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خىتاي »دېموكراتىيە«سى ۋە 
شەرقىي تۈركىستان؟

در.ەئركىن ەئكرەم
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ژۇرنالغا كىرىش سۆز وئرنىدا

خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ دېموكراتىيــە چۈشەنچىســى ۋە ئۇقۇمــى 
تامامــەن  چۈشەنچىســىدىن  دېموكراتىيــە  ئۇنىۋېرســال  غەربنىــڭ 
پەرقلىــق بولــۇپ، دېموكراتىيەنــى » جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىيــات ۋە 
تەرىقىــدە  دېموكراتىيەســى«دېگەن  خەلــق  جەريانىدىكــى  ئۆزگىرىــش 
-2021يىلــى  تەرىپىدىــن  ھاكىمىيىتــى  خىتــاي  چۈشــەندۈرىدۇ. 
-4دېكابىــردا نەشــر قىلىنغــان »خىتاينىــڭ دېموكراتىيەســى« ناملىــق 
ئــاق تاشــلىق كىتابتــا مۇنــداق كۆرســىتىلىدۇ:» جەمئىيەتنىڭ بارلىق 
دېموكراتىيەســى  خەلــق  جەريانىدىكــى  ئۆزگىرىــش  ۋە  تەرەققىيــات 
بولســا خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ باشــچىلىقىدا خەلــق 
بىلــەن بىرلىكتــە دېموكراتىيــە ئارزۇســى، دېموكراتىيەنــى تەرەققىــي 
قىلــدۇرۇش ۋە دېموكراتىيــە قاتارلىقالرنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن 
بارلىققــا كەلتۈرگــەن بۈيــۈك ئەســەر بولــۇپ، ئۇ  خىتاي كوممۇنىســتىك 
داۋاملىــق  نەزەرىيەســىنى  دېموكراتىيــە  خىتــاي  پارتىيەســىنىڭ 
تەرەققىــي قىلدۇرۇش،تۈزۈمنــى يېڭىــالش ۋە ئەمەلىــي تىرىشــچانلىقالر 

تەجرىبىــدۇر«. شــەكىللەنگەن  نەتىجىســىدە 

ئاساســلىق  ۋە  ماھىيىتــى  پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنســىتىك  تــاي 
نىشــانىنىڭ زۆرۈر تەلىپىــدۇر. خىتــاي دېموكراتىيەســى تەڭداشســىز 
ئىشــتىراكچىل  مۇكەممــەل  ۋە  ئاالھىدىلىككــە  قۇرۇلمىلىــق 
ئەمەلىيەتكــە ئىگىــدۇر. خىتــاي دېموكراتىيەســى تىپىــك جۇڭگوچــە 
ئاالھىدىلىككــە  بولــۇش بىلــەن بىرگــە، پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ 
ئورتــاق قىممــەت قارىشــىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ. جەمئىيەتنىــڭ 
بارلىق تەرەققىيات ۋە ئۆزگىرىش جەريانىدا خەلق دېموكراتىيەسىنىڭ 
پارتىيەســىدۇر«.   كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ھامىيســى  بىردىنبىــر 
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كىتابتا يەنە خىتاي دېموكراتىيەسىنىڭ پەقەت خىتاي 
رەھبەرلىكىدىــال  پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســتىك 
ئىشــقا ئاشــىدىغانلىقى ئاالھىــدە ئەســكەرتىلىدۇ. بــۇ 
خەلــق  قۇرۇلتىيى،خىتــاي  خەلــق  خىتــاي  ئىبارىلــەر 
سىياســىي مەسلىھەت كېڭىشى ۋە ھۆكۈمەت قاتارلىق 
ئىشــلىتىلىپ  داۋاملىــق  تەرىپىدىنمــۇ  ئورگانــالر 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  كېلىنمەكتــە. 
دېموكراتىــك  »ســەككىز  باشــقا  كونتروللۇقىدىكــى 
ئۇقۇمىنىــڭ  دېموكراتىيەســى  خىتــاي  پارتىيــە« 
دائىرىســىگە كىرگۈزۈلمىگــەن. ھاكىممۇتلــەق بىــرال 
دېموكراتىيــە  قانداقمــۇ  رەھبەرلىكىــدە  پارتىيەنىــڭ 
تۈزۈمــى ۋە تەرتىپــى ئىشــقا ئاشســۇن؟ ئۆزىنــى ئاساســىي 
كۆرىدىغــان خىتــاي  ئۈســتۈن  ۋە  ئــەال  قانۇنىڭدىنمــۇ 
ــى قانداقمــۇ  كوممۇنىســتىك پارتىيەســى دېموكراتىيەن

تەتبىقلىيالىســۇن؟ 

دېموكراتىيەنىڭ پىرىنســىپى، ئاساســىي ۋە قىممىتى 
دېموكراتىيەنىــڭ  تۇرســۇن،  ياقتــا  بىــر  قاتارلىقــالر 
باشقۇرۇش تەرىپىمۇ خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى 
دۇچــار  ھاالكەتكــە  قىلىنىــپ  مونوپــول  تەرىپىدىــن 
جەمئىيەتتىكــى  ئەمەلىيەتتــە  دېموكراتىيــە  بولــدى. 
دۆلــەت  ياكــى  تەشــكىللىنىش  پۇقراالرنىــڭ  بارلىــق 
تــەڭ  قاتارلىقــالردا  شــەكىللەندۈرۈش  سىياســىتىنى 
بــاراۋەر ھەق-ھوقۇقالرغــا ئىگە بولىدىغــان ھاكىمىيەت 
شــەكلىدۇر. خىتــاي قانۇنــى ۋە رەســمىي ھۆججەتلىرىــدە 
خەلــق پۇقــرا تەبىــرى بىلــەن ئەمــەس بەلكــى خەلــق 
دېگــەن ئىبــارە بىلــەن تەرىپلىنىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال خىتــاي 
تارىخىدىكــى خانىدانلىــق ۋە ســۇاللە ھاكىمىيەتلىرىنى 
پۇقراالرنىــڭ  تۈزۈمىــدە  جۇمھۇرىيــەت  ئەســلىتىدۇ. 
كاپالەتكــە  تەرىپىدىــن  قانــۇن  ھەق-ھوقۇقلىــرى 
ئىگــە قىلىنىــدۇ، لېكىــن پۇقرالىــق ســاالھىيىتىگە 
خەلقــى  خىتــاي  بواللمىغــان  ئېرىشــىپ  ھازىرغىچــە 
ھــەق- تۈزۈمىــدە  دېموكراتىيــە  خىتايچــە  قانداقمــۇ 

قوغدىيالىســۇن؟ ھوقۇقلىرىنــى 

خىتــاي  پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي 

دېموكراتىيەســىنىڭ پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق 
قەدرىيەتلىرىنــى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنــى 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  خىتــاي  بــۇ  بىلجىرلىماقتــا. 
»ئىنســانىيەتنىڭ  قىلىۋاتقــان  تەشــۋىق  دۇنياغــا 
ئورتــاق تەقدىــر توپلۇقــى« شــوئارى بىلــەن ئوخشــاش 
خەلقئــارا  بولــۇپ،  ئىگــە  رولغــا  ۋە  فۇنكســىيە 
باشــچىلىقىدا  ھاكىمىيىتــى  خىتــاي  جەمئىيەتكــە 
خىتــاي ئىدېئولوگىيەســىنى ئاســاس قىلغــان دۇنيــا 
تەرتىپىنــى قوبــۇل قىلدۇرۇش ئۇرۇنۇشــىدىن باشــقا بىر 
نەرســە ئەمــەس. ئۇنداقتــا، كــۆپ قىســمى دېموكراتىيــە 
جەمئىيــەت  خەلقئــارا  قىلغــان  قوبــۇل  تۈزۈمىنــى 

قىالمــدۇ؟  قوبــۇل  دېموكراتىيەســىنى  خىتــاي 

ئــاق تاشــلىق كىتابتــا يەنــە خىتــاي دېموكراتىيــە-
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ســىنىڭ 
يىللىــق  ئــۇزۇن  بېرىلغــان  ئېلىــپ  باشــچىلىقىدا 
تىرىشــچانلىق ۋە كــۈرەش نەتىجىســىدە شــەكىللەنگەن 
تەجرىبــە ئىكەنلىكــى ئاالھىــدە ئەســكەرتىلىدۇ. خىتــاي 
كوممۇنىســتىك  خىتــاي  قۇرۇلغــان  تەرىپىدىــن 
پارتىيەســى مەلــۇم دەۋرلــەردە )1947-1921( خىتــاي 
بولمىغــان مىللەتلەرنىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇرۇپ 
چىقالىغانلىقىنــى ياكــى خىتــاي بىلــەن بىرلىكتــە 
قۇرۇلتــاي  ياشــىيااليدىغانلىقىنى  دۆلەتتــە  بىــر 
قارارلىرىــدا ئەســكەرتكەنىدى. 1949 - يىلــى شــەرقىي 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  تۈركىســتان 
ئارمىيەســى تەرىپىدىن ئىشــغال قىلىنغۇچە شــەرقىي 
پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  تۈركىســتان 
شــۇنداقال  ۋە  باقمىــدى  باشــقۇرۇلۇپ  تەرىپىدىــن 
خىتــاي كۆككــە كۆتۈرۈۋاتقــان خىتايچــە دېموكراتىيــە 
مۇنداقچــە  كەچۈرمىــدى.  باشــتىن  تەجرىبىســىنى 
قىلىــپ ئېيتقانــدا، شــەرقىي تۈركىســتان خىتايچــە 
دېموكراتىيــە بىلــەن ھېچقانــداق ئاالقىســى بولمىــدى. 
خىتــاي خەلقىغىمــۇ پايدىســى بولمىغــان خىتايچــە 
دېموكراتىيەنىــڭ  مۇســتەملىكە ۋە ئىشــغال رايونــى 
قانداقمــۇ  خەلقىگــە  تۈركىســتان  شــەرقىي  بولغــان 

بولســۇن.  پايدىســى 
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در.ەئركىن ەئكرەم

ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات 
فاكۇلتېتى تارىخ بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى

 E - mail: eekrem@hacettepe.edu.tr

خىتاي–سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى

)1945 - 1944(

 )3( شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى

ژۇرنال ئىالۋىسى: ماقالىـدە خىتايچـە رەسـمىي ھۆججەتلەردىـن 
ئېلىنغـــان ئىســمالر، تېمىالر، ھۆججەتلەرنىــــڭ ئىســــىملىرى ۋە 
شــۇنىڭغا ئوخشـاش ئىبارىلــەر قــوش تىرنــاق ئىچىگــە ئېلىنىـپ 

ئەســـلى ماتېرىيالالردىكــى ئاتىلىشـــى بويىچــە بېرىلــدى.

بېشى ئالدىنقى ساندا

ســوۋېت  قارىشــىچە،  تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ  خىتــاي 
ئىتتىپاقــى، شــېڭ شىســەينىڭ زوراۋانلىــق سىياســىتىدىن 
كېلىــپ چىققــان مىللىــي زىددىيــەت، ئىقتىســادىي كىرىزىس 
پايدىلىــق  بولغــان  قوشــنا  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ۋە 
 - خىتــاي  ســوۋېت،   - خىتــاي  پايدىلىنىــپ  شــارائىتتىن 
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ــدا  ــاي - موڭغۇلىيــە چېگــرا رايونلىرى ســوۋېت، خىت
بىــر قاتــار ئوخشــاش بولمىغــان دەرىجىــدە، ئوخشــاش 
بولمىغــان شــەكىلدە ئوخشــاش بولمىغــان كۆلەمــدە 
تاجاۋۇزچىلىــق، »بۆلگۈنچىلىــك«، ئاغدۇرمىچىلىــق 
ئارقىلىــق،  قويــۇش  يولغــا  پائالىيەتلىرىنــى 
تەســىر  ۋە  ھوقــۇق  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
كۈچىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش شــۇنداقال شــەرقىي 
پىالنلىــدى.  قىلىشــنى  كونتــرول  تۈركىســتاننى 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئېتىبــارەن،  شــۇنىڭدىن 
رايونغــا  بولمىغــان  تىنــچ  رايونلىــرى  چېگــرا 
سىياســىي  ئىجتىمائىــي،  باشــالپ،  ئايلىنىشــقا 
ۋەزىيىتــى كۈنســايىن كەسكىنلىشــىپ داۋالغــۇش 
ئىچىــدە قالــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــى 
ئارقىســىدا، پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتان مىقياســىدا 
ھۆكۈمرانلىقىغــا  گومىنــداڭ  ۋە  شىســەي  شــېڭ 
ــەۋج ئېلىــپ، قارشــىلىق  ــۈرەش ئ ــي ك قارشــى مىللى
ھەرىكىتــى >ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبى<غــا ئايالنــدى1. 
ۋەقەنــى  تەتقىقاتچىلىــرى  خىتــاي  نۇرغۇنلىغــان 
تەھلىــل قىلىــپ »ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبى«نىــڭ 
ســەۋەبى، مىلىتارىســت  ئاساســلىق  پارتلىشــىنىڭ 
ھۆكۈمرانلىقــى،  زۇلمەتلىــك  شىســەينىڭ  شــېڭ 
قىلغــان  ھۆكۈمرانلىــق  شىســەينىڭ  شــېڭ 
مەزگىلــدە تۈمــەن مىڭلىغــان ئۇيغــۇر، قــازاق، خۇيــزۇ 
قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ يۇقىــرى قاتالمدىكــى زاتــالر، 
چارۋىچىالرنىــڭ  دېھقــان  ئادەتتىكــى  ۋە  زىيالىيــالر 
زىندانالرغــا  ۋە  ئۆلتۈرۈلۈشــى  ئېچىنىشــلىق 
يــەردە  بــار  زۇلــۇم  كۆرســەتتى.  دەپ  قامىلىشــى« 
ــۈك  ــق تۇيغۇســى كۈچل ــار، ھەققانىيلى قارشــىلىق ب
ســەۋر  خەلقــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  بولغــان 
ــۇالر قوللىرىغــا قــورال  قىلغۇســىز ھالغــا كەلــدى. ئ
قوراللىــق  بولغىــدەك  داســتان  تىلــالردا  ئېلىــپ، 
مۇســتەقىللىق  بــۇ  يايــدۇردى.  قانــات  كۈرەشــنى 
كۈرىشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئــادەم، قــورال – 
يــاراغ ۋە ماددىــي جەھەتتىــن ياردىمىگــە ئېرىشــتى2. 
كۆلەمــدە  كــەڭ  ئىنقىالبى«نىــڭ  ۋىاليــەت  »ئــۈچ 
كېيىــن  ئايدىــن   -  9 يىلــى   -  1944 يېيىلىشــى 

دېيىشــكە بولىــدۇ. ۋەھالەنكــى 1940 - يىلىدىكــى 
چارۋىچىلىرىنىــڭ  قــازاق  ۋىاليىتىدىكــى  ئالتــاي 
قوراللىــق كۈرىشــى بولســا »ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى 
»نىــڭ مۇقەددىمىســىدۇر. ئەممــا، شــېڭ شىســەينىڭ 
چۈشەندۈرۈشــىچە »ئاتالمىــش ›شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ھەرىكىتــى › »شــىنجاڭ« دىكــى بىــر 
قىســىم خۇيــزۇ قاتارلىقالرنىــڭ تاشــقى ياردىمىگــە 
پارچىالشــتەك  زېمىنىنــى  خىتاينىــڭ  تايىنىــپ، 
ئــۇ- ھەرىكىتىگــە  ئاســىيلىق  بولغــان  ۋەتەنگــە 
 1943 ئەمەلىيەتتــە،  قارايــدۇ3.  دەپ  رۇنغــان« 
ھەرقايســى  جەنۇبنىــڭ  ئايلىــرى   -  8 يىلــى   -
شــىمالىي  ۋە  ئۈرۈمچــى  شــۇنىڭدەك  جايلىرىــدا، 
رايونــالردا بايقالغــان »ئازادلىــق تەشــكىالتى »نامىــدا 
تارقىتىدىغــان تەشــۋىقات كىتابچىلىرىغــا قارىغانــدا، 
ۋە  ســەپەرۋەرلىكى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بــۇ 
ھەرىكىتىــدۇر.  ئازادلىــق  مىللىــي  قوللىشــىدىكى 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلۇشــنىڭ 
رەھبەرلىــك  ئوڭچــى  مەزگىلىدىكــى  دەســلەپكى 
قاتلىمى بولســۇن ۋە ياكى كېيىنكى مەزگىللەردىكى 
بولســۇن،  قاتلىمىدىكىلــەر  رەھبەرلــەر  ســولچى 
ھەممىســى ئــۆزى قاتناشــقان بــۇ ھەرىكەتنــى مىللىــي 
»مىللىــي  تونۇغــان4.  دەپ  ھەرىكىتــى  ئازادلىــق 
ئازادلىــق ھەرىكىتى »خاراكتېردىكى مۇســتەقىللىق 
پارتاليــدۇ،  بىــر پۇرســەتتە  ھەرىكىتــى ھــەر قانــداق 
ھۆكۈمرانلىقــى  زۇلمەتلىــك  شىســەينىڭ  شــېڭ 
شــارائىتنى  بــۇ  قىلمىشــلىرى  مەزگىلىدىكــى 
چوڭقــۇر  بۇنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ھازىرلىــدى. 
تەتقىــق قىلغــان بولــۇپ، ســۇنىڭ ئېقىشــىغا قارىتــا 
ــۇپ، ۋەزىيەتتىــن پايدىلىنىــپ، سىياســىي،  ــول تۇت ي
ئىقتىســادىي ۋە بىخەتەرلىــك جەھەتتىكــى مەنپەئــە-

تنــى ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا ھەرىكــەت قىلــدى5. 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــا  ــى شــېڭ شىســەيگە ۋە گومىنداڭغ ــي خەلقن تۈركى
قارشى قوزغاپ قولالش ئۈچۈن قولالنغان ئاساسلىق 
ئۇســۇللىرى: بىرىنچــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكــۈ-
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يولــالر  دىپلوماتىــك  چىقىــپ،  ئوتتۇرىغــا  مىتــى 
گومىنداڭنىــڭ  ۋە  شىســەينى  شــېڭ  ئارقىلىــق، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى ھەرىكىتىنــى قاتتىــق 
ئەيىبلــەپ، شــېڭ شىســەينى ئالماشتۇرۇۋېتىشــنى 
تەلــەپ قىلىــش. ئىككىنچــى، جامائــەت پىكــرى پەيــدا 
قىلىــپ، ئاممىنــى ســەپەرۋەر قىلىــش ئــۇالر تۈركىــي 
قىلىدىغــان  قوبــۇل  ئاســان  قــەدەر  بىــر  خەلقلــەر 
مىللىــي، دىنىــي شــوئار ئارقىلىــق ئاممىنى ســەپەرۋەر 
قىلىشــقا تىرىشــتى. ئۈچىنچى، مەخپىي تەشــكىالت 
قۇرۇشــقا يېتەكچىلىــك قىلىــپ تايانــچ تەربىيەلــەش. 
تۆتىنچــى، چېگرانــى ئېچىۋېتىــپ، شــېڭ شىســەيگە 
ۋە گومىنداڭغــا قارشــى تۇرۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 
قېچىــپ بارغانالرنــى قوغــداش6. ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
1943 - يىلى شــەرقىي تۈركىســتاندىن چېكىنىشكە 
كىتابچىلىــرى  تەشــۋىقات  تارتىپــال  باشــلىغاندىن 
جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  بىلــەن 
قۇرۇشــنىڭ ئىدىيــەۋى ئۇلىنــى سېلىشــقا باشــلىغان 
ئىــدى7. شــۇنىڭ بىلــەن بىر ۋاقىتتا ھــەر مىللەتتىن 
سىياســىي، ھەربىــي ئىشــالردا ئىختىساســلىقالرنى 
ئۈچــۈن  قــۇرۇش  جۇمھۇرىيەتنــى  بــۇ  تەربىيەلــەپ، 
ماددىــي ئاســاس ســالدى. ھەربىــي جەھەتتــە، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئاساســلىق رولــى بولســا شــەرقىي 
كــۆپ  كۈچلىرىنــى  قوزغىالڭچــى  تۈركىســتاننىڭ 
ســوۋېت  تەمىنلــەش،  بىلــەن  قــورال  مىقــداردا 
ئىتتىپاقى چېگراســى ئىچىدىكى ھەربىي قوزغىالڭ 
ئەۋەتىــش  كادىرلىرىنــى  تەربىيەلەنگــەن  ئۈچــۈن 
ئارقىلىــق پارتىزانلىــق پائالىيىتــى تەشــكىللەش ۋە 
رەھبەرلىــك قىلىــش قاتارلىقــالر ئىــدى8. »غۇلجــا 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بۇرۇنــال  دىــن  ۋەقەســى« 
شىســەي  شــېڭ  خەلقىنــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
پىالنىنــى  تەشــكىللەش  قارشــى  ھۆكۈمىتىگــە 
ئىچكــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئىــدى.  باشــلىغان 
ئىشــالر خەلــق كومىتېتــى )NKVD، ئىچكــى ئىشــالر 
مىنىســتىرلىكى(نىڭ 1944 تىــن 1953 ۋە 1946 - 
يىلىدىــن 1949 – يىلىغىچــە بولغــان جەرياندىكــى 
ســوۋېت  ئاساســالنغاندا،  ماتېرىيالىغــا  ئارخىــپ 

ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان 
ــدە  ــان »ئاالھى ــۈن مەخســۇس پىالنلىغ ۋەقەســى ئۈچ
ئىچكــى  بولــۇپ  »قۇرغــان  تەشــكىالتى  ھەرىكــەت 
ــارات ئىشــلىرىنىڭ  ــى ئاخب ــق كومىتېت ئىشــالر خەل
باشــلىقى ۋىالدىمىــر ســتەپونىۋچ ئىگنــارو گېنېــرال 
بــۇ   )Vladimir Stepanovich Egnarow(
ئالــدى.  ئۈســتىگە  مەســئۇللۇقىنى  تەشــكىالتنىڭ 
ئىچكــى ئىشــالر خەلــق كومىتېتــى بىرىنچــى بۆلۈمــى 
4 - ئىدارىســىنىڭ ئىدارە باشــلىقى الڭفاڭ گېنېرال 
ۋىالدىمىــر   )Aleksandr Ivanovich Langfang(
گېنېرالغــا يــاردەم بېرىدىغــان بولــدى. بــۇ تەشــكىالت 
 )Alma - Ata( ئالمۇتــا  ئىشــتابىنى  قوماندانلىــق 
شــەھىرىدە، تارمىقىنــى بولســا ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
بىــر   ،Qorgas( قورغــاس  ئىچىدىكــى  چېگراســى 
قىســمى ســوۋېت ئىتتىپاقى چېگراســى ئىچىدە يەنە 
بىــر قىســمى غۇلجــا چېگراســى ئىچىــدە،( قورغاس(تا 
قۇردى. ئۇنىڭدىن باشــقا، »جەنۇبىي شــىنجاڭ«دىكى 
ۋەقەلەرنــى پىالنــالش ئۈچــۈن، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئىچكــى ئىشــالر خەلــق كومىتېتــى ئۆزبېكىســتان 
تەشــكىالتالرنى  ئوخشــاش  قىرغىزىســتاندا  ۋە 
ــۇر  ــن كېيىــن مەزك ــى 3 - ئايدى ــۇردى. 1946 - يىل ق
 )Balnikov( بالىنكــوف  مەســئۇلى  تەشــكىالتنىڭ 
پولكوۋنىــك بولــۇپ ســايالندى9. ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
نۇرغۇنلىغــان  كومىتېتــى  خەلــق  ئىشــالر  ئىچكــى 
»شــىمالىي  تەشــكىللەپ  خادىمالرنــى  ئاالھىــدە 
ســوۋېت  كىرگــۈزۈپ،  ســىڭىپ  شــىنجاڭ«غا 
ئىتتىپاقــى ئۈچــۈن ئاكتىــپ خىزمــەت قىلــدۇردى10. 

خىتــاي تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ تەتقىق قىلىشــىچە، 
ئالمۇتىــدا  يىلــى   -  1943 ھۆكۈمىتــى  ســوۋېت 
»»شــىنجاڭ« دىكــى تۈركىــي مىللەتلــەر ئازادلىــق 
ئىلگىــرى  تەشــكىالت  بــۇ  قــۇردى،  كومىتېتى«نــى 
ــاردەم بېرىــپ ماجۇڭيىــڭ بىلــەن  شــېڭ شىســەيگە ي
بەرگــەن  يــاردەم  يوقىتىشــقا  پېڭيۇەننــى  جــاڭ 
قۇرۇلــۇپ،  تەرىپىدىــن  ئەيفــۇ  مافۇشــى  گېنېــرال 
بولســا  ۋەزىپىســى  ئاساســلىق  تەشــكىالتنىڭ  بــۇ 
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يۇقىــرى  ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ  ئىلىدىكــى 
ئارقىلىــق  كۆرۈشــۈش  بىلــەن  قاتالمدىكىلىــرى 
شــۇ  ئىــدى.  قوزغــاش  قوزغىــالڭ  قوراللىــق 
چاغــالردا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئالمۇتــا ۋە ئەنجانغــا 
ھەربىــي مەشــىق بازىســى قۇرغــان بولــۇپ، ســوۋېت 
تۈركىســتانلىق  شــەرقىي  تۇرۇشــلۇق  ئىتتىپاقىــدا 
قوزغىالڭچىالرنــى مەخســۇس مەشــىق قىلدۇراتتــى. 
ئالمۇتــا بازىســى ئــۇرۇش مەشــىقى، ئەنجــان بازىســىدا 
ــۇرۇش مەشــىقى قىلىناتتــى11.  بولســا پارتىزانلىــق ئ
قۇمۇلــدا  يىلــى   -  1943 قارىغانــدا،  ئېيتىشــالرغا 
پولــك«   -  8 »قىزىــل  تۇرۇۋاتقــان  مۇداپىئــەدە 
چېكىنىــپ، غۇلجىدىــن ئۆتكەنــدە، بــۇ قىســىمنىڭ 
قورالىنــى تولۇقــى بىلــەن خەلق ئارىســىغا يوشــۇرۇپ، 
قوللىنىشــنى  ھەرىكەتتــە  قوراللىــق  كېيىنكــى 
ــى،  ــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇك ــان12. بۇنىڭدى پىالنلىغ
موســكۋانىڭ شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنــى 
تەشــكىللىك  ۋە  پىالنلىــق  تۈرلــۈك  بىــر  قۇرۇشــى 
ســوۋېت  تالالشــتۇر.  ئىســتراتېگىيەلىك 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك رەھبىرى 
بېللــى  مىنىســتىرى  ئىشــالر  ئىچكــى  ئىســتالىن 
 )Lavrentig Pavlovich Beria، 1899 - 1953(
ھەمــدە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى موتولۇفنىــڭ 
بــۇ ئىشــالردىن تولــۇق خەۋىــرى بــار ئىــدى، ھەمــدە 
ئىچكــى ئىشــالر ئاالھىــدە ۋەزىپــە بۆلۈمــى )ئىچكــى 
ئاتىلىــدۇ(  دەپمــۇ  بۆلۈمــى  ئاخبــارات  ئىشــالر 
تۈركىســتان  شــەرقىي  مىنىســتىرى يېگىنــاروڧ، 
ــر  ــڭ قۇرۇلۇشــىغا باشــتىن - ئاخى جۇمھۇرىيىتىنى
بىۋاســىتە قاتنىشــىپ، تەشــكىللەپ، يېتەكچىلىــك 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي   .13 ئىــدى  قىلغــان 
مۇناســىۋەتلىك ئەھۋالــالر، ئىقتىســادىي مەســىلىلەر 
ئاالھىــدە  يېتەكچىلىكىدىكــى  يېگىنــاروڧ  پەقــەت 
ۋەزىپــە بۆلۈمىدىنــال ئەمــەس، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
يۇقىــرى قاتالمدىكىلــەر باشــقا يولالردىنمــۇ شــەرقىي 
تۈركىســتان ۋەزىيىتىنىــڭ تەرەققىيــات ئەھۋالىنــى 
ئىگىلــەپ تۇرغــان ئىــدى14. ئەمەلىيەتتــە بــۇ ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ئىچكــى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ 

ناھايىتــى مۇكەممــەل پىالنلىغــان ھەرىكــەت پىالنــى 
ئىــدى. 

ئىگىلىنىشــىچە، بــۇ ۋەقەنىڭ ئىچكــى ئەھۋالدىن 
خــەۋەردار بولغــان، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىگــە تەســلىم 
بولغــان قازاقالرنىــڭ ۋەكىلــى بەكتــاي مۇنــداق دەپ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت   )1( قىلىــدۇ:  ئېتىــراپ 
ئۆزبېــك  تــۇڭگان،  ئۇيغــۇر،  قــازاق،  سۇيىقەســتى، 
قاتارلىــق ھــەر مىللــەت خەلقىنى قولــالش ئارقىلىق، 
جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  »قورچــاق« 
بــەزى  ۋە  ســەردارلىرى  تــەرەپ  قايســى  ھــەر  قــۇرۇپ، 
تالــالپ  مۆتىۋەرلىرىنــى  دىنــى  ئىســالم  رايونالرغــا 
ســىكاگىت،  بولىنــوف،  ئەممــا  تەيىنلــەش، 
پۇلىخــوف قاتارلىــق ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرىپىدىــن 
پۇقراســى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئەۋەتىلگــەن 
كىشــىلەرگە ۋالىــي ياكــى مۇئاۋىــن ۋالىــي، ســاقچى 
يۇقىــرى  قاتارلىــق  باشــلىقى  ئىدارىســىنىڭ 
دەرىجىلىــك ھەربىــي ھوقۇقالرنــى بېرىــش ئارقىلىــق 
ۋەزىيەتنــى باشــقۇرۇش؛ )2( قوزغىالڭچىالرنىــڭ كــۆپ 
قىســمىنى مۇســۇلمانالر، ئىتائەتمــەن موڭغۇلالردىــن 
تەشــكىللەش، ئاساســلىق باشــقۇرغۇچىلىرى بولســا 
كــۆپ ئەھۋالــدا يەرلىــك زاتالردىــن، مۇئاۋىــن باشــلىق 
ســوۋېت  بولســا  مەســلىھەتچىلەر  سىياســىي  ۋە 
قوزغىالڭچىــالر   )3( تەيىنلــەش؛  پۇقرالىرىدىــن 
ئىشــلەتكەن قورالالردىــن تانــكا، بىرونېۋىــك، پوچــى، 
پىلىمــوت قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىنــى ســوۋېت تــەرەپ 
تەمىنلەيــدۇ ۋە ســوۋېت تــەرەپ ھەربىــي يېتەكچىســى 
باشــقۇرۇلىدۇ.  قىلىــپ  ئىــدارە  تەرىپىدىــن 
كۆپىنچىســى  قورالالرنىــڭ  ئالتايدىكــى  لېكىــن 
»جەنۇبىــي  ئەكىلىنگــەن،  موڭغۇلدىــن  تاشــقى 
 -  1944 بولســا  ياراغــالر   - قــورال  شــىنجاڭدىكى« 
يىلــى گېرمانىيــە تەرىپىدىــن ياســالغان قورالــالردۇر. 
قوزغىــالڭ  چىقىمــى،  تەرەپنىــڭ  قوزغىالڭچــى   )4(
خەلقتىــن  ھازىرغىچــە  تــا  تارتىــپ  پارتلىغاندىــن 
مۇســادىرە  مۈلكــى  مــال  خىتايالرنىــڭ  ئېلىنغــان، 
قوللىنىلغــان،  يۈرۈشــتە  ھەربىــي  قىلىنىــپ، 
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تارقاتقــان  »ئۆلكىمىزنىــڭ«  يەنــە  قوزغىالڭچىــالر 
تۈركىســتان  شــەرقىي  »قورچــاق«  پۇلغــا  يېڭــى 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ مۆھۈرىنــى باســقان15. بۇنىڭدىــن 
بــۇ سىياســىي تەشــكىالتنىڭ ھەرىكىتــى، قــورال - 
يــاراق، ھەربىي تەمىنات قۇرۇلمىســىنى كۆرۈۋالغىلى 

بولىــدۇ. 

تارقىتىلغــان  ۋاراقلىرىنىــڭ  تەشــۋىقات 
قارىغانــدا،  كەينىدىــن   - ئالــدى  ۋاقتىنىــڭ 
ســوۋېت  ئالمىغانــدا،  ھېســابقا  رايونىنــى  ئالتــاي 
يىلــى   -  1943 يەنــە  ۋاقىتتــا،  ئەينــى  ئىتتىپاقــى 
قىلغــان  مەركــەز  جەنۇبنــى  ئارىســىدا،  ئايــالر   -  8
ــر  ــان. بى ــپ بارغ ــى ئېلى ــدا تەشــۋىقات پائالىيىت ھال
يەرلىــك  نىــڭ  تەشۋىقاتچىالر»شــىنجاڭ«  قىســىم 
ــى  ــان ياك ــن تۇتۇلغ ــى تەرىپىدى ــك ئورگىن بىخەتەرلى
تەكشــۈرۈش ئاســتىغا ئېلىنغــان بولســىمۇ16، بــۇ 
خىــل تەشــۋىقات پائالىيىتــى تەدرىجىــي ئۈرۈمچىنــى 
رايونالرغــا  شــىمال  پۈتكــۈل  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
كېڭەيدى17. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
تۇنجــى رەھبىــرى ئېلىخــان تــۆرە )1976 - 1885، 
 - 9 ئاينىــڭ   - 4 Alikhan Töre( 1944 - يىلــى 
كۈنــى »غۇلجــا ئازادلىــق تەشــكىالتى«نى قۇرۇشــنىڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كەينىــدە18،   - ئالــدى 
غۇلجىــدا تۇرۇشــلۇق كونسۇلخانىســىنىڭ ئەمەلدارى 
بىلــەن كــۆپ قېتىــم ســۆھبەت ئۆتكۈزگــەن بولــۇپ، 
كونســۇل خادىمى ئىســتالىننىڭ ســالىمىنى ئېلىپ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كەلگەنلىكىنــى، ھەمــدە 
شــەرقىي تۈركىســتان مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىگــە 
شــېڭ  يىلــى   -  1933 بېرىدىغانلىقىنــى،  يــاردەم 
ــي مۇســتەقىللىق  ــپ، مىللى ــاردەم بېرى شىســەيگە ي
ھەرىكىتىنــى باســتۇرغان مۇناســىۋەتلىك ســوۋېت 
جازاالنغانلىقىنــى  ئەمەلدارلىرىنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
موڭغۇلىيــە  باشــلىرىدا  ئاينىــڭ   -  4 بىلــدۈردى19. 
چويبالســان  رەھبىــرى  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق 
 )Horloogiyn Choybalsan  ،1895  -  1952(
چېگرانــى كۆزدىــن كەچــۈرۈش نامــى بىلــەن چىڭگىــل 

ناھىيەســىگە كېلىــپ، قوزغىالڭچــى قوشــۇنىنىڭ 
رەھبىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، بىــر تۈركــۈم ھەربىــي 
بــەردى.  يەتكــۈزۈپ  يــاراغ   - قــورال  مەســلىھەتچى، 
يەنــى ئوســمان بىلــەن دەلىلقــان ئالتايــدا قوزغىغــان 
قــورال  نۇرغــۇن  ھالــدا  ئۈزلۈكســىز  قوزغىالڭغــا 
تــۇردى  تەمىنلــەپ  بىلــەن  دورا   - ئــوق  يــاراق،   -
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بىرگــە،  بىلــەن  شــۇنىڭ   .20

يەرلىــك خەلقتىــن زور تۈركۈمــدە ھەربىــي ئەمەلــدار 
ــاي ۋە  ــەپ، ئالتــاي، تارباغات ــى تەربىيەل ۋە قوماندانالرن
ئىلــى ئــۈچ ۋىاليەتكــە ئەۋەتتــى. بــۇ تايانــچ كۈچلەرنىــڭ 
قاتنىشىشــى بىلــەن، شــىمالدا پارتىزانلىــق ئۇرۇشــى 
تۆرىنىــڭ  ئېلىخــان  ئايــالردا   -  10 باشــلىدى21. 
تەشــكىالتى«  ئازادلىــق  »غۇلجــا  باشــچىلىقىدىكى 
رەھبىــرى  تەشــكىالتنىڭ  مەخپىــي  ئاســتى  يــەر 
كۆتــۈرۈش  قوزغىــالڭ  بىلــەن  تــۆرە  ئابدۇلخەبىــر 
ئىشــلىرىنى بىرلىكتــە كېڭەشــتى 22. 11 - ئاينىــڭ 
7 - كۈنى، قىســمەن ئۆلكە قوشــۇنى ئالتاي ۋىاليىتى 
يۆتكىتىلىــپ،  رايونلىرىغــا  ناھىيەســى  نىلقــا  ۋە 
ــۆرە باشــچىلىقىدىكى »غۇلجــا ئازادلىــق  ئېلىخــان ت
تەشــكىالتى« بىلەن بىرلىشــىپ ئىچى ۋە سىرتىدىن 
بىرلىكتــە قوزغىــالڭ قوزغىــدى 23. ئېلىخــان تــۆرە 
شــۇ كۈنــى مەســچىتتە بامــدات نامىــزى ئوقۇۋاتقانــدا، 
غۇلجــا شــەھىرىنىڭ شــەرقىي ۋە شــىمال تەرىپىدىــن 
مىلتىــق ئــاۋازى ئاڭالنــدى، ئارقىدىنــال ئېلىخــان تــۆرە 
بايانــات ئېــالن قىلىــپ، بــۇ ئەركىنلىكنىــڭ تۇنجــى 
ــاۋازى دەپ قوزغىالڭنــى رەســمىي جاكارلىــدى.  ــوق ئ ئ
شــەھەر  چىقىــپ،  كوچىغــا  ئاھالىســى  شــەھەر 
ئىچىدىكى ھۆكۈمەت ئاپپاراتلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ، 
ماسالشــتى.  بىلــەن  تەشــكىالتلىرى  ئاســتى  يــەر 
ئېلىخــان تــۆرە نەچچــە مىڭلىغــان شــەھەر ئاھالىســى 
ھۇجــۇم  ئىدارىســىگە  ســاقچى  شــەھەرلىك  بىلــەن 
كېيىــن،  بولغاندىــن  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  قىلىــش 
ئىشــغالىيەتچى  ئېتىبــارەن  »بۈگۈندىــن  دەرھــال: 
»دەپ  قىلىنمايــدۇ  ئېتىــراپ  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
جاكارلىــدى24. بىــر مەيــدان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
قارشــى،  مۇســتەبىتلىككە  ئېرىشــكەن،  ياردىمىگــە 
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ھەرىكىتــى  مۇســتەقىللىق  ئۈچــۈن،  ئەركىنلىــك 
پارتلىــدى25. 

رەھبەرلىــك  ئالىــي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
قاتلىمىدىكىلــەر »غۇلجــا ۋەقەســى« نــى پىالنــالپ، 
تەشــكىللەپال قالمــاي، بەلكــى يەنــە ماددىــي ئەشــيا، 
قوماندانلىــق  ھەربىــي  ۋە  تېخنىــكا  ھەربىــي 
جەھەتتىنمــۇ قوللىــدى. »ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى« 
ئەمەلىيەتتــە،  بولۇشــى،  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  نىــڭ 
ئومۇميۈزلــۈك  پائــال،  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
دېيىشــكىمۇ  نەتىجىســى  قاتناشــقانلىقىنىڭ 
ئىنقىالبــى غەلىبــە قىلغاندىــن  بوالتتــى26. غۇلجــا 
كېيىــن، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 1944 - يىلــى 11 - 
ئاينىــڭ ئاخىرقــى ئــون كۈنىــدە غۇلجــا شــەھىرىدە 
)Viladimir kozlov(كوزلــوف ۋىالدىمىــر 

ۋە  ئــۆي«  نومۇرلــۇق  »بىرىنچــى  مەســئۇللۇقىدا 
 )Viladimir Stefanovich(ۋىالدىمىــر ســىتىفانوۋىچ
ئــۆي«  نومۇرلــۇق  »ئىككىنچــى  مەســئۇللۇقىدا 
مەســلىھەتچىلىك  ئۈچــۈن  ئىنقىــالب  قــۇرۇپ  نــى 
گېنېــرال  يېگېنــاروڧ  باشــلىدى27.  قىلىشــقا 
جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  بولســا 
كومىتېتنىــڭ  ھەربىــي  ھۆكۈمــەت  ۋاقىتلىــق 
مەســلىھەتچىلىك ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئالــدى28. 
ۋە  سىياســىي  مۇھىــم  ھۆكۈمەتنىــڭ  ئەلۋەتتــە، 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ھەرىكەتلىــرى  ھەربىــي 
يېگېنــاروڧ  قىلىنمايتتــى.  ئىجــرا  رۇخسىتىســىز 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ھەپتــە  ھــەر  گېنېــرال 
ھۆكۈمىتىگــە شــۇ جايدىكــى ھۆكۈمــەت ئىشــلىرى 
تەرەققىياتىدىــن  جۇمھۇرىيەتنىــڭ  ۋە  ئەھۋالــى 
ســوۋېت  ئەمەلىيەتتــە،  تۇراتتــى29.  بېرىــپ  دوكالت 
ئىگىلــەش  ئاخبــارات  تەرەپنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
ئىچكــى  كۆپىنچىســى  بولــۇپ،  كــۆپ  ئۇســۇللىرى 
تەرىپىدىــن ســوۋېت  بېرىيــە  ئىشــالر مىنىســتىرى 
ــي  ــى كوممۇنىســتىك پارتىيەســى مەركىزى ئىتتىپاق
ئــۇدۇل  قاتلىمىغــا  رەھبەرلىــك  كومىتېتنىــڭ 

يەتكۈزۈلەتتــى30. 

ئىگىلەنـــ- جەھەتتىــن  ئاساســىي  شــەھىرى  غۇلجــا 
ـــگەندىن كېيىــن يېڭــى ھاكىمىيــەت تەشكىللەشــكە 
ئاينىــڭ   -  11 يىلــى   -  1944 قىلىنــدى.  تۇتــۇش 
تەشــكىالتى«  ئازادلىــق  »غۇلجــا  كۈنــى   -  12
»شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« ۋاقىتلىــق 
 .31 جاكارلىــدى  قۇرۇلغانلىقىنــى  ھۆكۈمەتنىــڭ 
ئېلىخــان تــۆرە، ھاكىمبــەگ غوجــا )1871 - 1957(، 
رەھىمخــان   ،)2005  -  1914( مەخســۇم  ئابــدۇرۇپ 
ــەد مەخســۇم  ســابىرھاجى )1905 - 1973(، مۇھەمم
ئابباســوف)1921  ئابدۇكېرىــم   ،)1962  -  1902(
 ،)1945  -  1906( يۇنىچىــف  ھەبىــب   ،)1949  -
پــاۋل   ،)1995  -  1917( مۇســابايوف  ئەنــۋەر 
 ،)Povel. P. Moskolov( ماســكولوف  پاۋلىۋىــچ 
ــداش  ــۆرە )1890 - 1970(، غېنــى يول ئابدۇلخەبىــر ت
)1908 - 1971( بۇقــا ئەنمۇبــال )موڭغــۇل، 1911 
- 1949( ســالىھجانباي باباجــان )1870 - 1954(، 
پېتىــر   )1960  - خەلپــە)1869  ئابدۇلمۇتەللىــپ 
 Peter Romanovich(ئالىكســاندىر رومانىۋىــچ 
Aleksadrov( غېنى باتۇر )1901 - 1978(قاتارلىق 
ئــون ئالتــە كىشــىدىن تەركىــب تاپقــان ۋاقىتلىــق 
ھۆكۈمــەت ھەيئىتــى قۇرۇلــدى. ۋاقىتلىــق ھۆكۈمەت 
ئېلىخــان  نەتىجىســىدە  سايلىشــى  ئەزالىرىنىــڭ 
رەئىســلىكىگە،  ھۆكۈمەتنىــڭ  ۋاقىتلىــق  تــۆرە 
ھاكىمبــەگ خوجــا مۇئاۋىــن رەئىســلىكىگە، ئابــدۇرۇپ 
مەخســۇم بــاش كاتىپلىــق ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە 
ئالــدى32. بــۇ جۇمھۇرىيەتنىــڭ ئېــالن قىلىنىشــى 11 
يىــل بــۇرۇن ســابىت دامولــالم تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان 
جۇمھۇرىيىتــى«  ئىســالم  تۈركىســتان  »شــەرقىي 
بىلــەن ئوخشــاش بىــر كۈنــدە بولۇپ، ئوتتۇرىســىدىكى 
چۈشــەنگىلى  قاراپــال  بىــر  مۇناســىۋەتنى  ئىچكــى 

بولىــدۇ. 

»ئىشــتىن  قىلىشــىچە:  بايــان  چېنلىنىــڭ 
كېيىنكــى 3 - كۈنــى، غۇلجــا شــەھەرلىك ســاقچى 
ئىدارىسى قايتۇرۇۋېلىنىپ، 11 - ئاينىڭ 10 - كۈنى 
قوزغىالڭچــى  قايتۇرۇۋېلىنغــان.  غۇلجــا  پۈتكــۈل 
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ــداڭ  ــن كېيىــن، گومىن قوشــۇن غۇلجىنــى ئالغاندى
ئەســكەرلىرى ھــەر تەرەپكــە چېچىلىــپ كەتتــى. 12 
- ئاينىــڭ 31 - كۈنــى كــۈرە قوزغىالڭچى قوشــۇننىڭ 
رايونىنىــڭ  ئىلــى  كېيىــن،  ئۆتكەندىــن  قولىغــا 
تېكەســتىكى  كۈنــەس،  توققۇزتــارا،  جەنۇبىدىكــى 
چېكىنــدى.  كىنگىتكــە  ئەمەلدارلىــرى  خىتــاي 
ســاقچى ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى قاتارلىــق ئوتتــۇز 
ۋە  ئەمەلــدارالردا  موڭغۇلكۈرەدىكــى  كىشــى  نەچچــە 
ــۈپ ئاقســۇغا چېكىنــدى.  ــن ئۆت ــۇز داۋاندى ــراالر م پۇق
ھەرەمباغنىــڭ  پەقــەت  رايونىــدا  غۇلجــا  چاغــدا  بــۇ 
 -  11 تۇراتتــى33.  مۇداپىئــەدە  قوشــۇنىال  يالغــۇز 
ئاينىڭ 9 - كۈنىدىن باشــالپ »شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى« ۋاقىتلىــق ھۆكۈمــەت ئارمىيەســى 
 -  1945 قىلــدى.  ھۇجــۇم  قورشــاپ  ھەرەمباغقــا 
»مۇداپىئەدىكــى  كۈنــى   -  29 ئاينىــڭ   -  1 يىلــى 
ئــۈچ  قالغىلــى  ئۈزۈلــۈپ  ئاشــلىقى  ئارمىيەنىــڭ 
ــن ۋاز  ــى ھەرەمباغدى ــۇپ، 30 - كۈن كــۈن بولغــان بول
كېچىــپ، ئــەڭ ئاخىرقــى تايانچ پونكىتقــا چېكىندى. 
 9 ئاينىــڭ   -  11 باشــالنغان  قورشــاۋ  چاغــدا  بــۇ 
بولغــان  كــۈن   84 دەل  ھازىرغىچــە  كۈنىدىــن   –
ئىــدى34. »ھەرەمبــاغ جېڭــى« شــەرقىي تۈركىســتان 
ئــەڭ  كېيىنكــى  قۇرۇلغاندىــن  جۇمھۇرىيىتــى« 
ھالقىلىــق ۋە ئــەڭ مۈشــكۈل بىــر مەيــدان ئــۇرۇش 
ئىــدى. بــۇ قېتىمقــى ئــۇرۇش »شــەرقىي تۈركىســتان 
ۋە  تۇرۇشــى  بولــۇپ  مەۋجــۇت  جۇمھۇرىيىتى«نىــڭ 
بوالتتــى.  دېيىشــكە  بەلگىلىگــەن  تەرەققىياتىنــى 

11 - ئاينىڭ 9 - كۈنى »شــىنجاڭ« نىڭ ھەربىي 
ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىدىغان سەككىزىنچى 
ئــۇرۇش رايونىنىــڭ قوماندانــى جــۇ شــياۋلياڭ )1963 
- 1891( تەييارلىــق يەتتىنچــى شــىنىڭ ئىشــتاب 
باشــلىقى ســاۋرىلىڭدىن »غۇلجــا ۋەقەســى« ھەققىدە 
تېلېگراممىــدا  ئالــدى،  تاپشــۇرۇپ  تېلېگراممــا 
قىلىــپ،  مۇرەسســە  بىلــەن  يــول  :«دىپلوماتىــك 
ئەۋەتمەســلىك  ئەســكەر  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
شــەرتى ئاســتىدا، دوســتانە ھەمكارلىشىشــىنى قولغا 

بىردىنبىــر  »بۇنىــڭ  كېرەكلىكىنــى،  كەلتــۈرۈش 
 -  11  .35 يازىــدۇ  ئىكەنلىكىنــى  يولــى  چىقىــش 
ئاينىــڭ 11 - كۈنــى شــىنجاڭ رەئىســى ۋۇ جۇڭشــىن 
بىلــەن جــۇ شــاۋلياڭ بىرلىكتــە جيــاڭ جيېشــىغا 
تېلېگراممــا يولــالپ :»ھازىرقى ئەھۋالدىن قارىغاندا، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن دىپلوماتىيــەدە تەڭشــەش 
ئۈزلۈكســىز  ۋەقەســى  ئىلــى  بېرىلمىســا  ئېلىــپ 
ئىســتىقبالى  نىــڭ  »شــىنجاڭ«  قىلىــپ،  داۋام 
كۆرســەتتى.  دەپ  يامانلىشــىدۇ«36  كۈنگــە  كۈندىــن 
ھۆكۈمىتىنىــڭ،  مەركىزىــي  گومىنــداڭ  ھەمــدە 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  تەرەپتىــن  ۋاشــىنگتون 
ھۆكۈمىتىگــە ســۆز قىلىشــنى ئىلتىمــاس قىلىــش، 
ئىككــى تەرەپنىــڭ چېگراســى نورمــال يــول بىلــەن 
ــدۇ؛ بۇنىــڭ بىلــەن  تىنچالنــدۇرۇش تەكلىپىنــى بېرى
ــن  ــەن يېقى ــى بىل ــە ســوۋېت ئىتتىپاق ــە ئادەتت بىرگ
كېلىــپ،  »شــىنجاڭ«غا  تېزدىــن  كىشــىلەرنىڭ 
ئاالقىنــى  بىلــەن  كونســۇلى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
قواليالشــتۇرۇش، ھەربىــي، ئىقتىســادىي جەھەتلــەردە 
تەلــەپ  تولۇقالشــنى  كۈچىنــى  »شــىنجاڭ«نىڭ 
يۇقىــرى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ  قىلــدى37. 
دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىرىمــۇ »غۇلجــا ۋەقەســى«نىڭ 
بارلىقىنــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئارقىســىدا 
ھــەل  مەســىلىنى  بــۇ  شــۇڭا  بىلەتتــى،  ئوبــدان 
ئــۆز  قىلىــش ئۈچــۈن ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن 
يوللىــرى  قىلىشــنىڭ  ھاســىل  چۈشــىنىش  ئــارا 
 -  22 ئاينىــڭ   -  11 ئىــدى.  ئىزدەنگــەن  ئۈســتىدە 
كۈنــى دىپلوماتىيــە مىنىســتىرلىقى غەربىــي ئاســىيا 
ســوۋېت  داۋمىــڭ  پــۇ  باشــلىقى  مەھكىمىســىنىڭ 
ئەســلىگە  ســودىنى  بولغــان  بىلــەن  ئىتتىپاقــى 
كەلتــۈرۈش ۋە »شــىنجاڭ« مەسىلىســىنى مۇۋاپىــق 
بىــر تــەرەپ قىلىــش دېلوســىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، 
»ھــەر مىللــەت خەلقنىــڭ سىياســىي ۋە تۇرمۇشــى 
ســوۋېت  ئۈچــۈن،  بولــۇش  خاتىرجــەم  جەھەتتــە 
ئىتتىپاقىنىــڭ چەتتىــن ئــازدۇرۇپ، بۆلگۈنچىلىــك 
قىلــدى38.  تەلــەپ  نــى  ســاقلىنىش«  قىلىشــىدىن 
بىلــەن  ۋەقــە  بــۇ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  لېكىــن 
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قىلمىــدى.  ئېتىــراپ  بارلىقىنــى  مۇناســىۋىتى 
مەســلىھەتچىلەر  مىنىســتىرلىقى  دىپلوماتىيــە 
ئىشــلىرى باشقارمىســىنىڭ باشــلىقى پــۇ داۋمىــڭ 
ــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ  11 - ئاينىــڭ 25 - كۈن
بىلــەن  ۋاكالەتچىســى  تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا 
ياكــى   T. FSkvortsoff( ئالماشــتۇردى.  پىكىــر 
ۋەقەســى  شۇنداقال»شــىنجاڭ«   )TFSvortsov
جيــاڭ  خاتىرىســى  ســۆھبەت  توغرىســىدىكى 
جېيشــىغا ســۇنۇلدى. دوكالتتــا مەلــۇم بولۇشــىچە 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ۋەكىلــى مۇنداق دېدى :»ســوۋېت 
 - خىتــاي  بىلــەن  ئۇســۇلالر  بارلىــق  ئىتتىپاقــى 
ۋە  قوغدايــدۇ  دوســتلۇقىنى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
كۈچەيتىــدۇ39.  ھەمكارلىقنــى  دۆلەتنىــڭ  ئىككــى 
»شــىنجاڭدا يــۈز بەرگــەن ۋەقــە« ناملىــق دوكالتتــا 
ئاتىلىپتــۇ،  دەپ  توپىلىڭــى«  رۇســىيە  ۋەقــە »چــار 
كەمىنــە  قوزغىالڭدىــن  بــۇ  غۇلجىدىكــى  ئەممــا 
بىلــەن  پۇداۋمىــڭ  جانابلىــرى  بــۇرۇن  ھەپتــە  بىــر 
سۆھبەتلەشــكەندىن كېيىن خەۋەر تاپتىم، بۈگۈنكى 
كۈنلــەردە بىــر نەچچــە قومانــدان غۇلجىنــى تامامــەن 
ــۇ  ــدى )ب ــان بول ــەن يام ــۇ، ھەقىقەت ئىشــغال قىلىپت
ۋەكىــل مۇشــۇ يــەردە بېشــىنى چايقــاپ، تــۆۋەن ئــاۋازدا 
ئىــش  بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  تىلاليــدۇ(40. 
بىلــەن يەنــى چــار رۇســىيە ئادەملىرىنىــڭ قوزغىغــان 
قوزغىلىڭــى بىلــەن ھېچقانــداق مۇناســىۋىتى ياكــى 
قوللىشــى يوقلۇقىغــا ئىشــىنىمەن، ئەگــەر ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى پۇقرالىرىنىڭ »شــىنجاڭ« ئۆلكىســىدە 
قاتتىــق  بولســا  بولغانلىــرى  ھەرىكەتتــە  بۇنــداق 
ــل  ــۇ خى ــەرەپ ب ــاي ت ــرەك«. 41 خىت جازالىنىشــى كې
قىســىمدىكى  ئىچكــى  تەرەپتىــن،  بىــر  ۋەزىيەتنــى 
ئۈســتىدە  قىلىــش  ھــەل  جەھەتتىــن  سىياســىي 
ئىزدەنســە، يەنــە بىــر تەرەپتىــن دىپلوماتىيــە جەھەتتە 
خىتــاي بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ تىنچلىقنى 
ســاقالپ، »شــىنجاڭ«نىڭ تىنــچ بولۇشــىنى ئــارزۇ 
قىالتتــى. 1945 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى 
ســۇڭ زىۋېــن بىــر تۈرلۈك »شــىنجاڭ ئۆلكىســىدىكى 
خىتــاي - ســوۋېت ســودا ۋە ئىقتىســادىي ھەمكارلىــق 

توغرىســىدا تەكلىپ«نــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
خىتايــدا تۇرۇشــلۇق مۇۋەققــەت ۋەكىلىگــە تاپشــۇرۇپ 
»شــىنجاڭ«  ئىتتىپاقىدىــن  ســوۋېت  بېرىــپ، 
ــەپ  ــە چىقارماســلىقىنى تەل ئۆلكىســىدە ئەمــدى ۋەق
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئەممــا  بولســىمۇ،  قىلغــان 
ــە موســكۋا  تەرەپنىــڭ كارى بولمىــدى 42. ئەمەلىيەتت
خىتــاي بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي 
ــق دەرۋازىســىنى  تۈركىســتاندىكى ســودا ۋە ھەمكارلى

تاقىغــان ئىــدى. 

