ود ،كارەانا قاتارقىۋ اايالردا قارا ەىۈزمەتلەر بىۈلەن
شۇغۇقالندى.
سو ېو رۇسىيىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىگىچە بوقغان ئارىلىقتا نۇرغۇنلىغان
ئۇيغۈۈۇرالر رۇسۈۈىيە تۇپراقلىرىۈۈدا ماكانلىشۈۈىر قاقۈۈدى .ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈۇ يۈۈاقالردا
قېلىشىدىكى ئاساسىە سە ەبلەرنىڭ بىرى ەېلى كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئوتتۈۇرا
ئاسىيادىكى ئىنقىالبالرغا قاتنىشىشى ،شۇنىڭدەى يەنە ئابدۇقال رۇزىباقىيېۋ تەشكىللىگەن
ئۇيغۈۈۇر ئىنقىالبۈۈى ئىتتى اقىنىۈۈڭ پائۈۈاقىيەتلىرىگە ئىشۈۈتىراى قىلغۈۈانلىقى تۈپەيلىۈۈدى
ئۇالرنىڭ يۇرتلىرىغا قايتىر بارسۈا ،مىللىتارسۈتالرنىڭ ئۆزقىرىۈدى ئۈۆ ئېلىشۈىدى
ئەنسىرىشى شۇنىڭدەى ئۇالرنىڭ ئۆز تۇپراقلىرىدا دۇ كېلىۋاتقان قاالل ە مۇسۈتەبىو
تۈزگمنى كۆرگشنى ەاقىمىغانلىقى ھەم يەرقىكلەر بىۈلەن ئۈۆي-ئوچۈاقلىۋ بوقۈۇ

ھەم

باشقىالردۇر.
ئۇيغۇرالرنىڭ بەشىنچى قېتىملىۈۋ كە كۆقەملىۈ

كۆچۈۈ

دوققۈۇنى ئۈۆتكەن

ئەسىرنىڭ -61-41يىللىرىدا قوزغاقغان بوقۇپ ،اۇڭگۈو رەسۈمى مەقۇماتلىرىۈدا 011
مىڭدى ئارتۇل ئادەمنىڭ سو ېو ئىتتى اقىغا كەتكەنلىكى سۆزقەنسىمۇ ،ئەمما سو ېو
ئىتتى اقى قىرغىزىستان ئىتتى اقۈدا

اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ ى گ ب ئورگىنىنىۈڭ بىۈر قىرغىۈز

پوقكو نىكى ى گ ب ھۆاجەتلىرىگە تايىنىر تۇرۇپ-0944 ،يۇقىدى -0962يىلىغچە
بوقغان ئارىلىقتا تەەمىنەن بىر مىليوندى ئەتراپىۈدا ئادەمنىۈڭ ئۇيغۈۇر دىيارىۈدى
سو ېو ئىتتى اقىغا كۆچۈپ كەقگەنلىكىنى يازىدۇ .بۇالرنىڭ ئىچىدە مۇتلەل كۆپ ساننى
ئۇيغۇرالر ئىگىلەيدىكەن.
ئۇيغۇرالرنىڭ -6قېتىملىۋ چە

مەملىكەتلەردە ماكانلىشىشى دوققۇنى ئۆتكەن

ئەسىرنىڭ -81يىللىرىنىۈڭ ئاەىرقىرىۈدى باشۈلىنىر-91 ،يىلالرنىۈڭ ئاەىرىلىرىۈدا
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يۇقىرى پەقلىگە يەتتى .بۇ قېتىمقى دوققۈۇن ئىلگىرىكىۈدى تۈۈپتى پەرقلىۈۋ بوقۈۇپ،
ئۇيغۇرالر بۇرۇنقىدەى ئوتتۇرا ،اەنۇبىە ە غەربىە ئاسۈىياغا كۆچۈشۈتەى ئەنلەنىسۈىنى
ئۆزگەرتىر ،يا روپۈا ئىتتى اقىۈدىكى مەملىكەتۈلەرگە ،شۈىماقىە ئامېرىكىغۈا كېلىۈر
يەرقىشىشكە باشلىدى .ھازىر يا روپانىڭ ھەر قاندال بىر يېرىگە بارسىڭىز ئۇيغۇرنىۈڭ
دۇتار ئا ازىدى چىقىۋاتقان ئاچچىۋ ە مەغرۇر ئا ازقىرىنى ئاڭلىيااليسىز ،ھېچقاچان
ئۇيغۇرنىڭ ئايىغى تەگمىۈگەن بۈۇ زېمىنلەردىكۈى كىشۈىلەر تەكلىماكانۈدى ئۈايىغى
ئۈۈۈزگقمەي كېلىۋاتقۈۈان بۈۈۇ قۈۈارا كۆزقۈۈۈى ئىنسۈۈانالر توپىغۈۈا ھېسداشۈۈلىۋ ئارىالشۈۈقان
مېھرىبانلىقلىرىنى ئاتا قىلىر ،ئۇالرنىڭ بىر كىشىلى
ئىقتىدارىنى ھۆرمە

ئۆز نېنىنى ئۆزقىرى تاپااليۈدىغان

قىلىر ،ئۇالرغا پۇرسەتلەر يارىتىر بەردى.

ئەقۋەتتە ،بۇ يېڭى دوققۇننى تەشكىق قىلغۇچىالرنىڭ تەركىبى تۈرقۈى بوقۇپ ،بۇ
دوققۇن بىر پۈتۈن ئۇيغۇر ەەققىنىڭ اۈملىۈدى تەكىالماكانغۈا دگملەنۈگەن روھنىۈڭ
ئەقچىسى سۈپىتىدە ئىلگىرى ئۇيغۈۇرالر ئۈچۈۈن تونۇشۈلۇل بوقمىغۈان غەرب دۇنياسۈى
بىلەن ئۇيغۇر ەەققىنى باغالپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ كە تونۇقۇشۈىنى ئىلگىۈرى سۈۈردى .بۈۇ
دوققۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسىرقەردى بۇيان تەكلىماكانغا قاپسۈىلىر قاقغۈان ئۈا ازىنى
يىرال شىماقىە مۇز ئوكيادى تارتىر ،ئاتالنتىۈ

ئوكيۈان ،تىۈن ئوكيۈان ە ھىنۈدى

ئوكيان بويلىرىغىچە يەتكۈزگشتە ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئۆچىرىلمەس بەتلىرىنى ياراتتى ە
ياراتماقتا.
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇزۇن يىللىۋ كۆچۈ

دوققۇنلىرىدا ئىلگىرىكۈى ئۈۈ قېتىملىۈۋ

دوققۇننىڭ ەكىللىرى ھېسابالنغان سانسىزقىغان ئۇيغۇرالر ئۆزى بارغۈان يەرقەردىكۈى
ئاساسلىۋ ەەققلەرگە سىڭىر تۈگىدى .ئەمما ،ئە ئەھمىيەتلى

يېرى شۇكى ،ئوتتۈۇرا

ئاسىيانىڭ پەرغانە ادىسىنىڭ نۇرغۇن شەھەر ە يېزا قىشالقلىرىغا بارسۈىڭىز ،ئۈۆزىنى
ئۆزبەى دەپ ئاتاپ ،ئاقلىقاچۈان مىللىۈە كىملىكىنۈى ئۈۆزگەرتكەن كۈۆپلىگەن ئەشۈۇ
دوققۇننىڭ ئە الدقىرى ئۆزقىرىنىڭ ئەسلىدى ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ،ئاتا-
بو ىلىرىنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر ئىكەنلىكىنۈۈى سۈۈۆھبەتلەر اەريانىۈۈدا ئوتتۇرىغۈۈا چىقىرىۈۈر،
ئۆزقىرىنىڭ ئەاۈدادقىرىنىڭ ئۇيغۈۇر ئىكەنلىكىنۈى پەەىۈرقىنىش بىۈلەن يادقىغۈاننى
ئۇچرىتىسىز .ئەمما ،كېيىنكى كۆچۈ

دوققۇنلىرىنى تەشكىق قىلغۈۇچىالر بوقسۈائا ،ئۈۆز

مىللىە كىملىكىنى سۈاقالپ قاقۈدى ە سۈاقالپ قۈېلىش ئۈچۈۈن اۈان پىۈداقىۋ بىۈلەن
تىرىشماقتا.
ئەقۋەتتە ،غەرب مەملىكەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئۆز مىللىۈە كىملىكىنۈى سۈاقالپ
قېلىش ئۈچۈن پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۈۇرچە ئۈۆگىتىش ،ئۇيغۈۇرچە كىيىنۈدگرگ  ،مىللىۈە
مەدەنىيە

ە مىللىە ئاڭدى تەربىيە بېرىشكە ئەھمىيە
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تېما ئۈستىدە مەەسۇس توەتىلىشنى مۇددىلا قىلمايمەن .ئومۇمەن ،دېمەكچى بوقغىنىم،
بايانىمدىكى با

قەھرىمۈان مۈۇرا

ئەشۈۇ كېيىنكۈى ئۇيغۈۇر مۇسۈاپىرالر دوققۇنىغۈا

مەنسۈۈۇپ بوقۈۈۇپ ،ئۈۈۇ ە ئۇنىڭغۈۈا ئوەشۈۈا

سانسۈۈىزقىغان ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇيغۈۈۇر

ياشلىرىنىڭ ئاتا-ئانىلىرى ە ياكى بو ىلىرى تېخى ئۈۆتكەن ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدىال
ەتەندى كۆچۈپ چىققان بوقغاچقا ،ئۈۇالر قويۈۇل ،ئۇيغۈۇر مىللىۈە پۈۇرىقى ئىچىۈدە
ئۆسۈپ يېتىلىشكە ،ئاتۈا-ئانىسۈى ە يۈاكى بو ىلىرىنىۈڭ كىچىكىۈدى سۈىڭدگرگەن
ئۇيغۇرقۇل تۇيغۇسى بىلەن ئوزۇقلىنىشقا مۇ ەپ ەل بوالقىدى.
كۈچلۈى رۇس سىياسۈى ە مەدەنىۈيە

مۈۇھىتى -09ئەسۈىرنىڭ -81يىللىۈرى

كۆچۈۈۈپ چىققۈۈان يەتۈۈتە سۈۈۇ ئۇيغۇرقىرىنىمۈۈۇ يۈۈول قىالالمىغۈۈان بوقۈۈۇپ ،قازاقىسۈۈتان
تە ەسىدىكى ئۆزقىرىنى ”يەرقى

”قەر دەپ ئاتايدىغان بۇ گۇرۇپ ىمۇ ئوەشاشۈال ھۈې

قاچان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرقۇقىدى تانمىغۈان ئىۈدى .سۈو ېتلەر يىمىرىلگەنۈدى كېۈيى
بوقسا ،ئۇالردىكى ئانۈا ەتەن تۇيغۇسۈى ە چۈشۈەنچىلىرى ئۆزگىرىۈر ،ئۆزقىرىنىۈڭ
ئىلگىرىكۈۈى “ سۈۈو ېو ئۇيغۈۈۇرقىرى“ دەپ پەەىرقىنىۈۈدىغان تۇيغۇسۈۈىنىڭ ئورنىغۈۈا “
ئۇيغۇر“قۇل روھىنى دەسسەتتى .ئۇالردا ئۆزقىرىنى ئانۈا ەتەننىۈڭ تەقۈدىرى بىۈلەن
باغال  ،ئانا ەتەننى سۆيۈ  ،ئانا تىلنى سۆيۈ

چۈشۈەنچىلىرى كۈچىيىشۈكە قۈاراپ

يۈزقەنۈدى .ئۈۇالردىكى بۇرۇنقىۈدەى ئۈۈۆزقىرىنى -61-41يىلۈالردا كۆچۈۈپ كەقۈۈگەن
ئۇيغۇرالردى پەرقلەنۈدگرگپ ،ئۈۆزقىرىنى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئە شۈەرەپلى  ،ە ئېسۈىق
قىسىمى يەنى“ سو ېو ئۇيغۇرقىرى“ دەپ قارايدىغان سۈنىيلى

سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ

يول بوقۇشى بىلەن يوقاقدى-91 .يىلالردا كۈچىيىشكە باشلىغان ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى
قازال ،قىرغىز ،ئۆزبې

ە باشقىالرنىڭ مىللىە كىملى

ھەم مىللەت ەر ەرقى

ھەرىكىتۈى

تەبىلىە ھاقدا ،بۇ يەردىكى ئۇيغۇرالرغا تەسىر كۆرسەتمەي قاقمىدى .نەتىجىدە ،دۇنيۈا
يۈزىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ دۆقە

تە ەقىكى ە ياشۈىغان يەرقىۈرى پەرقلىۈۋ بوقسۈىمۇ،

ئەمما ئۇالرنىڭ“ ھەممىسىنىڭ تەقۈدىرى بىۈر ،ھەممىسۈى بىۈر ئۇيغۈۇر “ ،دەيۈدىغان
چۈشەنچىلەر ئومۇملىشىشقا قاراپ يۈزقەندى.
دېمەكچى بوقغىنىم ،دۇنيانىڭ نەرىۈگە بارسۈىڭىز ،ئۇيغۇرنىۈڭ ئۈۆز كىملىكۈى
ئۈچۈۈۈن ئورتۈۈال كۈرگشۈۈىۋاتقانلىقى ،ئۇالرنىۈۈڭ بۈۈۇ ئىۈۈدىيىلىرىنىڭ بارغانسۈۈىرى
ئورتاقلىشۈۈىۋاتقانلىقىنى شۈۈۇنىڭدەى بىۈۈر گە دىۈۈگە ئايلىنىۋاتقۈۈانلىقىنى كۆرىسۈۈىز.
ئۇيغۇرالردىكى ئانا ەتەن ،ئانا تىق ،ئانا مەدەنىيە

ئىۈدىيىلىرى چەتلەقلەردىكۈى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تارىخىە ەتىنىگە بوقغان سۆيگۈسۈى ە ئۇنىۈڭ تەقۈدىرى ئۈچۈۈن
يىغال

ھەم بەدە تۆقە

ەائىشىنى پەيدا قىلدى.
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ناسۈىروف ە ئۇنىڭغۈا ئوەشۈا

نۇرغۇنلىغۈان ئەزىمەتۈلەر ئەنە شۈۇ

ئۇيغۇرالردىكى روھنىڭ ھامىسۈى بوقۈۇپ ،يېقىنقۈى يىلالردىۈ بۇيۈان پەيۈدا بوقغۈان
ئۇيغۈۈۇرالردىكى اېۈۈنى

رېكۈۈورتى يارىتىشۈۈنى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان“يېڭىلىۈۈۋ

يارىتىش““،ئاقەمشۇمۇ نەتىجە يارىتىش“ھەرىكىتى ئۇيغۇرالردىكى شەەسىە كىملى
سۆيگۈسى ئەمەس بەقكى ،ئورتال مىللىە سۆيگۈنىڭ بەدەقلىرىدى ئىبۈارە

بوقۈۇپ،

ئادىق ھوشۇر باشلىغان بۇ ھەر ساھەقەردە كۆرگقۈ اتقان يېڭىلىقنى دادىللىۈۋ بىۈلەن “
ئۇيغۇرالردىكى بىر يېڭى دوققۇن“ دەپ ئېيتسال ەاتاالشمايمىز .بۇ ئەمەقىيەتۈتە-21 ،
ئەسىرنىڭ  -21ە -01يىللىرىدا قوزغاقغان كە كۆقەملى

ئۆزىنى ئازاد قىلىش ،روھى

قۇقلۇل ە زۇقۇمۈدى قۇتۇقۈۇپ ،ئىسۈمى-اىسۈمىغا اليىۈۋ سىياسۈىە مىلۈلە

بوقۈۇپ

شەكىللىنىش دوققۇنىنىڭ يېڭىچە ە ئۆزگىچە ارىيانتى ەاالس!

ەاتىمە
ئۇيغۇرالر ئۆزقىرىنىڭ-21ئەسىردە قوقغا كەقتۈرگەن غەقىبىلىرى بىلەن ئۇچرىغان
ئېغىر مۇسۈىبەتلىرىنى ھۈې ئۇنتۇياقمىغۈان ھاقۈدا -20ئەسۈىرگە قەدەم قويۈدى-21 .
ئەسىردە سانسىزقىغان قۇربانلىرى بەدىلىۈگە ئۈاەىرقى غۈايىلىرىگە يېۈتەقمەي قاقغۈان
ئۇيغۇرالر -20ئەسىردە ئۆز غايىلىرىنى ئەمەقگە ئاشۇراالمدۇ يول بۇ ئاقدى بىۈلەن ھەر
بىۈۈر ئۈۈۆزىنى ئۇيغۈۈۇر دەپ ھېسۈۈابلىغان ئىنسۈۈاننىڭ روھىۈۈە دۇنياسۈۈىغا بۈۈاغلىۋ ،ئۈۈۆز
ئۆتمۈشىنى ئۇنتۇ

بىلەن كېلەچىكىدى ئۈمىد ئۈزگەن ئادەملەر بىلەن توشقان ئۇيغۇر

اەمىيىتىنىڭ ئوەشاشال تېخىمۇ ئېغىر بەەتسىزقىكلەرگە گىرى تار بوقۇشى مۇقەررەر (ەۇدا
ساقلىسۇن !)
ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىە مۇساپىلىرىدى قارىغانۈدا ،ھەر بىۈر ئەسۈىردە ئۇنىڭغۈا
ھەيۋە قىلغان تەھدىدقەر ھەر ەىق شەكىلدە بوقغۈانكى-20 ،ئەسۈىردە ئۇيغۇرالرنىۈڭ
مىللىە كىملىكى تېخىمۇ ئېغىر تاقال

 ،رىقۈابە

ە كرىۈزى

ەۈاراكتېرقىۋ ھەيۈۋىگە

توغرا كەقدى .ئۆزى ياشا اتقان بۇ زېمىندا بىر قانچە مىڭ يىلالردى بۇيۈان سىياسۈىە،
مەدەنىيە

 ،ئىقتىساد ە نوپۇس اەھەتۈتە يۈۇقىرى سۈاقماقنى ھەمۈدە باشۈالمچىلىۋ

ساقالھىيەتنى تەشكىق قىلغان ئۇيغۇرالر -20ئەسىردە بۇ ساالھىيىتىنى ساقالپ قاالالمۈدۇ
يول؟
- 20ئەسىردە ئۆز ئىستىقباقىنى قوقغا كەقتۈرگەن نۇرغۇنلىغۈان مىللەتۈلەر -20
ئەسىردى تېخىمۇ زور ئۈمىدقەرنى كۈتمەكتە .ئۇالر -20ئەسىردە ئۆز زېمىنىدى
رايونىدى ھاققىۈر ،دۇنيۈا ى تەسۈىر كۈۈچكە ئىۈگە بوقۈۇ
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تىرىشىر-20 ،ئەسىرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ ئەسىرى بوقىۈدىغانلىقىنى ااكارقىماقتۈا .ئەممۈا،
ئۇيغۇر مىللىە ئەەۈالل چۈشۈەنچىلىرىگە كرىۈزى
بوسۇغۇسۈۈىدىال -21ئەسۈۈىرنىڭ دەھشۈۈەتلى
چېكىملى

ئېلىۈر كەقۈگەن -20ئەسۈىرنىڭ

اباسۈۈى ھېسۈۈابلىنىدىغان زەھەرقىۈۈ

بىلەن ئەيدىز كېسىلى ھەتتا ئۇيغۇرالر ماكانالشقان ئە چە

يېۈزىالرغىچە

يېتىر كەقدى .ئەزەقدىنال ئىسالم دىنىە ئەەالقى ە مىللىە ئەەالل قاراشۈلىرىغا بۈاي
بوقغان ئۇيغۇرالرنىڭ قۇغىتىدە بۈگۈنكى كۈندە ”ئال تاماكا“ بىلەن ”ئەيدىز“ دائىۈم
قوقلىنىلىۈۈدىغان سۈۈۆز سۈۈۈپىتىدە يەر ئاقۈۈدى .ئامېرىكۈۈا ئۈۈاقىمى اۇسۈۈتى رۇدېلسۈۈون
ئەپەندىنىڭ تەبىرى بويىچە ئاقغاندا” ،ئەيدىز بۈگۈنكى كۈندە ە بۇنىڭۈدى كېۈيى
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللە

سۈپىتىدە يوقۇقۇشىنىڭ مۇھىم ئامىلى بوقۈۇپ قېلىشۈى مۈۇمكى .

شۇڭا ئۇيغۇر ەەققى ئەگەر ئۆزىنى ساقالپ قاقماقچى بوقسا ،ئەيدىز بىۈلەن زەھەرقىۈ
چېكىملىككە قارشى پۈتۈن ۇاۇد بىلەن كۈرە

قىلىشى كېرەى”

- 21ئەسىرنىڭ يېتىر كېلىشى بىلەن دەسلەپكى ە كېيىنكى ئوتتۇرا ئەسىرقەردە
مەركىزىە يا رو-ئاسىيادا ئورتال ئەدەبىە تىللىۋ روقىنۈى ئوينىغۈان ئۇيغۈۇر-تۈۈركىە
تىلى ،ئەرەبلەرنىڭ ،پارىسالرنىڭ ،قىتانالرنىڭ ،موڭغۇقالرنىۈڭ ھەمۈدە مانجۇالرنىۈڭ
ھۇاۇملىرى ئۈستىدى غاقىر كېلىر ،تەككەممۇقالشقان ھەم زامۈانىۋى پەن-تېخنىكۈا
تىلى ە سىياسە

تىلى بوقۇپ-21 ،ئەسىردە قايتا قەد كۆتەرگەن بوقسۈىمۇ ،ئۇيغۈۇرالر

ەىمىيە ،فىزىكا ،بىلوقوگىيە ،ماتېماتىكۈا قاتۈارقىۋ سۈاھەقەرنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان
زامانىۋى پەنلەر ھەم مېدىتسىنا ھەتتا كوم يۇتېر –ئۇچۇر تېخنوقوگىيىسىدى ئىبۈارە
يېڭى ە نازۇى تېخنىكىلىۋ پەنلەرنىمۇ ئۆز تىلىۈدا ئۈۆگىنىش ھەم ئوقۇتۈۇ  ،تەتقىۈۋ
قىلىش شۇنىڭدەى ئىجاد قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بوقسىمۇ ،ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى 2111
نەچچە مىللەتنىڭ ئىچىدىكى نوپۇسى ئە كۆپ يۈز مىللەتنىڭ قاتارىغا كىرىش بىلەن
اۇڭگودا ئاز سانلىۋ مىللە

دەپ قاراقسىمۇ ،ئەمما ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئاساسىە

مىللە  ،كۆپ سانلىۋ مىللە

شۇنىڭدەى دۇنيا مىللەتلىرى ئىچىدە يەنىال كۆپ سانلىۋ

مىللە

ھېسابالنسىمۇ ،قۈېكى ئۇيغۈۇر تىلۈى -20ئەسۈىرنىڭ بوسۇغىسۈىدىال تارىختۈا

كۆرگقمىگەن رىقابە

ە شاقلىنىۋېتىلىش تەھدىدىگە دۇ كەقدى.

ئوتتۇرا ئەسىرقەردە ئۇيغۇر تىلى-يېزىقىنى بىلىۈش مەدەنىيەتنىۈڭ ئە يۈۇقىرى
پەقلىسى دەپ قارىلىر ،مەركىزىە يا رو –ئاسىيا ئىنسانلىرى بۇ تىلنى بىلگەنلىكىۈدى
پەەىرقەنگەن بوقسا ،بۈگۈنكى كۈندە بۇ تىلنىڭ ئىگىلىرى بوقغان ئۇيغۇرالر ئۆزقىرىنىڭ
ئۇيغۇر تىلىنى ئۆزقىرى ئېتىبارسىز قاقدۇرماقتا ە ئۇيغۇر تىلىدا سۆزقەشتى نومۇس قىلىش
كەي ىياتىنى پەيدا قىلماقتا .ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تىللىرىنى قەدىرقىمەسلىكىنى ھې

قىلغان

سىياسۈۈەتچى ئەربۈۈابالر ئاشۈۈكارا ھاقۈۈدا “ ئۇيغۈۈۇر تىلىۈۈدا پەن-تېخنىكۈۈا ئۆگىنىشۈۈكە
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بوقمايۈۈدىغانلىقىنى ،بۈۈازار ئىگىلىكىۈۈگە تېخىمۈۈۇ ماسالشۈۈقىنى بوقمايۈۈدىغانلىقىنى“
تەكىتلىمەكتە ،سىياسە
روقىنى چۈشۈرگ

ە اەمىيە

ەۈاراكتېرقىۋ شۈەكىللىنىۋاتقان ئۇيغۈۇر تىلىنىۈڭ

دوققۇنى ،ماەمۇ

قەشقىرىنىڭ ،يۈسۈپ ەاس ھااى نىڭ ە ئەقىشۈىر

نا ايىنىڭ شۇنىڭدەى -0900يىلىدى -0909يىلىغىچە ئىلۈى ،تارباغاتۈاي ە ئاقتۈاي
ىاليەتلىرى دائىرىسىدە سىستېمىلىۋ ھاكىمىيە

تۈۈزگقمىلىرىنى بە

يىۈق باشۈقۇرۇ

بىۈۈلەن ھەممىۈۈگە قابىۈۈق ە اليىۈۈۋ تىۈۈق ئىكەنلىكۈۈى يەنە بىۈۈر قېۈۈتىم ئىس ۈ اتالنغان
ئەەمەتجان قاسىمىنىڭ شۇنىڭدەى بۇ تىلنى قوغدا

ئۈچۈن اانلىرىنى قۇربان قىلغۈان

يۈز مىڭلىغان قۇربانالرنىڭ تىلىغا تەھدىد يەتمەكتە.
تىلدى ئىبارە

ئەڭگۈشتىرىدى ئايرىلىر قاقغان مىللەتنىڭ

مىللەتنىڭ قەق

ئىسۈۈتىقباقىدى سۈۈۆز ئۈۈېچىش ئەسۈۈال مۈۈۇمكى ئەمەس ،ەاقىسۈۈىڭىز ،رۇسۈۈالردى ،
ياپونالردى  ،فرانسۇزالردى

ە ەەنزۇالردى ئۆز تىلىڭىزنى تاشۈالپ ئۇنىۈڭ ئورنىغۈا

باشقا تىلنى ئىشلىتىشنى ،ئۆز تىلىڭىزنى ئۇنتۇشنى ەاالمسىز دەپ سوراپ بېقىۈڭ ،ئۈۇالر
بەقكى بۇ سوئاقىڭىزغا چىرايلىۋ گەپ بىۈلەن ئەمەس ،بەقكۈى مۇشۈتى بىۈلەن اۈا اب
بېرىشى مۇمكى  .ئەقۋەتتە ،باشقا بىر تىلنى ياەشى ئۆگىنىش بىلەن ئۇ تىلنى ئۆزىنىۈڭ
مائارى ىغا ە كۈندىلى

پائاقىيەتلىرىگە ھۆكۈمرانلىۋ قىلدۇرۇشنىڭ پەرقى بار.

- 21ئەسىرنىڭ يېتىر كېلىشى بىلەن ئۇيغۇرالر يەنە ئىنتۈايى كۈچلۈۈى بۈازار
رىقابىتى ،مەدەنىيە

رىقابىتى ھەم مىللىە ئا

ە غۇرۇر رىقۈابەتلىرىگە دۇ كەقۈدى.

ئۇيغۇرالرغا بۇ رىقابەتلەردە غاقىر چىقىشتى باشقا چىقىش يوقى يول ،ئەگەر ئۇتتۇرسا،
ئاقىۋەتنى ھەر قاندال شەكىلدە تەسۋىرقە

مۇمكى  .قېكى  ،ەۇشاقلىنارقىۋ بىر نۇقتۈا

شۇكى ،ئۈمىد ارقىۋ بىلەن ئۆزقىرىنى ھۈې كىمۈدى كەم سانىماسۈلىۋ روھۈى مىللىۈە
پىشىكىسىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدى ئورۇن ئاقغان ئۇيغۇرالر ئۆزقىرىنىۈڭ دۇنيۈادىكى
باشۈۈقا ەەققلەردىۈ ئۈۈارتۇل تۇرىۈۈدىغان يېقىنۈۈدى بۇيۈۈانقى نەتىجىلىۈۈرى ئۈۈارقىلىۋ
دادىللىۋ بىلەن “ -20ئەسىر بىزنىڭ ئەسىرىمىز بوقىدۇ“ دەپ ئېيتىشقا ھەقلىۋ.
ئۇيغۇر دىيارى اۇغراپىيىلى
ئۈچۈن شۇنچىلى

اايلىشىش اەھەتتى ئېلىر ئېيتقاندا ئۇيغۈۇرالر

مۇھىم ە ئە زە شارائىتقا ئىگە .ئۇيغۇر دىيارى -20ئەسىردە يېڭى

يى ەى يوقىنىۈڭ مۈۇھىم ئۈۆتكىلى بوقۈۇ

روقىنۈى ئۆتەيۈدۇ .اۇڭگونىۈڭ كۈنسۈايى

ئېشۈۈىۋاتقان ئېنېۈۈرگىيە ئېھتىيۈۈااى ە ئىقتىسۈۈادىە تەرەققىيۈۈاتى شۈۈۇنىڭدەى ەەققلۈۈارا
ھەربىە-سىياسىە ئىستراتېگىيىسى ئۇيغۇر دىيارى بىلەن زى باغالنغان بوقۇپ ،نۆ ەتتە،
قازاقىستان بىلەن اۇڭگو ئارىسىدىكى نېفىو توشۇ

تۇرۇبىسى ئىشقا كىرىشتى .بۇ يو

اۇڭگونىڭ نېفىۈتكە بوقغۈان ئېھتىيۈااىنى ھە قىلىشۈتىكى ناھۈايىتى مۈۇھىم اسۈىتە.
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-2100يىلىدى ئېتىبارەن گاز ئاقتۇرىلىدىغان رۇسۈىيە بىۈلەن اۇڭگۈو ئارىسۈىدىكى
تەبىلىە گاز تۇرۇبىسىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدى ئۆتىدۇ.
تۆمۈر يو قاتنىشى اەھەتتىنمۇ ،قەشقەر-قىرغىزىستان-ئۆزبېكىستان تۆمۈر يوقى
تۇتاشتۇرۇقسا ،ئۇ چاغدا اۇڭگونىڭ بىۋاسىتە ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىۋ غەربىۈە ئاسۈىياغا
ھەمۈۈدە كا كۈۈازىيە رايۈۈونى بىۈۈلەن بوقغۈۈان ئىقتىسۈۈادىە ئاالقىسۈۈى يېڭۈۈى پەقلىۈۈگە
كۆتۈرگقىدۇ .ئەگەردە پاكىستانغا تۇتىشىدىغان تۆمۈر يو مەيۈدانغا كەقسۈە ،اۇڭگۈو
ئۇيغۇر دىيارى ئارقىلىۋ پاكىستاننىڭ كاراچى پورتىغا ئاندى كېيى ھىندى ئوكيانغۈا
چ ىقىر ،ھىندى ئوكيان بويىدىكى نېفىو مەھسۇالتلىرىنى بۇ يو ئارقىلىۋ قىسقا اقىو
ھەم قىسقا مۇساپە بىلەن اۇڭگوغا توشۇپ كېلەقەيدۇ شۇنىڭدەى تا ار ئاقماشتۇرۇشتا ە
سودىدا يەنە يېڭى مەن ەئەتلەرگە ئېرىشىدۇ .قىسقىسى  ،ئۇيغۇر دىيۈارى اۇڭگونىۈڭ
غەربىە ە اەنۇبىە ئاسۈىيا اۈملىۈدى يا روپۈا بىۈلەن بوقغۈان تۈرقۈۈى ئىقتىسۈادىە
ئاالقىلىرىدىكى مۇھىم ئۆتكە بوقۇپال قاقماستى بەقكى ،كەقگۈسىدە اۇڭگونىڭ ئىسالم
دۇنياسى بىلەن بوقىدىغان دى لوماتىيىلى

مۇناسىۋەتلىرىدىكى مۇھىم اسىتىلىۋ روقىغا

ئېرىشىدۇ .شۇڭا ،اۇڭگو ئىستراتېگىيىچىلىرى “ شىنجا گۈۆھەر زېمىۈ “ دەپ بىكارغۈا
ئېيتمىغان.
ئۇيغۇر ەەققى ئۆزقىرىنىڭ اۇڭگو بىلەن تاشقى دۇنيا ئارىسۈىدىكى شۈۇنىڭدەى
اۇڭگونىڭ كەقگۈسى تەرەققىياتىدىكى مۇھىم بەقۋاغقا اايالشقانلىقىدەى ئە زەقلىكىنى
ە روقىنى توقۇل تونۇپ يېتىر ،ئۆزقىرىنىڭ بۇ ئە زەقلىكلىرى ە روقلىرىۈدى قانۈدال
پايدىلىنىش يوقلىرىنى تې ىر چىقاقىسا ،بۇ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بەەو ئېلىۈر كېلەقىشۈى
مۇمكى  .ئەقۋەتتە ،ئارزۇالرنىڭ ئەمەقگە ئېشىشى ئۈچۈن بەدە تۆقە
ھوشۇر سەنشىلا بوغۇزىغا تارتىلغان تۆ

كېرەى ،ئادىق

يۈز مېتىۈر ئېگىزقىكتۈا مۈېڭىش ئۈچۈۈن بەدە

تۆقەشكە تەييار ئىدى .چۈنكى ،ئۇمۇ ەۇددى بىزگە ئوەشا

ئادەم بوقغاچقۈا ،ئەشۈۇ

ئېگىزقىكتى چۈشۈپ كەتسە ،ئۇنىڭ ھېچنېمىسى قاقماس ئىدى .ئابال مەاۈنمۇ ەۇددى
شۇندال!
گۈ زۆھرە بەقكى تەكالماكاندى يۈگۈرەپ ئۆتۈۈ
ھوشۇردى قېلىشۈمايدىغان ەەتەرگە تە ەككۈقچىلىۈ
بەدە تۆقە

ئۈچۈۈن ئوەشاشۈال ئادىۈق
قىلۈدى  .ئۈۇالر ئەنە شۈۇندال

روھى بىلەن ئۆزىنىال ئەمەس بەقكى مىللىتىنى تونۈۇتتى ،بۈۇ مىللەتنىۈڭ

دۇنيادىكى ھەر قاندال بىر ئۆزقىرىنى ئىلغار ە بۈيۈى ھېسابلىغان ئىنسانالر توپىۈدى
قېلىشمايدىغان ،ھەممىگە قادىر ە اليىۋ بىر مىللە

ئىكەنلىكىنى ئىس اتلىدى! مانا بۇ

ئۇيغۇرغا كېرەى روھ! شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ،ئۇيغۇر ەەققى ئەزەقدى ئۈۆز بۈاتۇرقىرى،
ئۆز ئاقىملىرى ،سەنلەتكارقىرى ،قىسقىسى ئۆز مىللىتى ئۈچۈن ياەشى ئىشالرنى قىلغۈان
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ئۈۈادەملىرىنى قەدىرقەشۈۈكە ە سۆيۈشۈۈكە شۈۈۇنىڭدەى ئۈۈۇنى ئۇنتۈۈۇپ قاقماسۈۈلىۋ
ەۇسۇسىيىتىگە ئىگە بىر ەەققتۇر.
ئۈچۈن يۇرتسۈىز قاقغۈان ،ئانۈا تىلۈى

ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۇيغۇرسىز قاقغان ،يۇر

ئۈچۈن تىلسىز قاقغان ،پاى روھى ئۈچۈن اانسىز قاقغانالرنىۈڭ مۈۇرا -مەەسۈەتلىرى
چوقۇم ئەمەقگە ئاشىدۇ ،چۈنكى تارىخ ئە ئادىۈق سۈوتچىدۇر! چۈۈنكى تۈارىخ ھۈې
قاچان كۆز يېشىغا ئىشەنمىگەن ھەم ئىشەنمەيدۇكى ،بۈۇ ەۈۇددى ئادىۈق ھوشۈۇرنىڭ
پەقەكنى بويسۇندۇرۇ

روھۈى تۈارىخ ياراتقانۈدەى بىۈر ئىۈش ،ئىشۈىنىمەنكى ،يۈا

تاالنتلىرىمىز ئەركى بىلەن راەمانجانالر ەىتاپ قىلغاندەى دۆ كۆ رگكتى كېلىدىغان
ئۇيغۇر ھىدى ئەبەدىيلى

بوقغۇسى ! ھەم بۇ ھىد ەۇددى تارىختا سۇقتان سۈۇتۇقتەى ،

باتۇر تەڭرىقۇتتەى ،مويۇنچۇردەى قەھرىمان ئەادادقىرىمىز دۇنياغۈا يايغانۈدەى يەنە
دۇنياغا يېيىلغۇسى!!
ئۇيغۇر ناەشۈىلىرىدى شۈۇندال پۈۇراقالر كەقسۈۇنكى ،ئۇنىڭۈدا ئااىزالرنىۈڭ
يىغىسى بىلەن بىچارىلەرچە ئىڭرىشى ئەمەس ،بەقكى مەردانە نەرىلەر ،ااسۈارە
ئۈمىد ارقىقالر مە اى ئۇرسۇن ،سەنلە
سەنلە

ە

بىلەن بىرگە ياشۈايدىغان ئۇيغۈۇرالر ھامۈان
بىلەن ئۆزىنى تەربىيىلەيۈدۇ .ئۈۆز ئەسۈلىنى

بىلەن ئۆزىنى تۇيىدۇ ە سەنلە

ئۇنتۇپ قاقماسلىۋ ە يوقاتماسلىۋ ئاساستا باشقا مىللەتلەرنىڭ ناەشا-مۈۇزىكىلىرىنى
ئۆگىنىر  ،ئۇنى ئۇيغۇر مۇزىكىسۈىغا سۈىڭدگرگ

كېرەككۈى ،ھەرگىزمۈۇ باشۈقىالرنىڭ

مۇزىكىلىرىنىڭ ئەسىرى بوقۇپ قاقماسلىۋ كېۈرەى .قوبۈۇ قىلىۈر پايۈدىلىنىش بىۈلەن
كۆچۈرىۋېلىشنىڭ ئارىسىدا زور پەرقلەر مە اۇ  .ناەشا-مۇزىكىدىكى تەرەققىياتمۇ بىر
مىللەتنىڭ بۈگۈنكى كۈنۈدىكى تەرەققىيۈا

سە ىيىسۈى ە را االىۈنىش يۆقۈنىشۈىنى

كۆرسىتىر بېرىدىغان بەقگىلەرنىڭ بىرىدۇر
ئىشىنىمەنكى ،مۇراتنىڭ ئىلى ە تۈمەن دەرياسىنىڭ سۈيىنى ئىچىش ئارزۇقىرى
چوقۇم ئەمەقگە ئاشىدۇ ،ياقغۇز مۇراتنىڭال ئەمەس بەقكۈى ،ئۇنىڭغۈا ئوەشۈا

ئۈون

مىڭلىغان ،يۈۈز مىڭلىغۈان  ،مىليونلىغۈان مۇراتالرنىۈڭ مۈۇرا -مەقسۈەتلىرى چوقۈۇم
رىلاقلىققا ئايلىنىدۇ.

مەنبە :ئاسمان تورەاتىرىسى
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-21ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىكى ئوتتۇرا
ئاسىيادا ئىدىلوقوگىيىلى
كۈرەشلەر
(مۇستاپا چوقاينىڭ تۈركىستان مۇەتارىيىتىدى -نۇرسۇقتان نازاربايېفقىچە)

نەبىجان تۇرسۇن (تارىخ پەنلىري دوكتورى)

مۇقەددىمە

-09ئەسىرنىڭ ئاەىرقىرىۈدا بىۈخ ئۈۇرۇپ-21 ،ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدا غۈۇنچە
چىقارغۈۈۈان ئورتۈۈۈال تۈۈۈۈرى دۆقەتچىلىۈۈۈ

غايىسۈۈۈى سۈۈۈابىۋ چۈۈۈار رۇسۈۈۈىيە

ھۆكۈمرانلىقىۈۈۈدىكى ئىۈۈۈدىق-ئۈۈۈۇرا بويلىرىۈۈۈدى تارتىۈۈۈر ،تۈۈۈاكى ئۇيغۈۈۈۇر
دىيارىغىچە بوقغان بى ايان يا رو-ئاسىيا تۇپراقلىرىدىكى ئىلغار  ،مەرى ەت ەر ەر ە
مىللەت ەر ەرقەر ئارىسىغا كە تارقاقدى.تۈركچىلى  ،يەنۈى ،ئورتۈال تۈۈرى مىللىۈە
كىملىكى چۈشەنچىسى ئەسۈلىدى بىۈر يۈۇقىرى ئۈا -سۈە ىيە ە چۈشۈەنچە تەقەپ
قىلىدىغان ئىدىلوقوگىيە بوقغانلىقى ئۈچۈن  ،تۈركىە مىللىە كىملى

توپىغا مەنسۇپ

بوقغان ئوقتۇرال ە كۆچمەن ھاياتتىكى بارقىۋ ئا ام ەەققلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇنى
بىردىنال قوبۇ قىلىشى ھەم مەزكۇر مىللىە ئىدىلوقوگىيە ئۈچۈن ئورتال قۇربان بېۈرىش
يوقىنى تاقلىشى ئاسۈانغا چۈشۈمەيتتى .شۈۇندال بوقۇشۈىغا قارىمۈاي-21 ،ئەسۈىرنىڭ
باشلىرىدا رۇسىيىدە پادىشاھلىۋ تۈزگمنىڭ ئاغدۇرۇقۇپ ،ئەركى پىكىر قىلىش شارائىتى
تۇغۇقۈۈۇپ ،دېموكراتى ۈ

ئىسۈۈالھا

ئىۈۈدىيىلىرى مەيۈۈدانغا چىققانۈۈدا ،تۈركچىلى ۈ

ئىدىيىسىنى كە يېۈيىش ە مەزكۈۇر ئىۈدىيىنى ئاساسۈىە مەنۈبە قىلغۈان مۇسۈتەقىق
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ئۈچۈن كۈرە

قىلىش پۇرسىتى تۇغۇقدى .قىرىمدى

تارتىر ،تاكى ئىدىق-ئۇرا بويلىرىغىچە ،كا كازىيىۈدى تارتىۈر ،كاسۈ ى بۈويى ە
قۈۈۈازال داالسۈۈۈى ھەم تۈركىسۈۈۈتان تۈۈۈۇپراقلىرىغىچە بوقغۈۈۈان كە اۇغراپىيىلىۈۈ
بوشلۇقتا مىللىە ئويغىنىش ھەرىكىتى قوزغىلىر ،مەزكۇر ھەرىكەتنىڭ ئىدېلوقوگىيىلى
ئاساسۈۈى قۈۈانىتىنى تۈركچىلىۈۈ

ئىگىلىۈۈدى .مەزكۈۈۇر ئىۈۈدىيە ئوسۈۈمانلى تۈۈۈركلىرى،

ئۇكرائىنىيىۈۈدىكى قىۈۈرىم تاتۈۈارقىرى ،كا كازىيىۈۈدىكى ئەزەرى ،قۇمۈۈۇل ،باققۈۈار ە
قاراچۈۈايالر ،ئىۈۈدىق-ئۇراقۈۈدىكى تاتۈۈار ە باشۈۈقۇر

ھەم غەربىۈۈە ە شۈۈەرقىە

تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ،ئۆزبې  ،قازال ،قىرغىز ،قاراقاق ال قاتارقىۋ تۈركىە ەەققلەر
ئارىسىغا تېز يېيىلىر ،ئۇالرنىڭ مىللىە ە سىياسىە ئىۈدىيىلىرى تەركىبىۈدى ئۈورۇن
ئاقدى.
- 21ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا يا رو-ئاسۈىيادىكى بىۈر قۈانچە ئىم ېۈرىيىلەر
تارىخىە ەزى ىسىنى ئادا قىلىر ،تارىخ سەھى ىسىدى چۈشۈپ ،بۇالرنىۈڭ ەۈارابىلىرى
ئورنىدا يېڭى اۇمھۇرىيەتچىلى

ئىدىيىلىرى اۇ

ئۇردى .شۈەرقىە ئاسۈىيادا ئاقۈدى

بىلەن مانجۇالرنىڭ چىڭ ئىم ېرىيىسى غۇالپ ،سۇن اۇڭشەن باشچىلىقىدىكى اۇڭگۈو
مىللىە دۆقە

ئىدىيىسىنى ئاساسىە نەزەرىيە قىلغۈان اۇڭخۇئۈا مىنگۈو ھۈاكىمىيىتى

تىكلەندى .ئارقىدى رۇسۈىيىدە پادىشۈاھلىۋ تۈۈزگم ئاغۈدۇرۇقۇپ ،چۈار رۇسۈىيىنىڭ
ەارابىسىنى ئاسۈتا-ئاسۈتا كوممۇنىسۈتالر ئىگىۈلەپ ،سوتسىياقىسۈتى
ئىتتى اقى نامى ئاستىدىكى بىر ھاكىممۇتلەل دۆقە
ئوەشا

اۇمھۈۇرىيەتلەر

مەيۈدانغا كەقۈدى .شۈۇنىڭ بىۈلە

اقىتتا ئوسمانلى ئىم ېرىيىسى ئەمەقدى قاقدۇرۇقۇپ ،ئۇنىڭ ناھۈايىتى ئۈاز

بىر قىسىم تۇپراقلىرىدا تۈركىيە اۇمھۇرىيىتى قەد كۆتەردى.
يا رو-ئاسىيادىكى مەزكۇر ئۈ ئىم ېرىيىنىۈڭ يوقىلىشۈى نەتىجىسۈىدە مەزكۈۇر
ئىم ېرىيىلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسۈتىدىكى نۇرغۈۇن ەەققلەرنىۈڭ مۇسۈتەملىكىدى
قۇتۇقۇ  ،ئازادقىۋ ە مۇستەقىللىۋ يوقى ئېچىلغان بوقۇپ ،رۇسۈىيە ئىم ېرىيىسۈىنىڭ
ھامىيلىقى ئاستىدىكى ناھايىتى ئاز ساندىكى بىر قىسىم يا روپا مەملىكەتلىرى توقۈۇل
مۇسۈۈتەقىللىققە ئېرىشۈۈكەن بوقسۈۈىمۇ ،قۈۈېكى مۈۈۇتلەل كۈۈۆپ قىسۈۈىم مىللەتۈۈلەر
بەرىبىۈۈر سۈۈو ە

ئىتتى ۈۈال دېۈۈگەن نۈۈام ئاسۈۈتىدىكى يېڭۈۈى قىزىۈۈق ئىم ېرىيىنىۈۈڭ

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا قاقدى .بىرال ،ئۇالر چار رۇسىيە دە رىدىكىدى پەرقلىۋ ھاقۈدا
ئۆز مىللىە ئىتتى اقدا

ە ياكى ئۈاپتونوم اۇمھۇرىيەتلىۈ

سۈاالھىيىتىگە ئەرىشۈىر،

ئىككىنچى قەدەمدە توقۇل مۇستەقىللىققە ئېرىشىشنىڭ قانۇنىە ئاساسىغا بوقسىمۇ ئىگە
بوقدى.
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چىۈۈڭ ئىم ېرىيىسۈۈىنىڭ ەيۈۈران بوقۇشۈۈى ئوەشۈۈا
تۇپراقلىرىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر ،تىۈۈبە  ،موڭغۈۈۇ
مىللەتلەرنىڭ قۇتۇقۇ

ە اەنۈۈۇب تەرەپتىكۈۈى بىۈۈر قىسۈۈىم

ە ئۆز ئاقدىغا ھۈاكىمىيە

بوقسىمۇ ،ئەممۈا بۈۇ پۇرسۈەتتى پەقە

ئۇنىۈۈڭ ئىگەقلىۋاقغۈۈان

قۈۇرۇ

پۇرسۈىتى ئاتۈا قىلغۈان

موڭغۇقالرنىۈڭ شۈىماقىە تەرەپتىكۈى قىسۈمىال

بەھرىمەن بوالقىدى .تىبەتلەر بوقسۈا ،مۇسۈتەقىق ھۈاكىمىيە

كەبۈى ئۈۆزىنى ئىۈدارە

قىلدى .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئە تەقىيى كاج كەقگىنى ئۇيغۈۇرالر بوقۈۇپ ،پەقە
تاغلىرىدا تۆمۈر ەەقى ىنىڭ قوزغىال كۆتۈۈرگپ ،قىسۈقا اقىۈو مە اۈۇ

قۇمۈۇ

بوقغۈانلىقىنى

ھېسابقا ئاقمىغاندا ،پۈتۈن ئۇيغۇر دىيۈارى ئۈۆزىگە كېلىۋاتقۈان پۇرسۈەتتى مەھۈرۇم
بوقدى .ئوسمانلى ئىم ېرىيىسىنىڭ نۇرغۇن تۇپراقلىرى يا روپا دۆقەتلىرىنىڭ ھەربىە ە
سىياسىە ئارىلىشىشلىرى تۈپەيلىدى قوقدى كەتتى شۇنىڭدەى ئە ئاەىرىدا ھازىرقى
ئاناتوقۇ ە ئىستانبۇ ئەتراپىنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان تۈۈركىيە تۇپرىقىۈدا تۈۈركىيە
اۇمھۇرىيىتى دۇنياغا كەقدى.قېكى  ،چىڭ ئىم ېرىيىسى يىقىلىر ،ئۇنىڭ مۇتلەل كۈۆپ
قىسىم ەارابىسىدا ،بوقۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈا زېڭشۈى باشۈلىۋ مىللىتارسۈتالر ە
مىللەتچىلەرنىۈۈڭ ئۈۈۆز ھۈۈاكىمىيىتىنى تىكلىشۈۈى ،چۈۈار رۇسۈۈىيە ئاغۈۈدۇرۇقۇپ ،ئۇنىۈۈڭ
ەارابىسىدا ،بوقۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادا سو ە

رۇسىيىسىنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىشى

ئاسانغا چۈشمىدى .بۇ اەريانالر توقىمۇ مۇرەككەپ باسۈقۇچالرنى باشۈتى كەچۈۈرگەن
بوقۇپ ،بۇ ئىككى تەرەپتى نۇرغۇنلىغۈان ئىنسۈاننىڭ ئۆقۈۈمى ،ەۈانىۋەيران بوقۇشۈى
بەدىلىگە ئەمەقگە ئاشتى .مېنىڭ تۆ ەندە ئوتتۇرىغا قويماقچى بوقغىنىم ،يېڭى سو ېو
ئىم ېرىيىسىنىڭ سابىۋ چار رۇسىيە ئىم ېرىيىسىنىڭ ەارابىسى-ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادا ئۈۆز
ھاكىمىيىتى تىكلە

يوقىدىكى كۈرەشلىرى شۈۇنىڭدەى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ەەققلىرىنىۈڭ

مۇستەقىللىۋ ە ئورتال تۈركچىلى
قۇرۇ

ئىدېلوقوگىيىسى ئاستىدا بىرقىككە كەقگەن دۆقە

كۈرىشىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ھېسابالنغان تۈركىسۈتان مۇەتۈارىيىتى ھەققىۈدە

بايان قىلىش ە قىسمەن يەكۈنلەرنى چىقىرىشتى ئىبارە .

.0چار رۇسىيىنىڭ يىمىرىلىشىدى تۇغۇقغان پۇرسەتلەر
-0907يىلى ،فېۋراقدا چار پادىشاھ ئاغدۇرۇقغانۈدى
رەھبەرقىكىدىكى اقىتلىۋ ھۆكۈمە
ھۈۈاكىمىيە

كېۈيى  ،كېرىنسۈكىە

ھاكىمىيەتنى ئىگىلىۈدى .ئۈۆزقىرىنى دېموكراتىۈ

دەپ ئاتۈۈاپ رۇسۈۈىيىنى قاششۈۈاقلىۋ ە كرىزىسۈۈتى قۇتۇقدۇرۇشۈۈقا ەدە

بەرگەن رۇسۈۈىيە ئانارەىسۈۈو دېمۈۈوكراتلىرى تېخۈۈى غايىسۈۈىنى ئەمەقۈۈگە ئاشۈۈۇرماي
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ئاغدۇرۇقدى-0906 .

تۇرۇپال ،پۇرسەت ەرەس بوقشېۋىكالر ( كوممۇنىستالر) تەرى ىدى

يىلى ،چار رۇسىيىنىڭ تۈركىسۈتان ئوقكىسۈىنىڭ تاشۈكەنو ە فەرغۈانە ادىسۈىدىكى
ئەنجان قاتارقىۋ شەھەرقەرنى زىيارە

قىلىر ،ھەتتا مەسچىتلەرگە كىرىۈر ،يەرقىۈ
ھوقۈۇقلىرىنى قوقغۈا

مۇسۇقمان اامائەتلىرىگە ئۇالرنىۈڭ ئەركىنلىكىنۈى ،دېموكراتىۈ

كەقتۈرگشىگە ياردەم بېرىدىغان ھەمدە چار پادىشاھ ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايونغا قاراتقۈان
قاتتىۋ ە كەمسىتىش سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشۈكە كۈۈ چىقىۈرىش ەدىلىرىنۈى بەرگەن
كېرىنسكىە پۈتۈن رۇسىيىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئىگىلىگەندە بۇ ەدىلىرىدە ھەققىۈدە اىۈم
تۇرىۋاقغان بوقۇشىدى قەتلىە نەزەر بەرىبىر ئاغدۇرۇقۇشتى قېچىر قۇتۇالقمىدى.
بۇ اقىتتا رۇسىيىنىڭ چە

مىللىە رايونلىرىۈدا بىۈرقىككە كەقۈگەن بىۈر دۆقە

تەركىبىدە قېلىش ە ياكى ئاپتونومىيىگە ئىگە بوقۇ  ،ياكى بوقمىسۈا دۆقە
ئىگە بوقۇشنى تاقال
ئۆتكەندى

مۇمكىنچىلىكى تۇغۇقدى[ .]0فېۋرا ئىنقىالبىۈدى سۈەككىز ئۈاي

كېيى -0907 ،يىلى ،ئۈۆكتەبىردە قېۈنى

رەھبەرقىكىۈدىكى بوقشۈېۋىكالر

سانكت ېتېربۇرگدا سىياسىە ئۆزگىرىش قوزغاپ ،غەقىۈبە قىلغانۈدى
اۈملىۈۈدى ئىنسۈۈانىيە
ئىدېلوقوگىيىلى

ھوقۇقىغۈا

كېۈيى  ،رۇسۈىيە،

تۈۈارىخى يېڭۈۈى بىۈۈر باسۈۈقۇچقا  ،يەنۈۈى ،دۇنيۈۈا ئىككۈۈى

الگېرغا بۆقۈنۈۈپ ،ئۈۇزۇن يىلۈالر بىۈر-بىۈرى بىۈلەن دگشمەنلىشۈىش

شۇنىڭدەى بىر دۆقەتتىكى بىر مىلۈلە  ،بىۈر ەەقۈۋ ئىككۈى ئىۈدېلوقوگىيىلى
ئۈچۈۈۈن بىۈۈر-بىرىنىۈۈڭ قېنىنۈۈى تۆكۈۈۈپ ،ئىچكۈۈى ئۈۈۇرۇ
بوقۇشتەى ئىنسانىيە

ئۈېقىم

ئىچىۈۈدە ەۈۈانىۋەيران

تارىخىنىڭ ئە ئەشەددىە ااھاقەتلىۈ

يىللىرىنۈى باشۈتى

كەچۈردى.
ئەقۋەتتە ،رۇسىيىدىكى ھاكىمىيە

ئۆزگىرىشى پەقە

تۈركىە ەەققلەرنىڭال ئۆز

ئەركىنلىكىنى قوقغۈا كەقتۈرگشۈى ئۈچۈۈنال تۈۈرتكە بوقغۈان ئەمەس ،بەقكۈى مەزكۈۇر
پۇرسۈەتتى سۈۈابىۋ چۈۈار رۇسۈۈىيىنىڭ مۇستەملىكىسۈۈىدە بوقغۈۈان بۈۈارقىۋ ەەققلەرنىۈۈڭ
ھەممىسى دېگۈدەى پايدىلىنىشقا تىرىشقان ئىدى.
رۇسىيە كوممۇنىستلىرى دەسلەپكى اقىۈتالردا ئۈۇزۇن مەزگىۈق چۈار رۇسۈىيە
ھۆكۈمرانلىقىدا ياشىغان رۇس ئەمەس ەەققلەرنى ئۆز يېنىغا تارتىر ،ئۆزىنىڭ كۈچىنى
ئۇقغايتىش ە شۈۇ ئۈارقىلىۋ ئىچكۈى ئۇرۇشۈنىڭ غەقىبىسۈىنى قوقغۈا كەقتۈۈرگپ ،ئۈۆز
ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملە
بەقگىلە

مەقسۈىتىدە " مىللەتلەرنىۈڭ ئۈۆز تەقۈدىرىنى ئۈۆزقىرى

ھوقۇقى" نى ئېتىراپ قىلىر" ،مىللەتلەرنىڭ ەاقىسا ئايرىم دۆقە

قۇرۇ

"شۈۈوئارىنى ئوتتۇرىغۈۈا قويغۈۈان ئىۈۈدى .بوقشۈۈېۋىكالر -0907يىلۈۈى ،نويۈۈابىردا
ھاكىمىيەتنى ئىگىلەپال ،رۇسىيىدىكى مىللەتلەرنىۈڭ ھوقۈۇقلىرى ھەققىۈدە ەىتابنۈامە
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ئېالن قىلغۈان بوقۈۇپ ،بۇنىڭۈدا مىللەتلەرنىۈڭ تە بۈارا ەرقىكى ،ئىگىلىۈ

ھوقۈۇقى

بارقىقى ،ئۇالرنىڭ تاكى رۇسىيىدى ئايرىلىر ،ئۆزقىرىنىڭ مۇستەقىق دۆقە

قۈۇرغىچە

بوقغۈۈان ئۈۈۆز تەقۈۈدىرىنى ئۈۈۆزقىرى ھە قىلىۈۈش ھوقۈۈۇقلىرى ئېتىۈۈراپ قىلىۈۈدىغانلىقى
ااكارالنغان .سۈو ېو ھۆكۈمىتىنىۈڭ مۇنۈدال ئىۈدىيىنى ااكارقىشۈىدىكى مەقسۈە
رۇسۈۈىيىنىڭ بۈۈارقىۋ رۇس ئەمەس مىللەتلەردىۈۈ تەركىۈۈر تاپقۈۈان اايلىرىۈۈدىكى
ئاھاقىالرنىڭ ئۆزقىرى تەرەپكە تارتىش ئارقىلىۋ ئىجتىمائىە ئاساسۈىنى كېڭەيتىشۈتى
ئىدى[.]2

ئىبارە

بۇ تەشەببۇسالر كا كازىيە ،ئىدىق-ئۇرا

ە مەركىزىە ئاسۈىيادىكى ەەققۈلەرگە

زور ئىلھام بوقغان بوقۇپ ،چار رۇسىيە ئىم ېرىيىسى ەيران بوقغان ھەمۈدە رۇسۈالرنىڭ
سىياسىە قاتلىمىدا ئىدېلوقوگىيىلى

بۆقۈنۈۈ

كۈۈچەيگەن پۇرسۈەتتى پايۈدىالنغان

تۈركىە ەەققلەرنىڭ ئىلغار زىياقىيلىرى رۇسىيىدى ئايرىلىۈر ،مۇسۈتەقىق ھۈاكىمىيە
قۇرۇ

پۇرسىتى پىشىر يېتىلدى دەپ ھېسابالپ ،كۈرە

سې ىغا ئاتالندى.

نەتىجىۈۈۈدە ،ئىلگىۈۈۈرى -كېۈۈۈيى كا كۈۈۈازىيە ،ئۈۈۈۇكرائىنىيە ،بېالرۇسۈۈۈىيە ە
باشقا رايونالردا ئايرىم بۆقۈنمە ھاكىمىيەتلەر مەيدانغا كەقۈدى .ھەتتۈا ،رۇسۈىيىنىڭ
يىرال شەرقلىرىدە رۇسالر ئۆزقىرى قۇرغان ئايرىم اۇمھۇرىيەتلەر با

كۆتۈردى.مەزكۇر

پۇرسەتتى ئە ئۈنۈملۈى پايدىالنغانلىرى التۈۋىيە ،قىتۈۋا ،ئەسۈتونىيە ،فىنالنۈدىيە
بوقۇپ ،ئۇالر توقۇل مۇستەقىللىۋ ااكارالپ ،ئۆز مۇسۈتەقىللىقىنى قوغۈداپ قاالقىغۈان
بوقسىمۇ ،بىرال ئۇكرائىنىيە باشقا رايونالردىكى باشۈقا يېڭۈى ھۈاكىمىيەتلەر قايتىۈدى
سو ېو رۇسىيىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسۈتىغا چۈشۈۈپ قېلىۈر ،ئۈۆز مۇسۈتەقىللىقلىرىنى
ساقالپ قاالقمىدى.
بۇ اقىتتىكۈى مەركىزىۈە ئاسۈىيا ەزىيىتۈى شۈۇنىڭدى ئىبۈارەتكى-0907 ،
يىلى ،فېۋراقدا چار پادىشاھ ئاغدۇرۇقغاندى كېيى  ،چار پادىشۈاھنىڭ تۈركىسۈتان
ئۆقكىلى

ھۆكۈمىتى ئەمەقدى قېلىر ،ئۇنىڭ ئورنىغا اقىتلىۈۋ ھۆكۈۈمە

تەسۈى

قىلىندى ە ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى قۇرۇقدى .مەزكۈۇر اقىتلىۈۋ ھۆكۈۈمەتنى پۈتۈۈنلەي
رۇ سالرنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان يا روپۈا مىللەتلىۈرى ئىگىلىۈگەن بوقۈۇپ ،تۈركىسۈتان
مۇسۇقمانلىرى بۇنىڭ تەركىبىدى ئورۇن ئاقمىدى .شۇ يىلى ،قېۈنى رەھبەرقىكىۈدىكى
بوقشېۋىكالرنىڭ غەقىبە قىلىشى بىۈلەن تە تاشۈكەنتتىكى كوممۇنىسۈتالرمۇ قۈوزغىال
كۆتۈرگپ ،سو ېو ھاكىمىيىتى قۇردى.
بوقشېۋىكالر ھاكىمىيەتنى قوقغا ئاقغاندى كېيى  ،مۇسۇقمان ئا ام پۇقراقىرى ە
بىر قىسىم زىياقىيلىرى ئارىسىدا كوممۇنىستى
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ساندا ئا ام ە كەمبەغە تەبىقىغە مەنسۇپ كىشۈىلەرنى ئۈۆز يېنىغۈا تارتىۈر ،ئۈۇالر
ئارىسۈۈىدى تۈۈۇنجى كوممۇنىسۈۈتالرنى يېتىشۈۈتۈردى .مەزكۈۈۇر يەرقىۈ

كوممۇنىسۈۈتالر

بوقسا ،ئۇستىلىۋ بىلەن كەشىر قىلىنغان "مۇسۇقمان كوممۇنىستلىرى" دېگەن ئاتاقغۇ
بىۈۈلەن ئاتىلىۈۈر ،ئۈۈۇالر ئۈچۈۈۈن ئۈۈايرىم يۈۈاچېيكىالر تەسۈۈى
باشۈۈۈقۇرىدىغانغا يەرقىۈۈۈ

قىلىنىۈۈر ،ئۈۈۇالرنى

"مۇسۈۈۈۇقمان كوممۇنىسۈۈۈتلىرى" دىۈۈۈ سۈۈۈېكرىتارالر

بەقگىلەندى .شۇنىڭ بىلەن بىر اقىتتا شۇ نۇقتىنى تەكىتلە

زۆرگركى ،چار رۇسۈىيىنىڭ

يىمىرىلىشۈۈى ە كوممۇنىسۈۈتالرنىڭ ھۈۈاكىمىيەتنى ئىگىلىۈۈگەن دەسۈۈلەپكى چاغلىرىۈۈدا
تۈركىە-مۇسۇقمان ەەققلىرىنىۈڭ ئۈازادقىقىنى ە مۇسۈتەقىق دۆقەتچىلىكىنۈى تەمىۈ
ئېتىشۈۈنى مەقسۈۈە

قىلىۈۈدىغان تۈرقۈۈۈى پۈۈارتىيە -گۈۈۇرۇھالر ،ئۈۈاممىۋى ە سىياسۈۈىە

اەمىيەتلەر ھەمدە ئىشچىالر ە دېھقۈانالر ئۇيۇشۈمىلىرى مەيۈدانغا كەقۈگەن بوقۈۇپ،
بۇالرنىڭ ئىچىدە مىللىە مۇستەقىللىۋ ە گۈقلىنىش ئىدىيىسۈىگە مەنسۈۇپ ،رۇسۈىيىدە
ئاقىە مائارىر تەربىيىسۈى ئاقغۈان قۈازال مىللەتۈ ەر ەر زىياقىيلىرىۈدى ئۈاەمە
بايتۇرسۈۈۇنوف ،ئاقىخۈۈان بۇيكەەۈۈانوف ە مىرااقىۈۈر دۇالتۈۈوف قاتارقىقالرنىۈۈڭ
رەھبەرقىكىدىكى "ئاال

-ئوردا" پارتىيىسى ھەم ئۇالرنىڭ رەھبەرقىكىۈدىكى ئۈاال

ئاپتونومىيە ھۆكۈمىتى ،بۇەارانى بازا قىلغان ە تۈركىيىدە ئاقىە مائارىۈر تەربىيىسۈى
ئاقغان ئابدۇ اھىد بۇرھانوف  ،فىترە
ياشلىرىنىڭ باشالمچىلىقىدىكى " يا
قىلغۈۈان "يۈۈا

 ،ئوسمان ەواايې قاتارقىۋ ئۆزبې -تااى
بۇەاراقىقالر " تەشكىالتى ،ەىۋە ەانلىقىنى بازا

ەىۈۈۋەقىكلەر" پارتىيىسۈۈى مەيۈۈدانغا كەقۈۈدى .بۈۈۇ گۈۈۇرۇپ ىالر

مىللەت ەر ەرقەرگە مەنسۇپ بوقۇپ ،ئۇالردا تۈركىيە ھەتتا غەربكە تەق ۈنەتتى[.]2
بۈۈۇالردى باشۈۈقا يەنە تۈركىسۈۈتان اەدىۈۈدقىرىنىڭ تاشۈۈكەنو قاتۈۈارقىۋ
شەھەرقەردە قۇرۇپ ،تۈركىسۈتاننىڭ كۈۆپ اايلىرىغۈا كېڭەيۈتكەن ،مۈۇنە ەر قۈارى
باشۈۈچىلىقىدىكى تۈركىسۈۈتاندا ەۈۈۇددى ،تۈۈۈركىيە ،ئىۈۈران ،ئافغانىسۈۈتان ە يۈۈاكى
مىسۈۈىردىكىگە ئوەشۈۈا

بىۈۈر ھۈۈاكىمىيەتنى قۇرۇشۈۈنى ئۈمىۈۈد قىلىۈۈدىغان " شۈۈورا-

ئى ئىسالمىيە" پارتىيىسى ،اەدىدقەرگە قارشى ،قەدەمىيچىلىكنى تەرغىر قىلىۈدىغان،
تۈركىسۈۈتاندا توقۈۈۇل شۈۈەرىلە
ئۈۈۈاپتونوم اۇمھۈۈۈۇرىيە

سۈۈوتى بوقغۈۈان ھەمۈۈدە رۇسۈۈىيە تە ەسۈۈىدىكى

بوقۇشۈۈۈنى تەشۈۈۈەببۇس قىلىۈۈۈدىغان ،سۈۈۈېراقى الپىۈۈۈ

يېتەكچىلىكىدىكى كۈچلەرنىڭ "شورائىە ئۆقۈمۈا" پارتىيىسۈى قاتۈارقىۋ پۈارتىيە ە
تەشكىالتالر مەركىزىە ئاسىيا ەەققلىرىنىڭ ئىجتىمائىە-سىياسىە ھاياتىۈدا مۈۇھىم رو
ئوينىدى[.]0
بۇ اقىتتا يەنە تۈركىستاننىڭ بىر قىسىمى ھېسابالنغان يەتتە سۇ ادىسىدىكى
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ە تۇڭگۈۈانالرمۇ تەشۈۈكىالتالرغا ئۇيۇشۈۈقان

ئۇيغ ۈۇر ،قۈۈازال ،قىرغىۈۈز ،تاتۈۈار ،ئۆزبې ۈ

بوقۇپ-0907 ،يىلىنىڭ ئاپرىق ئېيىدا ئۇيغۇرالرنىڭ " تۈارانچى كۈومىتېتى" تەسۈى
قىلىندى[ .]4بۇ تەشۈكىالتنى دەسۈلەپتە سۈودىگەر ئابدۇسۈاتوروف ئىسۈىملى

كىشۈى

باشۈۈقۇرغان بوقسۈۈا ،ئۈۈۇزۇن ئۈۈۆتمەي دىنىۈۈە ئۆقۈمۈۈا مەرۇپ مەس ‘ئۈۈۇدى مەزكۈۈۇر
تەشكىالتنىڭ رەئىسلىكىنى زىممىسىگە ئاقدى[ ]6ە تۇڭگانالرنىڭ رەھبەرقىرىدى بىرى
شىالزا مايې ئىسىملى
تەشكىال

كىشىنىڭ باشچىلىقىدا بىر قىسىم تۇڭگۈانالرنى قوبۈۇ قىلىۈر،

نامىنى " تارانچى-تۇڭگان كومىتېتى " دەپ ئۆزگەرتتى[. ]7

تارانچىالر  ،يەنى ئىلى ئۇيغۇرقىرى مەزكۇر كومىتېۈو تەركىبىۈدىكى ئاساسۈىە
كۈ بوقۇپ ،بۇ تەشكىال

ئاقمۇتا ە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ھەمدە ئاقمۇتىۈدى تارتىۈر

تاكى يەركەتكىچە بوقغان كە ئۇيغۇر يېزا-قىشالقلىرىدا تېزدى يىلتىز تارتتى ،ئەممۈا
يەركەتتىكۈۈى تۈۈارانچى -تۇڭگۈۈان كۈۈومىتېتى ئە

كۈچلۈۈۈى پائۈۈاقىيە

ئاساسۈۈى

ياراتقۈۈان بوقۈۈۇپ ،بۈۈۇ تارمۈۈاقنى ئاتۈۈاقلىۋ ئۇيغۈۈۇر زىياقىيسۈۈى ھۈسۈۈەيى يۇنۇسۈۈوف
باشقۇرغان[ .]8قېنى رۇسىيىسى بىلەن تىغمۇ-تىغ ئېلىشۈقان بۈۇ زا  ،كېۈيى

سۈو ېو

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ئۈۈۆ ئېلىشۈۈىدى ئەنسۈۈىرەپ غۇقجىغۈۈا قېچىۈۈر كەتكىۈۈچە بوقغۈۈان
ئارىلىقتا تارانچى-تۇڭگان كومىتېتىنىڭ يەتتە سۇ ئوبالستلىۋ بىرقەشمىسىنىڭ رەئىسى
بوقۇپ تونۇقغان ئىدى .ئۇيغۇر اەدىۈدچىلى

ئېقىمىغۈا مەنسۈۇپ ،مەرۇپ مەسۈلۇدى

بىلەن ھۈسەيى يۇنۇسوف -0908يىلى سو ېو ھاكىمىيىتى يەتتە سۇدا ئورنىتىلغانۈدا،
ئۇيغۇرالرنى بۇ ھاكىمىيەتكە بويسۇنماسلىققا چاقىرغان .مەسلۇدىچىالر يېزىالرغا بېرىر،
ەەققنى سو ېتلەرگە قارشى قوراقلىۋ كۈرە

ئېلىۈر بېۈرىش كېۈرەى دەپ تەشۈۋىقاتالر

ئېلىر بارغان[ .]9ئەينۈى دە ردە تۈارانچى-تۇڭگۈان كومىتېتىنىۈڭ كۈاتى ى بوقغۈان،
كېيىنكى مەشھۇر سو ېو ئۇيغۈۇر رەھبىۈرى ئابۈدۇقال روزىباقىيېفنىۈڭ قارىشۈى بۈويىچە
ئاقغاندا ،تارانچى كومىتېتىنىۈڭ غايىسۈى ئۇيغۈۇر ەەققىنۈى -0860يىلىۈدىكى ئىلۈى
قوزغىلىڭىنىڭ غەقىبىسى بىلەن ئىلھامالندۇرۇپ ،ئىلى سۇقتانلىقىنى ئەسلىگە كەقتۈرگشنى
تەشەببۇس قىلغۈان .بىۈرال ،تۈارانچى كومىتېتىنىۈڭ سۈو ېتلەرگە قارشۈى تەشەببۇسۈى
نەتىجىسىدە بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ سو ېو ھاكىمىيىتى اايالشقان ئاقمۇتۈا قورغىنىغۈا
ھۇاۇم قىلىش ەقەسىدى كېيى  ،قىزىق ئۈارمىيە -0908يىلۈى ،مۈاي ئېيىۈدا ئۇيغۈۇر
مەھەقلىرىگە ھۇاۇم قوزغاپ ،مەەسۈۇس ئۇيغۈۇرالر ئۈسۈتىدى قىرغىنچىلىۈۋ ئېلىۈر
بېرىر 21-04 ،مىڭ كىشىنى ئۆقتۈرگشتەى " ئاتۇ پااىلەسى" كېلىر چىققان ئىدى.
ھۈسەيى يۇنۇسوفنىڭ كېيىنكى ھاياتىدا تېخىمۈۇ ئەھمىيەتلىۈ

بوقۈۇپ ،ئۈۇ غۇقجىغۈا

قاچقاندى كېيى دا املىۋ تۈردە ئۇيغۇرالرنىڭ ئاقارتىش ە نەشرىياتچىلىۋ ئىشۈلىرى
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بىلەن شۈۇغۇقالنغان  .ئۈۇ ،ئىلۈى مائارىۈر اەملىيىتىنىۈڭ پائۈاقىيەتلىرىگە ئاكتىۈر
قاتناشقان بوقۇپ-0920 ،يىلى ،شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتى تەسى
ھااىم قاتارقىقالر بىلەن بىرگە ئۆقكىلى

قىلىنغاندا ،ەواا نىياز

بىرقەشمە ھۆكۈمەتكە قاتناشۈقان شۈۇنىڭدەى

شېڭ شىسەي تەرى ىدى تاشكەنتكە ئوقۇغۇچى ئە ەتىش ھەققىۈدە تاشۈكەنو ئوتتۈۇرا
ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى بىۈلەن سۆزقىشىشۈكە ئە ەتىلىۈر ،تاشۈكەنو ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ
باشلىقى بىۈلەن مەەسۈۇس ئوقۇغۈۇچى ئېلىۈر كۈېلىش مەسىلىسۈىدە سۆھبەتلەشۈكەن
[ .]01بەقكى-0927-0920 ،يىلىدىكى شېڭنىڭ ئۈ قارار ئوقۇغۈۇچىنى تاشۈكەنتكە
ئە ەتىشكە ئائىو ئاالقە ئىشلىرىنى رۇس تىلىغا پىششىۋ بىلۈگەن بۈۇ زا

بېجىۈرگەن

بوقۇشى مۇمكى  .ئەپسۇسكى ،ستاقىنچىالر ،ئاەىرى ئۆزقىرىنىڭ كونا رەقىبى ھۈسۈەيى
يۇنۇسوفنى شېڭ شىسەينىڭ قوقى بىلەن يوقاتقان بوقۇپ-0927 ،يىلۈى ،ەواۈا نىيۈاز
ھااىم قاتارقىۋ رەھبەرقەر ە زىياقىيالر بىلەن بىۈرقىكتە ئۆقتۈۈرگقگەن .ئۈۇ ئۆقۈشۈتى
ئىلگىرى ،شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىدە ەزى ە ئۆتەپ ،تاشكەنتكە ئە ەتىلگەندە ،ئۇيغۇر
ئاقىمى بۇرھان قاسىموف بىلەن كۆپ سۆھبەتلەردە بوقغۈان ھەمۈدە ئۇنىڭغۈا ئۆزىنىۈڭ
ئەينۈۈى اقىتتۈۈا سۈۈو ېو ھۆكۈۈۈمىتىگە قارشۈۈى چىققانلىقىۈۈدى پۇشۈۈمان قىلغۈۈانلىقىنى
بىلدگرگەن ئىكەن[ .]00بىرال ،بۇ چاغۈدا ئۈۇ تېخۈى سۈتاقىنچىالرنىڭ -0927يىلىغۈا
كەقگەندە ەواا نىياز ھااىم ە ئۇيغۈۇر ئىنقىالبچىلىرىغۈا بەرگەن ەدىلىرىنۈى بىكۈار
قىلىر ،شېڭ شىسەينىڭ قوقى بىلەن ئۆزىنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان ،سۈىتاقىنچىالرنىڭ
ئاقدىشى بىلەن قۈورا تاشۈالپ ،شۈېڭ بىۈلەن ھەمكارقىشۈىر ،ئۈۈرگمچىگە كېلىۈر،
باشلىقلىۋ ەزى ىلەرنى ئۆتىگەن ئەربابالرنى ئۆقتۈرىدىغانلىقىنى ئويالپمۈۇ باقمىغۈان
بوقۇشى مۇمكى .
ھۈسەيى يۇنۇسوف ە مەرۇپ مەسلۇدى باشۈچىلىقىدىكى تۈارانچى-تۇڭگۈان
كۈۈومىتېتى ئۈۈاقمۇتىنى مەركەز قىلغۈۈان " ئومۈۈۇمىە مۇسۈۈۇقمانالر قۈۈۇرۇقتىيى" نىۈۈڭ
تارمىقى بوقغان بوقۇپ" ،ئومۇمىە مۇسۇقمانالر قۈۇرۇقتىيى" دەپ ئاتاقغۈان ئاقمۇتىۈدا
تەسۈۈى

قىلىنغۈۈان بۈۈۇ تەشۈۈكىالتنى تاتۈۈارالردى

زەينىۈۈدى ھۈۈااى تازىۈۈدىنوف

باشقۇرغان[ ، ]02مەزكۇر تەشكىالتنىڭ مۇددىلاسۈى يەتۈتە سۈۇدىكى ئۇيغۈۇر ،قۈازال،
قىرغىز ،ئۇيغۇر قاتارقىۋ تۈركىە قو مالرنى مەركىزىۈە رۇسۈىيە ،يەنۈى ئىۈدىق-ئۈۇرا
بويلىرىدىكى تاتارالرنى ئاساسىە گە دە قىلغان مۇسۇقمانالرنىڭ مىللىۈە ئۈازادقىۋ ە
ئۈويغىنىش ھەرىكەتلىۈرى بىۈلەن بىرقەشۈۈتۈرگ

ئىۈدى .ئۈۇالر ،ئاقمۇتىۈدا ئومۈۈۇمىە

مۇسۇقمانالر نامايىشلىرىنى تەشۈكىللىگەن بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ پالكۈاتلىرى مەركىزىۈە
رۇسىيىدىكى تاتار بۇراازىيىسۈىنىڭ مىللىۈە مەدەنىۈە ئاپتونومىيىسۈى توغرىسۈىدىكى
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ئىدى]02[.

يەتتە سۇدىكى قازال ،ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان مۇسۈۇقمانالر ئارىسۈىدا
ئۆزبېكلەر تەشكىللىگەن "شورائىە ئىسالمىيە" تەشكىالتىنىڭ تەسىرىمۇ كۈچلۈى بوقۇپ،
ئۇالر ئارىسىدا ئۆزئارا ئاالقە ە ھەمكارقىۋ بار ئىۈدى .مەزكۈۇر تەشۈكىال

فەرغۈانە

ادىسىدىكى شورائىە ئىسالمىيىنىڭ تارمىقى بوقۇپ ،مە قە اەھەتتى بىردەى ئىۈدى.
بۇ اقىتتا يەنە يەتتە سۇ رايونىدىكى ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا ئۇيغۇرالرنىۈڭ كەقگۈسۈى
تەقدىرى ە ئازادقىۋ مەسىلىلىرىدە ئوەشىمىغان كۆز قاراشالر مە اۇ

بوقۇپ ،بەزىلەر

شورائىە ئىسالمىيىنىڭ تەشەببۇسۈلىرىنى قوقلىسۈا ،يەنە بەزىۈلەر تۈارانچى-تۇڭگۈان
كومىتېتىنىۈۈڭ تەشەببۇسۈۈلىرىنى قوقلىۈۈدى .قۈۈېكى  ،پۈتۈۈۈن رۇسۈۈىيە مىقياسۈۈىدا
دا املىشىۋاتقان ھەمدە ئومۇمىە ئېقىمغا ئايالنغان ئىشچىالر ،ئەسكەرقەر ە دەھقانالر
بىر تەشكىالتقا ئۇيۇشۇ

يۈزقىنىشىنىڭ تەسىرى ئاستىدا بىر قىسۈىم يۈېڭىچە مائارىۈر

تەربىيىسى كۆرگەن ھەمدە تاتار ە رۇس ئىشچىالر ھەم زىياقىيالر قوشۇنى بىلەن مەقۈۇم
رە ىشۈۈتە ئۇچراشۈۈقان ئۇيغۈۈۇر زىيۈۈاقىيلىرى ە ئىشۈۈچىلىرىمۇ رۇسۈۈىيىنىڭ باشۈۈقا
اايلىرىۈۈدىكىگە ئوەشۈۈا

ئىشۈۈچىالر ئىتتى ۈۈاقىنى قۈۈۇرۇپ ،ئىشۈۈچى ە ئەمگەكچۈۈى

ئۇيغۈۈۇرالر كۈۈۈچى ئۈۈارقىلىۋ ھوقۈۈۇقالرنى كاپۈۈاقەتكە ئىۈۈگە قىلمۈۈاقچى بوقۈۈدى.
نەتىجىۈۈدە-0907 ،يىلۈۈى-4 ،مايۈۈدا ئاقمۇتۈۈا شۈۈەھىرىدە بۈۈارى شۈۈاغابۇدىنوفنىڭ
رەئىسۈۈلىكى ،ئابۈۈدۇقال روزىباقىيە نىۈۈڭ سۈۈېكرىتارقىقىدا " مۇسۈۈۇقمان ئىشۈۈچىلىرىنىڭ
بىرقەشمە ئىتتى اقى" ناملىۋ بىر تەشكىال

قۇرۇقۇپ ،قىسۈقىغىنا اقىۈو ئىچىۈدە ئۈادەم

سانى  611گە يەتتى[.]00
بۇ تەشكىالتقا تارانچى-تۇڭگان كومىتېتىغۈا قاتناشۈقان ە كېۈيى ئۇنىڭۈدى
ئايرىلغۈۈان بىۈۈر قىسۈۈىم زىيۈۈاقىيالر ئاكتىۈۈر رو ئوينىغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئابۈۈدۇقال
روزىباقىيې  ،سوپى زار اتۈوف ،تېيىۈر ھۈااى سۈابىتوف ،يۇسۈۇف ئەەمەتۈوف ،مۇسۈا
روزىيې  ،ھەمرا فەرىدىنوف ە باشقىالر رەھبىۈرى ەۈاراكتېرقىۋ شەەسۈلەر ئىۈدى .شۈۇ
اقىتتا يەنە يەركەتتە غاپ ۈاروف قاتارقىقالرنىۈڭ رەھبەرقىكىۈدە  011نەپەر ،ئۇيغۈۇر،
رۇس ە قازاقتى تەركىر تاپقۈان ئىشۈچىالر ئىتتى ۈاقىنى قۇرۇقغۈان.بۈۇ كىشۈىلەرنىڭ
ھەممىسى -0908يىلىدى كەيى

يەتتە سۈۇ رايونىۈدىكى دەسۈلەپكى "مۇسۈۇقمان

كوممۇنىستلىرى"غا ئايالنغان بوقۈۇپ-0908 ،يىلىنىۈڭ بېشۈىدا يەتۈتە سۈۇ رايونىۈدا
مۇسۈۈۇقمانالرنىڭ  72ئەزادىۈۈ تەركىۈۈر تاپقۈۈان تۈۈۇنجى كوممۇنىسۈۈتى

پۈۈارتىيە

ياچېيكىسى قۇرۇقغاندا ،مەزكۇر ياچېيكىنىڭ  00نەپەر ئەزاسۈى ئۇيغۈۇر 9 ،نەپىۈرى
قازال 08 ،نەپىرى تاتاردى تەركىر تاپقان بوقۇپ[ ،]04ئۇيغۇرالر يەتۈتە سۈۇدىكى
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دەسلەپكى ە ئە كۆپ سانلىۋ كوممۇنىستالردى بوقغان ئىدى.
سو ېو ھاكىمىيىتى يەتتە سۇنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان بارقىۋ غەربىە تۈركىستاننى
ئىگىلىگەندى كېيى  ،ئىشچىالر ئىتتى اقلىرىدى باشۈقا تەشۈكىالتالر ە پارتىيىلەرنىۈڭ
ھەممىسىگە دېگۈدەى ( بوقشېۋىكالردى باشقا) "ئەكسىيەتچىق"" ،پان-ئىسالمىسۈو
ە پان-تۈركىسو " قاق ىقى كىيدگرگقۈپ ،ئۇنىڭ رەھبەرقىرى اازاالندى ،كوممۇنىستالر
بىۈۈلەن ھەمكارالشۈۈقانلىرى بوقسۈۈا ،ئە ئاەىرىۈۈدا -0928-0927يىلىۈۈدىكى چۈۈو
تازىالشتا باشقا كوممۇنىسو رەھبەرقىرى بىلەن بىرقىكتە يوقىتىلدى.
-0907يىلىنىڭ بېشىدى تاكى -0908يىلىغىۈچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا مەركىزىۈە
ئاسىيادا يۇقىرقى تەشكىالتالر پائاقىيەتلىرىنى دا امالشتۇرغاندى سىر

يەنە-0907 ،

يىق-2 ،ئايدا تاشكەنتتە "مۇسۇقمان ئەمگەكچىلىرى ئىتتى اقى" دەپ ئاتاقغۈان بىۈر
قۇرۇقۈۈدى .ئارقىۈۈدىنال رۇس كوممۇنىسۈۈتلىرىنىڭ تۈركىسۈۈتان ەەقۈۈۋ

تەشۈۈكىال

كوممىسسۈۈارقىرى كېڭىشۈۈى قۇرۇقغۈۈان بوقۈۈۇپ ،رۇس شو ىنىسۈۈتى
قوراقالنغان رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ مەزكۇر كېڭىشىگە يەرقىۈ

ئىدىيىسۈۈى بىۈۈلەن
ەەققۈتى بىرمۈۇ ئەزا

قوبۇ قىلىنمىدى .ئۆكتەبىر ئىنقىالبى غەقىبە قىلىر ،ئانچە ئۇزۇن ئۆتمەي ،تاشۈكەنتتە
تۈركىستان ئۆقكىسى مۇسۇقمانلىرىنىڭ -2قېتىملىۋ قۇرۇقتىيى چاقىرىلىر ،تۈركىسۈتانغا
مۇەتۈۈارىيە

تەقەپ قىلىۈۈش پىكىرقىۈۈرى مەيۈۈدانغا چۈشۈۈكەن بوقسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال،

كوممۇنىستالرنىڭ قۈاتتىۋ قارشۈىلىقىغا دۇ

كەقۈدى .ەەقۈۋ كوممىسسۈارالر كېڭىشۈى

تۈركىسۈۈتان نىۈۈڭ رۇسۈۈىيىدى ئايرىلىشۈۈىغا ە يۈۈاكى توقۈۈۇل ئۈۈاپتونومىيە ئېلىشۈۈىغا
ئەشەددىە قارشى چىققان بوقۇپ ،بۇ ئەمەقىيەتتە يەرقى

تۈركىە ەەققلەر بىلەن چۈار

رۇسۈۈىيە دە رىۈۈدى ئېتىبۈۈارەن بۈۈۇ يەرگە كۆچۈۈۈپ كېلىۈۈر ماكانالشۈۈقان رۇسۈۈالرنىڭ
ئارىسىدىكى ئىختىالپنى ئەكى

ئەتتۈرەتتى .تۈركىستان ھۈاكىمىيىتىنى ئىگىلىۋاقغۈان

تاشكەنتتىكى رۇس كوممۇنىستلىرى گەرچە ئۆزقىرىنى پۈتۇن رايوننى ئىدارە قىلىۈدىغان
ھۆكۈمە

دەپ ااكارقىسىمۇ ،بىرال ئۇالردا مىللەتچىلى

ەاھىشلىرى كۈچلۈى بوقغاچقا

قېنى رەھبەرقىكىدىكى سانكىت ېتېربۇرگ ە موسكۋانى مەركەز قىلغان رۇسىيە بوقشېۋى
داھىيلىرىنىۈۈڭ مىللەتۈۈلەر تەقۈۈدىرىنى ئۈۈۆزقىرى بەقگىۈۈلە
باغلىغان يەرقى

شۈۈوئارقىرىغا ئۈمىۈۈد

ەەققلەرنى ھەمكارقىشىش ە يۈاكى ھۈاكىمىيەتكە قاتناشتۇرۇشۈتى

نېرى تۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغاچقا يۈاقغۇز قاقۈدى ھەمۈدە تاشۈكەنتتى
باشقا اايالرنى ئىدارە قىلىشۈقا مۈۇ ەپ ەل بوالقمىۈدى .مىللەتچىلىۈ
بارغۈۈانكى ،رۇس كوممۇنىسۈۈتلىرى تاشۈۈكەنتتە تەسۈۈى
اۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ  00كىشىلى

ھەيلە
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مىللە

تۈركىستان مىللەت ەر ەرقىرى بىلەن رۇس كوممۇنىستلىرى ئارىسىدىكى ئوتتۈۇرا
كۈرە

ئاسىيانىڭ سىياسى تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلى

ئاەىرىدا مۇستاپا چوقاي باشلىۋ

ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەت ەر ەرقىرىنىڭ قوقاننى بۈازا قىلىۈر<< ،تۈركىسۈتاننىڭ مىللىۈە
مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتى>>نى قۈۇرۇپ ،ئۈۆزقىرىنى تۈركىسۈتان رايونىنىۈڭ قۈانۇنلۇل

ھۆكۈمىتى دەپ ااكارال

بىلەن تاشكەنتتىكى رۇس كوممۇنىسو ھۆكۈمىتىنى ئېتىۈراپ

قىلمىدى .بىرال ،مۇستاپا چوقۈاي ئۈال كۆڭۈقلۈۈى بىۈلەن يەنىۈال قەنىۈ

ە سۈتاقى

رەھبەرقىكىۈۈدىكى بوقشۈۈېۋىكالرنى تاشۈۈكەنتتىكى كوممۇنىسۈۈتالردى پەرقلىۈۈۋ دەپ
ھېسابالپ ،تۈركىستان مۇەتارىيىتىنى اقتىنچە توقۇل مۇستەقىللىۋ ئېلىشۈتى ئىلگىۈرى
رۇسىيە سوتسىياقىستى

فېدېراتىر اۇمھۇرىيىتىنىڭ تەركىبىدىكى ئۈاپتونوم ھۆكۈۈمە

دەپ ئۈۈېالن قىلغۈۈان شۈۈۇنىڭدەى سۈۈانكىت ېتېربۇرگنىڭ ئۈۈۆزقىرىنى تونۇشۈۈىنى ئۈمىۈۈد
قىلغان بوقسىمۇ ،ئەمما ،موسكۋا بىۈلەن تاشۈكەنتنىڭ نىيىتۈى ھەم ماھىيىتىنىۈڭ بىۈر
ئىكەنلىكىنى كېچىكىر چۈشەنگەن ئىدى .قۈېكى  ،مۇسۈتاپا چوقۈاي تۈركچىلىكنىۈڭ
ئاساسچىلىرىدى بىرى ئىسۈمائىق گاسۈ ىراقىنىڭ غايىسۈىنى مەدەنىۈە يۈو بىۈلەن
ئەمەس ،سىياسىە يۈو بىۈلەن ئەمەقۈگە ئاشۇرۇشۈقا ئىنۈتىلگەن تۈۇنجى تۇركىسۈتان
كۈرەشچىسۈۈى بوقۈۈۇ

سۈۈۈپىتى بىۈۈلەن بىرىنچۈۈى قېۈۈتىم بۈۈارقىۋ تۈۈۈركىە قۈۈو مالرنى

بىرقەشۈۈتۈرگپ ،بىۈۈرقىككە كەقۈۈگەن مىللىۈۈە ھۈۈاكىمىيە

بەرپۈۈا قىلىشۈۈنىڭ سۈۈىنال-

تەارىبىسىنى ئەمەقگە ئاشۈۇردى .ئۈۇ ئىۈدىق-ئۇراقۈدى تۈاكى قۇمۈۇقغىچە بوقغۈان
اۇغراپىيىلى

بوشلۇقنى بىر ئېتنى -سىياسىە گە دىگە ئايالندۇرۇشنى مەقسە

قىلغۈان

تۈۈۇرى مىللەت ەر ەرقىرىنىۈۈڭ گۈۈايىۋى ئۈۈارزۇ-ئارمانلىرىنىۈۈڭ رېلاقلىققۈۈا ئۈۈايلىنىش
مۈۈۇمكىنچىلىكى بۈۈارقىقىنى ئىسۈ اتالپ قاقماسۈۈتى بەقكۈۈى ،تۈركىسۈۈتاننىڭ ھامۈۈا رۇس
ھۆكۈمرانلىقىدى قۇتۇقۇپ ،مۇستەقىللىۋ يوقىغا ماڭىدىغانلىقى ە ئاەىرىدا مۇسۈتەقىق
دۆقەتچىلىكلەرنىڭ قەد كۆتۈرىۈدىغانلىقىنى ئاقۈدى پەرەز قىلۈدى ە ئىشەنچىسۈىنى
ئۆمرىنىڭ ئاەىرىغىچە يوقاتمىدى.
مۇستاپا چوقاي سىنال قىلغان تۇنجى ئورتال زامانىۋى تۈركىستان ھۆكۈۈمىتى
گەرچە پەقە

 61نەچچە كۈنال مە اۇ

بوقۇپ تۇراقىغان بوقسىمۇ ،بىرال  70يىۈق

ئۆتكەندى كېيى  61 ،نەچچە كۈنلۈى مەزكۇر بو ال ھۆكۈمەتنىڭ مەنىۋى ەارابىسۈى
ئۈستىدە مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر مەيدانغا كەقدى .بەقكى ،مۇستاپا چوقۈاي باشۈلىۋ
مىڭلىغان ،يۈز مىڭلىغان تۈركىستان كۈرەشچىلىرىنىڭ

روھى بۇنىڭدى ەۇ

بوقغۈان

بوقۇشى مۇمكى  .بىرال ،ئۇالرنىڭ روھلىرى مەزكۇر غايە ئۈستىدە ئورتال تۈركىسۈتان
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ئەمەس ،بەقكى ئۆزئارا ئايرىمىچىلىۋ ،مەنمەنىلى

ە مەھەقلىۈۋى نىۈزا ئۈۇرۇغلىرى

چېچىلىر ،بىر-بىرىدى بارغانسېرى يىراقلىشىۋاتقان ھازىرقى رېلاقلىقتىكى تۈركىستاننى
كۆرگەندە قانچىلى

قورۇنىۋاتقانلىقىنى بىر ئاقالھ بىلىدۇ.

-21ئەسىرنىڭ -21يىللىرىغىچە مۇستاپا چوقۈاي باشۈچىلىقىدىكى تۈركىسۈتان
يەنى قوقان مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلھامى بىلەن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ،ئىدىق-

ئۇرا  ،كا كازىيە ە قازال داالقىرىدا ئىلگىرى -كېيى بىر قاتۈار تۈركچىلىۈ  ،مىللىۈە
ئۈۈۈازادقىۋ ئىۈۈۈدىيىلىرى بىۈۈۈلەن يۇغۇرۇقغۈۈۈان تاتۈۈۈار-باشۈۈۈقۇر
ھۆكۈمىتى ،ئەزەربەيجان اۇمھۇرىيىتى ،ئاال

ئوردا مۇەتارىيە

مىللىۈۈۈە

ھۆكۈۈمىتى بۇەۈارا

ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى ،ەارەزىم ەەقۋ اۇمھۈۇرىيىتى قاتۈارقىۋ ھۈاكىمىيەتلەر مەيۈدانغا
كەقگەن بوقسىمۇ ،بىرال ئاەىرىدا كۈنسايى قۇدرە

تاپقان سۈو ېو رۇسىيىسۈىنىڭ

ھەربىە-سىياسىە ھۇاۇملىرى ئاستىدا ەيران بوقۇپ ە ياكى ئەمەقۈدى قاقۈدۇرۇقۇپ،
سو ېو رۇسىيىسىنىڭ تەركىبى قىسمىغا قېتىلىر كەتتى.
ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ شەرقىە قىسمىدا ،يەنۈى ئۇيغۈۇر دىيارىۈدا بوقسۈا ،تۈاكى
-0920يىلىغىچە ااھاقە

ھوكۇم سۈرگپ ،ئۇيغۇر ەەققى يۈا زېڭشۈىڭنىڭ " تۈۆ ە

ئىستىغبار ھۇارىسى"دا ئوقتۇرۇپ ئويالپ تاپقان "دۆتلەشۈتۈرگ "  " ،بىۈر-بىۈرىگە
سېلىش" ،ە "قوشنا ئەقلەردىكۈى ئۆزگىرىشۈلەرنىڭ تەسۈىرىنى مەسۈچىتلەر ئۈارقىلىۋ
توسۇ " قاتارقىۋ بىر يۈرگ

ھىيلە-نەيرەڭلىرىدى مەسو بوقۇپ ،دۇنيادى بىخە ەر

 ،بىخارامۈۈان ئۇيقىۈۈدا يېتىشۈۈقا مەابۈۈۇر بوقغۈۈان ،سۈۈىرتقى دۇنيۈۈادىكى ئاقەمشۈۈۇمۇ
ئۆزگىرىشلەردى ەە ەر تې ىر ،مىللىتىنىڭ قاششاقلىقىدى

ۇاۇدى ئۈۆرتەنگەن ئۈاز

ساندىكى مىللەت ەر ەرقىرىنىڭ "ئويغان ئۇيغۈۇر!"دېۈگەن ەىتۈابلىرىنى ئاڭلىمىغۈان
ئىدى.
ئەنە شۇالرنىڭ ئارىسىدا باقدۇر ئويغانغان ئۇيغۇرالردى بىۈرى م .بۇغرانىۈڭ
شۇ دە ر ھەققىدىكى تەسۋىرى بويىچە ئاقغاندا ،ەەققنىڭ ئويغىنىشۈى ە گۈقلىنىشۈى
ەاقىمايدىغان ھۆكۈۈمە

ە يۇرتنىۈڭ نوپۇزقۈۇل مەن ەئەت ەرەسۈتلىرى مىللىتىنۈى

ئويغىتىشقا ئىنۈتىلگەن كىشۈىلەرنى  ،زىيۈاقىيالرنى دا املىۈۋ كۆزىتىۈر تۇرغۈانلىقتى
ئۇالرنىڭ ەەققنى ئويغىتىشقا ئائىو پىكىرقەرنى ئېغىۈزدى چىقىرىشۈى ئۆقۈۈم بىۈلەن
تە

ئىۈۈۈدى ،يۇرتنىۈۈۈڭ نوپۇزقۈۈۈۇل ئۈۈۈاەۇنلىرى بۈۈۈاي ە بەگلىۈۈۈرى يۈۈۈا

زېڭشىڭنىڭ سىياسىتىدى

بەى رازى بوقۇشتى .چى ھۆكۈمرانلىرىۈدى

بۈۇ چۈاققىچە

ھېچقاندال بىر كەڭچللىككنى كۈۆرمىگەن بۈۇ كىشۈىلەر ئۈۇنى سۈەمىمىە بىۈر ئىسۈالم
ھىمايىچىسى ە ئىنساپلىۋ ھۆكۈمدار دەپ قارىدى[.]07
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بۇغرا ئېيتقاندەى ئەنە شۇ نادانلىۋ تۈپەيلىدى  ،تۈركىستان مۇەتارىيىتى دۇنياغا
كەقگەندە ،بىر قانچە مىليون ئۇيغۈۇر ەەققۈى ئۈۆز قوشنىسۈى پەرغانىۈدە بوقۇ اتقۈان
ئۆزگىرىشلەردى بىخە ەر نۈادانلىۋ ،ئۇيقۈا ئىچىۈدە ياتقۈان بوقۈۇپ ،يۈا زېڭشۈىڭ
ئۆزىنىڭ بىر قانچە مىڭ كىشىلى

ئەپيۇنكە

ئەسكەرقىرى بىلەن بىر قانچە مىليۈون

ئۇيغۇرنى كوقدۇرقىتىر ەاتىراەم ئىدارە قىلىشقا مۇ ەپ ەل بوقۈدى .قەشۈقەرىيىنىڭ
ناھىيىلىرىدە پەقە

بىر ەەنزۇ ھاكىم ئۆزىنىڭ بىر قانچە ئون نەپەر ئەسۈكىرى بىۈلەن

بىر قانچە يۈز مىۈڭ ئۈادەمنى باشۈقۇردى .قىسقىسۈى ،يۈا ايۈاڭجۈن ئۇيغۈۇرالرنى
ئەسكەر بىلەن ئەمەس ،بەقكى ھىيلە بىلەن سېھىرقەپ تاشۈلىغاندەى مۈۇ ەپ ەقەيە
قازىناقىدى.
قېكى  ،ھەر قاندال قاراڭغۇ كېچە ھامان ئاەىرقىشىدۇ ،ھەر قاندال شېرى ئۇيقۈا
ھامان تۈگەيدۇ ،ھەر قانچە ئۇيقۇچان ئىنسان ھامان بىر كۈنى ئۇەلىياقماس بوقىۈدۇ،
شۇندال ئىكەن-0920 ،يىلى-2 ،ئايۈدا قۇمۈۇ تاغلىرىۈدا ئېتىلغۈان ئۈول ئۈا ازى
ئۇيقۇچۈۈان ئىنسۈۈانالرنى ئويغىتىۈۈۋەتتى ،تاڭغۈۈا تەقمۈۈۈرگپ ئۇەلىمۈۈاي ياتقۈۈانالرنى
ئورنىۈۈدى تۇرغۇزىۈۈۋەتتى ،ھەر قاچۈۈان سۈۈەگەى ە ھەرىۈۈكە
ئوغالنالرنى ئەركىنلى

كۈرە

ئىچىۈۈدە يۈۈۈرگەن

مەيدانىنىڭ بىرىنچى سې ىغا ئاتالندۇردى.

نەتىجىدە ،ئىدىق-ئۇرا  ،كا كازىيە ە ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆچۈۈرگقگىنىگە ئۈون
نەچۈۈۈچە يىلۈۈۈالر بوقغۈۈۈان يۈۈۈانغى

قايتىۈۈۈدى تۈۈۈارىم-اۇڭغۈۈۈارىيە-قۇمۈۈۈۇ

ادىلىرىۈۈدا ال ۇقۈۈداپ ،مۇسۈۈتاپا چوقۈۈاي تەسۈۈى
تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيە

قىلغۈۈان ئەينۈۈى اقىتتىكۈۈى

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ يېڭۈۈى نۇسخىسۈۈى<< -شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان

اۇمھۇرىيىتى >>دۇنياغا كەقدى .قەشقەردە قۇرۇقغان بۇ اۇمھۇرىيە

پارىزھدا سىياسىە

ھىجرەتتە ياشا اتقان قازال پەرزەنتى مۇستاپا چوقاينىۈڭ ئۈمىۈد شۈاملىرى ئۈۆچەي
دەپ قېلىۈۈر ،ەىرەقىشۈۈىۋاتقان قەقبىنۈۈى يورۇتقۈۈان شۈۈۇنىڭدەى ئۈۈۆزى تاقلىۋاقغۈۈان
غايىنىڭ ھامان بىر كۈنى رېلاقلىققا ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشەندگرگەن ئىدى.

 .2ئورتال تۈركىستان ئارزۇسىنىڭ تۇنجى رېلاقى
ئەسلىدە رۇسىيە دۇماسىنىڭ مۇسۇقمانالردى تەيىنلەنگەن ئەزاسىلىۋ سۈاالھىتى
بىۈۈلەن رۇسۈۈىيە مۇسۈۈۇقمانلىرىنىڭ ھوقۈۈۇقلىرىنى قوغۈۈدا
مەقۇم دەرىجىدە سىياسىە كۈرە

ئۈچۈۈۈن كۈۈۈرە

قىلىۈۈر،

تەارىبىسىگە ئىۈگە بوقغۈان قانۇنشۈۇناس مۇسۈتاپا

چوقاي ھەم ئۇنىڭ مەسلەكداشلىرى تاشكەنتتىكى كوممۇنىسۈتالرنىڭ زورا انلىقىغۈا
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قەتلىە بويسۇنماي-0907 ،يىلۈى-02-9 ،دەكۈابىر كۈۈنلىرى" ،شۈورائى ئىسۈالمىيە"
تەشكىالتىنىڭ رەھبەرقىكىدە قوقان شەھىرىدە -0قېتىملىۋ تۈركىستان مۇسۇقمانلىرىنىڭ
قۇرۇقتىيىنى چاقىردى .بۇ قۇرۇقتايغا ھەر قايسى اايالردى  211دىۈ ئۈارتۇل ەكىۈق
قاتناشۈۈقان بوقۈۈۇپ ،ەكىللەرنىۈۈڭ ئۈۈا از بېرىشۈۈى بىۈۈلەن تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيىتى
قۇرۇقغانلىقى ااكارالندى.
چۈۈار رۇسۈۈىيە ھۆكۈمرانلىقىۈۈدىكى تاشۈۈكەنتنى مەركەز قىلغۈۈان تۈركىسۈۈتان
ئۆقكىسۈۈىنىڭ تە ەقىكىۈۈگە ھۈۈازىرقى ئۆزبېكىسۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈتان ،تۈركمەنىسۈۈتان،
تااىكىستان ە قازاقىسۈتاننىڭ بىۈر قىسۈىمى كىۈرگەن بوقۈۇپ ،ئەممۈا-0864 ،يىلۈى
قىلىنغاندى كېيى تۈاكى -0908يىلىغىۈچە

تۈركىستان گېنېرا گۇبېرناتورقۇقى تەسى

بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا تۈركىسۈۈتان ئۆقكىلىۈۈ

ھۆكۈمىتىۈۈدى باشۈۈقا

يەنە بۇەارا رايونىنى ئىدارە قىلىدىغان بۇەارا ئەمىرقىكى ،ەارەزىم رايۈونىنى ئىۈدارە
قىلىۈۈدىغان ەىۈۈۋە ەۈۈانلىقى مە اۈۈۇ
ئوبالسو تەسى

بوقۈۈۇپ ،قاقغۈۈان اايالرنىۈۈڭ ھەممىسۈۈىدە

قىلىنغان .يۇقىرىقى ئىككى ەانلىۋ رۇسىيە تەرى ىدى بېسۈىۋېلىنغان

بوقۇپ ،چار رۇسىيىنىڭ ھامىيلىقى ئاستىدىكى ھاكىمىيەتلەر ئىدى .رۇسىيە ھۆكۈمىتى بۇ
ئىككى ەانلىقنىڭ تاشقى ئاالقىلىرىنىال كونترو قىلغۈان بوقۈۇپ ،ئىچكۈى ئىشۈلىرىغا،
ئىدارە شەكىللىرىگە ئارىالشمايتتى[.]08
سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى دە رىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇتەەەسسىسى غاپ اروفنىڭ
مەقۇماتىچە-0902 ،يىلىدىكى رۇسىيىنىڭ سانلىۋ مەقۇماتى بويىچە ئاقغاندا ،بۇەۈارا
ئەمىرقىكى ە ەىۋە ەانلىقىنى ئوز ئىچىگە ئاقمىغان پۈتۈن تۈركىستان ئاھاقىسۈى 9.4
مىليون بوقۇپ ،بۇالرمىڭ ئىچىدە تۈۈركلەر %88.0نۈى ،تۈااىكالر %6.9نۈى ،رۇسۈالر
%2،7نى تەشكىق قىلغان[ .]09يەنە بىر يەرقىۈ

مۇتەەەسسۈى

شەمشۈىدىنوفنىڭ

مەزكۇر نىسبەتنى مىللەتلەر بۈويىچە ئايرىشۈى بۈويىچە ئاقغانۈدا ،بۈۇ اقىتالردىكۈى
ئاھاقىنىۈۈڭ  %29.2نۈۈى ئۈۈۆزبېكلەر%09.4 ،نۈۈى قۈۈازاقالر%02.4 ،نۈۈى قىرغىۈۈزالر،
%9.0نى تااىكالر%0.9 ،نى تۈركمەنلەر %0.2 ،نى قاراقاق اقالر%0 ،نى ئۇيغۇرالر
تەشكىق قىلغان[ .]21بۇندال بوقغاندىمۇ ،تۈۈركىە ەەققۈلەر  %81ئەتراپىۈدا بوقۈۇپ
چىقىدۇ.
ئومۈۈۇمەن ،تۈۈاكى -0920-0920يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا تۈركىسۈۈتاندا ( ئوتتۈۈۇرا
ئاسىيادا) ئېتنى

ە سىياسىە اۇغراپىيىلى

ەەققۈۈلەر ئارىسۈۈىدىكى ئۈۈايرىم مىلۈۈلە

چېگرىالر ئايرىلىشۈتى ئىلگىۈرى تۈۈركىە
ئىۈۈدىيىلىرى ە كىملىكلىۈۈرى تېخۈۈى توقۈۈۇل

بېكىتىلمىگەن ئىدى .ھەتتا -0897يىلىدىكى چار رۇسىيىنىڭ نوپۈۇس تەكشۈرگشۈىچە،
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پۈتۈن تۈركىستاندىكى ئاساسلىۋ ئېتنىۈڭ تەركىۈ لەر سۈارتال ،ئۈۆزبېكلەر  ،قى چۈاقالر،
قەشۈۈقەرقىكلەر ،تۈۈارانچىالر ،قۈۈارا قىرغىۈۈزالر ە قىرغىۈۈزالر دېگەنۈۈدەكلەردى ئىبۈۈارە
بوقۇپ[ ،]20سارتالر تەركىبىگە ئۆزبېكلەر  ،تۈااىكالر ،ئۇيغۈۇرالر كىۈرگەن .ئۈۆزبېكلەر
پەقە

كۈۈۆچمەن ھايۈۈاتتىكى قەبىلىۈۈلەر بوقۈۈۇپ ،پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ھۈۈازىر

ئۈۈۈۆزبېكلەر دەپ ئاتىلىۋاتقۈۈۈان ەەققلەرنىۈۈۈڭ مۈۈۈۇتلەل كۈۈۈۆپچىلىكى ئەينۈۈۈى
اقىتتىكى ئۈۆزبېكلەرگە تەركىۈبىگە كىۈرمىگەن ئىۈدى .ئۇيغۈۇر دىيارىۈدى ئوتتۈۇرا
ئاسىياغا كەقگەن ئۇيغۇرالر بوقسا ،قەشقەرقىۋ ە ياكى تارانچى دەپ ئاتاقغان .ئۇيغۇر
ئېلىدىكى ئۇيغۈۇرالر بوقسۈا ،غەربلىكۈلەر تەرى ىۈدى "تۈۈرى" ،رۇسۈالر تەرى ىۈدى
"قەشقەر سارتلىرى" ە يۈاكى "شۈەرقىە تۈركىسۈتانلىقالر" دەپ ئاتاقغۈان .ەەنسۈۇالر
بوقسا ،ئۇالرنى "چەنتو " ياكى " چەنخۇئى" دەپ ئاتىغان .ئۇيغۇرالرنىۈڭ بوقسۈا،
ئۆزقىرىنى ياشىغان شەھەرقىرى بىلەن " قەشۈقەرقىۋ" " ،ەوتەنلىۈ " ھەمۈدە يەنە "
مۇسۇقمان" ە ياكى " تۈرى" دەپال ئاتىغانلىقى مەقۇم .گەرچە ئۇيغۇر ئاتاقغۇسى ەەقۋ
ئىچىدە ،بوقۇپمۈۇ زىيۈاقىيالر قۈاتلىمى تەركىبىۈدە بوقسۈىمۇ ،قۈېكى ئومۈۇمىە يۈزقۈۈى
قوقلىنىلمىغانىدى .ھەتتۈا -21ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدا قەشۈەردىكى شۈۋىتالر چىقارغۈان
ئۇيغۇرچە كىتابالرنىڭ تىللىرى << قەشۈقەر تۈركچىسۈى>> دەپ ئاتاقغۈان ئىۈدى .بۈۇ
ئەھۈۈۋا ئۈۈۆزبېكلەر ئارىسۈۈىدىمۇ ئوەشۈۈا

بوقۈۈۇپ ،ئۇيغۈۈۇرالر ئۈۈۆزبېكلەر نۈۈى

"ئەنجانلىۋ" ،ئۆزبېكلەر ئۇيغۇرالرنى "قەشقەرقىۋ" دەپ ئاتىغان .ھەتتا قىرغىز بىلەن
قازاقنىڭ چەگرىسىمۇ ئېنىۋ ئەمەس بوقۇپ-0920 ،يىلىدى كېيى ئۇالرنىڭ تەركىبى
ئايرىلدى .قىسقىسى پۇتۇن تۈركىە ەەققلەر بىر-بىرىدى ئايرىر چىقىلدى.
مۇستاپا چوقاي تۈركىستان مۇەتارىيىتىنى قۇرغان اقىتالردا ئايرىم مىللەتچىلى
ئىدىيىلىرى بار دېيىلگەنۈدىمۇ ،ئۈۇنچە كۈچلۈۈى ە ئومۈۇمىە ەزىۈيەتكە ەكىللىۈ
قىالقمايتتى .تۈرى ەەققلىرى ئارىسىدىكى ئەنە شۇ باغلىنىشلىۋ مۇناسىۋە

تۇپەيلىدى

چار رۇسىيە ھوكۇكىمىتىمۇ " تۈركىستان گۇبەرنىيىسى" ە تۈركىستان ئۆقكىسى" ،سو ېو
رۇسىيىسۈۈى بوقسۈۈا -0909يىلىۈۈدى -0920يىلىغىۈۈچە " تۈركىسۈۈتان ئۈۈاپتونوم
اۇمھۇرىيىتى" نامى ئاسۈتىدا مەمۈۇرىە -سىياسۈىە باشۈقۇرۇ

ئاپ ۈاراتى قۈۇرۇپ ،بۈۇ

زېمىننىڭ تۈركلەرنىڭ زېمىنى تۈركىستان ئىكەنلىكىنى ئەتىراپ قىلدى .مۇستاپا چوقاي
قاتارقىۋ تۈركىستان مىللەت ەر ەرقىرى بىرقىكتە تەسى
ھۆكۈۈۈمىتى مانۈۈا شۈۈۇندال ئېتنى ۈ

تە ەقى ۈ

قىلغان تۈركىستان مۇەتارىيىتى

اەھەتۈۈتى تۈۈۈركىە ەەققۈۈلەر %88

ئىگىلىگەن پۈتۈن تۈركىستاننىڭ قانۇنلۇل ھۆكۈمىتى سۈپىتىدە مەيۈدانغا چىقىۈر ،بۈۇ
زېمىنىۈۈدىكى ەەققلەرنىۈۈڭ مەن ەئەتلىرىنۈۈى قوغۈۈدا
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قىلغان تۇنجى ئۇرۇنۇ
مەزكۇر ھۆكۈمە

ئىدى.

قوقاندا قۇرۇقۇپ ،شۇ يەرنى بازا قىلغۈانلىقى ئۈچۈۈن قوقۈان

ھۆكۈمىتى دەپمۇ ئاتاقدى .قېكى  ،تۈركىستان مۇەتارىيىتى دەپ ئۈاتىلىش ئۈادەتكە
ئايالنغان ئىدى-0907 .يىلى-02-9 ،دېكابىر كۈنلىرىدىكى قۇرۇقتۈاي نەتىجىسۈىدە
قۇرۇقغۈۈان تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيە
ھاكىمىيە

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ھۆكۈۈۈمە

ئۈۈورگىنى ە قۈۈانۇن

ئورگىنى " اقىتلىۋ ەەقۋ كېڭىشى " سايالپ چىقىلغان بوقۇپ ،بۇنىڭغا 40

ئادەم ئەزا بوقدى ،ھۆكۈمە

تەركىبى  02ئەزادى تەركىر تۈاپتى .تۈركىسۈتانلىقالر

تاشكەنتتىكى رۇس مىللەتچى كوممۇنىستلىرىغا قارىغاندا ،دېموكراتى
چارە قوقالنغان بوقۇپ 40 ،كىشىلى

بىر ئۇسۈۇ ھەم

ەەقۈۋ كېڭىشۈىنىڭ  26نەپەر ئەزاسۈى يەرقىۈ

مىللەتلەردى  08 ،نەپىرى رۇسالردى

تەركىر تاپتى[.]22

تۈركىستان مۇەتارىيىتى -0908يىلى-21 ،مارتتا رەسمىە پارالمېنۈو تەسۈى
قىلىش ە پارالمېنو ئەزاقىرىنى ەەقۈۋ يوشۈۇرۇن ئۈا از بېۈرىش ئۈارقىلىۋ سۈايال ،
پارالمېنو ئەزاقىرىنىڭ ئۇچتى ئىككى قىسىمىنى مۇسۇقمانالردى  ،ئۈچتى بىر قىسىمىنى
باشقا مۇسۈۇقمان ئەمەس ەەققلەردىۈ تەيىۈنلە

قۈارار قىلىنغۈان[ .]22تۈركىسۈتان

مۇەتارىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسلىكىگە دەسلەپتە ،رۇسىيە دۆقە

دۇماسىنىڭ سۈابىۋ

ئەزاسۈۈى ،ئىنجېنېۈۈر ،قۈۈازاقالردى كېلىۈۈر چىققۈۈان مۇھەممەداۈۈان تىنىشۈۈ ايېۋ ،
مۇئا ىنلىكىگە تاتارالردى

قانۇنشۇناس ئىسالم شاگىلاەمەتو سايالنغان.

مۇستاپا چوقاي ھۆكۈمەتنىڭ تاشۈقى ئىشۈالر مىنىسۈىرقىقىغا ،ماگۈدى چانىشۈې
(تاتار) ھەربىە كېڭەشنىڭ رەئىسلىكىگە ،ئۆزبېكلەردى ئەبەيۈدۇقال ەواۈا اامۈائە
ەە پسىزقى

مىنىستىرىلىقىغا ،ئاگرونوم ھىدايەتبەى يۇرغۈۇقلى ئاغۈا[ ]20يەر ە سۈۇ

ئىشۈۈلىرى مىنىسۈۈتىرىلىقىغا ،ئابىۈۈداان مۈۈاەمۇد ئىشۈۈلەپچىقىرىش مىنىسۈۈتىرىلىقىغا،
قۈۈازاقالردى

قانۇنشۈۈۇناس ئابۈۈدۇراەمان بە ئۈۈۇرازاي ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر مۇئاسۈۈى

مىنىسۈۈتىرىلىقىغا ،يەھۈۈۇدىيالردى سۈۈوقومون گېرسۈۈفېلد مۈۈاقىيە مىنىسۈۈتىرىلىقىغا،
ئۈۈۈۆزبېكلەردى

كىچىۈۈۈ

ئېۈۈۈرگە

قوراقلىۈۈۈۋ كۈچلەرنىۈۈۈڭ قومانۈۈۈدانلىقىغا

تەيىنلەنگەن[ .]24بۇالردى باشقا يەنە ،ئابىداان مۈاەمۇد قوقۈان شۈەھەر ئىچكۈى
ئىشالر ئورنىنىڭ مۇئا ى رەئىسلىكىگە ،مىر ئادىۈق مەرغىۈالن ە فەرغۈانە ىاليىتۈى
كېڭىشىنىڭ رەئىسلىكىگە ،ناسىرەان نامەنگان ەكىللىكىگە سايالندى.
تۈركىستان مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتىنى تەشكىللىگەنلەرنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسۈىمى

ئەينى اقىتتىكى تۈركىە ەەققلەر ئارىسۈىدى يېتىشۈىر چىققۈان ئۈاقىە مەقۇمۈاتلىۋ
زىياقىيالر بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى رۇسىيە ،تۈركىيىدە ئاقىە مائارىۈر تەربىيىسۈى
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كۈۈۆرگەن[ .]26ئۇالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدا رۇسۈۈىيىدىكى ئۇنىۋېرسۈۈىتېتالرنىڭ مەەسۈۈۇس
قانۇنشۇناسلىۋ فاكۇقتېتلىرىنى تاماملىغانالر ھەم رۇسىيە دۇماسىنىڭ ئەزاسۈى بوقغۈانالر
بار بوقۇپ ،ھۆكۈمە
تۆمۈر يو ياسا

رەئىسى تۈركىە ەەققلەر ئارىسىدى يېتىشىر چىققۈان تۈۇنجى

ئىنجېنېرى بوقۇ

سۈپىتى بىلەن ەەقۋ ئىچىدە زور ئابروي قازانغان

ھەمدە قازال داالسىغا اكاقىتەن رۇسىيە دۇماسىنىڭ ئەزاسى بوقۇپ سايالنغان ئەربۈاب
ئىۈۈدى[ .]27قۈۈېكى  ،ئۈۈۇزۇن ئۈۈۆتمەي قوقۈۈان ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ئىچكۈۈى قىسۈۈمىدا
پىكىۈۈر ئىخۈۈتىالپ كېلىۈۈر چىققۈۈان بوقۈۈۇپ ،ھۆكۈۈۈمە

رەئىسۈۈى مۇھەممەداۈۈان

تىنىش ايېۋ تەرەپدارقىرى بىلەن مۇستاپا چوقۈاي تەرەپۈدارقىرى ئارىسۈىدا تۈركىسۈتان
مۇەتارىيىتىنىۈۈڭ پۈتۈۈۈنلەي رۇسۈۈىيىدى ئۈۈايرىلىش ە يۈۈاكى اقتىۈۈنچە رۇسۈۈىيە
تەركىبىدىكى مۇەتارىيە

سۈۈپىتىدە قۈېلىش شۈۇنىڭدەى تاشۈكەنتتىكى كوممۇنىسۈو

ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلىش ياكى قىلماسۈلىۋ مەسۈىلىلىرىدە پىكىۈر ئىختىالپۈى كېلىۈر
چىققان.
ئۇنىڭ ئۈسۈتىگە يەنە تۈركىسۈتان ھۆكۈمىتىنىۈڭ تەركىبىمۈۇ بىۈراز مۈۇرەككەپ
بوقۇپ ،تۈركىستاننىڭ كەقگۈسى تەقدىرىنى بەقگىلەشتە رۇسىيە  ،تۈركىيە ە گېرمۈانىيە
يا روپۈۈۈا تەرەپۈۈۈدارقىقىنى تۇتىۈۈۈدىغان تۈرقۈۈۈۈى كۈۈۈۆز قاراشۈۈۈالر مە اۈۈۈۇئىدى.بۇالرنىڭ ئارىسىدا يەنە اەدىدچىلەر ە قەدىمىيچىلەرنىڭ پىكىر ئىختىالپىمۇ
ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىشكە باشلىغان بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالرنىڭ بوقشېۋىكالر ە تاشكەنو
ھاكىمىيىتىنى ئىگىلىگەن رۇس كوممۇنىسۈتلىرىنىڭ مىللەتچىلىكىۈگە قارشۈى مەيۈدانى
ئورتاقلىققا ئىگە ئىدى .ئەمما ،بۇ ئىككۈى پارتىيىنىۈڭ زىۈددىيىتى كۈچلۈۈى بوقۈۇپ،
مۇسۈۈتاپا چوقۈۈاي ئۇالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدىكى زىۈۈددىيەتنىڭ تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيە
ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچىيىشىگە سەقبىە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىنى تەنقىد قىلغان[.]28
مۇھەممەداان تىنىش ايېۋ قاتارقىقالر بوقسۈا ،مۇسۈتاپا چوقۈاي قاتارقىقالرنىۈڭ
تاشكەنتتىكى رۇس كوممۇنىسو ھاكىمىيىتىگە قاتتىۋ مۇئامىلە قىلىشىغا نارازى بوقغان،
ئۈۈۇ ھۆكۈمەتنىۈۈڭ بەزى قارارقىرىنىۈۈڭ تاشۈۈكەنتتىكى رۇس بوقشۈۈېۋىكلىرى بىۈۈلەن
ئارىنىڭ بۇزۇقۇشىغا سە ەب بوقىدۇ دەپ قاراپ-0908 ،يىلى ،يانۋارنىڭ ئوتتۇرقىرىدا
ھۆكۈۈۈمە

رەئىسۈۈلىكىدى ئىسۈۈتى ا بەردى [ .]29مۇھەممەاۈۈان تىنىشۈۈبايېۋ ئىسۈۈتى ا

بەرگەندى كېيى كېڭەشنىڭ سايلىشى بىۈلەن مۇسۈتاپا چوقۈاي ھۆكۈۈمە

رەئىسۈى

بوقۇپ ەزى ە تاپشۈۇرۇ اقدى .مۇسۈتاپا چوقۈاي ەزىۈ ە تاپشۈۇرۇ اقغاندى كېۈيى ،
قوقاندىكى تۈركىستان ئىشچى-دېھقانالر قۇرۇقتىيى تۈركىستان مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتىنى

رەسمىە ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدگرگپ ،سانكىت ېتېربۇرگدىكى سۈو ېو مەركىزىۈە
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ھۆكۈۈۈمىتىگە تېلېگراممۈۈا يوقلىۈۈدى .قۇرۇقتاينىۈۈڭ مەركەزگە يوقلىغۈۈان باياناتىۈۈدا
مەركەزدىۈۈ تاشۈۈكەنتتىكى چەتلەقلىۈۈ

ھەربىۈۈە كۈچلەرنىۈۈڭ يۈۈاردىمى بىۈۈلەن

ھۈۈاكىمىيەتنى تارتىۋېلىۈۈر ،ئۈۈۆزىنى ھۆكۈۈۈمە

ئۈۈېالن قىلغۈۈان سۈۈو ېو ەەقۈۈۋ

كوممىسسارقىرىنى تارقىتىۋېتىش تەقەپ قىلىنغان.
بىرال ،ئەينى اقىتتىكى سۈو ېو ھۆكۈمىتىنىۈڭ مىللەتۈلەر ئىشۈلىرىغا مەسۈلۇ
كېڭەشۈلەر ئۈۆز ئىچكۈى

رەھبىرى يوسى سۈتاقى ئۇالرغۈا اۈا اب بېرىۈر "،يەرقىۈ

ئىشلىرىدا مۇەتارىيەتكە ئىگە ،ئەگەر تۈركىستاندىكى دېھقان ە ئىشۈچىالر قوراقلىۈۋ
دەپ بىلۈۈگەن تاشۈۈكەنو سۈۈو ېو ەەقۈۈۋ

كۈۈۈچكە ئىۈۈگە بوقسۈۈاڭالر ،چەتلەقلىۈۈ

كومىسسۈۈارقىرىنى تۈۈارقىتىڭالر" [ ]21دەپ قوراقسۈۈىز تۈركىسۈۈتانلىقالرنى قوراقالنغۈۈان
مۈۈۇنتىزىم كۈۈۈچكە ئىۈۈگە تاشۈۈكەنتتىكى بوقشۈۈېۋىكالرغا قارشۈۈى ئۈۈۇرۇ
چاقىرغان .ئەمەقىيەتتە ،بۇ ستاقىننىڭ تاكتىكىسىدى ئىبارە

قىلىشۈۈقا

بوقۇپ ،ئۇالر ھېچقاچان

تاشكەنتتىكى بوقشېۋىكالر ھاكىمىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى ەاقىمايتتى.
مۇستاپا چوقاي تەرەپدارقىرى بىر تەرەپتى
ئۈۈۈۈۆز تەقۈۈۈۈدىرىنى ئۈۈۈۈۆزقىرى بەقگىۈۈۈۈلە
بىر تەرەپتى

قېنى قاتارقىقالرنىڭ مىللەتلەرنىۈڭ
چاقىرىقلىرىغۈۈۈۈا ئىشەنسۈۈۈۈە ،يەنە

رۇسىيە كوممۇنىسۈتلىرىنىڭ قۇدرەتلىۈ

ھەربىۈە كۈۈچى ە ئۆزقىرىنىۈڭ

دۆقەتنى ئىدارە قىلىدىغان كادىرالر قوشۇنى اەھەتۈتى تېخۈى پىشۈىر يېۈتىلمىگەن،
ھەربىە-ئىقتىسادىە اەھەتلەردى ئااىز ئىكەنلىكىدى ئىبارە
ئېلىر ،اقتىنچە رۇسۈىيە دېموكراتىۈ

رېلۈاقلىقنى نەزەرگە

فېۈدېراتىر اۇمھۈۇرىيىتى تەركىبىۈدە تۇرۇشۈنى

تەشەببۇس قىلغان ئىۈدى .ئۈۇ ئۆزىنىۈڭ بۈۇ پىكىرىنىۈڭ كېلىۈر چىقىۈش سۈە ەبىنى
چۈشەندگرگپ " ،توقۇل مۇسۈتەقىق دۆقە

قۈۇرۇ

ئاسۈان ئەمەس ،چۈۈنكى ،بۇنىۈڭ

ئۈچۈن كادىرالر يۈول ە تەاۈرىبە يۈول ،ئە مۈۇھىمى كەقگۈسۈى مۇەتۈارىيەتنى
قوغدايدىغان ئارمىيە يول .رۇسىيە گەرچە ئااىزالشۈقاندەى بوقسۈىمۇ ،قۈېكى بىۈزدى
ناھايىتى كۈچلۈى  .بىۈز رۇسۈىيە بىۈلەن تىۈن

ە دوسۈتانە ئۆتۈشۈىمىز الزىۈم .بۈۇنى

اۇغراپىيىمىز بەقگىلىمەكتە .مەن سو ېتلەرنىڭ سىياسۈىتىنى قوبۈۇ قىلمۈايمەن ،ئەممۈا
بوقشۈۈېۋىكالرنىڭ ەيۈۈران قىلىۈۈش كۈچىنىۈۈڭ بارقىقىغۈۈا ئىشۈۈىنىمەن" []20دېۈۈگەن.
بىرال ،قوقان ھۆكۈمىتى تۈركىسۈتاننىڭ تەقۈدىرى ە تاشۈقى سىياسۈىە يۆنىلىشۈى،
سو ېو كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتىگە قاندال مۇئامىلە تۇتۇ

مەسىلىسىدە تېخى بىرقىككە

كەقگەن سىياسىە يۆنىلىشكە ئىگە بوالقمىدى .بۇنۈدال ئەھۈۋا ئاسۈتىدا "شۈورائىە
ئۆقۈما" ناملىۋ اەدىدچىلەرگە قارشۈى ،قويۈۇل دىنىۈە پىكىۈرگە ئىۈگە تەشۈكىال
تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيە

ھۆكۈۈۈمىتى تەركىۈۈبىگە كىرىشۈۈنى رە
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ھۆكۈمىتىنىڭ ئاممىۋى اەھەتتى ئااىزقىشىشىدىكى ئامىلالرنىۈڭ بىۈرىگە ئايالنۈدى.
بىرال ،تۈركىستان مۇەتارىيىتى تۈركىستاندىكى كە ەەققنىڭ قوقلىشۈىغا ئېرىشۈكەن
بوقۇپ-0907 ،يىلى-02 ،دەكابىر كۈنى تاشكەنتتە تۈركىستان مۇەتارىيىتىنى قۈوقال
نامايىشى بوقغاندا ،كوممۇنىستى

ھۆكۈمەتنىڭ ئوققا تۇتۇپ ،باستۇرۇشىغا ئۇچرىغۈان.

