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ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ
شەرقىي تۈركىستاندا خەلقىمىزنىڭ ئاڭ-
ســەۋىــيــەســى ،پــىــكــىــر-چــۈشــەنــچــىــلــىــرىــنــى
ئۆزگەرتىش ،مېڭىسىنى يۇيۇش ،خىتاينى
دۈشــمــەن كــۆرمــەيــدىــغــان بىر ئىجتىمائىي
جەمئىيەت بەرپا قىلىشتەك رەزىل مەقسىتىگە
يېتىش ئــۈچــۈن ئــاخــبــارات ۋاسىتىلىرىدىن
پايدىلىنىپ كەلگەن ۋە كېتىۋاتىدۇ.

دەۋرىـــمـــىـــزدە ئــاخــبــاراتــچــىــلــىــق ئــــەڭ تېز
تەرەققىي قىلىۋاتقان ســاھــەلــەردىــن بىرى
بــولــۇپ ،ئىنسانالرنىڭ دىنىي ،سىياسىي،
ھاياتىغا
ئائىلىۋى
ئىجتىمائىي،ھەتتا
بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان قورالغا
ئــايــانــمــاقــتــا .تــەرەقــقــىــي قىلغان دۆلــەتــلــەر
ئــاخــبــارات زومىگەرلىكى يــۈرگــۈزۈپ ،ئاجىز
دۆلــەتــلــەرنــىــڭ ئــاخــبــارات ۋاسىتىلىرىنى
كونترول قىلىۋېلىش ئارقىلىق ،خەلقنىڭ
ت ــۈرل ــۈك قــىــمــمــەت قــاراشــلــىــرىــنــى نــــازارەت
قىلىش ،تىزگىنلەش ،ئۆزگەرتىش ،ئۆزىنىڭ
مەنپەئەتىگە خىزمەت قــىــلــدۇرۇش ئۈچۈن
ھەرىكەت قىلماقتا .بۇ جەرياندا ئىجتىمائىي
ھاياتتا ئوخشىمىغان مــۇھــىــت ،پەرقلىق
پىكىر-چۈشەنچىلەرنى تارقىتىش ئارقىلىق،
ياشالر ۋە ئۆسمۈرلەرنىڭ ئىدېئولوگىيەسى،
ئـــەخـــاقـــى ،پــىــكــىــر-چــۈشــەنــچــىــلــىــرىــگــە
بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىپ ،جەمئىيەتتە
قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلماقتا.

خــىــتــاي كــومــپــارتــىــيــەســى -1949يـــىـــلـــى
ئىشغالىيىتىدىن كېيىن ھازىرغىچىلىك
ئــوخــشــاشــا ئ ــاخ ــب ــارات كــۈچــى ئــارقــىــلــىــق
خەلقىمىزنى دىنسىزالشتۇرۇش ،مىللىي
كىملىكىنى ۋە قــىــمــمــەت قــاراشــلــىــرىــنــى
يوقىتىش ،ئــۆرپ-ئــادەتــلــىــرىــدىــن ،كۈلتۈر-
مەدەنىيەتلىرىدىن يىراقالشتۇرۇش ،تەلىم-
تــەربــىــيــەدە خــىــتــايــاشــتــۇرۇش پىرىنسىپى
ئاساسىدا ئىزچىل كــۈچــەپ ،خەلقىمىزنى
كونترول قىلىپ كەلمەكتە .يەنە بىر تەرەپتىن
 - 2014يىلىدىن تــارتــىــپ مىليونلىغان
خەلقىمىزنى جازا الگېرىغا قاماپ ،مىڭلىغان،
يۈز مىڭلىغان نارەسىدە پەرزەنتلىرىمىزنى
ئــائــىــلــىــســىــدىــن ئــايــرىــپــا قــالــمــاســتــىــن،
خىتايالشتۇرۇش،ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش
ۋە ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق يـــۈرگـــۈزۈش

ئاخبارات ساھەسىنىڭ كۈچىنى تونۇپ يەتكەن
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىز شەرقىي
تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشتىن ئىلگىرى،
يەنى  - 20ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن ئېتىبارەن
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نۇقتىغا يىغىنچاقلىشىمىز مۇمكىن:

جىنايەتلىرىنى يــەنــىــا ئــاخــبــارات كۈچى
ئارقىلىق پــەردازالشــقــا ،خەلقئارا جامائەتنى
ئالداشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە.

 .1قىلىۋاتقان خىزمىتىمىزدە دىنىي ،مىللىي
قىممەت قارىشىمىزنى ئــاســاس قىلىپ،
ئوتتۇرھاللىق بىلەن ئىسالھات يۈرگۈزۈش،
ھــەرقــانــداق ئاشقۇنلۇق ياكى خاتا پىكىر-
چۈشەنچىلەردىن يىراق تۇرۇش.

شەرقىي تۈركىستان ئاخباراتچىلىقىنىڭ
ئــۆتــمــۈشــىــگــە نـــــەزەر ســالــىــدىــغــان بــولــســاق
ئىنتايىن مۇرەككەپ ۋە مۇشەققەتلىك بىر
تارىخىي جەرياننى كۆرۈۋاالاليمىز .ۋەتىنىمىز
 - 1759يىلىدىن  - 1949يىلىغىچە خىتاي
تەرىپىدىن ئۈچ قېتىملىق ئىشغال قىلىنغان
بولسىمۇ ،خەلقىمىز ئىچىدىكى ئويغاق
زات ــار يەنىال ئــۆز زامانىغا اليىق ئــۇســۇل ۋە
ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئاخباراتچىلىق بىلەن
شــۇغــۇلــلــىــنــىــپ ،خەلقىمىزنىڭ يولىنى
يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە
تىرىشقان.

 .2ۋەتــــــەن ئــىــچــى ۋە مــۇھــاجــىــرەتــتــىــكــى
خەلقىمىزنىڭ دىنىي ،مىللىي ،سىياسىي،
ئــەخــاقــىــي ۋە ئــىــجــتــىــمــائــىــي قــىــمــمــەت
قــاراشــلــىــرىــنــى قــوغــداش ئــۈچــۈن خىزمەت
قىلىش.
 .3ئىشغالىيەتچى خىتاينىڭ زۇلۇمىغا قارشى
خەلق ئىچىدە توغرا پىكىر ئاساسىنى يارىتىش
ۋە خەلقنى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن
بىرلەشتۈرۈش.

بىز شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مېدىيا
جەمئىيىتى (ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسى)
بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن  12يىل مابەينىدە
ئ ــاخ ــب ــارات خىزمىتىنى داۋامـــاشـــتـــۇرۇپ
كــېــلــىــۋاتــىــمــىــز .بــىــز «تـــوغـــرا تــەشــۋىــقــات
ئويغىنىشنىڭ تۇنجى باسقۇچىدۇر» دېگەن
شــوئــار ئــاســتــىــدا ۋە شــەرقــىــي تۈركىستان
ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ سىياسىي پىكىر-
چۈشەنچىلىرى ،دۆلـــەت ۋە ھۆكۈمەتنىڭ
خىزمەتلىرى ،ئەمىر-پەرمانلىرىنى خەلققە
يــەتــكــۈزۈش مەقسىتىدە تــەســىــس قىلغان
ئـــاخـــبـــارات ئــورگــىــنــىــنــىــڭ «ئــىــســتــىــقــال
مەجمۇئەسى» ژۇرنىلىدا تىلغا ئېلىنغان
«دىـــنـــدا ،تــىــلــدا ،دى ــل ــدا ،پــىــكــىــردە ،ئىش-
ھەرىكەتتە بىرلىك» چۈشەنچىسىنى ئاساس
قىلىپ ،خەلقىمىزگە مۇناسىۋەتلىك ھەرخىل
تېمىالر ئۈستىدە توختىلىپ ،خەلقىمىزگە
يول خەرىتىسىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن
تىرىشىۋاتىمىز.

 .7خــىــتــايــنــىــڭ ئــىــنــســانــىــيــەتــكــە قــارشــى
جىنايەتلىرىنى ،شــۇنــداقــا ئــۇالرنــىــڭ بۇ
ھەقتىكى يــالــغــان ئــۇچــۇرلــىــرىــنــى ۋە كــۆز
بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالش.

نەچچە

بـــــۇالردىـــــن ب ــاش ــق ــا يـــەنـــە ئــوخــشــىــمــىــغــان

بىز

غايە-مەقسەتلىرىمىزنى

بىر

 .4دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ياشاۋاتقان
ياشالر ۋە يېڭى ئەۋالدالرنى ئاڭ-چۈشەنچە ۋە
پىكرىي جەھەتتىن ئويغىنىشقا چاقىرىش،
ئۇالرغا يول كۆرسىتىش.
 .5ۋەتىنىمىزگە مۇناسىۋەتلىك تــۈرلــۈك
خــەۋەر ۋە مەلۇماتالرنىڭ راســت ياكى يالغان
ئىكەنلىكىنى نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە
تىرىك شاھىتالرنىڭ گۇۋاھلىقى ئارقىلىق
ئىسپاتالپ چىقىش.
 .6خــىــتــايــارنــىــڭ خــەلــقــىــمــىــزگــە قــارشــى
قولالنغان تــۈرلــۈك تــەتــۈر تەشۋىقاتلىرىغا،
يالغان-ياۋىداقلىرىغا ۋە سەپسەتىلىرىگە
رەددىيە بېرىش.
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جەھەتتىكى خىزمىتىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ
كېلىۋاتىمىز.

كاتېگورىيەلەردە سەرخىل پىروگراممىالرنى
ئىشلەپ ،خەلقىمىزگە توغرا بولغان پايدىلىق
ئۇچۇر-مەلۇماتالرنى يەتكۈزۈش ،خەلقىمىزنىڭ
دىنىي ۋە مىللىي قىممەت قاراشلىرىنى
نــاتــوغــرا پــىــكــىــرلــەردىــن قــوغــداپ قېلىش،
دۇنيا ۋەزىيىتىدىن خــەۋەردار قىلىش ئۈچۈن
ئىنسانلىق ۋە مۇسۇلمانلىق مەجبۇرىيىتى
تۇيغۇسى ئىچىدە ئۆز بۇرچىمىزنى ئادا قىلىپ
كېلىۋاتىمىز ۋە بۇ يولدا ھېچقانداق ماددىي
مەنپەئەت كۆزلىمەستىن ،دەۋەت ۋە تەشۋىقات

شــەرقــىــي تۈركىستانغا ئــاالقــىــدار مۇھىم
خەۋەرلەر ،ماقالىلەر ۋە ئانالىزالر توپالنغان،
تۆت خىل تىلدا تارقىتىلىدىغان «ئىستىقالل
ئــــاۋازى» ژۇرنىلىمىز شەرقىي تۈركىستان
خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان زۇلۇمالرنى،
خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى پــاش قىلىشتا
ئىشەنچلىك مەنبە ،تارىخىي پاكىت ۋە ئارخىپ
سۈپىتىدە ئۆز رولىنى جارى قىلغۇسى.

شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مېدىيا جەمئىيىتى

-ئابدۇلۋارىس ئابدۇلخالىق
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شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ
ئەڭ ئاخىرقى مۇخبىرى-مۇنىر يېرزىن
-نەبىجان تۇرسۇن( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)

-1947يىلىدىن -8ئايدىن كېيىن ئۇيغۇر
ســايــرانــى ب ــاش بــولــدى .بــۈگــۈن بــىــز بىلەن
ۋىداالشقان مۇنىر يېرزىن ئەنە شۇ گېزىت
-1946يىلى-7 ،ئاينىڭ -1كۈنى « ئىنقىالبىي
شەرقىي تۈركىستان» نامىغا ئۆزگەرتىلىپ
داۋاملىق چىقىرىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن،
يەنى -1947يىلى -8ئايدىن تاكى -1949يىلى
-10ئايدا خىتاي كوممۇنىستلىرى شەرقىي
تۈركىستاننى ئىشغال قىلىپ ،ئىنقىالبىي
شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى ئەمەلدىن
قــالــدۇرۇپ ،مەزكۇر گېزىت «ئىلى گېزىتى»
گە ئۆزگەرتىلگىچە مۇخبىر بولۇپ خىزمەت
قىلغانىدى.

-29ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر خەلقى -20ئەسىر
تارىخىدىكى ئەڭ شەرەپلىك سەھىپە ،يەنى ئۆز
مۇستەقىل جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى
مۇخبىرى -مۇنىر يېرزىن ئەپەندىدىن ئايرىلدى.
دېــمــەك تــاتــار ۋە ئۇيغۇر ئىككى قېرىنداش
خەلقنىڭ پــەرزەنــتــى ،بىر ئــۆمــۈر ھاياتىنى
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇستەقىل دۆلىتىنى
قۇرۇش ۋە ئازادلىق كۈرەشلىرىگە ھەم ئۇيغۇر
خەلقىنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تەتقىق
قىلىشقا بېغىشلىغان ئۇيغۇرشۇناس مۇنىر
يېرزىن ئەپەندى -2020يولى -29ئىيۇن كۈنى
 92يېشىدا ئالمۇتادا ۋاپات بولدى.
-1944يــىــلــى-17 ،نــويــابــىــر كــۈنــى شەرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ
ق ــارارى بويىچە «ئ ــازاد شەرقىي تۈركىستان
» گېزىتى بىراقال ئۇيغۇر ۋە رۇس تىللىرىدا
تارقىتىلىشقا بــاشــلــىــدى .ئـــۇزۇن ئۆتمەي
بــۇ گــېــزىــت يــەنــە قــازاقــچــە ،مــوڭــغــۇلــچــە ۋە
شىبەچە چىقىرىلىشقا باشلىدى .بۇ گېزىت
شــەرقــىــي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ
رەسمىي ھۆكۈمەت ئورگان گېزىتى بولۇپ،
بۇ گېزىتخانىدا دەسلەپتە ھەبىب يۇنۇچى،
يەنە ھۈسەيىن ناسىرى ،ئارقىدىن ئەسھەق
ئىسھاقوف قــاتــارلــىــقــار باشلىق بــولــدى،

مۇنىر يېرزىن ئەپەندى -1928يىلى ئالتايدا
تــاتــار زىيالىيسى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان.
- 1945-1942يىلى ئۈرۈمچىدىكى ئۆكىلىك
خــىــتــاي دارىــلــمــۇئــەلــلــىــمــىــنــىــدە ئــوقــۇغــان.
-1946يــىــلــى-9 ،ئــايــاردىــن بــاشــاپ ،تاكى
-1947يىلى-8 ،ئايغىچە ئەخمەتجان قاسىمى
كونتروللۇقىدىكى ئــۇيــغــۇرچــە ،قــازاقــچــە«
شىنجاڭ گېزىتى» دە خىزمەت قىلغان،
-1947يىلى-8 ،ئايدا ئەخمەتجان قاسىمىغا
ئەگىشىپ غۇلجاغا كېتىپ«،ئىنقىالبىي
شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان »گــېــزىــتــىــدە تاكى
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يۈز بەرگەن كۆپلىگەن سىياسىي ،مەدەنىيەت،
ئىجتىمائىي ۋەقــەلــەر شۇنىڭدەك شاھىتى
ۋە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىىڭ«
ئىنقىالبىي شــەرقــىــي تۈركىستان
»گېزىتىنىڭ ئاخىرقى مۇخبىرى
ئىدى.

-1949يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە خىزمەت قىلغان
ۋە ئۈرۈمچىگە بېرىشنى رەت قىلىپ ،غۇلجىدا
قالغان .ئۇ-1955 ،يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىغا
كۆچۈپ كەتكەن ۋە -1967يىلىغىچە ئالمۇتادا
ئــۇيــغــۇر تىلىدا چىقىدىغان«كوممۇنىزم
تۇغى»گېزىتىدە خــىــزمــەت قىلغان .ئۇ،
-1967يىلىدىن باشالپ ،قازاقىستان پەنلەر
ئاكادېمىيەسى ئۇيغۇرشۇناسلىق بۆلۈمىدە،
1996-1986يىللىرى ئۇيغۇرشۇناسلىق
ئىنستىتۇتىدا تەتقىقاتچى بولۇپ
ئىشلىگەن.

مــۇنــىــر يــېــرزىــن ئەپەندىنىڭ
«ئـــىـــنـــقـــىـــابـــىـــي شـــەرقـــىـــي
تـــۈركـــىـــســـتـــان» گــېــزىــتــىــدە
بــىــرگــە خ ــى ــزم ــەت قــىــلــغــان
خــىــزمــەتــداشــلــىــرى نــۇر
بــــوســــاقــــوف ،زۇنــــــۇن
قــــــادىــــــرى ،ئ ــەل ــق ــەم
ئ ــەخ ــت ــەم ،ت ــۇرس ــۇن
ئىسرايىل،
ئــىــبــراھــىــم نـــــورۇز،
ئابدۇرېشىت ئىمىن،
خــــەمــــىــــت تـــۆھـــپـــى،
تــــــۇرغــــــۇن ئــــالــــمــــاس ۋە
باشقىالر ئىلگىرى-كېيىن
ئــالــلــىــبــۇرۇن ئــالــەمــدىــن ئــۆتــكــەن بــولــۇپ،
مۇنىر يېرزىن ئەنە شۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ
مۇستەقىللىق كۈرەش تارىخىدىكى شەرەپلىك
ۋە جەڭگىۋار مەتبۇئات ئورگىنىنىڭ ئاخىرقى
گۇۋاھچىسى سۈپىتىدە ھازىرغىچە ياشاپ،
نــۇرغــۇن ۋەقــەلــەرنــى ۋە باشقىالرنى سۆزلەپ
بېرىپ خەلققە تەقدىم قىلغانىدى.

مۇنىر يېرزىن تۇنجى قېتىم
ئــۇيــغــۇر مــەتــبــۇئــات تــارىــخــى
ھەققىدە كاندىدات دوكتورلۇق
دىسسېرتاتسىيىەسى
يــېــزىــپ ،تــارىــخ پەنلىرى
كاندىدات دوكتورى بولغان
ھـــــەم ئــۆمــرىــنــىــڭ 50
يىلىدىن ئارتۇق ۋاقتىنى
مەخسۇس ئۇيغۇر تارىخى،
ئۇيغۇر مەتبۇئات تارىخى شۇنىڭدەك يەنە تاتار
تارىخى مەسىلىلىرىگە بېغىشلىغانىدى.
مۇنىر يېرزىن ئۇيغۇر تارىخى تەتقىقاتى بويىچە
«سوۋېت ئۇيغۇر مەتبۇئات تارىخى»قاتارلىق
بىر قانچە كىتاب ۋە ماقالىلەر توپالملىرىنىڭ
ئاپتورىدۇر.
مــۇنــىــر يــېــرزىــن ئــەپــەنــدى ھــايــات ۋاقــتــىــدا
ئــەركــىــن ئــاســىــيــا رادىــيــوســىــنــىــڭ «تــارىــخ
ۋە ب ــۈگ ــۈن» سەھىپىسىگە ك ــۆپ قېتىم
ئۆزىنىڭ 1949-1944يىللىرىدىكى شەرقىي
تۈركىستان مىللىي ئــازادلــىــق ئىنقىالبى
دەۋرى ــدە كۆرگەن-بىلگەنلىرى ۋە بېشىدىن
ئــۆتــكــۈزگــەن ھ ــاي ــات كــەچــۈرمــىــشــلــىــرىــنــى
سۆزلەپ ،ئاڭلىغۇچىالردا چوڭقۇر تەسىرات
قالدۇرغانىدى .مۇنىر يېرزىن ئەپەندى ئىنقىالب
رەھــبــىــرى ئــەخــمــەتــجــان قاسىمى باشلىق
مۇھىم ئەربابالر بىلەن سۆھبەتداش بولغان
ۋە ئۇالرنىڭ تاپشۇرۇقلىرىنى ئورۇندىغان .ئۇ،
1949-1946يىللىرىدىكى ئۈرۈمچى ۋە ئىلىدا

مــۇنــىــر يــېــرزىــن ئــەپــەنــدى بــىــلــەن تۇنجى
قېتىم -1991ي ــى ــل ــى-6 ،ئ ــاي ــدا ئــالــمــۇتــادا
پـــۈتـــۈن ســوۋېــتــلــەر ئــىــتــتــىــپــاقــى بويىچە
ئۆتكۈزۈلگەن -2قېتىملىق ئۇيغۇرشۇناسلىق
كونفېرېنسىيەسىدە كۆرۈشكەن ۋە شۇنىڭدىن
كېيىن ھــەر قېتىم موسكۋادىن ئالمۇتاغا
كېلىپ ئۇيغۇرشۇناسلىق ئىنىستىتۇتىدىكى
دوستالر ۋە ئالىمالر بىلەن كۆرۈشكىنىمدە
مۇنىر ئاكا بىلەنمۇ سۆزلىشىپ ،پىكىرلىشىپ
تۇرغانىدىم .مۇنىر ئاكا كىچىكىدىن خىتاي
تــىــلــىــدا ئــوقــۇغــان ۋە ئــۈرۈمــچــىــدە خىتاي
تىلىدىكى ئۆلكىلىك دارىلمۇئەللىمىندە
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ئــىــكــكــى قــېــرىــنــداش خــەلــقــنــىــڭ ئالىمى
سۈپىتىدە ھۆرمەتلىگەنىدى .تاتارىستان
پرېزىدېنتىمۇ ئۇنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭغا
ئــالــى ھــۆرمــەتــلــەرنــى كــۆرســەتــكــەن .ئــۇ ھــەم
تاتار تارىخى بويىچىمۇ ئەسەرلەرنى يېزىشقا
باشلىغانىدى.

مائارىپ تەربىيەسى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ
ھەتتا قەدىمكى خىتاي تىلىنىمۇ ياخشى
بىلەتتى ۋە خىتاي مەنبەلىرى بويىچە شەرقىي
تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر تارىخى مەسىلىلىرى
بويىچە تەتقىقات قىلىش ئىشلىرى بىلەن
شــۇغــۇلــانــدى .لېكىن ،ئۇنىڭ ئاساسلىق
تەتقىقاتى ئۇيغۇر مەتبۇئاتچىلىق تارىخى
بولۇپ ،ئۇ -20ئەسىر ئۇيغۇر مەتبۇئات تارىخى
ساھەسىدىكى ئەڭ ئەتراپلىق تەتقىقات ئېلىپ
بارغۇچى ئىدى.