جۇمھۇرىيىتــى«  تۈركىســتان  »شــەرقىي 
ئۇنىــڭ  كېيىــن،  جاكارالنغاندىــن  قۇرۇلغانلىقــى 
تەشكىلىي قۇرۇلمىســىنى مۇكەممەللەشتۈرگەندىن 
ســىرت، 1945 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى مەزكــۇر 
ھۆكۈمــەت يەنــە تۆتىنچــى قېتىملىــق كومىتېتتــا 
ئۇنىــڭ  ماقۇلــالپ،  خىتابنامىســى«  »ھۆكۈمــەت 

قىلــدى: ئېــالن  خاراكتېرىنــى  جۇمھۇرىيــەت 

)1( شــەرقىي تۈركىســتان زېمىنىــدا خىتاينىــڭ 
كېســىل   - ئــۈزۈل  ھۆكۈمرانلىقىنــى  مۇســتەبىت 

يوقىتىــش؛

ھــەر  تەۋەســىدىكى  تۈركىســتان  )2(شــەرقىي 
ــاراۋەر بولــۇش ئاساســىدا،  مىللــەت خەلقــى بىــردەك ب
بولــۇش؛ دۆلــەت  مۇســتەقىل  ئەركىــن،  ھەقىقىــي 

ئىقتىســادىنى  تۈركىســتان  )3(شــەرقىي 
ئومۇميۈزلــۈك تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئالــدى 
بىلــەن ســانائەت، يېــزا ئىگىلىــك، چارۋىچىلىــق ۋە 
خۇسۇســىي كارخانىالرنــى راۋاجالنــدۇرۇپ، خەلقنىــڭ 

ئۆســتۈرۈش؛ سەۋىيەســىنى  تۇرمــۇش 

كــۆپ  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي   )4(
بــۇ  قىلغاچقــا،  ئېتىقــاد  دىنىغــا  ئىســالم  قىســمى 
شــۇنىڭ  قىلىــش،  تەشــەببۇس  ئاالھىــدە  دىننــى 
دىندىكىلەرگــە  باشــقا  يەنــە  ۋاقىتتــا  بىــر  بىلــەن 
دىنىــي ئەركىنلىكىنــى بېرىــش ۋە ئۇنــى قوغــداش؛

)5(مائارىــپ، مەدەنىيــەت ۋە ســاقلىق ئىشــلىرى 
راۋاجالنــدۇرۇش؛ ســاقالش، ســەھىيە ئىشــلىرىنى 
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دۆلەتلــەر،  دېموكراتىــك  دۇنيادىكــى  )6(پۈتــۈن 
بولۇپمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قوشــنا دۆلەتلــەر 
بىلــەن دوســتانە مۇناســىۋەت ئورنىتىــش، شــۇنىڭ 
سىياســىي،  بىلــەن  خىتــاي  ۋاقىتتــا  بىــر  بىلــەن 
ئىلگىــرى  ئاالقىنــى  جەھەتتىكــى  ئىقتىســادىي 

ســۈرۈش؛

تىنچلىقىنــى  تۈركىســتاننىڭ  )7(شــەرقىي 
قۇدرەتلىــك  مىللەتتىــن  ھــەر  ئۈچــۈن،  قوغــداش 

تەشــكىللەش؛ قوشــۇن 

تېلېگراممــا،  تېلېفــون،  پوچتــا،  )8(بانــكا، 
ــەت  ــرى دۆل ــەر ئاســتى خەزىنىلى ــق ي ــان ۋە بارلى ئورم

ئۆتكۈزۈۋېلىــش؛ ئىختىيارىغــا 

ئارىســىدا  خادىملىــرى  دۆلــەت   )9(
شەخســىيەتچىلىك، بىيۇروكراتلىــق، مىللەتچىلىك 
ۋە خىيانەتچىلىــك، چىرىكلىكتىــن ئىبــارەت ناچــار 

تۈگىتىــش43.  ئىســتىلالرنى 

جۇمھۇرىيىتى«نىــڭ  تۈركىســتان   »شــەرقىي 
دىققىتىنــى  ئامېرىكانىڭمــۇ  قۇرۇلۇشــى 
قوزغىــدى. 1944 - يىلــى 10 - ئايــدا دىپلوماتىيــە 
مىنىســتىرلىقىنىڭ ئاالھىــدە ۋەكىلــى ۋۇئەيچىــن 
كونســۇلى  تۇرۇشــلۇق  ئۈرۈمچىــدە  ئامېرىكانىــڭ 
 )Oliver Edmund Clubb ،1901 - 1989( كىــالب
»شــىنجاڭ«دىكى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  غــا 
ۋە  قاتناشــقانلىقىنى  پائالىيەتلەرگــە  خىــل  ھــەر 
بىلــەن  »شــىنجاڭ«  مەقســىتىنىڭ  بۇنىڭدىكــى 
ئۇقتــۇردى  ئىكەنلىكىنــى  ســاقالش  مۇناســىۋەتنى 
44. ئامېرىكانىــڭ ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق كونســۇلى 

ۋارد )Robert S. Ward( شــۇ يىلــى 12 - ئاينىــڭ 
كاتىپــى  ئىشــلىرى  دۆلــەت  ئامېرىــكا  كۈنــى   -  10
 Edmard Reilly  ،1900  - سىتېنيۇســقا)1949 
غۇلجــا  تېلېگراممىــدا  Stentinius. Jr(يوللىغــان 
بايــان  دوكالت  توغرىســىدا  جەريانــى  ۋەقەســىنىڭ 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋەقەســى  غۇلجــا  قىلىــپ، 
بۇيــان  يىلالردىــن  كــۆپ  ئەمــەس،  تەرىپىدىــن 
قارشــىلىق  چىققــان  كېلىــپ  ئېزىلگەنلىكتىــن 

جايدىكــى  شــۇ  لېكىــن  قارايدىغانلىقىنــى،  دەپ 
ھەممــە كىشــىنىڭ بــۇ ۋەقەنىــڭ كەينىــدە ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى بــار دەپ قارايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن 
ۋارد  كۈنــى   -  11 ئاينىــڭ   -  1 يىــل   -  1945  .45

زىيــارەت  جۇڭشــىننى  ۋۇ  رەئىســى  »شــىنجاڭ« 
تەپســىالتىنى  ۋەقەســىنىڭ  غۇلجــا  قىلىــپ، 
ژۇرناللىرىــدا   - گېزىــت  ئامېرىكانىــڭ  ئىگىلــەپ، 
دىققىتىنــى  دۇنيانىــڭ  پۈتــۈن  قىلىــپ،  ئېــالن 
بىلــدۈردى46.  تارتىشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى 
1 - ئاينىــڭ 23 - كۈنــى ۋارد، ۋۇ جۇڭشــىننى يەنــە 
ــارەت قىلىــپ، غۇلجــا ۋەقەســىنىڭ  بىــر قېتىــم زىي
تىرىشــتى.  ئىگىلەشــكە  ئەھۋالىنــى  يېڭــى  ئــەڭ 
غۇلجــا  ۋارد،  كېيىــن  زىيارەتتىــن  قېتىمقــى  بــۇ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئارقىســىدا  ۋەقەســىنىڭ 
ــن  ــرول قىلغانلىقىدى ــۇرۇپ كونت ــەردە ئارقىســىدا ت پ
 11 ئاينىــڭ   -  1 بولــدى47.  بولغــان  خــەۋەردار 
ئىتتىپاقىــدا  ســوۋېت  ئامېرىكانىــڭ  كۈنــى   -
تۇرۇشــلۇق ئەلچىخانىســىنىڭ ئىككىنچــى كاتىپــى 
سىمىســنىڭ ئەسلەتمىســىدە غۇلجــا ۋەقەســىنىڭ 
پەردە ئارقىســىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بارلىقىنى 
ئېنىــق ئىپــادە قىلىنغــان ئىــدى48. ســىمىس، 1945 
- يىلــى 1 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا 
ئىككىنچــى  ئەلچىخانىســىنىڭ  بــاش  تۇرۇشــلۇق 
كاتىپىغــا تەيىنلىنىشــتىن ئىلگىــرى ئۈرۈمچىــدە 
بــۇ ۋەقەنىــڭ  تۇرۇشــلۇق كونســۇل بولغــان، شــۇڭا 
ئارقــا كۆرۈنۈشــىدىن ئــاز - تــوال خەۋەردار ئىــدى. ئەمما، 
ئامېرىــكا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونغــا قارشــى 
ئــۇرۇش قىلىــش ۋەدىســىگە ئېرىشــىش ئۈچــۈن، بــۇ 
ۋەقەنــى كۆزىتىــش بىلەنــال چەكلىنىــپ، ھەتتــا بــۇ 
ۋەقەنىــڭ ئارقىســىدا موســكۋا يــوق دېگــەن پىكىــردە 
خىتايــدا  ئامېرىكانىــڭ  مەســىلەن،  تــۇردى.  چىــڭ 
تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى خېللېــي )1944 - يىلــى 
11 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى ئامېرىكانىــڭ خىتايــدا 
ۋەزىپىدىــن  گائــوس  ئەلچىســى  بــاش  تۇرۇشــلۇق 
ئىســتېپا بېرىــپ 11 - ئاينىــڭ 17 - كۈنــى خېللېــي 
ۋەزىپىگــە ئولتۇرغــان( 1945 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 16 
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- كۈنــى ئامېرىكانىــڭ دۆلەت ئىشــلىرى ستېنۇســىغا 
تېلېگراممــا يولــالپ :»ئېيتىشــالرغا قارىغانــدا جــۇ 
گېنېــرال )جــۇ شــاۋلياڭ( پەقــەت دىپلوماتىيــە يولــى 
ئارقىلىقــال كېلىشــىم ھاســىل قىالاليدىغانلىقىغــا 
ســوۋېت  توپىالڭنــى  ئــۇ  چۈنكــى  ئىشــىنىدىكەن، 
ئىتتىپاقىنىــڭ يــول كۆرســەتكەنلىكىگە قەتئىــي 
ئامېرىــكا  ۋە  ئەنگلىيــە  لېكىــن،  ئىشــىنىدىكەن. 
توپىــالڭ  يەنــى  بىــردەك،  پىكــرى  كونســۇلالرنىڭ 
ئەمــەس،  ئىتتىپاقىنىــڭ كونتروللۇقىــدا  ســوۋېت 
كەلتــۈرۈپ  ســەۋەبلەر  ئىچكــى  نۇرغــۇن  بەلكــى 
بولســىمۇ  شــۇنداق  قارايدىكــەن.  دەپ  چىقارغــان 
توپىالڭچىالرغــا  چېگرادىكــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
بولۇپمۇ ئوخشــاش مىللەتتىكىلەرگە ھېسداشــلىقى 

مۇمكىــن«49.  بولۇشــى 

 غۇلجــا قولدىــن كەتكەندىــن كېيىــن، گومىنــداڭ 
تۇرۇشــلۇق  »شــىنجاڭ«دا  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بىخەتەرلىكىنــى  ئۈرۈمچىنىــڭ  قىســىملىرى 
قوغــداش ئۈچــۈن جىڭنىــڭ غەربىگــە چېكىنــدى. 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ھەربىــي 
نىشــاننى  كېيىــن،  ئالغاندىــن  ئېلىنــى  كۈچــى 
بىرلىككــە  ۋىاليەتنــى  ئــۈچ  بــۇراپ،  چۆچەككــە 
كەلتۈرمەكچــى بولــدى. 2 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى جــۇ 
يولــالپ  تېلېگراممــا  جيېشــىغا  جيــاڭ  شــاۋلياڭ 
كــۆزدە  ۋەزىيىتىنــى  شــىنجاڭنىڭ  »ھازىرقــى 
تۇتقانــدا چىڭخەيدىــن ئىككــى شــى ئاتلىــق ئەســكەر 
ــەردى 50. جيــاڭ  كېلىشــى مۇۋاپىــق« دەپ تەكلىــپ ب
جيېشــى 2 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى جــۇ شــياۋلياڭغا 
خــەت يېزىــپ :»جىڭنىــڭ غەربىدىكــى قىســىمالر 
ــەڭ مۇۋاپىــق ئۇســۇلنى قوللىنىــپ  ــەن ئ ــدى بىل ئال
قــارا  )كــۇر  جىــڭ )جىڭگــول، Jing Kol(، شــىخۇ 
بىخەتــەر  Kur Qara Usu(ئەتراپىدىكــى  ئوســۇ، 
ئاداشــماي  رايونــالردا مۇداپىئــە كــۆرۈش، نىشــاندىن 
ئەمــەل  ئىســتراتېگىيەگە  بەلگىلەنگــەن  ئالدىــن 
تايانــچ  قىلىــش، شــۇنداقال، شــىنجاڭنىڭ مۇھىــم 
پونكىتلىرىنــى قولدىــن بېرىــپ قويمــاي، ئۇالرنــى 

ئەســلىگە كەلتــۈرۈش بازىســى دەپ قــاراش كېــرەك. 
پۈتــۈن  دېســەك،  ســاقاليمىز  ھەممىســىنى  ئەگــەر 
شــىنجاڭ قولىدىــن كېتىــپ، يىغىشــتۇرۇش تــەس 
بولىــدۇ« دەپ يوليــورۇق بــەردى51. ۋۇ جۇڭشــىن 2 - 
ــا  ــاڭ جيېشــىغا تېلېگرامم ــى جي ئاينىــڭ 19 - كۈن
يولــالپ، »شــىنجاڭنىڭ ھازىرقــى قاتنــاش، ئاشــلىق، 
قــورال - يــاراغ، ھەربىــي مەنبەلىــرى بىلــەن پۈتــۈن 
تايانچ پونكىتلىرىنى ســاقالپ قىلىشــنىڭ ناھايىتى 
غەربىدىكــى  جىڭنىــڭ  مەســىلەن،  تەســلىكىنى، 
ــن كەتســە، جىڭنــى ســاقالپ  ــاغ ئېغىزلىــرى قولدى ت
شــىنجاڭدا  پۈتــۈن  بولمايدىغانلىقىنــى،  قالغىلــى 
قااليمىقانچىلىق يۈز بېرىپ، قوزغىالڭنىڭ شەرقىي 
شــىمالغا قــاراپ يامرىشــىدىن ئەنســىرەيدىغانلىقى« 
نــى بىلــدۈردى52. بــۇ چاغــدا شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتــى بىــر تەرەپتىــن ئۆزىنىــڭ 
مۇكەممەللەشتۈرســە،  تۈزۈلمىســىنى  تەشــكىلىي 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن قەدەممــۇ - قــەدەم ئۈرۈمچىگــە 
كۈنــى   -  8 ئاينىــڭ   -  4 كېلىۋاتاتتــى.  قىســتاپ 
ئــۈچ ۋىاليــەت مىللىــي ئارمىيەنىــڭ قۇرۇلغانلىقــى 
غۇلجــا  كۈنــى   -  14 ئاينىــڭ   -  4 جاكارالنــدى53. 
قوماندانلىــق  بــاش  ئارمىيــە  مىللىــي  ھۆكۈمىتــى 
ئىشــتابى جىڭغــا ھۇجــۇم قىلىش ئۈچۈن ئەســكىرىي 
كۈچنــى تەڭشــەپ، ئــۇرۇش پىالنىنــى ئورۇنالشــتۇردى 
شــياۋلياڭمۇ  جــۇ  ئوتتۇرىلىرىــدا  ئاينىــڭ   -  4  .54

مۇداپىئــە  تەڭشــەپ،  ئورۇنالشتۇرۇشــنى  ھەربىــي 
ــا  ــم نۇقتىســىنى جىــڭ، شــىخۇ ئىككــى جايغ مۇھى

 .55 باشــلىدى  ئورۇنالشتۇرۇشــقا 

ھەربىــي  غۇلجىدىكــى  باشــلىرى  ئاينىــڭ   -  6  
ئىشــالر باش قوماندانلىق ئىشــتابى جەنۇب، شــىمال، 
پىالنــى  قىلىــش  ئــۇرۇش  تەرەپتىــن  ئــۈچ  ئوتتــۇرا 
ئۇرۇشــنىڭ  ســەپتىكى  شــىمالىي  تــۈزۈپ چىقتــى. 
ئاساســلىق ۋەزىپىســى، چۆچــەك، ئالتــاي رايونلىرىنى 
ئاساســلىق  ســەپنىڭ  ئوتتــۇرا  قىلىــش؛  ئىشــغال 
ئــۇرۇش ۋەزىپىســى شــىخۇ، جىڭالرغــا ھۇجــۇم قىلىپ 
ســەپنىڭ  جەنۇبىــي  بېرىــش؛  ئۈرۈمچىگــە  ئــۇدۇل 
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ھۇجــۇم قىلىــش ۋەزىپىســى بــاي، ئاقســۇ، »جەنۇبىــي 
ــۈرەش قىلىــش  ــق ك ــدا قوراللى شــىنجاڭ« رايونلىرى
ئەمەلگــە  پىــالن  ئىســتراتېگىيەلىك  بــۇ  ئىــدى56. 
ئاشســا، جەنۇبتىــن ۋە شــىمالدىن ئۈرۈمچىگــە تــەڭال 
قولغــا  »شــىنجاڭ«نى  پۈتــۈن  قىلىــپ،  ھۇجــۇم 
ئاخىرىــدا  ئاينىــڭ   -  7 بوالتتــى57.  كەلتۈرگىلــى 
ھۇجــۇم  بويىچــە  ســەپ  پۈتــۈن  ئارمىيــە  مىللىــي 
كەلگەنــدە،  باشــلىرىغا  ئاينىــڭ   -  9 قوزغىــدى. 
مىللىي ئارمىيە شــىمالىي ســەپتە چۆچەك ۋە ئالتاي 
ســەپتە  جەنۇبىــي  قىلىــپ،  ئىشــغال  رايونلىرىنــى 
مــۇز داۋاندىــن ئۆتــۈپ، »جەنۇبىــي شــىنجاڭ«دا كــەڭ 
كۆلەمــدە پارتىزانلىــق ئۇرۇشــىنى قانــات يايــدۇردى. 
ئوتتــۇرا ســەپتە بولســا جىــڭ ۋە شــىخونى ئىشــغال 
قىلىــپ، مانــاس دەرياســىنىڭ غەربىي قىرغىقىغىچە 
كەلــدى. ئۈرۈمچــى بىلــەن بولغــان ئارىلىقــى بىــر يــۈز 
قىرىــق نەچچــە كىلومېتىــر بولــۇپ، دەريادىــن ئۆتــۈپ 
ھالەتتــە  ئىلگىرىلىيەلىگــۈدەك  قــاراپ  شــەرقكە 
بولۇپــال قالماســتىن، ھەتتــا ئۈرۈمچىنــى ئېلىــپ، 
ئىنتىلىــش  بارغــۇدەك  يېتىــپ  شىڭشىڭشــاغىچە 
بــار ئىــدى. ئۈرۈمچىــدە ئۇرۇشــنىڭ ئوتــى چاقنــاپ، 
خىتايــالر خوتــۇن - بالىلىرىنــى ئېلىــپ ئىچكىرىگــە 
بىلــەن  شــۇنىڭ  باشــلىدى58.  قىچىشــقا  قــاراپ 
»شــىمالىي شــىنجاڭ« رايونىنــى غۇلجــا ھۆكۈمىتــى 
پۈتۈنلــەي كونتــرول قىلــدى. 1944 - يىلىدىن 1945 
قۇرۇلــۇش  ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا  يىلىغىچــە   -
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  قىلىشــىنى  تەرەققىــي  ۋە 
قوللىشــىدىن  ئومۇميۈزلــۈك  ھۆكۈمىتىنىــڭ 

بولمايتتــى59.  قارىغىلــى  ئايرىــپ 

 ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ نېمــە ئۈچــۈن شــەرقىي 
ئارىلىشــىدىغانلىقى  ئىشــلىرىغا  تۈركىســتاننىڭ 
مۇھاكىمــە  تەتقىقاتچىالرنىــڭ  ۋاقىتتــا  ئەينــى 
خىتــاي  ئىــدى.  تېمىســى  مۇھىــم  قىلىدىغــان 
»ســوۋېت  چۈشەندۈرۈشــىچە:  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
شــىنجاڭدا  ئېيتقانــدا،  ئۈچــۈن  ئىتتىپاقــى 
يېقىــن  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ھــەم ســوۋېت  مۇقىــم 

ســوۋېت  يوقلۇقــى،   - بــار  ھاكىمىيەتنىــڭ 
ــەن بىۋاســىتە  ــى بىل ــۈپ مەنپەئەت ــڭ ت ئىتتىپاقىنى
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئىــدى.  مۇناســىۋەتلىك 
ئىزچىــل  ۋەزىيىتىگــە  سىياســىي  شــىنجاڭنىڭ 
ئىنتايىــن كۆڭــۈل بۆلگــەن بولــۇپ، شــىنجاڭنىڭ 
يەرلىك دائىرىلىرىنىڭ ئەنگلىيە، ياپونىيە قاتارلىق 
كۈچلىرىگــە  كېڭەيمىچىلىــك  جاھانگىرالرنىــڭ 
ئاالقــە  ئىقتىســادىي  قولــالپ،  تۇرۇشــىنى  قارشــى 
باغــالپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا مايىــل كۈچلەرنــى 
يۆلــەپ، شــىنجاڭنىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا يېقىــن 
ھاكىمىيــەت قۇرۇشــىغا پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن تۈرتكــە 
بولــۇپ، بۇنىــڭ بىلــەن شــىنجاڭ بىلــەن چېگرىــداش 
ئۇزۇنلۇقــى ئــۈچ مىــڭ كىلومېتىردىــن ئاشــىدىغان 
ــچ بولۇشــىغا  ــاي - ســوۋېت چېگراســىنىڭ تىن خىت
سىياســىي،  بىرگــە،  بىلــەن  قىلىــش  كاپالەتلىــك 
ئىقتىســادىي جەھەتلــەردە ئىمكانقــەدەر كــۆپ پايدىغــا 
قارىغانــدا،  نۇقتىســىدىن  تارىــخ  ئېرىشــەلەيتتى«60. 
رۇســىيەنىڭ خىتايدىكــى مەنپەئەتــى، خىتــاي بىلــەن 
شــەرقىي  يەنــى  رايونغــا،  ئــۈچ  چېگرالىنىدىغــان 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ۋە  موڭغۇلىيــە  شــىمال، 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك ئىــدى. 19 - ئەســىرنىڭ 
ئاخىرىــدا رۇســىيە تىنــچ ئوكياندا توڭلىمــاس پورت ۋە 
دېڭىزغــا چىقىــش ئېغىزىنــى تېپىــش مەقســىتىدە، 
خىتاينىــڭ شــەرقىي شــىمالىنى كونتــرول قىلىــش 
ھوقۇقــى ئۈچــۈن ياپونىيە بىلەن كەســكىن رىقابەتكە 
كىــردى؛ ســىبىرىيە تۆمــۈر يولــى ئارتېرىيەســىنىڭ 
ئۈچــۈن،  قىلىــش  كاپالەتلىــك  بىخەتەرلىكىگــە 
زېمىنــى  رايونىــدا  موڭغۇلىيــە  يەنــە  روھىيــەت 
كــەڭ تەڭپــۇڭ رايــون دۆلىتــى قۇرۇشــقا تىرىشــتى. 
شــەرقتىكى  يىــراق  رۇســىيەنىڭ  ئىســتالىن 
ئىستراتېگىيەســىگە  دىپلوماتىيــە  ئەنئەنىــۋى 
ئۇرۇشــتىن  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئاساســەن، 
سىياســىتىنى  قاراتقــان  خىتايغــا  كېيىــن 
شــەرق  ئوتتــۇرا  قىســىمدا  شــەرقىي  بېكىتىــپ، 
تۆمــۈر يولىنــى تارتىۋېلىــش ۋە لۇشــۈن ئېغىزىنــى 
كونتــرول قىلىشــنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش، ســوۋېت 
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تىنــچ  رايونلىرىدىــن  ئىچكــى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئوكيانغــا بارىدىغــان دېڭىزغــا چىقىــش ئېغىزىنــى 
قۇرۇشــنى نىشــان قىلــدى؛ ئوتتــۇرا رايونــدا تاشــقى 
مۇســتەقىللىقىنى  خىتايدىــن  موڭغۇلىيەنىــڭ 
قولالپ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قانىتى ئاســتىدىكى 
يېڭــى بىــر مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇشــنى نىشــان 
ــدا،  ــى جەھەتتىــن قارىغان ــەت مەنپەئەت قىلــدى61. دۆل
موســكۋانىڭ ئــەڭ كۆڭــۈل بۆلىدىغىنــى چاررۇســىيە 
دەۋرىدىكى رۇســىيەنىڭ شــەرقىي شــىمال ۋە شــەرقىي 
ئەســلىگە  دائىرىســىنى  تەســىر  تۈركىســتاندىكى 
كەلتــۈرۈش ئىــدى. ئەمەلىيەتتــە، ئىككىنچــى دۇنيــا 
باشــالپ،  مەزگىللىرىدىــن  ئاخىرقــى  ئۇرۇشــنىڭ 
ئىســتالىن ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــنىڭ دەســلەپكى 
مەزگىللىرىدىــن قايســى شــەكىلدە ســاۋاق ئېلىــش 
ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بىخەتەرلىكىگــە قانــداق 
كاپالەتلىــك قىلىشــنى ئويالشــقان ئىــدى. ئۇنىــڭ 
چاررۇســىيەنىڭ  ئىستراتېگىيەســى  خەۋپســىزلىك 
ۋارىســلىق  ئىستراتېگىيەســىگە  خەۋپســىزلىك 
ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  راۋاجالنــدۇرۇش  ئۇنــى  ۋە  قىلىــش 
يادروســى بوشــلۇقنى ۋاقىتقــا ئالماشــتۇرۇش، يەنــى 
زېمىــن دائىرىســىنى چەكســىز كېڭەيتىــش ھەمــدە 
دائىرىســى  تەســىر  رايونــالردا  ۋە  دۆلــەت  قوشــنا 
رۇســىيەنىڭ  مەركىزىــي  ئارقىلىــق  كۈچەيتىــش 
ئىــدى62.  قىلماقچــى  كاپالەتلىــك  بىخەتەرلىكىگــە 
نۇقتىســىدىن  ئىســتراتېگىيە  بىخەتەرلىــك 
قارىغاندىمــۇ ئامېرىكالىــق ئالىــم بېروتكوســىنىڭ 
رۇســىيە  بولغــان  كەڭــرى  ئىنتايىــن  دېگىنىــدەك: 
تۈزلەڭلىكــى ۋە ئۇنىــڭ ئۇزاققــا ســوزۇلغان قىلچــە 
قوغدىنىشــى بولمىغــان چېگراســى، ئۇنــى ئاســانال 
بۇنىــڭ  ئۇچرىتىــدۇ.  ھۇجۇمىغــا  دۈشــمەننىڭ 
ــش  ــى كېڭەيتى ــڭ چوڭقۇرلۇقىن ــۈن مۇداپىئەنى ئۈچ
ئــەڭ  قىلىشــنىڭ  كاپالەتلىــك  بىخەتەرلىككــە 
ياخشــى يولــى. شــۇنىڭ ئۈچۈن رۇســىيەنىڭ دۆلــەت 
رۇســىيەمۇ  ئەگىشــىپ،  شەكىللىنىشــىگە  بولــۇپ 
بــارا - بــارا چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان »جۇغراپىيەلىــك 
قىلغــان  يــادرو  قىلىشــنى  كونتــرول  دائىرىســىنى 

شەكىللەندۈرۈشــكە  قارىشــى«نى  بىخەتەرلىــك 
باشــلىدى. بــۇ خىــل ئاالھىــدە بىخەتەرلىــك قارىشــى 
ئىپادىلىنىــپ،  قارىتىلغــان سىياســەتتە  خىتايغــا 
مانجۇرىيــە  ۋە  موڭغۇلىيــە  تۈركىســتان،  شــەرقىي 
رايونالرنىــڭ  بــۇ  ۋە  تالىشــىش  رايونلىرىنــى 
بولۇشــىغا  قولىــدا  رۇســالرنىڭ  كونتروللۇقىنىــڭ 
ســوۋېت  شــۇڭا،  بــەردى63.  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە 
قىســمىغا  غەربىــي  خىتاينىــڭ  ئىتتىپاقىنىــڭ 
بولغــان نىشــانى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھەربىــي 
قېلىــپ،  ســاقالپ  تەســىرىنى  ئىقتىســادىي  ۋە 
موســكۋانىڭ كونتروللۇقىــدا ياكــى ھېچبولمىغانــدا 
يەرلىــك  يېقىــن  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت 
ئىبــارەت  بولۇشــتىن  تۈرتكــە  ھاكىمىيىتىگــە 
شــەرقىي  قارىغانــدا،  نۇقتىدىــن  رېئــال  ئىــدى. 
تۈركىســتاندا بۇنــداق نىشــاننى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
بىــر قــەدەر ئاســان، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە كىشــىلەرنىڭ 
دىققىتىنــى ئانچــە تارتىــپ كەتمەيــدۇ64. ھالبۇكــى، 
شــەرقىي تۈركىســتاننى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ياكــى 
قوشــۇۋېتىش  جۇمھۇرىيەتكــە  ئىتتىپاقــداش 
ئىمكانىيىتىمــۇ يــوق ئەمــەس، 1945 - يىلــى 8 - 
ئايــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــى بىلــەن، 
تاشــقى موڭغۇلىيــە تامامــەن مۇســتەقىل بولــدى، 10 
- ئاينىــڭ 11 - كۈنــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى تاشــقى 
چېگراســىغا  شــىمال  غەربىــي  موڭغۇلىيەنىــڭ 
ــۇۋا خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ســوۋېت  جايالشــقان ت
ئىتتىپاقىغــا كىرىشــىنى قوبــۇل قىلىــپ، رۇســىيە 
ئوبالســتىغا  ئاپتونــوم  تــۇۋا  فېدېراتسىيەســىنىڭ 
ئايالنــدۇردى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ يەرلەرنــى 
ئاســانال يۇتۇۋېلىــش ئىقتىــدارى بــار ئىــدى. ئەممــا 
پايــدا  ۋە  مەنپەئەتــى  سىياســىي  موســكۋانىڭ  بــۇ 
ئىــدى.  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئانالىــزى  زىيــان 
خىتــاي كوممۇنىســتلىرى بىلــەن كــۆز قارىشــى ئانچــە 
پەرقلىنىــپ كەتمەيدىغــان، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
يېقىنقــى يــۈز يىللىــق تارىخىنــى چوڭقــۇر تەتقىــق 
قورچــاق  :»بــۇ  بولســا  داچــۈن  جــاڭ  قىلغــان، 
كۆرۈنۈشــى  ئارقــا  قۇرۇلــۇش  جۇمھۇرىيەتنىــڭ 
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ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شــۇنداقال  مۇرەككــەپ، 
قىلىشــنىڭ  تاجــاۋۇز  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
مەقســىتىمۇ چوڭقــۇر، بولۇپمــۇ 1943 - يىلــى 10 
ئامېرىــكا  كېيىــن،  يىغىنىدىــن  تېھــران  ئايــدا   -
ســوۋېت ئارقىلىــق خىتايغــا يــاردەم بەرمەكچى بولدى، 
ئىســتالىن خىتاينىــڭ خەلقئارادىكــى زور قولــالش 
كۈچىگــە ئېرىشــكەنلىكىنى نــەزەردە تۇتــۇپ، خىتايغا 
بېرىلىدىغــان ياردەمنــى توســماقچى بولــدى، شــۇنىڭ 
بىلــەن ئىلىدىكــى قىســمەن خۇيــزۇالر توپىلىڭىنــى 
تېخىمــۇ  ئەســلىدە  توســۇۋالدى.  يولنــى  قوزغــاپ، 
قارشــى  ســوۋېتكە  شىســەينىڭ  شــېڭ  بەكــرەك 
ــي ھۆكۈمــەت  ــۆچ ئېلىــپ، مەركىزى ــن ئ تۇرغانلىقىدى
كىرىشــىگە  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  كۈچىنىــڭ 
 ،1900  -  1980( فاتىــخ  قىلىــپ،  توســقۇنلۇق 
Fatih Muslimov(نــى قولــالپ، قااليمىقانچىلىــق 
ئەســەبىيلىرى  مىللەتچــى  يالغانچــى  تۇغــدۇردى، 
ئېلىخــان تــۆرە)Alikhan Töre(قاتارلىقــالر خىتايغــا 
قارشــى ھەرىكــەت قىلىــپ، مىللىــي ئاپتونومىيەنىڭ 
»دۆلــەت«  بەلگىلىشــىنى،  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز 
قايتــا  ئىلىغــا  قىلىــپ،  تەلــەپ  قۇرۇشــنى 
پىالنلىــدى65.  سۇيىقەســتىنى  قىلىــش  تاجــاۋۇز 
ــۇرا ئاســىيادىكى  ــن باشــقا، ئىســتالىن ئوتت ئۇنىڭدى
كۆتــۈرۈپ  بــاش  جۇمھۇرىيەتلــەردە  ئىتتىپاقــداش 
چىققــان مىللەتچىلىــك مۇســتەقىللىق دولقۇنىنــى 
ــۇ خىــل ھېسســىياتنى شــىنجاڭغا  ــۇپ، ب كــۆزدە تۇت
شــىنجاڭدىكى  بېرىــپ،  ئىلىغــا  ئۇالرنــى  يۆتكــەپ، 
قىلىــپ،  ســەپەرۋەر  تۇرۇشــقا  تاقابىــل  خەنزۇالرغــا 
كەلتــۈرۈپ  ئۇرۇشــىنى  مۇســتەقىللىق  مىللىــي 

قارايتتــى.  دەپ  چىقــاردى«66 

قارىشــىچە،  كــۆز  تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ  خىتــاي 
ســانلىق  »ئــاز  ۋىاليەتتىكــى  ئــۈچ  گەرچــە 
مىللەتلەرنىــڭ« يۇقىــرى قاتالمدىكــى كىشــىلىرى 
بــۇ  بولۇشــىنى  مۇســتەقىل  »شــىنجاڭ«نىڭ 
ــەڭ ئاخىرقــى نىشــانى دەپ قارىغــان  ئىنقىالبنىــڭ ئ
»شــىنجاڭ«دىكى  پەقــەت  موســكۋا  بولســىمۇ، 

مىللەتلــەر ئارىســىدىكى مەســىلىلەردىن پايدىلىنىپ 
ئاشۇرۇشــنىڭ  ئەمەلگــە  مەنپەئەتىنــى  خىتايدىكــى 
رۇســىيەلىك   .67 قارايتتــى  دەپ  ئۇســۇلى  بىــر 
»ئــۈچ  »شــىنجاڭ«دىكى  قارىشــىچە،  ئالىمالرنىــڭ 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولســا  ئىنقىالبــى«  ۋىاليــەت 
ئورۇنالشــتۇرۇلغان،  تەرىپىدىــن  رەھبەرلىكــى 
ئاڭاليدىغــان  گېپىنــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
يەرلىــك  قىلىدىغــان  قوبــۇل  ئورۇنالشتۇرۇشــنى  ۋە 
ۋەكىللەردىــن تەركىــب تاپقــان ھاكىمىيــەت بولــۇپ، 
ئەســلىدىكى »شــىنجاڭ« ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 
ئورنىنــى ئالىدىغان رېئال يولغا قويۇشــقا بولىدىغان 
پۇرســەت ئىــدى 68. ئەممــا بــۇ كــۆز قــاراش موســكۋانىڭ 
چوڭقۇر قاتالملىق ئىســتراتېگىيەلىك مەنپەئەتىنى 
ــە، ســوۋېت  ــى. ئەمەلىيەتت غۇۋاالشــتۇرغاندەك قىالتت
ئىتتىپاقــى ھــەم »شــىنجاڭ«دىكى مەنپەئەتىدىــن 
ئــۆز  ھــەم  بەرمەيــدۇ،  تــەن  قېلىشــقا  ئايرىلىــپ 
بىــر  قارشــى  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  چېگراســىدا 
بازىنىــڭ مەۋجــۇت بولۇپ تۇرۇشــىغا يــول قويمايتتى. 
شــۇڭا ئــۇ »شــىنجاڭ«دىكى ھەر مىللــەت خەلقىنىڭ 
ھۆكۈمرانلىقىغــا  گومىنــداڭ  ۋە  شىســەي  شــېڭ 
بولغــان نارازىلىقىدىــن پايدىلىنىــپ، گومىنداڭنىڭ 
ئاغــدۇرۇپ  ھۆكۈمرانلىقىنــى  »شــىنجاڭ«دىكى 
»شــىنجاڭ«دىكى  ئىلگىرىكــى  ئۆزىنىــڭ  تاشــالپ، 
تۈرلــۈك ھوقــۇق مەنپەئەتىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش 
تەســىر  ئۆزىنىــڭ  دۆلەتنىــڭ  قانــداق  ھــەر  ھەمــدە 
تەســىر  »شــىنجاڭ«غا  قارالغــان  دەپ  دائىرىســى 
ــرەك ئىــدى69. شــۇڭا،  قىلىشــىدىن ساقلىنىشــى كې
يادرولــۇق  بولغــان  قىلماقچــى  ھــەل  ئىســتالىن 
مەسىلە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك 
ئىــدى.  قىلىــش  كاپالەتلىــك  بىخەتەرلىكىگــە 
بولغــان  قوشــنا  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئــۇ 
»شــىنجاڭ«، تاشــقى موڭغۇلىيــە ۋە مانجۇرىيەنــى 
»ئىســتراتېگىيەلىك  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
بــۇ  كىرگــۈزۈپ،  چەمبىرىكى«گــە  خەۋپســىزلىك 
يەرلىــك  قارشــى  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  رايونــالردا 
ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  ياكــى  ھاكىمىيەتلەرنىــڭ 
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ھــەر  بولۇشــىغا،  پەيــدا  كۈچلەرنىــڭ  قارشــى 
قانــداق ئۈچىنچــى دۆلــەت كۈچلىرىنىــڭ ئىچىگــە 
خىتــاي  دەرۋەقــە،   .70 قويمايتتــى  يــول  كىرىشــىگە 
ئوتتۇرىســىدا،  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بىلــەن 
رايــون قۇرۇلۇشــى  بىــر تەڭپــۇڭ  ئوتتــۇرا ئاســىيادا 
ئىقتىســادىي  »شــىنجاڭ«دىكى  موســكۋانىڭ 
بىخەتەرلىكــى ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ بىخەتەرلىــك 
باشــقا،  ئۇنىڭدىــن  پايدىلىــق؛  ئۈچــۈن  مەنپەئەتــى 
ــالر بولســۇن ياكــى يەرلىــك مىللەتلــەر  مەيلــى خىتاي
ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  »شــىنجاڭ«دا  بولســۇن، 
موســكۋانىڭ  قۇرۇلســىال،  ھاكىمىيــەت  مايىــل 
مەنپەئەتىگــە ئۇيغــۇن كېلەتتى. شــۇڭا »شــىنجاڭ«دا 
قۇرۇلغــان ھاكىمىيــەت شــۇ جايدىكــى مىللــەت ياكــى 
خىتايــالر بولســۇن، پەقــەت ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــى كاپالەتلەندۈرســىال،  »شــىنجاڭ«دىكى مەنپەئەتىن
ھــەر قانــداق »شــىنجاڭ« ھاكىمىيىتىنــى موســكۋا 

قىالاليتتــى.  قوبــۇل 

غۇلجــا  كومپارتىيەنىــڭ  بىلــەن  گومىنــداڭ   
ۋەقەســىنىڭ خاراكتېرىگە بولغان تونۇشــىدا پەرقلەر 
ھۆكۈمــەت  مىللىــي  چاغدىكــى  ئەينــى  ئىــدى:  بــار 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋەقەنــى  بــۇ  )گومىنــداڭ( 
خىتــاي  قارايتتــى؛  دەپ  »توپىــالڭ«  قوللىغــان 
كوممۇنىســتىك پارتىيەسى بولسا، غۇلجا ۋەقەسىنى 
ئەكســىيەتچى گومىنــداڭ ھاكىمىيىتىگــە قارشــى 
كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ئىنقىــالب،  مەيــدان  بىــر 
پارتىيەســى رەھبەرلىكىدىكــى دۆلــەت ئىنقىالبنىــڭ 
خىتــاي  قارايتتــى.  دەپ  قىســمى  تەركىبىــي  بىــر 
ھۆكۈمــەت تەتقىقاتچىلىــرى، شــەرقىي تۈركىســتان 
ئىنقىالبى«نــى،  ۋىاليــەت  »ئــۈچ  يەنــى  ئىنقىالبــى 
يېقىنقــى  »شــىنجاڭ«نىڭ  شۈبھىســىزكى،  شــەك 
تارىخىــي  زور  قېتىملىــق  بىــر  تارىخىدىكــى  زامــان 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە ئىنقىالبىــي ھەرىكــەت دەپ باھــا 
بېرەتتــى، »شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق« 
ج ك پ مەركىزىــي كومىتېتــى پارتكومنىــڭ تۇنجــى 
شۇجىسى ۋاڭ ئېنماۋ )2001 - 1913( نىڭ شەرقىي 

تۈركىســتان ئىنقىالبىغــا بەرگــەن باھاســى خىتــاي 
تەرەپنىــڭ  ھۆكۈمــەت  پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك 
بولىــدۇ  دېيىشــكە  قىلىــدۇ  ۋەكىللىــك  تونۇشــىغا 
:»ئىلــى، تارباغاتــاي، ئالتــاي ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى، 
تەســىرى  پارتىيەســىنىڭ  خىتــاي كوممۇنىســتىك 
خەلــق  مىللــەت  ھــەر  شــىنجاڭدىكى  ئاســتىدا، 
رەھبەرلىكىــدە،  ئىلغارلىرىنىــڭ  ئاممىســىنىڭ 
جاھانگىرلىككــە،  خەلقىنىــڭ  مەملىكــەت  پۈتــۈن 
فېئودالىزمغــا، بىيۇروكــرات كاپىتالىزمغــا قارشــى 
داغدۇغىلىــق ئىنقىالبىــي كۈرەشــنىڭ ماسلىشىشــى، 
ئىســتالىن رەھبەرلىــك قىلغــان دەۋردىكــى ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋە  خەلقىنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
قوللىشــى  پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســتىك 
قارشــى  گومىنداڭغــا  پارتلىغانــدا  ئارقىســىدا 
كــۈرەش بولــۇپ، ئېلىمىزنىــڭ يېڭــى دېموكراتىــك 
ئىنقىالبنىــڭ بىــر قىســمى«71. لېكىــن، تارىخىــي 
پاكىــت ئالدىــدا، خىتــاي ھۆكۈمــەت تەتقىقاتچىلىــرى 
قىيىــن  ئىنتايىــن  قىلغانــدا  تەتقىــق  ۋەقەنــى  بــۇ 
ئەھۋالغــا دۇچ كەلمەكتــە. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
»شــىنجاڭ«دىكى سىياســەت - تەدبىرلىرىنى قانداق 
مەســىلە72. خىتــاي  قىيىــن  تونــۇش ھەقىقەتــەن 
ھۆكۈمــەت تەتقىقاتچىلىــرى شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ مۇســتەقىللىق ئېــالن قىلىــش 
ھەمــدە گومىنــداڭ بىلــەن مۇناســىۋەتنى ئۈزۈشــىنى، 
ھۆكــۈم  دەپ  ئۆتكــۈزۈش«  »خاتالىــق  بىــر  پەقــەت 
بىــر  شــۇنداق  ھەمــدە  چەكلەنــدى  بىلــەن  قىلىــش 
نىــڭ  ئىنقىالبــى‹  ۋىاليــەت  ئــۈچ   ‹«: بــەردى  باھــا 
دەســلەپكى مەزگىلــدە ئىككــى خاتالىــق ئۆتكۈزگــەن، 
بىــرى، ›شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى‹ نىــڭ 
كۆتــۈرۈپ چىققانلىقــى  بايرىقىنــى  مۇســتەقىللىق 
]بــۇ ئاساســلىق توققۇز خىتابنامىــدە ئىپادىلىنىدۇ[، 
دەپ  گــەۋدە  پۈتــۈن  بىــر  خىتايالرنــى  بىــرى،  يەنــە 
بىلــەن  ھۆكۈمرانــالر  ئىچىدىكــى  خىتايــالر  قــاراپ، 
مۇئامىلــە  توغــرا  قىلىنغۇچىالرغــا  ھۆكۈمرانلىــق 
ئۆلتــۈرۈش  ئېلىــپ  ئــۆچ  خىتايالردىــن  قىلمــاي، 
ھادىسىســى يــۈز بــەر بەرگــەن« 73. ھالبۇكــى، شــەرقىي 
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دەســلەپكى  قۇرۇلغــان  جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان 
مەزگىلــدە ۋە كېيىنكــى مەزگىلــدە بولســۇن، بارلىــق 
ئازادلىــق  »مىللىــي  ھەرىكەتنــى  بــۇ  رەھبەرلــەر 

 .74 قارايتتــى  دەپ  ھەرىكىتــى« 

غۇلجــا ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇلۇشــى جياڭ جيېشــىغا 
زور زەربــە بولــدى. گومىنــداڭ ھۆكۈمىتى ۋەقەنى ھەل 
قىلىشــنىڭ چارىســىنى تېپىش ئۈچۈن دىپلوماتىيە 
تــۈزۈپ  تەدبىرلەرنــى  ئاالقىــدار  مىنىســتىرلىقىغا، 
 1944 بــەردى.  يوليــورۇق  توغرۇلــۇق  چىقىــش 
دىپلوماتىيــە  كۈنــى   -  8 ئاينىــڭ   -  12 يىلــى   -
تاشــقى  مەسىلىســى،  »شــىنجاڭ  مىنىســتىرلىقى 
شــىمالدىكى  شــەرقىي  مەسىلىســى،  موڭغۇلىيــە 
ئــۈچ ئۆلكــە، چاۋشــيەن مەسىلىســى توغرىســىدىكى 
تەتقىقــات دوكالتى«نــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. گومىنداڭ 
جيــاڭ  مىنىســتىرلىقى  دىپلوماتىيــە  ھۆكۈمىتــى 
توغرىســىدا،  مەسىلىســى  جيېشىغا:»شــىنجاڭ 
قارىتــا  تاكتىكىســىغا  تەرەپنىــڭ  ســوۋېت  بىــز 
تاقابىــل تــۇرۇش نىشــانىنى پىالنلىشــىمىز كېــرەك، 
بىزنىــڭ ئىلگىرىكــى مىللىــي سىياســىتىمىزدىكى 
ئۆلكىســىدىكى  شــىنجاڭ  تۈپەيلىدىــن،  خاتالىــق 
ئاســانال  مەسىلىســى  مىللەتلــەر  ســانلىق  ئــاز 
قايمۇقتۇرۇشــىغا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئالدىنــى  دەرھــال  قىلــدى.  ئاســىيلىق  ئۇچــراپ 
بەرگــەن  يــۈز  ۋەقــە  تۈزمىســەك،  پىالنــى  ئېلىــش 
شــىنجاڭ  بولىــدۇ.  تــەس  يىغىشــتۇرماق  ھامــان، 
ئۆلكىســىنىڭ بىخەتەرلىكىگــە كاپالەتلىك قىلىش 
ــى  ــاز ســانلىق مىللەتلىرىن ــەن ئ ــدى بىل ئۈچــۈن، ئال
يۇقىــرى  ئىزچىــل  ئىلگىرىكــى  تىنچالنــدۇرۇش، 
كېــرەك.  كېچىــش  ۋاز  سىياســەتتىن  بېســىملىق 
شــۇڭا بىزنىــڭ نازارىتىمىــز ۋە يېتەكچىلىكىمىــز 
ئاســتىدىكى ئاپتونومىيــە بېرىلســە بولىــدۇ. شــۇنىڭ 
مۇداپىئەســىنى  ئۆلكــە  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن 
كۈچەيتىــش بىلــەن بىرگــە ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
قاتناشــنى  كېــرەك.  ســاقلىنىش  چۆچۈتۈشــتىن 
ياخشــىالپ، ئىچكــى رايونــالر بىلــەن بولغــان قاتنــاش 

