
    1944-1949- يىللىرى ئارىسىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋه شهرقىي تۈركىستان مىللىي

ئازادلىق ئىنقىالبى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتكه ئىگه بولۇپ، بۇ ھاكىمىيهتنىڭ ۋه ئىنقىالبنىڭ

غهلىبىسىدىن تارتىپ تاكى ئاخىرىدا خىتاي كومپارتىيهسى قوشۇنلىرىنى  ئۇيغۇرالر دىيارىنى ئىشغال قىلىشى

ۋه شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرلىشىشىغىچه بولغان بارلىق جهريانالر ۋه

خۇالسىلهرده سوۋېت ئىتتىپاقى ئامىلى ئىنتايىن مۇھىم ئامىلدۇر. 

   سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ سىياسىي ئىستراتېگىيهلىك مهنپهئهتلىرىنى قوغداش،  ئۆزىنىڭ  تاشقى 

سىياسىتى، جۈملىدىن خىتاي ۋه ئۇيغۇرالر دىيارى-يهنى شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىي

ئىستراتېگىيهلىرىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش  مهقسىتىده 1944-1949-يىللىرى ئارىسىدا شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتىگه كهڭ كۆلهمده ھهربىي  ياردهم بېرىش بىلهن بىرگه، مهزكۇر ياردهملهرنىڭ مۇھىم بىر قىسمى

سۈپىتىده  مهلۇم ساندا  ھهربىي-سىياسىي، مهمۇرىي، تېخنىكا  ۋه باشقا ساھهلهرگه ئائىت خادىملىرىنى

ئهۋهتتى. ئهمهلىيهتته، بۇ ياردهملهرنىڭ ھهممىسى مۇتلهق مهخپىي رهۋىشته ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، سوۋېت

ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈرده خهلقئارا سهھنىده، شۇنىڭدهك خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان

مۇناسىۋهتلىرىده ئۆزلىرىنىڭ مهزكۇر ئىنقىالبقا ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه  ياردهم بهرگهنلىكىنى

ئېتىراپ قىلمىغانىدى.

    مهزكۇر خادىمالر بىردهك ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ

قارارىنى ئاساس قىلغان ھالدا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهر قايسى مىنىستىرلىقلىرى ۋه ھهربىي ساھهسىدىن

تالالنسىمۇ، ئهمما بۇالر  ئهۋهتىلىش ۋه باشقۇرۇش جهھهتتىن بىۋاسىته سوۋېت ئىتتىپاقى خهلق ئىچكى ئىشالر

ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى، يهنى كېيىنكى ئىچكى ئىشالر ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقلىرى،

1947-يىلىدىن كېيىن  سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر سوۋېتى تهركىبىدىكى ئىنفورماتسىيه كومىتېتى، يهنى

دۆلهت تاشقى رازۋېدكا ئورگىنىغا تهۋه ئىدى.

  شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه مهخسۇس ھهر

ساھهلهر بويىچه خادىمالرنى ئهۋهتىپ ياردهم بېرىشى ئىككى باسقۇچتا ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بىرىنچى باسقۇچ
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رازۋېتچىكالرمۇ؟  مهخسۇس خادىمالرمۇ؟

 شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى ستالىننىڭ  ئادهملىرى

نهبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پهنلىرى دوكتورى)



1946-1943- يىللىرىغىچه، ئىككىنچى باسقۇچ 1947-1949-يىللىرىغىچىدۇر.  ھهر قايسى باسقۇچالردىكى

سوۋېت خادىملىرىنىڭ خىزمهت دائىرىسى ۋه يۈكلهنگهن ۋهزىپىلىرىده ئورتاقلىقالر ۋه ئۆزگىچه پهرقلىق

تهرهپلهر بار ئىدى.

 

سوۋېت سىياسىتىنىڭ  ئارقا كۆرۈنۈشى  

 

 شۇنى ئېنىق ئېيتىش زۆرۈركى،  سوۋېت رۇسىيهسى  1920-يىلالردا سابىق چار رۇسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ  قوشنا

شىنجاڭدىكى، يهنى شهرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىتىگه ئاساسىي جهھهتتىن ۋارىسلىق قىلىپ، بۇ جايدا

ئۆزىنىڭ سىياسىي شۇنىڭدهك  سودا-ئىقتىسادىي تهسىرلىرىنى ساقالپ قېلىش ھهم ئۇنى مۇستهھكهم ھالدا

تىكلهش چارىسى قولالنغانىدى. سوۋېت  ھۆكۈمىتى  بۇ جايدا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنقىالب قوزغاپ،  مۇستهقىل

ھاكىمىيهت قۇرۇشىغا يول قويماسلىق سىياسىتى يۈرگۈزدى.

  مهزكۇر  جايدا سوۋېت  ھۆكۈمىتى، جۈملىدىن  يوسىف ستالىن رهھبهرلىكىدىكى كوممۇنىستالر پارتىيهسى

مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى 1933-1931- يىللىرى ئارىسىدىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كهڭ كۆلهملىك

مىللىي ئازادلىق ۋه مۇستهقىللىق  ئىنقىالبى ۋه ئۇنىڭ نهتىجىسىده قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان ئىسالم

جۇمھۇرىيىتىنى قوللىماسلىق، ئهكسىچه، خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهيگه ھهربىي ياردهم بېرىپ، ئۇنى

ھىمايه قىلىشنى قارار قىلغانىدى.  سىياسىي بيۇرونىڭ1933-يىلى، 3-ئاۋغۇستىكى « شىنجاڭ خىزمىتى

ھهققىدىكى كۆرسهتمىسى »ده «شىنجاڭنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى لوزۇنكىسىنى قوللىماسلىق» قارارى

چىقىرىلغان بولۇپ، بۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى «شىنجاڭ سىياسىتى»نى تولۇق نامايان

قىلغانىدى.

  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى  كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىئونالنىڭ  ۋه پۈتۈن ئىتتىپاق   بولشېۋىكلىرىنىڭ

كوممۇنىستىك  پارتىيهسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىنىڭ «شىنجاڭدىكى ئىنقىالبالرنىڭ مىللىي ئازادلىق

ئىنقىالبى ھهرىكىتى ئىكهنلىكى»  ھهم ئۇنى قولالش ھهققىدىكى تهكلىپلىرىنى رهت قىلدى ۋه ھهتتا ئۇالرنىڭ 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ «ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىدىن ئۇيغۇر كوممۇنىستلىرىنى شىنجاڭغا ئهۋهتىش»نى

چهكلىدى. سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهينىڭ رهھبهرلىكىدىكى، نامدا خىتايغا تهۋه،

ئهمما خىتاي نهنجىڭ ھۆكۈمىتىگه بېقىنمايدىغان،  ئهمهلىيهتته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كونترولۇققى

ئاستىدىكى يېرىم مۇستهقىل بىر ئۆلكه ھاكىمىيىتى بهرپا قىلىپ، بۇ ئۆلكىده ئۆزىنىڭ سودا-ئىقتىسادىي،

سىياسىي،  مهدهنىيهت ۋه باشقا  ھهر جهھهتتىكى تهسىرى ھهم ئىمتىيازىنى تىكلهپ، كۆپ يىلالر بۇ خىل

ۋهزىيهتنى داۋامالشتۇردى.

   بىراق،1941-يىلى، 6-ئايدا گىتلېر گېرمانىيهسىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم قىلىپ، سوۋېت-گېرمان

ئۇرۇشى پارتالپ، 1942-يىلىغىچه سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ ئارقىمۇ-ئارقىدىن تارمار بولۇشىدهك ئېغىر

ۋهزىيهتتىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهغلۇپ  بولۇشىنى ھېس قىلغان  ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىگه  قوشنا  
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    شهرقىي تۈركىستاننى موسكۋانىڭ ھىمايىسى ۋه ياردىمى ئاستىدا 1934-يىلىدىن بۇيان ئىداره قىلىپ

كېلىۋاتقان خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهي موسكۋادىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭ پۈتۈن تهسىرلىرىنى ھهيدهپ

چىقىرىپ، چوڭچىڭدىكى جاڭ كهيشى باشچىلىقىدىكى خىتاي جۇمھۇرىيىتى مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه

بېقىنىپ، بۇ ئۆلكىنى جاڭ كهيشىنىڭ كۈنلۈكى ئاستىدا ئىداره قىلىش مهقسىتىگه  يهتمهكچى بولدى.

  نهتىجىده 1942-1944-يىللىرى ئارىسىدا  شېڭ شىسهي خىتاي مىللهتچىلىرىنىڭ  گومىنداڭ

ھاكىمىيىتىنىڭ قوللىشى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭدىكى بارلىق ئىمتىيازلىرىنى ئېغىر زهربىگه

ئۇچراتتى، بۇ جايدىكى قۇمۇلدا تۇرۇۋاتقان سوۋېت ئىتتىپاقى قوشۇنىنى، سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىلىرى،

تېخنىكلىرى، ئىنژېنېرلىرى، كادىرلىرىنى ئۆز ۋهتىنىگه  قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر قىلدى. سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ نېفىت، يهر ئاستى بايلىقلىرىنى قېزىش  شىركهتلىرى، سودا شىركهتلىرى، ئۈرۈمچىدىكى

ھهربىي ئايروپىالن ياساش زاۋۇتى قاتارلىق بارلىق ئورگانلىرى ۋه كارخانىلىرىنى تاقىدى شۇنىڭدهك سوۋېت

ئىتتىپاقى بىلهن داۋاملىشىۋاتقان  سودىالرنى ئۈزدى ھهم ئۆلكىده سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئاكتىپ 

ھهرىكهت باشلىدى.

   خىتاي ھۆكۈمىتى يهنه ئۈرۈمچىده ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ۋه ئهنگلىيهنىڭ كونسۇلخانىلىرىنى قۇرۇشىنى

قولغا كهلتۈرۈپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن فاشىزمغا قارشى ئىتتىپاقداش بولسىمۇ، ئهمما ئىدېئولوگىيه

جهھهتتىن  سوۋېت  ئىتتىپاقى بىلهن زىددىيهتكه ئىگه ئامېرىكا ۋه ئهنگلىيهنىڭ  تهسىرىنى سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ  شىنجاڭدىن ئىبارهت مهزكۇر ئارقا ھويلىسىغا ئهكىرىش ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا

نىسبهتهن ئىستراتېگىيهلىك بېسىم يارىتىش تاكتىكىسىنى قولالنغانىدى. ۋهھالهنكى، ئامېرىكا قوشما

شتاتلىرى فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپاقىنى  ئىتتىپاقداش قىلىپ تاللىغان ۋه  ئۇالر ئارىسىدىكى

ھهمكارلىقنى كۈچهيتىشكه ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهن بولغاچقا خىتاينىڭ شىنجاڭنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا

قارشى بازىغا ئايالندۇرۇشىغا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋهتنى بۇزۇشقا ۋه جىددىيلهشتۈرۈشكه

قوشۇلمايتتى. لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، شېڭ شىسهي  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهنئهنىۋى سىياسىي،

مهدهنىيهت، سودا-ئىقتىسادىي تهسىرلىرىگه ئېغىر تهھدىت پهيدا قىلىش ۋهزىيىتىنى داۋامالشتۇرۇۋهردى.

    يهنه بىر تهرهپتىن شېڭ شىسهي  ۋه گومىنداڭ دائىرىلىرى ئهشهددىي چوڭ خىتاي مىللهتچىلىكى سىياسىتى

يۈرگۈزۈپ، ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرگه نىسبهتهن  كهمسىتىش، باستۇرۇش، چهكلهش سىياسىتى

قولالندى. شېڭ شىسهي ھاكىمىيىتى 1937-يىلىدىن  تارتىپ، 100 مىڭلىغان  ئادهملهرنى قولغا ئېلىپ،

ئاساسلىقى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهتتا باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ داڭلىق ئهربابلىرى، ئاقساقاللىرى، بهگلىرى،

زىيالىيلىرىنى  ئۆلتۈرۈپ تېررورلۇق تۈزۈم ئورناتقانىدى.  بۇنىڭ بىلهن خىتايالر بىلهن يهرلىك مىللهتلهر

ئارىسىدىكى مىللىي زىددىيهتمۇ  ناھايىتى ئۆتكۈرلهشتى. نهتىجىده، ئۇيغۇر، قازاق ۋه باشقا مىللهتلهر

ئارىسىدا خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى مهخپىي ۋه ئاشكارا قارشىلىق ھهرىكهتلىرى باشلىنىپ كهتكهن بولۇپ،

ئالدى بىلهن  1937 - يىللىرى قهشقهرىيه تهرهپته ئابدۇنىياز كامال قاتارلىقالر باشچىلىقىدا  خىتاي

ھاكىمىيىتىگه قارشى كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭالر پارتلىغان بولسا، 1940-يىلى، بولۇپمۇ 1943-يىلىدىن

باشالپ، ئالتاي تهۋهسىده قازاقالرنىڭ قوراللىق قارشىلىقلىرى باشالندى. ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقى1938-1937-

يىللىرىدىكى ئۇيغۇر ۋه تۇڭگانالرنىڭ قوزغىالڭلىرىنى ھهربىي كۈچ بىلهن باستۇرۇپ بهردى شۇنىڭدهك  شېڭ

شىسهينىڭ كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىگه كۆز يۇمدى ۋه قولالش پوزىتسىيهسىده بولغانىدى.

ئهپسۇسكى،  1942-يىلىدىن باشالپ، شېڭ شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭغا قارشى

ھهرىكهتكه ئۆتكهندىن كېيىن موسكۋا بۇنىڭغا تاقهت قىلىپ تۇرالمىدى.