چوقاي بۇ كۈننى ماتەم كۈنى قىلىر بېكىتكەن[.]22
ھەر تۈرقۈى زىددىيەتلەرنى نەزەرگە ئاقغان مۇستاپا چوقۈاي باشۈچىلىقىدىكى
ھۆكۈمە

-0908يىلى ،مار

ئېيىدا دېموكراتى

قىلىش ە پارالمېنو تەركىبىگە يەرقىۈ

سايالم ئارقىلىۋ پارالمېنو تەسۈى

مۇسۈۇقمان ەەققۈلەر ە باشۈقا مىللەتلەرنىۈڭ

ەكىللىرىنىمۇ كىرگۈزگپ ،تۈركىستاندا تۇنجى پارالمېنو ئارقىلىۋ ھاكىمىيەتنى ئىۈدارە
قىلىش سىستېمىسىنى بارقىققا كەقتۈرگشنى پىالنلىدى .بىرال ،تۈركىستان مۇەتارىيىتىنىڭ
تاشكەنتتىكى كومىسسارالر سو ېتىنى ئېتىراپ قىلماي ،ئۆز ئاقدىغا پۈتۈن تۈركىسۈتاننى
بىۈۈۈرقىككە كەقتۈۈۈۈرگەن بىۈۈۈر دۆقەتۈۈۈكە ئايالندۇرۇشۈۈۈقا ئىنتىلىشۈۈۈى رۇسۈۈۈىيە
بوقشېۋىكلىرىنىڭ غەزى ىنى قوزغىدى .تاشكەنتتىكى كوممۇنىستالر ھاكىمىيىتى مۇسۈتاپا
چوقاينى تۈركىستان مۇەتارىيىتىدى

از كېچىر ،سۈو ېو ھۈاكىمىيىتىگە بويسۇنۇشۈنى

تەشەببۇس قىلىر ،ئۇنىڭغا ئاقىە مەرتىۋە بېرىدىغانلىۋ ھەققىدە يۇمشۈال ە قۈاتتىۋ
چارىلەرنى قوقالنغان بوقسىمۇ ،قېكى

بۇنى رە

قىلدى.

 .2تۈركىستان مۇەتارىيىتى ە ئۇيغۇر مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكىتى
مۇستاپا چوقاي قاتارقىقالر تەسى

قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ قوقۈان شۈەھىرىنى

مەركەز قىلغان تۈركىستان مۇەتارىيىتىنىڭ دۆقەتچىلى

تۈزگقمىسى ،ئىدېلوقوگىيىسى ە

شۈەكلى ھەتتۈۈا ئۈۆمرى -0922يىلۈۈى-02 ،نويۈابىردا سۈۈابىو دامۈوقالم باشۈۈچىلىقىدا
قەشقەردە قۇرۇقغان <<شەرقىە تۈركىستان ئىسالم اۇمھۈۇرىيىتى>> بىۈلەن ئاساسۈەن
دېگۈدەى ئوەشاشلىققا ئىگە .قەشقەردە قۇرۇقغان بۈۇ ھۆكۈۈمە
تارىخىە ەزىيە

ە ئەينۈى اقىتتىكۈى

ھەققىدە سەفىدى ئەزىز ئۆزىنىڭ << ئۆمۈۈر داسۈتانى>> نۈاملىۋ

كىتابىۈدا ە ئابۈۈدۇقادىر ھااىۈد ئۈۈۆز ئەسلىمىسۈىدە ەېلۈۈى ئەتراپلىۈۋ مەقۇمۈۈاتالرنى
قاقدۇرغان.بۇ ھەقتە يەنە مەرھۇم يۈازغۇچى ئابۈدۇرەھىم ئۆتكۈرنىۈڭ << ئويغانغۈان
زېمى >> ناملىۋ تارىخىە رومانىدىمۇ ئۇچۇرالر مە اۇ .
بوقۇپمۇ ،بۈۇ ئىككۈى ھاكىمىيەتنىۈڭ ھۈاكىمىيە

ئورگانلىرىنىۈڭ مەركىزىۈە

ئاسىيادىكى ئاساسلىۋ ئېتنوس تۈركىە ەەققلەرنىڭ ەكىللىرىگە تە تەقسىم قىلىنىشى،
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ئايرىمىچىلىۋ قىلىشتى ەاقى بوقۇشى ھەم تۈۈركىە قېرىنداشۈلىۋ ە مەدەنىۈيە
سىياسىە كىملى

ئورتاقلىقىنى تەشەببۇس قىلىدىغان دۆقە

ەىتابنامىلىرى ئەمەقىيەتتە

مەركىزىە يا رو-ئاسىيادا -21ئەسىرنىڭ باشلىرىدا كۈچلۈى ھاقۈدا مە اۈۇ
ئېقىمنى ئەكى

ئىدېلوقوگىيىلى

ھەم

بوقغۈان

ئەتتۈردى.

گەرچە ،قەشقەرىيىدىكى ھەتتا پۈتۈن شىنجاڭدىكى مۇتلەل كۆپ قىسىم ئاھاقە
نىسبىتىنى ئۇيغۇرالر تەشكىق قىلسۈىمۇ ،ئەممۈا قەشۈقەرنى پايتەەۈو قىلغۈان ئۇيغۈۇر
ئاھاقىسى ئۆز ھاكىمىيىتىنى بۇ اايدىكى ئۈاز سۈانلىۋ ھەتتۈا كۈۆچمەن ھېسۈابالنغان
تۈركىە ەەققلەردى ئۆزبې  ،قىرغىز قاتارقىقالرنىڭ ەكىللىرىنىڭمۇ ئىگىلىشۈىنى قارشۈى
ئاقدى .قەشقەردىكى <<شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى >>نىڭ پرېزىۈدېنتى ەواۈا
نىياز ھااىم ( ئۇيغۇر) ،با
مىنىستىرى اانىبې
ئىچىدە تۈۆ

مىنىستىرى سۈابىو دامۈوقالم ( ئۇيغۈۇر) ،مۇئۈا ى بۈا

(قىرغىز) بوقۇپ 06 ،مىنىسۈتىرقى

تەسۈى

قىلىنىۈر ،بۇالرنىۈڭ

نەپەر ئۆزبېۈ  ،ئىككۈى نەپەر قىرغىۈز بوقغانۈدى تاشۈقىرى ،قاقغۈان

ئورۇنالرنى پۈتۈنلەي ئۇيغۇرالر ئىگىلىگەن .ئەمما ،مۇئا ى مىنىستىر ە باشقا ئىۈدارە
-ئورگانالرنىڭ رەھبەرقى

قاتلىمىدا ئوەشاشال ئۆزبېكلەر كۆپ بوقغان .اۇمھۈۇرىيەتنى

قۇرۇشۈۈۈقا يەنە بىۈۈۈر قۈۈۈانچە نەپەر تۈركلەرمۈۈۈۇ ئىشۈۈۈتىراى قىلغۈۈۈان بوقۈۈۈۇپ،
ئۇالر اۇمھۇرىيەتنىڭ دۆقە
دۆقەتچىلىۈۈۈ

بايرىقى ،ئاساسىە قۈانۇنى ە دۆقە

گېمنۈى ە باشۈقا

ئاالھىۈۈۈدىلىكلىرىنى بېكىۈۈۈتىش ھەمۈۈۈدە بەزى دى لوماتىيىلىۈۈۈ

پائاقىيەتلەرنى ئېلىر بېرىشتا بەقگىلى

رو ئوينىغان ئىدى .اۇمھۇرىيەتنىۈڭ يەنە

ئۆقكىنىڭ شىماقىدىكى قازاقالر بىلەن ،بوقۇپمۇ ئاقتايدىكى شەرى قان تۆرە بىلەن ئاالقە
ئورنىتىشقا ئىنتىلگەنلىكى ھەققىدىمۇ ئۇچۇرالر مە اۇ  .مۇستاپا چوقاي قاتارقىقالر بۇ
چاغدا يا روپادا تۇرۇپ ،ئۇيغۇر ئېلىدىكى ەقەقەرگە ئاالھىدە دىققە
ئۇنى قوقالپ-قۇ ەتلەيدىغانلىقىنى بىلۈدگرگپ << ،يۈا

قىلغان ھەمدە

تۈركىسۈتان>> اۇرنىلىۈدا

ماقاقە ە ئۇچۇرالرنى ئېالن قىلغان ھەتتۈا ئىلمىۈە مۇھۈاكىمە يىغىنلىرىۈدا مەەسۈۇس
ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەسىلىلەر ھەققىدە دوكال

بەرگەن ئىدى.

مۇستاپا چوقاي تۇنجى بوقۇپ ،مەيدانغا چىقارغان بارقىۋ تۈركىە ئېتنوسالرنىڭ
تۈركىستاننى ئورتال باشقۇرۇ

مودېلى يەنە -0900يىلىدىكى ئىككىنچۈى قېتىملىۈۋ

<<شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى >>ئارقىلىۋ يەنە بىۈر قېۈتىم مەركىزىۈە ئاسۈىيادا
نامۈۈايەن بوقۈۈدى .مۇسۈۈتاپا چوقۈۈاي اپۈۈا
قۇرۇقغان بۇ ھاكىمىيە

بوقۈۈۇپ ئۈۈۈ يىلۈۈدى كېۈۈيى

مەركىزىە ئاسۈىيانىڭ يېقىنقۈى زامۈان سىياسۈىە تارىخىۈدا،

بوقۇپمۇ تۈۈرى ەەققلىرىنىۈڭ ئورتۈال ھۈاكىمىيە
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تارىخىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىدى-0900.يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا اۇڭگۈو گومىنۈدا
ھۆكۈمىتىگە قارشى مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكەتلىرى ئە اۈى ئېلىۈر-0900 ،يىلۈى -02
نويابىرگە كەقگەندە غۇقجا قوزغىالڭچىلىرى <<شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى اقىتلىۋ
ھۆكۈمىتى>>نىڭ قۇرۇقغانلىقىنى ااكارقىدى .ئىككىنچى دۇنيۈا ئۇرۇشۈىنىڭ ئۈاەىرقى
مەزگىللىرىدە قۇرۇقغان مەزكۇر اۇمھۇرىيە
بوقغان ئىستراتېگىيىلى

مەن ەئە

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ چو

دۆقەتلەر بىلەن

توقۇنۇشۈى ،بوقۇپمۈۇ موسۈكۋانىڭ ئاسۈىيا-تىۈن

ئوكيۈۈان ھەمۈۈدە مەركىزىۈۈە ئاسۈۈىيا رايونىۈۈدىكى ئىسۈۈتراتېگىيىلى

مەن ەئەتلىرىنۈۈى

كاپاقەتكە ئىگە قىلىش مەقسەتلىرى ئۈستىگە قۇرۇقغانلىقى ئۈچۈن ئۇ باشۈتى ئۈاەىرى
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ كونتروقلۇقى ئاستىدا بوقۇپ ،ئە ئاەىرىدا يەنە شۇ ئۈۆز نۈۆ ىتى
بويىچە ئۇنىڭ اۇڭگو سىياسىتى ئۈچۈن ئىشلىتىلدى ە قۇربۈان قىلىۋېتىلۈدى .مۇسۈتاپا
چوقاينىڭ تۈركىستان مۇەتارىيىتى ە -0920-0922يىلىدىكى <<شەرقىە تۈركىستان
ئىسالم اۇمھۇرىيىتى>>نى بىۋاسىتە ە اسىتىلىۋ ھاقدا يوقاتقان موسكۋا بۇ قېتىم ئەنە
شۇ ئۆزى ئۈچۈن ئە

ئەشەددىە رەقىۈر ئىۈدىلوقوگىيە ھېسۈابالنغان تۈركىسۈتان

ئىدىيىسۈۈى ە ئىسۈۈالمىە چۈۈاقىرىقالرنى چەتۈۈكە قاقمۈۈاي ،ئەكسۈۈىچە ئۇنىڭۈۈدى
پايدىالندى.
- 0900يىلۈۈى-02 ،نويۈۈابىردا غۇقجىۈۈدا قۇرۇقغۈۈان <<شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
اۇمھۇرىيىتى>>نىڭ دۆقەتچىلى

شەكلى ە قۇرۇقمىسى يەنە تۈركىسۈتان مۇەتۈارىيىتى

ە ياكى -0922يىلىدىكى قەشۈقەردە قۇرۇقغۈان اۇمھۇرىيەتنىۈڭ تەكۈرارى شۈەكلىدە
مەيۈۈدانغا چىقتۈۈى دەپ قاراشۈۈقا بوقىۈۈدۇ .بۈۈۇ اۇمھۈۈۇرىيە

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ رەئىسۈۈىلى

ەزى ىسۈۈىنى ئۆقكىۈۈدىكى نوپۇسۈۈى ئە ئۈۈاز ەەققلەرنىۈۈڭ بىۈۈرى ھېسۈۈابالنغان
ئۆزبېكلەردى

ئەقىخان تۆرە ئۈستىگە ئاقدى .ئۇنىڭ ئىككى مۇئا ىنىنىڭ بىرى ئۇيغۇر

ھاكىمبەى ەواا ،بىرى قازال ئوبۇقخەيىر تۈۆرە بوقۈدى .ئۇنىڭۈدى باشۈقا  06نەپەر
ھۆكۈۈۈمە

ئەزاسۈۈى ئۇيغۈۈۇر ،قۈۈازال ،قىرغىۈۈز ،ئۆزبېۈۈ  ،تاتۈۈار قاتۈۈارقىۋ تۈۈۈركىە

ەەققلەردى ۈ

ھەمۈۈدە يەنە تۈۈۈركىيلەرگە مەنسۈۈۇپ بوقمىغۈۈان رۇس ،موڭغۈۈۇ

تۇڭگانالردى

تەركىر تاپتى.

ھەر قايسى مىنىستىرالر ە ىاليە

ە

ھەم ناھىيە باشۈلىقلىرىنىڭ مۈۇتلەل كۈۆپ

قىسىمى ئۇيغۇر ،قازال ،ئۆزبەى ،تاتار ە قىرغىزالردى تەركىر تاپتى.
-0906يىلىدى

كېيى ئىنقىالبنىڭ با

رەھبەرقى

ھوقۇقى ئەەمەتجان قاسىمى

( ئۇيغۈۈۇر)نىۈۈڭ قوقىغۈۈا ئۈۈۆتكەن بوقسۈۈىمۇ ،بىۈۈرال ھاكىمىيەتنىۈۈڭ يۈۈۇقىرى ە ھەر
دەرىجىلى

قاتالملىرى يەنىال بۇرۇنقىدەى ،ئۇيغۇر  ،قازال ،ئۆزبې  ،تاتۈار  ،قىرغىزنۈى
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ئاساس قىلدى .ئەقۋەتتە ،يەنە بۇ يەردىكى ئاز ساندىكى رۇسۈالرمۇ باشۈتى ئۈاەىرى
مۇھىم يۇقىرى ھەربىە ە مەمۇرىە ەزى ىلەردە بوقدى .شىبە ،موڭغۈۇ
ەكىللىرى ئوەشاشال ئۆز يەرقى

ھاكىمىيە

ەەققلەرنىۈڭ

ئورنىنى باشقۇردى.

" شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى"نىڭ  9ماددىلىۋ ەىتابنامىسى ە ئۇنىڭدى
كېيىنكى ھۆاجەتلىرىۈدە بۈارقىۋ ەەققۈلەر ە مىللەتلەرنىۈڭ ئىتتى ۈاقلىقىنى ئاالھىۈدە
تەكىتلىگەن ھەم تەشەببۇس قىلغان ئىۈدى .اۇمھۇرىيەتنىۈڭ ەىتابنامىسۈىدە ھەمۈمە
مىللەتلەر ە دىنالرنىڭ بارا ەر ئىكەنلىكى بېكىتىلگەن بوقۇپ ،ھەتتا اۇمھۇرىيەتنىۈڭ
اىنۈۈايى ئىشۈۈالر قانۇنىۈۈدا مەزكۈۈۇر سىياسۈۈىە ەىتابنامىغۈۈا ەىالپلىۈۈۋ قىلغانالرنىۈۈڭ
اازاقىنىدىغانلىقى ئېنىۋ كۆرسىتىلگەن ئىدى.
ئىلىدىكى اۇمھۈۇرىيە

ھۆكۇمىتىنىۈڭ ئەنە شۈۇندال بىرقىۈ -ئىتتى ۈاقلىقنى

ئاساس قىلغان ،ئايرىمىچىلىقتى ەاقى بوقغان سىياسىتى نەتىجىسىدە ئىلى ،تارباغاتاي
ە ئاقتايدىكى بارقىۋ مىللەتلەرنىڭ ھەممىسۈى ئۇيغۈۇرالرنى يۈادرو قىلىۈر ،پۈتۈۈن
ئۇيغۇر ئېلىنى ئازاد قىلىش ھەمدە بۇ زېمىندا ئومۇمىە يۈزقۈى توقۇل ئەركى
دېموكراتى ۈ

ھۈۈاكىمىيە

،ئازاد ە

بەرپۈۈا قىلىۈۈش ئىدىيىسۈۈى ە نىشۈۈانى بۈۈويىچە كۈرەشۈۈكە

ئاتالندى .ئەگەردە مەزكۇر يېڭۈى ھۆكۈمەتنىۈڭ تۈوغرا سىياسۈىتى ە پروگراممىسۈى
بوقمىغان بوقسا ،ئۇ شۈۇنچە قىسۈقا اقىۈو ئىچىۈدە ئەينۈى اقىتتىكۈى دۇنيۈادىكى
قۇدرەتلى

مەملىكەتلەرنىڭ بىرى ھېسۈابالنغان اۇڭخۇئۈا مىنگۈو (اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ)

مۈۈۇنتىزىم دۆقە

ئارمىيىسۈۈى ئۈسۈۈتىدى غەقىۈۈبە قىالقمىغۈۈان بۈۈوالر ئىۈۈدى .ئىلۈۈى،

تارباغاتاي ە ئاقتايدىكى بارقىۋ بۈارقىۋ تۈۈركىە مىللەتۈلەر ە باشۈقا ەەققلەرنىۈڭ
ھەممىسى ئۆزقىرىنى بۇ يېڭى اۇمھۇرىيەتنىڭ پۇقراسى ھېسابالپ ،ئۈۆز ھۆكۈۈمىتىنى ە
ئىنقىالبىنى قوغدىدى.
بىرىنچى ە ئىككىنچى<<شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيەتلىرى >> ئۇيغۈۇرالرنى
يادرو قىلغان بارقىۋ تۈركىە ەەققلەرنىڭ -21ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا مۇسۈتاپا
كاما ئاتاتۈرى رەھبەرقىكىدىكى تۈركىيە اۇمھۇرىيىتىۈدى كېۈيى قۇرۇقغۈان ،ئەينۈى
اقىتتىكۈۈى دۇنيۈۈا ى دېموكراتىۈۈ

ئۈۈۆقچەملەر ،مىللىۈۈە ئۈۈويغىنىش ە گۈۈۈقلىنىش

قاتۈۈارقىقالرنى ئۈۈۆزىگە مۇاەسسىملەشتۇرۇشۈۈكە تىرىشۈۈقان ھەم شۈۈۇنىڭ دەسۈۈلەپكى
نەتىجىلىرىنۈۈى قوقغۈۈان كەقتۈۈۈرەقىگەن تۈۈۈركىە ەەققلەرنىۈۈڭ تۈۈۇنجى مۇسۈۈتەقىق
دۆقەتلىكچىلىكى ئىدى-21 .ئەسۈىرنىڭ -01-21يىللىرىۈدا ئىككۈى اۇمھۈۇرىيە
مە اۇ

بوقغان يىلالردا دۇنيا يۈزىدە پەقە

شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيەتلىرىدى ئىبارە
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بوقغان بوقسىمۇ ،ئەممۈا ئىككۈى شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇريىتى سۈو ېو

رۇسىيىسىنىڭ چى سىياسۈىتى ە غەرب سىياسۈىە ئىسۈتراتېگىيىلى

مەن ەئەتلىرىنىۈڭ

قۇربانى قىلىۋېتىلدى.
غۇقجىدا قۇرۇقغان اۇمھۇرىيە
كەيى <<ئۈ

ىۈاليە

ھۆكۈمىتى ،يەنى اۇڭگو ھۆكۈۈمىتى تەرى ىۈدى

ھۆكۈۈمىتى >> دەپ بېكىۈتىلگەن بۈۇ ھۈاكىمىيە

ئۇرۇشىنىڭ ئاەىرقى مەزگىلىدى

-2دۇنيۈا

تاكى سۈوغۇل مۇناسۈىۋەتلەر ئۇرۇشۈىنىڭ باشۈلىنىر،

دۇنيانىڭ يېڭى تەرتى ى ئورنىتىلىر ،يادرو قوراقلىرى رىقۈابىتى باشۈالنغان دە رقەرگە
تۈۈوغرا كەقۈۈدى .ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ تەقۈۈدىرى ئەنە شۈۈۇندال دۇنيۈۈا ى مەنۈۈ ەئە
توقۇنۇشلىرىنىڭ ئۇستىگە قۇرۇقغۈان بوقغۈان ھەمۈدە سۈو ېو ئىتتى اقىۈدى ئىبۈارە
دۇنيا ى قۇدرەتلى

مەملىكەتنىڭ مەن ەئە

دايىرىسى رامكىسىدا بوقغانلىقى ئۈچۈن

ئۇنىڭ ئاەىرقىشىشى مۇقەررەر ئىدى .بىرال ،بۇ اۇمھۇرىيە
دۇنياسۈۈىدا مۇسۈۈتەقىق اۇمھۇرىيەتچىلىۈۈ  ،دۆقەتچىلىۈۈ

تۈركىيىدى باشۈقا تۈۈرى
ئۈۈاڭلىرى ئاساسۈۈەن يۈۈول

قىلىنىر ،ئۆزبەى ،قازال ،قىرغىز ،تۈركمەن ە باشقا تۈركىە ەەققلەرنىڭ ئايرىم مىللىە
ئۈۈاڭلىرى سۈۈۇنلىە يوسۈۈۇندا ئورتۈۈال سۈۈو ېو دۆقىتۈۈى ە سۈۈو ېو ەتەن ەر ەرقىكۈۈى
رامكىسۈۈى ئاسۈۈتىدا كۇچلەندۇرۇشۈۈكە قۈۈاراپ يۇزقەڭەنۈۈدە دۇنياغۈۈا كېلىۈۈر ،سۈۈو ېو
چېگرىسىز ئىچىدىكى تۈركىە ەەققۈلەرگە مۇسۈتەقىللىۋ ھەم ئورتۈال اۇمھۈۇرىيە
ئىدىيىسىنىڭ ئۇرۇقىنى چاچتى.
ئەقۋەتتە-21 ،ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىۈدىكى ئۇيغۈۇر دىيارىۈدا مەيۈدانغا
كەقگەن ئىككى اۇمھۇرىيەتنىڭ چار رۇسىيە كونتروقلۇقىۈدىكى تۈركىسۈتان ئۆقكىسۈى
تە ەسىدە قۇرۇقغۈان تۈركىسۈتان مۇەتارىيىتىۈدى پەرقلىۈۋ تەرى ۈى شۈۇكى ،ئۇنىۈڭ
مۇنتىزىم ە قۇدرەتلى
گە دىلىۈۈ ۈ

زامانىۋى ئارمىيىسى بوقدى .بوقۇپمۇ ،ئىلى ھۆكۈۈمىتى تېخىمۈۇ

بوقۈۈۈۈۇپ ،ئۈۈۈۈۇ بە

ھەمدە ئۇنىڭ قۇدرەتلى

يللىۈۈ ۈۋ مۇسۈۈۈۈاپىنى باشۈۈۈۈتى كەچۈۈۈۈۈردى

مىللىە ئارمىيىسى ،يېتەرقى

ھەربىۈە-سىياسۈىە ،مەمۈۇرىە

كادىرالر قوشۇنىغا ئىگە بوقۇپ ،ئۆزىنىڭ ھەربىە-سىياسۈىە ،ئىقتىسۈادىە ،مەدەنىۈە-
مائارىۈۈۈر ە باشۈۈۈقا تۈرقۈۈۈۈى دۆقە
ئاشۇرۇپ مۇ ەپ ەقىيە

پروگراممىلىرىنۈۈۈى تېۈۈۈز ئارىۈۈۈدا ئىشۈۈۈقا

قازاندى 4 .يىللىۋ مەزكۇر ھۆكۈمە

ئەينى اقىتتا شىنجا

ئۆقكىسىنىڭ مىللەتچى چىۈ ھۆكۇمرانلىقىۈدىكى رايۈونالردى يۈۇقىرى ئىقتىسۈادىە
سۈۈە ىيە ،يۈۈۇقىرى تۇرمۈۈۇ

شۈۈارائىتى ،يۈۈۇقىرى مەدەنىۈۈە-مائارىۈۈر سىستېمىسۈۈى ە

باشقىالرنى بارقىققا كەقتۈردى .ئىلى ھۆكۈمىتى بە

ەىق تىلدا  4ەىق اۇرنۈا

ەىق گېزىو نەشىر قىلدى .كۆپ ەىق تىلدا مەكتەپلەرنى تەسى
193

ە 00

قىلىۈر ،كۈۆپ ەىلۈدا

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

دەرسلى

كىتابلىرىنى باستى .ئۇيغۇر تىلۈى ھۆكۈۈمە

ەىزمە

قىلدى.

تىلۈى سۈۈتىدە رەسۈمىە  4يىۈق

ئۇنىڭ تۈركىستان مۇەتارىيىتىدى پەرقلىۈۋ تەرى ۈى ئۈۇ بە
بوقۈۈۇپ تۈۈۈۇرۇ

ھەمۈۈۈدە ئۈۈۈۆزىنى مۇكەممەقلەشۈۈۈتۈرگ

يىۈق مە اۈۇ

پۇرسۈۈۈىتىگە ئېرىشۈۈۈىر،

كۆپلىگەن ھەربىە-سىياسىە ە مەمۇرىە كادىرالر قوشۈۇنىغا ئىۈگە بوقۈۇپ ،ئۈۆزىنى
ئۈۈۆزى ئىۈۈدارە قىلىۈۈش مۇمكىنچىلىكىنىۈۈڭ ئۇقگىسۈۈىنى يۈۈاراتتى .ئەممۈۈا ،تۈركىسۈۈتان
مۇەتارىيىتى بوقسا ەۇددى مۇستاپا چوقۈاي ئېيتقانۈدەى ئىزچىۈق ئۆزىنىۈڭ يېتەرقىۈ
كادىرالر قوشۇنىغا ئىگە بوالقمىغان ئىۈدى .ئوەشاشۈلىۋ تەرى ۈى شۈۇكى ،تۈركىسۈتان
مۇەتارىيىتى ە بىرىنچى شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى بىۈلەن ئورتۈال قىسۈمەتكە
دۇ كەقدى .ئۇالرنىڭ ئۆمرىمۇ ئوەشاشۈال قىسۈقا بوقۈدى ،ھەربىۈە ە سىياسۈىە ھەم
مەمۇرىە كادىرالر قوشۇنى يېتەرقى

بوقمىۈدى شۈۇنىڭدەى ئوەشاشۈال سۈو ېو قىزىۈق

ئارمىيىسىنىڭ ھەربىە ھۇاۇملىرى ە ئارىلىشىشلىرى اەريانىدا يول قىلىندى .گەرچە،
سۈۈو ېو ھۆكۈۈۈمىتى قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە ئە ەتىۈۈر ،ئىككىنچۈۈى <<شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
اۇمھۇرىيىتى>>نى بىۋاسىتە يوقاتمىغان بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇنى يېڭىچە ئۇسۈۇ  ،يەنۈى
تىنچلىۋ بىلەن يول قىلدى .ئۇنىڭ مە اۈۇ

بوقۇشۈىدا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى قانۈدال

مۇھىم بوقغان بوقسا ،ئۇنىڭ ئاەىرقىشىشىدىمۇ سو ېو ئىتتى ۈاقى شۈۇنچە مۈۇھىم رو
باشۈۈتى ئۈۈاەىرى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ

ئوينىۈۈدى .بۈۈۇ ،ئىككىنچۈۈى اۇمھۈۈۇرىيە

كونتروقلۇقى ئاستىغا چۈشۈپ قېلىر ،ئۇنىۈڭ ئۈۆز سىياسۈىە يۆنىلىشۈىنى بەقگىلەشۈتە
كرېملنىۈۈڭ ئۈۈا از كۈچىنىۈۈڭ ناھۈۈايىتى يۈۈۇقىرى بوقغۈۈانلىقى بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلى
ئىدى .قەشقەردە ە غۇقجىدا قۇرۇقغان مەزكۇر ئىككۈى اۇمھۇرىيەتنىۈڭ تەقۈدىرقىرى
مەركىزىە ئاسىيادىكى بارقىۋ تۈركچىلى

ئىۈدىيىلىرىگە ئىۈگە بوقغۈان ھۈاكىمىيە

شەكىللىرىنىڭ موسكۋا تەرى ىدى قەتلىە رە

قىلىنىدىغانلىقىنىڭ ئىس اتى ئىدى.

-0909- 0904يىللىرىدىكى ئۇيغۇر ئېلىنىۈڭ ئومۈۇمىە ەزىيىتىۈدى ئېلىۈر
ئېيتقاندا،تۈركچىلى  ،ئورتال تۈرى مەدەنىيە
تەرى ىدىنال ئەمەس ،بەقكى گومىندا

كىملى

ئىدىيىلىرى سو ېو ئىتتى ۈاقى

سىياسۈىيونلىرى تەرى ىۈدىنمۇ قەر

ئويناقدى .ھەر ئىككىال تەرەپ ئۆزقىرىنىڭ دى لوماتى

ە ستراتېگىيىلى

سۈۈپىتىدە
مەنۈ ەئە

توقۇنۇشلىرى ە كۈرەشلىرى اەريانىۈدا تۈۇركچىلىكنى ئاسۈاس قىلغۈان ئىۈدىيىلەرنىڭ
مەيدانغا چىقىشىغا كۈۆز يۇمۈدى ھەتتۈا يۈو قويۈدى .كېۈرەى بوقمىغانۈدا بۈۇ ەىۈق
ئىدىيىلەرنىڭ كېڭىيىشىگە چەى قويدى .مىللەتچۈى گومىنۈدا

ھۆكۈۈمىتى ئۆزىنىۈڭ

سو ېو ئىتتى اقىغا قارشى تۇرۇشى ە ئۇنىڭ تەسىر دائىرىسۈىنىڭ كېڭىيىۈر كېتىشۈىگە
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زەربە بېۈۈرىش ئۇچۈۈۇن سۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈا قارشۈۈى كەي ىيۈۈاتتىكى مەسۈۈۇد سۈۈەبىرى،
مۇھەممەد ئىمىۈ بۈۇغرا ە ئەيسۈا ئۈاقى تېكى قاتۈارقىۋ ئەربابالرنىۈڭ تۇركچىلىۈ
ئىدىيىلىرىنى كە تەشۈۋىۋ قىلىشۈىغا پۇرسۈە

بەردى<< .ئۈۈ ئەپەنۈدى>>نىۈڭ

-0908-0906يىللىۈۈۈرى ئارىسۈۈۈىدا ئۈۈۈۇرۇمچى قاتۈۈۈارقىۋ اۈۈۈايالردا گومىنۈۈۈدا
ھۆكۈمىتى بەرگەن پۇرسىتىدى پايدىلىنىر ،تۈركچىلىۈ

ە يۈاكى <<پۈانتۈركىزم>>

ئىۈۈۈۈۈدىيىلىرىنى گېزىۈۈۈۈۈو ،اۇرنۈۈۈۈۈا  ،دەرنەى ،كۇتۇپخانۈۈۈۈۈا ە باشۈۈۈۈۈقا
اسىتىلەردى

پايدىلىنىر ،تەشۋىۋ قىلىۈش ھەم چوڭقۇرالشۈتۇرۇ

ئۈچۈۈن قىلغۈان

ھەرىكەتلىرىگە يەنە سو ېو ئىتتى اقىغا قارشى شۈوئارالر تە ئارىالشۈقانلىقى بىۈلەن
موسكۋا بۇنىڭدى قاتتىۋ نارازى بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ ھەرىكەتلىرىگە بېسۈىم كۆرسۈەتتى.
چۈنكى ،بۇ اقىتتۈا پەقە

ئۈرگمچىۈدىال تۈركچىلىۈ

ئىدىيىسۈىنى تەشۈۋىۋ قىلىۈش

ئىمكانىيەتلىرى بوقۇپ ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئارقا تام ەوشنىسى ھېسۈابلىنىدىغان بۈۇ
زېمىندا سو ېو ئىتتى اقى ئە ئو كۈۆرگەن تۈركچىلىۈ
ھەمدە ئامېرىكا ە ئەنگلىۈيە ئوەشۈا
كۈچىنىڭ مە اۇ

ئىۈدىيىلىرىنىڭ گۇقلىنىشۈى

غەرب قۇدرەتلىۈ

دۆقەتلىرىنىۈڭ تەسۈىر

بوقۇشۈىنى ەاقىمۈايييتى .بۈۇ موسۈكۋا تەرى ىۈدى قەتلىۈە قوبۈۇ

قىلىنمايۈۈۈۈدىغان ھادىسۈۈۈۈە ئىۈۈۈۈدى  .اۇڭخۇئۈۈۈۈا مىنگۈۈۈۈو ھۆكۈۈۈۈۈمىتى بۈۈۈۈۇ
مەزگىللەردە موسكۋاغا تاقابىق تۇرۇ

ئۈچۈۈن مانۈا مۇشۈۇ ئىككۈى نۈۇقتىنى قەر

قىلىر ئويناشقا ئىنتىلگەن ئىدى.
شۇ سە ەبتى موسۈكۋا ئەينۈى اقىتتۈا "پۈانتۈركىزم ئەنقەرەدىۈ ئۈۈرگمچىگە
يۆتكەقدى" دەپ ەۇالسە چىقارغان ئىدى[" . ]22پانتۈركىزم " دە اا كەشى باشلىۋ
اۇڭخۇئا مىنگو ھۆكۈمىتى رەھبەرقىرىنىۈڭ موسۈكۋاغا سىياسۈىە بېسۈىم كۆرسىتىشۈتە
ئوينىغۈۈان قەرتلىرىنىۈۈڭ بىۈۈرى بوقۈۈۇپ ،بۈۈۇ ئەمەقىيەتۈۈتە سۈۈوغۇل مۇناسۈۈىۋەتلەر
ئۇرۇشىنىڭ بىر پارچىسى ئىدى ەاالس .سو ېو ئىتتى ال ئوەشاشال ئۆزىنىڭ گومىندا
ە ئۇنىڭ ئىتتى اقچىلىرىغا زەربە بېرىش ھەمدە باشۈتا سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ يۈاردىمى
بىلەن ھوقۇقنى قوقغا كەقتۈرگپ ،كېۈيى

ئۇنىۈڭ مەن ەئەتلىرىنۈى چەكلىۈگەن شۈېڭ

شىسەيدى ئۆ ئېلىش ئۈچۈن شۇنىڭدەى كېيى

يەنە ياقتا يىغىنىدا قوقغا كەقتۈرگەن

مەن ەئەتلىرىنۈۈى كاپۈۈاقەتكە ئىۈۈگە قىلىۈۈش ئۈچۈۈۈن "شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان" نۈۈامى
ئاسۈۈتىدىكى ئورتۈۈال دۆقەتچىلىۈ  ،ئىسۈۈالمىە غۈۈازا
قۇدرىتىدى ئەپچىللى

ە تۇركچىلىۈ

پىكىرقىرىنىۈۈڭ

بىلەن پايدىالنغان ئىۈدى .بۈۇ مەقسۈەتلەر كاپۈاقەتكە ئىۈگە

قىلىنغاندى كېيى بوقسا ،سىياسىە تاكتىكىلىرىنى قەدەم-قەدەم ئۆزگەرتتى.
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 .0قەتلىە تىز پۈكمەي ئۆقۈ -تۈركىستان مىللەت ەر ەرقىرىنىڭ تاقلىۋاقغان
يوقى
تاشكەنتتىكى رۇس بوقشېۋىكلىرى مۇستاپا چوقايدى ئۆزقىرىنى تۈركىستاننىڭ
قانۇنىە ھۆكۈمىتى دەپ تونۇ  ،قوقان ھۆكۈمىتىنى ئەمەقدى قاقدۇرۇ  ،قۈوقالردىكى
قورا -ياراقالرنى يىغىشتۇرۇپ تاپشۇرۇ  ،مۇستاپا چوقاينىڭ دەرھا تەسۈلىم بوقۇشۈى
ھەققىۈۈۈدە قوقۈۈۈان ھۆكۈۈۈۈمىتىگە ئوقتۇمۈۈۈاتۇم تاپشۈۈۈۇردى .بىۈۈۈرال ،چوقۈۈۈاي بۈۈۈۇ
ئوقتۇماتۇمنى قەتلىە رە

قىلدى .ئە ئاەىرىدا تاشكەنتتىكى قىزىق ئۈارمىيە قوقۈان

شۈەھىرى بوسۇغىسۈىغا يېتىۈۈر كېلىۈر ،شۈەھەرنى قۈۈاتمۇ-قۈا

قورشۈا غا ئاقغانۈدى

كېۈۈيى  ،ئۈۈاەىرقى قېۈۈتىم تۈركىسۈۈتان ھۆكۈۈۈمىتىنى بىكۈۈار قىلىشۈۈقا ،ئەگەر ئۇنۈۈدال
بوقمىغاندا ،قورا كۈچى بىلەن بويسۇندۇرىغانلىقى ھەققىۈدە ئاگاھالنۈدۇرۇ

بەردى.

مۇسۈۈتاپا چوقۈۈاي ،ھېچقانۈۈدال مۈۈۇنتىزىم قوراقلىۈۈۋ كۈۈۈچگە ئىۈۈگە بوقمىغانلىقىغۈۈا
قارىماي ،ئىلغار قوراقالر ە توپ زەمبىرەكلەر بىلەن قوراقالنغان ئاتلىۋ ە پىيادە قىزىق
ئەسكەرقەرنىڭ ھەيۋىسى ئاقدىدا ئوەشاشۈال تىۈز پۈكمىۈدى .ئۈۇ ،تەسۈلىم بوقۈۇ
ە رۇس بوقشېۋىكلىرىنىڭ تۈركىستانلىقالر ئۈستىدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى
ئۆزى ئۈچۈن بىر مىللىە ەىيانە
قېنى

دەپ بىلدى[.]20

ە سۈتاقى قاتۈارقىۋ سۈو ېو بوقشۈېۋىكلىرىنىڭ دەسۈلەپكى ئۈازادقىۋ

ەدىلىرىگە ئۈمىد باغلىغان تۈركىستان مۇەتارىيەتچىلىرى قوقان شەھىرىدە يۈكسەى
ئۈۈارزۇ-ئارمۈۈانلىرى ئۈچۈۈۈن قوقىۈۈدى كەقۈۈگەن تىرىشۈۈچانلىقالرنىڭ ھەممىسۈۈىنى
كۆرسىتىۋاتقان پەيتتە ،قېنى رەھبەرقىكىدىكى سو ېو رۇسىيىسى ھۆكۈمىتى تۈركىستان
مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتىنى يۈوقىتىش ئۈچۈۈن اىۈددىە ھەرىكەتۈكە ئۈۆتكەن بوقۈۇپ،

مەە ىە تۈردە تاشكەنتتىكى بوقشېۋىكالر ھاكىمىيىتىگە ھەربىە كۈچلىرىنى ئە ەتىۈر،
تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيىتىنى يۈۈوقىتىش ئۈچۈۈۈن تەييۈۈارقىۋ قىلىۋاتۈۈاتتى .موسۈۈكۋا 00
پۈۈويىزدا زەمبىۈۈرەكلەر بىۈۈلەن قوراقالنغۈۈان قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە قوشۈۈۇنىنى تاشۈۈكەنتكە
ئە ەتتى[ .]24موسكۋادى كەقگەن مەزكۇر زور قوشۇن تاشۈكەنتتىكى قىزىۈق ئۈارمىيە
قوشۇنى ە ئەرمەنلەرنىڭ يەرقى

قوراقلىۋ گۈۇرۇپ ىلىرى بىۈلەن قوشۈۇقۇپ-0908 ،

يىلۈۈى-9 ،يۈۈانۋار كۈۈۈنى گېنېۈۈرا ئوسۈۈى و نىڭ قوماندانلىقىۈۈدا قوقانغۈۈا ھۇاۈۈۇم
باشلىدى-29 .يانۋار كۈنى قوقان ەيران قىلىندى ،ئەينى اقىتتىكى قوقان ئاھاقىسۈى
 041مىڭ بوقۇپ ،پەقە

 61مىڭ ئادەم ئېشىر قېلىر ،قاقغانلىرى ئۆقدى ە يۈاكى

قېچىۈۈر كەتتۈۈى ،ھەتتۈۈا -7-0فېۈۈۋرا كۈنلىرىۈۈدىكى اەڭلەردىۈۈال  04مىۈۈڭ ئۈۈادەم
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ئۆقتۈرگقدى[ .]26قىزىق ئەسكەرقەر ە ئۇالرغا ياردەم بەرگەن ئەرمەنىۈلەر شۈەھەردە
چو قەتلىلام ئەقىر باردى[.]27
قىزىۈۈق ئارمىيىنىۈۈڭ ھۇاۇملىرىۈۈدا قوقۈۈان شۈۈەھىرىدىكى كۈۈۆپلىگەن بىنۈۈاالر،
باسمىخانا ،دوەتۇرەانا ،مەسچىو ە مەدرىسە قاتارقىقالر ەيران قىلىۋېتىلگەن  .قوقان
شەھىرىدىكى  00مىڭ قورا-ااي 27 ،مەسۈچىو 00،مەدرىسۈە ە بانكۈا ،ماگۈازى ،
سۈۈودا دۇكۈۈانلىرى ە بۈۈازارالر ھەم مەكۈۈتەپلەر كۆيۈۈۈپ كۈۈۈقگەن ئايالنغۈۈان[.]28
شەھەرنىڭ ئۇچتى بىر قىسىمى ەارابىغا ئايالنغان.
"ئۇقۇغ تۇركىستان" گېزىتىنىڭ -0908يىلى-2 ،ئاپرىلۈدىكى سۈانىدا "ھۈازىر
مىڭلىغان قوقانلىقالر كىيىم-كېچەكسىز ،يېمەكسىز ە قانسۈىز ھۈاقەتتە قاقۈدى بۇنۈدال
ئەھۋا

ھەتتا ئۇرۇشتى كېيىنمۇ بوقمايدۇ .ئۆقگەنلەرنىڭ ئېنىۋ سانى مەقۈۇم ئەمەس.

بۇنىڭۈۈدى باشۈۈقا كۈۈۆپلىگەن ئۈۈادەملەر ئەسۈۈىرگە ئېلىنغۈۈان بوقۈۈۇپ ،بۇالرنىۈۈڭ
ئىچىۈۈدە ھۆكۈۈۈمە

ئەزاقىرىمۈۈۇ بۈۈار"[]29دەپ يېزىلغۈۈان .قوقۈۈان ھۇاۇمىۈۈدا

بوقشېۋىكالر زەمبىرەكلەرنى ئىشقا سېلى ال قاقماستى بەقكى يەنە ئايروپىالنالرنى ئىشقا
ساقغان .نەتىجىدە  01مىڭدى ئارتۇل تىن ئاھاقە ئۆقگەن[.]01
ئۈ كۈنگە سوزۇقغان قاتتىۋ بومباردىمان ،ھۇاۇم ە كوچا اەڭلىرىدى كېيى
قىزىق ئارمىيە قوقان شەھىرىنى ئىشغا قىلىر ،كە كۆقەملى

قىرغى ئېلىر بۈاردى.

قوقان شەھىرىدە ئېلىر بېرىلغان قەتلىلام ە ەيران قىلىشۈنىڭ نەقەدەر دەھشۈەتلى
بوقغانلىقىنىڭ ئى ادىلىرىنى ئەقىخان تۆرە ساغۇنىمۇ ئۆزىنىڭ ەقە يۈز بېرىۈر بە

-

ئاقتە يىق ئۆتكەندى كېيى قوقانغا قىلغان سەپىرىدە كۈۆرگەن ە ھەس قىلغۈانلىقىنى
ەۈۈاتىرىلە

بىۈۈلەن مەزكۈۈۇر قىرغىنچىلىقنۈۈى ئوتتۈۈۇرا ئەسۈۈىردىكى چىڭگىزەۈۈان

ئىسۈۈۈتىالچىلىرىنىڭ ئوتتۈۈۈۇرا ئاسۈۈۈىيادا ئېلىۈۈۈر بارغۈۈۈان ەيۈۈۈران قىلىشۈۈۈىدى
قېلىشمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ[ .]00شۇ قىرغىنچىلىقتى كېيى  ،قوقاننىڭ ئاھاقىسۈى
بىراقال ئازالپ كەتكەن بوقۇپ ،قوقاننىڭ ئاھاقىسى -0897يىلۈى 021 ،مىۈڭ بوقغۈان
بوقسا-0926 ،يىلى  69مىڭغا چۈشۈپ قاقغان.
قوقاننىۈڭ ەيۈران قىلىنىشۈىغا ئائىۈو ماتېرىيۈاقالردا قوقاننىۈڭ زادى قاچۈان
ئېلىنغانلىقىنىڭ كۈنى ئېنىۈۋ ئەمەس ،بەزىۈدە رۇسۈالرنىڭ ھۇاۇمىنىۈڭ -6فە راقۈدا
باشالنغانلىقى يېزىلىدۇ .بەزىلەر -9يانۋاردا بوقغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ  .ئەممۈا ،سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ رەسۈمىە ھۆاجەتلىرىۈدە قىزىۈق ئەسۈكەرقەرنىڭ ئۈاەىرقى قېۈتىم قوقۈان
شەھىرىگە -09فېۋرا ھۇاۇم قىلغۈانلىقى ،ئىرگەشۈكە تەسۈلىم بوقۈۇ
تاپشۇرۇقغاندا ئۇنىڭ رە

ئوقتۇمۈاتۇمى

قىلغانلىقى ھەمدە -22فە را كۈنى ئۇالرنىڭ تە -تۆكۈس
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يوقىتىلغانلىقى يېزىلىدۇ .ئومۇمەن قىلىۈر ئېيتقانۈدا ،رۇس قىزىۈق ئارمىيىسۈى قوقۈان
ھۆكۈمىتىنى دەسلەپتە تارمار قىلغان بوقسىمۇ ،قېكى ئىرگە
كۈ ئاەىرغىچە قوقاننى قوغداپ ،ئۇرۇ

باشچىلىقىدىكى قاقۈدۇل

ئۇزۇنغا سوزۇقغان بوقۇشى مۇمكى  .ئىرگە

كېيىنكى اقىتالردا ئۇزۇنغا سوزۇقغان قوراقلىۋ قارشىلىۋ ھەرىكىتىنى دا امالشتۇرغان .
قوقاننى ئىشغا قىلىش ئۇرۇشۈى دەپ ئاتاقغۈان مەزكۈۇر ئۈۇرۇ

بوقشۈېۋىكالرنىڭ

ھاكىمىيەتنى ئىگىلىگەندى كېيى ئېلىر بارغان بىر قېتىملىۋ ئە دەھشەتلى  ،ەيران
قىلىش ەۈاراكتېرقىۋ ھەربىۈە ھۇاۈۇمى بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ دەھشۈىتىدى ھەتتۈا قېنىنمۈۇ
ئەپسۇسلىنىشقا مەابۇر بوقغان  ،گەرچە ئۇ ئاسۈتىرىتى تاشۈكەنو كوممۇنىسۈتلىرىنى
قۈۈوقالپ ،تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيىتىنى يۈۈوقىتىش ئۈچۈۈۈن ھەرىۈۈكە

قىلغۈۈانلىقىنى

ئاشكارىلىمىغان بوقسىمۇ ،بىرال ئوتتۇرا ئاسىيادا ئىشقا ئاشۇرۇقغان بۇ دەھشۈەتلەرگە
كۆز يۇمۇشقا ئاماقسىز قاقغان .چۈنكى ،ئۇنىڭ نەزىرىۈدە كوممۇنىسۈتالر تېخۈى پۈتۈۈن
رۇسىيىدە غەقىبە قازانمىغان ئەھۋا ئاستىدا كوممۇنىستالرنىڭ ەەقۈۋ ئىچىۈدە مەقۈۇم
ئابرويغا ئىگە بوقۇشىنى ەۈااليتتى ەۈاالس .قېنىننىۈڭ -0908يىلۈى ،ئاپرىۈق ئېيىۈدا
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا يۈۈۈز بەرگەن ەقەقەر ھەققىۈۈدە تۈركىسۈۈتان كوممۇنىسۈۈتلىرىنىڭ
رەھبەرقىرىۈۈۈدى بىۈۈۈرى پ.ئۈۈۈا .كوبزو غۈۈۈا يازغۈۈۈان ەېتىۈۈۈدە " تاشۈۈۈكەنو
كوممۇنىستلىرى سوتسىياقىسو-ئىنقىالبچىالرنىۈڭ تەسۈىرى ئاسۈتىدا دۆتۈلەرچە قىلىۈۋ
قىلۈۈدى .اۈملىۈۈدى ئۈۈۇالر ئۈۈۆزقىرى بىلمەيۈۈدىغان پۈتۈۈۈنلەي سوتسىياقالشۈۈتۇرۇ
ئېلىۈۈر بۈۈاردى .ئۈۈۇرۇ

بىۈۈلەن بۇەۈۈارا ئېلىنىۈۈر ،نومۇسۈۈلۇل كوقېسۈۈوف تىنچلىۈۈۋ

كېلىشۈۈۈىمى تۈزگقۈۈۈدى .ئەنجۈۈۈانلىۋ داشۈۈۈناقالر بىۈۈۈلەن ،يەنۈۈۈى ئىككىنچۈۈۈى
ئىنتېرناتسىيوناقچىالر بىۈلەن ئىتتى اقداشۈلىۋ كېلىشۈىمۇ تۈزگقۈۈپ ،قوقۈاننى گۈۇمران
قىلدى ]02[ "..دەپ يېزىش ئارقىلىۋ تۈركىستاندىكى رۇس بوقشۈېۋىكلىرىنى تەنقىۈد
قىلغان ئىدى.
مۇستاپا چوقاي باشلىۋ بىر قىسىم ھۆكۈمە

رەھبەرقىرى قېچىۈر قۇتۇقۈدى .زور

كوپ سانلىقى كوممۇنىستالر تەرى ىدى قوقغا ئېلىنىۈر ،ئېتىۈر ئۆقتۈرگقۈدى .گەرچە
بوقشۈۈېۋىكالر تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيىتىنى يوقاتقۈۈان بوقسۈۈىمۇ ،قۈۈېكى

تۈۈاكى -0921

يىلالرغىۈۈچە بوقغۈۈان ئۈۈون نەچە يىللىۈۈۋ قارشۈۈىلىۋ ھەرىكەتلىۈۈرىگە دۇ كەقۈۈگەن
بوقۇپ ،سو ېو ھۆكۈمىتى تۈركىستان ەەققىنىڭ قوراقلىۈۋ قارشۈىلىۋ ھەرىكەتلىرىنۈى
"باسۈۈمىچىالر" ھەرىكىتۈۈى دەپ ئاتۈۈاپ ،بۈۈۇ ئومۈۈۇمىە ەەقۈۈۋ قوراقلىۈۈۋ ھەرىكىتىنۈۈى
باستۇرۇ

ئۈچۈن م.فرۇنزىنىڭ قوماندانلىقىۈدا  211مىۈڭ ئەتراپىۈدا قىزىۈق ئۈارمىيە

ئەسكىرىە كۈچىنى ئىشقا ساقدى .كېيىنكى اقىتالردا قىزىق ئارمىيە بۇەارا تە ەقىكىدە
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ئەنۋەر پاشا قوشۇنلىرىنىڭ قۈاتتىۋ قارشۈىلىقلىرىغا دۇ كەقۈگەن بوقۈۇپ ،ئاتۈاقمىش
باسمىچىالرنىڭ ئە ئۈاەىرقى كۈۈچى تۈاكى -0921يىلالرنىۈڭ باشۈلىرىغىچە قىزىۈق
ئۈۈارمىيىنى پاراكەنۈۈدە قىلۈۈدى .ئۈۈاەىرقى قوراقلىۈۈۋ ئۆزبېۈۈ  ،قىرغىۈۈز ە باشۈۈقا
ەەقۋ پىداكارقىرى پامىر -تەڭرى تاغلىرىۈدى ئۆتۈۈپ ،ئۇيغۈۇر دىيارىغۈا كېلىۈر،
-0920-0920يىللىۈۈرىغىچە بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا دا امالشۈۈان مىللىۈۈە ئىسۈۈتىقالقىيە
ئىنقىالبىغا ئىشتىراى قىلدى .قىرغىزالردى

چى ۈال قۈازى ە اۈانىبەى ،ئۈۆزبېكلەردى

سېتىۋاقدىجان ە يۈسۈپجان قۇر بېشى قاتارقىقالر ھەمدە ئۇالرنىڭ بىر قىسۈىم ئەسۈكەر
ە كوماندىرقىرى شۈۇنىڭدەى شۈەرقىە تۈركىسۈتان ئىسۈالم اۇمھۈۇرىيىتى ھۆكۈۈمىتىگە
ئىشتىراى قىلغان بىر قىسىم مەمۇرىە ە مەدەنىە-مائارىۈر ھەم باشۈقا سۈاھەدىكى
ئۈۈۆزبېكلەر ئەنە شۈۈۇ تۈركىسۈۈتان مۇەتۈۈارىيىتىنى كۈۈۆرگەن ە سۈۈو ېو رۇسىيىسۈۈىنى
ئۆزقىرىنىۈۈڭ دگشۈۈمىنى ھېسۈۈابلىغان كىشۈۈىلەر بوقۈۈۇپ ،ئۈۈۇالر قەشۈۈقەردە قۇرۇقغۈۈان
اۇمھۇرىيەتنى ئۆزقىرىنىڭ ئاەىرقى ھايۈاتلىۋ

ە قۇتۇقۈۇ

يۈوقى دەپ ھېسۈابلىغان

ئىۈۈدى .سۈۈتاقىننىڭ <<شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان ئىسۈۈالم اۇمھۈۈۇرىيىتى>>نۈۈى يوقىتىشۈۈى
ئەمەقىيەتتە ئەنە شۇ تۈركىسۈتان مۇەتارىيىتىنىۈڭ ئە ئۈاەىرقى قاقۈدۇل تەسۈىرىنى
تازىالشۈۈىدى ئىبۈۈارە

ئىۈۈدى ەۈۈاالس! سۈۈو ېو رۇسىيىسۈۈى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا

<<تۈركىسۈۈتان>> ئاتاقغۇسۈۈى ئەمەقۈۈدى قاقۈۈدۇرۇپ ،ئۈۈۇنى دگشۈۈمەن ئاتۈۈاقغۇ
كاتېگورىيىسۈۈىگە كىرگۈۈۈزگپ  ،ئۇنىۈۈڭ ئورنىغۈۈا << ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا>> ئاتاقغۇسۈۈىنى
ئىشلىتىر ،بۇ زېمىننى ئۈاران تىنجىتقۈان چاغۈدا ،قوشۈنا ئۇيغۈۇر دىيارىۈدا( ،يەنۈى
شىنجاڭدا) مەزكۇر ئاتاقغۇ بىلەن يېڭىدى تۈركچىلىۈ

ە ئىسۈالمىە ئىۈدىيە بىۈلەن

قوراقالنغان ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ستاقىننىڭ ئەشەددىە دگشمەنلىرىنى قوبۈۇ قىلغۈان بىۈر
ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇقۇشىغا قانداقمۇ چىداپ تۇراقىسۇن؟

ەاتىمە
تۈركىستان مۇەتارىيىتى تارىخ سەھى ىسىگە كىرىۈر كېۈتىش بىۈلەن تاقلىغۈان
يوقىدى يانماي 02 ،يىق ئۆتكەندى كېيى يا روپا تۇپراقلىرىدا يەنىال شۈۇ غايىسۈى
يوقىۈۈدا سىياسۈۈىە تەشۈۈۋىقا

كۈرىشۈۈىنى دا امالشۈۈتۇرغان مۇسۈۈتاپا چوقۈۈاي باشۈۈلىۋ

تۈركىستان كۈرەشۈچىلىرى -0907يىلىۈدىكى ئۆزقىرىنىۈڭ  60كۈنلۈۈى ئۈۆمرى قىسۈقا
ھۆكۈۈۈمىتىنى سۈۈېغىنىر ،ئۆزقىرىنىۈۈڭ ئىلگىۈۈرى سۈۈاددىالرچە مۇەتۈۈارىيە
تاقلىغانلىقىدى ئەپسۇسلىنىر ،ئۆزقىرىنىڭ كۈۈرە
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ھەققىدە مۇندال ەۇالسە چىقارغانن
" تۈركىستان مۇەتارىيە

ھۆكۈمىتى يىقىلدى  ،بۇنىڭ بىلەن تە مۇەتارىيە

پىكرى يىقىلدى ،يوقاقدى .بۈگۈن ياقغۇز ئىسۈتىقال  ،مۇسۈتەقىق تۇركىسۈتان پىكۈرى
ھاكىمدۇر"[.]02
مۇستاپا چوقاي باشلىۋ ئورتۈال تۇركىسۈتان ئۈچۈۈن كۈۈرە

قىلغۇچىالرنىۈڭ

كۈرەشۈۈۈۈۈلىرى گىتلېۈۈۈۈۈر گېرمانىيىسۈۈۈۈۈىنىڭ دۇنيۈۈۈۈۈا ى ئۇرۇشۈۈۈۈۈىغا تۈۈۈۈۈوغرا
كەقدى .ئۇالر گىتلېرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ كونۈا دگشۈمىنى سۈو ېو ئىتتى ۈاقىنى ەيۈران
ھوزۇرالنغۈۈانلىقى نۈۈامەقۇم .بىۈۈرال ،ئورتۈۈال

قىلىۋاتقۈۈان مەنزىرسۈۈىدى

قانچىلىۈۈ

تۈركىستان ئۈچۈن كۈۈرە

قىلىشۈتى ئىبۈارە

سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئەشۈەددىە ئۈو

كۆرىدىغان بىر ئىدىيىنىڭ مە اۇتلۇقى گىتلېرنى تېخىمۈۇ بەكۈرەى ھوزۇرالنۈدۇرغانلىقى
مەقۇم-0904-0900 .يىللىۈرى گىتلېۈر گېرمانىيىسۈى بۈۇ ئىدىيىۈدى پايۈدىلىنىر،
سو ېو ئىتتى اقىنى ئۈزگ -كېسىق گۇمران قىلماقچى بوقۇپ ،بىر قانچە يۈز مىڭ ئوتتۇرا
ئاسىياقىۋ  ،كا كازىيىلى

،ئىدىق-ئۇراقلىۋ تۈركىە قېنىغا مەنسۈۇپ ئەركەكلەردىۈ

قوشۇن تەشكىللىگەن ،مۇستاپا چوقاي ،ەقى قەيۇمخان قاتارقىۋ ئەربۈابالر گىتلېرنىۈڭ
يۈۈاردىمى ئاسۈۈتىدىكى كەقگۈسۈۈى تۈركىسۈۈتان ھۆكۈۈۈمىتىنى كۆرىۈۈدىغانلىقىغا ئۈمىۈۈد
باغلىغان بوقسىمۇ ،ئەمما مۇستاپا چوقاي ھەر قاندال ئىرقىچى ھۆكۈمەتتى ھېچقاچۈان
ياەشىلىۋ كەقمەيدىغانلىقىنى ئاقدى ھەس قىلغان بوقسىمۇ ،بىرال تۈاكى ھۈازىرغىچە
بۇ دۇنيادىكى كۈرەشۈلىرىدى ئايرىلغۈان

ئېنىۋ بوقمىغان سىرقىۋ ئۆقۈم تۈپەيلىدى
ئىدى.

مۇستاپا چوقاي ،ەقى قەيۇمخان قاتارقىقالر گىۈتلەر گەرمانىيىسۈىنىڭ پىالنىغۈا
ماسلىشىر ئەمەس ،بەقكى ئۆزقىرىنىڭ ئارزۇقىرى بويىچە ئۈۇالردى پايۈدىلىنىر<<،
تۈركىسۈۈتان مىللىۈۈە كۈۈومىتېتى>> تەسۈۈى

قىلىۈۈر ،ئەسۈۈىرگە چۈشۈۈكەن ئوتتۈۈۇرا

ئاسىياقىقالردى  ،يەنى ئۆزبەكلەر ،قازاقالر ،قىرغىزالر ،ئۇيغۇرالر ،تااىكالر ،قارا قاق ۈاقالر
ە باشقىالردى تۈركىستان قوشۇنىنى قۇرۇپ چىقتى .بىۈرال ،چوقۈاي رەسۈمىە پىالنۈالر
باشالنماي تۇرۇپ-0900،يىلى -02ئاينىڭ -27كۇنى بەرقىندا غەيرى سۈە ەب بىۈلەن
ئۆقدى .ھازىرىۋ قازال تۈارىخچىلىرى ئۇنىۈڭ گىتلېۈر گېرمانىيىسۈىنىڭ ئىرقىچىلىقىنۈى
چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ بىلەن ھەمكارقىشىشۈنى رە

قىلغۈانلىقى ئۈچۈۈن -2

ئىم ېرىيە تەرى ىدى سۇيىقەسۈو قىلىنغۈان دەپ قاراشۈماقتا .بۈۇ ھەقۈتە قازاقىسۈتان
مەەسۇس كىنو فىلىمىمۇ ئىشلىدى.
مۇستاپا چوقاي قاتارقىۋ تۈركىستان ئەزىمەتلىرى بۇنىڭدى  91نەچۈچە يىۈق
200

www.kitaphumar.com

ئىلگىرى بىر-بىرىنى ئېتنى
كۈرە

كىتاپخۇمار بىلوگى

اەھەتتى

ھې ئايرىمۈاي ،ئورتۈال بىۈر دۆقە

ئۈچۈۈن

مەيدانىغا چىقىر ،ئۆزقىرىدى كۈچلۈى رەقى لىرىگە تىۈز پۈۈكمەي ،ئۇالرنىۈڭ

تۈۈۈوپ-زەمبىرەكلىۈۈۈرى ئاسۈۈۈتىدىكى تەسۈۈۈلىم بوقۈۈۈۇ

ئوقتۇمۈۈۈاتوملىرىنى رە

قىلىر ،ئۆزقىرىگە ئۆقۈم ە ەانىۋەيرانچىلىۋ يوقىنى تاقلىۋاقغۈان ئىۈدى .ئۇالرنىۈڭ
مۇستەقىللىۋ غايىسى ئورتال تۈرى بايرىقى ئاستىدا ئەمەس ،ئايرىم -ئۈايرىم مىللىۈە
بايراقالر ئاستىدا ئەمەقگە ئاشۈقان بۈۇ كۈۈنلەردە "مەن پۈاالنچى ،سۈەن پوكۈۇنچى،
سېنىڭدى مەن ئۇقۇغ ،سەن كىۈم ،مەن كىۈم؟ مەھمۈۇ

قەشۈقىرى بىزنىۈڭ ،نۈا ايى

بىزنىڭ ،بىز ماناسنىڭ ئە الدى ،بىز ئەمىر تىمۇرنىۈڭ ئە الدى ،ئابۈاي بۈو ىمىز ئە
ئۇقۈۈۈۇغ ،ئوتتۈۈۈۇرا ئاسۈۈۈىيادا بىۈۈۈز نۈۈۈوچى" دېگەنۈۈۈدەى تۈۈۈار ە مەھەقلىۈۈۈۋى
مىللەتچىلىكلەر ئە اى ئاقدى.

ئوتتۈۇرا ئاسۈىيانىڭ بۈگۈۈنكى كۈنۈدىكى مەزكۈۇر

رېلاقلىقى بۇ ەەققلەرنىڭ تېخى ئەشۇ  91يىۈق ئىلگىۈرى تۈركىسۈتان مۇەتۈارىيىتىنى
قۇرغان ئەاۈدادقىرىچىلى

ئىلغارقىققۈا ،ئۈاقىە چۈشۈەنچىگە ە ئۈا -تەپەككۈۈرگە

يېتەقمىگەنلىكى ،بەقكۈى -20ئەسۈىرگە ەۈاس يۈېڭىلىقالردى

بەھۈرىمەن بوقسۈىمۇ،

بىۈۈرال  91-81يىلۈۈالر ئىلگىۈۈرى مەنىۈۈۋى سە ىيىسۈۈىدى يىراقلىشۈۈىر قاقغۈۈانلىقىنى
كۆرسەتسە كېرەى.
بۈگۈنكى كۈندە قازاقالر مۇستاپا چوقاينى سېغىنماقتا ە ئۇنى ئۇقۇغلىماقتۈا-20 .
ئەسىر قازاقلىرى مۇستاپا چوقاينى ئۇنىڭ غايىسى ە ئىدىيىسىگە ەىالپ ھاقدا ،ئۇنىۈڭ
بۈگۈۈۈنكى مۇسۈۈتەقىق قازاقىسۈۈتاننى ئۈۈارزۇ قىلغۈۈان ە شۈۈۇنىڭ ئۈچۈۈۈن كۈۈۈرە
قىلغان قازال مىللەتچىسى سۈپىتىدە چۈشەندگرمەكتە.
تۈركىستان مۇەتارىيىتى ئەمەقىيەتتە تۈركچىلىۈ

ئىدېلوقوگىيىسۈىنىڭ تۈۇنجى

قېتىم سىياسىە مە قە بىلەن مەيدانغا چىقىر ،مەزكۇر ئىدىيە ئاستىدا بىۈر ھۈاكىمىيە
قۈۈۇرۇ

تەاۈۈرىبە-سۈۈىنىقىدى ئىبۈۈارە  .چوقۈۈاي ئېيتقانۈۈدەى ئۇنىۈۈڭ مەغلۈۈۇپ

بوقۇشى ،ھۆكۈمەتنى ئىدارە قىلىۈدىغان كە كۈادىر كۈچىنىۈڭ بوقماسۈلىقى ،بوقۇپمۈۇ،
ئۆزىنىۈۈڭ زامۈۈانىۋى ھەربىۈۈە قوشۈۈۇنىنىڭ بوقماسۈۈلىقىدى ئىبۈۈارە

بوقسۈۈا ،يەنە بىۈۈر

تەرەپتى تۈركىستان ەەققىنىڭ مەدەنىيە  ،ئىقتىسۈاد ە ئىجتمۈائىە-سىياسۈىە ئۈا
اەھەتتە ئارقىدا قاقغانلىقى ،ەەققتە ئومۇمىە يۈزقۈۈى تۈۈركچىلىكنى ئاسۈاس قىلغۈان
مىللەت ەر ەرقى
كىملى

ئىدېلوقوگىيىسىنىڭ شەكىللىنىر بوقۇنمىغانلىقى ،ئەكسىچە مەھەقلىۋى

ە زىددىيەتلەرنىڭ كۈچۈكلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلى

ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە

موسكۋا ە تاشكەنتتىكى ھەربىە-سىياسىە كۈچى بار كوممۇنىستالر ھاكىمىيىتى مەزكۇر
ھاكىمىيەتنىۈۈڭ ەەقۈۈۋ ئىچىۈۈدە كە يىلتىۈۈز تارتىشۈۈى ،ئۈۈۆز ئىۈۈدىيىلىرىنىڭ كە
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تەشۋىۋ قىلىر ،ەەققتە بۇ ەىق مىللىە ئىدېلوقوگىيىنىڭ ئومۇمىلىشىش ھەمدە دىنىۈە
ئىدىيە ە كىملى

بىلەن بىر گە دىگە ئايلىنىشىغا پۇرسە

بەرمەسلى

ئۈچۈن مەزكۇر

ھۆكۈمەتنى تېۈز يۈوقىتىش ئىستراتېگىيىسۈى بەقگىلىۈگەن ئىۈدى .يەنە بىۈر نۇقتىۈدى
ئاقغاندا ،تۈركىسۈتان مۇەتارىيىتىنىۈڭ يىمىرىلىشۈىدىكى يەنە بىۈر رېلۈا سۈە ەب
شۇكى ،ھۆكۈمە

تەركىبىۈدە ھەر ەىۈق يۈۆنىلىش ھەم ھەر ەىۈق چەتنىۈڭ كۈۈچىگە

تۈۈايىنىش تەرەپۈۈدارقىرى بۈۈار ئىۈۈدى .بۈۈۇ پىكىۈۈرقەر دائىۈۈم توقۇنۇشۈۈقان بوقسۈۈا ،يەنە
اەدىدچىلەر ئېقىمى بىۈلەن ئەنۈلەنىچىلەر اۈملىۈدى "شۈورائىە ئىسۈالمىيە" بىۈلەن
"شۈۈورائىە ئۆقۈمۈۈا" پارتىيىسۈۈى ئوتتۇرىسۈۈىدىكى زىۈۈددىيە

كەسكىنلىشۈۈىر،

ئىككىنچىسى ھۆكۈمەتنىڭ پائاقىيەتلىرىگە سوغۇل مۇئامىلىدە بوقدى .مۇستاپا چوقايمۇ
بۇ ئىككى پارتىيىنىڭ زىۈددىيىتىنىڭ تۈركىسۈتان مۇەتارىيىتىنىۈڭ مە اۇتلۇقىۈدىكى
سەقبىە ئامىق بوقغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ئىدى.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سىياسىە ە ئىدىيوقوگىيىلى

ئۆزگىرىشۈلەرنىڭ ھەممىسۈى

دائىم ئۇيغۇر دىيارىغا تەسىر كۆرسىتىر كەقۈدى .بۈۇ ھۈا -21ئەسۈىرنىڭ بىرىنچۈى
يېرىمىدا بەكرەى ئى ادىلەندى.
مەيلۈۈۈى قانۈۈۈدال بوقۇشۈۈۈتى قەتلىۈۈۈە نەزەر تۈركىسۈۈۈتان مۇەتۈۈۈارىيىتى
ئەمەقىيەتتە ،ئوتتۇرا ئاسىيا ەەققلىرىنىڭ چار رۇسىيە ھۆكۈمرانلىقىدى ئايرىلىر ،ئۆز
ئاقدىغا ھاكىمىيە
ئىبارە

قۇرۇ

ئۈچۈن تۇنجى قېتىملىۋ رەسمىە رە ىشتىكى ئۇرۇنۇشۈىدى

بوقۇپ ،ئۇنىڭ باسقان ئىزى ە غايىسى گەرچە ئۇ تۇنجۇقتۇرۇقغان بوقسۈىمۇ،

قېكى  ،تاكى -21ئەسىرنىڭ -21يىللىرىغىچە ئوتتۇرا ئاسىيادا "باسمىچىلىۋ" دەپ نام
بېرىلگەن مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكىتىگە-01-21 ،يىلالردىكى شەرقىە تۈركىسۈتاندىكى
مىللىۈۈۈە ئۈۈۈازادقىۋ ئىنقىالبلىرىغۈۈۈا مىۈۈۈراس بوقۈۈۈۇپ قاقۈۈۈدى .مەقۈۈۈۇم مەنىۈۈۈدى
ئېيتقاندا ،ئۇالرنىڭ غايىسى -01يىلالردىكۈى دۇنيۈا ى ئۈۇرۇ

ئېقىمىغىمۈۇ كىرىۈر

كەتكەن بوقسا-91 ،يىلالردا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ يىمىرىلىر مىللىە اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ
دۇنياغا كېلىشى ە ئۇالرنىڭ ئۆز ئاقۈدىغا مىللىۈە ئىۈدىيىلەرنى تىكلىشۈىگىمۇ تەسۈىر
كۆرسەتتى .ئەنە شۇ سە ەبتى  ،بۈگۈنكى بىر قىسىم قۇدرەتلى

بوقۇشنى ەااليۈدىغان

تۈرى دۇنياسى رەھبەرقىرى ھەم ئەشۇ كونا ئىدىيىنى سېغىنىدىغان ھەم ئۇنى چەتۈكە
قاقمايدىغان بىر قىسىم ئوتتۇرا ئاسۈىيا زىيۈاقىيلىرى ئورتۈال تۈركىسۈتاننىڭ ە يۈاكى
ئورتال تۈرى دۇنياسۈىنىڭ يۈېڭىچە  ،زامانغۈا ەۈاس مۈودېللىرىنى ئىۈزدىمەكتە .بۈۇ
يوقنى ئە غەربتە مۇستافا كاما ئاتا تۈركتى  ،ئە شەرقتە مۈۇھەمەد ئىمىۈ بۈۇغرا،
مەسۈۈۇد سۈۈەبىرى ە ئەيسۈۈا ئۈۈاقى تېكىنغىچە ،كا كازىيىۈۈدە ئەقچىبەيۈۈدى ئوتتۈۈۇرا
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ئاسۈۈىيادا ئىسۈۈالم كەرىمۈۈوف ە نۇرسۈۈۇقتان نۈۈازارايېفقىچە بوقغۈۈان رەھبەرقەرنىۈۈڭ
ھەممىسى دېگۈدەى نۆ ە

بىۈلەن بېسۈىر بۈاقتى ھەم ئۇرۇنۈۇپ بۈاقتى .نازاربۈايې

گەرچە ئاشكارا ھاقدا ئۆزىدى  91يىۈق ئىلگىۈرى بۈۇ سۈىناقنى قىلغۈان مىللەتدېشۈى
مۇستافا چوقاينى بۈگۈنكى كۈندە ئاشكارا ە رەسمىە يوسۇندا مەدھىيىلەپ باقمىغان
بوقسىمۇ ،بىرال چوقاينىڭ غايىسىنىڭ باشقا بىر ەىق  ،يېڭىچە ارىيانتى " -مەركىزىۈە
ئاسىيا دۆقەتلىرى ئىتتى اقى"نى قۇرۇپ ،ئورتال پۇ چىقىرىش ،ئورتال چېگرا  ،ئورتال
مۇداپىلە ە ئورتال بازا ھەم بۈايلىقالردى ئورتۈال بەھۈرىمەن بوقۈۇپ 41 ،نەچۈچە
مىليون نوپۇسلۇل قۇدرەتلى

دۆقە

بوقۇشنى تەشەببۇس قىلغان ئىدى.

نۇرسۇقتان ئەبىش ئوغلى تېخى ھايا

تۈۇرۇپ ،ئۇنىۈڭ ئۈچۈۈن ئورنىتىلغۈان

ئەنقەرەدىكى چو ھەيكەقنىڭ يوپۈۇقىنى ئۈېچىش مۇراسۈىمىدا پرېزىۈدېنو ئابۈدۇقال
گۈقنىڭ ئۇنىڭ " تۈرى دۇنياسى ئۈچۈن قوشۈقان تۆھ ىسۈى" نۈى مەدھىيلىشۈى بىكۈار
بوقمىسا كېرەى ؟! ئۈاچچىۋ تۈارىخىە ئەسۈلىمىلەر ە مۇسۈاپىلەر " بۆقۈۈنگەننى بۈۆرە
يەيدۇ" دېگەن ئاتاالر سۆزىنىڭ پەقەتۈال بىۈرال ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئەمەسۈلىكى ،بەقكۈى
ئۇنىڭ بارقىۋ تۈۈركىە ەەققلەرنىۈڭ ئە ئۈقگىلىۈ

ماقۈا -تەمسۈىلى ئىكەنلىكۈى،

ئەپسۇسكى ،تۈركىە ەەققلەرنىڭ مەزكۇر ئاتۈاالر سۈۆزىگە دائىۈم ەىالپلىۈۋ قىلىۈر
كەقگەنلىكىنى ئەسكە سۈاقىدۇ.مۇسۈتاپا چوقاينىۈڭ ئىدىيىسۈى ە غايىسۈىنىڭ يېۈرىم
ئەسىردى ئارتۇل اقىۈو ئۆكەنۈدى كېۈيى

زامۈان ە ماكانغۈا مۇ اپىۈۋ يۈېڭىچە

شەكىللەر بىلەن ئەمەقگە ئاشقانلىقى ياكى ئېشىۋاتقانلىقى ئۇنىۈڭ ئىدىيىسۈى بىۈلەن
غايىسىنىڭ مەركىزىە ئاسىيانىڭ تارىخى تەرەققىيا

قانۇنىغا ئۇيغۈۇن ئىكەنلىكىنۈى

ئىس اتالپ بېرەقەمدۇ يول ؟ بۇ تارىخى ە كېلەچەى مەسىلىسى !
ئىزاھاتالر :
[ . ]0ئو .وقۇبېيېۋ .كېڭەشلەرنىڭ رۇسىيە اۇمھۇرىيىتىدى
سو ېو ئىتتى اقىغىچە .رۇسمەپرىلە.رۇ.
[ . ]2ئو  .وقۇبېلەيېۋ .شۇ ماقاقە.
[ . ]2مىخائىق كاقىشېۋسكىە  .بوقشېۋىكالرنىڭ ەارەزىم تەارىبىسى .فەرغانا.رۇ
(رۇسچە)
[ . ]0باەىو سادىقوف .تۇركىستان اەدىدقىرى-2 ،باپ.
كونتىنېنو اۇرنىلى (.قازاقىستان .رۇسچە)
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[ . ]4ئابدۇقال روزىباقىيېۋنىڭ ەاتىرىلىرى .تارانچى كومىتېتى .ئا .م .روزىباقىيۋ .م.
روزىباقىيە ا ،ئۇيغۇر ەەققىنىڭ مۇنە ەر پەرزەندى .0987 .ئاقمۇتا-87.بە
(ئۇيغۇرچە).
[ . ]6شۇ كىتاب-88-87.بەتلەر.
[. ]7شۇ كىتاب-88.بە
[. ]8شۇ كىتاب-88 .بە
[. ]9شۇ كىتاب-87.بە .
[ . ]01ئا .روزىباقىيېۋ ،بۇرھان قاسىموف .ئاقمۇتا-0992 .يىلى-08 ،بە
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ە ئۇالرنىڭ
مەدەنىيە

مۇ ەپ ەقىيەتلىرى

نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

ئىال ە:
مەن بۇ ماقاقەمنى مەرھۇم قەدىرقى

ئانام نۇرنىسا ئابدۇرېھىمنىڭ ئەبەدىيلى

ەاتىرىسى ئۈچۈن بېغىشاليمەن .مەن ئۈچۈن دۇنيادا ئە قەدىرقىۈ  ،ئە مېھرىبۈان
ئانام ،ماڭا ئىنسانلىقنى ،ئىنسانىيەتنى اۈملىدى ئۈۆز قۈو ىنى سۆيۈشۈنى ئۆگىتىۈر،
ئەقىۈۈق-ئىۈۈدرىكىمنى ئاچقۈۈان بىرىنچۈۈى ئۇسۈۈتازىم -4ئاينىۈۈڭ -22كۈۈۈنى ،مەزكۈۈۇر
ماقاقەمنى يېزىۋاتقان ،كېچە-كېچىلەپ ،ماتېرىياقالر دۆ ىسىدى مەنبەقەر ە ئۇچۇرالر
ئىزدە اتقان كۈنلىرىمۈدە بىۈز بىۈلەن ىداالشۈتى .مەن بۈۇ ەە ەرنۈى يىۈرال ئوكيۈان
قىرغىقىدى ئاڭلىغىنىمدا زور ئىلھۈامالر بىۈلەن ەە

بېسۈىۋاتقان بارمۈاقلىرىم بىۈردىنال

ئىشتى توەتىدى  ،كۆزقىرىم ەىرەقەشتى ،كۆز ياشلىرىم تارامالپ تۆكۈقۈدى ،ئانامنىۈڭ
مېھرىبان سىماسى كۆز ئاقدىمدا پەيدا بوقدى ،ھەر بىر ئىلھۈامبەەش سۈۆزقىرى قۇقۈۇقىم
تۈ ىدە قايتىدى ااراڭلىدى ،مەن ئۆز-ئۆزگمگە سوئاقالر قويدۇم ھەم اا اب تۈاپتىم،
ئاەىرى كۆز ياشلىرىمنى سۈرتىۋېتىر ،يېزىۋاتقان مەزكۇر ماقاقەمنى تامامالپ ،تېۈزرال
ئوقۇرمەنلىرىمنىڭ ھوزۇرىغا تاپشۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ چاڭقىغان قەقبلىرىنى ئازرال بوقسىمۇ
سۇغۇراي دېگەن قارارغا كەقدىم.
مېھرىبان ئانامغا ! اۈملىدى دۇنيۈادىكى بۈارقىۋ ئانىالرغۈا ئە ئۈاقىە ھۈۆرمىتىمنى
بىلدگرىمەن!
********************
چەتلەقلەردىكى ئۇيغۇر دىلاس ورىسۈىنىڭ مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى مۇسۈتەقىق
دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىغا تە ە قازاقىستان ،قىرغىزىستان ،ئۆزبېكىستان قاتارقىۋ تۈۈركىە
اۇمھۈۈۇرىيەتلەرگە اايالشۈۈقان  .بۈۈۇالردى باشۈۈقا يەنە رۇسۈۈىيە فېدېراتسىيىسۈۈى،
207

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

تۈركمەنىستان ە تااىكىستاندا ئانچە كۆپ بوقمىغۈان ئۇيغۈۇر ئاھاقىسۈى ياشۈايدۇ .
ئۇيغۇرالر ئاقدى بىۈلەن اۇغراپىيىلىۈ

اايلىشۈىش اەھەتتىكۈى قواليلىۈۋ شۈارائىو

تۈپەيلىدى قازاقىستان ،قىرغىزىستان ە ئۆزبېكىستاندى ئىبارە

ئۈ اۇمھۈۇرىيەتكە

ئە كۆپ تارقاقغان  .بۇنىڭدى باشۈقا يەنە رۇسۈىيە ،تۈركمەنىسۈتان  ،تااىكىسۈتان،
ئۇكرائىنىيە ە باشقا اۇمھۇرىيەتلەردىمۇ ئاز ساندا ئۇيغۇرالر ياشايدۇ.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئۆزىگە ەاس مىللىۈە مەدەنىۈيە

ئەنلەنىسۈىگە

ئىگە بوقۈۇپ ،مەدەنىۈيە -مائارىۈر ،ئىلىۈم-پەن ە باشۈقا تۈرقۈۈى سۈاھەقەردە زور
نەتىجىلەرنى قوقغا كەقتۈردى .ئۇيغۈۇرالر بۈۇ اۇمھۈۇرىيەتلەردە ئۈاز سۈانلىۋ مىلۈلە
ھېسابالنسىمۇ ،بىرال سىياسىە ،ئىقتىسادىە ،مەدەنىە-مائارىر ،سەنلە

ە باشقا ھەر

قايسۈۈى سۈۈاھەقەردە قوقغۈۈا كەقتۈۈۈرگەن نەتىجىلىۈۈرى بىۈۈلەن ئۈۈۆزقىرى ياشۈۈىغان
اۇمھۇرىيەتلەرگە بەقگىلى

تەسىر كۆرسەتتى.

ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يېقىنقى ئىككى ئەسىرقى

تۈارىخى قوقەنۈو

ەۈۈانلىقى ،چۈۈار رۇسۈۈىيە ئىم ېرىيىسۈۈى ،سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ە ھۈۈازىرقى مۇسۈۈتەقىق
اۇمھۇرىيەتلەردى ئىبارە مەركىزىە ئاسىيانىڭ سىياسىە دا اقغۇشلىرى ە تەرەققىيۈا
اەريانلىرى بىۈلەن زىۈ مۇناسۈىۋەتلى
ئىقتىسادىە ە مەدەنىۈيە

بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ سىياسۈىە ،ئىجتىمۈائىە-

ھايۈاتى مانۈا شۈۇ ھاكىمىيەتلەرنىۈڭ ئىچكۈى ە تاشۈقى

سىياسىتى بىلەن زى باغالنغان ئىدى.
ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۈۇرقىرى بىۈر پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر ەەققىنىۈڭ بىۈر
قىسىمى بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ ياشىغان دۆقەتلىرى ە تۈۈزگملىرى ئۈايرىم بوقسۈىمۇ ،بىۈرال
ئورتال ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە

گە دىسۈىگە مەنسۈۇپتۇر .ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى ئۇيغۈۇر

ئاھاقىسى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -21ئەسۈىرنىڭ بېشۈىدى ئېتىبۈارەن باشۈلىغان ئۈۆز
ئاقدىغا مىللىە كىملى
مىللىە كىملى

تىكلە

ە را ااالندۇرۇ

سىياسىتىنىڭ نەتىجىسۈىدە ئۇيغۈۇر

ە مىللىە روھىنۈى ئۈزقۈكسۈىز را ااالنۈدۇرۇپ ،مۈۇرەككەپ سىياسۈىە،

ئىجتىمائىە-ئىقتىسۈادىە ە مەدەنىۈيە

تەرەققىيۈا

مەزكۈۈۇر ماقاقىۈۈدە ئۇالرنىۈۈڭ بىۈۈر ئەسۈۈىرگە يۈۈېقى
مەدەنىۈۈيە -مائارىۈۈر تەرەققىيۈۈا

مۇسۈاپىلىرىنى بېسۈىر ئۈۆتتى.
اقىۈۈو ئىچىۈۈدە بېسۈۈىر ئۈۈۆتكەن

مۇسۈۈاپىلىرى ،شۈۈۇنىڭدەى قوقغۈۈا كەقتۈۈۈرگەن

نەتىجىلىرى ھەققىدە قىسقىچە ئومۇمىە بايان بېرىش ئاساسىە نۇقتا قىلىنىدۇ.

. 1ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى
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ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەسمىە ئىستاتىسۈتىكىلىرى
بويىچە ئاقغاندا ،بۈگۈۈنكى كۈۈنلەردە قازاقىسۈتان ئۇيغۈۇر دىلاس ورىسۈى ئە كۈۆپ
دۆقەتتۇر .قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىۈڭ -2102يىلىۈدىكى ئىستاتېستىكىسۈى بۈويىچە ،بۈۇ
اۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇرالر  227422نەپەر[.]0
ئۇنىڭدى كېيى قاقسا ،قىرغىزىستان اۇمھۈۇرىيىتى بوقۈۇپ-2102 ،يىلىۈدىكى
قىرغىزىستاننىڭ دۆقەتلىۈ

ئىستاتېستىكىسۈى بۈويىچە ئاقغانۈدا ،ئۇيغۈۇرالر  41مىۈڭ

نەپەر[.]2
ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى -2111يىلىدىكى ھۆكۈۈمە

سۈانلىۋ

مەقۇماتىدا 19526نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن ،بىرال ھازىرغىچە يېڭى سانلىۋ مەقۇما
ئېالن قىلىنمىغۈان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا ئۆزبېكىسۈتان ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە

مەركىۈزى بۈۇ

اۇمھۇرىيەتتە 60مىڭ ئۇيغۇر ياشايدىغانلىقىنى مەقۇم قىلغان[ . ]2ئۆزبېكىستاندىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ مەزكۈۇر ئۇچۈۇرالردى بىۈر قۈانچە ھەسسۈە كۈۆپ ئىكەنلىكۈى
ھەققىدە تۈرقۈى غەيرى-رەسمىە پەرەزقەر مە اۇ .
تۈركمەنىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى ئە ئۈاز بوقۈۇپ ،بۈۇ ھەقۈتە ئېنىۈۋ
مەقۇما

يول. -1890يىلى 271 ،ئائىلە ،يەنۈى  0217نەپەر ئۇيغۈۇر يەتتەسۈۇدى

تۈركمەنىستاندىكى مۇرغاب دەرياسى ادىسىغا كۆچۈپ كېلىر يەرقەشكەن .ئۇالرنىۈڭ
سانى -0991يىلى  0292نەپەر-2010 ،يىلۈى 2111 ،نەپەر دەپ ئۈېالن قىلىنغۈان.
-0929-0928يىللىرى ،تۈركمەنىستاننىڭ بۈايرام  -ئۈاقى رايونىۈدا ئىككۈى ئۇيغۈۇر
كوقخوزى قۇرۇقغۈان ئىۈدى [ .]0ئەممۈا  ،تااىكىسۈتاندىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ھۈازىرقى
نوپۇس ئەھۋاقى ھەققىدە ئۇچۇر يول .بۇ اۇمھۇرىيە

ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى ئۇيغۈۇرالر

ئە ئاز ااي بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئۈسۈتىگە تااىكىسۈتاننىڭ -0926يىلىۈدى
تاكى  -2119يىلىغىچە بوقغۈان مىللەتلەرنىۈڭ نوپۈۇس ئىستاتېستىكىسۈى تەركىۈبىگە
ئۇيغۇرالر كىرگۈزگقمىگەن.
رۇسىيە فېدېراتسىيىسىدە ئۇيغۇرالرنىڭ توپلىشىر ئورۇنالشۈقان اۈايلىرى يۈول.
مەزكۇر دۆقەتتىكى ئۇيغۇرالر تارقال ھاقەتتە بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىمى موسۈكۋا ە
سۈۈانكت ېتېربۇرگ شۈۈەھەرقىرىگە مەركەزقەشۈۈكەن .رۇسۈۈىيە ئۇيغۇرقىرىنىۈۈڭ -2101
يىلىدىكى نوپۇسى  2691نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن[.]4
قېكى  ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى ئارىسۈىدا
مەيلى ،سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ە ياكى ئۇنىڭدى كېيىنكى مۇستەقىق اۇمھۈۇرىيەتلەر
دە رىدىكى ھۆكۈۈمە

سۈانلىۋ مەقۇماتلىرىغۈا ئىشۈەن قىلماسۈلىۋ  ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ
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نوپۇسىنىڭ ئەمەقىيەتتە بۇ سانلىۋ مەقۇماتالردى كۆپ ئىكەنلىكۈى ھەققىۈدە تۈرقۈۈى
قاراشالر ھەم ئۇالرنىڭ ئۆزقىرىنىڭ ئوەشىمىغان مەقۇماتلىرى مە اۇ .
ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىە اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۈۇرالر اۇغراپىيىلىۈ
دىلاقېكو ئاالھىدىلى

ە تىۈق-

بويىچە ئىككى ئاساسىە گۇرۇپ ىغا بۆقۈنگەن بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ

بىرى پەرغانە گۇرۇپ ىسى ،يەنە بىرى يەتتەسۇ گۇرۇپ ىسىدى ئىبارە

[.]6

ئۇيغۈۈۇر دىلاس ورىسۈۈىنىڭ پەرغۈۈانە گۇرۇپ ىسۈۈى ئاساسۈۈلىقى ئەسۈۈلىدە ئۇيغۈۈۇر
ئېلىنىڭ اەنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى بوستانلىقالر رايونىدى كۆچۈۈپ
چىقىر ،پەرغانە ادىسىدىكى بۈگۈنكى ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان ە تااىكىستاننىڭ
شەھەر ھەم دېھقانچىلىۋ رايونلىرىغا ئورۇنالشۈقانالر بوقۈۇپ ،بۈۇ گۇرۇپ ۈا تۈاكى -21
ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتا يەرقى

ئاھاقىالر تەرى ىدى “قەشقەرقىكلەر”

دەپ ئاتاقغان ئىدى.
پەرغانە ادىسى ە يەتتەسۇ رايۈونى قەدىمۈدى تارتىۈر ئۇيغۈۇر قەبىلىلىۈرى
پائاقىيە

قىلغان رايونالردۇر .بۈۇ رايۈونالر بىۈلەن تۈارىم ە ئىلۈى ادىسۈىنىڭ زىۈ

تۈۈارىخىە باغلىنىشۈۈى مە اۈۈۇ  .ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ يېقىنقۈۈى زامانۈۈدا بۈۈۇ ادىالرغۈۈا كە
كۆقەملى

كۆچۈشلىرى -0749يىلىدى كېيى باشالنغان مانجۇر-چىۈڭ قوشۈۇنلىرىنىڭ

ھەربىە ھۇاۇملىرى ە قىرغىنچىلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر-09 .ئەسىردىكى ئۇرۇشۈالر
نەتىجىسۈۈىدە تېخىمۈۈۇ كۈۈۆپ سۈۈاندىكى قەشۈۈقەرىيە ئاھاقىسۈۈى تۈركۈۈۈملەپ ،پەرغۈۈانە
ادىسىغا كۆچكەن ئىدى .قازال ئاقىمى چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتلىرىغا قارىغاندا،
-09ئەسۈۈىرنىڭ بىرىنچۈۈى يېرىمىۈۈدا پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا  211مىڭۈۈدى ئۈۈارتۇل
قەشۈۈقەرقىكلەر ماكانالشۈۈقان[ .]7شۈۈۇ دە رقەردىكۈۈى پەرغۈۈانە ادىسۈۈىغا اايالشۈۈقان
ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋاقى ە نوپۇسى ھەققىۈدە سۈابىۋ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئاقىملىرىۈدى
گ.ئىسھاقوف ،ئا.م .رېشېتو  ،ئا .ن .سېدقو سكايا ،س .س گۇبايېۋا  ،ئى . .زاەۈارو ا،
غ.ساد اقاسوف ە باشقىالر ئۆزقىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.
س .س .گۇبايېۋا چوقان ەقىخانوفنىڭ مەقۇماتلىرى ئاساسۈىدا -09ئەسۈىرنىڭ
60يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتا پەرغۈانە ادىسۈىدا  211مىۈڭ ئەتراپىۈدا ئۇيغۈۇرياشىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان[.]8
سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئۇيغۇر ئاقىمى ،ئاكادېمى

غواۈاەمە

ساد اقاسۈوف،

پەرغانە ادىسىدا چوقان ەقىخۈانوف قەيۈو قىلغۈان  9مىۈڭ نوپۈۇس دوالنلىقالرنۈى
قوشۇپ 220 ،مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغان دېگەن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى[.]9
ئى . .زاەورو انىڭ قارىشۈىچە-0861 ،يىلىغىۈچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا قوقەنۈو
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ەانلىقى تە ەسىدە  241-211مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغان[.]01
ئۆزبېكلەرگە سىڭىر كېتىشۈى ناھۈايىتى

پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالر يەرقى

كۈچلۈى بوقۇپ ،بۇ ئىككۈى ەەققنىۈڭ ئەسۈلىدى بىۈر-بىۈرى بىۈلەن ئېتنىۈ
بوقماسلىقى ،تىق ،دى  ،سەنلە
تۇرمۇ

پەرقۈى

ئۈۆرپ-ئۈادە  ،كىۈيىم-كۈېچەى ،يۈېمەى-ئىچۈمەى،

ئۇسۇقى ە باشقا كۆپ تەرەپلەردىكى ئوەشاشلىقالر قەشقەرىيە ئۇيغۇرقىرىنىۈڭ

پەرغانە ادىسىدىكى بۇ ەەقققە سىڭىشىر ،ھازىرقى زامان ئۆزبې

مىللىتىنىڭ ئېتنىۈ

تەركىبىنى تەشكىق قىلغۇچى تەركىبگە ئايالندى.
يەتتەسۇ گۇرۇپ ىسى ،ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شىماقىدىكى ئىلى ادىسىدىكى
ئەسلىدى بۈار بوقغۈان ە -0880يىلۈى رۇسۈىيە بىۈلەن چىۈڭ ئىم ېرىيىسۈى « ئىلۈى
شەرتنامىسى»نى ئىمزاالپ چېگرا ئايرىغاندى كېيى قورغاس دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى
ئىلى تە ەسىدى رۇسىيە تە ەسۈىگە كۈۆچكەن 04مىۈڭ تۈارانچى[ ، ]00يەنۈى ئىلۈى
ئۇيغۈۇرقىرى شۈۇنىڭدەى -0962-0944يىللىۈرى ئارىسۈىدا ئىلۈى ە باشۈقا شۈىماقىە
رايونالردى كۆچكەنلەردۇر.
بۇ ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇرالر تىق اەھەتتى ئاقغاندا ئوەشاشال ئۇيغۇر تىلىنىڭ
مەركىزىە دىلاقېكتىغا مەنسۇپ بوقۇپ  ،پەقە

ئۈايرىم شۈىۋىلىۋ ئاالھىۈدىلىكلەرگە

ئىگە ەاالس .پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇر ئاھاقىلىرى  ،يەنى بۈۇرۇنقى قەشۈقەرقىكلەر
قەشقەر شىۋىسىنى ئاساس قىلغان .يەتۈتە سۈۇ رايونىۈدىكىلەر بوقسۈا ئىلۈى شىۋىسۈىنى
ئاساس قىلغان ئىدى .بۇ ئىككى گۇرۇپ ا ئۇيغۇرالر تاكى -21ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىغىچە
بوقغان ئارىلىقتا «قەشقەرقىۋ» ە «تارانچى» دېگەن ئىككى ەىۈق نۈام بىۈلەن بىۈر-
بىرىنى پەرقلەندگرگەن ھەم يەرقى

ئاھاقىالر ە چۈار رۇسۈىيە ھۆكۈۈمىتى تەرى ىۈدى

شۈۇندال ئاتاقغۈان ئىۈدى. 1921-يىلىۈدىكى تاشۈكەنو قۈۇرۇقتىيى نەتىجىسۈىدە «
ئىنقىالبى ئۇيغۇر ئىتتى اقى» بۇ ەىق ئاتاشۈنى ئەمەقۈدى قاقۈدۇرۇپ ،ئۇيغۈۇر نۈامىنى
ئەسلىگە كەقتۈرگشنى قارار قىلغاندى كېيى  ،ئۇيغۇر نامى قەدەممۇ-قەدەم پەرغۈانە ە
يەتتەسۇ گۇرۇپ ىسىنىڭ ئورتال مىللىە نامى بوقدى .قەشقەرقىۋ ە تارانچى ئاتاقغۇسى
پەقە

بىر مىللەتنىڭ ئىككى اۇغراپىيىلى

ناملىرى بوقۇپ ،ئۇ ھەرگىزمۇ ئېتنى

رايونغا اايالشقان قىسۈىملىرىنىڭ ئۈايرىم

نام ئەمەس ئىدى.

سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ دەسۈلەپكى مەزگىلىۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ نوپۇسۈى
ھەققىدە تۈرقۈى ئۇچۇرالر مە اۇ  .ئۇيغۇر رەھبىرى ئابدۇقال روزىباقىيې -0922يىلى،
پۈتۈن turkئاپتونوم اۇمھۇرىيىتىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ  611مىڭدى ئارتۇل
ئىكەنلىكىگە ئائىو سانلىۋ مەقۇمۈاتنى  turkكوم ارتىيىسۈى مەركىزىۈە كۈومىتېتى ە
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رۇسىيە بوقشېۋىكالر پارتىيىسى مەركىزىە كۈومىتېتى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا بيۇروسۈىغا مەقۈۇم
قىلغان[ .]02ئەنە شۇ يىلالردا ئۇيغۇر ئاقىملىرىدى بۇرھان قاسۈىموف پۈتۈۈن ئوتتۈۇرا
ئاسىيادا بىر مىليون ئەتراپىدا ئۇيغۈۇر ياشۈايدىغانلىقىنى يازغۈان .بۈۇ ئۇيغۇرالرنىۈڭ
ئاساسلىۋ قىسىمى پەرغانە ادىسىغا تارقاقغان ئىدى .ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې كېيىنۈرەى
پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنى  711-411مىۈڭ ئەتراپىۈدا دەپ
يازغان بوقۇپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدىمۇ ئوەشىمىغان
قاراشالر مە اۇ

ئىدى .بىرال ،سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىۋ مەقۇماتى بۇنىڭۈدى زور

دەرىجىۈۈدە تۈۈۆ ەن بوقۈۈۇپ-0920 ،يىلۈۈى ،ئۆزبېكىسۈۈتان ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۈۈۇرىيىتى

قۇرۇقغاندى كېيى  ،پەرغانە ادىسىدىكى زور ساندىكى قەشقەرقىۋ ئۇيغۇرالر ئۆزبېۈ
سۈپىتىدە تىزىمغا ئېلىنغان .رۇسىيە ئاقىمى سېرگېە ئاباشىننىڭ قاراشلىرىغا تايانغانۈدا،
پەرغانە ادىسىدىكى بۇ زور ساندىكى «قەشقەرقىقلەر» سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -0920
يىلى باشلىغان ئوتتۇرا ئاسىيادا مىللىە اۇمھۇرىيەتلەرنى قۇرۇ
ئۆزبې

ئېتنى

تەركىۈبىگە قوشۈىۋېتىلىر ،يېڭۈى ئۆزبېۈ

سىياسىتى نەتىجىسىدە

مىللىتىنۈى ياسۈا

ئۈچۈۈن

ئىشۈۈلىتىلگەن ئىۈۈدى .بىۈۈرال-0926 ،يىلىۈۈدىكى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ نوپۈۈۇس
تەكشۈرىشىدە ،ئۇيغۇر مىللىتى « قەشقەرقىۋ»« ،تارانچى» ە « ئۇيغۇر» دېگەن ئۈۈ
ەىق نام بىۈلەن تىزىمغۈا ئېلىنغۈان .ئەممۈا-0927 ،يىلىۈدىكى تەكشۈرگشۈتە پەقە
ئۇيغۇر نامىال ئىشلىتىلگەن[ .]02سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۈۇرالر ھۆكۈۈمە

سۈانلىۋ

مەقۇماتلىرىدا ئىزچىق ئاز كۆرسىتىلگەن بوقۇپ ،بۇنىڭ تۈرقۈى سە ەب-ئۈامىللىرى بۈار
ئىدى .سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئۈازالپ كېتىشۈىدە مىللىۈە سىياسۈە
ئۇيغۇرالر بىلەن ئۆزبېكلەر ئارىسىدىكى ئېتنى

ە

پەرقنىڭ كۈچلۈى بوقماسلىقى ئاساسلىۋ

سە ەب بوقغۈان .ئۇنىڭۈدى باشۈقا يەنە 1932-1933-يىللىرىۈدىكى ئاچۈارچىلىۋ،
-0927يىللىرىۈۈدىكى تۈۈازىال

ە 1941-1945-يىللىرىۈۈدىكى سۈۈو ېو-گېرمۈۈان

ئۇرۇشىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدىكى مۇھىم ئامىلالردۇر .مەسۈىلەن ،قازاقىسۈتان
ئۇيغۇرقىرىنىڭ سانى -0907يىلى ،قازاقىستان كوم ارتىيىسىنىڭ بىرىنچۈى سۈېكرېتارى
اۈمابۈۈاي شۈۈاياەمەتوف قازاقىسۈۈتاندا ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاپتونوم ئوبالسۈۈتى قۈۈۇرۇ

ھەققىۈۈدە

موسۈۈكۋاغا يوقلىغۈۈان دوكالتىۈۈدا  27مىۈۈڭ دەپ مەقۈۈۇم قىلىنغۈۈان بوقۈۈۇپ-0927 ،
يىلىدىكىۈۈدىكى سۈۈانلىۋ مەقۇمۈۈاتتى كۆرگنەرقىۈ

دەرىجىۈۈدە تۈۈۆ ەنلەپ كەتۈۈكەن.

ئەقۈۈۋەتتە ،قازاقىسۈۈتان ئۇيغۇرقىرىنىۈۈڭ سۈۈانىنىڭ تۈۈۆ ەنلەپ كېتىشۈۈىدىكى يەنە بىۈۈر
سە ەب-0922-0922،يىللىرىدىكى ئاچارچىلىۋ مەزگىلىدە زور سۈاندىكى ئۇيغۈۇرالر
يەتتەسۇدى ئىلى ادىسىغا كۆچۈۈپ كېلىۈر ،ەتىۈنىگە قايتمىغۈان ئىۈدى .ئەنە شۈۇ
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تۈرقۈۈۈى سۈۈە ەبلەر تۈپەيلىۈۈدى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ -0941يىلالردىكۈۈى سۈۈانلىۋ
مەقۇماتىدا سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسىدىكى پۈتۈن ئۇيغۇر ئاھاقىسى ئۈاران 011
مىڭ ئەتراپىغا چۈشۈپ قاقغان.
سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ قايتىۈدى تېۈز كۆپىيىشۈى 1954-1962-
يىلىدىكى كۆچۈ

نەتىجىسىدە ئىشقا ئاشۈتى .ئۇيغۇرالرنىۈڭ يەتۈتە سۈۇ گۇرۇپ ىسۈى
ە باشۈقا اايلىرىۈدى

تەركىبىگە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر ،ئاقسۇ ،ئۈۈرگمچى ،ئۈاتۇ

كەقگەن ئۇيغۇرالرمۇ قوشۇقدى .تاشكەنو ە پەرغانە ادىسىدىكى ئۇيغۇرالر تەركىبىگە
ئىلى تە ەسىدى كەقگەن ئىلى ئۇيغۇرقىرىمۇ قوشۇقدى.

تەرەققىياتى

.2ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە كىملى

كۆچۈۈ

 -1962 -1954يىللىرىدىكى كە كۆقەملىۈ

نەتىجىسۈىدە ئوتتۈۇرا

ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بىراقال ئاشتى شۇنىڭدەى ئۇيغۇرالرنىڭ
مىللىە مەدەنىيىتى ،تىق-يېزىقى ،ئۆرپ-ئادەتلىرى ،سەنلىتى ە باشقىالرنى ئۆز ئىچىگە
ئاقغان مىللىە كىملىكلىرى كۈچەيدى ھەم را ااالندى.
-1954-1962يىللىرىدىكى كە كۆقەملى
ە قىرغىزىستاندىكى كۈۆپلىگەن يەرقىۈ

كۆچۈ

نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستان

ئۇيغۈۇرالر ئۆزقىرىنىۈڭ مىللىۈە كىملىكىنۈى

ئەسلىگە كەقتۈرگەن بوقۇپ ،قىرغىزىستاننىڭ ئو  ،اۈاال ئابۈاد ،فرۇنۈزې ،قۈاراقو ،
توقمال قاتارقىۋ اايلىرىدىكى ئەسلىدى بار بوقغۈان ئۇيغۇرالرنىۈڭ بىۈر قىسۈىمى بۈۇ
چاغدا مىللىە كىملىكىنۈى ئۈۆزبېككە ئۆزگەرتىۈر ،ئۆزبېكلىشۈىش باسۈقۇچىنى باشۈتى
كەچۈرگپ ،سانى ناھايىتى ئاز قاقغان ئىدى .ئۆز ئېتنى

كىملىكىنى ساقلىغان ئۇيغۇرالر

يېڭىدى كۆچۈۈپ كەقگەنۈلەر بىۈلەن قوشۈۇقۇپ ،قىرغىزىسۈتان ئۇيغۈۇرقىرى بىۈردىنال
كۆپەيدى  .ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرقىرى بۇ چاغالردا ئاساسۈىە اەھەتۈتى ئۆزبېكلىشۈىر،
ئۆز مىللىە كىملىكىنى پۈتۈۈنلەي دېگۈۈدەى يۈتتۈۈرگپ قويغۈان بوقۈۇپ ،ئەسۈلىدىكى
ئېتنى

كىملىكىنى يوقاتمىغانالر يېڭى كۆچۈپ كەقگەنلەر بىلەن قوشۇقۇ

نەتىجىسۈىدە

ئۇيغۇر اامائەتچىلىكى رەسۈمىە شۈەكىلدە قايتىۈدى پەيۈدا بوقۈدى ھەمۈدە ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىتى يېڭى تەرەققىيا

باسقۇچىغا كىردى.

قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالر كوقخوزالر ،يېزا-قىشالقالر ە شەھەرقەرگە توپلىشىر،
زى ياشىغانلىقى ئۈچۈن ئۈۆز مىللىۈە كىملىكۈى ،مائۈارى ى ە مىللىۈە مەدەنىيىتىنۈى
ساقلىشى باشقا اۇمھۈۇرىيەتلەرگە قارىغانۈدا زور دەرىجىۈدە ياەشۈى ئىۈدى-0941 .
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يىلالردا سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسۈىدا پەقە
ئۇيغۇرقىرىال سو ېو ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋوقى سۈپىتىدە مە اۇ

قازاقىسۈتان

بوقۇپ تۇرغۈان

ئىدى.
سو ېو ئىتتى اقى دە رىدە سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسۈىدىكى بۈۇ ئۇيغۈۇرالر
ئومۇمالشتۇرۇقۇپ« ،سو ېو ئۇيغۇرقىرى » ،ئۇالرنىۈڭ ئەدەبىيۈاتى « سۈو ېو ئۇيغۈۇر
ئەدەبىياتى» ،ئۇالردى چىققان ئاقىمالر « سو ېو ئۇيغۇر ئاقىمى» دېگەنۈدەى نۈامالر
بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۈۇرالردى پەرقلەنۈدگرگقگەن بوقسۈا ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
يىمىرىلىر ،مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر مەيدانغا كەقگەندى كېيى  ،ئورتۈال «سۈو ېو
ئۇيغۇرقىرى» دەپ ئاتاقغان بىر گە دە يوقىلىر ،بىر پۈتۈن ئۇيغۈۇر دىلاس ورىسۈى ھەر
قايسى اۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىلىنىر ئايرىم تەرەققىيا

يوقىغا مېڭىشقا باشلىدى.

گەرچە ،يەتتەسۇ ە پەرغانە رايونىدىكى مەزكۈۇر ئىككۈى گۇرۇپ ۈا ئۇيغۈۇرالر
بۈگۈنكى كۈنلەردە ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى تۈۆ

اۇمھۈۇرىيەتكە تارقىلىۈر ،بىۈر پۈتۈۈن

ئۇيغۇرالرنىڭ ئايرىم دىلاس ورىلىرىنى شەكىللەندگرگەن بوقسىمۇ ،بىرال ئۇيغۇرالرنىڭ
ئەسلىدە مۇتلەل كۆپ قىسىمىنى تەشكىق قىلغان پەرغانە گۇرۇپ ىسى بۈگۈنكى كۈنلەردە
پۈتۈنلەي دېگۈدەى يەرقى

ەەققلەرگە سىڭىر تۈگىدى ھەمدە بۇ رايوندىكى قاقۈدۇل

ئۇيغۇر گۇرۇپ ىلىرى دا املىۋ تۈردە سىڭىش باسقۇچىنى بېشىدى كەچۈۈرمەكتە .گەرچە
ئەنجان قاتارقىۋ رايونالردا ھازىرمۇ مەقۇم ساندا ئۇيغۇر اامائەتچىلىكى بار بوقسىمۇ،
بىرال ئۇالر ئۆز ئانا تىلىنى ئۇنۇتقان  ،تىۈق ە ئېتنىۈ

ئاالھىۈدىلى

اەھەتلەردىۈ

ئۆزبېكلەردى پەرقسىز ھاقغا چۈشۈپ قاقغان ئىدى .ئەمما ،ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۈۇر
اامائىتىنىۈۈڭ پەقە

1955-يىلىۈۈدى -0962يىلىغىۈۈچە بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا ئۇيغۈۈۇر

دىيارىدى كۆچۈپ كەقگەن تەركى

ە قازاقىسۈتاندى بۈۇ اۇمھۈۇرىيەتكە ەىۈزمە

يۈزىسىدى بېرىر يەرقىشىر قاقغان ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى تاشكەنو شەھىرىنى مەركەز
قىلىر ،ئۆز مىللىە كىملىكى ە مەدەنىيىتىنى مەقۇم دەرىجىدە ساقالپ كەقگەن بوقسىمۇ،
بىرال ئە الدالرنىڭ ئاقمىشىشى بىلەن مەزكۇر اۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇر مىللىە كىملىكى
قەدەممۇ-قەدەم ئااىزال

شۇنىڭدەى دا املىۋ ئۆزبېكلىشۈىش اەريۈانلىرىنى باشۈتى

كەچۈرمەكتە.
ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ قازاقىسۈۈتان ە قىرغىزىسۈۈتاننى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان يەتتەسۈۈۇ
گۇرۇپ ىسى بوقسا ئۈۆز مىللۈى كىملىكۈى ،مىللىۈە مەدەنىۈە-مائۈارى ى  ،ئەدەبىيۈا -
سەنلىتى ،مۇزىكىلىرى ە ئۆرپ -ئادەتلىرىنى ئىزچىق تۈۈردە ياەشۈى سۈاقالپ قاقۈدى
شۇنىڭدەى بۇالرنى مەقۇم دەرىجىدە را ااالندۇرۇپ ،بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىە كىملىكۈى
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كىملىكىنىڭ مەركىزىە ئاسىيا رايونىدىكى بىر پارچىسىلىۋ روقىنى

ئوينىماقتا .بۇ گۇرۇپ ىنىڭ يەرقى

قازال ە قىرغىز قاتارقىۋ ەەققلەرگە سىڭىر كېتىشۈى

ئاساسەن دېگۈدەى كۆرگقمىدى .بىرال ،بۇنىڭۈدى كېيىنكۈى تەرەققىيۈا

يۆنىلىشۈىنى

تەتقىۋ قىلىش ناھايىتى مۇھىم .ئەقۋەتتە ،قىرغىزىستان ئۇيغۇرقىرىنىڭ -0962-0940
يىللىرى ئارىسىدا كۆچۈپ كەقگەنلىرى تەركىبىدە يەنە كۆپ ساندا ئەسۈلى قەشۈقەر ە
ئاتۇ

قاتارقىۋ اايالردى كېلىر چىققانالرمۇ بار بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ ئەشۈۇ اۈايالردى

ئاقدى بىلەن ئىلى ادىسىغا ،كېيى ئىلىدى سو ېو ئىتتى اقى تەرەپۈكە ئۈۆتكەنلەر
ئىدى .بۇ گۇرۇپ ىنىڭ ئۆزقىرىنى تارانچىالر ،ە ياكى يەتتەسۇقۇقالردى پەرقلەندگرگ
ەاھىشىمۇ مە اۈۇ

ئىۈدى .ئەممۈا ،ھۈازىر مۇنۈدال ەاھىشۈالر ئاساسۈەن دېگۈۈدەى

تۈگىگەن.

.3ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيا

باسقۇچلىرى

ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا رايونىۈۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ -21ئەسۈۈىردىكى مەدەنىۈۈيە
تەرەققىياتىنى دۆقە

تۈزگقمىسى بويىچە چار رۇسىيە ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ە مۇسۈتەقىق

اۇمھۇرىيەتلەردى ئىبارە

ئۈ ھاكىمىيە

تۈزگقمىسى بويىچە ئۈۈ دە رگە ئۈايرىش

مۇمكى  .بۇ ئۇ دە رنىڭ ئۆزىگە ەاس ەۈاراكتېرى  ،ەۇسۇسۈىيەتلىرى  ،تەرەققىيۈا
يۆنىلىش ە مۇساپىسى مە اۇ .

بىرىنچى دە ر :چار رۇسىيە دە رى-0907-0878( :يىللىرى(
-1878يىلى ،چار رۇسىيە پۈتۈۈن  turkرايۈونىنى توقۈۇل ئىشۈغاقىيە

ئاسۈتىغا

ئاقغاندى كېيى  ،ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنى تاشۈكەنتنى مەركەز قىلغۈان  turkگېنېۈرا
گۇبېرناتورقۇقىنىڭ ھەربىە ە مەمۇرىە باشقۇرۇ

دائىرىسۈى ئىچىۈدە ئىۈدارە قىلۈدى.

تاكى 1917-يىلى،پادىشاھلىۋ تۈزگم ئاغدۇرۇقۇپ ،ئۆكتەبىر ئۆزگىرىشى نەتىجىسۈىدە
ھاكىمىيەتلەر بوقشېۋىكالرنىڭ قوقىغا ئۆتكۈچىگە بوقغان ئارىلىقتا چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى
تۇركىستاننى ئۆزىنىڭ ەام ئەشيا بازىسىغا ئايالندۇرۇ

بىلەن بىۈر اقىتتۈا تاشۈكەنو

سانائە

بازىلىرىنى قۇردى ھەمدە تۆمۈر

قاتارقىۋ اايالردا كىچى

كۆقەمدىكى يېنى

يو ياساپ ،ئىچكىرى رۇسىيە بىلەن تۇتاشتۇرۇشقا كىرىشتى .رۇسۈىيە سۈودا-سۈانائە
بۇرژۇئازىيىسىنىڭ  turkەام ئەشياسىغا بوقغان ئېھتىيااى ئۇالرنى تاشكەنو قاتۈارقىۋ
شەھەرقەرگە زامانىۋى يا روپا مەدەنىيىتى ،سانائە
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يا روپا ئۇسلۇبىدىكى مەكتەپلەرنى ئېچىۈر ،يەرقىۈ

ەەقۈۋ پەرزەنتلىرىنۈى مەقۈۇم

دەرىجىدە تەربىيىلەشكە مەابۇر قىلدى.
سۈودا گۈۇرۇھى

شۇنىڭ بىلەن بىر اقىتتا يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى يەرقى

ە يۇقىرى تەبىقە كىشىلىرىنىڭ رۇسىيىنىڭ پېتىربۈۇرگ ،موسۈكۋا ،ئورىنبۈۇرگ ە باشۈقا
شۈۈەھەرقىرىگە بېرىۈۈر سۈۈودا قىلىۈۈش ھەم مەدەنىۈۈيە

ئاقماشۈۈتۇرۇ

ئىمكۈۈانىيىتى

يارىتىلدى .چار رۇسىيە ھۆكۈۈمرانلىقى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ەەققلىۈرىگە نىسۈبەتەن چۈو
ە كەمسىتىش سىياسۈىتى يۈرگۈزسۈىمۇ بىۈرال ،يەرقىۈ

مىللەتچىلى

ەەققۈلەر مەقۈۇم

رە ىشتە ئىلغارقىقالر ە تەرەققىياتالر بىلەن ئۇچرىشىش ئىمكۈانىيىتىگە ئىۈگە بوقۈدى.
قېكى  ،چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ەەققلىرىگە قارىتا ھېچقاندال ئومۇميۈزقۈى
مەدەنىيە -مائارىر اەھەتلەردى گۈقلەنۈدگرگ  ،ەەققنىۈڭ مەدەنىۈە-مائارىۈر
ساپاسىنى ئۆستۈرگ
ەەققۈۈلەر پەقە

سىياسىتى يۈرگۈزگپ ،بۇ ساھە ئۈچۈن مەبلەغ سۈاقمىدى .يەرقىۈ
ئۆزقىرىۈۈدى چىققۈۈان ەەققۈۈ ەر ەر ،يېڭىلىقۈۈ ەر ەر كىشۈۈىلەرنىڭ

ئاكتى لىقىغا تايىنىشقا مەابۇر بوقدى.
رۇسۈۈىيە دائىرىلىرىنىۈۈڭ ئەنە شۈۈۇندال ئۈۈايرىمىچىلىقى ە مۇسۈۈتەملىكىچىلى
سىياسىتى تۈپەيلىدى ئوتتۇرا ئاسىيا ەەققلىرىدە سا اتسىزقىۋ ناھايىتى ئېغىر بوقۈدى.
ئەنە شۈۈۇالرنىڭ ئارىسۈۈىدا ئۇيغۇرالرمۈۈۇ بۈۈار بوقۈۈۇپ ،مەيلۈۈى پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى
ئۇيغۈۈۇرالر بوقسۈۈۇن ە يۈۈاكى يەتتەسۈۈۇ رايونىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇرالر بوقسۈۈۇن ،ئۇالرنىۈۈڭ
مەدەنىيە

ساپاسى ئومۇميۈزقۈى ئارقىدا قاقغان ئىۈدى.ئۇيغۇرالردىمۈۇ سا اتسۈىزقىۋ

نىسبىتى ئوەشاشال يۇقىرى بوقدى .زامۈانىۋى مەكۈتەپ ئۈېچىش ،مەدەنىۈە ئاقۈارتىش
ئېلىر بېرىش ئىمكانىيىتى بوقمىدى-0907 .يىلىۈدىكى فېۈۋرا ئىنقىالبىۈدى كېيىۈنال
ئوتتۇرا ئاسۈىيادا يەرقىۈ

ەەققلەرنىۈڭ مىللىۈە ئۈويغىنىش ،مەدەنىۈيە

ئاقۈارتىش

ھەرىكەتلىرى ئە اى ئاقدى .ئۇيغۇرالرمۈۇ ئۈۆز اەملىيەتلىۈرى ئەتراپىغۈا ئۇيۇشۈۇپ،
مەدەنىە ئاقارتىش ھەرىكىتىگە ئاتالندى .بۈۇ اەھەتۈتە « تۈارانچى كۈومىتېتى» ئۈۆز
ئاقدىغا بىر قاتار پروگراممىالرنى قويغان ئىدى .سۈو ېو ھۈاكىمىيىتى ئورنىتىلغانۈدى
كېيى  ،سو ېو ھۆكۈمىتى يەرقى
مۇستەھكەملە

ئۈچۈۈن يەرقىۈ

ەەققنىڭ قوقلىشىغا ئېرىشۈىش ە ئۈۆز ھۈاكىمىيىتىنى
ەەققلەرنىۈڭ مەدەنىۈيە -مائارىۈر اەھەتۈتى

گۈقلىنىشىنى چاقىرىۋ قىلىر ،بىۈر قاتۈار چۈارە-تەدبىرقەرنۈى قوبۈۇ قىلۈدى .يەرقىۈ
ەەققلەرنىڭ چار رۇسىيىگە قارشى تۇرۇشى ە ئاەىرىۈدا سۈو ېو ھۈاكىمىيىتى تەرەپۈتە
تۇرۇشىدىكى ئامىلالرنىڭ بىر ئاقدىنقىسىنىڭ مىللىە كەمسىتىش سىياسىتى يۈرگۈزگشۈى،
كېيىنكىسۈۈىنىڭ مىللىۈۈە كەمسىتىشۈۈنى بىكۈۈار قىلىۈۈر ،مىللىۈۈە ،مەدەنىۈۈە-مائارىۈۈر
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اەھەتلەردى گۈقلىنىش ەدىلىرىنى بېرىشىگە باغلىۋ ئىدى.
يەتتە سۇ ئۇيغۇرقىرىنىڭ ەېلى كۈۆپ قىسۈىمى -0882يىلىۈدى كېۈيى رۇسۈىيە
پۇقراقىرىغا ئايالنغان بوقسىمۇ ،ئەمما تاكى 1918-يىلىغىچە بوقغۈان  01يىۈق اقىۈو
ئىچىۈۈدە ئۈۈۇالردا مەدەنىۈۈيە
كۆرگقمىگەن ئىدى ،پەقە
مەكتەپلەردە ئوقۇ

اەھەتلەردىۈۈ كۆرگنەرقى ۈ

گۈۈۈقلىنىش مەنزىرىسۈۈى

ئاز ساندىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى رۇس تىلىدىكى

ئىمكانىيىتىگە ھەمدە زا ۇ -فابرىكىالردا ئىشلە

ئىمكانىيىتىگە

بوقدى .يەنە بىر قىسىمى بوقسا ،قازان ،ئۇفا ،ئورىنبۇرگ قاتارقىۋ اايالردىكى تاتۈارالر
بىلەن ئاالقە قىلىۈش ئۈارقىلىۋ يۈېڭىچە مائارىۈر ە مەدەنىۈيە

بىۈلەن تونۇشۈۇ

ئىمكانىيىتىگە بوقۇپ ،ئۆزقىرىنى تەرەققى قىلدۇردى.
چار رۇسۈىيە دە رى پۈتۈۈن ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ەەققلىۈرىگە ئوەشۈا

ئۇيغۈۇرالر

ئۈچۈنمۇ ھېچقاندال گۈۈقلىنىش ئېلىۈر كەقمىۈگەن بوقۈۇپ ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ زامۈانىۋى
مەدەنىە-مائارى ىنىڭ رەسمىە شەكىللىنىش ە گۈقلىنىشى سوتسىياقىستى

ئىدېلوقوگىيە

ئاستىدا سو ېو ئىتتى اقى دە رىدىال ئىشقا ئاشۈتى .يەتتەسۈۇنى ئۈۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئاھاقىلىرىنىڭ ،ئومۇمەن ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان
بىر پۈتۈن ئۇيغۇر ەەققىنىڭ مەدەنىيە

اەھەتتە ئارقىدا قاقغانلىقى ،سا اتسۈىزقىقنىڭ

ناھايىتى يۇقىرى سە ىيىدە ئىكەنلىكى ئۇيغۇر زىياقىيلىرىۈدى ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې ،
بۇرھان قاسۈىموف قاتارقىقالرنىۈڭ ماقاقىلىرىۈدە كۈۆپ تەكىۈتلەنگەن ئىۈدى .بۇرھۈان
قاسۈۈىموف يەتتەسۈۈۇدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ مەدەنىۈۈيە -مائارىۈۈر ئەھۈۈۋاقى ھەققىۈۈدە
توەتىلىر « ،ەەققىمىزنىڭ 011دى بىرى بوقمىسۈا ،قاقغۈانلىرى يېزىشۈنى بىلمەيۈدۇ.
سا اتسۈۈىزقىقنى ئاەىرالشۈۈتۇرۇ

چۈۈارىلىرى بىۈۈزدە تېخۈۈى كۆرگقمىۈۈدى .كامچىللىۈۈ

كۆپ،مىڭدى بىرىنىمۇ يېزىر تۈۈگەتكىلى بوقمايۈدۇ ،ئىنقىالبتۈا پۈتۈۈن رۇسۈىيىدىكى
ئايماقالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدا ئە ئېزىلگىنۈۈى بىۈۈز.ئۈۈا ا ھەم ،ھۈۈازىرقى كۈنۈۈدە ئە
تۆ ەن،نادان ساناقغىنى بىز ،ئېغىرقىقنۈى ،ەورقۈۇقنى ئە كۈۆپ تارتقۈان بىۈز ئۇيغۈۇر
ەەققى»[ ]00دەپ يازغان.