مـــۇنـــىـــر يــــېــــرزىــــن ئــــەپــــەنــــدى بــىــلــەن
-2010يــىــلــاردىــن بــاشــاپ ك ــۆپ قېتىم
تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ ،ئۇنىڭدىن
ئـــۆزى شــاھــىــت بــولــغــان -1940ي ــى ــل ــار ،
بولۇپمۇ 1949-1946يىلالردىكى مىللىي
ئــازادلــىــق ئىنقىالب ۋەزىيىتى ھەققىدە
ئەسلىمىلىرىنى خاتىرىگە ئالغانىدىم.
-2018يــىــلــىــدىــن كېيىن تېخىمۇ كۆپ
سوئالالرغا جاۋاب ئالدىم .مەرھۇم بىلەن بۇ
يىل -2ئاينىڭ ئاخىرىدا بىر
قانچە قېتىم سۆھبەتلەشتىم.
بــۇ ،ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن
ئاخىرقى سۆھبىتىم ئىدى.

مۇنىر يــېــرزىــن ئــەپــەنــدى -2000يــىــلــاردىــن
باشالپ تاتارىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەنمۇ
يېقىن ئاالقىالردا بولغان بولۇپ ،تاتارىستان
جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا يېقىندىن
ئېتىبار بېرىش بىلەن ئۇنى تاتار ۋە ئۇيغۇر

مۇنىر يېرزىننىڭ ئۆزى شاھىت
بولغان ۋەقــەلــەر ھەققىدىكى
ئــەســلــىــمــلــىــرى راتــســچــىــل ،
ھەقىقىي ،ئەمەلىي ۋە ئېنىق
بـ ــولـ ــۇپ ،ئـــۇ بــىــر تــەلــەپــچــان
ئالىم ۋە ئىنقىالپ ساھىدى
بــــولــــۇش س ــۈپ ــى ــت ــى بــىــلــەن
ئوبيېكتىپ
مەسىلىلەرگە
نـــۇقـــتـــىـــدىـــن قــــارايــــتــــتــــى،
كــۆپــتــۈرۈش يــاكــى چــۈشــۈرۈش
ۋە ياكى ساقتىالشتۇرۇشتىن
ســاقــلــىــنــاتــتــى .شــۇڭــا ئۇنىڭ
تارىخى بايانلىرى ئەڭ رەئال ۋە
ئىشەنچىلىك ھېسابلىنىدۇ.
مەرھۇمنىڭ ياتقان يېرىنىڭ
جــەنــنــەتــتــىــن ب ــول ــۇش ــى ،نــۇر
ئىچىدە يېتىشىنى ئالالھتىن
تىلەيمەن.
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تەشكىالتالر ئارىسىدا ھەمكارلىق
بەرپا قىلىش مۇھىم
-ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرىي

ئــايــەتــنــىــڭ روھــىــغــا ئــاســاســەن سىياسىي
تەشكىالتلىرىمىز قېرىنداشلىقنى پەرز دەپ
قارىيالىسا ،ئــۆز ئارىسىدا ئـــاداۋەت ،ھەسەت
ۋە گــۇمــانــخــورلــۇقــتــىــن قــۇتــۇلــۇپ ،ياخشى
مۇناسىۋەت ئورنىتااليدۇ.

مۇسۇلمان بولسىمۇ تــارمــاق مەسىلىلەردە
كۆزقاراشنىڭ تــۈرلــۈك بولۇشى ئالالھنىڭ
مەخلۇقاتلىرىدىكى قانۇنىيىتىدۇر .بۇنىڭغا
ئاساسەن ئەقىدە ۋە ۋەتــەن -مىللەت ئۈچۈن
خــىــزمــەت قــىــلــىــدىــغــان تــەشــكــىــارنــىــڭــمــۇ
تــۈرلــۈك بولۇشى تەبىئىي ئــەھــۋال .بىراق،
تەشكىالتنىڭ ساغالم ياكى كېسەل بولۇشى
شەرىئەتنىڭ مەقسەتلىرى ۋە مىللەتنىڭ
كىملىكىگە رىئايە قىلىش ،ھەمدە بىرلىك
ۋە قېرىنداشلىق روھــىــنــى قــوغــداش ياكى
قوغدىماسلىققا باغلىق.

بىزگە ئوخشاش مۇستەملىكىگە چۈشۈپ
قېلىش سەۋەبىدىن تۈرلۈك ئىدىيە توقۇنۇشى
ئىچىدە ياشاۋاتقان بىر مىللەتنىڭ سىياسىي
تەشكىالتلىرىنى بىرلەشتۈرۈشى قىيىنغا
توختىشى مۇمكىن.
شــۇنداقتىمۇ يەنىــا تەشــكىالتالر ئارىســىدا
ياخشــىلىق ،تەقۋالىــق ،كىملىــك ۋە ۋەتــەن-
مىللەتنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ھەمكارلىــق
ئورناتقىلى بولىدۇ.

ســىــيــاســىــي تــەشــكــىــاتــارنــىــڭ بــىــر پــۈتــۈن
كىملىك ئاساسىدا ئۆزئارا ھەمكارلىشىشى
دۈشمەنلەرنى بىئارام قىلىدۇ ،قېرىنداشالرنى
خــــۇرســــەن قــىــلــىــدۇ .شـــۇڭـــا ،ســىــيــاســىــي
ھەرىكەتلىرىمىزنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلىشىشى،
بىر-بىرىگە قېرىنداشلىق روھـــى بىلەن
مۇئامىلە قىلىشى ۋە ئۆزئارا ياردەملىشىشىنىڭ
زۆرۈرلۈكىگە ئۆزىنى قانائەتلەندۈرۈشى شەرئىي
نۇقتىدىن ۋاجىپتۇر .قۇرئان كەرىم بۇ توغرىدا:
«كاپىرالر بىر-بىرىگە ئىگىدۇر ،ئەگەر سىلەرمۇ
بىر-بىرىڭالرغا ئىگە چىقمىساڭالر ،يەر يۈزىدە

بىرلىشىش ۋە ياخشى ئىشالردا ھەمكارلىشىنى
پ ـــەرز دەپ قــارايــدىــغــان كــىــشــىــلــەرگــە ياكى
تەشكىالتالرغا نىسبەتەن ھەمكارلىشىش
ئــاســانــغــا تــوخــتــايــدۇ .بــىــز بــۈگــۈنــكــىــدەك
مەۋجۇتلۇقىمىز ۋە كىملىكىمىز ھەققىدە
ئېغىر خــەۋپــكــە دۇچ كېلىۋاتقان پەيىتتە
پىرىنسىپال نۇقتىالردا ئۆزئارا ھەمكارلىق
ئورنىتىشقا ،ئاڭلىق بولۇشقا ۋە كۈچىمىزنى
ماسالشتۇرۇشقا ئىنتايىن موھتاج .كۈچنى
مــاســاشــتــۇرۇش ۋە قېرىنداشلىق روھــىــي

پىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ»
دەيـــدۇ (ئــەنــفــال ســۈرىــســى- 73 ،ئ ــاي ــەت) .بۇ
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ئــەگــەر ســىــيــاســىــي ھــەرىــكــەتــلــەر ئــارىــســىــدا
ھــەمــكــارلــىــق مــەجــلــىــســى شــەكــىــلــلــەنــســە،
پىرىنسىپال ئورتاق نۇقتىالردا بىرلەشكىلى
بولىدۇ ،ھەمدە تــاالش -تارتىش بولىدىغان
تــارمــاق نۇقتىالرنى «مېنىڭ كۆزقارىشىم
ت ــوغ ــرا ،لېكىن خــاتــا بــولــۇشــى مۇمكىن.
باشقىالرنىڭ كۆزقارىشى خاتا ،لېكىن توغرا
بولۇشى مۇمكىن» دەيدىغان قائىدە ئاساسىدا
ھەل قىلغىلى بولىدۇ.

بويىچە ھــەرىــكــەت قىلىشتىن ئــىــبــارەت بۇ
مەقسەتنى ھەل قىلىش ئۈچۈن جانلىق ۋە
شۇبھىدىن خالىي سىياسىي تەشكىالتالر
ئارىسىدا سىياسىي پىرىنسىپ ئاساسىدا
ھەمكارلىق مەجلىسى شەكىللەندۈرۈشكە
ئېھتىياج چۈشىدۇ.

ھەمكارلىق مەجلىسى قۇرۇلغاندا ،مەجلىسنى
ھـــەر يــىــلــى ســايــام ئــۆتــكــۈزۈش ئارقىلىق
رەئىس سايالش ،ياكى ھەمكارالشقان ساغالم
سىياسىي تەشكىالتالر ئارىسىدا ھەريىلى
نۆۋەتلىشىپ ئىدارە قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق
ئىدارە قىلىش مۇمكىن.

ھەمكارلىق بەرپا قىلىش شوئارى:
سىياسىي پىرىنسىپنىڭ روھىغا ئاساسەن
كىملىك ۋە ۋەتــــەن -مىللەتكە پايدىلىق
بولىدىغان ئىشالردا ھەمكارلىشىش ،گۇناھ
ۋە ئــەخــاقــســىــزلــىــق بــولــىــدىــغــان ئــىــشــاردا
ھەمكارالشماسلىق.

سىياسىي تەشكىالتالر ئارىسىدا
ھەمكارلىق ئورنىتىش ۋاسىتىلىرى
 )1سىياسىي ھەرىكەتلەر پات -پات خىزمەت
قــۇرۇلــمــىــســىــنــى قــايــتــا ك ــۆزدى ــن كــەچــۈرۈپ
تۇرۇشقا موھتاج .چۈنكى ،تەشكىالت ياكى
ھەرىكەت دېگەن نىشان -غايىگە يېتىشنىڭ
ۋاسىتىسىدىن ئارتۇق نەرسە ئەمەس .شۇڭا،
شــارائــىــت ۋە ۋەزىـــيـــەت ئــۆزگــىــرىــۋاتــقــانــدا،
تەشكىالت قۇرۇلمىسىنى تەرەققى قىلدۇرماي
قېتىۋېلىش توغرا ئەمەس.

ھەمكارلىق بەرپا قىلىش ۋەزىپىسى:
ئەقىدە ،كىملىك ۋە ۋەت ــەن  -مىللەتنىڭ
ھۆرلۈكى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش.

ھەمكارلىشىشنىڭ پايدىسى:
ئىشنى ئــاســانــاشــتــۇرۇش ،كۈچنى ئــايــاش،
نىشاننى بىرلەشتۈرۈش ،زۇلۇمغا تەڭ قارشى
تۇرۇش ۋە بىرلىك روھىنى نامايان قىلىشتىن
ئــىــبــارەت .چــۈنــكــى ،ســىــيــاســىــي ئېقىمالر
ئارىسىدا ئۆزئارا ھەمكارلىق ئورناتماي تۇرۇپ،
مۇستەملىكە ئاستىدىكى ۋەتەن-مىللەتنىڭ
مەسىلىسىنى ھــەل قىلغىلى بولمايدۇ.
سىياسى ھەرىكەتلەر ئۆزئارا ھەمكارالشمىسا،
ياكى پىرىنسىپال مەسلىلەردە تاالش -تارتىش
قىلسا ،مەغلۇبىيەتكە دۇچار بولىدۇ .قۇرئان
كەرىم بۇ توغرىدا« :تاالش-تارتىش قىلماڭالر،
بــولــمــىــســا مــەغــلــۇب بــولــىــســىــلــەر ۋە كــۈچ-
قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ» دەيدۇ (ئەنفال
سۈرىسى – 46 ،ئايەت).