   مانا شۇنداق تۈرلۈك ئىچكى ۋه تاشقى ۋهزىيهت شارائىتىدا 1943-يىلى، 5-ماي كۈنى پۈتۈن  سوۋېت ئىتتىپاقى

بولشېۋىكلىرىنىڭ  كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى  «شىنجاڭ ھهققىده » 

يىغىن ئېچىپ، ئۇيغۇر ۋه باشقا مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنى قولالش ۋه ھهر جهھهتلهردىن 

ياردهم بېرىش ئارقىلىق شېڭ شىسهينى ئاغدۇرۇشنى قارار قىلىپ، ئۆزىنىڭ مۇناسىۋهتلىك ھهرىكهتلىرىنى

باشلىۋهتتى.
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   ئهنه شۇنداق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشى ئاستىدا 1944-يىلى 9-ئايدا نىلقا قوزغىلىڭى ۋه ئارقىدىن 11-

ئايدا غۇلجا قوزغىلىڭى پارتالپ،1944-يىلى 12-نويابىر كۈنى غۇلجا شهھىرىده شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇپ، ئۇيغۇر، قازاق ۋه باشقا خىتاي ئهمهس مىللهتلهر ئۆز  مۇستهقىل ھاكىمىيىتىگه ئىگه

بولدى.  قوزغىالڭچىالر بىر ئايلىق جهڭلهر جهريانىدا ئىلىنىڭ كۆپ ناھىيهلىرىنى ئازاد قىلىپ، خىتاي

قوشۇنلىرىنى بىر قانچه جايالردا ئىسكهنجىگه ئالدى. شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ بۇ خىل يۇقىرى

ئىنقىالبىي قىزغىنلىقى ۋه خىتاي قوشۇنلىرىنى تېز ۋاقىتتا تارمار قىلغانلىقىنى  كۆرگهن سوۋېت ئىتتىپاقى

تهرهپ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ھهربىي مهسلىھهتچى، قوراللىق ئهترهت، قورال-ياراق، ئوق-دورا

جهھهتلهردىن ياردهم كۆرسىتىپ، ئۇنى ئهمهلىي قولالشنى قارار قىلدى. سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق

كومىسسارى الۋرېنتىي بېرىيا ۋه  دۆلهت بىخهتهرلىك خهلق كومىسسارى ۋسېۋولود مېركۇلوفنىڭ 1944-يىلى 8-

دېكابىر كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاق ئالىي رهھبهرلىرى ستالىن ۋه مولوتوفقا يوللىغان مهخپىي دوكالتىدائىلىدىكى

مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنى تېخىمۇ قولالش ۋه ياردهم بېرىش ئۈچۈن مهخسۇس ن ك ۋ د (ئىچكى  ئىشالر

خهلق كومىسسارىياتى)گېنېرال مايورى ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى «ئاالھىده ھهرىكهت

گۇرۇپپىسى» ۋه مۇناسىۋهتلىك خادىمالرنى مهخپىي تۈرده ئهۋهتىش ھهم مهخسۇس تهربىيهدىن ئۆتكهن شىنجاڭ

ئاھالىسىدىن ۋه يهرلىك ئوتتۇرا ئاسىيالىقالردىن تۈزۈلگهن 590 كىشىلىك 5 ئاتلىق ئهترهتنى ئهۋهتىشنى تهلهپ

قىلدى.   «ئازادلىق تهشكىالتى» ئهزاسى ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى باش كاتىپى

ئابدۇرهئۇپ مهخسۇم ئىبراھىمىنىڭ ( 1914-2005) ئېيتىشىچه  غۇلجا قوزغىلىڭى پارتالپ، بىر ئايالر ئۆتكهنده

سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى، گېنېراللىرى ياردهمگه كهلدى.

  رهسمىي ھۆججهتلهرگه كۆره، يهنى بېرىيا- 1944يىلى،- 12ئاينىڭ -23كۈنى ستالىن ۋه مولوتوفقا غۇلجىغا

ئهۋهتىلگهن گېنېرال مايور  يېگناروفنىڭ دوكالتىنى  يولالپ بهرگهن بولۇپ، مهزكۇر مهخپىي مهلۇماتتىن مهلۇم

بولۇشىچه، - 1944يىلى،- 12ئاينىڭ- 15كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتى ۋه

دۆلهت بىخهتهرلىك خهلق كومىسسارىياتى  تۈزگهن ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپپىسى  ن ك ۋ د گېنېرال مايورى

ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروفنىڭ باشچىلىقىدا ئىلىغا   كېلىپ، قورغاستا تۇرۇپ پائالىيهت باشلىغان ۋه 

كېيىن غۇلجىغا باردى.

 

ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف  ( 1903-1976). باكۇدا تۇغۇلغان، رۇس.  1929-1937-يىللىرى تاجىكىستاندا ۋه ئۆزبېكىستاندا .

نكۋد ۋه چېگرا قوغداش قىسىملىرىدا كوماندىر بولۇپ ئىشلىگهن، ئۆزبېك تىلىنى ياخشى بىلىدۇ. ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى  ئوگپۇ

ۋه نكۋد سىنىڭ ئوتتۇرا ئازىئادىكى باشقارمىسىنىڭ مهسئۇلى بولغان. 1943-يىلى نكۋد گېنېرال مايورى بولغان ۋه  نكۋد

قوشۇنلىرىنىڭ قىزىل ئارمىيهنىڭ ئارقا سېپىنى قوغداش بويىچه باشلىقىنىڭ ئورۇنباسارى بولغان. 1944-يىلى نكۋد تهركىبىده

مهخسۇس شىنجاڭ ئۈچۈن تهييارالنغان ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ، غۇلجىغا كهلگهن ۋه پۈتۈن ئىشالرغا

رهھبهرلىك قىلغان. 1946-1947-يىلى، تۈركمهنىستان س س ر ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى بولغان.  ئۇ، 1953-يىلى بېرىيا

تۇتۇلغاندىن كېيىن زهربىگه ئۇچرىغان ۋه گېنېرال  مايورلۇق ئۇنۋانى ھهم ئوردېنلىرى تارتىۋېلىنغان.1976-يىلى موسكۋادا

.ئۆلگهن
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  ن ك ۋ د (خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى   )ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى باشلىقى گېنېرال  مايور ۋ.

س. يېگناروف س  س س ر نىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىده تۇرۇشلۇق ئالىي ھهربىي-سىياسىي

مهسلىھهتچىسى سۈپىتىده غۇلجا شهھىرىگه  ئورۇنلىشىپ، مهخسۇس ھهربىي سىياسىي مهسلىھهتچىلىك

ئىشلىرىنى باشلىدى. مهزكۇر ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى تهركىبىده  موسكۋادىن غۇلجىغا كهلگهنلهر

ئىچىدىكى  ن ك ۋ د –ن ك گ ب  ) خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى -خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك

كومىسسارىياتى   (1-باشقارمىسى،  4-بۆلۈمىنىڭ  باشلىقى گېنېرال لېتىنانت  ئالېكساندىر ئىۋانوۋىچ 

الڭفاڭ  ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروفنىڭ مۇئاۋىنىلىقىغا  بهلگىلهندى.  ئۇ، ئىلگىرى، 1944-يىلى،

موڭغۇلىيه رهھبىرى  چويبالساننىڭ ئوسمان ئىسالم بىلهن موڭغۇلىيهده ئۇچرىشىشىغا  قاتناشقانىدى.

    مهزكۇر ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى تهركىبىده يهنه ن ك گ ب(خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى

)پودپولكوۋنىكى،  1940-يىلىدىن  تارتىپ ئۈرۈمچىده تۇرۇپ، قهلهي كان شىركىتىنى سوۋېت تهرهپتىن

باشقۇرغان پېتىر ئاندرېيېۋىچ چبايېف، خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى پودپولكوۋنىكى، سوۋېت

ئىتتىپاقى قهھرىمانى نىكوالي پروكوپيۇك   قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى.  گېنېرال يېگناروف غۇلجىنىڭ نوۋېيگورد

مهھهللىسىدىكى 2-نومۇرلۇق ئۆيده تۇرۇپ ئۆز خىزمهتلىرىنى ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن سوۋېت

مهسلىھهتچىلهر ئورگىنى جايالشقان بۇ جاي ئادهتته «2-دوم» دهپ ئاتالدى.

   شۇنىڭدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي، سىياسىي، مهمۇرىي مهسلىھهتچىلىرى، خادىملىرى، ھهربىي

ئىنستروكتورلىرى ئارقىمۇ-ئارقىدىن شهرقىي تۈركىستانغا كىرىپ ئورۇنلىشىپ ئۆز ئىشلىرىنى باشقۇرۇپ،

شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىلىرىنىڭ  خىتاي ھاكىمىيىتىنى  پۈتۈن ئۆلكه مىقياسىدا ئاغدۇرۇپ تاشالشنى

مهقسهت  قىلغان  قوراللىق  كۈرهشلىرىگه   ئۆزلىرىنىڭ   تېگىشلىك   ھهسسىسىنى   قوشتى. مهزكۇر  سوۋېت
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مهسلىھهتچىلىرى ۋه ھهربىي خادىملىرىنىڭ سانى دهسلهپكى ۋاقىتالردا ئاز بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ  رولىمۇ

مۇھىم ئىدى. بىراق، ھهل قىلغۇچ ئامىل يهنىال شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ۋه ئىنقىالبقا

ئاتالنغان  ئۇيغۇر، قازاق ۋه شۇنىڭدهك ئۇيغۇرالر بىلهن بىر سهپته تۇرغان باشقا بارلىق خىتاي ئهمهس مىللهت

خهلقلىرى ئىدى.

 

ئۇيغۇر سوۋېت خادىملىرى

 

   بىرىنچى  تۈركۈمده سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن مهسلىھهتچىلهر، ھهربىي خادىمالر ئارىسىدا ئاساسلىق

رهھبىرىي ئورۇننى بىۋاسىته موسكۋادىن كهلگهن گېنېرال  ۋ. س. يېگناروف ۋه ئا. ئى. الڭفاڭ قاتارلىقالر

ئىگىلهپ،  ھهربىي ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلغان بولسا،   ئوخشاشال  ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىدىن 

قازاق س س ر، قىرغىز س س ر  ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتىغا تهۋه،1930-يىلالردا بىر قېتىم شىنجاڭغا

ئهۋهتىلگهن ھهم يهرلىك مىللهت تىللىرىنى بىلىدىغان رۇسالر، شۇنىڭدهك كۆپ قىسىم يهرلىك مىللهت

ۋهكىللىرى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر  خادىمالرمۇ ئهۋهتىلدى.  بۇ، 1943-يىلى- 5مايدىكى قارارنىڭ نهتىجىسى بولۇپ،

ئۇنىڭدا ئوتتۇرا ئاسىيا  رېسپۇبلىكىلىرىدىكى يهرلىك مىللهت خادىملىرىنى ئهۋهتىش، شىنجاڭدىكى بۇ

ھهرىكهتلهرگه ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان   كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى 

سېكرىتارلىرى ۋه  مىنىستىرالر كېڭىشى رهئىسلىرىنى مهسئۇل قىلىش، شىنجاڭدىن چىققان مىللهت

كىشىلىرىدىن قوراللىق گۇرۇپپىالرنى قۇرۇش ۋه كادىرالرنى تهربىيىلهيدىغان مهكتهپلهرنى قۇرۇش ھهم باشقا

خىزمهت  پىالنلىرى بهگىلهنگهنىدى. شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرى بويىچه بۇ

قارارالرنى ئىجرا قىلىشقا ئۆزبېكىستان كوممۇنىستالر پارتىيهسى بىرىنچى سېكرېتارى ئوسمان يۈسۈپوف

(1966- 1901)، شۇنىڭدهك قىرغىزىستان ۋه قازاقىستان كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى

سېكرىتارلىرى  قاتارلىقالر بهلگىلهنگهنىدى.1962- 1964-يىللىرىدىكى قازاقىستان كومپارتىيهسى بىرىنچى

سېكرېتارى  بولغان ئىسمائىل يۈسۈپوفنىڭ (1914-2005) ئاشكارىلىشىچه، بۇ ھهرىكهتلهرگه، يهنى

ئادهملهرنى ئهۋهتىش ۋه باشقىالرغا ئوسمان يۈسۈپوف  مهسئۇل بولغانىدى.

   ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىدىن ئهۋهتىلگهن مهسلىھهتچىلهر ۋه خادىمالر  ئىچىده گېنېرال يېگناروفقا

بىۋاسىته بويسۇنىدىغانالردىن قازاقىستان خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىغا تهۋه ئىسكهندهر، يهنى ئىۋان

ئىۋانوۋىچ ئىۋانوف،    قىرغىزىستان خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىغا تهۋه  پېتىر ساۋىنوف،  يهنى  زاكىر،
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ئابدۇرهئۇپ مهخسۇم ئىبراھىمى مۇنداق دهيدۇ: << ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ قاتارلىقالر<< بىز ھهربىي ئىشالرغا مهسئۇل بواليلى دهپ، .

ئاساسلىقى ھهربىي ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلدى. دهسلهپته سىياسىي ئىشالرغا ئانچه ئارىالشمىدى، ئهمما كېيىن ھهممه ئىشالرغا

.ئارىلىشىدىغان بولدى>>.  ئابدۇرهئۇپ مهخسۇم ئىبراھىمى  بىلهن سۆھبهت، 2001-يىلى، 12-نويابىر

. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О Синьцзяне». 04.05.1943 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 37. Л. 76

, Брежнев был настоящий развратник. Агентство Политических

Новостей». http://www.apn.kz/opinions/print7650.htm. 2006.

ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوف. رۇس  ،1901-يىلى تۇغۇلغان.  1930-يىلالردا بىر قېتىم شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋهتىلگهن. 1946-1944- .

يىللىرى مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابىدا مهسلىھهتچى بولغان.  1946-يىلى، ۋهتىنىگه قايتىپ، 1951-1954-يىللىرى

ئۈرۈمچىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى باش كونسۇلخانىسىدا ئىشلىگهن، قايتقاندىن كېيىن ئالمۇتادا ئىنتۇرست ساھهسىده ئىشلهپ،

.پېنسىيهگه چىقىپ، 1975-يىلى ۋاپات بولغان. ئۇنۋانى ك گ ب پولكوۋنىكى

پېتىر ساۋىنوف. 1907-يىلى، ئىسسىقكۆل بويىدىكى پوكىروۋكىدا تۇغۇلۇپ ئۆسكهن، ئۇيغۇر، قىرغىز، ئۆزبېك تىللىرىنى ياخشى .