ئىككىنچى دە ر :سو ېو ئىتتى اقى دە رى-0990-0908 ( :يىللىرى)
ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ -21ئەسۈۈىردىكى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى دە رىۈۈدىكى مەدەنىۈۈيە
تەرەققىياتىنى ستاقى ھاكىمىيە
ھەم سو ېو -اۇڭگو رەقىبلى

يۈرگۈزگەن باسقۇ
باسقۇچىدى ئىبارە
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مۇمكى  .ستاقى دە رىدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يەنە -0928-0927يىللىرىۈدىكى
چو تازىال

ھەرىكىتى ە سو ېو-گېرمان ئۇرۇشۈىنىڭ باشلىنىشۈىنى چېگۈرا قىلىۈر،
.بىرىنچى باسقۇ -0900-0908يىللىرى بوقۇپ ،بۇ

ئىككى باسقۇچقا ئايرىش مۇمكى

 21يىق ئىچىدە ئۇيغۇر ەەققى مەدەنىيە -مائارىر ،سەنلە

ە باشقا ھەر سۈاھەقەر

بويىچە مىسلى كۆرگقمىگەن تەرەققىياتالرغا ئېرىشۈتى .ئۇيغۈۇر زامۈانىۋى مەدەنىيىتۈى،
سەنلىتى ،ئەدەبىياتى يوقلۇقتى بار بوقۇپ ،شەكىللىنىش ە را االىۈنىش اەريۈانلىرىنى
باشتى كەچۈردى.
بىرىنچى باسقۇچتا يارىتىلغان ئۇيغۇر مەدەنىۈيە
يىللىرى ستاقىننىڭ تازىال

مەنزىرىسۈى 1937-1938-

ھەرىكىتى بىلەن بىتچىو قىلىنغان بوقسۈا- 1941 ،يىلۈى،

سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىنىڭ پارتلىشى بىۈلەن كېلىۈر چىققۈان ئۈۇرۇ

ماقىمۈانچىلىقى

بىلەن تامامەن تۈگەشتى.
-20ئەسىر ئوتتۇرا ئاسۈىيا سۈو ېو دە رى ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ ئىككىنچۈى
باسقۇچى -0904يىلىدى تاكى ستاقى ئۆقۈپ ەرۇشۈېۋ ھۈاكىمىيەتنى ئىگىلىگەنگىۈچە
بوقغان باسقۇچتۇر .مەزكۇر باسقۇچتا ئۇيغۇر ەەققى بۈارقىۋ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ەەققۈى
بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ،ئۇرۇ
ئىگىلىكىنى قايتىدى قۇرۇ

ااراھەتلىرىنى سۈاقايتىش ،دۆقەتۈنى ئىقتىسۈادى ە

ھەم كۈچەيتىشكە ئاتالندى .سۈتاقى ھۆكۈۈمىتى -0902

يىلىدى كېيى شەكىللەنگەن تىن ئوكيان-ئاسىيا رايونى ەزىيىتۈى ،دۇنيۈا ەزىيىتۈى
اۈملىدى اۇڭگو ە ئۇيغۇر ئېلى ەزىيىتىگە كۆرە ئۆزىنىڭ ئۇيغۈۇر ئېلۈى اۈملىۈدى
ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىدىمۇ يېڭۈى ئىسۈتراتېگىيە بەقگىلىۈگەن بوقۈۇپ ،بۈۇ دە
ئۇيغۈۈۇر قاتۈۈارقىۋ ەەققلەرنىۈۈڭ -0909-0900يىللىرىۈۈدىكى مىللىۈۈە ئۈۈازادقىۋ
ھەرىكىتىنى قوقال

ھەم ياردەم بېرىشتە ئى ادىلەندى-0909 .يىلىدى كېيى بوقسۈا،

اۇڭگو كوممۇنىستلىرى بىلەن ھەمكارقىقنى كۈچەيتىر ،اۇڭخۇا ەەقۋ اۇمھۈۇرىيىتىنى
قۈۈوقال

ئۈۈارقىلىۋ غەرب دۆقەتلىۈۈرىگە قارشۈۈى سۈۈوغۇل مۇناسۈۈىۋەتلەر ئۇرۇشۈۈىدىكى

سوتسىياقىزم الگېرىنى كۈچەيتتى .ئەنە شۈۇ بىۈر قاتۈار سۈە ەب-ئۈامىلالر تۈپەيلىۈدى
سو ېو ئىتتى اقىدا 1938-يىللىرى تاقىۋېتىلگەن ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ئېچىلىشقا ،ئۇيغۇر
مەدەنىۈۈيە

-مائارىۈۈر ،سۈۈەنلە

ە نەشۈۈرىيا

ئۈۈورۇنلىرى ئەسۈۈلىگە كۈۈېلىش ھەم

يېڭىدى ئېچىلىشقا باشلىدى .چۈنكى ،سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈۈمىتى ئۈچۈۈن تەرەققۈى
قىلغان ،گۈقلەنگەن « سو ېو ئۇيغۇرقىرى» نى مودېق قىلىر كۆرسىتىش ە بىر پۈتۈۈن
ئۇيغۇر ەەققىنىڭ سو ېو ئىتتى اقىغا بوقغان ماھىللىقىنى قوقغا كەقتۈرگ

كېرەى ئىدى.

ستاقى ئۆقگەندى كېيى  ،نىكىتا ەرۇشېۋنىڭ شەەسكە سېغىنىشقا قارشى تۇرۇ
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ھەرىكىتى ە ستاقىننىڭ ەاتاقىقلىرىنى تەنقىد قىلىر ،ستاقى دە رىۈدىكى گۈۇالگالرنى
بىكار قىلىر ،گۇالگ تۇتقۇنلىرىنى ئەسلىگە كەقتۈۈرگ
ئۇيغۇر مەدەنىيە -مائارى ىدا يېڭى تەرەققىيا

باشۈالنغاندى كېۈيى سۈو ېو

يوقى باشالندى.

سو ېو دە رىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ ئۈۈچىنچى باسۈقۇچى
سو ېو-اۇڭگو رەقىبلى

باسقۇچى بوقۇپ ،بۇ -0960يىللىرىدى -0989يىللىۈرىغىچە

بوقغان  21يىلغا يېقى

اقىتنى ئۆز ئىچىگە ئاقىدۇ .بۇ اەرياندا نىكىتا ەرۇشېۋ ،قېلونىد

برېژنېۋ ە مىخايىق گورباچېۋتى ئىبارە ئۈ شەە

مۈۇقىم ە ئۈۇزۇن اقىۈو ھۆكۈۈم

سۈردى .برېژنېۋ بىلەن گوربۈاچېۋ دە رى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ ئە
گۈقلەنگەن مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ.

ئۈچىنچى دە ر :مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر دە رى
(-0990يىلىدى تاكى ھازىرغىچە)
-1991يىلى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ يىمىرىلىشى بىلەن سۈابىۋ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
تېررىتورىيىسۈۈىدە  04مۇسۈۈتەقىق دۆقە

مەيۈۈدانغا كەقۈۈدى شۈۈۇنىڭدەى سۈۈوغۇل

مۇناسۈۈىۋەتلەر ئۇرۇشۈۈى غەرب دۇنياسۈۈىنىڭ غەقىبىسۈۈى بىۈۈلەن ئاەىرالشۈۈتى .سۈۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ يىقىلىشى دۇنيانى ئۆزگەرتتى ،اۈملىدى مەزكۇر دۆقەتنىڭ ئەتراپىۈدىكى
ەەققىلارا ە رايون ەاراكتېرقىۋ مۇناسۈىۋەتلەردە زور ئۈۆزگىرىش يۈۈز بەردى .ئوتتۈۇرا
ئاسىيادا مەيدانغا كەقگەن مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر بۈۇ  21يىۈق ئىچىۈدە قەدەممۈۇ-
قەدەم ئۆز مىللىە ە دۆقە

كىملىكىنى تىكلە

يوقىنى تۇتۇپ ،ھاكىمىيە

ئۈستىدىكى

ئاساسلىۋ مىللەتۈلەر-قۈازاقالر ،ئۈۆزبېكلەر ،قىرغىۈزالر ،تۈركمەنلەرنىۈڭ دۆقەتچىلىۈ ،
مىللەتچىلى

ئىدىيوقوگىيىسىنى كۈچەيتىلدى .بۇ  21نەچچە يىق ئىچىدە سۈابىۋ چۈار

رۇسىيە ،كېيىنكى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىلگىرى-كېۈيى بىۈر ئەسۈىردى
ئۈۈارتۇل اقىۈۈو ياشۈۈىغان مەزكۈۈۇر ەەققۈۈلەر مۇسۈۈتەقىق دۆقەتچىلىۈۈ
كۈچەيتىش،ئۆزىگە-ئۆزى ەواا بوقۇ

ئىدىيىسۈۈىنى

ە مىللىە ئى تىخارقىقنى را ااالندۇرۇ

يوقىدا

تۈرقۇى پروگراممىالرنى ئەمەقگە ئاشۇردى .شۇنىڭ بىلەن بىر اقىتتۈا ئۈۆز دۆقەتلىرىۈدە
كۆپ مىللە

ياشىغانلىقى ە ئۇالرنىۈڭ كۈچلۈۈى مىللىۈە كىملىۈ

ئىدىيىسۈىگە ئىۈگە

ئىكەنلىكىنۈۈى نەزەرگە ئېلىۈۈر ،دۆقەتنىۈۈڭ بىخەتەرقىكۈۈى ە زېمىۈۈ پۇتۈنلۈۈۇكىنى
كاپاقەتكە ئىگە قىلىش يوقىدا « قىرغىزىستان بىزنىڭ ئورتال ئۆيىمىز»  « ،قازاقىسۈتان
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بىزنىڭ ئورتال ئۆيىمىز »دېگەندى ئىبارە

« ئورتال ەتەن» ئىدىيىسىنى تەرغىۈر

قىلىر ،مىللەتلەرنىۈڭ بۈارا ەرقىكى ھەم قېرىنداشۈلىقىنى تەكىتلىۈدى .گەرچە ئوتتۈۇرا
ە تۈارىخ كىملىكىۈگە ئىۈگە

ئاسىيا تۈركىە ەەققلىرى ئەسلىدى ئورتۈال مەدەنىۈيە

بوقغان بوقسىمۇ ،ئەمما تۈرى قېرىنداشۈلىقى ە تۈۈرى بىرقىكۈى شۈوئارىنى ئاشۈكارا ە
رەسمىە رە ىشتە يوقغا قويۇقمىۈدى .ئەكسۈىچە يەنىۈال ،سۈابىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
مودېلى بويىچە مىللىە سىياسە

قوقالندى.

مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر دە رىدىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى قازاقىسۈتاننى مەركەز
قىلىر ،ئۆز مىللىە مەدەنىيىتىنى ،مائارى ىنى را ااالندۇرۇ

ئىمانىيىتىگە ئىگە بوقدى،

ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ سۈۈانىنىڭ كۆپلۈۈۈكى ە توپلىشۈۈىر ئوقتۇراقالشۈۈقان رايونالرغۈۈا ئىۈۈگە
بوقۇشىدەى ئە زەقلىكى تۈپەيلىدى قازاقىستان ھۆكۈمىتى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىتىنى تەرەققى قىلدۇرۇ

سىياسىتىنى چەتكە قاقمىدى .ئەمما ،سو ېو ئىتتى اقى

دە رىدىكى ھۆكۈمەتنىڭ زور كۆقەمۈدە مەبۈلەغ ئۈاارىتىش سىياسۈىتىگە ئۈۆزگەرتىش
كىرگۇزۇپ ،سو ېو ئىتتى ۈاقى دە رىۈدە ھۆكۈمەتنىۈڭ مەبلىغۈى ە باشقۇرۇشۈى بىۈلەن
قۇرۇقغان ئۇيغۇر مەدەنىيە  ،تەشۈۋىقا

 ،تەتقىقۈا  ،مائارىۈر ئورۇنلىرىغۈا قارىتۈا

مەبلەغنى قىسقارتىش ئارقىلىۋ ،بۈۇ ئورۇنالرنىۈڭ گوربۈاچېۋ دە رىدىكىۈدەى ئاالھىۈدە
ساالھىيىتىگە چەى قويدى ،بەزىلىرىنى توەتاتتى ،بەزىلىرىنى بوقسۈا قىسۈقارتتى .بۈازار
ئىگىلىكۈۈى ،ەۇسۇسىيالشۈۈتۇرۇ

تۈزگملىرىنىۈۈڭ كە ئومۇملىشىشۈۈى بىۈۈلەن ئۇيغۈۈۇرالر

ئۆزقىرى ئۆز مەدەنىيىتىنى را ااالندۇرۇشقا مەبلەغ سېلىشقا ە ئۈۆز كۈۈچىگە تايىنىشۈقا
مەابۇر بوقۈدى .ئەممۈا ،قازاقىسۈتان ھۆكۈۈمىتى ،ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە -مائارى ىنىۈڭ
را االىنىشىنى قوقال

پوزىتسىيىسىدە دا املىۋ چىۈڭ تۈۇردى .قىرغىزىسۈتاندا بوقسۈا،

ئۇيغۇرالر ئوەشاشال ھۆكۇمەتنىڭ قوقلىشىغا ئېرىشۈكەن بوقسۈىمۇ ،بىۈرال قازاقىسۈتانغا
ئوەشا

سىسۈتمېىلىۋ مىللىۈە مائارى ىقۈا ئىۈگە بوقۈۇ

اايدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتۈى پەقە

ئىمكۈانىيىتى بوقمىۈدى .بۈۇ

ئۈاممىۋى تۈۇس ئاقۈدى .ئۆزبېكىسۈتان بوقسۈا،

تامۈۈامەن باشۈۈقىچە بوقۈۈۇپ ،ئۈۈۇ يەردە ئۇيغۈۈۇر ئاھاقىسۈۈىنىڭ ئۆزبېكلىشىشۈۈى ئېغىۈۈر
بوقغانلىقى ئۈچۇن مىللىە مائارى تى سۆز ئېچىش مۇمكى ئەمەس ئىدى .ئۆزبېكىستان
ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئوەشاشال ئاممىۋى تۈس ئاقغان بوقۇپ ،قازاقىستاندىكى ئوەشاشۈا
اۇمھۇرىيە

دەرىجىسىدىكى تىياتىرالرغا  ،مەدەنىيە

-مائارىۈر ئورۇنلىرىغۈا ئىۈگە

بوقۇشى مۇمكى بوقمىدى.
مۇسۈۈتەقىق اۇمھۈۈۇرىيەتلەر دە رىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتۈۈى سۈۈابىۋ سۈۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ چو مىللەتچىلى

بېسۈىمى ،سىياسۈىە ئىۈدىيىۋى بېسۈىمىدى قۇتۇقغۈان
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بوقۇپ ،ئۇ ئىدىيە اەھەتۈتى ئەركىۈ تەرەققۈى قىلىۈش ،ئۇيغۈۇر مىللىۈە كىملىكىنۈى
كۈچەيتىش ھەم تەرغىر قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقدى .ئۇيغۇر مەدەنىيىتى سىياسىە
رامكىدى قۇتۇقۇ

بىىلەن بىر اقىتتا ئۆزقىرىنىڭ تارىخىە ئانا ەتىنىدىكى ئومۈۇمىە

ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن بىر گە دىگە ئايلىنىش ە يۇغۇرۇقۇ

ئىسۈتىقباقىنى كۈۆردى.

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرۇنقى «سو ېو ئۇيغۇرقىرى» دېگەن سىياسۈىە ئېتنىۈ

چۈشەنچىسۈى

يوقىلىر ،ئۆزقىرىنى روھى ە مەنىۋى اەھەتتى ئانۈا ەتىنىۈدىكى ئۇيغۈۇرالر بىۈلەن
تەقدىردا

ھېسابال

ەاھىشى كۈچەيدى .سو ېو دە رىۈدە ئەسۈلىدى بۈۇ زېمىنۈدا

ياشىغان ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئۈۆزقىرىنى« يەرقىۈ » يۈاكى « سۈو ېتلى » دەپ -0940 ،
-0962يىللىۈۈرى كۆچۈۈۇپ كەقگەنلەرنۈۈى « كۈۈۆچمەنلەر« » ،ەىتۈۈايلىقالر» دەپ
ئايرىشتەى قىسمەن مەھەقلىۋازقىۈۋ ئىللەتلىۈرى زا اقلىققۈا دۇ كەقۈدى « .يەرقىۈ
ئۇيغۇرالر» دىكى ئۈۆزقىرىنى « ئۇقۈۇغ سۈو ېو ەەققۈى» دەپ ئۈسۈتۈن كۆرىۈدىغان
ەاھىشلىرىگە ەاتىمە بېرىلدى .ئومۇمەن ،مۇستەقىللىۋ دە رىدە «سو ېو ئۇيغۇرقىرى »
ئايرىم اۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىلىنىر كەتكەن بوقسىمۇ ،بىۈرال ئۇالرنىۈڭ بۇرۇنقىۈدەى
ئورتال « سو ەتلى » ئىدىيىسى ئەمەس ،بەقكى ئانا ەتىنىدىكى يادروقۇل توپلۈۇل،
يەنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسىە قىسىمى بىلەن ئۆزىنى باغال  ،بىر پۈتۈن ئۇيغۈۇر مىللىۈە
ئىدىيىسى ئاقمىشىر ،تېخىمۇ كۈچىيىشكە باشلىدى.
مۇسۈۈتەقىق اۇمھۈۈۇرىيەتلەر دە رىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتىنىۈۈڭ ئە چۈۈو
ئاالھىدىلىكى پىكىردىكى ئەركىنلى  ،ئۇسۇقدىكى ئەركىنلى

بوقۇپ ،قازاقىستاننى ئۆز

ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتۈۈى بۈۈۇ اۇمھۇرىيەتلەرنىۈۈڭ
دېموكراتى ۈ
بويسۇنۇ

تۇزۇملىرىۈۈدى نەپ ئېلىۈۈر ،ئۈۈۆز مەدەنىيىتىنۈۈى قۈۈانۇنىە تۈۈۈزگملەرگە
ئاساسىدا را ااالندۇرۇ

يوقىغا كىردى .ئەقۋەتتە ،قازاقىستاننى ئۆز ئىچىگە

ئاقغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۇنىڭدى كېيىنكى تەرەققىيا

يۆنىلىشۈى

مۇھىم بىر تېما .ئۇالرنىڭ يۆنىلىشى قاندال بوقىۈدۇ؟ ھۈازىر قانۈدال يېڭۈى مەسۈىلىلەر
شەكىللىنىشكە باشلىدى؟ دېگەن سوئاقالر قويۇقۇشى تەبىلىۈە .ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىتىنىۈۈڭ بۇنىڭۈۈدى كېيىنكۈۈى يۈزقىنىشۈۈىدىكى ئاساسۈۈلىۋ نۇقتۈۈا مەزكۈۈۇر
رايونالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى كەقگۈسىدە ئەشۇ اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ئىگىسى بوقغۈان
ئاساسلىۋ تۈۈركىە مىللەتلەرنىۈڭ مەدەنىۈيە

گە دىسۈى ئىچىۈگە سۈىڭىر كېتىشۈى

مۇمكىنمۇ؟ بۇ سۈىڭىش ئورتۈال تۈۈرى قېرىنداشۈلىقى نەزەرىيىسۈى ئاسۈتىدا ئەمەقۈگە
ئاشامدۇ؟ ياكى باشۈقىچە يوقۈدىمۇ؟ ئۆزبېكىسۈتان ئۇيغۈۇرقىرى بۇنۈدال رېلاقلىقنىۈڭ
مودېلىنى ئاقلىقاچقان كۆرسەتكەن بوقۇپ ،قازاقىستان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەقدىرى
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قاندال شەكىلدە بوقۇشى مۇمكى ؟مانا بۇ  ،مۇرەككەپ سۈواقالردۇر .ئەقۈۋەتتە ،ئوتتۈۇرا
ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ كەگۇسى مە اۇتلۇقى ئۇيغۇرالرنىۈڭ يۈادروقۇل قىسۈىمى
بوقغان ئۇيغۈۇر دىيارىۈدىكى ئۇيغۇرالرنىۈڭ مەدەنىۈيە
مۇناسىۋەتلى

بوقۇپ ،ئاساسىە گە دىنىڭ مە اۇ

مە اۇتلۈۇقى بىۈلەن زىۈ

بوقۇپ تۇرۇشى تارماقالرغۈا تەسۈىر

كۆرسىتىدۇ  .ئەمما ،نۇرسۇقتان نازاربايې قازاقىستان تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇر مىللىە
مائارى ىغا نىسبەتەن « قو
ئۇيغۈۈۇر باشۈۈالنغۇ
را ااالندۇرۇ

تللىۋ» سىياسە

يۈرگۈۈزمىگەن بوقۈۇپ ،نازاربايېفنىۈڭ

ە ئوتتۈۈۇرا مەكۈۈتەپ مىللىۈۈە مائۈۈارى ىنى توقۈۈۇل رە ىشۈۈتە

ئارقىلىۋ ئۇيغۇر تىلىنىڭ ساقلىنىر ە قوغدىلىر قېلىنىش ئۈچۈن چىۈ

يۈرىكىدى ھەسسە قوشۇپ ،دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمى ە شەرەپلى

ئەزاسى بوقغان

ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداشنىڭ ئۈقگىسىنى يارىتىشى ئېھتىماقلىقىنى نەزەردى سۈاقىو
قىلىشقا بوقمايدۇ.
ئەقۈۈۋەتتە ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتىنىۈۈڭ ئۈۈۈچىنچى دە رى بوقغۈۈان
مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر دە رى ئۇيغۈۇر مەدەنىيىتىنىۈڭ ئىلگىرىكۈى ئىككۈى دە رگە
قارىغاندا ئەركى تەرەققى قىلىش يوقىغا كىرگەن ،ئانا ەتىنى بىۈلەن تەقدىرداشۈلىقى
ئاشقان ،ئەمما كۈچلۈى ە مۇرەككەپ ئىستىقبا مەسىلىسىگە دۇ كەقگەن دە ردۇر.

 -1920-1930 .4يىلالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيە

مۇ ەپ ەقىيەتلىرى

مەزكۇر تېما ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى دە رىنىۈڭ
 -0900-1918يىللىرىدىكى باسقۇچغا مەنسۇپتۇر.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا قازاقىستاندا ئە دەسلەپ -0908يىلى،
« سادايى تۈارانچى» گېزىتۈى نەشۈىر قىلىنىۈر ،بىۈر مەزگىۈق تارقىتىلۈدى .گېزىتنىۈڭ
ئىگىلىرى ھۈسەيىنبەگ يۈنۈسۈوف قاتۈارقىقالر «تۈارانچى كۈومىتېتى»غۈا يېتەكچىلىۈ
قىلىر ،مەدەنىە ئاقارتىش ە سو ېو ھۆكۈمىتىگە قارشى تۇرۇ

پائۈاقىيەتلىرى بىۈلەن

شۈۈۇغۇقالنغانلىقى ئۈچۈۈۈن بۈۈۇ گېزىۈۈو تارقىتىۋېتىلۈۈدى[-0909 .]04يىلۈۈى ،ئابۈۈدۇقال
روزىباقىيې قاتارقىقالر « ئۇيغۇر اەملىيىتى»نى قۇرغۈان بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ ئاساسۈلىۋ
پروگراممىسى يەنىال مەدەنىە ئاقارتىش بوقغان ئىدى.
 -1919يىلى ئاقمۇتىدا تۈۇنجى قېۈتىم  0سۈنى لىۋ ئۇيغۈۇر باشۈالنغۇ مەكتى ۈى
ئېچىلدى .بۇ مەكتەپ -0924يىلىۈدى كېۈيى  9يىللىۈە توقۈۇل ئوتتۈۇرا مەكۈتەپكە
ئايلىنىر سوپى زار ا

نۈامى بېرىىلىۈدۇ شۈۇنىڭدەى تۈۇنجى ئۇيغۈۇر توقۈۇل ئوتتۈۇرا
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مەكتى ى بوقۇپ قاقىدۇ.
« ئۇيغۇر اەملىيىتۈى» يەتتەسۈۇ رايونىۈدىكى ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا مەكۈتەپ
ئېچىش ،مائارى نى تەرەققى قىلدۇرۇ

ئىشلىرى بىلەن شۇغۇقالنغاندى تاشۈقىرى يەنە

«كۆى كۈۆينەكلەر» دەپ ئاتاقغۈان سۈەنلە

گۇرۇپ ىسۈىنى قۈۇرۇپ ،تۈۇنجى ئۇيغۈۇر

دراممىلىرىنى ئوينىدى .ئەنە شۇالرنىڭ ئىچىدە ئا .روزىباقىيېفنىڭ « مەنسەپ ەرەسلەر»
درامىسى بار ئىۈدى .ئۈۇزۇن ئۈۆتمەي ،ئۇيغۈۇر تىيۈاتىر گۇرۇپ ىسۈى يەنە نەزەرغواۈا
ئابدۇسەمەتوفنىڭ « نۇزۇگۈۇم» دراممىسۈىنى ە كېۈيى « ئانارەۈان » دراممىلىرىنۈى
ئوينىدى .يەتتىسۇ ئۇيغۇرقىرى ئارىسىدا دراما تىياتىرى تېز سۈۈرەتتە تەرەققۈى قىلىۈش
بىلەن دەسۈلەپكى ئۇيغۈۇر درامۈا رېجىسسۈورقىرى ە كەسۈ ىە ئارتىسۈتلىرى قوشۈۇنى
يېتىشىر چىقتى.
-1923يىلىغا كەقگەندە ئابدۇقال روزىباقىيېفنىڭ باشچىلىقىدا « ئۇيغۈۇر بىلىۈ
ھەيلىتى» قۇرۇقۇپ ،بۇنىڭ تەركىۈبىگە نەزەرغواۈا ئابۇسۈەمەتوف ،بۇرھۈان قاسۈىموف،
ئىسمايىق تاھىروف قاتارقىۋ ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى كىۈردى[ .]06ئۇالرنىۈڭ ئاساسۈلىۋ
پروگراممىسى ئۇيغۇر تىق ،تارىخى ە مەدەنىيىتىنى تەتقىۋ قىلىش ،ئۇيغۇرالرنىڭ بىلىم
ە مەدەنىۈۈيە -مائارىۈۈر ساپاسۈۈىنى ئۆسۈۈتۈرگ
زىياقىيلىرىنىڭ ئاكتىر ھەرىكە

ئىۈۈدى .ئۇيغۈۈۇر رەھبەرقىۈۈرى ە

قىلىشى نەتىجىسىدە -0921يىلالرنىۈڭ ئاەىرقىرىغۈا

كەقگەنۈۈدە يەتتەسۈۈۇنىڭ ئۇيغۈۈۇرالر اايالشۈۈقان بۈۈارقىۋ يېزىلىرىۈۈدا مەكتەپلەرنىۈۈڭ
ئومۇملىشىر بوقۇ

ەزىيىتى شەكىللەندى.

بۇرھان قاسىموف ە ئابدۇقال روزىبۈاقىيې قاتۈارقىقالر ئۇيغۇرالرنىۈڭ مائارىۈر
ئىشلىرىنى تېز تەرەققى قىلدۇرۇشنى بىرىنچۈى ئورۇنغۈا قويۇشۈنى ئىزچىۈق تەكىۈتلىگەن
بوقۇپ ،گەرچە -0924 -0920يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر رايونىدا ەېلى كۆپ سۈاندا
مەكتەپلەر ئەچىلغۈان بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ئۈۇالر يەنىۈال بۇنىۈڭ يېتەرسۈىز ئىكەنلىكۈى،
ئۇيغۇرالرنىڭ سا اتسىزقىۋ نىسبىتىنىڭ دا املىۋ يۇقىرىلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى.
سو ېو ئۇيغۇر رەھبىرى ئابدۇقال روزىباقىيې ئۆزىنىڭ -0924يىلى ئېالن قىلغان
ماقاقىسىدە مەكتەپ ە مائارىر مەسىلىسى ھەققىدە توەتىلىر ،ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ە
مائارى ىنى را ااالندۇرۇشنىڭ نەقەدەر زۆرگرقىكىنى تەكىتلىگەن .ئۈۇ ،گەرچە ئۈۆكتەبىر
ئىنقىالبىدى كېۈيى ئۇيغۇرالرنىۈڭ مەدەنىۈە-مائارى ىۈدا كورۇنەرقىۈ

ئۆزگىرىشۈلەر

مەيۈدانغا كەقۈۈگەن ە كۈۈۆپ سۈاندا ئۇيغۈۈۇر ياشۈۈلىرى ئۈاقىە مەكۈۈتەپلەردە ئوقۈۈۇ
ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقغان بوقسىمۇ بىرال ،ئۇيغۇرالر ئۈچۇن ئەچىلغان مەكتەپلەرنىڭ
يەنىال ئازقىقىنى شىكايە

قىلىر مۇندال دەپ يازغان:
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«ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرقۈى اۇمھۈۇرىيەتلەردە ياشۈايدىغان  711-411مىۈڭ
ئۇيغۇر مېھنەتكەشلىرى ئۇچۇن يوقغا قويۇقغان مەكتەپلەرنىڭ سانى ئاران24-21تىۈ
ئاشمايدۇ.بۇنىڭ توقىسى يەتتەسۇدا.مەكتەپلەرنىڭ تەمىناتى ناچار» [.]07
ئابدۇقال روزىباقىيې قاتۈارقىۋ ئۇيغۈۇر رەھبەرقىۈرى ئىزچىۈق تۈۈردە سۈو ېو
ھاكىمىيىتىدى ئۇيغۇرالرمىڭ مەدەنىە-مائارى ىنى را ااالندۇرۇشقا يۈاردەم بېرىشۈنى،
ياشالرنى ئاقىە بىلىۈم يۇرتلىرىۈدا تەربىيىلەشۈنى ،مەكتەپلەرنۈى كېڭەيتىشۈنى تەقەپ
قىلىر ،كۆپ تىرىشچانلىۋ كۆرسەتكەن ئىدى .ئەنە شۇنىڭ نەتىجىسىدە -0924يىلى،
يەتتەسۇ ئوبالستى بويىچە ئۇيغۇر مۇئەقلىملىرى كېڭىشى قۇرۇقتىيى چاقىرىلىر ،رەسۈمىە
كۈۈېڭە

تەسۈۈى

قىلىنغۈۈان ھەمۈۈدە شۈۈۇ يىلۈۈى يەتتەسۈۈۇدىكى  07ئۇيغۈۈۇر مەكتى ۈۈى

ھۆكۈمەتنىڭ ھېسابىغا ئۆتۇپ ،بارقىۋ تەمىناتنى ھۆكۈمە

زېممىسىگە ئاقغان.

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرقىرىنىڭ ھازىرقى زامان مائۈارى ى بۈۇرۇن باشۈالنغانلىقى
ئۈچۈن ئۇالر ئارىسىدى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -21يىللىرىدىال كۆپ سۈاندىكى ياشۈالر،
موسكۋا ،قېنىنگراد ،تاشكەنو ،باكۇ ،قازان ،ئاقمۇتۈا ە باشۈقا شۈەھەرقەردىكى ئۈاقىە
مەكتەپلەردە ئوقۇ

ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقغان .ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -21يىللىرىۈدىال

ئۇيغۇرالردى كۆپ ساندا ياشۈالر ئۈاقىە مەقۇمۈاتلىۋ بوقغۈان .ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې
قاتارقىقالرنىڭ ئاكتىر ھەرىكە

قىلىشى نەتىجىسىدە -0920يىلۈى قۈازال ە ئۇيغۈۇر

مەكتەپلىرىدە تەقىم ئاقغان  01-21يېقى ئۇيغۇر يۈا

تاشۈكەنو ە موسۈكۋادىكى

تۈرقۈى مەكتەپلەرگە ئە ەتىلگەن بوقسا -0922 ،يىلى  ،يەنە  81دى ئارتۇل ئۇيغۇر
يا

موسكۋا ە تاشكەنتتىكى ئوقۇ

ئورۇنلىرىغا يوقغا سېلىنغان»[.]08

-1923يىلىدىكى سانلىۋ مەقۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە 411 ،دى ئارتۇل ئۇيغۈۇر
يۈۈا

موسۈۈكۋا ،قېنىنگۈۈراد ،تاشۈۈكەنو ،بۈۈاكۇ ە باشۈۈقا شۈۈەھەرقەردىكى ئۈۈاقىە

مەكتەپلەردە»[ ، ]09بىر قىسىم ئۇيغۇر ياشلىرى موسۈكۋادىكى شۈەرل كوممۇنىسۈتى
ئەمگەكچىلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان.
ئۇيغۈۈۇر مەكتەپلىۈۈرى -0924-0920يىلۈۈالردا ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادا ئۈۈايرىم
اۇمھۇرىيەتلەر مەيدانغا كەقگەندى كېيى تېز كۆپىيىشكە باشۈلىغان بوقۈۇپ-0924 ،
-0926يىللىرىغا كەقگەندە پۈتۈن ئاقمۇتا ئوبالستىدىكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى
 22گە يېتىر ،ئۇنىڭدا  2091ئوقۇغۇچى ئوقۇغان. 1928-1929-يىللىرىغا كەقگەندە
ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى 02گە يېتىر ،ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىمۇ ئاشقان [.]21
بۇالردى باشۈقا يەنە ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا ئۈاممىۋى يوسۈۇندا سا اتسۈىزقىقنى
يۇيۇ  ،مەدەنىيە

ئاقارتىش پائاقىيەتلىرىمۇ كۈۈچەيگەن بوقۈۇپ ،تۇرقۈۇى ئىشۈتى
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سىرتقى ئاممىۋى سەنلە  ،مەدەنىيە
سوپى زار ا

كىتاپخۇمار بىلوگى

گۇرۇپ ىلىرى تەسى

قىلىنغان ئىدى .ئاقمۇتىۈدا

نامىدىكى ئۇيغۇر توقۇل ئوتتۈۇرا مەكتى ۈى 1920-يىلالردىكۈى تۈۇنجى

ئۇيغۇر توقۇل ئوتتۇرا مەكتى ى سۈپىتىدە كۆپلىگەن يا
ئەمما ،ئۆزبېكىستاندىكى ەزىيە

ئۆسمۈرقەرنى تەربىيىلىدى.

باشقىچە بوقۇپ-0921 ،يىللىرى ئارىسىدا

ئۆزبېكىسۈتان تە ەسۈىدە ئۇيغۈۇر باشۈۈالنغۇ مەكتەپلىرىنىۈڭ ئومۇملىشۈىش نىسۈۈبىتى
ناھايىتى تۈۆ ەن بوقغۈان .ئۇيغۈۇر پەرزەنتلىرىنىۈڭ مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىمى ئۆزبېۈ
مەكتەپلىۈۈرىگە بارغۈۈان ئىۈۈدى .بىۈۈرال-0921 ،يىلالرنىۈۈڭ بېشۈۈىغا كەقگەنۈۈدە
ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ،تاشكەنو ە باشقا اايلىرىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى مەكۈتەپلەر،
تېخنىكومالر ،سەنلە

ئۆمەكلىرى ە نەشرىيا

ئورۇنلىرى ھەم گېزىتلەر ئىۈش ئېلىۈر

بۈۈاردى -0922 .يىلۈۈى قۇرۇقغۈۈان ئەنجانۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر درامۈۈا ە ناەشۈۈا -ئۇسۈۈۇ
ئانسامبىلى ئۇزۇن مەزگىق مە اۇ

بوقۈۇپ تۇرغۈان بوقۈۇپ ،ئۆزبېكىسۈتاندا -0920

يىلى ،تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرالر ھەققىدە « اانانخان» ناملىۋ كىنو فىلىمۈى ئىشۈلەنگەن
ئىۈۈدى .ئەنجانۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇر درامۈۈا ە ناەشۈۈا -ئۇسۈۈۇ تىيۈۈاتىرى ئەينۈۈى اقىتتۈۈا
ئۆزبېكىستان تە ەسىدە ەېلى دا چىقىرىۈر  ،ئۆزبېكىسۈتان اۇمھۇرىيەتلىۈ

تىيۈاتىر

دەرىجىسىگە كۆتۈۈرگقگەن بوقۈۇپ ،ئەيسۈار ئىبرايىمۈوف (  )0986-0901غەنىجۈان
تاشمەتوف (  ، )-0902ااال ئاسىموف ( )0968-0917قاتارقىقالر دەسلەپكى داڭلىۋ
ئۇيغۇر سەنلەتكارقىرى ئىدى .غەنىجان تاشمەتوف ئۆزبېكىستان ەەقۋ ئارتىسى نامىغا
سازا ەر بوقۇپ ،ئۇزۇن مەزگىق ئۆزبەكىستانننىڭ « مۇقىمى» تىيۈاتىرى ،ئەنجانۈدىكى
ئۇيغۇر تىياتىرى ە -0966يىلىدى كېيى ئۆزبېكىستان رادىلوسى تەركىبىدىكى ئۇيغۇر
ناەشا-ئۇسۇ ئانسامبىلىنى باشقۇردى [.]20
ئەيسۈۈار ئىبرايىمۈۈوف بوقسۈۈا ،ئۈۈۇزۇن مەزگىۈۈق ئۆزبەكىسۈۈتاننىڭ يوقۈۈدا
ئاەۇنبابايەف تىياتىرىۈدا ەىۈزمە

قىلىۈر-0921 ،يىلالردىۈ ئېتىبۈارەن « قەيۈلە-

مەانۇن» دراممىسىدا مەانۇننىڭ روقىنى ئويناشنى دا امالشۈتۇرۇپ ،بۈۇ روقنۈى 0011
قېتىم ئوينا

بىلەن ئۆزبېكىستان دراما تارىخىغا يېزىلغان [.]22

قازاقىستان ئۇيغۇر تىياتىرى -0920يىلۈى قۇرۇقغۈان بوقۈۇپ ،غۈوالم اەقىلۈوف)
) ،1901-1995ئەەۈۈمە

شۈۈەمىيې ( ،)0982-0918ئەسۈۈقەراان ئەكۈۈبەروف (

 ،)0980-0901مىرەەقىق زەينا ىدىنوف (  ،)0978-0900ئەەمەتجۈان سۈوپىيې (
 ،)2111-0906مەە ىر باقىيې  ،ئايۈاقالردى ەەقىۈچەم ئېلىيېۈۋا ( ،)0997-0900
رۇشۈۈەنگۇ ئېالەۇنۈۈو ا (  ،)2111 -0921سۈۈەقىمە سۈۈاتتارو ا (  )0984-0921ە
باشقىالر دەسلەپكى ئۇيغۇر كەس ىە دراما ئارتىستلىرى بوقۈۇپ ،ئۈۇالر ئۆزقىرىنىۈڭ ھەم
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دراما ئارتىسلىۋ ھەم ناەشۈىچىلىۋ ئاالھىۈدىلىكلىرى ە تۈاالنتى بىۈلەن قازاقىسۈتان
ەەقۋ ئارتىستلىرى نامىغا بۇرۇنال ئېرىشكەن ئىدى.
تاشكەنو -0928-0921يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئە مۈۇھىم
مەركىۈۈزىگە ئايالنغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئۇيغۈۈۇر مەدەنىيىتىنىۈۈڭ ەكىللىۈۈرى بۈۈۇ شۈۈەھەرگە
مەركەزقەشكەن ئىدى .تاشكەنتتە-0920 ،يىلى « ،كەمۈبەغەقلەر ئۈا ازى» « ،يۈا
ئۇيغۇر » ژۇرنىلى چىققان« .كەمبەغەقلەر ئا ازى » كېيى ئاقمۇتىغا يۆتكەقگەن.
-1927يىلىدى ئېتىبارەن پىش ەكتە «قۇتۇقۇ » گېزىتۈى چىقىرىلىۈر -0928
يىلۈۈى دېكۈۈابىردا سۈۈەمەرقەنتكە يۈۈۆتكەقگەن-1930 ،يىلىۈۈدى كېۈۈيى تاشۈۈكەنتكە
يۆتكىلىر « ،كۇن چىقىش ھەقىقىتى» گە ئۆزگەرتىلىۈر ئۆزبېكىسۈتان كوم ارتىيسۈىنڭ
ئورگان گېزىو سۇپىتىدە -0926يىلى « شەرل ھەقىقىتى»گە ئۆزگەرتىلىر ،كۆپ تىۈراژ
بىر ئۆزبېكىستان اۇمھۇرىيىتىۈدىال  61تىۈ

بىلەن چىقىرىلغان ئىدى .بۇ اقىتتا پەقە

ئارتۇل ئۇيغۇر كوقخوزى ئىش ئېلىر بارغان  .ئۇالرنىۈڭ ئاساسۈلىۋ قىسۈىمى پەرغۈانە
ادىسىغا اايالشقان ئىدى[.]22
تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسۈىيا دۆقە

ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ ئۇيغۈۇر ئوقۇغۈۇچىالر

ئۇيۇشمىسۈۈى -0927يىلىۈۈدى تارتىۈۈر « ،ئىنقىالبچۈۈى شۈۈەرل» نۈۈاملىۋ ئەدەبىۈۈە،
ئىجتمائىە-سىياسىە ژۇرنا چىقاردى .مەزكۇر ژۇرناقنىۈڭ مۈۇھەررىرقىكىنى ئابۈدۇقھەي
مۇھەممەدى ،بۇرھان قاسىموف ە باشقىالر قىلدى .مەزكۇر ژۇرنا تاكى -0922يىلىغىچە
نەشىر قىلىندى .بۇ اقىتتا يەنە قازاقىستان كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنىڭ ئورگان
ژۇرنىلى سۈپىتىدە « قىزىۈق تۈا » ژۇرنىلۈى نەشۈىر قىلىنىۈر ،تۈاكى -0922يىلىغىۈچە
دا امالشتى .ئاقمۇتىدا « قىزىق تۇغ» گېزىتى نەشىر قىلىنىشقا باشلىدى.
بىرال ،ئۆزبەكىستاندىكى « قۇتۇقۈۇ »،يەنۈى كېيىنكۈى« شۈەرل ھەقىقىتۈى»
گېزىتى بىلەن «ئىنقىالبچى شەرل» ژۇرنىلى ە « قىزىق تۈۇغ» گېزىتۈى ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا
رايونىدىكى ئە ئاساسلىۋ مەتبۇئا

بوقۇپ ،بۇالرنىڭ ئىچىدە «قۇتۇقۇ » ،كېيىنكۈى

« شەرل ھەقىقىتى» گېزىتى بىلەن «كەمبەغەقلەر ئۈا ازى» گېزىتۈى ناھۈايىتى مۈۇھىم
ئورۇن تۇتىدۇ .مەزكۈۇر گېزىۈو ە ژۇرنۈاقالر ئۇيغۈۇر ەەققىنۈى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
ئىجتمائىە-سىياسىە ،ئىقتىسادىە ە مەدەنىيە

ھاياتى ھەم سىياسۈە -تۈۈزگقمىلىرى

ھەققىدە بىلىمگە ئىگە قىلى ال قاقماستى بەقكى چەتلەقلەردىكۈى ئەھۈۋاقالر ،ەەققىلۈارا
ھەم ئىچكۈۈى ەە ەرقەر بىۈۈلەن تەمىنلىۈۈدى شۈۈۇنىڭدەى يەنە ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ تۈۈارىخى،
مەدنەئىيىتى ،ئىجتىمائىە-سىياسىە،ئىقتىسادىە ،تىق-ئىمال ە باشقا تۈرقۈى مەسىلىلىرى
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ھەققىدىمۇ ھەر ەىق مەقۇماتالر ،ماقاقىالرنى ئېالن قىلىر تۇردى .بۇ گېزىۈو-اۇرنۈاقالر
يەنە ئۇيغۇر يا

ئەدەبىياتىنىڭ را االىنىشى ئۇچۈنمۇ زېمى ھازىرقىغان ئىدى.

تاشكەنتتىكى ئاز مىللەتلەر ئىنستىتۇتى ە باشقا ئوقۇتۇ

ئورۇنلىرىدا 1920-

يىللىرىدىال كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئوقۇغۈۇچىالر ئوقۇغۈان بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ كۆپىنچىسۈى
ئاقدى بىلەن ئىشچىالر فاكۇقتېتىغۈا كىرىۈر تەييۈارقىقتى ئۆتكەنۈدى كېۈيى ئۈاقىە
مەكتەپلەرگە رەسمىە ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە قوبۇ قىلىنغۈان ئىۈدى .دەسۈلەپكى ئۇيغۈۇر
ئاقىملىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى ئاقىە مەكتەپ تەربىيىسىنى ئاقدى بىلەن تاشۈكەنتتە
ئاقغان ئىدى.
سابىۋ چار رۇسىيە  turkئۆقكىسۈىنىڭ مەركىۈزى بوقغۈان تاشۈكەنو -0908
-0920يىللىرى turkسو ېو سوتسىياقىستى

ئۈاپتونوم اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ پۈايتەەتى،

-0921يىلىۈۈۈدى كېۈۈۈيى ئۆزبېكىسۈۈۈتان سۈۈۈو ېو سوتسىياقىسۈۈۈتى

ئىتتى اقۈۈۈدا

اۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەەتى بوقغان  .سو ېو رۇسىيىسۈى ھۆكۈۈمىتى ئۆزىنىۈڭ شۈەرل ە
ئاسىيا ئەقلىرىگە قاراتقان سىياسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا تاشكەنتنى مۈۇھىم بۈازا قىلىۈر
بېكىتكەنلىكۈۈى ئۈچۈۈۈن تاشۈۈكەنتنىڭ مەدەنىۈۈيە -مائارىۈۈر ،سۈۈەنلە

ە باشۈۈقا

ساھەقىرىنى تېز سۈرەتتە را ااالنۈدۇرغان ئىۈدى .شۈۇڭا -0921يىللىرىغۈا كەقگەنۈدە
تاشكەنو مەركىزىە ئاسىيا رايونىدىكى ئە تەرەققى قىلغۈان شۈەھەرگە ئايالنغۈان .
شۇڭا تاشكەنتنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭمۇ مەدەنىيە

مەركىزىە ئايلىنىشى تەبىلىە ئىدى.

پۈتۈن  turkئاپتونوم اۇمھۈۇرىيىتى (  )0920-0908تە ەسۈىدىكى بۈارقىۋ
ئۇيغۇرالرنىڭ بىرقىككە كەقگەن ئاممىۋى -سىياسى تەشكىالتى « ئاقتىشەھەر-اۇڭغۈار
مېھنەتكەشلىرىنىڭ ئىنقىالبى ئۇيغۇر ئىتتى ۈاقى» -0920يىلۈى-9-2 ،ئىيۈۇن كۈۈنلىرى
تاشكەنتتە قۇرۇقتاي چاقىرغان بوقۇپ ،ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ە مائارى ىنى را ااالندۇرۇ
مەزكۈۈۇر تەشۈۈكىالتنىڭ ئاساسۈۈلىۋ پروگراممىلىرىنىۈۈڭ بىۈۈرى بوقغۈۈان ئىۈۈدى .مەزكۈۈۇر
تەشكىالتنىڭ مەركىزى تاشكەنو شەھىرىگە اايالشقان بوقۇپ ،پۈتۈن  turkتە ەسۈىدە
ئۇنىڭ تارماقلىرى بار ئىدى.
تاشكەنو ئوتتۇرا ئاسىيا دۆقە

ئۇنىۋېرسۈىتېتى قۇرۇقغانۈدى كېۈيى  ،مەزكۈۇر

ئۇنىۋېرسۈۈىتېو ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ياشۈۈلىرى ،اۈملىۈۈدى ئۇيغۈۈۇر ئۈۈاقىە مەكۈۈتەپ
ئوقۇغۇچىلىرىنى تەربىيىلە

مەركىۈزىگە ئايالنغۈان بوقۈۇپ-0928-0920 ،يىللىۈرى

ئارىسىدا بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا پەقە
 041گە يېقى ئۇيغۇر يا

ئۇيغۇر دىيارىدى ئۈ تۈركۈمگە بۆقىنىر كەقۈگەن

ئاقى مەقۇماتلىۋ بوقدى .ئەقۋەتتە ،بۇ ئۇنىۋېرسۈىتېو ھەم

باشقا ئاقىە مەكتەپلەر دىمۈۇ كۈۆپ سۈاندا ئۇيغۈۇر ئوقۇغۈۇچىلىرى يۈۇقىرى مائارىۈر
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تەربىيىسى كۆرگەن ئىدى .تۇنجى ئۇيغۇر پروفېسسۈورقىرى بۇرھۈان قاسۈىموف (-0910
 ، )0927ئۈۈۆمەر قاسۈۈىمى) ، ( -1938ئابۈۈدۇقھەي مۈۈۇھەممەدى( )0927-0910ە
باشقىالر ئوتتۇرا ئاسۈىيا دۆقە

ئۇنىۋېرسۈىتېتى ھەم باشۈقا ئۈاقىە مەكۈتەپلەردە دەرس

بەرگەن ئىدى.
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى مۈو ئىجۈادىيە

مېۈۋىلىرىنى ياراتقۈان بوقۈۇپ ،ئۇيغۈۇر

ھۈۈازىرقى زامۈۈان ئەدەبىياتىۈۈدىكى تۈۈۇنجى رومۈۈان « دوققۈۈۇنالر ئارىسۈۈىدا » مۈۈۆمى
ھەمرايې تەرى ىدى يېزىلىر-0921 ،يىلالردا تاشۈكەنتتە نەشۈىر قىلىنۈدى .ئۇيغۈۇر
ھۈۈازىرقى زامۈۈان پروزىچىلىقىۈۈدىكى تۈۈۇنجى پو ېسۈۈو « نۇزۇگۈۈۇم» نەزەرغواۈۈا
ئابدۇسەمەتوف () 0940-0998تەرى ىدى يېزىلىر -0920يىلۈى ئاقمۇتىۈدا نەشۈىر
قىلىنۈۈۈدى.نەزەرغواۈۈۈا ئابدۇسۈۈۈەمەتوف 1920-يىلۈۈۈالر ئۇيغۈۈۈۇر ئەدەبىيۈۈۈاتى ە
تارىشۇناسلىقىنىڭ ەكىللىرىدى بىرى سۈپىتىدە مەيدانغا چىققان بوقۇپ ،ئۇ بۇ يىلالردا
ئەدەبىە ئىجادىيەتتى باشقا يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ،مىللىۈە كىملىكۈى ە باشۈقا
مەسىلىلىرى ھەققىدە كىتاب ە ماقاقىالرنى دائىم ئۈېالن قىلىۈر ،بوشۈلۇقنى توقۈدۇرغان
ئىدى.
-1930يىلالردا مۆمى ھەمرايې

( ، )0946-0917نۇر ئىسۈرائىلوف-0901( ،

 )0927تۇردى ھەسەن)  0927-0919( ،ئۆمەر مۇھەممىدى( ،)0920-0916ھېۈزىم
ئىسكەندوروف ( )0971-0916ە باشۈقىالر ئۇيغۈۇر ھۈازىرقى زامۈان ئەدەبىياتىنىۈڭ
ەكىللىرى سۈۈپىتىدە تونۇقۈۇپ ،تاشۈكەنو شۈەھىرىدە ئەدەبىۈە ئىجۈادىيە

بىۈلەن

شۇغۇقالنغان ئىدى-0921 .يىلالردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا گۈقلىنىش مەنزىرىسى پەيۈدا
بوقغان بوقۇپ ،ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ بىر قانچە پو ېستلىرى ئارقىمۇ-ئارقىدى نەشۈىر
قىلىندى .مەسىلەن ،مۆمۈن ھەمرايېفنىۈڭ « ئېغىۈر كۈۈنلەردە» ( 1931-يىلۈى) ،نۈۇر
ئىسرائىلوفنىڭ « كۈنلەر» (-0920يىلۈى) « ،قىزىۈق تۈۇغ نىشۈانى» (1935-يىلۈى)،
تۇردى ھەسۈەننىڭ « زۇقۈۇم ئۈوچىغى» (-0920يىلۈى) نۈاملىۋ پو ېسۈتلىرى ەكىۈق
ەاراكتېرقىقتۇر-0921 .يىلالرنىڭ ئاەىرى -0921يىلالرنىۈڭ ئوتتۈۇرقىرىغىچە بوقغۈان
ئارىلىقتا ئەنە شۇ ئىسمى ئاتاقغۈان ئەدىۈبلەردى باشۈقا يەنە ئۈۆمەر مۈۇھەممەدى،
ئابدۇقھەي مۇھەممەدى ،ئا.ەۇدايقۇقوف ،م.ئادىلوف ( ئىلدىرىم) باشۈقىالر كۈۆپلىگەن
ھىكايىالرنى يېزىر ئېالن قىلدى-0921 .يىلالر پروزىسىنىڭ ئە مۇھىم تېمىسى ئۇيغۇر
ئېلىدىكى مىللىە زۇقۇم ە ئۇيغۇر ەەققىنىڭ بېشىغا كەقۈگەن كۈۈق ەتلەرنى يۈورىتىش
بوقغان ئىدى .پروزادى باشۈقا يەنە يۇقىرىۈدا ئىسۈمى ئاتاقغۈان ئەدىۈبلە ە ھېۈزىم
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زاكىرىە ە بائاشقىالر مەەسۇس شېرىيە

بىلەنمۇ شۈۇغۇقالنغان

بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ داستانلىرى ە ئايرىم شەئىر توپالملىرى نەشىر قىلىندى[.]20
پۈتۈن ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى ئۇيغۈۇر مەكتەپلىرىنىۈڭ دەرسۈلىكلىرى ئەنە شۈۇ
تاشكەنتتىكى «ئوقۇتقۇچى» نەشرىياتىنىڭ ئۇيغۇر بۆقۈۈمى تەرى ىۈدى تەييارالنۈدى.
-0928-0921يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا تاشۈۈكەنتنىڭ ئۇيغۈۈۇر مەدەنىۈۈيە

مەركىۈۈزىگە

ئايالندۇرۇقۇشۈۈىدا سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ اۇڭگۈۈو ە ئۇيغۈۈۇر سىياسۈۈىتى مۈۈۇھىم ئارقۈۈا
كۆرگنۈشكە ئىگە بوقۇپ ،موسۈكۋا شۈېڭ شىسۈەيگە يۈاردەم بېرىۈر ،ئۇيغۈۇر مىللىۈە
ئازادقىۋ ھەرىكىتىنى بېسىقتۇرۇپ ،ەواا نىياز ھااى قاتارقىقالرنى شېڭ شىسەي بىۈلەن
ھەمكارالشتۇرغاندى كېۈيى  ،ئۇيغۈۇر دىيۈارىنى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ كونتوروقلۈۇقى
ئاستىدىكى ئۈۆقكىگە ئايالنۈدۇرغان ئىۈدى .شۈېڭ شىسۈەي سۈو ېت ەرەس سىياسۈە
يۈرگۈزدى ە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ بۇ ئۆقكىدىكى تەسىرى كۈچەيدى .سو ېو ئىتتى اقى
ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر قاتارقىۋ ەەققلەرنىڭ قەقبىدىكى ئوبرازىنى تىكلە  ،ئۇيغۇر ەەققىنى
سو ېو ئىتتى اقىغا مايىق روھ بىلەن تەربىيىلە

ئۈچۈن بىر تەرەپتى ئۆزىنىڭ -0921

-0921يىللىرى ئارىسىدا تەربىيىلىگەن ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنىۈڭ بىۈر قىسۈىمىنى ئۇيغۈۇر
ئېلىگە ئە ەتسە ،يەنە بىر تەرەپتى ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر مەدەنىە-مائارى ىنىۈڭ
گۈقلىنىشۈۈىنى ئىشۈۈقا ئاشۈۈۇرۇپ ،ئۇيغۇرالرغۈۈا سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ غەمخورقۈۈۇقى ە
ئە زەقلىكىنى نامايىش قىلغان ئىدى.
-0921-1920يىلۈۈالردا يەنە ئاقمۇتىۈۈدا « كەمۈۈبەغەقلەر ئۈۈا ازى»  « ،قىزىۈۈق
تۇغ» ە « قىزىق تا » قاتارقىۋ گېزىو-ژۇرناقالر نەشىر قىلىنىر تارقىتىلىر -0928يىق
پۇتۇنلەي يول قىلىندى.
سو ېو ئىتتى اقى پېداگوگىكا پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ مۈۇەبىر ئەزاسۈى ،يەنۈى
ئاكادېمى

نامزاتى  ،پروفېسسور مەرھۇم مۇرا

ھەمرايېفنىۈڭ تەكشۈرگشۈىچە ،سۈابىۋ

سو ېو ئۇيغۇرقىرى 1930-يىلالردا باشۈالنغۇ مەكۈتەپ مائۈارى ىنى ئومۇمالشۈتۇرۇپ
بوقغان ،سا اتسىزقىۋ پۈتۈنلەي دېگۈدەى تۈگىتىلگەن ئىدى-0921 .يىلۈالردا ئۇيغۈۇر
مەدەنىيە -مائارى ىنىڭ گۈۈقلىنىش پەقلىسۈى يارىتىلغۈان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا -0927
يىلىدىكى ستاقىننىڭ «ەەقۋ دگشمەنلىرىنى تۈازىال » ھەرىكىتىۈدى كېۈيى ئۇيغۈۇر
مەدەنىيىتى ە مائۈارى ى زەربىۈگە ئۇچرىۈدى .سۈتاقىننىڭ تۈازىال

ھەرىكىتىۈدە بۈۇ

ئەدىبلەرنىڭ كۆپىنچىسى تۈرمىگە تاشالندى ە ئۆقتۈرگقدى .ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر
زىياقىيلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى ەەقۋ دگشمەنلىرى ئاتاقدى .ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە
ئورۇنلىرىنىڭ ھەممىسۈى ئەمەقۈدى قاقۈدۇرىۋېتىلىر ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئۆزبېكلىشۈىش
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دوققۇنى كۆتۈرگقگەن ئىدى .ھەتتا ئۇيغۈۇر مەكتەپلىرىمۈۇ تۈاقىۋېتىلگەن ئىۈدى[.]24
ئەنە شۇنىڭدى تارتىر ،بۇ اۇمھۇرىيەتتە ئۇيغۇر تىلىدا گېزىو چىقىرىلمىدى .ئەممۈا،
-0902يىلى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ اۇڭگۈو سىياسۈىتىنىڭ ئۆزگىرىشۈى بىۈلەن سۈو ېو
كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتى سىياسى بىيوروسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە ئۈازادقىۋ
ھەرىكىتىنى قوقال

ە ياردەم بېرىش قارارىنى قوبۈۇ قىلىشۈى نەتىجىسۈىدە-0902 ،

-0909يىللىرى ئارىسىدا تاشكەنتتە «شەرل ھەقىقىتى» ژۇرنىلى چىقىرىلغان بوقۇپ ،بۇ
ژۇرنا سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەقكى ئۇيغۇر ئېلىنى مۇددىلا
قىلغان ئىدى .ئاقمۇتىدا بوقسا « ،قازال ئېلى» ژۇرنىلى چىقىرىلۈدى-0909 .يىلىۈدى
كېيى سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى يەنە شۇ اۇڭگو سىياسىتىنىڭ ئېھتىيۈااى بىۈلەن بىۈر
مەزگىق« شەرل ھەقىقىتى» ژۇرنىلى قارمىقىدا «شەرل ھەقىقىتى نەشرىياتى»نۈى قۈۇرۇپ
ئىشقا كىرىشتۈرگپ  ،ئۇيغۇر تىلىدا بىر قانچە يۈز پارچە سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ رومۈان -
پو ېستلىرى ە باشقا ئەدەبىە ئەسەرقىرىنى شۈۇنىڭدەى دەرسۈلى  ،قوقالنمۈا ە باشۈقا
ئىلمىۈە سۈۈاھەگە مەنسۈۇپ كىتۈۈابالرنى نەشۈىر قىلىۈۈر ،مەەسۈۇس ئۇيغۈۈۇر دىيارىغۈۈا
ئە ەتكەن ئىدى .بۇ ەىزمەتلەرگە -0927يىلىدىكى تازىالشۈتى

ە سۈو ېو-گېرمۈان

ئۇرۇشىدى ئامان قاقغان تۇرسۈۇن رەھىمۈوف ،ئەرشۈىدى ھىۈدايەتوف ،ئابۈدۇمېجىو
روزىباقىيې  ،ئايشەم شەمىيېۋا ،قادىر ھەسەنوف قاتارقىۋ بىر قىسىم ئاتۈاقلىۋ سۈو ېو
ئۇيغۇر ئاقىملىرى رەھبەرقى

قىلدى.

.5ئۇيغۇر ئەدەبىيا -سەنلىتى ە مەدەنىە-مائارى ى
-1937يىلىدى كېيى  ،بوقۇپمۈۇ سۈو ېو-گېرمۈان ئۇرۇشۈىدى كېۈيى ئۇيغۈۇر
مەدەنىيە

مەركىزى تاشكەنتتى ئاقمۇتىغا يۆتكىلىر ،بۇ شەھەر ئۇيغۈۇر مەدەنىۈيە

مەركىزىگە ئايلىنىشقا يۈزقەندگرگقدى .بۇ ئەمەقىيەتتە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ اۇڭگۈو ە
ئۇيغۇر سىياسىتىگە مۇناسىۋەتلى

ئىدى-0941 .يىلالردى كېۈيى -0928 ،يىللىرىۈدا

پۈتۈنلەي ەاراب قىلىنغان ئۇيغۇر ئەدەبىيا -سەنلىتى قايتىدى تەرەققى قىلىش يوقىغا
كىردى.
سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىدى كېيى  ،قازاقىستان ئىزچىق تۈردە ئۇيغۇر مائارىۈر
ە مەدەنىيە

مەركىزى بوقۈۇپ كەقۈدى .سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -91-0941يىللىۈرى

ئارىسىدا ئۇيغۈۇر تىلىۈدا «كوممۈۇنىزم تۈۇغى» گېزىتۈى نەشۈىر قىلىنىۈر ،قازاقىسۈتان
مۇستەقىق بوقغاندى كېيى « ئۇيغۇر ئا ازى»غا ئۆزگەرتىلدى-0991 .يىلالردا يەنە «
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»« ،يېڭى زامان» « ،پەر از» « ،ئارزۇ» قاتارقىۋ گېزىتلەر ە بىر قىسىم

ژۇرناقالر نەشىر قىلىندى.
قازاقىستاندىكى ئىزچىق تۈردە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىۈدا باشۈالنغۇ ،
ئوتتۈۈۇرا مەكۈۈتەپ مائۈۈارى ى ھەتتۈۈا ئۈۈاقى مەكۈۈتەپ مائارىۈۈر تەربىيىسۈۈى كۈۈۆرگ
ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوقۈدى .ئۇيغۈۇر تىلىۈدىكى نەشۈرىيا

ئۈورۇنلىرى ،مەسۈىلەن «

قازاقىستان»« ،يازغۇچى» « نائۇكا» « ،مەكتەپ» ە باشۈقىالر ئۈۇزۇن مەزگىۈق ئۈۆز
پائاقىيەتلىرىنى دا امالشتۇردى .قازاقىستان مۇستەقىق بوقغاندى كېيى  ،نۈۆ ەتتە ،بۈۇ
اۇمھۈۈۇرىيەتىكى ئۇيغۈۈۇر مائۈۈارى ى ،نەشۈۈرىياتچىلىقى ،سۈۈەنلىتى ە باشۈۈقىالر ئۈۈۆز
پائاقىيىتىنى سىستېمىلىۋ تۈردە دا امالشتۇرماقتا .بوقۇپمۇ ،ەۇسۇسىيالر ئاچقۈان « نۈا
مىر» نەشرىياتى ئۇيغۇر نەشۈىرىياتىچىلىقىنىڭ ەكىلۈى سۈۈپىتىدە ئاكتىۈر پائۈاقىيە
قىلماقتۈۈا .قازاقىسۈۈتاندىكى بۇنۈۈدال ئۈۈۆز ئانۈۈا تىلىۈۈدا مائارىۈۈر تەربىيىسۈۈى كۈۈۆرگ
ئىمكانىيىتى ئۇيغۇرالر ئارىسىدى بىر قانچە ئە الد ئۆز ئانا تىلىدا ئەسەر يازىۈدىغان
يازغۇچى-شائىرالرنىڭ يېتىشىر چىقىشىغا ئاساس بوقغان ئىدى.
قازاقىستاندا -2111-0941يىللىرى ئارىسىدا ااما بوساقوف ( ،)0987-0908
ەىزمە

ئابدۇقلى ( ،)0986-0924قادىر ھەسەنوف (  ،)0976-0902زىيا سەمەدى

(  ، )2111-0900ئىليا بەەتىيا (  ، )0987-0922دوققۇن ياسۈى (،)2114-0928
مەسىمجان زۇق ىقاروف ) ،( 1925-2012سا ۇتجان مەمەتقۇقوف (-0901؟) ،تۇرغۈان
توەتاموف ( -0901؟) پاتىگۈ سابىتو ا (-0926؟) ،يۈسۈۈپبې

مۇەلىسۈوف (-0921

 ،)2110ەەقىق ھەمرايې (  ،)0992-0928شايىم شۈا ايې (-0928؟) ،رەھىمجۈان
روزىيې

(، )2102-0928ئابدۇكېرىم غەنىيې

 ،ئابدۇمېجىو دۆقەتوف  ،ئەەمەتجان

ھاشۈۈىروف ،پۈۈاتىگۈ مەقسۈۈەتو ا ە باشۈۈقا يۈۈۈزقىگەن ئەدىۈۈبلەر ئىجۈۈادىيە

بىۈۈلەن

شۇغۇقالندى ە ئۇالرنىڭ ھاياتتىكى بىر قىسىمى ھەم يېڭۈى ئە الد ئەدىۈبلەر ھۈازىرمۇ
دا املىۋ ئىجادىيە

بىۈلەن شۈۇغۇقالنماقتا .زىيۈا سۈەمەدى ە ەىۈزمە

ئابۈدۇقلى

قاتارقىقالرنىڭ نامى ھۈازىرقى زامۈان ئومۈۇمىە ئۇيغۈۇر ئەدەبىياتىنىۈڭ ئە مەشۈھۇر
ەكىللىرى سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىندى.
قىرغىزىستاندا بوقسا ،ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنۈى ئۈېچىش ئىمكۈانىيىتى بوقمىسۈىمۇ،
قېكى ئۇيغۇر سىنى لىرى ە ئاقىە مەكتەپ بۆقۈمى ەېلى ئۇزۇنغىچە ئىش ئېلىر بېرىر،
ھۆكۈمەتنىڭ قوقلىشۈىغا ئېرىشۈتى .بۈۇ اۇمھۈۇرىيەتتە سىسۈتېمىلىۋ ئۇيغۈۇر مائۈارى ى
مە اۇ

ئەمەس بوقسىمۇ ،ئەمما ئاممىۋى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى مە اۇ

مىللىە كىملىكىنىڭ ساقلىنىشى ئۈچۈن ەىزمە
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نامىدا گېزىو چىقارماقتا .بىر قىسىم ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرقىرى قىرغىزىستان يازغۇچىالر
قىلغان .ئۇيغۇر يازغۇچىسى ئىسرائىق ئىبرايىموف

ئىتتى اقىنىڭ ئۇيغۇر بۆقۈمىنى تەسى

ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا بىۈردى -بىۈر رۇس تىلىۈدا
رومانالرنى يېزىۈر نەشۈىر قىلىۈر ،رۇس يۈازغۇچىلىرى تەرى ىۈدى ئېتىۈراپ قىلىشۈقا
ئېرىشكەن ئاتاقلىۋ يازغۇچىۈدۇر .ئۈۇ ،قىرغىزىسۈتان تە ەسۈىدە چىڭگىۈز ئايتماتوفقۈا
رۇس تىلىدا رومۈانالرنى يازغۈان رۇس تىللىۈۋ ئۇيغۈۇر يازغۇچىسۈى بوقۈۇپ،

ئوەشا

ئۇنىڭ ئەسەرقىرىگە كۈچلۈى پەقسەپىۋىلى

روھ سىڭدگرگقگەن ئىدى.

-1990يىلالرغىۈۈچە بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا ئۆزبېكىسۈۈتاندىكى ئۇيغۈۈۇر ئەدىبلىۈۈرى
ئاساسۈۈلىقى تاشۈۈكەنتكە توپالنغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئاتۈۈاقلىۋ ئەدىۈۈبلەردى ئوسۈۈمان
مەمەتاەۇنوف ( - 1981-0924؟ ) ،روزى قادىرى ( ،)2110-0924ئىمى ئوسۈمان،
سېيىتجان سېتىشىر ە باشقىالر كۆرگنەرقى

مۇ ەپ ەقىيەتلەرنى قوقغا كەقتۈردى .ئىمى

ئوسمان بىلەن روزى قادىرنىڭ نامى ئۆزبېكىستان ئەدەبىياتىنىڭ ەكىللىرى قاتارىدى
ئورۇن ئاقدى .پېشقەدەم ئەدىۈ
ئېلىدىكى ئەدەبىيا

روزى قۈادىرى -0941-0901يىللىرىۈدىال ئۇيغۈۇر

ساھەسىدە كۆزگە كۆرگنگەن شەەسلەرنىڭ بىرى ئىدى.

سابىۋ سو ېو ئىتتى اقى دە رىدە دۆقەتنىڭ رۇس تىلىغۈا ئاالھىۈدە ئەھمىۈيە
بېرىش سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە زور سۈاندىكى ئۇيغۈۇر پەرزەنتلىۈرى رۇس تىلىۈدىكى
مەكۈۈتەپلەردە ئوقۇغۈۈان بوقۈۈۇپ ،قازاقىسۈۈتان ە قىرغىزىسۈۈتاندىكى ئۇيغۈۈۇر يۈۈا
ئە الدقىرىنىڭ رۇس تىلىنى قوقلىنىش نىسبىتى دا املىۋ يۇقىرى بوقغۈان ئىۈدى .بۈۇالر
ئاساسلىقى شەھەرقەرگە اايالشۈقان .ئەممۈا يەتتەسۈۇ ادىسۈىدىكى يېۈزا قىشۈالقالردا
ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارى قا ئەھمىۈيە

بېرىلگەنلىكۈى ئۈچۈۈن ،يەركەتۈتى تارتىۈر،

ئۈۈاقمۇتىغىچە بوقغۈۈان اۈۈايالردىكى  61ئەتراپىۈۈدىكى توقۈۈۇل ە ئۈۈارىال
مەكتەپلىرىدە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىدا تەربىيە كۆرگ

ئۇيغۈۈۇر

ئىمكانىيىتىگە ئىۈگە

بوقماقتا .شۇ سە ەبتى ھازىرقى قازاقىستان ئۇيغۇرالرنىۈڭ چەتلەقلەردىكۈى ئە چۈو
مىللىە مائارىر ە مىللىە مەدەنىيە

مەركىزى بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ.

تۈركمەنىستان ئۇيغۇرقىرىنىڭ مىللىە تىلۈى ە مەدەنىيىتىنۈى ساقلىشۈى پەقە
ئاممىۋى ەۈاراكتېرگە ئىۈگە بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ سۈانىنىڭ ئۈاز بوقۇشۈى بۈۇ اەھەتۈتە
قىيىنچىلىۋ تۇغدۇرغان .يەرقى

ەەقققە سىڭىش ئېغىر بوقغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر ئىزچىۈق

كۆپىيەقمىگەن .ئەمما ،ئۇالرنىڭ -0921يىلالردىكۈى ئەھۈۋاقى ياەشۈى بوقۈۇپ ،ئۈاز
نوپۇسۈۈلۇل تۈركمەنىسۈۈتان ئۇيغۇرقىرىۈۈدى ئۆزبېكىسۈۈتان اۇمھۇرىيىتىنىۈۈڭ مىنىسۈۈتىر
دەرىجىلى

رەھبىرىە شەەسلەر ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ چەتلەقلەردە تۇرىدىغان يۇقىرى
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دى لوماتلىرى ە ئاقىمالر يېتىشىر چىققان ئىدى .مەسىلەن ،دى لومۈا

ە

مىنىستىرقىۋ ەزى ىلىرنى ئاتقۇرغان مەرۇپ مەمەتوف ئىقتىسۈاد پەنلىۈرى دوكتورۇقۈۇل
ئىلمىە دەرىجىسىنى ئاقغان بوقسا ئۇنىڭ ئۈۈ نەپەر قىۈزى ئوەشاشۈال ئۆزبېكىسۈتان،
قازاقىستان ە تۈركمەنىستاندا تونۇقغان ئاقىمالردى بوقۇپ يېتىشىر چىققان .ئاتاقلىۋ
ئۇيغۇر ئاقىملىرىدى بىرى سا ۇ

موقال ۇتوف ئەنە شۇ تۈركمەنىستان ئۇيغۇرقىرىۈدى

بوقۇپ ،ئۇ ئۆمۈر بويى ئۇيغۇر كالسسۈى

ئەدەبىيۈا

تەتقىقۈاتى بىۈلەن شۈۇغۇقالنغان

ئىدى.
- 1930يىلۈۈالردا ئۇيغۈۈۇرالر ئارىسۈۈىدا يۈۈۇقىرى مەقۇمۈۈاتلىۋ بوقۈۈۇ

ئىزچىۈۈق

دا امالشقان بوقۇپ ،ئەقۈۋەتتە ئۈاقىە مەقۇمۈاتلىۋ ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى بارغانسۈېرى
كۆپەيگەن .بۇالرنىڭ ئارىسۈىدا ئۇيغۈۇر دىيارىۈدى بىۋاسۈىتە كەقگەنلەرمۈۇ بوقغۈان
ئىدى .مەسىلەن-0921 ،يىلالردا موسكۋادىكى شۈەرل كوممۇنىسۈتى

ئەمگەكچىۈلەر

ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىدا ئوقۇغۈۈانالردى -0920-0922يىلىۈۈدىكى كۇچۈۈار ە قەشۈۈقەردىكى
قوزغىالڭغا ئىشتىراى قىلغان ھەمۈدە تۆمۈۇر ئۈېلىگە مەسۈلىھەتچى بوقغۈان نىزامىۈدى
ئەپەندى[-0909-0900 ،]26يىللىرىدىكى مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالب رەھبەرقىرىدى
بىرى ئەەمەتجۈان قاسۈىمى قاتۈارقىقالر بۈار ئىۈدى .سۈۋېردقو ئۈاقىە كوممۇنىسۈتى
ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنى پۈتتۈۈۈرگەنلەر ئارىسۈۈىدا -0927-0924يىللىۈۈرى قەشۈۈقەر قاتۈۈارقىۋ
اايالردا ەىزمە

قىلغان قۈادىر ھۈااى ە قازاقىسۈتان دۆقە

رەھبەرقىرىۈدى بىۈرى

ئابۈۈدۇقال روزىبۈۈاقىيې قاتۈۈارقىقالرمۇ بۈۈار ئىۈۈدى .تاشۈۈكەنو دۆقە
پۈتتۈرگەن تۇرپانلىۋ يا

ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنى

تىلشۇناس قادىر ھوشۇروپنىڭ نامى ئەينى اقىتتۈا ياەشۈى

تونۇقغان بوقۇپ ،ئۇ -0927يىلى ئاقمۇتىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر تىلى ە ئىمال مەسىلىلىرى
مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمال قائىدىسى ە ئەدەبىە تىق مەسىلىسى ھەققىۈدە
اليىھە ئوتتۇرىغا قويۇپ ،تىلشۇناسالرنىڭ ئاققىشىغا سازا ەر بوقغان ئىدى.

 . 6ئاز مىللەتتى چىققان مەشھۇر سىياسىە شەەسلەر
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھەر قايسى دە رقىرىدە ە كېيىنكى اقىتالردا ئاز نوپۇسۈلۇل
ئۇيغۇر ەەققى ئىچىدى پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقى ە مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىغا
داڭلىۋ بوقغان كۆپلىگەن ئۇيغۇر ەكىللىرى يېتىشىر چىقتى .بۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدا بىۈر
قىسىم ئۇيغۇر سىياسىە رەھبەرقەرمۇ بار .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆزبېكىستان ە قازاقىستان
اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئاقىە رەھبەرقىرى قاتارىدى ئورۇن ئاقدى .قەشقەرقىۋ ئۇيغۇر باي
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ئائلىدە مەرغىالندا تۇغۇقغان يوقۈدا
ئىتتى اقۈۈدا

ئاەۇنبابۈايې (  )0902-0884ئۆزبېكىسۈتان

اۇمھۇرىيىتىنىۈۈڭ بىرىنچۈۈى رەھبىۈۈرى سۈۈۈپىتىدە -1925-1938يىللىۈۈرى
اۇمھۈۇرىيىتى مەركىزىۈە ئىجۈرائىيە كومىتېتىنىۈڭ

ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئىتتى اقدا

رەئىسۈۈى-0902-0928 ،يىللىۈۈرى ئۆزبېكىسۈۈتان ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۈۈۇرىيىتى ئۈۈاقى

كېڭىشىنىڭ رەئىسى بوقۇپ ەزى ە ئۆتىدى[ . ،]27ئەقۋەتتە يوقدا

ئاەۇنبابايېفنىۈڭ

مىللىتىنىڭ كىم ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرقۈى قاراشۈالر بۈار .ئۈۆزبېكلەر ئۇنىۈڭ ئۆزبېۈ
ئىكەنلىكىنى ئېيتىشىدۇ  .قېكى ئۇيغۇرالردى ئىكەنلىكىمۇ كونا تېمىۈدۇر .رۇسۈىيىنىڭ
ئاتاقلىۋ اۇرناقىستى فېدور راززاكوف ئۆزىنىڭ ئارەىر ھۆاجەتلىرى ئاساسىدا يازغۈان
ئاەۇنبابايېفنىڭ قەشقەرقىۋ ئۇيغۇر كۆچمەن ئە الدى ئىكەنلىكىنى

ئەسىرىدە يوقدا

ئاشۈۈكارىاليدۇ .شۈۇنىڭ بىۈۈلەن بىۈۈر اقىتتۈۈا يەنە بىۈۈر قىسۈۈىم ئۇچۈۈۇر مەنبەقىرىۈۈدىمۇ
ئاەۇنبابايېفنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن .يوقۈدا
ئىسىمى يوقدا

ئاەۇنبابايېفنىۈڭ ئەسۈلى

ئاەۇن بابا ئىدى.
ئاەۇنبابايېفنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر ئىكەنلىكۈۈى سۈۈابىۋ سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ

يوقۈۈدا

دەسلەپكى دە رقىرىدە رەسمىە يوسۇندا مەە ىە تۇتۇقغان بوقۈۇپ ،ەۈۇددى الدىمىۈر
ە باشقا كۆپلىگەن سۈو ېو رەھبەرقىرىنىۈڭ ئەسۈلى كېلىۈر چىقىشۈىنىڭ

ئىلى قېنى

يەھۇدىە ئىكەنلىكى مەە ىە تۇتۇقغاندەى ،سو ېو ھۆكۈمىتى يوقدا
« ئۆزبې

ەەققىنىڭ شەرەپلى

ئوغلى» دەپ تەشۋىۋ قىلغان .ئەسلى كېلىۈر چىقىۈش

اەھەتۈۈتى پەرغانىنىۈۈڭ يەرقى ۈ

ئاھاقىسۈۈى ھېسۈۈابالنمىغان قەشۈۈقەرىيىلى

پەرزەنۈۈدىنىڭ -0924يىلۈۈى ،ئۆزبېكىسۈۈتان سۈۈو ېو سوتسىياقىسۈۈتى
اۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبىرىلى
ئويۇنىدى ئىبارە
مۇستەقىق اۇمھۇرىيە

ئاەۇنبابايېفنى
ئۇيغۈۈۇر

ئىتتى اقۈۈدا

ەزى ىسىگە تەيىنلىنىشى موسۈكۋانىڭ سىياسۈىە

ئىۈدى .بۈۇ ،موسۈكۋانىڭ ئوتتۈۇرا ئاسۈىيادىكى غەيۈرى رەسۈمىە
بۇەارا ەەقۋ اۇمھۈۇرىيىتى ە ەۈارەزىم ەەقۈۋ اۇمھۈۇرىيىتى

شۈۇنىڭدەى موسۈكۋانىڭ بىۋاسۈىتە كونتروقلۇقىۈدىكى  turkسۈو ېو سوتسىياقىسۈتى
ئۈۈاپتونوم اۇمھۈۈۇرىيەتلىرىنى بىكۈۈار قىلىۈۈر ،ئۇنىۈۈڭ ئورنىۈۈدا ئۆزبېكىسۈۈتان سۈۈو ېو
س وتسىياقىستى

اۇمھۇرىيىتى  ،تۈركمەنىستان سو ېو سوتسىياقىستى

تااىكىستان سو ېو سوتسىياقىستى
ئوبالسۈۈتىنى تەسۈۈى

اۇمھۈۇرىيىتى ە

ئاپتونوم اۇمھۈۇرىيىتى ھەم قۈاراقىرغىز ئۈاپتونوم

قىلىۈۈش پىالنىنۈۈى ئىشۈۈقا ئاشۈۈۇرۇ

شۈۈۇنىڭدەى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا

رايونىدىكى بارقىۋ قەشقەرقىقلەر ،قى چاقالر ،سارتالر دەپ ئاتاقغان ەەققلەرنى ئۆزبېۈ
ئېتنى

كىملىكۈى ئاسۈتىغا مەركەزقەشۈتۈرۇ

ئۈچۈن ەىزمە

قىلدۇرۇقغان.
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ئاەۇنبۈۈاي ئۈۈوغلى ئاەۇنبابۈۈايې -0906يىلۈۈى ،مەرغىالنۈۈدىكى چۈۈار

رۇسىيىگە قارشى قوزغىالڭغا قاتناشۈقان-0920 .يىلۈى ،بوقشۈېۋىكالر پارتىيىسۈىگە ئەزا
بوقغان ھەمدە قىزىق ئارمىيىگە قاتنىشىر ،پەرغانە ادىسىدىكى سۈو ېو ھۆكۈۈمىتىگە
قارشۈۈى مۇسۈۈتەقىق ھەرىكەتلىرىنۈۈى باشۈۈتۇرۇ

اەڭلىرىۈۈدە ئۈۈاكتى لىۋ كۆرسۈۈىتىر،

مەرغىالندىكى « قوشچىالر ئىتتى اقى» نىڭ رەئىسى بوقغان.
ئۇ -0924يىلى ،ئۆزبېكىستان كوممۇنىستى

پارتىيىسىنىڭ -0قېتىملىۋ قۇرۇقۇ

يىغىنىغا مەرغىالنى ەكىلى سۈپىتىدە قاتناشقاندا ،ئۆزبېكىستان كوم ارتىيىسى مەركىزىە
بىيورو ئەزاسى ،مەركىزىە كومىتېو ئەزاسۈى ھەم ئۆزبېكىسۈتاننىڭ ئۈاقىە ھۈاكىمىيە
ئۈۈورگىنى ھېسۈۈابلىنىدىغان ئۆزبېكىسۈۈتان سۈۈو ېو سوتسىياقىسۈۈتى

ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۇرىيىتى مەركىزىە ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكىگە بېكىتىلگەن .شۇ يىلىۈدى
ئېتىبارەن -0928يىلىغىچە سو ېو ئىتتى اقى مەركىزىە ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى
بوقغان.
ئۆزبېكىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۈاكىمىيە

ە پۈارتىيە رەھبەرقىۈ

ئورنى ناھايىتى ماھىرقىۋ بىلەن تەقسىم قىلىنغان بوقۇپ ،ئۆزبېكىسۈتان كوم ارتىيىسۈى
مەركىزىە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارقىقىغا رۇس مىللىتىۈدى
ئىۋانوف بېكىتىلگەن .ئۆزبېكىستان سو ېو سوتسىياقىستى
مىنىستىرىالر كېڭىشىنىڭ رەئىسىلى

الدىمىۈر ئىۋانۈو ى

ئىتتى اقۈدا

اۇمھۈۇرىيىتى

ەزى ىسۈىگە سۈابىۋ بۇەۈارا ەەقۈۋ اۇمھۈۇرىيىتى

ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى ،ئۆزبېكلەردى كېلىر چىققان فەيۈزۇقال ەواۈايې بېكىۈتىلگەن.
ھوقۇقى يەنى كوممۇنىسۈتى

مەزكۇر اۇمھۇرىيەتنىڭ ئاساسلىۋ رەھبەرقى

بىرىنچۈۈى سۈۈېكرىتارىنىڭ قوقىۈۈدا بوقۈۈۇپ ،ئەمەقىۈۈە ئۈۈاقىە ھۈۈاكىمىيە
ھېسابلىنىدىغان مەركىزىە ئىجرائىيە كومىتېتىنىۈڭ رەئىسۈىلى
ئاەۇن بابا بەكىتىلگەن شۇنىڭدەى يوقدا

پارتىيىنىۈڭ
ئۈۈورگىنى

ەزى ىسۈىگە يوقۈدا

ئاەۇن بابايېفنىڭ سىنى ى كېلىر چىقىشى «

يوقسۇ » دەپ بېكىتىلىر ،يوقسۇقالرنىڭ ئۆزبېكىستاننى ئىدارە قىلىش ساالھىتى بارقىقى
ئۈچۈن سىمۋو قىلىنغان .سۈو ېو ھاكىمىيىتىىنىۈڭ ئۈاز نوپۇسۈلۇل كۈۆچمەن ئۇيغۈۇر
ئاھاقىسىدى كېلىر چىققان ئۆزىگە سادىۋ بىۈر كىشۈىنى ئۇنىۈڭ مىلۈلە

تەركىبىنۈى

يوشۇرۇپ ە ياكى ئۆزگەرتىر كۆپ سانلىۋ مىللەتنىڭ اۇمھۇرىيىتنىنۈڭ رەھۈبەرقىكىگە
تەيىنلىشى ئۇيغۇر دىيارىدا ئەسلى تاتارالردى كېلىۈر چىققۈان بۇرھۈان شۈەھىدىنىڭ
-1949يىلىدى كېيى ئۇيغۇرغا ئايلىنىر ،شىنجا ئۆقكىلىۈ

ھۆكۇمەتنىۈڭ رەئىسۈى

بوقۇشۈۈى ئۇچۈۈۇن تەاۈۈرىبە بوقغۈۈان ئىۈۈدى .ئەقۈۈۋەتتە بۈۈۇ تەارىبىنىمۈۈۇ سۈۈتاقى
ئىستراتېگىيىچىلىرى اۇنگگو ئستراتېگىيىچىلىرىگ ئۆگەتكەن ئىدى.
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سابىۋ بۇەارا ەەقۋ اۇمھۇرىيىتىنى قۇرغان فەيزۇقال ەواايې بوقسا ،تۈركچىلىۈ
ئىدىيىسىگە ئىگە ،ئەسلى يا

بۇەاراقىقالر پارتىيىسىنىڭ رەھبىرى بوقۇپ ،كوم ارتىيىگە

ئەزا بوقمىغان ئەرباب ئىدى .ئۇنىڭ بۇەارا ە پۈتۈۈن ئۆزبېكىسۈتان تېررىتورىيىسۈىدە
يۇقىرى ئابرويى بار بوقۇپ ،بۇەارا ەەقۋ اۇمھۈۇرىيىتىنى يوقىتىۈر ،ئۇنىڭۈدى يېڭۈى
ئۆزبېكىستان اۇمھۇرىيىتى قۇرۇشتا فەيۈزۇقال ەواۈايېفنى چەتۈكە قېقىۈۋېتىش مۈۇمكى
ئەمەس ئىدى .موسۈكۋا ئۆزبېكىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتىنى تەسۈى
پارتىيە ە ھاكىمىيە

قىلىشۈتا ئە يۈۇقىرى

ھوقۇقىنى كوممۇنىسو رۇس ە سۈو ېو ھاكىمىيىتىنىۈڭ ئاكتىۈر

قوقلىغۇچىسى بوقغان ئۇيغۇرغا تۇتقۇزۇ

ئارقىلىۋ ئۆزبېكىستاننىڭ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى

تەركىبىدە مۇستەھكەم تۇرۇشىنى ،قارشۈىلىۋ كۆرسۈەتكۈچى ە مىللەتچىلىۈ

ئېقىمىغۈا

مەنسۇپ كۈچلەرگە ئۈنۈملۈى زەربە بېرىشنى قوقغا كەقتۈرمەكچى بوقدى.
يوقدا

ئاەۇنبابايې نامدا ھوقۈۇقى بۈار ،ئەمەقىيىتۈى يۈول شۈەە

باشتى ئاەىرى سىمۋوقلۇل سۈپىتىدە تەشۋىقا

بوقۈۇپ،

اسىتىسىگە ئايالنغان .بارقىۋ ئەمەقىە

ھوقۇل كوم ارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارى ئىۋانو نىڭ قوقىدا ئىدى .يوقۈدا

ئۈاەۇن

بابانىۈۈڭ ھۈۈاكىمىيەتتىكى اقتۈۈى دە -0927-0920يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا ئۇيغۈۈۇرالر
دىيا رىدا مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكىتى ئە اى ئاقغان  ،سو ېو ھوكۇمىتى شېڭ شىسەينى
يۆقەپ ،شىنجا ئۆقكىسىنى سو ېو ئىتتى اقىنڭ كونتروقلۇقىدىكى «  -07ئىتتى اقۈدا
اۇمھۇرىيە

» ھاقىغا كەقتۇرگەن اقىتالر ئىدى .ستاقى ھۆكۈمىتى ئۆزبېكىستاننى قوشنا

ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەرەققىياتى ە سو ېو ئىتتى اقىنى ھىمايە قىلىشىنى قوقغا كەقتۈرىشۈىدە
ئۈقگە قىلىر كۆرسەتكەن .كۆپلگەن مەسلىھەتچىلەرغ مەسۈىلەن سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
ئۇرۇمچىدىكى بۈا

كونسۈۇقى گۈارىگى ئاپرېسسۈېۋ ە ئۇيغۈۇر سۈو ېو يۈاردەمچى

ەادىملىرى  ،مەسىلەن مەشۇر روزىيې )مەنسۈۇر ئەپنۈدى ( قۈادىر ھۈااى ە باشۈقىالر
بىۋاسۈۈىتە ئوزبېكىسۈۈتاندى ئېۈۈۋەتىلگەن ئىۈۈدى .ئاەۇنبابۈۈايې رەھبەرقىكىۈۈدىكى
ئۆزبېكىستان -0927-0920يىللىرى ئۇيغۇر مەدەنىيە

مەركىزىگە ئايالنغان بوقۇپ ،

ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىۈدىكى ەزىيەتۈتى بىۈخە ەر بوقۇشۈى مۈۇمكى ئەمەس ئىۈدى.
ئاەۇنبابۈۈايې -0928-0927يىللىرىۈۈدىكى سۈۈتاقىننىڭ تازىلىشۈۈىدى سۈۈال قېلىۈۈر،
ئۇنىڭدى باشقا ئوزبېكىستان مىللىە رەھبەرقىرىنىڭ ھەممىسۈى دېگۈۇدەى  ،مەسۈىلەن
فەيزۇقال ەواايې  ،ئەكمە ئىكراموف ە باشقىالر ئۆقتۇرۇقۈۇپ ،ئاەۇنبابۈايېۋ -0902
يىىلىغىۈۈچە ياشۈۈاپ ئۈۈۆز ئەاىلىۈۈدە ئۆقۈۈدى .يېقىنقۈۈى يىلۈۈالردا ئۆزبېكىسۈۈتاندىكى
ئاەۇنبابايې نامى بېرىلگەن بەزى ئورۇنالرنىڭ ناملىرى بىكار قىلىنىر ،يېڭى ئىسۈىم
قوقلىنىش ،ئۇنىڭغا تەنقىدىە باھا بېرىش ئەھۋاقلىرى كۆرۇقدى.
236

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

قازاقىستانلىۋ ئىسمايىق يۈسۈپوف ( -0960-0962 ، )2114-0900يىللىۈرى
اۇمھۇرىيىتى كوم ارتىيىسىنىڭ بىرىنچۈى سۈېكرېتارى

ئارىسىدا قازاقىستان ئىتتى اقدا

سۈپىتىدە ئىككى يىق بۇ اۇمھۇرىيەتكە رەھبەرقى
ئۇيغۇرقىرى ئارىسىدا يوقدا
ئىتتى اقۈۈدا

قىلۈدى [ .]26ئۈۇ ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا

ئاەۇنبابايېفتى كېيى  ،ئىككىنچى قېتىم ئە چۈو بىۈر

اۇمھۇرىيەتنىۈۈڭ ئۈۈاقىە رەھبىرىلى ۈ

 ،يەنۈۈى كوم ارتىيىنىۈۈڭ بىرىنچۈۈى

سېكرىتارىلىۋ ەزى ىسىنى زىممىسىگە ئاقغۈان بىۈردى -بىۈر ئۇيغۈۇر بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ
قازاقىسۈۈتانغا رەھبەرقى ۈ

قىلىشۈۈى -0960يىلۈۈى ،ەرۇشۈۈېۋنىڭ يىقىلىشۈۈى بىۈۈلەن تە

ئاەىرالشتى[ .]28ئۇنىڭ ەزى ىسى ەرۇشېۋنىڭ ئۈورنىنى ئىگىلىۈگەن قېلونېۈد برېژنېۈۋ
تەرى ىدى ئېلىر تاشلىنىر ،تاتار ئارىال

قازال پەرزەنتى دى مۇھەممەد قۇنايېفقۈا

بېرىلگەن ئىدى.
ئىسمايىق يۈسۈپوفنىڭ اۇڭگو بىلەن ،اۈملىدى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىلەن
قوشۈۈۈنا قازاقىسۈۈۈتان ئىتتى اقداشۈۈۈلىۋ اۇمھۇرىيىتىنىۈۈۈڭ رەھبىرىلىۈ ۈ

ەزى ىسۈۈۈىگە

تەيىنلىنىشىنىڭ ئارقا كۆرگنىشى نىكىتا ەرۇشېۋ بىلەن ما زېدو ئارىسىدىكى -0949
يىلى ،ئۆتكۈزگقگەن سۆھبەتنىڭ اېۈدە بىۈلەن ئاەىرقىشۈىر ،ەرۇشۈېۋ ما غۈا ئۈاتوم
بومبىسى تېخنىكىسىنى بېرىشنى رە

قىلىشۈى ە سۈو ېو-اۇڭگۈو مۇناسۈىۋەتلىرىنىڭ

«شۈۈېرى ئۈۈاي»دە رى ئاەىرقىشۈۈىر ،رەقىبلىۈۈ
مۇناسىۋەتلى

ئىدى-0962 .يىلى ،ئىككى دۆقە

دە رىنىۈۈڭ باشلىنىشۈۈى بىۈۈلەن
مۇناسىۋەتلىرى رەسۈمىە بۇزۇقۈۇ

باسقۇچىغا كىرگەن بوقۈۇپ 61 ،مىڭۈدى ئۈارتۇل ئۇيغۈۇر ،قۈازال ە باشۈقا مىلۈلە
پۇقراقىرىنىڭ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى تەرەپۈكە قېچىۈر ئۆتۈۈ

ەقەسۈى يۈۈز بەردى .بۈۇ

مەزگىلدە يەنە -0909-0900يىلالردىكۈى مىللىۈە ئىنقىالبقۈا قاتناشۈقان ە 1950-
1959يىللىرى ئارىسىدا ئۈرگمچى ،غۇقجا ،چۆچەى قاتارقىۋ اۈايالردىكى پۈارتىيە ەھۆكۈمە

ئورۇنلىرىدا يۇقىرى رەھبىرىە ەىزمەتلەرنۈى ئۈۆتىگەن بىۈر قىسۈىم ئۇيغۈۇر،

قازال ە باشقا مىللە

زىياقىيلىرى سو ېو ئىتتى اقىغۈا كەتتۈى .نىكىتۈا ەرۇشۈېۋ مانۈا

مۇشۇندال پەيتتە ئۇيغۇرالردى ئىسمائىق يۈسۈپوفقا قازاقىسۈتانغا رەھبەرقىۈ
ەزى ىسىنى تاپشۇرۇ
مۇشۇندال كوممۇنىستى

قىلىۈش

ئارقىلىۋ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ەەققىغە ئىشىنىدىغانلىقى ھەتتا مانۈا
پارتىيىنىڭ ئە ئاقىە ھوقۇقلىرىنىڭمۇ ئاز سۈانلىۋ مىللەتۈكە

بېرىلىدىغانلىقىنى كۆز-كۆز قىلغۈان ئىۈدى .ھەقىۈقەتەن ،بۈۇ اقىتتۈا شۈىنجا ئۇيغۈۇر
ئاپتونوم رايونىدا كوم ارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىلىۋ ەزى ىسى تېخۈى ئۇيغۇرالرغۈا
نېسىر بوقمىغان ئىدى .ئەممۈا ،ئىسۈمائىق يۈسۈۈپوفنىڭ ئىككۈى يىۈق قازاقىسۈتانغا
رەھبەرقى

قىلىش ەزى ىسىگە تەيىنلىنىشى قازاقالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغۈان بوقۈۇپ،
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كېيىنكى اقىتالردا ئۇنىۈڭ قازاقىسۈتان زېمىنلىرىنۈى ئۆزبېكىسۈتانغا بېرىۈۋەتكەنلىكى
ئەيىبلەندى .ئىسمائىق يۈسۈپوف  91ياشقا كىرگەندە بۇ ئەيىبلەشۈنى ئىنكۈار قىلىۈر،
ئەينى اقىتتا پۈتۈن سىياسە

ە قارارنىڭ موسكۋادى چىقىدىغانلىقىنى كۆرسىتىر« ،

مېنىڭ قازاقىستان ەەققى ئارىسىدىكى ىجدانىم پاكىز» دەپ ااكارقىغان ئىدى[.]29
ئىسمائىق يۈسۈپوف ھوقۇقتى ئېلىۈر تاشۈلىغاندى كېۈيى  ،ەزى ىلىرىنۈى تۈۆ ەنلەپ
كەتكەن ە -0966يىلىدى كېيى تاكى پېنسىيىگە چىققىچە قازاقىسۈتان ئۈزگمزارقىۈۋ
ئىگىلىكلىرىنىڭ باشلىقى بوقۇپ ئىشلىگەن .ئاتاقلىۋ ئۇيغۈۇر يازغۇچىسۈى ئابۈدۇكېرىم
غەنىيې

پو ېسو يېزىۈر نەشۈىر

ئىسمايىق يۈسۈپوف ھەققىدە مەەسۇس ھۆاجەتلى

قىلدۇرغاننى ھېسابقا ئاقمىغاندا  ،مەزكۈۇر ئەربۈاب ئۈۇزۇن يىلۈالر ەىلۈۋە

ئۆتۈشۈكە

مەابۇر بوقۈدى .سۈو ېو ئىتتى ۈاقى يىمىرىلىۈر ،يەنە 13يىۈق ياشۈىغان ئىسۈمائىق
يۈسۈپوفنىڭ ئاقىە ھوقۇقنى ئىگىلىگەن مەزگىللەردە ئۇيغۇر ەەققى ئۈچۈن بىرەر ياەشى
ئىش قىلىر بېرەقمىگەنلىكىدى ئەپسۇسالنغانلىقى شۇنىڭدەى ئۇ اپا

بوقغاندا يەنىال

شۇ ئۇيغۇرالر اەم بوقۇپ ،ئۈۇنى دەپۈنە قىلغانلىقىغۈا ئائىۈو ئۇچۈۇرالر قازاقىسۈتانلىۋ
ئۇيغۇر زىياقىيلىرى ئارىسىدا ھازىرمۇ دا امالشماقتا.
ئىلى ئۇيغۇرقىرىدى كېلىر چىققان ئابدۇقال روزىبۈاقىيې ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدا
تۇنجى قېتىم يۇقىرى رەھبەرقى

ەىزمەتلىرىنى ئۆتىگەن شەە

بوقۇپ ،ئۇزۇن مەزگىق

turkئۈۈاپتونوم اۇمھۈۈۇرىيىتى ە كېيىنكۈۈى قازاقىسۈۈتان ئۈۈاپتونوم اۇمھۈۈۇرىيىتى ە
قازاقىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتىنىڭ پارتىيە ە دۆقە

رەھبەرقىرى قاتارىدا يۇقىرى

ەزى ىلەرنى ئۆتىدى .ئۇ ھەتتا موسۈكۋادا سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ مىللەتۈلەر ئىشۈلىرى
بويىچە يۇقىرى رەھبەرقى

ەىزمىتىنى ئاتقۇردى .ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې

-0927يىلۈى،

ستاقى ن ى د سى تەرى ىدى « مىللەتچىلىۈ » « ،ەەقۈۋ دگشۈمىنى» دېگەنۈدەى
ئەيىبلەشلەر قوقغۈا ئېلىنىۈر -0928 ،يىلۈى ئېتىۈر تاشۈالندى .ئەقۈۋەتتە ،ئابۈدۇقال
روزىباقىيې سو ېو كوممۇنىسو ئۇيغۇر رەھبىرى بوقسىمۇ ،ئەمما ئۆمۈۈر بۈويى ئۇيغۈۇر
مىللىتى  ،اۈملىدى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئازادقىۋ غايىلىرىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ ،بۇ ئىۈش
ئۈچۈن كۈرەشكەن ئىدى.
قازاقىستانلىۋ ئۇيغۇر ئوسمان ئەقىيې –0927-0926يىللىرى قازاقىستان ئاقىە
سو ېتىنىڭ مىللەتلەر بۆقۇىمىنىڭ باشلىقى بوقۇپ ەىزمە

قىلغۈان  ،ئۈۇ -0927يىلۈى،

ستاقىننىڭ تازىلىشىغا دۇ كېلىر ئېتىر تاشالندى.
ياقۇپ روزى (-0927 )0978-0914يىلى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئاقىە پارتىيە
مەكتى ى كروپىسكايا نامىدىكى كوممۇنىستى
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ئۆزبېكىسۈۈتانغا ئە ەتىلىۈۈر-0920-0929 ،يىللىۈۈرى ئۆزبېكىسۈۈتان كوم ارتىيىسۈۈى
مەركىزىە كومىتېتىدا رەھبەرقى

ەىزمىتىنى ئىشلىدى ە ئوتتۇرا ئاسۈىيا يېۈزا ئىگىلىۈ

ئىنىستىتۇتىنىڭ باشلىقى بوقدى-0927-0920 .يىللىرى ئارىسىدا موسكۋادىكى سو ېو
ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا رەھبەرقى

ەىزمىتى ە سو ېو

ئىتتى اقىۈۈدىكى ھەر قايسۈۈى مىللەتلەرنىۈۈڭ ئەدىبلىرىنىۈۈڭ ئە ئۈۈاقىە ژۇرنىلۈۈى
ھېسابلىنىدىغان « سو ېتلەر ئىتتى اقىدىكى مىللەتلەر ئەدەبىيۈاتى» اۇرنىلىنىۈڭ بۈا
مۇھەررىرىلى ۈ

ەزى ىسۈۈىنى ئۈۈاتقۇردى .ئۈۈۇ -0942-0928يىللىۈۈرى سۈۈىبىرىيىدىكى

گۇالگدا  04يىق يۇرۇپ قايتىر كەقگەندى كېۈيى موسۈكۋا شۈەھىرى يېنىۈدىكى بىۈر
كوقخوزنىڭ رەئىسى بوقۇپ ئىشلىدى[.]21
قازاقىستانلىۋ ئۇيغۇرالردى ئابۈدۇقال نىيۈازوف (  - 1935 )0970-0918يىلۈى
قېنىنگراد ھەربىە پارتىيە مەكتى ىنى پۈتتۈرگەندى كېيى ئۆزبېكىسۈتانغا ئە ەتىلىۈر،
ئىچكى ئىشالر ەەقۋ كومىسسارىياتىدا رەھبىرى ەزى ىلەرنى ئۆتىدى ە 1943-يىلۈى،
ئۆزبېكىستان دۆقە

بىخەتەرقى

كومىتېتىنىۈڭ مۇئۈا ى مىنىسۈتىرى-1950 ،يىلۈى،

ئۆزبېكىستان ئىجتىمائىە پارا انلىۋ مىنىستىرقىكىنىڭ مىنىستىرى بوقدى.
تۈركمەنىستانلىۋ ئۇيغۇر مەرگپ مەمەتوف (-0910؟) -0940-0901يىللىۈرى
ئارىسىدا ئۆزبېكىسۈتان ئىتتى اقۈدا

اۇمھۈۇرىيىتى تاشۈقى ئىشۈالر مىنىسۈتىرقىكىنىڭ

مۇئا ى مىنىستىرى-0901-0927 ،يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئۈاقىە مائارىۈر
كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكى ە -0944-0940يىللىرى ئۆزبېكىستان رادىلۈو-تېلېۈۋىزىيە
كومىتېتىنىڭ رەئىسىلى

ەزى ىلىرىنى ئاتقۇردى.

قازاقىستاندا يەنە ئابدۇقال ئىزباقىيېفنىڭ نامىمۇ مەشۈھۇر بوقۈۇپ ،ئۈۇ -0944
يىلىدى ئېتىبارەن ئۇزۇن مەزگىق قازاقىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشۈالر

مىنىستىرقىكىنىڭ مۇئا ى مىنىستىرىلىۋ ەزى ىسىنى ئاتقۇردى.
ەۈۈېلەم ەۇدابەردىيې ۈ (1918-2004) 1960-1980-يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا
ئۆزبېكىسۈۈتان رادىلۈۈو -تېلېۈۈۋىزىيە كومىتېتىنىۈۈڭ مۇئۈۈا ى رەئىسۈۈلى
ئاتقۇرغان بوقۇپ ،ئۇ ئۇيغۇر  02مۇقامىنى رەتلە
رەھبەرقىۈۈ

ەزى ىسۈۈىنى

ە قېنتىغا ئېلىش ئىشلىرىغا بىۋاسىتە

قىلغۈۈان ئىۈۈدى .ەۈۈېلەم ەۇدابەردىيېۈۈ 1947-يىلۈۈى ،ئۆزبېكىسۈۈتان

كوم ارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى ئوسمان يۈسۈپوف تەرى ىدى ئىلىغا ئە ەتىلگەن
بوقۇپ « ،ئېالەۇن» ئىسمىنى قوقلىنىر ،ئەەمەتجان قاسىمى ئىشخانىسۈى ە گېنېۈرا
ئىسھاقبەى مۇنونوف شىتابىدا مايور ئۇنۋانى بىلەن تاكى 1949-يىلىغىچە مەسلىھەتچى
بوقغان ئىدى-0941 .يىلالردا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ھۆكۈۈمىتى تەرى ىۈدى ئۈۈرگمچىگە
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مەسلىھەتچىلىككە ئە ەتىلىر ،نەشرىيا

ساھەسىدە ئىشلىگەن ئىدى.

قازاقىستان مۇستەقىق بوقغانۈدى كېيىنكۈى دە ردە ،تېخۈى يېقىۈنغىچە بوقغۈان
ئارىلىقتا كەرىم مەسىموف ئۇزۇن مەزگىق قازاقىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ با

مىنىستىرقى

ەزى ىسىنى ئاقتۇرغان بوقۇپ ،ئۆتكەن يىلى ئۇ قازاقىستان پرېزىدېنو مەمۇرىيىتىنىۈڭ
رەھبىرىلى

ەزى ىسىگە يۆتكەقدى .بىۈرال ،ئۇنىۈڭ مىللىتىنىۈڭ ئۇيغۈۇر ئىكەنلىكۈى

قازاقىستان تارىخىدا ئە كۆپ تاال -تارتىش قوزغىغۈان مەسۈىلە بوقۈۇپ ،ھۆكۈۈمە
تەرەپ ئۇنى رەسمىە شەكىلدە قازال دەپ تونۇشتۇردى.
قازاقىستان ئۇيغۇرقىرىدى ئەەمەتجان شاردىنوف يېقىنقۈى يىلۈالردا قازاقىسۈتان
مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئا ى رەئىسىلى

ەزى ىسىنى ئۈاتقۇردى .ئاتۈاقلىۋ

سەنلەتكار مۇرا

ئەەمەدى قازاقىستان پارالمېنتىنىۈڭ يۈۇقىرى پاالتاسۈىنىڭ ئەزاسۈى

سۈپىتىدە ەىزمە

قىلماقتا.

دەسلەپكى سو ېو ئۇيغۇر رەھبىرىە شەەسلىرىنىڭ كۆپىنچىسۈى -0928-0927
يىللىرى ستاقىننىڭ تازىال

ھەرىكىتىدە ئۆقتۈرگقگەن ە ياكى تۈۈرمىلەرگە تاشۈالنغان

بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئابدۇقال روزىباقىيې  ،ئىسمائىق تاھىروف ،ياقۇپ روزى
 ،ئەقىيې  ،ئىسىيې

ە باشقىالرنى مىسا قىلىۈر كۆرسۈىتىش مۈۇمكى  .بەزى ئېنىقسۈىز

ئۇچۈۈۇرالردى مەقۈۈۇم بوقۇشۈۈىچە-0928-0927 ،يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا ئۆزبېكىسۈۈتان
تە ەسىدە  2811دى ئارتۇل ئۇيغۇر زىياقىيسۈى « ئۇيغۈۇر مىللىۈە ئىتتى ۈاقى» نىۈڭ
ئەزاسى دېگەن اىنايە

بىلەن ئۆقتۈرگقگەن ە اازاالنغان[. ]20بىر ئاقمۇتا ىاليىتى

تە ەسىدىال  011دى ئارتۇل ئۇيغۇر رەھبىرىە كادىر ە زىياقىە تازىالشا ئۇچرىغۈان.
قازاقىستاندا -0997يىلى نەشىر قىلىنغان -0928-0927يىللىرىدا ئېتىۈر تاشۈالنغان
كىشىلەرگە ئائىو « ماتەم كىتابى»غا 1668ئادەمنىڭ ئىسمى كىرگۈۈزگقگەن بوقۈۇپ،
بۇنىڭ ئىچىۈدە  97ئۇيغۇرنىۈڭ ئىسۈمى ەۈاتىرىگە ئېلىنغۈان .ئەقۈۋەتتە ،بۈۇ پەقە
ئېنىقالپ چىقىلىر ئىسىملىرى تۇرغۇزۇقغانلىرىۈدى ئىبۈارە
دا املىۋ كۆپەيگەن .ئەقۈۋەتتە ،بۈۇ ئۈاپە
سو ېو ئىتتى اقىدىكى ھەممە مىللە

تازىال

پەقە

بوقۈۇپ ،بۈۇ تىۈزىملىكلەر

ئۇيغۈۇرالرغىال كەقۈگەن ئەمەس،

ە تەقىبلە

ئوبيېكتى بوقغۈان ئىۈدى.

شۇ قېتىملىۋ تازىالشۈتا ھەتتۈا -0920يىلۈى ،سۈو ېو ھاكىمىيىتىنىۈڭ ئە ەەتەرقىۈ
رەقىبلىرىدى بىرى ،يەتتەسۇدىكى كوممۇنىستالرغا قارشى ئاقالر ھەركىتىنىۈڭ داھىيسۈى
گېنېرا قېيتىنانۈو ئاقېكسۈاندىر دۇتۈو نى سۈۈيدۇڭدە مەە ىۈە ئۆقتۈۈرگپ ،سۈو ېو
ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ەىزمە

كۆرسىتىر ،سو ېو رۇسىيىسىنىڭ بىخەتەرقى

دېرژىنىسكىە تەرى ىدى ئاقتۇن سائە

كومىسسارى

بىلەن تەقدىرقەنگەن قىزىق ئارمىيە راز ېتكۈا
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ەادىمى ( ە ياكى ااسۇسى) ماەمۇ

ەوااميۈاروفمۇ -0928يىلۈى ،ئۆقۈۈمگە ھۆكۈۈم

قىلىنغان .ئۇنىڭ ئاقدىدا بوقسا ،ماەمۇ

ەواامراروفنىڭ پۈتۈۈن ئائىلىسۈى ئاتامۈان

دۇتو نىڭ ئادەملىرى تەرى ىدى ئۆز ئۆيىدە ئۆقتۈۇرۇپ ،قىسۈاس ئېلىشۈقا ئۇچرىغۈان
ئىدى.
شۇ قېتىملىۋ تازىالشتا سو ېو ھاكىمىيىتىنىڭ يەتتەسۇ رايونىدا مۇستەھكەملىنىشى
ئۈچۈن ھەسسە قوشقان ئۇيغۇر كوممۇنىسو رەھبەرقىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى ئۆقۇمگە
ھۆكۈم قىلىندى .قىزىۋ يېرى شۇكى ،سو ېو ھۆكۈۇمىتى ئۈۆزى ئۈچۈۇن اۈان پىۈداقىۋ
بىلەن ئىشلىگەن مەزكۇر ئۇيغۇرالرغا « ەەقۈۋ دگشۈمىنى» اىنائىيىتىۈدى باشۈقا يەنە
«مىللەتچىلى
تازىال

» اىنايىتىنىمۇ ئارتقان ئىۈدى .ئەقۈۋەتتە -0928-0927يىلالردىكۈى

ھەرىكىتىدە پەقە

رەھبەرقى

ئۇيغۇرالرال ئەمەس ،بەقكى سو ېو ھاكىمىيىتىنىڭ يۇقىرى

ئورگانلىرىدىكى رەھبىرىە شەەسلەر ،قىزىق ئارمىيە گېنېراقلىرى ،ئۈاقىمالر،

زىياقىيالر ،ئارتىستالرنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان ھەر سۈاھەگە ،ھەر مىللەتۈكە مەنسۈۇپ
كىشىلەر اازاال

ئوبېكتى بوقدى .ئەقۋەتتە ،بۇ تازىالشنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى

قىسۈۈىمىدا ئۆزبېكىسۈۈتان ،قازاقىسۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈتان ،تۈركمەنىسۈۈتان ،تااىكىسۈۈتان
ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئاقىە پارتىيە ە ھۆكۈمە

دېگۈدەى اازاالندى .ئۆزبې  ،قازال ،قىرغىز ،تااى
ە ئۇيغۇرالرنىڭ ئە بىلىملى

رەھبەرقىرىنىڭ كۆپىنچىسى

 ،تۈركمەن ،ئەزەربەيجان ،تاتۈار

ئەربابلىرى ،مىللەت ەر ەرقىرى يۈول قىلىنۈدى .بۇنىۈڭ

ئۈچۈن ئۆزبېكلەرنىۈڭ فەيۈزۇقال ەواۈايې  ،ئەكۈمە ئىكرامۈوف ،ئابۈدۇقال قۈادىرى،
قازاقالرنىڭ تۇرار رىسقۇقوف ،ئاقىخان بۇكېيخانوف ،سەكەن سۈەيفۇقلى  ،قىرغىزالرنىۈڭ
يۈسۈپ ئابدۇراەمانوف  ،ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئابۈدۇقال روزىبۈاقىيې  ،ئىسۈمايىق تۈاھىروف،
بۇرھان قاسىموف ،تۇڭگانالرنىڭ ماگازى ماسانچى ە باشقا يۈزقىگەن كىشىلەرنى ەكىق
قىلىر كۆرسىتىش مۈمكى  .قسىقىسى ستاقى پۈتۈن سۈو ېو مەركىزىۈە ھۈاكىمىيىتى ە
ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ پارتىيە-ھۆكۈۈمە

ئەربابالرنى تازىال

ئورگانلىرىۈدىكى ئە ئۈابرويلۇل

ئوبېكتى قىلغان ئىۈدى .بۈۇ قېتىملىۈۋ تازىالشۈتا -0920-0907

يىللىرى ئارىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيا ،ئىدىق-ئۇرا بويلىرىدا ئايرىم مىللىە دۆقە
ە تۈرى ەەققلىرىنىڭ بىرقەشمە ھاكىمىيىتىنى قۇرۇ
ھەرىكەتۈۈلەرگە يېتەكچىلىۈ
ئىتتى ادا

اۇمھۇرىيە

بىراقال اازاالندى .ئاال

قۇرۇ

تەشەببۇسىدا بوقغان ھەمدە مىللىە

قىلىۈۈر ،كېۈۈيى سۈۈو ېو ھۆكۈۈۈمىتى بىۈۈلەن بىرقىشۈۈىر،

تۇزگقمىلىرىنى قوبۇ قىلغان يەرقى
ئوردا ھۆكۈمىتىنىڭ با

ەەققلەرنىڭ داھىيلىرىمۈۇ

مىنىسۈتىرى ئاقىخۈان بۇكېيخۈانوف،

بۇەارا ەەقۋ اۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبىرى فەيزۇقال ەواايې turk ،ئاپتونون اۇمھۇرىيىتى
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مەركىزىە ئىجرائىيە كومىتېو رەئىسى تۇرار رىسقۇقوف ،تاتارالردى مىرسەيىد سۈۇقتان
غاقىيې

ە باشقىالرنى مىسسا قىلىر كۆرسىتىش مۇمكى .
-1937-1938يىللىۈۈۈرى پەقە

ئاسىيادىكى باشقا اۇمھۈۇرىيە
مەدەنىيىتىدىمۇ ەاراپ بوقۇ
سانلىۋ مىللە

بوقۇ

ئۇيغۈۈۈۇرالرنىڭال ئەمەس ،بەقكۈۈۈى ئوتتۈۈۈۇرا

سۈاالھىيىتىگە ئىۈگە ئاساسۈىە تۈۈركىە ەەققلەرنىۈڭ
ەزىيىتى شەكىللەنگەن بوقۇپ ،ئەقۋەتتە ،ئۇيغۇرالر ئۈاز

سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ ئۇچرىغان زەربىسى باشقىالرغا نىسۈبەتەن

ئېغىررال بوقدى.ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ەاراب بوقۇ

دەرىجىسۈى بەكۈال كۆرگنەرقىۈ

بوقۈۈدى ،چۈۈۈنكى سۈۈو ېو ھۆكۈۈۈمىتى باشۈۈقا ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ەەققلىرىنىۈۈڭ مىللىۈۈە
مەكتەپلىرىنى توەتىتىش ،مىللىە نەشىرىيا

سىياسىتى قوقالنمىغۈان

ئورۇنلىرىنى تاقا

ئىدى.

.7سەنلە

ساھەسىدىكى مەشھۇر ئەربابالر

-1937يىلىغىچە بوقغان ئۈارىلىقتىكى سۈتاقىننىڭ تۈازىال
ەەققى ئۈچۈن زور ئاپە

ھەرىكىتۈى ئۇيغۈۇر

بوقدى .ئۇيغۇر ەەققى ئۆزىنىڭ  21يىلالر ئىچىۈدە ياراتقۈان

نەتىجىلىرىۈۈدى ئايرىلىۈۈر قاقۈۈدى .سۈۈو ېو-گېرمۈۈان ئۇرۇشۈۈىدى كېۈۈيى  ،ئۇيغۈۈۇر
مەدەنىيىتۈۈى قايتىۈۈدى اانلىنىشۈۈقا باشۈۈالپ-0961-0941 ،يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا
ئۇيغۇرالردى يەنە پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقىغا تونۇقغان مۇزىكانتالر ،دىرىۈژورالر ،كىنۈو
ئارتىستلىرى ،ناەشا چوق انلىرى ،تەنتەربىيە چېم ىيونلىرى ە ئاقىمالر يېتىشىر چىقتى.
ئاتاقلىۋ درىژور ە كوم وزىتورى ئەزىز دۇگاشې ( -0907؟) ئوتتۇرا ئاسىيا ەەققلىۈرى
ئارىسىدا تۇنجى بوقۇپ-0949 ،يىللىرىدىال موسكۋادىكى دۇنياغا داڭلىۋ چو تىياتىر
« بوقشوي تىياتىر »نىڭ درىژورى بوقۇپ ،كۆپلىگەن كالسسى

ە زامانىۋى ئوپېراالرغۈا

ھەم سىمفونىيىلەرگە درىژورقۇل قىلدى .ئۇ 21 ،دى ئارتۇل ئوپېرانىۈڭ ئوركېسۈتىرىغا
درىژورقۇل قىلدى .كېيىنكى اقىتالردا موسكۋا كونسىر اتورىيىسۈىدە پروفېسسۈور بوقۈۇپ
ئىشلىدى]22[.
قۇددۇس غواامياروف ئوتتۇرا ئاسىيا ەەققلىرى ئارىسىدىكى يۈا

مۇزىكۈانتالر

ئارىسۈۈىدا تۈۈۇنجى بوقۈۈۇپ ،سۈۈىمفونىيە يېزىۈۈر ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ئۈۈاقىە دۆقە
مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .ئۈۇ ،مىخايىۈق گورباچېۋنىۈڭ ئىمۈزا قويۇشۈى بىۈلەن سۈو ېو
ئىتتى اقى ەەقۋ ئارتىسى نامىغا سازا ەر بوقغان .قۇددۇس غواامياروف قازاقىستاندىكى
دۆقە

مۇزىكا ئىنستىتۇتىنى قۇرۇشقا قاتنىشىر ،ئۇزۇن مەزگىق ئۇنى ئۆزى باشۈقۇرۇپ،
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مۇزىكانتلىرىنى تەربىيىلىگەن بوقۈۇپ-0949-0944 ،يىللىۈرى

قازاقىستان كوم وزىتورالر ئىتتى اقىنىڭ رەئىسىلى
دۆقە

-0966-0947 ،يىللىرى قازاقىستان

كونسور اتورىيىسىنىڭ مۇدىرىلىۋ ەزى ىلىرىنى ئاتقۇردى .ئۇنىڭ ئىجادىيىتىگە

«رىز انگۇ »(-0941يىلى) « ،نۇزۇگۇم»( -0946يىلى)« ،سادىر پۈاقۋان» (-0948
يىلى) ە باشقا سىمفونىيە ە ئوپېراالر مەنسۇپتۇر[.]22
بوقۇپمۇ ،ئاتا-ئانىسى 1950-يىلالرنىڭ ئاەىرىۈدا ئۇيغۈۇر ئېلىۈدى ئاقمۇتىغۈا
ناسۈىروف

كۆچۈپ چىققاندى كېيى -0969يىلى ئاقمۇتىدا دۇنياغۈا كەقۈگەن مۈۇرا

مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىدىكى ئە داڭلىۋ ناەشىچىالرنىڭ بىرىگە ئايلىنىر،
ئۇنىۈڭ نۈۈامى كە تونۇقۈدى .مۈۈۇرا

ئىسۈمائىق ئۈۈوغلى ناسۈۈىروف ( )2117-0969

ئاقمۇتىۈۈدا تۇغۇقغۈۈان بوقۈۈۇپ-0990 ،يىلۈۈى ،سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى بۈۈويىچە ياقتۈۈادا
ئۆتكۈزگقگەن يا

تاالنتالرنىڭ ناەشا مۇسابىقىسىدە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەندى

كېيى ئۇنىڭ كە تونۇقۇ

يوقى ئېچىلغان .مۇرا

ناسىروف موسۈكۋادىكى گېنېسۈى

مۇزىكا ئىنىستىلۇتىنى پۈتتۈرگەندى كېيى -2110-0997يىللىرى ئارىسۈىدا پۈتۈۈن
مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىغا كە تونۇقغان ناەشا چوق ىنىغا ئايالنغان .بوقۇپمۇ،
1997-2000يىلى ئارىسى ئۇنىۈڭ ئە دە ر سۈۈرگەن پەيتىۈدۇر .ئۈۇ ،رۇسۈىيىنىڭمەشھۇر چوق انلىرى ئاقال پۇگاچېۋا ،فىللىر كىركورو  ،ئاقىيونا ئاپىنا ،ئوقې

گازمۈانوف

ە باشقىالر بىلەن بىر قاتاردا مەشھۇر ئارتىستالردى سۈاناقغان  .ئەقۈۋەتتە ،ھۈازىرغىچە
مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقى تە ەسىدە مۇرا

ناسۈىروف رۇس ئەمەس مىللەتۈلەر

ئىچىدە ئە تونۇقغان چوق ان سۇپىتىدە مەيۈدانغا چىققۈان ئىۈدى .مۈۇرا

ناسۈىروف

-2117يىلى  ،نامەقۇم سە ەب بىلەن موسكۋادىكى ئۆيى يېنىدا قازا قىلۈدى .ئۈۇ بە
ناەشا ئۈاقبومى نەشۈىر قىلغۈان بوقۈۇپ ،ئۈاەىرقى پالستىنكىسۈى « قاقۈدىم يۈاقغۇز»
پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە ناەشىالر ئىدى .مۇرا

ناسىروف بەقكى دۇنيادىكى ئۇيغۇر ناەشا

چوق انلىرى ئارىسىدا بىر رايون ە بىر مىللە
تونۇقغان شەە

دائىرىسىدى ھاققىر چىقىۈر ئە كە

بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئۆزبېكىستاننى ئۈۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان ئوتتۈۇرا ئاسۈىياغا كە تونۇقغۈان ناەشۈا
چۈۈوق ىنى يۇقتۈۈۇز ئوسۈۈمانو انىڭ دادىسۈۈىنىڭ ئەسۈۈلى قەشۈۈقەردى كۆچۈۈۈپ چىققۈۈان
ئۇيغۇرالردى ئىكەنلىكى مەقۇم .بىرال ،ئۇ ئۆزىنى رەسمىە شەكىلدە « ئۆزبې

قىۈزى»

دەپ ھېساباليدۇ ھەم دادا تەرەپتى ئۇيغۇر قېنى بارقىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ.
ئۇيغۇر كىنۈو ئارسۈىتلىرىدى ئايتۇرغۈان تېمىۈرو ا ،ئابدۇرېشۈىو ئابۈدۇقاليې ،
مەقسۇ

مەنسۇروف  ،ېنېۈرا نىغمەتۇقلىنۈا ە باشۈقىالرنىڭ نۈامى كە تونۇشۈلۇقتۇر.
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ناەشىچىالر دىلناز ئەەمەدىيېۋا ،مۇرا

ئەەمەدى ە باشۈقىالرنىڭ نۈامى شۈۇنىڭدەى

«دەر ىش » ئانسامبىلىنىڭ نامى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا ياەشى تونۇشلۇل.
كىنو ئارتىستلىرىدى مەقسۇ

مەنسۇروف ئۆزبېكىسۈتان كىنۈو سىتۇدىيىسۈىنىڭ

داڭلىۋ ئارتىستلىرىدى بىرى بوقۈۇپ ،ئۈۇ كۈۆپلىگەن فىلىمۈالردا رو ئاقغۈان ھەمۈدە
كۆپلىگەن چەتلە كىنو ستۇدىيىلىرى تەرى ىدى تەكلىر قىلىنغان .ئايتۇرغان تېمىرو ا
ئوتتۇرا ئاسىياقىۋ ئاياقالر ئارىسىدا ئە ياەشى تونۇقغان كىنو ئارتىسىتى بوقۈۇپ ،ئۈۇ
چىڭگىز ئايتماتوف ئەسەرقىرىگە ئائىو فىلىملەردە بۈا

رو ئاقغانۈدى سۈىر

يەنە

قازاقىستان كىنو ستۇدىيىسى ئىشۈلىگەن سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ قەھرىمۈانى ،سۈو ېو-
گېرمان ئۇرۇشىدىكى قەھرىمان قازال قىزى ئاقىيا موقداگاقىيېۋاغا ئائىو فىلىمدە بۈا
رو ئوينىغان ئىدى.
 40تى ۈ ئۈۈارتۇل ئۇيغۈۈۇر قازاقىسۈۈتان ،ئۆزبېكىسۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈتان ە باشۈۈقا
اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ەەقۋ ئارتىسى ە ەىۈزمە

كۆرسۈەتكەن ئارتىسۈى ئۇنۋانلىرىغۈا

سازا ەر بوقغان .بۇالرنىڭ ئارىسۈىدا قۈۇددۇس غوااميۈاروف ،ئابۈدۇرېھىم ئەەۈمەدى،
ئەەمەدى ،گۇقۋىرە رازىيېۋا ،ەاقىسقان قادىرو ا ،رۇشەنگۇ ئېالەۇنو ا ،ئەزىۈز

مۇرا

دۇگاشې  ،غەنىجان تاشمەتوف ە باشقىالرنى مىسا قىلىر كۆرسىتىش مۇمكى .
بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدە پۈتۈۈۈن قازاقىسۈۈتان ئۇسسۈۈۇقچىالر اەمىيىتىنىۈۈڭ رەئىسۈۈىلى
ەزى ىسىنى ئۇيغۇر يىگىتى ،ئاسىيا ە تىۈن ئوكيۈان دۆقەتلىرىنىۈڭ ئۇسۈۇقچىلىرىنىڭ
مۇسابىقىسىدا چېم ىيون بوقغان كاما بەردىيې ئاتقۇرماقتا.
قازاقىستاندا اۇمھۇرىيەتلى

ئۇيغۈۇر تىيۈاتىرى  81يىلۈدى بۇيۈان پائۈاقىيە

قىلىۋاتقان بوقۇپ ،مەزكۇر تىياتىر كۆپلىگەن دراممىالرنى ئوينىۈدى .يېقىنۈدا يۈازغۇچى
ئەەمەتجۈۈۈۈان ھاشۈۈۈۈىروفنىڭ « ئىۈۈۈۈدىقۇ » تۈۈۈۈارىخى رومۈۈۈۈانى ئاساسۈۈۈۈىدا
«ئىۈۈدىقۇ »دراممىسۈۈىنى تەييۈۈارالپ ،سەھنىلەشۈۈتۈرگپ ،دۆقە

مۇكاپاتىغۈۈا سۈۈازا ەر

بوقدى  .قازاقىسۈتان ھۆكۈۈمىتى قەدىمكۈى ە يېقىنقۈى زامانۈدىكى ئۇيغۈۇر تۈارىخىە
شەەسلىرىگە ئائىو تارىخىە دراممىالرنى ئىشلەپ ،ئۇيغۇر تاماشىبىنلىرىغا كۆرسىتىشكە
قىلغان.