 )2سىياسىي ھــەرىــكــەتــلــەر ئارىسىدىكى
ھەمكارلىشىش باسقۇچىدا ھەممە ئىشالرنى
تېز سۈرئەتتە ئىشقا ئــاشــۇرۇش پىكىرىدىن
ساقلىنىشقا توغرا كېلىدۇ ،چۈنكى سىياسىي
نىشانالرنى تېز سۈرئەتتە ئىشقا ئاشۇرغىلى
بولمايدۇ.
 )3تەشكىالتالر ئارىسىدىكى ھەمكارلىق
ھەرىكىتى گۇرۇپپا روھــى بويىچە خىزمەت
قىلىشنى تــەقــەززا قىلىدۇ .گۇرۇپپا بولۇپ
خىزمەت قىلىش روھىي پىداكار ،شەخسىي
تاالش-تارتىشالردىن ھالقىپ ئۆتۈپ كېتىش
ئىقتىدارىغا ئىگە ،ھەمدە باشقىالر بىلەن
بــىــرگــە ھــەمــكــارلــىــشــىــپ ئــىــش قىلىشقا
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ئادەتلەنگەن كىشىلەردە جانلىق بولىدۇ.
ھــەمــكــارلــىــق ھــەرىــكــىــتــى قېرىنداشلىق
روھىي ۋە گۇرۇپپىلىشىپ خىزمەت قىلىش
ھالىتىگە قەدەم قويالىغاندا ،ئۇ چاغدا دۈشمەن
بۇ ھەمكارلىق ھەرىكىتىنىڭ كېڭىيىشىنى
توسۇپ قااللمايدۇ.

 )6ھەمكارلىق ھەرىكىتى شەكىللەنگەندە
تـــــــاالش -تـــارتـــىـــش يـــــۈز ب ــى ــرى ــپ قــالــســا،
قوللىنىلىدىغان قائىدىلەردە بىرلىككە
كېلىشكە ،ھــەمــدە ت ــاالش -تارتىشنى ھەل
قىلىش ئۈچۈن پىكرىي ۋە ئىلمىي سۆھبەت
روھىنى جانالندۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ.

 )4قېرىنداشلىق ۋە گۇرۇپپا بولۇپ خىزمەت
قىلىش روھىغا سەل قارىغان ئىشقا ،كۆپ كۈچ
سەرىپ قىلىنسىمۇ ،يەنىال نەتىجە ئاز بولىدۇ.
ئەگەر بەزىلەردە بەزىلەرنىڭ خاتالىقلىرىنى
چــوڭ كۆرسىتىش ،باشقىالرنىڭ ئىجابىي
نــەتــىــجــىــلــىــرىــگــە كـــۆز يــۇمــۇۋېــلــىــش يــاكــى
ئۇالرنىڭ نەتىجىسىنى كۆزگە ئىلماسلىق
ئەھۋاللىرى كــۆرۈلــســە ،ئالغا ئىلگىرىلەپ
ماڭغىلى بولمايدۇ ،ھەمدە نىشان -مەقسەتكە
يەتكىلىمۇ بــولــمــايــدۇ .شــۇڭــا ،ھەمكارلىق
خىزمىتىگە قەدەم قويغاندا ئۆزىنى دائىم توغرا
ئىش قىلىۋاتقان ،باشقىالرنى دائىم خاتا ئىش
قىلىۋاتقاندەك تۇيغۇغا كىرىۋالماستىن،
خىزمەت قىلىۋاتقانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
رول ــى ــن ــى ــڭ بــارلــىــقــىــنــى
ئېتىراپ قىلىشقا ،ئۆزئارا
كـــەڭ ق ــورس ــاق بــولــۇشــقــا،
بــىــر-بــىــرىــنــى قــولــاشــقــا
ۋە بىر-بىرىنىڭ يۈزىنى
تۆكۈشتىن ساقلىنىشقا
توغرا كېلىدۇ.

 )7ھــەمــكــارلــىــق ھــەرىــكــىــتــىــدە يــاشــار ۋە
كېچىكلەرنىڭ بىرلىككە كېلىنمىگەن
مــەســىــلــىــلــەر ھــەقــقــىــدە تــــاالش  -تــارتــىــش
قىلىشىغا رۇخسەت قىلماسلىق الزىم ،چۈنكى
ئۇالرنىڭ بەزىسى مۇنازىرە قىلىشنىڭ ئەدەب-
قائىدىلىرىگە رىئايە قىلماسلىق سەۋەبىدىن
ھەرخىل كۆزقاراشتا بولۇپ خىزمەت قىلسا
بولىدىغان تارماق ئىشالرنى تاالش -تارتىشنىڭ
ئاساسلىق مەسىلىسىگە ئايالندۇرۇپ قويۇشى
مۇمكىن .بۇنىڭ نەتىجىسىدە كىچىك ئىشالر
چوڭىيىپ ،باشقىالرنى پاسىق ياكى خائىنغا
چىقىرىپ قويىدىغان ئىشالر شەكىللىنىشى
مۇمكىن.

 )5ھـــــەمـــــكـــــارلـــــىـــــق
خىزمىتىدە ھەر تەرەپنىڭ
مەسئۇلىيىتىنى ئېنىق
بەلگىلەش الزىــم بولىدۇ.
ئـــــۇنـــــداق بــولــمــىــغــانــدا،
مەسئۇلىيەتسىزلىك
كىلىپ چىقىدۇ ،ھەر تەرەپ
مەسئۇلىيەتنى يــەنــە بىر
تــەرەپــكــە ئــارتــىــپ قــويــۇپ،
ھېچكىم مەسئۇلىيەتنى
ئـــۈســـتـــىـــگـــە ئــالــغــىــلــى
ئۇنىمايدۇ.
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مەمتىمىنجان دامولالم
خىتاي زىندانلىرىدا شېھىد قىلىندى
ئۇستاز مەمتىمىنجان دامولالم ئابدۇلھەكىم
مەخسۇم ھاجىمنىڭ مەدرىسىسىدە ئىلىم
خــەتــمــە قــىــلــغــانــدىــن كــېــيــىــن ،ئــىــزچــىــل
ھالدا ۋەتىنىمىزنىڭ ھەرقايسى شەھەر –
ناھىيىلىرىدىن نۇقتىلىق شاگىرىت تۇتۇپ،
ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغان.
شـــۇنـــداقـــا ھــــەر قــــانــــداق قىيىنچىلىق
شارائىتالردىمۇ ،ۋەزىــيــەت كەسكىنلەشكەن
بـــوران – چاپقۇنالردىمۇ ئىلىم – مەرىپەت
تارقىتىشنى توختىتىپ قويمىغان.

ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قەلب تۆرىدىن چوڭقۇر
ئورۇن ئالغان ،ۋەتىنىمىز دىنىي مائارىپىدىكى
ھــارمــاس ئــۇســتــاز مەمتىمىنجان دامــولــام
خىتاي زىندانلىرىدا شېھىد قىلىندى.
مــەرھــۇم ئــۇســتــاز مەمتىمىنجان دامــولــام
 -1964يىلى ئىلىم – مەرىپەت ئوچاقلىرىدىن
بــىــرى بولغان گــۇمــا ناھىيىسىدە دۇنياغا
كەلگەن .ئۇ كىچىكىدىن باشالپال ئۆگىنىش
ۋە ئۆگىتىشكە چىن قەلبىدىن ئىشتىياق
باغلىغان بولۇپ ،دەسلەپكى ئوقۇشىنى گۇما
ناھىيىسىدىكى ئۇستازالردا تاماملىغاندىن
كېيىن ،تېخىمۇ يۇقىرى ئــۆرلــەپ ئوقۇش
مەقسىتىدە قاغىلىقتىكى يېتۈك ئۇستاز
ئابلىكىم مەخسۇم ھاجىمنىڭ يېنىغا كەلگەن
ۋە ئۆزىنىڭ ئىخالسمەنلىكى ،زەكىيلىكى
بىلەن مەخسۇم ھاجىمنىڭ ئاالھىدە كۆڭۈل
قويۇپ تەربىيەلىشىگە مۇشەررەپ بولغان.

ئۇستاز ۋەتىنىمىزدىكى ئىككىنچى ئــەۋالد
ئۆلىماالرنىڭ مــۇتــلــەق كــۆپ قىسمىنىڭ
بىۋاستە ياكى ۋاستىلىق ئۇستازى بولۇپ ،پۈتۈن
ئەھلى ئىلىملەرنىڭ دىنىي مەسىلىلەردىكى
ئىشەنچىلىك مۇراجىئەتگاھى ئىدى.
مــەمــتــىــمــىــنــجــان دامــــولــــام -2014ي ــى ــل ــى
 -11ئــايــدا غــۇلــجــىــدا تــۇتــقــۇن قىلىنىپ،
11

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى

ئاۋغۇست 2020

ۋاقتى-ۋاقتىدا خـ ــەۋەردار قىالتتى .پىتنە-
ئىغۋا ،جــىــدەل-مــاجــراالردىــن يــىــراق تــۇرۇپ،
ساغالم ۋە توغرا ئىسالمىي مۇھىت يارىتىشقا
كۆپ كۈچ سەرپ قىالتتى .دامولالمنىڭ خىتاي
زىندانلىرىدا ۋاپات قىلىشى ئۇنىڭ شاھادەت
ماقامىغا نائىل بولۇشىغا يىتەرلىكتۇر.
ئالالھ پۈتۈن خەلقىمىزگە سەۋر ئاتا قىلسۇن.
ئۇستازىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن.
زالىمالرنىڭ زۇلمى ھېچقاچان ئۇنتۇلمايدۇ.
ئالالھ بىزگە ئەڭ ياخشى ھامىي ۋە كىپىلدۇر.

-2015يىلى -10ئاينىڭ -26كــۈنــى قويۇپ
بېرىلگەن-2016 ،يىلى -2ئاينىڭ  -3كۈنى
گۇما كۆكتىرەكتىكى ئۆيىدىن قايتا تۇتۇپ
كېتىلگەندىن بۇيان ھېچقانداق ئىز دېرىكى
بولمىغان 3-2 .كۈن بۇرۇن ۋەتەندىن كەلگەن
خــەۋەرلــەرگــە ئاساسالنغاندا مــەرھــۇم ئۇستاز
خــىــتــاي زىــنــدانــلــىــرىــدا شېھىد قىلىنغان
بــولــۇپ ،ئائىلىسىگىمۇ پــەقــەت تېلېفۇن
ئارقىلىقال خـــەۋەر قىلىنغانلىقى مــەلــۇم.
ئەمما قايسى تۈرمىدە ،قايسى تارىختا شېھىد
قىلىنغانلىقى ئېنىق ئەمەس.

«شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى»
بــــولــــۇش ســۈپــىــتــىــمــىــز ب ــى ــل ــەن خــىــتــاي
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۇ ۋەھشىيانە قىلمىشىغا
قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرىمىز .دامولالمنىڭ
ئائىلىسىگە ،دامــولــامــنــىــڭ ئىخالسمەن
شاگىرىتلىرى ۋە پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان
خەلقىگە جانابى ھەقتىن سەۋر تېلەيمىز.

مەمتىمىنجان دامــولــام ۋەتىنىمىزدىكى
ئۆلىماالر ئىچىدە كەم تېپىلىدىغان ئىلمىي
ئىستىداتقا ،يۈكسەك ئەخالققا ئىگە پەزىلەتلىك
كــىــشــى ئ ــى ــدى ،ھـــەر قــايــســى يــۇرتــاردىــكــى
ئۆلىماالرنى دىنىي ساھەدە ئوتتۇرىغا چىققان
يېڭى پەتىۋا ۋە يېڭى-يېڭى مەسىلىلەردىن
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مەشھۇر ئىنقىالبچى ،سىياسىيون

مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانى ئەسلەيمەن

-ئابدۇرېھىم غېنى ئۇيغۇر

بــولــدى .ئۈستۈن ئىلمىي قابىلىيىتى ۋە
يېقىملىق شەخسىيىتى بىلەن قىسقا بىر
مۇددەت ئىچىدە ئەتراپتا نام قازانغان مۇھەممەد
ئىمىن بۇغرا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ
ئاتاقلىق ۋە ھۆرمەتكە سازاۋەر دىنىي زاتلىرىغا
بېرىلىدىغان <<ھەزرىتىم>> ئۇنۋانى بىلەن
ئاتالدى .بۈگۈنمۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقى
مەرھۇمنى<<ھەزرىتىم>> نامى بىلەن ياد
ئەتمەكتە.

بــۈگــۈن شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىكى
مەشھۇر ئىنقىالبچى ،سىياسيۇن ،پۈتۈن
ھاياتىنى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇستەقىللىقى
ئــۈچــۈن ئاتىغان مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا
ھەزىرتىم ۋاپات بولغانلىقىغا  55يىل بولغان
كۈن .بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەرھۇمنى چۇڭقۇر
ھۆرمەت بىلەن ياد ئىتىمەن.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا-1901،يىلى شەرقىي
تۈركىستاننىڭ خــوتــەن شــەھــەردە مۆتىۋەر
دىنىي ئائىلدە دۇنــيــاغــا كــەلــگــەن .دادىــســى
فەرىددىن ھاجىم خوتەننىڭ مۆتىۋەر دىنىي
ئالىملىرىدىن بولۇپ ،مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا
كىچىك چېغىدىال ۋاپـــات بــولــۇپ كەتكەن.
ئانىسى سەكىنە بانۇ خانىم-1865 ،يىلى
خــوتــەن مــۇســتــەقــىــل خانلىقىنى قــۇرغــان
ئابدۇراھمانخان پاشانىڭ نەۋرىسى ئىدى.
مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا  9يېشىدا باشالنغۇچ
مەكتەپنى 21 ،يېشىدا خوتەن ۋە قاراقاشتىكى
مــەدرىــســلــەردە يــۈكــســەك دىــنــىــي ئىلىمنى
ئىسالم بىلىملىرى ساھەسىدە پۈتتۈردى.
-1922يىلدىن -1933يىلىغا قــەدەر خوتەن
ۋە قاراقاشتا قــۇرئــان تەپسىرى ۋە ھەدىس
ئىلىملىرىدە باش مۇدەررىسلىك ۋەزىپىلىرىدە

مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ياش چېغىدىن باشالپال،
ئۇيغۇرچە ،ئەرەپچە ۋە پارىسچە شىئىرالرنىمۇ
يېزىپ قەلەمدىمۇ يىتىلىشكەن بۇلۇپ شۇ
دەۋرلــەردە تەشەببۇس قىلىنغان <<مائارىپتا
يېڭىلىققا كۆچۈش>> ھەرىكىتىنى قولالپ
قــۇۋۋەتــلــىــگــەن .مــائــارىــپــتــا يــۈرگــۈزۈلــگــەن
يېڭىلىق ۋە ئىسالھاتچىلىق ت ــەرەپ ــدارى
بولغانلىقى تــۈپــەيــلــىــدىــن شــۇ زامــانــنــىــڭ
مۇتەئەسسىپ كىشىلىرىنىڭ قارشىلقىغا
ئۇچىراپ چەتكە قېقىلغان.
مــۇھــەمــمــەد ئىمىن بــۇغــرا قــاراقــاشــتــا يــاش
مۇدەررىس ۋە تالىپالرنى تەشكىللەپ ،زالىم
مۇستەملىكىچى خىتاي ھۆكۈمرانلىقىنىڭ
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كــــۆرۈپ ئــۆگــەنــگــەن .دىــنــىــي ۋە سىياسىي
جــەھــەتــتــە مــۆتــىــۋەر يــەنــى-1933يــىــلــدىــكــى
قــەشــقــەردە قــۇرۇلــغــان شــەرقــى تۈركىستان
ئىسالم جۇمھۇرىيتىنىڭ قۇرغۇچىسى سابىت
دامــولــام قاتارلىق زات ــار بىلەن كــۆرۈشــۈپ
ۋەتــەن مىللەتنىڭ تەقدىرى ھەققىدە كۆپ
پىكىرلىشىش نــەتــىــنــجــىــســدە ،مىللىي
ئازاتلىق ئــۈچــۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ
شۇ چاغدىكى ۋەزىيىتىدە قوراللىق مىللىي
ئىنقىالپتىن باشقا چارە يوق ،دېگەن تونۇشقا
كــەلــگــەن .شۇنىڭ بىلەن-1930يىلىنىڭ
ئاخىرلىرىدا خــوتــەنــدە مــۇھــەمــمــەد ئىمىن
بۇغرا رەھبەرلىكىدە بىر يوشۇرۇن<<مىللىي
ئىنقىالپ كومىتېتى>>تەشكىالتى قــۇرۇپ
چىققان-1933 .يىلى -2ئاينىڭ -13كۈنى
مۇھەممەت ئىمىن بــۇغــرا سابىت دامــولــام
بىلەن بىرلىكتە تەشكىالت ئادەملىرىنى ئوۋ
مىلتىقى ،قىلىچ ،چۇماق قاتارلىق قۇرالالر
بىلەن قــۇرالــانــدۇرۇپ سەھەر سائەت بەشتە
قــاراقــاش ناھيىسىدىكى خىتاي بازىسىغا
ھۇجۇم قىلىپ قاراقاش ناھىيسىنى قولغا
ئالىدۇ ۋە داۋاملىق ئىلگىرلەپ خوتەننىڭ
باشقا يەرلىرنىمۇ قولغا كەلتۈرۈدۇ .ھەمدە

دەھــشــەتــلــىــك مىللىي زۇلـــمـــى ،مىللىي
تەڭسىزلىكى ۋە ئېزىشلىرىدىن خەلقىمىزنى
قــانــداق قــۇتــۇلــدۇرۇش يولىدا چــارە-تــەدبــىــر
ئىزدىگەن .بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئىشىنى ئالدى
بىلەن ئۆگىنىش ،تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش
بىلەن باشلىغان .شۇ چاغالردىكى ئىجتىمائىي
مۇھىتالردىكى ناھايىتى يېتەرسىز ۋە ئاز
ئىمكانىيەتلىرىدىن پايدىلىنىشتىن باشقا
خوتەندىن ھىندىستانغا بېرىپ-كېلىپ
تــۇرىــدىــغــان ســودىــگــەرلــەر ۋە ئەرەبىستانغا
بارغان ھاجىالر بىلەن تاغىسىنىڭ ئۆيىدە
ئــۆتــكــۈزۈلــگــەن ســۆھــبــەتــلــەرنــى قىزىقىپ
ئاڭلىغان .بۇ كىشىلەر چەتئەلدىن ئېلىپ
كەلگەن گېزىت-ژورنالالرنى ئوقۇپ ،بىلىمىنى
ئاشۇرۇپ دۇنيا ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار بولغان.
نەتىجىدە كۆڭلىدە ،ئــۆز ۋەتىنى ۋە باشقا
مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى تەتقىق قىلىش زوقى
تۇغۇلغان .ئۇ بۇنىڭ بىلەنال چەكلىنىپ قالماي
- 1930يىلى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ
مۇھىم شەھەرلىرىنى ئايلىنىپ چىقىپ،
بــۇ جــايــاردىــكــى خــىــتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ
كۈچى ۋە خەلقنىڭ روھى ھالىتى قاتارلىق
ئىستىراتىگىيىلىك ۋەزىيەتنى ئۆزى بىۋاستە
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ۋە 1000كىشلىك ئاتلىق بىر ئەترەتنىڭ
ي ــاردەم بىرشى ئۈچۈن توختام ت ــۈزدۇ .ئەمما

-4ئــايــنــىــڭ -11كــۈنــى خــوتــەنــدە <<خــوتــەن
ئىسالم ھۈكۈمىتى >> نى قۇرىدۇ .ئــۈزى بۇ
ھۈكۈمەتنىڭ باش قۇماندانى بولىدۇ.
خوتەن ھۈكۈمىتىنىڭ قەشقەردىكى ئىش
بىجىرىش ئورۇننى تەسىس قىلش ئۈچۈن
سابىت دامــولــامــنــى قــەشــقــەرگــە ئــەۋەرتــىــپ
-1933يىلى -11ئاينىڭ -12كۈنى قەشقەردە
ق ــۇرۇل ــغ ــان ش ــەرق ــى تــۈركــىــســتــان ئىسالم
جۇمھۇرىيتىنڭ قۇرۇلىشى ئۈچۈن ماددى ۋە
مەنىۋى ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ.