بىلىدۇ، 1930-يىلالردا ئافغانىستانغا ۋه ئۇيغۇرالر دىيارىغا تاشالنغان.  1943-1944-يىللىرى قىرغىزىستان نكۋد –نكگب ئورگىنىدا

ئىشلىگهن ۋه << باتۇر>> ئهترىتى بىلهن غۇلجىغا كېلىپ، جهڭ قىلغان ھهم  ئىۋان ئىۋانوف بىلهن ئاقسۇغا ئهۋهتىلگهن قوشۇندا

بىرگه بولغان، ئۇ شهرقىي تۇركىستان ئىچكى ئىشالر نازارىتى مهسلىھهتچى بولغان. 1980-يىلالردا كراسنادارودا ۋاپات بولغان
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گابىت مۇزىپوف، يهنى ئېلى مهمهدوف، دۈيشه نوغايبايېف ، راززاق ماۋالنوف   ۋه باشقا ئونلىغان  سوۋېتتىن 

كهلگهن رۇس، تاتار، قىرغىز،  قازاق، باشقۇرت، تۇڭگان، ئۆزبېك قاتارلىق مىللهتلىرىگه تهۋه ھهربىي ۋه پۇقرا

خادىمالرمۇ بار ئىدى.

   سوۋېت ئىتتىپاقى ئهنه شۇ يۇقىرىدىكى كىشىلهرنىڭ قاتنىشىشى ۋه ئىسھاقبېك مۇنۇنوف (1949-1902)،

ئىۋان گېئورگىيېۋىچ پالېنوف (1899-1955)  ۋه باشقىالرنىڭ كوماندىرلىقىدا  1945-يىلى، 1-ئاينىڭ بېشىغىچه

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه 590 كىشىدىن تهركىب تاپقان،  ئىسسىق-ئاتا، ئوش ۋه تاشكهنت ئهتراپىدا

ھهم قازاقىستاندا تهربىيهلهشتىن ئۆتكهن بهش ئاتلىق ئهترهتنى ئهۋهتكهن بولۇپ، بۇ ئهترهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ

قىسىم جهڭچىلىرى ئهسلى شهرقىي تۈركىستاندىن سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا قېچىپ كهتكهن ۋه ياكى

باشقا سهۋهبلهر بىلهن كېتىپ تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇر، قىرغىز، قازاق، رۇس ياشلىرى، شۇنىڭدهك ئوتتۇرا

ئاسىيانىڭ يهرلىك تۈركىي مىللهتلىرىدىن ئىدى. بۇالرنىڭ ئىچىده قازاقىستانلىق ئۇيغۇرالردىن سوۋېت قىزىل

ئارمىيهسىنىڭ جهڭچى ۋه كىچىك ئوفىتسېرلىرىدىن، ۋهتهن ئۇرۇشىغا قاتناشقان مىرزىگۈل ناسىروف،

سهيدهخمهت ئۆمهروف، ئاسىم ئىبراگىموف    ۋه باشقا ئونلىغان كىشىلهر بار ئىدى.

  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بۇ چاغدا، يهنى  1945-يىلىنىڭ  1-ئېيىدا  شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ھهرقايسى مىنىستىرلىقلىرى ۋه ئىدارىلىرىگه  ئايرىم مهخسۇس مهسلىھهتچىلهرنى 

ئهۋهتكهن بولۇپ، ھهممه مهمۇرىي ئورگانالردا سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى بار ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ

مهسلىھهتچىلهرنىڭ  مۇتلهق كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇرالر ئىگىلىدى. روشهنكى،  بۇنداق بولۇشىدىكى سهۋهب،

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ  80%نىڭ ئۇيغۇرالرنى تهشكىل

قىلىدىغانلىقى،  بۇ ئىنقىالبنىڭ پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدا غهلىبه قىلىشىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ھهل

قىلغۇچ رول ئوينايدىغانلىقى ھهمده شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ  ئاساسهن  ئۇيغۇرالرنىڭ
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. ئهلى مهمهدوف، يهنى گابىت مۇزىپوف  1906-يىلى باشقۇرتىستاندا تۇغۇلغان. 1920-1930-يىلالردا قاراقولدا ۋه گۈلچه چېگرا

پونكىتىدا ھهربىي خىزمهت ئۆتىگهن. 1937-يىلى ئاقسۇغا تاشالنغان. ئۇ 1944-يىلى، 22-دېكابىر كۈنلىرى ئىسھاقبېكنىڭ <<

بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن بىرگه ئىلىغا كهلگهن ھهم تېكهس پولكىنى قۇرۇشقا قاتناشقان، 1945-1946-يىللىرى ئىچكى ئىشالر

مىنىستىرلىقىنىڭ مهسلىھهتچىسى بولغان. 1946-1949-يىللىر ئالتايدا تۇرغان، ئۇ  ۋهرتىنىگه قايتىپ ئوشتا ياشاپ، 1980-

يىلى ئوش شهھىرىده ۋاپات بولغان.

. دۈيشه نوغايبايېۋ، قىرغىز، ئىسسىق كۆللۈك،  ۋهتهن ئۇرۇشى مهزگىلىده سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ ئوفىتسېرى، <<

بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن سۈيدۈڭ، كۈره، غۇلجا ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان، تېكهس 1-ئاتلىق پولك كوماندىرى ۋه بىرىگادا

كوماندىرى بولغان. 1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه قايتقان ھهم توقماق شهھىرىده پارتىيه كومىتېتى سېكرىتارىلىق ۋهزىپىلىرىده

بولغان.1968-يىلى ۋاپات بولغان

. راززاق ماۋالنوف، قىرغىز،  1933-1940-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپتىن قهشقهرىيهگه ئهۋهتىلگهن ۋه قىرغىز پولكىنىڭ

كوماندىرى بولغان. قوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشقا قاتناشقان. 1944-يىلى، << بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن بىرگه  غۇلجا ۋه ئۇنىڭ

ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان. 1945-يىلى، 4-ئايدا تېكهس 2-ئاتلىق پولكىنىڭ كوماندىرى بولغان ۋه جىڭ ئۇرۇشىغا

قاتناشقان. 1946-يىلى 6-ئايدا ۋهتىنىگه قايتىپ، ئوشتا ياشىغان ھهم بازاركوم ئىدارىسىده باشلىق بولغان. 1980-يىلى ئوشتا

ۋاپات بولغان.
.   . ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2. Д. 68.

. مىرزىگۇل ناسىروف ( 1920- 2008).  تۈگمهن يېزىسىده تۇغۇلغان. سوۋېت ئارمىيهسىده خىزمهت قىلىۋاتقاندا،1944-يىلى، 6-

ئايدا تاشكهنتته مهخسۇس مهشىققه قاتناشقان ۋه 1944-يىلىنىڭ ئاخىرى غۇلجىغا كېلىپ جهڭلهرگه قاتناشقان. ئىلگىرى

ئاخىرى ئايرىم ئاتلىق دىۋىزىيون كوماندىرى ۋه كاپىتان بولغان.ئاقسۇ ئۇرۇشىغا قاتناشقان.1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه

قايتقان. ئاتاقلىق  يېزا ئىگىلىكنى راۋاجالندۇرۇش ئۈلگىسى، لېنىن ئوردېنىنىڭ ساھىبى، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ

<< باھادىرلىق>> مېداللىرىغا ئېرىشكهن.

. ئاسىم ئىبراگىموف،  مىرزىگۇل ناسىروف بىلهن بىرگه غۇلجىغا كېلىپ جهڭلهرگه قاتناشقان. ئۇ مىرزىگۇل كوماندىرلىقىدىكى

ئايرىم ئاتلىق دىۋىزىيوننىڭ ئېسكادرون كومادىرى بولۇپ، باي ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان. 1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه

قايتىپ، ئۇزۇن مهزگىل ئوقۇتقۇچى بولۇپ خىزمهت ئىشلىگهن.

. سهيدۇلال سهيپۇلاليېف.  مهن شاھىت بولغان ئىشالر.، شىنجاڭ ياش ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى.  ئۈرۈمچى. 96-بهت.
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 باشقا قېرىنداش مىللهتلهر بىلهن ھهمكارلىقتا باشقۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى نهزهرده تۇتقان بولسا كېرهك. سوۋېت

ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى  ئوتتۇرا ئاسىيا  رېسپۇبلىكىلىرىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ سهرخىل زىيالىيلىرى ۋه

كادىرلىرىنى شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب ئىشلىرىغا  جهلپ قىلىپ،  ئاتاقلىق شائىر

قادىر ھهسهنوف (1912-1976)  قاتارلىقالرنى ئالمۇتادا مهخسۇس شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن « قازاق ئېلى»،

ئالىم ئابدۇمېجىت روزىباقىيېف  ( 1910-)، ئهرشىدىن ھىدايىتوف (1906- 1951)   )، تۇرسۇن رهخىموف (1912-

1986) قاتارلىقالرنىڭ تاشكهنتته «شهرق ھهقىقىتى» ژۇرناللىرىنى چىقىرىشىغا تهشكىللىگهنىدى. مهزكۇر

ئۇيغۇر ئهرهب يېزىقىدا چىقىدىغان ژۇرنالالر  مهخسۇس تۈرده شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن تهييارلىنىپ، ھهر خىل

قانالالر بىلهن  كىرگۈزۈلۈپ، خهلقنىڭ مىللىي، مهدهنىيهت، سىياسىي جهھهتلهردىكى روھىنىڭ كۈچىيىشىگه

تۈرتكه بولدى.

   سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهنلهر ئىچىده  ئۆزبېكىستانلىق ئۇيغۇرالردىن مۇھسىن

ئابدۇللىن  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه، يهنى جۇمھۇرىيهت رهئىسى ئهلىخان تۆرىگه

بىۋاسىته مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتىلدى. مۇھسىن ئابدۇللىن ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق  كۈندىلىك

خىزمهتلىرىگه، يىغىنلىرىغا ئاشكارا قاتنىشىدىغان ۋه مهسلىھهت بېرىدىغان بولۇپ، بارلىق مهمۇرىي،

سىياسىي، مهدهنىي، ھهربىي ۋه سودا-ئىقتىسادىي ۋه باشقا  ساھهلهرگه ئائىت قارارالرنىڭ چىقىرىلىشىغا 

مۇھسىن ئابدۇللىن بىۋاسىته  قاتنىشاتتى.

 بۇنىڭدىن باشقا ھهر قايسى نازارهتلهرگىمۇ بىردىن مهسلىھهتچى ئهۋهتىلگهن بولۇپ، قازاقىستانلىق

ئۇيغۇرالردىن سۇاليمان روزىيېف  رېۋىزىيه كومىتېتىغا ۋه ئالىي سوتقا،  جهفهر دامولال دىنىي نازارهتكه، 

ئابدۇلاليېف  مائارىپ نازارىتىگه، سهيدهخمهت ئۆمهروف ھهربىي ئىشالر ئىدارىسىگه، مېھمانوف تهشۋىقات-

تهرغىبات ئىدارىسىگه مهسلىھهتچىلىككه ئورۇنالشتۇرۇلدى. بۇالردىن باشقا يهنه  1937-1940- يىللىرى

ئاقسۇدا ئىستانبۇللۇق ئهلى ئهپهندى نامى بىلهن سودىگهر قىياپىتىده  تۇرغان ئهلى مهمهدوف، يهنى گابىت

مۇزىپوف  ئىچكى   ئىشالر  نازارىتىگه،  ئهسلى  غۇلجىدا   تۇرغان  ئاق   گۋاردىيهچى   رۇسالردىن،   ئهمما  سوۋېت
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. مۇھسىن ئابدۇللىن، تهرجىمھالى ئېنىق ئهمهس، ئۇ 1950-1980-يىللىرى ئارىسىدا تاشكهنت شهھىرىده ياشاپ شۇ يهرده ۋاپات

بولغان. مىللىتى ئۇيغۇر. ئهلىخان تۆرىنىڭ مهخسۇس مهسلىھهتچىسى.

.سۇاليمان روزىيېۋ،  قازاقىستاندا ياشاپ ۋاپات بولدى، ئىچكى ئىشالر ئهمهلدارى .

،جهفهر دامولال، ئۆزبېكىستانلىق، ئۇيغۇر ياكى ئۆزبېك،  ئهھۋالى ئېنىق ئهمهس .

.ئابدۇلاليېف، ئىسمى نامهلۇم، قازاقىستانلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى. نهده ياشىغانلىقى نامهلۇم ,

سهيدهخمهت ئۆمهروف،  قازاقىستاننىڭ چوڭ ئاقسۇ يېزىسىدىن،  تۇغۇلغان ۋاقتى ئېنىق ئهمهس، سوۋېت ئارمىيهسىنىڭ كىچىك .

ئوفىتسېرى، مىرزىگۇل ناسىروۋ بىلهن بىرگه تاشكهنت ئهتراپىدا 1944-يىلى، مهشىقتىن ئۆتكهن ۋه 1945-يىلى 1-ئاينىڭ بېشىدا

مىرزىگۇل بىلهن بىرگه ئىلىغا كهلگهن. 1945-يىلى، 4-ئايدىن 1946-يىلى 6-ئايغىچه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھهربىي

ئىشالر ئىدارىسىده ئهخمهتجان قاسىمىغا مهسلىھهتچى بولغان. ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن ئىچكى ئىشالر ساھهسىده ئىشلىگهن ۋه

1960-1970-يىللىرى ئارىسىدا چۇنجىده ، ئۇيغۇر ناھىيهلىك ئىچكى ئىشالر ئىدارىسىده باشلىق بولۇپ ئىشلىگهن ۋه شۇ يهرده ۋاپات

.(بولغان ( تولۇق ئهمهس ئۇچۇرالر

. مېھمانوف، ئۇيغۇر، بهلكى قازاقىستانلىق ئۇيغۇر. ئىسمى ۋه ئهھۋالى نامهلۇم. 1946-يىلى، 6-ئايغىچه غۇلجىدا تۇرۇپ، ش ت  ج نىڭ

تهشۋىقات ئىدارىسىده مهسلىھهتچى بولغان.

Кахарман .سهيدۇلال سهيپۇلاليېف.  مهن شاھىت بولغان ئىشالر.، شىنجاڭ ياش ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى.  ئۈرۈمچى. 96-بهت .

Хожамберди.  Уйгуры : Этнополитическая история с древнейших времен до наших дней). Издательский дом

"Мир", 2008. с.427
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. گرېبېنكىن،  ئىۋان پالېنوفنىڭ ئايالىنىڭ ئاكىسى، ئاق گۋاردىيهچى رۇس، 1920-يىلىدىن باشالپ ئىلىدا ئورۇنالشقان. سوۋېت

خادىمىغا ئايالنغان.  ئازادلىق تهشكىالتى بىلهن ئاالقىدا بولغان. 1946-يىلى، 6-ئايدا قايتىپ، ئالمۇتا ياشاپ، 1950-يىلالرنىڭ

ئاخىرىدا ۋاپات بولغان.

