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 تەرجىماندىن

 ەنبىر ىئشتىياق بىل ەجاھىالن ېپىشىپي ەك كانىد ەرجىمىسىنىت ڭكىتابنى ۇب ېگەنمىللىتى« د يغۇر »ۇئ
ائلدىراش  قا بەنت بولۇپۇرمۇشت ۋە ، تەتقىقاتائخبارات نىكىتابنىڭ ۇئيغۇرچە تەرجىمىسى. ۈگەتتىمت

ال ڭائخىرى ھاياتىمنى ڭيىلىنى-2018 ەۋاتقانىئشل  ابتاكىت ۈنكىچاغلىرىدا قولدىن چىقاردىم. چ ڭقاتى
بولغان تارىخ،  ېرەكبىلىشى ك ۈنلەردەك ەلىكپاجىئ ۇشۇم ۇپمۇبولمايدىغان، بول ەبىلمىس يغۇرالرۇئ

 ەردىنھادىسىل  پاجىئەلىكىئبرەتلىك،  تەھلىللەر،    ەققىدەھ  ۇھىتم  ۇنياۋىبولغان د  ەۋەبس  ەقىسمىتىمىزگ
 بار ىئدى.  ۇالھىزىلەرم  ەر،پىكىرل  ەتلىكچىقىرىلغان قىمم

 ېزىلغانلىقىائساس قىلىپ ي ەنبەلەرنىتىللىرىدىكى م ۈرك ت ۋە يغۇر خىتاي، ىئنگلىز، ۇئ ۇس،ر  كىتاب
 رۈشۆئ ۆزلەرنىس ۋە ۇائتالغ ېزىلغانتىلىدا ي ۇسر  ۇپمۇمول ىئدى. بول ەقىقەتەنھ ەنبەسىم چۇر ۇئ چۈنۈئ

 ۇسر  ۋەوئسمان  ىتاي،خ ەقدىرىنىت يغۇرنىڭقىيىن ىئدى. كىتاب ۇئ ەمگەائد ەيدىغانبىلم ۇسچەر  ەندەكم
 ەھلىللەرت ۋە ۇھاكىمەم ۇرەككەپم چۈنى ۈئبايان قىلغانلىق ۇپقوي ەىئچىگ ەتلىرى زىددىي ېرىيەلىرىنىڭىئمپ

 ەرجىمەمت يغۇرچەۇئ ەنبىل ەنەم ەىئنگلىزچ ۈچىسەممۇك ەقانچ ەرھ ۇڭاىئدى. ش ېزەلگەنب ەنبىل
 يارىماي قاالتتى.   زۈمگەۆئ  ېپ ىگ  يغۇرچەۇئ زۈمنىڭۆئ  ،بويلىشالماي

قالىدىغان  ېرىكىپائسانال ز ەپلەردىنگ يدىغانەكرارال ت ەينەنئ چ،دوراشقا ۆئ ەندەكم تەرجىمە
 ەتاپتىم. ىئنگلىزچ  ە. ائخىرىدا بىر چار ۇمبولد  ەچكىدەكك  ۋاز  ەپد  ەن،ىئك  ەمەسقىلىدىغان ىئشى ئ  ەمنىڭائد

بىر  ەرھالچىرايدىن د الرنىڭ. ۇئەردىمب ۇپوئق ۇربانجانغاق ىنەمىئنى ائغ ۋەائيالىم  يغۇرچىالپكىتابنى ۇئ
 ڭ قىرالمىساائ  الرقىلدىم، ۇئ ەزمج ەرجىمەمگەت ەتسەئ ەكسئ چىنغانلىق ياكى ېئ ۋە ەيرانلىقھ ەمنۇنلۇق،م

 ۋۇرھاكا تەك كىتابتىكى ياغاچ ېيىنك ەزگىلدىنبىر م ەتىجىدە. نتۈزەتتىمقىلىپ  ېسبولمىغانلىقىنى ھ ۋانرا
 .ەگدىائنا تىلىمغا باش ئ ۇمشاپي  ەكپىلىك ت  ۆزلەرس  ەيات ىئنگلىزچ

 ەنقاراشالرنى تارىخى ىئسپاتالر بىل  ەزى قىلىنغان ب  ۇلقوب  ەپد  ەرھەقىخىدا بتار   يغۇر كىتابنى ۇئ  ۇب  مەن

 ۇسر  ەربىر  ۇر كىملىكى قانداقت يغۇرلۇقۇئ ەكىتابتا ىئسپاتلىنىشىچ ەسىلەن،. مۆردۈمقىلغانلىقىنى ك ەتر 
 ۈزلەنگەن ي ۋىلىققازامانى ەلكىب ەمەس،ئ ياساپ چىقىلغان ەشاپاىئتىد ەتچىلىرىنىڭياكى سىياس ۇناستىلش

 .ۈرگەنتىرىلد   ەريانىداتىرىشچانلىقى ج  لەرنىڭەدىتچىج  ۋە  ۇنىستالركومم  يغۇر ۇئ



5 

قالغانلىقىنى  ۆكۈنۈپم ېتىغاق ڭخىل ىئسىمالرنى ەرتارىختا ھ يغۇرلۇقىمىزنىڭكىتابتىن ۇئ ۇب مەن
 ۈچلۈك ىئككى قانىتىدا ىئزچىل ك ەڭرىتاغنىڭت ۋەكىملىكى تارىمدىكى بوستانلىقالر  يغۇر . ۇئۋالدىمبىلى

 ەرلىك،»ي ەقەتپ ەمەس،ئ ەتكەنك چۈپۆئ ۈتۈنلەيقاچان پ ېچھ ۇپبول ۇرغانت ۇپبول ەۋجۇتم
 .ىئكەن يوشۇرۇنغان  ەىئچىگ ڭنامالرنى  ېگەنتارانچى« د  ەھەرلىك،ش  ەائلت ۇسۇلمان،م

»باشقا   ەندىندوك تور م ۈرك قىلىدىغان بىر ت  ەتقىقت  ۈسۈنلىرىنىي  لۈمۆئ ەتلەرنىڭمىلل  ۈركىييىلى ت-2013
 «ۇ؟ائيالالر ائق رومال سالىد  ۇ،ائق باغاليد ەرلەرئ  يغۇرداۇئ ېمىشقان  ۇ،قارا كىيىد  لۈمدەۆئ  ەتلەردەمىلل  ۈركىت

 تاپتىم.  اۋابىنىج ۇپكىتابنى وئق  ۇىئدىم. ب  ېرەلمىگەنب  ۋابسورىغاندا جا  ەپد

خاتا   ڭقاراشالرنى  ۇقارايتتىم، كىتابتىن ب  ەپد  ەنيىلالردا كىرگ-90  ۋاھابىيلىقنى  ۇپراقلىرىغات  يغۇر ۇئ  مەن
 ەشقەردەق  ۆچۈرۈپمايسىنى ك  ۇائرىمىزدا ب  ۇرۇنيىل ب  ۈز ي  ۇ. شامى دامولالم شۋالدىمقالغانلىقىنى بىلى  ۇپبول

 .ەنىئك ەنكىرىشك  ستۈرۈشكەۆئ

 ۇرتىمىزداي ېلىپك قىپدىن ېئپاكىستان ېيىنچەك ەلگەن،ك ەرەبىستاندىنيىلالردا ئ-90 كىشىلىرىمىزنىڭ
 ېگەنائغزىدىكى »ماشاائلالھ، ىئنشاائلال« د  ەرنىڭكىشىل  ەلگەنك  ۈركىيەدىنيىلالردا ت-2000بولغان،    ەيداپ

 ڭيىلالرنى-1900. ەنىئك ئەمەس ېڭىلىق ي ۇىئدىم. ب ڭلىغانائ ەتكەنلىكىنىائلدىنىپ ك ۆزلەرگەس ۇبارەك م
 «ەۋالدلىرى ئ ەيغەمبەربىر قىسىم ائتالمىش »پ ەلگەنك ۈركىيەدىنت ۋە ەرەبىستاندىنباشلىرىدا ئ

تارىختىن  ۇپوئق ۇنى. بەنىئك ۈرگەنائلدامچىلىق قىلىپ ي ۇچاالرداك ەنت،يارك ڭبىزنى ېيىلگەنلەرنىڭد
 .ەندىمقايتا سادىر قىلىدىغانلىقىغا ىئش  ايتاتارىخى خاتالىقالرنى ق  ەرنىڭائلمىغان كىشىل  ەتىئبر 

پىالنىدىن تاكى  ۇرۇشتاقابىل ت ەربكەبىرلىشىپ غ ەنبىل بېيجىڭ ېرىيەسىنىڭوئسمان ىئمپ كىتابتىن
 يغۇرالرنىڭۇئ  ۆيۈملۈك. سگەندىمۆئ  ەچمىگەنلىكىنىك  ۋازقانداق    ەخارابالشقىچ  ۈتۈنلەيپ  ېرىيەسىىئمپ  ڭچى

ا قىلىپ ائلدىنقى پىد جانلىرىنىۇئرۇشالردا يولالپ،  كۆۈمۈش ۇنائلت چۈنۈئ ېرىيەسىوئسمان ىئمپ ەكسىچەئ
 . ۇدۇمقانداق ائتالنغانلىقىنى وئق  ەپكەس

 وئي خىيالىنىڭكىتابتا بۈگۈنكى بىزنىڭ چۈشەنچىمىزدىن پەرقلىق ھالدا خەلقىمىزنىڭ يۈز يىل بۇرۇنقى  

، . بۇندىن يۈز يىل بۇرۇنغا قايتساق خەلقىمىزنىڭ »مۇسۇلمان« دېگىنى ۇئيغۇر دېگىنىىئكەن  ۇئچۇرلىرى بار
ىئكەن. ۇئالرنىڭ  ىنىقاباھەتچى مەلۇئن دېگ دېگىنى، ىئكەن. كۇپپار دېگىنى خىتاي م دېگىنىياخشى ائدە

 ېگەنلىك.  »تارانچى« دنى كۆرسىتىدىكەندىكى ۇئيغۇر »قەشقەرلىك« دېگىنى شەرقى تۈركىستاننىڭ جەنۇبى
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  ۆچۈرۈلگەن ائسىياغا ك ۇرادىياردىن وئتت ۇش ەمدەياشايدىغان، ھ ۋادىسىداىئلى  ۇپمۇشىمالىدا بول ۋەتەننىڭ
 . ۆرسىتىدىكەنك  يغۇرنىۇئ

 ېگەند ەتتىلىدىكى مىلل يغۇر ۇئ ەيشىنن ەردىكىي ۇب ۇپبول «ەيشىنن يغۇر ىئسمى »ۇئ كىتابنىڭ
دە شۇ دۆلەتكە پۇقرا بولغان بارلىق ەمھ  ۆلەتد  ەمھ  ۆز س  ۇب  ېگەند  ەتتىلىدا مىلل  يغۇر ىئدى. ۇئ  زى ۆئ  ۆزنىڭس

 ۆلەتلىكد ەۋەلىكى،ت ۆلەتد مەنىنى بىلدۈرەتتى. بۇ سۆزنىڭ سۈپەت شەكلى »مىللى« بولۇپخەلق دېگەن 
 ەمىللىي ائرمىي ەمىزائرمىي ەتلۆد ۇرۇلغانق ۇرۇلغانيىلى ق-1944 ەۋەبتىنس ۇ. شۈرەتتىبىلد ەنىنىم ېگەند
مىللىي  ەنپەئەتىم نىڭۆلەتچاغدا د ۇئ دۆلەتنىڭ يىللىق كىرىمى مىللىي دارامەت دېيىلگەن. ىئدى. ېيىلگەند
 ەنىسىمۇ،م ېگەند ەۋەلىكىت ۆلەتد ۆزىنىڭس ەتمىلل يغۇرچەۇئ ۈگۈنب ەمما. ئېيىلەتتىد ەنپەئەتم

 ۆلەتنىد ۆزىنىڭس ەتمىلل لىنغانكىتابتا تىلغا ېئ ۇب ۇكىيوق. ھالب ەنىسىمۇم ېگەند ۆلەتلىكد
 ېيىشكىمۇ،مىللىتى د يغۇر ۇئ ېيىشكىمۇ،د ۆلىتىد يغۇر نامىنى ۇئ ڭكىتابنى ۇب ۇڭا. شنىق ىدىغانلىقى ېئۆرسىتك

 ەتبولغان مىلل  ۇائتالغ  ۆنگەنك  ەممابوالر ىئدى. ئ  ېيىشكىمۇد  لۇسىۇئ  يغۇر ائتىساق ۇئ  ەبويىچ  ۈركچەت  ۋەياكى
 .ۇقائتاشنى قارار قىلد  ەبويىچ  ۆز س  ېگەند

 ېيىنكىيىلدىن ك-1882يازغان.  ۇنداقنامىنى  تارىختا قانداق ائتالغان بولسا ش نىڭۋەتىنىمىز  كىتابتا
 ۆزنىس ۇ. بىز بۇىئشلىتىپت ۆزنىس ېگەند ڭشىنجا ۈركىستانغات ەرقىتوختالغاندا ائپتور ش ەققىدەھ ەزمۇنالرم

 كىتاپنى قىلغان. ۇنداقش تەرجىمە ەموئيالشقان، ھ لىشنىمۇېئ ەپد ۈركىستانت ەرقىش ۈتۈنلەيپ ەسلەپتەد
 ڭشىنجا ەسىلەن،. مەنچىقىدىك ۆپخاتالىق ك ېڭەشسەك،ك ەنم. ىئبراھىم بىل ەھرىرلىگەنقايتا ت

 ەرقىوئرنىغا ش ۆزنىڭس ېگەند ڭشىنجا ۈملىدەج ېيىلگەند ەيشىس ڭشى ۇبەنىد ۆكۈمەتنىڭھ لكىلىكۆئ
قارىغاندا  رانىدىنۇئ ۈملىلەرنىڭج. ەنقويىدىك ېرىپب ەنەخاتا بىر م ۇرمەنلەرگەوئق ېسەكد ۈركىستانت

 ۇرمىالشقاقااليمىقان قىلىپ، تارىخنى ب  ەنىنىكىتابتىكى م  زگەرتىشۆئ  ۇالرنىائتالغ  ېگەند  ڭكىتابتىكى شىنجا
 .     ەنبارىدىك  لىپېئ

 ەبىر ماقال  زۇنيازسام ۇئ  ەتلىرىممۇبايقىغان ىئبر   ۆپ،ك  ەقىقەتەنھ  ەنلىرىمبىلگ  گەنگەنۆئ  ۇپوئق  كىتابنى

 ڭقىلىشنى ەپەككۇر ت ۇزۇرى،ھ ڭبىلىشنى رىشكەنېئ ەنم ۇرمەنلەرنىڭمۇوئق ۇڭاش زۇن،ۇئ ۇدەكچىقق
 . ېكىتلەيچ  ەردەي  ۇشۇم  ېپىمنىگ  ەپد  رىشسۇنېئ ۇستەقىلم  ەيلىچە،م  زشادلىقىغا ۆئ

ائبدۇجېلىل مەدەتكار بولغان چىقىشقا  نەشردىن تەرجىمىگە تەۋسىيە قىلغان ۋە ائخىرىدا بۇ كىتابنى
 ۇر ق-ۇرمۇق ەنبىل ىئنگلىزچە نۇسخاكىتابنى تۇران ائكىمىزغا، ۇئيغۇر پروجەكت فوندىغا، شۇنداقال 
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 ەھرىرلىكىت  نىڭ. ۇئيتىمەنېئ ەھمەتر  ۈرەك تىنچىن ي ەپەندىگەم. ىئبراھىم ئ  ۇمچىققان دوست ېلىشتۇرۇپس
 ڭوئ ەتلەرنىڭخ ېزىلغانباسقاندا ي ۈگدەك قالغان، م زۈزەشسىت ەۋەنلىكلەربولمىغان بولسا كىتابتىكى س

 بوالتتى.  كەتكەنائرىلىشىپ    ەتۈرى ت
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 كىرىش سۆز 

ئەسلى   شەرقى تۈركىستانسادىق بولۇش ۈئچۈن  كىتابقائەسلى شىنجاڭ ) كىتاببۇ 
تۈركىي تىللىق ياشايدىغان  دا( تەرجىماندىن -بويىچە شىنجاڭ دەپ ېئلىندى  كىتابتىكى

كەچمىشى  ،بۇ تارىخى ھەققىدىكى تەتقىقاتتۇر.ھازىرقى زامان ۇئيغۇرالرنىڭ  الر، يەنىمۇسۇلمان 
قەدەر   ېرىيەسىگەىئمپلىرىدىن ھالقىپ وئسمان چېگرا ېرىيەلىرىنىڭىئمپخىتاي ۋە رۇسىيە 

رىيەچى،  ېىئمپ تارىخ بولۇپ، ۇئالرنىڭ تۇرۇپ يېزىلغان ەزىرىدەنبىر مىللەتنىڭ  تۇتاشقان
جانلىق تۇرغان قارشى قايھاكىمىيەتلەرنىڭ سىياسەتلىرىگە  ىئنقىالبچى مىللەتچى ۋە 

قتىسىدا بىر شكەن نۇكېسى ېرىيەنىڭىئمپ ۈئچ ۇقىرىقىيتارىختا  . ر ىئنكاسلىرىنىڭ خاتىرىسىدۇ 
ۆئزىنى لغان ساداقەت، بو تىقادقاېئۋە  ېرىيەلەرىئمپق بۇ بوشلۇ ،بولۇپ ۇق شەكىللەنگەنبوشل

وئرگانالر، شۇنداقال باشقۇرغۇچى ۋە   سىرتقى ېگرادىنچۆئزى ىئدارە قىلىدىغان ۋە 
الالر بىلەن رەڭلەنگەن. - باشقۇرۇلغۇچىالر ائرىسىدىكى سۈلھى  شىنجاڭ مەن  كىتابتابۇ سا

. داىئرىسىگە قويۇپ بايان قىلدىم ىئسالھات ىئسالمىۋە  ۋىيرىيەېىئمپئەسىردىكى -20نىتارىخى
ىئنقىالبىغا   ۇسىيەر  ڭشىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنى ھەمدە بۇ مەزگىلدە وئتتۇرا ائسىيادا ياشاۋاتقان 

بۇ ائرقىلىق   .ەرھلىدىمش   ھەققىدىكى تەپسىالتالرنى  قاتناشتۇرۇش ۈئچۈن قانداق قوزغىتىلغانلىقى
ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ قانداق يۈكسەلگەنلىكى ۋە شىنجاڭغا سىڭىپ   ۋېتتاسو يىلالردا -1920

 كىرگەنلىكى وئچۇقالندى. 

ئەسىرلەردە خاتىرىلەردىن -17ۋە  16ى ۇئيغۇرالرن ىللىتى دېگەن بۇ ۇئقۇم بۈگۈنكىۇئيغۇر م
دا شانلىق ىئزالرنى قالدۇرغان بىر  ىتارىخكى ىىئسالمدىن ىئلگىر  نىڭۆئچكەن، وئتتۇرا ائسىيا

يىلالردىكى بىر -1920باغاليدۇ. ۇئيغۇر مىللىتى دېگەن سۆز  ەۋمگەق مەدەنىيەتلىك قەدىمكى 
يىلالرنىڭ وئتتۇرىلىرىغا  -1930بۇ نام  .داىئرىسى شۈبھىلىك ىئدى ەنەم، ىئجادىيەت بولۇپ

  ەسمىي ر داىئرىلىرى تەرىپىدىن ۆئلكىسى ۋە خىتاينىڭ شىنجاڭ ىئتتىپاقى كەلگەندىال سوۋېت 
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مىللەتلەر ت ېسوۋ ۇئيغۇر مىللىتى دېگەن ۇئقۇمنىڭ مەيدانغا چىقىشىنى  قىلىنغان.تىراپ ېئ
بۇنى تېخىمۇ كەڭرەك بىر نەزەردە كۆزىتىدىغان ، ئەمما .اسىتىگە باغالش ائدەتكە ائيالندىسىي

مىللەت يۈز بەرگەن ئەسىرنىڭ ائلدىنقى يېرىمىدا پۈتكۈل دۇنيا مىقياسىدا -20بولساق، 
. مىللەت يارىتىش مۇۋەپپەقىيەتلىك  وئرۇن بېرىشكە ھەقلىقمىز ىنبىر مىسالى قاتارىديارىتىشنىڭ 

  سىياسىي ۇسۇلمانالرنى خىتايدا چېكىۋاتقان غايە شىنجاڭدىكى م يارىتىشتىكى بۇبولغان، ئەمما 
چىققان بولسا نەتىجە كۆڭۈلدىكىدەك  بولغان الخاالس قىلىش بېسىمالردىن ىئجتىماىئي  ۋە

دۇچ گەرچە نۇرغۇن مەسىلىلەرگە رىيەتلەر وئتتۇرا ائسىيادىكى مۇستەقىل جۇمھۇ . بولمايدۇ
ۋە قازاقالر ھېچ  زبېكۆئ مەسىلەنر، تلەلەمىلمۇستەقىل يەردىكى بۇ ، بولسىمۇكېلىۋاتقان 

بىزگە سوۋېتتىكى مىللەت يارىتىشنىڭ بەزى ساۋاقلىرىنى ېئيتىپ بېرىدۇ. ۇئيغۇرغا   بولمىغاندا
 دۆلەت يارىتىش پىالنىنىڭ نەتىجىسى كۈنىمىزگىچە ېئنىقسىز.مىللەت ۋە 

يېزىش   ابنىكىتبۇ  شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان توقۇنۇشالر سەۋەبىدىن ۇئيغۇرالر مەن دەسلەپتە  
سانى ھازىر وئن  ىئزدىنىشىنى باشلىغان چاغدىكىدىن كۆپ تونۇلۇپ كەتتى. ۇئيغۇرالرنىڭۈئچۈن 

بۇ   ،قىلىنىدۇ، ئەمما تىراپېئدەپ  ى بىر  لەرنىڭ مىللەتئەڭ چوڭ خىتايدا  .ائشتى مىليوندىن

دەپ ېئلىنغان  nationality ەىئنگلىزچبۇرۇن خىتايدا دېگەن سۆز  ( 民族) يەردىكى مىللەت

نىڭ شىنجاڭغا  . ۇئالر دەپ ېئلىنىۋاتىدۇ) ۇرۇپپاگ ېئتنىك)  ethnic group ھازىر كۆپرەك بولسا
دەپ  «رايونى ائپتونومۇئيغۇر  شىنجاڭ»ىئگىدارلىقىنى خىتاي چەكلىك يوسۇندا تارىخى بولغان 

بى  ائنچە تونۇلمىغان غەرىڭ دۇنياغا خىتاينيەنە ۇئيغۇرالر خېلى كۆپ ساندىكى . قىلغانېئتىراپ 
قازاقىستان،  ھازىرقى مۇستەقىلتەۋە بولغان  ېرىيەسىگەىئمپ ۇسىيە ر بۇرۇن  ،ېگراسىداچ

ىئنقىالبى مەزگىلىدە  ۇسىيەر كويلىرىدا ياشايدۇ. -مەھەللە ىرغىزىستان ۋە ۆئزبېكىستاننىڭق
لىشتۇرغۇسىز  دا سېيۈز مىڭ بولۇپ شىنجاڭدىكى قېرىنداشلىرىغا قارىغان  تەخمىنەنبۇالرنىڭ سانى  

ۋە   كىرگۈزۈلگەن  ۇالب-، رەسمىي تارىخالرغا چاالقاكۆپ بولمىغاچائسىيا ئەللىرىدە ۇئالر  . وئتتۇرا  ائز
. ئەمما ۇئالر شىنجاڭ ۇرۇۋاتماقتات بىر گۇرۇپپا خەلق ھالىتىدە مۇھىم بولمىغانھازىرمۇ 
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رولنى  ۆۋرۈكلۈككتۇرغۇچى  تۇتاشتۇرۇپىلەن ب لىرى دۇنياسوۋېت ۋە ۇئيغۇرلىرىنى ىئسالم 
 .دۇر ھىممۇبەكمۇ  نۈئچۈ دا ېئيتىلماقچى بولغان ۋاقىئەلەر كىتابىمىز  ۈئچۈن وئينىغىنى

خىتاي تۈركىستانى ۋە  كىتابتاائيرىلغان ىئككى بۆلىكىدە )بۇ  وئتتۇرا ائسىيانىڭ سۈنئىي
تۈركىستانى دەپ ېئلىنىدۇ( ياشايدىغان ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخىمۇ ىئككىگە ائيرىلىپ كەتتى.   ۇسىيەر 

 دەپ «شىنجاڭ ۇئيغۇرلىرى »ۋە  «ۇئيغۇرلىرى ت ېسوۋ »شىنجاڭ تەتقىقاتچىلىرى ائدەتتە  بەزى 
ىئچىدە بىلىشكە  ېگراالرچ سىياسىي ائيرىيدۇ. بۇ ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئز تارىخىنى باشقىالر سىزغان 

سوۋېت ۇئيغۇرلىرىنىڭ ئەسىردە -20. ېرىدۇبۈپ ئەتتۈر  ەكسئ بولۇۋاتقانلىقىنى ر مەجبۇ 
  سىياسىي )  ىئجازەتلىكىئپادىلىشى  ھرىنى مېبولغان قېرىنداشلىق  شىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالرغا

ئەمما بۇ سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ۇئيغۇر مەدەنىيىتىنى ،  ىئدى  رۇخسەت قىلغان داىئرىدە( ۋەزىيەت  
خىتايدا ھەر بىر مىللەت شۇنىڭغا وئخشاشال، تەكىتلەش ۈئچۈن ىئدى.  ۈللەندۈرۈۋاتقانلىقىنىگ

ۇئيغۇرالر ۆئز قېرىنداشلىرى بىلەن ئەمما  دەپ قارىلىدۇ. ائىئلىسىنىڭ بىر ئەزاسى ۇڭخۇاج
 . ۋەزىيەتتە ۇئالشقا ىئمكانسىز رىشتىسىنىخەلقائرالىق 

ىئككى تەرىپىدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ كەچمىشىنى بىر  ڭچىگرىنىشۇنداق بولسىمۇ كىتابىمدا 
نىڭ وئمۇمى تارىخىغا  ائسىيا، وئتتۇرا ئەمەسۇئيغۇر تارىخىغىال  نىڭيىپقا تىزىشقا تىرىشتىم. بۇ

ساھەلەردىكى نۇرغۇن . پەرقلىق پايدىلىنىش قىممىتى بار دەپ ىئشىنىمەن نىسبەتەنمۇ
تەڭال ئەھمىيەت بەرگەن ىئش كەم ۇئچرايدۇ.  گەال تەرىپىىئككى ڭچىگرىنى تقىقاتالردا بۇنداق تە

  ۇسىيە ر كونا  دەتتە  ائبۇ رايوننى تەتقىق قىلغاندا    ەربتىكىلەرغبولۇپمۇ    ،وئتتۇرا ائسىيا تارىخچىلىرى 
 ائزاغقا ماراپ« قويىدىغانالر بەك »قوشنا بمەندەك بىرىنى تالاليدۇ،  ۋە خىتايدىكىلەردىن

تەكىتلىنىۋاتقان تارىخ تەتقىقات ۋە سېلىشتۇرما  ھالقىغان  ۆلەتلەرنىدھازىر ۇئچرايدۇ. گەرچە 
بىرلەشتۈرۈپ تەتقىق قىلىپ باققانالر كۆپ ئەمەس.  ڭ تارىخىنىبولسىمۇ، ىئككى تۈركىستاننى 

شىنجاڭغا قارىتىلغان تەتقىقاتتا باغلىنىدۇ،  رايونالرقارايدىغان بولساق، بۇ لەپ ىتېخىمۇ ىئچكىر 
نىڭ شىنجاڭغا  سوۋېت\ۇسىيە ر ۋە  تارىخى سودا ائرىسىدىكى ۇسىيەر بولۇپمۇ خىتاي بىلەن 

كىتابىم بۇ تەتقىقاتالر بىلەن بىر نەچچە جەھەتتىن ەتلەردە شۇنداق. تاشقى سىياس نىسبەتەن
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ائرىسىدا يۈز  رايونبۇ ىئككى  چىقىش قىلىپ ۇقتىئىنەزەرنىن يەرلىك كىتابتا. ئەمما كېسىشىدۇ
ۋە دۆلەتلەر ائرا مۇناسىۋەتلەرنى يەرلىك تۈركى مىللەتلەردىكى  بەرگەن ىئقتىسادى باغلىنىش 

 ۆئزگىرىش ۋە سىياسىي غايە بىلەن باغلىدىم. ىئجتىماىئي

  بىلەن شىنجاڭ ۇئيغۇر تارىخىنى ائددىيال  ىم سوۋېت ۇئيغۇر تارىخىمېنىڭ مەقسىت
نىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى ائيرىشقا نېمىلەر  رىيەگە و گ ېبۇ ىئككى كات ئەمەس، بەلكى بىرلەشتۈرۈش

ىئككى بۆلىكى ائرىسىدا  ەمئىيىتىنىڭجبولغىنى ۇئيغۇر  مۇھىم ۇقتىدانبۇ  .پىپ چىقىشتۇر تې
اقىدا ائك تىپ  ىپتىئت ۋېتالرسو شتۇر. بۇنداق كىشىلەر رۇتۇ و ىپ يۈرگەنلەرنىڭ تارىخىنى يز كې

پ  قال خىتاي پۇقرالىقىنى ۋە شىنجاڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى سا بولسىمۇ،خىزمەت قىلغان 
بىر تارىخى شەخس  ھېچتارىخىدا  يىللىرىدىكى ئەسىرنىڭ دەسلەپكى-20. شىنجاڭنىڭ قالغان

ائساستىن بەكرەك  ىئلمىي  سەرگۈزەشتىسىدە ۇستەسنا ئەمەس، ئەمما ۇئالرنىڭسوۋېتتىن م
نىش تارىخى ھەققىدە ىلۇئيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ شەكىل ۋېتتاسو كۈچلۈك.  رىۋايەتلىك ائساس

سوۋېت   ياكى ۇسىيە ر توختالغاندا شىنجاڭدىكى يەرلىك ۇئيغۇرالر نەزەرگە ېئلىنمىغان، پەقەت 
  ەزەرىيەسىن مىللەت ڭستالىننى ،غىال ئەھمىيەت بېرىلگەن بولۇپر زېمىنىدا تۇغۇلغان ۇئيغۇرال

كىتابىمدا ۆئتكۈنچى  ۆئلچىمى بويىچە ۇئيغۇرالر بىر سوۋېت مىللىتى سۈپىتىدە ائيرىپ چىقىلغان. 
ق، ئەسلىگە كەلتۈرۈش ائرقىلى ېكايىسىنىھ بۇ كىشىلەرنىڭ  ېسابلىنىدىغانھ خىتاي پۇقرالىرى 

 .  ىلەپ تەتقىق قىلماقچىلەت ھەققىدىكى بايانالرنى ىئنچىك بىر مىل ىنىۋاتقانلشەكىل

ائيرىشى ۋە   مىللەتكە مىللەت بولۇش دۆلەتنىڭ ۋېتتاسو مكى، نۇرغۇن تەتقىقاتچىالرغا مەلۇ
شۇنى شەرھىلەيمەنكى، ۇئيغۇرالرنىڭ وئتتۇرىغا   كىتابتامىللەتلەر سىياسىتىگە باغلىق. مەن بۇ 

  ەشتۈرۈلۈشى بىرل ېكايىنىڭھ ىئككى پەرقلىق چىقىشى باشقا بىر يەردىن باشالنغان. مەن بۇنى 
،  دۇدېگىلى بولماي تتىساقالنغىلى بولماييۈز بېرىشتىن  نىشلۈەشتۈرۈ. بۇنداق بىرلقارايمەندەپ 

  ېرىيەسى ىئمپوئسمان  ،بىرى  ېكايىنىڭھ . بۇ ىئدى يۈز بېرىشىمۇ ناتايىن مەلۇم نۇقتىدىن ائلغاندا 
 مىدا تۈركلۈكقاتلى زىيالىيالرى بىلەن باغلىنىشى بولغان مۇسۇلمانلىر  ۇسىيەر ۋە  مەتبۇائتلىرى 

 «جەدىتچىلىك»بۇرۇنقى ماائرىپ ىئسالھاتى ۋە  ىئنقىالبتىنبۇ . قايتا بايقىلىشىدۇر نىڭ تارىخى
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قىسىم كىشىلەرنىڭ  بىر ئەنئەنىسىنى ۆئزىگە ۈئلگە قىلغان، ۆئزلىرىنى يېڭىلىقچى دەۋالغان 
  سىياسىي ىئنقىالبىنىڭ شىنجاڭنىڭ   ۇسىيەر يەنە بىرى  ېكايىنىڭ ھ بۇ  لىرى بولىدۇ. خىزمەت قىلغان

گەن بىرلەشتۈر  ېكايىنىھ رى بۇ ىئككى ۆئزگەرتىشىدۇر. ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخى مىراسلى ۋەزىيىتىنى
لىقىنى بېسىپ  مۇھىمجەھەتتىكى  ئەھمىيىتى، مىللىي ۋە ېئتنىك سىياسىيبۇنىڭ بولۇپ، 
بۇ بىر مۇرەككەپ جەريان بولۇپ كۆپىنچە سوۋېتنىڭ سىياسەتلىرىدىن ھالقىپ كېتەتتى.  چۈشتى.  

"ىئمپورت" ۇئنى ۋە  ەقسىتىمنىڭ دەۋىتىكىملىكى  مىللىيبۇ جەھەتتە ھازىرغا قەدەر ۇئيغۇر 
 ھەققىدە نۇرغۇن خاتا كۆز قاراشالر مەۋجۇت.  ەۋەبلىرى سىشنىڭ قىل

ۋەكىللىك ېئنىقلىمىسىغا لەر مىللەتچىلىكنىڭ تەسۋىرلەنگەن بەزى ھەرىكەت كىتابتابۇ 
ىئكەنلىكىنى   قۇرۇشقا ھوقۇقلۇق بىر ۇئيغۇر دۆلىتى نىڭۇئيغۇن بولۇپ شىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالر 

تارىختىن قالغان  بۇ ېئنىقلىمىغا ۇئيغۇن ئەمەس.  كۆپىنچىسى ئەمما ، وئتتۇرىغا قويىدۇ 
ھەم  بايانالرغا  مىللىي باشلىرىدىكى تۈرلۈكرنىڭ ئەسى-20مىراسلىرى  الرنىڭ مەدەنىيەتۇئيغۇر 

بايقىلىشى قايتا . تارىختىكى پارالق ۇئيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ھەم رىقابەتتە بولدى ماس كەلدى
ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخىدىكى بۇ ائلتۇن دەۋرىنى   ،ىئككى خىل بايانالرغا يول ائچتى: بۇنىڭ بىرى 

يەنە بىرى بولسا بەزى   دەپ قاراش ىئدى؛ مىراسى وئرتاق ڭتۈركى تىللىق مىللەتلەرنىبارلىق 
ۇئيغۇرالرنى   نى ۋە ۇئ يەردىكىھازىرقى شەرقى تۈركىستان ائپتور )بۇ يەردە  كىشىلەر ۋە زېمىنالرغا

ىش  غا ىئگە چىقىش ىئمكانىيىتىنى ائتا قىلۇئيغۇرالر تارىختىكى  تەرجىماندىن( –كۆزدە تۇتىدۇ 
ھەم بولغىنى ۈئچۈن،  مەنسۇپ ەسەبنامىگەندېگەن بۇ سۆز وئرتاق بىر  «ۇئيغۇر ». دىبول

ۇئيغۇر ھەققىدىكى بۇ ىئككى خىل  ھەم ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىگە مەنبە بولدى. ۈركىزمگەپانت
ۇئيغۇر   كىتابتا مەزكۇر  بولۇپ تۇردى.  دىائلوگ تا بىرى بىلەن -ئەسىرنىڭ باشلىرىدا بىر-20يېشىلمە 

ۇئقۇمىغا    ەتچىلىكىمىللداىئرىدىكى ىئشلىتىلىشىنى تار مەنىدىكى ۇئيغۇر  خىل كەڭ    تارىخىنىڭ بۇ
( سىياسىتىنىڭ ھەر  Uyhurist) «پەرۋەرلىكۇئيغۇر »سىقىپ كىرگۈزۈشنىڭ وئرنىغا مەن ۇئالرنى 

تىراپ ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ سوۋېت ۋە خىتاي داىئرىلىرى ېئ دەپ ائتىدىم.  ۋارىيانتلىرى خىل 
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ۋە   ۈركىزملىق پانتۇئيغۇر تارىخىنى يېشىش ۈئچۈن    نۇسخىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندىمۇقىلغان  
 .  وئرۇندا تۇرىدۇ مۇھىموئخشاشال  يەرلىك بايانالر

پ وئمۇمالشماي شۇنى دېيىش مۇمكىنكى، ۇئيغۇر ائتالغۇسى تېخى بىر مىللىي كىملىك بولۇ
كىملىك يارىتىشتا   ۋىائممى. ئەلۋەتتە، بولۇپ قالدى ۋاسىتىسى بىرلىكنىڭ  سىياسىي تۇرۇپال 

ۇئيغۇر   گەرچە ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى مەۋجۇت بايانالردا سىياسىي كۈچ ۇئل بولماي قالمايدۇ.
ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ مەۋجۇت ائمىللىرى سوۋېت ىئتتىپاقىدا يىلالردا -1920 نىڭمىللىتى ۇئقۇمى

قايتا   الرچەرادىكالمىللەت نامىنى  بۇنداق ،سىمۇرۈللتۈ قانلىقى نەقىل كەچىق ائساسىدا مەيدانغا
 كۆپ   ۇمكىنچىلىكىنىمش  پارچىاليەنە    ئەمەس  الۈشبىرلەشتۈر بۇ مىللەت ئەزالىرىنى  نىڭ  بېكىتىش

رغا تەۋە دەپ  يىلالردا ۆئزىنى شىنجاڭلىق مۇسۇلمانال-1920 .قىلمايدۇتىراپ ېئ سانلىق كىشىلەر
. سوۋېتنىڭمۇ ۇئيغۇرالرغا  ىئدى ۆئزىنى ۇئيغۇر دېگۈزۈش ائسان ئەمەسان كىشىلەرگە ايدىغقار 

مىللەتشۇناسلىق ۋە  سىياسىيسوۋېتنىڭ . يوق ىئدى كۈچىنىيىتى ۋە  ش تونۇتۇكىملىكىنى 
مىللەتلەرنى  ھەر قايسى جات قىلىش ئەمەس، بەلكى ىمۇ بىر مىللەتنى ىئمەقسىت جەھەتتىكى 

مەسىلەن، ائسىيادىكى باشقا مىللەتلەر،  ۇرىداوئتت. ىئدى  تۈرلەرگە بۆلۈشېئنىقالش ۋە 
 شۇ نامالردا ائتالغانلىق ئەھۋاللىرى مۇدا ۇئالرنىڭ بۇرۇن ائيرىلىشىمىللەت بولۇپ قازاقالرنىڭ 

 مىللىي ياكى بۇ نامالرنىڭ ۇئالرنىڭ    ،تارتىشالر بولغان  –گەرچە بۇ نامالر ھەققىدە تاالش    بولغان.
ن  ىلى ۇئزۇ ۇئنتۇلغئەمما،  ائساسلىق نۇقتا بولغانلىقى ناتايىن بولغان بولسىمۇ.  كىملىكىدىكى

ھەرگىز قۇۋۋەتلەش  -نى قولالپ نامنىڭ تىرىلىشى دېگەنگە وئخشاش بىر «ۇئيغۇر »بولغان 
 ى ئەمەس ىئدى. مەقسىت  سىياسىتىنىڭ ۋېتالرسو 

اللىسى ۋاقتىدىكى مانجۇ  بۇنداق مىللەت نامىنىڭ بېكىتىلىش  مەسىلىسىنى چىڭ سۇ
يىلى قون تەيجى پەرمان -1635تۇرۇش مۇمكىن. شنامىنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشىغىمۇ سېلى

تاجاۋۇز قىلغان شۇ كىشىلەرنىڭ  غا  خىتايبۇ نام    .نجۇ دېگەن مىللەت نامىنى بېكىتتىچىقىرىپ ما
  ېرىيەنىڭ ىئمپمانجۇالرنىڭ يېڭىدىن ناملىنىشىنىڭ  بىرلىكى بولۇپ خىزمەت قىلدى. سىياسىي

چىڭ  توغرىسىدا ئەھمىيىتى  جەريانىدىكى مانجۇ مىللىتى ۋە دۆلىتى ھەققىدىكى شەكىللىنىش
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اللىسىس كۈچى بولمىسا  ېرىيەنىڭىئمپمۇنازىرە قىلىۋاتقان بولسىمۇ، داۋاملىق تارىخچىلىرى  ۇ
مېنىڭچە  بىلەن كىشىلەر مانجۇ بولۇپ قالمايتتى ئەلۋەتتە.  ۇشىقوي قون تەيجىنىڭ بېكىتىپ 

بۇرۇن   ىالبى نەتىجىسىدە رۇسىيە ىئنقۇئيغۇر نامىنىڭ تىرىلىشىمۇ شۇنىڭغا وئخشايدۇ. 
 پىتېررىيەلەر پارچىالندى ۋە قايتىدىن تۈزۈلدى. و گېكات ىئجتىماىئيمەۋجۇت بولغان 

ائساسالنغاندا ىئچكى ۇئرۇش ۋە  غا ىر ىتەتقىقاتلدون كازاكلىرى ۈئستىدىكى  ۇستنىڭخولك
مەزگىلىدە دۆلەتكە تەۋە بولمىغان تارماقالر، سىياسىي وئرگانالر بىلەن مىللەتلەرنىڭ    ىئنقىالب

كىملىكنى بەلگىلەيدۇ. شۇڭا   ىئجتىماىئيغۇۋالىشىدۇ، ھەمدە سىياسىي ھەمكارلىق  ېگراسىچ
دىكى سوۋېت مىللەتلەر نىڭ وئتتۇرىلىرىيىلالر -1920ئەينى چاغدىكى شاراىئتنى كۆزدە تۇتقاندا،  

 خىتاي ەسىنىىئدىيرۋەرلىك بۇرۇن پاائلىيەتچىلەر ۇئيغۇرپەخېلىال سىياسىتىنىڭ تەسىرىدىن 
 . ېيەلەيمىزددا بىخالندۇرۇپ بولغان ىتۈركىستان

ۇئيغۇر مىللىتى ياكى    رىمنى تارىخ تەتقىقاتىدا بىز داىئم تىلغا ائلىدىغانقاراشلىتۆۋەندە مەن  
ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى ىئلمىي ائيرىپ بايان قىلىمەن. ۇئيغۇر كىملىكى دېگەن ۇئقۇمدىن 

تارىم ۋادىسىدا ياشىغان ىئلتىجا قىلىنىدۇ ۋە  ېگورىيەلەرگەكاتبۇ خىل ئەمگەكلەردە 
  ،يۈزلىنىش ۈئستىدەتارىخى ارغان وئتتۇرىغا چىق نىپەرقلىرىۋە  كىملىكىمۇسۇلمانالرنىڭ 

  ۇلۇمىغا ز ، ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ قانداق شەكىللەنگەنلىكى، داۋامالشقانلىقى ۋە خىتاي  شۇنداقال
  ۇئيغۇر بۈگۈنكى  ىدۇ.ىئزدىنىل ھەققىدە بولغانلىقىكۈچ تاقابىل تۇرۇشتا قانداق رىغبەتلىك 

ائساسىنى شىنجاڭدىكى تارىخى خاتىرىلەردىن  دەسلەپكى نىڭ ىكىملىك مىللىيمىللىتىنىڭ 
بۈگۈنكى ۇئيغۇر  مۇ ائۋامنىڭ بايانى ائلدىدىكى نىڭئەسىر -20، ەلۋەتتەئ . ۇمكىنمتېپىش 

تەتقىقاتىمچە ۇئيغۇر كىملىكى ئەمما مېنىڭ رول وئينىغان.  مۇھىملىنىشىدە لمىللىتىنىڭ شەكى
  يەردىكى   بۇ  ائساسىدا وئتتۇرىغا چىققان ئەمەس.  ۋولالرنىڭسىممىللىي كىملىككە داىئر  بۇ خىل  

خىتايدىكى مۇسۇلمانالر دەپ ائساسەن  ۇناسىۋىتىگەمخەلقلەر دىنى ېئتىقادى ۋە بېقىندىلىق 
 خىتاي فورمۇلىسىغاشۇڭا، بۇ زېمىندىكى خەلقنىڭ ئەڭ دەسلەپكى . ەرھلەنگەنش

مەنسۇپ بولمىغان بەزى خەلقلەرمۇ   ېگورىيەگەكات مىللىين تۈركىستاندىكى "بىز" دېگە 
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خىتايچە سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر، يەنى خۇيزۇ  ە رىي و كاتېگ ، بۇ. ئەڭ مۇھىمىكىرگۈزۈلگەن
بۇنىڭ ىئككىنچى باسقۇچىدا ۇئيغۇر كاتېگورىيەسى   . ياكى تۇڭگانالرنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلغان

نىڭ  مىللەتلىشىش جەريانى خىل ئەمما بۇ ، بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن ۋولالرسىموئرتاق مىللىي 
مەن كىتابىمدا ،  ەۋەبتىنسمۇشۇ  مەلۇمات يوق.  ېئنىق  ھەققىدە قولىمىزدا يېتەرلىك    تەپسىالتى 

خىل  رولىنى ھەمدە بۇ سىياسىيھەر خىل تارىخى شەخسلەرنىڭ بۇ كاتېگورىيەدە وئينىغان 
ىئككى تەرىپىدە كىشىلىك  ېگراسىنىڭچخىتاي  – ۇسىيەر رولنىڭ قانداق قىلىپ  سىياسىي

مەركىزى  نى مۇناسىۋەتلەر، تەشكىالتالر ۋە دۆلەت وئرگانلىرى تەرىپىدىن ىئجرا قىلىنغانلىقى
   ۇپ بايان قىلدىم.نغا قوي ۇ وئر 

 

 ۋە شىنجاڭنىڭ سودا ېئغىزلىرى  ېرىيەلەرىئمپ كىرىشكەن 

 ۋولالرنىڭسىممىللىي  تارىخىدىمۇھەر قانداق مىللەتنىڭ تارىخىدىكىگە وئخشاش ۇئيغۇر 
ۇئيغۇرالرنىڭ   دىكىئەسلى، بابتاسۆزلىنىدۇ. بىرىنچى  ېكايەھ بىر ىئلمىي  ھەققىدە ەلپكارلىقىج

  ۆرۈنۈشتىكى كوئخشىمىغان قاتالم، كۆز قاراش ۋە ائرقا ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى -20تارىخى ۋە 
ئەسكە ېئلىپ بۇ تارىخقا يۈكلىگەن مەنىسى  ۋە ىئسالھاتچىالرنىڭ ائلىمالر، ھۆكۈمدارالر 

  سىياسىي  ېگراسىدىكىچ ۇسىيەر شىنجاڭ  مېنىڭ قىزىقىشىم باشالپ ۇقتىدىننبۇ ۆئتۈلدى. 
وئتتۇرا ائسىيادىكى   ۋە  دىائسپورا جاماىئتىنىڭ ئەھۋالى بۇ جەرياندا شەكىللەنگەن  مەسىلىلەر،

ىئنقىالبىدىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى  ۇسىيە ر رنىڭ مۇسۇلمانال  شىنجاڭلىق ھەر تەبىقىدىكى 
يولىدىكى   ۋىلىق زامانىبۇ تۈزۈلمىلەر ۋە ائدەتلەر بولىدۇ.  داقاتارلىقالر  كەچمىشلىرى 

بىز   ، بۇالرۋەھالەنكى.  نەتىجىسىدە بارلىققا كەلدى  ىئنقىالبالرھاتچىلىق ھەرىكەتلىرى ۋە  ىئسال
 .سىنى تەشكىل قىلىدۇبىر يادرو  نىڭتارىخسۆزلىمەكچى بولغان 

شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقى ۇئزاققا   ېرىيەسىنىڭ ىئمپچىڭ    نۇرغۇن كىشىلەر  ئەسىردىكى-19
، دىنى موناخى )راھىبى( ۋوسالۋىيەپرا ۇسىيەلىكر يىلى -1820تتى. دۇ دەپ قارايبارماي
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دېيىش  )چىنى تۈركىستان( خىتاي تۈركىستانى رايوننىبۇ »بىچۇرىن  نىكوالس خىتايشۇناس
دېگەن. ائسىيادىكى  -«الىدا قالمايدۇغخىتاي ىئش ۈخاتا، چۈنكى شەرقى تۈركىستان مەڭگ

ىئچكى ىئسيان سەۋەبىدىن   ېرىيەسىىئمپچىڭ  كۈچەيگەنسېرى، رىقابىتى ېرىيەلەرنىڭىئمپ
  ( 1864- 1854) تىيەنگو ىئنقىالبىنى. تەيپىڭ ىئدى غانپ قالېلىۇش ھالىغا كبول خاراب

 چوڭمۇسۇلمانالرنىڭ غەربى شىمالدىكى ۇئزاق ۆئتمەي  لىقىخانىدانچىڭ باستۇرغان 
الڭ شىنجاڭغىچە كېڭىيىپ يەرلىك  -1860ىئسيانىغا دۇچ كەلگەن.  يىلالردىكى بۇ قوزغى

 ن(يىلى ۆئلگە-1877) ھاكىمىيەتلەر تىكلەنگەن. بۇنىڭ ىئچىدە قەشقەردىكى ياقۇپ بەگ
قىلىنىش ۋە دەستەك ېئلىش ۈئچۈن وئسمان تىراپ ېئدۆلىتى ۇئزاقراق داۋامالشقان بولۇپ، 

ىئلى سۇلتانلىقى كەڭرى زېمىننى مۇستەقىل يېقىنالشقان. شىمالدا قۇرۇلغان  ېرىيەسىگەىئمپ
الك قىلىنغان ۋە زېمىنى  ېرىيەسىىئمپتەسەررۇپىغا ائلغان بولۇپ رۇسىيە  -1871تەرىپىدىن ھا

بۈگۈنكى  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،  بولغان. شلىق قارا ۇسىيەگەر يىلغىچە -1882ىلدىن ي
دىكى سوپىلىق مەركىزى بولغان ۈئرۈمچىدە گەنسۇ ڭرايونىنى ائپتونومشىنجاڭ ۇئيغۇر 

بېيجىڭ مەركەزلىك  ،شۇنداق قىلىپتەرىقىتىگە تۇتىشىدىغان بىر تۇڭگان ھۆكۈمران بولغان. 
  بىرنەچچە شۇنىڭدىن كېيىنكى بولۇپ بۇ ھاكىمىيەتنىڭ ائلدىدا ۈئچ كۈچ وئتتۇرىغا چىققان

قەشقەرنى مەركەز  شىنجاڭنىڭ  ،بىرى بېرەتتى:  ېشارەتب ۇمكىنچىلىكىدىنمھاكىمىيەتنىڭ 
يەنە   بولۇشى؛ دۆلىتى بىر ىئسالمبەيئەت قىلغان مۇستەقىل  ېرىيەسىگەىئمپقىلغان، وئسمان 

بۇ   ،بولسا چىنچىسىۈئ ؛ائيلىنىشى گەمۇستەملىكىسىيېڭى  ۇسىيەنىڭر شىمالدىكى  ،بىرى 
پانا جاي  ى    تۇڭگانالرنىڭ  قىلىۋاتقان   ۈرەشك  ە ۆئز ائپتونومىيەسى ۈئچۈنتەرەپت  رايوننىڭ شەرق 

 .  بولۇشى ىئدى

بۇ ېئھتىماللىقنىڭ ھېچقايسىسى ئەمەلگە  ىلالردىكى خۇالسە شۇ بولدىكى،ي-1870
: ىئستىال قىلىشتا غەلىبە قىلدىقايتا خۇنەن ائرمىيەسى شىنجاڭنى  نىڭ زو زوڭ تاڭ ائشمىدى.

ئەمما يۈز بەرگەن  قالدى.خىتاي تۈركىستانى )چىنى تۈركىستان( داۋاملىق خىتاينىڭ بولۇپ 
الڭ ە چېكىنىپ يسىۇ بۇ يەردە زور ىئزالرنى قالدۇردى. ر  ېالسى ىئست ۇسىيەنىڭ ر الر ۋە قوزغى
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چىقىش جەريانىدا ىئلى دىيارىنىڭ مۇسۇلمان ائھالىسىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى ۆئزلىرى 
ۋە   تەۋەسىدىكى تارانچىالر يەتتەسۇ ۇسىيەر بۇ ائھالىلەر كېيىنكى  بىلەن بىللە ېئلىپ كەتتى.  

ىئلى    ۇسىيەنىڭر   شەرتنامىسى  پېتىربۇرگ- سانتيىلدىكى  -1881نىڭ ائساسىنى سالدى.  تۇڭگانالر 
ماللىرى  ۇسر  بىلەن بولۇپ، بۇنىڭ نەتىجىسى ىئككىنچى دىن چېكىنىپ چىقىشىنىڭتەۋەسى

 ېئقىپ كىرىشكە باشلىدى ۋە چار پادىشاھلىقى شىنجاڭدىكى وئتتۇراخىتاينىڭ غەربى شىمالىغا 
 داش ھوقۇقىغا ېئرىشتى. قوغ ۇرۇھلىرىنىگسودا مۇسۇلمانالرنىڭ ائسىيالىق 

 ېگراچبېقىندى  تىكىيىراقبۇ زېمىنالرنى ىئستىال قىلغاندا  ى لىر تەھاكىمىي چىڭ بۇرۇنقى
خىل بۇ    ى ر لىھۆكۈمدار چىڭ  كېيىنكى      .دەپ قاراپ پاسىلالرنى ېئنىق ائيرىشقا كۈچىمىگەن  رايون

  ەنگلىيەنىڭ ئنىڭ، ھىندىستان ىيەسۇ ر  تۈركىستانى ۇسىيەر مالسىز قالغان. ائ ھالەتنى ساقالشقا
چېگرا رايونى  ىنىڭمۇستەملىكىس ۆئز شىنجاڭنى  ېرىيەىئمپبولۇپ بولغاندىن كېيىن، بۇ ىئككى 

 ەنگلىيە ئبىلەن  ۇسىيە ر  الىشىغاتۇت  ەىئلىكىدشىنجاڭنى  ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ . دەپ قارىغان
بىر بىرىگە يول قويماسلىقى ۋە   ەقىبنىڭر تتۇرىسىدىكى كاتتا وئيۇندا بۇ ىئككى وئ ېرىيەسىىئمپ

قىلىپ  رايونائرا  ىتىنىڭ ائيرىلماس بىر زېمىنى دەپ ئەمەس، بەلكىمچىڭ ھۆكۈ شىنجاڭنى
بولغان. شۇنىڭ بىلەن مىللىي خاسلىققا ىئگە   ەۋەبس ېگۈزمەسلىكى يتۇتۇپ تۇرۇپ بىر بىرىگە 

چەتئەللىك سودىگەرلەر  گەن.بارلىققا كەل مەركەزلىرى ىڭ سودا كۈچلۈك دۆلەتلەرن  رايوندابۇ 
ھىدە ىئمتىيازدىن  وئخشاش ائال ەرايونلىرىدىكىگخىتاينىڭ مانجۇرىيە ۋە دېڭىز بويىدىكى 

شىنجاڭنى قايتا ىئشغال قىلغاندىن كېيىن بۇ يەرنىڭ مەركەز بىلەن   زو زوڭ تاڭ  .غانبەھرىمەن بول
بىر خىتاي ۆئلكىسى قىلىپ  ەقىقىيھ بۇ زېمىننى  ەقسىتىدەمكۈچەيتىش  ۇناسىۋىتىنىمبولغان 

قۇرۇپ چىقىشقا تۇتۇش قىلدى. ئەمما ۇئزۇنغا قالماي ئەمەلدارالر ۆئلكە قۇرۇشنىڭ كەينىدىكى  
خىتاينىڭ جۇمھۇرىيەت دەۋرىدە  قايرىپ قويۇشقا مەجبۇر بولدى.  بۈيۈك پىالنلىرىنى بىر چەتكە

بۇغرا بۇ مەزگىلنى »ىئككى   مۇھەممەت ىئمىنرەھبەرلىك وئرنىغا چىققان  سىياسىيشىنجاڭدا 
يېرىم ھاكىمىيەت« دەپ ائتىغان، بۇ تولىمۇ دەل كەلگەن ائتالغۇ بولۇپ ىئككى ھاكىمىيەت 
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بۇنى تەتقىقاتچىالر    كۆرسىتىدۇ.  ېرىيەسىنىىئمپكۆرسەتسە، يېرىمى چىڭ    ۇسىيەنىر ۋە    ەنگلىيەئ
 دەپ ائتايدۇ.   «ۇستەملىكىچىلىكم يېرىم »

  ۋاقىتالردىكى  يېقىنقى نىڭدا مەنمەن ۆئز بايانىمنى مانا مۇشۇ نۇقتىدىن باشلىدىم.  بۇ
ائتالمىش   كۆپ قىسمىنى      قويغان،    تاشالپ تىلىدىكى شىنجاڭ ھەققىدىكى تەتقىقاتالر    ىئنگلىز

.  باشالپ قول سالدىم ۋاقىتتىنبىر قىسمى دەپ قاراشقا بولىدىغان تارىخىنىڭ  يېڭى چىڭ
كۆز قارىشىدىن   «مەركەزلىك چىڭ تارىخى خىتاي»دا چىڭ تارىخى تەتقىقاتىتەتقىقاتچىالر 

دەپ  «ىئمپېرىيەلەر ىئچىدىكى ىئمپېرىيە » خانىدانلىقنىىئمكان قەدەر ساقلىنىش ۈئچۈن بۇ 
نى قانداق بىر تەرەپ   «وئخشىماسلىق »وئرگانلىرىغا ۋە  ېرىيەنىڭىئمپتەسۋىرلەيدۇ. بۇنىڭدا 

ىئچكى ىئشلىرىنىڭ قانداق   ېرىيەنىڭىئمپقىلغانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىلىپ، بۇ ائرقىلىق 
مانجۇالرنىڭ ىئمپېرىيە قۇرۇش جەريانىغا   كىتابتا بۇ  ېئچىپ بېرىلىدۇ. ۈرۈشىدىغانلىقىي

 خىتاي»ىغان  قىلىد  ېك تىوئبيئەھمىيەت بېرىلىدۇ. بۇ خىتاينىڭ مەركىزى ىئقتىسادى رايونلىرىنى  
چىڭ مەركەزلىك »مەن بۇنى ىغان بولۇپ، دىن روشەن پەرقلىنىد «مەركەزلىك چىڭ تارىخى

اللىسىنى  دەپ ائتىدىم. «چىڭ تارىخى ائسىيا دۆلەت قۇرۇش -پاياۋرونەتىجىدە، چىڭ سۇ
وئخشاش قۇرۇقلۇقتىكى ىئمپېرىيەلەرگە مۇۋاپىق  ۇسىيەگەر ۇئسۇللىرىنى شۇ دەۋردىكى 

گەۋدە قاتارىدا   سىياسىي چوڭبىر  ائسىيادىكىوئتتۇرا كېلىدىغان ھالەتتە ۆئزلەشتۈرگەن 
شىنجاڭغا وئخشاش مۇستەملىكە قىلىنغان زېمىننى  ىئگىدارچىلىقىدىكىكۆرۈشكە ۋە ۇئنىڭ 

-18شىنجاڭنىڭ  ۇقتىئىنەزەرن «چىڭ مەركەزلىك»بۇ خىلقىلىشقا ىئمكان تۇغۇلدى.  تەتقىق 
قىق قىلىشقا مۇۋاپىق كەلسىمۇ، تئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى تارىخىنى تە-19ەسىردىكى ۋە ئ

شىنجاڭنىڭ ۆئلكىگە ائيالنغاندىن كېيىنكى تارىخىنى بۇ خىل ۇئسۇل بىلەن مانجۇ ۋە موڭغۇل 
ئەمەلدارلىرى، مۇستەملىكىچى ھۆكۈمدارالر ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنىال ائساس قىلىپ  ەربىيھ 

كۆز قارىشى بويىچە ېئيتقاندا شىنجاڭ   ڭخانىدانلىقىنىچىڭ  تەتقىق قىلىش يېتەرلىك بولمايدۇ.  
ۋە   مەركەز ائددىيالبولسىمۇ، بۇ رايوننى  ى «يېڭى چېگرا رايون»ۆئلكىسى يەنىال ۇئالرنىڭ بىر 

چىڭ »بۇ نۇقتىدىن ېئيتقاندا،  بىلەن تەتقىق قىلغىلى بولمايتتى.    ۇقتىئىنەزىرى ناقا رايون  ي  -چەت
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التارىخ  «مەركەزلىك تولىمۇ سىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتلىرىدىكى شىنجاڭغا نىسبەتەن لىچىڭ سۇ
بىلەن   ېرىيەلەر ىئمپ  ەتراپتىكىئ   ڭنىشىنجا  .ماس كەلمەيتتى  تتى ۋەخىتاي مەركەزلىك بولۇپ قاال

ىئگىدارچىلىق   مۇھىتتا  ېڭىيبىزدىن    ۇقىلساق، ب  ەسەۋۋۇر ت  ەپد  لكىسىبىر خىتاي ۆئتۇتاشقان  
كەنلىك ئەھۋالىنى تەتقىق قىلىشىمىزنى تەلەپ  تەسىر كۆرسەتنىڭ ھەر جەھەتتىن ۇقھوق ۋە

 .قىلىدۇ

چېگرا رايونالر تارىخى گەرچە خىتاي بولمىغان رايونالر تەتقىقاتى ۈئچۈن كۆپ ھەسسە 
قوشقان بولسىمۇ ئەمما بۇ خىل ۇئسۇلنىڭ بۇ رايوننى خىتاينىڭ مەركىزى رايونلىرىدىن پۈتۈنلەي  
ائيرىپ تاشالش مايىللىقى كۈچلۈك بولۇپ، چېگرا رايون تارىخى مۇتەخەسسىسلىرىگە خاس 

بۇنىڭدا وئخشىمىغان سوائلالر سورىلىدۇ ۋە بىزنىڭ  تەلەپ قىلىدۇ.    ۋاسىتىلىرىنىائنالىز  بولغان  
. ئەگەر مەن وئتتۇرىغا  ىئقتىدارىمىزنى چەكلەيدۇ گرا رايونالرنى خىتاي تارىخىغا كىرگۈزۈشچې

ئەسىرنىڭ ائخىرىدىن كېيىنكى شىنجاڭنى خىتاينىڭ دېڭىز بويلىرىدىكى  - 19قويغاندەك، 
، ۇمكىنم  ېلىشتۇرۇشسيوسۇندا  ىئجابىي زامانىۋى شەھەرلىرى ۋە ىئچكى رايونلىرى بىلەن 

دەپ قارىساق، ۇئنداقتا شىنجاڭنىڭ خىتاينىڭ بىر قىسمى ىئكەنلىكى ھەققىدە باشقىچە  
قىيىن يېرى شۇكى، بىز  ۇقتىئىنەزەرنىڭنبۇ خىل وسۇندا پىكىر يۈرگۈزۈشكە توغرا كېلىدۇ. ي

 ۈزۈشىمىزگەكىرگبۇنىڭدا مۇسۇلمانالر ائھالىسىنىڭ ھەممىسىنى دېگۈدەك ۆئز تەتقىقاتىمىزغا 
بۇنى  بۇنى خىتاي مەنبەسىگە تايىنىپال ېئلىپ بېرىش ناھايىتى قىيىن، ئەمما توغرا كېلىدۇ. 

ۆئلكىسىدە يېزىلغان بىر نەچچە مۇستەملىكىچىلەر ائرخىپلىرى ۋە يەرلىك  شىنجاڭ
   مۇسۇلمانالرنىڭ مەنبەسىنى بىرلەشتۈرۈش ائرقىلىق ېئلىپ بارغىلى بولىدۇ. 

اللىسىنىڭ بىزنى ۇقتىئىنەزىرى نبۇ خىل شەرتنامە پورتلىرى  ئەسىرنىڭ -19 چىڭ سۇ
ھوقۇقىنىڭ    ېررىتورىيەتسىرتقى    كېيىنكى مەزگىلى تارىخىدىكى تونۇش تېمىالرغا باشالپ كېلىدۇ.

كونترول قىلىش، ياكى شەرتنامە پورتلىرىنىڭ   ېگورىيەسىنىكاتائقىۋەتلىرى، دۆلەت تەۋەلىكى 
ق مەدەنىيەت جەھەتتىكى تەسىرى قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى شىنجاڭ ۆئلكىسىنى تەتقى

سىرت، بىز  ۇنىڭدىنب مۇھىم پايدىلىنىش نۇقتىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ۇناسىۋەتلىكمقىلىشقا 
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  ىئجتىماىئي ( دەرياسى دېلتىسىنىڭ ڭجياڭچا) جاڭياڭزىيەنە تەيپىڭ ىئنقىالبىدىن كېيىنكى 
بۇنىڭدا بۇرۇن ئەمەلدارالرال ائلغان رولنىڭ    تارىخىدىن ائلغان ساۋاقالرنىمۇ وئيلىشىشىمىز الزىم.

خۇددى   نىغان ىئدى.يوئرنىغا يەرلىك پۇقراالرنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرىمۇ مۇھىم رول وئ
دېلتىسى بويىغا وئخشاشال شىنجاڭدىمۇ دۆلەت  ياڭزى ىئچكى قىسمىدىكى  ېرىيەنىڭىئمپ

پدارلىق ۋە يەرلىك ائپتونومىيە تەشەببۇسكارلىقى نەتىجىسىدە چىڭ ىقوللىشىدىكى كەس
اللىسىنىڭ ائخىرقى ۋاقىتلىرىدىكى بيۇروكراتالر بىلەن ھەمكارالشقۇچى كۆزگە كۆرۈنەرلىك  سۇ

  ھەققىدىكى بايانالر  ۇ بايالرئەمما، بباي سودىگەرلەر قاتلىمى بارلىققا كەلگەن ىئدى. 
شىنجاڭنىڭ خىتاي بيۇروكراتالر ائرخىپىدا بەكمۇ ائز كۆزگە چېلىقىدۇ. شۇڭا، بۇ بايالرنىڭ  

خىتايچىدىن باشقا مەنبەلەردىن   ۇناسىۋىتىنى مخىتاي ھۆكۈمران قاتلىمى بىلەن بولغان 
اللىسى پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. مېنىڭچە بۇ خىل ۇئسۇل كېيىن كى چىڭ سۇ

بىرىدىن ائيرىپ تەتقىق  -تارىخىنى بىرلەشتۈرگەن ائساستا بايان قىلىشقا، يەنى، ائدەتتە بىر
 يول ېئچىپ بېرىدۇ.  پ تەتقىق قىلىشقاتۈردە سېلىشتۇرۇ ەقىقىيھ قىلىنىدىغان رايونالرنى 

بۇ خىل ۇئسۇل بىزدىن خىتاي تارىخىدىكى بىزگە تونۇشلۇق بولغان بەزى كاتېگورىيەلەرنى  
قايتىدىن وئيلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. مەسىلەن، دەسلەپكى مەزگىللەردىكى چېگراغا بولغان  
كۈچلۈك كونتروللۇققا روشەن سېلىشتۇرما ھالەتتە ۆئلكە تەسىس قىلىنغاندىن كېيىنكى 

ۆئتىدىغان ائدەملەر ۋە مالالر بارغانچە ېئشىپ بارغان ىئدى.  بۇ خىل  نېگرادىچشىنجاڭدا 
سۈرگۈنلەر  سىياسىي كۆچمەنلەرنىڭ بەزىلىرى خىتاي تېررىتورىيەسىدىن مەڭگۈگە ائيرىلغان 

 «مۇھاجىرلىرى  ۇڭگوج»بولسا، يەنە بەزىلىرى ىئمپېرىيە بويىچە كۆچمەن بولغان، كېيىنچە 
شىنجاڭنىڭ  ىئدى.  دىن ىئبارەت دەپ ائتالغان كۆچمەن سودىگەرلەر ۋە ىئشلەمچىلەر 

ائتالغۇلىرىمىزنى  بىزدىن  خىل مۇھاكىمىگە ېئلىپ كىرىششەرتنامە پورتلىرىنى بۇ 
ۆئزگەرتىشىمىزنى ۋە بۇ تارىخ ھەققىدە چىڭنىڭ قول ائستىدىكى خەلقنىڭ چەتئەللەردىكى  

چىڭ  تەلەپ قىلىدۇ. ۈرگۈزۈشىمىزنىي چىقىپ تۇرۇپ پىكىر  ىنۇقتىئىنەزىرىدن سەرگۈزەشتلىرى 
ىئمپېرىيەسىنىڭ باشقا جايلىرىغا وئخشاشال، كۆچۈشنىڭ سەۋەبلىرى ھەرخىل ۋە پەرقلىق 
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الڭ سەۋەبىدىن   ائياغالشقانئەسىردىكى مەغلۇبىيەت بىلەن  - 19مەن بۇ كىتابتا ىئدى.  قوزغى
اللىسى ائھالىسىنى كۆچمەن بولۇش ئەھۋالىنى؛  تۈركىستانىغا ۇسىيەر  ڭمىڭلىغان چىڭ سۇ

يىلالردا چار پادىشاھ بىلەن چىڭ  -1880تۈس ائلغان،  سىياسىيشۇنىڭغا وئخشاشال 
بىلەن  ۇقى كونترولل ۇسىيەنىڭر  دىن كېيىنسىشەرتنامى پېتېربورگائرىسىدىكى  ېرىيەسى ىئمپ

بۇندىن باشقا نوپۇسنىڭ   شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنىڭ كۆچۈش ئەھۋالىنى؛ ىپ بېرىلغانېئل
تەۋەسىدە سودىگەرلەردىن ۇئيۇشقان بىر قەشقەر   ۇسىيەر ېئقىشى نەتىجىسىدە  ەبىئىيت

دۇنيا    بىرىنچى  كۆچمەن ىئشلەمچىلەرنىڭ بارغانسېرى كۆپىيىپ،    لىكى؛جاماىئتى شەكىللەنگەن
  ۇقىرى ي  ەۋەبلىكس ھتىياجىېئۇئرۇشى مەزگىلىدە وئتتۇرا ائسىيانىڭ ئەمگەكچىلەرگە بولغان 

باشقا چىڭ دىائسپوراسىغا  لىكى قاتارلىقالرنى مۇھاكىمە قىلىپ ۆئتىمەن.پەللىسىگە يەتكەن
لىشىمۇ ائساسلىق بولغاندىن باشقا شەخسنىڭ تال ەۋەبس سىياسىيبۇنىڭدا وئخشاشال، 

بولۇپ، ىئچكى جەھەتتە پەرقلىق بولغان دىائسپورا جاماىئتىنى   رول وئينىغان قوزغاتقۇچ
 بارلىققا كەلتۈرگەن.

، خىتاينىڭ قۇرۇقلۇقتىكى ۋە دېڭىز بويىدىكى شەرتنامە پورتلىرى وئتتۇرىسىدا ەلۋەتتەئ
چىڭ  «ېرىائلىزمىىئمپچوڭ »پەرقلەر بار ىئدى. شىنجاڭ، چەتئەل كۈچلىرىنىڭ 

بىلەن ۇئچراشقان چىڭ ىئگىدارچىلىقىدىكى بىر   «لىزمىائمپېرىكىچىك ىئ » ېرىيەسىنىڭىئمپ
 ۇللىرى كونس ۇسىيەر چىڭ ئەمەلدارلىرى ۋە  ىكىىئدى. شىنجاڭد بىرى قانچە چېگرا رايونالرنىڭ 

ۇئالرنى بىرى بىلەن وئخشاشلىقى  -بىرمۇسۇلمانالرنىڭ  ۇرۇلۇۋاتقان باشقتەرىپىدىن 
دىن ياكى مىللەت ئەمەس، .  قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك ىئدى  ۇسالرغار ۋە  خىتاي    ۇرۇۋاتقانباشق

بەلكى ىئمپېرىيەلەرگە بولغان بېقىندىلىق يەرلىك ۋە چەتئەللىكلەرنى ائيرىيدىغان سىزىق 
  ېگورىيەسى كاتبېقىندىلىق )پۇقرالىق( بولۇپ، بۇ سىزىقنى كىشىلەر وئڭايال ائتالپ ۆئتەلەيتتى. 

ۋە خىتاي  دەپمۇ ائتىلىدۇ( چىڭ «پۇقرالىق مەسىلىسى»ھەققىدىكى مۈجمەللىك )بۇ 
مەزگىلىدىكى ئەمەلدارالر ۈئچۈن داىئملىق بىر قىيىن مەسىلە بولۇپ كەلگەن، جۇمھۇرىيىتى 

  داۋامالشقان ىئدى. قەدەر ئەسىرنىڭ ىئككىنچى يېرىمىغىچە -20ھەتتا 
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دىائسپورادىكى   ۇناسىۋەتلىرىنىڭمبۇ يەردىكى ىئككىنچى پەرقلىق ائمىل مۇستەملىكىلىك 
ھۆكۈمىتى پۇقرالىقىدىكى   ۇسىيەر چار پادىسىنى تېپىشى ىئدى. جامائەت ىئچىدە ۆئز ىئ

بىلەن  وئرۇسالر چىڭ بىلەن بولغان شەرتنامىلىرىنىڭ ماددىلىرىدىن  ۇسىيەنىڭ ر مۇسۇلمانالر 
كونسۇلى   ۇسىيەر ئەمما بۇ مۇسۇلمانالر وئخشاش ىئمتىيازدا بەھرىمەن بولغان ىئدى.  

  ۇسىيەنىڭ ر ىئدى. نەتىجىدە،  ۇناسىۋىتىدەمئەمەلدارلىرى بىلەن يەنىال مۇستەملىكىلىك 
تۈركىستانىدىكىگە وئخشاش بولغان يەرلىك ائپتونومىيەنى   ۇسىيەر  ەۋجۇتلۇقىمشىنجاڭدىكى 

 لىق بىر ائمىل سودا باشلىقى يەنى ائقساقال مۇھىمبۇنىڭدىكى  بارلىققا كەلتۈرگەن ىئدى.
چ ، چىڭ ۋە سودىگەرلەر جاماىئتىدىن ىئبارەت بۇ ۈئۇسىيەر سى بولۇپ، ائقساقالالر ۋەزىپى

  ۇسىيە ر گەرچە    رولىنى وئينايتتى. ائقساقالالر   لىكوئتتۇرىسىدا كېلىشتۈرگۈچى  ۇناسىۋەتمقىرلىق  
ۋە چىڭ وئتتۇرىسىدىكى ھېچقانداق بىر شەرتنامىدە تىلغا ېئلىنمىغان بولسىمۇ، ئەمما ۇئالر 
شىنجاڭنىڭ ۆئزىدىال قۇدرەت تېپىپ قالماستىن، يەنە چەتئەللەردىكى سودىگەرلەر جاماىئتىنى  

ھەمدە ئەڭ ائخىرىدا خىتاي   الى بولۇپ قالغانئەنئەنىۋى قور   -ەيرىيغباشقۇرۇشتىكى مۇھىم بىر  
 ىئدى.    ائيالنغان نىڭ بىر قىسمىغاىياسىتىس

مەن، ائقساقالالرغا وئخشاش وئرگانالرنىڭ تارىخى بىزنىڭ بۇ چېگرا رايوندىكى ھەرخىل 
ھاكىمىيەتلەرنى ائيدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز ۈئچۈن  مۇھىم دەپ قارايمەن. بۇ،    سىياسىيپەرقلىق  

بارغان   لىپ ېئتارىخچىالرنىڭ شەرقى جەنۇبى ائسىيادىكى خىتاي دىائسپوراسى ۈئستىدە 
بۇ يەنە بىزنىڭ تارىخ تەتقىقاتىدىكى ىئككى خىل خاتالىقتىن تەتقىقاتىغا وئخشاپ قالىدۇ. 

  ۇنۇشىدىكى توقخىتاي    –  ۇسىيەر بىرى، بۇ زېمىندىكى پۇقراالرنى  دۇ:  ساقلىنىشىمىزغا ياردەم بېرى
خىتاي  – ۇسىيەر  ۋمىنىقو چكا ھالىتىدە كۆرۈش؛ يەنە بىرى بولسا بۇ مۇسۇلمان ېپ

يوشۇرىدىغان  ەرىكەتلىرىنىھ زىددىيىتىدىن پۈتۈنلەي مۇستەسنا بولغان، دۆلەتتىن ۆئز 
ۈش. شىنجاڭنى مىسالغا ائلساق، بۇ خىل ۋە قاچقۇن بىر گۇرۇھ قاتارىدا كۆر  ەرىكەتچانھ 

ۇئسۇل خىتاي مەنبەلىرىدىن پايدىلىنىلغان تەتقىقاتالردا ۆئز ىئپادىسىنى تېپىپ، قەشقەرىيە  
بىر ھەققىدە ھېچقانداق  ۇناسىۋەتلىرى مبايلىرىنىڭ يەرلىك ئەمەلدارالر بىلەن بولغان يېقىن 
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ۋە   لكىسىۆئش بېرىلگەندە، شىنجاڭ مەلۇمات بەرمەيدۇ. بۇ خىل بىر تەرەپلىمىلىككە تۈزىتى
 ەمئىيەتلىرىگەجشەرتنامە پورتلىرى  ۇئنىڭ بازارلىرى خىتاينىڭ دېڭىز بوي  ى رايونلىرىدىكى 

قاتالم كىشىلىرى بىلەن  ۇقىرى يبولۇپ،  يەرلىك  ۆرۈنىدىغانك بارغانچە وئخشاش بولۇپ 
ۋە چېگرا سىرتىدىكى   ۈچىيىشىكوئتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىقنىڭ بارغانچە  ۇروكراتالربي

بۇ خىل سودىگەرلەر بۇ كىتابتا، مۇستەملىكە دىنامىكىسى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىدۇ. 
بولۇپ قېلىشىنىڭ ھەرخىل  ۋاسىتىسى ەرنىڭاليىھىل سىياسىيجاماىئتىنىڭ چېگرا ائتلىغان 

دەنىيەت قوغدىغۇچى ساالھىيىتىدە ېئلىپ بارغان  قەشقەر بايلىرىنىڭ مە سەۋەبلىرى ۋە 
پاائلىيەتلىرى بايان قىلىنىدۇ. ائقساقالالر ھەم سودا ۋەكىلى ھەم جامائەت ۋەكىلى سۈپىتىدە بۇ  

 ائخىر مۇھىم رول وئينايدۇ.     –بايانالردا باشتىن 

  

 مىللەت ۋە جەدىتچىلىك ۇسىيەدەر  دا بىلەنخىتاي

كى  ەتتىجەھ  ىئقتىسادۋە  ەدىپلوماتىيائرىسىدىكى  ۇسىيەر خىتاي بىلەن مەن بۇ يەردە 
ۆئز ھاكىمىيىتى ئەڭ  ېراتورلىرى ىئمپنى كۆپرەك تەكىتلەپ ۆئتتۈم. لېكىن، مانجۇ تەڭپۇڭسىزلىق

ۆئز  ۇسىيەنىڭر  غا نىسبەتەنكۈچلەنگەن دەۋردىمۇ ۆئز قول ائستىدىكى مۇسۇلمانالر 
ھۆكۈمرانلىقىدىكى مۇسۇلمانالرغا قىلغان مۇائمىلىسىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق مۇائمىلە قىلغان 

قارا دېڭىز،  ۇنۇشىتوقبولۇپ ۇئالرنىڭ  ېگرىداشچبىلەن  ېرىيەسى ىئمپوئسمان  ۇسىيەر  .ىئدى
وئسمان ىئمپېرىيەسى بىلەن   ۇسىيەر پات يۈز بېرىپ تۇراتتى.  -كاۋكاز ۋە بالقان يېرىم ائرىلىدا پات

ىنىڭ مىللەتلىرىنىڭ ۋە پروۋىسالۋىيە مەزھىپ ۋيانسال ۆئزىنى  ۇناسىۋەتتەمبولغان دىپلوماتىك 
پۇقرالىرىنى ىئسالم دۇنياسىنىڭ بىر پارچىسى مۇسۇلمان   الشقاپاسىبانى دەپ قارايتتى، شۇڭ 

ىئسالمغا    ېرىيەسىىئمپگۇمان قىالتتى. چىڭ  دەپ قاراپ ۇئالرنىڭ ۆئزىگە بولغان ساداقىتىدىن  
پەرقلىق قارايتتى. ۇئالرنىڭ چۈشەنچىسى شەرقشۇناسالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى ائشقۇن ۋە تۇرغۇن 

ۇئچرىمىغان. چىڭ ھاكىمىيىتى دەپ مۇالھىزە قىلىدىغان بايانلىرىنىڭ تەسىرىگە 
-پىرسوپ ى  ، ھەج ىئبادىتىدىن ئەمەس،ېرىيەسىدىنىئمپمۇسۇلمانالرنىڭ تەھدىتىنى وئسمان 
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خىل مۇھىتتا،  بۇ دەپ قارايتتى. ېلىدۇ ۇئستازلىرىغا قارىغۇالرچە ئەگىشىدىغان ائدىتىدىن ك
چىڭ ئەمەلدارلىرى گەرچە تۇڭگانالردىكى سوپ ى قېرىنداشالر تەشكىالتلىرىنى يېقىندىن نازارەت 

مەنىۋى جەھەتتىن وئسمان سۇلتانىنى بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ   مۇسۇلمانالرنىڭ قىلسىمۇ 
ە دۇائ خەلىپىگ  ھەتتا جۈمە كۈنلىرىدىكى جامائەت نامازلىرىدا،  قىلىشىخەلىپىسى دەپ بەيئەت  

 .  دەپ قارىمايتتى لىكخەتەر  قىلىشى قاتارلىقالرنى 

ىنجاڭدا ئەل ئەمەلدار ۋە ىئلىمدارالر ش ېرىيەسىدىكىىئمپيىلالردىن باشالپ چىڭ -1880
ۋە خىتاي مەدەنىيەت ېئلېمېنتلىرىنى يەرلىك  باشلىدى ۈرگۈزۈشكەي قىلىش سىياسىتى 

شۆتاڭ  شىنجاڭنىڭ ۆئلكە قىلىپ تەسىس قىلىنىشى ۋە  .  مۇسۇلمانالرغا سىڭدۈرۈشكە تىرىشتى
نىشى تەسىس قىلى  ڭماائرىپ وئرۇنلىرىنى خىتايچە باشالنغۇچ  دېيىلىدىغان  ڭزىچە مەك تەپ(  ۇ )ك
يىلدىكى  -1911بۇ سىياسەت مما ئەخىل خىتايالشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ مىساللىرى ىئدى.  بۇ

وئخشاشال ئەمەلدىن قالدى. جۇمھۇرىيەت قۇرغان   ېرىيەسىگەىئمپچىڭ  ھارپىسىدا ىئنقىالب
شۇ ۋاقىتتىكى خىتاينىڭ ىئچكى ۆئلكىلىرىگە ۋەكىللىك  بايرىقىغا ىئنقىالبچىلىرى خىتاي 

  ەزىرىدە ن بۇ يېڭى دۆلەتنىڭ  ۆئلكە بولغان شىنجاڭ  -19  ،يۇلتۇزنى سىزغان بولۇپ  18  قىلىدىغان
بەزىلەر بۇ يۈك تىن ھەتتا ، مۇستەملىكىسى قاتارىدىن وئرۇن ائلغان ېرىيەنىڭىئمپبۇرۇنقى 

جاڭغا كەلگەن خىتاي جۇمھۇرىيەتچىلىرى نشى ئەمەلىيەتتىمۇ قۇتۇلۇش وئيىدىمۇ بولۇشقان.
تۇنجى  قىغا ېئرىشكەن. شىنجاڭنىڭ جۇمھۇرىيەت دەۋرىدىكى ۇۇ چەكلىك پاائلىيەت بوشلتولىم

خىتاي سىياسەت يۈرگۈزگەن بولۇپ،  ېرۋاتىپكونس (1928-1864) ڭشىنېزھۆكۈمدارى ياڭ 
ۆئزى بىلەن رىقابەتتىكى  ،مەنپەئەتلىرىنى ېئھتىيات بىلەن تەڭشەپ ەرخىللەرنىڭسبولمىغان 

رايوننى مۇستەملىكە قىلىش ۋە  ستالر ۋە خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ چېگرا ىمىلىتار 
 تۇرۇشقا تىرىشقان.  راۋاجالندۇرۇش چاقىرىقىغا تاقابىل 

سىرتقى ىئلمى   ۋە ىئسالمغا ائرىالشماسلىق سىياسىتى پلىكى ىئزە ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ 
بۇ خىل . تۇغدۇرغان ۇاليلىق ق ېڭەيتىشىگەك تەسىرىنىبولغان شىنجاڭغا  قىمالرنىڭېئ

الر خىتاينى ىئسالم يول بۇ  ىئدى.يۈزلىنىشنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنىڭ ھەر خىل يوللىرى بار 
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تورلىرى ۋە بۇ   ۇناسىۋەتمدۇنياسى بىلەن باغالپ تۇرىدىغان ئەنئەنىۋى دىنى ۋە ىئلمى 
لىنىشى، شىنجاڭدا ياشاپ ۋە خىزمەت قىلىۋاتقان ىلىق كۈچائرق ۇرنالالرژ -ېزىتگتورالرنىڭ 

مۇسۇلمانلىرىنىڭ بولۇشى    ېرىيەسىىئمپمۇسۇلمانالر ۋە بىر قىسىم وئسمان    ۇسىيەلىكر   نۇرغۇن
خىتايدىكى بۇ خىل باغلىنىشنىڭ كۈچىيىشىگە يول قويغان  قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ. 

  مۇسۇلمانالرنىڭ  ۇسىيەدىكىر بۇنى ائمىلالرنى كۆرگەن چەتئەللىك مۇسۇلمانالر 
چىڭنىڭ بۇنداق بىپەرۋالىقى شىنجاڭ باھااليتتى.  ىئجابىيچەكلىنىۋاتقانلىقىغا سېلىشتۇرۇپ 

ۋە چۈشەنچىلەردىن   كرىزىسىئسالم دۇنياسىدىكى شۇ ۋاقىتتىكى مۇسۇلمانلىرىنىڭ 
ائۋامنىڭ قۇالقلىرىغا يېتىپ بۇ يەردىكى چاقىرىدىغان ساداالرنىڭ  ۋىلىققازامانىبىخەۋەرلىكى، 

س  ۇ ىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى ائللىقاچان ر بولسا كېرەك. ھالبۇكى، شبولغان  ىدىن نلىقبارالمايدىغا
ۇئالر بۇ دىيارغا   ، مەنپەئەت داىئرىسىگە كىرگەن بولۇپ سىياسىي  ېرىيەسىنىڭ ىئمپۋە وئسمان 

 كۆز تىكىگلىك ىئدى. 

مايىل  ۋىلىققازامانىرغا قىلغان بېسىمى نەتىجىسىدە مۇسۇلمانال ېرىيەسىنىڭىئمپرۇس 
ۇئسۇلى   دەسلەپتە باشالنغۇچ ماائرىپنى  بولغان جەدىتچىلىك وئتتۇرىغا چىقتى. ھەرىكەت

قىلغان جەدىتچىلىك تەرغىباتى   ەشەببۇست )يېڭى ۇئسۇل( بويىچە ېئلىپ بېرىشنى  ەدىتج
دەۋرىدە كەڭ   ۇستەملىكەم  -باشقا قاتالملىرىغىمۇ سىڭىپ كىردى. جەدىتچىلىك    ەمئىيەتنىڭج

يەنى،   ىئپادىلىنىشى ىئدى: يوسۇندا ۈئمىدنىڭ بىر خىل -ائرزۇ تۆۋەندىكى تارقالغان 
قۇتۇلۇشنىڭ ئەڭ ياخشى ۇئسۇلى ۇئالر بىلەن وئخشاش  ۇلۇمدىنز مۇستەملىكىچىلەرنىڭ 

دېگەن   ئەدىب خالىد ن قوراللىنىش ىئدى. سەۋىيەدىكى بىلىم ۋە مەدەنىيەت بىلە
نىڭ بايان قىلغىنىدەك، جەدىتچىالر ىئگىلىك ھوقۇقى مەسىلىسىدىن ۆئزىنى  تەتقىقاتچى

قاچۇرۇپ، مۇسۇلمانالرنى ماائرىپ ىئسالھاتى يولى ائرقىلىق زامانىۋىلىققا قاراپ يول ېئلىشقا 
چە مەك تەپلەر ۋە  سىرت جەدىت  ۇسىيەدىن ر شىنجاڭ دۇنيادىكى تەشەببۇس قىالتتى. 

خىل مەدەنىيەت  مەدەنىيەت ائقارتىشى ېئلىپ بېرىلغان يەنە بىر رايون ىئدى. بىز بۇ كىتابتا بۇ
  ۇقىرى ي تارقىلىش جەريانى ھەققىدە ىئزدىنىش ائرقىلىق جەدىتچىلىكنىڭ تارىخىنى بىر بالداق 
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يەتتەسۇ ۆئلكىسى بىلەن شىنجاڭنى تۇتاشتۇرۇپ  ۇسىيەنىڭر  ىئلى ۋادىسى . ۆتۈرىمىزك
غان بولسا،  تاتار جەدىتچىلىكىنىڭ تارقىلىش يولىغا ائيالن تۇرىدىغان بىر رايون سۈپىتىدە

سىناقالر بۇخارا ۋە   –تەجرىبە  ېداگوگىكىلىق پشىنجاڭ ۆئلكىسىنىڭ باشقا جايلىرىدىكى 
 .وئسمانىيە يۈزلىنىشلىرىدىن ۈئلگە ائلغان ىئدى

تەسىرى   ېرىيەسىنىڭىئمپشىنجاڭ تارىخى ھەققىدە يېزىلغان خىتايچە مەنبەلەردە وئسمان  
شىنجاڭنىڭ  نۆۋەتتىكى  تەتقىقاتچىلىرى ۋە ائنالىزچىلىرى خىتاي لىدۇ. ۇداىئم سىياسىيالشتۇر 

دەپ تەبىرلەيدۇ.   پانئىسالمىزمۋە  ۈركىزمپانت نىڭ مەنبەسىنى داىئم تەھدىتبولغان غا مۇقىملىقى
ئەسىرنىڭ ائخىرىدا بۇ دىياردا خۇددى يۇقۇملۇق  -19 پانئىسالمىزمنىۋە  ۈركىزمپانتۇئالر 

ۋە   ەنگلىيەئئەسىرنىڭ باشلىرىدا -20ان قىلىدۇ. كېسەلگە وئخشاش ئەۋج ائلدى دەپ باي
 پانئىسالمىزمۆئزلىرىنىڭ ائسىيادىكى مۇستەملىكىلىرىگە بولغان تەھدىت دەپ قارىغان    ۇسىيەر 

 خىتايتەسىرىنى قاتتىق نازارەت قىلغان بولۇپ، بۇ تەھدىتلەر بەزىدە  لىالرنىڭۋە وئسمان
ئەمما، بۇ خىل تەھدىت بايانلىرى ساندا باغلىناتتى. -دىكى خەلقلەرگىمۇ ائنداىتۈركىستان

گەرچە دۆلەتتىن ھالقىغان مۇسۇلمان ۋە تۈرك   ھەققىدە گۇمانى نەزەردە بولۇشقا ھەقلىقمىز.
اللمىساقمۇ،  يېقىنقى  ېسسىيھ كىملىكى ائساسىدىكى  باغلىنىشنى پۈتۈنلەي ىئنكار قى

 پانئىسالمىزمۋە  ۈركىزمپانتھېچقانداق بىر ائك تىپ  ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان تەتقىقاتالردىن 
وئسمان ىئمپېرىيەسىنىڭ  رېينولدزنىڭ مايكىل سىياسىتىنىڭ بولغانلىقى مەلۇم بولمىدى.

مۇسۇلمانلىرىغا قارىتا سىياسىتى ۈئستىدىكى تەتقىقاتىدا كۆرسىتىپ ۆئتۈلگىنىدەك،  ۇسىيەر 
ىئستانبۇل سىياسەتچىلىرى بەزىدە دۆلەتتىن ھالقىغان جامائەت كۆز قارىشىنى قانۇنى كۈچكە 

ھەر ۋاقىت وئسمان ىئمپېرىيەسىنىڭ مەۋجۇت  ادەپ قارىسىمۇ، ئەمم ۋاسىتە ىئگە بىر 
ئەڭ دەسلەپكى    مايېرمۇ  جەيمىسنغا قويغان ىئدى. وئخشاشال، بولۇشىنى بىرىنچى وئرۇ 

قاتارلىق كىشىلەر ۈئستىدىكى   ى ائقچۇراپلىنىدىغان يۈسۈف ىدەپ تەر  لەر پانتۈركىست
ئەمەلىي   ۋەزىيىتىگەمەزگىلىدىكى  كرىزىس  ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان ۇئالرنىڭ مۇ بايانلىرىدى
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لىكىنى دۇنياسىغا بىر سىياسىي پروگرامما بەلگىلىگەن ئەمەس مۇائمىلە قىلغان بولۇپ تۈرك 
 .  يازىدۇ

 بۇ بىر – كۆرسىتىلىۋاتىدۇ  )ائلۋاستى( بۆبۈش  پانئىسالمىزمۋە  ۈركىزمپانتخىتايدا ھازىر 
. ئەينى چاغدا ىئستانبۇل ۋە قازاندىكى مۇسۇلمانالر چىڭ پۈتۈنلەي خاتاالشقانلىق 

مۇسۇلمانالر   ۇسىيەنىڭر ۋە  ەنگلىيەئمۇسۇلمانالرغا قاراتقان سىياسىتىنى  ېرىيەسىنىڭىئمپ
دەسلەپتە  بولمىغان.  لىق پوزىتسىيەسىدەپ نارازىۇر ۇ ۈئستىدىكى زۇلۇملىرىغا سېلىشت

مۇسۇلمان ناسالرنىڭ قارىشى بويىچە خىتايغا شەرقشۇ  زىيالىيالرمۇسۇلمان يېڭىلىقچى 
مۇائمىلە قىلغان. بۇ ئەلدە  سەلبىي مەدەنىيەت سۈپىتىدە بىر پەرقلىق دۇنياسىدىن 

مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىقى بىلىنگەندىن كېيىن ۇئالرنىڭ سانى ۋە سىياسىي وئرنىنى كۆپتۈرۈپ 
-ىيەسۇ ر دىكى لىرىيىل-1905-1904دەپ قارىغان.  مىدۈئشەرقتە ىئسالمنىڭ جانلىنىشىدىكى 

مەيدانىنى تېخىمۇ   كىملىكىبەزى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ خىل ائسىيا ۇئرۇشى  ىيەنو اپي
قۇربانى دەپ قاراپ  ېرىائلىزمنىڭىئمپخىتاينى   كۈچەيتىشىگە تۈرتكە بولغان بولۇپ، نەتىجىدە

مۇستەملىكىچىلىرىدىن قوغدىشى كېرەك  دەيدىغان  ەرب غخىتاينى بۇ يەردىكى مۇسۇلمانالر 
خىمۇ كۈچلۈك ىكى رادىكال مۇھىت تېمەزگىلىددۇنيا ۇئرۇشى  بىرىنچى. كۆز قاراش بازار تاپقان

مۇسۇلمانالر  كۆز قاراشلىرىنى بارلىققا كەلتۈرگەن بولۇپ، نەتىجىدە سىياسىيىئرقى تۈركچىلىك 
ائرىسىدا ائسىيا كىملىكى جانلىنىپ خىتاينىڭ مۇسۇلمانالر بىلەن  زىيالىيالرۋە پانتۈركىست 

تەھلىل يۈرگۈزۈلگەندە  ھەققىدە  لوگىيەلەرىىئدىئتتىپاق بولۇشىنى ائرزۇ قىلغان. شۇڭا پەرقلىق 
ھەققىدىمۇ  چىلىق ائسىيا-پانبىلەنال چەكلىنىپ قالماي يەنە  پانئىسالمىزمۋە  ۈركىزمپانت

مەنسۇپ مۇسۇلمانالر   ېرىيەسىگەىئمپوئسمان  ۋە مۇسۇلمانلىرى  ۇسىيەر  توختىلىش كېرەك.
، ۇئالر قىلغاندا  ەرغىبتىنىشنى ىكى مۇسۇلمانالر بىلەن بىرلىك تە زامانىۋىلىققا يۈزلجاڭدنشى

 ېرىائلىزمىنىڭىئمپ ۋروپايا بىرلىشىپ خىتاينى مۇسۇلمانالرنىڭ خىتايالر بىلەن پۈتكۈل 
 داشنى پىالن قىلىشقان.جاۋۇزىدىن قوغتا
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مەدەنىيەت جەھەتتىكى   ېرىيەسىدىكىىئمپوئسمان ئەسىرنىڭ ائخىرلىرىدىن باشالپ -19
  ىئچىدە ۆئز ىئپادىسىنى تاپتى.   زىيالىيالرمۇسۇلمان  ائز ساندىكى  شىنجاڭدىكى  يېڭىچە يۈزلىنىش  

وئسمان تەۋەسىدە ياشاۋاتقان ۋە ياكى  ېرىيەسىىئمپشۇ ۋاقىتتا ياكى وئسمان  زىيالىيالربۇ 
 ۆزىتىۋاتقانك كى ئەھۋالىنى يىراقتىن  ى تك مۇشەققەتچىلى  –شۇ ۋاقىتتىكى قىيىن    ېرىيەسىنىڭىئمپ

( 1909-1876)سۇلتان ائبدۇلھەمىدخان كۆرسىتىپ ۆئتكىنىدەك،  ائيدىننىڭجامال ىئدى. 
لىكىنىڭ سەۋەبى  ھاكىم وئرۇنغا ۆئتكەن سىياسىتىنىڭ ەرەپدارلىق ت پانئىسالمىزمغا مەزگىلىدە 

يېتىش ائرقىلىق ۇئالرنىڭ تاجاۋۇزىنىڭ ائلدىنى ېئلىش  ەۋىيەسىگەسغەربنىڭ مەدەنىيەت 
. جەھەتتىكى تىرىشچانلىقالرنىڭ مەغلۇبىيىتىدىن ۈئمىدسىزلەنگەنلىكنىڭ بىر ائالمىتى ىئدى

قارشى   ۇستەبىتلىكىگەم ، بولۇپمۇ سۇلتان ائبدۇلھەمىدنىڭ زىيالىيالركېيىنچە بۇنىڭ وئرنىنى 
بۇ مەلۇم . ىشى ائلغان ىئدىچىققىلىپ مەيدانغا تۈركچىلىك ىئدىيەسىنى قورال  نىڭكۈچلەر 

  ۆئتكۈرلىشىشى  ۇنۇشىنىڭتوقئەرەب -تۈركۋىاليەتلىرىدىكى  ېرىيەسىىئمپوئسمان جەھەتتە 
ۋە   ڭغۇلىيەمو  شەرقشۇناسالرنىڭبولسا، يەنە بىر جەھەتتىن  بولغان بىدىن سەۋە 

يېڭى   ۆئتمۈشى ھەققىدىكى تۈركلەرنىڭ نەتىجىسىدە  كسپېدىتسىيەسىېئخىتايالردىكى 
نەتىجىسىدە  ەسىىئدىيبۇ خىل تۈركچىلىك  . بايقىلىشالر سەۋەبىدىن بولغان ىئدى

ۋە ۇئيغۇرالر  ۆتۈرۈلدىك تۈركىستاننىڭ وئرنى تۈركلەرنىڭ ائتا ماكانى سۈپىتىدە يۇقىرى بالداققا 
 .  تۈرك مەدەنىيىتىنىڭ بايراقدارلىرى دەپ تەرىپلەندى

قىسمەن قولالشقا مۇسۇلمانلىرى ائرىسىدا  ۇسىيەر تۈركچىلىك ئەسىرنىڭ باشلىرىدا -20
 «تەرجىمان» ۆئز تەھرىرلىكىدىكى اسپىرالىغ ىئسماىئل زىيالىيسى، مەسىلەن، تاتار  ېئرىشكەن

ۆئلچەم قوللىنىش ھەققىدە  ەدەبىيئ بولغان بىر وئرتاق  گەبارلىق تۈركلەر ى وئقۇرمەنلىرىگە گېزىت
 رلغار ۋە تاتارالمۇسۇلمانلىرى ىئچىدىكى بۇ  ۇسىيەر تۈركچىلىكى  اسپىرالىنىڭ  غ  چاقىرىق قىلغان.  

بۇ خىل   .قول تىقىش بولغان ىئدى  مۇنازىرىگە  بۇرۇنقى    نى مەركەز قىلغانائيرىلىشى  نىڭكىملىكى
  ۇسىيە ر  ەۋالدئئەسىرنىڭ بىرىنچى وئن يىلىدا يېڭى بىر -20  ۈركىزمپانت)مەدەنىي(  كۈلتۈرال

قازاننى مەركەز قىلغان   زىيالىيالر   ەۋالدئيېڭى    بۇ  ائرىسىدا بازاردىن قالدى.  زىيالىيلىرى مۇسۇلمان  
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ۇئيۇشقان ىئدى.  بويىچە ۇقتىئىنەزىرى ن ەتچىلىكىائساسىدىكى تاتار مىلل ېررىتورىيە ت
تۆۋەندىكى بىر نەچچە ائمىلالرغا   ۆتۈرۈشىنى كنىڭ باش مىللەتچىلىكىتەتقىقاتچىالر تاتار 

ېئتنىك پەرقلىرىگە مۇناسىپ ېئلىپ  ۋولگا دەرياسى بويىدىكى خەلقلەرنىڭ  : يىغىنچاقاليدۇ
تەسىرى؛ پانئىسالمچى ۋە پانتۈركىست كۆز  ېداگوگىكىسىنىڭپبېرىلغان دىن تارقىتىش 

  ەزەرىيەسىنىڭن ۋىنىزمدار  ىئجتىماىئي ىئناۋىتىنىڭ چۈشۈپ كېتىشى؛ سىياسىي قاراشالرنىڭ 
  ۇسىيەنىڭ ر تەكىتلەپ ۆئتكەندەك،  فرېدرىك مايكىلخۇددى ، قاتارلىقالر. ۆتۈرۈشىكباش 

(، ماائرىپ سىياسىتى جەھەتتە 1912-1907مەزگىلىدە ) دۇماسى -3كونسېرۋاتىپ 
  « يشەرقى» بىلەن مۇسۇلمانالر كەبى قاالق  مىللەتلەر  «يغەربى »فىنالندىيەلىكلەرگە وئخشاش 

ىلىش ھەققىدە بەرپا ق  «ىمۇكەممەل دۆلەت ئەدەبىيات»مىللەتلەرنى پەرقلەندۈرىدىغان يېڭى بىر  
مۇسۇلمانلىرىغا نىسبەتەن، بۇ خىل  ۇسىيەر ائز سانلىق بولغان چاقىرىق قىلىنغان ىئدى. 

يېزىق ائساسىدا ئەمەس، بەلكى سەھرا   –مەدرىسىلەردە ىئشلىتىلىدىغان تىل    مۇھىت ۇئالرنىڭ
  رپا قىلىشىنى تەلەپ قىالتتى. ەبتېزدىن    نىتاتار ئەدەبىياتى ۋە مەدەنىيىتى  تىلىنى ائساس قىلغان

بولمىغان باشقا   ۇسر بۇ جەرياندا تاتار مىللەتچى ائۋانگارتلىرى ىئمپېرىيە تەۋەسىدىكى 
 رپا قىلىشى ۈئچۈن بىر ئەندىزە يارىتىپ بەردى. ەتارىخىنى ب مىللىيخەلقلەرنىڭ ۆئز 

ېئيتساق،  ۇرۇپائددىيالشت بولغان بۇ جەريانالرنى بىرى بىلەن باغلىنىشلىق -بىر
كىملىك  مىللىيشىنجاڭدىكى  «تاتارچىلىق » ۇسىيەدىكىر ۋە  «تۈركچىلىك »ائناتولىيەدىكى 

  ۇسىيە ر يارىتىشقا ىئنتىلىۋاتقان مۇسۇلمانالر ۈئچۈن بىر تالالش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. 
مەدەنىيەت ۋە   مىللىيتەۋەسىدە ياشاۋاتقان شىنجاڭلىقالر تاتار ۇئسلۇبىدىكى  ېرىيەسىىئمپ

ككە ىئستانبۇل ۋە شىنجاڭدا ياشاۋاتقانالر مۇسۇلمانلىقتىن تۈركلى كىملىككە قىزىققان بولسا،
بولسا، يەنە بەزىلىرى  ەدىتچىالرجكۆرگەن ىئدى. بۇالرنىڭ بەزىلىرى سادىق  ۇاليق كۆچۈشنى 

جەدىتچى مەدەنىيەت سىياسىتىنىڭ ائقارتىش قابىلىيىتىدىن گۇمانالنغانالر ىئدى. ۇئالرنىڭ 
 ېيىنچەك بۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ وئرنىنىڭ تۆۋەنلىكىدە ىئدى.  ەمئىيەتتىكىجوئرتاقلىقى بولسا 
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بولغىنى ۇئالرنىڭ ىئدىيەسى بولماستىن  ەۋەبس چىقىشقارەھبەرلىك وئرنىغا  جامائەت ىئچىدە
 بوشلۇق ىئدى.  سىياسىيىئنقىالبى نەتىجىسىدە پەيدا بولغان  ۇسىيەر بەلكى 

  

 مۇنىستالرمۋە كو ۋانالرر كا

ئەمما، سوۋېت  يۈزلىنىش كۆپ ۇئچرايدىغان تارىخىي مۇساپە.  ىئنقىالبقاىئسالھاتتىن 
  ۆرۈنۈشىكوئتتۇرا ائسىياسىدا مۇھىم وئرۇنغا چىققانالرنىڭ ھەممىسىنىڭال جەدىتچىلىك ائرقا 

ىئلگىرىكى تامامالنمىغان  ىئنقىالبتىنيوق ىئدى. ىئنقىالبى تۈركىستاننىڭ تارىخىنى پەقەتال 
ىئنقىالبىنى تەتقىق  ۇسىيەر دەپ قاراش خاتا بولىدۇ. جەدىتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ داۋامى 

رادىكاللىرىنىڭ ىئچىدىكى تەشۋىقاتچىالر  ۇسىيە ر قىلىدىغان تارىخچىالرغا مەلۇم بولغىنىدەك، 
ۇئالرنىڭ سۆزلىگەن نۇتۇقلىرى ۋە ېئالن قىلغان ماقالىلىرى ائرقىلىق  ەزەرىيەچىلەرنىنۋە 

ققەتلىك يەر ائستى خىزمەتلىرى ائرقىلىق ائالقە مۇشە-جاپا تەتقىق قىلىش ائسانراق، ئەمما
تەتقىق قىلىش تەسرەك  ىئنقىالبچىالرنىتورلىرىنى قۇرۇپ چىققان، ائنچە كۆزگە كۆرۈنمىگەن 

ساۋات چىقىرىش  ۈئچۈنمەنپەئەت  مىللىي ەدىتچىالرج ىكىوئتتۇرا ائسىياد توختايدۇ. 
تارىخى تەڭپۇڭلۇقنى ساقالش  قالدۇرۇپ كەتتى.  تارىخى ىئزىنى لىق ېئلىپ بارغان ەرىكىتىھ 

بىلەن خىتاي  ۇسىيەر كىشىلەر بىلەن، يەنى  پا شقا بىر گۇرۇپا ۈئچۈن مەن بۇ جەدىتچىلەرنى ب
قەشقەرلىكلەر  بىر قىسىم سودا ۋە ئەمگەك بىلەن مەشغۇل بولىدىغانچېگرا ائتالپ ائرىسىدا 

كۆزگە ائنچە چېلىقمايدىغان قەشقەر   بۇ قەشقەرلىكلەربىلەن بىرگە قويۇپ بايان قىلدىم. 
يىلالرغا كەلگەندە جەدىتچىلەرنىڭ شىنجاڭ -1920دىائسپوراسىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، 

   مۇسۇلمانلىرى ىئچىدىكى رەھبەرلىك وئرنىغا رىقابەتچى بولۇپ قالغان ىئدى.

ۋە سودىگەرلەرنى ھەمكارلىققا ېئلىپ   زىيالىيالر پاىئنقىالبى بۇ بىر گۇرۇپ ۇسىيەر گەرچە 
  ۇسىيەدە ر ھاڭ بار ىئدى.  ىئجتىماىئيبىر چوڭ كەلگەن بولسىمۇ، بۇالرنىڭ ائرىسىدا يەنە 

ۆئزلىرىنى زور كۆپچىلىكى دېھقان بولغان بىر جامائەتنىڭ   ەدىتچىالرجتۇغۇلۇپ چوڭ بولغان 
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ۇرمۇشى سوۋېت يەر  دەرىجىلىك ۋەكىللىرى دەپ قارايتتى؛ بۇ دېھقانالرنىڭ ت ائلىي
ەشقەرلىكلەر بولسا بۇنىڭ ئەكسىچە  قنەتىجىسىگە قاراشلىق ىئدى.  ىئجابىيىئسالھاتىنىڭ 

ۋاقىتلىق تۇرىدىغان سودىگەرلەر ۋە ىئشلەمچىلەر بولۇپ، باشقىچە مەقسەتلىرى بار ىئدى. ھەر 
  تېررى  ىئككى گۇرۇپپا بەزىدە سوۋېت ئەمەلدارلىرىنىڭ ھېسداشلىقىغا ېئرىشكەن بولۇپ، بۇ 

يەنى، نەزەرىيە جەھەتتىن نى ېئسىمىزگە سالىدۇ.    «تاغ ېئتىكى پىرىنسىپ ى»تىلغا ائلغان    ېنمارت
جۇمھۇرىيىتى ىئچىدىكى كىچىك ۋە ئەرزىمەس بىر ائز  مىللىيېئيتقاندا باشقا بىر خەلقنىڭ 

سانلىق مىللەت بولۇپ تۇرۇشنىڭ وئرنىغا خىتايغا قارىتا ېئلىپ بېرىلىدىغان ىئنقىالبى  
ئەمەلىيەتتە باشقىچە    پرىنسىپلېكىن بۇ  ھەرىكەتنىڭ ائۋانگارتى بولۇش تېخىمۇ ياخشى ىئدى.  

گۇرۇپپىنىڭ خىتاي سىياسىتى بىلەن  بۇ وئتتۇرىغا چىقتى: سوۋېت مۇھاجىرلىرى بولغان 
 مىللىيبولمىغىنى ۈئچۈن ۇئالر شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر بىلەن بولغان  ۇناسىۋىتىم ۋاسىتەبى

مۇھاجىرالر  ەدىتچىالرجبىرلىكنى ۇئيغۇرلۇق ھالىتىدە بىرىنچى وئرۇنغا قويغان ىئدى. بۇ 
كىملىك سىياسىتى ۈئچۈن ئەڭ چوڭ كۈچ چىقارغان بىر گۇرۇھ بولۇپ،  مىللىيىئچىدىكى 

جاڭدىكى ىئشالردىن بىخەۋەر قېلىشى بۇنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن ىئدى. نۇئالرنىڭ شى
باغلىنىشى  ىئنقىالبقاقەشقەرلىك سودىگەرلەرگە نىسبەتەن ۇئالرنىڭ شىنجاڭدىكى بولغۇسى 

: قەشقەر ۇئالرنىڭ ماكانى بولۇپ، ىئدى كىملىكنىڭ بولۇشى ھاجەت ئەمەس مىللىيۈئچۈن 
بىر گۇرۇپپا  نەتىجىدە، ۇئيغۇر مەسىلىسى    ئەھۋالىنى تولۇق بىلەتتى.    سىياسىيۇ يەرنىڭ  بۇئالر  

ۋە قەشقەرلىكلەر وئتتۇرىسىدىكى بىر جەڭ مەيدانىغا ائيلىنىپ قالدى:  ەدىتچىالرج
بەكمۇ مۇھىم بولسا،   ۈئچۈن ۇئيغۇردىن ىئبارەت بۇ يېڭى مىللەت ۇئقۇمى ەدىتچىالرج

كىملىك ھەققىدە مەدەنىيەت جەھەتتىن ىئزدىنىشكە  مىللىيبۇنىڭ ئەكسىچە قەشقەرلىكلەر 
 ھالەتتە مۇائمىلە قىلغان ىئدى.  بىر پەرۋاسىز

بىلەن تەرتىپكە كېلىشى  نكۈ وئرنى مەسىلىسى    سىياسىيۇئيغۇرالرنىڭ    ،بۇنىڭ نەتىجىسىدە
 شەكىللەنگەن بولۇپ ھەر ىئككىلىسىنىڭنىلىش ۆي ېگىيەلىكىئستراتككى خىل ىئ بىر ۋاقىتتا

بەلگىلىك قوللىغۇچىلىرى بار ىئدى. بۇنىڭ بىرى ۇئيغۇرالر ۈئچۈن  ائيرىم چاقىرىقلىرى ۋە
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يەنە بىرى سوۋېت ىئنقىالبىدىن پايدىلىنىپ  ؛بىر زېمىن ھازىرالشئەللىرى ائرىسىدا  سوۋېت
پارتىيە ئەزالىرى ۋە جەدىتچى  . ىئدى ۆئزگىرىش ھاسىل قىلىشتىن ىئبارەت سىياسىيشىنجاڭدا 

  تە ھتىياجغا قاراپ ۆئزگىرىشىئچكى ۋە تاشقى سىياسەتلىرىنىڭ ېئمۇنىستالر سوۋېتنىڭ مكو
  بەكمۇ سەزگۈر ىئدى. ئەمما ۇئالر خىتايدىكى تۈركى تىلدا سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ 

رەھبەرلىك  الرغا بولغانۇئيغۇر ىنىڭ لىر ۆئز  ەكىتلىگەنسېرى تقانچە  ىئنقىالبى يوشۇرۇن كۈچىنى 

چوتلىرى  ئايرىمسوقۇۋاتقان  ،وئرنىنى شىنجاڭ بىلەن سوۋېت ائرىسىدا قاتراپ تۇرىدىغان

ر تېز بۇ قەشقەرلىكلە .ەرلىكلەرگە بېرىپ قوياتتىقەشق -گۇرۇھ ىئنقىالبىيەنە بىر  ولغانب

  ئىشى تەپسىالتى بىلەن  ەزەرىيەسىنىڭن ېنىنىزملنەتىجىگە ېئرىشىشنى خااليدىغان بولۇپ، 

  ېۋىكلەرنىڭ بولش سوۋېت ىئتتىپاقىغا بولغان قىزىقىشى كۆپىنچىسىنىڭ يوق ىئدى؛
ىئسالم ىئتتىپاقىنىڭ ت سوۋې  بولماستىن، بەلكى بولغانلىقىدىنخەۋەردار  دىنسىياسىتى

  ۇقى دوستل بولغانبىلەن بولۇپمۇ تۈركىيە  ،دۆلەتلەر قىلىۋاتقان ەرەققىيت دۇنياسىدىكى 
تۈرك  پەرەس ىئستانبۇلشىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى ىئچىدىكى گەرچە  .سەۋەبىدىن ىئدى

تارقالغان دەپ يېزىلسىمۇ، بىراق شىنجاڭغا  يانداپ ۆئتۈپ    ىئتتىپاقىدىنسوۋېت    ىمىللەتچىلىك
 ئەمەلىيەت.بىر ائرقىلىق تارقالغانلىقى  ىئتتىپاقىسوۋېت 

سوۋېتتىكى باشقا ۇئيغۇرالرنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشىنى  ،سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ۇقىرىقىدەكي
دېگەن   ېرناتسىئونالىزمىئنتۋە ىئنقىالبى  بەرپاچىلىقىەت مىللەتلەردىن پەرقلىق ھالدا مىلل

، يەنى  مىللەت تەبىرى بويىچە ڭستالىننى ،بىرىنچىسى كۆزىتىشكە بولىدۇ.  ۇقتىدىننىئككى 
ائرقىلىق ىئپادىلىنىدىغان  پسىخىكا، ىئقتىسادىي ھايات ۋە وئرتاق ېررىتورىيەتوئرتاق تىل، »

مىللەتنىڭ بەرپا   ل ماس كېلىدىغان ۇئسۇل بويىچەدېگەن ېئنىقلىمىغا دە «وئرتاق مەدەنىيەت
 ڭىئنقىالبىنىۋىك ې بولششىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنىڭ  ،ىئككىنچىسى. دۇر يانىقىلىنىش جەر

خىل ۇ ىئككى . ب دۇر بولغانلىقى ۇقتانىر ب ىلىشىدىكىتارقستەملىكە دۇنياسىغا مۇ
  لىرى نەتىجىشۈرۈش  ياكى تەك  تەتقىقاتالر  ەكبولقىد  مىسال  ھەر ىئككىلىسىگە    ۇقتىئىنەزەرنىڭن

  ۇقتا نئەمما، ۇئيغۇر مىللىتى مەسىلىسىنى باشقىالردىن پەرقلەندۈرىدىغان مۇھىم  .كەم ئەمەس
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بىرى -جەرياننى بىربۇ ىئككى بىز چوقۇم شۇكى، ۇئيغۇرالر ۈئستىدە تەھلىل ېئلىپ بارغاندا 
بىرىگە زىت بولغان - بىرىنى تولۇقاليدىغان ۋە بەزىدە بىر-بىربىلەن دىائلوگ ۈئستىدىكى بەزىدە 

 پاراللېل جەريانالر دەپ قارىشىمىز شەرت.

 جەرياننى تۇنجى قېتىمىئككى  ۇقىرىقىي يىلدىكى تاشكەنت قۇرۇلتىي  ى -1921
شىنجاڭدىكى تۈركى   «قەشقەر ۋە جۇڭغارىيە ىئشچىلىرى قۇرۇلتىي  ى». ىئدى تۈرگەنشكېسى

دېگەن مىللەت نامىنى قوبۇل قىلىشىنىڭ باشلىنىشى  «ۇئيغۇر »تىللىق مۇسۇلمان خەلقنىڭ 
دەپ قارىلىدۇ. مەنچە بۇ بىر خاتا چۈشىنىشتۇر. تاشكەنت قۇرۇلتىيىدا شىنجاڭدىكى  

ىي بىر مىلل ۇئ يوسۇندارەسمىي مۇسۇلمانالرنىڭ مىللىي نامىنى بېكىتىش مۇالھىزە قىلىنمىغان. 
مۇنبەر ئەمەس، بەلكى سوۋېت تۈركىستانىدا ياشاۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ۋەكىللەر 

جەريانىنىڭ سوۋېتتىكى مۇھاجىرالرغا  ىئنقىالبى تچىالرنىڭ مەقسىقۇقۇرۇلتىي  ى ىئدى. قاتناش
قۇرۇلتايدىن بىر قانچە ائي ىئدى.  خىتايدىكى تەسىرى ھەققىدە قارار ېئلىش    تەسىرى ۋەبولغان  

قلەرگە ل يىغىنى چاقىرىلىپ شەرقتىكى خە ېرناتسىئونالنىڭىئنتمۇنىستىك مبۇرۇن باكۇدا كو
بۇخارا ۋە  دى.غان ىئېئالن قىلىن ۇراجىئەتممۇستەملىكىچىلىككە قارشى تۇرۇش ھەققىدە 

ھۆكۈمرانلىق وئرنىنى ئەمدى   بېقىندى بولغان خانالرنىڭ ۇسىيەگەر بۇرۇنقى چار  خىۋادا
قارشى   ەسىگەائرمىيموڭغۇلىيەگە قېچىپ بارغان ائقالر  ىئنقىالبى كېڭەش قولغا ائلغان ىئدى.

( نىڭ  النباتور ۇئ)ھازىرقى  ۇئرگاۈپ، قىزىل ائرمىيە ۋە موڭغۇل پارتىزانلىرى ھەرىكەتكە ۆئت
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، سوۋېت   تى.قولغا ېئلىش ۈئچۈن ۇئرۇش قىلىۋاتات ۇقىنىكونترولل

  ائقالرنى تازىالش ۈئچۈن تەييارلىق قىلىۋاتاتتى.  ۇئ يەردىكى شىنجاڭغا كىرىپ ەسىائرمىيل قىزى
 ەخپىيمۈئچۈن شۇ يىلى ىئيۇلدا شاڭخەيدە  قۇرۇش    سىنىكومپارتىيە  تايىخبولسا    يىراق شەرقتە

مانا مۇشۇنداق ىئنقىالبى تارىخى  تەييارلىقى باشالندى.  نىڭتۇنجى قۇرۇلتايۆئتكۈزۈلگەن ھالدا 
ياكى سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ياردىمىگە تايىنىپ، ۋە   ەقسىتىمائرقا كۆرۈنۈشتە، ھەممەيلەننىڭ 

بىر بولغان ئەڭ ۈئنۈملۈك  تىن پايدىلىنىش ائرقىلىق ىئنقىالبى ياراتقان بوشلۇق ۇسىيەر ياكى 
 ىئبارەت ىئدى.  وئرنىتىشتىنھەمكارلىق 
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شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى ۈئچۈن ۈئچ  ېگىيەدەىئستراتى پىالنالنغان ىئنقىالبى لىر يىل-1920
  ھەم ھىندىستانغا ھەمكارلىقى بىلەن  ڭسوۋېت ۋە تۈركىيەنى ،غان. بىرى النپىالن ھتىماللىق ېئ

 خىتاي  ،ىئككىنچى .ىسى بولۇشىئسالم دۇنياسىنىڭ بىر پارچبىر كۆۋرۈك سۈپىتىدە  تۇتاشقان
موڭغۇلىيەگە وئخشاش  بىر ائيرىم مىللەت بولۇش ۋە پۇرسەت پىشقانداچېگرا رايونىدىكى 

 ەلىبىسىغبىنىڭ ، خىتاي ىئنقىالچىنچىۈئبولۇش.  ائزادخىتاي مۇستەملىكىچىلىكىدىن 
  الرمۇنىست خىتايملەن كوبى  الرمىللەتچى خىتاي چاغالردابولۇپ شۇ  ائرقىلىق غەلىبە قىلىش

بىرىدە   ھېچبۇ پىالنالرنىڭ ئەمما، ەن ىئدى. دىمى ائرقىلىق بىرلەشكسوۋېتنىڭ يار 
مەسىلىسى ھەل قىلىنمىغان، ئەمما ۇئالرغا  يېتەكچىلىك رايوندىكى سۇلمانالرنىڭ مۇ

 شاراىئتى يارىتىلغان.  قىلىش خىتابلىنىش ۋە خەلقىگە لتەشكى

يوق مەقسەت  ەربىر  ۇقىرىقىدەكيدا مۇھاجىرالرنىڭ قۇرۇلتىيىشىنجاڭلىق  دىكىيىلى-1921
قەشقەرلىكلەر دۇكان ائچىدىغان  نىڭجەدىتچىلەر  پاپۇرۇكىچىك بىر گئەمما بۇ يىغىن  ىئدى.

ۇئيغۇرلۇق يېتىشتۈرگەن  ايەتتەسۇد ىن يىراق بولغانبازار ۋە ىئشلەيدىغان ېئتىزالرد
-1920  بىر سورۇن ھازىرالپ بەردى.    ۈئچۈن  تارقىتىشىتېخىمۇ كەڭرى  ائممىغا    چۈشەنچىلىرىنى

لۇق بىر مۇھىتتا، كىشىلەر بۇ ائتالغۇدىن پايدىلىنىپ سوۋېت  شىلالرنىڭ باشلىرىدىكى داۋالغۇي
بۇ دەسلەپكى مەزگىل ۇئيغۇر مىللىتى ھەققىدە  سىياسىتىدىن مەنپەئەتلىنىشنى داۋامالشتۇردى.  

يىلى سوۋېت  - 1924 ى بىر مۇھىم دەۋر بولۇپ،  نەتىجىدەسۆز ېئچىشقا ائساس سالغۇچ
مىللەت ائيرىشتىن وئڭۇشلۇق   تۈركىستانى يەرلىك مىللەتلەرگە ائيرىلغان چاغدا ۇئيغۇر مىللىتى

  ۇرۇلۇشى ق. وئتتۇرا ائسىيادا ھەر قايسى مىللەتلەر ۈئچۈن جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ۆئتكەن ىئدى
دەل مانا شۇ مەزگىلدە  ئەڭ يۈكسەك پەللىسى دەپ قارىلىدۇ. ۇرۇلۇشىنىڭقسوۋېت دۆلەت 

 ەقىقىي ھ شىنجاڭلىق مۇسۇلمانالر ستالىننىڭ مىللەت ېئنىقلىمىسىغا تولۇق ۇئيغۇن بولغان، 
مەۋجۇت بولغان بىر ۇئيغۇر مىللىتى سۈپىتىدە پىكىر قىلىشقا باشلىغان. گەرچە مىللەتلەرگە 

ەش ۈئچۈن بىر پۇرسەت يارىتىپ بەرگەن بولسىمۇ، بۇ ائيرىش ۇئيغۇر مىللىتى سۈپىتىدە سۆزل
چۈنكى،  يەنە بۇ ىئدىيە نەتىجىسىدە بارلىققا كەلگەن ائجىز ھەمكارلىققا تەھدىت سالغان ىئدى.  
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شىنجاڭلىق مۇسۇلمانالر ائرىسىدىكى بۆلۈنۈشنى   ېگراسىچ سىياسىيوئتتۇرا ائسىيانىڭ يېڭى 
 چوڭايتىۋەتكەن ىئدى.  

قېلىپالشقان بىر فورما يارىتىپ   ادۆلەت بىلەن مۇائمىلە قىلىشتڭ نىسىياسىتى ۋېتالرسو 
 ئەمەلىيەتبىر مىللەتلەرنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشىغا شاراىئت ھازىرلىغانلىقى بەرگەنلىكى ۋە 

بارلىققا كېلىشى ۈئچۈن پايدىلىق شاراىئت  كىملىكىنىڭ مىللىيۇر ۇئيغ ۋېتالرسو ، بولۇپ
بولغانلىقىغا   ۈرتكەتياكى  پىالنلىق قاتناشقانلىقى    پروجېك تقايارىتىپ بەردى،  ئەمما ۇئالرنىڭ بۇ  

  بىر ىئسپات يوق. سوۋېت رەھبەرلىرى شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرى ائرىسىدا بولۇۋاتقانالر   ھېچائىئت  
 ھېچمەسىلىسىدىمۇ قىلىش  تىراپېئخەۋەرسىز بولۇپ ۇئيغۇر مىللىتىنى ائساسەن دىن ر ىئشال

شەرقشۇناسالر ۋە  سوۋېتتىكى ئەمەس. بۇندىن باشقا  بىر پوزىتسىيە بىلدۈرگەن
مىللەتشۇناسالرنىڭمۇ ۇئيغۇرالرنىڭ مىللەت بولۇپ وئتتۇرىغا چىقىش مەسىلىسىگە 

ۇئيغۇر ھەققىدە   تىنبارتولدس شەرقشۇنا  ئەگەر ىغا داىئر مەلۇمات يوق.ائرىالشقانلىق
-1925.  بوالتتى  ۇئيغۇر مىللىتى دېگەن ۇئقۇمنى مەسخىرە قىلغان  ۇئ  بولسا  مەسلىھەت ېئلىنغان  

ھەتتا ۇئالرنىڭ ئەڭ ۇئقۇمۇشلۇقلىرىمۇ ۆئز يۇرتىنىڭ  » ھەققىدە ىلى ۇئ ۇئيغۇر دېگەن ائتالغۇي
 ۈركولوگلىرى تيىلى سوۋېت -1930ەپ يازغان. د «ۆئتمۈشى ھەققىدە غۇۋا چۈشەنچىدە

ۇئيغۇر ائتالغۇسى    ققىدە باھا بېرىشكە چاقىرىلغانداۇئيغۇرالرنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتى ھە
پىكىردە . ۇئيغۇر نامىنى تىرىلدۈرۈشتە ئەڭ قىزغىن ائللىقاچان قوبۇل قىلىنىپ بولغان ىئدى

 ەررايونىدىكىلمۇسۇلمان قېرىنداشالر بولۇپ، ۋولگا مۇھاجىر ۋە ھەمكارالشقانالر بولغانالر 
ىئلىم ئەھلىنىڭ تۆھپىسى     مىللەتلەرنىڭ ائيرىلىشىدا  ەۋېتتسو بەكرەك پىداكارلىق كۆرسەتكەن.  

قىلىش كېرەك، ئەمما ۇئيغۇرالرنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشىدا  تىراپېئ ۈرتكىسىنىت ۋە سىياسەتنىڭ 
 الزىم. ىقىنىمۇ ئەستىن چىقارماسلىق پەرقلىق بىر يولنىڭ بولغانلپۈتۈنلەي  بۇالردىن  
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 ىئنقىالبى دۇنيادىكى شىنجاڭ

لىقى پاكىت، ۇئندىن ۈئچۈن بولغان ھتىياجېئسوۋېتنىڭ شىنجاڭغا قىزىقىشى ىئنقىالبى 
، ەسلىپىدەد. ىئدى ەقسەتمبىر   مۇھىمباشقا ىئقتىسادىي مەنپەئەتكە ېئرىشىشمۇ ئەلۋەتتە 

شىنجاڭنىڭ يەر ائستى ۋە يەر ۈئستى  ۇئالر يەتتەسۇدىكى ائچارچىلىقنى يەڭگىللىتىش ۈئچۈن 
بولسا چەتئەل رىقابەتچىلىرىگە  دا  نىڭ وئتتۇرىلىرىيىلالر -1920بولدى؛    ھتىياجلىق ېئبايلىقلىرىغا  

نەچچە يىلغا   سوۋېت ماللىرى شىنجاڭدا تۆكمە قىلىپ سېتىلدى. وئنيېتىشىۋېلىش ۈئچۈن 
ۋە   يېڭىپ شىنجاڭ ىئقتىسادىنىڭ جان تومۇرىنى ەتچىلىرىنىرىقاب قالماي سوۋېت باشقا 

پاقىغا قىلماقچى  ۋە بۇ ائرقىلىق مۇستەملىكىچىلەرنىڭ سوۋېت ىئتتى  كونترول قىلدى  بايلىقلىرىنى
پاائلىيەتچىلەر،  ېگراسىدىكىچخىتاي  لەرۋېتسو . بولغان ھۇجۇمىغا تەييارلىق كۆردى

ھۆكۈمىتىنى  ئۆز تېپىش ائرقىلىق  نى دىپلوماتىك ىئتتىپاقداشالر ۋە سودا شېرىكلىرى

  نال نىستىك ىئنتېرناتسىئومۇمكوبىلەن  ئىدى. ئۇالر بۇ ئىھتىياجلىمەكچى مۇستەھكەم

ۋەدە قىلغان يېڭى ىئنقىالبى كېڭەيمىچىلىك وئتتۇرىسىدىكى زىددىيەتلىك ھالەتنى چوڭ قۇر 
قارارلىرىغا   ۇرىدىغانتۆئزگىرىپ  ەنىڭپارتىيبۇ جەريان پاائلىيەتچىلەردىن  ھېس قىلغان ىئدى. 

پ كۈتۈپ  ر بۇيرۇق ساقالنەتىجىدە بەزىلەتېخىمۇ قاتتىق ئەمەل قىلىشنى تەلەپ قىالتتى. 
 ىئنقىالبى پاائلىيەتلەر بىلەن شۇغۇلالندى. تەشكىلسىزنە بەزىلەر مۇستەقىل ۋە  ، يەدىوئلتۇر 

نچە  ا بىر قباشقا  ېگرىلىنىدىغانچيىلالردا شىنجاڭ ائھالىسى سوۋېت بىلەن -1920-1930
گە ىئنقىالبى مەيدانغا كەلتۈرگەن ۆئزگىرىشلەر  ېۋىكلەربولشوئخشاش  يەرلەردىكى كىشىلەرگە

  زىيىنى -نىڭ پايدا بولماسلىق ياكى بولۇشالر بىلەن بىر سەپتە ۋە ۇئ غانقىل يېقىندىن دىققەت
بۇ خىل چوڭ قۇرراق  مەسىلىسى ىكىملىكۇئيغۇر . قىلغان ىئدى مۇنازىرە -ھەققىدە بەس

يىلى شىنجاڭ خىتاي -1949تاكى قويۇلغان بولۇپ، گە مەسىلىنىڭ ۈئستى سىياسىي 
بىلەن  ۇسىيەر . ھەل بولمىغان ىئدى  ەنگە قەدەر ۆئتككومپارتىيەسىنىڭ ھاكىمىيىتىگە 

بىلەن  ۋېتالر سو وئرناتقان شىنجاڭدىكى بەزى كىشىلەر ۈئچۈن   ۇناسىۋەتم بۇرۇن  ىئنقىالبتىن
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  شىنجاڭدىكى  ائتالپ تۇرىدىغان سودىگەرلەر گرا ېچماسلىشىشتىن باشقا ائمال يوق ىئدى. 
  وئۋېنيىلى ائمېرىكىلىق تەۋەككۈلچى -1920پەرەسلەرنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەنلىرى ىئدى. سوۋېت

بولۇشى  مۇھىتى )بەلكىم مەخسۇت  تۇرپاندا بىر پاختا سودىگىرى بىلەن ۇئچراشقان تىمور تلە
 بىلىدىغان ۋە ۆئزىنى ۇئيغۇر دەپ قارايدىغان بىر ياشنى كۆرگەن ۇسچەر ، ھەمدە مۇمكىن(

شۇ  ۇئيغۇر مىللەتچىسى بولمىش ياش  بۇ . ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بولۇشى مۇمكىن()

ىئككى قېتىم گە سىيەرمەنكى سودا ەھىرىدىكىش نوۋىگورد - نىژنى ۇسىيەنىڭر يىلالردا 
تەرەققىيات نەزەرىيەسىنى   ەدرىجىيتۆئتۈك ېئلىپ، جۈپ قاتناشقان ۋە شۇ يەردىن بىر 

 ۆئگىنىپ قايتىپ كەلگەن. 

 ۋېتالرسو  تولىمۇ ائز ىئدى. ەرەققىيپەرۋەرلەرت  بۇنداق ىكى شىنجاڭدادەۋردشۇ  
بولمىغان شىنجاڭدىكى   ۇناسىۋىتىمىئتتىپاقىنىڭ مىللەت بەرپا قىلىش سىياسىتى بىلەن 

مۇنىست  مدېگەنلىك كو  «ۇئيغۇر »يىلالردا -1920 مۇتلەق كۆپ قىسىم كىشىلەرگە نىسبەتەن 
 دېگەن گەپ ىئدى.  

ساقالنماقچى بولغانالرنىڭ تاللىشى ائدەتتە خىتاي ىن  ىدكېتىشسوۋېتلىشىپ    نىڭشىنجاڭ

خىتاينىڭ ىئمپېرىيەدىن   بوالتتى. ئىگە بولۇشىگە مەپكۇر  سىياسىيبىلەن وئرتاق 

اللىسى   ڭھاكىمىيىتىنىجۇمھۇرىيەتكە كۆچۈشى تولۇق بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن چىڭ سۇ
  قارىالتتى.  سۈپىتىدەيەنىال مۇسۇلمانالر ائپتونومىيەسىنىڭ قورغىنى  ىرى يىلل-1920قالدۇقلىرى 

ئەسىردىكى يېڭىدىن بەرپا بولغان ۋاقتىدىكىگە  -18 گەرچە شىنجاڭدىكى ۋاڭالرنىڭ كۈچى
سېلىشتۇرغاندا كۆپ ائجىزالپ كەتكەن بولسىمۇ، ۇئالر يەنىال پايتەخت بىلەن باغلىنىشى 

نىڭ   «مۇسۇلمانالر »ا تەۋە ىئدى. ۇئ ۋاقىتتا پايتەختتە قاتالم مۇسۇلمانلىرىغ ۇقىرى يبولغان 
 .تارتىشالر بولۇۋاتقان ىئدى –ىئرقنىڭ بىرى سۈپىتىدىكى وئرنى ھەققىدە تاالش  5خىتايدىكى 

بۇ يەردىكى ھالقىلىق مەسىلە، شىنجاڭدىكى تۈركچە سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر بىلەن خىتايچە  
ىئدى. بەزىلەر بۇ   ۇمكىنچىلىكىمسۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر )تۇڭگانالر( نىڭ ھەمكارلىشىش 
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ھالدا ىئچكىرى  ۋاسىتەبىبار دەپ قارىسا، يەنە بەزىلەر  ۇمكىنچىلىكىمخىل ھەمكارلىقنىڭ 
ى گومىنداڭچىالر بىلەن ائالقە باغالشنى، بۇ ائرقىلىق جەدىتچىلەرنىڭ خىتاي خىتايدىك

بۇ   يولغا قويۇشنى ىئستەيتتى.جۇمھۇرىيەتچىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىش نىشانىنى قايتىدىن 
گە قارشى بىر مەيداندا بولۇپ، ۇئالر ۇئيغۇر كىملىكى تىكىسوۋېتكىشىلەر  ەدىكىىئدىيخىل 

ن  ۇىئدىيە بىلەن س ۈركىزملىق پانتنىڭ بىرلىكىنى تەكىتلەيدىغان تۈركى تىللىق مىللەتلەر 
دېگەن كۆز   «قىلىدىغان تۈركلەر  تىقادېئىئسالم دىنىغا  »خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى    جوڭسەننىڭ

قېچىپ كەلگەن   ۇلۇمىدىنز سوۋېت    يەنە  شىنجاڭۇئندىن باشقا    قارىشىنى بىرلەشتۈرگەن ىئدى.
ۋە    ۋروپايا  نىڭىئدى. ۇئالر ۈئچۈن پاناھ جايلىق رولىنىمۇ وئينىغان  وئتتۇرا ائسىيا مۇسۇلمانلىرى  

شىنجاڭدىكى بۇ مۇھاجىرالر بار ىئدى.  ۇناسىۋىتىميېقىن بىلەن  ۈركچىلەرت وئتتۇرا شەرقتىكى 
قىلتاق دەپ  بىر تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ۈئچۈن مىنى ۇسوۋېتچە مىللەت ۇئقائرىسىدا 

 ەسۇئدمۋە    ېكىنائلىپت  ىئيسابۇغرا،  ىئمىن    تمەەمۇھ )م  قارايدىغان بىر توپ كىشىلەر بار ىئدى
داڭ بىلەن يىلالردا گومىن-1940 بۇ خىل كۆز قاراش . (تەرجىماندىن -سەبرى بايقوزى 

 ھەمكارالشقان مۇسۇلمانالرنىڭ تەشۋىقاتىدا كەڭ وئرۇن ائلغان ىئدى.

يىلالردا يۈز -1930ىئنقىالبى بىلەن كۈنتەرتىپكە كەلگەن شىنجاڭ مەسىلىسى  ۇسىيەر 
الڭ  كۆزگە تېخىمۇ چېلىقتى. مەن بۇ ۋەقە ھەققىدە كىتابىمنىڭ  ەۋەبلىكسبەرگەن قوزغى

الڭ  بابىداائخىرقى  باشلىنىپ  ۇمۇلدىنقشىنجاڭنىڭ شەرقىدىكى توختىلىمەن. بۇ قوزغى
رىدا ىنىڭ ۋە ائخخەلق جۇمھۇرىيىتى موڭغۇلىيە كېيىن گەنسۇدىكى تۇڭگانالرنىڭ،دەسلەپ 

 ىئنقىالبقارىغاندا بۇ  ۇقتىدىنن. بىر ائياغالشتىنىڭ قول تىقىشى بىلەن ىئتتىپاقى سوۋېت
ساقالپ قېلىش  ەسىنىائپتونومىيقالغان قىسمەن  ېرىيەسىدىنىئمپمۇسۇلمانالرنىڭ چىڭ 

يولىدىكى   ائزادلىق بۇنى مىللىي  لەر. بەزىېسابلىنىدۇھ ركىشىشى بولۇپ ۈئچۈن كۆرسەتكەن تى
قىسقا ۆئمۈر نەتىجىسى بولغان  ڭىئنقىالبنى دەپ قاراشقا مايىل. بۇ  باشلىنىشى ۈرەشنىڭك

شىنجاڭدىكى  ىئسالم چۈشەنچىسىنىڭ  ۋىزامانىستان جۇمھۇرىيىتى بىر شەرقى تۈركىكۆرگەن 
قېلىپلىرىغا  ۇمھۇرىيەتچىلىرىنىڭج يا سوۋېتنىڭ ياكى خىتاي ، ئەمەلگە ېئشىشى بولۇپ
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مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر ائرىسىدا ۋە شىنجاڭدىكى ئەسلىمىلەردە  چۈشمەيتتى. بۇ ھەقتىكى 
يەرلىك مەنبەلەردىن  ائساس بولىدىغان قولىمىزدا  راقچوڭ قۇر بايانالرغا تىلغا ېئلىنىدىغان 

، سوۋېت ائرخىپلىرىنىڭ  ئەمما ائمالسىز قالدۇق.  تەپسىالتىغا بولمىغىنى ۈئچۈن لەرھۆججەت
يېڭى  بىزنى وئخشىمىغان يىلالردىكى ۋاقىئەلەر ھەققىدە - 1934-1931ېئچىلىشى 

الڭ ھەققىدىكى ، بولۇپمۇ دىقىل ىئگە  ۇقتىئىنەزەرلەرگەن ۋە   ، ائرمىيەور ۇ بي سىياسىيبۇ قوزغى
. مەن ھەققىدە يېڭى مەلۇمات بەردى ىئككىلىنىشلىرى النىڭ ىستىك ىئنتېرناتسىئون مۇنمكو

ئەمما بۇالرنى  ، مىگەن بولساممۇىئشلەت بولۇپ  بىرىنچىگەرچە الرنى ىيالر كىتابىمدا بۇ ماتې
سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ۇئيغۇر سىياسىتى نۇقتىسىدىن تۇرۇپ ائنالىز قىلدىم، ھەمدە سوۋېت  

 ،دەۋرىدە ىئشلىگەن شىسەيشىڭ ۇئيغۇر كوممۇنىستالر ۋە  ۆئك تىچىسىياسىتى بىلەن 
ھەققىدە ىئزدەندىم. مەن يەنە موڭغۇلىيە  ۇناسىۋىتىمنىڭ الر تەربىيەلەنگەن ۇئيغۇر  ۋېتتاسو 

الڭنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە قانداق ھەمكارلىقالرنىڭ  ائرخ ىپلىرى ائرقىلىق قوزغى
 . تىرىشتىمبولغانلىقىنى ائيدىڭالشتۇرۇشقا 

شىنجاڭدا يىلى  -1934، ۇئيغۇرالرنىڭ  ۇرۇلۇشىقۈئرۈمچىدە سوۋېت قوللىغان ھۆكۈمەتنىڭ  
. شۇ چاغدا شىڭ ۇائياغلىشىد كىتابقىلىنىشى بىلەن بۇ  تىراپېئمىللەت بولۇپ رەسمىي 

بىلەن  زىيالىيلىرى ۇئيغۇر  ش ائرقىلىق ھوقۇق بېرى ۇئيغۇرالرغا مەدەنىيەت جەھەتتە شىسەي
الڭ تەھدىتىدىن خاالس بولۇش ۈئچۈن ھەمكارلىشىدۇ. بۇ شىنجاڭدىكى مۇشۇ خىل بىر  قوزغى

ئەينى ۋاقىتتىكى بۇ سىياسەت خۇددى ھازىرقى   يۈرۈش سىياسەتنىڭ تۇنجىسى ىئدى.
ۇئيغۇر مىللىتى ۇئقۇمى يا سوۋېتنىڭ    ۋەزىيەتكە وئخشاشال زىددىيەتلەر بىلەن تولغان ىئدى. 

تۇرىغا  . بۇ ۇئقۇمنىڭ وئتىئدى ئەمەس سىياسىتى ياكى خىتاينىڭ وئتتۇرا قويغان پىالنلىق 
وئتتۇرىغا قويۇلغان    ۋېتتاسو .  ىئدى  ئەمەسكونترول قىلغانمۇ    بۇالر پۈتۈنلەيچىقىش جەريانىنى  

  ڭزىيالىيلىرىنىۆئك تىچى ۇئيغۇر    يىلالردا-1930  قانالالر بىلەن ھەم  ەسمىير ھەم    مىللەت ۇئقۇمى
وئتتۇرىغا قويۇلغان مىللەت  ۋېتتاسو ائنا ۋەتىنىگە قېچىپ كېلىشى بىلەن شىنجاڭغا تارالغان. 

، شۇنداقال  كۆرسىتىشى قارشىلىق  انالرنىڭ زۇلۇمغا ۇئچرىشى، ۇئقۇمى شىنجاڭدا مۇسۇلم
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 سىي نوپۇز بىلەن قىلغانقا مىللەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ۋە سىياۇئالرنىڭ باش
ەرىپىدىن تدۆلەت    ۇئيغۇرالرنىڭ مىللەتلىشىشى ياكى ائشقان.  جەريانىدا ئەمەلگە    لىرى مۇرەسسە

ياكى مۇستەملىكە دۇنياسىدىكى  ۋە  ،  ئەمەس     ەرىكىتى ھ مىللەتلىشىش    تىپىك بىر  تەستىقالنغان
ائسىياغا قارىتىلغان جەھەتتە  ىئككىال  ۇئيغۇرالر ھەر    ،  ئەمەس بولۇپ    ۆرۈشىك  ائزادلىق   مىللىي

 .ىئدى بولغان ەتتەمۇناسىۋ سوغۇق بىرنىشان بىلەن  مۇنىستىك  ومك
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 بىرىنچى باب. 

 ۋە خەلقى ىخىتايغا تەۋە تۈركىستاننىڭ زېمىن 

ۋە قايتا تېپىۋېلىنغان   يوقىتىلغانئەسىردىكى ۇئيغۇرلۇق چاقىرىقى بىر ۇئزاققا سوزۇلغان،  -20
ى. ۇئيغۇرلۇق ھەققىدىكى بۇ قىسسە تارىخى ۋە  يېزىپ چىقت ېكايىسىنىھ  نىڭللەتلىشىشمى

ئەدەبىي مىراسالر ائرقىلىق بېيىپ، ۆئزىنى پارالق بىر مەدەنىيەت دەۋرىگە تۇتاشتۇرىدۇ، شۇنداقال  
بىلەن  ملۇققا چۈشكەنلىكىمەھرۇ  ەۋەبلىكسائخىرىدا ائۋامنىڭ ىئناقسىزلىقى ۋە مۇستەملىكە 

قايتا تەبىرلەش ھەرىكىتىدۇر. بۇ ۇئقۇمنى وئتتۇرىغا  بۈيۈك خۇالسە قىلىنىدۇ. بۇ شەكسىزكى بىر 
مەۋجۇت   ، چۈشەنچىلىرى پاكىت بولۇپتارىخى قويغان ائۋانگارتالرنىڭ نەزىرىدە ۇئالرنىڭ 

مەلۇم جەھەتتىن ماس  اتەسەۋۋۇرغ ى ھەققىدىكى وئرتاق مەنبەلىكنىڭ الر ۇئيغۇر  للىقتىمۇرېائ
ئەسىرنىڭ  - 20نىڭ تارىخىنى بىر ئەسلەپ چىقىش ۋە  ۇئيغۇرالر تۇنجى  شۇڭا بۇ تەتقىقاتنى    كېلەتتى.

باشلىرىدىكى خىتايغا تەۋە تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ بايانلىرىنى كۆزدىن كەچۈرۈش بىلەن 
ۋە تۆۋەندىن، باشقۇرغۇچى   ۇقىرىدىني  بايانالرباشالش كېرەك. ۇئيغۇرلۇق كىملىكى ھەققىدىكى 

دىكى  خىتايغا تەۋە تۈركىستانھەمدە ائرا تەسىرىدىن، -بىلەن باشقۇرۇلغۇچىنىڭ ۆئز
ئەمەلگە ائشقان دېيىشكە  تەسىرىدىن  نىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ تاشقى دۇنيا بىلەن بولغان ائالقىسى

ن ىئسالم ئەنئەنىسى ائساسىغا بەرپا قىلىنغايەرلىك شىنجاڭنىڭ گەرچە بولىدۇ. ۇئيغۇر كىملىكى 
ىگە ناھايىتى  ىئچتەسۋىرى  نىڭتىىمەدەنىيتۈرك  جانلىنىۋاتقانيېڭىدىن ۆئزىنى  سىمۇ، بول

شىنجاڭنىڭ    تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ۈئچۈن  زگىرىشىنىۆئخىل    ئەپچىل جايالشتۇرغان. بىز بۇ
شەرقشۇناسالر ۋە   ئەسىرنىڭ ائخىرقى مەزگىلىدىكى-19داىئرىسىدىن ھالقىپ چىقىپ 

 ىپ چىققانلىقىغا قاراپ باقايلى. تۈركولوگالرنىڭ تۈركلەرنىڭ تارىخىنى قانداق يېز 

كۆچۈرۈش، خىتايغا تەۋە تۈركىستان ھەققىدىكى تارىخى مەنبەلەردە دۆلەتنىڭ پۇقراالرنى 
يۈز بېرىدىغان مەدەنىيەتتىكى   ەۋەبلىكسائيرىش ۋە بېكىتىش ىئقتىدارى، دىننىڭ ائلمىشىشى 

ئەۋزەللىكى ۋە ىئزچىللىقىنىڭ خەلقلەر ۋە زېمىنالرنى   ىئلمىي ئەنئەنەۆئزگىرىش، 
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  ر الۋە وئتالق تاغ)جۇڭغارىيە( پەرقلەندۈرىدىغانلىقى قاتارلىقالرغا دۇچ كېلىمىز. شىمالىنى 
ائھالىلەر ياشايدىغان، ھازىر وئلتۇراق بوستانلىقلىرىدا )تارىم وئيمانلىقى( ىكى دقاپلىغان، جەنۇبى

بىلەن چارۋىچىالرنىڭ    (دېھقانالر)  دىيار ۇئزۇندىن بېرى تېرىمچىالرشىنجاڭ دەپ ائتىلىۋاتقان بۇ  
دىن يۈكسەلگەن ۋە يىقىلغان خانلىقالر دىكى بوز قىرالر بولۇپ كەلگەن. بۇ يەر   ەلۋېغى بقوشۇلۇش  

مۇھىم  بۇ زېمىننىڭ تارىخىدا بەلگىلىك ىئزالرنى قالدۇرۇپ كەتكەن. مۇشۇ مەنىدىن ېئيتساق ۈئچ  
بولۇشى ۋە   خاراببىرى موڭغۇلىيەدىكى ۇئيغۇر دۆلىتىنىڭ  :مەزگىل ائالھىدە كۆزگە تاشلىنىدۇ

 كىتابلىرىدا)ھازىر تارىخ غۇر ېئلىنىڭ بۈيۈك ۇئي يەنە بىرى  ؛ۆچۈشىك  ەنۇبقاجۇئيغۇرالرنىڭ 
ىئدىقۇت ۇئيغۇر خانلىقى دېيىلمەك تە، ئەمما ئەسلى ۇئيغۇرچە مەنبەلەردە مەزكۇر ئەل بۈيۈك  

  ؛ تەۋە بولۇشى ېرىيەسىگە ىئمپ خاننىڭ دۇنياۋىچىڭگىز ( تەرجىماندىن - ۇئيغۇر ېئلى دېيىلگەن
غۇللىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن ىئبارەت. بۇ  ڭئەسىرلەردىكى جۇڭغار مو -18-17 چىنچىسىۈئ

- 1750تەسىرى تاكى خەلق ىئچىدە قالدۇرغان ھاكىمىيەتلەرنىڭ قالدۇق باشقۇرۇش شەكلى ۋە 
اللىسى بېسىۋالغي   ڭ رايوننىبۇ وئتتۇرا ائسىيانىڭ شەرقى قىسمى بولغان چە ۇىلى چىڭ سۇ

 . قۇرۇلمىسىنى تەشكىل قىلغان ىئدى

 

 ە: ۇئيغۇر ۋە ۇئيغۇرىستانىچبوزقىردىن ېئكىنگ

اللىسى بىلەن تۈرك - 6مىالدى  ئەسىردە ۇئيغۇر ىئسىملىك بىر چارۋىچى خەلق تاڭ سۇ
غان بىر نەچچە خەلقلەرنىڭ بىرى سۈپىتىدە  قىلالرنى ىئستىال تۇپراقائرىسىدىكى  ېرىيەسىىئمپ

. ۇئالر تۈركلەر بىلەن وئرتاق تىل ۋە مەدەنىيەتكە ىئگە خەلقلەرنىڭ  كىرىپ كەلدىتارىخ بېتىگە 
غۇلىغاندىن كېيىن ۇئيغۇرالرغا پۇرسەت كەلدى ۋە   ېرىيەسىىئمپتۈرك ئەسىردە -8بىرى ىئدى. 

قۇرۇپ چىقتى. خىتاي تارىخنامىلىرىدە  ېرىيەىئمپبىر ۆئز ھاكىمىيىتىنى تىكلەپ  داالسىداموڭغۇل 
قەبىلىلەرنى   «تاشقى» قەبىلىگە مەنسۇپ سەرخىلالردىن تەشكىللىنىپ  «ىئچكى»ىڭ بۇ دۆلەتن

بىر ئەسىر ئەتراپىدا مەۋجۇت   )كونفېدېراتسىيە( . بۇ ئەلەنگەنخاتىرىلئەتراپىغا توپلىغانلىقى 
تارمار بولغان. شۇنىڭ بىلەن   ەۋەبلىكس بولغان بولۇپ ائخىرىدا شىمالدىن كەلگەن تاجاۋۇز 
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اللىسى تۇپراقلىرىغا يەرلەشكەن، قالغانلىرى   قېچىپ ەنۇبقاجىر قىسمى ۇئيغۇرالرنىڭ ب تاڭ سۇ
ائدەمسىز  »ۋە خىتاي ائرىسىدىكى وئتتۇرا ائسىيا قاتارلىق تۇرپان  ۋە  ۇمۇلق، )كەڭسۇ( ۇگەنج

)ىئران ۋە خىتاي(   قوشنا ئەللەربۇ ۇئيغۇر خانلىقلىرى وئرۇنالشقان.  دىكى بوستانلىقالرغا «رايون
 تۈرك بىر مىللىيالشقانقوبۇل قىلىپ ۇئزاققا قالماي بۇ يەرلەردە گۈللەنگەن ۋە  ۇددىزمىنىبنىڭ 

رىستان دېگىنىمىز مۇسۇلمان جۇغراپىيە  ىتىنى بارلىققا كەلتۈرگەن. ۇئيغۇ مەدەنىي ۇددىزمب

 ۇئيغۇرالرنىڭ زېمىنى دېگەن مەنىدە. قويغان بىر ىئسىم بولۇپ بۇ رايونغا ائلىملىرى 

بۈگۈنكى  كۇچادىن تاكى  ەربتەغ گۈللەنگەن مەزگىلدە ۇئيغۇرالرنىڭ زېمىنى ئەڭ 
  قىرغىزىستاننىڭ ىئسسىق كۆل ئەتراپىغىچە كېڭەيگەن. خىتايچە مەنبەلەردە ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئز 

. بۇ ەنگەنخاتىرىلنلىقى ئەزا قارلۇق قەبىلىسىگە وئخشاش پامىرغا قەدەر يېتىپ بارغا ىئتتىپاقىغا 
  بۇ  ،مەيدانغا چىققان بولۇپبۇ خىل قەبىلىلەر ائرىالشمىسىدىن خانلىقى  قاراخانىيالرداىئرىدە 
 ئەسىرىدە شەكىللەنگەن بىر مۇسۇلمان ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ تارىخى ۈئچۈن-20 گەۋدە سىياسىي

تۇنجى بولۇپ ىئسالمنى قوبۇل   قاراخانىيالر. ىئدى مۇھىم ىئنتايىن  ۇئيغۇرىستانغا وئخشاشال 
ھازىرقى  . قەشقەر ۋە قىلغان ۋە تۈرك ھاكىمىيەت ئەنئەنىسىنى داۋام قىلغان خانلىقتۇر 

تەخت قىلغان بۇ خانلىق تەكلىماكاننى بويالپ ھۇجۇمنى  ننى قوش پايباالساغۇ قىرغىزىستاندىكى 
-11رول وئينىغان.  مۇھىم لىشىشىداىئسالمبىرىنچى قېتىملىق قىنىڭ باشالپ تارىم وئيمانلى

خوتەننى ائلغان ۋە  بولغان دۆلىتى  ۇددىزمب قاراخانىيالردە نىڭ باشلىرىغا كەلگەنەسىر ئ
 ۋە بەشبالىقنى قوش پايتەخت قىلغان خانلىق ۇرپانتىستان )يېقىنالشقان. ۇئيغۇر ۇئيغۇرىستانغا 

( بىلەن بولغان كۈرەش داۋام قىلغان، ئەمما قىتانالرنىڭ بېسىپ كىرىشى ۋە  تەرجىماندىن -
ۋە  قويۇلغان. خوتەن  ېكىتچ ماجىراغابىلەن بۇ  ېالسىىئستچىڭگىز ۇئنىڭدىن كېيىنكى 

تارىم وئيمانلىقىدا يەرلىك  يادنامىسى سۈپىتىدە  ۈرەشنىڭكا قارشى غستلىرى بۇددى ۇئيغۇرىستان
ەلەيھىسساالمغا  ۆئزىنى مۇھەممەد ئغازاتچىالر ۋە كېلىپ،  ۋۇجۇدقائەنئەنىسى  ەۋلىياالرئ

ىئمامالرنىڭ ساختا قەبرىسى ائلقىشلىق زىيارەتگاھ بولۇپ ساقلىنىپ قالدى.    ېھىتش  باغاليدىغان
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نىڭ  ائرتۇچنىڭ يىللىرى دەۋر سۈرگەن(  950-930) بۇغراخان ۇتۇقسخانى  قاراخانىيالر
 ائۋاتالشقان.  نچە تېخىمۇقەبرىسى بولسا ئەسىرلەر ۆئتكە  ەقىقىيھ سىرتىدىكى 

 ۋارىچىلىكائھەم  بەخت ياراتتى ھەم  ەائھالىسىگوئلتۇراق شەھەر ھاياتى ۇئيغۇرىستان 
نىڭ ساۋاتلىق ھالىتىگە بەكمۇ قول  موڭغۇلالر ۇئيغۇرالر نىڭ بېشىدا ئەسىر -13. ېئلىپ كەلدى

ائرمىيەسىدە ۇئيغۇر پۈتۈكچىلەرنى  وئردىلىرى ۋە پۈتكۈل ۆئزلىرىنىڭ  قويغان ۋە نەتىجىدە 
. ۇئيغۇر يېزىقى  قىرغاقلىرىغىچە تارقاتقان ىئدى ۇرۇقلۇقىنىڭقياۋروپا  نىۇئالر ىئشلىتىپ، 

دۆلەت يېزىقى سۈپىتىدە موڭغۇلالرنىڭ ائيىغى تەگكەنلىكى يەرلەرگە يېتىپ باردى.    ېرىيەنىڭىئمپ
اللىسن ە يۈ نىڭ داڭلىقلىرى ۇئيغۇرالر   لىمدارلىق مەزگىلىدە ئەمەلدار ۋە ىئ( 1368-1271)ى سۇ

ساالھىيىتىدە ئەتىۋارالندى. خانلىق يىمىرىلگەندىن كېيىن بۇنداق ىئلىمدار ۋە ئەمەلدار 
كەتكەن. بەزىلىرى   ېيەگەكور بولغانالرنىڭ بىر قىسمى ۇئيغۇرىستانغا قايتقان، يەنە بىر قىسمى 

  ڭ بۈگۈنكى تۇڭگانالرنى سالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ  كېيىن ىئخىتاينىڭ جەنۇبىدا تۇرۇپ قالغان ۋە  
 جوچىنىڭ تۇنجى وئغلى چىڭگىزخاننىڭ ۇئيغۇرالردىن تەشكىل قىلغان. بىر قىسمىنى 

نەچچە ئەسىردىن  لىرىغا كەتكەنلەر  تۇپراق  ۇسر يۈرۈشلىرىگە قاتنىشىپ بۈگۈنكى وئتتۇرا ائسىيا ۋە  
بەزىلىرى  يەنە  .  ىئتتىپاقى قاتارىدا  تۈركىستانغا قايتىپ كەلگەننامىدىكى قەبىلىلەر  ۆئزبېك  كېيىن  
ۋە ائناتولىيەدىكى سالجۇقالر زامانىدا گەۋدىلىنىپ شۇ يەردىكى   ىئلخانالرىئراندىكى بولسا 

الرنىڭ  ئەسىرنىڭ وئتتۇرىلىرىدا موڭغۇل-14ائيلىنىپ كەتكەن.  قىسىمغا خەلقلەرنىڭ بىر 
يىمىرىلگەندىن كېيىنمۇ ۇئيغۇرالرنىڭ مۇسۇلمان   ىتىمۇسۇلمانالر دۇنياسىدىكى ھاكىمىي

  ائناتولىيە تۇپراقلىرىغا كەلگەنلەر ئەرەتنا ۇئيغۇرالردىن  دۇنياسىدا تەسىرى ساقالنغان، مەسىلەن،  

 دۆلىتىنى قۇرۇپ چىققان. ئۇيغۇر

پ قارىغانلىقى ياكى  جايالرغا چېچىلىپ كەتكەن ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئزىنى بىر مىللەت دە-جاي
جامائەتنىڭ بىر پارچىسى دەپ قوبۇل قىلغانلىقى ھەققىدە  ە بىللە ياشىغانمۇھاجىرەتتۆئزىنى 

اللىسى مەزگىلىدە ھۆكۈم چىقارماق ائسان ئەمەس.  خىتايغا بارغان ۇئيغۇر ائلىم ۋە  يۈەن سۇ
بىلەن ائالقىسىنى رىستان غۇرچە ىئسىم قويغانلىقى ۋە ۇئيغۇ بالىلىرىغا ۇئي ڭسىياسىيونلىرىنى 
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مەلۇم.   قاتلىمىغا ماسالشقانلىقى زىيالىيالر ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتايساقالپ قالغانلىقى
ۋە دىنى كىملىكى يوقالغانلىقى تۈپەيلىدىن   سىياسىيۇئيغۇرىستاننىڭ ۆئزگىچە ئەمما 

مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئيغۇرىستان ۋە ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى قاراشلىرىدا ائجىزالش 
رىستان ۇئيغۇ  مەزگىلدە يىمىرىلگەن ېرىيەسىىئمپبولىدىغانلىقىنى پەرەز قىلغىلى بولىدۇ. موڭغۇل 

بىلەن يۈەن  چىڭگىزخاننىڭ ىئككىنچى وئغلى چاغاتاي نامى بىلەن ائتالغان چاغاتاي ۇئلۇسى 
ئەمىر تۆمۈر وئردىسىغا كەلگەن مىڭ   ەمەرقەنتتىكىس.  جايالشقان ىئدى  اللىسىنىڭ ائرىلىقىغاسۇ

اللىسى ئەلچىلەر ۆئمىكىنىڭ مەلۇماتىچە تۇرپان،    رغۇن مۇسۇلمان قاتارلىق جايالردا نۇ   ۇمۇلقسۇ
( دېگەن ئەلچىنىڭ  1457-1365) چېڭ چېنۇئيغۇرالر بۇددىست ۇئيغۇرالر بىلەن بىللە ياشىغان. 

الرنىڭ تىلى وئخشاش بىر تۈرك تىلى بولسىمۇ دىنى ۋە بىر  بۇددىست ۋە مۇسۇلمان ،مەلۇماتىچە
ئەرلەر چېچىنى قىرقىپ يۈرسە  ۇئيغۇر قىسىم ائدەتلىرى پەرقلىق بولغان. مەسىلەن، مۇسۇلمان 

ائيالالر ائق كىيىنسە، بۇددىست ائيالالر قارا ۇئيغۇر  مۇسۇلمان    ؛دىستالر ۇئزۇن قويۇۋەتكەنبۇد
 ياغلىق ائرتقان.

بازىلىرىنى ۇئيغۇرىستان داىئرىسىگە  ەربىي ھ ۆئزىنىڭ مىڭ وئردىسى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا -15
يىلى مىڭ  -1406  ،ائلغان بولۇپ ېسابقاھ ۇئيغۇرالردىكى بۇنداق پەرقلەرنى كېڭەيتىش جەريانىدا 

اللىسىنىڭ    بىر بۇددىست ائقسۆڭەككە چاغاتاي نەسلىدىن بولغان  ۇمۇلدىكىق  پادىشاھىسۇ
ھەدىيە قىلغان. بۇ خان   ۋاڭ( دېگەن ائتاقنى شۈن جوڭساداقەتمەن ۋە ىئتائەتچان خان )

بۇددىست ۇئيغۇرالر، مۇسۇلمان ۇئيغۇرالر ۋە خاال خۇي )بەلكىم موڭغۇلالر بولۇشى   ۇمۇلدىكىق

ئۇيغۇرالر بولۇشى  قارا ئۇيغۇرالر دېيىلگەندەك )خۇددى سېرىق مۇمكىن( 

  تەرجىماندىن( -مۇمكىن، ئەلۋەتتە بۇ يەردىكى قارا رەڭ مەنىسىدە ئەمەس
وئرۇندا ئەمەلدارنى باشقۇرىدىغان  ەربىيھ ۈئچ دېيىلىدىغان كىشىلەرگە ھامىيلىق قىلىدىغان 

  ەدرىجىي ت ائرىسىدىكى مەدەنىيەتكە مەنسۇپ پەرقلەر  ۈئچ گۇرۇپپا كىشىلەر بۇگەرچە بولغان. 
ائيرىم بىر نىڭ سەۋەبىدىن ۇئيغۇرالر  ، ئەمما تەشكىلى پەرقلەربولسىمۇ  ېئرىشكە باشلىغان

 خىتاي مەنبەلىرىدە تەكىتلىنىدۇ.بولۇپمۇ ساقلىنىپ قالغانلىقى  ەت شەكلىدە  جامائ
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اللىسىمىڭ  دائەسىرنىڭ باشلىرى-16 بولغان،  خاراب نىڭ وئتتۇرا ائسىيادىكى كۈچى سۇ
قولىغا قالغان دەۋر ىئدى. مىڭ   ەۋالدلىرىنىڭئۇئيغۇرىستان مۇسۇلمان بولغان چاغاتاي 

اللىسى   ۇئيغۇرالر بۈگۈنكى گەنسۇ  بىر قىسىم  بىلەن مۇسۇلمانالر ائرىسىدىكى ۇئرۇش جەريانىدا  سۇ
بازارلىرىغا  چېگرا قاتارلىق  گەنجۇ(، ي  ې )ھازىرقى جاڭ  سۇجۇكارىدورىغا قېچىپ كەتكەن ۋە 

تەرىقەتچى   سوپ ىۇئيغۇرىستاندىكى غەلىبىسىدىن كېيىن چاغاتاي غازاتچىلىرىنىڭ ماكانالشقان. 
كېزىپ يۈرۈپ قېلىپ قالغان دىنسىزالرنى ىئمانغا كەلتۈرۈش ۇئيغۇرىستاننى الر دىن تارقاتقۇچى

ئەسىرنىڭ  - 16ۈئچۈن كۈچىگەن. مۇسۇلمان بولمىغان ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى ائخىرقى بايان 
ىڭ  اق ۋەلىنھشىبەندى تەرىقىتىگە مەنسۇپ سوپ ى ىئسقنە   ەمەرقەنتتىكىسائخىرقى مەزگىلىدىكى  

)ھازىرقى   سۇجۇىن دكەنەتى يىۇئچرايدۇ. تەزكىرىدە دېيىلىشىچە ئەۋلىيانىڭ بىر مۇر  ەزكىرىسىدە ت
ائبدۇساتتار ىئسىملىك بىر قازىنىڭ ۆئيىدە قونىدۇ.  خوجا  سەپەر قىلىپ يولدا    ەھىرىگە ش(  ي  ېجاڭ  

ىن  دكەنەي يىراقتىكى اق ۋەلى بىر كارامەت كۆرسىتىپ ھىئس ، ۇئنىڭ قىزى ېئغىر كېسەل بولۇپ
نىڭ  ائبدۇساتتار خوجا بولىدۇ ۋە قىزنى داۋااليدۇ. دەل شۇ چاغدا بۇ كارامەت سەۋەبىدىن  نامايان

ۇئيغۇر مۇسۇلمان بولىدۇ ۋە مۇقەددەس ئەۋلىيا كاپىر ۈئچ مىڭدىن ائرتۇق ئەتراپىغا توپالشقان 
 بولىدۇ.  ۇتم اق ۋەلىگە قول بېرىپ ھىئس

قىلىش ۇئيغۇرالرنى تۈرك تىللىق مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ شەرقى   تىقاد ېئىئسالمغا تولۇق 
، ئەمما  ىئدى  تتەكەنار مەركىزى ي سىياسىينىڭ ائيالندۇرغان بولۇپ، ھاكىمىيەت ېگراسىغاچ

وئردىسى جايالشقان سەمەرقەنت ۋە بۇخارادىن ېئلىناتتى.    تىمۇرىلەر  مەدەنىيەت جەھەتتە ۈئلگە
گە  ر دەۋ مۇ چاغاتاي دېيىلىدىغان بىر يېڭى ىتىل ەدەبىي ئۇئيغۇرالرنىڭ نەتىجىسىدە  تىقادېئيېڭى 

ۋە تەزكىرىچىلىك گۈللەندى. بۇ جەرياندا قەدىمكى ۇئيغۇر يېزىقى    ېئىرىيەتش  سوپىزملىق كىردى،  
ېئلىپبەسى ائساسىدىكى يېزىق وئمۇمالشتى، تىلدىمۇ   ەرەبئپۈتۈنلەي ئەمەلدىن قېلىپ 

ۇپ، يەرلىك ۇئيغۇر دىائلېك تى تارىم وئيمانلىقى ۆئلچەملىك تىلى تەرىپىدىن  يۇغۇرۇلۇش بول
  ۋە  تۇرپانىكى وئردىسىدڭ ائخىرلىرىغا كەلگەندە مىڭ ئەسىرنى-16دى. قىلىن ەائسسىمىلياتسىي

قەدىمكى ۇئيغۇر يېزىقىنى ۆئگەنگەن  ە قىلىش ۈئچۈن تىك يېزىلىدىغان قۇمۇلالر بىلەن ائالق
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. شۇنىڭ بىلەن غانىبايق ۆئزىنىڭ بۇ يېزىقتىكى ىئقتىدارىنىڭ مودىدىن قالغانلىقىنى  تەرجىمانالر 
ش ۈئچۈن قىلى مۇناسىۋەتمۇسۇلمان ئەللەر بىلەن  ەربتىكىغبۇرۇن تېخىمۇ يىراق ۇئالر 

قىلغان تىل  شرنە لىرى بۆلۈمتەرجىمە تەقسىم قىلىنغان. بۇ  گە «ىبۆلۈم  مۇسۇلمانالر»غان قۇرۇل
ىدا يېزىقنىڭ قەدىمكى ۇئيغۇر يېزىقىدىن ئەرەب ېئلىپبەسى ائساسىدىكى  لىر كىتابقولالنمىسى 

سۆزلۈكلەردە تۇرپان  ىئشلەتكەن    «ىبۆلۈم  مۇسۇلمانالر»ئەتكەن.    ەكسئيېزىققا ۆئزگەرتىلگەنلىكى  
ىلەن، دە ۇئچرايدۇ، مەسلىئسمىمۇ ۆئزگەرگەن شەكىخىتاي تىلىدىكى ۋە ۇئ يەردىكى خەلقنىڭ 

 يەر تۈركىستان دېيىلگەن.  لىنىپخاتىرىتىل تۈركىي دەپ 

 

 غۇل ەئنەئنىسىڭمو  -تۈرك

  ەرخىللەرنىڭ سدىنى ىئسالم، تىلى تۈركچە بولغان موغۇل  چاغاتاي خانلىقىغا تەۋە بۇ زېمىن   
ۇئيغۇرىستان دېگەن بىلەن ائتىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن نامىغا ۇئيغۇن موغۇلىستان دېگەن نام 

باشلىغان. چاغاتاي ۇئلۇسى دەسلەپ  تارىخ سەھنىسىدىن يوقىلىشقا  مۇبۇ سىياسىي بىرلىك
ۋە تەڭرىتاغلىرى تەڭرىتاغنىڭ شىمالىنى مەركەز قىلغان بولۇپ موغۇلىستان دېگەن سۆزمۇ 

ئەسلى ئەنئەنىنى   رايون كۆرسەتكەن. بۇ رايونالرنىبۈگۈنكى جۇڭغارىيە وئيمانلىقى ئەتراپىدىكى 
چاغدا ۇئالرغا نەۋرە كېلىدىغان ساقلىغۇچى موغۇلالر ياخشى كۆرىدىغان زېمىن بولۇپ، بۇ 

( ھۆكۈمدار ىئدى. دەسلەپ تارىم  رايون)سىر ۋە ائمۇ دەريا ائرىسىدىكى    گەۇئننەھر ەر ۇ ماۋ   تىمۇرىلەر
قىلىشقان.  ېسھ ۋادىسىغا كۆچكەن موغۇلالر ۆئزىنى موغۇلىستاندىن ائيرىلىپ قالغاندەك 

ە وئردا قۇرغاندىن كېيىن موغۇلىستان ەكەند تارىم ۋادىسىدىكى ي ئەسىرنىڭ بېشىدا  - 16چاغاتايالر  
دېگەن نام بۇ جايالرنىمۇ كۆرسىتىدىغان بولغان. بۇ چاغدا كۆچمەن موڭغۇلالر ائللىقاچان 

ساقلىنىپ  نامبۇ موغۇلىستان دېگەن  سىمۇبولئەسلى كىملىكلىرىنى يوقاتقان ۇئيغۇرلىشىپ 
 . ە  داۋاملىق يادلىنىپ تۇرغانمۇ يازما ئەسەرلەرد قالغان بولۇپ، بولۇپ
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  چاغاتايالر تارىم ۋادىسىنىڭ ىئككىنچى قېتىملىق ىئسالملىشىشىغا ئەسكەرلەر ۋە سوپ ى 
بىلەن رەھبەرلىك قىلغان. خوجا دەپ ائتىلىدىغان بۇ سوپىالرنىڭ   ۋاسىتىسىرنىڭ ە لشەيخ

تەرەپتىن كەلگەن نەقشىبەندى تەرىقىتىگە   ەرلىك بولسىمۇ كۆپىنچىسى بۇخارابەزىلىرى ي
قىلىش وئتتۇرا ائسىيادىكى   تىقاد ېئ، ىئسالمغا يتقاندەكېئ دېۋىز دەۋىنمەنسۇپ كىشىلەر ىئدى. 

خوجىالر ۋە  مەشھۇر تارىم ۋادىسىدىكى  كىملىكىگە ائساس ياراتتى. ۋىائممىكىشىلەرنىڭ 
ھاكىمىيەتنىڭ ۋارىسلىرى قىلىپ  ىئسالمىھۆكۈمرانالر ۆئزىنى بۇ زېمىندىكى مۇسۇلمان 

بىلەن چاغاتايالردىن ىئبارەت بۇ ىئككى ھاكىمىيەت ئەنئەنىسىنى    قاراخانىيالرىئسپاتالش ۈئچۈن  
 بىرلەشتۈرمەكچى بولۇشاتتى. بۇنداق بىرلەشتۈرۈش جەريانىغا ئەڭ چوڭ تۆھپە قوشقان كىشى 

دېگەن كىشىدۇر. بۇ كىشى تارىم   ۈزرۈكۋارب ەرىپ شخوجا مۇھەممەد ۆئتكەن دە ئەسىر -16
خانى سۇتۇق بۇغراخان قاتارلىق  قاراخانىيالرۋادىسىنى كېزىپ بۇ زېمىندا ىئسالمنى يايغان 

چاغاتاي نەسىللىك شاھالر وئردىسىدىكى  ەكەنيكىشىلەرنىڭ قەبرىسىنى بايقىغان ۋە ۇئالرنى 
ائرا -بىلەن باغلىغان، ۆئزىنى بۇ باغنى ۇئلىغۇچى دەپ ائتىغان. بۇنىڭ ىئچىدە دېمىسىمۇ ۆئز

لەردىكى خاتالىقالر ىئشەنچلىك مەنبەلەرنىڭ ائرىلىشىپ كېتىشىگە يول  ىۋە شەجەر   نىكاھلىنىش  
بارەت ۈئچ بۆلەك تىن  ائچقان بولۇپ، نەتىجىدە خانالر، ئەمىر )بەگ( لەر ۋە شەيخلەردىن ىئ

.  ائرا باغالنغان بىرلىك دەپ   وئتتۇرىغا قويغان-تاپقان ھۆكۈمران سىنىپ ۆئزلىرىنى ۆئز ەركىبت
شىنجاڭدىكى نەقشىبەندى   ،ئەسىردىمۇ بۇنداق بىرلەشتۈرۈش داۋام قىلغان بولۇپ-18

ىسلىرى ۋار  ڭقاراخانىيالرنىۆئزلىرىنى تارىختىكى شانلىق چاغاتايالر ياكى  دىنخوجىالر 
 دەپ ائتىغانالر بولغان.  «خان خوجا»ۆئزىنى   ، ېسابالپھ 

بولۇشىنى   ەائسسىمىلياتسىيىئسالمغا كىرىش ۇئيغۇرالرنىڭ ئەتراپىدىكى جامائەتلەرگە  
بولسىمۇ ۇئالرنىڭ تارىخى خاتىرىسىنى پۈتۈنلەي  ۋە بۇ جەھەتتە مۇھىم رول وئينىغان تېزلەتكەن 

دىنالر بىلەن باغلىنىشلىق بولسىمۇ ۇئيغۇر مەدەنىيىتى   ەيرىيغگەرچە ۆئچۈرەلمىگەن. 
بولۇپمۇ  مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ بەزى بۆلىكىدە ائالھىدە ھۆرمەتلىك وئرۇندا تۇرغان بولۇپ، 

دۇچ كەلگەندە   ستۈنلۈكىگەۈئ ىكىەدەنىيەتتم مۇسۇلمان تۈرك ھۆكۈمدارالر ىئرانلىقالرنىڭ 
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 ەمەرقەنتتىكىس ۇئيغۇرالرنىڭ پارالق مەدەنىيىتىگە تايىنىپ تاقابىل تۇرغان. مەسىلەن، ۇئالرغا 
قايتىدىن كەڭرى قوللىنىلىش ئەسىردە  -15وئردىسىدا قەدىمكى ۇئيغۇر يېزىقى  تىمۇرىلەر

دەۋرىدىكى ۇئيغۇر يازما   ۇددىزمببەزى تىلشۇناسالر زامانىمىزدىكى گەرچە  پۇرسىتىگە ېئرىشكەن.
ائرىدا  اليادىكارلىقالر تىلىنى چاغاتايالر دەۋرىدىكى تىلدىن پەرقلىق، دەپ قارىسىمۇ، ھەممىسى 

ئەسىردىكى ائپتور قىدىرخان - 15 مەسىلەن،  كەسكىن بىر ۈئزۈلۈش بار دەپ قارىمايدۇ.
  ەدىبلەرنىئدەۋرىدىكى  چاغاتايككاكى قاتارلىق ياركەندى دىۋانىنىڭ كىرىش قىسمىدا لۇتفى، سە

»ۇئيغۇر ىئبارىلىرىنىڭ ۇئستىسى، تۈرك تىلىنىڭ كامىللىرى« دەپ مەدھىيەلىگەن. نەتىجىدە 
سەھنىدىن ۇئزاقالشقان ۇئيغۇرىستان ائتالغۇسى ۇئيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەتتىكى   سىياسىي

  ىئەسىرنىڭ وئتتۇرىدا بەلخلىق تارىخچ -17داۋاملىق ساقلىنىپ قالغان.  ەۋەبلىكس  ستۈنلۈكىۈئ
دەپ ائتىغان. شۇندىن بىر   «ۇئيغۇرىستان»خانلىقىنى چاغاتاي  ەكەنيپۈتۈن ب. ۋەلى  ھمۇد ەم

لى مۇھەممەد سادىر  ىئلىم ئەھ  ەشقەرلىكقياشىغان  ەمەرقەنتتەسيېرىم ئەسىر كېيىن 
ائتالغۇسىنى ىئشلەتكەن. ۇئيغۇرالر ۆئزىال ئەمەس، باشقا   «ۇئيغۇرىستان»رىدە قەشقەرىمۇ ئەسى

ىۋە خانلىقىغا ئەسىرنىڭ باشلىرىدا خ-19چەتئەللىكلەرمۇ بۇ ىئبارىنى ىئشلەتكەن، مەسىلەن، 
تۈركىستاندىكى ۇئيغۇر كەلگەن ىئران ئەلچىسى رىزا قۇلىخان ساياھەتنامىسىدە »قەشقەر 

« دۇر پايتەختىھەمدە شۇ رايوننىڭ  ، ەھىرى شمەشھۇر بىر   ىئقلىمغا تەۋە ائلتىنچىدۆلىتىنىڭ 
 دەپ يازغان.  

ائلقىشلىق خەلقنىڭ كېلىپ چىقىشى ھەققىدىكى مۇسۇلمانالشقان تۈركىستاندىكى 
لىرىنىڭ شەجەرىلىرى، ىموڭغۇل قەبىلتۈرك ۋە ، ېكايىلىرى ھ ىتىلىش رىۋايەتلەردە ىئسالمچە يار 

دۇنيا خەلقى ھەققىدىكى   ېكايىلەرھ ىئران داستانچىلىق ئەنئەنىلىرى بىرلىشىپ كەتكەن. بۇ 
اللىلەرنى تارىخ بولۇپ دۆلەتلەر، قەبىلىلەربىر  قىسقارتىلغان ۇئالرنى  ،ۈپ ر شتۈ شەخسلە ۋە سۇ

  تىقاد ېئۋە باشقا دىنغا جەڭلەر، كۆچۈشلەر  جەھەتتە باغالنغان دەپ قارايدۇ، ھەمدە ەسەبن
ۋە   نىڭ ۋەزىرى خانلىقى ىئلخانالرسۈپىتىدە بايان قىلىدۇ.  ماجىراسىنى ائىئلە قاتارلىقالر قىلىش 

كىتابىمۇ ائشۇنداق ئەسەردۇر.   «ۋارىخەت  لجامىۇئ»ئەسىردىكى -14دىننىڭ ىدراشىدتارىخچى 
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دىكى مۇھىم بولغان شەخسلەرنىڭ بىرى وئغۇزخان بولۇپ، ۇئ تۈركلەرنىڭ  رىۋايەتلەر  ۇقىرىقىي
نىڭ كىتابىدا وئغۇز رىۋايىتى  ندىىدراشىدىئسالم دىنىنى تۇنجى قوبۇل قىلغان خانى دەپ قارىلىدۇ.  

وئغۇزخاننىڭ ۆئز ائتىسى قاراخانغا قارشى تۇرۇپ ىئسالمنى   الرۇئيغۇر  ،بولۇپ ەنگەنخاتىرىل
نامى خەلق »ۇئيغۇر« ە دەپ بايان قىلىنىپ، قەبىلبىر ئەگەشكەن  غاوئغۇزخانقوبۇل قىلىشىدا 

  ، دېگەن مەنىلەرنى بېرىدۇ « ۇشقان، بىرلەشكەن»ۇئيمەنبە بويىچە  تىمولوگىيەلىكېئىئچىدىكى 
ئەسىردە  -17نىڭ ئەبۇلغازى باھادىرخانئەسەرلەردىن باشقا كېيىنكى ۇئندىن  . ىئزاھالنغاندەپ 

ك قەبىلىلىرىنىڭ مەنبەسىنى يافەسكە باغلىغان. ر تۈ  كىتابىدا تۈرك« دېگەن ەىئ»شەجەر يازغان 
نوھنىڭ وئغلى يافەس، يافەسنىڭ وئغلى تۈرك بولۇپ ۇئنىڭ تاتارخان ۋە موغۇلخان دېگەن 

چىڭگىزخاننىڭ جەمەتىگە  تاكى شتۈرۈلگەن قەبىلىلەر خىل شەخسلە بولغان. بۇ وئغۇللىرى 
ىكى  ەكەنديۆئتۈپ  قەشقەر ۋە  مۇچىڭگىزخاندىن ەجەرىسىش تۇتۇشىدىغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ

 ۆئز ىئچىگە ائلغان.  قەبىلىلىرىنىمۇموغۇل چاغاتاي خانلىقى ۋە ۇئالرنى قوللىغان 

ى بەخش ئەتكەن، ۇئالرنى  كىملىك تۇيغۇس شەجەرىلەر كىشىلەرگە بىر تەرەپتىن ېئيتقاندا، 
ۆئزىنىڭ شىنجاڭدىكى ساياھەت خاتىرىسىدە،   شاۋ روبېرت ەنگلىيەلىكئباشلىغان.  بىرلىككە

ىنى يافەسنىڭ ئەۋالدى دەپ لىر ۆئز خۇددى ۆئزىگە وئخشاشال قەشقەر خەلقىنىڭ 
-1880 بەلوۋمۇ ۋولتېركېيىن بارغان  شاۋدىن نى يازغان. بولغانلىقى ۇشالخدىن قارايدىغانلىقى

لەشكەن بىر ياردەمائرتۇچتىكى ياقۇپ بەگدىن ائيرىلىپ مانجۇالرغا ىلالرنىڭ بېشىدا ي
ھۆكۈمدارنىڭ، ۆئز قىلغانلىرىنى ھەقلىق كۆرسىتىش ۈئچۈن، »تۈرك، موڭغۇل، مانجۇ، خىتاي 

 . لىگەنىلىكىنى خاتىر تاتار« دېگەن ەممىمىزھ 

نى  شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىكېلىپ چىقىش ئەپسانىسى يەنە  ۇقىرىقىي يەنە بىر جەھەتتىن، 
نى  بايانلىرى پارچىالشقا ېئلىپ بارىدىغان بەزى يەرلىك ائالھىدىلىككە ىئگە بولغان كىملىك

الاليدۇ. بۇددىست خوتەن خوتەن كۈچلەندۈرگەن.   بوستانلىقى بۇنىڭغا روشەن بىر مىسال بو
لىقى سەۋەبىدىن  قارشى جەڭ قىلغان قاراخانىيالرغاىئسالم ائچقۇچى ردىكى ئەسى-11خەلقى، 

ائساسى ېئقىم بويىچە قاراخان ۋە ۇئنىڭ وئغلى وئغۇزخان ھېكايىتى بويىچە ئەمەس، بەلكى  
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ماچىن چىن ۋە . بايان قىلىنغان دەپ جەمەتىدىن ماچىن  ، چىننىڭ وئغلىتۈركنىڭ نەۋرىسى
ئەسلى خىتاي ھەققىدىكى مۇسۇلمان بايانلىرىدىن كېلىپ چىققان بىر جۇغراپىيەلىك دېيىش 

كەڭ »تىلىدىن كەلگەن ۋە  سانسكرىتبۇنىڭدىكى ماچىن ائتالغۇسى ئەسلى ائتالغۇ بولۇپ، 
ۋاقىتنىڭ ۆئتىشىگە ئەگىشىپ، بۇ ائتالغۇ يەرلىكلەر زېمىنىنى كۆرسىتەتتى.  «داىئرىدىكى خىتاي

خوتەن قوللىنىلدى.  قىلىپتارىم وئيمانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھالدا  ىيەدرىجتتەرىپىدىن 
ۋە يىپەك توقۇشقا   گىرىشكەېئ ۇڭيرىۋايەتلىرىدە، چىننىڭ وئغلى ماچىننىڭ خوتەن خەلقىنى 

تېخنىكىسىنىڭ خىتايدىن خوتەنگە   ۇشتوقۆئگەتكەنلىكى سۆزلىنىدۇ. بۇ بەلكىم يىپەك 
نەتىجىدە، خوتەن تارقالغانلىقى ھەققىدىكى رىۋايەتنىڭ ئەكس ساداسى بولسا كېرەك. 

ۇئنى ۆئزلىرىنىڭ ىئسىملىرىنىڭ كەينىگە    ،مۇسۇلمانلىرىدا ۆئزلىرىنى ماچىن خەلقى دەپ ائتاپ
ىئران ائرخىپچىلىرى قالدۇرغان  دىكى ئەسىر -18 ( قىلىپ ېئلىش وئمۇمالشتى. نىسبەيۇرت نامى )

لەتىفخان  لىك خوتەنەپ ائتىغان بولۇپ، د «ئەھلى ماچىن»نى خوتەن خەلقى دامەلۇماتالر 
 .بىر كىشى تىلغا ېئلىنغان ېگەند ماچىنى 

ئەسىرنىڭ -19 ائدەتلىرى تاكى -يەرلىك ۆئرپ   نىڭ ۆئزگىچە ائالھىدىلىككە ىئگە خوتەن
ئەسىرنىڭ  - 19 ىۋالىسكىژ ر ېپتەۋەككۈلچى نىكوالي  ۇسىيەلىك ر ائخىرىغىچە داۋام قىلغان. 

ۆئزلىرىنى ماچىنى دەپ  يول بويىدىكى خەلقنىڭ  لوپنۇردىن خوتەنگىچە قىلغان سەپىرىدە  ائخىرى  
ائتايدىغانلىقىنى يازغان، ھەمدە بۇنداق دەيدىغانالرنىڭ بەك ائز ىئكەنلىكىنى ۋە  

بۇرۇن شەرقتىكى كاپىر مىللەت دەپ ائتالغان ماچىن مۇسۇلمانلىرى . انېئيتقتۈگەۋاتقانلىقىنى 
ىقىغا پاتقۇدەك ىئسالمى بايانالرنى ۆئز دۇنيا قارىشىغا خىزمەت قىلدۇرۇپ، ۇئنى تارىم وئيمانل

دىن ۆئزلەشتۈرۈلگەن  «شاھنامە»ىئران قەھرىمانلىق داستانى قىلىپ كىچىكلەتكەن ىئدى. 
  نىڭ ئەفراسىياپئەڭ قەھرىمان شاھلىرىدىن بىرى بولغان نىڭ انر ۇ تخوتەن رىۋايەتلەردە، 

ل يۆتكىلىش نەتىجىسىدە، ماچىن زېمىنى  ىبۇ خ. پايتەختى، تۈركلەرنىڭ زېمىنى  دەپ تونۇلغان
بويىچە تارىم وئيمانلىقىدىكى باشقا شەھەرلەرنىمۇ كۆرسىتىدىغان بولغان.  ۇغراپىيەسىجىئران 
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  ى شىمالدىكى ، شەرق ئەردەبىل نىائقسۇ ۋە كۇچا ، ماچىن خەلقىيېزىشىچە ىۋالىسكىنىڭژ ر ېپ
 . كەنغان  ىئراسان دەپ ائتىۇ خبوستانلىقىنى تۇرپان 

 

 

 سىجۇڭغارالرنىڭ مۈلۈك سىستېمى 

ئەسىرنىڭ وئتتۇرىلىرىدىن باشالپ تەڭرىتاغلىرىنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان وئيرات -17
چاغاتاينىڭ تۈركلەشكەن موغۇلىستاندىكى غۇللىرىنىڭ بىرلەشمىسى بولغان جۇڭغارالر ڭمو 

اللىسى بىلەن موڭغۇلىيە ۋە   ەۋالدلىرىنى ئ تەختتىن چۈشۈرۈپ يېڭىدىن زورايغان چىڭ سۇ
ھالغا كەلدى. جۇڭغارالر تارىم ۋادىسىنى يەرلىكلەرنى   ۇدەكتاالشقھۆكۈمرانلىقىنى  ەتنىڭ تىب

ىئشلىتىپ باشقۇرغان بولۇپ بەلگىلىك مىقداردا رەخت ۋە تىلال تاپشۇرۇش شەرت قىلىنغان، 
قاتتىق قول بىلەن باشقۇرمىغان   ەنۇبنىج گەرچەمىغان. جۇڭغارالر ئەسكەر كۆپ وئرۇنالشتۇرۇل

بولۇپمۇ    .تۈركىستاندىن ائدەم يۆتكىگەن ېرلىرىغاالگدىكى ھەربىي ائلتاي ۋە ىئلىبولسىمۇ،  ئەمما 
ىئلىغا كۆچۈرۈلگەن كىشىلەرنىڭ سانى ائالھىدە كۆپ بۇ خىل گۆرۈگە ېئلىش سىياسىتى ائرقىلىق  

ائىئلىلەرنىڭ ائقسۆڭەكلىرىدىن   ھۆكۈمدارمۇسۇلمان  بۇالر وئتتۇرا ائسىيادىكى ھەر قايسى  بولغان.  
پىرالر  سوپ ى خانالر، قەشقەردىكى چاغاتاي ىكى ەكەنديتاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ ىئچىدە  ەركىبت

يىلالردىكى بىر مۇسۇلمان تارىخچىسىنىڭ يېزىشىچە  -1800. ۋە بىر بۇخارالىق شاھزادىمۇ بولغان
خانلىرى، تاشكەنت    پىشكەنتنىڭوئردىسى    يىلغىچە دەۋر سۈرگەن(  1727-1697)  رابدان  سېۋاڭ

يىلى  -1720يىغىلىدىغان يەرگە ائيلىنىپ قالغان. لىرى پادىشاھ زەردارلىرى ۋە بەدەخشاننىڭ 
وئردىسىدا  رابدان سېۋاڭ ۇئنكوۋسكىمۇپېتىر  ۇسىيەلىكر جۇڭغارالرغا ئەلچى بولۇپ كەلگەن 

 بەگلەر ۋە بۇخارالىق نۇرغۇن ئەركە خان،  گە قەدەرمەنزىرىگە شاھىت بولغان. »بۈگۈن ۇقىرىقىي
ئەينى چاغدا  ]ېئسىلالر بۇ يەردە تۇتقۇن بولۇپ يۈرمەك تە« دەپ يازغان. قەشقەرلىك(  (
بولغان  )گۆرۈدە تۇتۇلغان شاھزادە( بارىمتاي نەزىرىدە جۇڭغار وئردىسىغا  ۇسىيەلىكلەرنىڭر 
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مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى »بۇخارالىق« ىئدى. ئەگەر قەشقەر بىلەن بۇخارانى ائيرىشقا توغرا 
 [ خارا دېيىلەتتى.كەلسە، قەشقەر كىچىك بۇ

جۇڭغارالر كۆچۈرۈشتە نوپۇزلۇق شەخسلەرنىال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن بىر مەھەللىنىمۇ  
بۇ خىل كۆچۈرۈش بۇ   .ۆچۈرۈۋەتكەنكۆئزىگە تەھدىتلىك بىر كۈچكە ىئگە دەپ قارىغان ھامان 

يىلالردا -1720مەسىلەن،    ېئغىر تاالپەتلەرنى ېئلىپ كەلگەن.    ەمئىيىتىگەجزېمىننىڭ بوستانلىق  
اللىسى ۆئز تۇرپان ن بىر سەزگۈر چېگرا رايونغا  اىغدائرا تالىشى-جۇڭغارالر بىلەن چىڭ سۇ

اللىسىگەس تۇرپاننى چىڭ جۇڭغارالر ائيالنغان. بىر  دىكى بۇ يەر قويغاندىن كېيىن،  ۇرۇپتارتت ۇ
شۇنىڭدىن كېيىن، .  ۆچۈرۈۋەتكەنكدېيىلىدىغان بىر شەھەرگە  ۇئچ    ەنۇبتىكىجقىسىم ائھالىنى  

تۇرپان ئەتراپىدىكى  ۇئالر ۆئزىنىڭ دەپ ائتالغان ھەمدە  چتۇرپانۇئشەھەر بۇ ۇئچ دېگەن 
ناملىرىنىمۇ ۆئزى بىلەن بىللە ۇئچتۇرپانغا يەرلەشتۈرگەن. ئەلۋەتتە،  يەر  پىچان، لۈكچۈن دېگەن  

مەقسەت قىلغان.  مۇكۆچۈرۈشلىرى جازانى ەجبۇرىيمبۇنداق چوڭ داىئرىلىك  ۇڭغارالرنىڭج
جۇڭغارالرغا قارشى  ۇئزۇن ۆئتمەي تارىم وئيمانلىقىدا تۇرپان خەلقى كۆچۈرۈلگەندىن كېيىن 

الڭ  الڭچپارتلىغانقوزغى  ياردەم قارشى  رابدانغا سېۋاڭ دىنيوڭجېڭ ېراتورى ىئمپىالر چىڭ . قوزغى
الڭدىن قاتتىق غەزەپلىنىپ ۇئچتۇرپان   ەھىرىنىش بېرىشنى تەلەپ قىلغان. جۇڭغارالر قوزغى

 نى ىئلىغا كۆچۈرگەن.يۈز ائىئلىلىكدىن ائھالىھايات قالغان تۈزلىۋەتكەن ۋە كۆيدۈرۈپ  

دەپ  «)سۆڭەك دېگەن مەنىدە( ياسۇ»تىلىدا سۆزلىشىدىغان، جۇڭغارالر موڭغۇل 
ئەمەلىيەتتە   .دەپ ائتالدى «تۆت وئيرات»بۇالر تۈردى ۋە بىرلەشرنى ەقەبىلىلائتىلىدىغان 

نى  قاتارلىقالر  چوروس، ، خوشۇتتۇرغۇتىئتتىپاققا كىرگەن موڭغۇلالر تۆتتىن كۆپ ىئدى. بۇالر 
  دەپ ائتىلىدىغان كىچىك بىرلىكلەرگە بۆلۈنگەن.   وئتوگيەنە    ىڭدىنبۇنبولۇپ    ۆئز ىئچىگە ائلغان

كۆپلىرىنىڭ   وئتوگالرنىڭبۇ  دەپ ائتايدۇ. «ىئككىلەمچى مىللەت» وئتوگالرنى  ائتۋۇد كىرىستوفېر
ياكى   ېائللىق ركىملىكى بار ىئدى، ۇئالر قەبىلىسىنىڭ ىئسمىنى  ەبىلىۋىقكۈچلۈك 

نىڭ سىرتىدا  «ياسۇ»ى ز ىمەرك وئتۇگالرباغاليتتى. بىراق بەزى  ەجدادلىرىغا ئرىۋايەتلەردىكى 
جۇڭغار بۇنىڭدىن ۇئالرنىڭ ، ائتالغان بولۇپ ۋەزىپىسىگە قاراپ  نىڭ قەبىلە نامى قاالتتى. ۇئالر 
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ە بىر كىشىگ الر. بۇبولمىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ىئتتىپاقىغا قوشۇلغان ۋاقتىنىڭ ۇئزۇن 
قاراۋۇلى(    ېگراچ)  قورشاۋۇل(،  ائلتاچىن(، زەرگەر )ۇئراتنەرۋەن )مىللەتتەك ئەمەس بەلكى، ھۈ

 لكىيەتتەك تۇيۇالتتى. تارلىقالردىن تەشكىللەنگەن بىر مۈقا

سەررۇپىغا ائلغاندىن كېيىن جۇڭغارالر شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر ۋە وئتتۇرا ائسىيالىقالرنى تە 
سىستېمىنى قولالنغان. بەزى مۇسۇلمانالر جۇڭغار ائرمىيەسىگە وئقچى بولۇپ   ۇقىرىقىدەكي

. يەنە بەزىلىرى ۇئزاققا سوزۇلغان كارۋانالرغا  دەپ ائتالغان «فۇچىن»بولۇپ  قاتناشتۇرۇلغان
  ۋاالرغا موسكبىلەنمۇ شۇغۇللىنىپ بېيجىڭ ۋە  ەدىپلوماتىيباشچىلىق قىلغان، بەزىدە ھەتتا 

ياكى   «)سودىگەر( بازارغان»ئەۋەتىلگەن بولۇپ بۇنداق سودىگەرلەر ئەلچى تەرىقىسىدە 
ۆئز وئخشاش  وئتوگالرغاباشقا ۇالر دەپ ائتالغان. نەتىجىدە ب  «)كارۋانچىالر( كارۋانىيە»

. جۇڭغارالرنىڭ تارىم ۋادىسىنى  گەنجتىماىئي قاتالم بولۇپ شەكىللەن بىر ىئائالھىدىلىكى بار 
، كارۋانچىالرنى باي مىرزا ۋە ەشقىرى قيازغان مۇھەممەت ئەمىن    كىتابىئستىال قىلىشى ھەققىدە  

 ائتىغان.پە دەپ ەمىرلەردىن تەشكىل تاپقان بىر تاىئئ

-وئتوگتارىختا ئەڭ مەشھۇر بولغان ئەڭ چوڭ ۋە ىئچىدە  وئتوگالريېڭى  ۇقىرىقىي
. ۇئالر شىمالغا يۆتكەلگەن مۇسۇلمان تۇتقۇنالر  دېھقان دېگەن مەنىدە( -)تارانچى تارانچىالردۇر 

بولۇپ جۇڭغارالرغا ائشلىق تېرىشقا مەسۇئل ىئدى. ائلتاي ئەڭ دەسلەپ تارانچى يۆتكەلگەن يەر  
دەرياسى بويىدا   رتىشېئتەكشۈرگۈچى  ۇسىيەلىكر يىلى بىر -1639ىئدى. 