رۇەسە

رەسساملىۋ سەنلىتى اەھەتتىمۇ ئۇيغۈۇرالر كۆرگنەرقىۈ

نەتىجىلەرنۈى قوقغۈا

كەقتۈرگەن بوقۇپ ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇر رەسسۈاملىرىنىڭ « مىۈڭ ئۈۆي» نۈاملىۋ
ئۇيۇشمىسى ئۆز پائاقىيىتىنى دا امالشتۇرماقتا .ئۇيغۇر رەسسۈاملىرىدى ئۆزبېكىسۈتاندا
ئىجادىيە
ئازا

بىلەن شۇغۇقلىنىۋاتقان قېكىم ئىبرايىموف ،سانكىت ېتېربۇرگدا ياشۈايدىغان

مەمەدىنوف ،قىرغىزىستاندا ياشۈايدىغان تەقە
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بابااانوف ،قازاقىستاندا ئىجاد قىلىۋاتقان ئەەمە

ئاەاتباقىيې

ە باشقىالرنىڭ نامى

كە تونۇشلۇقتۇر .قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر بىناكارقىرى اليىھىلىگەن قۇرۇقۇ
دۆقەتلى

مۇھىم قۇرۇقۇ

اليىھىلىۈرى

پىالنلىرى سۇپىتىدە قوبۇ قىلىنىر ،ئىشقا ئاشۇرۇقغان .

. 8ئىلىم-پەن مۇ ەپ ەقىيەتلىرى
ئىلىم-پەن ساھەسىدىمۇ ئۇيغۇر ئۈاقىملىرى قوشۈۇنى يېتىشۈىر چىققۈان بوقۈۇپ،
ئۆتكەن ئەسۈىرنىڭ -01-21يىللىرىۈدا ئۇيغۈۇرالردى تۈۇنجى تۈارىخ ،بىلوقۈوگىيە ،
ماتېماتىكا ،فىزىكا ،تىق-ئەدەبىيا  ،ئارەېلوقوگىيە ە باشقا ساھەقەردىكى دوكتورقىرى
يېتىشىر چىققان ئىدى .تۇنجى ئۇيغۇر دوتسېنتى بۇرھۈان قاسۈىموف  ،تۈۇنجى تۈارىخ
پەنلىرى دوكتورى ئەرشىدى ھىدايەتوف ( ،)0940-0916تۇنجى بىلوقوگىيە پەنلىرى
دوكتۈۈورى ئابۈۈدۇمېجىو روزىبۈۈاقىيې ( ،)0998-0901تۈۈۇنجى فىلوقۈۈوگىيە پەنلىۈۈرى
دوكتورى ئايشەم شەمىيېۋا( ،)0978-0901تۈۇنجى ئۈارەېلوقوگىيە ئىلمۈى دوكتۈورى
ئەەمە

كىبىروف ( ،)0940-ماقىۈ

كەبىۈروف ( )0994-0996ە باشۈقىالر تۈۇنجى

ئۇيغۇر ئاقىملىرى ئىدى .ئايشەم شەمىيېۋا ( -0901 )0978-0902يىلالردا دوكتورقۇل
ئۇنۋانى ئېلىر-21 ،ئەسىردىكى تۇنجى ئۇيغۇر ئاقىمەسى شۇنىڭدەى تۈۇنجى ئۇيغۈۇر
ئايا تىلشۇناسى بوقۇپ قاقغان ئىدى .ئۇنىڭ تۈۈزگەن ئۇيغۈۇر تىلۈى گرامماتىكىسۈى
ھازىرغىچە ئىشلىتىلىر كېلىنمەكتە .ئەەمە

كىبىروف سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئاتۈاقلىۋ

تارىخشۇناسى ە ئارەېلوقوگى ئا .ن .بېرنشۈتامنىڭ ئوقۇغۇچىسۈى بوقۈۇپ ،بېرنىشۈتام
بىلەن بىرگە تەڭرى تاغ رايونىدىكى ،اۈملىۈدى ئىسسۈىۋ كۈۆقى ئەتراپۈى ە باشۈقا
اايالردىكى ئارەېلوقوگىيىلى

تەكشۈرگشلەرگە قاتناشقان ئىدى.

تەەمىنەن پەرەزقەرگە ئاساسالنغاندا ،ئۇيغۇرالردى ھازىرغىچە تەەمىۈنەن 411
دى ئارتۇل پەن دوكتورى ە دوكتور نامزاتلىرى ،پروفېسسور ھەم دوتسېنتالر يېتىشۈىر
چىققان بوقۇپ ،ئۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدىكى بىۈر قىسۈىملىرى پۈتۈۈن سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
تونۇقغان ئاقدىنقى قاتاردىكى ئاقىمالرغا ئايالنغان ئىدى .مەسىلەن ،سو ېو ئىتتى اقى
كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنىڭ ەادىمى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ اۇڭگۈو ئىشۈلىرى
بويىچە باشۈالمچى مۇتەەخەسىسۈلىرىدى بىۈرى-0909-0902 ،يىللىۈرى ئارىسۈىدا
ستاقىننىڭ ئۇيغۇر ئېلىۈدىكى مىللىۈە ئۈازادقىۋ ئىنقىالبىنۈى قۈوقال

پروگراممىلىرىنۈى

ئەمەقگە ئاشۇرۇشقا بىۋاسىتە قاتناشقان ھەمدە تاشكەنتتە « شەرل ھەقىقىتى» ژۇرنىلىنى
نەشىر قىلىشقا مەسلۇ بوقغان تۇرسۇن رەھىموفنىڭ ئۈوغلى پروفېسسۈور ئاقېكسۈاندىر (
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ئىسكەندەر )رەھىموف ،موسۈكۋا ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ يۈادرو فىزىكىسۈى ئىنسۈتىتۇتىنىڭ
يېتەكچى مۇتەەخەسسىسى .ئۇ ،سو ېو ئىتتى ۈاقى ە ھۈازىرقى رۇسۈىيىدىكى داڭلىۈۋ
ئاتوم فىزىكىسى ئاقىمىۈدۇر .ئاقېكسۈاندىر ( ئىسۈكەندەر ) رەھىمۈوف ھۈازىر موسۈكۋا
ئۇنىۋېرسىتېتى يادرو فىزىكىسى ئىلمىە -تەتقىقا

ئىنىستىتۇتىنىڭ قارمىقىدىكى پالزمۈا

فىزىكىسۈۈى ە مىكۈۈرو ئېلېكترونالرنىۈۈڭ فىزىكىلىۈۈۋ ئاساسۈۈلىرىنى تەتقىۈۈۋ قىلىۈۈش
الباراتورىيىسىنىڭ باشلىقى بوقۇپ ئىشلىمەكتە.ئۇ يەنە موسۈكۋا ئۇنىۋېرسۈىتېتى ئۈاتوم
فىزىكىسۈۈى  ،پالزمۈۈا فىزىكىسۈۈى ە مىكۈۈرو ئېلېكتۈۈرون كافېدراسۈۈىنىڭ باشۈۈلىقىلىۋ
ەزى ىسىنىمۇ ئاتقۇرىۋاتقان بوقۇپ ،ئۇنىڭ رەھبەرقىكىدە  0ئاكادېمىكنى ئۈۆز ئىچىۈگە
ئاقغان  4پروفېسسور 4 ،دوتسۈېنو ە 15دىۈ ئۈارتۇل ئوقۇتقۈۇچى ھەم ەىزمەتچۈى
ئىشلىمەكتە .مەزكۇر كافېدرادا  04ئەتراپىدا ئۈاتوم فىزىكىسۈى ساھەسۈىدىكى دوكتۈور
ئاس ىرانتلىرى تەربىيىلىنىدۇ [.]20
پ.ئى.بارانو نامىدىكى رۇسۈيە مەركىزىۈە ئا ىلاتسۈىيە موتۈورقىرى قۇرۇقۇشۈى
ئىنىستىتۇتىنىڭ بۆقۈم باشلىقى ،تېخنىكا پەنلىرى دوكتورى ،پروفېسسۈور ( -0924يىلۈى
تۇغۇقغان) تېلمان كەرىمبايې ئۇزۇن مەزگىق سو ېو ئىتتى اقى ە ھازىرقى رۇسۈىيىنىڭ
ھا ا ماتورقىرى ساھەسىنىڭ مەەسۇس ئاقەم كېمىسۈى ە رېلاكتىۈر ئايروپىالنالرنىۈڭ
ماتورقىرىنى ياسا

تەتقىقاتلىرىنى باشقۇرغان .ئۇنىڭ تەتقىقاتلىرى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى

ە رۇسۈىيىنىڭ ئۈاقەم تېخنىكىسۈى بىۈۈلەن زىۈ مۇناسۈىۋەتلىكتۇر .تېخنىكۈا پەنلىۈۈرى
دوكتورى ،پروفېسسور تېلمان كەرىمبايې ھازىرمۇ ئۆز ساھەسۈىدە ئىشۈلىمەكتە ە ئۈۆز
ساھەسى بويىچە 30دى ئارتۇل دوكتور تەربىيىلەپ يېتىشتۈرگەن[ .]24ئۇ ،رۇسىيىنىڭ
ئا ىلاتسۈۈىيە مۈۈاتورقىرى تەتقىقۈۈاتى ساھەسۈۈىدىكى يېتەكچۈۈى ئۈۈاقىمالردى بوقۈۈۇپ
ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئىنىسىسى كامىلجۈان كەرىمبۈايېفمۇ تېخنىكۈا پەنلىۈرى دوكتۈورى
بوقۇپ ،ئاكىسى بىلەن ئوەشا

كەسىر بىلەن شۇغۇقلىنىدۇ ە بۇ ساھەدىكى تونۇقغان

ئاقىمالرنىڭ بىرىدۇر .ئۈۇ كۈۆپ قېۈتىم يا روپۈا مەملىكەتلىۈرى ە اۇڭگوغۈا تەكلىۈر
قىلىنغان .فىزىكا پەنلىرى دوكتۈورى  ،پروفېسسۈور دەمىۈر سۈاتتاروف ،ئۈۇزۇن مەزگىۈق
سو ېو ئىتتى اقى ( كېيىنكۈى رۇسۈىيە ) پەنۈلەر ئاكادېمىيىسۈىنىڭ ئوپتىكۈا تەتقىقۈا
ئىنىستىتۇتىنى باشۈقۇرۇپ  ،ئوپتىكۈا ساھەسۈىدە باشۈالمچى مۇتەەەسسۈى

سۈۇپىتىدە

تونۇقغان .ئۇ ،ئوپتىكا ساھەسىدىكى يېتەكچى ئاقىمالردى ھېسابلىناتتى.
ئاكادېمى

يارمۇھەممەد مۇبارەكوف) ، ( 1944-1999پروفېسسور ئۈابلەەە

ەواۈۈايې  ،پروفېسسۈۈور ئابدۇرېشۈۈىو ئېلىيېۈۈ ،پروفېسسۈۈور ئابۈۈدۇقەزىز ھاشۈۈىموف،
پروفېسسۈۈور مۈۈۇرا

ھەمرايېۈۈ ( )0982-0926ە باشۈۈقىالر ئۆزبېكىسۈۈتان پەنۈۈلەر
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ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاقدىنقى قاتاردىكى ئاقىملىرى ئىدى.
ئەزىۈۈز نارىنبۈۈايې (-0924يىلۈۈى تۇغۇقغۈۈان ) ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا

ئاكادېمىۈۈ

اۇمھۇرىيەتلىرىگە ياەشى تونۇقغان پەقسەپەشۇناس بوقۇپ ،ئۇنىڭ پەقسەپە دەرسىنى
سابىۋ قىرغىزىستان رەھبەرقىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان كۆپلىگەن رەھبىرى شەەسۈلەر ە
ئاقىمالر ئاڭلىغان.
ماتېماتىكا پروفېسسورى ناتاقىيا تۇرسۇن رەھىموف قىزى موسۈكۋادا مەەسۈۇس
مەكتى ۈى ئاچقۈان بوقۈۇپ ،رۇسۈىيە

پەن-تېخنىكا ساھەسىدىكى ياشالرنى تەربىيىلە

پرېزىدېنتى الدىمىۈر پۈۇتى ئۇنىۈڭ بىۈلەن كۆرگشۈۈپ ،ئۇنىۈڭ تۆھ ىسۈىنى يۈۇقىرى
باھاقىغان .ئۇ ەەققلاراقىۋ ئۇچۇرالشتۇرۇ

ئاكادېمىيىسىنىڭ ئەزاسۈى-2112،يىللىۈۋ

ەەققلۈۈارا ئۇچۈۈۇر مۇكاپاتىنىۈۈڭ ئېرىشكۈچىسۈۈى ،رۇسۈۈىيە ە موسۈۈكۋا ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ
مۇكاپاتلىرىنىڭ ساھىبىدۇر .ناتاقىيا تۇرسۈۇن قىۈزى موسۈكۋا - 0410نومۇرقۈۇل پەن-
تېنىكا ئوتتۇرا مەكتى ىنىڭ مۇدىرى بوقۇپ ،مەزكۇر مەكتەپۈتە مەەسۈۇس يۈا

پەن-

تېخنىكا تاالنتلىرى تەربىيىلىنىدۇ.
ئۈۈاقمۇتىلىۋ ئۇيغۈۈۇر يىگىتۈۈى شۈۈۆھرە

مۇتەقلى ۈۈوف -0990يىلۈۈى ،موسۈۈكۋادا

گېنېتىكا ئىلمى بويىچە دوكتورقۇل ئۇنۋانى ئاقغاندى كېيى -0998 ،يىللىرىغۈا قەدەر
موسكۋادىكى تىمىريازې
گېنېتىكا تەتقىقا

نامىدىكى يەزا-ئىگىلىۈ

ئورۇنلىرىدا ئىلمىە تەتقىقۈا

پەنۈلەر ئاكادېمىيىسۈى ە باشۈقا

قىلغۈان بوقۈۇپ ،كېۈيى ئامېرىكىغۈا

كېلىر ،ھازىر ئامېرىكىنىڭ ئورىگى ئۇنىۋېرسۈىتېتىدا ئىشۈلىمەكتە ە غۈو ھۈۈاەيرە
تەتقىقاتىغا ئورنىغا رەھبەرقى

قىلىر ،غو ھۈۈاەيرە تەتقىقۈاتى ساھەسۈىدە دۇنيۈا ى

يېڭى بۆسۈشلەرنى يۈاراتتى .ئۇنىۈڭ سىڭلىسۈى مايسۈەم مۇتەقلى و امۈۇ شۈۇ سۈاھەدە
دوكتورقۇل ئاقغان ە ئىككىسى موسكۋادا بىرگە ئىشلىگەن ،مايسەم مۇتەقلى و ا ھازىر
ئامېرىكىدىكى ئە داڭلىۋ ماساچۇسۈتى

تېخنىكۈا ئىنسۈتىتۇتىدا پروفېسسۈور بوقۈۇپ

ئىشلىمەكتە.
قازاقىستانلىۋ ئۇيغۈۇر ئۈاقىمى ئابۈدۇرەەىم ئايتبۈايېۋ قازاقىسۈتاندا ماتېماتكۈا
دوكتورقۈۇل ئاقغانۈدى كېۈيى  ،ئامېرىكىۈدا دا املىۈۋ بىلىۈم

ساھەسىدە كاندىۈدا

ئاشۇرۇپ ،ھازىر يېڭى مېكسىكا شىتاتىدىكى يېڭى مېكسۈىكا تېخنىكۈا ئىنىسۈتىتۇتىنىڭ
ماتېماتىكا پروفېسسورى بوقۇپ ەىزمە
پروفېسسور مۇرا
تونۇقغان يا

قىلماقتا.

ھەمرايې فىلوقوگىيە ساھەسۈى بۈويىچە سۈو ېو ئىتتى اقىۈدا

ئاقىمغا ئايالنغان ئىدى .قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسۈىنىڭ مۈۇەبىر

ئەزاسى غواۈاەمە

ساد اقاسۈوف) ، ( 1929-1991مېدىتسۈىنا پەنلىۈرى دوكتۈورى،
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پروفېسسور ساھى جاما قارىبايېۋا ،ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى  ،پوفېسسور ئا ۇتوف ە
باشقىالر قازاقىسۈتانغا كە تونۇقغۈان ئۈاقىمالردۇر .قىسقىسۈى ،ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدى
يېتىشىر چىققان ە ھازىرمۇ ئۆز پائاقىيەتلىرىنى دا امالشتۇرىۋاتقان ئاقىمالرنىڭ سانى
ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكى ئەمەقىيەتكە ئۇيغۇن بوقغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەردە ئۇالرنىۈڭ
ھەممىسىنى بىر-بىرقەپ كۆرسىتىش ھااەتسىز.

 . 9داڭلىۋ ھەربىە شەەسلەر
ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدى يۇقىرى دەرىجىلىۈ
ھەربىە ەادىمالر ە دۆقە

دەرىجىلى

قەھرىمانالرمۇ يېتىشىر چىققان بوقۇپ ،سابىۋ

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئۇيغۇرالردى مەسۈم ياقۇپوف
)،( 1914-1974دادا

بابااۈۈانوف ( ،)0984-0922سۈۈۇقھى قۇتفۈۈۇقلى (-0922

 )0986قاتارقىۋ ئۈ كىشىگە سو ېو ئىتتى اقى قەھرىمانى ،مۆردى تېيى وفقا (-0908
 )0999قازاقىسۈۈتان ەەقۈۈۋ قەھرىمۈۈانى نۈۈامى بېۈۈرىلگەن .ئۈۈۇزۇن مەزگىۈۈق پوقشۈۈا
پارتىزانلىرى بىلەن بىرقىكتە اە قىلىۈر تۈۆھ ە ياراتقۈان ئۇيغۈۇر اەڭچىسۈى قاھۈار
شەرى وفقا پوقشانىڭ ئە ئاقىە قەھرىمانلىۋ « ئاقتۇن كرېسۈو» ئۈوردېنى بېرىلىۈر،
پوقشا قەھرىمانى قاتارىدا ساناقغان.
ئۇيغۇرالردى سو ېو رۇسىيىسىنىڭ ئاقالرغا قارشى ئىچكى ئۇرۇشىدا گرااۈدانالر
ئۇرۇشىنىڭ قەھرىمانى قاتارىۈدا سۈاناقغان مۈاەمۇ

ەواامياروفنىۈڭ نۈامى سۈو ېو

ئىتتى اقى ە رۇسىيىنىڭ ھەربىە-سىياسى تارىخىغا يەزىلغۈان .مۈاەمۇ

ەوااميۈاروف

بوقشېۋىكالرنىڭ سو ېو ھۈاكىمىيىتىنى ئورنىتىشۈى اەريانىۈدا بوقشۈېۋىكالرغا قارشۈى
كۈچلەرنىڭ رەھبەرقىرىدى بىرى  ،سۈيدگ شەھىرىنى بازا قىلغۈان گېنېۈرا قېيتىنانۈو
ئاقېكساندر دۇتو نى ئۆقتۈرگ

ەزى ىسىنى ئورۇندىغانلىقى ئۈچۈن ئۈاقىە مۇكاپاتقۈا

سازا ەر بوقغان .ھازىرقى زامان رۇسىيە تارىخچىلىرى ماەمۇ
20ئەسىر تارىخىدىكى بىر قېتىملىۋ ئە پااىلەقىۈئورۇنۈۈدىغۇچى شۈۈەە

ەواامياروفنى رۇسىيىنىڭ

مەە ىۈە ئۆقتۈۈرگ

ەقەسۈىنى

سۈۈۈپىتىدە تىلغۈۈا ئاقىۈۈدۇ شۈۈۇنىڭدەى ئاتامۈۈان دۇتۈۈو نى

كوممۇنىستالرغا قارشى كۈچلەرنىڭ ئە مۇھىم قەھرىمان رەھبەرقىرىدى بىرى قاتارىدا
باھا بېرىر ،ئۇنى ئۆقتۈرگەن سو ېو ھاكىمىيىتىنى قارىاليدۇ.
 -2ااھان ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرمۇ باشقا ەەققۈلەرگە
ئوەشا

ئۇرۇ

پااىلەسىگە يوقۇققان بوقۇپ17 ،ياشتى يۇقىرى  41ياشتى تۈۆ ەن
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ئەركەكلىرىنىۈۈڭ ھەممىسۈۈى دېگۈۈۈدەى ئاقۈۈدىنقى سۈۈەپلەرگە ئە ەتىلۈۈگەن ە ئارقۈۈا
سۈۈەپلەردىكى ئىشۈۈالرغا سۈۈېلىنغان .ھەتتۈۈا زور سۈاندىكى ئۇيغۈۈۇر قىزقىرىمۈۈۇ سۈۈو ېو
ئارمىيىسى تەركىبىدە ئۇرۇشقا قاتناشقان بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ بەزىلىۈرى تۈاكى بېرقىننۈى
ئىشغا قىلىشقىچە بوقغان  0يىللىۋ ئۇرۇ
ئۈۈۇرۇ

مۇساپىسىنىڭ ھەممىسىگە قاتناشقان.

دە رىۈۈدە كۈۈۆپلىگەن ئۇيغۈۈۇر اەڭچىلىۈۈرى برېسۈۈو ،موسۈۈكۋا،

قېنىنگراد،ستاقىنگراد  ،كىيېۋ ە باشقا اە مەيدانلىرىدا ئۇرۇشقا قاتناشۈقاندى سۈىر
يەنە يا روپا ئۇرۇ
ئۇرۇ

مەيدانلىرى ھەتتا مانجۇرىيىدىكى ياپونىيە ئارمىيىسۈىگە قارشۈى

مەيدانلىرىدا بوقغان.
ھۈۈازىرغىچە زادى قانچىلى ۈ

ھەققىدە ئېنىۋ مەقۇما

ئۇيغۇرنىۈۈڭ -2ااھۈۈان ئۇرۇشۈۈىغا قاتناشۈۈانلىقى

يول .ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى ئۇيغۈۇر تۈارىخچىلىرى ئارىسۈىدا،

 211مىڭ 011 ،مىڭ 21 ،مىڭ دېگەندەى تۈرقۈى ئۇچۇرالر مە اۇ

 ،بىرال بۇالرنىڭ

ھەممىسى يەنىال غەيرى رەسمىە مەقۇمالتالردى ئىبارە  .ئەقۈۋەتتە ،ئۆزبەكىسۈتاننىڭ
پەرغانە ادىسىدى بارغانالرنىڭ كۆپىنچىسۈىنىڭ ئۆزبېۈ

كىملىكۈى بىۈلەن ئاتىلىۈر

قاقغانلىقى ،بۇالرنى قوشقاندا ھەقىقەتەن ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇقغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ
كۆپ بوقۇشۈى تەبىلىۈە .سۈو ېو-گېرمۈان ئۇرۇشۈى دە رىۈدە ئۇيغۈۇرالردى ئوتتۈۇرا
دەرىجلى

ئوفىتسېرال يېتىشىر چىققان بوقۇپ ،بۇالرنىڭ بەزىلىرى دىۈۋىزىيە سىياسۈىە

كومىسسارى ،پوق

ە باتاقىيون  ،روتا كوماندىرىلىۋ ەزى ىلىرىنى ئاتقۇرغان.

سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ھۆكۈۈۈمىتى -0980-0979يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا مەەسۈۈۇس
ئۇيغۇرالردى « مۇسۇقمان باتاقىيونى» قۇرغان بوقۈۇپ ،موسۈكۋا مەزكۈۇر باتۈاقىيوننى
ئاالھىۈۈدە قىسۈۈىم سۈۈۈپىتىدە مەشۈۈقتى ئۆتكۈۈۈزگپ قۈۈاتتىۋ چېنىقتۇرغانۈۈدى كېۈۈيى ،
ئافغانىستانغا ئە ەتكەن ئىدى .بۇ باتاقىيون سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئافغانىسۈتاندىكى
ھەربىە پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زور تۆھ ە قوشقان بوقۇپ ،مۈۇتلەپ مەە ىيەتلىۈ
ئىچىدە تەييارالنغان مەزكۇر « مۇسۇقمان باتاقيونى»غا ئائىۈو سۈىرالر نۈۆ ەتتە بىۈر-
بىرالپ ئېالن قىلىنماقتا.
ئۇيغۈۈۇرالر ئارىسۈۈىدى يېتىشۈۈىر چىققۈۈان گېنېۈۈرا مۈۈايور ،پوقكو نىۈۈ ،
پودپوقكو نى

ە مايور دەرىجىلى

يۈۇقىرى سۈاالھىيەتلى

كومانۈدىرالرنىڭ سۈانىمۇ

مەقۇم سۈاقماقنى ئىگىلىۈگەن .ئۇالرنىۈڭ بىۈر قىسۈىمى ھۈازىرمۇ رۇسۈىيە ،قازاقىسۈتان،
قىرغىزىستان ە ئۆزبېكىستان ئارمىيىسىدە ەىۈزمە
دۆقە

قىلماقتۈا .ئۇالرنىۈڭ بىۈر قىسۈىمى

مۇداپىلەسىنىڭ ئە نۈازۇى ە مۈۇھىم سۈاھەقىرى ئۈچۈۈن ئىشۈلىگەن ئىۈدى.

قازاقىسۈۈتاندا رۇس تىلىۈۈدا نەشۈۈىر قىلىنغۈۈان « -21ئەسۈۈىردىكى مەشۈۈھۇر ئۇيغۈۈۇرالر»
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ما زۇقۇل كىتابقا كىرگۈزگقگەن مەقۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ،سو ېو ئىتتى اقى ،رۇسۈىيە،
قازاقىستان ،ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان قاتارقىۋ اۇمھۇرىيەتلەرنىڭ قوراقلىۋ كۈچلىرى
ە دۆقە

مۇداپىلە  ،دۆقە

ە ئىچكى ئىشۈالر قىسۈىملىرىنىڭ  21دىۈ

بىخەتەرقى

ئۈۈارتۇل ئۇيغۈۈۇر پوقكۈۈو نىكى بوقغۈۈان .ئەقۈۈۋەتتە ،بۈۈۇالر پەقە
كىرگۈزگقگەنلىرىدى ئىبارە

مەزكۈۈۇر كىتابقۈۈا

بوقۇپ ،يەنە كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ بۇ كىتابتى ئۈورۇن

ئاقماي قېلىشى تەبىلىە.
مەسىلەن ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا رۇسىيە قوراقلىۋ كۈچلىرىنىڭ گېنېراقۈى ،چىلەكۈتە
تۇرغۇقغان را ىق تۇرسۈونوفنىڭ ( )2114-0926نۈامى مەشۈھۇر بوقۈۇپ ،ئۈۇ سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ئە ئۈاقىە دۆقە

مۇكاپاتىغۈا ئېرىشۈكەن ە ئۈۇزۇن مەزگىۈق سۈو ېو

ئىتتى اقى ە رۇسىيە فېدېراتسىيىسۈىنىڭ دۆقە
ەىزمە

مۈۇداپىلە ە بىخەتەرقىۈ

ساھەسۈىدە

قىلىر ،گېنېرا مايورقۇل ئۇنۋانىغا سازا ەر بوقغان ئىدى.
كىتابقا كىرگۈزگقمەي قاقغۈانالردى غاقجۈا

يېزىسۈىدا تۇغۇقغۈان نۈۇرەەمە

راەمانخۇنوف ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ە كېيىنكۈى رۇسۈىيە ھۈا ا ئارمىيىسۈىنىڭ يۈۇقىرى
دەراىلى

ئوفىتسېرى بوقۇپ ،ئۇ سابىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىۈدىكى مۇسۈۇقمان ەەققلىۈرى

ئارىسىدا تۇنجى قېتىم شىماقىە قۇتۇپنى كېسىر ئۆتكەن ئۇچقۇچى ئىدى .ئۇ ،شۈىماقىە
مۇز ئوكيۈاننى تۈۆ

قېۈتىم كېسۈىر ئۈۆتكەن ە  04سۈائە

راز ېتكۈا ئۈايروپالنىنى

قوندۇرماي ھەيدەپ سو ېو ئىتتى اقى ھا ا ئارمىيىسى تارىخىدا رېكور
اەمىلىە  00741سائە

ياراتقان .ئۈۇ

شىماقىە قۇتۇپ رايونىدا ئۇچۇپ ،سو ېو ئىتتى ۈاقى-رۇسۈىيە

ھا ا ئارمىيىسى ،دېڭىز ئارمىيىسى ە قۇرۇقلۇل ئارمىيىسىنى شۈۇنىڭدەى پەن-تېخنىكۈا
ساھەسىنى كۆپ مەقۇماتالر بىلەن تەمىنلىگەن ئىدى .نۇرەەمە
اۇمھۇرىيىتى ە قېنىنگرادتا (سانكىت ېتېربۇرگدا) ەىزمە

راەماەۇنوف ياقۇتىيە

قىلغان.

بۇالردى باشقا يەنە كەتمەن يېزىسىدا تۇغۇقغان ئەەمە

دارايېۈ دەسۈەقەپتە

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ماگادانۈدىكى ھەربىۈە ئا ىلاتسۈىيە ئورنىنىۈڭ ئايروپالنالرنىۈڭ
ئۇچۇپ-چۈشىشى ە يو ەەرىتىلىرىنى بەقگىلە

ئىشلىرى بويىچە باشۈلىقى ،سۈو ېو

ئىتتى اقى دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ قۈارا دېڭىۈز پىلوتىنىۈڭ ئا ىلاماتكىسۈىدا پوقكو نىۈ
ئۇنۋانىۈۈدا ھۇاۈۈۇمچى ئۈۈايروپالنالر ئەترىتىنىۈۈڭ كومانۈۈدىرى بوقغۈۈان .نۈۈۇراەمە
راەمانخۇنوف ئۆزىنىڭ بۇ ئەھۋاقى ە دوسۈتى ھۈا ا ئۈارمىيە پوقكۈو نىكى ئەەۈمە
دارايېفنىڭ ئەھۋاقىنى مەن بىلەن بوقغان ئۇچرىشىشتا تەپسىلىە سۆزقەپ بەرگەن ھەم
سۆھبە

ەاتىرىسى قاقدۇرىۋاقغان ئىدىم.

ئۆزبېكىسۈۈتانلىۋ ئۇيغۈۈۇرالردى

ىليۈۈام سۈۈادىقوف سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى دېڭىۈۈز
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ئارمىيىسىنىڭ يادروقۇل سۇ ئاسۈتى پاراەوتىنىۈڭ 3-دەرىجىلىۈ

كاپىتۈانى سۈۈپىتىدە

يادروقۇل سۇ ئاستى پاراەوتىغا قوماندانلىۋ قىلىۈر ،پېنسۈىيىگە چىققۈان  .ئۈۇ ھۈازىر
موسكۋادا ياشايدۇ ە شائىر سۈپىتىدە تونۇقغان .سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ يۈادروقۇل سۈۇ
ئاستى پاراەوتىنىڭ كوماندىرى بوقۇ

يېگانە ئشتۇر.

ئاتاقلىۋ دى لوماتىيە ەادىمى روبېر

تۇردىيې سو ېو ئىتتى اقى تاشقى ئىشۈالر

مىنىسۈۈتىرقىكى ە كېيىنكۈۈى رۇسۈۈىيە تاشۈۈقى ئىشۈۈالر مىنسۈۈىتىرقىكىنىڭ ئوتتۈۈۇرا شۈۈەرل
مەملىكەتلىۈۈرى بۈۈويىچە يۈۈۇقىرى دەرىجىلىۈۈ
دى لوما

ئەقچىلىۈۈ

ەزى ىلىرىنۈۈى ئاتقۇرغۈۈان

بوقۇپ ،ئۇ كۆپ قېتىم سو ېو ئىتتى اقى تاشقى ئىشۈالر مىنىسۈتىرى كوسۈىگى

بىلەن ئوتتۇرا شەرل مەملىكەتلىرى رەھبەرقىرى ئارىسىدا تەراىمۈانلىۋ قىلغۈان ە بۈۇ
دۆقەتلەردە ەكىۈق بوقۈۇپ تۇرغۈان ئىۈدى .ئۈۇ يەنە سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ تۇنىسۈتا
تۇرۇشلۇل ئەقچىسى بوقۇپ ئىشۈلىگەن شۈۇنىڭدەى يەنە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى رەھبىۈرى
قېلونىد برېېژنېۋ بىلەن پەقەستى رەھبىرى ياسىر ئارافا

ئارىسىدىكى ئۈاالقىالردا ھەم

سۆھبەتلەردە رو ئوينىغان ە تەراىمانلىۋ قىلغان ئىدى[.]26

 . 10تەنھەرىكە
تەنھەرىكە

ساھەسىدىكى مۇ ەپ ەقىيەتلەر

ئوتتۇرا ئاسۈىيا ئۇيغۈۇرقىرى ئە كۆڭۈۈ بۆقىۈدىغان سۈاھەدۇر.

ئۇيغۈۈۇرالر ئارىسۈۈىدى تەنھەرىكەتنىۈۈڭ ھەر قايسۈۈى سۈۈاھەقىرى بۈۈويىچە ئۈۈۆز
اۇمھۈۈۇرىيەتلىرى ،پۈتۈۈۈن سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ،ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ،يا روپۈۈا ھەم دۇنيۈۈا
چېم ىيونلىرى بوقغانالر ەېلۈى كۈۆپ سۈاقماقنى ئىگىلەيۈدۇ .ئۇيغۇرالرنىۈڭ بەزىلىۈرى
دۆقەتلى ۈ

كومانۈۈدىالرنىڭ ئاساسۈۈلىۋ ئەزاقىۈۈرى سۈۈۈپىتىدە ھەر ەىۈۈق مۇسۈۈاقبىالرغا

قاتناشقان  .مەسىلەن ،ماەمۇ

ئۆمەروف 1950-يىلۈالردا پۈتۈۈن سۈو ېو ئىتتى ۈاقى

بويىچە قارغا ئېتىش چېم ىيونى بوقغان ھەمدە 1956-يىلى ،مېلبورىندا ئۆتكۈۈزگقگەن
دۇنيا ئوقىم ى

مۇسابىقىسۈىغا قاتنىشۈىر ئە يۈكسۈەى ئۈورۇننى ئىگىۈلەپ رېكۈورد

ياراتقان -0961 ،يىلى رىمدا ئۆتكۈزگقگەن ئوقىم ى
ماەمۇ

مۇسابىقىسىدە چېم ىيون بوقغان.

ئۆمەروف -0946يىلىدى -0960يىلىغىچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا قارىغۈا

ئېتىش بويىچە ئاقتە قېتىم سو ېو ئىتتى ۈاقى چېم ىيۈونى ،يا روپۈا چېم ىيۈونى ،دۇنيۈا
چېم ىيونى بوقغان .ئۇ-0960 -0944 ،يىللىرى ئارىسىدا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ قارىغۈا
ئېتىش ساھەسى بويىچە چېم ىيونلۇل ساالھىيىتىنى ساقلىغان بوقۇپ ،پەقە

ئۈۇ اپۈا

بوقغاندى كېيىنال چېم ىيونلۇل شەرى ى باشقىالرغا مەنسۈۇپ بوقغۈان ئىۈدى .سۈو ېو
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ئارمىيىسىنىڭ پوقكو نىكى ،ماەمۇ

ئۆمەروف سو ېو-گېرمۈان ئۇرۇشۈىغا قاتناشۈقان

بوقۇپ ،قارىغا ئېتىش ماھىرقىقى بىلەن دا چىقارغان ،ئۇ قېنىنگراد ھەربىۈە مېدىتسۈىنا
ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورقۇل ئۇنۋانىغا سازا ەر بوقۇپ ،شۈۇ ئۇنىۋېرسۈىتېتنىڭ دوتسۈېنتى
بوقۇپ ەىزمە

قىلغان ئىدى .ئاقمۇتۈا شۈەھىرىدە تۇغۇقۈۇپ چۈو بوقغۈان مۈاەمۇ

ئۆمەروف ئۇستا سازاندە بوقۇپ ،دۇتار چېلىر ،ئۇيغۇر ەەقۋ ناەشۈىلىرىنى ئېيتىشۈقىمۇ
ماھىر بوقغان ئىدى.]27[.
ئۇيغۇرالرنىۈڭ تۈۇنجى دۇنيۈۈا چېم ىيۈونى ە تۈۈۇنجى مېدىتسۈىنا دوكتۈۈورى ھەم
پروفېسسۈۈورقىرىدى بىۈۈرى مۈۈاەمۇ

ئۈۈۆمەروف -0960يىلۈۈى 27 ،يېشۈۈىدا تۇيۇقسۈۈىز

قوزغاقغۈۈان يۈۈۈرەى تىقىلمىسۈۈى بىۈۈلەن قېنىنگۈۈراد  ،يەنۈۈى ھۈۈازىرقى سۈۈانكىت ېتەربۇرگ
شەھىرىدە ھاياتتى ەۇشالشقان .ئۇنىڭ نامى سو ېو ئىتتى اقى ە رۇسىيىنىڭ ئوقىمىۈ
ە دۇنيا چېم ىيونلىرى ئۈچۈن ھازىرالنغان كىتابنىڭ مۇقا ىسىدى ئورۇن ئاقغان.
ئابدۇرېشىو ئابدۇقاليې -0971يىلالردا كۈۆپ قېۈتىم سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ە
چېم ىيونى بوقغان ھەمدە -0969يىلى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ەكىلى

يا روپانىڭ بوك

سۈپىتىدە ئامېرىكىغا كېلىر« ،ئامېرىكۈا -سۈو ېو ئىتتى ۈاقى» بۈوك
قاتناشقان .ئۇ ،داڭلىۋ بوك
فىلىملىرىدە با

مۇسابىقىسۈىگە

ماھىرى بوقۈۇپال قاقماسۈتى بەقكۈى كۈۆپلىگەن ئۈۇرۇ

رو ئوينىغان داڭلىۋ ئارتىسو سۈپىتىدە تونۇقغۈان ئىۈدى .غۇقجىۈدا

تۇغۇقغان تۇيغۇن ناسىروف -0991يىلى پۈتۈن سو ېو ئىتتى اقى بويىچە چاڭغا بىۈلەن
ئېگىزقىكتى سەكرە

تۈۈرى بۈويىچە چېم ىيۈون بوقغۈان .ئۈۇ قازاقىسۈتاننىڭ مەزكۈۇر

سۈۈاھەدىكى ئاتۈۈاقلىۋ ترىنېۈۈرى ھېسۈۈابلىنىدۇ .غۇقجىۈۈدا تۇغۇقغۈۈان يەنە بىۈۈر نەپەر
قازاقىستانلىۋ ئۇيغۇر ەەمىو بارايې سۈو ېو ئىتتى ۈاقى تەنتەربىۈيە مۈاھىرى نامىغۈا
سازا ەر بوقغان بوقۇپ ،ئۇ ھازىر قازاقىستاننىڭ ەەققىارا دەرىجىلى

بوك

مۇسابىقىسى

رې ىرى سۈپىتىدە ەەققلاراقىۋ مۇسابىقىالردا رې ېرقىۋ قىلماقتۈا .ئۈۇ ،ئىلگىۈرى -كېۈيى
قازاقىستانغا ەكىق بوقۇپ ،پوقشا ،اۇڭگو ،ھىندىستان ،تۇركىيە ە پاكىستان قاتۈارقىۋ
دۆقەتلەردىكى مۇسابىقىلەرگە رې ېرقىۋ قىلغان.
سۈۈابىراان روزىيې ۈ قىلىچۋازقىۈۈۋ بۈۈويىچە ئىككۈۈى قېۈۈتىم سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى
چېم ىيونى ،ئۈ قېتىم دۇنيا چېم ىيونى ،ئۈ قېتىم يا روپا چېم ىيونى بوقغان .ئۈۇ -22
قېتىملىۋ دۇنيا ئوقىم ى

مۇسابىقىسىگە قاتنىشىر ،قىلىچۋازقىۋ بويىچە كۈمۈ

مېداقغا

ئېرىشۈۈكەن .سۈۈابىراان روزىيېۈۈ -0994-0992يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا ئۆزبېكىسۈۈتان
تەنتەربىيە مىنسۈىتىرقىكىنىڭ مىنىسۈتىرىلىۋ ە 1995-2003-يىللىۈرى ئۆزبېكىسۈتان
ئوقىم ىۈۈ

كومىتېتىنىۈۈڭ رەئىسۈۈىلى

ەزى ىسۈۈىنى ئۈۈاتقۇردى .سۈۈابىراان روزىيېفقۈۈا
252

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئۆزبېكىستان قوراقلىۋ كۈچلىرىنىڭ پوقكو نىكىلىۋ ھەربىە ئۇنۋانى بېرىلگەن.
قازاقىستان مۇستەقىق بوقغاندى كېيى زاكىر توەتىيېۈ كۈاراتە تۈۈرى بۈويىچە دۇنيۈا
چېم ىيۈۈونى  ،ھىمىۈۈد توەتۈۈاەۇنوف ئامېرىكىۈۈدا ئۆتكۈۈۈزگقگەن دۇنيۈۈا چامباشۈۈچىلىۋ
مۇسابىقىسۈۈىدا دۇنيۈۈا چېم ىيۈۈونى ،ېتنامۈۈدا ئۆتكۈۈۈزگقگەن چامباشۈۈچىلىۋ-سۈۈاندا
مۇسابىقىسىدە ئاسىيا چېم ىيونى بوقدى .ئەەمە
ساندا بويىچە ئاسىيا چېم ىيونى  ،كىكبوكى

اەقىلوف تايالندچە مۇشتلىشۈىش ە

بويىچە دۇنيا چېم ىيونى بوقدى.

ئەركى ئىمىنوف ئامېرىكىدا ئېغىرقىۈۋ كۆتۈۈرگ

بۈويىچە دۇنيۈا چېم ىيونىلىۈۋ

شەرى ىگە ئېرىشتى .بۇنىڭغا يەنە باشقا مىساقالرنىمۇ كۆرسىتىش مۇمكى  .ئەقۋەتتە ،بىز
چېم ىيونلىرى ە باشۈقىالرنى بىۈر-بىۈرقەپ

بۇ يەردە يەنە باشقا ئونلىغان اۇمھۇرىيە

ساناپ كۆرسەتمىدۇل .ئۇيغۇر يىگىتى رۇسالن پاقتىيې رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىۋ پۇتبوقچىسى
بوقۇپ ،ئۇ «موسكۋا» كاماندىسىنىڭ ئاساسلىۋ مۈاھىرى ئىۈدى .ھۈازىرقى رۇسۈىيىنىڭ
داڭلىۈۈۋ پۇتبوقچىسۈۈى ،رۇسۈۈىيە ياشۈۈالر « زېنىۈۈو» كوماندىسۈۈىنىڭ -0نومۇرقۈۈۇل
مۇداپىلەچىسى ااماقىدى ەواانىيازوفنىڭ نامى پۈتۈن رۇسىيە ە مۇستەقىق دۆقەتۈلەر
ھەمدوسۈۈتلۇقىنڭ پۇتبۈۈو مەسۈۈتانىلىرىغا ناھۈۈايىتى تونۈۈۇ  .ئۈۈۇ رۇسۈۈىيىنىڭ ياشۈۈالر
كومانىدىسىغا قاتنىشىر ،يا روپا بويىچە ئۆتكۈزگقگەن يا روپا قوڭقىسۈىنى تاقىشۈىش
مۇسابىقىدە ئىتاقىيە كوماندىسىنى يېڭىر چېم ىيون بوقغان .ئۇ رۇسىيىنىڭ « زېنىۈو »
كوماندىسى بىلەن ئۈ يىللىۋ توەتام تۈزگەن .ااماقىۈدى رۇسۈىيىدىكى ئە يۈا
فۇتبو ماھىرى سۈپىتىدە دا چىقارغان.
تۈركمەنىستاننىڭ كونا ئۇيغۇر يۇرتى بايرام ئاقىدە ئۇيغۇر ئائىلىسۈىدە -0996
يىلى دۇنياغا كەقگەن ااماقىۈدى ەواانىيۈازوف رۇسۈىيە اۇرناقىسۈتى م.الپىننىۈڭ «
زېنىو» كوماندىسى ھەققىدە يازغان ماقاقىسىدە تىلغا ئېلىنغۈان بوقۈۇپ ،ااماقىۈدى
ەواانىيازوف رۇسىيە مۇەبىرىغا « مېنىڭ مىللىتىم ئۇيغۈۇر ،ئانامنىۈڭ يېرىمۈى رۇس»
دەپ چۈشۈۈەنچە بەرگەن[ .]28مەزكۈۈۇر ماقاقىۈۈدە ااماقىۈۈدى ەواانىيازوفقۈۈا ئە
ئىستىقباقلىۋ پۇتبوقچى دەپ باھا بېرىلگەن.

ەۇالسە
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇر دىلاس ورىسى يېقىنقى بىر ئەسىر ئىچىدە چۈار
رۇسۈۈىيىنىڭ مۇنۈۈارەىزىملىۋ ھۈۈاكىمىيە

سىستېمىسۈۈى ،سوتسىياقىسۈۈتى

سۈۈو ېو

ئىتتى اقىنىڭ دىكتاتورىلىۋ تۈزگمى ە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىنىۈڭ مۇسۈتەقىق
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ئۈ ەىۈق دۆقە

تۈزگمىۈدە ياشۈا

قىسۈمىتىگە دۇ

كەقدى .بۇ بىر ئەسىر اەريانىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە كىملىكۈى  ،مىللىۈە مەدەنىيىتۈى
ئۈزقۈكسۈۈىز را ااالنۈۈدى .ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى ئۇيغۈۈۇر دىلاس ورىسۈۈى بىرىنچۈۈى ە
ئىككىنچى دۇنيۈا ئۇرۇشۈىنىڭ ئېغىۈر قىسۈمەتلىرىگە دۇ كېلىۈر ،مىڭلىغۈان ئۇيغۈۇر
پەرزەنتلىرى يا روپا ئۇرۇ

مەيدانلىرىدا ھاالى بوقدى .مىڭلىغان ئۇيغۇر زىيۈاقىيلىرى

ستاقىننىڭ - 0928-0927يىللىرىدىكى تازىلىشىنىڭ قۇربانىغا ئايالندى.
ئۇيغۇر زامانىۋى مىللىە مەدەنىيىتى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ مىللىە سىياسۈىتىنىڭ
پايدىسىغا ئېرىشىر ،گۈۈقلىنىش ئىمكۈانىيىتىگە بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ئوەشاشۈال سۈتاقى
تۈزگمىنىڭ ەاراپ قىلىشىغا دۇ كەقدى .نىكىتا ەرۇشېۋ  ،قېلونىد برېېژنېۋ ە مىخايىۈق
گورباچېۋ دە ىرقىرىدىكى سو ېو-اۇڭگو دگشمەنلى

ە رىقۈابە

دە رىۈدە سۈو ېو

ئىتتى ۈۈاقى ھۆكۈۈۈمىتى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇيغۈۈۇرقىرىنى ئۆزىنىۈۈڭ اۇڭگوغۈۈا قاراتقۈۈان
ئىستراتېگىيىسۈۈىدىكى «قەرتە» سۈۈۈپىتىدە پايۈۈدىلىنىش مەقسۈۈىتىدە ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ
مەدەنىۈۈيە

تەرەققىياتىغۈۈا ئاالھىۈۈدە ئەھمىۈۈيە

ئىتتى اقىدىكى ئاز سانلىۋ مىللە

بەرگەن ئىۈۈدى .ئۇيغۈۈۇرالر سۈۈو ېو

بوقسىمۇ ،بىرال موسكۋانىڭ تاشقى سىياسىتىدىكى «

گېلوستراتېگىيىلى » مىللەتكە ئايالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئورنىغا ە روقىغا ئاالھىۈدە
ئەھمىيە

بېرىلۈدى .سۈتاقى

ە كېيىنكۈى دە رقەرنىۈڭ ھەممىسۈىدە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا

ئۇيغۇرقىرى ە ئۇالرنىڭ مەدەنىيە
ئىستراتېگىيىسىدە تېگىشلى

تەرەققىياتى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ شەرل ە اۇڭگو

رو ئوينىدى.

سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ئەنە شۈۈۇ سىياسۈۈىە ئېھتىيۈۈاج تۈپەيلىۈۈدى 1960-1980-
يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرشۇناسلىۋ تەتقىقۈاتىنى كۈۈچەيتىش بىۈلەن بىۈر اقىتتۈا يەنە
-0986يىلى ،قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسى قارمىقىدا مەەسۈۇس ئۇيغۇرشۇناسۈلىۋ
ئىنستىتۇتى قۈۇرۇپ 71 ،گە يۈېقى ئۇيغۈۇر ئۈاقىملىرىنى يىغىۈر ئۇيغۈۇر تەتقىقۈاتىنى
تەرەققى قىلدۇرغان ئىدى .قازاقىسۈتان دۆقەتلىۈ
قارمىقىدا «ئاالتا » پروگراممىسۈى تەسۈى

رادىلۈو -تېلېۋىزىيىسۈى ئىدارىسۈى

قىلىۈر ،ھەر كۈۈنى  0سۈائە

ئۇيغۈۇرچە

تېلېۋىزىيە پروگراممىسى تارقىتىلدى .قازاقىسۈتاندىكى ئابۈاي نامىۈدىكى پېۈداگوگىكا
ئىنستىتۇتى قارمىقىدا مەەسۇس ئۇيغۇر تىق-ئەدەبىيا

كافېدراسى ،قازاقىستان دۆقە

ئۇنىۋېرسۈۈىتېتى قارمىقىۈۈدا اۇرناقىسۈۈتىكا ساھەسۈۈى بۈۈويىچە ئۇيغۈۈۇر سۈۈىنى لىرى،
قازاقىستاندىكى ھەر قايسى نەشىرىياتالرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەى ئۇيغۇر بۆقۈمى ئىش
ئېلىر باردى .ھەتتا قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلمىۈە ئاەبۈارا

اۈۇرنىلى

رۇس ،قازال ە ئۇيغۇر ئۈ تىلىدا چىقىرىلدى .يۇقىرىقىدەى بۇندال ساالھىيەتلەر باشقا
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ئاز سانلىۋ مىللەتلەرگە بېرىلمىگەن ئىدى.
سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى 1960-يىلالردا ئۇيغۇر سەنلەتكارقىرى تاشكەنتكە
توپالپ ،ئۆزبېكىستان رادىلو-تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇر ناەشۈا-ئۇسۈۇ
قىلىر ،ئۇيغۇر  02مۇقامىنى رەتلە

ئانسامبىلى تەسى

ە قېنتىغا ئېلىشقا كىرىشكەن

بوقۈۈۇپ ،تاشۈۈكەنو رادىلوسۈۈىنىڭ ئۇيغۈۈۇر تىلىۈۈدىكى پروگراممىلىۈۈرى كۈچەيتىلۈۈدى.
تاشكەنتتىكى ئۇيغۇر ئانسامبىلى تاكى سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلگەنگە قەدەر مە اۇ
بوقۇپ تۇرغان ئىدى .موسكۋا مانا بۇ بىر قاتار «غەمخورقۇقلىرى » ئارقىلىۋ ئۆزقىرىنىڭ
ئۇيغۇرالرغا قاندال ئېتىبار بېرىۋاتقانلىقىنى نامايىش قىلدى.
بىۈۈۈرال ،سۈۈۈو ېو ئىتتى ۈۈۈاقى يىمىرىلگەنۈۈۈدى كېۈۈۈيى ئۇيغۇرالرنىۈۈۈڭ «
گېلوستراتېگىيىلى
مىللە

» مىللەتلى

ساالھىيىتى ئەمەقدى قېلىر ،ئادەتتىكى ئۈاز سۈانلىۋ

ھاقىتىگە قايتىر كەقدى .سو ېو ئىتتى اقى دە رىدە بېۈرىلگەن بۈۇ ئىمتىيۈازالر

قەدەممۇ-قەدەم ئەمەقدى قاقۈدى .نۈۆ ەتتە ،ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا اۇمھۇرىيەتلىرىۈدىكى
ئۇيغۇرالر ئۆز تىرىشچانلىقى ە ھۆكۈمەتلەرنىڭ مەنىۋى ە ماددى قوقلىشى بىلەن ئۈۆز
مىللىە مەدەنىيىتىنى را ااالندۇرۇ

يوقىدا تىرىشۈچانلىۋ كۆرسۈەتمەكتە .قازاقىسۈتان

ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تىلىدىكى باشۈالنغۇ
را االىنىشىنى دۆقە

ە ئوتتۈۇرا مەكۈتەپ مائارى ىنىۈڭ دا املىۈۋ

مەبلىغى ە پروگراممىسۈى بىۈلەن قوقلىماقتۈا .ھەر يىلۈى دۆقە

نۇرغۇن مەبلەغ ئاارىتىر ،ئۇيغۇر تىلىدىكى باشالنغۇ

ە ئوتتۇرا مەكۈتەپ دەرسۈلى

ماتېرىياقلىرىنى نەشىر قىلىر ،بىر قانچە ئون مىڭ ئۇيغۈۇر پەرزەنتلىرىنىۈڭ ئۈۆز ئانۈا
تىلىۈۈدا مائارىۈۈر تەربىيىسۈۈى كۆرگشۈۈنى قوقلىماقتۈۈا .قازاقىسۈۈتان ھۆكۈۈۈمىتى ئۇيغۈۈۇر
مەكتەپلىرىگە نىسبەتتە ئۆز مىللىە تىلىدا دەرس ئۇتۈۇ  ،قۈازاقچە ،رۇسۈچە تىلالرنۈى
مۇھىم دەرس سۈپىتىدە ئۆگىنىش سىياسىتى قوقالنغۈان بوقۈۇپ ،شۈۇ سۈە ەبتى ئۇيغۈۇر
پەرزەنتلىرى پۈتۈن دەرسلەرنى ئۆز ئانا تىلىۈدا ئۆگىنىۈدۇ .بۈۇ اەھەتۈتى قازاقىسۈتان
ئۇيغۇرقىرىنىۈۈڭ ئۈۈۆز مىللىۈۈە مەدەنىيىتۈۈى ە مائۈۈارى ىنى سۈۈاقالپ قۈۈېلىش ە تېخىمۈۈۇ
را ااالندۇرۇ
دۆقە

ئىمكانىيىتى زوردۇر .ئەقۋەتتە ،قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىمۇ ئۇزۇن مەزگىۈق

ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدا ئۇيغۇر تىلۈى ئەدەبىيۈا

بېرىشۈۈۈىنى قوقلىۈۈۈدى ە دۆقە

فاكۇقتېتىنىۈڭ ئىۈش ئېلىۈر

تېلېۈۈۈۋىزىيە ھەم رادىلۈۈۈو كومىتېتىۈۈۈدا ئۇيغۈۈۈۇرچە

پروگراممىالرنىۈۈڭ بېرىلىشۈۈىنى كاپۈۈاقەتكە ئىۈۈگە قىلۈۈدى .بىۈۈرال ،قىرغىزىسۈۈتان ە
ئۆزبېكستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ رەسمىە سانىنىڭ ئاز بوقۇشى ە تارقاقلىقى تۈپەيلىدى
مىللىۈۈە مەكۈۈتەپ مائۈۈارى ىنى بەرپۈۈا قىلىۈۈش ئىمكۈۈانىيىتى بوقمىۈۈدى ،ئەممۈۈا مىللىۈۈە
مەدەنىيە

ە مىللىۈە كىملىكىنىۈڭ ساقلىنىشۈى ھەم تەشۈەببۇس قىلىنىشۈى دا املىۈۋ
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قوقالشقا ئېرىشىر كېلىندى.
ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى قازاقىسۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈتان ە ئۆزبېكىسۈۈتان يەنە 20-
ئەسىردىكى مەشھۇر ئۇيغۇر تارىخىە شەەسۈلىرىنىڭ ەتىنۈى بوقۈدى-0906-0900 .
يىللىرى ئارىسىدا« شەرىقى  turkاۇمھۇرىيىتى»نىڭ رەئىسى بوقغان مەشھۇر تۈارىخىە
شەە

ئەقىخان تۈۆرە  ،مىللىۈە ئۈارمىيە بۈا

قومانۈدانى ئىۈۋان پوقىنۈو  ،مۈاقىيە

مىنىستىرى ئەنۋەر مۇسابايې  ،مىللىۈە ئۈارمىيە پوقكۈو نىكى مەمەتجۈان يۈسۈۈپوف،
مىللىە ئارمىيە پوقكو نىكلىرىدى غاپ ارەان تۆرە ،رەسۈۇقوف ە باشۈقىالر تاشۈكەنتتە
ياشىدى.

ج ھۆكۈمىتىنىڭ با

ئارمىيە مۇئا ى با

كاتىبى ئابدۇرە ۇپ مەەسۇم ئىبرايىمۈى ،مىللىۈە

قوماندانى ە كېيىنكى اۇڭگو ئازادقىۋ ئارمىيىسۈىنىڭ گېنېۈرا

مايورى زۇنۇن تېيى وف ،مىللىە ئارمىيە پوقكو نىكى ە اۇڭگو ئازادقىۋ ئارمىيىسىنىڭ
گېنېرا مايورى مەرغۇپ ئىسھاقوف  ،ەەقۋ قەھرىمانى غەنۈى بۈاتۇر ە فۈاتىخ بۈاتۇر ،
مىللىە ئارمىيە پوقكو نىكى ە كېيىنكى
مىللىە ئارمىيە با

ئۇ ئا ر مەدەنىيە

نازىرى زىيا سەمەدى ،

قوماندانلىۋ شىتابىنىڭ باشلىقى گېنېرا مايور ماژارو -4 ،كورپۇس

قوماندانى فاتىە قېسكى  ،موڭغۇ ئاتلىۋ پوقكىنىڭ كوماندىرى ئېردە بۇقغۇنۈوف،
ئۇ ئا ر ياشالر كومىتېتىنىڭ باشلىقى بوقغان باتۇر ئەرشىدىنوف ە ھاشىر اھىدى ،شۇ ئۈۇ
ئا ر مۇزېيىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدى بىرى  ،مىللىە ھۆكۈمەتنىڭ چۆچەكتىكى كادىرقىرىدى
بىرى  ،يازغۇچى يۈسۈپبې

مۇەلىسى  ،مىللىۈە ئۈارمىيە پوقۈ

كومۈادىرى ئايتوغۈان

يۇنۇچى ە مىللىە ئارمىيە زەمبىۈرەكچىلەر قىسۈىمىنىڭ كومانۈدىرى ئەسۈە
قاتارقىۋ يۈزقىگەن يۇقىرى ە ئوتتۇرا دەرىجىلى

تېيى ۈوف

ھەربىە-سىياسىە ئەربابالر ئاقمۇتىۈدا

ياشىدى.
ئۈ

ىاليە

ھۆكۈمىتىنىڭ با

ساقچى ئىدارىسىنىڭ -0906يىلىدى كېيىنكۈى

باشلىقى -1949 ،يىلى ،سەيفىدى ئەزىز بېيجىڭغا ماڭغاندا پۈتۈن ئۈ
بىخەتەرقى

ئىشلىرىنى باشقۇرغان پوقكو نى

ىاليەتنىۈڭ

نەبىجان يۈسۈپ  ،سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ

غۇقجىدىكى ئاالھىدە مەە ىە ەكىلى ھاكىم ااپ ار ،غۇقجۈا گۈارنىزون كومانۈدىرى ە
ئاقسۇغا چۈشكەن ئەترەتنىڭ شىتاب باشلىقى ھۈسەيى غازىيې  ،مىللىە ئارمىيە پوق
ە شىتابى كوماندىرقىرىدى ەەمىو ئابباسوف ،قېيۇم سابىر ھااى ،زاكىۈروف ،ەەمىۈو
كەنجىبايې

ە ئابدۇرېيىم كەنجىيې قاتارقىۋ يۈزقىگەن يۇقىرى ە ئوتتۇرا دەرىجىلى

ھەربىە-سىياسىە كادىرالر بىشكەى شەھىرىدە ياشىدى.
سودا-ئىقتىساد اەھەتتىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرى ئاالھىدە كۈچلۈى
بوقۇپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ تىجارەتتىكى ئىقتىدارى ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىگە ياەشى
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تونۇشۈۈلۇل ،سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى يىمىرىلگەنۈۈدى كېۈۈيى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيا ئۇيغۈۈۇرقىرى
ئارىسىدا بىر قىسىم مەشھۇر سودا-سۈانائەتچىلەر يېتىشۈىر چىققۈان بوقۈۇپ ،فۈوربې
اۇرنىلىنىڭ تىزىملىكىگە كىرگەن مىلياردېر بۈاي ئەقىبېۈ

ئىبرايىمۈوف بىۈلەن سۈودا-

سانائەتچى ئاقىمجان توەتاەۇنوفنىڭ نۈامى رۇسۈىيە ە پۈتۈۈن مۇسۈتەقىق دۆقەتۈلەر
ھەمدوستلۇقىغا كە تونۇقغان .ئۇالر بىر قىسىم مەبلەغلىرىنى سەنلە  ،پەن-تېخنىكۈا،
تەنتەربىيە قاتارقىۋ ساھەقەرگىمۇ ئىشلىتىر ،مەزكۇر ساھەنىڭ تەرەققىياتىغا تېگىشلى
ئۈقۈ

قوشقان ئىدى.
ەۇالسە شۇكى ،سو ېو ئىتتى اقى ە كېيىنكى مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوسۈتلۇقىدا

يۇقىرىدا قەيو قىلىنغان مۇ ەپ ەقىيەتلەر مەيدانغا چىقتى ،ئۈاز نوپۇسۈلۇل ئۇيغۈۇرالر
ئارىسىدى ئەنە شۇندال قابىلىيەتلى
كۆپىنچى

ئەربابالر مەيدانغا كەقۈدى .گەرچە ئۇالرنىۈڭ

بىۋاسىتە سو ېو دۆقىتۈى ە كېيىنكۈى ئۈۆزقىرى ياشۈا اتقان دۆقەتلەرنىۈڭ

مەن ەئەتلىرى ،ئىلىم-پەنى  ،سەنلىتى ە باشقىلىرى ئۈچۈن ەىزمە

قىلسۈىمۇ ،بىۈرال

ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئاقدى بىلەن ئۆزقىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇر مىللىۈتىگە تە ە ە ئۆزقىرىنىۈڭ
ئۇيغۇر ەەققىنىڭ پەرزەنتۈى ئىكەنلىكىنۈى ئۇنتۇمىۈدى ھەم ھەر اقىۈو ئەسۈكەرتتى.
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز ەىمۈزە
مەدەنىيە

ئىمكانىيەتلىرىۈدى پايۈدىلىنىر ،ئۈۆز مىللىتىنىۈڭ
ھەسسە قوشۇشقا تىرىشتى .دېمەى ،بۇالرنىڭ

تەرەققىياتى ئۈچۈن بىر ئۇقۇ

ھەممىسى ئۇيغۇر ەەققىنىڭ ئەقىق-ئىدرىكى ،قابىلىيىتى ،تاالنتىنىڭ سۈىمۋوقى بوقۈۇپ،
ئۇيغۈۈۇر ەەققىۈۈدە ھەمۈۈمە ئىقتىۈۈدارنىڭ مە اۇتلۈۈۇقىنى كۆرسۈۈەتتى .بۈۈۇالر مىللەتنىۈۈڭ
مەدەنىيە

بايلىقلىرى ە قابىلىيىتى ھەم تاالنتىنى تېخىمۈۇ اۈارى قىلدۇرۇشۈتا ئىلھۈام

بۇالقلىرىنىڭ بىر تامچىسى بوقۇپ قاقغۇسۈى! .ئۇيغۈۇر ەەققۈى ئۈۆزى ئۈچۈۈن پىۈداكار
بوقغان ھەر قاندال ئوغالنىنى قەدىرقەيۈدۇ ،ئەسۈلەيدۇ ە سۈۆيىدۇ .مېنىۈڭ بۈۇ يەردە
يازغىنىم مەدەنىيە

كاتېگورىيىسىغىال مەنسۇپتۇر ئەقۋەتتە!.

مېنىڭ بۇ يەردە بۇ بىر قاتار ئەھۋاقالرنى يېزىشىم پەقە

تارىخچىلىۋ بۈۇرچىنى

ئادا قىلىشتى باشقا نەرسە ئەمەس ،تارىخىە شەەسلەر ە قەھرىمانالرغا ەەقۋ ئۈۆزى
باھا بېرىدۇ!
ئەقۋەتتە ،يۇقىرىدىكىلەر قىسقىچە ئومۈۇمىە بايانۈدى ئىبۈارە

بوقۈۇپ ،بىۈر

پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرقىرىنىڭ سىياسىە ،ئىقتىسادىە ،ئىجتىمائىە ە مەدەنىيە
تارىخى چو

ە مۇھىم ئىلمىە ئەمگەكتۇر .
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.تۈركىيە ھااى تەپ ە ئۇنىۋېرسۈىتەتىنىڭ ئىلمىۈە ماقۈاقىالر تۈوپلىمى-.2102 .يىلۈى،
ئەنقەرە.
] . [24سو ېو ئۇيغۇر ئەدەبىياتى .ئاقمۇتا ،ناۇكا -0986 .يىلى-40-24،بەتلەر
] . [25ەۈۈېلەم ەۇدابەردىيې ۈ  .زامۈۈان ئىزغىرىنلىرىۈۈدا شۈۈۇڭغۇپ ( ەۈۈاتىرىلەر ).
تاشكەنو-2112.يىلى-016-99 ،بەتلەر
[26] . Бармин В.А. Советский Союз и Синьцзян 1918-1941 .
1998.بارنائۇ .
Коррупция в Политбюро: Дело «красного узбека». Федор
[27. Раззаков.».
سىياسىە بىيورودىكى چىرىكلى  :قىزىق ئۆزبې
نۇسخىسى]
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http://www.biografia.kz/partiynyie-deyateli/yusupov-

.

][28

ismail.html.
] . 20- [29ئەسىر نامايەندىلىرى  .يوقدا

ئەزەمەتوف نەشىرگە تەييارقىدى .روند .

ئاقماتا .2114
Исмаил Юсупов: Моя совесть ،[30] . Галия ШИМЫРБАЕВА
”،перед народом Казахстана чиста “Казахстанская правда
21 апреля
] . 20- [31ئەسىردىكى داڭلىۋ ئۇيغۇرالر .ئۆزبېكىستان ،قازاقىسۈتان ،قىرغىزىسۈتان ،
تۈركمەنىستان .ئاقماتە-2114 ،يىلى-07-2،بەتلەر ( رۇسچە)
].« [32يېڭى ھايا »گېزىتى-0997 ،يىلى-04،فېۋرا .ئاقمۇتا.
]- 20 . [33ئەسىر نامايەندىلىرى  .يوقدا

ئەزەمەتوف نەشىرگە تەييارقىدى .روند .

ئاقماتا .2114
][34

.ئۈۈاتوم فىزىكىسۈۈى  ،پالزمۈۈا فىزىكىسۈۈى ە مىكروئېلېكتۈۈرون كافېدراسۈۈىنىڭ

پروفېسسورالر تەركىبى ( (. .http://www.affp.mics.msu.su/sost/رۇسچە)
]-20 . [35ئەسىر نامايەندىلىرى  .يوقدا

ئەزەمەتوف نەشىرگە تەييارقىدى .روند .

ئاقماتا .2114
]-20 . [36ئەسىر نامايەندىلىرى  .يوقدا

ئەزەمەتوف نەشىرگە تەييارقىدى .روند .

ئاقماتا .2114
] -20 [37ئەسىردىكى داڭلىۋ ئۇيغۇرالر .ئۆزبېكىسۈتان ،قازاقىسۈتان ،قىرغىزىسۈتان ،
تۈركمەنىستان .ئاقماتە-2114 ،يىلى ( ،رۇسچە)
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سو ىو -گېرمان ئۇرۇشىنىڭ بىرىنچى
اېڭىدىكى  22ئۇيغۇر
قەھرىمان
نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

بۇنىڭدى
تى

 21مىنۇ

 70يىق ئىلگىرى ،يەنى -0900يىلى-22 ،ئىيۇن كۈنى تا سەھەر 0
ئۆتكەندە ئىنسانىيە

تارىخىدىكى ئە دەھشۈەتلى

ئۇرۇشۈالرنىڭ

بىرى بوقغان سۈو ېو-گېرمۈان ئۇرۇشۈى پارتلىۈدى .شۈۇنىڭدى كېۈيى - 22 ،ئىيۈۇن
ئىنسانىيە

تارىخىغا قارا ەەتلەر بىلەن يېزىلدى.

ئۇرۇ

سو ېو  -گېرمۈان ئۇرۇشۈىنىڭ تۈۇنجى اەڭلىرىنىۈڭ بىۈرى برېسۈو قورغىنىۈدا
يۈزبەرگەن بوقۇپ ،بۇ -2ااھان ئۈۇرۇ
ئۈۈۇرۇ

تارىخىۈدىكى اۈملىۈدى سۈو ېو-گېرمۈان

تارىخىۈۈدىكى مۈۈۇھىم بىۈۈر قەھرىمۈۈانلىۋ سەھى ىسۈۈىدۇر .مانۈۈا بۈۈۇ ئۇرۇشۈۈقا

قازاقىستاندى بارغان  21نەچۈچە نەپەر ئۇيغۈۇر يىگىتىمۈۇ قاتنىشۈىر ،قەھرىمۈانلىۋ
كۆرسەتكەن ئىدى.
يېقىنۈدا قازاقىسۈتانلىۋ تارىخشۈۈۇناس  ،پروفېسسۈور قەيۈۈال ئەەمەتۈو ا ەۈۈانىم
مەەسۇس قازاقىستان دۆقە
ئۇزۇن مەزگىللى

ئۈارەى لىرىنى ە رۇسۈىيە ئۈارەى لىرىنى تەكشۈۈرگ

ە

ئىزدىنىشلىرى نەتىجىسىدە تۇنجى قېتىم برېسو قۈورغىنىنى قوغۈدا

ئۈچۈۈۈن بوقغۈۈان تۈۈۇنجى اەڭۈۈلەرگە  046نەپەر قازاقىسۈۈتانلىۋ ھەربىۈۈە ەادىمنىۈۈڭ
قاتناشقانلىقى ھەمدە ئۇالرنىڭ تەپسىلىە تىزىملىكىنى ئېالن قىلدى(.)0
قەيۈۈۈال ئەەموتو انىۈۈۈڭ <<برېسۈۈۈو قۈۈۈورغىنى .برېسۈۈۈتنىڭ قازاقىسۈۈۈتانلىۋ
قوغۈۈدىغۇچىلىرى>> مۈۈا زۇقۇل ماقاقىسۈۈىدە كۆرسۈۈىتىلگەن  046نەپەر قازاقىسۈۈتانلىۋ
ھەربىە ەادىمنىڭ تىزىملىكىنى بىر-بىرقەپ تەكشۈرگەندە ئۇيغۇرالرنىڭ سانى  21دى
ئاشىدۇ .ماقاقىدە كۆرسىتىلىشىچە ،برېسو قورغىنىنى قوغدا
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نەپەر قازاقىستانلىقنىڭ  028نەپىرى ئاقمۇتا ىاليىتىدى  68 ،نەپىرى تاقدى قورغۈان
ىاليىتىدى بوقۇپ ،قاقغانلىرى باشقا ىاليەتلەردى ئىدى .بۇ ھەربىۈە ەادىمالرنىۈڭ
مۇتلەل كۆپچىلىكى -0901-0929يىلى ھەربىە سۈەپكە چاقىرتىلغۈان بوقۈۇپ ،ئۈۇالر
ئۈۈۆزقىرى تە ە بوقغۈۈان قوشۈۈۇن تەركىبىۈۈدە برېسۈۈو شۈۈەھىرىگە ئە ەتىلۈۈگەن ھەمۈۈدە
ئويلىمىغان يەردى ئەنە شۇ ئۇرۇشقا دۇ كەقگەن.
-2101يىلى ،رۇسۈىيىدە << برېسۈو ئۇرۇشۈى>> نۈاملىۋ ئۈۈ قىسۈىملىۋ بىۈر
تېلېۋىزىيە فىلىمى ئىشلەندى  .گەرچە ،بۇ فىلىمدە برېسو قورغىنىنى قوغۈدا

اېڭىۈدە

پىۈۈداكارقىۋ كۆرسۈۈەتكەنلەرنىڭ ھەممىسۈۈى دېگۈۈۈدەى رۇسۈۈالر ە باشۈۈقىالر قىلىۈۈر
كۆرسىتىلگەن بوقۇشىغا قارىماي ،بۇنىڭۈدا يەنە بىۈر قۈانچە نەپەر ئوتتۈۇرا ئاسۈىياقىۋ
تى ىدىكى ئەسكەرقەرنىڭ ئوبرازىمۇ قىستۇرما شەكىلدە كىرگۈزگقگەن.

يەركەتتى

برېستقىچە

برېسو ھۈازىر بېالرۇسۈىيە اۇمھۈۇرىيىتىگە تە ە بىۈر ئوبالسۈو بوقۈۇپ ،برېسۈو
ئۈارتۇل .برېسۈو شۈەھىرى بۈگۈۈنكى

شەھىرىنىڭ ھازىرقى ئاھاقىسى  201مىڭۈدى

كۈندە يا روپا ئىتتى اقى بىلەن مۇستەقىق دۆقەتلەر ھەمدوستلۇقىنىڭ چېگرا ئۆتكىلى ،بۇ
ئىبۈارە

ااي بېالرۇسۈىيە ،ئۈۇكرائىنىيە ە پوقشۈادى

ئۈۈ

دۆقەتنۈى تۇتاشۈتۇرۇپ

تۇرىدۇ)2(.
برېسو ئەينى اقىتتا سو ېو ئىتتى اقىڭ ئە غەربىدىكى چېگرا ئۆتكىلى بوقغان
بوقسا ،يەركە

شەھىرى ئۇنىڭ ئە شەرقىدىكى ئوتتۇرا ئاسۈىياغا اايالشۈقان چېگۈرا

ئۆتكىلى ئىدى .مەزكۇر ئىككۈى قورغاننىۈڭ ئۈارىلىقى  0مىۈڭ كىلۈومېتردى ئۈارتۇل
بوقۇشۈۈۈىغا قارىمۈۈۈاي ،ئەنە شۈۈۈۇ يەركە

سۈۈۈەھىرىدى ئۈۈۈاقمۇتىغىچە بوقغۈۈۈان

ئارىلىقتىكى كە يېزىالرغا تارقاقغۈان ئۇيغۇرالرنىۈڭ  21نەچۈچە پەرزەنتۈى قانۈدال
بوقۇپ ،يىرال برېسو قورغىنىغا بېرىر قاقدى؟ بۇ  21نەچچە ئۇيغۇر يىگىتىنىڭ ئاتۈا-
ئانىلىرى تېخى ئىلى ئۇيغۇرقىرىنىڭ كە كۆقەملى

قۈوزغىلىڭى نەتىجىسۈىدە دۇنياغۈا

كەقۈۈگەن ئىلۈۈى سۈۈۇقتانلىقىنى بېسۈۈىۋېلىر ،ئۈۈۇنى  01يىۈۈق بېسۈۈىر ياتقۈۈان چۈۈار
رۇسىيە ھۆكۈمىتى -0880يىلى مەنچىڭ سۇالقىسى بىۈلەن شۈەرتنامە ئىمۈزاالپ ،ئىلۈى
ادىسىنى چىڭ ئىم ېرىيىسۈىگە تەقۈدىم قىلغانۈدى كېۈيى -0882-0882يىللىۈرى
ئارىسىدا رۇسىيە تە ەسىگە كۆچكەن ئۇيغۇرالر ئىدى.
ئەگەر ،چار رۇسىيە بىلەن مەنچىڭ سۇالقىسىنىڭ مەزكۇر ئىش بىرقىكى بوقمىغان
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بوقسۈۈا ،بەقكۈۈى مەزكۈۈۇر ئۇيغۈۈۇر يىگىتلىۈۈرى ئۈۈۆز تۇپراقلىرىۈۈدا تۇغۇقۈۈۇپ ،ئۈۈۆز ئانۈۈا
يۇرتىدا ئەركى ئۆسكەن ھەمدە برېسو قورغىنىنى قوغداپ ،ئۇ يەرقەردە نېمىسۈالرنىڭ
ئوقلىرىدا ئۆقۈ

قىسمىتىگە دۇ

كەقمىگەن بوالر ئىدى .چار رۇسىيە بىۈلەن مەنچىۈڭ

سۇالقىسىنىڭ تۈزگەن ئىلۈى شەرتنامىسۈى نەتىجىسۈىدە ئىلۈى ئۇيغۈۇرقىرى ئىككىۈگە
بۆقۈندى ،ئۇيغۇرالر تەرى ىدى قۇرۇقغان يەركە

شەھىرى چار رۇسىيىنىڭ ە كېيىنكۈى

سۈۈۈو ېو رۇسىيىسۈۈۈىنىڭ مەركىزىۈۈۈە ئاسۈۈۈىيا رايونىۈۈۈدىكى شۈۈۈەرقىە چېگۈۈۈرا
ئۆتكەقلىرىنىڭ بىرىگە ئايالندى.
مەزكۈۈۇر ئۇيغۈۈۇر اەڭچىلىۈۈرى برېسۈۈتىكى اەڭۈۈلەردە قانۈۈدال بۈۈاتۇرقۇل
كۆرسەتتى؟ قورا

تاشالپ ئەسىرگە چۈشكەن سو ېو ئەسكەرقىرى ئىچىدە ئۇيغۇرالرمۇ

بوقغانمىدى؟ بۇ اەڭچىلەر نېمىشكە باشقا رۇس ،ئۈۇكرائى  ،بۈېالرۇس اەڭچىلىۈرىگە
ئوەشا

قورا تاشالپ ،قوقلىرىنى كۆتۈرگپ گېرمانىيە ئارمىيىسىگە ئەسۈىرگە چۈشۈۈپ

ھاياتىنى ساقالپ قاقماي ،ئەكسىچە ئە ئاەىرقى تىنىقى قاقغىچە اە قىلدى؟
ئۇالر برېسو قورغىنىنى ەۇددى ئۆزقىرىنىۈڭ كىنۈدى
چارى

قېنۈى تۆكۈۈقگەن ئىلۈى،

ە ئۆسەى دەريا ادىلىرىدەى ئەزىز كۆردىمۈۇ يۈا؟ يۈال! ،مېۈنىڭچە ئۇنۈدال

ئەمەس! ئۇالردىكى بىرال روھ ! يەنى دگشمەنگە تەسلىم بوقۇ  ،قو كۆتۈرگپ ،يۈزىنى
قىزارتىر ،رەقىبى ئاقدىدا شۈمشىيىر تۈۇرۇ

ئۆقۈمۈدىنمۇ ئېغىۈر ە نومۈۇس ،سۈادىر

پاقۋاننىڭ ئە الدىغا اليىۋ ئىش ئەمەس! دگشمەنگە تەسلىم بوقۇ

پەقە

ئۈۆزقىرى

ئۈچۈنال ئەمەس ،بەقكى پۈتۈن يۇرتداشلىرى ،ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نومۇس ئېلىر كېلىۈدۇ
ەاالس ! دېگەن روھ ئۇالرنى مەرتلىككە ئۈندىگەن بوقۇشى مۈمكى .
ئەنە شۇ  21نەچچە ئۇيغۇر يىگىتىنىڭ قېنى تۆكۈۈقگەن برېسۈو شۈەھىرى -21
ئەسىرنىڭ بېشىدى ئېتىبارەن مۇھىم ەەققلاراقىۋ تۆمۈۈر يۈو

ە تۈا

يۈو تۈۆگىنى

ھەمدە دەريا پورتىلىۋ روقىنى ئويناپ كەقگەن بوقۇپ ،برېسو قورغىنى ئارقىلىۋ ئۇدۇ
موسۈۈكۋاغا ە رۇسۈۈىيىنىڭ باشۈۈقا ئاساسۈۈلىۋ چۈۈو شۈۈەھەرقىرىگە بۈۈارغىلى بۈۈوالتتى.
ئىستراتېگىيىلى

ئورنى ئىنتايى مۈۇھىم بوقغۈان بۈۇ شۈەھەر -0802يىلۈى نۈاپوقېلون

رۇسىيىگە ھۇاۈۇم قىلغانۈدا ،رۇسۈالر بىۈلەن فرانسۈۇزالر ئارىسۈىدا تاقىشۈىدىغان اە
مەيدانىغا ئايالنغان ھەمدە تاكى -0907يىلىغىچە رۇسىيىنىڭ قوقىدا بوقغۈان ،كېۈيى
رۇسىيىدىكى ئىچكى ئۇرۇ

اەريانىدا ئۇكرائىنىيە اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ قوقىۈدا بوقغۈان،

ئارقىدى پوقشانىڭ قوقىغا ئۆتكەن بوقۇپ-0929 ،يىلۈى ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى بىۈلەن
گېرمانىيە ئۇرۇ

قىلماسۈلىۋ شەرتنامىسۈى تۈۈزگپ ،گېرمۈانىيە قوشۈۇنلىرى پوقشۈانى

بېسىۋاقغاندا  ،سو ېو ئىتتى اقى قىزىۈق ئارمىيىسۈى گېرمۈانىيە قوشۈۇنلىرىنىڭ پوقشۈا
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ئارمىيىسۈۈىنى يوقىتىشۈۈىغا ماسالشۈۈقانلىقى ئۈچۈۈۈن گېرمۈۈانىيە ئارمىيىسۈۈى تەرى ىۈۈدى
ئىگىلەنگەن برېسو قورغىنى ئەسلى كېلىشىم بۈويىچە سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا ئۆتكۈۈزگپ
بېرىلگەن( .)2
ئەنە شۇنىڭدى ئېتىبارەن بۇ شەھەر سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا مەنسۈۇپ بوقۈۇپ-2 ،
ئىم ېۈۈرىيە بىۈۈلەن سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ چېگۈۈرا ئۈۈۆتكىلىگە ئايالنغۈۈان ئىۈۈدى.
بىرال ،سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى -0900يىلى-22 ،ئىيۇندا گېرمانىيە قوشۇنلىرىنىڭ
سو ېو ئىتتى اقىغۈا ھۇاۈۇم قىلغانۈدا ،برېسۈو قورغىنىغۈا تۇيۇقسۈىز ھۇاۈۇم قوزغۈاپ،
ئىستراتېگىيىلى

ئورنى مۇھىم بوقغان مەزكۇر شەھەرنى ئىشۈغا قىلىۈش ئۈارقىلىۋ بۈۇ

اايدىكى تۆمۈر يو قىنىيىلىرىنى بېالرۇسىيە ە ئۇكرانىيىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان سو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ئىچكى اايلىرىغا يۈرگ

قىلىۈدىغان ئاساسۈىە ئۈۆتكە قىلىۈش پىالنۈى

بارقىقىدى بىخە ەر ئىدى.
گىتلېۈۈۈر گېرمانىيىسۈۈۈى سۈۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈۈا ھۇاۈۈۈۇم قىلغۈۈۈان دەسۈۈۈلەپكى
كۈنلەردە سو ېو قىزىق ئارمىيىسى پۈتۈن سەپلەر بويىچە تارمار بوقۈۇپ ،ھېچقانۈدال
قارشۈۈىلىۋ كۆرسۈۈىتىش مۈۈۇمكىنچىلىكىگە ئىۈۈگە بوالقمىۈۈدى .پەقە

ئەنە شۈۈۇ برېسۈۈو

قورغىنىدا اان تىكىر قارشىلىۋ كۆرسىتىش اەڭلىرى دا ام قىلغان بوقۇپ ،بۇ ئۈارقىلىۋ
سو ېو قىزىق ئارمىيىسىنىڭ گېرمانىيە ئارمىيىسىگە تاقابىق تۇرااليدىغان ھەتتۈا ئۈۇنى
مەغلۇپ قىالاليدىغان كۈچى بارقىقىنى كۆرسەتكەن ئىدى .گەرچە بۇ ئۇرۇشالر موسۈكۋا،
ستاقىنگراد ،قېنىنگراد ە باشقا شەھەرقەردىكى ئۇرۇشالرغا قارىغاندا كۆقىمى كىچى
قاتناشقان ئەسكىرى كۈچى ئاز بىر اە بوقسۈىمۇ ،بىۈرال ئۇنىۈڭ قىممەتلىۈ

ھەم

تەرى ۈى

ئەينى اقىتتا بۇ قورغاننى سۈاقال اتقان قوشۈۇننىڭ ئۈاەىرغىچە اە قىلىۈر ،دگشۈمەن
ھۇاۇملىرىنى چېكىندگرگ

ئارقىلىۋ سو ېو ئارمىيىسىنىڭ كۈۈ -قۈۇدرىتى ە ھەربىۈە

روھىنى نامايەن قىلىشى بوقۇپ ھېسابلىنىدۇ .شۈۇڭا بۈگۈۈنكى كۈنلەردىمۈۇ رۇسۈىيە ە
بېالرۇسۈۈىيە ھۆكۈۈۈمەتلىرى بۈۈۇ ئۇرۇشۈۈنى ئاالھىۈۈدە ئورۇنغۈۈا قويماقتۈۈا ھەم ئۇنىۈۈڭ
بويسۇنماس روھىنى قايتىدى گە دىلەندگرمەكتە.
مانا مۇشۇ تۇنجى اەڭدە ئىلى دەرياسىنىڭ سۈيىنى ئىچكەن ئۇيغۇر باتۇرقىرىمۇ
ئۆزقىرىنىۈۈڭ قەھرىمۈۈانلىقىنى نامايۈۈان قىلۈۈدى .بىۈۈرال ،بۈگۈۈۈنكى برېسۈۈو قورغىنىۈۈدا
ياشا اتقان بېالرۇسالر ،رۇسالر ،ئۇكرائىنالر ە باشۈقىالر  70يىۈق ئىلگىۈرى يۈۈز بەرگەن
ئەشۇ شىددەتلى

اەڭلەردەر يىرال قازاقىستاندا ،يەنى ئىلى دەرياسى بويىدا تۇغۇقۈۇپ

چو بوقغان ئۇيغۇر ئەزىمەتلىرىنىۈڭ ئىسسۈىۋ قۈانلىرىنى ئاققۇزغۈانلىقىنى بىلمىسۈە
كېرەى؟!
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سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىنىڭ تۇنجى اەڭلىرىنىڭ بىرى ئەينى اقىتتۈا گېرمۈانىيە
بېسىۋاقغان پوقشا بىلەن سو ېو بېالرۇسىيە ئىتتى اقدا
برېسو قورغىنى ئۈچۈن بوقغان ئۇرۇ

اۇمھۇرىيىتىنىڭ ئارىسۈىدىكى

بوقۇپ ،سو ېو-گېرمان ئۇرۇشى ،اۈملىدى -2

ااھان ئۇرۇشى تارىخىدىكى ئە شىددەتلى

اەڭلەرنىڭ بىرى ھېسۈابالنغان مەزكۈۇر

قىسقا اقىتلىۋ مۇداپىلە ئۇرۇشىدا  21نەچۈچە نەپەر ئۇيغۈۇر قەھرىمۈاننىمۇ ئۆزىنىۈڭ
ئىسسىۋ قانلىرى بىلەن برېسو مۇداپىلە اېڭىنىڭ قەھرىمانلىۋ سەھى ىسىنى يازغانلىقى
باشقىالر ئۈچۈن تەسىرقى

بوقمىسا كېرەى .بىرال ،ئۇالرنىۈڭ نۈامى تۈاكى يېقىۈنغىچە

تىزىملىكتى چۈشۈپ قاقغۈان ،ھەتتۈا رۇسۈىيە ە بېالرۇسۈىيىلىكلەر برېسۈو قۈورغىنىنى
اېڭىۈۈدە << ئۇيغۈۈۇر>> نۈۈاملىۋ بىۈۈر ەەققنىۈۈڭ يىگىتلىرىنىڭمۈۈۇ بۈۈارقىقىنى

قوغۈۈدا

ەىياقىغىمۇ كەقتۈرگپ قويۇشمىغان بوقۇشى مۇمكى  .بۈۇ  21نەچۈچە قەھرىمۈان 71
نەچچە يىلدى بۇيان نامسىز قاقغان ئىدى.

قىزىق ئارمىيىنى بىتچىو قىلغان <<چاقمال ھۇاۇمى>>
مەقۇمكى-0900 ،يىلى-22 ،ئىيۇن كۈنى گىتلېر گېرمانىيىسۈى شۈىماقدا بۈاقتىۋ
دېڭىزىدى تارتىر ،اەنۇبتا قارا دېڭىزىغىچە بوقغان  0811كىلومېتىر قىنىۈيە بۈويىچە
شىماقىە ،مەركىزى ە اەنۇب يۆنىلىشتى ئىبارە

ئۈ چو فرونتقا بۆقۈنۈپ ،سۈو ېو

ئىتتى اقىغا << چاقمال تېزقىكىدە>> ھۇاۇم قوزغىدى.
گېرمانىيە بۇ ھۇاۇم ئۈچۈن  080دىۋىزىيىسىنى ئىشقا سۈاقدى .بۇنىۈڭ ئىچىۈدە
 09تانكا دىۋىزىيىسى 00 ،موتورالشقان دىۋىزىيە ە  08برىگادىمۇ بار ئىدى.
سو ېو ئىتتى اقىغا ھۇاۇم قىلغان گېرمانىيە قوشۈۇنلىرىنىڭ ئۈادەم سۈانى 4.4
مىليون ئەتراپىدا بوقۇپ 0211 ،تانكا ە برونىۋىۈ  0981 ،ئۈايروپىالن ە 07211
ھەرەىق زەمبىرەى ھەم مىناميو

ئىشقا سېلىندى (.)0

گېرمانىيە قوشۇنلىرى بەزى ئۇرۇ

فرونتلىرىدا ئۇرۇشىنىڭ -2ھەپتىسىال سو ېو

ئىتتى اقىغا  611-211كىلومېتىر ئىچكىرىلەپ كىرەقىدى ە  211دى ئۈارتۇل يېقىلغۈۇ
ئىسكىالتى ،قورا -يارال ە ئول دورا ئىسكىالتىنى ئىگىلىدى.
ئۈ ھەپتە ئىچىدە گېرمانىيە قوشۇنلىرى سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنىڭ 28
دىۋىزىيىسىنى توقۈۇل يوقۈاتتى ە بۇنىڭۈدى باشۈقا يەنە  72دىۋىزىيىنىۈڭ %41
ئەسكىرى ھەم قۈورا -يۈاراقلىرى زىيانغۈا ئۈۇچراتتى .دەسۈلەپكى اەڭۈلەردە قىزىۈق
ئارمىيىدى

 841مىڭ ئادەم ئۆقدى 6 ،مىڭغا يۈېقى تانكۈا 6.411 ،دىۈ ئۈارتۇل
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زەمبىرەى ە  2مىڭدى ئارتۇل تانكىغا قارشى زەمبىرەى ھەمۈدە  02مىۈڭ مىنۈاميو
شۈۈۇنىڭدەى  2411ئۈۈايروپىالن ەيۈۈران بوقۈۈدى .ئەممۈۈا ،ئۈۈۈ ھەپۈۈتە اەريانىۈۈدا
گىتلېر گېرمانىيىسى قوشۇنلىرىدى ئاران  011مىڭ ئادەم ئۆقۈۈپ  0711 ،تانكىسۈى
ە برونېۋى

 941 ،ئايروپالنىدى ئايرىلدى [.]4

گېرمانىيە ئارمىيىسى تۇنجى كۈنلەردىكى اەڭلەردىۈال سۈو ېو ئارمىيىسۈىنىڭ
 0211ئايروپالنىنى يوقىتىر 66 ،ھەربىە ئايرودرومىنى ەيران قىلدى ھەمدە بىرىنچى
كۈنىال سو ېو ئىتتى اقى تېررىتورىيىسىگە  61-41كىلومېتىر ئىچكىۈرىلەپ كىرەقىۈدى .
سو ېو قىزىق ئارمىيىسى پۈتۈۈن سۈەپلەر بۈويىچە مەغلۈۇپ بوقۈۇپ تۇشۈمۇ -تۇشۈتى
ئەسىرگە چۈشتى .
سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى مۇنۈدال ەەتەرقىۈ
شەرقىە سىبىرىيە رايونلىرىدىكى سۈانائە

پەيتۈتە دەرھۈا موسۈكۋا ە

ئۈورۇنلىرىنى ئۈۇرا  ،غەربىۈە سۈىبىرىيە،

قازاقىستان ە ئوتتۇرا ئاسىياغا يۆتكەشنى قۈارار قىلۈدى ھەمۈدە تېزقىۈ
زا ۇ

بىۈلەن %71

بەقگىلەنگەن اايالرغا يۆتكەپ بوقۇندى .قىسقىسى ئوتتۇرا ئاسىيا ە قازاقىستان

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئە مۇھىم ئارقا سې ىگە ئايلىنىر ،بۇ يەرگە ئورۇنالشقان ھەربىۈە
زا ۇتالر تېز سۈۈرئەتتە ئىشلەپچىقىرىشۈقا كىرىشۈىر ،ئاقۈدىنقى سۈەپنى تەمىنلەشۈكە
باشلىدى .ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئارقۈا سۈەپ تەمىنۈا

بازىسۈى،

بوقۇپمۇ ئاشلىۋ ،يېمەى-ئىچمەى ،يېقىلغۇ ھەم ەام ئەشيا بازىسىغا ئايالندى .ئەنە شۇ
تۇپراقالردىكى ئۆزبېكلەر ،قازاقالر ،قىرغىزالر ،تۈركمەنلەر ە ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئايۈاقلىرى-
باقىلىرى ،بو اي-مومۈايلىرى تاپقۈان-تۈگۈۈنىنى ،پۈتۈۈن كۈۈچىنى ئاقۈدىنقى سۈەپنى
تەمىنلەشكە ئىشلەتتى.
ئەنە شۇ تۇنجى كۈندىكى اەڭلەردە پەقە

برېسو قورغىنىنى مۇداپىلە قىلغۈان

سو ېو ھەربىە ەادىملىرىال ئۈۇنچە تېۈز مەغلۈۇپ بوقمۈاي  ،اۈان تىكىۈر قارشۈىلىۋ
كۆرسىتەقىدى .ئەنە شۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر اەڭچىلىرىمۇ بۈار ئىۈدى .بۈۇ ئۇيغۈۇر
اەڭچىلىرى تەسلىم بوقماي ئۆقگىچە ئېلىشتى.
تارىختى مەقۈۇمكى ،برېسۈو سۈې ىلى دەسۈلەپكى قېۈتىم -0929يىلنىۈڭ -2
سېنتەبىر كۈنى گېرمانىيە فاشىسۈو ئارمىيىسۈىنىڭ ھۇاۇمىغۈا ئۈۇچراپ ،ئۈۇنى پوقشۈا
ئارمىيىسۈۈىنىڭ اەڭچىلىۈۈرى اۈۈان تىكىۈۈر قوغۈۈدىغان ھەم شۈۈۇ اقىتتۈۈا ئۈۈۇالر
قەھرىمانلىقنىڭ ئااايىر ئۈقگىسىنى نامايىش قىلغان ئىۈدى .ئۇرۇشۈنىڭ دەسۈلەپكى
اقىتلىرىدا گېرمانىيە سو ېتلەر بىلەن ئىتتى اقلىشىر ،پوقشۈا ئەسۈكەرقىرىنىڭ برېسۈو
سې ىلىدىكى قارشىلىقىنى بېسىشقا كىرىشكەن ھەمدە برېسۈو سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا تە ە
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بوقغان ئىدى.
گېرمان فاشىستلىرىنىڭ برېسو سې ىلىغا قىلغان ھۇاۈۇمى -0900يىلنىۈڭ -22
ئىيۇن كۈنى تەكرارالندى .بۇ قېتىمدا ئۇنى قوغۈدا

قىزىۈق ئۈارمىيە اەڭچىلىرىنىۈڭ

زىممىسۈۈۈىگە چۈشۈۈۈكەن ئىۈۈۈدى-22 .ئىيۈۈۈۇن كۈۈۈۈنى تۈۈۈا سۈۈۈەھەردە گىتلېۈۈۈر
قوشۇنلىرىنىڭ تۇيۇقسىز قاتتىۋ بومباردىمانغا ئۈۇچراپ ،دەسۈلەپتىال ئىنتۈايى كۈۆپ
ساندا ئەسكەرقەر ە تىن ئاھۈاقە قۇربۈان بوقۈدى .مەقۇماتالرغۈا قارىغانۈدا ،ئۈۇرۇ
باشۈۈالنغاندا سۈۈې ىلدا  04مىۈۈڭ سۈۈو ېو اەڭچىسۈۈى ھەم ئۇالرنىۈۈڭ ئۈۈائىلىلىرى
بوقغۈۈان .دەسۈۈلەپكى اەڭلەردىۈۈال كۈۈۆپلىگەن ئەسۈۈكەرقەر ە ھەربىۈۈە ئۈسۈۈكۈنىلەر
ئۇاۇقتۇرۇقغان ،پۈتۈن شەھەردە قىيامە

قايىم بوقغانۈدەى مەنزىۈرە شۈەكىللەنگەن.

ئەسكەرقەرنىڭ بەزىلىرى بوقسا قورشا نى بۇزۇپ چىققان ،كۆپ ساندا ئۈادەم ئەسۈىرگە
چۈشكەن بوقۇپ ،سې ىلدا ئوتتۇرا ھېسابتا  2.4مىندى  0مىڭغىچە اەڭچۈى قەقىۈر
ئۇرۇشنى دا امالشتۇرغان.
گەرمان ئارمىيىسى ئۇالرنى بومباردىمان ە تۈرقۈى شەكىلدىكى ئاتاكا ئاسۈتىغا
ئاقغان بوقۇپ ،ئاچلىۋ ،ئۇسسۈۇزقۇل ،ئۈول-دورىالرنىۈڭ يېتىشمەسۈلىكى ە تىببىۈە
ياردەم بوقماسلىۋ قاتارقىۋ تۈرقۈى بېسۈىمالر سۈو ېو اەڭچىلىرىنۈى قەدەممۈۇ-قەدەم
سۈۈەپتى چىقىرىۈۈر ،تەسۈۈلىم بوقغانالرنىۈۈڭ سۈۈانىمۇ كۆپىيىشۈۈكە باشۈۈلىغان .پەقە
ئە

ئىرادىلى

اەڭچىلەرال تەسلىم بوقماي مەرتلى

بىلەن ئېلىشقان.

دگشۈۈمەن كۈۈۈچى بوقسۈۈا ئۈۈۇالردى ئۈۈون ھەسسۈۈە ئۈۈارتۇل بوقغۈۈان .برېسۈۈو
قوغۈۈدىغۇچىلىرى تۈۈاكى ئا غۇسۈۈو ئېۈۈيىغىچە  ،بەزى مەقۇمۈۈاتالر بۈۈويىچە نويۈۈابىر
ئۈۈايلىرىغىچە قارشۈۈىلىۋ كۆرسۈۈەتكەن -29 .ە -21ئىيۈۈۇن كۈۈۈنلىرى فاشىسۈۈتالر
ئايروپالندى سې ىلغا  411ە  0811كىلوگراملىۋ ئېغىر بومبىالرنى تاشلىغان.
سۈۈې ىلنى قوغداشۈۈقا قاتناشۈۈقان اەڭچىۈۈلەر ئىچىۈۈدە  21دىۈ ئوشۈۈۇل مىلۈۈلە
ەكىللىرى بار بوقۇپ ،ئۇيغۇرالر ئەنە شۇالرنىڭ اۈملىسىدى ئىدى.

 71يىق ئۇنتۇقۇپ كېتىلگەن ئىسىم-شەرى لەر
پروفېسسور قەيلە ئەەمەتو انىڭ ماقاقىسىدە ئاساسىە اەھەتۈتى ئاقمۇتۈا ھەم
تاقدى-قورغان ىاليەتلىرىگە قاراشلىۋ يېزىالردى ئۈارمىيە سۈې ىگە چاقىرتىلغۈان 21
دى ئوشۇل ئۇيغۇرنىڭ ئىسمى كۆرسىتىلگەن .ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ مىللە

تەركىبۈى

كۆرسىتىلمىگەن .ئەمما ئۇالرنىڭ يۈۇرتى ،ئىسۈمى ە باشۈقىالرغا ئاساسۈەن ئېۈنىقالپ
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تۆ ەندىكىچە(:)6

 .0ئىمېۈۈر دىليۈۈاموف– 0906 .يىلۈۈى .ئاقمۇتۈۈا ىاليىتىنىۈۈڭ ئەمگەكچۈۈى قۈۈازال
ناھىيىسىنىڭ تەشكەنساز يېزىسۈىدا تۇغۇقغۈان-0929 .يىلۈى-09 ،فېۋراقۈدا ھەربىۈە
سەپكە چاقىرىلغان .اەڭچى  ،ئاتقۇچى .اەڭدە ئۆقگەن.
 .2ئوبۇققاسىم قادىربېكوف 0906 -پ-تھۇغۇقگان .تاقدى قۇرغان ىاليىتىنىڭ ئاقسۇ
يېزىسىلىۋ-0929 .يلى ،فېۋراقدا ھەربىە سۈەپكە چاقىرىلغۈان .اەڭچۈى ،ئۈاتقۇچى،
اەڭدە ئوقگەن.
 .2غواىخۈۈان قۈۈادىروف  .ئاقمۇتۈۈا ىاليىتىلىۈۈۋ-0929 ،يىلۈۈى ،ئەسۈۈكەر بوقغۈۈان،
ئاتقۇچى ،اەڭچە ئوقگەن.
 .0مىرساقى سادىقوف-0907 .يىلى ،چىلەى رايونىنىۈڭ يېڭۈى تۇرمجۈۇ

يېزىسۈىدا

تۇغۇقغان-0929 .يىلى ،ئەسكەر بوقغان .اەڭچى ،ئاتقۇچى ،اەڭدە ئوقگەن.
 .4ئابىلھەيىۈۈو سۈۈۇپىيې

-0902يىلۈۈى .ئاقمۇتۈۈا ىاليىتۈۈى ،ئەمگەكچۈۈى قۈۈازال

ناھىيىسىنىڭ كۆكتۆبە يېزىسىدا تۇغۇقغان-0929 .يىلى-9 ،ئايدا ئەسۈكەر بوقغۈان.
اەڭچى ە برېسو اېڭىدە ئۆقگەن.
 .6ئۈابالبو زاەۈرۇقال– 0902 .يىلۈى .،چىۈلەى ناھىيىسۈىنىڭ بايسۈېيىو يېزىسۈۈىدا
تۇغۇقغان-0901 .يىلى ،ئەسكەر بوقغان ،اەڭچى ،ئاتقۇچى ،اەڭدە ئوقگەن.
 .7ھۈۈااىمۇراتوف نۇردۆ قېۈۈو -0900 .يىلۈۈى .،ئەمگەكچۈۈى قۈۈازال ناھىيىسۈۈىدى ،
پېداگوگىكا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى-0901 ،يىلى-2 ،ئاقيدا ئەسۈكەر بوقۈۇپ ،اەڭۈدە
ئۆقگەن ،ئاتقۇچى.
 .8روزاەۈۈۇن ئۈۈااليې – 0901 .يىلۈۈى .چىۈۈلەى ناھىيىسۈۈىنىڭ قارايوتۈۈا يېزىسۈۈىدا
تۇغۇقغان-0901 .يىلى-2 ،ئاينىڭ -0كۈۈنى ھەربىۈە سۈەپكە چاقىرتىلغۈان ھەمۈدە
اەڭدە ئۆقگەن ،ئاتقۇچى .اەڭچى.
 .9غېنىلاەۇن اەقىلۈوف– 0902 .يىلۈى ،چىۈلەى ناھىيىسۈىنىڭ ماقىبۈاي يېزىسۈىدا
تۇغۇقغان-0901 .يىلى-0 ،فېۋراقدا ئەسكەر بوقغۈان ،اەڭچۈى ،ئۈاتقۇچى ،اەڭۈدە
ئۆقگەن.
 .01ھېۈۈۈۈۈۈزىم ئىمىنۈۈۈۈۈۈوف -0902 .يىلۈۈۈۈۈۈى ،چىۈۈۈۈۈۈلەى ناھىيىسۈۈۈۈۈۈىنىڭ
بايسېيىو يېزىسىلىۋ-0901 .يىلى-2 ،ئاينىڭ -0كۈنى ئەسكەر بوقغۈان ،اەڭچۈى،
ئاتقۇچى  ،اەڭدە ئۆقگەن.
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 .00ئىمېناەۇن كاماقوف– 0920 .يىلى تۇغۇقغان ،ئەمگەكچى قازال ناھىيىسۈىنىڭ
تۆكتۆبە يېزىسىدى -0901 ،يىلى ،ئەسكەر بوقغان .اەڭۈدە ئۈۆزىنى تانكۈا بىۈلەن
قوشۇپ پارتالتقان.
 .02ئابۈۈدۇ مۇسۈۈابايې – 0904.يىلۈۈى تۇغۇقغۈۈان .چىۈۈلەى ناھىيىسۈۈىنىڭ قىزىۈۈق-
اىگەدە يېزىسىلىۋ س– 0901 .0.2 .يىلى-0 .فېۋراقدا ئەسۈكەر بوقغۈان .اەڭچۈى،
ئاتقۇچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 .02نازىروف ماياد ئاەاتو ى

مەيدە ئەەە

ئوغلى نەزىروف-0906 .يىلى ،چىلەى

ناھىيىسىنىڭ قىزىقىيا يېزىسىدا تۇغۇقغۈان-0901 .يىلۈى ،ئەسۈكەر بوقغۈان-0900 .
يىلى-21 ،ئىيۇن كۈۈنى يارىلىنىۈر ئەسۈىرگە ئېلىنىۈر-0902 ،يىلۈى ،ئۈۆقگەن .بۈۇ
اەڭچىنىۈۈڭ مىلۈۈلە

تەركىبۈۈى يېزىلمىغ ۈان بوقۈۈۇپ ،تۇغۇقغۈۈان يۈۈۇرتى ە ئىسۈۈمىگە

قاراپ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى پەرەز قىلىندى.
 .00نىيۈۈازوف مەەسۈۈۇ

نىيۈۈاز ئۈۈوغلى .)0996-0900 ( .ئەمگەكچۈۈى قۈۈازال

ناھىيىسىنىڭ سادىر يېزىسىدى -0901 ،يىلى ،ئەسكەر بوقغۈان .برېسۈو قۈورغىنىنى
قوغدا

اېڭىدە باشتى ئاەىرى بوقغان ھەمدە قورشۈا دى قېچىۈر چىقىۈر ،پۈتۈۈن

ئۇرۇشالرنىڭ ھەممىسۈىگە قاتناشۈقان .ئۈۇ برېسۈو اېڭىۈدە ئىۈز و
ەزى ىسىنى ئاقتۇرغان تۆ ەن دەرىجىلى

كومانۈدىرىلىۋ

ئوفىتسېر ئىدى .ئۈۇ-0996 ،يىلۈى ،اپۈا

بوقغان.
 .04ئەبەي توەتاەۇنوف – 0900 .يىلى ،چىۈلەى ناھىيىسۈىدە تۇغۇقغۈان-0901 .
يىلى-0 ،فېۋراقدا ئەسكەر بوقغان .اەڭچى ،ئاتقۇچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 .06سۈۈا ۇ

ھوشۈۈۇروف  .ئەمگەكچۈۈى قۈۈازال ناھىيىسۈۈىنىڭ يېڭىشۈۈەر يېزىسۈۈىدا

تۇغۇقغان-0901 .يىلى ،ئەسكەر بوقغان .برېسو قورگۇنىدىكى اەڭلەرگە قاتنىشىر
قورشا دى قېچىۈر چىققۈان ھەمۈدە ھايۈا
قاتناشقان .پوق

قاقغۈان شۈۇنىڭدەى بۈارقىۋ اەڭۈلەرگە

ھەربىە كۇرسىنى تۈگەتكەن .يېقىنغى ھايا

ياشىغان .

 .07تۇرسۇن ھوشۇروف – 0907 -يىلى چېلەكتە تۇغۇقغان-0901 .يىلۈى-2 ،ئايۈدا
ئەسكەر بوقغان  ،اەڭچى ،ئاتقۇچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 .08مىجىۈۈۈو يۈسۈۈۈۈپوف – 0921 -يىلۈۈۈى چىلەكنىۈۈۈڭ بايسۈۈۈېيىو يېزىسۈۈۈىدا
تۇغۇقغان-0901 .يىلى-01،ئوكتەبىردە ئەسكەر بوقغان .اەڭچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 . 09ئابدۇقال ئىسالموف ئىسالم ئوغلى– 0909 ،يىلۈى ،پۈانفىلوف ،يەنۈى يەركە
ناھىيىسىنىڭ قۇرغان يېزىسىدا تۇغۇقغان-0929 .يىلۈى ئەسۈكەر بوقغۈان .اەڭچۈى،
ئاتقۇچىلى ،اەڭدە ئۆقگەن.
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اەقىلۈوف -0909 ،يىلۈى تۇغۇقغۈان  ،يەركە

شۈەھىرىدە تۇغۇقغۈان.

كومسومو  ،اەڭچى ،ئاتقۇچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 .20ئابدۇەېلىق يۈاقۇپوف – 0908 -يىلۈى تۇغۇقغۈان  ،تاقۈدىقۇرغان ىاليىتىنىۈڭ
يېزىسىدى -0929 .يىلۈى-2 ،ئاينىۈڭ -4

پانفىلوف ( يەركە ) ناھىيىسىنىڭ بىرقى

كۈنى ئەسكەر بوقغان .اەڭچى ،اەڭدە ئۆقگەن.
 .22مۇھەممەد تۇردىيې -0920 .يىلى ،يەركە

( پۈانفىلوف) شۈەھىرىدە تۇغۇقغۈان.

-0929يىلى-2 ،ئاينىڭ -6كۈنى ئەسكەر بوقغان .سېرزھانو،

كومېنداد ئىز وتىنىۈڭ

مۇئا ى كوماندىرى ،اەڭدە ئۆقگەن.
يۈۈۈۇقىرىقى ئىسۈۈۈىمالردى باشۈۈۈقا يەنە ئۇيغۈۈۈۇر ناھىيىسۈۈۈىنىڭ تۈۈۈۈگمەن
يېزىسىدا تۇغۇقۇپ چو بوقغانالردى

زال دىنوف ااال

ئىسۈىملى

اەڭچىمۈۇ بۈار.

ئۇمۇ برېسو قورغىنى ئۈچۈن بوقغان اەڭدە ئۆقگەن.
برېسو قورغىنى ئۈچۈن بوقغۈان اەڭنۈى ئەكىۈ
قورغىنى>> ناملىۋ فىلىمدە ئە ەەتەرقى

ئەتتۈرىۈدىغان << برېسۈو

پەيتۈتە بىۈر رۇس اەڭچىسۈىنىڭ دگشۈمەن

تانكىسىنى پاچۈاقالپ تاشۈالپ ،دگشۈمەن ھۇاۈۇمىنى چېكىنۈدگرگەنلىكى ە ئۈاەىرى
ئۆزىنىۈۈڭ قۇربۈۈۈان بوقغۈۈانلىقى كۆرسۈۈۈىتىلگەن .ئەممۈۈا ،قەيۈۈۈلە ئەەمەتو انىۈۈۈڭ
تەكشۈرگشلىرىدى مەقۇم بوقۇشىچە ،ئاقماتا ىاليىتىنىڭ ئەمگەكچى-قازال ناھىيىسىگە
قاراشلىۋ كۆكتۆپە يېزىسىدا -0920يىلى تۇغۇقۇپ چو بوقغان ھەمۈدە -0901يىلۈى،
ھەربىە سەپكە چاقىرتىلغان ئۇيغۇر يىگىتۈى ئىمىنۈاەۇن كامۈاقوف -0024ئۈاتقۇچىالر
پوقكىنىڭ ئاتقۇچىسى ئىدى .ئۇ-22 ،ئىيۇن كۈنىدىكى اەڭلەردە باتۇرقۇل كۆرسىتىر،
دگشمەن بىلەن قاتتىۋ ئېلىشقان  .باشقا مىڭلىغان سو ېو ئەسكەرقىرى تۇشمۇ-تۇشۈتى
قورا تاشالپ ئەسىرگە چۈشىۋاتقان بۇندال شارائىتتا بۇ ئۇيغۇر يىگىتى قۈورا تاشۈال
ئۇ ياقتا تۇرسۇن ئەكسىچە ،دگشمەن تانكىسىغا قارشى گرانۈاتالرنى تاشۈلىغان ھەمۈدە
ئاەىرىدا قوقىدىكى گراناتالر بىلەن بىرگە تانكىغا ئېتىلىر بېرىر ،تانكىنى پاچۈاقالپ
تاشالپ ،ئۆزى تانكا بىلەن تە پارتلىغان ئىكەن.
باشۈۈقا  21دىۈۈ ئۈۈارتۇل ئۇيغۈۈۇر اەڭچىسۈۈىنىڭ يەنە قانۈۈدال بۈۈاتۇرقۇقالرنى
كۆرسەتكەنلىكى نامەقۇم ،بۇالر ھەققىدە ھې كىم ھې نېمە يازمىغان ئىدى.
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ -0927-0920يىللىرى ەواا نىيۈاز ھااىمغۈا مەسۈلىھەتچى
سۈپىتىدە مەنسۇر ئەپەندى دېگەن نۈام بىۈلەن ئە ەتۈكەن-0906-0900 ،يىللىۈرى
مىللىۈۈە ئۈۈازادقىۋ ئىنقىالبقۈۈا يۈۈاردەم بېۈۈرىش ئۈچۈۈۈن چۈۈۆچەكتىكى پائۈۈاقىيەتلەرگە
يېتەكچىلى

قىلىش ئۈچۈن ئابدۇقال رامازانوف ئىسۈمى بىۈلەن ئە ەتۈكەن مەەسۈۇس
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ەادىمى ،مەشۇر روزىيېفنىڭ -0971يىلالردا نەشىر قىلىنغان << قايتا تۇغۇقغان ئۇيغۇر
ەەققى >> ما زۇقۇل كىتابىدا ئۈ نەپەر ئۇيغۇرنىڭ برېسۈو ئۇرۇشۈىغا قاتناشۈقانلىقى
قەيو قىلىنغان بوقسىمۇ ،ئەمما مۇنۈدال  21نەچۈچە ئۇيغۈۇر اەڭچىسۈىنىڭ مەزكۈۇر
اەڭلەردە بوقغانلىقى ھەققىدە ھېچقاندال مەقۇما

بىھۇدە تۆقەنگەن بەدە

يول ئىدى(.)7

ە قەھرىمانلىقالر

مەقۈۈۇمكى-0900،يىلۈۈى-22 ،ئىيۇنۈۈدى تۈۈاكى -0904يىلۈۈى-8 ،مۈۈايغىچە
دا امالشقان سو ېو-گېرمان ئۇرۇشى  27مىليون سو ېو ئىتتى اقى ھەربىە ە پۇقراسۈى
ە  9مىليوندى ئارتۇل گېرمانىيە ئارمىيىسى ھەم ئۇنىڭ ياقالنمۈا ئىتتى اقچىلىرىنىۈڭ
ھەربىە ەادىملىرىنىڭ اېنىغا زامى بوقۇ

بىلەن ئىنسانىيە

ئۆز تارىخىدا ئە ئېغىر

پااىلەقەرگە گىرى تار بوقدى(.)8
گىتلېۈۈر گېرمانىيىسۈۈىنىڭ سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقىنى دۇنيۈۈا سىياسۈۈىە ەەرىتىسۈۈىدى
ئۆچۈرگپ تاشالشنى مەقسە

قىلغان بۇ كە كۆقەملىۈ

ھۇاۇملىرىغۈا قارشۈى سۈتاقى

باشچىلىقىدىكى سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى پۈتۈن ھەربىە كۈچى ،ئىقتىسادىە ە ئادەم
بايلىقىنى ئىشقا سېلىر تاقابىق تۇرۇ
ئۈۈۇرۇ

ئارقىلىۋ ئاەىرقى غەقىبىنى قوقغا كەقتۈردى .بۈۇ

گەرچە ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادى  ،اۈملىۈۈدى يۈۈا رو-ئاسۈۈىيانىڭ مەركىۈۈزى

ھېسابلىنىدىغان ئۇيغۇرالر دىيارىدى شۇنچە يىراقتا بوقۇشىغا قارىماي ،ئوتتۇرا ئاسۈىيا
ەەققلىرىمۇ ئۇرۇ

قاينىمىغا سۆرەپ كىرگۈزگقۈپ ،رۇس ،ئۇكرائى  ،بېالرۇس قاتۈارقىقالر

سىال ىيانالر ە باشۈقا ەەققۈلەرگە ئوەشاشۈال مىليونلىغۈان پەرزەنتلىرىنۈى گېرمۈانىيە
ئارمىيىسىنىڭ رەھىمسىز ئوقلىرىغا يەم قىلىر بېرىش قىسۈمىتىگە دۇ كەقۈدى .ئوتتۈۇرا
ئاسىيا ەەققلىرى ئىچىدە ئۆزبېكلەر ،قازاقالر ،تااىكالر ئە كۆپ ئۆقدى .ئەقۈۋەتتە بۈۇ
سەپتە يەنە تۈركمەنلەر ،قىرغىزالر ە ئۇيغۇرالرمۇ بار.
مەقۇمكى ،سو ېو -گېرمان ئۇرۇشى دە رىدە ئوتتۇرا ئاسىياقىقالردى ئە كۆپ
ئۇرۇشقا ئە ەتىلگەنلەر ئۆزبېكىستانلىۋ بوقۇپ 0 ،مىليون  022مىڭدى ئارتۇل ئۈادەم
ئاقدىنقى سەپلەردىكى اەڭلەرگە ئە ەتىلگەن 041 .مىڭ ئادەم ،ئۈۆقگەن 022مىۈڭ
ئادەم ئىز-دېرەكسىز يوقىلىر كەتكەن 228 .ئادەم سو ېو ئىتتى اقى ەەقۋ قەھرىمانى
بوقغان .ئۆزبېكلەردى تۇنجى بوقۇپ ،ئەنجانلىۋ قوچقار تۇردىيې سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
قەھرىمانى بوقغان .ئەنجان ئوبالستى  97مىڭ ئادەم ئۇرۇشقا بېرىر 01 ،مىڭ ئادەم
ئۆقگەن (.)9
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قازاقىستانلىقالردىم  0مىليون  211مىڭ ئادەم ئۇرۇشقا بېرىر 001،مىڭ ئادەم
ئۆقگەن( . )01قىرغىزىسۈتاندى  261مىڭۈدى ئۈارتۇل ئۈادەم ئۇرۇشۈقا قاتنىشۈىر،
يېرىمى دېگۈدەى ئۆقگەن)00(.
 0يىللىۈۈۋ سۈۈو ېو -گېرمۈۈان ئۇرۇشۈۈىنىڭ ھەر قايسۈۈى اە مەيدانلىرىۈۈدا
يا روپادى  0111كىلۈومېتىر يىراقلىقتىكۈى يەتتەسۈۇنىڭ ئىلۈى دەرياسۈى ە چۈارى
دەرياقىرى ادىلىرىدا تۇغۇقۇپ چو بوقۇپ ،سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ ھەربىە مەابۇرىيە
بۇيرۇقى بىلەن ھەربىە سەپكە ئە ەتىلگەن ەېلى كۈۆپ سۈاندىكى ئۇيغۈۇر ئەرقىرىمۈۇ
ھاياتىۈۈدى ئايرىلۈۈدى .سۈۈو ېو -گېرمۈۈان ئۇرۇشۈۈىنىڭ ئاقۈۈدىنقى سۈۈەپلىرىدە يەنە
ئۆزبېكىستان ە قىرغىزىستاندى بارغان ئۇيغۇرالرمۇ كۆپ ئۆقگەن ھەم يارىدار بوقغان
بوقسىمۇ ،بىرال تۈاكى ھۈازىرغىچە ئۆزبېكىسۈتان ە قىرغىزىسۈتاندى ئۈۇرۇ

سۈې ىگە

ئە ەتىلۈۈگەن ئۇيغۈۈۇرالر كۈۈۆپىنچە ھۈۈاقالردا ئۈۈانچە تىلغۈۈا ئېلىنمايۈۈدۇ .كۆرگ ېلىشۈۈقا
بوقىدۇكى ،ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ىاليىتۈى پەرغۈانە ادىسۈىدىكى ئۇيغۈۇرالر ئە
كۆپ ئوقتۇراقالشقان بىر ااي ،ئۇنىڭ ئۈسۈتىگە -09ئەسۈىرنىڭ باشۈلىرىدى تارتىۈر
ئۇيغۇرالر ئىزچىق كۆچۈپ كېلىر يەرقىشىر ،بۇ ىاليە

ئاھاقىسىنىڭ زور كۆپچىلىكىنى

تەشكىق قىلغان شۇنىڭدەى قەدەم-قەدەم ئۆزبېكلىشىر كەتكەن رايون بوقۇ
بىۈۈلەن مەزكۈۈۇر ىۈۈاليە

ئاھاقىسۈۈىنىڭ ئۈۈۆزىنى ئۆزبې ۈ

سۈۈپىتى

دەپ تىزىمغۈۈا ئاقۈۈدۇرغان

نوپۇسىنىڭ مۇتلەل كۆپچىلىكىنىۈڭ تېگۈى-تەكتۈى ئۇيغۈۇر ھېسۈابالنغانلىقى ئۈچۈۈن
مەزكۇر ىاليەتتى ئۇرۇشقا بارغان  97مىڭ ئادەم ە ئۆقگەن  01مىڭ ئادەمنىۈڭ زور
كۆپچىلىكىمۇ ئۇيغۇر نەسلىدى بوقۇشىنى پەرەز قىلىش مۇمكى .
بۇالردى باشقا يەنە پەرغانە ادىسىنىڭ باشقا شەھەر ە يېزىلىرىۈدى بارغۈان
ئۆزبېكلەرنىڭمۇ ەېلى كۆپچىلىكىنىڭ تېگى-تەكتىنىڭ ئەسلىدە قەشقەرىيىدى كۆچۈۈپ
چىقىر ،قەدەممۇ-قەدەم ئۆزبېكىلىشىر كەتكەن ئۇيغۇرالر بوقۈۇپ ،ئاقۈدىنقى سۈەپكە
ئە ەتىلگەن ئەنە شۇ اايلىۋ ئۆزبېكلەرنىڭ ەېلۈى كۈۆپچىلىكىنى ئەسۈلى ئۇيغۈۇرالر
دەپ پەرەز قىلىشقا بوقىدۇ.
پەرغۈۈانە ادىسۈۈىدىكى ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ كېلىۈۈر چىقىشۈۈى ،نوپۇسۈۈى ە باشۈۈقا
مەسىلىلەر ھەققىدە بىز << پەرغانە ادىسىدىكى يوقىلىر كەتكەن ەەقۋ-ئۇيغۇرالر>>
ناملىۋ ماقاقىمىزدە تەپسىلىە ئۇچۇر بەرگەن ئىدۇل.
 0يىلغا سوزۇقغان سو ېو -گېرمان ئۇرۇشى اەريانىدا قانچىلىۈ

ئۇيغۇرنىۈڭ

ئۇرۇشقا قاتناشقانلىقى ھازىرچە توقۇل مەقۇم ئەمەس .بۇ ھەقتە قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر
زىيۈاقىيلىرى ئارىسۈۈىدا تۈرقۈۈۈى ئۇچۈۈۇرالر بۈار .بەزىۈۈلەر  211مىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر ئۇرۇشۈۈقا
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قاتنىشىر ،يېرىمى ئۈۆقگەن دېسۈە  ،يەنە بەزىلىۈرى  011مىۈڭ ئۇيغۈۇر قاتنىشۈىر،
يېرىمىدى كۆپرەكى ئۆقگەن دېيىشىدۇ .بۇ ھەقتە ھېچكىممۇ سانلىۋ مەقۇما
يول .ئۆزبېكىسۈتاندى ئۈۇرۇ

مەيۈدانىغا ئە ەتىلۈگەن

توپلىغىنى

ئۇيغۇرالرنىۈڭ سۈانى ە

تەركىبى تېخىمۇ مۇرەككەپ بوقۇپ ،ئادەتتە ئۇالرنىۈڭ ھەممىسۈى ئۆزبېكىسۈتانلىۋ ە
ياكى ئۆزبېۈ

دېۈگەن رامكۈا ئىچىۈگە كىرگۈزىلىۈدۇ .قىسقىسۈى ،ئۇيغۈۇرالر سۈو ېو

ئىتتى اقىدىكى سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىدا ئە كۆپ ئادەم چىقىم بوقغان مىللەتلەرنىڭ
بىر ھېسابلىنىدۇ ەاالس!.
ئەمما ،سو ېو ئىتتى اقى ئۇيغۇرقىرى ئارىسىدى  2ئادەمگە سو ېو ئىتتى ۈاقى
قەھرىمانى 0 ،ئۈادەمگە كېۈيى قازاقىسۈتان ەەقۈۋ قەھرىمۈانى دېۈگەن ئۈاقىە نۈام
بېرىلگەن .نۇرغۇن ئۇيغۇرالر <<قىزىق يۇقتۇز>><< ،قىزىق بايرال>> ە << -0ە -2
دەراىلى

دەرىجىلىۈ

ئۇقۈۇغ ەتەن ئۇرۇشۈى>> قاتۈارقىۋ ئۈاقىە ئۈوردېنالر بىۈلەن

تەقدىرقەنگەن .ئۇيغۇرالر موسكۋا ،قېنىنگراد ،ستاقىنگراد  ،كىيې ئۈۇرۇ

مەيۈدانلىرى

ھەمۈۈدە يا روپۈۈادا بېرقىننۈۈى ئىشۈۈغا قىلىۈۈش اە مەيدانلىرىۈۈدا بوقغۈۈان .ئۇيغۈۈۇر
اەڭچىلىرىنىڭ ئىسسىۋ قانلىرى موسكۋانى قوغدا
مەيدانىدا ،ستاقىنگراد ئۇرۇ

اە مەيدانىدا ،قېنىنگراد ئۇرۇ

مەيدانلىرىدا ھەم باشقا ھەر قايسى ئۇرۇ

سۈەپلىرىدە

ھەمدە يا روپا تۇپراقلىرىدا تۆكۈقدى.
ئۇيغۈۈۇر اەڭچىلىرىنىۈۈڭ قەدەم ئىزقىۈۈرى ،رۇسۈۈىيە ،ئۈۈۇكرائىنىيە ،بېالرۇسۈۈىيە،
موقدا ىيە ە كا كازىيىنىڭ يېزا قىشالقلىرى ە شەھەرقىرىدە قاقدى.
ھازىرغىچە ئېتنى
ياقۇپوف ،دادا

تەركىبى ئېنىۋ بوقغان قازاقىستانلىۋ ئۇيغۈۇرالردى مەسۈۈم

بابااانوف ،سۈقھى قۇت ۇقلى قاتارقىۋ ئۈ كىشىگە ئە ئاقىە نۈام -

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ قەھرىمانى دېگەن نامغا ئېرىشكەن .يەنە بىۈر نەپەر قەھرىمۈان
مۆردگن تېيى وف ئەينى اقىتتا سو ېو ئىتتى ۈاقى قەھرىمۈانى دېۈگەن نامغۈا سۈازا ەر
بوقغان بوقسىمۇ ،قېكى قاندقتۇر بىر سە ەبلەر بىۈلەن بۇنىڭغۈا ئېرىشۈەقمەي-0994 ،
يىلۈۈى قازاقىسۈۈتان پرېزىۈۈدېنتى نۇرسۈۈۇقتان نازاربۈۈايې ئۇنىڭغۈۈا قازاقىسۈۈتان ەەقۈۈۋ
قەھرىمانى دېۈگەن ئۈاقىە قەھرىمۈانلىۋ نۈامىنى بەرگەن .ئۆزبېكىسۈتانلىۋ ئۆزبېۈ
ئاتاقغان قەھرىمانالرنىڭ ئارىسىدا يەنە قانچىسىنىڭ ئەسلى تېگى ئۇيغۇر ئىكەنلىكى
ھېچكىمگە مەقۇم ئەمەس.
 0يىللىۋ سو ېو-گېرمۈان ئۇرۇشۈى اەريانىۈدا ئۇيغۈۇرالردى مەقۈۇم سۈاندا
تۆ ەن ە ئوتتۈۇرا ھەم يۈۇقىرى دەرىجىلىۈ

ئوفىتسۈېرالر يېتىشۈىر ،چىقىۈر ،قىزىۈق

ئارمىيىنىڭ ئىز و  ،روتا ،باتاقىيون ە پوقكلىرىغا قوماندانلىۋ قىلىۈش ەزى ىلىرىنۈى
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ئاتقۇردى .مەسىلەن ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا تىلغا ئېلىشقا تېگىشۈلىكلىرى پودپوقكو نىۈ
اەاب غواامبەردىيې  ،پوقكنىۈڭ مۇئۈا ى سىياسۈىە كومانۈدىرى ە دىۋىزىيىنىۈڭ
سىياسىە ئىشۈالر بۈويىچە مەسۈلۇقلىرىدى بىۈرى ئىسۈتى ادىكى پوقكو نىۈ
ئىزباقىيې ،مايور م .باراتوف ،مايور ئىسھاقوف  ،قېيتىنانو ئا ۇ

ئابۈدۇقال

ساتتاروف  ،پوقكنىڭ

سىياسىە ئىشالر بويىچە كوماندىرقىرىلىۋ ەزى ىسىنى ئاقتۇرغان ەېلەم ەۇدابەردىيېۈ
ە باشقىالر بار ئىدى .ئاياقالردى سېراانو رىز ان قادىرو ا پۈتۈن ئۇرۇ

سەپلىرىنى

تامامالپ ئاەىرى بېرقىننى ئىشغا قىلىش ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىر باتۇرقۇل ئۈوردېنلىرى
بىلەن مۇكاپاتالندى(.)02
باتاقىيون كوماندىرى ھاشىم نەسىردىنوف ،پودپوقكو نىۈ

سۈا ۇ

دانىيۈاروف

قاتارقىقالر سو ېو ئارمىيىسىنىڭ باتاقىيون ە پوقكلىرىغا قوماندانلىۋ قىلىر كۆپلىگەن
اەڭۈۈۈلەردە غەقىۈۈۈبە قىلغۈۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈۈن << قىزىۈۈۈق يۇقتۈۈۈۇز>> ە << قىزىۈۈۈق
بايرال>> ئاقىە ئوردېنلىرى بىلەن مۇكاپاتالنغان.
قىرغىزىستانلىۋ ئۇيغۈۇرالردى قىرغىزىسۈتاننىڭ ئۈو

ىاليىتىنىۈڭ ئۆزگەنۈد

رايونىلىۋ ئۇيغۇر اەڭچىسى قاھار شەرى وف پوقشادىكى اەڭۈلەر دا امىۈدا ئەسۈىرگە
چۈشۈپ قېلىر ،كېيى ئەسىرقىكتى قېچىۈر پوقشۈا پۈارتىزان ئەتىۈرىتىگە قاتنىشۈىر،
پوقشادا پارتىزانلىۋ ئۇرۇشالردا قەھرىمانلىۋ كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن پوقشا ھۆكۈۈمىتى
ئۇنى ئە ئاقىە پارتىزانلىۋ قەھرىمانلىۋ ئوردېنى<< ئۈاقتۇن پۈارتىزان كرېسۈتى>>
بىلەن تەقدىرقىدى(.)02
ئۇيغۈۈۇرالر پۈۈارتىزانلىۋ ئۇرۇشۈۈالرغىمۇ قاتنىشۈۈىر ،پۈۈارتىزان ئەترەتلىرىنىۈۈڭ
كوماندىرىلىۋ ەزى ىلىرىنى ئاتقۇرغان ئىدى .مەسىلەن ،
شەمشىدى نىزاموف مىنس -موسكۋا قىنىيىسىدىكى پۈارتىزانلىۋ ئۇرۇشۈلىرىدا
ئاالھىدە پارتىزان دىۋىزىيونىنىڭ كوماندىرىلىۋ ەزى ىسۈىنى ئاقتۇرغۈان بوقۈۇپ ،ئۈۇ
گېرمۈۈانىيە ئارمىيىسۈۈىنىڭ ئارقۈۈا سۈۈې ىنى ەيۈۈران قىلىۈۈش ەزى ىلىرىنۈۈى ياەشۈۈى
ئورۇندىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا <<قىزىق بايرال>> ئوردېنى بېرىلگەن .ئۇنىڭ قوقىدا
نۇرغۇن نېمى

ئارقا سەپ تەمىنا

پويىزقىرى ،ئاپتوموبىق ئەترەتلىرى ەيران بوقدى.