ســوۋېت  كېــرەك.  قواليالشــتۇرۇش  ئاالقىســىنى 
ئىتتىپاقــى بىلــەن ئــۆز ئــارا مەنپەئــەت ئېلىشــنى 
ئالدىنقــى شــەرت قىلغــان ئىقتىســادىي ھەمكارلىــق 
ئورنىتىــش. تاكتىــكا جەھەتتــە، »ئەگــەر ئەنگلىيــە، 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ياردىمــى  ئامېرىكانىــڭ 
قــاراپ  ئېقىشــىغا  ســۇنىڭ  قوزغىســا،  گۇمانىنــى 
ماسلىشــىش  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  تۇتــۇپ  يــول 
تەرەپتىــن  بىــر  قىلىــپ،  شــۇنداق  كېــرەك. 
ئاشــۇرغىلى  ئىشــقا  قۇرۇلۇشــىنى  شــىنجاڭنىڭ 
بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ۋاقتىنچــە  پوزىتسىيەســىنى  تۇتقــان  شــىنجاڭغا 

بولىــدۇ75.  مۇقىمالشــتۇرغىلى 

جياڭ جيېشــى دىپلوماتىيە مىنىســتىرلىقىنىڭ 
قارارغــا  بىــر  ئىككىلىنىــپ  تەكلىپىگــە  بەرگــەن 
ــۇ ئىــش ســوۋېت  ــدى؛ ئۇنىــڭ قارىشــىچە: ب كېلەلمى
ــي  ــە ئومۇمى ــان دىپلوماتىي ــەن بولغ ــى بىل ئىتتىپاق
قىلىشــقا  يېنىكلىــك  چېتىلىــدۇ،  ۋەزىيىتىگــە 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ   .76 بولمايتتــى 
دۇچ  قىلىشــتا  ھــەل  ۋەقەســىنى  »شــىنجاڭ« 
بىۋاســىتە  موســكۋانىڭ  قىيىنچىلىقــى،  كەلگــەن 
ئەمــەس،  چىققــان  كېلىــپ  تىقىشــىدىنال  قــول 
ئوتتــۇرا  قىلغــان  كونتــرول  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
»شــىنجاڭ«دىكى  بىلــەن  مىللەتلىــرى  ئاســىيا 
دىــن  تىــل،  مەدەنىيــەت،  تارىــخ،  مىللەتلەرنىــڭ 
ھالقىغــان  چېگــرا  ئىگــە،  ئورتاقلىققــا  جەھەتتــە 
ھــەر  »شــىنجاڭ«دىكى  ئوخشــاش  مىللەتلەرگــە 
مىللــەت خەلقىنــى جەلــپ قىلىــش رولىغــا ئىگــە، 
ئىقتىســادىي  »شــىنجاڭ«نىڭ  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ 
جــان تومــۇرى ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا ئىــدى. ھەربىــي 
ئىشــالر كومىتېتــى سىياســىي بۆلۈمنىــڭ باشــلىقى 
1890(جۇغراپىيەلىــك   -  1969( جىجــوڭ  جــاڭ 
سىياســىي نۇقتىســىدىن »شــىنجاڭ بىلــەن ســوۋېت 
مىللىــي،  جۇغراپىيەلىــك،  تارىخــى،  ئىتتىپاقــى 
ئىقتىســادىي جەھەتتــە تۈرلــۈك قويــۇق مۇناســىۋىتى 
بــار »دەپ تەكىتلەيــدۇ77. جــاڭ جىجــۇڭ »شــىنجاڭ« 
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بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئوتتۇرا ئاســىيادىكى 
ئىگــە  تونۇشــقا  رېئــال  مۇناســىۋىتىدە  ئىچكــى 
جۇغراپىيــە  ئىقتىســاد،  مىللــەت،  :»مەيلــى  ئىــدى 
ســوۋېت  بىلــەن  شــىنجاڭ  بولســۇن،  جەھەتتــە 
قويــۇق.  ئىنتايىــن  مۇناســىۋىتى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
چېگــراداش  ئېيتقانــدا  جەھەتتىــن  جۇغراپىيــە 
بىزنىــڭ  ئېيتقانــدا،  بويىچــە  مىللــەت  قوشــنا. 
ســوۋېت  بــار،  مىللىتــى  ئۆزبېــك  شــىنجاڭدىكى 
ئىتتىپاقىــدا ئۆزبېــك جۇمھۇرىيىتــى بار؛ شــىنجاڭدا 
قــازاق مىللىتــى بــار، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا قــازاق 
پايتەختــى.  ئۇنىــڭ  ئالمۇتــا  بــار،  جۇمھۇرىيىتــى 
ئوتتــۇرا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شــىنجاڭدا، 
جۇمھۇرىيىتــى  ئىتتىپاقــداش  بــەش  ئاســىيادىكى 
بىلــەن ئوخشــاش مىللــەت بــار ۋە بــۇ جۇمھۇرىيەتلــەر 
تەۋەلىكــى  دۆلــەت  مىللەتلەرنىــڭ  بــۇ  قوشــنا. 
ئوخشــاش بولمىســىمۇ، ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش، ئادىتــى، 
ئوخشــاش.  ئېتىقــادى  دىنىــي،  يېزىقــى،  تىلــى، 
شــىنجاڭ  ئېيتقانــدا،...  جەھەتتىــن  ئىقتىســادىي 
كۆپىنچىســى  بۇيۇملىرىنىــڭ  تۇرمــۇش  خەلقنىــڭ 
ــدۇ،  ــڭ تەمىنلىشــىگە تايىنى ســوۋېت ئىتتىپاقىنى

ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن شــىنجاڭغا ئايرىلمــاس 
شــەكىللەندۈرگەن.  مۇناســىۋەتنى  ئىقتىســادىي 
شــىنجاڭ بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى مۇناســىۋىتى 
شــۇنداق ئىكــەن، بىــز دىپلوماتىيــە جەھەتتــە ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى بىلــەن دوســتانە ئۆتمىســەك بوالمــدۇ؟ 
شــۇڭا مــەن ›پۈتــۈن مەملىكــەت ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
كېــرەك؛  ساقلىشــى  مۇناســىۋەت  دوســتانە  بىلــەن 
خىتــاي  ئېيتقانــدا،  ئۈچــۈن  شــىنجاڭ  بولۇپمــۇ 
بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئــەڭ ياخشــى دوســتانە 
مۇناســىۋەتنى ســاقالش كېــرەك«78. بــۇ پىكىــر جيــاڭ 
جيېشــىنىڭ ماقۇللۇقىنــى ئېلىــپ، جــاڭ جىجــۇڭ 
پوزىتســىيەدە  بىــر  يېقىــن  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت 
دىپلوماتىيــە  دوســتانە  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت 
ئىشــلىرىنى قانــات يايــدۇردى 79. لېكىــن، شــۇنىڭ 
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن 
ۋە  غۇلجــا ھاكىمىيىتىگــە ئىســكەنجىگە ئېلىــش 
پارچىــالش سىياســىتىنى قوللىنىــدۇ، ئەمما ئىككى 
جەھەتتىــن تــەڭ ئېلىــپ بارغان سىياســىتى ســوۋېت 
ئازادلىــق  مىللىــي  بىــر  قوللىغــان  ئىتتىپاقــى 

كەلمىــدى.  كارغــا  ئانچــە  ھەرىكىتىگــە 

دىپلوماتىك ئەۋزەللىكىنى قۇرۇش، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ »شەرقىي تۈركىستان«نى 
ئىستراتېگىيەلىك قوللىنىشى

غۇلجــا تــەرەپ ئاكتىــپ ھالــدا ئەمەلىــي كۈچنــى 
ســوۋېت،  ئامېرىــكا،  ۋاقىتتــا،  كېڭەيتىۋاتقــان 
ــى  ــرى 1946 - يىل ــەت رەھبەرلى ــۈچ دۆل ــە، ئ ئەنگلىي
كېيىنكــى  ئۇرۇشــتىن  يالتــادا  ئايــدا  ئىككىنچــى 
ئاچتــى.  يىغىنىنــى  مۇھىــم  ئورۇنالشتۇرۇشــنىڭ 
غەلىبىلىــرى  ئۇرۇشــنىڭ  قارشــى  گېرمانىيەگــە 
 - ئامېرىــكا  قېتىمقــى  بــۇ  ۋە  تۇراتتــى  كۆرۈنــۈپ 
بولســا،  ئۇچرىشىشــى  رەھبەرلىرىنىــڭ  ســوۋېت 
ســوۋېت  شــەكىلدە  رەســمىي  ئىســتالىننىڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ يىــراق شــەرقتىكى ئومۇميۈزلــۈك 
تەلەپلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى 
پۇرسىتى ئىدى. شۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 

ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  يىغىنــدا  قېتىمقــى  بــۇ 
خىتايدىكــى مەنپەئەتىنىــڭ ئەڭ نېگىزلىك قىســمى 
ئوتتۇرىغــا قويۇالتتــى. چىــن جىخۇانىــڭ قارىشــىچە، 
»شــىنجاڭ«  ئىســتالىننىڭ  يىغىنىــدا  يالتــا 
مەسىلىســىنى بىــر ئېغىزمــۇ تىلغــا ئالماســلىقى 
ياكــى ســەل  ۋە  ئەمــەس  تاســادىپىيلىق  ھەرگىزمــۇ 
قــاراپ قېلىشــمۇ ئەمــەس. بەلكــى بــۇ دەل ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي سىياســىتىدىكى ئاساســلىق 
نىشــانى ۋە نېگىزلىك مەنپەئەتى ئىچىدە »شــىنجاڭ 
ۋاقىتتــا  خالىغــان  موســكۋا  مەسىلىســى«نىڭ 
ــى  ــا ئىكەنلىكىن ــك كارت ــان دىپلوماتى ئوينىيااليدىغ
ئەكــس ئەتتۈرەتتــى. شۇڭالشــقا ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
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جيېشــىغا  جيــاڭ  ئامېرىكانىــڭ  تەرەپتىــن  بىــر 
يالتــا  ھۆكۈمىتىنــى  خىتــاي  قىلىــپ،  بېســىم 
تەلەپلىرىنــى  قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  يىغىنىــدا 
قوبــۇل قىلىشــقا زورلىشــىنى ئۈمىــد قىلســا، يەنــە 

بىــر تەرەپتىــن بــۇ خىيالالرنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش 
ئۈچــۈن خىتــاي - ســوۋېت ئارىســىدىكى بىۋاســىتە 
ــر  ــر كوزى ســۆھبەتلەردە شــىنجاڭ مەسىلىســىنى بى

تىرىشــتى80.  قوللىنىشــقا  ســۈپىتىدە 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيەگە قارشى جەڭ ئېالن قىلىشى ۋە خىتاينىڭ مەنپەئەتكە ئېرىشىشى 

بىلــەن  دۈشــمەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  گەرچــە 
ئۇرۇشقا كىرمەسلىك ئۈچۈن )گېرمانىيە، ياپونىيە(، 
1941 - يىلى ئاپرېلدا ياپونىيە بىلەن تەرەپســىزلىك 
شەرتنامىســى ئىمــزاالپ، بىــر - بىــرى بىلــەن ئــۆز ئــارا 
تۇپراقلىرىغــا تاجــاۋۇز قىلمايدىغانلىقىغــا، قارشــى 
تــەرەپ ئۇرۇشــقا كىرگەنــدە بىتــەرەپ تۇرىدىغانلىقىغــا 
بــۇ  ئىســتالىن  ئەممــا  بولســىمۇ،  بېرىشــكەن  ۋەدە 
شــەرتنامىگە يوشــۇرۇنچە خىالپلىــق قىلــدى. تىنــچ 
ــكا  ئوكيــان ئۇرۇشــى پارتالشــنىڭ باشــلىرىدا، ئامېرى
ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى ياپونىيەگــە قارشــى ئۇرۇشــقا 
ــكا  تەكلىــپ قىلــدى. 1941 - يىلــى دېكابىــر ئامېرى
تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى كوردېــل خــول)1871 
ئىتتىپاقىنىــڭ  Cordell Hul(ســوۋېت   1955  -
ماكســىمۇۋىچ  ئەلچىســى  بــاش  ئامېرىكادىكــى 
 Maksim Maksimovich Litvinov،( لىتۋىنــوف
1951 - 1876( بىلەن كۆرۈشــكەندە بۇ مەقســىتىنى 
ســوۋېت  لىتۋىنــوف  بولســىمۇ،  بىلدۈرگــەن 
ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ ھازىــر گېرمانىيەگــە 
قارشــى جىددىــي بىــر ئــۇرۇش ئىچىــدە بولغانلىقىدىن 
ــى  ــراق شــەرقتىكى ئۇرۇشــقا كىرەلمەيدىغانلىقىن يى
ئېيتتــى81. گەرچــە شــۇنداق بولســىمۇ، ئىســتالىن 
جيېشــىغا  جيــاڭ  دېكابىــردا  يىلــى   -  1949
ســوۋېت  ئامېرىكانىــڭ  ئاۋغۇســتتا  يىلــى   -  1942
ئىتتىپاقىدىكــى بــاش ئەلچىســى خاررىمانغــا، شــۇ 
يىلــى پىرېزىدېنــت روزۋېلتنىــڭ ئاالھىــدە ئەلچىســى 
خورلىيغــا، 1943 - يىلــى 10 - ئايــدا ئامېرىــكا – 
ئەنگلىيە - سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچ دۆلەت موسكۋادا 
ــدا،  تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى يىغىنــى ئاچقان
كوردېــل  مىنىســتىرى  ئىشــالر  تاشــقى  ئامېرىــكا 

ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  قايتــا   - قايتــا  خولغــا 
ياپونىيەگــە قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىدىغانلىقىنى 
بىلــدۈردى82. شــۇ يىلــى 1 - نويابىــر جيــاڭ جيېشــى 
ئۇرۇشــقا  قارشــى  ياپونىيەگــە  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
قاتنىشــىدىغانلىق خەۋىرىنــى ئۇقــۇپ ئــۇزۇن بولمايال 
بۈيــۈك ئەلچــى فۇبىــڭ چــاڭ ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئەگــەر  خولغــا  مىنىســتىرى 
خىتاينىــڭ  قاتناشســا،  ئۇرۇشــقا  قارشــى  ياپونغــا 
بىــر  ھەرقانــداق  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ئىتتىپــاق قۇرۇشــقا تەييــار ئىكەنلىكىنــى ئېنىــق 
ئىپادىلىــدى83. ئىســتالىن 1943 - يىلــى دېكابىــردا 
مەزگىلىــدە،  يىغىــن  تېھراندىكــى  ئۆتكۈزۈلگــەن 
روزۋېلتقــا گېرمانىيەنــى مەغلــۇپ قىلغاندىن كېيىن 
رولىنــى  ئۆزىنىــڭ  قىلىشــتا  مەغلــۇپ  ياپونىيەنــى 
جــارى قىلدۇرىدىغانلىقىنــى ئىپادىلىدى84. 1944 - 
يىلــى ئۆكتەبىــردە ئىســتالىن، ئامېرىكانىــڭ ســوۋېت 
خاررىمــان  ئەلچــى  بــاش  تۇرۇشــلۇق  ئىتتىپاقىــدا 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى گېرمانىيەنــى مەغلــۇپ قىلىــپ 
ئــۇرۇش  ياپونىيەگــە  ئايدىــن كېيىــن  ئــۈچ  ئىككــى 
بــەردى85.  كاپالــەت  توغرىســىدا  ئاچىدىغانلىقــى 
لېكىــن جيــاڭ جيېشــى موســكۋانىڭ ياپونغــا قارشــى 
ئەســكەر  مانجۇرىيەگــە  پايدىلىنىــپ  ئۇرۇشــتىن 
كوممۇنىســت  خىتــاي  كېيىــن  كىرگۈزگەندىــن 
پارتىيەســىنى قوللىشــىدىن ئەنســىرەيتتى. ئامېرىكا 
پىرىزدېنتــى روزۋېلــت قاھىــرە يىغىنــى مەزگىلىــدە 
كومپارتىيــە   – گومىنــداڭ  جيېشــىدىن  جىيــاڭ 
ــدا،  ــەپ قىلغان بىرلەشــمە ھۆكۈمىتــى قۇرۇشــنى تەل
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  پەقــەت  جيېشــى  جيــاڭ 
شــەرقىي شــىمالدىكى چېگراغــا ھۆرمــەت قىلســىال 
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روزۋېلتنىــڭ تەلىپىنــى قوبــۇل قىلىدىغانلىقىنــى 
بىلــدۈردى86. ئەمەلىيەتتــە، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنى قوللىشــىنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى 
باھاردىــال،  يىلــى   -  1944 يەنــى  بۇرۇنــال  خېلــى 
ئارمىيەســى شــەرقىي شــىمال، شــىمالىي  ســوۋېت 
خىتايــدا ياپونغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش مەزگىلىــدە 
ســوۋېت ئارمىيەســى بىلــەن خىتــاي كوممۇنىســت 
ئــۈزۈپ  ئاالقىســىنى  قوراللىــق  پارتىيەســىنىڭ 

تاشــالش پىالنىنــى تــۈزۈپ بولغــان ئىــدى87. 

قىلىــش  جــەڭ  قارشــى  ياپونغــا  موســكۋانىڭ 
ئەنگلىيــە ئۈچــۈن  ئامېرىــكا ۋە  ئىستراتېگىيەســى 
پەقــەت  ئەگــەر  چۈنكــى  ئىــدى.  مۇھىــم  ناھايىتــى 
ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيەال ياپونىيە بىلەن ئۇرۇش قىلسا 
زىيــان چــوڭ بوالتتــى، ئەمما ســوۋېت ئارمىيەســىنىڭ 
ئەمەلىــي كۈچــى ياپونغــا قارشــى ئــۇرۇش چىقىمىنــى 
تەبىئىــي ھالــدا ئازلىتاتتــى، شــۇنىڭدەك ياپونىيــە 
ئۇرۇشــىنىڭ ۋاقتىمــۇ قىســقارغان بوالتتــى. 1944 
ــادادا  - يىلــى ســېنتەبىردە ئېچىلغــان Québec )كان
 )24\8  -  17\8\1943( يىغىنىــدا  شــەھەر(  بىــر 
ــكا ئەنگلىيــە ئىككــى  روزۋېلــت ۋە چېرچىــل، ئامېرى
تەخمىنىگــە  باشــلىقلىرىنىڭ  ئىشــتاب  دۆلــەت 
ۋاقتــى  بولــۇش  تەســلىم  ياپونىيەنىــڭ  ئاساســەن، 
ياۋروپادىكــى ئــۇرۇش ئاخىرلىشــىپ 18 ئــاي ئىچىــدە 
بولىدىغانلىقــى بېكىتىلــدى. ئىشــتاب باشــلىقلىرى 
ــۇ  ــدا بولســا ب ــە تۇپراقلىرى ــەر جــەڭ ياپونىي ــە ئەگ يەن
ئۇرۇشــتا ئامېرىــكا ئارمىيەســىنىڭ بىــر مىليوندىــن 
بولىدىغانلىقىنــى  چىقىــم  ئادىمىنىــڭ  ئارتــۇق 
ئەنگلىيەنىــڭ   - ئامېرىــكا  قىلىشــتى88.  تەخمىــن 
 -  1945 ئامېرىــكا  تاكــى  ئەنسىرەشــلىرى  بــۇ 
ئاتــوم  بىرىنچــى  ئامېرىــكا  ئىيــۇل   -  16 يىلــى 
چىققۇچــە  ياســاپ  قىلىــپ  ســىناق  بومبىســىنى 
داۋامالشــتى. 1945 - يىلــى 23 - يانــۋار ئامېرىــكا 
ئىشــتاب باشــلىقى بىرلەشــمە يىغىنىــدا ئامېرىــكا 
پىرېزىدېنتــى ترۇمانغــا »رۇســىيەنىڭ مۇمكىــن قەدەر 

ئۇرۇشــقا بالــدۇر قاتنىشىشــى ۋە زەربــە خاراكتېرلىــك 
ئــۇرۇش ئىقتىدارىنــى جــارى قىلدۇرۇشــى، بىزنىــڭ 
تىنــچ ئوكيــان ئۇرۇشــىمىزنى ئــەڭ چــوڭ دەرىجىــدە 
دېگەنلىكىنــى  زۆرۈر«  ھەقىقەتــەن  قوللىشــى 
بىلــدۈردى89. مۇشــۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، 
ســوۋېت  ئامېرىــكا  جەھەتتــە  ئىشــالر  ھەربىــي 
موھتــاج.  ھەمكارلىشىشــىغا  ئىتتىپاقىنىــڭ 
تىنــچ  خىتاينىــڭ  ئامېرىــكا  تەرەپتىــن،  بىــر  يەنــە 
ــى  ــان ۋە ياك ــان ئۇرۇشــىنى ئۈســتىگە ئاالاليدىغ ئوكي
ئااللمايدىغانلىقىدىــن گۇمانلىناتتــى90. شۇڭالشــقا 
ســوۋېت  يەنىــال  قارشــى  ئارمىيەســىگە  ياپــون 
ئىتتىپاقىنىــڭ ھەربىــي كۈچىگــە ئېھتىياجلىــق 
ئىــدى91. ئەينــى ۋاقىتتــا ۋاشــىنگتون، بىــر تەرەپتىــن 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــقا 
ــن،  ــر تەرەپتى ــە بى ــد قىلســا، يەن قاتنىشىشــنى ئۈمى
غەنىمــەت  پۇرســەتنى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
بىلىــپ خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنى تەســىر 
كــۈچ دائىرىســىگە ئەكىرىــپ خىتاينىــڭ سىياســىي 
ئەھۋالىنــى ئۆزگەرتىۋېتىشــىدىن ئەندىشــە قىالتتــى. 
شۇڭالشــقا جياڭ جيېشــىنىڭ خىتاي كوممۇنىســت 
پارتىيەســى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ ياپونغــا ئورتــاق 

قارشــى تــۇرۇش پىكرىنــى بەرگــەن ئىــدى. 

 لېكىــن ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى ياپونغــا قارشــى 
ئورۇشــقا قاتناشتۇرۇشــنىڭ مەلــۇم بەدەللىــرى بــار 
تېھراندىكــى  نويابىــر   -  30 يىلــى   – 1934 ئىــدى. 
يىغىنــدا روزۋېلــت چېرچىل ۋە ئىســتالىن چۈشــلۈك 
تامــاق ئولتۇرۇشــىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مــۇز 
تۇتمــاس پورتقــا تۆمــۈر يــول بىلــەن باغلىنىشــنىڭ 
ئەنگلىيــە  پاراڭالشــتى.  ھەققىــدە  زۆرۈرلۈكــى 
ئاكتىپلىــق  چېرچىــل  مىنىســتىرى  بــاش 
بىلــەن رۇســىيەدەك بىپايــان بىــر زېمىننىــڭ مــۇز 
تۇتمــاس پــورت بىلــەن دېڭىزغــا چىقىشــى كېــرەك 
ــدى. روزۋېلــت دەرھــال  ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قوي
پــورت  ئەركىــن  دالىيەننــى  تەلەپپۇزىــدا  تەكلىــپ 
قىلىــش پىكىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئىســتالىن 
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بــۇ  ۋە  بولــدى  خۇرســەن  ناھايىتــى  پىكىردىــن  بــۇ 
ئىكەنلىكىنــى  تەكلىــپ  بىــر  ياخشــى  پىكىرنىــڭ 
ئېيتتــى 92. ئامېرىــكا تــەرەپ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
نىيىتىنــى  قاتنىشــىش  تۇرۇشــقا  قارشــى  ياپونغــا 
موســكۋادا  ئۆكتەبىــر   -  14 كېيىــن،  بىلگەندىــن 
پولــك  ئىشــالر  ھەربىــي  ئامېرىــكا  تۇرۇشــلۇق 
كوماندىــرى دېئانــى ئىســتالىندىن قاچــان ياپونغــا 
قارشــى ئــۇرۇش تەييارلىقلىرىنىــڭ پۈتىدىغانلىقــى 
ســورىدى.  ھەققىنــى  باشــاليدىغانلىقى  قاچــان  ۋە 
ئــۈچ  بولــۇپ  مەغلــۇپ  گېرمانىيــە  ئىســتالىن 
ياپونىيەگــە  ئارمىيەنىــڭ  قىزىــل  كېيىــن  ئايدىــن 
لېكىــن  ئىپادىلىــدى.  قىلىدىغانلىقىنــى  ھۇجــۇم 
چوقــۇم  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئامېرىــكا  ئىســتالىن 
ماددىــي  ســىبىرىيەدىكى  ئارمىيەســىنىڭ  ســوۋېت 
ــەزى سىياســىي تەلەپلىرىنــى  ئېھتىياجلىرىنــى ۋە ب
قويــدى.  ئوتتۇرىغــا  كېرەكلىكىنــى  ئورۇندىشــى 
موســكۋا تــەرەپ ياپونىيــە بىلــەن ئــۇرۇش قىلىشــنىڭ 
ئوتتۇرىغــا  شــەكىلدە  رەســمىي  شــەرتلىرىنى 
بىــر  بەلگىلىــك  بەلكىــم  شــەرتلەر  بــۇ  قويمىــدى. 
خىتــاي،  ئەممــا   .93 ئىــدى  ئېھتىيــاج  ۋاقىتتــا 
ئامېرىــكا ۋە ئەنگلىيەنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
خىتاينىــڭ  ئۈچــۈن  قاتناشــتۇرۇش  جەڭگــە 
ئىگىلىــك ھوقۇقىنىــڭ قۇربــان قىلىدىغانلىقىنــى 
ئاللىقاچــان ھېــس قىلغــان ئىــدى. 14 - ئۆكتەبىــر 
بــاش  تۇرۇشــلۇق  ئەنگلىيــەدە  چۇڭچىڭنىــڭ 
ئامېرىــكا  جيېشــىغا  جيــاڭ  گۇۋىجــۈن  كونســۇلى 
ئارمىيەســىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك قوماندانلىــرى 
قىلــدى.  دوكالت  مەزمۇننــى  پاراڭالشــقان  بىلــەن 
كەلگۈســىدە  ئىتتىپاقىنىــڭ  »ســوۋېت  دوكالتتــا 
مۇزاكىــرە  مەسىلىســىنىڭ  قاتنىشــىش  ئۇرۇشــقا 
ئارمىيەســىنىڭ  ســوۋېت  ۋە  قىلىنغانلىقــى 
لېكىــن  قاتنىشــىدىغانلىقى،  چوقــۇم  ئۇرۇشــقا 
يىــراق شــەرقتىكى لۇشــۈن مــۇز تۇتمــاس پورتىنىــڭ 
قىلغانلىقىنــى،  تەلــەپ  ھوقۇقىنــى  كونتروللــۇق 
ئەنگلىيەنىــڭ قوشــۇلغانلىقى ئامېرىكانىــڭ بولســا 
قىلىنــدى94.  بايــان  تۇرمايدىغانلىقىنــى«  قارشــى 

جيــاڭ جيېشــى بــۇ ئىشــقا ناھايىتــى كۆڭــۈل بۆلــدى 
نېمــە  نىيىتىنىــڭ  ئۇالرنىــڭ  ۋىيجۈندىــن  گــۇ  ۋە 
ئىكەنلىكىنــى ســورىدى. گۇۋېيجۈننىــڭ »ئامېرىــكا، 
قارشــى  ياپونىيەگــە  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئۇرۇشــقا بالــدۇرراق قاتنىشــىپ ياپونىيەنــى مەغلــۇپ 
بىلــدۈردى  قىلىدىغانلىقىنــى  ئۈمىــد  قىلىشــنى 
بىلىــپ  مەقســىتىنى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە 
تــەرەپ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولــدى.  باقماقچــى 
پۇرســەتنى غەنىيمــەت بىلىــپ لۇشــۈن پورتىنىــڭ 
ئىشــلىتىش ھوقۇقىنــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــنىڭ 
دەپ  قويــدى«  ئوتتۇرىغــا  ســۈپىتىدە  شــەرتى  بىــر 
تېلېگراممــا قايتــۇردى95. 14 - دېكابىر باش كونســۇل 
خارمــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونىيەگە قارشــى 
ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش شــەرتلىرىنى بىلىــش ئۈچــۈن 
بــۇ  ئۆتكــۈزدى.  ســۆھبەت  بىــر  بىلــەن  ئىســتالىن 
ۋاقىتتــا ئىســتالىن تــۆت شــەرتنى ئېنىــق ئوتتۇرىغــا 

قويــدى. بــۇالر :

ۋىالدىۋوستوكنىڭ )Vladivostok( بىخەتەرلىكى 
Kuril( ئۈچــۈن كۇرىــل تاقىم ئاراللىــرى

 Sakhalin(ئارىلىنىــڭ ســاخالىن  ۋە   )Islands
قايتۇرۇلۇشــى ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت   )Island

لۇشــۈن، داليەننــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان پورتلىــرى 
ۋە ئەتراپىدىكــى رايونالرنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 

ئىجــارە بېرىلىشــى. 

ئوتتــۇرا  شــەرقىي  )خىتاينىــڭ  شــەرق  ئوتتــۇرا 
ســوۋېت  يولــى  تۆمــۈر  مانجۇرىيــە  ۋە  يولــى(  تۆمــۈر 

بېرىلىشــى.  ئىجــارە  ئىتتىپاقىغــا 

ئەھۋالىنــى  ھازىرقــى  موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى  يەنــى  قىلىــش  ئېتىــراپ 
مۇســتەقىل بىــر دۆلــەت ئىكەنلىكىگــە كاپالەتلىــك 

قىلىــش96. 

شــەرتلەر  بــۇ  »ئەگــەر  تەكىتلــەپ  ئىســتالىن 
مولوتــوف  ۋە  مــەن  قانائەتلەندۈرۈلمىســە، 
رۇســيەنىڭ نېمــە ئۈچــۈن ياپونىيــە بىلــەن ئــۇرۇش 
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تــەس  چۈشــەندۈرۈش  خەلققــە  قىلىدىغانلىقىنــى 
شــەرتلەرنىڭ  بــۇ  ئىســتالىن  دېــدى.  بولىــدۇ« 
ئۈچــۈن  كاپالەتلىــك قىلىــش  ئەمەلىيلىشىشــىگە 
تەرەپنىــڭ  »ئــۈچ  قىلىــپ  ئاالھىــدە  شــەرتنامىگە 
ســوۋېت  بىلــەن  قوشۇلۇشــى  رەھبەرلىرىنىــڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ تەلەپلىــرى ياپونىيــە مەغلــۇپ 
شۈبھىســىز   - شــەك  كېيىــن  قىلىنغاندىــن 
تەلىپىنــى  يېزىــش  دەپ  ئاشــۇرۇلىدۇ«  ئەمەلگــە 
ئۆزگەرتىــش  تــەرەپ  ئامېرىــكا  قويــدى97.  ئوتتۇرىغــا 
كىرگۈزۈلگەندىــن كېيىن قوبــۇل قىلىدىغانلىقىنى 
بىلــدۈردى، لېكىــن ئۇالرمــۇ يەتتــە تەلەپنــى ئوتتۇرىغــا 
قويــدى98. ئەلۋەتتــە، بــەزى شــەرتلەرگە جيــاڭ جيېشــى 
ئومۇمالشــتۇرۇپ  ئىــدى.  كېــرەك  قوشۇلۇشــى 
ئېيتقانــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپــون ئۇرۇشــى 
ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا قويغــان بەدىلــى 1945 - يىلــى 
11 - فېــۋرال يالتــا يىغىنىــدا ئامېرىــكا، ئەنگلىيــە، 
ســوۋېت ئىتتىپاقى كاتتىلىرىنىڭ مەخپىي توختام 
شــەكلىدە ئېتىــراپ قىلىشــقا ئېرىشــتى99. ئەلۋەتتــە، 
ئامېرىــكا خىتاينــى بــۇ شــەرتنامىدىكى تەلەپلەرگــە 
قىلىدىغــان  كاپالەتلىــك  قىلدۇرۇشــقا  ماقــۇل 
بۇنىڭغــا  ھەيئەتلىرىنىــڭ  ئامېرىــكا  بولــدى100. 
ئىشەنچىســى بــاردەك قىالتتــى101. ئەمەلىيەتتــە يالتــا 
ئامېرىكادىكــى  بۇرۇنــال  چاقىرىلىشــتىن  يىغىنــى 
خىتاينىــڭ  رەھبەرلــەر  دەرىجىلىــك  يۇقىــرى 
ســوۋېت  بەدىلىگــە  قىلىــش  قۇربــان  مەنپەئەتىنــى 
ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونىيــە ئۇرۇشــىغا قاتنىشىشــىغا 
كاپالەتلىــك قىلىــش پىكرىــدە بىرلىككــە كېلىــپ 

ئىــدى102.  بولغــان 

قارشــى  ياپونىيەگــە  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش شــەرتى ئوتتۇرىغــا چىققاندىــن 
ــڭ  ــەرەپ ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــكا ت ــن، ئامېرى كېيى
مەقســىتىدىن  ھەقىقىــي  ئاســىيادىكى  شــەرقىي 
ئەنسىرەشكە باشلىدى. 19 - ماي دۆلەت باش كاتىپى 
 )Joseph Grew، 1880 - 1965(گىرېــۋ ۋەكىلــى 
ــى  ــر خاتىرىســىدە ســوۋېت ئىتتىپاقىن ــڭ بى ئۆزىنى

ناتسىســت گېرمانىيەســىگە ئوخشــاتتى. ئــۇ پــەرەز 
قىلىــپ، ئەگــەر ســوۋېت ئىتتىپاقــى تىنــچ ئوكيــان 
ئۇرۇشــىغا كىرســە ياپونىيەنىــڭ شــەرقىي ئاســىيا ۋە 
تىنــچ ئوكياندىكــى ئۈســتۈنلۈكىنى ئۆتكۈزۈۋالىــدۇ. 
»موڭغۇلىيــە، مانجۇرىيــە ۋە چاۋشــيەن بــارا - بــارا 
رۇســىيەنىڭ تەســىر دائىرىســىگە كىرىــدۇ، ئۇنىــڭ 
ئــەڭ ئاخىرىــدا ياپونىيــە103.  ئارقىســىدىن خىتــاي، 
ــكا ھەربىــي ئەمەلدارلىــرى گەرچــە  ھالبۇكــى، ئامېرى
ئاســىيادا  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
تەخمىنىگــە  شــەكىللەندۈرۈش  دائىرىســى  كــۈچ 
تەقەززاســى  شــارائىتىنىڭ  ئەممــا  قوشۇلســىمۇ، 
تۈپەيلــى ھېچقانــداق ئامــال قىاللمايتتــى. 1945 - 
 ،Douglas MacArthur يىلــى فېۋرالــدا گېنېــرال
قۇرۇقلــۇق ئارمىيەســىدىكى مەلــۇم بىــر ئەمەلدارغــا 
مانجۇرىيەنــى،  پۈتكــۈل  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
يەنــى،  بارلىقــى،  خىيالــى  ئىگىلــەش  چاۋشــيەننى 
بەلكــى شــىمالى خىتاينىــڭ مەلــۇم قىســىمىدىمۇ 
لېكىــن  ئىكەنلىكــى،  مۇمكىــن  بولۇشــى  كــۆزى 
بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ 
قالغىلــى  توســۇپ  بولۇشــىنى  ئىگــە  يەرلەرگــە 
بۇنىــڭ  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  بولمايدىغانلىقــى، 
بەدىلىگــە ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى ئامالنىــڭ بارىچــە 
مانجۇرىيەگــە بالــدۇرراق ئەســكەر چىقارغۇزۇشــنىڭ 
ئــەڭ ئاقىالنىلىــك بولىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى. يەنــە 
ئەينــى ۋاقىتتىكــى  بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىــن 
 ،James Forrestal دېڭىــز ئارمىيــە بۆلــۈم باشــلىقى
بىلــەن   Douglas MacArthur گېنېــرال 
قارىشــىنى  كــۆز  ئــۆز   MacArthur ،كۆرۈشــكەندە
ــۈك  ــاي ئۈنۈمل ــەپ، خىت ــۈك تەكىتل ناھايىتــى كۈچل
ھالــدا ياپونىيەگــە قارشــى تــۇرۇپ بواللمايــدۇ، ياپــون 
مەشــغۇل  قىســىمىنى  كــۆپ  كۈچىنىــڭ  ھەربىــي 
قىلىــپ تــۇرۇش ئۈچــۈن، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئاكتىپلىــق  قوشــۇنلىرىغا  ياپــون  مانجۇرىيەدىكــى 
قىلىــش  كاپالەتلىــك  قىلىشــىغا  ھۇجــۇم  بىلــەن 
شــەرقىي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئەگــەر  كېــرەك. 
كىرگۈزەلىســە  دىۋىزىيــە   60 ئاســىياغا  شــىمال 
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تۇپراقلىرىــدا  ياپونىيــە  ئارمىيەســىنىڭ  ئامېرىــكا 
ــدى. 6 - ئاينىــڭ  ــۇرۇش قىلىشــى ئاسانلىشــىدۇ دې ئ
بىرلەشــمە   MacArthur ئوتتۇرىلىرىغىچــە 
يىغىنىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى تېــزرەك جەڭگــە 

تــۇردى104.  چىــڭ  پىكرىــدە  ئەكىرىــش 

يەتتىكــى،  قىلىــپ  ھېــس  تــەرەپ  ئامېرىــكا 
قىلىشــنىڭ  ئــۇرۇش  قارشــى  ياپونىيەگــە  موســكۋا 
مەسىلىســىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي  شــەرتىدە 
ــال شــەرقىي  ــا يەنى ــان بولســىمۇ، ئەمم ــا ئالمىغ تىلغ
تۈركىســتاندىكى تەسىر كۈچىنى قولغا كەلتۈرۈشكە 
مەزگىلىــدە،  يىغىنــى«  »قاھىــرە  تىرىشــاتتى. 
ئامېرىكانىــڭ  نويابىــر   -  23 يىلــى   -  1943 يەنــى 
بــاش ئەلچىســى  ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تۇرۇشــلۇق 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  روزۋېلتقــا  خاررىمــان 
خىتــاي سىياســىتىنى باھالىغــان بىــر ماتېرىيــال 
تەييارلىغــان بولــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ جياڭ 
ــى  جيېشــىنىڭ رەھبەرلىكىدىكــى جۇڭخــۇا مىنگون
بارلىــق  خىتاينىــڭ  ھۆرمەتلەيدىغانلىقىنــى، 
يوقلۇقىنــى  نىيىتــى  قــارا  ھېچقانــداق  زېمىنىغــا 
دەلىــل  تايانغــان  پىكىــردە  بــۇ  ئالغــان.  تىلغــا 
شــەرقىي  كۈچلىــرى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولســا 
تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ چىققانلىقــى بولغــان. 
ــە مەسىلىســىدە بولســا: »تاشــقى  تاشــقى موڭغۇلىي
ئېتىــراپ  مۇســتەقىللىقىنى  موڭغۇلىيەنىــڭ 
كىرىشــىدىن  بېســىپ  ياپونالرنىــڭ  قىلىشــتا 
ســاقلىنىش، ھەربىــي جەھەتتىــن كاپالەتلەنــدۈرۈش 
 105 قارىغــان.  دەپ  قىلىنغــان«  مەقســەت 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  خاررىماننىــڭ 
تۈركىســتان سىياســىتىگە بولغــان قارىشــى، غۇلجــا 
يىغىنىدىــن  يالتــا  ۋە  قۇرۇلۇشــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
كېيىن بىرئاز چوڭقۇرالشــقان ۋە مۇكەممەللەشــكەن. 
خاررىمــان 1945 - يىلــى 9 - مــارت ئامېرىــكا تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرى سىتېتتىنيۇســغا يوللىغــان 
تېلېگراممىســىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي 
ۋە  مەقســىتى  تىقىشــتىكى  قــول  تۈركىســتانغا 

يەتمەكچــى بولغــان نىشــانىنى تەھلىــل قىلغــان:

ئاپتونومىيــە  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  گەرچــە   .1
چىقىشــى  قارشــى  شەكىللىنىشــىگە  ۋەزىيىتــى 
ناتايىــن بولســىمۇ، ئەممــا موســكۋانىڭ مەقســىتى 
سىياســىي  ھۆكۈمەتنىــڭ  يەرلىــك  ئاخىرىــدا 
تەســىر  كۈچلــۈك  ھەممىدىــن  يۆنىلىشــىگە 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  بولۇپمــۇ  كۆرســىتىش، 
قىلىــش.  كونتــرول  ئاالقىســىنى  تاشــقى  بارلىــق 
يەرلىــك  ئېھتىمــال  بولســا،  مەقســىتى  بىۋاســىتە 
قارىتــا  يۈرگۈزۈشــىگە  سىياســەت  دائىرىلەرنىــڭ 
قىلىــش  كونتــرول  باشــقۇرۇپ  ئارقىســىدىن  پــەردە 
ھەرقانــداق  ئەممــا  قېلىــش،  ســاقالپ  ھوقۇقىنــى 
ئۈســتىگە  ئاشــكارا  مەســئۇلىيەتنى  سىياســىي 

ســلىق.  لما ئا

2. يۇقىرىدىكــى مەقســەتلەرگە يېتىــش ئۈچــۈن، 
ئىشــلىتىپ  ئىككىلەنمەســتىن  قىلچــە  رۇســالر 
رايوننىــڭ  بــۇ  قوللىنىــپ،  ئۇســۇلالرنى  كۆنگــەن 
كەلتۈرۈشــكە  قولغــا  ھوقۇقىنــى  سىياســىي 

تىرىشــىدۇ. 

ھەرىكــەت  بىلــەن  ئالدىراقســانلىق  موســكۋا   .3
ئالــدى  يۈزىســىدىن  ئېھتىيــات  رۇســالر  قىلمايــدۇ. 
بىلــەن قورچــاق تەشــكىالتالردىن كــەڭ كۆلەملىــك 
مۇتلــەق مۇمكىنچىلىكتىــن  پايدىلىنىــدۇ. خەتــەر 
ئۆتمەيــدۇ.  ھەرىكەتكــە  كەتمىســىال،  ھالقىــپ 
يۇقىرىقــى ســەۋەبلەر تۈپەيلــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
بەلكىــم ســىناق خاراكتېرلىــك ئەگىتمــە ئۇســۇلالر 
كېڭەيتىشــى  قايتىدىــن  كۈچىنــى  ئارقىلىــق 
ئۆزگىرىــش  ئۇنىــڭ  دۇنيــا  تاشــقى  مۇمكىــن. 

ئېتەلمەيــدۇ.  پــەرق  ئاســانلىقچە  يۆنىلىشــىنى 

ھېچبولمىغانــدا  مەزگىلگىچــە  بىــر  يەنــە   .4
ئىگىلىــك ھوقۇقــى مەسىلىســى ئىككىنچــى ئورۇندا 
تۇرۇشــى مۇمكىــن. ئەگــەر خىتــاي تــەرەپ كۈچلــۈك 
ــۇق تەشــەببۇس  ــدا ھوق ــى يەككــە ھال بولمىغــان ياك
مەيدانىدىــن  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  قىلســا، 
قارىغانــدا، خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ســاقالپ 



202125 - يىلى 4 - سان

قېلىشــى پايدىلىــق بولماســلىقى ناتايىــن. موســكۋا 
ھامىنــى مۇۋاپىــق پۇرســەت تېپىــپ، بىۋاســىتە ياكــى 
ۋاســىتىلىك ھالــدا بېســىمنى كۈچەيتىــپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئىگىلىــك ھوقــۇق مەسىلىســىنى 

ئۆزگەرتىــدۇ. 

5. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ سىياســىتى باشــتىن 
ۋە  كۈچلىرىنــى  غــەرب  رايوندىكــى  بــۇ  ئاخىــرى   -
غەربنىــڭ پائالىيەتلىرىنــى يوقىتىشــنى مەقســەت 
خىــل  بــۇ  بولىدۇكــى،  قىلىشــقا  پــەرەز  قىلىــدۇ. 
سىياســەت ئاخىرىــدا غەربنىــڭ رەســمىي ۋەكىللىــرى 
بولغــان  پائالىيەتلىرىگــە  باشــقا  غەربنىــڭ  ۋە 

قىلىنىــدۇ.  ئىجــرا  مۇئامىلىــدە 

6. شۈبھىســىزكى، رۇســالر تاشــقى سىياســىتىدە 
چوقــۇم شــەرقىي تۈركىســتان ئاھالىســى ۋە ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىكى مىللەتداش ئاھالە ئوتتۇرىســىدىكى 
ئورتــاق مىللەتلىــك يېقىــن مۇناســىۋەتتىن داۋاملىق 
كەڭ كۆلەمدە پايدىلىنىدۇ. ســوۋېت ئىتتىپاقىدىكى 
ئازســانلىق مىللەتلــەر سىياســىتىدىن ئېرىشــىلگەن 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  مەنپەئــەت،  ھەرقانــداق 
ئەكــس  مىللەتلــەردە  ســانلىق  ئــاز  ســىرتىدىكى 

ئېتىــدۇ. 

7. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى سودىنى رۇسىيەنىڭ 
ئېلىــپ  تەشــكىالتلىرى  مونوپــول  ســودا  تاشــقى 
ــەن سىياســىي  ــا ئوخشاشــال، ئومۇم ــدۇ. بۇرۇنقىغ بارى
جەھەتتىــن ئويلىشــىش نەزەرگــە ئېلىنىــدۇ. قــاالق 
مىللەتلــەر بىلــەن ســودا قىلغانــدا دائىــم تۈرلــۈك 
ھىيلــە - مىكىرلــەر بىلــەن ئومۇمىــي بىــر تەســىرات 
شــەكىللەندۈرۈپ، كىشــىلەرگە رۇســالرنىڭ تاۋارلىــرى 
ئــەرزان ۋە ســەرخىل، شــۇنداقال رۇســىيە تاشــقى ســودا 
قىلىــدۇ،  ســېخىيلىق  ئىنتايىــن  ئورگانلىرىغــا 

دېگــەن تۇيغۇنــى شــەكىللەندۈرىدۇ. 106 

ســوۋېت  ئامېرىــكا  شۈبھىســىزكى،   - شــەك 
ئىتتىپاقىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىي، 
جەھەتلەردىكــى  بىخەتەرلىــك  ۋە  ئىقتىســادىي 
چۇڭچىــڭ  يەتكەنىــدى.  چۈشــىنىپ  مەنپەئەتىنــى 

ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  گەرچــە  بولســا  تــەرەپ 
مۇســتەقىللىققا  قولــالپ،  ھۆكۈمىتىنــى  غۇلجــا 
قىلســىمۇ،  ئېتىــراپ  رىغبەتلەندۈرگەنلىكىنــى 
ئامېرىــكا  مەسىلىســىدە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
قوللىشــىغا  ۋە  ھېسداشــلىقى  ئەنگلىيەنىــڭ  ۋە 
شــەرقىي  ھالــدا  مەقســەتلىك  ئۈچــۈن،  ئېرىشــىش 
تۈركىســتان ۋەزىيىتىنىــڭ جىددىــي ۋە خەتەرلىــك 
قىلغانىــدى.  تەشــۋىق  كۈچــەپ  ئىكەنلىكىنــى 
ھالبۇكــى، بــۇ خاررىماننىــڭ موســكۋانىڭ شــەرقىي 
مەخســۇس  ھەققىدىكــى  سىياســىتى  تۈركىســتان 
ئانالىزىدىــن ئــازراق پەرقلىنەتتــى. ئامېرىــكا تــەرەپ 
ئــۇرۇش  ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونىيــە بىلــەن 
قىلىشــىنى تەلــەپ قىلغاچقــا، شــەرقىي تۈركىســتان 
يۆنىلىشــىنى  سىياســىي  ئۆزىنىــڭ  مەسىلىســىدە 
بولســا  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئىپادىلىمىگەنىــدى. 
كېلىشــىمىدىكى  مەخپىــي  يالتــا  ئامېرىكانىــڭ 
ھەققىــدە  ئاشــۇرىدىغانلىقى  ئىشــقا  ۋەدىلىرىنــى 
كاپالەتكــە ئېرىشــكەندىن كېيىــن، خىتــاي تەرەپنىــڭ 
ئەنســىرەيتتى.  قىلىشــىدىنمۇ  رەت  ئامېرىكانــى 
خىتاينــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىغــا قويغــان 
ياپونىيەگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش شــەرتىنى، يەنــى 
يالتــا مەخپىــي كېلىشــىمىدە بېكىتىلگــەن ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايدىكــى مەنپەئەتــى ھەققىدىكى 
موســكۋا  ئۈچــۈن،  قىلــدۇرۇش  قوبــۇل  شــەرتلەرنى 
ھۆكۈمىتــى چوقــۇم چۇڭچىــڭ ھۆكۈمىتىگە بېســىم 
كېــرەك  بولۇشــى  ئىگــە  كوزىرغــا  ئىشــلىتىدىغان 
ئىــدى. بــۇ كوزىــر ئىككــى بولــۇپ، بىرســى خىتــاي 
ــە بىرســى شــەرقىي تۈركىســتان  كومپارتىيەســى، يەن

ئىــدى. 