يىلى  -1654ەن. الرنىڭ تېرىقچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگ « )قەشقەرلىك(»بۇخارالىق 
يەنە شۇ يەرلەردىن ۆئتكەندە  بېيجىڭغا ماڭىدىغان يولدا  بايكوۋ  ئەلچىسى ۇسىيەنىڭچارر 

بى  غەرسىياسەت ۆرگەن. مانا بۇ بۇخارالىقالرنىڭ تېرىم بىلەن مەشغۇل ىئكەنلىكىنى ك
نىمۇ چۈشەندۈرۈپ  مەنبەسىكېلىش دېيىلىدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ  نخوتۇموڭغۇلىيەدىكى 

ئەسىردە كۆچۈرۈلۈپ موڭغۇل ائقسۆڭەكلىرىگە خىزمەتكە سېلىنغان. -18ۇئالر    ، بولۇپ  بېرىدىغان
يۆتكەلدى ۋە ىئلىغا تېخىمۇ كۆپ تارانچى يۆتكىدى.   ەنۇبقاجئەسىرنىڭ باشلىرىدا جۇڭغارالر -18

  ۇخارالىقالرنىڭ ب( تەسەررۇپىدا قون تەيجى ) كونتەيشى  ۇئنكوۋىسكى ۇسىيەلىك ر يىلى -1720
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 لغان. جۇڭغار ائقسۆڭەكلىرى كۆپلىگەن بەرپا قىلغانلىقىنى بايان قى نىبۇغدايلىق ۋە باغالر 
پەرغانە ۋادىسىدىن    ەربتىكىغتارانچىنى تارىم وئيمانلىقىدىن كۆچۈرگەن، ائز بىر قىسمىنى تېخىمۇ  

- 18رىسىدە ىكىشىلەرنىڭ خاتىئلى ۋادىسىدىكى تۈركىي تىللىق كىچىك بىر گۇرۇپپا كۆچۈرگەن. 
 ساقلىنىپ قالغان.ھېلىمۇ  ئەسلىمىلەر    پەرغانە ۋادىسىدىن كۆچۈرۈلگەنلىك ھەققىدىكى    ەەسىردئ

شۇنى كۆرۈش مۇمكىنكى، وئتتۇرا ائسىيادىكى   ۇقتىالردىننبەزى ىكى ىدتارىخوئتتۇرا ائسىيا 
قىلىپ وئتتۇرىغا چىققان. مەسىلەن،  ەرەققىيتبەزى مىللەتلەر مەلۇم كەسپىي تەبىقىدىن 

سودىگەر    سانسىكىرتچىدائەسلى  مىسالىدۇر. بۇ سۆز    كالسسىكبۇنىڭ ئەڭ  دېگەن سۆز    «سارت»
تېرىمچى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى شۇنداق ائتالغان. وئلتۇراقالشقان دېگەنلىك بولۇپ كېيىنچە 

  ق بولۇپ مەدەنىيەت ۋە تارىخى نىڭ قاچان ۋە قاندالىرىكەسپىي تەبىقى نىڭ بۇ خىلجۇڭغارالر 
وئتتۇرىغا  وئرتاق گەۋدە بولۇپ    دەك، تارانچى دېگەنبازارغان  ەرھلەنگەنشجەھەتلەردىن روشەن  

كېلىپ چىقىش چىققانلىقىغا ېئنىق بىر نېمە دېمەك تەس. تارانچىالر گەرچە ۆئز ىئچىدە 
ائيرىلسىمۇ ئەمما وئرتاق سۈرگۈن ھايات ۇئالرنىڭ ىئچىدە وئرتاقلىق ۋە  جەھەتتىكى پەرق تۈپەيلى  

ۋە ۇئالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى   ەرخىللەرسبەزى  بىرلىكنى پەيدا قىلغان. مۇسۇلمان تۇتقۇنالردىكى  
سەۋەبىدىن ۇئالر  بۇددىست جۇڭغارالرنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىگە ماسلىشىشىئلىدىكى ائرىسىدا 

 وئتتۇرىسىدا يېڭى بىر بۆلۈنۈش پەيدا بولغان.   رىنداشلىرى قې  ەنۇبتىكىج بىلەن

بايانالر ىئلى  تارىخى ھەققىدىكى  ىتاجاۋۇز قىلىش ېرىيەسىنىڭىئمپرىيەگە چىڭ جۇڭغا
  ۇڭغارالرنىڭ جيىللىرى  -1750. چىڭ  غا گۇۋاھلىق بېرىدۇماسلىشىشالر   ۇقىرىقىي مۇسۇلمانلىرىدىكى  

  بۇرھانىددىن نەقشىبەندى شەيخلىرىدىن بازىسىنى قولغا ائلغاندىن كېيىن تۇرغاق بولۇپ ياتقان 
بۇ تارىم ۋادىسىغا ئەۋەتىپ ۆئزىنىڭ ۋەكىلى قىلدى.  ەنۇبتىكىج خوجاجاھاننىخوجا بىلەن 

لەرنى ائلدى. بۇ ەكەنخوجىالر ۆئزىگە سادىق ىئلىدىكى مۇسۇلمانالرنى باشالپ قەشقەر ۋە ي
 يىللىرى(-1780)تەخمىنەن  «ئەزىزان»تەزكىرەىئ  ەشقىرى قياشىغان مۇھەممەد سادىق دە ر دەۋ 

دېگەن ئەسىرىدە بۇ ىئلىدىن كەلگەن خوجىالرنىڭ كىشىلەردە قانداق ھەيرانلىق پەيدا  
 رەھبەرلىرى  الرۇئلۇس تارىم ۋادىسىدىكى  ،يېزىلىشىچە كىتابتاقىلغانلىقلىرىنى بايان قىلغان. 
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ۇئالرنىڭ قىلىقى، گەپلىرى، ئەخالقى   ائلدىغا چىققاندا ېشۋاالرنىڭپن ىئلىدىن كەلگە
  ۇرىتالر م، ۇرىتالرمقاتارلىقالرنىڭ پۈتۈنلەي وئخشىمايدىغانلىقىنى بايقىغان. ۇئالردا خوجا بىلەن 

قالردا چوڭ لە قاتارلىسۆز، ساالملىشىش، مۇائمى-ناسىۋەت، گەپمۇ  ائرىسىدىكى  ۇرىتالرمبىلەن  
داق  شۇنبۇنىڭدىن  ۋىداالشقانغا وئخشاتقان.  لىرىنى  ىشلىشساالمائپتور ۇئالرنىڭ    كۆرۈلگەن.پەرق  

شىنجاڭدىكى  مەزگىلدە  جاڭنى قولغا ائلغاننشى ېرىيەسىىئمپچىڭ  ،شقا بولىدۇكىيەكۈن چىقىرى
روشەن بولۇپ، ىئككى خوجىالرنىڭ قىسقا  شىمال پەرقى -بمۇسۇلمانالر ائرىسىدا جەنۇ 

. بىر قەشقەردىن كەلگەن انتقچوڭايتېخىمۇ مەزگىللىك ھاكىمىيىتى شۈبھىسىزكى بۇ پەرقنى 
غۇم ساقلىغان  ېشۋاالرغاپىكى ەكەند خەۋەرچىنىڭ ېئيتقانلىرىغا كۆرە »خوجا جاھان قەشقەر ۋە ي

رنى ۆئلتۈرگەن«. ۇئزاققا قالماي خوجىالر ۋە وئيراتالرغا تايىنىپ ۇئال بازارغانالرۋە تارانچىالر، 
خانى   ەنلۇڭچي ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ چىڭ خانىدانىغا قارشى چىققان ۋە تارىم ۋادىسىنىڭ 

 بولغان.   ەۋەبس  ۋە بۇ رايوننى قوشۇۋېلىشىغا  تاجاۋۇزغا ۇئچرىشىغاقوشۇنلىرى تەرىپىدىن 

 

 ؟سەللىلىك مۇسۇلمانالر كىم ىئدى

 قىلىشتا مۇسۇلمانالرغا مۇائمىلە تۈركى تىللىق شۇ ۋاقىتالرغىچە  ېرىيەسى ىئمپچىڭ 
مۇسۇلمانالرغا  جەريانىدا  ېئلىشقولغا  ېررىتورىيەسىنىتتەجرىبىسىز ىئدى. ۇئالر جۇڭغارالرنىڭ 

تارىم    . چۈنكى چىڭ وئردىسى  نىڭ بىر تۈرى قاتارىدا  مۇائمىلە قىلىش خاھىشى بار ىئدىموڭغۇلالر 
چاغاتاينىڭ   وئغلى ىئككىنچىالرنىڭ چىڭگىزخاننىڭ ھۆكۈمران مۇسۇلمان وئيمانلىقىدىكى

بىلەتتى. ۇئالر بۇرۇن جۇڭغارالر ئەۋەتكەن، موڭغۇلالرنىڭ تىل ۋە   ىئكەنلىكىنىنەسلىدىن 
بىلەن ۇئچراشقان ىئدى. چىڭ   ياكى كارۋان بېشىلىرى   ائدەتلىرىنى بىلىدىغان مۇسۇلمان ئەلچىلەر

تاجاۋۇز قىلغان مەزگىلدە تۈركىستاندا بولۇپمۇ شىمالدا موڭغۇلچە ۋە تۈركچە ىئككى  شىنجاڭغا 
اللىسى  قاتالم كىشىلەر بار ىئدى.    ۇقىرى يمۇسۇلمان  تىللىق   يېقىن    كاڭشىنىڭ  پادىشاھىچىڭ سۇ

 ھەققىدە  »تاتارالر« ۇمۇلدىكى قتۇرپان ۋە  ونيېربىژ اۋ سو فرەن ڭاژ  ېرمىسسىئونكاتولىك دوستى، 
پ كېتىدىغان تىلىغا وئخشا زبېكلەرنىڭۆئتىلى بۇ تاتارالرنىڭ » :ەك تۇپىدامكاڭشىغا يازغان 
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بۇ ىئككى مىللەتتە سودا تىجارەت مەۋجۇت  ئەمما  بىلەن پەرقلىنىدۇ.  تىلى    نىڭ  موڭغۇلالر   بولۇپ،
. بۇنىڭغا ائساسەن، كاڭشى  دېگەن «دۇچۈشىنىائساسەن بولغاچقا ائرىلىرىدا بىر بىرىنىڭ تىلىنى 

 دەپ جاكارلىغان «ائدەت جەھەتتىن موڭغۇلالردىن پەرقلەنمەيدۇ-مۇسۇلمانالر ۆئرپ»پادىشاھ 
ائقسۆڭەكلىرى موڭغۇلالردەك    ۇمۇلققوبۇل قىلىنغان تۇرپان ۋە  تۇنجى قېتىم  چىڭ وئردىسىدا    ۋە

 مۇائمىلىگە ۇئچرىغان. 

تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر بىلەن چىڭ وئردىسى ائرىسىدىكى مۇناسىۋەت موڭغۇلىيەدىكى  
چىڭنىڭ مۇسۇلمانالرغا موڭغۇلالرغا قارىغان نەزەردە   يوللىرى ائرقىلىق بولغاچقا، بوزقىر

بۇنىڭ ئەكسىچە، جۇڭغارالرنىڭ مەغلۇبىيىتىنى ئىيلىك دېيىشكە بولىدۇ. قارىشىنىمۇ تەبى
بۇ  گەنسۇدىكىلەر بۇ رايون ھەققىدە باشقىچە كۆز قاراشقا ىئگە ىئدى. ۆزىتىۋاتقانكيېقىندىن 

اللىسى يەردىكى    ۇ گەنجۋە  سۇجودىكى نىڭ غەربى چېتىخېشى كارىدورى ئەمەلدارلىرى  چىڭ سۇ
نىڭ ىرىئەمەلدارلچىڭ بۇ ئەسىرلەردە كۆچۈپ كەلگەن ۇئيغۇرالرنى بىلەتتى. - 15ئەتراپىغا 

دىغانلىقى ھەققىدە مەلۇماتالر  بىلەن وئخشاش دەپ قارايالر ۇئيغۇر تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىمۇ 
تەزكىرىسىدە شىنجاڭنى ىئستىال قىلىشنى تەسۋىرلىگەندە،    ۇگەنجدىكى  يىلى-1779  مەسىلەن،.  بار

الڭنىڭ رەھبەرلىرى بولغان -1750 بۇرھانىدىن ۋە خوجا  يىلالردىكى چىڭغا قارشى قوزغى
 . ائتىغانجاھانالرنى »ۇئيغۇرالرنىڭ رەھبىرى« دەپ 

اللىسى چىڭ   غاندىن كېيىن، بۇ زېمىندىكى يېڭىدىن چىڭغا  ئەلتەرىپىدىن بېسىۋېلىنسۇ
ئەمما، بۇ چىڭنىڭ بۇ خەلقنىڭ دىنى    ( دەپال ائتالغان. الر )مۇسۇلمان  ى خۇيز پەقەت  بولغان خەلق  

گەرچە چىڭ ئەمەلدارلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ   ېئتىقادىنى ېئتىراپ قىلغانلىقى ئەمەس ىئدى. 
تى ىئكەنلىكىنى  االمنىڭ ۈئممىسىئسالمغا ىئشىنىدىغانلىقىنى، ۇئالرنىڭ مۇھەممەت ئەلەيھىس

قىلمايتتى. چىڭ وئردىسىنىڭ نەزىرىدە    قاتارىدا مۇائمىلەبىر ائيرىم دىنى جامائەت    غاۇئالر بىلسىمۇ  
قازاق ۋە  بولغان  قوشنىلىرى ۇئالرنىڭ ۇلمانالر مۇسمۇقىم وئلتۇراقالشقان تارىم ۋادىسىدىكى 

رىيەسىگىمۇ و گېھەتتا كۆپ ھالالردا قازاق ۋە قىرغىزالر مۇسۇلمانالر كات  قىرغىزالردىن پەرقلىنەتتى.

خىتايچە سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر بىلەن پەرقلەندۈرۈش ۈئچۈن چىڭ  كىرگۈزۈلمەيتتى.
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دەپ   سەللىلىك مۇسۇلمانالر«، يەنى خۇيزى  چەنتو»بۇ مۇسۇلمانالرنى شىنجاڭدىكى وئردىسى 
جۇغراپىيەسى بويىچە شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنى بىر   سىياسىي ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ ائتىغان. 

مۇسۇلمانالر  » نىۇئالر ياشاۋاتقان تارىم ۋادىسىباغالنغان جامائەت دەپ قاراش  ېررىتورىيەگەت

 .  ش بىلەن بىردەك ىئدىدەپ ائتا «(回部)خۇيبۇ»يەنى خىتايچە  «زېمىنى

اللىسىنىڭ كۆرسىتىپ ۆئتكەن  پېردۇ  پىتېر بۇ نام دېگەن « مۇسۇلمانالر زېمىنى» چىڭ سۇ
ائرزۇسىغا   «وئرنىتىشجايالرغا پەرقلىق  كىملىك ائرقىلىق  پەرقلىق چېگرا رايوندىكى خەلقنى »

  . ۇئيغۇن كېلەتتى. ئەمەلىيەتتە تارىم ۋادىسىدىكى مۇسۇلمانالرمۇ ۆئزىنى شۇنداق پەرقلەندۈرەتتى
اللىسى  سىرتىدىكى مۇسۇلمانالر   ېگراسىچىئسالم دىنى گەرچە بۇ مۇسۇلمانالرنى چىڭ سۇ

ىئسالم دۇنياسىنىڭ بىر  ۆئزلىرىنى ۇئالرنى ۇئ چاغالردا   ،باغالپ تۇرغان بولسىمۇ جاماىئتىگە
خىتايچە   خىتاينىڭ ىئچكى قىسمىدىكىتوغرا ئەمەس. قارايتتى دېيىش پارچىسى دەپ 

ىئسالمنىڭ   ڭىنىلىر ۆئز  ۇئالر نىڭ ۆئز كىملىكى ھەققىدىكى بايانالرداسۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر 
دا بۇنىڭغا  ئەمما شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر  لىكىنى تەكىتلەيتتى.لىرىدىن كەلگەن قپراتۇئەسلى 

رىۋايەتلەر مەۋجۇت ئەمەس ىئدى.  زېمىندىن كەلگەنلىك ھەققىدىكى مۇقەددەس وئخشاش 
دۇنياسى بىلەن   ەنىۋىميەرلىك خەلقنىڭ  غا سىرتتىن كەلگەن ۋەىئسالم تارىم ۋادىسى

. ىئدى يۇغۇرۇلغان، ۆئزىگە خاس چۈشەنچە ۋە يوسۇنالر بىلەن بېيىغان ھالدا وئتتۇرىغا چىققان
« ئەزىزان  ىئتەزكىرە مۇھەممەد سادىق قەشقەرىنىڭ » خىل مۇسۇلمان جاماىئتى تۇيغۇسى بۇ

تارىخى يەرلىك   ەمئىيىتىنىڭجتارىم وئيمانلىقى  كىتابتاتكەن بولۇپ، دېگەن ئەسىرىدە ئەكس ئە
الرنىڭ پاائلىيەتلىرى،  سيەرلىك ۇئلۇخوجا جەمەتلىرىگە بېغىشالنغان نۇقتىدىن بايان قىلىنىپ،  

موڭغۇل جۇڭغار دىنسىز لىرىنىڭ جتارا-تاالنقازاق قوشنىالرنىڭ تەھدىت ۋە  ۋە قىرغىز
يەرلىك  مۇشۇنىڭغا وئخشاشال  ە تاشلىنىدۇ.  باسمىچىلىرىغا وئخشاش شىددەتلىك بولغانلىقى كۆزگ

خىتاي تىللىق شىنجاڭدىكى ائپتورالر تۈرك تىللىق مۇسۇلمانالرنى مۇسۇلمان دېسە، 
 يېزىشقان. پەرقلەندۈرۈپ مۇسۇلمانالرنى تۇڭگان دەپ 
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وئخشاش مەسىلىنى   ۇقىرىقىغاي  تۈركىستانىدىكى  ۇسىيەر قاتارلىق تەتقىقاتچىالر    خالىد  ەدىبئ
قەيەرلىك ىئكەنلىكى بىلەن پەرقلىنىدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ مىللەت   ۇسىيەدەر مۇزاكىرە قىلغاندا  

بولۇپ ۇئيۇشۇشىدا دۆلەتنىڭ رولىنىڭ چوڭ بولغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ھالبۇكى، چىڭ 
ىقى  تەۋەسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ مىللەت بولۇش يولىدا دۆلەتنىڭ بۇنداق رولى بولغانل

اللىسىنىڭ خەلقلەرنى تۈرگە ائيرىشى بىلەن يەرلىك  ۇىغان بولسىمكۆرۈلمەيد ، ئەمما چىڭ سۇ
اللىسى .  ائرا تولۇقلىغان ىئدى  -بىرىنى ۆئز  -كىملىك قارىشى بىر بۇ يەردىكى خەلقنىڭ تىلى چىڭ سۇ

ھۆكۈمرانلىقى مەزگىلىدە مۇقىم بىر زېمىنغا باغلىنىشلىق بولغان مۇسۇلمان كىملىكىنىڭ 
دېگەن سۆز بىلەن مەنىداش »يەرلىك«  دېگەن ۇئقۇم  «  مۇسۇلمان»ىئدى.    شاھىت  ەۋجۇتلۇقىغام

ىكى تەرجىمانالر تارىم  چىڭ وئردىسىدبېيجىڭدىكى  مەسىلەن، بولۇپ ۆئزگىرىۋاتقان ىئدى.
   ۋادىسىدىكى مۇسۇلمانالر تىلغا ېئلىنغان ۋەسىقىلەردە »يەرلىك« دېگەن سۆزنى قولالنغان 

بىز يەنە شىنجاڭدىكى   دەپ تەرجىمە قىلغان.« ائيماق »يەرلىكدېگەن سۆزنى  «خۇيبۇ «ھەمدە
  ۇسىيە چارر يىلالردا -1850. لىقىنى كۆرىمىزنى »يەرلىكچە« دەپ ائتىغانىتىل مۇسۇلمانالرنىڭ ۆئز

 ۇسىيەلىك ر گەن تەكشۈرۈشكە ئەۋەتىلتارىم ۋادىسىغا تەرىپىدىن  مىنىستىرلىقىتاشقى ىئشالر 
بىلەن وئخشاش مەنىدە  يەرلىكلەرنى قەشقەرلىكلەر ۆئز دوكالتىدا ۋەلىخانوۋ  ۇقانچ ېروئفىتس

تۈركىستانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ   ۇسىيەدىكى ر بۇ نام قەشقەرلىكلەر دېگەن ، ئەلۋەتتە ىئشلەتكەن
 غا قويغان نامى ىئدى.شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر بولغان ى قوشنىس

اللىسى مەزگىلىدىكىپاكىتالرغا ائساسەن  ۇقىرىقىي  «مۇسۇلمان»ياكى  «يەرلىك» ، چىڭ سۇ
چىڭ  بىرلىكنىڭ ىئسمى دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەمما مەن يەنە  مىللىيدېگەن نامالرنى بىر 

 ەتبىقالشتىن ت ېئنىق ىئچكى ۋە تاشقى پاسىلالرنى يەرلىك كىملىكىگە \ مەزگىلىدىكى مۇسۇلمان
 « يەرلىك» بىزنى  ۈجمەللىكلەرم  ېگورىيەلەردىكىكاتبىر يۈرۈش ىئككىلىنىمەن، چۈنكى بۇ 

  ۇسىيەلىك ر يىلى -1880 .ۇمكىنمېرىشى كىملىككە ائالھىدە كۈچەپ تۈس بېرىشكە ېئلىپ ب
مەنبەسى   ۋمىنىڭقو كىشىلەردىن زىيارەتتە بولغاندا  ۇمۇلداق پوتانىن گرىگورى لچى ۈتەۋەكك 

نىڭ كېلىپ  پەرق ىئجتىماىئي كىشى، يۇرتىدا داۋام قىلىۋاتقان  ۇمۇللۇققھەققىدە سورىغان. بىر 
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 : بەرگەن ۋابنىجا ئەتتۈرىدىغان مۇنداق  ەكسئ  ۋەھىينىبولغان تۆت  ەۋەبسچىقىشىغا 
. خۇدايىم يەنە  ېلىپتۇك»خۇدايىم بىر ئەر ۋە ائيال يارىتىپتۇ. ۇئالردىن كۆپىيىپ ائدەملەر بارلىققا 

 كىتاب تۆت پەيغەمبەر يارىتىپتۇ ۋە ۇئالرنى پەرقلىق مىللەتلەرگە يولغا ساپتۇ. خۇدايىم تۆت 
 ؛ قانۇنى ىئكەن ۇسالرنىڭر ىئنجىل  ئەللەرگە ئەۋەتىپتۇ:  قايسى ھەر  كىتابالرنى ۋە بۇ  ارىتىپتۇ ي

تەۋرات مۇساغا بېرىلگەن  ؛بولۇپ قالماقالرنىڭ قانۇنى ىئكەن ەلەيھىسساالمنىڭئزەبۇر داۋۇت 
قۇرائن بېرىلگەن بولۇپ  ەلەيھىسساالمغائمۇھەممەد  ؛بولۇپ خىتايالرنىڭ قانۇنى ىئكەن

ئەسلىدە مۇسۇلمانالر كىملىكىنى پەقەت دىنى ئەقىدە   پوتانىنيەرلىكلەرنىڭ قانۇنىدۇر«. 
 مۇسۇلمانالرنىڭ كىملىكبايانالرنى ائڭلىغاندىن كېيىن  بۇ  ۇئنۇقتىسىدىن چۈشەنگەن بولۇپ، 

كىشىنىڭ يەرلىك دېگىنى   ۇمۇللۇقق  وئيالپ قالغان. بۇ ۈجمەللىكىنىمچۈشەنچىسىنىڭ 
  ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننى يەرلىك دەپ قاراشقا بوالتتى.  بۇنداقتا مۇسۇلمان دېگىنى ىئدى.

ڭمۇ  كەلگەن تاتار، قازاق قاتارلىقالرنى ۇسىيەدىنر ۇئ قۇمۇلدا كۆرۈشكەن بۇنىڭدىن  پوتانىن
 س قىلغان.ھې ېرەكلىكىنىكشى يەرلىك دېيىلى

، بىر قانچە  ۇرايوننىمدېگەن بۇ جۇغراپىيەلىك ائتالغۇ بىر ( خۇيبۇ ) رايونىمۇسۇلمانالر 
چىڭنىڭ بۇ دەپ بىرلىك ھالىتىدە ېئيتىلغاندا   «رايونى الرمۇسۇلمان»كۆرسىتىدۇ.  ۇرايوننىم

  دېگەننى  زېمىنى  الرنىڭ مۇسۇلماندېگەنلەرگە وئخشاش يەرلىك  ەتتىبموڭغۇلىيە،  ەزىرىدەن
نىڭ  بۇ ۇئقۇمدەپ كۆپلۈك ھالىتىدە ېئيتىلغاندا بولسا   «رايونلىرى  الر»مۇسۇلمان . ەتتىبىلدۈر 

كېيىن يەرلىك ھەمكارچى ائقسۆڭەكلەرگە  ېالسىدىنىئستچىڭ  ائالھىدە مەنىسى بار بولۇپ،
كۆرسىتەتتى. تارىخچى مولال مۇسا سايرامىنىڭ  رايونالرنى تەقسىم قىلىپ بېرىلگەن بەلگىلىك 

يەرلىك   رايونىنى ( مۇسۇلمانالر دەۋر سۈرگەن يىللرى  1736-1796ڭ )لو چىيەنبايانىچە 
بوۋىسىدىن قالغان مىراس سۈپىتىدە  -ائتا الرغىمۇ ئەمەلدار  ھەتتا مانجۇائقسۆڭەكلەرگە مۇسۇلمان 

بۇيرۇپ بەرگەن. سايرامى تۇرپاندىن قەشقەرگىچە بولغان يولدىكى بىر بۇتخانا ھەققىدە يازغان.  
ائقسۆڭەكلەرنىڭ رەسىمى ۋە بىر خان پەرمانى ېئسىلغان  مۇسۇلمان ەۋالدئبىرىنچى بۇتخانىغا 

بۇنىڭدىن  يەتتە شەھەرنىڭ پاسىبانى قىلدىم. )تارىم ۋادىسىدىكى( »مەن بۇ كىشىلەرنى  :بولۇپ
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ۇئالرغا چوقۇم ھۆرمەت بۇ يەرگە كېلىپ خىزمەتكە كەلگەنلەر رگە يەتتە شەھەبۇ كېيىن 
«، دەپ يېزىلغان ىئكەن. بۇ ۋاڭالر دەپ ائتىلىدىغان ائقسۆڭەكلەر چىڭ !كېرەك ۈرۈشىبىلد

پىشقا تىرىشقان. تۇرپان ۋاڭلىرى ائرىسىدا بىر يول تې قاىئدىلىرى ھۆكۈمرانلىقى بىلەن ىئسالم 
  قاراخانىيالرغا ، شۇ ائرقىلىق چاغاتايالر ۋە ەرىپكە شۆئزىنىڭ جەمەتىنى خوجا مۇھەممەت 

 خوجا  ىئمىنتۇرپان ۋاڭى ە ھاكىمىيەت سۈرگەن ەكەند يىلالردا ي-1760باغاليدۇ. مەسىلەن، 
ۋاڭ دېيىلمەستىن شاھ   ۋە نەۋرە وئغۇللىرى  دەپ ائتىغان، ۇئنىڭ وئغۇللىرى  ۋاڭخانۆئزىنى 

 دېيىلگەن. 

 ېگىيەلىك ىئستراتىئلى ۋادىسىنىڭ  ېرىيەسىمۇىئمپجۇڭغارالرغا وئخشاش، چىڭ 
ۈشنى  كۆچۈر  ېھقانالرنىدبۇ يەرگە تارىم ۋادىسىدىن مۇسۇلمان  ،لىقىنى تونۇپمۇھىم

ائقسۆڭەكلەرگە قۇل قىلىپ  ھقانالر  ېدتارانچى  بۇ  جۇڭغارالردىن پەرقلىق بولغىنى  .  نداۋامالشتۇرغا
ىئلىدىكى بىر يۈرۈش دېھقانچىلىق رايونلىرى قىلىپ   ېرىيەسىنىڭىئمپمىگەن، بەلكى چىڭ بېرىل

مۇھاپىزەتچى قىسىمالرنىڭ دېھقانچىلىق مەيدانى، يۆتكەپ   ەركىبىدەتبىرلەشتۈرۈلگەن. بۇنىڭ 
  كېلىنگەن جىنايەتچىلەر رايونى، پۇقراالر وئلتۇراق رايونى ۋە تارانچىالر يېزىسى قاتارلىقالر بولغان. 

نىڭ ائالھىدە بىر بۆلىكى قاتارىدا ساقلىنىپال  ىئلىدىكى بۇ تارانچىالر سەللىلىك مۇسۇلمانالر 
الڭ - 1765ىڭ نوپۇسى قالماي، بەلكى ۇئالرن   ەۋەبلىك سيىلى ۇئچتۇرپاندا كۆتۈرۈلگەن قوزغى

  يىلالرغىچە تارانچىالرنىڭ سانى ائلتە مىڭ -1770كۆچۈرۈلگەنلەر بىلەن تېخىمۇ كۆپەيگەن.  ىئلىغا  
دىن ائشقان. ائىئلى سەككىز مىڭبولسا ىغا كەلگەندە ىلىر ئەسىرنىڭ وئتتۇر -19دىن ائشقان، ائىئلى

قالغىنى سەككىز تارانچى  يەرلىك ھاكىم بەگلەرگە ىئشلىگەن بولسا،  ۇئالرنىڭ بىر قىسمى
 بولغان.  ۇرۇشىداباشق ەرنىڭ ياكى غەزنەچىل ڭبېگىشا رايونلىرىغا بۆلۈنۈپ،

مۇسۇلمانالرنىڭ كىملىكى ۋە مەنبەسى مەسىلىسى موڭغۇل ۋە   ېرىيەسىدەىئمپچىڭ 
ھەر بىرى وئخشىمىغان   ،يورۇتۇلمىغان. قاراشالر پەرقلىق بولۇپ  ىئزدىنىلىپمانجۇالرنىڭكىدەك  

نەزەرىيە ۋە پاكىتالردىن وئزۇقالنغان. مىللەتلەر ھەققىدە يېزىلغان مۇنداق تەزكىرىلەر بۈگۈنكى  
اللىلەر  پرىنسىپالرزىددىيەتلىك  بەزى  كىۆئتكەن دەۋرلەردىكىشىلەرنى  بويىچە يېزىلغان سۇ
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  ، بىرى بولۇپ  ڭپرىنسىپالرنى  ۇقىرىقىي. جۇغراپىيەلىك ۋارىسلىق  اليدۇغبادىكى كىشىلەرگە  تارىخى
سلىرى دەپ تونۇلىدۇ.  ىۋار  ڭرايوننىمەزكۇر  ەۋالدلىرى ئخەلقنىڭ  ىئگىلىگەن  رايوننى بۇ بۇرۇن

بولۇپ،    بىرى يەنە  ڭ پرىنسىپالرنىېئتنوگرافىك )مىللەتشۇناسلىق(  جەھەتتىكى وئخشاشلىق بۇ 
باغالپ تۇرىدۇ. ۇئندىن باشقا  بىرىگە  -بىرخەلقلەرنى تۇرمۇش شەكلىدىكى وئرتاقلىق  بۇنىڭدا

مۇ نەزەرگە ېئلىنغان. بولغاندا ۇئ ۇمكىنمقىلىش  ۇراجىئەتمگە ائقسۆڭەكلەرنىڭ شەجەرىسى 
فىلولوگىيەلىك مېتودى ائرقىلىق بارلىققا كەلتۈرۈلگەن  «مەنبەگە تايىنىپ ىئسپاتالش»

  - نى بىريەر ناملىرى ۋە مىللەت ناملىرىبۇ ۇئسۇلالر  ،ۇئسۇلالرغىمۇ ئەھمىيەت بېرىلگەن بولۇپ
چىڭ ۋە خىتاي تارىخى مەنبەلەرنى دەلىللەشتە قوللىنىلغان. بۇالر  بىرىگە كېلىشتۈرۈش ۋە

ر خىل ەىكى ھ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كىملىكىنى بېكىتىشت ڭتەتقىقاتچىلىرىنى
 مەنبە بولۇپ قالغان. مۇھىم نەزەرىيەلەرنى وئتتۇرىغا قويۇشىغا

. رول وئينىمىغان تىل خانلىقتىكى مىللەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتىنى بېكىتىشتە ائنچە چوڭ
ۇئقۇم بولۇپ، چىڭ  ەربچە غۈئچۈن  رايون»تۈركچە سۆزلىشىدىغان خەلق« دېگەن ۇئقۇم بۇ 

چىڭ تارىخچىلىرى بۈگۈنكى ۇئيغۇرالرنى  كۆپ ھالالردا دەۋرىدىكى خىتايدا مۇالھىزە قىلىنمىغان. 
. تارىختىكى ۇئيغۇرالر بىلەن باغلىمىغان، بەلكى خىتايچە سۆزلەيدىغان تۇڭگانالر بىلەن باغلىغان

اللىسىنىڭ دەسلەپكى يىللىرىدىكى ىئلىم ئەھلى  (، خىتايچە  1682-1613) يەنۋۇ  گوچىڭ سۇ
دېگەن سۆزدىن   (خۇيخۇ) سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ خۇي خۇي دېگەن نامىنىڭ ۇئيغۇر 

اللىسىدىكى ۇئيغۇرالر بىلەن خۇي )تۇڭگان  -  كەلگەنلىكىنى وئتتۇرىغا قويىدۇ. ھەمدە تاڭ سۇ
ۋە مىڭ  ن ەيۈبار دەپ قارايدۇ. بىراق ۇئ  تارىخى باغلىنىشخىتاي تىللىق مۇسۇلمانالر( ائرىسىدا 

اللىسى دەۋرىدىكى  تۇڭگانالر بىلەن ۇئيغۇرىستاندا ياشايدىغان ۇئيغۇرالرنىڭ  تارىخنامىلەردە سۇ
ىڭ  شۇن»ۇئ    ىئدى.ىنغانلىقىدىن خەۋەردار  لىئكەنلىكى تىلغا ېئىئككى خەلق  پەرقلىق  بىرىدىن    -بىر

دەپ    «لدىىئككى پەرقلىق خەلق دەپ قارا  الر)تۇڭگان(    خۇيخۇي)ۇئيغۇر( بىلەن    خۇيخۇ   بىلەن
 زگىرىشۆئ < خۇي بولۇپ    خۇيخۇي <    خۇيخۇ نەزەر، نامالرنىڭ    ەتئىيققانداق بولۇشىدىن  .  دۇيازى
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شىنجاڭدىكى  ىئدى.  ۇمكىنم، ھەتتا توغرا بولۇشىمۇ بولۇپ خېلىال قايىل قىالرلىق  ەزەرىيەسىن
 .  ۇئالرغىمۇ كېڭەيتكىلى بوالتتى   ەزەرىيەنىنبۇ    ى ۈئچۈن،  انلىقدىغائتىلىخۇي دەپ    مۇمۇسۇلمانالر 

ىغا پىرىنسىپ  پەرەزلەر مىللەتلەرنىڭ تەزكىرىلەردىكى وئخشاشلىق  تىمولوگىيەلىكېئبۇنداق 
تارىختىكى بوز   تارىخنى ائساس قىلغاندا، ۇئيغۇرالر ەنگەنخاتىرىلۇئيغۇن كەلمەيدۇ. خانىداندا 

بىر   نىڭ، بۇالر ۇپبولقىرالردا دەۋر سۈرگەن بىر يۈرۈش كۆچمەن چارۋىچى خەلقنىڭ بىر بۆلىكى 
اللىسى دەۋرىدىكى    كىىتتارىخ  ۇئچى چىڭ چى  ھەمدە يەنە بىر ۇئ   بېرىپ تاقىلىدۇ  ھونالرغاخەن سۇ

غا قانداق مۇرەسسەدە بولۇش زىتلىقالر  ۇ ب ەنلۇڭنىڭچي. موڭغۇلالرغا كېلىپ توختايدۇ دەۋرىدىكى 
  رېخى ائرمىيەسى تارىم ۋادىسىغا كىرىش ھارپىسىدا ۇئ  ەنلۇڭچييىلى -1759 وئي  ى بار بولۇپ، 

نى ىئسالمچە خەت نەقىشلەنگەن بىر مىس قاچى يازلىق دەم ېئلىش مەزگىلىدە دېگەن يەردە
قولىغا موي قەلەم ېئلىپ بۇ قاچا   ەنلۇڭچينداق دەل كېلىپ قېلىشتىن سۆيۈنگەن بايقىغان. بۇ 

ۈئچۈن بىر بېغىشلىما يازغان. بېغىشلىمىدا ۇئ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كىملىكى ۋە  
پىكىر ھەققىدە  ۇناسىۋىتىمبىلەن بولغان  ۇئالرنىڭ ۆئز ھۆكۈمرانلىقى ائستىدىكى باشقا مىللەتلەر

( ۋە مۇسۇلمانالر )خۇي( نىڭ وئخشاشلىقى  خۇيخۇۇئيغۇرالر ) يەنۋۇنىڭ ۇگ . يۈرگۈزگەن
اللىسى تارىخچىلىرىنىڭ ۇئيغۇرالر نىڭ ھونالرغا   ەنلۇڭچيجاۋابەن  غاقارىشىھەققىدىكى  تاڭ سۇ

وئتتۇرىغا قويۇپ، موڭغۇلالرنى   نىشۈبھىسىز كۆرسىتىپ بەرگەنلىكى –تۇتىشىدىغانلىقىنى شەك 
نەزەرىيەسىگە تۆۋەندىكى  ۋە كاڭشىالرنىڭ  يەنۋۇ  گۇھونالرنىڭ ئەۋالدى دەپ قارىغان ھەمدە 

 مۇسۇلمانالر موڭغۇل ئەمەس، ۇئالر (شىنجاڭدىكى)» سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قارشى چىققان: 
ە ائت ۈئستىدە وئقيا  نىڭ تاڭ دەۋرىد. ۇئ يەنە ۇئيغۇرالر «قىلىدۇ تىقادېئدىنىغا  ىنىڭ ائيرىمۆئز 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇنداق قىلىشقا قادىر  »، ىكىېئتىشقا ماھىر بىر ائتلىق ھۇجۇمچى خەلق ىئكەنل
  ۋە  خۇيخۇپەقەت »ۇئ خۇالسە قىلىپ مۇنداق دېگەن:  ۆئتكەن.نى كۆرسىتىپ  «ئەمەسلىكى

دېگەن سۆزلەر ائھاڭ جەھەتتىن وئخشاپ قالغانلىقى ۈئچۈنال كىشىلەر سەللىلىك  خۇيخۇي
بىر قارارغا   تېمىدا بۇ  ەنلۇڭچيبىراق . «بىرىگە باغاليدۇ-مۇسۇلمانالر بىلەن ۇئيغۇرالرنى بىر
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لەر  داۋاملىق تارقىلىپ  پىكىر پەرقلىق  ەۋەبتىنس بولۇپ، بۇ بولغان كېلىشتىن يەنىال يىراق 
 . يۈرگەن

نىڭ  ائقسۆڭەكلەر چىڭ ئەمەلدارلىرى يەرلىك ائقسۆڭەكلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ 
نەشر قىلىش ۋە  دە دوكالت سۈپىتىدە ھەمائخبارات توپلىغان بولۇپ بۇنى شەجەرىسى ھەققىدە 

دىن  نىڭ توپلىغانلىرى خىتاي مەركەزلىك قارىشىپايدىلىنىش ىئستىكىدە جەملەپ چىققان. ۇئالر 
خىتاي تارىخى  يېزىلغان تارىخ بولۇپ، شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنى  پەرھىز تۇتۇلغان ائساستا

قوشنىلىرىغا  ەربتىكىغساقلىنىپ، ۇئالرنى  ىئزاھالشتىنبويىچە  ېگورىيەسىكاتئەنئەنىلىرى 
شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر ھەققىدە ئەڭ بۇرۇن يېزىلغان بىر غان.  بولۇپمۇ بۇخاراغا باغالپ ىئزاھلى

دەپ  «ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى بۇخارادىن كەلگەن»: ەباياننامىد
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 تۈركىستان پۈتكۈل بار بولۇپ ۇئالرمۇ  ۇسالردىمۇ ر خىتاي تارىخچىلىقىدىكى بۇ قاراش يېزىلغان. 
ئەمما خىتاي   بولسا كىچىك بۇخارا دەپ ائتىشاتتى.  تارىم ۋادىسىنىلىقالر،  امۇسۇلمانلىرىنى بۇخار 

تۈركىستان بىلەن  ۇسىيەنىڭر  بۇ قاراشلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى پەرقلىق ىئدى. ۇسىيەنىڭر ۋە 
ۋە ىئقتىسادىي مۇناسىۋىتى بولغاچقا بۇخارانىڭ وئرنى ائالھىدە گەۋدىلەنگەن.   دىپلوماتىكۇئزاق 

وئرنى غۇۋا ھالەتتە ىئدى. مېنىڭ قارىشىمچە،  سىياسىي غا نىسبەتەن بۇخارانىڭ چىڭئەمما 

 

قۇمۇلدىكى بىر تەيجى بەگ. بۇالر مانجۇ ائقسۆڭەكلىرىنىڭ بىر 
ئەزاسى بولۇپ، ۇئالرنىڭ مانجۇچە كىينىشىگە رۇخسەت 

يىلى.-1890قىلىنغان.    
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بۇخارا بىلەن بولغان باغلىنىش شىنجاڭدىكى نەقشىبەندى خوجىالرنىڭ   ىەزىرىدىكنچىڭنىڭ 
بەزىدە   خوجىالر بۇ چىڭ بىلەن  شەجەرىسىنىڭ بۇخاراغا تۇتىشىدىغانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ

نەقشىبەندى   كېلىپ چىقىشىبولۇپ، خوجىالرنىڭ  بولغان ەقىب ر ھەمدەم ۋە بەزىدە 
غا بېرىپ  بۇخارادەپنە قىلىنغان زېمىن بولغان  باھاۋۇددىن نەقشىبەندى  بەرپاچىسى    ەزھىپىنىڭم

 ۇئلىناتتى.

شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنىڭ چىڭ تارىخى بىلەن تونۇشلۇقى كۆپ بولمىغان دېيەلىسەكمۇ 
ئەمما پۈتۈنلەي ناتونۇشمۇ دېيەلمەيمىز، چۈنكى بىر قىسىم ائقسۆڭەكلەرنىڭ چىڭ ئەمەلدارلىرى 

يىلالردىكى شىنجاڭ -1890ېئنىق. مەسىلەن،  ەتنى ساقلىغانلىقىق مۇناسىۋبىلەن قويۇ
ۋاڭىغا مەك تۇپ يېزىپ ۇئالرنىڭ ائىئلە   ۇمۇلق( 1902-1835)ھۆكۈمدارى تاۋ مو ۆئلكىسىنىڭ 

ۋاڭىنىڭ چىڭ وئردىسىدىكى ۆئز يۇرتىغا داىئر   ۇمۇلقخەتتىن  ۋابجاشەجەرىسىنى سورىغان. 
اللىسى بىز بۇرۇن ېئيتىپ ۆئتكەندەك،  تۇرىدۇ.    بايانالر بىلەن تونۇش ىئكەنلىكى چىقىپ مىڭ سۇ

مۇ ياشىغان.  مبىر قەۋسىرلىق  لغان  ائتادەپ    خاالخۇيۇئيغۇرالر، مۇسۇلمانالر ۋە    ۇمۇلداقدەۋرىدە  
خىتايچە سۆزلەيدىغان پەقەت  ۋمنى قو بۇ مۇسۇلمان دەپ ائتالغان مىڭ دەۋرىدىكى ۋاڭى  ۇمۇل ق

 ياشاپ كەلگەن ۇمۇلداق  )تۇڭگانالرنى( كۆرسىتىدۇ دەپ چۈشەندۈرۈپ، مۇسۇلمانالرنى
»خاال   :بىلەن باغلىغان. ۇئ  الرخاال خۇيۇئيغۇرالر ۋە    ڭ كېلىپ چىقىشىنىسەللىلىك مۇسۇلمانالرنى

. دەسلەپتە  بىر خىل ىئدى مۇۇئالرنىڭ كىيىنىشلىرى تتىە ىنىئشغا دىنى ۋە ۇئيغۇرالر ىئسالم الرخۇي
ۇئالر ائق التىدا سەللە وئرۇۋالغان، شۇڭا ۇئالر ائق سەللىلىك مۇسۇلمانالر دەپ ائتالغان. كېيىن 

بىراق باشقا رەڭدە سەللە وئرايدىغانالرمۇ چىققان ۋە قىزىل سەللىلىك مۇسۇلمانالر دەپ ائتالغان.  
بويلىرىدا  شى( اڭجىي) ېرىبىغ( ۋە دەريانىڭ نەن اڭجىيخۇددى دەريانىڭ جەنۇبى )

قەتئىينەزەر  ۇشىدىنبولخەن دەپ ائتالغاندەك، سەللىسى قانداق  ەممىسىھ ياشايدىغانالرنىڭ 
نىڭ  ۋاڭى ۆئزىنىڭ جەمەتى  ۇمۇلق  دەپ يازغان.  «ھەممىسى سەللىلىك مۇسۇلمانالر دەپ ائتالغان

،  بولۇپ  ائق سەللىلىك مۇسۇلمانالرغا مەنسۇپ ئەسلى »جەمەتىمىز  : ھەققىدە كېلىپ چىقىشى
 . دېگەن ۇئالر ائساسەن مۇسۇلمان ۋە ۇئيغۇرالرنىڭ ئەۋالدى«
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مەيلى مانجۇ ياكى  ھالبۇكى بۇنىڭغا وئخشاش پىكىر ائلماشتۇرۇشالر بەكمۇ ائز بولۇپ، 
بىرى شىنجاڭدىكى يەرلىك مۇسۇلمانالرنىڭ مەنبەسىنى   ھېچخىتاي ئەمەلدارالر بولسۇن، 

انالر خىتايالردەك فامىلە قولالنمىغانلىقى ۈئچۈن سۈرۈشتۈرگەن ئەمەس. شىنجاڭدىكى مۇسۇلم
اللىسىنىڭ ائخىرقى  ئەمەلدارالر بۇالرنىڭ جەمەتىنى بىلىشتىن مەھرۇم قالغان. چىڭ سۇ

كىشىلەرنىڭ  تۈردىكى قانداق  ناھىيەلەردەئەمەلدارالردىن ھەر قايسى  خانىدانلىق مەزگىلىدە 
مەلۇمات بېرىشنى تەلەپ قىلغان. يېڭى يەرلىك تەزكىرە تۈزۈپ ياشاۋاتقانلىقى ھەققىدە 

اللىسىنىڭ دەسلەپكى   شىنجاڭدىن كەلگەن ىئنكاسالر ھەر خىل بولۇپ، بۇالر چىڭ سۇ
پايدىلىنىش نۇقتىسىغا نىسبەتەن  مىللىي ائالھىدىلىك ۋە جۇغراپىيەلىك  مەزگىلىگە قارىغاندا

بۇ  بىر ىئزچىللىق بولمىغان.ەرىجىدىكى سەزگۈرلۈكنى ئەكس ئەتتۈرگەن،  ئەمما د ۇقىرى ي
( دەپ ائتىغان تۇجۇ قىلىپ يەرلىك ) ائددىيالمەلۇماتالردا شىنجاڭ مۇسۇلمانلىرىنى ائدەتتە 

بۇنداق مەلۇمات يوللىغۇچىالرنىڭ بىرى گەنسۇدا ياشايدىغان تۇڭگانالرنى شىنجاڭدىكى    بولۇپ،  
دەپ قارىغان، سەللىلىك مۇسۇلمانالرنى بولسا جۇڭغارالرنىڭ قالدۇقى دەپ  يەرلىك ائھالە 

باغلىنىش ھەققىدە قىسمەن چۈشەنچە بەرگەن   مىللىي ۆپىنچىسىكمەلۇماتالرنىڭ قارىغان. 
  الر تۈرىدىن دېيىلسە، يەنە بەزىلىرىدە پارىستىپىدىن  ەرەبئبەزى مەلۇماتالردا ۇئالر بولۇپ، 

ائدەتتە  ئەنجانلىق دەپ ائتالغان بولۇپ بۇ  سەللىلىك مۇسۇلمانالرنى  ىدە  دېيىلگەن، ھەتتا بەزىلىر 
 چەتئەللىك مۇسۇلمانالرنىڭ وئمۇمى ائتىلىشى ىئدى. 

 

 

 ەئنجانلىقالر ۋە قەشقەرلىكلەر

كىملىك بولغان »يەرلىك«  ۈجمەلمشىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر ھەققىدە توختالغاندا 
ياشاۋاتقان يۇرتى بىلەن باغالپ   لىرىنىۆئز نى الر يۇرتۋازلىقنى ۋە شىنجاڭلىقائتالغۇسى بىلەن 

ئەسىردىن باشالپ شەرقشۇناسالر ۋە  -19پەرقلەندۈرۈش كېرەك.  ەنىىئدىيىغان ۇ دەيد چۈشىنىد
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لىكنى ىچتار داىئرى يەرلىك تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىدىكى بۇنداق  ەزىرىدىكىنۆئز پاائلىيەتچىلەر 
  ىنىڭ ىئپادىسى ۋە بېكىنمىچىلىك ىقاالقلىق نىڭ ۇئالر سەلبىي جەھەتتىن تەبىرلەپ، بۇنى 

مىللىتىگە  رۇدىلسون جاستىن ەتبىقلىغانتبۇ خىل قاراشنى ھازىرقى شىنجاڭغا دېيىشكەن. 
ئەمەس ۆئز يۇرتىغا بولغان مۇنداق ساداقەتنى ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ ائجىزلىقى دەپ قارىغان. 

ائرىسىدىكى يېقىنقى يۈزلىنىش بۇ ىئككى خىل كۆز قاراشنىڭ ھەر   تقىقاتچىلىرى ئەمما شىنجاڭ تە 
 مىللىي  ىئپتىداىئيشىنجاڭدا كۈچلۈك بىر ىكى ئەسىرد-19 ىئككىسىنى ىئنكار قىلىدۇ ۋە

ىئگە بولغان   ۇمىيلىققاوئمكۈچلۈك ۋە    دەۋردە بولسا   بۈگۈنكىكىملىكنىڭ مەۋجۇت بولغانلىقى ۋە  
مىللەتچىلىك شوائرلىرىدا ۆئز   ھەمكۈندىلىك قارشىلىقالردا مەۋجۇت بولۇپ، ۇئيغۇر كىملىكى 

ئەينى چاغدا بىر  ، ئەمما ۇلىمەنقوشمەن ىئككىنچى قاراشقا دەپ قارايدۇ. ىئپادىسىنى تاپقان 
مۇسۇلمانغا يېقىن  ۇمۇللۇققئەنجانلىق مۇسۇلماندىن بەكرەك قەشقەرلىك مۇسۇلمان ۆئزىنى 

اللمايمەن ، دېگەن ىئدىيەگەقىلغان ېسھ   .  قوشۇ

تارىملىقالر ۋە شىمالدىكىلەردە مەۋجۇت بولغان كۈچلۈك يۇرت چۈشەنچىسى ائدەتتە  
ائرا ائالقىنىڭ  -ۆئزيۇرتالر ائرا  يەنەمېنىڭچە بۇ  .ۇسىدىكى بېكىنمىچىلىككە باغلىنىديۇرتالر ائرى
اللىسى تارىم ۋادىسىنى ىئستىال قىلمەسىلەن، شەكىللەنگەن.  مۇسەۋەبىدىن ىش چىڭ سۇ

ئەۋەتىپ باشقۇرغۇزغان،  ە ەكەنگيقەشقەر ۋە ائقسۆڭەكلەرنى  ۇمۇلدىنقتۇرپان ۋە  جەريانىدا
ئەينى  بۇنىڭدىن باشقا يەنە بارلىققا كەلگەن.  ۆلۈنۈشىب بجەنۇ-نەتىجىدە ۇئيغۇرالردا شىمال

نەزەرگە ائلغاندىمۇ ۇئالر خۇددى خىتاي  ۋمىنىقو ىكى شىنجاڭدىكى سودىگەرلەر چاغد
قۇرۇلغان ائالقە تورلىرى ائرقىلىق  ۈئستىگە  ۇناسىۋىتىميۇرتداشلىق  التىجارەتچىلەرگە وئخشاش

 ۋان كار قۇرغان يۇرت ائساسىدىكى  لىكلەرشەنشى، ەنجىن تي، ۈەنسىچسەپەر قىالتتى.  خۇددى 
مۇ شۇ يەرگە چۈشكەنلەرنىڭ نامى بىلەن لىرىساراي يەرلىك سودا كارۋان سارايلىرىغا وئخشاش، 

يىللىرىدىكى ائقسۇنى بايان قىلغان بىر ھۆججەتتە،  -1870مەشھۇر بولغان. مەسىلەن، 
ڭ ائيرىم كارۋان  ىالرنتۇڭگانلىكلەر ۋە ەكەنيخوتەنلىكلەر، قەشقەرلىكلەر، ئەنجانلىقالر، 

چىڭ ھۆكۈمىتى بۇنداق سودا يوللىرىدا ائقساقالالرنى بېكىتكەن سارايلىرى بارلىقى خاتىرىلەنگەن.  
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تەكشۈرۈش، باج يىغىش قاتارلىقالرغا مەسۇئل  ۋە كەلگەن مالالرنى بولۇپ ۇئالر رەسمىيەتلەرنى 
اللىسىنىڭ ائخىرقى مەزگىلىدىكىبولغان.  الر بازار مەلۇماتالردا دىكى ھەققى ۈئرۈمچى چىڭ سۇ

قاتارلىق يەرلەردىن   ەنجىنتي، شەنشى دايەنى خىتاي بازىرى بازار بىر ،ىئككىگە ائيرىلغان بولۇپ
  بىر بازاردا يەنە  نىڭ يەرلىك ۇئيۇشمىسى بارلىقى، مۇسۇلمان بازىرى بولغانكەلگەن خىتايالر 

 نىڭ ائيرىم ائقساقاللىرى بولغان يەرلىكلەر ، ائقسۇ، تۇرپان، قەشقەر قاتارلىق يۇرتالردىن بولسا
نىڭ داىئرىسى گەرچە تىجارەت ۋە ائالقە جەريانىدا نەزەربولغانلىقى بايان قىلىنغان. 

كېڭىيىدىغانلىقىنى پەرەز قىلساقمۇ، لېكىن سودىدىكى رىقابەت ۋە دۈشمەنلەشتۈرۈپ  
يۇرتداشلىرى ئەتراپىغا  ۆئز يەرلىك مۇسۇلمانالر  ەۋەبلىكسائمىلالر باشقۇرۇش قاتارلىق 

 جۇغالشقان. 

  رايوندىكى، قوشنا بولۇپ شىنجاڭنىڭ سىرتىدا يۇرتۋازلىق ىئچىدىكىدەك گەۋدىلىك ئەمەس
ىن  ەكەندكىشىلەر ۇئالرنى پەقەت ۆئزىگە ئەڭ يېقىن يۇرتنىڭ ىئسمى بىلەن ائتايدۇ. مەسىلەن، ي

لىكلەر دەپ ائتالغان. ەكەنشىپ الداق ۋە ھىندىستانغا يېتىپ بارغانالر يچىقىپ تاغالردىن ېئ
ائرىسىدا ھەممە  تارىم ۋادىسىدىكى مۇسۇلمانالرقەشقەر نىڭ غەربىگە جايالشقان ەكەني

بۇ ۋادىدىكى مۇسۇلمانالر  شەھەر بولغانلىقى ۈئچۈن  مۇھىمئەڭ چوڭ ۋە بىلىدىغان 
رايونالر تارىم   قوشنابۇ يەرگە  .قەشقەرلىكلەر دەپ ائتالغان ئەھۋالمۇ باروئمۇمالشتۇرۇلۇپ 

 تەتقىقاتچىلىرى  ۇسىيەر دەپ ائتايدىغان بولۇپ،  «قەشقەر ۆئلكىسى»ۋادىسىنى ائدەتتە 
تارىخى  . بارلىققا كەلگەن ىئدى ەۋەبتىنس ائتالغۇسى مۇشۇ « قەشقەرىيە» ىئشلىتىدىغان

تەخەللۇسى   «ەشقىرى ق»خاتىرىلەردە ىئسالم دۇنياسىدىكى نۇرغۇن ائلمىالر ۋە شەيخلەرنىڭ 
ئەسىردە ۆئتكەن تىلشۇناس   -11ىئشلەتكەنلىكى مەلۇم بولۇپ، بۇالرنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرىدىن 

نىڭغا وئخشاشال، شىنجاڭنىڭ  بۇ. ۇمكىنمكۆرسىتىش قىلىپ نى مىسال قەشقەرى ەھمۇدم
 دىكى مۇسۇلمانالر بۇ خانلىقتىكى شىنجاڭغا ئەڭ يېقىن بولغان خانلىقى ەنقوق بولغان  قوشنىسى

 ائتالغان. دەپ  «ئەنجانلىقالر»  نامى بىلەن ئەنجانشەھەر  مۇھىمئەڭ 
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الر يول ماڭىدىغان كە تەرەپ ەربغقەشقەردىن ائساسى ائرقا كۆرۈنۈشى بولغان  ڭكىتابنىبۇ 
پەرغانە   ،. بىر ىئنسانشۇناسنىڭ مەلۇماتىچەگۇۋاھ بولغان ىئدى گە نۇرغۇن كۆچمەنلەر  تارىختا
ماڭغاندىال    ەربكەغنەچچە يەرنىڭ ىئسمىدا قەشقەر سۆزى بار ىئكەن. قەشقەر نامى    60  داۋادىسى

ماڭغان تاغلىق يولالردىمۇ ۇئچرايدىغان بولۇپ، ھەتتا بىر قىسىم تاجىك   ەنۇبقاجئەمەس 
ئەسىردىن باشالپ قەشقەر كۆچمەنلىرى - 17جامائەتلىرى ۆئز ئەجدادىنى قەشقەرگە باغاليدۇ. 

اللىسىگەس ئەسىردە تارىم ۋادىسىدىكى چىڭ-18كېلىشكە باشلىغان.  ۋادىسىغاپەرغانە  قارىتا   ۇ
كەلگەن پەرغانە ۋادىسىغا  تلەر نەتىجىسىدە يەنە بىر تۈركۈم تارىملىقالر تۈرلۈك قارشىلىق ھەرىكە

بىرىگە دۈشمەن سوپ ى  - تارىم ۋادىسىدىكى بىرخانلىقى ھاكىمىيىتىگە كىرگەن.  ەنقوقۋە 
خوجىالر ۋە قەشقەردىكى مەشھۇر  نەتىجىسىدە  جېدەلنىڭ    –گۇرۇھلىرى وئتتۇرىسىدىكى جەڭگە  

چىڭ  نىڭ پەرغانە ۋادىسىدا تېپىلمىغان ۋاقتى بولمىغان.تلىرىىۇئالرنىڭ جەمەتى، مۇر 
اللىسىنىڭ شىنجاڭنى ىئستىال قىلىشى نەتىجىسىدە كۆچمەنلەرنىڭ سانى تېخىمۇ كۆپەيگەن.   سۇ
ىئسالمى مەنبەلەردە بۇ كۆچمەنلەرنىڭ سانى كۆپتۈرۈپ ېئيتىلغان بولسىمۇ ئەمما ۇئالرنىڭ 

-1759اتقا ائساسالنغاندا، تۇنجى كۆچۈش بولغان بىر مەلۇمتەسىرى ھەقىقەتەنمۇ زور بولغان. 
دىن ائىئلى مىڭ 12 ۋە خوجا جاھان ئەگەشتۈرۈپ كەتكەن كىشىلەرال ۋۇددىنباھاىلى خوجا ي

يېتىپ  پامىر تاغلىرىدىن ېئشىپ بەدەخشانغا پەقەت توققۇز مىڭىال  ائشقان بولۇپ ۇئالردىن
 بارالىغان.

ائرىسىدىكى  ۋادىسى لەن تارىم بى ەنقوق ئەنجانلىقالر وئتتۇرىلىرىدىن باشالپئەسىرنىڭ -18
بۇ كۈچ چىڭ  مۇھىم بىر كۈچ سۈپىتىدە وئتتۇرىغا چىققان بولۇپ،  ل قىلغانسودىنى مونوپو

ئەنجانلىقالرنىڭ ىئقتىسادى كۈچى چىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ دىققىتىنى تارتقان.  ېرىيەسىنىڭىئمپ
بولغان ائمىلالرنىڭ بىرى ىئدى.  ەۋەبس جەھەتتىن مۇرەسسە قىلىشىغا  سىياسىيبىلەن  ەنقوق

تەۋەسىدىكى باشقا   ېرىيەسىىئمپچىڭ خۇددى  ئەنجانلىقالرغا تەچىڭ ئەمەلدارلىرى دەسلەپ
ىش ل تەيىنلىگەندەك مەسۇئل بېكىتائرىسىغا ائقساقا  ۋە چەتئەللىك سودىگەرلەريەرلىك 

شۇنىڭ  بۇ ھوقۇقنى ۆئز قولىغا ېئلىۋالغان.    خانلىقى  ەنقوق  ئەمما كېيىنچە    بولغان.  ھوقۇقىغا ىئگە
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بىلەن بىللە شىنجاڭدىكى چەتئەللىكلەردىن تاموژنا بېجى ېئلىش ۋە ائرىالش ئەنجانلىق ۋە 
رنىڭ قولىغا ۆئتۈپ  كلەلىنەقوقمۇ ىئشلىرىقەشقەرلىكلەر ائىئلىلىرىدىن ائىئلە بېجى ېئلىش 

وئردىسىغا ھەر  ەنقوقئەنجانلىق ائقساقالالر باج يىغقۇچىالر بولۇپ، ۇئالر  ئەنجان كەتكەن.
تارىم  قالالر  اقەشقەردىكى ئەنجانلىق ائقس يىلى مۇقىم مىقداردا پۇل تاپشۇرۇشى شەرت ىئدى.

ھەر قايسى شەھەرلەردىكى   تتى.يۋاكالەتچى تەيىنلەھەر قايسى شەھەرلەردە ۋادىسىدىكى 
تىجارەت ئەھۋالىغا قاراپ مەلۇم مىقداردىكى پۇلغا   –ۋاكالەتچىلىك ۇئنۋانى شۇ يەردىكى سودا 

  نەتىجىدە  بولۇپ كېيىنچە كۈچەيگەن ۋە الائقساقالالر پەقەت تىجارەتچى  تەدەسلەپ سېتىالتتى. 
ائقساقالالر   ەنلىكقوق قەشقەردىكى قاتلىمىنىڭ قولىغا ۆئتۈپ كەتكەن.  ئەسكەرلەر  كلىنە قوق

-تاالشمالىيە ۋە باج يىغىش،  ،كونسۇلالرغا وئخشاش ھوقۇققا ىئگە بولۇپ ەسمىير خۇددى 
بولغاندىن  ھەر تۈرلۈك خادىملىرى تارتىشالرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ىئشالرغا مەسۇئل 

  گە نە قوقباشقا ھەتتا ساقچىنىڭ رولىنىمۇ ۆئتەيدىغان وئرگانالرنى بەرپا قىلغان. چىڭنىڭ 
:  ھوقۇقىنى كېڭەيتىۋەتكەنسىرتقى    ېگرادىنچلىقالرنىڭ  ئەنجانمۇرەسسەلىك مۇائمىلە قىلىشىمۇ  

ن دىنى  پۇقراالرنىڭ ىئشلىرىنى شەرىئەت بويىچە بىر تەرەپ قىلىدىغا ەنلىكقوقائقساقالالرنىڭ 
چىڭ وئردىسىنىڭ  رنى ەلكلىنەقوق ىئمكان بولسىال  ر ائقساقالالخادىملىرى بار بولۇپ، 

ائرىسىدىكى  يەرلىك خەلق ئەنجانلىقالر بىلەن غان. اسلىققا دەۋەت قىليوسۇنلىرىغا ئەمەل قىلم
قەشقەر  ئەنجانلىقالر  ماجىرادابىر قېتىملىق يىلالردىكى -1840زىددىيەتلەر داىئملىق بولۇپ،  

 قورقۇپ ۆئي  ى ئەتراپىنى قاشارغا ائلغان.  لىشىدىنېئخەلقىنىڭ ۆئچ 

  ساندا قەشقەرلىكلەرنىڭ بولۇشى   كۆپ  ەد نەقوقلىقالرنىڭ ۋە  ئەنجانساندىكى    كۆپشىنجاڭدا  
پات يۈز بېرىپ تۇرىدىغان خوجىالر رەھبەرلىكىدىكى قارشىلىق - پات ئەسىردە شىنجاڭدا-19

توختالغان ىئدى.  ەپسىلىيتبۇ ھەقتە  نىيۇبى الۇئرااىئت ياراتقان. ھەرىكەتلىرى ۈئچۈن شار 
لىقىنىڭ نا خ ەنقوقىئسيانى ۋە  ىئككى قېتىملىق خوجىالر ائقساقالالر ەنلىكقوق  قەشقەردىكى

.  ھەمدە خوجىالر ھاكىمىيىتىدە مۇھىم ئەمەللەرگە قويۇلغان  بولغان  ۋاسىتىچىبېسىپ كىرىشىگە  
الڭىننىڭ نەۋرىسى خوجا جاھانگىر د ديىلى خوجا باھاۋۇ -1820  ېمىنىغازكۆتۈرۈپ چىڭ  قوزغى
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يىلى ۆئلگەن( - 1842)خانى مۇھەممەد ئەلىخان  ەنقوق، نەتىجىدە بىرىنچى قېتىم كىرگەن
جاۋۇز قىلغان. خوجا جاھانگىرنىڭ مەغلۇپ بولۇشى يەنە بىر نۆۋەتلىك قان ياشلىق قەشقەرگە تا

مۇھەممەد ئەلىخان  جاھانگىر مەغلۇپ بولۇپ كۆچمەنلىك دولقۇنىنى وئتتۇرىغا چىقارغان. 
بىر يەنە بىر تۈركۈم كۆچمەنلەرنىڭ قەشقەردىن قېچىشىغا سەۋەب بولغان. چېكىنگەندە 

  70قاچقان ۇئيغۇرالرنىڭ سانى  نىڭ زورلىشى بىلەنمۇھەممەد ئەلىخانمەلۇماتقا ائساسالنغاندا 
الڭغا   ىئككىنچىيىلدىكى -1830مىڭدىن ائرتۇق بولغان. مىرزا شەمسى بۇخارى  قېتىملىق قوزغى

تەۋەسىگە    ەنقوقمىڭ كىشى    12  ۋاقىتالردا قەشقەرلىكشۇ    بولۇپ، ۇئنىڭ ېئيتىشىچەقاتناشقان  
الڭ مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن مۇ ۋ ۋەلىخانو  ۇقانچيەرلەشكەن.   70ىئككىنچى قېتىملىق قوزغى

ۋە تاشكەنت   ەنقوق ،خوجەندكۆچمەن بولۇپ تەۋەسىگە  ەنقوقرتۇق ۇئيغۇرنىڭ مىڭدىن ائ
مىڭدىن ائرتۇق    20يىلدىكى يەتتە خوجا ىئسيانىدا  -1847  يەنە  ئەتراپىغا وئرۇنالشقانلىقىنى يازغان.

كېسەللىك ۋە   بۇالرنىڭ كۆپ قىسمى قېچىش يولىدا ائيرىلغان. ېررىتورىيەسىدىنتۇئيغۇر چىڭ 
ۆئلۈپ كەتكەن بولۇپ، ۇئالرنىڭ جەسەتلىرى تاغ يوللىرىدا نەچچە   ائچلىق سەۋەبىدىن

نىڭ مەغلۇبىيىتىدىن يىلدىكى ۋەلىخان تۆرە ىئسيانى-1856 يىلالرغىچە تۇرغان. ئەڭ ائخىرىدا
 مىڭدىن ائرتۇق كىشى مۇساپىر بولۇپ چىقىپ كەتكەن.    15  كېيىن يەنە

شەكىللىنىش مەسىلىسىدە تنىڭ ەجامائ بۇ  مۇھاجىرەتتىكى تەۋە تۈركىستاندا  ۇسىيەگەر 
- 1860 ،. ۇئنىڭ يېزىشىچە ېسابلىنىدۇھ مەنبە بولۇپ  مۇھىمئەسەرلىرى ئەڭ  ۋ ۋەلىخانو  ۇقانچ

بولغان.  ائىئلىسى مىڭدىن ائرتۇق »قەشقەرلىك« )ۇئيغۇر(  50 ۋادىسىداىلالردا پەرغانە ي
مىڭدىن ائرتۇق ۇئيغۇرنىڭ   300تەۋەسىدە  ەنقوقئەسىردە  -19مۇشۇنىڭغا ائساسلىنىپ بەزىلەر 

ائھالىسىنىڭ تەخمىنەن يېرىمىنى تەشكىل   ەنقوق بۇ ئەينى ۋاقىتتىكى  ياشىغانلىقىنى يازىدۇ.
كېيىن ۇئيغۇرالر  يوقىتىلغاندىنچىڭ تەرىپىدىن يىلى ياقۇپ بەگ ھاكىمىيىتى -1877 قىالتتى. 

، چار قاراپ سەلدەك ائققان بولۇپ  قا  وئش )قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى بىر شەھەر(  ەربتىكىغ
ۆئيىگە وئرۇنالشتۇرغىلى   ۇغقانلىرىنىڭتئەمەلدارلىرى ۇئالرنىڭ يېرىمىنى ۆئز  ۇسىيەر 
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ىدىن  ىئشغال ۇسالرنىڭر ، چۈنكى وئشنىڭ نوپۇسىنىڭ ۈئچتىن بىر قىسمىنى بولىدىغانلىقىنى
 .غانلىقنى دوكالت قىلتەشكىل قىلغان  )ۇئيغۇرالر( بۇرۇن كۆچۈپ كەلگەن قەشقەرلىك سارتالر 

بار ىئدى.  ەرقلىرى پ ائرىسىدا مەلۇم جەھەتتە مەدەنىيەت  ەرائھالىليەرلىك ۋە كۆچمەن 
. ۇئالرنىڭ دەپ قارىالتتىماھىر سازەندە  قەشقەرلىكلەر ،كۆزىتىشىچەنىڭ ۋ ۋەلىخانو  ۇقانچ

ۋە بىر بىرلىرىنى داۋۇت ائخۇن، تۇردى  ىئسىملىرى كەينىگە داىئم ائخۇن سۆزى ۇئالنغانلىقى 
ۈئچۈن، يەرلىكلەر تەرىپىدىن ائخۇنالر دەپ ائتالغان، بۇنداق  ائخۇن دېگەندەك ائتىغانلىقلىرى 

قەشقەرلىكلەرنىڭ يەرلىك  لەر  پەرقھېلىغىچە مەۋجۇت. بۇ  )پەرغانە ۋادىلىرىدا(  ائتاش ۇئ يەرلەردە  
ئەمما ۇئالر ۆئزلىرىنىڭ قەشقەردىن   ائھالىلەر بىلەن سىڭىشىپ كېتىشىگە تەسىر كۆرسەتمىگەن.

 

يىلى.-1915وئش بىلەن قەشقەر ائرىلىقىدىكى يولدىكى كارۋان سارىي  ى.    
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اللىسى شىنجاڭ دەپ ائتىغان ۇئ  ىغان.پ قالمۇكەلگەنلىكىنى ۇئنت  قارشىلىقالر  رايونداچىڭ سۇ
ۋە شۇ سەۋەبتىن    ۆئزلىرىنى غازىالر دەپ ائتاشقانر  قەشقەرلىكلە  ەندىكىقوقبولۇپ    داۋامالشقان

قاپالپ كەتتى. ۇئالر  لەريىلى »وئتتۇرا ائسىيانى قەشقەرلىك-1850 ۋ ۋەلىخانو  ۇقانچ. نقازانغانام 
اللىسىنىڭ زۇلۇملىرىنى، دۆلىتىنىڭ  زالىمالرنىڭ دىنىنى  دىنسىز ، ەختسىزلىكىنىبچىڭ سۇ

ماكانلىرىدىن قوغالپ چىقارغانلىقىنى - چەكلىگەنلىكىنى، قىز ائياللىرىنى دەپسەندە قىلىپ، يۇرت
جىھادتا   يازغان. سۆزلىشىدۇ. قەشقەرلىكلەر ھازىر ھەممە يەردە ھۆرمەتلىنىدۇ« دەپائشۇرۇپ 

خوجا   ائپائقھەمدە قەشقەرلىك ئەۋلىيا   بولغانالر ۈئچۈن يېڭىدىن مازارالر سېلىنغان ېھىتش
مۇساپىرالر ائدەتلەرنى داۋامالشتۇرۇپ تۇرغان.  – بۇ ۆئرپ  بىلەن باغلىنىشلىق دىنى مۇراسىمالر

ى پاجىئەدىن ھايات قەشقەردىك، ۆئزىنىڭ بىر كىشىتەخەللۇسلۇق  ېرىبىغ الھخۇشىئچىدە 
مۇنداق    ۋە سۆيۈملۈك ۋەتىنىدىن جۇدا بولغان ھەسرىتىنى قەلەمگە ائلغان. ۇئ  ۇشاللىقىخقالغان  

 :  يازغان

 مۇپتىالدۇرمەن،  ائزابقا

 ائنا يەردىن جۇدادۇرمەن.  

 دۆلىتىم شانىم،  قەشقەرىم 

 ائتا مىراس ماكانىم،  

 ۋەتەن چۆك تى زالىمالرغا تىزىنى،  

 مەھكۇم قىلدى سانسىز وئغۇل قىزىنى.  

ۇئيغۇرچىغا تەرجىمە   ىئنگلىزچىسىدىنئەسلى ۇئيغۇرچىسى بېرىلمىگەن،    ېئىرنىڭ ش)مەزكۇر  
 .(تەرجىماندىن - قىلىپ چىقىلدى

داستانلىرىدىكى  شاىئر ۆئزىنى شەرق تاپالمىغان  ۇشاللىق ختەۋەسىدە ھېچ بىر  ەنقوق 
ۋە  مەجنۇنغا وئخشىتىپ، يوقاتقان، ىئزچىل تەلپۈنىدىغان ۋەتىنىنى لەيلىگە وئخشاتقان

 . داۋاملىق ۋەتىنى بىلەن جەم بولۇشنى ىئستىگەن
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ساداسى يالغۇز بولسىمۇ، لېكىن ۇئنىڭ ئەسەرلىرى قەشقەردىن    ېرىبىنىڭغ  الھخۇشگەرچە  
  ۈرەشچان ك كەچمىشى ۋە  ېرىبغتقان خەلقنىڭ چىقىپ وئتتۇرا ائسىيادا مۇساپىر بولۇپ ياشاۋا

ئەتتۈرگەن ىئدى. بۇ كىشىلەر شۇ كەچمىش، قانلىق خاتىرىلىرى بىلەن  ەكسئتارىخىنى 
 قوشنىلىرىدىن پەرقلىنىپ تۇراتتى. 

ۇئچرىدى، شۇنىڭ بىلەن  ېالسىغاىئست ۇسالرنىڭر خانلىقى  ەنقوقيىلالردا - 1870ۋە  1860 
سۇغا  زامانغا كۆرە  تايانچ كۈچ دېگەن نامىنىڭ بازىرى نىڭ كاپىرالرغا قارشى قەشقەرلىكلەر 

. چار پادىشاھلىقى بۇ كۆچمەنلەرنى يەرلىك خەلقتىن ائيرىپ مۇائمىلە قىلىشنىڭ چىالشتى
  ۇس ر . ئەگەر بولۇپ، بۇالرنى بىرلەشتۈرۈپ سارت دەپ ائتىغان قىلمىغان ېسھ زۆرۈرىيىتىنى 

اللىسى پۇقرالىرىنى  ائرخىپلىرىدا قەشقەرلىك دېگەن ائتالغۇ تىلغا ېئلىنسا بۇ ېئنىقكى چىڭ سۇ
نوپۇس  پۈتۈن ىئمپېرىيە تەۋەلىكىدە ېئلىپ بارغان  ۇسىيە چارر يىلىدىكى - 1897كۆرسىتىدۇ. 

 14،915قەشقەرلىك دەپ تىزىمغا ېئلىنغان كىشى ۋادىسىدا  ەرغانەپتىزىمالش نەتىجىسىدە 
بولۇپ يۈز مىڭلىغان قەشقەرلىك دېيىلىدىغان كۆچمەن ۇئيغۇرالر ۈئچۈن تولىمۇ ائز بىر سان 

ائنا  ڭدا  ىبۇنەس، چۈنكى  تەكشۈرۈشنى چۈشەندۈرمەك ائسان ئەم  . ئەمما بۇ نوپۇس ېسابلىنىدۇھ 
بۇ  . ئەمما ۆئزىنىڭ جاۋابىغا ائساسەنال بېكىتىلگەنكىشىلەرنىڭ  ڭ قايسى ىئكەنلىكى نىتىل

پەرغانە ۋادىسىدىكى ىئقتىسادى پۇرسەتلەرنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ  ستاتىستىكىالر
يىلدىكى  -1904 ،مەسىلەن :كۆرسىتىپ بېرىدۇ نىكۆپەيگەنلىكى ەدرىجىيت كۆچمەن نوپۇسنىڭ 

بۇ سانلىق مەلۇماتالر كۆپەيگەن.  گە  238 مىڭ 50يىلى -1906پ ، بولۇ 388مىڭ  47نوپۇس 
بىر كىشىنىڭ چىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاقىتلىق نوپۇس ھەققىدىكى پەرەزلىرىگىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. 

قەشقەرلىك ياكى ئەسلى قەشقەرلىك بولغان سارت ىئكەنلىكىنى ائيرىشنىڭ ۆئلچىمى قولىدىكى  
اللىسى مەزگىلدە ۇئيغۇرالرنىڭ قولىدا   پاسپورت بولغانمۇ  چىڭ پاسپورتى بولغان. )لېكىن چىڭ سۇ

 (. تەرجىماندىن  -پاكىت كەلتۈرمەپتۇ ۇائپتورم يوق، وئيلىشىپ باقىدىغان مەسىلە، 

 

 شەرقشۇناسلىق ۋە ۇئيغۇر كىملىكى
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ىئلمى ئەنئەنىسىگە   ەربنىڭغ، مەن  بىلەن  ۇناسىۋىتىم  يەكۈنلەشمۇالھىزىنى  دەسلەپكى  بۇ  
كىملىكى ۋە تارىخى   ائسىيا خەلقلىرىنىڭنىڭ ىئلمى ئەنئەنىسى . ۇئالر دىققىتىمنى ائغدۇرىمەن

ياۋروپادىكى  . ۆئتتى غاوئرۇنائساسلىق ھالدا  ەدرىجىيتدا كۆز قاراشالر  ەلقائرادىكىخھەققىدىكى 
ۋە ۇئنىڭ  كۆچۈشلىرى كەڭ كۆلەمدە دە خەلقلەرنىڭ لەر ئەسىر - 18ۋە - 17شەرقشۇناسالر 

الرنى تاشالپ  الردىكى ۇئيغۇرالر ۋە كېيىن بوزقىر ھەققىدە تەتقىقاتالر يۈرگۈزدى. بوزقىر سەۋەبلىرى 
مول تارىخى ىئزالرنى قالدۇرغان   اۇئيغۇرىستاندشەھەر ھاياتىغا كۆچكەن، شەھەرلەشكەن 

. ىئدى  شتىكى بىر ىئشىك تەك تۇيۇلغانۇئيغۇرالر شەرقشۇناسالرغا يىراقتىكى مەۋھۇم دۇنياغا كىرى 
بوزقىرالردىكى كۆچمەن  ۋروپالىقالرنىڭيا مەدەنىي مۇالھىزە قىلغاندەك،  پوكوكخۇددى جون 

پاسى تارىخىدىكى ياۋايىلىق ۋە مەدەنىيەت  وياۋر  خرىستىائنخەلقلەرگە قىزىقىشى ۇئالرنىڭ 
ئەتتۈرىدۇ. ئەسلى تەتقىقاتچىالر ۆئزى  ەكسئقىزىقىشىنى بولغان قايتا ھەققىدىكى ۇئقۇمالرغا 

ۇئالرنىڭ  ۇئچراشقان خەلقلەرنىڭ تارىخى ۋە كىملىكىنى ائيان قىلماقچى بولغان ئەمەس، بەلكى
پەرەزلىرىگە دۇنيا تارىخى ھەققىدىكى  م ئەھلىنىڭ  ىئلى  ۋروپاياتارىختىكى تاجاۋۇزالرغا ۋە    ەقسىتى م

قىلىشى ۋە   ەرەققىيتئەسىردە شەرقشۇناسلىقنىڭ -19پاكىت ىئزدەش بولغان ىئدى. 
تارىخىي بىر خەلق  ىقنىڭ قوللىنىلىشى نەتىجىسىدەتارىخشۇناسلىقتا سېلىشتۇرما تىلشۇناسل

 دىققەت تارتىشقا باشلىدى.  الربولغان ۇئيغۇر 

دەۋەتچىلىرى ائسىيا تەتقىقاتىنىڭ  خرىستىائنتەتقىقاتچىلىرى بىلەن  ەفىرانسىي
- 13ەت قىالتتى. ئىخىتاي مەنبەلىرىگە مۇراجبەزىدە باشالمچىلىرى بولۇپ بەزىدە ىئسالم ۋە 

نىڭ  ىئتالىيەلىك سەيياھ ماركوپولوۋە  رۇبرۇك ۋىلىيام فرايارسەيياھ  ەلىكفىرانسىيەسىردىكى ئ
دىن كېيىن ۇئيغۇرالر ھەققىدە مەلۇمات  وئردىسىغا بولغان زىيارىتى موڭغۇلالرنىڭ ۇئلۇغ خان

« ېنتالىئوئر  بىبىلوتېكبولۇپ ۇئنىڭ » بېلوتېھېر بارتېلېمىكىشى  ەربلىكغبەرگەن تۇنجى 
شەرقتىكى   ھېربېلوتنىڭشەكلىدە ۇئچرايدۇ.  ائيگۇر ، ىئگۇر ( دېگەن ئەسىرىدە ۇئيغۇرالر 1697)

ى وئسمان لىر مەلۇماتخەلقلەر ۋە زېمىنالر ھەققىدە ۆئزگىچە يېزىلغان بۇ كىتابىدىكى 

جۇغراپىيە   چەلەبىنىڭ ىئلىم ئەھلىلىرىدىن بولغان كاتىپ سىياسەتچى ۋە ىئمپېراتورلۇقىنىڭ 
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مۇ  رىۇئيغۇرالر ھەققىدىكى بايانلىھەققىدىكى يازمىلىرىدىن پايدىالنغان ائساستا يېزىلغان بولۇپ، 
. ۇئيغۇرالرنىڭ مەنبەسى ھەققىدىكى  ىئسالمى مەنبەلەردىكى كۆز قاراشالرنى ئەكس ئەتتۈرگەن

بايانالر ئەبۇلغازى باھادىرخاننىڭ »شەجەرەىئ تۈرك« دېگەن ئەسىرىگە باغلىنىدىغان بولۇپ 
 التىن تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان.  ۇئزۇنغا قالماي  مەزكۇر ئەسەر

  ائنتونى يىلالردا -1730ىئلىم ساھەسىگە  ۋروپايا ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى خىتايچە مەنبەلەر 
 گوبىللغان. شتۇرۇئەسىرى ائرقىلىق تونۇ ەرجىمىھالتچىڭگىزخان ھەققىدىكى  گوبىلنىڭ

غا قانداق تەۋە بولغانلىقىنى تەسۋىرلىگەن. خانتۇرپاندىكى ۇئيغۇرالرنى ۋە ۇئالرنىڭ چىڭگىز 
ۋە   موڭغۇلالر ، ، تۈركلەرھونالرۆئزىنىڭ » گۋىگنىس دې جۇسىفيىلالردا - 1750 ۇئندىن كېيىن

تارىخى« دېگەن ئەسىرىدە بوزقىرالردىكى ۇئيغۇرالرنى مۇالھىزە وئمۇمى نىڭ باشقا غەربىي تاتارالر 
قانداق باغلىنىدىغانلىق مەسىلىسى   يقۇالرنىڭۇئ قىلغان. ئەمما ىئسالم ۋە خىتاي مەنبەلىرىدىكى 

)دىن   ېرمىسسىئون نىڭ كېيىنكى نەشرىگەكىتابى ھېرېبېلوتنىڭۇئالرغا ائيدىڭ ئەمەس ىئدى. 
خىتايشۇناسلىق    كە«  بىبىلوتىك»  ۋىسدېلوئەسىرى تولۇقلىما قىلىنغان.    ۋىسدېلونىڭ  تارقاتقۇچى(

 ، بۇنىڭدا ارىخى« مۇ قوشۇلغان بولۇپىئزاھات يازغان. ۇئنىڭ ىئچىگە »تاتارالرنىڭ ت ۇقتىسىدىن ن
اللىسىستاڭ  شۇ ۋاقىتتا مەلۇم بولغان ۋىسدېلو ىكى  ھەققىدۋاقتىدىكى بوزقىر ۇئيغۇرلىرى  ۇ

، ئەمما تەڭرىتاغنىڭ ىئككى تەرىپىدىكى ۇئيغۇرالر ھەققىدە  ھەممە مەنبەلەرنى كىرگۈزگەن
 توختالمىغان. 

يېزىق ائلىمى -ۇئيغۇرالرغا ائىئت پەرقلىق مەنبەلەرنى بىرلەشتۈرگەن كىشى داڭلىق تىل
  كالسسىك ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى  . ۇئېسابلىنىدۇھ ( بولۇپ 1835-1783) كالپروت جۇلىۇئس

خىتايدىكى ئەلچىخانىسىدا   ۇسىيەنىڭر يىللىرى -1806-1805 مەنبەلەر بىلەن تونۇشلۇق بولۇپ،
خىتاي . ۇئ  ىئزدەپ تاپماقچى بولغان    ەۋالدلىرىنىئ نىڭ  ۇئيغۇرالر ىئشلەش جەريانىدا ۇئ تارىختىكى  

دېگەن يەردىن ۆئتۈپ كېتىۋېتىپ، ۇئ يەردىكى   كىياختاسودا بازىرى بولغان  ۇسىيەر  –
يوقلىغىنى سورىغان ۋە   -بارنامى كۆرۈلگەن ۇئيغۇرالرنىڭ  كىتابلىرىداتارىخ مۇسۇلمانالردىن 

ۇئ   ئەپسۇسكى ياشايدىغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان. داتۇرپان ئەتراپىتىكى تەرەپ ەنۇبجۇئالرنىڭ 
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دېگەن يەردە ياشاۋاتقان    كامېنوگورسك  ست ۈئۇئ  ۇئيغۇرالر ياشاۋاتقان جايالرغا بارالمىغان، ئەمما  
 كالپروت بىر تۇرپانلىق ۇئيغۇرنى تېپىپ ۇئنىڭدىن بىر قىسىم ۇئيغۇرچە سۆزلەرنى خاتىرىلىۋالغان.  

مەنبەلەرنى   ىئسالمى پارىژغا قايتقاندىن كېيىن ۇئيغۇر تارىخىغا ائىئت مانجۇچە، خىتايچە ۋە 
دەپ   خۇيخۇخىتايچە مەنبەلەردە  كالپروتېئالن قىلغان. ۆئز بايقاشلىرىنى يىلى -1811رەتلەپ 

ۆئز مەنبەلەردىكى ۇئيغۇرالرنىڭ بىر خەلق ىئكەنلىكىنى،    ىئسالمىبىلەن    كىشىلەرتىلغا ېئلىنغان   
ۋە شىمالىدا ياشاۋاتقان تۈركى تىللىق كىشىلەرنىڭ تارىختىكى   ەنۇبجتەڭرىتاغلىرىنىڭ ۋاقتىدا 

نىمۇ ائنالىز ۇئيغۇرالرنىڭ ئەۋالدى ىئكەنلىكىنى وئتتۇرىغا قويغان. ۇئ قەدىمكى ۇئيغۇر يېزىقى
يېزىقى بولۇپ سوغدىالر ائرقىلىق ۇئيغۇرالرغا   ۈرىيەس نىڭ ئەسلى قەدىمكى قىلىپ، بۇ يېزىق

ىڭ بۇ يېزىقنى مۇكەمملەشتۈرۈپ موڭغۇل، مانجۇ خەلقلىرىگە تارقالغانلىقى ۋە ۇئيغۇرالرن
ېئرىشتى ۋە داڭلىق تىراپقا ېئياخشى بايقىشى  كالپروتنىڭۆئگەتكەنلىكىنى بايان قىلغان. 

  رېموساتنىڭ  ائبېل ، ياۋروپادىكى تۇنجى خىتايشۇناسلىق باش پروفېسسورى خىتايشۇناس
»تاتارالرنىڭ تىلى ھەققىدە تەتقىقات« دېگەن    قىلىنغانيىلى نەشر  -1820.  تەتقىقاتىغا كىرگۈزۈلدى

وئخشاش خۇالسىگە كەلگەن ۋە   كالپروتقا ۇئيغۇرالر ھەققىدە  رېمۇساتئەسىرىدە ۇئلۇغ 
 كىشىلەرنىڭ تىلىنى ۇئيغۇر تىلى دەپ ائتىغان. رايونالردىكىقەشقەرگىچە بولغان   ۇمۇلدىنق

الدى، ئەمما قايىل بولمىغانالرمۇ بار ىئدى. ئەسىرى ىئلىم دۇنياسىنى زىلزىلىگە س  كالپروتنىڭ
(  1847-1779) شىمىت جاكوپ ىئساكموڭغۇلشۇناس دىن تارقاتقۇچىسى،  خرىستىائن

قارشى  سىگە ىخۇالس كالپروتنىڭيېزىپ  بىر ماقالەيىلى -1818ائشۇنداقالرنىڭ بىرى بولۇپ، ۇئ 
تارىخى قوليازمىسى   ڭغۇلمو ئەسىردىكى -17 ەھىرىدەش پېتىربۇرگ سانت چىققان. ۇئ شۇ چاغدا 

ھەققىدە  دېگەن ئەسىرى  «(توبچىيىن  ېئردېنىگۆھەر يىلنامە )»  سېچەننىڭ ساگانبولغان 
غەربى   يېزىق سۆزلۈكلىرى -تىل ېئتنىكتەتقىق قىلىۋاتقان تەتقىقات قىلىۋاتقان بولۇپ ۇئنىڭ 

دىكى موڭغۇل    «گۆھەر يىلنامە»  پەرقلىق ىئدى.  ەسىپداشلىرىنىڭكىدىنكشەرقشۇناس    ۋروپالىق يا
ىئسالمى مەنبەلىرىنىڭكىدىن كۆپ   كالپروتنىڭيېزىقىنىڭ بارلىققا كېلىشى ھەققىدىكى بايانالر 

بار، بۇددا دىنىدىكى   ە وئخشايدىغان ىئسىملىرى گلەر بەتىتپەرقلىق بولۇپ، ۇئنىڭدا ۇئيغۇرالر 
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ۇئيغۇرالرنىڭ    كالپروتنىڭبۇنىڭغا ائساسەن    شىمىت  چارۋىچىالر قاتارىدا تىلغا ېئلىنغان.كۆچمەن  
  يغۇرالرنى تاڭغۇتالر بىلەن، يەنى ۇئ تۈركى كىملىكى ھەققىدىكى خۇالسىسىنى رەت قىلىپ،

 تىبەتچە سۆزلەيدىغان خەلق بىلەن وئخشاش دەپ تەشەببۇس قىلغان.   گىزلىكىدىكىېئ  چىڭخەي
خاتا  »جەدۋىلىنى زاڭلىق قىلىپ، ۇئنى »ۇئيغۇر ھەرپلىرى« رەتلەپ چىققان  كالپروتھەتتا ۇئ 

بۇ يېزىقنىڭ كېلىپ چىقىشى ھەققىدىكى   كالپروتنىڭدەپ قارىغان ۋە  «يېزىلغان موڭغۇلچە
 .  بايانلىرىنى پۈتۈنلەي وئيدۇرما دەپ ىئنكار قىلغان

تىغا ائيالنغان. ويېزىق تەتقىقاتىنىڭ سالي- تىل  ئەسىر-19تارتىشالر  -ۇئيغۇر ھەققىدىكى تاالش
قاراشلىرىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ائساسالرغا ىئگە قىلىش ۈئچۈن كىتابىنىڭ يېڭى نەشرىنى   كالپروت

اللىسى   قوشۇپ ېئالن ماتېرىياللىرىنى  تىل  قولالنمىلىرىدىن ېئلىنغان  تەرجىمە    ىكىدەۋرىد مىڭ سۇ
اللىسى  ان پايدىالنغقىلغان. ۇئنىڭ  بېيجىڭدىكى دىن   ىلىرىنىقولالنم تەرجىمەمىڭ سۇ

ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركى تىللىق مىللەت  شىمىت جاكوپ ىئساكتارقاتقۇچىالر تەمىنلىگەن ىئدى. 
اللىسى  كالپروتدېيىلىشىنى بىر چۆچەك دەپ قاراشتا چىڭ تۇرغان. ۇئ  پايدىالنغان مىڭ سۇ

نەقىل كەلتۈرگەن مۇھىم  كالپروتىدىكى قولالنمىنىڭ راستلىقىدىن گۇمانالنغان. ۇئ دەۋر 
ھەققىدىكى   نىڭ كېلىپ چىقىشىتىلغا ائلغان ۇئيغۇرالر  ەشىدىدىنر مەنبەلەرنىڭ بىرى بولغان 

ۇئنىڭغا  خاتا وئقۇپ قالغان دەپ قارىغان.    ە مەنبەلەرنى موڭغۇلچ رىۋايەتنى يالغانغا چىقىرىپ ۇئنى  
بىر پارچە ماقالە ېئالن قىلىپ، ۇئيغۇرالرنىڭ ىئرقى جەھەتتىن تۈركى مىللەت   كالپروتجاۋابەن،  

 جاكوپ  ىئساك  وئتتۇرىغا قويۇپ،نى  «ھەل قىلغۇچ ىئسپاتى»ۆئزىنىڭ ىئكەنلىكى ھەققىدىكى 
  جاكوپ  تەرەپلەرنى كۆرسىتىپ بەرگەن.  ەنتىقسىزمدىكى ۋە خۇالسىسى قاراشلىرى  نىڭشىمىت

ۋە   ەرھلىگەنشقاراشلىرىنى ۆئز يېزىپ  كىتابيىلى بىر -1826 بۇنىڭغا تەن بەرمەي، شىمىت
ۇئيغۇرالرنى تۈركى مىللەت دەپ   ى بۇ ساھەدەيىل-1828. قىلغان ەنقىدتقاراشلىرىنى  كالپروتنىڭ 

بىر  دەپ قارايدىغان تارماق ېئقىم شەكىللەنگەنبەت ىتقارايدىغان ائساسى ېئقىم ۋە ۇئيغۇرالرنى 
ۈئچىنچى بىر قاراشنى، يەنى   بىچۇرىن  دىنىدىكى موناخ ۋىسالۋىيە پرو  ۇسىيەلىك ر ئەھۋالدا، 

 . نى وئتتۇرىغا قويدىتەكىتلەيدىغان بىر پىكىر ۇئيغۇرالرنىڭ ئەسلى موڭغۇلالر ىئكەنلىكىنى 
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ۇشقا ۇئيغۇرالر ھەققىدە باشقا يېڭى قاراشالرنى وئتتۇرىغا قوي نىڭ كالپروتشۇندىن كېيىن 
ى لىر يىل-1820تەتقىقاتمۇ ائستىلىشىپ قالغان. گەرچە بۇ ساھەدىكى مىغان، ھەپىلىسى قال

ئەسەرلىرى بايقالغان بولسىمۇ يېرىم ئەسىر  قوليازما  يېزىقلىرى ھەققىدىكى كۇتۇپخانىالردا ۇئيغۇر 
يىلى  -1870قېتىملىق زىلزىلە  ىئككىنچىنەشر قىلىنماي تۇرۇپ قالغان. ۇئيغۇر تەتقىقاتىدىكى 

  ئەسىردىكى -11 ۋامبېرى  ائرمىنىۇئسائلىم  ۋېنگىرىيەلىكبۇ چاغدا  بولۇپ، مەيدانغا چىققان
ئەسەرنى نەشر  دىداك تىك« دېگەن بىلىك  دۆلىتى وئردىسىدا يېزىلغان »قۇتادغۇ قاراخانىيالر
ىئلىم ساھەسىدە بىر يېڭىلىق بولۇپ تونۇلغان، چۈنكى   ۋروپاياچىقىشى  ڭكىتابنىقىلدۇرغان. 
نىڭ تارىخى  ھەققىدە ياۋروپالىقالرنىڭ بىلىدىغىنى ھەتتا ۇئيغۇرالرنىڭ  خانلىقى قاراخانىيالر

يېزىلغان  داىتىل قەدىمكى ۇئيغۇر ، نۇرغۇن تەتقىقاتچىالر ەۋەبتىنس شۇ  . ىز ىئدتارىخىدىنمۇ ائ
 ۋامبىرى  شۇڭا، دەپ قارىغان. ۇئيغۇرالرنىڭ ىئجادىيىتى نى بىر ئەسەر ھەر قانداق 

ۇئيغۇر خەلقىنىڭ قەدىمىي ۋە ۆئزگىچە بولغان تىل  » نى  «قۇتادغۇ بىلىك» شەرقشۇناسالرغا
تاكى  دىن گەنسۇۇئيغۇرالرنى بۈگۈنكى دەپ تونۇشتۇرۇپ،  «جەھەتتىكى ائبىدىسى

دەپ تەسۋىرلەپ، سەمەرقەنتنى ۇئيغۇرالر بەرپا قىلغان دەپ وئتتۇرىغا    ىچە ياشىغانكسەمەرقەنت
قارىغاندا   كالپروتقاى مەسىلىسىدە ىش ۇئيغۇر تىلىنىڭ داۋاملىش ۋامبىرى ئەمما  قويغان.

  ەدىمكى ق مۇسۇلمان ۇئيغۇرالر تەكلىرىدىكى ېئ»تەڭرىتاغ  كالپروتنىڭ   ېئھتىياتچان بولغان بولۇپ،
  40بۇندىن  كالپروت ۇمۇشلۇقوئق» قىلىپ،  ەنقىد تنى قارىشىۇئيغۇر تىلىنى سۆزلەيدۇ« دېگەن 

غان سۆزلۈكلەر خاتىرىلىۋالىن ۇئيغۇرنىڭ تىلىدبىر بۈگۈنكى تۇرپاندا ياشايدىغان يىل ىئلگىرى 
  دەپ  «ماتېرىيالالر بىلەن تەمىن ېئتەلمەيدۇ ەقىقىيھ ۇئيغۇر تىلشۇناسلىقى ھەققىدە ھېچقانداق 

  ، يەنى، نىڭكىگە خېلىال يېقىنبۈگۈنكى تىلشۇناسالر  نىڭ بۇ كۆز قارىشى ۇئ زغان. اي
  پارىس -ئەرەب شىنجاڭغا «تەسىرى ۋە مەنىۋى  جىسمانىيخەلقلىرىنىڭ  ۇئننەھىرەر ىماۋ»

بۇ تىل  ، بولۇپ تىللىرىنىڭ تەسىرىگە كۈچلۈك ۇئچرىغان بىر تۈركى تىلنى ېئلىپ كەلگەن
 .  ، دەپ قارىلىدۇۇئيغۇر تىلىدىن فونولوگىيە ۋە سۆزلۈك تە زور پەرقلىنىدۇ ەدىمكىق
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 غەلىبىسىلوگىيەنىڭ وتۈرك

بەزىلەرنىڭ ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى وئيلىنىشلىرى پەقەت تەتقىقات ۈئچۈنال ئەمەس ىئدى. 
كەڭ كۆلەملىك  ان چىڭ زۇلۇمىغا قارشى قوزغالغ خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدا يىلالردا -1860

مەركىزىگە ائيالندۇردى.   لەرنىڭكىملىك مەسىلىسىنى دىققەت ۋمنىڭقو مۇسۇلمانالر ىئسيانى بۇ 
  ۋاسىلى يىلى خىتايشۇناس -1867بۇ ھەقتە تەتقىقات قىلىشقا باشلىدى.  ۇسىيەر شۇنىڭ بىلەن 

« نىڭ ھەرىكىتى ھەققىدەمۇسۇلمانالر  ىكىخىتايد» نىۋېرسىتېتىداۇئ پېتىربۇرگ  سانت  ۋاسىلىيىۋ
ىئسالمنىڭ  مۇسۇلمانالر ىئسيانىنىڭ  ۋاسىلىيىۋ ،دېگەن تېمىدا لېكسىيە سۆزلىدى. لېكسىيەدە

  ۇددىزم ب  ۋە  كوڭزىچىلىق ئەمما پاسسىپ ھالەتتىكى خىتايدا ائساسى وئرۇندا تۇرىدىغان 
وئتتۇرىغا  كۆرسىتىپ بەرگەنلىكىنى ىئكەنلىكىنى  ھاياتى كۈچكە ىئگەقارىغاندا  مەدەنىيىتىگە

دەپ قارىغان. بۇ قاراش كېيىنچە ، بىر مۇسۇلمان دۆلەتكە ائيلىنىدۇقويغان. ۇئ يەنە خىتاينى 
 كېڭەيگەن.ىچە نىڭ خىتايدىكى ىئسالم تەتقىقاتىغىئلىم ساھەسى ەبرىتانىيۋە   ەفىرانسىي

خىزمەت نۇرغۇن يىلالر دىنى جەمئىيىتى ۈئچۈن  ۋىسالۋىيە پرو  ۇسىيە ر بېيجىڭدا  ۋاسىلىيىۋ
  ەكشۈرۈپ تڭ قىلغان بولۇپ ۇئنىڭ خىتاي ھەققىدىكى قاراشلىرى خىتاي ىئلىمدارلىرىنى

تەسىرىگە ۇئچرىغان. ۇئ خىتايدىكى  ( ئەنئەنىسىنىڭ جېڭ كاۋ  考证)  ىئسپاتالش

قاراشلىرى  يەنۋۇنىڭ گو زىيالىيسىمۇسۇلمانالرنىڭ كىملىك مەسىلىسىدە دەسلەپ خىتاي 
  « خۇيخۇي »نامى بىلەن شۇ ۋاقتىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ خىتايچە نامى بولغان  «ۇئيغۇر »بويىچە 

وئتتۇرىسىدا باغلىنىش بار دەپ قارىغان ھەمدە تېخىمۇ ىئلگىرىلەپ مىللەت نامى    الر  «خۇي»ياكى  
ائنچە وئتتۇرا ائسىيادا  ،ۇئنىڭ قارىشىچەائيدىڭالشتۇرماقچى بولغان.  ۈجمەللىكنىمھەققىدىكى 

ېئيتقاندەك تاڭغۇت   شىمىت جاكوپ ىئساك ىنامبۇ خەلقنىڭ غان ۇئيغۇر دېگەن مىبولمەشھۇر 
دېگەن نام بىلەن وئخشاش ىئكەن. ۇئ تۈرك تىللىق مىللەتلەرنىڭ تىلىدا تۇڭگان دېيىلىدىغان 
خىتاي تىللىق مۇسۇلمانالرنىڭ نامىنى تارىختىكى تاڭغۇت دېگەن مىللەتنىڭ ىئسمىدىن كەلگەن 

  ەربتىكى غ ى بىلەنزېمىن تاڭغۇتالرنىڭ خىتايالرنىڭتىبەت تىللىق دېگەننى ىئلگىرى سۈرگەن. ۇئ 
، خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى  بىر مەزگىل كۈچەيگەنلىكىنى پاكىت قىلىپزېمىنالر ائرىسىدا 
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وئتتۇرا ائسىيادىن كۆچۈپ كەلگەنلەر   ياكى تاڭغۇتالردىن ىئسالم دىنى قوبۇل قىلغانالر\ۇئيغۇر 
ائتىلىپ  تۇڭگان دېگەن نامدا \بولۇپ، بۇ كۆچمەنلەر تاڭغۇت زېمىنىدىن ۆئتكەندە تاڭغۇت

ۇئ يەنە، بۇ مۇسۇلمانالر تاڭغۇت پادىشاھلىقىنىڭ لگىرى سۈرگەن. قالغان، دېگەن قاراشنى ىئ
نىڭ   داشىبىلەن ئەرەبىستاننىڭ خىتايچە نامى بولغان  داشىياخىتايچە نامى بولغان 

وئخشاشلىقىدىن ۇئستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ، ۆئزلىرىنىڭ تاڭغۇتالردىن كېلىپ چىققانلىقىنى 
تەن يوشۇرغان ۋە ۆئزلىرىنى مۇسۇلمانالر ائرىسىدا ھۆرمەتكە ىئگە بولغان ئەرەبلەرنىڭ  قەس

بويىچە   ۇلىسى فورم ۇئنىڭ ئەۋالدى دەۋالغان، دەپ وئتتۇرىغا قويغان. 
  « ۇئتۇقى»=ۇئيغۇر بولۇشى كېرەك. مانا بۇ رۇسچە ىئلىمدارلىقنىڭ خۇيخۇيتاڭغۇت=تۇڭگان=

 ىئدى.

بۇ قارىشىچە بولغاندا ۇئيغۇر تارىخىدا تۈرك ائمىللىرى مەۋجۇت ئەمەس ىئدى.    ۋاسىلىيۋنىڭ
، ئەمما بۇ شۇ ۋاقىتالردىكى ىئلمى  كۆز قارىشى بىلەن بىردەك ىئدى شىمىتنىڭ جاكوپ خۇددى

ېتودنى  تۈرك تىلالر تەتقىقاتىدا سېلىشتۇرما م  چاغالردادەل شۇ  ىئدى.يۈزلىنىش بىلەن قارشى 
ائل ۋە تارىخى بىرلىكنى ىئزدىنىدىغان تۈركولوگىيە ىئلمى مەيدانغا  ېقوللىنىپ، بۇ تىلالرنىڭ ر

تۈركى تىلالر ۋە تۈركى تىللىق مىللەتلەرنى تەتقىق قىلىدىغان بىر ىئلىم  --تۈركولوگىيە چىقتى. 
بولۇپ، شەرقشۇناسلىق ۋە تارىخى تىلشۇناسلىقنىڭ باشقا ساھەلىرىگە قارىغاندا كېيىنرەك 

رادلوف(   ۋىلھېلم) رادلوف  ۋاسىلىيىلالردا گېرمان مىللىتىدىن بولغان -1850گۈللەنگەن ىئدى. 
تۇپراقلىرىدا ىئلمىي تەكشۈرۈش قىلىپ تۈركى تىلالر ھەققىدە تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالندى    ۇسىيەر 

يىلالردا ائلتايدا وئقۇتقۇچىلىق -1860تۈركولوگىيەسىنىڭ ۇئلىنى قۇرۇپ چىقتى.  ۇسر يېڭى ۋە 
خەلقلەرنى زىيارەت قىلىش   ۆزلەيدىغانستۈركچە    ۇسىيەدىكىر ياز ۋاقتىنى  قىلىپ يۈرگەن رادلوف  

ۋە خەلق ىئچىدىكى چۆچەك ۋە داستانالرنى خاتىرىلەپ توپالش بىلەن ۆئتكۈزگەن. بۇ جەرياندا  
زور مىقداردا بولۇپال قالماي، ىيالالر ر ماتېكەلگەن. رادلوف توپلىغان  ىمۇغۇلجىغى يىل -1862ۇئ 

نۇرغۇن تۈركى تىلالردا سۆزلىشىدىغان   ۇسىيەدەر  جەھەتتىن سۈپەتلىك بولۇپ، ەدەبىي ئيەنە 
   نى يورۇقلۇققا چىقىرىشقا ائساس سېلىپ بەرگەن. «ئەدەبىياتى  مىللىي»مىللەتلەرنىڭ 
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ۋەزىيەت كەسكىن بىر يىلى -1868 ،كېيىن پارتلىغاندىن مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭى خىتايدا
بۇ ۋاقىتتا غۇلجىدا  بارغان.ئەھۋالنى ۆئز كۆزى بىلەن كۆرۈش ۈئچۈن مەزگىلدە رادلوف غۇلجىغا 

بۇرۇن وئتتۇرىغا قويۇلغان    كى خۇالسىسىدەدىن كېيىنۇئ بۇ سەپىرى  ۇئرۇش تېخى داۋام قىلىۋاتاتتى.
دىن  ۇئيغۇرلىرى«  ەنۇبج»ۋە تۇرپانالردىكى  ۇمۇلق»شىمال ۇئيغۇرلىرى« ۋە بوز قىردىكى 

ۇئ  لەرگە خاتىمە بەرگەن.مۇنازىرىھەققىدىكى  ەۋجۇتلۇقى مىئبارەت ىئككى گۇرۇپپا ۇئيغۇرالرنىڭ 
وئخشاش قۇمۇل ۋە تۇرپان ۇئيغۇرلىرىنىڭ  ۋىسدېلوغاۆئزىدىن بىر ئەسىر بۇرۇن ۆئتكەن 

اللىسى دەۋرىدىكى جۇشى باغالپ،    غاچېشى(    ۇلۇشىوئق )ھازىرقى خىتايچە    ئەجدادىنى خەن سۇ
نى ۇئالرنىڭ  «تاتارلىرى  »كىچىك بۇخارا ) قەشقەر( خىتاي تىللىق تۇڭگانالر ۋە تۈركى تىللىق 

كىشىلەرنىڭ ۇئيغۇر    رايوندىكىبۇ    ئەكسىچە  نىڭكالپروتبىراق رادلوف    رى دەپ قارىغان.  ئەۋالدلى
گە ىئشەنمىگەن. ۇئ باشقا ائلىمالرغا  ۋە ۇئالرنىڭ تىلىنىڭ ۇئيغۇر تىلى ىئكەنلىكى ىئكەنلىكى

وئخشاش شۇ چاغدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ تىلىنى قەدىمكى ۇئيغۇرچىدىن پەرقلەندۈرۈپ يېڭى 
ۇئيغۇرچە دەپ ائتىمىغان، بەلكى ىئلى ۋادىسىدىكى ۇئيغۇر تىلىغا تارانچى دىائلېك تى دەپ ىئسىم  

 قويغان. 

 ۇسر ر مۇسۇلمان ائلىمالر بىلەن تۈركلەرنىڭ ۆئتمۈشى ھەققىدىكى ىئزدىنىشلە ۇسىيەدەر 
كەلگەن. رادلوف مۇسۇلمان ىئسالھاتچىالر بىلەن   ۋۇجۇدقاتەتقىقاتچىالرنىڭ ھەمكارلىقى بىلەن  

ۇش وئمۇمالشتۇر سچىالشقان ماائرىپنى  ۇ ر مۇسۇلمانالر ائرىسىدا    ۇسىيەدىكىر   نىڭچار ھاكىمىيىتى
تەسۇغا قىلغان تيە رول وئينىغان. مۇھىموئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تەڭشەشتە پىالنى 

تاتار، باشقىرت، قازاق   قازاندىكى  يىلى رادلوف-1871 ىئككىنچى سەپىرىدىن كېيىن،
ائرىسىدىكى ماائرىپنى   زىيالىيالر مەك تەپلىرىنىڭ مۇپەتتىشى قىلىپ ئەۋەتىلگەندە تاتار

بىلەن ھەمكارالشقان. نەتىجىدە قازاندا تاتار وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن ارلىرى  دتەرەپ  ۋىالشتۇرۇشزامانى
ئەنئەنىۋى  قۇرۇلغان بولۇپ بۇ شەرقشۇناسلىق ۋە  ۇتىىئنستىتبىر وئقۇتقۇچىالرنى تەربىيەلەش 

الرنىڭ  ۈئچۈن پايدىلىق بولغان، شۇنداقال يەنە تاتار ۋە بۇلغار  نى بىرلەشتۈرۈشىئسالم تەتقىقاتى
رادلوفنىڭ تۈركى  بۇ پىالنالر . پىالنالنغانمەنبەلىرى بويىچە يېزىلىشقا  ۇسىيەر  تارىخى مىللىي
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  ، گەن قارىشىغا دې مۇھىم پارىس تەسىرىدىن قۇتقۇزۇش- بئەرە مىللەتلەر ېئغىز ئەدەبىياتىنى
  ەكس ئمىللەتنىڭ كىملىكىنى ېئغىز تىلىنىڭ قۇرۇلمىسى  نىڭ قازاندىكى تىلشۇناسالر شۇنداقال 

 زىيالىيالر ئەمەلدارلىرى بىلەن يەرلىك  ۇسىيەر  مەسلىكىگە ماس كېلەتتى.ىغان ۇ، دەيدئەتتۈرىد
چار مەسىلەن، غۇلجىغا ئەۋەتىلگەن  . دىمۇ بولغانر لەر ھەمكارلىق باشقا يەبۇ خىل ائرىسىدىكى 

  نۇرغۇن يىلالر سەرپ قىلىپ غۇلجا ۋە يەتتەسۇدىكى  سوفۇ پانتنىكوالي  ى ئەمەلدار  ۇسىيەر 
قەشقەرلىك ائپتورالرنىڭ  تارانچى ھەمدە ۋە  الرنىڭ ېئغىز ئەدەبىياتىنى توپلىغان تارانچى

 نەشر قىلدۇرغان.  تەھرىرلەپ ئەسەرلىرىنى  

مۇدىرلىق  ۇزېيىغامائسىيا  دىكىپېتىربۇرگ سانتيىلى رادلوف قازاندىن ائيرىلىپ -1884
 ئەسەر »تۈرك دىائلېك تلىرى« قامۇسسىمانىئشقا چۈشكەن ۋە بۇ ۋاقىتتا ۋەزىپىسى بىلەن 

نى نەشر  يىلى( -1910)ۋە »قۇتادغۇبىلىگ«  يىللىرى نەشر قىلىنغان( لۇغىتىنى -1888-1911)
ر ائخىرىدىكى تۈركولوگىيەنىڭ تازا گۈللىنىشكە باشلىغان ىئەس قاپېتىربۇرگ  سانتۇئ قىلدۇرغان. 

  رۇنىك  نامەلۇم بىرموڭغۇلىيەدىن  دولقۇن بۇبىر ۋاقتىغا ۈئلگۈرۈپ يېتىپ كەلگەن بولۇپ، 
رادلوف تىلىدىكى تاش ائبىدىلەرنىڭ تېپىلىشى بىلەن باشالنغان ىئدى. تۈرك - ۇئيغۇر يېزىقىدىكى 

بىلەن   تومسېن  ۋىلھېلمكەن بولۇپ، ۇئ دانىيەلىك ائلىم   يېشىپ چىقىشقا كىرىش  ېكىستلەرنىتبۇ  
تەتقىقات  ائلىملىرىنىڭ ۋروپايا  ېرىبى غبىلەن  ۇسىيەر رىقابەت  بۇ بۇ جەھەتتە رىقابەتتە ىئدى. 

بېرلىن ۋە پارىژدىكى ائلىمالر ۆئزلىرىدە ئەڭ ياخشى   قىلغان ىئدى. نامايانۇئسۇللىرىدىكى پەرقنى 
، شۇڭا  ەخىرلىنىشەتتى پ  ەۋجۇتلۇقىدىنمئەڭ ىئلمىي ۇئسۇلالرنىڭ  ر ۋەالالىيماتېر ، مول ۇزېيم

ھەر قانداق تىل ۋە تارىخ مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىدىغانلىقىغا    پۈتۈكلىرىدىكى   بۇ تاش ائبىدىلەرۇئالر  
ائلىملىرى بولسا ۆئزىنىڭ داال تەكشۈرۈش ىئمكانلىرى، تۈرك تىللىق  ۇسىيەر ىئشىنىشەتتى. 

ىئكەنلىكى بىلەن ۆئلۈك تىلالرنى چۈشىنىشتە ئەۋزەللىككە ىئگە ىئدى.   ساھىبمەنبەلەرگە 
تارىخ بىلەن بۈگۈننى باغالش   ۇزېيدام ىزمەتداشلىرى خ پېتىربۇرگ تىكى سانتۋە ۇئنىڭ رادلوف 

ئەسىر ائلماشقان مەزگىلدە خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدىكى قۇمغا كۆمۈلگەن  ىئمكانىغا ىئگە ىئدى.  
تۈرك تىللىق  ۇسىيە ر دولقۇنىدا  كسپېدىتسىيەسىېئشەھەرلەر ۋە تارىخى ۋەسىقىلەرنى قېزىش 
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، جۇغراپىيەچىلەرنى ئەۋەتىپال قالماي بەلكى داال تەكشۈرگۈچى ېئولوگائرخمىللەتلەر ائرىسىغا 
  ۇسىيە ر بولۇپ، ۇئ  بىرىنچىسىشۇالرنىڭ  كاتانوۋ تىلشۇناسالرنىمۇ ئەۋەتكەن ىئدى. نىكوالي 

يىلغىچە -1892يىلدىن -1889ىئدى، ۇئ مەشھۇر يەرلىك ائلىمالردىن بىرى  ېمىيەسىدىكى ائكاد
ۋە  تۇرپان  يەنە . ۇئتەكشۈرۈشتە بولغانۈئچ يىل لىرىدە تەكېئموڭغۇلىيە ۋە تەڭرىتاغ غەربى 

 ىئدى.  تۇنجى ائلىم مەشغۇل بولغان  بىلەن  تىل تەكشۈرۈش ۇمۇلداق

ۇئرقۇن ائبىدىلىرىنىڭ  ائلىملىرى وئتتۇرىسىدىكىپا وياۋر بى ائلىملىرى بىلەن غەر ۇسىيەر 
ۇئ يىلى -1893 ،ۇئتۇپ چىققان بولۇپ ىن ۈئستىد رادلوف تومسىنرىقابەتتە  سىرىنى ېئچىشتىكى

 ڭگۈ يىلى ۇئ مە-1896. لىقىنى جاكارلىدىمەڭگۈ تاشالردىكى يېزىقنى غەلىبىلىك وئقۇپ چىققان
. غانوشۇپ ىئلىم دۇنياسىغا ېئالن قىلتەرجىمىسى بىلەن ق ۇلۇشىنىوئق تاشالردىكى يېزىقنىڭ 

بايقاشالر داۋامالشقان بولۇپ،  بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ غەربىدىكى چۆللۈكلەردە شۇنىڭ بىلەن 
تەكلىرىگە ېئدىققەت مەڭگۈتاشالردىن قوليازمىالرغا، موڭغۇل ېئگىزلىكىدىن گەنسۇ ۋە تەڭرىتاغ 

 مەزگىلدە باشلىغانتۇنجى تەكشۈرۈشنى تۇرپان ۋادىسىغا بولغان يۆتكەلگەن. گېرمانىيەلىكلەر 
تارىم   ۆئزىنىڭ چىقىپ  تاندىن يولغاھىندىس ۇقىدىكىكونترولل ەنگلىيەئ ستەيىن ائۋرېل

ڭ  نىتسىيەسىىھەققىدىكى كۆپلىگەن ېئكىسپېد  وئيمانلىقىدىكى قۇمغا كۆمۈلگەن شەھەرلەر
يىللىرى -1908-1906قېتىملىق سەپىرى  ىئككىنچى ستەيىننىڭ. ىغانشلبا تۇنجىسىنى

مىڭ ۆئيلەر   خۇاڭدىكىن دۇتەشكىللەنگەن بولۇپ بۇ قېتىم ۇئ تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبى، تۇرپان ۋە 
نۇرغۇن زامانالر ىئلگىرى پېچەتلىۋېتىلگەن  دۇنخۇاڭدىكى غا قاراپ يولغا چىقىپ، بۇتخانىالر ۋە 

 خۇاڭدىنن دۇتۇرپان ۋە    .قولغا چۈشۈرگەن  نۇرغۇن قوليازمىالرنى بايقاپ  ۇتۇپخانىسىدىنكبۇتخانا  
دەۋرىدىكى   ۇددىزمبغان تام رەسىملىرى، قوليازمىالر ۋە تۈرلۈك ئەسەرلەرنىڭ پارچىلىرى لتېپى

بولۇپ قالغان، شۇنداقال تىلشۇناسالرنىڭ   ىيالر ماتېيورۇتۇشتا قىممەتلىك  ۇئيغۇر جەمئىيىتىنى
 قويغان.   سوائلالرنىقابىلىيىتىنى سىنايدىغان قىيىن 

بولۇش  ئەزاسىبىر نىڭ كومىتېتىوئتتۇرا ائسىيا تەتقىقات  ۇسىيەر  پېتىربۇرگدىكىرادلوف 
تەكشۈرۈشنىڭ پىالنلىغۇچىسى ۋە   ېئولوگىيەلىكائرخسۈپىتى بىلەن خىتايغا قارىتىلغان 
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تارىخى تىلشۇناسلىق ھەققىدىكى ىئزدىنىشلىرىگە   كچىسى ىئدى. ۇئ داال تەكشۈرۈشنىڭيېتە
تەڭرىتاغنىڭ  يىلىدىكى بىر يىغىنىدا -1910كومىتېتنىڭ بۇ پايدىلىق بولىدىغانلىقىغا ىئشىنەتتى. 

ئەڭ »بۇ ئەسەرلەرنى  :كى يېقىدىكى بوستانلىقالردىن بايقالغان ئەسەرلەر ھەققىدە رادلوفىئك
 پ كېلىۋاتقانبۈگۈنگىچە ساقالتىلىنىڭ تىل ائالھىدىلىكلىرىنى    ۇئيغۇر ۈئچۈن  چۈشىنىش  ياخشى  

« دېگەن. بۇ  تەتقىقات ېئلىپ بېرىش الزىم الھەققىدىمۇ وئخشاش ېك تالر دىائل ئەڭ ائخىرقى 
گەنسۇدىكى بۇددىست  شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمەس، بەلكى  ېك تنىڭدىائليەردىكى 

ۆئزىنىڭ  . بۇ تەتقىقات ۈئچۈن رادلوف ىئدى ۇئيغۇرالرنىڭ تىلىنى كۆرسىتىدىغانلىقى شۈبھىسىز
 بېكىتكەن.   نىۋ مالو  ېئفىموۋىچ سېرگېيوئقۇغۇچىسى  ئەڭ مۇنەۋۋەر 

يىلغىچە ىئككىنچى قېتىم -1915يىلدىن -1913يىلغىچە تۇنجى قېتىم، -1911-1909 ۋ مالو 
تۈركى  مەۋجۇت تۈركى تىلالر ۋە  نەتىجىدە خىتايدىكىخىتاينىڭ غەربىگە سەپەر قىلغان ۋە 

رادلوفنىڭ   نىڭ سەپەرلىرى خەلقلەر ھەققىدە مول مەلۇماتلىق نوپۇز ىئگىسىگە ائيالنغان. ۇئ
  نى ائرزۇسى خىتاينىڭ غەربىدىن تاپماقچى بولغانلىرىنى ىسۋار قەدىمكى ۇئيغۇر تىلىنىڭ ھايات 

  : مالوۋ ۇئستازىغا يازغان بىر قېتىملىق خېتىدە  رايوندىن. گەنسۇدىكى تاغلىق يوققا چىقارغان
سۆزلەر بەكمۇ پەرقلىق بولۇپ   ېك تىدىكىدىائلۇئيغۇر    ھازىرقىسىزلىنەرسىز، ئەمما  د»بەلكىم ۈئمى

يورۇتۇشقا پايدىسى بولىدىغاندەك   ۇقتىالرنى ننىق ناېئقەدىمكى ۇئيغۇرچە تېكىستلەردىكى 
بولغان بولۇپ ىئلىم  ەۋەبس  ىمۇۇئتۇقالرغزور يەنە ئەمەس« دەپ يازغان. ھالبۇكى بۇ سەپەر 

تۇنجى  بايقالمىغان ىئككى تۈركىي تىلنىڭ بۇرۇن ن ەگياسىغا سېرىق ۇئيغۇر ۋە ساالر دېدۇن
دەپ  «تۈرك دىائلېك تى»يەنە خىتاي تۈركىستانىدىكى ۆئزى  مالوۋ ۆئرنەكلىرىنى تەقدىم قىلغان. 

ۇئ تارىخى  . ۋە ائۋازغا ائلغان ەنخاتىرىلىگل پاكىتلىرىنى ىتھەققىدە كۆپلىگەن  ېۋىلەر شائتىغان 
ۇئ ۈئرۈمچىدىكى بىر خىتاي قوليازمىالرنى توپالش جەھەتتىمۇ چوڭ نەتىجىلەرگە ېئرىشكەن: 

قەدىمكى ۇئيغۇرچە ۋە قەدىمكى تۈركچە يېزىقتا يېزىلغان قوليازمىالرنى قولغا   كىتابچىدىن
چۈشۈرگەن. گەنسۇدىكى سېرىق ۇئيغۇرالرغا مەنسۇپ بۇتخانىالردىن قەدىمكى ۇئيغۇرچە 

 تلەرنى تاپقان. تېكىس
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 ۇسىيە ر   سەپىرى شىنجاڭدىكى  شىنجاڭدىكى  نىڭتەتقىقاتچى  بىر  كەلگەن  پېتىربۇرگدىن   سانت 
زىيارىتى داۋامىدا يەرلىك ۆئز  مالوۋ ىئش بولغان بولۇپ، چوڭ ۈئچۈن ائالھىدە بىر پۇقرالىرى 

  مالوۋ . غانبولبىلەن يېقىندىن مۇناسىۋەتتە پۇقرالىقىدىكى مۇسۇلمانالر  ۇسىيەر كونسۇلالر ۋە 
قازاندىن  ۋە گەنسۇدا تىجارەت قىلىدىغان  شىنجاڭ  شۇ چاغالردا    دەۈئرۈمچى ىئككىنچى سەپىرىدە  

  ۇسىيەلىك ر بىلەن ۇئچراشقان. بۇرھان خۇددى باشقا  شەھىدىبۇرھان سودىگەر تاتار كەلگەن 
سېرىق  نىڭ ۋ مالو مۇسۇلمان تىجارەتچىلەرگە وئخشاش تۈركولوگىيە ھەۋەسكارى ىئدى. ۇئ 

گېزىتىدە  « ۋاقىت» تاتار تىلىدىكى  چىقىدىغان وئرۇنبۇرگداۇئيغۇرالر ھەققىدىكى مەلۇماتلىرىنى 
ئەسىردىكى شىنجاڭنىڭ تارىخىغا نىسبەتەن بۇ ۇئچرىشىش دىققەتكە سازاۋەر  -20ېئالن قىلغان. 

  مۇھىم يىلالردا بىرى ىئلىم يەنە بىرى سىياسىي ساھەدە نەچچە وئن كېيىنكى بىر ۋەقە ىئدى: 
وئرۇن تۇتقان بۇ ىئككى شەخس ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ كۈچىيىشىگە شاھىت بولغان ىئدى. 

نىڭ بىر مىسالى  تەسىرىائممىۋى مۇسۇلمانلىرى ائرىسىدىكى  ۇسىيەر ڭ شەرقشۇناسالرنىبۇ يەنە 
 مۇالھىزە قىلىنىدۇ. بابالرداكېيىنكى  ە ھەققىدەمەسىل ىئدى. بۇ 

  

 

ئەسىرنىڭ -20ئەسىر ھەمدە -19مۇسۇلمانالرنىڭ كىملىكى ھەققىدىكى چىڭ وئردىسىغا ۋە 
قوشۇلۇپ   نىڭنامالر مىللىي  ۋە  ۋەقەلەرى شەرقشۇناسالرغا مەنسۇپ بايانالر تارىخ باشلىرىدىكى 

  گېزىتى  «)تايمىس( ەۋر د»چىقىدىغان  ەنگلىيەدە ئ يىلى -1910. يۇغۇرۇلمىسى ىئدى كەتكەن
ائت بىلەن تەڭرىتاغلىرىنىڭ ىئككى قانىتىنى ائيلىنىپ چىققان. ۇئ  نوس رىمور  جورجمۇخبىرى 

دەۋەتچىلىرى ۋە خىتاي ئەمەلدارلىرىنى زىيارەت قىلىپ ىئچى سىقىلغان   خرىستىائن،  دىپلوماتالر
دۇچ   تونۇشالرغا ۈجمەلم ۋە ىدىكى مۇنداق پەرقلىق قاراشۋە »مەن ۆئمرۈمدە مىللەتلەر ھەقق

 قلەر بىلەن پاراڭلىشىپۇئ يەرلىك خەلئەگەر ايان قىلغان. دەپ بكېلىپ باقمىغان ىئكەنمەن« 
بىر قىسىم ئەتراپلىق يېتىشكەن، خىتاي تارىخىدىن ۋە ىئسالمدىن مەلۇماتلىق  باققان بولسا،

كىشىلەر بىلەن پاراڭالشقان ۋە ۇئالرنىڭ ۆئزىنى ۇئيغۇرالرنىڭ ئەۋالدى دەپ قارايدىغانلىقىغا  
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. بىراق مۇنداق قاراشتىكى كىشىلەرنىڭ سانى شىنجاڭدىكى وئمۇمى  بوالتتى شاھىت بولغان
 .  ئەمەس ىئدى كۆپ مۇسۇلمانالر ىئچىدە 

 ،ھالبۇكى، شىنجاڭدىن يىراق يەرلەردە ۇئيغۇرغا ائىئت مىراسالر كۆپلەپ يورۇق كۆرۈپ
ىماقتا ىئدى. شەرقشۇناسالر بۇ مىراسالرنىڭ  رولىنى وئين  لىق شنىڭ ائچقۇچىتۈرك تارىخىنى يېڭىال 

بۇ   نىشەتتى.خىتاينىڭ غەربىدىكى جايالردا تېخىچە ھايات تۇرۇۋاتقانلىقىغا ىئشى ڭىئگىسىنى
يەردە مۇشۇ نىيەتنى كۆڭلىگە پۈككەنلەر ۈئچۈن شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنى تارىختىكى  

بار ىئدى. ئەمما بۇ    ۈلىھ )خەلق( قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنىڭ    مىللەتۇئيغۇرالرغا باغلىنىدىغان بىر  
گەرچە تىل جەھەتتىكى   بىر خۇالسە ئەمەس ىئدى. –چىقارغىلى بولىدىغان بىردىن 

ساقالنغان بولسىمۇ، تۈركولوگىيەنىڭ ائلتۇن  ۈجمەللىكلەرمۈئزلۈكسىزلىك ھەققىدە بەزى 
 ۋاسىتە بى تارىختىكى ۇئيغۇرالر بىلەن بۇ يەردىكى ھازىرقى خەلقنىڭ  ىئشتىراكچىلىرى دەۋرىدىكى 

الباغلىنىشى بار ىئكەنلىكى ھەققىدە ېئغىز ېئچىشنى خالىمايتتى.  لىسىنىڭ كىملىك بىز چىڭ سۇ
بىر ھالەتتە وئڭۇشلۇق  ، ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ  رومانتىزمنى، ياكى ىئلمى  ېگورىيەسىنى كاتھەققىدىكى  

بىز بايان قىلماقچى   ەپ قاراشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم.دبولدى  ەۋەب سمەيدانغا كېلىشىگە 
قىلىپ ۇئيغۇر كىملىكنىڭ يۇقىرىدىن    ائددىيالبولغان ۋاقىئەلەر كۆپ مۇرەككەپ بولۇپ، بۇالرنى  

اللمايمىز. بۇ  تۆۋەنگە بەرپا قىلىنىشى ياكى ۇئيغۇر مىللەت نامىنىڭ ىئلمى تارىخى دەپ بايان قى
رسىزلىكلىرى بار بولۇپ،  ىئككىال كۆز قاراش گەرچە مۇھىم بولسىمۇ ۇئالرنىڭ كۆپلىگەن يېتە

كىملىك جەھەتتىكى بايانالر راۋاجىنىڭ  مىللىيبولۇپمۇ  تولۇق يورۇتۇپ بېرەلمەيدۇ.ۋەقەلەرنى 
  خىتاي تۈركىستانىدىكى مۇسۇلمانالر بىلەن قانداق باغالنغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ. 

ردىن بىر چەتكە ېئلىپ،  باشالپ ۆئزىمىزنى بۇ بايانال  ۇقتىدىننبۇ ئەمدى بىز شۇنىڭ ۈئچۈن 
ۋە   ىئجتىماىئيجەھەتتىن ىئككىگە بۆلۈپ تۇرغان  سىياسىيمۇستەملىكىدىكى تۈركىستاننى 

    ائغدۇرىمىز. ەزىرىمىزنىنالرغا  شاراىئت سىياسىي
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 .باب ىئككىنچى

 بىر مۇستەملىكىنىڭ شەكىللىنىشى

يۈز يىل  گرالىرىنىېچرىيەنىڭ غەربى يىلالرنىڭ ائخىرىدا چىڭ ئەمەلدارلىرى ىئمپې-1850
بېسىۋالغان يېڭى تۇپراقالرنىڭ ۆئزى دەپ تەسەۋۋۇر    ېنېرالالرگلوڭ زامانىسىدىكى    چىيەنبۇرۇن  

ھالەتتە مۇتلەق ۈئستۈن  ېرىيەسىىئمپقىلغان بولۇشى مۇمكىن. بەلكىم ۇئالرنىڭ خىيالىدا چىڭ 
خانلىرى، بەدەخشان ھاكىملىرى، ھەتتا  ەنقوقبولۇپ، ئەتراپتىكى قازاق سۇلتانالر، 

تاپشۇرۇپ   وئلپانشاھىغا مانجۇ ائفغانىستان پادىشاھلىرىمۇ ۇئالرنىڭ تەڭرىنىڭ وئغلى دەۋالغان 
يېزىۋېلىنغان بايانالر  خالىغانچە بۇنداق  ،. ئەلۋەتتەىئدى باش ئەگكەن بولۇشى مۇمكىن

تاجاۋۇزى ۋە يەرلىكلەرنىڭ   ەننىڭقوقدىنىشلەرگە پايلىمايدۇ. بىر قانچە قېتىملىق تەپسىلىي ىئز 
اللىسى  وئتتۇرا ائسىيا  بولسىمۇ كۈچەيتكەنقاراۋۇلخانىلىرىنى گرا ېچىئسيانىدىن كېيىن چىڭ سۇ

اللماس ھالغا قالغان. چىڭ ھۆكۈمىتى    ەسىگەدىپلوماتىي لىق تىجارەتچىلەرنى  ئەنجانائرىلىشىپ بو
بەھرىمەن قىلغان بولۇپ دىن ىرىىئمتىيازلسودا ئەيۋەشكە كەلتۈرۈش ۈئچۈن ۇئالرنى نۇرغۇن 

. ئەلۋەتتە  دىىئبەزىلەرنىڭ تەبىرىچە بۇ خىتاي تارىخىدىكى تەڭسىز شەرتنامىلەرنىڭ باشلىنىشى 
گەۋدىلەرگە قىلغان شاپائەتتىن   سىياسىينىڭ نەزىرىدە چەت چېگرا رايوندىكى  ھۆكۈمىتى بۇ چىڭ 

 ەپيۈن ئنى ىسىمۇائمىل بولغانبىلەن  ەنقوق ىئمپېرىيەسى چىڭ باشقا نەرسە ئەمەس ىئدى. 
 .  ىئدى وئيالشمىغاننىڭ قاتارىدا دەپ  «سىە سىستېمىشەرتنام»ۇئرۇشىدىن كېيىنكى 

 بۈيۈكيىلى - 1864يىگىرمە يىلدىن كېيىن ۋەزىيەت پۈتۈنلەي دېگۈدەك ۆئزگىرىپ كەتكەن. 
يىلى تەڭرىتاغنىڭ ىئككى تەرىپىدىكى مۇسۇلمانالر  -1877مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭى بولۇپ، 

يېڭى بىر  ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ ى لىر يىل-1880 رايونقايتا ىئستىال قىلىنغان ۋە بۇ  رايونلىرى 
 ،تازا كۈچەيگەن بولۇپ  مۇىلىكىمۇستەملىكىچ  ۇسىيەنىڭ ر بۇ ۋاقىتتا    ان.ۇپ قۇرۇلغبول  ىسىۆئلك

اللىسىنىڭ مەزكۇر چىڭ س نى  شپ خىتايچە ىئدارە قىلىبىر ۆئلكىسىگە ائيالندۇرۇ رايوننىۇ
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بۇ  بىر ۋاقىتقا توغرا كەلگەن.  ىش ۇوئتتۇرا ائسىيانى بويسۇندۇر  ۇسىيەنىڭر بىلەن  ىشىوئرنىت
  بىرىگە باغلىغان بولۇپ، -بىر ەتتەھاليېڭى بىر  تۈركىستانلىرىنى  ۇسىيەر لەر خىتاي ۋە ھادىسى

 شلىقچىڭغا قارا ۇسىيەر قىشى كۈچىيىپ نوپۇسنىڭ ېئىئككى تۈركىستان ائرىسىدا 
اللىسى تۈركىستاند  تۈركىستاندىكى ۆئز پۇقرالىرىنىڭ  شلىق قارا ۇسىيەگەر ىكى، چىڭ سۇ

ئەزەلدىن ىئزچىل مۇناسىۋىتى بولۇپ   شكە باشلىغان. ھالبۇكى،گە تەسىر كۆرسىتى ساداقىتى
مەدەنىيەتتە وئرتاق ئەنئەنىگە ىئگە بۇ   ېرىيەنىڭىئمپكى باقمىغان يات مەدەنىيەتتىكى ىئك

بىرى بىلەن ۇئچرىشىشى خىتاينىڭ دېڭىز بويىدىكى شەرتنامە  -گە ھۆكۈمران ھالەتتە بىرى خەلقلەر 
شەكىللەندۈرگەن،   ەمئىيىتىنىجپورتلىرىغا بەزى جەھەتتىن وئخشاپ كېتىدىغان بىر چېگرا رايون  

 ئەمما بۇالرنىڭ ۆئزگىچە شاراىئتى سەۋەبىدىن شەكىللەنگەن دۆلەت سىرتى ھوقۇقلىرى بار ىئدى. 
ياقىدىكى   –چەت  ۇسىيەنىڭر شىنجاڭنى ئەنجانلىق سودىگەرلەر ۋە  كونسۇللىرى  يەۇسىر 

ائرا ھەمكارالشقان بولسىمۇ، ۇئالرنىڭ  –ىغا باغالش جەھەتتە ۆئز لىر مۇستەملىكە زېمىن
 مۇستەملىكىسى تۈزۈلمىسى تەرىپىدىن مۇرەسسە قىلىنغان ىئدى.  ۇسىيە ر يەنىال  ۇناسىۋەتلىرى م

تۈزۈمى   لىق بولۇپ باقمىغان ائقساقال رايونلىرىداخىتاينىڭ دېڭىز بوي  ى  بۇ زېمىندا ،نەتىجىدە 
 بارلىققا كەلدى. 

 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ىئسيانى ىنجاڭدىكىش

يىلى خىتايچە سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر گەنسۇ، شەنشى قاتارلىق يەرلەردە ىئسيان -1864
كۆتۈرۈپ تەسىرىنى غەربى شىمالغىچە كېڭەيتتى ۋە چىڭ ئەمەلدارلىرىنى باستۇرۇشتا ائمالسىز 

باشقۇرۇشتىكى   ۋە قارىشىچە ېئغىرالشقان باج خودۇڭنىڭتارىخچى كىم  ېيەلىككور قويدى. 
الڭغا  تارالغان  ۇئنىڭ ۈئستىگە شىنجاڭ تۇڭگانلىرى ائرىسىدا .سەۋەب بولغان ناچارلىق قوزغى

قىرىپ تاشالش   تەۋەسىدىكى مۇسۇلمانالرنى ېرىيەسىىئمپچىڭ ( خان 1875-1861) توڭجى
مىش گەپلەر مۇسۇلمانالرنى   -دېگەندەك مىش مىش،چۈشۈرگەنھەققىدە مەخپىي بۇيرۇق 

الڭالر   ەكەنيۋە  ۈئرۈمچى، خوتەن، قەشقەرقوزغاتقان. كۇچا،  قاتارلىق جايالردىكى قوزغى
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نمۇ بۇ  ەيەرلىك سوپ ى ۋە موللىالرنىڭ باشچىلىقىدا غەلىبىلىك بولغان بولۇپ، يىراقتىكى قوق
الڭ نەتىجىسىدە  -1860. ۋە ۋەزىيەتكە قىزىققانغان مىخەۋەردىن مەھرۇم قال يىلالردىكى قوزغى

 ياقۇپ بەگ ىئسىملىك بىر وئفىتسېر ك لىنە قوقيىلى -1867، لۇپچكە بۆلۈنگەن بوشىنجاڭ ۈئ
تەخت قىلغان ياقۇپ بەگ قەشقەرنى پايېئلىپ،  ۇقىغاكونتروللشىنجاڭنىڭ جەنۇبىنى پۈتۈنلەي 

ۈئرۈمچىدىكى  غۇلجىنى مەركەز قىلغان ىئلى سۇلتانلىقى ۋە شىمالدا ، نى قۇرغان بولسا دۆلىتى
 . قۇرۇلغانھاكىمىيىتى  تۇڭگانالرنىڭ

مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان قەشقەرلىك  ەندەقوقتاجاۋۇزى  ىنجاڭغا ياقۇپ بەگنىڭ ش
پەقەت ياقۇپ بەگ   ،توال تەكرارالنغان ىئسيانلىرىنىڭ داۋامى بولۇپچىڭغا قارشى خوجىالرنىڭ 

نىڭ خانىدانى ھەمدە ۆئزى بىلەن بىرگە مۇھاجىرەتتىكى قەشقەرلىك خوجىالر ۋەكىل بولۇۋالغان
بارغانسېرى   ەننىڭ قوق . ئەسلى ياقۇپ بەگنىڭ تاجاۋۇزىمۇ يېڭى ۋەكىللىرىنى ېئلىپ كەلگەن

ۆئزىنىڭ قازاق داالسىدىكى   تاجاۋۇزى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ۇسىيەنىڭر ناچارالشقان ئەھۋالى ۋە 
- 1865 چار پادىشاھ ائرمىيەسىىئلگىرىلىگەن  ەنۇبقاجبارا -ائرقىلىق بارا بىر يۈرۈش قورغانلىرى 

بولۇشقا   بېقىندى ۇسالرغار بۇخارا ئەمىرلىكى  ىلى تاشكەنتنى بېسىۋالغان، خىۋە خانلىقى ۋەي
مەجبۇر بولغان. تاشكەنت ۇئرۇشىدا مەغلۇپ بولغان بىر قىسىم ئەسكەرلەرنىڭ بېشى بولغان 

الڭنىڭ سېپىگە قوشۇلغان ۋە  قەشقەرگە قوشۇنىنى باشالپياقۇپ بەگ،    ەن قوقكېلىپ قوزغى
ۋە   ەنقوقۆئزىگە قاراشلىق ياقۇپ بەگ دۆلەت قۇرۇپ چىققان. ىئسالمى بىر ۇئسلۇبىدا 

الڭدىن ائمان قالغان  قەشقەرلىك ئەسكەرلەر، شۇنداقال ىئمان ېئيتىپ مۇسۇلمان بولۇپ قوزغى
الڭ  تاپقان  ەركىبتبىر قىسىم خىتايالردىن  قوشۇنلىرىنى ئەۋەتىش ائرقىلىق ھەرقايسى قوزغى

قاتارلىق  ەكەن ائۋۋال قەشقەر، يكىرگۈزگەن. ۇئ  ۇقىغا كونتروللبازىسى بولغان شەھەرلەرنى ۆئز 
كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن قوشۇنلىرىنى باشالپ خوتەننى ائلغان ۋە   قولغا شەھەرلەرنى  مۇھىم

  ەربىي ھ  كۇچانى بويسۇندۇرغان. تەسەررۇپىغا ۆئتكەن يەرلەرگە ۆئزىگە ئەگىشىپ كەلگەن
 كىشىلەردىن باج يىغقۇچى ئەمەلدارالرنى تەيىنلىگەن.  تاپقان  ەركىبت ئەمەلدارالردىن 
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 دىكى ۈئرۈمچىگەن ياقۇپ بەگ كۆزىنى شىمالىئستىال قىلىپ بولغاندىن كېيى ەنۇبنىج 
تۇڭگان ھاكىمىيەت قۇرغان  سوپ ى ىئسىملىك بىر مىڭ(  تو)تىككەن. ۈئرۈمچىدە داۋۇت خەلىپە 

يىلى كۇچا ئەسكەرلىرىنىڭ  -1865 ۇئ الرنىڭ ساداقىتىگە ېئرىشكەن. تۇڭگانشىنجاڭدىكى بولۇپ 
ھەمدە ۆئزىنى  ن يېزىالرنى قولغا كەلتۈرگەدىمى بىلەن ۈئرۈمچى ۋە ئەتراپتىكى باشقا شەھەر يار 

شەنشى ۋە   . بەزى تەتقىقاتالردا ۇئنىائتىغاندەپ  ۋاڭ( چىڭجېن) شاھ پادى مۇسۇلمان 
الڭ كۆتۈرگەن  ئەمما  تەرىقىتىگە مەنسۇپ دېگەن قاراشالر مەۋجۇت.  جەھرىيەگەنسۇالردا قوزغى

اللمىغان.  الڭچىالر بىلەن ائالقە قىلىشقا مۇۋەپپەق بو الڭچىلىرى شەرقتىكى قوزغى ۈئرۈمچى قوزغى
يىلى چار -1869ياقۇپ بەگنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرالمىغان داۋۇت خەلىپە 

ئەل بولۇشقا ۋەدە   ۇسىيەگەر ۋە چار  پادىشاھلىقىدىن ياردەم تەلەپ قىلىپ مەك تۇپ يازغان
بىز ىئككى خەلق بىر ائىئلە بولۇپ قېتىلىش ائرقىلىق پەقەت بىرلىشىشنىال »ۇئ خېتىدە:  .گەنبەر 

ۋە   تىنچ، يوقىتىپىئستەيمىز ۋە وئرتاق مەقسەت ۋە بىرلەشكەن كۈچ ائرقىلىق دۈشمىنىمىزنى 
 بولمىغان ۋە  ۋابجا بۇنىڭغا  ۇسىيەدىنر  ئەمما دەپ يازغان. «دوستلۇقتا ياشاشنى ائرزۇ قىلىمىز

بىر نەچچە قېتىملىق ھۇجۇم ائرقىلىق يىلىغا كەلگەندە ياقۇپ بەگنىڭ قوشۇنلىرى -1872
 ۈئرۈمچىنى ىئستىال قىلغان.  

ىئلى ۋادىسىدا قوزغالغان تارانچىالر ىئچىدىن ئەبۇ ئەال ىئسىملىك شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،  
قۇرۇلغان    ەنۇبتاجۇلتانلىقى قۇرۇلغان.  رەھبەرگە ائيلىنىپ مۇستەقىل ىئلى س   ەدرىجىيتبىر كىشى  

ياقۇپ بەگ دۆلىتىنىڭ ئەكسىچە ىئلى سۇلتانلىقى تەۋەسىدىكى مۇسۇلمان بولمىغان پۇقراالر 
اللىسى دەۋرىدىكىگە وئخشاش بەگلەر   ىئمان ېئيتىشقا زورالنمىغان. ىئلى سۇلتانلىقى چىڭ سۇ

وئخشاش قىلىپ  ېرىيەسىگەىئمپبىلەن باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ساقالپ قالغاندىن باشقا وئسمان 
اللىسىنىڭ يولغا قويغان.  ۈزۈمىنىتقازى ئەسكەر )ئەسكىرى سوتچى(  تارانچى سۇلتان چىڭ سۇ

سۇلتاننىڭ تامغىسى ۇئيغۇرچە، . ەنكىيگلىرىدا ىئشلىتىدىغان ساۋۇت ۋە دۇبۇلغا ممۇراسى
يېزىقتا بولۇپ، وئردىسىغا مانجۇالرنىڭ ئەل بولغان بايراقلىق ۈئچ خىل خىتايچە ۋە مانجۇچە 

  ەربىي ھ ۋە ۇئالرغا چىڭ ۇئسلۇبىدىكى  ۋەكىللىرىنى تەكلىپ قىلىپ ىئشلەتكەن قوشۇنىنىڭ
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اللىسىنىڭ . ىئلى سۇلتانلىقىنىڭ بۇ تەدبىرلىرى بىر قارىسا ئەمەل ۇئنۋانلىرىنى بەرگەن چىڭ سۇ
سۇلتانلىقنىڭ ۆئزلەشتۈرۈشتەك تۇرغان بىلەن يەنە بىر قارىسا ھۆكۈمرانلىق ۇئسۇلىنى 

يىلى ياقۇپ بەگ ۈئرۈمچىگە يۈرۈش قىلغاندا ىئلى -1870 ىئدى. ىنىڭ ىئپادىسىائجىزلىق
سۇلتانلىقىغا مەك تۇپ يېزىپ بىرلىك تە ھەرىكەت قىلىشنى تەكلىپ قىلغان. ئەبۇ ئەال 

كۈچەيتىشكە   ۇداپىئەنى مھەمكارالشمايال قالماستىن تۇڭگان شاھىغا مەك تۇپ يېزىپ ۇئالرنى 
. بەختكە قارشى، بۇ خەت يەنە ياقۇپ يتقانھەمدە ياردەمدە بولىدىغانلىقىنى ېئ چاقىرغان

بەگنىڭ قولىغا چۈشكەن. نەتىجىدە مۇناسىۋەتكە ياراشتۇرغۇسىز دەز كەتكەن. ياقۇپ بەگ  
سەل   ۇسالرنىر بولغان ۇئرۇش  ھتىماللىقىېئبىلەن ىئلى سۇلتانلىقى ائرىسىدا پارتالش 

 ئەندىشىلەندۈرگەن.  

ائلتاي ۋە تارباغاتايالردىمۇ ىئسيان چىققان بولسىمۇ بىرەر مەركىزى ھاكىمىيەت بارلىققا 
تۇڭگانالر خىتاي ئەمەلدارنى مەسچىتكە  تارباغاتايدىكى يىلى چاغاندا -1865كەلمىگەن. 

سۆھبەتكە چاقىرىپ پىستىرما قويۇپ ۆئلتۈرگەن. ىئسيانچىالر ائندىن بىر چىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ 
يىلى قەلئەنى قولغا كەلتۈرگەندە قاراۋۇلالرنىڭ ائساسەن قېچىپ -1866قورشىۋالغان.  قەلئەسىنى  

يۈرۈش قىلىپ   ەنۇبقاجكەتكەنلىكىنى بايقىغان. تۇڭگان ىئسيانچىالر قازاقالرنىڭ قوللىشى بىلەن  
ماناسنى بېسىپ ياتقان داۋۇت خەلىپە قوشۇنلىرىغا قوشۇلغان. چىڭ ئەمەلدارلىرى بۇ پۇرسەتتە  

موڭغۇل قوشۇنلىرىنى تەشكىللەپ يېڭىدىن لغان تارباغاتايغا بېسىپ كىرگەن ۋە بوش قا
كى،  ائلتايدىكى قازاقالرغا ۋە جۇڭغارىيەدە يۈرگەن تۇڭگان قوشۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلغان. ھالبۇ 

شىنجاڭغا سۈرگۈن قىلغان چىڭ وئردىسى تارباغاتايدا يىلى -1875 .ۋەزىيەت يەنىال تىنچالنمىغان 
الڭ كۆتۈرۈلگەنخىتاي جىنايەتچىلەر تەرىپىدىن   . ىئككىنچى قېتىملىق قوزغى

بىلەن  ەبرىتانىيۋە  ۇسىيەر ۈئچۈن  ىشياردەمگە ېئرىش دىپلوماتىكبەگ ياقۇپ  
يىلى ياقۇپ  - 1872مەغلۇپ بولغان. ۇئنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ائخىرىدا سۆھبەتلەشكەن، ئەمما 

قەشقەرىيەدىكى  ۇئنىڭ  ۇسىيەمۇر ىلەن سودا كېلىشىمى ىئمزالىغان، ب ۇسىيەر بەگ 
دىغان كىرىپ چىقى تەۋەسىگەدۆلەت  ۆئز ياقۇپبەگقىلغان. ئەمما  تىراپېئھۆكۈمرانلىقىنى 
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بىلەن بىر ۋاقىتتا  ۇنىڭشۇئچرىغان.  ۇنلۇققاتوسقچەك قويغانلىقتىن مۇناسىۋەت   غاكارۋانالر 
تەۋە ھىندىستان بىلەنمۇ سودا كېلىشىمى ىئمزالىغان،  ەگەبرىتانىييىلى ياقۇپ بەگ -1874

قورالغا  مىقداردا دىن ائزراق نەتىجىسىدە ھىندىستان ۋەكىللەر ئەۋەتىلگەن. ياقۇپ بەگ بۇنىڭ
 ېئرىشكەن بولسىمۇ گەۋدىلىك بىر ياردەمگە ېئرىشەلمىگەن.

بىر مۇستەقىل مۇسۇلمان دۆلىتى قۇرۇپ چىقىشى وئسمان خىتايدا ياقۇپ بەگنىڭ 
 كامال   نامىق يىلى ياش وئسمانالر ېئقىمىغا مەنسۇپ  -1872قىزىقىش پەيدا قىلغان.    ېرىيەسىدەىئمپ

تەنە بىلەن  »بۇندىن يىگىرمە يىل بۇرۇن قەشقەردە مۇسۇلمان بارلىقى بىلىنمىگەن ىئدى« دەپ 
.  دەيدۇ « ائممىۋى پىكىر ېئقىمى ۇئ يەر بىلەن بىرلىشىشنى ىئستەيدۇئەمدى » : يەنە ۇئ .ېئيتىدۇ

( ياقۇپ بەگنى قوللىغان. بۇنىڭدىكى  1876-1861سۇلتانى ائبدۇلئەزىز ) ېرىيەسىىئمپوئسمان 
بېسىۋالغاندىن   ۇسىيە ر بۇخارا خانلىقىنى بۇ ئەمەس، بەلكى قىزغىنلىقى  پانئىسالمىزم ەۋەبس

اللمىغانلىقىدىنۇئ ۆئزىنىڭ ، كېيىن   ەلبىي سكېلىپ چىققان  يەردىكى مۇسۇلمانالرنى قوغداپ قا
دۆلەت قۇرۇلۇپ  ىئسالمى بولۇشى مۇمكىن. قەشقەردە  ۋابجابېرىلگەن  ەپىكىرىگ جامائەت 

  ېرىيەسى ىئمپ ۇئزاق ۆئتمەي ياقۇپ بەگنىڭ ۋەكىللىرى ىئستانبۇلغا يېتىپ بارغان. وئسمان 
يىلى ياقۇپ بەگ رۇسىيە ۋە  -1873ندىن خەۋەر قىلىپ تۇرغان. مەتبۇائتلىرى بۇ ۋەقەلەرنى يېقى

  ېرىيەسى ىئمپوئسمان  يوسۇندا    ەسمىير كۈتكەن نەتىجىگە ېئرىشەلمىگەندىن كېيىن    ەدىنبرىتانىي
تىماسىنى قوبۇل قىلغان ۋە  لياقۇپ بەگنىڭ ىئ ېرىيەسىىئمپوئسمان غان. بەيئەت قىل سۇلتانىغا

نەتىجىدە، ياقۇپ بەگنىڭ ئەمىرلىكى تاكى  ئەۋەتكەن.  ېروئفىتسۇئنىڭغا بىر قىسىم قورال ۋە 
ۋە سوققان پۇلغا   ۇتقانوئق ۇتبە نامىغا خ ۇلئەزىزخانائبد ۇلتان س ەشقەردەق قەدەر ۈچەيىمىرىلگ

 .نىڭ نامى كىرگۈزۈلگەنۇلئەزىزخانائبد ۇلتانس

بىر  مۇھىم مەدەتتە بولۇشى  ېرىيەسىنىڭىئمپىئستانبۇل مۇناسىۋىتىدە وئسمان -قەشقەر
 غا ۇئچرىغان چىڭ ائرمىيەسىنىڭ تاجاۋۇزى ىيە قەشقەر . ئەمما ېسابلىنىدۇھ ۋاقىئە بولۇپ 

ىئگە    ۈپەتكەس تېگىشلىك سانغا ۋە  ياقۇپ بەگ ئەمىرلىكىنى ساقالپ قېلىشقا  مەزگىلىدە بۇ ياردەم  
ائلغاندا ياقۇپ بەگ  ۇمۇلنىقخۇنەن ائرمىيەسى باركۆل ۋە  زۇڭ تاڭنىڭيىلى زو -1877بولمىغان. 
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 ھاكىمىيەت يىمىرىلگەن.  پىتىراپتۇيۇقسىز ۋاپات بولغان. شۇنىڭ بىلەن ۇئنىڭ ائرمىيەسى 
 تارىم ۋادىسىنى ھېچقانچە ۇئرۇش قىلمايال قولغا چۈشۈرگەن.  ەسى ائرمىينەتىجىدە چىڭ 

وئسمان ئەمەلدارلىرى تارىم ۋادىسىدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى قايتا تىكلەۋاتقان ۋاقىتتا،  تانىڭزوزوڭ 
پاناھ بولغان بولسىمۇ، - باشگە ىرىۋەكىللقىسىم قېچىپ چىققان قەشقەرىيە  بىر ېرىيەسى ىئمپ

 قارشى چىقمىغان. ائشكاراتاجاۋۇزىغا  ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ 

 

 ىئلىغا تاجاۋۇزى  ۇسىيەنىڭر 

- 1851بازارلىرىغا كۆنۈك ىئدى.  ىنجاڭسۇلمان پۇقرالىرى شمۇ ۇسىيەنىڭر  ئەينى ۋاقىتتا 
  بۇرۇن خېلىال دىن لىشىۋېتىېئچى غاسودى ەسمىير بىلەن بولغان  ۇسىيەر شىنجاڭنىڭ دىكى ىىلي
غا لىرىبازار  ا تارباغاتاي ۋە غۇلج بىرىيەلىك تاتارالرى، سۋولگىلىق بولۇپمۇ  ،مۇسۇلمانلىرى  ۇسىيەر 

مۇسۇلمانلىرى ۆئزىنى وئتتۇرا ائسىيا  ۇسىيە ر بۇرۇن ائدەتتە  .كېتىپ تۇرغان ىئدى-كېلىپ
ۋە شۇ ائرقىلىق ۇئالرنىڭ شىنجاڭدا سودا قىلىشىغا يول   ھۆكۈمدارلىرىنىڭ تەۋەسىدە دېيىشەتتى

 ۇاليلىق قخىل ائلدامچىلىققا  ىڭ بۇناق سۇلتانلىرىقاز  ىكى بىر باياندا،يىلالرد -1820. قويۇالتتى
بىزنىڭ سودىگەرلىرىمىز غۇلجىدا ۆئز »:  ېيىلگەندشاراىئت يارىتىپ بەرگەنلىكى ھەققىدە مۇنداق  

لىق، يەنى تاشكەنتنىڭ  ئەنجانىئسمى بىلەن تۇرالمايدىغانلىقى ۈئچۈن ۆئزلىرىنى يالغاندىن 
قازاق سۇلتانلىرىنىڭ خېتىدە   پۇقرالىرى دەپ ائتايدۇ، بۇنىڭغا قازاق سۇلتانلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ.

يتىلىپ، خىتاي ھاكىمىيىتىگە بولغان  كارۋاننىڭ قازاق ھاكىمىيىتىگە مەنسۇپ ىئكەنلىكى ېئ
  – شۇنداقال ۆئز مەنپەئەتلىرى ۈئچۈن كارۋانالر بىلەن سوغا چوڭ قۇر ساداقىتىنى جاكاراليدۇ. 

بولۇپ،   ائشكارائەمەلىيەتتە چىڭ ئەمەلدارلىرىغا  ائلدامچىلىق بۇ خىل  .«ساالمالر ئەۋەتىلىدۇ
ئەلچىخانا خادىمى ۆئزىنى تۈركىستانلىق  ۇسر يىلى بىر -1845ۇئالر بۇنىڭغا شېرىك ىئدى. 

ئەمما كېلىپال ۆئز ساالھىيىتىنى غۇلجا ۋە تارباغاتايغا كەلگەن.  نىقابالپدەپ مۇسۇلمان 
ى  ۇئنىئكەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن  ۇسىيەلىكر ئەمما چىڭ ئەمەلدارلىرى ۇئنىڭ ائشكارىلىغان. 

وئتتۇرا  ېگرادىنچتېخىمۇ ىئززەت كۆرسەتكەن، ھەمدە  تۈگۈلقوغالپ چىقىرىش  ېگرادىنچ
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قارشى ائلىدىغانلىقىنى  سودىگەرلىرىنى داۋاملىق  ۇسىيە ر ائسىيالىق قىياپىتىدە كىرسىال 
 بىلدۈرۈشكەن. 

بۇرۇندىن مەۋجۇت بولۇپ كېلىۋاتقان سودىنى بۇ خىل يىلدىكى غۇلجا كېلىشىمى -1851
پ اچېگرا ائرا سودىسىغا وئخش مەيمەيچېڭ – كىائختا ڭغۇلىيەدىكىمو بۇ  قانۇنىيالشتۇرغان.

باجنىڭ ېئلىنماسلىقى بولغان. سودا مالغا مال شىنجاڭدا ائرىدىكى پەرق  كېتىدىغان بولۇپ،
ا ۋە  جھەمدە پەقەت غۇل ائلماشتۇرۇش شەكلىدە بولۇپ مارتتىن دېكابىرغىچە داۋام قىلغان

ۆئلۈكلىرىنىڭمۇ   ۇسالرنىڭ ر تارباغاتايدىكى بەلگىلەنگەن سودا رايونلىرىدىال ېئلىپ بېرىلغان. ھەتتا  
ائرىلىقتا   ۇچەچىققيولغا    ۇسىيەگەر   ۋانكار ۆئلۈكلەر يەنە بىر    چىڭ تۇپراقلىرىدا قېلىشىغا بولمايتتى:

بىلەن   ۇسىيەر يىلدىكى  - 1860.    بىلەن يولغا سېلىناتتى.  ۋانكار   كىۋاقىتلىق دەپنە قىلىنىپ، كېيىن
اللىسى وئتتۇرىسىدىكى  بۇ خىل چەكلىمىلەرنىڭ   ائساسەن ەرتنامىسىگە شبېيجىڭ چىڭ سۇ

سودىگەرلىرى ۋە دىن تارقاتقۇچىلىرى پۈتۈن خىتاي  ۇسىيەر بەزىلىرى يېنىكلىتىلگەن ھەمدە 
قەشقەردە كونسۇلخانا  يەنە  ۇسىيە ر  ائساسەن  ەرتنامىگەشبۇ تەۋەسىدە يۈرەلەيدىغان بولغان. 

الاليدىغان بولغان  قىزىل دەرياسىنىڭ  يىلى قەشقەردىكى يەرلىك  ئەمەلدارالر -1861. تەسىس قى
  ۇسالرنىڭ ر ئەمما،  ئەلچىخانا سېلىشىغا ائجرىتىپ بەرگەن.    ۇسىيەنىڭر بويىدىكى بىر پارچە يەرنى  

خانلىقى تەۋەسىدىن ۆئتىدىغان يول بىلەن سەپەر  ەنقوقبۇ يەرگە كېلىشى ۈئچۈن پەقەت 
  ۇسىيە ر مۇقىمسىزلىق تۈپەيلىدىن  سىياسىيۇئ يەردىكى قىلىشىغا رۇخسەت قىلىنغان بولۇپ، 

 . ۋاقتىنچە كونسۇل ياكى سودا ۆئمىكى ئەۋەتىشكە ائمالسىز قالغان

ۇئنىڭدىن . كونسۇلىنى چېكىندۈرۈپ كەتكەن ۇسىيەر  ەۋەبلىكس مۇسۇلمانالرنىڭ ىئسيانى 
 رايونلىرىنىڭ قولدىن چىقىپ كېتىشى  غۇلجا ۋە تارباغاتايدىكى تىجارىي  ۇسىيەنىڭ ر سىرت، 

دۈشمىنى   ۇسىيەنىڭر مەنپەئەتى ېئغىر زىيانغا ۇئچرىغان. قەشقەردە  ۇئنىڭ سودا سىدەنەتىجى
ئەندىشىگە   ۇسىيەنىر  ۇرۇلۇشىقھاكىمىيەتنىڭ ىئسالمى بىلەن باغالنغان بىر  ەنقوقبولغان 

پايدىلىنىپ ائجىزلىقىدىن  ڭھاكىمىيىتىنىياقۇپ بەگ  ەنگلىيەنىڭئ يەنە  ،سالغان بولۇپ
 چىلىكىدىن ىئبارەت ئەندىشىسىمۇ بار كېڭەيتىۋېلىشى مۇمكىن  شىمالغا ېگراسىنىچستان دىھىن
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چىڭ  ۇسىيەنىڭر ھۆكۈمەتسىزلىك تىن پايدىلىنىپ ىئدى. ۇئنىڭ ۈئستىگە قازاق چارۋىچىالر 
قاراپ يولغا چىققان كارۋانلىرىنى بۇالپ كېتىۋاتاتتى. شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتكە   ېررىتورىيەسىگەت
 ۇقتىسىدىن نتۇرا ائسىيادىكى ۇئزاق مۇددەتلىك مەۋجۇتلۇقى ۋە تەرەققىياتى ۆئزىنىڭ وئت ۇسىيەر 

  ۇسىيە ر بىر ائشلىق بازىسى بولۇپ قۇرغاق يەتتە سۇ بوزقىرلىرىدىكى باھا بېرەتتى. ىئلى ۋادىسى 
ئەمەلدارلىرى ۆئزىنىڭ  ۇسىيەر قامدايتتى.  ھتىياجىنىېئتۈركىستانىنىڭ ائساسلىق 

يەرلىك مۇسۇلمانالرغا بۇنى   ېرىيەسىنىڭىئمپارلىقىنى، چىڭ »مەدەنىيلەشتۈرۈش« بۇرچى ب
اللىرىغاقىلىپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىشاتتى. ۇئنىڭ ۈئستىگە قازاق  تۇتىشىدىغان   دا

  ۇسىيە ر ائيلىنىپ قالغان ىئدى.  رايونغا ېگراچبىر ۈئچۈن  ۇسىيەر  ،تىنچسىز جۇڭغارىيە
  ۇسىيە ر كۆچمەنلىرى ىئلىنىڭ شىمالىدىكى تاغالردا وئلتۇراقلىشىپ بولغان بولۇپ، 

خىتايغا تەۋە   ۇسىيەنىڭر ۋە جۇغراپىيە ساھەسىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر  ەربىيھ  ېرىيەسىنىڭىئمپ
ۆئزىگە قوشۇۋېلىشى پەقەت بىر ۋاقىت   ېمىنىنىزتۈركىستاننىڭ قىسمەن ياكى پۈتۈن 

   دەپ قارايتتى.مەسىلىسىدىنال ىئبارەت، 

قازاق پۇقراسىنىڭ ىئلى  ۆئزىگە تەۋە بىر قاتىللىق گۇماندارى بولغان  ۇسىيە ر يىلى -1871
گېنېرال . نى باشلىدىىباھانە قىلىپ تاجاۋۇز  قېچىپ كەتكەنلىكىنى  ېررىتورىيەسىگەتسۇلتانلىقى 

موڭغۇل  قېچىپ چىققان  ۇسىيەگەر ئەسكەرلىرى ۋە ھۇجۇمچى  كازاك كالپاۋۇسكى
جەريانىدا   ىئلىغا ھۇجۇم قىلدى. ائلتە ھەپتە داۋام قىلغان ۇئرۇش ەياردىمىدنىڭ رىئەسكەرلى

ىئلى سۇلتانى   چۈشكەنتىن ىئيۇل كۈنى كېچىسى تەخت-3ائنچە قارشىلىققا ۇئچرىمىدى. 
، يىپەك تۆت دەرۋازىسىنىڭ ائچقۇچىنى، قىلىچىنى ەھىرىنىڭشمۇسۇلمان غۇلجا  ئەبۇئەالخان

توپالشقان  كالپاۋۇسكىۆئتكۈزۈپ بەردى.  كالپاۋۇسكىغاۋە ۈئچ تىللىق تامغىسىنى  كۈنلۈكىنى
 تىنچلىقنى رىسىداىئلى ۋادىسىدىكى داۋاملىق ۇئرۇشۇپ تۇرىدىغان خەلقلەر ائخەلققە ۆئزىنىڭ 

اللىسى دۇنياغا بول ۇسىيەر ىغان. ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۈئچۈن كەلگەنلىكىنى جاكارل سا چىڭ سۇ
ىئلىدىن ائندىن شاراىئتتا  تىنچىتقانبولۇۋاتقان ىئسيانالرنى  شىنجاڭنىڭ قالغان بۆلەكلىرىدە

ائللىق بولۇپ ې. بۇ كىشىلەرگە ئەمەلگە ائشماس رچېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى ېئالن قىلغان
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  ە دىپلوماتىي  ېالسىىئست ۇسر وئن يىلالرغا سوزۇلغان ىئلىدىكى بۇنىڭ نەتىجىسىدە تۇيۇالتتى. 
 « دەپ مەشھۇر بولدى. كرىزىسىتارىخىدا »ىئلى 

غا سۈرگۈن ائلمۇتادىكى دەرياسىنىڭ تۆۋەن ېئقىمىىئلى   النىە ئەبۇئىئلى سۇلتانى  ۇسىيەر 
تېپىپ بولغان ىئدى. تاجاۋۇزدىن   ېرىكمۇشقىلىپال قالماي ۇئنىڭ يېقىنلىرى ىئچىدىن ۆئزىگە 

پاائلىيىتىنى  ەدىپلوماتىي ىئلى سۇلتانلىقى وئردىسىدا  كولبارسئەلچىسى تۆرە ۋون  ۇسر بۇرۇن 
بولۇپ كىشىلەر  ەلىلوۋ ج بۇشرى باشلىۋەتكەن ىئدى. وئردىدا ۇئنىڭغا ھەمراھ بولغۇچى كىشى 

ىئلى سۇلتانلىقى وئردىسىدا ىئمتىيازلىق شەخس  بۇشرى « دەپ ائتىشاتتى. ەۋپخ بۇشرى »ۇئنى 
بايالرنىڭ    ىتتىكى ۋاق  ھەققىدىكى بىر خاتىرىدە ۇئنى شۇ    بولۇپ چوڭ باي ىئدى. )ىئلى قوزغىلىڭى

دۈشمەننى يىراقتىن » بۇشرىغاىئلىدىن ائيرىلىدىغان چاغدا  كولبارىس(. ائتىغانباشچىسى دەپ 
دۇربۇننىڭ مەنىسىنى چۈشەنگەن.   بۇشرى بىر دۇربۇن ھەدىيە قىلغان.    «ۇشى ۈئچۈنكۆرۈپ تۇر 

تەييار   دۈڭنى بېسىۋېلىپ غۇلجىغا ھۇجۇم قىلىشقايائرمىيەسى سۈ  ۇسىيەچارر دىن كېيىن  ائلتە ائي
شەھەرنىڭ   مەلۇم قىلىپ كولپاۋوسكىغاۆئزىنى گېنېرال  چىقىپ ۇغۇرۇلۇپس بۇشرى بولغاندا 

خەۋەر بەرگەن. ۋە تارانچىالرنىڭ تەسلىم بولۇشقا ائز قالغانلىقىدىن مۇداپىئەسىز قالغانلىقىدىن 
 ۆئزىنىڭ ىئشەنچلىك ائدىمىنى تاپقان.  ۇسالرر 

ەن. ۇئالر ىئلىنى ائلغاندىن كېيىن ئەالخان سۇلتاننىڭ وئرنىغا  ھاكىمىيەت تىكلىگ  ۇسىيەچارر 
سىستېمىسىنى  «ۆئز ائلدىغا باشقۇرۇش»ۇئسلۇبىدىكى  ۇسىيەر چار پ ۈبۆل  رايونالرغاىئلىنى 

ۈئچ تارانچى رايونلىرىغا    دەپ ائتالغان(  بولۇسرايوننىڭ باشلىقلىرى )يەرلىكچە  بىر  ھەر    وئرناتقان.
يېزا قىشالقالردىن ائقساقالالرنى تەيىنلەپ ھەر بىر    دىكى  ائستىمەسۇئل بولغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ  

نى  ۋە باشقا مىللەتلەر   تۇڭگان، قازاقالر  ىئلى ۋادىسىدىكى  بۇ خىل ۇئسۇل  .تارانچىالرنى باشقۇرغان
اللىسى زامانىدىن قالغان غانىنىلقوللباشقۇرۇشتىمۇ  ۆئزگىرىپ ئەرلەر  ەركىيىنىشل. چىڭ سۇ

رۇس   مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىغاائسىدىغان بولغان.  ېدالىئونمسائەت تاقايدىغان، ائيالالر 
يېڭىدىن  داسىىسۇلتان ئەالخاننىڭ وئرد بۇرۇنقى  ەقسىتىدە مش تىلىدىن دەسلەپكى ساۋات بېرى

، قۇرۇلغان بولۇپان مەك تەپ  دەرس بېرىدىغ   (ۇئيغۇرچەتارانچى تىلىدا )خىتايچە، رۇسچە ۋە  بىر  



100 

قىلىش ۈئچۈن ىئلىنىڭ چوڭ قازىسىنىڭ دۇائسىنى   ەلپجيەرلىك وئقۇغۇچىالرنى  بۇ مەك تەپكە
مۇشۇنىڭغا وئخشاش كۆپلىگەن مەك تەپلەرگە وئخشاشال    ۇسىيەدىكىر خۇددى  بۇ  ئەمما،  ائلغان.  

اللمىغان.   ائنچە كۆپ وئقۇغۇچىالرنى جەلپ قى

م ائرقىلىق سايال الرائقساقال، نامدا بولۇپ غۇلجا ائقساقال ائرقىلىق باشقۇرۇلغان
يارايدىغان ائقساقال نامزاتىنىڭ كىم   ۇسىيەگەر . ئەمما غۇلجىنىڭ ىنىشى كېرەك ىئدىتەيىنل

غۇلجىنىڭ  بۇشرى ۆئتۈپ ۇئزۇن ۆئتمەي،  ۇقىغاكونترولل ۇسىيەر ىئكەنلىكى ېئنىق ىئدى: 
تېخى  ۇئ  ن سۈرگەن.  ادەۋر     ۇچەائياغالشقىئشغالى    ۇسىيەر دەپ جاكارالنغان ۋە تاكى    ائقساقىلى

ۆئزىنىڭ غۇلجا  يىلى -1873قارىماي كوچا ۋە بازارالردا نوپۇزىنى تىكلىگەن.  ۇشىغابولياش 
»ھەممەيلەن  ۇيلېرش جىنيۇ دىپلوماتبىلەن كۆرۈشكەن ائمېرىكىلىق  بۇشرى سەپىرىدە 

  نىڭۇيلېر ش جىنيۇمۇائمىلە قىلىدىكەن« دەپ يازغان.  ھېيىققان ۋە قورققان ھالداۇئنىڭغا 

 

يىلىدىكى غۇلجىدىن بىر كۆرۈنۈش. رەسىمنىڭ ائلدىدا كۆرۈنگىنى غۇلجىدىكى چوڭ -1880

 تارانچى مەسچىتى.
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ۋە ۇئنىڭ ياردەمچىلىرىنىڭ كىشىگە تەھدىتلىك كۆرۈنىدىغان بىر  بۇشرى ساياھەتنامىسىگە 
  بۇشرى بولغان شەھەر باشلىقى  بۇنىڭدىن غۇلجا  پارچە سۈرىتى كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، 

.  تۇرىدۇ ۆرۈنۈپكلىكىنى ېئنىق دېگەن نامىغا اليىق ائدەم ىئكەن ەۋپخ بۇشرى ، ېلىلنىڭخ
بىلەنمۇ كۆرۈشكەن   دىپلوماتلىرى باشقا چەتئەل  غۇلجىغا كەلگەن  بەلكىم ئەينى چاغدا    بۇشرى 

داىئرىسى كەڭ بىر  –بىلگەنلىرى كۆپ، نەزەر  –شۇ ۋاقىتتا كۆرگەن  بۇشرى بولۇشى مۇمكىن. 
ۇئيغۇر ۋە خىتاي مۇزىكىلىرىدىن  بىر ائخشىمى تارانچى  ۇيلېرنىشۇئ كىشى بولغانلىقى بىلىنىدۇ. 

خىتاي چاڭچىلىسىنى راۋان تەرجىمە قىلىپ  كوروشكىنغا ېروئفىتس. كازاك ەھرىلەندۈرگەنب
ۇئزۇن ۆئتمەي ۇئ ۆئزىنىڭ بۇ يېڭى چىقارغان داڭ قىدىن ۈئنۈملۈك پايدىلىنىشقا بەرگەن. 

  ۇسىيەر بىلەن  ەسىائرمىي بېسىپ كېلىۋاتقان نىڭزوڭ تاڭۇئ زو پۇرسەت تاپقان بولۇپ، 
 بولغان.  ېدىكبائرىسىدا  )ائشلىق سودىگەرلىرى( رەۋەندىلىرى 

  

 ۆتۈرۈلۈشىكسودىسى ۋە بايالرنىڭ  ېگراچ

كېيىن  ېالسىدىنىئست ۇسىيەر چىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ يىمىرىلىشى بىلەن باشالنغان 
ۋە شىمال   ەنۇبجلەر ر ۋە شىمال ائرىسىدىكى ائالقە كۈچەيدى. يەرلىك سودىگە ەنۇبج

  ۈئزۈلۈپ قالغان تىجارەتنى جۇڭغار موڭغۇللىرى دەۋرىدىكى ھالغا كەلتۈردى.رىسىدىكى تتۇ وئ
شىمال  ەنۇبجئەسىرنىڭ وئتتۇرىلىرىغىچە تارىم ۋادىسىدىكى تىجارەتچىلەر - 18 تاكى

ۋە جۇڭغارالر  ېررىتورىيەسىت ۇسر چىڭ زېمىنى،  ،بولۇپ ەنىئگىلىگدا مۇھىم وئرۇن سودىسى
جۇڭغارالرنىڭ  يىلالردىكى -1750بىر بىرىگە باغلىغان. بىراق  رايونالرنى كونترول قىلىپ تۇرغان 

اللىسىنىڭ تاجاۋۇزى ىئچكى ۇئرۇشى ۋە  بۇ نەپلىك سودا زاۋالىققا  ەۋەبلىكسچىڭ سۇ
ئەسىردە تۈركىستاندىن  -18ۋە -17خاتىرىسىگە قارىغاندا  ڭتاموژنىسىنى ۇسىيەر يۈزلەنگەن. 

نىڭ مەھسۇالتى بولغان ەكەنيقىلىنغان ئەڭ ائلقىشلىق مەھسۇالت  كسپورتېئ ۇسىيەگەر 
سىبىرىيەگە  ىئركەتچىنمىڭ تاي  150يىلى -1747لىدىغان توقۇلما بولۇپ ىدەپ ائت ىئركەتچىن
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-1753مىڭ تايغا چۈشۈپ قالغان.  15 قىسقىرىپ ەنتپىرس 90يىلى - 1752توشۇلغان. بىراق 
 پۈتۈنلەي توختىغان.     كسپورتېئىلىغا كەلگەندە  ي

تاجاۋۇزىدىن كېيىن يەرلىك تىجارەتچىلەر ائشلىق سودىسىدىكى   ېرىيەسىنىڭ ىئمپچىڭ 
جايلىشىپ بولۇپال ۆئز  داشىنجاڭبايقىغان. بىراق چىڭ ائرمىيەسى ۋە پۇرسەتنى بوشلۇقنى 

ۋە   گەنسۇ تىجارەت تورىنى-نىڭ سوداخىتاي ۋە تۇڭگان سودىگەرلەر ېئھتىياجىنى 
ائقسۆڭەك بىر قىسىم دى. ائرقىلىق  قامدىشىنجاڭغا كېڭەيتىشىگە يول قويۇش   ڭغۇلىيەدىنمو 

چىڭ تاپشۇرۇش باھانىسىدە بىر قىسىم مەھسۇالتلىرىنى  وئلپانتىجارەتچىلەر مۇسۇلمان 
يانداشقان سودا كۆپچىلىك كىشىلەرنىڭ   وئلپانغاساتااليتتى. بىراق بۇنداق  بېيجىڭدا ىتپايتەخ

شىسى  ئەسىرنىڭ ائخىرىدا كۈچلەنگەن خەۋپسىزلىك ئەندى-18تاللىشى ئەمەس ىئدى. 
  ەرققە ش. شۇڭا ۇئيغۇرالر  ەكشۈرۈلەتتىت ماڭغان كارۋانالر قاتتىق    ەربكەغ  ىنجاڭدىنش  ەۋەبلىكس

يۆنەلگەن تىجارەتتە ئەنجانلىقالر بىلەن  ەربكەغيۈزلەنگەن سودىدا تۇڭگانالر بىلەن، 
  ۋ ۋەلىخانو  ۇقانچ ىئشپىيونى ۇسىيەر يىلالردا قەشقەرگە كەلگەن -1850رىقابەتلىشەلمەيتتى. 

شىنجاڭدا ائيرىم بىر  ۇئنىڭ مەلۇماتىچە  يازغان بولۇپ، خارابلىقىنىتىجارەت ئەھۋالىنىڭ 
دىكى ئەڭ باي كىشى ىيەچاغدا قەشقەر شۇ    سودىگەرلەر تەبىقىسى مەۋجۇت ئەمەس ىئكەن ۋە

ىئكەن. ۇئنىڭ بايلىقى   ەيخىشسۇلتان سۇتۇق بۇغراخان مەقبەرىسىنىڭ تىكى ائرتۇچ
 كىشىلەرنىڭ زاكات، ۆئشرە ۋە سەدىقىلىرىنى مەنبە قىلىدىكەن.

 ۇسالرر ۇئيغۇر تىجارەتچىلەر چىڭغا قارشى ىئسياندىن خېلى زور پايدىغا ېئرىشكەن بولۇپ  
يىلى  -1854، ىيۋېرنتا )ۇ، مەسىلەن، ائلمبازىالر ۋە شەھەرلەر ەربىيھ ا قىلغان شىمالدا بەرپ

  نوۋوگرودتەۋە  ۇسىيەگەر ائرقىلىق تىجارىتىنى  الريىلى قۇرۇلغان( -1847) كوپال قۇرۇلغان( ۋە 
يىلى ياقۇپ بەگنى زىيارەت  -1874كېڭەيتكەن. سودا يەرمەنكىلىرىگىچە  ىئربىتالردىكىۋە 

  ەنجانلىقالرنىڭ ئ  فورسىت دوگىالس دىپلوماتى  ەبرىتانىيكەلگەن گە قەشقەر قىلىش ۈئچۈن 
ئەمما قەشقەرلىك رىقابەتچىلەرنىڭمۇ   ،قەشقەر بازارلىرىدا ائساسى وئرۇندا تۇرىدىغانلىقىنى

تۈزۈپ چىققان قەشقەردىكى ئەڭ چوڭ  ەنگلىيەلىكلەرئبارلىقىنى بايقىغان. شۇ ۋاقىتتا 
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بەشى قەشقەرلىك   ەنجانلىق ئبۇنىڭ ىئچىدە وئنى    بولۇپ،بار  كىشى    15  بايالرنىڭ تىزىملىكىدە  
داىئرىسىگە كېڭەيتكەن بولۇپ   ۇسىيەر تىجارىتىنى  بولغان. بۇالرنىڭ ىئچىدە بىر نەچچەيلەن

قىلىنىدىغان مالالرنىڭ كۆپ  كسپورتېئشىنجاڭدىن شۇ يەردىن خادىم يالالپ ىئشلەتكەن. 
دىن  ىيەقارىغاندا قەشقەر  ستاتىستىكىسىغا ۇسالرنىڭر بۇيۇمالر بولغان.  ۇلماتوققىسمى 

يىلى  -1876ان بىر توقۇلما بولۇپ، ېئكسپورت قىلىنىدىغان ائساسلىق مال ماتا دەپ ائتىلىدىغ
مىڭ رۇبلى    890يۆتكەلگەن مال    ۇسىيەگەر گەرچە ياقۇپ بەگنىڭ ائجىزالشقان دەۋرى بولسىمۇ  

پۇت دەسسەپ تۇرالىغانلىقى قەشقەر بايلىرىنىڭ   ۇسىيەدەر يىلالردا -1870قىممىتىدە بولغان. 
سەردىن  مىڭ  100 ېلى(م-)پۇل كاپىتالىقەشقەردە  فورسىتىئقتىدارىنىڭ ىئسپاتى ىئدى. 

 نىڭ شىركىتىائخۇنبايالر جەمەتىنى بايقىغان. بۇ جەمەتئەڭ چوڭ باي بولغان ائشىدىغان 
  سىياسىييىلدىن ائرتۇق دەۋران سۈرگەن بولۇپ يەرلىكنىڭ    60ىئمپورت سودىسىدا  -ېئكسپورت

 .  ىئدى ۋە ىئقتىسادىغا زور تەسىر كۆرسەتكەن

بىلەن  ۇرسىتىپمەھسۇالتلىرى يەرلىكلەرنى سودا  ۇسىيەر تەڭرىتاغنىڭ شىمالىدا 
شىركەتلىرى وئتتۇرىسىدا  ۇسىيەر تەمىنلىگەن. يەرلىك سودىگەرلەر چىڭ ائرمىيەسى بىلەن 

چىڭ ائرمىيەسى گەنسۇدىكى تۇڭگانالرنى  يىلى -1875سودا قىلىپ كۆتۈرۈلگەن. 
ياكى چەكلىك مەبلەغنى   قىالمدۇق يۈرۈش غا قاراپشىنجاڭبېسىقتۇرغاندىن كېيىن وئردىدا 

. بولغان «زىرەمۇناچوڭ »بىر دېگەن تېمىدا  سەرپ قىالمدۇق  سىگەمۇداپىئەدېڭىز  ڭنىخىتاي
ۇئزاق ائرمىيەسىنى  زو زوڭ تاڭشىمالدىكى لەنجۇدا تۇرۇۋاتقان بى بۇ چاغدا يىراق غەر

شەنشى ۋە ىئچكى موڭغۇلنىڭ قامداشتا قىيىنچىلىقتا قالغان ىئدى. ئەينى چاغدا مۇددەتلىك 
ائشلىق  غاگەنسۇ  بولۇپ، ۇئ يەرلەردىن ائشلىق ائمبارلىرى قۇرۇقدىلىپ قاالي دەپ قالغان

ۇئرۇشنى  وئردىدا  زو زوڭ تاڭتوختايتتى.  يۆتكەشكە ۋاقىت جىق كەتكەننىڭ ۈئستىگە قىممەت
ھەر قانچە مۇنازىرە قىلىپ ۇئرۇنۇپ كەتكەن بىلەن قوشۇننىڭ  داۋامالشتۇرۇش ھەققىدە 

. دەل شۇ چاغدا بۇنىڭغا يول قويمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن ىئدى ەسىلىسىمتەمىنات 
كىشى وئيالپ باقمىغان بىر يەردىن بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشىنىڭ يولى چىقىپ قالدى: 
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ان بولۇپ قالدى. دىغىۋە سودا ۆئمىكى گەنسۇ ائرقىلىق سىبىرىيەگە ماڭ مىىئلبىر  ۇسىيەنىڭر 
ۋەزىپىسى خىتاينىڭ  ۇئنىڭ بولۇپ،  سوسنوۋىسكى ۋنىكپولكو پوديېتەكچىسى  بۇ ۆئمەكنىڭ

قوللىغۇچىلىرىنىڭ ىئچىدە  بۇ ۆئمەكنىڭ غەربىدە يېڭى سودا يوللىرىنى چارالپ چىقىش ىئدى. 
ىئلىدىكى بازىسىدىن   ۇسىيەنىڭر  ائرزۇسى  ۇئالرنىڭسىبىرىيە سودىگەرلىرىمۇ بار بولۇپ، 

 كىرىش ىئدى.  رايونلىرىغاىئچكى خىتاينىڭ باشقا  پايدىلىنىپ 

تىرىشچانلىقى بىكارغا  سوسنوۋىسكىنىڭۆئمىكىنىڭ باشلىقى  ۇسىيەر ئەنە شۇ ۋاقىتتا 
سالغۇچىالر  غمەبلەدە بولسا سىبىرىيەقۇرۇق قول قايتىش ائلدىدا تۇراتتى.  ۇسىيەگەر كېتىپ 

بىر خەتەرگە   سوسنوۋىسكىشۇنىڭ بىلەن  تۇراتتى.  قاراپ تۆت كۆزلىرى بىلەن ىغاۇئنىڭ يول
بىلەن كۆرۈشۈشنى قارار   زو زوڭ تاڭلەنجۇدا  يوشۇرۇن ھالدا ەمراھلىرىدىنھ  تەۋەككۈل قىلىپ

ۇنىڭ  شيىلى  - 1876لى مىڭ توننا ائشلىق،  يى-1875بىلەن سۆھبەتلىشىپ     زوڭ تاڭقىلدى. ۇئ زو  
 زوڭ تاڭزو  بۇ تەمىناتنى تۆلەش ۈئچۈنسېتىپ بېرىدىغان بولدى.  نىيېرىمىچىلىك ائشلىق

شاڭخەي بانكىچىلىق -خوڭكوڭسېلىپ  ىئشقا ۆئزىنىڭ شاڭخەيدىكى مالىيە خادىملىرىنى 
دىن مەمنۇن بۇ توختام سوسنوۋىسكى كېلىشىمى ىئمزالىدى.  ەرز ق شىركىتى بىلەن بىر يۈرۈش 

سەر باھادا   7.5( ائشلىقنىڭ  ، ياكى ئەللىك كىلوگرامھەر بىر دەن )يۈز جىڭبولدى. زو زوڭ تاڭمۇ  
تەسىرى  سىياسىيئەمما، بۇ توختامنىڭ تېزال ىئمزالىنىشى ۋە  بولدى.   ۇشالخبولغانلىقىدىن 

تەكشۈرۈش ۆئمىكىدىكى باشقا خادىمالرنىڭ نارازىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ۇئالر  ۇسىيەر 
ائخىرىدا دىكى ۇئرۇشنىڭ ۇئزۇنغا سوزۇلۇپ، ىشىمال ي بۇنىڭ نەتىجىسىدە خىتاينىڭ غەربى

ڭ قولىدىن چىقىپ كېتىشى نىىئلى كەلتۈرگەنقولغا  ىاليېقىندتېخى  ۇسىيەنىڭر 
ۆئمەك تەركىبىدىكى  قايتقاندىن كېيىن  ۇسىيەگەر تەخمىن قىلىشتى. ۆئمەك  ۇمكىنچىلىكىنىم

دېگەن تېمىدا  «ىرى سەپتەكشۈرۈش  ەغلۇبىيەتلىك م بىرخىتايغا بولغان » ىئلمى خادىمبىر 
 زوڭ تاڭزو    سوسنوۋىسكىنىڭ   نىسىھۇجۇم قىلدى ۋە ماقالى  سوسنوۋىسكىغا  ماقالە ېئالن قىلىپ

   ڭ كوپىيەسى بىلەن تاماملىدى.نىىبىلەن تۈزۈلگەن توختام
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بىر  تومىسكىلىق ھەمدەم بولغان كىشى ائساسلىق  سوسنوۋىسكىغابۇ توختام ىئشىدا 
 سوسنوۋىسكىنىڭىئدى. ۇئ  كامېنىسكى فېئودوروۋىچ ىئۋانىئسمى ۇئنىڭ  ،سودىگەر بولۇپ

ۋە دەسلىپىدە بۇنىڭ    ققان ىئدىىيۆنەلگەن سودا يولىنى ېئچىش پىالنىغا قىز   ەربىگەغخىتاينىڭ  
تەۋە تۈركىستاندىكى   ۇسىيەگەر ۇئ فېۋرالدا يىلى -1876. نەتىجىسىدىن بەكمۇ ۈئمىدۋار ىئدى

»خىتاي ائرمىيەسىنىڭ پۈتۈن لىنىيەدىكى ائشلىق بىلەن تەمىنلەش ھوقۇقى   :ەمەلدارالرغائ
ھۆكۈمىتىدىن چىڭ   ۇسر . ۇئ ائشلىقنى يولالشتىن بۇرۇن ەپ پو ائتقان ىئدىدمېنىڭ قولۇمدا« 

اللىسىنى سودىدا يول قويۇشقا قىستاشنى تەلەپ قىلغان. ۇئ: » بىر كۈن زور  ھەر تۈۋاتقانۆئسۇ
مۇشۇ ائيدىن باشالپ ئەگەر بېرىدۇ.    ېشارەتبتارىخى پۇرسەتنىڭ قولىمىزدىن كېتىۋاتقانلىقىدىن  

اللىسىنى كې ۇسىيەر  ىيانغا ۇئچرايدۇ« ز تۈرەلمىسە سودىمىز ناھايىتى زور شىمگە كەللىچىڭ سۇ
 دېگەن. 

اليىق ائشلىق  ھتىياجغاېئۇئنچە ۆئزىگە ىئشەنگەن بىلەن سىبىرىيەدە  كامېنىسكى
قويۇپ تۇنجى ائشلىق   پىستىرماتۇڭگان باندىتلىرى يولغا  جۇڭغارىيەدىكى  بولمىغاننىڭ ۈئستىگە  

غۇلجا بازىرىغا كۆز  ائشلىق مول بولغان بۇالپ كەتكەن. شۇنىڭ بىلەن ۇئ  ۋاننىكار يۈكلىگەن 
ائقساقالنىڭ ياردىمى بىلەن ائشلىق بازىرىغا كىرگەن، شۇنداقال   بۇشرى تىككەن. غۇلجىدىكى 

، يەنە ۋەلى ائخۇنمۇ يولداشېۋ) سودىگەرلىرىدىن ۋەلى باي بىلەن قەشقەر  ۋاسىتەيەنە شۇ 
ۋە ۋەلى باي ماناستا بارگاھ قۇرۇپ ائچ  بۇشرى ، كامېنىسكىرىكلەشكەن. ېبىلەن ش( ېيىلىدۇد

قالغان چىڭ ئەسكەرلىرىگە ائشلىق سېتىپ ۋە توشۇپ كاتتا بايلىققا ېئرىشكەن. ۇئالر يەنە زو  
مىڭ توننا    5( بىلەن يېڭى توختام تۈزۈپ  1886-1831)  شۈنمانجۇ كوماندىرى جىن    زوڭ تاڭنىڭ

كېلىشكەن. بۇ قېتىم   سەردىن 4 ( كىلوگرامىنىئەللىك دەننى )ەر ائشلىق ساتقان بولۇپ ھ 
بىر گەرچە بۇرۇنقى توختامدىكىدىن ئەرزان سېتىلغان بولسىمۇ غايەت زور نەپكە ېئرىشكەن. 

  16.4نىڭ ھەر بىر پۇتىنى )ائشلىقيەرلىك بازاردىن  كامېنىسىكىمەلۇماتقا ائساسالنغاندا، 
ماناستىكى چىڭ سېتىۋېلىپ  تەڭ( كەكوپەك بىر رۇبلى يۈز ) كەكوپەك 15-10  كىلوگرام(

ا  پايد ەنت پىرسمىڭ  6 ھەر بىر پۇتىنى سەككىز رۇبلىدىن سېتىپ، نەتىجىدە ائرمىيەسىگە
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ۋەلى بايمۇ شۇ چاغدا  بولغان     ۋاسىتىچىسىھەل قىلغۇچ  غۇلجا ائشلىق بېيىش يولىنىڭ  .  ائلغان
 شەھەر بويىچە ئەڭ كاتتا بايغا ائيالنغان. 

 

 ۇرۇلۇشىقايت چىڭ كېلىشىمى ۋە ىئلىنىڭ  -ۇسىيەر 

  ېئقىپتەۋەسىگە  ۇسىيە ر نىڭ چىڭ ائرمىيەسىنىڭ تاجاۋۇزى نەتىجىسىدە مۇساپىرالر 
مۇناسىۋەتلىرىنى  سىياسىي ېرىيەنىڭىئمپىئككى  ،مەسىلىسى كېلىپ چىقىپ كىرىش

ۋە  مىڭلىغان قەشقەرلىك مۇساپىرالر  قىش مەزگىلى يىللىرى -1878-1877جىددىيلەشتۈرگەن. 
تەۋەسىگە ېئقىپ كىرگەن. يېڭى كەلگەن   ۇسىيەر ر  ەلكىلنە وقياقۇپ بەگكە ئەگىشىپ كەلگەن ق

قەشقەرلىكلەر پەرغانە ۋادىسىدىكى بۇرۇن كۆچۈپ بارغان قېرىنداشلىرى ائرىسىغا قېتىلغان. 
 يىلالردىن باشالپ چىڭ زۇلۇمىغا قارشى ىئسيان قىلىپ كەلگەن-1860بۇالرنىڭ ىئچىدە يەنە 

 جەھرىيە  ۆلىكىب بىر  تۇڭگان كۆچمەنلەرمۇ بار ىئدى. بۇالردىن شەنشى ۋە گەنسۇلۇق
سانىالتتى. ۇئالرنىڭ بىر   ۇرتقىسى وئمتەرىقىتىگە مەنسۇپ بولۇپ چىڭغا قارشى ىئسياننىڭ 

  نىڭ شەرقىي ىق كۆلس، ۇئ يەردىن ىئسۆئتۈپ  ائتالپ نىبەدەل داۋىنىقىسمى ائقسۇدىن 
مېڭىپ  ەنۇبقا ج. يەنە بىر بۆلىكى قاراپ يول ائلغان غا( پېرژېۋالىسك) قاراقول دىكى بويلىرى

ائز بىر قىسمى   :كەتكەن ۇسىيەگەر  ىئككى يولغا بۆلۈنۈپ قەشقەرگە كېلىپ بۇ يەردىن
ۈئچ مىڭدىن ائرتۇق   ؛كەتكەن غاپەرغانە ۋادىسى وئش ۋە  ولى بىلەن مېڭىپي ئەركەشتامنىڭ

تەشكىللەنگەن ئەڭ چوڭ بىر بۆلەك تورغات ېئغىزىدىن ۆئتۈپ شەنشىلىك تۇڭگانالردىن 
  زوڭ تاڭ چۇ دەرياسى ۋادىسىغا ماكانالشقان. زو  ەربىدىكىغ، ائندىن ىئسسىق كۆلنىڭ نارىنغا

الڭچىالرنى قوغالپ  تۇرۇپ ھۆكۈمىتىدىن ۇئالرنى قاي  ۇسر ۋە  يېتىپ كەلگەن ېگراغاچقوزغى
الڭچىلىرىنىڭ   زوڭ تاڭزو  قىلغان. تەلەپ قاتتىق بېرىشنى    باي  رەھبىرى بولۇپمۇ شەنشى قوزغى

بىراق  ائھانەت ھېس قىلغان. -يىلى ۆئلگەن( نىڭ قېچىپ كەتكەنلىكىدىن ىئزا – 1881) يەنخۇ
ىگە پايدىلىق دەپ  دا بولۇشىنى ۆئز رايونلىرى  ېگراچۆئز چىڭغا قارشى بۇ مۇساپىرالرنىڭ  ۇسىيە ر 

 ۇرۇپ بېرىشنى رەت قىلغان. قاراپ، قايت
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گېپىدە   ۇسىيەدىنر چىڭ ائرمىيەسى تارىم ۋادىسىدىكى شەھەرلەرنى بېسىۋالغاندىن كېيىن  
نىڭ كۆپ دىكى كاتتىالر پايتەختى ۇسىيەر تۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ىئلىنى قاي تۇرۇپ

ائرىسىدا ىئلىنى   داىئرىلەر ەربىيھ قىسمى بۇنداق قىلىشقا قارشى بولۇپ، دىپلوماتىيە ۋە 
 ەرەپدارلىرى ت. قايتۇرماسلىق  قاتتىق مۇنازىرە بولغان  ەسىلىسىدەمبەرمەسلىك  - قايتۇرۇپ بېرىش

بايلىقالرغا  ىئكەنلىكى، تەبىئىي  ېگراچ ەبىئىيتبىر ىئلىنىڭ خىتاي بىلەن كۆڭۈلدىكىدەك 
وئرتا ائسىيادا بېسىۋالغان باشقا   ۇسىيەنىڭر كىنزارلىقى، بۇ جەھەتلەردە موللىقى ۋە مۇنبەت ېئ

 ۇسىيەر ئەگەر    ئەمماقىلىشقان.    ەۋەبس ۈئستۈن تۇرىدىغانلىقى قاتارلىق ائمىلالرنى    رايونلىرىدىن
ش سىي توقۇنۇش كېلىپ چىقى، ھەربىي ۋە سىيادىپلوماتىكېئغىر سۆزىدە تۇرمىسا 

خىتايدىكى ىئقتىسادىي مەنپەئەتلىرىنىڭ   ۇسىيەنىڭ ر ، بۇ ۋەجىدىن بار بولۇپ ۇمكىنچىلىكىم
 ائز بىر قىسمى ەرەپدارلىرىنىڭت. ىئلىنى قايتۇرۇپ بېرىش ىئدى ەبىئىيتزىيانغا ۇئچرايدىغانلىقى 

 تەشەببۇس قىالتتى. كۆپ ېئلىشنى ۋە تۆلەم  زور كاپالەتىئلىنى قايتۇرۇشتىن بۇرۇن چىڭدىن 
مەنپەئەت ۋە ىئلىدىكى مۇسۇلمانالرنى   ېگىيەلىكىئستراتزېمىن قايتۇرۇشنى  بولسا سانلىقالر

ش بەدىلىگە ئەمەلگە ائشۇرۇشنى  ۇبوزلۇقلىرىغا وئرۇنالشتۇر يەتتەسۇ ائدەمسىز  ۇسىيەنىڭر 
-1879  سۆھبەتلەشكۈچىلىرى  ۇسىيەنىڭر تالىشىشالردىن كېيىن، چار  قاتتىق  تەلەپ قىالتتى.

 )قىرىمدىكى بىر شەھەر(  ادىيالىۋبىلەن ۆئزىگە پايدىلىق بولغان  دىپلوماتلىرى چىڭ ى ىلي
ىئلى ۋادىسىنىڭ كۆپ قىسىم  كېلىشىم بويىچە  دىپلوماتلىرى  ىنى ىئمزالىغان. چىڭمكېلىشى

رۇبلى بېرىشكە   مىليون 5تۆلەم ۈئچۈن قالدىسىغا ، ېرىشكەببۆلۈپ  ۇسىيەگەر زېمىنلىرىنى 
ھەيران قالدۇرۇپ چىڭ وئردىسى كېلىشىمنى قوبۇل قىلىشنى رەت   ۇسالرنىر قوشۇلغان. 

 . شىشكە قاراپ يۈزلەنگەنىەنليىلدىن كېيىن ىئككى تەرەپ دۈشم-1880قىلغان. 

 كامنېسكىنىڭتارتىشنى -تاالشدىپلوماتىك ائرىسىدىكى  ېرىيەسىىئمپبىلەن چىڭ  ۇسىيەر 
. چىڭ ائرمىيەسىنىڭ قولىدا پۇل  ۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتتىمدىلى  ېجائشلىق سودىسى  غۇلجىدىكى  
  تالونى  ېگىشىشتنىڭ پۇل بانكىسى انتاموژ  خەنكودىكىدەسلەپكى تۆلەمنى  ،يوق بولۇپ

  تتى. لەيبۆلۈپ يەتكۈزۈپ بېرە-بۆلۈپپەقەت ائشلىقنى  مۇكامېنىسكى. بېجىردىائرقىلىق 
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چىڭ ائرمىيەسى بۇ ۋاقىتتا   سەۋەبى بار ىئدى.ىنىڭ لىر دېمەك، ھەر ىئككى تەرەپنىڭ نارازىلىق
ائزراق تايىنىدىغان بولغان ىئدى.  ۇسىيەگە ر ا بىر ائمالىنى قىلغان بولۇپ ائشلىقنىڭ باشق

چىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن ائشلىق سودىگەرلىرى )رەۋەندىلەر(   كامېنىسكىنىڭغۇلجىدا 
يىلى  -1878ائشلىق باھاسىنى ۆئستۈرۈپ، قەھەتچىلىك پەيدا قىلدى.  ېدىكلىكىبائرىسىدىكى 

شلىق ئەمەلدارلىرى ائرىلىشىپ چىڭ ائرمىيەسىگە ائ ۇسر مارتتا بۇ مەسىلىگە غۇلجىدىكى 
ئەرز قىلىپ بېرىپ   ۇرگ قابپېتېر سكىىنېامكان بولغان ش ىچەكلىدى. پەر شنى ېئكسپورت قىلى

اللماي  دېيىشكەن ائشلىقنى    ەمەلدارلىرى ئچىڭ  ۇئزۇن ۆئتمەي  ائقتۇرالمىدى.   بېرىپ    غاائلمۇتاائ
 يا ائشلىقنى بېرىش، بولمىسا پۇلنى قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلدى. 

ۋون  كونستانتىن گوبېرناتورى باش يىلى ىئلىنى قايتۇرۇشقا مەسۇئل تۈركىستان -1880
تەكشۈرۈش ۈئچۈن غۇلجىغا   ەسىلىسىنىم كامېنىسكىمۈلۈكلىرى ۋە  ۇسىيەر ىئلىدىكى  كوفمان

ۆئزىگە ھېسداشلىق قىلىدىغان  نىڭكامېنىسكى ئەھۋال ائستىدا، بۇ خىلتتى. بىر ۆئمەك ئەۋە
ىئلى ۋادىسىنى خىتايغا  ئەمەلدارلىرى ىئچىدىكى  ۇسر بىرەر ائۋازغا ېئرىشىشى تەس ىئدى. 

دەپ قارىغان،   گە توسالغۇكېلىشىم ەسىلىسىنىم كامېنىسكىارلىرى دتەرەپۇرۇپ بېرىش قايت
ائشلىق يۆتكىشى   ەسىگەائرمىيچىڭ  نىڭكامېنىسكىبۇنىڭغا قارشى مەيداندىكىلەر بولسا 

بۇ مەسىلە  بولغان دەپ قاراپ،    ەۋەبس  بېسىپ كىرىشىگەتېز سۈرئەتتە  جۇڭغارىيەگە  ۇئالرنىڭ  
نەتىجىدە وئسال ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى تەكىتلەشكەن.  ۇسىيەنىڭر  ەۋەبلىكس

كېيىنكى يىلى  دوكالت يوللىغان.  بىر ەيىبلەيدىغانئ  نىكامېنىسكىتەكشۈرۈش ۆئمىكى 
ىئچىدە   مىدسىزلىكۈئۋە  ەرز ق كامېنىسكىشەرقتىكى بايغا ائيلىنىش چۈشىنى كۆرۈپ يۈرگەن 

مىڭ رۇبلى چىقىرىپ چىڭ  40خەزىنىسى  ۇسىيەر جان ۈئزگەن.  (بىشكەك )ھازىرقى   پىشپەك تە
  پېتېربورۇگ قەرزىنى تۆلەپ بەرگەن. بىر قانچە ائيدىن كېيىن  كامېنىسكىنىڭ ائرمىيەسىگە 

 شەرتنامىسى ىئمزاالنغان.  

باي دېگەن ىئككى   بۇشرى ىباي ۋە قوزغىغان ۋەيرانچىلىق ۇئنىڭ ۋەل كامېنىسكى
چاقىرىپ   ەننىىئككىيلىئلىغا كەلگەن ۆئمەك بۇ  ۇسىيەدىنر رىكىنىمۇ بوش قويمىغان. ېش



110 

تولۇق   بىلەن تۈزۈلگەن توختامنى  كامېنىسكى نىڭ باي بۇشرى نەتىجىدە، كۆرۈشكەن. 
  بولۇپ قالغان ەرز ق  نىڭ ھارۋىلىرىغاۋەلىباي بولسا  كامېنىسكى. ائشكارىالنغان ۇنلىمىغانلىقىوئر 

قۇتۇلۇپ ئەمما، ئەڭ ائخىرىدا بۇ ىئككى باي بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈشتىن ساالمەت  .ىئكەن
ىئلى ۋادىسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ساداقىتىگە  ېرىيەىئمپائرا دۈشمەن ىئككى -ۆئز چىققان.