ھاكىم ئەيسۈايې بېالرۇسۈىيە ئورمانلىرىۈدىكى چۈو پۈارتىزان ئەترىتىنۈى تەشۈكىق
قىلغۇچى ە ئۇنىڭ كوماندىرقىرىنىڭ بىۈر بوقۈۇپ ،ئۈۇ پۈارتىزانالر ئارىسۈىدا << قۈارا
مىشا>> دېگەن قەقەم بىلەن دا چىقارغان ئىۈدى .ئۈۇزۇن مۇددەتلىۈ

پۈارتىزانلىۋ

ئۇرۇشى اەريانىدا ئۇنىڭ قەھرىمانلىۋ نامى ەەقۋ ئىچىگە كە تارقىلىر ،رىۋايەتكە
ئايالنغان  ،ئاەىرىدا ئۇ يارىلىنىر ،پۇتى كېسىۋېتىلگەن ئىكەن (.)00
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سو ېو-گېرمان ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئۇيغۇرالردى كېيىنكۈى اقىۈتالردا داڭلىۈۋ
ئاقىمالر ە يازغۇچىالر يېتىشىر چىقتى(.)04
مەسىلەن-0924 ،يىلى ،قىرغىزىسۈتاننىڭ ئىسسۈىۋ كۈۆ بويىۈدىكى قۈاراقو
شەھىرىدە تۇغۇقۇپ چۈو بوقغۈان ،ھۈازىرقى قىرغىزىسۈتان پەنۈلەر ئاكادېمىيىسۈىنىڭ
ئاكادېمىكى ،پروفېسسور ئەزىز ئەيسااان ئوغلى نارىنبايې -0904-0900يىلىغىۈچە
سو ېو ئارمىيىسى تەركىبىدە كۆپلىگەن اەڭلەرگە قاتناشقان بوقۈۇپ ،ئۈۇ ئاساسۈلىقى
زەمبىرەكچىلەر قوشۈۇنىدا ەزىۈ ە ئۈۆتەپ ،نۇرغۇنلىغۈان دگشۈمەن ئىسۈتىھكاملىرى ە
تانكىلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ ،ئوردې ھەم مېداقالر بىلەن تەقدىرقەنگەن ئىدى.
ئەزىۈۈز نارىنبۈۈايې

ئۇرۇشۈۈتى كېۈۈيى موسۈۈكۋا ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىدا تىرىشۈۈىر ئوقۈۈۇپ،

قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتىدىكى تۇنجى پەقسەپە پەنلىرى دوكتورى ە پروفېسسور بوقۇپ
يېتىشىر چىقىر ،كۈۆپلىگەن قىرغىۈز ئۈاقىملىرى  ،دۆقە

ئەربۈابلىرىنى تەربىۈيىلىگەن

ئىدى .قىرغىزىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ بىرىنچى پرېزىدېنتى ئەسۈقەر ئاقۈايېفمۇ ئەنە شۈۇ
ئاقىمدى پەقسەپە دەرسى ئاڭلىغان ئىدى.
گېرمانىيە تەسلىم بوقغاندى كېيى  ،يەنە نۇرغۇن ئۇيغۈۇر يىگىتلىۈرى سۈو ېو
ئارمىيىسىنىڭ مانجۇرىيىدىكى ياپون باسقۇنچىلىرىنى يوقىتىش اەڭلىرىگە قاتنىشۈىر،
اۇڭگوقۇقالرنىۈۈۈۈڭ يۈۈۈۈاپونىيە ئىشۈۈۈۈغاقىيىتى قۇتۇقۇشۈۈۈۈىغا ھەسسۈۈۈۈە قوشۈۈۈۈتى.
مانجۇرىيىدىكى ياپونىيە كانتون ئارمىيىسىنى يوقىتىش ئۇرۇشىدا ئۈۆقگەن  21مىڭغۈا
يېقى سو ېو اەڭچى-ئوفىتسېرقىرىنىڭ ئارىسىدا قانچە ئۇيغۇر اەڭچىسىنىڭ بۈارقىقى
نامەقۇم .ئەنە شۇ ئۇرۇشقا كېيىنكۈى اقىتتۈا ئاتۈاقلىۋ ئۇيغۈۇر يازغۇچىسۈى سۈۈپىتىدە
تونۇقغان مەشھۇر ئۇيغۇر يازغۇچىسى ەىزمە
ئىدى .ئۇ ،ەاربى

ئابدۇقلىنمۇ ( )0986-0924قاتناشۈقان

ە باشقا اايالردىكى اەڭلەرگە قاتناشقان ئىدى .ئۇنىڭدى باشۈقا

يەنە كېيىنكى اقىتالردا ئاتاقلىۋ ئۇيغۈۇر تىلشۇناسۈى بوقۈۇپ تۇغۇقغۈان ،پروفېسسۈور
تۇغلۇقجان تاقى وفنمۇ ئەنە شۇ مانجۇرىيىۈدىكى اەڭۈلەرگە قاتنىشۈىر مېۈدا بىۈلەن
تەقدىرقەنگەن ئىدى.
تۇغلۇقجان تاقى وف (  )2102-0924ھەربىە سەپتى قايتىر ،دا املىۋ ئوقۇپ،
ئۈۈاەىرى ئۇيغۈۈۇرالر ئارىسۈۈىدا تۈۈۇنجى فونېتىكۈۈا تەتقىقاتچىسۈۈى بوقۈۈۇپ يېتىشۈۈىر
چىقىر ،دوكتورقۇل ە پروفېسسرقۇل ئۇنۋانىغا سازا ەر بوقغان .ئۇ ھايۈاتىنى ئۇيغۈۇر
تىلىنىڭ فونېتىكا ساھەسىگە بېغىشلىغان ئىدى.
قىسقىسى ،ئۇيغۇر يىگىتلىرى ئۇرۇ

سې ىدى ئە يىراقتىكى ئانا تۇپراقلىرىدى

ئايرىلىر ،ئۆمرىدە ئۇيغۇر دېگەن مىللەتنىڭ مە اۇتلۇقنى ئاڭالپ باقمىغان يا روپۈا
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ەەققلىرىنىڭ فاشىزمنىڭ ئىشغاقىيىتىدى قۇتۇقۇشىغا ئۆزقىرىنىڭ بىر ئۈقۈ

ھەسسىسىنى

قوشتى.
ئۇيغۇر اەڭچىلىرىدى  ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ قەھرىمۈانى دادا

بابااۈانوف

ئۇكرائىنىيىۈۈدىكى كىيېفنۈۈى ئۈۈازاد قىلىۈۈش اەڭلىرىۈۈدە ئااايىۈۈر قەھرىمۈۈانلىۋ
كۆرسۈۈەتكەنلىكى ئۈچۈۈۈن مەزكۈۈۇر ئۈۈاقى نامغۈۈا ئەرىشۈۈكەن .مەسۈۈۇم يۈۈاقۇپوفمۇ
ئۇكرائىنىيىدىكى دنې ىر دەرياسى بويىدىكى اەڭلەردە قەھرىمۈانلىۋ كۆرسۈەتكەنلىكى
ئۈچۈن سو ېو ئىتتى اقى قەھرىمانى نامى بېرىلگەن ئىدى.
سۈقھى قۇتفۇقلى بوقسا تانكىغا قارشى كىچىۈ

تى تىكۈى زەمبىرەكنىۈڭ مۈاھىرى

بوقۇپ ،ئۇ ئىلگىرى-كېيىنكى ئۇرۇشالردا  08گېرمان تانكىسى ە برونىۋىكىنى پاچاقالپ
تاشلىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئە ئاقىە نۈام -سۈو ېو ئىتتى ۈاقى قەھرىمۈانى نۈامى
بېرىلگەن ئىدى.
ئاپتوماتچى باتۇر شەرى وفنىڭ نامى مەشۈھۇر بوقۈۇپ ،ئۈۇ موسۈكۋا ئۇرۇشۈىدى
تارتىر تاكى بېرقىنغىچە بوقغان ئۇرۇشۈالرنىڭ ھەممىسۈىگە قاتنىشۈىر ،قەھرىمۈانلىۋ
كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن -0904يىلى-9 ،ماي كۈنى موسكۋادا ئۆتكۈۈزگقگەن غەقىۈبە
پاراتىغا قاتنىشىشقا تاقلىنىر ،پاراتتى ئۆتكەن .مەزكۇر پاراتقا اەڭچۈى -ئوفىتسۈېرالر
ئارىسىدىكى قەھرىمانالر ،باتۇرقۇل كۆرسەتكەنلەرال تاقلىنىشقا ئەرىشەقەيتتى.
قازاقىسۈۈتانلىۋ ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ ەېلۈۈى كۈۈۆپچىلىكى پۈۈانفىلوف دىزىۋىزىيىسۈۈى
تەركىبىدە موسكۋا ئۇرۇ
موسكۋانى قوغدا

سې ىگە ئە ەتىلگەن بوقۇپ ،كۆپلىگەن ئۇيغۈۇر اەڭچىلىۈرى

ئۇرۇشى مەيۈدانى ھاياتىۈدى ئايرىلۈدى .بۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدا

قانچىلىغان ئۇيغۈۇر يىگىتلىرىنىۈڭ گېرمۈانىيە ئارمىيىسۈىنىڭ تۈانكىلىرىنى پاچۈاقالپ
تاشالپ ،ئۆزقىرىمۇ ھاياتىدى ئايرىلغان قەھرىمۈانلىقلىرى بەقكۈى تۈارىختى ئۈورۇن
ئاالقمىغان بوقۇشى مۇمكى  .موسكۋانى قوغۈداپ قاقغۈان پۈانفىلوف دىۋىزىيىسۈىنىڭ
اەڭچىلىرىنىڭ ەېلى كۆپىنچىسى ئۇيغۇرالر بوقۇپ ،ئەنە شۈۇ ئۇيغۈۇرالر ە باشۈقا ھەر
مىللە

پىدائىيلىرنىڭ باتۇرقۇقى بىلەن موسكۋا قوغدىلىر قېلىنغان ئىۈدى .ئەگەردە

بۇ اەڭدە موسكۋا قوقدى كەتۈكەن بوقسۈا بەقكۈى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى -0990يىلۈى
ئەمەس ،بەقكۈۈى -0900يىلۈۈى تۈۈارىخ سەھى ىسۈۈىدى
ئىدى .شۇ ەاىدى سۈتاقى

موسۈكۋانى قوغۈدا

ئۆچۈۈۈرگپ تاشۈۈالنغان بۈۈوالر

يوقىۈدىكى ئە

چۈو بۈاتۇرقۇل

كۆرسۈۈەتكەن  28ئۈۈادەمگە سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى قەھرىمۈۈانى نۈۈامىنى ھەمۈۈدە <<28
پۈۈانفىلوفچىالر>>دېۈۈگەن قەھرىمۈۈانلىۋ نۈۈامىنى بەرگەنۈۈدى تاشۈۈقىرى دىۈۈۋىزىيە
كوماندىرى  ،گېنېرا مايور پانفىلوفنىڭ نامىنى ئۇيغۇرالر قۇرغۈان يەركە
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نامىنى ئەمەقدى قاقدۇرىۋەتكەن ئىدى.

سو ېو ئىتتى ۈاقى يىمىرىلگەنۈدى كېۈيى -2 ،ااھۈان ئۇرۇشۈى ،اۈملىۈدى
سو ېو-گېرمان ئۇرۇشى مەسىلىسۈى قايتۈا ئويلىنىشۈقا تېگىشۈلى

مەسۈىلە سۈۈپىتىدە

ئوتتۇرىغا چىقماقتا  .سو ېو ئىتتى اقىدى ئايرىلىۈر چىققۈان بىۈر قىسۈىم مۇسۈتەقىق
اۇمھۇرىيەتلەر بۇ ئۇرۇشنى قايتا باھاالپ ،بۇنى ئۆزقىرى ئۈچۈن ماتەم كۈۈنى ە يۈاكى
بىھۇدە قان تۆكۈ

دەپ بېكىتكەن .بۇرۇن بۈۇ ئۈۇرۇ

<< ئۇقۈۇغ ەتەن ئۇرۇشۈى>>

دەپ ئاتاقغان بوقسا ،بەزى مۇستەقىق اۇمھۇرىيەتلەر ھۈازىر بۈۇ نۈامنى تاشۈلىۋېتىر،
پەقەتال -2دۇنيا ئۇرۇشى-0904-0900 ،يىلىدىكى ئۇرۇ  ،سو ېو-گېرمان ئۇرۇشۈى
دېگەندەى نامالر بىلەن ئاتاشقا كىرىشكەن.
ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى -9ماي غاقىبىيە
كۈنى دەپ ئۆزگەرتىر ،ئۇنى غاقىبىيە

ە ھۈۆرمە >>

كۈنىنى << ئەسلە

كۈنى ئەمەس ،بەقكى << ەاتىرە ە ھۆرمە

كۈنى>> دەپ ئاتىغان.
التۋىيە ،قىتۋا ە ئېستونىيە قاتارقىۋ بۈاقتىۋ اۇمھۈۇرىيەتلىرى بوقسۈا ،سۈو ېو
قىزىۈۈق ئارمىيىنىۈۈڭ بۈۈاقتىۋ اۇمھۈۈۇرىيەتلىرىنى ئۈۈازاد قىلغانلىقىغۈۈا ئائىۈۈو ەۈۈاتىرە
ھەيكەقلىرىنى ئېلىر تاشلىغان .ئۇالرنىۈڭ چۈشەنچىسۈى بۈويىچە قىزىۈق ئۈارمىيە بۈۇ
اايالرنى ئازاد قىلغۇچى ئەمەس ،بەقكى بېسىۋاقغۇچىالردۇر.
مەيلى قاندال بوقۇشتى قەتىينەزەر ئەينى اقىتتا سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ گىتلېۈر
فاشىزىمىدى قوغدا

اەڭلىرىگە ئاتلىنىر ،سانسۈىزقىغان ئوغۈۇ -قىزقىرىنۈى قۇربۈان

قىلغان سابىۋ سو ېو ئىتتى اقىۈدىكى ھەر قايسۈى چۈو مىللەتۈلەر بۈگۈۈنكى كۈنۈدە
ئۆزقىرىنىڭ تەگىشلى

نەسىۋىسىنى ئاقدى .ئۇيغۇرالرغۈا قەرىنۈدا

بوقغۈان تۈۇركىە

ەەققلەر  ،يەنى ئۆزبېكلەر ،قازاقالر ،قىرغىۈزالر ،تۈۈركمەن ،ئەزەربەيجۈانالر مۇسۈتەقىق
اۇمھۇرىيەتكە ئېرىشتى .تاتارالر ،باشقۇرتالر ،چۇ اشالر ،ياقۇتالر ،ەاكاسۈالر ،ئاقتۈايالر،
تۈۈۇ االر ،قاراچۈۈايالر ،باققۈۈارالر بۈگۈۈۈنكى رۇسۈۈىيە فېدېراتسىيىسۈۈى تەركىبىۈۈدىكى
فېدېراتسىيە كېلىشۈىمىگە ئىمۈزا قويغۈان اۇمھۇرىيەتلىۈ

ھوقۇقىغۈا سۈازا ەر بوقۈۇپ،

ئۆزقىرىنى يۇقىرى دەرىجىدە ئىدارە قىلىش ساالھىيەتلىرىگە ئېرىشتى.
سابىۋ سو ېو ھۆكۈمىتى ە كېيىنكى رۇسىيە ھۆكۈمىتى تۈۈركىە مىللەتلەردىۈ
باشقا يەنە ھەر قايسى مىللەتلەرگىمۇ ئاقىە مۇەتۈارىيە -اۇمھۈۇرىيە

ھوقۈۇقلىرىنى

بېرىر ،ئۇالرنىڭ ئارزۇقىرىنى كاپاقەتكە ئىگە قىلدى .بۇنىڭ ئۈچۈن موڭغۈۇ تىللىۈۋ
بۇرىيۈۈاتىيە اۇمھۈۈۇرىيىتى ،قاقمۈۈاقىيە اۇمھۈۈۇرىيىتى ،كا كازقىقالرنىۈۈڭ چېچىنىۈۈيە
اۇمھۇرىيىتى ،چېركەس اۇمھۇرىيىتى  ،ئۇگۈۇر-فىۈ تىللىۈۋ ەەققلەرنىۈڭ ئۇدمۈۇرتىيە
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اۇمھۇرىيىتى ە باشقىالرنى ساناپ ئۆتۈ

مۇمكى .

ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆز مىللىە اۇمھۇرىيەتلىرىدە يېتەرقىۈ
ھوقۇقالرنى قوقغا كەقتۈرگپ ،كەقگۈسى تەرەققىيا

يۈۇقىرى سىياسۈىە

يوقىغا يۈزقەنمەكتە.

سو ېو ئىتتى اقىدىكى مىللەتلەر ئىچىدە  ،بوقۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىياقىقالر ئىچىۈدە
سانىنىڭ ئاز بوقۇشىغا قارىماي ،ئۇرۇشتا كۆپ قەھرىمانلىۋ كۆرسۈەتكەن ە زور بەدە
تۆقىگەن ئۇيغۇر ەەققى ئە ئاەىرىدا ھۈې نۈېمىگە ئېرىشۈەقمىدى  .موسۈكۋا گەرچە
-0907يىلى ،قازاقىستاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم ئوبالستىنى قۇرۇشنى ئويلىشىر ،قازاقىستان
كوم ارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارى شاياەمەتوف ئاقمۇتا ئەتراپى ،چۈنجە ،يەركە
قاتارقىۋ اايالرنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان ئۇيغۇر ئۈاپتونوم ئوبالسۈتىنى قۈۇرۇ

ھەققىۈدە

اليىھە تەييارالپ ،موسكۋاغا مەەسۇس تەكلىر سۇنغان بوقسۈىمۇ ،بىۈرال موسۈكۋا بۈۇ
تەكلى نى ئەمەقىيلەشتۈرمىدى ( .)06موسكۋا سو ېو ئىتتى اقىدىكى ئۇيغۇرالرغۈا نۈېمە
ئۈچۈن ئاپتونومىيىلى

ھوقۇل بەرمىدى؟ بۇ ھەقۈتە تۈرقۈۈى چۈشۈەنچىلەر ە قاراشۈالر

مە اۇ  ،ئاساسلىقى موسكۋانىڭ ئۇيغۇرالرنى كۆچمەن ەەقۋ دەپ قارىغانلىقى بوقسۈا
كېۈۈرەى ،ئەممۈۈا تۈۈۈپ مەسۈۈىلە ھەرگىزمۈۈۇ ئۇنۈۈدال ئەمەس بوقۈۈۇپ ،بۇنىۈۈڭ ئۈچۈۈۈن
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ مەە ىە ئارەى لىرىدى اا اب ئىزدە

الزىم.

ستاقىننىڭ ئويۇن قەرتى بوقغان ئۇيغۇر قەھرىمانلىقى
ئۇيغۈۈۇرالر سۈۈو ېو-گېرمۈۈان ئۇرۇشۈۈى مەيدانىۈۈدا اە قىلىۋاتقۈۈان ھەمۈۈدە
ئۆزقىرىنىڭ ئىسسىۋ قانلىرىنى تۆكۈپ ،رۇسالر ،ئۇكرائىنالر ە بېالرۇسالر ھەمدە شۈەرقىە
يا روپاقىقالرنىڭ تۇپراقلىرىنى گىتلېر ئارمىيىسىدى تازىال اتقان ئەشۇ يىلالردا ئۇيغۈۇر
ەەققى ئۆز تۇپراقلىرىدا ئەركىنلى

ە ئازادقىۋ ئۈچۈۈن كۈرەشۈكە ئاتالنغۈان ئىۈدى.

ئوەشاشال ئىلى دەرياسىنىڭ سۈيىنى ئىچكەن ئۇيغۇر يىگىتلىرى ەۇددى چاگرىنىڭ ئۈۇ
تەرى ىدىكى قەرىنداشلىرىنىڭ گىتلەر ئارمىيىسىنى قۈوغالپ ،بېۈرقى ‘غىۈچە باسۈتۇرۇپ
بارغىنىغۈۈا ئوەشۈۈا

ئۈۈۆزقىرىنى قۇدرەتلىۈ

ئۈۈارمىيە دەپ ئاتۈۈاپ زامانىسۈۈىنىڭ ئە

ئىلغار قۈوراقلىرى بىۈلەن قوراقالنغۈان گومىنۈدا ئارمىيىسۈىگە قارشۈى اە قىلىۈر،
ياپونىيە ئارمىيىسىگە قارشى ئۇرۇشۈالردا تا النۈدى دەپ تەرىۈ لەنگەن گومىنۈداڭنىڭ
مۇنتىزىم يېڭى  -2ئارمىيىسىنى ماناس دەرياسى بويىغىچە قوغالپ بارغان ئىدى.
ستاقىنگراد ئۇرۇشىنىڭ غەقىبىسىدى كېيى قايتىۈدى ئۈۆز كۈۈچىگە ئىشۈەنگەن
ستاقى ستاقىنگراد ئۇرۇشۈى غەقىۈبە قىلىۈر ،ئىككۈى ئايۈدى كېۈيى يىۈرال ئۇيغۈۇر
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دىيارىدا مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبى قوزغاپ ،ئۆزىدى يۈز ئۆرىگەن شۈېڭ شىسۈەيدى
ە غەرب بىلەن بىرقىشىۋاقغان اا كەيشىدى ھېساب ئېلىشنى قۈارار قىلغۈان ئىۈدى.
موسۈۈكۋانىڭ يۈۈاردىمىگە ە قوقلىشۈۈىغا ئېرىشۈۈكەن ئەقىخۈۈان تۈۈۆرە قاتۈۈارقىقالر
رەھبەرقىكىدىكى اۇمھۇرىيە

ھۆكۈمىتى كرېمىق ئە ەتكەن گېنېراقالر ە كونسۇقالرنىڭ

ەدىلىرىگە ئىشۈىنىر ،ئۆزقىرىنىۈڭ سۈتاقىننىڭ شۈاەما

تاەتىسۈىدىكى پېچكىسۈىغا

ئايالنغانلىقىنى سەزمەي قېلىشتى.
بۇ ئۇرۇشالردا ستاقى ھۆكۈمىتى ئەنە شۇ سو ېو-گېرمان ئۇرۇشۈىنىڭ ئاقۈدىنقى
سەپلىرىدە اە قىلغان بەزى ئوفىتسېرالرنى مىللىە ئارمىيىگە ياردەم بېۈرىش ئۈچۈۈن
ئە ەتتى .بۇالرنىڭ ئارىسۈىدا ئۇيغۇرالرمۈۇ بۈار بوقۈۇپ ،ئۇالرنىۈڭ ھۈازىرچە ئىسۈمى
ئاشۈۈكارىلىرىدى سۈۈو ېو قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە ئوفىتسۈۈېرقىرىدى مىرزىگۈۈۇ ناسۈۈىروف،
سيدەەمە
چىلەكلى

ئۆمەروف ،قوچقاروف ە باشقا نەچچە ئونلىغان يىگىتلەر بار ئىدى.
مىرزىگۈ ناسىروف ە ئۆزبېكىستانلىۋ تېگى ئۇيغۈۇر قوچقۈاروف قاتۈارقىقالر

غۇقجىنى ئازاد قىلىش ە ئاقسۇ ئۇرۇشلىرىغا قاتناشتى  .سەيدەەمە

ئۈۆمەروف بوقسۈا،

ئەەمەتجان قاسۈىمىنىڭ مەسلىھەتچىسۈى سۈۈپىتىدە اۇمھۈۇرىيە

ھۆكۈۈمىتى ھەربىۈە

بۆقۈمىدە ەىزمە

قىلدى .قىزىۈق ئۈارمىيە ئوفىتسۈېرى ەۈېلەم ەۇدابەردىيېۈ بوقسۈا،

-0909-0907يىللىرى ئارىسىدا غۇقجىدا مىللىە ئارمىيە بۈا

شۈتابىدا ئىسسۈاقبەى

مۇنونوفقا مەسلىھەتچى ،كېيى ئەەمەتجان قاسۈىمىغا مەسۈلىھەتچى بوقۈۇپ ەىۈزمە
قىلغان ئىدى.
بىۈۈرال ،سۈۈتاقى ھۆكۈۈۈمىتى -0904يىلۈۈى-4 ،ئايۈۈدا -2دۇنيۈۈا ئۇرۇشۈۈىنىڭ
ئاەىرقىشىشى بىلەن ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىە مەيدانىنى توقۈۇل ئۆزگەرتىۈر-9 ،
ئايدا اۇمھۈۇرىيە

ھۆكۈۈمىتىنى گومىنۈدا بىۈلەن سۈۆھبە

ئۈسۈتىلىگە ئوقتۇرۇشۈقا

مەابۇرقىدى .ستاقى ھۆكۈمىتى مىللىە ئارمىيىنىۈڭ دا املىۈۋ اە قىلىشۈىنى توسۈۇپ
ئۇالرنىڭ ەۇددى سو ېو قىزىق ئارمىيىسۈى گىتلېۈر ئارمىيىسۈىنى بېۈرقىنغىچە قۈوغالپ
بارغىنىغا ئوەشا

مىللىە ئارمىيىنىڭمۇ گومىندا ئارمىيىسىنى شىڭشىڭشاغىچە قۈوغالپ

بېرىشىگە يو قويمىدى .مىللىە ئارمىيىنىڭ شىددە

بىۈلەن ئىلگىۈرىلەپ ،ئۈۈرگمچى

بوسۇغىسىغا يېتىر كېلىۋاتقان قەدەملىرى بىۈردىنال توەتۈاپ قاقۈدى-8 .ئايۈدا اۈا
كەيشىنى ئۆز ئاقدىدا با

ئەگدگرگپ ،ياقتا كېلىشىمىدە ئېرىشۈكەن مەن ەئەتلەرنۈى

كاپاقەتكە ئىگە قىلىر بوقغاندى كېيى ستاقى ھۆكۈمىتى بىردىنال پىالنىنى ئۆزگەرتتى
شۈۇنىڭدەى ئىلۈى ھۆكۈۈمىتىنى دا املىۈۋ قۈوقالپ ە ئىسۈكەنجىگە ئېلىۈر ،مىللىۈە
ئارمىيىنى ماناس دەرياسى بويىدا  2يىلدى ئارتۇل اقىو اىم يېتىشقا مەابۇر قىلدى.
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نەتىجىۈۈدە ،مىڭلىغۈۈان ئۇيغۈۈۇر ە باشۈۈقا ھەر مىلۈۈلە

ەەققىنىۈۈڭ پىۈۈداكار ئوغۈۈۇ -

قىزقىرىنىڭ ئىسسۈىۋ قۈانلىرى بەدىلۈى نەتىجىسۈىدە دۇنياغۈا كەقۈگەن اۇمھۈۇرىيە
ھۆكۈمىتى ە ئۈ فرونتتىكى اە غەقىبىسىنىڭ زاراتگاھلىقى قېزىلدى.
ئۇيغۇر يىگىتلىرىنىڭ قەھرىمانلىۋ روھى برېسو ،موسكۋا  ،ستاقىنگراد ،قېنىڭراد،
كىيې

ە بېرقى اە مەيدانلىرىۈدا قانۈدال اۈارى قىلۈدۇرۇقغان بوقسۈا ،ئۇالرنىۈڭ

باتۇرقۇقى ئوەشاشۈال غۇقجۈا ،اىۈڭ  ،شۈىخو ە باشۈقا اە مەيدانلىرىۈدا ئوەشاشۈال
نامايەن بوقدى .سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ قەھرىمۈانى دادا

بابااۈانوف ئۈۆزى يۈاقغۇز

نەچچە ئونلىغان گېرمان ئەسكەرقىرىنى ە ئۇالرنىۈڭ ئىسۈتىھكامىنى يوقىتىۈر ،چۈو
قوشۈۈۇننىڭ ئاتاكىسۈۈىغا يۈۈو ئاچقۈۈان بوقسۈۈا ،زىخۈۈرۇقالم نۈۈادىروفمۇ اىڭنۈۈى ئۈۈازاد
قىلىش اە مەيدانىدا ئۆزى ياقغۇز دگشمەن پوتەيلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ ،اىڭنىڭ
ئازاد قىلىنىش يوقىنى ئاچقان ئىدى .بىرال ،بۇ ئىككى قەرھىمانلىقنىڭ پەرقۈى شۈۇكى،
ئاقدىنقىسۈۈى سۈۈو ېو زېمىنىنۈۈى گېرمۈۈانىيە ئارمىيىسۈۈىدى ئۈۈازاد قىلىۈۈش يوقىۈۈدا
كۆرسۈۈۈىتىلگەن بوقسۈۈۈا ،كېيىنكىسۈۈۈى ئۈۈۈۆز ەتىنىنۈۈۈى ،ئۈۈۈۆز ئانۈۈۈا تۈۈۈۇپرىقىنى
ھۆرقۈككە ئېرىشتۈرگ

يوقىۈدا كۆرسۈىتىلگەن ئىۈدى .ئەممۈا ،تەقۈدىرنىڭ ئۈاچچىۋ

يېرى شۇكى ،بۇ قەھرىمانلىقالرنىڭ ھەممىسى ئوەشاشال سۈتاقىننىڭ شۈاەما

ئويۈۇنى

بوقۇپ ،ئۇنىۈڭ ەۇالسىسۈى كرېمىلنىۈڭ بۈۇ بى ايۈان زېمىنلەردىكۈى مەن ەئەتلىرىنۈى
قوغدا

ئۈچۈن قۇربان قىلىندى ەاالس! ئۈوز ئانۈا تۇپرىقىنىۈڭ ئەركىنلىكۈى ئۈچۈۈن

دۇشمەن ئوقلىرىدا ئۆقمىگەن باتۇر زىخرۇقالم ئاەىرىدا چۈشكۈنلىشىر ،ئەمگەكچىلەر
مەيدانىنىڭ ئىككى مېتىرقىۋ زەيكەشلىكىدە ئارمان بىلەن ئۇ دۇنياغا كەتتى ،ئۇنىۈڭ
غۇقجۈۈۈۈا ە اىۈۈۈۈڭ اە مەيدانىۈۈۈۈدىكى قەھرىمۈۈۈۈانلىقلىرى پەقە

ئۈۈۈۈاچچىۋ

ئەسلىمە بوقۇپال قاقدى ەاالس!
گەرچە ،برېسۈۈو قورغىنىۈۈدا ئەشۈۈۇ سۈۈتاقىننىڭ سۈۈو ېو دۆقىتىنۈۈى اۈۈان تىكىۈۈر
قوغدىغان  21نەچچە نەپەر ،بەقكى ئۇنىڭدى كۈۆپ ئۇيغۈۇر اەڭچىلىۈرى سۈو ېو-
گېرمان ئۇرۇشىنىڭ تۇنجى باتۇرقۇل داسۈتانىنى يازغۈان بوقسۈىمۇ 0 ،يىللىۈۋ ئۈۇرۇ
اەريانىدا نەچچە ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرالر ئاقدىنقى سەپلەرگە ئاتلىنىر ،قىممەتلىۈ
اانلىرىنى پىدا قىلىر ،سو ېو دۆقىتىنى ،ستاقىننى ە ئۇالرنىۈڭ سىياسۈىە بىيوروسۈىنى
قوغدىغان بوقسىمۇ ،بىرال ئۇالرنىڭ ئانا تارىخى ەتىنىنىڭ تەقدىرى ئەنە شۇ سۈتاقى
ە كرېمىۈۈق تەرى ىۈۈدى اۇغراپىيىۈۈۋى سىياسۈۈىە ئويۈۈۇنالردىكى قەرتە سۈۈۈپىتىدە
ئويناقدى ،شاەما

تاەتىسىدىكى پېچكىالر سۈپىتىدە قۇربان قىلىۋېتىلدى .بۈۇ رېلۈا

تارىخ ،ھەرگىزمۇ ئاددىە چىقىرىلغا ەۇالسە ئەمەس!
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ئەنە شۇ يا روپا ە شەرقىە شىما (مۈانجۇرىيە) اە مەيدانلىرىۈدا  ،برېسۈو
قورغىنى ،موسكۋا ،قېنىنگراد ،ستاقىنگراد ،كىيې بوسۈۇغىلىرىدا ئۈۆزقىرىنى گېرمۈانىيە ە
يۈۈاپونىيە ئارمىيىسۈۈىنىڭ تانكىلىرىغۈۈا ،مۈۈۇداپىلە ئىسۈۈتىھكاملىرىغا ،يۈۈامغۇردەى
ياغۈۈۈدۇرىۋاتقان ئۈۈۈول توچكىلىرىغۈۈۈا تاشۈۈۈالپ ،ئەرقىۈ ۈ

كۆرسۈۈۈەتكەن ئۇيغۈۈۈۇر

اەڭچىلىرى ئۆزقىرىنىڭ تۈارىخى ئانۈا ەتىنىۈدىكى مىليونلىغۈان قېرىنداشۈلىرىنىڭ
ەۇددى يا روپا ەەققى ،رۇسالر ،ئۇكرائىنالر ،بېالرۇسالر ە باشقىالرغا ئوەشا

ئازادقىققا

ھەم ھۆرقۈككە تەشنا قەقبىنىڭ رەھىمسىزقەرچە دەپسەندە قىلىنغانلىقىۈدى ەە ەرسۈىز
كەتتى.
ئەشۇ برېسو قورغىنىدا سو ېو -گېرمۈان ئۇرۇشۈىنىڭ بىرىنچۈى سۈائەتلىرى ە
بىرىنچى كۈنلىرىدە رۇسالر ،بېالرۇسالر ،ئۇكرائىنالر ە باشقا ەەقۋ پەرزەنتلىرى بىلەن بىر
سەپتە دگشمەنگە تەسلىم بوقماي اە قىلىر ،ھاالى بوقغان  21نەچچە قەھرىمان ئۆز
مىللىتىنىڭ تەقدىرىنىڭ ستاقى تەرى ىدى قاندال قۇربۈان قىلىنغانلىقىۈدى بىۈخە ەر
ئىدى.
ئۇيغۇرالر شەرقتە ياپونىيىگە قارشى ،غەربتە گىتلېر گېرمانىيىسىگە قارشى ئۇرۇ
سەپلىرىدى ئە يىراقتىكى ەەقۋ بوقۇشىغا قارىمۈاي ،بەرىبىۈر -2دۇنيۈا ئۇرۇشۈىنىڭ
قايناملىرىغا سۆرەپ كىرگۈزگقۈپ ،ئۇالرنىڭ سىياسىە تەقدىرى ئەينى اقىتتىكۈى دۇنيۈا
ەزىيىتى بىلەن زى باغالنۈدى .ئۇيغۈۇرالر -2دۇنيۈا ئۇرۇشۈى بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلى
مەيدانغا كەقگەن دۇنيا ى مىللىە ئازادقىۋ ھەرىكىتۈى تەركىبىۈدى ئۈورۇن ئاقغۈان
بوقسۈۈىمۇ ،ئەممۈۈا باشۈۈقا تەقىيۈۈى ئۈۈو كەقۈۈگەن ئېۈۈزىلگەن ەەققۈۈلەرگە ئوەشۈۈا
تەقەيلەردى بەھرىمەن بوالقمىدى .ئۇالرنىڭ سىياسۈىە تەقۈدىرى دۇنيۈا ى سۈوغۇل
مۇناسۈۈىۋەتلەر ئۇرۇشۈۈىدىكى قىسۈۈتۇرما كۈۈۈي سۈۈۈپىتىدە ئۆزقىرىنىۈۈڭ مۇڭلۈۈۇل مۇقۈۈام
ساداقىرىغا اۈر بوقدى! .مانا بۇ تارىخ ! مانۈا بۈۇ تارىخنىۈڭ ئوەشۈىمىغان بەتلىۈرى
! ھەر قاندال بىر مىللە

ە ەەقۋ ئۆز تارىخىنىڭ قۈاراڭغۇ ە يۈورۇل تەرەپلىرىنۈى

بىلىشى ھەم ئۇنى ەۇالسىالپ ،ئاچچىۋ سا اقالرنى قوبۇ قىلىشۈى زورۇر ! ئەقىللىۈۋ،
گۈقلەنگەن ە غاقىر مىللەتلەر بۇ ھەقىقەتنى ئاقالبۇرۇن يەكۈنلەپ بوقغان.
مەن << برېسۈۈو ئۇرۇشۈۈى>> نۈۈاملىۋ كىنۈۈونى ە قۈۈازال ئاقىمەسۈۈى قەيۈۈال
ئەەمەتو انىڭ برېسۈو ئۇرۇشۈىغا قاتناشۈقان قازاقىسۈتانلىۋ اەڭچىۈلەر ھەققىۈدىكى
ماقاقىسىنى ئوقۇغاندى

كېيى ئەشۈۇ يۇقىرىۈدا بايۈان قىلغۈان تۈارىخىە ەقەقەرنۈى

ئەسلەپ ئۆتكۈم كەقدى .بەقكى رۇسىيىلىكلەرنىڭ  71يىق ئۆتكەندى كېيى برېسو
ئۇرۇشى ھەققىدە نۇرغۇن پۇ ەەاۈلەپ كىنۈو ئىشلىشۈى ،قازاقىسۈتانلىۋ ئۈاقىم قەيۈال
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ئەەمەتو انىڭ ئۆمۈر بويى ئەشۈۇ تۈارىخىە ئىزالرنۈى ئىۈزدەپ 71 ،يىۈق بۈۇرۇن بۈۇ
قورغاندا ئۆقۈپ كەتكەن قازاقىستانلىۋ اەڭچىلەر ئۈچۈۈن يازمۈا ئابىۈدە تىكلىشۈى
تەسسۈۈادى ىيلىۋ بوقمىسۈۈا كېۈۈرەى ؟ شۈۈۇندال سۈۈورىغىم كېلىۈۈدۇ ،بىۈۈز ئۇيغۈۈۇرالر ئۈۈۆز
قەھرىمانلىرىمىزنى بىلەمدۇل؟ ئۆز ئۆتمۈشىمىزنىڭ شانلىۋ ە پااىلەقى
ئېنىقالشقا ،ئۆگىنىشكە ،تەارىبىلەرنى يەكۈنلەشكە قانچىلى

سەھى ىلىرىنى

ئېتىبار بېرەقىدۇل؟

پايدىالنغان ئەسەرقەر

-0900 . 0يىلى-22 ،ئىيۇن .برېسو قۈورغىنى .برېسۈو قورغىنىنىۈڭ قازاقىسۈتانلىۋ
قوغدىغۇچى ھەربىيلىرى( www.zona.kz .رۇسچە)
 .2برېسو قورغىنى ھەققىدە ىكى ېدىلادىكى ئۇچۇرالر ( .رۇسچە)
 .2شۇ ئۇچۇر.
 .0سو ېو ئىتتى اقى تارىخى-2 .0992 .سان-0 .بە .
 .4زۇبو انىڭ تەھرىرقىكىدىكى ئىككى توملۈۇل << رۇسۈىيە -21ئەسۈىر تۈارىخى،
М .>>2117-0927ئوسكۋا-27 .2119 .بە
-0900 .6يىلى-22 ،ئىيۇن .برېسۈو قۈورغىنى .برېسۈو قورغىنىنىۈڭ قازاقىسۈتانلىۋ
قوغدىغۇچى ھەربىيلىرى( www.zona.kz .رۇسچە)
 .7مەشۇر روزىيې  .قايتا تۇغۇقغان ئۇيغۇر ەەققى .ئاقمۇتا.
 .8بۇرۇن سو ېو ئىتتى اقى ەتەن ئۇرۇشىدا  08مىليۈون ئۈادەم ئۈۆقگەن دەپ ئۈېالن
قىلغان ،بىرال-2114 ،يىلى ،رۇسۈىيە ھۆكۈۈمىتى رەسۈمىە تۈۈردە  27مىليونغۈا يۈېقى
ئادەمنىڭ ئۆقگەنلىكىنى بېكىتتۈى .ئۈۆقگەن ە ئەسۈىرگە چۇشۈكەن ئەسۈكەرقەرنىڭ
سانىمۇ ناھايىتى كۆپ بوقغانلىقى ئۈچۈن ئەينى اقىتتا سو ە

ھۆكۈۈمىتى بۈۇ سۈاننى

يوشۇرغان.
http://www.konkurs.senat.org/article/Z_M_Ibragimovu.html .9
http://karakesek.ru/content/0/read62.html .01
/http://www.for.kg/ru/kyrgyzstan_history/78 .00
 .02مەشۇر روزىيې  .قايتا تۇغۇئۇقغان ئۇيغۇر ەەققۈى .ئاقمۇتۈا" .0976 .قازاقىسۈتان
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نەشىرىياتى"-069-066.بەتلەر.
 .02مەشۇر روزىيې  ،شۇ ئەسەر-068.بە
 .00مەشۇر روزىيەف .شۇ ئەسەر-069 .بە .
 .04تۇغلۇقجۈۈان تۈۈاقى وف ە ئەزىۈۈز نارىبۈۈانيې بىۈۈلەن سۈۈۆھبەتلەر اەريانىۈۈدا
ەاتىرىلەنگەن مەقۇماتالر.
 .06قازاقىستان اۇمھۇرىيىتى پرېزىدېنو ئارەى ىدىكى ئۇچۇرالر.
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ياقتا كېلىشىمى ە ئۇيغۇرالر
بۇنىڭۈۈدى  61نەچۈۈچە ئىلگىۈۈرى يەنۈۈى -0904يىلۈۈى -0فېۋراقۈۈدى -00
فېۋراقغىچە بوقغان بىر ھەپتە ئىچىدە ئامېرىكا قوشۈما شۈتاتلىرى ،ئۇقۈۇغ برىتۈانىيە ە
سو ېو ئىتتى اقىدى ئىبارە

ئۈ چو دۆقە

يېرىم ئارىلىدىكى گۈزە مەنزىرىلى

ساياھە

رەھبەرقىرى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ قىرىم
نۇقتىسى ياقتىغا توپلىنىر ،دۇنيانىڭ

يېڭى سىياسىە تەرتى ىنى بەقگىلەيدىغان ئىنسانىيە

تارىخىۈدىكى ئىنتۈايى مۈۇھىم

ئەھمىيەتكە ئىگە مەشھۇر " ياقتا يىغىنى" نى ئېچىر ،ئاەىرىدا بىۈر قاتۈار مەسۈىلىلەر
بويىچە كېلىشىم ھاسىق قىلدى .دەسلەپتە مۇتلەل مەە ىيەتلى

تۈسى ئاقغان-2 ،دۇنيا

ئۇرۇشىنىڭ ئاەىرقىشىش باسقۇچىغا توغرا كەقگەن مەزكۇر يىغى بۇنىڭدى  61نەچچە
ئىلگىرىكى دۇنيانىڭ يېڭى تەرتى ىنى بەقگىلەشتىال ئەمەس بەقكى ،بۈگۈنكى كۈندىكى
ەەققلارا مۇناسۈىۋەتلەردىمۇ يەنىۈال ئۈۆز روقىنۈى اۈارى قىلۈدۇرماقتا .زامۈانىمىزدىكى
كۆپلىگەن ەەققلاراقىۋ مەسىلىلەر مەسىلەن بىرقەشكەن دۆقەتلەر تەشكىالتى رامكىسۈى
ئاستىدىكى ە باشۈقا رايۈون ەاراكتېرقىۈ

دى لوماتىيىلىۈ

مۇناسۈىۋەتلەرگە ئائىۈو

مەسىلىلەرنىڭ ھە قىلىنىشى يەنىال مەقۈۇم دەرىجىۈدە ئاشۈۇ ياقتۈا كېلىشۈىمى بىۈلەن
باغلىنىشلىققا ئىگە.
تارىختىكى بەزى كەقىشىملەرنىڭ يىلۈى كونىرىسۈىمۇ ،ئەممۈا ئۇنىۈڭ تەسۈىرى
ئۇنچە ئاسان تۇگىمەيدۇ .بۈگۈنكى كۈندە باقتىۋ دېڭىزى بويىۈدىكى اۇمھۈۇرىيەتلەر،
پوقشا ،فىنالندىيە قاتارقىۋ مەملىكەتلەر بىلەن رۇسىيە فېدېراتسىيىسى ئارىسىدا ھەتتۈا
-0929يىلى -22 ،ئا غۇسۈتتىكى سۈو ېو تاشۈقى ئىشۈالر مىنىسۈتىرى موقوتۈو بىۈلەن
گېرمانىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرى رىببەنتروپ قو قويغان " سو ېو-گېرمۈان ئۆزئۈارا
ئۈۈۇرۇ

تااۈۈا ۇز قىلماسۈۈلىۋ شەرتنامىسۈۈى" ە باشۈۈقا شۈۈەرتنامە ھەم كېلىشۈۈىملەرگە

مۇناسىۋەتلى

تارىخىە مەسىلىلەر يەنىال تاال

تارتىش تۈسىنى ئاقغان بوقۇپ ،پوقشۈا

ھۆكۈمىتى سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلگەن ئون نەچچە يىلدى بۇيان ئۈزقۈكسۈىز تۈۈردە
موسۈۈكۋا دائىرىلىرىۈۈدى -0901-0929يىللىرىۈۈدا گېرمۈۈانىيە پوقشۈۈىغا باسۈۈتۇرۇپ
كىرگەنۈۈۈدى كېۈۈۈيى گېرمۈۈۈانىيە ئارمىيىسۈۈۈىدى يېڭىلىۈۈۈر ،سۈۈۈو ېو ئىتتى ۈۈۈاقى
تېررىتورىيىسۈۈىگە قېچىۈۈر كىۈۈرگەن پوقشۈۈا ئارمىيىسۈۈىنىڭ اەڭچۈۈى ئوفىتسۈۈېرقىرىنى
كوقلېكتىر قىرغى قىلىش اىنايىتى اۈملىدى ئەينى اقىتتا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ پوقشا
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چېگرىسى يېنىغا نۇرغۇن ئەسكەر يۆتكەپ ،گېرمانىيە ئارمىيىسىگە ماسلىشۈىر ،پوقشۈا
قىلمىشىنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىۈر ،بۈۇ ھەقتىكۈى

ئارمىيىسىگە ئارقىدى زەربە بەرگەنلى

مەە ىە ئارەى الرنى پوقشا ھۆكۈمىتىگە تاپشۇرۇشنى ە سىرالرنى ئاشكارىالشۈنى تەقەپ
قىلماقتا ( .)0دېمەككى ،تارىخ ھېچقاچان قېرىمايدۇ ە ئۆز روقىنى يوقاتمايدۇ .ئەنە شۇ
سە ەبتى پوقشا ە باقتىۋ دۆقەتلىرى بۈگۈنكى كۈندە مۇستەقىق دۆقە
كۆتۈۈۈرگپ تۈۈۇرۇ

سۈۈپىتىدە قەد

بىۈۈلەن بىۈۈرگە يەنە ئۆتۈۈۈپ كەتۈۈكەن تۈۈارىخنى بىۈۈراقال بوقۈۈدى

قىلىۋەتمىدى .تارىخ بىر مىللەتنىڭ ئۆتمۈشۈىنىڭ ئەينىكۈى بوقۈۇپال قاقماسۈتى بەقكۈى
كېلەچىكىنىڭ ە تەرەققىياتىنىڭ ئەينىكى بوقغانلىقى ئۈچۈن ھەر قاندال بىر مۇستەقىق
دۆقەتۈۈكە ئىۈۈگە بوقغۈۈان مىلۈۈلە
ەتەن ەر ەرقى

ئاقۈۈدى بىۈۈلەن ئەنە شۈۈۇ تۈۈارىخنى مىللىۈۈە ە

روھىنىڭ مەنبەسى سۈپىتىدە يەكۈنلەشكە ە تىكلەشكە شۇنىڭدەى ئۆز

پۇقراقىرى تەربىيىلەشكە ئەھمىيە
مېنىڭچە ئاڭلىۋ مىللە

بېرىدۇ.
ھېچقاچان ئۈۆز تۈارىخىنى ئۇنتۇمايۈدۇ ە تۈارىختى

سا ال ئېلىشنى ھەر قاچان ئۆزىگە ئادە

قىلىدۇ .پوقشاقىقالر  64يىلالر ئىلگىرى كاتى

ئورمانلىقىغۈۈا سۈۈتاقىننىڭ بۇيرۇقىغۈۈا بىنۈۈائەن كۆمۈۈۈ ېتىلگەن پوقشۈۈا اەڭچۈۈى –
ئوفىتسېرقىرىنى ئۇنتۇپ قاقمىغانلىقى ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە ئۇ سىرالرنى بىلىشنى زۆرگر
دەپ بىلگەندەى( ،)2ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز تارىخىدىكى نۇرغۇن پااىلەقى
ە بىلىشنى تەقەپ قىلىش ھەم ئۇنى مەابۇرىيە
بوقسا كېرەى .ئۆز تارىخىنىڭ شەرەپلى

سىرالرنى سورا

دەپ چۈشىنىشكە تامۈامەن ھەقلىۈۋ

بەتلىرىۈدى پەەىۈرقىنىش بىۈلەن نومۇسۈلۇل

بەتلىرىدى نەپرەتلىنىش شۈۇنىڭدەى بىچۈارە قىسۈمەتلىرىدى تەئەاجۈۈپلىنىش ھەم
ئىبرە

ئېلىش روھنى يېتىلدگرگەن مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى بۈگۈۈنكى دۇنيۈا سىياسۈىە

ەەرىتىسىغا ئۆز ئورنىنى سىزاقىغانالردۇر.
ئۇيغۇرالمۇ ئۆزقىرىنىڭ يۈا رو-ئاسۈىيا چۈو شۈاھما
پېچكىلىۋ روقىنى ئۆتۈگەن ەەستىلى

تاەتىسۈىدىكى مۈۇھىم

تارىخىنى ئۇنتۈۇپ قاقماسۈلىقى كېۈرەى .ئۇيغۈۇر

سىياسىە تەقدىرى يېقىنقى دە ىرقەرگە ەۈاس كۈۆپلىگەن ەەققلۈاراقىۋ كېلىشۈىملەر ە
شەرتنامىلەر بىلەن زى مۇناسىۋەتلى

بوقۇپ-09 ،ئەسىردىكى رۇسىيە بىلەن مەنچىڭ

ئىم ېرىيىسۈۈى-21 ،ئەسۈۈىردىكى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ە يېڭۈۈى رۇسۈۈىيە بىۈۈلەن ەىتۈۈاي
ئارىسىدا تۈزگقگەن شۈۇنىڭدەى يۈا رو-ئاسۈىيا سىياسۈىە تەقۈدىرىگە مۇناسۈىۋەتلى
باشقىمۇ كۆپلىگەن تۈرقۈى كېلىشىملەرنى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىە ھاياتى بىلەن بۈاغال
تامامەن مۇمكى .
285

www.kitaphumar.com

چو شاھما
تارىخىغا مۇناسىۋەتلى

كىتاپخۇمار بىلوگى

تاەتىسىدىكى قىسۈمەتلەرنىڭ بۈۇ قىسۈمىدا ،ئۇيغۈۇر سىياسۈىە
بىر قاتار ەەققلاراقىۋ شەرتنامىلەر ە كېلىشىملەر ھەققىدە پىكىر

يۈرگۈزگشنى مۇ اپىۋ كۆردگمكى ،ئاقدى بىلەن -0900يىلى-02 ،نويۈابىردا غۇقجىۈدا
قۇرۇقغان شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ تەقدىرى بىلەن مۇناسىۋەتلى

اۈملىدى

ئۇيغۈۈۇرالر ئاالھىۈۈدە قىزىقىۈۈدىغان ياقتۈۈا كېلىشۈۈىمى ھەققىۈۈدە توەتىلىشۈۈنى مۇ اپىۈۈۋ
ھەسابلىدىم.

ياقتا يىغىنىنىڭ دە ر شارائىتى
ياقتا يىغىنى ئېچىلغان دە ر گىتلېر گېرمانىيىسىگە قارشى ئۈۇرۇ

ھە قىلغۈۇ

باسقۇچقا ،ئامېرىكا باشلىۋ ئىتتى اقچىالرنىڭ تىن ئوكيۈان دۆقەتلىرىۈدىكى يۈاپونىيە
ئىشۈۈغاقىيەتچىلىرىگە قارشۈۈى ئۇرۇشۈۈىمۇ ئۈۈاەىرقى باسۈۈقۇچقا كىۈۈرگەن ،ئۈۈۇرۇ
قااليمىقانچىلىقىنى ئاەىرالشتۇرۇپ ،تىنچلىۋ ەزىيە

يارىتىش ھەمدە يېڭى دۇنيۈا ى

تەرتىر ئورنىتىر ،ەەققنىڭ ەاتىراەم ھايۈاتىنى ئەسۈلىگە كەقتۈۈرگ

ئومۈۇمىە بىۈر

يۈزقىنىش ھەم ەزىيەتنىڭ تەقەززاسى بوقۇپ قاقغان چاغ ئىدى.
ئەينى اقىتتا فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشۈتا ھە قىلغۈۇ رو ئوينىغۈان ئامېرىكۈا،
ئەنگلىيە ە سو ېو ئىتتى اقىۈدى ئىبۈارە

ئۈۈ ئىتتى ۈاقچى دۆقەتنىۈڭ گېرمۈانىيە،

ئىتاق ىيە ھەم ياپونىيە ئۈستىدى غەقىبە قىلىش ە باشقا اەھەتلەردىكى مۇددىلاسى بىر
بوقسىمۇ قېكى  ،ئۇالر ئارىسىدا ەەققلارا سىياسىە شۇنىڭدەى ئىدېلوقوگىيە اەھەتلەردە
مۇئەييەن پەرقلەر ە توقۇنۇشالر مە اۇد ئىدى.
ياقتا يىغىنىغا ئائىو يېزىلغۈان ئەسۈەرقەردى مەقۈۇم بوقۇشۈىچەن ئامېرىكۈا
بىلەن ئەنگلىيىنىڭ نەزىرىدە سو ېو ئىتتى اقىنى كۆپلىگەن مەسىلىلەردە قايىق قىلىۈش
ئۇالر ئۈچۈن پايدىلىۋ ئىدى .ئەنگلىيە بىلەن ئامېرىكا سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئۈاتوم
بومبىسىغا ئىگە بوقۇشىغا ئاالھىدە قىزىققان بوقۇپ ،بۇ ەىق يادرو قوراقىنىۈڭ ئۈۇالردى
ئىلگىرىرەى سو ېتنىڭ قوقىدا بوقۇشىنى ئۆزقىرى ئۈچۈن پايدىسىز دەپ قارايتتى(.)2
يىغىندا بىر قاتار مەسىلىلەر ھە قىلىندى ھەم يا روپا-ئاسىيادىكى بىر قىسۈىم
مەملىكەتلەر ە مىللەتلەرنىڭ تەقدىرى قايتىدى بىر تەرەپ قىلىندى.

پوقشا مەسىلىسى
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مىنىستىرى چېرچىلنىڭ كۆپرەى كۆڭۈ بۆقگەن نۇقتىسى يا روپۈا

فاشىزىمدى ئازاد قىلىنغاندى كېيىنكى گېرمانىيىنىڭ تەقۈدىرى ە پوقشۈا مەسىلىسۈى
بوقۇپ ،ئۇ پوقشا مۇستەقىق يېڭى ھۆكۈمىتىنى تەسى

قىلىش مەسىلىسىدە چىڭ تۈۇردى.

قېكى  ،ستاقى بۇنىڭغا قوشۇقماي ،پوقشا مەسىلىسىدە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ بىخەتەرقى
نۇقتىسىدى چىقىش قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ 21 ،يىۈق ئىچىۈدە پوقشۈانىڭ ئىككۈى
قېتىم سو ېو ئىتتى اقىغا قارشى ھۇاۇمالرنىڭ كارىۈدورى بوقۈۇپ ،سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
تەھدىو ئېلىر كەقگەنلىكىنۈى ،شۈۇنىڭ ئۈچۈۈن موسۈكۋانىڭ مۇنۈدال باشۈقىالرنىڭ
ھۇاۇملىرىغا كارىدور بوقىدىغان اۈاينى توسۇ ېتىشۈنى ەااليۈدىغانلىقىنى كۆرسۈەتتى.
چېرچىق 041مىڭدى ئارتۇل پوقشا پىداكارقىرىنىڭ ئىتتى ۈاقچىالر تەرى ىۈدە تۈۇرۇپ،
گېرمۈۈانىيىگە قارشۈۈى اە قىلغۈۈانلىقىنى نەزەرگە ئېلىۈۈر ،پوقشۈۈانىڭ مۇسۈۈتەقىللىقىنى
ساقالشنىڭ ئاداقەتكە بېرىر تۇتىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى( .)0ئامېرىكا پرېزىۈدېنتى
رۇز ېلو بوقسا ،ئۇكرائىنىيە تە ەسىدىكى قىۋوفنى پوقشاغا قوشۇپ بېرىشۈنى ئوتتۇرىغۈا
قويدى .قېكى  ،ستاقى بۇنىڭغا قوشۇقمىدى .ئەمما ،ئاەىرى تاال -تارتىشالر ئۈارقىلىۋ
بۇ ئىتتى اقداشالر پوقشا اقىتلىۋ ھۆكۈمىتىنى تەسى
ستاقىننىڭ ئىدىيىسى بويىچە پوقشا مۇسۈتەقىق دۆقە

قىلىش قارارىغۈا كەقۈدى .ئەسۈلى
سۈۈپىتىدە مە اۈۇد بوقماسۈلىقى

كېرەى ئىدى.

گېرمانىيىنىڭ تەقدىرى مەسىلىسى
ئۇرۇشتى كېيىنكى گېرمانىيىنىڭ تەقدىرى مەسىلىسى -0900يىلىۈدا برىتۈانىيە
ە سو ېو ئىتتى اقى تەرى ىدى مۇزاكىرە قىلىنغان بوقۇپ ،ئۇالر بۇ دۆقەتنى بىۈر قۈانچە
دۆقەتلەرگە پارچىلىۋېتىشۈنى ئويالشۈقان ئىۈدى .مەزكۈۇر نۇقتۈا ياقتۈا يىغىنىۈدا يەنە
ئاساسىە مۇزاكىرە نۇقتىسى بوقۇپ قاقدى ھەمدە ئۇرۇشتى كېيى گېرمانىيىنى پارچىال
قارارالشۈۈۈتۇرۇقۇپ ،ئىتتى اقچىالرنىۈۈۈڭ گېرمۈۈۈانىيىنى ئىشۈۈۈغا قىلىۈۈۈش دائىرىلىۈۈۈرى
بېكىتىلدى(.)4
ياقتا يىغىنىدا يەنە يۇگوسال ىيە مەسىلىسى مۈۇزاكىرە قىلىنىۈر ،مەزكۈۇر ئۈۈ
دۆقە

مارشا تىتونىڭ دەرھا فاشىزمغا قارشى كۈچلەرنى ئاسۈاس قىلىۈر ،بىرقەشۈمە

اقىتلىۋ ھۆكۈمە

قۇرۇشىنى قارار قىلدى(.)6

ياقتا يىغىنىدا يەنە باشقا مەسىلىلەرمۇ ھە قىلىندى
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مىنىستىرى چېرچىۈق ە سۈو ېو

ئامېرىكا پرېزىدېنتى رۇز ېلو ،ئەنگلىيە با

چىقىمۈى ئۈچۈۈن

ئىتتى اقى رەھبىرى ستاقى ئارىسىدىكى مۇزاكىرىلەردە يەنە ئۈۇرۇ

گېرمانىيىدى  21مىليارد دوقالر تۆقەم ئېلىش ،بۇنىۈڭ يېرىمىنۈى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
بېرىش قارار قىلىنغان بوقسىمۇ ،بىرال ،موسكۋا پۇ ئېلىش بىلەنال چەكلەنمەستى يەنە
ئەمگەى كۈچى ،سانائە

ئەسلىھەقىرى ،پاراەو

ە باشقىالرغا ئىگە بوقۇ

تەقى ىنىمۇ

ئوتتۇرىغا قويدى(كوئو ).
ياقتا يىغىنىنىۈڭ ئە مۈۇھىم بىۈر نەتىجىسۈى شۈۇكى ،بىرقەشۈكەن دۆقەتۈلەر
تەشكىالتىنى قۇرۇ

مەسىلىسىمۇ مۇزاكىرە قىلىنىر ،بد

نىڭ تەسى

قىلىنىش يىغىننىڭ

-0904يىلۈۈى -24ئاپرېلۈۈدا ئامېرىكىنىۈۈڭ سانفرانسىسۈۈكو شۈۈەھىرىدە ئېچىلىشۈۈى
بېكىتىلۈۈدى .سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى بوقسۈۈا ئۈۈۇكرائىنىيە ،بېلورۇسۈۈىيە قاتۈۈارقىۋ ئىككۈۈى
ئىتت ى اقدا

اۇمھۇرىيەتنى بد

نىڭ ئەزاسى قىلىشنى قوقغا كەقتۈۈردى .يىغىنۈدا يەنە

اۇڭگو بىلەن فرانسۈىيە اقىتلىۈۋ ھۆكۈۈمىتىگە بۈد

نىۈڭ تەسۈى

قىلىۈش يىغىنىغۈا

قاتنىشىشى ھەققىدە تەكلىر بېرىش قارار قىلىندى .بەزى بىر مەقۇماتالردا ەىتاينى بد
غا كىرگۈزگشكە ستاقى قارشى چىققان ئىكەن(.)9
ياقتا كېلىشىمى ئەينى اقىتتا مەە ىە كېلىشىم بوقۇپ ،بۇنىڭغا اۇڭگو رەھبىرى
اا كەيشى ،فرانسىيە ئازادقىۋ ھەرىكىتىنىۈڭ داھىيسۈى گېنېۈرا دېگۈو قاتۈارقىقالر
تەكلىر قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ نارازىلىقلىرى قوزغاقغان .ئەمما دۇنيا ى يېڭى
تەرتىر يەنىال رۇز ېلو ،چېرچىق ە ستاقى قاتارقىۋ ئەينى اقىتتا دۇنيۈا ەزىيىتىنۈى
تەڭشە

ئىقتىدارىغا ئىگە ،زاتەن فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشنىڭ غەقىبىسى ئۈچۈن ئە زور

بەدە تۆقەپ ،دۇنيانىڭ سىياسىە تەقۈدىرىنى ئۈۆزگەرتكەن ئۈۈ ئىتتى ۈاقچى دۆقە
رەھبەرقىرى پۈتۈشكىنىدەى ئورنىتىلىدۇ ەاالس.

ياقتا كېلىشىمى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىە تەقدىرى
بىلەن مۇناسىۋەتلىكمۇ؟
ياقتا يىغىنىدا ئامېرىكا پرېزىۈدېنتى رۇز ېلۈو ،ئەنگلىۈيە بۈا
چېرچىق ە سو ېو ئىتتى اقى رەھبىرى ستاقىنالر يا روپاغا مۇناسىۋەتلى

مىنىسۈتىرى
مەسىلىلەردى

باشقا يەنە ئاسىياغا اۈملىۈدى سۈو ېو –اۇڭگۈو مۇناسۈىۋەتلىرى ھەم ياپونىيىنىۈڭ
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تەقدىرىگە ئائىو مەسىلىلەرنىمۇ مۇزاكىرە قىلىر ،كېلىشىم ھاسىق قىلغان ئىدى .ياقتۈا
كېلىشىمىنىڭ سۈو ېو –اۇڭگۈو مۇناسۈىۋەتلىرىگە ئائىۈو قىسۈىمىنىڭ ئۇيغۇرالرنىۈڭ
سىياسىە تەقدىرى بىلەن مۇناسىۋەتلى

ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇزۇندى بۇيان ئۇيغۇرالر

ئارىسىدا غۇقغۇقىالر دا ام قىلماقتا .بۇ ھەقۈتە ھەم تۈرقۈۈى ئانۈاقىزالر ە كۈۆز قاراشۈالر
مەيدانغا چىقماقتا.
بىر قىسىم ەەققلارا مۇناسىۋەتلەر مۇتەەەسسىسلىرىنىڭ قارىشىچەن ئۇيغۇرالرنىڭ
-21ئەسىرىدىكى سىياسىە تەقدىرى مەزكۇر ياقتا كېلىشىمى بىۈلەن مەقۈۇم نۇقتىۈدى
ئېيتقانۈۈدا باغلىنىشۈۈلىققا ئىۈۈگە بوقۈۈۇپ ،ئۇيغۈۈۇر ەەققىنىۈۈڭ ئۈۈازادقىۋ قۈۈوزغىالڭلىرى
نەتىجىسىدە -0900يىلى -02نويابىردا قۇرۇقغان شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنىۈڭ
تەقۈۈدىرىنى ئەنە شۈۈۇ سۈۈتاقى  ،چېرچىۈۈق ە رۇز ېۈۈو قاتۈۈارقىۋ رەھۈۈبەرقەر ئارىسۈۈىدا
مەيدانغا كەقگەن ياقتا كېلىشىمىنىڭ اۇڭگو ە موڭغۇقىيىگە ئائىو ماددىلىرى بىۈلەن
باغالپ تەھلىق قىلىشنىڭ رىيا ئاساسىە بار.
ئامېرىكا اوراى تۈو ن ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ تۈارىخ فاكۇقتېتىنىۈڭ پروفېسسۈورى
اۈۈامې

مىللىۈۈۋارد ئەپەنۈۈدىنىڭ قارىشۈۈىچەن ياقتۈۈا يىغىنىغۈۈا گەرچە ا ۈا كەيشۈۈى

قاتناشمىغان بوقسۈىمۇ ،قۈېكى ەىتايغۈا ئائىۈو قۈارارالر قوبۈۇ قىلىنۈدى .يىغىنۈدى
كېيى -0904،يىلى -8ئايدا ستاقى بىلەن اا كەيشى ھۆكۈمىتى ئارىسۈىدا كېلىشۈىم
تۈزگقدى .نەتىجىدە-0900 ،يىلى-02 ،نويۈابىر كۈۈنى غۇقجىۈدا قۇرۇقغۈان "شۈەرقىە
تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى اقىتلىۋ ھۆكۈمىتى"مۇ ئۇرۇ

توەتىتىر ،ئەەمەتجان قاسىمى

قاتارقىقالرنى اا كەيشى ھۆكۈمىتى بىلەن تىنچلىۋ كېلىشىمى تۈزگشۈكە ئە ەتتۈى .بۈۇ
ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئەمەقىيەتتە ئاشۈۇ ياقتۈا يىغىنۈى بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلى

بوقسۈا

كېرەى(.)01
كۆپىنچە تارىخشۇناسۈالرنىڭ ە تۈارىخىە شۈاھىدالرنىڭ ئورتۈال يەكۈۇنىچە،
شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ گومىنداڭغا قارشى ئۇرۇشىنى توەتىتىۈر ،تىنچلىۈۋ
بېتىم تۈزگشى ئەمەقىيەتۈتە سۈتاقىننىڭ بۈۇ ھۆكۈۈمەتكە ئىشۈلەتكەن بېسۈىمى بىۈلەن
مۇناسىۋەتلىكتۇر .ستاقى شۇ كېلىشىمدى كېيى  ،ئىلى مەسىلىسىنى اۇڭگونىڭ ئىچكۈى
ئىشى تەرىقىسىدە ھە قىلىشقا تەييارقىۋ قىلىر بوقغان ئىدى)00(.
شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمە

با

كاتى ى ئابۈدۇرە ۇپ مەەسۈۇم

ئىبراھىمى -2112يىلى ،نويابىر ئەيىدا تېلېفون ئارقىلىۋ مەزكۇر قۇرالرنىۈڭ ئاپتورىغۈا
مۇندال دېگەن ئىدىن
"بېتىم دېگەننى بىز چىقارغان ئەمەس ،ئۇنى ستاقى چىقارغۈان ،بىۈز ئۇنىڭغۈا
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قارشى چىققان ،شۇنچىۋاال غەقىبە قىلىۋاتقۈان بىۈز قانداقسۈىگە يېڭىلىۋاتقۈان دگشۈمەن
بىلەن سۆھبە

قىلىمىز دېگەن بىز ئەمەس ئاقۈدى بىۈلەن ئاشۈۇ

ئۆتكۈزىمىز؟ سۆھبە

ەىتاي ھەم سو ېو .ستاقى بىزگە بېسىم ئىشلەتتى ،بىزنىڭ ئۇنى ئاڭلىماسۈللىققا نۈېمە
ھەددىمىز؟ بىز ەىتايدى قۇتۇقساقال مەيلى دەپ ،ئاشۇ سۈتاقىنغا ئىشۈەنگەن ئىۈدۇل،
ئاشۇ گېنېراقالرنىڭ مەسلىھەتلىرىنى ئاڭلىدۇل ،ھەربىە ھوقۇل شۇالرنىڭ قوقىدا ،پۈتۈۈن
قوماندانالر شۇالردى تۇرسا ،قېكى ستاقى دېگەن بۈۇ بەدبەەنىۈڭ ئەسۈلى مەقسۈىتى
بىزنى ئاقداپ ،ئۆزىمىزنىڭ قېنى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ گۆشىنى قورۇ

ئىكەن")02(.

ئەمەقىيەتتە ،سو ېو ئىتتى اقى يىمىرىلگەندى كېيى ئاشكارىالنغان ئارەىۈر
ماتېرىياقلىرىغا قارىغاندا ،ئىلى ،تارباغاتاي ە ئاقتايدا قوزغاقغۈان مىللىۈە ئۈازادقىۋ
ھەرىكەتلىرىگە سو ېو ئىتتى اقى باشۈتى ئۈاەىرى قۈو تىققۈان بوقۈۇپ ،ئىنقىالبنىۈڭ
دەسلىۋىدىال تەشكىللە  ،ئۇيۇشتۇرۇ

ھەم تەشۋىقا

پائاقىيەتلىرى ئېلىۈر بارغۈان.

ئەقىخۈۈان تۈۈۆرە ،ئابۈۈدۇكېرىم ئابباسۈۈوپ قاتۈۈارقىقالر رەھبەرقىكىۈۈدىكى " ئۈۈازادقىۋ
تەشكىالتى"نىڭ تەسى

قىلىنىشىغا غۇقجىدىكى سو ېو ئىتتى اقى كونسۇقللىرى داباشى
با

ە بورىسوپ قاتارقىقالر ئارىالشقان .اۇمھۇرىيە

كۈاتى ى ئابۈدۇرە ۇپ مەەسۈۇم

ئىبراھىمىنىڭ بىلدگرگشىچە ،ئازادقىۋ تەشكىالتى بىلەن سو ېو كونسۇقلىرى (داباشۈى
ە بورىسوپ قاتارقىقالر) ئارىسىدا سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئۇيغۇرالرغۈا يۈاردەم بېرىۈر،
ئۇالرنىۈۈڭ ەۈۈۇددى تاشۈۈقى موڭغۈۈۇقىيىگە ئوەشۈۈا

ھۆكۈۈۈمە

بوقۇشۈۈىغا يۈۈاردەم

بېرىدىغانلىقى ھەققىدە ئاغزاكى كېلىشىم بوقغۈان( .)02غۇقجىنىۈڭ بىۈر قىسۈمى ئۈازاد
بوقۇپ ،اقىتلىۋ ھۆكۈمە
ئەگنارو

تەسى

قىلىنغاندى كېۈيى موسۈكۋا ئە ەتۈكەن گېنېۈرا

ە گېنەرا النفا قاتۈارقىقالر باشۈچىلىقىدىكى ھەربىۈە-سىياسۈىە ەكىلۈلەر

ئۈۈۆمىكى غۇقجىغۈۈا يېتىۈۈر كېلىۈۈر -0 ،ە -2نومۇرقۈۈۇل ئۈۈۆينى تەسۈۈى
اۇمھۇرىيەتنىڭ ھەممە ئىشلىرىغا دېگۈدەى مەسلىھەتچىلى
رەھبەرقىۈۈرى بىۈۈلەن ئاشۈۈۇ يۈۈۇقىرى دەرىجىلىۈۈ

قىلىۈۈر،

قىلغانۈدىمۇ اۇمھۈۇرىيە

سۈۈو ېو ەكىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدىكى

سۆھبەتلەردە ئۇالر ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بىلدگرگەن .)00(.سو ېو نكۋد
ئاالھىدە ەىزمە

بۆقۈمىنىڭ باشلىقى گېنېۈرا مۈايور ئەگنۈاروپ شۈەرقىە تۈركىسۈتان

ھۆكۈمىتىگە مەسلىھەتچىلى

قىلغان بوقۇپ ،گەنەرال النفا ئۇنىڭ ياردەمچىسى ئىدى.

بۇالر ھەر ھەپتىدە دېگۈدەى ستاقى  ،موقوتو
دوكال

ە بېرىياغۈا ئىلىنىۈڭ ئەھۈۋاقى ھەققىۈدە

يوقالپ تۇرغان )04(.اقىتلىۈۋ ھۆكۈمەتنىۈڭ ھەمۈمە پائۈاقىيەتلىرى سۈتاقى

قاتارقىقالرغا ئايدىڭ بوقۈۇپ ،سۈتاقى

ەزىيەتنىۈڭ تەرەققىيۈا

ئەھۋاقىۈدى توقۈۇل

ەە ەردار بوقۇپال قاقماستى بەقكى بەرىيا ە موقوتو الر ئارقىلىۋ ھەم بەقگىلىمە بېرىر
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تۇرغان ئىدى.
ياقتا يىغىنىدا ستاقى ئۆزىنىڭ ئەسلى مۇددىلاسۈىنى پۈا

قىلىۈر ،ەىتۈاي ە

موڭغۇقىيە مەسىلىسىدە كۆزقىگەن مەقسىتىگە يەتكەن بوقسىمۇ ،بىرال ،تېخۈى اۇڭگۈو-
سو ېو دوستلۇل شەرتنامىسى تۈزگقمىگەنلىكى ھەمۈدە ياقتۈا كېلىشۈىمىدە ئېرىشۈكەن
مەن ەئەتلىرى رەسمىە يوسۇندا كاپاقەتكە ئىگە بوقدى دەپ ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن،
ئۆزىنىڭ ئىلى ئىنقىالبچىلىرىغا تۇتقان پوزىتىسىيىسىنى بىردىنال ئۆزگەرتمىۈدى ھەمۈدە
ئۇالرنىڭ -0904يىلى -8ئاپرەقدا مىللىە ئارمىيە تەسى
دا املىۈۈۋ ئۈۈۈ

ىۈۈاليە

قىلىۈش ە مۈۇنتىزىم ھاقۈدا

دائىرىسۈۈىگە ھەمۈۈدە اەنۈۈۇبىە يۆقۈنىشۈۈكە قۈۈاراپ ئاقغۈۈا

ئىلگىرىلىشىنى ھەربىۈە ،مەنىۈۋى اەھەتلەردىۈ قوقلىۈدى شۈۇنىڭدەى مۇسۈتەقىللىۋ
شوئارىنىڭ كە ئە اى ئېلىشىنى قوقالپ ،ئابدۇرە ۇپ مەەسۇم ئىبراھىمى ئېيتقانۈدەى
اۇمھۇرىيە

رەھبەرقىرىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان پۈتۈۈن ەەققنىۈڭ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا

بوقغان ئىشەنچىنى قوقغا كەقتۈردى .ياقتا يىغىنىدى

ە موسكۋانىڭ ئەسۈلى مەقسۈىتى

ھەم سىياسىە ئىستراتېگىيىسىدى ەە ەرسىز قاقغان اۇمھۈۇرىيە
اۇڭگو بىلەن سو ېو ئىتتى اقى رەسمىە سۈۆھبە

رەھبەرقىۈرى پەقە

باشۈالپ ،موسۈكۋادا ئىككۈى تەرەپ

رەسمىە كېلىشىم ھاسىق قىلىر ،ستاقى اا كەيشۈىنىڭ تەقىۈ ىگە مۈاقۇ بوقغانۈدى
كېيى شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى تىنچلىۋ بېتىمگە قىستىغاندىال ئاندى ستاقىننىڭ
ماھىيىتىنى چۈشىنىشكە باشلىدى .ستاقى

ەكىللىرى ئۆزقىرىنىڭ ئىلگىرى ئىنقىالبچىالرغا

بەرگەن ەدىلىرىنى ئۆزگەرتىۈر ،ئۈۇالرنى بېۈتىمگە قىسۈتىغانلىقىنىڭ سۈە ەبلىرىنىڭ
قاتارىدا ستاقىننىڭ ياقتا كېلىشىمىدە قوقغا كەقتۈرگ اقغان ئىمتىيازقىرىنىڭ اا كەيشى
تەرى ىدى اۇڭو-سو ېو دوستلۇل شەرتنامىسى ئارقىلىۋ كاپاقەتكە ئىگە قىلىنغانلىقى،
ئەمدى بۇ ئىنقىالبنىڭ ستاقى ئۈچۈن كېرەى ئەمەسلىكىدى ئىبارە
ە دى لوماتىيىلى

ئامىلالردى ئەينى اقىتتا اۇمھۇرىيە

باشقا ئەربابالرنىڭ قانچىلى

ەەققلارا سىياسىە

رەئىسى ئەقىخۈان تۈۆرە ە

ەە ەر تاپقانلىقى نامەقۇم .چۈۈنكى ،ھۈازىرغىچە مەقۈۇم

بوقغان ماتېرىياقالردا ياقتا يىغىنى ە كېيىنكى سو ېو -ەىتاي شەرتنامىسىدى ئەينۈى
اقىتنىڭ ئۆزىدە اۇمھۇرىيە
بوقسىمۇ قانچىلى

رەھبەرقىرى ەە ەر تاپقان ياكى تاپمىغۈانلىقى ،تاپقۈان

دەرىجە ە سە ىيىدە ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر يول.

ياقتا يىغىنۈى اەريانىۈدا "شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتى" مەسىلىسۈىنىڭ
مۇزاكىرە تېمىسۈى بوقغۈانلىقى يۈاكى بوقمىغۈانلىقى ھەققىۈدە ھۈازىرچە ئېنىۈۋ پاكىۈو
يوقلۇقىنى ،ئەمما مەزكۇر اۇمھۇرىيەتنىڭ تەقدىرىنىڭ ئاشۈۇ ياقتۈا يىغىنىۈدى كېۈيى
سۈۈتاقى بىۈۈلەن اۈۈا كەيشۈۈى ئوتتۇرىسۈۈىدىكى سۈۈو ېو –اۇڭگۈۈو دوسۈۈتلۇل
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شەرتنامىسۈۈىدىكى بەقگىلىمىۈۈلەر بىۈۈلەن باغلىنىشۈۈلىۋ ئىكەنلىكىنۈۈى كۆرسۈۈەتكەن
رۇسىيىدىكى بارنائۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پروفېسسورى ،ئىلۈى ئىنقىالبىغۈا ئائىۈو
سو ېو ئىتتى اقى ئارەىر ماتېرىيۈاقلىرىنى تەتقىۈۋ قىلغۈان دوكتۈور اقېرىۈە بۈارمى
ئەپەندىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشىچە ،ئەنە شۇ ياقتا يىغىندى كېيى سۈتاقى

ەزىيەتنۈى

مۆقچەرقەپ ،قوزغىالڭچىالرغا قورا يارال بەرمەسۈلىككە ە يۈاردەم قىلماسۈلىققا قۈارار
قىلدى .چۈۈنكى ،ئۈۇ ئۆزىنىۈڭ اۇڭگۈو بىۈلەن بوقغۈان مۇناسۈىۋىتىنى بۇزىۋېلىشۈىنى
ەاقىمايتتى ،قىسقىسى " باشتا شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇقۇشۈىنى قۈوقالپ،
ئاەىرى ئۇنى قۇربان قىلىۋېتىشتەى ناھايىتى مەينە

بىر ئويۇننى ئوينىدى"()06

بىر قىسىم ئۇيغۇر زىياقىلىرىنىڭ چۈشىنىشىچە ،ياقتا يىغىنىۈدا سۈتاقى شۈەرقىە
تۈركىس تان اۇمھۇرىيىتىنى قۇربان قىلىۈش بەدىلىۈگە موڭغۇقىيىنىۈڭ مۇسۈتەقىللىقىنى ە
ئۆزىنىڭ مانجۇرىيىدىكى مەن ەئەتلىرىنۈى سۈاقالپ قاقغۈان .ئۈۇ ،ياقتۈا يىغىنىۈدىكى
كېلىشۈۈىملەرگە ئاساسۈۈەن اۇڭگۈۈو بىۈۈلەن شۈۈەرتنامە ئىمۈۈزاالپ ،شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
رەھبەرقىرىنى اۇمھۇرىيە

نامىنى ئىشلەتمەسلىككە قىستىغان.

ياقتا كېلىشىمىنىڭ ماددىلىرىدا ئۇيغۈۇر ئېلىغۈا اۈملىۈدى غۇقجىۈدا تەسۈى
قىلىنغان شەرقىە تۈركىستان اقىتلىۋ ھۆكۈمىتىگە ئائىو ھېچقانۈدال مۈاددا يۈول .بۈۇ
نۇقتا كېلىشىم تەركىبىگە كىرگۈۈزگقمىگەن .ئەممۈا ،بۈۇ ھەرگىزمۈۇ مەزكۈۇر مەسۈىلىنىڭ
نەزەردى ساقىو قىلىنغىنىدى دېرەى بەرمەيدۇ .ئۇيغۇرالرنىۈڭ سىياسۈىە تەقۈدىرىگە
مۇناسىۋەتلى

نۇقتا دە ياقتا كېلىشىمىنىڭ سۈو ېو –اۇڭگۈو-يۈاپونىيە مۈاددىلىرى

بىلەن باغلىنىشلىقتۇر.
ئامېرىكا ئاقىمى يازغان ،سۈىدىۋ ھۈااى رۇزى ئەپەنۈدى تەراىۈمە قىلغۈان
"رەقىبلەر ە ئىتتى اقداشالر" ناملىۋ كىتابقۈا ئاساسۈالنغاندا ،مەزكۈۇر يىغىنۈدا سۈتاقى
موڭغۇقىيىنىۈۈڭ مۇسۈۈتەقىللىقىنى سۈۈاقالپ قۈۈېلىش ،مۈۈانجۇرىيە ە باشۈۈقا اۈۈايالردىكى
ئىمتىيازالرغا ئېرىشىش بەدىلىگە ئۇيغۇرالرنىڭ يېڭىدى قۇرۇقغان ھاكىمىيىتىنى مۇنقەرز
قىلغان .سىدىۋ ھااى رۇزىنىۈڭ پىكۈرىچە ،ياقتۈا يىغىنىۈدا پۈتۈشۈۈقگەن اۇڭگونىۈڭ
بىرقىكىنى ساقالپ قېلىش يېڭى قۇرۇقغۈان ئۇيغۈۇر دۆقىتىنىۈڭ پااىلەسۈىنى كەقتۈۈرگپ
چىقارغۈۈان )07(.قۈۈېكى  ،شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان اۇمھۈۈۇرىيىتى بۈۈا

كۈۈاتى ى ،مەرھۈۈۇم

ئابدۇرە ۇپ مەەسۇم ئىبراھىمى "ياقتىدا پۈتۈشۈقگەن كېلىشىم بويىچە ستاقى شۈەرقىە
تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنى يوقاتتى ،ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستەقىللىقىنى قۇربان قىلدى دېگەن
پىكىرگە قوشۇقمايمەن .بىزنىڭ تەقدىرىمىزنى پەقە

ياقتا يىغىنىغۈا بۈاغال

نۈاتوغرا،

مېنىڭچە بىزنىۈڭ تەقۈدىرىمىز سۈتاقىننىڭ قوقىۈدا ئاقلىقاچۈان بەقگىلەنۈگەن بوقۈۇپ،
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ستاقىننىڭ ئەسلى نىيىتىدە بىزنى مۇستەقىق قىلىش يۈول .ئۈۇ ،ئۈۆز پىالنىنۈى ئەمەقۈگە
ئاشۇرۇپ بوقغاندى كېيى  ،بەرىبىر بىزنى قۇربان قىالر ئىدى .ئۇ ،پەقە

ئۆز كۆزقىگەن

مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈنال بىزنى قوقلىغان ئىۈكەن .سۈتاقىننىڭ نىيىتىۈدە ئادەمىيلىۈ
يول ،ئۇنىڭ بىزگە قىلغىنى ،بىزنى ئاقداپ ،ئۆزىمىزنىۈڭ مېيىمىۈز بىۈلەن ئۆزىمىزنىۈڭ
گۆشىنى قورىدى ،ئاەىرىۈدا بىزنۈى ئاقۈداپ ،ەىتۈاي كوممۇنسۈتلىرىغا تۇتۈۇپ بەردى
ەاالس ،مانا بۇ ئۇنىڭ بىزگە قىلغىنى" دەيدۇ (0كوئو  .دېمەى ،يۇقىرىدا ئېيتىلىۋاتقان
سۆز ئازادقىۋ تەشكىالتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇقىشىدى تارتىر تاكى اۇمھۇرىيەتنىڭ تەسۈى
قىلىنىشى ە ئۆز ئىشۈلىرىنى يۈرگشتۈرىشۈىگىچە بوقغۈان مەزگىلۈدە مەەسۈۇس دۆقە
ئىشلىرى با

كاتى ىلىۋ ەزى ىسى بىلەن ھۆكۈمەتنىۈڭ كۈنۈدىلى

پىالنلىرىدى توقۇل ەە ەردار بىر يۇقىرى دەرىجىلى

ەىزمەتلىۈرى ھەم

ئەربابنىۈڭ ەۇالسىسۈى بوقۈۇپ،

ئابدۇرە ۇپ مەەسۇم ئىبراھىمى ئەقىخان تۆرىنىڭ سو ېو ئىتتى اقى مەسۈلىھەتچىلىرى
ە كونسوقلىرى بىلەن بوقغان ھەر بىر ئۇچرىشىشلىرىغا ئاساسۈەن دېگۈۈدەى ئىشۈتىراى
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەينى اقىتتىكى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ سىياسىتىنى بىر قەدەر ياەشۈى
چۈشەنگەن ئىدى.

ياقتا يىغىنىدا ستاقى نېمىلەرنى تەقەپ قىلدى؟
تارىخىە پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا ياقتۈا يىغىنۈى اەريانىۈدا -0904يىلۈى -2
ئاينىڭ -8كۈنى ستاقى بىۈلەن ئامېرىكۈا پرېزىۈدېنتى رۇز ېلۈو مەەسۈۇس سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ياپونىيىگە قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىش شەرتلىرى ھەققىۈدە سۆھبەتلەشۈكەن
ھەمدە بۇ ئۈ دۆقە

رەھبەرقىرى -00فېۋرا كۈنى كېلىشىم ھاسىق قىلغان .ئامېرىكۈا

تەرەپ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ياپونىيىگە قارشۈى ئۇرۇشۈقا قاتنىشىشۈىنى ئۈمىۈد قىلغۈان
بوقۇپ ،ستاقى بۇنىۈڭ ئۈچۈۈن "تاشۈقى موڭغۇقىيىنىۈڭ مە اۈۇد ھۈاقىتىنى سۈاقال ،
داقىيەننى سودا پورتى قىلىر ەەققلاراالشۈتۇرۇ

ھەمۈدە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئاالھىۈدە

ئىمتىيازغا ئىگە بوقۇ  ،سو ېو ئىتتى اقى قۈشۈن پورتىنى ھەربىۈە بۈازا قىلىۈر كىراغۈا
ئېلىش .سو ېو ئىتتى اقى بىلەن اۇڭگو مانجۇرىيە تۆمۈۈر يۈوقىنى ئورتۈال باشۈقۇرۇ
شۇنىڭدەى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئىمتىيۈازقىۋ ھوقۈۇقى ە اۇڭگونىۈڭ مانجۇرىيىۈدىكى
ئىگىلى

ھوقۇقى كاپاقەتكە ئىگە بوقۇ

ئاەىرىدا سو ېو ئىتتى اقى اۇڭگو ھۆكۈۈمىتى

بىلەن دوستلۇل شەرتنامىسى تۈزگ " قاتارقىۋ شەرتلەرنى قويۇپ ،ئاەىرى رۇز ېتۈق ە
چېرچىلنىڭ قوشۇقۇشقا ئېرىشتى .نەتىجىدە ،يۇقىرىدىكى مەزمۇنالر ياقتۈا كېلىشۈىمىدى
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ئورۇن ئاقدى .سو ېو ئىتتى اقى -0900يىلى ياپونىيە بىلەن تۈزگەن ئۆزئارا تااۈا ۇز
قىلىشماسۈۈلىۋ كېلىشۈۈىمىنى بىكۈۈار قىلىۈۈر ،گېرمۈۈانىيىنى مەغلۈۈۇپ قىلغانۈۈدى كېۈۈيى
ياپونىيىگە قارشى ئۇرۇ

ئېچىشقا ماقۇ بوقدى .بۇ چاغ ئامېرىكىنىۈڭ تىۈن ئوكيۈان

رايونىدىكى ياپونىيە قوشۇنلىرىغا قارشى ئۇرۇشلىرى غەقىبىگە قۈاراپ مېڭىۈر ،ئۈۇرۇ
قىنىيىسى ئاراقالردى ئۆتۈپ ،ياپونىيە زېمىنىغا قاراپ تەرەققىۈە قىلىۋاتۈاتتى ،ئەگەردە
سو ېو ئىتتى اقى مانجۇرىيىدىكى ياپونىيىنىڭ تەەمىنەن بىر مىليون كىشىلى

كۈانتون

ئارمىيىسىگە ھۇاۇم قوزغاپ ،ئۇنى مەغلۇپ قىلسا ،بۈۇ پۈتۈۈن اۇڭگۈو قۇرۇقلۇقىۈدىكى
ياپونىيە قوشۇنلىرىنىڭ مەغلۇبىيىتىنى تېزقىتى ال قاقماستى بەقكۈى ،ياپونىيىنىۈڭ تىۈن
ئوكياندا تامامەن مەغلۈۇپ بوقۈۇپ ،قىسۈقا اقىۈو ئىچىۈدە تەسۈلىم بوقۇشۈىنى قوقغۈا
كەقتۈرگىلى ھەمدە ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ چىقىملىرىنى ئازالتقىلى بوالتتى .ياپونىيىنىڭ
تەسۈلىم بوقۇشۈۈىنى قوقغۈۈا كەقتۈرگەنۈدە ،پۈتۈۈۈن دۇنيۈۈادا ئۈۇرۇ

ئۈۈوتلىرىنى توقۈۇل

ئۆچۈرگپ ،دۇنيا ەزىيىتىنى مۇقىمالشتۇرۇشنى قوقغا كەقتۈرگىلى بوالتتى .ئەقۋەتتە ،شۇنى
تەكىتلە

مۇمكىنكى ،ئەگەردە تىن ئوكيۈان رايونىۈدا ئامېرىكىنىۈڭ تۈۆ

ئارتۇل ئۇرۇ

يىلۈدى

قىلىر ،تىن ئوكيۈان رايۈونىنى ئۈازاد قىلىشۈى ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ

مانجۇرىيىگە كىرىر ،ياپونىيە قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىشى بوقمىغان بوقسا ،ەىتاينىڭ
ياپونالر ئىشغاقىيىتىدى -0904يىلى -8ئايدا ئازاد بوقۇشۈى ئەسۈال مۈۇمكى ئەمەس
ئىدى .بەقكى ،اۇڭگونىڭ ياپونغا قارشى ئۇرۇشى يەنە قۈانچە يىلۈالر دا املىشىشۈىنى
پەرەز قىلىش تەس.
ياقتۈا يىغىنىنىۈڭ ئە چۈۈو ئەھمىيىتىنىۈڭ بىۈرى شۈۈۇكى ،سۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى
قانچىلى
دۆقە

مەن ەئەتكە ئېرىشسۇن ،بەرىبىر ئاەىرقى ھېسابتا بۇ اۇڭگونىۈڭ چۈو بىۈر
بوقۇپ قېلىشۈى ئۈچۈۈن پايۈدىلىۋ بوقۈدى .كېيىنكۈى ،ما زېۈدۇ سۈتاقىننىڭ

ياردىمىنى قوقغا كەقتۈرگپ ،ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلەپ بوقغاندى كېيى بەرىبىر سو ېو
ئ ىتتى اقىنىڭ ھەمدە ئىلگىرىكى چار رۇسىيىنىڭ ئازغىنا كەم بىر ئەسىرگە يۈېقى

اقىۈو

تىكلىگەن مانجۇرىيىدىكى مەن ەئەتلىرىنى بىكار قىلىر ،بۇ اايۈدى رۇس تەسۈىرىنى
تازىلىۋەتتى ەاالس!

ياقتا كېلىشىمىدى كېيىنكى سو ېو-اۇڭگو كۈرىشى
ئەگەردە شەرقىە تۈركىستان مەسىلىسى ياقتا يىغىنىدا مەەسۇس تۈردە مۇزاكىرە
قىلىنمىدى دېگەندە ،بۇنى ستاقىننىڭ "شەرقىە تۈركىستان اۇمھۈۇرىيىتى مەسىلىسۈىنى"
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ەەققلاراالشۈۈتۇرماي ،ئۈۈۇنى پەقە
نەتىجىلىرى ئۈچۈن ەىزمە

ئۆزىنىۈۈڭ ياقتۈۈا كېلىشۈۈىمدە قوقغۈۈا كەقتۈۈۈرگەن

قىلدۇرۇشتىال ئىشلەتتى دەپ قاراشقا بوقىۈدۇ .ئەگەردە بۈۇ

مەسىلە ياقتۈا كېلىشۈىمىدە مۈۇزاكىرە قىلىنسۈا بەقكۈى ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ شۈەرقىە
تۈركىستاندا كۆزقىگەن مەقسىتى ئۇنىڭ ئىتتى ۈاقچىلىرىنى شۈبھىلەندگرگشۈى ھەتتۈا بۈۇ
مەسىلىنىڭ ەەققلارا اەملىيە

تەرى ىدى تونۇقۇشىنى كەقتۈرگپ چىقىراتتى ،چۈۈنكى،

سۈۈو ېو ھۆكۈۈۈمىتى ئىلۈۈى ئىنقىالبىنۈۈى قوقلىغۈۈانلىقىنى ،ھەتتۈۈا شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
اۇمھۇرىيىتىنى ھەربىۈە –سىياسۈىە كۈادىرالر شۈۇنىڭدەى ھەربىۈە ئەسۈلىھەقەر بىۈلەن
تەمىنلىگەنلىكىنى ئەزەقدىنال مەە ىە تۇتقانلىقى ئۈچۈن بەقكى بۇ مەسۈىلىنى مەزكۈۇر
سورۇنغا ئېلىر چىقماي ،پەقە

ئۇنى اۇڭگۈو بىۈلەن سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئارىسۈىدىال

مۇزاكىرە قىلىشقا قاقدۇرۇپ ،ئۇنىڭدى ئۈۆز ئاقۈدىغا پايۈدىالنغان بوقۇشۈى مۈۇمكى .
سو ېو ئىتتى اقى ئەينى اقىتتا ئىلىۈدا يۈۈز بەرگەن ئىۈنقىالب ە شۈەرقىە تۈركىسۈتان
ھۆكۈمىتىنى ھەربىە ھەم سىياسىە اەھەتتى قوقلىغانلىقىنى قەتلىۈە ئېتىۈراپ قىلمىغۈان
بوقۇپ ،گومىندا ھۆكۈمىتى غەرب دى لوماتلىرىغا بۇ ەقەنى سو ېو ئىتتى اقى ئوينۈاپ
چىققۈۈان دەپ تەشۈۈۋىۋ قىلىشۈۈقا ،ھەتتۈۈا سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ئىلىغۈۈا ئەسۈۈكەر
كىرگۈزگەنلىكىنى ئىس اتالشقا تىرىشقان ھەمدە اۇڭگو مەركىزىۈە گېزىتلىۈرى بۇنۈدال
ئۇچۇرالرنى تارقاتقان .چوڭچىڭدىكى غەرب دى لومۈاتلىرى پەقە

اۇڭگۈو مەركىزىۈە

ھۆكۈمىتى ئارقىلىقال "ئىلى ەقەسى" ھەققىدە ئۇچۇرغۈا ئىۈگە بوقغانۈدى سۈىر

يەنە

ئۇرگمچىدىكى ئەنگلىۈيە ە ئامېرىكۈا كونسۈۇقخانىلىرىمۇ ھەر ەىۈق يۈوقالر ئۈارقىلىۋ
ھەمدە ئۇرگمچىدىكى گومىندا ئۆقكىلى

ھۆكۈۈمىتى ئۈارقىلىۋ دى لوماتىيىلىۈ

يۈو

بىلەن "ئىلى ەقەسى " ھەققىدە قىسمەن ئۇچۇرالرغا ئېرىشكەن .سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
مىللىۈۈە ئۈۈارمىيىنى مانۈۈاس دەرياسۈۈى بويىۈۈدا توەتىتىۈۈر قويۈۈۇپ ،ئۈۈۇرگمچىگە
كىرگۈزمەسۈۈۈلىكىنىڭ سۈۈۈە ەبلىرىنىڭ بىۈۈۈرى بەقكۈۈۈى ،ئۇرگمچىۈۈۈدە ئاشۈۈۈۇ غەرب
دى لوماتلىرىنىڭ بارقىقى ،ئەگەر شەرقىە تۈركىسۈتان ئارمىيىسۈى ئۈۈرگمچىنى ئىشۈغا
قىلغاندا ،سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ بېرىۋاتقۈان ياردەملىرىنىۈڭ ئاشۈكارىلىنىر قېلىشۈىنى
ەاقىمىغانلىقى بوقسا كېرەى.
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ دەسۈلەپتىال كە كۆقەملىۈ

ئىۈنقىالب قوزغۈا

پىالنىنۈى

ئەنگلىۈۈۈيە ھۆكۈمرانلىقىۈۈۈدىكى ھىندىسۈۈۈتان شۈۈۈۇنىڭدەى ئافغانىسۈۈۈتان بىۈۈۈلەن
چېگرىلىنىۈۈدىغان ئۇيغۈۈۇر ئېلىنىۈۈڭ اەنۈۈۇبىە رايونلىرىۈۈدا ئەمەس ،بەقكۈۈى تەڭۈۈرى
تاغلىرىنىڭ شىماقىدىكى غەرب دۆقەتلىرى بىلەن چېگرىسى بوقمىغۈان ،پەقە

سۈو ېو

ئىتتى اقى ھەم سو ېو ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى موڭغۈۇقىيە بىلەنۈال چېگرىلىنىۈدىغان
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ئىلى ،ئاقتاي ادىسىدا قوزغىشى تاسادى ىە ئەمەس ئىدى .شۈۇڭا ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈۈمىتىنى پەقە

ئاقتۈاي تەڭۈرى تاغلىرىنىۈڭ ئارىسۈىدىكى

اۇڭغارىيە ئويمانلىقى دائىرىسىدىال چەكلەپ ،مەزكۇر اايغا اەنۇب ە شۈىما يۈاكى
شۈۈەرقتى ھېچقانۈۈدال غەيرىۈۈە كۈچلەرنىۈۈڭ سۈۈىڭىر كىرەقمەسۈۈلىكى ھەمۈۈدە ئۇچۈۈۇر
ئىگىلىيەقمەسلىكىدەى ەزىيە

بەرپۈا قىلۈدى .بۈۇ ەىۈق اۇغراپىيىلىۈ

مۇھىۈو ھەم

موسكۋانىڭ ئىنقىالبنى كېڭەيتىۋەتمەي ،ئۆز قوقىدا كونترو قىلىشۈى ئۈچۈۈن قۇاليلىۈۋ
شارائىتالر بىلەن تەمىنلىۈدى .ئەگەردە مۈۇتلەل كۈۆپ قىسۈىم نوپۈۇس ئۇيغۈۇرالردى
تەركىر تاپقان ،تارىم ادىسى اۈملىدى قەشقەرنى مەركەز قىلىر ،ئىنقىالب قوزغاقسا
ھەمدە شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈمىتى غۇقجىنى ئەمەس بەقكى ،قەشقەرنى مەركەز قىلغان
ھاقدا مە اۇد بوقغان بوقسا ،بەقكى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ مەزكۈۇر اۇمھۈۇرىيەتنى ئۈۆز
مەن ەئەتلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىشى ھەمۈدە ئۇنىڭغۈا ھەربىۈە ە باشۈقا اەھەتلەردىۈ
ياردەم بېرىر ،ھەممە ئىشالرنى قاما قىلىشىنى بىرىنچىدى قەشقەرىيە بىۈلەن قوشۈنا
ئۇقۇغ بېرىتانىيىدى

ە باشقا مەملىكەتلەردى يوشۇراقمايتتى .بۇ ئىش تېزدىنال پۈتۈۈن

دۇنياغا بىلىنىر كېتەتتى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئەنلەنىۋى قارىشۈى بۈويىچە ئاقغانۈدا
بۇنىڭغا "ئەنگىزالر قو تىقىشى مۇمكى ئىدى".
ئىككىنچىدى بۇ شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى ئۇنچە ئاسان يول قىالقمايتتى
شۇنىڭدەى بۇ ھۆكۈمەتنى قاتتىۋ كونتروقلۇل ئاستىغا ئاالقمايتتى .بۇنىگدىكى سە ەبلەر
تۈرقۈى بوقۈۇپ ،بىرىنچىۈدى قەشۈقەردە -0927-0922يىللىۈرى موسۈكۋا كەقتۈۈرگپ
چىقارغان ئۇيغۇر قوزغىالڭلىرىنىڭ مەغلۈۇبىيىتىگە مۇناسۈىۋەتلى
ئىتتى اقىغا ئىشەنمەسلى

ئەسۈلىدىنال سۈو ېو

ە قارشىلىۋ ئىدىيىلىرى مە اۇد.

ئۈچىنچىۈۈدى بۈۈۇ اايۈۈدىكى مىللىۈۈە تەركىۈۈر شۈۈىماقدى پەرقلىۈۈۋ بوقۈۈۇپ،
قەشقەرىيە تە ەسىدە ئۇيغۇرالر %91تى ئارتۇل .ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ اايدا رۇسالرنىڭ
بىۋاسىتە مەدەنىيە
يول دېيەرقى

ھەم سىياسىە تەسىرىگە ئۇچرىغان تاتارالر ھەم رۇس كۆچمەنلىرى

بوقۇپ ،ئاز ساندىكى قىرغىزالر ە ئوزبېكلەر شۈۇنىڭدەى تۇڭگانالرنىۈڭ

ئىنقىالبقا قاتنىشىشى ئەمما ،مۇھىم ساقماقنى ئىگىلىيەقمەسلىكى تەبىلىە ئىدى .بىۈرال،
ئىلىدىكى شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈمىتىدە ئۇيغۇرالردى باشقا مىللەتلەر بۇ ھۆكۈمەتنىڭ
مەمۇرىە ە ھەربىە رەھبىرىە ەىزمەتلىرىدە مۇھىم ساقماقنى ئىگىلىگەن بوقۈۇپ ،بۈۇالر
ئارىسىدا سو ېو تەسىرى ناھايىتى كۈچلۈى ئىدى .شۇڭا سو ېتالر ئىتتى اقى ئىنقىالبنۈى
كونترو قىلىشتا باشقا مىللىە تەركى لەردىنمۇ ئۈنۈملۈى پايدىالنغان ئىدى.
تۆتىنچىدى قەشقەرىيىدىكى ئاھاقىلەرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەى ئىسۈالم دىنىغۈا
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ئېتىقاد قىلغان بوقغاچقا بۇ ااي ئەزەقدىنال ئىسالم دۇنياسى بىلەن مەنىۋى باغلىنىشۈقا
ئىگە بوقۇپ كەقگەن .ئىسالم دىنىە ئېتىقادى ھەم مىللىە مەندەنىيە
بوقۇشتى سىر

ئېڭى كۈچلۈۈى

بۇ اايدا سو ېو تەسىرىدى باشقا يەنە تۈرى دۇنياسىنى ئۈۆز ئىچىۈگە

ئاقغان ئىسالم دۇنياسىنىڭ تەسىرى ھەمۈدە غەرب دۆقەتلىرىنىۈڭ يوشۈۇرۇن سىياسۈىە
تەسىرقىرىمۇ مە اۇد ئىدى .ئىدېلوقىگىيىلى

اەھەتتى ئېيتقاندا ،كوممۇنىزمغا قارشۈى

پىكىرالر ئۈستۈنلۈككە ئىگە بوقۇپ ،ئىسالمىە گۈقلىنىش ،تۈركچىلى

پىكىرقىرى بىۈلەن

يۇغۇرۇقغان مۇستەقىللىۋ ئىدىيىلىرى مە اۇد ئىۈدى .دېۈمەى ،موسۈكۋا -0902يىلۈى
"شىنجاڭدا" شە شىسەيگە قارشى ھەرىۈكە

قوزغۈا

ئىستراتېگىيىسۈىنى تۈزگەنۈدە،

شىما بىلەن اەنۇبنى سېلىشتۇرۇپ ،يۇقىرىدىكى ئەھۋاقالرنى نەزەرگە ئېلىر ،ئاەىرى
ئىلى ادىسىنى بازا قىلىشنى تاقلىۋاقغان ئىدى)09(.
ياقتا كېلىشىمىدى كېيى  ،سو ېو ئىتتى اقى تاشقى ئىشالر مىنىسۈتىرى موقوتۈو
ەىتاي ە غەرب دى لوماتلىرىغا ئىلى ەقەسىنىڭ " تېز ئارىۈدا ھە بوقىۈدىغانلىقىنى"
كۆرسەتكەن بوقسىمۇ( ،)21قېكى  ،موسكۋا بەرىبىر مىللىە ئارمىيىنىڭ دا املىۋ ھۇاۇم
قوزغاپ ،ماناس دەرياسى بويىغىچە كېلىشىگە توسقۇنلۇل قىلمىغان .بۇنىڭدىكى سە ەب
ستاقى بۇ اا كەيشى ھۆكۈمىتىنى ياقتا كېلىشۈىمىدىكى موڭغۇقىيىنىۈڭ مۇسۈتەقىللىقى
ھەم باشقا بىر قاتار شەرتلەرگە ماقۇ كېلىشكە قىستاشتىكى بىر اسۈىتە قىلغۈان بوقۈۇپ،
موسكۋا ئىنقىالبنىڭ ئاەىرقى چېكىنىڭ قاندال بوقىۈدىغانلىقىنى ئەسۈلىدىنال بېكىتىۈر
بوقغان بوقۇپ ،پەقە

اۇڭگو ھۆكۈمىتىنى موسۈكۋانىڭ ياقتۈا كېلىشۈىمىدە كاپۈاقەتكە

ئىگە قىلىنغان شەرتلىرىگە كۆندگرگشكىچە بوقغان ئارىلىقنى چەى قىلغان ئىدى .شۈۇڭا
سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى بىرىنچىدى شۈەرقىە تۈركىسۈتان ھۆكۈمىتىنىنىۈڭ ئۈۆزىنى
ئېتىۈۈراپ قىلىۈۈش تەقى ىنۈۈى رە

قىلغۈۈان .ئىككىنچىۈۈدى بۈۈۇ ھۆكۈۈۈمەتنى ەەققلۈۈارا

اەملىيەتۈتى ەۇپىيۈۈانە تۇتۈۈۇپ ،ئۇنىۈۈڭ ەەققلۈۈارا اەملىۈۈيە

تەرى ىۈۈدى ئېتىۈۈراپ

قىلىنىشىنىڭ ئاقدىنى ئاقغان .شۇ ەاىدى شەرقىە تۈركىستان ھۆكۈۈمىتى قۇرۇقغانۈدا،
بارقىۋ ھۆكۈمە

ئاپ اراتلىرى ھەمدە ھەر قايسۈى مىنىسۈتىرقىكلەر تەسۈى

قىلىنغۈان

بوقسۈۈىمۇ ،ئەممۈۈا موسۈۈكۋا مەسۈۈلىھەتچىلىرى مەزكۈۈۇر اۇمھۇرىيەتنىۈۈڭ تاشۈۈقى ئىشۈۈالر
مىنىستىرقىكىنى قۇرۇشىنى قوقلىمىغان .اۇمھۇرىيە

با

كاتى ى ئابۈدۇرە ۇپ مەەسۈۇم

ئىبراھىمىنىۈۈڭ ئېيتىشۈۈىچە ،سۈۈو ېو مەسۈۈلىھەتچىلىرى ئۇالرغۈۈا ھۈۈازىرچە بۇنۈۈدال
مىنىسىتىرقىقنى قۇرۇشنىڭ تېخى اقتى كەقمىگەنلىكىنى ،كېيى توقۇل غەقىبىدى كېۈيى
ئۈۈۇنى قۇرۇشۈۈنى ئوتتۇرىغۈۈا قويغانۈۈدا ،موسۈۈكۋاغا قۈۈاتتىۋ ئىشۈۈەنگەن اۇمھۈۈۇرىيە
رەھبەرقىرى بۇنىڭغا ماقۇ بوقغان)20(.
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ستاقى راز ېتكىسى ئىنقىالبنى ەەققلاراالشتۇرماسلىۋ
ئۈچۈن ئىشلىدى
تۈۈارىخىە پۈۈاكىتالر بوقۇپمۈۈۇ ،يېقىنقۈۈى يىلۈۈالردا ئاشۈۈكارىالنغان نەل ئارەىۈۈر
ماتېرىياقلىرى كۆرسەتتىكى ،موسۈكۋا شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىۈڭ
سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدى باشۈۈقا ھەر قانۈۈدال دۆقە
اۇمھۇرىيە

دائىرىسۈىگە باشۈقا دۆقە

بوقۇپ ،ھەتتا اۇمھۇرىيە

بىۈۈلەن ئۈۈاالقە قىلىشۈۈىنى ھەمۈۈدە

كۈچلىرىنىۈڭ كىرىشۈىنى قۈاتتىۋ چەكلىۈگەن

رەھبەرقىرىنىڭ باشقا دۆقەتلەر ھەمدە كۈچلەر بىلەن ئۈاالقە

ئورنىتىش ئارزۇسىنى ئېنىقال

ە ئۈۇنى قامۈا قىلىۈش ئۈچۈۈن مەەسۈۇس راز ېۈدكا

ەادىملىرىنى ئىشقا ساقغان.
سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى ھۆكۈمىتى ئىلۈى ئىنقىالبۈى باشلىنىشۈتى ئىلگىۈرىال
قازاقىسۈۈتان ،قىرغىزىسۈۈتان ە ئوزبېكىسۈۈتان تېررىتورىيىلىرىۈۈدە ھەربىۈۈە-سىياسۈۈىە
تەشكىللە

پائاقىيەتلىرى ئۇيۇشتۇرغانىدى سىر

يەنە تاشكەنو ە ئاقمۇتا شەھىرىدە

ئۇيغۇر زىياقىيلىرىنى ئىشقا سېلىر" ،شۈەرل ھەقىقىتۈى" ە " قۈازال ئېلۈى" قاتۈارقىۋ
ژۇرناقالرنى نەشر قىلىر ،ئۇنىڭ ئىلى ،تارباغاتاي ە باشقا رايونالرغا كىرگۈزگەن (.)22
بۇ ژۇرنۈاقالردا ئۇيغۈۇرالرنى مۇسۈتەقىللىققە ئۈندەيۈدىغان ە ئۇيغۇرالرنىۈڭ مە اۈۇد
ھاقىتى ھەمدە تارىخىە ئۆتمۈشىنى ئەكۈ

ئەتتۈرىۈدىغان ماقۈاقىلەر كۈۆپلەپ ئۈېالن

قىلىنغان بوقۇپ-0900-0902 ،يىللىرىدا مەزكۇر ژۇرناقالر ئىلى ادىسىدىكى ئۇيغۈۇر
زىياقىيلىرى ئارىسىغا تارقاقغان .مەزكۇر ژۇرناقالرنىڭ ئاساسلىۋ تەشۈكىللىگۈچىلىرى ە
تەھرىرقىرى ھەم ئاپتورقىرى ئاتاقلىۋ سو ېو ئۇيغۇر رەھبىرى ئابدۇقال رۇزىباقىيېفنىۈڭ
ئىنىسى ئابدۇمېجىو رۇزىباقىيې  ،سىياسىە ئەربۈاب تۇرسۈۇن رەھىمۈوف ،ە ئاتۈاقلىۋ
شائىر قادىر ھەسەنوپ ھەمدە ئاتاقلىۋ ئۇيغۇر تارىخچىسى ئەرشۈىدى ھىۈدايەتوف ە
باشقىالر ئىدى( .)20سو ېو ئىتتى اقىۈدى مەە ىۈە كىۈرگەن مەزكۈۇر ژۇرنۈاقالردىكى
ماقاقىلەر ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەتچىلىۈ

ئىۈدىيىلىرىنىڭ كۈچىيىشۈىگە بەقگىلىۈ

تەسۈىر

كۆرسەتكەن بوقۇپ ،مىللىە ئىۈنقىالب قاتناشۈقۇچىلىرىدى مەسۈۈمجان زۇق ىقۈاروف ە
تۇرسۇن قاھارى قاتارقىۋ ئەينى اقىتتا ئۆزقىرىنىڭ بۇ ژۇرنۈاقالرنى ئوقۈۇپ ،ئۇنىڭۈدى
بىلىۈۈم ئاقغۈۈانلىقى ە گومىنۈۈداڭغا قارشۈۈى ھېسسۈۈىياتلىرىنىڭ تېخىمۈۈۇ ئاشۈۈقانلىقىنى
چۈشەندگرىدۇ .بۇنىڭدى باشقا يەنە ئاقمۇتا ئەتراپىۈدا ە قىرغىزىسۈتاننىڭ ئىسسۈىۋ
كۆ بويىۈدا ە باشۈقا اۈايالردا ئىلگىۈرى كېۈيى فۈاتىخ بۈاتۇر ،سۈەيفۇقاليېۋ ھەمۈدە
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ئىسساقبەگ مۇنونوپ قاتارقىقالرنىڭ باشالمچىلىقى ھەم قاتنىشىشۈى ئاسۈتىدا مەە ىۈە
قوراقلىۋ ئەترەتلەر قۇرۇقۇپ ،ھەربىە-تەقىم تەربىيە ئېلىر بېرىلغان ئىدى)24(.
شەرقىە تۈركىستان ئىنقىالبىنى قوزغا

ئىشى -0902يىلۈى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى

كوم پارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتى تەرى ىدى قارار قىلىنغان بوقۈۇپ ،بۇنىڭغۈا ئەينۈى
اقىتتا ستاقى  ،بېرىيا ،موقوتو قاتارقىۋ سو ېو ئىتتى اقى ئاقىە رەھبەرقىۈرى بىۋاسۈىتە
ئىشتىراى قىلغان( .)26بىخەتەرقى

ئىشۈلىرىغا مەسۈلۇ بېرىيۈا ئاساسۈلىۋ ەزى ىنۈى

زىممىسىگە ئاقغان بوقۇپ ،ئىنقىالبنىڭ قوزغىلىشىدى ئىلگىۈرىال سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
غۇقجا ،چۆچەى قاتۈارقىۋ اايلىرىۈدىكى كونسۈۇقلىرى ئۇيغۈۇرالر ئارىسۈىدىكى شۈېڭ
شىسۈۈەي ە گومىنۈۈداڭغا قارشۈۈى كەي ىيۈۈاتالرنى كۈۈۆزەتكەن .ئەمەقىيەتۈۈتە ،ئۇيغۈۈۇر،
قازاقالرنىڭ قارشىلىۋ ھەرىكەتلىرى سو ېو ئىتتى اقى قو تىقىشتى ئىلگىرىال باشلىنىر،
بوقغان بوقۇپ ،ئاقتاي تە ەسۈىدە ئوسۈمان بۈاتۇر باشۈچىلىقىدا قازاقالرنىۈڭ قوراقلىۈۋ
قوزغىالڭلىرى ھې تىنچىمىغان ئىدى.
ئىلى ادىسىدا غۇقجىنى مەركەز قىلغان ھاقدا يەرقى
ئارىسۈۈىدىكى مىللىۈۈە زىۈۈددىيە

ەەققلەر بىۈلەن ەىتۈايالر

يۈۈۇقىرى پەقلىۈۈگە يەتۈۈكەن ،ەەققنىۈۈڭ گومىنۈۈدا

ھەربىيلىرى ە بىيوكراتلىرىغا بوقغان غەزى ى قايناپ تاشۈقان بوقۈۇپ ،شېڭشىسۈەينىڭ
قاتتىۋ قو سىياسىتى ە باستۇرۇشۈلىرى ئۇيغۈۇر قاتۈارقىۋ ھەمۈمە مىللەتنىۈڭ ەەنۈزۇ
ھۆكۈمرانالر تەبىقىسىگە بوقغان نەپرىتىنى كۈچەيتىۋەتكەن ئىدى .گومىنۈدا ھوقۈۇقنى
قوقغاندى كېيى  ،ئىلىنى ئۆز ئىچىۈگە ئاقغۈان پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر دىيارىۈدىكى بۈارقىۋ
دېگۈدەى ھەربىۈە-مەمۈۇرىە ھوقۈۇقالر ەەنزۇالرنىۈڭ قوقىۈدا بوقۈۇپ ،بۈۇ اەھەتتىمۈۇ
ەەنزۇالر بىلەن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا روشەن پەرقلەر شۈەكىللىنىر بوقغۈان .يۈازغۇچى ز.
سابىرى بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ " ئانا يۇر " رومانىدا ناھايىتى ئېنىۋ تەسۋىرقەيدۇ .ئەينى
اقىتتىكى تارىخىە شاھىدالردى مەرھۇم سەيدۇقال سۈەيفۇقاليېۋ( ،)27زىيۈا سۈەمەدى
( )28ە باشقىالرم ۇ ئەينى اقىتتىكى غۇقجىڭ ەزىيىتىنى ئۈۆز ئەسۈەرقىرىدە تەپسۈىلىە
كۆرسۈىتىدۇ .ئەنە شۈۈۇالرنىڭ ئەمگەكلىۈۈرى ە باشۈقا تۈۈارىخىە پاكىتالرغۈۈا تايانغانۈۈدا
-0902يىلىدى باشالپ غۇقجىدا مەە ىە تەشكىالتالرغا ئۇيۇشۇ

ئىشلىرى باشۈالنغان

بوقۇپ ،سابىۋ شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى ھەربىە نازارىتىنىڭ كاپىتان دەرىجىلى
ئوفىتسۈۈېرى ،ئەەمەتجۈۈان قاسۈۈىمىنىڭ سۈۈېكرېتارى مۈۈاەمۇ

پارماشۈۈېفنىڭ ئېيتىۈۈر

بېرىشىچە ،ئىلىدىكى اۈملىدى غۇقجىدىكى ئىنقىالبنى ئۇيغۈۇرالر ئۈۆزقىرى قوزغىغۈان.
-0902يىلىنىۈۈڭ ئۈۈاەىرقىرى-0900 ،يىلىنىۈۈڭ باشۈۈلىرىدا غۇقجۈۈا شۈۈەھىرىدىكى
مەھەقلىلەردە ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ " چوغ"" ،غۇنچە" ناملىۋ يەر ئاستى تەشۈكىالتلىرى
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قۇرۇقۇپ بوقغان( .)29دېمەى " ،ئازادقىۋ " تەشكىالتىنى قۈۇرۇ

تەكلى ىنۈى سۈو ېو

راز ېتچىكلىۈۈرى ئەنە شۈۈۇ ەزىيەتنۈۈى كۆزىتىۈۈر ە تەھلىۈۈق قىلىۈۈر ،ئىنقىالبنىۈۈڭ
تەييارقىنىر قاقغانلىقىدەى ەزىيەتنىڭ پىشىر يېتىلگەنلىكىنى چۈشەنگەندى كېيىۈنال
ئەقىخان تۆرە ،ئابدۇرە ۇپ مەەسۇم ،ساقىھجان باي ،ئابۈدۇكېرىم ئابباسۈوپ تۈارقىۋ
كىشىلەرگە بەرگەن ئىكەن .مەزكۇر ئۇيۇشتۇرۇ

پائاقىيەتلىرىدە غۇقجىۈدىكى سۈو ېو

دوەتۇرەانىسىنىڭ دوەتۇرى ،ئەمەقىيەتتە سو ېو ئىتتى اقى راز ېدكا ەۈادىمى ھۈاكىم
ااپ ار يارۇقالبېكوپ ە يەنە بىر نەپەر پوال

ئىسىملى

ئۆزبې

كىشۈى اسۈىتىچىلى

رو ئوينىغان)21(.
سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ئىلۈۈى ە تارباغاتايۈۈدا باشۈۈلىنىش ئاقدىۈۈدىكى ئىنقىالبنۈۈى
كونترو قىلىۈش ھەمۈدە ئۈۇنى تەشۈكىللە

ە ئۇقغۈايتىش ئۈچۈۈن نىلقۈا ە غۇقجۈا

قوزغىالڭلىرىدى ئىلگىرىال سو ېو ئىتتى اقى ئىچكۈى ئىشۈالر ەەقۈۋ كومىسسۈارىياتى(
نكۋد ،كېيىنكى كگ ) تەرى ىدى ئاقمۇتا شۈەھىرى ە قورغاسۈتا ئاالھىۈدە ھەرىۈكە
گۇرۇپ ىسۈى قۇرۇقغۈان .نكۈۋد نىۈڭ مەزكۈۇر گۇرۇپ ىسۈىنىڭ ەۈادىملىرى شۈىماقىە ە
اەنۇبىە ئۇيغۇر دىيارىدا پائاقىيە
ئاساسۈۈلىۋ پائۈۈاقىيىتى ئۈۈۈ

ىۈۈاليە

ئېلىر بارغان بوقۇپ ،قېكى مەزكۇر گۇرۇپ ىنىۈڭ
دائىرىسۈۈىگە تارقاقغۈۈان ئىۈۈدى( .)20ئۇيغۈۈۇر

دىيارىۈۈدىكى سۈۈو ېو ئاالھىۈۈدە ھەرىۈۈكە

گۇرۇپ ىسۈۈىنىڭ باشۈۈلىقى گېنېۈۈرا مۈۈايور

ئەگناروپ بوقۇپ( ، )22بۈۇ ئۈادەم كېۈيى ئەقىخۈان تۈورىگە مەسۈلىھەتچىلى
قاقماستى بەقكى بىر تەرەپتى غۇقجىدىكى  -0ە -2نومۇرقۇل ئۆينىڭ بۈا

قىلىۈ ال
رەھبىۈرى

بوقغۈۈان .شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان اۇمھۈۈۇرىيىتىگە ھەربىۈۈە ە سىياسۈۈىە اەھەتلەردىۈۈ
مەسۈۈلىھەتچىلى

قىلىۈۈدىغان -2 -0نومۇرقۈۈۇل ئۆيلەرنىۈۈڭ ەزى ىلىرىنىۈۈڭ بىۈۈرى

اۇمھۈۈۇرىيەتنى راز ېۈۈدكا قىلىۈۈش بوقۈۈۇپ ،گېنېۈۈرا ئەگنۈۈارو شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
اۇمھۇرىيىتىگە قارىتىلغان پۈتۈن راز ېدكا ئىشلىرىغا مەسۈلۇ ئىۈدى .ئەينۈى اقىتتۈا
ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرىغا ئۆزقىرىنى تاتار دەپ تونۇشتۇرۇپ ،ئۇالر بىلەن زى ئارىلىشىر
كەتكەن پودپوقكو نى

ئۇنۋانىدىكى سو ېو راز ىتچىكلىرى (ااسۇسلىرى) باشۈقۇر

مىللىتىدى بوقغان ئەقى مەمەدوف ،قىرغىزىستاندا تۇغۇقۈۇپ يەرقىۈ

ئۇيغۈۇر ،قىرغىۈز

تىللىرىنى پۇەتا ئۆگەنگەن رۇسالردى ئىۋان ئىۋانو ى ئىۋانوپ ( ئۇيغۈۇرچە ئىسۈمى
ئىسۈۈۈكەندەر) ە پېتۈۈۈر سۈۈۈا ى ( زاكىۈۈۈر) قاتۈۈۈارقىۋ ئۈۈۈۈ كىشۈۈۈى ئە داڭلىۈۈۈۋ
راز ەتچىكالرد-0927-0922يىلالردا اەنۇبىە ىاليەتلەردە پائاقىيە

ئېلىر بارغۈان

ئىدى.
ئەقى مەمەدوپ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئەقۈى ئەپەنۈدى دەپ تونۇقغۈان ئۈۇ بىۈر
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مەزگىق شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر مىنىستىرقىكىنىڭ مەسلىھەتچىسى
بوقۇپ ،پۈتۈۈن راز ېۈدكا ئىشۈلىرىنى باشۈقۇرغان .ئۈۇ بىۋاسۈىتە گېنېۈرا ئەگناروپقۈا
بويسۇناتتى .زاكىر ئەپەندى بوقسا ،ھەربىە راز ېتكىنى كۈونترو قىلغۈان بوقۈۇپ ،ئۈۇ
ئىسسىۋ كۆ بويىدا تەشكىللەنگەن " باتۇر" ناملىۋ قوراقلىۈۋ گۇرۇپ ىنىۈڭ راز ېۈدكا
ئىشلىرىغا مەسلۇ رەھبىرى ئىدى .مەزكۇر گۇرۇپ ىغا ئىسھال بەگ مۇنونوپ رەھبەرقى
قىلغان .ئۇنىڭ تەركىبىدە -0927يىلى قەشقەردە قىرغىنچىلىۋ ئېلىۈر بارغۈان سۈو ېو
ئىتتى اقى ھەربىە ەادىمى راززال مە النوپ قاتۈارقىقالرمۇ بۈار ئىۈدى .زاكىۈر ئاقسۈۇغا
چۈشكەن قوشۇننىڭ ھەربىە مەسلىھەتچىسى بوقغان .ئۇ ئاقسۇغا يۈرگ

قىلغان قوشۇننى

كونترو قىلغان بوقۇپ ،بۇ غۇقجىدىكى ئىسكەندەر ە ئەگناروپالر بىلە بىۋاسىتە ئۈاالقە
قىلىۈۈر تۈۈۇراتتى .ئاقۇسۈۈىدى چېكىۈۈنىش بۇيرۇقىنىمۈۈۇ زاكىۈۈر بىۈۈلەن ئىسۈۈكەندەر
يەتكۈزگەن( .)22ئەنە شۇ سو ېو ااسۇسلىرىنىڭ كۈچلۈى ھەرىكەتلىرى تۈپەيلىۈدى
ئەقىخان تۆرىنىڭ پودپوقكو نى

سوپاەۇن قاتارقىۋ باشقا ئۇيغۇر رەھبىرى ەادىمالرغا

ئىلىغا چېكىنمەي ،دا املىۋ ئاقسۇدا اە قىلىۈر ،ئۇرۇشۈنى اەنۈۇبىە ىاليەتۈلەرگە
كېڭەيتىش ھەققىدىكى ئىككى پارچە -مەە ىە ەېتى غۇقجىدىكى -2نومۇرقۇل ئۆينىڭ
قوماندانى گېنېرا ئەگناروپنىۈڭ قوقىغۈا يەتكۈزگقىۈدۇ )22(.ئەگنۈاروپ بۈۇ ەەتنىۈڭ
مەزمۇنى ھەققىدە موسكۋاغا ئۇچۇر يوقاليدۇ .قىسقىسى ئەقىخۈان تورىنىۈڭ ئاقسۈۇدى
چېكىن مەي ،ئىنقىالب ئۈوتىنى پۈتۈۈن اەنۇبقۈا تۇتاشۈتۇرۇپ ،سۈتاقىننىڭ ئاقىقىنىۈدى
قۇتۇقۇپ ،مۇسۇقمان دۇنياسىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان چەتەقلەر بىلە ئاالقە قىلىش نىيىتۈى
ئەمەقگە ئاشماي قاقىدۇ .بۇ ھەقۈتە مىللىۈە قەھرىمۈان مەرھۈۇم سۈوپاەۇن ئاكۈا -91
يىلالردا مۇئەقلى كە بۇ ھەقتە سۆزقەپ بەرگەن ئىدى .شۇڭا زاكىرنىڭ كېيى سۈوپاەۇن
ھەققىدىكى ئەسلىمىسىدە ئۇنىڭ ئااايىر قەھرىمان ئىكەنلىكىنى تەن ئېلىر ،ئۇنىڭ
سۈۈۈو ېتلى

مەسۈۈۈلىھەتچىلەر( زاكىرنىۈۈۈڭ) نىۈۈۈڭ سۈۈۈۆزىنى ئاڭلىمايۈۈۈدىغانلىقىنى

كۆرسەتكەن(.)20
يەقىندا نەشر قىلىنغان ئاشۇ ئەقى مەمەدوپنىڭ ئەسلىمە ەاتاكتېرقىۋ كىتابىدى
مەقۇم بوقۇشىچە ،سو ېو راز ېتكىسى شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتىنى شۈۇنچىلى
قاما قىلغانكى ،ھەتتا ،مىللىە ئارمىيە سې ى ە ھۆكۇمەتتىكى "ئال ئۈورۇس"الر دەپ
ئاتاقغان مىللىە ئۈارمىيە بۈا

قومانۈدانى پوقىنۈوپ ،مىللىۈە ئۈارمىيە پوقكۈو نىكى

قېسكى  ،ماقىيە مىنىستىرقىكىنىڭ مەسلىھەتچىسى گرىبنىكو  ،پوقكو نىۈ

موگوتنۈوپ،

قىرغىزالردى مە النوپ ،نوغايبايې باشقا نەچچە ئونلىغان يۇقىرى دەرىجىلى

ھەربىە

سىياسىە ەادىمالر سو ېو راز ېتكىسۈىغا باغالنغۈان ە ئۇنىۈڭ بىۋاسۈىتە ەۈادىملىرى
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بوقغان ئىكەن .شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتى ھۆكۈۈمىتى ە ئۇنىۈڭ ھەر قايسۈى
مىنىسۈۈتىرقىقلىرىدىكى مەسۈۈلىھەتچىلەرىڭ كۆپىنچىسۈۈى سۈۈو ېو نكۈۈۋد سۈۈى بىۈۈلەن
مۇناسىۋەتلى

كىشىلەر بوقغان .مەزكۇر كىتابتۈا كۆرسىتىلىشۈىچە ،گېۈنەرا ئەگنۈاروپ،

تۈۈاكى -0909يىلىنىۈۈڭ ئۈۈاەىرقىرىغىچە قورغاسۈۈتا تۈۈۇرۇپ ،شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتاندىكى
ھەربىۈۈە-سىياسۈۈىە ەزىيەتنۈۈى كۈۈونترو قىلىشۈۈقا رەھبەرقى ۈ

قىلغۈۈان .ھەتتۈۈا ،ئۈۈا.