يالتــا كېلىشــىمى ئاخىرلىشــىپ بايانــات ئېــالن 
قىلىنغاندىــن كېيىــن، جيــاڭ جيېشــى 8 - فېــۋرال 
رۇســىيە  ۋە  »ئەنگلىيــە  خاتىرىســىگە:  كۈندىلىــك 
بىلــەن نەتىجىگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن، ئۆزىمىزنــى 
قۇربــان قىالمــدۇق؟«107 دەپ يازغــان بولــۇپ، جيــاڭ 
كېلىشــىمنىڭ  تەرەپلىــك  ئــۈچ  جيېشــىنىڭ 
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خىتايغا پايدىســىز بولۇشــىدىن ئەنســىرىگەنلىكىنى 
جيــاڭ  باشــقا  ئۇندىــن  بەرگەنىــدى.  ئىپادىلــەپ 
ــۇرا ئاســىيا مەسىلىســىنىڭ  ــا ئوتت جيېشــى باياناتت
ھېچقانــداق تىلغا ئېلىنمىغانلىقىدىن گۇمانالنغان 
ۋە بــۇ يــەردە چوقــۇم مەخپىــي كېلىشــىم بــار، دەپ 
بىلــەن  ئاكتىپلىــق  شۇڭالشــقا   108 قارىغانىــدى. 
ــا مۇناســىۋەتلىك  ــي كېلىشــىمدىكى خىتايغ مەخپى
مەزمۇنالرغــا ئېرىشىشــكە تىرىشــقانىدى. بــۇ جەريانــدا 
مەخپىــي  كېلىشــىمىنىڭ  يالتــا  جيېشــى  جيــاڭ 
شــۇنداقال  بىلــدى،  ئىمزاالنغانلىقىنــى  ھالــدا 
 -  29 بولــدى.  خــەۋەردار  مەزمۇنىدىــن  ئومۇمىــي 
ئاپرېــل خورلــى جيــاڭ جيېشــى بىلــەن يەنــە بىــر 
ــەن  ــم كۆرۈشــۈپ، شەخســىي ســاالھىيىتى بىل قېتى
مەخپىــي كېلىشــىمنىڭ مەزمۇنىنــى ئۇقتــۇردى: »1. 
ئارىلىنىــڭ جەنۇبىــي قىســمى ســوۋېت  ســاخالىن 
ئىتتىپاقىغــا بۆلــۈپ بېرىلىــدۇ. 2. كۇرىــل تاقىــم 
ئاراللىــرى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بۆلــۈپ بېرىلىــدۇ. 
3. شــىمالىي كورېيەنىــڭ مۇســتەقىللىقى ئېتىــراپ 
قىلىنىــدۇ. 4. لۇشــۈن پورتــى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
ئىجارىگــە بېرىلىــدۇ. 5. داليــەن پورتــى ئەركىــن ســودا 
پورتــى ســۈپىتىدە ئېچىۋېتىلىــدۇ. 6. ئوتتــۇرا شــەرق 
تۆمــۈر يولــى ۋە جەنۇبىــي مانجۇرىيــە تۆمــۈر يولىنىــڭ 
پــاي ھوقۇقىنــى خىتــاي ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەڭ 
بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  خىتــاي  بۆلۈشــىدۇ. 
تۆمــۈر يولىدىكــى ئاالھىــدە مەنپەئەتىنــى ئېتىــراپ 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى   .7 كېــرەك.  قىلىشــى 
 109 قېلىنىــدۇ«.  ســاقالپ  ھالىتــى  ھازىرقــى 
ئاخىرىــدا خورلــى جيــاڭ جيېشــىغا چوقــۇم 90 كــۈن 
ئىچىــدە تۆۋەندىكىلەرنــى تاماملىشــى كېرەكلىكىنــى 
مەلــۇم  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت   .1 ئۇقتــۇردى: 
قىلىــپ،  باھانــە  بېرىشــىنى  يــۈز  ۋەقەنىــڭ 
قىلىشــىدىن  ئېتىــراپ  كومپارتىيەســىنى  خىتــاي 
كومپارتىيەســىنى  خىتــاي  ئۈچــۈن،  ســاقلىنىش 
مەركىزىــي ھۆكۈمەتكــە قاتناشــتۇرۇش. 2. ســوۋېت 
يۇقىرىقــى  تــۈزۈپ،  كېلىشــىم  بىلــەن  ئىتتىپاقــى 
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش. 110 ئامېرىــكا ئىزچىــل 

كومپارتىيەســىدىن  خىتــاي  رۇســىيەنىڭ  ھالــدا 
شــەرقىي  ۋە  شــىمالى  خىتاينىــڭ  پايدىلىنىــپ، 
شــىمالىدىكى تەســىر دائىرىســىنى كېڭەيتىشــىدىن 
ئەنســىرەپ كەلگــەن. 111 بۇنىڭغــا تاقابىــل تــۇرۇش 
تەدبىــرى ســۈپىتىدە، روزۋېلــت ھۆكۈمىتــى جيــاڭ 
جيېشــى رەھبەرلىكىدىكــى گومىنداڭ - كومپارتىيە 
بىرلەشــمە ھۆكۈمىتــى قــۇرۇپ، خىتاينــى ئۇرۇشــتىن 
كېيىــن بىرلىككــە كەلگــەن، ئامېرىكاغــا يېقىــن بىر 
دۆلەتكــە ئايالندۇرۇشــنى ئۈمىــد قىلغــان. شۇڭالشــقا 
ئامېرىكا ئاكتىپلىق بىلەن گومىنداڭ - كومپارتىيە 
ھەمكارالشتۇرۇشــنى  ياراشــتۇرۇپ،  توقۇنۇشــىنى 
ســەۋەبتىن  بــۇ  خورلىمــۇ   112 ســۈرگەن.  ئىلگىــرى 
ــن )1894  ــى بەرگــەن. ســۇڭ زىۋې مەزكــۇر تەكلىپلەرن
- 1971( بىلــەن ئامېرىكانىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك 
 DeWitt C.( پۇلنىــڭ  ئەمەلــدارى  ئىســتىخبارات 
ئــۇزۇن  قېتىملىــق  بىــر  مايدىكــى   -  Poole( 20
شــۇ  ھۆكۈمىتىنىــڭ  چۇڭچىــڭ  ســۆھبىتىدىنمۇ 
تاشــقى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  مەزگىللــەردە 
ئەندىشــە  كۈنســېرى  يۆنىلىشــىدىن  سىياســەت 
كۆرۈۋېلىشــقا  كەيپىياتىنــى  قىلىۋاتقانلىقىــدەك 
قىلىشــىچە،  قەيــت  زىۋېننىــڭ  ســۇڭ  بولىــدۇ. 
مانجۇرىيــە  ئەنســىرىگىنى  تەرەپنىــڭ  خىتــاي 
مەسىلىســى بولــۇپ، خىتــاي ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
قىسىملىرىنىڭ مانجۇرىيەنىڭ چېگراسىنى بويالپ 
قىلغــان ھەربىــي يۆتكىلىشــىگە دىققــەت قىلغــان 
ئىســتراتېگىيەلىك  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە 
ئويلىشــىش ئارقىســىدا مانجۇرىيەگــە كىرىشــىدىن، 
سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي ئامىلالرنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، 
قېلىشــىدىن  تــۇرۇپ  مــۇددەت  ئــۇزۇن  مانجۇرىيــەدە 
ھەمــدە مانجۇرىيــەدە ســوۋېتپەرەس بىــر ھاكىميەتنــى 
قىلغــان.  ئەندىشــە  تۇرغۇزۇشــىدىن  يۆلــەپ 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شــۇنداقال 
ــاز ســانلىق مىللــەت بۆلگۈنچــى  تۈركىســتاندىكى »ئ
كۈچلىرى«نــى قوللىشــىدىن، شــىمالىي كورېيــەدە 
ســوۋېتپەرەس ھاكىمىيەتنــى يۆلىشــىدىن ۋە خىتــاي 
كومپارتىيەســىنى قوللىشــىدىن ئەندىشــە قىلغــان. 
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بولغــان  خىتايغــا  ئامېرىكانىــڭ  زىۋېــن  ســۇڭ 
ســۆھبىتىنىڭ  ســوۋېت   - خىتــاي  قوللىشــىنى 
مۇھىــم  بولماســلىقىدىكى   - بولــۇش  ئۈنۈملــۈك 
مــاي جيــاڭ جيېشــى   -  23 113 دېگــەن.  ئامىــل، 
كــۆرۈپ،  ماقــۇل  تەكلىپىنــى  شــىجېنىڭ  ۋاڭ 
ســۇڭ زىۋېنغــا تىرۇماندىــن »ئامېرىكانىــڭ يىــراق 
چىــڭ  چوقــۇم  سىياســىتىدە  پائــال  شــەرقتىكى 
تــۇرۇپ، خىتاينىــڭ زېمىــن، ئىگىلىــك ھوقــۇق ۋە 
ئۇچراتمايدىغانلىقىنــى،  زىيانغــا  ھاكىمىيىتىنــى 
خىتــاي تېررىتورىيەســىدە باشــقا ھەرقانــداق ئاالھىدە 
ئىمتىيازغــا ئــورۇن يــوق ئىكەنلىكىنــى ئىســتالىنغا 
ــۈش  ــى ئۆتۈن مۇۋاپىــق تەرىقىــدە يەتكــۈزۈپ قويۇش«ن
ھەققىــدە يوليــورۇق چۈشــۈرگەن. 114 ســۇڭ زىۋېــن 
25 - مــاي ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى 
سىتېتتىنيۇســغا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونغــا 
خىتاينىــڭ  قىلىــپ،  باھانــە  ئۇرۇشــنى  قارشــى 
شــەرقىي شــىمالىدىكى ئــۈچ ئۆلكــە ھەققىــدە تەلــەپ 
بۇنــى  ئامېرىكانىــڭ  بولمايدىغانلىقىنــى،  قويســا 
ســوۋېت ھۆكۈمىتىگــە يەتكــۈزۈپ قويۇشــىنى ئۈمىــد 
قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. 115 جيــاڭ جيېشــى 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن بىۋاســىتە توقۇنۇشــۇپ 
ئامېرىكانىــڭ  ئۈچــۈن،  ســاقلىنىش  قېلىشــتىن 
ئادالەتكــە باشــچىلىق قىلىشــىنى تەلــەپ قىلــدى. 

1945 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ ئاخىرىــدا تىرۇمــان 
 Harry L.( يېڭــى مەسلىھەتچىســى خوپكىنســنى
زىيــارەت  موســكۋانى   )Hopkins، 1890 - 1946
خىتايغــا  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  ئىســتالىن  قىلىــپ، 
ئاالقىــدار مەســىلىلەرنى مۇزاكىــرە قىلىشــقا ئەۋەتتى. 
بــاش  ئىتتىپاقىدىكــى  ســوۋېت  ئامېرىكانىــڭ 
ــە  ــەن بىرلىكت ــس بىل ــان خوپكىن ئەلچىســى خاررىم
28 - مــاي ئىســتالىن بىلــەن كۆرۈشــۈپ، خىتــاي 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  توختالغانــدا،  ھەققىــدە 
 - دەخلــى  ھوقۇقىغــا  ئىگىلىــك  خىتاينىــڭ 
شــۇنداقال  يوقلۇقىنــى،  نىيىتــى  قىلىــش  تــەرۇز 
خىتايغــا نىســبەتەن )شــەرقىي شــىمال ۋە شــەرقىي 

زېمىــن  ئالىدىغــان(  ئىچىگــە  ئــۆز  تۈركىســتاننى 
تەلىپــى يوقلۇقىنــى، ئەگــەر قىزىــل ئارمىيە شــەرقىي 
تەشەببۇســكارلىق  كىرســە،  باســتۇرۇپ  شــىمالغا 
ئەۋەتىــپ،  بىلــەن خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن ۋەكىــل 
يەرلىــك ھۆكۈمــەت تەشــكىللەپ، خەلــق ئىشــلىرىنى 
باشقۇرۇشــىنى تەلــەپ قىلىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا 
يەنــە خىتاينىــڭ ھېچقانــداق  ئىســتالىن  قويــدى. 
رەھبىرىنــى تــازا چۈشــىنىپ كەتمەيدىغانلىقىنــى، 
رەھبەرلىــرى  خىتــاي  جيېشــى  »جيــاڭ  ئەممــا 
ئىچىدىكــى ئــەڭ ياخشىســى، خىتاينــى بىرلىككــە 
قىالاليــدۇ  ئــادا  مەســئۇلىيىتىنى  كەلتــۈرۈش 
كومپارتىيەســى  خىتــاي  قارايدىغانلىقىنــى،  دەپ 
رەھبەرلىــرى جيــاڭ جيېشــىچىلىك ياخشــى ئەمــەس 
دەپ ئوياليدىغانلىقىنى، شۇنداقال ئۇالرنىڭ خىتاينى 
بىرلىككــە كەلتۈرگــۈدەك ئىقتىدارىنىــڭ بارلىقىغــا 
ئىشــەنمەيدىغانلىقىنى« بىلــدۈردى. 116 ئىســتالىن 
يەنــە »خىتــاي كومپارتىيەســىگە سېلىشــتۇرغاندا، 
ئۆزىنىــڭ جيــاڭ جيېشــى بىلــەن بىلــەن مۇئامىلــە 
قىلىشــنى تېخىمــۇ خااليدىغانلىقىنــى« ئېيتتــى. 
ئاپرېــل   -  17 يەنــى  بــۇرۇن،  ئــاي  بىــر  بۇندىــن   117

ــى ســۈپىتىدە  ــى روزۋېلتنىــڭ شەخســىي ۋەكىل خورل
موســكۋادا زىيارەتتــە بولــۇپ، ســوۋېت تاشــقى ئىشــالر 
مىنىســتىرى مولوتــوف بىلــەن سۆھبەتلەشــكەندە، 
ئەزالىرىنىــڭ  كومپارتىيەســى  خىتــاي  مولوتــوف 
ھەرگىزمۇ ھەقىقىي كوممۇنىســتالر ئەمەســلىكىنى، 
ئۇالرنىــڭ مەقســىتىنىڭ خىتايــدا ئــۆز نەزىرىدىكــى 
ئەمەلگــە  ئىســالھاتنى  بولغــان  ئادىــل  ۋە  زۆرۈر 
ئاشــۇرۇش ئىكەنلىكىنــى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
خىتــاي كومپارتىيەســىگە يــاردەم بەرمىگەنلىكىنــى، 
بولۇشــىنى  ئــۇرۇش  ئىچكــى  خىتايــدا  شــۇنداقال 
خالىمايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگەنىــدى. 118 خاررىمــان 
10 - ئىيــۇن ئىســتالىن بىلــەن كۆرۈشــۈپ، خىتــاي 
مەسىلىســىنى مۇزاكىــرە قىلــدى. يۈزتۇرانە ســۆھبەت 
پىكرىگــە  خاررىماننىــڭ  ئىســتالىن  جەريانىــدا 
جيېشــىنىڭ  جيــاڭ  يەنــى  قوشــۇلىدىغانلىقىنى، 
خىتاينــى بىرلىككــە كەلتۈرەلەيدىغــان بىردىنبىــر 
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ئــادەم ئىكەنلىكىنــى، ئۇنــى قولــالش كېرەكلىكىنــى 
كوممۇنىســتلىرىنى  خىتــاي  يەنــە  ئــۇ  بىلــدۈردى. 
 119 ئاتىــدى.  دەپ  كوممۇنىســتلىرى«  »مارگارىــن 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئامېرىكالىقالرنــى  بــۇالر 
كومپارتىيەســىنى  خىتــاي  قارشــى  گومىنداڭغــا 
شۇڭالشــقا  ئىشــەندۈردى.  قوللىمايدىغانلىقىغــا 
تۇرۇشــلۇق  ئىتتىپاقىــدا  ســوۋېت  ئامېرىكانىــڭ 
بــاش ئەلچىســى خاررىمــان مۇنــداق دېگــەن: »تۈرلــۈك 
ئاالمەتلەر شــۇنى بەلگىلەيدۇكى، ســوۋېت ئىتتىپاقى 
كېيىنكــى  ئۇرۇشــتىن  بىرىنچىدىــن،  ھۆكۈمىتــى 
ساقلىشــىنى  تىنچلىقنــى  خىتاينىــڭ  مەزگىلــدە 
ئىگــە  ھۆكۈمەتكــە  مەركىزىــي  بىــر  كۈچلــۈك  ۋە 
ئىككىنچىدىــن،  قىلىــدۇ.  ئۈمىــد  بولۇشــىنى 
جيېشــى( )جيــاڭ  رەئىــس  پەقــەت  نىشــانغا  بــۇ 

قىلىــدۇ«.  ئېتىــراپ  يېتەلەيدىغانلىقىنــى  نىــڭ 
جيېشــى  جيــاڭ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت   120

رەھبەرلىكىدىكــى خىتاينىــڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكىگــە 
كاپالەتلىــك قىلىدىغانلىقــى ھەققىدىكى مەيدانىنى 
ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  ئامېرىكانىــڭ  ئىپادىلىشــى 
بولغــان ئەندىشىســىنى مەلــۇم دەرىجىــدە پەســەيتتى. 
ئــۆز  مەقســىتى  موســكۋانىڭ  يــەردە  بــۇ  ئەممــا   121

ــن.  ــان بولۇشــى مۇمكى خاھىشــى بويىچــە ئىزاھالنغ
مەســىلەن: ئامېرىــكا ئــورگان تــەرەپ ئىســتالىننىڭ 
شــەرقىي  ۋە  شــىمالىغا  شــەرقىي  خىتاينىــڭ 
ــى  ــى يوقلۇقىن ــارا نىيىت تۈركىســتانغا نىســبەتەن ق
ئېيتقــان بولســىمۇ، ئەممــا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
يــوق،  تەلىپــى  زېمىــن  پەقــەت  ماتېرىياللىرىــدا 
دېيىلگــەن. 122 ھالبۇكــى، خىتاي تەرەپ موســكۋانىڭ 
ــراپ  ــرى دەپ ئېتى ــاي رەھبى ــاڭ جيېشــىنى خىت جي
شــەرقىي  ۋە  شــىمال  شــەرقىي  قىلىدىغانلىقــى، 
تۈركىســتاننىڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكىگــە كاپالەتلىــك 
قىلىدىغانلىقى، شــۇنداقال خىتاي كومپارتىيەسىنى 
قوللىمايدىغانلىقــى ھەققىدىكــى باياناتىدىــن خــەۋەر 
موســكۋاغا  چۇڭچىڭنىــڭ  كېيىــن،  تاپقاندىــن 
بولغــان ئەندىشىســى بىرئــاز پەســكويغا چۈشــكەن. 
شۇڭالشــقا بــەزى تەتقىقاتچىــالر جيــاڭ جيېشــىنىڭ 

ســاقلىنىش  توقۇنۇشــىدىن  ســوۋېت   - »خىتــاي 
ئۈچــۈن، خىتاينىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا زىيــان 
يەتكۈزمىســىال، ھەرقانــداق تەلەپكــە قوشــۇلىدۇ« دەپ 
قارىغانلىقىنــى كېســىپ ئېيتقــان. 123 ئىســتالىن 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  تەكىتلىگــەن  قايتــا 
خىتــاي سىياســىتى تىرۇماننــى خاتىرجــەم ۋە رازى 
ــن تاشــقى  ــدى. 2 - ئىيــۇن ئامېرىكانىــڭ مۇئاۋى قىل
ئىشــالر مىنىســتىرى گىرىــۋ ســان - فىرانسىســكو 
 - San Francisco Conference، 1945( يىغىنىغا
يىلــى 24 - ئاپرېلدىــن 25 - ئىيۇنغىچــە( قاتناشــقان 
سىتېتتىنيۇســغا  مىنىســتىرى  ئىشــالر  تاشــقى 
يەتكــۈزۈپ،  مەزمۇنىنــى  تېلېگراممــا  تىرۇماننىــڭ 
ســۇڭ زىۋېنغــا ئىســتالىننىڭ 1 - ئىيۇلدىــن بــۇرۇن 
مەســىلىلەرنى  مۇھىــم  موســكۋادا  بىلــەن  ئۇنىــڭ 
مۇزاكىــرە قىلىشــنى خااليدىغانلىقىنــى ئۇقتــۇرۇپ 
ســۇڭ  ســىتېتتىنيۇس   124 ئېيتتــى.  قويۇشــنى 
زىۋېننىــڭ تەييارلىــق قىلىۋېلىشــى ئۈچــۈن مەخپىي 
قىلىــش  خــەۋەردار  مەزمۇنىدىــن  كېلىشــىمنىڭ 
كېــرەك دەپ ئويلىغــان بولســا، تىرۇمــان ســۇڭ زىۋېــن 
ئامېرىكادىــن ئايرىلغانــدا ئاالقىــدار مەزمۇنالرنى ئۆزۈم 
بىۋاســىتە ئۇقتۇرىمــەن، دەپ قارىغــان. 125 9 - ئىيــۇن 
تىرۇماننــى  بويىچــە  كېلىشــكىنى  زىۋېــن  ســۇڭ 
كېلىشــىمنىڭ  مەخپىــي  قىلىــپ،  زىيــارەت 
ســۇڭ  تىرۇمــان  بولــدى.  خــەۋەردار  مەزمۇنىدىــن 
زىۋېنغــا ئاالقىــدار مەزمۇننىڭ تېلېگراممــا ئارقىلىق 
ــدا تۇرۇشــلۇق ئەلچىخانىســىغا  ئامېرىكانىــڭ خىتاي
ئەۋەتىلگەنلىكىنــى، جياڭ جيېشــىنىڭ ئــۆز قولىغا 
مەخپىيەتلىكنــى  شــۇڭا  يەتكۈزىدىغانلىقىنــى، 
ســاقالش نۇقتىســىدىن، چۇڭچىڭغــا يوللىشــىنىڭ 
زىۋېــن  ســۇڭ  بىلــدۈردى.  يوقلۇقىنــى  ھاجىتــى 
قوشۇلغاندىن كېيىن، ئىككى تەرەپ كېلىشىمنىڭ 
قەدەمــدە  دەســلەپكى  مەزمۇنلىرىنــى  ئاالقىــدار 
مۇھاكىمــە قىلــدى. 126 ئۇندىــن باشــقا ئەينــى ۋاقىتتا 
كېلىشــىمىنىڭ  ســوۋېت   - زىۋېــن خىتــاي  ســۇڭ 
ۋاقىتلىــق  ئىكەنلىكىنــى،  نېمــە  خاراكتېرىنىــڭ 
مەڭگۈلــۈك  ياكــى  ئىتتىپاقداشــلىقمۇ 
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ئىتتىپاقداشــلىقمۇ؟ دېگەنلەرنــى ســورىدى. دېڭىــز 
لىھىــي  ۋىليــام  باشــلىقى  ئىشــتاب  ئارمىيەســى 
)William Daniel Leahy، 1875 - 1959( بۇنــى 
ياپونغــا قارشــى ئــۇرۇش ئىتتىپاقــى دەپ قارىدى. 127 
دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  ئامېرىكانىــڭ  ئەمەلىيەتتــە، 
ئەمەلدارلىــرى خىتــاي - ســوۋېت ئىتتىپاقداشــلىق 
خاراكتېرىنــى  ۋە  مەقســىتى  ســۆھبىتىنىڭ 
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ بولغانىــدى. شــۇ كۈنــى تىرۇمــان 
گىرېۋغــا خورلىغــا تېلېگراممــا يولــالش ھەققىــدە 
يوليــورۇق بېرىــپ، خورلىنىــڭ 15 - ئىيــۇن رەســمىي 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋە  كېلىشــىمى  يالتــا  ھالــدا 
ئۈســتىگە ئالغــان مەســئۇلىيىتىنى، ئۇنىــڭ خىتــاي 
- ســوۋېت ســۆھبىتى تېزىســى ھەققىدىكــى تەكلىــپ 
ســۈپىتىدە جيــاڭ جيېشــىغا ئۇقتۇرۇشــقا، شــۇنداقال 
ماقۇللۇقىنــى  جيېشــىنىڭ  جيــاڭ  تىرىشــىپ 
روزۋېلتنىــڭ  ئــۇ  بۇيــرۇدى.  كەلتۈرۈشــكە  قولغــا 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كېلىشــىمىدە  يالتــا 
تەلەپلىرىگــە قوشــۇلغانلىقىنى ۋە قوللىغانلىقىنى، 
تىرۇماننىڭمــۇ بــۇ كېلىشــىمنى قولاليدىغانلىقىنــى 
تەكىتلىــدى. 128 ئەمەلىيەتتــە خورلــى 10 - ئىيۇندىال 
ھۆكۈمىتىگــە  خىتــاي  مەزمۇنالرنــى  ئاالقىــدار 

بولغانىــدى.129 ئۇقتــۇرۇپ 

ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئۆتمــەي  ئــۇزۇن 
ئاشــۇرۇش  ئىشــقا  مەنپەئەتىنــى  خىتايدىكــى 
باســقۇچلىرىنى  ئىســتراتېگىيەلىك  ئۈچــۈن، 
ســوۋېت  ئىيۇنــدا   -  12 يىلــى   -  1945 قوزغاتتــى. 
ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى 
ئ اپولــون ئالېكســاندىروۋىچ پېتــروف )1907 - 1949، 
ســوۋېت  يىلىغىچــە   -  1948 يىلىدىــن   -  1945
ئەلچىســى  بــاش  خىتايدىكــى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
بولغــان( ســوۋېت ھۆكۈمىتىگــە ۋاكالىتــەن جيــاڭ 
ســوۋېت  ئاشــكارىالپ،  مەقســىتىنى  جيېشــىغا 
ھۆكۈمىتىنىڭ ياپونغا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش 

قويــدى: ئوتتۇرىغــا  شــەرتلىرىنى 

1. لۇشــۈن پورتىنى ئىجارىگە بېرىشــنى ئەســلىگە 

دېڭىــز  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كەلتــۈرۈپ، 
چىقىــش.  قــۇرۇپ  بازىســىنى  ئارمىيەســى 

2. داليــەن ســودا پورتىنــى خەلقئاراالشــتۇرۇش ۋە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ پورتتىكــى ئىمتىيازىغــا 

كاپالەتلىــك قىلىــش. 

ئىجارىگــە  پورتنــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت   .3
قىلىــش  كاپالەتلىــك  ئاالقىســىگە  ئېلىشــتىكى 
ئــۈچ  شــىمالدىكى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  ئۈچــۈن، 
ســاقلىغان  پۈتۈنلۈكىنــى  زېمىــن  ئۆلكىدىكــى 
ئاساســتا، خىتــاي - ســوۋېت بىرلەشــمە شــىركىتى 
يولــى  تۆمــۈر  شــەرق  ئوتتــۇرا  چىقىــپ،  قــۇرۇپ 
ئورتــاق  يولىنــى  تۆمــۈر  مانجۇرىيــە  جەنۇبىــي  ۋە 

 . ئىشــلىتىش

جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  موڭغۇلىيــە   .4
يەنــى  ســاقالش،  ھالەتنــى  ھازىرقــى  مەسىلىســىدە 
مۇســتەقىل  جۇمھۇرىيىتىنــى  خەلــق  موڭغۇلىيــە 

تونــۇش.  دەپ  دۆلــەت  بىــر 

قىســمى  جەنۇبىــي  ئارىلىنىــڭ  ســاخالىن   .5
ئارالــالر،  بارلىــق  تۇتىشــىدىغان  بىلــەن  ئۇنىــڭ  ۋە 
ســوۋېت  ئاراللىــرى  تاقىــم  كۇرىــل  شــۇنداقال 

قىلىــش.130 تــەۋە  ئىتتىپاقىغــا 

ئاساســىي شــەرتلەرگە  يۇقىرىقــى  رەئىــس  ئەگــەر 
قوشۇلســا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى خىتــاي - ســوۋېت 
دوســتلۇق ۋە ھەمكارلىــق كېلىشــىمى ئورنىتىــش 
ســۆھبىتىگە دەرھــال تەييارلىنىــدۇ. يەنى كېلىشــىم 
ياپونغــا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئورنىتىلىشــى 

قارشــى ئــۇرۇش ئېچىشــىغا بــاراۋەر بولىــدۇ.131

ســوۋېت  كېيىــن  ئۆلۈمىدىــن  روزۋېلتنىــڭ 
مەسىلىســىدىكى  خىتــاي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
مەيدانىــدا ئۆزگىرىــش بولغــان - بولمىغانلىقىنــى 
ئېنىقــالش ئۈچــۈن، 1945 - - يىلــى 13 - ئىيــۇن 
بۇيرۇققــا ئاساســەن موســكۋاغا بارغــان خوپكىنــس، 
ۋاشــىنگتونغا قايتقاندىــن كېيىــن دەرھــال ســۇڭ 
ــر ئۇچرىشــىش ئۆتكــۈزدى.  ــم بى ــەن مۇھى ــن بىل زىۋې
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خوپكىنــس ســۇڭ زىۋېنغــا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
يەتكــۈزدى.  مەيدانىنــى  مەسىلىســىدىكى  خىتــاي 
خوپكىنــس بىلەن ســۇڭ زىۋېننىڭ ئۇچرىشىشــىدىن 
شــۇكى،  تەســىرات  بولىدىغــان  ئېرىشــكىلى 
ۋە  موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ــارا  ــداق ق شــەرقىي تۈركىســتانغا نىســبەتەن ھېچقان
ــوق. 132 ئىســتالىن خوپكىنســقا ســوۋېت  ــى ي نىيىت
بىرەرســىنىڭمۇ  مۇتەخەسسىســلىرىدىن  ھەربىــي 
ســوۋېت  نۇقتىســىدىن  ئىســتراتېگىيە  ھەربىــي 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  چوقــۇم  ئىتتىپاقىنىــڭ 
قارىمىغانلىقىنــى  دەپ  كېــرەك،  ئىگىلىشــى 
خوپكىنســقا  بۇنــى  ئىســتالىن  ئۇقتــۇردى.133 
ــۈز  ــۈك ئىشــالر ي ــۇرۇن تۈرل ــن ب چۈشــەندۈرۈپ »بۇندى
بــەردى. بۇنىــڭ بەزىلىرىنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن، 
ئەممــا  مۇمكىــن.  كــۆرۈش  خىتايدىــن  بەزىلىرىنــى 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئېھتىياجــى يــوق«، »داليــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
تەرىپىدىــن باشقۇرۇلســىمۇ ياكــى خىتــاي تەرىپىدىــن 
بولســا  قايســىال  بولىــدۇ،  باشقۇرۇلســىمۇ  يالغــۇز 
بولۇۋېرىــدۇ. ســوۋېت ئىتتىپاقــى لۇشــۈن پورتىنــى 
ئــۇزۇن  يولىنــى  تۆمــۈر  شــىمال  شــەرقىي  ۋە 
مۇددەتلىــك ئىجارىگــە ئېلىشــنى خااليــدۇ« دېــدى.134 
ئىســتالىن شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
بىلــەن  بېرىــش  يــاردەم  ئاســترتتىن  قۇرۇلۇشــىغا 
قــارا  نىســبەتەن  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  بىرگــە، 
بــۇ  بولــۇپ،  تەكىتلىگــەن  يوقلۇقىنــى  نىيىتــى 
بولغــان  تۈركىســتانغا  ئۇنىــڭ شــەرقىي  ئەكســىچە 
كۆرســىتىپ  يوشــۇرۇن  قىزغىنلىقىنــى  قاتتىــق 
ئىســتالىن  بىرگــە،  بىلــەن  شــۇنىڭ  بەرگەنىــدى. 
»شــەرقىي تۈركىســتانغا قــارا نىيىتــى« يوقلۇقىنــى 
ئىپادىلــەش ئاساســىدا، يەنــە مانجۇرىيەدىكــى تۈرلــۈك 
مەنپەئەتلىرىنــى تەلــەپ قىلغــان بولــۇپ، شــەرقىي 
مانجۇرىيەدىكــى  كېچىشــنى  ۋاز  تۈركىســتاندىن 
خىتايغــا  تېگىشــىدىغانلىقىنى  مەنپەئەتىگــە 
ئىككىدىــن  خىتاينىــڭ  ئۇقتــۇرۇپ،  ئەگىتىــپ 
بىرىنــى تاللىشــىنى كۈتتــى. بــۇ نىشــانىغا يېتىش ۋە 

مەنپەئەتلىرىنــى قانۇنىــي يوســۇندا كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلىــش ئۈچــۈن، ئىســتالىن ســۇڭ زىۋېننىــڭ 1945 
- يىلــى 1 - ئىيۇلدىــن بــۇرۇن موســكۋاغا كېلىــپ 
سۆھبەتلىشىشــىنى ئۈمىــد قىلــدى ۋە ئەگــەر خىتــاي 
شــەرتلىرىنى  سىياســىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
قوبۇل قىلســا، قىزىل ئارمىيەنىڭ 8 - ئايدا ئۇرۇشــقا 
ئىيــۇن   -  14 بىلــدۈردى.135  قاتنىشــىدىغانلىقىنى 
ســۇڭ زىۋېــن يەنــە بىــر قېتىــم پىرېزىدېنــت تىرۇمــان 
بىلەن كۆرۈشــتى. ئۇ »لۇشــۈن، داليەنلەرنى ئىجارىگە 
بېرىــش مەســىلىنىڭ قىيىن تەرىپىــدۇر. دۆلىتىمىز 
خەلقــى ئــازاب - ئوقۇبەتلەرنى باشــتىن كەچۈرگەندىن 
كېيىــن، خىتايــدا ھەرقانــداق ئىجارىگــە بېرىلگــەن 
دېگەنلەرنــى  خالىمايــدۇ«  بولۇشــىنى  زېمىننىــڭ 
بايــان قىلــدى. تىرۇمــان بولســا ئۇنىــڭ »ئاساســلىق 
مەنپەئەتىنىــڭ ئامــال قىلىــپ يېتەرلىــك ۋاقىــت 
ــراق شــەرقتىكى  ــى يى ــدە ســوۋېت ئىتتىپاقىن ئىچى
ئۇرۇشــنى  ئارقىلىــق  بــۇ  قاتناشــتۇرۇش،  ئۇرۇشــقا 
ۋە خىتايالرنىــڭ  ئامېرىكالىقالرنىــڭ  قىســقارتىپ، 
ــى بىلــدۈردى.  ــدۇرۇش ئىكەنلىكى«ن ھاياتىنــى قۇتۇل
يالتــا  ئەنگلىيەنىــڭ  ۋە  ئامېرىــكا  شــۇنداقال   136

كېلىشــىمىنى قولالشقا قوشــۇلغانلىقىنى ئېيتتى. 
ســۇڭ زىۋېــن ئامېرىكانىــڭ ئاخىرقــى مەقســىتىنى 
ســاقالپ  ۋەزىيەتنــى  كــۆرۈپ،  ئاشــكارىلىغانلىقىنى 
قېلىشــنىڭ مۇمكىــن بولمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ 
يەتتــى ۋە 15 - ئىيــۇن ئامالســىز خىتايغــا قايتتــى. 

ئامېرىكانىــڭ  ئىيــۇن   -  15 يىلــى   -  1945
خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى خورلــى بۇيرۇققــا 
مەزمۇنىنــى  كېلىشــىمىنىڭ  يالتــا  بىنائــەن 
رەســمىي ھالــدا جيــاڭ جيېشــىغا ئۇقتــۇردى. خورلــى 
پىرېزىدېنــت تىرۇماننىــڭ مۇتلــەق مەخپىــي بولغــان 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە  »خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ناملىــق  ئىزاھــات«  تېزىســى ھەققىــدە  كېلىشــىم 
مېموراندومۇنــى ئېلىــپ كەلگــەن بولــۇپ، ئۇنىڭغــا 
ئىــالۋە  مەزمۇنــى  بارلىــق  كېلىشــىمىنىڭ  يالتــا 

بولســا: مەزمۇنــى  مېموراندومنىــڭ  قىلىنغــان. 
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جيــاڭ  بىلــەن  كۈچــى  پۈتــۈن  ئىســتالىن   .1
جيېشــى رەھبەرلىكىدىكــى خىتاينىــڭ بىرلىككــە 

ســۈرىدۇ.  ئىلگىــرى  كېلىشــىنى 

خىتايغــا  كېيىــن،  ئاخىرالشــقاندىن  ئــۇرۇش   .2
قىلىــدۇ.  رەھبەرلىــك  داۋاملىــق  جيــاڭ  رەئىــس 

3. ئىســتالىن خىتاينىــڭ بىرلىككــە كەلگــەن، 
تىنــچ بولۇشــىنى كۈتىــدۇ، شــۇنداقال مانجۇرىيەنىــڭ 
قىســمى  بىــر  خىتاينىــڭ  كەلگــەن  بىرلىككــە 

قىلىــدۇ.  ئۈمىــد  بولۇشــىنى 

4. خىتايغــا نىســبەتەن زېمىن تەلىپــى بولمىغان، 
قىلىــش  ئــۇرۇش  بىلــەن  ئارمىيەســى  خىتــاي 
ئۈچــۈن خىتاينىــڭ تەۋەلىكىگــە كىرگــەن ســوۋېت 
ھوقۇقىغــا  ئىگىلىــك  خىتاينىــڭ  ئارمىيەســى 

قىلىــدۇ.  ھۆرمــەت 

سىياســىي  مانجۇرىيــەدە  خىتاينىــڭ   .5
يارىتىــش  ئاســانلىق  تەشكىللىشــىگە  ئورگانالرنــى 
ئۈچــۈن، رەئىــس جياڭنىــڭ ۋەكىللىرىنىــڭ ســوۋېت 
ئارمىيەســى بىلــەن بىرلىكتــە مانجۇرىيەگە كىرىشــى 

ئېلىنىــدۇ.  قارشــى 

قارىتــا  خىتايغــا  ئامېرىــكا  ئىســتالىن   .6
ئېچىۋېتىــش  ئىشــىكنى  قىلغــان  تەشــەببۇس 

قوشــۇلىدۇ.  سىياســىتىگە 

خىتــاي،  كورىيەنــى  شــىمالىي  ئىســتالىن   .7
دۆلەتنىــڭ  تــۆت  رۇســىيە  ۋە  ئەنگلىيــە  ئامېرىــكا، 
ۋاكالىتــەن باشقۇرۇشــىغا قوشــۇلىدۇ. تۆۋەندىكىلــەر 
بولســا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياپونىيەگــە قارشــى 
ســوۋېت  )يەنــى  شــەرتلىرى  قىلىشــىنىڭ  ئــۇرۇش 
ئىتتىپاقىنىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىســى پېتروف 
يەتكۈزگــەن ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش شــەرتلىرى بىلــەن 
ئەھۋالــدا،  قوشــۇلغان  ھەممىســىگە  ئوخشــاش(، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى 8 - ئايدىــال ياپونىيەگــە ئــۇرۇش 

137 قوزغايــدۇ. 

يالتــا  يەنــە  جيېشــىغا  جيــاڭ  خورلــى 
قوللىشــىغا  ئامېرىكانىــڭ  كېلىشــىمىنىڭ 

»خىتــاي  ئۇقتــۇردى.138  ئېرىشــىدىغانلىقىنى 
بىلىدۇكــى، ۋەزىيەتتىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ســوۋېت 
ــول  ــراق شــەرق ئۇرۇشــىغا ق ــى يى رۇسىيەســى ھامىن
تىقىــدۇ. ســوۋېت رۇسىيەســىنىڭ خىتــاي ۋە يىــراق 
پۈتۈنلــەي  نىيىتىدىــن  قىلىــش  تاجــاۋۇز  شــەرققە 
ۋاز كېچىشــى مۇمكىــن ئەمــەس. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
ئەنگلىيــە ۋە ئامېرىكامــۇ خىتاينــى دەپ رۇســىيەدىن 
ئىبــارەت بــۇ يوشــۇرۇن كۈچــى چەكســىز رەقىبىنــى 
رەنجىتىــپ قويۇشــنى خالىمايــدۇ. شۇڭالشــقا خىتاي 
دىپلوماتىيــە جەھەتتىــن چوقۇم ســوۋېت رۇسىيەســى 
بىلــەن مەلــۇم تەرىقىــدە دوســتلۇق مۇناســىۋىتىنى 

كېــرەك«.139 قېلىشــى  ســاقالپ 

مەخپىــي  ئاســتىدا  بېســىمى  زوراۋانلىــق 
كېلىشــىمنى مەجبۇرىــي قوبــۇل قىلىــش ئېلىــپ 
كەلگــەن قايغــۇ - نەپرەتنــى تەســەۋۋۇر قىلىــش تــەس 
ئەمــەس. ئەممــا ئامېرىــكا بىلــەن بىرلىكتــە ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنــى توســۇش ئىستراتېگىيەســى مەغلــۇپ 
بولغاندىن كېيىن، جياڭ جيېشى ئامالسىزلىقتىن 
ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  يۈزلىنىشــكە،  رېئاللىققــا 
 26 قوشــۇلدى.  سۆھبەتلىشىشــكە  قويــۇپ،  يــول 
پېتــروف  ئەلچــى  بــاش  جيېشــى  جيــاڭ  ئىيــۇن   -
بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە پــات يېقىنــدا ســۇڭ زىۋېننــى 
ئۈچــۈن  ئۆتكــۈزۈش  ســۆھبەت  بىلــەن  ئىســتالىن 
موســكۋاغا ئەۋەتىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. 140 چېــن 
لىۋېننىــڭ ئانالىزىچــە، ئەينــى ۋاقىتتىكــى خىتــاي 
ــكا مۇناســىۋىتى كۈنســېرى  ــاي - ئامېرى بولســا خىت
مۇناســىۋىتى  ســوۋېت   - خىتــاي  يىرىكلەشــكەن، 
ســوۋېت  بىلــەن  ئامېرىــكا  جىددىيلەشــكەن، 
ــچ تىــل بىرىكتۈرگــەن بىــر ئومۇمىــي  ئىتتىپاقــى زى
ئوخشــىمىغان  ئەگــەر  بولــۇپ،  تۇرغــان  ۋەزىيەتتــە 
پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا قويســا، ئامېرىكانىــڭ خىتــاي 
يالتــا كېلىشــىمىنى رەت قىلغانلىقــى ســەۋەبلىك 
بىلــەن  خىتــاي  ھەتتــا  غەزەبلىنىدىغانلىقىنــى، 
مۇناســىۋىتىنى ئۈزۈشــى مۇمكىنلىكىنــى چوڭقــۇر 
ھېــس قىلىۋالغىلــى بوالتتى. ســوۋېت رۇسىيەســىگە 
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قارىتــا بولســا يالتــا كېلىشــىمىنىڭ مەۋجۇتلۇقــى 
بارلىــق  ماقۇلالنغــان  ئۇنىڭــدا  ســەۋەبلىك، 
ئىــدى.  بــار  مەجبۇرىيىتــى  قولــالش  تەلەپلىرىنــى 
خىتاينىــڭ خەلقئــارادا يېتىــم قېلىشــى دىپلوماتىك 
ئارىلىشىشــنىڭ چوقــۇم مەغلــۇپ بولىدىغانلىقىنــى 
بەلگىلىگەنىــدى. بــۇال ئەمــەس، ســوۋېت رۇسىيەســى 
قالغــان  يېتىــم  خىتاينىــڭ  چوقــۇم  كۈچلىرىمــۇ 
ھالىتىدىــن پايدىلىنىــپ، يالتــا كېلىشــىمىدىكى 
تومتــاق نىزامالرغــا ئاساســەن، ۋەزىيەتكــە كۆرە خىتاي 
ئاساســتا  ئىچكىرىلىگــەن  تېخىمــۇ  زېمىنىنــى 
پارچىــالپ، شــەرقىي شــىمال، ئىچكــى موڭغۇلىيــە، 
شــىمالىي خىتــاي ۋە شــەرقىي تۈركىســتان قاتارلىــق 
تىكلــەپ،  ھاكىمىيەتلەرنــى  قورچــاق  جايــالردا 
شــەكىللەندۈرەتتى.  ۋەزىيــەت  قااليمىقــان  تېخىمــۇ 
ئــۇ ۋاقىتتــا خىتــاي ئېنىقــال ھــەم ئــۆز ئەســكىرىي 
كۈچى بىلەن ســوۋېت رۇسىيەســىگە قارشــى تۇرۇشــقا 

ھېسداشــلىقى  ئامېرىكانىــڭ  ھــەم  ئىــدى،  ئاجىــز 
ۋە قوللىشــىغا ئېرىشــەلمەيتتى. ئەكســىچە، ئەگــەر 
ســوۋېت  بويىچــە  تەلىپــى  ئامېرىكانىــڭ  خىتــاي 
ــر كېلىشــىم تۈزســە،  ــن بى ــەن ئالدى رۇسىيەســى بىل
ســوۋېت  ئارقىلىــق  كېلىشــىم  تەرەپتىــن  بىــر 
ــى توســۇپ  ــق قەدىمىن رۇسىيەســىنىڭ تاجاۋۇزچىلى
قاالاليتتــى، يەنــە بىــر تەرەپتىــن، ئامېرىكانــى بىــر 
بىلــەن  خىتــاي  تۇرۇۋااللمايدىغــان،  ئۆتــۈپ  چەتكــە 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىســىدىكى توقۇنۇشــالرنى 
كۆرمەســكە ســااللمايدىغان قىالاليتتــى. شۇڭالشــقا 
ــەن ئىمزالىغــان دوســتلۇق  ســوۋېت رۇسىيەســى بىل
شەرتنامىســى خىتايغــا نىســبەتەن »گەرچــە دۆلــەت 
بولمىســىمۇ،  يېتەرلىــك  قوغداشــتا  تەقدىرىنــى 
 - خىتــاي  شــۇڭا  بولغانىــدى«.141  زۆرۈر  ئەممــا 
ئىمــزاالش  شەرتنامىســىنى  دوســتلۇق  ســوۋېت 

ئامالسىزلىقتىن بولغانىدى.    

سوۋېت - خىتاي سۆھبىتى ۋە »شەرقى تۈركىستان« نى ئىستراتېگىيەلىك جەھەتتە قوللىنىش 

گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىجرائىيــە مۇدىــرى 
قوشــۇمچە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ســوڭ زىۋېــن 
،جىياڭجىڭگــو  خۇشــيزې  كۈنــى   27 ئاينىــڭ   6
ئېلىــپ  كىشــلەرنى  قاتارلىــق  شــېنخوڭزې  ۋە 
چۇڭچىڭدىــن موســكۋاغا ســوۋېت ئىتپاقــى رەھبىرى 
دوســتلۇق  »ســوۋېت_خىتاي  بىلــەن  ســىتالىن 
سۆھبەتلىشــىش  ھەققىــدە  كېلىشىمنامىســى« 
ئۈچــۈن يولغــا چىقتــى. ســوۋېت تەرەپتىــن ســىتالىن 
،تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مولوتــوف ،مۇئاۋىــن 
تاشــقى ئىشالر مىنىســتىرى لوزوۋىسكى، سوۋېتنىڭ 
خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى ۋە تەرجىمــان 
پاۋلــو قاتارلىــق كىشــلەر بــۇ ســۆھبەتكە قاتناشــقان. 
ســۆھبەت ئىككــى باســقۇچلۇق ئېلىــپ بىرىلغــان. 
 7 كۈندىــن   12  - ئاينىــڭ   6 باســقۇچ  بىرىنچــى 
تــەرەپ  ئىككــى  بولــۇپ  كۈنىگىچــە   12 ئاينىــڭ 
جەمئىــي ئالتــە قېتىــم ســۆھبەت ئېلىــپ بارغــان. 
مىنىســتىرى  ئىشــالر  تاشــقى  بىلــەن  ســىتالىن 

مولوتــوف 7 ئاينىــڭ 14 كۈنــى پوتۇســدام يىغىنىغــا 
ســوڭ  ئۈچــۈن  چىققانلىقــى  يولغــا  گېرمانىيەگــە 
زىۋېــن خىتايغــا قايتىــش كۆرسەتمىســى تاپشــۇرۇپ 
توختىتىلغــان.  ۋاقتىنچــە  يىغىــن  ۋە  ئالغــان 
ئىككىنچــى باســقۇچ 8 - ئاينىــڭ 7 - كۈندىــن 8 - 
ئاينىــڭ 15 - كۈنگىچــە داۋامالشــقان بولــۇپ ئىككــى 
ــاردى.  ــەرەپ جەمئىــي 4قېتىــم ســۆھبەت ئېلىــپ ب ت
8 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى ســۆھبەت ئاخىرلىشــىپ 
ئىشــالر  تاشــقى  تەيىنلەنگــەن  يېڭــى  خىتاينىــڭ 
مىنىســتىرى ۋاڭشــىجېي ۋە ســوۋېت تاشــقى ئىشــالر 
مىنىســتىرى مولوتــۇف »ســوۋېت خىتــاي دوســتلۇق 

ئىمزالىــدى142.  نــى  كېلىشىمنامىســى« 

بــۇ  تــەرەپ  ئىككــى  خىتــاي  ۋە  ســوۋېت 
ئىمزالىغىلــى  ھەپتىــدە  بىــر  كېلىشــىمنامىنى 
ئــاز  بىــر  ســۆھبەتنى  قېتىمقــى  بــۇ  دەپ  بولىــدۇ 
ســۆھبەت  ئىدى.لېكىــن  قالغــان  چاغــالپ  ئاســان 
ئىچكــى  بولــۇپ  بىرىنچــى  بىلــەن  باشلىنىشــى 



202133 - يىلى 4 - سان

كېلىشــەلمىدى143.  مەسىلىســىدە  موڭغۇلىيــە 
خىتــاي ســۆھبەت ئۆمىكــى موســكۋاغا بېرىشــتىن 
مەسىلىســى  موڭغۇلىيەىيــە  زىۋېــن  ســوڭ  بــۇرۇن 
مۇزاكىــرە  ئاساســلىق  بــۇ قېتىمقــى ســۆھبەتنىڭ 
چۈنكــى  قارىغــان.  دەپ  ئەمــەس  تېمىســى 
تاشــقى  بولســا  تەلىپــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ســاقالپ  ئەھۋالىنــى  ھازىرقــى  موڭغۇلىيەىيەنىــڭ 
قېلىــش ئىــدى. خىتــاي بۇنــى تاشــقى موڭغۇلىيەىيــە 
ــدۇ دەپ  ــۇپ قېلىۋىرى ــن بول ــڭ زېمى ــال خىتاينى يەنى
خاتىرلىــرى<  شــىجى  )>ۋاڭ  چۈشــىنىۋاالغان. 
ناملىــق ئەســەرنىڭ 5 – تومىــدا 49،77 - 79 بەتلــەردە 
،خىتــاي مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ قارىشــىچە ،‹1945 
يىلــى تاشــقى موڭغۇلىيــە مۇســتەقىل بولۇشــتىن 
ئىلگىــرى خىتايغــا تــەۋە ئىــدى. چاررۇســىيەمۇ بــۇ 
تــاالش  يەرنــى يۇتۇۋېلىــش كويىــدا ئىــدى ،لېكىــن 
يىلــى   1915 چىقمىــدى.  نەتىجىســى  تارتىشــنىڭ 
كېلىشــىم  موڭغۇلىيــەدا  تاشــقى  تــەرەپ  ئىككــى 
تــۈزۈپ تاشــقى موڭغۇلىيەىيــە خىتاينىــڭ زېمىــن 
ــۆزى ئىــدارە قىلىدىغــان  بولىدىغــان ئەممــا ئۆزىنــى ئ
بولــۇپ كېلىشــكەن144. كېيىنكــى 1924 يىلدىكــى 
ســوۋېت خىتاي كېلىشــىم نامىدىمۇ ســوۋېت تاشــقى 
موڭغۇلىيەنــى خىتاينىــڭ بىر قىســمى دەپ ئېتىراپ 
موڭغۇلىيەىيەنىــڭ  تاشــقى  خىتــاي  قىلغــان.( 
خىتاينىــڭ  قويــۇش  يــول  بولۇشــىغا  مۇســتەقىل 
دەپ  يەتكۈزگەنلىــك  زىيــان  پۈتۈنلىكىگــە  زېمىــن 
ئىســتراتېگىيەلىك  ســوۋېت  ئەممــا  قارىغــان. 
جەھەتتىــن تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ جۇغراپىيەلىــك 
ئورنى ســوۋېتنىڭ يىراق شەرىقتىكى زېمىنلىرىنىڭ 
بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم دەپ قــاراپ 
بولۇشــىدا  مۇســتەقىل  موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى 
چىــڭ تۇرغــان. ســىتالىنىڭ قارىشــىچە، باشــقىالر 
تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ جۇغراپىيەلىــك ئورنىدىــن 
شــەرىقتىكى  يىــراق  ســوۋېتنىڭ  پايدىلىنىــپ 
زېمىنلىرىنــى بېســۋاالاليدۇ. بۇنــى ياپونــالر ئالبــۇرۇن 
ســىناپ باقتــى. ئەگــەر بىزنىــڭ تاشــقى موڭغۇلىيــەدا 
،ســوۋېت  بولمىســا  ســېپىمىز  مۇداپىئــە  بىــر 

يىــراق  پۈتــۈن  كەلگۈســىدە  يېقىــن  ئىتتىپاقــى 
قويىــدۇ.  بېرىــپ  قولدىــن  زېمىنلىرىنــى  شــەرىق 
ســىتالىننىڭ قارىشــىچە145، تاشــقى موڭغۇلىيــە 
قېتىلىشــنى  خىتايغــا  ياكــى  ســوۋېتقا  خەلقــى 
مۇســتەقىل  بولغاندىكىــن  ئۇنــداق  خالىمايــدۇ، 
بولۇشــى كېــرەك، خىتاينــى نەزەرگــە ئالغانــدا، تاشــقى 
قىلىــش  مۇســتەقىل  خىتايدىــن  موڭغۇلىيەنــى 
مەســىلە  بــۇ  ئەگــەر  پايدىلىــق،  ئىنتايىــن  بىزگــە 
ئىچكــى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ئاشمىســا  ئەمەلگــە 
موڭغۇلىيەدىــن شــىمالى موڭغۇلىيەغىچە ياشــىغان 
ســوۋېت  ئېنىقكــى  بىرلەشــتۇرىدۇ146.  خەلقلەرنــى 
تاشــقى موڭغۇلىيەنــى ســىبىرىيەنى قوغدايدىغــان 
بىــر توســاق قىلماقچــى ئىــدى147. )چىــن شــاۋينىڭ 
>ئــۇرۇش زامانىدىكــى دېپلومات< ناملىق ئەســىرنىڭ 
 -  7 يىلــى   1945 بەتتــە،   578 تــوم  ئىككىنچــى 
ئاينىــڭ باشــلىرىدا جايــاڭ جىــڭ گــو گومىنىــداڭ 
ئۆمىكىنــى باشــالپ تاشــقى موڭغۇلىيــە ھەققىــدە 
ســىتالىن بىلــەن كۆرۈشــكىلى بارىــدۇ. جايــاڭ جىــڭ 
گــو تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ ســوۋېتقا تــەۋە بولۇشــىغا 
خەلقىنىــڭ  خىتــاي  ســىتالىدىن  ۋە  قوشــۇلمايدۇ 
قالغاندىكــى  ئايرىلىــپ  موڭغۇلىيەدىــن  تاشــقى 
تەلــەپ  چۈشىنىشــنى  ھېسســىياتىنى  ئازاپلىــق 
قىلىــدۇ. ســىتالىن :مــەن بىلىمــەن، ســىزنىڭ بــۇ 
ــەن ئەمــەس  ــۇق، لېكىــن بۈگــۈن م گېپىڭىــز ئورۇنل
بەلكــى ســىلەر مېنىڭ ســىلەرگە ياردەم قىلىشــىمنى 
كۈچىــڭالر  ســىلەرنىڭ  ئەگــەر  ئۆتۈنۋاتىســىلەر. 
ئــۆزۈڭالر يېڭەلىســەڭالر ئەلۋەتتــە  بولــۇپ ياپوننــى 
مــەن بــۇ تەلەپنــى ئوتتۇرىغــا قويمايتتىــم. بۈگــۈن 
ســىلەرنىڭ كۈچىــڭالر يــوق بــۇ گەپنــى دېســەڭالر، 
بــۇ گېپىــڭالر قــۇرۇق گەپتىــن باشــقا بىــر نەرســە 
ئەمــەس. ســىتالىن ئىنتايىــن سەۋرســىزلىك بىلــەن 
گــەپ  راس  ســاڭا  دېــدى:  جىڭگوغامۇنــداق  جيــاڭ 
قىلســام،مەن پەقەتــال ھەربىــي ئىســتراتېگىيەلىك 
تاشــقى  قىلىــپ  چىقىــش  نۇقتىئىنەزەردىــن 

قىلۋاتىمــەن.(  تەلــەپ  موڭغۇلىيەنــى 
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زىۋېــن  ســوڭ  كۈنــى   -  3 ۋە   -  4 ئاينىــڭ   -  7
قانــداق  ھەققىــدە  مەسلىســى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى 
 : يولــالپ  تېلېگراممــا  توغرىســىدا  قىلىــش 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى  بىزنىــڭ  ســىتالىن 
مۇســتەقىللىقىنى چوقــۇم ئېتىــراپ قىلىشــىمىز 
بولمىســا  تۇرۇۋالــدى،  چىــڭ  كېرەكلىكىــدە 
ئاينىــڭ   -  7 ئاخىرالشــتۇرىدىكەن148.  ســۆھبەتنى 
ھۆكۈمــەت  مەركىــزى  گومىنىــداڭ  كۈنــى   -  5
يۇقىــرى دەرىجىلىــك باشــلىقالر يىغىنــى ئېچىــپ 
ســوۋېت خىتــاي ســۆھبەت شــەرتلىرى توغرىســىدا 
جاڭجىيشــى  ئەتىســى  بــاردى.  ئېلىــپ  مۇزاكىــرە 
تېلېگراممــا  قارارالرنــى  مۇھىــم  ئالغــان  يىغىنــدا 
ۋەئۇنىڭدىــن  بىلــدۈردى  زىۋېنغــا  ســوڭ  ئارقىلىــق 
بــۇ قارارالرنــى ئەمەلىيلەشتۈرۈشــنى ۋە ســۆھبەتنى 
داۋامالشتۇرۇشــنى تەلــەپ قىلــدى. تېلېگىراممىــدا 
دۆلتىمىزنىــڭ  مەسىلىســى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى   :
ئۆلكــە  ئــۈچ  شــەرقتىكى  بولۇپمــۇ  كەلگۈســى 
ئەگــەر  مەســىلە.  مۇھىــم  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن 
شــىنجاڭنى  ۋە  شــىمال  )شــەرقى  دۆلىتىمىزنىــڭ 
پۈتۈنلىكــى،  زېمىــن  ئالغــان ھالــدا(  ئــۆز ئىچىگــە 
ھەققىــي  ھوقۇقــى  باشــقۇرۇش  ۋە  ئىگىلىــك 
موڭغۇلىيەنىــڭ  ،تاشــقى  ئاشســا  ئىشــقا  مەنىــدە 
مۇســتەقىللىقىنى ئويلىشىشــقا بولىدۇ.ھــەر قايســى 
مىللەتلەرنــى قولــالپ مۇســتەقىل قىلىــش بىزنىــڭ 
دۆلــەت قــۇرۇش پرىنســىپلىرىنىڭ روھىغــا ئۇيغــۇن. 
ئەممــا ھازىرقىــدەك دۆلــەت پۈتۈنلىكــى تېخــى تولــۇق 
ســوۋېتنىڭ  بىزنىــڭ  ۋاقىتتــا  ئاشــمغان  ئەمەلگــە 
تەلىپىنــى قوبــۇل قىاللمايمىــز149. جــاڭ جېيشــى ۋە 
ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلىرى مەسلىھەتلىشــىش 
تاشــقى  بىلــەن  شــەرت  تــۆت  تۆۋەندىكــى  ئارقىلىــق 
قوبــۇل  مۇســتەقللىقىنى  موڭغۇلىيەنىــڭ 

بولــدى. قىلىدىغــان 

ئۆلكىنىــڭ  ئــۈچ  شــىمالدىكى  شــەرقى   .1
باشــقۇرۇش  ۋە  ئىگىلىــك  پۈتۈنلىكــى،  زېمىــن 
ھوقوقــى چوقــۇم كاپالەتكــە ئىگــە بولۇشــى كېــرەك. 