  ۇسىيەر باي  بۇشرى باي بىلەن  ىۋەل ، ىگە چۈشكەن بىر ۋەزىيەتتەېئرىشىش ۈئچۈن مۇسابىق
 .  قارىغاندا نەچچە ھەسسە قىممەتلىك ىئدى كامېنىسكىغا ۈئچۈن 

ۋە چىڭ ىئككى   ۇسىيەر ماددىسىدا ىئلىدىكى خەلق  چىنچىۈئكېلىشىمىنىڭ  لىۋادىيا
ئەركىن تالالشقا ھوقۇقلۇق  بىر يىل ىئچىدە  ياشاشنى خالىسا    داىقايس  ېررىتورىيەسىنىڭتدۆلەت  

ىئلى ۋادىسىدىكى ائھالىنى كۆچۈرۈش  ۇسىيەنىڭچارر دېيىلگەن. خىتاي تارىخچىلىرى بۇنى 
شۇ  ، مۇھاكىمە قىلىپ ۆئتكەندەك  لور ېئرىك دەپ ىئزاھالشقا ائمراق، ئەمما  ھىيلىسى

ڭ  پۇقراالرنىتارتىشتىكى رايونالردىكى  –تاالش بۇ خىل  دىپلوماتىيە ساھەسىدە ەۋردىكى د
ېئتىراپ پىرىنسىپ ى ساداقىتىنى تالالش ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش   سىياسىيۆئزىنىڭ كەلگۈسى 

ىئلى ۋادىسىغا بولغان بۇ خىل  ۇسىيەنىڭر ر . مەسىلەن، چاىئدى قىلىنىشقا ېئرىشكەن
 ائرداھانبىلەن  كارسمەنسۇپ  ېرىيەسىگە ىئمپوئسمان يىلى - 1878 نىڭۇئ سىياسىتى

 ۇسىيەر  دا يۈرگۈزگەن سىياسىتى بىلەن وئخشاش ىئدى. ۇئ ۋاقىتتىمۇنى يۇتۇۋالغانۆئلكىلىرى
پۇقرالىقىدا قېلىشنى  ېرىيەسىىئمپ: بۇ يەردىكى وئسمان پۇقراالرغا تالالش ئەركىنلىكى بەرگەن

  ېرىيەسى ىئمپوئسمان  مۆھلەت بېرىلگەن؛    خااليدىغانالرغا كۆچۈپ كېتىشى ۈئچۈن بىر مەزگىل  
بۇ  پۇقرالىقىغا ۆئتكەن. ۇسىيەر پۇقرالىقىدا قېلىشنى خالىمايدىغانالر بولسا ائپتوماتىك ھالدا 

كېلىشىمىدە  ائرداھانۋە  كارس .مەنپەئەتى ۈئچۈن خىزمەت قىلغان ۇسىيەر ىئككىال كېلىشىم 
تەۋەسىگە قايتىپ كېلىشى  ۇسىيەر تەۋەسىگە كۆچۈپ كەتكەنلەرنىڭ  ېرىيەسى ىئمپوئسمان 

  ۇسىيە ر ىئلىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ  بولسا  بويىچە ىكېلىشىم  لىۋادىياپۈتۈنلەي چەكلەنگەن. 
تىپ  ، شۇنداقال قايۇ بارقايتىپ كېتىش ئەركىنلىكىم بولغاندىن كېيىن شىنجاڭغا ۇقراسى پ

  لىۋادىيادېيىلگەن.   قا ېئگە بولىدۇ،پۇقرالىرىغا وئخشاش ھوقۇق  ۇسىيەر كەتكەنلەر ۇئ يەردىكى 
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يىلىدىكى  - 1881كېلىشىمىدىكى بۇ ماددىالرغا چىڭ وئردىسى قارشى چىققان بولۇپ، كېيىن 
بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭغا قايتىپ   .الر چىقىرىۋېتىلگەنماددى بۇ ەرتنامىسىدە ش پېتىربۇرگ

ناېئنىق بىر ھالدا  ساالھىيىتىپۇقراسى بولغان كىشىلەرنىڭ  ۇسىيەچارر كەلگەن يېڭىدىن 
ئەمما پۇقراالرنىڭ خالىغان بىر دۆلەتنى تاللىشىغا ھوقۇق بېرىلىدىغانلىقى ۋە بۇ قارارنى   قالغان.

 قىلىنغان. تىراپېئبىر يىلغىچە چىقارسا بولىدىغانلىقى 

اللىسىنىڭ  ەتقىقاتچىلىرى تۋە سوۋېت  ۇسىيەر   ۆئچتارانچىالرنىڭ كۆچۈشىنى چىڭ سۇ
ۋەتتە مۇسۇلمانالر ائرىسىدا يېڭى كەلگەن ل ، دەپ قارايدۇ. ئەلىقتىن بولغانېئلىشىدىن قورققان

قوماندان جىن  زوڭ تاڭبۇرۇن زو  چىڭ ائرمىيەسىدىن قورقۇش مەۋجۇت ىئدى. بەش يىل
. ەيىبلىگەنئائۋامنى قانلىق قىرغانلىقىنى  ەرقىگىچە شماناستىن تارتىپ غۇلجىنىڭ  ننىڭ ۈش

الڭ  –چىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ غۇلجىنى خالىغانچە تاالن "ئەمدى بولسا  الڭ  –تاراج ۋە بۇ تا
، دېگەن "قىلىشىغا رۇخسەت باركەن، ئەسكەرلەر بۇ ائرقىلىق ۆئز ېئھتىياجىنى قامدايدىكەن

ىئلى خەلقىنىڭ  ، خەلق ائرىسىغا تارقىلىپ قورقۇنچ پەيدا قىلغان. ئەمەلىيەتتەگەپلەر  
قۇرغاق بوزلۇق بولۇپ ائمالسىز قالمىغان ىئلى دەرياسىنىڭ ائياق قىسمىدىكى  كۆچىدىغان يېرى  

ىدۇ  ۇئ يەرلەرگە بار غۇلجا ئەتراپىدىكى مول ھوسۇللۇق يەرلەرنى تاشالپ  تارانچى دېھقانلىرىنى
ر چا تاكى ھازىرغا قەدەر تارىخچىلىرى خىتاي  .ئەقىلگە ۇئيغۇن ئەمەس ىئدى ھېچدېيىش 

ھەر  .ەيىبلىشىدۇئكۆچۈشكە مەجبۇرالش بىلەن ۆئز مەيلىگە قارشى الرنى تارانچى ۇسىيەنىر 
  سىياسىي ىئككى تەرەپنىڭ تارىخچىلىرى بۇ مۇنازىرە بىلەن بولۇپ، شۇ يەرنىڭ يەرلىك 

غۇلجىنىڭ ۆئزىنى ېئلىپ ېئيتساق، يەتتەسۇ تەرەپكە   وئبدان دىققەت ائغدۇرمىدى. ئەھۋالىغا
تارانچى  يىلى يۇرت كېڭەش ۆئتكۈزۈپ -1881 بۇ قارار كۆچۈش بىر وئپچە قارار بولۇپ،

كۆچنىڭ تارىخىنى  -كۆچ ەۋەبتىن سشۇ . ېئلىنغان ىئدى ۆئلىماالرنىڭ رىياسەتچىلىكى بىلەن 
ۋە ۋەلىبايغا وئخشاش تەسىرى چوڭ كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتى نۇقتىسىدىن قايتىدىن   بۇشرى 

 قاراپ چىقىشقا ئەرزىيدۇ.  
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ھۆكۈمىتى ىئلىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى ېئالن  ۇسىيەچارر ۆئك تەبىر ېئيىدا  يىلى-1879
قەدەر غۇلجىدىكى   ۇچەتوختىغ ۆھلىتىميىلى كۆچمەنلىك -1883تارتىپ تاكى  قىلغاندىن

بۇ ۋاقىتتا تارتىشالرغا وئرۇن ھازىرالپ بەردى.  –  شۋەزىيەت ھەر خىل گۇمان ۋە تاال سىياسىي 
ىئدى.  غا وئخشاش كىشىلەر باي بۇشرى نى كونترول قىلغۇچى ىئنتايىن ائز بولۇپ ۇئالر  الرر ۇئچۇ 

ئەمەلدارلىرى بىلەن داىئم كۆرۈشۈپ   ۇسىيەر بىلەن غۇلجا ائرىسىدا قاتناپ  ائلمۇتا بۇشرى 
دە  ئەرز  ائقساقال ۈئستىدىن شىكايەت قىلغان. بۇ  بۇشرى يىلى يەرلىك كىشىلەر -1880تۇرغان. 

كۆچمەن سىياسىتىنى  ۇسىيەر »نىڭ قارشى ىئكەنلىكى ۋە ۇئ ۇسىيەلىكلەرگەر باينىڭ  بۇشرى 
 تارقاتقانلىقى دەپ ۆئسەك سۆز  «ۇ بېرىدچىڭغا قايتۇرۇپ  پۈتۈن خەلقنىقىلىپ  بىكار

باينىڭ قارىشىچە تارانچىالر چىڭ ائرمىيەسىنىڭ   بۇشرى ئەرزدە ېئيتىلىشىچە، . ېئيتىلغان
قولىدا ياشىسا تېخىمۇ خاتىرجەملىككە ېئرىشەلەيمىش. ۋەلى باي بۇ مەزگىلدە ۆئزىنىڭ  

 ۇمكىنلىكىميىلى ۇئرۇش بولۇشى -1880ىش ھەققىدە ىئزدەندى. سودىسىنى كېڭەيت
مۇناسىۋەتلىك   ۇسىيەنىڭر ۋەلى باي مىش گەپلەر ېئقىپ يۈرگەندە، -ھەققىدىكى مىش

توختام  ائرمىيەسىنىڭ تەمىناتى ھەققىدە ۇسر ۇئرۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان  وئرگانلىرى بىلەن
ى ھەققىدە  ئەھۋال نىڭ وئرۇنلىشىشىتاي ائرمىيەسىىئلىغا كەلگەن خ ،تۈزگەندىن باشقا

ى گەپلەر ۇئرۇش ھەققىدىك. ڭ تىڭلىغانتىائرقىلىق ۇئچۇر  ەداشلىرى ائالقسودا ىئلىدىكى 
ۆئزىنىڭ  ن. بۇ پۇرسەتتە ۇئ يەنە اقساتيەسىگە رىنى چىڭ ائرمىىۋەلى باي ائشلىقلپەسەيگەندە 

  نىڭ غەربى ىئلى ۇقىدىكىكونترولل ۇسىيەر  ۇسىيەدىنر ، مەبلەغ سېلىش داىئرىسىنى كېڭەيتىپ
 كېچەك –يەرلەرنى سېتىۋالغان. ۇئ يەنە چىڭ ائرمىيەسى بىلەن كىيىم بىر قىسىم دىكى قىسمى

تەمىناتالرنى تۆلەشكە   تەمىنلەش توختامى تۈزگەن. چىڭ ائرمىيەسىنىڭ بۇ ەشەكخ-ەميۋە 
  . خالىمايتتى    نىتۆلەشۋە شاڭخەيدىكى بانكىالر ائرقىلىق    ەنجىنتيپۇلالرنى    قۇربى يوق بولۇپ،  

  نەتىجىدە .چۈنكى بۇنداق قىلسا چىڭ وئردىسىنىڭ قۇلىقىغا يېتىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيتتى
ۋەلىبايغا ېئغىر قەرزگە بوغۇلغان: جىن  شۈنماندانى جىن و ق نىڭ ىئلىدىكىچىڭ ائرمىيەسى

 . نېئيتقاىئكەنلىكىنى  ەرز قتىلال سەر  مىليونۆئزىنىڭ ۋەلىبايغا يېرىم مارتتا يىلى -1882 شۈن
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 نىڭىنجاڭشقايتا ىئستىال قىلىنغاندىن كېيىنكى ىپ وئرۇنالشقاندا ىئلىغا كېل شۈنجىن 
وئخشاش يەرلىكلەر  ەجدادلىرىغائ. ۇئ بۇرۇنقى ىئدى تېخى مۇقىمالشمىغان چېگرا داىئرىسى

ىئچىگە ھاكىمبەگ قويۇپ تارانچىالرنىڭ ىئشلىرىنى باشقۇرماقچى بولغان. گەرچە غۇلجىدا 
الڭغا  -1860بۇرۇنقى ھاكىمبەگ جەمەتىگە مەنسۇپ كىشىلەر بولسىمۇ ۇئالر  يىلالردىكى قوزغى

ېئرىشەلمىگەن. شۇنىڭ   ەنچىگەىئشرەھبەرلىك قىلغاچقا چىڭ ائرمىيەسى باشچىلىرىنىڭ 
، ھەمدە ىدۇ پ ۇئنى ھاكىم بەگ قىلماقچى بولكۆزى ۋەلىبايغا چۈشۈ شۈننىڭبىلەن جىن 

بۇرۇن  شۈننىڭكېتىشتىن توسۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. جىن  ۇسىيەگەر ۇئنىڭدىن يەرلىكلەرنى 
قىلىشى چىڭ  تەكلىپن بىر كىشىنى ھاكىمبەگلىككە چىڭغا خىزمەت قىلىش تارىخى بولمىغا

شىنجاڭنى ۆئلكە  ۇئزۇنغا قالماي زگىرىشۆئبۇ  – ىن دېرەك بېرەتتىھاكىمىيىتىدىكى ۆئزگىرىشت
ەلىباي بۇ  . ۋقىلىشقا ېئلىپ بارغان ىئدى بىكارپۈتۈنلەي قىلىش ۋە بەگ سىستېمىسىنى 

ۇئ غۇلجىدا ائشلىقنى چىڭ بۇنداق بولغاندا  قىلغان، چۈنكى    ھتىياتېئ   قىلىشتا  تەكلىپنى قوبۇل
سېتىشقا بۇيرۇالتتى. يەنى بازار باھاسىدىن كۆپ تۆۋەن دارلىرىنىڭ بېكىتكىنى بويىچە لئەمە

نى قوبۇل قىلمىغان. خۇددى ۇئنىڭ دېگىنى توغرا  ىبۇ تەكلىپ شۈننىڭ جىن  ۋەلىبايشۇڭا 
  ، يەنى تۆۋەن باھادا  بازار باھاسىدىن  ھاكىم بەگ ائشلىقنىگەن  ىتەيىنل  شۈنجىن    ،چىققاندەك

 20-15( كىلوگرامغا تەڭ كېلىدۇ 16.38ېئغىرلىق ۆئلچەم بىرلىكى بولۇپ،  –)پۇت  پۇتنى ھەر
تەۋە وئتتۇرا  ۇسىيەگەر ۋەلىباينىڭ قىزىقىشى  ەۋەبتىنس. بۇ اتقانئەتراپىدا س (نت ىس) كوپەك

پايدىلىق وئرۇندا تۇرۇشنى   ا ىدڭ بىلەن سود چى بولۇپ ۇئ يەردە تۇرۇپ  يۈزلەنگەنائسىياغا 
 . مەقسەت قىلغان

 

 ۆچۈشىكتارانچىالرنىڭ يەتتە سۇغا 

 ۇسىيەر  ائىئلەوئن مىڭدىن ائرتۇق  نىڭ ائساسلىق قىسمى بولغانتارانچىالر 
 ائىئلە 1800، بولۇپ تىزىمالتقانگە كۆچۈشكە ھازىرقى يەتتەسۇ تەۋەسى ۇقىدىكىكونترولل

 كۆڭلىگەكىشىلەرنىڭ    ھەققىدەرىلىش  ئەمەلدارالرنىڭ قارىشىچە ىئلىدىن ائي  ۇسر قېلىپ قالغان.  
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  ەمەلىي ئبۇ قېتىملىق كۆچمەن دولقۇنىدا  يەنە  . ۋەلى باي  قاتقانيوكەلگەن گۇمانالرنى ۋەلى باي  
بەزىلەر ئەگەر   ،بولۇپ ەرزدارقۇرغۇن كىشىلەر ۋەلى بايغا نرول وئينىغان. چۈنكى شۇ چاغدا 

بۇ   دەپ وئيلىشاتتى. قۇتۇلىمىز ەرزدىنمۇقبۇرۇنقى  ائلماشساچىڭغا ىئلىنىڭ ھاكىمىيىتى 
يىلى ۋەلىباي نۇرغۇن  -1882 ېئلىپ كېلىش ۈئچۈن ۇسىيەگەر وئيدىكى تارانچىالرنى 

ھەمدە تېخى ىئلىدىن كۆچمىگەن تارانچىالرنىڭ قاتناش   ۆتۈرۈۋەتكەنك ىشىلەرنىڭ قەرزىنى ك
پۇل ياردەم مىڭ رۇبلىدىن ائرتۇق  30 ەمئىيج ۈئچۈنېئھتىياجى  ۋە باشقا جەھەتلەردىكى

ۈئچۈن يۈزلىگەن ائىئلىلەر  سەپتىن چۈشۈپ قالغانۇئ يەنە قىلغان. كېيىنكى يىلى  ەرپس
 . ياراتقان ۇاليلىق قكە جلەپ كۆچۈشپۇل خەمىڭالپ غا الر ھارۋىالزىملىق 

كۆچۈشلىرىگە وئخشايدۇ.  ۇسىيەدىكىر  ۋيانالرنىڭسالتارانچىالرنىڭ كۆچۈشى 
  رايونىغا يەتتە سۇ  ۇسىيەنىڭر تارانچى ۋە تۇڭگان رەھبەرلىرى ىئلىدىكى كۆچۈشتىن بۇرۇن 

ۋە   ائلمۇتا ۆئلكىسىنىڭيەتتە سۇ كېلىپ كۆچمەكچى بولغان جايالرنى پەملەيدۇ. تارانچىالر 
بولۇپ جايلىشىدۇ.   تىنۈئچ توپ  رايونىغاىئككى  ياركەنت قاتارلىق    ن قوشۇۋالغايېڭىدىن    ۇسىيەر 

  ۇقىرى ي ھقانالر ياخشى تېرىلغۇ يەرلەرنى ىئزدەپ چىقىپ كەتكەندە باي تىجارەتچىلەر ۋە ېد
دەپ ائتىلىدىغان  ساماروئرۇنالشتى. بۇ يەر بۇرۇن  ەھىرىگەش دىكى موللىالر ياركەنتقىتەبى

تارانچى  يىلى -1866گازارما قىلغان جايالر ىئدى.  ئەسكەرلىرى  شىبە ۋە سۇلۇن ،بولۇپ
الڭچىالر  پۇقرالىقىغا ۆئتكەندىن كېيىن  ۇسىيەر ۇئالر . ىئدى ۆيدۈرۈۋەتكەنك بۇ يەرلەرنى قوزغى

يەنە ۆئزلىرى ائۋات پۇقرالىقىدىكى تارانچىالر جاماىئتىنىڭ مەركىزى قاتارىدا  ۇسىيەر لەرنى ر يەۇ ب
قىلىشقا باشلىدى. كۆچمەنلىك غۇلجا تارانچىلىرىنىڭ جامائەتچىلىكىنى ۆئزگەرتمىدى. ۇئالر 

قويۇشتى،   ەھەللىلەرگەمنەدىن كۆچۈپ كەلگەن بولسا شۇ يەرنىڭ ىئسىملىرىنى يېڭى 
بۆلۈپ بېرىلگەن يەرلەرگە بەزى يەنە دېگەندەك. تارانچىالر  مەسىلەن، ناغرىچى، قازانچى

وئرۇنلىشىش جەريانىدا قازاق ۋە كازاك ائھالىنىڭ يەكلىشىگە ۇئچرىدى. شۇنىڭ بىلەن ۇئالر 
كۆچۈپ يۈرۈشكە مەجبۇر  ۋە ائلمۇتا ئەتراپىدىكى مەھەللىلەرگەبىر بازاردىن يەنە بىر بازارغا 
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ەھەللىلىرىگە جايالشتى. يەنە  م ۇسر  الرتارانچى ۋە تۇڭگان ەكمىڭدبولدى. ھەتتا بەش يېرىم 
 غۇنى مۇقىم بىر يەرگە يەرلەشمەي، سەييارە كېزىپ يۈرىدىغان ىئشلەمچىلەرگە ائيالندى.نۇر 

  جايالشتۇرۇشتىكى بىر قىيىنچىلىق ۇئالرنىڭ يەتتە سۇدا  نىكۆچۈپ كەلگەن تارانچىالر 
بارا -كۆچمەنلىرىنىڭ قازاق بوزقىرلىرىدا بارا ۇسر . بىنورماللىقى ىئدى ىتىنىڭساالھىي ىقانۇن

ھۆكۈمىتى يەتتە سۇدىكى خەلقنى قازاقالرنىال كۆرسىتىدىغان  ۇسىيەر چار كۆپىيىشى بىلەن 
دەپ   « كۆچمەنلەر» بىلدۈرىدىغان ۋيانالرنى سالبۇ يەرگە وئرۇنالشتۇرۇلغان ۋە  «يەرلىكلەر»

الر يا يەرلىك تارانچى كۆچۈپ كەلگەن  ېررىتورىيەسىدىن تخىتاي ىئككىگە ائيرىغان ىئدى. 
يات ئەلدىن كەلگەن  بەلكى  مەنسۇپ ئەمەس گە «كۆچمەنلەر» ۋيانسالقازاقالرغا ياكى 

ائساسالنغاندا   گە «سىبەلگىلىمىبوز قىر »دىكى ىيىل-1881مۇسۇلمان كۆچمەنلەر سانىالتتى. 

 

يىلىدىكى ياركەنتنىڭ خارابىسى.-1880  
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زېمىنلىق بولۇشى چەكلەنگەن يەتتە سۇدا بولمىغانالر ۋە يەرلىك بولمىغانالرنىڭ  خرىستىائن
ى لىر يىل-1890دۇچ كەلدى.  سوائلالرغاتارانچىالرنىڭ يەرلىشىش ىئشى  ەۋەبلىكسىئدى، شۇ 

ۋە   ۋيانالرسالپايدىلىق كۆچمەنلىك سىياسىتىنى يولغا قويدى.  ۋيانالرغاسال  ۇسىيەر چار 
س ېيات ۋە ائز سانلىق ھ  ۇقوئپئوچى دە ۇئيغۇرالر ۆئزىنسىنەتىجى ۆپىيىشى كنىڭ كازاكالر 

مىللەتلەرگە وئخشاش باشقا  يەرلىك  الرنى  تارانچى  چىقىرىپپەرمان    ۇسىيە ر يىلى  -1899قىلىشتى.  
قاتارىدا مۇائمىلە قىلىنىشى كېرەك  «يەرلىكلەر »، ۇئالر يەنى قىلدى.تىراپ ېئيەرلىك پۇقرا دەپ 

مەسىلەن، ۇئالر يەتتە سۇنىڭ   .يەنىال ساقلىنىپ قالدى لەركەمسىتىشبەزى ئەمما  ىئدى.
 سايلىمىدا بىلەت تاشالش ھوقۇقىغا ېئرىشەلمىگەن.   ېنتپارالمنۆۋەتلىك    بىرىنچى

 مىللىيخەرىتىنىڭ مەمۇرى تارانچىالر ۆئزىنى ھاكىمىيەت تەرىپىدىن سىزىلغان 
قىلىشاتتى.    ېسھ دەپ    ۋمقو بىر    تىبارسىزېئان  جايالشقگىرۋەكلىرىگە  پۇچۇق    ېگورىيەسىنىڭكات

مەھەللىسىدە، تۇڭگانالر تۇڭگان  مەھەللىسىدە، بەلگىلەنگەن تارانچىالر تارانچى يەتتە سۇدا 
ياشايتتى.   رايونىدا دېھقانالر ۋيانسالبولسا  ۋيانالرسال ، ېررىتورىيەسىدەتقازاقالر »قىرغىز« 

  35يېرى  ائىئلە بويىچە وئتتۇرىچە  تارانچىالرنىڭ  ، يېزىلىشىچە ستاتىستىكىدايىلدىكى -1902
 230) كازاكالر  ( ۋەگېك تار  87) ۋيانالرسالبۇ يەر  سېلىشتۇرغاندا، نوپۇسىغا بولۇپ گېك تار

تارانچىالرنىڭ غۇلجىغا قايتىپ كېتىشىمۇ   ۆلەكبنىڭ يېرىدىن كۆپ ائز ىئدى. شۇڭا بىر    گېك تار(
ئەمەس ىئدى. نۇرغۇن جەھەتلەردە شىنجاڭدا قالغان تارانچىالرنىڭ ئەھۋالى  ەجەبلىنەرلىكئ
  خىتايغا تەۋە تۈركىستاندايىلى -1884ىدىن ياخشى ىئدى. تۇپراقلىرىغا كەتكەنلەرنىڭك ۇسىيەر 

ۈئچۈن ىئشلەپ   لەرھاكىم بەگھقانالرنىڭ  ېد   يەرلىك  داشىنجاڭ دېگەن نامدا بىر ۆئلكە قۇرۇلغان
شۇنىڭ بىلەن بىرگە  ىئدى. شۇنداقال باج سېلىقى تۆۋەنلىتىلگەن بېرىشى ئەمەلدىن قالغان

قاتارلىق  ىئستىكى ۋە ائىئلىسىدىكىلەر بىلەن جەم بولۇش  قانالرنى سېغىنىشغتۇ  ىكىىئلىد
  بولغان. ەۋەبس قايتىپ كېتىشىگە چىڭ تەۋەسىگە ائمىلالر يىلىغا مىڭلىغان تارانچىالرنىڭ 

ى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان يىل-1906شىنجاڭغا كۆچۈپ كېتىش قارىغاندا  ستاتىستىكىالرغا
يىلى -1909ائزالپ كەتكەن. تارانچىالردىن وئن مىڭى دىكى يەتتەسۇ شۇ يىلى  بولۇپ،
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يەتتە سۇدىكى يېزا ىئگىلىكىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە  مىائنتىسىۋۇ ر پ. پ. ستىكىچى تىسىتا
سانلىق مەلۇمات يىغقان بولۇپ يەتتە سۇدىكى تارانچى يۇرتلىرىدا يەرلەرنىڭ   ەپسىلىيت

تارانچى  سۇ  يەتتەى بايقالغان. ئەينى چاغدا نىپ كىشىلەرنىڭ كېتىپ قالغانلىقتاشلى
پىرسەنتىنى    20پىرسەنتى غۇلجىدا ياشاۋاتقان بولۇپ بۇ ياركەنت ائھالىسىنىڭ    10ائھالىسىنىڭ  

 تەشكىل قىالتتى.  

ھاكىمىيىتى تارانچى جەمئىيىتىدىكى ھادىسىلەرگە كۆزىنى يۇمۇۋاالتتى،   ۇسىيەچارر 
 چىلىكدا بىدىكتارانچىالر بىلەن ھاكىمىيەت ائرىسىكىشىلەرنىڭ  ۋەلىبايغا وئخشاش  نەتىجىدە

گرىلىنىدىغان ېچبىلەن  ېرىيەسىىئمپچىڭ  ۇسىيەر . قان ىئدىاتىشىغا وئبدان پۇرسەت يار قىل
يەرلىك نىڭ كەنت قۇرۇلمىسىغا وئخشاپ كېتىدىغان ھۆكۈمىتى چىڭ الرغاتارانچى رايونالردا

،  ڭبېشىمى ائقساقالالرنىڭ، بۇنىڭ مىسالى، كەتمەن رايونىدىكى ھوقۇقالرنى بەرگەن بولۇپ
 رايونلىرىدابۇ يەتتە سۇنىڭ باشقا  .ىئدى  ەۋجۇتلۇقىم نىڭەندەك ئەمەل ناملىرىدېگ ۈزبېشىي

بولۇپ، چار  ەىئلىكىدۋەلىباينىڭ  نىڭ كۆپ ىيەرلەر  بۇ چىڭدىن تارتىۋالغان ۇسىيەر يوق ىئدى. 
ھۆكۈمىتى ۇئنىڭ بۇ يەرلەرگە داۋاملىق ىئگە بولۇشىغا ۋە تارانچىالرنىڭ ۇئنىڭ يەرلىرىنى   ۇسىيە ر 

ىئجارىكەش ىئدى. ۋەلىباي تۇرۇشىغا يول قويغان  ېمىنىداز ىئجارىگە ېئلىپ، ۇئنىڭ 
بۇنىڭدىن   ۋە ائالتتى يىغىپ بىر قىسمىنى ياكى يېرىمىنى چتىنۈئنىڭ ىھوسۇل نىڭتارانچىالر 

لىباي ۆئزى تاپشۇراتتى. ۇئنىڭ ۆئز ائلدىغا چاپارمەنلىرى ەىدىغان باجنىمۇ ۋدۆلەتكە تاپشۇر 
يەر يەتتە  بولۇپ سۇ ىئنشاائت ۋە ھوسۇل يىغىشقا مەسۇئل ىئدى. تارانچىالر جايالشقان 

ياخشى  ۇناسىۋىتىمبىلەن  ائلمۇتا نىڭ ۋەلىبايبولغىنى ۋە يىراق  دىنائلمۇتاسۇنىڭ مەركىزى 
 . ينىڭ بۇ ىئشلىرىغا گەپ قىلمايتتىا ھۆكۈمىتى ۋەلىب  ۇسىيە ر چار   بولغىنى ۈئچۈن

ۇئ تەرىپىدە تۇرۇپ داۋاملىق توختام بويىچە  ڭچىگرىنىۋەلىباي چىڭ ائرمىيەسىگە 
ېئلىپ كېلىش ۈئچۈن ۋەلىباي   ۇاليلىق ق ائشلىق سېتىپ تۇراتتى. غۇلجىغا توشۇيدىغان ماللىرىغا  

پار بىلەن  ەنگلىيەدىنئبۇيرۇپ  كوزېلنى پوكلىۋېسكى  ېنېرىئنژپولشالىق سۈرگۈن 
. بۇ مۇشۇ زېمىندىكى  رغا سالغانۋە تۈركىستاندىكى دەرياال  ھەرىكەتلىنىدىغان كېمە سېتىۋالغان
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  كالپاكوۋىسكى يىلى قاتناش باشلىغان بولۇپ ۇئنىڭغا -1883كېمە بۇ . تۇنجى پار كېمىسى ىئدى
ىئلىنى بېسىۋېلىشىغا يېتەكچىلىك قىلغان بولۇپ  ۇسىيەنىڭر دەپ ىئسىم قويۇلغان. بۇ كىشى 

كېيىن يەتتە سۇنىڭ ھۆكۈمدارىغا ائيالنغان. ۋەلىباي بايلىقنى كۆپەيتىشتىمۇ تەدبىرلىك ىئدى. 
بۇغدايدىن باشقا كېۋەزچىلىككىمۇ قىزىققان ۇئ ، ۆرۈگەنچۇئ غۇلجىنىڭ ئەتراپىدا تۈگمەن 

ۆئزلەشتۈرگەن. ۋەلىباي   نىڭ قۇرغاق كىلىماتىغاياركەنتكېۋەز سورتىنى بىر نىڭ ىكىبولۇپ ائمېر 
تەبىئىي  مول  ئەمەلدارلىرى ۈئچۈن غۇلجىنىڭ    ۇسىيەر كانچىلققىمۇ بېرىلگەن بولۇپ  كۆمۈر  يەنە  

ۋەلىباي مۇشۇ خىل ۇئسۇلالر ائرقىلىق باشقىالرغا   بايلىقىنى ېئچىشتا مەسلىھەتچى بولغان.
سايلىغۇچىالرنىڭ   ياركەنتتىكى دىكىيىلى-1899 ىغان.قارىغاندا ھەددىدىن ائرتۇق بايلىق توپل

 خاتىرىلەنگەن بولۇپ،  ەنلىكىىئكمىڭ رۇبلى  40تىزىملىكىدە ۋەلىباينىڭ شەخسى بايلىقىنىڭ 
 قالغان وئن بىر باينىڭ وئمۇمى مۈلكىدىنمۇ كۆپ بولغان.تىزىملىك تىكى ۋەلىباينىڭ مۈلكى  

 

 ۇرۇلۇشىق»شىنجاڭ« ۆئلكىسىنىڭ 

اللىسى  كۆنگىلىۋاتقاندايېڭى ھاياتقا الر تارانچىكۆچكەن  ۇسىيەگەر    چىڭ سۇ
اللىسىىئلىدىكى باشقۇرۇشنى ك شىنجاڭدىكى، جۈملىدىن  ۈچەيتمەك تە ىئدى. چىڭ سۇ

ىكى قايتا قۇرۇش  يىلالرد-1860كېيىن  تىيەنگودىن تەيپىڭ ۇقىنى كونتروللشىنجاڭدىكى 
 مەھكىمىسىقايتا قۇرۇپ چىقىش »غان ىنتەسىس قىل ائساستاوئرگانلىرىنى ۈئلگە قىلغان 

 ر يېڭى سېپىلالر، مەمۇرىي بىناال ىئدى. ىئلىدا ائرقىلىق ېئلىپ بارماقتا  « (جۈ شەنخوۋ )
  كاتاۇئكاىئدى.  تكۈزۈۋېلىنغانۆئقوپۇرۇلغان، ۆئستەڭلەر چېپىلغان ۋە تاشالندۇق يەرلەر 

قايتا قۇرۇپ چىقىش ىئدارىسى ۋەدە  بۇ قۇرۇلۇشالر  كۆرسىتىپ ۆئتكىنىدەك،  نىڭ كازۇتادا
خۇنەنلىك    زوڭ تاڭنىڭۋە زو    گەپۇرسىتى بىلەن ائلدانغان خىتاي كۆچمەنلەر ھقانچىلىق  ېدقىلغان  

 . ىئدى تاپشۇرۇلغان   گەئەسكەرلىرى
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بولۇشى چىڭ ئەمەلدارلىرىنى كەسكىن ىئسالھات  خارابنوپۇزىنىڭ  ېرىيەىئمپ ىنجاڭداش
  زوڭ تاڭ تاقابىل تۇرغىلى بولمايدىغانلىقىغا ىئشەندۈردى. زو  ەۋپىگەخبولمىسا ھۆكۈمەتسىزلىك 

شىنجاڭنى قايتا قۇرۇشتا خىتايالرنىڭ يېتەكچى  ۋە ۇئنىڭغا وئخشاش خىتاي ائقىللىرى 
الڭغا  چى ىنجاڭداكۆرەتتى. ۇئالر شبولۇشىنى بەكرەك مۇناسىپ  ڭغا قارشى كەيپىيات ۋە قوزغى

بولغان ائمىلنى يەرلىكلەرگە بېرىلگەن ھوقۇقنىڭ كۆپ بولۇپ كەتكەنلىكىدىن  ەۋەبس
، شۇڭا بۇرۇن مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بۇنداق ھوقۇقالرنى قايتا ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە  كۆرەتتى

پەقەت  رەھبەرلەرنىڭ  ائلىي. شۇنداقال ۇئالر يەنە بۇرۇن مەركەزدىن ئەۋەتىلگەن قارشى ىئدى
يەنە يەرلىكلەرنى   زوڭ تاڭموڭغۇل ياكى مانجۇ بولۇپ كەلگەنلىكىگىمۇ نارازى ىئدى. زو 

ۋە يەرلىك   تونۇپ يەتكەن  ىئكەنلىكىنى    مۇھىمشنىڭ  ۇمەدەنىيەت جەھەتتە مەركەزگە بېقىندۇر 
  وئرىدىغان مەك تەپ قۇرۇشنى تەكىتلىگەن. باشالنغۇچ ڭزىچە ۇ مۇسۇلمانالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە ك

يىلى  -1884ۋە قارشى تەكلىپلەرنى مۇزاكىرە قىلىش نەتىجىسىدە،  لەرتەكلىپبۇنداق بېرىلگەن 
ۋە شىمالىنىڭ نىسپىي مۇستەقىللىقى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ ۆئلكىگە  ەنۇبجتەڭرىتاغنىڭ 

خىتاي ئەمەلدارالر ائرقىلىق باشقۇرۇش قارار بۇ زېمىننى يېڭى بىر يۈرۈش ائيالندۇرۇش، 
 قىلىنغان. 

 ۇقىداكونترولل»شىنجاڭ« ۆئلكىسىنىڭ تەسىس قىلىنىشى خىتاي يۈزەكى قارىغاندا، 
ش سىياسىتىنىڭ لەشتۈرۈۆئلكىبۇ بىر ۋەقە بولۇپ، تەتقىقاتچىالر  ېئلىپ بېرىلغان

رولىغا مەركەزلىك ھالدا نەزەر ائغدۇرۇپ كەلدى.  بىر گەۋدە بولۇش ۆئزلەشتۈرۈش ۋە 
دەپ قارايدۇ. ئەمما بۇنى   «خىتايالشتۇرۇش»نى سىياسەت بۇ كاتاوئكامەسىلەن، تەتقىقاتچى 

خىتايالرنىڭ بۇ زېمىندىكى  ئەمەلىيەتتە، پەرقلىق تەرەپلەردىن ىئسپاتالشقا توغرا كېلىدۇ. 
لەنگەن. كۆچمەن جەلپ ىنەتىج ەتۈرىچە تتۈرلۈك مۇستەملىكە تەدبىرلىرى ائرزۇدىكىدىن 

-1880تاكى بولغان يامۇلالر  خارابلەر تېرىقسىز قالغان، ر قىلىش تەسلىشىپ كەتكەن، يە
بازاردا يېتەرلىك كۈمۈش    ،لىڭشىپ قالغان بولۇپ  ۇىئقتىسادمئەسلىگە كەلمىگەن.  ىلالرغىچە  ي

يىغىۋېلىنىپ  كى تەڭگىلىرى تاكۈمۈش ۋە مىس پۇل بولمىغانلىقى ۈئچۈن ياقۇپ بەگنىڭ 
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رۇبلىسى  ۇسىيەنىڭر ىئشلىتىلگەن. ۇئندىن كېيىن نۇرغۇن يىل قەدەر نگە ېتىلگە ېئرىتىۋ
تە  يەرلىك مەمۇرىيەتيەنە  خىتايالشتۇرۇش ۇئقۇمى  مۇقىم پۇلى بولۇپ قالغان.  ئەڭ  شىنجاڭنىڭ  

  ئەمدى  بۇرۇنقى بەگلەر . ېئتىبارسىز قارايدۇلىشىۋاتقان يەرلىك ائپتونومىيەگە قارىتا مداۋا
بىلەن بولغان   ەمئىيەتجاملىق رەۋىشتە يەرلىك ۋدەپ ائتىلىپ داشاڭيوالر خىتايچە نامدا 

گەرچە خىتاي مەمۇرالر يېڭى  . ۆئتىگەن ۋەزىپىسىنى لىكمۇھىم كېلىشتۈرگۈچى ۇناسىۋەتتەم
 ەركىبتپۈتۈنلەي مۇسۇلمانالردىن بولسىمۇ  ەيىنلەنگەنتمەنسەپكە رىي بىرلىكلەرگە مەمۇ 

بەزىلەرگە  يەنىال يەرلىك بەگلەرنىڭ ياردىمىگە تايانغان.تاپقان بۇ كەڭ زېمىننى باشقۇرۇشتا 
 شىنجاڭ ۆئلكىسى دېگەن بۇ ائتالغۇغا بولغان مەسخىرە ىئدى. للىق ېائرنىسبەتەن بۇ خىل 

بۇ سىياسەت   باۋلىيەن تاۋنىڭ وئغلى  وتاۋ م يىلى شۇ چاغدىكى شىنجاڭ ھۆكۈمدارى -1891
»بەگلەرنى بىكار قىلىپ شاڭيوالرنى  وئتتۇرىغا قويۇپ: دادىل ھەققىدە ۆئز كۆز قارىشىنى 

خىتاي ئەمەلدارالر يەرلىك مۇسۇلمانالر ۇئالرنى يەنىال بەگ دەپ ائتايدۇ؛ قويدۇق، ئەمما 
بىلمەيدۇ. شۇڭا يەنىال يەرلىك بەگلەر بىلەن ياكى يېزىقىنى مۇسۇلمانالرنىڭ تىلىنى 

ۆئز  قىلىشتىن بۇرۇن كىشىلەر. بىز ۋىاليەت، ناھىيە ۋە يېزا تەسىس ېرىكلىشىدۇش
ۆئزلىرىنى قاڭ قىر قاقشاتقان بەگلەرگە ۆئچ ىئدى، مانا ئەمدى خىتاي ئەمەلدارالر  تاىئپىسىدىكى

ائۋامنى ېئزىدىغان كۈچلەرنىڭ پاسىبانى بولۇپ قالدى، شۇنىڭ بىلەن خەلق خىتاي 
 دېگەن.  -«ئەمەلدارلىرىغا قارشى چىقىۋاتىدۇ

اللىسىنىڭ ائخىرقى   ۆئلكە ىر پەقەت ائتاقتىال ب ىنجاڭنىڭش ىئكەنلىكى چىڭ سۇ
بىز  شۇنىڭ بىلەن بىرگە، .دەۋرىدىكى شىنجاڭدىكى كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ قارىشى ىئدى

دەپ يۈزلىنىشىنىڭ ائالمىتى  ۇقىغاكونترولل ۋاسىتەبىشىنجاڭنىڭ ۆئلكە قىلىنىشىنى خىتاينىڭ 
پۈتۈن چىڭ ىئمپېرىيەسى بويىچە يەرلىك  -قاراشتىن ۆئزىمىزنى تارتىشىمىز الزىم. شىنجاڭ 

  تىيەنگونى   تەيپىڭبۇ ىئسالھاتتا  ھاكىمىيەتنى ىئسالھ قىلىش دولقۇنىدا ۆئلكە بولغان بولۇپ،   
ن ۇئرۇشتىبۇ تەدبىرلەر  لگە ېئلىنغان ۋە  دىن ۈئباستۇرۇش جەريانىدا وئتتۇرىغا چىققان تەدبىرلەر 

ائز ساندىكى  چېچىلىپ كەتكەن . ىئدى ەمەلىيلەشتۈرۈلگەنئكېيىنكى قايتا قۇرۇش مەزگىلىدە 
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تىجارەتچىلەر لىك سەھرادىكى مۆتىۋەرلەر ۋە شەھەر  نىشنىڭ وئرنىنى ىغا تايخىتاي ئەمەلدارالر 
بۇ   ائلغان ىئدى.  شەكلى  ائساس قىلغان يەرلىك ائپتونومىيە    ىئجتىماىئي كۈچلەرنى  ائساسىدىكى

بۇ مەنىدىن  .  رەھبەرلىرى رولىنى ۆئتەيتتى  جامائەتام پاائلىيەتچىلىرى ۋە  ۋكۈچلەر ائ  ىئجتىماىئي 
  ىشى قاتنىشمەمۇرىيەتكە مۇسۇلمانالرنىڭ يەرلىك خىتايالردىن تەشكىللەنگەن ېئيتقاندا، 

 زىيالىيلىرى مۇسۇلمان    چاغالردا. شۇ  ۆئلكە مودېلىغا قارشى ئەمەس، بەلكى ۇئنى قۇۋۋەتلەيتتى
بىلەن خىتاي مەمۇرىيىتى وئتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىقنىڭ قانداق بولغانلىقى ھەققىدە خىتاي 

ائنچە ا ۆئلكىلىشىشنىڭ بۇ نۇقتىسىغ تەتقىقاتچىالر  شۇڭايوق،  ىيالر مەنبەلىرىدە ماتې
ىكى خىتاي ەكەند قەشقەر ۋە ي، ەلۋەتتە ئبولۇشى مۇمكىن. گەن ەي كەلبەرم ئەھمىيەت

بايالردەك   ۇاڭجۇدىكى گۋە  سۇجۇيەرلىك بايالردىن  دۆلەت قۇرۇش جەھەتتە  الرئەمەلدار 
  ، ئەمما ۋەتەنسۆيەرلىك ۋە قىزغىنلىق بىلەن مەمۇرىيەتكە ماسلىشىپ بېرىشىنى كۈتمەيتتى.

ھالدا دۆلەت قۇرۇشقا   ەسمىير  – ەيرىيغخىل  پۇقراالرنىڭ بۇۆئلكە قۇرۇش تەشەببۇسچىلىرى 
 ۇيلىياردەمچىسى ىئككىنچى قول  زوڭ تاڭنىڭيىلى زو -1882 قاتنىشىشىنى ۈئمىد قىالتتى. 

بىلەن ۇئالرنىڭ جەمئىيەتتىكى باي تۆرىلەر   ۇرۇلۇشىقالدرنىڭ ئەمەلدىن بەگلە جىنتاڭ
ئەمما ئەمەلىيەتتە بۇ رولنى   ،يتقانېئ اۋام قىلىدىغانلىقىنىشەكلىدە ۋەكىللىك رولىنى يەنىال د

 ۈئستىگە ائلغۇچىالر يەرلىك بايالر تەبىقىسى بولغان. 

 

 ائقساقالالر ۇسىيەلىكر سودا ېئغىزلىرى ۋە  ىنجاڭدىكىش

دەرۋازىسىغا قەدەم باسقانلىقىنىڭ  ېرىبىغ ڭخانىدانلىقىنىچىڭ  ېرىيەسىنىڭىئمپ ۇسر 
بىلەن مۇناسىۋەتسىز ياشاپ كەلگەن ئەنجانلىقالردا  ۇسىيەچارر تەسىرى ئەزەلدىن ئەڭ تېز 

خانلىقىنى بېسىۋالغاندىن كېيىن تارىم ۋادىسىدىكى بۇ خانلىققا مەنسۇپ    ەنقوق  ۇسىيەر بولدى.  
ا ھەمدە چىڭ زېمىنىدا سودا قىلىۋاتقان ، جۈملىدىن ئەنجان مۇھاجىرلىرىغپۇقراالرغا

تارتىپ خوتەنگىچە   ۇمۇلدىنقز پۇقرالىرىدەك باش پاناھ بولۇشقا باشلىدى. ۆئ ىمۇبۇخارالىقالرغ
دەپ   ەقىب ر سودىگەرلىرىنى  ۇسر دۈشمەن،  ۇسىيەنى چارر تېخى يېقىنغىچە تارقالغان، 
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چار تۈركىستاندا »ائقخان« دېيىلىدىغان  توساتتىنالئەنجانلىقالر مىڭلىغان بىلىدىغان 
 پادىشاھنىڭ پۇقراسى بولۇپ قالدى. 

ىنى پۇقرا سانىش ئەنجانلىقالرنى  بۇ ۇسىيەنىڭر  جىنتاڭ ۇ يلىۋەكىلى  زوڭ تاڭنىڭزو 
مىال دېگەن بىلەن ېن»لىقالرنى ئەنجانۇئ  ۋە بۇنىڭغا جېنىنىڭ بارىچە قارشى ىئدى. چەكلەيتتى

 جىنتاڭ ۇيلىىڭ ائخىرقى يىللىرىدا يىلالرن-1870 دەپ قارايتتى. «ئەمەس  ۇسىيەلىكر  ەقىقىيھ 
ياقۇپ بەگنى قوللىغان دېگەن گۇمان بىلەن يۈزلىگەن ئەنجانلىقنى قوغالپ چىقارغان، 

. ئەمما  تەشەببۇس قىلغان تكۈزۈۋېلىشنىۆئىغا پۇقرالىقچىڭ ائىئلىسى ۋە زېمىنى بولغانلىرىنى 
اللمىغان.   ەۋەبلىك سكېلىشىمى    پېتىربۇرگيىلدىكى  -1881 بۇنداق قاتتىق پوزىتسىيەنى داۋام قى

كونسۇلخانىلىرىنى غۇلجا ۋە تارباغاتايدىن باشقا قەشقەر ۋە   ۇسىيەر گە ائساسەن كېلىشىم
ۈئرۈمچىلەرگە كېڭەيتكەن، شۇنداقال ئەگەر زۆرۈرىيەت تېپىلسا تېخىمۇ كېڭەيتىش ھوقۇقىغا  

 نىكواليجراچىسى دىپلوماتىيەسىنىڭ سادىق ىئ ۇسىيەچارر يىلى -1882ېئرىشكەن. 
  ۇسىيە ر قەشقەرگە كەلگەن، باشقا كونسۇلالرمۇ ىئشقا چۈشكەن. كېلىشىم بويىچە    پېتروۋېسكى

بېجى ېئلىنمايدىغان، ۇئالر تەڭرىتاغنىڭ شىمالى ۋە جەنۇبىدا   ېگراچپۇقرالىرىدىن تىجارەت ۋە 
ئەركىن كېزەلەيدىغان بولغان. شۇنىڭ بىلەن ئەنجانلىقالر تېزال شەرقى تۈركىستاندا بازارنى  

سوۋېت  شىركەتلىرىنىڭ ۋاكالەتچىلىرىگە ائيالنغان. بۇ مەنىدە ئەنجانلىقالر  يە ۇسىر ىئگىلەپ 
 گە« ېدىكلىرى ب ڭ كاپىتالىزمىنى ۇسىيەر تەبىرى بويىچە » نىڭروستوۋىسكىى شەرقشۇناس

 ائيالنغان.  

 ۇسىيەر گەرچە باج تاپشۇرمايدىغان ائالھىدە ھوقۇقلۇق  ەركىشىلوئخشاش  جىنتاڭغا ۇيلى
پۇقرالىرىنىڭ بولۇشىدىن ۋە ۇئالرنى قوغدايدىغان كونسۇلنىڭ تۇرغۇزۇلىشىدىن بىائرام 
بولسىمۇ، لېكىن بۇرۇنقىدەك تارىم ۋادىسىدىكى بوستانلىقالرغا تارالغان نۇرغۇن ائقساقالالر  

تۇلغىنىغا ش« غېمىدىن قۇۈرتۈ شكۈخەلقنى »كبىلەن مۇائمىلە قىلىش ۋە ۇئالرنىڭ يەرلىك 
توپىنىڭ قايتىدىن باش  ائق ساقالالر الر ىئچىدەيەنىال ئەنجانلىق ۇيلىمەمنۇن ىئدى. ئەمما 

. چىقىشىغا قارشى ىئدى ۋە بۇ جەھەتتە دىپلوماتىيەلىك ۈئستۈنلۈككە ىئگە ىئدى. ۆتۈرۈپك
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ۆئزىنىڭ ۋەكىللىرىنى ئەۋەتىشكە بوالتتى،  يەرلىككە بويىچە كونسۇلالر كېلىشىمى  پېتىربۇرگ
. ئەمما  يوق ىئدىىئش  يېزىلغان ئەۋەتىلىدۇ دەپداىئملىق ائقساقالالر  ېلىشىمدەك ئەمما

كېلىشى بىلەن ۆئزىنى ائقساقال دەپ يۈرىدىغان ئەنجانلىقالرنىڭ سانى   پېتروۋسىكىنىڭ
تۈركىستان ھۆكۈمدارىغا خەت يېزىپ كېلىشىمدە   جىنتاڭ  ۇيلىيىلى  -1884ۆپىيىشكە باشلىغان.  ك

ائقساقالالرنى قايتۇرۇپ كېتىشى الزىملىقى،  ۇسىيەنىڭر ، ۇقىيوقلائقساقالالر ھەققىدە ماددا 
ىئكەنلىكىنى  ۋابكارجاىئشلىرىغا  ىنجاڭدىكىپۇقرالىرىنىڭ ش ۇسىيەر پەقەت كونسۇلالرنىڭال 

 تەكىتلىگەن. 

ائقساقال لىق ئەنجانىئسىملىك بىر  ېلىمھ ۇئچتۇرپانغا  نىڭ ائخىرىدايىلى-1884
يوللىغان دوكالتىدا،  پېتروۋىسكىغا  ېلىمنىڭھ تەيىنلەنگەندە ۋەزىيەت كەسكىن بولغان. 

. لىقى ېئيتىلغانچىڭنىڭ قايتا قۇرۇش مەھكىمىسى ۇئنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى رەت قىلغان
. ئەمما  چىققان تىجارەتچىلەر ۋە ۇئالرنىڭ ماللىرىنى تىزىمالپ  ۇسىيەلىكر شەھەردىكى  ېلىمھ 

بۇ ئەھۋالنى قەشقەردىكى   ېلىمھ چىڭ ئەمەلدارلىرى بۇنىڭغا پەرۋا قىلماي باج يىغقان. 
ىئسىملىك ھىم ېائبدۇر مەلۇم قىلغان. باج تاپشۇرغان بايالر قاتارىدىكى  پېتروۋىسكىغا

شىكايەت   ېلىمگەھ كۆرسىتىپ  تالونىنىمەرغىالنلىق بىر تىجارەتچى ۆئزىنىڭ باج تاپشۇرغانلىق 
  ەۋەبتىن سبۇ ئەۋەتىپ بەرگەن. چىڭ ئەمەلدارلىرى  پېتروۋېسكىغا تالوننى ېلىمھ  .قىلغان

ۇئنىڭ نېمىشقا بۇ ىئشنى چىڭ ھۆكۈمىتىگە سوراق قىلغان ۋە قىرىپ اچنى باي ائبدۇرەھىم
چاقىرتىپ كېلىپ،  ېلىمنىھيوللىغانلىقىنى سورىغان. ۇئندىن كېيىن ۇئالر  ېلىمگەھ ېئيتماي 

پۇقراسى ياكى چىڭ پۇقراسى ىئكەنلىكىنى  ۇسىيەر نىڭ ائبدۇرېھىم بايائلدىدا  ېلىمنىڭھ 
ۆئزىنى چىڭ پۇقراسى    ەيىبلەپئۆئزىنى خاتا تىزىمالپ قويغانلىقتا    ېلىمنىھ سورىغان. ائبدۇرەھىم  

 . ۇرۇۋالغانتدەپ 

تۆۋە قىلىشنى ۋە ائبدۇرەھىمنى خاتا تىزىمالپ قويغانلىقىنى   ېلىمدىنھ چىڭ ئەمەلدارلىرى 
رۇخسەت قىلمىغان ئەھۋالدا ھەر قانداق   پېتروۋىسكى ېلىمھ قىلىشنى تەلەپ قىلغان. تىراپ ېئ
  قىتتا پوزىتسىيەسىنى ۆئزگەرتىپ ابۇ ۋ ەمەلدارلىرى ئبولمايدىغانلىقىنى دېگەن. چىڭ تىراپتا ېئ
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ۋە بۇندىن كېيىن سېنىڭ بىلەن ىئشالرنى   ۇئنىڭغا »بىز سېنى ياخشى ائدەم دەپ بىلىمىز
نېمە يولالپ تۇرغىنىڭدىن بىزنى   پېتروۋىسكىغا پەقەت  ۇزاكىرە قىلىمىز...مۇۋاپىق تۈردە م

پۇقرالىرى بۇ ھەقتە  ۇسىيەر  زىيارەتتە بولۇۋاتقان اائقسۇدخەۋەردار قىلساڭال بولىدۇ« دېگەن. 
ائقساقالغا  مەلۇمات يەتكۈزگەن بولۇپ، بۇ ائقساقال ائبدۇرېھىم باينى   ەنجانلىق ئ  ائقسۇدىكى

ھېكايىسىنى  ائبدۇرەھىم باي بۇ ۋاقىتتا. ۈشۈشكە تەكلىپ قىلغانۆر ائقسۇ دوتىي  ى بىلەن ك
پۇقراسى ىئكەنلىكىنى، چىڭ ئەمەلدارالرنىڭ تەھدىتى بىلەن ۆئزىنى    ۇسىيەر ۆئزىنىڭ    ۆئزگەرتىپ

 .يتقانېئچىڭ پۇقراسى دېگەنلىكىنى  

ائقساقال  ېلىمھ مەسىلە ھەل بولۇپ تىجارەتچىلەرنىڭ ساالھىيىتى ېئنىق بولغان، ئەمما 
ك چىڭ ئەمەلدارلىرىدىن رازى بولمىغان. ۇئزاق ۆئتمەي چىڭ ئەمەلدارلىرى نار مىرزا ىئسىملى

ائقساقال قىلىپ تەيىنلىگەن. نار مىرزا دەسلەپتە   ەنجانلىقالرغائۇئچتۇرپانلىق بىر ئەنجانلىقنى 
ۇئنىڭ   يىلنىڭ وئتتۇرىلىرىدا -1885ائچچىقىدىن قورقۇپ رەت قىلغان، ئەمما  پېتروۋىسكىنىڭ

توپالۋاتقانلىقى ۋە  پۇقرالىرىنىڭ تىزىملىكىنى  ۇسىيەر  تىمىسقىالپھەممە يەرلەرنى  چتۇرپانداۇئ
بىرى . شۇنىڭ بىلەن ۇئچتۇرپاندا  رنى تارقىتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغانەھەققىدە يامان گەپل  ېلىمھ 

ىئككى ائقساقال پەيدا  تەرەپتىن يەنە بىرى چىڭ ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ېئتىراپ قىلىنغان    ۇسىيەر 
بىلەن ئەمەلدارلىرى چىڭ  ۇئ ۆئزىنىڭ .ۇئتۇپ چىققانبۇ جەڭدە نار مىرزا ائخىرى  بولغان.
ېئتىراپ قىلىشىنى قولغا كەلتۈرگەن،   نىڭپېتروۋېسكى  ىتىدىن پايدىلىنىپمۇناسىۋ  يېقىنبولغان  

قىلىپ  ائقساقىلىپۇقرالىرىنىڭ  ۇسىيەر  چتۇرپاندىكىۇئوئرنىغا  ېلىمنىڭھ ۇئ نەتىجىدە  
 ن.ىلگەبېكىت

ائقساقالالر مەسىلىسى    ،مەۋجۇت بولۇپ  ۇميۈزلۈكوئمنۇشالر تارىم ۋادىسىدا  قۇ بۇنداق تو
قايسى چەككىچە بارااليدىغانلىقىنى ۆئلچەيدۇ دەپ   ۇسىيەنىڭر چىڭ بىلەن بولغان كېلىشىمدە  

  ە دىپلوماتىي  .لىقالرمۇ بارمۇھىمقارىلىدۇ، ئەمما بۇ يەردە نەزەردىن ساقىت قىلىنغان 
  نىڭئەلچىلەر يەنى ، ىكى  مۇنداق بىر يۈزلىنىشنىئەسىرنىڭ ائخىرىد-19ى تارىخچىلىر 

ىغانلىقىنى  چىقىدۈپىتىدە مەيدانغا چى سياردەمكاتتىۋاشلىرىغا  ۇرۇھىنىڭگئەمەلىيەتتە سودا 
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 غان بولۇپ، ىدەلىل قىلىنىدبۇنىڭغا خىتايدا تەسىس قىلىنغان سودا ېئغىزلىرى  .بايقىغان
بۇنىڭ بىر شەرقى ھىندىستان شىركىتىنىڭ وئرنىغا كېيىن ئەلچىخانا ائلماشقانلىقى  ەبرىتانىي

دا شىنجاڭدا يۈز بەرمىگەن. شىنجاڭائلمىشىش  ۋاسىتەبى قىلىنىدۇ. ئەمما بۇنداقمىسالى 
گەرچە مۇسۇلمانالرنى باشقۇرۇپ  ېرىيەلىرى ىئمپ ۇسىيەر ۋە  ەنگلىيە ئۇئچراشقان چىڭ، 

ر بىلەن مەدەنىيەت ۋە تىل وئرتاقلىقىغا ىئگە ئەمەس ىئدى. تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ ۇئال
لىك نوپۇز( قاتلىمى مەۋجۇت بولۇپ ر )يە  ەائپتونومىييەرلىك    رايونالردامۇستەملىكە قىلىنغان بۇ  

  ۇسىيە ر ئەمەلدارلىرى بىلەن يەرلىك خەلق ائرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول وئينايتتى. رىيە ېىئمپبۇالر 
ائقساقال   ېشقەدەملەردىنپتۈركىستاننى ائلغاندىن كېيىن يەرلىك تىكى تەجرىبىلىك 

ۆئزىنى ىئدارە »مۇستەملىكە ھالەتتىكى ۋە ۇئنى خەلقنىڭ  تۈزۈمنى وئرناتتى سايلىنىدىغان 
دا كونسۇلالرنىڭ دەخلىسىزلىكى بىلەن شىنجاڭبۇ ۇئسۇل  ۇسىيەدىكى ر قولالندى.  دا «قىلىشى

يەنى،  بۇنىڭ نەتىجىسىدە نورمالسىز بىر ئەھۋال مەيدانغا چىقتى:   بىرلىشىپ وئتتۇرىغا چىقتى.  
باشقۇرۇشىغا   ۇلىنىڭكونس  ۇسىيەر ى پۇقرالىرىن ۇسىيەر شىنجاڭدىكى چىڭ ئەمەلدارلىرى 

  ۇسىيەر خۇددى  مۇسۇلمانالرپۇقرالىقىدىكى  ۇسىيەر بۇ تاپشۇردى، نەتىجىدە 
شنى تەلەپ بولۇبەھرىمەن ىن تائالھىدە ھوقۇقبولغان ىكىگە وئخشاش ىتورىيەسىدر تېر 
 . چىقتى ل كېلىپ ىدىغان بىر ئەھۋاقىل

ائقساقالالر ىئككى وئرگاننىڭ ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈپ  ۇقىدىكىكونترولل  ۇسىيەر  ىنجاڭدىكىش
بىلەن مۇناسىۋەت قۇرغان،  ەمەلدارلىرى ئىۋاش سۈپىتىدە چىڭ تكات ەنلىكقوق باققان، بىرى 

تۈركىستانىنىڭ ائقساقىلى سۈپىتىدە چارپادىشاھ بىلەن مۇائمىلە قىلغان.  ۇسىيە ر يەنە بىرى 
دۆلەت ائرىسىدىكى    ساھىبخانا ائقساقالالر ۆئز دۆلىتى ۋە    ، كەچۈرمىشىدىن مەلۇمكى  ېلىمنىڭھ 

مۇسۇلمانلىرىنىڭ تارىم   ۇسىيە ر ۇئالر ائيلىنىپ قالغاندىن باشقا يەنە  ېك تىغا وئبيرىقابەتنىڭ 
. ۇش رولىنىمۇ وئينىغانقىلدۇر  ېسھ  ېرىيەگەىئمپمۇستەقىللىقىنى ىئككى  ۋادىسىدىكى نىسپىي

قەشقەردىكى   ھەلىمدەكلەرنىائقساقىلى  نىڭۇئچتۇرپانقەشقەردىن يىراق بولغان مەسىلەن، 
ئەمما، قەشقەردىكى كونسۇلخانىغا   ۆئزى تەيىنلەيدۇ ۋە ئەمەلدىن قالدۇرااليدۇ. پېتروۋىسكى
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 ۇناسىۋەتم ۋاسىتەبىمۇسۇلمانالرمۇ كونسۇل بىلەن  ۇسىيەلىكر يېقىن يەردە وئلتۇرۇشلۇق 
تارباغاتايدىكى چەتئەل پۇقرالىرى قىلىشنىڭ وئرنىغا ائقساقال تەيىنلەشنى مۇۋاپىق كۆرگەن. 

، مەك تەپلىرى ۇكاندسۆزلەيدىغان تاتارالر بولۇپ ۇئالرنىڭ مەسچىت،  ۇسچەر ائساسەن 
  تۇنجى قېتىم   يىلى ۇئالر-1892ىئمامنىڭ دېيىشىچە،  بىر  كونسۇلخانا بىلەن يېقىن ىئدى. يەرلىك  

تىراپىسىز ىئش قايسى تەرەپنىڭ ېئھېچائقساقال سايلىغان بولۇپ يەتتە يىلغىچە 
 تىراپىغىمۇ ېئرىشكەن. ۋە چىڭ تەرەپنىڭ ېئ ۇسىيەچارر يۈرۈشتۈرگەن، ائخىرىدا 

تانىيەچە ىمەۋجۇت سودا تورىنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرىنى كونسۇل قىلىپ تەيىنلەش بر 
ۆئمىكى قەشقەر ۋە   نىڭتفورسى  دوگالستۆرە    ەنگلىيەلىكئيىلى  -1870ملىسىدىن.  ۈيوسۇنالر ج

ىئچىدە   ۇرۇھىگكەشمىرلىك، بەدەخشانلىق سودا ۇئالر نى زىيارەت قىلغاندا ەكەني
بېرىش   پۇقرالىقىنى  ەبرىتانىيقەشقەردە  راجتانىيەلىك ىيىلى بر -1891ائقساقالالرنى بايقىغان. 

ۆئز     ائقساقالالرنى بۇرۇندىن بار بولغان  تارىم ۋادىسىدىكىۇئ  ېئرىشكەندىن كېيىن   ىئمتىيازىغا
باشقا  -باشقا پۇقرالىقىغا ېئرىشكەن كىشىلەر  ەبرىتانىيجاڭدا ن. شىلغانائ  ۇقىغاكونترولل

مەنسۇپ بولغاچقا ۇئالرنى بىرال ائقساقال بىلەن باشقۇرۇش مۇمكىن    ەسىپلەرگەكۋە    مىللەتلەرگە
ۇئالرنىڭ  بار بەزى يەرلەردە  الرۇئزۇن مۇددەت وئلتۇراقالشقان ھىندىستانلىقئەمەس ىئدى. 

بولغاچقا ھەر كەسىپتىن  شۇغۇللىنىدىغان بىلەن تىجارەتبەزىلىرى ۋە لىق دېھقانچى بەزىلىرى 
ە بىر قېتىملىق ەكەنديىلى ي-1918.  كەلدى    تەيىنلەيدىغان ائدەت بارلىققا  نىپەرقلىق ائقساقالالر 

مىللەتلىرىنىڭ   بالتىۋە  ۋاخىائقساقال سايلىمى بولغان بولۇپ، پۇشتۇ، ھىندى، كەشمىرى، 
 بەش كىشى بىر ائقساقالالر كېڭىشىنى بېكىتىپ چىقىشقان.   ەمئىيجبولۇپ  ھەر بىرىگە بىردىن  

ئەمەلدارلىق پىرامىداسىنىڭ ۇئلىغا مەنسۇپ بولۇپ ۆئسۈش رىيە ېىئمپائقساقالالر 
پۇقرالىرى ائرىسىدىكى  رىيە ېىئمپچىڭ پۇقرالىرى بىلەن ئەمما ىئمكانىيىتى يوق ىئدى. 

رولىنى وئينايدىغان بولۇپ مەلۇم تەسىرگە ىئگە ىئدى. ائدەتتە  دىكلىك ېبمۇناسىۋەتتە ۇئالر 
ال تىجارەتچىلەر ھ اي سودىگەرلەر بولماستىن وئتتۇراائقساقاللىق وئرنىنى تەلەپ قىلىدىغانالر ب

قانچە چوڭ باي   ھېچئەسلى  يۇنىچ  (فازىلجان)يەنى  فەزلۇلالبوالتتى. غۇلجىدىكى تاتار باي 
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دەسلەپ ۇئ ىئلىغا كەلگەن يەتتە سۇلۇق تىجارەتچىلەرگە ياللىنىپ كەلگەن ىئدى.  ئەمەس
 ئەڭ كۈچلۈكۋە تەسىرى چوڭ ئەڭ  ىئچىدە نىڭشىنجاڭدىكى تاتارالر ھالدا  ەدرىجىيت بولۇپ 

تىجارەتچىلەردىن يىغىۋالغان  ماائشىنىائقساقالالر  ۇسىيەلىكر بولۇپ قالغان. بىرى  بايالردىن
 ماائشكونسۇلىدىنمۇ قوشۇمچە  ۇسىيەر يەنە  ھەقلەر ىئچىدىن چىقىرىپ ائلىدىغان بولۇپ،

ائلسا،  ماائش تارباغاتايدىكى ائقساقال يىلىغا ائلتە يۈز رۇبلىدىن مىڭ رۇبلىغا قەدەر   ائالتتى. 
. ائقساقالالردىن  قىلغان كىرىمىئككى يۈز رۇبلى تەخمىنەن قەشقەردىكى ائقساقال ېئيىغا 

چۈشۈرۈلگەن تامغا   ېربىگ ېرىيەسىنىڭىئمپ ۇسىيەر تەرىپىدىن تەيىنلەنگەنلەردە  ۇسىيەر 
قەشقەر ۋە  . بايرىقىنى ائساتتى ەبرىتانىيتەرىپىدىن تەيىنلەنگەنلەر  ۆئيلىرىگە  ەبرىتانىيبولسا، 

بىر مەزمۇن يوق  ھېچچىڭ ئەمەلدارلىرى كېلىشىملەردە ائقساقاللىق ھەققىدە ائقسۇدىكى 
تارىمدىكى بوستانلىقالردا ۆئزلىرىدىن يىراق بولغان ىئكەنلىكىنى دېيىشىپ قارشى تۇرسىمۇ 

اللمايتتى ؛ يەرلىك ئەمەلدارالر بولسا ائقساقالالر بىلەن پۇت ۇئالرنىڭ رولىنى ىئنكار قى
ال  قاھەتتا بۇنداق ائقس ر بىلەن ياخشى ۆئتۈشكە تىرىشاتتى، تېپىشىشنىڭ وئرنىغا ۇئال

قال  اائقس ەلىكبرىتانىيبولغان. بىر  ائلغانالرمۇ ۇئنۋان ۋە مۇكاپات بولغانالردىن چىڭدىن 
 مۇراسىمى ۆئتكۈزۈلگەن.  ۈتۈۋېلىشككۇچاغا كەلگەندە يەرلىك يامۇلدا كاتتا 

بىلەن برىتانىيە ائرىسىدىكى »كاتتا وئيۇن« دەپ ائتالغان تەسىر داىئرىسى   ۇسىيەر 
رول وئينىغان بولۇپ ۇئالر يەرلىك تىن ائخبارات  مۇھىمائقساقالالر  ۆرۈشىدەكتالىشىش 

ېئچىپ   –ھېرىپ توپالش، گۇمانلىق چەتئەللىكلەرنى نازارەت قىلىش ۋە ۆئزىدىن بولغان 
شتۇرۇش قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ۆئتىگەن. ۇئالر يەنە يەرلىك  تەكشۈرگۈچىلەرنى وئرۇنالكەلگەن 

لەرنى  ىئەتىق - ەقىلىش، ائسار  ېدىكلىكب ۇيۇمالرغاب»بايلىق ىئزدىگۈچىلەر« قولغا چۈشۈرگەن 
يىپەك  ئەسىرنىڭ بېشىدىكى ۇئلۇغ-20، شۇغۇلالنغان بولۇپ توشۇش قاتارلىق ىئشالر بىلەن

پۇقرالىرىنىڭ   ۇسىيەر دولقۇنىنى ۇئلغايتقان. مەسىلەن، خوتەنگە قويۇلغان  ېئولوگىيەائرخيولى 
شۇ يەردىكى قۇمغا كۆمۈلگەن بىر  پېتروۋىسكىغا ىكونسۇل ۇسىيەر ائبدۇساتتار  ائقساقىلى

ۇئزۇن ۆئتمەي،  مەلۇمات بەرگەن.  تۇنجى بولۇپ  ھەققىدە    ئەتىقىلەر-دىن چىققان ائسارەشەھەر 
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قەشقەردىكى  كىشى  ائفغاندېگەن  خان ىن دد ىبەدر  بولمىش ائقساقىلىخوتەندىكى برىتانىيە 
تام رەسىملىرى ۋە باشقا  قوليازمىالر، يەرلىكلەر قازغان  ماكارتىنىغا جورجئەلچىسى  ەبرىتانىي

ۆئيلۈك  دەندان نىڭسىتەيىن ائۋرىليەنە كېيىن  ىنخانددىبەدر قېزىلمىالرنى تەقدىم قىلغان. 
تەمىنات جەھەتتە  كسپېدىتسىيەسىگەېئنى قېزىپ تەكشۈرۈش خارابىسى، نىيە خارابىسى

ۇئنۋانىغا ېئرىشكەن ۋە  ساھىب، مۇشۇ تۆھپىلىرى بىلەن خان ياردەم قىلغان بولۇپ
 ماختالغان. دوكالتىدا سىتەيىننىڭ

 

 دەخلىسىزلىك ىئمتىيازى ۋە پۇقرالىق مەسىلىسى

كونسۇلى وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت دەخلىسىزلىك  ۇسىيەر بىلەن  الرپۇقرا ىنجاڭدىكىش
ائرىسىدىكى قانۇنى   لىرى پۇقرا ۋە چىڭ ۇسىيەر مۇرەككەپلەشتۈرەتتى. بەكمۇ  نىىئمتىيازى

پەرقلىق يولالر بىلەن ھەل قىلىناتتى. گەپتە تارىم ۋادىسىدىكى مۇسۇلمان ەتلەر زىددىي
قانۇنى جەھەتتىكى كۆپ كېرەك بولسىمۇ، ئەمەلدە  ۇنۇشىبويسپۇقراالرنىڭ چىڭ قانۇنىغا 

تەلەپ جەھەتتىكى ئەرزلەرنى   –ھەق الر ىقازىخانتەرەپلىمىلىك ساقلىنىپ قالغان بولۇپ، 
اللىسى پۇقرالىرى داۋامالشتۇرغان ىئدىكېسىم قىلىش ۋەزىپىسىنى  شەرىئەت بويىچە   . چىڭ سۇ

تەرەپ بىلەن چىڭ  ۇسىيە ر لە كۆرۈلسە ىمەسېئغىر جىناي  ى پۇقرالىرى ائرىسىدا  ۇسىيە ر بىلەن 
 ېگراچبۇ خۇددى دېلونى كونسۇلخانا ىئچىدە بىرلىك تە بىر تەرەپ قىالتتى، دۆلىتى تەرەپ 

ائدەتتىكى مەسىلە  ئەگەر اتتى. ىنبىرلىك تە بىر تەرەپ قىل وئخشاش بىرلەشمە سوتىغا پورتلىرى 
نىڭ بەزى بازارلىرىدا ىنجاڭبولسا ائقساقالالر يەرلىك تەرجىمانالر بىلەن ھەل قىالتتى. ش

ائقساقالالر بولغان بولۇپ، بۇالر  دىپلوماتىك ائقساقالالرنى نازارەت قىلىدىغان  ۇسىيەلىكر 
يىلى ۈئرۈمچىدىن كەلگەن بۇيرۇق بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان. ىئككى تەرەپ  -1924

ئەگەر اليىق كۆرۈلسە قازى شەرىئەت بويىچە بىر تەرەپ قىلغان. لوالردا ېدپۇقرالىرىغا ائىئت 
پۇقرالىرىنىڭ   ۇسىيەر ۆئز پۇقرالىرى ىئچىدىن قازى قويغان.  ۇسىيەمۇر بۇنىڭ ۈئچۈن 

دىكى تارباغاتاي كېلىشىمى ىيىل-1884دەخلىسىزلىك ىئمتىيازى قازاقالر ائرىسىدىمۇ بولغان. 
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ئەدلىيە (  بىيالر )قازاقچە    ۋە چىڭنىڭ قازاق پۇقرالىرى ىئچىدىكى سودىيەلەر  ۇسىيەنىڭر بويىچە  
تارباغاتاي ۋە  بىر قېتىم ھەر بىر نەچچە يىلدا  قالدۇرۇق مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش ۈئچۈن

ۋە چىڭ  ۇسىيەر قۇرۇلتاي ائچقان. بەزى ائيالپ سوزۇلۇپ كەتكەن دېلوالرغا  غۇلجىدا
بۇ  مەمۇرلىرى قاتناشقان بولسىمۇ ۇئالرنىڭ رولى نازارەتچىلىك بولۇپ كېسىمگە ائرىالشمىغان. 

  ەشقەرگىچە قى  يىل-1904رالر بۇ ىئشنى  ئەمەلدابولغىنى ۈئچۈن    ۇۋەپپەقىيەتلىكمخىل سىستېما  
 . كېڭەيتكەن

ائقساقالالر ياكى قازىالر ائرقىلىق قەشقەرلىك ۋە ئەنجانلىق سودىگەرلەر زىددىيەتلەرنى 
اللىسى دېڭىز بوي  ى  دۇچ كەلگەن چىڭ  رايونلىرىداىئسالم بويىچە ھەل قىلغاچقا چىڭ سۇ

قانۇنلىرىنىڭ توقۇنۇشۇپ قېلىش مەسىلىسى وئتتۇرىغا چىقمىغان. بىراق  ەربغقانۇنى بىلەن 
چەتئەل پۇقرالىرىنىڭ دەخلىسىزلىك ىئمتىيازى شىنجاڭنىڭ ائالھىدە مۇھىتى تۈپەيلى 

ېئچىتقۇلۇق  قىلغان ھادىسىلەرمۇ بولۇپ تۇرغان. چىڭنىڭ دېڭىز بويىدىكى شەھەرلەردە  
 بولۇۋېلىپ ساختىلىق قىلغان  خرىستىائنۈئچۈن    ىشدەخلىسىزلىك ىئمتىيازىغا ېئرىشكىشىلەر  

. قەشقەردە بۇنداق  ئەمەس ىئدى ۇمكىن م  ىبولسىمۇ، ئەمما ۆئزىنى چەتئەللىك دەۋېلىش
ۋە قىياپىتى    كېچەك  -ائدىتى، كىيىم- تىلى، ۆئرپدىنى،  ئەھۋال يۈز بەرمىگەن، ئەمما بۇ يەردە  

 . ىئدىپۇقرالىرىنى ائيرىش قىيىن  ۇسىيەر وئخشاش بولغان يەرلىك خەلق بىلەن ئەنجانلىق 

 ۇسىيەر پۇقرالىرىنى پەرقلەندۈرۈش ائسان ىئدى، چۈنكى  ۇسىيەر نەزەرىيە جەھەتتە 
ىئسپاتى   تاموژناپاسپورت ۋە قوش تىللىق ئەنجانلىقالرغا  ۆئزىگە تەۋەشىنجاڭغا كەلگەن 

  ( توڭشاڭجۈ )  دىكى سودا ېئغىزلىرىدا چىڭ ھۆكۈمىتى سودا ىئدارىسىشىنجاڭچىقىرىپ بەرگەن.  
رەسمىيىتى چىقىرىپ  خالىيلىق قۇرۇپ مالالرنىڭ باشقا جايالرغا توشۇلۇشى ۈئچۈن باجدىن 

  دەيدىغان ھاكىمىيەتكە تاپشۇرۇلىدىغان بىر ھەقتىن لىجىنبەرگەن. نەتىجىدە، ۇئالر خىتايچە 
ۇئرۇشى جەريانىدا ۆئلكىلىك  تىيەنگو تەيپىڭيىللىرىدىكى -1850 لىجىنقۇتۇلۇپ قالغان. 

بۇ  زوڭ تاڭيىلى زو -1878ھۆكۈمەتلەرنىڭ مالىيەسىنى تولۇقالش ۈئچۈن تەسىس قىلىنغان. 
)ھەق( ائلغان، ئەمما دەسلەپتە   لىجىنۇئسۇل بىلەن شىنجاڭدىن ۆئتكەن تاۋارالردىن 
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ى شنىەلگەن ھەر قانداق مالدىن ېئلىيۆتك   رايونغا ب    رايوندىنائ    لىجىنى  ىئزچىلالشمىغان. ئەسل
 ۇمۇلداقپەقەت شەرقتىن كەلگەن مالالردىنال ائلغان. ۇئ گۇچۇڭ ۋە    جىنتاڭ  لىيۇكېرەك، ئەمما  

 ائلغان.  لىجىنكەلگەن مالالردىن  كارىدورىدىن ائچال قۇرۇپ موڭغۇلىيە ۋە گەنسۇ

وئرگانلىرى بولغان بىلەن  جىنلىنىڭ غەربىدە سودا ىئدارىسى ۋە شەرقىدە شىنجاڭ
ىم  سېت-پۇقرالىرى باجسىز ېئلىم ۇسىيەر بۇالرنىڭ ائرىسىدا بىر مۇرەككەپ بوشلۇق بار ىئدى. 

كونسۇلىنىڭ تەسىرىدىن   ۇسىيەر ۋە  ەمەلدارلىرى ئ، چىڭ ەتتىقىلىپ، بازاردىن بازارغا كېز 
پەقەت  ىئكەنلىكىنى  ىئگىسىۋە مالالرنىڭ پۇقرالىقىنى  ۇسر مۇستەسنا ىئدى. ۇئالر ۆئزىنىڭ 

ياكى   ۇسچەر ائقساقالالر يېزىپ بەرگەن باغاقچە بىلەنال ىئسپات قىالتتى. بۇ باغاقچىالر يا 
ۇيالمايتتى. يەرلىك ئەمەلدارالر وئقخىتاي ۇئيغۇرچە بولۇپ پۈتۈنلەي خىتايچە ئەمەس، بەلكى 

پۇقراسى ساالھىيىتىدە ياكى باغاقچىنىڭ كاپالىتى بىلەن مالالردىن   ۇسىيە ر تىجارەتچىلەر 
ئەۋزەللىكى  ۇقىرىقىدەكي ۋە باجدىن قۇتۇلۇپ قاالتتى. باغاقچىنىڭ  لىجىنېئلىنىدىغان 

ماللىرى ۈئچۈن  ۇسر نەتىجىسىدە بىر قاراڭغۇ بازار شەكىللەنگەن. يەرلىك تىجارەتچىلەر 
مېلى قىلىپ ۆئتكۈزۈشكەن. شۇنىڭ    ۇسر تەييارالنغان ائق باغاقچىنى سېتىۋېلىپ ۆئز ماللىرىنى  

 جىنتاڭ  لىيۇيىلى  -1877كىرىمى شىددەت بىلەن تۆۋەنلەپ كەتكەن.    لىجىنبىلەن شىنجاڭنىڭ  
پۈتۈن چىڭ  ىنجاڭششۇنىڭ بىلەن  .غانۇشقا رۇخسەت سورىئەمەلدىن قالدۇر  لىجىننى

 ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان بىردىن بىر ۆئلكە بولۇپ قالغان.  لىجىنىئمپېرىيەسى تەۋەسىدىكى 

بولۇپ، ۇئالر ائقساقالالر  لىقى مۇقەررەرئەمەلدارالرنى مەمنۇن قىلغانيەرلىك بۇ قارار 
لەتتە  تقانلىقىغا ائمالسىز بىر ھاكېلىۋا ۈزۈك يۈرگۈزەلمەيتورىنىڭ ائلدىدا ۆئز ھوقۇقلىرىنى ت 

ئەنجانلىق ۋە تاتار پۇقرالىرى  ۇسىيەنىڭر سودىنىڭ كېڭىيىشى بىلەن بولۇپ كەلگەن ىئدى. 
بېيىغان ۋە يەرلىك كىشىلەرنى يالالپ بازارنى تېخىمۇ كېڭەيتكەن. ۇئالر چىڭ قانۇنىنىڭ  

  ۇس ر يىلى قەشقەردە تۇرۇشلۇق -1898ئەمەس، ائقساقالالرنىڭ قوغدىشىغا بەكرەك تايانغان. 
، بۇنىڭغا ئەنجانلىقالردىن  ۇيرۇغانب كونسۇلى ائقساقالالرغا تەۋەلىك بويىچە ھەق ېئلىشنى 
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باشقا يەنە نۇرغۇن قەشقەرلىكلەرمۇ ائۋاز قوشقان. نەتىجىدە بۇ كىشىلەر ائقساقال سايلىمىغا 
 پۇقراسى بولۇشنىڭ قەدەملىرىدىن بىرى ىئدى.   ۇسر قاتناشقان، ئەلۋەتتە بۇ 

ېئلىدە ياشاۋاتقان نوپۇسنىڭ قۇرۇلمىسى ھەققىدە بولۇپمۇ،  چىڭ ھاكىمىيىتى ۆئز
بۇ   ،ن بىر مەلۇماتقا ىئگە ئەمەس ىئدىشەو ىڭ ساالھىيىتى ۋە سانى ھەققىدە ر چەتئەللىكلەرن

بولدى. بۇ مەسىلە چىڭنىڭ ائخىرقى وئن  ەۋەبسپۇقرالىق مەسىلىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا 
بىر تەرەپ قىلىشقا تۇتۇش   تۈزۈمىگە ۆئتكەندە يىلىدا، يەنى ائساسى قانۇنلۇق پادىشاھلىق 

پۈتۈن چىڭ . شۇنىڭ بىلەن چىڭ وئردىسى قىلغان مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى ىئدى
توغرىسىدا تەزكىرە تۈزۈپ چىقىش ۆئز تەۋەلىكىدە  ەمەلدارالرغائ  ھەر قايسى تەۋەلىكىدىكى 

تۇرۇۋاتقان  ەدەناھىيبولۇپ، شىنجاڭدا بۇ تەزكىرىلەر ھەر بىر  ەنۈرگپەرمان چۈش 
 ېرىيە ىئمپيىلى چىڭ، -1908. سانى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەنتەخمىنى ڭ ىچەتئەللىكلەرن

 دا نوپۇس ېئنىقالش ىئدارىسى قۇرۇلغان.شىنجاڭبويىچە نوپۇس تەكشۈرمەكچى بولغان ۋە 

ئەمەلدارالر ائرىسىدا قاتتىق ىئنكاس يەرلىك دىكى شىنجاڭنوپۇس تەكشۈرۈش پەرمانى 
ئەھۋالىغا ماس بولۇشى كېرەك دەپ ۆئزگىچە  نىڭ  شىنجاڭتەكشۈرۈش  نوپۇس  قوزغىغان، ۇئالر  

وئردىغا   ( 1926-1851) پەنجېنئەمەلدار دوتەي يىلى ائقسۇغا قويۇلغان -1909قارىغان. 
 تەكلىپ بېرىپ  مەك تۇپ يولالپ پۇقرالىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنى تەۋسىيە قىلغان. ۇئ

ۋە برىتانىيە پۇقرالىرىنى تىزىمغا ائلغاندا ئەستايىدىل بولۇش، ۆئزىنى چەتئەل پۇقراسى   ۇسىيەر 
ىنى بەرگەن. مۇشۇ  پس قىلىش تەكلىتكەساالھىيىتىنى ئەپۇقرالىق چىڭ دېگەنلەرنىڭ 

ۋە شۇ ائرقىلىق  سىياسەت بويىچە چەتئەل پۇقرالىرىنىڭ قانۇنسىز مۈلكى مۇسادىرە قىلىناتتى
شىنجاڭدا يېڭىدىن ېئرىشىش ۈئچۈن بۇ تەكلىپ    تىراپىغاېئ. ئەمما وئردىنىڭ  توپلىناتتى  ىئقتىساد

ۇئالر   . نەتىجىدە قويۇلدى ۇللۇقىغاماقۆئلكە ئەمەلدارلىرىنىڭ قۇرۇلغان كېڭەش ىئدارىسىدىكى 
ڭ نوپۇسى توغرىسىدا گەرچە ھەممەيلەن چەتئەللىكلەرنى.  تەكلىپىنى ۆئزگەرتىۋەتتى  پەنجېننىڭ

نوپۇس   وئبدانراق مەلۇماتقا ىئگە بولۇشنىڭ مۇھىم ىئكەنلىكىنى ېئتىراپ قىلسىمۇ بۇنداق بىر
، ئەمما ۇئالرنىڭ  ئەمەلگە ائشاتتى  الۋە برىتانىيەنىڭ ماسلىشىشى بىلەن   ۇسىيەر ېئنىقالش پىالنى  
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  مۇ ائقساقالالرسىز يەنە . پۇقراالرنىڭ كىملىكىنى بېكىتىش ماسلىشىپ بېرىشى ناتايىن ىئدى
 ئەمەلگە ائشمايتتى.  

يەتتە سۇدىن قايتىپ كەلگەن   ،بۇ ۋەزىپىنى وئرۇنالشتا ئەڭ ائلدىدا ماڭغىنى غۇلجا بولۇپ
باشقىالرغا ىئشلەيدىغان تارانچىالر ىئچىدە ۈئنۈملۈك بولغان. ۇئالر يېرىدىن ائيرىلغان 

  ۆئزىدىن دەسلەپتە  ۇسىيەر نى قايتۇرۇپ ائلغانالر دەپ ىئككىگە ائيرىلغان. وئتاقچىالر ۋە يېرى
غۇلجىدىكى  نى قايتۇرۇپ كەتمەكچى بولغان؛ ئەمما، تارانچىالر كەلگەن تارانچىالر  قېچىپ 

نىڭ  كۆچۈرۈشبەزىلەر  تۇرۇۋاتقانلىقى ۈئچۈن كونسۇلخانىسى ائرقىلىق باج تاپشۇرۇپ ۇسىيەر 
  ۇسر بۇالر قوش باج تۆلەپ تۇرۇۋاتقان بولۇپ ھەم چىڭغا ھەمدە  يوق، دەپ قارىغان.    ھاجىتى

كۆپىنچىسى    لىقنىڭكونسۇلىغا باج تۆلەشكە مەجبۇر ىئدى. ئەگەر ۇئالرغا پۇرسەت بېرىلسە چىڭ
يىلى ىئلى ۋادىسىنى  -1906پۇقرالىقىدىن ۋاز كەچكەن بوالتتى. چۈنكى شۇ چاغالردا  ۇسر 

 رل اكفىنالندىيەلىك وئفىتسېر    قارمىقىدىكى  ۇسىيەچارر غۇرالرنى تەكشۈرگەن  ۇئي زىيارەت قىلىپ  
پۇقرالىقى كىشىلەرنى قىزغاندۇرىدىغان ئەمەس، قىينايدىغان ىئش« دەپ  ۇسىيەر » ىمېيماننىرھ 

يازغان. ۇئزاق ۆئتمەي ىئككى تەرەپ كېلىشىپ چىڭ پۇقرالىقىغا ۆئتمەكچى بولغانالرغا  
ىئككى  ن ىۈئچت )تەزكىرىسىدە( يىلى يەرلىك جۇغراپىيە رىسالىسىدە-1908ىئجازەت بەرگەن. 

كېيىنچە بۇ پىالن   الىقىغا قايتىپ كەلگەنلىكىنى يازغان.پۇقراسىنىڭ چىڭ پۇقر  ۇسىيەر قىسىم 
قازاقالرنى تىزىملىغانالر ائىئلە ئەزالىرىنىڭ    تېخىمۇ كۆپ قااليمىقانچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.

باشلىقىنىڭ ىئسمى بىلەنال خەتلىگەن. ائىئلە ھەممىنى خەتلىگەن، تارانچىالرنى بولسا پەقەت 
 تىراپېئداىئرىلىرى پەقەت ائىئلە باشلىقىنىڭ چىڭ پۇقرالىقىنى  ۇسر  ەۋەبلىكسبۇ يوچۇق 

پۇقراسى   ۇسر نەۋرىلىرىنىمۇ  ائياللىرى، بالىلىرى ۋە قىلىپ قالغان كىشىلەرنى ھەتتا ۇئالرنىڭ
 دەپ تۇرۇۋالغان.
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 نىڭ كۆچۈشىقەشقەرلىك ىئشلەمچىلەر 

بايالرنى   كسىيە بىلەن تارىم ۋادىسى ائرىسىدىكى يېڭى كارۋانالر تورى قەشقەرلىۇ ر 
سىيەدە پۇت دەسسەپ تۇرغىدەك شاراىئتقا ىئگە قىلغاندىن باشقا، يەرسىز، نامرات ۇ ر 

سىيەگە تەۋە  ۇ ى بىلەن تەمىنلىگەن. ر ھقانالرنىمۇ وئتتۇرا ائسىيا شەھەرلىرىدە ىئش پۇرسىتېد
  تا( ۇ)ھازىرقى ائلم تۈركىستاندا قەشقەرلىكلەر دەسلەپ ائنچە كۆپ بولمىغان، بولۇپمۇ ۋېرنىيدە

دا يەرلىك مەتبۇائتالر  نىڭ وئتتۇرىلىرىيىلالر -1870كىشى بولغان.  69 قەشقەرلىك يىلى-1869
، قاراقول، يۋېرنى نۇرغۇن ياش يىگىتلەرنىڭ كارۋانالرغا ئەگەشكەن  دىن كەلگەنقەشقەر 

توقماق قاتارلىق يەرلەرگە كەلگەنلىكىنى، بۇ يەردىكى ىئش ھەققىنىڭ قەشقەردىكىدىن وئن 

 

ئەسىرنىڭ ائخىرقى مەزگىللىرىدىكى ئەنجان بازىرى.-19  
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ھەسسە يۇقۇرى ىئكەنلىكىنى يازغان. نوپۇسنىڭ بۇنداق ېئقىشىنى توسۇش ۈئچۈن ياقۇپ بەگ  
 رگە چەك قويغان، ئەمما ۈئنۈمى بولمىغان.  ۋە ىئشلەمچىلە الرچىقىۋاتقان كارۋان

چىقىدىغان   غايىن يەتتە سۇ ۋە پەرغانە ۋادىسىكونسۇلخانا قۇرغاندىن كې  شىنجاڭدا  ۇسىيەر 
ائۋۋال ۆئزى تەۋە يۇرتتىن ىئجازەت   دىنىئشلەمچى مەسىلىسى قېلىپالشقان. ىئشلەمچىلەر 

قەشقەرگە بېرىپ چىڭ ئەمەلدارلىرىدىن   ائندىن لەرېئلىشى تەلەپ قىلىنغان. ىئشلەمچى
ۋىزا پاسپورت )يولخەت( ائالتتى. يولخەت خىتاي ۋە ۇئيغۇر تىللىرىدا يېزىالتتى. يولخەتكە 

قىدىكى مەلۇمات  كونسۇلى ىئمزا قويۇپ بولغاندىن كېيىن ىئشلەمچى ھەق ۇسر بېرىلىپ، 
تاپشۇرۇپ  ېرىياللىرىنىماتبارغاندىن كېيىن  ۇسىيەگەر تەرجىمە قىلىناتتى. ىئشلەمچى  ۇسچىغار 

 ىئجازەتكە ېئرىشەتتى.  ۋاقىتلىق ائلتە ائيلىق 

ىن دەرىجىد ۇدەكچىقىرالىغدېھقان بىر چىقىمالر قەشقەردىكى نامرات بۇنىڭغا كېرەكلىك 
يىلى  -1904ائلىدىغانالرمۇ بوالتتى.  ەرز قبولۇپ، ھەر يىلى كىرىپ چىقىش ۈئچۈن  ۇقىرى يكۆپ 

يىلدىن -1894  ،دەسلەپتە بىكارلىق بولۇپ  ىسىۋىز   ۇسىيەر تىلال كەتكەن.    0.4چىڭ پاسپورتىغا  
كۆپەيگەن.  ەدرىجىي تتىلال ھەق ېئلىنغان ۋە بۇ ھەق  15يېرىم رۇبلى يەنى تەقرىبەن بىر كېيىن 

اللمىغاچقا ىئچىدە غۇم   ۇسىيەر بۇنىڭ ئەكسىچە چىڭ ئەمەلدارلىرى  پۇقرالىرىدىن ھەق ائ
كونسۇلى   ۇسىيەر ساقالپ كىشىلەرگە پاسپورت بېرىشنى رەت قىالتتى. چىڭ يامۇلى ياكى 

 ەمئىيجپاسپورت ۋە ۋىزىنىڭ    ېسابلىغانداھ ھەقلەرنى قوشۇپ    ەسمىير   ەيرىيغائلىدىغان باشقا  
يىلى  -1906مۇنازىرە بولغان،  ۇسىيەدىمۇر تىلال( بولغان. بۇ ىئشتا  50چىقىمى بەش رۇبلى ) 

 ەنقىدت چىقىمالر ۇقىرىقى يتۈركىستانى« دېگەن گېزىتتە  ۇسىيەر ھۆرىيەتچى پىكىردىكى »
  پېتروۋىسكى  نىكواليىئشلەمچىلەرنىڭ ائزلىغانلىقى يېزىلغان.  ەۋەبلىكس پ، بۇنىقىلى

رۇبلى پۇل تاپىدىغانلىقىنى دېيىش ائرقىلىق سىياسىتىنى   60-50قەشقەرلىكلەرنىڭ بىر پەسىلدە  
چىقىدىغان ھەقلەر ېئشىپ كەتكەن بولغاچقا كىشىلەر باشقا ائمالالرنى   ېگرادىنچائقلىغان. 

بەزى يولخەتسىز چىقىشقا مەجبۇر بولغان.  ېگرادىنچىلەن تېپىشقان ۋە قانۇنسىز يولالر ب
چىالرغا  ى چارۋ ۆئتكەن قەشقەرلىكلەر تەكشۈرۈشتىن قۇتۇلۇش ۈئچۈن تاغالرنىڭ ىئچىدە 
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بەزىلىرى تەۋەككۈل قىلىپ باشقىالرنىڭ پاسپورتى بىلەن تۇرۇش يەر تېرىغان. ياللىنىپ 
رۇخسىتى )ىئقامەت( ېئلىشقا مەجبۇر بولغان. ۇئنىڭ ۈئستىگە سىياسەتلەر ائنچە قاتتىق ىئجرا 

يىلالردا -1909-1908.  نمىغانلەر شىنجاڭغا قوغال كىشىغان  ۇپ قالتۇتۇل قىلىنماي رەسمىيەتسىز  
يەتتەسۇ ۋالىسىنىڭ  پاھلىن كاۇئنتكەلگەن ائالھىدە كونسۇل  تەكشۈرۈشكەتۈركىستاننى 

 خەۋەر تاپقان.  دىنپۇقرالىق بېرىۋاتقان ئەھۋالقەشقەرلىكلەرگە قانۇنسىز تۇرۇۋاتقان 

يېڭى ئەسىر باشلىنىشى بىلەن قەشقەرلىك كۆچمەنلەرنىڭ سانى كۆپىيىپ مەلۇم كۆلەمنى  
تەۋە تۈركىستاننىڭ تەرەققىياتىدا  ۇسىيەگەر كۈچلىرى قەشقەرلىك ئەمگەك ھاسىل قىلغان ۋە 

  چېڭ ڭجى  شۈ  دىپلوماتىيىلى چىڭ  -1894سەل قارىغىلى بولمايدىغان بىر ائمىل بولۇپ قالغان.  
چىقىدىغان ىئشلەمچىلەرنىڭ ائلتە، يەتتە مىڭدىن  ۇسىيەگەر ھەر يىلى قەشقەردىن 

ائلتە ائي ىئچىدە   پېتروۋىسكىنىڭ ائۋغۇستقىچە يىلى -1903ائشىدىغانلىقىنى يازغان. بۇ بايانالر 
قىلغىنى  ەلپجائلتە مىڭ ۋىزا تارقاتقانلىقى بىلەن ۇئيغۇن كېلىدۇ. بۇ ىئشلەمچىلەرنى 

ىئش ھەققىال ئەمەس، بەلكى شىنجاڭدىكى ىئقتىسادى ىئمكانالرنىڭ   ۇقىرى ي ۇسىيەدىكىر 
ى يەر ىئجارىسى ىئككى  لىر ئەسىرنىڭ بىرىنچى يىل يىگىرمىنچىتارىيىپ كېتىشىدۇر. مەسىلەن، 

يىلى  -1905 ېئشىپ بارغان: ەدرىجىيت ھەسسە ۆئرلەپ كەتكەن. شۇڭا كۆچمەنلەرنىڭ سانى
مىڭدىن ېئشىپ كەتكەن. بىر تەتقىقاتچىنىڭ   28يىلى -1908مىڭ،  16يىلى -1906مىڭ، 13

بولغان ائرىلىقتا يىلىغا ئەللىك مىڭدىن    ۇچەپارتلىغ دۇنيا ۇئرۇشى    بىرىنچى،  ۇشىچەقويوئتتۇرىغا  
چلۈك ۈ كائرتۇق ائدەم سەپەر قىلغان. بۇنداق سەپەر دولقۇنىنىڭ تەسىرى قەشقەردە ناھايىتى 

گېزىتىدە يېزىلىشىچە قەشقەر يازدا تاشالندۇق   چىقارغان »ۋاقىت« زىيالىيلىرى بولغان. تاتار 
شەھەرگە ائيلىنىپ قالىدىغان بولۇپ، بايالر شەھەر سىرتىغا، كەمبەغەللەر ئەنجانغا كېتىپ  

 ائيالالرال قالىدىكەن. -پەقەت ياشانغانالر ۋە قىز

 

 



136 

( دېگەن بىر ۆئلكە تەسىس قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن خىتاي گراېچشىنجاڭ )يېڭى  گەرچە  
  كاسپ ى يىلى -1888بىلەن ائالقە راۋاج تاپقان.  ۇسىيەر بىلەن باغلىنىش ئەمەلگە ائشماي، 

يىلى ئەنجان ۋە  -1899دېڭىزىدىن ۆئتىدىغان تۆمۈر يول ائۋۋال بۇخارا ۋە سەمەرقەنتكە، 
تۆمۈر يولى تۈركىستان   تاشكەنت-نبۇرگېوئر  ن  يىلى ېئچىلغا-1906تاشكەنتكە تۇتاشتۇرۇلغان.  

سىبىرىيەدىن ۆئتىدىغان  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا باغلىغان.  ۋاسىتەبىتېخىمۇ   ۇسىيەنىر بىلەن 
  باشالنغان بولۇپ، بۇ يول مانجۇرىيە ائرقىلىق بېيجىڭغا تۇتىشاتتى.  ۇرۇلۇشىقتۆمۈر يول 

  ەسى لىنىيمۈر يول ۆت ۇسىيەر قەشقەردىن بېيجىڭغا ئەڭ تېز بارىدىغان يول مۇشۇ  نەتىجىدە،
 ىنجاڭش  ۇسىيەنىڭر الماي،  ىئدى. بۇ يولالر سودىگەرلەرنى مەنپەئەتدار قىلىپال قبولۇپ قالغان  

ستەھكەملىگەن. ھەتتا خىتاي ماللىرىمۇ بۇ يولالر بىلەن ۇسودىسىدىكى وئرنىنى م كسپورتېئ
دىغان مالنى ائۋۋال قارا لىك سودىگەرلەر شاڭخەيدىن يۆتكەيتوشۇلغان. قەشقەر  ىنجاڭغا ش

ائرقىلىق  ۋانكار توشۇپ، ۇئ يەردىن تۆمۈر يول بىلەن ئەنجانغا، ائندىن  باتۇمىغادېڭىزدىكى 
مالىيە  ۇسىيەر نى كۆرگەن سىپايدى مال يۆتكەشنىڭ قەشقەرگە توشۇپ كېلەتتى. بۇنداق 

ائرقىلىق شەرقى تۈركىستانغا   ۇسىيەر يىلى پەرمان چىقىرىپ خىتايدىن -1904 مىنىستىرلىقى
اج ائلماسلىقنى بەلگىلىگەن. شەرقى تۈركىستانغا قايتا  توشۇلىدىغان قىممەت تاۋارالردىن ب

بىرلىكنى ئەمەلگە ائشۇرغان، ئەمما ىئجتىماىئي   سىياسىي ېرىيەسىىئمپبېسىپ كىرگەن چىڭ 
 تەلپۈنەتتى.  ەربكەغ ۋە ىئقتىسادىي جەھەتتە ۇئيغۇرالر يەنىال 

مۇسۇلمان  ۇرۇقلۇقىدىكىقائسىيا -ومەۋجۇتلۇقى ياۋر  ېرىيەسىنىڭىئمپ ۇسىيەر 
قىسمى   كۆپبىرىگە باغالپ تۇراتتى. تەڭرىتاغنىڭ شىمالىدىكى تارانچىالرنىڭ -مىللەتلىرىنى بىر

پۇقرالىرىغا ائيلىنىپ كۆچمەن قازاق داالسىدا  ۇسىيە ر يەتتە سۇ تەۋەسىدىكى ائللىقاچان 
سى بولغان غۇلجا ۋە  سودا مۇستەملىكى  ۇسىيەنىڭر تېرىمچىلىق ھاياتىنى داۋام ئەتمەك تە ىئدى.  

  وئفادىكى تارباغاتايدا خېلى كۆپ تاتار مۇھاجىرلىرى بولۇپ ۇئالر سودا يولى بىلەن قازان ۋە 
  ەنۇبتا جمۇسۇلمان زىيالىرى ۋە ۇئ يەردىكى ىئجتىماىئي ھايات بىلەن ۇئچرىشىپ تۇراتتى. 

  ۇسىيە ر خانلىقىنى بېسىۋالغاندىن كېيىن ۇئ يەردىكى قەشقەر مۇساپىرلىرى  ەنقوق ۇسىيەر 
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 .تەۋە بولغان ۇسىيەگەر پۇقرالىرىغا ائيالنغان، قەشقەردە ياشاۋاتقان ئەنجانلىق كىشىلەرمۇ 
يۈزلىنىشى مەدەنىيەت  ىكى يېڭىباشلىرىدئەسىرنىڭ -20 پەرقى بجەنۇ-شىمال نداق بۇ

شۇندىن باشالپ تارىختىكى ھەر  ىنجاڭسەتمەي قالمىغان. شىئپادىسىنى كۆر جەھەتتە ۆئز 
دۇنياسى بىلەن  ەدىنىم مۇسۇلمانلىرىنىڭ ۇسىيەر قانداق ۋاقىتتىكىدىن پەرقلىق ھالدا 

، بولۇپمۇ تاتار مۇسۇلمانلىرىنىڭ تۈركىستانغا ېئلىپ كەلگەن تەسىرىدىن ۆئز باغالنغان
تۆمۈر يوللىرى ۋە پاراخوتلىرى تارىم ۋادىسىنىڭ  ەنىڭۇسىير ۈئلۈشىنى ېئلىشقا باشلىغان. 

بىلەن بولغان سودا  ۇسىيەر بىلەن باغلىنىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن.  ېرىيەسىىئمپوئسمان 
 ، سودىگەرلەر بولۇپشىنجاڭلىق    نفامىلە قولالنغا  ۇسچەر ائالقىسىدىن ئەڭ كۆپ پايدا ائلغىنى  

مۇسۇلمانلىرىنىڭ چار پادىشاھنىڭ ىئستانبۇلدىكى دۈشمىنى بىلەن بولغان  شىنجاڭ الرۇئ
 ائالقىسىنى كۈچلەندۈرۈپ تۇراتتى. 
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 .باب چىنچىۈئ

 ىئسالھات ىئسالمىرىيەۋى ۋە ې ىئمپتۈركىستان ۋە تۈركىيە ائرىسىدا 

ۋە ىئستانبۇلدىكى    پېتىربۇرگ  ۈئچ ئەسىر ياشىغان بېيجىڭ،  ،ەيتلەردە پئەسىر ھالقىيدىغان  
كېسىشكەن رىيەنىڭ ېىئمپخىرىسىغا دۇچ كەلگەن. ۈئچ  ۋىالشتۇرۇشزامانى خانىدانلىقالر

قانداق  ائرا  –ائسىيا ىئسالھات سىياسەتلىرىنىڭ ۆئز  - پا و ر ياۋ  ىنجاڭجايالشقان ش ۇقتىسىغان
انلىقىنى بايقاشقا پۇرسەت  ۋە يەرلىك مەنپەئەتلەرنى قانداق ماسالشتۇرغ  نىبىرلەشكەنلىكى

تۈركىستاننى باغالپ تۇرغان  تەۋەۋە تۈركىستان بىلەن خىتايغا تە  ۇسىيەگەر . ىئدى قانيارات
ائرىسىدا يۈز بېرىۋاتقان مۇسۇلمانلىرى    ۇسىيەر   ەۋەبلىكس ىئقتىسادىي ۋە ىئجتىماىئي مۇناسىۋەت  

ىغا وئخشاش زور بىئنقىال  ۇسىيەر  يىلدىكى -1905 ، مەسىلەن،مەدەنىيەت يۈزلىنىشى يېڭى 
. خۇددى شۇنىڭغا وئخشاش ىن ىئداغ يېتىپ بار     ڭغىمۇشىنجا  نۆۋىتىدە    ۆئز  نىڭ تەسىرى ۋەقەلەر 

  ېرىيەسىگە ىئمپبولسىمۇ ۆئزىنى وئسمان  ېگراسىداچشەرقى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى خىتاي 
بەلكى  سىمى بىلەن ئەمەس،    ېلېفونتقىالتتى. بۇ باغلىنىش نە تۆمۈر يول، نە    ېسھ باغلىنىشلىق  

  ياخشى ائنچە ائرقىلىق ۆئزلىرى  اغلىنىشبدىنى بۇ  وئسمانلىالردىن بىلەن قۇرۇلغان ىئدى. 
پايدىلىنىشتا بەكمۇ ماھىر ۆئز دۈشمەنلىرىنىڭ تاجاۋۇزغا قارشى  قوغدىيالمايۋاتقان زېمىنلىرىنى

( بۇ ماھارەتنى  1876-1909)  IIىئدى. سۇلتان ائبدۇلئەزىزنىڭ ۋارىسى سۇلتان ائبدۇلھەمىدخان
ۋايىغا يەتكۈزگەن ۋە خەلىپە ۇئقۇمىنى ياشارتىپ ۆئزىنىڭ ىئسالم دۇنياسىغا بولغان رەھبەرلىك 

 وئرنىنى كۈچەيتكەن. 

ۇچ ماائرىپ ىئسالھاتى ىئدى. مەك تەپلەردە  قتىسى باشالنغۇ بۇ ىئسالھاتنىڭ مەركىزىي ن 
دەرسلىك قىلىنىدىغان   ېئىرىيىتىش  سوپىزمۋە    ۋابجا-سوائل، ئەقىدىدىن  يادالشائدەتتە قۇرائن  

يەنە ھۆكۈمران ىئككىال تۈركىستانغا وئرتاق ىئدى. ئەينى چاغدا  ، بۇ خىل ئەھۋالبولۇپ
، مەسىلەن.  تونۇشتۇرىدىغان بىر قىسىم مەك تەپلەر ېئچىلغانمىللەتلەرنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى  
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دا شىنجاڭ، مەك تەپلەر مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى ۆئگىتىدىغان ۇسر تەۋە تۈركىستاندا  ۇسىيەگەر 
خىتاي تىلى ۋە يوسۇنلىرىغا  يىللىرى قايتا بېسىۋېلىنغاندىن كېيىن قۇرۇلغان -1880

بار ىئدى. يا كونا مەك تەپلەردىن يا   )يەنى شۆتاڭ( تەربىيەلەيدىغان مەك تەپلەر لەرنىساداقەتمەن
رىيەسىدىكى  ېىئمپمۇسۇلمانلىرى وئسمان  ۇسىيە ر مەك تەپلەردىن رازى بولمىغان  ۇسچەر 

قا قەدەم قويغان ۋە ۇئالر ئەرەبچە    (ەدىتج)ۇئسۇلى    لھام ېئلىپ يېڭىچە ماائرىپ ىئسالھاتتىن ىئ
تېكىستلەرنى يېڭىچە ۇئسۇلدا وئقۇتۇشنى باشلىغان. جەدىتچىلىك دېيىلگەن بۇ ھەرىكەتتە  

تارىخ،  ماتېماتىكا، مەك تەپلەردە دىنى ىئلىملەر يېڭىچە ۇئسۇلدا ۆئتۈلگەندىن باشقا جۇغراپىيە، 
ەك تەپلەر يەنە بايالرنىڭ بەتخەجلىكى، بۇ يېڭىچە م ائنا تىل قاتارلىق دەرسلىكلەرمۇ وئقۇتۇلغان.  

قىلىدىغان كەڭ  ەنقىدتقاالق ىئللەتلەرنى  جەمئىيەتتىكى ىئشانالرغا چوقۇنۇش قاتارلىق  –سوپ ى 
  ۇسىيە ر تەتقىقاتچىالر . بىلەنمۇ باغلىنىشلىق بولغانھەرىكىتى مەنىدىكى جەدىتچىلىك 

غان  ېئلىپ بار  الرماائرىپ ىئسالھاتى ھەققىدە كۆپ تەتقىقات  ىيە مۇسۇلمانلىرى ۋە وئسمان
  ىئجتىماىئي ۋە  سىياسىي، ئەمما چىڭ ھاكىمىيىتى ائستىدىكى شىنجاڭنىڭ ائالھىدە بولسىمۇ

ىئدى. بۇ يەردە   ېئنىق ئەمەسائنچە ھازىرغىچە مۇھىتى ائستىدىكى جەدىدىزىم تارىخى 
كۆچۈش ماائرىپقا  ەربچەغكۆتۈرۈلگەن رىيەسىدە ېىئمپچىڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ ىئسالھات پىالنى

 .ىئدى دۇچ كېلىشكە باشلىغانېئقىمىغا 

 

 تايدىكى مۇسۇلمانالرىوئسمانىيە ۋە خ

ئەسىرنىڭ ائخىرىدا ياقۇپ بەگ ھاكىمىيىتى يىمىرىلگەندىن كېيىن مۇساپىرالر وئسمان -19
ائالقە ائساسى  رىيەنىڭ ېىئمپھىمايىسىگە ېئرىشتى. ۇئيغۇر مۇسۇلمانالر بىلەن رىيەسىنىڭ ېىئمپ

الڭ مەزگىلىدە تۇ  وئسمان  ەزىرىدە نغۇزۇلغان ىئدى. چىڭ داىئرىسىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ر قوزغى
ىئككى ھەرەمنىڭ پاسىبانى بولغانلىقى بىلەن ىئمتىيازلىق ىئدى. ھەر يىلى يۈزلىگەن رىيەسى  ېىئمپ

ھەج ۈئچۈن مەككىگە قاراپ يولغا چىقاتتى ۋە يولدا   ېررىتورىيەسىدىنتچىڭ  الرمۇسۇلمان 
  دەرگاھالردا تۇراتتى ۋە -ىئستانبۇلدا توختاپ ۆئتەتتى. ۇئ يەردە سوپىالر ھامىيلىقىدىكى تەككە 



140 

يىلى يېزىلغان بىر -1906ھەج مەزگىلىدە سۇلتان ۇئيۇشتۇرغان مەجلىسلەرگە داخىل بولۇشاتتى. 
كەلگەن ۆئلىماالر »شەرقى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ھەجدىن  ۇمۇلدىنقپارچە خەتتە تۇرپان ۋە  

دىنى ۋەزىپە دەپ  مۇھىمسەپەر قىلغاندەك  ھىجازغابولۇشنى خۇددى  ۇزۇرىڭىزداھ بۇرۇن 
تەختىنى زىيارەت قىلىش ھەجنىڭ مۇكەممەل بولۇشىدا زۆرۈردۇر«،  پايمىزنىڭ ىخەلىپ بىلىدۇ،

گەن. سۇلتاننىڭ وئرنى ىئسالمنىڭ مۇقەددەس مىراسلىرىنى قوغداش ۋە مۇھەممەد  يىلدې
ۇھاپىزەت قىلىش بىلەن م ۇئنىڭ ساقىلىنى( مەسىلەن،) يادنامىسىنىاالمنىڭ سئەلەيھىس 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر تال ساقىلى   ائخىرلىرىدائەسىرنىڭ - 19تتى. بارا ۈچىيىپك
قەشقەر   خەۋەر تاپقان ۇنىڭدىنبنىڭ ىئگىدارچىلىقىغا ۆئتكەن بولۇپ، ياركەنتتىكى ۋەلىباي

  ەرز ئۆئزلىرىگىمۇ مۇشۇنداق ھەدىيە بېرىلىشى ھەققىدە رىيەسىگە ېىئمپسمان وئۇئيغۇرلىرى 
يىلى ۇئيغۇر تارىخىنى يېزىپ چىققان مولال مۇسا سايرامى ئەسىرىگە »تارىخى  -1906. سۇنغان

تۇتقان ۋە ۇئنى موغۇلىستان  ۆزدەك« دەپ ائت قويۇشتا ائبدۇلھەمىدخاننىڭ ىئسمىنى ھەمىدى
 .تەرىپلىگەن )شەرقى تۈركىستان( زېمىنى ۋە خەلقىنىڭ سۇلتانى دەپ 

ىئدى. خىتاي مۇسۇلمانلىرى يولدا بىر سەپەر خىتايدىن ئەرەبىستانغا بېرىش مۇشەققەتلىك 
  « ىباش ھاجى » لىكمۇسۇلمانلىرىغا وئخشاش مۇالزىمەتكە ېئرىشەلمەيتتى. قەشقەر  ۇسىيەر 

. ياقۇپبەگ دەۋرىدە  كەنلىكىگە داىئر دەلىللەر بارائيلىنىپ ۆئت ېگراسىدىنچ ۇسىيەر  لىرىنىڭ
ىئستانبۇلدا ىئشىك باقار ۋەزىپىسىدە   بىر نەقشىبەندى ۇئستازبار  ۇناسىۋىتىمقەشقەر بىلەن 

رولىنى وئينىغان ۋە   دىپلوماتلىق مۇناسىۋەتلىك ىئشالرنى ۈئستىگە ېئلىپ  ،بولغان بولۇپ
  نورىھىرونىڭ  ناگاناۋاياردەمدە بولغان.  ھتىياجلىرىغاېئھاجىالرنىڭ  قەشقەرىيەلىكىئستانبۇلدا 

وئتتۇرا ائسىيا مەنبەلىك ھەج ھەققىدىكى تەتقىقاتىچە، ھاجى باشى دېگەن ئەمەل تىرىلدۈرۈلۈپ 
اللىدىن يىلى مۇسا -1906يىلى بۇ ىئش ۈئچۈن ىئلتىماس سۇنۇلغان. -1893غان. ۇلتۇر   جا

دەپ جاكارالپ چىڭ وئردىسى   ( ھاجىباشى) ھۇججاج شەيخۇلىئسىملىك بىر كىشى ۆئزىنى 
دىمى بولمىغىنى ۈئچۈن شەرقى  يار  دىپلوماتىكچىڭ كونسۇللىرىنىڭ تەستىقلىغان دەۋالغان. 

شقا مەجبۇر  ياردىمىگە تايىنى ېرىيەسىنىڭىئمپۋە وئسمان  ۇسىيەر تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى 
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  ڭ دىپلوماتلىرىنى ۇسىيەر دىكى ىئستانبۇلغا يېتىپ بارغانالر ۇئ يەر ائرقىلىق  ۇسىيەر بولغان. 
  ۇسىيەنىڭ ر  ېرىيەسىمۇىئمپيېتىپ بارغان. وئسمان  ھىجازغادىمى بىلەن ىئجازەت ېئلىپ يار 

  ەھىرىدىكى شقىلغان. جىددە  تىراپېئ شەرقى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قوغداش ھوقۇقىنى 
، مەسىلەن، چىققان مەزگىلدە كرىزىس ىپ،  ۇئالرائغرىندىن كونسۇلى ۇئيغۇر ھاجىالر  ۇسىيەر 

ئەمما ۇئالر كونسۇلنىڭ    ،ياردىمىنى ىئزدەپ كېلىدىغانلىقىنىۇئنىڭ    كەتكەندە  لۈپۆئبىرەر ھاجى  
نازارىتىدىن ۆئزىنى ېئلىپ قاچماقچى بولغاندا توساتتىنال ۆئزلىرىنىڭ چىڭ پۇقراسى ىئكەنلىكىنى 

مۇرى  تاۋاپ جەريانىدا ھاجىالر مەايان قىلىشىچە، ب نىڭاللە جان. يادىغا ائلىدىغانلىقىنى ېئيتقان
پۇقرالىرى  ەنىۋىم ېرىيەسىنىڭىئمپقىيىنچىلىققا ۇئچرىسا ۆئزىنى وئسمان  ىئقتىسادىۋە 

 .  تتىقىلىشا ىپ ياردەمگە ىئلتىماس دېيىش

يىتىنى قوللىغان بولسىمۇ چىڭ دۆلىتى ۇئنى  مىياقۇپ بەگ ھاكى  ېرىيەسىىئمپوئسمان  گەرچە  
. چىڭ مۇسۇلمانلىرى ئەگەر ھاكىمىيەتكە ېسابلىمايتتىھ دىكى ھاكىمىيىتىگە تەھدىت شىنجاڭ

يىلى -1893پۇقرالىرى دېسە بوالتتى.  ەنىۋىم ېرىيەسىنىڭىئمپقارشى چىقمىسىال ۆئزىنى وئسمان 
تىلغا    ىنامدە سۇلتان ائبدۇلھەمىدخاننىڭ  سىتۇڭگانالرنىڭ خۇتبى  ەنجىندەتي بىر تۈرك ساياھەتچى  

يىل  16يىلى ھىندىستاندا -1906ڭلىغان. غانلىقىنى ائىپ، خۇتبىنىڭ ۇئنىڭغا بېغىشالنېئلىن
پايتەختىدە  ىئسىملىك بۇخارالىق كىشى چىڭ ەپەندىئ ائبدۇراخمانمۇھەممەد وئقۇغان 

قىلماسلىق ھەققىدە ائگاھالندۇرغان ۋە   ۇرۇھۋازلىق گقىلىپ ۇئالرنى  غمۇسۇلمانالرغا تەبلى
  سوغا سۈپىتىدە  شۇ ۋاقىتتا   ۋۋالائائدەتلەردىن توسقان. ۇئ قايتىشتىن    –ۆئرپ  سۈننەتكە خىالپ  

سۇلتان   ۇتبىدە خخۇتبىنى ۇئالرغا ۆئگەتكەن بولۇپ، بۇ  ۇلۇۋاتقانوئقمەككە، مەدىنىدە 
ئەھۋالى بىلەن  شۇ ۋاقىتتىكى    مانلىرىنىڭۇسۇلم   ۇسىيەر . بۇنى  ائبدۇلھەمىد ۈئچۈن پاتىھە وئقۇلغان

داىئرىلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇنداق قوش ساداقەتتە   ۇسىيەر . چۈنكى تتىبولمايسېلىشتۇرغىلى 
  شىنجاڭدىمۇ   ئەنسىرەيتتى. مەسچىتلەردىكى خۇتبىلەرنى نازارەت قىالتتى. ھەتتا ۇئالر  ۇشىدىنبول

 مۇسۇلمانلىرى كۆپرەك بارىدىغان مەسچىتلەرگە قۇالق ئەۋەتىپ تىڭ تىڭاليتتى. ۇسىيەر 
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اللىسىگەس چىڭ دىكى مۇسۇلمانالرنى خىتاي ېرىيەسىىئمپوئسمان   ھېچقۇترىتىپ قارشى  ۇ
 زىيالىيالرنېمىگە ېئرىشەلمەيتتى. سۇلتان ائبدۇلھەمىد دەۋرىدىكى تەرەققىيپەرۋەر، پانئىسالمچى 

داشلىق قىلىش وئرنىغا چىڭ  سېا ېئزىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىغا ھ كاپىرالرنىڭ قولىدخىتايدىكى 
شەرتنامە ۋە تەسلىمچىلىك  ەڭسىزتبىلەن ھەمكارلىشىپ ۆئزى دۇچ كەلگەن  ېرىيەسىىئمپ

  مۇسۇلمانالر  ۇسىيەدىكىر ۋە  ېرىيەسى ىئمپوئسمان ىدىن قۇتۇلۇشنى تەشەببۇس قىالتتى. ىئچ
بويىچە   بايان قىلغىنى دەۋەتچىلىرى نىڭ  خرىستىائنشەرقشۇناسالر ۋە خىتايدىكى ىئسالمنى 

بۇ قاراشالرغا ائساسەن،  چۈشىنەتتى ۋە ىئسالمنى خىتايدا يۈكسىلىۋاتقان كۈچ دەپ قارايتتى. 
يېتەكلىشىگە ېئھتىياجلىق بولمايال قالماي،   ېرىيەسىنىڭىئمپخىتايدىكى مۇسۇلمانالر وئسمان 

رول وئينايدىغاندەك بىلىنگەن ىئدى.  مۇھىم ىئنقىالبتامۇسۇلمانالر خىتايدىكى  بۇۇئالرغا بەلكى 
ىئسالم خىتاينىڭ دۆلەت   ۋاسىلىيىۋنىڭ لى ىۋاسيىلى -1860بۇنداق قاراشالرغا ائساس بولغىنى 

يىلالردا ائۋۋال ىئستانبۇلدا  -1890ئەسەرلىرى  ۋاسىلىيىۋنىڭدېگەن پەرىزىدۇر.  ، دىنى بولىدۇ
يىلى ۇئنىڭ خىتايدىكى  -1913. تارقالغان ۋە كەڭ ائرىسىدا مۇزاكىرە قىلىنغان پانئىسالمىزمچىالر

ول  يتوغرا » يۈرۈشلۈك لېكسىيەلىرى ىئسالمچىالر چىقىرىدىغان  تەسىرچانىئسالم ھەققىدىكى 
 ېئالن قىلىنغان.   ۇرنالداژ دېگەن  «(سەبىلۇررەشاد)

پەرىزىنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقان كىشىلەر ىئچىدە خىتايدىن كەلگەنلەر ىئنتايىن  ۋاسىلىيىۋنىڭ
شۇنداقالرنىڭ بىرى ىئدى. بۇ   )يەنى، غۇلجىلىق ائبدۇلئەزىز( غۇلجالىائز بولۇپ ائبدۇلئەزىز 

سارايلىرىدا ئەرەبچە دەرس   ېرىيەسىىئمپكىشى نەقشىبەندى سوپىلىرىدىن بولۇپ وئسمان 
 ۈرۈشلۈك ينىيە مەتبۇائتلىرىدا اوئسملى خىتايدىكى مۇسۇلمانالر ھەققىدە يى-1899بېرەتتى. ۇئ 

كىتابخانالرغا خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ  ئەسەرلەرنى ېئالن قىلىشقا باشلىغان بولۇپ 
ساالرالر، تۇڭگانالر ۋە شەرقى تۈركىستاندىكى تۈركلەر ھەققىدە خىللىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ  

ئەڭ قولاليدىغان  ۋىلىقنىزامانىۇئسلۇبىدىكى  ى وئسمانل ەزىرىدە ن غۇلجالىنىڭتوختالغان. 
خىتايغا  يىلى بىر ساالر كىشى قاھىرە ۋە ىئستانبۇلدا وئقۇپ -1891كىشىلەر ساالرالر بولغان. 

مەك تەپلەرنى ىئسالھ قىلىش، ھىندىستان ياكى  چۈشۈپ ۆئتكەندە غۇلجىغا قايتىش يولىدا 
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قىلىش ۈئچۈن باسما   ەشرن ۇرنالژ ۋە  كىتابچى تەكلىپ قىلىش، ىئستانبۇلدىن وئقۇتقۇ
مەتبۇائتلىرىدا ېئالن  ۋروپايا غۇلجالىماشىنىسى ىئمپورت قىلىش قاتارلىق چاقىرىقالرنى قىلغان. 

سالم  ىئ  چىڭ وئردىسىۇئالرنىڭ  قىلىنغان ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى بىر قىسىم خاتالىقالرنى تۈزىتىشتە  
بېيجىڭدىكى خان نىڭ قارىشىچە،  ياقىلىغان. ۇئ  پىكىرىنى  دىنىغا ھۆرمەت بىلەن قارايدۇ، دېگەن  

الر بۇ  مۇسۇلمانبىر قىسىم  دىن كەلگەن  شىنجاڭ  ۇرۇۋاتقانتسارىي  ى جايالشقان قەلئەنىڭ ىئچىدە  
تولىمۇ ئەھمىيەتلىك بىر   نىڭمۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ كۆزىدە بۇجەھەتتە تولىمۇ مۇھىم بولۇپ، 

  ە )يەنى ۇئنىڭ قارىشىچە خىتايچپاكىتلىقىنى، بۇ تۈرك ائقسۆڭەكلەرنىڭ خان سارىيىدا ۆئز نامى 
لىقىنى تەشەببۇس  مۇھىم ەۋجۇتلۇقىنىڭ مبىلەن نامى(   چەنتۇ نى بىلدۈرىدىغانتۈرك مەنىسى

 قىلغان. 

اللىسئەسىرنىڭ ائخىرقى يىللىرىدىكى ۋەقەلەر  -19 دەيدىغان كۆز   سالمغا  يېقىنىئى  چىڭ سۇ
مۇسۇلمانالرنىڭ  رى  گېزىتلىيىلى ھىندىستان ۋە تۈرك  -1898.  كۆرۈنەتتى  ەكىئسپاتلىغاند  قاراشنى

تاقابىل  ۋروپاغاياقىلىنغانلىقى، چىڭ وئردىسىنىڭ ۇئالرغا تايىنىپ  تىراپېئدەپ  مۇھىمخىتايدا 
خەۋەر  بىر بۇ ئەمىلى ئەھۋال بۇرمىالنغان  تۇرۇشنى قارار قىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر تارقاتقان.

يىلدىكى ىئسياننى بېسىقتۇرۇش -1895ئەسلى چىڭ ھۆكۈمىتى گەنسۇ مۇسۇلمانلىرىدىن  ىئدى:
يىلى -1898دەپ بىر قوشۇن تەشكىللىگەن بولۇپ، ۇئالر  (گەنجۈن)  «گەنسۇ باتۇرلىرى »ۈئچۈن 

« )جاسارەت( گېزىتىنىڭ ىئقدامبېيجىڭ قىسىملىرىغا قوشۇۋېتىلگەن. ىئستانبۇلدا چىقىدىغان »
خىتايدىكى  قېرىنداشالرنىڭ  بۇ مۇسۇلمان ،ائسىم ماقالە ېئالن قىلىپ  نەجىپ رىرى ر مۇھە

خىرلەنگەن ۋە »بىزنىڭ يىراقتىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ۇئ يەردە ئەڭ ىئلغار، ئەڭ ۇئتۇقلىرىدىن پە
  « دەپ خۇرسەن قىلىدۇبىزنى  ەبىئىيكىتقىلغانلىقى بىر تەبىقىنى تەشكىل  باتۇر ىئجتىھاتچان ۋە 

ھەرىكىتى جەريانىدا گەنسۇ باتۇرلىرى چەتئەل  نەيىخېتۈيىلىدىكى -1900يازغان. 
ۋاكالەتخانىلىرىغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن بۇنداق خەۋەرلەر پەس كويغا چۈشكەن.  

تۈرك ئەمەلدارالر ۋە ۆئلىماالردىن بىر ۆئمەك تەشكىل قىلغان  لىمېۋېلخ كايسەرگېرمانىيەلىك 
ائبدۇلھەمىدخاندىن دۇائ سۇلتان ۈئچۈن خەلىپە  تىنچىتىشبولۇپ خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى 
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ېئلىپ يولغا چىققان. ۇئالر بۇ مەقسەتكە يېتىش ۈئچۈن گەنسۇ باتۇرلىرى قوشۇنىنىڭ مۇسۇلمان 
 ائالقە قىلغان. ۋاسىتەبىبىلەن  فۇشىياڭى دوڭ دەپ قارىلىپ قالغان خىتاي رەھبىر 

 ۋروپالىق ياسۇلتانىنىڭ  ېرىيەسىىئمپوئسمان  كېيىن ەرىكىتىدىنھ  نەيىخېتۈ يىلى-1901
چىلىرى پىالنلىغان تۇنجى ئەلچىلەر ۆئمىكى خىتايغا ئەۋەتىلگەن. ائبدۇلھەمىدخان ياردەم

ۆئزىنىڭ خىتايدىكى مۇسۇلمانالر ائرىسىدىكى ىئناۋىتىنى مۇستەقىل بىر ھەرىكەت قىلىشتا 
بىلەن سودىلىشىشتا پىچكا قىلىشنى ائرزۇ قىالتتى.   ۋروپا يائەمەس، بەلكى بۇ ىئناۋەتنى  ۋاسىتە

لتان ائبدۇلھەمىدخان خىتايدىكى مۇسۇلمانالر بىلەن بولغان ائالقىنى يىلى سۇ-1908
بېيجىڭلىق بىر مەشھۇر ىئمامنىڭ ىئستانبۇل  قەدەم ائلغان ۋە كونكرېت كۈچەيتىشكە 

ۋە   رىزا لىېئ ەدرىسىگەمجامەسىدىكى  (نىيۇجىېئ)كاال كوچىسىبېيجىڭ زىيارىتىدىن كېيىنال 
تاھىر ئەپەندىنى مۇدەررىسلىككە ئەۋەتكەن. دەسلەپتە بۇ  ياردەمچىسى داغىستانلىق ۇئنىڭ 
ېئلىپ تۇرغان، ئەمما ۇئزاق   ماائشسۇلتان تاپشۇرغان بويىچە ىئشلىگەن ۋە وئردىدىن    ەنىئككىيل

يىلدىكى ياش تۈركلەرنىڭ ىئنقىالبى ۋە  -1908ۆئتمەي وئردىنىڭ قىزغىنلىقى تۆۋەنلەپ كەتكەن. 
 ېرىيەىئمپىئككى مۇدەررىسنىڭ بۇ نىڭ وئرۇن بوشىتىشى بىلەن ائبدۇلھەمىد يىلى سۇلتان-1909

خېتىدە »بۇ يەردىكى  ىئستانبۇلغا يازغان  رىزا لىېئيىلى -1911بىلەن ائالقىسى ۈئزۈلگەن. 
ياقىاليدۇ، بەيئەت قىلىدۇ، ئەمما   ىئنتايىن بەك ياخشى كۆرىدۇ ۋە  مۇسۇلمانالر خەلىپىنى

 . قاخشىغان غاندەك ئەمەس«، دەپ خەلىپىلىك بۇنى چۈشىنىدى

پاائلىيەتلىرى مۇشۇ دەمدە مۇسۇلمانالر ائرىسىدىكى دىكى شىنجاڭ ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان 
يىلى برىتانىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى چىڭ  -1879باشالنغان بولۇشى مۇمكىن. 

ۋەكىل ئەۋەتكەنلىكى بىلەن  ەخپىيمقەشقەرگە  ېرىيەسىنىڭىئمپوئردىسىنى وئسمان 
اتى  بىر ىئسپ ھېچگەرچە بۇنىڭ كۆپ قېتىم بولۇپ تۇرغان.  ەيىبلەشئ بۇ خىل ائگاھالندۇرغان. 

شەرقى تۈركىستاندىكى   ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان  ۇسىيەر بولمىسىمۇ، برىتانىيە بىلەن 
. ۇئالرنىڭ ئەنسىرىشى چىڭ دۆلىتىنىڭ ئەمەس  نى داۋامالشتۇرغانقىلىش ەقىبت پاائلىيەتلىرىنى 

كونسۇلى قەشقەردە سودا   ۇسىيەر يىلى -1904بەلكى ۆئزلىرىنىڭ مەنپەئەتى ۈئچۈن ىئدى. 
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ھەققىدە چىڭ  بارلىقىقىلىۋاتىمەن دېگەن ىئلياس ئەپەندى ىئسىملىك بىر گۇمانلىق تۈركنىڭ 
وئردىسىغا ائگاھالندۇرۇش يوللىغان. كونسۇل يەنە بۇ كىشىنىڭ چىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن 

ىنمۇ ياردەم قوبۇل  تۇڭگان مۇسۇلماندبىر  پۇقرالىقىدىكى    ۇسىيەر ياخشى مۇناسىۋەتتە ىئكەنلىكى،  
 ەمەلدارلىرى ئقىلغان. كونسۇلنىڭ يەكۈنىچە وئسمانلىالر قەشقەردە چىڭ  ەيتققىلغانلىقىنى 

وئرگان قۇرۇپ  يەر ائستى بىر  ېجىرىدىغانبمەدەتكار بولغان، سىياسىي ۋە تىجارىي ىئشالرنى 
ئەھۋال كېيىنكى چاغالردىمۇ وئتتۇرىغا  ھېچبىر ، ئەمما بۇ يەكۈننى ىئسپاتلىغۇدەك قانچىق

 چىقمىغان. 

مۇناسىۋەتلىك قە بولمىغان بولۇپ،  ائرىسىدا رەسمىي ائال  ېرىيەسىىئمپچىڭ بىلەن وئسمان  
ائرىدىكى بوشلۇقتا پەيدا بولغان شەخسلەرنىڭ كەچۈرمىشىدىن ىئبارەت ىئدى. وئسمان  بايانالر

  نىڭ ائغزىدىكى كەلگەنلەر دىندا وئقۇپ  تانبۇلدىن  ى ىئسبولغان مايىللىق كىشىلەرن  ېرىيەسىگەىئمپ
ىئشەندۈرەتتى. چىڭ ھۆكۈمىتى مەسچىتلەرنى بەك  نوپۇزىغادىنى  ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان 

خۇتبىلىرىگە ىئشتىراك قىلىشى  ۈمەجنازارەت قىلىپ كەتمەيدىغان بولغاچقا مۇساپىرالرنىڭ 
شەرقى   نىڭ لىناتتى. تۈرك مۇسۇلمانالر تامامەن مۇمكىن ىئدى ۋە يەرلىكلەر تەرىپىدىن قارشى ېئ

مەۋجۇت   ۇمكىنچىلىكىمۇمىئچىدىمۇ قارشى ېئلىنىپ بەيئەت قىلىنىش  تۈركىستاندىكى سوپىالر
بۇرۇن ۆئتۈپ كېتىپ بارغاندا  ۇمۇلدىنق ېرلىرى وئفىتستۈرك  بۆلەك يىلى بىر-1917بولۇپ، 

بارلىقىنى  بىر مەزىننىڭ  ىئشلىگەنمەزىنى بولۇپ جامەسىنىڭ  ائياسوفىياىئستانبۇلدىكى 
ائخىرىدا تارىخچىالر مۇسۇلمانالردىن ۆئزىنى پەيغەمبەر   ېرىيەسىنىڭىئمپبايقىغان. وئسمان 

( دەپ سانايدىغانالرنىڭ كۆپىيىپ كەتكەنلىكىنى خاتىرىلىگەن. بۇنداق ىئشالر  ىديسەيئەۋالدى )
پۇقرالىرىدىن بىر قانچە   ېرىيەسىىئمپشەرقى تۈركىستاندىمۇ كۆرۈلگەن بولۇپ كۇچادا وئسمان 

ائتىۋېلىشقان، دەپ ە بىر قانچە ئەرەب كۆچمەنلەر ۆئزلىرىنى سەييىد ەكەندتۈرك ائىئلىسى ۋە ي
 تەرىپىدىنمۇ پەيغەمبەر ئەۋالدى دېيىلىپ ىئززەتلەنگەن.   ھەمدە يەرلىكلەر

شەرقى تۈركىستانغا كەلگەن كىشىلەرنىڭ بەزى نومۇسسىزلىرى  ېرىيەسىدىنىئمپوئسمان 
قىلىپ نەپكە   ۇيىئىستېمالسىئخالسىنى وئسمانىالرغا بولغان يەرلىك مۇسۇلمانالرنىڭ 
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  غىشمۇ يۈز بەرگەن بولۇپ وئسمانلى سۇلتان نامىدا پۇل يىيالغاندىن ېئرىشكەن. ھەتتا 
دىن خەۋەردار ىئدى ۋە بۇنداق ىئشالرنى  ىئشالر  بۇمۇسۇلمانالر  كەلگەن ېرىيەسىدىنىئمپ
قىلىپ  ېرى وئفىتسمۇسۇلمان ۆئزىنى سۇلتاننىڭ  ۇسىيەلىكر يىلى بىر -1906. تىرىشاتتى ۇشقاتوس

ىلى بىر كىشى غۇلجا  ي-1910كۆرسىتىپ سۈيدۈڭ خەلقىدىن بەش مىڭ تىلالنى سوقۇۋالغان. 
( دەۋالغان ۋە  ېنېرالگكىيىم بىلەن ىئائنە يىغىپ ۆئزىنى ىئستانبۇللۇق پاشا ) ەربىيھ كوچىلىرىدا 

بۇ پۇلنى كونسۇلخانا قۇرۇش ۈئچۈن ىئشلىتىدىغانلىقىنى دېگەن. گۇمانالنغان يەرلىك كىشىلەر 
يولالپ ۇئنداق بىر ۋەكىل ئەۋەتىلمىگەنلىك جاۋابىنى ائلغان. ھېلىقى  ېلېگرامماتىئستانبۇلغا 

ىئككى مىڭ رۇبلىنى ائلداپ قېچىپ كەتكەن. بىر ائلدامچى بولۇپ  ەلىك فىرانسىيئەسلى كىشى 
چىڭ مۇسۇلمانلىرى بېيجىڭ بىلەن ىئستانبۇل ائرىسىدىكى   ەۋەبلىكسبۇنداق قىيىنچىلىقالر 

شەرقى  دېمەك، دەپ قارايدىغان بولغان.  زۆرۈر كۈچىيىشىنى مۇناسىۋەتنىڭ ك يەلىدىپلوماتى
  ېرىيەسى ىئمپتۈركىستان مۇسۇلمانلىرى چىڭغا قارشى تۇرماستىن بەلكى چىڭ ۋە وئسمان 

وئرنىنى  ۇنياۋى دائرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ياخشى بولۇشىنى، نەتىجىدە چىڭنىڭ 
 كۈچەيتىشىنى ىئستىگەن.

 
 ىئستانبۇلغىچەىئلىدىن 

ئەڭ چوڭ   رايوندايەر ۋە تىجارەتلىرى بىلەن    ىئلىكىدىكىۋەلى باي    ائخىرلىرىدائەسىرنىڭ  -19
  ەزىرىدە ن ىرىنىڭئەمەلدارل ۇسر ۇئ  بىز بۇ ھەقتە ىئلگىرى توختالغان ىئدۇق. باي ائتالغان.

قانچە    بىرائز  دېگەن ائتاققا ېئرىشكەن    «شەرەپلىك پۇقرا»ۈئلگىلىك شەخس بولۇپ، ياركەنتتىكى  
قوبۇل  غا تىجارەتچىلەر ۇئيۇشمىسى تۇنجى دا( ائلمۇتا) ي يەنە ۋېرنىۇئكىشىلەرنىڭ بىرى ىئدى. 

يىلى ۋەلى باينىڭ ئەڭ پارالق چاغلىرى بولغان. شۇ يىلى ۇئ يەتتە سۇ  -1896. قىلىنغان ىئدى
نىڭ تاج كىيىش مۇراسىمىغا   ىئككىنچى  نىكوالي  پادىشاھچار    ۋاداموسكخەلقىگە ۋەكىل بولۇپ  

  خوڭجاڭمۇ  لىباش ۋەكىلى  ۋروپادىكىياتەكلىپ قىلىنغان. مۇراسىمغا چىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ 
زورىيىپ دۆلەت ۋەكىللىرى بىلەن  ەدرىجىيتقاتناشقان بولۇپ، بىر چاغالردىكى كارۋانچى 



147 

دا كۆرۈشكەن  خوڭجاڭ مۇراسىم جەريانى لىۋەلى باي ۋە وئلتۇرۇپ قوپااليدىغان ھالغا يەتكەن. 
خوڭجاڭ ۋەلى   لىسىيەپەرەسلىكى بىلەن مەشھۇر بولغان ۇ چىڭ وئردا ئەھلى ىئچىدە ر بولۇپ، 

  ۋادىن موسكبايغا مانجۇ خانلىقىغا تۆھپە قوشقانلىقى ۈئچۈن مېدال تەقدىم قىلغان. ۋەلى باي 
 ېئرىشكەن. ۇئنۋانىغا ت قىلغان ۋە شەرەپ قايتىش يولىدا بۇخارا ئەمىرىنى زىيارەيەتتەسۇغا 

مۈلكىنىڭ -ۆئتەپ ۆئزىنىڭ مال ىنىرولقوغدىغۇچى ائك تىپ  نىيەرلىك مەدەنىيەتۋەلى باي 
يىلى  -1887. ائتىغان ىئدى ىئنسانپەرۋەرلىك ىئشلىرىغا  ۋە ھسانېئ-ەيرخبىر بۆلىكىنى 

، كىشىلەر ۋەلى بايدىن بىر كېيىندىن بىر نەچچە يىل ۇئيغۇرالرنىڭ ىئلىغا كۆچۈشى تامامالنغان
  بۈگۈنگىچە شەھەر مەركىزىدە مەسچىت سېلىشقا ياردەمدە بولۇشنى تەلەپ قىلغان. نەتىجىدە 

  ى ت ىچۋەلىباي مەس  ەسچىت مبولۇپ، بۇ    پۈتۈپ چىققان  ەسچىتمكاتتا بىر    قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان
 سلۇب ۇئائدەمنىڭ دەرھال دىققىتىنى تارتىدىغان يېرى ۇئنىڭ  ەسچىتنىڭمبۇ . دەپ ائتىلىدۇ

مەسچىتنىڭ دەرۋازىسى ۇئيغۇر ۇئسلۇبىدا بولۇپ ۈئستىگە جەھەتتىكى ائرىالشمىلىغىدۇر: 
بىرىگە  نىڭ ىر ىمەسچىتلتارانچى راۋاق چىقىرىلغان. بۇ يېرى غۇلجىدىكى ائساسلىق تۇڭگانچە 

 ەسچىتلەرگە مىكى ەكەنديقەشقەر ياكى غۇلجىدىكى ۇئ مەسچىتنىڭ ۇئسلۇبى  .قىلىنغان ەقلىدت
غۇلجا  بۇ وئخشىتىپ سېلىنغان.  ەكرەك بگەنسۇ تۇڭگانلىرىنىڭ مەسچىتلىرىگە قارىغاندا 

قېرىنداشلىرىدىن پەرقلىق ھالدا خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىگە   ەنۇبتىكىج نىڭۇئيغۇرلىرى
پۇقراسى   ۇسىيەر  لەتىنتارانچىالر گەرچە ئەمدىۇئچرىغانلىقىنىڭ تىپىك مىسالىدۇر.  ۆپرەكك

يەتتە سۇدا سېلىنغان بۇ مەسچىتنى وئرتا ائسىيادىكى تاتار ياكى باشقا  بولغان بولسىمۇ 
غۇلجىدىكى تۇڭگان ۇئسلۇبىنى ساقلىشى بۇ تەسىرنى   قېرىنداشلىرىنىڭ ۆئلچىمىدە سالماي

 ىئسپاتالپ تۇرۇپتۇ. 

باشقا مۇسۇلمانالردىن ائيرىپ ساقالپ  ۇسىيەدىكىر ۋەلىباينىڭ ۇئيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى 
تارانچىالرنى باشقا   ېگراالرچىئدى. يەتتە سۇدىكى كەسكىن ىئجتىماىئي  ەنروشقېلىش ىئستىكى 

كۆچمەن بولغانالرنى كۆزەتكەن بىر غۇلجىدىن يەتتە سۇغا تۇراتتى. پەرقلەندۈرۈپ  توپلۇقالردىن
ئەمەلدار غۇلجىدا بىر قازىخانىغا بارىدىغان قازاق، تۇڭگان ۋە تارانچىالرنىڭ يەتتە   ۇسىيەلىكر 
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سۇغا كۆچكەندىن كېيىن ائيرىلىپ كەتكەنلىكىنى يازغان. ئەينى چاغدا تارانچىالردىن وئقۇغانالر  
ۇئالرنىڭ دەسلەپتە كۆچۈپ چىققان بولۇپ بۇ  ۇسىيەگەر ۋە ۆئلىماالرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك 

 

مەسچىتنىڭ ائلدىدىكى قارا يىلى.  -1911تىكى ۋەلىباي مەسچىتى، تياركەن

بولۇشى مۈمكىن.چاپانلىق كىشى ۋەلىباينىڭ ۆئزى    
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رول وئينىغان. ئەمما تارانچىالرنىڭ باشقا   مۇھىمكىملىكىنى قوغداشتا مەدەنىيەت جەھەتتىكى 
ائزىيىشى   ەدرىجىيتۆئلىمالىرىنىڭ  ۇرۇشىتپۈتۈنلەي ائيرىلىپ  توپلۇقلىرىدىنمۇسۇلمان  ۇسىيەر 

بىلەن مۇمكىن بولماي قالغان. بۇ ۋەزىيەتتە ۋەلىباي باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەر ائرىسىدىن ۆئلىما 
مۇۋاپىق نامزات بولۇپ ۇئالر قازاق بوزقىرلىرى ۋە يەتتە  ىئزدەشكە مەجبۇر بولغان. تاتارالر ئەڭ 

سۇدا وئقۇتقۇچىلىق قىلىش بىلەن تونۇلغان ىئدى. ۋەلىباينىڭ تەسىرى مۇتەئەسسىپ  
غا ېئلىپ يەتتە سۇ نىڭتاتار ۆئلىماالر  بۇ  دەرىجىدە بولغاچقا ۇئ ۇدەكقويالىغۆئلىماالرنى قايرىپ 

تەشەببۇس  ھالدا    ائشكارانى  ىۇئسۇلى جەدىت )يېڭى وئقۇتۇش ۇئسۇلى( بويىچە وئقۇتۇش  كەلگەن
 گابدۇراخمانتاتار ۆئلىما  ەدرىسىگەم دۇرغان مەسچىتكە مەنسۇپ . ۋەلىباي ۆئزى سالدىقىل

 بىربۇ كىشى  .تەكلىپ قىلغان نى يىلى ۋاپات بولغان(-1909) مۇھەممەدى گاتاۋۇلال بىندامولال 
قازاندىكى ائلىمالر بىلەن ۋە  بۇخارا ىرى جەمەتىدىن كەلگەن بولۇپ،مۇئەللىملمەدرىسە تاتار 
قىلغانلىقى بىلەن مەشھۇر    ەرغىب تتارانچىالر ائرىسىدا ۇئسۇلى جەدىتنى  ۇئ  .  سى قويۇق ىئدىائالقى

بولۇپال قالماي   بالىلىرى ى تارانچى ۋە تۇڭگان يەتتە سۇدىك ىئچىدە  ولغان. ۇئنىڭ وئقۇغۇچىلىرى ب
 يەنە غۇلجىدىنمۇ كېلىپ وئقۇيدىغانالر بولغان. 

دىكى  شىنجاڭ ەدرىجىيتائچقان مەك تەپلەر تورى يەتتە سۇغا كېڭىيىپ،  ۇسىيەدەر تاتارالر 
مۇھاجىرالرنىڭ بولۇپمۇ تارباغاتاي ۋە غۇلجىدىكىلەرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغىغان.   ۇسىيەلىك ر 

ماائرىپ ىئسالھاتىغا ائۋاز  ۇسىيەدىكىر دىكى داڭلىق تاتارالر شىنجاڭيىلالرنىڭ ائخىرىدا -1890
ۋەخپىگە ىئائنە  ىئسالمى    شەمەيدىكى   يۇنىچ   فازىلجانقوشقان، مەسىلەن، غۇلجىدىكى ائقساقال  

پۇقرالىقىدىكى   ۇسىيەر دا ۇئزاققا قالماي تۇنجى جەدىتچە ماائرىپ بارلىققا كېلىپ جاڭشىنيىغقان. 
يىلى تارباغاتايدا شەمەيلىك ىئمامنىڭ وئغلى ائچقان بىر جەدىتچە  -1900بالىالرنى قوبۇل قىلغان.  

 مەك تەپنىڭ بارلىقى »تەرجىمان« گېزىتىدە خەۋەر قىلىنغان.

 لەر لەپ جەدىتچە ماائرىپقا قىزىققان كىشى الر ىئچىدە دەسشىنجاڭدىكى مۇسۇلمان
الر جەمەتى ىئدى. ۇئالر ئەسلى ائرتۇچتىن بولۇپ كېيىنكى يىلالردا غۇلجىدا ۆئزىنىڭ  ىۋمۇساباي

بىر ئەمەس.  ېئنىق ائنچە  ۆرۈنۈشىك نىڭ تارىخى ائرقا ىئگىلىكىنى قۇرۇپ چىققان. مۇساباي
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كارخانىسى قۇرغان. م ۇر و خيىلى چەتئەلدىن قايتىپ كېلىپ ىئلىدا بىر -1880ۇئ مەنبەگە كۆرە، 
. ۆئتكۈزۈپ بەرگەن كېيىن وئغۇللىرىدىن باھاۋۇددىن ۋە ھۈسەيىنگە  نىكارخانىبۇ مۇساباي 

مىڭ رۇبلىغا يارايدىغان ھالغا كەلگەن.  300يىلغا كەلگەندە مۇسابايالر كارخانىسى -1903
يەرلىك رىقابەتچىلىرىدىن ۈئچ ھەسسە   ېسابالنسىمۇھ ۆئلچىمىدە بۇ كىچىك كارخانا  ۇسىيەنىڭر 

چوڭ ىئدى. سۈپەت جەھەتتە مۇسابايالر كارخانىسى يەتتەسۇدىكى باشقا كارخانىالرنى بېسىپ  
بازىرىدىكى رىقابەتكە تاقابىل تۇرااليتتى. ائكا ۇئكا مۇسابايالر  م  ۇر و خ  ۇسىيەنىڭر بولۇپ    چۈشكەن

ائتلىتىپ ياركەنت ۋە شەمەيگە قەدەر كېڭەيتكەن.  ېگراچغۇلجىدىن  ۇكانالرنىدزەنجىرسىمان 
قەشقەردىن چىققان ۇئيغۇرالر ىئشلىگەن ائساسەن مۇساباينىڭ غۇلجىدىكى كارخانىسىدا 

  ۇسىيە ر مۇسابايالر  بۇ ائرقىلىق باشقۇرغۇچىلىرى تاتارالردىن بولغان.  ۇكاندبولسىمۇ بوغالتىر ۋە 
 بوزقىرلىرىدا  تاتارالر ائچقان سودا تورىغا تايانغان ىئدى.  

لالرغا  يى- 1895-1894قىلىش تارىخىنى  ھامىيلىق نىيەتكە مۇسابايىۋالر جەمەتىنىڭ مەدە
بۇ جەمەت  ەدرىسەمخانلىق بولغان داڭلىق ئەڭ قەشقەردىكى ئەينى ۋاقىتتا . سۈرۈشكە بولىدۇ

 رىائن  ائپتورى   ڭكىتابنىتەرىپىدىن يېڭىالنغان. »ۇئيغۇر تارىخىنىڭ مۇقەددەس يوللىرى« دېگەن  
دېيىلگەن  (مەتبەسى)قۇياش نۇرى  «خۇرشىد  مەتبەىئييېزىشىچە بۇ جەمەت يەنە » تۇمنىڭ

بولغان. ۇئالر تىجارىتىنى غۇلجىغا يۆتكىگەندىن   ھەمدەم ۇرۇلۇشىغىمۇقى نەشرىياتنىڭ تۇنج 
ھىتقا ېئرىشكەن. ىئمپورت ۇم ىئجتىماىئيبولىدىغان بىر  ۈرتكەت كېيىن يېڭىچە وئقۇتۇشقا 

ىئمپورت قىلىنغان  ۇسىيەدىنر مۇسابايىۋالر جەمەتى  ېسابلىنىدىغانھ سودىسىدا ائك تىپ 
ۈئسكۈنىلەرنى ىئشقا كىرىشتۈرۈش ۈئچۈن يەرلىك ۇئستىالرنى يېتىشتۈرۈشنىڭ زۆرۈرىيىتىنى  

  ېۋىلىرىدىن ميىلى جەدىتچە ماائرىپنى سىناشنى قارار قىلغان. بۇ سىناقنىڭ  -1898قىلغان ۋە    ېسھ 
لۇپ يېتىشكەن وئرۇن تۇتىدىغان شەخس بو مۇھىمھاياتىدا  سىياسىيبىرى بىرى ۇئيغۇرالرنىڭ 

مەك تەپتىن  بىر كۈنى ئەسلىمىسىدە يىلىدىكى -1940مەسۇئد سەبرىدۇر. مەسۇئد ئەپەندى 
چاقىرىلىپ ماتېماتىكا ۋە جۇغراپىيە كىتابى تارقىتىلغانلىقى ۋە ائلتە ائيدىن كېيىن بۇ پەنلەردىن  

-1900ەك تەپنى مەزكۇر م ىۋىئمتىھان ېئلىنغانلىقىنى يازىدۇ. نەتىجىدىن مەمنۇن بولغان مۇساباي
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جەدىتچە مەك تەپ قىلىپ ۆئزگەرتكەن. مەك تەپنىڭ وئقۇتقۇچىلىقىغا ۋەلىباينىڭ  مەخسۇس  يىلى  
دامولالمنىڭ وئقۇغۇچىسى   گابدۇراخماندىتچى ەج ەدرىسىسىدىكىماركەنتتە ائچقان ي

 .ئەپەندىنى تەكلىپ قىلىپ ىئشلەتكەن مەسۇم مۇھەممەت 

تەۋە   ۇسىيەگەچارر بۇ باغلىنىش بىزگە جەدىتچىلىكنىڭ تاتارالردىن  ياركەنت بىلەن بولغان
مەسۇئد سەبرىنىڭ بايانىغا  شارەتلەيدۇ. ېغا كىرگەنلىكىنى بشىنجاڭياركەنت ۇئيغۇرلىرىغا ائندىن 

جەدىتچە   وئرۇنبۇرۇگ تاقا يېڭىچە مەك تەپ قۇرۇش ىئلھامى ىۋ ھۈسەيىن مۇسابايكۆرە، 
ەلگەن. ك  ھۈسەينوۋدىن(  1906-1837ائچقان ئەخمەتباي ) ەدرىسىسىنىم ھۈسەينىيە

يېڭى باشالنغان باشقا جەدىتچە  وئقۇغۇچى ئەۋەتكەن.  جۈپبىر  ەدرىسىگەممۇسابايىۋالر بۇ 
مۇسابايىۋالر غۇلجىدا ائچقان يېڭىچە مەك تەپنىڭمۇ پېداگوگىكىلىق ائساسى  وئخشاش  مەك تەپكە  

  ى ئەپەند مەسۇم وئقۇتقۇچى بولغان مۇھەممەت مەك تەپتە يېڭىچە  كۈچلۈك ئەمەس ىئدى.
پىالنى بويىچە تەربىيەلەنگەن ىئدى. تاتار رىقابەتچىلەردىن   تقۇچىوئقۇپەقەت بىر يىللىق 

باغلىنىپ تۇرۇشنى خاالپ  ېرىيەسىگەىئمپمۇستەقىل يول تۇتۇشنى وئيالشتىمۇ ياكى وئسمان 
داۋاملىق ئەپەندىنى ىئستانبۇلغا    ۇممەس  ىۋمۇساباي  ۈسەيىنھ يىلى  -1902قالدىمۇ ېئنىق ئەمەس،  

ئەپەندى يولدا قىرىمدا توختاپ   مەسۇموئقۇشقا ئەۋەتكەن. ىئستانبۇلغا ماڭغان ىئلگىرىلەپ 
جەدىتچە ماائرىپنىڭ ۇئلىنى سالغان ىئسماىئل غاسپىرالى بىلەن   ەھىرىدەش  باغچە ساراي

دا جەدىتچە وئقۇتۇش ئەھۋالى ھەققىدە شىنجاڭجەدىتچە مەك تەپ ۋە  ەنىئككىيلكۆرۈشكەن. 
  ۇسىيەنىڭ ر ئەپەندىنىڭ غاسپىرالىغا دېيىشىچە خىتاي ھاكىمىيىتى  مەسۇمسۆھبەت قىلغان. 

جەدىتچە ماائرىپنى  ىنىڭ وتىيدئەپەندى ىئلى  ۇممەس ئەكسىچە جەدىتچە ماائرىپنى قوللىغان. 
قولالپ پەرمان چىقارغانلىقىنى ۋە جەدىتچە مەك تەپلەرنى قولاليدىغانلىقى ھەققىدە بايانات ېئالن 

 قىلغانلىقىنى ېئيتقان.

 مەسۇم باشقۇرۇش مەك تىپىدە وئقۇغان ۋىائممىىئمپېرىيەلىك يىلى ىئستانبۇلدىكى -1904
ئەپەندى غۇلجىغا قايتىپ كەلگەن. ھۈسەيىن مۇسابايىۋ ۇئنى سۇلتان ائبدۇلھەمىدخان ۋە  

مۇدىر قىلىپ تەيىنلىگەن.   ەك تىپىگەم  «ھۈسەينىي  –  ھەمىدى  مەك تەبىي»ۆئزىنىڭ نامى بېرىلگەن  
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يىلدىكى بايانالرغا قارىغاندا مەك تەپ ىئستانبۇلدىكى مەك تەپلەرنىڭ ۇئسۇلىدا وئقۇتۇش  -1910
، خىتايچە ۆئگەتكەن. مەك تەپنىڭ يېنىغا بىر قىرائەتخانا  ۇسچەر ۋە بوغالتىرلىق، قىلغان 

قويۇلغان. مەسۇم ئەپەندى   ۇرنالالرژ قەرەللىك گېزىت  ۇسىيەدىكىر  قۇرۇلغان بولۇپ
قايتىپال مۇسابايالرنى ىئستانبۇلغا وئقۇغۇچى چىقىرىشقا دەۋەت قىلغان. غۇلجىغا ىئستانبۇلدىن 

ۇئنىڭ  غان. بۇالرنىڭ ىئچىدە  وئقۇغۇچى ۈئچۈن سۇلتانغا تونۇشتۇرۇش خېتى ياز ۇئ دەسلەپ تۆت  
وئتتۇرا مەك تىپىگە قوبۇل  تولۇق رىمۇ بولغان، بۇ تۆت باال ھەمىدىيە مەسۇئت سەبوئقۇغۇچىسى 

پارتلىغانغا  يىلدىكى بالقان ۇئرۇشى -1913قىلىنغان. كېيىنكى يىلالردا بۇ ىئشالر داۋام قىلغان ۋە 
بۇالرنىڭ ائلتىسى    ،بولۇپ  15  ەمئىيج  وئقۇغان وئقۇغۇچى كېلىپ ىئستانبۇلدا  دىن  جاڭشىن  قەدەر 

سەنئەت مەك تەپتە   ېرىيەلىكىئمپمەك تەپتە، تۆتى گاالتاساراي لىسەسىدە، بىرى  ەربىيھ 
كەسپىدە وئقۇغان   ېبابەتت نىۋېرسىتېتىنىڭۇئ رىيە ېوئقۇغان. بۇنىڭ ىئچىدە بىرى مەشھۇر ىئمپ

 مەسۇئد سەبرى بولۇشى مۇمكىن. بولۇپ 

 

 ۋە تارانچىالر ىئنقىالبيىلدىكى -1905

الڭلىرى، ىئش تاشالش ۋە ىئسيانالر چار  ېھقانالرديۈز بەرگەن  ۇسىيەدەر يىلى -1905 قوزغى
الكەت  دە لەر سۆرەپ باردى. گەرچە وئتتۇرا ائسىيادىمۇ شەھەر  گىردابىغاپادىشاھلىقىنى ھا

  ۇس ر دا قوراللىق پاائلىيەتلەر كۆرۈلگەن بولسىمۇ، ائساسلىقى الر دېموكراتىك ھەرىكەتلەر، يېزى
چار  مۇسۇلمانالرغا ئەڭ چوڭ پايدىسى، ڭىئنقىالبنىىئدى. بۇ بولغان ائھالىسى ائرىسىدا 

  ۇسىيە ر باياننامىدە  تەبىر باياننامىسى بولۇپ، بۇۆئك -17ېئالن قىلغان  II نىكوالي پادىشاھ
پۇقرالىرىغا يېڭى ھوقۇقالر بېرىلگەن ىئدى. بۇنىڭ تۈركىستاندىكى ىئنكاسى سۈپىتىدە ئەركىن  

تەرەققىيات ۋە  غىزىداېئتەشكىالتالر وئتتۇرىغا چىققان. كىشىلەرنىڭ  ۋىائممىمەتبۇائتالر ۋە 
ئەركىنلىك پاراڭلىرى كۆپىيىشكە باشلىغان ۋە يىراق يەتتەسۇغا قەدەر كېڭەيگەن. بۇنداق ئەركىن  

ىئسالھاتقا داىئر غايىلىرىنى يېيىشقا ۋە ئەمەلگە   ىئجتىماىئيىئتتا جەدىتچىلىك ھەرىكىتى اشار 
  غان. جەدىتچىلەر مۇتەئەسسىپلەرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغى ۇئزۇن ۆئتمەي ائشۇرۇشقا باشالپ 
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بۇ  . اتتىتايىن قوللىشىغانىڭ بايالر  مۇتەئەسسىپ بە جەھەتتە دەل مۇشۇ ىئقتىسادىي مەن
 جەدىتچىلىك ھەرىكىتىدە ىئچكى زىددىيەت بارلىقىدىن دېرەك بېرەتتى. 

غا قارشى نارازىلىقالر باش كۆتۈرۈپ نىڭ دىك تاتورلۇق وئرنىبۇ مەزگىللەردە يەتتەسۇدا ۋەلىباي
ئەمەلدارلىرى بىلەن بىرلىشىپ يۈرگۈزگەن   ۇسىيە ر ۆئك تىچىلەر وئتتۇرىغا چىققان. ۇئالر ۋەلىباينىڭ  

)ئەينى    ك تە بىشكەياكى    ائلمۇتامۇستەبىتلىكىگە ۆئچمەنلىك قىالتتى. بەزى تارىخچىالر شۇ چاغدا  
ىنى »ىئلغارالر« دەپ قارايدىغان كىشىلەرنىڭ  بىر قىسىم ۆئز  دەپ ائتىالتتى( پىشپەكۋاقىتتا 

كالتە چاپان  پاسونىدا ۇسر بولغانلىقىنى يازىدۇ. ياركەنتتە ۇئالر تارانچىالردەك تون ئەمەس 
دەپ ائتالغان. كالتە چاپانالرنىڭ كۈچى ائجىز بولۇپ  «كالتە چاپانالر»كىيگەنلىكى ۈئچۈن 

يىلى چارپادىشاھنىڭ  -1905ائساسى ائجىز ىئدى.  ىئجتىماىئي ۋەلىبايغا قارشى تۇرۇشتا 
ھۆرىيەتچى گېزىتى ۋەلىباي ھەققىدە بىر   ۇسىيە ر باياننامىسى ېئالن قىلىنغاندىن كېيىن بىر 

انچۇقىغا  رەسىمدە ۋەلىباينىڭ وئڭ ي قالغان بۇ ياركەنتتە كەڭ تار رەسىم ېئالن قىلغان.  ەجۋىيھ 
ماندىر، سول يانچۇقىغا يەرلىك ائقساقال سېلىنغان بولۇپ، ۋەلىباي چىقىپ كېتىشكە وك

، تەپتىشلەرنىڭ  ىئسسىق »جىم وئلتۇرۇڭالر، بىزنىڭ يانچۇق  ەنگە ىئككىيلتىرمىشىۋاتقان 
 اتقان ھالىتى سىزىلغان.يانچۇقى سوغۇق، چىقساڭالر مۇزاليسىلەر« دەپ مەسلىھەت بېرىۋ

قۇۋۋەتلەش  -نى قولالپياركەنتتە ماائرىپ مۇھەممەدىمولال دا گابدۇراخمانيىلى -1906
 ۋولگىلىق قۇرۇش نىيىتىنى بىلدۈرگەن. ۇئ    (ىئسالمىييە   جەمئىيەتى)  ۈئچۈن بىر ىئسالم جەمئىيىتى 

نا ېئچىپ قانۇن بويىچە  بىر سارتنىڭ ھەمكارلىقى بىلەن بىر قىرائەتخا كنلىە بىر باشقىرت ۋە قوق
نامە ېئالن قىلغان. بۇ گەرچە بىر كىچىك باشلىنىش بولسىمۇ ىئسالھاتچىالر ۈئچۈن بىر بىر نىزام

ۋەلىباينى ئەنسىرىتەتتى. ۇئ ۆئزىنى   ئەھۋال بولۇشى مۇمكىن ىئدى، بۇ ۇقتىسىنبۆسۈش 
مۇسۇلمانالر مەتبۇائتىدا  ۇسىيەر  ەۋەبلىكسدەپ قارايتتى ۋە بۇ سى يىھامجەدىتچىلىكنىڭ 
ۋە مەسچىتنى مەركەز   ەدرىسەمئەلۋەتتە ۋەلىباي قۇرغان  بۇ قولالشالرئەمما ماختالغان ىئدى. 

ھاياتىدىكى مەركەزلىك  ەنىۋىمتارانچىالرنىڭ كۆچمەن قىلغان بولۇپ، تەبىئىيكى بۇ ۇئنىڭ 
نوپۇزنىڭ   مەدەنىيۋە  ەنىۋىموئرنىنىمۇ گەۋدىلەندۈرەتتى. ۋەلىباي ۆئزىدىن باشقا ھەر قانداق 
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ۋە ۇئنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلغان ىئسالم دامولال  گابدۇراخماننارازى ىئدى.  قىلىنىشقاپەيدا 
  ېرىكىنى شدامولال ۋە ۇئنىڭ ىئككى    گابدۇراخمانۇئ  يوق قىلىش ۈئچۈن    ەھدىتىنىت  ەمئىيىتىنىڭج

ماسلىشىشقا مەجبۇر  بۇنىڭغا ىئلتىماس يېزىپ يۇرتتىن قوغالپ چىقاردى، يەتتەسۇ داىئرىلىرىمۇ 
 بولدى.  

غا كەلدى. ائلمۇتادامولال ىئسالم جەمئىيىتى قۇرۇش ۈئچۈن  گابدۇراخمانشۇنىڭ بىلەن 
ار مەھەللىسىدە ېئچىلىپ يېڭى تۈركىستان دىن دىكى تاتائلمۇتاجەمئىيەتنىڭ تۇنجى يىغىنى 

  لەرنىڭ جامائەتھەر قايسى كېڭىشى ېئچىش ۈئچۈن ىئلتىماس قىلىندى. بۇ ىئلتىماس 
تىپىك يەتتەسۇنىڭ سىياسىي ھاياتىدا بۇ  ،گە سەزگۈر مۇائمىلىدە بولغان بولۇپائپتونومىيەسى

. ىئلتىماس قىلغۇچىالر بۇ كېڭەشتە قازاق، قىرغىز، سارت، نوغاي، قالماق، تارانچى،  ىئدى
بېرىلىشى كېرەكلىكىنى تەلەپ  ن ۇ وئر قازىسىغا بىر   ۋمىنىڭقو تۇڭگان قاتارلىق ھەر بىر مۇسۇلمان 

)بۇ تاشكەنت ۆئلىمالىرىنىڭ قارىشىنىڭ ئەكسىچە ىئدى: تاشكەنت ۆئلىمالىرى  قىلغان.
بارلىق مۇسۇلمانالرغا ۋەكىللىك  سارت، نوغاي، قازاق ياكى قىرغىز بولغان تۈركىستاندىكى 

يەتتەسۇ   نىڭ قارىشىچە ۇئالر   .ان بىرال دىنى كېڭەش قۇرۇشنى تەشەببۇس قىالتتى(غقىلىدى
مۇسۇلمانلىرى قازاق، قىرغىز، سارت، نوغاي، تارانچى دېگەن بەش تۈرگە بۆلۈنگەن بولغاچقا 

 .ىئدى بىردىن ۋەكىل بەلگىلىشى كېرەك ەجلىسىگەميېڭى دۆلەت 

تارانچىالردىكى دىنى كۈچنى ياركەنتنىڭ سىرتىغا يۆتكەش ۋەلىباي ۋە ۇئنىڭ 
ىدا  لۇقى. ۇئالر تارانچىالرنىڭ ۆئزىنىڭ كونترولتىپاقداشلىرىغا تەھدىت شەكىللەندۈرەتتتىئ

نى خالىمايتتى. ىئككى ھەپتىدىن كېيىن ۋەلىباي  ىبولمىغان ھەر قانداق دىنى وئرگانغا تەۋە بولۇش
  ۋە  وئرنىدا يەتتەسۇغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن تارانچى، قازاق ۋابجا كېڭەشكە  ۇقىرىقىي

تارانچى   ،بولۇپ ىرەىئس كېڭەشنىڭ پەخرى تۇڭگانالرنى يىغىپ بىر كېڭەش ائچتى. ۋەلىباي 
شۇ  ۇئنىڭ بىلەن بىللە ىئدى.  كاتىپالرۆئلىمالىرىنىڭ ىئچىدىكى يېتەكچىلەردىن تەشكىل تاپقان 

لىقى ېئالن ياركەنتتىن ىئككى كىشى ۋەكىل بولىدىغاندۆلەت مەجلىسىگە  ۇسىيەر  مەزگىلدە
  بولۇپ بىرى شەھەردىن يەنە بىرى يېزىدىن سايلىنىشى كېرەك ىئدى. يىغىن ئەھلى  قىلىنغان
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خىتاي   ى قارار   ەشنىڭڭ قېتىمقى كې. بۇ  دەپ جاكارلىدى  ۋەلىباينى ياركەنتنىڭ ۋەكىلى    سايالمسىزال
جەھەتتە چارپادىشاھ   تىقادېئدىن كەلگەن كۆچمەنلەرنىڭ تۈركىستان  ۇقىدىكىكونترولل

  ەكس ئرۇس مۇسۇلمانلىرىدىن مۇستەقىللىق تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى  ،ھاكىمىيىتىدىن ئەمەس
. ھۆججەتتە »بىز يەتتەسۇدىكى تارانچى، تۇڭگان  ېسابلىنىدۇھ بىر ھۆججەت بولۇپ    ەتتۈرىدىغانئ

ۆئز تىقادىمىز ېئيىل خىتاينىڭ ھاكىمىيىتىدە ياشىغان بولساقمۇ  200ۋە ياركەنتتىكى قازاقالر 
  ۇسىيە ر قولىمىزدا ىئدى. ۆئزىمىزنىڭ قازى، مۇپتى ۋە ائخۇنلىرىنى ۆئزىمىز قوياتتۇق. بىز گەرچە 

اقمۇ ائيرىم بىر مىللەت بولغىنىمىز ۈئچۈن ۋاقىتنىڭ  مۇسۇلمانلىرى بىلەن وئخشاش دىندا بولس
 يوسۇنلىرىمىز بار.« دەپ يېزىلغان.  - ۆئتۈشى بىلەن شەكىللەنگەن ائيرىم قاىئدە

 قىلغانتىراپ  ېئبۇ قارار خىتايدىن كەلگەن كۆچمەنلەرنىڭ ائرىسىدىكى مىللىي پەرقنى  گەرچە  
قىلىۋاتقان مەركەزگە يىغىش  ەرغىبتمۇسۇلمانلىرى ىئچىدىكى پاائلىيەتچىلەر  ۇسىيەر  ،بولسىمۇ

. مەسىلە بۇ  ىئدى ئەمەسلىكى ېئنىق  پەرقىال الغۇ بولۇۋاتقىنى يالغۇز مىللەتچاقىرىقىغا توس
ائسىيادىكى مىللەتلەرگە وئخشاش مىللەت بولغانلىقى ئەمەس، بەلكى   تتۇراوئمىللەتلەرنىڭ 

تىن بولغان ۆئزگىرىش ۇسىيەدەر يىلى -1905. مەلۇم بولغىنىدەك، ىئدى  ىخىتايدىن كەلگەنلىك
مۇسۇلمانالرنىڭ بىر مىللەت ىئكەنلىكى  بۇ  مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھەرىكەتلىرىدە ۇسىيەر كېيىنكى 

وئتتۇرىغا قويۇلماقتا ىئدى. ئەكسىچە ۋەلىباي خىتايدىن كۆچۈپ كەلگەن مۇسۇلمانالرنىڭ ائيرىم  
بۇ كېڭەشنىڭ قارارى ياركەنتتىكى ۋەلىباي  قىلماقتا ىئدى.  ەرغىبتى بىر مىللەت ىئكەنلىكىن

  ۇسىيەر ۇئالر گەرچە ۇئسلۇبىنى يازما ھالەتتە ىئپادىلەپ بەرگەن ىئدى: يەنى،  ەسچىتىنىڭ م
  ىئجتىماىئي ياشاۋاتقان بولسىمۇ ۆئزىنىڭ دىنىي ۋە پۇقراسى بولۇپ  ۇسىيەر چار لىرىدا تۇپراق

ۆئلچەملىرىنىڭ چىڭ پۇقراسى بولۇپ ياشاۋاتقان دەۋردە شەكىللىنىپ بولغانلىقىنى داۋا  
چاقىرىق بولۇپ ۋەلىباينىڭ مۇھاجىرەتتىكى تارانچىالر   ېگىيەلىكىئستراتقىلىشاتتى. بۇ بىر 

 قىلىدىغان بىر چاقىرىقتۇر.   تىراپېئائرىسىدا مەركەزلىك وئرنىنى  

يىلى تاشكەنتتىكى  -1907ىشىلەر تىغمۇ تىغ ھالەتتە تۇراتتى.  ۋەلىباي بىلەن ۇئنىڭغا قارشى ك
دېگەن ىئمزادا بىر  «الرتارانچى»« دە ۋەلىبايغا ەرەققىيتجەدىتچىلەرنىڭ نەشر ئەپكارى بولغان »
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سايالمنى كونترول  يەرلىك وئچۇق خەت ېئالن قىلىنىپ ھۇجۇم قىلىنغان. خەتتە ۋەلىباينىڭ 
قىلغان.   ەنقىدتقىلغانلىقىنى ۋە ياركەنتتىكى قىرائەتخانىنى تاقاپ تەرەققىياتقا قارشى تۇرغانلىقىنى  

شكە  تەسۇغا كۆچۈتارانچىالرنى غۇلجىدىن يەتتى ۈئچۈن  ئەشەخسى مەنپە خەتتە يەنە ۋەلىباينىڭ  
، ئەمەلدارالر بىلەن تىل بىرىك تۈرۈپ زېمىن ىئگىلەپ كىشىلەرنى  لىغانلىقىمەجبۇر 

قىلغان. نوپۇزى بۇرۇن بۇنداق ھۇجۇمغا ۇئچراپ باقمىغان  ەيتق كەمبەغەللەشتۈرگەنلىكىنى 
ياركەنت كوچىلىرىدا ئەۋەتىپ  قەييۇمبەگنىمەسۇئلى  رايونبولۇپ  ەرەمجانبىس ۋەلىباي 

قازى ۋە   رايوندىكى نى پۈتۈنلەي سېتىۋالغان. ائندىن ۇئ گېزىتى« ەرەققىيتسېتىلىۋاتقان »
خەتنى كالتە چاپانالرنىڭ  ۇئالر  ائقساقالالرنى يىغىنغا چاقىرغان. بىر كۈنلۈك مەسلىھەتتىن كېيىن  

شاگىرتى،   ڭداموللىنى گابدۇراخمان. ۇئالر نىشاننى ېگەن قارارغا كەلگەند مۇقەررەر يازغانلىقى 
دىكى ىئسالم جەمئىيىتىنىڭ يىغىنىغا قاتناشقان مەمۇر ئەپەندىگە قاراتقان. مەمۇر  ائلمۇتا

كوماندىرىنىڭ    ەربىيھ رايون  يېقىن بولغان    ۇناسىۋىتىم  ۋەلىبايغا ئەپەندى ياركەنتتىن قوغالنغان،  
يىلالر -1910-1905گەن. ياردىمىدە ۇئنى قولاليدىغان كالتە چاپانالرمۇ ىئز قوغالپ تەكشۈرۈل

داۋام قىلغان بولۇپ يەرلىك تۈرمىگە قىرىق تارانچى قامالغان. مەمۇر   سوراقالر-سوائلائرىسىدا 
 بېرىپ ىئمام بولغان. قېچىپ  ئەپەندى ياركەنتتىن قوغالنغاندىن كېيىن غۇلجىغا  

يىلى چارپادىشاھنىڭ تەپتىش -1908ۋەلىباينىڭ وئرنى بۇرۇنقىدەك بىخەتەر داۋام قىلغان. 
بىر  ېگەنيكەنتكە چۈشكەن. ۋەلىبايدىن ائزار ر تۈركىستان سەپىرىدە يا پەھلېن گرافئەمەلدارى 

قىلماقچى بولغان بولسىمۇ يەرلىك ئەمەلدارالرنىڭ  ەرز ئ ۋاسىتەبىقا گرافكىشىلەر تۈركۈم 
كۈتۈۋالغان، دىردا  ېچيىپەك  ھەشەمەتلىك بېزەلگەن    پەھلېننىۇقىغا ۇئچرىغان. ۋەلىباي  توسقۇنل

پۇال -تۈرمىلەرنى چاال  پەھلېنھەمدە داستىخانغا ۆئز پىچىقى بىلەن كېسىپ تونۇر كاۋىپ ى تارتقان.  
 گراف كۆزدىن كەچۈرۈپ »چاتاق يوق« دېگەن خۇالسىگە كەلگەن ۋە يولىنى داۋام قىلغان. 

تارانچىالر ائرىسىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىدىغان ياخشى نامزات بولۇشى ناتايىن ىئدى. 
  ك قانچىلى ن كېيىن بۇ سەپىرى ھەققىدە يازغان خاتىرىسىدە ۆئزىنىڭ يەتتەسۇ تارىخىدى پەھلېن

قازاقلىرىنىڭ تارانچى قەبىلىسىدىن  ەتتەسۇيچاال ساۋات ىئكەنلىكىنى چاندۇرغان ۋە ۋەلىباينى »
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چىققان مۆتىۋەر« دەپ ائتىغان. ۇئ ھەتتا ۋەلىباينى قازاقالرنىڭ ىئچىدىكى چىڭگىزخانغا  
مۇتلەق  تۇتىشىدىغان تۆرىلەرگە وئخشىتىپ قويغان. ۋەلىباينىڭ ياركەنت جاماىئتى ىئچىدىكى 

 نوپۇزىدىن قارىغاندا بۇنى بەك خاتا دەپ كەتكىلىمۇ بولمايتتى ئەلۋەتتە.  

 

 

 الرەئمەلدار  سودىگەرلەر ۋە خىتايقەشقەردىكى 

بىلەن خىتاي بۇ مەزگىلدە ائساسىي قانۇنلۇق پادىشاھلىق تۈزۈمگە ۆئتۈۋاتقان بولۇپ   ۇسىيەر 
يۆنىلىشتىكى مىسلىسىز ۆئزگىرىشنى باشتىن كەچۈرمەك تە ىئدى. يەتتەسۇدا    سۈرئەت ۋە  ەرقلىق پ

 

-3يىلى. وئلتۇرغان رەتتىكى سولدىن -1899يەتتەسۇدىكى مۇسۇلمان يۇرت چوڭلىرى، 

ىشى ۋەلىباي بولىدۇ. ۇئنىڭ وئڭ قول تەرىپىدىكىسى تۇڭگان مەھەللە باشلىقى.ك  
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ىئنقىالبى   ۇسىيەر دىكى ىيىل-1905بايالر ۆئزىنى جەدىتچىلەرنىڭ سېپىدە دەپ قارايتتى.  ىئلغار
ائرىسىغا زىددىيەت پەيدا   ھىمايىچىلىرى بىلەن ۇئالرنىڭ تەشەببۇسچىلىرى  نىڭجەدىتچىلەر 

اللىسىنىڭ ائخىرقى  بۇنىڭ ئەكسىچە، قىلدى.   چىيېڭىلىقىكى ىئسالھات يىللىرىدچىڭ سۇ
 نىڭ شىمالىدىن جەنۇبىغا قاراپ شىنجاڭنى جەدىتچىلىكمۇسۇلمانالر ائرىسىدا  ەدىكىىئدىي

  ەنئەنىۋى ئ يىلدىن باشالپ قەشقەر -1907. تىشىگە شاراىئت يارىتىپ بەرگەن ىئدىكېڭەي
مەك تەپلەر ياكى  دىنى  ماائرىپنى ىئسالھ قىلىشنىڭ توچكىسىغا ائيالنغان. مەيلى ۇئيغۇرالر ائچقان  

بىرىنى تولۇقاليدىغان  –، بۇالر بىر مەك تەپ( بولسۇنخىتايچە ھۆكۈمەت ائچقان شۆتاڭ )
نى خىتاينىڭ  ى مەسىلىسىىئسالھات مەك تەپ بۇالردىكى ، ەۋەبتىنس شۇ  ھەرىكەتلەر ىئدى.

 .مۇھىمرامكىسىغا قويۇپ تەھلىل قىلىش ( 新政جېڭ شىن)دىكى يېڭى سىياسىتى شىنجاڭ

اللىسىنىڭ ائخىرقى يىللىرىدا وئتتۇرىغا چىققان بولۇپ نەتىجىدە  ،يېڭى سىياسەت چىڭ سۇ
يېڭىلىق بولغان. چىڭ وئردىسىنىڭ    ەۋەبچىسبۇ بىر يېڭى ائساسىي قانۇننىڭ مەيدانغا كېلىشىگە  

بۇ   جىدوڭۋە جاڭ  شىكەين ەبولغان يۈ  ساھىبلىرىدىنە قەلەم ئەلەم ۋتەرەپدارى 
 خۇبېيدا  جىدوڭيىلى جاڭ  -1902قىلغان.    ەرپسسىياسەتلەرنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشىغا كۆپ كۈچ  

يىلى بۇ ائرمىيەنىڭ بىر بۆلىكى ىئلى ۋادىسىغا وئرۇنالشقان.  -1908يېڭى ائرمىيە قۇرۇپ چىققان،  
بىرى ىئدى.   قوللىغۇچىلىرىدىناائرىپ پەرمانىنىڭ  يىلى ېئالن قىلىنغان يېڭى م-1904جاڭ ۆئزىمۇ  

  ۇرۇلۇشى قالدئەمەلدىن  ۈزۈمىنىڭ ت( كېجۈ )ن خىتايدا ائلەمشۇمۇل ۆئزگىرىش بولغان ىئمتىھا
  مۇھىم . تېخىمۇ  ېسابالنمايتتىھ شەرقى تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر ۈئچۈن بەك چوڭ ۆئزگىرىش  

ڭزىچىلىق ائساس قىلىنغان مەك تەپلەردە  ۇ داىئرىسىدە شۆتاڭ دېيىلىدىغان ك ېرىيەىئمپى بولغىن
يىلى كىرىپ كەلگەن -1907غا شۆتاڭ ماائرىپ ى  شىنجاڭىئدى.    ۈزۈلۈشىكىرگدەرسلەرنىڭ    ۋىزامانى

دىكى  ىيىل-1908 شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،  بولۇپ ۆئلكىلىك مەك تەپ مەمۇرىيىتى باشقۇرغان.
چىڭ ائساسى قانۇنىدا مەسلىھەت كېڭىشى قۇرۇشنىڭ پىالنى قوبۇل قىلىنغان. بۇنىڭغا تەييارلىق 

. ۇئندىن باشقا  تەسىس قىلىنغانىئشخانىسى  ىلىك مەسلىھەتقىلىش ۈئچۈن ۈئرۈمچىدە ۆئلك
پىرىنسىپ ى بويىچە   ۆئزى باشقۇرۇش(  -ائپتونومىيە )ۆئزىنى يەرلىك  باشقا جايالردا ۆئلكىدىكى
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ىئشتىراك قىلدۇرماقچى بولغان. گەرچە كۆپرەك مۆتىۋەر كىشىلەرنى يەرلىك ىئشالرغا  سىياسىي
ۆئز خېتى بويىچە  بۇيرۇقنىڭ ۆئزلىرىگە يېتىپ كەلگەن مەبلەغ قىس بولسىمۇ ئەمەلدارالر 

 روھى بويىچە ھەرىكەت قىلىشقا تىرىشقان.  ئەمەس، 

ىئقتىسادىدىكى مۇستەقىللىق ۋە باج تەدبىرلىرى يەرلىك مۆتىۋەرلەر  يەرلىك نىڭشىنجاڭ
دەپ ائتىلىدىغان  لىجىن بولۇپمۇ بىلەن چىڭ ئەمەلدارلىرىنىڭ ائالقىسىنى قويۇقالشتۇرغان.

بىلەن ئەمەلدارالر ۋە سودىگەرلەرنىڭ   ۇلۇشىقوييولغا  ەجبۇرىيم يەرلىك توشۇش بېجىنىڭ 

 

يىلى، ۈئرۈمچى. -1910. ىلىك مەسلىھەت ىئشخانىسىۆئلك شىنجاڭ  
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  بابتا  ىئككىنچىائالقىسى كۈچەيگەن، ۇئالر خامچوتنىڭ نەقلىشىشى ۈئچۈن ھەمكارلىشاتتى. 
پۇقرالىقىغا  ۇسىيەر كىشىلەرنىڭ  لىجىننىدىكى شىنجاڭ جىنتاڭ لىيۇ مۇالھىزە قىلىنغاندەك، 

 يىخېتۈەن ىكى دىيىل-1901ۆئتۈۋېلىشىدىن قورقۇپ ئەمەلدىن قالدۇرغان ىئدى. بىراق 
دىمى ائزالپ كەتكەنلىك تىن يەرلىك ئەمەلدارالر ن كېيىن بېيجىڭنىڭ بېرىدىغان يار ىھەرىكىتىد

ئەسلىگە كەلتۈرۈۋالغان. قەشقەر ئەمەلدارلىرى يەنىال يەرلىك كىشىلەرنىڭ   لىجىننىائمالسىز 
، شۇڭا دەسلەپتە  پۇقرالىقىدىكى ائقساقالالرنىڭ ھىمايىسىگە كىرىۋېلىشىدىن ئەنسىرەيتتى  ۇسىيەر 

 شىنجاڭ پۈتۈن  ىئدارىلىرى  لىجىن. شۇنىڭ بىلەن ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە قارشى تۇردى لىجىننى
، قەشقەر داىئرىلىرى مالىيە قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىش ۈئچۈن بىر ۋاقىتتا  نداىئرىسىدە كۈچەيگە

  تەۋەسىگە چىقىپ ىئشلەيدىغان كىشىلەردىن پاسپورتقا ېئلىنىدىغان ھەقنى كۆپەيتكەن  ۇسىيەر 
. ىئككى سىرتقا توشۇلىدىغان ھايۋانالردىن يول پۇلى ېئلىشقا باشلىغان ېگراسىدىنچۋە خىتاي 

دېگەن باج ئەسلىگە    لىجىنيىللىق سىناقتىن كېيىن بۇ چارىنىڭ ائقمايدىغانلىقى مەلۇم بولغان ۋە  
ئەسلىگە   لىجىننىڭۆئلكىنىڭ باشقا يېرىگە وئخشىمايدىغان بىر يېرى، قەشقەردە كەلتۈرۈلگەن. 

 تۇغۇلغان.    ۇرسىتىپن يەرلىك سودىگەرلەرگە باجنى كۆتۈرە ېئلىش بىلە ەلتۈرۈلۈشىك

ۋە ۆئمەر قەشقەر كوناشەھەرنى كونترول قىالتتى.  ېرەمكائخۇنباي ۋە ۇئنىڭ وئغۇللىرىدىن 
ائخۇنبايىۋالر ائساسەن يۇڭ ۋە پاختا سودىسى قىلىدىغان بولۇپ بۇالرغا ئەسىر ائلماشقان شۇ 

  نىڭ شىنجاڭكۈچەيگەن ىئدى. سېتىۋالغۇچىالرنىڭ تورى  ھتىياجېئدۇنياۋى مىقياستا ۋاقىتالردا 
، يۇڭ قىرغىز مالچىالردىن  ېھقانالردىندپاختا يەرلىك  ،جەنۇبىدا شەكىللىنىپ بولغان بولۇپ

لگە يەتكەندىن كېيىن ۆىئسسىق ك  ،ارۋانالرغا يۈكلىنەتتىېئلىناتتى. مالالر قەشقەردە قاچىلىنىپ ك
سودا   ىئربىتائدەتتە سىبىرىيەدىكى  توشۇالتتى. ۇسىيەگەر  كېمە ۋە تۆمۈر يولالر بىلەن

ۆئمەر   ېئلىپ بېرىالتتى. نوۋگورودقا نىژنىائرىلىقىدىكى  ۋا موسكيەرمەنكىسىگە ياكى قازان بىلەن 
يىللىق سېتىۋالغان بولۇپ ھەر قايسى بازارالرنىڭ دوتەيدىن  نىىلىجىن قەشقەرنىڭ  ۋىائخۇنباي

مىڭ،   15خوتەننىڭ  مىڭ تەڭگە بولسا، 16لىجىنى وئخشىمايتتى. مەسىلەن، قەشقەرنىڭ 
ىئدى.   سەرمىڭ   2مارالبېشىنىڭ  مىڭ ۋە  3مىڭ، كىچىك بازارالردىن يېڭىسارنىڭ  14نىڭ ەكەني
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 ش ائايەنە بىرى ۇئالرنى شۇنىڭدىن م بولسا، ىقەشقەر بايلىرىنىڭ بايلىق مەنبەس بىرى  لىجىن
چىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن باغالپ تۇراتتى. ائخۇنبايىۋنىڭ چىڭ ئەمەلدارلىرى  لىكيەر ائلىدىغان 

مۇناسىۋىتى يېقىن ىئدى. بەزىدە چىڭ كاتتىلىرى بىلەن ھەمتاۋاق  بولغان  كونسۇلى بىلەن    ۇسر ۋە  
 . ىئدى بىلەن سۆھبەتتە بولغان كونسۇلى ۇسر بولسا، يەنە بەزىدە 

سودىگەر تاشاخۇنمۇ چىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن يېقىن مۇناسىۋەت قۇرۇش باي ائرتۇچلۇق 
الاليدۇ ائرقىلىق بېيىغانالرغا يەنە بىر مىسال - 1841) خوڭيوۇ ن ەقەشقەرنىڭ دوتىي  ى يۈ . ۇئ بو

ماشىنا    قەشقەرنىڭ تەڭگە قۇيمىچىلىقىنى زامانىۋىالشتۇرۇش ۈئچۈن  ۇسىيەگەر ( تەرىپىدىن  1912
بوياش تېخنىكىسى بىلەن  ۇسىيەنىڭر ئەۋەتىلگەن. تاشاخۇن بۇ پۇرسەتتە  سېتىۋېلىشقا

بۇ تېخنىكا بىلەن ھالدا زاۋۇت قۇرۇپ،  ەخپىيمۇئ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، تونۇشقان. 
زى« نى بازارغا سالغان. ۇئنىڭ گۈللۈك ىبوياپ گۈل بېسىپ »تاشاخۇن سەرگ سەرگەزنى

  – ، رايوندىكى ئەرلەر تون زلىرى قەشقەردىن باشقا بازارالردىمۇ ائلقىشقا ېئرىشىپەسەرگ
رەختلىرىنىڭ   ۇسىيەر  چاپانلىرىنى رەخت بىلەن تەمىنلەيدىغان ائساسى مەنبە بولۇپ قالغان ۋە

 ،پۇقراالرائدەتتىكى  كونسۇلخانىسى »ھازىر قەشقەردىكى    ۇسر يىلى  -1908سېتىلىشىنى ائزالتقان.  
رىگە پاختا رەختلى ۇسىيەنىڭر يەرلىك تە ىئشلەنگەن ئەمما شەھەر بازارالردىكى كىشىلەر  بولۇپمۇ 

وئخشاش سۈپەتلىك رەختلەرنى كىيمەك تە، بۇ بىزنىڭ رەختلەردىن كۆپ ئەرزان« دەپ يازغان.  
يىلى ائرتۇچقا بەگ قىلىپ  -1909تاشاخۇن دوتەي بىلەن مۇناسىۋەتنى ياخشى ساقلىغان بولۇپ 

 تەيىنلەنگەن.

ىئدى.  ەقىبر قەشقەر كوناشەھەرنىڭ بايلىرى بىلەن ائرتۇچ بايلىرى بىر بىرىگە تەبىئىي 
 ېرىدارالرغا خقەشقەر بايلىرى ائساسلىق بازارالرنى كونترول قىلغان بولۇپ مىڭالپ، وئن مىڭالپ 

كۆل سودا لىنىيەسىنى كونترول    ىئسسىق -نارىنقاتنايدىغان    ۇسىيەگەر ىئگە ىئدى. ائرتۇچ بايلىرى  
قەشقەرگە   ۋالرۇسابايىميىلى -1905مۇشۇ يولغا تايىناتتى.  كسپورتى ېئ قىلغان بولۇپ قەشقەرنىڭ 

ائچماقچى بولغاندا ىئككى   يولبىر دىن ۆئزلىرىگە بىلەن بولۇۋاتقان سودى ۇسىيە ر قايتىپ كېلىپ 
باھا قويۇپ سېتىۋېلىپ    ۇقىرى ي كىشىلەرنىڭ يۇڭلىرىغا    الرتەرەپتىكى رىقابەت كەسكىنلەشكەن. ۇئ



162 

ائرتۇچلۇق  قازىنىڭ ائلدىدا بۇ بۇنىڭغا قارىتا الر ائخۇنبايائخۇنبايالرغا رىقابەت ېئالن قىلغان. 
كەلگۈندىلەرنى قەشقەر بازارلىرىدىن قوغالپ چىقىرىش ھەققىدە قەسەم قىلىشقان. ائخىرىدا 

قاراپ ماڭغان ماللىرىنىڭ توسۇلۇپ قېلىشىدىن   ۇسىيەگە ر ۇئنداق بولمىغان، چۈنكى ائخۇنبايالر  
 تەڭشەش ھەققىدە پۈتۈم ھاسىل قىلىشقان.  قورققان. ائخىرىدا بۇالر يۇڭ باھاسىنى كېلىشىپ

ماللىرىنى  نى ائخۇنبايالرغا ۆئتكۈزۈپ بېرىپ  كۆل لىنىيەسى ىئسسق -نارىنمۇسابايالر  ۋاقتىنچە
 تاشكەنتكە پويىز بىلەن توشىغان. ۇئ يەردىن يەتكۈزۈپ  غاكەشتام ائرقىلىق پەرغانە ۋادىسىئەر 

چىڭ  ىشىۋە ائىئلىنى بىرلىك قىل ىشىائيرىليۇرت بويىچە  نىڭۇئيغۇر سودىگەرلىرى
اللىسىنىڭ ائخىرقى  ىكى ىئقتىسادى ىئسالھاتنىڭ يۆنىلىشىگە قارشى ىئدى. بۇ  يىللىرىدسۇ

شىركەت قۇرۇشقا يېتەكلەنگەن ىئسالھات بويىچە ھۆكۈمەت نازارىتى ائستىدا مەبلەغ توپالپ 
ىدىغان بىر ئەندىزە  بولۇپ » ھۆكۈمەت نازارەتكە، سودىگەر قۇرۇشقا« مەسۇئل بول

شەكىللەنگەن. ھۆكۈمەت مۇسابايىۋالر بىلەن ائخۇنبايالر وئتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنى ھەل 
اللمىغان.  نقىلىشقا كۈچىگە ھۈسەيىن   خوڭيوۇ  ۈەني يىلى -1907بولسىمۇ غەلىبە قى

 ېرەم كمۇسابايىۋنىڭ ھەج پەرزىنى تاماملىغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن چاقىرىلغان زىياپەتتە 
  ، قەشقەرنىڭ تەرەققىياتىغا بىرلىك تە ھەسسە قوشۇش  ۇسابايىۋقامائخۇنبايىۋ بىلەن ھۈسەيىن 

، كانچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىپ خوتەننىڭ ائلتۇن قۇرۇپپاي قوشۇپ بىرلىك تە شىركەت 
تۇنجى بولۇپ وئن مىڭ تەڭگە   دوتىي  ى بايلىقىنى ېئچىش ھەققىدە مەسلىھەت بەرگەن. قەشقەر 

  ۇسىيەگە ر ۋە شىركەتنى ئەرزان ئەمگەك كۈچى بىلەن تەمىنلەش ۈئچۈن  بولغان چىقىرىدىغان
مىڭ تەڭگە يىغىلغان   12  ائران  شىركەتكە. ائخىرىدا  ماقچى بولغانتوس  ماڭدىغان ىئشلەمچىلەرنى  

خوتەن، تۇرپانالردىكى كان بايلىقلىرىنى تەكشۈرۈش ۈئچۈن ۋە    سېلىش  بولۇپ بۇ بىر يىغىن زالى
نىڭ  مۇسابايىۋالر  ۇتەخەسسىسمبۇ  يەتكەن؛ يالالشقا  ۇتەخەسسىسىممەدەن  ۇسر بىر 

. كېيىنكى يىلى چۈشكەن پەرمان بويىچە  غانقىلىن ائرقىلىق تەكلىپ ائالقە تورى  ۇسىيەدىكى ر 
پەرمانى بويىچە  بۇ چىڭ وئردىسىنىڭ  خوڭيوۇ  ۈەنيرىغبەت بېرىلگەن.  ەگەائپتونومىييەرلىك 

  ۈرگۈزۈلۈشىگە يتەشكىللەپ بايالرنى يېڭى سىياسەتنىڭ  شەھەرلىك كېڭەشقەشقەردە بىر 
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دەپ ائتىسا،  « كېڭىشىمەسلىھەت » ياردەم بەرگۈزمەكچى بولغان. برىتانىيە كونسۇلى بۇنى 
بايالردىن   خوڭيوۇ  ۈەني« دەپ ائتىغان. دۇماسى»قەشقەر  وئخشىتىپ ۇسىيەگەر قەشقەرلىكلەر 

ۇئالرغا ھۈسەيىن مۇساباينى  چىقىشقا بۇيرۇپ تالالپ كېڭەش ئەزاسى قىلىپ يىگىرمە كىشىنى 
 سايالم قىلمايال باش قىلىپ قويغان.  

 نداق بىر بىرلىكنىڭ بۇ ەۋەبلىكسمۇسابايالر بىلەن ائخۇنبايالر وئتتۇرىسىدىكى زىددىيەت 
« قۇرۇش بىلەنال قالماي  دۇماسى»قەشقەر  دوتەيۇئزۇنغا داۋام قىلىشى مۇمكىن ئەمەس ىئدى. 

، بۇ ائرتۇچ ۋە  ىمۇ باشچىلىق قىلىۋاتاتتىيولغا قويۇشقنى يىغىشنىڭ يېڭى شەكلى لىجىنيەنە 
پۈتۈنلەي   لىجىنبىلەن تەمىنلىدى.  يېڭى بىر مەيدان  نىقەشقەر بايلىرى ائرىسىدىكى رىقابەت

قەشقەردە سودىنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقىنى پەرەز    خوڭيوۇ  ۈەنيائخۇنبايالرغا سېتىۋېتىلگەچكە 
اللمىغان، قەشقەرنىڭ  يىلىغا كەلگەندە  -1908كىرىمىمۇ تۆۋەنلەپ كەتكەن.  لىجىنقى

بولۇپ قالغان. پۇرسەت كۈتۈپ تۇرغان   (سەرمىڭ  10 ) ۇيامب 200 كىرىمى لىجىنقەشقەرنىڭ 
يىغىش ھوقۇقىنى   لىجىنبېرىپ  سەر(مىڭ  15 ) ۇيامب 300 يىلىغا خوڭيوۇغا ۈەني مۇساباي 

 ەقىقىي ھ سودىنىڭ  رايوندىكى ۈەنگە ي ائخۇنبايالرنىڭ قولىدىن تارتىۋالماقچى بولغان. بۇ ىئش 
ن بۇنداق ھەرقايسى يۇرتتىكى بايالرنى بىر بىرىگە دۈشمەن قىلىپ ەقىممىتىنى ېئيتىپ بەرگەن. يۈ 

يىغىش  لىجىنتەي مەھكىمىلىرىگە وئخشاش شىنجاڭدىكى باشقا دووئيۇن كۆرۈشنىڭ وئرنىغا، 
بېجى   تاموژناائيدا -9يىلى -1908ھوقۇقىنى خىتاي تاموژنىسىغا ۆئتكۈزۈپ ېئلىشنى قارار قىلغان. 