مەەسۇمنىڭ سۆزقەپ بېرىشۈىچە-0904 ،يىلىنىۈڭ ئوتتۇرىلىرىۈدا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
راز ېدكا ئورۇنلىرى بىر كىشىنى "ئافغانىستاندى كەقگەن" دېگەن نام بىلەن غۇقجىغا
ئە ەتكەن بوقۇپ ،ئوزبېكچە ،پارىسچە تىلالرنى ياەشى سۆزقەيدىغان بۇ ئادەم ماشىنا
ە رېمونو قىلىۈش ،ھەربىۈە كومانۈدىرقىۋ ،رەسسۈاملىۋ ھەمۈدە ەەققلۈارا

ھەيدە

سىياسىە ەزىيە
قابىلىيەتلى

شۇنىڭدەى دىنىە ئىلىم قاتارقىۋ ھەر تەرەپۈتى يېتىشۈكەن توقىمۈۇ

كىشى ئىدى .ئەقىخان تۆرە ئۇنىڭ ئىلىدا شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى

قۇرۇقغانلىقىنى ئاڭالپ ياردەمگە كەقگەنلىكىدى ئىبارە

سۆزقىرىگە ئىشىنىر ،ئۈۇنى

ئۆز يېنىدا قاقدۇرغان .ئۇ ئەقىخان تورە بىلەن بىر مەزگىق بىرگە يۈرگەن ھەمدە ئۇنىڭ
كانۋويلىرىغا ھەربىە بىلىملەرنى ئۆگەتكەن .قېكى  ،ئۇزۇن ئۆتمەي ،تۇيۇقسىزال ئۇنىڭ
بوقدى دەپ تۇتۇپ كېتىلىر ئىز دېرەكسۈىز

ئەسلى چەتلە ئىش ىيونى ئىكەنلىكى پا

يوقاقغان .ئەسلىدە ئۈۇ ،چەتۈلە ئىشۈ ىيونى ئەمەس بەقكۈى ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
ئۆزىنىڭ ئەقىخان تۆرىنىڭ يېنىغا تاشلىغان ااسۇسى ئىكەن ،ئۈۇ ئەقىخۈان تۆرىنىۈڭ
ئىچكى كۆز قاراشۈلىرى ھەمۈدە مەەسۈەتلىرىنى كۆزىتىشۈكە مەەسۈۇس ئە ەتىلۈگەن
ئىكەن)26(.
ئومۇمەن ،سو ېو ئىتتى اقى بىر تەرەپتى مىللىە ئىنقىالبنى قوقلىغان بىلەن ئۇنى
توقۇل قاما قىلىش ئۈچۈن بارقىۋ چارىلەرنى قوقالنغان بوقۇپ ،بۈۇ ئىشۈنى ئەمەقۈگە
ئاشۇرۇشۈۈتا سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى راز ېتكىسۈۈى ئۈنۈملۈۈۈى ەىۈۈزمە

قىلغۈۈان .سۈۈو ېو

راز ېتكىسى ستاقىننىڭ ئىلى ئىنقىالبىنى ەەققلاراالشتۇرماسۈلىقتا زور نەتىۈجە قازانغۈان
بوقۇپ ،ھەتتا ياقتا يىغىنى ە ستاقىننىڭ كەقگۈسۈى پىالنلىرىۈدى شۈەرقە تۈركىسۈتان
اۇمھۇرىيىتى رەھبەرقىرى ەە ەرسىز بوقۇپال قاقماستى بەقكۈى ،ەىتۈاي رەھبىۈرى اۈا
كەيشىمۇ ەە ەرسىز قاقغان ئىدى .ئۇ ،پەقە

كېلىشىم تۈزگقۈپ ،بىر قۈانچە ئۈايالردى

كېيىنال ئەنە شۇندال بىر كېلىشىمنىڭ بوقغانلىقىدى ەە ەر تاپقان .اۇڭگو دائىرىلىۈرى
بۇنىڭغا قارشىلىۋ كۆرسەتمەكچى بوقسىمۇ ،قېكى ئەينى اقىتتىكۈى ئۇالرنىۈڭ كۈچسۈىز
ھەم پاسسىر ەەققلاراقىۋ ئورنى بۇنىڭغۈا يۈو قويمىغۈان .اۈا كەيشۈى ھۆكۈۈمىتى
ستاقى ھۆكۈمىتى بىلەن تىركىشىشقا ئۇرۇنۇپ باققان بوقسىمۇ ،قېكى ئاماقسىز قاقغۈان.
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ستاقى باشتى ئاەىرى ئاكتىر ئورۇندا تۇرغان ،گومىندا ھۆكۈمىتى بوقسۈا پاسسۈىر
ھاالتتە قېلىۋەرگەن-6-0904 .ئايدى باشالنغان سو ېو –اۇڭگۈو ئۇچرىشىشۈلىرىدا
سۈۈتاقى ئەگەر اۇڭگۈۈو ياقتۈۈا كېلىشۈۈىمىدىكى شۈۈەرتلەرگە كۆنسۈۈىال اۇڭگونىۈۈڭ
"شىنجاڭدىكى ئىگىلى

ھوقۇقى"غا كاپاقەتلى

قىلىدىغانلىقىنى بىلدگردى .نەتىجىۈدە،

-0904يىلى -8ئىيۇن كۈنى اا كەيشى ياقتا كېلىشۈىمىدىكى ماددىالرغۈا ئاساسۈەن
"ئەگەر سو ېو ئىتتى اقى اۇڭگونىڭ شەرقىە شىما

ە شىنجاڭدىكى ئىگىلى

ھوقۈۇقى

ھەم زېمى پۈتۈنلۈكىنى كاپاقەتكە ئىگە قىلسا ،اۇڭگو كوممۇنستلىرى ە شىنجاڭدىكى
قوزغىالڭالرنى دا املىۋ قوقلىماسلىققا كاپاقەتلى

قىلسىال ،ياپونغا قارشى ئۇرۇ

غەقىبە

قىلغانۈۈدى كېۈۈيى  ،ئومۈۈۇمى ەەقۈۈۋ ئۈۈا از بېۈۈرىش ئۇسۈۈۇقى بىۈۈلەن موڭغۇقىيىنىۈۈڭ
مۇستەقىللىۋ مەسىلىسىنى ھە قىلىدۇ شۇنىڭدەى يەنە اۇڭگو داقىيەننىڭ ئەركى پور
بوقۇشى ،شەرقىە شىما تۆمۈۈر يۈوقى ە قۈشۈۈن پۈورتىنى سۈو ېو –اۇڭگۈو ئورتۈال
پايدىلىنىشقا ئەمما باشقۇرۇ

ھوقۈۇقى اۇڭگونىۈڭ قوقىۈدا بوقۇشۈقا قوشۈۇقىدۇ" ()29

دېگەندەى قارارغا كېلىر ،سو ېو ئىتتى اقى تەرەپكە رەسمىە بىلدگردى .اا كەيشىمۇ
"شۈۈىنجا " بىۈۈلەن مۈۈانجۇرىيىنى سۈۈاقالپ قۈۈېلىش ئۈچۈۈۈن زور مەن ەئەتلىرىۈۈدى
كېچىشكە تەييار بوقغان ،ستاقىنمۇ ئۆز مەن ەئەتلىرىنى قوقغا كەقتۈرگ

از

ئۈچۈن شەرقىە

تۈركىستاننى اۈملىدى ئۇيغۇرالرنى قۇربان قىلىشقا تەييار بوقغۈان ،قىسقىسۈى ئەينۈى
اقىتتا ئۇيغۇر مەسىلىسى بىلەن اۇڭگو كوممۇنىستلىرى مەسىلىسۈى سۈو ېو –اۇڭگۈو
مۇناسۈۈىۋەتلىرىدىكى ئۈۈاچقۇچلۇل نۇقتىغۈۈا ئايالنغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئۇيغۈۈۇرالر سۈۈتاقىننىڭ
قوقىدىكى سىياسىە قەرتكە ئايلىنىر قاقغان ئىدى.

سو ېو –اۇڭگو دوستلۇل شەرتنامىسى
ە ئىلى ھۆكۈمىتى
-0900يىلى -8ئايالردا باشالنغان ئۇالستاي تاغلىرىدىكى قوراقلىۋ ھەرىۈكە
بارا-بارا كېڭىيىر ،ئاەىرى شۇ يىلى -01ئايدا نىلقا ناھىيىسىنىڭ ئازاد بوقۇشى بىۈلەن
زور نەتىجىلەرگە ئېرىشتى .ئازادقىۋ تەشكىالتىمۇ اىددىە ھەرىكەتكە كېلىۈر ،غۇقجۈا
شۈۈەھىرىدە قۈۈوزغىال تەييۈۈارقىقى ئېلىۈۈر بۈۈاردى ھەمۈۈدە -7نويۈۈابىر كۈۈۈنى غۇقجۈۈا
قوزغىلىڭىنىڭ -0ئوقىنى ئاتتى .بە

كۈنلۈۈى اەڭۈدى كېۈيى غۇقجۈا شۈەھىرىدىكى

مۇھىم اايالر ئىشغا قىلىندى .ئازادقىۋ تەشكىالتى اىددىە يىغى چاقىرىر" ،شەرقىە
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تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى" اقىتلىۋ ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇقغانلىقىنى ااكارقىدى .شۇنىڭدى
كېيى تاكى ياقتا يىغىنى ئېچىلغىچە بوقغان ئۈ ئۈاي ئىچىۈدە ئىلۈى ىاليىتۈى ئۈازاد
قىلىنىۈۈر ،ئىلۈۈى قومىنۈۈدا قوشۈۈۇنلىرىدى تەقتۆكۈۈۈس تازىالنۈۈدى .بۈۈۇ اەريانۈۈدا
اۇمھۇرىيە

سىسۈتېمىلىرىنى بارقىققۈا كەقتۈۈردى ھەمۈدە

ئۆزىنىڭ ھەممە ھۈاكىمىيە

اىددىە ھەرىكەتكە كېلىر ،پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر دىيۈارىنى ئۈازاد قىلىشۈنىڭ تەييۈارقىۋ
ەىزمەتلىرىنى ئېلىر باردى .زىيا سەمىدىنىڭ تەسۋىرقىشىچە ،ئەينى اقىتتۈا شۈۇندال
قاينام تاشقىنلىۋ مەنزىۈرە شۈەكىللەڭەنكى " ،ھەمۈمە ئاقۈدىنقى سۈەپ ئۈچۈۈن"" ،
مۇستەقىللىۋ ئۈچۈن"" ،شەرقىە تۈركىستان بايرىقىنى شىڭشىغا قادا

شوئارى ئاستىدا

ھەممە ەەقۋ ئۆزقىرىنى ئىنقىالب قوينىغا ئاتتى )01(.ئەنە شۈۇندال روھ تۈپەيلىۈدى
اۇمھۇرىيەتنىڭ تۇنجى ئەسكەر قوبۈۇ قىلىۈش مىزانىۈدىمۇ  08ياشۈتى  04ياشۈقىچە
بوقغان ئەرقەرنىڭ ھەممىسى ئەسكەر بوقۇ
ئاينىۈ

بەقگىلەنگەن بوقۈۇپ-0904 ،يىلۈى -0

-8كۈۈۈنى مۈۈۇنتىزىم مىللىۈۈە ئۈۈازادقىۋ ئۈۈارمىيە قۇرۇقۈۈۇپ ،بۈۈۇرۇنقى تارقۈۈال

پارتىزانلىۋ ئۇرۇشقا ەاتىمە بېرىلۈدى .بىۈرقىككە كەقۈگەن قومانۈدانلىۋ ئاسۈتىدىكى
مۇنتىزىم ،ئىنتىزاملىۋ ھەربىە سىستېما بەرپا قىلىنىر ،ھەربىە مەشۈىقلەر كۈچەيتىلۈدى
ھەمدە شىماقىە ،ئوتتۇرا ە اەنۇبىە يۆقۈنۈشۈتى ئىبۈارە

ئۈۈ فرونتتۈا اە قىلىۈش

ھەربىە پىالنى تۈزگقدى-0904 .يىلىنىڭ ئىيۈۇن ئايلىرىۈدى ئېتىبۈارەن شۈىماقىە ە
ئوتتۇرا يۆقىنىشتىكى قوشۈۇنالر ھۇاۈۇملىرىنى باشۈالپ ،شۈەرقتە ئۈۇرگمچىگە ،شۈىماقدا
تارباغاتاي ە ئاقتايغا قاراپ ئاتالندى .بۇ يەردە شۇندال بىر سوئا تۇغۇقىدىكى ،نېمە
ئۈچۈۈۈن سۈۈتاقى ياقتۈۈا كونفېرېنسىيىسۈۈىنىڭ روھىغۈۈا بىنۈۈائەن شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان
اۇمھۈۈۇرىيىتىگە يۈۈاردەم بېرىشۈۈنى دەرھۈۈا توەتىتىۈۈر قويمۈۈاي ،ئۇنىۈۈڭ ئەكسۈۈىچە،
ئىنقىالبنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىشى ە مۇنتىزىم مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ قۇرۇقۈۇپ ،ئۈۈ سۈەپ
بويىچە اە قىلىشىنى قوقاليدۇ؟ بۇ ئەمەقىيەتتە سو ېو –ەىتاي مۇناسىۋەتلىرى بىلەن
بىۋاسۈۈىتە مۇناسۈۈىۋەتلى
ھۇاۇملىرى پەقە

بوقۈۈۇپ ،ھەقىۈۈقەتەن مىللىۈۈە ئارمىيىنىۈۈڭ چۈۈو كۆقەملى ۈ

ياقتا يىغىنىدى كېيى باشالنغان ئىۈدى .مىللىۈە ئۈارمىيە -0904

يىلى -6—4ئايالردى ئېتىبارەن ئوتتۇرا ە شىماقىە يۆنىلىش بويىچە شىددە
ئاقغا ئىلگىرىلە اتقاندا ستاقى بىلەن ااڭكەيشى ئارىسىدا دى لوماتىيىلى

بىۈلەن

كۈرەشۈلەر

ئە اى ئېلىۋاتاتتى .گومىڭدا ھۆكۈمىتى ستاقىننىڭ ئاشۈۇ ياقتۈا يىغىنىۈدا چېرچىۈق ە
رۇز ېلتنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن ئەممۈا ،اۇڭگونىۈڭ دۆقە

مەنۈ ەئەتىگە ئۇيغۈۇن

بوقمىغان بىر قاتار شەرتلىرىدى ئاستىرىتتى ەە ەر تاپقان بوقسىمۇ ،ئەمما تېخى ياقتا
كېلىشۈىمىنىڭ مەزمۇنلىرىۈدى توقۈۇل ەە ەردار ئەمەس ئىۈدى )00( .اۈا كەيشۈۈى
304

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ھۆكۈمىتىنى غەزەپلەندگرگەن نۇقتا ئامېرىكا ،ئەنگلىيە ە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ەىتۈاي
اۇمھۈۈۈۇرىيىتىنى پەقە

نەزەرگە ئاقمىغۈۈۈانلىقى ،يەنۈۈۈى دۇنيانىۈۈۈڭ تەرتى ىنۈۈۈى

بەقگىلەيۈۈدىغان بۈۈۇ مۈۈۇھىم يىغىنغۈۈا ەىتۈۈاينى قاتناشتۇرماسۈۈتى ئەكسۈۈىچە ،ئۇنىۈۈڭ
"مەن ەئەتلىرىنى قۇربان قىلىۋەتكەنلىكى" بوقۇپ ،اا كەيشى بۇ كېلىشىمنى ئېتىۈراپ
قىلماسلىۋ ئۈچۈن بارقىۋ ئىمكانىيەتلىرىدى پايدىلىنىر تىرىشچانلىۋ كۆرسەتسۈىمۇ،
قېكى ئاما قۈانچە؟ ەىتاينىۈڭ يۈاپونىيە ئىشۈغاقىيىتىدى ئۈازاد بوقۈۇپ ،ئىگىلىۈ
ھوقۇقىنى قوقغا كەقتۈرگشىدە يۇقىرىدىكى ئۈ كۈچلۈى دۆقەتكە تايانمۈاي ،ئۇالرنىۈڭ
ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا بويسۇنماي ئاما يول ئىدى.
اا كەيشى -0927يىلى ياپونىيە ەىتۈاي ئوتتۈۇرا تۈزقەڭلىۈ
كۆقەملى
ئۇرۇ

رايونىغۈا كە

ھۇاۇم باشۈلىغاندى ئېتىبۈارەن سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ يۈاپونىيىگە قارشۈى
ئېالن قىلىر ،ەىتايغا ياردەم بېرىشىنى قوقغا كەقتۈرگشكە تىرىشۈىر ،سۈتاقىننى

ياپونغا قارشى ئۇرۇشقا سۆرەپ كىۈرىش ئۈچۈۈن بۈارقىۋ دى لوماتىيىلىۈ

اسۈىتىلەرنى

قوقالنغان بوقسىمۇ ،ئەمما ستاقى ااڭكەيشىنى دەپ ياپون بىلەن بوقغان مۇناسىۋەتنى
بۇزۇ ېلىشۈنى ەاقىمىغۈۈان ئىۈۈدى( .)02ئەكسۈۈىچە ئۈۇ -0900يىلۈۈى يۈۈاپونىيە بىۈۈلەن
بىتەرەپلى

كېلىشىمى تۈزگەن ھەمدە ەىتايغا مەە ىە بېرىۋاتقان ھەربىە ياردەملىرىنى

توەتاتقۈۈان ئىۈۈدى( .)02سۈۈتاقى سۈۈو ېو –گېرمۈۈان ئۇرۇشۈۈى باشۈۈالنغاندا سۈۈو ېو
قىلىۈر قېلىشۈىدى ئەندىشۈە قىلىۈر،

ئىتتى اقىنىڭ شەرقىە ە غەربىە سەپتە ئۈۇرۇ

ياپونىيە بىلەن ئۈزقۈكسىز تۈردە نورما مۇناسىۋەتنى ساقالپ ،غەربتە گېرمانىيە ،شەرقتە
ياپونىيە ئارمىيىسىنىڭ ئىسكەنجىسىدە قېلىر ،بىۈراقال گۈۇمران بوقۇشۈتى سۈاقالندى.
ستاقى شەرقىە رايونلىرىنىڭ بىخەتەرقىكى ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ ئاسىيا-تىۈن ئوكيۈان
رايونىۈۈدىكى ھەربىۈۈە ھەرىكەتلىرىگىمۈۈۇ قوشۈۈۇقمىدى ە ئامېرىكۈۈا بىلەنمۈۈۇ ئاشۈۈكارا
ھەمكارالشمىدى .ەىتاينىمۇ ئاشكارا قوقلىماي ،يۈاپونىيىنى بە
تۇتۇپ تۈۇرۇ

يىۈق اقىۈو ئاقۈداپ

ئۈارقىلىۋ ئۆزىنىۈڭ غەربىۈە سۈەپتە گېرمۈانىيە ئارمىيىسۈىنى سۈو ېو

تۇپراقلىرىدى غەقىبىلى

تازىلىشىنى قوقغا كەقتۈرگ اقدى.

-0904يىلىنىڭ بېشىدا گېرمانىيىنىڭ مەغلۇبىيىتى ئايدىڭالشقان بوقسىمۇ ،ئەمما
ياپونىيە بىلەن ھە قىلغۇ ئۇرۇ

قىلىر ،ئاسىيا –تىن ئوكيان رايونىنىڭ تىنچلىقىنى

ئەسلىگە كەقتۈرگشنى مۇھىم ئىستراتېگىيىلى

كۈن تەرتى كە قويغان ئامېرىكۈا سۈو ېو

ئىتتى اقىنى ياپونىيىگە قارشى ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇ

ئۈچۈۈن دا املىۈۋ تىرىشۈىر ،بىۈر

تەرەپتى ەىتاينى ياقتا كېلىشىمىگە كۆندگرگشكە يەنە بىر تەرەپتى سۈتاقىننى تېۈزرەى
ياپونغا قارشى ئۇرۇ

باشالشۈقا ئۈندىۈدى ( .)02ئىلىۈدا مىللىۈە ئۈارمىيە قۇرۇقۈۇپ،
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"شەرقىە تۈركىستان مۇستەقىللىقى ئۈچۈن ئاقغا" دېگەن ەەتلەر يېزىلغان بۈايراقالرنى
تاپشۇرۇ ېلىر ،اىددىە ھەربىە تەييارقىقالرنى ئېلىر بېرىۋاتقاندا يەنى -0904يىلى
-0ئاينىۈۈڭ -02كۈۈۈنى ئامېرىكۈۈا پرېزىۈۈدېنتى رۇز ېلۈۈو اپۈۈا

بوقۈۈدى .ەزىۈۈ ە

تاپشۇرۇ اقغان پرېزىدېنو ترۇمې ستاقىننىڭ ياقتۈا كېلىشۈىمىدە بەرگەن ەدىلىۈرىگە
ئەمە قىلىش –قىلماسۈلىقىنى بىلىۈش ئۈچۈۈن -4ئايۈدا ھوپكىنسۈنى سۈتاقى بىۈلەن
سۆزقىشىشكە موسكۋاغا ئە ەتتى .ستاقى ھوپكنسنىڭ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ يۈاپونىيىگە
قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشۈىش-قاتناشماسۈلىقى مەسىلىسۈىنى سۈورىغاندا ،سۈتاقى قەتلىۈە
رە ىشتە بۇنىڭ ھەممىسىنىڭ ەىتاينىڭ ياقتا كېلىشۈىمىنى قوبۈۇ قىلىۈش-قىلماسۈلىقىغا
باغلىۋ ئىكەنلىكى ،پەقە

شۇنىڭدى كېيىنال قارار چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدگرگەن(.)04

ستاقى يەنە ھوپكىنسكە ئۇرۇشتى كېيى ەىتاينىڭ بىرقىككە كەقگەن دۆقە

بوقۇشىنى

ەااليدىغانلىقىنى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ەىتايدى زېمى تەمەسۈى يوقلۈۇقى ،بوقۇپمۈۇ
مانجۇرىيە ،شەرقىە تۈركىستان ( شىنجا ) قاتارقىۋ اۈايالردىكى ەىتاينىۈڭ ئىگىلىۈ
قىلىۈۈدىغانلىقىنى شۈۈۇنىڭدەى يەنە پەقە

ھوقۈۈۇقىنى ھەر قانۈۈدال مەنۈۈادا ھۈۈۆرمە

ئامېرىكىنىڭال ئۇرۇشتى كېيى ەىتاينىڭ قۇرۇقۇشنى ئەسلىگە كەقتۈرگ

ەىزمەتلىۈرىگە

ياردەم بېرەقەيدىغانلىقىنى ئى ادە قىلدى( .)06ستاقى  ،ھوپكىنسۈكە يەنە -7ئاينىۈڭ
بىرىنچى كۈنى تاشقى ئىشۈالر مىنىسۈتىرى سۈوڭزىۋې بىۈلەن بىۈلەن موسۈكۋادا ياقتۈا
كېلىشىمىنىڭ مۇناسىۋەتلى

مۈاددىلىرى بۈويىچە سۆھبەتلىشىشۈكە قوشۈۇقىدىغانلىقىنى

بىلدگردى .ترۇمې بۇ ەە ەرنى ئاڭلىغاندى كېۈيى -6ئايۈدا ەىتۈاي تاشۈقى ئىشۈالر
مىنىستىرى سو زىۋې بىلەن كۆرگشۈپ ،ياقتا كېلىشىمىدىكى ەىتايغا ئائىو مۈاددىالر
ھەققىدە سورىغاندا ،سو زىۋې ەىتاينىڭ

رۇس مۇتەەەسسىسلىرىنىڭ يەكۇنلىرى ئاستىدىكى
ئىلى ھۆكۈمىتىنىڭ تەقدىرى
بۇنىڭدى يېرىم ئەسىردى ئىلگىرىكى -27ئا غۇسو ،شەرقى تۈركىستان مىللىە
ئىنقىالبىنىڭ رەھبەرقىرىدى ئەەمەتجان قاسىمى قاتۈارقىۋ كىشۈىلەرنىڭ قۈازا تاپقۈان
ەاتىرە كۈنىدۇر(بۇ چىسالنىڭ باشقىچە بوقۇشى مۇمكى ).
ئېنىۋ دەقىق ئىس اتى بوقمىغان بۇ ئۆقۈمنىۈڭ اقتىنىۈڭ -8ئاينىۈڭ -27كۈۈنى
ئىكەنلىكى ئەينى اقىتتا سۈو ېو ە ەىتۈاي كوممۇنىسۈو ھۆكۈۈمەتلىرى تەرى ىۈدى
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بىردەى ھاقدا دۇنياغا ااكارالنغۈان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا بۈۇ تاسۈادى ىە ھادىسۈە دۇنيۈا
تارىخىدىكى مۇھىم سىرقىۋ ەقەقەرنىڭ بىرى بوقۇپ قاقدى ھەمدە موسكۋا ە بېيجىۈڭ
كىشىلەرنى قايىق قىالقىغىدەى پاكىتلىرىنى تې ىر بېرەقمىگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇيغۈۇرالر ە
باشقا بۇ تېمىغا قىزىققۇچىالر  41نەچچە يىلدى بۇيان مەزكۇر تراگېدىيىگە ئىشەنمەي،
ئۆزقىرىنىڭ تۈرقۈى قىياسلىرىنى ە پەرەزقىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەقمەكتە.
يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىۈلەن ئۈۆتكەن ئەسۈىرنىڭ ئاقۈدىنقى يېرىمىۈدىكى رۇس-
ەىتاي مۇناسىۋەتلىرىگە ئائىو كۆپلىگەن مەە ىە ئارەى الپ ئېچىلىر ،بۇ دە ىردىكى
قېنى

ە ستاقىننىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنىڭ ماھىيەتلىرى ئاشكارىلىنىش بىلەن كرېمىلنىۈڭ

ھۈۈې قاچۈۈان ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ مۇسۈۈتەقىللىقىنى قوقلىمىغۈۈانلىقى ،پەقە

ئۇيغۇرالرنىۈۈڭ

ئازادقىققا تەشنا قەقبىنى ئۆزىنىڭ ەىتاينى ئۆز ئىچىگە ئاقغان شەرقىە ئاسىيا سىياسۈىە
ئىستراتېگىيىسى اۈملىدى ياپونىيە ،ئۇقۈۇغ برىتۈانىيە ە ئامېرىكۈا قوشۈما شۈتاتلىرى
بىلەن ئېلىر بارغان بىر مەيدان دى لوماتىيىلى

ئويۇنالرنى اسىتە قىلغان مەنۈ ەئە

ئۇرۇشلىرى ئۈچۈن قورا قىلىر ،ئاەىرىدا سوغۇل مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىدا كوممۇنىزم ە
كاپىتاقىزم الگىرىدى ئىبارە

بىر-بىرى بىۈلەن تەەمىۈنەن  41يىۈق دگشمەنلەشۈكەن

ئىككى قۇتۇپ كۈرىشىدە ئىتتى اقچى قىلىشنى ەام ەىياقغۈان مۈا زېۈدو اۇڭگوسۈىغا
سۈۈوغا قىلىۈۈۋەتكەنلىكى بۈگۈۈۈنكى كۈنۈۈدە ئۆزىنىۈۈڭ سۈۈىرقىقلىقىنى يوقىتىۈۈر ،ئاشۈۈكارا
ەۇالسىگە ئايالندى.
ئە قىزىۋ يېرى شۇكى ،ئەەمەتجان قاسىمى قاتارقىۋ ئەربابالرنىڭ ئۆقۈمىنىۈڭ
ئارقا كۆرگنىشىنى اۈملىۈدى دۇنيۈا سىياسۈىە تارىخىۈدا كەم ئۇچرايۈدىغان مەزكۈۇر
پااىلەقى

ئۆقۈمنىڭ قانداقتۇر ئۇالرنىڭ بېشۈىغا كەقۈگەن تەسۈادى ىيلىۋ بوقماسۈتى

بەقكى ،سىياسىە ئۆقۈم ،سىياسىە پااىلە يەنۈى پەقە

بىۈر قۈانچە كىشۈىنىڭال ئەمەس

بەقكۈۈى پۈتۈۈۈن بىۈۈر مىللەتنىۈۈڭ پااىلەسۈۈى بوقۈۈۇپ قاقغۈۈانلىقى ،بۇنىۈۈڭ بىۋاسۈۈىتە
اا ابكارقىقىنىڭ ستاقى ئىكەنلىكى ئاقۈدى بىۈلەن رۇسۈالرنىڭ ئۈۆزقىرى تەرى ىۈدى
تۇشمۇ-تۇشتى ئىقرار قىلىندى ھەم قىلىنماقتا.
ئانداقتا رۇسالر شەرقىە تۈركىستاننىڭ ە ئەەمەتجۈان قاسۈىمى قاتارقىقالرنىۈڭ
تەقدىرى ھەققىدە قاندال يەكۈنلەرنى چىقاردى؟
سۈۈو ېو ئىتى اقىنىۈۈڭ يىمىرىلىشۈۈى بىۈۈلەن بىۈۈر قىسۈۈىم رۇس ژۇرناقىسۈۈتلىرى ە
مۇتەەەسسىسۈۈلىرى ئۆزقىرىنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇرالر مەسىلىسۈۈى ھەمۈۈدە سۈۈو ېو -ەىتۈۈاي
مۇناسۈۈىۋەتلىرىگە ئائىۈۈو ئىلمىۈۈە ئەمگەكلىرىۈۈدە ئەەمەتجۈۈان قاسۈۈىمىنىڭ سۈۈتاقى
تەرى ىدى سۇيىقەسو بىلەن ئۆقتۈرگقگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى .مەسىلەن ئاتاقلىۋ
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رۇس ژۇرناقىسۈۈتى ە سىياسەتشۇناسۈۈى چۈۈۇدادېيە -91يىلالرنىۈۈڭ بېشۈۈىدا موسۈۈكۋادا
چىقىۈۈدىغان "يېڭۈۈى اقىۈۈو" زورنىلىۈۈدا "ئۇيغۈۈۇرالر سۈۈتاقى بىۈۈلەن ما زېۈۈدۇڭنىڭ
قۇربانلىرى" ناملىۋ ماقاقىسىنى ئۈېالن قىلىۈر ،ئەەمەتجۈان قاسۈىمى قاتارقىقالرنىۈڭ
ستاقى بىلەن ما زېدۇڭنىڭ تىق بىرىكتۈرگشى بىلەن ئۆقتۈرگقگەنلىكىنى قەيو قىلغان.
بۇ سو ېو ئىتتى اقى سىياسىيونلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم ئەەمەتجۈان قاسۈىمىنىڭ سۈو ېو
ئىتتى اقى تەرى ىدى ئۆقتۈرگقگەنلىكىنى ئەتىراپ قىلىشۈى ئىۈدى .ئۇنىڭۈدى كېۈيى ،
رۇس سىياسىە ئاناقىزچىسى ئاندىرېە ئانتونو ئۆز ماقاقىسىدە "سۈتاقى ئەەمەتجۈان
قاسىمى قاتارقىقالرنى يوقىتىر ،موڭغۇقىيىگە ئوەشا

ساالھىيەتتىكى شەرقى تۈركىستان

اۇمھۇرىيىتىنى ما زېدۇڭغا بېرىۋەتتى "دەپ ەۇالسە چىقاردى.
-0991يىلالرنىۈۈۈۈڭ ئوتتۇرىلىرىۈۈۈۈدى باشۈۈۈۈالپ رۇس ئانۈۈۈۈاقىزچىلىرى ە
سىياسەتشۇناسلىرى شەرقىە تۈركىستان اۈملىدى ئۇيغۇرالر ھەققىدە پىكىر يۈگۈزگشنىڭ
يېڭى دوققۇنىنى پەيدا قىلغان بوقۇپ ،بۇنىڭغا سە ەب بوقغۈان ئامىلالرنىۈڭ بىۈرى بۈۇ
مەزگىلدە ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسۈىە ھەرىكەتلىرىنىۈڭ اىۈددىە بىۈر ھۈاقەتكە كېلىشۈى
شۇنىڭدەى ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرىۈدە ئۇيغۈۇر ھەرىكىتىنىۈڭ اانلىنىشۈى بىۈلەن
بېيجىڭنىڭ بۇ مەسىلىدە رۇسىيە ە ئوتتۇرا ئاسىيا ھۆكۈۈمەتلىرىگە مۈۇرااىلە

قىلىشۈى

ئىدى .ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ قايتىدى ەىتاي بىلەن موسكۋا دى لومۈاتىيە سەھنىسۈىدە
مۇزاكىرە تېمىسىغا ئايلىنىشى ،سو ېتالر ئىتتى اقى يىمىرىلگەندى كېۈيى بىۈر مەزگىۈق"
ئويۇن قەرتى سۈپىتىدە ئوينىلىر ،اانالندۇرۇقغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى ەىتاينى قايتىدى
موسكۋانىڭ ئاقدىغا كېلىشكە مەابۇر قىلغانلىقنىڭ ئىس اتى بوقۇپ قاقۈدى .شۈاڭخەي
ھەمكارقىۋ تەشكىالتىنىڭ قۇرۇقۇشىغىچە بوقغان بىۈر مەزگىۈق ئىچىۈدە ئۇيغۈۇر قەرتۈى
بورى

يېلتسى  ،نازاربايېۋ ،كەرىموپ ،ئاقۈايېۋالر تەرى ىۈدى ئۈنۈملۈۈى ئويناقۈدى.

رۇسۈۈىيە ە ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيادىكى دى لوماتىيىلى ۈ

ئۆزگىرىشۈۈلەر شۈۈۇنىڭدەى ئۇيغۈۈۇر

مەسىلىسىنىڭ موسكۋا بىلەن بېيجىۈڭ اۈملىۈدى ئاقماتۈا ،بىشۈكەى ،تاشۈكەنو ھەم
دگشەنبە قاتۈارقىقالر بىۈلەن بېيجىۈڭ ئارىسۈىدىكى كېلىشۈىملەردى ئۈورۇن ئېلىشۈى
رۇسالردىكى ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە تەھلىق يۈرگۈزگشۈنىڭ يەنە يېڭۈى دوققۈۇنىنى
قوزغىدى.
قىسقىسى ،ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە پىكىر يۈرگۈۈزگەن ھەر قانۈدال بىۈر رۇس
ئاقىمى ياكى سىياسىە ئاناقىزچىسى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ يېڭى ئەمەس بەقكۈى ،كونۈا
مەسىلە ئىكەنلىكىنى تەكىتلە

بىۈلەن ئۇيغۇرالرنىۈڭ ئۈۆتكەن ئەسۈىرنىڭ بىرىنچۈى

يېرىمىدا قۇرغان ئىككى شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى اۈملىدى -0900يىلىدىكى
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اۇمھۇرىيەتنىۈۈۈڭ بىۋاسۈۈۈىتە موسۈۈۈكۋانىڭ دۆقە

مەن ەئەتۈۈۈى ئۈچۈۈۈۈن قۇربۈۈۈان

قىلىۋېتىلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلماي قاقمىدى .بۇ ھەم ئۇالرنىۈڭ نەزىرىۈدە مەسۈىلىنىڭ
تۈگىنى ەاالس.
موسكۋا ئارەى لىرىنى  21يىۈق تەتقىۈۋ قىلغۈان رۇس تارىخچىسۈى بارمىننىۈڭ
"-0909-0902يىللىرىدىكى سۈو ېو –ەىتۈاي مۇناسۈىۋەتلىرى" نۈاملىۋ كىتابىۈدا
كۆرسىتىلىشۈۈىچە-0900 ،يىلۈۈى پارتلىغۈۈان شۈۈەرقى تۈركىسۈۈتان ئىنقىالبۈۈى ە شۈۈەرقى
تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى باشتى ئاەىرى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ قوقلىشۈىغا ئېرىشۈكەن
بوقۇپ ،ستاقى ئۇيغۇر ەەققىنىڭ ئازادقىققا بوقغان ئۈمىدىۈدى پايۈدىلىنىر ،شۈەرقى
تۈركىستان ھۆكۈمىتى ە ئارمىيىسىنى ئۆز كونتروقلۇقىغۈا ئېلىۋاقغۈان ئىۈدى .ئۇيغۈۇرالر
ستاقىننىڭ ەىتۈاي سى ياسۈىتىدىكى ئويۈۇن قەرتۈى قىلىۈنىش بىۈلەن ئۇيغۈۇر ەەققىۈگە
توقدۇرغۇسىز كۆڭۈقسىزقى

ئېلىر كەقدى دېگەندەى يەكۈنلەرنى چىقۈاردى .ئۈۇ يەنە،

ئەەمەتجۈۈان قاسۈۈىمى قاتارقىقالرنىۈۈڭ تاسۈۈادى ىە ئۈۈۆز ئەاىلىۈۈدە ئەمەس ،بەقكۈۈى
ئۆقتۈرگقگەنلىكىگە ئىشىنىدىغانلىقىنى بۈۇ ماقاقىنىۈڭ مۈۇئەقلى ىگە سۈۆزقەپ ئۈۆتكەن
ئىدى.
سۈۈىبىرىيەنىڭ بارنۈۈائۇ شۈۈەھىرىدە ئۇيغۈۈۇرالر كەقگۈسۈۈىدە مۇسۈۈتەقىق دۆقە
قۇراالمدۇ يول؟ دېگەن تېمىدا مۇنازىرە ئېلىر بارغان رۇس ئاقىملىرىنىڭ مۇنازىرىسۈى
ھەققىۈۈدە مەقۇمۈۈا

بەرگەن الدىمىۈۈر كۈۈۇزمىنكى  ،بىۈۈر گۇرۇپ ۈۈا رۇس ئاقىملىرىنىۈۈڭ

يەكۈنلىرىگە ئاساسەن مۇندال ەۇالسە چىقاردى.
" ئۇيغۇرالرنىڭ قوزغىالڭلىرى -0920يىلى-0927 ،يىلى ە -0900يىلى قايتۈا
يۈز بەردى .بىر قانچە يىق شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى مە اۇد بوقۈدى .بۈۇ يېڭۈى
دۆقەتنىۈۈڭ ئەينۈۈى اقىتتۈۈا سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ تەركىبىۈۈدىكى بىۈۈر ئىتتى اقۈۈدا
اۇمھۇرىيە

بوقۈۇپ قۈېلىش مۇمكىنچىلىكمۈۇ بۈار ئىۈدى .كرېمىۈق ما زېۈدۇڭغا يۈو

قويمىغان بوقسا ،بەقكى بۇ دۆقە

تېخۈى ھۈازىرغىچە مە اۈۇد بوقۈۇپ تۇرغۈان بۈوالر
كەچلى

ئىدى (.الدىمىر كۇزمىنكى " .نو وسىبىرس

گېزىتى")

موسۈۈكۋا ئۇنىۋېرسۈۈىتېتىنىڭ پروفېسسۈۈورى ،ئاتۈۈاقلىۋ ەىتايشۈۈۇناس ھەمۈۈدە
قاچاندۇر بىر اقىتالردا ئۇيغۇر ئېلىدە ەىزمە

قىلغان ئاقىم ىليا گېلبۈارس ئەپەنۈدى

موسكۋادا چىقىدىغان گېزىتالردى بىرى "نو ايا گازەتا"نىۈڭ مۇەبىرىنىۈڭ ئۇيغۈۇرالر
ھەققىدىكى سوئاقلىرىغا اا اب بېرىر ،موسۈكۋانىڭ ئۇيغۈۇر سىياسۈىتى ھەققىۈدە بىۈر
اۈملە سۆز بىلەن ەۇالسە چىقىرىر مۇندال دېدى:
"رۇسىيىنىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان پوزىتىسىيىسى ساتقىنالرچە پوزىتسىيە ،بۇ بىزنىڭ
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تارىخىمىزدىكى پۈتۈنلەي كۆڭۈقسىز بىر نۇقتا بوقۇپ ھېسۈابلىنىدۇ .سۈتاقى ما زېۈدۇ
بىلەن ئۇرۇشۇپ قاقماسلىۋ ئۈچۈن شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنى ەىتايغۈا قوشۈۇپ
بېرىشنى قارار قىلدى ە بۇ يەردە شىنجا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇقۇپ ،كۈۆپلىگەن
ئۇيغۈۈۇرالردى تەشۈۈكىللەنگەن بۈۈۇ ھۆكۈۈۈمە

مە اۈۈۇد بوقمۈۈاي قاقۈۈدى" ( .نو ايۈۈا

گازەتا" نىۈڭ ئوبزورچىسۈى ئاننۈا پوقىتكو سۈكايانىڭ گېلبۈارس بىۈلەن ئۆتكۈۈزگەن
سۆھبىتى)
ئۈۈامېرىكىلىۋ رۇس ئۈۈاقىمى ېكتۈۈور سىنىتكو سۈۈكىە ئۈۈۆز ماقاقىسۈۈىدە شۈۈەرقىە
تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاەىرقى تەقدىرى ھەققىدە مۇندال كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغۈا
قويدىن
"-01يىلالرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا قۈوزغىالڭچى ئۇيغۇرالرنىۈڭ ھۆكۈمىتىنىۈڭ
رەئىسى ئەقىخان تۆرە ە ھۆكۈمەتنىڭ باشقا ئەزاقىرى سو ېو ئىتتى اقىۈدى كەقۈگەن
مەسلىھەتچىلىرى تەشۈەببۇس قىلغۈان كۆرسۈەتمىلەرگە قارىمۈاي ،ئۈۆز مۇسۈتەقىللىقىنى
نامايۈۈان قىلىشۈۈقا باشۈۈلىدى .سۈۈتاقىننىڭ كېيىنكۈۈى ھەرىكىتۈۈى گومىنۈۈدا

ە ەىتۈۈاي

كوممۇنىستالر ھەرىكىتىنىڭ رەھبەرقىرى بىلەن كېلىشىم ھاسىق قىلىشقا تەسىر كۆرسەتتى.
-0909يىلى ئا غۇستتا ئەەمەتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى ەكىللەر ئۆمىكى موسكۋاغا
يېتىر كەقدى ھەمدە ەكىللەر ئۆمىكىنىڭ بارقىۋ ئەزاقىرى ئېتىر تاشالندى.
ئۆقتۈۈۈرگقگەن رەھبەرقەرنىۈۈڭ ئورنىغۈۈا داھىۈۈە سۈۈتاقى

ە ما زېۈۈدونىڭ

كېلىشۈۈىملىرىگە بويسۈۈۇنىدىغان كرېمىلنىۈۈڭ يېڭۈۈى تىكلىۈۈگەن ئۈۈادەملىرى سۈۈو ېو
ئىتتى اقىدى ئۇيغۇرالر نامىدى سۆزقىشىش ئۈچۈن ەىتايغا يېتىر باردى".
( وكتور سنىتكو سۈكىينىڭ ماقاقىسۈى "ئافغانىسۈتاننىڭ قوشۈنىلىرى -ەىتۈاي،
رۇسىيە ە قازاقىستان" غا قارا )
ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە كۆپ ماقۈاقە يازغۈان رۇس سىياسۈىە ئاناقىزچىسۈى
ئىگور روتتار موسكۋادىكى ئابرۇيلۇل گېزىتالردى بىۈرى " ەە ەرقەر"دە يۇقىرىۈدىكى
يەكۈنلەرنى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان ەۇالسىنى تەكىتلىدى .ئۇ مۇندال دەيدۇ:
"بىۈۈرال ،مۈۈا زېۈۈدو ھۈۈاكىمىيەتنى ئىگىلىگەنۈۈدى كېۈۈيى كرېمىۈۈق يېڭۈۈى
ئىتتى اقچىسىنى ەاپا قىلىشنى ەاقىمىۈدى .شۈەرقىە تۈركىسۈتان ھۆكۈۈمىتىنى ئۆزىنىۈڭ
توقۇل تەركىبى بىلەن ئاقمۇتىغا چاقىردى .ەكىلۈلەر ئۈۆمىكى بۈۇ اايۈدى بېيجىڭغۈا
سۆھبەتكە بېرىشى كېرەى ئىدى .بىرال ،ەىتاينىڭ پايتەەتىگە كېتىۋاتقان يو ئۈستىدە
يۇقىرى ساالھىيەتتىكى باشۈلىقالر بۈار بۈۇ ئۈايروپىالن ھادىسۈىگە ئۇچرىۈدى .دېۈمەى،
"ئەپسۇسلىنارقىۋ تاسادى ىيلىۋ تۈپەيلىدى " پۈتۈن شەرقىە تۈركىسۈتان رەھبەرقىكۈى
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قازا قىلدى".
( ئىگور روتتار" ،شەرقىە تۈركىستاندىكى رۇسالر" ،ەە ەرقەر گېزىتى)
ئىگور روتتار موسكۋانىڭ ئاتاقمىش ئايروپىالن ەقەسىدى كېۈيى ئۇيغۇرالرغۈا
ئېيتقان "ئەپسۇسلىنارقىۋ ەقە" دېگەن سۈۈنىە ھۈا سۈورا
تەكرارال

ئىبارىسۈىنى بۈۇ يەردە

ئارقىلىۋ ،بۇ ئايروپىالن ەقەسىنى كىنۈايە قىلىۈدۇ .بۈۇ ئۈارقىلىۋ ئۆزىنىۈڭ

بۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكىنى بىلدگرىدۇ.
شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتىنى بەرپا قىلىشۈقا قاتنىشۈىر ،نىلقۈا تاغلىرىۈدا
بىرىنچى پاي ئۈوقنى ئاتقۈان فۈاتىخ باتۇرنىۈڭ ئۈوغلى فەرىۈو مۇسۈلىموپ ئۆزىنىۈڭ
تاتارىستاندا دادىسى ھەققىۈدە ئۈېالن قىلغۈان ماقاقىسۈىدە قىزىقۈارقىۋ مەسۈىلىلەرنى
ئوتتۇرىغا قويىدۇ ،ئەمما ،فەرىو مۇسلىموپ دادىسى فاتىخ مۇسلىموپنىڭ كگ
ئىكەنلىكىنى-41 ،يىلالردا قازاقىسۈتانغا چىققانۈدى كېيىنمۈۇ دا املىۈۋ كگۈ
ئۇنىڭغا تۆھ ىكار سۈپىتىدە تۇرمۇ

ەادىمى
نىۈڭ

پۈۇقى بەرگەنلىكىنۈى يوشۈۇرماي ئېيۈتىش بىۈلەن

ئۆزىنىڭ دادىسىنىڭ ئىنقىالبىە ھەرىكەتلىرى ھەققىدە توقۇل ئاساسىە بارقىقىنى ئەك
ئەتتۈرگپ مۇندال دەيدۇ:
"-0909يىلى ئا غۇستتا بارقىۋ بىرىنچى قۈو رەھۈبەرقەر ئاقمۇتۈا شۈەھىرىگە
سۆھبەتكە چاقىرتىلدى ھەمدە ئۇ اايدا ئۇالرغۈا مۇسۈتەقىللىقتى

از كېچىۈر ،ەىتۈاي

ەەقۋ اۇمھۇرىيىتىنىڭ تەركىبىگە كىرىش تەكلى ى بېرىلدى .بىرال ،شەرقىە تۈركىسۈتان
اۇمھۇرىيىتى ەكىللىرى بۇنىڭغا قارشى تۇرغۈانلىقى ئۈچۈۈن ئۈۆيلىرىگە قايتىشۈقا يۈو
قويۇقمىدى .رەسمىە مەقۇماتالرغا تايانغاندا ،ەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئەزاقىرىنۈى ئېلىۈر
ماڭغان ئايروپىالن تاغدا ەيران بوقغانمىش-0941 .يىلۈى  -00فېۋراقۈدا موسۈكۋادا
ستاقى بىلەن ما مەە ىە كېلىشىم تۈزدى .بۇ كېلىشۈىمنىڭ بىۈر ماددىسۈىغا ئاساسۈەن
شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان اۇمھۈۈۇرىيىتى دۇنيۈۈا سىياسۈۈىە ەەرىتىسۈۈىدى يوقۈۈاپ ،ئۇنىۈۈڭ
تېررىتورىيىسى ئاپتونوم رايون سۈپىتىدە ەىتاي ەەقۋ اۇمھۇرىيىتى تەركىبىگە كىۈردى.
اۇمھۈۈۈۇرىيە

رەھبەرقىرىنىۈۈۈڭ اىسۈۈۈمانىە يوقىتىلىشۈۈۈىدى كېۈۈۈيى

ا ئېنمۈۈۈا

قوماندانلىقىدىكى ەىتاي ئارمىيىسى شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى تېررىتورىيىسۈىگە
بېسىر كىرىر ،ھەر قاندال قارشىلىقالرنى قانغا پاتۇردى"
( فارىو مۇسلىموپ ،يىرال ە يېقىنالر -شەرقىە تۈركىستاندا)،
قىرغىزىستاننىڭ ئو

شەھىرىدىكى بىر كوچىغا گېنېرا ئىسۈھال بەگ مونۇنۈوپ

نامىنىڭ بېرىلگەنلىكىنى ھەمدە ئىسھال بەگنىڭ يۇرتداشۈلىرىنىڭ مەەسۈۇس ئۇنىۈڭ
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ھەققىدە كىتاب تەييارقىغۈانلىقىنى ەە ەر قىلغۈان مەركىزىۈە ئاسۈىيا ئاگېنتلىقىۈدىكى
ماقاقىدە مۇندال دېيىلگەن:
" -0906-0900يىللىرى ئۇيغۇرالر(غەنى بۈاتۇر) ،قۈازاقالر( ئوسۈمان بۈاتۇر) ە
قىرغىزالر( مونىيېۈۋ) ە باشۈقىالرنىڭ قۈوزغىلىڭى يۈۈز بەردى ھەمۈدە مۇسۈتەقىق دۆقە
شۈۈەرقىە تۈركىسۈۈتان اۇمھۈۈۇرىيىتى قۇرۇقۈۈدى .ەىتايۈۈدا مۈۈا كوممۇنىسۈۈتلىرى غەقىۈۈبە
قىلغاندى كېيى  ،سىياسە

قايتىدى قاراپ چىقىلدى ،شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى

" ئۆزقۈكىدى تارقاقدى" ،مۇستەقىلچىلەرنىڭ بىر قىسۈىم رەھبەرقىۈرى نكۈۋد( سۈو ېو
ئىچكى ئىشالر كۈومىتېتى) تەرى ىۈدى " ھادىسۈە" ە " قۈايغۇقۇل ەقە" دېگەنۈدەى
نامالر بىلەن اىسمانىە اەھەتتى يوقىتىلدى".
بارمى فېدور ئىسىملى

رۇس مۇتەەەسسىسى مۇندال يازدى:

" -0900يىلۈۈى ،ئۇيغۈۈۇرالر قۈۈورا كۈۈۈچى بىۈۈلەن ەىتاينىۈۈڭ زۇقۇمۈۈدى ئۈۈازاد
بوقغاندا ،مۇستەقىق دۆقەتچىلىككە ئېرىشىش پۇرسىتى يەنە بىر قېۈتىم پەيۈدا بوقۈدى.
شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى قۇرۇقدى .بىرال بۇ دۆقەتۈكە پۈۇ
نېسىر بوقماي قاقدى ،اۇمھۇرىيە

دەسسۈەپ تۈۇرۇ

رەھبەرقىرى سو ېو ئىتتى اقىغا سەپەرگە ماڭغاندا

ئايروپىالن ھادىسىسىگە ئۇچراپ قۈازا قىلۈدى .بۈۇ ھادىسۈە ەىتاينىۈڭ كوممۇنىسۈتالر
ھاكىمىيىتىنىڭ ئاستىدا بىرقىككە كېلىشىنى قوقاليدىغان كرېمىۈق تەرى ىۈدى ئەمەقۈگە
ئاشۇرۇقغان دەپ ھېسابالنماقتا.
(فېدور بارمى  .رۇسىيە ئاالھىدە قىسىملىرى ژۇرنىلى-2110 ،يىلۈى ،نويۈابىر -00
سانى)
ئۇيغۇر مەسىلىسۈى ھەققىۈدە ئەتراپلىۈۋ ە ەېلۈى سىسۈتېمىلىۋ پىكىۈر قىلىۈر،
ئۇيغۇرالرنى " پارتىال

ئاقدىدىكى بومبا" دەپ ئاتىغۈان رۇس تارىخچىسۈى بۈورى

ماينۈۈايېۋ ئەپەنۈۈدى ئۇيغۈۈۇر مەسىلىسۈۈىنىڭ ئۆتمۈشۈۈى ە بۈگۈۈۈنى ھەققىۈۈدە پىكىۈۈر
يۈرگۈزگەندە يەنىال شۇ ئاچچىۋ تارىخقا مۇرااىلە

قىلماي ئۆتمەيدۇ :مۇندال يازىدۇ

پروفېسسور ماينايېۋ ئەپەندى:
" مىسا شۇكى ،شاھىدالرنىڭ بىلدگرگشۈىچە ،شۈەرقىە تۈركىسۈتان اۇمھۈۇرىيىتى
سو ېو قوراقلىرى بىلەن قوراقالنغان ھەمدە موسكۋاقىۋ تەربىيىلىگۈۈچىلەر تەرى ىۈدى
تەربىيىلەنگەن ئارمىيىگە ئىگە بوقغان .بۇ دۆقە
بارقىۋ سىستېمىالر يەنى بايرال ،تاموژنا ،پۇ

ھاكىمىيە

ە دۆقە

ئۈچۈن كېرەكلى

بوقغان

ئورگانلىرى قاتارقىقالرنى بەرپا

قىلىشقا مۇ ەپ ەل بوقغان .قارىماققا ستاقى ەىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈۈچىگە ئۈمىۈد
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باغلىمىغانلىقتىنمۇ ياكى ،ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكىدىنمۇ ئەتىماقىم ،ئۆز ئاقۈدىغا اۈا
كەيشىگە قارشى بازا قۇرغان ئىدى .بىرال گېنېرا قىسسىموس مەغلۇپ بوقۇپ تەيۋەنگە
قېچىر كېتىشكە مەابۇر بوقۇپ ،ئۆزىنىڭ " پۈتۈن ەەققنىڭ ئاتىسۈى"قىۈۋ مەنىسۈىنى
ئۆزگەرتتى .ما بېيجىڭدا ھۆكۈمرانلىۋ قىلىشنى باشلىغاندا ،موسكۋا ئۈچۈن مۇسۈتەقىق
غۇقجا ( اۇمھۇرىيە ) كېرەى بوقماي قاقدى .شۇنىڭ بىۈلەن يۈا
ھۆكۈمىتىگە قىيىنچىلىقالر تۇغۇقدى.
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سوپاەۇن سو ۇروف ھەققىدە ستاقىنغا
يوقالنغان مەقۇما
«مەن كەچكەن كېچىكلەر» دىكى سو ېو ااسۇسلىرى
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سوپاەۇن سو ۇروف -21ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مۇھىم شەەسلەرنىڭ بىۈرى.
ئۇ ،ئۇيغۇر ھۈازىرقى زامۈان ھەربىۈە ئىشۈالر تارىخىۈدا ئۈاددىە بىۈر قوزغىالڭچىۈدى
مەەسۈۈۇس ھەربىۈۈە مەكۈۈتەپ پۈتتۈۈۈرگپ ،ئىۈۈز و  ،روتۈۈا ە پوق ۈ

كومانۈۈدىرىلىۋ

دەرىجىسىگىچە بوقغان  21يىللىۋ ھەربىە مۇساپىنى بېسىر ئۈۆتكەن شۈۇنىڭدەى ئۈۆز
قوشۇنىغا قوماندانلىۋ قىلىر ،بىۋاسىتە قانلىۋ اەڭلەرنى بېشىدى كەچۈرگەن ھەربىۈە
قوماندانالرنىڭ بىرىدۇر .بوقۇپمۇ ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ ئە شۈا كەتلى

قىسۈىمى -0904

يىلى گومىندا ھۆكۈمىتىدى يۈز ئۆرگپ ،بىر روتا ئۇيغۈۇر ئەسۈكەرنى باشۈالپ ،ئىلۈى
ھۆكۈمىتى تەرەپۈكە ئۆتۈشۈى ھەمۈدە ئۇنىۈڭ ئاقسۈۇ اە مەيدانلىرىۈدىكى ھەربىۈە
پائاقىيەتلىرى بىلەن ئاالھىدە مۇناسىۋەتلىكتۇر ،بەقكى ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بۇ سەھى ىسى
بوقمىغان بوقسا ،سوپاەۇن سو ۇروف دېگەن مەزكۇر ااراڭلىۋ ئىسۈىم تۈارىخ بېتىۈدى
ئۈۈورۇن ئاالقمىغۈۈان ە ەەققنىۈۈڭ مۇنۈۈدال يۈۈۇقىرى سۆيگۈسۈۈى ھەم ھۈۈۆرمىتىگە
ئېرىشەقمىگەن بوالر ئىدى .سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ ھاياتىنىۈڭ ئەنە شۈۇ اەڭگىۈۋار ە
شەرەپلى

قىسىمى ئەينى اقىتتىكۈى ئىلۈى ھۆكۈۈمىتى ،اۈملىۈدى ئەقىخۈان تۈۆرە ە

ئەەمەتجان قاسىمى قاتارقىۋ داھىيالرنىڭ ،ئىۈۋان پۈاقىنوف ە ئىسسۈاقبەى مۇنونۈوف
قاتارقىۋ با

قوماندانالرنىڭ يۇقىرى ھۆرمىتى ھەم تەقدىرقىشىگە ئېرىشى ال قاقماستى

بەقكى ئىلى ئىنقىالبىنى باشتى ئاەىرى قوقلىغان ە مەزكۇر مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبىنى
كرېمىلنىڭ ئىستراتېگىيىلى

پالن ە مەن ەئەتلىرىنىڭ تەركىبۈى قىسۈىمىغا كىرگۈۈزگەن

سو ېو ئىتتى ۈاقى ئۈاقىە رەھبىۈرى يوسۈى سۈتاقى

ە ئۇنىۈڭ ئەتراپىۈدىكىلەرنىڭمۇ

قۇقىقىغىمۇ يەتكەن ئىدى .
ئەقۈۈۋەتتە ،سۈۈتاقىننىڭ سۈۈوپاەۇن دېۈۈگەن ئىسۈۈىمدى غۇقجىۈۈدىكى سۈۈو ېو
گېنېراقلىرى ئارقىلىۋ ەە ەر تې ىشى تەبىلىە .مېنىڭ مۇنۈدال دېيىشۈىمدىكى سۈە ەب
شۇكى ،غۇقجىدىكى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھەربىۈە-سىياسۈىە مەسۈلىھەتچىلى

ئۈورگىنى

ھېسابلىنىدىغان-2دومنىڭ مەسلۇقى ،گېنېۈرا مۈايور الدىمىۈر سۈتې انو ى ئېگنۈارو
ئاقسۇ ئۇرۇشى ئاەىرالشقاندى كېيى  ،سوپاەۇن ھەققىدە موسۈكۋاغا بىۋاسۈىتەمەقۇما
يوقلىغان بوقۇپ ،بۇ مەقۇما
مۇناسىۋەتلى

« ستاقىننىڭ ئاالھىدە پاپكىسى» دەپ ئاتاقغان ستاقىنغا

ھۆاجەتلەرنىڭ ئارەى ىدا ساقالنغان .ئەمما ،سوپاەۇن سو ۇروف ئەينى

اقىتتا ئۆزى ھەققىدە سۈتاقىنغا يوقالنغۈان مەزكۈۇر مەقۇمۈاتتى بىۈخە ەر بوقۈۇپ-2 ،
دومنىڭ مۇتلەل مەە ىە تۇتۇقىدىغان مەزكۇر ھەرىكەتلىرى ە مەە ىۈە تېلېگراممۈا-
ھۆاجەتلىرىدى سوپاەۇن ئەمەس ،ھەتتۈا اۇمھۈۇرىيە

رەئىسۈى ئەقىخۈان تۈۆرە ە

ئەەمەتجان قاسىمىلەرنىڭمۇ ەە ەر تې ىشى مۇمكى ئەمەس ئىدى.
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يېقىندا مەنسوپاەۇن سو ۇروفنىڭ بېيجىڭدا نەشىرقىلىنغان  096بەتلىۈ

«مەن

كەچكەن كېچىكلەر» ناملىۋ ئەسلىمىسىنى ئامېرىكۈا پۈايتەەتى اشۈىنگتوندا ئوقۈۇپ
چىقتىم.
مەن ئاقدى بىۈلەن زور قىۈزىقىش ئىچىۈدە ئەسۈەرنىڭ كېيىنكۈى بەتلىۈرى ،يەن
ىسوپاەۇن سو ۇروفنىڭ ئىسيان كۆتۈرگپ ،غۇقجىغا كېلىشۈىدى تارتىۈر ،ئاقسۈۇ اە
مەيدانلىرىدىكى ە ئۇنىڭدى كېيىنكۈى پائۈاقىيەتلىرىگە ئائىۈو تەپسۈىالتالرغا كۈۆز
يۈگۈرتتىم .ئەپسۇسكى ،ئەسلىمىنىڭ مۇتلەل كۆپ قىسىمى ئۇنىۈڭ ئىسۈيان كۆتۈۈرگپ،
مىللىە ئارمىيە تەرەپكە ئۆتۈشكىچە بوقغان اەريانالرغا بېغىشالنغان .بىۈرال ،ئۇنىۈڭ
-0904يىلى-6 ،ئايۈدى -0909يىلۈى -02ئۈايغىچە بوقغۈان ئۈارىلىقتىكى ھەربىۈە
ھاياتى ،بوقۇپمۇ كىشىلەر ئە قىزىققان ئاقسۇ اە مەيدانلىرىۈدىكى پائاقىيەتلىرىغۈا
ئائىو تەپسىالتالر يېتەرقى

تەپسىلىە يېزىلمىغان  .بۇ ئەمەقىيەتۈتە ئوقۇرمەنلەرنىۈڭ

ئېھتىيۈۈااى ئە كۈۈۆپ قىسۈۈىمى بوقۇپ،كۈۈۆپلىگەن تەپسۈۈىالتالر يورۇتۇقمۈۈاي ئۆتۈۈۈپ
كېتىلگەن ،بۇنىڭدىكى سە ەب ھۈازىرچە ئېنىۈۋ ئەمەس،ئەقۈۋەتتە ،قۈاتتىۋ سۈېنزۇرا
ئاسۈۈتىدىكى بۈۈۇ ئەسۈۈەرنىڭ ەۈۈۇددى سۈۈوپاەۇننىڭ ھاياتىغۈۈا ئوەشاشۈۈال ئۈۈۇزۇن ە
مۇرەككەپ مۇساپىالرنى بۆسۈپ ئۆتۈپ ئاەىرى يورۇقلۇققا چىققۈانلىقى ئوقۈۇرمەنلەرگە
ئايان ھەم ەۇشاقلىنارقىۋ ەقە !.
مەن بۇ ئەسەرنى ئوقۇپ كۆپلىگەن تەسىراتالرغا ئىگە بوقدۇم ،بوقۇپمۈۇ ئەسۈەردە
تىلغائېلىنغان سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئەينۈى اقىتتىكۈى مىللىۈە ئىنقىالپقۈا كۆرسۈەتكەن
تەسىرقىرىگە ئائىۈو ئۇچۇرالرنىۈڭ تۈارىخ تەتقىقۈاتى ئۈچۈۇن پايۈدىلىنىش قىممىتۈى
بارقىقىنى ھې

قىلدىم .نەتىجىدە مەن قوقۇمغۈا قەقەم ئېلىۈر سۈوپاەۇن سۈو ۇروفنىڭ

ئەسىرىدىكى قىسمەن نۇقتىالرنى ئىزاھال

ە ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئەسەردە تىلغا ئېلىنغان

سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ بەزى ەۈادىملىرى ھەققىۈدىكى چۈشۈەنچىلىرىنى چوڭقۈۇرقىتىش
قارارىغا كەقدىم .

. 1پېشقەدەم قومانداننىڭ ئۆز ئاغزىدى ئاڭلىغان ئەسلىمىلەر
مەن ئەسلىمىنى ئوقۇ ېتىر ،سوپاەۇن ئاكا بىلەن -0996يىلىنىڭ ئەتىياز ئېيىدا
ئۇنىڭ ئۆيىدە ئوقتۇرۇپ قىلغان سۆھبەتلىرىمنى ئەسلىدىم  .ئۇزۇندى بۇيۈان نۈامىنى
كۆپ ئاڭلىغان ،دىدارىنى بىر كۆرگشنى ئارزۇ قىلغان مەزكۇر زا
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ئىللىۋ چىراي بىلەن قارشى ئاقدى .سوپاەۇن ئاكىنىڭ دادام بىلەن يېقى تونۇشلۇل ە
كۆپ سۆھبەتداشۈلىۋ مۇناسۈىۋىتى بۈار ئىۈدى .دادام ئۈۆزى بىۈر تۈارىخىە ەقەقەرگە
قىزىققۇچى ھەم ئىزدەنگۈچى بوقۇ

سۈۈپىتى بىۈلەن مۇنۈدال تۈارىخى شەەسۈلەرنىڭ

كۆپىنى ئىزدەپ تې ىر ئۇالر بىلەن ئۆتكەن ەقەقەرھەققىدە پاراڭلىشاتتى ھەم يېقىنقى
زامان ئۇيغۇر تارىخىە ەقەقەرى ھەققىدە بىر قىسىم ماقاقىالرنىمۇ يېزىر ئېالن قىلغۈان
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ئىدى.
مېنىڭ موسكۋادا مەەسۈۇس ئۇيغۈۇر تۈارىخى ئوقۇ اتقۈانلىقىم ،ئەينۈى اقىتتۈا
ئۈرگمچىدىكى كۆپلىگەن پېشقەدەم زىياقىيالرنىڭ قىزىقىشىغا ئۇچرىغان ھەمدە ئۇالرنى
ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -41-01-0921يىللىرىۈدىكى موسۈكۋانىڭ ئۇيغۈۇر سىياسۈىتى ە
اۇڭگو سىياسىتىنى ،اۈملىۈدى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئۇيغۇرئېلىۈدىكى تەسۈىرقىرىنى
ئەسلەتكەن ئىدى .چۈنكى-21 ،ئەسىرنىڭ -41يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتا ئۇيغۈۇر
زىياقىيلىرىنىۈۈڭ سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ تەسۈۈىرىگە قۈۈاتتىۋ ئۇچرىغۈۈانلىقى ،سۈۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىە ە مەدەنىۈيە

ئېڭۈى ھەم سىياسۈىە تەقدىرىۈدى

چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقى ھېچكىمگە سىر ئەمەس .
مەن-0991 ،يىلى ،سو ېو-اۇڭگو مۇناسىۋەتلىرى نورماقلىشۈىر،ئۇيغۇرالرنىڭ
ئىچىدە تۇنجى قېتىم سو ېو ئىتتى اقى پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ دوكتور ئاسۈ ىرانتلىقىغا
تاقلىنىر ،مەزكۇر ئاكادېمىيىنىڭ شەرقشۇناسلىۋ ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرگەن ئىۈدىم.
مۇنۈۈداقچە قىلىۈۈر ،ئېيتقانۈۈدا سۈۈابىۋ چاررۇسۈۈىيە ە كېيىنكۈۈى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى
ھەمدە-0990يىلىدى كېيىنكى رۇسىيە فېدېراتسىيىسىنىڭ ئە ئۈاقىە شەرقشۇناسۈلىۋ
تەتقىقۈۈا

ئىنسۈۈتىتۇتى ھېسۈۈابلىنىر 041 ،يىللىۈۈۋ تارىخق ۈا ئىۈۈگە بوقغۈۈان مەزكۈۈۇر

بىلىمدەرگاھىۈۈدا مەيلۈۈى ئوتتۈۈۇرا ئاسۈۈىيائۇيغۇرقىرى بوقسۈۈۇن ەيۈۈاكى ئۇيغۈۈۇر ئېلۈۈى
ئۇيغۇرقىرى بوقسۇن ،ئۇالر ئارىسىدى تۇنجى قېتىم مەزكۇر ئىنىستىتۇتتا تارىخ پەنلىرى
بويىچە دوكتورقۇل دىسسېرتاتسىيىسىنى ياقىالپ ،ئۇنۋان ئاقغان ئىۈدىم .مەن -0984
يىلىدى -0996يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا ،ئۈرگمچىدە كۆپلىگەن پېشقەدەم زىياقىيالر
بىلەن سۆھبەتدا

بوقدۇم .ئۇالرنىڭ ئارىسۈىدا ئابۈدۇرېيىم ئۆتكۈۈر ،ھۈااى يۈاقۇپ،

ئىبرايىم مۇتىلى ،ئابدۇشۇككۇر مۇھەممەد ئىمى  ،شەرى ىدى ئۈۆمەر ،ئابۈدۇقال تاقىۈر
قاتارقىقالرمۇ بار ئىدى .ئەقۋەتتە ،بۇ اەريۈانالردا مەنە يەنە باشۈقا ئونلىغۈان ئەينۈى
اقىتتىكى تونۇقغان ئۇيغۇر مۇتەەەسسىسلىرى ،دوتسۈېنو-پروفېسسۈورقىرى،ئەدىبلىرى
ە زىيۈۈاقىيلىرى بىلەنمۈۈۇ سۈۈۆھبەتدا
ەىزمەتۈۈدا

بوقۈۈدۇم ھەتتۈۈا ئۇالرنىۈۈڭ بەزىلىۈۈرى بىۈۈلەن

بوقۈۈدۇم .بۈۈۇ اەريانۈۈدا مەن يەنە بىۈۈر قىسۈۈىم تۈۈارىخىە شۈۈاھىدالرنىڭ

ەقەقىرىنى ئاڭلىدىم .بۇالرنىڭ ئارىسۈىدا مەن ئۈچۈۈن ئىككۈى شۈەە  ،سۈوپاەۇن
سو ۇروف بىلەن سەيدۇقال سەيفۇقاليوف ئە ئۇنتۇقماس تەسىراتالرنى قاقدۇرغان ئىدى .
سوپاەۇن ئاكا دادامدى مېنىڭ تەتىلگە قايتىر كەقگەنلىكىمدى ەە ەرتې ىۈر
مەن بىلەن پاراڭلىشىشنى ئېيتى تۇ .مەنمۇ ئاالھىدە ەۇ
سوپاەۇن ئاكىنىڭ ئۈۆيىگە بۈاردىم .تەەمىۈنەن تۈۆ
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سۆھبەتلەر اەريانىدا سوپاەۇن ئاكابېشۈىدى ئۈۆتكەن ەقەقەرنۈى سۈۆزقەپ بەردى.
مەنمۇ بەزى سوئاقالرنى قويۈدۇم .سۈۆھبىتىمىزنىڭ مۈۇھىم تېمىلىرىنىۈڭ بىۈرى سۈو ېو
ئىتتى اقىنىۈۈڭ ئەينۈۈى اقىتتۈۈا مىللىۈۈە ئىنقىالبقۈۈا قانۈۈدال تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتكەنلىكى ە
ئارىالشقانلىقى مەسىلىسى بوقدى .سوپاەۇن ئاكا بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ بەزى قاراشۈلىرىنى
ە كۆرگەن پاكىتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى .
مەن ئۇنىڭغا-0909 ،يىلى-8 ،ئايدا ئەەمەتجۈان قاسۈىمى قاتۈارقىقالر سۈو ېو
ئىتتى اقىدا قازاقىلغاندى كېيى  ،ئىككىنچى نۆ ەتلىۈ

ەكىللەرنىۈڭ بىۈرى سۈۈپىتىدە

سەيفىدى ئەزىز بىلەن بېيجىڭغا بارغان ئاقىمجان ھاكىمبايېفنىڭ مەن ئوقۇغان ئەشۈۇ
ئىنىسۈۈتىتۇتتا -0941يىلالردىۈۈ تارتىۈۈر ،تۈۈاكى اپۈۈا

بوقغۈۈان-0990يىلىغىۈۈچە

ئىشلىگەنلىكىنى سۆزقەپ بەردىم .بۇ ئىنىسۈتىتۇتتىكى بىۈر قىسۈىم پېشۈقەدەم كىشۈىلەر
سو ېو-اۇڭگو مۇناسۈىۋەتلىرىگە ئائىۈو كىشۈىلەرئىدى .ئەينۈى اقىتتۈا تارباغاتۈاي
ىاليىتىنىۈۈڭ مۇئۈۈا ى

اقىسۈۈى بوقغۈۈان ئاقىمجۈۈان ھاكىمبۈۈايې سۈۈو ېو تەرەپنىۈۈڭ

كۆرسىتىشى بىلەن سەيفىدىنگە ھەمرا بوقۇپ ،بېيجىڭغا بارغان ھەمدە بارقىۋ سورۇنالردا
بىرگە بوقغان ئىدى .ئۇ-0941 ،يىلالرنىڭ باشلىرىدا سو ېو ئىتتى اقىغا كېتىر ،ئۆمۈۈر
بويى موسكۋادا ئىشۈلىگەن .ئۈۇ-0921 ،يىلالردىكۈى ە -0909-0900يىلالردىكۈى
مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبى ھەققىدە تەتقىقا

قىلىر،بۇ ھەقتە ئاشكارا ە يې ىۋ شەكىلدە

بىر قانچە ئەسەرقەرنى يازغان ئىدى .
بۇ ئىنىستىتۇتتا يەنە ئابدۇراەمان كاقىموف ئىسىملى

قىرغىزىسۈتاننىڭ قۈاراقو

شەھىرىدە تۇغۇقغان بىر تۇڭگان ئاقىمى بار بوقۇپ ،ئۇنىڭ ھاياتى تېخىمۈۇ قىزىقۈارقىۋ
ئىدى .ئۇ -0900يىلى-02 ،ئايدا قىرغىزىستاندا تەشكىللەنگەن « باتۇر» ئەترىتىنىڭ
تەركىبىدە سۈيدىڭ ە كۈرەدىكى اەڭلەرگە قاتنىشۈىر ،كېۈيى مەنسۈۇر قومىيوفنىۈڭ
تۇڭگۈۈان پوقكىنىۈۈڭ شۈۈىتاب باشۈۈلىقىلىۋ ەزى ىسۈۈىنى ئاتقۇرغۈۈان ھەمۈۈدە اىڭۈۈدىكى
اەڭلەرگە قاتناشقاندى كېيى -0906 ،يىلىنىڭ -6ئېيىدا سو ېو ئىتتى اقىغا قايتىۈر
كېتىر ،كېيى موسكۋادا ئوقۇپ ،تۇڭگان تىلى تەتقىقاتى بىۈلەن شۈۇغۇقالنغان ئىۈدى.
ئابدۇراەمان كاقىموف ئۇيغۇر تىلىدا ياەشۈى سۈۆزقەيتتى ،ئۇتۈاكى سۈو ېو ئىتتى ۈال
ىيىمىرىلگىچە ئۆزىنىڭ سو ېو ئىتتى ۈاقى تەرى ىۈدى ئىلىغۈا ئە ەتىلىۈر ،گومىنۈدا
بىلەن ئۇرۇ

قىلغان تارىخىنى يوشۇرۇشقا مەابۈۇر بوقغۈان .چۈۈنكى ،ئەينۈى اقىتتۈا

سو ېو بىخەتەرقى

ئورگانلىرى ئۇالرغا بۇ ئىشنى ھېچقاچان ە ھېچكىمگە تىنماسۈلىۋ

ھەققىدە تىق ەە

ئاقغان ئىكەن .كابىلوف بىر ئۆمۈر ئۈۆز سۈىرىنى ئاشۈكارىلىياقماي،

قىيىنچىلىقتۈۈا ئۈۈۆتكەن ،ئۇنىڭغۈۈا « ەتەن ئۇچۈۈۈن ەىۈۈزمە
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شەرەپلەرمۇ بېرىلمىگەنلىكى ئۈچۈن بىرئېغىز ئۆيدە قىينىلىر ياشاشقا مەابۈۇر بوقغۈان.
ئاەىرى ئۇ ،سو ېو ئىتتى اقى ى گ بسىگە ەە

يېزىۈر ،ئۆزىنىۈڭ ئەينۈى اقىتتىكۈى

قىلغان ەىزمىتىگە يېڭىدى باھا بېرىشنى تەقەپ قىلغانۈدا ى گ ب ئۈاەىرى ئۇنىڭغۈا
ەتەن ئۇرۇشى قاتناشقۇچىلىرى قاتارىدا مۇئامىلە قىلىش بۇيرۇقى چىقىرىۈر ،چۈوڭرال
ئۆي تەقسىم قىلىر بەرگەن .بىرال ،ئۇنىڭغىچە سۈو ېو ئىتتى ۈاقىمۇ يىمىرىلىۈر ،ئۈۆز
سىرىنى ئاشكارە ئېيتاياليدىغان بوقسىمۇ ،بىرال قېرىر يېشى بىر يەرگە بارغان ئىۈدى.
ئابدۇراەمان كاقىموف بۇ ھېكايىلىرىنى ئۆز ئاغزىدى ماڭۈا سۈۆزقەپ بەرگەن ئىۈدى.
ئەممۈۈا ،ئۈۈۇ ئاقىمجۈۈان ھۈۈاكىميېفنى ياەشۈۈى كۈۈۆرمەيتتى ە ھاكىمبۈۈايېفنى ئىككۈۈى
يۈزقىمىچىلى

بىلەن سۆككەن ئىدى .مەن سوپاەۇن ئاكىغۈا ئۈۆزگم كۈۆرگەن بۈۇ زا

ھەققىدە ە باشقا سو ېو ئىتتى اقىدا ئۇچراشقان پېشقەدەم مىللىۈە ئۈازادقىۋ ئىۈنقىالپ
قاتناشقۇچىلىرى ھەققىدە سۆزقەپ بەردىم .
ھەقىقەتەن بۇ يىلۈالردا -21ئەسۈىرنىڭ بىرىنچۈى يېرىمىۈدىكى ئۇيغۈۇر ئېلىۈدە
يۈزبەرگەن سىياسىە ەقەقەرنىڭ كۈۆپلىگەن شۈاھىدقىرى دۇنيانىۈڭ ھەممىۈال يېرىۈدە
ھايا

بار ئىدى.ئەپسۇس ئۇ اقىتالردا تېخۈى يۈا

ئۈچۈن بۇ زاتالرنىڭ ھەممىسىنى تې ىۈر زىيۈارە
ماتېرىياقالرنى توپالشۈقا ئەھمىۈيە

ە تەاۈرىبە كۈۆپ بوقمىغۈانلىقى
قىلىۈر ،كۈۆپلىگەن بىرىنچۈى قۈو

بەرمىۈگەن ئىكەنۈمەن ،ھۈازىر بۇنىڭۈدى كۈۆپ

ئەپسۇسلىنىمەن .بىر تارىخچى ئۈچۈن پۈتۈۈن ەقەقەرنۈى كىتۈابتىنال ئەمەس ،تىرىۈ
شاھىدالردىنمۇ ئۆگىنىش تېخىمۇ مۇھىمدۇر .
ىۈاليە

ئىنقىالبىۈڭ پېشۈقەدەم

 -1996يىلىنىڭ باھۈار ئايلىرىۈدا يەنە ئۈۈ

كادىرقىرىدى بىرى ،شىنجا ئۇنىۋېرسۈىتېتىنىڭ مەن ەىۈزمە

قىلغۈان يىللىرىۈدىكى

سابىۋ مۇدىرى ھاكىم ااپ ار ئاكىنىڭ باشلىشى بىۈلەن سۈەيدۇقال سۈەيفۇقاليې بىۈلەن
كۆرگشۈپ ،ئۇزۇن سۆھبەتلەردەبوقغان ئىدىم .سەيفۇقاليې ئۆزىنىڭ مىللىۈە ئۈازادقىۋ
ئىنقىالبىغا قاندال قاتناشۈقانلىقى ەئاقمۇتۈا ئەتراپىۈدا فۈاتىخ باتۇرقاتۈارقىقالر بىۈلەن
قاندال تەربىيىدى ئۆتكەنلىكىگە ئائىو ەقەقەرنى سۆزقەپ بەرگەن ئىدى .كېيى  ،ئۇ
بۇ ەقەقەرنى ماقاقە ە ئەسلىمە قىلىر ئۈېالن قىلۈدى .سۈەيفۇقاليەف بىۈلەن بوقغۈان
سۆھبەتتىمۇ ئۇ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئىلى ئىنقىالبىغا كۆرسۈەتكەن تەسۈىرقىرى ھەققىۈدە
توەتاقغان ئىدى .
سەيفۇقاليې

سۆزىدە مەندى ئاقىمجان ھاكىمبايېفنىڭ موسكۋادا ئىكەنلىكىگە

ئائىۈۈو ئۇچۈۈۇرالرنى سۈۈورىدى ،مەن ئۇنىڭغۈۈا ئاقىمجۈۈان ھاكىمبۈۈايې ھەققىۈۈدە
بىلگەنلىرىمنى سۆزقەپ بەردىم .سەيفۇقاليې بۈۇ ئادەمنىۈڭ ئەسۈلىدە ئۆزبېكىسۈتاندا
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مىللىتىدى كېلىر چىققان ،چۆچەكتىكى بۈاي شەەسۈلەرنىڭ بىۈرى

ئىكەنلىكۈۈى ،ئۇنىۈۈڭ ئەسۈۈلىدى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ مەە ىۈۈە ەۈۈادىمى بوقۈۈۇ
ئېھتىماقلىقىنىۈۈۈڭ چوڭلۈۈۈۇقىنى ،بەقكۈۈۈى ،ئۇنىۈۈۈڭ بېيجىڭغۈۈۈا بېرىشۈۈۈىنى موسۈۈۈكۋا
بەقگىلىگەنلىكىدە شەى يول ئىكەنلىكىنى قەيو قىلدى .بۇ سورۇندا ھاكىم ااپ ارمۇ بار
بوقۇپ ،ئۇ ئەقىخان تۆرەھەققىدە تۇنجى قېتىم ماقۈاقە يېزىۈر  ،ئۇنىۈڭ تاشۈكەنتتىكى
ھاياتى ە قاندال قىلىر ،سو ېو ئىتتى اقىغۈا ئېلىۈر كېتىلگەنلىكىنۈى بايۈان قىلغۈان
ئىدى .ھاكىم ااپ ارنىڭ بۇ ماقاقىسى كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ ئەقىخۈان تۈۆرە ھەققىۈدە
چۈشەنچىگە ئىگەبوقۇشىدا مۇھىم مەنبەقى

رو ئوينىدى ە ھازىرغىچە پايدىلىنماقتا.

ئۈۇزۇن مەزگىۈق مائارىۈۈر ساھەسۈىدە ئىشۈلىگەن بۈۈۇ زا

ئۈۈ

ىۈاليە

ئىنقىالبۈۈى

دە رىدىكى مائارىر ە ئەەمەتجان قاسىمىنىڭ مائارىر ئىدىيىسى قاتارقىۋ تېمىالردا
ماقاقىالر يازغان ئىدى .
سۆزىمىز گەكەقسەى  ،سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ ئۆيىدە بوقغان سۆھبە

اەريانىدا،

مەن ئۇنىڭ ئاقسۇ اە مەيدانىنى ئەسلىگىنىدە ناھايىتى غەزەپلەنگەنلىكى ،ئاقسۇنى
ئۈۈۈازاد قىالقمۈۈۈاي پااىلەقىۈ ۈ

تۈۈۈۈردە ئاقسۈۈۈۇدى چېكىنگەنلىكىۈۈۈدى چوڭقۈۈۈۇر

ئەپسۇسالنغانلىقىنى چۈشەنگەن ئىدىم .شۇنىڭ بىلەن بىۈر اقىتتۈا ئۈۇ يەنە ئۆزىنىۈڭ
سو ېو ئىتتى اقى تەرەپ ئە ەتكەن ھەربىە مەسلىھەتچى ەادىمالرنىڭ ھاكا ۇرقۇقلىرى
ھەم بەزى رەھبىرىە شەەسلەرگە بوقغان نارازىلىۋ پىكىرقىرىنىمۇ يوشۈۇرمىغان ئىۈدى.
مەن ئۇنىڭ ئەقىخان تۈۆرە ە ئەەمەتجۈان قاسۈىمى قاتۈارقىۋ رەھۈبەرقەرگە بوقغۈان
قارىشىنى سورۇغىنىمدا ئۇ بۇ ئىككى زاتنى ئە يۈكسەى ئورۇنغۈا قويغۈان ئىۈدى .شۈۇ
قېتىملىۋ سۆھبەتتى كېيى مەزكۇر پېشقەدەم قومانداننىڭ ئۆزى قاتناشقان بۇ ئىنقىالبقا
نىسبەتەن ئۆزىگە ەاس بوقغان ،باشقىالردى پەرقلىۋ باھا بېرىش ئىدىيىسۈىگە ئىۈگە
ئىكەنلىكىنىمۇ ھې

قىلغان ھەم يەنە ئۇنىۈڭ ئاغزىۈدى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ھەربىۈە

مەسلىھەتچىلىرى زاكىر ە ئىسكەندەر قاتارقىقالرغا بوقغان ئۈاچچىقلىرىنى ئۈاڭالپ ،بۈۇ
ئىسىمالرنىڭ ئۇ كىشىنىڭ مېڭىسىگە چوڭقۇر ئورۇنالشقانلىقىنى چۈشەنگەن ئىدىم .
سۆھبىتىمىز اەريانىدا يەنە مىرزىگۈ ناسىروف ھەققىدىمۇ پارا بوقدى .مەن بۈۇ
كىشىنىڭ قازاقىستاننىڭ چىلەى رايونىدىكى بىر كاقخوزنى باشقۇرۇپ ،بۈوز يەر ئۈېچىش
بويىچە -61-0941يىلالردا پۈتۈن سۈو ېو ئىتتى ۈاقى بۈويىچە دا چىقىرىۈر ،ئۈۇدا
ئىككى قېتىم قېنى ئوردېنى بىۈلەن مۇكاپاتالنغۈانلىقى ،ئۇنىۈڭ قازاقىسۈتاندا يۈۇقىرى
ئابرويغا ئىگە زا

ئىكەنلىكى ىسۆزقەپ بەردىم .بىرال ،سوپاەۇن ئاكا سو ېو قىزىق

ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسېرى بوقۇپ ،گېرمانىيە ئارمىيىسىگە قارشى اەڭلەردە چېنىققان بۈۇ
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كوماندىرنى ئۈانچە ياقتۇرمۈايتتى .ئۈۇ ،ئاقسۈۇدى چېكىۈنىش اەريانىۈدا مىرزىگۈۈ
ناسۈۈىروفنىڭ ئۈۈۆز قوشۈۈۇنلىرى بىۈۈلەن سۈۈوپاەۇن قوشۈۈۇنلىرىغا ماسالشۈۈمىغانلىقى ھەم
يارىماسلىۋ قىلغانلىقىدى ئاچچىقى كەقگەنلىكىنى ئېيتىر بەردى .ئەممۈا ئۈۇ يەنىۈال
مىرزىگۈقنى ھۆرمە

قىلىدىغانلىقىنى يوشۇرمىدى.

مەن ئەنە شۇ قېتىملىۋ سۆھبەتتى كېيى سۈوپاەۇن ئۈاكىنى كۆرمىۈدىم ،ئەممۈا
ئۇنىڭ بەزى ئەسلىمىلىرىنى ئىشتىيال بىلەن ئوقۈۇدۇم-2110 .يىلۈى ،ئۇنىۈڭ اپۈا
بوقغانلىۋ ەە ىرىنى ئاڭالپ ،ئۇيغۇر ھۈازىرقى زامۈان ھەربىۈە ئىشۈالر تارىخىۈدىكى
ھەقىقىە قوماندان سوپاەۇن سو ۇروفغا بوقغا ھۈۆرمىتىمنى يەنە بىۈر قېۈتىم بىلۈدگردگم.
مەەسۇس ھەربىە مەكتەپ پۈتتۈرگەن ە مىللىە ئارمىيىنىڭ پوقكو نىكى بوقغۈان ھەم
مىللىە ئارمىيىنىڭ يۇقىرى دەراىلىۈ
ھەربىە ەىزمە

كومانۈدىرقىرى ئارىسۈىدائە ئۈۇزۇن مەزگىۈق

ئۆتىگەن كەسۈ ىە ھەربىۈە ەۈادىم سۈوپاەۇن سۈو ۇروفنىڭ -0941

يىلىۈۈدى كېۈۈيى ھېچقانۈۈدال چۈۈو ھوقۈۈۇل تۇتمىغۈۈانلىقى ،ە بۈۈۇرۇنال كەسۈۈىر
ئاقماشتۇرۇقغانلىقى بىلەن -0944يىلى اۇڭگو ەەقۋ ئازادقىۋ ئارمىيىسۈىنىڭ گېنېۈرا
مايورىلىۋ ئۇنۋانىغا سازا ەر بوالقمىغانلىقى ئااايىر بىر ئىش ! بىرال ئۇيغۈۇر ەەققۈى
ئاقلىقاچان ئۇنىڭغا گېنېراقدىنمۇ يۇقىرى ئۇنۋان بېرىر بوقغان ئىدى !
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. 2سو ېو ئىتتى اقىنىڭ مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالپتىكى تەسىرى
مەن مانا  06يىلدى كېيى مەرھۈۇم سۈوپاەۇن سۈو ۇروفنىڭ «مەن كەچۈكەن
كۈۈېچىكلەر» نۈۈاملىۋ ئەسلىمىسۈۈىنى ئوقۇ ېتىۈۈر ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ سۈۈوپاەۇن
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كوماندىرقىقىدىكى پارتىزان ئەترىتىگە ھەربىە مەسۈلىھەتچىلىككە تەيىۈنلىگەن زاكىۈر
تۆرە ە ئىسكەندەر ئەپەندىلەر ھەققىدىكى بايانالرنى ئۈۇچراتتىم .ئەقۈۋەتتە بۈۇ ،ئۈۇ
سۆزقەپ بەرگەنگە قارىغاندا بىر قەدەر تەپسىلىيرەى ئىدى .ئەمما يەنە بەزى نازۇكرال
نۇقتىالر كىرگۈزگقمىگەن .مەن بۇ يەردە سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ ئەسلىمىسۈىدىكى باشۈقا
تەپسىالتالر ھەققىدە توەتىلىشنى مۇ اپىۋ كۈۆرمەي ،پەقە
ئىبارە

زاكىۈر ە ئىسۈكەندەردى

ئىككى ئەرباب ھەققىدىكى بايانالرغا قوشۇمچە قىلىش ە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ

ئەينى اقىتتىكى ئىلىدىكى ھەربىە ەادىملىرىنىڭ بەزى ەزى ىلىۈرىگە ئائىۈو ئۈۆزگم
ئىگىلىگەن مەقۇماتالرنى ئەسلىتىش ئارقىلىۋ «مەن كەچكەن كېچىكلەر»دىۈ ئۈورۇن
ئاقماي قاقغان بىر قىسىم ئۇچۇرالرنى ئوقۇرمەنلەرگە ھا اقىلىشنى قارار قىلدىم .
بۇ ،قوشۇمچەمگە « سوپاەۇن ھەققىدە سۈتاقىنغان يوقالنغۈان مەقۇمۈا » دەپ
ئىسىم قويدۇم .مېنىڭچە ،سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ ئەسلىمىسۈىدىكى مۈۇھىم نۇقتىالرنىۈڭ
بىرى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئەينى اقىتتىكى ئىنقىالبقۈا بوقغۈان ئارىلىشىشۈى ،سۈو ېو
ھەربىە مەسلىھەتچىلىرىنىڭ پائاقىيەتلىرى قاتارقىقالردۇر .سوپاەۇن ئەسلىمىسۈىدەزاكىر،
نوغايبايې  ،ئىسكەندەر ە باشقا بىر قىسىم ئوفىتسېرالرنى تىلغا ئاقىدۇ .ئۇنىۈڭ بايۈان
قىلىشىچە ،مىللىە ئارمىيە با

قومانۈدانلىۋ شۈىتابىدىكى ئوفىتسۈېرالرنىڭ ھەممىسۈى

دېگۈدەى سو ېتلىكلەر بوقۇپ ،ھەتتا ەە

باسقۇچى ماشىنىسۈتكىالرمۇ رۇس ئايۈاقلىرى

ئىدى .قوماندانلىۋ شىتابىدىكى سو ېتلى

رۇس ئوفىتسۈېرى ئۇنىڭغۈا قۈانچە ياەشۈى

تەسۈۈۈۈىرا

قاقدۇرمايۈۈۈۈدۇ .ئۇنىۈۈۈۈڭ بىۈۈۈۈلەن سۆھبەتلەشۈۈۈۈكەنلەر ە ئۇنىڭغۈۈۈۈا

ەزى ەتاپشۇرغانالرنىڭ ھەممىسۈى سۈو ېتلىكلەر بوقۈۇپ ،پەقە
سو ېتلى

بۈاقىيې ئىسۈىملى

ئۇيغۇرال بۇيەردىكى بىردى بىر ئۇيغۈۇر ئىۈدى .ئۈۇ ،شۈىتابتا تەراىمۈانلىۋ

قىلىۋاتاتتى[.]0
قوماندانلىۋ شىتابتكىلەر سوپاەۇننى ئاقسۈۇغا بارىۈدىغان يۈوقالرنى مۈۇزاكىرە
قىلىۈش ئۈچۈۈۈن تېكەسۈتىكى ئۈۈاتلىۋ قىسۈۈىمنىڭ پوقكۈو نىكى نوغايبايېفنىۈۈڭ يېنىغۈۈا
ئە ەتىدۇ .ئورۇنالشتۇرۇ

بويىچە ئۇنى نوغايبايېفنىڭ يېنىغۈا ئىسۈكەندەر ئەپەنۈدى

باشۈۈۈالپ بارىۈۈۈدۇ ھەمۈۈۈدە ئۈۈۈۇ يەردە زاكىۈۈۈر  ،ئىسۈۈۈكەندەر ،نوغايبۈۈۈايې

ە

ئابدۇرەيىمجانھەسەنوفالر بىلەن ئۇچرىشىر ،ئاقسۇغا بېرىش يوقلىرىنى مۇھاكىمە قىلىدۇ
[ .]2تەكىتلەشكە تېگىشلى

نۇقتا شۇكى مەزكۇرسۈورۇندىكى تۈۆ

ئىسۈۈكەندەر ،زاكىۈۈر ە نوغايبۈۈايې سۈۈو ېتلىكلەر بوقۈۈۇپ ،پەقە
ھەسەنوفال يەرقى
بوقۇپ ،ئۇ يا

ئادەمنىۈڭ ئۈۈچى،
ئابۈۈدۇرەيىمجان

ئىدى .ئەمما ،ئۇنىڭ ئۆزىمۇ ئەسلىدە يەتتە سۈۇقۇل ئۇيغۈۇرالردى
اقىتلىرىدا سو ېو قىزىق ئارمىيىسۈىدە ھەربىۈە ەىۈزمە
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يەنۈۈى ئابۈۈدۇقال روزىبۈۈاقىيې سىياسۈۈىە كومىسسۈۈارقىقى ،مۈۈۇزەپ ەر يۈۈارۇقالبېكوى
كوماندىرقىقىدىكى قىزىق ئارمىيىنىڭ تۈارانچىالر ( ئۇيغۈۇرالر) پوقكىنىۈڭ اەڭچىسۈى
سۈپىتىدە يەتتە سۇدىكى ئال گۋاردىيىچىلەرگە قارشى اەڭۈلەرگە قاتنىشۈىر-0921،
يىلالرنىڭ ئاەىرقىرىدا ئىلىغا كۆچۈپ كەقگەن كىشى ئىدى .ئابدۇرېيىمجان ھەسەنوف،
مىللىە ئارمىيىنىڭ سىياسۈىە ئىشۈالر بۈويىچە مۇنۈا ى قومانۈدانى سۈۈپىتىدەەىزمە
قىلغان بوقۇپ ،ئۇنىڭغا پوقكو نىكلى

ئۇنۋانى بېرىلگەن ئىدى .

سۈوپاەۇن سۈو ۇروف يەنە مىللىۈە ئۈارمىيە سۈې ىگە قوشۈۇقغاندى كېۈيى  ،بۈۇ
يەردىكى بارقىۋ ھەربىە كوماندىالر ە ھەربىۈە ئاتاقغۇالرنىۈڭ رۇسۈچە ئىكەنلىكۈى،
ئۆزىنىۈۈڭ ھۆكۈۈۈمە

رەھبەرقىرىنىۈۈڭ كۈۈۆزدى كەچۈرىشۈۈىنى قوبۈۈۇ قىلغانۈۈدا،

ئەسۈۈكەرقىرىگە ئۇيغۈۈۇرچە كومانۈۈدا بېرىۈۈر ،ئۇيغۈۈۇرچە اە ناەشىشۈۈى ئېيتقانۈۈدا،
رەھبەرقەرنىڭ ھەيران قاقغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .
سوپاەۇننىڭ مىللىە ئۈارمىيە قومانۈدانلىۋ شۈىتابىدا پۈتۈۈنلەي سۈو ېتلىكلەر (
رۇسالرنىڭ) نۈى كۈۆرگەنلىكى ھەمۈدە ھەربىۈە ئاتاقغۇالرنىۈڭ ھەممىسۈىنىڭ رۇسۈچە
بوقۇشىنىڭ مەقۇم ئاساسى بار بوقۈۇپ ،بۈۇ بىرىنچىۈدى مىللىۈە ئارمىيەنىۈڭ ھەربىۈە
قائىدە-تۈزگمى بوقسا ،ئىككىنچىۈدى  ،قومانۈدانلىۋ تەركىبىۈدە ئىلىغۈا يەرقەشۈكەن
سۈۈابىۋ چاررۇسۈۈىيە ئوفىتسۈۈېرقىرىنىڭ مۈۈۇئەييەن سۈۈاقماقنى ئىگىلىگەنلىكۈۈى بىۈۈلەن
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مۇناسىۋەتلى  ،ئۈچىنچىدى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ قومانۈدانلىۋ
تەركىبىنۈۈى كۈۈونترو قىلغۈۈانلىقى بىۈۈلەن مۇناسۈۈىۋەتلى

ئىۈۈدى .سۈۈوپاەۇن شۈۈىتابنىڭ

ئەھۈۈۋاقىنى « پۈتۈۈۈنلەي سۈۈو ېتلىكلەر بوقۈۈۇپ ،بىرمۇيەرقىۈۈ

يۈۈول ئىۈۈدى» دەپ

تەسۋىرقەيدۇ .
ھەقىقەتەن-0904 ،يىلى-8،ئاپرىلدا مىللىە ئارمىيە رەسمىە قۇرۇقغاندا ،ئۇنىڭ
دەسلەپكى ئاپاراتى بېكىۈتىلگەن بوقۈۇپ ،رۇسۈالردى ئىۈۋان گېلورگىيېۈۋى پۈاقېنوف
گېنېراقمايور ئۇنۋانى بىلەن مىللىە ئارمىيىنىۈڭ بۈا

قومانۈدانلىقىغا ،گېنېۈرا مۈايور

ارسونوفىە ماژاروف شىتاب باشلىقلىقىغا تەيىنلەنگەن .بۇالردى باشقا يەنە بىۈر قىسۈىم
بۆقۈملەرگە بەزى ئۇيغۇرالر قويۇقغان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا ئەمەقىۈە ئىۈش بېجىرگۈۈچىلەر
ئارىسىدا يەنىال رۇسالر بوقغان .پۈاقېنو  ،مازھۈارو قاتارقىقالرنىۈڭ ھەممىسۈى سۈابىۋ
چاررۇسىيە ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسېرقىرى بوقۇپ ،ئۈۇالر -0921يىلىۈدى كېۈيى اۇڭگۈو
تە ەسىگە ئۆتكەن سو ېو ھاكىمىيىتىگە قارشى ئال گۋاردىيىچىلەر قوشۇنىغا مەنسۈۇپ
كىشىلەرشۇنىڭدەى كېلىر چىقىش اەھەتتى كازاى رۇسلىرىدى ھېسابلىناتتى .بۇالرنىڭ
ھەممىسى -0921يىللىرىغىچە بوقغان ئارىلىقتا سو ېو رۇسىيىسۈى تەرەپۈكە ئۆتۈۈپ،
سو ېو رۇسىيىسى ئۈچۈن ەىزمە

قىلغۈان ھەمۈدە موسۈكۋانىڭ قوقلىشۈى ە يۆقۈشۈى

ئاسۈۈتىدىكى شۈۈېڭ شىسۈۈەي قوماندانلىقىۈۈدىكى ئۈۈۆقكە قوشۈۈۇنىدا يۈۈۇقىرى ھەربىۈۈە
ەزى ىلەرنى ئاتقۇرغان ئىدى .
ئىلى ادىسۈىغا يەرقەشۈكەن رۇس اامۈائىتى-0900يىلۈى -9ئايۈدىكى نىلقۈا
قوزغىلىڭى ە -7نويابىردىكى غۇقجا قوزغىالڭلىرىغۈا ھەم ئۇنىڭۈدى كېيىنكۈى بۈارقىۋ
ھەربىە كۈرەشلەرگە ئاكتىر ئىشتىراى قىلىۈر ،ئۆزقىرىنىۈڭ بىۈر ئۈقۈۈ

ھەسسىسۈىنى

قوشۈۈتى .ئۇالرنىۈۈڭ ئارىسۈۈىدا بىرىنچۈۈى دۇنيۈۈا ئۇرۇشى،رۇسۈۈىيە گرااۈۈدانالر ئۇرۇشۈۈىغا
قاتناشۈۈقان ھەمۈۈدە مەەسۈۈۇس ھەربىۈۈە مەكتەپلەرنۈۈى تۈۈۈگەتكەن،ھەربىە ئىشۈۈالردا
تەاۈۈرىبىگە ئىۈۈگە بىۈۈر قىسۈۈىم كونۈۈا كەسۈ ىە ئوفىتسۈۈېرالر بۈۈار بوقۈۈۇپ ،مەزكۈۈۇر رۇس
اامائىتىنىڭ ھەربىە ئىشۈالر اەھەتتىكۈى بىلىۈم ساپاسۈى باشۈقا يەرقىۈ

ەەققۈلەرگە

قارىغاندا بىر قەدەر ياەشى ئىدى .
ئۇالرنىڭ ئىنقىالبتىكى پىداكارقىقى ە ھەربىۈە ئىشۈالردىكى يۈۇقىرى ساپاسۈىنى
نەزەرگە ئاقغان اۇمھۇرىيە

اقىتلىۋ ھۆكۈمىتى بۇ رۇسالرنىڭ ھەربىۈە قابىلىيىتىۈدى

پايدىلىنىش ە روقىنى اارى قىلۈدۇرۇ

ئۈچۈۈن ئۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدىكى پېشۈقەدەم

ئوفىتسېرالرنى مۇھىم ەزى ىلەرگە تەيىنلىدى .ئەنە شۇ سۈە ەبتى مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ
تۆ

نەپەر گېنېراقىنىڭ ئىككى نەپىرى رۇس بوقۇپ ،ئۈۇالر پۈاقېنو
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قاچۈۈال رۇسۈۈالردى فۈۈاتىە قېسۈۈكى  ،اسۈۈىلىيموگۇتنو  ،پا ېۈۈق ماسۈۈكوقىيېۋ،پېتىر
ئاقېكساندروف ،گرېبىنكى  ،ئانانى  ،بېلىنو قاتارقىقالرغا پوقكو نىكلىۈ
بېرىلۈۈدى .اۇمھۈۈۇرىيە

ئۇنۈۋانلىرى

اقىتلىۈۈۋ ھۆكۈۈۈمەتكە ئىلگىۈۈرى -كېۈۈيى رۇسۈۈالردى

ئاقېكساندروف ،ماسكوقىيېۋ ە پاقېنو قاتارقىۋ ئۈ ئادەم ئەزاقىققا قوبۇ قىلىندى .
مىللىە ئارمىيىنىڭ -0906يىلى-6 ،ئايغىچە بوقغان ئۈارىلىقتىكى ئۈۇ ئۈاتلىۋ
برىگادا ەئىككى پىيۈادىلەر برىگادىسۈىنىڭ تەركىۈبىگە كىۈرگەن ھەمۈدە كىۈرمىگەن
اەمىلىە  07پوقكنىڭ يۇقىرى دەرىجىلى

كوماندىرالر تەركىبىنى تەكشۈرگەندە ،شۇنى

كۆرگ ېلىشۈۈقا بوقىۈۈدۇكى-0906 ،يىلۈۈى-6 ،ئۈۈايغىچە بوقغۈۈان ئۈۈارىلىقتىكى بۈۈارقىۋ
پوقكالرنىڭ پوق

كوماندىرقىرى ،شىتاب باشلىقلىرى ە سىياسىە كومىسسۈارقىرىنى ئۈۆز

ئىچىگە ئاقغان تەەمىنەن 41تى ئارتۇل يۇقىرى دەرىجىلى

كومادىرالرنىڭ ئىچىۈدە

 21گە يېقى رۇس بار .بۇالرنىڭ بەزىلىرى ئىلىدىكى يەرقەشكەن رۇسۈالر بوقسۈا ،يەنە
بەزىلىرى سو ېو ئىتتى اقىدى كەقگەنلەر ئىدى[.]2
مەزكۇر پوقكالرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلى

كوماندىرقىرى تەركىبىدە تەەمىنەن 01

دى ئارتۇل ئادەم سو ېو ئىتتى اقىدى كەقگەن قىرغىز ،قازال ،ئۇيغۇر ،ئۆزبې  ،تاتار
ە باشقىالر ئىدى .بوقۇپمۇ-0904 ،يىلى-02 ،ئاينىڭ ئاەىرىدا ئىسسۈاقبەى مۇنونۈوف
كوماندىرقىقىۈۈدىكى اەنۈۈۇبىە يۈۈۆنىلىش قومانۈۈدانلىۋ شۈۈىتابى قۇرۇقغانۈۈدا مەزكۈۈۇر
يۆنىلىشۈۈىڭ تەركىبىۈۈدە ئىككۈۈى برىگۈۈادا بوقغۈۈان بوقۈۈۇپ ،سۈۈوپاەۇن سۈۈو ۇروفنىڭ
مەقۇماتىچە-0 ،برىگادا ەئىككىنچى برىگادانىڭ قوماندانلىۋ تەركىبى ە بۇ ئىككۈى
برىگادا تەركىبىدىكى پوقكالرنىڭ قوماندانلىۋ تەركىبىنى ئاساسەن دېگۈدەى سۈو ېو
ئىتتى اقىدى كەقگەن قىرغىز ،ئۆزبې ،تاتار ،ئۇيغۇر ە رۇسالر تەشكىق قىلغان] 0[ .
گەرچە ،پاقېنو

ە ماژارو قاتارقىقالرئۇيغۇر تىلىنى بىۈر قەدەر ياەشۈى بىلسۈىمۇ،

ئەمما ئەينى اقىتتا مىللىە ئارمىيەقوماندانلىۋ شىتابىنىڭ پاقېنو

ە مۈاژارو الر ئىمۈزا

قويغان ئەمىر-پەرمانلىرى ە ھۆاجەتلىرىنىڭ بىۈر قىسۈىمى رۇس تىلىۈدا چىقىرىلغۈان
ئىدى .بوقۇپمۇ-0906 ،يىلى-6 ،ئايغىچە بوقغان ئارىلىقتا تېخىمۈۇ شۈۇندال بوقۈدى.
كۆرگ ېلىشقا بوقىۈدۇكى ،قومانۈدانلىۋ شۈىتابىدا دەسۈلەپكى اقىۈتالردا رۇس تىلىنىۈڭ
ئومۇمىيۈزقۈى ئىشلىتىلىشى تەبىلىە .بىرال ،شىتابنىڭ باشقا يەنە ئارقا سۈەپ ،سىياسۈىە
ھەم باشقا بۆقۈملىرى مە اۇ

بوقۇپ ،بۈۇ ئۈورۇنالردا ئۇيغۇرالرنىۈڭ نىسۈبىتىمۇ كۈۆپ

بوقۇپ ،ئۇيغۇرتىلىنىڭ ئىشلىتىلىشى ئېنىۋ ئىدى .سۈوپاەۇن زىيۈارە
بەقكى شىتابنىڭ رەسمىە اە ئوپېراتسىيىلىرىنى تۈۈزگ

قىلغۈان ئۈورۇن

ە قومانۈدانلىۋ قىلىشۈتىكى

يادروقۇل ئورگىنى بوقۇشى مۇمكى  .مۇندال ،ئورۇنالرنى سۈو ېتلىكلەرنىڭ ئىگىلىشۈى
327

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

تەبىلىە .ئەمما-0906 ،يىلى-7 ،ئايالردا سو ېو ئىتتى اقىدى كەقگەنلەر ئۆز ەتىنىگە
قايتقاندى كېيى  ،مىللىە ئارمىيە قوماندانلىۋ شىتاب تەركىبىۈدە ئۈۆزگىرىش بوقۈۇپ،
ئىسسۈۈاقبەى مۇنونۈۈوف بۈۈا

قومانۈۈدانلىققا تەيىنلەنۈۈدى .ھەر قايسۈۈى بۆقۈملەرنىۈۈڭ

باشلىقلىرى ئاساسلىقى ئۇيغۇرالر ە باشقا مىللەتلەردىۈ تەركىۈر تۈاپتى .شۈۇنىڭدى
تارتىر ،كوماندا بېرىش ە شىتابنىڭ ھۆاجەتلىرى ھەم بۇيرۇقلىرى ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلى
ئىشلىتىلدى .قازاقالر كۆپ پوقكالردا بوقسا ،قازال تىلى ئىشلىتىلدى[.]4
سوپاەۇن سو ۇروف بۇ ھەقتە مۇندال دەپ يازىدۇ-0906 :يىلۈى-00 ،ئۈايالردا
00بىتىم مۇناسىۋىتى بىلەن سو ېو ئىتتى اقىۈدى كەقۈگەن كومانۈدىرى ە مەمۈۇرىە
مەسلىھەتچىلەر بىر كېچىدىال مەملىكىتىگە قايتتى .ھەممە ەىزمە

يەرقىۈ

ھەربىۈە ە

مەمۇرىە ئىدارىلەرنىڭ باشقۇرۇشىغا قاقدى[.]6
سو ېو ئىتتى اقىدى كەقگەن كومانۈدىرالر ەتىۈنىگە قايتقانۈدى كېۈيى  ،ھەر
قايسۈۈى قىسۈۈىمالرنىڭ كومانۈۈدىرقىۋ شۈۈىتابىدىمۇ ئۈۈۆزگىرىش يۈۈۈز بەردى .پوقۈۈ

ە

برىگادىالر ئىخچامالندى .بوقۇپمۇ 00 ،بىتىم بويىچە مىللىە ئارمىيىنىۈڭ ئۈادەم سۈانى
 21مىڭۈۈدى 02 ،مىڭغۈۈا ،ئەسۈۈلىدىكى  07پوقۈۈ

 2پىيۈۈادە ە  2ئۈۈاتلىۋ پوقكقۈۈا

قىسقارتىلغاندى كېۈيى  ،مەزكۈۇر پوقكالرنىۈڭ كومانۈدىرقىۋ ەزى ىلىۈرى يەرقىكۈلەر
تەرى ىدى ئاتقۇرۇقدى .كوماندىرالر شىتاتىنى ئاساسلىۋ يەرقىكلەر ئىگىلىدى .بىۈرال،
مىللىە ئارمىيىنىڭ كادىر سىستېمىسى ە تەركىبىدە ئۈۆزگىرىش بوقغۈان بىۈلەن ئەممۈا
ھەربىە ئاتاقغۇ ،ئىنتىزام-قائىدە  ،ئۇنۋان ە باشقا نۇرغۇن نەرسىلەر يەنىال ئۈۆز پېتۈى
بوقۇپ ،مىللىە ئارمىيە تۈپتى ئۆزگەرتىلمىدە .ئىۈز وتتى تارتىۈر پۈوقكقىچە بوقغۈان
ئۇيغۇر ،قازال ،موڭغۇ  ،تاتار ،تۇڭگۈان

بارقىۋ ھەربىە تارماقالرغا پۈتۈنلەي يەرقى

ە باشقا مىللەتلەردى كېلىر چىققان كوماندىرالر كوماندىرقىۋ قىلدى .ئەقۈۋەتتە ،بۈۇ
يەرقىكلەرئارىسىدا يەرقىكلەشكەن رۇسالرمۇ بار ئىدى .
سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئۇيغۈۇر ،قۈازال  ،قىرغىۈز ە باشۈقا ەەققلەرنىۈڭ مىللىۈە
ئازادقىۋ ھەرىكەتلىرىنى قوقال

ە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىش -0902يىلى مۈاي ئېيىۈدا

سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتى سىياسىە بىيورىسىنىڭ يىغىنىدا قارار
قىلىنغان [ .]7قارارقوبۇ قىلىنغان بۇ يىغىننىڭ ئېچىلغان اقتى ھەققىۈدە ئىككۈى ەىۈق
اقىو ئۇچۈۇرى بۈار .سۈابىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -0909-0904يىلۈالردا ئاقتۈاي
تە ەسىدە ھەرىكە

ەۈادىمى ئەمىربۈايې سىياسۈىە بىيورونىۈڭ

قىلغان بىخەتەرقىۈ

قارارىنىڭ -06ماي ئىكەنلىكىنى دەقىللەيدۇ [ .]8ئەمما ،قازاقىستان تاشۈقى راز ېتكۈا
تارىخىغۈۈا ئائىۈۈو ھۆكۈۈۈمە

ھۆاجەتلى ۈ

مەقۇمۈۈاتى بوقسۈۈا ،سسسۈۈر كوممۇنىسۈۈتالر
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پارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتىنىڭ -0902يىلى -0،ماي كۈنى ئۇيغۇر ،قازال ،قىرغىز ە
موڭغو قاتارقىۋ ەەنزۇ ئەمەس مىللە

ئاھاقىلىرىنىڭ مىللىە ئۈازادقىۋ ھەرىكىۈتىگە

بارقىۋ ھەرقاندال ياردەملەرنى كۆرسىتىش ھەققىدە قارار قوبۇ قىلغانلىقىنى كۆرسۈىتىدۇ
[.]9
سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى كوممۇنىستالرپارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە كۈۈومىتېتى سىياسۈۈىە
بىيوروسىنىڭ ستاقى  ،موقوتو  ،بېرىيا قاتارقىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان مەزكۈۇر يىغىنۈدا
شىنجا مەسىلىسى مۇھاكىمە قىلىنىر ،شېڭ شىسەينى ئۆقكە ھاكىمىيىتىدى قاقۈدۇرۇ
قارار قىلىندى .بۇنىڭ ئۈچۈۈن «شىنجاڭداياشۈا اتقان كىشۈىلەر ە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
پۇقراقىقىدىكى كىشىلەردى تەركى

تاپقان‘ مىللىە قۇتۇقۈۇ

گۈۇرۇپ ىلىرى ’قۈۇرۇ ،

ئۆزبېكىستان ،قازاقىستان ە قىرغىزىستانالردا مۇنۈدال گۇرۇپ ىالرنىۈڭ كومانۈدىرقىرى
ھەم تەشۋىقاتچىلىرىنى تەربىيىلە

ئۈچۈن مەەسۈۇس بىۈر قۈانچە مەكۈتەپ ئۈېچىش

قارارى چىقىرىلدى» [.]01
تارىخىە پاكىتالردى كۆرگ ېلىشقا بوقىدۇكى-0902 ،يىلىنىڭ باشۈلىرىدا يوسۈى
ستاقى ئۆز ھۈاكىمىيىتنى مۇسۈتەھكەملە

ئۈچۈۈن سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ غۈايە

زور

ھەربىە-سىياسىە ە ئىقتىسادىە ھەتتۈا كۈادىر يۈاردەملىرىگە ئېرىشۈكەنلىكى ھەتتۈا
بوقشېۋىكالر پارتىيىسىگە ئەزا بوقغانلىقىغا قارىماي سو ېو ئىتتى اقىدى يۈز ئۈۆرىگەن
شېڭ شىسەينى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ،يەرقىۈ
مىللىە ھاكىمىيىتىنى قۇرۇ

ەەققلەرنىۈڭ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا مايىۈق

قارارىغا كەقگەن ئىدى .ئۇ ،بۇ يو ئارقىلىۋ بىر تەرەپۈتى

شېڭ شىسەيدى ئىنتىقام ئاقسا ،يەنە بىر تەرەپتى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا ئۈۆ ھەمۈدە
ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇ

مەقسىتىدە ئامېرىكا ە ئەنگلىۈيە قاتۈارقىۋ سۈو ېو ئىتتى ۈاقى

بىلەن ئىدىيىۋى دگشمەنلىككە ئىگە قۇدرەتلى

مەملىكەتلەرنىۈڭ ھەربىۈە-سىياسۈىە

تەسىر كۈچىنى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئارقا تېمى بوقغان ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىگە
قوشنا مەزكۇر رايونغا باشالپ كىرىش تاكتىكىسىنى ئوينا اتقۈان گومىنۈدا مىللەتچۈى
گۇرۇپ ىلىرىنىڭ دەككىسىنىمۇ بېرەقەيتتى .ستاقىننىڭ مەزكۇر ئورۇنالشتۇرۇشىنى ئەمەقگە
ئاشۇرۇ

ئۈچۈن مەركىزىە كومىتېتتا ئاالھىدە بىر گۇرۇپ ۈا قۇرۇقغۈان بوقۈۇپ ،مەزكۈۇر

گۇرۇپ ىغا سو ېو ئىتتى اقى ەەقۋ كومىسسۈارقىرى كېڭىشۈىنىڭ مەسۈلۇقلىرىدى بىۈرى
ھەمدە مەركىزىە كومىتېو ئەزاسى رۇسۈىيە سوتسىياقىسۈتى

فېۈدېراتىر اۇمھۈۇرىيىتى

ەەقۋ كومىسسارقىرى كېڭىشۈىنىڭ رەئىسۈى ئاقېكسېيكوسۈىگى  ،مەركزىۈە كومىتېۈو
سىياسىە بيۇرو ئەزاسى ە سو ېو ئىتتى اقى ەەقۋ ئىچكى ئىشالر كومىسسارى ياتىنىۈڭ
كومىسسۈۈار ال رېنتۈۈى بېرىيۈۈا ،سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى مىللەتۈۈلەر كېڭىشۈۈىنىڭ رەئىسۈۈى
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ە ك ممۇنىستالر پارتىيىسۈى مەركىزىۈە كۈومىتېتى تاشۈقى سىياسۈە

بۆقۈمىنىڭ باشلىقى مىخايىق سۇسلو قاتارقىقالر كىردى[.]00
سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى كوممۇنىسۈۈتالر پارتىيىسۈۈى مەركىزىۈۈە كۈۈومىتېتى سىياسۈۈىە
بىيورىسىنىڭ قارارى بويىچە س س سر ەەقۋ ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىنىڭ باشلىقى
ە دۆقە

مۇداپىلە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى ال رېنتى بېرىيا ئۇيغۇر ئېلىغا مۇناسىۋەتلى

بىر قاتار پىالنالرنى ئەمەقگە ئاشۇرۇشۈقا بىۋاسۈىتە رەھبەرقىۈ

بۇ

قىلىشۈقا تەيىۈنلەنگەن

بوقۇپ ،ئۇ ئۇيغۇر دىيارىدا بوقىدىغان ئىنقىالب نىشۈانى بۈويىچە اليىۈھە تەييارقىغۈان
ئىدى .ئۇنىۈڭ اليىھىسۈى نكۋدنىۈڭ ئىدىيىسۈىنىڭ تۈۇپ نۇقتىسۈى مىللىۈە ئۈازادقىۋ
ھەرىكەتنى قوقال
مۇ ەپ ەقىيە

ە ھەربىە ھەرىكەتلەرگە ياردەم كۆرسىتىش ،بۇنىۈڭ ەۇالسىسۈى«

قازىنىلسا ،شىنجاڭدا اۇڭگودى مۇستەقىق بوقغان سو ېتلەر ئىتتى اقىغۈا

دوسو مۇسۇقمان دېموكراتى

دۆقىتى پەيدا بوقىدۇ» دېگەندى ئىبارە

ئىدى[.]02

- 1943يىلى ،ماينىڭ ئاەىرىدا ال رېنتى بېرىيانىڭ رەھبەرقىكىدە سو ېو ئىتتى اقى ن
كۋ د-ن ى گ

( ەەقۋ ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى ە دۆقە

بىخەتەرقىۈ

ەەقۈۋ

كومىسسارىياتى) سىنىڭ يىغىنى ئېچىلىر ،بۇنىڭغۈا سۈو ېو راز ېتكۈا ئورگانلىرىنىۈڭ
شىنجاڭغا مۇناسۈىۋەتلى

ەۈادىملىرى قاتناشۈتى .يىغىنغۈا يەنە دۆقە

بىخەتەرقىۈ

كومىسسارىياتىنىڭ كومىسسارى سېۋوقود مېركۇقۈو شۈۇنىڭدەى يەنە ئوتتۈۇرا ئاسۈىيا
بىخەتەرقىۈ

ئورگانلىرىنىۈۈڭ رەھبەرقىۈۈرى،

ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۇرىيەتلىرىنىۈۈڭ دۆقە

تاشقى ئىشالر كومىسسارىياتىنىڭ ەىتايغا مۇناسىۋەتلى

دائىرىلىرى قاتناشتى .مەزكۈۇر

يىغىنغا يەنە سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ئۈۈرگمچى ،غۇقجۈا ،چۈۆچەى ،قەشۈقەر ،ئاقتۈاي ە
موڭغۇقيىنىڭ قوبدو قاتارقىۋ اايلىرىۈدا تۇرۇشۈلۇل راز ېتكۈا ەۈادىملىرىمۇ ئىشۈتىراى
قىلدى .بۇ يىغىنۈدا شۈىنجا

ەزىيىتۈى ە ئۈۇ يەردە قوزغىلىۈدىغان مىللىۈە ئۈازادقىۋ

ئىنقىالبۈۈى ھەرىكىتىنىۈۈڭ كونكرېۈۈو ەزى ۈ ە ە پىالنلىۈۈرى مۇھۈۈاكىمە قىلىنۈۈدى[.]20
بېرىيانىۈۈڭ رىياسۈۈەتچىلىكىدىكى مەزكۈۈۇر يىغىنۈۈدا ن ۈ

د (ەەقۈۈۋ ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر

كومىسسارىياتىنىڭ) نىڭ راز ېتكا بۆقۈمىنىڭ باشلىقى ە ن ى د قوشۇنلىرىنىڭ قىزىۈق
ئارمىيىنىڭ ئارقا سەپلىرىنى قوغدا

با

باشقارمىسى مۇئا ى باشلىقى گېنېرا مۈايور

الدىمىرستې انو ى ئېگنارو  ،ەەقۋ ئىچكى ئىشۈالر كومىسسۈارىياتى -ەەقۈۋ دۆقە
بىخەتەرقى

كومىسسارىياتى ( ن ى د-ن ى گۈ )  -0بۆقۈمىنىۈڭ -0باشقارمىسۈىنىڭ

باشلىقى گېنېراقلېيتېنانو ئاقېكساندىر ئىۋانو ى الڭفاڭھەمدە ەەقۋ دۆقە
كومسسارىياتىراز ېتكا باشقارمىسۈىنىڭ مەسۈلۇقى گېنېۈرا مۈايور بۈورى
بىرقىكتە تۈزگپ چىققان ھەرىكە

پىالنى قاراردى ئۆتكۈزگقدى[.]00
330

مۈۇداپىلە
كۇزنېتسۈو

www.kitaphumar.com

ئورۇنالشتۇرۇ

كىتاپخۇمار بىلوگى

بويىچە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ غۇقجۈا ،قەشۈقەر ،ئاقتۈاي ،چۈۆچەى

قاتارقىۋ شۈەھەرقەردىكى كونسۈۇقخانىلىرى مەەسۈۇس ئۈۆز تۇرۇشۈلۇل رايونالرنىۈڭ
مىللەتلەر مۇناسىۋىتى ،ھەربىۈە-سىياسۈىە ئەھۈۋاقى ،يەرقىۈ

مىللەتلەرنىۈڭ مىللىۈە

ئازادقىۋ ھەرىكەتكە بوقغان پوزىتسىيىسى ھەمدە ئىنقىالب غەقىبىسۈىدى كېۈيى يۈۈز
بېرىشى مۇمكى بوقغان ئەھۋاقالر ھەمۈدە يەرقىۈ

ەەققلەرنىۈڭ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا

تۇتقان پوزىتسىيىسى ھەم كەي ىياتى قاتارقىۋ تۈرقۈى مەسۈىلىلەر بۈويىچە تەكشۈۈرگ
ئېلىر بېرىر ،موسكۋاغا دوكال

يوقلىدى.