ئــافــغــان قەبىلىسى كىلشىمگە خىيانەت
قىلىپ ۋەدىـــســـدە ت ــۇرم ــاي ــدۇ .ئــۇ يــىــلــاردا
غەربى تۈركىستاننى بېسۋالغان روســار ۋە
ھىندىستاندا ئەۋج ئالغان مىللىي ئازاتلىق
ھەركەتلىرىدىن قاتتىق ئەندىشگە چۈشكەن
ئىنگىلىزالر ئــۆز چىگىرىلىرى ئەتراپىدا
ئــوتــتــۇرغــا چــىــقــقــان مــۇھــەمــمــەت ئىمىن
بۇغرانىڭ ھەركىتىدىن قاتتىق ئەندىشە
قىلدۇ .نەتىنجىدە مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا
چىگرا ئەتراپىدىكى ئاكتىپ ھەركەتلىرىنى
توختۇتۇپ بىتەرەپلىك سىياسىتى ئىجىرا
قــىــلــۋاتــقــان ئافغانىستانغا چىكىنىشكە
مــەجــبــۇر بــۇلــىــدۇ ۋە -1942يــىــلــغــا قـــەدەر
سىياسى مېھمان سۈپتىدە كابۇل شەھرىدە
تــۇرىــدۇ .بــۇ جــەريــانــىــدا مــۇھــەمــمــەت ئىمىن
بۇغرا كابۇلدىكى ياپۇنيە ئەلچىخانسى بىلەن
مەخپى ئاالقە قىلىشنى باشاليدۇ-1936 .يىلى
ياپۇنيە كونسۇنخانسىنى زىيارەت قىلىدۇ ۋە
ياپۇنيەنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق باش
ئەلچىسى كىتادا ئەپەندى بىلەن كۈرشۈپ
شــەرقــى تــۈركــىــســتــان مۇستەقىللىقىنى
قــولــاش ئــۈچــۈن ياپۇنىيە ھۈكۈمىتىدىن
ھەربى ياردەم سورايدۇ ۋە ياپۇنىيە ھۈكۈمىتى
بىلەن <<كوممۇنىزىمدىن مۇداپىئە كۈرۈش
ك ــاردۇرى>> ھەققدە ھەمكارلىق ئورنىتىش
يــۇلــىــدا داۋامــلــىــق ئــىــزدىــنــدۇ .ب ــاش ئەلچى
كىتادانىڭ ياپۇنيەگە ھۈكۈمىتىگە شەرقىي
تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك يوللىغان
 1000بەتلىك تېلېگرامىلىردىن بۇ ھەقتە

خوتەن ھۈكۈمىتى -1934يىلغا كەلگەندە
مــىــلــتــارىــســت تـــۇڭـــگـــان مــاخــوســەنــنــىــڭ
ھۇجۇملىرىدا مەغلۇپ بــۇلــۇپ مۇھەممەت
ئىمىن بۇغرا ھىندىستانغا ھىجرەت قىلدۇ.
ھىندىستان ۋە ئافغانىستاننىڭ شەرقىي
تۈركىستانغا چېگرىداش بولغان پامىر ۋە ۋاخان
تاغلىق رايونلىرىدا <<قوراللىق يىغىلىش ۋە
يۇرتقا قايتىش>> پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ
بېرىپ شەرقى تۈركىستان مىللىي ئازادلىق
ئۇرشىغا تەييارلىق قىلدۇ.
بــۇ جــەريــانــدا بىخەتەرلىكنى ك ــۆزدە تۇتۇپ
مۇھەممەت ئىمىن بــۇغــرا <<ئــابــدۇلــاخــان
ياركەندى>> -دېگەن ئىسىمنى قوللىندۇ.
قـــۇرال يــاراقــارنــىــڭ ھازىرلىقىنى قىلىش
ئــۈچــۈن بىر مىليۇن ســەر كــۈمــۈش سەرىپ
قىلىپ ئافغانىستاننىڭ چېگرا رايونىدىكى
<<ۋاخ ـــان>> قەبىلىلىرىدىن قــۇرال-يــاراق
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تېخمۇ كــۆپ ماتېرىيالالرنى كۈرۋالغىلى
بۇلىدۇ .ئافغانىستاندىكى ۋاقتىدا ئۈزنىڭ
كاتتا ئەسىرى بولغان <<شەرقى تۈركىستان
تارىخى>> دىگەن ئەسەرنى يېزىپ چىقىدۇ.
مــۇھــەمــمــەد ئىمىن بــۇغــرا ئافغانىستاندا
تۇرۋاتقان مەزگىلدە يەنى -1940يىلى ئەيسا
يۈسۈپ ئالىپتېكىن مىللەتچى خىتاي يەنى
گومىنداڭ ھۈكۈمىتى خىتاي مۇسۇلمانلىرى
دوســتــلــۇق ھەيتىنىڭ بــاشــلــىــقــى بــولــۇپ
ئافغانىستانغا كىلدۇ ۋە مۇھەممەت ئىمىن
بۇغرا بىلەن كۈرشىدۇ .مۇھەممەت ئىمىن
بــۇغــرا بــۇ پۇرسەتتىن پايدىلنىپ خىتاي
ھۈكۈمىتى بىلەن ئاالقە قىلىش يوللىرى

پــاۋ ئەپەندى مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانىڭ
ھىندىستاندا تـــۇرۇپ خىتاي تۈركىستان
ئورتاق مەنپەتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلشىغا
خىتاي مەركىزى ھۈكۈمىتى تەرپىدىن رەسمى
بــۇيــرۇق يوقلىقىنى باھانە قىلىپ تىزراق
خىتايغا كىتىشنى تەلەپ قىلدۇ .مۇھەممەد
ئىمىن بۇغرا خىتايغا بېرىشنى رەت قىلدۇ.
ب ــۇ ســـــەۋەب بــىــلــەن كــونــســۇل مــۇھــەمــمــەت
ئىمىن بــۇغــرانــى خىتايغا قــارشــى ھــەركــەت
قىلدۇ دىگەن گۇمان بىلەن ھىندىستاندىن
چىقىرۋېتىشكە ھەركەت قىلدۇ-5 .ئاينىڭ
-2كــــۈنــــى ھــىــنــدىــســتــان ســاقــچــى تــــەرەپ
مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانى بىر نەۋرە ئىنسى

ھەققىدە ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلەن
مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ بىر پىكىرگە كىلىدۇ.
مۇھەممەد ئىمىن بــۇغــرا ئەيسا يۈسۈپتىن
جىياڭ جېشىغا خــەت ئىۋەرتىپ ئۈزنىڭ
ھىندىستانغا كىلىپ خىتاي-تۈركىستان
ئورتاق مەنپەتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلشىغا
قــۇشــۇلــىــشــنــى تــەلــەپ قــىــلــدۇ .ۋە جىياڭ
جېشىنىڭ قۇشۇلۇشى بىلەن -1942يىلى
-3ئاينىڭ -23كۈنى ھىندىستاننىڭ پىشاۋۇر
شەھرىگە كىلىدۇ ۋە كالكۇتتادىكى خىتاي
مەركىزى ھۈكۈمىتىنىڭ باش ئەلچىسى پاۋ
ئەپەندى بىلەن كۈرشىدۇ .خىتاي باش ئەلچىسى

ئابدۇلكەرىم ھاجىم بىلەن قۇشۇپ پىشاۋۇر
مــەركــىــزى تــۈرمــىــگــە قــامــايــدۇ .مۇھەممەت
ئىمىن بــۇغــرا ئەنگىليە ھۈكۈمتىگە بىر
قانچە قېتم مۇراجىئەت قىلىپ ئۈزنىڭ نىمە
جىنايەت بىلەن قامالغانلىقىنى سورايدۇ.
ئەنگىليە ھۈكۈمىتى ئۇنىڭ ھىندىستاندىن
چىقىپ كىتىش شــەرتــى بىلەن تۈرمىدىن
قــۇيــۇپ بىرىلدىغانلىقىنى بــىــلــدۈرىــدۇ.
لېكىن ئەنگىليە ھۈكۈمىتى ئۇنىڭ خىتاي
ھۈكۈمىتىگە مــۇراجــەت يېزشىغا رۇخسەت
قىلمايدۇ .ئاخىرى ئايالى جىياڭ جېشى،ئەيسا
يۈسۈپ ۋە باشقا ھۈكۈمەت ئادەملىرىگە مۇراجەت
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بارىدۇ .ئەيسا يۈسۈپ باشلىق يۇرتداشالر ۋە
گومىداڭنىڭ يۈزگە يېقىن ئەمەلدارلىرى
ئــايــرۇدۇمــغــا چىقىپ كــۈتــۈۋالــىــدۇ .جىياڭ
جېشىمۇ مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانى قۇبۇل
قىلىپ ئۇنىڭ ئۈزنىڭ يۇرتى ۋە مىللىتى
ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرىنى تەقدىرلەيدۇ
ۋە چۇڭچىڭدا تۇرۇپ ۋەتەن ۋە مىللەت ئۈچۈن
خىزمەت قىلىش ھەققىدە تەكلىپ بىرىدۇ.

يازدۇ .نەتىنجىدە جىياڭ جېشىنىڭ بۇيرۇقى
بىلەن خىتاي بــاش كونسۇلىنىڭ كاپالەت
بىرشى نەتىنجىسدە-1943 ،يىلى -1ئاينىڭ
-8كۈنى قاماقتىن بۇشتىلىپ كالكۇتتىكى
خىتاي بــاش كونسۇلىغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ.
-1943يىلى -4ئاينىڭ -4كۈنى ئايرۇپىالن
بــىــلــەن چــۇڭــچــىــڭ ئــايــرۇدۇمــىــغــا يىتىپ

ئــەســكــەرتــىــش :ب ــۇ يــازمــىــنــى تــەيــيــارالشــتــا
مۇھەممەت ئىمىن بــۇغــرا ھەزىرتىم ئــۈزى
يــازغــان كىتابالردىن تەيياالنغاچ بولغاچقا،
كىتابتىكى تۈركىستان دىــگــەن ئىسىمنى
مەنمۇ مۇئەللىپنىڭ پىكىرىگە ھــۆرمــەت
قىلىپ ئەينەن قولالندىم.
مــۇھــەمــمــەت ئىمىن بــۇغــرا ھەزىرتىمنىڭ
ھاياتىنى ۋە ئېلىپ بــارغــان كۈرەشلىرىنى
ئىككى قىسىمغا بۈلۈپ تەييارلىدىم .داۋامى
داۋامــلــىــق تــۇلــۇقــاپ يــولــلــىــنــدۇ .ئەسلىدە
ۋىــدىــيــوســىــمــۇ ئىشلىنىپ ئىنگىلىزچە
تېكىسىت كىرگۈزۈپ تارقىتىلماقچى ئىدى
ئۈلگۈرمەي قالدى .ئالالھ خالىسا پات ئارىدا
ۋىدېئوسىمۇ ئىشلىندۇ.
مەنبە :شەرقىي تۈركىستان تارىخى ،مۇھەممەت ئىمىن
بۇغرا ئەسەرلىرى 100 ،مەشھۇر شەخىس ،تور دۇنياسى
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 76دىنىي رەھبەر

شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا جىدىي ھەرىكەت
قوللىنىشقا چاقىردى!

ئاسىيادىكى تــۈرلــۈك دىــنــارغــا ۋەكىللىك
قىلىدىغان بولۇپ ،ئۇالر «خىتايدىكى ئۇيغۇر
ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان يوشۇرۇش
ئىرقىي قىرغىنچىلىقى» نىڭ ئالدىنى
ئېلىش ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەتكە چاقىرغان
ئوچۇق خەتكە ئىمزا قويدى.

يەھۇدىي خاتىرىلىرى-2020 ،يىلى
-8ئاۋغۇست
دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئوخشاش
بولمىغان دىنىي جامائەتلەرگە ۋەكىللىك
قىلىدىغان  76نەپەر دىنىي رەھبەر ئۇيغۇر
قىرغىنچىلىقىنى خەلقئارالىق تەكشۈرۈشنى
ۋە جاۋابكارالرنى جازاالشنى تەلەپ قىلدى.

شەنبە كــۈنــى ئــىــان قىلىنغان بــۇ خەتكە
ئەنگىلىيە ،ئامېرىكا ،كانادا ،ئىتالىيە ،بېرما
ۋە ھىندىنوزىيەدىن كەلگەن تۈرلۈك دىنىي
گۇرۇپپىالرنىڭ رەھبەرلىرى ئىمزا قويغان.