نىڭ  ۆئرلىگەچ، قەشقەردىكى دۇكانچىالر  ەنتكەپىرس 6.5% تىن 3بولۇپ غان ن قاتالىئككى 
  خوڭيوۇنىڭ ەن  ز تاقاپ قويغان. نەتىجىدە يۈىئشىكلىرىنى قەرەلسى  قارشىلىقىنى قوزغىغان ۋە ۇئالر

 ىئش باشلىمايال مەغلۇپ بولغان.  دۇماسىپاي شىركىتى ۋە قەشقەر 
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 دامولال ۋە قەشقەردىكى مەك تەپ مەسىلىسى شامى

قەشقەردە جەدىتچە مەك تەپ قۇرۇش غۇلجىدا قۇرۇلغاندەك ائسان بولمىغان. قەشقەردە  
لۇپ وتورى شەكىللەنگەن ب ەدرىسىلەرمقارىغاندا كۈچلۈك بىر شەرقى تۈركىستاننىڭ شىمالىغا 

 پىكىرى الرنىڭ نوپۇزى ائستىدا ىئدى، شۇڭا مەك تەپ مەسىلىسىدە ۇئالرنىڭ اھەممىسى ۆئلىم
تى. وئتتۇرا ائسىيادا يېڭىچە مەك تەپلەردە وئقۇتقۇچىلىق قىلىپ نام چىقارغان تاتار  تارازىغا وئلتۇرات

ە قوللىغۇچى تاپماق وئڭاي ئەمەس ىئدى. چۈنكى بۇ يەردە  ەكەندمۇئەللىملەرگە قەشقەر ۋە ي 
ە يىلالپ ەد مۇدەررىس بولۇش ۈئچۈن چوقۇم بۇخارا ۋە ىئستانبۇلغا بېرىپ كونىچە مەدىرىس 

تىراپ ېئماائرىپىنى  ۋىزامانىوئقۇغان بولۇشى كېرەك بولۇپ، ۇئالر تاتارالرنىڭ قازاندىكى 
قەشقەرگە قايتىپ كېلىشى بىلەن قەشقەر ۋە غۇلجىدىن قىلمايتتى. ھۈسەيىن مۇسابايىۋنىڭ 

  ن يېڭىچەە ەن، ئەگەر بۇنىڭغا ۇئ ېئلىپ كەلگائرتۇچ بايلىرى وئتتۇرىسىدىكى رىقابەت كۈچەيگ
 كېلىپ چىقىشى ېئنىق ىئدى. ۇنۇشىتوق ماائرىپ تەشەببۇسى قوشۇلسا ئەنئەنە  

يىلى ھۈسەيىن مۇسابايىۋ قەشقەردە ىئائنە توپالپ بىر ساخاۋەت وئرگىنى قۇرۇش -1907
رەسىمى يىغىلىش قىلىشقا باشلىغان، مەقسەت غۇلجىدىكىگە وئخشاش يېڭىچە  ەيرىيغۈئچۈن 

وزىتسىيە  پ ىئجابىيبۇ ھادىسىگە  ماكارتىنى جورجمەك تەپ قۇرۇش ىئدى. برىتانىيە كونسۇلى 
بولۇپ قېلىشى مۇمكىن« دەپ   ۇقتىسىن يىغىلىدىغان  نىڭمۇسۇلمانالر  تۇتقان ۋە »بۇ جايالر

سەىئد   ەرەبئمەنسۇپ  ېرىيەسىگەىئمپھۈسەيىن مۇسابايىۋ وئسمان  پىالن ۈئچۈنقارىغان. بۇ 
  شامى بۇ كىشى شەرقى تۈركىستاندا  .ەمكارالشقانھ ؟( بىلەن -1870) لىئەلسامۇھەممەد  بىن

ۋە   ېرىيەسىىئمپدامولال وئسمان  شامىدەپ ائتىالتتى. دامولال(  ۈرىيەلىكس)يەنى دامولال 
ھىندىستاندىكى سەلەفىيلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك كىشى بولۇپ جەدىتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ  

مەنسۇپ سۈرىيەنىڭ    ېرىيەسىگەىئمپدامولال ئەينى چاغدا وئسمان    شامىمەھسۇلى ئەمەس ىئدى.  
بىر مەزگىل وئقۇغان ۋە  ەدرىسىلەردەم ھىندىستاندا شىمالى  رى ىليىل-1890، تىرىپولىدىن بولۇپ

تىلىدىن دەرس بەرگەن. ۇئ ئەسىر ائلمىشىدىغان    ەرەبئ  ەدرىسىدەمبىر مەشھۇر  ھەيدەرائبادتىكى  
»مەلۇمات« دېگەن گېزىتنىڭ ئەرەبچە  بىر نەچچە ائي  پەيتلەردە ىئستانبۇلغا قايتقان ۋە ۇئ يەردە  
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 ائخبارات ئەركىنلىكىنى خاننىڭ دائبدۇلھەمىنۇسخىسىغا مۇھەررىر بولغان. ۇئزاققا قالماي 
دامولال مۇساپىر بولۇپ چىقىپ كەتكەن. ۇئ ائلدى بىلەن مىسىرغا   شامى  ەۋەبلىكس ۇرۇشىباست

غا كەلگەن. تۇنجى كېلىشىدە ۇئ بەك شىنجاڭيىلى -1901دىن ھىندىستاندىن ۆئتۈپ نبارغان، ائ
يىلى ىئككىنچى كېلىشىدە -1907كۆزگە كۆرۈنمىگەن ۋە قەشقەردە ھەدىس دەرسى بەرگەن. 

 ىئسالمنىڭ تەشەببۇسچىسى سۈپىتىدە وئتتۇرىغا چىققان.  ۋىزامانىبىر   نەزىرىدىكىۆئزىنىڭ 

تى تەشەببۇسى  قەشقەردىكى مۇسۇلمانالر ائرىسىدا وئتتۇرىغا چىققان مەك تەپ ىئسالھا 
يىلى قەشقەرگە يېتىپ كەلگەن خىتاينىڭ يېڭى ماائرىپ سىياسىتى بىلەن دەل كېلىپ -1907

ائل وۋە بۇ ىئككىسىنىڭ مۇناسىۋىتىگە سقالغان. يەرلىكلەرگە بۇ ىئككى ىئش وئخشاش بىلىنەتتى  
قىيىنچىلىقى ېئغىر ىئدى.  ىئقتىسادبولغان بىلەن  ەجبۇرىيمتاشاليتتى. يېڭى شۆتاڭ ېئيتىلىشتا 

ىئدى. خىتاي   موھتاجبۇ مەك تەپ مۇسابايىۋ ۋە ائخۇنبايىۋالرغا وئخشاش پۇلدارالرنىڭ قوللىشىغا  
(  1929-1864توڭ ) دۇ ، مانجۇباش مۇپەتتىشى نىڭغا قويغان مەك تەپلەر شىنجاڭھۆكۈمىتىنىڭ 

ەت قىلمىغان. ئەكسىچە ۇئ  ىئسالھ قىلىنغان شۆتاڭالردا مۇسۇلمان وئقۇتقۇچىالرنىڭ بولۇشىنى ر 
دا مۇسۇلمان وئقۇتقۇچىالر مۇسۇلمان وئقۇغۇچىالرغا دەرس بەرسە خىتاي شىنجاڭ

ەپ قارىغان. قەشقەر  ياخشى بولىدۇ دجەنۇبىغا ئەۋەتكەندىن  شىنجاڭنىڭ نى وئقۇتقۇچىالر 
مەك تەپ ىئسالھاتچىلىرى بىلەن قاراشتا ىئدى. ۇئ  ۇقىرىقىدەكي خوڭيوۇمۇەن ئەمەلدارى يۈ

وئرنىغا ۇئالرنى قولالشقا مايىل بولغان ۋە مۇسابايىۋالرنىڭ ساخاۋەت   رىقابەتلىشىشنىڭ
جەمئىيىتىنى قوللىغان. ھەمدە مۇسۇلمان وئقۇغۇچىالرنىمۇ قوبۇل قىلىدىغان بىر شۆتاڭنى شۇ  

 ۆئتكۈزۈپ بەرگەن.    ۇرۇشىغاباشقنىڭ جەمئىيەت

 ۋارىچىلىكنىڭ ائشۇنداقال بىر كەلگۈسىنىڭ،  ياخشى قەشقەردىكى جەدىتچە ماائرىپ بىر
 ڭاليدىغانلىقىنى ائنى پىكىرلىرىنىڭ ۆئز دامولالم ھۈسەيىن مۇسابايىۋ شامىباشلىنىشى بولدى. 

  نىڭ سۈپىتى بىلەن كونا مەدىرىسچە ماائرىپئەمما، ۇئ قەشقەردە كۆپ كىشىلەر  بىلەتتى.
كونسۇلى بىلەن   ۇسر قالغان. شۇ چاغالردا  ىشىپدۈشمەنل ەۋەبلىكس  ەنقىدلىرى تكى ھەققىدى

ۆئلىماالر بىلەن مۇناسىۋەتتە سىقىلىشتا قەشقەردىكى دامولالم ۆئزىنىڭ  شامىكۆرۈشكەن 
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يىلى ھېيتگاھ جامەسىدە مەك تەپ ىئسالھاتى ھەققىدە -1908ىئكەنلىكىنى ائشكارىلىغان. ۇئ 
شۇ مەيداندا ۆئمەر الشتىن بۇرۇن ۇئ سۆزىنى تامام. ەيىبلىگەنئتوختىلىپ قەشقەر ۆئلىمالىرىنى 

ائڭالشالرغا قارىغاندا بۇ    .دامولالمغا ۋارقىرىغان  شامىوپۇپ  ائخۇنبايىۋنىڭ بىر ائدىمى سەكرەپ ق
مۇسابايالر تەرەپتە تۇرۇپ   خوڭيوۇ ەن يامۇلىغا يېتىپ بارغان ىئكەن. يۈ دوتەي  ېدەلج

 ېئلىپ تاشلىغان.ىپىسىدىن ۋەز ائخۇنبايالرنىڭ سىزىقىدىن چىقمايدىغان قەشقەر قازىسىنى 

ائرىالشمىغان دېيەلمەيمىز. قەشقەر ۆئلىمالىرى  ىئختىالپ ىزىددىيەتنىڭ تۈگۈنىگە پىكىر 
قىلىدىغان ھەدىس مەركەزلىك  ەرغىبت دامولال  شامى نەقشىبەندىيە تەرىقىتىگە يېقىن بولۇپ بۇ 

دىنى چۈشەنچىلەردىن پەرقلىق ىئدى. ئەمما شۇنى پەرەز قىلىشقا بولىدۇكى، ئەينى چاغدا  
اللىشى تەس ىئدى. كۆپ  قەشقەردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ زىددىيەتنىڭ بۇ تەرىپىنى ىئلغا قى

  ۇسىيەنىڭ ر ۇ، جاھان كۆرگەن مۇسابايىۋالر قەشقەرنىڭ دوتىي  ى بىلەنمكىشىلەرنىڭ نەزىرىدە، 
گۇمانلىق بىر كەلگەن  ېرىيەسىدىن ىئمپوئسمان  قوشااليدىغانئەلچىسى بىلەنمۇ باش 

. بۇ ىئدى ۈشۈرۈۋەتكەنچ نى تارتىپىقازىكاالن قەشقەرنىڭ يېنىغا تارتىپ،  سەرگەرداننى
 ېسداشلىقى ھ قەشقەر خەلقىنىڭ مۇسابايىۋالر قۇرغان ساخاۋەت جەمئىيىتىگە بولغان    ەۋەبتىنس

ن قۇرماقچى بولغا ەمئىيىتىجكونسۇلىنىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا، ساخاۋەت  ۇسر تۆۋەنلىگەن. 
مۇساباي ۋە   ۋە  وئتتۇرىغا قويۇلغاندا ئەزاالر ىئككىلەنگەن جەدىتچە مەك تەپنىڭ چىقىمى

يىلى برىتانىيەنىڭ  -1909يىتىدىن كېيىن مەك تەپ ىئشى سۇغا چىالشقان. ائخۇنبايالر زىددى
كونسۇلى مۇسابايىۋالر ھەرىكىتىنىڭ  قەشقەردە تۈزۈك ىئز مۇۋەققەت قەشقەردە تۇرۇشلۇق 

كىشىدىن باشقا ائدەم  ۇمۇشلۇقوئققالدۇرالمىغانلىقىنى بايقىغان، چۈنكى قەشقەردە بىر قانچە 
« نى بىلمەيتتى، شۇڭا بۇنىڭغا وئخشاش بىر وئرگاننى خەيرىيە جەمئىيەتىقازاندا قۇرۇلغان »

قەشقەردە پەيدا قىلىش كىشىلەرنىڭ خىيالىدا يوق ىئدى. نەتىجىدە مۇسابايىۋالر قەشقەردىن  
قازاندا   چېكىنىپ يۇرتى ائرتۇچتا بىر كىچىك جەدىتچە مەك تەپ ائچقان، دەرسلىكلەرنى

 كەلگەن.  باستۇرۇپاتارالرنىڭ نەشرىياتىدىن ت
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مەك تەپ ىئسالھاتى قىيىنچىلىققا ۇئچرىغان دەملەردە شۆتاڭالرمۇ ائقساپ قەشقەردە 
قىلىش ۈئچۈن چىڭ ئەمەلدارلىرى مەك تەپتە ىئسالمنىڭ دەرس   ەلپ جقالغان. ىئائنىچىلەرنى 

مۇسابايىۋ ھەر    ھۈسەيىن ائخۇنبايىۋ بىلەن  ەر  ۆئميىلى  -1909قىلىنىدىغانلىقىنى وئتتۇرىغا قويغان.  
  5تەڭگە ىئائنە قىلغان. باشقا قەشقەرلىك سودىگەرلەردىن سەر مىڭ  3غا الر شۆتاڭيەرلىك بىرى 
تەڭگە توپالنغان. شۆتاڭالر ۈئچۈن مەبلەغ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىش باشقا يەرلەردە  سەر  مىڭ  

دىن زورالپ باج ائلغان لەر ئەمەلدارالر تۇغۇلغان ۋە ۆئلگەنبۇنداق وئڭۇشلۇق بولمىغان. خوتەندە 
كۆرۈلمىگەن بىر ىئش ىئدى. خوتەننىڭ باش قازىسى بۇ ىئشنى دىنغا   ھېچبولۇپ، بۇ ىئسالمدا 

قارشى پەتىۋا   ۆكۈمىگەھ ، ئەمما باشقا موللىالر ۇئنىڭ بۇ مۇۋاپىق دەپ ھۆكۈم قىلغان بولسىمۇ
ىئائنە  ماتېرىيال  ۇرۇلۇشىغا قپۇقراالرنى شۆتاڭ ان. ئەمەلدارالر بەرگەن ۋە ۇئنى ىئمانسىزغا چىقارغ

. بۇ ھالدىن ئەنسىرىگەن ەرگەنىئتتقۇتۇپقا بىر قارشى تېخىمۇ قىلىشقا مەجبۇرالپ، ۇئالرنى 
  ەنۇبقا جقىلغان. ۈئرۈمچىدىن  دوكالتبرىتانىيە كونسۇلى ۈئرۈمچىگە مەك تۇپ يولالپ ئەھۋالنى 

ىئككى كىشى پاكىت توپالشقا ۋەكىل قىلىپ ئەۋەتىلگەن. نەتىجىدە شۆتاڭغا ۆئزگىرىش كىرىپ  
دەرس بېرىش پۇرسىتى بېرىلگەن. قەشقەردىكى  الرغىمۇ ىموللباشقا  ۇتۇشتىنوئق ە خىتايچ

ئەمەلدارالر بۇ ىئشتا بىر مۇرەسسەگە كەلمەكچى بولۇپ قازى بىلەن كېڭەشكەن. كېڭەشتە  
وئتتۇرىغا   ھتىماللىقىېئبىرلەشتۈرۈش  ەدرىسىنى مخىتايچە ۆئتۈش ۋە شۆتاڭ بىلەن  ەدرىسىدەم

گۇرۇھ  ، پىالن جاكارالنغاندا بىر نكىۋەھالە. قارشى پىكىردە بولمىغان اغبۇنىڭ قويۇلغان، قازى 
 لۈكچەك قازىغا ھۇجۇم قىلىپ تامغىسىنى تارتىپ ائلغان. 

دامولالم شىمالغا   شامى تەرەققىيپەرۋەرلىك نىشانىغا يېتەلمىگەن ۆئز نەزىرىدىكى قەشقەردە 
كەڭ  سەپەر قىلىپ شەرىئەتكە خىالپ دەپ قارىغان ىئشالرنى توسۇشنى داۋام قىلغان. بولۇپمۇ

دىكى ئەڭ  شىنجاڭائيالنغان. ۇئ  ېك تىغاوئبي ەنقىدتمازار تاۋاپچىلىقى ۇئنىڭ  وئمۇمالشقان
ەققىدىكى  ھ ف ھ ىكى ئەسھابۇل كەتۇيۇقت تۇرپانمۇقەددەس بولغان مازارالرنىڭ بىرى بولغان 

مولال داموللىنىڭ بۇ تەنقىدلىرى    شامىېئچىپ تاشاليدىغان بىر ماقالە يازغان.    ۋايەتلەرنىرىساختا  
  بىداكىتا« ائتلىق ھەمىدى»تارىخى  ۇئ ۆئزىنىڭ  بۇ ھەقتە نى قايىل قىلغان بولۇپ، مۇسا سايرامى
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ىمۇ  نر تەسىراتالياخشى باشقا يەرلەردە دىكى شىنجاڭ دامولال شامى . توختىلىپ ۆئتكەن
  قۇربانغالى مۇسۇلمانلىرىدىن بولغان  ۇسىيەر ۇئ چۆچەككە بارغاندا  ،غان، مەسىلەنقالدۇر 

  ۈزۈۋاتقان ت ۆئزى  بولۇپ، بۇ كىشى  كىشىنى ۇئچراتقان ىئمام خالىدى ىئسىملىك تەرەققىيپەرۋەر 
 - ۋە ائلىم كىشى ىئدى«  ۇمۇشلۇقوئق»ېئسىل،    داموللىنى  شامى  لۇغەتكە  تۈسىدىكى    ەرجىمىھالت

 دەپ كىرگۈزگەن. 

ىئسىملىك بىر وئفىتسېر  تسۇيوشى ھىنونىيەلىك وياپدامولال كۇچادىن ۆئتۈۋاتقاندا  شامى
كونسۇلى بىلەن  ۇسر تەكلىپ قىلىنغان. ۈئرۈمچىدىكى  ەگەياپونىيبىلەن ۇئچراشقان ۋە 

سەپەر قىلىش نىيىتىدە بولغان، بىراق ۇئ قارارىنى ۆئزگەرتىپ   ەرققەشۇئچراشقاندا ۇئ يىراق 
ىئمام  ېشۋاسىپيولدا ھەدىس  ۋە  تەۋە تۈركىستان ائرقىلىق ائناتولىيەگە قايتقان ۇسىيەگەر 

  شامى ۋەزىيىتىدىكى ۆئزگىرىش  سىياسىيزىيارەت قىلغان. ىئستانبۇلنىڭ  ەبرىسىنىقبۇخارىنىڭ 
يىلى ياش تۈركلەر سۇلتان -1908بولغان بولۇشى مۇمكىن.  ەۋەبسدامولالمنىڭ قايتىشىغا 

- 1909ائبدۇلھەمىدخاننى ائساسى قانۇن ېئالن قىلىش ۋە ھوقۇقتىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلىغان.  
دامولالمغا   شامى ەۋەبلىكسەن. ۋەزىيەتنىڭ ۆئزگىرىشى چۈشۈرۈلگ ەختتىنتىلى سۇلتان ي

ن  مىللىتىدىن بولغا  ەرەبئياش تۈركلەر  ەربپەرەسغائزادىلىك بولۇشى مۇمكىن ىئدى، ئەمما 
 بىر ىئش  يىراق ۇمكىنچىلىك تىنم چاق ېئچىپ قارشى ېئلىشىۇبۇرۇنقى وئسمانىيە موللىسىنى ق

  ىدىكى تۈركىستان خىتايدامولالمنىڭ ىئستانبۇلدا نېمە ۈئچۈن ۆئزىنى  شامى. بۇ ىئدى
. ىئدى  سىرى ەپ تونۇشتۇرغانلىقىنىڭ  د   ەيخۇلئىسالمنىشى، قەشقەرنىڭ  ىلۋەك  ۇسۇلمانالرنىڭم

جامائەتنى ھاياجانغا سالغان،  دىنى  بۇنداق جاھان كۆرگەن بىر موللىنىڭ بولۇشى شۇ ئەتراپتىكى  
ۇئنىڭ بىر   ائيلىق ژۇرنالدېگەن بىر  )ھەقىقەتنىڭ بايانى(  «بەيانۇلھەقائتالغان »ىئسالمچى 

اللىسى پادىشاھى ېئالن قىلغان. نۇتۇقتا ۇئ  ۇتقىنىن ماائرىپ   ڭشۈيخاننىڭ اگۇچىڭ سۇ
( يىللىرى ھۆكۈم سۈرگەن 1918-1909) رەشاد مەھمەتىئسالھاتىنى مەدھىيەلىگەن. سۇلتان 

مۇھەممەد   ى ۈئچۈنمۇسۇلمانلىر قەشقەر    غاۇئنىڭ ىئكرامالر بىلەن قارشى ائلغان ۋە  - ۇئنى ىئززەت
 ھەدىيە قىلغان.   كىتابالرنىبىر تال ساقىلى ۋە دىنى  ەلەيھىسساالمنىڭئ
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چاغلىرى ۇئزۇنغا بارمىغان. بىر قەشقەرلىك  ۇزۇرىدىكىھ دامولالمنىڭ خەلىپە  شامى، ئەمما
كىشى ۇئنىڭ ۈئستىدىن ساختىكار دەپ شىكايەت قىلغان. شۇنىڭ بىلەن ۇئ ىئككىنچى قېتىم  

قارشى  »ىئككى قېتىم  ېررىتورىيەسىدەت لىوئسمان قوغالنغان. ېررىتورىيەسىدىنتوئسمان 
  شامى يىلى  -1911  غا قايتىپ كەلگەن.شىنجاڭدامولال    شامىائتىقىنى ائلغان    «ېئلىنمايدىغان ائدەم

كىشىلەرنى توپالپ سۇلتانغا بىر ىئمزالىق خەت يازغان،   دىن كېيىندامولال قەشقەرگە قايتقان
دامولالمنىڭ قەشقەر   شامىىئمزا قويغان بولۇپ يەرلىك مۇسۇلمانالر  165خەتكە 

يەسىگە رەھمەت مۇسۇلمانلىرىنىڭ ۋەكىلى ىئكەنلىكى وئچۇقالنغان. خەتتە سۇلتاننىڭ ھەدى
يىلى خانىدانىڭىزغا ۋەكىل قىلىپ -1910دامولالمنى  شامىمەۋالنا سەييىد ېئيتىلغان ۋە »بىز 

ئەۋەتكەن، بىز بۇ زات يېنىمىزدىكى چاغدا ۇئنىڭ تەلىملىرىدىن وئزۇق ائلدۇق، ۇئنى بىز 
لمىغۇر ائدەملەر جاماىئتىمىزنىڭ ىئلغار ئەزاسى دەپ قارايمىز. يېقىندا ائڭلىشىمىزچە بىر قىسىم بو

قىلىپتۇ. بىز جانابىڭىزنىڭ بۇ گەپلەرگە ىئشەنمەسلىكىڭىزنى    ەرز ئ  ۇزۇرىڭىزغاھ بۇ كىشى ۈئستىدىن  
  شامى سەمىمىي ۆئتۈنىمىز.« دېگەنلەر ىئالۋە قىلىنغان. ۆئزىنى قامداشقا باشقا چارە تاپالمىغاچقا 

  ۇرۇپپا گيىلى بىر -1913ىئائنە توپالش ىئشىدا توال گەپكە قالغان.  ېرىيەسىگەىئمپدامولال وئسمان 
ۇئ ، نەتىجىدە ھۆكۈمەت توپالنغان پۇل ۋە چاققان ئەرەب ۇئنى يەرلىك ھاكىمىيەتكە

ساقىلىنى تارتىۋالغان. بۇنىڭغا جاۋابەن ۇئنىڭ  ەيغەمبىرىمىزنىڭپىئستانبۇلدىن ېئلىپ كەلگەن 
كونسۇلىنى ائرىغا   ۇسر ۇئنىڭدىن بۇ ىئشقا خەت يېزىپ يەنە  سۇلتانىغادوستلىرى وئسمان 

دامولالمنىڭ تەرىپىنى قىلىپ »بۇ   شامى. ۇئالر نى ىئلتىماس قىلغانىقىلىپ بېرىش سېلىپ ھەل 
ىئلىم تارقاتتى،   ېمىنىمىزداز يىلدىن بېرى  15كىشى بىر ۇئلۇغ ۋە بىلىملىك كىشى؛ بۇ 

 ھەممىمىزنىڭ ھۆرمەت ۋە ىئشتىياقىمىزنى قوزغىدى« دەپ يازغان.  

دامولال يازدۇرغان بۇ گەپلەرنىڭ قانچىلىكى راست، قانچىلىكى يالغان، قەشقەر  شامى
غا  شىنجاڭخەلقى زادى شۇنداق وئيلىغانمۇ يوق دېگەنلەرنى ائيرىپ بولمايدۇ. تۈركىيەدىن 

 ۇيىئىستېمالسنامىنى  ېرىيەسىنىڭىئمپدامولالمنىڭ وئسمان  شامىكەلگەن تۈرك سەيياھالر 
يازىدۇ. ئەمما نېمىال دېيىلمىسۇن ۇئنىڭ يەرلىك   بىر ساختىپەز ىئكەنلىكىنى  قىلىپ نەپ ائلغان
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بىزگە شۇنى   ۋاقىئەلەرمۇسۇلمانالر ائرىسىدا ياردەمگە ېئرىشكەنلىكى ئەمەلىيەت. بۇ 
  سىياسىي ۋە  ۆرۈنۈشككۆرسىتىدۇكى، ىئستانبۇل بىلەن قەشقەرنىڭ مۇناسىۋىتى پەرقلىق ائرقا 

  ېرىيەسىدە ىئمپداۋام قىلغانلىقى ۈئچۈن وئسمان  ۋاسىتىچىلىكىدەكىملىككە ىئگە كىشىلەرنىڭ 
ۆئز تەسىرىنى    گىمۇبىر يىراق يەر   خىتايغا وئخشاش  ۋغاالرغو  –غەلۋە  سىياسىييۈز بەرگەن 
دىكى مۇسۇلمان يخىتادامولال    شامىبولغان  ياش تۈركلەرگە قارشى  دىنى جەھەتتىن  .  كۆرسەتكەن

بۇ يەردە  خەلقنىڭ خەلىپىلىككە بولغان سۆيگۈسىنىڭ سايىسىدە ھۆرمەتكە ېئرىشىپ كەلگەن. 
دامولالمنى ىئستانبۇلدىن قوغالپ چىقارغان ياش تۈركلەر  شامىمەسىلە سوراشقا تېگىشلىك 

 رىيەسىدەك قارشى ېئلىنامدۇ يوق دېگەندىن ىئبارەت.ېدا وئسمان ىئمپشىنجاڭ

 

 دىر دامولالاقەشقەرلىك جەدىتچى ائبدۇق

ائمىل ھەققىدە  سىرتقىبىز ىئچكى ائمىلدىن بەكرەك ھازىرغىچە ھەققىدە  ەدىتچىلىكج
ائبدۇقادىر دامولالم دەل مۇشۇنداق ىئچكى ائمىل سۈپىتىدە وئتتۇرىغا چىققانالردىن    ،توختالدۇق

تا تۇغۇلغان، قەشقەردىكى وئقۇشىنى تۈگىتىپ ائرتۇچ. ائبدۇقادىر دامولال ېسابلىنىدۇھ بولۇپ 
مەدرىسىگە كىرگەن. بۇخارادا سەككىز يىل  ەنقوقيىلى بۇخاراغا بېرىپ وئقۇشتىن بۇرۇن -1891

نىڭ  دىنى ائلىمالر  كالسسىك غا وئخشاش قەييۇمالر   نىىئب،  تەيمىيە  نىىئبتۇرغان. ۆئز بايانىچە ۇئ  
  ائبدۇھ ، مۇھەممەد  ائفغانى  جامالىدىن  ەرەپدارلىرىدىنت  ۋىلىق زامانىئەسەرلىرىنى وئقۇپال قالماي،  

قىلغان. شۇنىڭدىن قارىغاندا ۇئ ىئسالھاتچىلىق پىكىرىنىڭ  ە ئمۇتالىقاتارلىقالرنىڭ يازغانلىرىنىمۇ  
يىلى  -1906بۇخاراچە ۋارىيانتى بىلەن تونۇشقان بولۇشى مۇمكىن. قەشقەرگە قايتقاندىن كېيىن 

 شنىڭ مەركىزى بولغان تۇىئسالم دۇنياسىدىكى دىنى وئقۇ  ھەجگە ائتالنغان ۋە مىسىردا توختاپ
ىيارەت قىلغان. بۇ سەپەرنىڭ ائخىرىدا ۇئ يېڭىچە مەك تەپلەر ۈئچۈن بىر ز   نىۋېرسىتېتىنىۇئئەزھەر  

ۆئگىنىشكە  ەرەبچە ئ يۈرۈش دەرسلىكلەرنى نەشر قىلدۇرۇشقا باشلىغان. بۇالرنىڭ تۇنجىسى 
  ئەقاىئد «، كېيىنكىسى دىنىي رىسالە »(ئەدەبىيات ائچقۇچى) ەدەپئ مىفتاھىلبېغىشالنغان »

مۇسۇلمان ائلىمالرنىڭ   ۇسىيەلىك ر « دۇر. ۇئنىڭ ئەسەرلىرى (جەۋھەرلىرى  ئەقىدە) جەۋھەرىيە
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بۇخارا مەدرىسىدە وئقۇغان بىر كىشىنىڭ  كىتابالرنى وئقۇغان بىرەيلەنبۇ دىققىتىنى تارتقان. 
دېگەن بىر  شاكىرجانوۋ  سابىرجانئەرەبچىنى بۇ قەدەر پۇختا ۆئگەنگەنلىكىگە ھەيران قالغان. 

ائبدۇقادىر دامولالم بىلەن كۆرۈشكەندە ۇئنىڭ ئەرەبچىسىنى   ۇتاداائلمررىس ەمۇد باشقىرت 
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇخارا   ۇسىيەلىكر ،  دېمەكائڭالپ مىسىر ياكى سۈرىيەلىك ۆئلىما دەپ قالغان.  

 ۋە قەشقەردىكى وئقۇتۇشقا بولغان كۆز قارىشى ئەنە شۇنداق ىئدى. 

  ائلمۇتا تۈركىستانىدىن  ۇسىيەر ائبدۇقادىر دامولالم مۇسابايالرنىڭ تەكلىپ قىلىشى بىلەن 
ائخىرقى يىلالردا   ېرىيەسىنىڭ ىئمپائرقىلىق غۇلجىغا قايتقان. بۇ چاغدا مۇسابايالر چىڭ 

يىلى -1908ئەمەلدارالر ۋە سودىگەرلەرنى بىرلەشتۈرىدىغان سىياسەتلىرىدىن نەپلەنمەك تە ىئدى. 
يېڭى  بىر ېئشىش كۆرۈلگەن ىئدى.  يەرلىك سانائەتتەغۇلجىغا يېڭى ائرمىيە كېلىشى بىلەن 

بىلەن رىقابەت   ۇسىيەر قامداش ۋە  ھتىياجىنىېئمەھسۇالتلىرىغا بولغان م ۇر و خ-يەنىڭ كۆنائرمى
رە شىركىتى قۇرغان. بۇ بىر تى-بىر يۇڭ گېڭئەمەلدارى چاڭ  ەربىيھ قىلىش ۈئچۈن ىئلىنىڭ 

كونترول   ېرلىرى وئفىتس، موڭغۇل ۋە مانجۇ گېڭھەسسىدارلىق شىركىتى بولۇپ پاينى چاڭ 
تەڭگە مەبلەغ  سەر مىڭ  400بولۇپ  ەمكارالشقانھ قىلغان. بۇ شىركەت مۇسابايالر بىلەن 

شىركىتىگە تەۋە قىلغان. باھاۋۇددىن مۇسابايىۋ  رە ېتىئلى ىنى زاۋۇتۆئز  ېسابىغاھ سېلىش 
تەكلىپ قىلىپ كەلگەن. بىرىنچى يىلى مۇسابايىۋ   ېنېرىئنژگېرمانىيەگە بېرىپ يېڭى ۈئسكۈنە ۋە 

يىلى -1909ېئرىشكەن، ىئككىنچى قېتىم يەنى    زاكىسىغا  ۆئتۈك  يېڭى ائرمىيە بەرگەن ىئككى مىڭ
ئەسكىرىي پورما ۈئچۈن رەخت قاتارلىقالرنى  ۋە  گەرېئيەنە  گېڭبەش مىڭغا چىققان. چاڭ 

 مۇسابايالرغا بۇيرۇتقان. 

غۇلجىدا جەدىتچىلىككە مايىللىق شەكىللەنمەك تە ىئدى. ائبدۇقادىر دامولال سۈيدۈڭدە 
   ۋە ىگە ىنىڭ پاائلىيەتلىر دىن« دېگەن نامدا قۇرۇلغان بىر ساخاۋەت جەمئىيىت خىزمەتى»

لىيەتلىرىگە  ائپا ەمئىيەتنىڭجائتالغان  دەپ  ىتىجەمئىي لىق ىئلغار  ىئسالمى يەنە بىر غۇلجىدىكى 
. غۇلجىنىڭ يېڭىلىققا ىئنتىلىشتە بۇ ھالغا كېلىشىگە تاتار مۇھاجىرلىرىنىڭ ۈئلگىلىك قاتناشقان

  ەۋەب سدىكى جۇمھۇرىيەتچى خىتايالرنىڭ پۇرسەت يارىتىپ بېرىشىمۇ شىنجاڭرولىدىن باشقا 
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بولۇپ ىئلغار   ۋۇچاڭدىن  خۇبېينىڭ زەنشۈ ياڭ قوماندانى رمىيەنىڭ بولغان. غۇلجىدىكى يېڭى ائ
غۇلجىغا كېلىپ قىلغان ئەڭ كەسكىن ىئش مەتبۇائتنى يولغا قويۇش  يىلى -1908كىشى ىئدى. ۇئ 

خىتاي تىلىدىكى  تۇنجى شىنجاڭدىكى « )ىئلى ائۋام گېزىتى( نامىدا باۋ ابەيخۇىلى يبولۇپ، » 
يىلىدىن باشالپ نەشر قىلىنغان. ائبدۇقادىر -1910چىقارغان. بۇ خىتايچە گېزىت  نىگېزىت

 ھىفىزى  ائبدۇلقەييۇم ىئلغارلىق جەمئىيىتىدە بىللە خىزمەت قىلىدىغان  ىئسالمى دامولالم بىلەن 
خىتايچە گېزىتنىڭ ۇئيغۇرچە  ۇرۇۋاتقانقىلدنەشر  زەنشۈ  ياڭتاتار كىشى يەرلىك دېگەن 

زېمىنىدا تۇنجى قەرەللىك   شىنجاڭنى چىقارغان. بۇ  نۇسخىسى »ىئلى ۋىاليىتىنىڭ گېزىتى«
 جەدىتچە گېزىت بولۇشى مۇمكىن. 

»ىئلى ۋىاليىتىنىڭ گېزىتى« قولدا يېزىلغان بولۇپ ىئككى ھەپتىدە بىر سان چىقىرىالتتى.  
ائرىالشقان ۇئيغۇرچە« ىئكەن. بۇ گېزىتنىڭ چىقىرىلىشى تىشالرغا قارىغاندا تىلى »قازاقچە يېئ

تاتارچە  تەۋە تۈركىستاندا مەتبۇائتالر تاقالغان ۋاقىتقا توغرا كەلگەن بولغاچقا داڭلىق  ۇسىيەگەر 
ەتلەشلىرىگە ېئرىشكەن، ھەمدە بەزى  ۋ گېزىتلەردىن »ۋاقىت« ۋە »تەرجىمان« قاتارلىقالرنىڭ قۇۋ 

ر تالالپ ىئشلىتىلگەن. گېزىتتە خىتايچە نۇسخىدىن تەرجىمە ماقالىلەمۇھىم دەپ قارالغان 
قىلىنغان مەزمۇنالر بولغاندىن باشقا جەدىتچە مەك تەپلەر ھەققىدە، زاماندا شەپقەت ۋە  

بولغان.  ھەققىدە ماقالىلەر  ۇقىيوقل ۇتۇپخانىالرنىڭك، ۋە شىنجاڭدا زلىكىىئەركىنلىكنىڭ يېتەرس
ئەمەس خىتاينىڭ بەكرەك مەدەتكار ىئكەنلىكى   ۇسىيەنىڭر جەدىتچە ماائرىپ ۈئچۈن  ەگېزىتت

تەپتىشلىرى يول  ۇسىيەنىڭر سىياسىي جەھەتتە »ىئلى ۋىاليىتىنىڭ گېزىتى« . ېزىلغاني
مۇسۇلمانالر ۋە سېرىق  جاھانگىرالرنىڭ . مەسىلەن، باسقانمۇ نىقويمايدىغان تېمىالر 

تەنلىكلەرگە زۇلۇم قىلىۋاتقانلىقى وئتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، ۇئالرنىڭ نەزىرىدە تۈركلەر  
ائھالە ىئرقى    ڭدىكىشىنجا  ،خىتايالرغا وئخشاشال سېرىق تەنلىك ىئدى. گېزىتنىڭ تەشەببۇسىچە

- پانۋە  خىرىستىيان-پانقان وئرتا ائسىيادا يولغا قويۇۋات ۇسىيەر بويىچە ىئتتىپاق تۈزۈپ بىرلىك 
نىڭ قارشى چىقىشى، ماائرىپ ۋە پەنگە ۆئزلىرىنى بېغىشلىشى كېرەك. گېزىت ياۋرۇپاچىلىققا
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يەنە »ۋەتەننى سۆيۈش ىئماننىڭ جۈملىسىدىندۇر« دېگەن ھەدىس تىلغا   سانىدا ۆتىنچىت
 بولۇشى دەۋەت قىلىنغان.  ەرەپدارى تېئلىنىپ مۇسۇلمانالرنىڭ خىتاي دۆلىتى  

لەندۈرىدىغان ئەھۋالدىمۇ ئەمەس رىغبەت كىشىنى  ھەممە ىئشالر بۇنداق غۇلجىدا ئەمما، 
ىكى  ھارپىسىد ڭ ىئنقىالبنىدىكى يىل-1911، خىتاينىڭ باشقا يەرلىرىگە وئخشاشال. چۈنكى ىئدى

خەلققە يولۇققان ۋە  گۇمانخور  ھالەتتىكى بىپەرۋا  ەۋردىكىدئەينى سىياسەتلەر  ەرەققىيپەرۋەرت
مانجۇالر ائساس وئردىدا  يىلنىڭ وئتتۇرىسىدا  -1911.  چىڭ وئردىسىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ىئدى

خىتاي مانجۇالرغا قارشى تەشكىللەندى، شۇنىڭ بىلەن ائران تۇرغان  ېتكابىنيېڭى قىلىنغان 
قىلىشتى. مانجۇالرنىڭ   ېسھ  ۆرۈرلۈكىنىز مىللەتچىلىرى جىددىي ھەرىكەت قىلىشنىڭ رادىكال 

دىمۇ ۆئزىنى كۆرسەتتى. بۇنىڭ مىسالى،  شىنجاڭائخىرقى مەركەزلەشتۈرۈش تىرىشچانلىقى 
 شۈ  ڭاگۇېئلىپ تاشلىنىپ وئرنىغا  فۇڭ اگۇماندانى و كۈچلەرنىڭ موڭغۇل قدىكى ئەسكىرى ىئلى

ىئسىملىك بۇ مانجۇ   رۈي جىتۇغقىنى قويۇلدى. نەۋرە بىرىنىڭ مانجۇ  ېنىزەكلىرىدىنكخاننىڭ 
 ياڭىئشىدا  ماائشيېڭى ائرمىيەنىڭ  ،چىقىپال جۇمھۇرىيەتچىلەرگە قارشى چىقىپ قوماندان

يەرلىك مۇسۇلمانالر  يەنە  رۈي جى. تۇتۇۋالدى ماائشنىۋە  بىلەن زىددىيەتلەشتى زەنشۈ
مەسۇم   ، يەرلىك ىئمامالرنىڭ ئەرزى بويىچەماائرىپقا دۈشمەنلىك قىلىپ ەدىتچە جائرىسىدىكى 
مەك تىپىنى تاقاپ قويدى. ۇئندىن باشقا مەبلەغ قىس دېگەن باھانە بىلەن جەدىتچە  ئەپەندىنىڭ  

قويدى. يېڭى مەتبۇائتنىڭ   وختىتىپلى ۋىاليىتىنىڭ گېزىتى« نى ت نەشر قىلىنىۋاتقان »ىئيېڭىال 
 ېئچىلىشى مۇمكىن بولمىدى. 

ىئلىدا ۋەزىيەت كەسكىنلىشىپ كەتكەندىن كېيىن ائبدۇقادىر دامولالم قەشقەرگە قاراپ 
شۇ     مائبدۇقادىر دامولالئەمما،  ش ىئچىدە ىئدى.  ۈبۆلۈن   الھالەت غۇلجىدەك  ەنۇبتاجيولغا چىقتى.  

قەشقەرنىڭ چوڭلىرى   ەسىىئدىي ەدىتچىلىكجۇئسلۇبىدىكى  بۇخارايەرلىك ىئدى ۋە ۇئنىڭ 
ىئدى. شۇڭا ۆئمەر  ئەمەس غا قارىغاندا ۇئنچىلىك تەھدىتلىكمدامولال شامى ۋاھابىۈئچۈن 

لەغ  مەب كىتابلىرىغا للىغان ۋە ۇئنىڭ قو ڭ قەشقەرگە كېلىشىنىائخۇنبايىۋ ائبدۇقادىر دامولالمنى
ىئمال قاىئدىسى   ىۋە تۈركرىسالىلەر  ى تۈركىئسالمنى چۈشەندۈرىدىغان  كىتابالرچىقارغان. بۇ 
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ائبدۇقادىر دامولالمنى   قىلىنغان. ائخۇنبايىۋالرنىڭ ەشرنيىللىرى قازاندا -1912-1911بولۇپ 
  ەسىلىنى م قوللىشى شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى قەشقەردىكى جەدىتچىلىك ھەققىدە توختالغاندا 

جەدىتچى   ۇنبايىۋالرائخقارا دەپال چۈشەنمەسلىك كېرەك. ئەگەر شۇنداق قىلىنسا -ائق
قارشىسىغا مۇتەئەسسىپ سۈپىتىدە چىقىپ قالىدۇ. ۆئمەر ائخۇنبايىۋ نامى ۋە   ۇسابايىۋالرنىڭم

بايلىقىدىن پايدىلىنىپ ائبدۇقادىر دامولالمنىڭ يېڭىچە ماائرىپىنى قولالش ائرقىلىق ۆئزىنىڭ  
ىئسالھ قىلىنغان ماائرىپنى خااليدىغانلىقى ۋە تەشەببۇس قىلىدىغانلىقىنى ىئسپاتلىغان. پەقەت 

نى زىيانغا ۇئچراتماسلىقى كېرەك ىنوپۇزى ۋە ىئقتىسادى مەنپەئەت ۋى ائممىر ۇئنىڭ بۇ مەك تەپلە
يىلى ائبدۇقادىر دامولالم قەشقەردە ۆئزىنىڭ تۇنجى جەدىتچە مەك تىپىنى ېئچىشقا  -1912ىئدى. 

اللىسى ائغدۇرۇلۇپ   ىئنقىالبمۇۋەپپەق بولغان. مەك تەپ تۇنجى وئقۇغۇچىلىرىنى چىڭ سۇ
 كېڭەيگەن مەزگىلدە قوبۇل قىلىشقا باشلىغان.   ابىغجەنۇشىنجاڭنىڭ 

 

 

دىكى يېڭى بىر ىئسالھات روھىغا گۇۋاھ  شىنجاڭئەسىرنىڭ دەسلەپكى وئن يىلى -20 گەرچە
پىالنلىق  نى جەدىتچىلىكشىنجاڭدىكى ، وئمۇمى جەھەتتىن نەزەر سالغاندا  غان بولسىمۇ،بول

سوائل قويۇشقا توغرا   كۆز قاراشقا دېيىلىۋاتقان ھەرىكىتى ائقارتىش  ەدىنىمېئلىپ بېرىلغان 
مۇسۇلمانالرغا باغلىنىدۇ.  ۇسىيەدىكىر . ىئلىدىكى جەدىتچىلىك تاتارالرنى مەركەز قىلغان كېلىدۇ

قىلغان جەدىتچىلىككە ىئستانبۇل ئەندىزە تىكلەپ بەرگەن  ەرغىبت مۇسابايىۋالر قەشقەردە 
كۈچلۈك  تىبارىنىېئ الرنىڭۇئوئسمانلى وئردىسى بىلەن بولغان ائالقىسى بايالرنىڭ امۇسبولۇپ، 

  ەنقىد تبۇ ىئككى ېئقىمدىكى جەدىتچىلەر وئخشاشال وئسمانىيە سۇلتانىنى  ،ئەمماقىلغان ىئدى. 
كىشى بىلەن   ەرەبئدامولالم دېگەن  شامى وئقۇغان  ەدىرىسەدەم قىلىدىغان، ھىندىستاندا 

ش  ۈر ۈ زلەشتىجەدىتچىلىك ائساسى ماائرىپتا دىنس ۇسىيەدىكىر تتى. ھەمكارلىقتا بولۇشنى خاالي
دىكى  شىنجاڭدامولالمنىڭ  شامىنىسبەتەن وئتتۇرىغا چىققان،  ۇرۇشقا خالىيالشتۋە دىندىن 

ىئسالھات ھەرىكەتلىرى بولسا شۇ دەۋردە ئەۋج ائلغان ىئسالم دۇنياسىدىكى تىرىلىش، ھەدىس 
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ۋە قۇرائنغا قايتىش ھەرىكىتىگە باغلىناتتى. ھالبۇكى بۈگۈنكى تەتقىقاتچىالرغا بۇ ىئككى ېئقىم  
اقىتتا،  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋتازا دېگەندەك ېئنىق كۆرۈنمىگەندەك قىلىدۇ. گرا ېچوئتتۇرىسىدىكى 

ۆئزگىچە بولغان قىلغىنى جەدىتچىلىكنىڭ  ەرغىبت ائبدۇقادىر دامولالمنىڭ قەشقەردە 
ن  تى تۈركىستانچە نۇسخىسى بولۇپ، ۇئنىڭ چەكلىك غەلىبىسى قەشقەر بىلەن بۇخارانىڭ تارىخ

 دەستەك قىلغان.  ىنى وئرن لۇقيۇ ائبر -نام  ىبۇيانق

كەسكىن  ھەمدە ،ۋە قىزىقماسلىق چىلىك ىشۈبھىئسالھاتالر دەسلەپكى دىكى شىنجاڭ
بىرى ائرزۇالنغان نەتىجىگە ېئرىشەلمىگەن.   ھېچ  ئەڭ ائخىرىدا،  تىركىشىپ  ىئچىدە  ۆئك تىچىلىك  

اللىسىنىڭ كېيىنكى مەزگىلىدە  جەمئىيىتى بىر زىددىيەتلىك   الردىكى مۇسۇلمانشىنجاڭچىڭ سۇ
بوشلۇقى ۋە   ېگراالرنىڭچدىكى ائجىزلىقى، شىنجاڭقالغان. چىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ  ېلىپك ھالغا

ېئقىمالرنىڭ سىڭىپ    ەۋىىئدىيمەمۇرالرنىڭ دىن ىئشلىرىدىكى بىپەرۋالىقى ىئسالم دۇنياسىدىكى  
اللىسىنىڭ  ۆئزىگە ساداقەتنى   يەرلىك مۇسۇلمانالردىنكىرىشىگە شاراىئت ياراتقان. چىڭ سۇ

ىئبارەت بۇ   ەلپۈنۈشىدىنت وئسمان خەلىپىلىكىگە  ڭالرنىيغۇر ۇئبىرگە  ەنبىلتەلەپ قىلىشى 
ائجىز بولغاچقا بېيجىڭدىن    ەسىمالىي. دۆلەتنىڭ  ىئككى خىل ئەھۋال بىرال ۋاقىتتا مەۋجۇت ىئدى

ۋە بايالرنىڭ مەنپەئەتىگە ۇئيغۇن بولۇشى كېرەك  ەرخىللەرسمۇسۇلمان كېلىۋاتقان سىياسەت 
  ۇسىيە ر بۇنىڭغا دىققەت قىلىۋاتقان ىئدى، بولمىسا قۇرۇق گەپكە ائيلىناتتى. شۇڭا 

بەرگەن   ە ائپتونومىي ۋىائممىغا يەرلىك مۇسۇلمانالر چىڭ مۇسۇلمانلىرىنىڭ نەزىرىدە 
سىپ  ېنتېخى مۇسۇلمانلىرىغا  ۇسىيەر يىلدىن كېيىن -1905 نداق ائپتونومىيە، بۇېسابلىناتتىھ 

بىر تاتار يازغۇچى »خىتايالر بىلەن مانجۇالر پەقەت  لىق يىلى غۇلجى-1906. ىئدى غانمىبول
ۆئز ئەركىدە« دەپ يازغان. شۇڭا رنىڭ  يەرلىكلە ھاكىمىيەت وئرگانلىرىدا، دىن ۋە ماائرىپ ىئشلىرى  

مۇسۇلمانلىرىغا وئخشاش ۇئسۇل، شەكىل ۋە دەرىجىدە   ۇسىيە ر بۇ يەردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
ۇ ئەركىنلىك تىن ۇئالرغا وئخشاش دەرھال پايدىلىنىشىنى سىياسىي ھەرىكەتلەرگە ىئنتىلىشىنى ۋە ب

شاپاىئتىنى   ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ  نىڭ قىلىش توغرا ئەمەس ىئدى. تاتار يازغۇچىالر  مىدۈئ
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قىلىشلىرىغا قەشقەر ۇئيغۇرلىرى »سىلەر شۇنچە   ەنقىدتماختاپ، يەرلىك خەلقنىڭ نادانلىقىنى 
 ائل قوياتتى.  وزگە نېمىنى كۆرسەتتىڭالر؟« دەپ ستەشنا جەدىتچىلىك تىن بى

ھالقىغاندىن كېيىن ۆئزىنىڭ گرا ېچلىق مۇسۇلمانالر شىنجاڭشۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى، 
ەتتە ىئلىرىغا مۇراجقىلىشقان. ۇئالر وئسمانىيە سۇلتان ېسھ  ەنلىكىنىىئك مۇستەقىل بىر گەۋدە 

بولغاندا ۆئزىنى چىنى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ياكى خىتاي مۇسۇلمانلىرى دېگەن. چىڭ بىلەن 
مۇناسىۋەتلەرنىڭ كەملىكى ۆئزىنى يىراقتىكى بۇ   ەسمىير ائرىسىدا  ېرىيەسىىئمپوئسمان 

دامولالمغا وئخشاش كىشىلەرنىڭ   شامىمۇسۇلمان مىللەتنىڭ ۋەكىلى دەپ تونۇشتۇرغان 
  سىياسىي ۋە  ىئجتىماىئيتارانچىالرنىڭ  ۇسىيەدىكى ر . تۈرتكە بولغان  غاوئتتۇرىغا چىقىشى

بولسىمۇ، ۇئالر يەنىال  ئەسىر بولغانچارەك   شاراىئتلىرى پەرقلىق ىئدى. يەتتەسۇغا كۆچكىنىگە
ۇئسلۇبى ائرىالشقان   ۆئزىنى چىڭ دۆلىتى مۇسۇلمانلىرى دەپ قارايتتى. بۇ ۋەلىباينىڭ تۇڭگان
  دۇماسىدىكى  ۇسىيەر مەسچىت سېلىشى ۋە ۆئزىنى چىڭ دۆلىتىدىن كۆچۈپ كەلگەنلەرنىڭ 

ۆئزىنى خىتايدىن كەلگەن   يەتتە سۇدىكى بۇ خىلۋەكىلى دەپ قارىشىدىن مەلۇم بولۇپ تۇرۇپتۇ.  
 ئەلدىكى قەشقەر مۇھاجىرلىرىنىڭكىدىن پەرقلىق ىئدى:تمۇسۇلمانالر دەيدىغان كۆز قاراش چە

وئرتاق  تارانچىالرغا نىسبەتەن بۇ ۇئالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى ئەمەس، بەلكى ۆئتمۈشتىن قالغان  
ۋەلىباي كۆچمەنلەرنىڭ ۆئزىنى چىڭ مۇسۇلمانلىرى دېگەن كىملىك  .نى بىلدۈرەتتىىمىراس

ۇئالرنى دۇنياغا خىتايدىكى مۇسۇلمانالر دەپ كۆرسىتىش ۈئچۈن ، داتۇيغۇسىدىن پايدىالنغان
نى  ىتۇرۇش ۇئالرنى ئەتراپتىكى مىللەتلەردىن پەرقلەندۈرۈپ  نىڭبۇ وئرتاق مىراسس، بەلكى ئەمە

 . مەقسەت قىلغان ىئدى
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 .بابتۆتىنچى 

 دىكى ۆئزگىرىشۋە مىللەتلەر  يۈزلىنىشى ۋاللىققازا ېرىيەنىڭىئمپ

دۇنيا   بىرىنچى ۇئچىدا  ىئككى ۇرۇقلۇقىنىڭقائسىيا  - ۋروپا يايىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ بېشىدا 
اللىسىنىڭ ائغدۇرۇلغان   ، ىقىدىن ىئبارەت ىئككى ۋەقە يۈز بەردى. ھالبۇكىلۇئرۇشى ۋە چىڭ سۇ

ۇئنىڭ  ال  ى يەن  قالغان بولسىمۇچەتتە    دىنۋەقە الر بۇ كاتالىزاتورلۇق ىئككى  شىنجاڭدىكى مۇسۇلمان
اللىسىنىڭ  تەسىرىگە ۇئچرىغان ىئدى نىڭ  شىنجاڭبىلەن خىتاي نوپۇسى ائز   يوقىلىشى. چىڭ سۇ

الر  مۇسۇلمان ،باشقىچە دىن بەتلەر ىتوئرنى مەسىلىسى وئتتۇرىغا چىقتى. موڭغۇل ۋە  سىياسىي
. قارشى ائلمىدى ش بىلەنيەرلىك مۇستەقىللىق جاكارال يېڭى قۇرۇلغان خىتاي جۇمھۇرىيىتىنى

خىتاي  ەرخىللەرس يەرلىكبىر قىسىم شىنجاڭدىكى شىنخەي ىئنقىالبىدىن كېيىن 
  ۇرۇلۇشى ائغدجۇمھۇرىيەتچىلىرى بىلەن ھەمكارلىقتا بولۇش ائرزۇسىنى ىئسپاتلىغان، چىڭنىڭ 

جان كىرگەن. قەشقەرىيە خەلقىنىڭ بىر  ەدبىرلىرىگەتبىلەن بەزى جايالردا بىر قىسىم ىئسالھات 
پورت قىلىش ائخىرىدا مىئ تەجرىبە -ئەقىل ېرىيەسىدىن ىئمپوئسمان بولغان كۆنگەن خۇي  ى 

 نىڭ ھەمشىنجاڭ. قالدى شۇپنۇ خەلقائرالىق ۋەزىيەت بىلەن توقۇ ۋە ۆئزگىرىۋاتقان ىئچكى
-1913-1912، لىقى سەۋەبىدىنبولغان ۇناسىۋىتى مبىلەن  ېرىيەسى ىئمپ وئسمان ھەم ۋە  ۇسىيەر 
ئەسنادا شۇ توقۇنۇشقا ائيلىنىپ كەتكەن  ەلقائرالىق خيىلى -1914بالقان ۇئرۇشى لىرىدىكى ىلي
خىتاي دا شىنجاڭبۇ ۋاقىتتا ائشقان.  ھوشيارلىقىغا بولغان شىنجاڭ ۇسىيەنىڭر 

( ۈئرۈمچىدە تەختكە چىققان 1928-1864زېڭشىن ) ياڭجۇمھۇرىيەتچىلىرى ۇئرۇشتا يېڭىلىپ 
 . ىئدى قارشى ھاكىمىيىتى بەرقارار بولغان ىئنقىالبقاۋە ۇئنىڭ  

 ېرىيەسىنىڭ ىئمپۋە چىڭ  توپلۇمىدىكى مۇسۇلمانالر ىئسالم شىنجاڭ بۇرۇنقى مەزگىللەردە 
مەيدانغا  الرغىمۇ پاراڭيېڭى پۇقراسى دەپ قارالغان بولسا، بۇ يىلالردا مىللەتكە مۇناسىۋەتلىك 

بەت، ىموڭغۇل، تمۇسۇلمانالرنىڭ   جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغان  ېڭىيباشلىغان. خىتايدا  كېلىشكە
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بىرى   مىللەتنىڭ بەش دۆلەتنى تەشكىل قىلغان بۇ الر بىلەن بىرلىك تە مانجۇ ۋە خىتاي
ياشايدىغان يېڭى بىر دەۋر ھەققىدە ۋەدە    تېچلىقتات  مىللەمۇشۇ بەش    ىئكەنلىكىنى جاكارلىدى ۋە

خىتاي الرنىڭ نەزىرىدىن چەتتە قالمىدى. بۇ ىئمپېرىيە تەۋەسىدىكى مۇسۇلمان. ئەلۋەتتە قىلدى
ۆئزلىرىنىڭ نىڭ ائرىسىدىكى مۇنەۋۋەرلەر بۇ ۆئزگىرىشنى ۋە قەشقەرلىكلەر  الرتىللىق مۇسۇلمان

دەپ قارىدى. مىللەت  ۇرسىتىپنىڭ ېئرىشىش  ەگەائپتونومىي سىياسىيقولالش ۋە تېخىمۇ كۆپ 
قۇرۇلغان مىللىي دۆلەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ،    ۋروپاداياقۇمىنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشى  ۇئ

ائرقىلىق كىرىپ   رمۇھاجىرال  خىتاي پۇقرالىقىدىكى مۇسۇلمان  ۇسىيەدىكىر بۇ ۇئقۇم ىئستانبۇل ۋە  
كۈچلۈك بولغان. ۇئرۇش مەزگىلىدىكى وئسمان ەڭ ئكەلگەن ۋە شۇ دەۋردە تەسىرى 

  قارشىسىغا تۈركچىلىك وئتتۇرىغا چىقىپ وئسمانچىلىق ۋە ىئسالمچىلىقنىڭ رىيەسىدە ېىئمپ
مۇسۇلمانالردىمۇ تۈركلۈك كىملىكى تىلغا ېئلىنىشقا باشلىغان. بۇ ىئككى   ۇسىيەدىكىر ۆئتكەن، 

غان  غايە بولتۈركلەرنىڭ بىرلىكى بىر ائلدىنقىسىدا  ،ېئقىمنىڭ نۇرغۇن وئرتاقلىقلىرى بار بولۇپ
  لىرىنى تارىخۆئز    ۋمالرنىڭقو ھەر بىر تۈركچە سۆزلەيدىغان    ۇسىيەدىكى ر   كېيىنكىسى بولسا   ؛ىئدى
ۋە وئسمان  ۇسىيەر الر خىتاي تۈركىستانىدىكى مۇسۇلمان ۈئچۈن خىزمەت قىلدى.ى يېزىش

ېئقىمالردىن ۆئزىنىڭ  ىئككى  بۇ    مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداشلىرى ائرقىلىق   ياشاۋاتقان  ېرىيەسىدەىئمپ
 ائلدى. ېسىۋىسىنىن ېگىشلىكت

  

 داىنجاڭشىنخەي ىئنقىالبى ش

يىلالردىكى  -1912-1911غان بەرپا قىل ۇمھۇرىيىتىنىجخىتاي چىڭ ھاكىمىيىتىنى ائغدۇرۇپ 
بىرىنچى ىئسيان دىكى شىنجاڭكېچىكىپ كەلدى.  خىتاينىڭ غەربى شىمالىغا شىنخەي ىئنقىالبى 

خىتاي جۇمھۇرىيەتچىلىرى بىلەن چىڭ ە تشەرقيىلنىڭ ائخىرىدا يۈز بەردى. بۇ چاغدا -1911
 دېكابىر -28يىلى -1911ىئدى.  انىنىپ بولغائللىقاچان باشلوئردىسى ائرىسىدىكى سۈلھى 

- ائلدىراپقوشۇن ىئسيان قىلدى، ئەمما  رۈگەنۆئيۈز  دىنداخۇان ەباش ئەمەلدار يۈ كېچىسى
ائسانال  پىزەتچى قىسمى تەرىپىدىن اچىڭ مۇھ ەۋەبىدىن سالدىراپ باشالنغانلىقى س
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تېز ۋە رەھىمسىز بولدى، يۈزلىگەن خۇنەنلىك   باستۇرۇشى  نىڭاداخۇ. يۈەن جىمىقتۇرۇلدى
  .قىلىندى ەتلققىلدى دېگەن گۇمان بىلەن  ېسداشلىق ھ  ىئنقىالبقاۋە ئەسكەرلەر  ېرالروئفىتس

بىلەن بىللە  زو زوڭ تاڭيىللىرى -1870شەرقى تۈركىستانغا  داخۇا ەنبۇنىڭ بىلەن ئەنخۇيلۇق يۈ 
 كېلىپ ائساسلىق كۈچكە ائيالنغان خۇنەنلىكلەر ائرىسىدا نارازىلىق پەيدا قىلدى.  

 

 

پەرقلىق باشقۇرۇلۇپ كەلگەن بولۇپ، بۇ يەردە   رايونلىرىدىننىڭ باشقا شىنجاڭىئلى 
  ياڭ ىپاقنىڭ ئەزاسى تىئدى. بۇ يەردە ىئنقىالبى ىئت ياخشىراقجۇمھۇرىيەتچىلەرنىڭ ئەھۋالى 

ماندانى ىئدى. مەغلۇبىيەتلىك ۈئرۈمچى  و ى مەشىقلەنگەن يېڭى ائرمىيەنىڭ قياخش زەنشۈي

 

يىلى.-1910خۇييۈەن )يەنى غۇلجا يېڭى شەھرى( دىكى يېڭى ائرمىيە،   
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  ىئنقىالبچىالر ۋە باشقا  ياڭىئلىدىكى  يانۋار،-7يىلى -1912 ، يەنىىئسيانىدىن وئن كۈن كېيىن
ىئلى  –شىنجاڭ »تۇتۇپ ۆئلتۈرگەن ۋە  رۈينى جىماندان وقئەسكەرلەرنى ىئسيانغا تەشكىللەپ 

ھەمدە يېڭى قۇرۇلغان    قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغاندۇفۇ(    دا  ي  ى-شىن)  «تۇتۇق مەھكىمىسىباش  
خىتاي جۇمھۇرىيىتىگە ساداقەت بىلدۈرگەن. يېڭى ھاكىمىيەت ىئلىدىكى مانجۇ قوشۇنىنىڭ  

ىئسىملىك  فۇڭ اگۇ بۇرۇنقى سابىق قوماندان رۈيدىن جىقوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ۈئچۈن 
ڭى  يېمۇ موڭغۇلنى ئەمەلگە چىقارغان. ىئلىدىكى باشقا مىللەتلەردىن بولغان سەرخىلالر 

باھاۋۇددىن   فۇڭ اگۇ. ھاكىمىيەت وئرگانلىرى تەسىس قىلىنغاندا كە كىرگۈزۈلگەنھاكىمىيەت
مۇساباينى سانائەت مەسلىھەتچىسى قىلىپ تەيىنلەپ، ۇئنىڭ زاۋۇتىدا يېڭى تەشكىللەنگەن 

 ياڭ يىلى مارتتا -1912. ۇيرۇغانب)مىن جۈن( نىڭ كىيىمىنى تىكىشكە  «سىائرمىيەپۇقراالر »
  زىياپىتىگە ۇئنىڭ شەرىپىگە بەرگەن تۇنجى غۇلجىنى زىيارەت قىلغاندا مۇسابايىۋالرنىڭ  زەنشۈي 

 داخىل بولغان. 

ىئلىدىكى ھاكىمىيەت تېخى مۇستەھكەم بولماي تۇرۇپ ۈئرۈمچىدىكى وئردىغا سادىق 
يىلنىڭ ائلدىنقى يېرىمىدا تەڭرىتاغنىڭ شىمالىدا -1912كۈچلەرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن. 
، ائخىرى بېيجىڭنىڭ بېسىمى بىلەن سۈلھى  تىنچىمايىئككى تەرەپ وئتتۇرىسىدىكى ۇئرۇش 

ت جەمئىيەۋە مەخپىي  خىتاي ئەسكەرلىرى  ەتتىكىھالنارازى جەنۇبىدا باشالنغان. تەڭرىتاغنىڭ 
ھەرىكەتلىرىگە كىرىشكەن. مەخپىي  ېررورلۇقتىرىنى ۆئلتۈرۈپ چىڭ ئەمەلدارل ئەزالىرى 

 زو زوڭ تاڭ ھەممە يېرىگە يېيىلغان گېالۋخۇي بولۇپ بۇالرنى    ېرىيەنىڭىئمپجەمئىيەتلەرنىڭ بىرى  
غا كەلگەن خۇنەن ائرمىيەسى ئەگەشتۈرۈپ كەلگەن. گېالۋخۇيچىالر تەركىبىگە شىنجاڭبىلەن 

خىتايالردىن   ائرىسىدا خىتايالرنى قوشۇۋالغان بولۇپ،كۆچمەن شەنشى ۋە گەنسۇلۇق 
كېلىدىغان  ۋۇجۇدقا باشقىالرمۇ بار ىئدى. گېالۋخۇيچىالرنىڭ رەھبەرلىرى سايالم ائرقىلىق 

يەتكە بىر دېموكراتىيە پۇرىقى ېئلىپ كەلگەن. ۇئالر قەشقەردە  بولغاچقا ئەينى دەۋردىكى جەمئى
ېئلىپ ۇئنى چىڭغا قارشى مۇنازىرە ۋە تەشۋىقات   قولغا نى « دۇماسى»قەشقەر تاشلىنىپ قالغان 

 بازىغا ائيالندۇرغان.  بىر  ىنىدىغان لبىلەن شۇغۇل
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اللىسىدىكى  مۇسۇلمان مەتبۇائتلىرىنىڭ قىزىقىشىنى  ۇسىيەدىكىر  ىئنقىالبچىڭ سۇ
ماقالە ېئالن قىلىپ  داغاسپىرالى »تەرجىمان«  ىئسماىئلقوزغىغان. جەدىتچىلەرنىڭ رەھبىرى 

غۇلىغانلىقىنى تەبرىكلىگەن ۋە »خىتاي تىرىلىپتۇ« دەپ ائلقىشلىغان.  ېرىيەسىنىڭ ىئمپچىڭ 
چۇرالرنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغان بىراق ۇئزاق ۆئتمەي بۇ مەتبۇائتالر غۇلجىدىن پەرقلىق ۇئ

بولۇپ »قەشقەردىكى مۇسۇلمانالر جۇمھۇرىيەتكە قارشى چىقىپ يېڭىدىن بىر خان جاكارلىدى« 
قىلىنىدىغان ھالەت غاسپىرالىنى بىائرام  ەرغىبتدېگەن خەۋەرنى بەرگەن. بۇنداق كونىلىق 

ھۇرىيەتكە قارشى تۇرۇپ،  قىلغان ۋە »ائڭلىشىمىزچە قەشقەر ۋە غۇلجىدىكى مۇسۇلمانالر جۇم
مانجۇ دەۋرىنى ياقىاليدىكەن« دەپ يازغان. ۇئ، ئەگەر قەشقەر ۋە غۇلجىدىكى مۇسۇلمانالر  

شىنجاڭدىكى  شۇنداق قىلىۋاتقان بولسا خاتا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولىدۇ، دەپ قارىغان. 
موڭغۇلالرغا وئخشاش خىتايدىن  »ياكى ، «ياقىاليدۇ ېرىيەسىنىىئمپ»چىڭ نى مۇسۇلمانالر 

  بىرىنچى قۇرۇلغان  ۇمھۇرىيىتىجائيرىلىپ مۇستەقىل بولۇش كويىدا« دېگەن پاراڭالر خىتاي 
قەشقەردىكى   يىلىنىڭ باشلىرىدا – 1912 كۈندىن باشالپ تارقىلىپ يۈرگەن. بۇ پاراڭالرنىڭ بىرى 

تۇڭگانالر   ۆلەكبقىلغان بىر يەتكەن بولۇپ، گەنسۇدا ىئسيان  ۇلىقىغاقكونسۇلىنىڭ  ە برىتانىي
خان قىلىپ جاكارالپ،  ڭ بىر وئغلىنى( دېگەن شاھزادىسىنى 1922-1856) نەدۈچىڭنىڭ 

خانلىقى« ىئسىملىك بىر دۆلەت   ەربغبىرلەشتۈرۈپ »ۇئلۇغ  ۋە شىنجاڭنى  گەنسۇ، شەنشىلەرنى  
  دۇئەننىڭ . بۇنداق پاراڭالرنىڭ يەنە بىر ۋارىيانتىدا بولغان قۇرماقچى دېگەندىن ىئبارەت

 ۆئزىنى خان دەپ جاكارلىغانلىقى دېيىلگەن.   كەلتۈرۈپقولغا  ننىشىئەائللىقاچان 

قارشى    ىئنقىالبچىلىرىغاجايالردا شىنخەي    ېگراچ،  ېسابالنسىمۇھ بۇالر گەرچە سۆز چۆچەك  
غاسپىرالى خاتاالشقاندۇ،   ىئسماىئل. بەلكىم جەدىتچى ىئدى كۈرەشنىڭ بولغانلىقى ئەمەلىيەت

قىلىشنى خالىمىغاندۇ، ئەمما خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ كۈچلىنىشى شۇ چاغدا  تىراپېئياكى 
  غا ۋە مانجۇالر  الر، موڭغۇللىكلەربەتىت ، مۇسۇلمانالربەش مىللەت ىئچىدىكى قىلىنغان تىراپ ېئ

ى ىئسالھ قىلىش جەھەتتە ن ئەمەس ىئدى. غاسپىرالى ائساسى قانۇن ېشارەتبياخشىلىقتىن 
بويىچە   ېگىيەىئستراتخىتاي جۇمھۇرىيەتچىلىرى بىلەن بىر مەيداندا بولۇپ، ئەگەر ۇئ ياقىلىغان 
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خىتاي ى كۈچىيىپ، كۆپ سانلىق ائز سانلىق خىتايالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق شىنجاڭدىكىبولسا 
زىدا »بەش مىللەت ىغائپەت بوالتتى. خىتاي جۇمھۇرىيەتچىلىرى ېئ ئەمەس خەلقلەرگە

بولۇپ قالغان  ەرەپدارلىرى تغەلىبە قىلىپال چىڭ  ىئنقىالبجۇمھۇرىيىتى« دېگەن بىلەن ىئلىدا 
يەرلىك قوشۇنالر ۋە ۇئالرنىڭ جاماىئتى تىنچ قويۇلمىغان، ۇئالر بىر كېلىشمەسلىكنىڭ يۈز  

  نىڭ . يېڭى ائرمىيەۋە بۇنىڭغا قارشى پىالن تۈزۈشكە باشلىغان بېرىشىدىن ئەندىشىگە چۈشكەن
  ، بولۇپ  ۆئتۈپ كەتكەن  ۇسىيەگەر دىن ىئككى ھەپتە ۆئتۈپ شىبە قوشۇنلىرىنىڭ ۋەكىلى  ىىئسيان

پاناھلىق تىلىگەن. ۇئزاق  ۇسىيەدىنر  ەۋەبلىكس  نچىلىق ىقىرغمانجۇالرغا قارشى  بولغۇسى
موڭغۇللىرى بىلەن جۇمھۇرىيەتچى خىتاي ائرمىيەسى    چاخار  تۇرۇۋاتقانۆئتمەي ىئلىنىڭ شىمالىدا  

  ۇسىيەدىن ر ائرىسىدا توقۇنۇش چىققان. نەتىجىدە يۈزلىگەن موڭغۇلالر تاغالردىن ېئشىپ 
سىبىرىيە ائرقىلىق يېڭى  ۇئالر  ۇئالرنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغاندىن كېيىن    ۇسىيەر پاناھلىق تىلىگەن.  

 .غىنغانېس  خاننىڭ پاناھىغا بوغدمۇستەقىل بولغان موڭغۇلىيەدىكى  

وئخشاش خىتايدا قااليمىقانچىلىق بەتلەرگە ىتموڭغۇل ۋە  شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر
اللىسىنىڭ  بىسەۋەبۇنىڭ ھەرىكەتكە ۆئتمىگەن.  شىغىال دەرھالچىقى چىڭ سۇ

تەدبىرلىرى نەتىجىسىدە يەرلىك ھاكىمىيەت ۋە ائقسۆڭەكلەر قاتلىمىنىڭ ۆئلكىلەشتۈرۈش 
خىرىسقا  ەۋەبلىكس ىئنقىالبنى وئر رنىڭ ۋاڭال يەرلىك. ھەر قايسى ىئدى ات قىلىنىشى بەرب

الما قاتلىمىغا  بەتلەرنىڭ ىتموڭغۇلالرنىڭ ائقسۆڭەك تەبىقىسى ۋە ۇئالر . ىغان ىئدىۇئچر 
اللمىدى، پەقەت خىتايدا وئينىلىۋاتقان سىياسەتكە بىر  وئخشاش ىئمتىيازدىن بەھرىمەن بو

بولۇش ۋە نەتىجە كۈتۈشتىن باشقا ھەرىكەتكە ۆئتمىدى. بايالرنىڭ ىئچىدىكى   تاماشىبىن
ىك بىلەن بىرەر باغلىنىشتا بولمىغان، پەقەت يەرل ېراتورلىرى ىئمپئەزەلدىن چىڭ  ەرخىللەرس

غا  شىنجاڭائمبالالر بىلەن ماسلىشىپ تىجارىتىگە مەشغۇل بولغان ىئدى. چىڭغا قارشى ىئسيان 
يېتىپ كەلگەندە، قەشقەردىكى ئەمەلدارالر كەيپىياتنى تۇراقالشتۇرۇش ۈئچۈن سودىگەرلەردىن  

-1912-1911، قەشقەر بايلىرىنىڭ ۆئزلىرىنىڭ ېئلىشىغا ۆئتكۈزۈپ بەرگەن. لىجىننىېئلىنىدىغان 
تەلەپتە  بۇ ، بولسىمۇ ىئسالھاتچىالر ائخىرى تەلەپ قويغانمۇسۇلمان دىكى شىنجاڭىللىرى ي
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ۋە يېڭى خىتاي  تەلەپ قىلغان ەنىائپتونومىيۇئالر ىئگىلىك ھوقۇقنى ئەمەس، دىنى ىئشالردا 
 .  يوسۇندا ىئشلىتىلىشىنى سورىغان  ەسمىير ە مۇسۇلمانالرنىڭ  جۇمھۇرىيىتى ھاكىمىيىتىد

  ۇقىرىقى ي ۇراجىئەتمماددىلىق نامسىز بىر  18يىلى قەشقەردە ېئقىپ يۈرگەن -1912
 ەركىنلىكى ئمۇسۇلمانالرنىڭ  يېڭى خىتاي جۇمھۇرىيىتىدىن  ەتتە  ىئتەلەپلەرگە بىر مىسالدۇر. مۇراج

ىئسالمنىڭ   شەيخۇلەتچىلەر يەنە ىئقىلىنغان. مۇراجۋە باراۋەرلىكىنى قوغداش تەلەپ 
ەتتە بۇ  ىئيېتەكچىلىكىدە بېيجىڭدا دىنغا مەسۇئل مەركەز بولۇش تەلىپىنى قويغان. مۇراج

باشقۇرۇشى، ۇئندىن باشقا دىنغا ائالقىدار ىئشالردا وئسمان   ەدرىسىلەرنىم مەركەزنىڭ ۋەخپە ۋە  
ەتتە يەنە مۇسۇلمانالرنىڭ  ىئ. مۇراجقىلىنغانۈئلگە قىلىشى كېرەكلىكى تەۋسىيە  ېرىيەسىنىىئمپ

  ەمۇرالرغا م خالىغانچە مەسچىت سېلىش، مەسچىت ۈئچۈن پۇل توپالش ھوقۇقى، ۆئلىماالرنىڭ  
ەتچىلەر جەدىتچە  ىئشى كېرەكلىكى تەلەپ قىلىنغان. مۇراجوئخشاشال ھوقۇق ۋە ىئمتىيازى بولۇ 

مەك تەپلەر، قىرائەتخانىالر ۋە ساخاۋەت جەمئىيەتلىرىگە رۇخسەت قىلىش، ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر 
شۆتاڭدا وئقۇشنى خالىسا قوبۇل قىلىش، وئقۇغۇچىالرنىڭ چەتئەلگە چىقىرىش پىالنىغا  

. ائخىرقى ماددىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ھەج قىلىشىغا  نى تەلەپ قىلغانقاتارلىقالر  بۇالرنىمۇ قوشۇش
 ؛يارىتىش، ۇئالرنىڭ يولالردا بىخەتەر ۋە خاتىرجەم سەپەر قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش  ۇاليلىق ق

ھەجگە ائسان بولسۇن ۈئچۈن، يولدا مۇناسىۋەتلىك شەھەرلەرگە كونسۇل تەسىس قىلىش ۋە 
 بىلەن ئەلچى ائلماشتۇرۇپ تۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر وئتتۇرىغا قويۇلغان.   ېرىيەسىىئمپوئسمان  

   

 سەھنىگە چىقىشى سىياسىيزېڭشىننىڭ  ياڭ

 وئخشاشال كونا ھاكىمىيەتنى ائغدۇرۇپدىكى ائۋانگارت كۈچلەر خىتايدىكىگە شىنجاڭ
، ىئدى  سكۈچكە ىئگە ئەمە   ىئجتىماىئيا يېتەرلىك  تچىقىش  يېڭى ھاكىمىيەت قۇرۇپۋە    تاشالش

بىر      لەرنى مۇرەسسەلەشتۈرىدىغان  زىددىيەت  ڭ وئتتۇرىغا چىقىپكونىچى كۈچلەرنىشۇنىڭ بىلەن  
 ۇقىرى ي سىياسىي چىڭ ۋە  ەسى ائرمىيچىڭ . خىتايدا تىركەشمە ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى
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بىلەن چىڭ وئردىسى    ىئنقىالبچىالربىر ائدەم   شىكەيدەكەن  يۈسادىق بولغان  ەرگەقاتلىمىدىكىل
دېنت  ىەن بېيجىڭدا پرېز ھوقۇقىغا ېئرىشتى. مارتتا يۈدېنتلىق ىكارلىق قىلىپ پرېز ائرىسىدا مەك

  نىڭ اداخۇەن يۈداۋاملىشىۋاتقان بولۇپ، ۋە   قانچىقەنۇبىدا ىئسيان جشىنجاڭنىڭ بولغاندا 
ۆئلكىلىك امزاتالر ىئچىدىن مايدا بىر قانچە ن شىكەين ە. يۈبولدى ەۋەبسشىگە  ىبېر  ېپاىئست

زېڭشىن دېگەن ئەمەلدارنى تۇتۇق   ياڭ( تىفاشىمەھكىمە باشلىقى ) ەھكىمىسىدىكىمئەدلىيە 
چېگرا ىئشلىرى مەھكىمىسى  بەت  ىتموڭغۇل ۋە  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،  قىلىپ تەيىن قىلدى.  

جۇمھۇرىيەت  گە يەرلىكلەر  ۇرۇۋاتقانترايونالرنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ۋە ئەندىشە ىئچىدە 
  لەرنى ۆئمەك نامىدىكى «للىرى ەكىۋ ۇرۇشتىنچالند»نى يەتكۈزۈش ۈئچۈن ھۆكۈمىتىنىڭ شاپاىئتى

بولۇپ گەنسۇدىكى   يۈنلۈنۋە گەنسۇغا يولالنغان ۆئمەكنىڭ باشلىقى جىن  شىنجاڭتى. ۋەتئە
بىلەن گەنسۇدىكى   شىكەيەن ئەزاسى ىئدى. ۇئنى ئەۋەتىشتە يۈ غوللۇق  سۈلۈكىنىڭ جەھرىيە

نەقشىبەندىيە تەرىقىتىنىڭ ا ان. ۇئنىڭغتۇڭگانالرنىڭ ائرىسىنى تۈزەش مەقسەت قىلىنغ
كىرىپال  گرادىن ېچبارغان. ۇئالر  كىشى ھەمراھ بولۇپبىر  يۈسۈپ بەگ دېگەنجەمەتىدىن 

الڭنىتۆمۈر خەلىپە  ۇمۇلدىكىق مۇھىم رول وئينىغان.  ۇرۇشتاتىنچالند باشچىلىقىدىكى قوزغى
الڭچىالر ئەينى ۋاقىتتا    ەھدىت تزېڭشىنغىمۇ  ياڭۋاڭىغىمۇ ھەم ۈئرۈمچىدىكى  ۇمۇلقبۇ قوزغى

كۆرۈشكەن ۋە   تۇرپانغا چۈشۈپ يەرلىك ۋاڭ بىلەن ۇمۇلدىنقيۈسۈپبەگ . سېلىۋاتقان ىئدى
 .  باياناتقا ېئرىشكەن   لىقى ھەققىدەنى قولاليدىغانجۇمھۇرىيەت ۇئنىڭدىن

ماكانالشقان  ەختكەپايت ۇئبار ىئدى.  ەۋەبمۇ سغا قايتىشىدا باشقا شىنجاڭيۈسۈپ بەگنىڭ 
دىسى تەرىپىدىن  بوۋىلىرى چىڭ وئر - ائتاۇئ ۋە  ،بولۇپ نىڭ ئەۋالدىالر ۇئيغۇر ائق سۆڭەك 

خاننىڭ مۇسۇلمان كېنىزىكى بولغان ىئپارخان بىلەن  ەنلۇڭچي)ۇئنىڭ  وئرۇنالشتۇرۇلغان
تەمىنلىگەن بولۇپ مانجۇ   خانىدانلىق بۇرۇن ۇئالرنىڭ تۇرمۇشىنى  بار ىئدى(. ۇغقاندارچىلىقىت

قوشۇنلىرىغا وئخشاش تەمىناتتىن بەھرىمەن بولغان. چىڭ ائغدۇرۇلغاندىن كېيىن تەمىناتتىن  
كۈن ۇئالرغىمۇ كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن ۇئالر  مەھرۇم قالغان مانجۇالرنىڭ بېشىغا كەلگەن

بۇ پۇرسەتتە قەشقەرگە    بەزىلەرائيرىلىشقا، ۆئز كۈنىنى ۆئزى ېئلىشقا مەجبۇر بولغان.    ېيجىڭدىنب
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-1915بولماقچى بولغان.  ېرىكشۋەخپە كىرىمىگە  مازىرىنىڭ  خوجا جەمەتىنىڭ ائپائق قايتىپ 
يالىڭاچ  - ائچئەتراپىدا خىتايچە كىيىنىپ، ۆئرۈمە چاچ قويغان  70كونسۇلى » ەبرىتانىيىلى ي

نىڭ  مازىرى  كىشى يولدا ىئمىش. بۇ ھالدىن ھەزرەت  80يەنە  قەشقەردە پەيدا بولدى،    مۇسۇلمانالر
ئەمەلدىن  شەيخلەر بىائرام بولدى« دەپ يازغان. يۈسۈپ خوجا  دىن بەھر ېئلىۋاتقانكىرىمى

ېئلىش ۈئچۈن  قايتا قولغا بۇ ئەمەلنى ۆئزىنىڭ دەپ قارىغان ۋە لىق مەرتىۋىسىنى ىقالغان غوج
 ىئشلىرى مەھكىمىسى ۇئنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغان. بەت  ىتۋە ، ئەمما موڭغۇل تەلەپ سۇنغان

خىتايدا قىلغانلىرىنى  شىكەينىڭەن دا يۈشىنجاڭندىن كېيىن زېڭشىن ھوقۇقنى ائلغا  ياڭ
لىتى بۇ چاغدا نامدا جۇمھۇرىيەتكە سادىق بولۇۋالغان مۇتەئەسسىپلەرنىڭ  تەكرارلىدى. خىتاي دۆ

قارشى بۇ كىشىلەر بىلەن  ىئنقىالبقا قولىغا چۈشۈپ قالغان، جۇمھۇرىيەتچىلەر بولسا ھەرقانداق 
تىنچلىق   ياڭيىلى ىئيۇندا ىئلى رەھبەرلىرى بىلەن  -1912مۇرەسسە قىلىشقا مەجبۇر بولغان ىئدى.  

  ۇسىيە ر غۇلجىدىكى كېلىشىمى ىئمزالىغان بولسىمۇ ۇئالرنىڭ ياراشمىقى ائسان ئەمەس ىئدى. 
  ۈەن ي غىچە ىنىڭ باشلىرىيىل-1913ىپاق تاكى تىئلىدىكى ىئنقىالبى ىئت ،كونسۇلىنىڭ مەلۇماتىچە

اڭنىڭ بىر ۇئالر ۆئزىنى يېڭى قۇرۇلغان گومىندبۇ ۋاقىتتا قىلمىغان.  تىراپېئھۆكۈمىتىنى  شىكەي
. ھالبۇكى ۇئالر مالىيەدە ۈئرۈمچىنىڭ يۆلىشىگە  رتىپ تەشكىللىگەنەھالىتىدە ۆئزگ تارمىقى 

تەمىنات ۈئرۈمچى ائرقىلىق  ەربىيھ ىئدى. چۈنكى بېيجىڭدىكى خەزىنىدىن كېلىدىغان  موھتاج
ھالقىلىق وئرۇنغا  دە مۇرەسسە ۇئنى نىڭ قولىدا بولۇشىزېڭشىن ياڭ بۇ تەمىناتنىڭتارقىتىالتتى. 

چىالشقا باشلىدى.  رنى مۆتىدىللەشتۈردى، ائندىن پار ائلدى بىلەن ۇئال ىئگە قىلدى. نەتىجىدە ۇئ
يېڭىال  ياڭۈئچ يىلدا كېيىنكى شۇنىڭ بىلەن ۈئرۈمچىگە قارشى تۇرىدىغانالر قىرىلىپ تۈگىدى. 

  ەنۇبتىكى جاشقا موڭغۇلىيەدىن كېلىدىغان تەھدىتنى توسۇپ قالغاندىن ب مۇستەقىل بولغان
 مەخپىي جەمئىيەتلەرنى ۇئجۇقتۇرۇپ ھوقۇقنى مۇستەھكەملىدى.

پدارلىرىغا وئخشايتتى. چىڭ مەنسە كونا مىلىتارىست جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بەكرەك  ياڭ 
تەجرىبىسى بولۇپ ۇئ ۆئزىنىڭ يەرلىك  كۆپ يىللىق بى شىمال مۇسۇلمانلىرى ائرىسىدا ۇئنىڭ غەر

ىكى مۇسۇلمانالر  گەنسۇدمۇسۇلمانالر بىلەن سىلىق ائالقە قۇرالىغانلىقىدىن پەخىرلىنەتتى. 
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ۈئرۈمچى ۋە ئەتراپتىكى تۇڭگانالردىن قوشۇن   ياڭىئشلەپ تەجرىبىگە ېئرىشكەن  ائرىسىدا
يىلى  -1913. وئرناتقان  ۇناسىۋەتم قبىلەن قويۇ  ەرخىللەرسە مۇسۇلمان تەشكىللىگەن ۋ

، ۋەكىل قىلىپ ئەۋەتىلگەن مۇسۇلمانبىر -بىردىنبېيجىڭدىكى قۇرۇلتايغا  چتۇرپاندىن ۇئ
ائبدۇقادىر جەڭگى بەگنىڭ   ۋاڭلىقىنىڭ جەڭگىسى )مۇائۋىنى( بولغان چتۇرپانۇئ

بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە قانچىلىك   ەرخىللەرسزېڭشىننىڭ مۇسۇلمان  ياڭ پاائلىيەتلىرىدىن
رنىڭ  مۇسۇلماناليىغىندا  ائبدۇقادىر جەڭگى بەگ ۇئتۇق قازانغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 

مۇشەققەتلىرىنى بىر تەلەپنامە ائرقىلىق بايان قىلغان. ۇئ ۇئيغۇرچە ۋە  ەچۈرۈۋاتقانكباشتىن 
، وئقۇتقۇچىالرنىڭ خىتايالردىنال  خىتايچە تەڭ ۆئتۈلىدىغان شۆتاڭنىڭ بولۇشى كېرەكلىكى

نمۇ بېكىتىلىشى كېرەكلىكى، ئەگەر  ھۆرمەتكە ىئگە ائخۇنالردىكى دى ىئچى الرمۇسۇلمانئەمەس 
ھەققىدە   راۋاجالندۇرۇش ائرقىلىق ھەل قىلىش ەتنى سانائ  شۇنداق قىلىنسا چىقىمنى يەرلىك 

تىلغا ېئلىپ، شۇ چاغدا  ەۋجۇتلۇقىنىمسۆزلىگەن. ۇئ يەنە خىزمەت رىقابىتىدە كەمسىتىش 
الاليدىغان  ، خىتاي تىلى ۋە قانۇنىنى ياخشى بىلىدىغان شەرقى تۈركىستاندا خىتايچە خىزمەت قى

رگانلىرىدا بارلىقىنى، لېكىن ۇئالرنىڭ ھاكىمىيەت وئنىڭ  مۇسۇلمانئەڭ ائز بولغاندا يۈزدىن ائرتۇق  
ىئشقا  الرمۇ مۇسۇلمانىنى وئتتۇرىغا قويغان. ۇئ يەنە پەقەت ھاكىمىيەتكە لىقىئشقا كىرەلمەيۋاتقان

مەنىسىگە ۇئيغۇن ىئش   ەقىقىيھ قوبۇل قىلىنسا »بەش مىللەت جۇمھۇرىيىتى« دېگەن سۆزنىڭ 
ائبدۇقادىر  قىلغان بولسىمۇ،  ەنقىدت گەرچە شىنجاڭنىڭ ئەھۋالىنى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. 

نى ئەمەلدىن  بېجى ۇئنىڭ يېڭى سىياسەت ،زېڭشىننى ماختاپ شۇ دەرىجىگە بارغانكى  ياڭيەنە 
ان شاپاىئتىنىڭ پاكىتى  قالدۇرغان، يەر بېجىنى قىسقارتقان ىئشلىرىنى مۇسۇلمانالر ۈئچۈن قىلغ

ائبدۇقادىر زېڭشىننىڭ قايتۇرۇپ كېتىلىدىغانلىقى ھەققىدە گەپ بولغاندا    ياڭيىلى  -1914دېگەن.  
، ياڭنىڭ ۇئالرنى يېڭى سىياسەت تۇرپان ۋە قاراشەھەردىكى ۆئلىماالر نامىدىن مەك تۇپ يېزىپ

ائلىلىرى  ياڭ» ەلەپ،مۇشەققەتلەردىن قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقىنى مەدھىي- مەزگىلىدىكى جاپا
  ياڭ نېمىنى كۆرەلمىگەن كەبى،  ھېچ، قۇياشىمىز بولمىسا قاراڭغۇدا مۇھىمبىزگە قۇياشتەكال 

اللمايمىز« دېگەن. ھېچائلىلىرى بولمىسا بىزمۇ   ىئش قى
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جۇمھۇرىيەتچى خىتايالر وئتتۇرىغا قويغان »ۈئچ خەلق مەسلىكى«،   بەگائبدۇقادىر جەڭگى
»بەش مىللەت جۇمھۇرىيىتى« دېگەندەك ائتالغۇالرنىڭ ۆئز خەلقى ۈئچۈن پايدىلىق بولۇشىنى  

ھەممەيلەن شۇنداقال    .  ەلۋەتتەئبىر مۇسۇلمان ئەمەس ىئدى،    -بىردىن    كۆزلەپ تەپەككۇر قىلغان
بولغان مەزگىلدە بىر قىسىم   ىئنقىالببولۇپمۇ كەتمىگەن. زېڭشىنغا ۇئنچە مەستانە  ياڭ

قىلىنغان »بەش مىللەت جۇمھۇرىيىتى«   ەرغىب تمۇسۇلمانالر مىللەتلەرنىڭ باراۋەر ھوقۇقى 
مەزمۇن قىلغان  ەمسىتىشنىكبىلەن ائساسى قانۇندىكى مۇسۇلمانالرغا بولغان  شوائردېگەن 

ماددىالرنى سېلىشتۇرغان. جۇمھۇرىيەتچى خىتايالر تېخىمۇ كۆپ زېمىندىن قۇرۇق قالماسلىق 
اللىسىدىن قالغان يەرلىك مىللەتلەرنىڭ  داۋام قىلىۋاتقان  ەجدادتىنئۈئچۈن چىڭ سۇ

 المالىرى بەتلەرنىڭ ىتھاكىمىيەتلىرىگە چېقىلمىغان، مەسىلەن، موڭغۇلالر ائقسۆڭەكلىرى ۋە 
ھەر قايسى ۆئلكىلەرنىڭ نوپۇسقا ائساسەن   ۇرۇلتايداق مىللىيدۆلەتلىك  نىڭدېگەندەك. خىتاي

ۋەكىل سانى نوپۇسقا  بەتنىڭ ىتبەلگىلەنگەن ۋەكىللىرى بولغان، ئەمما ىئچكى موڭغۇل بىلەن 
ۋە موڭغۇلالر ۈئچۈن مەخسۇس بەت ىتقاراپ ئەمەس مۇقىم قىلىپ بېكىتىلگەن. ۇئندىن باشقا 

پەرزەنتلىرى بېيجىڭدا دۆلەت خىراجىتى بىلەن بەت ىتىئشخانا ائجرىتىلغان بولۇپ، موڭغۇل ۋە 
ياشايدىغان مۇسۇلمانالرنى   لكىلىرىدەۆئ  ھەر قايسىوئقۇش پۇرسىتىگە ىئگە ىئدى. خىتاينىڭ 

 تىراپېئنلىكى خىتايالر باشقۇراتتى، بۇ خۇددى ۇئالرنىڭ بەش مىللەتنىڭ بىرى ىئكە 
بەكمۇ  شىنجاڭ نىڭ نەزىرىدەقىلىنمايۋاتقاندەك تۇيغۇ بېرەتتى. بۇنداق تەپەككۇر قىلغۇچىالر 

بەتلەرگە ى تبىر ۆئلكە بولسىمۇ، ئەمما موڭغۇل ۋە  شىنجاڭ. نامدا ەيتتىىئگىلبىر وئرۇننى  مۇھىم
ۋاڭ ۋە بوۋىلىرىدىن مىراس قالىدىغان  -ھوقۇقلىرى ائتا الرنىڭمۇ بۇ يەردىكى مۇسۇلمانوئخشاش 
خىتاينىڭ غەربى شىمالىدىكى بۇ   ،بار ىئدى. شۇڭا ەر كەبى ائقسۆڭەكلەر سىنىپ ى ھاكىمبەگل

سېلىشتۇرۇپ ھوقۇقتىكى باراۋەرلىكنى تەلەپ  بەتلەرگە ىتۆئزىنى موڭغۇل ۋە الرنىڭمۇ مۇسۇلمان 
 قىلىش ھوقۇقى بار ىئدى. 

بېيجىڭغا   الىكىگە وئخشاشزامانىد خانىدانلىقى چىڭ ۇئيغۇر ۋاڭلىرى  ،ۋاقىتتا ئەينى 
 يۈەنشىكەي شاھمەخسۇت بېيجىڭغا    ۋاڭى  ۇمۇلقيىلى    -1914قەرەللىك زىيارەتكە بېرىپ تۇراتتى.  
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 مۇسۇلمان  بىرشۇ يەرلىك ىئسىملىك  چىئەن لى زىيارەتكە بارغان ۋە داۋۇت بىلەن كۆرۈشكىلى 
بۇرۇن تونۇشامدۇ يوق، بۇ بىر سىرلىق مەسىلە.   ەنىئككىيلقوبۇل كۈتۈپ ياتقان. بۇ  بىللە بىلەن

مۇناسىۋىتى  بولغان ۋاڭلىرى بىلەن  ۇمۇلق نىڭچىئەنلى قا ائساسالنغاندا،مەلۇماتبىر ساختا 
قىلغاندا باشالنغان  ۇجۇمھ غا شىنجاڭئەۋەتكەن خۇنەن قوشۇنلىرى  زوڭ تاڭيىلالردا زو -1870

   بېيجىڭ نىڭبۇ قوشۇنغا خىزمەت قىلغانمىش. شاھ مەخسۇت بوۋىسى لىنىڭىئكەن. شۇ چاغدا 
ىئشلىرىغا ىئشتىراك قىلىشقا باشلىغان، ھەمدە   سىياسىيجۇمھۇرىيەتنىڭ    لى  زىيارىتىدىن كېيىن،

دەپ ائتىۋالغان. ۇئ بۇ نامنى   «تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى»مۇسۇلمانلىرىنىڭ  شىنجاڭۆئزىنى 
قۇرۇلتايدا   مىللىيىئشلىتىپ جۇمھۇرىيەت ھۆكۈمىتىگە ىئلتىماسالردا بولغان، مەسىلەن، 

ۋەكىلى بولۇش، بېيجىڭدا مەخسۇس بىر ىئشخانا تەسىس قىلىنىپ مەخسۇس الرنىڭ مۇسۇلمان 
يىلغىچە  - 1920بۇ پاائلىيەتنى تاكى    لى.  الرداىئر ىئشالرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقغا  مۇسۇلمانالر 

 ،كىملىكىنى تەكىتلىگەن بولۇپ ىق مۇسۇلمانلتارىم وئيمانلىقىنىڭ  بۇ جەرياندا داۋام قىلغان. ۇئ
»مۇسۇلمانالر زېمىنى«، »سەككىز جەمەت مۇسۇلمان دىيارى« دەپ ائتىغان.  بۇ زېمىننى 

ۋاڭالر  سەككىز جەمەت    ۋالغانۇئ ۋەكىللىك قىلىمەن دە    زاماندىكى شۇ  سەككىز جەمەت دېگىنى  
مۇسۇلمانالرنىڭ   دىكىدىيارى الرسەككىز جەمەت مۇسۇلمانبولسا كېرەك. ۇئ بىر ىئلتىماسىدا »

، دىن ائشىدۇتۆت مىڭ چاقىرىم ەربكەغائرتۇق، زېمىنى شەرقتىن  مىليوندىننوپۇسى وئن 
شىنجاڭ ۆئلكىسىگە  بۇ دىيار گەرچە  نامدا. كېلىدۇ ۈئچ مىڭ چاقىرىم ەنۇبقا جشىمالدىن 

خەلقنىڭ مۇستەقىل تىلى، يېزىقى، تارىخى ۋە ۆئرپ ائدىتى بار« دەپ قارىسىمۇ، بۇ يەردىكى 
 يازغان.  

مۇسۇلمان زېمىنى دېگەن  ەنۇبنىج. ۇئنىڭ شەخس ىئدى بىر خىيالپەرەس  لى
ۆئز ىئلى ۋە ائلتاينى  نى مەركەز قىلغان،ۈئرۈمچىشىنجاڭنى زېڭشىننىڭ  ياڭتەشەببۇسلىرى 

زېڭشىن بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش   ياڭ. ىئدى زىت ش پىالنىغاپ چىقىىئچىگە ائلغان ۆئلكە قىلى
.  ىئدى  شۇالردىن بىرى  زېڭبىن  ياڭىئنىسى  ،ۈئچۈن بېيجىڭدا ۆئز ۋەكىللىرىنى تۇرغۇزغان بولۇپ

غىمۇ يېتىپ كەلگەندە، شاھمەخسۇت ۆئزىنىڭ شىنجاڭھەققىدىكى خەۋەر پاائلىيەتلىرى  لىنىڭ
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ۆئزىنى  نىڭ  لىبىر ائالقىسى يوق ىئكەنلىكىنى جاكارلىغان، شۇنىڭ بىلەن  ھېچبۇ كىشى بىلەن 
ئەمەسمۇ بىر نېمە دېمەك  ،دېگىنى سۇغا چىالشقان. ۇئ ائلدامچىمۇ «تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىل»

تۇتقان   چىئەننىڭ ىل. ئەمما ەنەيىبلىگئزېڭشىن ۇئنى ساختىپەزلىك تە  ياڭ ئەمما تەس،
ۇئنىڭ بېيجىڭدىكى پاائلىيەتلىرى مۇسۇلمان مەنتىقىسى بار ىئدى ۋە  پوزىتسىيەسىنىڭ بەلگىلىك  

جۇمھۇرىيەت مەزگىلىدىكى ھەرىكەتلىرىدىن بىر نىشان سۈپىتىدە ساقلىنىپ قالدى.   ڭزىيالىيالرنى 
اللمايدىغان، نەتىجىسىز مۇنازىرە بىلەن مەشغۇل   ھېچقۇرۇلتاي گەرچە    مىللىي نەرسىنى ھەل قى

بىلەن   ۆتۈرۈشىكيىلنىڭ ائخىرىدا گومىنداڭنىڭ باش -1920، ئەمما بولسىمۇ بىر وئرگان بولغان
 .تىچىقيەنە قايتىدىن وئتتۇرىغا    ەسىلىسىمۇمھۇرىيىتى دېگەن ۇئقۇمنىڭ مەنىسى  بەش مىللەت ج

 

 قەشقەردىكى ائقساقالالر

اللىسىنىڭ ائخىرىدا  ىكى شىنجاڭدا مەزگىللىرىدجۇمھۇرىيەتنىڭ دەسلەپكى  چىڭ سۇ
ىئسالھاتالر توختاپ قالغان بىلەن تاشقى ىئشالرغا داىئر بەزى يېڭىلىقالر كۆپلىگەن باشالنغان 

ائيرىلغان ھەر قانداق پۇقراغا    ېگرادىنچمەزگىلىدە وئردا ۋە ئەمەلدارالر    ىخانلىقچىڭ  كۆرۈلگەن.  
ئەمەلدارلىرى خەلقائرالىق  ېرىيەسىنىڭىئمپئەسىرنىڭ ائخىرلىرىدا چىڭ -19ۆئچ ىئدى. 

كۆنۈشكە باشلىغان ۋە چەتئەلدىكى پۇقرالىرىنىڭ ئەھۋالىغا قىزىققان. نەتىجىدە   ەگەدىپلوماتىي
يىلى پۇقرالىق قانۇنى ېئالن -1903ئەمەلدىن قېلىپ،  الريىلى كۆچمەنلىككە قارشى قانۇن -1893

ۋەكىل   ۇسىيەدە ر ائساسەن خىتاي  ەرتنامىسىگەشيىلدىكى بېيجىڭ -1860قىلىنغان. 
. غان ىئدىلدارلىرى بۇنى بەكرەك ائرزۇ قىلدىكى خىتاي ئەمەشىنجاڭتۇرغۇزىدىغان بولغان، 

ائالقە بەرپا قىلغىلى  ەسمىير لىقالر ائرىسىدا شىنجاڭچۈنكى بۇنداق بولغاندا چەتئەللەردىكى 
رنىڭ  قەشقەرلىكلەۇئيغۇن كېلەتتى ۋە  ھتىياجىغاېئ سودا مۆتىۋەرلەرنىڭدىكى ۆئلكىبوالتتى، بۇ 

  ە برىتانىي يىلى -1911چىقىشى مۇمكىن ىئدى.  ۋۇجۇدقاھەج شاراىئتىنى ياخشىالشمۇ 
قەشقەر سودىگەرلىرى ائرىسىدا  ،ەىئگىلىشىچيەرلىك سودىگەرلەردىن ئەھۋال كونسۇلىنىڭ 

  ۇسىيە ر ى بار، نېمىشقا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ىلچىنى تۈركىستاندا ۋەك ۇسىيەلىكلەرنىڭر »
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ئەڭ كۆپ ائڭلىنىدىغان شىكايەتلەرنىڭ بىرى     « دېگەن شىكايەت؟تۈركىستانىدا ۋەكىلى بولمايدۇ 
 . ىئكەن

يېتىپ   ۇسىيەگەر پۈتۈنلەي تاشلىنىپ قالغانمۇ ئەمەس. ۇئالر  قەشقەرلىكلەر ۇسىيەدىكى ر 
تۇرۇش   بەرگەن ۋە كىملىكىنى بېكىتىپۇئالرنىڭ ئەمەلدارالر  قەشقەرلىكبارغاندا شۇ يەردىكى 

تۈركىستاندا يەرلىكلەرگە ائپتونومىيە بەرگەن  ۇسالرر . ېئلىشقا يول ېئچىپ بەرگەن ىئجازىتى 
.  ەستىقلىناتتىتئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن  ۇسىيەر ئەمەلدارالر سايالنغاندىن كېيىن يەرلىك بولۇپ 

ھەر وئن كىشىگە بىر ۋەكىل سايلىنىپ  دىن ىئشلەمچىلەر شقەرلىك دا قەائلمۇتايىلالردا -1890
يەتتەسۇنىڭ ھەممە خىتاي پۇقرالىقىدىكى ائقساقالالر ئەسىرنىڭ باشلىرىدا – 20بېكىتىلگەن. 

دىكى ئەمەلدارالر بىلەن شىنجاڭيېرىگە تارقالغان. خىزمەت مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ كىشىلەرنىڭ 
رنىڭ  ائقساقالالسايلىغان  ىئلى دوتىي  ى بىر نەچچە قېتىم يەرلىك جامائەتمۇناسىۋىتى بار ىئدى. 

يىلى -1906 ،. مەسىلەنتەلەپ تاپشۇرۇۋالغانھەققىدە  شپ بېرىنى ىئسپاتالساالھىيىتى
ھەققىدە ىئلى دوتەي مەھكىمىسىدىن ر ائقساقالاليىلى قاراقولدا سايالنغان -1910ياركەنتتە، 

نىڭ قاتتىق  ھاكىمىيىتى ۇسر ۋە  ۇسىيەدەر پەقەت  ائقساقالالرېئلىنغان. بۇنداق  ىئسپاتنامە
  ەنپەئەتىگە م نىڭ خىتاي ۋە قەشقەرلىكلەر  ۇسىيەدەر ۇئالر بولغىنى ۈئچۈن،  كۆزىتىشى ائستىدا

اللمايتتى.   ۇسىيەر ائقساقالالر  ىكىدشىنجاڭ  ۋە ئەنجانلىقالرغا ۋەكىللىك قىلغاندەك  ۋەكىللىك قى

شەكىلدە بىر ائالقە  ەسمىير خىتاي پۇقرالىرى بىلەن  ۇسىيەدىكىر دىكى ئەمەلدارالر شىنجاڭ
يىلى ائلتاي داىئرىلىرى بىر -1895وئرناتماقچى بولۇپ سىناپ باققان بولسىمۇ نەتىجە قازىنالمىغان.  

 چىڭ پۇقراسى بولغان بىر توپ  زايساندىكىائقساقال ۋە بىر خىتاي باجگىرنى  قەشقەرلىك
قوغالپ   ېگرادىن چبىر يىلغا قالماي ۇئالر ئەۋەتكەن، ئەمما  باج يىغىشقادىن تىجارەتچىلەر 

ى قەشقەردە ېئچىلغان. يىغىندا لىيە كېڭەش يىغىنئەد خىتاي-روسىيەى يىل-1904چىقىرىلغان. 
تۇرغۇزۇش، ۋەكىلنى يەرلىك سودىگەرلەردىن   لىرى ۋەكىلائقساقالالر  ۇسىيەدەر  خوڭيوەن يۈ

رايون ىئكەنلىكىنى   ەربىيھ ائالھىدە بىر    تۈركىستاننىڭ   ۇسىيە ر تالالش پىالنىنى وئتتۇرىغا قويغان.  
يىلى چىڭ ھاكىمىيىتى ائغدۇرۇلغاندىن  -1912. قىلغانيەنە رەت بۇ تەكلىپنى قىلىپ  ەۋەبس
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قۇرۇق گەپ پېتى    ەسىلىسىم لىك ھوقۇقى  لۋەكىدىكى  ىتۈركىستان  ۇسىيەر تەرەپنىڭ  خىتاي    كېيىن
 قالغان. ىپ ېلق

  شىنجاڭدىكى ىئزچىل    ۇسىيەر پۇقرالىق مەسىلىسىدە    ەۋەبلىكسخىتاي دۆلىتىنىڭ ائجىزلىقى  
  ۇسىيە ر  يەرلىك قازىنىڭ  كونسۇلى ۇسىيە ر يىلى -1911ۋەزىيەتنى كونترول قىلىپ كەلگەن. 

نلىقى  بېرىدىغا كىنىشكىسىپۇقرالىق  ۇسىيەر  كىشىلەرگە جەزىملىشىدىن ۆئتكەندەپ  پۇقراسى
قەشقەردىن   ۇسىيەنىڭر . برىتانىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى ھەققىدە گەپ تارقاتقان

يىلى  -1912گۇمانالنغان.  ېرىشىدىنبپەسىللىك ىئشلەشكە بارغان كىشىلەرگىمۇ پۇقرالىق 
قساقالنىڭ يەرلىك پۇقراالرغا پۇقرالىق خېتىنى ائ ۇسىيەلىكر برىتانىيەنىڭ خوتەندىكى ائقساقىلى 

تەڭگىدىن سېتىۋاتقانلىقىنى دوكالت قىلغان. گەرچە بۇ يەردە برىتانىيە ۆئزىنى سەر ۈئچ 
  يىلى -1914كۆپ پەرق يوق ىئدى.  ۇسىيەنىڭكىدىنر ئەخالقلىق كۆرسەتكەن بىلەن قىلغانلىرىدا 

بۇ جەرياندا  پۇقرالىققا تىزىملىغان،  ەبرىتانىي كىشىلەرنى سەپىرىدە  ەكەنخوتەن ۋە ي ماكارتىنى
 مۇ نىكىشىلەر   ھىندىستانلىق شىنجاڭدا تۇغۇلغان  ائنىسى برىتانىيەنىڭ قولىدا ياشاپ باقمىغان  -ائتا

ئەگەر بۇنداق قىلمىغاندا، بۇ يەردىكى برىتانىيە پۇقرالىرىنىڭ . تىزىملىغان دەپبرىتانىيە پۇقراسى  
بىزنىڭ بۇ  » سانىنىڭ ائز بولۇشىبرىتانىيە پۇقرالىرىنىڭ  ،ۇئنوپۇسى بەكمۇ ائز بولۇپ چىقاتتى. 

بازا ائساسى ھېچبىر بىزگە زېمىننىڭ كەلگۈسى ھەققىدە بىرەر قارار بېرىش پۇرسىتىمىز كەلگەندە 
اللمايدۇ   ، قارىغان. ۇئ يەنە ائفغانالرنى قوغداشنى تەلەپ قىلغان، ۇئنىڭ قارىشىچە « دەپ بو

دا يىلالر كېيىنكى بۇ مەسىلە نەتىجىدە ۆئتۈپ كېتىدىكەن.  ۇسالرغار قوللىمىسا ائفغانالر  ەبرىتانىي
مەيدانغا    كىشىلەرنىبرىتانىيە رەسمىيەتلىرى بار  يالغان  قولىدا  وئخشاش    ۇسىيەنىڭكىگەر خۇددى  

 چىقارغان. 

پۇقرالىق مەسىلىسى خەتەرگە يۈز    ىپچىقىئسيان    بوستانلىقىدا  چىراخوتەندىكى    يىلى-1912
ھەققىدىكى تەتقىقاتتا يېزىلىشىچە،   نەيىخېتۈيىلالردا خىتايدا يۈز بەرگەن -1900تۇتقان. 

قۇتۇلۇش   ۋارىچىلىكىدىنائۋە خىتاي داىئرىلىرىنىڭ  ىشلەر چەتئەلنىڭ قوغدىشىغا ېئرىشكىشى
دۈشمەنلىك  بۇالرغا  ى قوشنىلىر بولمىغان  خرىستىائن نەتىجىدەبولۇۋالغان،  خرىستىائنۈئچۈن 
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 نىڭ چوڭچىلىق قىلىشلىرى پۇقرالىرى ۇسر  ۆلەكبيۈز بەرگەن. بىر  ۇچىرىدىم قىلغان. بۇنداق ۋەقە 
بولۇپ،   يەر داۋاسى  لىق بىر قېتىمبۇنىڭ پىلتىسى بولغان.  ەۋەبسىئسيانغا چوڭ بىر قېتىملىق 

ھاجى  ېيىتسشۇنىڭ بىلەن زىيىنىغا قارار چىققان. ھاجىنىڭ  ېيىتسسى پۇقرا ۇسر  ۋادادابۇ 
بايرىقىنى كۆتۈرۈپ   ۇسىيە ر ىئستىھكام قۇرۇپ  ېمىنىدازۆئزىنىڭ پۇقرالىرىنى تەشكىللەپ،  ۇسر 

قارارغا قارشى چىققان. يەرلىك ۇئيغۇرالر ۋە گېالۋخۇيچىالر ۇئالرنى قورشىۋالغان ۋە ۆئيلىرىگە وئت 
مۇنداقچە ېئيتقاندا  وئن نەچچە كىشىنى ۆئلتۈرگەن. بۇ بار  كىنىشكىسىپۇقرالىق  ۇسىيەر قويۇپ 

ىزىمىغا قارشى بىر ائلىر ېمپىئ ۇسر خىتاي تارىخىدا  قوزغىلىڭى ىئدى ۋە يىخېتۈەنشىنجاڭدىكى 
 ەلقائرالىق خبۇ  ۇئزاق ۆئتمەيسۈپىتىدە تەسۋىرلەنگەن.  ەرىكىتى ھ ۋەتەنپەرۋەرلىك 

مەتبۇائتالرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ ىئككى بۆلەك ۇئيغۇر وئتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش، خىتاي 
پۇقرالىرىنى ۆئلتۈرگەنلىكىگە ائيلىنىپ كەتكەن. ئەمەلىيەتتە بۇالرنىڭ   ۇسر پۇقرالىرىنىڭ 

  ماكارتىنىي  جورج. يەرلىكلەر ىئدى پۇقرالىقىنى ائلغىلى تېخى بىر يىل بولمىغان ۇسر كۆپىنچىسى 
 پۇقراسى بارلىقىنى ىئلگىرى سۈرىدۇ.   ۇسر ەنلەرنىڭ ىئچىدە پەقەت ىئككى لگۆئ

 دىپلوماتىك قىلىنىشى ۋە چەتئەللەردە    ۇيىئىستېمالسدىكى پۇقرالىق مەسىلىسىنىڭ  شىنجاڭ
ىئگىلىك ھوقۇقى  ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى -20وئرگانلىرى بولماسلىق بىزگە خىتاي دۆلىتىنىڭ 

تىلى مەك تىپىنى  ۇسر يىلى ۈئرۈمچى -1912مۇرەسسەچى ھالىتىنى ئەسكەرتىدۇ. جەھەتتىكى 
مەسۇئل ائالھىدە  ەگەدىپلوماتىيۈئرۈمچىدە دېگەن كىشى  ؟(-1871) شاۋبوجاڭ  ۈتتۈرگەنپ

. ۋاقىتتا بۇ جەھەتتىكى بېسىم ائخىرى پارتالپ چىققان ھىيەتكە ېئرىشكەنۋەكىل دېگەن ساال
شەرتنامىسىگە ۆئچ  پىتىربۇرۇگۆئلكىلىك مەمۇرىيەتتىكى باشقا ئەمەلدارالرغا وئخشاش جاڭمۇ 

ىئدى. شىنخەي ىئنقىالبىدىن كېيىن شەرتنامىنى ۆئزگەرتىش ۈئمىدى يوققا چىققان، چۈنكى ائران 
  ۇرۇپ تارتتبىلەن تۈزۈلگەن تەڭسىز شەرتنامىنى تۈزىتىپ  ۇسىيەر ىيەت تۇرغان يېڭى جۇمھۇر 

اللمايتتى. )وئن يىلدا بىر تۈزىتىلىشى كېرەك ىئدى ( جاڭ .قويغان ھوقۇقالرنى قايتۇرۇپ ائ
دىكى  شىنجاڭۋە   قاتۇرغۇزۇشۋەكىل  ۇسىيەدەر مەۋجۇت شەرتنامىدىكى ماددىالر ائساسىدا 

دىكى  شىنجاڭ. ۇئزاق ۆئتمەي  ھەرىكەت قىلدى  قىلىشقا  كونترول  ائقساقالالرنى  بېكىتكەن    ۇسىيەر 
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خىتاي داىئرىلىرى ائقساقالالرنىڭ رولىنى چەكلەيدىغان قاىئدىلەرنى ېئالن قىلغان. قاىئدىدە  
وئرۇنلىرى بېرىدۇ، ئەمما بۇ ىئجازەتنى پۇقرالىق وئرنىدا   لىجىنچەتئەللىكلەرنىڭ سودا ىئجازىتىنى  

 ىئشلىتىشكە بولمايدۇ، دەپ بەلگىلەنگەن.  

ن پوزىتسىيەسى قەشقەرگە يېڭىدىن كەلگەن قىلىپ تەيىنلەنگەن جاڭنىڭ كەسكى  دىپلومات
تاپشۇرۇپ   نىىچاڭ ھوقۇقدېكابىردا يىلى -1913بىلەن بىردەك بولغان.  ڭيوڭچىدوتەي چاڭ 

ۋە ناھايىتى كۆپ خىتاي زېمىنىدىن ۆئتكەن  ۇسىيەر  ېئلىش ۈئچۈن قەشقەرگە مېڭىش يولىدا
تىجارەت ۋە ىئشلەمچىلىك بىلەن مەشغۇل  پۇقرالىرىنىڭ )بۇالر ۇئيغۇرالر ىئدى( ۇئ يەرلەردە 

)يەنى بۇرۇنقى چىڭ    مىڭغىچە خىتاي  70مىڭدىن    60ىئكەنلىكىنى بايقىغان. ۇئ پەرغانە ۋادىسىدا  
اللىسى( كەلگەندىن كېيىن ۇئ  يېتىپپۇقراسىنىڭ ياشاۋاتقانلىقىنى بايقىغان. قەشقەرگە  سۇ

ائقساقال تۇرغۇزۇش تەلىپىنى ە تۈرد ەسمىير  ۇسىيەدەر قەشقەردىكى كونسۇلىغا  ۇسىيەنىڭر 
خۇددى قەشقەرلىك مۇساپىرالرنىڭ بېشىنى سىاليدىغاندەك تەلەپپۇزدا   ەك تۇپ ىمقويغان. ۇئنىڭ 

ۋە يۆلەكسىز پۇقراالرنىڭ بارىدىغان يېرى يوق« دېيىلگەن. ۇئ  ېرىبغ» ،يېزىلغان بولۇپ
اشال پايدىلىق  ۋە خىتاي ئەمەلدارلىرى ۈئچۈن وئخش ۇسىيەر تەيىنلەنگەن ائقساقالالر 

لەرنى  رز قەىئكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ۇئنىڭچە ائقساقالالر جىنايەتچىلەرنى ېئنىقالش، 
 ئەمەلدارلىرىغا ياردەمدە بولىدىكەن. ۇسىيەر نەقلەشتۈرۈش، تەرتىپنى ساقالش قاتارلىقالردا 

باش  ەھىرىدىكى ش. تاشكەنت قوشۇلمىغان تەلىپىگەاڭنىڭ چئەمەلدارلىرى دەسلەپتە  ۇسر 
قۇرۇشقا بولمايدۇ دېگەن بۇرۇنقى مەيداننى  وئرگاننى  دىپلوماتىكتۈركىستاندا بۇنداق بىر  ۋالىي

نامرات بولغاچقا  قەشقەرلىكلەرۆئز تەۋەسىدىكى  ۋالىسى ۆئلكىسىنىڭپەرغانە . تەكىتلىگەن
تاشقى    ۇسىيەر دەل شۇ ۋاقىتتا  بېرەلمەيدىغانلىقىنى نەزەرگە ائلغان.    ماائشبېكىتىلگەن ائقساقالغا  

ائقساقالالر تورىنى يوق قىلماقچى   ۇسىيەر دىكى شىنجاڭ شاۋبونىڭجاڭ  مىنىستىرلىقىىئشالر 
دىكى خىزمەتلەرنىڭ يۈرۈشمەسلىكى  شىنجاڭ بولغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان. ائقساقالالرسىز 

شىنجاڭدىكى ۆئز ائقساقاللىرىنى   ىنى وئيالشقان.پئەنسىرەتكەن ۋە جاڭنىڭ تەكلى ۇسالرنىر 
تۈركىستانىدا  ۇسىيەر خىتاينىڭ  مىنىستىرلىقىتاشقى ىئشالر  ۇسىيەر ساقالپ قېلىش ۈئچۈن 
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دىكى  شىنجاڭ ۇسىيەنىڭر يىلنىڭ ائخىرىدا -1914 ائقساقالالر تەيىن قىلىشىغا ماقۇل بولغان.
خىتاي  ۇسىيەدىكى ر ھوقۇقىنى داۋام قىلىدىغان، خىتايمۇ  ەمەلىيئائقساقاللىرى بۇرۇنقى 

 ىنلەيدىغان بولغان.ائرىسىغا ائقساقال تەي پۇقرالىقىدىكى تۈركىستانلىقالر

  ېرىيەدىن ىئمپائقساقالالرنىڭ وئرنى خىتاينىڭ  نىڭ نەتىجىسىدەسۆھبەتلەر مۇشۇنداق 
ائجىزلىمىغان،  ەۋەبلىكسجۇمھۇرىيەتكە ۆئتۈشى ۋە كونا شەرتنامىلەرنى تۈزىتىش تىرىشچانلىقى  

دارالرغا ۆئلكىلىك ھۆكۈمەتتىكى ئەمەلئەكسىچە ۇئالرنىڭ ھوقۇقى يېڭى ساھەلەرگە كېڭەيگەن. 
پۇقرالىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ۈئچۈن ائقساقالالرنىڭ وئرنىنى   شىنجاڭدىكىنىسبەتەن 

خىتاي تەۋە تۈركىستاندا  ۇسىيەگەر ئەمما، قىلىش كۆڭۈلدىكىدەك چارە ئەمەس ىئدى.  تىراپېئ
ۇئ يەردىكى  بولۇپ، بۇ  ەلىبەغتەيىن قىلىش خىتاي ۈئچۈن بىر ائقساقال پۇقرالىرىدىن 

قولىدىن تارتىپ ائلغانغا باراۋەر ىئدى.   ۇسالرنىڭر ۋەكىللىك قىلىش ھوقۇقىنى  لەرگەقەشقەرلىك
بۇ غەلىبىسىدىن كېيىن ىئلىدىكى مەمۇرالرغا خەت يېزىپ يەتتەسۇدا ياشاۋاتقان   ڭيوڭچىچاڭ 

بار   بۇرۇنقى  ۇسىيە ر ۋاقىتتا بۇ ىنى بەرگەن. پائرىسىغىمۇ ائقساقال قويۇش تەكلى خىتاي پۇقرالىرى 
ڭ بارلىقىنى باھانە قىلىپ،  ائقساقالالرنى قەشقەرلىك يەرلىكلەر سايلىغان  بولغان،

ئەمەلگە  ۋاقتىنچە ىڭ بىلەن خىتاينىڭ ائرزۇسى بۇن  ىئلىدىكىلەرنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغان.
ساقالپ قالغان. ۇئ يەردە   ۇقىنى كونتروللۈئستىدىكى  ى ر لىائقساقاليەتتەسۇ  ۇسىيەمۇر  ائشقان.

  ۇسالر ر  ، قۇرۇلۇشىدا ىئشلەيدىغان بولۇپ ەسلىھەلەرئ ۋىائممى كۆپ ىقەشقەرلىكلەرنىڭ 
ىئشلەمچىلەرنىڭ داۋاملىق كېلىپ ئەرزان ائرقىلىق  ۇناسىۋىتىمبىلەن بولغان يېقىن  ائقساقالالر

توقماقتىكى ائقساقال تۇرداخۇن بۇالرنىڭ بىر مىسالى كاپالەتكە ىئگە قىلغان.  ۇرۇشىنىت
لىقى يىلى چۇ ۋادىسىدىكى ۆئستەڭ قۇرۇلۇشىغا تۆھپە قوشقان-1916 ۇئبولۇپ،  ائلماسبېكوۋ 

 .  ۈئچۈن تەقدىرلەنگەن

ائرىسىدىكى سۆھبەتتە ۇئتقۇچى قەشقەر بايلىرى بولغان. ىئككىنچى   ۇسالرر خىتايالر بىلەن 
قۇرۇلمىسى ۈئچ بۇرجەكلىك بىر رىقابەتنى ئەكس ئەتتۈرگەن  قالالردېيىلگەندەك ائقسا  بابتا

بىلەن خىتايالرنىڭ مەنپەئەتىنى قانائەتلەندۈرۈپال قالماي، بەلكى   ۇسالرر يالغۇز  بولۇپ، 
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يەرلىكلەرنىڭ ىئجتىماىئي ۋە تىجارىي ىئشالردىكى ائپتونومىيەسىنىمۇ قولىدا تۇتاتتى.  
قىلىدىغان بىر ۈئلگە بولۇپ ۇئالرمۇ   ەلپجائقساقالالر قەشقەر بايلىرىنى    ۇسىيەلىك ر شىنجاڭدىكى  

سودا تورىنى ۆئزى كونترول   ۇسىيەدىكىر ۆئزىدە شۇنداق بىر ساالھىيەتنىڭ بولۇشىنى، ۆئزىنىڭ 
بۇ  ۇئالر ۇئالرنىڭمۇ ائقساقاللىرى بولغان بولۇپ،  ۇسىيەدە ر لىشنى ائرزۇ قىالتتى. مانا ئەمدى قى

البەكرەك كونترول  قارىغاندا ۇسىيەلىكلەرنىڭكىگەر ائقساقالالرنى    ۇسىيەنىڭ ر . تتىاليقى
كېلىدىغان بولۇپ كونسۇلنىڭ مۇائۋىنى   ۋۇجۇدقادىكى ائقساقاللىرى سايالم ائرقىلىق شىنجاڭ

قاالتتى.   ەتسىزنازار كونسۇلى بولمىغاچقا سايالم  ۇسىيەدە ر سانىالتتى، ھالبۇكى خىتاينىڭ 
ق ىبۇ ائرقىل  .بوالتتى  ، يەنى قەشقەردەرنىڭ سايلىمى يەرلىك تەقەشقەرلىك ائقساقالال  ۇسىيەدىكىر 

الاليتتى سادىق ۋەكىللەرنىڭۆئزلىرىگە بايالر  . بۇ مەنىدە ائقساقالالر  سايلىنىشىغا كاپالەتلىك قى
ھەم كونسۇللۇق، ھەمدە ائقساقاللىق رولىنى وئينايتتى. ۇئالرنىڭ ۇئ يەردە خىتاي  ۇسىيەدەر 

بايالرنىڭ ۋەكىلى بولىدىغانلىقى ېئنىق ىئدى. ۇئالر  قەشقەرلىك ەكرەك ب كونسۇلى بولۇشتىن
يىراقتىكى ۈئرۈمچى ۋە  ائلدى بىلەن قەشقەر بايلىرىغا، ائندىن خىتاي مەمۇرىيىتىگە، ائخىرىدا 

 بېرەتتى.    ېسابھ بېيجىڭغا 

يىلى ائۋغۇستتا قەشقەردە ېئچىلغان بىر يىغىندا بەش كىشى ائقساقال بولۇپ -1914
سودا قىلغان تەجرىبىسى بار بولۇپ  ۇسىيەدە ر رنىڭ ھەممىسىنىڭ سايالنغان. بۇ كىشىلە 

بىر قەدەر كۆپ  قەشقەرلىكلەرائخۇنبايىۋالر بىلەن مۇناسىۋىتى ياخشى ىئدى. ۇئالرنىڭ تۆتى 
، تاشكەنت ۋە ئەنجان قاتارلىق سودا مەركەزلىرىگە ئەۋەتىلگەن. ەنقوقبولغان وئش، 

ئەۋەتىلگەن. بۇ   وئدېسساغاپورت سانىلىدىغان  ۇھىممبەشىنچىسى قارا دېڭىز بويىدا ھازىرغىچە 
، ائندىن پويىز ۇسىيەگەر دىن شىنجاڭھەج ۈئچۈن نىڭ قەشقەرلىكلەر بار  ەىئلىكىدقول شەھەر 

تۈگۈن  مۇھىمائرقىلىق قارا دېڭىزغا، قارا دېڭىزدىن پاراخوت ائرقىلىق ىئستانبۇلغا مېڭىشىدىكى 
ئەۋەتىلگەن بۇ ائقساقالالر بارغان يەرلىرىگە قەشقەر دوتەي مەھكىمىسىدىن  ۇسىيەگەر ىئدى. 

بېكىتكەن، ۆئزىنى ۆئزى ىئدارە قىلىدىغان يەرلىك  ۇسالرر نى يەتكۈزۈپ، ىچىقىرىلغان تەيىننام
 . اشتىائلم ائقساقالالرنىڭ وئرنىغا 
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قەشقەردىن ئەۋەتىلگەن ائقساقالالردىن  لىرى ئەمەلدار چار پادىشاھ پەرغانە ۋادىسىدىكى 
  ۆرۈنۈشى كدىكى مەمۇرىيەتكە يازغان خېتىدە »ۇئالرنىڭ ائرقا شىنجاڭنارازى بولغان. ۇئالرنىڭ 

 ۇس ر .  دېيىلگەن  بار«   ەرزلىرى قشىركەتلىرىدىن ائلغان    ۇسر توال،    ەرزلەرئۇئالر ھەققىدە    ېئنىقسىز،
ائقساقالالرنىڭ بىرى ئەنجاندىكى  بۇ ئەمەلدارالرنىڭ كۆزىگە شۇنداق سەت كۆرۈنگەن 

دەپ جاكارالپ ئەنجاندىكى   كونسۇلىئدى. ۇئ ۆئزىنى  تاھىروۋ ائبدۇراھمان قارىھاجى 
ئەمەلدارالر ۇئنى   ۇسر ئەمەلدارلىرى بىلەن ائالقە قىلىشتىن توسقان.  ۇسر نى قەشقەرلىكلەر 

ھەققىدە خىتاي داىئرىلىرىگە مەلۇمات يولاليدىغان جاسۇس   قەشقەرلىكلەرمايىل  ۇسىيەگەر 
داىئرىلىرى يەنە ۇئنى خىتاي پۇقرالىرى ائرىسىدىكى مەخپىي  ۇسىيەر دەپ گۇمان قىلغان. 

ائخىرى ۇئ ۋەزىپىگە وئلتۇرۇپ بىر يىل بولمايال گۇمانالنغان.  ئەزا دەپتەشكىالت گېالۋخۇيغا 
ھۆكۈم ېئالن قىلغان. قەشقەر دوتەي مەھكىمىسى   ىبلەپەيئۇئنى تۇتقۇن قىلىش جىنايىتى بىلەن  

ۇپ دۇر ۇئنىڭ وئرنىغا باشقا بىر ائقساقال ئەۋەتىش بىلەن ائبدۇراھمان قارىھاجىنى جازادىن قۇتۇل
 قالغان.

  

 ياش تۈركلەر ۋە ياش قەشقەرلىكلەر

يېڭى قۇرۇلغان خىتاي جۇمھۇرىيىتىدە ۆئز وئرنىنى  ەرخىللەرس مۇسۇلماندىكى شىنجاڭ
رىيەسىگىمۇ دىققەت ېىئزدەشتىن باشقا بالقان ۇئرۇشلىرى ىئچىدە تىركىشىۋاتقان وئسمان ىئمپ

قەشقەر ۋە   بىرىنچى قېتىملىق بالقان ۇئرۇشى ھارپىسىدا يىلى-1912بىلەن نەزەر سالماقتا ىئدى. 
بۇ ىئائنە  ىئائنە قىلغان.  ۇبلىر تۆت مىڭ  ېرىيەسىگەىئمپغۇلجىدىكى سودىگەرلەر وئسمان 

  نىڭ وئتتۇرىلىرىدا يىلى-1913. ېئرىشكەن   شەرىپىگە ېرىيەسىنىڭىئمپوئسمان   مۇسابايالرائرقىلىق 
قايتۇرۇپ ېئلىپ ىئستانبۇلنى بۇلغارىيەنىڭ   ئەدىرنەنى ئەنۋەر پاشا تۈركىيە باش قوماندانى 

سودىنى توختىتىپ، بازارالرنى تاقاپ    مۇسۇلمانالرغۇلجىدا  ھۇجۇمىدىن ساقالپ قالغان. بۇ چاغدا  
كوچىالردا بايراقالرنى لەپىلدىتىپ تەنتەنە قىلغان. باھاۋۇددىن مۇسابايىۋ يىغىلىش ۇئيۇشتۇرغان  
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تاتار شاىئر  يېقىندا ۋاپات بولغان بولۇپ كىشىلەر ۇئرۇشتا شېھىت بولغانالرغا دۇائ قىلىشقان ۋە 
 . لىغانيەلەپ يازغان نەزمىسىنى ائڭمەدھى پاشانىئەنۋەر   نىڭبدۇلال توقايائ

پايدىالنغان قەشقەردىكى   ېئنىقسىزلىقتىنجۇمھۇرىيەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى 
  ىئنقىالبچىالردىن ىئسالھاتچىالر جەدىتچە ماائرىپقا كۈچەپ بەلگىلىك ائساس ياراتقان. 

ۆئلكىلىك قەشقەرگە    زەنشۈنى  ياڭزېڭشىن ىئلىدىكى    ياڭكېلىدىغان تەھدىتنى ائزايتىش ۈئچۈن  
يۆتكەپ كەلگەن، بۇ قەشقەردىكى جەدىتچىلەرگە ىئلھام ئەمىلى بىلەن  (تىدۇباش قوماندان )

 

يىلى.-1910باھاۋۇددىن مۇسابايىۋ غۇلجىدا،   
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قۇتلۇق ھاجى قەشقەردىكى مۇشۇنداق جەدىتچىلەرنىڭ بىرى بولغان  يىلى  -1913ئەتكەن.    ەخشب
كېلىشى بىلەن جەدىتچە ماائرىپنىڭ  نىڭ زەنشۈ ياڭخەت يېزىپ اسپىرالىغا غل ىئىئسما شەۋقى

  ۇتقىدا نقەشقەردە سۆزلىگەن تۇنجى ياڭنىڭ چىيىشىگە بولغان ۈئمىدىنى ىئپادىلىگەن. ۇئ ۈك
  نىڭ ىئبارىسىگە جەدىتچىلەر  نىڭ بۇ نۇتقىياڭان. مۇسۇلمانالرنى مەرىپەتكە چاقىرغانلىقىنى ېئيتق

ائيە قىلىنسىال، مۇۋاپىق دەپ قارالغان ىئسالھاتالرنى  ى»قانۇنغا ر  نۇتقىدا: ياڭماس كېلەتتى. 
بىر توسقۇنلۇق يوق. سىلەر پەن ۋە ماائرىپتا يۈكسىلىشىڭالر  ھېچيۈرگۈزۈشكە بولىدۇ، بۇنىڭغا 

  رنىڭ قابىلىيىتىگە قارىتا ال، ۇئكېرەك. ائراڭالردىن قابىلىيەتلىك ۋە ىئختىساسلىق كىشىلەر چىقسا
نادانلىقنىڭ ۋاقتى  ، مۇمكىن ۇشىمىزقوي  ۆئلكە باشلىقى وئرنىغامۇۋاپىق وئرۇنغا قويىمىز، ھەتتا 

 ۆئتتى، بارلىق خااليىق ۋە پۈتۈن مىللەت وئيغىنىشى كېرەك.« دېگەن. 

ۋە بىر قىسىم   شەۋقىھىتنىڭ ئەۋزەللىكى نەتىجىسىدە ائبدۇقادىر دامولال، قۇتلۇق ۇيېڭى م 
دېگەن نامدا بىر  «نەشرى ماائرىپ جەمئىيىتى»يەرلىك ۆئلىماالر مۇسابايىۋالر بىلەن بىرلىك تە 

قىلىشقا باشلىغان. ۇئالر ھەر جۈمە كۈنى   ەرغىبتيېڭىچە ماائرىپنى  ائشكاراوئرگان قۇرغان ۋە 
ر يەنە جامائەتكە  قىلغان. ۇئال ەنقىدت  ۇراپاتلىقنىخشىن نامىزىدىن كېيىن يىغىلىش قىلىپ ېپ

ىئشالرنى قىلغان.  ۋابلىق ساتارقىتىپ  كارتىالرنى دىنى بايرامالر ۈئچۈن پايدىلىق رىسالىلەرنى ۋە 
، بۇ تەشكىالتنىڭ  ماالر بىدئەت دەپ قارىغان. ئەمما ىۇئالرنىڭ بۇ قىلىقىنى يەرلىك بەزى ۆئل

تونۇشلىرى  ىئستانبۇلدىن ۇئالر  بولغان.  ەۋەبستارتىشقا -كىتى ئەڭ چوڭ تاالشىكېيىنكى ھەر 
ىئچكى    ېرىيەسى ىئمپوئسمان    ائرقىلىق بىر تۈرك وئقۇتقۇچىنى قەشقەرگە تەكلىپ قىلغان بولۇپ،  

 ( ئەپەندىنى قەشقەرگە ئەۋەتكەن. 1966-1889ەت پاشا ئەخمەت كامال )ئىئشالر مىنىستىرى تەل

ياش تۈركلەر ائرىسىدا  ،ائرىلىدا تۇغۇلغان بولۇپ ئەدەبىياتچى ودۇسر ئەخمەت كامال  
چاقناۋاتقان يۇلتۇز ىئدى. ۇئنىڭ ئەسەرلىرىدە مىللەتپەرۋەرلىك تېمىسى يېزىلغان بولۇپ،  

يىلى  -1914قوراللىق ىئسيان قىلىشنى تەشەببۇس قىالتتى. ۇئ  ۇلۇمىغاز بالقاندىكى  ۋيانالرنىڭسال
وئقۇغۇچى بىلەن كەلگەن بولۇپ،   قەشقەرلىك قەشقەرگە ىئستانبۇلدا وئقۇغان بىر قانچە 

مەسۇئللۇققا تەيىنلەنگەن. ۇئ بارغاندىن كېيىن  ەك تىپىگەممۇسابايالرنىڭ ائرتۇچتىكى 
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دەپ ۆئزگەرتكەن. ىئتتىھات ۋە تەرەققىيات   «نمۇئەللىمى  دارۇلىئتتىھات  »مەك تەپنىڭ ىئسمىنى  
پارتىيەسى شۇ چاغدا تۈركىيەدىكى ھۆكۈمران پارتىيە بولۇپ ياش تۈركلەرنىڭ قولىدا ىئدى.  

يازغان »ائسىيادا  باي ېكمەتھ ئەخمەت كامالنى بۇ پارتىيەنىڭ ئەزاسى دېيىشكە بوالتتى. ائدىل 
قارىغاندا مەك تەپتە ائي يۇلتۇزلۇق تۈرك بايرىقى لەپىلدەيتتى.   كىتابقا بەش تۈرك« دېگەن 

  ېنېرالالرنىڭ گچىتكە تۈرك  مارشى وئقۇيتتى، ھەتتا يېقىندىكى بىر مەس  ەربىيھ وئقۇغۇچىالر تۈرك  
ېئسىلغان ىئدى. مەك تەپ تۈركىستان ۇئسلۇبىدىكى جەدىتچە وئقۇتۇش بىلەن مەشغۇل    مىىرەس

  ھبۇدىنىڭ بېخوجا  مەھمۇتالر سەمەرقەنتلىك ۈنى وئقۇغۇچىىئدى. ىئمتىھان ېئلىنىدىغان ك
 « دېگەن داڭلىق ئەسىرىنى سەھنىگە ېئلىپ چىقاتتى.  پەدەركۇش»

  دېگەن ئەسەرنى(  « تۈركى ئەلىفباي  ى» )مەسىلەن،  كىتابلىرىنىمەك تەپنىڭ دەرسلىك 
ئەخمەت كامال تۈزگەن بولۇپ مۇسابايالر قازاندا باستۇرۇپ بەرگەن. بۇرۇن ائبدۇقادىر دامولالم 

قازاندا مۇسابايالرنىڭ ياردىمى بىلەن باستۇرۇلغان ىئدى. ائبدۇقادىر   ۇكىتابالرم تۈزگەن دەرسلىك  
  وئقۇتۇشنىڭ ئەۋزەل ۇئسۇلىغا كۈچىسە، ئەخمەت كامال  ەرەبچەئدامولال جەدىتچىلىك تە 

ىئشتىياق وئيغاتماقچى بولغان. شۇ مەقسەتتە ئەخمەت  ھاياتقا ۋىزامانىوئقۇغۇچىالردا يېڭى، 
كامال وئقۇغۇچىالرغا »سائەت«، »يانچۇق ساىئتى« دېگەن سۆزلەرنى ۆئگەتكەن ۋە »ىئلغار،  
تەرەققىي قىلغان مىللەتلەر قىلغان ھەر قانداق ىئشىغا ۋاقىت بەلگىلەيدۇ« دېگەنلەرنى  

بۇ ىئككى زات وئتتۇرىسىدىكى وئخشىماسلىق ۇئالر تۈزگەن مىللەت تېمىسىدا . سىڭدۈرگەن
«  زەرۇرىيە ئەقاىئدىدەرسلىكلەردىمۇ ىئپادىلىنىدۇ. مەسىلەن، ائبدۇقادىر دامولالم تۈزگەن »

  :ائگاھالندۇرۇپ مۇنداق يازغان تەپرىقتىنمۇسۇلمانالرنى بىر مىللەت دەپ قاراپ  كىتابتادېگەن 

 ؟نەدۇر سەۋەبى   بولماغىنىڭ: مىللەتنىڭ خار ۋە زەبۇن سوائل

بىرى جاھىللىق ۋە نادانلىق، يەنە بىرى ىئختىالپ ۋە  :: ىئككى سەۋەبى باردۇر ۋابجا
ىپاقسىزلىق تبولۇشىغا نادانلىق ۋە ىئت زەبۇنھەر قانداق مىللەتنىڭ خار ۋە  .تەپىرىقچىلىقتۇر 

 بولىدۇ.    ەۋەبس
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قەشقەردىكى كىشىلەرگە ۆئزىنىڭ تۈرك بولغانلىقىدىن، تۈرك مىللىتىنىڭ ئەخمەت كامال 
ائسىيادىكى يۈرىكىدە ياشاۋاتقانلىقىدىن پەخىرلىنىشكە چاقىرغان. ۇئ تۈزگەن دەرسلىك تە  

 : وئقۇغۇچى بىلەن وئقۇتقۇچى ائرىسىدىكى سۆھبەت مۇنداق يېزىلغان

 : يۇرتۇڭ قەيەر؟سوائل

 : قەشقەر ئەپەندىم. ۋابجا

 شقەر قەيەردە، دۇنيانىڭ نەرىگە جايالشقان دېگەنلەرنى بىلەمسەن؟ س: قە

 ج: بىلىمەن، ئەپەندىم. 

 س: سەن بۇالرنى قەيەردە ۆئگەندىڭ؟

ج: مەن بۇالرنى مەك تەپتە ۆئگەندىم. مەك تەپتە مەن قەشقەر ھەققىدىال ئەمەس، دۇنيانىڭ 
 ھەر قايسى بۆلەكلىرى ھەققىدىمۇ بىلىم ائلدىم.  

 دە سۆزلەپ بېرەلەمسەن؟س: قەشقەر ھەققى

ج: ئەلۋەتتە ئەپەندىم. قەشقەر بىزگە مەنسۇپ شەھەر. چىنى تۈركىستاندىكى تۈركلەرنىڭ  
ائۋۇغان  ىئرقى تۈرك بىز مەنسۇپ بولغان . قەشقەر ائسىيا قۇرۇقلۇقىغا جايالشقان، ەھىرىدۇر ش

 تۇر.  تۇپراقۋە يۈكسەلگەن ائنا 

يېڭىچە مەك تەپلەر ساددىلىق بىلەن جەمئىيىتىدىكىلەر  پەشرى ماائرى قەشقەردىكى ن
  پەرەز قىلغاندەك، ائرقىلىق خىتاي ئەمەلدارالرنىڭ ائلقىشىغا ېئرىشىمىز دەپ قارىغان. ۇئالر 

  تېخىمۇ ېئغىر بولغىنى . چىققان ۆئلىماالر ىئچىدىنقەشقەردىكى  قىلىدىغانالر ەنقىدتمەك تەپنى 
كەلگەن. ۇئالر وئسمان  دىپلوماتلىرىدىنخىتايدىكى  ۇسالرنىڭر ئەڭ قاتتىق ىئنكاس 

بار دەپ قارىغان. ئەخمەت كامال  ۇيىقەستىسنى قوزغىتىش ىتۈركىستان ۇسىيەر  ېرىيەسىنىڭىئمپ
ئەسلى   نىڭ بەزىلىرى نىڭ بىرى بولۇپ بۇالر لەر تۈركگۇمانلىق يىلى قەشقەردىن ۆئتكەن -1914

 ائخبارات  پاشانىڭ ئەنۋەر    نىڭ بەشى مەخسۇس خادىملىرى ىئدى. بۇالر   ەسىنىڭېرىيىئمپوئسمان  
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قەشقەرگە  ىئشلەيتتى. ۇئالر شۇ يىلى نويابىردا  مەخسۇستاقىسمىغا مەنسۇپ بولۇپ تەشكىالتى 
 قوغالپ چىقىرىلغان.  ېلداائپريىلى   ېيىنكىككېلىپ يېتىپ 

بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى خىتاي ھۆكۈمىتىگە  ۇسىيەنىڭر يىلى ىئيۇلدا -1915
شىكايەتنامە سۇنۇپ، ئەخمەت كامال ائچقان مەك تەپكە يول قويۇلسا خىتاينىڭ دۇنيا  
ۇئرۇشىدىكى بىتەرەپلىكىگە خىالپ ىئكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن. ۋەزىيەتتىكى داۋالغۇش ۆئمەر 

قارشى ھەر قانداق بىر ھەرىكەت   ۇسالرغار ائخۇنبايىۋالرنى قىيىن كۈنگە قويغان. قەشقەردىكى 
سودىسىنى زىيانغا ۇئچرىتاتتى. ائخىرىدا ۇئ مەك تەپ ۋە ائچقۇچىالر ھەققىدە    كسپورتېئۇئالرنىڭ  

  ەنۇبتىكى جزېڭشىن ۆئزىنىڭ  ياڭخىتاي ئەمەلدارلىرىغا مەلۇمات بەرگەن. ائۋغۇستتا 
  زەنشۈنى  ياڭىغان قىلىد ېسداشلىقھ كۈچەيتىش ۈئچۈن جەدىتچە ماائرىپقا  ۇقىنىكونترولل

ېئلىپ تاشلىغان. كېيىنكى ائيدا بېيجىڭ، ۈئرۈمچى ۋە قەشقەر وئتتۇرىسىدىكى  ۋەزىپىسىدىن 
 ياڭ كېيىن قەشقەر دوتەي مەھكىمىسى مەك تەپنى تاقىغان. الردىن تېلېگراممى جىددىينۇرغۇن 

وئقۇتقۇچىلىق قىلىشىنى ۆئلكىدە پەرمان چىقىرىپ چەتئەللىكلەرنىڭ  بۇنىڭغا ۇئالپالزېڭشىن 
دامولالم )شۇ چاغدا كۇچادا مەك تەپ ېئچىۋاتقان ىئدى( قاتارلىق وئسمان  شامىچەكلىگەن ۋە 

دىكى  شىنجاڭقوغالپ چىقارغان. بۇنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ  ېگرادىنچپۇقرالىرىنى  ېرىيەسىىئمپ
 قىلغان پۇقراالرنى باستۇرغان.    ەرغىبتاشالرنى مايىل قار  ېرىيەسىگەىئمپوئسمان 

 ۋىلىقزامانى  شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانقوغالپ چىقىرىلىشى  ېگرادىنچتۈركلەرنىڭ 
مېڭىۋاتقان سىياسىي يولنىڭ ۇئالرنى خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن توقۇنۇشقا ېئلىپ   ەرەپدارلىرى ت

ىئدى. مىڭ تەستە قۇرۇلغان مەك تەپنىڭ تاقىلىشى ىئسالھاتچى ياش  ېشارەتببارىدىغانلىقىدىن 
قوللىنىشقا مەجبۇر  تاك تىكا سىياسىيقەشقەرلىكلەرنى ائشقۇنلۇققا قۇتراتقان ۋە ۇئالرنى يېڭى 

كونسۇلىنىڭ مەلۇماتىچە ئەخمەت كامال قەشقەردە قامالغان مەزگىلدە بىر  ەتانىيبرىقىلغان. 
تەسۋىرلەنگەن ىئتتىھات ۋە   دوكالتلىرىدات ېسوۋ كېيىنكى يېڭى تەشكىالت قۇرغان. بەلكىم بۇ 

تەرەققىي پارتىيەسىنىڭ قەشقەر تارمىقى بولۇشى مۇمكىن. تەشكىالتتىكى يۈزلىگەن ئەزا قۇرائن 
ىلغان بولۇپ ئەگەر مەغلۇپ بولسا خوتۇن تاالق بولىدىغان بولغان. زادى نېمىگە تۇتۇپ قەسەم ق
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مەغلۇپ بولسا شۇنداق بولىدىغانلىقى كونسۇلغا ېئنىق بولمىغاندەك، قەسەم بەرگۈچىلەرگىمۇ 
قاراڭغۇ بولۇشى مۇمكىن. يالقۇنلۇق نۇتۇقلىرى بىلەن داڭلىق بولغان ئەخمەت كامال  

 ېگىيەگەىئستراتىمىيىتىگە قانداق تاقابىل تۇرۇش ھەققىدە بىرەر وئقۇغۇچىلىرىغا خىتاي ھاك
تۈزىتىلىشى   ،ۆئگەتمىگەن. ۇئنىڭچە خىتاينىڭ تۈركىيەگە قارشى تۇرۇشى بىر خاتالىق بولۇپ

كېرەك ىئدى. تۈركلەرنىڭ خىتايغا تۇتقان مۇائمىلىسىدە مەقسەت ۇئالرغا قارشى چىقىش ئەمەس،  
زېڭشىننىڭ  ياڭتاقابىل تۇرۇش ىئدى.  ەربكە غ بەلكى خىتايالر بىلەن بىرلىك تە مۇستەملىكىچى 

تۈشكە قاراپ باشقا يەردىن ياردەم كۈبۇالر دە جاق تويغان ۋە لەر تۈرمى  چرىغانالرۇئ ۇلۇمىغاز 
مايىل   ۋېتقاسو يىلى ئەخمەت كامالنىڭ سىنىپىدا وئقۇغانالرنىڭ ائخىرىدا -1915ائغقان. شۇڭا 

ئەمەس. ۇئالر داۋاملىشىۋاتقان بۇ توقۇنۇشالرنى مەدەنىيەت   ەجەبلىنەرلىكئ بولغانلىقى 
 بىر قىسمىغا ائيالندۇرۇپ تەبىر بەرگەن.   ۆرۈشىنىڭك ائزادلىقىئسالھاتىغا، مىللىي 

  

 مۇسۇلمانلىرى  ۇسىيەر چىنى تۈركىستاننى تەكشۈرگەن 

مەتبۇائتالردا خىتايدىكى ىئسالم ھەققىدە   ېرىيەلىرىدىكى ىئمپۋە وئسمان    ۇسىيەر بۇ مەزگىلدە  
بىلەن بولغان  ۇسىيەر يىلى -1905ۋە  ۆتۈرۈشىكباش  ەنىڭياپونىيئەسەرلەر يېزىلدى. كۆپلەپ 

ائرىسىدا ائسىيانىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش  زىيالىيالرمۇسۇلمان بىلەن ۇئرۇشتا غەلىبە قازىنىشى 
كەيپىياتى باش كۆتۈرۈشكە باشلىدى. گەرچە خىتاي  ائسىياچىلىق -پانقىلىدىغان يېڭى 

 قاتارلىق  ۋاسىلىيۋ ۈئلگىسىنى ياراتمىغان بولسىمۇ  ۋىلىقنىڭزامانى وئخشاش  ەگەياپونىي
شەرقشۇناسالرنىڭ نەزەرىيەلىرىدە خىتاينىڭ مۇسۇلمان بولىدىغانلىقى پەرەز قىلىنغاچقا 

مۇسۇلمان ھەمكارلىقى دېگەن بىر تەسەۋۋۇر مەۋجۇت بولۇپ  -خىتاي زىيالىيالردامۇسۇلمان 
- 1859) دىنىدپەخىر  رىزاۇئددىنبۇرۇنقى قازىسى  ەھىرىنىڭش ۇئفايىللىرى -1917-1916كەلدى. 

خىتاينىڭ   ە ماقالىسىدخىتاي ھەققىدە بىر تۈركۈم ماقالىلەرنى يازدى. ۇئ  ۇرنىلىغاژ »شۇرا«  (1936
ائفرىقا  مۇستەملىكىچىلىرى    ۋروپايا ،  بىرىنچىتەرەققىياتى ھەققىدىكى ۈئچ يولنى وئتتۇرىغا قويدى.  

چىالنماسلىق ۈئچۈن پار خىتاي  ،  ىئككىنچىۋە ھىندىستاننى پارچىلىغاندەك خىتاينى پارچىاليدۇ.  
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بۇ   .، خىتاي مۇسۇلمانالرنىڭ رەھبەرلىكىگە ۆئتىدۇچىنچىسىۈئبويسۇنىدۇ.  ەگەياپونىي
 .ىئدى يول ېگانەيخىتاينىڭ مۇستەقىللىقىنى ساقالپ قېلىشىدىكى   ەزىرىدەنۇئنىڭ  چىنچىسىۈئ

  سىياسىي بولۇپ،  ەۋەبس مۇھىمغا كېلىشىدە ئەڭ خىتايمۇسۇلمانلىرىنىڭ  ۇسىيەر سودا 
بىر قېتىملىق چېكىنىش  ۇسىيەدىكىر يىلدىكى -1908ئەلۋەتتە. ىئدى يوق ئەمەس  ەۋەبمۇس

  ۇسىيەنى ر كۈل پۈت لۇپرىشىلگەن ئەركىنلىككە قارشى بوېئ ەۋەبلىك س  ىئنقىالبيىلدىكى -1905
ېئغىرالشقا  ۈنسېرى كۋەزىيەت  سىياسىيمۇسۇلمان ائك تىپالرغا قارشى  ڭاشۇ  تەۋرىتىۋەتتى.

تاقىلىپ مۇدەررىس ۋە    ەدرىسىلەرم  ۋىزامانى   ەۋەبلىكسدولقۇن    قارشى  پانئىسالمىزمغاباشلىدى.  
يىلى -1913ۇئالرنىڭ مەنزىلى ىئدى.  شىنجاڭۋە  ىتۈركىستان  ۇسىيەر سۈرۈلدى.  ەنۇبقاجتالىپالر 

قېتىمقى باستۇرۇشتا ئەڭ ېئغىر تاالپەتكە   بۇ (1922-1871) ۈۋىب  گابدۇلالغۇلجىغا كەلگەن 
كونسۇلى ۇئنى شۇ ھامان قاماققا ائلغان بولۇپ شۇ   ۇسىيەر ۇئچرىغان داڭلىقالرنىڭ بىرى ىئدى. 

 كېپىللىكى بىلەن قۇتۇلغان.  نىڭيەردىكى تاتار مۇسۇلمانالر 

ھەر خىل تەسىراتالرنى پەيدا قىلغان.  ائپتورالرداكەچۈرمىش تاتار  ۋاسىتەبى دىكى شىنجاڭ
بىرى بىلەن  -بىر بىلەن تۈركى مىللەتلەرنىڭ دىكى تەرەققىياتالرۇئالرنىڭ ئەسەرلىرىنى خىتاي 

پۇقرالىرى ۋە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى بايانالرنى    ۇسىيەر مۇناسىۋىتى،    بولغان
دىكى  شىنجاڭمۇسۇلمانالر    ۇسىيەلىكر   ىزدەك،كۆرۈپ ۆئتكىنىم  يىغىنچاقلىغان دېيىشكە بولىدۇ.

  خىتايدىكى ھاڭ  ىئجتىماىئيبۇنداق بەزىلەرنىڭ نەزىرىدە ىئمتىيازلىق تەبىقە ىئدى. بىر 
مۇسۇلمانلىرىغا وئخشاش ائقارتىش يولىغا بىرلىك تە قەدەم قويۇشتىن   ۇسىيە ر رنى مۇسۇلمانال

جەمئىيىتىگە تەنقىدىي نەزەردە باققان كىشىلەردىن   يەرلىك مۇسۇلمانالرچەكلەپ تۇراتتى. 
يۈز كۆرسىتىشكە بولىدۇ. ۇئ شىنخەي ىئنقىالبى  ىسالم نىدېگەن تاتار  مۇناسىپ ەزىزگابدۇلگ

شىركىتىدە بەش يىل ىئشلىگەن.  كسپورتېئ- ىئمپورتغۇلجىدىكى بىر  بولغان ائرىلىقتا ەرگۈچەب
گېزىتىدە ېئالن قىلىنغان خىتايدىن   « ۋاقىت» وئرېنبورگ تىكىيىلى -1907ۇئنىڭ قاراشلىرى 

  ەكس ئ خېتىدە مىدسىزۈئخەۋەرگە بولغان غۇلجىغا تۆمۈر يول كېلىدىغانلىقى ھەققىدىكى 
ائرىالشقان  ۋە غەم ئەتكەن. ۇئ بۇ ىئشنى ھاياجان بىلەن بايان قىلىش وئرنىغا خۇشاللىق 



204 

 ەش ىئلگىرىل ى مىللەتلەردەبۇ يەردىكى تۈركتۇيغۇالردا بولغان. ۇئنىڭچە ئەگەر تۆمۈريول كەلسە 
ياتقۇزۇلسا،    ېلىسىر بولىدۇ، ئەمما ائگاھ بولىدىغان تەرەپمۇ بار، مەسىلەن، ئەگەر تۆمۈر يولنىڭ  

دۇنيانىڭ ھەر يەرلىرىدىن كېلىشكە باشاليدۇ. ۇئنىڭ   ەھۇدىيالري ۋە  ئەرمەنلەر ۇمۇشلۇقوئق
ۈئسكۈنىلىرىنى ېئلىپ كېلىپ دېھقانچىلىق قىلىشقا  ۋى زامانىۆئزىنىڭ  ىئنگلىزالرقارىشىچە 

غۇلجىلىق تارانچىالر ىئشسىز قالىدۇ. نەتىجىدە چېكىنىش باشلىنىدۇ.  بىلەن باشاليدۇ، شۇنىڭ
رومان يېزىشقا   بىر نى ائرقا كۆرۈنۈش قىلغانۇلجىغيىلى ۇئ قازانغا قايتقاندىن كېيىن -1912

  ئەسەرتۇنجى سۆيگۈنى« دېگەن  ېلىمنىڭھ باشاليدۇ. ۇئ يازغان »تارانچى قىزى« ياكى »
. گەرچە ېسابلىنىدۇھ نىڭ ھاياتىنى تەسۋىرلىگەن تۇنجى رومان بولۇپ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر 

يىلغىچە  -1918 كى تا ەۋەبلىكسيىلى يېزىپ تامام قىلغان بولسىمۇ ۇئرۇش -1915ۇئ بۇ روماننى 
النەشر  كېڭىشىنىڭ  ەربىيھ مۇسۇلمانلىرى  ۇسىيە ر . بۇ چاغدا مۇناسىپ ۆئزىنى مايدۇلقى

  ۋاقىتتا مۇھىم بىر دەل مۇشۇنداق ۇئنىڭ ھاياتىدىكى پاائلىيەتلىرىگە ائتىغان ىئدى. روماننىڭ 
ىئگە ىئكەنلىكىنى  ئەھمىيەتكە مۇھىم ن قانچىلىك ۈبۇ ئەسەرنىڭ ۇئنىڭ ۈئچقىلىنىشى  ەشرن

 .  كۆرسىتىدۇ

»تارانچى قىزى« دېگەن بۇ روماندا قىز وئبرازى ائرقىلىق بىر مىللەتنىڭ تەقدىرى يورۇتۇلغان. 
ئەينى چاغدا بۇنداق مەجاز قوللىنىش تاتار يازغۇچىالر ائرىسىدا وئمۇمالشقان ىئدى. ئەسەردە  

 مۇسۇلمانلىرى ىئچىدىكى مۇناسىۋەت ۋە جەدىتچە پىكىرلەرنىڭ بۇ جامائەتنىڭ سىرتىدا  ۇسىيەر 
اللمىغانلىقى ھەققىدىكى ۋەقەلىك  لىكلەرياشايدىغان قەشقەر  قىلىنغان.  ېكايەھ ائرىسىغا تارقى

باھا   ىئجابىييىلدىكىگە قارىغاندا -1907غا الر ئەسەرنىڭ كىرىش قىسمىدا مۇناسىپ تارانچى
ۋە مەدەنىيەت ياراتقان ئەزاسى« دەپ   ېرەكزتاتار مىللىتىنىڭ -ۇئالرنى »تۈرك ، بەرگەن بولۇپ

بۇالر  ائدەت مۇجەسسىمى دەپ قارىغان ۋە -نۇغان. مۇناسىپ ئەسەرنى تارانچىالرنىڭ ۆئرپتو
تەتقىق قىلىشنى ۇئالرنىڭ مەدەنىيەتتە قايتا گۈللىنىشىدە بىر قەدەم،   ىيەلىكفھەققىدە ېئتنوگرا

ائدىتى ۋە تارىخى ئەتراپلىق تەھقىقلىنىشى -دەپ قارىغان. ۇئنىڭچە »تارانچىالرنىڭ ھاياتى، ۆئرپ
چىقىرىش  ۋۇجۇدقاكېرەك«. تارانچىالرنىڭ ائرىسىدا بۇنداق بىر مەدەنىيەت وئيغىنىشىنى 
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ئەينى چاغدا  قىلغان بولۇپ،    خىتابپۇقرالىقىدىكى تارانچىالرغا    ۇسىيەر يەتتەسۇدىكى  ۈئچۈن، ۇئ  
 ۇراجىئەتمدېگەن كىشىگە  يۈنۈسۇۋ  ھۈسەيىنبەگقۇرغان  ەشرىياتنياركەنتتە بىر كىچىك 

بىلەن غۇلجىدىكى داڭلىق جەدىتچى   مەسۇئدى مەرۇفقىلغان. ۇئندىن باشقا ۇئ ۆئلىماالردىن 
 ردەمگە چاقىرغان.  يا زەينەلوۋنىمۇمۇھەممەد ىئمىن 

غۇلجىدىكى بىر كۆچمەن تاتار بولۇپ بىر  ېلىمھ  ژرسوناېرومانىدىكى باش پ مۇناسىپنىڭ
تۈسىدە يېزىلغان بولۇشىمۇ مۇمكىن(.    ەرجىمىھالتباينىڭ خىزمەتچىسى ىئدى. )رومان ائزراق 

ىئمامدىن تۇل قالغان زەينەپ موماينىڭ ۆئيىگە تارانچى خىزمەت ائرىلىقىدا يەتتەسۇلۇق  ېلىمھ 
 ېلىمھ .  نى ياخشى كۆرۈپ قالىدۇ ۇئتونۇشۇپ  يولۇقۇپ تۇرىدۇ ۋە ۇئنىڭ نەۋرىسى جىنەستە بىلەن  

ۋە   مۇھەببەت ىئزھار قىلىدۇغۇلجىنىڭ تارىخى ىئزلىرىنى زىيارەت قىلىش جەريانىدا  جىنەستىگە
الڭدا  قارشى    ېرىيەسىگە ىئمپيىلالردىكى چىڭ  -1860  ىئككىيلەن ائخىرىدا قۇربان بولغان بىر قوزغى

 ېلىمھ بۇ تارىخى مازارلىقتا تويلىشىشقا ۋەدىلىشىدۇ.    ەنىئككىيل.  غا كېلىدۇقەبرىستانلىقى  ېھىتالرش
سەپىرىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن جىنەستە بىلەن نىكاھلىنىشقا ىئجازەت    ۇسىيەر خوجايىنى  

سودا ىئشى رەت قىلىنىدۇ. رەت قىلىنىپال قالماي خوجايىن ۇئنى    ھالدا  ئەمما پاجىئەلىكسورايدۇ،  
چىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈشكە ئەۋەتىدۇ. ۇئ يوق   نگەەخۇييۈقارارگاھ  ەربىيھ بىلەن 

قىلىدۇ. روماننىڭ   ەتلق ەننى ىئككىيلنەۋرە -چاغدا زەينەپ موماينىڭ ۆئيىگە وئغرى كىرىپ موما 
بېرى  يىلالردىن خاتىمىسىدە وئغرىنىڭ قەشقەرلىك خىتاي پۇقراسى ىئكەنلىكى، كىشىلەرنى 

ائدالەت  ېلىمھ ھۆكۈم قىلىنغانلىقى يېزىلىدۇ.  لۈمگەۆئتۇتۇلۇپ  ائخىرى قىلىپ  ەرەمجانبىس
، ئەمما ۇئ ھاياتىدا تەكرارالنماس مۇھەببەتتىن مەھرۇم قالغان ۆيۈنىدۇسئەمەلگە ائشقىنى ۈئچۈن  

 ىئدى. 

بىلەن چىڭ  مۇسۇلمانالر ۇسىيەدىكىر دىن قارىغاندا، ئەينى چاغدا  »تارانچى قىزى«
ال ئەمەس، تەبىقە جەھەتتىنمۇ ائيرىلىپ  تىتەۋەلىك  الرمۇسۇلمانمەنسۇپ  ېرىيەسىگەىئمپ

مۇھەببىتى خىتايدا ياشايدىغان   ېلىمنىڭھ  بىلەن تاتار يىگىت جىنەستە تۇراتتى. تارانچى قىز
ائىئلىسى غۇلجىغا قايتىپ كەلگەن  ەستىنىڭجىن :ىئدى ۇلۇشىقوشپۇقراسىنىڭ  ۇسىيەر ىئككى 
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 ېلىمھ پۇقرالىرىدىن ىئدى. ۇئالرنىڭ ائرىسىدىكى مەدەنىيەت پەرقىمۇ ائسانال يوقىغان بولۇپ    ۇسر 
نىڭمۇ تاتارچىغا تىلى كېلىپ قالغان ىئدى. »تارانچى  ىبىلەتتى، جىنەست پۇختا ېۋىسىنىشتارانچى 

اللىسىگە قارشى -1860رنىڭ تارانچىالقىزى« دېگەن بۇ روماندا  ىئسيانىدا يىلالردىكى چىڭ سۇ
اللىسىگەس، ئەمما روماننىڭ چىڭ نغان بولسىمۇبېغىشال ۈرەشچىلەرگەكجان بەرگەن  ۋە   ۇ

خىتاي ئەمەلدارالرنىڭ كۈندىلىك ھاياتقا دەخلى قىلمايدىغانلىقى، ۇئالرنىڭ   خىتايغا قارشى بايانى
نى تەسۋىرلىشى  كەلدى قىلىدىغانلىقى-پەقەت ۆئزىدىن بولغان وئقەتچىلەر بىلەن باردى

تارانچى بىرلىكىنى بۇزغۇچى    -تاتار  ېرسوناژپ  ەلبىيسىكى  روماند.  چىقمىغانۆئتكۈر  تازا  نەتىجىسىدە  
 كۆچكەندىن كېيىن  ۇسىيەگە ر  لىرى تارانچىتچى قىلىپ يېزىلغان. ۇئ ىئلى قەشقەرلىك جىنايە

ئەسىرنىڭ باشلىرىدا - 20كىشىلەرنىڭ ۋەكىلى ىئدى.  ەنۇبلۇقجكېلىپ وئرۇنالشقان  غۇلجىغا 
  ۇسىيەلىك ر سانى تارانچىالردىن ېئشىپ كەتكەن، نەتىجىدە غۇلجىدىكى  ەنۇبلۇقالرنىڭج

مۇسۇلمان بايالر ۇئالرنى ياقتۇرماسلىققا باشلىغان. روماندا يارىتىلغان باشقا قەشقەرلىك وئبرازالرمۇ 
مۇ ىئجرا قىلغان كىشى سىجازاۆئلۈم تۆۋەن قاتالمغا مەنسۇپ، مەسىلەن ھېلىقى وئغرىغا 

ائرىلىقىدا قاتنايدىغانالرغا مۇالزىمەت قىلىدىغانالرمۇ   ەنخۇييۈىلەن قەشقەرلىك. غۇلجا ب
ىشىپ كەتكەن  ائرام ۈئچۈن چۈشكۈن قىلغاندا ۇئالرنىڭ كىرل ېلىمھ بولغان.  ەنۇبلۇقالردىنج

 چەينىكىدىن چاي ىئچىدۇ.  

چەكلىك مەلۇماتىچە، تارانچىالر ائرىسىدىكى تاتارالر يېتەكچىلىك  نىڭ پمۇناسى ەزىز گابدۇلگ
بىلەن بىردەك ىئدى.  پىكىرى قىلغان جەدىتچىلىك نۇرغۇن تەرەپلەردە جەدىتچىلىكنىڭ ائساسى  

مۇسۇلمانالر بىلەن ئەمەس ىئچكى   سىرتتىكىمۇسۇلمانالرنىڭ  ۇسىيەدىكىر  ەزىرىدەن  ۇسالرنىڭر 
مۇسۇلمان  ۇسىيەدىكىر باغلىنىشىنى تەكىتلەش سىياسىي جەھەتتىن توغرا ىئدى. بىراق 

مەركەزلىك قاراشقا قوشۇلمايتتى. ۇئالر ساياھەت پۇرسىتىدىن  -سۇ بۇنداق ر  كۆپ ى ڭزىيالىيالرنى 
ى. بۇنداق ساياھەتنامىلەر  پايدىلىنىپ تۈرك ۋە دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ھەققىدە ئەسەرلەر يېزىشاتت

چەتئەللەردە ياشاۋاتقان تۈركلەر ۋە مۇسۇلمانالرغا ائىئت ھادىسىلەردىن خەۋەر بېرەتتى.  
ھىندىستان ۋە تۈركىستانغا قىلغان سەپىرى ھەققىدە يېزىلغان خاتىرىلەر  اسپىرالىنىڭ  غىئسماىئل  
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( بۇ ژانىردا 1944-1857ىئبراھىم ) ابدۇرەشىدگتاتار ېئالن قىلىنغان.  دا»تەرجىمان« 
يولدا ۋە كەلگەن بارغان  ەگەياپونىيمۇۋەپپەقىيەت قازانغانالردىن بىرى. ۇئنىڭ خىتاي ائرقىلىق 

بىر قانچە  تاتار ۋە تۈرك مەتبۇائتلىرىدا غىچە ىيىل-1911دىن ىيىل-1909باشتىن كەچۈرگەنلىرى 
 ېئالن قىلىنغان. قىلىپ   كىتابماقالە ۋە 

دېگەن  ي بەەبەل رتىستاننىڭۇ باشقىئبراھىمنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىغانالردىن  شىد ەابدۇر گ
( )بۇرۇنقى ۇئيغۇر مەتبۇائتلىرىدا 1917- 1885) ياۋشىۋ  نۇشىرۋان زىيالىييېرىدىن چىققان تاتار 

اللىرىدادەپ يېزىلغان( بار. ۇئ قازاق  ياۇئشۇف بىر مەزگىل وئقۇتقۇچىلىق قىلغاندىن كېيىن  دا
تتە  نتەۋە تۈركىستانغا قاراپ يولغا چىقىپ سەمەرقەنتكە كەلگەن. سەمەرقە  ۇسىيەگە ر يىلى  -1913

غا  شىنجاڭئەينى ۇئنى    ەدىرىدىنسۇئالردىن يازغۇچى  ۋە  بىلەن تونۇشقان    زىيالىيالريەرلىك    ياۋشىۋ
لى  بېرىپ ۇئ يەردىن قورغاس ائندىن ىئائۋۋال يەتتەسۇغا  ياۋشىۋبېرىشقا دەۋەت قىلغان. 

ۋادىسىغا كىرىپ كەلگەن. ۇئ يەردىن ۈئرۈمچى، تۇرپان ۋە تارىم وئيمانلىقىنىڭ گىرۋەكلىرىدە  
نىڭ يىلى- 1915ساياھەتتە بولغان. ۇئنىڭ يازغانلىرىدىن قارىغاندا قەشقەرگە بارغان ۋاقتى 

ە ىچرىيەگېك ئەتىيازدا يىلى -1916، خوتەنلەردىن ۆئتۈپ نەكەۇئ يشۇ يىلى بولغان.  وئتتۇرىلىرى 
دا باشتىن  ى جەريانيىل  3يېتىپ بارغان ۋە ۇئ يەردىن قەشقەرگە قايتىپ كەلگەن. ۇئ بۇ 

ئەپكارالردا ېئالن    ەشرى ن كەچۈرگەنلىرىنى تۈرلۈك تاتار مەتبۇائتلىرىدا ۋە تۈركىستاندىكى جەدىتچى  
 پارچىدىن ائشىدۇ.  150قىلغان بولۇپ سانى 

تۈركىستانى ھەققىدە  ۇسىيەر  ڭزىيالىيالرنى ھەققىدە يازغانلىرى تاتار  شىنجاڭ ياۋشىۋنىڭ
  ياۋشىۋ غا كىرىپ كەلگەن ۆئتۈپ خىتاي تۈركىستانى ېگرادىنچيازغانلىرىغا وئخشىشىپ قالىدۇ. 

دە  رەتسىز ۋە مەينەت، كوچىالر زىيا »بىناالربىلەن  ھەيرانلىق غۇلجا كوچىلىرى ھەققىدە 
پاسكىنا، كىشىلەر سۇ ىئچىدىغان ېئرىققا ېئشەك ۋە ىئتالرنىڭ ۆئلۈكلىرى تاشالنغان« دەپ 

ھاكىم خىتاي سۈپىتىدە  ەۋەبچىسىسبۇ ۆئلكىنىڭ ناچار ھالىتىنىڭ يازغان. ۇئ ئەسەرلىرىدە 
يەرلىك  ائلمىغاندا ائساسەن قەلەمنى  ېسابقاھ ئەمەلدارالر ھەققىدە ناگاندا بىر يازغاننى 

سانجىغان. ۇئ »خىتايدا مۇسۇلمانالرغا ھەممە ىئشتا ئەركىنلىك تەييار تۇرسىمۇ   مۇسۇلمانالرغا



208 

پلەر بىر كىم بۇنىڭ قەدرىگە يەتمەيدىكەن« دەپ يازغان. ۇئنىڭ بايانىچە يەرلىك مەك تە  ھېچ
ىئلىملەرنى وئقۇتۇش بىلەن مەشغۇل ىئدى. ۇئنىڭ  ۈجمەلمبولسا پايدىسىز، يەنە بىر بولسا 

كىشىگە كونىچە وئقۇتۇش ۇئسۇللىرى بىلەن  ،بولۇپ «ىئككىنچى بۇخارا»نەزىرىدە تۇرپان 
مۇسۇلمانلىرىنىڭمۇ يېڭىچە   ۇسىيەر ۈئرۈمچىدە  ائپتور . ەتتىئەسلىتمەشھۇر بولغان بۇخارانى 

ماڭغانچە ىئشالرنىڭ   ەنۇبقا جماائرىپ مەسىلىسىدە ىئككىگە بۆلۈنگەنلىكىنى كۆرگەن. ۇئ 
بارغانچە ناچارالپ كېتىۋاتقانلىقىنى بايقىغان. ۇئ ائقسۇغا بارغاندا »بۇ يەردە كىشىلەر نېمىنىڭ 

شنىال مۇسۇلمانلىق دەپ ماائرىپ ىئكەنلىكىنى بىلمەيدۇ، پەقەت ناماز وئقۇش ۋە ھەج قىلى
چوقۇنۇش ئەۋج ائلغان  ۇراپىيالرچەخغا الر مازار بۇ ۆئلكىدە بىلىدۇ« دەپ يازغان. شۇ چاغالردا 

 ۇئلۇغ دېيىلگەن مازارالرنىڭ سىرىنى ېئچىۋەتكەن.  ەماقالىلىرىدبەزى  ائپتور  ،بولۇپ

پروگراممىسىنى ېئلىپ بېرىش جەدىتچىلىك  ۇئنىڭ خىتايدا ەرگۈزەشتلىرى س ياۋشىۋنىڭ 
 يەرلىكلەر ەسىىئدىي سىنىغان، چۈنكى ۇئنىڭ ىئسالھات  ەنچىنىىئش بولغان  ۇمكىنچىلىكىگەم

يىلى ۇئ قەشقەردىن »ۋاقىت«  -1915. ىئدى ائرىسىدا ائنچە كۆپ كىشىنى قىزىقتۇرالمىغان
مۇسۇلمانلىرىدا بولغانغا وئخشاش بىر  ۇسىيەر دا ىتۈركىستان خىتاي ،گېزىتىگە ماقالە ئەۋەتىپ

قۇرۇش تەكلىپىنى وئتتۇرىغا قويغان. بىر قانچە ائيدىن  (  «شەرىئييە  ىئدارەىئ» )شەرىئەت ىئدارىسى  
بولمىغان.   ىئجابىي  ۋابجاقەشقەرگە يېتىپ كەلگەن، ئەمما  گېزىت    غانقىلىنكېيىن ماقالە ېئالن  

بىلمىگەچكە ماقالەمگە  ھېچ  »خىتايدىكى مۇسۇلمانالر شەرىئەت ىئدارىسىنىڭ مەنىسىنى    ياۋشىۋ
ىئرەن قىلمىدى. ماقالەم ېئالن قىلىنغان گېزىت قەشقەرگە يېتىپ كەلگەندىن كېيىن  قىلچە

كىنى سوراشتى« دەپ يازغان. ۇئنىڭ قارىشىچە پۇلىنى لىكىشىلەر شەرىئەت ىئدارىسىنىڭ نېمى
  مۇسۇلمانالرنى  بۇ يەردىكىتۆكۈنلەردە ىئسراپ قىلىپ تۈگەتمىسىال يەرلىك بايالر -توي

الاليدىكەن. ۇئنىڭچە قەشقەر بايلىرى يەرلىك مەنبەلەردىن   قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزۇشقا ائمال قى
ە قىلىپ سېتىلىشىغا تاقابىل تۇرۇش ۈئچۈن ماللىرىنىڭ تۆكم ۇسىيەر ياخشى پايدىلىنىش ۋە 

ىئسالھ  لەرنى ىۋەخپكېرەك. ۇئ يەنە  ۇرۇشىق مەبلەغنى بىرلەشتۈرۈپ بىر سودا ۇئيۇشمىسى 
پ ېئقى ەيخلەرگەشمازارالرغا ۋە  ەدىقىلەرنىڭسقىلىش، ۋەخپە يەرلەردىن كىرگەن كىرىم ۋە 
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ئەگەر ياركەنتتىكى   ،قارىشىچە  ياۋشىۋنىڭىنىمۇ قويغان. پكېتىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش تەكلى
  ەدرىسىلەرنى مدىكى بارلىق شىنجاڭۋەخپىلەر ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ىئجارىگە بېرىلسە 

  ياۋشىۋ تېخنىك مەك تەپلەرنى قۇرغىلى بولىدىكەن. يېڭى تەمىنلىگۈدەك مەنبەگە ېئرىشكىلى ۋە 
 خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ۆئز تەشەببۇسلىرىغا مەدەتكار بولىدىغانلىقىغا ىئشەنچ قىلغان.  

ئەسەرلىرىدە ائساسلىق مەقسەت ساياھەتنامە يېزىش ائرقىلىق جەمئىيەتنى  ياۋشىۋنىڭ 
  ۋروپا ياقىلىش، ئەمما بۇمۇ ۇئنىڭ سەپىرىدىكى تۈپ نىيەت ئەمەس. ۇئ ئەسلى  ەنقىدت

شۇناسلىرىنىڭ بايقاشلىرىدىن رىغبەتلىنىپ تۈركلەرنىڭ پارالق  ۋە يېزىق ېئولوگلىرى ائرخ
چىنى يىلى قەشقەردە »مېنىڭ -1915. ۇئ ىئدى ۆئتمۈشىنىڭ قايتا پارلىشىغا كۈچ چىقارماقچى

كېلىشىم، تۈركىستان تارىخىغا داىئر قەدىمكى ئەسەرلەرنى تېپىش« دەپ يازغان. ۇئ  تۈركىستانغا
  ئەسەرلەرنى تارىخى مانجۇچە  ائرىسىدىن بىر يۈرۈشىبەلەر مانجۇچە سۆزلەيدىغان شىئلىدىكى 

  ەكەن يىدىكى ر ىنىڭ ائخئەسىر -17ن كى قازىدىتتى، قاراقاش دېيىلىدىغان بىر كىچىك كەنيىغقان
بۇ ھەقتىكى  دىن باشالپ ۇئنىڭ ىيىل -1916ىنى تاپقان. نامىسلىرىنىڭ نەسەب خانچاغاتاي 

  توغانمۇ  ۋەلىدى  ېكىزئەھمەد ېئالن قىلىنىشقا باشلىغان. ) ۇرنالداژ ئەسەرلىرى »شۇرا« دېگەن 
(. قەشقەردە ۇئ قەدىمكى ۇئيغۇر ۋەسىقىلىرىنىڭ تاپقان ەسەبنامىنىن بۇ  تاشكەنتتىن بىرال ۋاقىتتا 

بىلەن پاراڭالشقان، بەلكىم بۇ كىشى   سىدەۋەتچى خرىستىائن ۋېتسىيەشىبىر قىممىتى ھەققىدە 
ئەسەرلىرىدە   ياۋشىۋبولسا كېرەك،   ەۋەبتىنس بولۇشى مۇمكىن. شۇ  رېكىت گۇستافتىلشۇناس 

ۇئ تىلشۇناسلىق ھەققىدىمۇ توختالغان بولۇپ،  پىكىر قىلغان.  ۇقتىسىدىنن تنوگرافىيەېئ
دىكى  سىرتىائقسۇنىڭ ۇئ يەنە  ؛رغانۇ سۆزلۈكلەرنى سېلىشت شىبەچەبىلەن ۇئيغۇرچە سۆزلۈك 

  ۇس ر ، بۇ ئەينى چاغدىكى ەنخاتىرىلىگمۇراسىمنى  «روھ چاقىرىش»دىكى بىر يېزىسى ائيكۆل
 ائلىملىرى قىزىقىدىغان تېمىالر ىئدى.

يازغانلىرىدا شەرقشۇناسالردەك تەرەپسىزلىك بولسىمۇ ۇئ تۈرك تارىخىنى بەزى  ياۋشىۋنىڭ 
تۈرك  شىنجاڭمايىل ىئدى. ۇئنىڭ ۈئچۈن  رومانتىزمغايازماقچى بولغان قىزغىنلىقى بىلەن قايتا 

 مۇناسىپنىڭ مەدەنىيىتىنىڭ يۈرىكى بولغانلىقى بىلەن قەدىرلىك ىئدى. ۇئنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ 
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  ەۋجۇتلۇقى مك بىرلىكى روھىنىڭ ر ھالقىغان بىر تۈ  ېگرالىرىدىنچ ېرىيەىئمپرومانىدىن پەرقى 
قەبرىسىنى  تىكى  ائرتۇچخانلىقىنىڭ سۇلتانى ساتۇق بۇغراخاننىڭ    قاراخانىيالر  ياۋشىۋبولۇشىدۇر.  

 لىقىنى قىلغانسوقتى  –تاۋاپ قىلغانالرنى قاقتى شەيخنىڭ مازارغا بۇ يەردىكى زىيارەت قىلغاندا 
 تۇق بۇغراخاناس  بىلدۈرىدۇ. تاۋاپتا ۇئ ۆئزىنى ئەۋلىياھتىرام ېئمازارغا قىلىدۇ، ئەمما ۆئزى  ەنقىدت

ۇئنىڭغا تۈركلەرنىڭ شانلىق تارىخى ۋە   ساتۇق بۇغراخانقىلىدۇ.  س  ېھ بىلەن پاراڭلىشىۋاتقاندەك  
  ەدرىسىلەر مسۆزلەپ بېرىدۇ. »مەك تەپ ۋە  خارابلىقىنىۋاپاتىدىن كېيىن ۆئزى شاھىت بولغان 

، رىۋايەتلەر بىلەن تولغان، تۈرك روھى تامامەن ۆئچكەن، مىللىي ائڭ كىتابالر، پارىسچە  ەرەبئ
ائلغان. دەۋر ائلماشقان، ئەسىرلەر  ۋە قەھرىمانلىقنىڭ وئرنىنى دەرۋىشلىك ۋە قەلەندەرلىك

اللەت ېئلىپ كەلگەن. ئەگەر شۇ   ۆئتكەن، ئەمما ۆئزگىرىشلەر بۇ مىللەتكە ساائدەت ئەمەس زا
ائرقىدا   ەربلىكلەرنىڭغ ەرقلىقلەرشبۇ ۆئزگىرىشلەر يېڭىلىنىش ېئلىپ كەلگەن بولسا ىئدى، 

 كىتابىدا.  ياۋشىۋدەپ يازغان -قالمىغان، ئەكسىچە ائلدىغا ۆئتۈپ كەتكەن بوالتتى«

»سۇلتان بىلەن سۆھبەت« يازغان اسپىرالى غىئسماىئل يىلى -1906بۇ ئەسىرى  ياۋشىۋنىڭ  
سەمەرقەنتتىكى ئەمىر تۆمۈر   اسپىرالىغىئسماىئل  كىتابتا بۇ . تەقلىد قىلىنغان ئەسەرگە دېگەن

  نىڭ بەرەكەۋە ۇئنىڭ ۇئستازى سەييىد  ر تۆمۈ مەقبەرىسىنى زىيارەت قىلغاندا قەبرە يېرىلىپ 
كەلگەنلىك تەسەۋۋۇرىنى يازغان. ئەسەردە يېزىلىشىچە، بىر يىغىلىش مەيدانغا كېلىپ   چىقىپ

  ەننىڭ قوقمىسىرنىڭ ىئسماىئل پاشا، ، نەسىرۇلالخانبۇخارانىڭ  ،شاھ نەسرۇددىنىئراننىڭ 
ئەسىردىكى شاھالر پەيدا بولىدۇ. ئەمىر  -19قەشقەرنىڭ ياقۇپ بەگ دېگەندەك ۋە خۇدايارخان 

  ەۋەبلىك س قالغانلىقى  خارابلىقتاتۆمۈر بۇ شاھالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ نېمە ۈئچۈن بۇ قەدەر 
  جامالىدىن  پانئىسالمىزمچى كەتكەندە،  ېپىرالپتسوراققا تارتىدۇ. ۇئالر باھانە تېپىش ۈئچۈن 

 ۋىلىقىنىڭ زامانى ۋروپايا سوراققا ائرىلىشىپ ۇئالرنىڭ  ى ۋاپات بولغان(يىل- 1897) ائفغانى 
. گەرچە سۇلتان مەھمۇد ىئستانبۇلدا، ياقۇپ  ەيىبلەيدۇئزوراۋانلىقىغا بىپەرۋالىق قىلغانلىقىنى 

قارىشىچە پەقەت كاۋكازلىقالر   ائفغانىنىڭبەگ قەشقەردە ىئسالھات قىلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ،  
 مۇستەملىكىچىلىكىگە زەربە بېرەلىگەن.  ۋروپايا شامىلالرەھبىرى شەيخ  
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ئەسىردىكى مۇسۇلمان -19ۆئتمۈشتىكى خانالرنى تىلغا ېئلىشى اسپىرالىنىڭ غ
اللمىغانلىقىنى  ۋروپانىڭياھۆكۈمدارالرنىڭ  تېخنىكا ۋە سىياسىي تەرەققىياتى بىلەن تەڭ قەدەم ائ

سەل    ېكايەھ زىدىن بايان قىلغان  ىغساتۇق بۇغراخاننىڭ ېئ  ياۋشىۋنىڭ ۈئچۈن ىئدى.    ەنقىدلەشت
تۈركلىرىنىڭ قوراللىق قارشىلىقلىرىغا  ۇسىيەر دۇنيا ۇئرۇشى مەزگىلىدىكى  بىرىنچىپەرقلىق بولۇپ 

مەغلۇبىيەت  »: مۇنداق دەيدۇ زىدىنىغېئ ساتۇق بۇغراخانئەسىرىدە  ىۋنىڭياۋشماس كېلەتتى. 
قاچانىكى تۈركلەرنىڭ  بەلكى نەچچە ئەسىر بۇرۇن باشالنغان بولۇپ،  ئەسىردە باشالنمىغان،  -19

مەدەنىيىتىگە مەنسۇپ بولغان تەركى  ارىس پ- بيېڭىلىق، مەرىپەت ۋە قەھرىمانلىق روھى ئەرە
زاھىتلىق ۋە قەلەندەرلىككە باش ئەگدى، شۇندىن كېيىن بىز يېڭىلىشكە دۇنياچىلىق، 

دىننى ىئنكار قىلىدىغان كىشىلەردىن دېگىلى بولمىسىمۇ، ئەمما ۇئنى   ياۋشىۋنى. «باشلىدۇق
يىلى -1917بار، دەپ قارايدۇ دېگىلى بولىدۇ. ۇئ    ېمىرتۇرۇچى خىئسالمنىڭ    خارابلىقىداتۈركلەرنىڭ  

كلۈكنىڭ ۈ ر ۈ ماقالىسىدە »پارىس مەدەنىيىتى ت  لىك ۋە مىللىيلىك« دېگەنيازغان »ىئسالمى كىم
  ياۋشىۋ . ئەنئەنىسىگە قاراتقان سوپىزملىق تىغ ۇئچىنى ىئران يىلتىزىغا پالتا ۇئردى« دەپ 

  رامكىسىغا قويغان بولۇپ، ۇناسىۋىتىمبىلەن شەرق  ەربغ ھالىتىنى خارابلىشىش ۈركلەرنىڭت
 ائسىياچىلىق -پانخىتاينى ىئچىگە ائلغان بىلەن  ۇقتىئىنەزىرى نىك تۈركچىل شىنجاڭدىكى

مۇسۇلمان تۈركلەر بىلەن خىتاي  بۇ ائرقىلىق ۇئىئدى. بىرلەشتۈرگەن  ۇقتىئىنەزىرىنىن
 .  نى ائقلىغان ىئدىجۇمھۇرىيەتچىلىرىنىڭ ھەمكارلىقىنى تەكىتلەيدىغان تەشەببۇسلىرى

ن وئرتاقلىق ھاسىل مۇسۇلمانلىرى خىتاي بىلەن ياكى خىتاي مۇسۇلمانلىرى بىلە ۇسىيەر 
شى مۇمكىن دېگەنگە وئخشاش پ قېلىبولۇ دۆلىتى خىتاي مۇسۇلمان ، ھەتتاقىلىشى مۇمكىن

ئەندىشىگە ساالتتى. چىڭ   ىئەمەلدارلىرىن ۇسر  بەزى  ۇپىكىرلەر گەرچە ئەپسانىدەك تۇيۇلسىم
ائالقە چېگرا ائتلىغان مۇسۇلمانلىرى ائرىسىدىكى  ۇسىيە ر  ولۇشىبەربات ب ېرىيەسىنىڭىئمپ

  ۇسىيە ر يىلى -1912مەزگىلگە توغرا كەلدى.  كۈچەيگەن بىرئەڭ ھەققىدىكى ئەندىشە 
 ەخپىيمتوقۇنۇشقا تەييارلىق كۆرگەن، بولغۇسى قوشۇنلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ خىتاي بىلەن 

 ۇس ر ساقچىالرنى ھازىرالپ ھەر قانداق داۋالغۇشقا تاقابىل تۇرماقچى بولغان. بۇ چاغدا 



212 

جەدىتچىلەرنىڭ پېيىغا چۈشكەن بولۇپ ۇئالرنى  كالتە چاپان  جاسۇسلىرى تارانچىالر ائرىسىدىكى  
يىلدىكى بىر  -1912دەپ ئەنسىرىگەن.   ،بولغان بۆلگۈنچى كۈچلەر ۇناسىۋىتىمخىتاي بىلەن 

دوكالتتا »بۇ جەمئىيەت ھاكىمىيەتكە قارشى تۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ، ۇئالر ئەگەر سىرتقى  
ھەرىكەتكە ۆئتىدۇ« دەپ يازغان. شۇڭا يەرلىك داىئرىلەر   ائشكاراائمىل بىلەن بىرلەشسە 

 دا يىلنىڭ ائخىرىدا »شۇرا«-1912جەدىتچىلەرنىڭ مەتبۇائتلىرىغا بولغان نازارەتنى كۈچەيتكەن. 
بۇ  خۇددى   نىداىئرىلەر ھەققىدىكى ماقالە   نىڭ تارىخىتۈركلىرى  ىتۈركىستان خىتايېئالن قىلىنغان 

  « توغرا». قىلغان ۇشالخ  گۆھەر تېپىۋالغاندەكبىر جىناي  ى پىالننىڭ ىئسپاتى سۈپىتىدە 
بەگ قۇرغان قەشقەرىيە ئەمىرلىكى  كىشى يازغان بۇ ماقالىدە ياقۇپ سىرلىق بىر تەخەللۇسلۇق 

بىلەن خۇالسە چىقىرىلغان. ائپتور  ىئنقىالبيېقىندا يۈز بەرگەن خىتايغا قارشى  ،بايان قىلىنىپ
يوشۇرمايال قالماي، بەلكى   ھېچ شادلىقىنىبەربات بولغىنىغا بولغان  ېرىيەسىنىڭىئمپچىڭ 

مۇسۇلمانالرنى خىتايالر بىلەن بىرگە وئيغىنىش يولىغا چاقىرغان. بۇ ىئشقا مەسۇئل ساقچى  
قىلىشىمىز  ىئنقىالبماقالىنىڭ ائخىرقى قۇرلىرىنى خاتالىشىپ »بىزمۇ خىتايالرغا وئخشاش 

ۈچى كىشىنى كۈشكۈرتكبۇ كېرەك« دەپ تەرجىمە قىلغان، نەتىجىدە توغرا تەخەللۇسلۇق 
 ىئزدەش باشالنغان.

  غالجاتتا بولۇپ  (1951-)؟ ائبدۇسەمەتوۋ  نەزەرخوجاتوغرا تەخەللۇسلۇق بۇ كىشى ئەسلى 
تۇغۇلغان تارانچى ىئدى. ۇئ كىچىك بىر تۈركۈم كالتە چاپان ىئسالھاتچىالرنىڭ بىرى بولۇپ 

ساالھىيەت ھازىرلىمىغان بىرەر    ۇدەكتارقاتقمۇسۇلمانلىرى ائرىسىغا شىنخەي ىئنقىالبىنى    ۇسىيەر 
تە چاپانالرنى  يىلى ساقچىالر تارانچىالر ائرىسىدىكى ىئلغار كال-1912ىئدى. ۇئنىڭ يېزىشىچە 

وئقۇتقۇچىالرنى تۇتقان ۋە ياركەنتتىكى جەدىتچە مەك تەپلەرنى تاقىۋەتكەن.   .نىشانغا ائلغان
ھەققىدە  مۇسۇلمانالر جاماىئتىخىتايدىكى جەدىتچى مەتبۇائتالرغا  ۇسىيەدىكىر  ائبدۇسەمەتوۋ 

ماقالە يېزىپ ۇئالرنى خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىدىن ۋاقىپالندۇرغان. باشقا  
خىتاينىڭ ىئسالمغا قانداق مەدەنىي مۇائمىلە  ائبدۇسەمەتوۋمۇجەدىتچىلەرگە وئخشاش 

-1911قىلغان. ۇئ  قىدەنتداىئرىلىرىنى  ۇسىيەر ھالدا  ۋاسىتىلىكقىلىۋاتقانلىقىنى يېزىش ائرقىلىق 
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ھەرقانداق بىر  ۋروپادىكىيا يازغان تۇنجى ماقالىسىدە خىتاي ھەققىدە » ۇرنىلىغا ژ  «شۇرا»يىلى 
ئەلدە مۇسۇلمانالرغا مۇنداق ئەركىنلىك بېرىلگەن ئەمەس« دەپ يازغان. ۇئ تۇنجى  مەدەنىيەتلىك  

« ۇراجىئەتمماقالىسىنىڭ ماۋزۇسىنى »چىنى تۈركىستاندىكى سارتالرنىڭ مىللىي تارىخىدىن بىر 
تۈرك  مىليون 30ىرگە يازغان خېتىدە »چىنى تۈركىستاندىكى ر مۇھەر  ،دەپ قويغان بولۇپ

ۋە   بۇرىياتالر« دەپ يازغان. ۇئ يەنە »گەرچە قىلىنماقتانەزەردىن ساقىت ىڭ تارىخى مۇسۇلمانن
تارانچى  ركىستاندىكى ۈ ت چىنى ۋە  ۇسىيەر ئەھۋالى بىزگە مەلۇملۇق بولسىمۇ رنىڭ ۇسال تۇڭگ

« دەپ ائغرىنغان. ۇئنىڭ قارىشىچە  ېزىلمىدىي ھەققىدە بىرەر سۆز تۈركلىرىنىڭ تارىخى 
- 1860 ېسابلىشىچە ھ مۇھەررىرلەر تارانچىالرنىڭ نوپۇسىدىن قانائەت ھاسىل قىلمىغان. ۇئنىڭ 

مىڭ تارانچى بار دېيىشكە بولىدىكەن.   400مىڭ تارانچى ائىئلىسى بار دېسەك، ھازىر    20  ىللىرى ي
مىڭ ىئكەنلىكىنى وئقۇغان ۋە تارانچىالرنىڭ   55تارانچىالرنىڭ ائران يەتتەسۇدىكى كېيىن ۇئ 

 ائزالپ كەتكىنىدىن ىئزتىراپ چەككەن.

بازار بولسىمۇ  ېرىبغكى بىر گەرچە غالجات ياركەنتنىڭ جەنۇبىغا جايالشقان تاغ ائرىسىدى
يىلى -1913مۇسۇلمانلىرىنىڭ مەتبۇائتلىرىدىن چەتتە قالمىغان.  ۇسىيەر بۇ يەردە  ائبدۇسەمەتوۋ 

بىر تارانچى باينىڭ ائچقان مەك تىپىدە  كوپالداىئسىملىك بىر تاتار  ( 1962-1888) رى ىباش زارىف
غالجاتنى   رى ىباشبىلەن كۆرۈشكەن.  ائبدۇسەمەتوۋ وئقۇتقۇچىلىق قىلغان ۋە غالجاتقا بېرىپ 

ائسىيانىڭ ئەڭ قاراڭغۇ بۇلۇڭى دەپ تەسۋىرلىگەن بولۇپ مۇشۇنداق بىر يەردە  وئتتۇرا 
وئخشاش وئقۇمۇشلۇق، بىلىملىك بىر كىشىگە يولۇققىنىدىن ھەيران قالغان.  ائبدۇسەمەتوۋغا

اياتى ھەققىدە ىئزدىنىپ  خاتىرىسىگە »ۇئ وئتتۇرا ائسىيادىكى خەلقلەرنىڭ تارىخى ۋە ھ  رى ىباش
چىلىرى تاتار ئەدەبىيات  ائبدۇسەمەتوۋنىڭزور ۇئتۇقالرغا ېئرىشكەن« دەپ يازغان. بولۇپمۇ 

قايىل قىلغان. چۈنكى   رىنىىباشچوڭ قۇرالپ بارالىغانلىقى  ۇقتىالرغىچەنىدىكى زىددىيەتلىك ىئچ
  غەفورىغا   مەجىدتاتار شاىئرى    ائبدۇسەمەتوۋ شۇ زىددىيەتلەر ىئچىدە ۇئنىڭ دوستلىرىمۇ بار ىئدى.  

قاراپ كېتىۋاتقانلىقى، سولچى بولغانچە   سولچىللىققامايىل ىئكەنلىكىنى، ئەمما ۇئنىڭ بارغانچە 
 دىننى ىئنكار قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ائلغان. 
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بىرلىكىنى پەيدا قىلغان بولۇپ  ەىئدىيۇئچرىشىشى  ائبدۇسەمەتوۋنىڭبىلەن  رى ىباش
  ۇس ر  رى ى باشيىلالرغىچە داۋام قىلغان. -1920ىشى ىئدى، بۇ ھەمكارلىق ھەمكارلىقنىڭ باشلىن

تاتارالرنىڭ   ،ائدەتلىرىگە ائالھىدە قىزىققان بولۇپ-تۈركى مىللەتلەرنىڭ ۆئرپ ېرىيەسىدىكى ىئمپ
ائيالنغان. ۇئ چۇۋاشالرنى   ۇتەخەسسىسكەم قوشنىسى بولغان چۇۋاشالرنى تەتقىق قىلىپ 

دېگەن   ( 1910) «ئەنىسەتەتقىق قىلىپ ىئلمىي ئەسەرلەرنى يازغاندىن باشقا »چۇۋاش قىزى 
رىيە تەۋەسىدە ياشايدىغان تۈركىي خەلقلەر ېىئمپ رى ىباشيېزىپ چىققان.  ېكايىنىھ رومانتىك 

لىكىگە ئەمەس  بىلەن بىرلىكنى تەكىتلەيتتى. ئەمما بۇ خەلقلەرنىڭ تۈركلۈك وئمۇمى كىم
ۇئيغۇن   ەاليىھىسىگ خاسلىقىغا بەكرەك ئەھمىيەت بېرەتتى. ئەلۋەتتە بۇ تاتارالرنىڭ ۆئز مىللىي 

ھەتتا  توپلىغان،  الرنى  ىقوليازمۇئ تارانچىالر ائرىسىدىن خەلق كۈيلىرىنى،    ەۋەبتىن سىئدى. مۇشۇ  
« نىڭ كۆچۈرۈلمىسىنى تېپىشقا بىلىك خانلىقىغا داىئر مەشھۇر ئەسەر »قۇتادغۇ قاراخانىيالر

تارانچى تارىخى ھەققىدە داۋاملىق   ائبدۇسەمەتوۋ بىلەن بولغان ائالقە داۋامىدا    رى ىباشتىرىشقان.  
ىئككى يۈز يىللىق تارانچى تارىخىدىن چوڭ قۇرالپ تارىم ۋادىسىنىڭ ىئسالمغا  ىئزدىنىپ، 

 ساتۇق بۇغراخانپادىشاھى    قاراخانىيالريىلى ۇئ  -1913شىغا قەدەر يېتىپ بارغان.  مۇشەررەپ بولۇ
رنىلىدا  ۇ ژ  «شۇرا»نىڭ ىئسالمنى قوبۇل قىلىشى ھەققىدە ماقالە يازغان. كېيىنكى يىلى ۇئ ۋە ۇئ

 « نى ۇئالپ ېئالن قىلىش تەكلىپىنى بەرگەن. بىلىك  »قۇتادغۇ

لغان تارىخقا يۈزلىنىشى ۇئنىڭ يېڭىچە مەك تەپنى مەركەز قى  ائبدۇسەمەتوۋنىڭ 
ىئدى. يەرلىك مۇنەۋۋەرلەرنىڭ  سىياسىتىدىن ۈئمىدسىزلەنگەنلىكىنىڭ ىئپادىسى ىئسالھاتچىالر 

غان. ۇئ بۇ مەك تەپلەرنىڭ  جەدىتچە مەك تەپلەر قۇرۇلغاندا چەتتە قال ائبدۇسەمەتوۋ ئەكسىچە 
يىلدىكى قازى سايلىمىدا ىئككى  -1910لىشى بۆلۈنۈشنىڭ بىر قىسمى دەپ قارىغان. ۇئ ىېئچ

تارانچى  يەنە ىئككىلىسىنىڭ ھەر تەرەپنىڭ قازىلىق تالىشىپ نۇرغۇن پارا بەرگەنلىكى، بىراق 
ۈئچۈن تۆلىگەن بەدەللىرىنى داۋا قىلىشىۋاتقانلىقىنى يازغان. ىئسالھاتى ماائرىپ رايونىدىكى 

»گەرچە ۇئالر يېڭىش ۈئچۈن نۇرغۇن ساختىلىقالرنى قىلىشقان بولسىمۇ ئەمما خەلقنى رازى 
تىراپ ېئ ائبدۇسەمەتوۋ يىلى -1915  ىئشتۇر«. ۇشاللىنارلىق خقىلىش ۈئچۈن مەك تەپ سالغانلىقى 
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ىپ ائرتۇقچە مۇنازىرە قىلىنمايال قوبۇل قىلىندى« دەپ يازغان. قىلىپ »تارانچىالردا يېڭىچە ماائر 
مۇشۇنداق    ائبدۇسەمەتوۋ بولۇشى كېرەك ىئدى.    ەنقىدچىسىتشۇنداقتىمۇ جەدىتچى كۈچلەرنىڭ  

بىر كىشى سۈپىتىدە وئتتۇرىغا چىقىپ تارانچىالر ائرىسىدىكى ساختا ىئلغارلىققا ھۇجۇم قىلغان. 
 مۇھەممىدىنىڭ دامولال  ابدۇراخمانگشۇ چاغدىكى ياركەنت مۇدەررىسى  ەسىلەنم

  ائبدۇسەمەتوۋنىڭ خۇراپاتالرغا يول قويۇلغانلىق مەسىلىسى ھەر خىل جەدىتچىلىكىدە 
كۈچلۈك رەددىيەسىگە دۇچ   بىر موللىنىڭياركەنتتىكى  ەنقىدتشان بولغان. بۇ تەنقىدىگە نى

جەدىتچىلىكنىڭ  دامولال ۋە ۇئنىڭ وئقۇغۇچىلىرىنى ابدۇراخمانگ كىشىبۇ كەلگەن. 
دېگەنلىرىگە تۆۋە   ائبدۇسەمەتوۋ زورى بىلەن  ڭپىكىرىنى. جامائەت دەپ ائقلىغان ائۋانگارتلىرى 

 قىلىشقا مەجبۇر بولغان. 