. مهشھۇر رۇزىيېف، مهنسۇر ئهپهندى، 1902- 1980-يىلالر. ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىسى، 1930-يىلالردا شېڭ شىسهي دهۋرىده خوجا نىياز

ھاجى يېنىدا تۇرغان. 1943-1946-يىللىرى ئابدۇلال رامازانوۋ، ۋه مهنسۇر ئهپهند ئىسىملىرى بىلهن چۆچهكته پائالىيهت قىلغان. 

ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن << قازاق ئېلى>>ده ئىشلىگهن ۋه << ۋهتهن ئوغلى>> تهخهللۇسىنى قولالنغان.
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ئىتتىپاقى مهخپىي خادىمى    گرېبىنكىن مالىيه نازارىتىگه مهسلىھهتچىلىككه مهسلىھهتچىلىككه

تهيىنلهندى. مهشۇر روزىيېف بولسا تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ مۇئاۋىن ۋالىيسى بولۇپ ئىشلهشكه ئهۋهتىلدى.

بۇالردىن باشقا جهنۇبتىكى قوراللىق ھهرىكهتكه مهسلىھهتچىلىككه ۋه قوماندانلىق ئىشلىرىغا 

ئۆزبېكىستاندىن   غوالمخان تۆره قوقانبايېف، ئهبهيدۇلال مىرزىياروف، ئهزىز توخىبايېف قاتارلىق ئۆزبېكلهر،

ئۇيغۇرالردىن كېيىنكى ئاتاقلىق ئۇيغۇر تارىخچىسى ماخمۇت قۇتلۇقوف قاتارلىقالر ئهۋهتىلگهنىدى.

  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ يهنه  1945-يىلى، 7-ئايالردا سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىدىن 500 ئوفىتسېر ۋه 2000

ئهتراپىدا جهڭچىنى مهخسۇس شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىگه ئهۋهتكهن بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ

رۇسالردىن باشقا يهنه ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرىنىڭ ۋهكىللىرى مهلۇم ساننى تهشكىل قىالتتى. ئۇالر 1945-

يىلى 7-ئايالردىن باشالپ، تاكى 1945-يىلى ئايغىچه ۋه 1946-يىلى، 6-ئايغىچه شىمالىي، ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي

يۆنىلىشتىكى ھهربىي ھهرىكهتلهرگه قاتناشقاندىن كېيىن قايتىپ كهتتى.

    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بارلىق ھهربىي-سىياسىي، مهمۇرىي مهسلىھهتچىلىرى، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

كهلگهن ھهربىي خادىمالر، ئوفىتسېرالرنىڭ  ھهممىسى 1946-يىلى 6-ئايدا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

بىلهن خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى ئارىسىدا بىتىم ئىمزالىنىپ، بىرلهشمه  ھۆكۈمهت قۇرۇلۇشى مۇناسىۋىتى

بىلهن،  6-ئاينىڭ  17-كۈنىگىچه  پۈتۈنلهي سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇپ كېتىلدى. گېنېرال يېگناروف،

مۇھسىن ئابدۇللىن ۋه باشقىالرمۇ شۇ ۋاقىتتا كېتىپ بولغانىدى. ئهمما، بىر قىسىم خادىمالر ئورۇن يۆتكهپ

داۋاملىق خىزمىتى داۋامالشتۇردى. مانا بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىرىنچى تۈركۈمدىكى شهرقىي

تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرى ئىدى.

   بىتىمنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىنقىالبنى قايتا قولالش ھهرىكىتى 1946-يىلى

ئىككى تهرهپ ئارىسىدا ئىمزاالنغان  11 ماددىلىق «بىتىم» روھى بويىچه، 7- ئايدا بىرلهشمه ھۆكۈمهت

قۇرۇلۇپ، شهرقىي تۈركىستان  تهرهپتىن ئهخمهتجان قاسىمى مۇئاۋىن رهئىس بولۇپ، بىرلهشمه ھۆكۈمهتته  تاكى

1947-يىلى، 8- ئايغىچه خىزمهت قىلدى. ئهمما 1947-يىلىدىن باشالپ،  بىرلهشمه ھۆكۈمهت بۇزۇلۇشقا

باشالپ، ئىككى تهرهپ ئارىسىدىكى سىياسىي كۈرهشلهر بارغانسېرى كۈچهيدى. تاشقى جهھهتته  سوۋېت

ئىتتىپاقى بىلهن ئامېرىكا ئارىسىدىكى سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى باشلىنىپ، ئىختىالپالر كۈچىيىشكه

يۈزلهندى. خىتايدا بولسا، كومپارتىيه بىلهن گومىنداڭ ئارىسىدا ئىچكى ئۇرۇش رهسمىي پارتلىدى ھهم

سوۋېت-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىمۇ يىرىكلهشتى. 1947-يىلى، 6- بهيتىك ۋهقهسى كېلىپ چىقتى ۋه ئارقىدىن 

گومىنداڭ دائىرىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئىدىيهگه مهنسۇپ، تۈركچىلىكنى تهشهببۇس قىلغۇچى

مهسئۇد سهبىرى، ئهيسا ئالىپتېكىن، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئهپهندىنى بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ

رهھبهرلىك ئىشلىرىغا قويۇپ، مهسئۇد سهبىرىنى رهئىسلىككه تهيىنلىدى. بۇنىڭ بىلهن ئىلى تهرهپ بىلهن

خىتاي تهرهپ ئارىسىدىكى زىددىيهتنىڭ ئۆتكۈرلىشىشى، جۈملىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ نارازى بولۇشىغا

سهۋهب بولغانىدى.

    1947-يىلى 7- ئايغا كهلگهنده تۇرپان، پىچان، توقسۇن خهلقىنىڭ قوزغىلىڭى پارتالپ قانلىق باستۇرۇشقا

ئۇچرىدى. مانا شۇنداق بىر قاتار جىددىي ۋهزىيهتته ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتى تهرهپتىن بىرلهشمه ھۆكۈمهتكه قاتناشقان ۋهكىللهر، قهشقهر قاتارلىق ۋىاليهتلهرنىڭ كېڭهش

ئهزالىرى ۋه بىر قىسىم زىيالىيلىرى بىلهن غۇلجىغا كهتتى. نهتىجىده، بىرلهشمه ھۆكۈمهت رهسمىي بۇزۇلدى.

خىتاي گومىنداڭ  ئارمىيهسىمۇ   قوشۇنلىرىنى  كۆپهيتىپ، ئىلى  تهرهپكه  ھۇجۇم   قىلىش  خهۋپى  تۇغدۇرۇپ،

ماناس دهرياسى بويىدا مىللىي ئارمىيه بىلهن خىتاي ئارمىيهسى قايتىدىن تىركىشىپ تۇرۇش ۋهزىيىتى

شهكىللهندى.  خىتاي  يهنه بىر تهرهپتىن ئوسمان ئىسالم ۋه قالىبېك قاتارلىقالرنى قورالالندۇرۇپ، ئىلى

ھۆكۈمىتىگه قارشى ئىسيان كۆتۈرگۈزۈپ، بىر مهزگىل ئالتاي ۋه باشقا جايالرنى  ئىگىلىۋېلىشقا  شۇ ئارقىلىق
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 شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مهۋجۇت بولغان ئۈچ ۋىاليهتنى پارچىالپ يوقىتىشقا ئۇرۇندى. ئهلۋهتته، بۇالر

يهنه بىۋاسىته سوۋېت ئىتتىپاقىغىمۇ قارشى تۈس ئالغانىدى. بولۇپمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى  بۇ ۋاقىتتا خىتاينىڭ

ئامېرىكا بىلهن “شىنجاڭ“  دىكى ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىشى، ئامېرىكىنىڭ بۇ ئۆلكىده ئۆز ھهربىي-

سىياسىي تهسىرىنى تىكلىشى شۇنىڭدهك ئوسمان ۋه باشقىالرنى قوللىشىدىن ئهندىشه قىلغان  بولۇپ، بۇ 

ئهمهلىيهتته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئامېرىكا باشلىق غهربكه قارشى ئىدىيهسىنىڭ، شۇنىڭدهك غهرب

دۈشمهنلىك ئىدىيهسىنىڭ  تۈرتكىسىدىن كېلىپ چىققانىدى.

   مانا  شۇنداق بىر قاتار ئهھۋالالر ئاستىدا سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى 1947-يىلى 9-ئ ايدا قارار قوبۇل

قىلىپ، مىللىي ئارمىيهنى قورالالندۇرۇش ۋه  پۈتۈن ئۆلكه مىقياسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ يهنه داۋاملىق مىللىي

ئازادلىق ھهرىكهتنى  قانات يايدۇرۇشىنى قارار قىلدى. 

خېلهم خۇدابهردىيېف قاتارلىق ئىككىنچى تۈركۈمدىكى سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى  مانا شۇنداق ۋهزىيهتته

شهرقىي تۈركىستانغا كهلگهن بولۇپ، ئۇ ئىككىنچى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستانغا

ئهۋهتىلگهن  خادىمالرنىڭ بىرى سۈپىتىده غۇلجىغا كېلىپ، بىراقال ئىككى يىلغا  يېقىن ۋاقىت تۇرغانىدى.

شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، ئىككىنچى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى بىرىنچى قېتىمدىكىدهك ئۇنچه كۆپ

خادىم ئهۋهتمىگهن بولۇپ، ئهۋهتىلگهنلهرنىڭ سانى چهكلىك ئىدى.

خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆز ئهسلىمىسىده ئۆزىنىڭ 1947- يىلى، 9-ئايالردا باشقا 13 ئوفىتسېر بىلهن بىرگه، 

ئۆزى پهقهت بىر ئۇيغۇر، قالغانلىرى ئۆزبېكلهر بولۇپ، غۇلجىغا كهلگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ. ئۇ، دهسلهپته

تامامهن ھهربىي ۋهزىپه بىلهن غۇلجىغا كهلگهن بولسا، كېيىن خىزمىتىنى سىياسىي ئىشالرغا ئۆزگهرتكهن.

ئۇنداقتا، خېلهم خۇدابهردىيېف نېمه سهۋهب ۋه نېمه ۋهزىپه بىلهن كهلدى؟

  

    سىياسىي بيۇرونىڭ قارارى ۋه  يېڭىدىن خادىمالرنى ئهۋهتىش

 

    يۇقىرىدا بىز تهكىتلهپ ئۆتكهندهك، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  غهرب بىلهن بولغان خهلقئارالىق

مۇناسىۋهتلىرىدىكى جىددىيلىكى، شۇنىڭدهك خىتايدىكى كومپارتىيه-گومىنداڭ ئارىسىدىكى ئىچكى

ئۇرۇشقا چېتىشلىق سوۋېت-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىنىڭ يىرىكلىشىشى ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى

ھهرىكهتلهرنىڭ كۈچىيىشى نهتىجىسىده، سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى سىياسىي بيۇروسى

-1947يىكى،-10سېنتهبىر كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر كېڭىشىنىڭ قارمقىدىكى ئىقتىسادىي

تهتقىقات كومىتېتى، يهنى ئهسلىدىكى ۋه كېيىنكى ئىنفورتماتسىيه كومىتېتىنىڭ شىنجاڭدا مىللىي ئازادلىق

ھهرىكهتلىرىنى جانالندۇرۇش ۋه پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىشقا  ئائىت تهكلىپ اليىھىلىرىنى

قوبۇل قىلىپ، مهخسۇس «شىنجاڭ ھهققىده» ناملىق قارارنى چىقاردى. بۇنىڭدا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى،

بولۇپمۇ جهنۇبتىكى  ۋىاليهتلهردىكى خىتايغا قارشى  پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىش  ۋه ئۇنىڭغا

ياردهم بېرىش، مىللىي ئارمىيهنى قورالالندۇرۇشنى قارار قىلىپ: ئىقتىسادى تهتقىقات كومىتېتىنىڭ  شىنجاڭغا

ئهۋهتىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا  كونا رۇس شهكلىدىكى ۋه نېمىس ئولجا قوراللىرىدىن، 9 مىڭ دانه مىلتىق، 70

ئىستانكوۋاي پىلىمۇت، 300 يېنىك پىلىموت،40 روتا مىناميوتى، 40  تانكىغا قارشى مىلتىق، 18 مىڭ دانه

گرانات، 8 مىليون پاي مىلتىق ئوقى، 15 مىڭ پاي  روتا مىناميوت  ئوقى، 15  مىڭ پاي تانكىغا  قارشى  مىلتىق 
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ئوقىنى بېرىشنى قارار قىلدى. ئ ارقىدىن شۇ كۈنى ئىنفورماتسىيه كومىتېتى باشلىقى پ. ۋ. فېدوتوف  ۋ. م.

مولوتوفقا مهخپىي تېلېگرامما  يولالپ، شىنجاڭدىكى تهشكىلىي سىياسىي خىزمهتلهرگه يېتهكچىلىك

قىلىشقا، 1944-1946-يىللىرى غۇلجىدا خىزمهت قىلغان گېنېرال يېگناروفنى  ۋه ئۇننىڭ ئورۇنباسارلىقىغا 

پېتىر چبايېفنى  تهيىنلهشنى تهشهببۇس قىلدى.

    فېدوتوف مولوتوفقا يهنه «غۇلجىدىكى سىياسىي خىزمهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش  ئۈچۈن  ئۆزبېك

مىللىتىدىن بولغان بىر كىشىنى ئاجرىتىش مۇۋاپىقتۇر، ئهگهر سىز تهستىقلىسىڭىز سىزنىڭ يولداش ئوسمان

يۇسۇپوف  بىلهن ئاالقىلىشىشكه ۋه ئۇنىڭ بىلهن مۇنداق كىشىنى ئاجرىتىش ھهققىده پۈتۈشۈشكه  ئىجازهت

بېرىشىڭىزنى  سورايمهن» دهيدۇ،  ئۇ يهنه  15-20 غىچه بولغان ئاالھىده خىزمهت خادىمىنى تالالپ شىنجاڭغا

ئهۋهتىشنى، ئۇالرنىڭ يهرلىك كىشىلهرنىڭ قىياپىتىده مهخپىي قورال-ياراق ئهۋهتىش، ئهۋهتىلگهن قورالالرنىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىش ئهھۋالىنى كۆزىتىش ۋه سوۋېت ئاگېنتۇراسى

ئارقىلىق غۇلجىلىقالر ئارىسىدىكى ھهر خىل ۋهزىپىلهرنى ھهل قىلىش تهكلىپلىرى بېرىدۇ.