خــەلــقــئــارالــىــق تــەكــشــۈرۈشــنــى مــۇراجــىــئــەت
قىلغان ئىمزا قويغۇچىالر ،شىنجاڭ(شەرقىي
تۈركىستان-ت)دىكى باستۇرۇش «(يەھۇدىي)
چوڭ قىرغىنچىلىقىدىن بۇيانقى ئەڭ قەبىھ
ئىنسانىي پاجىئەلەرنىڭ بىرى» دېدى.

ئۇنىڭ ئىمزا قويغۇچىلىرى يەھۇدىي دىنى،
ئىسالم دىنى ۋە خىرىستىئان دىنى ،شۇنداقال
ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە تىبەت ب ــۇددا دىنىغا
ۋەكىللىك قىلىدۇ.

ئەنگىلىيەدىكى  20راھبىنى ئــۆز ئىچىگە
ئالغان  76نەپەر دىنىي رەھبەر ئەنگىلىيە،
شىمالىي ئامېرىكا ۋە شــەرقــىــي جەنۇبىي
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باياناتتا مۇنداق دېيىلدى :خىتاينىڭ يىراق
دەپسەندىچىلىكلەرنى يۈرگۈزگەن.

غەربىدىكى شىنجاڭ رايونىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا
مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قىلىنغان
زىيانكەشلىك «چــوڭ قىرغىنچىلىقتىن
بۇيانقى ئــەڭ قەبىھ ئىنسانىي پاجىئە».
م ــەك ــت ــۇپ ــت ــا خــىــتــايــنــىــڭ رايـــونـــدىـــكـــى
سىياسەتلىرىنى خەلقئارالىق تەكشۈرۈش
ۋە جــىــنــايــەتــلــەرلــەرنــىــڭ جــاۋابــكــارلــىــرىــنــى
سۈرۈشتۈرش تەلەپ قىلىنغان.

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرىنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان تەنقىدچىلەر خىتاينىڭ
ھەرىكىتىنىڭ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى
شەكىللەندۈرۈدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئىمزا قويغۇچىالرنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىدىن
كۆپرەكىنى يەھۇدىي رەھبەرلىرى تەشكىل
قــىــلــغــان ب ــول ــۇپ ،ئــــۇالر يــەنــە ئـــون نەچچە
مۇسۇلمان رەھبەرنى ،كانتېربۇرىينىڭ سابىق
باش پوپى ئېپىسكوپى روۋان ۋىللىيامىس،
لوندوننىڭ كوپتىكا-پراۋۇسالۋىيە باش پوپى
ئانگېلوس بىلەن بېرما ۋە ھىندونېزىيەنىڭ
كاتولىك كاردىناللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

خەتتە مــۇنــداق دېيىلگەن« :بــىــز نــۇرغــۇن
زىــيــانــكــەشــلــىــك ۋە كـــــەڭ كــۆلــەمــلــىــك
ۋەھشىيلىكنى كــــۆردۇق ،بۇنىڭغا كۆڭۈل
بۆلۈشىمىز الزىــم .ئەمما يەنە بىرى مەىسلە
شۇكى ،ئەگەر جازاالنماستىن داۋامالشتۇرۇشقا
ي ــول قــويــۇلــســا ،خــەلــقــئــارا جەمئىيەتنىڭ
ھەممە ئادەم  -ئۇيغۇرالر -ئۈچۈن كىشىلىك
ھوقۇقنى قوغداش ئىرادىسىگە قارىتا جىددىي
گۇمان پەيدا قىلىدۇ».

يەھۇدىي ئىمزا قويغانالر ئىچىدە پېشقەدەم
سېفاردى رابــبــى جوسېف دۋې ــك ،گولدېرس
يېشىل سىنوگۇگنىڭ پېشقەدەم ئۇستازى
دوكتور خارۋېي بېلوۋىسكىي،

ئىگىلىنىشچە ،خــىــتــاي شىنجاڭنىڭ
ھــەرقــايــســى جــايــلــىــرىــدىــكــى يىغىۋېلىش
الگېرلىرىدا ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان بىر
مىليوندىن ئــارتــۇق ئادەمنى تۇتۇپ تۇرغان
بولۇپ ،بۇ رايوندىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتا
مەجبۇرىي ئەمگەك ،نــازارەت قىلىش ،دىنىي
ۋە مەدەنىيەت ئادەتلىرىنى قاتتىق
چەكلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
خـــــورالش ۋە بــايــانــاتــتــا
مــۇنــداق دېيىلدى:
خــىــتــايــنــىــڭ
يــــــــىــــــــراق
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بۇ مەكتۇپ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز
سانلىق مىللەتلەرنىڭ باستۇرۇلۇشىنى چوڭ
قىرغىنچىلىق بىلەن سېلىشتۇرۇپ مۇنداق
دېگەن« :چــوڭ قىرغىنچىلىقتىن كېيىن،
دۇنيا «ھەرگىز قايتالنمايدۇ»دېدى .بۈگۈن بىز
بۇ سۆزلەرنى «ھەرگىز تەكرارالنمايدۇ» دېگەن
سۆزلەرنى قايتا-قايتا تەكرارالۋاتىمىز».

ئــەركــىــن يــەھــۇدىــي دىــنــىــنــىــڭ ۋاقىتلىق
دېرىكتورى راببى چارلېي باگىنسكىي ،ئالىي
ئىسالھات راببى الۋرا جاننېر-كالئۇسنېر ۋە
راببى بارونېس جۇلىيا نېبېرگېر قاتارلىقالر
بار.

«بىز ھەممە يەردىكى ئېتىقادلىق ۋە ۋىجدانلىق
كىشىلەرنى بىز بىلەن بىللە بولۇشقا ،دۇئا،
ئىتتىپاقلىق ۋە ھەرىكە ئارقىلىق بۇ ئاممىۋى
ۋەھشىيلىكنى تۈگىتىشكە دەۋەت قىلىمىز.
بىز ئادىللىق ئۈچۈن ئــاددىــي بىر چاقىرىق
قىلىمىز :بــۇ جىنايەتلەرنى تــەكــشــۈرۈش،
مەسئۇلىيەتنى سۈرۈشتە قىلىش ۋە ئىنسانىي
ئىززەت-ھۆرمىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش
يولى بەرپا قىلىش».
بۇ مەكتۇپ« ،ئەنگىلىيە يەھۇدىي ۋەكىللەر
كېڭىشى» ،خىرىستىيان كىشىلىك ھوقۇق
تــەشــكــىــاتــى  ،CSWشــۇنــداقــا ئالدىنقى
قاتاردىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتى
بولغان «دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى»« ،ئىرقىي
قىرغىنچىلىققا تاقابىل تۇرۇش ئىتتىپاقى»
ۋە «ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش»
قاتارلىقالر تەرىپىدىن قارشى ئېلىندى.

ئوچۇق خەتنىڭ ئاپتورلىرى يېقىندا ئىالن
قىلىنغان ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشىنى
كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ
مــەجــبــۇرىــي تــۇغــمــاس قىلىۋېتىلگەنلىكى
ئوتتۇرىغا قويۇلغان دوكــاتــارغــا ئىشارەت
ق ــى ــل ــدى «-1948يــــىــــلــــدىــــكــــى ئــىــرقــىــي
قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىگە ئاساسەن،
بــۇ ھــەرىــكــەتــنــى ئــىــرقــىــي قىرغىنچىلىق
دەرىجىسىگە كۆتۈرۈشكە بولىدۇ».

ئىمزا قويغۇچىالر يەنە ،مەكتۇپتا «مەدەنىيەت
ئىنقىالبىدىن بۇيانقى دىــن ياكى ئېتىقاد
ئەركىنلىكىگە قىلىنغان ئـــەڭ ئېغىر
باستۇرۇش»قا دۇچ كەلگەن دەپ تەسۋىرلەنگەن
تــىــبــەت بــۇددىــســتــلــىــرى ،فــالــۇنــگــۇڭــچــىــار
ۋە خـــىـــتـــاي خــىــرىــســتــىــيــانــار بــىــلــەن
ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن.

دىنىي رەھبەرلەر مۇنداق دەپ يازىدۇ« :خىتاي
دائىرىلىرىنىڭ ئېنىق مەقسىتى ئۇيغۇر
كىملىكىنى يوقىتىش».
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نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ھىيلىسى

مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئەھۋالى
خىزمەتچىسى ب ــار .خ ك پ نامراتلىقتىن
قــــۇتــــۇلــــدۇرۇش ن ــام ــى ــدا ئــائــىــلــىــســىــدىــكــى
بارلىق ئــۇيــغــۇرالرنــى ئىشقا ئورۇنلىشىشقا
مەجبۇرلىغان ،شــۇنــداق قىلىپ ئىشلەش
ئــىــقــتــىــدارى ب ــارالرن ــى ــڭ ھــەمــمــىــســى (ب ــاال
كۆتۈرۈۋالغان ئايالالرمۇ بــار) مەلۇم تۆۋەن
تېخنىكىلىق ،ئەمگەك كۆجۈملەشكەن
ياســــىمىچىلىق خـــىزمەتلىرى بىلەن
شۇغۇللىنىدۇ« ،خـــىزمەت قىالاليدىغان
ھــــەر بــىــر ئ ــادەم ــن ــى ــڭ چـــوقـــۇم ئىشقا
ئورۇنالشتۇرۇشىغا» كاپالەتلىك قىلىنىدۇ.
شــۇنــىــڭ بــىــلــەن بــىــر ۋاقــىــتــتــا « ،دىــنــىــي
ئاشقۇنلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىكنى يوقىتىش»
نــامــىــدا ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ مېڭىسى يــۇيــۇلــۇپ،
ئــۇالرنــىــڭ دۇنــيــا قــارىــشــىــنــى پارتىيەنىڭ
ئىدىئولوگىيىسى بىلەن ئۆزگەرتىدۇ .داڭلىق
شىنجاڭ مەسىلىسى تەتقىقاتچىلىرىدىن
بىرى بولغان ئادرىئان زېنزنىڭ قارىشىچە،
«بــــۇ خــىــل ئـــارقـــا ك ــۆرۈن ــۈش ــت ــە ،ئــەمــگــەك
«ئاشقۇنلۇق» ئىدىيىسىنى يوقىتىشنىڭ

شەرقىي تۈركىستاندا ،خىتاي دائىرىلىرى
كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنى يۇقىرى
كــۆتــۈرۈش نــامــىــدا ئــۇيــغــۇرالرنــى خالىغانچە
دەپــســەنــدە قىلماقتا .بىر كىيىم-كېچەك
زاۋۇتىنىڭ خىتاي باشقۇرغۇچىسى كىشىنى
ئــەنــدىــشــىــگــە ســالــىــدىــغــان تــەپــســىــاتــارنــى
ئاشكارىلىدى.
زىمىستان تورى - 2020يىلى - 30ئىييۇل
شەنشى ئۆلكىسىدىن كەلگەن بــۇ خىتاي
شــىــنــجــاڭ(شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان-ت)نــىــڭ
جەنۇبىدىكى دۆلـــەت ئىگىلىكىدىكى بىر
كىيىم-كېچەك ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتىدا
ئــىــشــلــەيــدىــغــان بـــولـــۇپ ،ئ ــۇ «زىــمــىــســتــان
تورى»غا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ زاۋۇتتىكى
ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بــەردى .ئۆزىنىڭ
بــىــخــەتــەرلــىــكــى ئ ــۈچ ــۈن ۋاڭ خـــاۋ دېــگــەن
ئۆزگەرتىلگەن ئىسىمنى ئىشلىتىشىمىزنى
تەلەپ قىلدى.
ۋاڭ خــاۋنــىــڭ زاۋۇت ــى ــدا مىڭلىغان ئۇيغۇر
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سۈپىتىدە

خىزمەتكە ئەۋەتىلگەن ،مەكتەپ شىركەت
بىلەن توختام ئىمزالىغان.