قول  بىرىنچىىدە ئەھۋالى ھەققالرنىڭ مۇسۇلماندىكى شىنجاڭ ائبدۇسەمەتوۋ يىلى -1914
وئخشاش  ياۋشىۋغاۈئچۈن ائقسۇغا سەپەر قىلغان. ۇئ بۇ زېمىنغا خۇددى  رىشىشېئمەنبەگە 

بارلىق قاالقلىقنى  مىدسىزلىنىپۈئكۆرگەن ئەمەلىيەتتىن بەك كۆزى ائرزۇ بىلەن بارغىنى ۈئچۈن 
يەرلىك خەلققە يۈكلەپ قويغان. بىراق ۇئنىڭ بۇ ئەھۋالالرغا قاراتقان تەدبىرى جەدىتچە مەك تەپ  

ىئلغارلىقنى يازغان بۇ ھەقتىكى ماقالىسىدە  ۇرنىلىغاژ  «شۇرا»ۋە كۇتۇپخانىالر بولمىغان. ۇئ 
ھەققىدە  تىرىشچانلىقىقىلىۋاتقان مۇسابايالر ۋە ائبدۇقادىر دامولالمنىڭ ياقلىغۇچى 

يېڭى ماائرىپنى ىئلگىرى باشقا ىئلغار بايالرنىڭ غەيرىتى بىلەن ۆئلكىدىكى ۋە  ائڭلىغانلىقى،
 يەنە يەرلىك كىشىلەردىكى كىملىكنىڭ بارلىقىنى يازغان. ئەمما ۇئ مىدنىڭ ۈئ جەھەتتە  سۈرۈش

. ۇئ يەرلىك غانھېس قىل وئرۇنسىز ىئكەنلىكىنى مىدنىڭمۇۈئبۇ  ەۋەبلىكس ۈجمەللىكىم
كىشىلەرنىڭ ۆئزىنى يۇرتالر بويىچە ائتايدىغانلىقىنى، مىللىتىنى سورىسا »مۇسۇلمان« دەپ  

بېرىدىغانلىقىنى، بەزىلىرىنىڭ ۆئزىنى خىتاينىڭ كەمسىتىپ ائتىشى بويىچە   ۋابجا دىنىدىن 
ت  الر بىلەن يېقىن ياشىغانالرنىڭ ۆئزىنى سار ۋە قىرغىز  « دەيدىغانلىقىنى، قازاقچەنتۇ»

شۇنىڭ   دېمەك، ۇئالر ھەتتا ۆئزلىرىنىڭ كىم ىئكەنلىكىنىمۇ بىلمەيتتى.  دەيدىغانلىقىنى يازغان.
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مىللىتىنى تونۇتۇش ۈئچۈن »ۇئيغۇر بالىسى«   ۋمىغاقو  ۇئ شىنجاڭدىن قايتىپ كېلىپال بىلەن
 تەخەللۇسىنى قويغان. 

 

 ۇئيغۇرالر ۋە تۇراندىكى تۈركلەر

ائلغان؟ ۇئرۇش يىللىرىدا ىئلھام نەدىن كىنى بۇنداق جاكارالشتا ۆئز كىملى ائبدۇسەمەتوۋ  
ىئچىدە مەدەنىيەت ىئسالھاتى قىلىشتىن مۇستەقىل   ېرىيەلەرىئمپمۇسۇلمان دۇنياسى 

  ول ي تەپەككۇر قىلىشقا  ھالدا ھالقىغان ېگراسىدىنچىئمپېرىيەلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۈئچۈن 
ۇئيغۇرالرنىڭ تەتقىقاتچىالر  تارىختىكى توختالغاندەك،  بابتا  بىرىنچى. خۇددى مەن تۇتقان

كۆز  تۈرك تارىخى ھەققىدىكى قېلىپالشقان  شەرقشۇناسالرنىڭتەرىپىدىن قايتا بايقىلىشى 
تۈپتىن ۆئزگەرتتى. بۇ، تۈركى تىلدا سۆزلىشىدىغان خەلقلەر ىئچىدىكى مىللەتچىلەر    نىقارىشى

ائناتولىيەدە ئەسلى تۈرك ائتالغۇسى قاالق  ىئدى.  مىيەتكە ىئگەۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم ئەھ 
سەرخىللىرى ائرىسىدا چارۋىچىالر ۈئچۈن قوللىنىالتتى.   ېرىيەسىىئمپدېگەنلىك بولۇپ وئسمان 

وئسمانلىچىدە تۈرك دېگەن سۆزگە  ۇغىتىدە لتىلالر سېلىشتۇرما  ى تۈرك  رادلوۋنىڭمەسىلەن، 
بولسا كېرەك  ەۋەبتىنسمۇشۇ ھەمدە  ، قوپال، نادان« دەپ مەنە بېرىلگەنسىزمەدەنىيەت»

بۇ، تۈرك  . ەپ ىئزاھالنغاند  »وئسمانلىالر ۆئزىنى تۈرك دەپ ائتاشنى ياخشى كۆرمەيتتى«
 نى تەشەببۇس قىلماقچى بولغانالر ۈئچۈن ىئنتايىن ېئغىر بىر مەسىلە ىئدى. ىمىللەتچىلىك

ىغا چىققان نەتىجىلەر وئسمان ئەسىر ائلماشقان پەيتلەردە تۈركولوگىيە ساھەسىدە وئتتۇر 
دىن پەخىرلەندۈرگەن. قايتا بايقىلىشى ەجدادلىرىنىڭ ئۇئنتۇلغان  زىيالىيالرنى ېرىيەسىدىكى ىئمپ

ۇئيغۇرالرنىڭ  نەزىرىدە    زىيالىيالربۇ  قىدىكى مەڭگۈتاشالرنىڭ بايقىلىشى بىلەن  قەدىمكى تۈرك يېزى
خان رىۋايىتى  وئغۇز ۇئيغۇرالر قەدىمكى تۈرك مەدەنىيىتىدىكى وئرنى تېخىمۇ يۈكسەلگەن. 

  ۇرۇقلۇقىدا قائسىيا -وياۋر ائساسىدىكى ېئتنىك بايانالردا قىسمەن رول وئينايدىغان ھالەتتىن 
مەدەنىيەتنىڭ تارقاتقۇچىسى بولۇپ تونۇلغان. قەدىمكى تۈرك يېزىقىنىڭ بايقىلىشىغا تۇنجى  
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ائسىم بولۇپ ىئستانبۇلدىكى بىر گېزىتتە  نەجىپ قېتىم ىئنكاس قايتۇرغان كىشى تارىخچى 
يازغان. ائلبانىيەلىك   كىتابنى»قەدىمكى تۈرك يېزىقلىرى« دېگەن يىلى -1899ىئدى. ۇئ  ۇھەررىرم

قىلىشالرنى  يبۇ يېڭى باائسىمنىڭ ھەمكارالشقۇچىسى بولۇپ ۇئ    نەجىپشەمسىدىن سامى    لىيزىيا
نىڭ ۇئيغۇر ماددىسىغا  قا كىرگۈزگەن. بۇ قامۇستۈزگەن وئسمانلىچە قامۇسيىلى -1899

دەرياسى ائرىلىقى( شەرق ۋە شىمال تەرىپىدە ياشايدىغان بىر  ائمۇۋە )سىر  راۇئننەھرنىڭەماۋ»
مەدەنىيەت ياراتقان. تۇنجى بولۇپ تۈرك خەلقىدۇر. ۇئالر تۈركلەرنىڭ يېزىقىنى ىئجات قىلغان ۋە 

ۇئيغۇر يېزىقى دەپ    تىلى ۇئيغۇر تىلى دەپ ائتالغان ۋە ۇئنىڭ يېزىقى  قەدىمكى تۈرك  ەۋەبتىنسبۇ  
 موڭغۇلالر بىلەن  م دىنىنى قوبۇل قىلغانكېيىن ىئسال  ېالسىدىنىئستگىز  ڭىچائتالغان. ۇئيغۇرالر  

ۋە چاغاتايالر دەپ ائتالغان« دەپ يېزىلغان. شەرقشۇناسالرنىڭ تەتقىقاتى   قوشۇلۇپ كەتكەن
 بىلەن بايقالغان ۇئيغۇرالر تۈرك مىللەتچىلىرىنىڭ تەشەببۇسى بىلەن تېخىمۇ گەۋدىلەنگەن.

تۈرك  پانئىسالمىزمدىنجەھەتتە وئسمانچىلىق ياكى  ېئولوگىيەىئد  ېرىيەسىىئمپوئسمان 
ۇئيغۇرنى تۈركلەرنىڭ مەدەنىيەت   زىيالىيالرمىللەتچىلىكىگە قاراپ يۈزلەنگەندە ائناتولىيەدىكى 

شەھەرلەشكەن ۋە   «ۇئيغۇر »قىلىپ كۆرسەتكەن. ۇئالرنىڭ قارىشىدا  ۋولسىمياراتقانلىقىغا 
شەھەر مەدەنىيىتى  دەرىجىلىك  ۇقىرى يدېگەنلىك بولۇپ قايسى تۈرك خەلقى  لىكمەدەنىيەت

سۈپەت بىلەن تەرىپلەش، يەنى   ۇقىرى يۇئيغۇرالرنى بۇ خىل ياراتسا ۇئيغۇر بولغان بوالتتى. 
كېيىنكى ۋاقىتلىرىدىكى تۈركچىلىك ۋە تۇرانچىلىقنىڭ  ېرىيەسىنىڭىئمپبولسا  وئسمان  ۇئيغۇرىزم

  فەرىت ېئالن قىلغان ئەخمەت    خىتابنامىسىنىيىلى تۇران  -1914  .  قىسمى ىئدى  مۇھىم بىر تەركىبى
دەپ قارىغان. ۇئ »بىز  نەسلىدىنۇئيغۇرنىڭ ېئسىل تەربىيە كۆرگەن تەك وئسمان سۇلتانلىرىنى 

ئەڭ  وئقۇمۇشلۇق كىشىلەرمىز، بىز  دۇنيادىكى ئەڭ فىنالربولۇپمۇ ،  ھۇنگىرالروئسمانلىالر، 
بولۇپ ائدەتتىكى   الرتۈركلەر چارۋىچىكۆچمەن ۋە  ىئپتىداىئي ...ۇئيغۇرالردىنمىزمۇكەممەل 

  ەرەققىي ت ۋە بۇ ساھەدە كۆپ    ياشايتتى  ەھەرلەردەشۇئيغۇرالر    غان ...بولىئگىلىك بىلەن مەشغۇل  
 غان. ياز « دەپ .قىلغان ىئدى
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مۇسۇلمان تەتقىقاتچىالر ۇئيغۇرالرنىڭ تۈرك مەدەنىيەت تارىخىدىكى وئرنىغا  ۇسىيەدىكىر 
تارىخى« دېگەن  وئمۇمى»تۈركى خەلقلەرنىڭ  گاباشى ھاسانگاتايىلى -1909باھا بېرەتتى.  ۇقىرى ي

ائجراتقان. ۇئ ۇئيغۇرالرنى   بابۇئيغۇرالرغا مەخسۇس بىر  كىتابتاكىتابىنى يازغان بولۇپ، 
سالرغا وئخشاش ۆئزگىچە مەدەنىيەت ياراتقان بىر خەلق سۈپىتىدە تەسۋىرلىگەن. خىتايالر، پارى

بولۇپ كۆچمەن ھاياتتىن   بىرىنچىىپاقىغا مەنسۇپ ىئكەنلىكىنى، تۇئ ۇئيغۇرالرنىڭ وئغۇز ىئت
قاتارلىق مىللەتلەر  ۋيانالرسال شەھەر ھاياتىغا ۆئتكەنلىكىنى، يايالقالرنى تاشالپ مۇسۇلمانالر، 

-ر وئغۇ جەھەتتىن ۇئيغۇرالر  ەسەبنكۆچۈش جەريانىدا كۆچۈپ بارغانلىقىنى يازغان. ائرىسىغا 
ۋە ھەتتا ائۋار ۋە فىن قاتارلىق خەلقلەرنىڭ شەكىللىنىشىگىمۇ تەسىر  ماگيار، باشقىرت، بۇلغار

  بۇددا دىنىدىكى  ۋە قاراخانىيالرىئسالم دىنىدىكى كۆرسەتكەن. وئتتۇرا ائسىيادا ۇئيغۇرالر 
  بۇ  ۇقىرىقىي  گاباشىنىڭنىڭ قۇرغۇچىلىرىدۇر. الر ىئدىقۇت ۇئيغۇر خانلىقىدىن ىئبارەت خانلىق

ئەمما، ۇئ   تارىخچىلىرىنىڭ ۇئيغۇرالر ھەققىدىكى قاراشلىرى بىلەن بىردەك ىئدى.تۈرك  اشلىرى  قار 
ۇئ ۇئيغۇر تىلىنىڭ قانداق   ۋە ائالھىدە وئرۇن بەرگەن.  ەپسىلىيتۇئيغۇرالرنىڭ تارىخىغا تېخىمۇ 

يۇرت   يوقىتىپبولۇپ چاغاتاي تىلى دەپ ائتىلىپ قالغانلىقى، ۇئالرنىڭ مىللەت كىملىكىنى 
« دەپ  ۈركچىسىتقانداق باغالنغانلىقى ۋە ۇئيغۇر تىلىنىڭ قانداق بولۇپ »قەشقەر كىملىكىگە 

تارىختىكى  قەشقەرىيەلىكلەر بىلەن  قىتتىكىاۋ ئەينى ائتىلىپ قالغانلىقىنى ىئزاھلىغان. ۇئنىڭ
 تارىخىنىڭ باشالمچىلىرىغا ائيالندۇرغان. مىللىيۇئيغۇرالرنى باغلىشى ۇئنى ۇئيغۇر 

تارىخى مىراسلىرىغا ائيالندى.  ىكى مەنىد بۇ يېزىلغانالر ۇئيغۇرالرنىڭ وئمۇمى ۋە خاس 
 ەھىپىسىگەسۇئيغۇرىزمنىڭ بىر ۋارىيانتى بويىچە ۇئيغۇرالر تۈرك خەلقلەر تارىخىنىڭ پارالق بىر 

ۋەكىللىك قىلىدۇ. ۇئيغۇر دېگەنلىك مەدەنىيەتلىك تۈرك دېگەن مەنىدە بولغاچقا ئەينى چاغدا 
ۆئزىگە ۇئيغۇر دەپ   ۇ زىيالىيالرممۇسۇلمان  ۇسىيەلىكر ئەمەس، باشقا  بدۇسەمەتوۋالائ

ئەڭ   ۈشەندۈرۈلۈشىچبۇنداق كەڭ مەنىدىكى پانتۈركىست تەخەللۇس قويغان. ۇئيغۇرنىڭ 
ركىيەدىكى تىل ىئسالھاتىدۇر. ائتا تۈرك تۈركچىدىن  ۈ يىلالردىكى ت -1930ۋايىغا يەتكەن دەۋر 
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سۆزلەرنى چىقىرىپ تاشالشتا ئەرەبچىدىكى مەدەنىيەت سۆزىنىڭ وئرنىغا  ارىسچە پ -ئەرەب
 سۆزىنى ىئشلەتكەن.  «ۇئيغار»بىلەن مەنىداش  «ۇئيغۇر »

 يغۇرىزمنىڭۇئقەشقەرىيە تۈركلىرى بىلەن ۇئيغۇرالرنى بىر دەپ تونۇشى  گاباشىنىڭ
دىكى ۆئزىنى مۇسۇلمان شىنجاڭبۇ مەنە بويىچە ، بولۇپ ىئككىنچى مەنىسىنى تەشكىل قىلغان

بۇ ىئسىمنىڭ مىراسخورلىرىغا ائيالنغان. شۇ چاغالردا تاتارالر ائرىسىدا   خەلق دەپال ائتاپ كەلگەن  
  زىيالىيسى تارانچى    شۇ مۇھىتتىكى    تۈركچىلىك ائجىزالپ تاتار مىللەتچىلىكى كۈچلەنگەن بولۇپ بۇ

تارانچى كىملىكىنىڭ سىمۋولى قىلىپ تەسىر كۆرسەتكەن. شۇنىڭ بىلەن ۇئ  ائبدۇسەمەتوۋغا
يىلى يازغان »جاپاكەش  -1919 ائبدۇسەمەتوۋ ۇئيغۇرلۇق كىملىكىنى قايتىدىن تېپىۋالغان. 

  نى ۆئزى تەۋە تارانچى جاماىئتى  بىلەن  ەجدادالرئى  تۈرك  نىۇئيغۇرالر   ېئىرىداشتارانچىغا« دېگەن بىر  
تۈرك، ائتاڭ ۇئلۇغ . »بوۋاڭ تىپىكلەشتۈرگەن تۇتاشتۇرىدىغان بىر تارىخى شەجەرە سۈپىتىدە

  ۇسىيەدىكى ر ۇئيغۇردۇر« دېگەن مىسرالىرىدا ۇئيغۇرالرنىڭ تۈرك نەسەبىنى تەكىتلەش ۋە 
كىملىك ىئچىگە يۇغۇرۇش ائرزۇسىنى   خىل بىرنى مۇسۇلمانالر  شىنجاڭدىكىتارانچىالر بىلەن 

، قىلىشقا يېتەرلىك بولمىسىمۇ سىمىللەتچىۇئيغۇر  نىائبدۇسەمەتوۋ بۇالر گەرچە  ىئپادىلىگەن.
 ۇئيغۇر كىملىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تارانچىالرنى بۇ كىملىك تە كۈچلەندۈرۈش قاتارلىق   نىڭۇئ

بولغان   قەدەم باسقۇچلىرى    مۇھىم  يېڭى ۇئيغۇرلۇق پىالنىنىڭ  جەھەتلەردىكى تىرىشچانلىقلىرى  
 .ىئدى

غا  شىنجاڭمۇنداق تەپەككۇر لىنىيەسى يەتتەسۇغا مۇۋاپىق تۇيۇلغان بىلەن  ڭزىيالىيالرنى 
ياكى وئسمانلىالر  نىسبەتەن غا مۇسۇلمانالر  يەرلىك دىكىشىنجاڭۇئيغۇن بولۇشى ناتايىن ىئدى. 

  لى ۆئزىنى وئسمانۇئالرنى يا خىتايدىن بولغان بېسىم ۋە رىقابەت  ەنىۋىمبىلەن بولغان 
قۇرۇپ   كىملىك  مىللىيۆئزگىچە  بىر  ەرقلەندۈرىدىغانپمەنسۇپ تۈركلەردىن  ېرىيەسىگەىئمپ

جۇمھۇرىيەتچى خىتاي  بۇرۇن توختىلىپ ۆئتكىنىمىزدەك،. مەجبۇرلىمىغان ىئدىا قچىقىش
 ، بەلگىلەنگەن بەش مىللەتنىڭ بىرى قىلىپ بېكىتكەن بولۇپ مۇسۇلمانالرنى قانۇندا سىياسىتى 

مۇسۇلمانلىرىمۇ مۇشۇ ساالھىيەت بىلەن تونۇالتتى. خىتاي سىياسىي سەھنىسىدە چىنى   شىنجاڭ
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نىڭ  ر ەرك توقۇنۇشمايتتى. جۇمھۇرىيەتچىلتۈركىستانلىق مۇسۇلمان بىلەن چىنى تۈركىستانلىق تۈ 
خىتايدىكى بەش مىللەت  كىتابىدادېگەن  «ۈئچ مەسلەك» ڭسەننىڭ ۇ جسۇن دەستۇرى بولغان 

بولدى قىلماي ىئسالمغا ىئشىنىدىغان تۈركلەر  الەن مۇسۇلمانالر دەپستىلغا ېئلىنغاندا سۇن جۇڭ
ۋەزىيەتتە، ىئستانبۇلدىكى    جىددىيدۇنيا ۇئرۇشى مەزگىلىدىكى    بىرىنچىدەپ ائيرىم كۆرسەتكەن.  

ر ياش تۈركلەرنىڭ  لەيەرلىكۋە قەشقەردىكى ئەخمەت كامالغا مايىل  (ۇئيغۇرالر) قەشقەرلىكلەر
تۈركلۈك پان . ىشىشنى دۇرۇس دەپ قارىغانقوراللىق قارشىلىق ھەققىدىكى تەشەببۇسلىرىغا ئەگ

  ائز بولغان   تولىمۇ    تەدەسلەپ  دىكى پەرقلەروئتتۇرىسى  ۇسلىرى بۇئيغۇرلۇق تەشەبيەتتە سۇدىكى  ۋە  
دىكى مۇسۇلمانالر ائرىسىدا شىنجاڭ. زورىيىپ كەتكەنبۇ پەرقلەر  ۇئزۇنغا قالماي بولسا، 

  ۇسىيە ر كۆرۈلگەن كىملىك مەسىلىسى ۇئالرنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشنىڭ قورالىغا ائيالنغان، 
شىمال ۇئيغۇرلىرىنى يېڭى ھەمكارلىق  ەنۇب جىئنقىالبى قەشقەرلىك ۋە تارانچى دەپ ائيرىلغان 

 . ەرگەنىئتتيولىغا 
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 .باببەشىنچى 

 ۋە ىئچكى ۇئرۇش ىئنقىالبىئسيان، 

ۆئلكىسى  ۋاپات بولغان. »يەتتەسۇ يىلى - 1916ۋەلىباي كېسەل ائزابىنى تارتقان  ىئككى يىل
خەۋەرلىرى« گېزىتى بۇ ھەقتە »تارانچىالرنىڭ ھارۇن رەشىدى ۋاپات بولدى« دېگەن مەزمۇندا 

مەشھۇر بولغان  مىسلىسىز بايلىقى بىلەن خەۋەر تارقاتقان. بۇ يەردە ۋەلىباي ائبباسىالر دەۋرىدە 
ى، خەلىپە ھارۇن رەشىدكە وئخشىتىلغان. بىرەيلەننىڭ قەسىدىسىدە ۇئ »مىسلىسىز بايلىق ياراتت

تارانچىالرنىڭ ۋە بىر قىسىم تۇڭگانالرنىڭ  ۆئلكىدىكى پۈتۈن  ىئجتىماىئي وئرۇنغا ېئرىشتى،    ۇقىرى ي
خىتاي زېمىنى تارىخىغا نامى يېزىلدى« دەپ  گرىداش  ېچۋەكىلىگە ائيالندى، يەتتەسۇ تارىخىغا ۋە  

اللمىغانلىقى    شۇ يىلنىڭ ائخىرىدا.  غانېئلىنتىلغا    ۇقتىسىدىن نيۈز بەرگەن بۇرۇلۇشالردىن بەھر ائ
بەلكىم ۇئنىڭ ۆئلۈشى مۇۋاپىق ۋاقىتقا توغرا كەلگەن بولۇشى مۇمكىن. ۋەلىباينىڭ ۆئلۈمى  

الڭالر ۋە  خۇددى     ېشارەت ب چار پادىشاھلىقىنىڭ گۇمران بولۇشىدىكى  يۈز بېرىش ائلدىدىكى قوزغى
بىر كىچىك  تىكىۋەلىباينىڭ ياركەنتائتالغان قەسىدىدە يىلى ۇئنىڭغا -1916بولۇپ قالدى. 

 مىد ۈئ ەرتىشۆئزگ قىلىپجامائەت باغچىسى ۇئنىڭغا ائتالغان  نى مەيدانى لۇكۆ كرەڭگارەڭ 
ىئلىنى  ۇسىيەنىڭ ر نەتىجىسىدە  ىئنقىالب. بۇ ائرزۇ ئەمەلگە ائشمىغانقىلىنغان، ئەمما 

تارىخ    ەرسەرخىلل  ەۋالدئىئچىدىن چىققان بىر  الر  تارانچىبېسىۋېلىشى بىلەن يەتتەسۇغا كۆچكەن  
كالتە   ەۋالدئسەھنىسىدىن چۈشۈپ، ۋەلى باينى ۋە ۇئنىڭ ىئشلىرىنى ىئنكار قىلىدىغان يېڭى بىر  

 چاپانالر وئتتۇرىغا چىققان. 

چىدىكى ۋەكىللىك كۈچنىڭ ىئ ۇرۇھلىرى گائتلىغان سودا  ېگراچھازىرغىچە مەن 
دا بارغانچە  شىنجاڭقۇرۇلمىسىنى، يەتتەسۇدىكى تارانچى كۆچمەنلەرنىڭ رەھبەرلىك رىقابىتىنى،  

كەسكىن كۈچكە ائيالنغان ماائرىپ ىئسالھاتچىلىرىنى بايان قىلىپ كەلدىم. ھازىردىن باشالپ بۇ  
  يىلى -1916كى بايانلىرىمنى ائيرىم بايانالر جۇغلىشىشقا باشاليدۇ. مەن بۇ جۇغلىنىش ھەققىدى
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، ىئنقىالبيىلدىكى  -1917قارشى ىئسيان،  چارپادىشاھقالىغان تەۋە تۈركىستاندا پارت ۇسىيەگەر 
تاپ بېسىپ كەلگەن ىئچكى ۇئرۇش قاتارلىقالرنىڭ نەتىجىسىنى تەھقىقلەش ائرقىلىق 

  ۇسىيە ر باشاليمەن. بايان ھازىرغىچە مۇالھىزە قىلىنىۋاتقان يەتتەسۇدىكى تارانچىالر، 
ھەققىدە  ( جاماىئتى ۇئيغۇرالر) شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرتۈركىستانىدىكى قەشقەرلىكلەر ۋە 

 بولىدۇ. 

ائدەم كۈچى قىسلىقى   ۇسىيەر دۇنيا ۇئرۇشىدا مەغلۇپ بولۇۋاتقان    بىرىنچىىئيۇندا    يىلى-1916
قازاق يايالقلىرى ۋە تۈركىستاندىن ائلدىنقى سەپكە ىئشچى يۆتكەش بۇيرۇقىنى   ەۋەبلىكس

شەرق  ۇئ يەردىن ۋادىسى، شۇنداقال  پەرغانە چىقارغان. بۇيرۇق بىلەن تەڭال ىئسيان باشلىنىپ 
نغان. ئەمەلدارلىرىغا ھۇجۇم قىلى ۇسر  كېڭىيىپ رايونلىرىغا قازاقۋە ىرغىز ق ىكىۋە شىمالىد

ېئالن   ھالەت  ەربىيھ تۈركىستاندا    دىن كېيىنكۆچمەنلىرىگە قىلغان ھۇجۇمى  ۇس ر چىالرنىڭ  ىچارۋ 
ۆئچ ېئلىشقا كىرىشكەن. بۇيرۇققا ئەڭ كەسكىن قارشى چىققان قازاق،  ەسىائرمىيقىلىنىپ چار 

يىلىنىڭ بېشىغىچە  -1917غا قېچىپ كەلگەن. شىنجاڭائخىرىدا  نىڭ كۆپ قىسمىقىرغىزالر 
شىنجاڭغا كىرىپ، بۇ يەردىكى خىتاي الر تاغالردىن ېئشىپ ۋە قىرغىز  يۈزمىڭلىغان قازاق

مىڭالرچە كىشى  تاغالردىن ۆئتۈش جەريانىدا  بۇالر  گەن.  ېئلىپ كەل  جىددىيچىلىكئەمەلدارلىرىغا  
كېيىن بولسا  نەچچە مىڭ كىشى   گەندىنغا كەلشىنجاڭ، ۆئلگەنسوغۇقتىن توڭالپ قىشتا 

چىالرنىڭ ىئسيانى ۋە ۇئالرنىڭ  ىچارۋ . قىرىلىپ كەتكەنسەۋەبىدىن  لىككېسەلائچلىق ۋە 
بىر ائچقۇچلۇق نىڭ  تارىخى ىئنقىالبى ۇسىيەر تۈركىستاندىكى  قېچىپ كېلىشى غا شىنجاڭ

  ھەر قايسى  وئتتۇرا ائسىيانىڭ  كېيىنكى ەندىنيىمىرىلگىئتتىپاقى  سوۋېت سەھىپىسى بولۇپ، 
سېلىشتۇرما قىلغاندا، كەچۈرمىشى  بۇنىڭغا  قەگە مۇھىم وئرۇن بېرىلگەن.  ەدا بۇ ۋمىللەتلەر تارىخى

خىتاي بىلەن باغالنغانالر ائنچە بىلىنمىگەن. يەتتەسۇدىكى تارانچىالر ۋە قەشقەرلىكلەر 
غا كۆچۈپ كەلگەن قازاق ۋە قىرغىزالرغا وئخشاش ھەرىكەتچان بولمىغاچقا تولۇق  شىنجاڭ

 لغان.قېچىپ كېتەلمەي، ىئسيانچىالر بىلەن قىساسكارالر ائرىسىغا قىسىلىپ قا
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 تارانچى پاجىەئسى

ئەسكەر چاقىرىش بۇيرۇقىغا تارانچىالردىنمۇ كەسكىن چار پادىشاھنىڭ يىلدىكى -1916
  ەتل قبۇنىڭغا قارشىلىق قىلغانلىقى سەۋەبىدىن لىقالر بولغان بولۇپ توققۇز كىشى ىقارش

، ئەسكەر  بولۇپ   بولمىغانقارشىلىقالر يەتتەسۇدىكى قازاقالردىكىدەك كۈچلۈك  ئەمما  قىلىنغان.  
ئەسكەرلىككە سەپەرۋەرلىك قىلىش  چاقىرىشقا قارشى ىئسيانالر ائزىيىشقا باشلىغاندا ياركەنتتە 

ھۈسەيىن بەگ   نىڭ يېقىن دوستى، سودىگەرۋەلىباي يىلى نويابىردا-1916 .ېئلىپ بېرىلغان
تارانچى ىئشچىسى پويىز    600بىلەن    ۇئزىتىشىيالقۇنلۇق نۇتۇق، ھۇررا سادالىرىنىڭ    يۇنۇسۇۋنىڭ

قەشقەرلىكلەردىن قانچىلىك كىشى ماڭدى ېئنىق كۆچمەن  بىلەن ائلدىنقى سەپكە سەپەر قىلغان.  
قەشقەرلىك مىڭلىغان  وئن  مۇنىستالرنىڭ جاكارلىشىچە  مئەمەس، ئەمما كېيىنچە قەشقەرلىك كو

 .  ئەۋەتىلگەنىئشلەشكە كىشى ائلدىنقى سەپكە 

 تاتارالردەك ۆئزىگە سادىق ئەمەسوئمۇمەن  ىتارانچىالرنئەمەلدارلىرى  ۇسر يەتتەسۇدىكى 
ۆئچ   ۇسالرنىڭر ىئسسىق كۆلدىكى تۇڭگانالر پۈتۈنلەي باشقىچە بولۇپ ۇئالر ھەم  دەپ قارايتتى.  

الڭچىلىقىغا قارشى تۇرغان. كېيىن بۇ تۇڭگان كۈچلىرىنىڭ ۋىچىالرنىڭچار ېئلىشىغا ۋە  -1916 بۇ
كەلگەن غا شىنجاڭخۇنەن ائرمىيەسى بىلەن شەرقى  زوڭ تاڭنىڭزو  رى ەرىكەتلىھ ىلىدىكى ي

دا شىنجاڭگېالۋخۇيچىالرغا باغلىنىدىغانلىقى وئتتۇرىغا چىقتى. گېالۋخۇيچىالر  ۇرۇھگخۇپىيانە 
  ۇسىيە ر يىلالردا  -1890ىپاقداش ىئزدىگەن.  تتۇرۇپ يەتتەسۇدىكى تۇڭگانالر ائرىسىدىن ۆئزىگە ىئت

ئەينى  بىر خىتاي مەخپىي تەشكىالتىنىڭ ھەرىكەتلىرىنى بايقىغان. يەتتەسۇدا ئەمەلدارلىرى 
ېئھتىيات بىلەن دىققەت  ەرىكىتىگەھ الرنىڭ گېالۋخۇيچىئەمەلدارلىرى گەرچە  ۇسىيەر ۋاقىتتا 

  ەنپەئەتىگە م  ۇسىيەر ، قارشىىال رىيەسىگېمانجۇ ىئمپ نىبۇ تەشكىالت ئەمما قىلغان بولسىمۇ، 
چار  ۇيىقەستىسئەمدىلىك تە بولسا ۇئالرنىڭ . تەھدىت ئەمەس، دەپ قارىغان ۋاسىتەبى

الڭدىن كېيىنكى ىئسپاتالرغا ائساسالنغانداا قارىتىلغاندەك قىالتتى. ھقپادىشا يىلى  -1915 ،قوزغى
پۇقرالىرىدىن  ۇسر ائدەم ئەۋەتىپ خىتاي ۋە  بۇ تەشكىالت يەتتەسۇنىڭ شەھەر مەركەزلىرىگە

بۇنداق بىر ۇئرۇشنىڭ ئەڭ كۈچەيگەن مەزگىلىدە  بولغان تۇڭگانالر ائرىسىدا تەشكىالت قۇرغان. 
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. شۇ ائيدا لغانلىۋاېئ  ۇقىغاكونتروللقىسقا بىر مەزگىل ۆئز    نىقاراقوليىلى ائۋغۇستتا  -1916  ۇرۇپپاگ
تىكى  دېگەن يەر(  ماسانچى)ھازىرقى قازاقىستان تەۋەسىدىكى  قاراقوڭغۇسائرمىيەسى  ۇسىيەر 

قارشى   ۇسىيەگەر تەشۋىقات قىلىۋاتقان تۆت كىشىنى قولغا ائلغان. ۇئالر »تۇڭگانالر ائرىسىدا 
الڭ قىلىش،  تۈركىستاندىن قوغالپ چىقىرىپ مۇسۇلمانالردىن بولغان   ۇسالرنىر قوزغى

قىلىۋاتقان  ەرغىبت قۇرۇش« دېگەنلەرنى  الرنىخانلىقائيرىم  كىشىلەرنىڭ رەھبەرلىكىدىكى 
نىڭ  »قازاقالرنىڭ قوزغىلىڭى گېالۋخۇيچىالر تەشكىالتىھەتتا ىئكەن. بەزى تەكشۈرگۈچىلەر 

پ قارىغان. بۇ ھەرىكەتلەر بىلەن گېالۋخۇينىڭ  وئتتۇرىغا چىقتى« دە سەۋەبىدىن ەرىكەتلىرى ھ 
 رادىكال كۈچلەر ائرىسىدا نامى چىققان.  ۇسىيەدىكىر 

  ۋە  ىئنقىالب ىكى فېۋرالديىلى -1917 ۇرۇۋاتقانداباست ىئسيانالرنى  ېرلىرى وئفىتسچار پادىشاھ 
اللىسى رومانوۋ  بۇ   ۇسىيەدىكىر كەلگەن. تۈركىستانغا يېتىپ نىڭ زاۋال تاپقانلىق خەۋىرى سۇ

  مۇھىم . غانچىقىشقا باشلى يەتتەسۇدا يېڭى ۋەكىللىك وئرگانالر وئتتۇرىغا  ەۋەبلىكس لەر ۋەقە
 كازاكھقان ۋەكىللەر سوۋېتى، ې، دكومىسسارلىرى  ھۆكۈمەت ۇقرايونلكۈچلەردىن  سىياسىي

دا مىللەتلەرنىڭ  ائلمۇتا يەتتەسۇ ۆئلكىسىنىڭ مەركىزى  قوراللىق كۈچلىرى بار ىئدى. بۇندىن باشقا  
دەپ ائتالغان قۇرۇلتاي  ، بۇالرۋەكىللىك وئرگانلىرىمۇ وئتتۇرىغا چىققان بولۇپھەر تۈرلۈك 

. بۇالرنىڭ ىئچىدە ئەڭ مەشھۇرى قازاق قىسمەن باغلىنىشلىق ىئدى مۇسۇلمانالر كېڭىشىگە
 ائالشقىلىدىغان  ەرغىبت ەنىائپتونومىي، بولۇپ ېت كومىتبىر  تەشكىللەنگەن  زىيالىيالردىن 

ىئدى. بۇ يەردە يەنە تاشكەنتنى مەركەز قىلغان ىئسالم بىرلىكى بىلەن بىر پىكىردە  وئردا پارتىيەسى  
 ، كېيىن تارانچى باي يەنە دەسلەپتە بىر ( دېگەن تەشكىالتنىڭ تارمىقى، ىئسالمىيە  شۇراىئي)

يىلى -1917مەۋجۇت ىئدى.    ېتىمۇكومىتباشچىلىقىدىكى تارانچى    مەسۇئدى  مەرۇف تارانچى ۆئلىما  
تۇڭگان -قوبۇل قىلىپ ىئسمىنى تارانچى رەھبەرلىك قاتلىمىغا  نىتۇڭگان بىر  ېتكومىتيازدا بۇ 

ۋە ئەتراپتا ياشايدىغان   ائلمۇتا پەقەتبۇ تەشكىالت  بۇ ۋاقىتتادەپ ۆئزگەرتكەن.  ېتىكومىت
الاليتتى كىلۋەكىل غىالتارانچىالر تۇڭگان ۋە  رەھبەرلىكىدە  يۈنۈسوف ھۈسەيىنبەگ. ياركەنتتە قى

ۆئزىنى  چوڭالر  مەيدانغا چىققان. ياركەنتتىكى ېتىكومىتتۇڭگان -تارانچى ەقىبر يەنە بىر 
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دا قۇرۇلغان تەشكىالتقا تەۋە بولۇشنى  ائلمۇتادەپ بىلەتتى. شۇڭا ۇئالر زى ىمەركتارانچىالرنىڭ 
 ىئستىمەيتتى.  

-1917يەتتەسۇدىكى شەھەرلەرنىڭ سىرتىدا يەر مەسىلىسى سىياسەتنى كونترول قىالتتى. 
الر ائلدىنقى سەپكە چاقىرىلغان ىئدى. ۇئالر دېھقان ۋيانسالنۇرغۇنلىغان بۇ ۆئلكىدىكى ىلى ي

ىئنقىالبى  سەپتىن مۇستەملىكىچىلەردە بولىدىغان ھاكاۋۇرلۇق، ئەسكەرلەردە بولىدىغان    ەربىيھ 
-1916قىرغىزالرنىڭ  ۋە جەڭگىۋارلىق بىلەن قايتىپ كەلگەن ىئدى. بۇالرنىڭ ىئچىدە قازاق

ىلىدىكى ىئسيانى ۈئچۈن ۆئچ ېئلىش كەيپىياتى كۈچلۈك ىئدى. نۇرغۇنلىرى مۇشۇ پۇرسەتتە  ي
ەل بولماي كېلىۋاتقان يايالق ۋە ېئتىز توقۇنۇشىنى ھەل قىلىۋالماقچى ىئدى.  ۇئزۇندىن بېرى ھ 

دىن  شىنجاڭۇئالر قازاقالردىن باشقا يەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ئەڭ كۆپىنى ىئگىلىگەن كازاكالر،  
الرغىمۇ دۈشمەنلىك بىلەن قارايتتى. تارانچىالرغا گەرچە يەرنىڭ ناچىرى تارانچىكۆچۈپ كەلگەن 

خىتايدىن كەلگەن مۇسۇلمان بولۇش مۇستەملىكىچىلىرى ۇئالرنى  ۋيانسال ىمۇ قالغان بولس
پۇختا  چاڭگال سالغان كەلگۈندىلەر دەپ بىلەتتى.  رىزقىغا ۋيانالرنىڭسالسۈپىتى بىلەن 

تارانچى كەنتلىرى سېلىشتۇرغاندا  نىڭ وئلتۇراق رايونلىرىغا قورالالنغان كازاك كۆچمەنلىرى
ۆئزىنى قوغداشتا قوراللىق كازاكالرنى   شۇڭا، تارانچىالروئلجا ىئدى.  تەييارۈئچۈن  ۋيانالر سال

 كاپالەتچى دەپ قارايتتى.  

ىئككىنچى   داائلمۇتايىلى يانۋاردا بىشكەك تە سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇلدى. فېۋرالدا -1918
ۋەكىللەر قۇرۇلتىي  ى ۆئك تەبىر ىئنقىالبىنى دەستەكلەش قارارىنى قوبۇل قىلدى.  ېھقاندقېتىملىق 

ى. يىغىندا مە قۇرۇلتاي ۆئتكۈزددا بىرلەشائلمۇتا ېتىكومىتتۇڭگان -شۇ ائيدا ىئككى تارانچى
قانداق قاراش مۇنازىرە قىلىنغاندىن باشقا، يەر تەقسىماتىدىكى   ىئنقىالبقا ئەتراپتا بولۇۋاتقان 

دا بولۇش مەسىلىسى، ائلمۇتاوئرگىنىنىڭ ياركەنتتە ياكى  ، مەنىۋىك، تارانچىالر دىنى تەڭسىزلى
  يۈنۈسۇۋ  ھۈسەيىنبەگ تارانچى مەك تەپلىرىدىكى وئقۇتۇش ۇئسۇلى قاتارلىقالرمۇ تارتىشىلغان. 

بولغان ياركەنت تەرەپ يىغىندا )كونىلىقنى ياقلىغۇچى( باشچىلىقىدىكى بەكرەك مۇھاپىزىكار 
. شۇنداق قىلىپ تارانچى  غانقىلىنداۋاملىق قولالش قارار نى ىتىھۆكۈم ۋاقىتلىق  سىيەۇ ر ۇئتۇپ، 
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بىر  تاماملىنىپبولۇپ قالغان. يىغىن  ەرەپدارى ت مەغلۇبىيەتلىك تەرەپنىڭ  ېتىكومىتتۇڭگان 
ىئسيان قىلغان،  ېۋىزىيەسىدكازاك يەتتەسۇ ىئككىنچى دىكى ائلمۇتاقانچە كۈندىن كېيىن 

قولىغا ۆئتكەن. بۇ   ېتنىڭكومىتىئنقىالبى  ەربىيھ ۋىكالرنى قولاليدىغان ېنەتىجىدە شەھەر بولش
بانكىسىدىكى   ائلمۇتاچاغدا قۇرۇلتاي دەپ ائتالغان مۇسۇلمانالر كېڭىشىگە مەنسۇپ بايالر 

رەھبەرلىرىدىن  ېتىنىڭكومىتتۇڭگان -تارانچى ھەمدە ېئلىپ شەھەر سىرتىغا قاچقان،  ۋەجىنى
قاتارلىقالر شەھەر ئەتراپىدىكى تارانچى يېزىلىرىغا   يۈنۈسوۋ  ھۈسەيىنبەگ، مەسۇئدى مەرۇف 

كېيىنكى جەڭلەردە   مەسۇئدى مەرۇفغۇلجىغا قېچىپ قۇتۇلغان بولسىمۇ،  يۈنۈسوۋ اچقان. ق
 ۆئلتۈرۈلگەن.

كازاكالرنى   رايوندىكىياردەمچى قىسىملىرى قىزىل ائرمىيە  ېلداائپرشۇ يىلى 
بولسىمۇ گەن ئەۋەتىل ۇتاغاائلم مەقسىتىدە مۇسادىرە قىلىش ائشلىقالرنىش، رۇقورالسىزالندۇ 

 ائلمۇتا . ۇئزاققا قالماي چېكىندۈرۈلگەنۋىكالرغا قارشى كازاكالر تەرىپىدىن ېائرمىيەدىكى بولش
ائلمۇتا  جەنۇبىدىكى قوراللىق كازاكالر ىئسيان قىلغان ۋە شەھەرنى قورشىۋالغان.  ەھىرىنىڭش
بازىلىرىغا ائيالنغان. بۇ قايتۇرما ھۇجۇم تارانچى يېزىلىرى ائقالرنىڭ ىكى ىدئەتراپ ەھىرى ش

باي تارانچىالر تەرىپىدىن  يېزىالرنىڭ كاتتىلىرى گەپتە سايالنغان دېيىلگەن بىلەن ئەمەلىيەتتە 
يىلالردا  -1870 ۇناسىۋىتىمبىلەن بولغان  الرئەمەلدار  ۇسر ن بولۇپ، بۇالرنىڭ تاپقال تەشكى

ىئدى. مەسىلەن، قاراسۇ يېزىسىنىڭ باشلىقى  باشالنغان ۋادىسىنى بېسىۋالغاندا   ىئلى ۇسالرر 
اللىدىن    بۇشرى غۇلجىنى بېسىۋالغاندا يانتاياق بولغان غۇلجا ائقساقىلى  ۇسالر ر  بۇشرىيىۋجا

ھەمدە   نۆۋەت »سايالنغان«  ىئككىوئغلى ىئدى. ۇئ قاراسۇنىڭ باشلىقى بولۇپ  جەلىلوۋنىڭ
. ۇئ تارانچىالردىن ئەمگەكچى ئەۋەتىپ قورشاۋنى  رايوندا مۇۋەققەت ھوقۇقىنى ساقالپ قالغان

غا ھۇجۇم ائلمۇتااپىدا تارانچىنى قورالالندۇرغان. كازاكالر ئەتر  50كۈچەيتىشكە ياردەملەشكەن، 
ائلدىنقى سەپكە چىقىرىپ قالقان قىلىپ ھالدا    ەجبۇرىيمقىلغاندا بۇ ناچار قورالالنغان ۇئيغۇرالرنى  

بۇنداق ىئشالر قىزىل ائرمىيەنىڭ    كەتكەن.  قىرىلىپ نەتىجىدە بۇ تارانچىالر پۈتۈنلەي    ىئشلەتكەن.
 دەپ گۇمان قىلىشىغا باھانە بولۇپ بەرگەن. ەرەپدارى تپۈتكۈل تارانچىالرنى ائقالرنىڭ 
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قىزىل ائرمىيە ۋە خەلق ۋەكىللەر كېڭىشى  ېتىكومىتمايدا تۈركىستان مەركىزىي ىئجراىئيە 
نى قورشاۋدىن قۇتقۇزماقچى بولدى. شۇ ائيدا ائلمۇتا يەتتەسۇغا ئەۋەتىپ  ايېۋنىر مۇ وئفىتسېرى 

ىرىنى يەر  يېزىلتارانچى كازاكالرنى بويسۇندۇردى ۋە ئەتراپتىكى  رايونىدىكى ائلمۇتاقىزىل ائرمىيە 
الر تارانچىىچە تنۇرغۇن ۇئيغۇرنى قىرىپ تاشلىدى. كېيىن ائقالرنىڭ دوكالبىلەن يەكسان قىلىپ 

پ شۇ ائزگالغا كۆمۈپ تاشالنغان. بۇ  لىىگە ائزگال كولىتىىر لبىلەن قىرىلىشتىن بۇرۇن ۆئز   پىلىموت
بولۇپ، ائلمۇتا رايونىدىكى   قېچىش دولقۇنى قوزغالغانالرنىڭ تارانچىزوراۋانلىق نەتىجىسىدە 

. بۇ ىئشتا خىتاي  قاراپ قاچقان ېگراسىغاچتارانچىالر غۇلجىغا ماڭىدىغان يولنى بويالپ خىتاي 
مۇساپىرالر قورغاس   ، نەتىجىدەكىرگۈزمەسلىكنى قارار قىلغان ېگرادىنچھۆكۈمىتى دەسلەپ 

، ۋاقىتلىق قوماندانلىق تەشكىللىنىپقايتا  غالجاتتادەرياسى بويىغا يىغىلىپ قالغان. ائقالر 
دىن ائرتۇق ئەسكەر قوبۇل قىلىپ ياركەنتنى    300مۇساپىرالردىن    تارانچى  مەركىزى قۇرغان ھەمدە

  ېۋىكلەرنىڭ بولشائقالر ياركەنتنى ائلغان، بىراق كېچىدە ماي كۈنى -24ائلماقچى بولغان. 
 قىزىل ائرمىيەباشچىلىقىدىكى  يېۋمۇرادا نىڭ وئتتۇرىسىزەربىسىمۇ يىراق ئەمەس ىئدى. ىئيۇن

يەنە بىر قېتىم قارا الر تارانچىشۇنىڭ بىلەن ياركەنتنى تارتىۋالغان،  شەرققە قاراپ يۈرۈش قىلىپ
يىلىدىكىدەك -1916كۆچمەن قازاقالر خۇددى ياركەنت رايونىدىكى قويۇق قىرغىنغا ۇئچرىغان. 

قورغاسقا يىغىلغان.  ۋەقېچىشقا مەجبۇر بولغان يەرلىك تارانچىالرمۇ خىتايغا قېچىپ كىرگەن. 
 نىكىرىشىگە رۇخسەت قىلغان ۋە ۇئالر  ېگرادىنچخىتاي ھۆكۈمىتى ائخىرى ۇئالرنىڭ 

الگېرىغا قورالسىزالندۇرۇپ   غۇلجىنىڭ شىمالىدىكى سايرام كۆلى بويىغا جايالشقان يىغىۋېلىش 
نىڭ ائخىرىدا بېيجىڭ بۇ ىئشقا قول سېلىپ، ىئلىدىكى ئەمەلدارالرنى مۇساپىرالر  يولغا سالغان.

يول قويۇشقا ۋە ۇئالرنى قۇتقۇزۇش ئەشيالىرى بىلەن تەمىنلەشكە ىئلىغا يەرلىشىپ قېلىشىغا 
 . ۇيرۇغانب

دەپ  «)ېئتىش( پاجىئەسى ۇائت »ياكى  «تارانچى پاجىئەسى»ېئسىدە نىڭ كلەر يەرلى
 ۇسىيە ر قىلىنغانلىقى ناېئنىق.  ەتلقساقالنغان بۇ قانلىق جازاالش ۋەقەسىدە قانچە كىشىنىڭ 

تۆت مىڭ ائدەمنىڭ   شەندرىكوۋ  ىئليائەزاسى  ېتىنىڭكومىتتۈركىستان  ىتىھۆكۈم ۋاقىتلىق 
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-1920  .مىڭدىن ائرتۇق دەيدۇ   30  بۇنى ائشۇرۇپ    . غۇلجىدىكى ائقالردۇېئيتىۆئلتۈرۈلگەنلىكىنى  
دېگەن. ىئچكى  - «وئن مىڭدىن ائشىدۇ»بولسا بۇ ساننى  مۇنىستلىرى مۇئيغۇر كو  رىدىكىىلىلي

بايالر ائرىلىشىپ قالغانلىقى ۈئچۈن ئەكسىلئىنقىالبى   ىئنقىالبقا» ېۋىكلەربولشۇئرۇشتىن كېيىن 
ۆئزىنى قاچۇرغان، ۋەقەمۇ   ۋابكارلىقتىنجا ۋاسىتەبىدېگەن، ئەمما  -نەتىجە كېلىپ چىققان«

بولغان   ۋېتتا سو يىلالردا -1960. رىشەلمىگەنېئپۇرسىتىگە  بىر تەكشۈرۈش ھېچ
كەچمىشىگە قايتا قاراپ چىقىلغان سىتالىنسىزالشتۇرۇش ھەرىكىتى داۋامىدا خەلقنىڭ تارىخى 

يازغان »قايتا تۇغۇلغان ۇئيغۇر   روزىيىۋ مەشۇر يىلى -1968. ىمە قويۇلغانچەكل يەنىال بولسىمۇ 
پاجىئەسىنى تىلغا   ۇائتدىكى ىيىل-1918 ۇسخىسىدانۇئيغۇرچە ئەسلى  ڭكىتابنىخەلقى« دېگەن 

مۇستەملىكىچى بايالر قىزىل ائرمىيەچە ياسىنىپ قوراللىنىپ« يەرلىك قىرغىننى » ،ېئلىپ
ۋە   نبۇ مەزمۇن قىسقارتىلغا ۇسخىسىدان ۇسچەر يۈرگۈزگەن، دېيىلگەن بولسىمۇ 

ۋە  يۈرگۈزگەن قەبىھلىكىنى  ۋنىڭېرايۇ منۇرغۇن ۇئيغۇرالر تاكى ھازىرغىچە . غانشتۇرۇلسىلىقال
 ېئچىلمىغان سىر دەپ قارايدۇ. بۈگۈنگىچە    نى   «ەسىپاجىئ  تارانچى»

 

 ەسىدىپلوماتىي  الرنىڭىئلىدا قىزىل ۋە ائق

جايال بولغان  ۈئچۈن پاناھ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالربىنىڭ ىئنقىال ۇسىيەر  شىنجاڭ
ىئجتىماىئي دېموكراتىيە ېئقىمىنىڭ بازىلىرىدىن يىراق  ۇسىيەدىكىر ئەمەس. بۇ يەر گەرچە 

فېۋرال ىئنقىالبى ۋە ۆئك تەبىر ىئنقىالبى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنىڭ بۇ  يىلىدىكى -1917بولسىمۇ، 
  ۇسىيە ر پاكىت شۇكى، بىر بىلىنمىگەن  ائنچە قىلغۇچىلىرى بار ىئدى.  ېسداشلىق ھ ئەلدە 

سودا  ياكى يىغىلىش خىتاينىڭ پايتەختى بېيجىڭ،  تۇنجى ائممىۋى ىئنقىالبىنى قولالپ قىلىنغان 
  ڭ ىئنقىالبنىبولغان.  اېئغىزلىرىد ېگراچ نىڭ شىنجاڭ ە ئەمەس، بەلكى مەركىزى شاڭخەيد

نىڭ ىيىل-1917. ۆئز ىئپادىسىنى تاپقان ەھەللىلىرىدىمۇم ۇسر داۋالغۇشلىرى بۇ يەردىكى تاتار ۋە 
  تاشقى ىئشالر   پىتىربۇرگدىكى - سانتى  لىر تۇرۇشلۇق چارپادىشاھ ئەمەلدار تارباغاتايدا  باشلىرىدىال  

قۇتراتقۇلىرىنى قوغالپ   ېۋىكبولشكى ىسودا رايونلىرىد ،مىنىستىرلىكىگە شىكايەت يېزىپ
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ائيالالر بايرىمى  خەلقائرا يىلى مارتتا تارباغاتايدا -1918چىقىرىش ھەققىدە تەكلىپ سۇنغان. 
نۇتۇق   كىشىنى ھاياجانالندۇرىدىغانائممىغا تاتار وئقۇتقۇچى بىر يەرلىك تەبرىكلەنگەندە 

،  قۇرۇلۇپياشالر تەشكىالتى بىر دەپ ائتىغان  «بىرلىك»ۆئزىنى سۆزلىگەن. ۇئزاققا قالماي 
يىلى غۇلجا كوچىلىرىدا تەشۋىقات ۋاراقلىرى -1918.  قوبۇل قىلغاناشالردىن ئەزا  تاتار ي  ائساسلىقى

 كىشىلەرنى زالىمالرغا قارشى قوزغىلىشقا دەۋەت قىلغان.  رايوندىكىتارقىتىلىپ 

ارىياتى  سسى يېڭى قۇرۇلغان تاشقى ىئشالر خەلق كوم ۋاداموسك  ېلداائپريىلى -1918
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى، رنىڭ ەۋەكىللبارلىق قويۇلغان چەتئەللەردە چارپادىشاھ دەۋرىدە 

دىغانلىقىنى جاكارلىغان. بىراق بۇ چاغدا قويۇلىخىتاينىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا  ۆئز ۋەكىللىرىنىڭ 
قىلمىغان بولغاچقا، چارپادىشاھنىڭ  تىراپېئنى ىتىھۆكۈم خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى سوۋېت

دىكى ۋەكىللىرىنىڭ داۋاملىق تۇرۇشىغا قوشۇلغان. چارپادىشاھنىڭ غۇلجىدىكى  شىنجاڭ
قاقۋاش  تەجرىبىلىك ۋە ۋە موڭغۇلىيەگە قويغان  شىنجاڭ ېرىيەنىڭىئمپ لىيۇبا ۋېك تور  كونسۇلى

يىللىرى داۋاملىق غۇلجىدا تۇرۇپ ائقالرنىڭ  -1919ۋە  1918خادىمى ىئدى. ۇئ  ەدىپلوماتىي
باسمىخانىسىدا    يۈنۈسوۋنىڭ  ھۈسەيىنبەگمەركەزلىرى بىلەن ائالقىنى ساقلىغان ۋە    ۇسىيەدىكىر 

سوۋېت   لىيۇبانىڭ»ئەركىن دۇنيا« دېگەن گېزىتنى چىقارغان. كالرغا قارشى بولغان ىۋېبولش
ىئدى. ۇئ قويۇلغان خىزمەتكە    ۋىچېزىنك  پاۋلوۋىچ  ائنانىتەيىنلىگەن رەقىبى ۇئنىڭ بۇرۇنقى كاتىپ ى  

  لىيۇبا يېتىپ كېلىشىگىال  زىنكېۋىچالياقەتسىز ىئكەنلىكىنى ۇئزاق ۆئتمەي چاندۇرۇپ قويدى. 
 خىتاي شۇنىڭ بىلەن . ۇيرۇغانبۇئنىڭغا قەستلەنمەسلىك ۈئچۈن ۈئچ كۈن ىئچىدە يوقىلىشقا 

زېمىنىغا يولغا سېلىپ  ۇسىيەر تەلىپىنى قوبۇل قىلىپ ائدەم قوشۇپ  نىڭزىنكېۋىچ ئەمەلدارلىرى 
تۈركىستانى وئتتۇرىسىدىكى ائالقىنى ۈئزۈپ   ۇسىيە ر بىلەن  شىنجاڭيەنە  لىيۇباقويغان. 

تاشالشتىمۇ غەلىبە قىلغان. ائۋغۇستتا ۇئ بېيجىڭ ھۆكۈمىتىگە ىئلى داىئرىلىرى بىلەن 
گراف خادىمى  ېتېل ۇسىيەلىكر ىئككى غۇلجىدىكى ائرىسىدا خەۋەر يوللىغان  ېۋىكلەربولش

ۇئ ىئككى   مىنىستىرلىقىىئشالر  تاشقى  ۈئستىدىن شىكايەت قىلغان. بىر قانچە كۈن ىئچىدە خىتاي  
بولشېۋىكالرنى ياقاليدىغان غۇلجىدا  نويابىردايىلى -1918قوغالپ چىقارغان.  ېگرادىنچكىشىنى 
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  ېۋىك بولشبۇ  لىيۇباخاتىرىلەش پاائلىيىتى بولغان. بۇ چاغدا  ڭ بىر يىللىقىنىىئنقىالبىنى ۇسىيەر 
 قوغالتقان.  ۇسىيەگەر ۋە ۇئالرنى  قولغا ائلغان ەرەپدارلىرىنىت

  لىيۇباغا مەزگىلدە،  يېقىنالۋاتقان ېگراسىغاچشىنجاڭ ىئچكى ۇئرۇش  ىكىيەتتەسۇد 
خىتايالرنىڭ قىزىلالرغا قارشى ائقالرغا ياردەم بېرىشىنى تەلەپ قىلغان.   دىپلوماتالر  ائق  وئخشاش

 ېگرا چائرىسىدىكى  ۇسىيە ر ۈئچۈن خىتاي بىلەن  ىشخىتاينىڭ ياردىمىگە ېئرىشالر ئەمەلدار ائق 
  ۇسىيەدىكى ر يىلى مايدا  -1918وئتتۇرىغا قويدى.  ىدىن ائدىل بىر تەرەپ قىلىشنى  قايتى  ىنمەسىلىس

كازاك ۋە مۇسۇلمان ۋەكىللەر ۆئمىكى تۇنجى قېتىم غۇلجىغا كېلىپ خىتايدىن  دەرىجىلىك    ۇقىرى ي
يۇتۇۋالغان   ۇسىيەر شەرتنامىسىدە    پىتىربۇرگيىلىدىكى  -1881ياردەم تەلەپ قىلغان چاغدا، ۇئالر  

زېمىننى خىتايغا قايتۇرۇپ بەرمەكچى بولغان. خىتاي  كېلىدىغان ىمىل ىئنگلىز ۋادراتك مىڭ  15
ئەمەلدارلىرى ىئچىدىكى ۋەزىيەتنى چۈشەنگەنلەر يەتتەسۇدا ياشايدىغان خىتاي پۇقرالىرى 

دىكى خىتاي داىئرىلىرىنىڭ نېمە ۈئچۈن بىتەرەپ تۇرىدىغانلىقىدىن شىنجاڭ قىرغىنغا ۇئچراۋاتقاندا  
يەتتەسۇدىكى خىتاي پۇقرالىرىدىن  ائقالرنىڭ تەلىيىگە قارشى، بوالتتى. بىراق  ەرەمجانبىس

قىزىلالر  ھەم  يەتتەسۇدىكى كازاكالرھەم شىكايەتلەر كەلگەن خىتاي داىئرىلىرىگە شىنجاڭدىكى 
  شۈ دوتىي  ى يىلى ائۋغۇستتا ىئلى -1917 ۈئمىدسىزلىككە قويۇپ، لىيۇبانى .ۈئستىدىن ىئدى

 تۇڭگانالرنى كازاكالرنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغداش تەشەببۇسىدا بولغان ىئدى. كۆچمەن گۇجېن

قېچىپ كىرگەن تارانچىالرنىڭ   ېگراسىغاچخىتاي ۋە ائقالر ېئالن قىلغان مەلۇماتتا خىتاي 
دەسلەپكى قەدەمدە   ېۋىكلەرنىڭبولشيىلى -1918دېيىلىدۇ، ئەمما ئەتراپىدا  مىڭ 60-50سانى 

يىلدىكى سوۋېت نوپۇس  -1920  مىڭ ئەتراپىدا دېيىلگەن.  20لۇماتىدا  ېئالن قىلغان مەتەكشۈرۈپ  
. شۇ چاغدا تىزىمغا ېئلىنغان نبولغامىڭالرچە  10دا قاچقانالر ائساسالنغان ستاتىستىكىسىغا

يىلدىكىگە قارىغاندا -1913بولۇپ  45،547 ائران نوپۇسى الرنىڭتارانچى، تۇڭگانيەتتەسۇدىكى 
كېلىشى بىلەن تۇرالغۇ ۋە كۆپلەپ ائزالپ كەتكەن. تارانچىالرنىڭ غۇلجىغا دىن وئشۇقراق  40%

باھاسى شىددەتلىك ۆئرلەپ كەتكەن، كېسەللىكمۇ تەھدىت سېلىشقا باشلىغان.  ېمەكلىكي
كونسۇلدىن   قۇرغان ۋە ېتىكومىتبىلەن ھەمكارلىشىپ تەمىنلەش  ۇبايلىتارانچى رەھبەرلىرى 
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مالالردىن  بۇرۇن مۇسادىرە قىلىنغان  ھەمدە نى تاپشۇرۇپ ائلغانمىڭ رۇبلى پۇل 120 دەسلەپكى
  لىيۇبا  ەۋەبلىكس ھتىياجىېئقوبۇل قىلغان. مەۋجۇتلۇق سۈپىتىدە ىئائنە  رەختلەرنى بىر يۈرۈش

تىپاقالشقان. ئەگەر كىم كونسۇل بىلەن يامانالشسا ىئسمى  تىئۋە مۇساپىرالر زىچ  بىلەن تارانچىالر  
 ياردەم تىزىملىكىدىن چىقىرىپ تاشالنغان. 

  ۇقىدىكى كونتروللالر ىئلىدىكى شاراىئت ناچار بولغاچقا بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ قىزىل
  لىيۇباىئيۇلدا يىلى -1918يەتتەسۇغا قايتىپ كېتىشىمۇ ھەيران قاالرلىق ئەمەس ىئدى. 

يولالپ ىئلىدىكى مۇھاجىرالرنىڭ  ېلېگراممات ىغاارىياتسكومىس تاشقى ىئشالر خەلق تاشكەنتتىكى 
، ەي كەچۈرۈم قىلىنساسۈرۈشتۈرۈلم ىقايتىپ كېتىش ائرزۇسى بارلىقىنى، ئەگەر كەتكەنلىك 

مۈلۈكلەر قايتۇرۇلۇپ بېرىلسە، پۇقرانى بۇلىغان ۋە ۆئلتۈرگەنلەر جازاالنسا تارتىپ ېئلىنغان 
ۋە   مۇرايېۋ ۇتۇۋاتقىنى ت جازالىنىش مەسىلىسىدە كۆزدە  لىيۇبانىڭ قايتىشقا رازىلىقىنى بىلدۈرگەن. 

دېھقانالرنىڭ  دىكى ىرايونبولۇشى مۇمكىن. ياركەنتتىكى يەرلىك سوۋېت  ەرەپدارلىرى ت ۇئنىڭ 
 ائلمۇتا  دى. ئەمماقوشۇل بۇ تەكلىپكە ، شۇڭا ۇئالركىنىدىن قورقۇپ كەتكەن ىئدىقىرىلىپ كەت

 . دىائلمىپىسەنتىگە بۇنى داىئرىلىرى 

 چېگودايىۋنىڭ  پاۋېل كومىسسار ەۋقۇلائددەپ ، تۈركىستاندا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى ۋانىڭموسك
  شىنجاڭ بولغان يۈرۈشىنى داۋام قىلىپ،  ېگراسىغاچخىتاي  مۇرايىۋكۆرسەتمىسى بويىچە 

  شۈ   دوتىي  ىتۇتماقچى بولغان. ۇئ بۇ نىيىتىگە يېتەلمىگەن بولسىمۇ ىئلى    لىيۇبانىزېمىنىغا كىرىپ  
بولۇپ، بۇنىڭ ھەر   ساقالنغان  بايانكۆرۈشكەن. بۇ كۆرۈشمىگە ائىئت ىئككى    ندەەخۇييۈبىلەن  

بۇنىڭ  مەنسۇپ.  خاتىرىسىگەنەشر قىلىنمىغان  مېلنىكوۋنىڭمۇائۋىنى  مۇرايىۋنىڭ ىئككىلىسى
ئەمەلدارلىرى ىئلى ائشلىق بازىرىغا ىئگە بولۇش شەرتى بىلەن  ۇسر يېزىلىشىچە، بىرىدە 

مەلۇماتتا  تەپسىلىراق يەتتەسۇدىكى خىتاي پۇقرالىرىنى قوغدايدىغان بولغان. يەنە بىر 
ھۇجۇملىرى بولغان  ېگراسىغاچسوۋېت ۋېلىنىپ ئەگەر ائقالرنىڭ قوراللىرى تارتى ،دېيىلىشىچە
بىلەن تەمىنلەيدىغان بولغان. بۇ   ەپيۈنىئيەتتەسۇنىڭ ىنى دوتىيىئلى  ېۋىكلەربولشتوختىتىلسا 

مەخپىي تۇتۇلغان بولۇپ خىتايچە مەنبەلەردە ۇئچرىمايدۇ،   رۈمچىدىنۈئكۆرۈشمە بېيجىڭ ۋە 
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  ېۋىكلەر بولش يۆتكەش ۋە    ەپيۈنئيەتتەسۇدىن  ئەمما ائقالرنىڭ ىئلى داىئرىلىرى ۈئستىدىن قىلغان  
بۇنىڭ راستلىقىغا ىئسپات بولىدۇ. خىتاي  ەرزلىرى ئئەتكەسچىلىككە كۆز يۇمۇش توغرىلىق 

 گارنىزون بىلەن سودىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىيالى بار ىئدى. ىئلى  ۇسىيەر ئەمەلدارلىرىنىڭ 
بۇ شىركەت ۈئستىدىن   لىيۇبا بولۇپ،  پايچىكىبىر خىتاي شىركىتىنىڭ  فېيشىيا ياڭ قوماندانى 

ىئگىلىۋالدى، دەپ شىكايەت   ىتىدەتۆلىمى سۈپ ېۋىكلەرنىڭبولش مۇسادىرە قىلىنغان مالنى 
 قىلغان.

  ىئقتىساد دە سىياسەت ئەمەس، بەلكى دىكى دەسلەپكى مەنپەئەتىشىنجاڭسوۋېتنىڭ 
  ەۋەبلىكسكۆرۈلگەن ائچارچىلىق  يەتتەسۇدا دىكىىيىل-1918 ،بولۇپبىرىنچى وئرۇندا تۇرغان 

ىئلىدىن ائشلىق ىئمپورت قىلىشقا مەجبۇر بولغان. ىئلى تەرەپ بىلەن قېتىم تارىختا تۇنجى 
سودا ۆئمەكلىرى كېلىپ تۇرغان بولۇپ،  بىر يۈرۈشكېيىن سىدىن ىكۆرۈشم بىرىنچى مۇرايىۋنىڭ

ېئچىلغان، ئەمما ھەر قېتىملىق ۆئمەك بۇرۇنقى   ۇكانالردائشلىق سېتىۋالىدىغان غۇلجىدا 
  مۇرايېۋنىڭ  نويابىردايىلى -1918ۇچ كېلىپ تۇرغان. د قاتتىق قارشىلىقىغا لىيۇبانىڭكونسۇل 

خىتايالر تەرىپىدىن  ھۇجۇمغا ۇئچرىغان بولۇپ، ائخىرى ۇئ  لىيۇبانىڭ مېلىنكوۋ مۇائۋىنى 
قوغالپ چىقىرىلغان. كېيىنكى قىزىل كونسۇلمۇ ۇئزاق تۇرالماي كېتىپ قالغان. بۇ   ېگرادىنچ

ىئلىغا يىلى فېۋرالدا ۇئالر -1919قارارى تېخىمۇ چىڭىغان.  ېۋىكلەرنىڭبولشمەغلۇبىيەتلەر بىلەن 
غاندا بىر سوۋېت سودا ۋەكىلىنىڭ مىبول ھېچيەنە بىر تەھدىتلىك خەت ئەۋەتىپ 

. شۇ ائرىدا دەرھال  تەلەپ قىلغانقوبۇل قىلىنىشى كېرەكلىكىنى ۇنىڭ بئەۋەتىلىدىغانلىقى، 
ىئككى ۋەكىل ئەۋەتكەن بولسىمۇ، ۇئالر ياركەنتنىڭ بۇ تەرىپىگە ۆئتەلمەي قايتىپ كەتكەن. 

ارىياتى  سس ىتاشقى ىئشالر خەلق كومتۈركىستان تاشكەنتتە تۇرۇشلۇق نتەبىردە ېسيىلى -1919
قىلىپ   كونسۇل چېگۇدايىۋنى پاۋېل ىئنقىالبچى سوتسىيالىست ىئلى بىلەن ائالقىلىشىپ، 

باھانىسى   ۇقىيوقلۇئنىمۇ بېيجىڭدىن كۆرسەتمە  دوتىي  ى . ىئلى ەنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگبېكىت
 بىلەن رەت قىلغان. 
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ھەم   ائشمىغانئەمەلگە  ىئسيان  كۆتۈرۈلمەكچى بولغان  قارشى    ېۋىكلەرگە بولشيەتتەسۇدىكى  
سىبىرىيەنىڭ   نىڭ ۈئمىدىدىن كېيىن غۇلجىدىكى ائقالر قۇتقۇزۇش مەبلىغى تۈگەشكە باشلىغان

يىلى -1919يۆنەلگەن.  گەھۆكۈمىتى ۇسىيەر يېڭى رەھبەرلىكىدىكى  كولچاكقۇرۇلغان  وئمىسك تا
ۋە داڭلىق باش بولغان  بچۇكو ۋور كاتىپ ى  نىڭلىيۇبا ىئلىدىكى سابىق كونسۇل اقك ىسىوئم

تەشكىللەنگەن بىر ھەيئەت ئەۋەتىلگەن. ۇئالر  دىنيۇنۇسوۋ  ھۈسەيىنبەگتارانچى زەردار 
ھەققىدە   ىئلىدىكى ئەھۋالالرنىڭ يامانلىشىپ كەتكەنلىكى  مىنىستىرىغاتاشقى ىئشالر    كولچاكنىڭ

چارپادىشاھقا بولغان  بولۇپمۇ  تارانچىالرنىڭ تارىخى ۋە    كولچاك قا،  بىر يۈرۈش دوكالت تاپشۇرۇپ
قا بولغان  ائق پادىشاھ  نىڭ تارانچىالر  نىڭ ېئيتىشىچە ۇئالر . ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن ساداقىتى 

ھەتتا دورىمۇ كار بۇنىڭغا  توختىتالمايمىشھېچ بىر ېئتىقادى شۇنداق كۈچلۈككەنكى، بۇنى 
ىئسىملىك بىر رۇس دوختۇر   ۋسكىاسېر ياركەنتتە خىرىدا يىلنىڭ ائ-1917قىلمايمىش. مەسىلەن، 

  كەسكۈ بۇرۇن گەرچە ائغرىق  ېراتسىيەدىنوئپقىلغان.  ېراتسىيەوئپبىر تارانچى ائيالنى 
ائغرىقتىن قىينىلىپ تۇرسىمۇ  وئپېراتسىيە جەريانىدا بېرىلگەن بولسىمۇ، )خلوروفورم( 

ائق بىچارە چار پادىشاھىم!  !پادىشاھىمساداقەتمەن ائيال توختىماي »ۋاي بىچارە ائق 
مۇساپىرالر ۈئچۈن  بچۇك و ۋور بىلەن  سبەگۇنۇ ي« دەپ توختىمىغانمىش. ؟م قەيەردەپادىشاھى

اللىغان. ۇئندىن كېيىن نېمە  مىليونالىئككى ائران رۇبلى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ  مىليونوئن  ائ
رۇبلىنىمۇ   مىليونبۇ ىئككى غۇلجىغا قايتىپ كەلگۈچە بولغانلىقى ېئنىق ئەمەس، ئەمما ۇئالر 

ۇئالر خىتايدا ساتماق ۈئچۈن مال ېئلىنغان.  سكىدىن ىوئميوقاتقان. بىر مەلۇماتچە بۇ پۇلغا 
 . ېئيتقان لىقىنىبۇلىۋالغان ېۋىكلەرنىڭبولشۇئالرنى  خادىمالرغۇلجىغا يېتىپ كەلگەندە 

شقان بولسىمۇ، غالسەپىرى مەغلۇبىيەت بىلەن ائيا ڭسبەگنىۇ نۇ يبىلەن  بچۇكو ر و ۋ گەرچە 
بازا بەرپا قىلىشقا قىزىقتۇرغان. كازاك ائتامان ۇئ يەردە ئەمما غۇلجا ائقالرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ 

ھۇجۇم  شىنجاڭدىنيەتتەسۇغا  تۇرغان بولۇپ، ۇئ بازا قىلىپ شەمەينىئەينى ۋاقىتتا  ائننەنكوۋ 
غۇلجىغا ئەۋەتكەن.   روۋنىو سىد پولكوۋنىكۇئ ۋەكىلى  ېلداائپريىلى -1919قىلماقچى بولغان. 

مۇسۇلمانلىرىدىن بەش يۈز كىشىنى   ۇسىيەر بۇ يەردىكى  گەرچە خىتاي قارشى تۇرغان بولسىمۇ، ۇئ  
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مۇسۇلمانلىرىنى   ۇسىيەر ھۆكۈمىتى بېيجىڭدىن خىتايدىكى  كولچاكئەسكەرلىككە تىزىملىغان. 
  كارتسېۋ  ېنېرالگ ېيتېنانتلۋە رۇخسەت قىلىشنى تەلەپ قىلغان تىزىمغا ېئلىشقا ئەسكەرلىككە 

.  كەن ۋەكىل قىلىپ ئەۋەت  شىنجاڭغا رالنىېگېنىئككى دىن ىئبارەت   برىائنتسېۋ پودپولكوۋنىكۋە 
  ۋ ېبرىائنتىسبىلەن  ۋ ېكارتسجاۋابىنى ائلغاندا بۇنىڭغا قارىتا رەت قىلىش بېيجىڭنىڭ  كولچاك

 غۇلجا يولىدا ىئدى.ائللىقاچان 

يىمىرىلگەن ۋە ۆئزى  ھاكىمىيىتىائق  سكدىكىىوئم كولچاكنىڭيىلى ۆئك تەبىردە -1919
  ەسى ائرمىييېڭى يەتتەسۇ  شەمەيدەائقالرنىڭ بازىسى بولغان  ائننەنكوۋ قاچقان.  ېئركۇتىسكىغا

پۇقرالىرىنىڭ  ۇسىيەر پۈتۈن ۆئز ىئچىگە ائلغان خىتايدىكى پۇقراالرنىمۇ قۇرۇلىدىغانلىقىنى، 
دىكى خىتاي داىئرىلىرىنى ئەندىشىگە  شىنجاڭكېرەكلىكىنى جاكارلىغان. بۇ  ھەرىكەتلىنىشى

كېلىپ  قاراقولدا ەۋەبلىكس ىيىلى ېئالن قىلغان پەرمان-1916 چار پادىشاھنىڭ سالغان ۋە
»ئەگەر ۇئالر بۇ پىالننى   زېڭشىن ياڭيەنە تەكرارلىنىشىدىن قورققان.  ڭتىنچسىزلىقنىچىققان 

  ېرىشى بيۈز  غۇلجىدىمۇ  بولغان    ېمىنىزخىتاينىڭ ۆئز  يۈز بەرگەن ىئش    قاراقولدائەمەلگە ائشۇرسا  
ۋە  كولچاك ،ۋە ۇئنىڭ ئەمەلدارلىرىنىڭ تەلىيىگە ياڭ« دېگەن. !مۇمكىن، بۇ بىر ائپەتتۇر 

غۇلجىدىن   لىيۇبانىوئتتۇرىسىدا  لىيۇباغا كەلگەن ائدەملىرى بىلەن شىنجاڭ ائننەنكوۋنىڭ
زىددىيەت كۆرۈلگەن. بېيجىڭدىكى چارپادىشاھ باش  سەۋەبىدىن  رۇنغانلىق ۇئيۆتكەشكە 

الرنىڭ  ائق غان ھەمدە ۆئز كونسۇللىرىنىقىلشىكايەت  اق كولچاك  كۇداشېۋ ئەلچىسى شاھزادە 
خىتاينىڭ دېگىنى بويىچە ئەسكەر قوبۇل   لىيۇبامۇ. ائخىرى سلىققا بۇيرۇغانبويسۇنماپەرمانغا 

 قىلمايدىغان بولغىنىدىن سۆيۈنگەن.  

  ۇسىيەدىكى ر زىددىيىتى ائقالرنىڭ الرنىڭ ائق وئفىتسېر بىلەن  دىپلوماتلىرى  چار پادىشاھ
. ائقالردىكى قارشىلىقنىڭ پەسىيىشى بىلەن ىئدى ېشارەتب ۈگىگەنلىكىدىن تىيىنىڭ تەل

نىڭ ىننېيىلنىڭ ائخىرىدا ل-1919قۇرغان.  تۈركىستان بىلەن ائالقە ېۋىكلەربولش ۋادىكىموسك
سىيەسىنىڭ  ۇ سوۋېت ر  ېتىكومىتتاشكەنتكە كەلگەن. تۈركىستان  ېتىكومىتركىستان ۈ ت

ا  الرغكەڭ داىئرىدىكى ھوقۇق بىلەنىتى پش سۈ بولۇ ىنىوئرگتولۇق ھوقۇقلۇق تۈركىستاندىكى بىر 



235 

ۋەكىللىرى  ېتنىڭكومىتبۇ ائپرېلدا يىلى -1920تاشقى ىئشالرغىمۇ ائرىلىشاتتى.  ىئگە بولۇپ،
سۆھبەتتىكى    شۈقورغاس دەرياسى بويىدا ىئلى تەرەپ بىلەن ۇئچراشقان. سۆھبەتتە ىئلى دوتىي  ى  

  سۈپىتىدە  ۋابجاېئچىۋېتىشقا  ، ىئلىنى سوۋېت سودا ۋەكىللىرىگەئەۋزەللىك تىن پايدىلىنىپ
 ائالھىدە ىئمتىيازىنى بىكار قىلغان.  ۇسالرنىڭر شەرتنامىسىدە بەلگىلەنگەن  پېتېربۇرگ سانت

چەتئەل   اىدغۇلجائخىرى كېلىشىمدىن پايدىلىنىپ ىئلى بۇ  ىئمزاالنغان يىلى مايدا -1920 سوۋېت  
. باشقا چەتئەل كۈچلىرى بىلەن بولىدىغان رىقابەتتە  سودا بازىسى قۇرۇشقا مۇۋەپپەق بولغان

ۇئتۇش ۈئچۈن سوۋېت ۋەكىللىرى يەرلىك مۇسۇلمان سودىگەرلەر بىلەن توختام تۈزۈشكە  
بولۇپ،  بار ۋە بۇرۇنقى گېپ ى ۆئتىدىغان ائقساقالالرمۇ  مۇسابايىۋباشلىغان. بۇنىڭ ىئچىدە 

بۇالرنىڭ بىرى ھالقىغان ائالقىنى كۈچلەندۈرمەكچى بولغان.  ېگراچت بۇالر ائرقىلىق سوۋې 
شۇ چاغدا خىتاي  ىئدى ۋەلالرنىڭ بىرى اائقساقتاتار غۇلجىدا بولۇپ، بۇرۇن  يۇنىچ فازىلجان

توقماقتىكى  تېخى شۇ يېقىنغىچە بولۇپ  ائلماسبېكوۋ  تۇردىائخۇنپۇقراسى ىئدى. يەنە بىرى 
مەزگىلىدە يۇرتىغا قايتىپ   ىئنقىالبائقساقىلى ىئدى، ۇئمۇ ۇئيغۇرالرنىڭ خىتاي پۇقرالىقىدىكى 

 . ىئدى كەلگەن

خەۋىرى تولۇق  ۋانىڭموسك ياكى س دەرياسى بويىدىكى كېلىشىمدىن بېيجىڭ قورغا
خىتايدىكى   ۇسىيەنىڭچارر سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ باشالنغانلىقى، -خىتايبولمىسىمۇ بۇ 

كېلىشىمى  ىئلىشۇ يىلى مايدا بولۇپ قالغان.  ېشارىتى بالشقانلىقىنىڭ غائيا ەسىنىڭدىپلوماتىي
بېيجىڭ چارپادىشاھ ۋەكىلىنى  ېنتەبىردەسغۇلجىدىن كېتىپ قالغان.  لىيۇباىئمزالىنىشى بىلەنال 

بېرىشكە   ېپاىئستئەلچىلىك تىن  كۇداشېۋنىشاھزادە قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان ۋە  تىراپېئ
 ۈئندىگەن. 
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 ۋە ۇئيغۇر كۇلۇبى روزىباقىيىۋائبدۇلال 

شەھەرلىك دىن چېكىنگەندىن كېيىن ۆئزىنى ائلمۇتار ەلكۈچ  قارشى  ېۋىكلەرگە بولش
ائجىزلىغان ياكى   ۇرۇپپىالرمۇ گ مىللىيھەر قايسى قۇرۇلتايغا مەنسۇپ دەپ بىلىدىغان 

پارچىلىنىپ كەتكەن. شۇنىڭ بىلەن شەھەر مۇسۇلمانلىرىدا بىر يېتەكچىلىك بوشلۇقى  
تولدۇرغان.   ۇرۇپپىالرگشەكىللەنگەن. تارانچىالر ىئچىدىكى بۇ بوشلۇقنى يېڭى ىئنقىالبى 

 تۈركىستان دېگەن بىر ۇئيۇشمىنى قۇرغان. بىر  «)قۇياش نۇرى( شوال»ائلمۇتادىكى قازاقالر 
بۇ تاشكەنتتە  دېگەن نامنى قويغان بولۇپ،  «تۇران»بولسا ۆئزىگە  ۇرۇپپىسىگمۇسۇلمان 
قۇرغان تۇران مەدەنىيەت جەمئىيىتىگە باغلىنىشلىق بولۇشى   ئەۋالنى  ۇلالائبد جەدىتچى 

دەپ  «توقاي »توقاينىڭ نامى بىلەن  ۇلالائبدشاىئر  ەمئىيىتىنىجتاتارالر ۆئز يەرلىك مۇمكىن. 
قۇرغان  كۇلۇبنامدا بىر  دېگەن  «ۇئيغۇر » تارانچىالردىكى ائلمۇتايىلى فېۋرالدا -1918ائتىغان. 
سىياسىي مەنە  ھالدا  ائشكارا –وئچۇق ۇئيغۇر دېگەن نامغا بۇ يەتتەسۇدا تۇنجى قېتىم بولۇپ، 

 ۈلۈپ ك الردا يىل-1920 گەرچە ۇئنتۇلۇپ كېتىلگىلى ۇئزۇن بولغان بولسىمۇ، .ىشى ىئدىبېرىل
فېۋرال كۈنى سوۋېت ۇئيغۇرلىرى ائرىسىدا نۇتۇقالر ۋە مەدەنىيەت كېچىلىكلىرى -2قۇرۇلغان 

ۇئيغۇر  ». كالتە چاپانالردىن بولغان نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتوۋ )غانتۇرۇل پتەبرىكلىنىبىلەن 
باشقا ئەزاالر يەرلىك تارانچى  ( بۇ تەشكىالتنىڭ قۇرغۇچى ئەزالىرىدىن بىرى ىئدى. «بالىسى

  گابدۇلال  تاتار مۇدەررىس  ئەزاالرنىڭ ىئچىدە غۇلجىدا جەدىتچى وئقۇغۇچىالردىن ىئبارەت ىئدى. 
ۇئ نۆۋەتتە ائلمۇتادىكى وئقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش   ،بار بولۇپ وئقۇغان ىئسماىئل تاھىروۋ بىدەۈب

مۇزەپپەر  ان ۋاتقوئقۇ  ەدەگىمنازىي ۇسچەر دا ائلمۇتا ۇئندىن باشقا يەنە كۇرسىدا وئقۇۋاتاتتى.
يەتتەسۇدىكى  كېيىن نىڭ ىئچىدە گۇرۇپپىنىڭ ائز ساندىكى ئەزالىرى بۇىئدى. بار  مۇيارۇلالبېكوۋ 

 . روزىباقىيىۋدۇر رەھبەر بولۇپ يېتىشىپ چىققىنى ائبدۇلال رادىكال تارانچىالرغا 
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 بولۇپ، كەنتتە تۇغۇلغان دېگەن بىر كىيىكباينىڭ شەرقىدىكى ائلمۇتا روزىباقىيىۋائبدۇلال 
غا كۆچۈپ كىرگەن. دادىسى ئەخمەت بىر مەك تەپ ېئچىۋاتقان ائلمۇتادادىسى بىلەن  يىلى  -1900

يىلى ىئلغار پىكىرلىك ئەخمەت -1909ىئمامى ىئدى.  ەسچىتىنىڭم  تارانچى دىكىائلمۇتابولۇپ 
يەرلىك ساخاۋەت تەشكىالتىنىڭ رەىئسى بولغان، ىئنىسى ھىدايەت بولسا كاتىپلىقنى ۈئستىگە 

-1913 ،ائلغان. ساخاۋەت تەشكىالتلىرى داىئم چار ھۆكۈمىتىنىڭ گۇمانىنى قوزغايدىغان بولۇپ 
كېيىن ندىن قىلغا ىئائنە  رۇبلى 100وئفىتسېرىغا  ېرىيەسىىئمپوئسمان بىر تەشكىالت  بۇىلى ي

سادىق ىئدى.  ېرىيەسىگەىئمپجەھەتتە چار  باشقاگۇمان تېخىمۇ كۈچەيگەن. ئەخمەت 
ېئسىش تەلەپ  لەرگەمەك تەپدىكى يەتتەسۇى ىنچار پادىشاھنىڭ رەسىميىلى -1914مەسىلەن، 

 

 ائبدۇلال روزىباقىيىۋ )سولدىن بىرىنچى وئلتۇرغان كىشى( ۋە ۇئنىڭ ائىئلىسى.
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ئەخمەت رەسىمنى  دە دا مۇنازىرە كۆتۈرۈلگەنلىقى سەۋەبى بىلەن تارانچىالر ائرىسىقىلىنغان
 ېئرىشكەن تونىغا شەرەپ  ېرىيەسىدىن ىئمپچار ۇئ  ەۋەبلىك سېئسىش تەشەببۇسىدا بولغان. شۇ 

. ائبدۇلال مۇشۇنداق بىر تاپشۇرۇپ ائلغانتارانچى موللىالردىن ۆئلۈم تەھدىتى باشقا بولسا 
ھاياتىغا بۇ   سىياسىيچوڭ بولغان بولغاچقا ۇئنىڭ مۇشۇنداق زىددىيەتلەر ىئچىدە ائىئلىدە 

نى  ۇئ ەقىبلىرىنىڭر  سىياسىي)كېيىنچە ۇئنىڭ ئەھۋالالر تەسىر كۆرسەتكەن بولۇشى مۇمكىن. 
  ەۋەبلىكس  ۆرۈنۈشىكجاسۇسى دەپ قارىشى بەلكىم ائىئلىسىنىڭ مۇشۇنداق ائرقا  ۇسىيەچارر 

يىلى -1916مەك تىپىنى تۈگەتكەن،  ۇسر ائلمۇتادىكى يىلى -1914ائبدۇلال  (بولۇشى مۇمكىن.
 بوغالتىرلىق كۇرسىنى تامامالپ شەھەردىكى بىر بانكىدىن خىزمەت تاپقان.

پاائلىيەتلىرىگە  ېتىنىڭكومىتتۇڭگان  -تارانچىائلمۇتادىكى يىلى -1917 روزىباقىيىۋ ائبدۇلال
 تەشكىللەنگەن سوتسىيالىزىمچىالردىن مۇسۇلمان بىر تۈركۈم  ەھىرىدىكىش ائلمۇتاقاتناشقان ۋە 

نىڭ دەسلەپكى ئەزالىرى ىئككى  ئەزا بولغان. بۇ تەشكىالتىغا  ىئتتىپاقمۇسۇلمان ىئشچىالر  ائلمۇتا  
يۈز نەچچە  مايدا يىلى -1917 تاپقان بولۇپ، ەركىبت كىشىدىن  17تارانچىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان 

ۇئنىڭ  ەسى ىئدىي سوتسىيالىزم روزىباقىيىۋنىڭكىشىلىك نامايىش وئرۇنالشتۇرغان. دەسلەپتە 
فېۋرالدا يىلى -1918خىزمەتلىرىگە تەسىر كۆرسەتمىگەن.  ېتىدىكىكومىتتۇڭگان - تارانچى

ۋە ۇئنىڭ ھەمراھلىرى  روزىباقىيىۋبىرلەشمە قۇرۇلتىيىدا ائبدۇلال  ائلمۇتا-ياركەنتۆئتكۈزۈلگەن 
ۋە كازاكالر ائرىسىدا تەرەپسىز بولۇشىنى تەشەببۇس قىلغان. گەرچە  ېۋىكلەربولشۇئيغۇرالرنىڭ 

قۇرۇلتاي   مىللىيتەشەببۇسى مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ ۇئ يەنىال بۇ ائۋازغا قويۇلغاندا ۇئنىڭ 
يەنە شۇ  داۋام قىلغان. ۇئ مۇھىم خىزمىتىنى يە بۆلۈمىدە كاتىپ بولۇپ ىئجراىئشۇرا(  مىللىي)

 ېتنىڭ كومىتبىلەن ھەمكارلىشىپ  باشىرى  زارىف زىيالىيسىتاتار تۇرۇۋاتقان  ۇتاداائلمۋاقىتتا 
تارانچى« نى چىقارغان. شۇ يىلى مارتتا سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇلغاندا   ساداي  ىوئرگان گېزىتى »

 ائلمۇتاھاكىمىيىتىنى قولالپ  ېۋىكبولش روزىباقىيىۋىئككىگە ائيرىلغان. ائخىرى تەشكىالت 
دا ائلمۇتايىلى -1918، ئەمما نىق ناېئقالغان. ۇئنىڭ كومپارتىيەگە قاچان كىرگەنلىكى  ەھىرىدەش

ئەزانىڭ بىرى بولۇپ،  45بار  ائلمۇتادا شۇ ۋاقتىدىكى پارتىيە ئەزالىرى قايتا تىزىمالنغاندا ۇئ 
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بىرى   بۇنىڭ، الرتۈركىستانلىقمىللىتىدىن بولمىغان  ۋيانسال ىئچىدە پەقەت بەش كىشى 
شەھەردىكى مۇسۇلمانالر ائرىسىدىكى   ىئنقىالبچىالرىئدى. سولچى سوتسىيالىستىك  روزىباقىيىۋ

 ائلمۇتا يىلى ائۋغۇستتا ۇئالر -1918ائساسلىق پارتىيە ىئدى. ئەڭ كۈچلۈك قولالشقا ېئرىشكەن 
 باش كاتىپ ىئدى.  روزىباقىيىۋكېڭىشىنى قولغا ائلغان بولۇپ  ۋېتالرسو  ەھىرىنىڭش

 ىئنقىالبتىن بىراق ۇئالرنىڭ  بۇ مەزگىلدە ۇئيغۇر كۇلۇبىنىڭ پاائلىيەتلىرى ائنچە بىلىنمىگەن،  
بىلەن كۆپ وئرتاقلىقى بار ىئدى. مەسىلەن،  ەمئىيەتلىرى جمەدەنىيەت  جەدىتچىبۇرۇنقى 

»دادا قاتىلى«   بېبۇدىنىڭ ەھمۇدمجەدىتچى يىلىنىڭ وئتتۇرىسىدا -1919 نىڭۇئيغۇر كۇلۇبى
  يەرلىك مۇسۇلمانالر ھەققىدىكى خەۋەر  لىقىېئلىپ چىققان سەھنىگە درامىسىنىداڭلىق دېگەن 

الگېرالردىن كېلىپ  نىڭ بكۇلۇقىلىنغان. ۇئندىن باشقا يەنە  ېئالندا ىرىمەتبۇائتل سىبىرىيەدىكى 
تۈرك ئەسكەرلىرىگە قانداق قىلىپ ياتاق  ئەسىرگە چۈشكەن يەتتەسۇدىن ۆئتۈۋاتقان 

تارانچى« پەقەت ائلتە سان چىقىپ توختاپ  ساداي  ىوئرۇنالشتۇرغانلىقىمۇ تىلغا ېئلىنغان. »
سوتسىيالىزىمچى مۇسۇلمان دىكى ائلمۇتا زىيالىيلىرى ۋە باشقا تارانچى  روزىباقىيىۋقالغان، ئەمما 

يېزىلغان بولۇپ  سۇلۇپتاۇئ ەتاتارچئەسەرلەر ۇئنىڭدىكى ماقالە ېئالن قىلىپ تۇراتتى. غا ىمەتبۇائت
»يەتتەسۇ   روزىباقىيىۋ ۇلالائبدمۇسۇلمان ائھالىسىنىڭ چۈشىنىشى ۈئچۈن ىئدى. پۈتكۈل بۇ 

دېگەن تەخەللۇس بىلەن تارانچى   «چەنتۇ » ېزىتتەگبۇ دېگەن « خەۋەرچىسى ىئشچىلىرى 
تارانچى  ھەققىدە يازغان. بۇ ئەينى دەۋرىدە مەزكۇر پاجىئە ھەققىدە  پاجىئەسى( ائتۇ) پاجىئەسى

قىرغىنچىلىقنى ىئدى. ۇئ  بىر ائممىۋى ىئنكاس-بىردىن يېزىلغان پىدىن ىكوممۇنىستلىرى تەر 
بولغان   ەۋەب س يەتتەسۇغا ئەسكەر باشالپ كېلىشىگە مۇرايىۋنىڭكازاكالرغا ائرتىپ، ۇئالرنى 

نى  ا قۇرب ڭقاالقلىقىنىنادان ۋە ۆئزلىرىنىڭ قىرىلغان ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئ  . ەيىبلىگەنئ دەپ
پروگراممىسىدا بىگۇناھالرنىڭ قېنىنى تۆكۈشكە   ېۋىكلەرنىڭ بولشېئچىنغان ۋە »  بولغانلىقىغا 

 . قايغۇرغانائىئت مەزمۇن يوق« دەپ 

تەرەپتە تۇرۇشى مۇساپىر بولۇپ غۇلجىغا كەتكەن ۋە   ېۋىكلەر بولش روزىباقىيىۋنىڭ
دەۋردىكى   ۇائشنىڭ مۇنىستالر ميەتتەسۇدا قېلىپ قالغان ۇئيغۇرالرغا ياقمايتتى. مۇسۇلمان كو
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ىئنكار  نى پاكىتبۇ دىن ىئبارەت ىلىكىئكەن ۇسپەرەسر  رەھبەرلىك قاتلىمىنىڭ  ېۋىكلەربولش
وئخشاش مۇسۇلمان  روزىباقىيىۋغا  ېۋىكلەربولش. تۈركىستاندىكى تەس ىئدىقىلىشى 

سوتسىيالىزىمچىالرغا دوستانە ئەمەس ىئدى. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ۈئچۈن مۇسۇلمان 
بۇ تەشكىالتالر بىرلىشىپ يىلى مارتتا  -1919ىنى قۇرۇپ چىققان ۋە  لىر مۇنىستالر ۆئز تەشكىالتمكو

بولۇپ  ۇروسى بيمۇسۇلمانالر  مەركىزى كومىتېتىنىڭ پارتىيەسىۇنىستىك ممتۈركىستان كو
  ۇرونىڭ بينىڭ رەھبەرلىكىدە ( 1938-1894) وۋ ۇلرىسق. ۇئالر قازاق رەىئس تۇتار تەشكىللەنگەن

ھەمدە   كېڭەيتكەن كوممۇنىستىك پارتىيەسى بويىچە  ائالقىسىنى پۈتۈن تۈركىستان
مايىل   ېۋىكلەرگەبولشۇئالرنىڭ  نىمۇسۇلمان تەشكىالتالر ھەر خىل باشقا تۈركىستاندىكى 

  ۇسۇلمانالر مقىسقا مۇددەت مەۋجۇت بولغان  روزىباقىيىۋرەھبەرلىرى بىلەن بىرلەشتۈرگەن. 
دىكى  ائلمۇتا  ئەسلىمىسىگە كۆرە،  ۇئنىڭ  .يەتتەسۇ تارمىقىغا مۇائۋىن رەىئس بولغان  ۇروسىنىڭبي

تەشكىالتالر قاتارىدا ۇئيغۇر كۇلۇبىمۇ بۇ تەشكىالتنىڭ رەھبەرلىكىدە  مىللىييسى ا ھەرقباشقا 
دىكى ىئنقىالبى  بولغان رايونالر  قوشناغا تۈركىستان يەنە  ۇروسىبي  الربولغان. مۇسۇلمان

وبۇل قىلغان. بۇ  ھەرىكەتلەرگىمۇ رەھبەرلىك قىلماقچى بولغان ۋە چەتئەللىك ئەزاالرنى ق
  ۋا موسكبۇ ۋاقىتتا نىڭ قوللىشىغا ېئرىشكەن. ىرەھبەرلىكبولشېۋىك  ۋادىكىموسك ھەرىكەتلەر 

  ېۋىكلەرنىڭ بولشتۈركىستاندىكى ھۆكۈمرانلىقنى قايتا قولغا ېئلىش ۋە تاشكەنتتىكى 
تى  ېكومىتنىڭ تۈركىستان ن. لېنىىئدى ان ۇۋاتقبولمۇستەملىكىچە ھاكىمىيىتىنى ۆئزگەرتىش وئيىدا 

كونا بولشېۋىكالرنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ،  تاشكەنتكە چۈشكەن ۋە تۈركىستاندىكى 
 مۇنىستالرنىڭ غەيرىتىنى ائشۇرغان.  ممەدەت بەرگەن، بۇ مۇسۇلمان كو ۋىكالرغا  ېبولشمۇسۇلمان  

تېخىچە ىئچكى ۇئرۇشنىڭ قۇيۇنلىرىغا   ستۈنلۈكىۈئمۇنىستالرنىڭ ۋاقتىنچە ممۇسۇلمان كو
ىئدى.  يوقىتىشھەم  تەلەيكەلگەن بىر ۈئچۈن  ى ر ىتارانچىليەتتەسۇ ن بولۇۋاتقا ەندب

رەھبەرلىكىدە يۈرگۈزۈلگەن  رىسقۇلۇۋنىڭتۇتار باشلىقى  ۇروسىبي ۇسۇلمانالرم
دىكى قازاق ۋە قىرغىز چارۋىچىالرنى قايتۇرۇپ شىنجاڭمۇستەملىكىچىلىكنى يوقىتىش ھەرىكىتى 

ۇئيغۇرالرنىڭ بەدىلىگە   تارانچى  غۇلجىدا پاناھلىنىۋاتقانكېلىشنى مەقسەت قىلغان بولۇپ بۇ 
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يىلنىڭ -1919.  ائالمىتى ىئدى  ۆرۈلۈۋاتقانلىقىنىڭكيات    بوالتتى. بۇ ۇئيغۇرالرنىڭ يەتتەسۇدا يەنىال
قازاق ۋە پۇقرالىقىدىكى  ۇسر دىكى شىنجاڭ  ېتىكومىت ىئجراىئيە ائخىرىدا تۈركىستان مەركىزى 

- 1916يىلى فېۋرالدا يەنە يەتتەسۇغا ۆئمەك ئەۋەتىلىپ  -1920كەچۈرۈم ېئالن قىلغان.  قىرغىزالرغا  
ىلدىن كېيىن مۇستەملىكىچىلەرنى ىئگىلىۋالغان يەرلەردىن قوغالپ چىقىرىش قارار قىلىنغان. بۇ ي

يەرلەرنى    سىمۇ، قايتا تەقسىم قىلىش ئەمەلىيەتتە بولئەسلى تارانچىالرنىڭ    نىڭ بىر قىسمى يەرلەر 
بىر مەلۇماتقا قارىغاندا ياركەنتتە بۇرۇنقى  غان. ائستىدا يولغا قويۇل شوائرى قايتۇرۇش زاقالرغا قا

، بۇ رىگە مەسۇئل بولغان بولۇپىلكەۆئمتەكشۈرۈش ئەزاسى بىر نىڭ وئردا پارتىيەسى ائالش
ئەمەلىيەتتە ۇئالر بىلەن يەرلىك تارانچىالر ائرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى سوۋۇتقان. تارانچىالرنىڭ  

دىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، »غۇلجاڭغا  شىنجاڭ، چۈنكى تارانچىالر ەبىئىيتنارازىلىقى 
 ۋېلىناتتى.   ۈ « دېگەن سادا بىلەن كۈت!قايت

 ۇسۇلمانالرم يىلىنىڭ باشلىرىدا -1920ىشى بىلەن، تازىلىن ېۋىكلەرنىڭبولشكونا 
سوۋېت تۈركىستانىغا تۈرك مىللەتچىلىكىدىن يول    ىرى رەھبەرلوئخشاش    رىسقۇلۇۋغا  ۇروسىنىڭبي

ىئزدەشكە باشلىدى. ۇئالر بىر مۇسۇلمان قىزىل ائرمىيەسى قۇرۇشنى وئتتۇرىغا قويغان، ھەمدە 
قىلىپ ۆئزگەرتىش  «پارتىيەسى مۇنىستىكمتۈرك كو» مۇنىستىك پارتىيەسىنى متۈركىستان كو

دىن ھالقىپ داىئرىسى قارارىنى ماقۇللىغان. بۇ ھەرىكەت سوۋېتنىڭ مىللەتلەر سىياسىتى
زىددىيەتكە سېلىپ قويغان. تۈركىستان  ېتىنىكومىتبىلەن تۈركىستان  ۇروسىبيمۇسۇلمانالر 

  ۇروسىنى بيمۇسۇلمانالر  پايدىلىنىپھوقۇقىدىن  ىئجراىئيە  ۆئزىنىڭ ائخىرى  ېتىكومىت
كۈچەيگەن.  ۇقىكونتروللتۈركىستانغا بولغان  ۋانىڭموسكتارقىتىۋەتكەن. شۇنىڭ بىلەن 

بولغان، ئەمما  ەۋەبس تارقىتىلىشى بەزى رەھبەرلەرنىڭ غۇلىشىغا  ۇروسىنىڭبيمۇسۇلمانالر 
 .لىقى ۈئچۈن ساقلىنىپ قالغانمەركەزنىڭ كۆرسەتمىسىگە بويسۇنغان روزىباقىيىۋ

بىلەن بولغان ھەمكارلىقىدىن خەلقىگە سۇنىدىغان نەتىجىلىرى   ېۋىكلەربولش  ۋنىڭىروزىباقىي
ۇئيغۇر   ۇرۇپپاگكىچىك بۇ دا ۇئچرىشىپ تۇرىدىغان ۇئيغۇر كۇلۇبى ىكى دائلمۇتا ڭاشۇ ائز ىئدى، 

الرنى  تارانچىيەتتەسۇدىكى يەر سىياسىتى  دى.  ىئ  موھتاج  ېگىيەگەىئستراتبىر  يېڭى    مۇنىستالر  مكو
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-1920يەرسىز قويماقتا، ۇئالر خىتايدىن كەلگەن كۆچمەنلەر دېيىلىپ كۈلپەت تارتماقتا ىئدى. 
  ۋيانالر سالقۇرۇلتىي  ى قارار ماقۇلالپ  ۋېتالرسو نۆۋەتلىك تۈركىستان –9 ېنتەبىردەسىلى ي

-1921تەرىپىدىن ىئگىلىۋېلىنغان يەرلەرنىڭ ئەسلى ىئگىسىگە قايتۇرۇپ بېرىلىشنى قارار قىلدى. 
ۆئزىنىڭ يەر ىئسالھات سىياسىتىنى تۈزۈپ چىقتى، بىراق يەنىال   ېتىكومىتىلى تۈركىستان ي

  ولغىنى قازاقالر ائۋۋال تېرىلغۇ يەرگە ېئرىشتى. تارانچىالر گەرچە خىتايغا باغالنغان بىر تەرىپ ى ب
بىلەن يەنە ۇئالر پايدىلىنااليدىغان پۇرسەتلەرمۇ بار ىئدى. سوۋېت   تۈپەيلى چەتكە قېقىلغىنى

 ېگراچچەتئەللەرگە كېڭەيتىشكە ۇئرۇنغان چاغالردا تارانچىالردەك  ىئنقىالبنىئەمەلدارلىرى 
تاغ  »ېئيتقىنى بويىچە  مارتىننىڭ تېررى مۇائمىلە قىلغان. بىلەن تىبار ېئلەرگە مىللەتھالقىغان 

تارانچىالرنىڭ مۇھاجىرلىق ساالھىيىتى   ەۋەبتىنسخىل    بۇدەپ ائتىلىدىغان      «ېئتىكى پىرىنسىپ ى
نى ىئككى  ئەۋزەللىككە ائيلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ىئدى. تارانچىالر   ەۋەبلىكس سوۋېت سىياسىتى  

تارانچى  ، ھەمدە دەپ قاراش ىئمپېرىيە ائرىسىدىكى خىتاي مۇسۇلمانلىرىنىڭ بىر قىسمى
  بەلكىم سوۋېت  دەپ مۇائمىلە قىلىش ائۋانگارتلىرى  ڭىئنقىالبنىائسىيادىكى  نىمۇنىستلىرىمكو

  ە تۈرتك   ىغاچىقىش قاراپىكى مۇھىم نۇقتىلىرىنى قايتىدىن يەتتەسۇدنىڭ ۆئزى نىڭھۆكۈمىتى
خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى  ۋەكىللىك قىلىدىغان،  ۇئيغۇر كۇلۇبى. ىئدى مۇمكىن بولۇشى

  ۆئز نۆۋىتىدە   ،مەنىگە ىئگە بولغان  ەقىقىيھ ئەمدى    باغاليدىغان بۇ رومانتىك چاقىرىق    ىئنقىالبقا
 ى. كەن ىئدخىزمىتىگە كىرىشائرا گرا ېچروزىباقىيىۋمۇ 

ەتئەللەردىكى  چ  ېتىكومىتئەمەلدىن قالدۇرغاندىن كېيىن تۈركىستان    ۇروسىنىبي مۇسۇلمانالر  
شەرق خەلقائرالىق »ىئنقىالبى ھەرىكەتلەر ۈئچۈن بىر يېڭى وئرگان قۇرغان بولۇپ ىئسمى 

خىۋە بېقىندى دۆلەتلىرى بولغان  قى  بۇرۇن  ۇسىيەنىڭچارر ىئدى. بۇ وئرگاندا    «تەشۋىقات كېڭىشى
مۇنىستلىرى ۋە ھەتتا  م، تۈرك ۋە ىئران كولەرپاائلىيەتچى ىن كەلگەنخانلىقلىرىدۋە بۇخارا 

سۆزلىيەلەيدىغان   ۇسچەر ۋەكىللىرىمۇ بار ىئدى. ئەزەلدىن خىتايغا بېرىپ باقمىغان،  «خىتاي»
بېكىتىلگەن. بۇ وئرگانمۇ  ى قىلىپۋەكىل «خىتاي»مەزكۇر وئرگان تەرىپىدىن  روزىباقىيىۋائبدۇلال 

، بىر يىل ىئچىدە  بولۇپ وئخشاش ۇئزۇن مەۋجۇت بولمىغان ۇروسىغابيخۇددى مۇسۇلمان 
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بۇ وئرگاننىڭ ىئچىدە   نىڭروزىباقىيىۋنالغا قوشۇۋېتىلگەن. ائبدۇلال نىستىك ىئنتېرناتسىئومۇمكو
  سىياسىتى بۇ تارانچى كوممۇنىستلىرىنىڭ شىنجاڭ ، بولۇشىنىڭ ئەھمىيىتى زور بولۇپ

تارانچى كوممۇنىستلىرى ۇئزاققا قالماي لىشىشىنىڭ باشلىنىشى ىئدى. نەتىجىدە گە ائرىساھەسى
 ائلمۇتادىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ ائك تىپلىرى بىلەن ۇئچراشقان.

 

 مۇھاجىرەتتىكى قەشقەرلىكلەرنى ۇئيۇشتۇرۇش

خىتاي تۇپراقلىرىدىكى  ۇسىيەر يىلى ئەسكەر ېئلىشقا قارشى ىئسيان بولغاندىن بۇيان -1916
لىق شىنجاڭقىساسكارلىرى ۋە كۆچمەن قوراللىقالرنىڭ زەربىسىگە دۇچ كەلگەن.    ۇسر لىرى  پۇقرا

 سودىگەرلەرنىڭ مېلى ۋە جېنى  شەھەر ۋە قىشالقالردا قاتتىق ھۇجۇمغا ۇئچرىغان بولۇپ
 ئەخمەتباي قېچىپ كەلگەن  شىنجاڭغا. قاراقولدىن ىئدى دىن بىرى نداق يەرلەر شۇ قاراقول

سەر  مىليونبەش  ەمئىيجڭ دېيىشىچە ۇئنىڭ ائرتۇچلۇق يۇرتداشلىرى نى ىئسىملىك بىرەيلەن
 ۇس ر قولىدا بەك ائزارلىنىمىز، شۇڭا بىزدىن   ۇسالرنىڭر »بىز  :زىيان تارتقان. ۇئ ۈئرۈمچىدە ەتەڭگ

»بىز خىتاي پۇقرالىقىنى ساقالپ كەلدۇق،  ۇئ يەنە:  دېگەن.  -ۇقراسى بولۇپ كەتكەنلەر بەك ائز«پ
-1917. دېگەن ، ئەمدى بۇ ھالالردا قالغاندا كىم بىزگە ىئچ ائغرىتىدۇ؟«نتۇمىدۇقۇئيىلتىزىمىزنى 

الزىمەتلىكلەرنى تەقسىملەش ۋە باھا كونترول قىلىشنىڭ يولغا   ىلنىڭ ائخىرىدىن باشالپي
سوۋېت بۇيرۇق قىلىپ   ەۆئك تەبىرديىلى -1918ئەھۋال تېخىمۇ قىيىنالشتى.  قويۇلۇشى بىلەن

. نەتىجىدە  بىكار قىلدىشەخسىي سودىنى  شەھەردىكى دىكى بازارنى تاقىدى ۋەائلمۇتا
. ۇئنىڭ ۈئستىگە زور زىيانغا ۇئچرىدىتچىلىرى ۇئيغۇرالرنىڭ يەتتەسۇدىكى تىجارە قەشقەرلىك 

  قارشى ئەمەس  ۇتۇۋېلىشقا ي چەتئەللىك سودىگەرلەرنىڭ بايلىقىنى  ۇداىئرىلىرىميەرلىك سوۋېت 
بىر  كۆيدۈرگەن، بۇ ۋەقەدە ۆئمەر ائخۇنبايىۋ نى ىيىكارۋانسار . وئشتىكى سوۋېت قەشقەر ىئدى

مۇسادىرە   ېگراداچمېلى  غا يولغا سالغان بايالرنىڭشىنجاڭ رۇبلى زىيان تارتقان. ماللىرىنى  مىليون
كىشىلەرنى بەكرەك نازارەت ائستىغا   باي  يۆتكەۋاتقانخىتايغا سوۋېت بايلىقلىرىنى  ،قىلىنغان

 ائلغان. 
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، بۇ ئەھۋالنى بېيجىڭدىكى تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكىگە دوكالت قىلغان زېڭشىن ياڭ
ھېچ ىئش تىجارەتچىلەرنى قوغداش ھەققىدە  لىقىدىكىخىتاي پۇقراۇئالردىن سوۋېتتىكى  ئەمما 

اللمايدىغانلىقى   رەسمى -غەيرى الر بىلەن ئەمەلدار  رۇس بىر ۇئسۇلى يەرلىك-، بۇنىڭ پىردىنقى
سوۋېتتىكى   ياڭغابۇ ئەھۋال . كەلگەن ۋابجالىكى ھەققىدە ىئكەن ۆئتكۈزۈش سۆھبەت

  دەل مۇشۇ  .ياراتقان بىلەن مۇناسىۋەت قىلىشتا تېپىلغۇسىز پۇرسەت رلالائقساقا قەشقەرلىك
قېتىملىق سۆھبەتتە   بىرىنچىائقساقالالر خىتاي پۇقرالىرىدىن بولغان بايالرنىڭ زىيانلىرىنى 

ائقساقال  يىلى بىر قەشقەر ۆئمىكى -1919. ىئدى دوكالت قىلغان ەپسىلىيتتۆلىتىۋېلىش ۈئچۈن 
تاشكەنتكە بارغان. يەرلىك مەتبۇائتالر بۇ زىيارەتنى  ىئبراھىم ائخۇننىڭ باشلىشى بىلەن 

ساالھىيىتى   دىپلوماتىكبىر    ھېچدەپ تونۇپ،    ېشارىتىبېئرىشىۋاتقانلىقىنىڭ  تىراپقا  ېئسوۋېتنىڭ  
. بۇ  ۆتۈرۈۋەتكەنكدەرىجىسىگە  سىباش ئەلچى خىتاي بولمىغان ىئبراھىم ائخۇننىڭ زىيارىتىنى 

نەتىجە ۇئيغۇر سودىگەرلەرنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى بىلدۈرۈش  ېئرىشىلگەن بىر زىيارەتتىن 
 بولغان بولسا كېرەك.  ىشى تاق ىئزناكۈئچۈن كارۋانلىرىغا خىتاي بايرىقى ېئسىشى ۋە 

قىيىنچىلىقى بېشىغا كەلگەن نىڭ قەشقەرلىك مۇھاجىرالر تەۋە تۈركىستاندىكى  ۇسىيەگەر 
 بىر نىڭ كەچۈرمىشى بىلەن وئخشاش ىئدى. بويالپ وئرۇنالشقان خىتايالر  ېگراچيىراق شەرقتە 

تەۋەسىدىكى خىتاي  يىراق شەرقى ۇسىيەنىڭ ر يىلى -1910 ،ېسابلىشىچەھ تەتقىقاتچىنىڭ 
مىڭغىچە بولغان بولۇشى مۇمكىن ىئكەن. ۇئالر توختاملىق  250مىڭدىن  200ىئشلەمچىلەر 

ىئچىدە خىتاي مۇھاجىرالر  ۇسىيەدىكىر ىئشچىالر بولۇپ كانالردا ۋە تۆمۈر يولدا ىئشلىگەن. 
  ەبىئىي ت بولۇپ بۇالر يۇرتىدىكى بار  مۇمۇساپىرالر يەنە سودىگەر ۋە ىئشلەمچىلەردىن باشقا 

سەرگەردان بولۇپ پارچە پۇرات ىئشلەپ جان -سەرسانائپەتلەردىن قېچىپ چىققانالردۇر. ۇئالر 
ىئچكى  باندىتالرغا ياللىنىپ دەپ ائتالغان  «(خۇنخۇزى قىزىل ساقاللىقالر )»باقاتتى. بەزىدە 

 الر مىڭلىغان خىتاييەنە  دە  گە كەلگەنبى مەزگىلىىئنقىال  ۇسىيەر ۇئرۇش مەيدانلىرىغا ئەۋەتىلەتتى.  
يىلى -1917مۇھاجىر خىتاي ە ئەمگەككە سېلىنغان ىئدى. بىر ائلدىنقى سەپت ۇسىيەدىكى ر بى غەر



245 

مىڭدىن ائرتۇق خىتاينىڭ خەندەك قازغانلىقىنى تەخمىن  60قىسمىدا  ۋروپايا  ۇسىيەنىڭر 
 قىلغان. 

 پېتىربۇرگدا سانت لدا ېيىلى ائپر- 1917تۇنجى تەشكىالتى خىتايالرنىڭ  ۇسىيەدىكى ر 
ىئدى. كېيىن بۇ  ى  ىئتتىپاق خىتاي پۇقرالىرى  قۇرۇلغان    الر تەرىپىدىنوئقۇغۇچى  خىتايوئقۇيدىغان  

ەۋاتقان خىتايالردىن  قۇرۇلغاندىن باشقا، ائلدىنقى سەپتە ىئشل  ۋاموسكتەشكىالتنىڭ تارماقلىرى  
قۇرۇلغان. بۇ بىر رادىكال تەشكىالت بولماستىن، بەلكى  ۇئكراىئنادىمۇ  تەشكىللىنىپ

يالرنىڭ  بولغان خىتا  قايتماقچىىئشلەۋاتقان خىتايالرنىڭ پاراۋانلىق ىئشلىرى ۋە ۋەتىنىگە 
 دىن كېيىنىئنقىالبى  ۆئك تەبىريار يۆلەك بولۇش ۈئچۈن قۇرۇلغان بىر ۇئيۇشما ىئدى.    ھتىياجىغاېئ

مەنپەئەتىنى   نىڭپۇقرالىرى خىتايبولۇپ،  كېتىپ قالغان  ۇسىيەدىنر خىتاي ئەلچىخانىسى 
يېڭى  كېيىن بۇ ۇئيۇشما    ىئنقىالبىدىن  ېۋىكبولشىئشلىرى بۇ ۇئيۇشمىنىڭ قولىغا قالغان.    قوغداش

خىتاي   ھەمدە  پ ۆئزگەرتكەندەخىتاي ىئشچىالر ىئتتىپاقى  مېڭىپ، نامىنى    ۆنىلىشكەي   سىياسىي
خەلقىگە بايانات ېئالن قىلىپ مىلىتارىستالرنىڭ بېيجىڭدىكى سىياسىتىنى رەت قىلىدىغانلىقىنى  

ىئتتىپاقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى پۇقرالىق ھەققىدىكى ىئنقىالبى   ۈرگەن. سوۋېت بىلد
يىلى مارتتا جاكارلىغان پەرمانى  -1919مەيدانى ائساسىدا تاشقى ىئشال خەلق كومىسسارىياتىنىڭ 

  ەدلىيە ئخىتاي پۇقرالىرىغا سوت ۋە باشقا  ھەمدەبۇ ۇئيۇشمىنىڭ خىتاي پۇقرالىرىنى قوغداش 
  زېروڭنىڭ  لىيۇۇئيۇشمىنىڭ باشلىقى ېئتىراپ قىلغان.  قىلىش ھوقۇقىنىوئرگانلىرىدا ۋەكىللىك 

ائيرىم خەت يېزىپ خىتايالرنىڭ سوۋېتتىكى ىئشلىرىغا  شەخسەن  ئەينى چاغدا    ېنىنلدېيىشىچە،  
زادى ىنىڭ  ىئتتىپاق. ئەمما خىتاي ىئشچىالر  ۋەكىل قىلىپ قويغانتولۇق قانۇنلۇق  بۇ ۇئيۇشمىنى  

  ېۋىكلەرنىڭ بولشقانداق قانۇنى ساالھىيەتلەرگە ىئگە ىئكەنلىكى ېئنىق ئەمەس، ۇئندىن باشقا 
رولىنى رەت   دىپلوماتىكىڭ ىئتتىپاقىنىئشچىالر  لىك چەتئەلسارىياتى ىسكومخەلق ئەدلىيە 

 قىلغان.

خىتايغا   زلۈكىدىنۆئرەھبەرلىرى ى ىئتتىپاقىالر ۇئزاققا قالماي سوۋېتتىكى خىتاي ىئشچ
قايتسا، يەنە بەزىلىرى  پويىز ائرقىلىق قايتىشقا باشلىغان. بۇالرنىڭ بەزىلىرى سىبىرىيە بىلەن 
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رغا  تەشكىالتال تەۋە تۈركىستان بىلەن قايتىپ شۇ يەردىكى خىتاي پۇقرالىرىنى ۇسىيەگەر 
ۇئيغۇر ائقساقال بەش  قەشقەرلىك يىلى تاشكەنتتىكى -1919قاتناشقان. ۇئيۇشتۇرۇش ىئشلىرىغا 

ئەلچىخانىسى ۋەكىللىرى  ۋادىكىموسكخىتاينىڭ كەلگەنلىكىنى، ۇئالرنىڭ ۆئزلىرىنى خىتاينىڭ 
تىنىڭ ېشى بىلەن تۈركىستان خىزمەت كومىتدەپ تونۇشتۇرغانلىقىنى تىلغا ائلغان. ۇئالرنىڭ كېلى

شەرق  ) سوۋېنتېرپروپھەرىكەتلىرىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان  بى ىئنقىالچەتئەللىكلەرنىڭ 
يىلى  -1920كېلىپ قالغان.  دەپ بىر وئرگان قۇرۇشى تەڭ ( خەلقائرالىق تەشۋىقات كېڭىشى

  نىڭ تاشكەنت شۆبىسىنى ىىئتتىپاقخىتاي ىئشچىالر بۇ ىئككى وئرگان ھەمكارلىشىپ  ېلداائپر
نەچچە  ئەزالىرى بىر شىنجاڭلىق مۇسۇلمانالردىن تەشكىل تاپقان  ۋە خىتاي ۋە قۇرۇپ چىققان 

  ەرغانە پرەھبەرلىكىدە بۇنداق تەشكىالتالر  سوۋېنتېرپروپنىڭن. يەتكە گەيۈز ائي ىئچىدە 
ىئدى.  بار لىرى ېيكىياچ ەپارتىيمۇنىستالر مكو  دەۋادىسىدىمۇ قۇرۇلغان بولۇپ بۇالرنىڭ بەزىلىرى

خىتاي ىئشچىالر  »بۇنداق تەشكىالتالردا كۆپىيىشى بىلەن بۇرۇنقى رنىڭ مۇسۇلمانال
-1921بولۇپ ۆئزگەرگەن.  «ىىئتتىپاقخىتاي ىئشچىالر -قەشقەرىيە » دېگەن نام «ۇئيۇشمىسى

  بولغان. 150غا كەلگەندە بۇ تەشكىالتنىڭ ئەنجان تارمىقىدا ئەزاالرنىڭ سانى ىنىڭ بېشىىلي
تاشكەنتتىكى  ۋاقتىدا پاائلىيەتلەرنى بولغان  ،مۇنىست بولۇپمنەپىرى كو 19ۇئالرنىڭ ىئچىدە 

 ەنقوق ، 50التقا قارىغاندا تەشكىالتنىڭ وئش تارمىقىدا تارىياتقا يولالپ تۇراتتى. دوكىر سېك
 . سى بار ىئكەنئەزا 30تارمىقىدا 

مۇشۇ قاتارلىق تەشكىالتلىرى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ    ۇقرالىرىنىڭپسوۋېت گېزىتلىرى خىتاي  
بۇ تەشكىالتالر ھەققىدىكى خەۋەرلەر ۋە ۇئالرنىڭ ىئنقىالبى پاائلىيەتلىرى ھەققىدىكى  تۇراتتى. 

شىرەسىگە بېرىپ بوالتتى.  ۈئرۈمچىدىكى  زېڭشىننىڭ ياڭماقالىلەر قەشقەر ۋە غۇلجا ائرقىلىق 
تاي ئەمەلدارالرنى قوغالپ چىقىرىش، ئەركىنلىك بۇ ماقالىلەرنىڭ مەزمۇنىدىكى خى ياڭ

دېگەندەك مەزمۇنالردىن بىائرام بولغاندىن باشقا بۇ تەشكىالتالردا زادى سوۋېت تۇپراقلىرىدىكى  
ھوقۇق بارمۇ يوقمۇ دېگەنلەرنىمۇ نەزەرگە ائالتتى.  ۇدەكقىلغخىتاي پۇقرالىرىغا ۋەكىللىك 

يولالپ بۇ تەشكىالتالرنى خىتاي  ېلېگراممات دىكى خىتاي ئەمەلدارلىرى تاشكەنتكە شىنجاڭ
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يېڭى سوۋېت ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان  ۇئالرنىڭ شۇڭا قىلمايدىغانلىقىنى،  تىراپېئھۆكۈمىتىنىڭ 
 بىلدۈرگەن. ۇقىنىيوقلخىتايغا ۋەكىللىك قىلىش ھوقۇقىنىڭ مۇائمىلىدە 

  

 دىكى ائقساقاللىق رىقابىتىائلمۇتاقادىر ھاجى ۋە 

لىرى ۋە بازارچىالر ىشېرنىڭ ىئچىدە كارۋانبلەقەشقەرلىكتەۋە تۈركىستاندىكى  ۇسىيەگەر 
قاراپ  سىياسىيغاۋە ىئچكى ۇئرۇشنىڭ زەربىسىگە ئەڭ قاتتىق ۇئچرىدى. بۇ ۇئالرنىڭ  ىئنقىالب

( ؟1938-1891تكە بولغان. قادىر ھاجى )تۈر ا  ىغقىلىشتەرەپ بىلەن ائالقە    يۈزلىنىشىگە ۋە سوۋېت 
بۇرۇن قادىر ھاجى دادىسى ھاشىم بىلەن  ىئنقىالبتىن. ېسابلىنىدۇھ دەل شۇالرنىڭ بىرى بولۇپ 

ىنى  ا تور سود ھاجى ھاشىم  ېنىشىداي يىلى ھەجدىن -1916. گە بارغانھەجمەككىگە بىرگە 
غا يەرلىشىپ وئتتۇراھال ائلمۇتا ھاجى قويۇپ كەتكەن. قادىر ۇسىيەدەر كېڭەيتىش ۈئچۈن ۇئنى 

ۇئيغۇر  قەشقەرلىك ۋە ىئچكى ۇئرۇش مەزگىلىدە ۇئمۇ وئنلىغان  ىئنقىالبسودىگەرگە ائيالنغان. 
يېرىم مىڭ   2تىجارەتچىلەر قاتارىدا زىيان تارتقان بولۇپ ائقساقالالرنىڭ خاتىرىلىشىچە زىيىنى 

ىكى قەشقەرلىكلەر دلمۇتاائرۇبلى بولغان. داۋاملىق ھۇجۇمغا ۇئچراشتىن ساقلىنىش ۈئچۈن 
قۇرغان.   نى تەشكىالتبىر دېگەن  «ېتىكومىتكەمبەغەللەر  لىق خىتاي» شالپايىلىدىن ب-1918

دىكى  ائلمۇتا ېۋىكلەرنىڭ بولشائرىسىدا بىر قازىخانا قۇرغان،  قەشقەرلىكلەريەرلىك تەشكىالت 
تەشكىالتلىرىنىڭ يولىغا  بىلەن ائالقە قىلغان، شۇنىڭ بىلەن سوۋېت  ۇروسىبي مۇسۇلمان 

 قادىر ھاجى بۇ تەشكىالتنىڭ رەھبىرىگە ائيالنغان.  نىڭ ائخىرىدايىلى-1920چۈشكەن. 

ۋە قادىر ھاجى  ېتىكومىتكەمبەغەللەر  لىق ۇئيغۇرالرنى تەشكىللەشتە خىتايقەشقەرلىك 
ڭ باشقا  نىتۈركىستانى ۇسىيەر بۇرۇندىن ائقساقال بولۇپ كەلگەنلەر بىلەن رىقابەتكە چۈشكەن. 

  ەتلىرىنى شىكاي- ەرز ئرمۇ قەشقەرلىكلەدىكى ائلمۇتاوئخشاش،  جامائەتلەرگەيەرلىرىدىكى 
شۇنىڭ  مايتتى. ىر دىكى خىتاي داىئرىلىرىگە يەتكۈزۈشتە ائقساقالالرنىڭ رولىغا سەل قاشىنجاڭ

ۈئچۈن يىغىلغان ھەقنىڭ زىيادە كۆپ   ماائشى نىڭ ائقساقالالر يەنە ۇئالر بىلەن بىر ۋاقىتتا، 
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دىكى ئەمەلدارالر بىلەن تىل بىرىك تۈرۈپ ۆئزلىرىگە شىنجاڭبولۇپ كەتكەنلىكى، ائقساقالالرنىڭ 
 ىئمىنوپ بېسىم قىلىۋاتقانلىقىغا نەپرەت بىلەن قارايتتى. مەسىلەن، ھاپىز جەھەتتىن  سىياسىي 

كېسىپ بېرىشكىمۇ پۇل ائلغان.  نىىەتلىر خھەم ائجرىشىش دېگەن ائقساقال يول خېتى ۋە توي 
ائلدىغا ائيرىم    ۆئز  كەلتۈرۈلگەن تاۋارالردىنائلمۇتاغا  دىن  لىك سودىگەرلەر تەرىپىۇئ ھەتتا قەشقەر 

ىنى  ىقسەددىكى قەشقەر مەسچىتىگە قىلىنغان ائلمۇتاىئمىنوپنىڭ  ەقىبلىرى ر . ۇئنىڭ باج ائلغان
مال  -پۇلدېگەن گەپنى وئيدۇرۇپ چىقىرىپ  "ائلدىنقى سەپكە ياردەم"يەۋالغانلىقى، 

قادىر  نى قولغا ېئلىش  رنىبىلەن ائقساقاللىق وئىشى  زىددىيەتنىڭ كۈچىيپاش قىلغان.    يىغقانلىقىنى
ئەزالىرى  ېت كومىتۇئنىڭ باشچىلىقىدىكى  ىيىل -1920ۋە ائيالنغان غا نىڭ ائساسى نىشانىھاجى

ىئنقىالبى  كىشى  ئەتراپىدا 400كۈشكۈرتكەن. شۇنىڭ بىلەن  قا قارشىھاپىز ىئمىنوپكىشىلەرنى 
كېڭەش   ەربىي ھ   غان.يىغىلدىكى قەشقەر مەسچىتىگە  ائلمۇتانىڭ نازارەتچىلىكىدە  كېڭەش  ەربىيھ 

  ېتى كومىتگەرچە بۇنى قوللىمىغان بولسىمۇ ىئجازەت بەرگەن. مەيداندا ۇئالر كەمبەغەللەر 
ىئچىدىن يېڭى بىر ائقساقال سايلىغان ۋە بەش كىشىلىك ھەيئەت قۇرۇپ ائقساقالنىڭ  

 خىزمىتىنى نازارەت قىلىدىغان بولغان. 

ىئلىدىكى  بەلكى  بىلەن ئەمەس    ەيىنلىشىتتنىڭ  ېسوۋ ائقساقال ھوقۇقنى    ىئمىنوپ  ،ەلۋەتتەئ
نى ھوقۇقىنى  ىئمىنوپ ېتىنىڭكومىتائلغان بولغاچقا كەمبەغەللەر ىدىن دوتەي مەھكىمىسخىتاي 

يولى يوق ىئدى. شۇنىڭ بىلەن ۇئالر ىئمىنوپنىڭ ۈئستىدىن ىئلى   قا مەجبۇرالشبىكار قىلىش
ىئمىنوپنىڭ    شۈنىڭمەلۇم قىلغان. ۇئالر خەتتە    نىئەھۋالخەت يېزىپ    ز ئەر   گەگوجېن  شۈ  دوتىي  ى

»بىز  :نى ىئلتىماس قىلغان. ۇئالرىمۇنىست دېگەن گەپلىرىگە ىئشەنمەسلىك مۇئالرنى كو
مۇنىست  مشىكايەت قىلغانلىقىنى ائڭلىدۇق، ۇئ بىزنى كوۆئزلىرىگە ۈئستىمىزدىن  ڭىئمىنوپنى

مۇنىست بولغىنىمىزنى ممۇنىست بولغىنىمىزنى ۋە نەدە كومدەپتۇ، ۇئ بىزنىڭ نېمە بولۇپ كو
مۇنىست دەپ تىزىمغا ائلدۇرغان بولساق، ھەر متېپىپ بەرسۇن؟ ئەگەر بىز بىرەر وئرگانغا كو

  ائلمۇتادىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ بۇ قانداق جازاغا رازى، بىزنى ېئتىۋەتسىمۇ بولىدۇ« دەپ يازغان. 
نىڭ قارشى  اگر ېچىئلى داىئرىلىرى  ، نەتىجىدەئەكسىچە نەتىجە بەرگەن خىل ھەرىكەتلىرى 
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تەلەپ يېزىپ   يەنە شۈىئلى دوتىي  ى  كۈچەيتىشكە تىرىشقان.  ەۋجۇتلۇقىنىمتەرىپىدىكى 
ۇئالرنى  ەيىبلەپئئەزالىرىنى ۋەتەنگە خاىئنلىق قىلىش جىنايىتى بىلەن  ېتىكومىتكەمبەغەللەر 

بىرىنى ىئلى  دا  قەشقەرلىكلەر ائرىسىدىكى  ائلمۇتاشۇنىڭ بىلەن  قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان.  
 ائقساقال وئتتۇرىغا چىققان. ىئككىتەيىنلىگەن، يەنە بىرىنى سوۋېت يۆلىگەن  ۋاسىتەبى تەرەپ 

يىلى مايدىكى ىئلى  -1920 زىددىيەت بۇنداق ھەرە تارتقاندەك داۋام قىلغانائلمۇتادىكى 
غۇلجىدا سوۋېت سودا   ىئدى. ۆرۈنۈشى ائرقا ك ڭىئمزالىنىشىنى ېلىشىمنامىسىنىڭك

 

يىلى موسكۋادا.-1926قادىرھاجى ھاشىم ھاجىيىۋ،    
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  غىمۇ خىتاي بۇ كېلىشىمدەبىلەن ىئمزاالنغان ېئچىلىشىغا رۇخسەت قىلىش ۋاكالەتخانىسىنىڭ 
بېرىلگەن بولۇپ، بۇ تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر خىتاي  ش ھوقۇقىغا ۋەكىل ئەۋەتىائلمۇتا

 گولىياڭ جاۋقېتىم ئەۋەتىلگەن ۋەكىل  بىرىنچى. لىشى ىئدىئەۋەتىئەمەلدارىنىڭ شىنجاڭدىن 
  ۇسچە ر بېيجىڭدىكى ئەمەلدارى ىئدى ۋە  ۇئ بىر ناھىيە مەمۇرى  ،بولۇپ تۇڭگانبىر دېگەن 

بۇرۇنقى  بارغان ۋە  ېنتەبىردە سيىلى -1920غا ائلمۇتا گولىياڭ جاۋ. ىئدى ۈتتۈرگەنپمەك تەپنى 
  كېيىن ئەۋەتكەن -خىتاينىڭ ائلدىىئلىدىن ئەۋەتىلگەن ائقساقالنىڭ وئرنىنى كۈچەيتكەن. 

يەنە شىنجاڭدىكى    ،سىرت  وئرنىدا قالدۇرغاندىنۆئز    ىئمىنوپنى  زبۇرۇنقى ائقساقال ھاپى  لىرى ۋەكىل
بۇ  كېڭەيتكەن.  ەمئىيىتىگىچەج لەرشقەرلىك ەيەردىكى قشۇ  خىتاي ئەمەلدارالرنىڭ تەسىرىنى

  بەزىدە ئەمما دىققىتىنى تارتمىغان،  ۋېتالرنىڭ سو خىل تەسىر كۆرسىتىشلەر كۆپ ھالالردا 
يىلى  -1923 بۇنىڭغا بىر مىسال، ش پارتالپ جامائەتنىڭ دىققىتىنى تارتقان.ۇن ۇتوق ۋىائممى

نىڭ سەۋەبى پاائلىيەتچىلەر  چىققان بولۇپ، بۇ   ۋغاغو   چوڭ بىردىكى قەشقەر مەسچىتىدە  ائلمۇتا
دەپ  بۇرۇن ياالشقان زن كەلگەن سودا ۆئمىكى بىلەن ېئغىخىتايدى ىئمامىنى ەسچىتنىڭمبۇ 

 لىق »خىتاينىڭ قولىدا ۇئنى ، ىئمامبېسىقىپ قارىسا ۋغاغو . بولغانىقىدىن لشىكايەت قىلغان
ۇئ ۆئزىنىڭ خىتاي ۋە بار ىئكەن تامغا مۆھۈر بىر  ەپ بېكىتكەن« دقازىسى پۇقراالرنىڭ

  بى تەشكىالتالرغا ىئنقىال ۇئيغۇرالرنى پايدىلىنىپ  ۇناسىۋىتىدىنمئەمەلدارلىرى بىلەن بولغان 
  ېۋىكلەرنىڭ بولش كېلىشىمنامىسىگەرچە ىئلى دېمەك، . ىئكەن قاتناشماسلىققا دەۋەت قىلغان

  ىئنقىالبقا رنى  ەلشىنجاڭلىق كۆچمەنغەلىبىسى دەپ قارالسىمۇ، ئەمما يەتتەسۇدىكى    دىپلوماتىك
 تەشكىللەشتە مەغلۇبىيەتلىك بولغان.  

دىكى  تۈركىستان دىكى خىتاي داىئرىلىرى بىلەن بولغان مۇنداق مۇناسىۋەت  شىنجاڭ  ،سوۋېت
دىسىز دەپ قارىغاچقا،  ائرىسىدا سوۋېت ھاكىمىيىتىنى تىكلەشكە پاي خىتاي پۇقرالىرى 

قارشى   ۋاسىتەبى قارشى چىقىش زۆرۈرىيىتىنى تونۇپ يەتكەن. ئەگەر  ۈزۈمىگەتائقساقاللىق 
تەھدىت   ۋاسىتە بىمۇناسىۋەتكە زىيان يەتمەسلىك ۈئچۈن ائقساقاللىققا  دىپلوماتىكچىقىلسا 

الاليدىغان مەركەزلەرنى قۇرۇپ چىققان. قىلمىغان ائساستا  ائلمۇتادىكى  رىقابەت قى
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نى قايتا يېتەكلەش ۋەزىپىسى شەھەردىكى تارانچى كوممۇنىستالرنىڭ زىممىسىگە لەر قەشقەرلىك
  ېتى كومىتائقساقاللىقنى چۆرىدىگەن رىقابەتتە قادىر ھاجىنىڭ كەمبەغەللەر چۈشكەن. 

. بۇ تارماقنىڭ باشلىقى  ائالقە باغلىغانارمىقى بىلەن دېگەن وئرگاننىڭ يەرلىك ت سوۋېنتېرپروپ
ائقساقاللىقنى مۇنىستلىرى مۋە باشقا تارانچى كو روزىباقىيىۋىئدى. نەتىجىدە  ۋ ىقىياروزىبائبدۇلال 

  ۇئنى سەزگۈر دىپلوماتىك مەسىلىلەردىن  «الشتۇرۇپىيبىئنقىال» ۆرۈشىنىكتالىشىش 
ۆئز . ۇئالر قادىر ھاجىغا ەنتكۆئزگەر  ۈرەشكەكمۇنىستىك نىشان ۈئچۈن قىلىنىدىغان مكو

قارمىقىدىكى خىتاي  سوۋېنتېرپروپ رنى لىكلەتۈركىستاندىكى قەشقەر تەشكىالتىنىڭ كۈچىنى 
شۇ ۋاقىتتا خىتاي ىنى بەرگەن. پتەكلى قا قارىتىشالشائستىغا توپ  ىق ىباير  ىنىڭىئتتىپاقىئشچىالر 
يىلنىڭ -1920  بىلەن  شۇنىڭى پۈتۈن تۈركىستان تەۋەسىدە كېڭەيمەك تە ىئدى.  ىئتتىپاق ىئشچىالر  

تارانچىالردىن تەشكىللەنگەن ۇئيغۇر  ېتىكومىتقادىر ھاجىنىڭ كەمبەغەللەر  غىچەائخىرى
 كۇلۇبىغا، توغرىسى كومپارتىيەگە يېقىنالشقان.

  

 شەرق قىزىرارمىدى؟

دا ئەھۋال قانداق ىئدى؟ سوۋېتنىڭ خىتاينىڭ غەربى شىمالىغا قاراتقان سىياسىتى شىنجاڭ
شۇنداق   نايمەن ېئرىك-الرسبولىدۇ.  ۇرۇۋەتكەنلىك ائشبەكمۇ ىئزچىللىققا ىئگە دەپ قارالسا 

غا سوۋېتنىڭ بىر ىئزچىل سىياسىتى بار  شىنجاڭۇئ » ،قارايدىغان تەتقىقاتچىالرنىڭ بىرى بولۇپ
سىياسەت دېگۈدەك بىر نەرسە بولغان ئەمەس.   بۇ ھەقتەىئدى« دېگەن. ئەمەلىيەتتە 

ىرى ۋە  داىئرىلسوۋېت ۋە تۈركىستاندىكى  ۋاموسك دايىللىرىمالىمان دەسلەپكى  ڭىئنقىالبنى
بۇ  بولۇپ، ھوقۇقلۇق شەخسلەر شىنجاڭغا نىسبەتەن ھەر خىل وئخشىمىغان مەۋقەدە بولغان 

  .ى كۆپ ھالالردا زىددىيەتلىك بولغان مەيدان بولغان ۋە  ەسلىھەتتەمبىر كەم -ھەقتە كەمدىن
  ېۋىكلەر بولششنىڭ ئەمەس، بەلكى ۇنۇ ىتىدىكى زىددىيەت تايىنى يوق توقسىياسشىنجاڭ 

  ىئنقىالبنى نىڭ ىئنكاسى ىئدى. بۇ تەڭ قىسلىق يەنە تىكى ھالەتچۈشۈپ قالغان تەڭ قىسلىق
دۇنياسىدا   كاپىتالىزمسوۋېت دۆلىتىگە دۈشمەن بولغان كۈچەيتىش ۋە تارقىتىش بىلەن 
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شىنجاڭ بىخەتەرلىككە قانداق ېئرىشىش ائرىسىدىكى زىددىيەتتىمۇ ىئپادىلىنەتتى. سوۋېتنىڭ 
  ەسىلىسى مبىلەن ىئچكى مۇقىملىق وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت    رناتسىئونالىزمېىئنتسىياسىتىگە  

قول تىقماقچى بولغانالرمۇ    رايونغابۇ    ۇقتىسىدىنن  ىئنقىالبىئزچىل سايە تاشالپ كەلگەن. ھەتتا  
ھەققىدە بىردەكلىككە ىئگە   كىملەر ىئكەنلىكىزادى  گۇرۇھنىڭ ىئنقىالبى دىكى زېمىنمەزكۇر 

دىكى  ىتۈركىستانسوۋېت ۋە  مۇرەككەپ مىللىي تەركىبى ڭرايوننىئەمەس ىئدى. بۇ 
شىنجاڭ ، ۇئقۇمىنىڭ ۆئزگىرىپ تۇرۇشى نەتىجىسىدە مۇستەملىكىچىلىككە قارشى كۈرەش

گە  بىرى-ائلدىنقى سەپلىرىگە سېلىشتۇرغاندا بىر  سىياسىيمەسىلىسى تۈركىستاننىڭ باشقا ھەممە 
 ىئدى.ئەڭ زىددىيەتلىك بولغان مەنپەئەتلەرنى وئتتۇرىغا تاشلىغان 

بولشېۋىكالرغا    ماي نامايىشلىرى -4ېئلىپ بېرىلغان  يىلى خىتاينىڭ چوڭ شەھەرلىرىدە  -1919
ۋە سوۋېت  ھەققىدە سىگنال بەرگەن    ۇمكىنچىلىكى مبېرىش    زەربە  ېرىائلىزمغاىئمپشەرقى ائسىيادا  

 كاراخانلېۋ  دىپلوماتى بىلەن ائالقە قىلغان. سوۋېت  ىئنقىالبچىالرخىتاي ۋەكىل ئەۋەتىپ 
نى لىشقى  ياردەم  گەكۈچلەر دۈشمەن    غاخىتاي  ،سۈپىتىدە بايانات جاكارالپ  ېشارىتى بنىڭ  ياخشىلىق

خىتاي چېگرا  سوۋېتنىڭنەزەرىيە جەھەتتىن  جاكارلىغان. بۇ باياناتتوختىتىدىغانلىقىنى 
دىكى  شىنجاڭى بىلدۈرەتتى، ۇئنداقتا ىنخىتايغا قارشى كۈچلەرنى قوللىمايدىغانلىقرايونلىرىدىكى 

يىلى -1919؟ مەلۇمكى، ۇمكىنمۇمخىتايغا قارشى بولۇشى  ىئنقىالب ھەر قانداق بىر 
  ېۋىكلەر بولش كوناىئشى ىئدى. تاشكەنتتىكى  ۇسالرنىڭ ر ائساسەن  ېۋىزمبولشتۈركىستاندىكى 

ياشايدىغان مۇسۇلمان مىللەتلەرگە ۆئز  ېگرالىرىداچ ېرىيەسىنىڭىئمپ ۇسىيەچارر ىڭ نلېنىن
تەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلەش ھوقۇقى بېرىش ھەققىدىكى سوۋېت سىياسىتىنى ىئزچىل كۆرمەسكە  

 بىلەن ۇستەملىكىچى خىتايالرم شىنجاڭدىكى مەسىلىنىسېلىپ كەلمەك تە ىئدى. شۇڭا ۇئالر 
كۆز قاراشقا ىئگە ئەمەس  پ قارايدىغان دە ۈرەشكوئتتۇرىسىدىكى  يەرلىكلەرزۇلۇمغا ۇئچرىغان 

بىلەن مۇسۇلمان كوممۇنىستالر وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ   ېۋىكلەر بولشكونا  .ىئدى
  ۇمكىن مىمۇ  چىقىشبۇنداق بىر قاراشقا قارشى    ېۋىكلەرنىڭبولشناچارلىقىنى كۆزدە تۇتقاندىمۇ كونا  

يەرلىك  ئەڭ قىزىقتۇرغىنى شىنجاڭدىكى  ىنىر ىۋىكلېبولشدەسلىپىدە تۈركىستان شۇڭا  ىئدى. 
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كەلگەن  شىنجاڭغا بىر جاماىئتى ئەمەس، بەلكى خىتاي ائرمىيەسى بىلەن  ھېچنىڭ لەر مىللەت
شىنجاڭدىن   ېالۋخۇيچىالرگنەزىرىدە،  ېۋىكلىرىنىڭبولشتۈركىستان  گېالۋخۇيچىالر بولغان.

   ىئنقىالبى ائالقە تورلىرى بىلەن تەمىنلەيتتى.تەييار خىتاينىڭ ىئچكى ۆئلكىلىرىگە تۇتىشىدىغان 

ىئسيانغا تەييارلىق قىلغانلىقىغا ائىئت بىر پاكىت يوق، ئەمما  ەر ىئلىدا بىر  ېۋىكلەرنىڭ بولش
بۇنىڭ   ىئشىنەتتى ۋە  ۇمكىنچىلىكىگەمنىڭ چىقىپ قېلىشى شۇنداق بىر ىئشنۇرغۇن كىشىلەر 

.  ببۇس قىالتتى ەتەشىشقا تەييارلىق قىلىشنى ۈئچۈن يەرلىك پاائلىيەتچىلەر بىلەن ائالقە قىل
قاتتىق سودا ۆئمىكى تۇنجى بولۇپ گېالۋخۇي بىلەن ائالقە قىلغان بولسىمۇ  نىنىماليىلى -1919

دېگەن بىر تۇڭگان بىلەن  ۋاڭ فۇ لىيۇيەھيا  نىننىىمال ېۋىكبولشمەغلۇپ بولغان. بىر تاتار 
دىن  بۇرۇنخېلى  يەھيا  ئەمەلىيەتتە  تونۇشتۇرۇپ ۇئنى گېالۋخۇينىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى دېگەن.  

 ەشكەنلىكىنى ائالقىلبىلەن    ى ۆئز   ڭنىننىىمالۇئنىڭغا    ۇپ،بولىئشلىگەن    لىيۇباغاكونسۇل    تارتىپ
تەكلىپ ى بىلەن  مالىنىننىڭبىلەن ىئشلەشكە ۈئندەيدۇ. يەھيا  نىنى مالۇئنى  لىيۇبادەپ قويىدۇ. 

پىالنىنى   ېۋىكلەرنىڭ بولشۇئنىڭغا  نىنىمالبىلەن كۆرۈشىدۇ.  ۇئنىڭياركەنتكە بېرىپ 
. يەھيا  دۇ كۆرسىتىۋاراقلىرىنى  ەشۋىقاتت  ىقوزغاتقۇچ  ېۋىكلەرنىڭبولشچۈشەندۈرىدۇ ۋە 

ۇئنىڭغا بىر  ېۋىكلەرنىڭبولشغۇلجىغا كەلگەندىن كېيىن تەشۋىقات ۋارىقىدىن بىرنى ېئلىپ 
خەۋەر  ۇزاقتىنت قېتىملىق ىئسيان ۈئچۈن پۇل ۋە تەشۋىقاتالرنى بەرگەنلىكىنى دەيدۇ. بۇ 

 نىن ىمالتاقاپ قوغدىنىش تەييارلىقىغا چۈشىدۇ.  ېگرانىچتاپقاندىن كېيىن ىئلى ئەمەلدارلىرى 
تىراپ ېئ بىخەستەلىك قىلغانلىقىنى ۇناسىۋەتتە ميەھيا بىلەن بولغان  رەھبەرلىرىگە ۆئزىنىڭ

ېئيتىپ   كىنى كەتكەنلىقۇربان بولۇپ  ەھىيلىسىگنىڭ ائقالرنىڭ يەنە ۆئزى ، ئەمما ۇئقىلغان
  ۇقىنى يوقلبىر يامان نىيىتىنىڭ  ھېچقارىتا غا شىنجاڭۆئزىنىڭ  ائلمۇتا. ېئتىراز بىلدۈرگەن

تاجاۋۇز قىلىش ياركەنتكە بېرىپ سوۋېتنىڭ  الرجاسۇس  ئەۋەتىلگەنجاكارلىغان. ىئلى تەرەپتىن 
قاتنىشى   ېگراچالت قىلغاندىن كېيىن دوك ۇقىنى يوقل ائالمەت بىر  ھېچ  ۇمكىنچىلىكىدىنم

 ېئچىلغان.
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بىلەردىن ساۋاق ائلغان سوۋېت باشقا يۆنىلىشلەرگە ائدەم ئەۋەتىپ ىتەجر بۇ خىل 
ماسالشمىغان،  ېۋىكلەرنىڭبولشيىلالردا ىئلىدا -1920 پۈتكۈل بېقىشقا باشلىغان. ڭ تىڭالپتى

خەلق  سودا تاشقىغان. ائۋۇپ قال قۇتراتقۇلۇقلىرى ىئجازەتسىز ېئلىپ بېرىلغان  ۇقىرىدىني
جاسۇسلۇق ۇئۋىسى قۇرغان.  قاراقولداخادىملىرى ياركەنت ۋە سارىياتىنىڭ مىسكو

 لىنلائگىدۇىتىدە سۆھببىلەن ۆئتكۈزگەن ىئلى تەرەپ يىلى غۇلجىدا -1920 ېۋىكلەرنىڭبولش
 ۇئ كېيىن  مدىنكېلىشىزىپىسىدە قاتناشقان بولۇپ، ەى كاتىپ ۋىئسىملىك بىر تاتار جاسۇس 

. بىراق ۇئ غانۇلبۇير ائالقە قىلىشقا  ەخپىي ممۇسۇلمان تەشكىالتلىرى بىلەن  قېلىپ غۇلجىدا
نى بايقىغان. ۇئالرنىڭ لىرىمۇنىستمغۇلجىدا ۆئزىدىن بۇرۇن بېرىپ بولغان بىر قانچە خىتاي كو

ئەۋەتكەن بولۇپ مەزكۇر قوماندانلىقى ىئچىدە بىرىنى يەتتەسۇدىكى تۈركىستان فرونتى 
دەيدىغان بىر شۆبىسى بار   شەرق بۆلۈمى چەتئەللىكلەر ۈئچۈن ىئشلەيدىغان تەشكىالتنىڭ 

ىسقا بىرى مىللەتلەر خەلق كومىسسارىياتى تەرىپىدىن قىئچىدە  قالغان ۈئچەيلەننىڭ . ىئدى
  ىنىڭ سامارا شۆبىسىدە ىئتتىپاقمۇددەت تەربىيەلەنگەن، يەنە بىرى بولسا خىتاي ىئشچىالر 

 رنى قانداق قوزغىتىش بويىچە تەربىيەلەنگەن ىئكەن. باشقىال مەخسۇس 

  يېتىپ كېلىشى  ېتىنىڭكومىتوئتتۇرىغا چىقىشى ۋە تۈركىستان  ۇروسىنىڭبيمۇسۇلمانالر 
شەنلەشكەن ۋە  و ستەملىكىچىلىككە قارشى مەزمۇنى ر مۇ ڭىئنقىالبنىتۈركىستاندىكى بىلەن 

تۈركىستاندىكى   ۋانىڭموسك. قاراشتا ۆئزگىرىش بولغان-كۆز  ەسمىير شىنجاڭ ھەققىدىكى 
بۇ   بولۇپ، قتا بولغانىمۇنىستالر بىلەن ھەمكارلمكو مۇسۇلمانيەرلىك دەسلەپتە  ۇقىكونترولل

ىنىش قوللائك تىپ سىياسەت  ۇرايونالرغىمقوشنا ۆئزلىرىگە  كوممۇنىستالرمۇسۇلمان 
 مۇھىمبارغانچە تىيەسىدە ر مۇنىستالر تۈركىستان كومپام. مۇسۇلمان كوتەرەپدارلىرى ىئدى

،  بولۇپ وئرنى كۆتۈرۈلگەن كراتسىيەسىدىكى و ر يۇ ۋە ۇئالرنىڭ سوۋېت بۋەزىپىلەرنى ۆئتىگەن، 
ش بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ ۇنۇتۈركىستاندىكى توق   ۇسىيەر تىنى  سىياسى  ىتۈركىستان  خىتايۇئالر  

  سىياسىي دىكى مۇسۇلمان تۈركلەرنىڭ مەسىلىسىنىمۇ سوۋېت شىنجاڭقارىغان، ھەمدە 
  ەمەلىي ئ ىكىتۈركىستاند  ۋاموسكئەمما بىر قىسمى دەپ قارىغان.  مۇھىم ھەرىكەتلىرىنىڭ
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  سىياسىي بەك ائلدىغا كەتكەن ۈئچۈن، بۇنداق  ۇرۇۋاتقانلىقىت ھوقۇقنى تىزگىندە تۇتۇپ 
يۈز بېرىدىغان    ېگرالىرىداچىئدى. تۈركىستان    ئەمەسۇئيغۇن    ەسىگەدىپلوماتىيھەرىكەت سوۋېت  

سوۋېت ھۆكۈمىتى ۆئزىنىڭ  ۆئزىنى ېئلىپ قېچىش ۈئچۈن،  پارتالشالردىن ىئنقىالبى
 نالغا ۆئتكۈزۈپ بەرگەن. نىستىك ىئنتېرناتسىئومۇمنى كوىتۈركىستاندىكى بىر قىسىم ھوقۇق

بىر پارچىسى ىئكەنلىكى وئيلىشىلغاندا ۇئنىڭ   ڭىئنقىالبنى  ۇنياسىدىكىدنىڭ ىئسالم  شىنجاڭ
 ىئنقىالب  تروتىسكىيىلى -1919ھىندىستانغا تۇتىشىدىغانلىقى تېخىمۇ دىققەتكە سازاۋەر ىئدى. 

ياسالغان يولنىڭ ائفغانىستان،  لوندونغا چېكىنىۋاتقانلىقىنى، پارىژ ۋە  ۋروپادايادولقۇنىنىڭ 
  ىك كوممۇنىستقىلغان.  ەرغىبترەكلىكىنى ۋە بېنگال يېزىلىرىغا بۇرىلىشى كې ەنجابپ

ائنالىزچىلىرى شىنجاڭنىڭ خىتايغا نىسبەتەن كۆۋرۈك بولۇپال   ىئنتېرناتسىئونالنىڭ بەزى 
لىق پەشتاقيۈرۈش قىلىشتىكى بولغان ھىندىستانغا  برىتانىيە مۇستەملىكىسىقالماستىن يەنە 

برىتانىيە بىلەن سوۋېت  تۈزۈلگەن يىلى مارتتا -1920. وئينايدىغانلىقىنى ىئلگىرى سۈرگەن  رولىنى
ھىندىستاندا  وئتتۇرىسىدىكى كېلىشىمگە ائساسەن، سوۋېت برىتانىيەگە مۇستەملىكە بولغان 

كوممۇنىستىك   ۇمىنىستىرلىقىمسوۋېت تاشقى ىئشالر پەيدا قىلمايدىغان بولغان،  ۇقىمسىزلىق م
يىلى  -1920قارشى چىققان. ئەمما  ەتئىيق ەتلىرىگە نىڭ تۈركىستاندىكى پاائلىيىئنتېرناتسىئونال

  ىئشخانا تاشكەنتتە بىر    ۇروسىبينىڭ يېڭى تۈركىستان  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالۆئك تەبىردە  
بولۇپمۇ ىئران، ائفغانىستان،   ېگراالرداچشەرقى    ۆئزىگە قوشۇۋېلىپ،  سوۋېنتېرپروپنى ائچقان ۋە  

-1921 ۇروسىبيمەسۇئل بولغان. گەرچە تۈركىستان  ىئنقىالبقا ىكىالردشىنجاڭۋە ھىندىستان، 
  يوشۇرۇن  مىنىستىرلىقىدىنسوۋېت تاشقى ىئشالر تاقالغان بولسىمۇ تۈردە  ەسمىي ر ىلى باھاردا ي

  نىڭ سۇدزۇتاكر  يانىسبولشېۋىك داۋام قىلغان. التۋىيەلىك قانۇنسىز خىزمىتىنى  ھالدا
قەشقەرىيە ۋە جۇڭغارىيەنى پاائلىيەت قىلىدىغان ائيرىم ىئككى    ۇروسىبيرەھبەرلىكىدە تۈركىستان  

دا ىئش شىنجاڭتولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللەرنى تەيىنلەپ    رايونغاقىلىپ بېكىتكەن. بۇ ىئككى    رايون
 باشلىغان.  
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دىكى  ىتۈركىستان ۇسىيەر قارىشى مەركەزلىك  تۈركىستان شىنجاڭغا بولغاننىڭ ور ۇ تۈركبي
  ىئنقىالبقا قۇترىتىپ  زىيالىيالرنى ۇئ يەردىمۇ جەدىتچى ،ئەھۋالنى مەنبە قىلغان بولۇپ

بولغان بولۇپ    ەۋەبسالتالرمۇ  كەلگەن دوك  رايوندىن اشقا مەزكۇر  باشلىماقچى بوالتتى. بۇنداق قار 
بىر توپ  يۇشۇۋاتقانۇئپارتىيە بولۇپ  ىئنقىالبىائزغىنا جەدىتچى كىشىلەر شىنجاڭدىكى ۇئنىڭدا 

قويغۇچى  تۇنجى ۈئستىلىگە  ۈركبيۇرونىڭ تمەسىلىسىنى  شىنجاڭسۈپىتىدە بايان قىلىنغان. 
بولۇپ ۇئ ئەخمەت ىئسىملىك بىر ياش يىلى ۋاپات بولغان( -1928) ۋ ېئەلىيائرتۇچلۇق ياقۇپ 

كامالنىڭ وئقۇغۇچىلىرىدىن بىرى ىئدى. مەك تەپ تاقالغاندىن كېيىن ۇئ غۇلجىغا بېرىپ ۇئ يەردىن  
تىلىشتىن بۇرۇن يىلى تارباغاتايغا ئەۋە-1921 ۇئ  ەن.يەتتەسۇغا ۆئتۈپ كەتكيىلى -1920
يەلەش كىرىپ قىسقا تەربى  نىۋېرسىتېتىغاۇئمۇنىستىك مشەرق ئەمگەكچىلەر كو ۋادىكىموسك

شاراىئتى   ڭىئنقىالبنىقارىغاندا  يتقانلىرىدىنېئكۇرسىغا قاتناشقان. ۇئنىڭ يۇرتى توغرىسىدا 
ۋە تۇرپاندا  90، قاراشەھەردە 100، بايدا 200پىشىپ قالغان ىئدى. ۇئنىڭ قارىشىچە خوتەندە 

ىئنقىالبى تەشكىالتالر بار بولۇپ بۇالرنىڭ ھەممىسى چوڭ كىشىلىك ئەزاسى بولغان  300
بار بولۇپ خىتاينىڭ  ىئنقىالبچىدىن ائرتۇق  400مايىل ىئكەن. ۇئنىڭچە غۇلجىدا  ېۋىزمغابولش

 ېۋ ئەلىيتەشكىالت قۇرالمىغان. ۈئرۈمچىدە  ەۋەبلىكسمەخپىي ساقچىلىرىنىڭ نازارىتى 
رھان شەھىدى ۇ تاتار سودىگىرى بكىشىنىڭ داڭلىق قارايدۇ. بۇ دەپ رھان ۇ بباشالمچىنى 

  ائخبارات بىلەن تەمىنلىگۈچىسى  ېۋنىڭئەلىي. تۇرپاندا ىئكەنلىكىنى جەزم قىلىشقا بولىدۇ
يىللىرى شۆھرەت قازانغان -1930. بۇ كىشى بەلكىم دېگەن بىر كىشى ىئدىائبدۇخالىق 

 ى مۇمكىن. مىللەتپەرۋەر شاىئر ائبدۇخالىق ۇئيغۇر بولۇش 

تەشكىالتالر ۆئزى ھەققىدە ناھايىتى ائز ۇئچۇر قالدۇرغانلىقى ۈئچۈن سوۋېت   ەخپىيم 
نىڭ بۇ چاغدىكى سىياسىي ئەھۋالىنى بىلىشتە يېتەكچىلىك رول وئينايدۇ.  شىنجاڭاراتى بىئستىخ

نىڭ  ياش تۈركلەر دەيدىغان بولۇپ ۇئالر  ىئتتىھاتچىالر ۇرۇپپىالرنىگبۇ جەدىتچى الر دوكالتبەزى 
بولۇشى  ياكى شۇالرنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىغان تەشكىالتىنىڭ تارمىقى  ەرەققىيت ۋە  ىئتتىھات

ياردەم   ۇسىيەدىنر مۇمكىن. بۇالر شۇ ۋاقىتتا ائناتولىيەدىن سۈرگۈن قىلىنىپ گېرمانىيە ۋە 
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. بەزى ىئسپاتالردا  تەرەپكە يۆنەلگەن پاشائەنۋەر  قوماندانى تىلەۋاتقان سابىق وئسمانلى 
الڭ  ئەزالىرى قوزغ  ىئتتىھاتچىالر چېغىدا    ۋادىكى موسكيىلى ئەنۋەر پاشا  -1920  ،كۆرسىتىلىشىچە ى

. بۇ  ۇزاكىرىلەشكەنمكۆتۈرۈپ قەشقەردە ىئسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشنىڭ ىئمكانىيىتى ھەققىدە 
ھاجى نورۇز  لى ېئقەشقەردىكى ائالقىلەشكۈچىسى جەدىتچى  پاشانىڭمەزگىللەردە ئەنۋەر 

ھاجى  جىرجىسھاجى غۇلجىدىكى  لىېئيىلى -1920ىئدى. بەزى مەلۇماتالرغا قارىغاندا  ۋھاجىيى
نى قۇرغان. شەرقى  بىر تەشكىالت ېگەند «شەرقى تۈركىستان جەمئىيىتى»بىلەن بىرلىشىپ 

ھاجىنى سوۋېت ىئتتىپاقىدىكى باشقا   جىرجىسھالدا  مەقسەتلىكجەمئىيىتى تۈركىستان 
  ەزەربەند ن قىدىكى تاغالردا  ەۋەتكەن. بىراق ۇئ بۇخارانىڭ شەر بىلەن ائالقە قىلىشقا ئ  ىئنقىالبچىالر

يولغا   ەنۇبقاج ېرىدىنالگمۇسۇلمانالر يەنە سىبىرىيەدىكى جازا دىكى شىنجاڭىنغان. شەرقى قىل
يالغان خىتاي شىنجاڭدىن بەزىلىرى بۇالرنىڭ ائالقە قىلغان.  مۇتۈرك ئەسىرلىرى بىلەنچىققان 

 الىرىدتۇپراقخىتاي يەنە بەزىلەر  بولسا، كەتكەنۆئتۈپ پاسپورتى بىلەن سوۋېت تۈركىستانىغا 
  ىمۇ دشىنجاڭخۇددى سوۋېت تۈركىستانىغا وئخشاشال  تۈرك ئەسىرلەر .تۇرۇپ قالغان

- 1914سەبرى    ەسۇئدمىئستانبۇلدا ىئلىم ائلغان  وئقۇتقۇچىلىق قىلىش ائرقىلىق ۆئزىنى قامدىغان.  
 تۈرك ئەسىرلىرىنى غۇلجىدىكى مەك تىپىدە ىئشلەتكەن.  نداقبۇ كەلگەندە غا قايتىپ شىنجاڭ ىلى ي

ىئختىالپ  ېگىيەسىدەىئسترات ىئنقىالبغا قارىتىلغان شىنجاڭرى سوۋېت ئەمەلدارلى
  ەۋەبلىك س  ھتىياجىېئ ۈرەشكقىلىشسىمۇ، ۇئزۇنغا سوزۇلغان ائقالرنىڭ تەھدىتىگە قارشى 

سوۋېت تۈركىستانىدىكى ىئچكى ۇئرۇشتىن قاچقان ائقالر  شىنجاڭيىللىرى - 1920بىرلىشەتتى. 
  قوماندانى كىرىشلىرىگە شاھىت بولدى. دېڭىز ائرمىيە پ بېسىتۈركۈملەپ -تۈركۈمائرمىيەسىنىڭ 

يەتتەسۇ ائرمىيەسىنىڭ    كوۋ نېنائن  ېنېرالگسىبىرىيە ائلدىنقى سېپ ى مەغلۇپ بولغاندا    كولچاكنىڭ
 قاراتاغلىق ئەگىشىپ  كوۋغانېنائنغا كىرگەن. شىنجاڭدىن شەمەيقالدۇق قىسمىنى باشالپ 

شۇنىڭ بىلەن ( ائلدى بىلەن تارباغاتاينى ائندىن ائلتاينى بېسىۋالغان.  1922-1877)  باكىچ  ېنېرالگ
گە  دېگەن يېرى ىئلىنىڭ سۈيدۈڭ شتابىنىباش  قوماندانلىق نىڭ زىۆئ تۇۋ ۇد ائتامان بىر ۋاقىتتا 
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كى  يەتتە سۇدى  دۇتۇۋ بىلەن    باكىچشەرقتىكى خىتاي زېمىنغا قاچقاندا    كوۋ نېنائنوئرۇنالشتۇرغان.  
 پۇرسەت ىئزدىگەن.  ۈئچۈن قاتنىشىش قايتا  قاۇئرۇش

دىكى قىزىل ائرمىيە گارنىزونىدا ىئسيان بولۇپ، بۇ ىئسياننىڭ ائلمۇتادا ىئيۇنيىلى -1920
كازاكالرغا يېڭىدىن ھۇجۇم قىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ   ېۋىكلەرنىڭبولش ۇرۇلۇشىباست

بولغان.  ەۋەبسدىن ائخىرقى قېتىم ھۇجۇمغا ۆئتۈشىگە شىنجاڭمۇقىمسىزلىق ائق ائرمىيەنىڭ 
قىسىمنى  ەربىيھ  سىدوروۋ  ك پولكوۋنىغۇلجىدىكى ۋەكىلى  كوۋنىڭنېنائن نويابىردايىلى -1920

يەتتە سۇ ائتلىق   -58قىزىل ائرمىيەنىڭ  ۇئالر  باشالپ ائلمۇتانىڭ شەھەر سىرتىغىچە بارغان. ئەمما  
نى ۆئز ىئچىگە ائلغان قىسىملىرى  تاپقان قىسىم(  ەركىبتدىن تۇڭگان ئەسكەرلىرى ) قىسمى 

دىكى  شىنجاڭتەرىپىدىن قوغالپ چىقىرىلغان. بۇ قېتىمقى مەغلۇبىيەت بىلەن ائقالرنىڭ 
ۇئنىڭ قالدۇق   سوالنغان.ە گ تۈرمى دە ۈئرۈمچى كوۋ نېنائن. يۈزلەنگەن زاۋاللىققاھۆكۈمرانلىقى 

پاتمانالپ  باكىچنىڭۋە گەنسۇ ائرىسىدا چېچىلىپ تۈگىگەن. غۇلجىدا  شىنجاڭئەسكەرلىرى 
ائرىسىغا    نىڭباكىچۋە  دۇتوۋ بىلەن سەۋەبى مۇسادىرە قىلىشى  ەرنىكۈمۈشل ۇلۇۋاتقانتوش

قەستلەپ  دۇتوۋنىدۈڭدە يتاتار ۋە تارانچىالر سۈ فېۋرالدايىلى -1921. زىددىيەت چۈشكەن
 ۆئلتۈرگەن. 

دەرىجىدە ھىت موڭغۇلىيەنىڭكىگە ھەيران قاالرلىق ۇم ەربىيھ دىكى شىنجاڭشۇ ۋاقىتتىكى 
مار  كېسىل تار -پ ائق ائرمىيەنى ۈئزۈلبۇ يەردىمۇ قىزىل ائرمىيە ائرىلىشى ،وئخشاش بولۇپ

قىلغان بولسىمۇ، قىزىل ائرمىيەنىڭ  الن ېئخىتايغا بايانات  انخكارا لىۋيىلى -1919قىلغان. 
  ەۋەب سموڭغۇلىيەگە كىرىشى ۇئ يەردە سوۋېتپەرەس بىر مۇستەقىل دۆلەتنىڭ پەيدا بولۇشىغا 

بەرگەنلىكى   پاناھلىق غا ائقالر  نىڭ نەزىرىدەستىراتىگىيەچىلىرىىئ بولغان. بەزى سوۋېت 
ۆئز   ېۋىكلەربولش. دەسلەپتە مەيدانىغا ائيالنغان ىئدى ۇئرۇشىئچكى  بىر شىنجاڭمۇ  سەۋەبىدىن

قىسىمالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان ھەرىكىتىنى مانجۇرىيەدىكى خىتاي باندىتالر بىلەن بىرلەشكەن 
كۈچلىرىنىڭ   كوۋ نېنائنمۇنىستالر  منىڭ بېشىدا غۇلجىدىكى كوىيىل-1921قاچاق ائقالرغا قاراتقان.  

. ائالقە قىلغانبىلەن  باتاليونىۋە ۇئنىڭ  ېروئفىتسخىتاي ائق بىر بولغان تەۋە  غاقالدۇق قىسمى
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  ېۋىكلەر بولش   ئەمما ائقالر تەرىپىدىن بېسىقتۇرۇلغان.بولسىمۇ    ۆتۈرگەنك ۇئالر سۈيدۈڭدە ىئسيان  
بوشاشماي خىتاي جاسۇسالرنى ائرمىيە ىئچىدە ھەرىكەتلىنىشكە ئەۋەتىپ  بۇنىڭلىق بىلەن 

  ېۋىكلەر بولشيىلى مايدا -1921تۇرغان. ئەڭ ائخىرىدا ۈئرۈمچى بىلەن سۆھبەت قىلىش ائرقىلىق 
. ۈئرۈمچىنىڭ رۇخسىتى  غانېئلىپ بار ھەرىكەت  ەربىيھ  ۋاسىتەبىائقالرغا قارشى  شىنجاڭدىكى

موڭغۇلىيەگە كېتىشكە مەجبۇرلىغان. ۇئ  باكىچنىغا كىرىپ شىنجاڭبىلەن قىزىل ائرمىيە 
 ۆئتكۈزۈپ بېرىلگەن. ۋىكالرغا ې بولشموڭغۇلىيەدە تۇتۇلۇپ 

غا قاراتقان ىئنقىالبىي  شىنجاڭ ۋانىڭ موسكھەرىكەت  ەربىي ھ دىكى ىيىل-1921
بىلەن  ائرقا كۆرۈنۈشسىنى ىدەرىجىلىكلەر مۇالھىز  ۇقىرى يىكى ھەققىد ېگىيەسىىئسترات

بىلەن  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالسى ى وۋېتنىڭ خىتاي ھەققىدىكى مۇنازىر تەمىنلىگەن. س
قىلدى. قىزىل ائرمىيەنىڭ   ەرەققىيتىئختىالپىغا قاراپ  ڭمىنىستىرلىقىنىسوۋېت تاشقى ىئشال 

ىپاقداشلىرىغا خىتاينى مۇستەملىكىچى  تموڭغۇل ىئت ۋانىڭ موسكموڭغۇلىيەنى ىئشغال قىلىشى 
« دېيىلىدىغان رايونىگرا ېچ»خىتاي  ېۋىكلەرنىڭبولشدەپ ائتاش جاسارىتىنى بەردى. نەتىجىدە 

ىك مىللەتلەرنىڭ  ياقتۇرىدىغان »يەرل كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالمۇنازىرە تېمىسى، 
ۆئزگەردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ ھەرىكەتلەر چىگىش ھالەتتىكى سوۋېت   غا «ائزادلىقى

غا كىرىپ بىر قانچە ھەپتىدىن  شىنجاڭتەھدىت بولدى. قىزىل ائرمىيە  چوڭ  خىتاي مۇناسىۋىتىگە  
  ېۋىك بولشقايتىپ  ۋاغا موسكتاشكەنتتىن  دزۇتاكىسۇ ر  انىسي  رەىئسى ۇروسىنىڭبيكېيىن تۈرك 

سنىڭ  ور ۇ ىنى سۇندى. تۈركبي پدا سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇش تەكلىشىنجاڭ  ېتىغاكومىتمەركىزىي 
  ڭ رايوننى بۇ  دزۇتاكىسۇ ر  نى ئەكس ئەتتۈرۈپ،بۆلۈشىىئشچىالرنى شىمالى ۋە جەنۇبىي فرونتقا 

تەخمىن قىلغان. بىزدە ۇئنىڭ   ۆلۈنۈشىنىبىگە ەتلىر جۇمھۇرىيۋە قەشقەرىيە سوۋېت  ۇڭغارىيەج
 گىيورگىيوق. ئەمما بۇ پىالن خەلق تاشقى ىئشالر كومىسسارى  تولۇق تېكىستى  نىڭپىالنلىرى

دا قولغا شىنجاڭ نەزىرىدە  ڭدىپلوماتلىرىنىقارشىلىقىغا ۇئچرىغان. سوۋېت قاتتىق  چىچەرىننىڭ
تەرەققىياتى ۈئچۈن  ەسىنىڭ دىپلوماتىيكەلتۈرۈلگەن ھەر قانداق نەتىجە خىتايدىكى سوۋېت 

سىياسىتىمىز ۋە وئمۇمى  »بىزنىڭ خىتاي بىلەن دوستانە مۇناسىۋەت ھەققىدىكى    :ىئدى  پايدىسىز
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وكراتىيەسىگە بولغان قىياسىمىزغا ائساسالنغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ياخشى  مخىتاي دې
ئەزالىرى  كۆپ قىسىم ېتنىڭكومىتمۇناسىۋەتنى قەتئىي ساقلىشىمىز كېرەك«. مەركىزىي 

 قوشۇلغان.   ىشىغا قار بۇ  نىڭچىچەرىن

سوۋېت تاشقى  ۋە    چىچەرىن ىئچىدەائيالر  ۋە ھەپتە كېيىنكى يىغىنىدىن  ېتكومىتمەركىزىي 
خەت ائالقە  جىددىيدىكى ۋەكىللىرى ائرىسىدا شىنجاڭتۈركىستان ۋە  ڭمىنىستىرلىقىنىىئشالر 

- بارائساسى  ەربىر  نىڭپىالنى شتۇرىدىغاننى سوۋېتالشىنجاڭ رودزۇتاكىسنىڭبۇنىڭدا بولدى. 
ھەققىدە   ۇروسىبيتۈرك  الردوكالتۋالغان ۇ تاپشۇر   چىچەرىنھەققىدە مۇزاكىرە بولۇندى.  ۇقىيوقل

تولۇق    ڭمىنىستىرلىقىنىسوۋېت تاشقى ىئشالر  ىئدى. تاشكەنتتە    پۈتۈنلەي تەنقىدى پوزىتسىيەدە
خىتاي ھاكىمىيەتتىكى كى ئەھۋال شىنجاڭدى جەھەتتە  ېك تىپوئبيھوقۇقلۇق ۋەكىلى: »

بىلەن مىللىي ۋە ىئقتىسادىي زۇلۇمغا ۇئچراۋاتقان مۇسۇلمان خەلقنىڭ  ۇستەملىكىچىلىرى م
دىكى بۇ  شىنجاڭ جەھەتتە  ۇبيېك تىپس، ىئنقىالبكېلىپ چىققان  ۇنۇشىدىنتوقمەنپەئەت 

ئەمەس، جەمئىيەت ىئنتايىن تەرتىپسىز، خىتايغا قارشى كۈچلەر  ىئنقىالبئەھۋال ھەرگىزمۇ 
 ڭ مىنىستىرلىقىنىسوۋېت تاشقى ىئشالر تتۇرىغا قويدى. تولىمۇ ائجىز« دېگەن قاراشالرنى وئ 

ىئنتايىن  نى ىتىھەرىك ۋىقاتتەش ھەرقانداق  ىكىۋەكىلى، بۇ يەردبىر غۇلجىدا تۇرۇشلۇق 
»ىئلىدىكى خىتاي  :بىلەن دەڭسەش كېرەكلىكى توغرىسىدا ائگاھالندۇرۇپھتىياتچانلىق ېئ

سوۋېت تاشقى ىئشالر  ھۆكۈمرانلىقىنى ائلدىراپ ۆئرۈمەسلىك الزىم« دېگەن. يەنە بىر ئەمەلدار
تۆۋەندىكى كۆز قاراشنى وئتتۇرىغا   ېئرىشىلىۋاتقان قاقولالشبارغانچە رىدا كارىدو  ڭمىنىستىرلىقىنى

  سوۋېت ېئلىپ بېرىش  سىياسەت چېچەن اقارىت ەھاكىمىيىتىگۋە ۇئنىڭ  زېڭشىن ياڭ» قويغان:
ىسىدىكى  توغر  غا يۈزلىنىشخىتاي ئەمەلدارالر مەنچە  ۇئيغۇن.ئەڭ  ەنپەئەتىگەمنىڭ ىئتتىپاقى

 دېگەن. -مەنتىقىگە ۇئيغۇن« قىلىشتىن بەكرەك ىئنقىالب شىنجاڭدا يوليورۇقالر

دە ىئچى مىنىستىرلىقىسوۋېت تاشقى ىئشالر ھېچ بولمىغاندا  ۇقتىدان شۇنىڭ بىلەن بۇ  
بىر ھېچھازىرغىچە يۈز بەرگەن مۇالھىزىلەرگە كۆرە، سوۋېتتىكى  ئەمما  بىردەكلىك ھاسىل بولغان.  

غا  شىنجاڭسىدىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى كونترول قىلغان ئەمەس. بۇ اگر ېتۈركىستان چ وئرگان
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گەرچە خاتىمىسى بولماستىن بەلكى باشلىنىشى ىئدى.    ۈجمەللىكنىڭم قارىتىلغان سىياسەتتىكى  
باشقا بولشېۋىك   ۋادىكىموسك ۋە  مىنىستىرلىقىسوۋېت تاشقى ىئشالر خىتايغا قارشى كۈچلەر 

  رايوندىكى  ېگراچ ە كۆرۈنگىنى بىلەنھالەتت «تەرتىپسىز ۋە ائجىز» رەھبەرلىرىگە نىسبەتەن
پاائلىيەتچىلەر   سىياسىي مۇھاجىرەتتىكىۋە  ائك تىپلىرى  ىئنتېرناتسىئونالكوممۇنىستىك 

لېنىن ۋە ۇئنىڭ   ېتتىكىكومىتەتتى. مەركىزىي ىتكۆز  ۇقتىدىننوئخشىمىغان داۋاملىق ىئشالرنى 
  پەيتتە دەل شۇ ۋاتقان قارشى بىلەت تاشالكېڭەيتىشكە  ىئنقىالبنىدا شىنجاڭىئشداشلىرى 

ىنىڭ قۇرۇلتىيىنىڭ ېئچىلىش مۇراسىمىغا قاتنىشىش پاقىئتتى ىئشچىالر ۇڭغارىيەجقەشقەرىيە ۋە 
خىتاي ېئزىلگۈچى خەلقنى  ۇئالر شىنجاڭدىكىيدا ا قۇرۇلت .شكەنتتە توپالندىاۋەكىللەر تۈئچۈن 

 . دىلىجاكار  نىقىلىش ائرزۇسى ائزادمۇستەملىكىسىدىن 
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 .باب ائلتىنچى

 قاراپ پارتىيەدىن مىللەتكە

سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى ۆئزگىرىشلەر بىزدىن - خىتاي بىلەن سوۋېتنىڭ سىياسىتى ۋە خىتاي
بولغان ۇئيغۇر مىراسلىرىنى تالىشىش قىزغىنلىقىنىڭ بىر قانچە   ۋاسىتەيىلدىكى قوزغاتقۇچ -1920

مۇسۇلمان  - يىلدىكى سوۋېت-1921باسقۇچ  بىرىنچى باسقۇچىنى ائيرىشنى تەلەپ قىلىدۇ. 
 قا ۋە تۈركچىلىكنىڭ ۋاقىتلىق بىرلىشىشى. بۇ باسقۇچ  ېۋىزمبولشبىرلىكىدە قوشماق ېئقىن بولغان  

  ا بولغان ائرزۇسىدقىلىش يېتەكچىلىك  ىئنقىالبقا ىكى دۇنياسىدتاشكەنتتىكى ىئسالم 
 ۇاليلىق قۋېت تۈركىستانىدا سى تەرىپىدىن سو ور ۇ نىڭ تۈركبيكوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال

يىللىرى - 1923-1922 دا،غانتۇيۇق يولغا كىرىپ قال ائخىرىغا بارغاندابۇ ۇئسۇل . يارىتىلغان ىئدى
ە باش  خىتاي سىياسىتىد ېرناتسىئونالنىڭىئنتمۇنىستىك مكو تارانچى رادىكاللىرى باش بولۇپ

ىئشلىرىغا مەسۇئل بولغان،  ىتۈركىستانسوۋېت  ۋادىكىموسك  ېئلىشقا باشلىدى، شۇنداقال رول
بۇ   نى ۈئمىد قىلدى.ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈش  ۇروسىنىڭبيمەركىزىي ائسىيا  يىلى قۇرۇلغان  -1922

  شىنجاڭنىڭ تەقدىرىگە  ،خىل ائمىلالر ۇئالرنى مۇسۇلمان سىياسەتلىرىدىن يىراقالشتۇرۇپ
- يىلدىكى خىتاي-1924ھەمكارالشتۇرغان. ائندىن مۇنىستلىرى بىلەن مقىزىقىۋاتقان موڭغۇل كو

دىكى ھەر  رايونى ېگراچبى غەرخىتاينىڭ ۇناسىۋىتىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى وۋېت دوستلۇق مس
 ھەرىكەتنى تورمۇزلىغان.ائلدىراقسان قانداق 

بولغان الرغا شىنجاڭلىق مۇھاجىر شۇ يەردە ياشاۋاتقان  ۆئز ىئچىدە سوۋېتنىڭ
لىشىش ا ىكى تدىتۈركىستان سوۋېتى ېئنىق ئەمەس ىئدى. ۇئالرنى مەقسىت پاائلىيەتلەرنىڭ 

خىتايغا كىرىشتە  ياكى ، ۇنمە كتەىئشلتەسىرىنى كۈچەيتىش ۈئچۈن  ىئچىدىكى رايونالرغا بولغان
دەپ چۈشەنسەك، بۇالر ىتى بار ىئككىال مەقسسوۋېتنىڭ ھەر ؟ ئەگەر ۇغانمقىلپەلەمپەي 

 ېگراسىغا چ  شىنجاڭوئتتۇرىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟ سوۋېتتىكى بۇ ىئككىلىنىش 
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  ۇرۇپپىنىڭ گماكانالشقان تارانچىالر ۋە قەشقەرلىكلەردىن ىئبارەت ىئككى ائچقۇچلۇق 
بولغان خىتايغا تەۋە   ۆرۈنۈشىكنىشىدە ىئپادىسىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. بۇنىڭ ائرقا ىللتەشكى

  بابتا  -4ھەققىدە بىز تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر ۈئستىدىكى وئخشاش بولمىغان كۆز قاراشالر 
تەشكىللىنىشلەرنى  مەزگىلدىكى كىملىك مەسىلىسى دەسلەپكى  مىللىيتوختالغان ىئدۇق. ئەمما 

قۇرۇلمىسى    ىئجتىماىئي  ۇرۇپپىنىڭگبۇ ىئككى  يەنە  ى بىردىن بىر ئەينەك ئەمەس. بىز  كۆزىتىشتىك
  ۇئالرنىڭ ائرىسىدىكى پەرق  بۇنداقتاكېرەك.  ۇرۇشىمىزائغدنەزەر  ىمۇ مەنپەئەتلىرىگۋە سىياسىي 

  ۇسىيەلىك ر قەشقەرلىكلەر خىتاي پۇقراسى بولسا تارانچىالر  كۆرۈلىدۇ. نتەرەپتىمۇھىم ۈئچ 
 مۇ كۆپبولۇپ ھازىر سوۋېت كىشىلىرىگە ائيالنغان. بۇ ىئككى جامائەتنىڭ ىئگىلىك شەكلى 

لىقى  س، بىرى پەسىللىك ىئشلەمچىلەر ۋە تىجارەتچىلەر يەنە بىرى ائسابولۇپ پەرقلىق 
ىمۇ ا ۋە ىئش بېجىرىش ۇئسۇلىدقاتلىمىد كسىياسىي رەھبەرلىرقلەر ۇئالرنىڭ .  بۇ پەېھقانالردۇر د

تاپىدۇ. بىرى قەشقەرلىك تىجارەتچىلەرگە تايىنىپ تەسىرىنى كېڭەيتسە، يەنە  ىنى دىسىئپاۆئز 
بىلەن وئتتۇرىغا  لىش قى ەرغىبتمەدەنىيەتتە يېڭىلىقنى ۋە ساالھىيىتى ىئستاژى بىرى پارتىيە 

  قان.چىق

بۇرۇن  ىئنقىالبتىن ائممىۋى نەسەبنامە ىئدىيەسىۇئيغۇر  ،قىلغىنىمىزدەكبۇرۇن بايان 
 دىكى بىر قىسىم كىشىلەر ۇئيغۇر كۇلۇبى نامىدا يىغىلىش قىلىشائلمۇتا  ،وئتتۇرىغا چىققان بولۇپ

شىش لىبىلەن ھەمكار ھاكىمىيىتى نى باشلىغان. ۇئالر سوۋېت ائرقىلىق بۇ ىئدىيەدىن پايدىلىنىش
قايناملىرىغا ائيالنغان يەتتەسۇدا  ىئنقىالبائرزۇسىدا ىئدى.  ىشتىكۆرس يول  خەلقىگە ائرقىلىق 

ڭ يەنە بىر مەنىسىنى، يەنى بىرەر  داۋام قىلىۋاتقان مۇنداق يىغىلىشالر ۇئيغۇر كىملىكىنى
ۇئيغۇر دېگەنلىك ۇئيغۇر   نۇقتىدىن ېئيتقاندا يېتىلدۈرمەك تە ىئدى. بۇ پارتىيەگە تەۋەلىكنى 

مايىللىقتىن، ھەتتا بەلكىم   ۋېتقاسو ، ۋە ۇئنىڭ پاائلىيەتلىرىنى قولالشتىن  كۇلۇبىغا ئەزالىقتىن
 ەرەپدارلىرى تۇئيغۇرلۇق بۇ مۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى بولۇش دېگەندىن دېرەك بېرەتتى. مكو

ۆئز جاماىئتىنىڭ ۇئالرنىڭ  ۇئيغۇرلۇق قۇرۇلمىسىنى كۈچەيتىشبولغان تارانچىالرغا نىسبەتەن 
. ئەمما  تەكىتلەشنىڭ بىر ۇئسۇلى ىئدىخىتايغا بولغان كۆۋرۈكلۈك رولىنىڭ مۇھىملىقىنى 
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  يغۇرلۇقىنى ۇئ بىر ائز خەتەرلىك ىئدى. چۈنكى ۇئالر ۆئزىنىڭ  ېگىيەسىىئستراتۇئالرنىڭ بۇ 
تارانچىالر  ەزىرىدىكىنقانچە باغالنسا قوشنا قازاقالرنىڭ  شىنجاڭنىڭ سىياسىتىگەتەكىتلەپ 

مۇستەملىكىچىلەر دەيدىغان قاراشنى دەلىللەپ قويغان  چەتئەللىك سوۋېت تۈركىستانىدىكى 
قانچە   ىئنقىالبنىدا شىنجاڭۇئالر ئەگەر لىك ئەھۋال شۇ ىئدىكى، ر يەنە بىر خەتەالتتى. بو

   تەكىتلىسە، رەھبەر بولۇش خىيالىدا يۈرگەن قەشقەرلىكلەرنىڭ قۇچىقىدا وئلتۇرۇپ قاالتتى.

دېگەن قاراشنى    "ئەزا بولماقۇئيغۇرلۇق بىر پارتىيەگە  "  ىكىسانلىقالرنىڭ نەزىرىد  ئەگەر كۆپ
نەتىجىلىك بولۇش بولماسلىقى ۇئيۇشتۇرۇش ۈئنۈمىنىڭ ۇئنىڭ توغرا دېسەك، ۇئنداقتا 

ۇئيغۇرلۇق پىداكارلىرىنىڭ ۆئز خەلقى ىئچىدىكى سىياسىي رەھبەرلىك جەھەتتىكى ۇئتۇقلىرى ۋە  
 قۇرۇلمىسىدا  مەمۇرى پارتىيە ۋە  مۇكەممەللىشىۋاتقان    ەدرىجىيت  نىڭتۈركىستانىسوۋېت  ۇئالرنىڭ  

-1920 بۇ قۇرۇلمىالردا .مۇناسىۋەتلىك ىئدىنغا ېئرىشەلىشى بىلەن ۇ وئر  قانچىلىك ھوقۇقلۇق
مىللەت ائيرىش سىياسىتى نەتىجىسىدە غايەت زور ۆئزگىرىشلەر يۈز  ىللىرىنىڭ وئتتۇرىلىرىدىكى ي

جۇمھۇرىيەتلەرنى بەرپا قىلغان   مىللىيتۈركىستانىدا بىر تۈركۈم يېڭى  سوۋېت  . بۇ سىياسەت  بەردى
بار   ېررىتورىيەلەرتائپتونومىيەلىك كىچىكرەك بولغان يەنە ھەر بىر جۇمھۇرىيەتلەردە بولۇپ، 

ىن بۇرۇن ېئلىپ قالشتقېتىملىق نوپۇس ېئنى بىرىنچىيۈرگۈزۈلگەن  ۋېتتاسو بۇنىڭ يەنە  ىئدى.
 بار ىئدى.   ۇناسىۋىتىمزىچ    جەريانى بىلەنتېگورىيەسى بەرپا قىلىش  ا مىللەتلەر ك  ەسمىير بېرىلغان  

مىللەت دېگەن »بۇ خىل تەشەببۇسالر سوۋېت سىستېمىسىدا ىئش قىلماقچى بولغانالر ۈئچۈن 
مىللەت نەزەرىيەسى   ەستالىنچ يەنى، دېگەن سوائلغا يېڭىچە ېئنىقلىما يارىتىپ بەردى:  «؟ېمەن

ئەتكەن   ەكسئرمۇش ۋە وئرتاق مەدەنىيەتتە ۇ ، ىئقتىسادى تېررىتورىيەتتىل، وئرتاق ان بولغ
 سلېزكىنېنىڭ  يۇرى  ۋېتالرسو مىجەز وئرتاقلىقى پىرىنسىپ ى مىللەتلەرنى ائيرىشتا ائساس قىلىندى. 

 ۇائشكۈچەيتىۋاتقان بارغانچە سىياسىتىنى  «(ېئتنوفىلىيە) نلىق قىزغى مىللىي»  ېئيتقىنى بويىچە
 ۇئيغۇر  شىنىڭ قىممىتىنى ھېس قىلغانالرغا نىسبەتەن ىئشلىتى رېتورىكىنىىزم ۇئيغۇر  ۋاقىتتا، 

يانالر نەتىجىسىدە  رمۇشۇنداق جە نى ېئنىقالشقا ېئھتىياج تۇغۇلدى.دېگەن بۇ سۆزنىڭ مەنىسى
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 ھالدا  ەدرىجىيترلىك دەپ قارايدىغان كىشىلەر بى سىياسىيۇئيغۇر ۇئقۇمىنى پەقەتال بىر بۇرۇن 
 دەپ تونۇشقا باشلىدى. مىللىتىدىن ۆئزلىرىنى ۇئيغۇر 

 

 ۆئرلىشى ۋە چۆكۈشىنىڭ ىئتتىپاقى بىىئنقىالۇئيغۇر 

خىتاي ىئشچىالر  ۇروسىبيتۈرك نىڭ كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئوناليىلى -1921
ىئتتىپاقىنىڭ تۈركىستان قۇرۇلتىيىنى ېئچىشنى جاكارلىغان، بۇ خىتاي پۇقرالىرى تۈركىستاندا 
قۇرغان پەرقلىق تەشكىالتالرنىڭ بىرلىك مۇقەددىمىسى ىئدى. بۇنى بىر مۇسۇلمانالر بىرلىكى 

مارتتا   بىرىنچىيىلى -1921تى ېكومىت تەشكىلى يىغىن ،دېيىشكە بولمايتتى. ھەقىقەتەن
قىلمىغان. تۈرك  ىئشتىراكۇئچراشقان چاغدا نە تارانچى، قەشقەرلىك ۋە تۇڭگان ۋەكىللىرى 

بولۇپ    ەرمېنىيەلىك ئقەشقەرىيەگە ۋەكىللىك قىلغۇچى تولۇق ھوقۇقلۇق كىشى بىر    ۇروسىنىڭ بي
باش بولغان بولۇپ ۇئالرنىڭ ىئچىدە   ۇرۇپپىغاگىئدى. ۇئ ۈئچ كىشىلىك بىر  نازارىائنتسىئسمى 

بىر خىتاي پاائلىيەتچىمۇ بار ىئدى. ھالبۇكى قاراردا »تۈركىستاندا مۇسۇلمانالر ائساسلىق وئرۇندا 
  شتابىدىن باش    خىتاي ىئشچىالر ىئتتىپاقى  ۋادىكىموسكتۇرىدۇ، خىتايالرنىڭ تەسىرى ائز، شۇڭا  

 ىدايىغىلىشقېتىملىق    چىنچىۈئكومىتېتنىڭ    بۇمۇستەقىل ھەرىكەت قىلىنسا بولىدۇ« دېيىلگەن.  
دېگەن ىئسىمنىڭ وئرنىغا   «خىتاي ىئشچىالر» بولغۇسى قۇرۇلتاينىڭ ىئسمىنى ۆئزگەرتىش،

دېگەن ىئبارىنى ىئشلىتىش قارار قىلىنغان. چۈنكى بۇ   «قەشقەرىيە ۋە جۇڭغارىيە ىئشچىلىرى »
ۋەكىللىك ساالھىيىتىنى تېخىمۇ تولۇق  كېلىپ چىقىشى ۋە    ۇغراپىيەلىكجيىغىن قاتناشچىلىرىنىڭ  

  ۆتىنچى ت ىئپادىلەپ بېرەتتى. ۇئزاققا قالماي تەشكىلى كومىتېت ىئچىدە ۆئزگىرىش بولغان. 
  ۇروسىدىكى بيىلىپ ۇئنىڭ وئرنىغا تۈرك خىتاي ۋەكىل ائير  ىن كېيىن بىريىغىلىشت ېتىملىق ق

 ى كەلگەن.دېگەن كىش ماخمۇدوۋ قەشقەرلىك ائبدۇراخمان 

رىغان. ۇئنىڭ ۇ خاھىشىنى مۇسۇلمانالر تەرەپكە ب قېتىلىشى ىئتتىپاقنىڭ ماخمۇدوۋنىڭ

كاسىپ ى  ۇئنىڭ  دەۋرىدە    ىئنقىالبى  ۇسىيەر پەقەت    ، كىملىكى ھەققىدە ېئنىق مەلۇمات يوق بولۇپ
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پارتىيە  باكۇدا ياشىغان كەچمىشى مەلۇم. ۇئ شۇ يەردە  ەھىرى ش نېفىت دېڭىزى بويىدىكى 
يىلى ېئچىلغان، »باكۇ قۇرۇلتىي  ى«  -1920تىيەگە كىرگەن. ر يىلى كومپا-1919مەك تىپىنى تۈگىتىپ 

شەرق خەلقلەر قۇرۇلتىيىغا ۇئمۇ قاتناشقان بىرىنچى قېتىملىق دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولغان 
تەشەببۇسى بىلەن   ېتىنىڭكومىتبولۇشى مۇمكىن، ئەمما جەزم قىلىش تەس. بۇ يىغىن ىئجراىئيە  

تىنىڭ ھەم ئەڭ مۇسۇلمانالر سىياسى نىڭكوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالېئچىلغان بولۇپ، 
-بولغان. قۇرۇلتاي ائلدىراپ ېشارىتى ب ڭكرىزىسالرنى تىكىيۇقىرى پەللىسى ھەم بۇ سىياسەت

ائرقا كۆرۈنۈشلىرى  مەكلىرىنىڭۆئۋەكىللەر بولۇپ بىر تەشۋىقات پاائلىيىتى سالدىراپ ېئچىلغان 
. كۆپ مىللەتلىك بۇ قۇرۇلتاي تىل جەھەتتىكى  تەكشۈرۈش بولۇنمىغانائنچە بەك  ھەققىدە
كىشىلەرنىڭ قاتناشچىالر بىلەن مۇناسىۋەتسىز نۇتۇقالرنى    بىلەن تولغان بولۇپ،   چىلىكمۇجىمەل

نىڭ ىئجراىئيە تسىئونالكوممۇنىستىك ىئنتېرنا سۆزلەشلىرى بىلەن داۋامالشقان. قۇرۇلتايدا 
 ىئران، ئەزەربەيجان ۋە تۈركىيەدىن كەلگەن  ى ر ىزالەئ ۋئېوۋىزىن ائلكساندىرباشلىقى  ېتىكومىت

قىلىشقا سەپەرۋەر قىلغان نۇتقى   جىھادمۇسۇلمان ۋەكىللەر ۆئمىكىنى جاھانگىرلىككە قارشى 
تۈرك ۇئرۇش قەھرىمانى ئەنۋەر  غا تەكلىپ قىلىنغان  يىغىنى  باكۇ  ۋئېزىنوۋىھالبۇكى  بىلەن مەشھۇر.  

تەرىپىدىن  رەھبەرلىك قىلىشقا ۈئستۈنلۈككە ىئگە دەپ قارالغان كىشىلەر  جىھادقاقاتارلىق پاشا 
 بىر چەتكە قايرىپ قويۇلغان.  

مۇسۇلمان مىللەتچىلەرگە سەھنە ھازىرالپ بەرگەن، ۇئالرنىڭ ھەر تۈرلۈك باكۇ قۇرۇلتىي  ى 
بىلەن ماسالشقاندەك قىلسىمۇ ۇئالر  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالاقتىنچە ائرمانلىرى ۋ

قۇرۇلتاي  مىللەتچىلىكى  ىئسالمى پاشانىڭھۆكۈمرانلىقىنى خالىمايتتى. ئەنۋەر  ېۋىكلەرنىڭبولش
ۆئزىگە جەلپ كىشىلەرنى قاتناشقۇچىلىرىنىڭ كەيپىياتىغا تازا ماس كەلگەن بولۇپ، ۇئ ھەممە 

لىشىغا ېئرىشكەن. باكۇدىكى بۇنداق  قىزغىن كۈتۈۋېچىالرنىڭ قۇ،  نەگە بارسا قاتناش قىلغان
ىڭ جۇڭغارىيە ىئشچىلىرى قۇرۇلتىيىنقەشقەرىيە ۋە كەيپىيات تاشكەنتتە ېئچىلماقچى بولغان 

شىنجاڭلىق »كى تۈركىستاندى پاشانىڭئەنۋەر  ، چۈنكىىئدى ېشارەتبكەيپىياتىدىن 
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ائرىسىدىمۇ ئەگەشكۈچىلىرى بار ىئدى. ۇئالر قەشقەرلىكلەرنى ۋە تاشكەنت   «سايلىغۇچالر
 كوچىلىرىدا كۆزگە چېلىقىپ تۇرىدىغان تۈرك ۇئرۇش ئەسىرلىرىنى ۆئز ىئچىگە ائالتتى.  

نىڭ ائسىيادىكى ھەرىكەتلىرىنىڭ كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالباكۇ قۇرۇلتىي  ى 
شەرق  تەشكىل قىلىنغان يېڭىدىن ھەرىكەتلەرنى  بۇ ،بولۇپ ېشارىتىبىنىڭ ىيىدىغانلىقكۈچ

نىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالىئدى.  چىېئلىپ بارماق ېتىكومىتتەشۋىقات ۋە ھەرىكەت 
ۆئزىنىڭ خىزمەت داىئرىسىنى وئتتۇرا ت ېكومىتتى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ تېىئجراىئيە كومى

دا ىتۈركىستان سوۋېت ۇروسىنىڭبيى مۇمكىن ئەمەس ىئدى. تۈرك ائسىياغا كېڭەيتمەسلىك 
قىزىل ائرمىيەنىڭ    بولسا  ېتىكومىتشەرق تەشۋىقات ۋە ھەرىكەت    باشقۇرۇش ھوقۇقى بار بولۇپ،

يىلى قۇرۇلغان بۇخارا خەلق سوۋېت جۇمھۇرىيىتىدە پاائلىيەت -1920بېسىپ كىرىشى بىلەن 
خىتاي ىئشچىالر  -قەشقەرىيە ېتكومىتبۇخارادا بۇ  شتا باش رول وئينايتتى.ۇئيۇشتۇرۇ 

قەشقەرىيە قىزىل ائرمىيەسىمۇ ائمۇ دەريا   ،قۇرۇشقا ياردەملەشكەن بىر شۆبىسىنى  ڭىپاقىنىتىئت
مەنسۇپ ىئدى.  ەمئىيەتكە ج ۇقىرىقىي بازىرىدىن ئەسكەر ائلغان بولۇپ بۇالرمۇ  كەركىبويىدىكى 

بولسىمۇ ۇئالر  پىالنىائيرىم تەشكىللىنىش دەسلەپتە  ۇرۇپپىنىڭگقەشقەرىيەلىك بۇ بۇخارادىكى 
 ۇراخمانائبدقايىل قىلىنغان.  ىشىشكە  ىئتتىپاقى بىلەن بىرلالر  يەنىال تاشكەنتتىكى خىتاي ىئشچى

بەلكىم مۇشۇ بىرلىشىشنىڭ بىر قىسمى بولۇشى   ۇلۇشىقوش ېتقاكومىت لىتەشكى ماخمۇدوۋنىڭ
 مۇمكىن.  

ىئدى.  كىنىڭ تاشكەنت قۇرۇلتىيىدىكى نىشانى بەك يۈزەكوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال
شۇنداقال  قىلىش،  ەلپجلىيەتكە ۇئالر پەقەت ماائرىپنى تەشكىللەش، ائيالالرنى سىياسىي پاائ

خىتاي ھۆكۈمىتى ئەۋەتكەن  ،كېڭىشى تەشكىللەپ چىالرىئشخىتاي پۇقرالىرى ىئچىدە 
بەزى   ېتىكومىتتەشكىلى ائقساقالالرنىڭ ھوقۇقىنى تىزگىنلىمەكچى ىئدى. بۇندىن باشقا، يىغىن 

تېخىچە تۈركىستاندىكى خىتاي يىغىن مەزگىلىدە ىئدى. ۇئالر كېلەلمىگەن  قارارغا بىر  ۇقتىالردان
پۇقرالىرى ائرىسىدا ھەرىكەت قىلىش ۈئچۈن قانداق يولنى تالالش ھەققىدە پىكىر توپلىماقتا  

ىشى  الر بىر وئرگان ىئچىدە ھەرىكەت قىلمۇسۇلمانخىتايالر بىلەن  بۇنىڭدا،مەسىلەن  ىئدى. 



268 

ۇش  قويچەكلىمىسى  ەركىبتتەشكىالت ئەزالىرىغا سىنىپىي  ؟ياكى پەرقلىق وئرگاندىمۇ رەكمۇېك
نى ۆئز ىئچىگە ائلغان خىتاي بىلەن باغلىنىشى بار  ياكى بايالر بىلەن ىئشلەمچىلەر  الزىممۇ

قىلىنامدۇ يوق، قانداق قىلىنىدۇ؟  ىئنقىالبدا شىنجاڭ ؟قاتناشسا بوالمدۇ ھەرقانداق كىشى
 .الغان ىئدىسور دېگەندەك زىددىيەتلىك مەسىلىلەر 

يىلدىكى سىياسىي ۋەزىيەتتە تاشكەنت قۇرۇلتىيىنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرى قىيىن  -1921
ۋە شەھەرلەر وئتتۇرىسىدىكى ائساسلىق نىڭ ئەتراپىغا لەر بولغان. سوۋېتنىڭ كۈچى شەھەر 

ئەۋج  ھۇجۇمى بولغان  ېۋىكلەرگەبولشباسمىچىالرنىڭ بۇ ائران ۇئلىشاتتى. قاتناش لىنىيەسىگە 
بولغاچقا  خەتەرلىك  قوزغىتىشتەرەپكە  مۇنىستالرمكو ،ېئلىۋاتقان بىر مەزگىل بولۇپ

اللىنىپ بېرىشقا توغرا ۋادىسىدىن ۆئمەك تەشكىللەش ۈئچۈنمۇ قور  پەرغانەىئشتىراكچىالر 
يەرلىك  بەزى يەرلەردە ىرى چىلقۇقاتناش يىغىن  داائخىرى ېئچىلغانقۇرۇلتاي كەلگەن. 