    شۈبھىسىزكى، خېلهم خۇدابهردىيېف  ئۆز ئهسلىمىسىده تهكىتلىگهن ئۆزىنى قوشقاندا 13 ئوفىتسېر دهل

ئاشۇ فېدوتوف تىلغا ئالغان 15-20 ئهتراپىدىكى ئوپېراتسىيه  خادىملىرىدىن  ئىبارهت بولۇپ، بۇ

ئوفىتسېرالرنى ئهۋهتىش ئىشىغا  ئۆزبېكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى

كومپارتىيهسى بىرىنچى سېكرىتارى ئوسمان يۈسۈپوف مهسئۇل بولغانىدى.

    خېلهم خۇدابهرىدىيېفنىڭ ئهسلىشىچه، ئۇ تاشكهنت رادىئ وسىنىڭ ئۇيغۇر تهھرىر بۆلۈمىده ئىشلهۋاتقىنىغا

ئىككى ئاي بولغاندا ئۆزبېكىستان كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىغا چاقىرتىلىدۇ. ئۇنىڭ يېزىشىچه، بۇ

سېنتهبىر ئېيى ئىدى. بۇ دهل  سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى سىياسىي بيۇروسى قارار قوبۇل قىلغان 

شۇنىڭدهك فېدوتوفنىڭ مولوتوفقا  تېلېگراممىسى يولالنغان 10- سېنتهبىردىن بىر قانچه كۆپ كۈن ئۆتمهيال

بولغان ئىش ئىدى. ئۇالرنى ھهقىقهتهن،  ئوسمان يۈسۈپوف  قوبۇل قىلىپ، 5 مىنۇتقا ۋاقىت يهتمىگهن  ۋاقىت

ئىچىده ئۇالرنىڭ شىنجاڭغا  ئهۋهتىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋه «پارتىيه سىلهرگه مۇھىم تاپشۇرۇق بېرىدۇ.

بۈگۈن شىنجاڭغا ئاتلىنىسىلهر. قېرىنداش ئۇيغۇر خهلقىگه گومىنداڭ ئىستىبداتىدىن ئازاد بولۇشقا ھهربىي

مهسلىھهتچى بولۇپ ياردهم بېرىسىلهر. ئالمۇتادا گېنېرال ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ كوزلوفنىڭ ئىختىيارىغا

بارغىنىڭالردىن كېيىن، ئۇنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئىش قىلىسىلهر. ئۇنىڭ بۇيرۇقى - سىلهر ئۈچۈن پارتىيهنىڭ،

دۆلهتنىڭ بۇيرۇقى. خهير، ئاق يول!»  دهپ تاپشۇرۇق بهرگهن. ئوسمان يۈسۈپوف 13 ئوفىتسېرغا ئېيتقان ئۇالر

بۇيرۇقىغا بويسۇنىدىغان ئالمۇتادىكى گېنېرال ۋالدىمىر  ستېپانوئىچ كوزلوف، دهل  غۇلجىدىكى 1946- 1944-

يىللىرى ئارىسىدىكى«2-دوم» نىڭ باشلىقى گېنېرال مايور ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ  يېگناروف بولۇپ، ئۇ 1946-

يىلى،6- ئايدا غۇلجىدىن قايتقاندىن كېيىن تۈركمهنىستان س س ر ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى بولۇپ

ئىشلىگهن. ۋ. س يېگناروف ۋه ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ  بىرگه ئىشلىگهن پېتىر ئاندرېيېۋىچ چبايېف  بىلهن بىرگه

قايتىدىن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىشالرغا مهسئۇل قىلىنىپ ئالمۇتاغا ئهۋهتىلگهنىدى.   
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دېمهك، سوۋېت ھۆكۈمىتى ئىلگىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ئهۋهتىلگهن گېنېرال يېگناروف،

چبايېف ۋه باشقىالرنى قايتىدىن مهسلىھهتچىلىك خىزمهتلىرىگه قايتۇرۇپ كېلىپ، بۇ قېتىم ئهخمهتجان

قاسىمى، ئىشاقبېك مۇنونوف رهھبهرلىكىدىكى ھۆكۈمهتكه ۋه مىللىي ئارمىيهگه  ياردهم بېرىش ھهرىكىتىنى

باشلىغانىدى. ئۇالر بۇ قېتىم غۇلجىدا تۇرماستىن، ئهكسىچه  ئالمۇتا ۋه قورغاستا تۇرۇپ، بارلىق ھهربىي-

سىياسىي ئىشالرغا پهرده ئارقىسىدا تۇرۇپ قوماندانلىق قىلغان. دېمهك، خۇددى ئىلگىرىكىگه ئوخشاشال

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىلى، تارباغاتايدىكى ھهتتا جهنۇبقا ئهۋهتىلگهن مهسلىھهتچى خادىملىرىنىڭ

ھهممىسى گېنېرال ۋالدىمىر ستېپانوۋىچقا بويسۇنغان بولسا، بۇ قېتىممۇ  خېلهم خۇدابهردىيېفنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان سوۋېت ھهربىي مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى. ئوسمان يۈسۈپوف ئۇالرنىڭ

ۋالدىمىر ستېپانوۋىچنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشىنىڭ قهتئىي شهرت ئىكهنلىكىنى جېكىلىگهن.

   خېلهم خۇدابهردىيېف  ئهنه شۇ ئىككىنچى قېتىملىق بۇ ھهرىكهتته شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋهتىلگهن 

خادىمالرنىڭ بىرى سۈپىتىده غۇلجىغا كېلىپ، بىراقال ئىككى يىغا يېقىن ۋاقىت غۇلجىدا تۇردى. خېلهم

خۇدابهردىيېف ئۆز ئهسلىمىسىده ئۆزىنىڭ -1947يىلى، -9ئايالردا باشقا 13 ئوفىتسېر بىلهن بىرگه، غۇلجىغا

كهلگهنلىكىنى، بۇالرنىڭ بهزىلىرىىنڭ 3 4- ئاي، بهزىلىرىنىڭ بىر يىل تۇرۇپ قايتىپ كهتكهنلىكى، ئهمما

ئۆزىنىڭ  دهسلهپته تامامهن ھهربىي ۋهزىپه بىلهن  كهلگهن بولسا، كېيىن خىزمىتىنى سىياسىي ئىشالرغا

ئۆزگهرتكهنلىكىنى ھهم ئۆزىنىڭ ھهربىيده «مايور ئېالخۇن» دهپ ئاتالسا، كېيىن « ئېالخۇن ئهپهندى» دهپ

ئاتالغانلىقىنى ئهسلهيدۇ.

 

ھهربىي مهسلىھهتچلىكتىن «ئىتتىپاق»نىڭ سىياسىي  مهسلىھهتچىلىكىگىچه  

 

    خېلهم خۇدابهردىيېفنىڭ 2003-يىلى مۇئهللىپكه سۆزلهپ بېرىشىچه،  ئۇ   باشتا   مىللىي ئارمىيه باش

قوماندانلىق شتابىغا ئورۇنلىشىپ، شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ مايورى ئۇنۋانى بىلهن ئۆزىگه

«ئېالخۇن» ئىسمىنى قوللىنىپ، باش شتابتا مىللىي ئارمىيه باش قوماندانى ئىشاقبېك مۇنونوفنىڭ يېنىدا

ھهربىي مهسلىھهتچى بولدى. ئارقىدىن  غۇلجا ئازاد نىشانلىق پولكىدا، پولك كوماندىرى  ئايتۇغان يۇنۇچىنىڭ

مهسلىھهتچىسىلىك ۋهزىپىسىنى ئادا قىلدى. ئۇ «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ باش قوماندانى

گېنېرال ئىسھاقبېك، مۇئاۋىنلىرى پولكوۋنىكالر زۇنۇن  تېيىپپف (كېيىن گېنېرال) ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوف،

پولك كوماندىرلىرى مهرغۇپ، ئايتۇغان يۇنۇچى ۋه يهنه قاتار ئوفىتسېرالرنىڭ ناملىرى مېنىڭ ھهربىي

مهسلىھهتچىلىك پائالىيىتىمده ئۇنتۇلماس ئىز قالدۇرغانىدى» دهپ بايان قىلىدۇ.

    خېلهم خۇدابهردىنىڭ  ئازاد نىشانلىق پولكقا ئهۋهتىلىشىدىكى سهۋهب، بۇ ۋاقىتتا  ئالتايدا ئوسمان ئىسالم، 

ساۋهن –مايتاغ ئهتراپىدا ساۋهن ھاكىمى قالىبېك  خىتاينىڭ قوللىشى ۋه ياردىمى بىلهن ئىنقىالبتىن يۈز ئۆرۈپ،

ئىسيان كۆتۈرگهن بولۇپ،  مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شتابى ئازاد نىشانلىق پولك ۋه  يېڭىدىن قۇرۇلغان

ساۋهن پولكىنى  قالىبېك، تاكامان قاتارلىق ئىسيانچىالرنى  باستۇرۇشقا سالغانىدى. بۇ ئىككى پولكتا ئايرىم-

ئايرىم سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى بهلگىلهنگهن بولۇپ، ساۋهن پولكىغا قازاقالردىن ئىسالمبېك، ئازاد نىشانلىق

پولكقا خېلهم خۇدابهدىيېف ۋه يهنه بىر ئوفىتسېر مهسلىھهتچى بولۇپ،  تاكى 1948-يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه 

يهنسىخهي، مايتاغ قاتارلىق جايالردا تۇردى. خېلهم خۇدابهردىيېف بۇ ئهھۋالالرنى ئۆز ئهسلىمىسىدىمۇ تىلغا

ئالىدۇ. 1947-يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ يهنه باشقا قىسىمالرغىمۇ بىر قىسىم  ھهربىي  مهسلىھهتچىلهرنى 
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ئهۋهتكهن بولۇپ، مىللىي ئارمىيه ئارتىلىرىيه دىۋىزىيونى، يهنى  زهمبىرهكچىلهر قىسمىنىڭ كوماندىرى

پودپولكوۋنىك ئهسئهت تېيىپوفنىڭ خاتىرىلىشىچه، سوۋېت تهرهپ ئۇالرغا سوۋېت ئارمىيهسى زهمبىرهك

قىسىملىرىنىڭ ئۇيغۇر ئوفىتسېرى ھهسهنوف قاتارلىقالرنى مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتكهن. ھهسهنوف  مىللىي

ئارمىيهنىڭ زهمبىرهكچىلهر دىۋىزىيونىنىڭ ھهر خىل زهمبىرهكلهرنى ئىشلىتىش ۋه باشقا  جهھهتلهردىكى

بىلىملىرىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن مهخسۇس تهربىيهلهش ئېلىپ بارغان.

    خېلهم خۇدابهردىيېفنىڭ قهيت قىلىشىچه، 1948-يىلى، 8-ئايدا «تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه

قىلىش  ئىتتىپاقى» قۇرۇلۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى رهئىس بولغاندىن  كېيىن ھهربىي مهسلىھهتچىلىكنىڭ

ئورنىغا سىياسىي مهسلىھهتچىلىك ۋهزىپىسىنى  زىممىسىگه ئېلىپ، «ئىتتىپاق» مهركىزىي كومىتېتىنىڭ

ئورگان گېزىتى «ئالغا» گېزىتىنىڭ باش مۇھهررىرى سهيپىدىن ئېزىنىڭ مهسلىھهتچى مۇھهررىرى بولۇپ

ئىشلهپ، مىللىي ئىنقىالب رهھبهرلىرىدىن  ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف، رهھىمجان سابىرھاجى،

ئىسھاقبېك مۇنۇنوف، سهيپىدىن ئهزىز، زىيا سهمىدى ۋه باشقىالر بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتلهرده بولغانلىقىنى

تهكىتلهيدۇ. 

  خېلهم خۇدابهردىيېف ئهسلىمىسىده:«مهن شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ ھهربىي

مهسلىھهتچىسى بولۇپ، مايور ئۇنۋانى بىلهن 2 يىل ئۇيغۇرالرنىڭ ياش جۇمھۇرىيىتىده خىزمهت قىلدىم.

كېيىنكى بىر يىل غۇلجىدا ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ تهكلىپى بىلهن سىياسىي مهسلىھهتچى بولدۇم. بۇ ئىككى

يىل مېنىڭ ھاياتىمدا ئهسىرگه تهڭ قىممهتلىك بولدى. تاالنتلىق خهلق رهھبىرى، ئاجايىپ ئىنسان ئهخمهت

ئهپهندى قاسىمى قول ئاستىدا ئىشلهش  بىر بهخت ئىدى» دهپ يازىدۇ.

  شۇنى ئهسكهرتىش زۆرۈركى، سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك  مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى،

سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر كېڭىشى قارمىقىدىكى  ئىنفورماتسىيه كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى پ. ۋ. 