بــاراۋەر  بىلــەن  پورتىنــى ســوۋېت  لۈشــۈن ھەربىــي 
ئىشلىتىشــكە بولىــدۇ، لېكىــن باشــقۇرۇش ھوقوقــى 
چوقــۇم خىتــاي تەرەپتــە بولىــدۇ. دالىيــەن ئەركىــن 
پــورت بولىــدۇ، ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى ئەركىــن 
ئاساســەن  بەلگىلىمىلىرىگــە  باشــقۇرۇش  پــورت 
باشــقۇرۇلىدۇ، ئەممــا باشــقۇرۇش ھوقۇقــى خىتــاي 
يولىنــى  تۆمــۈر  شــەرق  ئوتتــۇرا  بولىــدۇ.  تەرەپتــە 
ســوۋېت خىتــاي بــاراۋەر قولالنســا بولىــدۇ ،لېكىــن 
باشــقۇرۇش ھوقۇقــى جەھەتتــە ئىككــى تــەرەپ بــاراۋەر 

بولمايــدۇ. 

2.شــىنجاڭنىڭ ئىلــى رايونــى ۋە شــىنجاڭدىكى 
ئىگىلىــك  رايونالرنىــڭ  بېســىۋېلىنغان  باشــقا 
خىتــاي  كېــرەك.  كېلىشــى  ئەســلىگە  ھوقوقــى 
ســوۋېت ئىككــى تــەرەپ بۇرۇنقى كېلىشــىمنامىلەرگە 
باندىتالرنــى  رايوندىكــى  چىگــرا  ئاساســەن 
ھەمكارلىشــىپ يوقىتىشــى كېــرەك. ئالتــاي رايونــى 

كېــرەك.  بولۇشــى  تــەۋە  شــىنجاڭغا 

ھۆكۈمــەت  ۋە  ئارمىيــە  كومپارتىيــە   .3
ئورگانلىرىغــا چوقــۇم مەركىــزى ھۆكۈمــەت ئارقىلىــق 
رەھبەرلىــك قىلىــدۇ. دۆلەتنىــڭ پارتىيــە ۋە قانــۇن 
نىزامنامىســىگە ئاساســەن ھۆكۈمــەت ھــەر قايســى 
پارتىيەلەرگــە ئادىــل مۇئامىلــە قىلــدۇ ۋە رەســمىي 
دۆلــەت مەجلىســى چاقىرتىلىــدۇ. ھۆكۈمەتنــى قايتــا 
تەشــكىللىگەندە كومپارتىيەگــە ھۆكۈمەتتىن ئورۇن 

بولىــدۇ.  بېرىشــكە 

بىرلىككــە  دەرىجىــدە  مۇشــۇنداق  خىتــاي   .4
غــا  پرىنســىپ«  خەلــق  »ئــۈچ  چاغــدا  كەلگــەن 
ئاساســەن ئاكتىپلىــق بىلــەن تاشــقى موڭغۇلىيــە 
مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. بــۇ پىــالن تاشــقى 
موڭغۇلىيــە خەلقىنىــڭ بېلــەت تاشلىشــى بىلــەن 
ھــەل بولىــدۇ. ئەگــەر بېلــەت تاشالشــنىڭ نەتىجىســى 
بولســا،  مۇســتەقىللىقى  موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى 
مەجلىســىدىن  دۆلــەت  ھالــدا  رەســمىي  ھۆكۈمــەت 
ئۆتكەندىــن كېيىــن مۇســتەقىللىقنى جاكارلىســا 
ــۇ ئىشــالر چوقــۇم ياپونغــا قارشــى  بولىــدۇ. لېكىــن ب
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ئــۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن كېيىن بولۇشــى كېــرەك150. 

موڭغۇلىيەگــە  تاشــقى  خىتــاي  ئېنىقكــى، 
ســوۋېتنىڭ  ئارقىلىــق  بېرىــش  مۇســتەقىللىق 
توختىتىشــىنى،  قوللىشــىنى  كومپارتىيەنــى 
ئــۆز  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ۋە  شــىمال  شــەرقىي 
ئىچىگــە ئالغــان بىــر پۈتــۈن زېمىــن پۈتۈنلىكنــى 
جېيشــى  )جــاڭ  ئىــدى151.  كەلتۈرمەكچــى  قولغــا 
نېمــە  خاتىرىســىدە  كۈندىكــى   -  5 ئاينىــڭ   -  7
ئۈچــۈن تاشــقى موڭغۇلىيەدىــن ۋاز كەچكەنلىكىنــى 
تاشــقى  ســىتالىن  دەيــدۇ:  مۇنــداق  ئېلىــپ  تىلغــا 
چىــڭ  تەلىپىــدە  مۇســتەقىللىق  موڭغۇلىيەنىــڭ 
تۇرۇۋالــدى. ئەگــەر بىــر توختــام ئىمــزاالپ ئۇنىــڭ بــۇ 
تەلىپىگــە ماقــۇل بولمىغانــدا، شــەرقى شــىمال ۋە 
شــىنجاڭنى باشــقۇرۇش تەسلىشــىپ، كومپارتىيــە 
مەسلىســىنى ھــەل قىلىــش تېخىمۇ قىيىنلىشــىپ 
موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  كېتەتتــى. 
ئەمەلىيەتتــە ئاللىقاچــان ســوۋېتنىڭ كونتروللىقــى 
تــەۋە  خىتايغــا  نامىنــى  پەقــەت  بولــۇپ،  ئاســتىدا 
قىلىــش ئاقىالنــە ئىــش ئەمەس ئىدى. بــۇ قۇربانلىققا 
چىداپ ،شــىنجاڭ ۋە شــەرقى شــىمالنى قايتۇرۋېلىپ 
دۆلەتنىــڭ بىرلىكىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش كېــرەك. 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى  بىلــەن  ســوۋېت  مــەن 
مۇســتەقىل  تاشــالپ  بېلــەت  كېيىــن  ئۇرۇشــتىن 
بولۇشىنى شىنجاڭ ،شەرقىي شىمال ۋە كومپارتىيە 
ــەن.  مەسىلىســىدىكى ئالماشــتۇرۇش شــەرتى قىلىم
شــىمال،  شــەرقىي  ســوۋېت  دېســەك،  باشــقىچە 
شــىنجاڭ ۋە كومپارتىيە كوزلىرىنى ئىشــقا ســېلىپ 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ 
قىستىشــى  قىلىشــقا  قوبــۇل  مۇســتەقىللىقىنى 
بىــر ھەقىقــەت. بۇنىڭدىــن كۆرۋېلىشــقا بولىدىكــى 
شــىنجاڭ خىىتاينىــڭ زېمىــن پۈتۈنلىكــى ئۈچــۈن 
كــەم بولســا بولمايدىغــان تــۆت شــەرتنىڭ بىــرى152 ۋە 
خىتاينىــڭ شــىنجاڭدىكى دۆلــەت مەنپەئەتــى تاشــقى 

يۇقىرىــدۇر(.  قارىغانــدا  موڭغۇلىيەنىڭكىگــە 

شــۇ كۈنى جاڭ جېيشــى سوڭ زىۋېنغا تېلېگرامما 

يولــالپ ئالدىنقــى تېلېگراممىدىكى كۆرســەتمىلەرگە 
بويســۇنۇپ ئەمەلىــي ئەھۋالغــا قــاراپ ئىــش قىلىــش، 
لېكىــن شــىمالدىكى ئــۈچ ئۆلكــە ۋە شــىنجاڭنىڭ 
ھەققىدىكــى  ھوقۇقــى  باشــقۇرۇش  ۋە  ئىگىلىــك 
ھەقتــە  بــۇ  ســوۋېتتىن  تــۇرۇش،  چىــڭ  مەيدانىــدا 
يازمىچــە بىــر كاپالەتنامــە بىرىشــنى تەلــەپ قىلىــش 
چەكلــەپ  چوقــۇم  كومپارتىيەنــى  ســوۋېتتىن  ۋە 

تــۇرۇش توغرىســىدا ۋەدە ئېلىشــنى تاپىلىــدى 153. 

7 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى ســوڭ زىۋېــن ســىتالىن 
ســۆھبەت  مىنــۇت   45 تەســلىكتە  مىــڭ  بىلــەن 
موڭغۇلىيــە  ،تاشــقى  بولســىمۇ  بارغــان  ئېلىــپ 
ھەققىــدە بىــر بۆســۈش خاراكتېرلىــك بىــر نەتىجىگە 
ســۆھبەتتىن  قېتىمقــى  بــۇ   .154 ئېرىشــەلمىدى 
ــاڭ  ــن ج ــى ســوڭ زىۋې ــڭ 7 - كۈن ــن 7 - ئاينى كېيى
ــۇ مەزمۇندىكــى تېلېگراممىســىنى  جېيشــىنىڭ مۇن
شــەرقتىكى  چوقــۇم  »ســوۋېت  ئالــدى:  تاپشــۇرۇپ 
،ئىگىلىــك  پۈتۈنلىكــى  زېمىــن  ئۆلكىنىــڭ  ئــۈچ 
قىلىشــى  كاپالەتلىــك  ھوقۇقىغــا  باشــقۇرۇش  ۋە 
ۋە  توپىالڭغــا  شــىنجاڭدىكى  كېيىــن  ،بۇنىڭدىــن 
كومپارتىيەگــە يــان تايــاق بولماســلىق، بــۇالر بىزنىڭ 
بــۇ ســۆھبەتتىكى ئالماشــتۇرىدىغان شــەرتلىرىمىز 
ۋە  توپىالڭنــى  شــىنجاڭدىكى  ســوۋېت،  بولىــدۇ. 
ئادەتتىكــى  قوللىغانلىقىنــى  كومپارتىيەنــى 
قىلمايــدۇ.  ئېتىــراپ  ســۆھبەتلەردە  دېپلوماتىــك 
بــۇ  ســۆھبەتلەردىمۇ  بارغــان  ئېلىــپ  بىلــەن  مــەن 
ــدۇ. شــۇڭا، ســوۋېتنىڭ  مەســىلىدىن ئۆزىنــى قاچۇرى
كومپارتىيەنــى  ۋە  توپىــالڭ  شــىنجاڭدىكى 
قىلىــپ  تــۈزۈت  ھەققىــدە  قوللىماســلىق 
ئولتۇرماســتىن، ئوچــۇق پاراڭلىشــىپ ئېنىــق بىــر 
ــدا،  ــداق بولمىغان نەتىجىگــە ئېرىشــىش كېــرەك. ئۇن
تەييارلىــق  ئاخىرالشتۇرۇشــقا  ســۆھبەتنى  بــۇ 

كېلىــدۇ«155.  توغــرا  قىلىشــقا 

ــدە  ــاڭ جېيشــى ئاالھى ــى ج ــڭ 7 - كۈن  7 - ئاينى
تاشــقى  »خىتاينىــڭ  دەيــدۇ:  مۇنــداق  تاپىــالپ 
موڭغۇلىيەدىكى مەنپەئەتىنى قۇربان قىلغانلىقىنى 
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ئەســكەرتىپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاينىــڭ 
بــۇ مەســىلىدىكى ســەمىمىيىتىنى چۈشىنىشــنى 
شــىمالنىڭ  شــەرقىي  بىزنىــڭ  قىلىمىــز.  ئۈمىــد 
باشــقۇرۇش  ۋە  ئىگىلىــك  پۈتۈنلۈكــى،  زېمىــن 
ۋە  كومپارتىيــە  قىلىــش،  كاپالەتلىــك  ھوقۇقىغــا 
شــىنجاڭدىكى قااليمىقانچىلىققــا ھېچقانداق ياردەم 
ــۇ ئىككــى شــەرتىمىزگە  قىلماســلىقتىن ئىبــارەت ب
ماقــۇل بولســا، ئىككــى دۆلــەت ئــۇزاق مەزگىللىــك 

بولىــدۇ«156.  ھەمكارلىقتــا  ســەمىمىي 

تاشــقى  ســۆھبەتتە  كۈنــى   -  8 ئاينىــڭ   -  7  
ۋە  شــەكلى  بولــۇش  مۇســتەقىل  موڭغۇلىيەنىــڭ 
مۇزاكىرىلــەر  تەپســىلىي  توغرىســىدا  شــەرتنامىلەر 

بېرىلــدى. ئېلىــپ 

جــاڭ  زىۋېــن  ســوڭ  بــۇرۇن  ســۆھبەتتىن   
جېيشــىغا تېلېگراممــا يولــالپ »ئەگــەر ســىتالىن 
ئەمەلىــي  مەسىلىســىدە  كومپارتىيــە  ۋە  شــىنجاڭ 
تاشلىســا  قەدەملەرنــى  ھەرىكەتلەرنــى  ئىجابىــي  ۋە 
ئەممــا  ســورايدۇ.  مەســلىھەت  دەپ  بــوالر«  قانــداق 
بۇنــداق  ھەققىــدە  مەسىلىســى  شــىمال  شــەرقىي 
 - ســوۋېت  بۇنىڭدىــن  ســورىمايدۇ157.  كۆرســەتمە 
شــىنجاڭ  ۋە  كومپارتىيــە  ســۆھبىتىدە  خىتــاي 
مۇھىملىقىنــى  نەقــەدەر  مەسىلىســىنىڭ 

الاليمىــز.  بىلىۋا

ســۆھبەتتە  كۈنىدىكــى   -  9 ئاينىــڭ   -  7  
ھەققىــدە  مەسىلىســى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى 
ئىلگىرلــەش بولــدى. جــاڭ جيېشــى ســوڭ زىۋېنغــا 
كېيىــن  ئۇرۇشــتىن  موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى 
بەرســە  ۋەدە  قىلىشــقا  ئېتىــراپ  مۇســتەقىللىقىنى 
 .158 بــەردى  كۆرســەتمە  ھەققىــدە  بولىدىغانلىقــى 
جــاڭ  كۈنىدىكــى   -  9 ئاينىــڭ   -  7 زىۋېــن  ســوڭ 
بۈگــۈن  تېلېگراممىســىدا:  يوللىغــان  جېيشــىغا 
دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  باشــقا  ۋە  ســىتالىن  ئاخشــام 
مەسىلىســىنىڭ  موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ئەمەلــدارالر 
ئاياغالشــقانلىقىنى، خىتاينىــڭ چــوڭ قۇربانلىقالرنــى 
ــاي مۇناســىۋىتىنىڭ  بېرىشــكە چىــداپ ســوۋېت خىت

مۇناســىۋەتتە  ھەمكارلىــق  تىنــچ  مەڭگۈلــۈك، 
بولىدىغانلىقىنى ئىســپاتلىغانلىقىنى چۈشەندۈردى. 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئــۇرۇش ئاياغالشــقاندىن كېيىــن، 
ــەت تاشــالپ مۇســتەقىل  تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ بېل
بولۇشــىغا قارشــى تۇرمايــدۇ. كاپالەتنامىنىــڭ شــەكلى 
بۇنىڭغــا  ســتالىن  قىلىنىــدۇ.  مۇزاكىــرە  قايتــا 
ئىنتايىــن مەمنــۇن بولــدى ۋە بۇنــى ياپونغــا قارشــى 
جاكارالشــقا  كېيىــن  قىلغاندىــن  غەلبــە  ئــۇرۇش 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ  ســتالىن  قوشــۇلدى. 
تاشــقى موڭغۇلىيــە مەسىلىســىدە يــول قويغانلىقىغــا 
ئىنتايىــن مەمنــۇن بولــدى. شــۇنىڭ بىلــەن شــىنجاڭ 
تۆۋەندىكىــدەك  مەسىلىســىدە  كومپارتىيــە  ۋە 
قــارارالر ئېلىنــدى. 1: چېگرانــى تاقــاپ قــورال يــاراغ 
ئەتكەســچىلىكىنى چەكلــەش، بىزگــە ياردەملىشــىپ 
توپىــالڭ مەسىلىســىنى ھــەل قىلــش، مالماڭچىلىــق 
ــەن  ــالردا مەســىلىنى تىنچلىــق بىل ــۈز بەرگــەن رايون ي
ھــەل قىلغىلــى بولمىســا قــورال كۈچــى ئىشــلىتىش. 
2: كومپارتىيەگە نىســبەتەن، سوۋېت پەقەت مەركىزى 
ھۆكۈمەتنــى ئېتىــراپ قىلىــدۇ، كومپارتىيىگــە قــورال 

 .159 يــاردەم قىلمايــدۇ  يــاراق 

خىتــاي  ســوۋېت  كۈنــى   -  9 ئاينىــڭ   -  7  
جــاڭ  ســۆھبىتىدە  قېتىملىــق  تۆتىنچــى 
بۈگــۈن  ئوقۇلــدى:  تېلېگراممىســى  جيېشــىنىڭ 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئــەڭ چــوڭ قۇربانلىــق بېرىــپ 
ســەمىمىي ھالــدا ســوۋېت خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ 
تۈپتىــن ھــەل بولۇشــىنى، بۇنىڭدىــن كېيىــن يــۈز 
تارتىــش  تــاالش  بولغــان  ئېھتىماللىقــى  بېرىــش 
ئىككــى  تاشالشــنى،  ســۈپۈرۈپ  مەســىلىلەرنى 
ــى ئىشــقا  ــن ھەمكارلىقن ــەت ئارىســىدىكى تۈپتى دۆل
ئاشــۇرۇپ ســۈن جۇڭشــەن ئەپەندىنىــڭ ياپونىيــەدە 
ســوۋېت بىلــەن ھەمكارلىــق ئورنىتىشــتىن ئىبــارەت 
ۋەســىيەتىنى ئورۇنداشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. بىزنىــڭ 
ۋە  پۈتۈنلۈكــى  زېمىــن  تەلىپىمىــز  چــوڭ  ئــەڭ 
باشــقۇرۇش ھوقۇقــى كاپالەتكــە ئىگــە بولغــان ھالــدا 
،خىتاينىــڭ ھەقىقىــي مەنىــدە كېلىشــى، شــۇڭا بىــز 
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تۆۋەندىكــى ئــۈچ مەســىلىدە ســوۋېت ھۆكۈمەتىنىــڭ 
بــۇ  ۋە  يــاردەم قىلىشــىنى  ۋە  بىزگــە ھېسداشــلىق 

ئۈمىــد  بېرىشــنى  جــاۋاب  ئىجابىــي  مەســىلىلەرگە 
قىلىمىــز.160 

جاڭ جېيشى سوۋېتنىڭ جاۋاب بېرىشنى ئۈمىد قىلغان مەسىلىلەر 

ۋە  ھوقــۇق  ئىگىلىــك  شــىمالنىڭ  1:شــەرقىي 
ھوقۇقــى. باشــقۇرۇش 

ســوۋېت خىتــاي ئورتــاق مەنپەئىتىنــى چىقىــش 
ھەربىــي  لۇشــۈن  ســوۋېت  ۋە  خىتــاي  قىلىــپ 
ئەركىــن  دالىيەنــدە  ئىشــلىتىدۇ،  ئورتــاق  پورتنــى 
بولىــدۇ،  يىــل   -  20 ۋاقتــى  ئېچىلىــدۇ  پــورت 
باشــقۇرۇش ھوقۇقــى خىتايــدا  پورتىنىــڭ  لۇشــۈن 
بولىــدۇ، مۇشــۇنداق بولغاندىــال خىتاينىــڭ شــەرقىي 
شــىمالدىكى ئىگىلىــك ھوقۇقــى تولــۇق ئەمەلگــە 
ــڭ  ــدۇ. شــەرقىي شــىمال ئۆلكىلىرىنى ئاشــقان بولى
تۆمــۈر  قىســمىدىكى  جەنــۇب  ۋە  شــەرق  ئوتتــۇرا، 
يولــالردا ســوۋېت ۋە خىتــاي ئورتــاق تىجــارەت قىلىدۇ، 
ــەڭ بۆلۈنىــدۇ، لېكىــن تۆمــۈر يولالرنىــڭ  پايدىســى ت
بارلىــق ھوقۇقــى خىتايغــا تــەۋە بولىــدۇ، تۆمــۈر يــول 
لىنىيەســى ۋە تۆمــۈر يــول ســىرتىدىكى تىجارەتلــەر 
ــى 20  ــەس، مۇددىت ــاق تىجــارەت دائىرىســىدە ئەم ئورت

- يىــل بولىــدۇ.

ئىچىــدە  يىــل   -  1 يېقىنقــى  شــىنجاڭدا   :2
قوزغىــالڭ يــۈز بىرىــپ، خىتــاي ســوۋېت قاتنىشــىنى 
ئارىســىدىكى  دۆلــەت  ئىككــى  تاشــالپ  ئــۈزۈپ 
بۇرۇنقــى  ســوۋېتنىڭ  يەتكــۈزدى.  تەســىر  ســودىغا 
قوزغىالڭنــى  قىلىــپ  ھۆرمــەت  كېلىشــىملەرگە 
ئارىســىدىكى  دۆلــەت  ئىككــى  ۋە  بېسىقتۇرۇشــقا 
قاتناشــنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــكە يــاردەم قىلىشــنى 
ئۈمىــد قىلىمىــز. ئالتــاي تاغ تىزمىلىرى شــىنجاڭغا 
بىــر  شــىنجاڭنىڭ  كېيىنمــۇ  بۇنىڭدىــن  ۋە  تــەۋە 

قالىــدۇ.  بولــۇپ  قىســمى 

خــاس  ئۆزىگــە  كومپارتىيەســىنىڭ  خىتــاي   :3
ــار. ئۇنىــڭ ھەربىــي  ھەربىــي ۋە باشــقۇرۇش شــەكلى ب
ۋە مەمۇرىــي بۇيرۇقلىــرى مەركىــزى ھۆكۈمەتكــە تــەۋە 
ئەمــەس. ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ پەقەتــال مەركىــزى 

ھۆكۈمەتكىــال ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىــن يــاردەم 
بېرىشــنى ئــارزۇ قىلىمىــز. ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ 
مەركىــزى  ياردەملىــرى  بارلىــق  بەرگــەن  خىتايغــا 

ھۆكۈمــەت بىلــەن چەكلىنىشــى كېــرەك. 161

ئــۈچ  ئالغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  جېيشــى  جــاڭ   
مەســىلىدىن باشــقا، تاشــقى موڭغۇلىيە مەسىلىســى 
بىــر  ئارىســىدىكى  خىتــاي  بىلــەن  ســوۋېت  بولســا 

تۈگــۈن ئىــدى.

مەنپەئىتــى  ئورتــاق  ســوۋېتىنىڭ  ۋە  خىتــاي 
ياپــون  تۇتــۇپ،  كــۆزدە  تىنچلىقنــى  مەڭگۈلــۈك  ۋە 
مەغلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ســوۋېت ھۆكۈمىتــى 
يۇقىرىدىكــى ئــۈچ مەســىلىگە قوشۇلســا، كېيىنكــى، 
بىــز  ئۈچــۈن  ســاقلىنىش  تارتىشــالردىن  تــاالش 
مۇســتەقىللىقىگە  موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى 
بېلــەت  خەلــق  ئومۇمىــي  قىلىمىــز.  رۇخســەت 
بېلــەت  بېرىلىــدۇ،  ئېلىــپ  پائالىيىتــى  تاشــالش 
تاشــقى  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي  كېيىــن  تاشالشــتىن 
موڭغۇلىيەنىــڭ مۇســتەقىللىقىنى ئېــالن قىلىــدۇ 
162. تېلېگراممىــدا، جــاڭ جېيشــى، خىتــاي ۋە تاشــقى 

ــۇ  موڭغۇلىيــە چىگراســىنىمۇ ئېنىــق بەلگىلــدى. ب
ــى  چېگــرا بۇرۇنقــى خىتــاي خەرىتىســىدىكى چېگران

قىلىــدۇ. ئۆلچــەم 

 تۆۋەندىكى ئىككىنچى قېتىملىق سۆھبەتتىكى 
ســوڭ زىۋېــن ۋە ســتالىن ئارىســىدىكى شــىنجاڭغا 

مۇناســىۋەتلىك دىئالــوگ خاتىرىســى: 

 1: شــىنجاڭ مەسىلىســىدە جانابلىــرى بىزگــە 
يــاردەم قىالالرمــۇ؟ توپىالڭنــى تىنجىتىشــقا 

2: قانداق ياردەم قىلىمەن؟ ئارمىيە ئەۋەتەمدىم؟ 

1: يــاق، ھازىــر چېگــرادا قانۇنســىز قــورال يــاراغ 
ئەتكەســچىلىك بــار. بىــز ســىلەرنىڭ بــۇ توغرىســىدا 
قانــۇن چىقىرىــپ بــۇ قورال يــاراغ ئەتكەســچىلىكىنى 
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چەكلىشــىڭالرنى ئۈمىــد قىلمىــز. 

2: مېنىڭ بۇنىڭغا ئارىلىشىش ھوقۇقىم يوق.

ــۇ ئىــش  1: خىتــاي چېگراســى ئىچىــدە ئەمــەس، ب
ــۈز بېرىۋاتىــدۇ.  چېگــرادا ي

2: خىتــاي ھۆكۈمىتــى يەرلىــك خەلقلەرگــە بــەزى 
ھوقۇقالرنــى بەردىمــۇ يــوق؟ 

1: بۇ بىر سىياسىي ۋە ھەربىي مەسىلە. 

2: ئەھۋال مۇشۇنچىۋاال ئېغىرلىشىپ كەتتىمۇ؟ 

1: ئىلى قوزغىالڭچىالر تەرىپىدىن ئىگىلىۋېلىندى. 

قازاقالرنىــڭ  ياكــى  ئىشــىمۇ  ئۇيغۇرالرنىــڭ   :2
؟  ئىشــىمۇ

1: ھەممىســى بــار، بىــز ھەممــە مىللەتكــە ياخشــى 
ئــۇالر  بــۇ  ئــارزۇ قىلىمــەن ۋە  مۇئامىلــە قىلىشــنى 
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــنىڭ بىردىنبىــر ئۇســۇلى، 
ئىگىلىۋالغــان  قوشــۇن  قوزغىالڭچــى  بىــز  ئەممــا 

تۇپراقالرنــى قايتۇرۇۋېلىشــنى ئۈمىــد قىلمىــز. 

ھــەل  تەلەپنىــڭ  ئورۇنلــۇق  بىــر  بۇنــداق   :2
بولۇشــنىڭ ئــەڭ ياخشــى ئۇســۇلى ئۇالرغــا ھوقۇقىنى 
ئوخشــىمىغان  نۇرغــۇن  دۆلەتتــە  بىزنىــڭ  بېرىــش. 
مىللەتلــەر بــار، ئەگــەر بىــز ئۇالرنىــڭ ئــەڭ تــۆۋەن 
قىلمىســاق  ئېتىــراپ  ھوقۇقلىرىنــى  ئىنســانىي 
مەڭگــۈ تىنچلىــق بولمايــدۇ، لېكىــن بــۇ خىتاينىــڭ 

مەسىلىســى. ئىچكــى 

1: مەنمــۇ بــۇ نۇقتىــدا جانابلىرىغــا قوشــۇلىمەن، 
قىلىشــتا  تــەرەپ  بىــر  مىللەتلەرنــى  ســانلىق  ئــاز 
نۇرغــۇن  تېگىشــلىك  ئۆگىنىشــكە  ســىلەردىن 
يەرلــەر بــار، بىــز ئۇالرغــا يــول قويۇشــقا رازى، ئەگــەر 
كۈچــى  قــورال  چوقــۇم  بىــز  بويسۇنمىســا،  ئــۇالر 

 . ئىشــلىتىمىز

2: ئۇغــۇ شــۇنداق، قوزغىالڭچىالرنىــڭ مەقســىتى 
خىتايدىــن ئايرىلىشــمۇ؟ 

1: ئــۇالر ئاتالمىــش بىــر يېڭــى جۇمھۇرىيــەت ئېالن 
قىلىــپ بولدى. 

2: بىــز مەلۇمــات توپــالپ بــۇ ئىشــنى بىــر مۇزاكىــرە 
قىاليلى، چېگرادىكى قورال ياراغ ئەتكەســچىلىكىگە 
بىزنىــڭ  توســۇش  بۇنــى  ئەلۋەتتــە،  كەلســەك، 
ئىــش  مۇشــۇنداق  ھەقىقەتــەن  ئەگــەر  ۋەزىپىمىــز، 

بولســا، بىــز چېگراغــا ئــادەم ئەۋەتىمىــز. 

ئىنتايىــن  قوراللىــرى  قوزغىالڭچىالرنىــڭ   :1
ئىلغــار، ئىلگىــرى ئــۇالردا بۇنــداق قــورال كۆرۈلــۈپ 

باقمىغــان. 

ــورال  ــەردە ق ــداق ي ــەر قان ــەردە ھ ــى كۈنل 2: بۈگۈنك
ــدۇ.  ــى بولى ــاراغ تاپقىل ي

1: لېكىن، شىنجاڭدا تاپقىلى بولمايدۇ.

2: نېمىشقا؟

1: بۇ يەرنىڭ قاتنىشى ئىنتايىن قواليسىز. 

2: ھىندىستان قورال ياراغ سېتىپ بەرمىگەندۇ؟ 

1: ئىشــەنچلىك مەلۇماتالرغــا قارىغانــدا، بۇنــداق 
ــوق.  ئىــش ي

ــا دۆلــەت  2: ئىككــى دۆلــەت ئــۇرۇش مەزگىلىــدە، ئ
بىلــەن  قــورال  توپىالڭچىالرنــى  دۆلەتتىكــى  ب 

تەمىنلەيــدۇ. 

ھەقىقەتــەن  قاتنىشــى  شــىنجاڭنىڭ  ئەممــا   :1
بــەك قواليســىز. 

2: جانابلىــرى ئۇنداقتــا قــورال ياراغــالر ســوۋېتتىن 
كىــردى دەپ قارايدىكەنلىــرى - دە؟ 

1: بۇ ئېھتىماللىق بار. 

تــۆۋەن،  ئىنتايىــن  ئېھتىماللىقــى  بۇنىــڭ   :2
بىــز باشــقا كۈنــى بــۇ مەســىلە ھەققىــدە مۇزاكىــرە 

قىاليلــى. 

ئامالالرنــى  بارلىــق  جانابلىرىنىــڭ  مــەن   :1
ــاراغ ئەتكەســچىلىكنى توســۇپ  ــورال ي ــۇ ق قىلىــپ ب

قىلىمــەن.  ئۈمىــد  قېلىشــلىرىنى 

 بىزمــۇ بارلىــق ئامالالرنــى قىلىــپ بــۇ قوزغىالڭنى 
تىنــچ يــول بىلــەن ھــەل قىلماقچى. 
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بــەزى  مەزگىلىــدە،  ئــۇرۇش  دۇنيــا  بىرىنچــى   :2
گېرمانىيەگــە  زاۋۇتلىــرى  يــاراغ  قــورال  فرانســىيە 
ئەمەلدارلىــرى  بــەزى  ســىزنىڭ  ســاتقان،  قــورال 
ســاتقان  قــورال  توپىالڭچىالرغــا  باھــادا  يۇقىــرى 

بولمىســۇن؟ 

جانابلىــرى  ئېنىــق،  جاۋابىــم  ھەققىــدە  بــۇ   :1
خاتىرجــەم بولغايــال، قوزغىالڭچىالرنىــڭ قوراللىــرى 

بىزنىــڭ قورالىدىنمــۇ ئىلغــار ئىكــەن.

2: بۇنى بىراز ئېچىپ چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسىز؟ 

ئوقلىرىنىــڭ  تــوپ  ئاتقــان  ئۇالرنىــڭ  بىــز   :1
بىــزدە  قىلــدۇق،  تەتقىــق  يىغىــپ  پارچىلىرىنــى 
بۇنــداق تــوپ ئوقــى يــوق. مــەن جانابلىرىنىــڭ بــۇ 
چىــن  قىلىشــلىرىنى  يــاردەم  بىزگــە  مەســىلىدە 

163 قىلىمــەن.  ئۈمىــد  كۆڭلۈمدىــن 

»شــىنجاڭ  ســۆھبەتتە  قېتىملىــق  بــۇ   
بىــر  ئەمەلىــي  تــەرەپ  خىتــاي  دە  مەسىلىســى« 
قەســتەن  ســتالىن  ئېرىشــەلمىدى.  نەتىجىگــە 
بولســىمۇ،  كىرىۋالغــان  قىياپەتكــە  بىلمىگــەن 
ــۇ مەســىلە ھەققىدىكــى تەلىپىنــى  ــەرەپ ب خىتــاي ت
مەســىلىگە  بــۇ  ســوۋېتنى  قويــۇپ  ئوتتۇرىغــا 
ســتالىن  گەرچــە  قىســتىدى.  بۆلۈشــكە  كۆڭــۈل 
ئېتىــپ  چېگرانــى  مەسىلىســىدە«  »شــىنجاڭ 
ۋە  چەكلەشــكە  ئەتكەســچىلىكىنى  يــاراغ  قــورال 
ۋەدە  قىلىشــقا  يــاردەم  تىنجىتىشــقا  قوزغىالڭنــى 
»شــىنجاڭنىڭ  لېكىــن  بولســىمۇ،164  بەرگــەن 
قىلىــش  ھــەل  مەسىلىســىنى  مۇســتەقىللىق« 
ئوتتۇرغــا  تەدبىــر  بىــر  ھېچقانــداق  ھەققىــدە 
ســوۋېتنىڭ  جېيشــى  جــاڭ  شــۇڭا  قويمىــدى. 
ئەمــەس  خاتىرجــەم  بىرئــاز  نىســبەتەن  ۋەدىســىگە 
ئىــدى، بــۇ ســەۋەبتىن ســوۋېت تەرەپتىــن يېزىقچــە 

قىلــدى. تەلــەپ  بېرىشــنى  كاپالەتنامــە 

جــاڭ  زىۋېــن  ســوڭ  كۈنــى   -  11 ئاينىــڭ   -  7  
جېيشــىغا تېلېگراممــا يولــالپ: شــەرقىي شــىمال، 
ئــۈچ  بــۇ  ئىبــارەت  كومپارتىيەدىــن  ۋە  شــىنجاڭ 
كېيىــن  ئۆتكۈزگەندىــن  مۇزاكىــرە  مەســىلىدە 

ســتالىن يېزىقچــە كاپالەتنامــە بېرىشــكە قوشــۇلدى. 
 165

 بۇنىــڭ بىلــەن گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى شــىنجاڭ 
مەسىلىســىدە ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ دەســلەپكى 
گومىنــداڭ  ئەمەلىيەتتــە،  ئېرىشــتى.  كاپالىتىگــە 
شــىنجاڭ  بۇرۇنــال  ســۆھبەتتىن  ھۆكۈمىتــى 
بــەزى  ئۈچــۈن  قىلىــش  ھــەل  مەسىلىســىنى 

ئىــدى.  قىلغــان  تەييارلىقالرنــى 

 6 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى ســوڭ زىۋېــن چۇڭچىڭــدا 
مەســىلىلەر  ســاقالنغان  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
توغرۇلــۇق ۋۇ جــۇڭ شــېن بىلــەن مەسلىھەتلىشــىپ 
ئىســمى  )ئەســلى  زېزوڭنــى  ليــۇ  خادىــم  ئاالھىــدە 
ليــۇ جــاۋ جــاۋ( چوڭچىڭغــا چاقىرتىــپ موســكۋاغا 

بىرلىكتــە بېرىشــنى قــارار قىلــدى. 166

 6 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى جــاڭ جيېشــى ئۆزىنىــڭ 
قىلىشــتىكى  ھــەل  مەسىلىســى«نى  »شــىنجاڭ 
پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى: »شــىنجاڭ مەسىلىســى 
ئالتــاي  غۇلجــا  ۋە  ئېلىنىشــى  تىلغــا  چوقــۇم 
ــرەك. ســوۋېتنىڭ  ــۇرۇپ ئېلىنىشــى كې ــۇم قايت چوق
ــەن تەمىنلىشــى  ــاراغ بىل ــورال ي ــى ق قوزغىالڭچىالرن
ئىقتىســادىي  لېكىــن،  الزىــم.  توختىتىلىشــى 
جەھەتتــە يەنىــال ســوۋېت بىلــەن ھەمكارلىشىشــقا 
بولىــدۇ«. 6 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى جــاڭ جېيشــى، 
بولغــان  مۇھىــم  ســۆھبىتىدە  خىتــاي   - ســوۋېت 
توققــۇز نۇقتىنــى ئوتتۇرىغا قويۇپ خىتــاي تەرەپنىڭ 
يۆنىلىشــىنى  ئاساســلىق  ســۆھبەتتىكى  بــۇ 
بەلگىلىــدى. بۇنىــڭ ئىچىدىكــى ئالتىنچــى نۇقتــا 
كەلگۈســىدە  خىتــاي  مۇناســىۋەتلىك:  شــىنجاڭغا 
شــىنجاڭ ئۆلكىســىدە ئىقتىســادىي مەســىلىلەردە 
ســوۋېت بىلــەن داۋاملىــق ھەمكارلىشــىدۇ. ئەممــا، 
قانــداق  خەلقىگــە  مىللــەت  ھــەر  شــىنجاڭدىكى 
ھــەل  ئــۆزى  مەسىلىســىنى  قىلىــش  مۇئامىلــە 
قىلىــدۇ. شــىنجاڭنىڭ غەربىــي شــىمالىي ۋە باشــقا 
رۇســىيە بىلــەن چېگــراداش رايونىدىكــى توپىالڭالرغــا 
كىشــىلەر  ئىچىدىكــى  ســوۋېتىنىڭ  بــۇ  كەلســەك 
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كېلىشــىملەرگە  بۇرۇنقــى  مۇناســىۋەتلىك.  بىلــەن 
توپىالڭچىالرنــى  تــەرەپ  ئىككــى  ئاساســەن 
تىنجىتىشــقا ئۆزئــارا يــاردەم قىلىــدۇ. ئىككــى تــەرەپ 
قارشــى تەرەپنىــڭ چېگــرا رايونىــدا توپىــالڭ بولۇشــقا 
يــول قويمايــدۇ ۋە قــورال يــاراغ ســېتىپ بېرىشــكە 

قويمايــدۇ.167  يــول  تېخىمــۇ 

موســكۋادا  زېۋىــن  ســوڭ  باشــقا،  ئۇنىڭدىــن   
ئەلچىســى  تۇرۇشــلۇق  موســكۋادا  ئامېرىكانىــڭ 
شــىنجاڭ  بىلــەن  ســوۋېت  كۆرۈشــكەندە  بىلــەن 
تىلغــا  سۆھبەتلىشــىدىغانلىقىنى  مەسىلىســىنى 

ئالــدى. 

خالىمەننىــڭ  كۈنىدىكــى   -  3 ئاينىــڭ   -  7  
مىنىســتىرىغا  بــاش  ۋە  پرېزىدېنتــى  ئامېرىــكا 
بەرگــەن تېلېگراممىســىدا: خىتــاي تــەرەپ ســوۋېت 
بىلەنــال  باشلىنىشــى  ســۆھبىتىنىڭ  خىتــاي   -
قويۇشــنى  ئوتتۇرىغــا  مەسىلىســى«نى  »شــىنجاڭ 
ئويلىشــىۋېتىپتۇ. ئەممــا، شــىنجاڭ مەسىلىســىنى 
مــاڭا  زىۋېــن  ســوڭ  لېكىــن  قىلمىــدى.  مۇزاكىــرە 
جــاڭ  ئوغلــى  ئۆزىنىــڭ  جېيشــى  جــاڭ  دېدىكــى: 
ــە باشــلىقى قىلىــپ  ــى شــىنجاڭنىڭ ئۆلك جىڭگون
ســوۋېتقا  جىڭگــو  جــاڭ  چۈنكــى  تەيىنلىمەكچــى، 
نىســبەتەن ھېسداشــلىق تۇيغۇســىدا ئىكــەن. جــاڭ 
شــىنجاڭ  ئارقىلىــق  قېلىــش  بۇنــداق  جېيشــى 
ئۆزگەرتكىلــى  مۇناســىۋىتىنى  ســوۋېتنىڭ  بىلــەن 
بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىدىكەن168. ئەممــا، ســوۋېت 
كۈنــى   -  9 ئاينىــڭ   -  7 ســۈرۈپ  كەينىگــە  تــەرەپ 
دېگــەن  يوقكــەن،  خەۋىرىمىــز  بۇنىڭدىــن  بىزنىــڭ 

بېرىــدۇ.  جاۋابنــى 

ھالــدا  ئاكتىــپ  تــەرەپ  غۇلجــا  مەزگىلــدە،  بــۇ   
ئۆزىنىــڭ  قىلىــپ،  يــۈرۈش  قــاراپ  قارامايغــا 
جــەڭ  لىنىيــەدە  ئــۈچ  كېڭەيتىــپ،  دائىرىســىنى 
قىلىــش پىالنىنــى ئىجــرا قىلىۋاتاتتــى169. بۇنىڭدىن 
كۆرۈۋالغىلــى بولىدۇكــى، موســكۋا تــەرەپ قەســتەن 
خىتــاي تەرەپنــى بــۇ مەســىلىنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا 
قىســتاپ بــۇ مەســىلىدە ئۈســتۈنلۈكنى ئىگىلــەپ، 

ــۇ شــۈن  ــەن ۋە لي خىتاينــى شــەرقىي شــىمال، دالىي
ــى قاتارلىــق مەســىلىلەردە ســوۋېتنىڭ  ھەربىــي پورت
بــۇ  قىســتىماقچى،  بولۇشــقا  ماقــۇل  تەلىپىگــە 
مەقســەتكە يېتىش ئۈچۈن ســوۋېت تەڭال كومپارتىيە 
ســوۋېت  مەســىلەن،  ئوينىــدى.  كارتىســىنى 
خىتــاي  ســىتالىن  جەريانىــدا،  ســۆھبەت  خىتــاي 
زىيالىيالرغىمــۇ  ئاكتىــپ  باشــقا  ھۆكۈمىتىنــى 
ئەممــا،  چاقىــردى.  بېرىشــكە  ئــورۇن  ھۆكۈمەتتــە 
بىــر  قىلغــان  رەھبەرلىــك  گومىنــداڭ  خىتايــدا 
ھۆكۈمــەت بارلىقىنــى ئېتىــراپ قىالتتــى ۋە بۇنــى 

قارايتتــى.170 دەپ  ئىشــى  ئىچكــى  خىتاينىــڭ 

»شــىنجاڭ  كومپارتىيــە،  ســىتالىن 
جېيشــىنىڭ  جــاڭ  ۋە  مەســىلىلىرى«نى 
بىرلىككــە كەلگــەن خىتــاي ئىستراتېگىيەســىنى 
قولاليدىغانلىقىنــى سىياســىي جەھەتتىــن يەمچــۈك 
ھۆكۈمىتىنــى  گومىنــداڭ  ئارقىلىــق  قېلىــش 
شــەرقى  ۋە  موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ســوۋېتنىڭ 
قىلىشــقا  قوبــۇل  مەنپەئەتىنــى  شــىمالدىكى 
ئىتتىپــاق  بىلــەن  خىتــاي  ســوۋېت  قىزىقتــۇردى. 
تــۈزۈش مەسىلىســىدە، ســتالىن باشــتىن ئاخىــرى 
تاشــقى موڭغۇلىيە ۋە شــەرقىي شــىمال مەسىلىسنى 
ۋە  شــىنجاڭ  قىلــدى،  نىشــان  ئۆزگەرمەيدىغــان 
كومپارتىيــە مەسىلىســىنى بۇنىڭدا ئىشــلىتىدىغان 
ئىيتقانــدا  قىلىــپ  مۇنداقچــە  قىلــدى.  يەمچــۈك 
شەرتنامىســى«  دوســتلۇق  خىتــاي  »ســوۋېت 
ئاساســىي جەھەتتىــن ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپنىڭ 
ئىــدى.171 بىلىرىلغــان  ئىلىــپ  پىالنلىغىنىــدەك 

 8 كۈنىدىــن   - ئاينىــڭ 17   -  7 يىلــى   -  1945
ئەنگلىيــە،  ئامېرىــكا،  كۈنىگىچــە   -  2 ئاينىــڭ   -
مىيۇنخېــن  گېرمانىيەنىــڭ  رەھبەرلىــرى  ســوۋېت 
شــەھىرىگە يېقىــن پوتســدام دېگــەن يــەردە ئــۈچ تــەرەپ 
يىغىــن ئۆتكۈزگەنــدە، ســوۋېت - خىتــاي ســۆھبىتى 
ۋاقىتلىــق توختىتىلــدى. 1945 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 
19 - كۈنــى جــاڭ جېيشــى، ســوۋېتنىڭ خىتايــدا 
ــەن كۆرۈشــكەندە  ــچ بىل تۇرۇشــلۇق ئەلچىســى پتروۋى
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تەكىتلــەپ: ســوۋېت خىتاي دوســتلۇقىنى كۈچەيتپ 
چــوڭ  گەرچــە  ئۈچــۈن  قىلىــش  يــوق  توســاقالرنى 
قۇربانالرنــى بېرىشــكە توغــرا كەلســىمۇ، مــەن بۇنىڭغا 
قارشــى ھەر قانداق قارشــى پىكىرىنى يېڭىپ تاشــقى 
موڭغۇلىيــە مەسىلىســىنى ھــەل قىالاليمــەن. ئەمما، 
بۇنــداق قىلىــش گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى قىيىــن 
ســوۋېتمۇ  شــۇڭا،  قويىــدۇ.  چۈشــۈرۈپ  ئەھۋالغــا 
ئۆلكىنىــڭ  ئــۈچ  شــىمالدىكى  شــەرقى  بىزگــە، 
باشــقۇرۇش  ۋە  ئىگىلىــك  پۈتۈنلىكــى،  زېمىــن 
ۋە  كومپارتىيــە  قىلىشــى،  كاپالەتلىــك  ھوقۇقىغــا 
بىزگــە  مەسىلىســىدە  قوزغىــالڭ  شــىنجاڭدىكى 
يــاردەم قىلىــپ بىزنىــڭ ھەقىقىــي مەنىــدە بىرلىككە 
كېلىشــىمىزنى قوللىشــى كېــرەك. بــۇ ئــۈچ نۇقتــا 
ــەن بارلىــق قارشــى پىكىرلەرگــە  ئىشــقا ئاشــقاندا، م
قارىمــاي تاشــقى موڭغۇلىيــە مەسىلىســىنى ھــەل 
بىزنىــڭ  جانابلىرىنىڭمــۇ  ســتالىن  قىالاليمــەن. 
ئۈمىــد  چۈشىنىشــنى  قۇربانلىقىمىزنــى  زور  بــۇ 

قىلىمــەن.172 

بــۇ  ئۆزىنىــڭ  كۈنــى  شــۇ  جېيشــى  جــاڭ 
پىكرىنــى ئامېرىــكا پرېزىدېنتــى روزۋېلــت بىلــەن 
ــا ئەۋەتكــەن  ئورتاقالشــتى. جــاڭ جېيشــى روزۋېلىتق
تېلېگراممىــدا: 1. خىتاينىــڭ مەمۇرىــي ۋە ھەربىــي 
ســوۋېت  ئۈچــۈن،  كېلىشــى  بىرلىككــە  ئىشــالردا 
ۋە  ماددىــي  خىتــاي كومپارتىيەســىگە ھېچقانــداق 
مەنىــۋى جەھەتتىــن يــاردەم قىلماســلىقى، خىتايغــا 
ــاردەم پەقــەت گومىنــداڭ  ــداق ي قىلىدىغــان ھــەر قان
ھۆكۈمىتــى بىلــەن چەكلىنىشــى كېــرەك. 2. پۈتــۈن 
كۈچــى بىلــەن بىزنىــڭ شــىنجاڭدىكى قوزغىالڭنــى 

تىنجىتىشــقا يــاردەم بېرىشــى الزىــم. 