بولمىغانلىقى   ۇمكىنم ۆئتكۈزۈش يىغىلىشالرنى سەۋەبىدىن  ۇنلۇقى توسق ائقساقالالرنىڭ 
تەيىنلىنىپ وئن ئەزا ۈئچۈن بىر ۋەكىل ھەر بىر ۆئمەك تىكى  ىكى دوكالتالرنى ائڭلىغان.ھەققىد

ئەزاغا  1500پۈتۈن تۈركىستاندىكى ۆئزىنىڭ  داىلىر ۋە قۇرۇلتاينىڭ قارار  يىغىنغا ئەۋەتىلگەن
  115ۋەكىل )بۇنىڭ ىئچىدە  117 پەقەت ئەڭ ائخىرىدا ائەمم. ېئيتىلغان ىۋەكىللىك قىلىدىغانلىق

. ەلىگەنېلك ۈئچۈن تاشكەنتكە يېتىپ  ىشىش( قۇرۇلتايغا قاتنبار ىئدى ككى ائيالئەر، ىئ
يىغىن قارىغاندا ۋەكىللەر يەرلىك تارماق تەشكىالتالردىن سايلىنىپ چىقمىغاندەكمۇ قىالتتى. 

كىشى ئەمەس ىئدى.  65كىشى پارتىيە ئەزاسى بولسىمۇ قالغان  50 قاتناشقۇچىلىرىدىن
كىشى، يەنى يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ تەخمىنەن تۆتتىن ۈئچ   83 ىئچىدە چىالرقۇقاتناش

بىر ۋە  قىرغىز    2تاتار،    3خىتاي،    3تۇڭگان،    10تارانچى،    13بولۇپ قالغانالر    قەشقەرلىك   ىقىسم
ئەمىلىدىكى    ېيتېنانتلئەسىرگە چۈشكەن  ۇسالرغار ىئدى. تۈرك كىشى  تاپقان ەركىبت تىن تۈرك 

بىر كىشى  تۈرك ئەسكىرى بولۇپ ىئسمى سابىر ئەخمەت، قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا نوپۇزلۇق 
،  زىيالىيگەن بولسا قالغانلىرى كەسپىنى ھۈنەرۋەن دې ەنتىپىرس 40چىالرنىڭ قۇىئدى. قاتناش

 . دىن كەلگەنكىشى قىزىل ائرمىيە   10 دېگەن ھەمدەن ھقاېد  ۋە  ىئشچى
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ائخىرى ۋە   لگەنكېچىك تۈرۈىئيۇنغا -1لدىن رېائپ-15قۇرۇلتاي زۇنغا سوزۇلۇپ پىالنالش ۇئ
مۇنىستىك پارتىيەسى، تۈركىستان مبۆلىكىدە تۈركىستان كو-1ىئيۇن ېئچىلغان. قۇرۇلتاينىڭ -3

 كېڭىشى قاتارلىقالرنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ ھەمدە  ، سودا ۇئيۇشمىسىتى ېكومىتمەركىزىي ىئجراىئيە 
ۋىكنىڭ سۆزلىرى تىڭشالغان. ېبولش  ۇسر شەرق تەشۋىقات ۋە ھەرىكەت كېڭىشىگە مەنسۇپ بىر  

- 58ىئسىملىك بىر ائيال سۆز قىلغان.   ۋاو ىئسماىئلائياللىرىغا ۋاكالىتەن ۋە جۇڭغارىيە قەشقەرىيە 
بىر ھەپتە جەريانىدا  ائتلىق قىسمىنىڭ قۇرۇلتايغا بولغان تەبرىكى يەتكۈزۈلگەن.  ۇڭگانالر ت

تەشكىلى  لەر بولغان، يىغىن  ىۋەزىيىتى ھەققىدە مۇزاكىر   شىنجاڭنىڭ  ۋە  يىغىندا خەلقائرا ۋەزىيەت
  نىڭ ىئتتىپاقپ ۆئتۈلگەن. ۋەكىللەر تەشكىالتالرنىڭ دوكالتلىرى ائڭالشۆبە ۋە يەرلىك تى ېكومىت

تەستىقلىغان،   ېزىسنى تتۈزگەن    ۇروسى بيتۈرك  ھەققىدىكى    ۋە ۋەزىپىلىرى تەشكىالت قۇرۇلمىسى  
ىن بۇرۇن  ۋەزىپە قىلىپ بېكىتكەن. يىغىند بىرىنچىھەمدە ائقساقالالرغا قارشى تۇرۇشنى 

كۆچمەنلەرنىڭ   خىتايلىق » سوۋېتتىكى ىئتتىپاقېئنىق قىلىپ  رقىتىلغان تەشۋىقات ۋارىقىداات
ئەمما   غان.قويۇلوئتتۇرىغا  دەپ «قا مەسۇئل بولىدۇ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقانۇنى 

دىكى  شىنجاڭھالىتىگە ۋە  ەسمىير ائقساقالالرنىڭ تەسىرى كۈچى يەنىال ۇئالرنىڭ يېرىم 
  دىپلوماتىك الرنى بىرەر بۇ ائقساقالبىلەن بولغان باغلىنىشىغا تايىنىدىغان بولۇپ،  ھاكىمىيەت
  قۇرۇلتاينىڭ ائخىرقى باياناتىدا  سىقىپ چىقىرىش قىيىن ىئدى. خالى ھالدادىن توقۇنۇشالر 

كونسۇلنىڭ خىزمىتىنى ۈئستىگە ھەر قانداق ۋاقىتتا  ىئتتىپاق» پ:لىائجىزلىتى بايان بۇرۇنقى
باشقا يەنە   بۇ ىئتتىپاقتىنمەنپەئەتىنى قوغدايدۇ« دېيىلگەن. نىڭ ۆئز ئەزالىرىائلمايدۇ، ئەمما 

كېڭىشى تەشكىل قىلىنىپ مەيلى قەيەرنىڭ پۇقراسى بولسۇن   ېھنەتكەشلەرم  ۇقرالىرىنىڭپخىتاي  
دا يەنە شىنجاڭۇئندىن باشقا قۇرۇلتايدا قانۇنلۇق قوغدىنىشتا ياردەم بېرىشنى قارار قىلغان. 

ىئچىدىكى ىئنقىالبى ائمىلالر بىلەن   زىيالىيلىرى زىيە  ۇائىئشچىالر پارتىيەسى قۇرۇش، بۇرژ -ھقانېد
 مۇ ماقۇلالنغان.پىلەر ۋەزى ھەمكارلىشىش قاتارلىق 

قۇرۇلتاينىڭ نىشانلىرىغا قارىغاندا مىللەت ائساس قىلىنماستىن پۇقرالىق ائساس 
خىتاي پۇقرالىرىنى مۇھىم نۇقتىغا قويۇش    ىكىكۈن تەرتىپىد قىلىنغاندەك قىالتتى، ئەمما يىغىن
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تارانچىالر ۋە   نۇرغۇنپۇقرالىرى بولغان  ۇسر ، تۇغۇلغان ېمىنىداز ۇسىيەر بۇ يىغىندا  -
ىئدى. يىغىندا ناھايىتى  روشەن سېلىشتۇرما  لىقىدىن ىئبارەت بۇ پاكىت بىلەن بار  نىڭمۇتۇڭگانالر 

رول وئينىغان.  مۇھىمچىالر قۇبولغان قاتناشدىن ىر ىتارانچىليەتتەسۇ  ،ياخشى تەشكىللەنگەن
نۇتۇق   بىر قانچە ۋە رەھبەرلىككە سايالنغان ېتقاكومىت داىئمىيقۇرۇلتايدا  روزىباقىيىۋائبدۇلال 

  ۇتقىدا نبىلەن وئتتۇرىغا چىققان. تۇنجى    ساالھىيىتىلىق كۆچمەنلەرگە ۋەكىللىك  شىنجاڭسۆزلەپ  
قىلىمىز«  ۈرەشكقىلىش ۈئچۈن  ائزاد»بىز جاپاكەش خەلقىمىزنى خىتاينىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن  :ۇئ

  ۇلۇشى قويقېتىم وئتتۇرىغا  تۇنجى  جەڭگىۋارلىقنىڭ بولۇپ، بۇ يىغىندىكى خىتايغا قارشى دېگەن
پۇقرالىق بىلەن  ىئتتىپاقۈئچۈن  چىقىشىرەھبەرلىك وئرنىغا بۇنداق بىر  روزىباقىيىۋنىڭ. دىبول

تارانچىالرنىڭ يىغىنغا ىئشتىراك قىلىشى ائنچە چېتىشمايدىغان بىر ھالەتتە بولۇشى كېرەك ىئدى.  
بۇ ۇئيۇشما   ەزىرىدەن. تارانچىالرنىڭ بىلەن قايتا ېئنىقلىما بەردى بىر مىللىي ىئسىم اىئتتىپاقق

مەنپەئەتىگە   ۇرۇھنىڭگۈئچ  ىئبارەتدىن گانڭتۇ  ۋەقەشقەرلىك  ، تارانچىخىتايدىن كەلگەن 
 ەجدادى ئ وئرتاق بۇ ۈئچ گۇرۇھنىڭ  ەزىرىدە نمۇنىستالرنىڭ مۋەكىللىك قىالتتى. تارانچى كو

تارانچى  كۈنى تاشكەنتتە وئقۇۋاتقان  ىئككىنچى بىلەن باغلىناتتى. يىغىننىڭ  يقۇالرۇئتارىختىكى 
ائتالساقمۇ، ئەمما بىز ۇئيغۇر، بىر ائتا، بىر »بىز بۇ يەردە تارانچى دەپ  دىن كەلگەن  وئقۇغۇچىالر 

  روزىباقىيىۋ ەن. ائبدۇلال ۈلگائنىنىڭ بالىلىرىدۇرمىز« دېگەن خەت ۈئنلۈك قىلىپ وئقۇپ ۆئت
نىڭ  ىئتتىپاقۆئزىنىڭ يەتتەسۇ تارانچىلىرى ائرىسىدا قۇرۇلغان ۇئيغۇر كۇلۇبىنى  ۇتقىدانكېيىنكى 

ياشالر  تارانچى »ۈئچ يىل ىئلگىرى سوتسىيالىزىمچى  :مىسال قىلىپائلغا ىئلگىرىلىشىدىكى بىر 
بىر تەشكىالتقا  تەشكىللىنىپ "ۇئيغۇر" دەپ ائتالغان )ئەسلى تېكىستتىمۇ قوش تىرناق ىئچىدە( 

ائستىغا  ۆئز رەھبەرلىكى . بۇ تەشكىالت قەشقەرىيەلىك، تارانچى ۋە تۇڭگانالرنى ۇئيۇشقان ىئدى
تەشكىالت ھازىر ۆئز دېگەن بۇ  "ۇئيغۇر ". غان ىئدىيايدۇر قانات  جىددىي ىئنقىالبنىتوپالپ 

بىرلەشكەن بولغاچقا تارانچىالرنىڭ ائيرىم   ېھنەتكەشلەرم "ۇئيغۇر ھەممە " يەتتى.  ەقسىتىگەم
ۆئزىنىڭ  ائخىرىدا  ۇتقىنىڭن  يىۋىروزىباق. ائبدۇلال دېگەن «دىقالمىتەشكىالتتا بولۇشىغا كېرەك 

بىرلەشتۈرۈش  ىنى  ىئتتىپاقۇئيغۇر كۇلۇبى بىلەن قەشقەرىيە ۋە جۇڭغارىيە ىئشچىالر  يەتتەسۇدىكى  
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نى كۆزدە  "ۇئيغۇر "وئتتۇرىغا قويغان. ۇئ »قەشقەرىيە خەلقىنىڭ تارىخى نامى بولغان  اليىھىسىنى
  - ىئتتىپاقى ىئنقىالبى ڭغارىيە ىئشچىلىرىنىڭ ۇ ائلتە شەھەر ۋە ج»ېڭى تەشكىالتقا بۇ ي «تۇتۇپ
 دېگەن نامنى تەۋسىيە قىلغان.  «ۇئيغۇر 

بۇ وئينىغان بولسىمۇ ئەمما  رول مۇھىمۇئيغۇر مىللەتچىلىك تارىخىدا  اليىھىسىقارار بۇ 
شى ىۇئزۇن بولغان مىللىي كىملىكنىڭ ئەسلىگە كېل يوقالغىلىېئنىقكى باشقىالر بايان قىلغاندەك 

ھەمكارلىق غىنى ويق  وئتتۇرىغا يىۋنىڭىروزىباقبىلەت تاشالش ئەمەس ىئدى، ئەلۋەتتە. ۈئچۈن 
ىئچىدە خىزمەت قىلىۋاتقان يەتتەسۇدىكى تارانچى، قەشقەرلىك ۋە تۇڭگانالرنىڭ تەشكىلى  

يغۇر كىملىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەققىدە بىرلىكى ىئدى. شۇ چاغدا گەرچە بەزى تارانچىالر ۇئ
تەۋسىيەلىرىدىن وئرۇن ائلمىغان، ۇئنىڭ تەۋسىيەسىدە   روزىباقىيىۋنىڭتىرىشقان بولسىمۇ بۇ 

بۇ تەشكىالت  ەزىرىدەنۇئيغۇر سۆزىنى ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخى نامى سۈپىتىدە تىلغا ائلغان. ۇئنىڭ 
ىڭ ىئنقىالبى ىئتتىپاقىمۇ ئەمەس ىئدى. ۇئ ىئتتىپاقنىڭ  ۇئيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى ياكى ۇئيغۇرالرن

 زاالرنىڭ الردىنال بولسۇن دېمىگەن، ۇئ يەنە ئەمىللىتىدىن دەيدىغان ۇئيغۇر ۆئزلىرىنى  نىئەزالىرى
دەپمۇ تۇرۇۋالمىغان. بۇ يەردىكى ۇئيغۇر خۇددى بۇرۇن يەتتەسۇدا   الرۇئيغۇر  ھەممىسىنى

رەسمىي  نۇرغۇن شۇ ۋاقىتتىكى مەۋجۇت بولغاندەك بىر تەشكىالتنىڭ ىئسمى ىئدى. شۇڭا 
 سۆزىنى قوش تىرناق ىئچىگە ائلغان.  "ۇئيغۇر "ھۆججەتلەردە 

نى تەكىتلەپ ۋۋۇرىتەسە يىغىندىكى تەۋسىيەلىرىدە مىللىي بىرلىك روزىباقىيىۋائبدۇلال 
كەتمەي، قەشقەرلىكلەر بىلەن تارانچىالرنىڭ پەرقلىرىگە سەزگۈر مۇائمىلە قىلغان. ۇئ قەشقەرلىك 

شۇڭا  ،دېگەن ۇئقۇمنىڭ وئرنىغا »ائلتە شەھەرلىك« دېگەن ۇئقۇمنى دەسسىتىشكە كۈچىگەن
. بۇ ۆئزگەرتىش غانىائتتەشكىالت نامىنى ائلتە شەھەر ۋە جۇڭغارىيە ىئشچىالر ىئتتىپاقى دەپ 

چىلىرىنىڭ ېئڭىدا  قۇچۈنكى يىغىن قاتناشك بىلىنەتتى. بولمىغاندەبىر دىققەتكە سازاۋەر ائنچە 
ائلتە نەزىرىدە  روزىباقىيىۋنىڭائلتە شەھەر دېگەن قەشقەرىيە دېگەن گەپ ىئدى. بىراق 

ۋادىسىدىن   ىئدى. چۈنكى بۇ ائرقىلىق بىرى تارانچىالرنىڭ تارىم مۇھىمشەھەرلىك كىملىكى 
نىڭ تارىخى بېغى  شىنجاڭتارانچىالر بىلەن  ،كۆچۈپ چىققانالر ىئكەنلىكى مەيدانغا چىقىپ
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قەشقەرلىك   ۋە بۇ ائرقىلىق   قېلىشى  تارمىقى ائتىلىپبىر  ۇئلىناتتى ۋە تارانچىالر قەشقەرلىكلەرنىڭ  
قېلىشىدىن ساقالنغىلى بوالتتى. ۇئ قۇرۇلتايدا »تارانچىالر ائلتە  لەرنىڭ قولىغا چۈشۈپرىقابەتچى

 كەلگەندىن كېيىن تارانچى ائتالغان« دېگەن.غۇلجىغا كۆچۈپ  شەھەردىن  

خىتاي پۇقرالىرىدىن بولغان تارانچى، قەشقەرلىك ۋە تۇڭگانالر  ۇسىيەدىكىر بۇنىڭ بىلەن 
ۆئتكۈزۈلمەكچى بولغان   ۋاداوسك مۈئچ تەرەپ بىرلىكىنى ئەمەلگە ائشۇرغان. بۇ ئەھۋال 

قۇرۇلتىيىغا سايالنغان ۋەكىللەردىمۇ ىئپادىلەنگەن    چىنچىۈئنىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال
 گە ەرلىكلەر ق(، قەشسەنچىڭ  ما) ماسەنچىقىزىل ائرمىيە وئفىتسېرى بولۇپ تۇڭگانالرغا 

ۋەكىل بولغان. بۇ ىئتتىپاقنىڭ مەركىزى كومىتېت   تاھىروۋالر ىئسماىئل غا، تارانچىالر ماخمۇدۇۋ 
، ئەھمەت، تۈرك سابىر غالىيىۋۋەكىللىرى ىئچىدە باش كاتىپ روزىباقىيىۋدىن باشقا تاتار 

ۋە تارانچىالر  لەرۋە بىر قىسىم قەشقەرلىك خوجايىۋپوالت خوجا وئسمان بۇخارالىق جەدىتچى 
 بار ىئدى. 

ىئتتىپاق ىئچىدىكى ۆئزگىرىشلەرگە  ۇروسىبينىڭ تۈرك كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال
پۈتۈنلەي   ېتىغاكومىتمەركىزى بۇ ىئتتىپاقنىڭ التتا ققەت قىلمىغان. ۇئالر سۇنغان دوك دى

ۇئالرنىڭ توغرا يول تۇتۇپ   ،ۇئنداق بولمىغان(ئەمەلىيەتتە مۇنىستالرنىڭ سايالنغانلىقى )مكو
ائبدۇلال   گەرئەىپاق تلىقى دېيىلگەن. ىئتوئقۇغۇچى ئەۋەتمەكچى بولۇۋاتقان ۋاغاموسك

ىئدى.  ۇمكىنمتۇرۇۋەرگەن بولسا، بەلكىم بۇ يولدا داۋاملىق مېڭىشى قولىدا  ۋنىڭىروزىباقىي
غا قايتىپ ۆئزىنىڭ  ائلمۇتابويىچە    چاقىرىقىپارتىيەنىڭ  كېيىن ۇئ  ىئككى ھەپتە  قۇرۇلتايدىن  ئەمما  

خىزمىتىنى داۋام قىلغان. باشقىالرمۇ تاشكەنتتىن   ېتىدىكىكومىتىئنقىالبى ۆئلكىلىك يەتتەسۇ 
  وئرۇندا بولۇپ ائز ساندىكى    مۇنىستالرمكو  دىكى تىېىپاق مەركىزىي كومىتتىئتنەتىجىدە  ائيرىلغان،  

ھەققىدىكى زىددىيەتمۇ وئتتۇرىغا چىققان بولۇپ   ەقسىتىمۋە  ېرى خاراك تقالغان. ىئتتىپاقنىڭ 
ىپاقنىڭ رەھبەرلىكىدىن چىقىرىپ تاشالشنى  تمۇنىستالرنى ىئتمكو ەرەپدارلىرى تسابىر ئەخمەت 

ىپاقنىڭ قەشقەرلىكلەر تبىلەن يېقىن مۇناسىۋەتتە بولۇش ىئت ېۋىكلەربولش. ۇئالر ىئستىگەن
بايانىغا قارىغاندا    روزىباقىيىۋنىڭپ قارايتتى. ائبدۇلال  ەائرىسىدىكى تەسىرىنى چەكلەپ قويىدۇ، د
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ىپاقنىڭ ئەزالىرى كومپارتىيەگە قاتناشماسلىقى كېرەك، بىزنىڭ ىئشىمىز ت»ىئت :ماخمۇدۇۋ 
« دېگەن.  ياخشى كۆرمەيدۇ بولشېۋىكالرنى كىشىلەر قوزغاش، ۇئ يەردىكى ىئنقىالبدا شىنجاڭ

ۇئيغۇر مىللەتچىلىكى  باشالنغان بۇ تەشكىالت نامىدا خىتاي ىئشچىالر ىئتتىپاقىدېمەك، 
كوممۇنىستىك   ڭىئنقىالبچىالرنى مۇسۇلمان غان بولۇپ، بۇقىل ەرەققىيتروشەن تەرەپكە قاراپ 

 ىئدى.  بىر مىسالىۆئز غايىسى ۈئچۈن خىزمەت قىلدۇرغانلىقىنىڭ  نىىئنتېرناتسىئونال

قانۇنسىز تەشكىالت ىئدى. ائللىقاچان بىر ىپاق ت، ىئنقىالبى ىئتيتقانداېئقىلىپ  ەسكىنك
نىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالكېلىشىمى نەتىجىسىدە  ئەنگىلىيە-سوۋېتيىلدىكى -1921

. ئەمما سوۋېت  ىئدى ئەمەلدىن قالغانتۈردە  ەسمىي ر  ۇروسىبيتاشكەنتتىكى تۈرك 
خەۋىرى بولماسلىقى مۇمكىن ىئدى.  ەۋجۇتلۇقىدىنم داۋاملىق  ۇرونىڭبي بۇ  دىپلوماتلىرىنىڭ

كوممۇنىستىك   فېجوف ائدولفئەزاسى  كومىسسىيەسىۆئك تەبىردە تۈركىستان 
قىلىۋاتقان ھەرىكەتلىرى  ۇروسىنىڭ بي غا تۈركىستان نىڭ ىئجراىئيە كومىتېتىىئنتېرناتسىئونال

لىق مۇھاجىرالر شىنجاڭ ۇروسىنىڭ بيتۈركىستان  شىكايەت قىلغان. ۇئ  ەپسىلىيتھەققىدە 
خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى قىيىنالشتۇرىدۇ دەپ قارىغان.    ى ر ىخىزمەتلائرىسىدا قىلىۋاتقان  

خىتاي  ىئتتىپاقنى مەت خئەتۈرك كوماندىر سابىر ئەمما ىئدى،  ۇمكىنمبولۇشى بۇ راست 
ىئدى.   يېتەكلىمەك تەرەك كۈچلۈك  تەرەپكە سوۋېت دۈشمەنلىكىگە قارىغاندا دۈشمەنلىكى

بۇخاراغا كەلگەندە وئسمان خوجا، سابىر ئەخمەت قاتارلىقالر  ۋادىنموسك ئەنۋەر پاشا  يابىردا ون
ائيرىلىپ چىقىپ كەتكەن.  ېتىدىنكومىتۇئنىڭغا قوشۇلماق ۈئچۈن ۇئيغۇر ىئتتىپاقى مەركىزىي 

تۈركىستاندىكى   ،بۇزۇپ ۇناسىۋىتىنىم بولغان بىلەن  ېۋىكلەربولشئەنۋەر پاشا  ۇئزۇن ۆئتمەي
. قاراپ يولغا چىققانتوپالپ شەرقى بۇخارا ېئگىزلىكىگە ۆئز ئەتراپىغا مۇسۇلمان مىللەتچىلەرنى 

باسمىچى  قارشى  ۋېتقاسو ۋە  ۇئنىڭغا ئەگەشكەنىپاقداشلىرى تسابىر ئەخمەتنىڭ ۇئيغۇر ىئت
قوراللىق ھەرىكەتكە قاراپ  ۈركىزملىق پانت ىپاقىنىڭ تسېپىگە قېتىلغان. ۇئيغۇر ىئت رنىڭپارتىزانال 

-1921 شۇنىڭ بىلەن .ەزملەشتۈرگەنجگۇمانىنى  ەنقىدچىلىرىنىڭت ىپاق تقىلىشى ىئت ەرەققىيت
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تىنى ېكومىتمۇنىستىك پارتىيەسى بىلەت تاشالپ مەركىزى ميىلنىڭ ائخىرىدا تۈركىستان كو
 تارقىتىۋەتكەن. 

 

 ى لىر ۈئچ ۇئيغۇر خەلق

نى  ۈئنۈملەر ۈئچۈن ياخشى  مۇنىستلىرى متارانچى كوشۇ ۋاقىتقا قەدەر ۇئيغۇرپەرۋەرلىك 
دا ۇئتۇقلۇق وئرۇن قۇرۇلتىيى كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالنىڭ ېئلىپ كەلگەن بولۇپ، ۇئالر 
رامكىسىنى تاشلىۋېتىشنى  ۇئيغۇرپەرۋەرلىك  بەلكىم ۇئالرشۇڭا ېئلىشىغا ائساس بولغان، 

  نىڭ ۋەيران بولۇشى بۇ ىئتتىپاق ىئتتىپاقى  ىئشچىالربىراق ائلتە شەھەر ۋە جۇڭغارىيە خالىمايتتى. 
دېرەك بېرەتتى،  دىن زەربىبىر قاتتىق لىرى ۈئچۈن زاپارتىيە ئەبولغان بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

ئەينى  نىڭ كۆڭلىگە شەك چۈشكەن ىئدى. لىرىسوۋېت ئەمەلدار  ەۋەبلىك سۇ ىئش شۇنداقال ب
  تارانچى  نىڭ مۇنىستىك پارتىيەسىمتۈركىستان كو ياكى  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالۋاقىتتا 

بىرلەشمە فرونتىنى قوللىشىمۇ  نىڭمۇھاجىرالر  شىنجاڭلىق مۇنىستالر ۋە مقەشقەرلىك كوياكى 
تۇغۇلغان   ۇسىيەدەر زالىرى ەئ ىپاقت ىئتىاليەتتەسۇد پەقەت ئەمەس ىئدى.  مىدلىكۈئ

مەۋجۇتلۇق پۇرسىتى  داۋاملىق ىئنقىالبى ىئتتىپاققا تەشكىللەنگەن بولغاچقىال الردىن تارانچى
ىپاق بىر وئرگان بولۇش سۈپىتى بىلەن يەتتەسۇدىكى يەرلىك تىئنقىالبى ىئتئەمما بېرىلگەن. 

دىن  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالتازا ۇئيغۇن كەلمەيتتى. ۇئ  ھتىياجىغاېئ الرنىڭ ھقانېد  تارانچى
خىزمەت قىلىدۇ،   ىال دا ىئنقىالبى پاائلىيەتلەرنى قوزغاشقپەقەت شىنجاڭمەنبەلەنگەن بولغاچقا 

ىپاقنى يەر ھوقۇقىدىن  تھقانچىلىق تارماقلىرى ىئتې. يەرلىك د دەيدىغان كۆز قاراشالر بار ىئدى
اللمبەھرىمەن  لىرىغا يەر  ئەزا ىئتتىپاقمۇ .چەتئەللىكلەرنىڭ تەشكىالتى دەپ قارايتتىغان ايدىبو

اللمايتتىياردەم  قانداقھېچىئسالھاتى جەريانىدا   . قى

تارانچىالر، قەشقەرلىكلەر ۋە تۇڭگانالر سوۋېت تۈركىستانى مەمۇرىيەت وئرگانلىرىغا تىزىمغا  
ىپاقنى تالالشتىن باشقا ائمالىمۇ يوقتەك تۇئالرنىڭ ىئنقىالبى ىئتشۇڭا  ائلدۇرۇشتا قىينالماقتا ىئدى.  
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 لەر ائز سانلىق مىللەت ىئچىدىكى دۆلەتسارىياتى ۇئالرنى سقىالتتى. تۈركىستان مىللەتلەر كومى
  ئەمما   ، دۆلەتنىڭ نەزىرىدە ۇئالرنىڭ مەۋجۇتلۇقى ېئنىقسىز ىئدى.تۈرلىرىگە كىرگۈزمىگەن بولۇپ

ە تەكلىپ قىلىنىپ تۈركىستان تكتاشكەن روزىباقىيىۋائبدۇلال  نىڭ ائخىرىداىلىي-1921
مىللەتلەر بۆلۈمىگە خىزمەتكە چۈشكەندە بىر ائز سانلىق  ېتىنىڭكومىت مەركىزى تىيەسى ر كومپا

خىزمەت   سىياسىيائرىسىدا    ۇرۇپپىالرگ  ھەر تۈرلۈكپۇرسەت كەلگەن. بۇ وئرگان وئرتا ائسىيادىكى  
ۇئنىڭ تارماقلىرى بەلگىلىك مىللەت بويىچە ائيرىلمىغان ىئدى. ېئلىپ بېرىشقا مەسۇئل بولۇپ 

ۋە  پولەكلەر دىن تۈزۈلگەنۇئرۇش ئەسىرلىرى تارمىقى، ەھۇدىيلىرى يبۇخارا يەرلىك بۇالر 
قاتارلىق تارمىقى ر ەزەرىلەئ-ىئرانلىق  ۋە  تارمىقى ارالرتات-، باشقۇرتتارمىقى ۋېنگىرىيەلىكلەر

بۇ    ۇروسىنىڭبيتۈرك    كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال  الربولۇپ ۇئنى ۆئز ىئچىگە ائلغان  تارماقالر 
كەلگەندىن    ۋىروزىباقىيىئدى. ائبدۇلال    الشتۇرغان داۋام  نىخىزمىتى  قىلغان  رالر ائرىسىدىكىمۇھاجى

ى بۇ  لىر مۇنىستىك ياشالر تەشكىالتمبۆلۈمى ۋە ۇئيغۇر كوكوممۇنىستالر كېيىن ۇئيغۇر 

 .نۈزۈلگەكىرگتىزىملىككە 

كومپارتىيەسىگە تەۋە بولۇپ تارانچى، قەشقەرلىك   ىتۈركىستان سوۋېت  ى  لىر ۇئيغۇر بۆلۈم  بۇ
يەتتەسۇ ۆئلكىلىك  ڭ باشلىقلىرى بۇ تارماقالرنى دەسلىپىدەۋە تۇڭگانالردىن ئەزا قوبۇل قىالتتى. 

. بۇ تارماقالر يەنىال سوۋېتقا تەۋە  غانقارى مۇنىست بۆلۈمىگە مۇئيغۇر كوقارمىقىدىكى  ېتكومىت
ىئدى.  مىدۋارۈئتەسىر كۆرسىتىشكە ە ىتىگسىياسكۆچمەنلەر دىكى باشقا جايلىرىتۈركىستاننىڭ 

ىرىنىڭ تۈركىستان مۇنىستىك تارماقلمدا ۇئيغۇر كوائلمۇتا  روزىباقىيىۋبۇ مەقسەت ۈئچۈن ائبدۇلال  
قۇرۇشقا ىئجازەت تەلەپ قىلغان. شۇنداق بولغاندا توختاپ قالغان ىئنقىالبى   ۇروسىبي ۇقرايونل

دىكى ىئلغار كىشىلەرگە تەسىر كۆرسەتكىلى بوالتتى. ۇئيغۇر  شىنجاڭېئلىپ  قولغاتىپاقنى تىئ
قۇرۇلغان. ۇئيغۇر  ەسمىير يىلى مارتتا -1923 ۇروسىبي ۇقرايونلنىڭ ىر ىتارماقلىست مۇنمكو

ىپاقنى  تىئنقىالبى ىئت روزىباقىيىۋائبدۇلال  كېيىن، قىلىنغاندىنتەشكىالتىنى يېڭى ائساسقا ىئگە 
ھتىياجى ۈئچۈن قۇرۇلغان تەشكىالت بولغان قوشچىالر  ېئھقانالرنىڭ ېدتۈركىستاندا نامرات 

ىپاق  تيىلى ۆئتكۈزۈلگەن ىئنقىالبى ىئت-1922. غانويق وئتتۇرىغا ىئتتىپاقىغا قوشۇۋېتىشنى 
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ئەڭ تەستىقالنغان، پەقەت قادىرھاجى قارشى پىكىر قىلغان.  اليىھىسى ۋنىڭىروزىباقىييىغىنىدا 
يەنى   -ندىن كېيىن ائلتەشەھەر ۋە جۇڭغارىيە ىئشچىالر ىئتتىپاقىقىلىنغا بىكار  ۆبىسىشائخىرقى 

 ىئتتىپاقى تولۇق توختىغان.ۇئيغۇر 

يېڭى سىياسىي قەدىمى تارانچىالر ۈئچۈن قىسمەن غەلىبىلىك بولغان.  يىۋنىڭىروزىباق
بۇرۇنقى  ۆئلكىلىك قۇرۇلتىي  ى  ىپاقىتقوشچىالر ىئتتارانچىالرنىڭ ئەرز قىلىشى نەتىجىسىدە 

ھوقۇقى بولۇشىنى ئەسلىگە  قازاقالرغا وئخشاش يەر الرنىڭ قىلىپ، تارانچى بىكارسىياسەتنى 
دېھقانچىلىق بىر دا تارانچىالردىن ائلمۇتاشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا  كەلتۈرۈشنى قارار قىلغان.

قەشقەرلىك  نىڭىپاقىتقوشچىالر ىئتتارانچىالرنىڭ ئەكسىچە ھەمكارلىق كوپىراتىپ ى قۇرۇلغان. 
ىپاقنىڭ يوق  تىئنقىالبى ىئت قادىر ھاجىىئشچى ۋە تىجارەتچىلەرگە ائنچە تۆھپىسى بولمىغان. 

ئەسلىدە ىئنقىالبى   غان بىر چوڭ زەربە دەپ قارىغان.بولقوللىغۇچىلىرىغا ۆئز   نىشىىلىنقى
ىپاقى  تر ىئتىپاق يەتتەسۇ شۆبىسىنىڭ رەىئسى بولۇۋاتقان كىشى بىراقال تۆۋەنلەپ قوشچىالتىئت

 ڭ بېشى بولۇپ قالغان.  ىنىقەشقەرلىكلەر بۆلۈم

نى ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ نىڭ مەزمۇنىمۇنازىرى ۇرۇلۇشىقنىڭ اقلىرىتارم ۇئيغۇر پارتىيە 
اللمىغان. ۇئيغۇر تارما  ،  الرۆئزىنى تارانچى ۇروسىبي ۇقرايونلنىڭ ىر ىقلمەنىسىگە بۇراپ بو

الر  مۇسۇلمانائرقا كۆرۈنۈشتىكى  ۋە تۇڭگانالرنىڭ ۋەكىلى دەپ قارايتتى. ۇئالر باشقا    لەرقەشقەرلىك
تاتار  قاتارلىق  بەشىرى  زارىف ۇتادىكى ائلمنىڭ ىئچىدە ۇ بىرلىك تە ىئشلەيتتى، بيېقىندىن  مۇبىلەن

ۆئزىنى ۈئچ ۇئيغۇر  دوكالتالردا بيۇروسى ۇقرايونلنىڭ ىر ىبار ىئدى. ۇئيغۇر تارماقلائك تىپلىرى 
مۇنىست  م قارىغاندا ۇئيغۇر كوئەزالىق تىزىملىكىدىن . تتىائالىنىڭ ۋەكىلى دەپ تىلغا لىر خەلق

ىئگە   ۆرۈنۈشكەكائرقا  ھەر خىلىپاققا وئخشاش بولۇپ ئەزاالر تتارماقلىرى خۇددى ىئنقىالبى ىئت
نىڭ مەۋجۇتلۇقى  بيۇروسىۇئيغۇر تارماقالر نۇقتىسىدىن ائلغاندا  مەمۇرىيەتئەمما ىئدى. 

دەپ ائيرىلغان  ياكى تارانچى  لىكقەشقەر الغان بولۇپ، بىر گەۋدە دەپ قار  الرۇئيغۇر   ەۋەبلىكس
ۇئزۇنغا  بۇ ئەمما نىڭ ئەكسىچە ۇئيغۇر ۈئچۈن ائيرىم خام چوت ائجرىتىلغان ىئدى. ر نالالپى

  نىڭ ماقالر ر تادا ۇئيغۇر ائلمۇتايىلى -1923بولۇپ قالغان.  ائساسۈئچۈن  زىددىيەتلەر قالمايال
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دەپ ائتىغان بولۇپ  ىپ ىبىر مەك تەپ ېئچىپ ىئسمىنى ۇئيغۇر مەك ت بيۇروسىيەرلىك 
قوشچىالر   ،لىك، تارانچى ۋە باشقا مىللەت بالىلىرىنى قوبۇل قىلغان. ھالبۇكىقەشقەر 

رۇپپىسى مەك تەپنىڭ ئەمەلىيەتتە تارانچى مەك تىپ ى بولۇپ قالغىنى  ۇ ىئتتىپاقىدىكى قەشقەر گ

بىر قەشقەرلىكلەر مەك تىپ ى قۇرۇشنى  ائيرىم  لىرى ۈئچۈنۆئز ۋە ان غ قىلھەققىدە شىكايەت 
 قەشقەر ۋە تارانچى رەھبەرلىكى  ڭماجىراالرنى نداقبۇيەرلىك تىكى قىلىشقان.  ەرغىبت

 لمىغان.  ھېچقانداق پايدىسى بو اىشقنى ائجىزلىتوئتتۇرىسىدىكى زىددىيەت

مۇنىست تارماقلىرى ئەينى چاغدا يەتتەسۇدىكى  منۇرغۇن جەھەتلەردىن قارىغاندا ۇئيغۇر كو
ۇئالر جەدىتچىلىك تىن  ،ۇئيغۇر كۇلۇبى ۋاقتىدا توختاپ قالغان خىزمەتنى داۋام قىلغان بولۇپ

ىئدى. ۇئيغۇر كۇلۇبى ۇئسلۇبىنى ائزراق ۈئچۈن خىزمەت قىلغان ەر مۇنىستلىققا ۆئتكەنلمكو
سىياسىي پاائلىيەتلەرنىڭ مەركىزىدە تۇراتتى. شۇ چاغالردا يەنىال ۆئزگەرتكەن بولسىمۇ 

مەزكۇر  ،وئخشاشال سوۋېت مەدەنىيەت ۆئيلىرى بىلەنھەممىال يېرىدە ېئچىلغان  نىڭتۈركىستان
سىياسىي   بۇرۇنقى رادىكالالر تەرىپىدىن بەرپا قىلىنغان ىئنقىالبتىن لىرىمۇ پاائلىيەت ۇلۇبنىڭ ك

. كالتە چاپان ېئلىپ بېرىالتتى لىدەشەك نى بىرلەشتۈرۈش سەنئەت-مەدەنىيەتتەرغىبات ۋە 
رول وئينىغان رىغبەتلىك يەنىال جەدىتچى نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتنىڭ ئەسەرلىرى بۇ چاغالردا 

قارىماي   ەبلەغگەمچەكلىك  بيۇروسىاقلىرىنىڭ ۆئلكىلىك مۇنىست تارممۇئيغۇر كو ،ۇپبول
ماقالىلىرىنىڭ جۇغالنمىسى   ژۇرنالالردا ېئالن قىلغان جەدىتچىبۇرۇنقى  ىئنقىالبتىنۇئنىڭ 

»تارانچى تۈركلىرىنىڭ تارىخى« دېگەن ئەسىرىنى باستۇرغان. ۇئنىڭ تاجاۋۇزچى چىڭ   بولغان
اللىسى   نۇزۇگۇمنىڭ ھاياتىنى تەسۋىرلىگەن ەھرىمان  ق ائيال    ۋادىسىدىكى  ىئلىقارشى    ۇلۇمىغاز سۇ

»كەمبەغەللەر ائۋازى«  گۇم« دېگەن داستانىمۇ نەشر قىلىنغان. بۇ كونا جەدىتچىلەر يەنەۇزۇ »ن
- 1921 تۇنجى سانىبۇرۇنقى بولۇپ، بۇ گېزىتنىڭ  دېگەن گېزىتنىمۇ قايتا تىرىلدۈرمەكچى بولغان

تاشكەنت قۇرۇلتىي  ى مەزگىلىدە قولدا يېزىلىپ شاپىگرافتا  ىئنقىالبى ىئتتىپاقنىڭ ىلى ېئچىلغان ي
نىڭ رايونلۇق  مۇنىست تارماقلىرىمۇئيغۇر كو. ىئدى ھالدا نەشر قىلىنغان كۆپەيتىلگەن

باش   ۋىروزىباقىي مەزكۇر گېزىتكە ائبدۇلال  يىلى سېنتەبىردىكى بىر يىغىنىدا- 1923نىڭ روسىبيۇ 
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ۇئنىڭ ۇئزۇن يىللىق تاتار ، وۋ نەزەرخوجا ائبدۇسەمەت  ھەمدە نۇپ تەيىنلەنگە بول ۇھەررىرم
ۋە جەدىتچى مەتبۇائتالرغا ئەسەر يېزىپ تۇرىدىغان باشقىر   بەشىرى  زارىفھەمكارى بولغان 

 . قاتارلىقالردىن تەشكىل تاپقان تەھرىر ھەيئىتى قۇرۇلغان سابىرجان شاكىرجانوفوئقۇتقۇچى  

تارانچى   پەيتتە شۇ  چىقىۋاتقان دىن باسمىتۇنجى سانى يېڭى نىڭ »كەمبەغەللەر ائۋازى« 
دەپ   «تەرەققىيپەرۋەر»مۇنىستلىرى يەنە بىر بىرلەشمە فرونت تەشكىللىگەن بولۇپ ىئسمىنى  مكو

نام   دېگەن بۇ ېئچىلغان. تەرەققىيپەرۋەر ېلداائپريىلى -1924ۇئالرنىڭ تۇنجى يىغىنى  .ائتىغان
جەدىتچىلەر  قىسقىغىنە مەۋجۇت بولغان  ۋە كەلگەن ۋۇجۇدقا يەتتەسۇدا ئەتراپىدا يىلى -1905

 ۋە   قىدەك وئقۇتۇشنى ىئسالھ قىلىشبۇرۇن خۇددى  . ۇئالر  قىلغان ىئدى  خىتاب  ىئسمىغاتوپىنىڭ  
بۇرۇن ماائرىپنى  »بۇ ائرقىلىق ، نى نىشان قىلغان بولۇپقىلىش ەنقىدتنى لىقراپاتۇ تىكى خدتىقاېئ

ىپاقالشتۇرۇپ  تجەدىتچىلەرنى ىئت  بولغان  ىئلغار   ەسى ىئدىيياخشىالش ۈئچۈن خىزمەت قىلغان،  
خىزمىتى يولىدا ۋە ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ ۇئيغۇرالر ائرىسىدا مەدەنىيەتتە ائقارتىش 

، شەرىئەتنىڭ ىئمانسىز ىئمام ۋە موللىالرنىڭ قولىدا چىرىپ كېتىشىگە قارشى  ھەمكارلىشىش
 نىڭ دەسلەپكى ئەزاالر  «تەرەققىيپەرۋەر»قىالتتى.  يېتىشنى ۈئمىد ەقسىتىگەم «قىلىش ۈرەشك

كىشى بار ىئدى.   35قاتارلىق  وۋ نەزەرخوجا ائبدۇسەمەت ۋە  ۋىروزىباقىيتىزىملىكىدە ائبدۇلال 
تاشكەنتتە وئقۇۋاتقان ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرغا    ۋە     مەك تەپلەر   چەۇئيغۇر يەرلىك  ۇئالرنىڭ پاائلىيىتى  

موللىالردىن  سوۋېتپەرەس    ۋە  ېئچىش  ۇرسلىرىنى كساۋات چىقىرىش     ىئقتىسادى ياردەم توپالش،
قاتارلىقالر ىئدى. ئەزاالر ائيلىق بەدەل پۇلى تاپشۇراتتى ۋە   سى قۇرۇشىىئدار  روھانىيالر

مۇنىستالر يەنە ناخشا، مۇزىكا ۋە  م»كەمبەغەللەر ائۋازى« ۈئچۈن مۇشتەرى بوالتتى. ۇئيغۇر كو
دىن بىلەن بىرلەشكەن ئەنئەنە ۋە ئەخالقى تەربىيە سورۇنى بولغان مەشرەپ ائرقىلىق 

دەپ  بار  ېرى خاراك تلىرى مەشرەپنى قۇتراتقۇلۇق ىاىئر كىشىلەرگە تەسىر كۆرسەتكەن. سوۋېت د
يىلنىڭ ائخىرلىرىغىچە چەكلىگەن. سوۋېتچە يېڭى مەشرەپكە  -1923قاراپ يەتتەسۇدا تاكى 

تىيەسىنىڭ  ر خىزمەت پىالنلىرىنى ائشكارىالش تەلىپ ى قويۇلغان ۋە ۇئالردىن تۈركىستان كومپا
 ېزىتكە گدىن ىئبارەت ىئككى  «كەمبەغەللەر ائۋازى »ۋە  وئرگان گېزىتى بولغان »تۈركىستان«
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باشقۇرۇش ھەيئەتلىرى  سايالنغان نىڭ لەر قىزىل مەشرەپبۇ مۇشتەرى بولۇش تەلەپ قىلىنغان. 
 بار بولۇپ ھەر ھەپتىدە بەدەل پۇل تۆلەش تەلەپ قىلىناتتى. 

رنىڭ  مانالمۇسۇل  خىتايدىكىھەققىدىكى قاراش  ۇئيغۇر كىملىكىائلغان  ئەۋج يىلالردا -1920
 دېگەن ىئدىيەدىن كەلگەن ىئدى.  جەھەتتىن باغلىنىشى بار ەسەبن بىلەن تارىختىكى ۇئيغۇرالر

، تىل ائمىلى بىرلىك بولۇپ وئمۇمالشمىغانكەڭرى تېخى شۇنداق پىكىر  لېكىن، ئەمەلىيەتتە
تۇنجى  مۇنىستلىرىنىڭ  ميىلى ېئچىلغان يەتتەسۇ ۇئيغۇر كو -1922ىئدى.    مۇھىمۈئچۈن وئخشاشال  

، تۇڭگان ۋە قەشقەرىيەلىكلەرنى بىرلەشتۈرۈپ بىر ۇئيغۇر ىتارانچۆئلكىلىك قۇرۇلتىيىدا »
ئەسلى  تارانچىالر ئەكىرىش مۇۋاپىق ئەمەس دەيدىغان كۆز قاراش خاتا، چۈنكى  ۆلۈمىگەب

خىتايچىغا وئخشايدىغان ۆئز تىلى   گەرچە نىڭتۇڭگانالر ( دۇر. لىكلەر )يەنى ۇئيغۇرالرقەشقەرىيە
دا ىتىلۇئالر ھەممىسى وئخشاش بىر ۇئيغۇر .  ۇمكىنمبولسىمۇ ۇئالرمۇ ۇئيغۇر بولۇشى 

بۇ ۈئچ تەرەپ تۇڭگانالرنىڭ خىتاي تىللىق بولغان « دەپ مۇنازىرە قىلىنغان. .سۆزلىشىدۇ
شەكسىزكى وئتتۇرىغا چىقماي  ۇنازىرىلەردەمبەزى  ەسىلىسى مساالھىيەت ھەمكارلىقىدىكى 

سابىرجان شاكىرجانوۋ »كەمبەغەللەر ائۋازى« گېزىتىدە كېيىن  يبۇ يىغىندىن بىر ائقالمايتتى. 
ۆئز يىلالردا  -1880 يەنخۇ باي ېئالن قىلدى.ھەققىدە ماقالە  يەنخۇ  بايۋە »تۇڭگان تۈركلىرى« 

الڭ رەھبىرى ىئدى. بىر  پ چىققانرۈگە كۆچۈ تەۋەسى ۇسىيەر  نىئەگەشكۈچىلىرى  داڭلىق قوزغى
 بايان قىلغاندىن كېيىن،مەنبەلەرنى ھەر خىل تارىخىغا داىئر  نىڭ كېلىپ چىقىشۇئ تۇڭگانالر 

تارانچى ۋە   دە يەنىال ۇئالرنىڭ ئەسلى رەك كۆرۈنسىمۇەگەرچە يۈزەكى جەھەتتىن باشقىچ
ۇئالرنىڭ »، نى خۇالسە قىلىپىئكەنلىكى ەسلىدىننقەشقەرلىكلەرگە قېرىنداش تۈرك 

 دەپ «شەك يوقھېچ بىر ىئكەنلىكىدە  ەرزەنتلىرى پتۈرك  الشقانۋە خىتاي  الشقانموڭغۇل
 تەكىتلىگەن. 

بىر يەرگە ۇئيۇشتۇرىدىغان تارىخى بىر نۇقتا    تۈركلەرنى    مۇسۇلمانبارلىق  دىكى   خىتايۇئيغۇرالر  
  رايونى  غەربىي شىمالى مۇسۇلمانالر توپالشقان يدىغان بۇ خىل ىئدىيە خىتاينىڭ پ قارادە

- 1925-1924 تۇيغۇغا يول ائچتى.بىر يېڭى دەيدىغان  دۇر  (الرنىڭ زېمىنىىستان )ۇئيغۇر ۇئيغۇر 
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 ۋە  قازاقىستانبويىچە تەھلىل قىلغاندا ائيرىش سىياسىتى  يىللىرى وئتتۇرىغا چىققان مىللەتلەرنى
ئەمما، ۇئيغۇرىستان  ىئدى.  ەبىئىيت قىرغىزىستانالر قاتارىدا ۇئيغۇرىستانمۇ تىلغا ېئلىنىشى 

دىن خېلىال بۇرۇن وئتتۇرىغا  باسقۇچىمىللەتلەرگە ائيرىش ىئلتىجا قىلىش تىم ېقھەققىدە تۇنجى 
بىز بۇرۇن كۆرۈپ  بۇ چاغالردا شىنجاڭ ھەققىدە پەرقلىق ائتالغۇالر قوللىنىلغان.چىققان ىئدى. 

يىلدىكى تاشكەنت قۇرۇلتىي  ى ائلتەشەھەر ۋە جۇڭغارىيە دېگەن ىئسىمنى  -1921 ۆئتكەندەك،
ان، خىتاي تۈركىستانى دېگەن قولالنغان،  ھالبۇكى بۇ يەر ۈئچۈن قوللىنىلىدىغان شەرقى تۈركىست

يىلى نەشر قىلىنغان بىر قىسقا ماقالىدە ائبدۇلال  -1920ىئسىمالرمۇ بار ىئدى. وئمۇمالشقان 
  ۇسالرنىڭ ر ۇئ بۇنىڭدا دېگەن ائتالغۇنى ىئشلەتكەن، بەلكىم  « قەشقەرىستان» يىۋىروزىباق

 ېئىرالرداشدېگەن سۆزىدىن ىئلھام ائلغان بولۇشى مۇمكىن. شۇ چاغدىكى  «قەشقەرىيە»
يىلى تاشكەنتتە  - 1922نى كۆرسىتەتتى. مەسىلەن، ىنجاڭشجۇغراپىيە جەھەتتىن ۇئيغۇرىستان 

»ياش ۇئيغۇر«  وئقۇغۇچىالرنىڭ  مۇھەممىدىائبدۇلھەي  تارانچى وئقۇغۇچى  وئقۇۋاتقان ياش
'دۆلىتىم  »يۈرەك  :ېئىرىداش ەرلەۋھىلىكسىم« كېئالن قىلىنغان »ياش يۈرى ۇرنىلىداژ 

« دەپ .چىقالمايدۇ، ۇئچالمايدۇ ەپەستىنق دەپ تىترەيدۇ، يىغاليدۇ، بىراق تار  !'ۇئيغۇرىستان
 يازغان.  

ائبدۇلھەي  ىكى ائساسلىق كۆز قاراش بويىچە،ھەققىدۇئيغۇر كىملىكى بۇ ۋاقىتتىكى 
مىللەت قارىشى بويىچە بىر مىللىي  ڭستالىننىۇئيغۇرىستاننى  قەلىمىدىكى  مۇھەممىدىنىڭ

وئخشاش مەنىدە جۇمھۇرىيەت دەپ قاراش ساددىلىق بوالتتى. ئەمەلىيەتتە بۇ تۈركىستان بىلەن 
بولسا   بىرى مۇسۇلمان تۈركلەرنىڭ زېمىنى، يەنە  ۇسىيەدىكىر  بىرى ىئدى. )تۈركىستاننىڭ 

سۇلمان تۈركلەرنىڭ زېمىنى ىئدى.( ۇئيغۇرىستاننىڭ بۇ خىل دەسلەپكى مەنىسى  خىتايدىكى مۇ
بويىچە ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنى تۈركىستان مىللەتچىلىكىگە يېقىن كېلىدۇ دەپ قارىساق توغرا 

نىڭ ھەر سوۋېتچە يەرلىك مىللەتچىلىك   ھەمدەمۇسۇلمان مىللەتچىلىكى  ۋە    تۈركبولىدۇ. بۇ بىزنى  
 ۈرگۈزۈشىمىزگەيۈئستىدە قايتىدىن تەھلىل  ۇناسىۋەتموئتتۇرىسىدىكى  ۋارىيانتلىرى خىل 

بۇ ىئككى   ايىلالرد- 1920ىئلىم ساھەسى  مەزگىلىدىكى ىۇئرۇشسوغۇق   دەۋەت قىلىدۇ.
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. ئەڭ يېڭى تەتقىقاتالر بولغان دەپ بايان قىلىدۇ توقۇنۇشېئغىر  وئتتۇرىسىدا مىللەتچىلىك
  ىكى سوۋېت دەۋرىدھەمدە  ىئكەنلىكىنى ەقىقىيھ تۈركىستانچە مىللەتچىلىكنىڭ ساپ ۋە 

تىراپ ېئسوۋېت ئەمما، رەت قىلىدۇ.  بۆلۈپ ىئدارە قىلىش دەپ قاراشنى لەرگە ائيرىشنىمىللەت
دەپ قاراش  دۇپەرق قىلىكۆپ بۇرۇنقى مىللەتلەردىن  ىئنقىالبتىن نى قىلغان رەسمىي مىللەتلەر 

بىزدىن بۇ خىل ىئككى تۈرگىال ائيرىشتىن   ى مىسال ڭ. ۇئيغۇرالرنىخاھىشى يەنىال مەۋجۇت
ۇئيغۇرلۇق مۇسۇلمان مىللەتچىلىكىدىن  ېئھتىيات قىلىشىمىزنى ائگاھالندۇرىدۇ، چۈنكى 

 .ىئدى ائستىدا بىر مىللەتكە ۆئزگەرگەن ېگورىيەسىكاتبىخلىنىپ سوۋېت 

 وئخشاشلىق  ئەھۋالىدىكى زبېكلەرنىڭۆئبىلەن  الربۇ يەردە مىسال قىلىنغان ۇئيغۇر 
تاجىكالرنى   ، مىللەتلەرگە ائيرىش جەريانىداكۆرسىتىشىچە  ھاگېننىڭ ائرنەتارتىدۇ.  نىدىققەت

 اغىقارشىلىقتاجىكالرنىڭ دەسلىپىدە رىيىتىگە تەۋە قىلىپ ائيرىش ۆئزبېكىستان جۇمھۇ 
ھقانچىلىق بىلەن مەشغۇل، پارىسچە سۆزلەيدىغان بۇ مۇسۇلمانالرغا  ېۇئچرىمىغان. د

قىلىنمىغان. ۆئزبېك  ېسھ تۈركىستاننىڭ ۆئزبېكىستانغا ائيلىنىشى تۈپتىن ۆئزگىرىش بولغاندەك 
ھالىتىدە ۈئزۈلۈش  ۇئنىڭدىنھەمدە انچىلىقنىڭ داۋامى تۈركىستدەسلىپىدە ھەم مىللەتچىلىكى 

ائز بىر قىسىم   ىال . پەقەت ۆئزبېك دېگەن ىئسىم تۈركلۈك بىلەن باغلىنىشقا باشلىغاندبولغان
تاجىكالر ۆئزىنىڭمۇ بىر جۇمھۇرىيىتى بولۇش كېرەكلىكى ھەققىدە غۇلغۇال قىلىشقا باشلىغان. 

پارىسچە  نۇرغۇن  ،خالىد )وئتتۇرا ائسىيا تەتقىقاتچىسى( كۆرسىتىپ ۆئتكەندەك ەدىبئ
چاغاتايچىلىق  ائساسى بولغان نىڭمۇنىستالر ۆئزبېكىستان قۇرۇشمسۆزلەيدىغان كو

مۇنىستالر  مدىكى رادىكال كوائلمۇتاىئدى. خۇددى لىرى قاتناشقۇچى قىزغىن ەسىنىڭىئدىي
تۇڭگانالرنى تۈركى تىلدا سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالرغا قوشۇلۇپ كەتمەك تە دەپ قارىغاندەك،  

 قىالتتى.  ېسھ چاغاتايچىالرمۇ تاجىكالرنى تۈركى تىللىقالرغا قوشۇلۇپ كېتىدۇ دەپ 

سىنىڭ خىتايغا تەۋە تۈركىستاننىڭ ىيغۇرىستان ىئبار ۇئبەزىلەر ۈئچۈن  ەۋەبتىنس مۇشۇ 
تەۋە تۈركىستاننىڭ وئرنىغا   ۇسىيەگەر وئرنىنى ېئلىشى، ۆئزبېكىستان ائتالغۇسىنىڭ 

ئەمەس ىئدى، ئەلۋەتتە. »تۈركىستان بىر ىئش ھەيران قاالرلىق  غا وئخشاشالائلماشقانلىقى
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سوۋېتنىڭ   ئەسلىمىسىدە (1976-1884) لىخان تۆرە ەقايغۇسى« دېگەن ئەسەرنىڭ ائپتورى ئ 
يغان ئەي وئ !، ساڭا نېمە بولدىيغۇرىستانۇئ»كۆزۈڭنى ائچ  دەسلەپكى مەزگىلىنى بايان قىلىپ:

 ە مۇرەككەپ بىر شەخس. ۇئر تۆ   ەلىخانئقىلغان.    خىتابھالىڭ نە بولدى!« دەپ    ،ىستانۆئزبېك
- 1940 ا قېچىپ كەتكەن بولۇپ،غبۇزۇلۇپ، شىنجاڭ ۇناسىۋىتىميىلالردا سوۋېت بىلەن -1920

تۇنجى  تەسىرىدىكى شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ۋاموسكىلالردا غۇلجىدا قۇرۇلغان ي
تۈركى  ىكى  تۈركىستاندىئككى  ۇئيغۇر بىلەن ۆئزبېكنى  باشتىن ائياق  دېنتى بولغان. ۇئ كىتابىدا  ىپرېز 

كىملىكى  سوۋېتنىڭ مىللەتلەرا ائلغان. تىلدا سۆزلەيدىغان ىئككى مىللەت دەپ تىلغ
ۆئزبېك تار داىئرىلىك نىڭ بۇ ھەقتىكى بايانلىرى ۇئنىڭ ىتۆر  ەلىخانئ قارىغاندا ۇقتىئىنەزىرىدىنن

ى  ب دەك كۆرۈلسىمۇ مەنچە ۇئنداق ئەمەس، ۇئنىڭ ۆئزبېك دېگىنى غەرىقلىكىملىكىنى ياقىلىغان
كۆرسەتسە، ۇئيغۇر دېگىنى شەرقى تۈركىستاندىكى تۈركى  تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان تۈركلەرنى 

 تىللىق مۇسۇلمانالرنى بىلدۈرەتتى. 

  

 رناتسىوئنالېىئنت مۇنىستىك ممۇسۇلمانالر، موڭغۇلالر ۋە كو

چېكىنگەندەك  مىدۋارلىقتىنۈئيىلدىكى -1921 تەرەپكە يۈزلىنىش تارماقلىرى گەرچە پارتىيە 
خىزمەتلەردىن بىراقال ۋاز كەچكەنلىك دېيىشكىمۇ بولمايتتى.  ىكى شىنجاڭد بۇنى تۇيۇلسىمۇ 

گرا ېدا قەشقەرلىك ياكى تارانچىالر ائرىسىدىكى خىزمەت تەقسىماتى چىسوۋېت تۈركىستان
مۇنىستلىرى مۇئيغۇر كوۆئلكىلىك ھالقىيدىغان جامائەتكە قاراپ بېكىتىلەتتى. يەتتەسۇ 

پارتىيە وئرگانلىرى رەھبەرلىكىدىكى ائز سانلىق مىللەتلەر »  :يىلى وئچۇق قىلىپ-1922قۇرۇلتىي  ى  
لىقى مۇھىمۇئيغۇرالر ائرىسىدىكى خىزمەتنىڭ بۆلۈملىرى تەرىپىدىن ېئلىپ بېرىلغان 

قانداق بىر تەرەپ قىلىشى   نىمەسىلىسىكومپارتىيەنىڭ بۈگۈن ياكى ئەتە قەشقەرىيە 
  ائلدىنقى يىلى ىپاق ت« دېگەن. ىئنقىالبى ىئتنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.كېرەكلىكىدىن ىئبارەت بۇ پاكىت

نىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالمۇنىستلىرىنىڭ يەتتەسۇ تارمىقىمۇ مقىلغاندەك، ۇئيغۇر كو 
تارانچى،  قېتىملىق قۇرۇلتىي  ى ۈئچۈن  ۆتىنچى ت تكۈزۈلىدىغانۆئيىلى ىئيۇندىن ىئيۇلغىچە -1922
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دېگەن ۈئچ ۋەكىلنى    سەنچى  ما، قادىرھاجى ۋە  ۋىروزىباقىيائبدۇلال  قەشقەرلىك ۋە تۇڭگانالردىن  
 سايلىغان. 

ارىياتىغا دەستەك بېرىپ  سكومىسخەلق تاشقى ىئشالر  ېتنىڭكومىتمەركىزىي گەرچە 
بىر يىلغا يەتمىگەن لىقىغا تېخى دىكى مەنپەئەتىگە چېقىلىشقا قارشى چىققانشىنجاڭخىتاينىڭ 

كى  ىگە يېتەلمىگەنلىتمەقسى  دىپلوماتىكتېخى خىتايدىكى    ېۋىكلەربولش  بولغان بولسىمۇ،ۋاقىت  
قولالشقا   ىئنقىالبنى بى شىمالىدىكى نى خىتاينىڭ غەركوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالۈئچۈن 
قاراپ يولغا   ۋاغاك موس بۇ مەقسەتنى كۆڭلىگە پۈكۈپىئدى.   پۇرسىتى يەنىال بارقىلىش  چاقىرىق 

دىن يولغا چىققان پويىزدا ۇئالرغا بىر موڭغۇلمۇ اتۇبۇ ۈئچ كىشىال ئەمەس ىئدى. ائلم الرچىققان
چوڭ بولغان.   ابولۇپ ىئلى ۋادىسىد( 1938-1891) دەمبەرەل رىناالۋ قوشۇلغان. ۇئنىڭ ىئسمى 

قېچىپ   شىنجاڭدىن  يىلى ىئلى جۇمھۇرىيەتچىلىرى بىلەن بولغان توقۇنۇشتىن كېيىن-1912ۇئ 
غا  شىنجاڭائخىرىدا  بۇ گۇرۇپپا موڭغۇلالرنىڭ كۆپ قىسمى . ىئدى موڭغۇللىرىدىن چاخار كەتكەن

جەمەتىنى ېئلىپ موڭغۇلىيەگە بىر قىسىم    سۇمىياقايتىپ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما ۇئنىڭ ائكىسى  
موڭغۇلىيەنىڭ  دېگەن يەرنىڭ ئەتراپىغا وئرۇنالشقان. ۇئنىڭ ائكىسى  كىياختاكۆچكەن ۋە 

 ېگرالىرىداچبولغان ۋە ىئچكى موڭغۇل    بەيسىزامانىدا ائقسۆڭەكلىك ۇئنۋانىغا ېئرىشىپ    بوقتخان
يىلدىكى  -1921خىتاي ائرمىيەسى بىلەن كۈرەش قىلغان.  موڭغۇل ائرمىيەسىگە رەھبەرلىك قىلىپ  

ىغا ائيالنغان.  بئەربابىر  مۇھىمموڭغۇلىيە خەلق پارتىيەسىنىڭ  سۇمىياموڭغۇلىيە ىئنقىالبىدا 
ئەتىۋارالشقا  ەۋەبلىكسدىكى ىئنقىالبى خىزمەتلىرى شىنجاڭموڭغۇلىيە ۋە  يغەربى دەمبەرەلمۇ

 ېئرىشكەن.  

اللىسىدىن مۇستەقىل بولغاندا -1911 ۋە ۇئنىڭ وئردىسى   خانتبوقيىلى موڭغۇلىيە چىڭ سۇ
ى بىلەن چەكلىش ۇسىيەنىڭر چار قوشۇۋالماقچى بولغان، ئەمما  ڭغۇلىيەگەمو ائلتاينى 

موڭغۇل   دىكىباتۇر(  وئالنھازىرقى )  گار ۇئيىلىنىڭ بېشىدا -1920ىگە يېتەلمىگەن. تمەقسى
  بۇنىڭدىن بۇرۇن   ائلتايغا بولغان ىئگىلىك ھوقۇق تەلىپىنى تىرىلدۈرمەكچى بولغان.  ىئنقىالبچىالر

ۆئتكۈزۈپ   ۇرۇشىغا باشق ىنىڭر ىگە، ھەتتا ىئلى داىئرىلرىيىلى ائلتاي شىنجاڭ داىئرىلى-1918
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ىئلىغا بېرىپ موڭغۇل سەرخىللىرى ۋە بۇددىست   دەمبەرەليىلى -1922ىئدى. بېرىلگەن 
رەھبەرلەر بىلەن كۆرۈشتى، ھەمدە بىر بۇتخانىدا نۇتۇق سۆزلىدى. بۇ يەردىكى خىزمەتلىرىنى  

مۇنىستالر بىلەن مماڭغان ۇئيغۇر كو ۋاغا موسك تۈگەتكەندىن كېيىن ۇئ يەتتەسۇغا ۆئتۈپ 
دىكى سىياسەت ھەققىدە سۆھبەتلىشىپ موڭغۇل ۋە  شىنجاڭ. ۇئالر پويىزدا ىشتۇئچرا

ىئلى   يەنە دەمبەرەلمۇسۇلمانالرنىڭ ىئنقىالبى ھەرىكەتلىرىنى ماسالشتۇرۇشقا كېلىشتى. 
 : رەھبەرلەرگە يازغان خېتىنى يەتكۈزگەن. خەتتەكوممۇنىست موڭغۇللىرىنىڭ موڭغۇلىيەدىكى 

ىئلى موڭغۇللىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن تاشقى موڭغۇلىيەنىڭ بىزنى  غەربى »بىز 
 بۇرىيات   گادىكىر ۇئ، بىزگە كۆڭۈل بۆلۈشىنى ۋە قوغدىشىنى سورايمىز« دېيىلگەن.  نتۇماسلىقىنىۇئ

ىئنقىالبى كېڭىشىنىڭ  ەربىيھ ( موڭغۇلىيە 1938-1888) رىنچىنوبولغان  ىئنقىالبچىلىرىدىن
خىتاي  ىئنقىالبنى  رىنچىنو. ۆئز مۇالھىزىسىنى قوشقان دوكالتىغا دەمبەرەلنىڭ لۇپ رەىئسى بو

بەت،  ىدىكى موڭغۇلالرنىڭ تشىنجاڭكېڭەيتىشنىڭ تەشەببۇسچىسى بولۇپ ۇئ  ېگرالىرىغاچ
سوۋېتنىڭ ائسىيا سىياسىتىنى   ەۋەبلىكسۇئيغۇر ۋە موڭغۇل ائرىسىدىكى يېقىن مۇناسىۋىتى 

غۇلالرنىڭ بۇ ئەۋزەللىكىدىن ڭمو  شىچەى لىقىنى تەكىتلىگەن. ۇئنىڭ قار مۇھىمچىقىش قىلغاندا 
ئەگەر سوۋېت بۇنىڭدىن  ئەمما بەتتە برىتانىيە پايدىلىنىپ كېتىشى مۇمكىن ىئكەن، ىت

 بەتكە ۋە ھىندىستانغا سىڭىپ كىرىشكىمۇ بولىدىكەن.ىپايدىلىنالىسا ت

ۇر بۆلۈمى  قۇرۇلتىيىدا ۇئيغ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالستان كومپارتىيەسىنىڭ كىتۈر 
تاشالش   تلەېبئەمەس ىئدى. ۇئالرنىڭ بىرىال مۇزاكىرىلىك  ەسمىير ائنچە  ىشىقوللۋەكىللىرىنى 

  ەننىڭ ىئككىيلبولۇشى مۇمكىن( بولغان بىلەن قالغان  يىۋقىروزىباھوقۇقىغا ىئگە )بەلكىم 
بەك ائز مۇزاكىرە  «سىمەسىلىشەرق »سانلىق قۇرۇلتايدا  ۆتىنچىتھمان ىئدى. بۇ ېساالھىيىتى م

قانداقال    ۋىروزىباقىي.  لمىگەنۈيىغىن كۈن تەرتىپىگە كىرگۈز مەسىلىسى    شىنجاڭھەمدە    قىلىنغان
يولالر بىلەن سوۋېتنىڭ   ھەر خىلۋاقتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ  ۋادىكىموسكبولمىسۇن 

نىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالتكە بولماقچى بولغان. ۇئ  سىياسىتىنى يېڭىالشقا تۈر   شىنجاڭ
  الر التدوك شەرقىي بۆلۈملىرىگە ېتىنىڭكومىتمەركىزى  ېۋىكلەربولشۋە  ېتىكومىتىئجراىئيە 
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خەت شەخسى    ستالىنغا  رەىئسىسارىياتى  سكومىخەلق  يوللىغان، شۇنداقال شۇ چاغدا مىللەتلەر  
ھەپتىلىك   ېتكومىتدېگەنلىرىنى ائڭلىغان. مەركىزىي  ۋنىڭىروزىباقىييازغان. پارتىيە رەھبەرلىرى 

باشقا   ۋنىڭىروزىباقىيائجراتقان.  ىئقتىسادنى كۈچەيتىش ۈئچۈن  گېزىت »كەمبەغەللەر ائۋازى«
وئتتۇرا ائسىيا  يولالپ بەرگەن.ا غبيۇروسىوئتتۇرا ائسىيا يېڭىدىن قۇرۇلغان ەتلىرىنى ىئمۇراج

ىئچى ۋە سىرتىدىكى ۇئيغۇر خەلقىنىڭ ائرىسىدا خىزمەت قىلىدىغان تولۇق  گرا  ېچۇئنى      بيۇروسى
 ھوقۇقلۇق ۋەكىل دەپ بېكىتكەن.

خىزمەت قىلىشقا بۇيرۇلغان بىردىن بىر ائدەم دا ىنجاڭيىلى ش- 1922 يىۋىقروزىبا ائبدۇلال 
لىدا تەربىيەلەنگەن ياش  . ۆئمەر قارى ىئسالموۋ ئەخمەت كامالنىڭ قوىئدى ئەمەس

تەۋەلىكىگە كىرگەن. ۇئ شەرق    ۇسىيە ر ىئچكى ۇئرۇش مەزگىلىدە    ،لەرنىڭ بىرى بولۇپكقەشقەرلى
بۇ  نجى قەشقەرلىك ىئدى. وئقۇشقا كىرگەن تۇ نىۋېرسىتېتىغاۇئ ىك مۇنىستمكوئەمگەكچىلەر 

ۇئ تەربىيەلەش ۈئچۈن قۇرۇلغان ىئدى.  ىئنقىالبچىالرنىيىلى ائسىيالىق -1921 نىۋېرسىتېتۇئ
بۇ تەشكىالت ۇئنى   ،مۇنىست ياشالر تەشكىالتىغىمۇ قاتناشقان بولۇپميەنە خەلقائرالىق كو

  لىيىۋغا ەئ ياقۇپ ۆئزىدىن بۇرۇن بارغان غا ئەۋەتكەن. ۇئمۇ شىنجاڭلىرىدا ىيىلنىڭ وئتتۇر -1922
جەدىتچىلەرنى ىئنقىالبى پارتىيەنىڭ يادروسى دەپ  ۆلەكببىر بۇ ۆئلكىدىكى وئخشاش 

تەسۋىرلىگەن. ۇئ تۇرپاندىكى ائبدۇخالىق ۇئيغۇرنى ۋە ۇئيغۇرنىڭ مەك تەپ ىئشلىرىغا تاتار 
تۇرپاندىكى  ىنى تھىۇسۇت مخمەكارخانىچى تەكلىپ قىلىپ ياردەمدە بولغان وئقۇتقۇچى 

خەلقائرا  ۋاداموسكيىلنىڭ ائخىرىدا -1922ۋ و دەپ قارىغان. ىئسالم لىرى رەھبەر تەشكىالتنىڭ 
قەشقەرىيە ۋە  » ،قېتىملىق قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ -3 نىڭياشالر تەشكىالتىمۇنىست ومك

 ەنگلىيە ئ  ۋە  خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتى ىتىنىھەرىكياشالر  جۇڭغارىيەدىكى 
ەپ  د ىئنقىالبى ائزادلىق مىللىي قۇتۇلۇشنى ىئستەيدىغان بىر  بويۇن تۇرقىدىنجاھانگىرلىكىنىڭ 

 .  دېگەن تەشەببۇسنى وئتتۇرىغا قويغان« تونۇش كېرەك

كۆڭۈل بۆلۈنگەندەك بىر  ىئنقىالبچىالرغادىكى شىنجاڭيىلىغا كەلگەندە -1923نەتىجىدە، 
بولۇپ، بۇ ۇئالرغا ىئشەنچلىك ھالدا پىكىر بايان قىلىش پۇرسىتىنى   ۋەزىيەت بارلىققا كەلگەن
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»چىنى تۈركىستاندىكى ىئنقىالبى ھەرىكەتلەر«    باشىرىنىڭ  زارىففېۋرال كۈنى  -17.  يارىتىپ بەردى
ېئالن قىلىنغان. ۇئ گېزىتنىڭ باش بېتىدە دېگەن ماقالىسى تۈركىستاندىكى تۈركچە چىقىدىغان 

. بايان قىلغانھەرىكەتلەرنىڭ كۈنسايىن كۈچىيىۋاتقانلىقىنى    ىئنقىالبىيى  شىنجاڭدىكماقالىسىدە  
ۋەزىپىنى ۈئستىگە ائلغاندىن كېيىن بىر پىالننى وئتتۇرىغا قويغان. پىالندا يېڭى    روزىباقىيىۋائبدۇلال  

 يەر ائستى ۋەكىللەر بولغان بىر باشقا ھەممە يەرلىرىدىن  نىڭ ئەڭ يىراق يەرلىرىدىنشىنجاڭۇئ 
  ىئنقىالبچىالرغا لىق شىنجاڭيىغىنى ائچماقچى بولغان. ۇئنىڭ باش نىشانى  ىئنقىالبچىالر

بارلىق   ،سىڭدۈرۈپنى  قاراشالر -بولغان كۆز تەلەپلىرىگە ۇئيغۇن    ىئنقىالبسوۋېتنىڭ ائسىيادىكى  
پروگرامما    ۈئچۈن  بۇ پارتىيەھەتتا    كۈچلەرنى بىر پارتىيە ئەتراپىغا ۇئيۇشتۇرۇش ىئدى. ۇئ  «ساغالم»

مۇستەقىللىق تەسەۋۋۇرى بىلەن  مىللىيپروگراممىدا ۇئ ۆئزىنىڭ بولۇپ، بۇ  پ چىققانيېزى
ىئدى. ۇئ تىرىشقان  قاائرىسىدا مۇرەسسە قىلىش ەقسىتىم دىپلوماتىكشىنجاڭدىكى سوۋېتنىڭ 

 ەنگلىيە ئ ۋەزىپىلەرنى تىزىپ كېلىپ »ائساسلىق مەقسەت خىتاي ۋە  پروگراممىسىداپارتىيەنىڭ 
دا بىر سوۋېت جۇمھۇرىيىتى قۇرۇپ چىقىش دەپ شىنجاڭ «جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ

بىلەن داۋاملىق  ۇسىيە ر »نىڭ شىنجاڭ بىرى ۋەزىپىلىرىدىن پارتىيەنىڭ يازغان. پروگراممىدا يەنە 
  پىكىرى جامائەت ھەل قىلغۇچ ۋە سودا مۇناسىۋىتىدە بولۇشى ۈئچۈن  دىپلوماتىك ياخشى 

ۆئلكىدىكى   روزىباقىيىۋھازىرالش« دەپ يېزىلغان. بۇ پىالننى يولغا قويۇش ۈئچۈن 
وئقۇۋاتقان تالىپالرنى جەدىتچە   ەدرىسىلەردەم ھەمدەجەدىتچىلەردىن پايدىالنماقچى بولغان 

 دىن خاھىشى ىئسالمچى-پان. )ۇئ جەدىتچىلەرنىڭ تەشەببۇس قىلغان نىروھ بىلەن تەربىيەلەش
بۇرۇنقى پاائلىيەتلەردە   ىئنقىالبتىنسىدا ى(. ۇئنىڭ پروگراممساقلىنىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن

نىڭ ماائرىپ ۋە وئمۇمالشتۇرۇشجەدىتچە مەك تەپلەرنى پۈتمەي قالغان خىزمەتلەر، يەنى يېڭى 
  بيۇروسى . وئتتۇرا ائسىيا  گەۋدىلەندۈرۈلگەنچىقىمىنى ۋەخپىلەر ائرقىلىق كاپالەتكە ىئگە قىلىش  

  قارقارا مىڭ رۇبلى ائجراتقان.  50يىغىن ېئچىش ۈئچۈن  قارقاراداتەستىقالپ ىئيۇلدا  اليىھىنى بۇ 
 ېئچىلغان ىئدى. قايتا يېڭىدىن بولۇپ،  بازىرى بۇرۇنقى داڭلىق بىر سودا  ىئنقىالبتىن
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  ىئنقىالبچى دا پاائلىيەت قىلىۋاتقاندا بۇيراتالردىن بولغان بيۇروسى وئتتۇرا ائسىيا روزىباقىيىۋ
قا بولغان قولالشنى قولغا  يىشېي ىئنقىالبنىۇلالر ائرىسىدا دىكى موڭغشىنجاڭ رىنچىنومۇ

.  تكۈزۈۋاتاتتى ۆئبىلەن سۆھبەت  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال ۈئچۈن  كەلتۈرۈش
ىئككى كىشىنى  يەنە غا شىنجاڭتەستىقالپ  مۇپىالنىنىبۇ ۇئنىڭ  كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونال

يەنە بىرى  ،مبەرەلدە رىناالۋتولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىل قىلىپ تەيىنلىگەن. ۇئالرنىڭ بىرى 
بۇيرات  بولۇپ ىئشلەۋاتقان بى موڭغۇلىيەدىكى ۋەكىلى النىڭ غەرىستىك ىئنتېرناتسىئون مۇنمكو

 ( ىئدى. 1938-1898)  ناتسوۋ   ائرابدىنوۋىچ سىرېن ىئنقىالبچىسى 

ھەمكارلىشىپ خىزمەت قىلغانلىقىغا  يسى دەرىجىدەقا بۇ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللەرنىڭ 
كەتتى. قارىغاندا   قىسلىشىپكەلگەندە مەنبەلەر  ۇقتىغانداىئر مەلۇمات يوق. مەن مۇشۇ 

ارىياتى بۇ پىالنالرنى قوللىمىغاندەك قىالتتى. بۇ چاغدا سخەلق كومىستاشقى ىئشالر  ىڭسوۋېتن
كوممۇنىستىك   ،گومىنداڭنى قولالۋاتقان بولۇپ ۇاڭدۇڭدىكىگ ىئنتېرناتسىئونالكوممۇنىستىك 

ىئنقىالبى پاائلىيەت قوزغاش   ېگراسىداچخىتاي  ۇروسىنىڭبييىراق شەرق  ىئنتېرناتسىئونال
  يەنە چەكلىشىگە ۇئچرىغاندىن باشقا نىڭ ىارىياتسسىكومخەلق قىزغىنلىقى تاشقى ىئشالر 

  سىياسىي دۆلەتلىك بىرلەشمە  بولغانىئدارىسى  ساقچىمەخپىي  ىئتتىپاقىنىڭ سوۋېت
مەخپىي يىغىنى ېئچىلغان  ۋنىڭىروزىباقىينىڭمۇ تەكشۈرۈشلىرىگە دۇچ كەلگەن. ناۋادا باشقارمى

وئرۇنالنماي  شىنجاڭ سەپىرىدىكى  دەمبەرەلنىڭبىلەن  ناتسوۋ يىلى -1923خۇددى مۇ تەقدىردى
خەلق تاشقى ىئشالر يىلى بىر -1924نەتىجىسى بولمايتتى. ھېچبىر قالغان ۋەزىپىسىدەك 

  ۋ ىروزىباقىيائبدۇلال ىئلىدا ساقچىلىرىغا  ەخپىيم سوۋېت يەتتەسۇدىكى خادىمى  كومىسسارىياتى
ھۇجۇم قىلماقچى  ىئلىغا  ائرىدا-ىئتتىپاقى قوراللىق پارتىزانلىرىنىڭ پاتۇئيغۇر رەھبەرلىكىدىكى 

ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىنىڭ . غانقىلمەلۇم ھەققىدىكى پاراڭالرنىڭ ېئقىپ يۈرگەنلىكىنى  بولغانلىقى
  ياكى سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ  گەرچە بۇ ىئشنى خىتايالر ۋەائجىز ھالىتىنى نەزەردە تۇتقاندا 

  ۋنىڭ ىروزىباقىييدۇرۇپ چىقارغان دەپ قارالغان بولسىمۇ، بۇ ىئش وئلىرى دۈشمەنجاھانگىر 
دا شىنجاڭيىلنىڭ بېشىغا قەدەر -1924 ناتسوۋ بولغان.  ەۋەبسوئرنىدىن مەھرۇم قېلىشىغا 
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 موڭغۇلچىلىققا -پاننىڭ  ىارىياتسسىخەلق كومتاشقى ىئشالر    الرۇئ يوللىغان دوكالتئەمما  تۇرغان.  
  رىنچىنو يىلى -1925. ئەكس ئەتتۈرگەنروشەن لۈكنى سەزگۈر  ىگە قارىتابولغان دۈشمەنلىك

  « ەۋەبتىنسمەلۇم بىر »كېيىن  ېئچىلماقچى بولۇپكۈزدە يىلى -1924بىر دوكالتتا ۇئزۇن سۇنغان 
دىكى مۇسۇلمان ۋە موڭغۇل  ئەسلى شىنجاڭېئچىلمىغان بىر يىغىن ھەققىدە توختالغان. بۇ 

- مۇسۇلمانبۇنداق    كېيىن  شۇندىن  ،بىرلىك تە ائچماقچى بولغان بىر يىغىن بولۇپ  ىئنقىالبچىلىرى 
 .توختاپ قالغان ەمكارلىقىھ موڭغۇل 

 

 شۈبۆلۈن -يىلدىكى تاشكەنت-1924

ۇئيغۇر  لىمەك تە ىئدى. ىتەستە ىئلگىر سوۋېت ىئتتىپاقى ىئچىدىمۇ نىستالر ۇ ممۇئيغۇر كو
 بولۇپ،  مەنسۇپ ېتقاكومىتيەتتەسۇ ۆئلكىلىك  بيۇروسىكوممۇنىست تارماقلىرىنىڭ رايونلۇق 

تەۋە    ۋېتقاسو داىئرىسىدىن چىقالمايتتى. ئەينى چاغدىكى    ائلمۇتاۇئالرنىڭ تەسىرى ۋە خىزمەتلىرى  
ھەپتىلىك يول ىئدى، قەشقەر   ۈئچتۈركىستاننىڭ سىياسىي مەركىزى تاشكەنت بولۇپ 

يىلى يانۋاردا -1924ۋادىسى ۇئنىڭدىنمۇ يىراق ىئدى.  پەرغانەۇئيغۇرلىرى كۆپرەك ياشايدىغان 
ۋادىسىدىكى ۇئيغۇر ىئشچى ۋە ئەمگەكچىلەر ائرىسىدا  پەرغانە ۇروبي ۇقرايونلن يىغىندا ېئچىلغا
تاغنىڭ   ەنۇبتىكى جيەنە ىئزچىل كەم بولۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ائلغان. يىغىندا نىڭ ىتىخىزمپارتىيە 

قانۇنسىز داۋاملىق ھالدا دا ۇئيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقىنىڭ باشقا مىللەتلەر بىلەن سىقارشى
ۇئالرنىڭ چەكلەردىن ھالقىپ  )پىشپەك( ەك تەبىشكپاائلىيەت قىلىۋاتقانلىقى تىلغا ېئلىنغان. 

لەرنى مۇسادىرە قىلىپ قايتا تەقسىم قىلىۋاتقانلىقى ائڭالنغان.  ر قەشقەر ۇئيغۇرلىرى ائرىسىدا يە
چېگراالرنى ائيرىش پىالنىمۇ   مىللىيائرىدا ېئلىپ بارماقچى بولغان -ۋېت ىئتتىپاقىنىڭ پاتسو 

تۈركىستاندىن   كوممۇنىستالر يەتتەسۇنىقازاق  بۇ ۋاقىتتا، بولۇپ بىرلىككە تەھدىت سالغان
 تەشەببۇس قىلغان. قوشۇۋېلىشنى  ۇمھۇرىيىتىگەج ائپتونومسوۋېت ائيرىپ قازاقىستان 
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  ئەڭ روشەن ىئپادىسى ۋاتقانلىقىنىڭ  ۇئچرامۇنىستالرنىڭ يەتتەسۇدا چەكلىمىگە  مۇئيغۇر كو
.  تۇرغانلىقى ىئدى  لۈك ھالەتتەكۈچداۋاملىق خىتاي تەيىنلىگەن ائقساقالالرنىڭ تۈركىستاندىكى 

نى ئەڭ مۇھىم نىشان دەپ  «ائقساقالالرغا قارشى تۇرۇش» گەرچە ۇنىستالر كوممۇئيغۇر 
اللمىغان. سوۋېت  ىكۆپ ىئلگىر بۇ ىئشتا ئەمما ۇئالر بولسىمۇ  بېكىتكەن لەش ھاسىل قى

   ھۇجۇم قىلىشتىن ساقلىناتتى   ۋاسىتەبىغا  تىراپ قىلمايتتى، ئەمما ۇئالر داىئرىلىرى ائقساقالالرنى ېئ
سۆھبەت قىالتتى. بولۇپمۇ   وئرنىدا ۋەكىللىرى  شىنجاڭ ھۆكۈمىتىنىڭبىلەن  ۇئالر بەزىدەۋە 

ىئدى. كەتكەن  ۈچلىنىپك مۇھىتتا تېخىمۇتۈركىستاننىڭ يىراق يەرلىرىدىكى ائقساقالالر يېڭى 
قارا قول دېگەن يەردىكى ھاشىم   ۋېدچىكىراز نىڭ بىر كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئوناليىلى -1921

ىئسىملىك بىر ائقساقالنىڭ يېرىم كونسۇلدەك ھوقۇق يۈرگۈزگەنلىكىگە شاھىت بولغان. بۇ  
خادىملىرىغا وئخشاش بەلگىسى بار ىئكەن،  ەدىپلوماتىي»ۇئنىڭ ھۆكۈمەت  :ۋېدچىكراز 

خىتاي  ، بولۇپ شۇنىڭغا قارايدىكەن. ۇئنىڭ ياساۋۇللىرى بار  ۇنالروئر بازاردىكى ئەڭ ياخشى 
دىپلوماتىك كەچۈرۈم   ىئشالرنى بىر تەرەپ قىلىدىكەن،  دىپلوماتىكھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن يېرىم  

گەپنىڭ قىسقىسى ۇئ بىر خىتاي  ھوقۇقى ھەققىدىكى بىر تاالي ھۆججەتلىرى بار ىئكەن ...
 « دەپ يازغان. .جاسۇسى ىئكەن

لىمىسىمۇ نۇرغۇن قەشقەرلىكلەر خا ەۋجۇتلۇقىنىمسوۋېت داىئرىلىرى ائقساقالالرنىڭ 
  ەۋجۇتلۇقىنى ملىرىدىكى تۇپراقۇئالردىن پايدىلىناتتى. ائقساقالالر قەشقەرلىكلەرنىڭ چەتئەل 

قانۇنى ائساسقا ىئگە قىلىپ ۇئالرنىڭ خىتاي پۇقراسى ىئكەنلىكىنى ىئسپاتاليتتى، خەتەرلىك  
سارىياتى  مىس ق كولخە ىئشالرتاشقى يىلى -1922قوغدايتتى. شاراىئتالردا ۇئالرنىڭ ھەققىنى 

ائقساقالالرنىڭ ىئشلىرىدىن گۇمان قىلىشقا باشلىغان ھەمدە ۇئالرنىڭ ھاكىمىيەت ىئشلىرىغا  
قانۇنى جەھەتتىن كەس قىلىپ، ۇئالر تارقاتقان ھۆججەتلەرنى تى ئەىنىراك قىلىش ھوقۇقىئشت

تولۇق  قەشقەرلىكلەرنىڭ تاشكەنتتىكى خىتاي پۇقرالىقىدىكى »ىئناۋەتسىز قىلغان. ۆئزىنى 
بەشەيلەن بۇ ىئشقا نارازىلىق بىلدۈرۈپ خەت يازغان. ۇئالر غان ائتىۋالدەپ  «ۋەكىلىھوقۇقلۇق 

قەشقەرلىك دېمەي، بەلكى خىتايغا تەۋە تۈركىستاندىن  ۋە ياكى ۇئيغۇر، ياكى خېتىدە ۆئزىنى 



290 

كەلگەن ۆئزبېكلەر دەپ يازغان. بەلكىم ۇئالر شۇنداق دېسە تاشكەنتتىكى ۆئزبېكلەردىن  
بەك  ېئلىش پاسپورتۇئالرغا  ۇئالر خېتىدە، مۇمكىن.پەرقىمىز بولمايدۇ دەپ وئيلىغان بولۇشى 

قىيىن، جامائەت ىئچىدە نۇرغۇنلىرىنىڭ پاسپورتى يوق بولۇپ، ئەگەر چوڭائخۇن دېگەن 
ائقساقال گۇۋاھلىق بەرمىسە ۇئالرنىڭ خىتاي پۇقراسى ىئكەنلىكىنى ىئسپات قىلغىلى 

  – ىئش  سىياسىي بولۇۋاتقان  چوڭ ائخۇن. ۇئالرنىڭ ېئيتىشىچە دىغانلىقىنى ېئيتقانبولماي
 بىز ھەممىمىز»ۇئالر: ۇئالرغا تەرجىمە قىلىپ بېرىشتە چوڭ رول وئينىغان.  ەرىكەتلەرنىھ 

قانۇن، قاىئدىلىرىنى  تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رەھبەرلىك وئرگانلىرىنىڭ  لغاچقا بوساۋاتسىز 
 قەيەرگە ياكى قايسى وئرۇنالرغا بېرىشنى ۇئقمايدىكەنمىز.  بولسا مىز، بىرەر ىئشبىلەلمەيدىكەن

تايىنىمىز، ۇئالر بىزنى يۆلەيدۇ ۋە   غاچوڭائخۇندەك ائقساقالالر مۇشۇنداق ئەھۋالالردا بىز داىئم 
 يېتەكچىلىك قىلىدۇ« دېيىشكەن. 

ۋە  چىقىشتە ۇئتۇپ رىقابەت بولغان ائقساقالالر بىلەن بيۇروسى ۇقرايونلۇئيغۇر بۆلۈمىنىڭ 
تۈزەش ۈئچۈن ۆئزىنىڭ  قااليمىقانچىلىقىنى  بىپەرۋالىق ۋە  ىكى ائرىسىدلىق مۇھاجىرالر شىنجاڭ

كېلىۋاتقان  ۇرو بيقىلىشاتتى. شۇنىڭ بىلەن  ېسھ  ۆرۈرىيىتىنىز نى ۆئزگەرتىش بېكىنمە ھالىتى
دا ئەمەس، تاشكەنتتە ېئچىشنى قارار قىلغان ھەمدە ائلمۇتايىغىنىنى پارتىيە تارماقلىرىنىڭ 

تاشكەنتكە يۆتكەش  مەڭگۈلۈككە تۈركىستاننىڭ پايتەختى بولغان نى بيۇرو  ۇقرايونليىغىندا 
ئەقىلگە مۇۋاپىق   نىڭ خىزمەت بازىسى بولۇشىوئتتۇرىغا قويماقچى بولغان. تاشكەنت اليىھىسىنى

ىئدى. بار بۇ يەردە  رى ۋەكىللى نىڭر گۇرۇپپىالق بارلىۋەكىللىك قىلىمىز دېگەن  بيۇرو ،بولۇپ
اللىسى قولىدىكى شىنجاڭدىن قېچىپ چىققان ئەسىردە -19ۇئنىڭ ۈئستىگە  چىڭ سۇ

مۇساپىرالر بۇ يەردە مەھەللە بەرپا قىلغان بولۇپ، شۇندىن كېيىن قاتناپ  قەشقەرىيەلىك
تىجارەتچىلەر بىلەن نوپۇس بارغانچە كۆپەيگەن. بۇ   ەرلىكققەشخىتاي پۇقرالىقىدىكى  تۇرىدىغان

تارانچى  نۇرغۇن  مۇ يېڭى وئبرازىماائرىپ مەركىزىدىن ىئبارەت  ائلىيوئتتۇرا ائسىيانىڭ شەھەرنىڭ 
ىئتتىپاقىنىڭ   كومسۇمۇلالريەرلىك ۇئالر جەلپ قىلغان. ۆئزىگە الرنى وئقۇغۇچى ۋە قەشقەرلىك
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  ژۇرنالمۇ بىر مەزگىل »ياش ۇئيغۇر« دەپ بىر يىلى -1921ۇئيغۇر تارمىقىنى قۇرغان ۋە ھەتتا 
 چىقارغان.

يىغىن ېئچىپ بىرلىككە  ەۋەبلىكس بىزار بولغانلىقى  ۆلۈنۈشتىنب ئەزاالرنىڭ  بيۇرو ۇقرايونل
نىڭ . قادىر ھاجىنىڭ بەزى ئەزالىرى بۆلۈنۈشنى ىئستەيتتىبيۇروبولسا،  دەۋەت قىلغان

ئەزاالردىن چەتتە  دىكى جايلىرىباشقا  نىڭ تۈركىستانىنىڭ سوۋېت بيۇرو  قارىشىچە،
اللمايۋاتقانلىقى رايونالرغا  ەڭرەكك ، قېلىۋاتقانلىقى ۇئنىڭ جۇغراپىيەلىك جايلىشىشى   تەسىر قى

دىكى تارانچىالرنىڭ قەشقەرلىكلەر بيۇروئەكسىچە ، بولۇپ ۇناسىۋەتسىزمبىلەن ھېچقانداق 
ائبدۇلال  يەنە ۇئ قىلىشقا مەبلەغ ۋە كۈچ ائجراتمىغانلىقىدىن بولغان ىئدى. ائرىسىدا خىزمەت 

شاراىئتنى چۈشەنمىگەنلىكى  ۇئ يەرنىڭ غا ائالقىدار خىزمەتلەردە شىنجاڭ روزىباقىيىۋنى 
نى ئەپسىز ھالغا بيۇرو تارتىشالر-خىل تاالش بۇ. قىلغان ەنقىدتمەغلۇپ بولدى دەپ  ەۋەبلىكس

بۇ    ەھبەرلىكىدەر   بيۇروئەمما    قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا خىزمەتنى كۈچەيتىش زۆرۈر ىئدى،  .قويغان
الاليدىغان  كېلىۋاتقان يىغىنغا تەييارلىق  نامزات قادىر ھاجى ىئدى. ۇئئەڭ مۇۋاپىق خىزمەتنى قى

يىلى بىر قېتىم -1924 كۈچەيتىش ۈئچۈن تارماقلىرىنىسۈپىتىدە يەرلىك ۇئيغۇر كوممۇنىستالر 
ۋادىسىغا ئەۋەتىلگەن. ۇئ بۇ ىئككى قېتىملىق پۇرسەتتىن   پەرغانە، ىئككىنچى قېتىم ەككەبىشك

پايدىلىنىپ ۆئزىنىڭ قەشقەرلىكلەر ائرىسىدىكى تەسىرىنى كېڭەيتكەن ۋە ۆئزىنىڭ تاشكەنتتىكى  
 وئرنىنىڭ كۈچىيىشىگە شاراىئت ياراتقان.

مۇنىستىك پارتىيەسى  مقېتىملىق تۈركىستان كو ۋە ائخىرقى يىلى مايدا سەككىزىنچى-1924
  نىڭ بيۇرو  ۇقرايونل  ندايىغى.  انېئچىلغ  ىيىغىن  نىڭبيۇرويەرلىك  كېيىن  دىن  غانتامامالنقۇرۇلتىي  ى  

  تەشۋىقات ۋە ۋەزىيىتى، نىڭ تارماقلىرىمۇنىست مۇئيغۇر كو بەرگەن ۋەدوكالت  دىنىر ىخىزمەتل
قاتارلىق ىئشالر مۇزاكىرە قىلىنغان، ئەمما   ەشرىياتچىلىق نقوزغىتىش خىزمىتى، ماائرىپ ۋە 

  پەرغانە بىرى شۇ ۋاقىتتىكى رېائل مەسىلىلەردىن دېرەك بەرگەن ئەمەس.  ھېچبۇالرنىڭ 
ۋادىسىدىن كەلگەن قەشقەرلىك ۋەكىللەر تارانچىالرنىڭ رەھبەرلىكىنى رەت قىلىپ ۆئزىنىڭ  

ىنى وئتتۇرىغا قويغان. تاشكەنتتىكى ۇئيغۇر  پقۇرۇش تەكلىنى اقلىرىتارمر پارتىيە لتەشەھەائ
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تاشالش نۆۋىتى كەلگەندە، تارانچى  لەت ېبوئقۇغۇچىالر مۇرەسسە قىلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ 
، پەقەت تاشكەنت ۋەكىللىرىال بىرلىك  ائۋاز بەرگەن  ۆلۈنۈشكەبۋەكىللەرنىڭ چىشى قېرىشىپ 

يەتتەسۇلۇقالردىن مۇستەقىل   ەرەپدارلىرى ت ۈئچۈن بىلەت تاشلىغان. قادىرھاجى ۋە ۇئنىڭ 
قارايدىغان ائلتە شەھەر    مەركىزى كومىتېتىغا  بولغانلىقىنى ېئالن قىلىپ تۈركىستان كومپارتىيەسى

چىققانلىقىنى جاكارلىغان. قادىرھاجى بۇ  نى قۇرۇپ بيۇروسىمۇنىست مۋە جۇڭغارىيە كو
مۇنىستالرنىڭ يولى بىر بولسىمۇ م»گەرچە بارلىق مىللەتلەردىن بولغان كو :ھەرىكىتىنى ائقالپ

ۇئالر بىر   تۈپتىن ائيرىلغان بولغاچقانىڭ مەنپەئەتى لىكلەر بىلەن ائلتە شەھەر  الرئەمما تارانچى
تېخى  ھازىرچە قىلىشقا بىرلىك تە خىزمەت ۋە ش بىرلىكنى ئەمەلگە ائشۇرۇيولدا ماڭالمايدۇ. 

نى  بيۇروبىرىگە قېتىلماي ائيرىم بىر  ھېچبالدۇرلۇق قىلىدۇ« دېگەن. تاشكەنت ۋەكىللىرى 
 . شەكىللەنگەن بيۇرو، نەتىجىدە ۈئچ ائيرىم تەشكىل قىلغان

  ھەر ىئككى :چوڭايتىۋەتتى ېدەلنىجزىددىيەتلىك گۇرۇھالر ائرىسىدىكى تاشكەنتتىكى ۋەقە  
قازا  -كېيىن باالۇئالر بىر بىرىگە  ۋە بۇ جەرياندا  ائرزۇ قىالتتى رىشىشنىېئقولالشقا  ەسمىي ر تەرەپ 

  روزىباقىيىۋ زەربە بېرەتتى.  ۋەھۇجۇم بىلەن  ەيىبلەشلەرئبولغان  ۇمكىنمېئلىپ كېلىشى 
پارتىيە بىلەن ائالقىسى بەلكى  ،ئەمەس بىلەن مۇنىستالر مكوقەشقەرلىك  ەقىقىيھ قادىرھاجىنى 

دەپ قارايتتى. ۇئ   ىغان بىر قۇتراتقۇچى قىزىقىدكىشىلەر بىلەن ىئشلەشكە نوپۇزلۇق بولمىغان 
دەپ مەسخىرە قىلىپ،  پانئىسالمىزمچى نى كونسېرۋاتىپ «تلىرى ى»قادىر ھاجى ۋە ۇئنىڭ مۇر 

شامى دامولالمدەك )بۇ كىشى شۇ چاغدا قەشقەردىن كېلىپ تاشكەنتتە ھەدىستىن    قادىرھاجىنى
  كەلدى قىلىدۇ -باردىبىلەن  باسمىچىالر، ھەتتا بىلەن ەربابالرئگۇمانلىق دىنى  دەرس بېرەتتى( 

دەپ قارايتتى.  ىئشپىيونلىرى . باشقىالر قەشقەرلىكلەرنى خىتاينىڭ ەيىبلىگەنئدەپ 
بىلەن باغالپ سىنىپ ى زىيە ۇائبۇرژ  كېلىپ چىقىشىنى  روزىباقىيىۋنىڭ بولسا قەشقەرلىكلەر

  ۇسىيە ر  ۋنىروزىباقىيىخېتىدە  قوللىغۇچىلىرىنىڭ بىر. قادىرھاجىنىڭ پەرغانىلىك ەيىبلەيتتىئ
ا سادىق ھقۈئچۈن ىئشلەيدىغان كونا جەدىتچىلەر قاتارىغا تىزغان ۋە ۇئنىڭ دادىسىنى چار پادىشا

خاتىپ دادىسىنىڭ ھارام  روزىباقىيىۋ» :تىدەېخ الرنىڭمولال دەپ شىكايەت قىلغان. ۇئ بىر
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يېتىش ىگە ت»مەقسى تەربىيەسىدە چوڭ بولغان بىر كىشى« دەپ يازغان. ۇئالر روزىباقىيىۋنى
پ رەھبىرىمىز قادىرھاجى ھاشىم ھاجىيىۋنىڭ سىياسەت ۋە  ۋېلىۈئچۈن ۇئيغۇرنىڭ تونىغا وئرىنى

يىلى بۇ شىكايەتلەر شۇ يەردە قالغان -1924. ەنقىدلىگەنتھەرىكەتلىرىگە ائرىلىشىۋاتىدۇ« دەپ 
 . غان ىئدىبول ەۋەبسائقىۋەتلەرگە  ېئغىربولسىمۇ كېيىنكى يىلالردا 

ددىيەتنىڭ يەنە بىر نەتىجىسى تۇڭگانالرنىڭ ائيرىلىپ چىقىپ ائيرىم بىر يىلدىكى زى-1924
غىچە  ىيىل- 1924 ماسەنچىمىللەت سۈپىتىدە ۆئز يولىغا داۋام قىلىشى بولدى. تۇڭگان رەھبىرى 

كېيىن ۆئز  ۆلۈنۈشتىنبخىزمەت قىلغان بولۇپ،  دابيۇروسى لىرىنىڭ رايونلۇق مۇنىستمۇئيغۇر كو 
يىلنىڭ ائخىرىدا -1924قۇرۇپ چىقتى. دەل شۇ چاغالردا  لىرىنىتەشكىالتيەرلىك پارتىيە ائلدىغا 

ساپ »»كەمبەغەللەر ائۋازى« گېزىتىدە ماقالە ېئالن قىلىپ تۇڭگانالرنىڭ  باشىرى  زارىف
ىئكەنلىكىنى يازدى. ۇئ ماقالىسىدە سابىرجان شاكىرجانوۋنى »تۇڭگانالرنى خىتايالشقان   «خىتايالر

بۇ   باشىرىنىڭمۇقىلغان. بەلكىم    ەنقىدتتۈركلەر دەپ يېزىپ ساختا تارىخ بىلەن خەلقنى ائلدىغان«  
يىلالردا -1920 ،ەخاتىرىلىشىچ  روبېرتسنىڭ شانقولى بولۇشى مۇمكىن.  ۋاسىتەبى ۆلۈنۈشتەب

اللىسى مۇتاائل قىلىپ كۆرسىتىپ   ەرەپدارى تدىكى تارانچىالر بىر كونسېرتتا تۇڭگانالرنى چىڭ سۇ
يىلى يازغان »سادىر قاڭرۇق« دېگەن -1923 باشىرىنىڭۇئالرنىڭ چىشىغا تەگكەن. بۇ بەلكىم 

اللىسىگە س چىڭئەسىردىكى -19تارانچىالرنىڭ  درامابولۇشى مۇمكىن. بۇ  درامىسى قارشى   ۇ
تۇنجى قېتىم  دا ائلمۇتاھەمدە شۇ يىلى  مەدھىيەلىگەنقوزغىلىڭىدىكى قەھرىمان سادىر پالۋاننى 

بولۇشى پەقەت ۋاقىت   ۆلۈنۈشنىڭببولسۇن بولمىسۇن بۇ  ېمىرتۇرۇچخوئينالغان. بۇ ائمىلالر 
كەلگەن بولۇپ  تارىخنى يۈدۈپ ۆئزگىچە ۆئزى بىلەن بىر  ۇسىيەگەر مەسىلىسى ىئدى. تۇڭگانالر 

يىلدىكى  -1920بۇ ۇئالرنىڭ ۇئيغۇر سانىلىپ كېتىشىنى چەكلەپ تۇراتتى. ھازىر تۇڭگانالرنىڭ 
سوۋېت دەۋرىدە ۇئيغۇرالرنىڭ ۈئچ تارمىقىنىڭ بىرى سانالغانلىقىنى يا تۇڭگانالر ياكى ۇئيغۇرالر 

ال  مايدۇ. لئەسكە ائ
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 تەھدىتى ەائسسىمىلياتسىيمىللەتلەرنى ائيرىش ۋە 

مىللەتلەر تۈركىستاندىكى  ېۋىكلەرنىڭبولشتۇرا ائسىيادا مىللەتلەرنى ائيرىش وئت
 ىئدى:  بۇ پىالن ىئككى تەرەپنى ۆئز ىئچىگە ائلغان .ىئدىنۇقتىسى ائساسلىق  نىڭسىياسىتى

كاتېگورىيەسىنى   مىللەتلەريىلىدىكى نوپۇس تىزىمالشقا تەييارلىق سۈپىتىدە -1926بۇنىڭ بىرى، 
تۈركىستاننىڭ مىللەتلەر قۇرۇلمىسىنى مۇۋاپىقالشتۇرۇش؛ ىئككىنچىسى، قانۇنالشتۇرۇش ۋە 

. ىئدى بېكىتىپ چىقىشتىن ىئبارەت ېررىتورىيەلەرنى تئەڭ مۇۋاپىق ئەكس ئەتتۈرگەن ائساستا 
غا  ىيىلى ائللىقاچان وئتتۇر -1920جۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىالش  مىللىي تۈركىستاننى كىچىك 

يىلىدىن باشالپ بۇخارا -1923قۇيۇلغان بولسىمۇ ىئچكى ۇئرۇش سەۋەبلىك كېچىكىپ كەتكەن. 
چىققان بولسىمۇ بۇ پەقەت  ائيرىلىپرايونالر  ائپتونومىئچىدىن م جۇمھۇرىيەتلىرى ىز ەۋە خار 

  يىلى -1924 ىئدى. ېشارىتىبشلەرنىڭ  ىغايەت زور ۆئزگىر يۈز بېرىدىغان  يىلى كېيىنكى
قىرغىز ۋە تاجىك   سوۋېت جۇمھۇرىيەتلىرى ھەمدە ، تۈركمەنىستان، قازاقىستانزبېكىستانۆئ

بۇ مىللەتلەر ۋە چېگراالرنى ائيرىش داۋامىدا شۇنىڭدىن كېيىن  دى.قۇرۇلۆئلكىلىرى  ائپتونوم
دىغان ياكى رەت  ى، بىر بىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلېگراسىچكىملىكى،  ەرنىڭكىشىل رايونالردىكى 

 دىغانلىقى يىلالرچە مۇنازىرە قىلىنغان.ىقىل

جۇمھۇرىيەتلەر پەيدا  ائپتونومجۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ىئچىدە يېڭى سوۋېت سىياسىتى بويىچە 
بۇ ۋەزىيەتتىن ۆئزلىرى ۈئچۈن قانداق قىلغاندا  چى ۋە قەشقەرلىكلەرنىڭ ائلدىغا  قىلىنغان. بۇ تاران

بىر ائل قويغان. بۇ سىياسەت وسھەققىدە  ۇمكىنچىلىكىمنەتىجىگە ېئرىشىش ئەڭ ياخشى 
بىر مىللەت   ھىم بولغان، سانى كۆپ ۋە مۇتىپيپاقلىقنى كۈچەىتسىدا ىئتىۇئيغۇرالر ائر جەھەتتىن  

يەتتەسۇدىكى  يىلى -1924شەكلىدە مەيدانغا چىقىشنىڭ زۆرۈرىيىتىنى ھېس قىلدۇرغان. 
تۈركىستاندىكى بارلىق  ۆچۈرۈشىدەكتاشكەنتكە  ڭ مەركىزىنىتارانچىالرنىڭ ۇئيغۇر تەشكىالتىنى

ائرقىلىق قازاقىستاندىكى  شەرقى تۈركىستان كۆچمەنلىرىگە ۋەكىللىك قىلىشنى كۆزلىگەن. ۇئالر بۇ  
يەرلىك  ، يەنە بىر جەھەتتە  ماقچى بولغان.ساقالنپ قېلىشتىن لۇۇئيغۇرالرغىال ۋەكىل بو

كۈچىيىشى قەشقەرلىكلەر بىلەن   ەرىكەتلەرنىڭھ ۈئچۈن قىلىنىۋاتقان    ەائپتونومىي  ېررىتورىيەلىكت
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ېتىشى مۇقەررەر  كۈچەيتىۋ تېخىمۇ نى زىددىيەت بۇرۇندىن بار بولغان سىدىكىىتارانچىالر وئتتۇر 
ل ىئدى. ائ و« دېگەن س؟نەدە بولىدۇ ەمىزائپتونومىي» ەسىلەمغا چىققان ى وئتتۇر چۈنكى . ىئدى

  كېرەكمۇ ياكى  بولۇشىا درايونى تارانچىالريەتتەسۇدىكى زېمىنى ائنچە چوڭ بولمىغان  يەنى،
سوائل  دېگەن رايونىدا بولۇشى الزىممۇ مەركىزى نىڭ قەشقەرلىكلەر  دىكىۋادىسى ەرغانەپ

   تۇغۇلغان ىئدى.

كېيىن ھەر بىرى    ش يۈز بەرگەندىن دا پارچىلىنىبيۇروسى  ۇق رايونلنىستلىرىنىڭ  ۇممۇئيغۇر كو  
ۈئچۈن ۆئك تىچى بولۇشقان. قادىر ھاجى ۋە ۇئنىڭ ائلتە  ەسىائپتونومىيائرزۇسىدىكى ۆئزىنىڭ 

ۇئ يەردە   قاراتقان بولۇپ،ۋادىسىغا  پەرغانە ۆئز ېئنېرگىيەسىنى بيۇروسىمۇنىستىك مشەھەر كو
ئەسىردىن باشالپ توپلىشىپ ياشاۋاتقانلىقىنى ېئيتىشاتتى. چىڭ -19 ەجدادلىرىنىڭئۇئالر 

اللىسىگەس الڭ مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن ىئلگىرى   ۇ كېيىن بولۇپ كۆچۈپ كەلگەن -قارشى قوزغى
 خىل ۆئزلىشىش ، بۇلىشىپ كەتكەن بولۇپىائللىقاچان يەرلىك جامائەت بىلەن ائر  ەركىشىلبۇ 

دەپ سوراش خىيالىغا  «دەمدۇ؟ زبېكۆئياكى  دەمدۇ ۇئيغۇر ۆئزلىرىنى ۇئالر » باشقىالرنىڭ
مىللەت تەكشۈرۈشتە  بىر  يىلدىكى    -1917  ن ىئدى.ېرىپ بولغادىن كۆپ يىل ىئلگىرى يۈز بېچىشىك

ائالھىدىلىكى باشقا   مىللىيياشاش شەكلى، تىلى،  )يەنى قەشقەرلىكلەرنىڭ( » ۇئالرنىڭ
بۇ مىللەت تەكشۈرۈش   ئەمەس« دەپ مۇنازىرە قىلىنغان. ىق ەرقلپ  زبېكلەردىن ۆئپەرغانىدىكى 

يىلى »كەمبەغەللەر ائۋازى« -1925  كېيىنكى مىللەتلەرنى ائيرىش پىالنى ۈئچۈن خىزمەت قىالتتى.
ۇئ ىئككى   ، زىيارەتكە كەلگەن بولۇپ ۋادىسىغا پەرغانە مۇخبىرى يەتتەسۇدىن بىر گېزىتىنىڭ 

اللىسى دەۋرىدە كۆچۈپ كەلگەن ۇئيغۇرالرنىڭ    ەھىرىنىڭ شوئش مىڭدىن ائرتۇق چىڭ سۇ
كېۋەز تېرىۋاتقانلىقىنى بايقىغان. ۇئ قەشقەر قىشالقتىكى    دېگەن يەردە  قەشقەر قىشالقيېنىدىكى  

ۋە    ۆئزگەرگەنلىكىنى، ۇئيغۇرچە ائدەت تىلى ۋە ائدىتىنىڭ  ياشالرنىڭ الرنىڭ، بولۇپمۇۇئيغۇر 
 .  كۆرۈپ ھەسرەتلەنگەن تېپىلىدىغانلىقىنى ىالياشانغانالردپەقەت تىلنىڭ 

مىللەت مەبلەغدىن دېرەك بېرەتتى. قەشقەرلىكلەر  سىياسىيبۇ ۋاقىتتا پۇسنىڭ سانى ون
  ماكانالشقانلىقى سەۋەبلىك  رايونالرداتاالش تارتىشتا قالغان ائيرىش جەريانىدىكى ئەڭ 
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  ئەمما  قەشقەرلىكلەرنىڭ كىملىكى تەرىپىدىن بەلگىلىنەتتى. ەسىلىسىم ەائپتونومىي ۇئيغۇرالرنىڭ
  ېررىتورىيە تىئدى.  ىۋاتقانزىققى دىن باشقىالرمۇھاجىقادىر قەشقەرلىكلەرنى ۆئزىنىڭ قىلىۋېلىشقا 

ياشاۋاتقان   ېگراسىداچۆئلكىسى  ائپتونومبىلەن قىرغىز  بىر يىغىنىدا ۆئزبېكىستان ېتىنىڭكومىت
مۇنداق    ، قارىغانداگە  ىسىخاتىر تېز يازما    ۇزاكىرىلەرنىڭ م بولۇنغان  كلەر ھەققىدە  ېۆئزببىر گۇرۇپپا  

 لەر بولغان:  ىمۇزاكىر 

نىڭ وئيلىشىلغان : مەن نارىن ۋە پەرغانىدە ياشاۋاتقان قەشقەرلىكلەرنىڭ مەنپەئەتىXXائ 
ىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ بىر  دۇئالر قاراقول، نارىن ۋە قوقەن .قىزىقىمەن ياكى وئيلىشىلمىغانلىقىغا 

 شەكىللەندۈرگەن. ۈتۈنلۈكىنىپ

 .ۇرۇۋالدۇقتاپش: بىز سىزنىڭ  تەكلىپىڭىزنى رەىئس

يېرىمىدىن كۆپرەكى   زبېكنىڭۆئمىڭ  120 مۇزاكىرە قىلىنغان  ، ەمەلىيەتتەئ: XXائ 
 قەشقەرلىك. 

مىللەتلەرنى ائيرىش  بيۇروسى ۇقرايونلتا قادىر ھاجىنىڭ ائلتە شەھەر تيىلى ائۋغۇس-1924
ۋادىسىدىكى   پەرغانە زبېكلەرنىڭۆئدا ۇئالر قىرغىز ۋە يىغىنائچقان.  يىغىنسىياسىتى ھەققىدە 

غا  بيۇروسىتىزىملىۋالغانلىقىنى وئتتۇرا ائسىيا  قىلىپۆئزىگە تەۋە تالىشىپ قەشقەرلىكلەرنى 
 يەتكۈزگەن. 

 لۇق ۇئيغۇر  دەسلىپىدە نى قۇرۇپ بيۇروسىمۇنىست مقادىر ھاجى ائلتە شەھەر كو
تارانچى  خاھىشى  لۇقۇئيغۇر  ن ىئدى. ۇئنىڭ قارىشىچەتۇتقاقارشى يول  ىئدىيەسىگە

  لىك ۋە شەھەر ۇئ ائلتە  شۇنىڭ بىلەن  .  ى ىئدى س ىئپادى  ائشكارا-ۇقوئچيەنە بىر  نىڭ  كىمىللەتچىلى
 ا ۋادىسىد پەرغانە ە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ۇئنىڭ قارىشىچە، قەشقەرلىكلەرگ

ت  ې سوۋ ئەمما بۇ يەردە بىر خەتەر مەۋجۇت ىئدى.  .بار ىئدى يېرىم مىليون قەشقەرلىك
قاراپ ائيرىشنى خاتا كۆرگەن مىللەتكە ائيرىغاندا ياشاۋاتقان يېرىگە   ەرنىكىشىلمىللەتشۇناسلىرى 

دېگەن كىشىلەرنىڭ   «سەمەرقەنتلىك»ياكى ، «ئەنجانلىق » بولۇپ، ئەكسىچە ۆئزلىرىنى
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دېگەندەك، مۇشۇنداق بولغاندا   دەپ ائيرىغان. تاجىك  ۋەبەزىلىرىنى زبېكۆئبەزىلىرىنى 
)يەنى،   دىكىدەك مۇائمىلە قىلىنىپ قاالتتى ىدېگەن ۇئقۇمغىمۇ يۇقىر  «قەشقەرلىك»

.  ىئدى( ۇمكىنم ۋە بەزىلىرى ۇئيغۇر دەپ ائيرىلىپ قېلىشى  زبېكۆئقەشقەرلىكلەرنىڭ بەزىلىرى 
ۇئيغۇر   ۇئندىن باشقا، قارشى تۇرغىلى بوالتتى. ەگەائسسىمىلياتسىيئەگەر ۇئيغۇر دېيىلسە 

، چۈنكى بۇ پىالندىكىلەر يەنىال  قېلىنمايتتىقۇرۇق  ېچنېمىدىنھ مىللىتى پىالنىغا قوشۇلغاندا 
تاشكەنت  يىلىدىكى -1925 پ بىلەتتى.ەا دۋادىسىد پەرغانەۇئيغۇرالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى 

مىڭدىن ائرتۇق ۇئيغۇر بار   600غاندا تۈركىستاندا ىقار  ستاتىستىكىغاۇئيغۇرلىرى تەييارلىغان 
مىڭى  115ۆئلكىسىدە،  ائپتونوممىڭى قىرغىز 70، زبېكىستانداۆئمىڭى  300دېيىلگەن. بۇالرنىڭ 

مىڭى تۈركمەنىستان ۋە تاجىكىستاندا بولغان. »كەمبەغەللەر ائۋازى 15قازاقىستاندا، قالغان 
دىكى ۇئيغۇرالرنى  ىتۈركىستان  ۋېتسو   ز» ئەگەر بى   :غۇچىبىر ۇئيغۇر وئقۇ  گېزىتى« دە تاشكەنتتىكى

 توپلىساق بىر مىليوندىن ائشىدۇ« دەپ يازغان.  

تەھدىتى ائستىدا قادىر ھاجى ۇئيغۇرلۇق   ەنىڭائسسىمىلياتسىيۋادىسىدىكى  پەرغانە
يەنە    قالماينچىالر تەشەببۇس قىلغان ۇئيغۇرلۇق نەسەبىگە قوشۇلۇپال  اۇئ تار   .مەيدانىغا ۆئتكەن

 نې ائر .  تەشەببۇس قىلغان  ۇقىنىھوقمىللەتلىك  ائيرىم بىر  ۇئيغۇرالرنىڭ    بىر قەدەم ائلدىغا مېڭىپ
وئشتا    بيۇروسىنىست  ۇممائلتە شەھەر كو رايونلۇق  قادىر ھاجىنىڭ    ،ەقىلىشىچ بايان    ىنڭنخوگې

تەبىرى بويىچە  مىللەتلەر ھەققىدىكى  ڭ ستالىننىقارار ماقۇللىغان.   قاراردا بىر ېئچىپ  يىغىن
ۋە وئرتاق مەنىۋىيەت ىئپادىلەنگەن  ھاياتۇئيغۇرالرنىڭ وئرتاق تىل، زېمىن، ىئقتىسادى 
قۇرۇپ    رايونى  ائپتونومۇئيغۇر    رايونىدا  پەرغانە مەدەنىيەتكە ىئگە مىللەت ىئكەنلىكى تەكىتلىنىپ  

ۇئيغۇر )بۇرۇنقى قەشقەرلىكلەر(  قادىر ھاجىشۇنىڭدىن باشالپ . ى سۈرۈلگەنىئلگىر چىقىش 
ئەسىردە  -19ۇئ يەنە ىئككى مىللەت ھەققىدە سۆزلەشكە باشلىغان. ۋە تارانچىدىن ىئبارەت 

يېقىنقى يىلالردا  كۆچۈپ كەلگەن ۋە بۇ يەرنىڭ پۇقرالىقىغا ۆئتكەن قەشقەرلىك مۇھاجىرالرنى 
  « يېڭى ۇئيغۇر »  ۋە «كونا ۇئيغۇر » دىن پەرقلەندۈرۈش ۈئچۈنىخىتاي پۇقرالىر  كۆچۈپ چىققان

 . نى ىئجاد قىلغانالر دېگەن ائتالغۇ
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ۇئيغۇرالر بىلەن ۇئالرنىڭ ۇئ  ېيىلگەندۋادىسىدىكى قەشقەرلىك  پەرغانە  ،ەمەلىيەتتەئ
قەشقەر   ەۋەبتىن سمانا شۇ  ىئنتايىن سۇس ىئدى، ەرق پسىدا ىيەردىكى قوشنىلىرى ائر 

ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئزگىچە ائالھىدىلىككە ىئگە ىئكەنلىكىنى كۈچەپ  ۇئيغۇرلىرىنىڭ رەھبەرلىرى 
  قىلىپ تارانچىالر ۆئز ائلدىغا تېرىقچىلىق  يەتتە سۇداتەشۋىق قىلدى. بۇنىڭ ئەكسىچە، 

. تارانچى  يتتىئەنسىرىمە  ەسىدىنائسسىمىلياتسىيئەتراپىدىكى قازاقالرنىڭ  ۇپبولياشايدىغان 
ۇئيغۇر پارتىيە   چاقىرىقىدا باشالمچىلىق رول وئينىغان ۋە مىللىيۇئيغۇرلۇق  مۇنىستلىرى مكو

مىللەتلەرنى ائيرىش سىياسىتى  يەتتە سۇدا داۋامالشتۇرغان بولسىمۇ، ى ن تارماقلىرىنى قۇرۇش
مىللەتلەر ائرا جىددىيلىك ۇئالرنى تارانچى كىملىكى ۋە تارىخىغا  سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان 

چەمبەرچاس ىكىگە كىمل الرنىڭھەرىكىتى تارانچى ەائپتونومىي. يەتتە سۇدىكى يتتىشقا زوراليتىقا
  ۇقى ھوقيەر بۇ يەردە مۇقىم وئلتۇراقالشقان بىر جامائەت ىئدى ۋە ۇئالر  ،باغالنغان بولۇپ

 ىئدى. تارىختىن قالغان نارازىلىقلىرى بارمەسىلىسىدە 

يىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن تارانچى  ىجۇمھۇر  ائپتونومسوۋېت يىلى قازاق -1925 
بىر سى يەرلىك پارتىيە رەھبەرلىكىگە بيۇرويەتتەسۇ  دىكىائلمۇتامۇنىستلىرىنىڭ  تارمىقىنىڭ مكو

يەر ىئسالھاتى جەريانىدا مۈشكۈالتالرنى باشتىن  دوكالتتا دوكالت سۇنغان. ۇئالر ۇئزۇن 
نىڭ  ائلمۇتاۋە  رايونىدىكى ياركەنت، مەركەز قىلغان ەنتنىيارك ،پتىيكەچۈرگەنلىكىنى ېئ

قۇرۇشنى   رايون ەلىكائپتونومىيبىر  ەنتۈرگبىرلەش نىشەرقىدىكى بارلىق تارانچى جامائەتلىرى
وئنلىغان تارانچى  سوۋېت يەر ىئسالھاتى ىئجرا قىلىنغاندىن كېيىن تەلەپ قىلغان. ۇئالر 

ئەمدى  تارانچىالرغا بۆلۈنگەن سۇنىڭ  بۇرۇن  قوغلىۋېتىلگەنلىكىنى،  ۆئز زېمىنىدىن  رىنىڭ  لىائىئلى
ائزالپ  ، نەتىجىدە تېرىشقا بولىدىغان يەرلەرنىڭقوشنا قازاقالرنىڭ يېرىگە ېئقىۋاتقانلىقىنى

 دىن مۇسادىرە قىلىنغانبايلىرىشىكايەت قىلىشقان. ۇئالر يەنە غالجاتتىكى تارانچى  كەتكەنلىكىنى  
كەمبەغەللەرگە يەرلىك رغا بېرىلىپ قازاقالەپ ائپىرىلىپ ھەيد  الرغايىراقمالالرنىڭ 

- 1920قىلىشقان. بۇ كۈلپەتلەر نەتىجىسىدە تارانچىالرنىڭ بېشىغا  ەرز ئتارقىتىلمىغانلىقىنى 
پەقەت يېڭى  ۇرۇلۇشىقىلالردا قەھەتچىلىك داۋاملىق تەھدىت سالغان. قازاقىستاننىڭ ي
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قارار ېئلىپ   ۋغۇستتاائ-1925 ېتىكومىت. يەتتەسۇ باشقۇرۇش ەلگەنككۈلپەتلەرنى باشالپ 
بىر مەۋجۇت  -بىردىن بىلەن    ەباھانشەرت دېگەن  بولماسلىقى    ەنىڭكوپىراتسىي  مىللىيھەرقانداق  

 . ۋەتكەنتارقىتىنى ىتارانچى كولخوز بولغان 

تىگە يەرلىك پارتىيە رەھبەرلىكى قوپال جاۋاب ئىمۇراجى ە ائپتونومىيتارانچىالرنىڭ  
نى   «ەسىلىسىمتارانچى »ائتالمىش  ېتىكومىتيىل فېۋرالدا يەتتەسۇ باشقۇرۇش -1926قايتۇرغان. 

،  ۋاتقانلىقىقىلىمۇزاكىرە قىلغان. مۇزاكىرىدە بىر قىسىم تارانچى ىئشچىلىرىنىڭ بۆلۈنمىچىلىك 
  بۇ تارانچىالر  .قىلىنغان دىققەت غابىرلىككە يېتەكلەۋاتقانلىقى ەلىكائپتونومىيتارانچىالرنى بىر 

ھەمدە بۇ چەت  كىشىلەر ائرىسىدا تەشۋىقات ېئلىپ بارغان پارتىيەلىك ۋە پارتىيەسىز مەقسەتتە
ائقىالنە بىر  قۇرۇش  ەسىنىائپتونومىيدا تارانچى يىغىنياقىالردىكى تارانچىالرغىمۇ تەسىر قىلغان. 

دىكى  ائلمۇتادەپ قارالغان، شۇنداقال ياركەنت ۋە  مۇمكىن ئەمەسىئش ئەمەس ۋە 
الرنى رەھبەرلىك تارانچى  م ىۋە بىر قىس ەربىيەلەشت تەشكىالتالرنى مىللەتلەر سىياسىتى بويىچە 

  قۇلۇق ۇتراتقبۇ ھەقتىكى وئرنىدىن قالدۇرۇش تەشەببۇس قىلىنغان. ھالبۇكى، بۇنىڭ بىلەن 
پاقى  ىتتىئ ۋېتالر سو  ۋاسىتە بىيىلى ياركەنتتىكى بىر تاتار وئقۇتقۇچى -1927يوقاپ كەتمىگەن. 

قۇرۇشنى، پەقەت بولمىسا   ۇمھۇرىيىتىجخەت يېزىپ تارانچى  كالىنىنغا مىخاىئل ېزىدېنتىپر
: »بىزنىڭ يەرلىك تارانچىلىرىمىز خېتىدە تارانچى ۆئلكىسى قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلغان. ۇئ

  ىسىغا قوشن. بىز تۈرك خەلقلىرىدە  بار  ۇناسىۋىتىمھەم ۇئالر بىلەن    خىتايدىكى تارانچىالر بىلەن بىر
دىغان ئەنئەنە بار. ئەگەر بىزنىڭ  ىقىل  ەقلىد ت سەپ سالىدىغان، قوشنىسىدىن پەخىرلىنىدىغان ۋە  

ماسلىشىدۇ« دەپ  قىزغىنلىق بىلەن يەرلىك تارانچىالر ۈئلگە بولسا خىتايدىكى تارانچىالرمۇ 
بۆلۈپ   ەسى ناھىي مىللىيياركەنتنىڭ جەنۇبىدا بىر تارانچى يىلى -1927 ئەڭ ائخىرىدا يازغان.

  ائلمۇتا نەتىجىدە  .باشالنغان ۇرۇشرايونالشتبۇرۇن  ەمەلىيلىشىشتىنئبېرىلگەن. ئەمما بۇ پىالن 
 قۇرۇلغان. رايونى تارانچىىن ىئبارەت ىئككى تلەك ۋە ياركەنتېدا چرايونى

ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن قەشقەرلىك ۋە تارانچى رەھبەرلەر  ەسىلىسىدەمۇئيغۇر 
  بويىچە  ى ىپاق تىئتسوۋېت يىلى -1926پوزىتسىيەسىنى ۆئزگەرتىشكە مەجبۇر بولغان. بۇ ئەھۋال 
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چىقىشقا مەسۇئل  مىللەتلەرنى تۈرلەرگە ائيرىپ ېئلىپ بېرىلىدىغان نوپۇس تەكشۈرۈش ۈئچۈن
يىلى يەتتەسۇدا پارتىيە  -1924. لىكى ېئنىق داىئرىلەرگە باش ائغرىقى تېپىپ بەرگەن بولغان

ئەمما كېيىنكى  ،ئەزالىرىدىن راي سىناشتا ۇئيغۇر دەپ يېزىش ۈئچۈن بىر بوشلۇق قالدۇرۇلغان
ۋە تۇڭگان دېگەن تۈرنىڭ بىرىنى تالالش تەلەپ قىلىنغان.   ەشقەرلىكق تىرناق ىئچىدىكى    سوائلدا

شىنجاڭدىن  تى ېكومىتش دىكى قەبىلە تەشكىلىنى تەتقىق قىلىنوپۇسى  ۇسىيەر ىلى ي -1925
سىدا ىئككى ېئقىمنىڭ بارلىقىنى بايقىغان. ۇئالر بىر قىسىم  ىق ائر خەل كۆچمەن بولۇپ چىققان

ۆئزىنى   رايونالرداقەشقەرلىك ۋە تارانچىالردا ۆئزىنى ۇئيغۇر دېيىش باشالنغان بولسا، يەنە بەزى 
بەكرەك گەۋدىلىك ىئكەنلىكىگە دىققەت قىلغان. جەھەتتە  مىللىيلىكدېيىشنىڭ  قەشقەرلىك

 قېتىملىق   بۇنەتىجىدە  تارانچى ۋە قەشقەرلىكلەرنى ائيرىم مىللەت دەپ قارىغان.    ېتكومىتشۇڭا بۇ  
ۆئلچىمىگە مىللەتلىك    ەسمىير   قاتارىدابىر قانچە گۇرۇپپىالر  باشقا  تەكشۈرۈش ۇئيغۇرالرنى  نوپۇس  

بايان    ىرسچنىڭھ   فىرەنسىن ش يەكۈنىگە كەلگەن.  ىتوشمايدىغان بىر ېئتنوگرافىيلىك گۇرۇپپا دېي
تەكشۈرگۈچىلەر تەكشۈرۈلگۈچى ۆئزىنى ۇئيغۇر دېگەندىن كېيىن يەنە بىر قەدەم   ،چەىقىلىش

  سوائلالرنى تارانچىمۇ دېگەن قالماقمۇ ياكى  ېئلىپ سەن زادى قەشقەرلىكمۇ، تۇڭگانمۇ،
 سورىغان.

سورىلىشى ۇئالردىكى ۇئيغۇرالرنىڭ بىر مىللەتلىكىگە بولغان گۇماننى   ڭسوائلالرنى نداقبۇ  
ائتالغۇالرنىڭ قانچىلىك   ۇقىرىقىييىلالردا -1920 يەنە تەكشۈرۈشنوپۇس دۇ. بۇ ىئەتتۈر  ەكسئ

ۆئلچەم بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇنداقال بىزنى شۇ  تەخمىنى ىۋىلىققا ىئگە ىئكەنلىكىنى مائم
  ۇنازىرىلەرنىڭ م چۆرىدەپ قىلىنغان قىزغىن  ېگراالرنىچ سىياسىيكى مىللىي كىملىك ۋە مەزگىلدى

   4421  ۋە ۇئيغۇر  31941كىستاندا ېتەكشۈرگۈچىلەر ۆئزب نوپۇس نەتىجىسىگە ۇئالشتۇرىدۇ. 
ىئنقىالبتىن بۇرۇنقى مىڭلىغان  ،ۈشەندۈرىدۇكىچنى تىزىمغا ائلغان. بۇ شۇنى كقەشقەرلى

 دېمىگەنلەر  زبېكۆئ دەپ تىزىملىنىپ كەتكەن، بىراق ۆئزىنى زبېكۆئقەشقەرلىك كۆچمەنلەر 
چىڭ تۇرغانالر   كىملىكىدەۇئيغۇر ( ۇمكىنم)بۇالرنىڭ كۆپ ى خىتاي پۇقرالىقىدا بولۇشى ىئچىدە 

  ائپتونوم قىرغىز  پارتىيە تەشكىالتلىرىنىڭ پاائلىيىتى ئەڭ ائجىز بولغان  كۆرۈنەرلىك بولغان.  خېلى  
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كىشى قەشقەرلىك   7467ئەكسىچە    ،ىال ۇئيغۇر دەپ تىزىمغا ېئلىنغانكىش  73  ۆئلكىسىدە پەقەت  
كىشى  51803 بولۇپ، كىشى ۇئيغۇر دەپ تىزىمالنغان 10510دەپ تىزىمالنغان. قازاقىستاندا 

كىشى قەشقەرلىك دەپ  1121كىشى تۇڭگان،  8455تارانچى دەپ خەتلەنگەن. يەنە 
  % كىشى ۆئزىنى ۇئيغۇر دەپ تىزىمغا ائلدۇرغان 15پەقەت  ۇرۇپپىداگۈئچ  ۇقىرىقى يخەتلەنگەن. 

ۆئزىنى تارانچى دەپ قارىغان. دېمەك، قادىر  يەنىال  ۆپىنچىسىك بولۇپ، تارانچىالرنىڭ مۇتلەق
اللمىغان   ئەسىردە كەلگەن قەشقەرلىك كۆچمەنلەرگە-19  گەرچەھاجى   )كونا ۇئيغۇرالر( تەسىر قى

  ا قىلىشت تۈركىستانىدىكى ئەڭ كۆپ ۇئيغۇرالرنىڭ ماكانى ت ې سوۋ  ۋادىسىنى پەرغانەبولسىمۇ 
 قىلغان.   ەلىبەغ

 ۇنداقائشبىلەن   ىبولۇپ تىزىملىنىش  ەتمىلل بىر ەسمىي ر الرنىڭ ۇئيغۇر  ۋېتتاسو ئەمەلىيەتتە 
ۋادىسىدىكى ۇئيغۇرالرغا   پەرغانەپەرقلىق ىئدى.  كەلتۈرۈش ۋۇجۇدقا نىۇئيغۇر مىللىتىبىر 

بىر  ائەنجان ئەتراپىدۇئالرنىڭ دى. تۆۋەن ىئ ھتىماللىقىېئرىشنىڭ ې بائپتونومىيە  ېررىتورىيەلىكت
وئرگانلىرىغا مەبلەغ ائجرىتىشتا يەنىال يەرلىك  ۇئيغۇر ىال بار ىئدى. زىلىر ېيت ې سوۋ قانچە 

دىسىدىكى يەتتە ۇئيغۇر  ۋا  پەرغانەيىلدىكى تەكشۈرۈشتە  -1926قارىالتتى.    غزىغاېئئەمەلدارالرنىڭ  
 ىتىلوئقۇتۇش ۋە  كىتابالردەرسلىك  ،بولۇپبار وئقۇغۇچى  ئەتراپىدا300  ەمئىيج مەك تەپتە

 چە »بۇ مەك تەپلەر ۇئيغۇر  :. دوكالتتاكەنلىكى ېئنىقالنغانمەك تەپلىرىدىن پەرقسىز ىئ زبېكۆئ
ھەممىگە بۇ بىزنىڭ  .ېلىپتۇقمەركىزى بولۇپ  ەائسسىمىلياتسىي مىللىيمەك تەپ ئەمەس، بەلكى 

قارشى ىئكەن« دەپ  شوائرىمىزغاز تەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلەش مىللەتلەر ۆئمەلۇم بولغان 
خىتاي غا ۇئيغۇرالر مېنىڭچە بىز »دوكالتتا بۇ بىر مەسىلە دەپ قارالغان بولۇپ:   ىئزاھالنغان.

ئەڭ چوڭ بولغان بىر مىللەت سۈپىتىدە ئەڭ  بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ىئنقىالبى ئەھمىيىتى
ر ۇئيغۇرالرنىڭ قوشنا  . ئەمما يەرلىك ئەمەلدارالدېيىلگەن« كۈچلۈك ئەھمىيەت بېرىشىمىز الزىم.

- 1924نىڭ تەھرىرلىرى  بىلەن ائرىلىشىپ كەتكىنىدىن مەمنۇن ىئدى. »تۈركىستان« زبېكلەرۆئ
» ۇئيغۇر بىلەن  :نى ائلقىشلىغان بولۇپىپىمەك ت ۆئزبەك-ۇئيغۇر ىلى قۇرۇلغان قاراقولدىكى بىر ي

 ،زۇالشقا تېگىشلىك بىر ىئشائر  ىشىشىھەمكارلساھەسىدە ۋە مەدەنىيەت ماائرىپ  زبېكنىڭۆئ
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يېقىن« دەپ يېزىشقان. قىرغىز بىرىگە بەكمۇ -بىربۇ ىئككى مىللەتنىڭ تارىخى ۋە تىلى چۈنكى 
ائرىسىدا خىزمەتلەرنىڭ راۋان  ائزسانلىق مىللىتى  ۆئلكىسىدىكى بىر ئەمەلدار ۇئيغۇر  ائپتونوم

سلىقىنى ۋە  ۆئزىنىڭ خا رايونىدا بولۇۋاتقانلىقى، چۈنكى »بۇ مىللەت بولۇپمۇ وئش 
ر زبېكلەر ۆئ  كۆپىنچەخىزمەتتە كلىشىپ كەتكەن، نەتىجىدە ېۆئزب يوقىتىپ مۇستەقىللىقىنى 

 . يتقانېئ بىلەن بىرلىك تە« ىئكەنلىكىنى 

 ەائسسىمىلياتسىيقلەرنى  لتۈرك خەئەتراپتىكى  مۇنىستلىرىنىڭ  م كو  زبېكۆئبۇنداق كەيپىيات  
ائرىسىدىكى    زىيالىيالريىلى وئتتۇرا ائسىيادىكى پارتىيەلىك  -1928قىلىش ائرزۇسىنى ىئپادىلەيتتى.  

دۆلەتلىك   زبېكۆئ بۇنىڭدابولۇپ ۆئتكەن.  تەكشۈرۈشمىللەتچىلىكى ھەققىدە  زبېكۆئ

 

يىلى. -1927ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى يىغىلىشى.  -1نىڭ قوشچىالر ىئتتىپاقىياركەنتتىكى    
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« دەپ نەشر قىلىشنى  زبېكۆئنى »ۇئيغۇرالر دېگەن الر تىنىڭ ۇئيغۇرچە دەرسلىك كىتابنەشرىيا
 زبېك ۆئشىكايەت قىلىنغان. ئەمما قادىر ھاجى بۇنداق ۈئستىدىن رەت قىلغانلىقى 

تەكشۈرۈشتە   سيىلدىكى نوپۇ-2719. ىئدى مىللەتچىلىكىگە قارشى چىقمىغان بولۇشى مۇمكىن
ۈئچتە بىرى ۆئزىنىڭ ائنا تىلىنى  ائران ۆئزىنى ۇئيغۇر دەپ تىزىمغا ائلدۇرغان كىشىلەرنىڭ 

 گەرچە دەپ خەتلەتكەن. زبېكچەۆئۇئيغۇرچە دېگەن، قالغان ۈئچتە ىئككىسى ائنا تىلىنى 
 ىمۇ، ىدىغان بولسبىلمىللەت نەزەرىيەسىنى يادا  ڭستالىننى ەرەپدارلىرى تقادىرھاجى ۋە ۇئنىڭ 

نىڭ كوممۇنىستچە  رك مىللىتىۈ ۇئيغۇرالر خىتاي تۈركىستانىدىكى مۇسۇلمان ت ەزىرىدەنۇئالرنىڭ 
تۈركىستانىدىكى مۇسۇلمان تۈرك مىللەت  ۇسىيەر  زبېكلەرۆئبىلەن  ەىئدىيىئدى. بۇ  ائتىلىشى

ۋە  دېگەن پىكىر بىردەك ىئدى. ۇئ چاغالردا مەيلى ۇئيغۇرالر ياكى ۆئزبېكلەر بولسۇن تارىخى 
  ۇقىرى يھەر ىئككىلىسى ۆئزلىرىنى وئتتۇرا ائسىيا  جەھەتتە باغلىنىشلىق ىئدى. ۇئالرنىڭمەدەنىي 

بولۇپمۇ   نىڭ ۋارىسلىرى دەپ قارايتتى. ئەنئەنىسى ئەدەبىياتىتاي اچاغ مەدەنىيىتىنىڭ ۋە
ى الزىم  ائيرىش مەدەنىيەت جەھەتتە  زبېك تىنۆئۇئيغۇرالر ۆئزىنى  لىكلەرگە نىسبەتەنقەشقەر 

 دا يىلالر  ېيىنكىكبۇ خىل قاراش ائنچە بەك گەۋدىلىك ئەمەس ىئدى.  دەيدىغان بۇ قاراش
 .بولغان ىئدى ەۋەبسە  ىگمۇنازىر 

 

 ۇئيغۇرپەرۋەرلىك تىن ۇئيغۇرلۇققا

سىياسىي بۇ ۋاقىتتىكى يىلالرنىڭ باشلىرىدا نۇرغۇن ھادىسىلەر يۈز بەردى. -1920
 ىئشالرغا چوڭ تەسىر كۆرسەتكەن ىئدى.   كەلگۈسىدىكى  قارارالر  ېگىيەلىكىئسترات  ۈرەشلەردىكى ك

نام   مىللىييىلى بىلەت تاشالپ ۇئيغۇر نامىنى وئرتاق - 1921الرنى مۇسۇلمان شىنجاڭدىن كەلگەن
ۇئيغۇر مىللىتى  غا كەلگەندەيىلى-1926 ئەممادېگەن قاراش توغرا ئەمەس،  ،قىلىپ بېكىتتى

يىلى تاشكەنتتە نېمە ىئش بولغان ىئدى؟ - 1921ما ئەمەلىيەتكە ائيالندى. ۇئنداقتا  ېتوغرىلىق سخ
خىتاي  نىڭ مۇنىستالر مكوتارانچى بىر تۈركۈم  كىدىائلمۇتابۇ ۆئتكەندەك،  ۆرسىتىپكمەن 

الرغا نىسبەتەن ېئلىپ بېرىلىدىغان تەشكىللەش خىزمەتلىرىنى ۆئز قولىغا ېئلىش پۇقراسى بولغان
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- قەشقەرلىك )بارلىق شەرقى تۈركىستاندىكى ۇئيغۇرالر ۋۋالائبۇنىڭدا  بولۇپ، رۇنۇشىۇئ
ش ېئلىپ بېرىلغان بولسا، كېيىنچە خىتاي ىئشچىالر  گۇرۇپپىالردا تەشكىللە( ەرجىماندىنت

خىتاي پۇقرالىرى بولغان  ۇسىيەدىكىر غا تارقىتىش خىزمىتى بولغان. تۈركىستانۇئيۇشمىسىنى 
پىالنىنى   پەرۋەرلىك تارانچىلىرىنىڭ ۇئيغۇر  ائلمۇتابىر يەككە وئرگانغا ۇئيۇشتۇرۇش ەرنى كىشىل
 ھېچىئتتىپاقنىڭ رەھبەرلىرىدىن ىئنقىالبى . ئەينى ۋاقىتتا دىقىلائساسقا ىئگە  سىياسىيكەڭ 

غان. شۇندىن  ، دەپ قارىمىتەشكىل قىلىدۇەتنى مىللبىر مەۋجۇت ئەمەلىيەتتە  الرنى بىرى ۇئيغۇر 
ائبدۇلال  كېيىن سوۋېتنىڭ سىياسىتىدە بۇرۇلۇش ۋە ۆئزگىرىشلەر يۈز بېرىپ قادىر ھاجى بىلەن 

جاكارلىشىغا توغرا كەلدى. ئەمما بۇ  بىر ائيرىم مىللەت دەپ نى الر روزىباقىيىۋنىڭ ۇئيغۇر 
تارانچى ۋە   ۋروزىباقىيىۇئيغۇرنىڭ تەركىبى ھەققىدە وئيلىغانلىرى پەرقلىق ىئدى.  ەننىڭىئككىيل

قەشقەرلىكلەرنىڭ ھەممىسى ۇئيغۇر دەپ قارىسا قادىر ھاجى پەقەت ائلتە شەھەر ۋە  
 ىئدى.   ەرەپدارى ت خىتاي پۇقرالىرىنى ۇئيغۇر دېيىش  )يەنى قەشقەرىيەلىك(  جۇڭغارىيەلىك

  ۋۇجۇدقا سىياسىتى مىللەتلەرنىڭ مەزگىلىدىكى سوۋېتنىڭ دەسلەپكى گەرچە بۇ مىسال 
يىلدىكى نوپۇس ېئنىقالش -1926 دېگەن قاراشنى قوللىسىمۇ چىقىشى ۈئچۈن شاراىئت ياراتقان

نوپۇس ېئنىقالش ھاياتى كۈچىنى كۆرسىتىپ بەردى. جامائەتلەرنىڭ بۇرۇنقى مەۋجۇت بولغان 
پادىشاھ دەۋرىدە  ، ۇئيغۇرپەرۋەرلەرنىڭ چارلەشكە بولىدۇكىىدىن شۇنى خۇالسىر ىنەتىجىل

  ى ەرپا قىلىش ب ېگراالرنىچشەكىللەنگەن جامائەتتىكى باغلىنىشنى بۇزۇپ ياكى يېڭىدىن مىللىي 
ائخىرىدا بىللە ياشىغان  تەۋەسىگە ماكانالشقان قەشقەرلىكلەر  ۇسىيەر مۈشكۈل ىئدى. 

. يەتتەسۇدا تىزىمالندىشۇالر بىلەن بىر كاتېگورىيەگە ائرىسىدا سارت دېيىلىپ  زبېكلەرنىڭۆئ
ائيرىم بىر مىللەت دەپ ېئتىراپ  ا قانۇنى ھالدازامانىديەرلەشكەن تارانچىالر چارپادىشاھ 

 ئەڭ ائخىرىدا  دى.التارانچى دېگەن نامدا ائتقىلىنغان بولۇپ، سوۋېت دەۋرىدىمۇ ائساسەن مۇشۇ  
ۈئچۈن ئەڭ كۈچلۈك  ىائيرىم بىر ۇئيغۇر مىللىت  -پۇقرالىق ېئتنىك كىملىك ئەمەس، بەلكى 

قەشقەرلىكلەرنى ۇئيغۇر نامىغا جەملەشتە  خىتاي پۇقرالىقىدىكى    بۇنىڭدا  ائساس يارىتىپ بەردى.  
الاليدۇائسانراق نەتىجە قازانغان نىڭقادىر ھاجى ھېچ . شۇ چاغدا قادىر ھاجى لىقى مىسال بو
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ىئسپاتقا  ھەققىدە بەزى  ىئكەنلىكى  ۇئيغۇر دېگەن مىللەتنىڭ مەۋجۇت  ۆئز پىالنىدىكى  بولمىغاندا  
  . ۆئز داۋاسىنى توغرىغا چىقىرىش يولىدا تىرىشىشقا مەجبۇر ىئدى  ەكسىچەئ  روزىباقىيىۋىئگە ىئدى.  

»قەشقەرلىكلەر بىلەن تارانچىالرنىڭ مەيلى   :ئەۋەتىلگەندە گىنىشكەۆئ ۋاغاموسك يىلى ۇئ -1925
  تارىخى ۋە ياكى  ىىئشلىتىدىغان تىل ، ياكىتۇرمۇشتا بولسۇنكۈندىلىك ياكى تۇرمۇش ىئقتىسادى 
تارانچىالر ۇئنىڭدىن باشقا    بىرىدىن پەرقلىنىدىغان ھېچقانداق بىر ائالھىدىلىكى يوق.-بولسۇن بىر

ھەممىسى خىتاينىڭ مۇستەملىكىسى  ،ياشايدۇ ەېررىتورىيەد تش بىر اتۇت  ۋە قەشقەرلىكلەر
نلىكىگە يەنە قانداق  ەن باشقا ۇئالرنىڭ بىر مىللەت ىئك. بۇنىڭدىىكى وئخشاش بىر ۆئلكىدەائستىد

 دەپ يازغان. « ؟ىئسپاتقا ھاجەت بار ىئكەن

 ناېئنىق ، مىللەتلەرنى ائيرىش سىياسىتىنىڭ  سەۋەبىدىن  ىئچكى ىئختىالپ ۋە تاشقى بېسىم  
ى،  بىر باشلىنىش  ڭچىقىشىنىۇئيغۇر مىللىتىنىڭ مەيدانغا  پەقەت    بۇ خىل نەتىجىسىنى  ھالەتتىكى

رىپىدە مىللەت شەكىللىنىش تە سوۋېت ڭچىگرىنىلى بوالتتى. ىدېگئەمما ائخىرلىشىشى ئەمەس 
  ەزەرىيە ن بولۇپ، ئەمدى بۇ  غانائرقىلىق ېئلىپ بېرىلمىللەتلەر سىياسىتى  ەستالىنچ جەريانى

  ېرى يىئدى. كىنايىلىك  قالغان ۇشالقوندۇر گۆش  پەقەتسۆڭەككە ائرقىلىق بەرپا قىلىنغان 
ائنچە بەرپا قىلىشقا  ۇئيغۇر مەدەنىيىتىيېڭىچە ۆئزىنى ۇئيغۇر دەپ تىزىمالتقانالر  ،شۇكى

داشلىرى بۇ ىئشتا  پۇئالرنىڭ تاتار سە يەتتە سۇدىكى تارانچىالر ۋە  ئەكسىچە،    .يتتىقىزىقىپ كەتمە 
خىتاي تەرەپتە يېڭى خىرىس مەيدانغا  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ىدى. ينوئ  تلىق رولائۋانگار 

 ھەمدە  قەشقەر ۋە خىتايغا تىكىلمەك تە ىئدىبارغانچە  نەزىرى    ېۋىكلەرنىڭبولش  ؛كەلمەك تە ىئدى
  .قەشقەرگە بارىدىغان يول ېئچىلغان ىئدى
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 .باب ەتتىنچىي

 ىئنقىالبى ائرىسىدا ستالىن ۋە ىئنقىالبخىتايدىكى 

دىن يىغىن قادىر ھاجى قەشقەر ۋەكىللىرىنى باشالپ تاشكەنتتىكى يەنى يىلى مايدا، -1924 
راپ ىېئتائرا  -ۆئزخىتاي  -تې سوۋ   كۇ  ۋېللىڭ تونبىلەن  اراخان  كشۇ ائيدا لېۋ    دەل  چىقىپ كەتكەن

دۈشمەن جاھانگىر كۈچلەرنىڭ ائلدىدا   ۋېتالرسو تۈزگەن. شۇنىڭ بىلەن  ەرتنامىسىنىشقىلىش 
  نىڭ تېسوۋ نەتىجىدە  ،ەت قىلىشتا ائۋانگارتقا ائيالندىخىتاينىڭ ىئگىلىك ھوقۇقىغا ھۆرم

ائلتە   قادىر ھاجى باشچىلىقىدىكى  .تېخىمۇ تارىيىشقا قاراپ يۈزلەندىى  ىتسىياسبولغان  غا  شىنجاڭ
ىدا بۇرۇن خىتاي يىغىنبىر  ېئچىلغان    شۆبىسىدە  ائلمۇتا  نىڭمۇنىستلىرىمشەھەر ۋە جۇڭغارىيە كو

سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ  قارار ماقۇلالپ  ئەمدى  پاائلىيەتچىلەر    تەييار تۇرغان  اىشقتىقىئشلىرىغا قول  
  ۇن سگومىنداڭنىڭ رەھبىرى  قوللىدى ۋەسىياسىتىنى  «خىتاينىڭ ىئشلىرىغا ائرىالشماسلىق »

سوۋېت دوستلۇقى بۇ شىنجاڭلىق -ئەمما خىتاي .يوللىدى ېلېگراممىسىتجۇڭسەنگە تەبرىك 
مۇسۇلمانالر ۈئچۈن، بولۇپمۇ خىتاي پۇقرالىقىدا تۇرۇۋاتقانالر ۈئچۈن پۈتۈنلەي بىر زەربىمۇ  

ۋاتاتتى،  ۇ بېيجىڭدىن مۇستەقىل باشقۇر نى شىنجاڭياڭ زېڭشىن چۈنكى ئەمەس ىئدى. 

گۇاڭدۇڭنى  ىكىر يىراقلىقتىتېكىلوم، گومىنداڭ مىڭالرچە يتتىگومىنداڭنى تىلغا ېئلىپمۇ قويما
)يەنى   ۋە جەنۇبىدىكى مىللەتچىلەر مىلىتارىستالرخىتاينىڭ شىمالىدىكى  .بېسىپ ياتاتتى

دۆلەتنى بىرلىككە  ەقسىتىمسلىق ائسا لىشىشتىنبىلەن ھەمكار  ۋېتالرسو  گومىنداڭچىالر( نىڭ
خىتاي  ۋېت سو  ەۋەبتىنسشۇ  .ىئدى شدىن قوغالشىنجاڭنى نكەلتۈرۈش ۋە ياڭ زېڭشى

دا جاڭنىش  ،تۈگۈل ۇقىمالشتۇرۇشم نى تەمۇناسىۋ چېگراالر ائرا داوئتتۇرا ائسىيا نىڭدوستلۇقى
 .ىش ېئھتىماللىقى بار ىئدىقىلپەيدا  ۇقىمسىزلىق متېخىمۇ ېئغىر 

رەھبەرلىك قىلغان شاڭخەيدىكى ىئشچىالر  ۇنىستالركومميىلغىچە -1927يىلدىن -1924 
ىئنقىالب  ۇنياۋىد سوۋېتتىكى خىتاينى ىشى يۈرۈش قىلشىمالغا  جېشىنىڭىئسيانى ۋە جاڭ 
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  ۋە گومىنداڭ بىلەن بىرلىشىش ياكى نىڭ مەركىزىگە ائيالندۇردى. مۇزاكىرىسى ېگىيەسىىئسترات
 قىزغىنلىقىدىن ىئنقىالبخىتايدىكى  لەرقەشقەرلىك ائرقىلىق ش ىقىل ەرىكەتھ ياكى مۇستەقىل 

يىلىنىڭ ائخىرىغا -1927  ئەمما،  .قىالتتى ائرزۇ شىنى وئينى لبىرەر رو نىڭ ۆئزلىرى  تاپايدىلىنىش
نىڭ ۋە يەرلىك مۇسۇلمان ىئسيانچىالردىن  كۈچلەر   قارشى  ەگەبرىتانىيتتىكى  ېسوۋ كەلگەندە ۇئالر  

خىتايدىكى سىياسىتىنىڭ  مەغلۇبىيىتى   ڭستالىننىقورققۇچىالرنىڭ نازارىتىگە ېئلىنىپال قالماي 
 . ەزىيەتكىمۇ  دۇچ كەلدىۋبىر مۇنىستالرغا قارشى مەيدانغا ۆئتكەن مكو جېشىنىڭۋە جاڭ 

پارتىيە ىئچىدىكى توقۇنۇش   ،ۈپجاھانگىرلىككە قارشى غەلىبىلىك ۋەزىيەت چۆك ائسىيادا
  ېك تىپالشتۇرۇش كوللئەركىن ىئقتىسادى سىياسەتتىن  نىسپىي ستالىن ،شىگە ئەگىشىپكۈچىيى

شنى نىشان قىلغان يېڭى ىئقتىسادى سىياسەتكە  يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ىئقتىسادى پىالن يۈرگۈزۈۋە  
شى دىنغا قارشى ۋە  كېلىپ كىرى ڭ سوتسىيالىزمنى ەستالىنچوئتتۇرا ائسىياغا بۇرۇلدى. 

تېخىمۇ  رىلەر چىلىككە قارشى تۈس ائلدى، ھەمدە مىللىي كىملىكلەر ھەققىدىكى مۇنازىتجەدى
مۇنىستلىرى ۇئيغۇر مىللىتىنى مسۇ كوەيەتت  مۇھىتتا خىل داۋالغۇشلۇق  بۇ مانا كۈچەيدى. 

 يېتەكچىلىك قىلدى.  قۇرۇپ چىقىشقامەدەنىيەت جەھەتتە 

  

 كۆلەڭگىسىدىكى شەرقىي تۈركىستانسوۋېت 

دا يۈز بەرگەن يىلالرنىڭ باشلىرىدىكى سوۋېت تۈركىستانىنىڭ بىر قىسىم جايلىرى-1920 
يىلى  -1920گەرچە  .دىئەسلىگە كەلتۈر  سودىسىنىبىلەن بولغان چېگرا  شىنجاڭائچارچىلىق 
مالالرنىڭ يۈرۈشمىكى ائستا  سودىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ۋە  ن بولسىمۇ  گەلۋېتىېئچى  ىئلى ۋادىسى

.  ېرەتتى ب  رەكېسوۋېت پاائلىيەتلىرى ھەققىدىكى دوكالتالر دەسلەپكى چېكىنىشلەردىن د. دىبول
تىجارىتىگە    ئەركىن بازارخادىملىرى    مىنىستىرلىقىتاشقى سودا  »:  ارلىقىسكومىس  خەلق   مىللەتلەر

  غا بىر ئەركىن بازار شەرقچە ئەھۋال ىئلىدىكى  ئەمەلىيەتتە دەپ يازغان. «پەقەت ماسلىشالمىدى
غا وئخشاش الر ۋۋە مۇسابايى  ۋائخۇنبايىۋە    مەلدارالرئەپەقەت  تاي تەرەپتە  خى  زادىال وئخشىمايتتى.

. بۇ يەردىكى ئەمەلىي  ىئجازەت بېرىلگەنا ىغقىلىشسوۋېت بىلەن سودا  ال نىڭباي مونوپولچىالر 
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نچى قېتىم  ىبىر   بىلەن  فباباشېھەسەن  خۇرۇم سودىگىرى    –كۆن    .مەسىلە پۇلنىڭ بىرلىكى ىئدى 
ھۆكۈمەت تارقاتقان چار پادىشاھنىڭ   ۋاقىتلىق  امىدا يەتتە سۇ ئەمەلدارلىرى تۈزۈلگەن توخت

بۇ بانكا چەكلىرىنىڭ قىممىتى  .بىلەن تۆلەشنى ۋەدە قىلغان تالونلىرى بانكا ۋە  ەرز ق ۋەتلىكىئنا
قايتا كېلىشىم قىلىش تەلىپىنى   باباشىفنىڭۇئالر  ندەكەتكەيىلى شىددەت بىلەن چۈشۈپ -1922

 .ەنىلگكېلىشرەت قىلغان. ىئككىنچى  قېتىملىق يۇڭ توختامىدا ىئلى پۇلىنى ىئشلىتىشكە 
ىئچىدە سوۋېت بىلەن سودا قىلىش تەۋەككۈلچىلىك ىئدى.   ۇرەككەپلىكلەر مشۇنداق مۇ

- 1923. ۋاتاتتى ۇ تۇر  ھالەتتەتۆۋەن ۇئرۇشتىن بۇرۇنقى سەۋىيەدىن خېلىال مۇ نىڭ مىقدارىودىس
غاندا  ىرۇبلىغا قار  مىليونيىلدىكى ىئككى يېرىم -1913 ۇپبولرۇبلى  701000ىلى پۈتكەن سودا ي

 كۆپ ائز ىئدى.

قايتا ېئچىلىشى سوۋېت   ېگراسىنىڭچ شىنجاڭ ،ەقارىشىچ ائنالىزچىالرنىڭ  شۇ ۋاقىتتىكى
  ، ۇئالر شۇنى بىلەتتىكى .تۈركىستانىنىڭ ىئقتىسادىي تەرەققىياتىدا نېگىزلىك رولدا ىئدى

بولمىسا وئتتۇرا ائسىيانىڭ ىئقتىسادى  الرىيالر ېۋە خام مات ائشلىق  نى مەنبە قىلغانشىنجاڭ
. ۇئالر يتتىبولۇپمۇ پاختا كۆلىمىنىڭ كېڭىيىشى كەسكىن توسالغۇغا ۇئچرا ، تەرەققىيات پىالنى

  ەتچىلىرىگە رىقابچەتئەل  ىكى سودىنىيەرد بۇ  ۇئالرائلدىنقى يىلالردا  ،يەنە شۇنىمۇ بىلەتتىكى
بىر رەك ھەزەر ئەيلىنەتتى، بىراق  ۋە ائمېرىكا شىركەتلىرىدىن بەك  ۋروپاياىئدى.    قويغان  ۇرۇپتارتت

 ۈچىيىۋاتقانلىقىدىنكە كېلىشى رىقابەتنىڭ ەكەنگيىلى ي-1923ائفغانىستان تىجارەت ۋەكىلىنىڭ 
نى  لىنىيەسى قاتناش بولغان ق بىلەنۇئالر يەنە خىتاينىڭ شەر  ېرەتتى.ب ېشارەتب

 ەسلىھەلىرى ئمۇلدا قۇرۇلۇش پىالنالنغان مۇزلىتىش ۇ. ق يتتىئەنسىرەىدىنمۇ راۋاجالندۇرىۋاتقانلىق
»پەرغانە ۋادىسىدىكى كېۋەز   :ازانىسكىك -ائفاناسىېۋ ەرقشۇناسىشھەققىدە باھا بەرگەن سوۋېت 

چارۋىسىسىز تەرەققىي قىلمايدۇ. خىتايدىكى پىالننى ئەمەلگە  -نىڭ مالشىنجاڭتېرىقچىلىقى 
)يەنى ۆئزبېك الر سارتبېرىشى كېرەك، پەرغانىدىكى  ەرققەشچارۋىالر -ائشۇرۇش ۈئچۈن بۇ مال

 ھەمدە ېئتىزلىرىدا وئتلىتىدۇ    چارۋىلىرىنى پاختا-مالگۆشسىز قېلىپ  (  ەرجىماندىن ت  –ۋە ۇئيغۇرالر  
 تېرىيدۇ« دەپ يازغان.بۇغداي نىڭ وئرنىغا  كېۋەز ۇئ يەردە 
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-1924ېئچىلدى، ئەمما  يولئەركەشتامدىن قەشقەرگە بارىدىغان  تىرىشىشالر نەتىجىسىدە
دىكى  شىنجاڭ بولۇپ، بۆسۈش ەقىقىيھ  قىلىشى تىراپېئ ىئتتىپاقىنىت ېسوۋ خىتاينىڭ ىلى ي

. ياڭ زېڭشىن بۇ  تىائچسودىنىڭ تولۇق ئەسلىگە كېلىشى ۋە كونسۇل ئەۋەتىشلەرگە يول 
دا خىتاي ىتۈركىستانت ې سوۋ سىمۇ ىئەنسىر  ۇشىدىنبول ۇقىمسىزلىق مسەۋەبلىك ۆئلكىدە 

يىلى ۆئك تەبىردە  - 1924. چۈشىنەتتى ڭ مۇھىملىقىنىمەۋجۇت بولۇشىنى ەسىنىڭدىپلوماتىي
ياشاۋاتقان   ېگراسىداچقارار ماقۇلالپ ھوقۇقى ھەققىدە  گىراژدانلىق پاقى ىتىئت ۋېتالرسو 

قانۇنلۇق كىملىكىنى كۆرسىتەلمىسە ھەققىدىكى  گىراژدانلىقى چەتئەلچەتئەللىكلەر ئەگەر 
تەۋەسىدە ۋاقىتلىق ت ې سوۋ پۇقراسى دەپ قارىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ياڭ زېڭشىن ت ې سوۋ 

تۇرۇۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ شىنجاڭغا قايتىش يولىنىڭ ېئتىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ  
-1925وئرنىتىش سىياسىتىگە بوي سۇندى.  ۇناسىۋەتمھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت بىلەن بېيجىڭ 

ى بولۇپ قايتا ېئچىلغان،  لىر سۇلكونت ې سوۋ  لىرى كونسۇل ۇسىيەچارر كى سابىق ىدشىنجاڭىلى ي

بۇ كونسۇلالر نامدا   .يول قويغان ۇرۇشىغاتبەش خىتاي كونسۇلىنىڭ تۈركىستاندا  ۋامۇموسك
ياڭ زېڭشىننىڭ  ۇق ھوقبەلگىلەنسىمۇ ئەمەلدە  مىنىستىرلىقىدىنبېيجىڭدىكى تاشقى ىئشالر 

بېيجىڭدا  ڭرلىقىنىمىنىستىخىتاي تاشقى ىئشالر ىن يىلى يانۋاردا ياڭ زېڭش-1926قولىدا ىئدى. 
بېكىتكەن. ئەنجاندىكى   قىلىپلۇق كونسۇل شتۇرۇ  تاشكەندە شاۋبونىجاڭ تۇرۇشلۇق ۋەكىلى 

مەمۇرى ئەمەلدارى بولۇپ، ۇئ   ەنىڭ ناھىيئەسلى جەنۇبى شىنجاڭدىكى بىر  لىېد چېنكونسۇل 
 سا يىئ)بۇ كىشى كېيىن بىللە ېئلىپ كەلگەن نى دېگەن بىر كىشى يۈسۈپ سايىئتەرجىمانلىققا 

ۆئز وئغلىنى،  زايسانغا قىلىپياڭ يەنە جەمەتچىلىك  . يۈسۈپ ائلىپتېكىن بولۇپ تونۇلغان(
ئەۋەتكەن. شىبە ئەمەلدارى   قىلىپكونسۇل  نىچاڭبىڭ لىيۇ ېيناتىسىقشەمەيگە وئغلىنىڭ 

  ۇسچە ر يىل  ىئلگىرى  20 ائلمۇتادا ئەۋەتىلگەن. ۇئغا ائلمۇتا( 1960-1885)  ساراكۇن ۇئجاال
اللىسىنىڭ ائخىرقى يىليتىقا  گىنىپۆئ لىرىدىكى چەتئەلدە وئقۇتۇش  پ كەلگەن بولۇپ، چىڭ سۇ

 پايدىالنغانالرنىڭ بىرى ىئدى.   پروگراممىسىدىن
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 دۇمپىس ماكىسسوۋېت كونسۇلى گەن لەىنىپ يېتىپ كيىلى تەيىنل- 1925قەشقەرگە   
بىر كىشىنىڭ   ۆرۈنۈشتىكىكبۇرۇن ىئران ۋە ائفغانىستاندا خىزمەت قىلغان ىئدى. مۇشۇنداق ائرقا  

خىتاينىڭ ئەمەس ىئسالم دۇنياسىنىڭ بىر  قىسمى دەپ  يەنىال  نى  جاڭنىشتنىڭ  ېسوۋ ئەۋەتىلىشى  
 ەسلىپىدە د دىققىتى  دۇمپىسنىڭغاندا ىتتى. ۇئنىڭ دوكالتلىرىدىن قار بىلدۈرە  نىىغانلىقىايدقار 

ۇئ   .ىئلغار ۆئلىماالر بىلەن دوستالشقانۇئ  يەردە   ۇئ  .تىلغانىگە قار تىىييەرلىك مۇسۇلمانالر جەمئى
 بىر تۈركۈم سوۋېت ۋەكىللىرىنى ېئلىپ كەلگەن.يەنە كونسۇل خادىملىرىدىن باشقا قەشقەرگە 

وئخشاش   ېتىغاكومىت  باشكېۋەز    ،ەسىلەنم  ،ۇئالرنىڭ ىئچىدە تىجارەت وئرگانلىرىنىڭ  ،ئەلۋەتتە
ۋەكىللەرمۇ بار ىئدى. شۇنداقال  وئرگانالرنىڭ چىقىرىدىغان  ۋېتقاسو  پاختىسىنى نىڭ شىنجاڭ

  ەقسىتى م نىڭ ۇئالر  ۇپبولقاتناش وئرگىنىنىڭ ائدەملىرىمۇ بار دۆلەتلىك پاراخوت ت ې سوۋ 
لىش قى ەلپج ېرىشقابيولى ائرقىلىق مەككە ۋە مەدىنىگە  ۇسىيەر لىق مۇسۇلمانالرنى ىنجاڭش

 .ىىئد

ت  ېدىكى چار پادىشاھ پۇقرالىرىنى سوۋ شىنجاڭ  دىن بىرى لىرىدەسلەپكى ۋەزىپى  دۇمپىسنىڭ 
  شىنجاڭدىكى بۇ لىقتا ىچە بولغان ائر يىلغى- 1925دىن يىل-1920پۇقرالىرى دەپ تىزىمالش بولدى. 

قوغداشتىن مەھرۇم قالغان ىئدى. خىتاي ئەمەلدارلىرى كونسۇل تەرىپىدىن  مۇھاجىرلىرى    ۇسىيەر 
ت  ې سوۋ دىكى شىنجاڭ مپىسۇدن ىئدى. ەىگخىتاي پۇقراسى بولۇشقا ۈئندنى ۇئالر قېتىم نۇرغۇن 

دىن كەلگەن ىتۈركىستان ۇسىيەر ئەسلى  ۆپىنچىسىك ەرنىڭكىشىلەپ قىلغان تەل لىقىنىقراپۇ
  ۇسىيەنىڭ ر چار بۇرۇن ىئقتىسادى مەنپەئەتكە ېئرىشىش ۈئچۈن كۆچمەنلەر بولماستىن بەلكى 

سۇنغان  ۋاغا موسك. ۇئ ېئتىراپ قىالتتى ى كەنلىكىنىئ يەرلىك ۇئيغۇرالر  رەسمىيەتلەرگە ېئرىشكەن
بىر ائقساقال بىر يەرگە تەيىنلەنسە ۇئنىڭ ئەتراپىدا دەسلەپتە  يېڭى  قاچانال بولمىسۇن  »  :دوكالتىدا

 ۇسر قىرىق - وئتتۇز  اق ۆئتمەي ائقساقالالر بۇ ساننىپۇقراسى بولىدۇ، ۇئز  ۇسر  ىئككى ياكى ۈئچ
بۇرۇنقى چار پادىشاھ   تۇتقان يولى دۇمپىسنىڭ .دەپ يازغانپۇقراسى بار دەپ يولاليدۇ« 

سەۋەب بىلەن ۇئالرنى   سىياسىي»بىز پۈتۈنلەي    :، چۈنكى ۇئەرقلەنمەيتتىپائنچە  كونسۇللىرىدىن  
پاقى  تىقىلىشمىز زۆرۈر، ۇئنداق قىلمىساق سوۋېت ىئت تىراپېئپۇقراسى دەپ ت ې سوۋ 
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  ەلىبە غقويىمىز، ۇئنداقتا  قىلىپنى نارازى ىخېلى كۆپ مۇسۇلمان ائممىس ېگراسىدىكىچ
ۇئنىڭ قارىشىچە يەنە يېڭى بىر تۈركۈم سوۋېت ائقساقاللىرىمۇ زۆرۈر    « دېگەن.بولىدۇ  ەنىڭ برىتانىي

قوغداش ۋە شىنجاڭ  ەنپەئەتىنىمبولۇپ، بۇالر سوۋېت پۇقرالىرىنى تىزىمالش، ۇئالرنىڭ 
 نى بېجىرەتتى.لىق ىئشالر توغرىلىق ىئقتىسادى ۋە ېئتنوگرافىك دوكالتالرنى تەمىنلەش قاتار 

قارىتا  تالىستالرغا ىكومىسسارىياتى ائسىيادىكى كاپ ەلق ختاشقى سودا ت ېسوۋ يىلى -1924
سوۋېتنىڭ نەزىرىدە بۇالر مۇستەملىكە  ،بىر يۈرۈش سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىققان بولۇپ

ىئدى، شۇڭا ۇئالرغا ېئتىبارلىق تاموژنا سىياسىتى    ۋاسىتىسىتىشنىڭ  ىوئبراز يار   ىئجابىيدۇنياسىدا  
ت  ې يالالرنى سوۋ ىر ېمات-دىن تۈرلۈك خامخىتاينىڭ غەربىيۈرگۈزۈلگەن. بۇ تەدبىرلەرنىڭ ىئچىدە 

ھالدا   ەدرىجىيتمۇسۇلمانلىرى    شىنجاڭنەتىجىدە    .قىلىشمۇ بار ىئدى  ىئمپورتئەركىن    ىئتتىپاقىغا
-1918. بولغاندىغان ىقىلتىراك يەرمەنكىلەرگە ىئنقىالبتىن بۇرۇنقىدەكال ىئشسوۋېتتىكى يىللىق 

يىلى  -1922بولغاندىن كېيىن  ەغلۇپميەرمەنكىسى ېئچىشتا  ودنوۋگور -نىىژ نىلدىكى ي
كى يېڭى ىئقتىسادى سىياسەت خۇسۇسىي  چۈن ،قايتا ېئچىلغانھالدا  ۇۋەپپەقىيەتلىكم

- نىىژ نشىركەتلىرى  شىنجاڭيىلى -1925كارخانىالرنىڭ ۈئستىدىكى چەكلىمىلەرنى بىكار قىلغان. 
شۇ چاغدا ۇئالر وئن بىر كىشى ىئدى. يەرمەنكىدە كۆرگەنلىرى  ،پ كەلگەن يتى قا قاود وۋگور ن

يىلىغا  -1928كۆپەيگەن.  گە 77 يىلى ۇئالرنىڭ سانى -1926ۇئالرنى مەمنۇن قىلغانلىقى ۈئچۈن 
بۇرۇنقى كېلىشىمدىكى سودا پورتلىرى بولغان غۇلجا ۋە تارباغاتايدىنال    قاودنوۋگور -نى ىژ نكەلگەندە  

ەرلىرىدىن تىجارەتچىلەر  شەھ  الرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان ھەممەال ۋە قۇمۇلر نىڭ كو شىنجاڭئەمەس 
  ، ۇپبولبازىرىدا ېئچىلغان  قارقارايىلى -1923غا يېقىن بولغان تۇنجى يەرمەنكە شىنجاڭ .كەلگەن

 . تىن ېئشىپ كەتكەنيىلغا كەلگەندە ىئنقىالبتىن بۇرۇنقى ھالەت-1925

ىئنقىالبتىن بۇرۇنقىدەك بەزى تەرەپلەردە   ېت ىئتتىپاقىداسوۋ يېڭى ىئقتىسادى سىياسەت 
 . گەنىرىشلەر يۈز بەر ۆئزگچوڭ  تەدا بولسا ۋەزىيەتشىنجاڭگۈللىنىشنى بارلىققا كەلتۈرگەن، 

يەرلىك مەھسۇالتالرنى  ۋە قىلىش  كسپورت ېئت ماللىرىنى ې ت سودا وئرگانلىرى سوۋ ې سوۋ 
  ۇقىغا مونوپولل ۇئزۇندىن بۇيانقىلىقالرنىڭ ئەنجان پۈتۈنلەي كونترول قىلىپ، ېتىۋېلىشنى س
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رگانلىرى تىجارەت وئسوۋېت  بەزىلەر قارشى چىققان، بولۇپمۇ . بۇ يېڭى ۇئسۇلغانتىمە بەرگەاخ
 ېتىۋېلىش ست بانكىسى پاختا ېسوۋ ، ەسىلەن م. قىيىنچىلىقالرغا يولۇققان اجەنۇبىدشىنجاڭنىڭ 

خىتاي ئەمەلدارلىرىنى تەنقىد قىلسىمۇ  دۇمپىس . غانقېلىنتۇتۇپ  ئەۋەتكەن كۈمۈشلەر ۈئچۈن 
قەشقەردىكى   يەنىال چۈنكى ۇئ  ،كۈچلۈك توسالغۇ ىئدىئەڭ  ۇنبايىۋائخۇئنىڭ نەزىرىدە ۆئمەر 

دوستلۇقىنىڭ پۇرسىتىگە جاۋابەن ت ې سوۋ -ئەڭ باي كىشى ىئدى. يېڭى ئەسىردىكى خىتاي
 كسپورتېئ مپورت ۋە سانائەت ىئ-سوداقەشقەر »شىركىتىنى  نىڭ بېشىدايىلى-1926 ۇنبايىۋائخ

  ۇنبايىۋ ائخ .ۋەكىل تۇرغۇزغان ۋادىمۇموسك ئەڭ يىراق بولغان دەپ قايتا تەشكىللەپ  «ىركىتىش
 قىلغان   كونتروللىك تاموژنىنىمۇ  مونوپول قىلىپال قالماي يەر نى  ىتىتىجار   كسپورتېئقەشقەردىكى  

 شۇنداق قىلغان ىئدى(.    تىن بۇرۇندىن تارتىپىئنقىالبيىلدىكى -1912-1911)ۇئ 

نىڭ ۋ ىقا زەربە بېرىشنىڭ بىر پىالنىنى تۈزگەن بولۇپ، ائخۇنبايۋىائخۇنباي دۇمپىس 
يىلنىڭ -1926بولغان. بۇ  مەكچىيۈرگۈز  مبارگوېئ بويسۇنغىچە ۇنبايىۋائخ كسپورتىغاېئ

سەۋەبى   ۇلۇشىنىڭقوي چەك  كسپورتىغاېئچارۋا ۋە تېرە -باشلىرىدىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مال
بىلەن يېڭى باسقۇچلۇق سۆھبەت  نزېڭشىياڭ بۇنىڭ نەتىجىسىدە  .ۇمكىنمبولۇشى 

 قاتلىمىنى كىچىك تىجارەتچىلەر  ېگىيەسىىئستراتىئككىنچى  دۇمپىسنىڭ . نگەلۈۆئتكۈز 
شۇ ۋاقىتتا ئەنجاندىكى خىتاي  .كۈرتۈش بولغان ىئدىشكۈچىنى ائجىزلىتىشقا كۈ ۇنبايىۋنىڭائخ

ت  ې سوۋ  ،يتىشىچە ېئيۈسۈپ ائلىپتېكىننىڭ  سايىئئەلچىخانىسىدا تەرجىمان بولۇپ ىئشلىگەن 
  ۋاسىتە بىمەھسۇالتالرنى دىغان ىقىلىن كسپورتېئ ۋېتقاسو دېھقان ۋە چارۋىچىالردىن  خادىملىرى 

 ۆئز كارۋانلىرى ائرقىلىق  ماللىرىنى ت ې سوۋ يەرلىكلەرنىڭ  ۇئالر يەنە .ۋالغانىسېتتۆۋەن باھادا 
غان قەشقەر  ىشىنى ھەق بىلەن تەمىنلىگەن ھەمدە بۇ مالالرنى ساتىدىت قىلىئمپور  ۋاسىتەبى

پ ائلىپتېكىن شۇ چاغالرنى  يۈسۈ سايىئبەرگەن.  پۇل ۇقلىماتول بازارلىرىدىكى يەرلىك دۇكانالرغا 
ۇئ چاغدا بىر ائدەمنىڭ بۈگۈنى پۇل ائلماشتۇرىدىغان بازاردىن ۋاز كېچىپ ئەتىسى بىر  »:  ئەسلەپ

دىغان يېنىك  ىمپورت قىلىنىئتتىن  ېسوۋ دېگەن.    «يتتىۇئچرا  كۆپ دۇكان ېئچىپ تىجارەت قىلىشى  
پايدىسىغا   ېۋىكلەرنىڭبولشىڭ تەڭپۇڭلۇقنسانائەت مەھسۇالتلىرىنىڭ كۆپىيىشى ۋە سودىدىكى 
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ۋالغان. ىۇئالر يەرلىككە تەسىر كۆرسىتىشنىڭ يېڭى ۇئسۇلىنى تېپ  بىلەنۆئزگىرىشى قاراپ 
نى نۇرغۇن مال  ۋۋالائ  رىدىن بىرى ىلكلەرنىڭ ۇئسۇلغاندا سوۋېتلىىتانىيەلىكلەرنىڭ دوكالتىغا قار ىبر 

ئەرزان   باھاسىدىندىغانالرغا سېتىپ بىر قانچە ائيدىن كېيىن يەنە شۇ مەھسۇالتنى توپ  ىتوپ ائل
 سېتىپ تىجارەتچىلەرنى ۋەيران قىلىش ىئدى. 

سىنىڭ قايتا ېئچىلىشى يېڭى بىر تۈركۈم ىئشلەمچىلەرنىڭ اچېگر  شىنجاڭيىلى -1925
ياڭ  ،مۇالھىزە قىلغاندەك جاكوبز جاستىنخۇددى  .ېئقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى ۋېتقاسو 

  نەتىجىسىدە  مىڭلىغان قەشقەرلىكلەرنىڭ يازنى سوۋېت تۇپراقلىرىدا ۆئتكۈزۈشى ېڭشىنز
:  ياڭ زېڭشىن  تەسىرىگە ۇئچراپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيتتى. نىڭ ىئدىيەسى ۇنىزمكومم نىڭۇئالر 

ىئشلەشكە يول   ۋېتتاسو ھېچ بىر چەكلىمىسىز  چەنتۇالرنىلىق شىنجاڭبۈگۈن مەن ئەگەر »
پ  ى يتقا ۇپ بول، ئەتىسى قۇتراتقۇالردىن وئن مىڭ پەسىللىك ىئشلەمچى بۈگۈنكى ويسامق

ېئڭىنى   سىياسىيۇئالرنىڭ بۇ ىئشلەمچىلەر سوۋېتتىكى چېغىدا  ،. ھەقىقەتەن دېگەن-«كېلىدۇ
شىنجاڭدىن  خانىالر چايائتالمىش قىزىل ۆئستۈرۈش ۈئچۈن بەزى ىئشالر ېئلىپ بېرىلغان. 

ۋە بەزىدە ۇئالر تۇرىدىغان ۋە  ىئشلەمچىلەر ۆئتىدىغان يولالرغا، بازارالرغا ۋە كېلىدىغان 
ۇلۇق ۋە چاي تارتىلغاندىن  سۇئسخانىالردا چايۇئ  .تەسىس قىلىنغانالرغا ىئشلەيدىغان كولخوز 

مەخسۇس باشقا ھەپتىدە بىر قېتىم سىياسەت ھەققىدە لېكسىيە سۆزلەنگەن.  ئەنجاندا 
باشقا ىئشلەمچىلەر سارىي  ى تەسىس خانىدىن چايقەشقەرلىك ىئشلەمچىلەر ۈئچۈن قىزىل 

 تەربىيە قىلىنىدىغان وئرۇن بولۇپ قالغان. قەشقەرلىكلەر سىياسىيقىلىنغان. كارۋان سارايالرمۇ 
بىرى وئشتا   ،ۈئچۈن ىئككى قىزىل كارۋان ساراي تەسىس قىلىنغان بولۇپ ۇئالر ماڭىدىغان يولدا

ياتاق   ۋە مۇھىت سىياسىي ىئدى، بۇالر مۇساپىر ىئشلەمچىلەرگە ساغالم  ۆئزگەندە يەنە بىرى 
 شاراىئتى تەمىن ېئتەتتى. 

غا نىسبەتەن پىالنچىلىرىرنى يېتىشتۈرۈش سوۋېت  التارىياتېقەشقەرلىك رادىكال پرول  ئەمما،
ۇئالر ىئنقىالبتىن بۇرۇنقى تەرەققىياتنىڭ ئەرزان  .ىئدى ھېچقانچە مۇھىم وئرۇندا ئەمەس

ۋە   بۇنىڭ كەلگۈسىدىكى پاختا بازىسى بەرپا قىلىشتا  ،قەشقەرلىك ىئشلەمچىلەرگە تايانغانلىقىنى
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مۇھىم رول وئينايدىغانلىقىنى بىلەتتى. ىئنقىالبتىن كېيىنكى بىر قانچە يىلدا  باشقا قۇرۇلۇشالردا
لۈپ قالغان بولغاچقا وئتتۇرا ائسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى  ۈ ۈئز  ائيىغىقەشقەرلىك ىئشلەمچىلەرنىڭ 

قىلىش رىقابىتى شەكىللەنگەن ىئدى. دەسلەپتە قەشقەرلىك  ەلپ جسىدا ىئشلەمچى ىائر 
ت  ېسوۋ  ھەر قايسى دىن ۆئتۈپ وئشقا كېلەتتى، ۇئ يەردە ىئشلەمچىلەر ئەركەشتام

ېئكىنزارالردىن( كەلگەن دۆلەت ىئگىلىكىدىكى ) خۇزالردىن ۋ سو جۇمھۇرىيەتلىرىدىن ۋە ائيرىم 
يدىغان غوجىدارالر ائدەم يالال   چەكەسكىنلەشكەنرىقابەت  بىلەن ۇئچرىشاتتى.    الرغۇچىياللىىئشقا  

دىغان يە بېرىپ ائدەم يالالىچھەتتا قەشقەرگكېيىن  ،ەۋەتىلدىئتام ېئغىزىغا ئەركەش دەسلىپىدە
قىلىنىپ بىۋاسىتە ىئشلەيدىغان يەرگە توپ توپالرغا   ۇلقوبھەتتا ىئشچىالر قەشقەردە  .ىبولد

 «يول خېتى ەوئپچ»ائيرىم  ېگراداچ. بۇ توپالر بارلىققا كەلگەن ېماسىستبۆلۈنۈپ ئەۋەتىلىدىغان 
قىلغاندا  ۇل قوب ائيرىم ىئشلەمچىلەرنى بىلەن كىرىشكە رۇخسەت قىلىنىدىغان بولۇپ، بۇ 

يەككە  ( يتتىشۇنى ىئستە بيۇروسىوئتتۇرا ائسىيا ) لىدىغانقىەرنىڭ رەسىمنى تەلەپ ىئشلەمچىل
اللالرغا تايىنىدىغان بولۇپ، . غوجىدارالر ائدەتتە يول خېتىدىن پەرقلىق ىئدى ھەر بىر ائدەم دەل

اللالر بېرەتتى. بۇپۇل   غىچەبىر رۇبلى سىنتتىن 25ۈئچۈن  پ  لۇىئشلەمچىلەرگە قوشۇ دەل
باشقۇرۇش قاتارلىق  ،ۋە ۇئالرنىڭ ماائشىنى تارقىتىش باراتتىىئشلەيدىغان يەرلەرگە بىللە 

پىرسەنتىگىچە بولغان قىسمى ۇئالرنىڭ  40بەزىدە ماائشنىڭ  . تتىالبوىئشالرغا مەسۇئل 
دىن كەلگەن ىئشلەمچىلەرگە رىلىبەزى قەشقەرنىڭ چەت ياقىشۇڭا،  چۆنتىكىدە قاالتتى. 

قەشقەردىن پەرغانىگە  نىسبەتەن سوۋېت ىئتتىپاقىنى ىئشچىالرنىڭ جەننىتى دېگىلى بولمايتتى. 
قەلبىدە ياشاشنىڭ قىيىنچىلىقلىرى ھەققىدىكى  سەپەر ۇئالرنىڭ بۇ يىللىق  ھەرسوزۇلغان 

 بىر قوشاقتا مۇنداق كەلگەن: ەسىلەنم .ئەسلىمىلەرنى قالدۇرغان

 « .ائران ساقاليدىكەن جاننى  ،ەنجاننىكۆرۈپ كەلدىم ئ» 
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 ائتمىش يىلدا بىر چوڭ ىئنقىالبھەر 

 نىڭتارتىش   -تاالش  سىياسىي  ېگىيەسىىئستراتخىتاي  تنىڭ  ېسوۋ   الىرىدىوئتتۇر نىڭ  ىيىل-1920
مەيدانىغا   ۇئرۇشنىڭ ائساسلىق سولچىالر  چىسكىىتروتبىلەن  ستالىنائخىرىدا پ ىزى بولۇمەرك

جەنۇبتا گومىنداڭ بىلەن  ەسىنىكومپارتىي سوۋېت بىر تەرەپتىن خىتاي  .ائيالنغان
پاقداش تى سىدىن ىئتىائر  مىلىتارىستالريەنە بىر تەرەپتىن شىمالدىكى  ،ھەمكارلىشىشقا ۈئندىسە

 جىلىۇئ  بولۇپ،  يۈشىياڭ فېڭرال ېگېن خرىستىائنچوڭى  ڭمىلىتارىستالرنى  بۇ .ىئزدىگەن
يىلى ۆئك تەبىردە بېيجىڭنى  -1924 يۈشىياڭ فېڭ دىن باش كۆتۈرگەن ىئدى.ىىئچ مىلىتارىستلىرى 

ۋە   وئرنىدىن بىكار قىلغان ېزىدېنتىنىپر ۇمھۇرىيىتىنىڭ جشۇ چاغدىكى خىتاي  ېسىۋېلىپ ب
سەھنىگە كىرىپ كەلگەن   سىياسىي، بۇ ائرقىلىق  بېيجىڭدىن قوغالپ چىقارغان  پۇيىنى  ېراتور ىئمپ

تىرنىقىغىچە ۆئچ   – سوۋېت ىئتتىپاقىغا چىش بىلەن  ياڭىيۈش فېڭ. بۇ ھەربىي ۆئزگىرىش ىئدى
تىركىشىش ھالىتىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ،  زولىننىڭجاڭ بولغان مانجۇ مىلىتارىست 

پايتەختتىن چېكىنىپ سىياسەتكە يىراقتا تۇرۇپ ھەيۋە قىلىشىنى تاللىشى بىلەن  ائخىرى 
ۇئزاق قالماي   يۈشىياڭ ېڭ فدىغان ىغايىسىگە ھېسداشلىق قىل جۇڭسەننىڭ ۇنس .ائياغالشقان

 فېڭ بۇ مەسلىھەتچىلەر گومىنداڭ بىلەن  .بۇل قىلغانو ۈركۈم سوۋېت مەسلىھەتچىلىرىنى قبىر ت
پۇقراالر  فېڭنىڭسىدا كېلىشتۈرگۈچى بولغان. گومىنداڭ ىائر  ھەمكارلىقى ۈئچۈن نىڭيۈشىياڭ

 خىزمەت قىلىشقا پاائلىيەتچىلەرنى ئەۋەتكەن.  ەسىدەائرمىي

شىمالنى مۇداپىئە قىلغۇچى غەربى  بۇرۇن قىلىشتىنپايتەختكە ھۇجۇم  يۈشىياڭ فېڭ 
  قولىغا  يۈشياڭنىڭ فېڭ شىنجاڭنىڭن. ياڭ زېڭشىن دېگەن ۇئنۋانغا ېئرىشكە( دۇبەن)  تۇتۇق

دىكى  شىنجاڭقارشى چىققان ھەمدە  بۇ تەيىنلىنىشىگە  ئەنسىرەپ ۇئنىڭىن ىدقېلىشچۈشۈپ 
كۈشكۈرتۈپ بېيجىڭغا نارازىلىق  لىك مەجلىسنىۋە ۆئلكىمۇسۇلمان ۋە موڭغۇل ائقسۆڭەكلەرنى 

  ئەمما  ائتاقنى ائنچە چوڭ بىلمىگەن،- ئەمەلۇئ  يۈشىياڭ فېڭ ئەۋەتكەن. دەسلەپتە  ەتلىرى خ
نىڭ ھەربىي  ( ڭغۇلىيە مو )بۇرۇنقى ىئچكى  سۈييۈەنۋە  چاخارنىڭ بېشىدا ۇئ ىيىل-1925

)بۇ   يۆتكىگەن كالگانغا شتابىنىباش  ەسىنىڭائرمىي خەلق  ڭىۆئزىن ۋە انىغا ائيالنغانھۆكۈمر 
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ىئسالھات ۋە تۈرلۈك ۇئ بۇ يەردە بىر قانچە  .شەھىرى( جاڭجاكۇھازىرقى خېبېي ۆئلكىسىنىڭ 
  داىئرسىنى -تەسىرۆئز  يۈشىياڭ فېڭتا تيىلى ائۋغۇس-1925باشلىغان.  ەرىكىتىنىھ تەرەققىيات 

خىتاي  يەرلىك  ەرىكەتكە ھ دەپ ائتىغان. بۇ  ىتۇتۇقگەنسۇنىڭ پ ۆئزىنى ى يتگەنسۇغا كېڭە
تۇڭگان  تۇرۇۋاتقان  ېگراسىداچشىنجاڭ بىراق ۆئلكىنىڭ غەربىدىكى . زوراۋانالر قارشى چىققان

لىگە ائتاقتا  قىلغان، بۇنىڭ بەدى ۇلقوبۇئنۋانلىرىنى  ەسىنىڭائرمىيپۇقراالر  مىلىتارىستالر
 كەن. ېئرىش ۇستەقىللىققام

ۋە   بۇ يەر ۇئنى كىرىم  بولمىسىمۇ، ئەڭ مۇھىم  ۈئچۈن ياڭىيۈش فېڭگەرچە شىنجاڭ 
غا  شىنجاڭ. ۇئ ىسۈپىتىدە قىزىقتۇرغان ىئدمەنبەسى ائالقە  بىخەتەرسوۋېت بىلەن بولغان 

، گومىنداڭ بولۇپ گومىنداڭ ىئچكى موڭغۇلىيەدە قولالنغان سىياسەتنى قولالنماقچى بولغان
يەت شەكلىنى قايتا تەشكىللەپ مۇستەملىكە سىياسىتى يۈرگۈزۈپ ى ىئچكى موڭغۇلىيەنىڭ ھاكىم

ۋە  يۈشىياڭ فېڭ. ىئدى ۈزۈۋالغانكىرگ مەھكەم ۇقىغاكونتروللزېمىننى خىتاينىڭ  بۇ ېگرادىكىچ
 ۈئچ يېڭى ۆئلكىگە پارچىلىناتتى.  شىنجاڭچە بويى ىنىڭ پىالنىلىر ىر ۇئنىڭ ھەم پىك

 ماقوماندان باش يىلى قەشقەردىكى -1924غا يېقىنلىشىشى شىنجاڭ  يۈشىياڭنىڭ فېڭ 
ئەتتى،   ەكس ئئەۋەتمەسلىكى بىلەن  تالونلىرىنىباج  قارشى چىقىپ ياڭ زېڭشىنغا فۇشىڭنىڭ

قىلغان، ئەمما  بىكار، باش قوماندانلىق وئرنىنى ۆئلتۈرۈپ نىىڭفۇش مابۇنىڭغا جاۋابەن ياڭ 
  . گەنسۇدىن ھۇجۇم كېلىدىغانلىقى ھەققىدىكى ۆئسەكلەر گەنىتۆلېئغىر بەدەل  بۇنىڭ ۈئچۈن

ائرمىيەسىگە  ياڭ ۆئزى تەشكىللىگەن تۇڭگانالر بۇنىڭ بىلەن  ھەممە يەردە تارقىلىپ،
  بىكار  ەسىنىائرمىيتۇڭگانالر شۇنىڭ بىلەن ۇئ  .ىئشەنگىلى بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلغان

گەنسۇ ائلدىنقى سېپىگە  قۇرۇپ گارنىزونموڭغۇللىرىدىن بىر  تۇرغۇتقارا شەھەردىكى قىلىپ، 
  ياڭنى  رۇشىۇئ زولىننىڭبىلەن جاڭ  يۈشىياڭ فېڭ دىكى ىيىل-1925 ائخىرىدا، .ئەۋەتكەن

  ى تۇتۇقلۇقغەربى شىمال مۇداپىئەسى    فېڭ شتا كۈچ ېئلىشالمىغان  ۇقۇن وىن خاالس قىلغان. تغەمد
بۇ يەردىن  ۇئ  .يەردە يارىسىنى داۋالىغان ۋە ۇئ بېرىپ موڭغۇلىيەگە چېكىنگەن ېپاىئستوئرنىدىن 

 كەتكەن. ۋاغاموسكسۆھبەت ۈئچۈن 
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مۇرەككەپ ۋاتقان ى يۈز بېر خىتايدا مۇنىستلىرى بارلىق تىرىشچانلىقالر بىلەن مۇئيغۇر كو  
  سىياسىي ۋاال ۇئالرنىڭ خىتاي ەقەت موسكخەۋەردار بولۇپ تۇراتتى. بىراق پ ەردىنھادىسىل

يىلىنىڭ ائخىرلىرىدىن -1924وئرنى بولۇپ قالغان ىئدى.  چرىشىدىغانۇئبىلەن  ەلىرى پارتىي
وئقۇۋاتقان   ئەمگەكچىلەر كوممۇنىستىك ۇئنىۋېرسىتېتىدا شەرق  ۋادىكىموسكباشالپ 

بىر تۈركۈم وئقۇغۇچىالر   تاپقان ەركىبت قەشقەرلىك، تارانچى، تۇڭگان، موڭغۇل ۋە قازاقالردىن 
- 1925 .ائتىغان ىئدى ۆئزلىرىنى ائلتە شەھەر ۋە جۇڭغارىيەنىڭ ىئنقىالبى وئقۇغۇچىلىرى دەپ 

ىكى بۇ  دشەرق ئەمگەكچىلەر كوممۇنىستىك ۇئنىۋېرسىتېتى ،غانداىدىكى مەلۇماتقا قار ىىلي
ت  ې سوۋ لىق موڭغۇل، قالغانلىرى شىنجاڭبولۇپ ىئككىسى  غىلغانىوئقۇغۇچى ي 12 گۇرۇپپىغا

نىڭ جۇغراپىيەسى ۋە  شىنجاڭغىلىش وئرۇنالشتۇرۇپ ىتانىدىن كەلگەنلەر ىئدى. ۇئالر يتۈركىس
شەتتى. بەزىدە  شۇنداقال خىتايدىكى مىللەتلەر مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلى ،تارىخى ھەققىدە

 بىلەن  سوۋېت دىكىيىلى-1924. يتتىشۇناسلىرىنىڭ لېكسىيەلىرىنى ائڭالت شەرق ېبۇالر سوۋ 
وئتتۇرىسىدىكى   قەشقەرلىكلەر بىلەن الر تاشكەنتتىكى تارانچى قى ۋەھەمكارلى نىڭگومىنداڭ
نىڭ ىيىل-1925 نەتىجىدە .قىالتتى بولغاندەك  ەۋەبس ۆلۈنۈشىگەب ىنىڭمۇپپگۇرۇ بۇ  بۆلۈنۈش

شەرق  قەشقەرلىك وئقۇغۇچىالر  قىدىكىدىكى خىتاي پۇقرالىىدا بىر كىچىك تۈركۈمائخىر 
 قېتىلغان. ۇرۇپپىسىغاگدىكى خىتاي وئقۇغۇچىالر ئەمگەكچىلەر كوممۇنىستىك ۇئنىۋېرسىتېتى

 ۋىھاجىيھەسەن  نائبدۇمۆمىتۇچلۇق ر الرنىڭ رەھبىرى ائقەشقەرلىك وئقۇغۇچى بۇ  تە دەسلەپ
ۇشنى قارار قىلغان، رنالالرنى وئقۇ رنىڭ بىرىدە ئەزاالر خىتايچە ژ غىلىشال ىدەسلەپكى ي .ىئدى

  ۇزاكىرىلىرىگە منىڭ خىتاي ھەققىدىكى شەرق ئەمگەكچىلەر كوممۇنىستىك ۇئنىۋېرسىتېتى
 نىلىغا ئەسەر ئەۋەتكەن.  ۇر ن ھەمدە خىتاي وئقۇغۇچىالرنىڭ ژ قاتناشقا

شەرق ئەمگەكچىلەر كوممۇنىستىك نىڭ ىئككىنچى يېرىمىدا قادىر ھاجى ىيىل-1926  
گۇرۇپپىسىنىڭ  قەشقەرلىك وئقۇغۇچىالر  بارىدۇ ۋە گىنىشكەۆئ ەۋسۇملۇقمبىر    غاۇئنىۋېرسىتېتى

بولغان يۈزلىنىشىنى خىتاي سىياسىتىگە رەھبەرلىكىنى ۈئستىگە ېئلىپ، بۇ گۇرۇپپىنىڭ 
كېتىپ قالغان بولۇپ   ياڭىيۈش فېڭ بارغاندا  ۋاغاموسكقادىر ھاجى  داۋامالشتۇرىدۇ.