فېدوتوفنىڭ   ۋ. م. مولوتوفنىڭ ئالدىغا قويغان  بىر ئۆزبېك كىشىنى مهخسۇس  تهشكىلىي سىياسىي

مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتىش تهكلىپىدىكى ئاشۇ كىشى دهل خېلهم خۇدابهردىيېف ئىكهنلىكىنى جهزم

قىلىشقا بولىدۇ. پ. فېدوتوفنىڭ ئۆزبېك كىشىنى ئهۋهتىش تهكلىپى بېرىشىدىكى سهۋهب تىل نۇقتىسىدىن

چىقىش قىلىنغان بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالرغا سىياسىي مهسلىھهتچى بولىدىغان كىشىنىڭ

ئۆزبېك بولۇشىنى ئويلىشىدىكى سهۋهب، ئۆزبېك-ئۇيغۇر ئىككى مىللهتنىڭ تىل ۋه باشقا ئورتاقلىقلىرىدىن

چىقىش قىلىنغانىدى. پ. فېدوتوف بۇنداق كىشىنى ئهۋهتىشنى ئوسمان يۈسۈپوفقا ھاۋاله قىلغان بولۇپ،

ئهلۋهتته ئۇ مهخسۇس شهرقى تۈركىستانغا ئهۋهتىلىدىغان بۇ كىشىلهرنى ئوسمان يۈسۈپوفنىڭ تاللىشى

بېكىتىلگهن ئىش ئىدى. ئوسمان يۈسۈپوف دهل سىياسىي بىلىمى يۇقىرى، سوۋېت ئارمىيهسىده سىياسىي

خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغان،  زىيالىي ۋه ئۇنىڭ ئۈستىگه ژۇرنالىست  ھهم ھهربىي  جهھهتته چوڭ لېتىنانت،

يهنه بىر تهرهپتىن ئۇيغۇر  خېلهم خۇدابهرىديېفنى دهل فېدوتوفنىڭ تهشهببۇسىدىكى كىشى دهپ قاراپ

تاللىغانىدى. ئهنه شۇ سهۋهب ۋه ئهسلى بېكىتىلگهن نىشان بويىچه خېلهم خۇدابهردىيېف ئهينى ۋاقىتتىكى

مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنىڭ رهھبهرلىك  يادروسى بولغان «تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه قىلىش

ئىتتىپاقى»غا سىياسىي مهسلىھهتچىلىككه  تهيىنلهندى. «شىنجاڭدا تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه

قىلىش ئىتتىپاقى» 1948 -يىلى، 1-ئاۋغۇست كۈنى غۇلجا شهھىرىده چوڭ قۇرۇلتاي ئارقىلىق قۇرۇلۇپ،

ئهخمهتجان قاسىمى «ئىتتىپاق» مهركىزىي كومىتېتى ۋه تهشكىلىي كومىتېتىنىڭ رهئىسلىكىگه سايالندى .

127

. خېلهم خۇدابهردىيېۋ. زامان ئىزغىرىنلىرىدا شۇڭغۇپ ( خاتىرهنامه). تاشكهنت .2003-يىلى.بىرىنچى كىتاب. تۇركىستان

پولىگراف باسمىخانىسى. 115-بهت.

. سهيدۇلال سهيپۇلاليېف. شۇ ئهسهر، 165-بهت

46

45

46

45



  35 كىشى مهركىزىي كومىتېت ئهزالىقىغا، 11 كىشى تهشكىلىي كومىتېت ئهزالىقىغا سايالنغان بولۇپ،

سىياسىي ۋه ئاممىۋى «ئىتتىپاق» تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه ئۇنىڭ پروگراممىسى ئوخشاشال سوۋېت

ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ تهكلىپى ۋه قوشۇلۇشى بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرۇلغانىدى.

مهسىلهن،1947-يىلى،10-سېنتهبىر كۈنى   سوۋېت  پۈتۈن ئىتتىپاقى كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى مهركىزىي

كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىغا «شىنجاڭدا تىنچلىقنى قوغداش ئىتتىپاقى» نامىدا پۈتۈن ئۆلكه بويىچه

ئىنقىالبقا  رهھبهرلىك قىلىدىغان بىر تهشكىالت قۇرۇش  مهسىلىسى ھهققىده مۇسۇلمان رهھبهرلىرىگه تهكلىپ

بېرىش پىكرى سۇنۇلغانىدى.  

   1948-يىلى، 24-ئاپرېل كۈنى پۈتۈن ئىتتىپاق كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي

بيۇروسىنىڭ مهخسۇس قارارىدا «شىنجاڭدا تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه قىلىش ئىتتىپاقى» نىڭ 

مۇراجىئهتنامىسىنى  تهستىقالش ۋه ئهخمهتجان قاسىمى ھهم ئىسھاقبېك مۇنۇنوفنىڭ بۇ تهشكىالتنىڭ

رهھبهرلىكىنى زىممىسىگه ئېلىشى قارار قىلىنغانىدى .  ئۇنىڭ ئالدىدا بولسا سىياسىي بيۇرو  مهزكۇر

«ئىتتىپاقىنىڭ»«شىنجاڭ خهلقىگه مۇراجىئىتى»  ناملىق 12 ماددىلىق مۇراجىئهتنى كۆرۈپ چىققان بولۇپ،

مهزكۇر مۇراجىئهتمۇ سوۋېت  ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهييارالنغانىدى  .  مهزكۇر «ئىتتىپاق» تهركىبىگه  شهرقىي

تۈركىستان  ئىنقىالبچىل ياشالر تهشكىالتى، خهلق ئىنقىالبى پارتىيهسى قاتارلىقالرنى قوشۇۋېتىش 

مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلىش ئۈچۈنمۇ مهخسۇس موسكۋادىن ۋاسىليېف فامىلىلىك  كىشى غۇلجىغا  كېلىپ

مۇزاكىره قىلىپ، ئۇالرغا «خهلق ئىنقىالبى پارتىيهسى» نى «ئىتتىپاق» قا قوشىۋېتىش تهكلىپىنى بهرگهنىدى.

   قىسقىسى، سوۋېت مهخپىي ئارخىپلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچه،  يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان مهزكۇر سىياسىي

تهشكىالتقا «شىنجاڭ» ئىسمىنى قوللىنىش ھهم تهشكىالتنىڭ نامىنى بېكىتىش  سوۋېت ئىتتىپاقى

كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىدىن كهلگهن بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى

باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىلىرى  موسكۋانىڭ بۇ قارارى ۋه پىالنىدىن مۇستهسنا بواللماي،

ئاخىرى مهزكۇر نامنى  قوبۇل قىلغانىدى.  ئاسىم باقىمۇ «خۇنزىرلىق» ناملىق كىتابىدا ئهخمهتجان

قاسىمىنىڭ سوۋېت تهرهپنىڭ بېسىمى بىلهن «شىنجاڭ» ئىسمىنى قوللىنىشقا مهجبۇر بولغانلىقىنى قهيت

قىلىدۇ.

    ئهخمهتجان قاسىمىمۇ ئۆزىنىڭ «يهنه شهرقىي تۈركىستان ئاتالمىسى توغرىسىدا» ماۋزۇلۇق ماقالىسىده ۋه

باشقا ماقاله-نۇتۇقلىرىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ جۇغراپىيهلىك نام، يهنى ۋهتهننىڭ نامى ئىكهنلىىكى،

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ بۇ زېمىندا قهدىمدىن تارتىپ ياشاپ كهلگهنلىكىنى تهكىتلىگهن. ئۇ مهزكۇر

تهشكىالتقا «شىنجاڭ» نامىنى قولالنسىمۇ، ئهمما خهلقنىڭ قايسى ئىسىمنى قوللىنىش ئۆزىنىڭ ئىختىيارى

ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتكهن بولۇپ،   مهزكۇر تهشكىالت بهرىبىر خهلق ۋه تهشكىالت ئۆزى تهرىپىدىن 

قىسقارتىلىپ «ئىتتىپاق» دهپ ئاتالغانىدى.
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دېمهك، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهشهببۇسى ۋه قوللىشى ئاستىدا قۇرۇلغان «ئىتتىپاق» نىڭ خىزمهتلىرىگه

چوقۇم سوۋېت ئىتتىپاقى بىرهر مهسلىھهتچىنى بېكىتىشى زۆرۈر بولۇپ، شۈبھىسىزكى،  خېلهم خۇدابهردىيېفقا

دهل مهزكۇر ۋهزىپه يۈكلهنگهنىدى. دېمهك ئۇ «ئالغا» گېزىتىنىڭ مهسلىھهتچى مۇھهررىرى ساالھىيىتى بىلهن

ئهمهلىيهتته ئهخمهتجان قاسىمى ۋه «ئىتتىپاق»  تهشكىالتىغا  مهسلىھهتچىلىك قىلغانىدى. ئهخمهتجان

قاسىمى  دهسلهپته «ئالغا »گېزىتىنىڭ  باش مۇھهررىرى بولغان بولۇپ، خېلهم خۇدابهردىيېف بىۋاسىته

ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن ئىشلىدى، ئارقىدىن ئهخمهتجان قاسىمى ئالدىراشچىلىق تۈپهيلىدىن باش

مۇقهررهرلىكنى سهيپىدىن ئهزىزگه بهرگهندىن كېيىن خېلهم خۇدابهردىيېف سهيپىدىن ئهزىز بىلهن ئىشلىدى.

    «ئالغا» گېزىتى «ئىتتىپاق» تهشكىالتىنىڭ  بارلىق سىياسىي يۆنىلىشىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان نهشر

ئهپكار ئىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف «ئېالخۇن ئهپهندى» نامى بىلهن «ئالغا» گېزىتىده ئىشلىسىمۇ، ئهمهلىيهتته

ئۇ «ئىتتىپاق» تهشكىالتى، يهنى ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن  زىچ ئاالقىده بولۇپ، سىياسىي مهسلىھهتلهرنى

بېرىشى تهبىئىي ئىدى. شۇڭا ئۇ «ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ تهكلىپى بىلهن سىياسىي مهسلىھهتچى بولدۇم»،

«تاالنتلىق رهھبهر، ئاجايىپ ئىنسان ئهخمهت ئهپهندى قاسىمىنىڭ قول ئاستىدا ئىشلهش بهخت» دهپ يازىدۇ.

    «ئىتتىپاق» پۈتۈن ئۆلكىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبقا رهھبهرلىك قىلىدىغان سىياسىي تهشكىالتقا

ئايلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇ پۈتۈن ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ئهڭ ئالىي مهمۇرىي باشقۇرۇش ئورگىنى ئىدى. ھهر قايسى

ۋىاليهتلهر ۋه ناھىيهلهرده «ئىتتىپاق» نىڭ  يهرلىك تهشكىالتلىرى قۇرۇلدى. مىللىي ئارمىيهده «ئىتتىپاق» نىڭ

ھهربىي كومىتېتى قۇرۇلدى. نهتىجىده،1948 -يىلى «ئىتتىپاق» نىڭ ئهزالىرى  60 مىڭدىن ئېشىپ كهتتى ۋه

1950-يىلىغىچه ئهزالىرى 80 مىڭ ئهتراپىدا بولدى.

    خېلهم خۇدابهردىيېف يهنه ئىتتىپاقىنىڭ تهشۋىقات-تهرغىبات، ئاخبارات ئىشلىرىغىمۇ يېقىندىن ئارىالشقان

بولۇپ، «ئىتتىپاق»نىڭ بۇ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئابدۇكېرىم ئابباسوف ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئابباسوف  بىلهن

يېقىن دوست بولۇپ ئۆتكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ   .  خېلهم خۇدابهردىيېف   ئهمهلىيهتته يهنه «ئالغا»، 

«ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان» گېزىتى قاتارلىق شهرقىي تۈركىستان مهتبۇئاتلىرى بىلهن يېقىندىن

ھهمكارلىقتا  بولغان.  بولۇپمۇ  ئهڭ چوڭ «ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان» گېزىتى ئهڭ مۇھىمى ئىدى.

روشهنكى ئۇ، بۇ مهتبۇئاتالردا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئىدىيهلهرنىڭ ئوتتۇرىغا  چىقماسلىقىنى  كاپالهتكه

ئىگه قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن  ئهينى ۋاقىتتىكى ئاساسىي يۆنىلىش، بىتىمنى ھىمايه قىلىش ۋه تهرغىب

قىلىش، دېموكراتىك  سىياسهتنى  تهرغىب قىلىش ۋه باشقىالرنى يورۇتۇشنى باش نىشان قىلغانىدى.

    ھهتتا  تارىخچى مۇنىر يېرزىننىڭ خاتىرىلىشىچه، 1949-يىلىنىڭ باشلىرىدا  خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزى

ئىشلهۋاتقان «ئىنقىالبى شهرقىي تۈركىستان» گېزىتىگه كېلىپ، گېزىتنىڭ ماكېتىنى يېڭىچه ياساش، يهنى

سوۋېت ئىتتىپاقى گېزىتخانىلىرىدىكىگه ئوخشاش قىلىش مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلىپ، باسمىخانا ۋه

تهھرىر بۆلۈملىرىده بىر قانچه كۈنلهپ تۇرغان ۋه بهزى ئۈلگىلهرنى كۆرسهتكهن، ئهمما  ئهينى ۋاقىتتىكى

گېزىتخانىنىڭ تېخنىكا سهۋىيهسى كهملىكى تۈپهيلىدىن مۇنداق ماكېت ياساشقا ئىمكان بولماي، يهنىال

بۇرۇنقىدهك چىقىرىۋېرىلگهن   .  بۇ ئهھۋالدىن قارىغاندا، خېلهم خۇدابهردىيېف  بهش خىل تىلدا چىقىدىغان

«ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان»  گېزىتى ئىدارىسى ۋه ئۇنىڭ باشلىقى ئۇيغۇر سايرانى بىلهن ئىچكى جهھهتته

زىچ ئاالقىلهرده بولغان بولۇپ، روشهنكى  ئۇالرغىمۇ سىياسىي مهسلىھهتلهرنى بهرگهن.
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   ئىككىنچى تۈركۈمده خېلهم خۇدابهردىيېف قاتارلىق مهسلىھهتچىلهرنى  ئىلىغا  ئهۋهتكهن  شۇنىڭدهك

گېنېرال يېگناروف، چبايېف قاتارلىقالرنى قورغاس ۋه ئالمۇتادا تۇرغۇزۇپ قايتىدىن «شىنجاڭ ئوپېراتسىيهسى»

گه يېتهكچىلىك قىلدۇرغان1949-1948-يىللىرى خىتايدىكى كومپارتىيه بىلهن گومىنداڭ ئارىسىدىكى

ئىچكى ئۇرۇشتا كومپارتىيه غهلىبه قازىنىشقا قاراپ يۈزلهنگهن. شۇنىڭدهك سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن غهرب

دۆلهتلىرى ئارىسىدىكى ئىختىالپ كۈچىيىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆز ئهتراپىغا سوتسىيالىستىك ئهللهرنى

ئۇيۇشتۇرۇپ، غهربكه قارشى كۈچ سېپىنى زورايتىۋاتقان پهيتكه توغرا كهلدى. سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ غهلىبه قازىنىشىىغا ئىشىنىپ، ئۇنىڭ ئارقىلىق ئۆز سېپىنى كۈچهيتمهكچى بولغانىدى. بۇ

نۇقتىدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھېچقانداق مۇستهقىللىقىنى ۋه ياكى ئالىي بىر

سىياسىي ھوقۇققا ئىگه بولۇشىنى قوللىماسلىق، ئهكسىچه، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ ئۆلكىنى ئىشغال

قىلىپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىشىنى قولالش سىياسىتى قولالنغانىدى.