 -1934يىلۈۈى ،ئۇيغۈۈۇر مىللىۈۈە ئۈۈازادقىۋ ھەرىكىتىنۈۈى قوقلىمۈۈاي ،ئۇنىۈۈڭ
ئەكسىچە،مىلىتارىسو شېڭ شىسەينى قوقالپ ،ەواا نىياز ھااىم قاتارقىۋ رەھبەرقەرنى
شېڭ شىسەي بىلەن ئىتتى ال تۈزگ

يوقىغا باشالپ ،سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ كونتروقلۈۇقى

ئاستىدىكى ئۆقكە ھاكىمىيىتىنى ۇاۇدقا كەقتۈرگەن سۈو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى
مەركىزى كومىتېتى -0900يىلى ،گىتلېۈر گېرمانىيىسۈىنىڭ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا ھۇاۈۇم
قىلىشى ھەم ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشى بىلەن مەيدانغا كەقگەن ەەققلۈارا
ەزىيە

شارائىتىدا شېڭ شىسەينىڭ موسۈكۋادى يۈۈز ئۈۆرگپ ،گومىنۈدا مەركىۈزى

ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچىنى بۇئۆقكىگە باشالپ كىرىشتەى مۇرەككەپ مەسىلىگە دۇ كەقۈدى.
شېڭ شىسەي -0902يىلىدى كېيى  ،چۇڭچىڭ ھۆكۈمىتى تەرىۈ ىگە ئۆتۈۈپ ،سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ رايوندىكى تەسىر كۈچىنى تازىالشقا ە سىقىر چىقىرىشقاكىرىشتى .ستاقى
مۇئا ى تاشقى ئىشالر كومىسسارى ىالدىمىر دېكانازوف قاتارقىۋ يۇقىرى دەرىجىلىۈ
ەادىملىرىنى ئۈرگمچىگە ئە ەتىر ،شېڭ شىسەيگە نەسىھە
شېڭ قەتلىە تۈردە سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا قارشۈى تۈۇرۇ

قىلغان بوقسۈىمۇ ،بىۈرال

سىياسۈىتى قوقلىنىۈر ،بۈارقىۋ

مۇتەەخەسىسلەر ە ەادىمالرنى قوغالپ چىقاردى .سو ېو ئىتتى اقى بىلەن بوقغان سودا
ە مەدەنىيە

ە ئىقتىساد ئاالقىلىرىنى ئۇزدى ھەتتا قۇمۇقدا تۇرۇشلۇل سو ېو نكۈۋد

سىنىڭ -8پوقكىنى چىقىر كېتىشۈكە مەابۇرقىۈدى .ئەكسۈىچە ،ھېچقاچۈان بۈۇ يەرگە
كېلىشكە پېتىناقمىغان گومىندا قوشۇنلىرى ە پارتىيە ھەم ھۆكۈمە

ئاپۈاراتلىرى بۈۇ

ئۆقكىگە كىرىر ئورۇنلىشىشقا باشلىدى .بۇنى ئاز دەپ اا كەيشى ھۆكۈمىتى -0902
يىلىدى ئېتىبارەن ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ە ئەنگلىيىنىڭ ئۈرۇمچىۈدە كونسۈۇقخانا
ئېچىشىغا يو قويدى .
يەنەبىر مۇھىم نۇقتا شۇكى ،گىتلېر گېرمانىيىسۈى-0921يىلالرنىۈڭ ئاەىرىۈدى
باشالپ ،يادرو قوراقى ئىشلەپ چىقىرىشقا كىرىشكەن .ئامېرىكا ە ئەنگلىيەمۈۇ ئۈاتوم
بومبىسى ياساشقا كىرىشكەن بوقۇپ ،ئامېرىكا «مەنخانتى » پىالنىنى اىددىە ئېلىۈر
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دۆقەتلەرگېرمانىيىنىۈۈڭ ئۈۈاتوم بومبىسۈۈىغا بۈۈۇرۇن ئىۈۈگە

بوقۇشىدى ناھايىتى ئەنسىرىگەن بوقۇپ ،ئەگەر گىتلېر بۇ بومبىغا ئاقدى ئىگە بوقسا،
دۇنيا ەزىيىتى تامامەن باشقىچە بوالتتى .سو ېو ئىتتى اقى بىخەتەرقىۈ

ئورگۈانلىرى

 -0901يىلىۈدى ئېتىبۈارەن ،گېرمۈانىيە ە ئەنگلىۈيە قاتۈارقىۋ دۆقەتلەرنىۈڭ يۈادرو
پىالنىدى ەە ەر تې ىر ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭمۇ بۇ بومبىنى ياساپ چىقىشىنى ئويالشقان،
-0900يىلى ،گىتلېر گېرمانىيىسى سو ېو ئىتتى اقىغا ھۇاۇم قىلغاندى كېيى  ،سۈتاقى
رەھبەرقىكىدىكى سىياسىە بىيورو سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئاتوم پىالنىنۈى باشالشۈنى قۈارار
قىلدى.
- 1943يىلى-00 ،فېۋراقدا ،يوسى ستاقى سو ېو ئىتتى اقى دۆقە
كومىتېتىنىڭ  .م .موقوتو نىڭ رەھبەرقىكىۈدەئاتوم بومبىسۈى ياسۈا

مۈۇداپىلە

پروگراممىسۈىنى

تەستىقلىدى .ال رېنتى بېرىيا بوقسا ،ئۇران كانلىرىنى تې ىش ە ئۇرانغۈا ئىۈگە بوقۈۇ
ھەمدە ئاتوم بومبىسى پىالننىڭ بىخەتەرقىكىنى قوغدا

قاتارقىۋ كونكرېۈو ئىشۈالرغا

مەسلۇ بوقدى.
سو ېو ئىتتى اقى-0901يىلىدى ئېتىبۈارەن شۈېڭ شىسۈەي بىۈلەن  41يىللىۈۋ
مۆھلە

بىلەن قەقەي كانلىرىنى ئېچىش ھەققىۈدە مەە ىۈە كېلىشۈىم تۈۇزۇپ ئۇيغۈۇر

ئېلىنىڭ ھەممە اايلىرىدا دېگۈدەى يەر ئاستى بۈايلىقلىرنى تەكشۈرگشۈكە كىرىشۈكەن
ھەمدە بەزى اايالردا كان بۈايلىقلىرىنى قېزىشۈقا كىرىشۈكەن ئىۈدى-0902 .يىلىغۈا
كەقگەنۈۈدە سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى پۈتۈۈۈن سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى تېررىتورىيىسۈۈىدە ئۈۈۇران
زاپاسلىرىنى تاپاقمىغان بوقۈۇپ ،بەزى رۇس تارىخچىلىرىنىۈڭ قارىشۈىچە ،بۈۇ اقىتتۈا
سو ېو ئىتتى اقى مۇتەەەسسىسلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇران كان زاپاسلىرىنى تاپقۈان.
دېمەى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئاتوم بومبىسى ياسىشىدىكى بىردى -بىۈر ەۈام ئەشۈيا -
ئۇران پەقە

ئۇيغۇر ئېلىدى تې ىلغان بوقۇپ ،بۇ موسكۋانىڭ ئاتوم بومبىسۈى پىالنۈى

ئۈچۈن زور ئۈمىد تۇغدۇرغان ئىدى .مانا مۇشۇندال ەزىيە

شارائىتىدا شېڭ شىسۈەي

سو ېو ئىتتى اقىدى يۈز ئۆرگپ ،ئۇنىڭ موسكۋانىڭ مەە ىە ئاتوم بومبىسۈى پىالنىغۈا
پۇتلىكاشا قىلدى .ئەقۋەتتە ،شۇنى ئەسۈكەرتىش كېرەككۈى ،شۈېڭ شىسۈەي سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ شىنجاڭدا ئۇران كانلىرىنى تاپقانلىقى ە بۇنىڭ ئاتوم بومبىسى قۇرۇقۇشۈى
ئۈچۈن مەنبە ئىكەنلىكىنى بىلىشى مۇمكى ئەمەس ئىدى .بۇ مۇتلەل مەە ىە بوقۇپ،
بۈۈۇنى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى كوم ارتىيىسۈۈى سىياسۈۈىە بىيورىسۈۈى ە مۇناسۈۈىۋەتلى
ساندىكى بىخەتەرقى

ئۈۈاز

رەھبەرقىرى ھەمدە ئاتوم ئاقىملىرىال بىلەتتى ەۈاالس .سۈو ېو

ئىتتى اقى تەرەپ نامدا شىنجاڭدا يەر ئاستى بايلىقلىرىنى تەكشۈردۇل ،نېفىو ،ئاقتۇن،
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قەقەي ە باشقا بايلىقالرنى ئىزدىدۇل دېگەن بىۈلەن ئەمەقىيەتۈتە ئاساسۈلىۋ نىشۈان
ە ئۇنىڭغا ئېرىشىشتى ئىبارە

ئۇران مەنبەسى ئىزدە

ئەنەشۇ بىر قاتۈار ە كۈۆپ تەرەپلىمىلىۈ

ئىدى .

ئۈامىلالرنى نەزەرگە ئاقغۈان سۈو ېو

ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىۈە كۈومىتېتى ئۆزىنىۈڭ -0920-0922يىللىرىۈدىكى
يەرقى

ەەققنىڭ ئازادقىۋ ھەرىكىتىنى قوقلىماسلىۋ سىياسىتىنى ئۆزگەرتىر ،بۈۇ قېۈتىم

ئۇنى قوقالشنى قارارقىلدى .ستاقى شۈېڭ شىسۈەينىڭ يۈزسۈىزقىكى ە ئاقۈدامچىلىقىنى
چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈن سىياسىە بىيورنىڭ قارارىدا «شېڭ شىسۈەي تۇزكۈور ە يۈزسۈىز
ئادەم .سو ېو ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا ئۇزۇن يىلالر كۈۆپ يۈاردەملەرنى قىلغۈان بوقسۈىمۇ،
قېكى ئۇ بۇالرنىڭ قەدرىنى قىلمايال قاقماستى  ،بەقكى مۇھىمى ئۇ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
ئېغىر زىيان سېلىش قەدىمىنى باستى .بۈۇ نۇقتىۈدى چىقىۈش قىلىۈر ،شۈېڭ شىسۈەينى
ئۆقكىنىڭ ھاكىمىيىتىدى قاقدۇرىدىغان زۆرگر چارىالرنى قوقلىنىش الزىۈم» دېۈيىلگەن
ئىدى[.]04
ال رېنتى بېرىيا باشچىلىقىدا ئېچىلغان ئىچكى ئىشالر كومىسسۈارىياتى ە دۆقە
بىخەتەرقىكى كومىسسارىياتىنىڭ يىغىنىنىڭ ەۇالسىسى سۈۈپىتىدە مەركىزىۈە كومىتېۈو
سىياسىە ئاالھىدە ھەرىكە

پىالنى قوبۇ قىلىنغان .يىغى ەۇالسىسۈى سۈۈپىتىدە يەنە

سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر ەەقۈۈۋ كومىسسۈۈارىياتى (ن ى د) پە قۇقلۈۈاددە
ەزى ىلەر باشقارمىسىنىڭ باشلىقى گېنېرا مايور الدىمىرستې انو ى ئېگنارو بىۈلەن ن
كۋ د -0باشقارمىسىنىڭ باشلىقى گېنېراقلېيتېنانۈو ئاقېكسۈاندىر ئىۋانو ىچالڭفاڭنىۈڭ
يېتەكچىلىكىدە ئاالھىدە ھەرىكە

گۇرۇپ ىسى قۇرۇقدى .مەزكۈۇر گۇرۇپ ىنىۈڭ شۈىتابى

ئاقمۇتا شەھىرى ە چېگۈرا پۈونكىتى قورغاسۈقا اايالشۈتى[ .]06ئاالھىۈدە ھەرىۈكە
گۇرۇپ ىسىنىڭ باشلىقى الدىمىر سۈتې انو ى ئېگنۈارو -0900يىلۈى-4 ،ئايۈدا يەنە
سو ېو ئىتتى اقى ەەقۈۋ ئىچكۈى ئىشۈالر كومىسسۈارىياتى (ن ى د)نىۈڭ مەەسۈۇس
ەزى ىلەر بۆقۈمىنىڭ باشلىقلىقىغا تەيىنلەندى .
رۇسىيە دۆقە

ئارەى ىدا ساقلىنىۋاتقان «ال رېنتى بېرىيانىڭ ئاالھىدە پاپكىسى»
گۇرۇپ ىسۈى يەنە

دىكى ھۆاجەتتە بۇالردى باشقا يەنە مەزكۇر ئاالھىۈدە ھەرىۈكە

ئۆزبېكىسۈۈتان ە قىرغىزىسۈۈتان تېررىتۈۈورىيىلىرى ئۈۈارقىلىۋ شۈۈىنجاڭنىڭ اەنۈۈۇبىە
رايونلىرىدىمۇ ھەرىكە

ئېلىر بارغۈانلىقى-0906 ،يىلۈى مۈار

ئارىلىقتا بۇ اايدىكى ئاالھىۈدە ھەرىۈكە

ئېۈيىغىچە بوقغۈان

گۇرۇپ ىسۈىغا پوقكو نىۈ

ئۇنۋانىۈدىكى

راقنىكو تەيىنلەنگەنلىكى قەيو قىلىنغان [ .]07سابىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ دۆقە
بىخەتەرقى

ئورگىنىنىۈڭ پوقكۈو نىكى-0909-0900 ،يىللىۈرى ئارىسۈىدا ئاقتايۈدا
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قىلغۈۈان ئەمىۈۈ ئەمىربايېفنىۈۈڭ ئەسلىمىسۈۈىگە ئاساسۈۈالنغاندا ئىلۈۈى

ادىسىدىكى مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبى ھەرىكەتلىرىنىڭ كونكرېو ەىزمىتىگە ال رېنتى
بېرىيا نكۋدنىڭ تاشقى راز ېتكا ئورگىنىنىڭ باشلىقى گېنېرا پا ېۈق فىتىننۈى مەسۈلۇ
قىلدى .پا ېق مىخايلو ى فىتى -0929يىلىدى تارتىر-0906 ،يىلۈى-6،ئۈايغىچە
نكۋد نىڭ سىياسۈىە ە تاشۈقى راز ېتكىسۈىنىڭ بېشۈىدا تۇرغۈان بوقۈۇپ ،بۈۇ ئورگۈان
نكۋدنىڭ -0باشقارمىسى دەپ ئاتاقغان-0906 .يىلى-9 ،ئايدا دۆقە
ئورگىنى نكۋد دى ئايرىلىر ،س

س ر دۆقە

بىخەتەرقى

بىخەتەرقىۈ

مىنىستىرقىكى بوقغاندا ئۇ

بۇ مىنىستىرقىكنىڭ گېرمانىيىدىكى ەكىلى بوقغان ئىدى [ .]08فىتى موسۈكۋادا س س
ئورگانلىرىنىۈڭ شۈىنجا

س ر نىڭ مەەسۇس ەىۈزمە

ە اۇڭگۈو ئىشۈلىرى بۈويىچە

مەەسۈۈۇس مەسۈۈلۇقلىرى ە ئۆزبېكىسۈۈتان ،قازاقىسۈۈتان ھەم قىرغىزىسۈۈتاننىڭ دۆقە
بىخەتەرقىكۈۈى كومىسسۈۈارىياتىنىڭ رەھبەرقىرىنۈۈى يىغىۈۈر يىغىۈۈ ئېچىۈۈر ،بۈۈۇ
اۇمھۇرىيەتلەرنىۈۈڭ تە ەقىرىۈۈدە ئورۇنلىشۈۈىر قاقغۈۈان شۈۈىنجاڭلىقالردى ھەربىۈۈە
ئەترەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇ

ە ئۇالرنى پارتىزانلىۋ ئۇرۇ

ئۇسۇقلىرى بىۈلەن ئۈۆگىتىش

ەزى ىسى تاپشۇرغان [.]09
سو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى مەركىزىۈە كۈومىتېتى سىياسۈىە بىيوروسۈىنىڭ
قارارىغا ئاساسەن سو ېو ئىتتى اقى ەەقۋ ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى (ن ى د) ە
بىخەتەرقىۈ

سو ېو ئىتتى اقى ەەقۋ دۆقە

كومىسسۈارىياتى ( ن ى گۈ ) بىۋاسۈىتە

ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەربىە-سىياسىە پىالنالرنى ئەمەقۈگە ئاشۇرۇشۈقا ئارىالشۈقاندى
سىر

يەنە ئۇيغۇر دىيارى بىلەن قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا اۇمھۇرىيەتلىرىدى قازاقىستان ،

قىرغىزىستان ە ئۆزبېكىستان ئىتتى اقدا
كومىسسارىياتلىرى ە دۆقە

بىخەتەرقى

اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئىچكۈى ئىشۈالر ەەقۈۋ
كومىسسۈارىياتلىرىغا كونكرېۈو ەزىۈ ىلەر

يۈكلەندى .شۇنىڭ بىلەن بىۈر اقىتتۈا يەنە مەزكۈۇر ئىتتى اقۈدا
كوممۇنىسۈۈتى
يېتەكچىلى

اۇمھۇرىيەتلەرنىۈڭ

پۈۈارتىيە كومىتېتلىرىنىۈۈڭ بىرىنچۈۈى سۈۈېكرىتارقىرىمۇ بۈۈۇەىزمەتلەرگە
قىلىشقا قاتناشتى .

مەسىلەن ،ئۆزبېكىستان كوم ارتىيىسىنىڭ -0سېكرېتارى ئوسمان يۈسۇپوف ئىلۈى
ئىنقىالبىغا سىياسىە-ئىۈدىيە اەھەتۈتى يېتەكچىلىۈ

قىلغۇچىالرنىۈڭ بىۈرى بوقۈۇپ،

ئۆزبېكىسۈۈتاندا تەييۈۈارقىقتى ئۆتۈۈۈپ ،ئىلىغۈۈا يۈۈاردەمگە ئە ەتىلۈۈگەن پىۈۈدائىيالر ە
كادىرالرنىڭ ھەممىسىنى دېگۈدەى قوبۇ قىلىر ،ئۇالرنى ئۆزى بىۋاسىتە يوقغا سۈاقغان
ئىۈۈدى .مەسۈۈىلەن-0900 ،يىلۈۈى پۈۈاقىنو باشۈۈچىلىقىدا تاشۈۈكەنتتە تەربىيىۈۈدى
ئۆتكۈۈۈزگقگەن گۈۈۇرۇپ ىنى ھەمۈۈدە -0907يىلۈۈى ئە ەتىلۈۈگەن ەۈۈېلەم ەۈۈۇدابەردى
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قاتارقىقالردى تەركىر تاپقان ئىككىنچى تۈركۈمدىكى  02كىشۈىلى

مەسۈلىھەتچىلەر

گۇرۇپ ىسىنىمۇ ئوسمان يۇسۈپوف ئۆزى قوبۇ قىلىر ئۇزاتقان ئىدى .ئۇنىۈڭ بىۋاسۈىتە
كۆڭۈ بۆقۇشى بىلەن تاشكەنتتە «شەرل ھەقىقىتى» ژۇرنىلى نەشۈىر قىلىنىۈر ،مەە ىۈە
يوسۇندا ئۇيغۇر دىيارىغا كىرگۈزگقگەن ھەمۈدە -0907يىلۈى ئۇيغۈۇر تىلىۈدا رادىلۈو
پروگراممىسى ئاڭلىتىش باشالنغان[.]21
ئۆزبېكىستان مىنىستىرالر كېڭىشى موسكۋادى -0906يىللىۋ دۆقە

ەامچوتىنى

تەقەپ قىلغاندائۇيغۇر دىيارىدىكى مىللىە ئۈازادقىۋ ئىنقىالبۈى ەىزمەتلىۈرى ئۈچۈۈن
ئىشلىتىدىغان ەامچوتنىمۇ قوشۇپ تەقەپ قىلغان ئىدى .
سو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى سىياسۈىە بىيورىسۈىنىڭ قارارىغۈا ئاساسۈەن،
قازاقىسۈۈتان ئىتتى اقۈۈدا

اۇمھۈۈۇرىيىتى دۆقە

بىخەتەرقى ۈ

كومىسسۈۈارىياتىنىڭ -0

راز ېتكا بۆقۈمى اىۈددىە ھەرىكەتۈكە كېلىۈر« ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى مۇسۈۇقمانلىرى
مەركىزىە دىنىۈە باشقارمىسۈىنىڭ پۈتۈۈن دۇنيۈا مۇسۈۇقمانلىرى ەىتابنامىسۈى» دەپ
ئاتاقغان چاقىرىقنى  4111نۇسخا كۆپەيتىۈر ،ئۇيغۈۇر ئېلىغۈا كىرگۈۈزگەن- 0902 .
-0904يىللىرى ئارىسىدا ئاقتايۈدىكى مىللىۈە گۈۈقلىنىش ەئاقتۈاي قۈوزغىالڭچىلىرى
نامىدى 06تۈرقۈى پۈتۈن ئۆقكە ەەققىغە چىقارغان تە شىۋا

اراقچىسى تەييارقىغان

ھەمدە «قازاقلېلى» ژۇرنىلى« ،شەرل ھەقىقىتى» ە باشقىالرنى ئۇيغۇر ئېلىغا كىرگۈزگپ،
ەەققنى ئويغىتىشتا رو ئوينىغان[ .]20بۇنىڭدى باشقا يەنە ئاقمۇتىدا قازاقىسۈتاننىڭ
يەرقى

كوممىنىستلىرىدى مەەسۇس ئۇيغۇر ئېلىۈدە ەىۈزمە

قىلىۈدىغان مەەسۈۇس

ەادىمالرنى تەربىيىلەشم مەكتى ۈى قۈۇردى-0902 .يىلۈى ،سۈېنتەبىردە بۈۇ مەكتەپنۈى
پۈتتۈرگەن  28كۇرسانو -راز ېتچى

( ااسۇس) سو ېو ە موڭغۈۇقىيە چېگرىسۈىدى

مەە ىە ئۆتۈپ ،شىنجاڭغا ئۆتۈپ « ،سو سىننتورگ» ( سو ېو-شىنجا سودا شۈىركىتى)
نىڭ ەادىملىرى دېگەن نامدا يەرقى
گۇرۇپ ىسىنىڭ ھەرىكەتلىرىگە رەھبەرقى

ئاھاقىالرنى تەشكىللە

ە مىللىۈە گۈۈقلىنىش

قىلىش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇقالندى[.]22

مەسىلەن ،بۇ مەكتەپنىڭ كۇرسانتى ئارىس ې

زائۇربېكو -0900يىلۈى ،ئىيۈۇن

ئايلىرىدا ئۇيغۇر ،قازال ە موڭغۇقالردى  241كىشۈىلى

قۈوزغىالڭچىالر گۇرۇپ ىسۈىنى

قۇرۇپ چىقتى .ئاقمۇتا ئەتراپىدا تەييارقىقتى ئۆتكەن مەزكۇر مەەسۈۇس مەكتەپنىۈڭ
ئىككىنچۈۈى گۇرۇپ ۈۈا كۇرسۈۈانتلىرىفاتىخ مۇسۈۈلىمو نىڭ يېتەكچىلىكىۈۈدە -0900يىلۈۈى،
ئا غۇسو ئېيىدا ئىلى ىاليىتى تە ەسىگە قوزغىالڭچىالرغا يېتەكچىلى
ئە ەتىلدى.
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قىرغىزىستان تارىخچىسۈى ە ئىسسۈاقبەگنىڭ ئە الدى ئابۈدۇ اھاپ مونىيېفنىۈڭ
قەيو قىلىشىچە ،ئىسساقبەى مۇنونوف -0902يىلۈى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا غۇقجىۈدىكى
سو ېو كونسۇقخانىسىنىڭ ياردىمى بىلەن سال-ساالمە
قازاقىستان ە قىرغىزىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەھبەرقىۈرى ئۈۇنى قوبۈۇ

قىلغۈۈان .بوقۇپمۈۈۇ قىرغىزىسۈۈتان ئىتتى اقۈۈدا
بىخەتەرقىۈۈ

قېچىۈر بارغانۈدى كېۈيى ،

اۇمھۈۈۇرىيىتى كۈۈوم پارتىيىسۈۈى ،دۆقە

ە ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر كومىسسۈۈارىياتى قاتۈۈارقىۋ ئورگانالرنىۈۈڭ ئۈۈاقىە

رەھبەرقىرى ئىسساقبەكنى قوبۇ قىلىر ،ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىللىۈە ئۈازادقىۋ
ئىنقىالبقا رەھبەرقى

قىلىش ئىشلىرىنى مۇزاكىرە قىلغان .ئابدۇ اھاپ ھەتتا شۈۇ اقىتتۈا

ئۇنىڭ موسكۋاغا بارغانلىقى ھەمدە سۈتاقى تەرى ىۈدى قوبۈۇ قىلىنغۈانلىقىمۇ قەيۈو
قىلىدۇ [.]22
مەيلۈ ۈى قانۈۈۈدال بوقۇشۈۈۈىدى قەتلىۈۈۈە نەزەر ،ھەر قايسۈۈۈى ئىتتى اقۈۈۈدا
اۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ بۇ كونكرېۈو پائاقىيەتلىرىنىۈڭ ھەممىسۈى يەنىۈال موسۈكۋادىكى
مەركىزىە ئورگان بەقگىلىگەن ئاالھىدە ھەرىكە
ە بىۋاسىتە پائاقىيە

گۇرۇپ ىسىنىڭ ئەمەقىە رەھبەرقىۈ

دائىرىسىگە كىرگەن بوقۇپ ،ئاالھىدە ھەرىكە

گۇرۇپ ىسۈىنىڭ

ئە يۇقىرى مەسلۇقى ھېسابالنغان الدىمىر سۈتې انو ىچلېگنارو نىڭ قاچۈان غۇقجىغۈا
كەقگەنلىكى ھەققىدە ئېنىۋ ھۆاجەتلى

مەقۇما

يۈول ،ئەممۈا ئەقىخۈان تۆرىنىۈڭ

ئوغلى ،مىللىە ئارمىيە مايورى ئاسۈىلخان تۈۆرە ئۈۆز ئەسلىمىسۈىدە گېنېۈرا

الدىمىۈر

ستې انو ىچنىڭ -0900يىلى-9 ،دېكابىر كۈنى غۇقجا شەھىرىدە ،ئەقىخان تۆرە بىۈلەن
كۆرگشكەنلىكىنى قەيۈو قىلىۈدۇ [ .]20ئۈۇ قەيۈو قىلغۈان الدىمىۈر سۈتې انو ى دە
الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو تۇر .ئەممۈا ،ئاالھىۈدە ھەرىۈكە

گۇرۇپ ىسۈىنىڭ باشۈقا

ئەزاقىرىنىڭ ،مەسىلەن پېتىر رومانو ى ئاقېكساندرو نىڭ  -0900يىلۈى-7 ،نويۈابىر
كۈنى تا سەھەردە ئابدۇكېرىم ئابباسوف بىلەن غۇقجىغا كېلىۈر ،غۇقجۈا قوزغىلىڭىغۈا
قاتناشۈۈقانلىقى ە ئۇنىڭۈۈدى ئازغىنۈۈا كەم ئىككۈۈى ھەپۈۈتە ئۆتۈۈۈپ ،ئىۈۈۋان پۈۈاقېنو
قاتارقىقالرنىڭ غۇقجىغا كەقگەنلىكى ،ئىۋان اقېنو بىۈلەن كەقگەنۈلەر قاتارىۈدا ئىۈۋان
ئىۋانو ى ئىۋانو  ،يەنى ئىسكەندەرئەپەندىنىڭ بىرگە كەقگەنلىكى مەقۇم .
ئىۋانلىۋانو ى ئىۋانو  ،يەنۈى ،ئىسۈكەندەر ئەپەنۈدى بىۈر مەزگىۈق پاقېنو قۈا
مەسلىھەت ىسۈپىتىدە ئۇنىڭ يېنىدا تۇرغان .ئاالھىدە ھەرىكە

گۇرۇپ ىسىنىڭ باشلىقى

گېنېرا مايور الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو چىل ەنزە (قورغاس) ئازاد قىلىنىر ،سو ېو
ئىتتى اقى بىلەن بوقغان يۈو ئېچىلغۈان ھەمۈدە قۈوزغىالڭچىالر سۈۈيدىڭنى قورشۈا غا
ئاقغان ،ھەرەمبۈاغ ،ئۈايرودروم ە الڭشۈاڭدىكى گومىنۈدا قوشۈۇنلىرى قۈاتمۇ-قۈا
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قورشا غا ئېلىنغان ،تەقكىدىكى فاتىە قېسكى كوماندىرقىقىۈدىكى پۈارتىزانالر بوقسۈا،
زاپاس -7دىۋىزىيە كوماندىرى قى يۈشا قوماندانلىقىدىكى گومىندا قوشۈۇنلىرىنىڭ
كەڭساي ئارقىلىۋ غۇقجىغۈا ھۇاۈۇم قىلىۈش ھۇاۈۇملىرىنى تارمۈار قىلىۈر ،كەڭسۈاي
ئېغىزىنى قاتتىۋ مۇداپىلە قىلىۋاتقان بىر پەيتكە توغرا كەقگەن ئىدى .
گېنېرا

الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو

ە گېنېرا ئائېكساندر ئىۋانو ىچالڭفۈا

غۇقجىغۈۈا كەقگەنۈۈدى كېۈۈيى  ،دەرھۈۈا ئاالھىۈۈدە ھەرىۈۈكە

گۇرۇپ ىسۈۈىنىڭ بۈۈارقىۋ

ھەرىكەتلىرىگە غۇقجىۈدا تۈۇرۇپ قومانۈدانلىۋ قىلىشۈقا كىرىشۈكەن بوقۈۇپ ،رۇسۈىيە
الدىمىر سۈتې انو ىچلېگنارو يەنە ئۈۆز نۆ ىتىۈدە

تارىخشۇناسى ئا.بارمى « گېنېرا

سو ېو ئىتتى اقىنىڭ شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيىتى اقىتلىۋ ھۆكۈمىتى دە تۇرۇشۈلۇل
با

ەزى ىسۈىنى ئۈاتقۇردى» دەپ يازىۈدۇ[ .]24ئېگنۈارو

ھەربىە مەسۈلىھەتچىلى

رەھبەرقىكىۈۈدىكى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ھەربىۈۈە مەسۈۈلىھەتچىلى

ئۈۈورگىنى غۇقجۈۈا

شەھىرىنىڭ نو ېيگورد مەھەقلىسىدىكى چو بىر قوروغا اايالشقان بوقۇپ ،ئۈادەتتە -2
دوم دەپ ئاتىالتتى .گېنېرا ئېگنارو ئەنە شۇ ااينى ئىشخانا قىلىر ،بىۋاسىتە موسكۋا
بىلەن ئاالقە قىالتتى ،ئۇ اۇمھۈۇرىيە
كۆزەتكەن ھەم نازارە

قىلغاندى سىر

ئۈۈاالقىالردا بوقۈۈۇپ ،مۇناس ۈىۋەتلى
مۇناسىۋەتلى

اقىتلىۈۋ ھۆكۈمىتىنىۈڭ بۈارقىۋ ەىزمەتلىرىنۈى
يەنە اقىتلىۋ ھۆكۈمە

بىۈلەن كۈنۈدىلى

ئەھۈۈۋاقالرنى ھەپتىۈۈدە دېگۈۈۈدەى موسۈۈكۋادىكى

ئورگانالر ە رەھبەرقىككە ئەھۋا يوقالپ تۇرغان[.]26

ئېگنارو غۇقجىغا كەقگەندى كېيى فامىلىسۈىنى ئۆزگەرتىۈر ئاتىغۈان بوقۈۇپ،
ئېگنارو نى كوزقو قا ئۆزگەرتكەن .ئەمما ،الدىمىر ستې انو ى ئىسمىنى ساقالپ قاقغان.
شۇڭا ئۇنىڭ بىلەن ئۇچراشقان مىللىە ئىنقىالب شاھىدقىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنى الدىمىر
ستې انو ى كوزقو دەپ بىلگەن ئىدى .بىرال ئۇنىڭ ھەقىقىە ئىسىم-فامىلىسى بوقغۈان
ئېگنارو نى ھېچكىم بىلمەيتتى .
ئاقېكساندىر ئىۋانو ى الڭفاڭنىڭ غۇقجىدا قاندال ئىسىم-فامىلە قوقالنغۈانلىقى
نامەقۇم .بىرال اۇمھۇرىيە

با

كاتى ى ئابدۇرەئۇپ مەەسۈۇم ئىبراھىمۈى ە مىللىۈە

ئارمىيە مايورىلاسىلخان تۆرە سو ېو گېنېرا نىكوالي ئارەى و ى دېگەن بىر ئىسىمنى
ئىشلىتىدۇ .بۇالردى باشقا يەنە اۇڭگودا چىققان كىتابالردا بوقسا ،كۇزنېتسو فامىلىلى
بىر گېنېرا تىلغا ئېلىنىدۇ .بۇ ئەشۈۇ گېنېۈرا الڭفۈا شۈۇمۇ  ،ئەممۈا ھۈازىرچە ئېنىۈۋ
ئەمەس .ئەينى اقىتتا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئىلىغا ئە ەتۈكەن راز ېتكاەادىملىرىنىۈڭ
ھەممىسى ئۆز ئىسىم-فامىلىسىنى يوشۇرغان ئىدى .كېسىر ئېيىشقا بوقىدۇكى ،اۇڭگودا
نەشىر قىلىنغان ئۈ

ىاليە

ئىنقىالبى چۈو ئىشۈالر ەاتىرىسۈى ە تارىخىغۈا ئائىۈو
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كىتابالردا قەيو قىلىنغان -2دومنىڭ مەسلۇقى كوزقو دە ئەشۇ ئېگنارو تۇر .
اۇمھۈۈۇرىيە

ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ بۈۈا

كۈۈاتى ى بوقغۈۈان ئابۈۈدۇرەئۇپ مەەسۈۈۇم

ئىبرايىمىنىڭ ئېيتىشىچە ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ بۇ گېنېراقلىرى قۈوزغىال غەقىۈبە قىلىۈر،
تەەمىنەن بىرەر ئاي ئىچىدە غۇقجىغا كەقگەن بوقۇپ ،باشتا پاقېنو باقدۇررال كەقگەن
ئىدى .ئابدۇرەئۇپ مەەسۇمنىڭ ئېيتىشىچە ،سو ېو ئىتتى اقى تەرەپ باشۈتا ئۇالرنىۈڭ
غەقىبە قىلىشىغا ئانچە ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن ئابدۇكېرىم ئابباسۈوفنىڭ باشۈچىلىقىدا
 41-01ئادەمنى ئازغىنا قورا -يۈاراقالر بىۈلەن ئە ەتۈكەن .بۈۇ چاغۈدا غۇقجىۈدىكى
قوزغىالڭچىالرنىڭ كۈچى ھەقىقەتەن ئااىز ئىدى .ئەمما ،سو ېو تەرەپ غەنى باتۇر ە
فاتىخ باتۇر باشۈچىلىقىدىكى نىلقۈا قۈوزغىالڭچىلىرى يېتىۈر كېلىۈر ،دگشۈمەنگە كە
كۆقەملى

ھۇاۇمالر باشۈالپ-02 ،نويۈابىغىچە بوقغۈان ئارىلىقتۈا غۇقجۈا شۈەھىرىنىڭ

ئاساسىە قىسىمى ئازاد قىلىنغان ە پۈتۈن ەەقۋ قوزغىلىر ،تېز ئارىدا ئەتراپتىكى بىۈر
قۈۈانچە ناھىيىلەرئۈۈازاد قىلىنىۈۈر ،گومىنۈۈدا قوشۈۈۇنلىرىنىڭ ھەرەمبۈۈاغ ،سۈۈۈيدگ

ە

كۈرەقەرگە قاپسىلىر قاقغانلىقىنى كۆرگەندى كېيى  ،بۇ ئىنقىالبنىڭ غەقىبە قىالقىشۈىغا
ئىشەن قىلىر ،دەرھا ياردەم بېرىشكە كىرىشكەن .
ئەقىخان تۆرە  -02نويابىر كۈنى سۈو ېو ئىتتى ۈاقى بۈا

كونسۈۇقى داباشۈى

بىلەن كۆرگشۈپ ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ياردەم بېرىشۈىنى ئوتتۇرىغۈا قويغۈان بوقسۈىمۇ،
ئەمما موسكۋانىڭ گېنېراقلىرى ە ياردەملىرى تېزدى كەقمىۈگەن .شۈۇندال بوقۇشۈىغا
قارىماي ،قۈوزغىالڭچىالر اەڭلەرنۈى دا امالشۈتۇرۇپ 2411 ،دىۈ ئۈارتۇل قوراقلىۈۋ
كۈچكە ئىگە گومىندا قوشۇنلىرىنى ھەرەمباغ ،ئۈايرودروم ە الڭشۈاڭغا قاپسۈىۋاقغان
ئىدى .بۇ اايالرغا  8111دى ئارتۇل ئادەم اايالشقان ئىدى .قورا -يارال اەھەتتە
دگشمەن پارتىزانالردى ئۈستۈن ھېسابلىناتتى .
بۈۈۇ اقىۈۈتالردا قۈۈوزغىالڭچىالر قۈۈورا -يۈۈارال اەھەتۈۈتى قىيناقغۈۈان بوقۈۈۇپ،
ھەرەمباغدىكى دگشمەننى يوقىتىش ە باشقا اايالرنى ئازاد قىلىش ھەمدە ئۈرگمچىدى
كېلىدىغان گومىندا ياردەمچى قوشۇنلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن قورا -يارال ە ئۈول -
دورىالرغا بوقغان مۇھتاالىۋ ناھايىتى زور ئىدى .چۈنكى ،بۇ اقىتتا اۇ شۈا ايا بە
يو بىلەن غۇقجىغا ھۇاۇم قىلىش پىالنى تۈزگەن ھەمۈدە بۈۇ ھەرىكەتۈكە يېڭۈى -04
دىۋىزىيىنىڭ بىر قىسىمى ە زاپاس -7دىۋىزىيىنى توقۈۇقى بىۈلەن ئااراتقۈان ئىۈدى.
ئەگەر ھەرەمباغدىكى دگشمەن كۈچلىرى ە سىرتتى كېلىدىغان كۈچلەر بىرقىشىۋاقسۈا،
ئۇالرغا تاقابىق تۇرۇ

ھەمدە يېڭىدى قۇرۇقغان ھاكىمىيەتنى ساقالپ قېلىش مۈۇمكى

ئەمەس ئىدى .مانا مۇشۇندال مۇرەككەپ ەزىۈيە
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ئەقىخان تۆرە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ھۆكۈۈمىتىگە ەە
ياردىمى بېرىش ە ياكى ماقغا ئاقماشتۇرۇ

يېزىۈر ،ھەربىۈە قۈورا -يۈارال

تەكلى ىنى بەردى .بېرىيا ئۆزىنىڭ سو ېو

ئىتتى اقى ئىچكى ئىشالر ەەقۋ كومىسسارىياتىنىڭ كومىسسۈارى بېرىياتىنىۈڭ سۈتاقىنغا
يوقلىغان دوكالتىدا قوزغىالڭچىالرنىڭ تەقى ى ھەققىدە توەتىلىر مۇندال دەپ يازغان:
«سو ېو كونسۇقخانىسىغا قىلغان مۇرااىتىدە ئۇالر ھاكىمىيەتنى قوقغا ئاقغان بوقسىمۇ،
ئەممۈۈا ھۈۈاكىمىيەتنى تۇتۈۈۇ

ئۈچۈۈۈن يېتەرقىۈۈ

مەبۈۈلەغ يۈۈوقلىقىنى بىلۈۈدگرگەن.

مۇرااەتنامىگە ئەقىخان تۆرە ە كومىتېتنىڭ  02ئادىمى ئىمزا قويغان» [ .]27موسكۋا
ئەنە شۇ تەقەپتى كېيى  ،ئۇزۇن ئۆتمەي گېنېرا مايور الدىمىرستې انو ىچنى غۇقجىغا
ئە ەتىر ،مەەسۇس ھەربىۈە-سىياسۈىە مەسۈلىھەتچىلىككە تەيىۈنلىگەن .ئۇنىڭۈدى
ئىلگىرى بوقسۈا ئەقىخۈان تۈۆرە باشۈلىۋ ئۈازادقىۋ تەشۈكىالتىنىڭ ئاالقىسۈى سۈو ېو
كونسۇقى دۇباشى

ە ياكى ئۇنىڭ ەكىللىرى بىلەنۈال بوقغۈان ئىۈدى .سۈابىۋ مىللىۈە

ئارميە پوقكو نىكلىرىدى ئايتوغان يۇنۇچىۋە ئەسۈىھە

تېيى وفالرنىۈڭ ئەسلىشۈىچە،

گېنېرا ئېگناروف غۇقجىغا كېلىر بىر ھەپتىلەردى كېيى زور ساندىكى قورا -يۈاراقالر
غۇقجىغا يەتكۈزگقگەن[.]28
ئابدۇرەئۇپ مەەسۇم ئىبرايىمىنىڭ ئەسلىشىچە ،سو ېو ئىتتى ۈاقى گېنېراقلىۈرى
كەقگەندى كېيى بارقىۋ ھەربىە ئىشالر ئۇالرنىڭ قوقىغا ئۆتكەن .ئۇنىڭ ئېيتىشۈىچە،
گېنېراقالر كەقگەندى كېيى ،ھەربىە ئىشالرنى بىز قىاليلى دەپ بارقىۋ ھەربىە ئىشالرنى
ئۇالر ئۆز قوقلىرىغا ئاقغان ،ئەمما دۆقە

باشقۇرۇ  ،سىياسىە ە باشقا ئىشۈالرغا ئۈۇالر

كۆپ ئارىلىشىۋاقمىغان[ .]29قېكى  ،ئېگنارو نىڭ كېلىشۈىدى كېۈيى  ،يەنە سۈو ېو
ئىتتى اقى تەرەپ ھەر قايسى مىنىستىرقىكلەرگىمۇ مەسلىھەتچىلەرنى ئە ەتكەن بوقۈۇپ،
ئەقىخۈۈۈان تۈۈۈۆرىگە مۇھسۈۈۈى ئابۈۈۈدۇقلى ئىسۈۈۈىملى

ئۆزبېكىسۈۈۈتانلىۋ ئۇيغۈۈۈۇر

مەسلىھەتچىلىككە تەيىنلەنگەن .مائارىر،ماقىيە ،سۈەھىيە ،ئۈاقىە سۈو  ،دىنىۈە ە
باشقا مىنىستىرقىكلەرنىڭ ھەممىسىدە سو ېتلى

مەسۈلىھەتچىلەر ئورۇنالشۈقان بوقۈۇپ،

بەزى پەرەزقەردە سىياسۈۈىە ،مەمۈۈۇرىە مەسۈۈلىھەتچىلەرنىڭ سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ
غۇقجىۈۈدىكى  -2ە -0دوم دەپ ئاتاقغۈۈان ئورۇنلىرىغۈۈا ئۈۈايرىم-ئۈۈايرىم ھاقۈۈدا
بويسۇنغانلىقى ئېيتىلىدۇ .چۈنكى ،بۇ مەسلىھەتچىلەرنى موسكۋا بىۋاسۈىتە باشۈقۇرماي،
ئەكسىچە موسكۋانىڭ غۇقجىدىكى با

ەكىلى ،يەنى با

مۇمكى ئىدى .
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 . 3سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئىلىغا ئە ەتكەن دەسلەپكى
بە

قوراقلىۋ ئەترىتى

تۈارىخىە پۈاكىتالر ئىسۈ اتلىدىكى ،سۈو ېو ئىتتى ۈال تەرەپ گېنېۈرا ئېگنۈارو
كەقگەندى كېيى قوزغىالڭچىالرغا قۈورا -يۈارال يۈاردىمى كۆرسىتىشۈكە كىرىشۈكەن
بوقسىمۇ ،ئەمما تېزدى كۆپ ساندا ئەسۈكىرى كۈۈ ئە ەتمىۈدى .سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
تەرەپنىڭ نىلقا قوزغىلىڭىدى تارتىۈر-0904 ،يىلىنىۈڭ باھۈار ئۈايلىرىغىچە بوقغۈان
ئارىلىقتا ئىلىغا ئە ەتكەن قوراقلىۋ ئەترەتنىڭ بە

ە ئومۇمىە ئادەم سانىنىڭ 611

ئەتراپىدا ئىكەنلىكى رەسمىە سو ېو مەە ىە ئۈارەى لىرى ئۈارقىلىۋ ئاشۈكارىالندى.
سو ېو ئىتتى اقى ئىچكى ئىشالر ەەقۋ كومىسسارىياتىنىڭ كومىسسارى ال رېنتى بېرىيا
بىلەن سو ېو ئىتتى اقى دۆقە

بىخەتەرقى

كومىسسارىياتىنىڭ كومىسسارى سېۋوقود
ە تاشۈقى ئىشۈالر ەەقۈۋ كومىسسۈارى

مېركۇقو نىڭ -0904يىلىنىڭ بېشۈىدا سۈتاقى

ىچېسال موقوتو قا يوقلىغان دوكالتىدا مۇندال مەقۇما

بېۈرىلگەن ئىۈدى " :يېڭۈى

ھۆكۈمەتنىۈۈڭ تەقى ۈ ىگە بىنۈۈائەن قوزغىالڭچىالرغۈۈا يۈۈاردەم بېۈۈرىش ئۈچۈۈۈن گېنېۈۈرا
ئېگنارو نىۈۈۈڭ باشۈۈۈچىلىقىدا كېرەكلىۈۈۈ

ئۈۈۈاالقە ئەسۈۈۈلىھەقىرى ە پۈۈۈارتلىتىش

مۇتەەەسسىسلىرى ئە ەتىلدى .ئىلگىرى تەربىيىلەشتى ئۆتكەن ،ئەسلىدىكى شۈىنجا
ئاھاقىسى ە ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەتلىرىۈدى كېلىۈر چىققۈان ،سۈانى  491ئادەمۈدى
تەركىر تاپقان بە

ئاتلىۋ ئەترە

بېرىيا تىلغا ئاقغان مەزكۇر بە

قوزغىال پارتلىغان رايونالرغا تاشالندى" [.]21
قوراقلىۋ ئەترەتنىڭ بەزىلىرى ھەققىدە ھازىرچە

دەسلەپكى مەقۇماتالر مە اۇ  .بەقكى ،ئۇنىۈڭ كۈۆزدە تۇتقۈانلىرى ئارىسۈىدا نىلقۈا
قوزغىلىڭى ئۈچۈن ئاقمۇتىنىڭ يېنىدا تەييارقىقتى ئۆتكەن فاتىخ مۇسلىموف باشلىۋ ئون
نەچچە كىشىدى تەركىر تاپقۈان ئەترەتمۈۇ بوقۇشۈى مۈۇمكى  .بۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدا
سەيدۇقال سەيفۇقاليېفمۇ بار ئىدى .بىرال ،ئۇ يارىلىنىر قۈېلىش سۈە ەبى تۈپەيلىۈدى
فاتىخ قاتارقىقالر بىلەن بىرگە نىلقا تاغلىرىغا كەقمىگەن ئىدى(.)20
بېرىيا تىلغا ئاقغۈان بۈۇ بە

ئەترەتنۈى كېيىنكۈى اقىۈتالردا بۈۇ ئەتۈرەتلەرگە

قاتناشقانالرنىڭ ئەسلىمىلىرى ھەم سو ېو ئىتتى اقى ئارەى لىرى ئۈارقىلىۋ دەسۈلەپكى
قەدەمدە بېكىتتىم .بەقكى بۇ يەنىۈال ئۈارەى الرنى دا املىۈۋ تەكشۈۈرگ
تېخىمۇ ئىشەنچىلى

دەقىللىنىشى ە توقۇقلىنىشى مۇمكى .
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بۇالرنىڭ ئىچىدە ئىككى ئەترەتنى ئاالھىدە ئەسكەرتىش كېرەى .سو ېو ئىتتى اقى
تەرەپ -0900يىلى-26 ،دېكابىردا قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىۋ ئاتا رايونىدا تەربىيىدى
ئۆتكەن دگيشە نوغايبايې  ،پېتىر سا ى (زاكىر تۆرە) ە قۇتان توگويې قاتارقىقالرنىڭ
كوماندىرقىقىدىكى 67كىشىلى

" باتۇر" ئەترىتىنۈى ە بىۈر ھەپتىۈدى كېۈيى ئۈو

ئەتراپىدا تەربىيىدى ئۆتكەن ئىسساقبەى مۇنونۈوف ،گابىۈو مۇزى ۈو (غۇقجىۈدىكى
ئىسمى ئەقى مەمەتوف ە ياكى ئەقى ئەپەندى) ە راززال مە النۈوف قاتارقىقالرنىۈڭ
كوماندىرقىقىدىكى  011كىشىلى

" بۇيگۇ" ناملىۋ ئەترەتنى قورغاس ئارقىلىۋ ئىلىغۈا

ئە ەتتى [ .]22باتۇر ئەترىتى سۈيدگ

ە كۈرەنى ئېلىشۈقا قاتنىشۈىر -20 ،دېكۈابىر

كۈنىدە قوسىگوڭغا ئورۇنالشتى ھەمدە غۇقجا ئەتراپىدا اىڭۈدى كېلىۋاتقۈان دگشۈمەن
قوشۇنلىرىغا قارشى اە قىلدى .بۇ چاغدا " باتۇر" ئەترىتى يەرقى

ئۇيغۈۇر ە قۈازال

قۈۈۈوزغىالڭچىالر ھېسۈۈۈابىغا كۆپەيتىلىۈۈۈر ،بىۈۈۈر دىۋىزيونغۈۈۈا ئايالنغۈۈۈان ئىۈۈۈدى.
"بۇيگۇ" ئەترىتى بوقسا ھەرەمباغ سوقۇشۈىغا قاتناشۈتى ھەمۈدە -0904يىلۈى-07 ،
يۈۈانۋاردى باشۈۈالپ ،بىۈۈر ئۈۈاتلىۋ پوقكقۈۈا كېڭىيىۈۈر ،ئىسسۈۈاقبەى مۇنونوفنىۈۈڭ
كوماندىرقىقىدا گېنېرا ش يىفېڭ قوماندانلىقىدىكى ئاچا دا ىنى ئارقىلىۋ غۇقجىغۈا
ھۇاۇم قىلىر كەقگەن گومىندا قوشۇنلىرىنى مازار ە چاپقان يوتا قاتارقىۋ اۈايالردا
تارمار قىلدى .
ئېيتىشۈقا بوقىۈدۇكى-0904 ،يىلىنىۈڭ -2ئۈايلىرىغىچە بوقغۈان

ئىشۈەنچىلى

ئارىلىقتۈۈا سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى تەرەپنىۈۈڭ ئە ەتۈۈكەن ھەربىۈۈە ەادىملىرىنىۈۈڭ ئۈۈادەم
سانى تەەمىنەن  611ئەتراپىدا بوقۇپ ،بۇالرنىڭ مۇتلەل كۆپچىلىكى ئەسلىدە ئۇيغۇر
دىيارىۈۈدى سۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈا كەتكەنۈۈلەر ئىۈۈدى .بۈۈۇ  4ئەترەتنۈۈى ھەرگىزمۈۈۇ
مۇنتىزىم سو ېو قىزىق ئارمىيىسۈى دېيىشۈكە بوقمۈايتتى .بىۈرال ،اۇڭگۈودا نەشۈىر
قىلىنغان «ئۈ

ىاليە

ئىنقىالبى تارىخى» ە «ئۈ

ىاليە

ئىنقىالبى چۈو ئىشۈالر

ەاتىرىسى» ھەم باشقا ئەسەرقەردە ھەم ماقاقىالردا سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ مەەسۈۇس
قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە قوشۈۈۇنى ئە ەتىۈۈر ،پارتىزانالرنىۈۈڭ ئۇرۇشۈۈلىرىغا قاتناشۈۈتۇرغانلىقى
كۆپتۈرىۋېتىلگەن شۇنىڭدەى بۇ بايانالر ئۈچۈن ھېچقانۈدال پاكىۈو كۆرسۈىتىلمىگەن.
بۇنىڭدىكى مەقسە

قوزغىالڭچىالرنىڭ روقىنى ە كۈ -قۈۇدرىتىنى ئۈااىز كۆرسۈىتىش،

يەنە بىر تەرەپتى سو ېو ئىتتى اقى بوقمىغان بوقسا ،ئىنقىالب باشتىال غەقىبە قىالقمايتتى
ە ياكى ھەممە ئىۈش سۈو ېتنىڭ قۈوقى بىۈلەن بوقغۈان دېۈگەن ئىۈدىيىنى ئىلگىۈرى
سۈرگشتى ئىبارە

بوقسا كېرەى .مۇندال ئىدىيە ئەينى اقىتتىكۈى مىللىۈە ئىنقىالبنۈى

باستۇرۇشقا ئە ەتىلگەن گومىنۈدا ئوفىتسۈېرقىرى تەرى ىۈدىنمۇ كۆپتۈۈرگقگەن ھەمۈدە
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گومىندا ھۆكۈمىتى ەەققلارا اەملىيەتكە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئىلىۈدا ەقە چىقىرىۈر،
اۇڭگونىڭ ئىگىلى

ھوقۇقىغا ھۇاۇم قىلدى ،سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنى شۈىنجاڭغا

كىرگۈزدى ،دېگەندەى تەشۋىقاتالرنى يۈرگۈزگەن ئىدى.
ئەمما ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ بۈۇ ئىنقىالبقۈا باشۈتى -ئۈاەىرى ئارىالشۈقانلىقى ە
يۈۈاردەملەرنى بەرگەنلىكۈۈى ئەمەقىۈۈيە  ،قۈۈېكى

ەەققنىۈۈڭ ئەسۈۈلىدى ئىنقىالبىۈۈە

ھەرىكەتلەرنۈۈى باشۈۈلىغانلىقى ،ەەقۈۈۋ ئىچىۈۈدە اىۈۈددىە قارشۈۈىلىۋ ئىۈۈدىيىلىرى
ھەم ھەرىكەتلىۈۈرى دا امالشۈۈقانلىقى ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ بوقسۈۈا بۈۈۇ پۇرسۈۈەتتى
پايدىلىنىر ،ياردەم بېرىش ە قۈوقال
كۆقەملى

غەقىبە قازىنىشىدا بەقگىلى

ەەقۋ كە كۆقەملى

سىياسۈىتى قوقلىنىۈر ،قوزغىالڭچىالرنىۈڭ كە
روقالرنى ئوينىغۈانلىقىمۇ ئەمەقىيەتتۈۇر .ئەگەر

ئازادقىۋ كۈرىشىگە ئاتالنمىغان بوقسا  ،ئۇالر ئەشۇ ئۆزقىرىنىڭ

ئاەىرقى نىشانى بوقغان -ئازادقىقنى قوقغا كەقتۈرگ

ئۈچۈۈن اېنىنۈى پىۈدا قىلىۈش

نىيىۈۈتىگە كەقمىۈۈگەن بوقسۈۈا ،سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ھەر قۈۈانچە قىلسۈۈىمۇ ،ەەققنۈۈى
قوزغىياقمايتتى ھەمدە ھې نېمىگە ئېرىشەقمەيتتى .بۈۇ يەردە قۈورا -يۈاراقال ئەمەس،
بەقكى ئازادقىۋ ئىرادىسى ە غايىسى ئۈستۈنلۈككە ئىگە ئىدى .
ئاشكارىالنغان ئارەىر ھۆاجەتلىرىگە تايانغاندا سو ېو ئىتتى اقى تەرەپنىڭ
كەڭۈۈرەى ھەربىۈۈە يۈۈاردىمى ە مۈۈۇنتىزىم سۈۈو ېو قىزىۈۈق ئارمىيىسۈۈىنىڭ يۈۈاردەمگە
كىرىشى -0904يىلى-4 ،ئايدا ئۈ يۆنىلىش اېڭۈى باشۈالنغاندى كېۈيى بوقۈدى.
ئۇنىڭغىچە بوقغان ئارىلىقتا پەقە

ئاز ساندىكى ئايرىم ئەترەتلەر شۇنىڭدەى ئايرىم

ھەربىۈۈە ئىنسۈۈتروكتورالر پائۈۈاقىيە

قىلۈۈدى .ئەتۈۈرەتلەر بىۋاسۈۈىتە اەڭۈۈلەرگە

قاتناشسا ،ھەربىە ئىنستروكتورالر مىللىە ئارمىيىنىڭ اەڭچى-ئوفىتسېرقىرىنى مۇنتىزىم
ھەربىە مەشۋ قىلدۇرۇ

ە تەربىيىلە

بىلەن شۇغۇقالندى .سو ېو ئىتتى ۈاقى تەرەپ

-0904يىلى -0ئايدى باشالپ ،قورغاستا مەەسۇس مەكتەپ ئېچىر ،قىسقا مۈۇددە
ئىچىدە  061نەپەر تۆ ەن دەرىجىدىكى ئوفىتسېرنى ھەمۈدە  21غۈا يۈېقى ھەربىۈە
رادىسۈۈتنى تەربىيىلىگەنۈۈدى تاشۈۈقىرى يەنە بىۈۈر قىسۈۈىم ھەربىۈۈە ئىنسۈۈتروكتورالرنى
ئە ەتىر ،مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيە قۇرۇ

ئۈچۈۈن ئەسۈكەرقەرنىڭ مەشۈىۋ قىلىشۈىغا

ياردەم بەردى .مىللىە ئارمىيىنىڭ مۇنتىزىملىشۈىش اەريانىۈدا -2دۇنيۈا ئۇرۇشۈىغا
قاتناشقان سو ېتلى

ئۇيغۈۇر ئوفىتسۈېرالردى

مىرزىگۈۈ ناسۈىروف ە سۈەيدەەمە

ئۆمەروف قاتارقىقالرمۇ ھەربىە تەقىم-تەربىيە بېرىش ئىشلىرىغا قاتناشقان ئىدى[]22
" ستاقىننىڭ ئاالھىدە پاپكىسى" دىكى ھۆاجەتلەرنىڭ بىرى بېرىيانىڭ ستاقى
ە موقوتو قا يوقلىغان گېنېرا ئېگنارو نىۈڭ پائۈاقىيەتلىرى ە ەزى ىلىۈرىگە ئائىۈو
342

www.kitaphumar.com

دوكال

كىتاپخۇمار بىلوگى

بوقۇپ ،بۇنىڭدا " -0904يىلى ،مارتقىچە بوقغان ئارىلىقتا قوزغىالڭچىالرنىۈڭ

ئەسكەر سانى  8211گە يەتتى .بەقكۈى بۈۇ تېۈز كۆپىيىۈر  02مىڭغۈا يەتكۈزىلىۈدۇ.
گېنېرا ئېگنارو قا ئۇالرنى تەربىيىلەپ ،اەڭگە يارىغىدەى قىلىش ،مەركىزىە اۇڭگۈو
ھۆكۈمىتىنىۈۈۈڭ مەزكۈۈۈۇر رايونغۈۈۈا مۈۈۈۇنتىزىم ئارمىيىنىۈۈۈڭ 71مىۈۈۈڭ ئەسۈۈۈكىرىنى
ئورۇنالشۈۈتۇرغانلىقىنى نەزەرگە ئېلىۈۈر ،قۈۈورا -يۈۈاراقالرنى كۈۈۈچەيتىش ،الياقەتلى ۈ
ھەربىە كادىرالرنىڭ يېتىشمەسلىكىنى ھە قىلىش ەزى ىلىۈرى يۈكلەنۈدى" [ ]20دەپ
يېزىلغان ئىدى .
ئەنە شۇ دوكالتتى كۆرگ ېلىشقا بوقىدۇكى ،موسۈكۋا پۈارتىزانالرنى تەربىۈيىلەپ،
ئۇنى مۇنتىزىم قوشۇنغا ئايالندۇرۇشقا اىددىە كۆڭۈ بۈۆقگەن بوقۈۇپ ،اۇمھۈۇرىيە
اقىتلىۋ ھۆكۈمىتى باشتى -ئاەىرى مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيە قۇرۇ
مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيە قۇرۇ

پىالنلىرىنى تۈزگ

ئارزۇسىدا بوقۇپ،

ەىزمىتىگە باشۈتا پۈارتىزانالر بۈا

قوماندانى ە ھەربىە ئىشالر نازىرى پېتىر رومانو ى ئاقېكساندرو نى مەسلۇ قىلغۈان
بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇنىڭ -0904يىلى-07 ،يۈانۋاردا شۈ يىفېۈڭ قوشۈۇنلىرى غۇقجىغۈا
قىستاپ كەقگەن ەەتەرقى

پەيتتە ەزى ىسۈىنى تاشۈالپ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا قېچىۈر

كېتىشكە ئۇرۇنۇشى بىلەن اقىتلىۈۋ ھۆكۈۈمە
اقىتلىۋ ھۆكۈمە

ئۈۇنى ەزى ىۈدى قاقۈدۇرغان ئىۈدى.

ئۇزۇن ئۆتمەي ئەەمەتجان قاسۈىمىنى ھەربىۈە ئىشۈالر بۆقۈۈمىگە

مەسلۇ قىلىر ،مىللىە ئارمىيە قۇرۇ

تەييارقىۋ ەىزمەتلىۈرىگە سۈاقدى .شۈۇنىڭدى

كېۈيى ھەربىۈۈە ئىشۈۈالر بۆقۈمىنىۈۈڭ باشۈلىقلىقىلىۋ ەزى ىسۈۈىنى زىممىسۈۈىگە ئاقغۈۈان
ئەەمەتجان قاسىمى اىددىە تۈردە مىللىە ئۈارمىيە قۇرۇقۈۇ

ەىۈزمىتىگە كىرىشۈىر،

ئاقۈۈدى بىۈۈلەن مىللىۈۈە ئارمىيىنىۈۈڭ تۈۈۈزگقمە اليىھىسۈۈى ە باشۈۈقا مۇناسۈۈىۋەتلى
پىالنالرنى تەييارالپ ئوتتۇرىغا قويۈدى .ئەقۈۋەتتە ،بۈۇ چاغۈدا -2دوم ئەەمەتجۈان
قاسىمىغا مەسلىھەتچىلىككە سو ېو قىزىق ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسېرى ،سو ېتلى
سۈۈەيدەەمە

ئۈۈۆمەروفنى تەيىۈۈنلىگەن بوقۈۈۇپ ،سۈۈەيدەەەمە

ئۇيغۇر

ئۆمەروفنىۈۈڭ -2دوم

گېنېراقى الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو قۈا بىۋاسۈىتە بويسۇنۇشۈىدا شۈەى يۈول ئىۈدى.
كەس ىە ھەربىە ەادىم سۈەيدەەمە

ئۆمەروفنىۈڭ ئەەمەتجۈان قاسۈىمىنىڭ مىللىۈە

ئارمىيە قۇرۇقمۇسىغا ئائىو پىالنلىرىنى تەييارالشۈتا مۈۇھىم رو ئوينىغۈانلىقىنى پەرەز
قىلىش مۇمكى .
مىللىۈۈە ئارمىيىنىۈۈڭ ھەربىۈۈە ئۇنۈۈۋان ،پۈۈاگون ،ھەربىۈۈە ئۇسۈۈتاف ە قوشۈۈۇن
تۈزگقمىسىنىڭ سو ېو قىزىق ئارمىيىسىدى

كۈۆپ دەرىجىۈدە ،سۈابىۋ چۈار رۇسۈىيە

ئارمىيىسىدى ئازرال دەرىجىدە ئۈقگە ئاقغانلىقىدا ئەەمەتجان قاسىمىنىڭ -2دومنىڭ
343

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

كەس ىە ھەربىە ەادىملىرىنىڭ تەكلى ى ە تەشەببۇسىنى قوبۇ قىلغانلىقىنى كۆرگ ېلىش
تەس ئەمەس .ئەينۈى اقىتتۈا اۇمھۈۇرىيە
ئارمىيىنىڭ قۇرۇقۇ

اقىتلىۈۋ ھۆكۈۈمىتى ئەزاقىۈرى مىللىۈۈە

اليىھىسىنى مۈۇزاكىرىلەردى

نۈۈامىنى قانۈۈدال ئاتۈۈا

ئۆتكۈزگەنۈدە ،مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ

ھەققىۈۈدىمۇ كۈۈۆپ تۈۈاال -تۈۈارتىش قىلغۈۈان .ئەەمەتجۈۈان

قاسۈۈىمى دۇنيۈۈادا مە اۈۈۇ

بوقغۈۈان سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ،اۇڭگۈۈو  ،تۈۈۈركىيە  ،ئىۈۈران

قاتارقىۋ ئەقلەرنىڭ ھەربىە ناملىرى ھەم باشۈقا ئاالھىۈدىلىكلىرىنى مىسۈاقالر بىۈلەن
كۆرسىتىر ،يېڭىدى دۇنياغا كەقگەن بۇ مۇنتىزىم قوشۇننىڭ ھەر مىللەتنىڭ پەرزەنو
قوشۇنى ە ھەر مىللەتنىڭ مەن ەئەتلىرىنى قوغدايدىغان ئارمىيە بوقۇشۈى الزىملىقۈى،
ئۇنىۈۈۈڭ ئۈسۈۈۈتىگە يەنە ئېلىۈۈۈر بېرىلىۋاتقۈۈۈان ئىنقىالبنىڭمۈۈۈۇ مىللىۈۈۈە ئۈۈۈازادقىۋ
ھەرىكىتى ئىكەنلىكۈى ،شۈۇڭا ئۈۇنى «مىللىۈە ئۈارمىيە»دەپ ئاتۈا
ئىبۈۈارە

الزىملىقىۈدى

ئۈۈۆز اليىھىسۈۈىنى كۈۈۈچكە ئىۈۈگە قىلىشۈۈقا تىرىشۈۈقان .گەرچە  ،ھۆكۈۈۈمە

تەركىبىدىكى بىر قىسىم ئەربابالر تەرى ىدى مىللىۈە ئۈارمىيىنى تۈركىيىنىۈڭ ئۇسۈۇقى
بويىچە "مىللىە ئوردۇ" دەپ ئاتاپ ،تۈركچە ھەربىۈە ئاتۈاقغۇ ە ھەربىۈە سىسۈتېمىنى
ئىشلىتىش تەشەببۇسى ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
ياردىمىگە ە قوقلىشىغا ئېرىشىۋاتقان مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبنىڭ بۇنىڭۈدى كېۈيى
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ تېخىمۇ زور ياردەملىرىنى ە ەەققلۈاراقىۋ سىياسۈىە قوقالشۈلىرىنى
قوقغا كەقتۈرگ

ئۈچۈن ئەەمەتجان قاسىمىنىڭ تەشەببۇسى توغرا تې ىلغان ئىدى .

ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيە قۈۇرۇ
مەسىلىلىرىدە سو ېو تەرەپ ،اۈملىدى موسكۋانىڭ بۈا

ە ئۈۇنى قوراقالنۈدۇرۇ
مەسلىھەتچىسۈى الدىمىۈر

سۈۈتې انو ى ئېگنارو نىۈۈڭ مەسۈۈلىھەتىنى قوبۈۈۇ قىلماسۈۈلىقمۇ مۈۈۇمكى ئەمەس
ئىدى .ئەەمەتجان قاسىمى قاتارقىقالر مىللىە ئارمىيىنى سو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنىڭ
ئۈقگىسۈۈىدىكى مۈۈۇنتىزىم ئۈۈارمىيە قىلىۈۈر قۈۈۇرۇ

چىقىشۈۈنىڭ كۈۈۆپ اەھەتلەردىۈ

پايدىلىۋ ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۆز اليىھىسى ە تەشەببۇسىدا چىڭ
تۇردى .ەۇددى ال رېنتى بېرىيا يوسى
مىللىە ئارمىيىنى قۇرۇ

ستاقىنغا يوقلىغان دوكالتىدا كۆرسۈەتكەندەى ،

ە تەييارقىقتى ئۆتكۈزگ

ئىشلىرىغا با

ھەربىە-سىياسۈىە

مەسلىھەتچى ئېگنارو بىۋاسىتە ئارىالشقان ئىدى.
- 1945يىلى-2 ،ئايدى باشالپ ،مۇنتىزىم ئارمىيە قۇرۇ
تۇتۈۈۇ

ئىشلىرى اىددىە

قىلىنىۈۈر ،پۈۈارتىزان ئەترەتلىۈۈرى ئۆزگەرتىلىۈۈر ،پۈۈارتىزانالر ە پۈۈارتىزان

كومانۈۈدىرقىرى مۈۈۇنتىزىم ئارمىيىنىۈۈڭ ئوفىتسۈۈېر -ئەسۈۈكەرقىرىگە ئايالندۇرۇقۈۈدى
شۇنىڭدەى اۇمھۇرىيە

اقىتلىۋ ھۆكۈمىتىنىڭ -0904يىلۈى-2 ،فە را كۈۈنى ئۈېالن
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قىلغان -09نومۇرقۇل ھەربىە ئىشالر قارارى بويىچە  21ياشتى  04ياشۈقىچە بوقغۈان
پۇقراالر ئەسۈكەرگە قوبۈۇ قىلىنىۈر ،سۈو ېو ھەربىۈە ئىنسۈتروكتورقىرى ە يەرقىۈ
كوماندىرالر تەرى ىدى مەشۈىۋ قىلدۇرۇقۈدى .قىسۈقا مۈۇددە
تەربىيىلەنگەن بىر قىسىم تۆ ەن دەرىجىلى

ئىچىۈدە چىل ەڭزىۈدە

ئوفىتسېرالر ھەر قايسى قوشۇنالرغا تەقسۈىم

قىلىندى ھەمۈدە يەنە دا املىۈۋ تۈۈردە ئۈۈ ئۈايلىۋ ئوفىتسۈېر تەربىۈيىلە

كۇرسۈى

ئېچىلدى.
كۆرگ ېلىشقا بوقىدۇكى-0904 ،يىلى ،ئاپرىق ئايلىرىۈدا سۈانى تەەمىۈنەن 04
مىڭ بوقغان [ ]24مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيىنىڭ يەتتە ئاتلىۋ ە پىيۈادە پۈوقكى ،ئۈۈ
ئاتلىۋ ە پىيادە مۇستەقىق باتاقىيونى ،بىر زەمبىرەكچىلەر باتۈاقىيونى ھەم بىۈر ئۈاتلىۋ
مۇستەقىق ئېسكادرونىنىڭ اەڭگىۋار ە مۇنتىزىم ھاقدا اىۈڭ ،شۈىخو ،تارباغاتۈاي ە
ئاقتۈۈاينى ئۈۈۆز ئىچىۈۈگە ئاقغۈۈان تەڭۈۈرى تاغلىرىنىۈۈڭ شۈۈىماقىدىكى اايالرغۈۈا
ئورۇنالشتۇرۇقغان گومىنداڭنىڭ ئۈ دىۋىزىيىگە يېقى مۇنتىزىم ھەربىە كۈچىنى تارمار
قىلىر ،ئۈ

ىاليەتنى توقۈۇل ئۈازاد قىلىشۈىدا ھەمۈدە قوشۈۇننىڭ -0906يىلۈى-6 ،

ئايغىچە بوقغان ئارىلىقتا دا املىۋ كۆپىيىر ،تەەمىنەن  21مىڭ كىشىلى

ئۈارمىيىگە

ئايلىنىشىدا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ياردىمىنى بىر چەتكە قايرىر قويۇشقا بوقمايدۇ .ئۈ
ئايلىۋ مۇنتىزىملىشىش ،قاتتىۋ ھەربىە مەشىۋ ە ھەربىە تەييارقىۋ ئۆمرىدە مىلتىۋ
تۇتۇپ باقمىغۈان ئۇيغۈۇر دېھقۈان ياشۈلىرى ە قۈازال چار ىچىلىرىنىۈڭ روھىۈدىكى
قەھرىمانلىقالرغا تېخىمۇ زور كۈ قوشۇپ ،ئۇالرنىڭ گومىنداڭنىڭ ئە ئىلغۈار قۈورا -
ياراقلىرى بىلەن قوراقالنغان ،ياپونىيە ئارمىيىسى بىۈلەن اە قىلىۈر ،تەاۈرىبىلەرگە
ئىگە بوقغان مۈۇنتىزىم قوشۈۇنلىرىنى ،يەنۈى غەربىۈە شۈىماقنىڭ يەرقىۈ

پادىشۈاھى

ھېسابالنغان مىلىتارىسو ەۈۇزوڭنەنگە تە ە  -29گۇرۇپ ۈو اي ئارمىيىنىۈڭ يېڭۈى -2
كورپۇسىنى بىتچىو قىلىر تاشلىياقىشىدا مۈۇھىم رو ئوينىۈدى .ئەممۈا ،شۈۇ نۈۇقتىنى
ئەسكەرتىش زۆرگركى ،ئەگەر باتۇر ئەسكەر بوقمىسا ،قوماندان قانچە اەڭگە ماھىر ە
يۇقىرى ھەربىە تەقىم-تەربىيىگە ئىگە بوقسىمۇ بىكار .گومىنداڭنىڭ يېڭى -2كورپۈۇس
قوماندانى گېنېرا قېيتىنانو قى تېجۈن ،يېڭۈى -04دىۈۋىزىيە كومانۈدىرى گېنېۈرا
مايور ش يىفېڭ ە گېنېرا مايور گۇچى ،زاپاس -7دىۋىزىيە كوماندىرى قى يۈشۈا ،
يېڭى -04دىۋىزىيىنىڭ پوق

كوماندىرقىرىدى

ەۇ ېنسۈى ە باشۈقا پوقكۈو نىكالر

ھەمدە باتاقيون ە روتا كوماندىرقىرىنىڭ كۆپىنچىسۈى ەۇئۈاڭ ۇ ھەربىۈە مەكتى ىنۈى
پۈتتۈرگەن كەسۈ ىە ئوفىتسۈېرالر ئىۈدى .بۇالرنىۈڭ ئۈۇزۇن مەزگىللىۈ

اە قىلىۈش

تەارىبىسى بار بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىۈرى اۈا اېشۈىنىڭ -0927يىلۈى ،شۈىماقغا
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قىلىش -0927-0928 ،يىللىرى ئارىسىدا اۇڭگو قىزىق ئارمىيىسۈىنى قورشۈاپ

يوقىتىش ئۇرۇشلىرىغا ھەمدە -0927يىلىدى كېيى ياپونغا قارشۈى تۈۇرۇ

قاتۈارقىۋ

ئۇرۇشالرغا قاتناشقان شۇنىڭدەى كۈۆپلىگەن اەڭۈلەرگە قومانۈدانلىۋ قىلغۈان كونۈا
ھەربىە كوماندىرالر ە گېنېراقالر ئىدى .بىرال ،ئۈۇالر ئۇيغۈۇر ،قۈازال،قىرغىز ،تاتۈار،
موڭغۈۈۇ  ،تۇڭگۈۈان ە رۇس پۈۈارتىزانلىرى ھەم كومانۈۈدىرقىرىنىڭ قوقىۈۈدا يېڭىلىۈۈ ال
قاقماستى  ،بەقكى يەنە -0904يىلى-4 ،ئايدى كېيى مۇنتىزىم مىللىە ئارمىيىنىۈڭ
ھۆكۈۈمىتى ئاماقسۈىزقىقتى «يۈاتالرنى

قوقىدىمۇ دا املىۋ مەغلۇپ بوقدى .گومىندا

ياتالرنىڭ قوقى بىۈلەن يۈوقىتىش» ئەنلەنىسۈى بۈويىچە گەنسۈۇدىكى مۈا بۇفاڭنىۈڭ
قوماندانلىقىدىكى تۇڭگان ە ساال قاتارقىۋ مۇسۇقمان مىللەتلەرنۈى ئاسۈاس قىلغۈان
ئاتلىۋ -4كورپۇسنى يۆتكەپ كېلىر ،مۇسۇقمانالرنى مۇسۇقمانالر ئارقىلىۋ يوقاتماقچى
بوقدى .
گومىنۈۈدا ئارمىيىسۈۈىنىڭ ئىلۈۈى ،تارباغاتۈۈاي ە ئاقتايۈۈدىكى پااىلەقىۈۈ
مەغلۇبىيەتلىرىۈۈدە تۈرقۈۈۈى ئامىۈۈق مە اۈۈۇ
گومىندا
يەرقى

بۈار .بۇنىڭۈۈدىكى ئاساسۈۈلىۋ سۈۈە ەب،

ئوفىتسېر ە ئەسكەرقىرى قورقۇنچال ،ئۆقۈمۈدى قورقىۈدىغانلىقى ،ئۈۇالردا
ەەققلەرنى دگشمەن ھېسابال  ،ئۈۇالرنى كەمسۈىتىش ،ھاقۈارەتلە

كۈچلۈى ئىدى.شۇ سە ەبتى ئۇالر بارقىۋ ئۇرۇ
مىللە

ەاھىشۈى

اەريانىدا ئۇيغۈۇر قاتۈارقىۋ يەرقىۈ

ەەققىنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشەقمەي ،ئارقا سەپسىز قاقدى .
گومىندا ئوفىتسېرقىرى تېخىمۇ شۇندال بوقۈۇپ ،ئۈۆز ئەسۈكەرقىرىنىڭ ئۈۆقە-

تىرىلىشىگە قارىماي ،ئۆزقىرىنىڭ اېنىنى ساقالشنى ئوياليتتى .بۇ ەىق يەكۈننى ئەينۈى
اقىتتىكى گومىندا ئارمىيىسىنىڭ ئوفىسېرقىرىدى بىرى دۇ شېزوڭمۇ شۇندال چىقارغان
ئىدى(.)26
شۇنىڭ بىلەن بىر اقىتتا يەنە يەرقى

مۇھىو ە ھۈا ا كىلىماتىغۈا كۈۆنەقمىگەن

گومىنۈۈدا ئەسۈۈكەرقىرى ە كومانۈۈدىرقىرى ئۆزقىرىۈۈدىكى يۈۈۇقىرىقى بىۈۈر قاتۈۈار
كەمچىللىكلىرى بىلەن قوشۇقۇپ ،پۈارتىزانالر ە كېۈيى مۈۇنتىزىم مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ
زەربىلىۈۈرىگە مۈۈۇتلەل تە كېلەقمىۈۈدى .گومىنۈۈدا ئوفىتسۈۈېر -گېنېراقلىۈۈرى بوقسۈۈا
ئۆزقىرىنىڭ بۇ مەغلۈۇبىيىتىنى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا دۆڭۈگەپ ،ھە -دېسۈىال ئۈۆزقىرىنى
سو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈى بىۈلەن اە قىلغۈان ،ئۆزقىرىنىۈڭ رەقىبلىرىنىۈڭ يەرقىۈ
پارتىزانالر ئەمەس ،بەقكى مۇنتىزىم سو ېو ئىتتى اقى قىزىق ئارمىيىسى ئىكەنلىكىنۈى
پەدەزقەپ ،ئۆزقىرىدى يۈۇقىرى بۈا

قومانۈدانلىۋ شۈىتابلىرىغا مەقۇمۈا

ئۆزقىرىنى اازاغا تارتىلىشتى ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇندى .
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مۇندال كۆپتۈرمە دوكالتالر ،ياقغان مەقۇماتالر ،ھەرەمبۈاغنى مۈۇداپىلە قىلغۈان
گېنېرا مايور دۇ دېفۇدى تارتىر ،باشتا غۇقجۈا ئەتراپىۈدا ،كېۈيى شۈىخودا مەغلۈۇپ
بوقغان يېڭى -04دىۋىزىيە قوماندانى گېنېرا مايور ش يىفېڭ ،كەڭسۈاي ئۇرۇشۈىدا
مەغلۇپ بوقغان زاپاس -7دىۈۋىزىيە كومانۈدىرى گېنېۈرا مۈايور قۈى يۈشۈا -04 ،
دىۋىزىيىنىڭ -2پوقكىنىڭ كوماندىرى پوقكو نى
قىلغان پوقكو نى

ەۇ ېنسى ،ھەرەمبۈاغنى مۈۇداپىلە

سا رىلىڭ ،اىڭدا مەغلۇپ بوقۇپ ئەسىرگە چۈشكەن گېنېرا مايور

گۇچى ھەتتا مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبنى باستۇرۇشتىكى ھەربىۈە ھەرىكەتۈلەرگە بۈا
قومانۈۈدانلىققا تەيىنلىنىۈۈر-0900 ،يىلۈۈى-02 ،ئايۈۈدى -0904يىلۈۈى-9 ،ئۈۈايغىچە
بوقغان ئارىلىقتىكى بۈارقىۋ ھەربىۈە ھەرىكەتۈلەرگە قومانۈدانلىۋ قىلغۈان يېڭۈى -2
كورپۇس قوماندانى گېنېرا قېيتىنانو قى تېجۈن قاتارقىقالرنىۈڭ قەقىمۈى بىلەنمۈۇ -8
ئۇرۇ

رايونى قوماندانى اۇ شا قيا

ە باشقىالرغا يوقالنغان ئىدى .

بۇ ەىق كۆپتۈرگقگەن تېلېگراممىالر ە مەقۇماتالر گومىنۈدا تارىخچىسۈى اۈا
دااۈننىڭ «شىنجاڭدىكى  71يىللىۋ بۈوران-چۈاپقۇن» نۈاملىۋ كىتابىۈدى ئۈورۇن
ئاقغان.
ھەقىقەتەن ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ پارتىزانالرغۈا ە مىللىۈە ئۈارمىيىگە يۈاردەم
بەرگەنلىكى راسو ،ئەمما بۇ ياردەملەرنىڭ چەكلى

بوقغۈانلىقى ،ھەرگىزمۈۇ مەغلۈۇپ

بوقغان گومىندا ئوفىتسېرقىرىنىڭ ياقغۈان ە كۆپتۈۈرمە ئۇچۇرقىرىۈدا ئېيتىلغانۈدەى
بوقمىغانلىقىمۇ ھەقىقە  .سو ېو ئىتتى اقى ئەينى اقىتتا ئۆزىنىڭ ەەققلاراقىۋ ئابرويى،
ئامېرىكا ە ئەنگلىيە قاتارقىۋ ئىتتى اقداشالرغا بەرگەن ەدىلىرى ئۈچۈۈن ھەرگىزمۈۇ
ئىلى ئىنقىالبىنى ئاشۈكارا قوقلىمىغۈان بوقۈۇپ ،ئۈۆز يۈاردەملىرىنى مۈۇتلەل مەە ىۈە
تۈردە كۆرسەتكەن ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن موسكۋا زور ساندىكى سو ېو قىزىق ئۈارمىيە
قوشۇنلىرىنى گومىندا ئارمىيىسى بىلەن بىۋاسىتە اە قىلىشۈقا ئە ەتمىۈگەن بوقۈۇپ،
پەقە

ئايرىم ئەترەتلەر ە يۈاكى ئوفىتسۈېرالرنى پۈارتىزانالر ھەم مۈۇنتىزىم مىللىۈە

ئارمىيىنىڭ تەركىبىدە اە قىلىشقا ئە ەتكەن .بۇالرنىڭ سانىمۇ كۆپ ئەمەس ئىۈدى.
بۇ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ -0920يىلى ،ە -0927يىلى مۇنتىزىم قوشۈۇنلىرىدى
د نىڭ ئاقمۇتا -02ئاتلىۋ پۈوقكى قاتۈارقىۋ پوقۈ

دەرىجىلىۈ

نى

قوشۈۇننى بىۋاسۈىتە

ئۈۈۆقكىگە كىرگۈۈۈزگپ تۇڭگۈۈان ە ئۇيغۈۈۇر قوشۈۈۇنلىرى بىۈۈلەن اە قىلۈۈدۇرغىنىغا
ئوەشىمايتتى .
ھەتتا مەە ىيەتلى

سە ەبىدى سو ېو ئىتتى اقى مەەسۇس ئورگۈانلىرى ئىلىغۈا

ئە ەتۈۈۈكەن ئۈۈۈاتلىۋ پارتىزانالرنىۈۈۈڭ كىيىملىۈۈۈرى ،ئىشۈۈۈلەتكەن قۈۈۈوراقلىرىغىچە
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ئاقماشتۇرىۋەتكەن ھەمۈدە ەادىمالرنىۈڭ يانلىرىۈدىكى ئەسۈلى سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
مەنسۈۈۇپ بوقغۈۈان كىملىۈۈ

كىنىشۈۈكىلىرى ە بەقگىلىرىنۈۈى يىغىۋاقغۈۈان بوقۈۈۇپ،

ئۇالرنىۈۈڭ ئۆزقىرىنىۈۈڭ سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدى كەقگەنلىكىنۈۈى يەرقى ۈ

كىشۈۈىلەرگە

ئېيتىشىمۇ چەكلەنگەن ئىدى .بىرال ،مۇنتىزىم مىللىۈە ئۈارمىيە قۇرۇقغانۈدى كېۈيى ،
كومانۈۈدىرالر تەركىبىۈۈدىكى يەرقى ۈ

كومانۈۈدىرالر كىمنىۈۈڭ سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدى

كەقگەنلىكىنى بىلگەن بوقسىمۇ ،ئەمما ئىنتىۈزام تۈپەيلىۈدى دا را سۈېلىنمىغانلىقى
مەقۇم .
سو ېو ئىتتى اقى مەيلى ەەققلارا سۈورۇنالردا ە يۈاكى گومىنۈدا رەھبەرقىۈرى
بىلەن بوقغان سۆھبەتلەردە ھېچقاچۈان ئۆزىنىۈڭ ئىلۈى ئىنقىالبىغۈا ھەربىۈە يۈاردەم
بېرىۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغۈان ئەمەس .موسۈكۋا باشۈتى
ەەققنىۈۈڭ ەاتۈۈا سىياسۈۈە

ئۈاەىرى بۈۇنى يەرقىۈ

كەقتۈۈۈرگپ چىقارغۈۈان ئۈۈازادقىۋ كۈرىشۈۈى ە قۈۈوزغىلىڭى

ئىكەنلىكۈۈى ،بۇنىۈۈڭ بىۈۈلەن سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ھۈۈې بىۈۈر ئاالقىسۈۈى يوقلۈۈۇقىنى
تەكىتلىگەن .
بىرال ،ئېتىراپ قىلىش الزىمكى ،سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى ئۈۆزقىرىنى قۈوزغىال
بىلەن ئاالقىسى يول دېگەن بىلەن بەرىبىر مەە ىە تۈردە مىللىە ئۈارمىيىنى چەكلىۈ
دەرىجىدىكى ھەربىە ئىنسترۇكتور ،ئوفىتسېر ە اە قىلغۈۇچى ەۈادىمالر ھەم قۈورا -
يارال ،ئول-دورا ە ھەربىە ئەشۈياالر بىۈلەن تەمىنلەشۈنى تۈاكى -0904يىلۈى -01
ئايغىچە دا امالشۈتۇردى ھەمۈدە بىۈراقال ئۈۆز ئۈادەملىرى ،قۈورا -يۈارال ە ئۈول -
دورىلىرىنۈۈى ئېلىۈۈر چىقىۈۈر كەتتۈۈى .بۈۈۇ قۈۈوراقالر ە ئۈۈول-دورىۈۈالر ھەم ەۈۈام
ئەشياالرنىڭ بىر قىسىمى باشتا يېۈزا ئىگىلىۈ

ە دېھقۈانچىلىۋ مەھسۈۇالتلىرى بىۈلەن

ئاقماشۇرۇقغان ئىۈدى .چۈۈنكى ،ئىۈنقىالب باشۈالنغاندا سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنى
يا روپادا اە قىلىۋاتاتتى ،سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئۈچۈۈن ئاشۈلىۋ ،مۈا -چۈار ا ،ەۈام
ئەشيا قاتارقىۋ تۈرقۈى مەھسۇالتالر كېرەى ئىدى .شۈۇنىڭ ئۈچۈۈن سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
قورا -ياراقلىرىنىڭ بىر قىسىمىنى بىكارغا بەرمىدى ھەمدە سودىنى يوقغا قويۇپ ،ئىلى،
چۆچەكنىۈۈڭ سۈۈودىگەرقىرىنىڭ شۈۈۇنىڭدەى «تەرەققىيۈۈا
مەھسۈۈۇالتالرنى سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ يېنىۈۈ

سۈۈانائە

شۈۈىركىتى»نىۈۈڭ يەرقىۈۈ
مەھسۈۈۇالتلىرى بىۈۈلەن

ئاقماشتۇرۇشى ئۈچۈن يو ئاچقان ئىدى .
مىللىە ئارمىيە ئارتىلىرىيە دىۋىزىيونىنىڭ كومانۈدىرى ئەسۈىھە

تېيى وفنىۈڭ

-2110يىلى سۆزقەپ بېرىشىچە ،ھەتتا سو ېو ئىتتى ۈاقى ھەربىۈە مۇتەەەسسىسۈلىرى
مىللىە ئارمىيىنىڭ ئارتىلىرىيە دىۋىزىيونىنى قۇرۇ
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-2ئايدى باشالپ رەسمىە تەربىيىلەشكە كىرىشكەن بوقۇپ 0-2 ،ئايلىۋ تەربىيىۈدى
كېيى مىللىە ئارمىيىنىڭ ئارتىلىرىيە دىۋىزىيونى قۈۇرۇپ چىقىلىۈر ،اىۈڭ ە شۈىخو
ئۇرۇشلىرىغا قاتناشۈقان ئىۈدى .سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ھەربىۈە يۈاردەملىرى ئۈچۈۈن
اقىتلىۋ ھۆكۈمە
ەە

رەئىسى ئەقىخان تۆرە -0904يىلى ماي ئېيىدا مەەسۇس موسۈكۋا

يېزىر ،سو ېو ھۆكۈمىتىنىڭ كۆرسەتكەن يۈاردەملىرىگە رەھۈمە

بىلۈدگرگەن

[.]27
شۇنىڭدى كېيى يەنە سۈو ېو ئىتتى ۈاقى كوم ارتىيىسۈى مەركىزىۈە كۈومىتېتى
-0904يىلۈۈى -6ئايۈۈدا قوزغىالڭچىالرغۈۈۈا يۈۈاردەم بېرىۈۈۈر ،مىللىۈۈە ئۈۈۈارمىيىنى
مۇستەھكەملە

ئۈچۈۈن قىزىۈق ئارمىيىنىۈڭ  411نەپەر ئوفىتسۈېرى ە  2111نەپەر

ئەسۈۈكىرىنى ئە ەتۈۈكەن[ .]28سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى دۆقە

بىخەتەرقىۈ

ئىشۈۈلىرىنىڭ

مەسلۇقى ال رېنتى بېرىيا مەركىزىە كومىتېو سىياسىە بىيورو ئەزاسى ە تاشۈقى ئىشۈالر
كومىسسارى ىچېسال موقوتو قا يازغۈان دوكالتىۈدا " شۈىنجاڭدىكى مۇسۈۇقمانالرنىڭ
قۈۈوزغىال ھەرىكەتلىۈۈرىگە قاتنىشۈۈىش ئۈچۈۈۈن قىزىۈۈق ئارمىيىنىۈۈڭ ئوفىتسۈۈېر ە
ئەسكەرقەرنى يەتكۈزگ

ئەمەقگە ئاشۇرۇقدى" دەپ مەقۇما

بەرگەن[.]29

بىرال ،بۇ قوشۇنالرنىڭ قايسى اەڭلەرگە قاندال شەكىلدە قاتناشقانلىقى ئېنىۈۋ
ئەمەس .قېكى  ،ھازىرغىچە مەقۇم بوقغان ئۇچۇرالر كۆرسۈەتتىكى شۈىخو ە اىڭۈدىكى
اەڭلەر مىللىە ئارمىيىنىڭ ئە شىددەتلى

ئۇرۇشلىرى بوقۇپ ،بۇ ئۇرۇشۈالرغا مىللىۈە

ئارمىيىنىڭ بارقىۋ كۈچى ە بارقىۋ قىسىملىرى سېلىنغان ئىدى .ھازىرغىچە مەەسۈۇس
سو ېو قىزىق ئارمىيىسىنىڭ ئايرىم بىر باتاقىيونى ە ياكى بىر پوقكىنىڭ اىڭ ە ياكى
شىخو ئۇرۇ

مەيدانىدا ئۆز ئاقدىغا اە قىلغانلىقى ھەققىدە مەقۇما

يول.

پەرەز قىلىشقا بوقىدۇكى ،مەزكۇر  411ئوفىتسېر ە  2111ئەسكەر بەقكى مىللىە
ئارمىيىنىڭ شىماقىە ە ئوتتۇرا يۆنىلىشتىكى ،بەقكى ئاساسۈلىقى ئوتتۈۇرا يۆنىلىشۈتىكى
قىسىملىرىنىڭ ئارىسىغا چېچىۋېتىلگەن بوقۇشۈى ،ئوفىتسۈېرالرنىڭ بوقسۈا ،ھەر قايسۈى
قىسۈۈىمالرنىڭ ھەر دەرىجىلىۈۈ

كومانۈۈدىرقىۋ ەزى ىلىرىنۈۈى ئاتقۇرغۈۈان بوقۇشۈۈى

ئېھتىماقلىققا يېقى  ،ئەگەردە سو ېو قىزىق ئارمىيىسى ئايرىم پوق

ە يۈاكى ئۈايرىم

باتاقىيون ساالھىتىدە اە قىلغان بوقسا بۇنىڭ ئاسانال سىرتقا بىلىنىر قېلىشى مۈۇمكى
ئىدى .
دېمەى ،كۆرگ ېلىشقا بوقىۈدۇكى ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ بىۈراز كە كۆقەملىۈ
يۈۈاردىمى مىللىۈۈە ئۈۈارمىيە قۇرۇقۈۈۇپ ،رەسۈۈمىە ئۈۈۈ فرونۈۈو بۈۈويىچە اە قىلىشۈۈقا
كىرىشكەندە بوقغان .مۇندال بوقۇشۈىدىكى سۈە ەب ،اىۈڭ ە شۈىخودىكى ئىككۈى
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دىۋىزىيە گومىندا قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ قىلىۈش ئۈچۈۈن مىللىۈە ئۈارمىيىنى تېخىمۈۇ
كۈچەيتىش زۆرگر ئىدى .بېرىيا ئۆز دوكالتىۈدا گومىنۈداڭنىڭ بۈۇ ئۈۆقكىگە «70مىۈڭ
مۇنتىزىم قوشۇنىنى ئورۇنالشتۇرغانلىقى»نى ئاالھىدە ئەسكەرتىشى تەسادى ىە

كىشىلى

ئەمەس .بۇ اقىتتا مىللىە ئارمىيىنىۈڭ قومانۈدانلىۋ شۈىتابىدا تۈزگقىۈدىغان ھەربىۈە
ھەرىكە

پىالنلىرى ،ئۇرۇ

ەەرىتىلىرى ە باشۈقا ھەربىۈە ئىشۈالرغا مۇناسۈىۋەتلى

ەىزمەتلەرگە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ھەربىە ەادىملىرىنىڭ قاتناشقانلىقى ھەتتۈا مۈۇھىم
رو ئوينىغانلىقى شۈبھىسىز .سۈوپاەۇن سۈو ۇروف ئۈۆز ئەسلىمىسۈىدە مىللىۈە ئۈارمىيە
قوماندانلىۋ شىتابىدا پۈتۈنلەي دېگۈۈدەى سۈو ېتلىكلەرنىڭ بوقغۈانلىقى ھەققىۈدىكى
ئۇچۇرى دە ئەنە شۇ يۇقىرىدا قەيو قىلىنغۈان مەقۇمۈاتالر بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلىكتۇر.
سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ بۇ مەقۇماتلىرى مىللىە ئۈارمىيە شۈىتاب تەركىبىنۈى چۈشىنىشۈتە
مۇھىم پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە .

. 4سوپاەۇن سو ۇروف قەقىمى ئاستىدىكى ئاقسۇ ئۇرۇشى
ە سو ېو ئىتتى اقى
سۈۈوپاەۇننىڭ ئەسلىمىسۈۈىدە ،اقىتلىۈۈۋ ھۆكۈۈۈمە

ە مىللىۈۈە ئۈۈارمىيە

قوماندانلىۋ شىتابى ئۇنى ئاقسۇدا پارتىزانلىۋ ئۇرۇشى قىلىشقا بەقگىلەيدۇ .ئۇ مىللىۈە
ئۈۈارمىيە شۈۈىتابىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشۈۈى بۈۈويىچە ئۈۈۇ ئاقسۈۈۇغا بېۈۈرىش يۈۈوقلىرىنى ە
مۇناسىۋەتلى

مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلىش ئۈچۈۈن ئىسۈكەندەر بىۈلەن كۆرگشۈىدۇ.

ئىسكەندەر ئۇنى تېكەس پوقكىغا ئېلىر بارىدۇ .ئۈۇ يەردە نوغايبۈايې  ،ئىسۈكەندەر
قاتارقىقالر بىلەن ئاقسۇغا بېرىش ھەربىە ھەرىكە

مەسىلىلىرىنى مۇھاكىمە قىلىدۇ .

سوپاەۇننىڭ ئەسلىمىسىدىكى بايانالردى كۆرگ ېلىشۈقا بوقىۈدۇكى ،سۈوپاەۇن
باشلىۋ  011دى ئارتۇل گومىنداڭنىڭ ئۇيغۇر ئەسكەرقىرى ەىۈق قۈورا -يۈاراقلىرى
بىلەن مىللىە ئارمىيە تەرەپكە ئۆتكەن بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالر بىر مەزگىق گۇمان بىلەن
كۆزىتىلىۈۈدۇ .بۈۈا

قومانۈۈدانى ئىۈۈۋان پۈۈاقېنو ئۇالرنىۈۈڭ قۈۈوراقلىرىنى يىغىۋېلىۈۈر،

تارقاقالشۈۈتۇرىۋېتىدۇ .ھەتتۈۈا شۈۈىتابتىكى بىۈۈر سۈۈو ېتلى

پوقكو نىۈۈ

دەرىجىلىۈۈ

ئوفىتسېر ئۇنىڭدى گۇمانلىۋ سوئا سورايدۇ .
سوپاەۇن سو ۇروف ئەترىتىنىڭ بىر مەزگىق گۇمۈان ئاسۈتىدا بوقغۈانلىقى زىيۈا
سۈۈۈەمەدىنىڭ " ئەەۈۈۈمە

ئەپەنۈۈۈدى" نۈۈۈاملىۋ ھۆاجەتلىۈۈۈ
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رومانىدىمۇ ئەسلىتىلىر ئۆتۈقگەن بوقۇپ ،ئۇنىڭ يېزىشىچە ،قوماندانلىۋ شىتابىدىكى
«ئال با » قەقەملى

سو ېتلى

مەسلىھەتچى سۈوپاەۇن ئەتۈرىتىگە ھەمۈدە ئۇنىۈڭ

پارتىزانلىرىنىۈۈڭ اەنۇبقۈۈا ئە ەتىلىشۈۈىگە گۇمۈۈانلىۋ قارايۈۈدۇ .مۇنۈۈدال گۇماننىۈۈڭ
ئاساسلىقى سو ېو ئوفىتسېرقىرى ،بوقۇپمۇ -2دوم تەرى ىدى بوقغانلىقىنى پەرەز قىلىش
مۇمكى .
شۇنى ،ئەسكەرتىش كېرەككى ،سوپاەۇن ،قاسۈىمجان قەمبىۈرى ە ئابۈدۇكېرىم
ئابباسوف قاتارقىۋ ئەسلى كېلىر چىقىشى اەنۇبلۇل بوقغۈان كىشۈىلەرنىڭ ھەربىۈە-
سىياسىە مەسلۇقلىقىدا  211كىشۈىلى

پۈارتىزان ئەترىتىنۈى (سىياسۈىە تەشۈۋىقا

ە

سودا-ئارقا سەپ ەادىملىرىمۇ ئۈۆز ئىچىۈدە) ئاقسۈۇ تە ەسۈىگە چۈشۈرگشۈى اقىتلىۈۋ
ھۆكۈمەتنىڭال پىالنى بوقماستى بەقكى مىللىە ئارمىيە شۈىتابى ە -2دومنىۈڭ پىالنۈى
دەپ ئېيتىشقا بوقىدۇ .چۈنكى ،بۇ اقىتتا مىللىە ئارمىيىنىڭ ئاساسلىۋ ھۇاۈۇم نىشۈانى
اىڭ ە شىخودى ئىبارە ئوتتۇرا يۆنىلىش بوقۇپ ،ئەگەردە ئوتتۇرا يۆنىلىشۈتە غەقىۈبە
ە اەنۇبىە يۆنىلىشنىڭ غەقىبىسىنى قوقغا كەقتۈرگىلى بوالتتى .اىڭ ە

قىلىنسا ،شىما

شىخو قىنىيىسىگە گومىندا ئارمىيىسىنىڭ ئاساسىە كۈچى ئورۇنالشتۇرۇقغان بوقۇپ ،بۈۇ
ئىككى نۇقتۈا مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ پۈتۈۈن ئۇيغۈۇر ئېلىنۈى ئۈازاد قىلىۈر ،گومىنۈدا
قوشۇنلىرىنى شىڭ شىڭشادى قوغالپ چىقىرىشىنىڭ ئاچقۇچى ئىدى .ئەمما ،يەنە بىۈر
ەەتەر شۇكى ،مىللىە ئارمىيە پۈتۈن كۈچىنى شىما

ە ئوتتۈۇرا يۆنىلىشۈتىكى ئۇرۇشۈقا

سېلىر ،غۇقجىنى ئۆز ئىچىگە ئاقغان ئارقا سەپلەردە ئەسكەر قاقمىغان مۇندال ئەھۋا
ئاستىدا ئاقسۇ ،قەشقەر ە كۇچاردىكى گومىندا قوشۇنلىرى كۈچىنى توپالپ مۈۇزدا ان
ئارقىلىۋ ئىلىغا ھۇاۇم قىلىر ،مىللىە ئارمىيىنىڭ ئارقا سې ىنى بۆسۈپ تاشلىشى مۇمكى
ئىۈۈدى .مۇنۈۈدال نۈۈازۇى ئەھۈۈۋا ئاسۈۈتىدا قومانۈۈدانلىۋ شۈۈىتاب سۈۈوپاەۇن
ئەترىتىنى ئاقسۇغا ئە ەتىر ،پارتىزانلىۋ ئۇرۇشى قىلىر ،دگشمەننى ئۈۆزىگە اەقىۈر
قىلىر تۇرۇ

ئارقىلىۋ ئوتتۇرا يۆنىلىش ئۇرۇشىنىڭ غەقىبىسۈىنى قوقغۈا كەقتۈۈرمەكچى

بوقدى .مەزكۇر ئىستراتېگىيىلى

ئەھمىيىتۈى ئىنتۈايى يۈۇقىرى بوقغۈان بۈۇ ھەربىۈە

ھەرىكەتكە -2دوم گېنېراقى الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو نىۈڭ ئاالھىۈدە ئەھمىۈيە
بېرىشى شۇنىڭدەى ئۇنىڭ موسكۋانى ەە ەردار قىلىشى تەبىلىە ئىدى .
سوپاەۇننىڭ بايان قىلىشىچە ،ئاقسۇدىكى پارتىزانلىۋ ھەرىكەتنىڭ ئىنتايى
مۇھىملىقىنى بۈا

قومانۈدان پۈاقېنو ئۈۆزى بىۋاسۈىتە تەكىتلەيۈدۇ ھەمۈدە ەزىۈ ە

تاپشۇرىدۇ .
ئاقسۇدىكى بۇ ھەربىە ھەرىكەتنىۈڭ ئەھمىيىتىنىۈڭ ئەنە شۈۇندال ناھۈايىتى
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مۇھىملىقى تۈپەيلىدى -2دوم مەەسۇس تۈردە يۇقىرى دەرىجىلىۈ

ئىككۈى ھەربىۈە

ەۈۈادىم زاكىۈۈر تۈۈۆرە بىۈۈلەن ئىسۈۈكەندەر ئەپەنۈۈدىنى سۈۈوپاەۇن ئەتۈۈرىتىگە بۈۈا
مەسلىھەتچىلىككە تەيىنلىگەن ئىدى .سو ېو ئىتتى اقى ن ى د سى ( ەەقۈۋ ئىچكۈى
دەرىجىلىۈ

ئىشالر كومىسسارىياتى)نىڭ پودپوقكو نى

مەزكۈۇر ئىككۈى ئوفىتسۈېرى

بىۋاسىتە گېنېرا ئېگنارو قا بويسۈۇنىدىغان بوقۈۇپ ،زاكىۈر تۆرىنىۈڭ كېۈيى يېزىۈر
قاقدۇرغان ئاقسۇ ئۇرۇشى ھەققىدىكى ئەسلىمىسۈىدە ئۆزىنىۈڭ ە ئىسۈكەندەرنىڭ بۈۇ
ەزى ۈ ىگە الدىمىۈۈر سۈۈتې انو ى تەرى ىۈۈدى تەيىنلەنگەنلىكىنۈۈى يازىۈۈدۇ .ئۇنىۈۈڭ
نەزىرىدە مىللىە ئارمىيە با

شىتابى ئەمەس ،بەقكى الدىمىۈر ئېگنۈارو ال مە اۈۇ

ئىدى .زاكىر ئەسلىمىسىدە يۇقىرىنىۈڭ سۈوپاەۇن ئەترىتىنۈى ئۆزىنىۈڭ رەھبەرقىكۈى
ئاسۈۈتىغا تاپشۈۈۇرغانلىقىنى شۈۈۇنىڭدەى ئەترەتنۈۈى ئاقسۈۈۇغا ئۈۈۇزىتىش مۇراسۈۈىمى
ئاەىرالشقاندى
دوكال

كېيى دەرھا غۇقجىغا قايتىۈر ،ئەھۈۋاقنى الدىمىۈر سۈتې انو ىچقا

قىلغانلىقىنى يازىدۇ .ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ بۇرۇنال ئاقسۇغا مەە ىۈە ئۈادەملەرنى

ئە ەتكەنلىكۈۈى ،ئەقىخۈۈان تۈۈۆرىگە تەشۈۈۋىقا

چۈۈاقىرىقلىرىنى يۈۈازدۇرۇپ ،بۈۈۇ

تەشۋىقاتالرنى ئاقسۇ تە ەسىدىكى مەسچىتلەرگە تاشالتقانلىقىنى بايان قىلىدۇ .
سوپاەۇن ئۈچۈن ئۆزى بىلەن بىرگە ئاقسۇغا چۈشۈكەن زاكىۈر ە ئىسۈكەندەر
دېۈۈگەن كىشۈۈىلەر ئۈۈۆز ھەرىكىۈۈتىگە ئە

تەسۈۈىر كۆرسۈۈەتكەن شەەسۈۈلەردۇر.

بوقۇپمۇ سوپاەۇن بىلەن زاكىرنىڭ بىۋاسىتە ھەربىە ھەمكارقىۋ مۇناسىۋىتى بوقۇپ ،ئۇ
زاكىر بىلەن بوقغان مۇناسىۋە

ھەققىدە بىر قەدەر كۆپرەى بايۈان قىلىۈدۇ .ئاقسۈۇدى

چېكىنىش بۇيرۇقى كېلىر ،پارتىزانالر چېكىنىر ،قورغانغا كېلىر  01 ،كۈندى ئارتۇل
اقىو تۇرۇپ قاقىدۇ .زاكىر تۆرە بۇ اقىتتا قورغاندا مەەسۇس رادىلۈو ئۈاالقە پۈونكىتى
قۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ رۇس رادىسۈتى بىۈلەن تۈۇراتتى .سۈوپاەۇن قورغانۈدا ئۇنىڭۈدى
ئاقسۈۈۈۇدى نۈۈۈېمە ئۈچۈۈۈۈن چېكىنگەنلىكنىۈۈۈڭ سۈۈۈە ەبىنى سۈۈۈورىغاندا ،ئۈۈۈۇ "
بىلمەيمەن" دەپ اا اب بېرىر ،بۇ مەسىلىدى ئۈۆزىنى قاچۇرىۈدۇ .شۈۇنىڭدەى ئۈۇ
سوپاەۇندى ئاقسۇ ئەتراپىغا ما بۇفاڭنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ كەقگەن ياكى كەقمىگەنلى
ئەھۈۈۋاقىنى ئېنىقالشۈۈنى تەقەپ قىلىۈۈدۇ .سۈۈوپاەۇن ئىبرايىمۈۈاەۇن ئىسۈۈىملى

كىشۈۈىنى

ئە ەتىۈۈر-4 ،كورپۇس ۈنىڭ تېخۈۈى ئاقسۈۈۇغا كەقمىگەنلىكۈۈى ،ئەممۈۈا پۈۈا

يېقىنۈۈدا

كېلىدىغانلىقى ە غۇقجىغا ھۇاۇم قىلىشى مۈۇمكىنلىكىگە ئائىۈو ئۇچۈۇرنى ئىگىۈلەپ
يەتكۈزىدۇ .بۇ ئۇچۇر زاكىرنى ئىنتايى ەۇشا قىلىۋېتىدۇ .
-1945يىلى-02 ،ئايدا سۈوپاەۇن غۇقجىغۈا قايتقانۈدى كېۈيى  ،زاكىرنىۈڭ
تەكلى ى بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىدە -0906يىلىنىۈڭ يېڭۈى يىلىنۈى بىۈرقىكتە كۈتۈۈ ېلىش
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مۇراسۈۈىمىغا قاتنىشۈۈىدۇ .سۈۈوپاەۇننىڭ يېزىشۈۈىچە ،بۈۈۇ يەردىكۈۈى سۈۈورۇندىكىلەرنىڭ
ھەممىسى دېگۈدەى سو ېتلى

ئوفىتسېرالر ە گېنېۈراقالر بوقۈۇپ ،بۇالرنىۈڭ ئارىسۈىدا

ئىسكەندەرمۇ بار ئىدى .ئىسكەندەر ئاقسۇغا بارغان سوپاەۇن ،قاسىمجان قەمبىرى ە
سىدىۋ ھااىالر بىلەن بۇ يەردە قۇچاقلىشىر كۆرگشىدۇ .مېھماندارچىلىۋ تۈازا قىزىۈر،
ھاراقالر يېتەرقى

ئىچىلگەندى كېيى  ،زاكىۈر سۈوپاەۇننى ئۈايرىم ەانىغۈا باشۈالپ،

ئۇنىڭغا ئۆزقىرىنىۈڭ نۈېمە ئۈچۈۈن ئاقسۈۇدى چېكىنىشۈىنىڭ سۈە ەبىنى ھۈېچكىمگە
ئېيتماسلىۋ شەرتى بىلەن سۆزقەپ بېرىدۇ .ئۇنىڭ ئېيتىشۈىچە ،ئاقسۈۇدىكى ئۇرۇشۈنى
قوماندانلىۋ شىتابىدى

توەتىتىش بىۋاسىتە موسكۋا ئارقىلىۋ ئىلى با

شۈۈىتابى موسۈۈكۋانىڭ تېلېفۈۈونىنى تاپشۈۈۇرۇ اقغاندى

كەقگەن .ئىلى

كېۈۈيى ئاقسۈۈۇدى چېكىۈۈنىش

بۇيرۇقىنى چۈشۈرگەن .زاكىر يەنە سۈتاقى بىۈلەن اۈا كەيشۈىنىڭ پۈتۈشۈكەنلىكى،
ئەمدى ئۇرۇ

بوقمايدىغانلىقىنى ئېيتىر بېرىدۇ[ .]01سوپاەۇننىڭ يېزىشىچە ،مانۈا

بۇ ئۇنىڭ زاكىر تۆرىنى ە ئىسكەندەرنى ئاەىرقى بىر قېتىم كۆرگشى بوقۇپ ،شۇنىڭدى
كېيى ئۇ زاكىر ە ئىسكەندەرنى ئىككىنچۈى قېۈتىم كۈۆرمىگەن .شۈۇنى ئەسكەرتىشۈنى
مۇ اپىۈۈۋ تۈۈاپتىمكى ،پۈۈارتىزانالر بۈۈاينى ئىشۈۈغا قىلغانۈۈدى كېۈۈيى  ،پۈۈارتىزان
ھەربىۈۈۈە مەسۈۈۈلىھەتچى زاكىۈۈۈر بىۈۈۈلەن

رەھبەرقىۈۈۈرى ئىككۈۈۈى نەپەر سۈۈۈو ېتلى

ئىسۈۈكەندەرقەرنىڭ قاتنىشىشۈۈى بىۈۈلەن ئۇرۇشۈۈنى ئاقسۈۈۇ شۈۈەھىرى ئەتۈۈراپىغىچە
كېڭەيتىش ،مۇز دا ان يوقىنى ئېچىش مەسىلىسىنى مۇھاكىمە قىلىدۇ .ئاەىرى ئاقۈدى
بىلەن قورغاننى ئازاد قىلىر ،مۇز دا ان يوقىنى ئېچىش قارار قىلىنىدۇ .
زاكىۈۈۈر تۈۈۈۆرە ئاقسۈۈۈۇ ئۇرۇشۈۈۈى ە سۈۈۈوپاەۇن ھەققىۈۈۈدە يازغۈۈۈان قىسۈۈۈقا
ئەسلىمىسىدە ئەسلىدە پارتىزانالرنىڭ ئاقسۇ ئەتراپىغا بېرىش ە ئاقسۇغا ھۇاۇم قىلىش
نىيىتى بوقمىغانلىقى ،قورغاننى ئازاد قىلغانۈدى كېۈيى  ،ئۈمىۈد تۇغۇقۈۇپ ،ئىنقىالبنۈى
كېڭەيتىش قارارىغا كەقگەنلىكىدى ئىبارە

پارتىزانالرنىڭ يېڭىۈدى چىقارغۈان بۈۇ

قارارىنى الدىمىۈر سۈتې انو ىچقا يەتكۈۈزگپ ،ئۈۆزى ە ئىسۈكەندەرنىڭ غۇقجىۈدى
ياردەم ئېلىش ئۈچۈن كەتكەنلىكىنى يازغان .
بۈۈۇ اقىتتۈۈا پۈۈارتىزان رەھبەرقىۈۈرى ئارىسۈۈىدا كۇچارغۈۈا ھۇاۈۈۇم قىلىۈۈش،
قورغانغا ھۇاۇم قىلىش ە ئۇچتۇرپانغا ھۇاۇم قىلىش ھەمدە ئاقسۇغا ھۇاۇم قىلىشۈتى
ئىبارە

بىر قانچە تاقال

بار بوقۇپ ،ئۇالر ئۈۇزال تۈاال -تۈارتىش قىلغۈان ھەمۈدە

ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ ئۇچتۇرپاننى ئازاد قىلىر ،بۈۇ يەرنۈى بازىغۈا ئايالنۈدۇرۇ ،
ئەگەردە مەغلۇپ بوقسا ئۇچتۇرپان ئۈارقىلىۋ سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا چېكىۈنىش ھەم ئۈۇ
يەردى ياردەم ئېلىش تەكلى ى مەزكۇر سو ېو مەسلىھەتچىلىرى تەرى ىۈدى سۈۈكۈ
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ئىچىۈۈدە قارشۈۈى ئېلىنمايۈۈدۇ .كۆرگ ېلىشۈۈقا بوقىۈۈدۇكى ،سۈۈو ېو مەسۈۈلىھەتچىلىرى
ئابباسوفنىڭ بۇ تەكلى ىنى بۇ ئىنقىالبنىڭ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەنلى
سىرىنى ئاشكارىالپ قويۇشقا ئېلىر كېلىۈدۇ دەپ چۈشۈەنگەن .سۈوپاەۇننىڭ ئېيتىۈر
بېرىشىچە ،سو ېتلى

بۇ مەسلىھەتچىلەر ئۆزقىرىنىڭ ئەسىرگە چۈشۈۈپ قېلىشۈىدى بەى

ئەنسىرەيتتى .زاكىر بىلەن ئىسۈكەندەر پۈارتىزان قومانۈدانلىرىنىڭ ئاقسۈۇغا ھۇاۈۇم
قىلىش پىالنىنى مۇ اپىۈۋ دەپ قۈاراپ ،ئاقۈدى بىۈلەن غۇقجىۈدى رۇەسۈە

سۈورا

قارارىغۈۈا كەقۈۈگەن ئىۈۈدى .زاكىرنىۈۈڭ ئەسلىمىسۈۈىدە ئېيتىلىشۈۈىچە ،ئەسۈۈلىدە ئۇالرغۈۈا
ئاقسۈۈۇغا ھۇاۈۈۇم قىلىۈۈر ،ئۈۈاقتە شۈۈەھەردە كە ئىۈۈنقىالب قوزغۈۈا

ەزى ىسۈۈى

بېرىلمىگەن .ئۇنىڭ يېزىشىچە ،بۇنىڭ ئۈچۈن گېنېرا ئېگنارو نىڭ رازىلىقىنى ئېلىش
كېرەى ئىدى .شۇنى ئەسكەرتىش كېرەككى ،ئۇنىڭ ئەسلىمىسىدە بۇ مەسىلىسىنى قۈارار
قىلىدىغان ئادەم يەنىال ئېگنارو تۇر .بىرال ،ئۈۇ غۇقجىۈدى ەە ەر ئېلىۈر كەقگىۈچە
سوپاەۇنالر ئاقسۇ ە كونىشەرقەرگە ھۇاۇم قىلىر ،بۇ اايالرنى ئازاد قىلىۈر بوقۈدى.
ئەمما ،ئاقسۇغا قىلغان بىرىنچى قېتىملىۋ ھۇاۇم مۈۇ ەپ ەقىيە

قازىناقمىۈدى ھەتتۈا

كونىشەھەردە ئاقسۇدىكى گومىندا كۈچلىرى بىۈلەن ئۇچتۇرپانۈدى كەقۈگەن 211
دەى قوشۇننىڭ بىرقىشىر قىلغان ھۇاۇمىغا ئۇچرىۈدى .دگشۈمەننىڭ ياقغۈان تەسۈلىم
بوقغۈۈانلىۋ ھىلىيىسۈۈىگە ئاقۈۈدانغان ،ئۈۈۇرۇ

تەارىبىسۈۈىگە ئىۈۈگە ئەمەس ،يۈۈا

ئابۈۈدۇكېرىم ئابباسۈۈوفنىڭ سۈۈوپاەۇننىڭ تەكلى ىنۈۈى رە

قىلىۈۈر ،دگشۈۈمەنگە ئۈۈول

چىقارماسلىۋ بۇيرۇقى بەرگەن ئىدى .دگشۈمەن پارتىزانالرغۈا يېقىنلىشۈىۋېلىر بىۈراقال
ھۇاۇم قىلدى ،نەتىجىدە ،پارتىزانالر ئاقسۇ تە ەسىگە چۈشكەندى كېيى تۇنجى قېتىم
ئە ئېغىر بىر زەربىگە ئۇچرىۈدى .بۇنىۈڭ ەەقۈۋ ە اەڭچىۈلەر ئىچىۈدىكى تەسۈىرى
ناھايىتى يامان بوقدى[ .]00پارتىزانالر قايتىدى ئاقسۇ شەھىرىگە كىرىر ،قورشاشۈنى
دا امالشتۇردى ە يىغى ئېچىر ،ەزىيەتنى مۇھاكىمە قىلۈدى .بۈۇ اقىتتۈا ئىلىۈدىكى
مىللىۈۈە ئۈۈارمىيە شۈۈىتابى ئاقسۈۈۇ ش ۈەھىرىنى ئۈۈازاد قىلىۈۈش اۈۈېڭىگە يۈۈاردەم بېۈۈرىش
ئۈچۈن كۆقىمى چوڭرال ھېچقاندال ئەسكىرى كۈۈ ئە ەتمىۈگەن بوقۈۇپ ،سۈوپاەۇن
بۇنىڭ سە ەبىنى مۇندال دەپ يازىدۇ :
"بىزنىڭ كۈچىمىز ئاز ،ياردەم تېخى يېتىر كەقمىدى .ياردەمگە كەقمەسلىكىنىڭ
سە ەبى بەقكى بىز ماڭغاندا ،سىلەر اەنۇبىە شىنجاڭغا ئۆتۈپ ،دگشمەن قوشۇنلىرىنىڭ
ئىلى تەرەپكە ئۆتۈشۈىنى قۈاتتىۋ توسايسۈىلەر ،راز ېتكۈا ،پۈارتىزان ئۇرۇشۈى قىلىۈر،
دگشمەننى ساراسىمگە سېلىر تۇرىسىلەر ،دېگەن ئىدى .بىرەر شەھەرنى ئاقىسىلەر دەپ
تاپشۇرمىغان  ،شۇڭا ئۇالر بىزنى پارتىزانلىۋ ئۇرۇشى قىلىۋاتىدۇ دەپ قاراپ ياردەمگە
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قىسىم ئە ەتمىگەن بوقۇشى مۇمكى " .]02[.
زاكىر ئۆزىنىڭ ئەسلىمىسىدە " بىز ،مەن ە ئىۋان ئىۋانو ى  ،بىر قانچە يارىدار
ە قۇربانجان سوپاەۇننى ئەترە

بىلەن قورغاندا قاقدۇرۇپ ،مۇزار

دا ىنى ئارقىلىۋ

تېكەس ادىسىغا كەتتۇل .سوپاەۇنغا ياردەمچى قوشۇن كەقمىگىچە قورغاننى قوغۈداپ
تۇرۇ

بۇيرۇقى بېرىلدى" دەپ يازغان[ .]02ئۇالر قاقماقكۈرەگە كەقگەندى كېۈيى ،

ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىر ،الدىمىر ستې انو ىچقا مەقۇم قىلماي تۈۇرۇپال ،شۈۇ يەردىكۈى
كۈۈارىلو كوماندىرقىقىۈۈدىكى موڭغۈۈۇقالر پوقكىۈۈدى بىۈۈر ئېسۈۈكادروننى سۈۈوپاەۇنغا
ياردەمگە ئە ەتىدۇ .زاكىر سوپاەۇنالرنىڭ بۇ موڭغۈۇ ئېسۈكادرونى بىۈلەن ئاقسۈۇغا
ھۇاۈۈۇم قىلغۈۈانلىقىنى ئەسۈۈلەيدۇ .سۈۈوپاەۇننىڭ ئەسلىمىسۈۈىدى مەقۈۈۇم بوقۇشۈۈىچە،
سوپاەۇن ،بۇ كىچى

ئەترەتنى ئىلىدىكى با

شىتاب ئە ەتتۈى دەپ ەاتۈا چۈشۈىنىر

قاقغان .ئەمەقىيەتتە ،بۇالرنى زاكىر بىلەن ئىسكەندەر ئە ەتكەن بوقۇپ ،با

شۈىتاب

كېيى ەە ەر تاپقان.
ئىسكەندەر ە زاكىر تۆرە غۇقجىغا قايتقانۈدى كېۈيى  ،ئىلۈى مىللىۈە ئۈارمىيە
شىتابى ەزىيەتتى ەە ەردار بوقىۈدۇ .پەقە

بىۈر ئېسۈكادرون ئەسۈكەرنى تەقەمە

ئارقىلىۋ باي ئەتراپىغا ئە ەتىر ،كۇچاردى كېلىدىغان دگشمەننى توسۇشقا سۈاقغان.
-9ئاينىڭ بېشىدا يەنە ئىككى ئېسكادرون ئەقىخان تۆرىنىڭ ئوغلى ئاسۈىلخان ە
مىرزىگۈۈۈ ناسۈۈىروف قاتارقىقالرنىۈۈڭ مەسۈۈلۇقلۇقىدا يۈۈاردەمگە كەقۈۈگەن بوقۈۈۇپ،
بۇالر تەقەمە

دا ىنى ئۈارقىلىۋ ئۈۆتكەن ھەمۈدە بۈاي ە كۇچۈار ئەتراپىۈدا اە

قىلغاندى كېيى  .ئۇالرنىڭ بىر ئېسكادرونى شۇ ئەتراپتۈا قاقۈدۇرۇقۇپ ،ئاسۈىلخان ە
مىرزىگۇ باشچىلىقىدىكى ئەترە

اامغا كېلىر ،ئۇ يەردە سوپاەۇن ئەترىتۈى بىۈلەن

بىرقەشكەندى كېيى قايتىدى كونۈا شۈەھەرگە ھۇاۈۇم قىلىۈر ،ئاقسۈۇنى قورشۈا غا
ئاقدى .
مىرزىگۇ

ە ئاسىلخان باشۈچىلىقىدىكى بۈۇ ئەترەتنىۈڭ تەركىبىۈدىكى ئىككۈى

ئېسكادروندا تېگۈى ئۆزبېكىسۈتانلىۋ ئۇيغۈۇرالردى  ،سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنىڭ
ئوفىتسۈۈېرقىرىدى قوچقۈۈاروف ە يەتتەسۈۈۇقۇقالردى مىرزىگۈۈۈ ناسۈۈىروف قاتۈۈارقىۋ
كوماندىرالر بار ئىدى .مەقۇم بوقۇشىچە ،ئازغىنا بۇ ياردەمچى ئېسكادرونالرنى ئەقىخان
تۆرە ئاقسۇنىڭ ئەھۋاقىدى ەە ەر تې ىر ،ئۆزى بىۋاسىتە بۈۇيرۇل بىۈلەن ئە ەتۈكەن
بوقۇپ ،ئەمەقىيەتتە بۇ غۇقجىدىكى اۇمھۇرىيە
مۇھاپىزە

باتاقىيونىدى ئىبارە

ئەترىتىدە كۆپ سۈاندا ئۆزبېۈ

ھۆكۈمىتىنى مۇھاپىزە

قىلىۈدىغان

ئىدى .سوپاەۇننىڭ يېزىشىچە ،مەزكۇر مۇھۈاپىزە
پەرزەنتلىۈرى بوقغۈان ئىۈكەن .ئەقۈۋەتتە ،بۇنىڭۈدا
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ئۇيغۇرالرنىڭ يەنىال ئاساسلىۋ ساقماقنى ئىگىلەيۈدىغانلىقى تەبىلىۈە .ئەينۈى اقىتتۈا
غۇقجا شەھىرىدە بۇ باتاقىيوندى باشقا يېتەرقى

كۈ يول بوقۇپ ،ھەممىسى ئاقدىنقى

سەپتە ئىدى .
شۈۈۇ اقىتتۈۈا يەنە ئىلۈۈى بۈۈا
ئوفىتسېر  ،پودپوقكو نى

سو ېتلى

شۈۈىتابى سۈۈوپاەۇنغا يۈۈاردەم بېۈۈرىش ئۈچۈۈۈن
دىنىسكوفنىڭ باشچىلىقىدا ئۈون نەچۈچە رۇس،

ئۆزبې  ،ئۇيغۈۇر ە قىرغىۈز ئوفىتسۈېرالرنى ئە ەتتۈى .بۇالرنىۈڭ بەزىلىۈرى پۈارتىزان
شۈۈىتابىغا  ،بەزىلىۈۈرى ئېسۈۈكادرونالرغا كومانۈۈدىر ە يۈۈاكى مۇئۈۈا ى كومانۈۈدىرقىۋ
ەزى ىسۈۈىگە ئورۇنالشۈۈتى .بۇالرنىۈۈڭ ئىچىۈۈدە -2دۇنيۈۈا ئۇرۇشۈۈىغا قاتناشۈۈقانالرمۇ بۈۈار
ئىدى[ .]00ئاقسۇغا كەقگەن بۇ سو ېتلى
پودپوقكو نى

مەسلىھەتچىلەرنىڭ ئە يۇقىرى ئۇنۋانلىقى

دىسىنىكوف بوقۇپ ،ئۇ ئىسكەندەر ە زاكىر قاتارقىقالرنىڭ ەزى ىسىنى

تاپشۇرىۋاقغان ئىدى .ئەمما ،دىسىنىكوفنىڭ پائۈاقىيەتلىرى ھەققىۈدە كۈۆپ ئۇچۈۇرالر
يول .بىرال ،پارتىزانالرنى ئاقسۇدى چېكىندگرگشە ە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ قوراقلىرىنى
يىغىۋېلىۈۈر ئېلىۈۈر كېتىشۈۈتە ئۇنىۈۈڭ روقۈۈى چۈۈو بوقۇشۈۈى تەبىلىۈۈە .دىسۈۈىنىكوف
باشۈۈچىلىقىدىكى مەسۈۈلىھەتچىلەر ئەترىتىنىۈۈڭ ئاقسۈۈۇ اە مەيدانىۈۈدا ھېچقانۈۈدال
كۆرگنەرقى

روقۈى بوقمىغۈان بوقۈۇپ-2 ،قېتىملىۈۋ مەسۈلىھەتچىلەرنىڭ ئە ەتىلىشۈى

ئەمەقىيەتتە سوپاەۇن ،قاسىمجان قەمبىرى ،ئابدۇكېرىم ئابباسوف ە كېيى قوشۈۇقغان
ئاسىلخان ھەم مىرزىگۈ
ئىبارە

قاتارقىۋ كوماندىرالرنىڭ پائاقىيەتلىرىنى نازارە

قىلىشتى

بوقسا كېرەى .بوقۇپمۇ ،ئەقىخان تۆرىنىڭ ئۈۆز ئۈوغلى ئاسۈىلخاننى مىرزىگۈۈ

ناسىروف بىلەن قوشۇپ بىۋاسىتە ئاقسۇغا ئە ەتىشى -2دومنى بىلارام قىلغان بوقۇشۈى
ئېھتىماقللىقا ئۇيغۇن .
قىسقىسى ،مىللىە ئارمىيە قومانۈدانلىۋ شۈىتابىنىڭ ئاقسۈۇغا چۈشۈكەن ئۈاتلىۋ
پارتىزان ئەترىتىنىڭ ئىككۈى ئايۈدى ئۈارتۇل اقىۈو ئېلىۈر بارغۈان ئۇرۇشۈلىرى
اەريانىۈۈدا ئە ەتۈۈكەن يۈۈاردەمچى قوشۈۈۇنى ئىلگىۈۈرى-كېۈۈيى بىۈۈر باتاقىيونغۈۈا
يەتمەيۈۈدىغان ئەتۈۈرەتلەر بوقۈۈۇپ ،پۈۈارتىزانالر يەرقىۈۈ

پىۈۈدائىيالرنىڭ كۈۈۆپلەپ

قوشۇقۇشىنى قوقغا كەقتۈرگەن بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالرنى قورا -يارال بىۈلەن تەمىنلەشۈتە
قىيناقدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە ئۇالر ئاقسۇ ئەتراپىدا اە قىلىش ە ئاقسۇنى قورشا
اەريانىدا پەقە

گومىندا قوشۇنلىرىدى ئوقجا ئاقغان ئول-دورىالرغىۈال تايىنىشۈقا

مەابۇر بوقغان بوقۇپ ،سوپاەۇن قاتارقىۋ رەھبەرقەر ئىلىغا ئادەم ئە ەتىر ياردەمچى
قوشۇن ە ئول-دورا ئە ەتىشنى بىۈر قۈانچە قېۈتىم تەقەپ قىلغۈان بوقسۈىمۇ ،ئەممۈا
ئىلىدىكى قوماندانلىۋ شىتابى بۇنىڭغا قۇالل ساقمىدى .شۇ سۈە ەبتى پارتىزانالرنىۈڭ
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ئول-دورىلىرىنى ئازالپ ،قىيى ئەھۋاقغا چۈشۈپ قاقدى .ئاسىلخان بۇ ھەقتە مۇنۈدال
دەپ يازىدۇن
" ئۆزىمىزدىكى بارقىۋ ئوقالر سۈاناقلىقال قېلىۈر ،ھۇاۈۇمنى دا امالشۈتۇراقماي ،
تەكرار مۇزاراتقا ئول سۈوراپ ئۈادەم ئە ەتتۈۇل .ئە ەتۈكەن ئۈادەملىرىمىزنى يەنە
قۇرۇل ەدىلەرنى قىلىر قايتۇردى" [ .]04ئۇنىڭدى باشۈقا يەنە پۈارتىزانالر شۈىتابى
ئاقسۇ سې ىلىنىڭ ئاستىغا پارتالتقۇ دورىسۈى كۆمۈۈپ ،سۈې ىلنى پۈارتلىتىش ئۈارقىلىۋ
شەھەرگە ھۇاۇم قىلىر كىرىش ئۈچۈۈن مەە ىۈە قەەۈمە كۈوالپ سۈې ىق تۈۈ ىگىچە
ئەكىلىر ،غۇقجىدى پارتلىتىش دورىسى كېلىشىنى كۈتكەن بوقسىمۇ ،ئەمما پۈارتلىتىش
دورىسى يېتىر كەقمىگەن .پارتىزان رەھبەرقىرى پۈارتلىتىش دورىسۈى ە ئۈول-دورا
تەقەپ قىلىر ،ئاەىرقى قېتىم ئادەم ئە ەتكەن بوقسىمۇ ،مۇزار

دا ىنىدا تۇرىدىغان

مىللىە ئارمىيە شۈىتابىنىڭ ەكىللىۈرى غايىۈر بوقغۈانلىقى ئۈچۈۈن بۈۇ ئىشۈمۇ بىكۈار
بوقغان[]06
مىللىە ئارمىيە با

شىتابى بىر ئاي ئەتراپىۈدا دا امالشۈقان ئاقسۈۇنى قورشۈاپ

ھۇاۇم قىلىش ئۇرۇشىغا بىرەر پوق

دەرىجىلى

قوشۇن ە يۈاكى بىۈرەر مىنۈاميوتچىالر

روتىسى ھەم ئېغىر قوراقالرنى ئە ەتمىگەن ئىدى .بۇالردى باشۈقا يەنە زور سۈاندىكى
پۇقراالر پىدائىە بوقغان بوقسىمۇ ،ئەمما ئۇالرغا ئىلى تەرەپتى قورا -يارال ە ئۈول-
دورىالر يېتەرقى

دەرىجىدە ئە ەتىلمىگەنلىكى ئۈچۈۈن قۈوراقلىنىش ئەھۈۋاقى ناچۈار

ئىدى .ئەمەقىيەتۈتە-9 ،ئاينىۈڭ ئوتتۇرقىرىۈدا مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ دەرھۈا قوشۈۇن
ئاارىتىر ،ئاقسۈۇغا ھۇاۈۇم قىلىۈش مۈۇمكىنچىلىكى شۈەكىللەنگەن بوقۈۇپ ،مىللىۈە
ئارمىيە -7ئاينىڭ -20كۈنى چۆچەكنى-9 ،ئاينىڭ -4كۈنى ئاقتاينى-9 ،ئاينىڭ -8
كۈنى شىخونى-9 ،ئاينىڭ -8كۈنى اىڭنى ئازاد قىلىر ،ئۈ

ىۈاليە

بىۈر گە دىۈگە

ئايلىنىر بوقغان ئىدى .مىللىە ئارمىيە شىتابىنىڭ بۇ اقىتتا ئاقسۇنى قورشۈاپ تۇرغۈان
ئە ەتىش مۈۇمكىنچىلىكى تامۈامەن بۈار

پارتىزانالرغا بىر ئەمەس ،ھەتتا ئىككى پوق

ئىۈۈدى .ئەممۈۈا ،ئاقسۈۈۇنى قورشۈۈاپ ياتقۈۈان پۈۈارتىزان كومانۈۈدىرقىرى ە ھۆكۈۈۈمە
ھۆكۈمىتىنىۈڭ رەھبەرقىرىمۈۇ بۈۇ اقىتتۈا

ەكىللىرى ،ھەتتا غۇقجىۈدىكى اۇمھۈۇرىيە

ستاقى رەھبەرقىكىدىكى سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىە كومىتېتى سىياسۈىە
بىيورىسىنىڭ -00ئا غۇسو كۈنى سو ېو-اۇڭگو دوسۈتلۇل شەرتنامىسۈى ئىمۈزاالپ،
ئۆزقىرىنىڭ ياقتا كېلىشىمىدە ئېرىشكەن ئىمتىياز-مەن ەئەتلىۈرى نەنجىۈڭ ھۆكۈۈمىتى
تەرى ىدى كاپاقەتكە ئىگە قىلىنغانۈدى

كېۈيى  ،مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ ھۇاۈۇملىرىنى

توەتىتىش ھەم «شەرقىە تۈركىستان اۇمھۇرىيە » ھۆكۈمىتىنى نەنجىڭ ھۆكۈمىتى بىلە
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بىرقەشۈۈمە ھۆكۈۈۈمە

ئۆتكۈزگشۈۈكە قىسۈۈتاپ ،ئۆقكىلى ۈ

قۈۈۇرۇ

قارارىغۈۈا

كەقگەنلىكىدى بىخە ەر ئىدى .ستاقى ھۆكۈمىتى مىللىە ئارمىيە قوشۇنلىرىنىڭ ماناس
دەرياسى بويىغا كەقگەنۈدى كېۈيى  ،بۈارقىۋ ھەربىۈە ھەرىكەتلەرنۈى توەتىتىشۈىنى
بۇيرۇل قىلغاندى كېيىنال ئەقىخان تۈۆرە باشۈلىۋ قۈوزغىال رەھبەرقىۈرى ەزىۈيە

ە

موسكۋانىڭ مەقسىتىنى چۈشىنىر يەتكەن ئىدى .ئەقىخان تۆرە مىللىە ئۈارمىيە بۈا
قوماندانى ئىۋان پاقېنو قا ئۈرگمچىگە ھۇاۇم قىلىش بۇيرۇقى بەرگەن بوقسىمۇ ،ئەممۈا
پۈۈاقېنو ئۇنىۈۈڭ بۈۈۇيرۇقىنى ئىجۈۈرا قىلىشۈۈنى رە

قىلۈۈدى ھەمۈۈدە ئۆزىنىۈۈڭ پەقە

موسكۋانىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى بىلدگردى[ .]07دېمەى ،بۇندال ئەھۈۋا
ئاستىدا مىللىە ئارمىيە با

شىتابى ئاقسۇغا قوشۇن ئە ەتىشى مۇمكى ئەمەس ئىدى.