319 

  ، بولۇپ ەن كۆرۈشكەن كۆرۈشەلمەي قالغان، بىراق ۇئ باشقا خىتاي ىئنقىالبچىلىرى بىل
بار   پىڭشەن، گومىنداڭنىڭ ىئجراىئيە ئەزاسى تەن مۇنىستومكڭدۇڭلۇق اشۇالرنىڭ ىئچىدە گۇ

 ىئكەن. تەنى ۈئچۈن كەلگەن يىغىن ېرناتسىئونالنىڭىئنتك ىمۇنىستمكو  ۋاغاموسك، ۇئ ىئدى
ۆئزىنىڭ شۇ ۋاقىتتا   قادىر ھاجى ا تدوكالت ەققىدىكى ھ نىڭ ئەھۋالى شىنجاڭيازغان  پىڭشەنگە 

مۇنىستلىرى ياكى مىللەتچىلىرى بىلەن مخىتاي كوىۋاتقان ڭدۇڭنى بازا قىل اگۇيەنىال 
  سى ەكومپارتىيقادىر ھاجى: »بىز خىتاي   ە بىلەن قارايدىغانلىقىنى يازغان.شۈبھ قاھەمكارلىشىش

  ۋۇ ۋە  زولىنبىزنىڭ ائرىمىزدا جاڭ  ؟ائالقە وئرنىتااليمىز قىلىپۋە گومىنداڭ بىلەن قانداق 
مۇنىستىك  مبىز تېخىچە خىتاي كو . دۈشمەنلەر بار، ائرىمىزدا تۆمۈر يول يوق پېيفۇدەك

تاك تىكىسىنى ، ېك تىنىوئبيۇئنىڭ  ،را قىلىدىغانلىقىنىقانداق سىياسەتلەرنى ىئج ەسىنىڭپارتىي
بىلەن  ەسى ائرمىي يۈشىياڭنىڭ فېڭدېگەن.  «.قارارىنى بىلمەيمىز ۇرۇلتىيىدىكىقياكى 

قادىر ھاجى بۇ ھەقتە    .ىئدى  بىلىنگەن  ۇئيغۇن    بەكرەكەتكە  ئەمەلىيدىر ھاجىغا  قا  ھەمكارلىشىش
ھەر قايسى مىللەتلەردىن  شەرقىي تۈركىستانلىق  ېچەك 50ىن ت 40»بۇ يەردە  :مۇنداق يازغان

وئخشىمىغان خىزمەتلەرنى   ۋېتتا سو ۇئالر وئقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن  . بار الر وئقۇغۇچىبولغان 
ۈئچۈن  ىئنقىالبكېلىش ائلدىدىكى يېتىپ  ،پى يتۇئالرنىڭ بىر قىسمى يۇرتىغا قا .دۇۋاتىقىلى

كىالتلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ بىر شەرقىي تۈركىستان تەشھەرقايسى يەرلىك تەييارلىق سۈپىتىدە 
بىلەن  ەسىائرمىي خەلق  يۈشىياڭنىڭ فېڭ، ۇئالر ائرزۇ قىلىدۇ نىقۇرۇش ەسىپارتىيق خەل

بىلەن  ەسىكومپارتىييانداشماقچى«. قادىر ھاجى ۆئزىنىڭ دوكالتىنى گومىنداڭ ۋە خىتاي 
  فېڭ »ۇئ يەنە:  ،بىراق . ۇالسىلىگەنخ بىر ېئھتىياج ىئكەنلىكىنى تەكىتلەپ  ەمكارلىشىشنىڭھ 

ۇئنىڭ بىلەن ائالقە وئرنىتىش بىزگە  ،بىزگە يېقىنالپ كەلدى ەسىائرمىي يۈشىياڭنىڭ 
 قىلغان. خىتابدەپ  «؟!ۆڭۈلدىكىدەك ىئش ئەمەسمۇك

سىدا بۇ  ىائر  ى سلىر ىسەسسوۋېتتىكى خىتاي مۇتەخشۇ ۋاقىتتىكى  قادىر ھاجى ،ھالبۇكى 
 ۈچىيىۋاتقانلىقىدىن ك الرنىڭ قاراش دەپ قارايدىغان كۆڭۈلدىكىدەك ىئش ئەمەس ىائالقىنخىل 

 ،ىن ىئدە كياردىمىگە ېئرىش ۋانىڭموسكخىتاينىڭ شىمالىدا  يۈشىياڭ فېڭ. ىئدى ەرسىزخەۋ
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  ەسلەپكى دھەققىدىكى ىئلغار خاھىشى  ڭمىلىتارىستنىمەزكۇر   ېۋىكلەرنىڭبولش بىراق
ىئچىدىكى گومىنداڭ پاائلىيەتلىرىنى   ەسىائرمىيپەسلىمەك تە ىئدى. بۇ ۇئنىڭ ىرى ھاياجانل

  ر ىئشال  تاشقىت ې سوۋ . گەنسۇدىكى ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ ۋەبىدىن ىئدىە گەنلىكى سچەكلى
گومىنداڭنىڭ  ۈرۈلۈشىسغەربكە  ەسىنىڭائرمىيئەمەلدارلىرى پۇقراالر  سسارىياتىكومى خەلق 

شىنجاڭنى ۆئز ىئچىگە ائلغان  ،ئەكسىچە .كونترول قىلىشى بىلەن نەتىجىلەنمەيدۇ شىنجاڭنى
 دېگەن  ،شى مۇمكىن قولىغا چۈشۈپ كېتى ڭ مىلىتارىستالرنىخىتاينىڭ غەربىي شىمالى تۇڭگان 

 ائندرى تاشكەنتتىكى تۇلۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى تنىڭ ىسسارىيا كومبۇ  .گە كەلگەنيەكۈن
:  خەت يېزىپ  چىچەرىنگە ىگئور ېگىدا نىڭ بېشىيىل-1926 زىنامېنسكى ۋىچو ائلىكساندىر 

قۇرۇش ۈئچۈن پۇرسەت   غەربىي شىمالىدىكى مۇسۇلمانالر مۇستەقىل بىر دۆلەتنىڭ خىتاي»
دەپ كۆرسەتكەن.    «بىردىن بىر سەۋەب  قوللىشىدىكى  نىياڭىيۈش  فېڭ، بۇ ۇئالرنىڭ  ىئزدەۋاتىدۇ

 لغىيىشىنى ۇئڭ توقۇنۇشنىغەربىدىكى ىئچكى نىڭ خىتاي» :غان ھەمدەقوشۇل بۇنىڭغا چىچەرىن
ۇئ يەردە   ...چۈنكى ھازىر ۇئنىڭ ۋاقتى ئەمەس ھەمدە بۇ مۇرەككەپلىك پەيدا قىلىدۇ ،خالىمايمىز

اللمايدۇ، ىدىغان ھەر قانداق تىر ىبىر مىللىي دۆلەت قۇر  شچانلىق زىددىيەتلەردىن خالى بو
بىز  ئەھۋالدا قالدۇرىدۇ. وئسال بىرئەڭ  ائلدىدا ەرىكەتلەرھ  مىللىي ىكى خىتايد نىبىز نەتىجىدە بۇ 

ينىڭ  خىتا  فېڭنىڭيول ائچماسلىقىمىز كېرەك.    ەىئلگىرىلىشىگھەرقانداق شاراىئتتا تۇڭگانالرنىڭ  
 خەتەرلىك« دەپ قارىغان. ەۋقۇلائددەپغەربىگە قول تىقىشى 

نى ئەكس پوزىتسىيە ائيالنغان  ۋابقاجا ائپتوماتىك بىر  ۋاقىتتا شۇ  ېئيتقانلىرى  نىڭچىچەرىن
خىتاي بولمىغانالرنىڭ   ېگراسىدىكىچىئتتىپاقى خىتاي ت ې سوۋ  ،ئەتتۈرگەن، يەنى 

خەلق تاشقى ىئشالر ت ېسوۋ . ئەمما ېرەككقوزغاتقۇچىسىدەك كۆرۈنمەسلىكى 
يىلنىڭ ائخىرىدىن باشالپ  -1924بار ىئدى. لىرىمۇ ئەندىشىيېڭى باشقا نىڭ ىسسارىياتىكوم

غا قول  شىنجاڭ ەنىڭبرىتانىييامانالپ كەتتى. ھالدا مۇناسىۋىتى شىددەتلىك  ئەنگىلىيە- تې سوۋ 
  نسكى ېنامىز يىلى -1924پىكىرلەرنى رەڭلىدى. شىنجاڭ ھەققىدىكى  ۇمكىنچىلىكىم تىقىش

وئتتۇرىسىدىكى   شىڭ فۇ ماياڭ زېڭشىن بىلەن  ەنىڭبرىتانىيتىدە ېخيازغان  چىچەرىنگە
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بۇنى تېخىمۇ زورايتىپ  ائنالىزچىالر  ەربىي ھ يازغان. زىددىيەتتىن پايدىالنماقچى بولغانلىقىنى 
داىئرىسىنى غەربى شىمالغا  زېمىن نىڭتىبەتلىشىپ ېبىلەن ك مافۇشىڭ ەنىڭبرىتانىي

 ياڭ بۇ ھەقتىكى تەكلىپنى رەت قىلغانلىقى ۈئچۈن  مافۇشىڭ، بولغانلىقى ېڭەيتمەكچىك
،  راست بولسا ېنارىيەس. ئەگەر بۇ ىئلگىرى سۈرگەن يوقاتقانلىقىنىزېڭشىنغا ياردەملىشىپ ۇئنى 

تارتىشتىكى  -خوتەننىڭ جەنۇبىدىكى تاالشھىندىستاننىڭ  ۇقىدىكىكونترولل ەبرىتانىي بۇ
ئەمما بەزىلەر   ،ۇمكىنم بولۇشى  ۇناسىۋەتلىكمبىلەن  رايونى ھەققىدىكى باياناتى ائقسايچىن

تكۈل خوتەن بوستانلىقىنى تەسىر داىئرىسىگە ائلماقچى دەپ  ۈپ ە برىتانىيلەپ ىخىمۇ ىئلگىر ېت
تەھدىتى   ېڭىيىشكغىچە نىڭ شىنجاڭ «بۈيۈك تىبەت»يىلى پەرەز قىلىنغان -1924قارىغان. 

تىبەتنىڭ ۆئزىدىن كېلىۋاتقان ائخباراتالر بىلەن باغلىنىشى بارلىقى مۇقەررەر ىئدى. چۈنكى  
قالدۇرۇپ ۆئزى خااليدىغان كاندىداتنى  وئرنىدىن المانى  داالي ەنگلىيەنىڭئۇئ يەردە   ۋېتالرسو 

 تەختكە چىقىرىش وئي  ى بارلىقىغا ىئشىنىشكەن. 

 نەزەر،  ەتئىيققانچىلىك بولۇشىدىن  نىڭدەرىجىسىلىق راست ەيىبلەشلەرنىڭئخىل بۇ  
ئەگەر خىتاينىڭ غەربىدە يۈكسەلسە بۇ تۇڭگانالرنىڭ   يۈشىياڭ ڭې ف نىڭدىپلوماتلىرىت ې سوۋ 

نىڭ ىيىل-1926 ېگەن قارىشى توغرا ىئدى.د ،تۈرتكە بولىدۇ  ەىئلگىرىلىشىگغا قاراپ شىنجاڭ
تاشكەنتكە   خەت ا بېسىلغان بىر تامغ دېگەن ۆلۈمىب  شىنجاڭ-ائخىرىدا گومىنداڭنىڭ گەنسۇ

بۇ بىر بىلىنمىگەن وئرگان بولۇپ گەنسۇدىكى پۇقراالر ائرمىيەسى ىئچىدە   .كەنيەت
زىلغان  ېزىيەتنىڭ كەسكىنلىشىۋاتقانلىقى يخەتتە ۈئرۈمچىدە ۋە .قىالتتى ەرىكەتلىنىۋاتقاندەكھ 

تۇڭگان  ېپىلنىڭسياڭ زېڭشىن ىئسياندىن قورقۇپ  ېگەندەدائخىرلىشاي  رامزانىئدى. 
. گومىنداڭ غانوئرۇنالشتۇر قارىتىپ زەمبىرەكلەرنى  ەسچىتكەمتەرىپىگە قارايدىغان  ەسچىتىگەم

پاراڭلىرى ھەممە يەردە ۇئچۇپ   ۇرۇتۇۋېتىشقپاائلىيەتچىلىرى »مۇسۇلمانالرنى قىرغىن قىلىش ۋە  
 ڭ چو ۇسۇلمانالرنىڭيىلالردىكى م -1860 ۆزلەرس ۇبپ دوكالت قىلىشقان. دە -«ۈرىدۇي

قارشى   ۋېتقاسو دىمىگە ېئرىشىش ۈئچۈن ۇئالر يار تنىڭ ېسوۋ  ساالتتى. ەسكەئ ڭىنىقوزغىلى
وئتتۇرىغا   ېگىيەسىنىىئسترات قارشى تۇرىدىغانلىق  ەگەبرىتانىيۋە  غازولىنجاڭ  مىلىتارىست
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 مائەنلىياڭنىڭ شەرقتە ۇئالر كويىدا ىئدى.  ڭمۇيوقىتىشنىۇئالر ياڭ زېڭشىننى  شۇنداقال ،قويغان
قىلىدۇ دەپ چۈشەنچە   قوماندانلىق وئغۇللىرىنىڭ بىرى گەنسۇدىكى ساالر مۇسۇلمانلىرىغا 

  سەنچىگە  مارى ېتستۇڭگان قىزىل ائرمىيەسىنىڭ وئفىتتىكى ې سوۋ ۇئالر  ەربتەغ. بەرگەن
ۇئالر ەپ يازغان. د -«ىئگە  كە تزور ھۆرمەدا شىنجاڭگەنسۇ ۋە  » ماسەنچىنى  الرتەلپۈنەتتى. ۇئ

غا پاكىت ىئزدەش ۈئچۈن ئەۋەتىلىشىنى تەلەپ قىلغان شىنجاڭ سەنچىنىڭ ما تاشكەنتتىن 
الڭئەمەلىيەتتە  بۇ  ،لۇپبو  .  بېرەتتىرەك ېد ۇن يېقىشتىنۇئچق غاقوزغى

 ڭ ېفداشلىرى پقادىرھاجى ۋە ۇئنىڭ قەشقەرلىك سەئەگەر بۇ ائالقىلەردىن قارىغاندا 
 بولسا ائرمىيەسى بىلەن ائالقە وئرنىتىشقا مۇۋەپپەق بولغانپۇقراالر گەنسۇدىكى  يۈشىياڭنىڭ

. تۇڭگانالرنىڭ  ىئدى ۇمكىنم  ۇشىبول مىدسىزلەنگەنۈئ بۇنىڭ نەتىجىسىدىنبەلكىم ۇئالر 
»قەشقەرلىكلەر  پىالنىدا يەرلىك مۇسۇلمان تۈركى مىللەتلەر وئيلىشىلمىغان ىئدى. ۇئالرچە:

نېمە ىئكەنلىكىدىن  ڭىئنقىالبنى  ،پىشنىال بىلەتتىېپۇل تپەقەت ان بولۇپ باغالنغ ەنگلىيەگەئ
قىيىن كۈندە قالغانلىقىنى   ۋېتتاسو مۇسۇلمانلىرىنىڭ  شىنجاڭبۇ . «قىلچە خەۋىرى يوق ىئدى

  ۇشىنى بولبىر قىسمى  ڭىئنقىالبىنىۇئيغۇرالردىن ھەرىكەتلىرىنىڭ خىتاي ت ې سوۋ بىلدۈرەتتى. 
مىلىتارىستالر ۋە   ۇۋاتقانبولگومىنداڭغا ھەمدەم  ىئنقىالبىنىتەلەپ قىالتتى. بىراق خىتاي 

ۇئيغۇرالرنىڭ وئرنى گەۋدىلەندۈرۈلمىگەن غا يېيىشتا شىنجاڭبىلەن  ۋاسىتىسىتۇڭگانالرنىڭ 
 تەكىتلەشداۋاملىق  چوڭ پىالنىنى    ڭتنى ېسوۋ ،  بىرى   :ىئككى تالالش قالغان ىئدىبۇ ھالدا    .ىئدى

بىر دا شىنجاڭيىلى ۇئ -1926. ىئدى ئەۋزەل كۆرگەن يولى ۇلال روزىباقىيىۋنىڭ بولۇپ بۇ ائبد
دىكىگە  يىلى-1923  خۇددى  ۇئ  سەھنە ھازىرلىغان.يەنە بىر قېتىم  پارتىيە قۇرۇش ۈئچۈن    ىئنقىالبى

نى  بىر پارتىيە قۇرۇش  تاپقان  ەركىب تدىن ر موللىال ىئلغار تىجارەتچىلەر ۋە جەدىتچى وئخشاشال
. ۇرغانقاچۆئزىنى  سۆزدىن  گەن  ېد  جاھانگىرلىكىخىتاي    ئەمما بۇ قېتىم  مۆلچەرلىگەن بولسىمۇ،  

  ېتارىيات پرول ، گومىنداڭ ۋە باشقا خىتاي  روزىباقىيىۋ خىتاي كومپارتىيەسىۇئنىڭ وئرنىغا ائبدۇلال  
. غانقىلائالقە ساقالشنى تەشەببۇس قىن ېيئەڭ ىئمكاننىڭ يېتىشىچە لىرى بىلەن تەشكىالت

  بۇ ۇئ  بولۇپ،رىيىتى قۇرۇش خەلق جۇمھۇ شىنجاڭ پارتىيەنىڭ مەقسىتى  نداق بىربۇۇئنىڭچە 
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  ۋەكىللىك قىلىدۇ رلىق مىللەتلەر ۋە قەبىلىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە ا بۇئنىڭدىكى » جۇمھۇرىيەت 
  ىئككىنچى . ىئدىدەپ قارىغان  «زىچ باغلىنىدۇھەمدە پۈتۈن خىتاي خەلقىنىڭ تەقدىرى بىلەنمۇ  

مەنبەلىرى ت ېمكىن بولغاندا سوۋ ۇمخىزمەت قىلىپ  تۇرۇپ بولسا ۋەزىيەتنىڭ چېتىدەتالالش 
پ قارشىلىشىسىياسىتى بىلەن ت ېسوۋ ھالدا  ەدرىجىيت ش، ئەمماپايدىلىنىۋە تەسىرىدىن 

 يولى ىئدى. تۇتقان نىستالرنىڭ ۇ مم، بۇ قەشقەرلىك كو قالىدىغان بىر يولنى تۇتۇش بولۇپ

 

 دىكى باستۇرۇشى يىل-1927ۋە  رەىلچېگرا ھالقىغان ائالق

خىتاي بىلەن  ىىشىتىنىڭ نورماللىشىڭ مۇناسىۋنىئتتىپاقى بىلەن سوۋېت شىنجاڭ
ائلغان   ائقساقالالرنىڭ وئرنىنىىئككى تەرىپىدىكى مۇناسىۋەتلەردە  ڭ چىگرىنى ىرى كونسۇلل

الردىن ۆئز  ل ۇكونسائقساقالالر    بەزى   .نىڭ وئرنى ساقالپ قېلىندىبەزى ائقساقالالر ئەمما    بولسىمۇ
خادىمالرغا ائيالندى،   خانىداكونسۇل لىرى يەنە بەزى ۈئمىد قىلغان بولسا وئرنىنى تەستىقالشنى 

لغا ياندىشىپ خىزمىتىنى داۋام قىلدى. كونسۇلالرنىڭ يېتىپ كېلىشى ۇئيغۇر  ۇسلەر كونيەنە بەزى
تۈركىستانىدا  خىتاي پۇقرالىرى سوۋېت ئەمدىزەربە ىئدى، چۈنكى قاتتىق بىر تەشكىالتلىرىغا 

قىلىپ  كونترول نى شىنجاڭبۇ ئەمما  .تايىناتتىالرغا بۇ كونسۇلىئسپاتالشتا  ەۋجۇتلۇقىنىمۆئز 
قىلىشى ۈئچۈن ياخشى بىر ۇئيغۇر تەشكىالتلىرى ئەزالىرىغا بېسىم  ڭداىئرىلىرىنىتۇرغان خىتاي 

بارلىق خىتاي ت ۆكۈمەھ » يىلى-1925. بۇ ھەقتە قادىر ھاجى پۇرسەت ېئلىپ كەلدى
ىڭ ۋە  خىتاي كونسۇلىدىن پاسپورت ېئلىشقا ۈئندەپتۇ، ئەمما بۇالر پارتىيەننى ىر ىمۇھاجىرل

خىتاي  ەركىشىلبۇ  ،ىرى ىئدى. ھەيران قاالرلىق يېرى لئەزا يۇشمىسىنىڭۇئقوشچىالر 
نىڭ ائلدىغا ئەمەلدارلىرىخىتاي بۇالر ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە مەڭگۈلۈك دۈشمەن ىئدى، ئەمدى 

ۇئيغۇر   خىل بىمەنە سىياسىتى  نىڭ بۇداىئرىلەر  .ېئلىشقا مەجبۇر بولدى پاسپورت بېرىپ
ۆئز  نىڭخىتاي ھۆكۈمىتىھەمدە  بولىدۇ،  بىر زەربە قاتتىق مۇنىست تەشكىالتلىرىغا مكو

دەپ   «ۈئچۈن ائساس يارىتىپ بېرىدۇ ۇرۇشى باستنى خىتايدا ياشاۋاتقانالر  بولۇپمۇ، ىنىر ىپۇقرال
 .شىكايەت قىلغان
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 بولغانە ىچنازارەت كۈچەيگەن بولسىمۇ سوۋېتتىن قەشقەرگبولغان گەرچە ۇئيغۇرالرغا   
  سوۋېت تەۋەسىگە ېئقىپ كىرىشى   نىڭلەر ىئشلەمچى  مىڭلىغان قەشقەرلىك  ىشى ۋەېئچىل  نىڭيول

يىلى قادىر ھاجى ۋە -1924ىئدى.  يارىتىپ بەرگەنلەرنىمۇ پۇرسەت يەنە لىرىغا تمۇنىسمۇئيغۇر كو
ائلتە يېڭى ۇئنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى يەتتەسۇ تارانچىلىرى بىلەن ائيرىلغاندا قادىر ھاجىنىڭ 

وئقۇغۇچى   ۇتلىرىغاىئنستىتسوۋېت ائساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى ۈئچۈن  بيۇروسىشەھەر 
پ تەشكىللەنى ادىرالر كمۇسۇلمانالر ىئچىدىن ىئنقىالبى دىن كەلگەن ېئلىش ائرقىلىق شىنجاڭ

لىنىڭ تولۇق  نامۇنىستىك ياشالر ىئنتېرناتسىئومكوبۇرۇن قادىر ھاجى بىلەن  چىقىش ىئدى.
ۆئزلىرىگە  ۋېتتاسو رادىكال قەشقەرلىكلەرنى  ىئسالموفۆئمەر قارى  بولغان ھوقۇقلۇق ۋەكىلى

دەۋەت   ەربىيەلىنىشكەتتىن جەھەت سىياسىيۆئگىنىش ۋە ۇئالرنى  ىگەن ھەمدەۈئند قوشۇلۇشقا
  ەسمىي ر   ەيرىيغ  ەرىكەتلەرنىڭھ بۇ ىئككى كىشى ۆئزىنى چېگرا ھالقىغان    قىلىپشۇنداق    غان.قىل

 رەھبەرلىرى دەپ بىلەتتى.  

دىكى  شىنجاڭردا يىلال- 1920 ېئولوگىيەسىىئد  ۈركىستپانت قرۇشقاۇئ پاشانىڭئەگەر ئەنۋەر 
يىلى وئسمان -1921. ۇئنداق ئەمەس ىئدىتچىلەرنى ۆئزىگە تارتقان بولسا ھازىر ىدجە

قوماندانى بۇخارادا ۆئلگەندىن كېيىن ۇئنىڭ ياردەمچىسى ھاجى سامى ئەنۋەر  بۇ    ېرىيەسىنىڭىئمپ
ردىكى  يىلى ۇئ قەشقە-1922لدى. ۈئستىگە ائ كىنىىلر ەرەھبقوشۇنىنىڭ  ائجىزلىغان پاشانىڭ

مى مۇستەملىكىچىلىككە اھاجى س  .يازدىبۇلدىن خەت  ھاجىغا كا  لىېئ  لەرنىڭ رەھبىرى تچىجەدى
 . ىئدىمەھكەم ىئدىيەدە  ۈركىزملىق پانتان قارشى خىتاي بىلەن بىر سەپتە تۇرۇشنى نىشان قىلغ

كە وئخشاش ىئسالمنىڭ غەربھەرگىز »خىتايالر  :رۇپۇئ قەشقەردىكى سەپداشلىرىنى ائگاھالندۇ 
تۈركلەرنىڭ خىتاي بىلەن بىرلىشىش ېئھتىماللىقى ىئسالم دۇنياسى بىلەن  .نى ئەمەسىدۈشم

غا كەلگەندە ھاجى سامى ۋە ىئلگىرىكى وئسمان ىيىل- 1924 ئەمما دېگەن. -داۋاملىق مەۋجۇت«
دا بېسىم كۈچەيگەن شىنجاڭ ىئدى ۋەكۈچ بىر ائجىز ىئنتايىن قالدۇق كۈچلىرى  ېرىيەسىىئمپ

ىئبراھىم رىدىن رەھبەرلىمۇنىست مبىلەن ئەنجاندىكى ۇئيغۇر كو ىئسالموفكابىردا ېد .ىئدى
بۇ  ا تەكلىپ قىلغان. پاقىغ تىھاجى بىلەن ائالقىلىشىپ ۇئنى سوۋېت ىئت لىېئ قۇربانوف
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سوۋېت ئەمەلدارلىرى ۇئنى قولاليدۇ دېگەن گېپىگە  ىئسالموفنىڭ تچى قەشقەرلىك جەدى
 : لغا يازغان خېتىدەاننىستىك ىئنتېرناتسىئومۇ مھاجى كو لىېئېئھتىيات بىلەن مۇائمىلە قىلغان. 

  غا وئخشاشال ىرىمىز ائالقىلبۇرۇنقى خۇددى  نىڭ ېئيتقانلىرىدىنبىز بۇ يولداشلىرىمىز دەسلەپتە »
قىشقا دەپ يازغان. ۇئ شۇنداقتىمۇ سىناپ بې-«دەپ وئيلىغان يدۇانەتىجە چىقمبىر ھېچقانداق 

، يىلى مارتتا ۇئ سۆھبەتلىشىش ۈئچۈن قىرغىزىستانغا كىرگەن-1925. ئەرزىيدۇ دەپ قارار قىلغان
  ۇپ شۇر و ينىشانىنى ۆئز ۇئ  .نۈپ قالغاسوۋېت چېگرا قاراۋۇللىرىنىڭ قولىغا چۈش ئەمما

لىق مۇھاجىرالرنىڭ ئەھۋالىنى تەتقىق قىلىش شىنجاڭقاراۋۇلالرغا ۆئزىنىڭ پەقەت سوۋېتتىكى 
 .  سوالنغانئەمما قىسقا مەزگىل تۈرمىگە  ،ۈئچۈن كەلگەنلىكىنى ېئيتقان

ھاجىغا ئەگىشىپ سوۋېت   لىېئۋەكىللەر نۇرغۇن لىق شىنجاڭيىلدىن باشالپ -1925
ياردەم  سوۋېت ھۆكۈمىتىدىن ر ائرقىلىق مۇنىستالمكىرگەن ھەمدە ۇئيغۇر كو ېررىتورىيەسىگەت

پاقى دەپ ائتىغان بىر گۇرۇپپا  ىتۆئزىنى تۇران ىئنقىالبى ىئت  ېنتەبىردەسيىلى  -1925  .تەلەپ قىلغان
ائتالپ    ېگرادىنچبىر خەتنى ېئلىپ  ۇئالر ۈئچ ۋەكىلىنى تالالپ    ،ائچقان  يىغىنە  دكەنەي  ەركىشىل

دىن  لاننىستىك ىئنتېرناتسىئومۇمكوھەمدە  دىنتىسسارىياكومىخەلق سوۋېت تاشقى ىئشالر 
بۇ خەت ۋە  ى ىئمزا قويغانۋەكىل بۇ تەشكىالتنىڭ وئن بىر .نىشقا ئەۋەتكەياردەم تەلەپ قىل

قەشقەرلىكلەر بىلەن  ەربىيەلەنگەنتسوۋېتتا  نىڭمۇشۇنىڭغا وئخشاش باشقا خەتلەر 
ھەمكارلىق يېڭى كەلگەنلەرنىڭ   نداقبۇ يېزىلغانلىقىدا ھېچ گۇمان يوق.ھەمكارلىشىپ 

لىق قەشقەرلىك كادىرالرنىڭ شىنجاڭ  ئەڭ ياخشى قوبۇل قىلىنىش ھالىتىدە تەييارالپ  تەلەپلىرىنى
تە بايان  الەت سوۋېتنىڭ ائسىيادىكى نىشانلىرىغا ۇئيغۇن بىر ھ  ەرىكىتىنىھ رادىكالالرنىڭ بۇ 

»پۈتۈن  ۆئز خېتىنى  ىپاقىت. تۇران ىئنقىالبى ىئتيارىتىپ بەرگەن ۇمكىنچىلىكمقىلىشىغا 
ىئنقىالبىدىن   ۇسىيەر بىلەن باشالپ ۆئزىنى  شوائردېگەن  «!دۇنيادىكى ىئشچىالر بىرلىشىڭالر

-1918يىلدىن  -1915»  دەپ تەسۋىرلىگەن ھەمدەياش قەشقەرلىكلەر  ىئلھام ېئلىپ رادىكالالشقان  
ۆئك تەبىر ۇئلۇغ  ىلغىچە بىزنىڭ ىئشلىرىمىز تۈركىيە بىزنى ائزاد قىلىدۇ دەپ كۈتۈش بولدى، بىراق  ي

شىددەتلىك ۆئزگىرىش  كۆز قارىشىداىئنقىالبىدىن تارالغان قىزىل نۇر ۇئيغۇر ىئنقىالبچىلىرىنىڭ 
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بۇ خەتتىكى  ن. دېگە -«دۈردىكۈچلەن مىدىمىزنىۈئبولغان  قاھەمدە مۇستەقىللىق ،پەيدا قىلدى
ىئدى.   ېزەلگىنىببىلەن  تارىخى ائنالىز ماركسىزملىق ىك ىئدىيەسىنىڭ ۇئيغۇر مىللەتچىليېڭىلىق 

سىياسەتتە ۋە   ،تەقىل ۇئيغۇر دۆلىتى مەدەنىيەتتەئەسىرلەر ىئلگىرى مۇسنەچچە » خەتتە:
قىلغان بىر قانچە دۆلەتنىڭ بىرى ىئدى. ئەمما كېيىنكى  ەرەققىيت دۇنيادا ئەڭ  ىئقتىسادتا 

جىزلىغان ۋە خىتاي ائ ەدرىجىي ت ، ۇئالرتەرەققىيات چېكىنىپ ىئجتىماىئيئەسىرلەردە 
بويۇن تۇرقىغا چۈشۈپ قالغان، شۇنىڭ بىلەن پارالق دەۋرى تارىخقا  چىلىرىنىڭ ىمۇستەملىك

 گەن. يىلدې-ائيالنغان«

ۋاتقاندا تۇران ۈ بۇ بىرىنچى قېتىملىق ئەلچىلەر سوۋېت ئەمەلدارلىرىدىن جاۋاب كۈت   

كۈچەيگەنلىك تىن    كرىزىس   سىياسىي خىتايدا    .ائچقان  يىغىنيەنە    چتۇرپانداۇئىپاقى  تىئت  ىئنقىالبى 
ال  داپۈتۈن كۈچىنى شىنجاڭ   تولۇق ائۋاز بىلەن قارار ماقۇلالپ  ۇئالر ىق تەييارل  كۆتۈرۈشكەڭ  قوزغى

  ىقوۋ ددىسىنىڭ رەھبەرلىرىدىن قەشقەرلىك ئەخمەت ھاجى  پپ. بۇ گۇرۇقىلىشقا قاراتماقچى بولغان
  ۋە  كىرىپ ياردەم ېمىنىغاز سوۋېت  ائخۇنوۋ  سالىھائخۇن ممەد ەمۇھ  چتۇرپانلىق ۇئۋە 

  ڭدىكى شىنجا نىڭمۇنىستالر مكوقەشقەرلىك  يەنە يېتەكچىلىك تەلەپ قىلغاندىن باشقا
الڭغا رەھبەرلىك قىلىش  بۇ خۇددى   .نى تەلەپ قىلغانى ۈئچۈن تولۇق ھوقۇق بېرىلىشىقوزغى

سوۋېت   ەنىئككىيلشۇنىڭ بىلەن بۇ  ،بۇرۇنقى تەلەپلەرگە وئخشاش قۇالققا خۇش ياقمىغان
لىق مۇسۇلمان ىئنقىالبچىالر توپىغا  شىنجاڭداۋاملىق كۆپىيىۋاتقان  ېررىتورىيەسىدىكىت

 قوشۇلغان. 

يېڭىدىن يېتىپ   ىئسالموفۆئمەر ۋاتقانلىقتىن وئقۇ  ۋاداموسكقادىر ھاجى   بۇ ۋاقىتتا
دا ائلمۇتاۇئ    نىڭ بېشىدايىلى-1925قەشقەرلىكلەرنى تەشكىللەشكە يېتەكچىلىك قىلغان.  كەلگەن  

راممىنى روگپ  راممىسى تەسىس قىلغان ۋە بۇگو تەربىيەلەش پر ائلىيەتچىلەر ۈئچۈن قەشقەرلىك پا
بىر دېگەن  «قۇتۇلۇش»يۆتكىلىپ  ەككەبىشكۇئ كېيىن دەپ ائتىغان.  «ائزادلىقىق شەر »

قەشقەرلىك رەھبەرلەر بىلەن  .ھەمدە شۇ نامدا گېزىت چىقارغان قۇرغان ېتنىكومىتىئنقىالبى 
  ۇرۇلۇشنى قبۇ وئرگاننىڭ ناملىق قۇتۇلۇش  روزىباقىيىۋيىرىكلىشىپ قالغان بولسىمۇ ائبدۇلال 
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  پا ساغالم گۇرۇپ دىن بىرھاياتىدىكى بىر  سىياسىيباھالىغان ۋە ۇئنى قەشقەرلىكلەرنىڭ  ىئجابىي
تى  سسارىيا كومى خەلق  شۇ يىلى سوۋېت تاشقى ىئشالر    .مىغانىباشقىالر بۇنداق قار   .غانىدەپ قار 

ھەققىدە  ۈزۈۋاتقانلىقىكىرگغا قورال شىنجاڭ قانۇنسىز وئرگانالرنىڭ  غابيۇروسىوئتتۇرا ائسىيا 
  تەكشۈرۈش  ۈئستىدە مەسىلىسىسىدىكى قۇتراتقۇلۇق ىۇئيغۇرالر ائر دە نەتىجىشىكايەت قىلغان. 
  ڭ نامىنى دېگەن گېزىتىنى «قۇتۇلۇش»لەرنىڭ بۇ تەكشۈرۈش قەشقەرلىكېئلىپ بېرىلغان. 

پەرغانىگە   ىئسالموۋ نى چەكلىگەن. ىشلىتارقىتىگېزىتنىڭ گۇمانلىق دەپ قارىغان ھەمدە 
يىلنىڭ ائخىرىدا -1926چۆچەكلەر ۇئنى بوش قويمىغان. -يۆتكىۋېتىلگەن، ئەمما سۆز 

غا بىر دوكالت يولالنغان بولۇپ،  دارلىرىەلتاشكەنتتىكى دۆلەتلىك مىللەتلەر ىئشلىرى ئەم
 ئەندىشە قىلىنغان، ەۋجۇتلۇقىدىنمپارتىيەلىك بولمىغان تەشكىالتالرنىڭ  دوكالتتا بۇ رايوندا

بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىدە  ىدىكى خىزمىتى سىقەشقەرلىكلەر ائر  ىئسالموفنىڭلۇپمۇ بو
 نغان.ھاۋالە قىلىىئنتىزام جەھەتتىن تەكشۈرۈشكە  نى. ۇئكۆرسىتىلگەن

بىلەن دەرھال ۇئرۇش پارتاليدىغانلىقىغا  ەبرىتانىي ېۋىكلەربولش بۇ مەزگىلدە نۇرغۇن   
  نىڭ ائسىيادىكى سوۋېت ۇئرۇش قورقۇنچى  دىكى بۇيىللىرى-1927ۋە  -1926ىئشىنىشكەن. 

پارتىيە رەھبەرلىرىنىڭ ائخىرقى  .لىرىنىڭ قاتتىق كونترول قىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاناچېگر 
  خىتاي ئەسكەرلىرىنىڭ قولى پارتالپ ىئلىدا يانۋاردا يىلى -1927 بولغان بىر ۋەقە سىباھانى

الڭ  باستۇرۇلغان ائرقىلىق  پۈتۈنلەي   ەرىكەتلەرنىڭھ ، بۇ چېگرا ھالقىغان بولۇپقوزغى
 ك ىئسا ېكرېتارى سنىڭ بيۇروسىسەۋەب بولغان. تاشكەنتتىكى وئتتۇرا ائسىيا  ۇرۇلۇشىغاباست

قالماي   قاۇئزاقاراخان  كدوكالت يازغان،    اراخانغاك بېيجىڭدىكى باش ئەلچى    نسكىېلېز   ائبراموۋىچ
قولالشنى  ھەرقانداق پاائلىيەتچىلەرگە بولغان دىكى شىنجاڭ ېتىنىكومىتمەركىزى  ېۋىكلەر بولش

 فېڭ  ەركۈچل شىنجاڭدىكى ەسىلىسىم ىنجاڭ»ش: لغان. ۇئقى چاقىرىق ھەققىدە  توختىتىش
،  بىراق ھازىر بۇنداق مەسىلىنى  مايدۇبول ياكى گومىنداڭدىن ياردەم ائلماي تۇرۇپ ھەل    يۈشىياڭ

بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش شۇ يىلى فېۋرالدىكى    دېگەن.  «.ۋاقىت ئەمەسبىر  دىغان  ىقويغا  ىوئتتۇر 
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بىرلىك تە يوللىغان  خان  اار كبىلەن    نسكىېزېل  ېتىكومىتدا وئتتۇرا ائسىيا  نغىىيتوغرىسىدا ېئچىلغان  
  :بىرلىككە كەلگەن ۇقتىالردانمۇزاكىرىگە قويغان ھەمدە تۆۋەندىكى  اليىھىنىبىر 

نىستىك مۇ مكورۇخسىتى بولماي تۇرۇپ تەكشۈرۈشى ۋە نىڭ بيۇروسىوئتتۇرا ائسىيا -1
 غا خادىم ئەۋەتىشنى توختىتىش.شىنجاڭنىڭ لانىئنتېرناتسىئو 

ىسى(  ىئدار ساقچى  ەخپىيم)يەنى سوۋېت سىياسىي باشقارمىسى  ەشمە بىرل لىك ۆلەتد  -2
 ۆئتۈشىنى چەكلەش.  ېگرادىنچۇئيغۇر قوراللىقلىرىنىڭ ۋە قورالالرنىڭ 

ىنىڭ لىر قامۇنىست تارم مۇئيغۇر كوتى ېكومىتۋە قازاق يەرلىك  بيۇروسىوئتتۇرا ائسىيا -3
كىتى بىلەن ىدىكى ۇئيغۇر ھەر شىنجاڭقۇرۇلمىسىغا قايتا قاراپ چىقىش، رەھبەرلىك 

 سىقىپ چىقىرىش. ەرنىكىشىلمۇناسىۋەتلىك 

  ، پى ارىياتى يېتەكچىلىك قىلسكومىسخەلق  تاشقى سوداتتۇرا ائسىيا تەشكىالتلىرىغا وئ-4
ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە  ىئقتىسادى مۇناسىۋىتىنى بولغان بىلەن  شىنجاڭپاقىنىڭ ىتىئتت ې سوۋ 

 .ۈئچۈن كېرەك بولغان ائمىلالرنى وئتتۇرىغا قويۇشكۈچلەندۈرۈش 

نى خىتايدىن ائيرىپ چىقىشقا مۇناسىۋەتلىك ھەر قانداق قۇتراتقۇلۇقالرنى  شىنجاڭ-5
 دەپ تونۇش.  يول قويۇشقا بولمايدۇپۈتۈنلەي زىيانلىق ۋە  

 ھەققىدىكى كەسكىن ھۆكۈم ىئدى.  شۇ ۋاقىتتىكى ھالىتىنى ساقالشنىڭ شىنجاڭبۇ   

پەرغانە   .دىۈلز ۈ كەسكىن باستۇرۇش يۈرگ ېگراداچ بىر ۋاقىتتاباياناتى بىلەن بۇ ىڭ مەركەزن 
شەرقى ۇئچىدىكى ئەنجان شەھىرى سوۋېتتىكى ۇئيغۇرالر ئەڭ كۆپ وئلتۇراقالشقان   ۋادىسىنىڭ

خىتاي شۇنداقال ، قىلىدىغان ۇلقوبا ىئنقىالبى تەشكىالتالرنىڭ ئەز ۇئ ڭا يەر ىئدى، شۇ 
رنى ىئدى. قەشقەردىن چېگرا مۇھىم وئئەڭ دىغان ىئەمەلدارلىرىنىڭ ۇئيغۇرالرنى نازارەت قىل

ىئككى  ئەڭ ائز بولغاندا ئەنجاندا خىتاي ئەمەلدارلىرىغا ۆئزىنى  خىتاي پۇقرالىرى چىققان ائتالپ 
 ؛ائالتتى كىنىشكىسىى قېتىم ۋاقىتلىق كىملىك چن ىبىر  :م مەلۇم قىلىشى كېرەك ىئدىقېتى

دەسلەپتە ائقساقال كەرىم پۇچۇق بۇ   ش ۈئچۈن ۋىزا ائالتتى.ىيتىئككىنچى قېتىم خىتايغا قا 
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نىڭ بىر مۇخبىرى بۇ ھەقتە مۇنداق   «كەمبەغەللەر ائۋازى »يىلى -1925ۋەزىپىنى بېجىرگەن. 
ىئشلەمچىلەر ۋە سودىگەرلەر كەرىم ائقساقالنىڭ ائلدىغا كېلىپ ۇئنىڭ رۇخسىتىنى »يازغان: 

اللمايدۇ.ېئلىشى كېرەك. ۇئنداق بولمىغاندا ۇئالر ھېچقانداق ىئش  يىلى خىتاي -1926 «قى
ۇئ كەرىم   ، يۈسۈپ بولۇپ سا يىئۇئنىڭ تەرجىمانى  دەئەنجانغا كەلگەن دېلى چېنكونسۇلى 

. ىىغان ىئدپايلمۇنىستىك پاائلىيەتلەرنى ممۇھاجىرالر ىئچىدىكى كوبىرلىشىپ ائقساقال بىلەن 
يەردە   ۇئ ،ائچقانلىقىنىبىر چايخانا  ۇسىداقور كونسۇل  ەسلىمىسىدەئ ۆئز يۈسۈپ سايىئ

 لىقىنى يازغان. «تومۇرىنى تۇتقان»قانداق  ڭپەسىللىك ىئشلەمچىلەرنى 

)يەنى ۇئالر بىلەن  سىغا كىرگەنىمۇنىستلىرىنىڭ ائر ميۈسۈپ ئەنجاندىكى ۇئيغۇر كو سايىئ  
تچى  جەدى .ىئدى ۇمكىنم بولۇشى  زۇلىرىغا ھېسداشلىق قىلغانۇئالرنىڭ ائر  بولۇپ ائرىالشقان(

ئەڭ ياخشى مىللەتچى  »ۋە ۇئنى  ۇتقۇزغانقتۇتۇلغاندا ۇئ بېرىپ  ېگراسىداچھاجى سوۋېت  لىېئ
پۇرسەت بىلەن تەمىنلەپ  ەرىكىتىنى ھ شىنجاڭدىكى ائغدۇرمىچىلىق  .دەپ ماختىغان «ىئدى

وئرنىغا  كە وئخشاش كىشىلەرنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇشنىڭ يۈسۈپ سايىئبېرىدىغان 
يۈسۈپ   سايىئ .ىپاقداشقا ائيالندۇرماقچى بولغانتنى ىئتالر مۇنىستالر ۇئمئەنجاندىكى كو

ىئبراھىم بولغان مۇنىستالرنىڭ باشالمچىلىرىدىن مئەنجاندىكى قەشقەرلىك كو ەخاتىرىسىد
  « ر ۋەتەنپەرۋە»غىلىشالرغا تەكلىپ قىلغانلىقى ھەمدە ۇئنى ىي قىلىپۆئزىنى قانداق  ۇربانوۋنىڭق

دىكى ھۆكۈمرانلىقىغا شىنجاڭخىتاينىڭ ۇئالرنىڭ نلىقىنى يازغان. بۇالرنىڭ پەرقى دەپ ماختىغا
گە  سوۋېتنىڭ تۈركىستاندىكى سىياسەتلىرىبەلكى ، ئەمەس ۇرماسلىقىدات قارشى -قارشى تۇرۇش

مەركەز  خالىماسلىقىنى -خاالسالشتۇرۇشنى ىزامانىۋدا سوۋېتچە شىنجاڭۋە  بولغان كۆز قارىشى
  قورالالندۇرۇپ وئخشاش يەرلىك ۇئيغۇرالرنى  قۇربانوۋغا يۈسۈپ سوۋېتنىڭ  سايىئ. غان ىئدىقىل

لەرنى ائڭلىغان ھەمدە چۆچەك-مەكچى بولغانلىقى ھەققىدىكى سۆز گۈز شەرقىي تۈركىستانغا كىر 
خەلق ىئشالر تاشقى سوۋېت خىتاي كونسۇلى بۇ ھەقتە  مەلۇم قىلغان.خىتاي كونسۇلىغا 

  ۇشىدىن بوليالغان  ياكى    تراس  نىڭبۇ  .شىكايەت قىلغان  گەيەرلىك ۋەكىللىرى  نىڭتىسسارىياكومى
قاتارلىق وئن نەچچە   ربانوۋ ۇ قۆئتكەن ۋە  ەرىكەتكەھ لىرى ساقچى ەخپىيمت ېسوۋ  نەزەر ەتئىيق
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الگرنى لەكىشى جىنايەتچىلەر  سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ يۈسۈپ يەنە  سا يىئيۆتكىگەن. رىغا ېالگ گۇ
توغرىالش   پويىزىنىڭ ۋاقتىغادىغان ى بار  ۋاغاموسكخىتاي كونسۇلىنىڭ  نىڭ ۋاقتىنىپويىزى

الگېرىغا مېڭىش ائلدىدىكى  ئەنجاندىكى بېكەتتە  دىلىغا چېنائرقىلىق خىتاي ئەلچىسى  جازا 
 مۇنىستالرنى قانداق كۆرسىتىپ قويغانلىقىنى يازغان. مۇئيغۇر كو

  دېرەك بېرەتتى، ىئپادىلەشتىن    ياخشى كۆڭلىنىخىتايالرغا بولغان  سوۋېتنىڭ    ەرىكەتلەرھ بۇ  
 ېلدا ائپريىلى -1927ىئدى. ماقتا مەغلۇپ بولسىياسىتى  ڭستالىننىبولسا  ئەمما خىتاينىڭ ىئچىدە 

ىنداڭنىڭ بارلىق شۇ يىلنىڭ ائخىرىدا گوم  .مۇنىستالرغا قارشى چىقتىمشاڭخەيدە كو   جېشىجاڭ  
ېچىشقا مەجبۇر  مۇنىستلىرى قمخىتاي كو بولغان ائالقىسىنى ۈئزدى ۋەبىلەن   ۋاموسكتارماقلىرى 

يۈرۈش رادىكال ىئقتىسادى ۋە  بىر خىتايدىكى بۇ مەغلۇبىيەت وئتتۇرا ائسىيادىكى  .دىبول
بەزى  ىئلگىرىكى  ەرىكەتلەرھ بىلەن توغرا كەپ قالغان ىئدى، بۇ  ەرىكەتلەرھ  ىئجتىماىئي 

  كرىزىس بۇ ىئككى  .غان ىئدىىقورال كۆتۈرۈشكە زورليەنە قارشى غا ر ۋىكالېبولش باسمىچىالرنى
 ەھدىتىگەت  ېرىائلىستالرنىڭىئمپپۈتۈن ائسىيا بويىچە دۆلەتنىڭ نى ىر ىئەمەلدارلنۇرغۇن سوۋېت 

الرنىڭ بىرى بىرىنچى قېتىملىق ىئسيانچى ىئشەندۈرۈشكە يېتەرلىك ىئدى. بۇۋاتقىنىغا ۇئچرا
يىلى تەسلىم بولغان ھەمدە -1922ۇئ  ،قازى بولۇپ جانىبەگباسمىچى ىئسيانىغا قاتناشقان 

لدا ېيىلى ائپر-1927 جانىبەگاتناشقان. ق ۇرۇشقاتىنچالندزىل ائرمىيەگە ۆئتۈپ پەرغانىنى قى
قوللىشىغا ېئرىشكەچكە  ەرنىڭكىشىلقىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدا قايتا ىئسيان قىلغان بەك ائز 

 شىنجاڭ -ۇئنىڭ ۇئششاق تارماقلىرى قىرغىزىستان ئەمما كۈچى يەتمەي قەشقەرگە قاچقان،
نىڭ دوكالتىچە  سىياسىي باشقارمىسى ەشمە بىرل ۆلەت دپاائلىيەت قىلغان. داۋاملىق  ېگراسىداچ

  غان. بۇ ىدەپ ائت  «تىرىلىش»ۇئالر ۆئزىنى  قەشقەرلىكلەر بار بولۇپ ۇرۇپپاگتەۋە بىر  جانىبەگكە
  - باسمىچىخەتەرلىك بىر قەشقەرگە چېكىنىشى  جانىبەگنىڭغا كۆرە چىالر ائنالىز  خىل

وئتتۇرا ائسىيا  نىڭوئشتىكى ئەمەلدارالر  .لىگەنلھەمكارلىقىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى دەلىقەشقەرلىك 
 جانىبەگ قەشقەردىكى مۇسۇلمانالر ئەگەر  ېئيتىلىشىچە، ىدادوكالتيازغان غا بيۇروسى



331 

قارشى تۇرۇشقا ۋەدە   ۋېتقا سو نى قولالپ ۇئ ياردەم بەرسە   ۆرۈشىگەك ۇئيغۇرالرنىڭ خىتايغا قارشى 
 بېرىشكەن. 

قەشقەرلىكلەرنىڭ  ئەنسىرىتىدىغان يەنە بىر ىئش بولسا وئخشاشالسوۋېتنى بۇ جەھەتتە  
بۇرۇن  ىرى ەرلرەھببىر قىسىم چىالرنىڭ ىباسم لىنىشى ىئدى.غبىلەن بولغان با ائفغانىستان

بىر ىئسالھاتچى پادىشاھ    ائمانۇلالخانائفغانىستان ئەمىرى  كەتكەن ىئدى.  قېچىپ  ائفغانىستانغا  
تى  سسارىيا كومىىئشالر خەلق سوۋېت  تاشقى ئەمما پاقدىشى ىئدى، ىتتۇئ سوۋېتنىڭ ىئ ۇپبول

  ەكەنگە ي  بۇ ۋەكىل .تىجارەت ۋەكىلىگە ېئھتىيات بىلەن مۇائمىلە قىالتتى ەكەندىكىيۇئنىڭ 
 ۆئزخايانبۇ  دۇمپىس ماكىسسوۋېت ئەلچىسى يىلى -1925يىلى يېتىپ بارغان ىئدى. -1923

 ، ۋاتقانلىقىنى ىسوۋېتتىن كابۇل تەرەپكە مايىل قىل ەرىكەتلەرنى ھ  سىياسىيكونسۇلنىڭ يەرلىك 
 د لىقىدا ئەھمەىيىللىرى ائر -1927-1926غان.  دوكالت قىلۋاتقانلىقىنى  ىھەمدە پانئىسالمچىلىق قىل

ائفغانىستانغا بېرىپ   جەدىتچى كىئككى قەشقەرلىبۇرۇنقى وئقۇغۇچىلىرىدىن بولغان كامالنىڭ 
ىنىڭ باسمىچىالر لىر ۇئالر سوۋېت كونسۇلىغا ۆئز   شەرىفتە  مازارى   .بىلەن كۆرۈشكەن  ائمانۇلالخان

بۇ ۋاقىتتا   .ائشكارىلىغانبىلەن كۆرۈشكەنلىكىنى )يەنى شىر مۇھەممەت(  قۇرشىرمەترەھبىرى 
ۇئالر ساددىالرچە سوۋېت زېمىنىدىن ۆئتۈپ قەشقەرگە   كابۇلدا تۇرۇۋاتقان ىئدى. قۇرشىرمەت

قايتماقچى بولغان ۋە يولدا تۇتۇلۇپ سوراق قىلىنغان. بۇ ىئككى كىشى ېئنىقكى بۇ ىئشالرنى  
  كى جىددىيلىك تىالشقا بولىدۇ دەپ قارىغان، ئەمما تاشكەنتتىكى ى زىيانسىز ھەمدە ائشكار 

 كېلىش كۆپەيگەن بىر چاغدا-بېرىشبولۇپمۇ چېگرا ائتلىغان  ،غا نىسبەتەنئەمەلدارالر 
بىائرام قىلىدىغان بىر   كىشىنىقوللىغۇچىلىرى ىئچىدە قەشقەرلىكلەرنىڭمۇ بارلىقى    شىرمەتنىڭقۇر 

ر باسمىچىالبۇرۇنقى كابۇلدىكى نىڭ دىن كېلىۋاتقانالر قەشقەر  »بىز  :نىسكىېزىنام .ئەھۋال ىئدى
 دەپ سورىغان.-« ھەقىقەتەن تەكشۈردۇقمۇ؟ لىغىنىيوق ياكى باربىلەن ائالقىسى 

لىق مۇھاجىرالرنى كەڭ كۆلەمدە شىنجاڭ   سىياسىي باشقارمىسى  ەشمەبىرل  ۆلەتد يىلى  -1927 
  . ىئدى   دىن كەلگەنلەرمۇ باريېڭىكوممۇنىستالر ۋە    كونا  بولۇپ، بۇنىڭ ىئچىدە  تۇتۇپ تەكشۈرگەن

  دىن بېرى پ كەلگەنيتىقا ۋادىنموسكبولسىمۇ ۇئ  ەيىبلەنگەنئ بەزى جەھەتلەردىن قادىر ھاجى 
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بولسا   ىئسالموفتتە ىئشلىگەن بولغاچقا بۇ قېتىمقى تۇتقۇندىن ساقلىنىپ قالغان. سەمەرقەن
قارىلىپ سوراق قىلىنغان ۋە    تاشكەنتتىكى خىتاي كونسۇلى بىلەن گۇمانلىق مۇناسىۋىتى بار دەپ

قارشى   ۋېتقا سو گۇرۇپپىسى  ائزادلىقى ۇئنىڭ شەرق  .غانلقوغالپ چىقىرى دىن پارتىيە 
ىمۇ  لىر قەشقەرلىكلەر تەشكىالتھەمدە بۇ ۋە باشقا دەپ قارالغان،  ۇرۇھىگائغدۇرمىچىلىق 

  ۋادىكى موسك بۇرۇنقى  ،ىيەتچىلەر، مەسىلەنۋېتىلگەن. بەزى پاائلىالنغان ياكى تارقىتى تاز 
وئخشاش كىشىلەرمۇ تۇتۇلغان بولسىمۇ   ۋغاىىيجاھ  ھەسەن ائبدۇمۆمىنوئقۇغۇچىالر رەھبىرى 

ۆئتۈپ شەرقىي تۈركىستانغا   ېگرادىنچن ھاجىيىۋدەكلەر ەقويۇپ بېرىلگەن. ياشالردىن ھەس
 لى ېئ ان قەشقەردە نامى چىقىپ قالغانھالبۇكى ائللىقاچ .ىئدى ۇمكىنمقېچىپ كېتىشى 

ۇئالر  .مىگەنلەېتكپ يتى قورقۇپ قا لتۈرۈلۈشتىن ۆئقولغا ېئلىنىش ۋە ۇئ يەردە ھاجىدەكلەر 
  ساقچى  ەخپىي مدىكى سوۋېت باشلىرىيىلالرنىڭ -1930 تۇرۇپ قالغان ۋە سوۋېت زېمىنىدا

بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈش   ائيالنغان. ېك تىغاوئبيتەكشۈرۈشىنىڭ  ېتىملىق قىنىڭ يەنە بىر وئرگىن
ېئشىپ   ە بارغانچنىسبەتەن  ۇيىقەستىگەس ۈركىزمپانتۋە  پانئىسالمىزم سوۋېت ىئتتىپاقىغا قارشى

تاشكەنتتە    مەزگىل  ەربىر   ھاجى  لىېئ  بېرىۋاتقان گۇمانخورلۇق سەۋەبىدىن وئتتۇرىغا چىققان ىئدى.
يىلى قايتا تۇتۇلۇپ ۆئلتۈرۈلگەن. ائخىرىدا -1931تۇرغان ئەمما    ڭدۇرۇپماكىچىك بىر تاماقخانىنى  

 سوۋېتتىكى ياش قەشقەرلىكلەرنىڭ يولى ېئتىلگەن.  

 

 مەدەنىيەت ىئنقىالبىغىچە فرونتىدىنمەدەنىيەت  - يەتتەسۇ

ائساسەن سىرتتىن بىر يۈرۈش ۋەقەلەرنى  بۇبولۇۋاتقان يەتتەسۇدىكى تارانچىالر 
شقا ىبىلەن ۇئيغۇر مىللىتىنى بەرپا قىل ۋاسىتىلەرقەشقەرلىكلەر ئەمەلىي  ماقتا ىئدى. زىتىۋاتۈ ك

نەزەرىيەسىنى تۇرغۇزماقتا ىئدى. مەدەنىيەت بۇ بۇنىڭ دىكىلەر بولسا ائلمۇتاۋاتاتتى، تىرىشى
،  يغۇرالرنىڭ يېڭى ئەدەبىي تىلىنىۇئ زىيالىيالر ىئدى. يەتتەسۇدىكى  ۇقتىدان يەردە مەركىزى 

سوۋېت مىللەتلەر سىياسىتىگە ۇئيغۇن ائمىلالرنى ھازىرالشقا  قىلىپ بەرپا  ەدەنىيىتىنى م
نى  ەملىرىۆئلچ  ەدەبىيئ نىڭ يېڭى ىتىلۇقتىدىن ېئيتقاندا ۇئيغۇر ئەڭ تۈپكى نكىرىشكەن ىئدى. 
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  ائيرىپ ۇئيغۇرالرنى بىر مۇستەقىل مىللەت سۈپىتىدە  بۇ ۆئلچەم بېكىتىپ چىقىش كېرەك ىئدى.
نىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە يېتەرلىك شۇائالھىدە ۆئزگىچىلىككە ىئگە بولۇشى، تۇرىدىغان 

 رھە ىتىگە مەنسۇپ دەپ قارايدىغانمىللۇئيغۇر  ۆئزلىرىنى دەرىجىدە كەڭرەك داىئرىدە بولۇپ
ال   ىكى نىشىدىقىلبىنا    ەدەنىيىتىنىڭمۇئيغۇر    ىشى كېرەك ىئدى.لقايسى يۇرت كىشىلىرىنى قايىل قى

  ىق مىللەتشۇناسل لەرنىڭۋە جەدىتچى ۇسىيەلىكلەرر ن بۇرۇنقى ىئنقىالبتىدەسلەپكى خىزمەتلەر 
رادلوف ۋە يەتتەسۇدا تارانچى  ۋ. ۋ. مەنبەلەر  ۆپىنچەك غان ىئدى.بېرىلېئلىپ ى ائساسىدا ت تەتقىقا

قاتارلىقالرغا   پانتۇسوف نىكوالينى توپلىغان چار پادىشاھ ئەمەلدارى ۋە ھېكايىلىرى ناخشىلىرى 
تەتقىقاتىغا تايىناتتى. گەرچە نىڭ تەتقىقاتچىلىرى فولكلور تىلشۇناسالر ۋە  وئخشاش

  ۋاسىتە نىشىدا ىكىملىكنىڭ بەرپا قىل مىللىيۋە تىلشۇناسلىق  )ېئتنوگرافىيە( مىللەتشۇناسلىق 
دا تەتقىقات ېئلىپ سۇلىۇئ ەسۋىرلەشت: بولسىمۇ بۇ تەتقىقاتالردا ىئچكى توقۇنۇشمۇ بار ىئدى

دىكى  سۇلىۇئ ەكىللەندۈرۈششىئدى؛  ۇمكىنمىش ش پەيدا قىلۈبۆلۈن تېخىمۇ كۆپ  بارغاندا 
  كىملىك بەرپا قىلىش بولسا بىرلىشىشنى تەكىتلەيتتى. مىللىي

سۆزنى ىئشلەتمەي  ېگەندۇئيغۇر تىلى  ۇھەررىرلىرى مدەسلەپتە » كەمبەغەللەر ائۋازى« 
بۇ   جاكارلىغان ىئدى.دەپ  دا نەشر قىلىندى،قەشقەرلىكلەر تىلى-تارانچى بۇ گېزىتنى وئرنىغا 

بەزىدە  تۇنجى قېتىم يازما ھالەتتە وئرۇن بېرىلىشى ىئدى.  غاېئغىز تىلىدا ىئشلىتىلىۋاتقان شىنجاڭ
پەيدا قىلغان پەرقلەرنى  ۈنئىيس اائرىسىدت تىلشۇناسلىرى وئتتۇرا ائسىيادىكى تۈركى تىلالر ې سوۋ 

  نى تىل ۆئلچەملىرى ەدەبىيئبىر ۋە ائالھىدە بولغان ڭى ېي. ئەمما »كەمبەغەللەر ائۋازى« ېيىلىدۇد
ائرىسىدا ائرزۇ قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتەتتى.   زىيالىيالربەرپا قىلىشنىڭ وئتتۇرا ائسىيادىكى 

تارانچى   . نمەيتتىپەرقلە  ائنچەتۈركىستاندا پۈتۈن سى ىتۈركچچاغاتاي قوليازما ئەنئەنىسىدىكى 
ر  مەتبۇائتال قىلغان ېئالن  ئەسەر ايىللىرىدتنىڭ دەسلەپكى ېبۇرۇن ۋە سوۋ  ىئنقىالبتىن زىيالىيالر

ۇ بىرلىك تىن ب  . ىئدى تۈركى مىللەتلەرگە وئرتاق بولغان تىل ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلغان
ۆئزىنى پەرقلەندۈرۈشكە   قوشنىالردىنزىقتا ېغەللەر ائۋازى« ائمال بار يەقۇتۇلۇش ۈئچۈن »كەمب

تىلىغا قارىغاندىمۇ بەكرەك رادىكال بولغان ىئمال  ەدەبىيئ تىرىشاتتى. ۇئالر بۈگۈنكى ۇئيغۇر 
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بۇ گېزىتنىڭ بەزى يېڭىلىقلىرىنىڭ ىئچىدە بەزىلىرى بۇرۇنقى يېزىق   .قاىئدىسىنى ىئشلەتكەن
ۋە   ەرەبچەئتىلدىكى  ۇئالرىئسالھ قىلغۇچىالر تەرىپىدىن وئتتۇرىغا قويۇلغان، مەسىلەن، 

سچە سۆزلەرنى ئەسلى بويىچە يازماستىن ۇئيغۇرچە تەلەپپۇز بويىچە يازغان. »كەمبەغەللەر  ىپار 
تەلەپپۇزىنىڭ ائالھىدىلىكلىرىنى ئەكس   شىنجاڭدىكىتىرىشچانلىقلىرى يېڭى ائۋازى« نىڭ بۇ 

« دەپ يازغان. »ر« نى چۈشۈرۈپ  بوغانسۆزنى » ېگەند»بولغان«  ،ئەتتۈرگەن. مەسىلەن
تەرىپىدىن  ت ېتىكومىئلمى بىر  پرىنسىپالربۇ  ېنتەبىردەسيىلى -1923قويغان. 

 سابىرجان تەركىبىدە ائبدۇلال روزىباقىيىۋ، قادىر ھاجى، تنىڭ ېتىكوم. بۇ مىالشتۇرۇلغانېسىست
 نەزەر خوجا ائبدۇسەمەتوۋ قاتارلىقالر بار ىئدى.  ۋە  شاكىرجانوۋ 

زىق ۋە  ېدىكى يۇئسلۇبىتتە »كەمبەغەللەر ائۋازى« ۋەزىيە  سىياسىييىلدىكى يىرىك -1920 
رانچى ۆئلچەملىرىگە قارشى  تاا وئمۇمالشتۇرۇش تىرىشچانلىقى يەتتەسۇنىڭ سىرتىد نىسۆزلەر 

نىستلىرىنىڭ ۇم يىلى ۇئيغۇر كوم-1924ان قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا نارازىلىق پەيدا قىلغان. ىدىغتۇر 
 لەتىف نەشر قىلغان. بۇنىڭ بىرىنى  ۇشلۇقىنىوئقىئككى باشالنغۇچ مەك تەپ  بيۇروسىنلۇق رايو

  " ەسى بۇئيغۇر ېئلىپ " داىبكىتاۇئ بۇ  ۋە بىلىك« دەپ ائتالغانئەنسارى تۈزگەن بولۇپ »بىرىنچى 
  كىتابقا بۇ  زىتىدە  ې« گكىستانېۆئزبچىقىدىغان »قىزىل  تاشكەنتتە    باشىرى   زارىف.  تونۇشتۇرغاننى  

دا شىنجاڭ  كىتابتا  ەزكۇر مرگەن. بىراق قەشقەرلىك تەنقىدچىلەر  ۈ زىپ مۇئەييەنلەشتېباھا ي  ىئجابىي
 ازى«ىنى تىلغا ائلغان. »كەمبەغەللەر ائۋكنۇرغۇن سۆزلەرنىڭ ىئشلىتىلگەنلى قوللىنىلمايدىغان

، بۇ گېزىتنىڭ  ېڭىالپيباش بېتىنى  زىتنىڭ  ېيىلى گ-1925چىك تۈرمەستىن  ېك  گېزىتى مۇھەررىرلىرى 
  كىتابقا نەشر قىلىنغان بولۇپ    كىتاببىر    ۋاداموسكۇئيغۇر تىلىدا چىقىدىغانلىقىنى يازغان. شۇ يىلى  

ۈئچۈن  تنوگرافىيەسىېئۇئيغۇر ھەم  كىتاب»ۇئيغۇر ئەل ئەدەبىياتى« دەپ ىئسىم قويۇلغان. بۇ 
ۋە   رادلوف نىڭرلىرىو يەتتەسۇ ائپت كىتابقا بۇ . ئەسەر ىئدى ەدەبىيئھەم بىر غىشالنغان ېب

 تەكشۈرۈشتە توپلىغان دىكى يىلى-1922 ۈئلگە قىلىپ، ۇئالر نى توپلىغانلىرى پانتوسوۋنىڭ 
 ۇۋاتقان وئقتاشكەنتتە  ھەمدە پىشماقالرېت ۋە تەمسىللەر-ر، ناخشىالر، ماقالقوشاقال
. بىر كىرگۈزۈلگەن خىلدىكى ېئغىز ئەدەبىياتى نەمۇنىلىرى غان مۇشۇ نلىكلەردىن توپالقەشقەر 
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لىنغان.  ېئئەينەن كۆچۈرۈپ بۇرۇنقى كىتابىدىن  ىئنقىالبتىن سوۋنىڭوپانت قانچە ناخشىالر 
ئەتتۈرۈش   ەكسئئەنئەنىسىنى ھەممە ۇئيغۇرالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغان ۇئيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ 

  ائرتۇچلۇق تاش  ،دىكى بىر تۈركۈم ىئشلەمچىلەرنىڭ ناخشىلىرى شىنجاڭ  غاۈئچۈن بۇ توپالم
قۇمۇل بوستانلىقىدىكى بىر مۇھەببەت داستانىنىڭ   بېغىشالنغان بىر مەدھىيە ۋە ن بايغاۇخائ

 كىرگۈزۈلگەن.  قاتارلىقالر ىسىتەھرىرلەنگەن نۇسخ

ئەكس  ەۋجۇتلۇقىنىمۇئيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ  كىتابناملىق بۇ »ۇئيغۇر ئەل ئەدەبىياتى« 
  كە ئەھمىيەت بېرىش ۇمىيلىققاوئم كىتابئەسەر ىئدى. ئەمما بۇ  ېگانە يئەتتۈرىدىغان تۇنجى 

  ېرىدىغانالرنىڭ بزىق شەكلىگە ئەھمىيەت ېملىك يۇئيغۇر تىلىنىڭ ۆئلچەكۈچىگەنلىكى ۈئچۈن 
ۇئزۇن يىلالردىن بېرى  ۇئچرىغان. بۇ ئەسەر تارانچىالرنىڭ نەشرىيات ىئشلىرىغا قارشىلىقىغا 

ىنى قوزغىغان. ۇئ پغەزى شاكىرجانوۋنىڭ سابىرجان زىيالىيسىباشقىرت ۋاتقان ۇ بولھەمدەمدە 
»مەن بىر   :تەنقىد قىلغان. ۇئ ماقالىسىدە  كىتابنى بۇ  الن قىلىپ  تەقرىز ېئ  دا  »كەمبەغەللەر ائۋازى«

ىئمالسى   ڭ كىتابنى. بۇ ېگەند ىئچىدە بۇ قەدەر كۆپ خاتالىقالرنى كۆرۈپ باقمىغان« ڭكىتابنى
تارانچى ۋە قەشقەر   ۇھەررىرلەرمتاتار ائمىللىرى بىلەن ېئلىشىپ كەتكەندىن باشقا ۋە  زبېكۆئ

بىرلەشتۈرۈپ  ھالدا  ۈنئىيسبۇ ىئككىسىنى  بولۇپ پەرقىگە سەل قارىغان ېك تلىرىنىڭدىائل
رىمى  ېي ېك تىدادىائلرىمى قەشقەر ېقارىشىچە بىر ناخشىنىڭ ي شاكىرجانوۋنىڭ سابىرجان قويغان.
رىمى ۇئيغۇرچە ېكچە يېرىمى ۆئزبېبىر ناخشىنىڭ ييەنە   كىتابتاقالغان.  بولۇپ ېۋىسىدەشتارانچى  

پەرقى بەك چوڭ بولۇپ يۇغۇرۇپ بىر  ېك تنىڭدىائلبولۇپ قالغان. ۇئنىڭ قارىشىچە بۇ ىئككى 
  ېك تنىڭ دىائل »ۇئيغۇرالرنى ائيرىپ تۇرغان ىئككى : تىل قىلىش ائسان ئەمەس ىئدى. ۇئيازما 

اللمايدۇ. بۇنىڭ بىرى ۇئيغۇر قەشقەر  ھېچ  ەۋجۇتلۇقىنىم   ىئككىنچىسى ،  ېك تىدىائلكىم ىئنكار قى
يىلدىن بىرى   167لسىمۇ بو لىكقەشقەر ئەسلى گەرچە تارانچىالر  ...ېك تىدىائلۇئيغۇر تارانچى 

جەھەتتىن ۆئزىگە خاس پەرقلەرنى شەكىللەندۈرگەن. تارانچىالر بىلەن  ېكتدىائلتارىخ ۋە 
كەلگۈسىدە ئەسەرلەرنى يا   ...شاراىئت پۈتۈنلەي پەرقلىق  ەبىئىيتقەشقەرلىكلەر ياشايدىغان 

 دەپ يازغان.  نەشر قىلىش بەكرەك ىئلمى.« ېك تىدادىائلياكى تارانچى  ېك تىدادىائلقەشقەر 
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لىك تە چىڭ يىئلمى شاكىرجانوۋنىڭبولسىمۇ  ەيىبلىنىۋاتقانئ گەرچە ۇئ گۇمانخورلۇقتا 
 بىلەن  جەھەتتىكى تۇتقان يولى  نىڭ تىل قۇرۇلمىسى  غەللەر ائۋازى«ە مب»كە ۇرۇشىت

بولسا   ائغزاكى تىلنىڭ ئەينىكىپەقەت زىق تىلى ېبىردەكلىككە ىئگە ىئدى. ئەگەر ي
ز  ۈ زدە يۈ ي   ېك تىغادىائلتارانچى ۋە قەشقەر    ەمەلىيەتتە ئ  : سى توغرا چىقاتتىىخۇالس  شاكىرجانوۋنىڭ 

ائرىسىدا پەرق   ېكت دىائلىئككى  ېيىلگەندىمۇد بىر ىئمال يوق ىئدى، ۇئششاق  ېلىدىغانكماس 
سوۋېت ىئتتىپاقىدىكى  ئەگەر  تېزال كۆرسىتىپ ۆئتكەندەك،تەنقىدچىلەر ئەمما، بار ىئدى. 

 ، كىتىلسەېۆئلچەم ب ەدەبىيئەرگە ائساسەن ىئككى پەرقل ېۋىسىدىكىشقەشقەر ۋە تارانچى 
پەرقلەرنى   گرامماتىكىلىق تەلەپپۇز ۋە ھەر قايسى يەرلەردە مەۋجۇت بولغان دىكى جاڭنىش

  ۆلۈنۈشىنى ب كۆپ تارماقالرغا  مۇۇئنىڭدىن  ، بەلكىىئككى ئەمەس ڭۇئيغۇر تىلىنىقاندا بۇ وئيالش
 ىئدى. ۇمكىنمكەلتۈرۈپ چىقىرىشى 

ۇئيغۇر تىلى ياكى مەدەنىيىتىنى بەرپا  بولغان بىر  ائممىبابوئيالشمىغاندىمۇ  ەزەرىيەنىن
ت  ې سوۋ بولغىنى  ېگىزلىكنقىلىشتا باشقا توسالغۇالرمۇ بار ىئدى. بۇالرنىڭ ىئچىدىكى ئەڭ 

ەرگە بولغان مەبلىغىنىڭ كەمچىل  ائز سانلىق مىللەتلەر ۈئچۈن ېئچىلغان مەك تەپلىئتتىپاقىنىڭ 
زىشىچە »يەتتەسۇدىن باشقا وئتتۇرا ې يىلى ي- 1925نتتىكى ۇئيغۇرالرنىڭ تاشكە ىئدى.بولۇشى 

  باشالنغۇچ مەك تەپ يوق« ىئدى. نورمال ھالەتتىكى بىرمۇ  رايونلىرىداائسىيادىكى بارلىق ۇئيغۇر 
  ۇشى بولن الر ئەكس ئەتتۈرۈلگەىكى ئەھۋالكىستان ياكى قىرغىزىستاندېبەلكىم بۇ يەردە ۆئزب

ا  قىرغىزىستاند ۋەكىستان ېۆئزبلىق كۆچمەنلەرنىڭ بالىلىرى شىنجاڭمكىن ىئدى. چۈنكى ۇم
  ېڭى يك تىن پەرقلەندۈرمەيدىغان مەك تەپلەرگە باراتتى. ھەتتا يەتتەسۇدىمۇ ېۇئيغۇرنى ۆئزب

رىلىدىغان مەبلەغ ائزالپ ۇئيغۇر ېسەۋەبىدىن مەك تەپلەرگە ب ھتىياجىېئىئقتىسادى سىياسەت 
تىشمەي قاالتتى. شۇڭا بۇ مەدەنىيەت ۋە تىل ھەققىدىكى مۇنازىرىلەر پارتىيە  ېنىستلىرىغا يۇممكو

  چەكلىنىپ چوڭ تەسىرى بولمايتتى.ىالسەرخىللىرى ائرىسىد

 .وئقۇغۇچىلىرى كۆپەيگەن ەدرىسىلەرنىڭممەك تەپلەر ائزىيىپ  ەتچېسوۋ يىلى -1926
مەك تىپ ى بار بولۇپ  ىئگىلىكىدىكى تارانچى يىلى ىئككى دۆلەت -1925بازىرىدا  قوراملەن، ىمەس
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  ېگەن دن ۇائخقاندۇرۇش ۈئچۈن ئەخمەت  ھتىياجنى ېئيىلى بىرگە چۈشۈپ قالغان. بۇ -1926
ققان. ۆئزىنىڭ مەدرىسىنى قۇرۇپ چىدىمى بىلەن تەشكىالتنىڭ يار  ېگەند ى ۇئيۇشما كىشى دىن

، ھەتتا ائچقان ەننىڭ دىنى ۇئيۇشمىسى قورامدا تۆت مەدرىسۇۇئزاققا قالماي ئەخمەت ائخ
تارتىپ كەتكەن. دىنى ۇئيۇشما  رنىمۇ وئقۇغۇچىال ئەزالىرى بولغان كومسومولتىكى مەك تەپ

 الر بىلەن مۇائمىلەتەشكىالتۆئزلىرى بىلەن رىقابەتتىكى ھەر قايسى ۆئلىماالر  غانيىغىلئەتراپىغا 
غا وئخشاش قىقوشچىالر ىئتتىپاقىلغان بولۇپ، ۇئالر ھەتتا  نامايانقىلىشتىكى ماھىرلىقىنى 

سايلىمىغا ت ې سوۋ لىۋاتقان ېك ھەمدە ھۆكۈمەت وئرگانلىرىدىنمۇ ائدەم يالالپ ىئشلەتكەن 
بىر قانچە ائي ىئچىدە دىنى ۇئيۇشما يەتتەسۇدىكى  قىسقىغىنە  غان.  الن قىلقاتنىشىدىغانلىقىنى ېئ

ۋاقتىدا  ىئنقىالب چىدە ىئنىڭ ىر ىرەھبەرل بولۇپ، ۇئالرنىڭ تارانچى يېزىلىرىنى قاپلىغانپۈتۈن 
چىپ كەتكەنلەرمۇ بار ىئدى. بۇالرغا قارشىالرنىڭ بايانىچە ۇئيۇشما ۆئزىگە ئەزا ېغۇلجىغا ق

بىلەن رىقابەتچىلىرىنى   ۋاسىتىلەرھەمدە تۈرلۈك    ،ىغانقار بولمىغانالرنى مۇسۇلمان ئەمەس دەپ  
ئەگەر بىر ائدەم دىنى ۇئيۇشمىغا ئەزا بولمىسا ۇئنىڭ    ،ەت ىئچىدە چەتكە قاققان. مەسىلەنجامائ

  ەر ماقالىل ەنقىدلەپتۇئنى  نىكاھىغا موللىالر بارمىغان. بۇ ۇئيۇشمىنى تەنقىد قىلىدىغان كىشىلەر
»ھەقىقەتچى، ياش ىئشلەمچى«  ۆئز ناملىرى بىلەن ئەمەس، بەلكى    ەرماقالىليازغان بولسىمۇ، بۇ  

نىڭ نەقەدەر  چىلەر بۇ تەنقىدىلەن ېئالن قىلىنغان بولۇپ، ب تەخەللۇسالروئخشاش  ېگەنگەد
 سىمغا ۇئچرىغانلىقىنى كۆرسىتەتتى.  ېب

قارشىلىق  ى ىئسالمتۈركىستاندىكى دىنى ۇئيۇشمىنىڭ راۋاجلىنىشى شۇنى كۆرسىتىدۇكى، 
دىن بۇيان دىنغا قارشى تەشۋىقاتالر  ى يىل-1923نىستالرنىڭ تەسەۋۋۇرى ئەمەس ىئدى. ۇممكو

كۈچەيگەن، ۇئ چاغدا يەتتەسۇدىكى شەرىئ مەھكىمىسى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ   ەدرىجىي ت
  يېنىك ۋە    تىبارسىزالشتۇرۇشۆئلىماالرنى ېئ  داىئرىلىرى   تې سوۋ يىلى  -1927.  ۋەخپىلەر چەكلەنگەن

بۇ  يىچە ھۇجۇمغا ۆئتكەن. وپۈتۈن سەپ بتىن ۆئزگىرىپ ىئسالمغا قارشى تەشۋىقات ېئىزملىق ائت
ش قىلىلىنىشىغا ھۇجۇم بائيالالرنىڭ نىقا كۈنى  مارت ائيالالر بايرىمى- 8يىلى -1927ھەرىكەت 

بۇ  ىئدى.    ېيەرلىكد يوق    نىقابلىنىشيەتتەسۇدىكى تارانچى كەنتلىرىدە    باشالنغان.  ەسمىير بىلەن  
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   ، تۈسىنى ائلغان بولۇپھەرىكەتلەر  خۇراپاتلىققا قارشى ېئقىم ائممىۋى دىنغا قارشى يەردىكى 
ىئدى. ھەرقانداق  تۇرۇشقا قاراتقان دىنى ۇئيۇشمىغا قارشى پۈتۈن يىل تىغ ۇئچىنى  يىلى-1927

  ۇلۇبلىرىغا ك ەمئىيەتجلەر تاقالغان، مەسچىتلەر  ىۋەخپ ۋە ەدرىسەم  ،شەرىئەت مەھكىمىسى
ۇئيغۇر مەتبۇائتلىرى مەسچىت  ت ېسوۋ ائيالندۇرۇلغان، ىئمامالر قاماققا ېئلىنغان. 

ىنى بىر سەھىپە ائچقانلىق ېڭىيۆئزىنىڭ خىزمىتىنى تاشالپ ھاياتىدا نىڭ خىزمەتچىلىرى
ن ۇ»ۆئتكەن يىلى ئەخمەت ائخ: نامىدەە ۋ ۆ تبېسىلغان بىر زىتتە ېوئقۇرمەنلەرگە تەمىنلىگەن. گ

بايقىدىم  لىقىنى ائلدامچىقىلىپ تەيىنلىدى، بىراق مەن ۇئنىڭ  ۇتىۋەللىمنى سۇلتان قورغانغا ېم
 دەپ يېزىلغان.   ۋە خىزمەتتىن ۋاز كەچتىم.«

بۇ خىل دىنغا قارشى ھەرىكەتلىرى دىنى ۇئيۇشمىنى ائجىزالشتۇرالىدى، بىراق تنىڭ ېسوۋ 
قۇربان قىلدى. تارانچى ۆئلىماالر بىلەن بولغان توقۇنۇش بۇرۇنقى    مۇباشقىالرنى ۆئزگىرىش    رادىكال

نى تەربىيەلەش تىرىشچانلىقىنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىنى   «ىئلغار ۆئلىماالر»تپەرەس ېسوۋ 
دىنغا قارشى   «ەرەققىيپەرۋەرت» جەدىتچى تەشكىالت دىن قۇرۇپ چىقىلغانيتىقاكۆرسەتتى. 

الرنىڭ زىيانلىق ۋە موللى قاالق ىئمام « ەرەققىيپەرۋەرت»گەرچە  .ھەرىكەت جەريانىدا يەكلەندى
ئەمما بۇ خىل قاراش ئەمدى  .  وئرۇن بار دەپ وئياليتتىيەنىال    كەتەسىرىنى رەت قىلسىمۇ شەرىئەت

  بىكار  گىيەلىرىمۇېستراتىئباشقا ھەمكارلىق  قالغان ىئدى. سىياسىتىگە قارشى بولۇپسوۋېت 
  ەرغىب تىشنى چېكۋاز تولۇق ىن ئەنئەنىسىد بىر پاائلىيەتچى مەشرەپ، مەسىلەنقىلىندى. 

تەشەببۇس    ېرەكلىكىنىكيىش  ېد  «چىسىېبىلىم ېئلىش ك»مەشرەپنىڭ وئرنىغا  ، ۇئ  قىلغان بولۇپ
  ەنقىد ت ۋاسىتە بى لەرنى ۇئزاققا قالماي وئتتۇرا ائسىيادىكى پارتىيە رەھبەرلىرى جەدىتچى .قىلغان

يېڭى ىئقتىسادى   نىڭ باشلىرىدىكىيىلى-1920جەدىتچىلەرنى  ھەمدە باشلىغان قاقىلىش
 ەرھىيلىگۋەزىيەتتىكى بوشلۇقتىن پايدىلىنىپ دۈشمەنلىك قىلغان  ەت دەۋرىدەسىياس

 كاززاپالرنىڭ يان تايىقى دەپ تەسۋىرلەشكەن. 

نى    «زىيالىيالر »كونا  ۆئز ىئچىدىكى  نىستالرنىڭ  ۇممجەدىتچىلەرگە بولغان ھۇجۇم ۇئيغۇر كو 
بولغان ۋە نىشان نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتوۋغا قارىتىلغان. »ۇئيغۇر  ەۋەبسائيرىپ چىقىشىغا 
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م مەنبەسى  ائەسلى ۇئيغۇر كۇلۇبىنىڭ ىئلھ تەخەللۇستا يازغان ئەسەرلىرى بىلەن  گەن  ېد   «سىىبال
نەزەرخوجا  ئەسەرلىرى قايتا بېسىلىپ تۇرغان يىلىغىچە-1923ۋە تېخى  بولۇپ قالغان

ۋدىن  ىائبدۇسەمەتوۋ تەنقىدلەرگە كۆمۈلۈپ كەتكەن، بۇنىڭ كۆپىنچىسى ائبدۇلال روزىباقىي
بىرى،  : كەلگەن. روزىباقىيىۋنىڭ ائبدۇسەمەتوۋغا ھۇجۇم قىلىشىدا ىئككى مەقسىتى بار ىئدى

بۇ  ، ىئككىنچىسىرىش ىئدى. ېجۇدا بولۇشتىن سىگنال ب-ن ائدامەدەنىيەتتە  جەدىتچىلەردى 
ھەمدە تارانچى كىملىكىنى  ۇشىنىتوننىڭ تارانچى كىملىكىگە بولغان ۆئزگىرىشچان وزىباقىيىۋر 

ۈئچۈن پۇرسەت يارىتىپ   قارىشىنى ىئلگىرى سۈرۈشى ھەققىدىكى   تىن ائيرىۋېتىشكىملىك  مىللىي
 ېگەن د»تارانچى تۈركلىرىنىڭ تارىخى«    قىيىۋ نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتوۋنىڭائبدۇلال روزىبا بەرگەن.  

  ېئتىراپ قىلغان بولسىمۇ  نىقىممىتىمەنبەلەرنىڭ تارىخى  كىتابتىكى  ،زىپ ېيكىتابى ھەققىدە باھا  
كۈچلەرنى   ىئجتىماىئي ائپتور . ۇئنىڭچە ېگەند -،بولۇشقا يارىمايدۇ كىتابىئلمى ۇئنى ئەمما 

تارانچى سۇلتانلىقىنى قۇرغان بەگ ۋە ائخۇنالرنى  ئەسىردە -19تەھلىل قىلىشنىڭ وئرنىغا 
زىپ  ېبولغانلىقىنى ي ەۋەبسبۆلۈنۈشكە  سىياسىيمەدھىيەلىگەن، خۇسۇسى دۈشمەنلىكنىڭ 

نەزەردىن ساقىت قىلغان. روزىباقىيىۋ نەزەرخوجا  ۈرەشنىكىئلى ۋادىسىدىكى سىنىپ ى 
ئىرىنى  ېشبۇرۇنقى ئەنئەنىلىرىنى مەدھىيەلىگەن بىر    ىئنقىالبتىن ائبدۇسەمەتوۋنىڭ تارانچىالرنىڭ  

ھقاننىڭ تارانچى قاىئدىسىگە  ېائالھىدە مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن. بۇ پارچىدا بىر جاھىل د
 :سادىقلىقى ىئپادىلەنگەن

 انچىلىق بىزنىڭ مەسلىكىمىز،يارەنلەر، تار »

 ،ەزھىپىمىزمتارانچىلىق بىزنىڭ دىنىمىز ۋە 

 ۆئلۈپ كەتسەكمۇ بۇنىڭدىن تانالمايمىز، ەتتاھ 

 «ئەنئەنىمىز.ۋە  بۇ بىزنىڭ ائدىتىمىز

كونا دىنى   ېگەندەكدياران، مەزھەپ ۋە  ەرزدەت ىئجابىيبۇنداق تارانچى قاىئدىسىنىڭ 
 ھىتىدا قوبۇل كۆرۈلمەيتتى.  ۇڭى ۇئيغۇر م ېتچە يېتەرىپلىنىشى سوۋ لەر بىلەن سۆز 
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قەيسەرلىك بىلەن نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتوۋ بۇنىڭغا جاۋابەن ۆئزىنىڭ قاراشلىرىنى 
تەنقىدىگە  ېگەند "كىملىك ئەمەس مىللىي تارانچى "قوغدىغان،  بىراق ائبدۇلال روزىباقىيىۋنىڭ 

تارىخىنىڭ  تۆھپىكارلىرى  مىللىييول قويغان. ۇئ ۆئزىنىڭ ئەسەرلىرىدىكى تارانچىالرنى ۇئيغۇر 
گەن مەنىدە ېھقان دېت د سۈپىتىدە مۇداپىئە قىلىشنىڭ وئرنىغا ۆئزىنى تارانچى سۆزىنى پەقە

 ، يىراق ىئكەنلىكىنى ەسىدىن ىئدىي زىيەۇائدەپ ائقلىغان. ۇئ ۆئزىنىڭ ۇئششاق بۇرژ  - ،ىئشلەتتىم
ۇئنىڭ تارانچى كىملىكى ھەققىدىكى قاراشلىرى پەقەت ئەمگەكچان دېھقانالرنى مەدھىيەلەش 

گۇناھ ئەمەسلىكىنى يازغان. بۇ ائقىالنە ھەرىكەت    ۋېتتاسو ۈئچۈن قوللىنىلغانلىقىنى، بۇنىڭ 
تىشىگە ېك  تاشالپ غۇلجىغا ۇھىتنىم يەتلىك زىددىۇئيغۇر ئەدەبىياتىدىكى پەقەت ۇئنىڭ  

مەدەنىيەت ىئنقىالبى مەزگىلىدە جەدىتچىلىك ئەنئەنىسىگە    قوزغىغان  ستالىنشاراىئت ياراتقان.  
نىڭ  نەزەرخوجا ائبدۇسەمەتوۋ نىڭ قۇربانى بولغان كىشىلەرنىڭ بىرى بولغان ىقىلىنغان ھۇجۇم

وئرنىدىن غۇالپ چۈشۈشى ۇئنىڭ ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخى ھەققىدە بۇرۇن  تىبارلىق ېئئەسلىدىكى 
يىلالرنىڭ ائخىرىدىكى ۇئيغۇر كىملىكى بىلەن -1920ېئلىپ بارغان ىئزدىنىشلىرى بىلەن 

ۆئزگىرىشلەر وئتتۇرىسىدا زور ائرىلىق بارلىقىنى روشەن كۆرسىتىپ   ىئجتىماىئيماسالشقان 
 بېرەتتى.  

 

 كى ەئنەئنەالتىنالشتۇرۇش ۋە تىلدى

ئەسلى   ەلگۈچەك)بۇ شەھەر مۇشۇ مەزمۇنغا  .دەپ ۆئزگەرتىلگەن ائلمۇتا ي رنىېۋ يىلى -1927
(. بۇ يەر  تەرجىماندىن  -دەپ ېئلىنغان ىئدى ائلمۇتامەزكۇر تەرجىمىدە بولسىمۇ  ېيىلگەند يۋېرنى 

شەرق   ۋادىمۇموسك .ىئدىبىر جاي ئەمەس  –بىردىن تۈزۈلگەن  اليىھىسىتىلىنىڭ  ۇئيغۇر  ېڭىي
ۇئيغۇرچە تاۋۇشالرغا    ېزىقىنىي  ەرەبئ  وئقۇغۇچىلىرى ى  ۇئنىۋېرسىتېتنىستىك  ۇممئەمگەكچىلەر كو

نىڭ بۇ كىشىلەرنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ۋادىكى موسك .رىشقان ىئدىماسالشتۇرۇش ۈئچۈن تى
نامدا نەشر   ېگەندزىق يوللىرى« ې»ۇئيغۇرچە ي مۇھەممىدىنىڭدۇلھەي يىلى ائب- 1926 نەتىجىسى

ىئمال مەسىلىسى  ېئيتىپ ۆئتكەندەك، كىرىش سۆزىدە  مۇھەممىدى. كىتابى ىئدى قىلىنغان
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نەشر قىلىنغان ۇئيغۇرچە . ۇئ ىئدى ھەل بولمىغانتېخى ۇئزۇن مۇنازىرە قىلغان بولسىمۇ گەرچە 
قايغۇرغان.  دەپ  پەرقلىق شەكلى بار« 99سۆزنىڭ ھەربىر ە مۇالھىزە قىلىپ »ھەققىد كىتابالر

 خىل  ۆئزىنىڭ ائيرىم بىريولنى تالالشنىڭ وئرنىغا يەنە    بىرئەڭ ياخشى  بولغان  بىراق ۇئ مەۋجۇت  
.  ىدۇ غەلىتە كۆرۈنىئنتايىن      ەبۈگۈنكىلەرگىئمالسى    ىئنقىالبىبۇ  ، ۇئنىڭ  بولۇپ  نى قوشقانۇئسۇلى

ىئدى.(   ەتۈرىچەت)ۇئ قولالنغان سوزۇق تاۋۇش ۈئستىدىكى بەلگىلەر بۈگۈنكى بەلگىلەرنىڭ دەل 
تەشەببۇس قىلىنغان بولۇپ، مەۋجۇت بولغان  ۇئيغۇر تىلىنى ساپالشتۇرۇش  يەنە    كىتابىداۇئنىڭ  

قوبۇل قىلىنغان تۈركى تىلالردىن  قوشنا ئەمەس، بەلكى  ائتالغۇالرنىۋە خىتايچە  ۇسچەر 
ئەنئەنىسى بۇ   ەدەبىيئغا قويغان. ۇئنىڭچە تاتار ىتتۇر شنى وئلەرنى چىقىرىپ تاشالسۆز 

تاي  كچە ۋە ئەنئەنىۋى چاغاېۆئزبۇئ مەنبەسى ىئدى، ۇئندىن باشقا ائساسى خاتالىقالرنىڭ 
 تەسىرى بارلىقىنى ېئيتقان. تىلىنىڭمۇ زىيانلىق 

بۇ چاغدا قادىر   .يىلى وئتتۇرىغا چىقتى-1927ىئمال ۆئلچىمىنىڭ ۈئچىنچى رىقابەتچىسى  ڭى  ېي
ڭغار ۇ ج-ائلتە شەھەر»  دىنبيۇروسىلىپ وئتتۇرا ائسىيا  ېپ كىيتوئقۇشتىن قا  ۋادىكىموسكھاجى  

ۇئنىڭچە   ۈئچۈن مەبلەغ تەلەپ قىلدى. قەرەللىك مەتبۇائت  تىلىدا چىقىدىغان بىر «ۇئيغۇرلىرى 
يىلى نويابىردا »قۇتۇلۇش« تاشكەنتتە نەشر  -1927دىكى ۇئيغۇرالرنىڭ تىلى ىئدى. شىنجاڭبۇ 

باشلىدى، ۇئنىڭ ىئسمى ۆئمەر قارى ىئسالموۋنىڭ بىشكەك تە چەكلەنگەن  قىلىنىشقا
يىلى  -1929 گېزىتچىقىدىغان بۇ بىر ئەسلى ىئككى ھەپتىدە  تەشكىالتىدىن كەلگەن ىئدى.
دە ىئككى قېتىم چىقىدىغان بولدى. ھەپتى غا كەلگەندەيىلى-1930ھەپتىلىك بولۇپ  ۆئزگەردى، 

لىنغان ماقالىسى  ېەچچە يىللىق نەتىجىلەرگە نەزەر سسانى قادىر ھاجىنىڭ وئن ن بىرىنچى بۇنىڭ 
ان قاراشلىرىنى  بولغ  ەسىلىسىگەمبىلەن باشالنغان ىئدى. بۇ ماقالىدا قادىر ھاجى ۆئزىنىڭ ۇئيغۇر  

خىتاي ۋە دەسلەپتە ائلتە شەھەردىن كەلگەن دېگەن بۇ نامنىڭ ۇئيغۇر  ،وئتتۇرىغا قويۇپ
 گىال كۆچمەنلەر  ۇرۇۋاتقانت ىستاندا ىرغىز قكىستان ۋە ېۆئزب ،ىئشچىالر ۇئيۇشمىسىغا ئەگەشكەن

»قۇتۇلۇش« تارانچىالرنى ۇئيغۇر  بۇ قاراش بويىچە تەشەببۇس قىلغان.  مەنسۇپ ىئكەنلىكىنى 
»تارانچىالر خىتايدىن كەلگەن زىتتە ېگ ۇشقا دەۋەت قىلغان.ھەرىكىتىدىن يىراق تۇر  سىياسىي
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ۇئيغۇرىستاننى   ...ېرەككۇئيغۇرالرنىڭ مەدەنىيىتى، ماائرىپ ى ۋە باشقا ىئشلىرىغا قول تىقماسلىقى 
« دېيىلگەن ىئدى. ماسلىقى كېرەكقالباغلىنىپ  قىلىش چەت دۆلەتتە ياشاۋاتقان كىشىلەرگە    ائزاد

كلەرنىڭ تەسىرىگە  ېبۇ مەتبۇائتنى ۆئزب زىيالىيلىرى  ائلمۇتا ،شۇنى پەرەز قىلغىلى بوالتتىكى
نىڭ يەرلىك ېئغىز تىلىغا بولغان قىزغىنلىقى  قىالتتى، ئەمما »قۇتۇلۇش« ۇئچرىغان دەپ تەنقىد

 ەماقالىسىد ڭبىرىنى بۇ ھەقتە ئەمەس ىئدى.  ۇقىرى ي قارىغاندا ائنچە  غاغەللەر ائۋازى« ە»كەمب
نىڭ ائساسلىق ۋەزىپىسى ئەدەبىيات ائرقىلىق ۇئيغۇر ىئشلەمچىلەرنى  ىۇئيغۇر تىلى ئەدەبىيات»

 ېسابلىنىدىغانھ زىقى ۆئلچەم ېبۇ چاغاتاي ي .ېيىلگەند ا كۆندۈرۈش«نامغ ېگەندۇئيغۇر 
 تەقەززا قىالتتى.    ۇشىنىبولدىكى مۇسۇلمانالرغا تونۇش بولغان بىر ىئمالنىڭ شىنجاڭ

  ت ې سوۋ كۆپىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا  اليىھىلىرى  زىقى ېۇئيغۇر يلىپبەسى ائساسىدىكى ېئ ەرەبئ
شقا يول ېئچىپ بەردى.  قاتمال ۋەزىيەتنى بۇزۇپ تاشال ھەرىكىتىالتىنالشتۇرۇش نىڭ ىئتتىپاقى

  ىئتتىپاقىنىڭ باشقا يەرلىرىدىكىگە  تې سوۋ خۇددى ۇئيغۇرالر ائرىسىدىكى التىنالشتۇرۇش 
بولمىغان  ۇسر ، ۇئنىڭ رولى بولۇپ غاننجاكارال بىلەن ۇغاداغدۋە وئخشاشال ھاياجان 

ۈركى مىللەتلەر ائرىسىدا تتتىكى ېسوۋ . غانالقار مىللەتلەرنى تىلدىكى قاالقلىقتىن قۇتقۇزىدۇ دەپ 
دا ېئچىلغان يىلى باكۇ -1926 ھەرىكىتى زىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ التىنچىغا كۆچۈشېي ەرەبئ

قۇرۇلتىيىنىڭ نەتىجىسى ىئدى. ۇئيغۇرغا ۋاكالىتەن  ۈركولوگىيەتائرا  ۋېتالرسو  ېتىملىق قتۇنجى 
ۋە تاشكەنت   ۋاموسك، ائلمۇتا ھەققىدىكىىئمال وئقۇغۇچى قاتناشقان ىئدى.  اليىغىنغا بىر 

التىنالشتۇرۇش ھەرىكىتى نەتىجىسىدە جىمىقىپ، تارتىش -تاالشوئتتۇرىسىدىكى ئەندىزىلىرى 
مۇزاكىرىگە قويۇلغان. يەتتەسۇدا   اليىھىلىرى التىنچە ىئمال بىر يۈرۈش نەتىجىدە ۇئزۇنغا قالماي 

  28قىرغىزىستاندىكى ۇئيغۇرالر  ،تەكىتلىسە اليىھىسىنىېئلىپبە ھەرپلىك  33ئەنسارى  لەتىف
ىئسالھاتىنى ئەمەلگە ائشۇرۇشتا  زىق  ېي بىراق تاشكەنتتىكىلەر    .تەقدىم قىلغان  اليىھىنىھەرپلىك  

سەمەرقەنتتە ۇئيغۇر ياقىدىكى -چەتۇئالر ائپرېلدا يىلى -1928. ىغانوئينرەھبەرلىك رولىنى 
 خىزمەتلەر بىلەن باشقا دىكى ائلمۇتا ائچقان.زىقىنى التىنالشتۇرۇش مۇھاكىمە يىغىنىنى ېي
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بولغان بولۇشى قىيىن    ۇمكىنم   ىقاتنىشىشيىغىنغا    بۇ  ڭزىيالىيالرنىپارتىيەلىك  بولغان  ائلدىراش  
 .بىر ىئش ىئدى

ۋەكىللەر ۆئمىكى قاتناشقان بولۇپ  14سەمەرقەنتتىكى التىنالشتۇرۇش يىغىنىغا  
نىڭ تۇتقان يولىنى ھاياجان  »قۇتۇلۇش«كۆپىنچىسى تاشكەنتلىك ىئدى. شۈبھىسىزكى يىغىن 

بۇنىڭغا قارشى  بىلەن ماڭدى دەپ مەدھىيەلىگەن ھەمدە  ل داغدام يوبىلەن ماقۇلالپ،  ۇئنى 
نىڭ يۆلىنىشىنى تار يولنىڭ مىسالى دەپ قارشى چىققان. ۋەكىللەر  غەللەر ائۋازى«ەھالدا »كەمب

التىن يېڭى  ۋە مىسىنى ماقۇللىغانېسخ ىغا قويۇلغان التىنالشتۇرۇشنىڭ ائساسىباكۇدا وئتتۇر 
ىلغان. بۇ جەرياندا ۇئالر تەپسىالتىنى ھەل ق  ڭقوللىنىلىشىنىتىلىغا بولغان    ۇئيغۇر ېئلىپبەسىنىڭ  

ۇئالر بوغۇم   ،كەتكەن. مەسىلەن ائتالپ ۆئتۈپ دىنائالھىدىلىكلىرى ېك تىنىڭ دىائلچى تاران
 « ي»ۋىسىدە  ېتارانچى شپەقەت  ارشى چىققان، چۈنكى ۇئ  شىدىكى »ژ« ھەرپىنى ىئشلىتىشكە قېب

  قاتارلىقالر. ۋەكىللەر يەنە يەتتەسۇ  ژۇرت، ژىل :ىئشلىتىلەتتى. مەسىلەننىڭ وئرنىدا 
سۆزنىڭ تومۇرى    ،نى رەت قىلىپ ىدىكى ۈئزۈك تاۋۇشالرنى چۈشۈرۈپ قويىدىغان ھادىسۇئسلۇبى

شەكلىنى ساقلىشى  ئەنئەنىۋى( ۋە ) گرامماتىكىلىق ۆئزىنىڭ  سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالربىلەن 
دېيىش    ئەمەس بولمايدۇ  بوممايدۇ،  بومىيدۇ،  بومىيتۇ،  بومايدۇ»دەپ قارىغان. مەسىلەن:    ېرەكك

  ائلمۇتا  مۇھەممىدىائبدۇلھەي   نى وئقۇپ ۆئتكەندەقارارىيىغىننىڭ   .دەپ قارار قىلىنغان «كېرەك
  ماقۇلالندى يىغىندا بىر پىالن »ۇئ  .سەپتىن چىقىپ كەتمەسلىككە ائگاھالندۇرغان زىيالىيلىرىنى

پىالن  ھەر تەرەپكە قاتراپ  ەركىشىلئەمدى . تىائخىرالشپىالنالش بۇنىڭ بىلەن ھەمدە 
جرا قىلىشىمىز بىز چوقۇم ېئلىنغان قارارنى ىئ  .كەېر ك ىچىشېيۈرۈشتىن ۋاز ك كويىدازۈشنىڭ تۈ 

ىئدى. يەتتەسۇدىكى ۇئيغۇرالر دەسلەپتە   ائرزۇدىنال ىئبارەتبۇ بىر  ،ئەلۋەتتەدېگەن.  «.ېرەكك
تاشكەنتتىكى  بۇ يىغىننىڭ قارارىغا قارىتا قوبۇل قىلىش پوزىتسىيەسىدە بولغان ھەمدە 

. قۇرۇپ چىققانېئلىپبە ۇئيۇشمىسىنى يېڭى نىڭ بىلەن ائالقىلىشىش ۈئچۈن ۆئزىالر تىلشۇناس
تەنقىدىنى مەسخىرە قىلغان  ۇرۇپپىسىنىڭگ «قۇتۇلۇش» ئەنسارى  التىف  بىر ائي ۆئتمەيئەمما 
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كچە، يەتتەسۇدىكىلەر »قۇتۇلۇشنىڭ تىلىدا ېپىرسەنت ۆئزب  90نىڭ تىلى  «قۇتۇلۇش»ھەمدە  
 . گەنېدسۆزلىمەيدۇ« 

ىيەنىڭ  يېڭىچە پوزىتسبولغان وئتتۇرا ائسىيادا مەدەنىيەتكە  ەرىكىتىھ التىنالشتۇرۇش   
تچىلەرنىڭ تەسىرى سىقىپ چىقىرىلىپ ۇئنىڭ  جەدىبۇنىڭدا ى، دىن دېرەك بېرەتتباشالنغانلىقى
  ىئمال قاىئدىسى گەن ىئدى. ىىئگىل ستۈنلۈكنى ۈئ ەزەرىيەسىن ەتزىددىي پ ى ىوئرنىغا سىن

قاراشالر سىنىپ ى چېگرا بويىچە  - ، كۆز قاراپ چىقىلىپ  ۇقتىدىن ن الرمۇ بۇ  تارتىش-ھەققىدىكى تاالش
يىلىدىكى »تىل ۋە يېزىق مەسىلىسى« -1929 مۇھەممەدىائبدۇلھەي  .ەرھلەندىش قايتىدىن 

سولچى ۋە وئڭچىالرنىڭ يېزىق وئتتۇرىغا قويۇپ،  قىلىپېئنىق بۇ نۇقتىنى دېگەن ماقالىسىدە 
سولچىالردىن  ارىشىچە، ۇئنىڭ قېئنىقالپ چىققان. ىشلىرىنى ېئغىئسالھاتى مەسىلىسىدىكى 

ئەنسارى يېزىق تىلى چوقۇم ىئمكان قەدەر ېئغىز  التىفۋە  شاكىرجانوۋ  سابىرجانيەتتە سۇدىكى  
 ەرقلىق پشقەرلىكلەرگە تارانچى بىلەن قە ھەتتاۇئالر ، كېرەك دەپ قارىغان ۇشى بول تىلىغا يېقىن 

بىز ھەربىر سۆزنى ۇئالرنىڭ تومۇرى  بولسا  ېرەك دەپ قارىغان. وئڭچىالر  چىمى قويۇش كيېزىق ۆئل
 نەزەردىن ساقىت قىلىشىمىز كېرەكبويىچە يېزىشىمىز كېرەك، ېئغىز تىلىدىكى ائالھىدىلىكلەرنى 

ىئدى. بۇ قاراشقا   زىيالىيالردەپ قارىغان، بۇنداق قاراشتىكىلەر ائساسلىقى تاشكەنتتىكى ۇئيغۇر 
قنىڭ ئەدەبىياتىغا ماس كەلمەيدۇ« دەپ  خەل ، »ۇئ موللىالرنىڭ تىلى ممەدىمۇھە بدۇلھەيائ

 قارىغان.

بۇ  ۈئستۈنلۈك قازانغان بولسىمۇ يىغىندا تاشكەنتتىكى تىلشۇناسالر سەمەرقەنتتىكى 
نى  يىغىنىئككىنچى قېتىملىق  ېمىنىداز ۆئز دىكىلەر بۇ چاغدا ائلمۇتا .ۋاقىتلىق ىئدى

يېزىق ىئلمى –دا ېئچىلغان ىئككىنچى قېتىملىق تىل ائلمۇتايىلى -1930وئرۇنالشتۇرغان. 
 .قوشۇنى تەكلىپ قىلىنغانداڭلىق تىلشۇناسالر ىپاقىدىكى تىئت ۋېتالر سو ىدا يىغىنمۇھاكىمە 

  كساندىر ېائل - ۈركولوگت مەشھۇر ىئككى ىپاقىدىكى تىئت ۋېتالرسو شۇ ۋاقىتتىكى  ،ەسىلەنم
مالوۋ ۆئزىنىڭ شىنجاڭ ۋە گەنسۇدا ۇئزۇن  .قاتناشقان بۇ يىغىنغا  ۋ مالو  ېيسېرگۋە  موىئلوۋىچاس

  بۇ تەتقىقاتلىرى ائساسىدىكى نوپۇزىنى ېئلىپ كەلگەن ىئدى.  –يىلالر ېئلىپ بارغان تەكشۈرۈش 
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قېزىپ   ئەتىقىسىنى -ائسارە ۇئيغۇرالرنىڭ تىل جەھەتتىكى  ەدىمكىقداال تەكشۈرۈشلىرى 
 « غەربى خىتايدىكى تۈركى دىائلېكت »چىقىشنى مەقسەت قىلغان بولۇپ، بۇنداق قېزىش تىلى 

 گەنسۇدىكى سېرىق ۇئيغۇرالر  بەلكى ئەمەسائرىسىدا قەشقەر ياكى تارانچىالر دەپ ائتالغان 
  ۋ قۇرۇلتىيىدا مالو  ۈركولوگىيەتباكۇدا ېئچىلغان  دىاليىلى-1926ائرىسىدا ېئلىپ بېرىلغان ىئدى. 

توختالغان، ۇئنىڭ   ىكى تەتقىقاتى ۈئستىدە ھەققىد « ھازىرقى زامان ۇئيغۇر تىلى»ۆئزىنىڭ 
لوگىيە وتۈرك نىڭ ىيىغىنائلمۇتا  ۋ ىئدى. مالو  نىڭ تىلىدېمەكچى بولغىنى سېرىق ۇئيغۇرالر 

يىغىندا سېرىق ۇئيغۇرالر   ۇقتىسىدىننقىسمەن بولسىمۇ ساقالپ قېلىش    نىساھەسىدىكى ىئناۋىتى
مۇناسىۋەتسىز  ھەل قىلىدىغان مەسىلە بىلەن تېمىسى بۇ ۇئنىڭ ھەققىدە توختالغان، ئەمما 

دېگەننى  تىلى  رنىڭ المۇسۇلمان دىكىا شىنجاڭىپاقىدتسوۋېت ىئتدېگەن بۇ سۆز  «ۇئيغۇر » .ىئدى
يېڭى  يىلى قاراشلىرىنى وئتتۇرىغا قويغان ھەمدە -1934بۇ مەسىلە ھەققىدە  . مالوۋ دۈرەتتىبىل

تۈركىي مىللەتلەر ۋە مەۋجۇت ىئلمىي ئەنئەنىگە ۇئيغۇنلۇق   ڭدىكىشىنجا ائتالغۇسىنى  «ۇئيغۇر »
بىراق ۇئ تىلغا ائلغان ىئلمى ئەنئەنە ائجىز ىئدى، شۇ چاغدا ۇئ   .نۇقتىسىدىن مۇئەييەنلەشتۈرگەن

دىكى ائھالىلەرنى ۇئيغۇر دەپ  شىنجاڭ كىالپرۇتال  جۇلىۇئسپەقەت ائلىمالردىن  تىلغا ائلغان
ىئككى ائمىلنىڭ ىئچىدە ھازىرقى زامان ۇئيغۇر كىملىكىنى بەرپا قىلغىنى تىل جەھەتتىن .  يتتىقارا

گەرچە ھازىرقى زامان ۇئيغۇر تىلى   وۋ مالھەرىكىتى بولغان ىئدى.   ەلگىلەشب  زى ۆئ ەقدىرىنىت زۆئ
 ئەمەس ىئدى.   كونترول قىلغۇچىمەسىلىسىدە ھەمكارالشقۇچى بولسىمۇ 

 ېۋىلىرى شچوڭ قۇر ىئلمى ائساسى يىغىندىكى ۇئيغۇر بۇ ساھەدىكى نىڭ وۋ مال ېيسېرگ  
  ، ائيرىمچىلىقىدىن ھالقىپ ۆئتۈپ تار  تارانچى ۋە قەشقەرلىكھەققىدىكى مۇزاكىرىنىڭ 

بولىدۇ،  ۇئيغۇر تىلىنىڭ ائساسى  لچەملىكۆئيېڭى  قايسىسى ېك تالرنىڭدىائلدىكى شىنجاڭ
 ېك تىنى دىائلتارانچى ھالدا  ەبىئىيتبەزىلەر  .بولدى ەۋەبس ۇرۇلۇشىغاب يۆنىلىشكەدېگەن 

دەپ ئەڭ ياخشى تالالش بۇ شۇڭا  ،ۋەكىللىك قىلىدۇ  ىگەتۈركۈم «»ىئلغارئەڭ ۇئيغۇرالرنىڭ 
  ڭ چىگرىنى ېك تالرنىڭدىائلبۇلغانمىغان  قىلىپباشقىالر تىلنىڭ ساپلىقىنى تەشەببۇس  .يتتىقارا

لەر تۇرپان ئەڭ ياخشى ۈئلگە بەزىوئتتۇرىغا قويدى.    نىدىغانلىقىىتېپىلدىن  شىنجاڭۇئ تەرىپىدىكى  
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  ېك تى دىائلقەشقەر    ،ئەمەس ىئدىكى   ەجەبلىنەرلىك ئشۇنىسى  .  يتتى، يەنە بەزىلەر كۇچا دەدېسە
ك تىمۇ ھىندى ېائلىدكەن ەيشۇنىڭغا وئخشاش  .يتتىبەك يېقىن بولغاچقا تالالنما  زبېكچىگەۆئ

بەزىلەر ھەتتا تارىم وئيمانلىقى ۋە لوپنۇر كۆلى ئەتراپىدا  .تەسىرى سەۋەبلىك رەت قىلىناتتى
  ېكت دىائلتالالشنى تەشەببۇس قىالتتى،  ۇئالرچە بۇ  ېك تىنىدىائلياشايدىغان دوالنالرنىڭ 

 .  مودېل ىئدى خالىي بولغاچقا ئەڭ مۇۋاپىق  لېمېنتلىرىدىنېئچەتئەل 

 مەسىلە   ەقىقىيھ بۇ يەردىكى    ،بىلەتتىكىقاتناشقۇچىالرنىڭ ھەممىسى  يىغىنغا  ئەمەلىيەتتە  
قازاق   روزىباقىيىۋ ۇلالائبد .ىئدى ۇمكىنچىلىكىمبىرلىشىش  الرنىڭ بىلەن تارانچى  لىكلەرقەشقەر 

نچىالر اتار » خەت يېزىپ: يىغىنغا  دېگەن يەردىكى خىزمەت وئرنىدىن قىزىل وئردا داالسىدىكى
يىلىمۇ كۆتۈرۈپ چىقىش -1930 مەسىلىنىدېگەن بۇ بىلەن قەشقەرلىكلەر بىر مىللەتمۇ 

وئتتۇرىغا قويغان ىدا يىغىنبۇ ىئلمىي مۇھاكىمە نىڭ روزىباقىيىۋدەپ يازغان.  «.لىك تۇر كۈلكى
ائزادلىقى ۇئالرنىڭ مەدەنىيەت سەۋىيەسىنى ۆئستۈرمەستىن ئەمەلگە   ېتارىياتنىڭپرول ەپىكىرىد

  « سىنىپ ى كۈرەشتۇر كۈرىشى بىر رلىككە كەلتۈرۈش ئەدەبىي تىلنى بى»، شۇڭا ىغانلىقىائشمايد
بۇندىن  ئەھلى سوۋېت تارماقلىرىدىن  يىغىن. بىرلىكنى چىڭىتىش ۈئچۈن گەنەپ تەكىتلەند

سۆزلەرنى بۇيرۇق ۋە نەشر ئەپكارلىرىدا قوللىنىشنى  تارانچى دېگەن ۋە قەشقەرلىككېيىن 
 توختىتىشقا ىئلتىماس قىلغان. 

»كەمبەغەللەر  ۋ مالو  .ۈئستۈنلۈك قازانغان زىيالىيالرلىق ائلمۇتامەسىلىسىدە ۋە ىئمال يېزىق 
ۋاتقان ىئمال ى» قۇتۇلۇش« ىئشلىت ۇئ  ۋە ۋاتقان ىئمالنى قوللىغانىىئشلىتىل داائۋازى« 

ائز سانلىق . بىلەن بىرلىشىشى كېرەك دەپ قارىغان سىىئمالنەشرىياتالرنىڭ يەتتەسۇدىكى 
كچە دېيىش ېنى ۆئزب نىڭ مۇھەررىرى ۆئزىنى قوغداپ »قۇتۇلۇش« قۇتۇلۇش«»ھالەتتە قالغان 

شىغا نىقوللى مى جەھەتتىنىئلگەرچە ۆئلچىمى  ۇئيغۇر تىلى يېڭى دېگەن. سوۋېتتىكى  تۇر تۆھمەت
 تىل بىرلىكىگە ۇپلىك تە چىڭ تۇر يىئلمى بۇ بولسىمۇ بىراق ۋە تەستىقالنغان ېئرىشكەن 

بۇ خىل  .ىئدى بەدىلىگە ئەمەلگە ائشقان ڭزىيالىيالرنى لىق بەزى ائلمۇتا ىك قارايدىغانشۈبھىل
تەنقىد قىلىشقا  ائشكارائەنسارى ۆئزىنى  التىفۋە  شاكىرجانوۋ  سابىرجان زىيالىيالردىن سولچى
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ۆئز خاتالىقىنى ئەھلىگە  يىغىنىئلمىي مۇھاكىمە  شاكىرجانوۋ  سابىرجانبولغان.  ەجبۇرىيم
  ۆتىنچى ت ئەمما قاراشلىرىم بار ىئدى، ائيرىم » بۈگۈنگىچە مېنىڭ تىل ھەققىدە : قىلىپراپ ىېئت

غا قاتناشقاندىن كېيىن ىيىغىن  ۋە ۇئيغۇر تىلى ىئمالسى ېتىكومىتقېتىملىق يېڭى تۈرك ېئلىپبەسى 
ھازىردىن باشالپ خاتالىقىمنى تاشاليمەن، يېزىق ۋە ىئمال مەسىلىسىگە  .خاتالىقىمنى تونۇدۇم

مەن پۈتۈن كۈچۈمنى   .كەڭ نەزەردە قارايمەن، ۇئيغۇر تىلشۇناسالر بىلەن ھەمكارلىشىمەن
 .دېگەن پ قىلىمەن«ۈئچۈن سەر تۈزەش مەدەنىيىتى  تارىياتلىرىنىڭ  ېپرولۇئيغۇر 

 تچە ئەدەبىيات دۇنياسى ۋە سوۋېت ۇئيغۇر نەشرىياتچىلىقى، جەدىلوگىيەسىوتۈرك ۇسىيەر 
بۇ ھەقىقەتەنمۇ ېئغىر نىسبەتەن  رول وئينىغان بىر ائدەمگە  ك  ۈرۈكلۋ ىئنتايىن مۇھىم كۆ دا  ائرىسى

مۇدھىش يىلالردىكى -1930 ڭستالىننى شاكىرجانوۋ كېلىشى مۇمكىن ىئدى. بۇ كۈنلەرگە قالغان 
مەك تەپلىرىدە ئەرەبچە   ېداگوگىكاپدىكى ائلمۇتاھاياتىنى  ائمان قېلىپ، دەۋرىدەباستۇرۇش 

ب يارىسى تولۇق ئەسلىگە كەلمىگەن. ۇئ قەل شۇ مەزگىلدىكى گىتىش بىلەن قامدىغان، بىراق ۆئ
ىكىلەرنى  ائكادېمىيەد ڭستالىننىمۇ ۋ مالو  .بىلەن ائالقىلىشىپ تۇرغان ۋ مالو بۇ جەرياندا 

)شۇ چاغدا   ۋاتماقتا ىئدىىياشاپ كېت قىلىپدىن كېيىن بىر ائمال باستۇرۇشىدىن ائمان قالغان
  دىن يىلى-1934. بۇ تەلەي نېسىپ بولمىغان( وۋىچقاساموىئلغا قاتناشقان يىغىنۇئنىڭ بىلەن 

بىراق ۇئرۇشتىن كېيىن  .كىتابلىرىنى نەشر قىلدۇرالمىغان ۋ مالو ا تلىقىائر بولغان  غىچەيىلى-1946
- 1954غان. ۇللىرىنى تەھرىرلەشكە يول قوي ېرىيالتىلغا داىئر مات ەنخاتىرىلىگدىن شىنجاڭۇئنىڭ 

  دوستى  دىكى ائلمۇتا ۇسخىسىنى نھەققىدە بىر پارچە كىتاب يېزىپ بىر  ېك تىدىائلىلى ۇئ قۇمۇل ي
  70 شاكىرجانوۋ  سابىرجانشۇ چاغدا  .ئەۋەتىپ بەرگەنسوغا سۈپىتىدە  شاكىرجانوۋغا سابىرجان

يىلالردىكى  -1920 شۇائن سۆيۈنگەن ھەمدە خىيالىتى ىناھايياشالردا بولۇپ بۇ ھەدىيەدىن 
ى مەن لىر يىل-1920» :خېتىدەيازغان ۇئيغۇرچە ا مالوۋق دوستى ۇس ر ۇئ  .گە كەتكەنىمۇنازىر 

 ېچنېمىنىھ بىر تۈركۈم بار دېگىنىم ۈئچۈن  ېك تىدىائلۇئيغۇر تىلىدا تارانچى ۋە قەشقەر 
ھەققىدىكى   ېك تىدىائلسېنىڭ قۇمۇل  .ماڭا ھۇجۇم قىلىشقان ىئدىبىلمەيدىغان كىشىلەر 

بۇمۇ ۇئيغۇر تىلىدا بىر قانچە  چۈنكى  .مېنىڭ گۇناھسىزلىقىمنى ىئسپاتلىدىتەتقىقاتىڭ 
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  25 مۇنىستلىرىدىن ائيرىلىپمۇئيغۇر كودەپ يازغان.  بارلىقىنى چۈشەندۈرەتتى« ېك تنىڭدىائل
نىڭ ىيەت بەرپا قىلىشۋە مىللىي مەدەن ېك تشۇناسلىق دىائل شاكىرجانوۋنىڭىل ۆئتكەندە ي

 دى. غان ىئتچە ىئدىيەسى مۇكەممەل ساقلىنىپ قالھەققىدىكى جەدى ماسلىشىشچانلىقى

 

 

 بىرلەشتۈرۈشنىڭۈپىتىدە سنى بىر مىللەت الر ى ۇئيغۇر سوۋېتنىڭ مىللەتلەر سىياسىت  
لىنىيەگە ائيرىپ قويغان  م ىئككىائيرى دىن ىئبارەت تارانچىالر قەشقەرلىك ۋە ۇئالرنى ئەكسىچە 

مۇھىملىقىنى  ڭبەرپا قىلىشنى كىملىكىنى مىللىيۇئيغۇر  گۇرۇپپاىئككىال بۇ . گەرچە ىئدى
ئەمەلگە  ئەمىلى ھەرىكەت ائرقىلىق دا بۇ ىئدىيەنى شىنجاڭ لىكلەرقەشقەر تەكىتلىسىمۇ، 

مىللەت فولكلورى  ،سوۋېت تۇپراقلىرىدا ۇئنى الر، تارانچىائشۇرۇش ھەققىدە ىئزدەنگەن بولسا
مىللەت بەرپا قىلىش ائرقىلىق قاىئدە بويىچە يېڭى  ەستالىنچجەدىتچە ئەندىزە ۋە ھەققىدىكى 

  يىلىغىچە بىر ۇئيغۇر مىللىتى ئەمەس ىئككى ۇئيغۇر مىللىتى بار ىئدى -1930 بىز .ېئلىپ باردى
مىللەت  ڭ ستالىننىيەنە بىرى بولسا، بىرى پۇقرالىق ائساسىدا شەكىللەنگەن بۇنىڭ  :ېيەلەيمىزد

ۇئيغۇر  ە بىرىدھېچ بۇنىڭ رى ىسوۋېت داىئرىل. ىئدى ەزملەشتۈرۈلگەنجۆئلچىمى بويىچە 
  ھەمدەمدە مىللەت بولۇش جەريانىغا بەرپا قىلىش ۇئياقتا تۇرسۇن، ھەتتا قول تىقىپ ىتىنى لمىل

قەشقەرلىكلەر ىئچىدىكى   ىپاقىتسوۋېت ىئتبۇنىڭ ئەكسىچە،  .ىئدى ئەمەس مۇبولغان
 مۇ رنىەلبەزى كىشى ائتىغانپۈتۈنلەي غايىسىگە ۆئزىنى  ائزادلىقىمىللەتلەر  ېۋىكلەرنىڭبولش

  تاشلىدى.تۈرمىلەرگە ياكى   ىدۆئلتۈر 

قولىغا ئەمما ۇئالردا    ،ۇئچرىغان  ىگەزىيانكەشلىك  ڭستالىننىبەزىلەر  تارانچىالرنىڭ ىئچىدىمۇ  
بەرپا قىلىش قانۇنى جەھەتتىن ۇئيغۇر تىلىنى  ۇئالر .كۆرسەتكۈدەك بىر نەرسە بار ىئدىېئلىپ 

  ەمۇرىي مبەزى  ائرقىلىق ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ ائساسىنى كىمنىڭ تەشكىل قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى  
نىڭ  يىلدىكى نوپۇس تەكشۈرۈشتە ۇئيغۇر -1926گەرچە  دى.بەر خاتىمە  غاالر قااليمىقانچىلىق
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يىلى ېئتنىك  -1937غا شۈبھىلىك مۇائمىلە قىلىنغان بولسىمۇ، بولۇشى ېگورىيە كاتائيرىم بىر 
بۇ   .يىلى مىللەتلىك گۇرۇپپا دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلدى-1939قىلىندى،  تىراپېئگۇرۇپپا دەپ 

ۈرلۈك گۇمانالردىن خالىي بولغان ىئدى. ئەمدى ت بىراق يىراق ىئدى،  يەنىالمىللەت دېيىلىشتىن 
  بويىچە سوۋېت تاشقى سىياسىتىنىڭ تەقەززاسى سوۋېتتىكى تارانچىالر بۇ جەرياندا  ،ھالبۇكى

يىلالردا سوۋېتچە يېڭى  -1930دى. مەجبۇر بول شقادىكىلەردىن ائيرىم دەپ قاراشىنجاڭىنى لىر ۆئز 
يىلى قازاقىستاندىكى ۇئيغۇر -1937مىللەت بولۇش كۈچلۈك تەكىتلىنىشكە باشلىغان ىئدى. 

رەھمەت قىلغان خىزمىتى ۈئچۈن  ۋقامالو  سېرگىېئچىپ  يىغىندا بىر ائلمۇتاوئقۇتقۇچىالر 
 ائتىغان بولۇپ،دەپ  «ۋەكىللىرى سوۋېتتىكى ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ »ۇئالر ۆئزلىرىنى  .ېئيتقان

تىگە ائىئت قىممەتلىك ۋەسىقىلەرنى ۋە يازما مەنبەلەرنى  ىقەدىمكى ۇئيغۇر مەدەنىي»الوۋنى م
ۇئيغۇر  سوۋېت يېڭى  ھەمدە ،خىزمەتلىرى قىلىش نەشر ۋە ائرخىپالشتۇرۇش  ،توپالش  قىدىرىپ

 بىلەن  «ىلىرى تۆھپزور  ى ۋە راۋاجلىنىشى ۈئچۈن قوشقانئەدەبىي تىلىنىڭ شەكىللىنىش
ىزم ئەڭ يۇقىرى پەللىگە ستالىندەل  كاتېگورىيەسى «سوۋېت ۇئيغۇرلىرى » .مەدھىيەلىگەن

 شەكىللەنگەن. چىققان ائشۇ مەزگىلدە

 ى ر ىۋىك رەھبەرلېبولش ؟نىڭ ئەھۋالى قانداق بولدىۇئيغۇر مىللىتى يەنە بىر ،اۇئنداقت 
- 1927لىق ھەققىدە بۇيرۇق چۈشۈرگەن ھەمدە ساقوللىم ەرىكەتلەرنىھ دا ىئنقىالبىي شىنجاڭ

غا تەسىر شىنجاڭ  ۋېتالرسو ئەمما  ،نبولغا الش قەشقەرلىكلەرگە قاتتىق زەربە ى ىلىدىكى تاز ي
خىتاي  سوۋېت ۇئنچە رەھىمسىز زەربە بەرمىگەن. بولۇپمۇ  ەرىكەتلەرگەھ كۆرسىتىش يولىدىكى 

يىلى قادىر  -1927نداق بولغان. ئەھۋالدا تېخىمۇ شۇسىياسىتىنىڭ نەتىجىسى شۈبھىلىك بولغان 
لىقتىن ىئبارەت  چىقىرىشىغا يول قويغان ۇسخىسىنىننىڭ يېڭى  ھاجىغا تاشكەنتتە »قۇتۇلۇش«

مۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شاڭخەيدىكى  مخىتاي كو نىبۇ مەن، بۇ پاكىتقا ائساسەن
قاراپ مۇنىستىك پارتىيەسى تاغالرغا مكو خىتاي. ئەكس ساداسى دەپ قارايمەن مەغلۇبىيىتىنىڭ

كە  بىرلىككە كەلتۈرۈشكوممۇنىستالرغا قارشى ائساستا دۆلەتنى  جېشىچېكىنگەندە جاڭ 
خىتايغا قارشى   ېگراداچىپاقى گومىنداڭغا بەرگەن ت، سوۋېت ىئتۋاقىتتا  ۇائشائتالنغان 
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يىلى -1931ا كەلگەن. تۇرماسلىق قارارىغئەمدى پاائلىيەتلەرنى قوللىماسلىق دېگەن ۋەدىسىدە 
ۇئ بېرىپال قادىر ھاجىنىڭ  .تاشكەنتكە ۆئسكەن دېلى چېنئەنجاندىكى خىتاي كونسۇلى 

ھەمدە قەشقەرلىكلەرنى ىئنقىالبى  ۋاتقانلىقىدىن ىچىقداۋاملىق »قۇتۇلۇش« گېزىتىنىڭ 
رتۇق  يىلدىن ائوئن  .ەزەپلەنگەنغقاتتىق  رۇنۇۋاتقانلىقىدىنۇئگە قىزىقتۇرۇشقا پاائلىيەتلەر 

كونترول  ىئنقىالبىنىڭ تەسىرىنى  ۇسر سىدىكى ىدىكى مۇسۇلمانالر ائر شىنجاڭشقان داۋامال
جاۋابالر پەقەتال  بۇ ، بولۇپ قالغان ۋابسىزجايەنىال  سوائلالركېيىن نۇرغۇن  تىنقىلىش

 دىن تېپىلىشى مۇمكىن ىئدى.شىنجاڭ
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 .بابسەككىزىنچى 

 ۈرەشلەرك چۈنمىللىتى ۈئ يغۇر ۇئ ۋە ڭشىنجا

دا خىتاي ھۆكۈمرانلىقىنى شىنجاڭياڭ زېڭشىننىڭ دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە ۆئلكە باشلىقى  
 چىلەر ۈە ۇئنى دۆلەتنى بىرلىككە كەلتۈرگشۇ دەۋردلىرى ۋەدىساقالپ قېلىش ھەققىدىكى 

قىلغاندىن كېيىنمۇ  ەخت پايتنەنجىڭنى  جېشىجاڭ  .لىق ساقالتقۇزغانىبىلەن ائر   )گومىنداڭ(
بولمىغان، ۇئنىڭ مەقسىتى   داقويۇش خاھىشى ۇتتۇرۇپتنى گومىنداڭنىڭ قولىغا شىنجاڭياڭ 

ۆئزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قوغداش ىئدى. ۇئنىڭ بۇنداق قىلىشىدا سەۋەبلىرى بار ىئدى، ئەمما ۇئ 
ىنىڭ ساۋاقلىر -شىنجاڭنى باشقۇرۇش جەھەتتە قولغا كەلتۈرگەن تەجرىبەۆئزىنىڭ يەنە 
 لىشىدىن قولدىن كېتىپ قېسەۋەبلىك  ھەرىكىتىزامانىۋىلىشىش  رىدىن تارقالغانىئچكى

 ، يېڭى ۋەزىيەتتە مۇستەقىللىقنى ساقالش ائسان ئەمەس ىئدىئەمما، بۇ خىل  .تتىئەنسىرەي
يىلى ۇئنىڭ وئرنىنى   -1928ائخىرىدا ۆئزىگە نۇرغۇن دۈشمەن تېپىۋالغان.  زېڭشىن شۇڭا ياڭ

ا ئەمما گومىنداڭنىڭ چېگر  ،انتقتۇ  يىراق  ۆئزىنى گومىنداڭچىالردىن  مۇ جىن شۇرېنائلغان 
يەرلىك   نىڭ جىن شۇرېن. قوللىغان نىشانىنى دىكى ھۆكۈمرانلىقنى زامانىۋىالشتۇرۇش رايون

 -1931ئەمەلدىن قالدۇرۇش تىرىشچانلىقى  نى  قىسمەن ساقلىنىپ قالغان ھوقۇقلىرىمىللەتلەرنىڭ  
الڭ پۈتۈن ۆئلكىگە كېڭىيىپ  .يىلدىكى قۇمۇل قوزغىلىڭىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بۇ قوزغى

 -1933دىن  -1931سەۋەب بولغان.  ۇرۇلۇشىغا ق ۇمھۇرىيىتىنىڭجشەرقىي تۈركىستان  بىرىنچى
ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ ۋە سوۋېتنىڭ بۇالرغا ىئنكاسى  يىلىغىچە بولغان ىئسيانالر،

ائخىرقى بابىدا  مۇشۇ  دىكى تەقدىرى قاتارلىقالر بۇ كىتابنىڭ شىنجاڭجۇمھۇرىيەت دەۋرىدىكى 
 مەركەزلىك بايان قىلىنىدۇ. 

دا كۆتۈرۈلگەن قەلەرنى شىنجاڭەيىلالردا شىنجاڭدا بولغان ۋ -1930تەتقىقاتچىالر    قىسىمبىر   
نىڭ يېڭى  ( 1970-1897) شىسەي ڭشى تاكى دىن ىۇئچقۇن ڭىنىڭ تۇنجىىمۇسۇلمانالر قوزغىل
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قان چىق  قىلىپبايان    ەپسىلىيت  غىچەقۇرۇلغىنىغىچە بولغان جەريان  سوۋېتپەرەس ھاكىمىيىتىنىڭ
. بۇ ھېكايىلەرنى قايتا سۆزلەشنىڭ وئرنىغا مەن بۇ ۋەقەلەر جەريانىدىكى ۇئيغۇر  ىئدى

غاندا  قارىەك سەھىپە ائجرىتىمەن. نۇرغۇن تەرەپلەردىن  كۆپر پاائلىيەتچىلەرنىڭ كەچۈرمىشلىرىگە  
الڭالر  ىنجاڭدىكى  يىلالردا جۇغالنغان ۆئچمەنلىكنىڭ نەتىجىسى ىئدى. بۇ ش -1920بۇ قوزغى

سوۋېت   اغان خەلقلەر )ائساسلىقى مۇسۇلمانالر ۋە موڭغۇلالر( وئتتۇرىسىدخىتاي بولمى
گەنسۇ ۋە چىڭخەيدىكى تۇڭگان   ؛ۇمكىنچىلىكىمقىنىڭ  ھەمكارلىنىستىك  ۇممكو  ھامىيلىقىدىكى

ش ىقىل ېررىتورىيەسى تمۇسۇلمان بىر گومىنداڭغا تەۋە  ائتاقتىالنى شىنجاڭرەھبەرلەرنىڭ 
سوۋېت داىئرىلىرىنىڭ بۇ  ۋە  ؛شۇسىدىكى توقۇنىائر  ەتچىلىرى تىجار قەشقەر  ؛تىرىشچانلىقى

. ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ نىقاتارلىقالر  ۇشىبولجاھانگىرالرنىڭ قول تىقىشىدىن ائالقزادە  ۆلۈنۈشلەرگەب
  الرنى شاراىئت يېڭىيەنە  دەسلەپكى مەزگىللىرى يىلالرنىڭ  -1930 دىن باشقا، ا بۇ ائمىلالر ئەمم

ىپاقىدا غەرب جاھانگىرلىكى بىلەن ۇئرۇشقا كىرىپ قېلىشتىن ت . سوۋېت ىئتىئدى ياراتقان
الڭ   اقۇمۇلد .يۈكسەلمەك تە ىئدىيەنە بىر بالداق ياپونىيەنىڭ تەھدىتى بىلەن ش ئەنسىرە قوزغى

پىالنىنى باشلىغان ھەمدە  ېسىۋېلىشبياپونىيە مانجۇرىيەنى  البىر قانچە ائيدىن كېيىنپ پارتال
وئتتۇرا ائسىيادا شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا نى تىكلەپ چىققان. ىلىقمانجۇرىيە پادىشاھ قورچاق 

ۋە پاختا ىئشلەپ چىقىرىشنىڭ كۈچەيتىلىشى قارشىلىق پەيدا قىلغان،  ېك تىپالشتۇرۇشكولل
الڭنىڭ كۆلىمىمۇ  .غا قاچقانىنجاڭنەتىجىدە كىشىلەر ش بۇنىڭدىن تاشقىرى، بۇ قېتىمقى توپى

پۇچقاقلىرىغا قەدەر تەسىر كۆرسەتكەن، بۇنىڭ ىئچىدە   ڭۆئلكىنىڭ بۇلۇچوڭ بولۇپ 
خوتەن  ، لەنىمەس .بەك ائز رول وئينىغان توپلۇقالرمۇ بار ىئدىكىتابىمىزدا شۇ مەزگىلگىچە 

 .شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ىئدىمۇسۇلمانلىرى 

 

 يۈرۈشنىڭ ەئكس ساداسى غاشىمال

ىئسىملىك بىر ائدەم ۈئچ ائي بۇرۇن خىتاي  شىچېڭڭ ىد  لىېئكابىردا ېديىلى -1927
ۇئ ىئبراھىم ىئسىملىك  .بارغان ەنجىڭگەنپايتەختى دەپ ېئالن قىلىنغان  ۇمھۇرىيىتىنىڭ ج
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خىتاي پۇقرالىرىغا قىلىنغان بىر بېگىنىڭ خېتىنى ھەمدە  چتۇرپانۇئ ائتا مىراس شىنجاڭدىكى
يىلى   -1920بەگ ۆئزىنىڭ ىئبراھىم ڭ ى د .ېئلىپ بارغان بىلەن بىرگە ۆئزى خىتابنامىنى 

ۇئنىڭ بىلەن   ۇرۇۋاتقاندات ۋەكىلى بولۇپ  شىنجاڭ ېنتتاپارالمدۆلەتلىك بېيجىڭدىكى 
پ  بولۇۆئزىگە ھەمراھ ڭنى ىد غا قايتقاندا ۇئ شىنجاڭ كۆرۈشكەنلىكىنى ېئيتقان. ىئبراھىم بەگ 

 ېنتقاپارالم دىڭن. ۈشكە تەكلىپ قىلغاشاراىئتالرنى تەكشۈر  سىياسىي ۋە ۆئلكىدىكى ىئجتىماىئي
شلەردە  ۈكۆرۈش بىلەن بولغان  يەنكەيسۇنغان دوكالتتا ۋە مىللىي ھۆكۈمەت رەىئسى تەن 

اللىسىدىن  .نىڭ قاالق شاراىئتىغا ېئچىنغانشىنجاڭ ھېچقانچە  بۇ يەردە  تارتىپۇئ چىڭ سۇ
گومىنداڭ رەھبەرلىرىدىن غەربىي شىمالدىكى ىئنقىالبى   ،ۆئزگىرىش بولمىغانلىقىنى ېئيتىپ

 ېئتىبار بېرىشنى تەلەپ قىلغان. كۆپرەك كەتلەرگە ىھەر 

دېگەن كونا  تى ىجۇمھۇرىيبەش مىللەت دولقۇنى بىر مىللىي ىئنقىالب خىتايدىكى ھەر 
خىتايدىكى   دەسلەپكى مەزگىلىدە نىڭ شىنخەي ىئنقىالبى . جان كىرگۈزەتتى شوائرغا 

چوڭراق خىتاينىڭ غەربىدە  زىيالىيالروئخشاش مۇسۇلمان  چىيەنگە لى مۇسۇلمانالردىن 
يىلى جاڭ  - 1927پايدىلىنىشقا تىرىشاتتى.  شوائردىنۈئچۈن بۇ  قولغا كەلتۈرۈش ەنى ائپتونومىي

تارىخ يەنە   ؛جانالندۇردى ۇنازىرىلەرنى مائساسى قانۇن ھەققىدىكى  ەلىبىسى غ جېشىنىڭ
ڭنىڭ  ىد .رىش تەلىپ ى قايتا ياڭراشقا باشلىدىېب ەائپتونومىيتەكرارلىنىپ مۇسۇلمانالرغا كەڭرەك 

يىلدىكى  -1914بىلەن شاھ مەخسۇت ۋاڭنىڭ  لىچىيەنىئبراھىم بەگ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى 
تاپشۇرغان خەتتە    ۆكۈمىتىگە ھ نەنجىڭ  بۇ ىئشالرنى بىلەتتى، ۇئ  ڭ  ى د مۇناسىۋىتىنى ئەسلىتەتتى.  

ۋە شۇنىڭغا وئخشاش چاقىرىقتا بولغان.   مىسال كەلتۈرگەن ەرىكىتىنىھ ىئلگىرىكى  ەننىڭىيلىچ
خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ موڭغۇل ۋە  ڭمۇ ى دغا قويغاندەك ى بۇرۇن وئتتۇر  لىخۇددى 

ھەققىدىكى   ۇمھۇرىيىتىجغاندا بەكرەك كەمسىتىلگەنلىكىنى، بەش مىللەت ىتىبەتلەرگە قار 
تىبەت   -يېڭى موڭغۇل مەجلىسى ۋەدىنىڭ ئەمەلگە ائشمىغانلىقىدا چىڭ تۇرغان. نەنجىڭ 

ۆئز   مۇ  ۋەكىللىرىنىمۇسۇلمان  بۇنىڭ    كېڭەيتىشنى،    بۇنىڭ  ى دغاندا  ۇشنى ېئالن قىلتى قۇر ېكومىت
 .تەلەپ قىلغانىئچىگە ېئلىشىنى  
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بۇ  ۇئ    .زىيارەتكە تەكلىپ قىلغانڭنى  ىد يىلى فېۋرالدا ۋۇخەندىكى مۇسۇلمان كاتتىالر    -1928 
بىلەن كۆرۈشمەكچى   يۈشىياڭ فېڭھۆكۈمدارى يېڭى شىمالغا مېڭىپ خېنەننىڭ يېنىپ يەردىن 

الشقان ناچار  الرنىڭ مۇناسىۋىتى تىتارىسبىلەن گەنسۇدىكى تۇڭگان مىل فېڭيىلى  -1927بولغان. 
پۇقراالر ائرمىيەسىگە قارشى چىققان  فېڭنىڭ، گەنسۇ ۋە چىڭخەيدىكى مۇسۇلمانالر بولۇپ

قوغداش خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتىنى  يۈشىياڭنىڭ فېڭ  مىلىتارىستىئدى. بۇ 
ۆئزىنى جاڭ  فېڭىئدى. غەربىي شىمالدىن چېكىنگەندىن كېيىن  يوققا چىقارغان شوائرىنى

ڭنىڭ  ىدبىلەن  فېڭبۇل قىلدى. وتى ۋە خېنەننىڭ ھۆكۈمدارلىقىنى ققوينىغا ائت جېشىنىڭ
 فۇشىياڭ ماگەنسۇ تۇڭگانلىرىنىڭ رەھبىرى  ھۆكۈمىتىدىن نەنجىڭنەتىجىسىدە ۇئچرىشىشى 

ئەۋەتىش تەكلىپ ى وئتتۇرىغا  دىكى مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈش ۈئچۈن شىنجاڭ نى( 1876-1932)
 فېڭنىڭ خىزمەت قىلغان ۋە  ەسىدەائرمىيدىكى چىڭ شىنجاڭبۇرۇن  فۇشىياڭ ما قويۇلدى.

يىلى گەنسۇدىن قوغالپ    -1927ۇ  شۇڭا ۇئم  .ھەمكارالشقان  بىلەن  ەسىائرمىيپۇقراالر  گەنسۇدىكى  
قوشۇلۇش ائلدىدا گومىنداڭغا  مۇۇئنىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ۇئڭ ى د، بولۇپ چىقىرىلغان

بىر شۆبىسىنى قۇرۇشقا  دا گومىنداڭنىڭ  شىنجاڭڭ  ىدبىر ۋاقىتتا  ىئدى. شۇنىڭ بىلەن    تۇرۇۋاتقان
 تەيىنلەنگەن.تەييارلىق خىزمەتلىرىنى قىلىش ۈئچۈن 

ائرا -ۆئز نىڭ ھۆكۈمىتى ۋە نەنجىڭ  فۇشىياڭ ما، يۈشىياڭ فېڭ بولسا ياڭ زېڭشىن  
ى. بۇنىڭدىن ساقلىنىش ەتتبىلوئبدان يوقاتماقچى ىئكەنلىكىنى  ىن ۈئرۈمچىدبىرلىشىپ ۇئنى 

ھەمدە  لىقىنىۆئزگەرتىپ چىقىشقا مايىل يولى بىلەنگومىنداڭ ۆئز ھۆكۈمىتىنى ۈئچۈن ۇئ 
بۇ  .جاكارلىغانتۇيۇقسىز دىغانلىقىنى ېئسىشنى خاالي مىنگونىڭ بايرىقىنى  ۇڭخۇاجدا شىنجاڭ

ال ەلىبەغدۈشمەنلىرىنى چەكلەشتە  رىدىكى سسە ائرقىلىق ياڭ ىئچكىەمۇر    ۇمكىن ملىشى قى
، بىراق ۇئنىڭ يېقىنلىرى ىئچىدە دۈشمەنلىرىمۇ بار ىئدى. نەنجىڭ بىلەن ائالقىلىشىپ ىئدى

  ياڭدىن  . وئق يەپ ۆئلگەنقەستلىنىپ وئقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا بىر ۇئزاق ۆئتمەي ياڭ 
، ۇئ دەرھال ۋەزىيەتنى  بولۇپ بۇرۇن قەشقەردە ھوقۇق تۇتقان جىن شۇرېنكېيىن چىققان 

ۇئزاق مەزگىل ۈئرۈمچىدە  ياۋنەن ەنف .اناتققار  ياۋنەنگە ەنفىپ، تىغ ۇئچىنى قىل كونترول
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ۈئرۈمچىدىكى   ەر كىشىلنۇرغۇن  ،بولغان كىشى ىئدى. شۈبھىسىزكى  ئەمەلدارى   رى ىچەتئەل ىئشل
  سىياسىي  فېڭنىڭالشقانلىقىنى گۇمان قىلغان. ئەمما ىائر  يۈشىياڭنىڭ فېڭبۇ قەستلەشكە 

ۋەزىيەت ۆئزى تەرەپكە پايدىلىق شاراىئتتا بۇنداق بىر قەستلەشنى پىالنلىشى مۇمكىن ئەمەس 
بۇنىڭ  ىئدى. ۈئرۈمچىدە بۇ قاتىللىقنى تەكشۈرۈشنىڭ ائنچە چوڭ ئەھمىيىتى يوق ىئدى، شۇڭا 

ۇئنى   ائالقىچىسىدىنۈئرۈمچىدىكى ڭ ىد ماي ياڭ ۆئلۈپ ۇئزاق قال .غانېئنىقالنمى سەۋەبى 
چوقۇم »بىز  بۇ خەتتە:، بىراق ۇرۇۋالغانتاپشبىر خەتنى غەلىتە غا دەۋەت قىلغان شىنجاڭ

ھازىرقى ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ   نىڭنۆۋەتتىكى ھاكىمىيەتنى ساقالپ قېلىشىمىز كېرەك، ھېچكىم
نلىقىنى  ماڭىدىغا شىنجاڭغا ۆئزىنىڭ ڭ ى د گەن. يىلدې « كېتىشىگە رۇخسەت قىلىنماسلىقى الزىم

ۋەكىل  ڭنى ىدجاكارلىغان، بىراق ۇئ بېيجىڭغا بارغاندا ىئبراھىم بەگ گەپ ئەۋەتىپ ۆئزىنىڭ 
 مەسۇئل ئەمەسلىكىنى ېئيتقان. ەرىكىتىگەھ ۇئنىڭ ھەر قانداق   ،بېكىتمىگەنلىكىنى قىلىپ

يىلى ياڭ زېڭشىن  -1914ئەسلىتىدۇ.  چىيەننى لىبۇ ھېكايىسى يەنە كىشىگە ڭنىڭ  ىد 
  ، نەتىجىدە (بولغانىش تقوزغىدىمۇ شىنجاڭ )شەكسىزكى  تقانۇتراقبېيجىڭدىكى ۋەكىللىرىنى 

 . نى يوققا چىقارغانسىھەر قانداق ائالقىبولغان بىلەن  چىيەن لىقالماي شاھ مەخسۇت  قاۇئزاق
نېمە بولغان  دەك قىالتتى. زادى ڭغا كۈچ كۆرسەتكەنىوئخشاشال وئيۇن وئيناپ د مۇجىن شۇرېن

 چكەەىگمۇستەھكەملوئبدان ڭ وئرنىنى ىۆئزىن جىن شۇرېنائلدامچىمىدى؟ ڭ ىدىئدى؟ 
ھېچ قايسىسى  بۇ ېئھتىماللىقالرنىڭ ؟ ئەمەلىيەتتە بېسىم ىئشلەتتىمۇ ۋاسىتەبىىئبراھىمغا 

ۈئندىگەن نەرسە غەربىي  بۇنىڭدىن قول ۈئزۈشكە بەلكىم ىئبراھىمنى . بولمىغاندەك قىالتتى
مۇمكىن.   ۇشىبولدۈشمەنلىك كۈچلۈك قارشى  يۈشىياڭغا فېڭشىمال مۇسۇلمانلىرىدىكى 

پۇقراالر ائرمىيەسى گەنسۇدىن قوغالپ چىقىرىلغاندىن كېيىن ۆئلكىدىكى تۇڭگان   فېڭنىڭ
 -1929تى. تخالىماي ۇشىنىبولدا ھاكىم شىنجاڭۆئزىگە قوشنا  يۈشىياڭنىڭ فېڭمىلىتارىستالر 

دىكى  شىنجاڭ ،سىرت نىڭ وئتتۇرىدا غەربىي شىمالدىكى مۇسۇلمان مىلىتارىستالردىنىيىل
 ېلېگراممىداتبىر ىئمزا قويغان مۇسۇلمان ائقسۆڭەكلەرمۇ چىگە ائلغان ىئبراھىم بەگنى ۆئز ىئ

»دۆلەت  بولۇپ: ەيىبلەنگەنئقاتتىق  تىزىلىپبىرلەپ -بىرگەنسۇدىكى جىنايەتلىرى  فېڭنىڭ
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بىز . بىرلەشتۇق ەيىبلەشتەئ يۈشىياڭنى فېڭۋە ۆئزىمىزنى مۇداپىئە قىلىش ۈئچۈن بىز تى ئەمەنپە
گۆش ۋە قېنىمىز قارشى  مىڭ مۇسۇلمان كۈچىمىزنى توپالپ مىلتىقالرغا، زەمبىرەكلەرگە    بەش يۈز 

 بىلەن ائتالندۇق« دېيىلگەن.

قوشۇلغانلىقتىنمۇ  غاجىن شۇرېنبىراق  .كەسكىن نارازىلىق ىئدىبولغان  يۈشىياڭغا فېڭبۇ  
گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ بەش  " شىچېڭنىڭڭ ىبىلەن د چىيەن لى .ەرمەيتتىبھەرگىز دېرەك 

رايونى قۇرۇشنى    ائپتونوممىللەت بىرلىشىش سىياسىتى خىتاينىڭ غەربى شىمالىدا بىر مۇسۇلمان  
قارىشى خىتايچە سۆزلەيدىغان دۆلەت سىياسىتىگە ئەگىشىدىغان  دېگەن بۇ  " تەشەببۇس قىلىدۇ

غا كىرىشى  شىنجاڭاڭنىڭ گومىند .مۇمكىن ىئدى ۇشى بولتارقالغان مۇسۇلمانالر ائرىسىدا كەڭرى 
يەرلىك تۇڭگان رەھبەرلەر مۇسۇلمانالر   تۇرغان شۇ ۋەزىيەتتەمۇمكىن ئەمەستەك تېخى 

يىلنىڭ بېشىدا  -1930. ىغۇچىلىرىنى ىئزدەشكە مەجبۇر بولدىقوللباشقا  ەسىنىڭائپتونومىي
سوۋېت كونسۇلىغا يېقىنلىشىپ قەشقەرنى قورشىۋالغان  ۋۇۋ شا  ماقەشقەرنىڭ دوتىي  ى 

باسمىچىالرنى يوقىتىش ۈئچۈن قورال تەلەپ قىلغان، شۇنداقال قەشقەرنى مەركەز قىلغان بىر 
وۋېتنىڭ تارىم وئيمانلىقىنى  ىئپادىلىگەن. ۇئ س ۇسىنىمۇائرز مۇسۇلمان ۆئلكىسى قۇرۇش 

مۇمكىن دەپ قارىغان. تاشقى   ەكلىشىدىئگىەنى خۇددى ياپونىيەنىڭ مانجۇرىي  ىئگىلىشىنى
رەت قىلغان، بىراق بىر ىئككى ھەپتىدىن كېيىن  اليىھىنىتى بۇ سسارىياكومىخەلق ىئشالر 

تۇتۇلغاندا   ۇپۋالماقچى بولىقاراڭغۇ بازاردىن قورال سېتتاشكەنتتە ئەمەلدارلىرى  نىڭشاۋۋۇ ما
ۈئچۈن تاشكەنت يېڭى   ۇرۇشيوشسوۋېت پۇرسەتنى چىڭ تۇتقان. بۇ تۇتقۇنلۇقنى ۈئرۈمچىدىن 

 شىش تەلىپىنى قويغان.ىېئچىش، سودىدا ىئمتىيازالرغا ېئر ا ېئغىزلىرىنى چېگر 

روشەن  بىلىدىغانلىقىنىمۇھىم قايسى ىئشالرنى  شىنجاڭدىكىبۇ ۋەقە سوۋېتنىڭ  
، بۇ شىشىېئر  ستۈنلۈككەۈئبىلەن بولغان سودىدا  شىنجاڭ ەقسىتىمۇئالرنىڭ  :بىلدۈرەتتى

نى  شىنجاڭيۈز بەرگەندە ۇش ۇئر ىپاقداشلىرى بىلەن تۋە ۇئنىڭ ىئت ەبرىتانىيئەگەر  ائرقىلىق 
ۋەكىللىرى  نىڭشاۋۋۇمارىيال بازىسىغا ائيالندۇرۇش ىئدى. ېمات ەنچلىكىئشبىخەتەر ۋە 

 -تۈركىستانتى سسارىياكومىخەلق تاشكەنتتە تۇتۇلۇپ ھەپتە ۆئتكەندىن كېيىن تاشقى ىئشالر 
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بىلەن بولغان ائالقىنى  جىن شۇرېنغىن ېئچىپ ى ي دەرىجىلىك ۇقىرى ي بىر  داسىبىرىيە تۆمۈر يولى
سېتىشقا ىئجازەت  ۈئرۈمچىگە قورال بەدىلىگە ىش تىجارەت ھوقۇقىغا ېئرىشكۈچلەندۈرۈشنى، 

ائرقىلىق كېلىشىم  ەدىپلوماتىي. يەنە وئن سەككىز ائي سەرپ بولغان قارار قىلغان نى بېرىش
ۆئلكىلىك ھۆكۈمىتى بىلەن  شىنجاڭ» جىن شۇرېنيىلى ۆئك تەبىردە  -1931تۈزۈلگەن، ھەمدە 

 ىئمزا قويغان. ەخپىيم گە  قتىسادى مۇناسىۋەت كېلىشىمى«نىڭ ىئىئتتىپاقى سوۋېت

 

 ڭغۇلالرو لىڭى ۋە مى قۇمۇل قوزغ

غا تايىنىپ توپى نوپۇزلۇقالرائتا مىراس خىتاي بولمىغان  ،نى يەرلىكشىنجاڭزېڭشىن  ياڭ
چ بىرىگە  ېىئچىدىن ھ ۇئالرنىڭ گۇرۇپپا كىشىلەرنى بىر بۇ ېئھتىيات بىلەن ىئدارە قىلغان. ۇئ 

 - 1926 رورىچ نىكوالسچى مىستىسىزم ۇسىيەلىكر  .قىلغان كونترولائساستا  تايىنىپ قالمىغان
قىلىش ىئقتىدارىدىن ھەيران قالغان،   كونتروليىلى ياڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ۇئنىڭ يەرلىكلەرنى 

بەزىدە ۇئيغۇرالرغا يېقىنچىلىق قىلىدۇ، يەنە   ، الشساى»بەزىدە ياڭ تۇڭگانالرنىڭ ھاياتىغا ائر  :ۇئ
ياڭ ۆئلتۈرۈلگەندە بۇ  ئەمما . ېگەند« نتۇمايدۇۇئشنى لالوبەزىدە قالماق ۋە قىرغىزالرنىمۇ گ

يىلنىڭ   -1920غان ىئدى. ۇشتىن قالجارى قىلدۇر  نۈمىنى ۈئئەڭ يۈكسەك ۆئزىنىڭ تەدبىرلەر 
 ھەمدە ڭغۇلالرغا مايىل بولغانو ىيات قىلىپ موئتتۇرىلىرىدا ياڭ تۇڭگانالرغا تايىنىشتىن ېئھت

بىراق ۇئزاققا  غان.قوشۇنىنى تۇرغۇز  ائتلىق  ۇتالرنىڭتورغ شەھەردىكى  قارا غافرونتىشەرقتىكى 
 شىنجاڭ ڭغۇلىيە خەلق جۇمھۇرىيىتى ائرمىيەسىنىڭ و ڭغۇل سىياسىتى ائلتايدا مو قالماي بۇ م

مۇرەككەپلىشىپ كەتكەن. يەرلىك   ەۋەبلىك سمۇداپىئە قىسىملىرى بىلەن توقۇنۇشقانلىقى 
تىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن ياڭ ائلتايدىكى  ېڭغۇلالرنىڭ بۇ ھۇجۇمالردا بىرلىشىپ كو م

يىلى   -1927 .تاجاۋۇزىغا قارشى قورالالندۇرغانڭغۇلالرنىڭ و قازاقالرغا تايىنىپ ۇئالرنى م
قوراللىق  غا كىرگەندەشىنجاڭىلىق ىئچكى موڭغۇلىيە ائرق لەتتىمور  وئۋىن رىكىلىق سەيياھ ېائم

كۆرگەن. قازاقالرنى قورالالندۇرۇش    ەۋاتقانلىقىنىىئلگىرىلقازاقالرنىڭ گەنسۇ ۋە چىڭخەيگە قاراپ  
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ىيەتكە سالغان،  د زىد ەقىبلەرنىر ائقسۆڭەكلىرى ىئچىدىكى  )قازاقالرنىڭ بىر قەبىلىسى( كىرەي
 . گەنېئلىپ كەل ەھدىتىنىت ۈش ائلتايدىن تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبىغا سۈرۈل نىڭۇئالر 

  نىڭ مۇھىم نۇقتىسى ۇئنىڭ ھەمتاۋاق بولۇش سىياسىتى نوپۇزلۇقالر بىلەن مىللىي ياڭنىڭ 
 ۇستەملىكىچىلىك مۋە  تكۈزۈۋېلىشۆئچېگرا رايونالردا يەرلەرنى خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ 

ۇئنىڭ وئرۇنباسارى   ىن كېيىنۆئلۈمىد ياڭنىڭ  .ىئدى لىقى قارشى كۈچلۈك گە نىسبەتەنسىياسىتى
سىياسەتلىرىنى   ياڭنىڭزىپ ېخەت ي ەنجىڭگەن ۋېنلوڭ لىيۇمۇائۋىن ۆئلكە رەىئسى 

نارازى   ەتئىيقداۋامالشتۇرۇشنى تەۋسىيە قىلغان ھەمدە خىتاي بولمىغان يەرلىك ائقسۆڭەكلەرنى  
ڭغۇلالر ۋە قازاقالرغا  و ۇئزاق مەزگىل چارۋىچى م»  :لىيۇقىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى ائگاھالندۇرغان.  

مۇسادىرە قىلىنمىسۇن   ەتئىينەزەرق  ۇشىدىنبولمە  ېتەۋە يەرلەر يەنىال ۇئالرغا مەنسۇپ بولسۇن، ن
  شۇرېن  جىنۆئلكە باشلىقى بىراق  .ېگەندياكى ېئكىن يەر قىلىپ ۆئزگەرتىلمىسۇن« 

،  ئەمەل قىلىپگە سىياسىتى ۇرۇشخىتايچىالشت نى باشقۇرۇشى ن چېگرا رايونالر  گومىنداڭنىڭ
يىلىغىچە  -1930يىلدىن  -1929خىتاي تەسەررۇپىغا ۆئتكۈزمەكچى بولغان.  رايونىنىگرا ېچ

  بىكار  ۈزۈلمىسىنىتدىكى چارۋىچىالرنىڭ چىڭ دەۋرىدىن قالغان شىنجاڭ لىقتا جىن ىبولغان ائر 
  گارنىزون لى ىئ ۋە تكەنۋە لى ۋادىسىغا خىتاي ئەمەلدار ئە، ىئقا تۇتۇش قىلىپقىلىش

قىرغىز، قازاق ۋە  بۇ رايوندىكى بۇ سىياسەتلەر  .دەرىجىسىنى تۆۋەنلەتكەنىنىڭ قوماندان
ك بولۇپ  ۈقازاق ۋاڭى كۈچل ،رەيلەرنى مىسالغا ائلساقېبىائرام قىلغان. ائلتايدىكى ك  ڭغۇلالرنىمو 

ڭغۇللىرى ۆئلكە و قاراشەھەردىكى تورغۇت مئەمما ، ارغانچىقخىتايالرنى قوغالپ ئەۋەتىلگەن 
ھېچقانداق  نەتىجىدە بۇ  ،  بولغانشنى »تەلەپ« قىلىشقا مەجبۇر  پ ئەۋەتىتەيىنلە  نىئەمەلدارلىرى

لەپ قۇمۇل  ىخىمۇ ىئلگىر ېتبۇ سىياسەتتە  يىلى جىن    -1930.  ەمەلىيلەشكەنئ  ۋارىچىلىكسىزائبىر  
يېڭى  ھەمدە يەرلەرنى بۆلۈپ ناھىيەلەرنى قۇردى، خەلقنى  ۇرۇۋەتتىقالدۋاڭلىقىنى ئەمەلدىن 

الڭ تۆش خىتايالرنى  .   ۇنالشتۇرۇۋەتتىوئر بوستانلىقىغا  ۇمۇلقباجغا زورالپ گەنسۇدىكى يا
يەرلىك نىڭ باشلىرىدا ىيىل -1931بۇ قىلغىنى چەك تىن ېئشىپ كەتتى، نەتىجىدە جىننىڭ 

 رال ائلدى.و قولىغا ق  ( قوزغىلىپۇئيغۇرالرمۇسۇلمانالر )
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الڭ   خاھىشتىكى  سىياسىيپىنى كۆزەتكىنىمىزدە پەرقلىق ېنىڭ سچىالر قۇمۇلدىكى قوزغى
داۋام قىلىپ   ەۋالدقائ. بۇنىڭ ىئچىدە ۆئزىنىڭ ئەجدادتىن ېلىقىدۇچ كىشىلەرنىڭ بارلىقى كۆزگە 

چىلەر ۋە  ت ھوقۇقىنى تەلەپ قىلىدىغان قۇمۇللۇق ائقسۆڭەكلەردىن باشقا جەدىلىۋاتقان ېك
  سىياسىي دەسلەپكى مەزگىللىرىدە  ڭىئنقىالبنى مايىل كىشىلەرمۇ بار ىئدى. بەلكىم  ۋېتقا سو 

مەسىلە ۈئرۈمچىگە   جىددىي ىئنقىالبتىكى ئەمەس ىئدى.پەرقلەرنى بەكرەك تەكىتلەش ائقىللىق 
الڭچىالر دەسلەپتە   تاقابىل تۇرۇش ۈئچۈن  قورال ۋە وئق دورىالرغا قانداق ېئرىشىش ىئدى. قوزغى

تۇڭگان دېۋىزىيەسىنى تەكلىپ  -36خىتاي ائرمىيەسىنىڭ چى گومىنداڭگەنسۇغا يۈزلىنىپ 
ى. بۇ ھەمكارلىق ىئد جوڭيىڭ  ما ېروئفىتسبۇ دېۋىزىيەنىڭ قوماندانى قابىلىيەتلىك ياش  .قىلغان

 ما ائخىرىدا قايتا مەغلۇبىيەتكە ۇئچراتقان. - ۆئلكە ائرمىيەسىنى قايتايازدا ۋە كۈزدە يىلى  -1931
مەنسۇپ ائق وئرۇس قىسىملىرى بىلەن بولغان ۇئرۇشتا يارىلىنىپ   غاجىن شۇرېن جوڭيىڭ

 . چېكىنگەنگەنسۇغا 

الڭچىالر قۇمۇلنىڭ شىمالىدىكى تاغالرنى ماكان تۇتقان ۇئ يەر   .قىش كىرگەندە قوزغى
الڭچىالر يېقىن بولۇپ، موڭغۇلىيە خەلق جۇمھۇرىيىتىگە  ياردەم  دىن موڭغۇلىيەئەمدى قوزغى

نىڭ  بيۇروسىڭغۇلىيە دۆلەتلىك ائز سانلىقالر  و قىلغان. بارىكۆللۈك قازاق قاسىم )بەلكىم متەلەپ  
الڭچىالر بىلەن موڭغۇلىيەنىڭ مۇناسىۋىتىدە كۆۋرۈكلۈك  رول ۇمكىنم  ۇشىبولخادىمى  ( قوزغى

الڭچىالرغا بىر پاكىت توپالش ۆئمىكى ئنەتىجىدە وئينىغان.  تكەن، ۇئالر ەۋەموڭغۇلىيە قوزغى
رۇپپىدىكى  موڭغۇلىيەلىك خادىم  ۇ بۇ گ  .كىرىپ كەلگەنكابىردا ېديىلى  -1931غا شىنجاڭ

لى ۋادىسىغا  ىئدى. ۇئ وئن يىل بۇرۇن ىئ دەنبەرەل الۋارىنكىتابىمىزدا بۇرۇن تىلغا ېئلىنغان 
مەقسەت بىلەن سەپەر قىلغان ھەمدە ائبدۇلال روزىباقىيىۋ ۋە  ىئنقىالبىوئخشاش مۇشۇنىڭغا 

  ۋادىكى موسك رناتسىئونالنىڭ ېىئنتنىستىك ۇمميىلى كو  -1922قادىر ھاجى بىلەن بىللە 
 . ىئدى قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان

الڭنىڭ رەھبىرى بۇرۇن قۇمۇل ۋاڭىغا تىپ  ېيۋە ۇئنىڭ ھەمراھلىرى    دەنبەرەل بارغاندا قوزغى
دەسلەپتە ۆئزىنىڭ   دەنبەرەلخىزمەت قىلغان كۆپ جايالرنى كەزگەن خوجىنىياز ىئدى. 
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ۇئنىڭ مەقسىتى ائخىرى  .گۇمانغا قالغان ېگەندسى ۇمەقسىتىنى ېئيتمىغان ھەمدە خىتاي جاس
ىشقا قارشى چىققان، چۈنكى ۇئالر ائشكارا بولغاندا بەزىلەر موڭغۇلالر بىلەن ھەمكارلىش

ھەققىدىكى كىشىنى بىزار   ۋەزىيىتى سىياسىي نىڭ موڭغۇلىيە ۇقىدىكىكونتروللكوممۇنىستالر 
  ەنچىگە ىئشخوجىنىياز ھاجىنىڭ  لدەنبەرە. شۇنداقتىمۇ ىئدى قىلىدىغان بايانالرنى ائڭلىغان

شىدا موڭغۇل  ېيىلنىڭ بڭى ېبەرگەن. يۋەدىسىنى قىلىش ېئرىشكەن ھەم ئەسكىرى ياردەم 
ۇئيغۇرنى ۆئزى  ۈئچ ، ۇئالر قۇمۇل، تۇرپان ۋە قەشقەرلىك بولۇپ قايتقان النباتورغاۇئۋەكىللىرى 

بارغان ھەمدە قورال ۋە  تىپ ېييىلى مارتتا پايتەختكە  -1932. ۇئالر نبارغابىلەن بىللە ېئلىپ 
الڭ رەھبەرلىرى ىئمزا ۋە    ئەسكىرى مەسلىھەتچىلەرنى ئەۋەتىش ھەققىدە خوجىنىياز ھاجى قوزغى

 يەتكۈزگەن. تنى ەمۇراجىئقويغان 

الڭنى كو  ڭنىھاجىموڭغۇلىيەگە يۈزلىنىش خوجىنىياز   قولغا    نىدىمىنىستالرنىڭ يار ۇممقوزغى
الڭنى   ا مەجبۇر قىلغان.ىغكەلتۈرۈشكە مايىل بىر ۇئسۇلدا بايان قىلىش قۇمۇل رەھبەرلىرى قوزغى

قوزغىلىڭى دەپ ائتىغان. خوجىنىياز   مىللىينىڭ    «خەلقى  چەنتۇ»  ېمەيد   قوزغىلىڭى  مۇسۇلمانالر
رەىئسى« دەپ تونۇشتۇرغان.   ېتكومىتخەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەركىزى  چەنتۇھاجى ۆئزىنى »

الڭ ھەققىدىكى  دەنبەرەلنىڭ الڭچىالر مۇدىدوكالتىقوزغى   ىئنقىالبى بىر  ھەققىدە قوزغى
قەدەر بىر  گەخوتەن ۋە قەشقەر خەتتەتىلغا ېئلىنغان.  ىنىۋاتقانلىقى ھالىتىدەشەكىللپارتىيەنىڭ 

ۆئزلىرى بىلەن ىئتتىپاقداش  ۇتالرنىڭتورغ دىكى ۋە قاراشەھەر  ەۋجۇتلۇقى م ائالقە تورىنىڭ 
قىسقىال بايان  كىرىشى  ماجوڭيىڭنىڭ دىكى يىلى -1931خەتتە يەنە بايان قىلىنغان.  ىئكەنلىكى

الڭچىلىرى ۋە تۇڭگانالر وئتتۇرىسىدا زىددىيەت   ۇرىتىلغانپ ەۋجۇتلۇقىمقىلىنىپ، قۇمۇل قوزغى
جىن   ، پارتىزانالرنىۋېلىپتارتىقۇمۇل پارتىزانلىرىنىڭ قورالىنى ۋە وئق دورىلىرىنى  ماجوڭيىڭۋە 

 .  شىكايەت قىلىنغانتاشالپ بەردى دەپ   غاشۇرېن

ۋە    دەنبەرەل   ېلداائپريىلى    -1932  .بەردى  ېۋە ميۈزلىنىشى  موڭغۇلىيەگە  ھاجىنىڭ  خوجىنىياز  
كىيىم ۋە نەق پۇلنى قۇمۇلغا يۆتكىدى. شۈبھىسىزكى  ەربىيھ ، رال و ققاسىم ھەمكارلىشىپ 

قولى بار دەپ قارايتتى. قارىغاندا قۇمۇل  ۋاسىتەبى ۋانىڭموسكنۇرغۇن كىشىلەر بۇنىڭدا 
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ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەندەك قىلسىمۇ بۇ  رناتسىئونالنىڭ ېىئنتنىستىك ۇممۋەكىللىرى كو
الڭغا     مىگمارسامبۇنىڭ   گالىندەۋىنپاكىت كەم.  ېئنىق  قول تىققانلىقىغا ائىئت    ۋانىڭموسكقوزغى

خەلق ڭغۇل و مائساسالنغاندا پەقەت ائرخىپلىرىغا ائساسەن بەرگەن مەلۇماتىغا  ڭغۇلىيەمو 
. بۇنىڭغا  غانتەستىقلى نى تىشەۋەئقورال  گەندەنۋە  شىجى ېكرېتارى سپارتىيەسى  ىئنقىالبى

مكىن. ياردەم  ۇم  ۇشىبولكومپارتىيەسى مۇستەقىل ھەرىكەت قىلغان ڭغۇلىيە و مقارىغاندا 
الڭ دولقۇن ۇممكو ڭغۇلىيەدەمو ھەققىدىكى سۆھبەت  بىر لغان بوپەيدا  ىنىستالرغا قارشى قوزغى

  سولچىل خاتالىقى رناتسىئونالنىڭ ېىئنتنىستىك ۇممكوكېيىنچە چاغدا يۈز بەرگەن بولۇپ بۇ 
نىستىك  ۇم ملىرىدا بارلىق كوىيىلىنىڭ وئتتۇر -1932دەپ تەنقىد قىلىنغان.  تۈپەيلىدىن بولغان

مۇنىستىك  م، بۇ كو بولۇپ قايتۇرۇپ كېتىلگەن موڭغۇلىيەدىنۋەكىللىرى رناتسىئونالنىڭ ېىئنت
 . ىئدى ېشارەتبموڭغۇلىيەدىكى پاائلىيەتلىرىنىڭ ائخىرالشقانلىقىغا رناتسىئونالنىڭ ېىئنت

الڭالر -1932 ڭغۇلىيەدىكىمو ئەپسۇسكى    ىئنقىالبقا دىكى سەۋەبىدىن شىنجاڭ يىلىدىكى قوزغى
تۇتۇشقا   ېئھتىياتچان سىياسەتنىڭ ڭغۇلىيە و يوق بولغان. م ھتىماللىقىېئداىئملىق ياردەمنىڭ 

 گە ىئمكان قويمىغان. ىھالقىغان ھەرىكەتلىر  ېگراچ ېمىنىدىكىزۇئنىڭ خىتاي  قاراپ يۈزلىنىشى

 

 جەنۇبى تۈركىستان ائپتونومىيەسى ۋە شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

دېۋىزىيەنىڭ تارماقلىرىنى   -36شىمىڭ  مامۇائۋىنى  جوڭيىڭنىڭ مايىلى باھاردا  -1932
قىنى ھەمكارلىبولغان ۋاقىتلىق يەرلىك ۇئيغۇرالر بىلەن  ۋە گەنىر كقايتا غا شىنجاڭباشالپ 

خوجىنىياز ھاجى ۆئلكە   قىسىمالرنىڭ ياردىمى بىلەن كەلگەن ېڭىي ئەسلىگە كەلتۈرگەن.
يۈرۈش قىلىشتىن بۇرۇن  قۇمۇلدا   ەربكەغقوغالپ چىقارغان، بىراق ۇئ  ۇمۇلدىنقائرمىيەسىنى 

سىدىكى بۆلۈنۈشنى  ىشىمىڭ وئتتۇر   ماۆئز وئرنىنى مۇستەھكەملىمەكچى بولغان. بۇ ۇئنىڭ بىلەن  
تۇرپانغا قاراپ يولغا چىققان. كابىردا ېديىلى  -1932شىمىڭ  ماكەلتۈرۈپ چىقارغان. 

الڭ رايوندىكىبىلەن بۇ لىشى ېكتۇڭگانالرنىڭ تۇرپانغا    . قالغان  ېلىپكۇئدۇل  الربىر قانچە قوزغى
الڭغا خوجىنىياز ھاجىنىڭ يارەنلىرىدىن  ى رەھبەرلىك قىلغان. تھىۇم تمەخمۇتۇرپاندىكى قوزغى
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بىلەن پاختا   سىسىيەۇ ر سوۋېت بولۇپ ئەۋالدى ى تۇرپانلىق باي سودىگەر تھىۇم تمەخمۇ
يىلدىن بىرى جەدىتچى وئقۇتقۇچىالرنى تەكلىپ قىلىپ تۇرپاندا  20سودىسى قىالتتى. ۇئ 

الڭالرنىڭ رەھبەرلىرىنى  مامەرىپەت تارقاتقان ىئدى.  گە  ىۋەزىپدېۋىزىيەدە  -36شىمىڭ بۇ قوزغى
تۇرپاندا  قوماندانلىقىدا بولغان. ەسىنىڭائرمىيگومىنداڭ ائتاقتا بولۇپ ۇئالر  تەيىنلىگەن

ائتالغان.   لۈجاڭ گى تۆمۈر بولسا تۆمۈر  ې سىجاڭ ائتالغان. بۈگۈرنىڭ بخمۇت  ەمى  تھىۇم  تمەخمۇ
الڭچىالرنىڭ قولىغا ۆئتكەن  -1933  . يىلى يانۋارغا كەلگەندە تۇرپاننىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى قوزغى

الڭ .پايتەختنىڭ مۇداپىئەسىنى ۆئزگەرتكەن زگىرىشلەرۆئ ەنۇبتىكىج  دەسلەپكى  نىڭ قوزغى
تايانغان، بىراق    ەسىگە ائرمىييالالنما  س  ۇ ر وئۆئلكە قىسىملىرىغا ۋە ائق    جىن شۇرېن  ەزگىللىرىدەم

بىلەن ۇئرۇشۇپ   ياپونالر غا مانجۇرىيەدە ىئتتىپاقى شىنجاڭ ت ېسوۋ شىدا ېيىلىنىڭ ب -1933
. يەرلىكلەر بۇ  تۇرغانقايخىتاي ئەسكەرلىرىنى  وئن مىڭدەك  كىنگەن  ېچ  ېررىتورىيەسىگەتسوۋېت  

خىتاي  -ۇسىيە ر دەپ ائتايتتى، بۇ ىئسىم ئەسلى  «قىزىل ساقالالر»نالرنى ۇ كەلدىائخڭى ېي
ۋەزىيەت  بىلەن لىشى ېكقىزىل ساقالالرنىڭ  .ېيىلەتتىدخىتاي باندىتلىرىغا  ېگراسىدىكىچ

شىمىڭ ۋە تۇرپاندىكى ىئسيانچىالر   ما ۈئرۈمچىنىڭ پايدىسى تەرەپكە بۇرۇلغان ھەمدە بۇ 
  شىسەي شىڭ قىزىل ساقالالرنىڭ قالغان.  ېلىپكۇئدۇل  بىلەن ۇزۇلۇشى بمۇناسىۋىتىنىڭ 

تۇرپاندىكى ۆئلكىلىك نەتىجىسىدە ھەرىكىتى غان ېئلىپ بېرىلتەرىپىدىن ىئسىملىك وئفىتسېرى 
  ۇئنىڭ قىسىملىرىنىڭ    جىن شۇرېن بۇ غەلىبە  ئەمما    .گەنۈلئەسلىگە كەلتۈر   ھوقۇقىھۆكۈمەتنىڭ  

 ېلدا ائپريىلى  -1933ىئسيانچىالرنى يوقىتااليدىغانلىقىغا  بولغان  ىئشەنچىنى تىكلىيەلمىگەن. 
ۆئزگىرىش  سىياسىي -ەربىيھ قىزىل ساقالالر قوللىغان ائقالر ائرمىيەسى  نىڭجىن شۇرېن

مۇۋەققەت ۆئلكە  ۋېنلوڭنى  ۇلىيقىنى ې ي ېڭشىننىڭزوئرنىغا ياڭ  نىڭجىن شۇرېنقوزغىغان. ۇئالر 
 قولىغا ۆئتكەن.  شىسەينىڭھوقۇق شىڭ   ەمەلىيئكىن ې لتىكلىگەن، رەىئسى قىلىپ 

  ەنۇبقا جىئتتىپاقداشلىرى بىر قىسىم تۇرپاندىن قوغالنغاندىن كىيىن خوجىنىياز ھاجىنىڭ 
رەھبەرلىكىدىكى   ماجەنساڭمۇائۋىنى  ماشىمىڭنىڭقوشۇنى  لۈجاڭنىڭتۆمۈر  .يۈرۈش قىلغان

بىلەن  ماجەنساڭتۇڭگانالر بىلەن كۈچلەنگەن. نەتىجىدە  ئەسكەرلىككە ېئلىنغانقاراشەھەردە 
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 ەن ىئككىيلتۆمۈر قىسىملىرى كۇچا ۋە كورلىنى قولغا كەلتۈرۈپ قەشقەرگە يول ائلغان. بۇ 
ھەر ىئككى تەدبىر قولالنغان بولۇپ    شاۋۋۇماقەشقەرنىڭ دوتىي  ى    ېلىۋاتقانداكشىمالدىن بېسىپ  

گرا مۇداپىئەسىگە مەسۇئل  ېشەھەرنىڭ غەربىدە چ  ،بىرى بۇنىڭ    .مەغلۇپ بولغان  ەىئككىلىسىد
ئەكسىچە تۆمۈر    لىېئقىرغىز قىسىملىرىنى ىئشقا سالغان. وئسمان    قوماندانلىقىدىكى  لىېئوئسمان  

الڭ قىسىملىرى بىلەن بىرلىشىپ  ماجەنساڭۋە    ، تىلىپ كەتكەن. ىئككىنچىسى ېقچىالرغا قوزغى
  شاۋۋۇ  ماائخىرىدا  ېلنىڭائپرى يىل -1933 .ڭەيتكەنېكۆئزىنىڭ ھاكىمىيەت ائساسىنى  شاۋۋۇ ما

چىنىڭ ھ تەشكىللىگەن. )بىر گۇۋاڭەشنى  ېكشەھەرلىك  ڭىدىن  ېيۆئمەر ائخۇنبايىۋ رەھبەرلىكىدە  
ۆئمەر ائخۇنبايىۋنى دوتەي قىلماقچى بولغان(.   ېرىپب ېپاىئستئەمەلىيەتتە  شاۋۋۇ ماېئيتىشىچە 

لىۋاتقان ېكڭەش ېكوئرنىغا شەھەرلىك تەدبىرلىرىنى ېئلىشنىڭ شەھەرنى مۇداپىئە قىلىشنىڭ 
 نى قارار قىلغان.ۈئچۈن بىر ۆئمەك ئەۋەتىش بىرلەشمە قىسىمنى قارشى ېئلىش

يىلى  -1932 ېلىشىكتىپ ېيۋەزىيىتىدە  تۆمۈر بەگنىڭ  سىياسىيقەشقەرنىڭ شۇ چاغدىكى  
نورۇز باي باشچىلىقىدىكى ائرتۇچ   ەشكەنائالقىل خوجىنىياز ھاجى بىلەن ىالباھارد

پارتىيە قۇرۇپ ىئسمىنى    ېڭىيتەرەپدارلىرىنىڭ غەلىبىسىگە ائيالنغان. تۆمۈر بىلەن نورۇز باي بىر  
ىدىكى  كتەشكىالتى دەپ ائتىغان ھەمدە ۆئمەر ائخۇنبايىۋ رەھبەرلى ائزادلىق ستان شەرقى تۈركى

ڭەش قۇرۇپ  ېكڭى ېيئەمەلدىن قالدۇرغان. ۇئالر نورۇز باي رەىئسلىكىدە ڭەشنى ېكشەھەرلىك 
ىئسالم كېڭىشى دەپ ائتىغان. قەشقەردىكى كونا كۈچلەرنى چەتلەشتۈرۈش    مىللىيۇئنى قەشقەر  

  . پارچىالنغانۇئزۇنغا قالماي  ەرەپدارلىرى تۇئنچە ائسانغا توختىمىغان، شۇنىڭ بىلەن تۆمۈر 
ائساس بولغان، نورۇز باينىڭ قوللىغۇچىلىرىمۇ قاتناشقان    ەرەپدارلىرى تۇئنىڭ وئرنىغا ائخۇنبايىۋ  

 چىققان.  ۋۇجۇدقاقۇرۇلتاي  ڭى ېيلەرنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلغان ۋە قىرغىز ۋەكىل

لىك كەسكىن بولغان. يچىقىسىمالر ائرىسىدا جىددىراللىق و قھەر قايسى قەشقەردىكى 
مۈلۈكلىرىنى   -قىرغىز قىسىملىرى شەھەرگە دەسلەپ كىرىپ خىتايالرنىڭ مال لىنىڭېئوئسمان 

  تەرەپ ۇئالرغا نىسبەتەن بىبۇ ھۇجۇمالر تۇڭگانالرنى نارازى قىلغان، بىراق تۆمۈر بەگ  .بۇلىغان
سىدا  ىتۇڭگانالر بىلەن قەشقەرلىكلەر وئتتۇر قەشقەر كونا شەھەردە تۇرغان، نەتىجىدە  وئرۇندا
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بولۇۋاتقان شۇ مەزگىلدە ۋاقىتلىق چىققان. تەرەپلەر وئتتۇرىسىدا كوچا ۇئرۇشى  ېلىپكتوقۇنۇش 
 يۈنۈس  ؛بولۇپ وئسمان ۇئنىڭ مۇائۋىنى بولغان  قوماندان، تۆمۈر باش بىر كېلىشىم ىئمزالىنىپ

  ۈئرۈمچىدىكى   سەىئدىبەگ    يۈنۈس  .دوتەي بولغان   جىنشوۋ ۋە سۇ    (1938-1902)  سەىئدىبەگ  
ىئتتىپاقدىشى ىئدى.  نىڭتۆمۈر  لىق تۇرپانقانۇن مەك تىپىنى تۈگەتكەن ھەمدە  -سىياسىي ۇسچەر 

 ( ىئدى. بۇالرنىڭ ھەر ىئككىلىسى سەنمۇجاڭىباشلىقى )  شتاب  جەنساڭنىڭ  ما  بولسا   جىنشوۋ سۇ  
يەرلىك  . نىيەت قىالتتى ۈرگۈزۈشنىيراۋان بولۇپ قەشقەردە گومىنداڭ سىياسىتىنى  ۇسچىغار 

يىل  20قەشقەردە كۈچلۈك تەسىرگە ىئگە ىئدى. ۇئ  شەۋقىجەدىتچىلەردىن قۇتلۇق ھاجى 
 غاسپىرالى ىئسماىئل    ھەققىدە  ۆرۈرلۈكىز قىلدۇرۇشنىڭ    ەرەققىي ت  ەشرىياتچىلىقنىنبۇرۇن يەرلىك  

شەرقى  »باسما ماشىنىسىدىن پايدىلىنىپ    ېرالرنىڭمىسسىئون  ۋېدشۇئ    ىئدى.  ەشكەنائالقىلبىلەن  
  ى سۈپىتىدە زىتېگ وئرگانتۆمۈرنىڭ بۇ گېزىت  .زىتنى چىقارغانېگ ېگەند  «تۈركىستان ھاياتى

  .لىگەنيەجەڭچىسى دەپ مەدھىتىقاد ېئۇئنى مەيدانىدا بولۇپ، خوجىنىياز ھاجىغا مايىللىق 

نى ۆئز ىئچىگە ائلغان ىتھىۇم تمەخمۇ ىكى باستۇرۇشتىن ائمان قالغان تۇرپاندشۇ چاغدا 
  ېلداائپر .قايتا تەشكىللەنگەن چۇرۇشۇپۇئ بىر تۈركۈم كىشىلەر قۇمۇلدا خوجىنىياز ھاجى بىلەن

ۇئ چاغدا  .ەنىئگىلىگۋە تېز ۈئستۈنلۈكنى  خوجىنىياز ھاجى قوشۇنىنى باشالپ تۇرپانغا قايتقان
بۇ چاغدا ۆئلكىدىكى ىئسيانچىالر ائرىسىدا  .ىئدى ۇۋاتقانبولۆئزگىرىش  ەربىيھ ۈئرۈمچىدە 

  غا پاالتا ەمۇرىي مندا ۇئالر نەنجىڭدىكى ۇبىر بىرلىك شەكىللەنگەن. ىئيكۆرۈنۈشتىكى ۋاقتىنچە 
جىن ائرمىيەسى« دەپ ائتاپ  ۆئزىنىڭ ىئنقىالبى ۆئزلىرىنى »شىنجاڭ پۇقراالر  ېزىپيخەت 

قارشى ھەرىكىتىنى ھەقلىقلەشتۈرگەن. خوجىنىياز ھاجى ۋە قەشقەردىكى   ۇلۇمىغاز  نىڭشۇرېن
  بۇ ئەمما ڭىدىن تەيىنلەنگەن ىئككى دوتەيمۇ خەتكە قول قويغۇچىالرنىڭ قاتارىدا بار ىئدى. ېي

يەنە   .بار ىئدى بىشىرنىڭ ۋارىسى ىقۇمۇل ۋاڭ ۇئنۋانى بىلەن ماندان وقنىڭ بېشىدا باش خەت
ۆئلكىدىكى ىئككى ائقسۆڭەكلەرمۇ تىزىلغان بولۇپ، بۇ ىئنقىالبى  سۈپىتىدە  قوماندانىدېۋىزىيە 

بۇ ىئككىيلەن ائرمىيەگە بۇرۇنقى تۈزۈمنى ئەسلىگە كەلتۈرگۈچى بىر تۈسنى بەرگەن ىئدى. 
تۇرپاندىكى ۋاڭ ائىئلىسىدىن بولغان ئەمىلىدىن ېئلىنغان ىئسكەندەر ۋە كۇچا ۋاڭى ىئدى. كۇچا 
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مكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ۈئچۈن خوجىنىياز ھاجى بۇ ائقسۆڭەكنىڭ كۇچا ۋە  نىڭ ھەىۋاڭ
 غان.ىئمزا قوي  گەشەرتلەر مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە   نى ساقالشقاۇئنىڭ ئەتراپىدىكى تەسىرى

الڭ گەرچە  ۋە ۇئنى قولغا ېئلىشقا ائز قالغان ۈئرۈمچىگە قىستاپ كەلگەن چىالر قوزغى
 .ائجىز ىئدى نىڭ ائساسىبولسىمۇ خوجىنىياز ھاجىنىڭ تۇڭگانالر بىلەن بولغان ىئتتىپاقلىقى

ىئدى، ۇئ ھازىر ۆئلكە  وڭيىڭج مايولالنغان خەتكە ىئمزا قويمىغىنى  ەنجىڭگەنروشەنكى 
. تەرەپلەر ائرىسىغا  ىشەرقتىن باستۇرۇپ كەلمەك تە ىئدتەڭرى تېغىنى بويالپ مەركىزىگە 

 ەشكەن ائالقىلبىلەن  جوڭيىڭ مادەسلەپتە ھۆكۈمىتى لىش ۈئچۈن ۈئرۈمچى ېبۆلگۈنچىلىك س
 دىن جوڭيىڭما. خوجىنىياز ھاجىنىڭ ھەمدە ۇئنىڭغا تارىم وئيمانلىقىنى ۋەدە قىلغان

الڭچىالرغا ئەنسىرەشلىرى  دورا   -ۋە وئقياراق  –قورال ېئھتىياجلىق بولغان  جىددىيقوزغى
 ائخىرى مۇسۇلمان كۈچەيگەن. بۇ زىددىيەت  ەۋەبلىكستارتىش  -توغرىلىق بولغان تاالش

بۇ خىل زىددىيەتتىن   سەۋەب بولغان. ۇزۇلۇشىغاب  ۇناسىۋەتنىڭ م دىكى ائرىسىرەھبەرلەرنىڭ 
خوجىنىياز ھاجى بىلەن سۆھبەتكە وئلتۇرغان. ىئيۇندا ائرىسىدا  شىسەيشىڭ پايدىالنغان 

)ۇئ سوۋېت تۈركىستانىدىكى ۇئزۇن  دېلى  چېنمۇسۇلمانالر ۋە شىڭنىڭ قول ائستىدىكى 
مۇددەتلىك دىپلوماتىيە خىزمىتىدىن كېيىن ئەمدى شىڭنىڭ تاشقى ىئشالر باشلىقى بولۇپ  

خوجىنىياز ھاجى بىلەن  ىرى ۋەكىلل پپاۇرۇگبىر شىڭنىڭ مۇ بولغان تەيىنلەنگەن ىئدى( 
  تۇرپانىنىڭ خوجىنىياز ھاجىنىڭ كاتىپ ى ھەمدۇلال    .ۈئرۈمچىنىڭ شىمالىدىكى فۇكاڭدا ۇئچراشقان

ۋە شىمال دەپ ىئككىگە   ەنۇبج شىنجاڭ ، فۇكاڭ كېلىشىمى بويىچەيازغىنىغا ائساسالنغاندا
داىئرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ مۇسۇلمانالرنىڭ   ەنۇب جتۇرپان ۋە قۇمۇل  ،غان بولۇپىدىائيرىل
غان ھەمدە ىئمزا قوي غاتوختامۆئتىدىغان بولغان. بۇ ائساستا خوجىنىياز ھاجى  ۇرۇشىغا باشق
ۋەكىل سۆھبەت ۈئچۈن قاراپ ماڭغان، شۇنداقال تاشكەنتكە  ەنۇبقاجلىپ ېئرال و قتتىن ېسوۋ 

 «جەنۇبى تۈركىستان يەرلىك ھۆكۈمەت باشلىقى»خوجىنىياز ھاجى ۆئزىنى لدا ۇىئي .تكەنەۋە ئ
  .دەپ ائتىغان
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ائيرىلىش قارارى ۇئنىڭ ۆئلكىدىكى ائقسۆڭەكلەردىن  جوڭيىڭدىن ماخوجىنىياز ھاجىنىڭ 
قىن بولۇپ  ېبولغان ىئتتىپاقداشلىرى ائرىسىدا ائلقىشالنمىغان، ۇئالر خىتاي سىياسىتىگە ي

نىڭ ىقۇمۇل ۋاڭ ىكىبۇ ائقسۆڭەكلەرنىڭ ىئچىد .قا مايىل ىئدىشىشتتىپاقلىتۇڭگانالر بىلەن ىئ
ۇئ   ،زىلىشىچەېبەگ شۇالرنىڭ بىرى ىئدى. ۇئنىڭ ئەسلىمىسىدە ي)يولبارس( يولۋاس گى ېبوئردا 

مۇنىستالرنىڭ ياردىمىگە ېئرىشىشتىن قورققان ھەمدە ۆئز ائلدىغا قۇمۇلنى باشقۇرغان. تۇرپان مكو
ت مۇھاجىرلىرىمۇ ېدىكى داڭلىق سوۋ شىنجاڭقولالشقا مايىل بولغان.  جوڭيىڭنى ماۋاڭىمۇ 

الڭ پارتلىغاندا غۇلجىدا ياشاۋاتقان تۇڭگانالر تەرەپتە تۇرغان.  لىخان تۆرە ۆئزىنىڭ  ەئقوزغى
  ما نىڭ ۋە ۇئنىڭ ىئتتىپاقداشلىرى مەدھىيەلەپ خوجىنىياز ھاجى جوڭيىڭنى ما ئەسلىمىسىدە 

دىكى غايىسى خوجىنىياز ھاجى شىنجاڭىئشەنمىگىنىگە ېئچىنغان. بىراق تۇڭگانالرنىڭ    ڭغاجوڭيى
اللمىغان. بۇال زىيالىيالر ۇرۇھىدىكىگ ىئتتىپاقى  ت ېسوۋ ر ۋە بايالر قاتلىمىدا تەسىرگە ىئگە بو

تۇرغان(. شۇڭا تتا  ېسوۋ يىلالردا    -1920)كۆپىنچىسى    بىلەن نۇرغۇن تەرەپلەردە باغلىنىشلىق ىئدى.
 بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇشنى قارار قىلغان.  ت  ېسوۋ ۇئالر 

ھۆكۈمرانالردىن وئسمان،  .شىمالدىكى ۋەقەلەر قەشقەرگە كەسكىن تەسىر كۆرسەتكەن
تاغقا چىقىپ كەتكەن ۋە  كىنىپ  ېچوئسمان    .ائرىسىدا ائيرىلىش كۆرۈلگەن  جەنساڭ  ماتۆمۈر ۋە  

يېقىندا  قىرغىزىستاندىن ېت سوۋ ۋە باسمىچىالر قارشى  ۋېتقاسو ھالدا  ەدرىجىيتۇئنىڭ قوشۇنى 
  قىرغىزىستاندىكىۇئ ۋاقىتتا سوۋېت  كۈچەيگەن.  بىلەن  قوشۇلۇشى    نىڭ الر كەلگەن قىرغىز   قېچىپ

  شاۋۋۇ  مابۇرۇنقى دوتەي  كوللېك تىپالشتۇرۇش سىياسىتى قاتتىق قارشىلىققا دۇچ كەلگەن ىئدى. 
ڭىشەھەرگە وئرۇنالشقان. ېبىلەن بىرلىشىۋالغان ھەمدە قەشقەرنىڭ جەنۇبىدىكى ي جەنساڭ ما
قەشقەر  شۇنىڭ بىلەن . تۆمۈرنى قەشقەردىن ائلداپ ېئلىپ چىقىپ ۆئلتۈرگەن جەنساڭ ما

 قالغان. مەتسىز ھالداۈكۆ ھ كوناشەھرى 

الڭ پارتلىغان ىئنقىالب ېڭى يقەشقەرنىڭ جەنۇبىدىكى خوتەندە  شۇ ۋاقىتتا . قوزغى
ىشنى چىققۇرۇپ  ىتىدۆلىئسالم ئەمىرلەرنىڭ رەھبەرلىكىدە بولغان بولۇپ ۇئالر مۇستەقىل بىر 

ە  ەكەنگ ي ەربتىكىغقىلىپ  كونترول خوتەننى  ېۋرالدافيىلى  -1933. ۇئالر تەشەببۇس قىلغان
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سابىت دامولالمنى قەشقەرگە ۇئالر ھۆرمەتكە سازاۋەر دىنى ۆئلىما شۇنداقال  ،ئەسكەر چىقارغان
خوتەن ئەمىرلىرى  ىن كېيىنۆئچكەندتكەن. قەشقەردە تۆمۈر بەگنىڭ يۇلتۇزى ەۋەسۆھبەتكە ئ

بىرلىك  ڭى ېيبوشلۇقنى تولدۇرۇشقا كىرىشكەن ۋە سابىت دامولالمنىڭ ئەتراپىدا بىر 
تۈركىيەدە   شۇنداقال الرنىڭ،قىرغىز  ۋە بىر بۆلەك ڭشەكىللەنگەن. ۇئ تۆمۈر تەرەپدارلىرىنى

  نىڭ مىللەتچىلەر بىر يۈرۈش قاتنىشىش ۈئچۈن يىتىپ كەلگەن  ىئنقىالبقاوئقۇغان ۋە قەشقەرگە 
. بۇالرنىڭ ىئچىدە يەرلىكلەردىن ائرتۇچلۇق مەمتىلى ئەپەندى ۋە وئتتۇرا ياردىمىگە ېئرىشكەن

الل» مۇ بار بولۇپ، بۇالرائسىيا شۇنداقال تۈركىيەدىن كەلگەن مۇھاجىرالر   ەمئىيىتىنىج «ىئستىق
الل جەمىئدى. نويابىردا ىئستى قۇرغان شەرقى   لىقىدىكى سابىت دامولال باش مىنىستىر يىتى ئىق

الن قىلغان. ھەيران قاالرلىقى ۇئالر خوجىنىياز تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى تەشكىل قىلغانلىقىنى ېئ
تەسىرى  تنىڭ ېسوۋ ھاجى ائقسۇدا بولۇپ خوجىنىياز قىلغان، بۇ چاغدا  ېزىدېنتپرھاجىنى 

 ىئتتىپاقداش ىئدى.ائستىدىكى ۈئرۈمچى بىلەن 

چىڭ  ېرىدە خاراك تمۇستەقىللىقى ۋە ىئسالمچە  ۇمھۇرىيىتىنىڭج شەرقى تۈركىستان
الل   « جەنۇبى تۈركىستان»فۇكاڭ ئەھدىنامىسىدىكى  ەمئىيىتىجتۇرىدىغان ىئستىق

الل    خېلىال ىئلگىرىلەپ كەتكەن  ەسىدىنائپتونومىي كۆپ مىللەتلىك   ەمئىيىتىنىڭجىئدى. ىئستىق
 پانئىسالمىزملىق ۋە  ۈركىزملىق پانتتەتقىقاتچىالرغا شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  ەركىبىت

ۆئتمۈشتىكى   ەركىبىت ۇئنىڭ  ەمەلىيەتتەئسىياسىينىڭ قەشقەردىكى يۈزلىنىشىدەك بىلىنگەن. 
شەرقى تۈركىستان  ،ئەتتۈرگەن. مەسىلەن ەكسئ ىئسالھات ھەرىكەتلىرىنىڭ داۋامىنى يەرلىك 

يىل بۇرۇن قەشقەردە   20مەخسۇم رىمخان ېائبدۇكجۇمھۇرىيىتىنىڭ ماائرىپ مىنىستىرى 
 چىققان پ قۇرۇ ەمئىيىتىنىجماائرىپنى ىئلگىرى سۈرۈش جەدىتچە مەك تەپ ېئچىش ۈئچۈن 

ۇئندىن باشقا تۆمۈر   .جۇمھۇرىيەتنىڭ  مالىيە مىنىستىرىمۇ مۇسابايىۋالر جەمەتىدىن ىئدى .ىئدى
قوبۇل   ەكلىپىنىتنتلىق ېزىدېبەگنىڭ قىسقا داۋامالشقان ھاكىمىيىتىدىكىلەرمۇ بار ىئدى. پر

ىئچكى ىئشالر مىنىستىرى  سەىئدىنىس ۇنۇ ي ۋالىيھاجى تۆمۈر ۋاقتىدىكى  ازقىلغان خوجىنىي
نتلىقنى ېزىدېۈئچۈن پر  ېمەنھاجىنىڭ    قىلىشنى  تەلەپ قىلغان. مۇشۇالردىن قارىغاندا خوجىنىياز
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س قىلغان بولسىمۇ ېھاجى خەتەرنى ھ  خوجىنىياز .بولىدۇ ۆرۈۋالغىلىكقوبۇل قىلغانلىقىنى 
 . ۇمكىنم  ۇشىبول قولاليدىغان تەرەپكە بۇرىماقچى بولغان ت ې سوۋ ۋەزىيەتنى يەنىال 

  مىدسىزلىنىشى ۈئبولسا ۇئزاققا قالماي  ېگىيەسىىئستراتھاجىنىڭ  ئەگەر بۇ خوجىنىياز 
ت  ې سوۋ  ېرىپ بۇئزاق ۆئتمەي ئەركەشتامغا  ېلىپكقەشقەرگە  ېزىدېنتپرنىق ىئدى. ېئ

ھاجىنى شەرقى   ئەمەلدارلىرى خوجىنىيازت ې سوۋ ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن. ۇئ يەردە 
قارشى باش مىنىستىرى سابىت دامولالمنى تۇتۇپ   ۋېتقاسو تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ 

قىلىپ س ېھ ساداقىتىنى ىئسپاتالشقا ۈئندىگەن. ۆئزىنى ىئككى تاشنىڭ ائرىسىدا قالغاندەك 
ھاجى ۆئزىنىڭ باش مىنىستىرىنى قاتىلنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىشكە   زخوجىنىياقىينالغان 

 مەجبۇر بولغان.  