شــىمال  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  چوقــۇم   .3
پۈتۈنلۈكىگــە  ئىگىلىــك  ۋە  زېمىــن  رايونىدىكــى 
جېيشــى  جــاڭ  كېــرەك.  قىلىنىشــى  ھۆرمــەت 
روزۋېلتقــا يوللىغــان تېلېگراممىســىدا خىتاينىــڭ 
ســۆھبەتتە ســوۋېتقا يــول قويــۇش دەرىجىســىنىڭ 
قىلغــان  تەلــەپ  كېلىشــىمدە  ئاللىقاچــان  ئــۇ 

نۇقتىالردىــن ھالقىــپ كەتكەنلىكىنــى، شــۇنداقال 
بېرىــش  بەرداشــلىق  جەمئىيىتىنىڭمــۇ  خىتــاي 
دائىرىســىدىن چىقىــپ كەتكەنلىكىنــى تەكىتلــەپ 
ترۇماننىــڭ  يىغىنىــدا  پوتســدام  قېتىمقــى  بــۇ 
ئۇالرنــى ســتالىنغا چۈشەندۈرۈشــىنى، خىتاينىــڭ 
ئورۇنلــۇق  مەيدانىنىــڭ  بولغــان  ھازىرغىچــە 
ئىكەنلىكىنــى، ســتالىننىڭ ئەمەلىــي بولمىغــان 
تەلەپلەرنــى قويماســلىقى الزىملىقىنــى دېيىشــنى 

ئۆتۈنگــەن.173 

جــاڭ  روزۋېلىــت  كۈنــى   -  23 ئاينىــڭ  شــۇ   
ئىلگىــرى  »مــەن  قايتــۇرۇپ:  جــاۋاب  جېيشــىغا 
ســىزگە يالتــا كېلىشــىمگە ئەمــەل قىلىشــنى ۋە 
كېلىشــىمدىن ھالقىپ كېتىدىغان يول قويۇشالردا 
ســىز  ئەگــەر  ئىدىــم.  دېگــەن  بولماســلىقىڭىزنى 
بىلــەن ســتالىن جانابلىــرى ئارىســىدا كېلىشــىمنى 
ســوڭ  بولســا،  بولغــان  ئىختىــالپ  چۈشىنىشــتە 
زىۋېنــى موســكۋاغا ئەۋەتىــپ چۈشــىنىش ھاســىل 
قىلىمــەن«.  ئۈمىــد  تىرىشىشــىڭىزنى  قىلىشــقا 
ترۇماننىــڭ بــۇ جاۋابــى ئامېرىكانىڭمۇ ســتالىننىڭ 
نــارازى  تەرەپلىرىگــە  ئاشــقان  ھەددىدىــن  بــۇ 
ئــۆز  ھۆكۈمىتىنــى  گومىنــداڭ  ۋە  بولغانلىقىنــى 
ــق قىلغانلىقىنــى  مەنپەئىتىنــى قوغداشــقا چاقىرى

174 تۇرىــدۇ.  ئىپادىلــەپ  يوشــۇرۇن 

 ئەمەلىيەتتــە ئامېرىكانىــڭ ســوۋېتتا تۇرۇشــلۇق 
 - ســوۋېت  قېتىمقــى  ھــەر  خالىمــەن  ئەلچىســى 
دوكالت  تەپســىالتىنى  ســۆھبىتىنىڭ  خىتــاي 
 -  3 ئاينىــڭ   -  7 بەلكــى  قالماســتىن،  قىلىــپ 
دوكالتتــا  يوللىغــان  كۈنىگىچــە   -  13 كۈنىدىــن 
پرېزىدېنــت ترۇماننــى ســوۋېتنىڭ خىتايغــا بولغــان 
قىلغــان  چاقىرىــق  يېتىشــكە  تونــۇپ  نىيىتىنــى 
چىقىــپ  ئوتتۇرىغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئامېرىــكا  ۋە 
يالتــا مەخپىــي كېلىشــىمنامىنىڭ ماددىلىرىنــى 
ھۆكۈمىتىگــە  خىتــاي  ســوۋېتنىڭ  ئىزاھــالپ، 
قارشــى  تەلەپلىرىگــە  ئاشــقان  ھەددىدىــن  قويغــان 
خىتــاي بىلــەن بىــر ســەپتە ئورۇن ئېلىشــقا چاقىرىق 
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175 قىلغــان. 

پرېزىدېنت ترۇمان سوۋېت - خىتاي سۆھبىتىگە 
»ھاكىــم« بولۇشــنى رەت قىلغــان بولســمۇ، ســوۋېت 
ــى  ــاي »تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ ھازىرق ــەن خىت بىل
دېگــەن مەســىلىنى  ھالىتىنــى ســاقالپ قېلــش« 
مۇزاكىــرە قىلىۋاتقانــدا، خالىمەنىــڭ ئاســتىرىتتىن 
توســماي  بېرىشــىنى  چۈشــەنچە  زىۋېنغــا  ســوڭ 
ــان ئۇســۇل  ــداق دېگــەن: ســىز رەســمىي بولمىغ مۇن
بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ چۈشــەنچىڭىزنى يەتكۈزســىڭىز 
تاشــقى  بىــز  نىســبەت:  ھۆكۈمەتكــە  بــۇ  بولىــدۇ. 
موڭغۇلىيــە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرنى 
ئاساســەن  ماددىلىرىغــا  كېلىشــىمنىڭ  يالتــا 
باقمىــدۇق.  قىلىــپ  مۇزاكىــرە  ۋە  چۈشــەندۈرۈپ 
ــى يېزىقچــە  ــرەك بولغىن ــۇل قىلىــش كې شــۇڭا قوب
مەنىســى بولغــان تاشــقى موڭغۇلىيەنىــڭ ھازىرقــى 
قېلىــش…  ســاقالپ  سىستېمىســىنى  قانــۇن 
چۈشــەنچىمىز:  قارىتــا  مەســىلىگە  بــۇ  بىزنىــڭ 
داۋاملىــق  خىتــاي  دېگــەن،  ئەھۋالــى«  »ھازىرقــى 
تاشــقى موڭغۇلىيەغــا قارىتــا قانۇنلــۇق ئىگىلىــك 
ھوقۇقىنــى ســاقالپ قالىــدۇ. لېكىــن ئەمەلىيەتتــە 
بــۇ  ترۇمىننىــڭ  ئىشــلەتمەيدۇ.176  ھوقۇقنــى  بــۇ 
مۇناســىۋىتىدە  خىتــاي   - ســوۋېت  كۆرسەتمىســى 
ئامېرىكانىــڭ يالتــا كېلىشــىمىدىن بۇيــان ســاقالپ 
ــش  ــان ئوتتۇراھــال سىياســىتىدە ئۆزگىرى كېلىۋاتق
ئامېرىكادىكــى  كۆرســىتىدۇ.  بولغانلىقىنــى 
بومبىســىنى  ئاتــوم  ئۇنىــڭ  ئۆزگىرىــش  بــۇ 
بىلــەن  قىلىشــى  ســىناق  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
مۇناســىۋەتلىك. ئىككىنچــى باســقۇچلۇق خىتــاي 
تــۇرۇپ،  باشــالنماي  تېخــى  ســۆھبىتى  ســوۋېت   -
بــۇ  ئۆزگەرتىــپ  مەيداننــى  بۇرۇنقــى  ئامېرىــكا 

باشــاليدۇ. ئارىلىشىشــقا  ســۆھبەتكە 

ســوۋېتمۇ  بىلــەن  ئارىلىشىشــى  ئامېرىكانىــڭ   
»ئىشــىكنى  بــۇ  ئامېرىكانىــڭ  ھالــدا  ئاكتىــپ 
بىلــدۈردى.  ئىپــادە  سىياســىتىگە  ئېچىۋېتىــش« 
ــەزى  شــۇنىڭ بىلــەن ســوۋېت ســۆھبەت جەريانىــدا ب

ئىســتراتېگىيەلىك  نىســبەتەن  مەســىلىلەرگە 
گومىنــداڭ  ئەممــا  بــاردى.  ئېلىــپ  تەڭشــەش 
ھۆكۈمىتــى ئامېرىكادىكــى بــۇ مىكــرو ئۆزگىرىشــنى 
پەقەتــال ھېــس قىاللمىــدى. ئىككىنچــى قېتىملىــق 
باشلىنىشــتىن،  ســۆھبىتى  خىتــاي   - ســوۋېت 
خېلــى  بەرناســى  مىنىســتىرى  بــاش  ئامېرىــكا 
ئىشــالر  تاشــقى  زېۋىنىــڭ  ســوڭ  ئارقىلىــق 
ئىســتېپا  ۋەزىپىســىدىن  مىنىســتىرلىكى 
خــەۋەر  يوقلۇقىدىــن  بارغۇســى  موســكۋاغا  بېرىــپ 
زىۋېنغــا  ســوڭ  ئــۆزى  ئااليىتــەن  چاغــدا،  تاپقــان 
تېلېگراممــا يولــالپ ســوڭ زىۋېننــى جىددىــي ھالــدا 
ئاالقــە  بىلــەن  خىزمەتداشــلىرى  مۇناســىۋەتلىك 
داۋام  ســۆھبەتنى  قايتىــپ  موســكۋاغا  ئورنىتىــپ 
قىلىشــقا رىغبەتلەندۈرگــەن.177 لېكىــن ئــۇ ئۆزىنىــڭ 
ھەقىقىــي مەقســىتىنى ســوڭ زىۋېنغــا ئېيتمىغــان. 
ئارمىيــە  دېڭىــز  پىكرىنــى  ئۆزىنىــڭ  ئەكســىچە، 
مىنىســتىرى فۇرســىتىلغا ئېيتقــان. »فورىســتىل 
خاتىرىســى« 7 - ئاينىڭ 28 - كۈنىدە، بەرناســىنىڭ 
شــەرقىي شــىمالغا ئەســكەر كىرىشــتىن بۇرۇن ياپون 
ئۇرۇشــنى ئاخىرالشــتۇرۇش ئارزۇســى بــار. ئــۇ دالىيەن 
تىلغــا  ئاالھىــدە  پورتىنــى  ھەربىــي  شــۈن  ليــۇ  ۋە 
كىرۋالغاندىــن  شــىمالغا  شــەرقىي  رۇس  ئېلىــپ، 
كېيىــن ئۇنــى چىقىرىشــتىن ئەندىشــە قىلىۋاتاتتــى. 
ئالپەرروۋىزنىــڭ  تارىخشــۇناس  ئامېرىكالىــق 
قارىشــىچە، مۇشــۇ ئەندىشــە بولغانلىقتىــن بەرناســى 
ســۆھبەتنى  قايتىــپ  موســكۋاغا  زېۋننىــڭ  ســوڭ 
داۋامالشــتۇرۇش تەرەپــدارى بولغــان.178 1957 - يىلــى 
بەرناســىنى  خەربىــرت  تارىخشــۇناس  ئامېرىكالىــق 
زىيــارەت قىلغــان چاغــدا، ســوڭ زىۋېنــى ئامېرىكانىڭ 
ئۇرۇشــى تۈگىگەنگــە قــەدەر ســۆھبەتنى سوزۇشــقا 

 179 ئىــدى.  ئېيتقــان  رىغبەتلەندۈرگەنلىكىنــى 

رۇســىيەنىڭ  ئامېرىــكا  بولســىمۇ،  شــۇنداق   
دەپ  زۆرۈر  قاتنىشىشــى  ئۇرۇشــقا  قارشــى  ياپونغــا 
بومبىســى  ئاتــوم  قېتىملىــق  تۇنجــى  ئوياليتتــى. 
كېيىــن  پارتلىغاندىــن  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
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پرېزىدېنــت روزۋېلىــت بــەش يۇلتۇزلــۇق گېنېــرال 
مارشــالىدىن مەســلىھەت ســورايدۇ. تىنــچ ئوكيــان 
بارمــۇ  ئېھتىيــاج  رۇســىيەگە  مەيدانىــدا  ئــۇرۇش 
يــوق؟ مارشــال: ئاتــوم بومبىســى بولغــان ئىكــەن، 
ياپونىيەنــى بويسۇندۇرۇشــتا رۇســىيەگە ئېھتىيــاج 
غەلبىنــى  ياردىمــى  رۇســىيەنىڭ  لېكىــن  يــوق. 
تېزلىتىــدۇ، ئامېرىــكا ئەســكەرلىرىنىڭ ئۆلۈشــىنى 
ئازايتىدۇ. نېمىال دېگەن بىلەن، رۇســىيە خىتاينىڭ 
شــەرقىي شــىمالىنىڭ كونتــرول ھوقۇقىنــى قولغــا 
ــە قاتنىشىشــنى  ــدۇ. شــۇڭا رۇســىيەنىڭ جەڭگ ئالى
يەنىــال قوبــۇل قىلغىلــى بولىــدۇ. 180 شــۇنىڭ بىلــەن 
بىرگــە، ئامېرىــكا ئۇرۇشــتىن كېيىــن، رۇســىيەنىڭ 
ياۋروپــا ۋە بــەزى ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونــالردا تەســىر 
دائىرىســىنىڭ كېڭىيىــپ كېتىشــىدىن ئەندىشــە 
قىلغــان ئىــدى. خالىمــان رۇســىيەنىڭ خىتاينىــڭ 
پىالنىنــى  ئەۋەتىــش  ئەســكەر  شــىمالغا  شــەرقىي 
روزۋېلىــت  پرېزىدېنــت  چاغــدا،  قىلغــان  دوكالت 
ئەندىشــە بىلــەن : رۇســالر كىرســە يەنــە چىققىلــى 
ئەندىشىســى  بــۇ  روزۋېلىتنىــڭ   181 ئۇنامــدۇ؟ 
ــدا  ــۇ رايون ــڭ ب ــدى. چۈنكــى ئامېرىكانى ــۇق ئى ئورۇنل
ئۇنــى تەڭپۇڭالشــتۇرغۇدەك كۈچــى يــوق ئىــدى.182 
يالتــادا  ئەگــەر  قارىشــىچە،  روزۋېلىتنىــڭ  شــۇڭا 
ســتالىن بىلــەن كــەڭ دائىرىلىــك بىــر كېلىشــىم 
تۈزمىگەنــدە ســوۋېت ياۋروپــا ۋە ئاســىياگە ســوزۇلغان 
 183 بىــر تەســىر دائىرىســى ھاســىل قىلىۋاالتتــى. 
يىــراق  ھەمكارلىقــى  ســوۋېت  خىتــاي  ئامېرىــكا 
شــەرقنىڭ تىنــچ ۋە مۇقىملىقنىــڭ ئاساســى دەپ 

184 ھۆكــۈم قىلــدى. 

6 - كۈنــى  ئاينىــڭ   - 8 ئەھۋالــدا،   مۇشــۇنداق 
ئامېرىكا بىرىنچى ئاتوم بومبىســىنى تاشــلىدى. 8 - 
ئاينىــڭ 7 - كۈنــى خىتــاي ســوۋېت ســۆھبىتى قايتــا 
ــا  ــى ســوۋېت ياپونغ ــڭ 8 - كۈن باشــالندى. 8 - ئاينى
قىزىــل  رۇســىيە  قىلــدى.  ئېــالن  ئــۇرۇش  قارشــى 
ســوۋېت  كىــردى.  شــىمالغا  شــەرقىي  ئارمىيىســى 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى  بولســا  خىتــاي  بىلــەن 

ــى.  ــاالش تارتىــش قىلىۋاتاتت ــدە ت چېگراســى ھەققى
8 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى ســتالىن ســوڭ زېۋىنغــا: 
بىــر  ياخشىســى  ئــەڭ  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ 
كېلىشــىم ئىمزاالشــقا ماقــۇل بولســۇن. بولمىســا 
كىرىــدۇ.185  مەنجۇغــا  كومپارتىيەســى  خىتــاي 
تۈركســىتانغىمۇ  شــەرقىي  ســۆھبەت  بۈگۈنكــى 
شــەرقىي  ۋە  شــىمال  شــەرقىي  ئىــدى.  ئاالقىــدار 
ماددىغــا  ئورتــاق  مۇناســىۋەتلىك  تۈركســىتانغا 
مەزمۇنالرنــى  تۆۋەندىكــى  شــىجى  ۋاڭ  كەلگەنــدە 
قوشــۇمچە قىلىــپ قوشــۇپ قويــۇش تەكلىپىنــى 
ــۈز بەرگــەن ئەھــۋال  ــەردى: شــىنجاڭدا قوزغىــالڭ ي ب
ئاســتىدا، ئەگــەر ئېھتىيــاج بولســا ســوۋېت - خىتــاي 
ئورتــاق ھەمكارلىشىشــى كېــرەك. لېكىــن ســتالىن 
بىــر  خىتاينىــڭ  شــىنجاڭ  قارشــى:  بۇنىڭغــا 
ــالر شــىنجاڭدا خالىغــان ئىشــنى  ئۆلكىســى. خىتاي
ئىچكــى  شــىنجاڭنىڭ  ســوۋېت  بولىــدۇ.  قىلســا 

 186 ئارىالشــمايدۇ.  ئىشــلىرىغا 

باشــلىرىدا  ئاينىــڭ   -  8 ۋاقىتتــا،  مۇشــۇ  دەل   
شــەرقىي  قوشــۇنى  قوزغىالڭچــى  غۇلجــا 
ئومۇميۈزلــۈك  شــىمالىدا  تۈركىســتاننىڭ 
رايونــالردا  باشــقا  ئۈرۈمچىدىــن  ئۆتتــى.  ھۇجۇمغــا 
ئــۇالر ھۇجــۇم قوزغىياالتتــى.187 8 - ئاينىــڭ 10 - 
كۈنــى ســوۋېت خىتــاي تەرەپكــە يەنــە بىــر قېتىــم 
بــەردى.  ۋەدە  ھەققىــدە  مەسىلىســى«  »شــىنجاڭ 
شــۇنىڭ بىلــەن ســوڭ زېۋىــن ۋە ۋاڭ شــىجى جــاڭ 
شــىنجاڭنىڭ  يولــالپ:  تېلېگراممــا  جېيشــىغا 
شــەرقىي  ئارىالشماســلىققا،  ئىشــلىرىغا  ئىچكــى 
شــىمالدىكى ئــۈچ ئۆلكىنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا 
بارلىــق  ســوۋېتنىڭ  قىلىدىغانلىقىغــا،  ھۆرمــەت 
بىلــەن  ھۆكۈمــەت  مەركىــزى  پەقــەت  ياردەملىــرى 
ســوۋېت  مەزمۇنالرغــا  دائىــر  چەكلىندىغانلىقىغــا 
كۈنىدىكــى   -  13 ئاينىــڭ   -  8 بولــدى.188  ماقــۇل 
يوللىغــان تېلېگراممىدىمــۇ يەنــە ئوخشــاش مەزمــۇن 
بار ئىدى. 189 ســوۋېت ئارمىيىســى شــەرقىي شىمالغا 
ئىلگىرىلەۋاتقان بۇ ئەھۋالدا، جاڭ جېيشــى ســوۋېت 
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ئارمىيىســىنىڭمۇ  كومپارتىيــە  بىرگــە  بىلــەن 
ئەنســىرەپ،  كىرىۋېلىشــىدىن  شــىمالغا  شــەرقىي 
ســوڭ زىۋېــن ۋە ۋاڭ شــىجىغا تېــزراق ســۆھبەتنى 

تاپىلىــدى.  ئاياغالشتۇرۇشــنى 

 8 - ئاينىڭ 12 - 13 كۈنلىرى جاڭ جېيشى سوڭ 
زىۋېن بىلەن ۋاڭ شــىجىغا تېخى قارار قىلىنمىغان 
ماددىــالردا قــارار چىقىرىــش ھوقۇقىنــى بېرىــپ 190 
كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە تۆۋەندىكىلەرنى ئورۇنداشــنى 
تاپىلىــدى: ســوۋېت كومپارتىيەگــە يــاردەم قىلمايــدۇ، 
شــەرقىي شــىمالنىڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا ھۆرمەت 
ئارىالشــمايدۇ.  مەسىلىســىگە  شــىنجاڭ  قىلىــدۇ، 
شــىمالدىن  شــەرقىي  ئارمىيىســىنىڭ  ســوۋېت 
چېكىنىــپ چىقىــش مۇددىتىنى ئېنىــق بەلگىلەش 
ۋە بــۇ مــۇددەت ئىچىــدە چېكىنىــپ چىقىشــقا تولــۇق 

كاپالەتلىــك قېلىــش كېــرەك. 191

ســوڭ زىۋېــن ۋە ۋاڭ شــىجىالر دالىيــەن ۋە باشــقا 
موڭغۇلىيــە  تاشــقى  قويــدى.  يــول  مەســىلىلەردە 
مۇســتەقىللىق مەسىلىســى ھــەل بولغــان كېيىــن، 
خىتاي تاشــقى موڭغۇلىيە چېگرا مەسىلىســىدە بىر 
نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىدى. 8 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى 
ۋاڭ شــىجى جــاڭ جېيشــىغا تېلېگراممــا يولــالپ: 
مــەن ئــادەم ئەۋەتىــپ چېگرانى سىزىۋېتىشــنى تەلەپ 
ــا ســىتالىن قوشــۇلمىدى. ســتالىن  ــم. ئەمم قىلدى
چېگــرا  تەرەپنىــڭ  ســوۋېت  ئاخىــرى  باشــتىن 
چىــڭ  ئېتىدىغانلىقىــدا  تەمىــن  خەرىتىســىنى 
ــار 1:  ــداق غەرەزلىــرى ب ــۇردى. مەنچــە ئۇالرنىــڭ مۇن ت
ســوۋېت ئاللىبــۇرۇن شــىنجاڭنىڭ بىــر قىســمىنى 
چېگــرا ئىچىگــە ئېلىۋېلىشــنى پىالنــالپ بولغــان. 
بــۇ بىــز قوبــۇل قىالاليدىغــان بىــر ئىــش ئەمــەس. 
بــەزى  تــەۋە  موڭغۇلىيەگــە  تاشــقى  ئەســلىدە   :2
جايــالر ھازىــر ســوۋېتنىڭ بىــر زېمىنىغــا ئايلىنىــپ 
كېتىپتــۇ. يىغىنچاقلىغانــدا، تاشــقى موڭغۇلىيــە 
مەسىلىســىدە ھازىرغــا قــەدەر قايتــا قايتــا ســۆھبەت 

ئېلىــپ بېرىلــدى، بىــر نەتىجــە چىقمىــدى.192

ســوۋېت - خىتاي ســۆھبىتى ئاخىرى 8 - ئاينىڭ 

14 - كۈنى ئاخىرالشتى. »سوۋېت خىتاي دوستلۇق 
قوشــۇمچە  تۈرلــۈك  تــۆت  ۋە  كېلىشىمنامىســى« 
كېلىشــىمنامىمۇ ئــون بەشــىنچى چېســال موســكۋادا 
ئىمزاالنــدى.193 ســوۋېت يالتا كېلىشىمنامىســىدە 
كاپالەتكــە  مەنپەئەتلەرنــى  ئالىدىغــان  خىتايدىــن 
يالتــا  قىســمى  بــەزى  ھەتتــا  قىلــدى.  ئىگــە 
كېلىشىمنامىســىدا بەلگىلەنگــەن مەنپەئەتلەردىــن 
ئېشــىپ كەتتــى.194 1. خىتــاي تــەرەپ ۋەدە بەرگــەن 
ئۇرۇشــتا  ياپونىيــە  مۇنــداق:  نۇقتىــالر  مۇھىــم 
يېڭىلگەندىــن كېيىــن، تاشــقى موڭغۇلىيــە بېلــەت 
تاشــالش ئارقىلىق مۇســتەقىللىقنى ئىپادىلىگەندە 
شــەرقىي  قىلىــدۇ.  ئېتىــراپ  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
قىســىمدىكى تۆمــۈر يــول ۋە نەممــەن تۆمــۈر يولــى 
خىتــاي چاڭچــۈن تۆمــۈر يولــى دەپ ئۆزگەرتىلىــدۇ. 
سوۋېت خىتاي ئىككى دۆلەت باراۋەر ئىگىدارچىلىق 
ھەمكارالشــقان  دۆلەتنىــڭ  ئىككــى  قىلىــدۇ، 
ئىجــرا  تۆمۈريــول  باشــقۇرىدۇ.  ئورتــاق  شــىركىتى 
ھەيئىتــى ۋە نــازارەت ھەيئىتــى ئەزالىــرى ســوۋېت 
- خىتــاي تەرەپتىــن تەڭــدە تــەڭ بولىــدۇ. خىتــاي 
ــە ھەيئىتــى باشــلىقى،  تەرەپنىــڭ ئادىمــى ئىجرائىي
ــازارەت ھەيئــەت  ســوۋېت تەرەپنىــڭ ئادىمــى بولســا ن
باشــلىقى ۋە يــول ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى بولىــدۇ. 
باشــقا مۇھىــم خىزمــەت ئورۇنلىــرى ئــۇ تەرەپتىــن 
دېڭىــز  پورتــى  لۇشــۈن  ئورۇنالشــتۇرۇلىدۇ.  تــەڭ 
ئارمىيــە بازىســى بولىــدۇ. پەقەتــال بــۇ ئىككــى دۆلــەت 
قوللىنىشــقا بولىدۇ. بۇنىڭ تەپســىالتلىرى ســوۋېت 
- خىتــاي ھەمكارلىــق ھەربىــي ھەيئــەت تەرىپىدىــن 
ئورۇنالشــتۇرۇلىدۇ. بــۇ ھەيئەتنىــڭ باشــلىقلىقىنى 
ســوۋېت تــەرەپ ئۈســتىگە ئالىــدۇ. دېڭىــز ئارمىيــە 
بازىســى ســوۋېت تەرەپتىــن قوغدىلىنىــدۇ، مەمۇرىــي 
ئىشــلىرى خىتايغــا تــەۋە بولىــدۇ. دالىيــەن لۈشــۈن 
ئادەتتــە  كىرگۈزۈلىــدۇ.  رايونىغــا  ئىشــالر  ھەربىــي 
ئەركىــن پــورت بولىــدۇ، باشــقۇرۇش ھوقۇقى خىتايغا 
ــەرەپ  ــورت باشــلىقى ۋەزىپىســىنى ســوۋىپ ت ــەۋە، پ ت
ئــۆز ئۈســتىگە ئالىــدۇ. خىتــاي پورتنىــڭ ئىشــلىرى 
ۋە ئەســلىھەلىرىنىڭ يېرىمىنــى ســوۋېتقا ھەقســىز 
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ــدۇ. 2: ســوۋېت  ئىجارىگــە بېرىشــكە رۇخســەت قىلى
كاپالەتكــە  ئاساســلىق  كېلىشــىمنامىدە  تــەرەپ 
ســوۋېت  بولســا:  نۇقتىــالر  قىلىدىغــان  ئىگــە 
ياردىمــى،  ماددىــي  ۋە  ئىنســانىي  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
نەرســىلىرى  ئېھتىياجلىــق  ئارمىيــە  بولۇپمــۇ 
بېرىلىــدۇ.  ھۆكۈمىتىگــە  گومىنــداڭ  پۈتۈنلــەي 
ئــۈچ  شــىمالدىكى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  ســوۋېت 
ئۆلكىنىــڭ )مەنجــۇ( تولــۇق ھۆكۈمدارلىقــى يەنــى 
زېمىــن ۋە ئىگىلىــك ھوقۇقىنىــڭ پۈتۈنلۈكىنــى 
ھۆرمــەت قىلىــدۇ. شــىنجاڭدىكى ئۆزگىرىشــلەرگە 
كەلسەك سوۋېت خىتايىنىڭ ئىچكى سىياسىتىگە 
ئارىالشــمايدۇ. ياپونىيــە تەســلىم بولغاندىــن كېيىن، 
ســوۋېت ئارمىيىســى ئــۈچ ھەپتــە ئىچىــدە خىتايدىــن 
چېكىنىــپ چىقىــدۇ. بــەك ئــۇزۇن بولغانــدا 3 ئــاي 
ئىچىــدە چېكىنىشــنى تاماملىشــى كېــرەك. ســوۋېت 
ئىگــە  كۈچكــە  كېلىشىمنامىســىنىڭ  خىتــاي   -

مۇددىتــى 30 يىلــدۇر. 

 لېكىــن تارىــخ شــۇنى ئىســپاتلىدىكى ســوۋېت 
ئىشــقا  ۋەدىلىرىنــى  بەرگــەن  گومىنداڭغــا 
ئاشــۇرمىغان. يالتــا كېلىشىمنامىســىگە ئاساســەن، 
ئايدىــن   3 ئاخىرلىشــىپ  ئــۇرۇش  ياۋروپــا  ســوۋېت 
كېيىــن ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىدۇ. شــۇڭا 
ســوۋېت ھۆكۈمىتــى 8 - ئاينىــڭ 8 - كۈنــى ياپونغــا 
ئــۇرۇش ئاچىــدۇ. ســوۋېت ئارمىيىســى ئــۈچ يولغــا 
بۆلۈنىدۇ، ھەتتا خىتاينىڭ مەنمىڭ رايونلىرىغىچە 
خــان  ياپونىيــە  چېســال  تۆتىنچــى  ئــون  كىرىــدۇ. 
جەمەتــى رەســمىي ھالــدا ئىتتىپاقــداش دۆلەتلىرىگە 
ــدۇ.  ــى ئېــالن قىلى شەرتســىز تەســلىم بولغانلىقىن
يىگىرمــە ئۈچىنچــى چېســال ســوۋېت ئارمىيىســى 
يەنــى  شــىمالىنى  شــەرقى  پۈتــۈن  خىتاينىــڭ 
رېخىدىــن چىڭدىغىچــە، چاخاردىــن جاجياكوۋغىچــە 
بولغــان رايونالرنــى ئىگىلىۋالىــدۇ. ســوۋېت خىتــاي 
دوســتلۇق كېلىشىمنامىســىگە ئاساســەن ســوۋېت 
ــن كېيىــن  ــە تەســلىم بولغاندى ئارمىيىســى ياپونىي
3 ئــاي ئىچىــدە پۈتۈنلــەي خىتايدىــن چېكىنىشــى 

كېــرەك ئىــدى. ياپونىيــە ھۆكۈمىتــى 9 - ئاينىــڭ 
ــدى. شــۇنىڭ  ــزا قوي ــى تەســلىمنامىگە ئىم 2 - كۈن
ئۈچۈن 1945 - يىلى 12 - ئاينىڭ 3 - كۈنى سوۋېت 
ئارمىيىســىنىڭ خىتايدىــن پۈتۈنلــەي چېكىنىــپ 
چىقىشــىنىڭ چېكــى ئىــدى. لېكىــن ھــەر خىــل 
ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ســوۋېت ئارمىيىســى 1946 - 
يىلــى 5 - ئايــدا مەنجوۋدىــن چېكىنىــپ چىقتــى.195

شــىمالغا  شــەرقىي  ســوۋېت  لېكىــن، 
گومىنــداڭ  كېيىــن،  كىرگۈزگەندىــن  ئەســكەر 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئەســكەر كىرگۈزۈشــىگە توســالغۇ 
ھالــدا  يوشــۇرۇن  شــىمالدا  شــەرقىي  بولــدى. 
يــول  قىلىشــىغا  ھەرىكــەت  كومپارتىيەنىــڭ 
ئىبــارەت  كومپارتىيەدىــن  ۋە  گومىنــداڭ  قويــدى. 
ــرول  ئىككــى پارتىيەنىــڭ شــەرقىي شــىمالنى كونت
قىلىشــلىرىغا چــوڭ تەســىر كۆرســەتتى. بــۇ ھــەم 
قۇرۇقلۇقنــى  چــوڭ  ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ 
قولدىــن بېرىــپ قويۇشــنىڭ مۇھىــم ســەۋەبلىرىدىن 
بىــرى ئىــدى. 196 ســۇ گــۇ چىڭنىــڭ تەتقىقاتىغــا 
 1946 ئايدىــن   - 8 1945 - يىلــى  ئاساســالنغاندا، 
- يىلــى 5 - ئايغىچــە ســوۋېت شــەرقىي شــىمالدا 
كومپارتىيەنىــڭ  ۋاقىتتــا  تۇرغۇزغــان  ئەســكەر 
يارىتىــپ  شــارائىت  شــەرت  ئۈچــۈن  كۈچىيىشــى 
بەرگــەن، 1 - كومپارتىيەنىــڭ شــەرقىي شــىمالغا 
ئــۇ  قوللىــدى.  تىرىشــچانلىقلىرىنى  كىرىــش 
قىلىــپ  بەرپــا  كۈچلەرنــى  يېقىــن  ئۆزىگــە  يــەردە 
قالماســتىن، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ كۈچىنــى 
يالتــا  قىلــدى.  قــورال  بىــر  تەڭپۇڭالشــتۇرىدىغان 
بولغــان  پەيــدا  ســوۋېتتا  كېيىــن  يىغىنىدىــن 
قارىغانــدا،  بويىچــە  ۋەزىيــەت  خەلقارالىــق  يېڭــى 
سىياســىتى  بولغــان  كومپارتىيەگــە  ســوۋېتنىڭ 
بولغــان.  قېلىــش  ســاقالپ  ۋە  چەكلــەش  ئۇنــى 
ئەمەلىيەتتــە، ســوۋېت گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئىكەنلىكىنــى  گــەۋدە  ئاساســىي  خىتايدىكــى 
ئېتىــراپ قېلىشــتىن ھېچقاچــان ۋاز كەچمىگــەن. 
2 - گومىنــداڭ ھۆكۈمــەت قوشــۇنىنىڭ شــەرقىي 
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بىــر  قىلىــش.  توســقۇنلۇق  كىرىشــىگە  شــىمالغا 
كومپارتىيەنىــڭ  شــىمالدا  شــەرقىي  تەرەپتىــن، 
يېتىلىشــى ئۈچــۈن قواليلىــق شــارائىت يارىتىــپ 
بــۇ يەردىكــى ياپــون ئارمىيەســىدىن قالغــان ســانائەت 
تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  يۆتكىســە،  ئەســلىھەلەرنى 
گومىنداڭنــى شــەرقىي شــىمالدا »شــەرقىي شــىمال 
بىرلەشــمە ئىقتىســاد رايونــى« قۇرۇشــقا قىســتاپ، 
ئامېرىكانىــڭ تەســىر كۈچىنىــڭ شــەرقىي شــىمالغا 
ئومۇمــەن   -  3 تىرىشــتى.  توسۇشــقا  كىرشــىنى 
شــەرقىي  ســوۋېتىنىڭ  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ 
شــىمالىدىكى مەقســىتى بولســا 1905 - يىلدىــن 
شــىمالدىكى  شــەرقىي  چارۋىســىنىڭ  بۇرۇنقــى 
ئاالھىدە ئىمتىيازنى ئەســلىگە كەلتۈرۈش بولۇپ بۇ 
ئىمتىيازالرنىــڭ بەزىلىــرى يالتا كېلىشــىمى بىلەن 
كېلىــپ  بۇنىڭدىــن  قىلىنــدى.  ئىگــە  كاپالەتكــە 
شــىمالدا  )شــەرقىي  مەنپەئەتلــەر  باشــقا  چىققــان 
يەردىكــى  ئــۇ  قېلىــش،  پەيــدا  كــۈچ  يېقىــن  ســۇغا 
ئىقتىســادىي مەنپەئەتلەرنى ئۆزىنىڭال قىلىۋېلىش( 
تۈرنىــڭ  ئىككىنچــى  ۋە  بىــر  يۇقىرىدىكــى  بولســا 
ھەقىقىــي مەقســىتى. 197 گەرچــە ســوۋېت ســۆھبەت 
قوللىمايدىغانلىقىنــى  كومپارتىيەنــى  جەريانىــدا 
ــۇق ۋەكىــل  ــدا قانۇنل ــەت گومىنداڭنىــڭ خىتاي پەق
ــۇل قىلىدىغانلىقىنــى قايتــا قايتــا  بولۇشــىنى قوب
ئىشــالرنىڭ  ئەمەلىيەتتــە  بولســىمۇ،  بىلدۈرگــەن 
كومپارتىيــە  بولمىــدى.  دېگەنــدەك  تەرەققىياتــى 
ــكا ۋە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە  ســوۋېتنىڭ ئامېرى
بولــۇپ  كــوزۇرى  بىــر  دېپلوماتىيەدىكــى  قارشــى 
قارىغانــدا،  تەھلىلىگــە  جۈننىــڭ  نيــۇ  قالــدى. 
ســوۋېت - خىتــاي ســۆھبىتىدە ســوۋېت ئۆزىنىــڭ 
قوشــۇنلىرىنىڭ ئۇرۇشــتىن كېيىــن پەيــدا قىلغــان 
ــكا بىلــەن يىــراق شــەرقتىكى  ئەۋزەللىكلــەر، ئامېرى
بىرلىككــە كېلىشــلەرنىڭ تەســىرى ۋە گومىنــداڭ 
تەرەققىــي  تېــز  كومپارتىيەنىــڭ  ھۆكۈمىتىدىكــى 
قېلىشــتىن پەيدا بولغــان ۋەھىمىدىن پايدىلىنىپ، 
كېلىشــىمدىن  يالتــا  ھۆكۈمىتىنــى  گومىنــداڭ 
كېيىــن پەيــدا بولغــان ۋەزىيەتنــى قوبــۇل قېلىشــقا 

شــىمالغا  شــەرقىي  ئامېرىكانىــڭ  ۋە  قىســتىدى 
بــازا  قارشــى  ســوۋېتقا  يەرنــى  ئــۇ  ئارىلىشــىپ، 

ســاقالندى.198 قىلىۋېلىشــتىن 

 گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ســوۋېت - خىتــاي 
تاشــقى  بولۇپمــۇ  بولۇشــى،  ماقــۇل  كېلىشــىمىگە 
قوبــۇل  بولۇشــنى  مۇســتەقىل  موڭغۇلىيــە 
چوقــۇم  ســوۋېت  شــەرتى:  ئالدىنقــى  قىلىشــنىڭ 
ــر خىتاينىــڭ بىرلىككــە كېلىشــىنى توســۇپ  ھازى
تۇرۇۋاتقــان كومپارتىيەگە ماددىي ۋە مەنىۋى ياردەمدە 
بولماســلىق ۋە ئامــال قىلىــپ ئۇالرنــى قولىدكــى 
ھۆكۈمىتىگــە  گومىنــداڭ  ياراغالرنــى   - قــورال 
ــدۈرۈش ئىــدى.199 ســتالىن  تاپشــۇرۇپ بېرىشــكە كۆن
ئەلۋەتتــە بــۇ شــەرتكە ماقــۇل بولىــدۇ. ئــۇ: گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ھەربىــي ۋە سىياســىي جەھەتتىــن 
ئىنتايىــن  قىلىشــى  ئــارزۇ  كېلىشــنى  بىرلىككــە 
ئەقىلگــە مۇۋاپىــق ۋە تەبىئىــي بىــر ئىــش. بۇنىڭدىن 
كېيىــن خىتايغــا بېرىلىدىغــان بارلىــق قــورال يــاراغ 
ۋە باشــقا ياردەملــەر مەركىــزى ھۆكۈمەتكــە بېرىلىــدۇ. 
كومپارتىيەگــە قــورال يــاردەم بېرىلمەيــدۇ.200 شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە، ســتالىن گومىنداڭنىڭ بىــر پارتىيە 
ھۆكۈمرانلىقىغا نىســبەتەن: گومىنداڭ پارتىيەســى 
ھۆكۈمەتتــە  خىتايدىكــى  ســەۋەبلەردىن  تارىخىــي 
رەھبەرلىــك ئورنىنــى ئىگىلىشــى كېــرەك. ئەممــا 
قوبــۇل  زىيالىيالرنــى  ئاكتىــپ  باشــقا  ھۆكۈمــەت 
خىتــاي  تۈگىمەيــدۇ.  قىيىنچىلىقــالر  قىلمىســا، 
ھــەر  ئويالشــقاندىمۇ  مەنپەئەتىنــى  دۆلىتىنىــڭ 
كېــرەك.  باسماســلىق  يــان  پارتىيەگــە  قانــداق 
زىيالىيالرنــى  ئاكتىــپ  باشــقا  »ھۆكۈمــەت  شــۇڭا 
قوبــۇل  ئالىــدۇ(  ئىچىگــە  ئــۆز  )كومپارتىيەنــى 
دېموكراتىــك  ئارقىلىــق  دېيىــش  قىلىــدۇ.«201 
ئۆزگەرتىــش تەلــەپ قىلىنغــان. لېكىــن گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتــى كومپارتىيــە بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىشــنى 
توغــرا  تەرەپتىــن  ســتالىن  بــۇ  ۋە  خالىمىغــان 
چۈشــىنىلىنىپ »بۇمۇ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ 
202 ئۇنىڭدىــن  ئارزۇســى« دەپ ئويلىغــان.  يوللــۇق 
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خىتايــدا  خىتايدىــن:  قەســتەن  ســتالىن  باشــقا 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى بــار، باشــقا كۈچلــەر يەنــى 
كومپارتىيــە ھۆكۈمەتنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــلىياالمدۇ؟ 
جــاۋاب  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  ســورىغاندا  دەپ 
ســوۋېت  بىلــەن  خىتــاي  ئەگــەر  بەرمەســتىن 
ئىتتىپــاق تۈزســە، ھېچقانــداق كــۈچ ھۆكۈمەتنــى 
ئۆرۈۋېتەلمەيــدۇ دېگــەن.203 ئەمەلىيەتتــە ســىتالىن 
قولالنماســلىقتا  قوللىنىــش  كومپارتىيەنــى 
ئىككىلىنىۋاتاتتى. مۇشــۇ ســەۋەبتىن جاڭ جېيشى 
ئاللىبــۇرۇن  سوتســىيالىزم  خەلقارالىــق  گەرچــە 
پارچىالنغــان بولســىمۇ، موســكۋا يەنىــال يەنئەنگــە 
رەھبەرلىــك قىلىۋاتقانلىقىغــا ئىشــىنەتتى. مۇشــۇ 
كومپارتىيەگــە  ســوۋېتنىڭ  تۈپەيلىدىــن  قــاراش 
ــاردەم بېرىشــتىن ۋاز كېچىشــى ۋە گومىنداڭنىــڭ  ي
قوللىشــىنى،  كەلتۈرۈشــنى  بىرلىككــە  خىتاينــى 
مۇناســىۋەتلىك  خىتايغــا  كېلىشــىمىدىكى  يالتــا 
موڭغۇلىيەنىــڭ  تاشــقى  بولۇپمــۇ  ماددىالرنــى 
مۇســتەقىللىقىنى قوبــۇل قىلىشــنىڭ ئالدىنقــى 

قىلــدى.204 شــەرتى 

 بۇنىڭغــا قارىتــا ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ ئوخشــاش 
تەھلىللىــرى بــار.

كۈنــى   -  11 ئاينىــڭ   -  8 يىلــى   -  1945  
ئامېرىــكا بــاش مىنىســتىرى بەرناســى ســوۋېتنىڭ 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى قولــالپ ئۇنىڭدىــن باشــقا 
پارتىيەلەرنى قوللىماســلىق توغرىسىدا كېلىشىمدە 
گەرچــە  بــۇ  نىســبەتەن:  جۈملىلەرگــە  ئىشــلەتكەن 
ئارىلىشــىدىغان  چۈشــۈپ  مەيدانغــا  رەســمىي  بىــز 
كېلىشــىمدىكى  بــۇ  ئەممــا  بولمىســىمۇ،  ئىــش 
ئۇرۇشــتىن  بولۇشــى  ئېنىــق  جۈملىلەرنىــڭ 
ــڭ پوزىتسىيىســىدە  ــن ســوۋېت ھۆكۈمىتىنى كېيى
قىلىــش  كاپالەتلىــك  بولماســلىقىغا  ئۆزگىرىــش 
ســوۋېتقا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  بىــز  كېــرەك. 
يــول قويغانلىقالرغــا قارىتــا ســوۋېت ھۆكۈمىتىمــۇ 
باشــقا  قولــالپ  پەقەتــال گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى 
قوللىماســلىقى  پارتىيەلەرنــى  ئوخشــىمىغان 

قارايمىــز.205  دەپ  كېــرەك  بېرىــش  ۋەدە  توغرىســىدا 

ئىشــلىتىپ،  كوزۇرىنــى  كومپارتىيــە  ســوۋېت 
ئىســتىراتېگىيەلىك  شــىمالدىكى  شــەرقىي 
مەنپەئەتكە ئېرىشكەندىن باشقا شەرقىي تۈركىستان 
كــوزۇرى ئارقىلىــق خىتايدىكــى مەنپەئەتىنى تېخىمۇ 
كۈچلەنــدۈردى. گەرچــە »ســوۋېت - خىتــاي دوســتلۇق 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  كېلىشىمنامىســى«دا 
بولمىســىمۇ،  مــاددا  بىــرەر  مۇناســىۋەتلىك 
ماددىســىدا  ئۈچىنچــى  باياناتىنىــڭ  مالىتوفنىــڭ 
ۋەزىيىتىدىكــى  »شــىنجاڭنىڭ  قىلىــپ  ئېنىــق 
تــەرەپ  ســوۋېت  ئۆزگىرىشــلەرگەقارىتا  يېقىنقــى 
ئۆزىنىڭ مەيدانىنى قايتا تەكىتلەيدۇ، يەنى »خىتاي 
بەشــىنچى  كېلىشــىمنىڭ  دوســتلۇق  ســوۋېت   –
تەرەپنىــڭ  ســوۋېت  كۆرســىتىلگەندەك  ماددىســىدا 
خىتاينىڭ ئىچكى ئىشــلىرىغا ئارىلىشــىش نىيىتى 
ئىــدى.206  قويۇلغــان  ئوتتۇرغــا  دىگەنلــەر  يــوق« 
بەشــىنچى  كىلىشىمنامىســىنىڭ  دوســتلۇق  بــۇ 
ماددىســى مۇنــداق ئىــدى: دوســتانە دۆلەتلــەر ئۆزئــارا 
بىــر بىرىنىــڭ ئامانلىقــى ۋە ئىقتىســادىي مەنپەئــەت 
ــارا  ــدۇ. ئۆزئ ــپ بارى ــق ئېلى ــاق ھەمكارلى ئۈچــۈن ئورت
ئىچكــى  قىلىــدۇ،  ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا ھۆرمــەت 
ئورتــاق  ھالــدا  دوســتانە  ئارىالشــمايدۇ،  ئىشــالرغا 

ھەمكارلىشــىدۇ.207

شــىجىنىڭ  ۋاڭ  بىلــەن  زىۋېــن  ســوڭ  بــۇالر 
تىرىشــچانلىقلىرىنىڭ نەتىجىســى ئىــدى. 208 گەرچە 
ســۆھبەتتە ئېنىــق قىلىــپ، »شــىنجاڭنىڭ ئىچكــى 
بولســىمۇ،  دېيىلگــەن  ئارىالشــمايدۇ«  ئىشــلىرىغا 
ئەمما ســوۋېت - خىتاي دوستلۇق كېلىشىمنامىسى 
شــەرقىي  جەنۇبىــي  كۈنــى،  ئىمزالىنىدىغــان 
تۈركىســتان ئــۇرۇش ســېپىدىكى غۇلجــا قوزغىالڭچى 
قوشــۇنلىرى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىــي ۋە 
ئىســتراتېگىيەلىك  تۇتاشــتۇرىدىغان  شــىمالىنى 
 -  8 قىلىۋاتاتتــى.  ھۇجــۇم  داۋانغــا  مــۇز  ئــورۇن 
ئاينىــڭ 17 - كۈنــى غۇلجــا ھۆكۈمىتــى شــەرقىي 
تاجىكىســتان  بىلــەن  جەنۇبىــي  تۈركىســتاننىڭ 
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چېگرالىنىدىغــان ھازىرقــى تاشــقورغاندا ئۆزىنىــڭ 
قۇرىــدۇ.  ھۆكۈمىتىنــى  دەرىجىلىــك  ماھىيــەت 
مەســلىھەت  ســوۋېت  ئوتتۇرىلىرىــدا  ئاينىــڭ   -  8
بېرىــش ئۆمىكــى بــۇ يەرگــە زىيــارەت ئۈچــۈن كېلىــدۇ. 
كۈنىگىچــە   -  25 كۈنىدىــن   -  19 ئاينىــڭ   -  8
تاشــقورغاندىكى خەلــق پارتىــزان قوشــۇنى ھەقىقىــي 
قىســىمغا  ھەربىــي  رەســمىي  بىــر  يوســۇندىكى 
ئايلىنىــدۇ. 25 - كۈنــى »شــىنجاڭ ئۆلكىســى«نىڭ 
مۇئاۋىــن  رايونــى  ئــۇرۇش  ســەككىزىنچى  رەئىســى، 
قوماندانىغــا قولدىــن كەتكــەن يەرلەرنــى قايتــۇرۇپ 
ئۈچــۈن  ســاقالش  ســاقالپ  تەرتىپنــى  ۋە  ئېلىــش 
ھاۋادىــن توشــۇش، يىراقتىــن بومباردىمــان قىلىــش 
ئەھۋالنــى  خەتەرلىــك  بــۇ  ئۇســۇلالرنىڭ  باشــقا  ۋە 
ئۆزگەرتەلمەيــدۇ، دېگــەن.209 26 - كۈنــى گومىنــداڭ 
تاشــالپ  ناھىيەســىنى  خابــا  قوشــۇنى  ھۆكۈمــەت 
ئالتاي شــەھىرىگە چېكىنىدۇ. 28 - كۈنى ماۋزېدۇڭ 
چۇڭچىڭغــا بېرىــپ ســۆھبەت ئېلىــپ بارغــان چاغدا، 
»شــىنجاڭ«دىكى  كومپارتىيەســىنىڭ  خىتــاي 
قىلىــش  ئــازاد  ئۆزىنــى  خەلقىنىــڭ  مىللــەت  ھــەر 
قىلىدىغانلىقىنــى  ھېسداشــلىق  كۈرىشــىگە 
باشــقا  ۋە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىدىــن  ئىپادىلەيــدۇ 
ۋاز  ئېزىشــتىن  ۋە  كەمســىتىش  مىللەتلەرنــى 
تىنىــچ  ۋە »شــىنجاڭ مەسىلىســى«نى  كېچىشــكە 
يــول بىلــەن ھــەل قىلىشــقا چاقىرىــدۇ. شــۇ كۈنــى 
غۇلجــا خەلــق قوشــۇنى ئاقســۇغا ھۇجــۇم قىلىــدۇ. 
ئاتلىــق  ئالتىنچــى  تارباغاتــاي  كۈنــى   -  29 ۋە   28
قوشــۇنى ۋە موڭغۇلىيــە مۇســتەقىل يېڭــى ۋۇســۇغا 
ــۈزۈپ تاشــاليدۇ. 8 - ئاينىــڭ 30  بارىدىغــان يولنــى ئ
- كۈنىدىــن 9 - ئاينىــڭ 11 - كۈنىگىچــە غۇلجــا 
خەلــق قوشــۇنى ھۇجۇمنــى تېخىمــۇ كۈچەيتىــدۇ. 8 
- ئاينىــڭ 31 - كۈنــى تاشــقورغان خەلقــى يەكــەن، 
يېڭىســار ۋە قەشــقەر قاتارلىــق يەرلەرنىــڭ قاتنــاش 
ناھىيەلەرگــە  يۇقىرىدىكــى  ئىگىلــەپ،  تۈگۈنىنــى 
ھۇجــۇم قىلىــدۇ.210 9 - ئاينىــڭ باشــلىرىدا ســوۋېت 
يــاردەم  قوشــۇنىغا  خەلــق  غۇلجــا  ئايروپىالنلىــرى 
رايونالرنــى  قاتارلىــق  ۋۇســۇ  ۋە  جىڭخــې  قىلىــپ 