ئاقسۇنى ئازاد قىلىش ئەسلىدىنال با

شىتاب تەرى ىدى بەقگىلەنۈگەن ئەمەس

بوقۇپ ،كۆرگ ېلىشۈقا بوقىۈدۇكى ،موسۈكۋا باشۈتى ئۈاەىرى پارتىزانالرنىۈڭ تەڭۈرى
تاغلىرىنىڭ اەنۇبىدىكى چو شەھەرقەرنىڭ بىرى بوقغان ئاقسۈۇ شۈەھىرىنى ئىشۈغا
قىلىش ،ئارقىدى پۈتۈن ئاقسۇ ىاليىتىنىڭ ئازاد قىلىنىر ،اەنۇبنىڭ بىر تۇتا

ئۈازاد

رايون بوقۇشىنى ەاقىمىغان .مەيلى ،تاشۈقورغاننى بۈازا قىلغۈان قەشۈقەر تە ەسۈىدىكى
اەڭلەر ە ئاقسۇ تە ەسۈىدىكى اەڭلەرنىۈڭ ھەممىسۈى پەقە
شىماقىدىكى كە كۆقەملى

تەڭۈرى تاغلىرىنىۈڭ

ھەربىۈە ھەرىكەتنىۈڭ ئارقۈا سۈې ىنى قوغۈدا

روقىۈنىال

ئۆتىدى ەاالس! موسكۋانىڭ چۈشەنچىسى بويىچە ئاقغاندا ،ئەگەردە پۈتۈن قەشقەرىيە
ئازاد قىلىنىر ،بۇ يەردىكى گومىندا ھاكىمىيىتى ە قوشۈۇنى يوقىتىلسۈا ،بۈۇ رايۈوننى
كونترو قىلىش قىيى بوالتتى .چۈنكى ،مەزكۇر رايوننىڭ اەنۇبىە ئۇقۇغ برىتانىيىنىڭ
تە ەسىدىكى ھىندىستان ھەم مۇستەقىق ئافغانىستان بىلەن چېگرىغا ئىگە بوقۇپ ،بۈۇ
رايونۈۈدا -09ئەسۈۈىردى تارتىۈۈر ،ئەنگلىۈۈيە ە رۇسۈۈىيە مەن ەئەتلىۈۈرى قۈۈاتتىۋ
توقۇنۇشۈۈۇپ كەقۈۈگەن ئىۈۈدى .ئەگەر قەشۈۈقەرىيىدە ەۈۈۇددى ئىلىدىكىۈۈدەى ئۈۈازاد
ھاكىمىيە

قۇرۇقسا ،بۇ رايون قەدەم-قەدەم غەربلىكلەرنىڭ تەسۈىرى ئاسۈتىغا كىرىۈر

قېلىر ،موسكۋانىڭ بۇ اايغا چىشى پاتماسلىۋ ەزىيىتى شەكىللىنىشى  ،بۇ ئاەىرىدا
ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ بىخەتەرقىكىۈگە تەھۈدىو ئېلىۈر كېلىشۈى مۈۇمكى
ئىدى .مانا بۇ نۇقتىالر ئاقسۇ ئۇرۇشىنىڭ ھەربىە اەھەتتى غەقىبە قىالقماسلىقى ،ھەتتۈا
تاشۈقورغاندى باشۈالنغان ئىنقىالبنىڭمۈۇ غەقىۈبە قىالقماسۈلىقىدىكى تاشۈقى ئۈۈامىلالر
ھېسۈۈابلىناتتى .ئەمەقىيەتۈۈتە ،ئىلۈۈى مىللىۈۈە ئۈۈارمىيە بۈۈا

شۈۈىتابى ئاقسۈۈۇدىكى

پۈۈارتىزانالرنى چېكىنۈۈدگرگپ چىقىشۈۈتى بۈۈۇرۇنال ئىسسۈۈاقبەكنىڭ قوماندانلىقىۈدا بىۈۈر
برىگادا ئاتلىۋ قوشۇننى ئاقسۈۇ يۆنىلىشۈىگە ئورۇنالشۈتۇرغان بوقۈۇپ ،نوغايبۈايې
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كورىلو كوماندىرقىقىدىكى پوقكالر اىددىە تەييارقىقالردا تۇرغان ئىدى .بۇ ئاقسۈۇغا
ھۇاۇم قىلىش ئەمەس ،بەقكى مىللىە ئارمىيە با
كورپۇسىنىڭ ئاقسۇغا ئورۇنلىشىر مۇزار
مۇداپىلە كۆرگ

شىتابىنىڭ ما بۇفاڭنىڭ ئاتلىۋ -4

دا ىنى ئارقىلىۋ ئىلىغا ھۇاۈۇم قىلىشۈىدى

پىالنى بىلەن مۇناسىۋەتلى

بوقسا كېرەى .

يەنە بىر تەرەپتى ئاقغاندا-0904 ،يىلى-00 ،ئا غۇسۈتتا سۈو ېو ئىتتى ۈاقى
بىلەن اۇڭخۇئۈا مىنگۈو ھۆكۈۈمىتى ئارىسۈىدا ئىمزاالنغۈان شۈەرتنامە موسۈكۋانىڭ
مەن ەئەتلىرىنى كاپاقەتكە ئىگە قىلىر بوقغانلىقى ئۈچۈن مىللىە ئارمىيىنىڭ دا املىۋ
ئۇرۇ

قىلىشى ستاقى ئۈچۈن ھااەتسىز ئىدى .ئۇنىۈڭ ئۈسۈتىگە -2ااھۈان ئۇرۇشۈى

ئاەىرقىشۈۈىر ،گومىنۈۈداڭمۇ غەقىۈۈبە قىلغۈۈان دۆقەتۈۈلەر قاتارىغۈۈا كىۈۈردى ە يۈۈاپونىيە
ئارمىيىسى قورا تاشالپ ،گومىندا ئارمىيىسىنىڭ اە قىلىدىغان دگشۈمىنى تۈگىۈدى.
ئەگەردە گومىنۈۈۈدا

مۈۈۈا بۇفۈۈۈا قوشۈۈۈۇنلىرىنى ئۈۈۈۆز ئىچىۈۈۈگە ئاقغۈۈۈان باشۈۈۈقا

قوشۇنلىرىنى يۆتكەپ كېلىر ،مىللىە ئارمىيىگە ھۇاۈۇم قوزغىسۈا ،ئۈۇرۇ

تېخىمۈۇ زور

دەرىجىدە كېڭىيىشى ە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ تېخىمۇ بەكرەى مەيدانغا چىقىشى ە ياكى
ئاشكارا يوسۇندا يا ئۇ تەرەپتە ،يا بۇ تەرەپتە تۇرۇشى الزىۈم بۈوالتتى .شۈۇ سۈە ەبتى
موسۈۈكۋا ئۇرۇشۈۈنى اقتىۈۈدا توەتىتىۈۈر ،تىنچلىۈۈۋ سۈۈۆھبە

تاكتىكىسۈۈىنى قوقلىنىۈۈر،

ئۆزىنىڭ ئۆقكىدىكى ،اۈملىدى ئىلى ،تارباغاتاي ە ئاقتايۈدىكى تەسۈىرى كۈۈچىنى
ساقالپ قېلىشنى قارار قىلدى.
ما بۇفا قوشۇنلىرىنىڭ كۈېلىش مەسىلىسۈىگە زاكىۈر ە ئىسۈكەندەرقەر باشۈتى
ئاەىرى كۆڭۈ بۆقگەن بوقۇپ ،ئۈۇالر سۈوپاەۇنغا مۈا بۇفۈا قوشۈۇنلىرىنىڭ كېلىشۈى
مەسىلىسىنى بىر قانچە قېتىم تىلغا ئاقغان .سوپاەۇن ئېيتقانۈدەى ،زاكىۈر تۆرىنىۈڭ مۈا
بۇفاڭنىڭ ئاتلىۋ -4كورپۇسى ھەققىۈدىكى ئۇچۇرالرغۈا ئىۈگە بوقغانلىقىۈدى ەۇشۈا
بوقۇپ كېتىشى تەسادى ىە ئەمەس ئىدى.

 . 5سوپاەۇننىڭ قەقىمى ئاستىدىكى سو ېتلىكلەر
سوپاەۇن سو ۇروف ئۆزىنىڭ «مەن كەچكەن كېچىكلەر» نۈاملىۋ ئەسلىمىسۈىدە
بىر قىسىم سو ېو ئىتتى ۈاقى مەسۈلىھەتچىلىرى ە ئوفىتسۈېرقىرىنى شۈۇنىڭدەى مىللىۈە
ئارمىيە با

قوماندانى پاقېنو نى تىلغا ئاقىدۇ .بوقۇپمۇ  ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاقسۇغا

ئە ەتىلگەن سو ېو ئىتتى اقىلىۋ ھەربىە مەسلىھەتچىلەر زاكىر تۆرە بىلەن ئىسۈكەندەر
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ئەپەندى ئۇنىڭ قەقىمى ئاستىدا بىر قەدەر كۆپرەى تەسۋىرقىنىدۇ.
- 1945يىلى-4 ،ئىيۇ كۈنى مىللىە ئارمىيە با

قوماندانلىۋ شىتابى ئاقسۈۇغا

چۈشىدىغان پارتىزان ئەترىتىنىڭ تەركىبى ە ەزى ىلىرىنى رەسمىە ئېالن قىلدى .بۈا
قوماندانلىۋ شىتابىنىڭ بۇيرۇقى بويىچە زاكىۈر بىۈلەن ئىسۈكەندەر ئۈاتلىۋ پۈارتىزان
ئەترىتىنىڭ ھەربىە ئىشالر مەسلىھەتچىسى بوقۇپ تەيىنلەندى(«. )08شۈىنجا ئۈۈ
ئىنقىالبىغا دائىر چو ئىشۈالر ەاتىرىسۈى» دە بۈۇ ھەقۈتە ئېنىۈۋ مەقۇمۈا

ىاليە

بېۈۈرىلگەن بوقۈۈۇپ ،ئىسۈۈكەندەرنىڭ ئەسۈۈلى توقۈۈۇل ئىسۈۈمى تۈۈوغرا ئاتاقغۈۈان
بوقسىمۇ ،بىرال زاكىرنىڭ ئەسلى ئىسمى ەاتا ھاقدا «شوە ۇ » ) (49دەپ ئاتاقغان.
پارتىزان ئەترىتىنىڭ ەزى ىسۈى بەقگىلىۈنىش بىۈلەن بىۈر اقىتتۈا يەنە قىزىۈق
كۈرەدە ئۈۇالرنى ئۈۇزىتىش مۇراسۈىمى ئۆتكۈۈزگقگەن بوقۈۇپ ،ئاقسۈۇغا ئە ەتىلۈگەن
پارتىزان ئەترىتىنى ئۇزىتىش مۇراسىمىغا اۇمھۇرىيە
ھۆكۈمە

رەئىسى ئەقىخان تۈۆرە باشۈلىۋ

رەھبىرىە كادىرقىرى ە مىللىە ئارمىيە قوماندانلىۋ شىتابىنىڭ تەركىبىدىكى

ئەربابالر ھەمدە قىزىق كۈرەدىكى ھۆكۈمە

كادىرقىرى ە پۇقراالر بوقۇپ ،كۆپ سۈاندا

ئادەم قاتنىشىر ،ناھايىتى داغدۇغىلىۋ ە ھايااانلىۋ ئىچىۈدە ئۈۆتكەن .ئۈۇزىتىش
مۇراسىمىغا زاكىر تۈۆرە بىۈلەن ئىسۈكەندەرمۇ قاتناشۈقان .زاكىۈر تۈۆرە ئۆزىنىۈڭ بۈۇ
ئۇزىتىشتى  20يىق ئۆتكەندى كېۈيى  ،ئۈۆز دوسۈتى ،يەنۈى ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
غۇقجىدىكى يەنە بىر نەپەر راز ېتچىكى ئەقى ئەپەندى ئۈچۈن يېزىر بەرگەن قىسقا
ئەسلىمىسۈۈۈىدە مۇنۈۈۈدال دەپ بايۈۈۈان قىلغۈۈۈان «:اەنۇبتۈۈۈا ھەرىۈۈۈكە

قىلىۈۈۈش

ئۈچۈۈۈن پۈۈارتىزانلىۋ ئەترىتۈۈى تەشۈۈكىللىدىم .مەركىزىۈۈە فرونتتىكۈۈى سۈۈوپاەۇن
روتىسى قوزغىالڭچىالر تەرەپكە ئۆتكەندە ،بۇ روتىنى توقۇقى بىۈلەن ماڭۈا پۈارتىزان
ئۈچۈۈۈن تاپشۈۈۇرۇپ بەردى .ئەترەتنۈۈى ھۇاۇمغۈۈا تەييۈۈارال

ئەتۈۈرىتىگە قوشۈۈۇ

ئۈچۈۈۈن ئۈۈۇنى ئىۈۈز و

ە ئوتۈۈدېلىنىيىلەرگە ئايرىۈۈر ،سۈۈوپاەۇننى ئەترەتنىۈۈڭ

كومانۈۈدىرقىقىغا تەيىۈۈنلەپ ،ئەقىخاننىۈۈڭ ئۇزىتىۈۈر قويۈۈۇ

ئۈچۈۈۈن كېلىشۈۈىنى

كۈتتۇل .ئۇزىتىش ئۈچۈن قىزىق كۈۈرەگە ئەقىخۈان بىۈلەن بىۈرگە ھۆكۈۈمە

ەكىلۈى

سۈۈۈپىتىدە ئابۈۈدۇكېرىم ئابباسۈۈوف ە ئەترەتنىۈۈڭ موقلىسۈۈى بىۈۈرگە كەقۈۈدى .ئەتۈۈرە
ئەقىخاننىڭ تەسىرقى

نۇتىقى ئاەىرالشقاندى كېيى  ،ئەقىخانغا قەسەمىيا

قىلدى ە

ئاتلىۋ ھاقدا تاغ تەرەپكە قارا مېڭىر  ،تىيانشان تاغلىرىدى ئاتلىۋ ھاقدا ئېشۈىر،
اەنۇبتا ھەرىكە

قىلىش ئۈچۈن يۈرگ

قىلدى .مەن ئەترەتنى ئاتالندۇرىۋېتىر ،بىر

قانچە كۈندى كېيى  ،ساڭا مەقۇملۇل "مەەسۈۇم" بىۈلەن بىۈرگە .س غۈا دوكۈال
قىلىش ئۈچۈن غۇقجىغا كەتتىم» ( 50).
360

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

زاكىر تۆرە تىلغا ئاقغان  .س ئەمەقىيەتتە غۇقجىدىكى  -2دومنىڭ باشۈلىقى،
موسكۋانىڭ اۇمھۇرىيە

ھۆكۈمىتىدىكى ھەربىە-سىياسىە با

مەسلىھەتچىسى گېنېرا

مايور الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو ئىدى .زاكىر تۈۆرە ە ئىسۈكەندەر دائىۈم ئۇنىۈڭ
ئىسمىنى قىسقارتىر .س دەپ ئاتىغان .بىرال ئۇيغۈۇر رەھبەرقىۈرى ئۈۇنى الدىمىۈر
ستې انو ى كوزقو دەپ ئاتايتتى.
سوپاەۇن سو ۇروف ئۆز ئەسلىمىسىدە يەنە مىللىە ئارمىيىنىۈڭ بۈا

قومانۈدانى

پاقېنو  ،تېكەس پوقكىنىڭ كوماندىرى نوغايبايې  ،مە النۈوف ە باشۈقىالرنىمۇ تىلغۈا
ئاقغان بوقسىمۇ ،بىرال پۈاقېنو تى باشۈقا قاقغۈان ئىككۈى قىرغىۈز ھەربىۈە ئەربۈاب
ھەققىدە كۈۆپ توەتاقمىغۈان .يېڭۈى ئېچىلغۈان ئارەىۈر ماتېرىيۈاقلىرى ە سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ ئەينى اقىتتىكى ەقەقەرگە مۇناسىۋەتلى

ئەربابلىرىنىڭ ئۇچۇرقىرى بىۈر

قىسىم شەەسلەرنىڭ ئەسلى كىملىكىنى ئېنىقالشقا ياردەم بەردى.

) ( 1زاكىر تۆرە كىم؟
ئەمدى بىز زاكىر تۆرىنىڭ كىملىكۈى ھەققىۈدە تۈوەتىاليلى .كېيىنكۈى اقىۈتالردا
ئاشكارىالنغان مەقۇما

شۇكى ،زاكىر تۆرىنىڭ ئەسلى ئىسمى پېتىر ئىۋانو ى سۈا ى

بوقۈۈۇپ ،ئەينۈۈى اقىتتىكۈۈى سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى دۆقە
پودپوقكو نى

دەرىجىلى

بىخەتەرقىۈۈ

ساھەسۈۈىنىڭ

ئوفىتسېر ئىۈدى .ئۇنىۈڭ ئەسۈلى ئىسۈىم فامىلىسۈى پېتىۈر

ئىۋانۈۈو ى سۈۈا ى بوقۈۈۇپ ،پېتىۈۈر ئۆزىنىۈۈڭ ئىسۈۈمى ،ئىۋانۈۈو ى دادىسۈۈىنىڭ
ئىسمى ،سا ى فامىلىسىدۇر .زاكىر ئۇنىۈڭ كېيىنكۈى ەقەقەردە ئىشۈلىتىلگەن قەقەم
ەاراكتېرقىۋ ئىسمى بوقۇپ  ،بۇ ئۇنىڭ راز ېتكا ھاياتى بىلەن چەمبەرچەس باغالنغۈان
ئىدى .ئۇ -0906-0900يىللىرىدا غۇقجىدا زاكىر ە ياكى زاكىر تۆرە دەپ ئاتاقدى.
زاكىر تۆرىنىڭ كەسى دا

سەپدېشى ،سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئەينى اقىتتا غۇقجىغا

ئە ەتكەن يەنە بىر پودپوقكو نى

دەرىجىلى

راز ېتچىكى ئەقى ئەپەندى ( ئەسلى

ئىسمى گابىو مۇزى و ) بىلەن -0971-0961يىلالردا يېزىشقان ەەتلىرىنىڭ بىرىۈدە
ئۇ ئۆزىنىڭ تەراىمھاقىنى قىسقىچە بايان قىلغان ( .)40ئۇنىڭ ئۆزىنىۈڭ يېزىشۈىچە،
زاكىر ە ياكى پېتىر قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىۋ كۈۆ بويىۈدا تۇغۇقۈۇپ چۈو بوقغۈان،
يەرقى

مىللەتلەر تىللىرىنى ياەشى بىلەن رۇستۇر .ئۇ-0916 ،يىلى ،ئىسسىۋ كۆقنىۈڭ

يەتۈۈتە ئۆگۈۈۈز رايونىۈۈدىكى ئۇيغۈۈۇرالر  ،قىرغىۈۈزالر ە رۇسۈۈالر بىۈۈر قەدەر كۈۈۆپرەى
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ئوقتۇراقالشقان پوكرو كا يېزىسىدا تۇغۇقغان-0928 .يىلىغىۈچە دېھقۈانچىلىۋ قىلغۈان
ھەمدە باشۈالنغۇ مەكتەپۈتە ئۈۈ يىۈق ئوقۇغانۈدى كېۈيى -0929 ،يىلۈى قىزىۈق
ئارمىيىگە قوبۇ قىلىنىر ،پوقكنىڭ ھەربىە مەكتى ىدە ئوقۇغان-0929 .يىلى سۈو ېو
قىزىق ئارمىيىسى تەركىبىدە مەە ىە تۈردە ئافغانىستاننىڭ مازار شۈەرىر ،تاشۈقورغان
قاتۈۈارقىۋ اايلىرىۈۈدا سۈۈو ېت ەرەس ئامۈۈانۇقال ەانغۈۈا قارشۈۈى ئىسۈۈيان كۆتۈۈۈرگەن
ئۇرۇشۈۈۈلىرىغا قاتناشۈۈۈقان .ئۈۈۈۇ -0921يىلىغىۈۈۈچە

قۈۈۈوزغىالڭچىالرنى باسۈۈۈتۇرۇ

ئافغانىستاندا تۇرغان .ئۇنىڭ ئافغانىستاندا كۆرسەتكەن ەىزمىتۈى ئۈچۈۈن ئۇنىڭغۈا
قىزىق بايرال ئوردېنى بېرىلگەن .سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنىڭ ئافغانىسۈتاندىكى
مەزكۈۈۇر ھەرىكىتۈۈى تامۈۈامەن مەە ىۈۈە ھەرىۈۈكە
اەڭچىلىرى يەرقى

بوقۈۈۇپ ،سۈۈو ېو قىزىۈۈق ئۈۈارمىيە

ئافغانىستانلىقالرنىڭ كىيىمىنى كىۈيگەن ە ئۆزقىرىنىۈڭ نەدىۈ

كەقگەنلىكىنى سىر تۇتقان ئىدى.
زاكىۈۈر -0921يىلۈۈى ھەربىۈۈە سۈۈەپتى قايتىۈۈر ،ئۈۈۆز يېزىسۈۈىدا سۈۈاقچى
بوقۇپ ئىشلىگەن ھەمدە -0922يىلىغىچە قىرغىزىستان تاغلىرىدا سو ېو ھاكىمىيىتىگە
ھەربىۈە ھەرىكەتلىۈرىگە قاتنىشۈىر،

قارشى گۇرۇپ ىالرنى ھەم باندىتالرنى تۈازىال

-0922يىلى فرۇنزى شەھىرىگە ( ھازىرقى بىشۈكەى شۈەھىرىگە) يۆتكىلىۈر ،ئىچكۈى
ئىشالر ئىدارىسىدە ئىشلىگەن شۇنىڭدەى مەەسۈۇس دۆقە
تەربىيىلە

مەكتى ىدە ئوقۇغان.

زاكىر -0900يىلى ،قىرغىزىستان ئىتتى اقدا
ئورگىنىغا يۆتكەقگەن-0900 .يىلى ،ئۇرۇ
بىخەتەرقى

ئامۈانلىۋ ەۈادىملىرىنى

كومىسسارىياتىدا باشقۇرۇ

رايونلۇل دۆقە

بىخەتەرقى

ئارمىيىسىنىڭ بىخەتەرقى

اۇمھۈۇرىيىتى دۆقە

بىخەتەرقىۈ

باشۈالنغاندا گۈوركىە رايونلۈۇل دۆقە
ەزى ىلىرىنى ئاتقۇرغاندى

كېيى  ،كۇرسۈ

ئورگىنىدا ەزى ە ئۆتۈگەن .ئۇ بۈۇ اۈايالردا گېرمۈانىيە

ەادىملىرىنى تازىال  ،گېرمۈانىيە قوشۈۇنلىرىنىڭ تۈرقۈۈى

دىۋىرسىيون ( بۇزغۇنچى) گۇرۇپ ىالرنى سۈو ېو قىزىۈق ئارمىيىسۈىنىڭ ئارقۈا سۈې ىگە
ئە ەتىر،

ەيران قىلىش ھەرىكەتلىرىگە تاقابىق تۇرۇ

ەىزمەتلىرى بىلەن مەشۈغۇ

بوقغان .زاكىر ەېلى ئۇزۇن مەزگىق تاشقى ە ئىچكۈى راز ېتكۈا ەىزمەتلىۈرى بىۈلەن
شۈۈۇغۇقلىنىر مۈۈو تەاۈۈرىبە توپلىغان ۈدى كېۈۈيى -0900 ،يىلۈۈى ،موسۈۈكۋا ئۈۈۇنى
قىرغىزىستان ئىتتى اقدا

اۇمھۈۇرىيىتى دۆقە

بۆقۈمىگە ئاالھىدە ھەرىكەتلەرگە رەھبەرقى

بىخەتەرقىۈ

كومىسسۈارىياتىنىڭ -0

قىلىشقا ئە ەتكەن.

بۇ ئەمەقىيەتتە ،سو ېو ئىتتى اقى كوم ارتىيىسى مەركىزىۈە كۈومىتېتى سىياسۈىە
بيۇروسىنىڭ -0902يىلى -0مايدىكى شېڭ شىسۈەينى يىقىۈتىش ە مىللىۈە ئۈازادقىۋ
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قارارىنى ئىشقا ئاشۈۇرۇ

بىۈلەن مۇناسۈىۋەتلى

بوقۈۇپ ،ئۇنىۈڭ

ەزى ىسى موسكۋانىڭ قىرغىزىستاندا «باتۇر» ە« بۇيگۈۇ» قاتۈارقىۋ ئىككۈى ھەربىۈە
ھەرىكە

گۇرۇپ ىسىنى قۇرۇ

پىالنىنى بېجىرىشتى ئىبارە

بوقسا كېرەى .زاكىر ،يەنى

پېتىر سا ى -0900يىلى ،ماي ئېيىدا ئىسسىۋ كۆ بويىدا قۇرۇقغان «بۈاتۇر» نۈاملىۋ
ئەترەتنىڭ راز ېتكا ئىشلىرىغا مەسلۇ كوماندىرى بوقغان << .باتۇر >>ئەترىتىنىۈڭ
ئەزاسى توقان يۈسۈباقۇنوفنىڭ ئەسلىمىلىرىگە ئاساسۈالنغاندا <<،بۈاتۇر >>ئەترىتۈى
ئىسسىۋ ئاتا ئەتراپىدا تەربىيىۈدى ئۆتكەنۈدى كېۈيى  ،نۈارى ئەتراپىغۈا بېرىۈر،
ئارقىلىۋ قەشقەر ئەتراپىدا بوقىدىغان ئىنقىالبقا قاتنىشىش تەييارقىقىنى قىلدى.

تورغا

بىرال ،بۇ پىالن ئۆزگەرتىلىر ،ئىلۈى پۈارتىزانلىرى -0900يىلۈى-21 ،نويۈابىر كۈۈنى
قورغاس ( چىل ەڭزە) قاتارقىۋ اۈايالرنى ئىگىۈلەپ ،سۈۈيدگڭنى قورشۈا غا ئاقغانۈدى
كېيى «باتۇر» ئەترىتى -0900يىلى -26 ،دېكابىر كۈنى قورغاس ئارقىلىۋ سۈيدگڭگە
ە كۈرەنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشتى( .)42زاكىۈر  ،يەنۈى پېتىۈر

كىرىر ،سۈيدگ

سا ىننىڭ ئۆز ئەسلىمىسىدە بايان قىلىشىچە ،ئۈۇ بۈۇ اقىتتۈا موسۈكۋادىكى ن ى د
با

رەھبەرقى

ئورگىنىغا چاقىرتىلغانلىقى ئۈچۈن ،باتۇر ئەترىتى سۈيدگڭگە كىرىۈر،

سۈيدىڭ ئازاد قىلىنىۈر ،ئىككۈى كۈنۈدى كېۈيى رادىسۈو كۈاقىنى بىۈلەن بىۈرگە
سۈيدگڭگە كەقگەن ھەمدە كۈرەنى ئازاد قىلىش ھەرىكەتلىۈرىگە ە گومىنۈدا تەرەپ
بىلەن سۆھبە

ئۆتكۈزگ

ئىشلىرىغا يېتەكچىلى

قىلغان.

ئارقىدى ئۇ غۇقجا ئەتراپىدىكى اەڭلەرگە قاتناشقان .كېۈيى  ،ئىچكۈى ئىشۈالر
مىنىستىرقىكىدە مەسلىھەتچى سۈپىتىدە ئىشلىگەن .ئۇ تاكى -0906يىلى -6ئۈايالرغىچە
بوقغۈۈان ئارىلىقتۈۈا رەھىمجۈۈان سۈۈابىر ھۈۈااى مىنىسۈۈتىرقىكىدىكى ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر
مىنىسۈۈتىرقىكىدە مەسۈۈلىھەتچىلى
بىرگە بىخەتەرقىۈ

ەزى ىسۈۈىنى ئاقتۇرغۈۈان ئەقۈۈى مەمەتۈۈوف بىۈۈلەن

ەىزمەتلىرىنۈى قىلغۈان .مەزكۈۇر مىنىسۈتىرقىكنىڭ كونتېرراز ېتكۈا

بۆقۈمىنىڭ ەادىمى ،مىللىە ئارمىيە كاپىتانى مەرھۇم رىشا

سابىتوفنىڭ -2110يىلۈى

ئاپتورغا سۆزقەپ بېرىشىچە( ،)42ئەقۈى ئەپەنۈدى ە زاكىۈر ئەپەنۈدىلەر ئاساسۈلىقى
كونتېرراز ېتكا ( راز ېتكىغا قارشى راز ېتكا ) ەىزمەتلىرىنى تۇتقان بوقۇپ ،ئۇالرنىڭ بۇ
اقىتتىكى ەزى ىلىرى ئۈرگمچىدىكى گومىنداڭنىڭ ە باشقا دۆقەتلەرنىۈڭ ئۈازاد ئۈۈ
ىاليەتكە ئە ەتكەن ااسۇسلىرىنى ئېنىقال

ە تۇتۇ  ،اۇمھۇرىيە

رەھبەرقىۈرى ە

كۈۈادىرقىرى ،مىللىۈۈە ئۈۈارمىيە رەھبەرقىۈۈرى ە كادىرقىرىنىۈۈڭ سىياسۈۈىە يۈۈۈزقىنىش
ئەھۋاقىنى تەكشۈرگ  ،ئۇالردىكى سو ېو ئىتتى اقىغا قارشۈى ئىۈدىيە ە پىكىرقەرنۈى
ئېنىقال

ھەمدە مىللىۈە ئۈازادقىۋ ھەرىكىۈتىگە قارشۈى ئىۈدىيە ە ھەرىكەتلەرنۈى
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كۆزىتىش ھەم زەربە بېرىش قاتارقىقالردى ئىبارە
ىاليە

بىر تەرەپتى ئۈ

ئىدى .ئۇالرنىڭ بۇ ھەرىكەتلىۈرى

ھۆكۈمىتىنىڭ بىخەتەرقىكىنۈى قوغۈدا

تەرەپتى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ بىخەتەرقىكىنى قوغدا
ئىتتى اقى ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۈ
ئۈچۈن ،ئۇنى ئوەشاشال ئۆز دۆقە

بوقسۈا ،يەنە بىۈر

ئىدى .ئەينۈى اقىتتۈا سۈو ېو

ىاليەتتىكى پائۈاقىيەتلىرىنى قۈاتتىۋ يوشۈۇرغانلىقى
مەن ەئەتۈى كاتېگورىيىسۈىگە كىرگۈۈزگەن بوقسۈا

كېرەى .پېتىر سا ىننىڭ قاچاندى بېرى زاكىر دەپ ئاتاقغانلىقى ئېنىۋ ئەمەس .بىرال،
«قىزىق ئارمىيىنىڭ -21يىلالردا ئافغانىستاندىكى ئاالھىدە ھەرىكەتلىرى» ما زۇقۇل
ماقاقىنىۈۈڭ «سۈۈىگان زاكىۈۈر-پېتىۈۈر سۈۈا ى » نۈۈاملىۋ قىسۈۈمىدا مەەسۈۈۇس پېتىۈۈر
سۈۈا ىننىڭ -0921-0921يىلالردىكۈۈى ئافغانىسۈۈتاندىكى ھەربىۈۈە ھەرىكەتۈۈلەرگە
قاتنىشىش پائاقىيەتلىرى بايان قىلىنغا بوقۇپ ،بۇ ماقاقىدە مۇندال دېيىلگەن« :چىرايى
كۆيۈۈۈپ ئاپتاپتۈۈا كۆيگەنۈۈدەى كۆرۇنىۈۈدىغان پېتىۈۈر سۈۈا ى ئافغانغۈۈا ە ئۇيغۇرغۈۈا
ئوەشايتتى .ئۇ پوكرو كىدا رۇسچە ە قىرغىزچە سۆزقەشتى .تېرمېۈزدە بوقسۈا ئۈۆزبېكچە
سۆزقىدى .ئۇ كىچىۈ

اقتىۈدىنال رۇس تىلىۈدى باشۈقا يەنە قىرغىۈزچە ،ئۈۇكرائىنچە،

ئۇيغۇرچە تىلنى ئىگىلىگەن ئىدى .ھەتتا ئۆزبېكچىنىمۈۇ بىلۈگەن ئىۈدى .بۈۇ ئۇنىۈڭ
كىشىلەرگە يېقىنلىشىر ،نانغا ئېرىشىشى ئۈچۈن ياردەم بەردى .پېترنۈى پۈوقكتىكىلەر
ئۇنىڭ قارىلىقى ە قوپاقلىقى ھەم مىجەزىنىڭ شوەلۇقى بىلەن باشقىالر ئۈۇنى سۈىگان
دەپ ئاتاشتى»(54).
پېتىۈۈر سۈۈا ى -0929يىلۈۈى ،قىزىۈۈق ئارمىيىنىۈۈڭ  -80پوقكىنىۈۈڭ اەڭچىسۈۈى
سۈپىتىدە ئۆزبېكىستان -ئافغانىسۈتان چېگرىسۈىدىكى تېرمېۈز شۈەھىرىگە اايالشۈقان
ئىدى-0929 .يىلى-4 ،ماي كۈنى قىزىق ئارمىيە ئۆز كىيىملىرىنى سېلىۋېتىر ،يەرقىۈ
ەەققلەرنىڭ ەاالتلىرىنى كىيىر ،قىياپەتلىرىنى ئۆزگەرتىر ئافغانىستان چېگرىسىدى
كىردى .بۇ اقىتتا ئافغانىسۈتاندا باچۈاي سۈاكا باشۈچىلىقىدا قۈوزغىال كۆتۈرگقۈۈپ،
ئامانۇقال ەان ھاكىمىيىتىنى يىمىرىر تاشالپ ،باچاي ساكا ئۆزىنى ئەمىر دەپ ئۈېالن
قىلغان ،ئافغانىستان ەانى ئامانۇقال ەان -0928يىلى موسكۋاغا بېرىر ستاقى بىلەن
كۆرگشۈۈۈپ ،ئۇنىڭۈۈدى يۈۈاردەم سۈۈورىغان ئىۈۈدى .ئامۈۈانۇقال ەۈۈان باشۈۈچىلىقىدىكى
ئافغانىسۈۈتان ھۆكۈۈۈمىتى -0909يىلۈۈى قۇرۇقۈۈۇپ ،مۇسۈۈتەقىللىۋ ااكۈۈارالپ ،ئۇقۇغۈۈا
برىتانىيىنىڭ تەسۈىرىگە قارشۈى تۇرغانۈدى كېۈيى قېۈنى رەھبەرقىكىۈدىكى سۈو ېو
رۇسىيىسى بىرىنچى بوقۇپ ئاماننۇقال ەاننى ئېتىۈراپ قىلغۈان ھەمۈدە -0920يىلۈى،
ئىككى دۆقە

ئارىسىدا ھەمكارقىۋ شەرتنامىسى ئىمزاالنغۈان-0926 ،يىلۈى بوقسۈا

نېتېراقلىۋ ە ئۆزارا ھۇاۇم قىلماسلىۋ كېلىشىمى ئىمزاالنغان ئىدى .سو ېو ھۆكۈۈمىتى
364

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ بىخەتەرقىكى ە ئوتتۇرا ئاسۈىيادىكى مۇسۈتەقىللىۋ
ھەرىكەتلىرىگە زەربە بېرىش ھەمدە ئۇقۇغ برىتانىيىنىڭ بۇ رايونغا سىڭىر كىرىشىنىڭ
ئاقدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامانۇقال ەان ھۆكۈمىتىنى قۈوقالپ ،ئۇنىڭۈدى پايۈدىالنغان
ئىدى.
باچاي سۈاكا باشۈچىلىقىدىكى قۈوزغىالڭچىالر بوقسۈا ،برىتانىيىنىۈڭ قوقلىشۈىغا
ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن سو ېو ئىتتى اقى مەزكۇر قوزغىالڭچىالر ھاكىمىيىتىنى ئۆزى ئۈچۈ
ەەتەرقى ۈ

ھېسۈۈابلىدى ھەمۈۈدە ئۈۈۇنى يۈۈوقىتىش قارارىغۈۈا كەقۈۈدى .ئەنە شۈۈۇ قۈۈارار

بويىچە سو ېو قىزىق ئارمىيىسى تۇنجى قېتىم -0929يىلۈى ،ئافغانىسۈتانغا كىۈردى.
زاكىر ئەنە شۇ قوشۇننىڭ تەركىبىدە اە قىلىر قەھرىمانلىۋ كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈۈن
ئۇنىڭغا قىزىق بايرال ئوردېنى بېرىلدى.
دېۈۈمەى ،پېتىۈۈر سۈۈا ى ئەنە شۈۈۇ ئافغانىسۈۈتانغا مەە ىۈۈە ھەربىۈۈە ھەرىۈۈكە
ئۈچۈن ئە ەتىلگەندە زاكىر ئىسمى بىۈلەن ئاتاقغۈان شۈۇنىڭدەى ئۈۇنى يەنە ئۇنىۈڭ
سەپداشلىرى «سىگان زاكىر» دەپمۈۇ ئاتىغۈان .زاكىۈر-0921 ،يىلۈى يەنە بىۈر قېۈتىم
ئافغانىستانغا ئە ەتىلگەن.
مەزكۇر ماقاقىدە بايان قىلىنىشىچە ،پېتىر سا ى

بىر ئۆمۈر مەە ىە ھەرىكەتلەر

بىلەن شوغۇقالنغانلىقى ئۈچۈن دوستلىرى تەرى ىدى «اۈدە سېكرېتنىە زاكىر» دېۈگەن
قەقەمنى ئاقغان( .)44رۇس تىلىدىكى«سۈېكرېتنىە» ئۇيغۇرچىۈدا مەە ىۈە دېۈگەن
مەنانى«،اۈدە» سۆزى ئۆزبېكچىدە ناھايىتى دېگەن مەنانى بېرىۈدۇ .بۈۇ قەقەمنىۈڭ
توقۇل مەنىسى «ناھايىتى مەە ىە زاكىر» دېگەندى ئىبارەتتۇر.
مەزكۇر ماقاقىدە زاكىر ھەققىدە مۇندال دېيىلگەن:
سۈۈا ى

فرونتتۈۈا ە چە

’ئەقۈۈلەردە ،تەبىلىۈۈە ھاقۈۈدا شۈۈەرقتە مەەسۈۈۇس

ەىزمەتلەرنۈۈى ئۈۈاتقۇردى .ئۈۈۇ يەنە بىۈۈر قاتۈۈار قىزىۈۈق بۈۈايرال ئۈۈوردېنى  ،قېۈۈنى
ئوردېنى ،ەتەن ئۇرۇشى ە قىزىق يۇقتۈۇز ئۈوردېنلىرى بىۈلەن مۇكاپاتالنۈدى-41 .
يىلالردا پودپوقكو نى

سا ى ئىستى اغا چىقتى ە ئائىلىسى بىۈلەن ،يەنۈى ،ئايۈاقى،

ئوغلى ە قىزى بىلەن بىرقىكتە كراسنادار شۈەھىرىدە ياشۈىدى .ئۈۇ ەتەن ئۇرۇشۈىنىڭ
قاتناشقۇچىسى ،ئۇرۇشتا يارىالنغان ( ئافغانىستاندىكى يارىلىنىشى ھېسابقا ئېلىنمىغان)
دېگەنۈۈدەى سۈۈاالھىيىتى بىۈۈلەن ناھۈۈايىتى ئۈۈۇزۇن مەزگىۈۈق نەپەقىۈۈگە ئېرىشۈۈتى.
سۈۈا ى

دائىۈۈم ئافغانىسۈۈتان ە شۈۈىنجاڭدا ەىۈۈزمە

قىلغۈۈا سەپداشۈۈلىرى بىۈۈلەن

ئۇچرىشىر تۇراتتى ،شىنجا -بۇ ئەقۋەتتە ئۇنىڭ يەنە بىر توقۇل تۈارىخى ،ئەممۈا بۈۇ
باشقىچە بىر ھېكايىدۇر ()46
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يەنە شۇ زاكىر دېۈگەن ئىسۈىمنى

غۇقجىغا ئە ەتىلگەندى كېيى

قوقالنغۈۈان بوقۈۈۇپ ،ئۇيغۈۈۇرالر ئۇنىۈۈڭ ئەسۈۈلى ئىسۈۈمىنى ھەتتۈۈا مىلۈۈلە

تەركىبىنۈۈى

بىلمەيتتى .ھەتتا كۆپىنچە ھاقالردا ئۇنى بىلىدىغانالر ئۇنى ھۆرمەتلەپ زاكىۈر تۈۆرە
دەپ ئاتايتتى .زاكىر ئۆزىنى ناھايىتى مەە ىە تۇتقانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ كىملىكى ە
ئىسمىنى ھېچكىمگە بىلدگرمىگەن .شۇ سە ەبتى

ئۇيغۇرالر ئۇنىۈڭ ئەسۈلى ئىسۈمىنى

بىلمەي ،ئۇنى ەاتا ھاقدا «زاھار كۇزنېتسو »« ،شۇە ۇ » دېگەندەى ئىسىمالر بىۈلەن
ئاتىدى ەاالس .پېتىر سا ى  ،كەس ىە ھەربىۈە ااسۈۇس بوقۈۇپ ،ئۈۇ غۇقجىۈدىكى
سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ھەربىۈۈە-سىياسۈۈىە راز ېتكۈۈا ئۈۈورنى بوقغۈۈان -2دومنىۈۈڭ
باشلىقلىرىدى

الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو قا بىۋاسىتە بويسۇناتتى.

زاكىر ،ئىسكەندەر ە ئەقى ئەپەندى ئىسىملى

ئۈ پودپوقكو نى

دەرىجىلى

سو ېو ھەربىە راز ېتچىكلىرى غۇقجىدا -2دومنىڭ گېنېراقلىرىدى كېيىنكۈى ھەربىۈە
ئۇنۋان دەرىجىسى يۇقىرى ھېسابلىنىدىغان سو ېو مەە ىە ەادىملىرى بوقسا كېرەى.
زاكىر بىلەن ئىسكەندەر يەنى ،ئىۋان ئىۋانو ى ئىۋانو  ،سۈوپاەۇن سۈو ۇروف ،
ئابدۇكېرىم ئابباسوف ە قاسىمجان قەمبەرى ،داموقال رازى قاتارقىقالر باشالمچلىقىدىكى
اەنۇبقا ئە ەتىلگەن پارتىزان ئەترىتىنى نازارە

قىلىش ھەم مەسلىھە

بېرىر قۈارار

چىقىرىشالرغا ئارىلىشىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىدى .ئۇالر بۇ كىشىلەرنىڭ ئەھۋاقىدى

-2

دومنى ەە ەردار قىلىر تۇراتتى.
زاكىر ،يەنى ،پېتىر سا ى

-0906يىلى -6ئايدا ئە ئاەىرقى ەزى ە سۈپىتىدە

ئەقىخان تۈۆرىنى ئېلىۈر كېۈتىش ئوپېراتسىيىسۈىگە قاتنىشۈىر ،غۇقجىۈدى سۈو ېو
ئىتتى اقىغۈۈا كەتكەنۈۈدى كېۈۈيى  ،ھاياتىنىۈۈڭ ئۈۈاەىرىغىچە فرۇنۈۈزې ،كراسۈۈنادار،
زھۇكو سكىە قاتارقىۋ شەھەرقەردە ياشاپ-0980 ،يىلىنىڭ ئاەىرقىرىدا ئۈۆقگەن .ئۈۇ
غۇقجا ە باشقا اايالردا كۆرسەتكەن ەىزمەتلىرى ئۈچۈۈن قېۈنى ئۈوردېنى ە قىزىۈق
يۇقتۈۈۇز ئۈۈوردېنلىرى بىۈۈلەن تەقۈۈدىرقەنگەن-0940-0909 .يىللىۈۈرى موسۈۈكۋادىكى
ماركىسىزىم-قېنىنىزم ئۇنىۋېرسۈىتېتىدا ئوقۇغۈان-0946 ،يىلۈى ،كېسۈە سۈە ەبىدى
ەىزمىتىدى ئايرىلىر ،ئۆمرىنىڭ ئاەىرىغىچە پېنسىيىدە ياشىغان.
زاكىر تۆرە -0906يىلى -6ئايدا ئەقىخان تۆرىنى ئېلىر كېتىش ئوپېراتسىيىسىنى
بېجىرىر بوقۇپ 2 ،يىلدى

كېيى  ،يەنە بىر قېتىم ەىزمە

بىۈلەن غۇقجىغۈا كېلىۈر،

گېنېرا ئىسساقبەى قاتارقىقالر بىلەن كۆرگشكەن .بۇ چاغدا ئۇ فرۇنۈزىگە يەرقەشۈكەن
ئىۈۈدى( .)47ئەممۈۈا ،ئۇنىۈۈڭ بۈۈۇ قېۈۈتىم غۇقجىغۈۈا قانۈۈدال كونكرېۈۈو ەزىۈۈ ىلەر
بىلەن كەقگەنلىكۈى نۈامەقۇم .سۈوپاەۇن سۈو ۇروف ئۇنىۈڭ بىۈلەن ئۈاەىرقى قېۈتىم
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ەوشالشۈۈقان -0906يىلىنىۈۈڭ -0يۈۈانۋار كۈنىۈۈدى كېۈۈيى

ئىككىنچۈۈى قېۈۈتىم ئۈۈۇنى

كۆرمىگەن ،ئەمەقىيەتتە ئۇ تاكى -0906يىلى-6 ،ئايغىچە غۇقجىدا بار بوقۇپ ،ئۇنىڭ
ئۈچۈۈۈۈن ئېيتقانۈۈۈدا بۈۈۈۇ ئۈۈۈاقتە ئۈۈۈاي اەريانىۈۈۈدا ئاقسۈۈۈۇ اە مەيدانىۈۈۈدىكى
سەپدېشى سوپاەۇن سو ۇروفنى قايتا ئىزدەپ كۆرگشۈشۈنىڭ ئەھمىيىتۈى يۈول بوقغۈان
بوقسا كېرەى.
سوەاپۇن سو ۇروفنىڭ قەقىمۈى ئاسۈتىدىكى زاكىۈر ھەربىۈە ئىشۈالردا سۈەزگۈر
بوقۇپ ،ئۇ سۈوپاەۇندى

مۈا بۇفاڭنىۈڭ -4كورپۇسۈىنىڭ ئاقسۈۇ قاتۈارقىۋ اايالرغۈا

ئورۇنلىشىش ئەھۋاقى ھەققىدىكى ھەربىە ئۇچۇرالرنى ئىگىلەشۈنى تەقەپ قىلىۈدۇ ،ئۈۇ
يەنە نېمە ئۈچۈن ئاقسۇدى چېكىنىش ە ئىنقىالبنىۈڭ توەتۈاپ قېلىشۈى مەسىلىسۈىدە
سوپاەۇنغا ،بۇنىڭ پۈتۈنلەي موسكۋادى كەقگەن بۈۇيرۇل ئىكەنلىكىۈدى ئىبۈارە
سىرالرنى ئېيتىر بېرىدۇ.

)(2ئىسكەندەر ئەپەندى كىم؟
سۈۈوپاەۇننىڭ قەقىمۈۈى ئاسۈۈتىدىكى ئىسۈۈكەندەر ئەپەنۈۈدىنىڭ  ،ئەسۈۈلى
ئىسمى ئىۋان ئىۋانو ى ئىۋانوف بوقۇپ ،ئۈۇ ئاقمۇتىۈدا ياشۈاپ-0974 ،يىلۈى74 ،
يېشىدا ئۆقگەن ( .)48ئۇنىڭ كەسى داشلىرى ئۇنى چاەچال تەرىقىسىدە « 3ئى» دەپ
ئاتىشۈۈۈىدۇ .بۇنىۈۈۈڭ ئە ەبۈۈۈى ئۇنىۈۈۈڭ ئۆزىنىۈۈۈڭ ،دادىسۈۈۈىنىڭ ە فامىلىسۈۈۈىنىڭ
ئوەشاشال ئىۋان دەپ ئاتاقغانلىقىدۇر.
ئۈۇ - 0911يىلۈى تۇغۇقغۈان بوقۈۇپ ،ياشۈلىۋ دە رىۈدە قىزىۈق ئۈارمىيىگە
قاتناشقان .ئۇ-0920 ،يىلى ،موسكۋا شۈېڭ شىسۈەيگە يۈاردەم بېرىۈر ،مۈا اوڭيىۈڭ
قوشۇنلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئاقتايسكىە نامىدا سو ېو ن ى د سىنىڭ ئاقمۇتا -02
ئاتلىۋ پوقكىنى ياردەمگە كىرگۈزگپ ،شېڭ شىسەي ھاكىمىيىتىنى قوغۈداپ قاقغانۈدى
كېيى  ،سو ېو ئىتتى اقى ئە ەتكەن ھەربىۈە راز ېتكۈا ەۈادىملىرى قاتارىۈدا ئۇيغۈۇر
دىيارىغا كەقگەن .ئىۋانو ما اوڭيىڭ قوشۇنلىرىنى يوقىتىش ھەربىە ھەرىكەتلىۈرىگە
ھەمدە ەواا نىياز ھااى باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر قوزغىزالڭچىلىرىنىۈڭ تەقۈدىرىنى بىۈر
تەرەپ قىلىش پىالنلىرىغۈا ئارىالشۈقان ھەمۈدە قەشۈقەر ،ئاقسۈۇ ،ئۈۈرگمچى قاتۈارقىۋ
اۈۈايالردا بوقغۈۈان .ئىۋانۈۈو -0927-0920 ،يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا شۈۈېڭ شىسۈۈەي
ئارمىيىسىدە يۇقىرى رەھبەرقى

ەىزمىتىگە تەيىنلەنگەن ئىۋان پۈاقېنو بىۈلەن يۈېقى
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مۇناسىۋەتتە بوقغان ئىدى(.)49
ئىۋانو -0921يىلالرنىڭ ئاەىرىدا سو ېو ئىتتى اقىغا قايتقان ھەمۈدە -0900
يىلۈۈۈى-00 ،ئاينىۈۈۈڭ ئاەىرقىرىۈۈۈدا سۈۈۈو ېو ئىتتى ۈۈۈاقى ئە ەتۈۈۈكەن پۈۈۈاقېنو
كوماندىرقىقىدىكى بىر باتاقىيونغۈا يۈېقى قوراقلىۈۋ ئەتۈرە

تەركىبىۈدە پاقېنو نىۈڭ

مەسلىھەتچىسى سۈپىتىدە غۇقجىغا كەقگەن ،ئەمەقىيەتتە ئۈۇ ن ى د نىۈڭ پاقېنو قۈا
يېتەكچىلى

قىلىدىغان مەەسۇس ئادىمى ئىدى.

ئۇ ،غۇقجىغا كەقگەنۈدى كېۈيى ئىسۈكەندەر ئىسۈمىنى ئىشۈلەتكەن بوقۈۇپ،
يەرقى

ەەققلەر ئۈۇنى كۈۆپىنچە ھۈاقالردا تاتۈار دەپ چۈشۈەنگەن  .ئىۋانۈو  ،يەنۈى

ئىسكەندەر مىللىە ئارمىيە قوماندانلىۋ شىتابىدا پاقېنو نىڭ مەسلىھەتچىسى سۈۈپىتىدە
تۇرغانۈۈدى كېۈۈيى ( )61ئاقسۈۈۇغا چۈشۈۈكەن ئەترەتنىۈۈڭ ھەربىۈۈە مەسۈۈلىھەتچىلى
ساالھىتىگە بەقگىلەنگەن.
سوپاەۇن سو ۇروف ئۇنى «مىللىە ئارمىيە قوماندانلىۋ شىتابىنىڭ ەكىلى» دەپ
يازغان بوقۇپ ،تەشكىلى اەھەتتە ئۇ بىۋاسىتە مىللىۈە ئۈارمىيە قومانۈدانلىۋ شۈىتابىغا
تە ە بوقسىمۇ ،قېكى ئۇ بىۋاسىتە -2دومدىكى گېنېرا
بويسۇناتتى .ئېگنارو سو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ بۈا
بوقۇ

سۈپىتى بىلەن مىللىە ئارمىيە بۈا

الدىمىر ستې انو ى ئېگنارو قا

ھەربىۈە-سىياسۈى مەسلىھەتچىسۈى

قومانۈدانى پاقېنو قۈا مەسۈلىھە

بېرىشۈال

ئەمەس ،بەقكۈۈى بۈۈۇيرۇل بېۈۈرىش سۈۈاالھىيىتىگە ئىۈۈگە دەپ قاراشۈۈقا ھەقلىقمىۈۈز دەپ
ئوياليمەن .مىللىە ئارمىيە شىتابى ئەمەقىيەتتە ئېگنارو نىڭ رۇەسىتىسىز ھەر قاندال
چو ھەربىە ھەرىكە

قوقلىناقمايدىغان بوقۇپ ،ئېگنارو بارقىۋ چۈو ئۇرۇشۈالرنىڭ

ئەھۋاقىدى موسكۋانى ەە ەرقەندگرگپ تۈۇراتتى ،مەسۈىلەن « ،سۈتاقىننىڭ ئاالھىۈدە
پاپكىسى» دىكى ھۆاجەتلەرنىڭ بىرىدە مىللىە ئارمىيىنىڭ شۈىماقغا يۈۈرگ

قىلىۈش

قىسىمىنىڭ  -29ئىيۇن كۈنى دۆربىلجىننى ئازاد قىلغانلىقى بېرىياغا يەتكۈزگقگەنۈدى
كېۈۈيى  ،بۈۈۇ مەقۇماتقۈۈا سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ن ى د( ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر ەەقۈۈۋ
كومىسسارىياتى)نىۈڭ قوشۈۇنلىرىنىڭ مۈۇ ەپ ەل قومانۈدانى گېنېۈرا سۈتاەانو نىڭ
ئىمزاسى قويۇقۇپ ،بېرىيا ئارقىلىۋ ستاقىنغا يوقالنغان [.]60
كۆرگ ېلىشقا بوقىدۇكى ،مىللىە ئارمىيىنىڭ شىخو ،اىڭ ە باشۈقا اۈايالردىكى
اەڭلىرىنىۈۈڭ ھەممىسۈۈىدى سۈۈتاقى  ،موقوتۈۈو

ە بېرىيۈۈا قاتۈۈارقىۋ سۈۈو ېو ئۈۈاقىە

رەھبەرقىۈۈرى ەە ەردار بوقۈۈۇپ ،ئېگنۈۈارو ئاقۈۈدى بىۈۈلەن بۈۈۇالرنى ن ى د نىۈۈڭ
بېشى ال رېنتۈى بېرىياغۈا دوكۈال

قىلغانۈدى كېۈيى  ،بېرىيۈا سۈتاقى

يەتكۈزەتتى.
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ئورگىنىنىڭ پودپوقكو نىكى ئىۋان ئىۋانو  ،يەنۈى

ئىسكەندەر -0906يىلى -07 ،ئىيۈۇن كۈۈنى پېتىۈر سۈا ى ( زاكىۈر ) بىۈلەن بىۈرگە
ئەقىخان تۆرىنى قورغاستى ئۆتكۈزگپ كېتىش ئوپېراتسىيىسۈىنى بېجىرگەنۈدى كېۈيى
ئاقمۇتىغا ئورۇنالشقان .ئەقىخان تۆرىنىڭ ئېلىر كېتىلىش كۈنى ھەققىدە -28ئىيۇ

ە

-02ئىيۈۇن دېۈۈگەن قاراشۈۈالرمۇ بۈۈار .ئەقىخۈان تۆرىنىۈۈڭ ئۈۈوغلى-02 ،ئىيۈۈۇن كۈۈۈنى
دەپ يازىدۇ .ئەمما سو ېو ئارەى ىدى ئاشكارىلىنىشۈىچە ،گېنېۈرا ئەگنۈارو -09
ئىيۇن كۈنى سو ېو ئىتتى اقى ئىچكى ئىشالر مىنىستىرقىكىنىڭ مىنىسىتىر كرۇگلو بىلەن
دۆقە

بىخەتەرقى

مىنىستىرى ئاباكۇمو قا «- 07ئىيۈۇن كۈۈنى شۈەرقىە تۈركىسۈتان

اۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ سابىۋ رەئىسى ئەقىخان تۈۆرە شۈاكىرەواايېۋنىڭ سۈو ېو
ئىتتى اقىغا ئېلىر كېتىلگەنلىكى ھەققىدە» تېلېگرامما يوقلىغان( .)62دېمەى  ،ئەقىخان
تۆرە -0906يىلى-07 ،ئىيۇن كۈنى سو ېو ئىتتى اقىغا ئېلىر كېتىلگەن.
ئەقىخۈۈان تۈۈۆرىنى مەە ىۈۈە تۈۈۇردە سۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈا ئېلىۈۈر كېۈۈتىش
ئوپېراتسىيىسىگە ئىچكۈى ئىشۈالر مىنىسۈتىرقىكى كونتېرراز ېتكۈا بۆقۈمىنىۈڭ ئۇيغۈۇر
ەادىمى رىشا

سابىتوفمۇ قاتناشقان بوقۇپ ،بۇ بۆقۈمنى بىۋاسىتە ئەقۈى مەمەتۈوف ە

زاكىر تۆرىلەر باشقۇراتتى .بۇ ھەرىكەتكە ئەقى مەمەتوفمۇ ئىشتىراى قىلغان شۈۇنىڭدەى
بۇ ھەرىكەتكە قاتناشقانالرنىڭ بۇ ئىشنى ئەبەدىە سىر ساقلىشۈى ھەققىۈدە تىۈق ەە
ئېلىنىر قەسەم قىلدۇرۇقغان .ئەگەر سىرنى پا

قىلسا ،بۇنىڭغا ھاياتى بىلەن اۈا اب

بېرەتتى.
ئۇيغۈۈۇر تۈۈارىخىە شۈۈاھىدقىرى ئەقىخۈۈان تۈۈۆرىنى ئەكىۈۈتىش ئوپېراتسىيىسۈۈىگە
ئىسكەندەر ،زاكىر ە ئەقى قاتارقىقالرنىڭ قاتناشقانلىقىنى يېزىشىدۇ( .)62ئەمما ،بۇنى
ئارەى الر ئاساسىدا يەنە بىر قەدەم دەقىللە

الزىم.

ئىسكەندەر غۇقجىدى كەتكەندى كېيى  ،ئاقمۇتىدا تۇرسىمۇ ،ئەممۈا غۇقجۈا
بىلەن بوقغان راز ېتكا ئىشلىرىنى دا املىۋ ئېلىۈر بارغۈان بوقۈۇپ-0906 ،يىلىۈدى
كېيىنمۇ سو ېو ئىتتى اقىنىڭ قورغاسۈتىكى راز ېتكۈا پۈونكىتى پائۈاقىيىتىنى ئىزچىۈق
دا امالشتۇرغان ئىدى .ئىسكەندەر ئاقمۇتىدا تۇرۇپ ،ئىزچىق ھاقدا ئىلىنىڭ ئەھۈۋاقىنى
كۆزىتىر تۇرغان.
ئىۋانو نىڭ -0944يىلى -9ئاينىڭ -01كۇنى ئوشۈقا ئورۇنالشۈقان ئەقۈى
مەمەتوفقۈۈا يازغۈۈان ەېتىۈۈدە ئۆزىنىۈۈڭ بىخەتەرقى ۈ

ئۈۈورگىنى تەرى ىۈۈدى

-0940

يىلى،ئۈرگمچىۈۈدە ئىشلەشۈۈكە ئە ەتىلىۈۈر-0940 ،يىلۈۈى-28 ،ئۈۈۆكتەبىردە قايتىۈۈر
كەقگەنلىكىنى قەيو قىلغان( .)60ئەگەر شۇندال بوقغان بوقسا ،ئىسكەندەر ئەپەندى
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-0940يىلىدى -0940يىلىغىچە بىر مەزگىۈق ئۈرگمچىۈدە تۇرغۈان بوقىۈدۇ-0944 .
يىلىغىچە بوقغان ئارىلىقتا يەنە موسكۋا -0906-0900يىللىرى ئارىسۈىدا غۇقجىۈدا
كونسۇقلۇل ەزى ىسۈىنى ئاقتۇرغۈان ،ئەقىخۈان تۈۆرە قاتارقىقالرنىۈڭ باشۈچىلىقىدىكى
«ئازادقىۋ تەشكىالتى» بىلەن ئاالقە قىلغان ھەمدە ئىنقىالبنىڭ سو ېو ئىتتى اقى بىلەن
بوقغۈۈان ئۈۈاالقىلىرىنى باشۈۈقۇرغان داباشۈۈىنمۇ ئۈرگمچىۈۈدە تۇرۇشۈۈلۇل كونسۈۈۇقلۇققا
تەيىنلىگەن ئىدى .دۇباشى  ،ئىسكەندەر قاتارقىۋ بۇ كىشىلەرنى ئۈرگمچىدىكى سابىۋ
مىللىە ئازادقىۋ ئىنقىالبنىڭ رەھبىرى كادىرقىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى تونۇيتتى .داباشۈى
بىلەن سۈەيفىدى ئەزىۈز ئارىسۈىدا ئۈرگمچىۈدە رەسۈمىە ئۇچرىشىشۈالر بوقغۈانلىقى
ھەققىدە ئۇچۇرالر مە اۈۇ  .بۈۇ اقىتتۈا يەنە سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ -0909-0907
يىللىرى ئارىسىدا ئىلىغا ئە ەتىۈر ،ئەەمەتجۈان قاسۈىمى ە ئىسسۈاقبەى مۇنونوفقۈا
مەسلىھەتچىلىككە ساقغان ەادىمى ەۈېلەم ەۇدابەردىيېفمۈۇ ئۈۈرگمچىگە ئە ەتىلىۈر،
نەشىرىيا

ە ئاەبارا

ساھەسىدە ئىشلىگەن .ەېلەم ەۇدابەردىيې

غۇقجىدا مىللىە

ئارمىيىنىڭ مايور ئۇنۋانى بىلەن ئېالەۇن دېگەن ئىسىمنى قوقالنغۈان ئىۈدى .سۈو ېو
كوم ارتىيىسۈۈىنىڭ ئۇيغۇرالرغۈۈا مۇناسۈۈىۋەتلى

ەىۈۈزمەتلەرگە تەيىۈۈنلىگەن ەۈۈادىمى،

-0900يىلۈۈى ،تاشۈۈكەنو ئەتراپىۈۈدا پاقېنو نىۈۈڭ يېتەكچىلىكىۈۈدە تەشۈۈكىللەنگەن
گۇرۇپ ىنى سىياسىە اەھەتتى باشقۇرغان تۇرسۈۇن رەھىموفمۈۇ ئۈۈرگمچىگە ەىۈزمەتكە
ئە ەتىلگەن ئىدى.
ئىسۈۈكەندەر-0961 ،يىلۈۈالردا ئاقمۇتىۈۈدىكى چەتۈۈلەقلىكلەر بىۈۈلەن ئۈۈاالقە
قىلىدىغان ساياھە

ئورگىنى "ئىنتۇرىسو"تا ئىشلىگەن ە كېيى پېنسىيىگە چىقىۈر،

-0974يىلى 74 ،يېشىدا ئۆقگەن.
قىسقىسى ئىۋان ئىۋانۈو  ،يەنۈى ئىسۈكەندەر ئەپەنۈدى سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ
-0921يىلالردى ۈ تارتىۈۈر ،شۈۈىنجا ئىشۈۈلىرىغا قاتناشۈۈقان ،بۈۈۇ رايۈۈوننى ياەشۈۈى
بىلىدىغان كەس ىە ھەربىە راز ېتكا ەادىملىرىنىڭ بىرى ھېسابلىناتتى.
موسۈۈۈكۋانىڭ -0909-0902يىلىغىۈۈۈچە بوقغۈۈۈان ئارىلىقتۈۈۈا ئۈۈۈۈرگمچى
ە ئىلىغا ئە ەتكەن مەەسۇس ەادىملىرىنىڭ مۇتلەل كۈۆپچىلىكى -0921-0921
يىلالردا بۇ اايغا ئە ەتىلگەن ە ياكى ئوتتۇرا ئاسىيادا تۇرغان ،يەرقى
تىلى ،ئادەتلىرى ،اەمىيە

ەەققلەرنىۈڭ

ئەھۋاقلىرىنى ياەشى بىلىدىغان ئادەملەر ئىدى.

)(3ئەقى ئەپەندى -گابىو مۇزى و
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سوپاەۇن سو ۇروفنىڭ « مەن كەچكەن كېچىكلەر» ما زۇقۇل ئەسلىمىسىدە ئەقى
ئەپەندى تىلغا ئېلىنمىغان بوقسىمۇ ،بىرال ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلى
شۈۈەە

بوقغان ئىككى

زاكىۈۈر بىۈۈلەن ئىسۈۈكەندەر تىلغۈۈا ئېلىنغۈۈانلىقى ئۈچۈۈۈن بۈۈۇ يەردە سۈۈو ېو

ئىتتى اقىنىڭ ئە مۇھىم بىخەتەرقى
ئەسلەپ ئۆتۈ

ەادىمى ئەقى ئەپەندىنىڭ كىملىكى ھەققىۈدىمۇ

مۇ اپىۋ بوقسا كېرەى.

 -1944يىلى ،غۇقجىغا ئە ەتىلگەن سۈو ېو مەەسۈۇس ەۈادىملىرى ئىچىۈدە
باشقۇرۇ

مىللىتىدى كېلىر چىققان ئەقى ئەپەندى ئاالھىدە ەكىق ەۈاراكتېرقىقتۇر.

ئەقۈۈى ئەپەنۈۈدىنىڭ ئەسۈۈلى ئىسۈۈمى گابىۈۈو گۈۈابىتو ى مۇزى ۈۈو بوقۈۈۇپ ،ئەقۈۈى
ئەپەنۈۈدى ئۇنىۈۈڭ ئۇيغۈۈۇر دىيارىۈۈدا ئىشۈۈلەتكەن ئىسۈۈمى .بۈۈۇ ئۈۈادەم زاكىۈۈر ە
ئىسكەندەرنىڭ يېقى سەپدېشى ھەم دوستى ئىۈدى .ئۇالرنىۈڭ ھايۈا

مۇسۈاپىلىرى

چەمبەرچەس باغلىنىر كەتكەن ھەم ئوەشاشلىقالرغا ئىگە.
ئەقى ئەپەندى رۇسىيە فېدېراتسىيىسىگە تە ە باشقۇرتىستان اۇمھۇرىيىتىۈدىكى
بايازىو يېزىسىدا تۇغۇقۇپ ،قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىۋ كۆ بويىدىكى قاراقو رايونىدا
ە ئوشنىڭ گۈقچە چېگرا رايونىدا ئۇزۇن مەزگىق ەزىۈ ە ئۈۆتىگەن .گابىۈو مۇزى ۈو
-0928يىللىرى بىر قېتىم قەشۈقەر تە ەسۈىگە ئۈايروپىالن بىۈلەن تاشۈلىنىر-0928 ،
يىلىۈۈدى -0901يىلىنىۈۈڭ بېشۈۈىغىچە ئاقسۈۈۇ شۈۈەھىرىدە «ئىسۈۈتانبۇقلۇل ئەقۈۈى
ئەپەندى» دېگەن ئىسىم بىلەن سودا قىلىر يۈرگەن( .)64ئەقى ئەپەنۈدى قۇرئۈاننى
ياەشى بىلىدىغان ،دىنىۈە بىلىمۈلەرگە ئىۈگە  ،ئۇيغۈۇر ،تاتۈار ە قىرغىۈز تىللىرىنۈى
بىلىدىغان كىشى ئىدى .ئۈۇ ئۈۆزىنى ئاقسۈۇدا ئىسۈتانبۇقلۇل دەپ ،مەەسۈۇس سۈودا
دۇكىنى ئاچقان.
ئەقى ئەپەندى ،يەنى ،گابىو مۇزى و -0900يىلى ئىسساقبەى مۇنونوف بىۈلەن
بىرگە ئوشۈنىڭ گۈۈقچە رايونىۈدا شۈىنجاڭدى چىققۈان قىرغىۈز ،ئۇيغۈۇر ە يەرقىۈ
ئۆزبېكلەردى بىر قوراقلىۋ ئەترە

قۇرغان بوقۇپ « ،بۇيگۇ» دەپ ئاتاقغان مەزكۈۇر

ئەترەتكە ئىسساقبەى مۇنۇنوف كومانۈدىر  ،ئەقۈى ئەپەنۈدى مۇئۈا ى كومانۈدىرى
بوقغۈۈان ئىۈۈدى .بۈۈۇ ئەترەتنىۈۈڭ كومانۈۈدىرالر تەركىبىۈۈدە رازال مە النوفمۈۈۇ بۈۈار
ئىدى .بۇالر -0900يىلىنىڭ ئاەىرقى كۈنلىرى غۇقجىغا كىۈرگەن بوقۈۇپ ،ئۈۇ كېۈيى
تېكەس پوقكىنى قۇرۇشقا قاتناشقان ھەمدە ئۇزۇن ئۆتمەي اۇمھۇرىيە
مىنىستىرىلىكىنىڭ مەسلىھەتچىلى

ەزى ىسىنى ئاقتۇرغان.
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ئەقۈۈى ئەپەنۈۈدى ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر مىنىسۈۈتىرقىكىدا رەھىمجۈۈان سۈۈابىرھااىنىڭ
مەسلىھەتچىسى سۈپىتىدە ئىشلىسىمۇ ،قېكى ئۇ ئۈۈ

ىاليەتنىۈڭ بۈارقىۋ ئىچكۈى ە

تاشقى سىياسىە راز ېتكا ەىزمىتىنى تۇتقان ئىدى .ئىچكۈى ئىشۈالر مىنىسۈتىرقىكىنىڭ
كونتېرراز ېتكا باشقارمىسى ئۇنىڭ بىۋاسىتە رەھبەرقىكىدە بوقۇپ ،ئۇنىڭ قۈو ئاسۈتىدا
ئىشلىگەن رىشا
ئەپەندىنىڭ مىللە

سۈابىتوفنىڭ سۈۆزقەپ بېرىشۈىچە ،ئەينۈى اقىتتۈا كىشۈىلەر ئەقۈى
تەركىبىنى ئۇيغۈۇر ە يۈاكى تاتۈار بوقۇشۈى مۈۇمكى دەپ پەرەز

قىالتتى .ئۇ ،ئۇيغۇر تىلىنى ئازرال تاتارچە ئاھا ئارىالشرال سۆزقەيتتى .ئۇ ناھۈايىتى
ئېغىر بېسىۋ ھەم ھۇشيار ئادەم ئىدى(.)66
قېكى ئۇ ئۆزىنىڭ ئەسۈلى كىملىكۈى ە ئەسۈلى مىلۈلە

تەركىبىنۈى يوشۈۇرغان

بوقۇپ ،ئەمەقىيەتتە ئۇ باشۈقۇرىو مىللىتىۈدى كېلىۈر چىققۈان ە باشقۇرتىسۈتاننىڭ
بايازىو يېزىسۈىدا ئوقۇمۇشۈلۇل بىۈر ئائىلىۈدە تۇغۇقغۈان ،بىۈرال پۈتۈۈن ھايۈاتىنى
باشقۇرتىستان يايالقلىرىدى يىرال بوقغان ئوتتۇرا ئاسۈىيانىڭ قۈارا قۈو  ،قەشۈقەر،
ئاقسۇ ،غۇقجا ،ئاقتاي ،ئو

شەھەرقىرىدە ئۆتكۈزگەن ئىدى .ئەقى ئەپەندى غۇقجىۈدا

ئەقى مەمەتوف ە ياكى ئەقى ئەپەندى دەپ ئاتىالتتى شۇنىڭدەى ئۇنىڭ كۆرسەتكەن
ەىزمەتلىرى ئۈچۈن اۇمھۇرىيە

ھۆكۈمىتى ئۇنى بىۈر ئاالھىۈدە شۈاھادەتنامە ە بىۈر

ئاقتۇن قاپلىۋ تاپانچا بىلەن مۇكاپاتلىغان .شۇنىڭدەى ئۇنىڭغا ئىستىقالقىيە

ئوردېنى

بېرىلگەن.
ئەقى ئەپەندى -0906يىلى ئاقتايغۈا يۆتكىلىۈر ،تۈاكى -0909يىلىنىۈڭ -2
ئېيىغىچە ئاقتايدا ەزى ە ئاقتۇرغان .ئەقى ئەپەندى ئۆزىنىۈڭ ئاقتايۈدىكى ئىككۈى
يىللىۋ ھاياتى اەريانىدا ئاساسلىقى ئوسمان ئىسالمنىڭ توپىلىڭىنى باستۇرۇ

ھەربىە

ھەرىكەتلىرىگە قاتناشقان بوقۇپ ،گېنېرا مايور دەقىلقان سۈۇگۇربايې بىۈلەن يۈېقى
ھەمكارقىقالردا بوقغان.ئەقى ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئاقتايدا تۇرغۈان اقىتلىۈرى ھەققىۈدە
كۈندىلى

ەاتىرىلەرنى يېزىر قاقدۇرغان بوقۈۇپ ،ئۈۇ ئۆزىنىۈڭ بۈۇ ئىككۈى يىللىۈۋ

ھاياتىۈۈدى ئىنتۈۈايى ئەپسۇسۈۈالنغان ھەمۈۈدە قاچۈۈانمۇ بۈۈۇ اۈۈايالردى كېۈۈتەرمەن
دەپ ئارزۇ قىلغان ئىدى.ئوسمان ئىسۈالمنىڭ تۈوپىلىڭىنى باستۇرۇشۈقا ئەينۈى اقىتتۈا
موسكۋا ئاالھىدە كۆڭۈ بۆقگەن بوقۇپ ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ ن ى د -ن ى گ ب
تاشۈۈقى راز ېتكۈۈا باشقارمىسۈۈىنىڭ مۇئۈۈا ى باشۈۈلىقى گېنېۈۈرا قېيتىنانۈۈو پا ېۈۈق
سۇداپالتو نىڭ ئەسلىمىسىدە بايان قىلىنىشىچە-0907 ،يىلى سۈتاقى سۈۇداپالتو نىڭ
مۇئا ىنى نائۇم ئەيتىنگوننى شىنجاڭغا ئە ەتىر ،مىللەتچىلەرنۈى باسۈتۇرغان ئىۈدى
( .)67پەرەز قىلىشقا بوقىدۇكى ،سۇداپالتو ئاشكارىلىغان ستاقى بىۋاسىتە ئە ەتۈكەن
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گېنېرا مايور نائۇم ئەيتىنگون بەقكى ئاقتايدىكى ئوسمان ئىسۈالم باشۈچىلىقىدىكى
قوزغىالڭنى يۈوقىتىش ئوپېراتسىيىسۈىنى ئىشۈقا ئاشۈۇرغان بوقۈۇپ ،بۈۇ اقىتتۈا نۈائۇم
ئەيتىنگون يەنە سو ېو ئىتتى ۈاقى نكۈۋد سۈىنىڭ ئۈاتوم پىالنۈى ە ئۈۇران تې ىشۈقا
مەسلۇ «س» بۆقۈمىنىڭ مۇئا ى باشۈلىقى ئىۈدى ( .)68ئوسۈمان ئىسۈالم سۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ كۆكتوقاي رايونىۈدىكى وقفۈرام كۈانلىرى دەپ ئاتاقغۈان ،ئەمەقىيەتۈتە
ئۇران بىلەن مۇناسىۋەتلى
ئاقتاينى ئىگىلە

كانلىرىنى قېزىشىغا قارشى چىققان بوقۇپ ،ئوسمان ئىسالم

بىلەن بىر اقىتتا يەنە سو ېو ئىتتى اقىنىڭ كان ەادىملىرىغا ھۇاۇم

قىلىۈۈر ،سۈۈو ېو ئىتتى اقىنىۈۈڭ ئاقتايۈۈدا يۈۈادرو قۈۈوراقى ئۈچۈۈۈن ئىشۈۈلىتىدىغان
ئىستراتېگىيىلى

يەر ئاستى بايلىقلىرىنى قېۈزىش پىالنلىرىغۈا تەھدىۈد پەيۈدا قىلغۈان

ئىدى.
ئەقى ئەپەندى نېمە ئۈچۈن -0906يىلى -6ئايدا باشۈقا راز ېۈتچىكالر بىۈلەن
بىرگە ئۆز ەتىنىگە قايتماي ،ئەكسىچە ئاقتايغۈا ئە ەتىلىۈر ،ئۈۇ يەردە تۇرغۇزۇقۈدى؟
بۇنىڭ سۈىرى چۈو بوقۈۇپ ،تەھلىۈق قىلىشۈقا بوقىۈدۇكى ،ئۇنىۈڭ ھەرىكىتۈى نۈائۇم
بوقسا كېرەى.

ئەيتونگوننىڭ ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتلى

بۇ اقىتتا غۇقجىدا ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشۈلىگەن ئۇيغۈۇرالر ئۇنىۈڭ ئاقتايۈدا
ئىكەنلىكىنۈۈى بىلمەيتتۈۈى-0906 .يىلۈۈى -6ئايۈۈدى كېۈۈيى غۇقجىۈۈدىكى سۈۈو ېو
ئىتتى اقىنىڭ بىر قىسىم مەە ىە ەۈادىملىرى ئۈۆز ەتىۈنىگە كەتۈكەن بوقسۈىمۇ ،يەنە
بەزىلىرىنىۈۈڭ ئۈۈورنى ئاقماشۈۈتۇرۇقغان شۈۈۇنىڭدەى يېڭىۈۈدى ەۈۈادىمالر كېلىۈۈر ،ھەر
سۈۈاھەقەرگە ئورۇنالشۈۈقان ئىۈۈدى .ئەقۈۈى مەمەتوفنىۈۈڭ بۈۈۇ چاغۈۈدىكى ئاقتايۈۈدىكى
ەزى ىسى ئوسمان ئىسالمنىڭ توپىالڭلىرىنى باستۇرۇ

ە ئاقتاي ەزىيىتىنى كۈۆزىتىش

بوقۇپ ،ئاقتاينىڭ بىخەتەرقىكۈى ئىلۈى ھۆكۈۈمىتى ئۈچۈۈنال ئەمەس ،بەقكۈى موسۈكۋا
ئۈچۈنمۇ بەى مۇھىم ئىدى .چۈنكى ،بۇ چاغدا موسكۋا كۈۆى توقايۈدا ئىنتۈايى مۈۇھىم
بوقغان ئىستراتېگىيىلى

يەر ئاستى بايلىقلىرىنى قېزىر ،سۈو ېو ئىتتى اقىنىۈڭ دۆقە

مۇداپىلە سانائىتىگە ئىشلىتىۋاتاتتى .ئاقتاي قوقۈدى كەتسۈە ،بۈۇ بۈايلىقالر قوقۈدى
كېتەتتى شۇنىڭدەى سو ېو ئىتتى اقىنىڭ كۆى توقايدا زادى نېمە قېزىۋاتقانلىقى ەەققلارا
اەمىيەتكە پا

بوقۇپ قاالتتى.

ئەقى مەمەتوفقا -0904يىلى ،اقىتلىۋ ھۆكۈمە
ئىمزاسى بىلەن ئىستىقالقىيە

-0دەراىلى

رەئىسۈى ئەقىخۈان تۆرىنىۈڭ

ئۈوردېنى ە تاپۈانچە تەقۈدىم قىلىنىۈر

تەقۈۈدىرقەنگەن .ئەقۈۈى ئەپەنۈۈدى بۈۈۇ تەقۈۈدىرنامە ھەم ئۈۈوردېننى بىۈۈر ئۆمۈۈۈر
ساقلىغان شۇنىڭدەى تەقۈدىرنانىڭ كۈوپىيە نۇسخىسۈى ئۇنىۈڭ ئۈوغلى رەم مۇزى ۈوف
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-2114يىلى مەزكۇر قۇرالرنىڭ مۇئەقلى ىگە يەتكۈزگپ بېرىلگەن ئىۈدى.

ئەقى ئەپەنۈدى تۈارىخىە ماتېرىيۈاقالرنى توپالشۈقا ئەھمىۈيە

بەرگەن بوقۈۇپ ،ئۈۇ

كېيىنكى ھاياتىدا -0909-0900يىللىرىدىكى مىللىە ئىنقىالب ە شەەسلەر ھەققىۈدە
كۆپلىگەن ئارەىر ماتېرىياقلىرىنى توپلىغان ھەمدە قو -يازمىالرنى يېزىر قاقدۇرغان.
ئۇنىڭ ماتېرىياقلىرىنىڭ بىر قىسىمى سو ېو بىخەتەرقى

ئورگانلىرى تەرى ىدى ئېلىر

كېتىلگەن بوقسىمۇ ،ئەمما بىر قىسىمى يەنىۈال پەرزەنتلىرىنىۈڭ قوقىۈدا قاقغۈان ئىۈدى،
مەزكۈۈۇر قۇرالرنىۈۈڭ ئۈۈاپتورى كەمىۈۈنە ئۇنىۈۈڭ بەزى ئەسۈۈەرقىرىدى ەە ەر تې ىشۈۈقا
مۇ ەپ ەل بوقدى ھەمدە بۇ ئارقىلىۋ زاكىر ،پۈاقېنو  ،ئىسۈكەندەر ،ئەقۈى ئەپەنۈدى ،
نوغايبايەف ،مە النوف ،ئېگنۈاروف ە باشۈقىالرنىڭ ھايۈا

پائۈاقىيەتلىرىنى تېخىمۈۇ

چۈشەندى.
ئەقى ئەپەندى ئوشقا ئورۇنلىشۈىر-0981 ،يىلۈى ئۈو
قوزغاقغان يۈرەى تىقىلمىسى بىۈلەن  70يېشۈىدا اپۈا
ساالھىتى سو ېو ئىتتى ۈاقى دۆقە

بىخەتەرقىۈ

شۈەھىرىدە تۇيۇقسۈىز

بوقغۈان .بۈۇ چاغۈدا ئۇنىۈڭ

كومىتېتىنىۈڭ پوقكۈو نىكى بوقۈۇپ،

ئۇنىڭ ئۈچۈن دەپنە قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزگقگەن ھەم ئۇنىڭ مۇسۈۇقمانچە دەپۈنە
قىلىنىشۈۈىغا رۇەە

قىلىنىۈۈر ،ئۇنىۈۈڭ سەپدىشۈۈى -0927 ،يىلالردىكۈۈى قەشۈۈقەر

پااىلەسىنىڭ ئىگىلىرىدى بىرى-0906-0904 ،يىللىرى مىللىە ئۈازادقىۋ ئىنقىالبىغۈا
ئە ەتىلىر ،تېكەس ئاتلىۋ پوقكىغا كوماندىرقىۋ قىلغان راززال مە النوف نۈامىزىنى
چۈشۈرگەن.

)(4پاقېنو نىڭ ھەقىقى سىرى
مىللىۈۈە ئارمىيىنىۈۈڭ -0904يىلۈۈى ،ئاپرېلۈۈدى -0906يىلىغىۈۈچە بوقغۈۈان
ئۈۈارىلىقتىكى بۈۈا

قومانۈۈدانى گېنېۈۈرا مۈۈايور پوقېنو نىۈۈڭ توقۈۈۇل ئىسۈۈمى ئىۈۈۋان

گېلورگىيېۈۈۋى پۈۈاقېنو تۇر .ئۇنىۈۈڭ مىللىتۈۈى رۇس .ئۇيغۈۈۇرالر ئۈۈۇنى ئۈۈادەتتە
پاقىنوف ياكى پاقىنوپ دەپال ئاتايدۇ .ئۇنىۈڭ ئىسۈمى بەزىۈدە رۇسۈچە مەنۈبەقەردە
يەنە ئىۈۈۈۋان يۈۈۈاكو قېۋى پوقېنۈۈۈو  ،يەنە بەزىۈۈۈلەردە ئىۈۈۈۋان گېلورگىيېۈۈۈۋى
پاقېنو دەپمۇ ئاتىلىدۇ .
پاقېنو سو ېو ئىتتى اقى ن ى د سىنىڭ ەادىمى بوقۇپ ،ئۇنى ياەشى بىلۈگەن
ە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشلىگەن سو ېو ئىتتى اقى راز ېتكا ەادىملىرىنىڭ كېيىنكۈى
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اقىتالردا يېزىشقان ەەتلىرىدە ئۇنىڭ -0921يىلالرنىڭ ئوتتۇرقىرىدى باشالپ سو ېو
رۇسىيىسى بىخەتەرقى

ئورگانلىرىنىۈڭ تاپشۈۇرۇقلىرى بۈويىچە ئىۈش كۈۆرگەنلىكىنى

ئاشۈۈكارىلىغان .دېۈۈۈمەى ،ئۇنىۈۈۈڭ -0904يىلىۈۈۈدى -0906يىلىغىۈۈۈچە بوقغۈۈۈان
ئارىلىقتا مىللىە ئارمىيىنىڭ با

قوماندانلىقىغا تەيىنلىشۈىمۇ موسۈكۋانىڭ ئارزۇسۈىغا

ئۇيغۇن بوقۇپ ،ئۇيغۇر تارىخىە شاھىدقىرىنىڭ پىكىرقىرىگە ئاساسالنغاندا پاقېنو نىڭ
باشتا پارتىزانالر قوماندانلىۋ شىتابىنىڭ ،كېيى مىللىە ئارمىيىنىڭ با

قومانۈدانلىقىغا

تەيىنلىنىشىدە سو ېو ئىتتى اقى ھەربىۈە مەسۈلىھەتچىلىرىنىڭ تەكلى ۈى رو ئوينىغۈان
ئىدى.
پاقېنو نىڭ ئەسلىدە چار پادىشا ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسۈېرى ئىكەنلىكۈى ھەمۈدە
-0921يىلالردا شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىدە گېنېرا مايورقۇل ئۇنۋانى بىۈلەن ەىۈزمە
قىلىر ،كېيى تۈۈرمىگە تاشۈالنغانلىقى ھەم تۈرمىۈدى بوشۈاپ ،سۈو ېو ئىتتى اقىغۈا
كەتكەنلىكى مەقۇملۇل مەسىلە بوقسىمۇ ،بىرال ئۇنىڭ ئەسلى سىياسىە ئارقا كۆرگنۈشى
مە ھۈۈۇم ئىۈۈدى .پاقېنو نىۈۈڭ ئەسۈۈلى كىۈۈم ئىكەنلىكۈۈى سۈۈو ېو ن ى دسۈۈىنىڭ
غۇقجىدىكى پودپوقكو نىكلىرى ،ئەقى مەمەتوف ،زاكىر تۆرە ە ئىسكەندەر ئەپەندىلەر
ئۈچۈنمۇ ئە قىزىقارقىۋ تېما بوقۇپ ،ئوشۈتا ياشۈىغان ئەقۈى مەمەتوفنىۈڭ -0971
يىلالردا ئۆزىنىڭ غۇقجىدا بىرگە مەە ىۈە ەىۈزمە

قىلغۈان ئىككۈى كونۈا دوسۈتى-

ئاقمۇتىدىكى ئىسكەندەر ە كراسنادار شەھىرىگە يەرقەشۈكەن زاكىۈر تۈۆرىلەر بىۈلەن
يېزىشۈۈقان ەەتلىرىۈۈدە پۈۈاقېنو ھەققىۈۈدە بىۈۈر قۈۈانچە قېۈۈتىم توەتاقغۈۈان ھەم پىكىۈۈر
ئاقماشتۇرغان ئىدى.
ئەقى ئەپەندى ئىسكەندەردى ( ئىۋان ئىۋانو ى ئىۋانۈو تى ) -0972يىلۈى
پۈۈاقېنو ھەققىۈۈدە مەقۇمۈۈا

سۈۈورىغان .ئۈۈۇ-0972 ،يىلۈۈى-7 ،سۈۈېنتەبىردىكى

ەېتىدە پاقېنو ھەققىدە ئەتراپلىۋ اا اب بەرگەن .ئۇ ،ئۆزىنىڭ -0920يىلى پۈاقېنو
بىلەن بوقغان سۆھبىتىدە پاقېنو نىڭ -0907يىلىدى كېيى تاشكەنتكە بارغۈانلىقى ە
سۈۈو ېو ھۆكۈمىتىنىۈۈڭ ئۈۈۆزى ئۈچۈۈۈن ئىشۈۈلە

تەكلى ىنۈۈى رە

قىلىۈۈر ،غۇقجىغۈۈا

قېچىۈۈر كەقگەنلىكۈۈى ە بۇنىڭۈۈدى ئۆمۈۈۈر بۈۈويى پۇشۈۈمان يېگەنلىكىنۈۈى سۈۈۆزقەپ
بەرگەنلىكىنى يازغان ( .)69ئىسكەندەر« ،پاقېنو -0920يىلى سۈو ېو ھۆكۈۈمىتىنى
ئېتىراپ قىلغان ھەمدە سو ېو گراادانلىقىنى قوبۇ قىلىر ،پۈتۈن كۈچى بىلەن بىزگە
ياردەم بەردى ە بىزنىڭ تاپشۈۇرۇقلىرىمىز بۈويىچە ەىۈزمە

قىلغۈان» دەپ بايۈان

قىلغان [.]71
ئۇ ،يەنە پاقېنو نىڭ -0920-0922يىلالردا سو ېو ئىتتى اقىنىڭ تاپشۇرۇقلىرى
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بويىچە ئىشلىگەنلىكى ھەققىدە توەتىلىر« ،ئۇ-0920-0922 ،يىلالردىكى ەقەقەرگە
بىۋاسۈىتە بىزنىۈۈڭ رەھبەرقىكىمىۈزدە قاتناشۈۈتى» دېۈگەن[.]70ئارقىۈۈدى يەنە ئەقۈۈى
ئەپەندى زاكىر تۆرە ( پېتىر ئىۋانو ى سا ى )دى

مەقۇما

سورىغان .پېتىر سا ى (

زاكىر ) -0979يىلى-07 ،ئىيۇ كۈنى ئەقۈى مەمەتۈوف ئۈچۈۈن مەەسۈۇس «ئىۈۋان
گېلورگىيېۋى پاقىنو ھەققىدە ئۇچۇر» دېگەن تېمىدا ەە

يېزىر ئە ەتكەن بوقۈۇپ،

بۇنىڭدا ئۇ پاقېنو ھەققىدە بىلگەنلىرىنى تەپسىلىە يازغۈان .بۇالرنىۈڭ ئىچىۈدە ئە
تەپسىلىسى زاكىرنىڭ مەقۇماتىدۇر .بۇ ئۈ ئادەمنىڭ يېزىشقان ەەتلىرىدىكى پۈاقېنو
ھەققىۈۈدىكى مەقۇمۈۈاتالردى ئۇنىۈۈڭ زادى كىۈۈم ئىكەنلىكۈۈى ئېنىقلىنىۈۈدۇ .بۈۈۇ ئۈۈۈ
راز ېتچىكنىڭ مەقۇمۈاتلىرىنى بىرقەشۈتۈرگ
ئاقغاندا .ئىۋان گېلورگىيېۋى

مۈۇمكى  .زاكىرنىۈڭ مەقۇمۈاتى بۈويىچە

پاقېنو -0896-0894يىللىرىنىڭ بىرىۈدە تۇغۇقغۈان.

ئەسلى ئۇ ئورېنبۇرگ ە ياكى يەتتەسۇ كازاكلىرىۈدى بوقۈۇپ ،بۈۇ اەھەتۈتە ئېنىۈۋ
ئەمەس .ئۇ ،تاشكەنتتىكى چار پادىشاھ ئارمىيىسىنىڭ تۈركىستان ھەربىە رايونىنىۈڭ
شۈۈىتابىدىكى تۈۈاالنتلىۋ ئوفىتسۈۈېرالردى بىۈۈرى ئىۈۈدى .پۈۈاقېنو -0900يىلۈۈى چۈۈار
پادىشاھ ئارمىيىسىنىڭ تۈركىسۈتان ھەربىۈە رايۈونى تەرى ىۈدى اۇڭگوغۈا ھەربىۈە
راز ېتكا ئۈچۈۈن ئە ەتىلىۈدۇ ھەمۈدە چاررۇسۈىيىنىڭ غۇقجىۈدىكى كونسۇقخانىسۈىنى
قوغدايۈۈدىغان  011كىشۈۈىلى

ئەترەتنىۈۈڭ كومانۈۈدىرىلىۋ ەزى ىسۈۈىنى ئاتقۇرىۈۈدۇ.

ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدى كېيى -0909-0908 ،يىللىرى قىزىق ئارمىيە ئۇنى تاشكەنتكە
چاقىرىدۇ ە سو ېو ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئىشلەشكە تەكلىۈر قىلىنىۈدۇ ،قۈېكى ئۈۇ بۈۇ
تەقەپنى رە

قىلىر ،غۇقجىغۈا قايتىۈر كېلىۈر ،بىۈر مەزگىۈق يۈرىۈدۇ-0920 .يىلۈى

ئاتامان دۇتوف سۈيدىڭدە ئۆقتۈرگقگەندى كېيى پاقىنو بىۈر مەزگىۈق ئۈۆز ئاقۈدىغا
يۈرىدۇ ،ئەمما -0926يىلى غۇقجىدا سو ېو كونسۇقخانىسى قۇرۇقغاندى كېۈيى

ئۈۇ،

كونسۇقخانىغا كىرىر ،ئۆزىنىڭ كىم ئىكەنلىكى ە قانۈدال بوقۈۇپ غۇقجىغۈا كېلىۈر
قاقغانلىقىنى چۈشەندگرگپ ،ئۆزىنىڭ بىر رۇس ئىكەنلىكۈى ،رۇسۈىيە ئۈچۈۈن ەىۈزمە
قىلغانلىقى ،مانا ئەمدى سو ېو ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئىشلە

ئارزۇسى بارقىقى ە ئۈۆز

قوقىدا نۇرغۇن راز ېتكا ئۇچۇرقىرى بارقىقىنى ئېيتىدۇ ،ئەنە شۇنىڭدى كېيى ئۇ سو ېو
رۇسىيىسى ئۈچۈن ەىزمە

قىلىشقا كىرىشىدۇ [-0920-0922 .]72يىللىرى ئۇ سو ېو

رۇسىيىسىنىڭ نورېيكو كوماندىرقىقىدىكى ئاقتايىسكىە ئەتۈرىتىگە قاتنىشۈىدۇ ھەمۈدە
شېڭ شىسەي ئارمىيىسىدە برىگادا كوماندىرى ،گېنېرا مايور ئۇنۋانى بىلەن ەىۈزمە
قىلىدۇ .بۇ چاغالردا ئۇ ئوەشاشال سو ېو ئىتتى اقى ئۈچۈن مەە ىۈە ەىۈزمە

قىلغۈان

ئىۈۈدى.زاكىۈۈر ئەپەنۈۈدىنىڭ يېزىشۈۈىچە ،شۈۈېڭ شىسۈۈەي سۈۈو ېو ئىتتى اقىۈۈدى يۈۈۈز
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ئۆرىگەندى كېيى  ،سو ېو ئىتتى اقى ەۈادىملىرىنى تۇتقۈۇن قىلىۈش ە زەربە بېۈرىش
سىياسىە ئېلىر بارغاندا شېڭ شىسەي ئۇنى ە ئۇنىڭ ئاياقىنىڭ ئاكىسۈى گۈرېبىنكى
گېلورگىە مىخايلو ىچنى بىرقىكتە قوقغا ئاقىدۇ .ئۈرگمچىدىكى سو ېو كونسۇقخانىسى
شېڭ شىسەيدى ئۇالرنى قويۇپ بېرىشنى تەقەپ قىلغا بوقسىمۇ ،ئەمما شۈېڭ ئۇنۈدال
ئادەملەرنىۈۈڭ يوقلۈۈۇقىنى ئېيتىۈۈدۇ .ئەممۈۈا ،سۈۈو ېو كونسۇقخانىسۈۈى پۈۈاقېنو

ە

گرېبىنكىننىڭ ئۆقۈمگە ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ ،نۇرغۇن پۇ ەەالەپ ،ئۈۇالرنى
ئاتىدىغان ااقالتقا پۇ بېرىر ئۇنى سېتىۋاقىدۇ ،پۇتۈشۈۈم بۈويىچە ،اۈاقال

ئۈۇالرنى

ئاتماي ،ئول چىقىرىر قويۇپال ئازگاقغا دەپنە قىلىۋېتىش  ،بىرال ئازرال توپا تاشۈالپ
قويىدىغان بوقىدۇ ،سو ە

كونسۇقخانە ەادىملىرى مۆكۈپ تەييار بوقۇپ تۇرىدۇ ،ئول

چىقىر ،ئۇالرغا ئازگاقغا كۆمۈ ېتىلىر ،ساقچىالر كەتكەندى كېيى سو ېو ەادىملىرى
دەرھا كېلىر ،ئۇالرنى ئازگاقنى كوالپ چىقىرىۋاقىدۇ .بۇ چاغۈدا گۈرېبىنكى ئۈازرال
تىنىۋاتاتتى ،ئەمما پاقېنو نىڭ تىنىقۈى توەتىغۈان ،بىۈرال دوەتۈۇرالر سۈۈنلىە نەپەس
ئاقۈۈدۇرۇ

ئۈۈارقىلىۋ ئۈۈۇنى ئەسۈۈلىگە كەقتۈرگەنۈۈدى كېۈۈيى ئۈۈۇالرنى سۈۈو ېو

كونسۇقخانىسىغا ئېلىر كېتىر ئۇزۇن ئۆتمەي سو ېو ئىتتى اقىغا ماڭدۇرىۋېتىدۇ (.)72
ئەقۋەتتە ،بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدى شېڭ شىسەي بىخە ەر ئىدى.
پۈۈاقېنو سۈۈو ېو ئىتتى اقىغۈۈا كەتكەنۈۈدى كېۈۈيى -0902 ،يىلىنىۈۈڭ بېشۈۈىدا
موسكۋانىڭ بۇيرۇقى بويىچە تاشكەنو قاتارقىۋ اايالردا شۈىنجاڭدى چىققۈانالردى
قوراقلىۋ ئەترە

تەشكىللەيدۇ ھەمۈدە -0900يىلۈى-00 ،ئاينىۈڭ ئاەىرقىرىۈدا ئۈۆز

ئەترىتىنى باشالپ غۇقجىغا كېلىۈدۇ .ئۈۇ -0904 ،يىلۈى-0 ،ئايۈدا پېتىۈر رومۈانو ى
ئاقېكساندرو نىڭ ئورنىغا پارتىزانالرنىڭ بۈا
مىللىە ئارمىيىنىڭ با

قومانۈدانى-0904 ،يىلۈى ،ئاپرېلۈدا

قوماندانىلىققا تەيىنلىنىدۇ( .)70پاقېنو بۇ اەرياندا ئوتتۈۇرا

يۆنىلىشۈۈتىكى قوشۈۈۇنالرنىڭ شۈۈىخونى ئۈۈازاد قىلىۈۈش ئۇرۇشۈۈىغا ە شۈۈىماقىە يۈۈۈرگ
قوشۇنىنىڭ چۆچەى ،دۆربىلجى قاتارقىۋ شەھەرقەرنى ئازاد قىلىش اەڭلىرىگە بىۋاسىتە
قوماندانلىۋ قىلىدۇ.
ئۇيغۇر شاھىدقىرىنىڭ ئۇچۇرقىرىغا ئاساسالنغاندا ئۈۇ ،غۇقجىۈدىكى -2دومنىۈڭ
مەسلۇقى ،موسكۋا ئە ەتكەن با
ستې انو ى

ھەربىە-سىياسىە مەسۈلىھەتچى گېنېۈرا

الدىمىۈر

ئېگنارو نىڭ بۇيرۇقى بۈويىچە مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ مانۈاس دەرياسۈىدى

ئۆتۈپ ھۇاۇم قىلىشىنى توەتىتىۈر قويغۈان .چۈۈنكى ،ئۈۇ مىللىۈە ئارمىيىنىۈڭ بۈا
قوماندانى بوقۇ

سۈپىتى بىلەن بىۋاسىتە بۇيرۇل بېرىشتى ئىبۈارە

شۇنىڭ قوقىدا ئىدى .اۇمھۇرىيە

ھەربىۈە ھوقۈۇل

رەئىسۈى ئەقىخۈان تۈۆرە مىللىۈە ئۈارمىيە مانۈاس
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دەرياسى بويىدا توەتاپ قاقغاندى كېيى -0904 ،يىلى-01 ،ئايۈدا ھەربىۈە ئىشۈالر
كومىتېتى قۇرۇپ ،بۇ كومىتېتقا پاقېنو  ،ئىسساقبەى ،ئەەمەتجۈان قاسۈىمى ە كەرىۈم
ھااىنى كىرگۈزگەن ھەم ئۆزى ھەربىە ئىشالر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بوقغان شۈۇنىڭدەى
ئۇنىڭغا مارشاقلىۋ ئۇنۋانى بېرىلىر ،پۈتۈن ئارمىيىنىڭ ئە ئاقىە ھەربىە ھوقۈۇقىنى
كونترو قىلغان ئىدى( .)74تارىخىە شاھىدالرنىڭ ئۇچۇرقىرىدى مەقۈۇم بوقۇشۈىچە،
ئەقىخان تۆرە پاقېنو قا مىللىە ئارمىيىگە بۇيرۇل بېرىر ،ماناس دەرياسىدى ئۆتۈۈپ،
دا انلىۋ ھۇاۇم قوزغاشقا بۇيرۇغان .بىرال ،ئۇ ئەقىخان تۆرىنىۈڭ بۈۇيرۇقىنى ئىجۈرا
قىلمىغان .ئۇ ،ئۆزىنىڭ ئاماقسىز ئىكەنلىكى ،ئۆزىنىڭ پەقە

موسۈكۋانىڭ بۈۇيرۇقىنى

ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى بىدگرگىنىدە ،ئەقىخان تۆرە ئۇنىڭ گېنېراقلىۋ پۈاگونىنى يۇقۈۇپ
تاشلىغان ( .)76بىرال ،پاقېنو بەرىبىر بۇيرۇقنى ئىجار قىلىشقا ئاماقسۈىز ئىكەنلىكىنۈى
ئېيتقۈۈان .پۈۈاقېنو شۈۈۇنىڭدى كېۈۈيى  ،ئەقىخۈۈان تۈۈۆرە تەرى ىۈۈدى

ەزى ىسۈۈىدى

قاقدۇرۇقغان بوقسىمۇ ،ئەمما يەنىال -0906يىلىنىڭ -6ئايلىرىغىچە مىللىە ئۈارمىيىنى
ئىۈۈدارە قىلىشۈۈنى دا امالشۈۈتۇرۇپ ،تىنچلىۈۈۋ بېۈۈتىم ئىمزاقىنىشۈۈىدى كېۈۈيى  ،سۈۈو ېو
ئىتتى اقىغا كېتىدۇ .زاكىر تۆرە « پاقېنو -0907يىلى شىنجاڭدى سو ېو ئىتتى اقىغۈا
پۈتۈنلەي كەتتۈى ە تاشۈكەنو شۈەھىرىگە كېلىۈر يەرقەشۈتى» ()77دەپ يازىۈدۇ.
ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە ،پۈاقېنو تاشۈكەنتكە يەرقىشۈىر ،ئاقۈدى بىۈلەن تاشۈكەنو
دۆقە

ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرىر ،تارىخ كەس ى ئۆگىنىدۇ ە مەەسۇس شىنجا ئۇيغۈۇر

تارىخى بويىچە دېسسىرتاتسىيە ياقىلىغان.
سو ېو ئىتتى اقىنىڭ ئۇيغۇر تارىخى تەتقىقا

ساھەسۈىگە ئائىۈو ئۇچۈۇرالردى

مەقۇم بوقۇشىچە ،پاقېنو ھاياتىنىڭ ئۈاەىرقى قىسۈىملىرىنى ئۇيغۇرالرنىۈڭ تۈارىخىنى
ئۈۈۆگىنىش ە تەتقىۈۈۋ قىلىشۈۈقا بېغىشۈۈلىغان بوقۈۈۇپ ،ئەينۈۈى اقىتتۈۈا تاشۈۈكەنو
شەرقشۇناسلىقنىڭ مۇھىم مەركەزقىرىدى بىرى ئىدى .بۇ يەردە تاشكەنو رادىلوسۈىدا
تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر تىلىدا رادىلو ئاڭلىتىش باشۈالنغان ھەمۈدە تاشۈكەنتتە « شۈەرل
ھەقىقىتى» ژۇرنىلى نەشىر قىلىنىۋاتقان بىۈر پەيۈو ئىۈدى .بۈۇ اقىتتۈا يەنە « شۈەرل
ھەقىقىتى» ژۇرنىلى نەشرىياتى قۇرۇقغان بوقۇپ ،تاشكەنتتە سو ېو ئۇيغۇر ئاقىملىرى ە
زىياقىيلىرىدى تۇرسۇن رەھىموف ،تۇنجى ئۇيغۇر تارىخ پەنلىرى دوكتۈورى ئەرشۈىدى
ھىدايەتوف ،تۇنجى بىلوقوگىيە پەنلىرى دوكتورى ئابدۇمېجىو روزىباقىيې  ،ئەدەبىيا
پەنلىرى دوكتۈورى ئوسۈمان مەمەتۈاەۇنوف ە باشۈقا ئونلىغۈان ئەربۈابالر ەىۈزمە
قىلىۋاتاتتى .بۇ اقىتتا تاشكەنتكە يەرقەشكەن پاقېنو نىڭ ئۇيغۇر تارىخى تەتقىقاتىغۈا
قىزىقىشى ھەمدە تەتقىقاتقا كىرىشىشىدە بەقكى ئۇنىڭ بۇ ئۇيغۈۇر زىيۈاقىيلىرى بىۈلەن
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بوقغۈۈۈان ئۇچرىشىشۈۈۈلىرىمۇ مۈۈۈۇھىم رو ئوينىغۈۈۈان بوقۇشۈۈۈى مۈۈۈۇمكى  .پۈۈۈاقېنو
تاشكەنتتە ياشۈىغان -0944-0906يىللىۈرى ئەقىخۈان تۆرىمۈۇ تاشۈكەنتتە بوقۈۇپ،
بىرال پاقېنو بىلەن ئەقىخان تاشكەنتتە كۆرۇشمىگەن .بۇنىۈڭ سۈە ەبى بەقكۈى بۈۇ
ئىككى ئەربابنىڭ ئىلىدىكى كونا قورسال كۆپىكى ە ياكى سۈو ېو ى گ ب سۈىنىڭ
بويۇنتۇرۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلى

بوقسا كېرەى .پاقېنو ئۆمرىنىڭ  21يىلدى ئۈارتۇل

قىسىمىنى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۆتكۈزگەن ە ئۇيغۇر تىلىنۈى بىۈر قەدەر ياەشۈى بىلۈگەن
ئىدى .ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىغۈا ئاالھىۈدە قىزىققۈانلىقى ئۈچۈۈن ئۇيغۈۇر تۈارىخىنى
ئۆگىنىش ە تەتقىۋ قىلىشقا كىرىشكەن ھەمۈدە « -0902يىلىۈدىكى ئىلۈى شۈىنخەي
ئىنقىالبى» دېگەن تېمىدا دېسسىرتاتسىيە ياقىلىغان ھەم تارىخ پەنلىۈرى كاندىۈدا
دوكتورى نامىغا ئېرىشكەن .پاقېنو -0944يىلى تاشكەنتتە كېسە سە ەبى بىلەن 61
يېشىدا اپا

بوقغان-0907.يىلى ،سو ېو ئىتتى اقى ھۆكۈۈمىتى پاقېنو نىۈڭ ئۇيغۈۇر

ئېلىدە كۆرسەتكەن ەىزمەتلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭغا قىزىق يۇقتۇز ئوردېنى تەقدىم قىلغان.
زاكىر ئەپەندىنىڭ يېزىشىچە ،پاقېنو ئىلىدىكى ئال گۋاردىيىچى رۇسالرنىڭ سو ېتكە
قارشى ئىدىيىسىنى ئۆزگەرتىر ،سو ېو ئىتتى اقىنى ھىمايە قىلىش يوقىغا مېڭىشىدا كۆپ
تەشۋىقاتچىلىۋ ەىزمىتى قىلغان -0900 .يىلى-6 ،ئايدا گېرمانىيە ئارمىيىسى سۈو ېو
ئىتتى اقىغۈۈا ھۇاۈۈۇم قىلغانۈۈدا ،پاقېنو نىۈۈڭ تەشۈۈۋىقاتلىرى نەتىجىسۈۈىدە ئاقالرنىۈۈڭ
ئە الدقىرى تۈركۈملەپ ،غۇقجا ە چۆچەكلەردى سو ېو ئىتتى اقىغۈا ئۆتۈۈپ ،گىتلېۈر
ئارمىيىسىگە قارشى اەڭگە قاتنىشۈىر ،رۇس ەتىنىنۈى قوغداشۈقا ئاتالنغۈان ئىۈكەن.
ئۇ ،ئىلى ،چۆچەكتىكى ەەققلەر ە رۇسالر ئارىسىدا يۇقىرى ئابرويغا ئىگە بوقغان ئىدى
 .ئىۋان پاقېنو نىڭ مىللىە ئارمىيىدىكى ئابرويىمۇ ناھايىتى يۈۇقىرى بوقۈۇپ ،مىللىۈە
ئارمىيىنىڭ ئوفىتسېرقىرى ئۇنى اەڭچىلەرگە كۆيۈمچان ،ئۇيغۇرالرغۈا ئۈۆزىنى يۈېقى
تۇتىدىغان ،ئۇيغۇر تىلىنى ەېلى ياەشى بىلۈگەن ،اەڭۈگە مۈاھىر ،قابىۈق قومانۈدانى
سۈۈۈپىتىدە تەسۈۈۋىرقەيدۇ .پۈۈاقېنو ئەسۈۈلىدە -0927-0920يىللىۈۈرى ئارىسۈۈىدا
موسكۋا ئۇيغۇر ئېلىغا ئە ەتكەن سو ېو ئىتتى اقى ئوفىتسېرقىرىدى نورېيكۈو ،پا ېۈق
رىباقكو ە ئوبۇەو الرنىڭ دوستى ھەمدە ئۇالر بىرقىكتە ھەربىۈە مەكۈتەپ پۈتتۈۈرگەن
بوقۇپ ،رىباقكو ە ئوبۇەو قەشقەردە ماھمۇ

مۇھىتى كوماندىرقىقىدىكى ئۇيغۈۇر -6

دىۋىزيىسىنى كونترو قىلىش ئىشى بىلەن شۇغۇقالنغان ئىدى .رىباقكو كېۈيى  ،ەتەن
ئۇرۇشى دە رىدە سو ېو ئارمىيىسىنىڭ تانكا قىسىملىرىنىڭ مارشاقى بوقدى ە ئىككى
قېتىم سو ېو ئىتتى اقى قەھرىمانى نامىغا ئېرىشتى شۇنىڭدەى كىيې  ،بېۈرقى قاتۈارقىۋ
شەھەرقەرنى ئىشغا قىلىشتا رو ئوينىدى .ئوبۇەو بوقسا كېيى  ،گېنېۈرا قېيتىنانۈو
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بوقغان.پاقېنو ئۆزىنىڭ رىباقكو ە ئوبۇەو الردى

قېلىشۈمايدىغان ھەربىۈە تۈاالنتى

بارقىقىنى سۆزقەپ يۈرگەن ئىكەن .ھەمدە ئۈۇ سۈو ېو ھۈاكىمىيىتى ئۈچۈۈن -0908
-0909يىلالردىۈۈنال تاشۈۈكەنتتە قېلىۈۈر ەىۈۈزمە

قىلغۈۈان بوقسۈۈا ،چوقۈۈۇم ئەنە شۈۈۇ

كىشۈۈۈىلەردەى يۈۈۈۇقىرى ئۈۈۈورۇننى ئىگىۈۈۈلەپ ،ئۈۈۈۆز ھەربىۈۈۈە تۈۈۈاالنتىنى اۈۈۈارى
قىلدۇرااليدىغانلىقىنى پۇشايمان ئىچىدە تەكىتلىگەن ئىكەن.

پايدىالنغان ئەسەرقەر:
]. [1سوپاەۇن سو ۇروف .مەن كەچكەن كېچىكلەر-298-297 .بەتلەر .
] . [2شۇ ئەسەر-299.بە

.

[ . ]2قواۈۈاي دوقۈۈاس  .ئۈچۈۈۋىاليە

ئىنقىالبۈۈى قوراقلىۈۈۋ كۈچلىرىنىۈۈڭ قۇرۇقمىسۈۈى
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توغرىسىدا  .ئىلى تارىخ ماتېرىياقلىرى -0 .سان .
[. ]4شۇ ئەسەر-080-081.بە

.

] . [5توەتى ئىبرايىم .مىللىە ئارمىيىنىڭ اەڭگىۋار مۇساپىسى -2112 .يىلى ،شىنجا
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تارىخىدى ) .
] . [10ب.ئا .بارمى  .سىنزيانۋ سو ەتسكو-كىتايسكىخلوتنوشەنىيا0909-0900 ،گ .
( شۈۈۈىنجا -0909-0900يىلالردىكۈۈۈى سۈۈۈو ېو -اۇڭگۈۈۈو مۇناسۈۈۈىۋەتلىرىدە).
بارنائۇ -78 .0999.بە

.

]. . [11ئوبۇەو  ،سخۋاتكا شېستى ئىم ېرىە .بىتۋا زا سۈىنزيانا ( .ئۈاقتە ئىم ېرىنىۈڭ
شىنجا ئۈچۈن ئېلىشىش ) .ېچ نەشىرىياتى،موسكۋا-297 .2117.بە

.

]  . [12گېلورگىە مېلىكيانى  ،وستوچنيە تۇركېتسان بيلبروشې نا پروئىۋو سۈۇدبە.
ئىز ېستىلا ( ،ەە ەرقەرگېزىتى) .موسكۋا-2112 ،يىلى-22 ،ئا غۇسو .
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شىنجا ئۈچۈن ئېلىشىش ) .ېچ نەشىرىياتى ،موسكۋا-2117.298.بە
]. . [14ئوبۇەو  ،سخۋاتكا شېستى ئىم ېرىە .بىتۋا زا سۈىنزيانا ( .ئۈاقتە ئىم ېرىنىۈڭ
شىنجا ئۈچۈن ئېلىشىش ) .ېچ نەشىرىياتى،موسكۋا-298 .2117.بە

.

]، [15بارمى ئا .شۇ ئەسەر -72-70.بەتلەر .
] . [16رۇسىيە فېدېراتسىيىسى دۆقە

ئارەى ى .فوند ر 9010-س . /ئۈوپ .2.د.96.

 //098-097.ئى .سۈتاقىننىڭ « ئاالھىدەپاپكىسۈى» .سۈو ېو ئىتتى ۈاقى ئىچكۈى
ئىشۈۈالر ەەقۈۈۋ كومىسسۈۈارىياتى-سۈۈو ېو ئىتتى ۈۈاقى ئىچكۈۈى ئىشۈۈالر مىنىسۈۈتىرقىكى
سېكرىتارىياتىنىڭ -0942-0900يىللىرىدىكى ماتېرىياقلىرىۈدى  .رۇسۈىيە ھۈازىرقى
زامان تارىخى ھۆاجەتلىرىكاتاقوگى .موسكۋا -0.توم. 0990 .
] . [17رۇسىيە فېدېراتسىيىسى دۆقە

ئارەى ى .فوند ر 9010-س . /ئوپ .2.د،000.

. // 282.ئى بېرىيانىڭ « ئاالھىدە پاپكىسى» سو ېو ئىتتى اقى ئىچكىلىشالر ەەقۋ
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كومىسسارىياتى-سو ېو ئىتتى ۈاقى ئىچكۈى ئىشۈالر مىنىسۈتىرقىكى سۈېكرىتارىياتىنىڭ
-0942-0900يىللىرىۈۈدىكى ماتېرىياقلىرىۈۈدى  .رۇسۈۈىيە ھۈۈازىرقى زامۈۈان تۈۈارىخى
ھۆاجەتلىرىكاتاقوگى .موسكۋا -0.توم0996 .
]. [18پا ېق مىخايلو ى فىتى ھەققىدىكى مەقۇما .
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يىللىرى ئىلىدا ئەەمەتجان قاسىمى ە مىللىە ئارمىيە شىتابىدا مەسلىھەتچى تەرىقىسىدە
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مۇئا ى رەئىسى بوقۇپ ئىشلىگەن ھەمۈدە-2112يىلۈى تاشۈكەنتتە اپۈا
ئۈابلە

بوقغۈان.
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ئىشۈۈالر كومىسسۈۈارىياتى -ەەقۈۈۋ دۆقەتبىخەتەرقى ۈ

مىنىسۈۈتىرىلىكى

سۈۈېكرىتارىياتىنىڭ ماتېرىيۈۈاقلىرى .0942-0900.رۇسۈۈىيەيېقىنقى زامۈۈان تۈۈارىخى
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ھۈۈۆاجە  .تۆ ەنۈۈدىكى ماقاقىدىنلېلىنۈۈدى .گېلۈۈورگىە مېلىياكىنسۈۈنىڭ « وسۈۈتوچنىە
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