 

 مۇ؟بىر ۇئيغۇر ىئسيانىبۇ 

مىغان دۇرۇلقال رى ىلرىيالېيازما ماتائنچە كۆپ تەشكىللىنىشلەرنىڭ  سىياسىيۋاقىتلىق بۇ   
ۈئچۈن بۇ كىتابنىڭ مەقسىتى    ،ئەمما  .چوڭ قۇرالپ بايانمۇ بېرەلمەيمەن  ھەمدە مەن ۇئالر ھەققىدە

 ىنى بايان قىلىشوئينىغانلىق رول ە قانچىلىك ۋە قانداقۋەقەلەردۇئيغۇر مىللەتچىلىرىنىڭ بۇ 
الڭدا بېرىلگەن ،. كۆرگىنىمىزدەكزۆرۈر باياناتالردا ئەنئەنىۋى ائتالغۇالر   سىياسىيتۇنجى  قوزغى

الڭچىلىرى  .ىئشلىتىلگەن الرنىڭ  «چەنتۇ »ۆئزىنى  ۇمھۇرىيىتىگەجخەلق  ڭغۇلىيەمو قۇمۇل قوزغى
اللىسىنىڭ  «چەنتۇ» .نىڭ ۋەكىلى دەپ ائتىغان «ۇمھۇرىيىتىجخەلق  چەنتۇ»ۋە  چىڭ سۇ

دىكى تۈركىي تىلدا سۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالرغا قويغان نامى، شۇنداقال بۇ نام  شىنجاڭ
لىق مۇسۇلمانالر ۈئچۈنمۇ ىئشلىتىلگەن. بۇ پاكىتالر بەلكىم قۇمۇل  شىنجاڭموڭغۇلىيەدە 

الڭچىلىرىنىڭ نېمە   غا تەسىر كۆرسەتكەن بولۇشى مۇمكىن، ۈئچۈن بۇ ائتالغۇنى تاللىغىنى قوزغى
الڭچىلىرى  شۇنىڭ بىلەن بىللە  ۇشىمۇ بولغان شۇنداق ائتاشقا رازى بولۆئزلىرىنى  قۇمۇل قوزغى

 مۇمكىن. 
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الڭ ىپاقداشلىرى تخوجىنىياز ھاجى ۋە ۇئنىڭ ىئت ېئنىق بىر  دەكۆتۈرگەنبايرىقىنى قوزغى
ھالىتىگە قتا ۇ ائتالغۇسى تېخى تولۇق ۇئيۇشتۇرغۇچى ن «ۇئيغۇر » ىئدى، ئەمما موھتاجائتالغۇغا 

بەكرەك  دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىدە مىللىيلىك تىن  «ۇئيغۇر »دا شىنجاڭ .ىئدىكەلمىگەن 
لىرىدا نەزەر ىيىللىرىنىڭ وئتتۇر  -1920لىق كۈچلۈك ىئدى. بۇ ھەقتىكى جانلىق ىئزاھات يسىياسى

قەشقەردىكى   ڭمويسىپىتنىھېكايىدە ىئككى  .ھېكايىدە تېپىلىدۇغوجا ائبدۇسەمەتوۋ يازغان بىر 
  « ۇئيغۇر »ۇئ بۇ بىر ھېكايە بولسىمۇ گەرچە . لىنغانقى تەسەۋۋۇر بىر بازاردا قىلغان سۆھبىتى 

 : ەسىلەنمدىكى مەنىسى ھەققىدە مەلۇمات بېرىدۇ. شىنجاڭدېگەن سۆزنىڭ 

 نېمە خەۋەر بار؟  ،دېگىنە -

 لىق بار!ىمانچىبازاردا مال -

 ؟ بوپتىكەننېمىشقا؟ نېمە  -

 . ۇۋاتىدۇبولدىغانلىقى ھەققىدە پاراڭالر  ىھازىرچە ھېچ گەپ يوق، بىراق ۇئيغۇرالرنىڭ قوزغىل  -

 مۇ ئەمەستۇ؟  قۇئالر نېمىشقا قوزغىلىدىكەن؟ ۇئندا -

 ۆئتتى.كەتكە ىھەر ائك تىپ ياق! شۇنداقتەك قىلىدۇ ائداش! يېقىندىن بۇيان كالتە چاپانالر  -

دەۋرىدە ۇئالر وئتتۇرا  نىكوالينىڭچارپادىشاھى   .ئەقلىنى تاپماپتۇتېخىچە  چاپانالر ۇئ كالتە  -
كەلگەندىن كېيىنمۇ ۇئالر يەنىال جاھىلالرچە  ېۋىكلەربولش .ائسىيادا خاتىرجەم وئلتۇرالمىغان

ۇئالرنىڭ  ېۋىكلەربولش !ىئككىلىسى بىلەن چىقىشالمايدۇھەر ۇئالر  .ەرىكەتلىنىۋاتىدۇھ 
 !ېلىپتۇقبىردەمدىال ۇئنتۇپ بۇنى بەردى، شۇنداقتىمۇ ۇئالر  ەككىسىنىد

 كىملەر؟ «ۇئيغۇرالر»ئەمما  بۇ  ،ۈشىنىمەن چدېگەنلىرىڭنى  -

 ۋاتقان كالتە چاپانالر شۇ. ىدېگەن بىز گېپىنى قىل «الرۇئيغۇر » -

يىلى   -1931ھېكايىنى  ۇقىرىقىي باشىرى  زارىفائبدۇسەمەتوۋنىڭ ھەمكارالشقۇچىسى 
»چىنى تۈركىستاندىكى  : يازغان ىئزاھاتتا  ېكايىگەھ ، ۇئ ۇپبولتاتارچىغا تەرجىمە قىلغان 

ىنى لىر ۆئز ئەكسىچە ئەمەس، ۇئالر  ائنچە كەڭ تارقالغاندېگەن ىئدىيە  'بىز ۇئيغۇر 'ۇئيغۇرالردا 
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 ۋۋالائجەدىتچىلەر ۋە مىللەتچىلەر ۆئزلىرىنىڭ ۇئيغۇرلۇق پاكىتلىرىنى  .دەيدۇ 'مۇسۇلمانبىز '
 . دېگەن ىئنقىالبچىالرنىال ۇئيغۇرالر دەپ ائتايدۇ« مىللىيجەدىتچىلەر ۋە  ەركىشىلبايقىغاچقا 

مۇنىستالر  مكو   ۆپىنچىسىكرنىڭ  ىئنقىالبتىن بۇرۇنقى كالتە چاپانال  ۋاقىتقا كەلگەندەبۇ    ،ئەلۋەتتە
  ' ۇئيغۇر 'دا شىنجاڭ»نىڭ يىلى سوۋېتنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى -1931 شۇڭا، .ىئدى

 ەجەبلىنەرلىك ئلىقى دېگەن سۆز بىلەن وئخشاپ قالىدۇ« دەپ يازغانۋىك ېبولشدېگەن سۆز 
 .  ئەمەس

الڭدا  ۇقىرىقىالردىني  ،ئەلۋەتتە   ۇئيغۇر مىللىتى ۋە ۇئيغۇرىستان دېگەن ۇئقۇمالرنىڭ قوزغى
سىدا  ىجەدىتچىلەر ائر  ىئزدەيدىغانسوۋېتتىن ياردەم دىكى شىنجاڭ .وئرنى يوق دېگىلى بولمايدۇ

  ، يتىلىشىچەېئىئدى.  مەۋجۇتۇئيغۇر ئەجدادلىرىغا رومانتىك چوقۇنۇش خاھىشى يەنىال 
تۇرغان ۋە نەزەر غوجا   ۋېتتاسو لىرىدا ى يىلالرنىڭ وئتتۇر -1920تۇرپاندىكى جەدىتچى ائبدۇخالىق 

نەزەر غوجا  دەپ تەخەللۇس قويغان ھەمدە  «ۇئيغۇر »ائبدۇسەمەتوۋغا وئخشىتىپ ۆئزىگە 
وئغلى نامىدا يازغان تېمىلىرىغا وئخشاش مەزمۇنالردا شېئىرالر يېزىپ،   ۇئيغۇر نىڭ ائبدۇسەمەتوۋ 

 ائبدۇخالىق قىلغان.    چاقىرىق ى نامى سۈپىتىدە  دۆئز خەلقىنىڭ تىپىك ئەجدادېگەن نامنى    ۇئيغۇر 
 :يازغان  ۇالرنىمۇنىتىگە ېئچىنىپ ۆئز مىلل ېئىرىداشدېگەن  «ىئستىمەس»نىڭ ۆئزى

 قۇللۇقتا قالمىدى،  بىرى ئەۋالدىدىن   ھامنىڭ -

 ۇئيغۇر ئەۋالدى بۇنى ھەم سېزىشنى ىئستىمەس. 

 يەپ زەھەر بولدى كېسەل، ئەلۋىدا! كۆپتۇر خەتەر، 

 مىللىتىم جان چىقسا ھەم، داۋالىنىشنى ىئستىمەس.

 كۆرسىتىدۇ(  ۋروپالىقنىيا ئەۋالدى   ھامنىڭ)ىئزاھات: 

 »وئيغان«ائبدۇخالىق ۇئيغۇر    .مۇمكىن  ۇشىبولتەسىر قوزغىغان  يەرلىك تە    ېئىرالرشبۇنداق    
 ېئسىپ قويغان ائق قەغەزلەرگە يېزىپ كوچىالردا  نىڭ ائخىرلىرى يىلى  -1932 ېئىرىنىش دېگەن

 « دەپ باشلىنىدۇ. !ۇئيقۇڭ يېتەر  ،وئيغانيغۇر  ۇئ» ئەي پېقىر    ېئىرش دېگەن    »وئيغان«  .دېيىلىدۇ



371 

ۇئيغۇر دېگەن بۇ ىئسىم سوۋېت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا شەرقىي تۈركىستان 
  ۇشى بولبولغان مۇائمىلىدە بۇنىڭغا ېئھتىياتچان  بەزى كىشىلەر قولاليدىغان ۇمھۇرىيىتىنى ج

ائي »ۋەزىپە تاپشۇرۇۋېلىش نۇتقىدا:  جۇمھۇرىيەتنىڭ باش مىنىستىرى سابىت دامولال .مۇمكىن
  ەلۋەتتە ئ« دېگەن. دىقىلىن ۇل قوب ۈئچۈن ن ۇئلۇغ تۈركىستان ۈكۆك بايراق پۈت لۇق ۋە يۇلتۇز 

ياكى    ۈركىزمنىپانتسوۋېت مۇھاجىرلىرى    ، بولۇپمۇلەرىكىش  لىگەنكۆپئەينى ۋاقىتتا قەشقەردىكى  
قىرغىزالر ياكى تۇڭگانالر بىلەن بۇالرغا نىسبەتەن شۇڭا  .ىت مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشنى قولاليت

. شەرقىي  ھەل قىلغۇچ ئەھمىيەتكە ىئگە ىئدى ساقلىنىشتا شىنجاڭدىنبىرلىشىش قىزىل 
الل« ژۇرنىلىدا مەرغىال  ۇمھۇرىيىتىنىڭجتۈركىستان  بۆلىنىشكە  مىىرەھ  تۇغرۇلبەگلىق ن»ىئستىق

 : ىئدى مۇنداق دەپ ائگاھالندۇرغان قارشى

 دەپ ائتىمايلى،  «قىرغىز» ياكى  ۋە «ئەنجانلىق » ،«شەھەرلىك»ھەرگىزمۇ  ەرنىكىشىل

 . ھەممىمىز بىر مىللەتنىڭ ئەزاسى ،لىرى ىبىز ھەممىمىز بىر ائتىنىڭ بال

ۇئيغۇر دېگەن بۇ نام ئەكسىچە(  ەنىسىنىڭم)يەنى مىللەت  ەنىسىدىكىم ەجدادئئەمما 
  ۇمھۇرىيىتىنى جشەرقى تۈركىستان  الر بىلەن قارشى ئەمەس ىئدى. شۇڭا قاراش ۇقىرىقىي

جۇمھۇرىيىتى ىئچىدە  شەرقى تۈركىستان مۇ ۇئيغۇر سىمۋولىدىن پايدىالندى. قولاليدىغانالر 
  ۇئنىڭ باردەك قىالتتى. مەسىلەن،  ۈجمەللىكم دۆلەتنىڭ نامىنى قانداق ائتاش ھەققىدە 

تى دەپ يېزىلغان. ىۇئيغۇرىستان جۇمھۇرىي ياكى تى ۋەىتەڭگىسىگە شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىي
ىن جۇمھۇرىيەتنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى قۇتلۇقالش  ىئستانبۇلدلى تەۋپىق ئەپەندى تىشاىئر مەم

بىز »يىلى  -1933ۇئ  .لىق وئقۇغۇچىالرنىڭ بىرى ىئدىشىنجاڭ ۈئچۈن قەشقەرگە قايتىپ كەلگەن
يازغان، بۇ جەھەتتە ۇئنىڭ پىكىرى ائبدۇخالىق ۇئيغۇر   ېئىرنىشدېگەن  «ۇئيغۇرنىڭ بالىلىرى 

 : بىلەن بىردەك ىئدى

 بىز ۇئيغۇرنىڭ باللىرى كۆڭلىمىز نۇرلۇق،  

 .لۇغۇئبېسىپ ۆئتكەن ۇئزاق ھايات يولىمىز 



372 

قايتا ىئزاھالنغان نەزىرىدىن ئىزىددىيەتلەر نۇقتىيېتىپ كېلىش ائلدىدىكى بۇ ۋەقەلەر 
الڭچىالر سېپىدە كىملىك    ەۋردىكىدبولغاچقا ئەينى   قانچىلىك دەرىجىدە    ڭائيرىمىچىلىقىنىقوزغى

سوۋېت ىئتتىپاقىدىن وئن ڭ  شىنجا  مەسىلىدەېئنىقالش مۇمكىن ئەمەس ىئدى.  بۇ    ىئكەنلىكىنى
نىڭ  يىلالر  -1920 ۋەزىيىتىىكى شىنجاڭنىڭ نىڭ بېشىد الر يىل-1930يىل ائرقىدا بولۇپ، 

ۇئيغۇر نەسەبنامىسى  گەرچە الر ىپپگۇرۇ ەرقلىق پ .ىتوئخشايت ۋەزىيىتىگەدىكى سوۋېتنىڭ بېشى
ھاجى ياكى   خوجىنىيازھەققىدىكى رومانتىك ىئدىيەدىن پايدىالنغان بولسىمۇ ۋە ۇئيغۇرىستان 

ۇئيغۇر بىر مىللەت سۈپىتىدە تىلغا لىرىدا تەشەببۇس سىياسىيخوتەن ىئنقىالبچىلىرىنىڭ ھېچ بىر 
ىكى ھەمكارلىق سىدىمۇھاجىرالر ۋە خىتايالر ائر  تۇڭگانالر، يەرلىكلەر، قىرغىزالر، .ېئلىنمىغان

 خىتابالر ھەققىدىكى ىپاقى تتۈركلەر ياكى مۇسۇلمانالر ىئت ۋەزىيەتتە ۇائشۆئزگىرىپ تۇرغان 
قوللىنىلغان دەپ قاراش  ۈئچۈن ىبىلدۈرۈش ىنى سپوزىتسىيە سىياسىيائساسلىقى  ۇئالرنىڭ

يەنى، بۇ  . ىئدى ئەمەسۋقە مەبىر  ەزەرىيەۋى نىكى ھەققىدگراسى ېچمىللەتلىك بۇ  .مۇۋاپىق 
ۋەزىيىتىدە مىللەتلەرنى ائيرىشنىڭ ۋاقتى تېخى كەلمىگەن ىئدى. ئەمما    سىياسىيۆئلكە  ۋاقىتتىكى  

يىلى سوۋېت ىئتتىپاقىدا مىللەتلەرنى ائيرىش بۇ   -1924ىئدى. خۇددى  قالمىغانۇئ ۋاقىتمۇ يىراق 
دىمۇ شۇنداق ۋەزىيەت بارلىققا شىنجاڭيىلى    -1934مەسىلىلەرنى كۈنتەرتىپكە ېئلىپ كەلگەندەك  

 كەلمەك تە ىئدى. 

 

 گرانىڭ ۇئ تەرىپىدىكى پىكىرلەرې چ

 شىنجاڭ ۋانىڭموسكئەھۋالالر  ەتلىكزىددىيكۆرۈلگەن  ىچە نىڭ بېشىغيىلالر  -1930
مۇنىستىك  مكو بىر تەرەپتىن،  ىئدى. ھەققىدىكى قاراشلىرىغا تەسىر كۆرسىتىپ تۇرغان

ىكىگە قارىغاندا سوۋېت دۆلەت مەنپەئەتىنىڭ قورالىغا تېخىمۇ  يىلالرد -1920 ېرناتسىئونالىئنت
سىياسەت بەلگىلەشتە  ى تسسارىيا كومىخەلق تاشقى ىئشالر  بەك ائيلىنىپ قالغان، نەتىجىدە 

ۈئرۈمچىدە   بيۇرو سىياسىييىلى  -1927سىياسىتىدە  شىنجاڭ. ىئدى مۇھىم وئرۇنغا ۆئتكەن
تۇتقۇن مۇنىستلىرىنى مۇئيغۇر كودىكى ئەنجانرىپ دېگەن قارارنى چىقى «يۈزلىنىش »خىتايغا



373 

  ۇناسىۋەتنى مىكى سىدىوئتتۇر سوۋېت بىلەن خىتاي  جېشىجاڭ يەنە بىر تەرەپتىن، . قىلغان
لغان ساقلىنىدىن تۈپەيلى سەۋەبلەر دىپلوماتىكبۇرۇنقى  ېۋىكلەرنىڭبولشۈئزگەن بولۇپ، بۇ 

سوۋېتنىڭ خىتاي   ن.چىپ بەرگەسىناق قىلىشى ۈئچۈن يول ېئ ەرنىاليىھىل سىياسىي 
  نىڭ وئتتۇرىسىدا يىلى-1928 نىڭ بىر مىسالىپىىجانلىق تەر يېڭى  بۇ خىلسىياسىتىدىكى 

مەسىلە   مىللىي»خىتايدىكى  قۇرۇلتىيىدىكى -6ېئچىلغان خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ  ۋاداموسك
قاراردا تۇنجى قېتىم خىتايدىكى ېئزىلگەن ائز سانلىق  .دە« دېگەن  قاراردا ىئپادىلىنىدۇھەققى

راپ قىلىنغان. بۇ قارار ېئھتىيات ىمىللەتلەرنىڭ ۆئز تەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلەش ھوقۇقى بارلىقى ېئت
 .مۇزاكىرە قىلىش تەلەپ قىلىنغان  ەپىئلگىرىل قۇرۇلتايدا تېخىمۇ    -7  ، بىلەن بايان قىلىنغان بولۇپ

ۆئلۈك خەت بىر بتىن تەتقىقاتچىالر ۇئنى ەبۇ سەۋ يىلىغىچە بۇ قۇرۇلتاي چاقىرىلمىغان(. -1945)
مۇنىستلىرى بۇ مەسىلىگە ائنچە  مخىتاي كوگەرچە  . شۇنىڭدىن كېيىن  قاراپ كەلگەن ىئدىدەپ  

تەتقىقاتقا ئەرزىيدىغان تېما  بۇنى ۇتەخەسسىسلىرى م، سوۋېتنىڭ خىتاي بولسىمۇ قىزىقمىغان
 دەپ قارىغان.  

ۇئنىۋېرسىتېتى دەپمۇ  ياتسېن)سۇن   نىۋېرسىتېتىنىڭۇئمۇنىستىك ئەمگەكچىلەر مخىتاي كو
ئەزاسى بىر  تىنىڭ  ېكومىتىئجراىئيە    ېرناتسىئونالىئنتمۇنىستىك  مكو  مىف  پاۋىلمۇدىرى    ائتىلىدۇ(

يەر شارى ىئقتىسادى ۋە سىياسىتى   ىكى ائكادېمىيەسىد مۇنىستىك مكو ۋانىڭموسكۇئ  .ىئدى
ىئلمى خىتاي  مىفنىڭ . ك تەتقىقاتقا يېتەكچىلىك قىالتتىخىتايغا مۇناسىۋەتلى ۇتىداىئنستىت

الڭ پارتلدەل  يىلى -1931 ۇتىىئنستىتتەتقىقات  ، بولۇپ قۇرۇلغانمەزگىلدە  غانىقۇمۇلدا قوزغى
گەۋدىلىك وئرۇندا   شىنجاڭنچى يىلدىكى ىئككى تەتقىقات تېمىسىدا ىبۇ تەتقىقات وئرنىنىڭ بىر 

خىتايدىكى   ،نى تەتقىق قىلىش بولۇپىخىتاينىڭ مىللەتلەر قۇرۇلمىس ،بۇنىڭ بىرى  .تۇراتتى
بۇ تەتقىقات  .مەقسەت قىالتتىمۇكەممەل بايان قىلىشنى خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى 

غەربىي  خىتاينىڭ ھۇجۇمى نەتىجىسىدە  نىڭياپونالر  كۈچلەرنىڭقارشى  خىتايدىكى ياپونغا
  كۆپ وئلتۇراقالشقان رايونالرغا  نوپۇسى كۆپ ئەمما ائز تەتقىق قىلىنغان مىللەتلەرىدىكى جەنۇب

غان. يەنە بىر تەتقىقات وئتتۇرا ۇلجىددىي وئرۇنغا قويسەۋەبىدىن  ۇمكىنچىلىكىمش لۈۈسۈر 
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ۋە ۇئالرنىڭ  ائھالىسىنىۇئيغۇر كۆچمەن  ېگراسىدىكىچائسىياغا جايالشقان سوۋېت خىتاي 
يىلى بۇ تەتقىقاتقا مەنسۇپ ىئككى   -1931ىشىنى تەكشۈرۈشنى نىشان قىالتتى. ھ خا سىياسىي

)بىشكەك(   ل ۋە فرونزاكۆ  ىئسسىق قاراپ يولغا چىققان، ۇئالرنىڭ بىرى    تەرەپكە  شىنجاڭۆئمەك  
ۋادىسىدىكى ۇئيغۇر كۆچمەنلەرنى   ەرغانەپئەتراپىدىكى تۇڭگانالرنى تەتقىق قىالتتى، يەنە بىرى 

دىائلىرى،  د ىئقتىسادى مۇ -  سىياسىيتەتقىق قىالتتى. تەتقىقات ۆئمىكى كۆچمەنلەرنىڭ 
قارشى   ۋېتقا سو ۇئالرنىڭ ىئچىدە  ۋە ئەھۋال بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى  سىياسىيدىكى شىنجاڭ

قەشقەرلىكلەر ۈئستىدىكى    كەيپىيات قوزغىتىدىغان ائمىلالرنى تەكشۈرۈشنى ۋەزىپە قىلغان ىئدى.
بىلەن بولغان چېگرا رايونالردا    ڭشىنجايىللىرى    -1933ۋە    -1932،  -1931بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈش  

تەكشۈرۈش   ېتىملىق قچ قېتىملىق تەكشۈرۈشنىڭ تۇنجىسى بولۇپ، ھەر بىر ېئلىپ بېرىلغان ۈئ
بۇ ۈئچ تەكشۈرۈش بىزنىڭ  وئخشاش بولمىغان نەتىجە ۋە تەۋسىيەلەر بىلەن يەكۈنلەنگەن. 

ۇئ قېتىدىكى ۋەقەلەرگە بولغان ۆئزگىرىپ تۇرغان سىياسىتى   ڭچىگرىنىسوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ 
 ېئنىقالپ چىقىشىمىزغا ىئمكان بېرىدۇ. 

سەۋەبى شىنجاڭدىن كەلگەن مۇھاجىرالر سوۋېت  تۈپ  ڭ  ېئلىپ بېرىشنى  بۇ تەكشۈرۈشلەرنى
ىئتتىپاقىغا قارشى دېگەن پىكىرنىڭ باش كۆتۈرۈشى ىئدى. بۇ خىل قارشىلىق سوۋېتنىڭ  

-1927ە تەسىر كۆرسىتىشىگە توسالغۇ بوالتتى. ەتكۋەزىي سىياسىيربىدىكى خىتاينىڭ غە
ىلىدىكى ۇئيغۇر كوممۇنىستالر ۈئستىدە ېئلىپ بېرىلغان باستۇرۇش چېگرا بويىدىكى رايونالرنىڭ  ي

قەشقەرلىك ىئشلەمچى كۆچمەنلەر ھالىتىگە تەسىر كۆرسەتكەندەك قىالتتى.  ىئجتىماىئي
ان كۆپلىگەن پاائلىيەتچىلەرنىڭ تازىلىنىشى نەتىجىسىدە ىئشلەمچى  ائرىسىدا ھەرىكەت قىلىۋاتق

چۈشۈپ قالغان  ۇقىغاكونتروللبىلەن تەمىنلەش پۈتۈنلەي ائقساقالالر ۋە خىتاي ئەلچىلىرىنىڭ 
 سنىڭ ىدۇمپ ماكس كېلىشىم تۈزۈپ، بىلەن ۇنبايىۋائخەر مۆئقەشقەردىمۇ سوۋېت ىئدى. 

يىلى سوۋېت  -1930ەچتى. بازارنىڭ تۆۋەن قاتلىمىدىكى كىشىلەرنى قولالش ىئدىيەسىدىن ۋاز ك
ىئقتىسادى مەنپەئەتنى   نېمچېنكو ائدولفوۋىچ موىئسېيىئتتىپاقىنىڭ ۈئرۈمچىدىكى كونسۇلى 

قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى كۆز   ۇربانق مەنپەئەتىنى  سىياسىيقوغلىشىش سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ 
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لىرى يەرلىك ائممىدىن تەشكىالتخىتاينىڭ غەربىدىكى سوۋېت »نى وئتتۇرىغا قويۇپ: قارىشى
. بۇ  . سودا پۈتۈنلەي مۇستەملىكىچى گۇرۇھالر بىلەن ېئلىپ بېرىلىدۇپۈتۈنلەي ائيرىلىپ قالدى

اللىسى تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغان ۋە ي رلىك خىتاي مەمۇرىيىتى تەرىپىدىن  ەگۇرۇھالر چىڭ سۇ
ۇئسۇلدا داۋام قىلىنىدۇ. خىتاي مەمۇرىيىتى بۇ ائرقىلىق سوۋېت تەشكىالتلىرىنى يەرلىك   ۈنئىي س

گۇرۇپپىالر خىتايالر ۋە مۇستەملىكىچى   مىللىيمىللەتلەردىن ائيرىپ قويىدۇ. نەتىجىدە، يەرلىك 
ۈئچۈن ۆئز نارازىلىقىنى سوۋېت  ۇئچرىغانلىقى  كسپىالتاتسىيەسىگە ېئ ۆڭەكلەرنىڭ ائقس

 دەپ يازغان.   « قارىتىدۇ. ېمىسىغاسىستتەشكىالتلىرىغا ۋە سوۋېت سودا 

قايتىپ كەلگەن   ۋاغا موسكتېخى يېقىندىال  ائيرىلىپ  للۇق ۋەزىپىسىدىن  ۇۈئرۈمچىدىكى كونس
ۆئزىنىڭ بىرىنچى سەپىرىدە ۇئ يىلىدىكى تەكشۈرۈشكە مەسۇئل بولغان ىئدى. -1931 نېمچېنكو

تارىم وئيمانلىقىنىڭ يېزا جەمئىيىتى ۋە سىنىپ ى قۇرۇلمىسى توغرىسىدا ېئنىق بىر چۈشەنچە  
ئەمما بۇ جەرياندا ۇئ قەشقەر ىئشلەمچىلىرىنىڭ  ھاسىل قىلىشنى ائساسى مەقسەت قىلدى. 

بۇ ھەقتە    نېمچېنكوان مۇائمىلىسىدە چوڭ مەسىلىلەر بارلىقىنى بايقىدى.  سوۋېت زېمىنىدا ۇئچرىغ
قەشقەرلىك  بيۇروسىغا دوكالت قىلدى. وئتتۇرا ائسىيا بيۇروسىتاشكەنتتىكى وئتتۇرا ائسىيا 

ۇئالر ماڭىدىغان كۆچمەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىالش ھەققىدە بىر قاتار قارار قوبۇل قىلىپ، 
بېكەتلەر ۋە يېمەكلىك تارقىتىش نۇقتىلىرىنىڭ سانىنى   ېببىيتقىزىل چايخانىالر، يولالردىكى 

قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ۆئزىنىڭ   ۋاغاموسك نېمچېنكو نى تەشەببۇس قىلدى.كۆپەيتىش
تارىياتىغا دوكالت قىلدى ھەمدە ېبايقاشلىرىنى كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىئونالنىڭ شەرقى سېكر

شىنجاڭ ھەققىدە بىر پارچە ماقالە   ۇرنىلىداژ دېگەن  «دىكى مەسىلىلەرخىتاي» مىفنىڭ پاۋېل
قارشى ىئسيان بىر خىتايغا   ەھاكىمىيىتىگشىنجاڭدىكى ۈئرۈمچى  ە ماقالىسىدۇئ  ېئالن قىلدى.

الڭ بولۇپال قالماستىن ۇئنىڭدا يەنە ىئلغار سىنىپ ى ھەرىكەتنىڭ ىئزناسىمۇ بار دەپ   قارشى قوزغى
لەرگە قۇل بولۇپ باغلىنىپ قېلىش ۋە ئەزگۈچى ېئودالالرفنامراتلىق سەۋەبىدىن »قارىغان. ۇئ: 

ئەۋج   ەرىكىتىنىڭھ يانداش ھالدا دېھقانالر  ەرىكىتىگەھ  ائزادلىق  مىللىيبارغانچە ائۋۇماقتا ۋە بۇ 
 دېگەن.  «ېئلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
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 مىللىي مۇل قوزغىلىڭىنى سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ قوللىشى زۆرۈر بولغان بىر ۇق  نېمچېنكو
جەھەتتىن تەسۋىرلەپ، بۇ جەھەتتە وئتتۇرا ائسىيا  ىئجابىيسۈپىتىدە  ۆرۈشىكائزادلىق 

( نى قايىل قىلىشقا مۇۋەپپەق بولغان.  1937-1892) باۋمان كارل نىڭ باشلىقى بيۇروسى
الڭغا رەھبەرلىك قىلىشى ۈئچۈن شىنجاڭ ۋاغاموسك باۋمانسېنتەبىردە    ۋېتتا سو دىكى قوزغى

بۇ   ۇروبيسىياسىي تەربىيەلەنگەن كوممۇنىستالرنى ئەۋەتىش ھەققىدە تەكلىپ بەرگەن. ئەمما 
پىالننى مۇزاكىرە قىلغاندا تاشقى ىئشالر خەلق كومىسسارىياتىدىكى لېۋ كاراخان بۇنىڭغا قارشى  

بولغان   ەتلىكزىددىي كىگەنكونىڭېمچېن مىف پاۋېلشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چىققان. 
ائنالىزلىرىغا (  نكونىڭېمچېن)يەنى  ۇئ بۇرۇنقى كونسۇلنىڭ    ھەمدە  تاپشۇرۇپ ائلغان،نى  الر دوكالت

لەپ ىتېخىمۇ ىئلگىر  نكونىېمچېن ۇتەخەسسىسلىرى مبىلەن ۇئنىڭ خىتاي  مىف .ىئشەنمىگەن
لەرنى تەتقىق قىلىدىغان بىر ىۇئنىڭغا خىتاينىڭ غەربىدىكى ھادىس ۋە تەكشۈرۈشكە بۇيرۇغان

بولۇپ  نكو ېسېف ىئ. ىئككىنچى ئەزاسى پ.تنىڭ ېكومىتبەرگەن. بۇ  ەكلىپىنىتقۇرۇش ت ېكومىت
مۇتەخەسسىسى ىئدى. بۇ كىشى    شىنجاڭ  نىۋېرسىتېتىداۇئمۇنىستىك ئەمگەكچىلەر  مۇئ شەرق كو

مەسىلىسى ھەققىدە  شىنجاڭپات  -قەشقەرلىك وئقۇغۇچىالر بىلەن پات  نىۋېرسىتېتتىكىۇئ
مۇنىستلىرىدىن ائبدۇلال  مباشقا ىئككى ئەزا بولسا ۇئيغۇر كو .گە قاتنىشىپ تۇراتتىىمۇزاكىر 

  روزىباقىيىۋ ، ۋاداموسك  يروۋىتاھ )ئەينى چاغدا  .ىئدى يروۋىتاھ ۋە ىئسماىئل  ۋروزىباقىيى
 قازاقىستاندا ىئدى.( 

وئتتۇرا ائسىياغا كېيىنكى بىر تۈركۈم پەسىللىك  نكوېسېفبىلەن  نكو ېمچېنيىلى  -1932 
مەسىلىسىدىكى   شىنجاڭنىڭ زىۆئ بيۇرو سىياسىيىئشلەمچىلەر بىلەن كۆرۈشكىلى بارغاندا 

خەلق ندا پارتىيە رەھبەرلىكى تاشقى ىئشالر ۇداۋامالشتۇرغان. ىئينى مۇزاكىرىسى
تەلەپ قىلغان، بۇ ىشنى چىق تۈزۈپائىئت كۆرسەتمە خىزمىتىگە  شىنجاڭكومىسسارىياتىدىن 

  شوائرالرنى خىتايغا قارشى  ىدەبۇ كۆرسەتمتا سۇنۇلغان ۋە تەستىقالنغان. تائۋغۇس كۆرسەتمە 
ساقالش تەلەپ  ھۆكۈمىتى بىلەن دوستانە مۇناسىۋەتنى جىن شۇرېنچەكلەش، ۈئرۈمچىدىكى 

دا مەركەزنىڭ ۋە دۆلەتنىڭ كۈچىنى شىنجاڭ  بىرگە كۆرسەتمىدە يەنە ىڭ بىلەنقىلىنغان. شۇن
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 ۇمكىنچىلىكى مائپتونومىيەنى يولغا قويۇشنىڭ  ېررىتورىيەلىكت مىللىيۋە  ائجىزالشتۇرۇش
قىلىشىدىن  ەلىبەغۋە ياپون جاھانگىرلىكىنىڭ  ىئنگلىز» داشىنجاڭ ۇپمۇبولمۇزاكىرە قىلىنغان. 

 بولغىنى ۈئچۈن بۇ خىل ائپتونومىيە وئيلىشىلغان.  «ھاجەتسىز تەشۋىشلىنىش

شاراىئتالرنى   ىئجتىماىئيۋە  سىياسىيشۇ يىلى يازدا تەتقىقاتچىالر سوۋېت زېمىنىدىكى   
، كارۋانساراي ۋە  خاناچاييىلدىكىدىنمۇ بەكرەك كىرىشتى. ۇئالر قىزىل  -1931تەكشۈرۈشكە 

  نكونىڭ ېسې فبىلەن  نكوېمچېنق قىلدى. مەن ك تارماقلىرىنى تەتقىى مۇنىستميەرلىك ۇئيغۇر كو 
اللمايمەن، ئەمما بۇ   ەزمجبىلەن كۆرۈشكەن كۆرۈشمىگەنلىكىگە  روۋيتاھىۋە  ۋروزىباقىيى قى

الڭغا شىنجاڭ ۇسر ىئككى  بولغان. بۇ پوزىتسىيە   نىسبەتەن قولالش پوزىتسىيەسىدەدىكى قوزغى
ىئككىنچى   .چەك تىن ھالقىپ كەتكەن ىئدىىتكەن بېكخەلق كومىسسارىياتى تاشقى ىئشالر 

  ى شەرق  ېرناتسىئونالنىڭ ىئنتمۇنىستىك مكو نكوېمچېنقېتىملىق تەكشۈرۈشنىڭ ائخىرىدا 
الڭنى  غاۋسافارو  گىئورگىتارىياتى باشلىقى ېسېكر قولالش ۋە بىر تولۇق خەت يېزىپ قوزغى

بۇ پارتىيە  ۇئ  .قىلغان شەببۇستە شنى ىىئنقىالبى پارتىيە قۇرۇپ ۇئنىڭغا رەھبەرلىك قىلائممىۋى 
اي جاھانگىرلىكنى ۋە خىت  شوائرالرداغا قويغان بولۇپ، بۇ  ىوئتتۇر   شوائرالرنىبىر يۈرۈش  ھەققىدە  

دەپ قارايدىغان   ۇمھۇرىيىتى جخەلق بىر نى مۇستەقىل شىنجاڭ، ئەيىبلەيدىغان ۇرژۇائزىيەسىنى ب
بوالتتى، شۇنداقال تاشقى    ەسى ائپتونومىي  مىللىيمەزمۇنالر بار ىئدى. ۇئنىڭچە بۇ جۇمھۇرىيەتنىڭ  

تى بوالتتى.  ىبىلەن مۇناسىۋ بازىلىرى موڭغۇلىيە ۋە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ خىتايدىكى تايانچ 
رەك ئەندىشە  بەكخەلق كومىسسارىياتى تاشقى ىئشالر تۇڭگانالرنىڭ قوراللىق كۈچلىرىدىن 

نى مۇمكىنچىلىكىگەنسۇدىكى ىئنقىالبى كۈچلەر بىلەن بىرلىشىش  نكوېمچېنقىالتتى، شۇڭا 
يېڭى بىر تۈركۈم قەشقەرلىك وئقۇغۇچىالرنى    نكوېسېفشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا    .قويغان  ۇرىغا وئتت

 ەربىيەلىنىشكە ت نىۋېرسىتېتىداۇئمۇنىستىك ئەمگەكچىلەر مۇئالرنى شەرق كو ،قىلىپ ۇلقوب
 . نلگەكەېئلىپ 

يىلى   -1932بىراق ۇئ  .ىئدى مىدۋارۈئ ەردىنھادىسىلدىكى شىنجاڭ نكوېمچېن  
ۇئ زۆرۈر   .باشقا نەرسىلەرنى ائڭلىمىغانتتىن شىكايەكىشىنى سەسكەندۈرىدىغان كۆچمەنلەردىن 
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ئەمگەك كۈچلىرى بىلەن تەمىنلىنىشكە كاپالەتلىك قىلىش ۈئچۈن سوۋېت ئەمەلدارلىرىنىڭ 
ئەمگەك  ھەمدە  ۇمۇۋاتقانلىقىنىيكۆز  قىلىنىشقا كسپىالتاتسىيەېئ قەشقەرلىك ىئشچىالرنىڭ 

  ۇتتۇرۇپ ت  قولىغا  ېدىكلەرنىڭب  ندۈرىدىغانۈئدا  ائرىدىن پايپۈتۈنلەي    كۈچلىرى بىلەن تەمىنلەشنى
  كۆچمەنلەرنىڭ   .بۆلگەن  باسقۇچقا  ۈئچ  نىيانىەرىك جكۆچمەنل  نكوېمچېن  .بايقىغانقويغانلىقىنى  

، ۇئالر سەپەرنى  بولۇپ سەپەرگە ائتلىنىدىغانلىقىدا ىفېۋرال بىلەن مارت ائر  تى %90 تەخمىنەن
الڭائياق باسقان ۋە ۇئندىن   .ۇئالرنىڭ  سەپەرگە كېرەكلىك الزىمەتلىكلىرى يېتەرسىز بولغان يا

ن  غاتېپىپ بول ائللىقاچان ائزراق پۇلىئشلەمچىلەر لىقىدا ىماي بىلەن ىئيۇن ائر  كېيىن،
  ، بولۇپكىرىدىغان  ېگرادىنچ «رچىالقىلغۇ  كسپىالتاتسىيەېئ»مەزگىلدە، ىئككىنچى بىر تۈركۈم 

، كەنت ائقساقاللىرى، ئەتكەسچىلەرالر،  بەرگۈچىلەر، پۇل تېگىشكۈچىلەر، قىمارۋاز   ەرز قۇئالر  
نى  ىئشلەمچىلەر ىئبارەت ىئدى. سوۋېت وئرگانلىرى  ەيخلەردىنشسوپ ى  ۋە  ىئمامالر، موللىالر

كارۋان سارايالردا يېتىپ  شەخسى    لەر% ىئشلەمچى80كۈچ چىقارمىغان، شۇڭا  ھېچبىر  قوغداشقا  
  ۇلۇمىغا ز قىلغۇچىالرنىڭ  كسپىالتاتسىيەېئقوپقان، ۇئ يەردە ياتاق قىممەت بولغاننىڭ ۈئستىگە 

نۇرغۇن شۇكى، خىمۇ يامىنى ېتەسىرىگە ۇئچرىغان. تنىڭ قۇتراتقۇلۇققارشى  ۋېتقا سو ۋە 
خوجايىنلىرى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ىئدى. بولغان يەرلىك بەگلەر دىكى شىنجاڭىئشلەمچىلەر 

تەرگەنلىرىنى ۇئالرغا تاپشۇراتتى. بۇ تۈزۈمنى   -ىئشلەمچىلەر قايتىپ كەلگەندىن كىيىن تاپقان
ھەتتا خىتاي  ،كولخوزلىرى قەشقەرلىك ئەمەلدارالرنىڭت ېسوۋ كۈچەيتىش ۈئچۈن 

بۇ خىل قەبىھ   نكوېمچېنساقچىلىرىنىڭ بۇ ىئشلەمچىلەرنى نازارەت قىلىشىغا يول قويغان. 
نىڭ قارىتىپ، ۇئالر غا  غانالر قوبۇل قىلئەمگەكچىلەرنى  تىغ ۇئچىنى    ەيىبلەشنىڭ ئھالەتكە بولغان  

ھەمكارالشقانلىقىنى سىنىپ ى دۈشمەنلەر بىلەن ۆئز ۋەزىپىسىنى وئرۇنداش ۈئچۈن ھەر تۈرلۈك 
ۇئ يەنە يەرلىك ئەمەلدارالرنىڭ ىئشلەمچىلەرنىڭ شاراىئتىنى ياخشىالش . قامچىلىغانقاتتىق 

 نىمۇ تەنقىد قىلغان.ھەققىدىكى بۇرۇنقى قارارالرنى ىئجرا قىلمىغانلىقى

لەر تەشكىلسىز ھالدا شەرقى تۈركىستانغا قايتقان. بۇ خىتاي ك توپ قەشقەرلى -كۈزدە توپ
 ېتىش كلىپ چىقىپ ىئتتىپاقىدىن كۈمۈش پۇلالرنى ېئت ېسوۋ  .ۆچۈتۈۋەتكەنچئەمەلدارلىرىنى 
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مەھسۇالتلىرى، ائياغ قاتارلىقالرنى    ۇمىچىلىق توقچەكلەنگەنلىكى ۈئچۈن قەشقەرلىكلەر پۇللىرىغا  
گىشىپ  ې تنان  ۇيۇمالرغابقايتقۇچە يولدا بۇ  ەركەشتامغا ئۇئالر  .لىشقا مەجبۇر بولغان ېتىۋسې

ئەھۋالنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ناچارلىشىپ كەتكەنلىكىنىڭ بىر ىئسپاتى شۇكى،   .ېگەني
  شاۋۋۇ  ماقەشقەر دوتىي  ى بولغان قارشى جاھىل ئەكسىيەتچى  ۋېتقاسو نەزىرىدىكى تنىڭ ېسوۋ 

بۇ قەشقەرلىكلەر  .غا چىققانى وئتتۇر  ىغۇچى سۈپىتىدەقوغد  ېتارىياتالرنىپرولقەشقەرلىك ئەمدى 
قۇرۇق قول قايتقان   ېررىتورىيەسىگەتىئش مەزگىلىدىن كىيىن خىتاي بىر پەسىللىك تتىكى ېسوۋ 

تىدە )گەرچە ۇئ بۇ ھالەتتىن مەمنۇن  ېنارازىلىق خ ېزىلغانيكونسۇلىغا ت ې سوۋ  شاۋۋۇ ماىئدى. 
ھۆكۈمىتى داۋاملىق ىئشچىالرنىڭ  ت ې سوۋ »بولغان بولسىمۇ( بۇ ئەھۋالدىن چۆچۈگەنلىكىنى 

قۇرالردا ىئپادىلىگەن. بۇ  گەن  ېد  «قىالتتى  ەرغىبتقانداق ائالھىدە ىئمتىيازالرغا ىئگە ىئكەنلىكىنى  
تاشقى   تې سوۋ ڭ قىسلىقتا قويغان ىئدى. تولىمۇ تە ئەمەلدارالرنىخەت ئەلۋەتتە تاشكەنتتىكى 

ھقانالر  ې د  -ىئشچى   سوۋ ېائپر  گىنېگارنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى  خەلق كومىسسارىياتىىئشالر  
 ك يورۇقلىرىنى بۇرمىلىغان ۋە قەشقەرلى-تەكشۈرۈش ۆئمىكىدىكىلەردىن پارتىيەنىڭ يول

پاش  قوللىنىپھەرقانداق تەدبىرلەرنى ىئشلەمچىلەرگە رەھىمسىز مۇائمىلە قىلغان كىشىلەرنى 
 قىلىش ۋە جازاالشقا چاقىرغان.

قىسمەن بولسىمۇ قارشى كەيپىياتنىڭ  ۋېتقاسو دىكى شىنجاڭبۇنداق رەددىيەلەر  
بۇ  ئەمما    قىلغانلىق ىئدى.تىراپ  بولغانلىقىنى ېئ  ەۋەبلىكسخاتالىق  ىكى  ىتىدسىياس  ۋېتالرنىڭسو 

 . يول ېئلىشقا باشلىدى قاراپ ۆنىلىشكەيبايانالر يەنە بىر  ەسمىير دىكى اڭ ھەققىجۋاقىتتا شىن
  ە برىتانىي بىلەن  ىئنقىالبچىلىرى بىلەن ياپونىيە ائرىسىدىكى كېلىشىم ۋە خوتەن  ماجوڭيىڭ

  نكونىڭ ې مچېنئەمەلدارلىرىنىڭ ت ېسوۋ  ېشارەتلىرى بوئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنىڭ غۇۋا 
ۆئزىنى ائقلىشىغا ائساس تېپىپ   ىتاقار قارشى كەيپىياتقا    ۋېتقاسو قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا بايقىغان  

شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  گەرچە  ەتئىينەزەرق  ۇشىدىنبولپاكىتنىڭ قانداق  .ېرەتتىب
نى قولغا كەلتۈرەلمىگەن قوللىشىشى ياكى قىلى تىراپېئبىر دۆلەتنىڭ قانداق ھېچدۇنيادىكى 

الڭ ائنالىزىچە تنىڭ ېسوۋ  بولسىمۇ نىڭ ىيىل -1933جاھانگىرلىكنىڭ وئيۇنى ىئدى. بۇ قوزغى
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قارشى   ۋېتقاسو قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا ئەۋج ائلغان تتىكى ېسوۋ  غا كەلگەندەلىرىىوئتتۇر 
دىكى ىئسيانچىالر  شىنجاڭبەلكى  ،كەيپىياتنىڭ سەۋەبى ئەمەلدارالرنىڭ خاتالىقىدىن ئەمەس

دەپ قارالغان. بولغان  ۈشكۈرتۈشىدىنكمۇنىستلىرىنىڭ مبىلەن بىر سەپتە تۇرغان ۇئيغۇر كو
ىئ.   ېمىيەدىكىائكادمۇنىستىك موئرنىغا كوۇئنىڭ چەتلەشتۈرۈلۈپ  نكوېمچېنيىلى يازدا  -1933

ئەمەلىيەتتە بۇ بىر   .ۆئمىكىنى باشالپ بارغان كسپېدىتسىيەېئبىر  ۋادىسىغاپەرغانە  ائخماتوۋ ىئ. 
ىئككى يۈزدىن ائرتۇق  تەكشۈرۈش بولۇپ،  سىياسىيبىر ىئلمى تەكشۈرۈش بولماستىن بەلكى 

  سىياسىي . بۇ ىئشقا يەرلىك لغانتارتىۋە سوراققا  لگەنتەكشۈرۈ ى ئەزالىر ۇئيغۇر كومپارتىيە 
 ساقچىالر ياردەمدە بولغان. 

سۈكۈت قىلغان.  ىئنقىالبقادىكى شىنجاڭ ۇئيغۇر مەتبۇائتلىرى تتىكى ېسوۋ  ۋاقىتقىچەشۇ 
الن قىلىپ ۇئنى  بۇ ھەقتە خەۋەر ېئ «غەللەر ائۋازى ە كەمب»كەلگەندە ائندىن مارتقا  يىلى -1932

ھقانالر ىئسيانىدەك تەسۋىرلىگەن ھەمدە ۇئنىڭ نەتىجىسىنى  ېيىراق بىر دۆلەتتىكى دخۇددى 
يېيىلمىغان بولسىمۇ  ائخباراتقا ىئنقىالب سىياسىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز دەپ قارىغان.ت ې سوۋ 

ت  ې سوۋ ۋەقەلەر  ۇۋاتقانبول. ىئدى ائتالپ تارقالغانگرا ېچگەپلەر  مىش -مىش
بىرەيلەن ېئيتىپ   شۇ چاغدا .مۇنازىرە قىلىنغانۇئيغۇرالر ائرىسىدا  ېررىتورىيەسىدىكىت

بىر تەخسە چاي ىئچكەچ ياكى  ېلىپكبىر يەرگە كەچلىكى بەش ۇئيغۇر  -تۆت »، ۆئتكەندەك
 ېگەن ئەھۋالد  «چىقىدۇزىپ ېكنى  ۈئرۈمچىدىن قەشقەرگىچە شىنجاڭپۈتۈن  ېگەچي ەڭمەنل

ت  ې سوۋ ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشى ۆئزگىرىپ يىلى -1933. ىئدى مەۋجۇت  ۇميۈزلۈكوئم
الڭدىكى شىنجاڭ ائخباراتى بىر  جاھانگىرلىكىنىڭ وئيۇنى دەپ خەۋەر تارقاتقان ەربغنى قوزغى
الڭغا نىسبەتەن ئەزالىرىنى ۆئز  تورى  مۇنىستلىرى مۇئيغۇر كوچېگرا ائتلىغان ، مەزگىلدە  قوزغى

  سىياسىي ت ېسوۋ يىل ائۋغۇستتىكى  -1933 تۆۋەندىكى ھەمدەم بولۇشقا چاقىرغان.
 سوراق خاتىرىسىمۇ بۇنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ:  -ائل وساقچىلىرىنىڭ س

ەن بۇرۇن ۇئنداق ائرقىدا قالغان دۆلەتتە ۇئ قەدەر كۆپ خەلقنىڭ م )ۇئيغۇر(:  باراتوۋ 
 ائتلىنىشىنى وئيالپ باقمىغان.  ىئنقىالبقا
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 قانداق بىلدىڭ؟  ىئنقىالبنى ساقچى(: سىياسىي) راھماتوۋ 

 زىتلەردىن كۆردۈم. ېگ ب:

 زىپتىكەن؟ېي  ېمىلەرنىنگېزىتلەردە  ر:

تەكلەۋاتقانلىقىنى ېي ەنگلىيەنىڭ ئ تەرەققىياتىنى ۋە ۇئنى ياپونىيە بىلەن  ىئنقىالب ب:
 زىپتىكەن.ېي

بۇ ھەرىكەت ىئنقىالبى  ۇئنىڭ ىئچكى سىنىپ ى قۇرۇلمىسىغا نىسبەتەن ېئيتقاندا  نىڭچە  ېس  ر:
 ؟ ېمەنبولسا ۇئالر  قاراشالرغا ىئگىمۇ؟ ئەگەر ىئگە

ئەمدى  ېخى تتەس، ھەرىكەت  ېمەك دقاراشالر ھەققىدە بىر نەرسە ى بىئنقىالھازىر  ب:
 . لىقمۇ بارل خاھىشالرمۇ بار، ئەلۋەتتە سولچى ېموكراتىكد ۇائۇئنىڭ ىئچىدە بۇرژ ئەمما  .باشالندى

باشقا  وئقۇغۇچىالر ۋە ۇئزۇن تۇرغان   ېررىتورىيەسىدە ت، بۇرۇن سوۋېت يەردىن كەتكەنبۇ ۇئالر 
مۇنىستىك شەرق  مكو شەمشىدىنوۋ ىئچىدە  بۇالرنىڭ .تەكلىنىۋاتىدۇېيلەر تەرىپىدىن كىشى

ۇئ قەشقەردىكى بىر  .وئقۇغۇچىسى ھەمدە ئەنجاندا وئقۇتقۇچى بولغان كىشى نىۋېرسىتېتىنىڭۇئ
يتااليمەنكى  سىپ ېئېكتەلمىسىمۇ شۇنى ېئەگەر ۇئ ھازىرچە مەقسىتىگە ي .شىداېقوشۇننىڭ ب

ائزادلىقنىڭ  مىللىي ىئنقىالبتا ،كەلگۈسىدە ۇئ چوقۇم پىالنىنى ئەمەلگە ائشۇرىدۇ. شۈبھىسىزكى
ىئپادىلىرى بار، بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ائغدۇرۇلۇپ ھوقۇقنىڭ ۇئيغۇرالرنىڭ قولىغا  

 ۆئتكەنلىكى بىلەن ىئپادىلىنىۋاتىدۇ.

جاھانگىرلىك بىلەن قانداق ۇئ  بولسا  ائزادلىق ھەرىكەت    مىللىيبىر    ېگىنىڭدەكدبۇ  ئەگەر    ر:
 قىلىدۇ؟  ۈرەشك

 غىنى يوق. وئتتۇرىغا قويۇلىلىش مەسىلىسى ق ۈرەشكبىلەن  ېرىائلىزمىئمپ ب:

مىن ېىئگە بولسا ز ېرگەخاراك ت ېموكراتىكد ۇائبۇرژ  ىئنقىالببۇ  ېگەندەكدئەگەر سەن  ر:
 سىلىسىنى قانداق قىلىدۇ؟ ەم

 چىقمىدى. ۇرىغاوئتتخى ېمىن مەسىلىسى تېزبىلىشىمچە  ب:
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 ۇائمىن مەسىلىسىنى وئتتۇرىغا قويمىغان بىر بۇرژ ېسەن بۇنى قانداق ھەل قىلماقچى؟ ز ر:
 مىللىيبىر  ىغان  تايانم  ۋېتقاسو   ھەم  قىلمىغان  ۈرەشكبىلەن    ېرىائلىزمىئمپھەرىكەت،    ېموكراتىكد

؟ ېمەن ېرى خاراك ت ڭىئنقىالبنىسوراپ باقاي، بۇ  ەنەمەن سەندىن ي .ائزادلىق ھەرىكىتى
 مۇ؟لىقىيبمۇ؟ ىئنقىاللىكئەكسىيەتچى

مەنسۇپ، بىراق ۇئنى ئەكسىيەتچى   ېئودالالرغافيەنىال رەھبەرلىك قاتلىمى  ڭىئنقىالبنى ب:
مىدى. لېكىن تخى كۈچەيېبۇ سولچىالر ۆئزىنى ت  .بولمايدۇ، چۈنكى ىئچىدە سولچىالر بار  ېسەكد

 .ىغانلىقىغا ىئشىنىمەنائشۇرىدپىالنلىرىنى ئەمەلگە   نىڭۇئالر 

ش نۇرغۇن باستۇرۇ نىمۇنىستالر م ۇئيغۇر كو ىكىسوۋېتت ،بۇ سوراق خاتىرىسىدىن مەلۇمكى
دا، كېيىن ائلمۇتابۇرۇن  ىئنقىالبتىن. قېچىشىغا سەۋەب بولغانغا شىنجاڭ پاائلىيەتچىلەرنىڭ

  شەمشىدىنوۋ وئقۇغان قادىر ائخۇن  نىۋېرسىتېتىداۇئمۇنىستىك ئەمگەكچىلەر مشەرق كو
الڭداۆئگەنگەنلىرىنى  بىرى  -بىردىن نىڭسوۋېتتىن قاچقانالر بولۇپ ئەمەلگە ائشۇرماقچى  قوزغى

  ۋ ې باقىييىلى خۇدابەردى  -1930ىئدى. قەشقەردىكى سوۋېت كونسۇلىنىڭ مەلۇماتىچە،  ئەمەس
  ېرناتسىئونالنىڭ ىئنتمۇنىستىك مۆئزىنى كوقەشقەرگە يېتىپ كېلىپ، ىئسىملىك بىر كىشى 

بۇرۇن  مۇنىستىك وئرگان قۇرىدىغانلىقىنى ېئيتقان. ۇئ ئەسلىدە مئەۋەتكەنلىكىنى، كو
  ۇھەررىر م  مەزگىلقولىدا ىئشلىگەن بولۇپ »ئەرك« ىئسىملىك مەتبۇائتتا بىر ۋنىڭ ىمۇساباي

  ائبدۇمۆمىن كوممۇنىستالرنىڭ ىئچىدە يەنە ۇئيغۇر ۆئك تىچى ائك تىپ دىكى شىنجاڭبولغان. 
تۈگەتكەن،   نىۋېرسىتېتىنىۇئمۇنىستىك ئەمگەكچىلەر مكوشەرق بولۇپ ۇئ  ھەسەنھاجىيىۋ

 يىلى غۇلجا ائرقىلىق قەشقەرگە كەلگەن.  -1929 ،يىلى پارتىيەدىن تازىالنغان بولۇپ-1927

چ ۈ ئەسكىرىي ك تېز راۋاجلىنىۋاتقان  خاھىشىنىڭ    سولچىللىق بۇ خىل  دىكى  شىنجاڭ  ،ھالبۇكى
يىن ېكبولۇپ بىر قانچە ھەپتىدىن  سوراقبۇ تا ھېچبىر رولى قالمىغان ىئدى. سىناق ىكىجەھەتت

غا ئەۋەتىپ ۈئرۈمچىدىكى شىڭ  شىنجاڭ ېۋىزىيەسىنىدقىزىل ائرمىيەنىڭ ىئككى  بيۇرو  سىياسىي
يىلى يانۋاردا -1934 ېۋىزىيەلىرى دت ې سوۋ  .غانلىاشنى قارار قھاكىمىيىتىنى قوغد شىسەي

شەھەرگە ھۇجۇم قىلىۋاتقان ۋاقتىغا دەل   ماجوڭيىڭنىڭۇئالر  بارغان.تىپ ېيۈئرۈمچىگە 
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وئق ياغدۇرۇش ۋە زەھەرلىك گاز تاشالش  قويۇق -قاراشەھەر سىرتىدا  ۈئلگۈرۈپ بېرىپ، 
 جوڭيىڭ  ماغان تاالپەتكە ۇئچرى. ېئغىر تارمار قىلغان ۇجۇمىنىھ  جوڭيىڭنىڭ ماائرقىلىق 

ھالەتتىكى شەرقى تۈركىستان  ائجىزخوجىنىياز ھاجىنىڭ قەشقەرگە ۋە  ەنۇبتىكىج
پ قىلىشىنى ۇتوس ماجوڭيىڭنىتنىڭ ې سوۋ جىنىياز بۇ چاغدا خو .غانائتالن قاراپجۇمھۇرىيىتىگە 

الڭ، ئەمما ئەكسىچە ۇئالر تۇڭگان قوشۇنلىرىنى قەشقەرنى بولسىمۇ ائرزۇ قىلغان الڭ -بۇ تا
 ما بولغان.  ەۋەبچىس ۇشىغابول خارابشەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ۇۋېتىپقويشقا قىلى

 .ائندىن غەلىتە ھادىسىلەر يۈز بەرگەن .شەھەرنى گومىنداڭنىڭ نامىدا قولغا كىرگۈزگەن جوڭيىڭ
بىلەن ت ې سوۋ ئەركەشتامغا  جوڭيىڭ ما ،ىئزاھالنمىغان بىر ۋەقە شۇكىھازىرغىچە تولۇق 

 لكىسىنىڭ ۆئ خوجىنىياز ھاجى شىنجاڭ .ۆئتۈپال يوقاپ كەتكەن ېگرادىنچرىپ ېۇئچرىشىشقا ب
ۇئ  ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇپ ېئلىش ۈئچۈن ۈئرۈمچىگە قاراپ يولغا چىققان. ەىئسلىكر مۇائۋىن 

بۇ چاغدا خىتاي  .ىنى قەشقەر كوناشەھەرگە قالدۇرغانتمۇھى ەخمۇتم قوماندانىۆئزىنىڭ 
 ساداقەت بىلدۈرگەن.  شىسەيگەشەھەرنى بازا قىلىپ شىڭ  ېڭىيئەسكەرلىرى 

 

 مىللىتى ۇئيغۇر ۋە  شىسەيشىڭ 

شىڭ  ۈئرۈمچىدىكى   ېمىنىدازشىنجاڭنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىم يىلىغا كەلگەندە  -1935
وئتتۇرىسىدا ائجىز بىر لەر رەھبەر بولغان يەرلىك سادىق نامدا  الرغاخوجىنىياز ھاجى ۋە شىسەي

 مەجلىس مىللىيى تھىۇم ەخمۇتمقەشقەردە  .ىئدى لىققا كەلگەنبار ۇئرۇش توختىتىش ھالىتى 
  ۇقتىسى ن ھىم ۇبەرپا قىلغان بولۇپ ماائرىپ ۇئالرنىڭ ئەڭ م ھاكىمىيەتنىڭى بىر ېي نامىدىكى

بار بولۇپ ۇئ بۇرۇن  ائلماسبەكوۋ  تۇردىائخونۇئيغۇر رەھبەرلەردىن تەكچى ېيغۇلجىدا    ىئدى.
يىلىدىكى   -1931 ۇمۇلداق غان ىئدى. ىپ بېيى بىلەن سودا قىلت ېسوۋ توقماقتا ائقساقال بولۇپ 

الڭنىڭ  بار بولۇپ شۇ يەرنى بېسىپ ياتاتتى.   يولۋاسخانقاتناشقۇچىلىرىدىن  دەسلەپكى قوزغى
   - 36 جوڭيىڭنىڭ ما  ،ۈئرۈمچىگە وئچۇق دۈشمەنلىك قىلىۋاتقانالر خوتەندە بولۇپ

كۈچ   ەربىيھ بۇ قوشۇننى ت  ېسوۋ قىالتتى.  كونترولخوتەننى  دىكى قالدۇق تۇڭگانالرۋىزىيەسىېد
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تەۋە قىلىشنىڭ  شىسەيگەوئرنىغا ۇئنى گومىنداڭدىن ائيرىپ شىڭ تىشنىڭ ېيوقىتىۋائرقىلىق 
 گۆرۈگە ېئلىنىشى بەلكىم مۇشۇ مەقسەت ۈئچۈن ىئدى.  ۋاداموسك ماجوڭيىڭنىڭكويىدا ىئدى. 

، خىتايالر  ۇسالرر تەربىيەلەنگەن  ۋېتتاسو  ۇرۇۋاتقىنىتبىرلىكنى ساقالپ بۇ خىل دا شىنجاڭ
مەمۇرى ۋە   شىسەينىڭ ىئدى. ۇئالر شىڭ  دىن تەشكىل تاپقان كوممۇنىستالرۋە يەرلىكلەر 

سوۋېت  يىلى  -1933كىشى  20 دىكى تۈركۈم بىرىنچىقىالتتى.  يېتەكچىلىك غاتارماقلىرىئەسكىرى 
ۇئالر  .تىپ كەلگەنېيائساسەن گە وئتتۇرىسىدىكى دەسلەپكى كېلىشىم شىسەي شىڭ بىلەن 

  ھوقۇقلۇق بولسىمۇ شۈبھىسىزكى    سۈپىتىدەيەرلىك ئەمەلدارالرغا مەسلىھەتچى  سىرتتىن قارىغاندا  
ۇئنىڭ    ، قازاقىستاندىن كەلگەن مەنسۇر ئەپەندى بولۇپ  بىرى وئرۇندا ىئدى. بۇالرنىڭ ىئچىدىكى  

  ىئككىنچى ياردەمگە تەيىنلەنگەن.  اجىغا  ھ ۇئ خوجىنىياز    ىئدى ۋە  روزىيىۋ  مەشۇر ىئسمى    ەقىقىيھ 
نى  بيۇروسىىئشلىرى گرا ېچھەمراھ بولغان بولۇپ ۇئالر  گەتۈركۈمدە كەلگەنلەر قىزىل ائرمىيە

بىر ساقچى   ېڭىيۆئزىنىڭ وئرنىنى مۇقىملىغاندىن كېيىن  شىسەيىئدى. شىڭ  تەشكىل قىلغان
ساقچىلىرىدىن تەلىم ائلغان ۋە   سىياسىيت ې سوۋ بۇ قىسىم  ،ن بولۇپقىسىم تەسىس قىلغا

ىئسىملىك بىر   پاگودىنزا قىشالقلىرىغا ئەۋەتىلگەن. بۇ قىسىم دەسلەپ  ېنىڭ ھەرقايسى يشىنجاڭ
قىلىپ شىنجاڭ  ەرەققىيترۇپپىسىدىن ۇ گارات بكىچىك بىر ىئستىخ ېتەكچىلىكىدىكىيرۇسنىڭ 

نۇرغۇن وئرۇنالرغا  بۇنىڭدىكى  ىئدارىسى بولۇپ شەكىللەنگەن.    خەۋپسىزلىكۆئلكىلىك جامائەت  
مۇنىستىك  مدىن ائيرىلغاندا كوشىنجاڭ  پاگودىنقويۇلغان.  ۋەزىپىگە  قايتىپ كەلگەنلەر  تتىن  ېسوۋ 

(  كاالشنىكوۋ ىئسمى  ەخپىيم) شىيۇفۇ زېڭمۇنىستلىرىدىن بولغان م خىتاي كورناتسىئونال ېىئنت
ۇئ ىئدارىدىكى كىشىلەرنىڭ سانى ناېئنىق   .نى مەزكۇر ىئدارىنىڭ مەسۇئلى قىلىپ ئەۋەتكەن

تۈزۈمىنى يولغا قويغۇچى كىشى    ساقچى  سىياسىيبولسىمۇ قەشقەردىكىسى ېئنىق ىئدى. ۇئ يەردە  
يىن تۇنجى  ېھاياتىدىن كت ېسوۋ يىللىق  15ۇئ  بولۇپ،مۇنىست قادىرھاجى مقەشقەرلىك كو

قول   ڭمىلىتارىستنىخىتاي ۈئرۈمچىدىكى غا قەدەم باسقان ىئدى. ۇئنىڭغا گەرچە شىنجاڭ ېتىمق
غا قايتىش  شىنجاڭيوليورۇقلىرىنى ېئلىپ ت ې سوۋ ائستىدا ىئشلەش ېئغىر كەلگەن بولسىمۇ 

 ائرزۇسى ئەمەلگە ائشقان بولدى. 
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ۈئچ  ڭسەننىڭۇ ج ۇنسۈئرۈمچىدە وئرنىنى مۇستەھكەملىگەندىن كىيىن  شىسەيشىڭ 
 - 1935ۋە    سى  «ەخىتابنامبۈيۈك    سەككىز»دىكى  ىيىل  -1934ۆئزىنىڭ    ،مەسلىكىنى قايرىپ قويۇپ

ائلتە بۈيۈك  »قىلدى. ۇئنىڭ بۇ پىكىرلىرى جەملىنىپ  ەرغىبت سىنى «ەۋەزىپ توققۇز »دىكى ىيىل
دەپ ائتالدى. ۇئالر: جاھانگىرلىككە قارشى تۇرۇش، تىنچلىق، مىللەتلەر  «سىياسەت

بىلەن دوستلۇقتىن ىئبارەت. بۇ  ىئتتىپاقى  ت  ې سوۋ   ۋە  ى، ھۆكۈمەت پاكلىقى، قۇرۇلۇشكباراۋەرلى
ۋە  شوائردابۇرجەكلىك دىكى ائلتە ياساپ چىققان ۆئلكە بايرىقى شىسەيائلتە سىياسەت شىڭ 

نىڭ   «ەمئىيىتىج شوائرائلتە »بىلەن شۇغۇللىنىدىغان  ىئستىخباراتۇئنىڭ باشقۇرۇشىدىكى 
ى يىل-1933 دىن كېيىنكۈچلەنگەن ەنچىىئش ىئپادىلەنگەن. ھاكىمىيەتنىڭ ۆئزىگە بولغان ىدا نام

يىلى   دەپ ائتىلىپ ھەر ىئنقىالبۆئزگىرىش  ەربىيھ قوزغىغان  شىسەيدىكى شىڭ ائپرېل
  ەۋەبلىك ستىملىق يىغىلىشتا ۇئرۇش ېق- 1يىلى -1934لىنىشكە باشلىدى. ىخاتىر نامايىشالر بىلەن 

ڭى  ېيتىملىق يىغىلىش ائۋغۇستنىڭ تۇنجى كۈنى ېق-2ىئشتىراكچىالر زىيادە ائز بولغان. 
ھاكىمىيەتنى ۋە شىنجاڭنىڭ تىنچ بىرلىككە كەلگەنلىكىنى تەبرىكلەش ۈئچۈن ۈئرۈمچىدە  

بۇ يىغىلىشتا شىنجاڭ جاھانگىرلىككە قارشى تۇرۇش ىئتتىپاقى قۇرۇلغان بولۇپ  ۆئتكۈزۈلگەن. 
 ۋەزىپىسىنى ۈئستىگە ائلغان.  وئرۇنداش نىسەپەرۋەرلىكلىرى سىياسىي شىسەينىڭۇئ شىڭ 

شىڭ ۋە ۇئنىڭ مەسلىھەتچىلىرى ھەرقانداق شەكىلدىكى    ەسىلىسىدەمى  كمىللەتلەر باراۋەرلى
ائپتونومىيەنى ېئتىراپ قىلىشنى خالىمايتتى، ئەكسىچە ۇئالر ھەرقايسى   ېررىتورىيەلىكت

مەدەنىيەت ائپتونومىيەسى  ائرقىلىق مىللەتلەرگە ۋەكىللىك قىلىدىغان تەشكىالتالرنى قۇرۇش 
ڭنىڭ سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىپ  ىتەشكىالتالر شپىالنىدا ىئدى. بۇ  شيولغا قويۇ

  ۇتۇپخانىالرنى كجاھانگىرلىككە قارشى خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇلالنغاندىن باشقا مەك تەپ ۋە 
ۆئلكىنىڭ مەدەنىيەت سەۋىيەسىنى ۆئستۈرۈش   ۋە  نەشر قىلدۇرۇش  ۇرنالالرنىژ   -زىتېېئچىش، گ

ائۋغۇستتا جاھانگىرلىككە قارشى  -5ىلى ي-1934.  لغان ىئدىائقاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ۈئستىگە 
مەلۇماتالرغا قارىغاندا   ەسمىي ر ۇئيۇشمىنىڭ قوللىشىدا ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسى قۇرۇلدى. 

  ناھىيەلىك تارمىقى  41 ، تارمىقى ۇقرايونل  8يىلىغىچە ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسىنىڭ -1936
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  ڭغۇل ۇئيۇشمىسى و باشقا تۇڭگان ۇئيۇشمىسى، مبۇندىن  .يېزىلىق تارمىقى قۇرۇلغان 23ھەمدە 
  - ۋە قازاق  ۇئيۇشمىلىرى بولۇپ ائيرىلغان( مانجۇ-سولون-شىۋەيىلى موڭغۇل ۋە -1938)بۇ 

ۇئيۇشمىلىرىمۇ  ۇسر قۇرۇلغان، يەنە غۇلجىدا تاتار ۋە  مۇ، خىتاي ۇئيۇشمىلىرىزبېكۆئقىرغىز، 
مىللەتلەر  ماركىسىزىملىق -ائۋستىرو بۇ ۇئيۇشمىالردا گەرچە بەزى جەھەتتە  قۇرۇلغان.

چەكلەر بىلەن  سىياسىيقاتتىق تنىڭ ېسوۋ ۇئالر  لسىمۇبوسىياسىتىنىڭ پۇراقلىرى بار 
تەبىرلەنگەن مىللەتلەر مەدەنىيىتى بەرپا قىلىش نىشانىغا ماسلىشاتتى. شۇنداقال بۇ ۇئيۇشمىالر 

يوليورۇقىنىڭ ئەكسىچە    ېگەند  «مەزمۇنى سوتسىيالىستىك بولۇش  ،مىللىيشەكلى  »  ڭستالىننى
ائلتە بۈيۈك سىياسىتىگە ماسلىشاتتى.   شىسەينىڭمىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىدە شىڭ 

ائخىرىدا ئەڭ    ەقسىتى م  نىڭشدۈرۈمەدەنىيەتلەرنى يۈكسەل  مىللىي  ەنىزامنامىسىدۇئيۇشمىالرنىڭ  
ائرىسىدىكى پاسىلالرنى   مەدەنىيەتلەر مىللىي ۋە مىللەتلەر » ، يەنى ھالقىش ېگراالردىنچ مىللىي

نىقكى  زىددىيەتلىك  بۇ ېئزىلغان ىئدى. ېدەپ ي «ىتىپ وئرتاق مەدەنىيەت بەرپا قىلىشيوق
 مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ تەسىرىدىن ىئدى.   ۋېتچەسو 

كىتىشىدىن بۇرۇن ېۆئلكىدىكى باشقا مىللەتلەرنى ائيرىپ ب  ۇرۇلۇشىق ۇئيغۇر ۇئيۇشمىسىنىڭ  
ىئتتىپاقىدىن كەلگەن ت ېسوۋ بۇ ۇئقۇم  ېگەندىئدى. گەرچە ائقارتىش ۇئيۇشمىسى بولغان 

 .ىئجادىيىتى ىئدى ڭزىيالىيالرنى نامى بىلەن ائتىلىشى ۈئرۈمچىدىكى  «ۇئيغۇر »بولسىمۇ ۇئنىڭ 
تۇرپانلىق بولۇپ ۇئ شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە   سەىئدى يۈنۈسۇئالرنىڭ ىئچىدىكى 

ىئسىملىك تاتار   شەھىدىىئشلىگەن ۋە شۇ چاغدا شىڭ ھاكىمىيىتىدە خىزمەت قىالتتى. بۇرھان 
يۇنۇس   ، ۇئرول وئينىغان بولۇپ رەھبەرلىكتىجارەتچى جاھانگىرلىككە قارشى ۇئيۇشمىدا 

  غا   «ۇئيغۇر »سۆزنى    ېگەند   «چەنتۇ»ىۋاتقان  خىتايالر ىئشلىتشىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ  بىلەن    سەىئدى
لىگەن. ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسى  ىھەققىدىكى مۇزاكىرىلىرىنى خاتىر الزىملىقى ۆئزگەرتىش 

شى  جاھانگىرلىككە قار   يىھەالبۇ ھەقتە ىئلتىماس يوللىغان ۋە سۇنۇلغان  شىسەيگەشىڭ 
  ۈئرۈمچى تىم ېقشۇنىڭ بىلەن تارىختا تۇنجى  .ۆئتكەنىن تتەستىقيىغىنىدا بىر ۇئيۇشمىنىڭ 
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تىراپ ېئ ەسمىي ر  نىمىللىتىنىڭ بارلىقىدىن ىئبارەت بۇ ىئدىيە ۇئيغۇر بىر   اشىنجاڭد ھاكىمىيىتى
 قىلغان. 

ى  مەسىلىسقىلىنغاندىن كىيىن ۇئنى خىتايچە قانداق يېزىش تىراپ ېئنام  ېگەند «ۇئيغۇر »
تۇغۇلغان. ۆئلچەملىك يېزىلىشى بولمىغانلىقى ۈئچۈن بىر قانچە خىل يېزىلىش شەكلى ېئقىپ  

. بۇ بىر سەزگۈر مەسىلە بولۇپ  (维兀尔, 威吾儿, 威吾尔)مەسىلەن:  يۈرگەن

 

سولدىن وئڭغا: ۆئلكە رەىئسى لى روڭ؛ ۆئلكىلىك بانكا باشلىقى شۈ لىيەن؛ شىڭ شىسەي؛ 

قېتىملىق خەلق -2دىپلوماتىيە ىئشخانىسى ۋە مالىيە نازارىتىنىڭ باشلىقى چېن دېلى قاتارلىقالر 

يىلى ائپرېل، ۈئرۈمچى. -1935ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا.   
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خىتاي تارىخىدا مىللەتلەرنىڭ نامىنى   .تىلشۇناسالرال كۆڭۈل بۆلىدىغان ىئش ئەمەس ىئدى
جاھانگىرلىككە قارشى   ائدىتى بار ىئدى. قوشۇش ەمەنىئچكى  غاۇئنىڭ تاخىتايچە يېزىش

خىتايچە خەت بىلەن  ېگەند威武尔 ۇئيۇشمىنىڭ يىغىنىدا بەزىلەر ۇئيغۇر دېگەن سۆزنى 

دېگەن مەنىنى    قۇدرەتلىك بولۇپ، بۇنىڭدىكى ائلدىنقى ىئككى خەت    يېزىشنى تەشەببۇس قىلغان
 مىللىيبۇنىڭدا  »  ،بۇ خىل يېزىلىشقا شەخسەن قارشى چىققان بولۇپ  شىسەي. شىڭ  بىلدۈرەتتى

دەپ قارىغان. يىغىندىكى يەنە بىر خىتاي قاتناشقۇچى ھازىرقى   «كۆپتۈرۈلگەن ۇرۇر غ

ۇئنىڭ   ،يېزىلىشىنى تەشەببۇس قىلغان بولۇپ خىتايچە دېگەن  维吾尔وئمۇمالشقان 

بىز بىر ائىئلە، »ۇئ بۇ ۈئچ خەتتە . ېگەنمەنىسى بار دگەن ېدش قوغدا ېك تىپنىكولل ۋە  ۋەتەننى 
  ەرەققىي ت ۋە قوغدايدۇ ىئتتىپاقلىشىپ شىنجاڭنى بىرلىك تە شىنجاڭدىكى بارلىق مىللەتلەر 

بارلىقىنى  ەنە مگەن ېد «چىقىرىپ خىتاينى ائزاد قىلىدۇھەمدە جاھانگىرالرنى قوغالپ قىلدۇرىدۇ 
بۇ تىلشۇناسلىققا ماس تەسەۋۋۇردىن ھالقىپ كەتكەن بولسىمۇ ۇئنىڭ   وئتتۇرىغا قويغان.

 سۆزلىرى چەك بېسىپ ۇئيغۇر سۆزىنىڭ خىتايچە يېزىلىشى بېكىتىلگەن.

پەرمان قوبۇل قىلىنىپ يىلى دېكابىردا -1934كاتېگورىيەسى ڭى ائيرىلغان ېي نىڭ مىللەتلەر  
چاقىرىلغان شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى يەرلىرىدىن ۈئرۈمچىدە  لدا  ېائپريىلى  -1935چىقىرىلغان ھەمدە  

تىملىق خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا جاكارالنغان. ېق-2 تاپقان ەركىبتدىن ۆئمەكلەر كەلگەن 
دامولال سەھنىدە سۆز ېئلىپ قۇرائن ۋە ھەدىسلەردىن   ائبدۇغوپۇر قەشقەرنىڭ باش قازىسى 

شۇ ۋاقىتتىكى  كۆرسەتكەن.    قىلىپ  نەقىل كەلتۈرۈپ  ۈئرۈمچى بىلەن ىئتتىپاق بولۇشنى ھەقلىق 
قىلىش ھەتتا تىراپ ېئمىللەتلەرنى ۇئ  ،بويىچە ئەھۋالتىپىك دەۋرىدىكى  شىسەيڭ ىش

ۇئيغۇر،   بۇياقالردا پاالنى-»ۇئياق ىكى ھەققىدمىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش  مۇ نىتەبرىكلەش
قاتتىق دېگەنگە وئخشاش  «تېرىمايلى چاتاقخىتاي دەپ  ۋە پاالنى موڭغۇل پوكۇنى 

مىللەتلەر سىياسىتىدە يېڭى شىنجاڭدىكى گەرچە  .غانار بىلەن بىللە ېئلىپ ب الرائگاھالندۇرۇش
  شىسەينىڭ شىڭ ۋەكىللەرگە  دامولال ائبدۇغوپۇر تەسىرى ېئنىق بولسىمۇ،  ۋېتالرنىڭسو 
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بىز  »ۆئلكىلىك ھاكىمىيەتنى يەرلىكلەشتۈرۈش سىياسىتىنى ېئلىپ بارمايدىغانلىقىنى ېئيتىپ: 
 ېگەن دبولمايلى، ھوقۇق  ەمەسىدەت پىرسەنتىنى ىئگىلەيمىز دەپ ھوقۇق  90نوپۇسنىڭ 

 گەن.  ېد «قىلىۋاتقانالرنىڭ قولىدا بولىدۇ ھۆكۈمەتكە خىزمەت ،وئقۇغان

غا قويغان  ىمىللەتنىڭ ماكانى دەپ جاكارلىغان، بۇ گومىنداڭ وئتتۇر   14نى  شىنجاڭقۇرۇلتاي  
ىئدى. شۇ چاغدا ش  ىئلگىرىلەبەش مىللەت تەشەببۇسىغا قارىغاندا كۆرۈنەرلىك  پۈتۈن خىتايدىكى  

. غانمىللەت دەپ ائيرىل شىۋەلەرمۇسۇلۇن ۋە نوپۇسى ائز تۇڭگۇس تىللىرىدا سۆزلەيدىغان 
ۆئلكىدىكى موڭغۇلالر بىر مىللەت دەپ قارالغان بولۇپ ىئلىدىكى داغۇرالر بۇنىڭ ىئچىگە  

 

يىلى ائپرېل، ۈئرۈمچى.-1935قېتىملىق خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا. -2خوجىنىياز ھاجى    
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  الرمۇ ائيرىم خىتاي ھەمدە ۇسالرر ۋە  زبېكۆئكۆچمەن تاتار، ۆئلكىدىكى كىرگۈزۈلمىگەن. 
سۆزلىشىدىغان ائيرىشتا خىتاي تىلىدا  گەمىللەتلەر مۇسۇلمانالرنى  مىللەتلەرگە ائيرىلغان.

تاجىكالر ۋە تۈركى تىلدا  ەرپامىردىكىلىئران تىلىدا سۆزلىشىدىغان  ؛تۇڭگانالر الرمۇسۇلمان 
مىللەت ىدىكى  ىئتتىپاقت  ېسوۋ بۇالر  ۇئيغۇر دەپ ائيرىلغان.  ۋە    سۆزلىشىدىغانلىرى قىرغىز، قازاق

تارانچىالر ۇئ چاغدا بىر وئخشىمايدىغان يېرى، ئەمما  .بىلەن وئخشاش بولغانائيرىش  تۈرلىرىگە
 مىللەت دەپ ائيرىلغان. -14دىكى شىنجاڭ

تچە  ې سوۋ  شىنجاڭدىكى مىللەتلەر سىياسىتىنىڭېلىنىشى ق ساقالپىنىڭ نامتارانچى 
. ۇخاتىرىلىتىدكۆچۈرۈلمىسى ئەمەسلىكىنى  ائددىيمىللەتلەرنى تۈرگە ائيرىش سىياسىتىنىڭ 

 ەلتۆكۈست تەرىپىدىن    زىيالىيالرۇئيغۇر  كى  پاقىدىتىىئت  تې سوۋ ھازىرغىچە تارانچى مىللىتى ۇئقۇمى  
تارانچىالرنى ائيرىم بىر مىللەت دەپ ېئتىراپ قىلىش  شىسەينىڭ ڭ ىۇئالر ش .قىلىندىتەنقىد 

ئەمما بۇ يەردە باشقا  پ كەلدى.  قارابۆلۈپ باشقۇرۇش سىياسىتىنىڭ ىئسپاتى دەپ  قارارىنى ۇئنىڭ  
ىئتتىپاقىدا بۇ  ت ېسوۋ ئەينى ۋاقىتتا . چۈنكى ېرەككائمىلالرنىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق 

 ىال ائندىن تەكشۈرۈشتيىلىدىكى نوپۇس  -1937پەقەت  ،مەۋجۇت بولۇپتېخىچە  ۈجمەللىكم
  قولىدىكى  ۋېتالرنىڭسو . ىئدى گورىيەگە ائيرىلغانېكات ېگەند تارانچى ۋە قەشقەرلىكلەر ۇئيغۇر 

قادىرھاجىغا وئخشاش قەشقەرلىكلەرگە سوۋېتنى تنوگرافىيەلىك بايانالر غا ائىئت ېئشىنجاڭ
ىئككى ائيرىم گۇرۇپپا ھالىتىدە ۇئيغۇر، شىمالدىكىلەرنى تارانچى دەپ    ەنۇبتىكىلەرنىجئەگىشىپ  

مۇنىستىك ميىلى كو-1930 خىتاي كومپارتىيەسىنىڭمەسىلەن، قاراشقا مايىل قىلغان. 
مىللەت جەھەتتىن » مۇنداق تەسۋىرلىگەن:  تارانچىالرنى  ىئنتېرناتسىئونالغا يازغان دوكالتىدا

يىل باشقا خەلقلەر بىلەن ائرىلىشىپ  نەچچە ۇئالر ۇئيغۇرالرغا مەنسۇپ، بىراق ىئلىدا يۈز 
 . «تارانچى مىللىتى دەپ قارايدۇائيرىم نى وئلتۇراقالشقانلىقى ۈئچۈن ۇئالر ۆئزلىرى

  ۇشى بولتارانچىالرنىڭ ائيرىم مىللەت دەپ ائيرىلىشىدا غۇلجىدىكى سەرخىلالرنىڭ تەسىرىمۇ  
تارانچى تەشكىالتلىرىنى  دەسلەپكى  ەتتەسۇدىكىي يىن غۇلجا ېك ىئنقىالبىدىن ۇسىيەر مكىن. ۇم

تۇڭگان -تارانچى بۇنىڭ ىئچىدىكى ئەڭ داڭلىقى  قۇرۇشقا كۈچ چىقارغانالرغا قۇچاق ائچقان.
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  لىرى غۇلجىدىكى تارانچى مۇساپىر  سوۋ ۇ نۇي . ۇئالرنىڭ رەھبىرى ھۈسەيىن بەگ ېتىدۇر كومىت
تىملىق ېق ىئككىنچى  سوۋ ۇنۇ يرچى ۋە سىياسەتچى ىئدى. و وئبز  ىئجتىماىئيىئچىدە ئەڭ داڭلىق 

خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا غۇلجا ۋەكىللىرىنىڭ ىئچىدە بار ىئدى ھەمدە تارانچى مىللىتى 
ىئچىدە يەنە   ىرى دەپ ائتالغان ىئدى. غۇلجا ۋەكىلل «ھۈسەيىن تاران» ەۋەبلىك ستەرغىباتى 

اللىسى دەۋرىدىن قالغان ائقسۆڭەكلەرنىڭ بىرى   ھېكىم بەگ غوجىمۇ بار ىئدى. ۇئ چىڭ سۇ
لىۋاتقان ېباشالپ غۇلجىدا ياشاپ ك ېكىنگەندىن چ ۇسىيەر يىلى  -1880بولۇپ ۇئنىڭ جەمەتى 

ىئدىيەنىڭ كەينىدىكى   ېگەندكىم بەگ غوجىغا وئخشاش كىشىلەر ۇئيغۇر مىللىتى ېھ  .ىئدى
بەكمۇ   دىنت ھاكىمىيىتىېسوۋ  مەنبەسى بولغان ەنىڭىئدىيبۇ مۇددىائدىن  ھەمدە  سىيسىيا

 ېچنېمىگە ھ . ئەگەر تارانچىالر ۆئلكىنىڭ ۇئيغۇر نوپۇسىغا قوشۇلۇپ كەتسە ۇئالر  ىئدى  دادەرگۇمان
لىلەر ىمەس سىياسىيوئتتۇرىغا چىققان  ەۋەبلىك سيىللىرى ىئسيان  -1933 -1931ېئرىشەلمەيتتى. 

دىكى مۇسۇلمانالرنى  شىنجاڭ ،ۇئيغۇن شەكىلدە ھەل قىلىندى ەنپەئەتىگە مڭنىڭ ىھازىر ش
خىتاي بىر نىڭ شىنجاڭبولدى. شۇنىڭ بىلەن  غايىببىرلەشتۈرىدىغان ھەرقانداق ائمىل 

مىللەتلەر  شىسەيڭ ىمىلىتارىستنىڭ قولىدا قالىدىغانلىقى مۇقەررەرلىشىپ قالدى. ش
رەھبەرلىك قىالتتى ۋە بايلىقنى تەقسىم قىالتتى. غۇلجا    پىرامىداغاۋەكىللىرىدىن قۇرۇپ چىقىلغان  

سۆھبەت شىرەسىدە  ڭنىڭ ىشتەرەپ ۈئچۈن تارانچى كىملىكىنى ساقالپ قېلىش ۈئرۈمچىدىكى 
  بۇ  الشنىڭ بىر ائمالى ىئدى،ياقبىر كىشىلىك وئرۇنغا ېئرىشىپ يەرلىك مەنپەئەتلىرىنى 

 ىن ئەۋزەل ىئدى.  ۈشتنىڭ باشقا يېرىدىكى ۇئيغۇرالر بىلەن رىقابەتكە چۈششىنجاڭ

تارانچى مىللىتى مەۋجۇت بولغان بىلەن تارانچى ائقارتىش گەرچە ھالبۇكى، شۇ چاغدا 
  ڭ زىيالىيالرنى مايىل  ۋېتقاسو دىكى ائقارتىش ۇئيۇشمىلىرى شىنجاڭۇئيۇشمىسى بولمىغان. 

 -1934. يوق ىئدى ېسداشلىقىھ چ بىر ېھ  ائيرىمىچىلىقىغا، تارانچى نۇقتىسى بولۇپ ىدىغان يىغىل
ۇئيغۇر ۇئيۇشمىسىنىڭ يېڭى بىر تارمىقى غۇلجىدا قۇرۇلغان ھەمدە ۇئيغۇرنىڭ بىر  دېكابىردا  يىلى  

ۋە ۋەتەنگە قايتقانالر بىلەن  ەرەپدارلىرى تمىللەت ىئكەنلىكىنى ياقىاليدىغان ۇئيغۇرپەرۋەرلىك 
بۇ مەزگىلنى تەسۋىرلىگەن زىيا سەمىدىنىڭ  ۇئيغۇر يازغۇچىسى ۇرچە سىياسىي رەڭ ائلغان. )ۇئيغ
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ائقارتىش  يىلالردا ۇئيغۇر -1940دەپ ائتالغان(.  «روزىباقىيىۋچىالر»رومانىدا بۇنداق كىشىلەر 
ائيالنغاندىن   ۇقتىسىغانۇئيۇشمىسىنىڭ غۇلجا تارمىقى گومىنداڭغا قارشى كۈچلەرنىڭ يىغىلىش 

  ڭ ىئنقىالبنى شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ چىققان  ىئككىنچىيىلىدىكى -1944باشقا  
 بىر تەشكىلى مەركىزى بولغان ىئدى.

  

 ېررورلۇقتۇئيغۇر مىللەتچىلىكى ۋە قىزىل 

ڭ ىش ۋە  ت  ېسوۋ قىلىنىشى  تىراپ  ېئمىللەتلەر سىياسىتىدە  ۇئيغۇرالرنىڭ  ڭى  ېيدىكى  شىنجاڭ
بۇ يۇقىرىدىن   بولۇپ،مۇرەسسە بىر  ىلگەنر ېببىلەن ھەمكارلىشىشنى خااليدىغانالرغا  شىسەي

تۆۋەنگىچە  كىشىلەرنى كونترول قىلىش ياكى تۈركى خەلقلەرنىڭ مەۋجۇت بىرلىكىنى 
 ،ۇتەخەسسىسلىرى مكۆپلىگەن شىنجاڭ تىكى تېسوۋ ئەمەس ىئدى.  ۋاسىتىسىپارچىالشنىڭ 

ۇئيغۇر   دىكى مۇتەخەسسىسلەرساقچىلىرى ۋە قىزىل ائرمىيە سىياسىي ت ېسوۋ بولۇپمۇ 
بۇ   ۋە ەسىگەىئدىي ۇئيغۇر مىللىتىمىللىتىنىڭ قىزغىن قوللىغۇچىلىرى بولۇش ۇئياقتا تۇرسۇن، 

  ائخماتوۋ يىلى -1933چوڭ قۇر دۈشمەنلىك قىالتتى. ۈئمىدلەرگە -ىئدىيە ۋەكىللىك قىلىدىغان ائرزۇ
ۇئيغۇر تەشكىالتلىرىغا ائرىالشقان  تتىكى ېسوۋ مۇنىستلىرى بىلەن قىلغان مۇالقاتىدا مۇئيغۇر كو

ۇئيغۇر كۆچمەنلەر ائرىسىدىكى  يېڭىلىق كۆچمەنلەرگە سوغۇق نەزەردە قارىغان، بىراق شىنجاڭ
قىزغىن بولغان. ۇئ نىسبەتەن    خىزمەتلەرنىڭ كەلگۈسىگە  سىياسىيتەشكىالتلىرى قول تىقمىغان  

ۋە   نىڭۇئيغۇرچە گېزىتبىر چىسى كۆپىنمۇتلەق تەلىيىمىزگە ۇئالرنىڭ »چۈشەندۈرۈپ: بۇ ھەقتە 
سۆزنىمۇ   ېگەن د «ۇئيغۇر »بەزىلىرى  .يدۇەمبىل ەۋجۇتلۇقىنىم ۇھەررىرنىڭمۇئنىڭ تاشكەنتتىكى 

اللمايدۇ، ۇئالرتوغرا  ك، خوتەنلىك  رى بىلەن قەشقەرلىېتۇغۇلغان ي نىمىللىتى ۆئز تەلەپپۇز قى
يۇرت كىملىكى ھەققىدىكى  تنىڭ ېسوۋ  دېمەك، وئن يىل ىئچىدە. ېگەند  -«دۇايائت ېگەندەكد

  . گەرچە بىر مەزگىل يۇرتۋازلىق قاالقلىقنىڭ ىئپادىسى، ۆئزگەرگەن ۇس گراد 180تەشەببۇسلىرى 
  ، ئەمدىلىك تە بولسىمۇ ېيىلگەند ېرەككۈئچۈن تۈزىتىلىشى  شىشىېئ بىرلىكنىڭ ئەمەلگە  مىللىي

 ىئش دەپ قارالغان. ر بىساقچىلىرىنىڭ نەزىرىدە ياخشى   سىياسىي  ەخپىيمت ې سوۋ بۇ 
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شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مەزگىلىدە قەشقەردە ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسى 
  راۋاجالندۇرۇش ماائرىپنى » ۋارىسلىق قىلغان ەمئىيەتلەرگەج جەدىتچىۋە بۇرۇنقى  گۈللەنگەن
ماائرىپ مىنىستىرى  ۇمھۇرىيىتىنىڭجشەرقى تۈركىستان ىئدى. قۇرۇلغان ائساسىدا  «جەمئىيىتى

رەھبەرلىكىدىكى قەشقەر ھۆكۈمىتىدە  ىنىڭ تمۇت مۇھىخمەخسۇم مەرىمخان ېبولغان ائبدۇك
يىلى   -1935ۇئيۇشمىسى قەشقەردە ائقارتىش رول وئينىغان. ۇئيغۇر  ېتەكچى ي داۋاملىق ماائرىپتا 

لدا ىئش باشلىغان بولۇپ نەشرىياتچىلىق ۋە مەك تەپ ېئچىش بىلەن شۇغۇلالنغان، بولۇپمۇ  ېائپر
مەك تەپلەرنىڭ كېڭىيىشىگە كەتكەن   .كۆپەيتكەنزور دەرىجىدە باشالنغۇچ مەك تەپنىڭ سانىنى 

نى  زاكات ۋە ۋەخپىلەر قەشقەردىكى  ۇئيۇشمىسى  ائقارتىش  ۇئيغۇر    ھەل قىلىش ۈئچۈن    مەبلەغنى
ۋە   ماائشىداڭلىق مازارالرنىڭ كىرىمىنى وئقۇتقۇچىالرنىڭ ېئلىپ،  ۇقىغاكونتروللۆئز 

ھاكىمىيىتىدىكى ۇئيغۇر باشچىالرنىڭ   شىسەيڭ ىشىئشلەتكەن.  كىتابلىرىغاوئقۇغۇچىالرنىڭ 
خوجىنىياز ىدا بكىتاباشالنغۇچ مەك تەپنىڭ دەرسلىك ڭى ېيوئرنىنى گەۋدىلەندۈرۈش ۈئچۈن 

شۇ رەسىم ېئسىلغان. قەشقەر  غىمۇ ىر ىتاملسىنىپالرنىڭ ھاجىنىڭ رەسىمى بولغان، 
ىنىڭ ماائرىپ  تمۇت مۇھىخكوناشەھەرنىڭ ساقچى ىئدارىسى باشلىقى قادىرھاجىمۇ مە

قەشقەرنىڭ  قەشقەردە ىئشلەۋاتقان چېغىدا مەبلەغ توپالپ ۇئ تەشەببۇسىغا ائۋاز قوشقان. 
كەنتىگە مەك تەپ سالغان. مەزكۇر مەك تەپ خىتاي  قازىرىق ۆئزى تۇغۇلغان سىرتىدىكى 

 لغان. مەشھۇر بو»قادىر ھاجى مەك تىپ ى« دەپ  انغا قەدەركومپارتىيەسى ھاكىمىيەتكە چىقق

بولغان   بىر گېزىت  بىردىن  قەشقەردىكى  يۇشمىسى ئەزالىرى چىقىرىۋاتقانۇئيغۇر ائقارتىش ۇئ
كىملىك مەسىلىسىدە بۇرۇلۇش   مىللىيلىنىڭ ائخىرىدىن باشالپ يى- 1934 گېزىتى «يېڭى ھايات»

ھاياتتا يۈرۈشلۈك ماقالىلەر ېئالن  ېڭىيلىقىدا ىيىلى ائر -1935يىلى ۋە -1934 دى.قىلھاسىل 
ۇئيغۇر  گەن. بۇ ماقالىلەر ۈلھىملىقى وئقۇرمەنلەرگە چۈشەندۈر ۇقىلىنىپ ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ م

»ۇئيغۇرنىڭ مەنىسى  تۇرۇپ يېزىلغان بولۇپ،  ۇقتىئىنەزىرىدەن نىسبەتەن خەۋەرسىزلىك  نامىغا 
باشالنغان. بۇ چاغدا ۇئيغۇر مىللىتى  ېگەن ماۋزۇدىكى ئەڭ تۈپكى سوائلالر بىلەند« ؟مەېن

نى  ۇئيغۇر لەرنىڭ تۈركوئسمانىيالر ۋە مەنبە قىلماستىن بەلكى  ال تنىېسوۋ ھەققىدىكى ۇئقۇم 
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) مەدەنىيەت   كۆز قارىشىنىمۇ ائساس قىلغان ىئدى. قارايدىغان  دەپ لەرلىك تۈركمەدەنىيەت
سۆزنىڭ   ېگەندنىيەتلەشكەن ەمەنىدە بولۇپ مەد ېگەندشەھەر  ەرەبچەئسۆز  ېگەند

رك خەلقلىرى ىئچىدە تۇنجى شەھەرلەشكەن ۈ مەنىسى مەلۇم. ۇئيغۇرالر ت  ېگەندشەھەرلەشكەن  

بولغىنى ۈئچۈن تۈركچىدىكى ۇئيغار سۆزى ۇئيغۇر سۆزىنى ۆئزگەرتىپ تەلەپپۇز قىلىشنىڭ مىللەت  
يىلى ائبباس ئەپەندى  -1934تەرجىماندىن( قۇدرەتلىك ۇئيغۇر مىللىتىنى تىرىلدۈرۈش    -   .مەھسۇلى

: ېيىلگەندماقالىدا مۇنداق  مىسى ىئدى.  ېت  ڭماقالىنى  ېگەند«  ؟ېمەن يازغان »ۇئيغۇرنىڭ مەنىسى  
 ەجدادلىرىمىزئ بىزنىڭ  .ېگەنلىك تۇر دخەلق مەدەنىيەتلىك شەھەرلەشكەن  ېگەنلىكد 'ۇئيغۇر '»

ھاكىمىيەتلەر بىزنىڭ   ىئستىبداتيىلالردا داۋام قىلغان  ېيىنكىك مەدەنىي ياشىغان، بىراق 
قالغان. ھازىر بىز   نامىمىزنى ۇئنتۇلدۇرغان، شۇنىڭ بىلەن نامىمىز ىئنسانىيەت قاتارىدىن

تېپىۋالدۇق، شۇڭا تەرەققىياتىمىزنى ۋە مەدەنىيىتىمىزنى ئەسلىگە  قايتا ىئسمىمىزنى 
ۇئيغۇر ساداسىنى ياڭرىتىپ ۇئيغۇر   الردا يوقالغانبىز بۇرۇنقى شاراىئت .رەكېك ەلتۈرۈشىمىزك

ڭى  ېبولۇپمۇ ي، سۇنبول چەمكىنقەدەر نۇتۇقلىرىمىز ۇئيغۇر ۇ. مېرەكك ۈرۈشىمىزتىرىلدسۆزىنى 
ۋە بىزنىڭ شېئىرىيىتىمىز  .ۇئيغۇر تىلىدا وئقۇتسۇنائنا تىلىمىز بولغان ېئچىلغان مەك تەپلىرىمىز 

شۇندىال يوقالغان ۇئيغۇر تىلىمىز ۋە سادايىمىزنى   .سۇنبول چەۇئيغۇر رىمىز ىئمكانقەدەر كۈيلى
« !ۋە توغرا نامىمىز ۇئيغۇر  مىللىي»بىزنىڭ  :ئەسلىگە كەلتۈرەلەيمىز.« بۇ ماقالىدىن كىيىن تەھرىر

 دەپ قىستۇرغان. 

ىئتتىپاقىنىڭ ت ې سوۋ ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسىنىڭ قەشقەردىكى پاائلىيەتلىرى 
خەلق تاشقى ىئشالر ت ې سوۋ گەرچە تورىدا گۇمان قوزغىغان. رەھبەرلىك زەنجىرسىمان 

زىقىدا ياكى ېئنىق بولمىغان و ت ڭپانئىسالمىزمنى ۋە  ۈركىزمپانتشىنجاڭ "ارىياتى سسىكوم

 ەربىي ھ  بولسىمۇ، سەزگۈر  قوللىغان ائشكاراقاراشنى  ېگەند " جاھانگىرالرنىڭ تەھدىتىدە
ئەنسىرىگەن. ۇئالر ۇئيغۇر  تېخىمۇ بەكرەك ائنالىزچىالر ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ كۈچلىنىشىدىن 

كۈچەيتىۋەتتى دەپ قارىغان. تېخىمۇ مىللىتىنىڭ ېئتىراپ قىلىنىشى مىللەتچىلىك كەيپىياتىنى 
ىنىڭ لىقماندانو ق ەربىي ھ دوكالتى وئتتۇرا ائسىيا  ىئستىخباراتدا بىر نىڭ بېشى يىلى دېكابىر  -1935
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شىگە نىمۇستەھكەملى  ڭرۈمچىدىكى وئرنىنىۈئ شىسەينىڭڭ ىششىرەسىگە كەلگەن. ۇئنىڭدا 
مۇستەقىل  »ۇئنىڭدا: ھەرىكىتىمۇ كۈچىيىۋاتىدۇ دېيىلگەن.  مىللىي ئەگىشىپ ۇئيغۇر 

  شىسەي ڭ ى ۇئيغۇرىستان قۇرۇش نۇرغۇن ۇئيغۇر رەھبەرلىرىنىڭ خىيالىنى چىرمىغان بولۇپ ش
 . دېيىلگەن « ھۆكۈمىتىنى قولالۋاتقانالر ىئچىدىمۇ بۇنداق كىشىلەر بار

 ەرەپدارلىرى ت ى ۋە ۇئنىڭ تمۇت مۇھىخمە ،بولۇپ ەشكەنجىددىيل قەشقەردە ۋەزىيەت 
 بىلەن زىددىيەتكە چۈشكەن ىئدى. ەرەپدارلىرى تت ېسوۋ نى ۆئز ىئچىگە ائلغان قادىر ھاجى

كىلىرىنى  قول ائستىدىنىڭ ۇئ كۈچىنى ائجىزالشتۇرۇشنىڭ ئەۋزەل ۇئسۇلى ىنىڭ تمۇت مۇھىخمە
يىلىنىڭ ائخىرىدا -1935تەلىم ېئلىشقا ئەۋەتىش ىئدى.  ەربىيھ كەنتكە ياكى ۈئرۈمچىگە تاش

ئەۋەتىلگەن سايىسى مەنسۇر ئەپەندى قەشقەرنى زىيارەت  تتىن ېسوۋ خوجىنىياز ھاجىنىڭ 
قىلغان ۋە ۇئيغۇر ائقارتىش ۇئيۇشمىسىنىڭ ىئقتىسادىنى كونترول قىلماقچى بولغان. بۇ ىئشتا ۇئ  

گېزىتىنىڭ تەھرىراتىغا  «ھاياتڭى ېي »تنى مۇنىسممەغلۇپ بولغان بولسىمۇ بىر خىتاي كو
قارشى بىر وئرگاننى مۆتىدىللەشتۈرگەن.   شىسەيگەڭ  ىكىرگۈزۈشتە غەلىبە قىلغان. نەتىجىدە ۇئ ش

 ەخمەتز وئتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشتا  ت  ېسوۋ ڭنى يۆلەۋاتقان  ىڭ ۋە شىبىلەن ش  تىمۇت مۇھىخەم
ت  ې سوۋ ، ۇئ قادىرھاجى ۋە بولۇپ دامولال ائبدۇغوپۇر گىنى قەشقەرنىڭ باش قازىسى ېي

نىڭ ىيىل-1936 .يىلى مايدا قەستكە ۇئچرىغان-1936قىن بولغانلىقى ۈئچۈن ېمۇنىستلىرىغا يمكو
ى بىلەن تمۇھى ەخمۇتمقەشقەرگە بېرىپ   ائپرېسوۋ كونسۇلى ت ې سوۋ ائخىرىدا ۈئرۈمچىدىكى 

ڭ  ى يىلى ش-1937. ەيىبلىگەنئ دەپ ى دىدىئز نىيەدىن ياردەم وۇئنى ياپ دە كۆرۈشكەن ھەم
ىنى تمۇت مۇھىخخەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنى چاقىرماقچى بولۇپ مەقېتىملىق -3 شىسەي

مۇت خمە تاللىغان. ېتىشنىكى ھىندىستانغا چىقىپ تمۇت مۇھىخيىغىنغا  تەكلىپ قىلغان. مە
ۋە خوجىنىياز ھاجى وئتتۇرىسىدىكى ىئتتىپاقلىق  شىسەيڭ ىىنىڭ ائيرىلىشى بىلەن شتمۇھى

ىنىڭ ىئككى  تھىۇمۇت مخەن. ىئسياننى باشلىغۇچى مەبۇزۇلغان، قەشقەردە ىئسيان كۆتۈرۈلگ
تۇڭگانالر بىلەن  ېۋىزىيەدىكىد-36رەھبەرلىكىدىكى   خۇسەننىڭ مابولۇپ   مۇائۋىنلىرى 

 بىرلەشكەن. 
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الڭ -1937   ېۋىزىيە دبولغان ىئككى  ۇسالردىنر كىرگەن قىرغىز ۋە تتىن ېسوۋ يىلدىكى قوزغى
بارغان. تىپ ېيتەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنغان. تانكىالر ۋە بومباردىمانالر تاكى خوتەنگىچە 

الڭ باستۇرۇلغاندىن كىيىن يۈزلىگەن ۇئيغۇرالر ۋە تۇڭگانالر قىرغىن قىلىنغان. شۇندىن   قوزغى
مۇنىستالر قەشقەردە كەڭرى ھوقۇققا  مقاپالپ كو ېررورلۇقتنى قىزىل پۈتۈن شىنجاڭكىيىن 

  ت ېسوۋ ېئرىشىپ ائتالمىش جاھانگىرالرنىڭ ىئشپىيونى ۋە ئەكسىيەتچىلەرنىڭ پېيىغا چۈشكەن. 
خوتەننى زىيارەت قىلغاندىكى  ۆئز ئەسلىمىسىدە  پېتىروۋ  ۋىالدىمىرساقچىسى  سىياسىي  ەخپىيم

قىرغىنچىلىق كۈندىلىك ۋەقەگە   ۇميۈزلۈكوئمقاباھەتلىك كۆرۈنۈشلەرنى تەسۋىرلىگەن. ۇئ يەردە 
بىلەن  شىسەي ڭ ىباستۇرۇشتىن باشقا تازىالشتىمۇ دەسلەپتە ش ۋاسىتە بىائيلىنىپ قالغان. 

لەرمۇ  يەرلىك ائقسۆڭەك  دەملەشكەنۆكۈمرانلىقىنى قۇرۇپ چىقىشقا يار ھەمكارالشقان ۋە ۇئنىڭ ھ 
تىلغان. ۈئرۈمچىدە خوجىنىياز ھاجى قاماققا ېئلىنغان ھەمدە جىنايىتىگە ىئقرار قىلىشقا ىيوق

ىنغان. غۇلجىدا وئخشاش تەقدىر تۇردى ائخۇن ائلماس مەجبۇرلىنىپ ۆئلۈمگە ھۆكۈم قىل
ۋە ۋاڭ مىڭنىڭ  ڭشىكاڭ بۇ تازىالشالر خىتاي كوممۇنىستلىرى  كەلگەن. شىغا ېب بىكوۋنىڭمۇ

ت  ې يىللىرى سوۋ -1934 -1933قالغان. ۇئالر  ېلىپكلىشى بىلەن ۇئدۇل ېتىپ كېۈئرۈمچىگە ي
. شۇنىڭ بىلەن  بايقىغان تروتىسكىچىلىرىنىبىر وئچۇم خىتاي چىپ كەلگەن ېىئتتىپاقىدىن ق

تۇتۇش   تروتىسكىچىالرنى پارتىيە ىئچىدىكى  بىلەن جاھانگىرلىكنىڭ تەھدىتىگە قارشى تۇرۇش
بىر پارچىسى دەپ   ۇيىقەستنىڭسقارشى    ۋېتقاسو خەلقائرا    ائپرېسوۋ بىرلىشىپ كەتكەن. كونسۇل  

 قايتۇرۇلغان.  ۇسىيەگەر تىم تارتىپ چىقىرىلغان ۋە ېقارىلىپ تۇنجى ق

الڭ ۇئ  ەتئىينەزەر ق ۇشىدىنبولمە ېقەشقەردە قادىرھاجىنىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ ن قوزغى
الڭچىالر قەشقەردە   ۋېتقاسو ڭغا ۋە ىشمەزگىلىدە  ساداقەتمەنلىك بىلەن خىزمەت قىلغان. قوزغى

كونسۇلىنىڭ   ەبرىتانىيىئگىلىگەن مەزگىلدە قادىر ھاجى تۈرمىگە ېئلىنغان ۋە  ستۈنلۈكنىۈئ
ھەرەج تارتقان. شۇ ھالەتتىمۇ ۇئ ھايات قالغان.  بىرائزركلەرنىڭ قولىدا ۈ يتىشىچە تۇڭگان ۋە تېئ

بىر دىكى ئەڭ كۈچلۈك شىنجاڭ ۇئنى يەنىال جەنۇبى ىكونسۇل  ەانىيبرىتشىدا ېنىڭ بىيىل -1938
الڭنى قانلىق باستۇرۇشتا قولى بولغاچقا ۇئيغۇر   ائدەم دەپ قارىغان. قادىر ھاجىنىڭ قوزغى
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الڭ مەزگىلىدە  ،ائساسالنغاندا ېكايىگەھ تارىخچىالر ۇئنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن. بىر  قوزغى
مەمتىلى   ۋە  بىر تۈرمىگە وئت قويدۇرغانقامالغان مەشھۇر مىللەتچى شاىئر مەمتىلى ئەپەندى ۇئ 

ۈئچۈن خىزمەت قىلغان ت ېسوۋ . قادىرھاجى گەرچە سەۋەبچى بولغان نىڭ ۆئلۈمىگەئەپەندى
  تازىالشتىن بىر كىشى ۇئنىڭغا وئخشاش يىلالرنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلغان -1920بولسىمۇ 

اللمايتتى. ېق پەللىگە چىققان  ۇقىرى يچوڭ تازىالش ىئتتىپاقىدا  تېسوۋ بۇ ۋاقىتتا چىپ قۇتۇ
رمان ېگياكى ىنىڭ كجاھانگىرلى ياپونۇئنىڭغا وئخشاش كىشىلەر ائدەتتە بولۇپ، 

قەشقەردە  ت ېسوۋ دىن بۇيان ىيىل-1934فاشىستلىرىنىڭ جاسۇسى دەپ قارىلىپ تازىلىناتتى. 
  شىسەينى ڭ ىجەھەتتە تەربىيەلىگەن، بۇ ش سىياسىييەرلىكلەردىن ائدەم تالالپ 

يىلى ۇئالر تازىالشقا  -1938بولمايدىغان قىلىپ قويغان.  موھتاجائنچە كىشىلەرگە  قادىرھاجىدەك
ھەممە ىئشنى  .  تىلگەنېكچاقىرىپ    ۋېتقاسو قارار قىلغان. قادىرھاجىمۇ    يوقىتىشنى قاتناشقانالرنى  

جەدىتچىلەر ۋە   يىلالردىكى-1920ىئتتىپاقداشلىرى ت ېسوۋ ڭ ۋە ۇئنىڭ ىش يېڭىدىن باشلىغان
ۋە ئەمەلدارالرنى  زىيالىيالرنى ۈركۈمڭى بىر تېي غانقۇتۇلمۇنىستالرنىڭ تەسىرىدىن مۇئيغۇر كو

 .چىقىشقا تۇتۇش قىلغانتەربىيەلەپ 

 

 

قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا رەھبەرلىك وئرنىغا  تتىكى ېسوۋ يىلى مەككىدە ھەج قىلىپ -1916
  ېكايىسى ھ اجىنىڭ يىلى تۇيۇقسىز قەشقەردىن چاقىرىلغان. قادىرھ -1938چىققان قادىر ھاجى 

 -1920ئەتتۈرىدۇ.    ەكسئھاياتىنى    سىياسىيۇئيغۇر مىللەتچىلىرىنىڭ زىددىيەتلىك ۋە كۆپ قىرلىق  
لىق شىنجاڭۇئيغۇرپەرۋەرلىكنىڭ قوللىغۇچىسى بولغان قادىرھاجى  ۇرىلىرىداوئتتيىلنىڭ 

بىلەن ھەمكارالشقان ۇئيغۇر مىللەتچىلىرىنى بەرپا قىلىش ۈئچۈن ت ې سوۋ مۇسۇلمانالر ىئچىدە 
چاغدا ن ەلگە كغا قايتىپ شىنجاڭ. ۇئ كىشىلەرنىڭ بىرى ىئدى ائك تىپ ھەرىكەت قىلغانئەڭ 

. ۇئنىڭچە  غانبول تەھەتتا دۈشمەنلىك بىلەن قارىغان، گۇمان غايىگە  سىياسىيخىل بۇ ت ې سوۋ 
ائرزۇ قىلغان ھەمدە ۇئ   ېرەكلىكىنىك  ۇشىبولدا ۇئيغۇرالرنىڭ ىئگىلىك ھوقۇقى  شىنجاڭبولغاندا ۇئ  
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رولچى دەپ قارىغانلىقى    سىياسىي پىشقان  لىشتۇرۇپ  ېسۆئزىنى ساددا يەرلىك مىللەتچىلەر بىلەن  
نىڭ ۆئز تەقدىرىنى ۆئزى يىلالردا يۈكسەلگەن ۇئيغۇرالر  -1930شۈبھىسىز. بىراق ائخىرىدا ۇئمۇ 

 ېيىنكى ك قايتقاندىن  ۋېتقاسو ھاجىنىڭ  رزۇسىنى تۇنجۇقتۇرۇشقا قاتناشقان. قادىر ائ بەلگىلەش
دىكى ئەنجان باستۇرۇشىدا  ىيىل-1927بولغانلىقى نامەلۇم. بىراق ۇئنىڭ ىئسمى  ېمەن نىڭتەقدىرى

اقچىلىرى تەرىپىدىن  س ەخپىيمت ې سوۋ مۇنىستلىرىنىڭ مدىكى ۇئيغۇر كوىيىل -1933ۋە 
گرا ھالقىغان ۇئيۇشمىالردىكى تارىخى  ې. ۇئنىڭ چىدۇقايتا تىلغا ېئلىن -قايتا شىدەۈل ۈتەكشۈر 

نىمىال  . بولۇشى مۇمكىن يىلى سوراقچىالر ۇئنىڭغا گۇناھ ائرتىشتا قىينالمىغان-1938 ەۋەبلىكس
ېئھتىياتچانلىق بىلەن ساقلىنىپ كەلگەن ۇئچراشتىن  ەيىبلەشلەرگەئ، مۇشۇنداق دېگەن بىلەن

اللمىغانق رىدا يەنىالىائخ كىشىلەرمۇ ئەڭ   ۋ روزىباقىيى ائبدۇلال نتەبىردە ېسيىلى -1937. ۇتۇ
ۆئلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان.  ەيىبلىنىپئبىلەن  ۇيىقەستىسىئتتىپاقىنى ائغدۇرۇش ت ې سوۋ 

وئخشاش ائقىۋەتكە دۇچ كەلگەن. ۇئنىڭ   مۇ دەمبىرەل الۋارىنموڭغۇلىيەدە يىراقتىكى 
بۆلگۈنچىلىك   ڭغۇلىيەمو قىلغان خىزمىتى غەربى  ېرناتسىئونالغاىئنتمۇنىستىك مدىكى كوشىنجاڭ

بازا قۇرغان  ەكسىلئىنقىالبىيئنىيەنىڭ قوللىشى بىلەن ودەپ چۈشەندۈرۈلگەن، ۇئنى ياپ پىالنى
 يىلى مايدا ۇئ تۈرمىدە ۆئلگەن.   -1938. ەيىبلىگەنئدەپ  
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سۈرەنلىرى   -ۋە موڭغۇلىيەدىكى شاۋقۇن  شىنجاڭيىلالردىكى چوڭ تازىالش ۋە ۇئنىڭ  -1930
غا ئەڭ يېقىن ىئشتىراك قىلغان داۋاسىۈئچۈن قىلىنغان ۇئيغۇرلۇق  شىنجاڭيىلالردا -1920

شۇ  مۇ ەلۋەتتەئ نىڭ تارىخىۇئيغۇر مىللەتچىلىكىالشتۇردى. بىراق غۋەزىپىسىنى ائيا  كىشىلەرنىڭ
دىكى  تارىخى مىللەتلەر سىياسىتى خىتايتچە ېسوۋ قولالنغان  شىسەيڭ ى ش ۇ.دەيمىتۈگ ىال يەرد

  ۈرەش كبايان قىلىنغانغا وئخشاش    كىتابتادىكى سىياسەتنىڭ بۇ  شىنجاڭۇئ    ،تۇنجى مىسال بولۇپ
  ەسمىي ر ىنىڭ ىتمىللىئپادىلەيدۇ. ۇئيغۇر  ىللىقنى نامايان قىلىدىغانلىقىنىۋە مۇنازىرە بىلەن ىئزچ

ۋە   نىىشى ىئپادىل ەۋجۇتلۇقىنى م مەدەنىي ڭۇئالرنى ەىتىگھۆكۈمخىتاي  ۇشىبولغا ىئگە وئرگانالر 
بىلەن تەمىنلىگەن.  ۋاسىتە شىنى كونترول قىلىدىغانشۇغۇللىنىپاائلىيەتلەر بىلەن  سىياسىي

شىش ۈئچۈن بىر رىقابەتلىداۋاملىق  گە قارىتادىكى سىياسىتىشىنجاڭ نىڭ خىتايۇئ يەنە شۇنداقال 
ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ وئتتۇرىغا چىقىشى بۇ   ،شۇڭا مەن تەكىتلەيمەنكى  ائساس تىكلەپ بەرگەن.

 ھەر خىلساداقەتمەن بولۇش بەدىلىگە دۆلەتكە ۇئيغۇرالرغا  .توقۇنۇشنى چۈشەندۈرەلمەيدۇ
 ۇئيغۇرالر بىلەن سودىالشقان  ۆكۈمىتىھ خىتاي  ش ائرقىلىق رىېائپتونومىيە ب سىياسىيۋە  ەدىنىم

ن باشالنغان  يىلالردى-1930. قىلىنمىغان ىجىسى ائلدىن قاراربۇ سودىنىڭ نەتبولۇپ، 
قانچىلىك دەرىجىدە تەسىر  لىرىغا نىڭ كەنت ۋە بازار شىنجاڭتۇشلىرىنىڭ ۇمىللەتچىلەرنىڭ قوزغ

قانچىلىك دەرىجىدە  ياكى خىتاي سىياسىتىنىڭ بۇ قارشىلىقالرنى كۆرسەتكەنلىكى 
اللىغانلىقى ۇۋەپپەقىيەتلىكم ھۆكۈم  التارىخى تەتقىقاتالر ائرقىلىق پەرقلىق پەقەت  غاتوسۇپ قا

ھەرقانداق مىللەتچىلىك   قا وئخشاشال،توقۇنۇش مىللىيھەرقانداق بىر باشقا مكىن. ۇقىلىش  م
سىنىپ ۋە جىنس ھەققىدە يەكۈن چىقىرىشتىن بۇرۇن  ەلپكارلىقىجسىياسىتىنىڭ ىئچكى 

  ېگەندۈئچۈن ائساس بولسا  شۇنداق تەتقىقاتالر    كىتاب. بۇ  ېرەككنەزەرگە ېئلىنىشى  مەسىلىسى  
 دىكى شاراىئتالر بۇنىڭغا يول قويغان ئەھۋالدا.شىنجاڭتىمەن. ئەلۋەتتە،  دۈئمى
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 ھارپىسىدىكى تارىخ ۇئرۇشلىرى  ائزادلىق

بۇ ۋاقىتتا  .ىمىزغا توغرا كېلىدۇنەزەر سېلىش ائخىرلىرىغايىلالرنىڭ -1940 خاتىمە سۈپىتىدە
 ھەققىدە سوائلالر قويۇلغان ىئدى.  الرائمىل بەزى مىللەتلەر سىياسىتىدىكى ڭى ېي نىڭشىنجاڭ

ە يىلالرغىچە داۋام قىلغان ھەمد-1940 ائران قىنغان ھۆكۈمرانلىقىې ب ۋېتقاسو  شىسەينىڭڭ ىش
لىنىشتىن بۇرۇن  ېقوشۇۋ  گەخىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ىداائخىر ئەڭ  شىنجاڭيىلى  -1949

دۇنيا  -2 شىسەيڭ ى بىزار بولغان ش ۇقىدىن كونتروللتنىڭ ېسوۋ  تۇرغان.بۇرۇلۇشالر بولۇپ 
تىملىق ې ڭى بىر قېان. بۇ يۆئزىنى ائتق تەرەپكە  گومىنداڭ پۇرسەت بىلىپ پارتلىشىنى رۇشىنىڭۇئ

ۆئلكىدىكى خىتاي بولمىغان نەتىجىدە  قىلىش دولقۇنىنى پەيدا قىلغان.    ەتلەق  ۋە  تۈرمىگە سېلىش
  ۇلۇمىغا ز  شىسەينىڭڭ ىقىلىنغان. ش ۋەيرانۋە ىئلمى ساھەدىكى سەرخىلالر تېخىمۇ  سىياسىي

الڭ قازاقالر ائرىسىدا كۆتۈرۈلگەن. ائندىن بولۇپ،  تۇنجى قارشىلىق ائلتايدىن كەلگەن قوزغى
ىئلى ۋادىسىدىكى  قارشى  شىسەيگە شىڭ قىلغان ائسىيلىق گە ت ۆئزىې سوۋ يىلى -1944

الڭغا مەدەت بەرگەن ۋە ي يىلى يانۋاردا  - 1945 سوۋېت .قىپ بەرگەنېي چىراغشىل ېقوزغى
)شەرقى تۈركىستان  يول ائچقان. ۇرۇلۇشىغاقشەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ىئككىنچى

يىلى يانۋار   -1945ۈئچۈن  ېمەنر و ائپت كۈنى قۇرۇلغان. -12ائينىڭ  - 11يىلى  -1944جۇمھۇرىيىتى 
تىشىنىڭ ائلدىنى  ېتەرجىماندىن(. ئەھۋالنىڭ يامانالپ ك -دەپ يازغانلىقىغا مەنبە كۆرسەتمىگەن

  ۋۇ ھەمدە  ۇرغانقويد قول  ېپاغاىئست شىسەينىڭ ىيىلى ش-1944 جېشىېئلىش ۈئچۈن جاڭ 
- 1945كىتكەن. ېرەىئس قىلىپ بگومىنداڭ ھۆكۈمىتى تۇنجى تەيىنلىگەن غا شىنجاڭ جوڭشىننى

قوللىغان ىئلى ت ېسوۋ ىلنىڭ ائخىرىدا ىئككى تەرەپ ۇئرۇش توختىتىپ سۆھبەت باشلىغان. ي
نى كونترول قىلىش ۈئچۈن سوغۇق  شىنجاڭبىلەن مىللەتچى خىتاي ھاكىمىيىتى  ىئنقىالبچىلىرى 

 خىتابتۈركى تىلدا سۆزلەيدىغان ۋەكىللىرىنى ۆئلكە خەلقىگە  ۇئرۇشقا كىرىشكەن. ىئككىال تەرەپ  
رىقابىتىنى قايتا   ۋوللۇقسىمبولغان  ى ۋە كىملىكىگەتارىخ مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ  ،ۇرۇپقىلد

 قوزغاتقان.
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بۇ  يىلىغىچە مەۋجۇت بولغان.  -1949قوللىغان ىئلىدىكى جۇمھۇرىيەت ت ې سوۋ 
، چۈنكى بۇ ۋاقىتتا  ۇمكىنمجۇمھۇرىيەتنى قايتىپ كەلگەنلەرنىڭ ۆئچ ېئلىشى دەپ قاراش 

نى  سىائرمىيەزاپاس كۆچمەنلەردىن تەشكىللەنگەن رادىكالالشقان  ئەڭ ائخىرى ت ې سوۋ 
جۇمھۇرىيەتنىڭ رەھبەرلىك  ىئككىنچىئەمما، . قويۇۋەتكەن ىئدىشىنجاڭدا ۆئز مەيلىگە 

ۇئيغۇر    ەۋالدئ   بىرىنچىائللىقاچان   ت  ېسوۋ بۇ باشقىچە بولۇپ، ئەمەلىيەتتە  قاتلىمىدىن قارىغاندا  
 چىققانتىشتۈرۈپ ېيھالقىغان سەرخىلالرنى گرا ېچ ەۋالدئڭى بىر ې ي يوقىتىپمۇنىستلىرىنى مكو

  ۇقىرى ي. جۇمھۇرىيەت ۆئزىنى كۈچلەندۈرگەندە بۇرۇن ائقساقال بولغان بىر قىسىم كىشىلەر  ىئدى
  ت ېسوۋ رىم ائبباسوۋ ئەينى ۋاقىتتا  ېچىققان. مەسىلەن، ۇئيغۇر پارتىزانالر رەھبىرى ائبدۇكنغا  وئرۇ 

ۇئيغۇر  قارا قولدىكى ن ۇائخھاشىم  ،ىئشلىگەن ھاشىم ائقساقالنىڭ وئغلى بولۇپ  تەۋەسىدە 
يىلغىچە ىئگىدارلىق قىلغان ۋە شۇ يىلى ۇئنىڭ ىئشخانا تامغىسى ئەمەلدىن  -1929كۆچمەنلەرگە 

  فازىلجاننىڭ  ائقساقىلى نىڭ ھ چار پادىشا يۇنىچ ھەبىب. ماائرىپ مىنىستىرى ىئدى قالدۇرۇلغان
تىماس قايتىشتىن قورقۇپ خىتاي پۇقرالىقىغا ىئل ۋېتقاسو يىلى  -1917 فازىلجان ،وئغلى بولۇپ

قارشى    ۋېتقاسو تۆرە    ەلىخان ئرەىئسى    بىرىنچى   ۇمھۇرىيىتىنىڭج  . شەرقى تۈركىستانىئدى  سۇنغان
ھىم رول وئينىغان. ائخىرىدا ۇئ ھوقۇقتىن  ۇمۇھاجىر بولۇپ ۇئنىڭ دىنى نوپۇزى يەرلىك تە م

قويۇلغان. غۇلجىدا تەربىيەلەنگەن ۇئيغۇر ئەخمەتجان قاسىمى  ۋېتتا سو قالدۇرۇلۇپ وئرنىغا 
اللىسى دەۋرىدە ېشەھەر باشلىقى بولغان ھ   بەرپا قىلىنغانكىمبەگ غوجا چىڭ سۇ

 ھاكىمبەگلەرنىڭ ئەۋالدى ىئدى.

الڭ بولغىنى سەۋەبىدىن  كىمبەگ خوجىغا وئخشاش كىشىلەرېھ  ھەققىدىكى   قوزغى
  ۋېتتا سو . بىراق ېيىلگەنددىكى خەلقلەرنىڭ بىرىدۇر شىنجاڭتارانچىالر  دەسلەپكى چاقىرىقالردا 

ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنى تچە ېسوۋ تەشۋىقاتالردا  ەسمىير بەرلىرى ھ وئقۇغان شەرقى تۈركىستان رە
مىللەتلەرگە  ھەر قايسى  تنىڭېسوۋ تەشەببۇس قىلىپ تارانچىلىق پىكىر ېئقىمىنى يوقاتقان. 

دۇنيا ۇئرۇش مەزگىلىدە وئتتۇرىغا   ىئككىنچىپوزىتسىيەسى مىللەتچىلىك  ىئپتىداىئي بولغان
لىنىشىنى ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركلەر ائىئلىسىگە بولغان باغ  خىل مىللەتچىلىك چىققان، بۇ
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 كىچىكلەتكەن.  دىنىغا كۆچۈشىنىڭ ئەھمىيىتىنى ىئسالمۇئيغۇرالرنىڭ ائجىزالشتۇرغان ھەمدە 
شەرقى تۈركىستان ۇئيغۇر  » :بىر نۇتۇقتاسېنتەبىردىكى يىلى  - 1946 ئەخمەتجان قاسىمى

  مىڭ تۆت -شەرقى تۈركىستاندا ۇئيغۇرالرنىڭ ۈئچ .قەبىلىلىرى قەدىمدىن بىرى جايالشقان ماكان
 .  ېگەند «ېپىلىدۇتلىۋاتقانلىقىغا داىئر پاكىتالر ېرى ياشاپ كېيىلالردىن ب

مەزگىلىدىكى تارىخى بايانالردا شۇ چاغدىكى گومىنداڭغا  جۇمھۇرىيىتى شەرقى تۈركىستان 
غوجىالر  ئەسىردىكى -19دەپ قارىلىپ  ىئنقىالبقارشى  ۇستەملىكىچىلىككەم ىئنقىالبقارشى 

الڭغا وئخشىتىلغان. شۇ چاغدىكى ژ باشچىلىقىدىكى  اللىسىگە قارشى قوزغى رنالالردىن  ۇ چىڭ سۇ
 قىلىنغان بايان  تاجاۋۇزى  كۆچمەنلەرنىڭ    ك نلىەقوق،  ەرھلىنىپشبۇ خىل قاراشالر    تە  »كۈرەش«

»مانجۇالر ۋە   ەيىبلىنىپئدىكى ئەمەلدارالر ىئرقى قىرغىنچىلىق بىلەن شىنجاڭشۇ چاغدىكى  ۋە
«  بولغان  قىرىپ تاشلىماقچىپۈتۈنلەي غا وئخشاش جۇڭغارالر خۇددى خىتايالر ۇئيغۇر خەلقىنى 

بولغان   ۋاسىتىلىرىدىنىڭ باشقا تەشۋىقات نجۇمھۇرىيىتى زىلغان. شەرقى تۈركىستانېدەپ ي
ت  ې سوۋ ۇئنىڭدا  ، تاشكەنتتە نەشر قىلىنغان بولۇپژۇرنىلى  «شەرق ھەقىقىتى»

تۈركولوگىيەسىدىكى تەتقىقاتالرنى مەنبە قىلىپ شەرقى تۈركىستاندىكى تۈركى خەلقلەرنىڭ تارىخى  
  ائلمۇتا تاشكەنت ۋە  كىلىمات سىياسىي بۇ خىل ۋە كىملىكى ھەققىدە ماقالىلەر ېئالن قىلىنغان. 

 مىللىيدىكى ۇئزۇنغا سوزۇلغان شىنجاڭتەتقىقاتچىالر  كىرگەن ۋە سىڭىپ مىيەلىرىگىمۇ ېائكاد
 ائزادلىق كۈرىشى ىئدىيەلىرىنى ىئلمى جەھەتتىن قوللىغان.

ائممىۋى وئبرازىنى يارىتىپ بەرگەن  نىڭمەمۇرىيىتىڭى گومىنداڭ ېۈئرۈمچىدە يشەرقتىكى 
،  ۇئچرىشىپ ۆئتكەن شەخسلەر بولۇپوئخشىمىغان بۆلەكلىرىدە  ڭكىتابنىبۇ  بىزۇئيغۇرالر 

مىن ىئ تۇھەممە م ۋە  يۈسۈپ  سايىئ، سەبرى بار. مەسۇئد  ېكايىلىرى ھ رقلىق ھەممىسىنىڭ پە
  زىيالىي دەپ ائتالغان. مەسۇئد ۇئالرنىڭ ىئچىدىكى  «ۈئچ ئەپەندى»ئەينى ۋاقىتتا  بۇغراالر

لدا ۇىئستانبيىن ېك ىئدى ۋەۇئ غۇلجىدىكى تۇنجى جەدىتچە مەك تەپنىڭ مەھسۇلى  ،بولۇپ
مەزگىلىدە غۇلجىغا قايتىپ تۈرك ۇئرۇش ئەسىرلىرى  رۇشىۇئدۇنيا  -1دوختۇرلۇق ۆئگەنگەن. ۇئ 

يۈسۈپ ھاياتىنىڭ    سايىئبىلەن بىرلىشىپ مەك تەپ ائچقان، ئەمما داىئرىلەر تەرىپىدىن تاقالغان.  
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نلىق ۆئتكۈزگەن، ئەنجان ۋە تاشكەنتتىكى خىتاي كونسۇللىرىغا تەرجىماتتا ېسوۋ بىر قىسمىنى 
يىلىغىچە ائنا  -1937 ەنجىڭدە نۇئ يەردىن خىتاينىڭ ىئچكى شەھەرلىرىگە بارغان ھەمدە  .قىلغان

ڭچىڭغا يۆتكەلگەن. و يىن چېيۇرت وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىئسى بولغان، ۇئندىن ك
يىلالردىكى خوتەن قوزغىلىڭىنىڭ  -1930بۇغرا بولۇپ  مىنىئ تۇھەممەمائخىرقىسى 

 ت ۇھەممە مشەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ائغدۇرۇلغاندا  بىرىنچى. ىئدى رەھبەرلىرىدىن بىرى 
وئخشىمىغان يولالردىن كەلگەن بۇ ۈئچ كىشى   .ائفغانىستانغا چىقىپ كەتكەن بۇغرا مىنىئ

نىڭ ىيىل-1940كونترول قىلىشىغا كۈچ چىقارغان. نى شىنجاڭلىپ گومىنداڭنىڭ ېك ڭچىڭغاچو 
راھەتبەخش  بولۇپ،  بۇ ۈئچەيلەن لەنجۇدا خارابالشقاندادا ئەھۋال شىنجاڭ ۇرىلىرىداوئتت

 . ۈتۈۋاتاتتىك گە ۇئچۇرۇپ ائپىرىشىنىۈئرۈمچىڭ ۆئزلىرىنى شامالنى سىياسىي

مىللەتلەر  شىسەينىڭڭ ىھاياتىدا ۈئچ ئەپەندى ش ۈرگۈندەسدىن ائيرىلغان شىنجاڭ 
، ۇئيغۇر، قازاق ۋە  بىرىنچىدىكى خەلقنىڭ تۈركلىكى شىنجاڭسىياسىتىنى تەنقىد قىلغان. ۇئالر 

ڭ  ىقىلغان. گومىنداڭچىالرغا ۇئالر ش ەرغىبتقاراشنى  ېگەند زۇنداۇئ ىئككىنچىقىرغىزلىقى 
مىللەتكە بۆلۈشىنى خىتايدىكى گومىنداڭچىالر تەشەببۇس    14دىكى ائھالىنى  شىنجاڭ  شىسەينىڭ

. ۈئچ ئەپەندى  ېگەندقىلغانلىق  بۇزغۇنچىلىق  ائشكارا    ەزەرىيەسىگەنقىلىۋاتقان بەش مىللەتلىك  
بەش مىللەتنىڭ بىرى بولغان  ۈئچ مەسلىكىدە  تىلغا ېئلىنغان  ڭسەننىڭۇ جن ۇيەنە س

شۇنىڭ  . ېگەندىئسالم دىنىغا ىئشىنىدىغان تۈركلەرنى كۆرسىتىدۇ ئەمەلىيەتتە مۇسۇلمانالر 
تۈركلىك  نىڭچىالر كامال ۈئچ ئەپەندى قارىتا تۈركى تىللىق وئقۇرمەنلىرىگە بىلەن بىر ۋاقىتتا، 

نىڭ وئرنىغا  نى ىئشلىتىشتىن ساقلىنىپ، ۇئسۆز  ېگەندمىللەت  ەرەبچەئ  ائساسىدا ەسىىئدىي
غىچە بولغان خەلقلەر بىر شىنجاڭسۆزنى ىئشلەتكەن. ۇئالرچە ائناتولىيەدىن  ېگەند «ۇئلۇس»

تۈرك جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركچە ىئسىمالرنى   ىمۇجەھەتتمەدەنىيەت ۇئالر . ېسابلىناتتىھ ۇئلۇس 
كىن ېۆئزىگە ائلىپت ەۋەبتىنسيۈسۈپ شۇ  سايىئھەۋەس قىالتتى،  نىغاىتەشەببۇس قىلغ

يىلى شىنجاڭ ائنا يۇرت ۇئيۇشمىسى خىتاي -1944)قەھرىمان شاھزادە( دەپ فامىلە ىئشلەتكەن.  
، ۆئلكىنىڭ نامىنى  زىشېيجۇمھۇرىيىتىنىڭ ائساسى قانۇنىغا شىنجاڭدىكى ائھالىلەرنى تۈرك دەپ  
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 زىيالىيالرغان. بۇ پوزىتسىيە ۇئالرنى گومىنداڭچى تەلەپ قوي ھەققىدەتۈركىستان دەپ ائتاش 
  ۈركلىك تۆئلكىدىكى خەلقنىڭ  زىيالىيالربىلەن زىددىيەتكە ېئلىپ بارغان. گومىنداڭچى 

 كىملىكىگە قايىل بولمىغان. 

خىتاينىڭ  رەھبەرلىرىگە وئخشاشالشەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى خۇددى ۈئچ ئەپەندى 
غا ئەۋەتىش ۈئرۈمچىدىكى گومىنداڭ شىنجاڭۆئچ ىئدى. ۇئالرنى غا ھۆكۈمرانلىقى شىنجاڭدىكى

تنىك ېئكۈچلۈك  شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ    ،قىلغان ىئدى. ھالبۇكى  ائرامبىۋەكىللىرىنى  
باشقا ائمالى    ۇشتىنرنى ائلدىغا چىقىرىپ قويەتلمىللەتچىلىكىگە قارشى گومىنداڭنىڭ بۇ پانتۈركىس

يوق ىئدى. بۇ ۈئچەيلەن گومىنداڭ ىئچىدە ۆئلكىنىڭ ىئسمىنى ۋە خەلقنىڭ نامىنى ۆئزگەرتىپ  
  ائددىيال ھەر قايسى تۈركى مىللەتلەرنىڭ نامىنى  ،نامنى شەرقى تۈركىستانغا ېگەندشىنجاڭ 

ۆئزگەرتىش ۈئچۈن ھەرىكەت قىلغان. گومىنداڭنىڭ ۈئرۈمچىدىكى مەسۇئلى   كە «تۈرك»قىلىپ 
قىلغاندەك تۇيۇلسىمۇ شەرقى تۈركىستان دەپ ائتاشنى  سداشلىق ېھ  ەاليىھىگبۇ  ڭوجىججاڭ 

  ېگەن د «گراېڭى چېي» ېرىدىغانبمىندەك تەسىرات ېقوللىمىغان. ۇئ مۇستەملىكە قىلىنغان ز
كىسى ( ۆئلۇىئنلۇنك) ۆئلكىسى ياكى قورۇم تيانشانسۆزنىڭ وئرنىغا  ېگەندمەنىدىكى شىنجاڭ 

. ائخىرىدا شىنجاڭ يەنىال شىنجاڭ دەپ ائتالغان. بىراق ۇئيغۇر تىلىدا دەپ ائتاشقا مايىل بولغان
دەپ ائتىشىغا رۇخسەت  «)خىتايغا تەۋە تۈركىستان( چىنى تۈركىستان»ۈئچ ئەپەندىنىڭ ۇئنى 

 غان.ىنقىل

دا شىنجاڭيىلى شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن گومىنداڭنىڭ يەرلىك تارمىقى  -1946 
جاڭ  سەبرى يىلى مەسۇئد -1947رەھبەرلىكىدە بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرغان.  جىجوڭجاڭ 

مۇستەسنا ۆئزىنىڭ   وئرنىغا رەىئس بولغان، بۇ ۈئچ ئەپەندىگە ىئلى تەرەپدارلىرىدىن جىجوڭنىڭ
غايىسىنى ئەمەلگە ائشۇرىدىغان پۇرسەت بەرگەن. ۈئچ ئەپەندىنىڭ  مەدەنىيەت تۈركچىلىك 

ۋە  دەۋرىدە قۇرۇلغان    شىسەيشىڭ  پۈتۈن ۆئلكىگە يېيىلغان  نەزىرىدە بۇ غايە يولىدىكى توسالغۇ  
مىللەتلەر  شىسەينىڭ بۇالر شىڭ ائقارتىش ۇئيۇشمىلىرى ىئدى. مىللەتلەر بويىچە ائيرىلغان 

تىراپ قىلىنغان ھەر قايسى  بۇ ائقارتىش ۇئيۇشمىلىرى ېئسىياسىتىنىڭ مىراسى ىئدى. 
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بولۇپ خىزمەت قىلماقتا ىئدى. گومىنداڭنىڭ نەزىرىدە بۇ   ائپپاراتلىرى مىللەتلەرنىڭ تەشكىلى 
  ۋاسىتە بىسولچىالر ۋە سوۋېتپەرەسلەرنىڭ ۇئۋىسى ىئدى. ۈئرۈمچىدە ۈئچ ئەپەندى  ۇئيۇشمىالر

ۇئيغۇر ۇئيۇشمىسىنىڭ بىناسىغا ھۇجۇم   گۇرۇپپا لۈكچەكلەر  بىرچىسى  ېكبىر    :ھەرىكەتكە ۆئتكەن
تامدىن ائتالپ قېچىشقا   ۇئيۇشما ئەزالىرى نەتىجىدە ، قويۇۋەتكەنقىلغان ھەمدە بىناغا وئت 

  ، قالغان بولۇپ بۇنداق تاقابىل تۇرۇشالر ۇئيۇشمىنى ۋەيران قىلىشقا تاس مەجبۇر بولغان. 
يېڭى ۇئيۇشما   گەن.تىرىلدۈر نامىدا  «ۇئيغۇر ۇئيۇشمىسى -تۈرك»ۈئچ ئەپەندى ۇئنى ائخىرىدا 

ۇئيغۇر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىئسى ۈئچ -تۈرك. ىئشلەتكەن ېربىنىگ ېگەند «چىنى تۈركىستان»
نەچچە يىل قاھىرەدە تۇرغان چىڭگىزخان دامولال ىئدى.   ىپاقچىسى بولۇپ وئنتئەپەندىنىڭ ىئت

تاتار ۇئيۇشمىسى قىلىپ  -تۈركتاتارالرمۇ بۇ ېئقىمغا ماسلىشىپ تاتار ائقارتىش ۇئيۇشمىسىنى 
 ۆئزگەرتكەن.

رنىلىنى چىقارغان. بۇ گومىنداڭ چىقىرىۋاتقان ۇ ژ  «ئەرك»غىدا ۈئچ ئەپەندى ېلەنجۇدىكى چ
رنال ىئدى. ۇ قىلىدىغان ژ   ەرغىبتتۈركچىلىكنى    وئچۇقتىن وئچۇق  قارىغاندا  گە  «شىنجاڭ گېزىتى»

رنىلى ۇئالرنىڭ تەشۋىقات ۋاستىسىغا ائيالنغان  ۇ ژ  «ئەرك»يىن ېۇئالر ۈئرۈمچىگە كەلگەندىن ك
تۈرك دۇنياسىدىكى تىل بىرلىكىنى  «ئەرك». سىلغانېبقۇرۇلغان ائلتاي نەشرىياتىدا ڭى ېيھەمدە 

تەشەببۇس قىلىپ وئقۇرمەنلەرگە تۈركچىلىكنى تونۇشتۇرغان. گېزىت جۇمھۇرىيەتچى تۈركلەردىن  
ئەسىردىكى وئسمان -19 ،قالمايسىپال ېبتۈرك ئەدەبىيات تارىخىنى قايتا  ۈنىڭلكۆپرۈ  فۇائت

ماقالىلىرىنىمۇ چىقارغان.  ڭكامالنى نامىق  زىيالىيھۆرىيەتپەرۋەر  ېرىيەسىدىكى ىئمپ
دەرنەك   ېيىلگەند يىلى دەرنەك قۇرغان. بۇ يەردە -1948نەشرىياتچىلىقتىن باشقا ۈئچ ئەپەندى 

يىلى ياش  - 1908دەۋرىدە   ېرىيەسىىئمپدەرنەك وئسمان   بىرىنچى ،بىر مەدەنىيەت كۇلۇبى بولۇپ
. ىئدى نەتىجىسىدە قۇرۇلغان ەلتۈرۈشىكتۈركلەرنىڭ ائممىۋى ئەركىنلىكنى ئەسلىگە 

دىيە  ېكومسۆزلەش، شېئىر وئقۇش، كسىيە ېلۈئرۈمچىدىكى دەرنەك داىئم يىغىن ۇئيۇشتۇرۇپ 
مىلىرى ېكسىيەنىڭ ت ېلوئرۇنالش ۋە ئەركىن مۇنازىرە ۇئيۇشتۇرۇش قاتارلىق ىئشالرنى قىلغان. 

، يەرلىك تارىخ، تۈركولوگىيە قاتارلىقالرنى ۆئز  دىن تارتىپھىملىقىۇسەھىيە ۋە ئەملەشنىڭ م
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سۆزىنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە   «تۈركىستان»چىڭگىزخان دامولال مەسىلەن، ىئچىگە ائالتتى. 
ھەققىدىكى   سۆزنىڭ مەنبەسى ېگەند  ەسىبىرىيۆئزىنىڭ  شەھىدىرھان ۇ ب ؛گەنسۆزلىلېكسىيە 

مەستانىلىرى  ۈركولوگىيەت  دەرنەكچىلەر دەپ تونۇلغان بولۇپ نى چۈشەندۈرگەن. ۇئالرتەتقىقاتى
 ىئدى.

بىرلەشمە ھۆكۈمەت مەزگىلىدە ۈئرۈمچى تەرەپ بىلەن غۇلجا تەرەپ تارىخ ۋە كىملىك  
ۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  شەرقى تيېزىپ مۇنازىرىلىشىپ تۇرغان.  ەرماقالىلھەققىدە مەسىلىسى 

بۇ   ۋېتتاسو دەپ ائتايتتى،  ۈركىستلەرپانت  ۇئيغۇرالرنى چى گومىنداڭ ھالالردا كۆپ ەرەپدارلىرى ت
خىتاينىڭ   چىالرنىگومىنداڭۇئالر يەنە ىئدى.  ەنىدەم وئخشاش ېگەنگەدسۆز فاشىست 

خىتاي  ىنى سۆز  ېگەندچىنى تۈركىستان ۇئالرنىڭ ، ەپ ائتاپد قورچاقلىرى 
بولسا  . گومىنداڭچى ۇئيغۇرالر مەسخىرە قىالتتىباش ئەگكەنلىك دەپ  ۇستەملىكىچىلىكىگەم

  ائددىي قىلىۋاتقان ۇئيغۇر مىللىتى ۇئقۇمىنى تولىمۇ  ەرغىب تشەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى 
چىڭ  يغۇنلۇقىداۇئ نىنىڭ تارىخقا اخاتا قاراش دەيتتى ۋە ۆئزلىرىنىڭ تۈركچىلىك مەيد ىئپتىداىئي

رەددىيە    ېيىشكەددىكى ائھالىنى تۈرك  شىنجاڭتۈركولوگىنىڭ  ت  ې سوۋ زىتى بىر  ېتۇراتتى. شىنجاڭ گ
بۇغرا بۇنىڭغا جاۋابەن ۇئيغۇرالر  مىنىئ  تۇھەممەمسۈپىتىدە يازغان ماقالىسىنى باسقان ىئدى. 

 : يازغان، ۇئ ېگەنلەرنىدمىراسىنىڭ بىر پارچىسى، ئەمما ھەممىسى ئەمەس  ۈركلىكتۆئلكىدىكى 
چوڭ خاتالىق، بىر ىئلمى ساھەدىكى  الرغا باغالش ۇئيغۇر مەدەنىيىتىنى »ائلتە شەھەر 

 . دېگەن «باقمىغانتىپ ېيۇئيغۇرالرنىڭ قەدىمى ۇئ يەرگە 

 كۆز قاراشپەرقلىق مەنبەگە ىئگە ىئككى بىر مىللەت ھەققىدىكى بىزگە مۇنازىرىلەر بۇ 
ت  ې سوۋ ھەمدە تىلگەن ېي ۋېتتاسو بۇنىڭ بىرى  : كۆرسىتىپ بېرىدۇتوقۇنۇشنى ېئغىر ائرىسىدىكى 

يەنە بىرى ۆئزگىچە تۈرك مىللەتچىلىكىنىڭ ىتى؛ لان ۇئيغۇر مىلۇئيغۇنالشق ەسىگەىئدىي
دىكى مۇسۇلمانالرغا پۈتۈنلەي پەرقلىق يولالر بىلەن شىنجاڭئەنئەنىلىرىنى قولالنغان بولۇپ ۇئ 

ۈئچ ئەپەندى    . ىئدى  ئەمەس  پەرقلىقمۇپۈتۈنلەي  بىرىدىن  -بىركىرىپ كەلگەن. ئەمما بۇ ىئككىسى  
شەرقى  ۇئ بۇ جەھەتتە  ،ارايدىغان بولۇپۇئيغۇر قەبىلىسىنى تۈرك مىللىتىگە تەۋە دەپ ق
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بۇ مەن . تتىقارىشىغا وئخشاي ېگەندتۈركىستانچىالرنىڭ ۇئيغۇر مىللىتى تۈرك ىئرقىغا مەنسۇپ 
نغان قولال ۋولىنى سىمۇئيغۇر ھەرخىل پاائلىيەتچىلەر تتا ېسوۋ  ،كۆرسىتىپ ۆئتكەندەك كىتابتا

يىلالردا  - 1940. ىئدى ئەمەستپەرەس ېسوۋ  الۇئنى قولالنغانالرنىڭ ھەممىسى بولۇپ،
تەۋە تۈركىستاندا يۈز بەرگەن تقا ېسوۋ يىللىرى -1920دىكى ئەھۋال نۇرغۇن جەھەتلەردە شىنجاڭ

ىئسالم ۆئتمۈشىگە ىئگە، ۇئيغۇر  -ئەھۋالنىڭ قايتىلىنىشىدىن ىئبارەت ىئدى. شۇ چاغالردا تۈرك
كىملىك جەھەتتىكى   مىللىيڭ مۇسۇلمانلىرى بىلەن ۆئزىنى شىنجاڭ ەرھلىنىۋاتقانشدەپ 

بۇ يەردىكى  مۇشتاق كىشىلەر ائرىسىدىكى ھاڭ بارغانچە چوڭىيىپ بارماقتا ىئدى.  يغۇرلۇقىغاۇئ
  ، ھازىر گومىنداڭغا ىئشلەۋاتقان بولۇپۆئك تىچىلەر    پەرۋەرلىككە قارشىۇئيغۇر   ، كىىئدى   پەرق شۇ 

قەشقەرلىك  ىكىيىلالرد-1920 شۇڭا،سوۋېتنىڭ ياردىمىنى ىئزدەۋاتقان ۇئيغۇرالر ئەمەس ىئدى. 
ىئزچىللىقنىڭ  وئتتۇرىسىدىكى يىلالردىكى ۈئچ ئەپەندىلەر-1940مۇنىستالر بىلەن مكو

 . ىئدى ھەيران قېلىش بىھاجەتدىن ىئپادىلىرى

نەشرىياتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ىئككى يىللىقى لدا ۈئرۈمچىدە ائلتاي ۇيىلى ىئي -1948 
  سا يىئمۇائۋىن ۆئلكە رەىئسى  يىغىندابىلەن بىر يىغىن ۆئتكۈزۈلدى.  ۇناسىۋىتىمش تەبرىكلە

بۇغرا بولۇپ   مىنىئ تۇھەممەم)ئەينى ۋاقىتتا ۆئلكىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى  كىنېيۈسۈپ ائلىپت
ۆئزىنىڭ   ،تەرجىماندىن( نۇتۇق سۆزلەپ - كىن باش كاتىپ ىئدى.ېيۈسۈپ ائلىپت سايىئ

قىلغاندىن   ەشرنرنالنى ۇ ژ  بىرىنچى ەنجىڭدەننەشرىياتچىلىق ھاياتى ھەققىدە توختالغان. ۇئ 
بولغان ئەھۋالنى بايان   ۇلغىچەقور يىن ائلتاي نەشرىياتى ېباشالپ ۈئرۈمچىگە كەلگەندىن ك

تىم ېتۇنجى قدا ىئشلىگەن چاغلىرىئەنجاندا كونسۇلدا نۇتقىنى ۆئزىنىڭ قىلغان. ۇئ 
دىن لىكىھىملىقىنى قانداق تونۇپ يەتكەنۇم ەردىكى پاائلىيەتل سىياسىي نەشرىياتچىلىقنىڭ 

. ۇئ »بۇ يەردە بىر  نكۆرسەتكەكۆپچىلىككە  ېئلىپكونا گېزىتنى بىر  ۆزلەۋېتىپس. ۇئ باشلىغان
يىلى  -1928نىڭ قولۇمغا ې»بۇ م :« دەپ چۈشەندۈرگەنائزادلىقگېزىت بار، ۇئنىڭ ىئسمى 

  ېزىلغان يبۇ چاغدا يىغىن ھەققىدە    .، شۇندىن كىيىن مەن ۇئنى ساقالپ كەلدىم«ىئدى  چۈشكەن
مەلۇماتالرغا قارىغاندا جامائەت گۈلدۈراس ائلقىش ياڭراتقان. »بۇنىڭدا بىر پارچە ماقالە بار،  
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قاباھەتلىك    نىڭائيالالر ۇئنىڭدا يەنە    .ماقالىدە ۋەتىنىمىزدىكى ائيالالرنىڭ كۈلپەتلىرىگە ېئچىنغان
گە لەر ھەمدە باي تىجارەتچى  قىلىنغاننالە    ھەققىدە  ېائللىق ربىر ھالەتتە قالغانلىقىدىن ىئبارەت بۇ  

كىن پەخىرلىنىپ تۇرۇپ سۆزلەۋاتقان بۇ گېزىت ېيۈسۈپ ائلىپت ىئيسا «ھۇجۇم قىلغان.
تاشكەنتتە نەشر قىلىنغان ۋە قەشقەرلىك  ،بولۇپگېزىتى  «ائزادلىق »قادىرھاجى چىقارغان 

كىن ۆئزىنى سوغۇق ۇئرۇش ېيۈسۈپ ائلىپت ىئيساگەرچە . ىئدى كۆچمەنلەر ائرىسىدا تارقىتىلغان
 مىللىي ، ۆئزىنىڭ دىغان بولسىمۇوئياليجەڭچى دەپ بىر قارشى  ۇنىزمغاكوممھارپىسىدىكى 

  نەتىجىسىدىن  ھەرىكىتى نىڭ الر مۇنىستمپەرغانە ۋادىسىدىكى قەشقەرلىك كو  وئيغىنىشىنى
  ۇقتىنى نھىم ۇدىمۇ بۇ بىر متەقدىر  ھېس قىلمىغان ىكىلەريىغىند بۇنى. بولغان دەپ قارىغان

سىناقلىرى باشالنغۇچ رول  تنىڭ ېسوۋ  ۇشىدابولچۈشەندۈرىدۇ، يەنى ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ بەرپا 
  ىنى شەكىللەندۈرگۈچ رول ۈئچۈنمۇىرى تەنقىدچىلۇئ يەنە بۇ سىياسەتنىڭ  ۇپ،بولوئينىغان 

 . ىئدى وئينىغان

 

 ائيرىلغان ھالەت ۋە نارازىلىقالر

ياكى گومىنداڭ  ،يۆلىگەن ۇئيغۇرىستانمۇ ئەمەست ېسوۋ يىلالردا ائخىرقى نەتىجە  -1940
خىتاي نىڭ ائخىرىدا ىيىل-1949قوللىغان چىنى تۈركىستانمۇ ئەمەس بولۇپ چىقتى. 

شۇنىڭ  ل قىلدى، ىئشغاائرمىيەسى ۈئرۈمچىنى  ائزادلىق خەلق  سىنىڭ مۇنىستىك پارتىيەمكو
 بولدى. ۇئالر ائۋۋال ائفغانىستانغا ائندىن تۈركىيەگە   ەھكۇممۈئچ ئەپەندى يەنە سۈرگۈنگە  بىلەن  

ھىجرەتنى رەت قىلغان بولۇپ تۈرمىدە ھاياتىدىن    سەبرى كەتتى. )ۈئچ ئەپەندىنىڭ بىرى مەسۇئد  
تەرجىماندىن(. شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبەرلىرىمۇ دەل شۇ ۋاقىتالردا  - ائيرىلغان

  ە ھازىرغىچ تاكى ۇئچۇش يولىدا ھاياتىدىن ائيرىلدى. بۇ ۋەقە  ېيجىڭغابۋەقەسى بىلەن  ائيروپىالن
بىلەن خىتاي ائرىسىدىكى  ت  ې سوۋ .  قوزغايدۇگۇماننى  دېگەن    ۇمكىنمبولۇشى    ۇيىقەستسبۇ بىر  

 رەھبەرلىرىنى يوقىتىشنى تەلەپ قىلغانجۇمھۇرىيىتى شەرقى تۈركىستان  شىنجاڭ سودىسى
سىزىقىدىن   سىزغان ۋانىڭ موسكشۇ ۋاقىتقىچە . چۈنكى بۇ جۇمھۇرىيەت بولۇشى ناتايىن
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سىۋالغان دەسلەپكى يىلالردا ۇئيغۇرىستان  ېنى بشىنجاڭمۇنىستالر مكو ئەمما،چىقمىغان ىئدى. 
 ،ېئلىپ كەلگەن ىئدى الرنىقىيىنچىلىق ۆكۈمىتىگەھ ى خىتاي خاھىش جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش

يىلى خىتاي -1955بولۇپمۇ غۇلجىدا شۇنداق ىئدى. بۇ چاقىرىققا تاقابىل تۇرۇش ۈئچۈن 
چۈمپەردىسىنى ائچتى. شەرقى   ڭرايونىنى ائپتونومشىنجاڭ ۇئيغۇر  ەسىپارتىيمۇنىستىك مكو

بىر   ڭىئنقىالبنىرەھبەرلىكىدىكى  ەسىكومپارتىينىڭ تارىخى خىتاي جۇمھۇرىيىتى تۈركىستان
شەرقى تۈركىستان  يتقانداېئسۆزى بويىچە  دۇڭنىڭېز ماۋ. دىېزىليقىلىپ قايتا  قىسمى

ىئدى. بۇ   «بىر قىسمىىنىڭ بكراتىك ىئنقىالو مېدپۈتكۈل خىتاي خەلقىنىڭ »جۇمھۇرىيىتى 
يىلالرنىڭ  -1950دى. بۇ قىزغىنلىق ىجىمىقتۇرالم ەماللىققادۇئيغۇرىستان قۇرۇش ىئنتىلىشىنى 

 قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ نىشانىغا ائيالندى.  كە «يەرلىك مىللەتچىلىك» ۇرىلىرىداوئتت

مۇزاكىرە ىئتتىپاقى ۋە خىتايدىكى ائز سانلىقالرنىڭ مىللەتلىك مەسىلىسى ت ې سوۋ 
بىرى دۆلەت بۇنىڭ  .ۆرۈلىدۇك گە قاراپ ېئغىشىىئككى قۇتۇپنىڭ بىر ائدەتتە  ،قىلىنغاندا

نى خەلقشۇ جايدىكى  پايدىلىنىپ ۋاسىتىلىرىدىنۆئزىنىڭ پۈتۈن  دۆلەت ،بولۇپ ۇقتىئىنەزىرى ن
كىملىك  ئەۋزەل كۆرىدىغاندۆلەت ۇئالرنىڭ  تۈرلەرگە ائيرىيدۇ، ۇئالرغا ېئنىقلىما بېرىدۇ ھەمدە 

  ، مىللەتلەرگە ېڭىيتتىكى ېسوۋ بۇ كۆپ قىسىم تەتقىقاتچىالرنىڭ ىدۇ. تىلدۈر ېيتۇيغۇسىنى 
تىراپ ېئ ەسمىير ائيرىش پىالنىدا تۈرلەرگە رنى مىللەتلە  ىكىيىلالرد-1950خىتاينىڭ شۇنداقال 
  بولسا،  يەنە بىر قاراشگە بولغان كۆز قارىشىدۇر. خىتايدىكى نۇرغۇن مىللەتلەر قىلىنغان 

  قارشى   كەقىلىپ دۆلەت  ائساسكىملىكنى    مىللىيسېلىنغان    ۈلىھ مىراسى سۈپىتىدە    ېرىيەنىڭىئمپ
 خاراب ېرىيەسى ىئمپىن ىئبارەت. بۇ يەردە بىز موڭغۇلالرنىڭ چىڭ جەريانىد كۈرەش قىلىش

  سىياسىي مەدەنىيەت ۋە ۇئزاققا سوزۇلغان بولغاندا مۇستەقىل بولغانلىقى ھەمدە تىبەتلەرنىڭ 
الرنىڭ  ىئككىال مىسال  مكىن. بۇۇئەسكە ېئلىشىمىز مقولغا كەلتۈرۈش كۈرىشىنى  ائپتونومىيەسىنى  

ماس كەلمەيدۇ.  تازا تۈركى تىلىدا سۆزلەيدىغان مىللەتلەرگە   ۇسىيەدىكىر چقايسىسى خىتاي ۋە  ېھ 
ۋە    ۈجمەلممەزگىلىدە  رىيە  ېىئمپمۇ  نىڭغا وئخشاش باشقا گۇرۇپپىالر ال ئەمەس تاتارالر نىڭۇئيغۇرالر 

  ۇقىرىدىن ينىڭ دۆلەت، يەنى بولغان. ئەمما بۇ ىئككى قۇتۇپ كىملىكى مىللىيمۇرەسسەلىك 
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. بىز بۇ  ېتەكلەيدۇيبۇ تەتقىقاتتا بىزنى  كەيپىياتى، يەنىال رنىڭپۇقراالبىلەن  ۇرۇشىتتىكىلىپ 
قىلىشىمىز ھەمدە تىراپ ك تىكىنى ېئېدىائلىئككى قۇتۇپ ائرىسىدىكى داۋاملىشىۋاتقان 

 . ېرەككىمىز ائزلىتىشپەيتلەرنى ىئزدەشنى  قىلغۇچھەل شتىكى  مىللەتلەرنى بەرپا قىلى

اللىسى بۇ  خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانغا قەدەر  غۇلىشىدىن تارتىپ نىڭچىڭ سۇ
دىكى ېئتنىك مىللەتچىلىك ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ مەيدانغا چىقىشى بەلكىم خىتايجەرياندا 

 ېچبىرھ   ڭكىتابنى مۇمكىن. بۇ    ۇشىبولبىر ھادىسە    كۆرۈنەرلىكان ئەڭ  وئتتۇرىغا چىقق  دەساھەسى
ىنىڭ ئەندىزىلىرىنى  كىملىك ېك تىپكوللئەسلىدە مەۋجۇت بولغان شەخسنىڭ بىرەر بىز رىدە ېي

نىڭ  بۇ تارىخىنى ۇئچرىتىپ باقمىدۇق. بىز پەقەت غىنىلتەشەببۇس ق نىپۈتۈنلەي ۆئزگەرتىش
ائشقۇن بىر غىنىمىزدىال ائندىن ۇئ بىزگە  سېلىشتۇر قتىسىنى  ۇ ن  ۈگەنچە تقتىسى بىلەن  ۇ ن  باشلىنىش

. ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ بەرپا بولۇش جەريانى  كۆرۈنىدۇ ەكچىققىنىدبەرپاچىلىقنىڭ مەيدانغا 
شاراىئتالرنىڭ   سىياسىينۇرغۇن كىچىك قەدەملەردىن شەكىللەنگەن. ھەربىر قەدەمگە 

م بولغان ھەمدە شۇ دەۋردىكى شاراىئتتىن ۆئزگىرىشىگە ئەگىشىپ خىرىس ۋە پۇرسەتلەر ھەمدە
 .بولغان  قارىغاندا ھەممىسى لوگىكا ۋە چۈشەنچىگە ۇئيغۇن

مەلۇم رولالرنى وئينىدى.  كىتابتاپۇقراالر بۇ تەشكىل قىلغۇچى  ېرىيەسىنىىئمپچىڭ  
 ىئشلىتىلگەنئەسىرنىڭ باشلىرىدا وئخشىمىغان شەكىلدە  -20خىتايدىكى مۇسۇلمان ۇئقۇمى 

تىل ۋە   ، ېرەككىك ەزملەشتۈرۈشجبايان قىلىپ ۆئتۈلدى. شۇنى  كىتابتا. بۇالر مەزكۇر ىئدى
پەرقلىق ۆئلكىلەرگە ماكانالشقانلىقى ۈئچۈن  ، مەدەنىيەت جەھەتتىن ائيرىلىپ كەتكەنلىكى

اللىسى -1912 بىر مەيدان  ېك تىپكوللبولغاندا بۇ مۇسۇلمانالر  خارابيىلى چىڭ سۇ
بولماسلىقىمۇ مۇمكىن    بىر شوائرئەمما بەش مىللەت ىئتتىپاقى ۇئقۇمى قۇرۇق    .ىئپادىلىيەلمىگەن

اللىسىنىڭ شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالر بولغان غا مايىل بېيجىڭىئدى.  تارىخى  چىڭ سۇ
ت  ې سوۋ ىئدى. قىلغان خىتاي جۇمھۇرىيىتىدىن ائپتونومىيە ېئلىشنىڭ ائساسى سىياسىتىنى 

ۆئزىنى دەسلەپتە خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەكىلى دەپ   نىڭىئتتىپاقىدىكى ۇئيغۇرپەرۋەرلەر 
مۇسۇلمانالرنى ىئپادىلەيدىغان  ېرىيەسىنىڭىئمپبىزنى چىڭ پاكىت لىقىدىن ىئبارەت بۇ قارىغان
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  ىتى جۇمھۇرىيخىتاي مەجبۇر قىلىدۇ. ئەگەر  ۇرۇشىمىزغا ائغد  نەزەر جىددىيۇئقۇمىغا  «خۇي»
ھەمدە ائساسى قانۇنغا ۇئيغۇن داۋاالرغا   بۆلۈنمىگەنغا رايونالر  ۇقىدىكىكونترولل مىلىتارىستالر

غان بولسا بەلكى بىرلىككە كەلگەن مۇسۇلمانالر خىتاي سىياسىتىدە ۆئزىنىڭ كۈچىگە ۇل يول قوي
 ېئرىشكەن بوالتتى.  

 كۆپ ھالالردا  ڭكىشىلەرنىبىز  ېرىيەسىدە ىئمپۋە وئسمان  ۇسىيەر چەتئەللەردە، بولۇپمۇ 
تتۇق. مىللەتلەرنى  كۆرۈپ ۆئ لىقىنىۆئزىنى خىتاي مۇسۇلمانلىرىغا مەنسۇپ دەپ قارايدىغان

شاراىئتلىرى ھەقىقەتەن پەرقلىق ىئدى.  ېرىيەلەرنىڭىئمپئەمەلگە ېئشىش يولىدا  پىكىرى ائيرىش 
ۇئيغۇر تارىخى دەسلەپ وئرتاق تۈرك  ېرىيەسىدەىئمپ ۇسىيەر چار ۋە  ېرىيەسىىئمپوئسمان 

چىڭ تۇرىدىغان بىر  ۇرۇپپىالرگتارىخنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارىالتتى. بۇ ھەرقايسى 
تەشەببۇس    نىبىرلىككە كەلگەن تۈرك مىللىتى  ۇسىيەدىكى ر ئەمما،  ىئدى.    ۋولسىم  ۈركىزملىق پانت

كەڭ مەنىدىكى  تۈركى تىلدا سۆزلەيدىغان خەلقلەر ۈئچۈن  ېرىيەدىكى ىئمپ زىيالىيالرقىلىدىغان 
ۇئيغۇر    خاس تارىخ بەرپا قىلىدىغانالرغا ۇئتتۇرۇپ قويدى. ائساسىدا    ەر نەسەبنامىسىتۈركى خەلقل

تۈرك نەسەبىگە  ھەرىكىتىگە ىئنكاس سۈپىتىدە، ىك جەدىتچىلدەل مۇشۇنداق سىمۋولى 
غان ىئدى. بۇ نۇرغۇن  ىنقوبۇل قىل ىتىدىغان بولۇپكۆرسمەنسۇپ خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى 

جەھەتتە ئەنئەنىۋى وئمۇمى كىملىكنىڭ داۋاملىشىشى ىئدى. نەزەر خوجا ائبدۇسەمەتوۋنىڭ  
  زىيالىيلىرىدىكى تىشى شۇ دەۋر تارانچى  دەپ ائ  تارانچى وئغلى  نىڭوئغلى  ۇئيغۇر تۈركلەرنىڭ  ۆئزىنى  

موڭغۇل ۇئسلۇبىدىكى ېئتنىك كېلىپ چىقىشنى -تۈرك كالسسىكبولۇپ، بۇ ىئپادىلەش شەكلى 
  ڭ تارانچىالرنى ائساسلىقى  بۇ  قەبىلە شەجەرىسى ائرقىلىق بايان قىلىدىغان ۇئسۇلغا ماس كېلەتتى.  

بۇ يەنە  ئەمما  وئرۇن ھازىرالش يولى بولسىمۇ،ىگە بىر لىر ە ۆئز چەمبىرىكىدمۇسۇلمانلىرى  ۇسىيەر 
الرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان قەشقەرلىك )ۇئيغۇر( ياكى تۇڭگانخىتايدا ياشايدىغان ۇئالرنىڭ 

 باغلىنىشنى كۈچەيتەتتى.  بولغان بىلەن مۇسۇلمانالر 

جامائەتتە رەھبەرلىك وئرنىغا چىققاندا ۇئالرنىڭ   زىيالىيلىرى يىلى تارانچى -1917
ۋە خىتايدا ياشايدىغان قېرىنداشلىرى ائرىسىدا  ۋېتتاسو  ڭپەرۋەرلىك مەيدانى ۇئالرنىۇئيغۇر 



412 

ۇئيغۇر كىملىكى ىئنقىالبى ىئتتىپاق مەزگىلىدە قولغا ېئلىشىغا تۈرتكە بولغان.    نى خىزمەت  سىياسىي
پەرقلەرنىڭ بولۇشىغا يول  مىللىي ۆئز ىئچىدە ، گورىيە بولۇپېۇئ بىر مۇقىمسىز كات ساقالنغان.

ىئتتىپاق ۋەيران بولغاندىمۇ ۇئيغۇر   . قويغان )مەسىلەن، تۇڭگانالرمۇ بۇ كاتېگورىيەدە بولغان( 
. تارانچىالر ۆئزىنى قوشنا دۆلەت خىتايدا ياشايدىغان كىملىكى يەنىال شۇ شەكىلدە ساقالنغان

قا ۇئيغۇرلۇق كىملىكىدىن ۇئنچە  س قىلىدىغان بولغاچېمىليونلىغان خەلقنىڭ باياناتچىسى دەپ ھ 
يدىغان ائتاائسانال ۋاز كەچمەيتتى. خىتايدىكى تارانچى، قەشقەرلىك ۋە تۇڭگانالرنى ۇئيغۇر دەپ  

بىر كىشىلىك وئرۇنغا   ىدالىر قۇرۇش جەريانتۈركىستانىنىڭ پارتىيە ت ې سوۋ  ېيىنچەك بۇ كۆز قاراش
ىيەتچىلەردىن بۇ  وئتتۇرىلىرىدا بۇ ائساس تەۋرەپ قالغان. پاائلنىڭ ىيىل -1920ېئرىشكەن. 

ائيالندۇرۇش ياكى ۋاز كېچىش تەلەپ قىلىنغان.  ۇرۇپپىغاگ مىللىينىق بىر ېئياكى  ىئتتىپاقنى
  . مايىل بولغان  ەىئككىنچىسىگتالالشنى قولالنغان، قەشقەرلىكلەر    بىرىنچىدەسلەپتە تارانچىالر  

تىشتىن ېبولۇپ ك ەائسسىمىلياتسىيبىراق مىللەتلەرنى ائيرىش جەريانىدا قەشقەرلىكلەر 
دېيىشكىمۇ  پەرەسلىك پۇرسەت بىر ساقلىنىش ۈئچۈن ۇئيغۇرلۇق مەيدانىغا يىغىلغان. بۇنى

نەزەرىيەسى   ڭستالىننى شۇ قەشقەرلىكلەرمۇ دەل  ،ەتئىينەزەرق ۇشىدىنبولمە ېن ئەمما بولىدۇ، 
. ۇئالر ۇئيغۇر نامىنى  ىئدى كۈچلەرنىڭ بىرى دەسلەپكى بويىچە ۇئيغۇرالرنى تەشكىل قىلغان 

 ېئلىپ كىرگۈچىلەردۇر. سىياسىيسىغانىڭ شىنجاڭ

ۇئيغۇرنىڭ مىللەت بولۇپ مەيدانغا چىقىشى بىرەر دۆلەتنىڭ ياكى شۇ دۆلەتتىكى  
بەلكى    ،ھەرىكەتنىڭ نەتىجىسى ئەمەس   مىللىي  تەشكىللەنگەن بىرپۇختا  ياكى    ئەمەلدارالرنىڭ ۋە 

ۇئالر ۆئز ىئچىدە   .كىچىك، ائجىز بىر توپ پاائلىيەتچىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ مەھسۇلى
ال ۆئزلىرى بۆلۈنگەن بولسىمۇ ئەمما ئەتراپىدىكى  ھىتتىن ئەڭ ۇم سىياسىي غان لمايدىكونترول قى

ۇئالرنىڭ كۆرۈپ ۆئتكۈنىمىزدەك،  كىتابتابۇ ياخشى بىر نەتىجىنى قولغا كەلتۈرمەكچى بولغان. 
پۇرسەتلەردە ۇئيغۇر كىملىكىنى  اساند -اائندبىرى ئەمىلى كۈچكە ىئگە بولمىغان. پەقەت  چېھ 

ۇئالر بۇ روشەن شۇنداقتىمۇ تەشەببۇس قىلىپ تۇرغان. ۋاكالىتەن دىكى مۇسۇلمانالرغا شىنجاڭ
 ەلق خ خىتاي پپەق بولغان ھەمدەە ۈشكە مۇۋ وئرگانالرغا سىڭدۈر  ەسمىير مەقسىتىنى 
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كاپالەتلىك   ۇشىغاتونۇئيغۇرالرنى بىر مىللەت سۈپىتىدە مۇزاكىرىلىرىدە  سىياسىي نىڭ  جۇمھۇرىيىتى
يىلالردا -1920 ۇئ، بار دەپ قارالسا ەلىبەغۇئيغۇر تارىخىدا بىر  دىكىئەسىر -20 ئەگەر قىلغان.

ۆئز   لەرنىلىككەنەي ۋە تۇرپانلىق  ھەمدە ئەڭ ائخىرىدا لەرنىقەشقەرلىك ۋە باشالنغان تارانچى
 ،بىر مىللەتۆئزلىرىنى دا ياشايدىغان ائھالىنىڭ ىئچىگە ائلغان پۈتۈن شىنجاڭدىكى بوستانلىقالر 

ھەرىكىتىدۇر. بۇ ھەرىكەت نىشانىغا   مىللىتى دەپ ائتىشىنى قولغا كەلتۈرۈشيەنى ۇئيغۇر 
 . ىئدى يەتكەن

مىللەتلەرنى  جۇمھۇرىيىتىدىكى    ەلق خ  خىتاييىلالردا  -1950مۇنىستىك پارتىيەسى  مخىتاي كو
 بۇ ھەقتە ائنچە كۆپ خىزمەتدا  شىنجاڭ  بۇ ۋاقىتتامىللەت تىزىمغا ېئلىنغان.    56ائيرىپ چىققاندا  

قالمىغان ىئدى. غۇلجىدىكى شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تارانچى مىللەت نامىنى ئەمەلدىن  
ائتالمىنى  گەنېدمىللەت  14مۇنىستىك پارتىيەسى ۆئلكىدىكى مقالدۇرغانلىقى ۈئچۈن خىتاي كو

وئرنىغا  شنىڭ بەرپا قىلىدا مىللەتلەرنى شىنجاڭمىتى ۈھۆكمىللەت دەپ ۆئزگەرتكەن. خىتاي  13
  گە وئخشاشال يىلالردىكى-1930 خۇددى  قىلغان.تىراپ ېئئەسلىدە مەۋجۇت بولغان مىللەتلەرنى 

ۆئلكىدىكى تۈركى تىللىق مۇسۇلمانالر  ۇئيغۇرالرنىڭ  قىلىنىشمۇ  تىراپ  ېئ  ەسمىير يىلالردىكى  -1950
كىملىك تۇيغۇسىنى كۈچەيتىش مەقسىتىگە پۇرسەت ياراتقان. بۇ   مىللىيائرىسىدا ۆئزلىرىنىڭ 

 رايونى قۇرۇلغان چاغالردا تېخى ئەمەلىيەتتىن يىراق ىئدى.   ائپتونومشىنجاڭ ۇئيغۇر 

رنىڭ كاتېگورىيەگە ئەندىزىسى مىللەتلە(  民族  مىنزۇ )خىتايچە  مىللەت    نىڭخىتايگەرچە  

ۇئيغۇر  كىتابىمدا بولسىمۇ، تۈزۈپ چىققان  الرنىۆئزگەرمەس قېلىپچىڭ ۋە ھەققىدە  ۆلۈنۈشىب
كىتابىمدا  پىكىرنىڭ  قاتالملىق ۋە كۆپ قىرلىق سۈپەتلىرىنى بايان قىلدىم. مەن ېگەندمىللىتى 

مۇسۇلمان جاماىئتى  ۆئزلىرىنى خىتايدىكى    كىشىلەرنىڭ  بايان قىلغان ۆئزگىرىش جەريانلىرى، يەنى 
ۇئيغۇر نامىنىڭ    لىرىنىڭ ھېچ قايسىسىجەريان ۇئيغۇر مىللىتى بولۇپ شەكىللىنىش    دەپ قاراشتىن

  ۋە  ىۋى، تۈركى ىئسالمۇئيغۇر مىللىتى نەتىجىدە . يوقاتمىغان ىئدى دەسلەپكى مەنىلىرىنى
كۆپ قىرلىق بىر ھالەتتە مەيدانغا چىقتى بويىچە    ىلىرى تارىخ ۋە كىملىك چۈشەنچ  مىللىيتچە  ېسوۋ 

خىتاينىڭ مىللەتلەرنى  بۇ . ھالىتىدە قالدى ساقلىغۇچىسى  شەرھلەرنىڭ پەرقلىق ۋە بۇ خىل 
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القوبۇل  ائيرىش ھەققىدىكى قاراشلىرى  تەۋەلىكىدىكى  ۆئز . خىتاي ىئدى لمايدىغان بىر پاكىتقى
ۋە ىئرق جەھەتتە  دىن پۈتۈنلەي ائيرىم بىر گەۋدە بولغان، تارىخ، مەدەنىيەت، مىللەتلەرنى 

 بولمىغان ھالەتتە مۇائمىلە  ۇناسىۋىتىمبىلەن  سىرتىدىكى ھەر قانداق مىللەتلەرگرا ېچخىتاي 
دىكى  شىنجاڭخىتاي ھۆكۈمىتى ۈئنۈمسىز جاپاالرنى تارتىپ  ەۋەبتىنسبۇ  . تىرىشاتتى قىلىشقا

  ىئپادىلەرنى  ىئجابىيكىملىكى ھەققىدىكى  قىالتتى، ۇئيغۇر  ەقىبتمىللەتلەرگە ائىئت پىكىرلەرنى 
ائالمەتلەردىن يىراقالشتۇرۇشنى   پانئىسالمىزملىق ۋە  ۈركىزملىق پانت نەزىرىدىكى  ڭۇئالرنى

نەقەدەر   چېگرانىڭ-چەكائرىدىكى  سى نەتىجى رۇنۇشلىرىنىڭۇئ بۇخىتاينىڭ ىئستەيتتى. 
مىللەتچىلىككە ۋە قانۇنسىز دىنى   نىڭ مىتىۈھۆك ، خىتايتەكىتلەپتېخىمۇ لىقىنى غۇۋا

  ۋوللىرىنى سىم ۇئيغۇر كىملىكىنىڭ  ىرىنىڭ كۆپ ھالالردا تلسىياسەقارشى  گەپاائلىيەتلەر 
 ائيلىنىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىراتتى.  ەرىكەتلەرگەھ قانۇنسىزالشتۇرىدىغان 

باشلىغاندا ۇئيغۇر ۈئچۈن تەتقىقاتىمنى  يېزىش كىتابنى وئن نەچچە يىلالر بۇرۇن مەن بۇ 
كۆرۈنگەن   دەكدىكى توقۇنۇشالرنىڭ تۈگۈنىشىنجاڭمىللەتچىلىكىنىڭ سىياسىي ائالمەتلىرى 

كېسىپ ېئيتقىلى بولمايدىغان  خۇالسىسى يېزىلغاندا بۇنداق دەپ  ڭ كىتابنىىئدى. ھالبۇكى، 
ھوقۇق   مىللىيىئچىدە كىشىلەرنىڭ  تەشەببۇسچىلىرى  نىڭتەرەپىئككى ھەر بولۇپ قالدى.  

نىڭ  شىنجاڭلىرى كۆرۈلمەك تە. ىاقالپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ ىئپادھەققىدىكى وئرتاق سۆزلەردىن يىر 
  داىئرىسىدە قانۇنى  ەائپتونومىي ېررىتورىيەلىكت مىللىينىڭ مەنپەئەتىنى الر ۇئيغۇر  ۆئزىنى ائلساق،

بارغانسېرى  كەيپىيات ھەققىدىكى  يوققا چىققانلىقىئەمدى قوغداشنى تەشەببۇس قىلىشنىڭ 
 چىرەتتەۆئيىلى ۈئرۈمچىدە وئقۇۋاتقان چېغىمدا كىشىلەرنىڭ كوچىدا -2003. ىدۇكۈچىيىۋات

سېلىنغان ماشىنىنى    ېيىتىمتۇرۇپ پارتىيە ۈئچۈن ۇئزاق خىزمەت قىلغان ئەمەلدار سەيپىدىننىڭ  
شەرقى تۈركىستان يىلالردىكى -1940قويغانلىقىنى كۆردۈم. سەيپىدىننىڭ ۆئلۈمى بىلەن  زىتىپۇئ

ۇئيغۇرالرنىڭ   قارالغان، ئەمما يەنىال پدە باغالنغان، سۈلھىچىلىك قىلغانبىلەن جۇمھۇرىيىتى 
مەسلەكداش ۇئيغۇر رەھبەرلەر سىياسىي سەھنىدىن بىر تۈركۈم ۋەكىلى دېيىشكە بولىدىغان 

دىائسپورادىكى ۇئيغۇرالر ۇئيغۇر مىللەتچىلەر ھالەتتىكى سۈرگۈندە ائيرىلدى. خىتاينىڭ سىرتىدا 
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شقا ىئگە  قولال  وئتتۇراھال دەرىجىدەدا شىنجاڭ. ۇئالر ىئچىدە زور دەرىجىدە قولالشقا ىئگە
.  قولغا كەلتۈرگىنى يوقنى ھېچقانچە قولالش داخەلقائراۇئالرنىڭ پاائلىيەتلىرى ئەمما ، بولسىمۇ

مىالتسىيەچىلىك بىلەن تولغان مەدەنىيەت سىياسىتى، خىتاي نوپۇسىنى  سىخىتاينىڭ ائس
قاتارلىقالر ھەققىدىكى يىلالردىن بېرى   ەمسىتىشك كۆچۈرۈش، ىئقتىسادىي ساھەدىكى مىللىي 

يېقىنقى دىكى شىنجاڭ. ھالبۇكى، كۈچىيىۋاتىدۇتېخىمۇ نارازىلىقالر  مىللىيداۋاملىشىۋاتقان 
ىئچكى زىددىيەتنى مەنبە قىلغان  نىڭ كۆپ قىسمىزوراۋانلىق ۋەقەلىرىيىلالردا يۈز بەرگەن 

 چەتئەللەردىكى داۋا بىلەن ائالقىسىز ىئدى.  ،بولۇپ

نۇرغۇن ائمىلالرنىڭ تۆھپىسى    الردادىكى دىنىي وئيغىنىش دېيىلىۋاتقان ئەھۋالشىنجاڭزىر  ھا
، دۆلەتنىڭ  ۇپبوليۈزلىنىشكە ئەگەشكەنلىك  پۈتۈن دۆلەت تەۋەسىدىكىبار. بەزىسى 

كىشىلەرنىڭ دىنىي ئەخالققا   نەتىجىسىدە توختىتىپ قويۇشى نىنى بېرىشىئجتىماىئي ياردەملەر 
،  ئەمما كۆپىنچىسى يەرلىك شاراىئتالرنىڭ ىئنكاسى  .مايىل بولغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك

شاراىئتتا نۇرغۇن كىشىلەر »بىزنىڭ ئەمدى پەقەت دىنىمىزال قالدى« دېگەن تۇيغۇغا    بۇ. ەلۋەتتەئ
دىكى  شىنجاڭھالدا  ررەرۇقەمزۇلۇمكار دىنىي سىياسەت بۇ خىل ئەھۋالدا كېلىپ قالغان. 

قاتتىق دەپ قايتا تەبىرلەشنىڭ زۆرۈر شەرتىنى ھازىرلىدى. مەسچىتلەرنىڭ  جىھادقارشىلىقالرنى 
قىلىنىشى  ەقىب ت قىلىنىشى، دىنى مۇراسىمالرنىڭ چەكلىنىشى، ىئسالمى كىيىملەرنىڭ  نازارەت

قىنقى ۆئچمەنلىكنىڭ مەنبەسى بولۇپ قالدى ھەمدە ائممىۋى ې قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى ي
  لۇناچارىسكى  ائناتولىكومىسسارى خەلق ماائرىپ ت ېسوۋ قارشىلىققا يول ائچتى. خۇددى 

قاقساڭ تېخىمۇ شىدىن ېبمىخقا وئخشايدۇ، ئەگەر ۇئنى خۇددى »دىن  ېئيتقاندەك
 چوڭ قۇراليدۇ.«

نىڭ دۇنيانىڭ باشقا يەرلىرى بىلەن پەقەت پەرقى يوق. ئەگەر ۇئيغۇرالر ۆئزىنىڭ شىنجاڭ
قىلسا باشقا ياققا يۈزلىنىپ قارشىلىق س  ېھ مىللەتچى رەھبەرلىرىنىڭ قولىدا مەغلۇپ بولغانلىقىنى  

دىكى خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى تۇرۇش ۈئچۈن شىنجاڭ ،بھىسىزكىۈ . شيدۇتالال ۋاسىتىسىنى
دەۋانى تەكىتلەش زىددىيەتلىك ئەمەس. بىراق بەزى   مىللىيتەكىتلەش بىلەن  تىقادنىېئدىنى 
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ۇئيغۇرلۇق  دا ىر ىتەشۋىقاتلقىنقى ېي نىڭىئسالمچى ۇئيغۇرالر  ۋاتىدۇ.ائيرىلىبۇ چەك  ەجەھەتلەرد
ىنى قاچۇرۇپ ۆئزىنى ۈئممەتنىڭ بىر قىسمى، تۈركىستان لىر ۆئز   كىملىكىدىن سىياسىي

بىر ئەسىر بۇرۇن بەزى جەھەتلەردە مۇسۇلمانلىرى دەپ ائتاۋاتىدۇ. بۇ يۈزلىنىش داۋامالشسا بىز 
  شى ۋە ائغدۇرۇلۇ ېرىيەسىنىڭىئمپمەۋجۇت بولغان ھالەتكە قايتقان بولىمىز. ۇئ چاغدا وئسمان 

بىر قىسقا  شى نەتىجىسىدەبولۇمەغلۇپ  نىڭتۈركىستانىدىكى ائپتونومىيە تەلىپى ۇسىيەر 
، دەىنىمىز ىئتتىپاق كۆرۈلگەن. ۆئتمۈشنى ئەسلىگ ەربىيھ مۇددەتلىك ىئسالمنى ائساس قىلغان 

نى  شىنجاڭبۈگۈنكى خىتاي ئەمەلدارلىرى ائشۇ يىلالردا  ئەگەر شۇنداق ئەھۋال قايتا يۈز بەرسە 
وئبدان وئيالنسا  ى  لىرىنسۆز تۆۋەندىكى    ېئيتقاندا تۇتۇپ تۇرغان ياڭ زېڭشىننىڭ  خىتاينىڭ قوينى

  غاندا ىئسالمچى قۇتراتقۇالرنىڭ ۆئلكە بوسۇغىسىغا كەلگەنلىكىنى بايقى ياڭ زېڭشىنبولىدۇ. 
ە دىنى مەسىلىنى  مەسىلە ۋ مىللىيخىل يۈزلىنىش پەقەت »بۇ  :بېيجىڭغا مۇنداق يازغان ىئدى

 نىڭۇئالر   ،تەكشۈرسەكھىملىقىنى ۇمۈئچۈن   ېمەننىڭ بۇ يۈزلىنىشئەگەر بىز  ... ئەتتۈرىدۇ ەكسئ
ئەڭ ھالقىلىق ىئش باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى   ...دۇائيدىڭلىشىىئكەنلىكى  ھوقۇق مەسىلىسى

قارىغاندا  ائپتونومىيەگەئەزمەسلىك. شۇنداق بولغاندا  چەنتۇالرنىۆئستۈرۈش، تۇڭگانالر ۋە 
نۆۋەتتىكى   .«غۇرالرنىڭ مايىللىقىغا ائيلىنىدۇخىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇش تۇڭگانالر ۋە ۇئي 

  خۇددى  نىڭسۆزلىرىبۇ دا ياڭ زېڭشىننىڭ شىنجاڭقارشى باستۇرۇش كۈچىيىۋاتقان  ېررورلۇققات
 . ائڭلىنىدۇ ەكبارد  ەنىسىم  "ئەكسىيەتچى"

ت  ې سوۋ باش كۆتۈرمەك تە.  مىدسىزلىنىشۈئائپتونومىيە تۈزۈمىدىن  مىللىي ىمۇتەرەپتخىتاي 
مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ تچە ېسوۋ نۇرغۇن تەتقىقاتچىالر ۋە ئەمەلدارالر يىن ېلگەندىن كىيىمىر 

ىدى. بۇ يىمىرىلىش خىتاينى  ىنىشقا باشلزىددىيەتنى ھەل قىلىش ىئقتىدارىدىن گۇمانل مىللىي
ڭى يول تېپىش ئەركىنلىكىگە ىئگە قىلغان ىئدى. بۇ ۇئقۇمدىكى  ېتوقۇنۇشالرنى ھەل قىلىشتا ي 

كۆپ مىللەتلىك دۆلەت   نىڭ ۆئزىنىخىتاي  ،كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ زگىرىشنىۆئ ەدرىجىيت
دەپ ېئنىقلىما بېرىشكە  دۆلەت  ۇرۇپپىلىق گتنىك كۆپ ېئھالدا  ەدرىجىيتائتاشتىن دەپ 

مىللىتى( نى   ۇڭخۇاج)يەنى مىللىتى يەككە خىتاي  ەپىئلگىرىليەنىمۇ  ائخىرىدا، ۆئزگىرىپ
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جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قايتا  » جىنپىڭنىڭشى  لىرىنىڭۆئز . ۇئيغۇرالر بارغانېئلىپ  ىشىگەتەكىتل
بىر قىسىم   ىۋاتقان مۇشۇ پەيتتەقىلس ېھ ىتىنى مەجبۇرىيائۋاز قوشۇش  شوائرىغا «گۈللىنىشى

 مىللىي بىر  ېدەلخور ج الرنىڭكىگە وئخشاشتەتقىقاتچىالر ۋە ئەمەلدارالر قانداق قىلىپ ۇئيغۇر 
 ھوقۇقتىن چەتلەشتۈرۈش ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشقا سىياسىيكىملىكنى سۇسالشتۇرۇش ۋە 

تېخى   ۋاقىتلىق تەكلىپلەر بۇپ ائتالغان مىللەتلەر سىياسىتى« دە ەۋالدئ ىئككىنچىن. »باشلىغا
  ڭ كىتابنى بۇ گەرچە كىنى يوق )نىڭ تەستىقىغا ېئرىشقاتلىمى رەھبەرلىك ۇقىرى ي ئەڭ  نىڭپارتىيە 

 كىتاب يېزىلىۋاتقان ۋاقىتالردا بۇ تېخى ېئنىق بولمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئەسلى نۇسخىسى 
  ېكرېتارى سرتىيە خىتاي پاشەرقىي تۈركىستاندا  چۈەنگو چېنيىلى -2016بېسىلىپ چىققان 

 –تۈردە ىئجرا قىلىنىشقا باشلىدى  ەسمىير بولۇپ تەيىنلەنگەندىن كېيىن بۇ سىياسەت 
ھازىرقى مىللەتلەر كۆپ كۆككە كۆتۈرۈلگەن . خىتاي كومپارتىيەسى ۈئچۈن تەھرىردىن(

اللمىغانلىقىنى ېئ   مىللىيسىياسىتىنىڭ   تىراپ قىلىشقا خېلى ۋاقىت بار. بىراق مەسىلىلەرنى ھەل قى
ئەمەلدارلىرى مۇنازىرىلەرنى تەبىرلىشى مۇمكىن. خىتاي  سىياسىيبۇ يۈزلىنىش بۇ ئەسىردىكى 

تالىشىشنىڭ وئرنىغا   ھەققىدە  ائپتونومىيە مىللىيۇئيغۇر سەرخىللىرى بىلەن ئەمەلگە ائشماس 
تېخىمۇ كۆپ  تۈزۈش جەھەتتە ېگىيەىئسترات توقۇنۇشالرنى ھەل قىلىدىغان مىللىيكەلگۈسىدە 

مىللەتلەرنىڭ ۆئز  ڭماركسىزمنى  توقۇنۇشالر مىللىيبۇ خىل  ىشى مۇمكىن.ېئرىش قاھوقۇق
 ىئدى. ئەمەس قا ىئگەائساسبىرەر  ەزەرىيەسىدەنتەقدىرىنى ۆئزى بەلگىلەش 

  

 تارىخالر ېلپارالل

  ەائممىۋى خاتىر بىر    –ھەققىدىكى بىردىن  غا قول تىقىشى  شىنجاڭيىلالردا    -1930  تنىڭېسوۋ  
  بېغىشالنغان   گە  « سىجەڭچىت  ې سوۋ نامسىز  »وئرنىتىلغان  يىلى ۈئرۈمچىدىكى بىر باغچىغا  -2011

غا كىرىشتىن بۇرۇنال  شىنجاڭفورما كىيگەن، كىملىكلىرى  بەلگىسىز. ىئدى ەائبىدبىر 
ئەسكەرلىرى مەڭگۈ نامسىز   خەلق كومىسسارىياتىىئچكى ىئشالر ت ېسوۋ تىلگەن بۇ ېۋ ۇ تاپشۇر 

كىرىپ كېلىشىنى غا شىنجاڭمۇنىستچە زامانىۋىلىقنىڭ مغۇۋالىقى كو خىل قالىدۇ. تارىخنىڭ بۇ



418 

يول   بايان قىلىشقا سۈپىتىدە ىنىڭ بىر قىسمىتارىخ ھۆكۈمەت تەرىپىدىن تۈزۈلگەن نىڭشىنجاڭ
ا يېڭى بىر يول  شىمالد غەربىياۋاي  ى نىڭ ائۋانگارتلىرىخىتاي  قەھرىمانتارىخ . بۇ ائچىدۇ

خىش بىر  غالىبىيەت يولىدىكى ىئككى قەۋەتلىك  ۈئرۈمچىنىڭ  ىئبارەت.    ېكايىسىدىنھ ائچقانلىق 
  بۇ  يولدا كۆزگە تاشلىنىپ قايناقتىدىن شەھەر مەركىزىگە بارىدىغان ېرسىتېۋ ىبىنا شىنجاڭ ۇئن

يىلى يەنئەندىكى قىزىل ائرمىيە -1938 بىناتارىخقا شاھىت بولۇپ تۇرۇپتۇ. بىر چاغالردا بۇ 
پارتىيە ئەزالىرىغا ماكان بولغان ىئدى. ھازىر بۇ بىر  ىكمۇنىستمبازىسىدىن ئەۋەتىلگەن خىتاي كو

نى ۆئز مىنېز ماۋ ىئنىسى  دوڭنىڭ ېز ماۋ ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيە بازىسىدۇر. بۇ يەردە  ۇزېيم
الرنىڭ تۆھپىسى خاتىرىلىنىدۇ. ۇئالر بۇ يەردە خىتاي مۇنىستمخىتاي كو ۇائشىئچىگە ائلغان 

زىپ  ېكىرىش سۆزىنى يكايىسىنىڭ ېھ  «قىلىش ائزادنى »شىنجاڭسىنىڭ مۇنىستىك پارتىيەمكو
 . الر قاتارىدا تەبرىكلىنىدۇچىققان

ىئدىيەنى    ىئنقىالبى ڭى  ېيمۇنىستلىرى  مبۇ خىتاي كو  ،قالغان گەپ شۇكى  ېيىلمەيدبۇ يەردە  
. ۇئالر ىئدى دا ئەمەلگە ائشۇرماقچى بولغان تۇنجى كىشىلەر بولۇشتىن تولىمۇ ۇئزاقتاشىنجاڭ
ائللىقاچان مۇنىستلىرى  مكەلگەندە ۇئيغۇر، قازاق، موڭغۇل، تاتار ۋە خىتاي كويېتىپ  غا  شىنجاڭ

  ېشقەدەملەر پكومپارتىيەسىنىڭ ئەزالىرى بولۇپ ت ېوۋ سقىلغان يولغا ئەگەشكەن. ۇئالر  بەرپا
لىق مۇساپىرالر شىنجاڭيۈزمىڭلىغان ياشىغان  ۈركىستانىدات تېسوۋ دېيىشكە بوالتتى. بۇالر 

وئتتۇرىغا   ۈزۈمىنىڭتت ې سوۋ ۋە  ىئنقىالبى ۇسىيەر  ، كىشىلەر بولۇپ ال ىئچىدىكى ساناقلىق
  ڭىالنغانېتەسۋىرلەپ ۆئتكەندەك ي  كىتابتاكىملىكىمۇ مەن بۇ  ھاياتى ۋە  چىقىشى بىلەن ۇئالرنىڭ  

 .ىئدى

رىم  ې يۋنىڭ ىروزىباقىيائبدۇلال  ،غا كەلگىنىمىزدە ائلمۇتاۇئچۇپ  ەربكەغىئككى سائەت 
 ېتىۋاتقان كيولىدا  ە باغچبىر بىلەن تولغان الر ڭازاغ شەھەر مەركىزىدىكى  نىڭ بەدەن ھەيكىلى

ت  ې سوۋ قازاقىستان ۋ ىروزىباقىيەردە ائبدۇلال ۇ يب. غانلىقىنى كۆرىمىزكىشىلەرگە قاراپ تۇر 
ئەتراپتا، شەھەرنىڭ  قىن  ېيسىياسىيونلىرى قاتارىدا ئەسلىنىدۇ.    مەشھۇر   قاتاربىر  جۇمھۇرىيىتىنىڭ  

.  بار بىر چوڭ يول نام بېرىلگەن ۋ كوچىسى دەپ ىروزىباقىي ،ا سوزۇلغانبىغدىن جەنۇ ىشىمال
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 تىلگەنې ېئتىۋ يىلى -1938 ەپداشلىرى س ۋە ۇئنىڭ ۋ ىروزىباقىييىلالردا ھەرىكەت باشلىغان -1920
تۇنجى قېتىم ېئالن قىلىنغان  ۋېتتا سو ھەققىدىكى  لىرى ۇئيغۇر قازاقىستان ۇئالرنىڭ نامى  بولۇپ،

يىلى ۇئنىڭ نامى ئەسلىگە كەلگەن. ھازىر ۇئنىڭ - 1957ىئلمى ئەسەرلەردە كۆرۈلمەيدۇ. 
  بۇ  ڭىرول وئينىغانلىقى ېئتىراپ قىلىنىدۇ. ۇئن ېتەكچىيقازاقىستاندىكى ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخىدا 

 . ەزملەشتۈردۇقج ۇكىتابتىمبۇ  رولىنى

دىكى قەشقەرلىكلەر ائرىسىدا سىوئتتۇرا ائسىياسوۋېت قادىرھاجى گەرچە ۆئز دەۋرىدە  
، ۇئنىڭ  تارانچىالر ائرىسىدا ېئرىشكەندەك ساالھىيەتكە ېئرىشكەن بولسىمۇ ۋ روزىباقىيىخۇددى 

يىنكى ېيىمىرىلگەندىن كت ېسوۋ  ،بىلىشىمچەنىڭ ېم ھەققىدە ھېچقانداق بىر ائبىدە يوق.
  - 1920چبىر تەتقىقاتچى ۇئنىڭ تارىخىنى ېھ كىستاندىكى ېۆئزبقازاقىستان، قىرغىزىستان ياكى 

يىمىرىلگەندىن  ت  ېسوۋ ۇئيغۇرلىرى تارىخىغا كىرگۈزۈشكە قىزىقمىغان.  ت  ې سوۋ يىلالردىكى    -1930
ائبدۇلال غا بېرىپ باقمىغان شىنجاڭ ېكايىلەرھ ھەققىدىكى  ۇنىزمىكومميىن ېئيتىلغان ۇئيغۇر ېك

وئخشاش ھەمدە بۇ ائدەم قادىرھاجىغا  ۈرىدۇ يبىر ائدەمنى چۆرىدەپ قا وئخشاش ۋىروزىباقىي
تېرمىنالر بويىچە يول  تتىكى ېسوۋ بۇ ائدەم ۇئيغۇر مىللىتى ۈئچۈن خالى.  ەيىبلىنىشلەردىنئ

 سورىقىمىز . بىزنىڭ شۇنى ىئدى باشلىغانتۇيۇق يولغا ائخىرىدا ۆئز خەلقىنى  بولۇپ، ىئزدىگەن
بولغان بولسا بۇ  ۋ ىروزىباقىي بەلكى ئەگەر قەشقەرگە ئەۋەتىلگىنى قادىرھاجى ئەمەس :ېلىدۇك

 ى؟دقانداق ېئيتىالر بولغىي ېكايىلەرھ 

رىدۇ.  ېئەينەككە وئخشاش ۇئيغۇرالرنىڭ تەقدىرىنى كۆرسىتىپ بخۇددى ۇئيغۇر تارىخى  
دا ائيرىلىپ كەتكەن بۇ خەلق باشقا ائرىسى ۇمھۇرىيەتلىرى ج وئرتا ائسىيابىلەن شىنجاڭ 

سىزىقالردا مېڭىشقا  ېلپاراللۇئچراشماس  بولۇپ ەھكۇمم ېگرالىرىغاچ دۆلەتخەلقلەرنىڭ 
ان  غلبوپەيدا نەتىجىسىدە سىم ېبىئككى چېگرا ائرىلىقىدىكى  كىتاببۇ قولىڭىزدىكى مەجبۇر. 

جامائەت   مىللىيبىر  بۇ كىتاببۇ ائرقىلىق ۇئتۇقلۇق يورۇتۇپ بەردى.  ۇقتىالرنى نبەزى قاراڭغۇ 
. بۇ ئەۋزەل شقا يول ائچىدۇبايان قىلى  ۆرۈنۈشىنىكسۈپىتىدىكى ۇئيغۇر تارىخىنىڭ تېخىمۇ تولۇق  

قانداق ۆئزگىچە ىئكەنلىكىنى كۆرۈش   ېكايىسىنىڭھ يەتكەندىن كېيىن ۇئيغۇر  ۇقتىغا ن
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بىلەن دوقۇرۇشۇپ   ېكايىلەرھ ىئمكانىيىتى تۇغۇلۇپال قالماي بەلكى ۇئنىڭ قەيەردە باشقا 
بۇ يەردە    ، ېئنىقكىدىغانلىقىنىمۇ كۆرۈشكە بولىدۇ.  ىشەكىللەندۈر   ېللىق پاراللقالىدىغانلىقى ھەمدە  

بۇنىڭدىن   - قىنلىقمۇ بار ېان قانداش يمىللەتلىرىنىڭ شەكىللىنىشىگە وئخشايدىغ ت ېسوۋ باشقا 
لىشتۇرۇشقا  ېس ېكايىسىگەھ ۇئيغۇر شۇنداقتىمۇ . ئەمەس ىئدى ۇمكىن م  ۇشىمۇبول ە باشقىچ

ئەرلەر ۋە  كىدىمۇىخىتاي مىللەتچىلقتا خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ ۆئزىدۇر. ۇنبىر ئەرزىيدىغان 
مىللەت ھەققىدىكى  لىقى ھەمدە ۇئ يەردە چىققانوئقۇشقا  ۋە ائيالالرنىڭ چەتئەلگە ىئشلەشكە

مىللەت ھەققىدىكى بۇ يېڭى  .  مۇھىم رول وئينايدۇ  ېكايىلىرى ھ   لىق پىكىرلەر بىلەن ۇئچراشقان  ېڭىي
ۇئيغۇرالرغا  خۇددى  تەكىتلەنگەن.    ى بىرلىكسىنىپ يەنە بەزىدە    ،بىرلىك  مىللىي  پىكىرلەردە بەزىدە

  سىياسىي ۆئز نى دىائسپورا ،ۇئزۇن تۇرۇپ قالغانچەتئەلدىكى خىتاي جامائەتلىرى  ال،وئخشاش
تۈرتكە بولۇشنى    زگىرىشكەۆئخىتايغا قايتىپ  بىلەن  ەنلەر  كۆچمقىلغان    مەركىزى   ىرىنىڭپاائلىيەتل

،  ەۋەبتىن سشۇ تاپقان ىئدى.  ەركىبتكۆچمەنلەرنىڭ ائرىالشمىسىدىن ڭى ېيىدىغان نىشان قىل
  سىياسىي نۇرغۇن ائمىللىرى خىتاينىڭ  مەن تىلغا ېئلىپ ۆئتكەن  ۇئيغۇر مىللەتچىلىكىنىڭ

نى يېقىن ۋە خىتاي تارىخى بايانلىرى ۇئيغۇر  ۈئچۈن ناتونۇش ئەمەس.    بىلىدىغانالرنى وئبدان  تارىخى
نداق بىر ، بىراق بۇ ۈئمىدسىزلەندۈرىدۇكىشىنى  ۇمكىنچىلىكىمتۇرۇشنىڭ بىرىگە ياراش-ائرىدا بىر

الاليدۇ. ائخىرىداشىنجاڭ يارىشىش ، دىكى ھەرقانداق داىئملىق تىنچلىقنىڭ زۆرۈر پارچىسى بو
ۇئ مۇنداق بىر  ،تەۋسىيە سۇنااليدۇ دېيىلسە ەربىر يېتىش ۈئچۈن بۇ مەقسەتكە  كىتاببۇ  ئەگەر

گەرچە نىڭ تارىخى ساالھىيىتى ھەققىدە يەنى، شىنجاڭ :ۇمكىنم ۇشىبول يېتىشنۇقتىنى تونۇپ 
قاراشالر وئخشىمىسىمۇ ۇئيغۇرالر ۋە خىتايالرنىڭ يېقىنقى كەچمىشلىرى نۇرغۇن وئرتاقلىقالرغا  

 ىئگە. 
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