ۋاستىسى

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،بۇ خىزمەتچىلەر ھەر
كــۈنــى ئــەتــىــگــەنــدە بــىــر ســائــەت يــۈگــۈرۈشــى،
ئاندىن  13سائەت خىزمەت قىلىشى كېرەك.
ئۇالر دائىم كېچىدە سائەت  1گىچە ئىسمېنا
قوشۇپ ئىشلەشكە مەجبۇر بولىدۇ .كۈندىلىك
خىزمەت ۋاقتىغا سېلىشتۇرغاندا  ،ئۇالرنىڭ
ئايلىق مــائــاشــى بــەكــا تــــۆۋەن :ئادەتتىكى
ئىشچىالرنىڭ ئايلىق مائاشى ئاران  500يۈەن
(تەخمىنەن  70دولالر) ،نازارەتچى ۋە گۇرۇپپا
رەھبەرلىرىنىڭ ئايلىق مائاشى سەل يۇقىرى.
ئۇيغۇر ئىشچىلىرى زاۋۇتالردا تۇرىدۇ ،ئىشتىن
سىرتقى ۋاقىتالردا ئۆيگە قايتىشقا ناھايىتى
ئــاز رۇخــســەت قىلىنىدۇ .ب ــەزى شىركەتلەر
قۇرامىغا يەتمىگەن ئوقۇغۇچىالرنى تەكلىپ
قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئــەڭ كىچىكى ئــاران 16
يــاش .بۇ بالىالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئاتا
ئانىسى ئاتالمىش تــەربــىــلــەپ ئۆزگەرتىش
الگېرلىرىغا سوالنغان.ئۇنىڭ چۈشەنچىسىگە
ئــاســاســانــغــانــدا ،بــۇ قــۇرامــىــغــا يەتمىگەن
بالىالرنىڭ كۆپىنچىسى مەكتەپ تەرىپىدىن

كـــۈنـــەس نــاھــىــيــىــســىــدىــكــى بــىــر زاۋۇتـــتـــا
ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر ئايالالر (توردىن ئېلىندى)
ئۇيغۇر ئىشچىالر زاۋۇتــاردا تۇرىدۇ ،ئىشتىن
سىرتقى ۋاقىتالردا ئۆيگە قايتىشقا ناھايىتى
ئــاز رۇخــســەت قىلىنىدۇ .ب ــەزى شىركەتلەر
قۇرامىغا يەتمىگەن ئوقۇغۇچىالرنى تەكلىپ
قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئــەڭ كىچىكى ئــاران 16
يـــاش .بــۇ بــالــىــارنــىــڭ 80 %نــىــڭ دادىــســى
قايتا تەربىيلەش الگېرلىرىغا سوالنغان،
بەزىلىرىنىڭ ئاتا-ئانىلىرى قامالغان .ئۇ
«بــۇ بالىالر بەكمۇ بــىــچــارە» دېـــدى .ئۇنىڭ
چۈشەنچىسىگە ئاساسالنغاندا ،بۇ قۇرامىغا
يەتمىگەن بالىالرنىڭ كۆپىنچىسى مەكتەپ
تەرىپىدىن خىزمەتكە ئەۋەتىلگەن ،مەكتەپ
شىركەت بىلەن توختام ئىمزالىغان.
زاۋۇتـــــار ھــەتــتــا قــۇرامــىــغــا يەتمىگەنلەرنى
تەكلىپ قىلىدۇ.
بۇ خىل خىزمەت شەكلىگە سېلىشتۇرغاندا،
تــەربــىــيــلــەپ ئــۆزگــەرتــىــش الگېرلىرىدىكى
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ئــۇيــغــۇرالرتــېــخــىــمــۇ ئــــــەرزان« .تــەربــىــيــلــەپ
ئۆزگەرتىش الگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان
ئۇيغۇرالر بولسا ھەقسىز ئەمگەكچى  -ئۇالرغا
ئىش ھەققى بېرىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق».
ۋاڭ خــاۋ يەنە مۇنداق دېــدى« :ھۆكۈمەت بۇ
تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىنى سىرتقا كەسپىي
تەربىيىلەش كۇرسى سۈپىتىدە تونۇشتۇرۇپ
كونترول قىلىدۇ .ئــۇالر ئەمەلىيەتتە تۈرمە.
قولغا ئېلىنغانالر كۆپىنچە ۋاقىتتا ئىشلىشى
كېرەك».
ئۆتكەن يىلى يازدا ،خ ك پ قايتا تەربىيلەش
الگېرىدىكى مەھبۇسالرنىڭ كۆپىنچىسى

مۇناسىۋىتى يــوق .ۋاڭ خــاۋ مــۇنــداق دېــدى:
«ھـــۆكـــۈمـــەت ئــېــھــتــىــيــاجــلــىــق بــولــغــىــنــى
ئــۇيــغــۇرالرنــى نامراتلىقتىن قــۇتــۇلــدۇرۇش
ئ ــەم ــەس ،بــەلــكــى ئــۇالرنــىــڭ تــەپــەكــكــۇرىــنــى
ئــۆزگــەرتــىــش ».ھــازىــر ھــۆكــۈمــەت ئۇالرنىڭ
ئېتىقادىنى باستۇرۇپ ،ئۆرپ-ئادەتلىرىنى
يوقىتىدۇ ،ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەكلەرنى
كىيىشنى چــەكــلــەيــدۇ ،ئــۇالرنــىــڭ دىنىي
بايرامالرنى تەبرىكلىشىنى ۋە مەسچىتكە
بېرىپ ئىبادەت قىلىشىنى چەكلەيدۇ.
ئــــۇيــــغــــۇرالر چ ــوش ــق ــا گـــۆشـــى يــېــيــىــشــكــە
مەجبۇر بولىدۇ ،پەقەت بىرال ئېتىقاد بار:

قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىڭ «مۇۋاپىق
خىزمەت» تاپقانلىقىنى ئىالن قىلدى .كېيىن،
كــۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ باشقا
جايلىرىغا يۆتكىلىشكە باشلىدى .ھۆكۈمەت
بۇنىڭ «ئېشىنچا ئەمگەك مەسىلىسىنى
ھەل قىلىپ»« ،نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش»
نى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى
ئوتتۇرىغا قويدى.

ئىشەنسىڭىز پەقەت خىتاي كومپارتىيىسىگە
ئىشىنىشىڭىز كېرەك».
ئۇنىڭ قارىشىچە ،خ ك پ «نامراتلىقتىن
قـــۇتـــۇلـــدۇرۇش» بــاھــانــىــســى بــىــلــەن يولغا
قويغان تەربىيلەش ياكى ئەمگەك سىياسىتى
ئـــۇيـــغـــۇرالرنـــىـــڭ تــــۇرمــــۇش ســۈپــىــتــىــنــى
ئۆستۈرمىگەن ،ئەكسىچە ،ئۇالرنىڭ تۇرمۇش
سۈپىتىنى تۆۋەنلەتكەن.

ۋاڭ خــاۋنــىــڭ قــارىــشــىــچــە ،ھۆكۈمەتنىڭ
ئۇيغۇرالرنى مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇشى
ئېالن قىلىنغاندەك ئاددىي ئەمەس ،ھەمدە
«نــامــراتــلــىــقــتــىــن قـــۇتـــۇلـــدۇرۇش» بىلەن
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ئــۇ يــەنــە بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىنى بىلىدۇ.
دادىــســى ۋە ئــۈچ ئوغلى ئىلگىرى ئىچكىرى
ئــۆلــكــىــلــەردە ئىشلەيتتى ،ئــەمــمــا ئــۇالرمــۇ
شىنجاڭغا قايتۇرۇپ كېلىندى ۋە تەربىيلەپ
ئۆزگەرتىش الگېرلىرىغا ئەۋەتىلدى .ئۇالرنىڭ
ئۆيىدە ئايالى ۋە بالىلىرى بولۇپ ئونغا يېقىن
ئـــادەم ب ــار .ھــازىــر ئ ــۇالر پــەقــەت بىر كىچىك
ئوغلىنىڭ ئىشلىشىگە تاينىپ تۇرمۇشىنى
تەستە قامدايدۇ ،غورىگۈل تۇرمۇش كەچۈرىدۇ.

 10ھەسسىسىگە تەڭ ».ئەمما ھازىر ھۆكۈمەت
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىنى قايتۇرۇپ كەلدى .بۇ
يــەردە ئۇالرنىڭ يۈرۈش-تۇرۇشى چەكلىمىگە
ئــۇچــرايــدۇ .كــەم دېــگــەنــدە ئــۈچ ئـــەۋالد ئائىلە
ئەزالىرىنىڭ ھېچقانداق جىنايەت خاتىرىسى
يوقالر تەستىقالنغاندىن كېيىن شىنجاڭدىن
ئايرىالاليدۇ».
ۋاڭ خاۋ بىر ئۇيغۇر ئەرنى تونۇيدىغان بولۇپ،
ئۇ خىتايدا ئوقۇغان ۋە ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن
كــېــيــىــن گــــۇاڭــــدۇڭ ئــۆلــكــىــســىــدە ئــۇچــۇر
تېخنىكىسىدا ئىشلىگەن ،ئەمما ھۆكۈمەت
ئۇنى شىنجاڭغا مەجبۇرىي قايتۇرغان .ھازىر،
ئۇ كىيىم-كېچەك زاۋۇتىدا ئىشلەيدۇ ،پەقەت
ئازغىنە ئىش ھەققى ئاالاليدۇ ،ھەمدە نامرات
تۇرمۇش كەچۈرىدۇ.

ۋاڭ خــاۋ ئاخىرىدا مــۇنــداق دې ــدى« :بەزىلەر
شىنجاڭدا كىشىلىك ھوقۇق يوق دېيىشىدۇ.
ئىچكىرىدىن كەلگەن خىتاي بولۇش سۈپىتىم
بىلەن مەن ئۇالرغا قوشۇلىمەن».
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شەرقىي تۈركىستاندا نېمىلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟
بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرنىڭ قايسىسى راست ،قايسىسى يالغان؟
ژۇرنىلىمىز ئىشەنچلىك ،نوپۇزلۇق خەۋەر مەنبەلىرى ۋە تىرىك شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقى ئارقىلىق ،نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان
زۇلۇمالرنى ،خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
بۇ ھەقتىكى يالغان ئۇچۇرلىرىنى ۋە كۆز بويامچىلىقىنى دۇنياغا ئاشكارىالشنى
نىشان قىلىدۇ.
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