    1949-يىلى،. 2-ئاينىڭ - 4كۈنى ئاناستاس مىكويان   خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى جايالشقان

شىبهيپو دېگهن جايدا ماۋ زېدوڭ قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ، ستالىننىڭ مهيدانى ۋه پوزىتىسىيهسىنى

يهتكۈزگهنده،  ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ «شىنجاڭدىن ھېچقانداق تامايى يوقلۇقى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

شىنجاڭ خهلقلىرىنىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قوللىمايدىغانلىقى بۇ جاينىڭ خىتايغا تهۋه بولۇشى

كېرهكلىكى»نى  بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن كېيىن، 1949-يىلى، 6-ئاينىڭ 18-كۈنى ستالىن ماۋغا يوللىغان

تېلېگراممىسىدىمۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «شىنجاڭنى ئىشغال قىلىشىنى ئارقىغا سوزماسلىقىنى»

تهكىتلىگهن.

    1949-يىلى  6-ئايدا  خىتاي كومپارتىيهسى رهھبهرلىرىدىن  ليۇ شاۋچى موسكۋانى زىيارهت قىلىپ، ستالىن

بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگهنده، ستالىن  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭنى تېز ئىشغال قىلىشى ۋه

ئۆزلىرىنىڭ  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭنى ئىشغال قىلىشىغا قاتناش  جهھهتتىن  ياردهم

بېرىدىغانلىقىنى، ھهتتا كېرهك بولسا ما بۇفاڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ئايروپىالن چىقىرىپ تارمار قىلىشقا

ياردهم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.  

    سوۋېت ئىتتىپاقى شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ۋهكىلى دېڭ لىچۈننى  غۇلجىغا ئهۋهتىپ،

ئىنقىالب رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈشى ئۈچۈن تولۇق ئىمكانىيهت يارىتىپ بهرگهنىدى.

    دېمهك، خېلهم خۇدابهردىيېف ئاشۇ ۋاقىتالردا غۇلجىدا تۇرۇۋاتقان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى غۇلجىنى مهركهز

قىلغان ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىنىڭ مۇستهقىللىق يولىغا مېڭىشى

ۋه پۈتۈن ئۆلكىده مۇستهقىل ھاكىمىيهت ئورنىتىشىنى قوللىماسلىق ھهتتا ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش سىياسىتى

بهلگىلىگهنلىكىدىن خهۋهردار ئىدى. 1947 -يىلى9-ئايدىن باشالپ قورغاستا ۋه ئالمۇتادا تۇرۇپ، مهخپىي

شهكىلده شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتنى نازارهت قىلىۋاتقان ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ

يېگناروف قاتارلىقالرنىڭ بۇ ۋاقىتالردىكى ۋهزىپىسى تېخىمۇ جىددىيلهشكهن بولۇپ،  ئىلىدىكى ھهربىي

سىياسىي يۈزلىنىش، خهلقنىڭ پىكىر ھېسسىياتى، شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىي رهھبهرلىرىنىڭ سىياسىي

ئوي پىكىرى ۋه باشقىالرنى بىلىپ تۇرۇشى ھهم بۇالرنى موسكۋاغا يوللىشى زۆرۈر ئىدى.   
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   خېلهم خۇدابهردىيېف 1945 - 1946-يىللىرى ئارىسىدا مۇھسىن ئابدۇللىن ئهلىخان تۆره رهھبهرلىكىدىكى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مهركىزىي ھۆكۈمىتىده ئهلىخان تۆرىنىڭ يېنىدىكى  مهخسۇس

مهسلىھهتچىلىك ساالھىيىتى بىلهن بارلىق ئىشالردىن تولۇق خهۋهردار بولۇپ، بولۇۋاتقان ھهممه ئىشالر ۋه

يۈزلىنىشالرنى گېنېرال يېگناروفقا ۋه شۇ ئارقىلىق  يېگناروف موسكۋاغا يولالپ  تۇرغاندهك، بۇ قېتىم خېلهم

خۇدابهردىيېفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى  ئىنقىالبىي ھۆكۈمهتتىكى ئهڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك سىياسىي مهسلىھهتچى سۈپىتى  بىلهن خۇددى ئوسمان يۈسۈپوف ئۇنىڭ گېنېرال

يېگناروفنىن بۇيرۇقىغا قهتئىي بويسۇنۇشىنى جېكىلىگىنى بويىچه گېنېرال يېگناروف بىلهن مهخپىي

ئاالقىلهرده بولۇشى تهبىئىي ئىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف كوممۇنىستالر پارتىيهسىنىڭ ئهزاسى شۇنىڭدهك

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ مهخسۇس تاپشۇرۇقىنى ئادا قىلىش مهجبۇرىيىتىگه ئىگه بولغانلىقى ئۈچۈن

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقى ۋه ئازادلىقىنى ئۈمىد قىلسىمۇ، ئهمما ئۆزىگه بېرىلگهن كۆرسهتمه

بويىچه مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب رهھبهرلىرىگه مهسلىھهت بېرىشى تهبىئىي ئىدى.

 

    خاتىمه ئورنىدا

 

    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋه ئىنقىالبىدىكى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك  ھهربىي-

سىياسىي مهسلىھهتچىسى  ۋالدىمىر يېگناروف قاتارلىقالر 1949-يىلى، 9-ئايدا ئۆز ۋهزىپىسىنى تامامالپ

بولغان بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئهسلى ئورنىغا قايتتى  .خېلهم خۇدابهردىيېفمۇ تهخمىنهن 1949 -يىلىنىڭ ياز

مهزگىلىده غۇلجىدىن ئايرىلىپ، تاشكهنتتىكى ئۆزىنىڭ ئهسلى خىزمهت ئورنىغا قايتىپ كهلدى. ئۇنىڭ

يېزىشىچه، ئۇ  ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالرنىڭ قازاغا ئۇچرىغانلىق خهۋىرىنى كېيىن ئاڭلىغان، ئهھۋالدىن

قارىغاندا ئۇ ئهخمهتجان قاسىمى غۇلجىدا ئايرىلغاندا ئۇ غۇلجىدىن كېتىپ بولغان.

    ھهتتا، 1949يىلى 8-ئايالردا  ئهخمهتجان قاسىمى، گېنېرال ئىسھاقبېك مۇنۇنوف قاتارلىقالر سهپهرگه

ئاتلىنىش ئالدىدا، ئىسھاقبېكنىڭ ئۆيىده تۇرۇپ، مهخسۇس ھهربىي مهسلىھهتچىلىك قىلىدىغان سوۋېت

ئىتتىپاقى گېنېرالى، يهنى يهرلىكلهر «ئاقۋاش» دهپ ئاتايدىغان  ئالېكساندىر ئىۋانوۋىچمۇ  غۇلجىدىن

ئايرىلغان. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1942-يىلىدىن ئېتىبارهن غۇلجىدىكى سوۋېت دوختۇرخانىسىغا دوختۇرلۇق

ساالھىيىتى بىلهن ئورۇنالشتۇرغان، «ئازادلىق تهشكىالتى»نىڭ پائالىيهتلىرى، ئهلىخان تۆره، ئهخمهتجان

قاسىمى ۋه باشقا   رهھبهرلهر بىلهن زىچ ئاالقىده بولۇپ كهلگهن،  شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىغا باشتىن

ئاخىرى ئارىلىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپنىڭ بارلىق ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا مۇناسىۋهتلىك   مهخسۇس

خادىمى دوختۇر ھاكىم جاپپار يارۇلالبېكوفمۇ (1907-1992) ئهڭ ئاخىرىدا 1950-يىلىنىڭ  باھارىدا، ئهخمهتجان

قاسىمى قاتارلىقالرنىڭ جهسهتلىرى غۇلجىغا دهپنه قىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىنال ۋهتىنىگه قايتتى. 

     خېلهم خۇدابهردىيېف  1952-يىلى رهسمىي ۋه ئاشكارا يوسۇندا سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىسى

سۈپىتىده ئۈرۈمچىگه كېلىپ بىر مهزگىل نهشرىيات -ئاخباراتچىلىق ساھهسىگه، جۈملىدىن خهلق

نهشرىياتىدا مهسلىھهتچى بولۇپ خىزمهت قىلدى.  بۇ ۋاقىتتا يهنه سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي

كومىتېتىنىڭ 1944- يىلىدىن  تارتىپ خادىمى بولغان  تۇرسۇن رهخىموفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

مهسلىھهتچىسى سۈپىتىده  شىنجاڭ كوممۇنىستىك پارتىيه كومىتېتىدا مهسلىھهتچى بولۇپ تۇردى. ھهتتا

1951-، 1954-يىللىرى ئارىسىدا  ئىلگىرى غۇلجىدا ئۆزىنى ئىسكهندهر دهپ ئاتىغان  دۆلهت بىخهتهرلىك

پولكوۋنىكى  ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى باش كونسۇلخانىسىدا مۇئاۋىن

كونسۇل بولدى. ئهينى ۋاقىتتا غۇلجىدا كونسۇل بولغان دوباشىنىمۇ 1956-1959-يىللىرى ئارىسىدا ئۈرۈمچىده

باش كونسۇل بولۇپ تۇردى.
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خېلهم خۇدابهردىيېف  ۋه باشقا سوۋېت ئۇيغۇرلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دهۋرىده  سوۋېت

ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى ۋه ئورگانلىرى تهرىپىدىن مهسلىھهتچى ياكى ئىنستروكتور دېگهندهك ساالھىيهت بىلهن

ئهۋهتىلىشى  پۈتۈنلهي موسكۋانىڭ سىياسىي، دۆلهت مهنپهئهتلىرى ئېھتىياجىدىن چىقىش قىلىنغان بولۇپ،

گهرچه، بۇ ئۇيغۇرالر  ئۆز دۆلىتىنىڭ تاپشۇرغان ۋهزىپىلىرىنى ئاتقۇرسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تارىخى

ۋهتىنىنىڭ مىللىي ئازادلىقى، مۇستهقىللىقى ھهم بۇ كۈرهشلهرده قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىلىرىنى كۆرۈپ،

ئۇنىڭدىن ئىنتايىن سۆيۈنگهن ۋه ئۆزلىرىمۇ  ئۇيغۇرالر ۋهتىنىنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن  ھهسسه قوشۇش يولىنى

تۇتقان. ئۇالرنىڭ مىللىي قىزغىنلىقى بىلهن موسكۋانىڭ مهقسهتلىرى ئارىسىدا ھامان زىددىيهت بار ئىدى.  بۇ

ئۇيغۇرالر  پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلىپ،  ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىنىڭ قولغا كېلىشى،  مۇستهقىل دۆلىتىنىڭ

قۇرۇلۇشىنى ۋه مهۋجۇت بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان بولۇپ، ئۇالر  بۇ ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان. بىراق،  موسكۋا 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقنى باشتا قولالپ ۋه ياردهم بېرىپ ئاقىۋهتته ئوخشاشال ئۆز مهنپهئهتلىرى،  سىياسىي پىالن

ۋه ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن قۇربان قىلىۋهتتى. بۇ تهرهپ مهزكۇر ئۇيغۇرالردا ئهبهدىي بىر ئهپسۇسلىنىش ھهتتا

سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشىغا نارازى بولۇش ھېسسىياتىنى پهيدا قىلىش بىلهن ئۇالردا كېيىنكى

ھاياتىدا بار ئىمكانىيهتلىرى بىلهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مهدهنىيهت ۋه ئىلىم-پهن ۋه باشقا  جهھهتلهردىن روناق

تېپىشى ئۈچۈن خىزمهت قىلىش ئىدىيهسىنى كۈچهيتكهن. خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتىدىكى بۇ يىللىق ھاياتىدىن ئىنتايىن ھاياجانالنغان، پهخىرلهنگهن ۋه ئۆزى ئۈچۈن ئۇنتۇلماس

سهھىپه دهپ بىلگهن. ئۇ 1947-1949-يىللىرىدىكى ئۆزى خىزمهت قىلغان  ئىلىدىكى ھۆكۈمهتنى « ياش

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى »، مىللىي ئارمىيهنى «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى» دهپ

ئاتايدۇ.

  ھهتتا خېلهم خۇدابهردىيېفتىن بۇرۇن ئهۋهتىلىپ ھهرهمباغ، ئاقسۇ ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىپ، مىللىي

ئارمىيهنىڭ مۇستهقىل ئاتلىق دىۋىزىيونىنىڭ كوماندىرى بولۇپ، تاكى 1946-يىلى، 6-ئايغىچه خىزمهت

قىلغان  مىرزىگۈل ناسىروفمۇ پۈتۈن ھاياتى بويىچه  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوردېن ۋه مېداللىرى بىلهن

كۆكسىگه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بهرگهن «باتۇرلۇق»،  «پىدائىي» قاتارلىق مېداللىرىنى

پهخىرلىنىش ئىلىكىده تهڭ ئېسىپ يۈرگهنىدى.

    خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزىنىڭ كېيىنكى ھاياتىدا  بولۇپمۇ 1960 -1980-يىللىرى ئارىسىدا، خىتاي-سوۋېت

دۈشمهنلىك مۇناسىۋهتلىرى كۈچهيگهن دهۋرىده  ئۆزبېكىستان رادىئو-تېلېۋىزىيه كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن

باشلىقى، تاشكهنت خارجى رادىئويىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋهزىپىلهرنى ئاتقۇرۇش جهريانىدا سوۋېت

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىگه بهرگهن بۇ ئىمتىيازلىرىدىن پايدىلىنىپ، بۇ ھوقۇقالرنى يهنه ئۆز مىللىتىنىڭ

گۈللىنىشى ئۈچۈنمۇ پايدىالندى. ئۇ بۇ ۋاقىتالردىكى تاشكهنتتىن ئۇيغۇر تىلىدا ئۇيغۇر دىيارىغا

ئاڭلىتىلىدىغان ئۇيغۇرچه رادىيو پروگراممىلىرى ئهنه شۇ كىشىنىڭ رهھبهرلىكىده بولغانىدى. ئۇ يهنه سوۋېت

ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى ئاستىدا ئۆزبېكىستان رادىئو-تېلېۋىزىيه كومىتېتى قارمىقىدا ئۇيغۇر ئانسامبىلىنى

قۇرۇپ، ئابدۇرېھىم ئهخمىدى، خالىسقان قادىروۋا،ئايتۇغان ھهسهن، سۇلتان مهمهتوف ۋه باشقا ئهرتىسلهرنى

شۇنىڭدهك ئۇيغۇر مۇقام ئۇستىلىرىنى تاشكهنتكه توپالپ، ئۇيغۇ سهنئىتىنى راۋاجالندۇرۇشقا يېتهكچىلىك

قىلدى. ئۇ، كېيىنكى ھاياتىنى   پۈتۈنلهي ئۇيغۇر مهدهنىيىتى، ئۇيغۇر سهنئىتى ۋه 12 مۇقامىنى راۋاجالندۇرۇش

ۋه گۈللهندۈرۈشكه، مىللىي روھىنى ئۇرغۇتۇشقا   ھهسسه قوشۇشقا بېغىشلىغانىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف

2005-يىلى تاشكهنتته 87 يېشىدا ۋاپات بولغان.

   ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ئهۋهتكهن مهخپىي خادىمالر، يهنى

مهسلىھهتچىلهر ۋه باشقىالرنىڭ بىر قىسىملىرىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئۆزارا  يېزىشقان

مهكتۇپلىرى ئهنه شۇ مهسلىھهتچىلهردىن ئهلى ئهپهندىنىڭ ئوغلى تهرىپىدىن رهتلىنىپ ئېالن قىلىنغان بولۇپ،

ئهلى   ئهپهندى،   يهنى  گابىت   مۇزىپوف،   ئىسكهندهر،  يهنى  ئىۋان   ئىۋانوف،   زاكىر،   يهنى   پېتىر   ساۋىنوف

قاتارلىقالرنىڭ ئۆزئارا يېزىشقان خهتلىرىدىكى مهزمۇنالردىن مهلۇم بولۇشىچه، ئۇالر 1960-1970-يىللىرى

ئۆزلىرىنىڭ   قىلغان  ئىشلىرىنىڭ  تولۇق   بولمىغانلىقى،   ئهسلىده  شهرقىي   تۈركىستان   جۇمھۇرىيىتىنىڭ
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ئاخىرىغىچه مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاخىرىغىچه كۈرهش قىلىش كېرهكلىكى، لېكىن

ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهرىكهتنى يېرىم يولدا توختىتىپ قويغانلىقى قاتارلىقالردىن پۇشمان قىلىش ۋه

ئهپسۇسلىنىش  ھېسسىياتلىرىدا بولغان. ئۇالر ئۆزلىرىنى << شهرقىي  تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

ھهرىكهتچىلىرى>> دهپ ئاتىشىدۇ.

    ئۇالردا ئهينى ۋاقىتتىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى سېغىنىش ھېسسىياتلىرىمۇ ئىپادىلىنىدۇ. بۇ

مهكتۇپالردىن ئاشكارىلىنىشىچه، ستالىن ئۆلۈپ، بېرىيا يوقىتىلىپ، خرۇشېف ھاكىمىيهتنى ئىگىلىگهن

1960-يىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ، يهنى

بېرىيا قاتارلىقالرنىڭ قىلغانلىرى<< فىتىن تهۋهككۈلچىلىكى>> دهپ ئهيىبلهنگهن شۇنىڭدهك 2-دومدىكى

گېنېرال يېگناروف، الڭفاڭ، ئۈرۈمچىدىكى باش كونسۇل يېۋسېيېف ۋه باشقا ئونلىغان گېنېرال ھهم

پولكوۋنىكالر بېرىيانىڭ ئادهملىرى سۈپىتىده جازاالشقا ئۇچراپ، بهزىلىرىنىڭ ئۇنۋان ۋه ئوردېنلىرى

تارتىۋېلىنغان. بۇ كىشىلهر باشتىن ئاخىرى قىسىلىش ئىچىده ئۆتكهن. سوۋېت ھۆكۈمىتىمۇ بۇ جهھهتته

خىزمهت كۆرسهتكهنلهرگه ھېچ  كۆڭۈل بۆلمىگهن. بۇ باشتىن ئاخىرى مهخپىي تۇتۇلغان. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ

1944-1949-يىللىرى شهرقىي تۈركىستاندا قىلغان ئىشلىرىنى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قىلغانلىرىنى  تاكى

سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگىچه مهخپىي ساقالشقا مهجبۇر بولغان.  شۇڭا، سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن مهيلى

رۇس، مهيلى ئۇيغۇر ياكى باشقا كىشىلهر بولسۇن ئۇالر تاكى 1990-يىللىرىغىچه ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئىشلىرىنى رهسمىي يوسۇندا سۆزلهپ ياكى ماقاله قىلىپ ئېالن قىلىشى مۇمكىن

بولمىغانىدى.  نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ بۇ سىرلىرىنى ئۆزلىرى بىلهن بىرگه ئۇ دۇنياغا ئېلىپ كهتتى،

خاالس.

  شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، 1946-يىلى 6-ئايدا غۇلجىدىكى 2-دومنىڭ باشلىقى، يهنى سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىده تۇرۇشلۇق  ئالى ھهربىي-سىياسىي ۋهكىلى ۋالدىمىر

ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى بارلىق سوۋېت ھهربىي، سىياسىي ۋه باشقا ھهر ساھهگه مهنسۇپ

خادىملىرى ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن  يېگناروف سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىقى ۋه

دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىغا ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرى ھهققىده 100 نهچچه

بهتلىك مهخسۇس دوكالت تهييارلىغان. شۇنىڭدهك 130 دىن ئارتۇق ئادهمنى  يۇقىرى خىزمهت كۆرسهتكهن دهپ

تىزىمالپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دۆلهت ئوردېن ۋه مېداللىرىغا تهۋسىيه قىلغان. بىراق،

سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى دوكالتنى قىسقارتىشنى ھهم تهقدىرلهيدىغانالرنىڭ

سانىنىمۇ قىسقارتىشنى تهلهپ قىلغان.

   ئهنه شۇ جهرياندا گېنېرال يېگناروف، گېنېرال ئىۋان پالىنوف ۋه باشقا بىر قانچه كىشى  كۆرسهتكهن

تۆھپىسىنىڭ زورلۇقى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهڭ ئالىي «قىزىل يۇلتۇز»، «قىزىل بايراق» ئوردېنلىرى

بىلهن تهقدىرلهنگهن . قالغان بىر قىسىملىرى ئوخشاش بولمىغان دهرىجىده تهقدىرلهنگهن  ياكى ئۇنۋانلىرى

ئۆستۈرۈلگهن.   يېگناروفنىڭ دهرىجىسى ئۆسۈپ، تۈركمهنىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر

مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولغان.  مۇنداق مۇكاپاتالش 1949-يىلىدىكى ۋهزىپىلهر يهنه بىر  قېتىم

ئورۇندىلىپ بولۇنغاندىن كېيىن يهنه بىر قېتىم ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان. بىراق، 1953-يىلىدىن كېيىن گېنېرال

يېگناروف جازالىنىپ، ئۇنىڭ گېنېراللىق پاگونى ۋه قىزىل بايراق ئوردېنلىرى تارتىۋېلىنغان، يهنه بىر 2-

دومدىكى گېنېرال الڭفاڭ 1958-يىلى 15 يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنىپ، گېنېراللىق ئۇنۋانى ۋه ئېرىشكهن

ئوردېنلىرى بىكار قىلىنغان.
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ئومۇمهن، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق، تاتار، قىرغىز  قاتارلىق رهھبىرىي كادىرلىرىنىڭ

قىسمهتلىرى 1949-1970-يىللىرى  پاجىئهلىك بولغان بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى، ئىسھاقبېك مۇنۇنوف،

ئابدۇكېرىم ئابباسوف، دهلىلقان سۇگۇربايېف قاتارلىقالر سىرلىق رهۋىشته ئۆلگهن بولسا، ئىبراھىم تۇردى،

ئهسئهت ئىسھاقوف، مۇھهممهد ئىمىن ئىمىنوف، ئابدۇرېھىم ئهيسا ۋه باشقىالرمۇ ئوخشاشال سىياسىي بېسىم،

زهربه بېرىش  ۋه باشقا نامهلۇم سهۋهبلهر  بىلهن ھاياتىدىن ئايرىلدى. نۇرغۇن ھهر دهرىجىلىك رهھبىرىي كادىرالر،

مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېرلىرىمۇ ئوخشاشال زهربىگه ئۇچرىدى، چهتئهللهرگه كهتتى ياكى تۈرمىلهرگه سولىنىپ

خورالندى. شۇنىڭغا ئوخشاش سوۋېت مهسلىھهتچىلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى  كېيىنكى  قىسمهتلىرىمۇ

ئۇالر ئۈچۈن كۆڭۈللۈك بولمىغان، بۇنىڭدىكى ئاساسىي ئامىل ستالىن ۋه بېرىيانىڭ ئۆلۈپ، ھاكىمىيهتنى باشقا

گۇرۇپپىالرنىڭ ئىگىلىشى ھهم ستالىن، بېرىيا قاتارلىقالرنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئىدى. قىسقىسى، ئۇالر

ئوخشاشال ئۆز دۆلىتىدىكى سىياسىي ھوقۇق  كۈرىشىنىڭ قۇربانلىرىغا ئايالنغانىدى.

    شۇنى خۇالسىالش مۇمكىنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپتىن ئهۋهتىلگهنلهرگه سوۋېت  ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن

بېرىلگهن بۇ تاپشۇرۇقالر ھهر قايسى مهزگىلده ھهر خىل بولۇپ، سوۋېت خادىملىرى  1944-يىلىدىن 1945-يىلى

10-ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھهربىي-سىياسىي، ھاكىمىيهت جهھهتتىن

مۇستهھكهملىنىشى، مۇستهقىللىق شوئارلىرىنىڭ كۈچىيىشىگه ماسالشتۇرۇلغان بولسا،  ئۇنىڭدىن كېيىن

ئۇرۇشنى توختىتىش،  شهرقىي تۈركىستان ھاكىمىيىتىنى تىنچلىققا ئۈندهش ۋه خىتاي بىلهن  تىنچلىق

ھالىتىگه ئۆتۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى. 1947-1949-يىللىرى بولسا  ئىلى ھۆكۈمىتىنى ئىچكى جهھهتته

ئوسمان قاتارلىقالرنى باستۇرۇش، ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىي مائارىپ جهھهتتىن كۈچلىنىش، گومىنداڭ بىلهن

پهقهت سىياسىي كۈرهش قىلىش، ئهمما قوراللىق ئۇرۇش قىلماسلىق، پۈتۈن ئۆلكه بويىچه مۇستهقىللىق

كۈرىشىگه ئاتالنماسلىق يولىغا باشالش، ئاخىرىدا بولسا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ جاينى ئىشغال

قىلىشىغا ماسلىشىش ئۈچۈن خىزمهت قىلدى. قىسقىسى، ئۇالر  موسكۋانىڭ ھهر قايسى مهزگىلدىكى

ئۆزگىرىشچان سىياسىي يۈزلىنىشى بويىچه ئۆز ۋهزىپىلىرىنى ئادا قىلغانىدى.

    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  1946-1944-يىللىرى ئارىسىدا ئهۋهتكهن خادىملىرى ئارىسىدىكى  رۇسالر ۋه باشقا

مىللهت خادىملىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ بهرگهن تاپشۇرۇقلىرىنى

بهجانىدىل ئورۇندىدى. ئۇالر بىر تهرهپتىن شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىگه ياردهم بهرسىمۇ، ئهمما يهنىال ئۆز

دۆلىتىنىڭ تاپشۇرغان ۋهزىپىسى ۋه كۆرسهتمىلىرىدىن نېرى كهتمهيدىغان بولۇپ، ئۇالر ئارىسىدا  بىر

قىسىملىرى شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ئازادلىق ۋه مۇستهقىللىق كۈرىشىگه ھېسداشلىق قىلسىمۇ، ئهمما

ئۇالر ھېچقاچان ئۆز دۆلىتىنىڭ كۆرسهتمىسىدىن چىقىپ كېتهلمهيتتى. ئهلۋهتته، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

ئهۋهتىلگهن نۇرغۇن جهڭچىلهر ۋه ئوفىتسېرالر  جهڭ مهيدانلىرىدا پىداكارلىق بىلهن ئۆز رولىنى جارى

قىلدۇردى  ھهم ھهسسه قوشتى شۇنىڭدهك ئۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى جهڭده ئۆلدى ياكى يارىالندى.

   سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ نامى ئاتالغان يېگناروف، الڭفاڭ، ئىۋانوف، ساۋىنوف، چىبايېف، پروكوپيۇك ھهتتا

كېيىنرهك ئهۋهتىلگهن نائۇم ئهيتىنگون ۋه باشقا ئونلىغان رۇس ۋه ياۋروپا مىللىتىدىن كېلىپ چىققان 

خادىملىرى  ئهسلىدىن دۆلهت بىخهتهرلىك ساھهسىنىڭ خادىملىرى بولۇپ، ئۇالر باشتىن ئاخىرى ئۆز دۆلىتىنىڭ

كۆرسهتمىسىگه قاتتىق سادىق بولۇپ، ئۆز ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى ۋه ئازادلىق

كۈرهشلىرىنى قۇربان قىلىش، بۇ جاينى قايتىدىن خىتاينىڭ قولىغا قايتۇرۇش پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا 

ئاكتىپ ۋهزىپه ئاتقۇردى. ۋهھالهنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن ئۇيغۇر، قازاق، ئۆزبېك قاتارلىق مىللهت

خادىملىرىدا بولسا گهرچه ئۇالر ئوخشاشال سوۋېت ئىتتىپاقى خادىملىرى بولسىمۇ، ئهمما ئۇالردا ئۆز خهلقىنىڭ

ئازادلىقىنى چىن دىلىدىن قولالش، بۇنىڭغا ئۆز كۈچىنى قوشۇش خاھىشلىرى بولدى.
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