بومباردىمــان قىلىــدۇ. جــاڭ جېيشــى بۇنىــڭ بىلــەن 
ۋە  ئەلچىســى  تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئامېرىكانىــڭ 
ئامېرىكانىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق ھەربىــي قوماندانى 
ئەمەلىــي  ئۇالرنىــڭ  چاقىرىــپ  ۋەدەمىيىرنــى 
تەكشــۈرۈش  بىــر  ئۈچــۈن  ئېنىقــالش  ئەھۋالنــى 
گۇرۇپپىســى ئەۋەتىشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ.211 ئۇنىڭدىــن 
ئىــش  بــۇ  زىۋېنغــا  ســوڭ  جېيشــى  جــاڭ  باشــقا، 
ھەققىــدە ئامېرىــكا ۋە ئەنگلىيــە بىلەن كۆرۈشۈشــنى 
بۇيرۇيــدۇ.212 ئەممــا بۇنىڭدىــن بىر نەتىجــە چىقمايدۇ. 
9 - ئاينىــڭ، باشــلىرىدا خەلــق قوشــۇنى جىڭخــې ۋە 
ۋۇســۇنى قايتــۇرۇپ قىلغاندىــن كېيىــن ئۈرۈمچىگــە 
ــۈرۈش قىلىشــقا باشــاليدۇ. غۇلجــا خەلــق قوشــۇنى  ي
ئۈرۈمچىگــە بىــر يۈز ئەللىــك كىلومېتىر كېلىدىغان 
ســېلىپ  تەرتىپكــە  قوشــۇننى  دەرياســىدا  مانــاس 
ــا ئۆتســە، 2  ــەر ھۇجۇمغ ــدۇ. ئەگ ــۈپ تۇرى ــرۇق كۈت بۇي
- كــۈن ئىچىــدە ئۈرۈمچىگــە بېرىــپ پۈتــۈن شــەرقىي 
كــۆز  غەلبــە  ئاالاليتتــى،  قايتــۇرۇپ  تۈركســىتاننى 
ئالدىدىــال ئىــدى. چۈنكــى پەقەتــال ئالتــە يېــڭ قوشــۇن 
ئىنتايىــن  ئاشــلىقمۇ  ســاقالۋاتاتتى،  ئۈرۈمچىنــى 
ئــاز بولــۇپ، پەقەتــال ئــون كۈنــال يېتەتتــى. يېنىــك ۋە 
ئېغىــر تىپتىكــى قورالالرنىــڭ ئوقىمــۇ ئــون مىڭغــا 
بولــۇپ،  جىددىــي  ئىنتايىــن  ئەھــۋال  يەتمەيتتــى. 
بولمايتتــى،213  قىلغىلــى  تەســەۋۋۇر  ئاقىۋىتىنــى 
ئۈرۈمچــى قولدىــن كېتەيــال دەپ قالغانىــدى.214 بــۇ 
ئىشــغال  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئاســتىدا،  ئەھــۋال 
قوشــۇنىنىڭ ھەربىــي قوماندانــى جــۇ جاۋلىيــاڭ بىــر 
ئــۈچ قېتىــم جــاڭ جېيشــىغا تېلېگراممــا  كۈنــدە 
قىلىۋاتاتتــى.  تەلــەپ  يــاردەم  ئۇنىڭدىــن  يولــالپ، 
كېلىدىغــان  ســىرتتىن  ئــاز،  ســانى  »قوشــۇننىڭ 
يــاردەم يــوق. ئۈرۈمچــى، قولدىــن كېتــەي دەپ قالــدى. 
كەمىنــە بــۇ يــەردە ئۆلــۈپ كېتىشــى مۇمكىــن. ۋەتــەن 
زېمىنــى ئۈچــۈن جېنىمنــى پىــدا قىلىــپ پارتىيــە ۋە 

قايتۇرىمــەن«215 جــاۋاب  دۆلەتكــە 

ئامېرىــكا،  مىنىســتىرلىكى  ئىشــالر  تاشــقى   
ئەنگلىيــە ۋە ســوۋېت كونســۇل خىزمەتچىلىرىنــى 
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قۇمۇلغــا ياكــى لەنجۇغا يۆتكەشــنى ئويلىشــىۋاتاتتى. 
غۇلجــا  ســوۋېتىنىڭ  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ 
قىلغانلىقىدىــن  يــاردەم  قوشــۇنىغا  قوزغىــالڭ 
ئىنتايىــن چۆچــۈپ كەتتى.216 9 - ئاينىڭ 14 - كۈنى 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ھەربىــي كومىتېــت يىغىنــى 
مۇزاكىــرە  مەسىلىســى«نى  »شــىنجاڭ  چاقىرىــپ 
بــەي چوڭشــى يىغىنــدا »شــىنجاڭ«نىڭ  قىلــدى. 
كېتەيلــى  قولدىــن  خەتــەردە،  ئىنتايىــن  ۋەزىيىتــى 
دوســتلۇق  خىتــاي   - ســوۋېت  قالــدى،  دەپ 
تــۇرۇپ  قۇرىمــاي  ســىياھى  كېلىشىمنامىســىنىڭ 
ئەھۋالــدا بىــر يــۈز سەكســەن گــرادۇس ئۆزگىرىــش يــۈز 

217 دېــدى.  باقمىغانىــدۇق،  ئويالپمــۇ  بۇنــى  بــەردى، 

 جــاڭ جېيشــى بىــر تەرەپتىــن مۇشــاۋىر گۇچــې 
چاۋنــى »شــىنجاڭ«غا يــاردەم بېرىشــكە ئەۋەتســە، يەنــە 
»شــىنجاڭ«نىڭ  ۋە  ليــاڭ  جۇجــاۋ  تەرەپتىــن  بىــر 
ئەمەلدارالرغــا  قاتارلىــق  شــىن  جــوڭ  ۋۇ  رەئىســى 
ئەگــەر كىمكــى بۇيــرۇق كەلمەســتىن، ئــۆز ئالدىغــا 
چېكىنســە، ئۇرۇشــتىن قاچقــان جىنايــەت بىلــەن 
 -  9 قىلــدى.218  ئۇقتــۇرۇش  دەپ  ئەيىبلىنىــدۇ 
»شــىنجاڭ  جيېشــى  جــاڭ  كۈنــى   -  10 ئاينىــڭ 
مەسىلىســى«نى بىــر تــەرەپ قىلىدىغــان اليىھەنــى 
مەسىلىســى«  »شــىنجاڭ   -  1 قويــدى.  ئوتتۇرىغــا 
ئىنتايىــن خەتەرلىــك ئەھۋالــدا بولســىمۇ، ھازىرچــە 
 -  2 بولمايــدۇ.  قىلىشــقا  قارشــىلىق  ئاكتىــپ 
كېرەكلىــك  جەھەتتــە  تەشــۋىقات  ۋە  دېپلومــات 
باشــقا  قىلىــش،  پائالىيەتلەرنــى  ئىــش  بولغــان 
دۆلەتلەرنىــڭ زىتىغــا تېگىدىغــان ســۆزلەرنى قىلىــپ 
ئۇالرغــا باھانــە بولۇشــتىن ســاقلىنىش كېــرەك. 3 
- »شــىنجاڭ«دا سىياســىي ۋە دىننىــي ئىســالھات 
ئېلىــپ بېرىشــقا تەييارلىــق قىلىــش، ھازىــر پۈتــۈن 
كۈچىمىــز بىلــەن شــەرقىي شــىمالنى قايتۇرۇۋېلىــش 
ۋە باشــقا ئۆلكــە، شــەھەرلەرنىڭ سىياســىي، ھەربىــي 
ئىشــلىرىنى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويۇشــىمىز الزىــم. 
219 شــەرقىي شــىمال مەسىلىســى ئۈچــۈن، ۋاقىتلىــق 

بۇنىــڭ  قويســاق  بېرىــپ  قولدىــن  »شــىنجاڭ«نى 

كارايىتــى چاغلىــق ۋە ســوۋېتنىڭ مۇســتەقىللىق 
كۈچلىرنى قولالپ، ۋۇســۇ ۋە جىڭخېنى بومباردىمان 

220 بولمايــدۇ.  ئاشكارىالشــقا  قىلىغانلىقىنــى 

كۈنىدىكــى   -  9 ئاينىــڭ   -  9 جيېشــى  جيــاڭ   
شــەرقىي  ھېسســىياتىنى:  ئۆزىنىــڭ  خاتىرىســىدە 
قولىــدا،  ئارمىيىســىنىڭ  ســوۋېت  شــىمال 
مەسىلىســى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى  ۋە  »شــىنجاڭ« 
ھــەل قىلىنمىــدى، ئۆزۈمدىــن ئىنتايىــن نومــۇس 

يازغــان.  دەپ،  قىلىۋاتىمــەن  ھېــس 

تاراتقۇلىرىمــۇ  ئامېرىــكا  ئاســتىدا  ئەھــۋال  بــۇ   
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى 
تاشــقى موڭغۇلىيــەدەك ياكــى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى 
بىلــەن  ســوۋېت  جۇمھۇرىيەتلــەردەك  باشــقا 
بۆلۈشــىدىغانلىقىنى پــەرەز قىلىۋاتاتتــى. گومىنداڭ 
ھۆكۈمىتــى »شــىنجاڭ مەسىلىســى«دە، ســوۋېتنىڭ 
»ئىچكــى ئىشــالرغا ئارىالشــمايمىز« دېگــەن ســۆزنىڭ 

چۈشــەندى.  مەنىســىنى 

خىتــاي   - ســوۋېت  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ   
ســۆھبىتىنىڭ ئــۈچ مەقســىتىنى بەلگىلىگــەن. 1 
- ســوۋېت - خىتــاي مۇناســىۋىتىنى تۇراقالشــتۇرۇش 
2 - كومپارتىيەنىــڭ كۈچىنــى چەكلــەش. 3 - ياپــون 
ئۇرۇشــىدىن كېيىــن، ســوۋېت ھەربىــي كۈچىنىــڭ 
يــەردە  ئــۇ  چېكىنىــش،  شــىمالىدىن  شــەرقىي 
ســوۋېتنىڭ مەنپەئەتىنــى چەكلــەپ ۋە »شــىنجاڭ«دا 

تارايتىــش.  دائىرىســىنى  ھەرىكــەت 

تەرەققىياتــى  ئەھۋالنىــڭ  ئەمەلىــي  لېكىــن   
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ كۆزلىگەن مەقســىتىگە 

تۇرۇپتــۇ.  كۆرســىتىپ  يېتەلمىگەنلىكىنــى 

51 - كۈنىدىــن كېيىــن  ئاينىــڭ   - 9  لېكىــن 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  قالغــان  ئىچىــدە  خەتــەر 

بولــدى. ئۆزگىرىــش  تۈپتىــن  ئەھۋالــدا 

   داۋامى كېيىنكى ساندا
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脑于1943 年 11 月 22 日至 26 日在开罗举行了美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、中国国民党政府主席蒋介石

三国首脑会议，史称“开罗会议”。由于斯大林认为苏联与日本有协约，不便与中国领袖蒋介石一起举行会，因

此，斯大林没有参加“开罗会议”。而“开罗会议”结束后，斯大林于 11 月 28 日至 12 月 1 日与罗斯福、丘吉尔 在
德黑兰举行了三国首脑会议，史称“德黑兰会议”。在开罗会议上，中国作为反法斯联盟中的四大国之一，与美

英两国重点讨论了三方面问题：一是如何协调对日作战，反攻缅甸问题；二是关于中国问题；三是如何对日本

进行战后处理等问题。11 月 30 日，斯大林对丘吉尔表示，他赞成《开罗宣言》的全部内容，朝鲜应该独立，

满洲、台湾和澎湖列岛，理所当然地应归还中国。See FRUS, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943, pp. 
325 - 323; 上海人民出版社编，《德黑兰、雅尔塔、波斯坦会议记录》（上海：上海人民出版社，1974 年），

页 1943。58 年 12 月 1 日，《开罗宣言》正式发表。它第一次宣布，战争之目的在于制止及惩罚日本之侵略；

盟国要彻底打败日本，直至其无条件投降。《开罗宣言》明确宣布：“三国之宗旨在剥夺日本自 1914 年第一
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئېشىۋاتقان نوپۇس سانى ۋە ئېشىش نىسبىتى 
ھەققىدە قىسقىچە ئانالىز

دوكتور دىلشات بارىشچى
ساكاريا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دەم ئېلىشقا 

چىققان ئوقۇتقۇچىسى.
 E-mail: dtvatanim@gmail.com

ــى: بــۇ تەتقىقــات ماقالىســىدە  ــىي مەزمۇن ئاساس
خىتــاي خەلق جۇمھۇ-رىيىتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى ھەققىــدە ئېــالن قىلغــان ســانلىق - 
مەلۇماتلىرىنىــڭ ئەمەلىيەتكــە مۇۋاپىــق ياكــى ئەمەســلىكى 
تېمــا قىلىنىــدۇ. خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 1949 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئارىلىقىــدا  يىللىــرى   2020  -
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى توغرۇلــۇق ئېــالن قىلغــان ســانلىق - 
مەلۇماتلىــرى ئۈســتىدە ئىستاتىســتىكىلىق ئانالىــز ئېلىــپ 
شــەرقىي  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي  نەتىجىســىدە،  بېرىلىــش 
مۇناســىۋەتلىك  نوپۇســىغا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۈركىســتاندىكى 
ئېــالن قىلغــان ســانلىق مەلۇماتلىرىنىــڭ ئەمەلىيەتكــە ماس 
كەلمەيدىغانلىقــى ئايدىڭالشــتى. 1949 - يىلدىــن بۇرۇنقــى 
ــالر ئاســاس  ئوخشــىمىغان مەنبەلەردىكــى ســانلىق - مەلۇمات
تەخمىــن  نوپــۇس  ئوخشــىمىغان  ئارقىلىــق  قىلىنىــش 
 -  1950 دەســلەپ  تۈرتكىســىدە،  مېتودلىــرى  قىلىــش 
1954 ۋە 1953 - 1964 يىللىرىدىكــى نوپــۇس ئېنىقــالش 
نىســبەتلىرى  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  جەريانىــدا  خىزمىتــى 
 -  1982  ،1982  -  1964 ئارقىدىــن  قىلىنــدى.  تەخمىــن 
 2020  -  2010 ۋە   2010  -  2000  ،2000  -  1990  ،1990
يىللىرىــدا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى 
قويۇلــۇش  ئوتتۇرىغــا  قىممەتلــەر  تەخمىنــى  ھەققىدىكــى 
ئارقىلىــق، بــۇ مەزگىللــەردە ئاشــقان نوپــۇس ســانى بىلــەن 
تەخمىــن  ۋە  قىلىنــدى  تەخمىــن  نىســبىتى  ئېشــىش 
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قىلىنغــان بــۇ ســانلىق - مەلۇمــات قىممەتلىــرى بىلــەن خىتــاي دۆلىتــى ئوتتۇرىغا قويغان ســانلىق - مەلۇمات 
قىممەتلىــرى ئۆز - ئارا سېلىشــتۇرۇلدى. 

 1964  -  1953 ئاساســالنغاندا،  مەنبەلەرگــە  قىلغــان  ئېــالن  نەتىجىــدە، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى 
يىللىرىــدا ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ %0.92 ئېشــىپ، بــۇ يىلــالردا384000 كىشــى ئاۋۇغــان بولســا، ئەمەلىيەتتىكى 
ئېشــىش نىســبىتى %2.34 ۋەبــۇ مەزگىــل ئىچىــدە كۆپەيگــەن كىشــى ســانى 1 مىليــون 585423 كىشــى دەپ 
تەخمىــن قىلىنــدى. يەنــە ئوخشــاش مەنبەلەرگــە قارىغانــدا، 1982 - 1990 مەزگىللىرىــدە ئۇيغــۇر نوپۇســى 1 
مىليــون 235900 كىشــى كۆپىيىــپ %2.38 ئېشــىش كۆرۈلگــەن، لېكىــن تەخمىــن قىلىنىشــىچە كۆپىيىــش 
نىســبىتى %1.97 بولــۇپ، بــۇ مەزگىلــدە تەخمىنــەن 1 مىليــون 671225 كىشــى ئاشــقان. 2010 - 2020 
ــۇ مەزگىلــدە  يىللىرىدىكــى تەخمىنلەرگــە ئاساســالنغاندا، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى ب
1 مىليــون 317372 كىشــى كۆپىيىــپ %0.82 ئاشــقان بولســا، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان 
ئېشــىپ  نىســبىتىدە  نوپۇســى % 1.52  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بــۇ مەزگىلــدە  قارىغانــدا،  ســانلىق - مەلۇماتالرغــا 
قارىغانــدا، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  نەتىجىلەرگــە  بــۇ  623000 كىشــى كۆپەيگــەن.  1 مىليــون 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى توغرۇلــۇق ئېــالن قىلغــان ســانلىق مەلۇماتلىرىنىــڭ توغــرا 
ياكــى ئەمەســلىكىنى ئىستاتىســتىكىلىق قىيــاس ئانالىــزى بىلــەن ســىنىغىنىمىزدا، %95 ئىشــەنچىلىك 
ــۇق  ــڭ نوپۇســى توغرۇل ــڭ ئۇيغۇرالرنى ــق جۇمھۇرىيىتىنى ــاي خەل ــزدا خىت دەرىجىســىنى ئۆلچــەم قىلغىنىمى
ئېــالن قىلغــان ســانلىق - مەلۇماتلىرىنــى رەت قىلىشــىمىزنى تەقــەززا قىلىــدۇ، بــۇ ســەۋەبتىن شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنىڭ تېخىمــۇ ئەتراپلىــق ۋە چوڭقــۇر تەتقىــق قىلىنىشــى الزىملىقــى 

ــز.  يەكۈنىنــى چىقرااليمى

خۇالســىلىغاندا، بارلىــق مەنبەلــەر تۇتقــا قىلىنغــان ئاساســتا، 1953 - 1964 مەزگىللىرىــدە شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى %2.92 ئېشــىپ، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان 
ســانلىق - مەلۇماتتىــن %2 ئارتــۇق بولــۇپ، بــۇالر ئارىســىدا جەمئىــي 1 مىليــون 201423 كىشــى پــەرق بــار. 
1982 - 1990 مەزگىللىرىــدە تەخمىنــى ئېشــىش نىســبىتى %2.95، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ســانلىق مەلۇماتلىرىدىــن %0.57 ئارتــۇق بولــۇپ، بــۇ ئىككىســى ئوتتۇرىســىدا 435325 پــەرق بــار. 2010 
- 2020 مەزگىللىرىــدە تەخمىــن قىلىنغــان ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ بــۇ مەزگىللــەردە ئاشــقان ســانى بىلــەن 
ــار بولــۇپ، ئېشــىش نىســبەتلىرى  خىتــاي دۆلىتىنىــڭ ســانلىق مەلۇماتلىــرى ئوتتۇرىســىدا 155452 پــەرق ب

ئوتتۇرىســىدا %0.73دىــن ئارتــۇق پــەرق مەۋجۇتتــۇر. 

ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: ئۇيغــۇر نوپۇســى، نوپــۇس تەخمىــن ئۇســۇللىرى، ئېشــىش نىســبىتى، ئاشــقان نوپــۇس 
ســانى، ئىستاتىســتىكىلىق قىيــاس ســىنىقى 

SUMMARY:  In this study, the issue of whether the numerical values   announced by the State of the 
People’s Republic of China (PRC) regarding the population of Uyghurs in East Turkestan (ET) are true or 
not is discussed. More detailed numerical analyzes were made on the population values   of the Uyghurs in 
the ET for the period 1949 - 2020, which were announced by the PRC, and as a result, it was concluded that 
the values   announced by the PRC do not correspond to reality. Based on the numerical values   in different 
sources before 1949, in the light of different population estimation methods, the values   of the Uyghur 
population in the 1950 - 1954 and 1953 - 1964 census years were tried to be estimated. Then, the estimated 
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values   of the Uyghur population in the ET for the 
1964 - 1982, 1982 - 1990, 1990 - 2000, 2000 - 2010 
and 2010 - 2020 periods were tried to be found, and 
in the light of these estimates, the increase rate was 
estimated with the increasing population number in 
the period and with these estimated values, the PRC 
A comparison of the values   declared by .

As a result, when we rely on the sources 
announced by the PRC; While the Uyghur 
population increased by 0.92% in the 1953 - 1964 
period and increased by 384,000 individuals during 
the period, the actual increase rate was estimated as 
2.34% and the number of people increasing during 
the period was estimated as 1.585,423 individuals. 
Again, according to the same source, during the 1982 
- 1990 period, the Uyghur population increased by 
2.38% by adding 1,235,900 people, but according 
to the estimate, the actual increase rate was 1.97%, 
which increased by approximately 1,671,225 
people in this period. According to the estimation 
for the 2010 - 2020 period, the Uyghur population 
in ET increased by 1,317,372 people and increased 
by 0.82%, while according to the numerical values   
announced by the PRC, the Uyghur population 
increased by 1.52% in this period and increased by 
1,623,000 people. . According to these results, when 

we tested whether the population values   announced 
by the PRC regarding the Uyghurs in ET are correct 
or not, with the statistical hypothesis test; It was 
concluded that the rejection of the population values   
of the Uyghurs declared by the PRC with 95% 
confidence was accepted, therefore, the Uyghur 
population in the ET should be investigated in more 
detail and in depth.

As a result, when we rely on all sources; In 
the 1953 - 1964 period, the Uyghur population 
increased by 2.92%, 2% higher than the PRC, with 
1,201,423 individual differences between them. 
The estimated increase rate in the 1982 - 1990 
period was 2.95%, 0.57% higher than the rate of the 
PRC, with a difference of 435,325 people. There 
is a difference of 155,452 individuals between 
the increasing number of the Uyghur population 
estimated in the 2010 - 2020 period and the number 
of the PRC, and there is a 0.73% difference between 
the increase rates.

Keywords: Uyghur Population, Population 
Estimation Methods, Increase Rate, Increasing 
Number of Population, Statistical Hypothesis 
Testing.

كىرىش

خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ھــەر قېتىملىــق 
شــەرقىي  جەريانىــدا  خىزمىتــى  ســاناش  نوپــۇس 
ــن ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى  تۈركىســتاننىڭ جۈملىدى
توغرۇلۇق بىر - بىرىگە زىت ســانلىق - مەلۇماتالرنى 
ئوخشــىمىغان مەنبەلەرنــى ئىشــلىتىپ تــۇرۇپ ئېالن 
يىلدىــن   -  2010 بولۇپمــۇ  كەلمەكتــە.  قىلىــپ 
كېيىــن ھــەر خىــل مەتبۇئــات ئورۇنلىــرى ۋاستىســى 
نوپۇســقا  كېلىنگــەن  قىلىــپ  ئېــالن  ئارقىلىــق 
مۇناســىۋەتلىك ســانلىق - مەلۇماتــالر بىــر - بىرىگــە 
زىتتۇر. بۇنىڭدىن ســىرت، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 

ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىغا دائىــر ســانلىق - مەلۇماتــالر 
ھــەر خىــل ماتېرىيالــالردا خىتاي مۇتەخسسىســلىرى 
تەرىقىــدە ئىزاھلىنىــپ  تەرىپىدىــن ئوخشــىمىغان 
نوپۇســىغا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  نەتىجىــدە،  كەلمەكتــە. 
مۇناسىۋەتلىك سانلىق - مەلۇماتالر ۋە بۇ ھەقتىكى 
ئىزاھــالردا كېلىــپ چىققــان ســانلىق - مەلۇمــات 
ۋە  نوپــۇس  ئاشــقان  بولۇپمــۇ  قىممەتلىرىنىــڭ 
نىســبەتلىرىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەققىــي 
كەلمەيدىغانلىقــى  مــاس  قۇرۇلمىســىغا  نوپــۇس 
نۇرغــۇن مۇتەخەسســىس ۋە ئوخشــىمىغان ئاممىــۋى 
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بــۇ  تەكىتلەنمەكتــە.  تەرىپىدىــن  تەشــكىالتالر 
نوپۇســىنىڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  ســەۋەبتىن، 
ســانلىق  كېلىدىغــان  مــاس  ئەھۋالىغــا  ھەققىــي 
ئاشــقان  بولۇپمــۇ  قىممەتلىرىنىــڭ  مەلۇمــات   -
چوقــۇم  نىســبەتلىرىنىڭ  ئېشــىش  ۋە  نوپــۇس 
ــدا  ئايدىڭالشتۇرۇلۇشــى، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقان

بولماقتــا.  زۆرۈر  ئېنىقالشتۇرۇلۇشــى 

1949 - يىلدىن كېيىن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
نوپۇس قۇرۇلمىســىدا مەيدانغا كەلگەن ئۆزگىرىشلەر 

نــەزەردە تۇتۇلغــان ئاساســتا، ئالــدى بىلــەن خىتــاي 
ۋە  مەتبۇئــات  رەســمىي  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خەلــق 
نەشــرىيات ئورۇنلىرىــدا ئېــالن قىلىنغــان ســانلىق - 
ــالش ۋە  ــۇس ئېنىق ــپ، نوپ ــا قىلىنى ــالر تۇتق مەلۇمات
ئانالىــز قىلىــش قائىــدە ۋە ئۇســۇللىرى دائىرىســىدە 
ئېلىــپ  تەخمىــن  ئۈچــۈن  يىلــالر  كەلگۈســى 
بــۇ نۇقتىــدا ئېلىــپ  ئېلىــپ بېرىلىشــى كېــرەك. 
چوقــۇم  مېتــودى  قىلىــش  تەخمىــن  بېرىلىدىغــان 
ــۇس ئېنىقلىمىســى ۋە ھېســابالش ئۇســۇلىرىغا  نوپ
مۇۋاپىــق بولۇشــقا ئاالھىــدە دىققــەت قىلىــش الزىــم. 

تۇنجــى بولــۇپ 1940 - 1949 مەزگىللىرىــدە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىغا دائىــر 
ســانلىق - مەلۇماتالرنــى ئاســاس قىلغــان ھالــدا، دەســلەپكى قەدەمــدە 1950 - 1954 يىللىرىــدا تەخمىــن 
قىممەتلىرىنــى قىســقا مەزگىللىــك تەخمىــن ئۇســۇلى بىلــەن تەخمىــن قىلىشــقا تىرىشــىمىز. ئارقىدىــن 
نوپــۇس تەخمىــن قىلىــش مېتودىــدا ئىشــلىتىپ كېلىنگــەن ھــەر خىــل ئۇســۇلالر ئارقىلىــق كېيىنكــى نوپۇس 
ســاناش يىللىرىدىكــى ئۇيغــۇر نوپۇســىنى تەخمىــن قىلىــش نەتىجىســىدە ئوتتۇرىچــە تەخمىــن قىممىتىنــى 
ئېشــىش  ۋە  ســانى  ئاشــقان  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  مەزگىللــەردە  بــۇ  بولغانــدا،  بۇنــداق  تېپىــپ چىقىمىــز. 
نىســبىتىنى ئېنىقــالپ چىققــان بولىمىــز. بــۇ ئانالىزنــى 1953 - 1964، 1964 - 1982، 1982 - 1990، 

1990 - 2000، 2000 - 2010 ۋە 2010 - 2020 يىللىــرى ئۈچــۈن ئايرىــم ئايرىــم ئېلىــپ بارىمىــز. 

دائىــر  نوپۇســقا  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  ئومۇمــەن 
بارلىــق ســانلىق - مەلۇمــات قىممەتلىرىنى تەخمىن 

ــدۇ. ــن پايدىلىنىلى قىلىشــتا تۆۋەندىكــى مېتودالردى
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يۇقىرىــدا  ماقالىســىدا  تەتقىقــات  بــۇ 
قىلىــش  تەخمىــن  پەرقلىــق  تىلغائېلىنغــان 
مېتودلىــرى قوللىنىلغــان بولــۇپ، خــام قىممەتلــەر 
1919 - 1949 مەزگىللىــرى )خىتــاي دۆلىتىنىــڭ 
ھــەر خىــل مەتبۇئاتلىرىــدا ئېالن قىلىنغان ســانلىق 
- مەلۇمــات قىممەتلىــرى ئاساســتۇر - جــەدۋەل 1( 
)خەلقئــارا  مەزگىــل   1949  -  1919 بىــر  يەنــە  ۋە 
مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان ســانلىق - مەلۇمــات 
قىممەتلىــرى ئاساســتۇر - جەدۋەل2(دىكــى ســانلىق 
- مەلۇمــات قىممەتلىــرى ئاســاس قىلىنىــپ، 1953 

- 2020 مەزگىللەردىكــى نوپــۇس ســاناش خىزمىتــى 
قىممەتلــەر  قىلىنغــان  تەخمىــن  يىللىرىــدا 
رەســمىي  ئېــالن قىلغــان  دۆلىتــى  بىلــەن خىتــاي 
ســانلىق - مەلۇمــات قىممەتلىــرى )جــەدۋەل 3(نــى 
سېلىشــتۇرۇپ چىقىمىــز. ئاخىرىــدا خىتــاي دۆلىتــى 
ئېــالن قىلغــان ئاشــقان نوپــۇس قىممەتلىــرى بىلــەن 
شــەرقىي  قىممەتلىرىنىــڭ  نىســبىتى  ئېشــىش 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ئەمەلىيەتكــە 
ياكــى  ســىناق  ئەمەســلىكىنى  ياكــى  مۇۋاپىــق 

چىقىمىــز. ئېنقىــالپ 

جەدۋەل 1: خىتايدا ھەر قايسى يىلالردا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ 1919 - 1949 مەزگىللەردىكى تارقىلىش نىسبىتى

Yıl19191925193119401949

UN1.826.7001.850.0001.865.9002.960.0003.332.000

Li Jie )2009)/Lan Zhou. Li Qinwen )1932)/Nan Kin. Zhou Jianhua )2003)/Lioa Ning  : مەنبە 

جەدۋەل 2: خەلقئارا مەتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇرنوپۇسىنىڭ 1919 - 1949 مەزگىللەردىكى تارقىلىش نىسبىتى

Yıl19191929193519411948

UN1.829.0002.850.0003.621.5004.017.2005.851.200

Chen Zhangheng )1928)/Shang Hay. Novy Vostok )1935)/Moskov. China Year Book )1936, 1957)/ :مەنب��ە
 .USA. S.A Hedin )1986)/Germany

جەدۋەل 3: ئۇيغۇرالرنىڭ 1953 - 2020 مەزگىللەردىكى بەزى يىلالردا تەخمىن قىلىنغان نوپۇس تارقىلىش نىسبىتى

Yıl1953196419821990200020102020

UN4.554.8795.977.3158.617.57310.374.70612.257.16514.578.95717.318.309

مەنبە:د.ب (2021(نوپۇس تەخمىن مېتودلىرى بىلەن شەرقىي تۈركىستان نوپۇسىنىڭ ئانالىزى
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جەدۋەل 4:خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى مەملىكەتلىك نوپۇس ساناش خىزمىتى يىللىرىدا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ تارقىلىش نىسبىتى

Yıl1953196419821990200020102020

UN3.640.1003.996.3005.963.5007.214.4008.339.40010.069.34611.624.300

ÇHCD İstatistik Yıllığı )1984 - 2020). Sincan İstatistik Yıllığı )1984 - 2020). http:/www.news.cn/poli- مەنب��ە :
tics/2021 - 09/26/c_1127902959.htm

جەدۋەل 5: خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى مەملىكەتلىك نوپۇس ساناش خىزمىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ شۇ مەزگىلدە ئاشقان 
نوپۇسى ۋە ئېشىش نىسبىتى

2010 - 20002020 - 19902010 - 19822000 - 19641990 - 19531982 - 1964مەزگىل

Art.UN384.0001.964.3001.235.9001.153.8001.655.7001.623.000

ئېشىش 
%1,52%1,83%1,50%2,38%2,25%0,92نىسبىتى

http:/www.news.cn/politics/2021 - 09/26/c_1127902959.htm :مەنبە

2. 1953 - 2020 يىللىرىدىكى بەزى يىلالردا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئېشىشى ۋە ئېشىش نىسبىتىنىڭ تەخمىنى

ئالــدى بىلــەن، جــەدۋەل 1 ۋە جــەدۋەل 2 دىكــى ســانلىق - مەلۇمــات قىممەتلىــرى ئۈســتىدە ئايرىــم - ئايرىــم 
توختىلىــپ، ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ 1953 - 2020 مەزگىللەردىكــى 1953، 1964، 1982، 1990، 2000، 2010 ۋە 

2020 - يىللىرىغــا دائىــر تەخمىنــى قىممەتلىرىنــى تېپىــپ چىقايلــى. 

2.1. جەدۋەل 1 دىكى تارقىلىش نىسبىتى (خىتاي مەنبەلىرى(ئاساسەن 1953 - 2020 مەزگىللەرىكى بەزى يىلالردا ئۇيغۇر 
نوپۇسىنىڭ شۇ مەزگىلدىكى ئاشقان نوپۇس ۋە ئېشىش نىسبىتىنىڭ تەخمىنى

نورمالــدا  قىلىشــتا  تەخمىــن  قىممەتلىرىنــى  مەلۇمــات   - ســانلىق  قۇرۇلمىســىنىڭ  نوپــۇس  يــەردە  بــۇ 
ئىشــلىتىلىدىغان مېتــودالر تۈرتكىســىدە ھاســىل بولغــان نەتىجىلەرنىــڭ ۋەكىــل خاراكتېرلىــك ئوتتۇرىچــە 
قىممىتىنــى ئاســاس قىلىــپ، نىشــاندىكى يىلغــا دائىــر ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ تەخمىــن قىممىتىنــى تېپىــپ 
چىقىشــقا، تەخمىنــى قىممەتلــەر ئاساســىدا ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ شــۇ مەزگىلدىكــى ئېشــىش ســانى ۋە ئېشــىش 
نىســبىتىنى ئېنىقالشــقا، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان ســانلىق - مەلۇمــات قىممەتلىــرى بىلــەن 

تىرىشــىمىز.  سېلىشتۇرۇشــقا 
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يۇقىرىدىكــى ھېســابالش ئۇســۇللىرىنى باشــقا نوپــۇس ســاناش يىللىــرى ئۈچۈنمــۇ ئىشلەتســەك بولىــدۇ. بۇنــداق 
بولغانــدا، بارلىــق نوپــۇس ســاناش يىللىرىغــا تــەۋە تەخمىنــى نوپــۇس، بــۇ مەزگىللــەردە ئاشــقان نوپــۇس ۋە ئېشــىش 

نىســبەتلىرى ئايرىــم ئايرىــم ھېســابلىنىش نەتىجىســىدە چىققــان نەتىجىلــەر تۆۋەندىكــى جەدۋەللــەردە بېرىلــدى. 
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ــالن  ــن ئې ــى تەرىپىدى ــق جۇمھۇرىيىت ــاي خەل خىت
مەزگىلدىكــى  بــۇ  دائىــر  ئۇيغۇرالرغــا  قىلىنغــان 
نوپــۇس ئېشــىش نىســبىتى )جــەدۋەل 4: خ خ ج - ئــا 
ــو( بىلــەن خىتاينىــڭ ھــەر قايســى يىلــالردا ئېــالن  ئ
قىلىنغــان 1940 - 1949 مەزگىللىرىدىكــى ئۇيغــۇر 
نوپۇســىغا مۇناســىۋەتلىك ســانلىق - مەلۇماتالرنىــڭ 
قىممەتلىرىغا ئاساســەن ھېسابالنغان تەخمىنلەرگە 
ئاساســەن چىققــان ئېشــىش نىســبىتى )يۇقىرىدىكى 
ئو(نــى  ئــا  ت.   - ج  خ  خ  نەتىجىلىــرى:  ھېســابالش 

ــدۇ.  ــەن بولى سېلىشتۇرۇشــقا تامام

جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي  يۇقارىقىالردىــن 
تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان بــۇ مەزگىلدىكــى ئۇيغــۇر 
دولقۇنمىســان  نىســبىتىنىڭ  ئېشــىش  نوپۇســىنىڭ 
يىلــالردا  بــەزى  قىلغانلىقىنــى،  ھاســىل  ئۆزگىرىــش 
چىقىرىلغــان  ئاساســەن  ماتېرىيالالرغــا  خىتايدىكــى 
تەخمىنــى ئېشــىش نىســبىتىنىڭ ئىزچىــل تۆۋەنلــەش 
بولىــدۇ.  كۆرۈۋالغىلــى  ئىكەنلىكىنــى  يۆنىلىشــىدە 
بۇنىڭغــا ئاساســەن، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
مەزگىللىرىدىكــى   2020  -  1953 نوپۇســىنىڭ 
نوپــۇس ئېشــىش نىســبىتى، دولقۇنســىمان ئۆزگىرىــش 
تۆۋەنلــەش  ئىزچىــل  ئورنىغــا  قىلىشــنىڭ  ھاســىل 
ئەھــۋال  بــۇ  بايقايمىــز.  ئىكەنلىكىنــى  يۆنىلىشــىدە 
ــن كېيىــن  بىزگــە ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ 1953 - يىلدى
تەبىئىــي ھالــدا ئاشــمىغانلىقىنى يەنــى خىتــاي خەلــق 
جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان نوپــۇس ھەجمىنىــڭ 
يېتەرلىــك ئەمەســلىكىنى، ياكــى تەبىئىــي ۋە بولۇشــقا 
تېگىشــلىك ســەۋىيەدە ئېشــىش كۆرۈلســىمۇ ئومۇمــەن 
نوپــۇس ھەجىمىنىــڭ كــۆپ خىــل ئامىلنىــڭ تەســىرى 
ئاســتىدا قالغانلىقىنى چۈشــەندۈرۈپ بېرىدۇ. بولۇپمۇ، 
 1964  -  1953 كــۆرە،  تەخمىنلەرگــە  چىقىرىلغــان 
نىســبىتىنىڭ  ئېشــىش   %3.23 مەزگىللەردىكــى 
مەزگىللەردىكــى   2020  -  2010 تۆۋەنلــەپ  ئىزچىــل 
 1953 قېلىشــى،  چۈشــۈپ  نىســبىتىگە   %0.69
قۇرۇلمىســىدا  نوپــۇس  ئۇيغــۇر  كېيىــن  يىلدىــن   -
يــۈز  ئۆزگىرىــش  ئىجتىمائىــي  بولمىغــان  تەبىئىــي 

بېرىــدۇ. دېــرەك  بەرگەنلىكىدىــن 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى 
ــالردا  ــانلىق - مەلۇمات ــان س ــالن قىلىنغ ــن ئې تەرىپىدى
ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ مەزگىلدىكى نوپۇس ئېشىش سانى )خ 
خ ج - ن ئا(بىلــەن خىتاينىــڭ باشــقا ماتېرىياللىرىدىن 
ئېلىنغــان تەخمىنــى نوپــۇس ئېشــىش ســانى )خ خ ج - 
ت. ن ئــا (يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان بولــۇپ، ئۇيغــۇر 
نوپۇســىنىڭ 2000 - يىلدىــن ئىلگىــرى »خ خ ج - ن 
ئــا« بىلــەن »خ خ ج - ت.ن ئــا « ئوتتۇرىســىدا ئومۇمــەن 
يىلدىــن   -  2000 لېكىــن  كۆرۈلگــەن،  پاراللىللىــق 
ئېشــىپ  ئىزچىــل  نىــڭ  ئــا«  ن   - ج  خ  »خ  كېيىــن 
نىــڭ  ئــا«  ن  ت.   - ج  خ  »خ  لېكىــن  ماڭغانلىقىنــى 
ئىكەنلىكىنــى  يۆنىلىنىشــىدە  تۆۋەنلــەش  ئىزچىــل 

كۆرۈۋاالاليمىــز. 
بىرلەشــتۈرۈپ  نەتىجىنــى  ئىككــى  يۇقىرىدىكــى 
نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  قىلىغىنىمىــزدا،  ئانالىــز 
 5 يىلــدا   29 مەزگىللىرىدىكــى   1982  -  1953
)2049569+3235383=(  284952 مىليــون 
 2020  -  1990 لېكىــن  ئاشــقانلىقىنى  كىشــى 
 495571 مىليــون   4 يىلــدا   30 مەزگىللىرىدىكــى 
كىشــىنىڭ   )1694353+1694551+1106667=(
ئۇيغــۇر نوپۇســىغا قوشــۇلغانلىقىنى، بولۇپمــۇ 2010 
- 2020 مەزگىللىرىــدە ئــەڭ ئــاز 1 مىليــون 106667 

بايقايمىــز.  كۆرۈلگەنلىكىنــى  ئېشــىش 
 -  1953 كــۆرە،  جۇمھۇرىيىتىگــە  خەلــق  خىتــاي 
ــن 2020 - يىلغىچــە 67 يىلــدا ئۇيغــۇر نوپۇســى  يىلدى
( ئېشــىپ  ( %1.7
 )3640100  -  11624300=(  984200 مىليــون   7
ماتېرىيالالرغــا  باشــقا  خىتايدىكــى  كۆپەيگــەن.  كىشــى 
ئاساســلىنىپ ھېســابالپ چىقىرىلغان تەخمىنلەرگە كۆرە، 
( ئېشــىپ  ( %1.97
)4274340  -  15834919=(  560597 مىليــون   11
كىشــى كۆپىيىــپ، بــۇ ئىككــى خىــل نوپــۇس قىممىتــى 
 -  11560579=(  576379 مىليــون   3 ئارىســىدا 

مەۋجۇتتــۇر.  پــەرق  7984200(كىشــى 
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2.2. جەدۋەلدىك��ى تارقىلى��ش نىس��بىتى (خەلقئ��ارا مەتبۇئات��الردا 

 2020  -  1953 ئاساس��ەن  مەنبەلەر(گ��ە  قىلىنغ��ان  ئې��الن 

مەزگىللىرىدىك��ى ب��ەزى يىل��الردا ئۇيغ��ۇر نوپۇس��ىنىڭ ب��ۇ مەزگىلل��ەردە 

ئاش��قان نوپ��ۇس ۋە ئېش��ىش نىس��بىتىنىڭ تەخمىن��ى 

تۈرتكىســىدە  مېتودلىــرى  تەخمىــن  يۇقىرىدىكــى 

چىقىرىلغــان تەخمىــن نەتىجىلىــرى تۇتقــا قىلىنىــپ، 

بــۇ  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  تــەۋە  دەۋرگــە  نىشــاندىكى 

مەزگىللەردىكــى ئاشــقان ســانلىق قىممىتــى ) خەلقئارا 

مەلۇماتلىــرى   - ســانلىق  نوپــۇس  مەتبۇئاتالردىكــى 

خەلقئــارا   ( نىســبىتى  ئېشــىش  ئا(بىلــەن  ن  ت.   -

 - مەلۇماتلىــرى   - ســانلىق  نوپــۇس  مەتبۇئاتالردىكــى 

بۇنىڭدىــن چىققــان  قىلىــپ،  تەخمىــن  ئا(نــى  ت. ن 

نەتىجىلــەر بىلــەن خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن 

چىقايلــى.  سېلىشــتۇرۇپ  نەتىجىلەرنــى  قىلغــان 
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تەرىپىدىــن  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
بــۇ  مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا  قىلىنغــان  ئېــالن 
مەزگىلدىكــى نوپــۇس ئېشــىش نىســبىتى )جــەدۋەل 
4: خ خ ج - ئــا ن( بىلــەن خەلقئارادىكــى ھــەر قايســى 
نەشــرىيات ۋە مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان 1941 - 
1948 مەزگىللەردىكى ئۇيغۇر نوپۇســىغا دائىر ســانلىق 
- مەلۇماتالرنىــڭ قىممىتىگــە ئاساســەن ھېســابالنغان 
ئېشــىش  چىققــان  قىلىــپ  ئاســاس  تەخمىنلەرنــى 

نىســبىتى ) يۇقىرىدىكــى ھېســابالش نەتىجىلىــرى: 
خ ي ي ك - ت. ئــا ئو(نــى سېلىشــتۇرغىلى تامامــەن 

بولىــدۇ. 

جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي  يۇقىرىقىالردىــن 
ئېــالن شــۇ مەزگىلدىكــى ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ئېشــىش 
ھاســىل  ئۆزگىرىــش  دولقۇنســىمان  نســىبىتىنىڭ 
ۋە  نەشــرىيات  بــەزى  خەلقئارادىكــى  قىلغانلىقىنــى، 
مەتبۇئاتــالردا ئېــالن قىلىنغــان مەنبەلەرگــە ئاساســەن 
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نســىبىتىنىڭ  ئېشــىش  تەخمىنــى  چىقىرىلغــان 
تۆۋەنلــەش  ئىزچىــل  كېيىــن  يىلدىــن   -  1982
بولىــدۇ.  كۆرۈۋالغىلــى  ئىكەنلىكىنــى  يۆنىلىشــىدە 
نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  كېيىــن  يىلدىــن   -  1982
تەبىئىــي ئېشــىش كۆرۈلمىگەنلىكىنــى يەنــى خىتــاي 
نوپــۇس  قىلغــان  ئېــالن  جۇھمۇرىيىتــى  خەلــق 
ئومۇمــەن  ئەمەســلىكىنى،  يېتەرلىــك  ھەجىمىنىــڭ 
ئامىلنىــڭ  خىــل  كــۆپ  ھەجىمىنىــڭ  نوپــۇس 
تەســىرى ئاســتىدا قالغانلىقىنــى بايقايمىــز. بولۇپمــۇ، 
چىقىرىلغــان تەخمىنلەرگــە ئاساســەن، 1964 - 1982 
نىســبىتىنىڭ  ئېشــىش   2.21% مەزگىللىرىدىكــى 
ــى  ــەپ 2010 - 2020 مەزگىللىرىدىك ــل تۆۋەنل ئىزچى
 1982 قېلىشــى،  چۈشــۈپ  نىســىبىتىگە   0.46%
قۇرۇلمىســىدا  نوپــۇس  ئۇيغــۇر  كېيىــن  يىلدىــن   -
يــۈز  ئۆزگىرىــش  ئىجتىمائىــي  بولمىغــان  تەبىئىــي 

بېرىــدۇ.  دېــرەك  بەرگەنلىكىدىــن 

ئۇيغۇرالرنىــڭ  خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خىتــاي 
 - ســانلىق  قىلغــان  ئېــالن  ھەققىــدە  نوپۇســى 
مەلۇماتــالردا ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ مەزگىلدىكــى نوپــۇس 
ئېشــىش ســانى )خ خ ج - ن ئا(بىلــەن خەلقئارادىكــى 
چىقىرىلغــان  ئاساســەن  ماتېرىيالالرغــا  باشــقا 
تەخمىنــى ئېشــىش نىســبىتى )خ ي ي ك - ت.ن ئــا(
ــدا كۆرســتىلگەن بولــۇپ، ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ  يۇقىرى
بىلــەن  ئــا«  ن   - ج  خ  »خ  بــۇرۇن  يىلدىــن   -  1982
»خ ي ي ك - ت.ن ئــا « ئوتتۇرىســىدا دولقۇنســىمان 

ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ئومۇمــەن پاراللىــل ئىكەنلىكىنــى، 
لېكىــن 1982 - يىلدىــن كېيىــن »خ خ ج - ن ئا«نىــڭ 
 « بىــراق  كۆتۈرۈلگەنلىكىنــى،  يۇقىــرى  ئىزچىــل 
خ ي ي ك - ت.ن ئــا «نىــڭ تۆۋەنلــەش يۆنىلىشــىدە 

بايقايمىــز.  ئىكەنلىكىنــى 

نىســبىتى  تارقىلىــش  تىكــى   3 جــەدۋەل   .2.3
ۋە  مەتبۇئــات  خەلقئــارا  ۋە  مەنبەلىــرى  )خىتــاي 
ماتېرىيالالرغــا  قىلىنغــان  ئېــالن  نەشــرىياتلىرىدا 
قىممەتلەر(گــە  تەخمىنــى  چىقىرىلغــان  ئاساســەن 
كــۆرە، 1953 - 2020 مەزگىللەردىكــى بــەزى يىلــالردا 
ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ شــۇ مەزگىلدىكــى ئاشــقان نوپــۇس 
تەخمىــن:  چىقىرىلغــان  نىســبىتىدىن  ئېشــىش  ۋە 

خەلقئــارا  ۋە  مەنبەلىــرى  خىتــاي  بارلىــق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىنغــان  ئېــالن  نەشــرىياتلىرىدا 
مەلۇماتالرنىــڭ   - ســانلىق  دائىــر  نوپۇســىغا 
قىلىــش  تەخمىــن  نوپــۇس  ئاساســەن،  قىممىتىگــە 
تەخمىنــى  چىقىرىلغــان  تۈرتكىســىدە  مېتودلىــرى 
نەتىجــە قىممەتلىــرى تۇتقــا قىلىنىــپ، نىشــاندىكى 
مەزگىلگــە تــەۋە ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ شــۇ مەزگىلــدە 
ئاشــقان نوپــۇس قىممىتــى )ت ئــا س د - ت. ن ئــا( 
بىلــەن ئېشــىش نىســبىتى )ت ئــا س د - ت. ئــا ئو(نــى 
تەخمىــن قىلىــپ، چىققــان نەتىجىلــەر بىلــەن خىتــاي 
خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان نەتىجىلەرنــى 
)خ خ ج - ن ئــا ۋە خ خ ج ئــا ئو(بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ 

چىقايلــى. 

يۇقىرىقالردىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدىكــى، »ت ئــا س 
ئا«بــۇ مەزگىلــدە  بىلــەن »خ خ ج - ن  ئــا«  د - ت. ن 
پارالىــل  ئۆزگىرىــش ھاســىل قىلىــپ  دولقۇنســىمان 

يۆنىلىشتە بولغان. »ت ئا س د - ت. ئا ئو« بىلەن »خ خ 
ج - ئــا ئــو«1982 - يىلدىــن كېيىن ئاساســەن ئوخشــاش 
يۆنىلىشــتە ئۆزگىرىــش ھاســىل قىلغــان. لېكىــن »ت 
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ئــا س د - ت. ئــا ئــو« 1982 - يىلدىــن كېيىــن ئىزچىــل 
تۆۋەنلــەش يۆنىلىشــىدە بولغــان بولســا، »خ خ ج - ئــا 

ــش ھاســىل قىلغــان.  ئو«دولقۇنســىمان ئۆزگىرى

چىقىرىلغــان  ئاساســەن  مەنبەلەرگــە  بارلىــق 
ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ تەخمىنــى نەتىجــە قىممەتلىــرى 
 1964  -  1953 نوپــۇس  ئــاز  ئــەڭ  قىلىنغانــدا،  تۇتقــا 
كىشــى   422436 مىليــون   1 بولــۇپ،  مەزگىللىرىــدە 
بولغــان بولســا، ئــەڭ ئــاز ئېشــىش نىســبىتى 1.68% 
ــۇر  ــان. ئۇيغ ــدە بولغ ــەن 1990 - 2000 مەزگىللىرى بىل
نوپۇسى 1953 - 1964 مەزگىللىرىدە %2.50 نىسىبى 
بىلــەن ئــەڭ كــۆپ ئېشــىش نىســبىتىگە ئىگــە بولغــان 
مىليــون   2 مەزگىللىرىــدە   2020  -  2010 بولســا، 

كۆپەيگــەن.  كىشــى   739352

ــا كــۆرە، 1953 - 2020 مەزگىللىرىدىكــى  »خ خ ج«غ
67 يىلــدا ئۇيغــۇر نوپۇســىدا 1.75% ئېشــىش نىســبىتى 
كۆپەيگــەن.  كىشــى   984200 مىليــون   7 كۆرۈلــۈپ 

قىلىــپ  تۇتقــا  مەنبەلەرنــى  بارلىــق  لېكىــن 
تەخمىنــى  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  چىقىرىلغــان 
قىلىنغىنىــدا،  ئاســاس  قىممەتلىــرى  نەتىجــە 
 ) (  2,01%
ئېشــىش نىســىبىتى بىلەن 12 مىليون 763مىڭ 430 
)=17318309 - 4554879( كىشــى ئاشــقان بولــۇپ، 
بــۇ ئىككــى خىــل نوپــۇس قىممىتــى ئوتتۇرىســىدا 4 
مىليــون 779230 )=12763430 - 7984200( كىشــى 

پــەرق مەۋجۇتتــۇر. 

قىممەتلەرنــى  تەخمىنــى  چىقىرىلغــان  يۇقىرىــدا 
ئۇيغــۇر   ،)6 )جــەدۋەل  بىرلەشــتۈرگىنىمىزدە 
نوپۇســىنىڭ 1953 - يىلدىــن 2000 يىلغىچــە بولغــان 
ھــەر قايســى مەزگىللەردىكــى ئاشــقان نوپۇســى بىلــەن 
ئېشــىش نىســبىتىنى پەرقلىــق تەخمىــن ئۇســۇللىرىدا 
تۆۋەندىكــى  تــۇرۇپ،  كۆرســىتىپ  جەدۋەلــدە  ئوخشــاش 

چىقىرااليمىــز.  نەتىجىلەرنــى 
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3. ئاش��قان نوپ��ۇس قىممەتلى��رى بىل��ەن ئېش��ىش نىس��بەتلىرىنىڭ 
ئىستاتىس��تىكىلىق قىي��اس س��ىنىقى

ستاتىســتىكىلىق قىيــاس ســىنىقى ئېھتىماللىــق 
قائىدىســى ئارقىلىــق دەلىللىگىلــى بولىدىغــان ھــەر 
قانــداق نوپــۇس پارامېتىــرى توغرىســىدىكى نەزىرىيــەدۇر. 
ــى  ــەن ئۇنىــڭ زىت ــاس بىل ــر قىي ــاس ســىنىقىدا بى قىي
ــان  بولغــان باشــقا بىــر قىياســنى سېلىشــتۇرۇپ چىقق
نەتىجىگــە ئاساســەن قايســى قىيــاس بەكــرەك مۇۋاپىــق 
سېلىشــتۇرۇلغان  قىلىنىــدۇ.  ھۆكــۈم  ئىكەنلىكىگــە 
قىيــاس  نــۆل  بىرىگــە  قىياســتىن  ئىككــى 
)ستاتىســتىكىلىق قىيــاس(، يەنــە بىرىــەە زىــت قىيــاس 

)تەتقىقــات قىياســى( نامــى بېرىلىــدۇ. 
3.1 ئاش��قان نوپ��ۇس قىممەتلىرىنى��ڭ (خ خ ج تەرىپىدى��ن ئې��الن 
قىلىنغ��ان ئۇيغ��ۇر نوپۇس��ىنىڭ ش��ۇ مەزگىل��دە ئاش��قان س��انى بىل��ەن 

چىقىرىلغ��ان تەخمى��ن قىممىت��ى( قىي��اس س��ىنىقى 

ــالن  ــن ئې ــى تەرىپىدى ــق جۇمھۇرىيىت ــاي خەل خىت
قايســى  ھــەر  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  قىلىنغــان 
مەزگىللــەردە ئاشــقان كىشــى ســانى )ن ئــا(، باشــقا 
ئوخشــاش  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  مەنبەلەردىكــى 
مەزگىللەردىكــى ئاشــقان كىشــى ســانى )ت. ن ئا(دىــن 

پەرقلىقتــۇر. 

تەرىپىدىــن  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
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ئېــالن قىلىنغــان مەزگىللەردىكــى ئاشــقان نوپــۇس 
ــن  ــا ( بىلــەن، باشــقا مەنبەلەردى قىممەتلىــرى ) ن ئ
تەخمىــن  نوپــۇس  ئاشــقان  قىلىنغــان  ھاســىل 
 -  2000 ئوتتۇرىســىدا  ئــا(  ن  )ت.  قىممەتلىــرى 
2010 مەزگىللىرىدىــن باشــقا بارلىــق مەزگىللــەردە 
نۇقتىســىدىن  دەرىجىســى  ئىشــەنچىلىك   %95
مەزگىللىرىدىــن   2010  -  2000 مەۋجــۇت.  پــەرق 
نوپــۇس  ئاشــقان  مەزگىللــەردە  بارلىــق  باشــقا 
نوپــۇس  ئاشــقان  قىممەتلىرىنىــڭ  تەخمىــن 
ئەمەلىيەتتــە  بولۇشــى،  چــوڭ  قىممەتلىرىدىــن 
تەخمىنــى ئاشــقان نوپــۇس قىممەتلىرىنىــڭ خىتــاي 
خەلــق جۇمھۇرىيىتــى تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان 
كــۆپ  تېخىمــۇ  قىممەتلىرىدىــن  نوپــۇس  ئاشــقان 
ئىكەنلىكىنــى، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 

ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ھــەر قايســى مەزگىللەردىكــى 
ئاشــقان نوپــۇس قىممەتلىرىنــى تېخىمــۇ ئــاز ئېــالن 

ــدۇ. ــى كۆرســىتىپ بېرى قىلغانلىقىن

ئې��الن  تەرىپىدى��ن  ج  خ  (خ  نوپۇس��نىڭ  ئاش��قان   .3.2
قىلىنغ��ان ئۇيغ��ۇر نوپۇس��ىنىڭ ھ��ەر قايس��ى مەزگىللەردىك��ى 
ئاش��قان نوپ��ۇس نىس��بىتى بىل��ەن تەخمىن��ى نىس��بىتى(قىياس 

س��ىنىقى

ئېــالن  تەرىپىدىــن  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
قايســى  ھــەر  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  قىلىنغــان 
باشــقا  ئــو(،  )ئــا  نىســبىتى  ئاشــقان  مەزگىللەردىكــى 
مەنبەلەردىــن ھاســىل قىلىنغــان ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ 
ــو( ــا ئ ــقان نىســبىتى )ت. ئ ــى ئاش ئوخشــاش دەۋرلەردىك

پەرقلىقتــۇر.  دىــن 
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ئېــالن  تەرىپىدىــن  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
ــۇس ئېشــىش  قىلىنغــان ھــەر قايســى دەۋرلەردىكــى نوپ
مەنبەلەردىــن  بارلىــق  باشــقا  ئــو(،  )ئــا  نىســبەتلىرى 
)ئــورت.  نىســبەتلىرى  ئېشــىش  قىلىنغــان  ھاســىل 
ئــو( ئارىســىدا 2000 - 2010 مەزگىللىرىدىــن  ئــا  ت. 
ئىشــەنچىلىك   %95 مەزگىللــەردە  بارلىــق  باشــقا 
 -  2000 پــەرق  بــۇ  بــار.  پــەرق  دەرىجىســى جەھەتتىــن 
مەزگىللــەردە  بارلىــق  باشــقا  مەزگىللىرىدىــن   2010
95% ئىشــەنچىلىك دەرىجىســى نۇقتىســىدىن مۇھىــم 

مەزگىللىرىدىــن   2010  -  2000 ھېســابلىنىدۇ. 
باشــقا بارلىــق مەزگىللــەردە » ئــورت. ت. ئــا ئو«نىــڭ 
تەخمىــن  ئەمەلىيەتتــە  بولۇشــى،  چــوڭ  ئو«دىــن  »ئــا 
خەلــق  خىتــاي  نىســبەتنىڭ  ئاشــقان  قىلىنغــان 
ــن ئېــالن قىلىنغــان ئېشــىش  جۇمھۇرىيىتــى تەرىپىدى
خىتــاي  ئىكەنلىكىنــى،  ئــاز  تېخىمــۇ  نىســبىتىدىن 
خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ھــەر قايســى 
مەزگىللــەردە ئېشــىش نىســبىتىنى تېخىمــۇ ئــاز ئېــالن 

بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ  قىلغانلىقىنــى 

4. خۇالسە ۋە مۇالھىزە

ئۈســتىدە  قۇرۇلمىســى  نوپۇســى  جەمئىيەتلەرنىــڭ 
ئوبيېكتــى  بارغاندا،تەتقىقــات  ئېلىــپ  تەتقىقــات 
قىممىتــى  نوپــۇس  ئاشــقان  مەزگىللــەردە  بولغــان 
بىلــەن ئوخشــاش مەزگىللــەردە ئېشــىش نىســبىتىنىڭ 
مەزكــۇر  مۇھىمــدۇر.  تولىمــۇ  چىقىلىشــى  بېكىتىــپ 
ــۇس  تەتقىقــات ماقالىســىدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نوپ
تەتقىقــات  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  قۇرۇلمىســىدىكى 
ئوبيېكتــى بولغــان يىلالردىكــى )1953 - 1964, 1964 - 
 ,2010 - 2000 ,2000 - 1990 ,1990 - 1982 ,1982
2010 - 2020( ئاشــقان نوپۇســى ۋە ئېشــىش نىســبىتى، 
ئېــالن  تەرىپىدىــن  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي 
ھاســىل  مەنبەلەردىــن  باشــقا  ۋ  قىممەتلــەر  قىلىنغــان 
ــەن سېلىشــتۇرۇپ  ــەر بىل ــى قىممەتل ــان تەخمىن قىلىنغ
ئوتتۇرىســىدىكى  قىممــەت  ئىككــى  بــۇ  ۋ  چىقىلــدى 

تەخمىــن  ئىستاتىســتىكلىق  مۇھىملىقــى  پەرقنىــڭ 
ئــەڭ  قىلىنىــپ،  ئانالىــز  بىلــەن  مېتــودى  قىلىــش 
ئىشــەنچىلىك قىممــەت ســۈپىتىدە 0.05% ئىناۋەتلىــك 
ئۆلچــەم  دەرىجىســى(  ئىشــەنچىلىك   %95( دەرىجىســى 

قىلىنــدى. 
 1941 ۋە   1949  -  1940 ماقالىســىدە  تەتقىقــات  بــۇ 
ئومۇمىــي  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  يىللىرىدىكــى   1948  -
ئەھۋالىغا ئاساســەن، 1953 - 2020 يىللىرىدىكى ئۇيغۇر 
چىقىرىلغــان  خۇالســە  تەخمىنــى  توغرۇلــۇق  نوپۇســى 
بولــۇپ، بۇنــى تۇتقــا قىلغــان ئاساســتا 1953 - 1964، 
 2000  ،2000  -  1990  ،1990  -  1982  ،1982  -  1964
- 2010، 2010 - 2020 يىللىرىدىكــى ئاشــقان نوپۇســى 
بىلــەن ئېشــىش نىســبەتلىرى تەخمىنــى ھالــدا ئوتتۇرىغــا 
قويۇلــدى. ئارقىدىــن بــۇ يىلالردىكى ئاشــقان نوپۇس بىلەن 
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ئېشــىش نىســبەتلىرىدىن چىققــان تەخمىنــى قىممەتلــەر 
ــالن  ــن ئې ــى تەرىپىدى ــق جۇمھۇرىيىت ــاي خەل ــەن خىت بىل
قىممەتلىــرى  مەلۇماتالرنىــڭ   - ســانلىق  قىلىنغــان 
سېلىشــتۇرۇلۇپ، خىتــاي دۆلىتــى ئېنىقالنغــان ئۇيغــۇر 
نوپۇســىنىڭ شــۇ يىلالردىكى ئاشــقان نوپۇس قىممەتلىرى 
بىلــەن ئېشــىش نىســبەتلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتــە مۇۋاپىــق 
قىلىنــدى.  ســىناق  ۋە  تەجرىبــە  ئەمەســلىكى  ياكــى 
خىتــاي  ئاساســەن  نەتىجىگــە  چىققــان  ئاخىرىــدا 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خەلــق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى توغرۇلــۇق ئېــالن قىلغــان ســانلىق 
- مەلۇماتالرنــى رەت قىلىشــنىڭ ئەمەلىيەتكــە مۇۋاپىــق 

ئىكەنلىكىگــە قــارار بېرىلــدى. 
1. ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ مەلۇم يىلالردىكى ئاشقان قىممىتى 

مەملىكەتلىــك  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  خەلــق  خىتــاي   )1
ئېــالن  جەريانىــدا  خىزمەتلىــرى  ســاناش  نوپــۇس 
شــۇ  نوپۇســىنىڭ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىنغــان 
يىلالردىكــى ئاشــقان نوپــۇس قىممىتــى بىلــەن باشــقا 
مەنبەلەردىــن ھاســىل قىلىنغــان ئۇيغۇر نوپۇســىنىڭ 
ئوخشــاش يىلالردىكــى ئاشــقان نوپــۇس ئوتتۇرىســىدا 
2000 - 2010 يىللىرىدىــن باشــقا بارلىــق يىلــالردا 
پــەرق چىققــان بولــۇپ، بــۇ پــەرق ئەمەلىيەتتــە 95% 
مۇھىــم  جەھەتتىــن  دەرىجىســى  ئىشــەنچىلىك 

ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ  ئىگــە  قىممەتكــە 
2( خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى ئېــالن قىلغــان ســانلىق 
- مەلۇمــات قىممەتلىــرى بىلــەن تەخمىــن قىلىنغــان 
ئوتتۇرىســىدا،  قىممەتلىــرى  مەلۇمــات   - ســانلىق 
1953 - 1964 يىللىرىــدا 1 مىليــون 201423، 1964 
 -  1982  ،226347 مىليــون   1 يىللىرىــدا   1982  -
1990 يىللىرىــدا 435325، 1990 - 2000 يىللىرىــدا 
363536، 2010 - 2020 يىللىرىــدا 155452 كىشــى 
پــەرق بولــۇپ، بــۇ پــەرق ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ئومۇمىــي 
ئۆزگىرىــش  ئەھمىيەتلىــك  نىســبەتەن  ئەھۋالىغــا 
 68129 يىللىرىدىكــى   2010  -  2000 ھېسابالنســا، 
نوپۇســىنىڭ  ئۇيغــۇر  يىلالردىكــى  بــۇ  ســانى  كىشــى 
ئومۇمىــي ئەھۋالىغــا نســىبەتەن ئەھمىيەتلىــك ياكــى 

قىممەتلىــك ھېســابالنمايدۇ. 
ــان  ــۇق چىقىرىلغ ــۇس توغرۇل ــالردا ئاشــقان نوپ ــۇ يىل 3( ب
تەخمىــن قىممەتلىــرى، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى 
قىممەتلىرىدىــن  نوپــۇس  ئاشــقان  قىلغــان  ئېــالن 
 ،)NA>Ort.T.NA( بولغانلىقتىــن  كــۆپ  تېخىمــۇ 
خىتــاي دۆلىتــى ئېــالن قىلغــان ســانلىق مەلۇمــات 
دەرىجىســى  ئىشــەنچىلىك   %95 قىممەتلىــرى 
ئوتتۇرىغــا  ئىكەنلىكــى  ئىناۋەتســىز  نۇقتىســىدىن 
 2020  -  1953 ئېيتقانــدا،  باشــقىچە  چىقتــى. 
ئۇيغــۇر  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي  يىللىرىــدا 
نوپــۇس  ئاشــقان  يىلالردىكــى  شــۇ  نوپۇســىنىڭ 
كىشــى   450212 مىليــون   3 تەخمىنــەن  ســانىنى 
 1201423+1226347+435325+363536 =(
قىلغــان.  ئېــالن  ئــاز  تېخىمــۇ    )+68129+155452
ئاش��قان  يىلالردىك��ى  مەل��ۇم  نوپۇس��ىنىڭ  ئۇيغ��ۇر   .2

نىس��بىتى 

1(  خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى مەملىكەتلىــك نوپــۇس 
ســاناش خىزمەتلىــرى جەريانىــدا  ئېــالن قىلغــان ئۇيغــۇر 
نوپۇســىنىڭ بۇ يىلالردا ئاشــقان نىســبىتى بىلەن باشــقا 
ــن ھاســىل قىلىنغــان ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ  مەنبەلەردى
ئوتتۇرىســىدا  نىســبىتى  ئاشــقان  يىلــالردا  ئوخشــاش 
پــەرق بــار ) 1964 - 1982 يىللىرىدىــن باشــقا(بولۇپ، 
بــۇ پــەرق 95% ئىشــەنچىلىك دەرىجىســى نۇقتىســىدىن 

ئەھمىيەتلىــك ياكــى ئىناۋەتلىــك ھېســابلىنىدۇ. 
ــق جۇمھۇرىيىتــى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى  2( خىتــاي خەل
نىســبىتى  ئېشــىش  قىلغــان  ئېــالن  توغرۇلــۇق 
چىقىرىلغــان  ئارقىلىــق  مېتــود  تەخمىنــى  بىلــەن 
 1964  - 1953 نوپــۇس قىممەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا، 
يىللىرىــدا   1990  -  1982  ،%2.00 يىللىرىــدا 
0.57%، 1990 - 2000 يىللىرىــدا %0.64، 2000 - 
2010 يىللىرىــدا 0.51%، 2010 - 2020 يىللىرىــدا 
پــەرق  بــۇ  بولــۇپ،  بــار  پــەرق  نىســبىتىدە   %0.73
ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ ئومۇمىــي ئەھۋالىغــا نىســبەتەن 
ئەھمىيەتلىــك ۋە ئىناۋەتلىــك ھېسابالنســا، 1964 - 
ــۇ يىلالردىكــى ئۇيغــۇر  1982 يىللىرىدىكــى 0.03%، ب
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نىســبەتلىك  ئەھۋالىغــا  ئومۇمىــي  نوپۇســىنىڭ 
ھېســابالنمايدۇ.  ئىناۋەتلىــك  ۋە  ئەھمىيەتلىــك 

ــود ئۇســۇلى ئارقىلىــق  ــالردا تەخمىنــى مېت ــۇم يىل 3( مەل
چىقىرىلغــان ئېشــىش نىســبەتلىرى خىتــاي دۆلىتــى 
ئېــالن قىلغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنىڭ ئاشــقان 
بولغانلىقتىــن  كــۆپ  تېخىمــۇ  نىســبەتلىرىدىن 
دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي   ،)NA>Ort.T.NA(
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنى ئەمەلىيەتتىــن ئــاز ئېــالن 
دېگەنــدە،  باشــقىچە  كۆرۈۋاالاليمىــز.  قىلغانلىقىنــى 
1953 - 1964 يىللىرىدا ئېشــىش نىســبىتى %0.92 
ئەمــەس 2.92%، 1982 - 1990 يىللىرىــدا %2.83 
ئەمــەس 2.95%، 2000 - 2010 يىللىرىــدا %1.83 
ئەمــەس 2.34% ۋە 2010 - 2020 يىللىرىــدا %1.52 

2.25%تــۇر.  ئەمــەس، 
يۇقىرىدىكــى نەتىجىلەرگــە كــۆرە، بارلىق مەنبەلەر ئاســاس   
يىلالردىكــى  مەلــۇم  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئۇنداقتــا  قىلىنســا 
ئاشــقان نوپــۇس ســانى 1953 - يىلدىــن 2020 - يىلغىچــە 
ئۆزگىرىــش  تەرىقىــدە  مۇســبەت  دېگــۈدەك  ئاساســەن 
ھاســىل بولغــان بولســا، ئاشــقان نىســبەت ۋاقىتنىــڭ 
ئۆزگىرىــش  ئــاز  تېخىمــۇ  ھالــدا  مــاس  ئۆزگىرىشــكە 
ھاســىل قىلغــان. باشــقىچە ئېيتقانــدا، بىــز ئىشــلەتكەن 
ئاساســەن،  قۇرۇلمىســىغا  مەلۇماتالرنىــڭ   - ســانلىق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ 1953 - 2020 يىللىرىــدا، ئاشــقان نوپــۇس 
ســانى خىتــاي دۆلىتــى ئېــالن قىلغان ســانلىق - مەلۇمات 
قىممەتلىرىدىــن پەرقلىــق ئىكەنلىكىنــى، بۇنىڭغــا مــاس 
ھالــدا ئاشــقان نىســبەتنىڭ پەرقلىــق بولىدىغانلىقىنــى 

كۆرســىتىپ بــەردى.
1964 يىللىرىدىكــى ئاشــقان نىســبەتنىڭ   - 1953  
)%2,35(، خىتاي دۆلىتى ئېالن قىلغان نسىبەتتىن 
)%0,92( كۆپ بولۇشى، 2010 - 2020 يىللىرىدىكى 
ئاشــقان نســبەت )%0,82(، خىتــاي دۆلىتــى ئېــالن 
قىلغــان نىســبەتتىن )%1,52( ئــاز بولۇشــى، 1964 - 
1982 يىللىرىــدا ھــەر ئىككــى نىســبەت ئوتتۇرىســىدا 
پەرقنىــڭ  يارايدىغــان  ئىشــقا  ياكــى  ئىناۋەتلىــك 
دەرىجىســى  ئىشــەنچىلىك   %95( بولماســلىقى 

تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  ئىناۋەتلىــك(،  نۇقتىســىدىن 
2000 - 2010 يىللىرىدا ئاشــقان نوپۇس ســانى بىلەن 
خىتــاي دۆلىتىنىــڭ ســانى ئوتتۇرىســىدا ئىناۋەتلىــك 
بولماســلىقى،  پەرقنىــڭ  يارايدىغــان  ئىشــقا  ياكــى 
ئېــالن  دۆلىتــى  خىتــاي  يىللىرىــدا   2020  -  2010
 )1.623.000( ســانىنىڭ  نوپــۇس  ئاشــقان  قىلغــان 
كــۆپ   )1.317.372( ســانىدىن  نوپــۇس  ئاشــقان 
زىــت  ۋە  تەتــۈر  يىلــالردا  باشــقا  لېكىــن  بولۇشــى، 
ئەھۋالنىڭ بولۇشــى )95% ئىشــەنچىلىك دەرىجىســى 
قىرلىــق  كــۆپ  ئىناۋەتلىكتــۇر(  نۇقتىســىدىن 

قىلىــدۇ.  تەقــەززا  تەتقىقاتالرنــى 
پايدىالنمىالر
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قىســقىچە مەزمۇنــى: مەھكىمــە شــەرئى ئىســالم 
دىنىنىــڭ  شــەرىئەتكە ئاساســەن ســوراق ئېلىــپ 
ئورگىنــى  چىقىردىغــان   ھۆكــۈم  ۋە  بارىدىغــان 
قوبــۇل  دېنىنــى  ئىســالم  ئۇيغــۇرالر  بولــۇپ، 
قىلغاندىــن تارتىــپ تاكــى -1949يىلــى كومۇنىســت 
ھاكىمىيتىگــە مۇســتەملىككە بولغىچــە بولغــان 
ئارلىقىــدا  ئۇيغــۇر جەمئىيتىدىكــى  مىــڭ يىــل  
دەۋا- دەســتۇر ئىشــلىرىنى بىــر تــەرەپ قىلدىغــان 
مۇھىــم ئــورگان بولــۇپ كەلگــەن. گەرچــە مەھكىمــە 
ئولتۇراقالشــقان  توپلىشــىپ  ئۇيغــۇرالر  شــەرئى 
كېينكــى  ،ئەممــا  بولســىمۇ  يۇرتــالردا  ھەممــە 
مەزگىللــەردە بــۇ ئورگاننىــڭ ئەمەلدىــن قېلىشــىغا 
تاشــالنغان.  چېقىــپ  قۇرۇلشــلىرىمۇ  ئەگىشــىپ، 
ئورنــى  قۇرلــۇش  شــەرئىنىڭ  مەھكىمــە  كۇچــا 
ئــاز  ناھايتــى  ئامــان قالغــان  بۈگۈنكــى كۈنگىچــە 
ســاندىكى ئىســالم دىنىغــا ئائىــت قۇرلۇشــالرنىڭ 
بىــرى بولــۇپ، بــۇ ماقالىــدا كۇچــا مەھكىمــە شــەرئى 
ھەققىدىكــى بــەزى تارىخــي پاكىتــالر ســۆزلىنىدۇ.

كۇچــا،  دىنــى،  ئىســالم  ســۆزلەر:  ئاچقۇچلــۇق 
مەســچىتى قىغــدۆڭ  كۇچــا  شــەرئى،  مەھكىمــە 
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society for thousands of years, from the time Uyghurs converted to Islam until the colonial rule in 1949. 
Although the Sharia court "Mehkime Sheriy" ruled in all lands inhabited by Uyghurs, its structures were 
later demolished as the organization was abolished. The construction site of the Kucha "Mehkime Sheriy" 
is one of the few surviving Islamic constructions until now, and this article discusses some of the historical 
facts about the Kucha "Mehkime Sheriy".

Keywords: Islam, Kucha, Mehkime Sheriy (Sharia Court), Kucha Qigdong Mosque

مەھكىمــە شــەئى ئىســام دىنىنىــڭ قانــۇن ئىجىــرا 
ســوراق  ئاساســەن  شــەرىئەتكە  يەنــى  قىلىدىغــان، 
ــى  ــان  ئورگىن ــۈم  چىقىرىدىغ ــان  ۋە ھۆك ــپ بارىدىغ ئېلى
)750-661(دە  دەۋىــرى  سۇالســى  ئۇمەييــە  بولــۇپ، 
قۇرۇلغــان. ئابباســىار سۇالســى دەۋىــرى)750-1258(

دۇنياســىدىكى  ئىســام  كېيىــن  مۈكەممەللەشــكەن.  دە 
ئولتۇراقاشــقان  توپلىشــىپ  مۇســۇلمانار  ۋە  دۆلەتلــەر 
جاياردىكــى مەســچتلەر ئۇنىڭغــا ۋارىســلىق قىلغــان①

پادىشــاھى  تۆتىنچــى  قاراخانىارنىــڭ  ئۇيغــۇرالر    
ــى  ــام دىنن ــاپ ئىس ــن باش ــۇتۇق بۇغراخاندى ــۇلتان س س
ــام  ــڭ ئىس ــا ئۇيغۇرالرنى ــىمۇ، ئەمم ــان بولس ــۇل قىلغ قوب
دىننــى قوبۇل قىلىشــى بىــر قەدەر ئىلگىر كېيىــن بولغاچقا، 
ــەرئىنىڭ  ــە ش ــان مەھكىم ــاردا  قۇرۇلغ ــى رايون ھەرقايس
ــڭ  ــن.  ئۇنى ــى مۈمكى ــن  بولۇش ــر – كېيى ــۇ ئىلگى ۋاقتىم
ــى تارىخــى ۋە  ــڭ ئىســام دىن ــۇرالر ئۆزىنى ئۈســتىگە ئۇيغ
مەدەنىيىتىنــى يىتەرلىــك  تەتقىــق قىلمىغانلىقــى ئۈچــۈن، 
قۇرۇلغــان  رايونــاردا  ھەرقايســى  ياشــىغان  ئۇيغــۇرالر 
ــوق.  ــۇ ي ــۇق مەلۇماتم ــدە تول ــەرئىلەر ھەققى ــە ش مەھكىم
 –  15 ئىساملىشىشــى  تولــۇق  ئۇيغۇرلىرىنىــڭ  كۇچــا 
قــاراش  كــۆز  دېگــەن  ئاشــقان،  ئەمەلگــە  ئەســىردە 
تارىخچىــار تەرپىدىــن بىرلىككــە كەلگــەن كــۆز قاراشــتۇر. 
بــۇ نوقتىدىــن  ئېيتقانــدا  كۇچــا رايونىــدا مەھكىمــە 
شــەرئى -15ئەســىرلەردىن باشــاپ بارلىققــا كەلگــەن، 
دەپ قارىســاق ئانچــە خاتــا بولماســلىقى مۈمكىــن . ئۇنىــڭ 
ــا  ــۇ رايونغ ــى  ب ــەرئىنىڭ قورۇلىش ــە ش ــتىگە مەھكىم ئۈس
ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان ھاكىمىيەتلەرنىــڭ خارەكتىــرى 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئۇالرنىڭ 
جەمىيەتتــە يولغــا قويۇۋاتقــان قانــۇن سېستىمىســىنىمۇ  
كۇچــادا  بولمايــدۇ.  قىلىشــقا  ســاقىت  نەزەردىــن 

قاچاناردىــن باشــاپ مەھكىمــە شــەرئىنىڭ قۇرۇلغانلىقى 
ــا  ــىمۇ، ئەمم ــق بولمىس ــى   ئېنى ــەردە بولغانلىق ۋە قەيەرل
مەھكىمــە  ئىچىدىكــى  مەســىچتىنىڭ  قىغــدۆڭ  كۇچــا 
شــەرئىنڭ -1949يىلىغىچــە بولغــان ئارلىقتــا  جەمىيەتتــە 
مەلــۇم نىســپەتتە ئــۆز رولىنــى جارىــي قىلدۇرغانلىقــى 

ــۈم.  مەل

ھازىرغىچــە بىزگــە مەلــۇم بولغــان كۇچــا مەھكىمــە 
ــچىتى  ــدۆڭ مەس ــا قىغ ــى كۇچ ــي ئورن ــەرئىنىڭ تارىخى ش
ــدە  )كۇچــا خانىقاســى(نىڭ ھويلىســىنىڭ شــەرقى تەرىپى
يادىكارلىقــار   قوغدىلىدىغــان   نوقتۇلــۇق  بولــۇپ،  
مەســچىتى  قىغــدۆڭ  كۇچــا  قوغدالماقتــا.  قاتارىــدا 
مىادىيــە 1561-1560-يىللىــرى ئارلىقىــدا ســەئىدىيە 
ــدە ســېلىنغان  ســۇلتانى ســۇلتان ئابدۇكېرىمخــان دەۋىرى
بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ مەســىچت ســېلىنغاندا مەھكىمــە 
شــەرئىنىڭ بىرلىكتــە ســېلىنغانلىقى ھەققىــدە ھېچقانــداق 
ئۇچــۇر يــوق. بــۇ مەســچت ســېلىنغاندىن كېيىــن تارىختــا 
ئىككــى  قېتىــم كېڭەيتىــپ  ســېلىنغان، بىــر قېتىــم  چــوڭ 
كۆلەملىــك كېڭەيىتىــپ  قايتــا ســېلىنغان.  بىرىنچــى 
ــدا  ــرى ئارلىقى ــە 1668- 1669-يىللى ــى مىادىي قېتىملىق
كۇچالىــق ئابدۇلاخــان خوجــا ئىشــان ئىســھاقنىڭ بــۇ 
مەســىچتكە قــەدەم باســقانلىقىنىڭ ھۆرمىتىگە بېغىشــاپ، 
بــۇ مەســىچتنى كېڭەيتىــپ ،مەســىچت ۋە مەدرىســە قىلىپ 
ســالدۇرغان. ئەممــا بــۇ قېتىمقــى كېڭەيتىــپ سېلىشــتا 
ــداق  ــدە ھېچقان ــېلىنغانلىقى ھەققى ــەرئى س ــە ش مەھكىم
مەلۇمــات قالدۇرۇلمىغــان. ئىككىنچــى قېتىملىقــى مىادىيە 
1727-1726-يىللىــرى ئارلىقىــدا كۇچالىــق مەشــھۇر كۆز 
دوختــۇرى مۇھەممــەت بىننــى شــىرىپ ھاجىــم تەرىپىدىــن 
قۇرۇلىشــىنىڭ  مەســىچت  ئەممــا  ئاشــۇرۇلغان،  ئىشــقا 
زادى قانچىلىــك كېڭەيتىلگەنلىكــى، مەھكىمــە شــەرئى 
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قۇرلۇشــىنىڭ ســېلىنغان ياكــى ســېلىنمىغانلىقى ھەققىــدە 
ئۈچۈنچــى  قالدۇرۇلمىغــان.  خاتىــرە  ھېچقانــداق 
قېتىملىقــى 1928-يىلىدىــن 1933-يىلىغىچــە بولغــان 
ــا قايتــا ســېلىنغان بولــۇپ، مەســچىتنىڭ كۆلىمــى  ئارلىقت
ــەن.  ــدە كېڭەيتىلگ ــن زور دەرىجى ــلىدىكى كۆلىمىدى ئەس
ئــوت  كەتكــەن  تويۇقســىز   1926-يىلــى   مەســچىت 
ئاپىتــى ســەۋەبىدىن  پۈتۈنلــەي كۈيــۈپ كەتكــەن بولــۇپ، 
كۇچالىــق مۆتىــۋەر ھېلىــم ھاجىمنىــڭ چاقىرىــق قىلىشــى 
كۇچــا، توقســۇ ۋە شــاھياردىكى بايارنىــڭ ھەمكارلىشــى 
كېڭەيتىلىــپ  قايتىدىــن  مەســىچتى  قىغــدۆڭ  بىلــەن  
ســېلىنغاندا   قايتــا  مەســىچت  قېتىــم  بــۇ  ســېلىنغان. 
زور  كۆلىمىدىــن  ئەســلىدىكى  دائىرســى  مەســچتنىڭ 
دەرىجىــدە كېڭەيتىلىپ، ئىچكەركى مەســچىت، تاشــقارقى 
مەســچىت، پەشــتاق، ھويــا، مەدرىســە، تالىپــار ياتىقــى، 
مەھكىمــە شــەرئى قاتالىــق مۇئەسســەلەر يۈرۈشلەشــكەن 
شــەكلىدە قــۇرۇپ چىقىلغــان②. دېمــەك كۇچــا قىغــدۆڭ 
ھازىرقــى  شــەرئىنىڭ  مەھكىمــە  ئىچىدىكــى  مەســچتى 
تارىخىــي  ئىزىنــى مۇشــۇ قېتىملىــق قايتــا قــۇرۇپ چىقىشــقا 
باغــاش مۈمكىــن. چۈنكــى تارىخچى مولا مۇســا ســايرامى 
»تارىخــى ھەمىــدى« ناملىــق كىتابىــدا، 1864-يىلــى 
ــدا ئۆزىنىــڭ كۇچــا  كۇچــادا دېھقانــار قوزغىلىڭــى بولغان
ــدە  ــى ھەققى ــەدە  ئىكەنلىك ــچتى  مەدرىس ــدۆڭ مەس قىغ
ــەرئى  ــە ش ــا مەھكىم ــىمۇ، ئەمم ــان بولس ــرە قالدۇرغ خاتى
ھەققىــدە ھېچقانــداق مەلۇمــات قالدۇرمىغــان. ئەگــەر 
مولــا مۇســا ســايرامى دەۋردە مەســچت ئىچىــدە مەھكىمــە 
مەســچىتى  قىغــدۆڭ  كۇچــا  بولســا،   بولغــان  شــەرئى 
مەدرىســىدە ئوقۇغــان ھــەم ئۇســتازى ئوســمان مۇددەرىس 
ــر  ــەدە بى ــۇ  مەدرىس ــەن ب ــى بىل ــڭ تەشەببۇس ئاخۇنۇمنى
ــايرامى  ــا س ــا مۇس ــان مول ــلىك قىلغ ــل  مۇدەررىس مەزگى
ــوالر  ــات قالدۇرغــان ب ــدە مەلۇم مەھكىمــە شــەرئى ھەققى
ئىــدى. بىــز قولىمىزدا بار بولغــان ماتىرىيالارغا ئاساســەن 
پەقــەت مۇشــۇنداق پــەرەز قىلىشــقا مەجبۇرمىــز. لېكىن بىز 
بۇندىــن ئىلگىــرى كۇچــادا مەھكىمــە شــەرئى يــوق ئىــدى 
دېگــەن يەككۈننــى چىقىرالمايمىــز. بەلكىــم مەھكىمــە 
شــەرئى بۇندىــن بــۇرۇن ســېلىنغان ياكــى  ئورنــى باشــقا 
مەســچتلەردە ياكــى باشــقا ئورنــاردا بولغــان بولۇشــى 

ــن.  مۈمكى

قىزىــل  تاكــى  يىمىرىلىــپ،  سۇاللىســى  چىــڭ 
كۇچــا  ئالغۇچــە  ھوقۇقنــى  ھاكىمىيىتــى  كوممۇنىســت 
ناھىيەســى يــاڭ زىڭشــىڭ، جىــن شــۇرېن، شــىڭ شىســەي 
ۋە گومىنــداڭ ھاكىمىيەتلىــرى تەرىپىدىــن  تەيىنلەنگــەن  
ئىــدارە  تەرىپىدىــن  بەگلــەر  يەرلىــك  ۋە  ئەمەلــدارالر 
قىلىنىــپ كېلىنگــەن. گەرچــە بــۇ مەزگىللــەردە بــۇ ھەربىي 
قىلغــۇدەك   كونتــرول  جەمىيەتنــى  مىللىتارىســتارنىڭ 
قانۇنــى  ۋە ئەدىلىيــە  ئورگانلىــرى بولمىســىمۇ، ئەممــا  
مەھكىمــە شــەرئى بىلــەن ھەمكارلىــق ئورنۇتــۇپ، خىزمەت 
دائىرلىرىنــى  مەلــۈم دەرىجىــدە ئېنىــق ئايرىۋېلىشــقان. 
مەۋۇجــۇت ھاكىمىيەتنىــڭ قانۇن ئورگانلىرى باشقۇرۇشــقا 
تىگىشــلىك دەۋا-دەســتۇرالر مەھكىمــە شــەرئىگە كېلىــپ 
ــاپ  ــا يول ــۇن ئورگانلىرىغ ــەرئى قان ــە ش ــا، مەھكىم قالس
بەرگــەن. مەھكىمــە شــەرئىنىڭ باشقۇرۇشــىغا دائىــر دەۋا- 
ــۇن  ــا، قان ــپ قالس ــا  كېلى ــۇن ئورگانلىرىغ ــتۇرالر قان دەس
شــەرئىگە  مەھكىمــە  دەۋاالرنــى  بۇنــداق  ئورگانلىــرى 

ــەن. ــاپ بەرگ يول

ــى  ــى چاغدىك ــدا، ئەين ــە قارىغان ــي خاتىرىلەرگ تارىخى
مەۋجــۇت ھاكىمىيەتنىــڭ  ئەدىلىيە ئورگانلىرى ئاساســەن 
بۇالڭچىلىــق، ئوغۇرلــۇق، يــەر ماجىراســى، ســۇ ماجىراســى، 
چېگــرا ماجىراســى، قاتىللىــق ۋە جەمىيــەت تەرتىبىنــى 
بــۇزۇزش قاتارلىــق ئىشــارنى بىــر تــەرەپ قىلغــان بولســا، 
ــلىرى،  ــراس ئىش ــلىرى، مى ــكاھ ئىش ــەرئى نى ــە ش مەھكىم
يۇســۇنلىرىنى  ئەدەپ-ئەخــاق  ماجىــرالر،  ئىقتىســادىي 
تەيىنلــەش،  ۋەزىپىگــە  ئاخۇنارنــى  قويــۇش،  يولغــا 
ئىمامارنــى  مەســچتلەرگە  قالــدۇرۇش،  ۋەزىپىدىــن 
تەيىنلــەش، ۋەزىپىســىدىن قالــدۇرۇش، مەســچتلەرنىڭ 
ۋەخپــە ئىشــلىرىنى بىــر تــەرەپ قىلىــش قاتارلىــق دىننىــي 
ئىشــارنى  قىلىدىغــان  بىتــەرەپ  بويىچــە  قائىدىلــەر 

باشــقۇرغان.③

مەھكىمــە  لۇغىتــى«دە  ئىزاھلىــق  دىنــى  »ئىســام 
ئــۈچ  ياكــى  ئىككــى  قــازى  بىــر  ئادەتتــە   شــەرئى 
ياردەمچىدىــن تەركىــپ تاپىــدۇ دەپ، چۈشــەنچە بەرگــەن 
ــەرئىنىڭ  ــە ش ــا مەھكىم ــى كۇچ ــى چاغدىك ــن ئەين ،لېكى
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قــازى قــۇزات، قــازى كاالن، ئەئىلــەم، مۇپتــى، قــازى، 
قــازى رەئىــس، كاتىــب قاتارلىــق7 كىشــىدىن تەركىــپ 
تاپقانلىقــى مەلــۈم.  يوقارقىارنىــڭ ھەممىســى مۆھىرلىــك 
شــەكىللىك  يۇمــۇالق  ئۇالرنىــڭ   بولــۇپ،  ئاخۇنــار 
كۈمــۈش مۆھىرلىــرى بولغــان. بــۇ ئاخۇنــار ھاكىمارنىــڭ 
ياســىتىپ،  مۆھىــر  كېيىــن   ئالغاندىــن  تەســتىقىنى 
ســائەت  ئەتتىگــەن  ئــۇالر  ئولتۇرغــان.  ۋەزىپىلىرىــدە 
ــدۆڭ  ــە قىغ ــائەت 4 لەرگىچ ــن س ــتىن كېيى ــن چۈش 9دى
مەســچىتى ئىچىدىكــى مەھكىمــە شــەرئىدە ئولتــۇرۇپ، 
كاتىبقــا  ئەرىزلىرىنــى   دەۋاگەرلــەر  ســورىغان.  دەۋا 
ســۇنغاندىن كېيىــن، 7 كىشــىلىك ھەيــەت بىرلىكتــە بــاش 
ــەر  ــقان. ئەگ ــارار چىقىرش ــپ ق ــلىھەت قىلى قوشــۇپ، مەس
ئىســپات ياكــى تەكشــۈرۈش كېــرەك بولســا، مەھكىمــە 
ــدە  ــەت ئىچى ــى جامائ ــن بىرس ــەرئىدىكى ھەيئەتلەردى ش
تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىــپ، ئىســپات توپلىغــان. كېيىــن  
مەھكىمــە شــەرئىدىكى ھەيئەتلــەر كېڭىشــىپ، بىرلىكتــە 
توغــرا كەلســە،  بېكىتىشــكە  ھۆكــۈم چىقارغــان. جــازا 
مۇپتــى پەتىــۋا چىقارغــان، قــازى ھۆكــۈم قىلغــان، ئەئىلــەم 
ــڭ  ــار  پەتىۋانى ــۇززات ئاخۇنۇم ــازى كاالن، ق ــۇم، ق ئاخۇن
توغرۇلىقىنــى  دەلىللــەپ  مۆھــۈر باســقان. شــۇنىڭدىن 
كېيىــن جــازا ئىجىــرا قىلىنغــان. ئادەتتــە مەھكىمە شــەرئى 
تەرىپىدىــن بېرىلىدىغــان جازالرنىــڭ تۈرلىــرى ئىشــەككە 
تەتــۈر مىنــدۈرۈپ ســازايى قىلىــش، قەســەم قىلــدۇرۇش ۋە 
دەررە ئــۇردۇرۇش قاتارلىقــار بولغــان. مەيلــى ئــەر ياكــى 
ئايــال بولســۇن پاھىشــەلىك قىلىــپ تۇتۇلــۇپ قالغانارغــا  
4 ئــەر، 8ئايــال گۇۋاھچىنىــڭ بولۇشــى تەلــەپ قىلىنغــان. 
ــن  ــان پۇلىدى ــز ئالغ ــەر، قەرى ــق بەرگەنل ــان گۇۋاھلى يالغ
گۇناھىنىــڭ  قىلغانارغــا  جازانىخورلــۇق  يېنىۋالغانــار، 
ئېغىــر يىنىكلىكىگــە قــاراپ، 10دىــن 40 قىچــە دەررە 
ئــۇرۇش جازاســى بېرىلگــەن. يالغــان گۇۋاھلىــق بەرگــەن، 
زىيىنــى  كەلتۈرگــەن  تېنىۋالغانارنىــڭ  ئېلىــپ  قەرىــز 
بېرىلگــەن.  جازاســى  قىلىــش  قەســەم  بولســا  يىنىــك 
تەربىيــە قىلســىمۇ ئۆزگەرمىگــەن پاھىشــە ۋە پاشــىۋازالرغا 
ــى  ــش جازاس ــازايى قىلى ــدۈرۈپ  س ــۈر مىن ــەككە تەت ئىش

بېرىلگــەن.④

 مەھكىمــە شــەرئىدىكىلەرنىڭ ئىــش ھەققــى بــۇرۇن 
قانــداق شــەكىلدە بىــر تــەرەپ قىلىنغانلىقــى ھەققىــدە 
مەزگىللــەردە  بــۇ  ئەممــا  يــوق.  ماتىرىيــال  ھېچقانــداق 
ــەرئىدىكىلەرگە  ــە ش ــەرەپ مەھكىم ــەت ت ــادا ھۆكۈم كۇچ
ــى  ــش ھەققىن ــا ئى ــۈن، يەنى ــى ئۈچ ــاش بەرمىگەنلىك مۇئ
دەۋاگەرلەردىــن ئالغــان. ئادەتتــە داۋا ھەققــى داۋانىــڭ 
خارەكتىرىگــە ئاساســەن 1پىرســەندىن 5 پىرســەنگىچە 
بولغــان. ھــەر كۈنىلىك  پۇل كاتىــپ تەرىپىدىن يىغىلىغان. 
ئىشــتىن چۈشۈشــتىن ئىلگىــرى  مەھكىمــە شــەرئىدىكى 7 
كىشــى  دەرىجىلىرىنىــڭ يوقۇرى-تۆۋەنلىكىگــە  ئاساســەن 

ــىۋالغان. ــى بۆلىش پۇلارن

مەھكىمــە شــەرئىدە  قــازى قــۇزات ئــەڭ يوقــۇرى ۋەزىپە 
تەشكىللەشــكە  ھەيىتىنــى  شــەرئى  مەھكىمــە  بولــۇپ، 
مەســئۇل بولغان. مەھكىمە شــەرئى تەرىپىدىن چىقىرىلغان 
پەتىــۋاالر قــازى قۇزاتنىــڭ مۆھىــرى بېســىلغاندىن كېيىنــا 
كۈچكــە ئىگــە بولغــان. »ئىســام دىنــى ئىزاھلىــق لۇغىتــى« 
دە قــازى قــۇزات ســۆزىنى  مۇنــداق ئىزاھلىغان:»يېڭــى  
ئۇيغــۇر  شــىنجاڭدىكى  بــۇرۇن  قۇرۇلۇشــتىن  جۇڭگــو 
ــر نەچچــە ناھىيەنىــڭ دىنىــي  مۇســۇلمانلىرى ئىچىــدە  بى
ئاخۇنــۇم  چــوڭ  باشــقۇرۇدىغان  ئىشــلىرىنى  ئەدىلىيــە 
ــە شــەرئىدە  ــان«.⑤ مەھكىم ــۇزات< دەپ ئاتالغ ــازى ق >ق
قــازى قۇزاتتىــن كېيىنكــى ۋەزىپــە قــازى كاالن بولــۇپ، 
ــرى  ــڭ قائىدىلى ــام دىنىنى ــڭ ئس ــان پەتىۋاالرنى چىقىرىلغ
بويىچــە چۈشــەندۈرۈلگەن ياكــى چۈشــەندۈرلمىگەنلىكىگە 
مەســئۇل بولغــان. ئەئىلــەم ئاخۇنــۇم  جامائــەت ئارىســىدا  
ئېغىــز تىلــى بويىچــە ئەلــەم ئاخۇنــۇم بويىچــە ئۆزلەشــكەن 
كاالندىــن  قــازى  شــەرئىدىكى  مەھىكىمــە  بولــۇپ،  
كېيىنكــى  ۋەزىپــەدۇر. ئــۇ  پەتىــۋاالردا تەتبىقانغــان ئايەت 
ۋە ھەدىســلەرنىڭ مــاس كەلگــەن ياكــى كەلمىگەنلىكىگــە 
ــە شــەرئىدە  ــان.  مەھكىم ــۈم قىلىشــقا مەســئۇل بولغ ھۆك
تۆتىنچــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان ۋەزىپــە مۇپتــى بولــۇپ، دەۋا 
پۈتكەندىــن كېيىــن  پەتىــۋا چىقىرىشــقا ھــەم پەتىۋانــى 
دىنــى  »ئىســام  بولغــان.   مەســئۇل  چىقىشــقا  يېزىــپ 
ــداق ئىزاھــات  ــى ســۆزىگە مۇن ــى«دە مۇفت ــق لۇغىت ئىزاھلى
ــۇ ئەرەبچــە ســۆزنىڭ مەنىســى >شــەرىئەتنى  بەرگــەن: »ب
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چۈشــەندۈرگۈچى< دېگەنلىــك بولۇدۇئۇنىــڭ ۋەزىپىســى 
ھەرخىــل شــىكايەتلەر توغرىســىدا ھۆكۈمنىــڭ ئاســاس 
قىلىنىدىغــان شــەرىئەتكە ئۇيغــۇرن رەســمىي پىكىرنــى  
ــوتچى  ــي س ــازى دىن ــارەت«⑥. ق ــتىن ئىب ــا قويۇش ئوتتۇرغ
بولــۇپ، مەھكىمــە شــەرئىدىكى بەشــىنچى ۋەزىپــە بولغــان. 
ئــۇ دەۋاالشــقۇچىارنىڭ ئەرىز-شــىكايەت ۋە ئۆزلىرىنــى 
ئاقاشــلىرىنى ئــاڭاپ بولغاندىــن كېيىــن، تەكشــۈرۈش 
ئېلىــپ بېرىــپ، ھۆكــۈم چىقىرىشــقا مەســئۇل بولغــان. 
ــازى ئاتالغۇســىنى  ــدە  ق ــق لۇغىتى ــى ئىزاھلى »ئىســام دىن
مۇنــداق شــەرھىلىگەن:»بۇ ئەرەپچــە ســۆزنىڭ مەنىســى 
>شــەرىئەتنى ئىجىــرا قىلدىغــان ئەمەلــدار< دېگەنلىــك 
ســوراق  دىنىــي  ئاساســەن  شــەرىئەتكە  قــازى  بولــۇدۇ. 
قىلىــدۇ ۋە ھۆكــۈم چىقىرىــدۇ«. قــازى رەئىــس مەھكىمــە 
شــەرئىدىكى يەنــە بىــر ۋەزىپــە بولــۇپ، دەرىجــە جەھەتتــە 
ئادەتتــە  رەئىــس  قــازى  تۇرغــان.  ئورۇنــدا  ئالتىنچــى 
ــى  ــۈم- پەتىۋاالرن ــان ھۆك ــە شــەرئىدىن چىقىرىلغ مەھكىم
ئىجىــرا قىلدۇرۇشــقا مەســئۇل بولغــان. قــول ئاســىتدا 5تىن 
ــنىڭ  ــازى رەئىس ــۇالر ق ــۇپ، ئ ــان بول ــادەم بولغ ــە ئ 7گىچ
بۇيرۇقــى بويىچــە  ھۆكۈم-پەتىۋاالرنــى ئىجىــرا قىلىــش 
ۋە جاۋاپكارالرنــى مەھكىمــە شــەرئىگە چاقىرىــپ كېلىــش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلغــان. مەھكىمــە شــەرئىدىكى ئــەڭ 
ــەرئىنىڭ  ــە ش ــۇپ، مەھكىم ــب بول ــە كاتى ــى ۋەزىپ ئاخىرق
ــقۇرۇش،  ــاباتلىرىنى باش ــادىي ھېس ــى، ئىقتىس ئارخىپلىرىن
ئەرىزدارالرنىــڭ ئەرىزلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش ۋە يېزىــپ 

ــان.  ــىلىرىنى قىلغ ــش ئىش بېرى

1930-يىلاردىــن  شــەرئىنىڭ  مەھكىمــە  كۇچــا 
ھېچقانــداق  قولىمىــزدا  ھەققىــدە  ئەھۋالــى  ئىلگىرىكــى 
ئىچىدىكــى  مەســچتى  قىــدۆڭ  يوق.كۇچــا  ماتىرىيــال 
ــاز،  ــى ئ ــار ناھايت ــۇ ماتىرىيال ــەرئى ھەققىدىم ــە ش مەھكىم
توغــرا  ئىزدىنىشــكە  تېخىمــۇ تەپســىلىي  بــۇ ھەققىدىمــۇ 
كېلىــدۇ. مــەن ئــۆزۈم ئوقۇغــان بىــر قىســىم ئەســلىمىلەرگە 
ئاســاالنغاندا 1930-يىلىدىــن 1949-يىلىغىچــە كۇچــادا 
ــە  ــا مەھكىم ــاالر كۇچ ــق ئۆلىم ــىم  داڭلى ــر قىس ــەن بى ئۆتك
شــەرئىدە ۋەزىپىــدە بولغان بولــۇپ، ئــۇالر تۆۋەندىكىلەردۇر.  
ئابدۇۋاھىــت ھاجىــم، ســىيىت ئەخمــەت غوجــا قاتارلىقــار 
ــل  ــر مەزگى ــم بى ــت ھاجى ــان. ئابدۇۋاھى ــۇزات بولغ ــازى ق ق
قــازى قــۇزات ۋە كازى كاالنلىــق ۋەزىپىســىنى تــەڭ ئۆتىگەن. 
ــۋى  ــۇت مەۋلى ــم، ھام ــىم ھاجى ــم، ھاش ــت ھاجى ئابدۇۋاھى
ــان. ســىيىت  ــازى كاالن بولغ ــار ق ــم قاتارلىق ــا ھاجى دامول
ئەخمــەت غوجــا، قاســىم ئەلــەم ئاخۇنــۇم قاتارلىقــار ئەئىلەم 
ۋەزىپىســىدە بولغــان. ســايىم ھاجىــم تاكــى 1949-يىلغىچــە 
ــى  ــڭ مۇپت ــرى كىمنى ــىدىن ئىلگى ــۇ كىش ــان، ب ــى بولغ مۇپت
ئاخۇنــۇم،  ئابدۇلمىجىــت  ئەمــەس.  ئېنىــق  بولغانلىقــى 
مۇســايىپ دامولــا ھاجىــم قاتارلىقــار قــازى بولغــان. بايىــز 
قــارى، ھاشــىم ھاجىــم، ئىمىــن ھاجىــم قاتارلىــق ئۆلىمــاالر 

ــان.  ــس بولغ ــازى رەئى ق

 2020-يىلى 1-ئاينىڭ 8-كۈنى

ئىزھاتالر ۋە مەنبەلەر
»ئىسام دىنى ئىزاھلىق لۇغىتى«، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى، 2003-يىلى، 1-نەشرى،  409 - بەت، تۈزگۈچى: ئابدۇلاجان كېرەم  		①

ــى  ــار كومىتېت ــخ ماتېرىيال ــى تارى ــك سىياســىي مەســلىھەت كومىتېت ــەر، كۇچــا ناھىيەلى ــرى 3-ســان، 227-226-225-224-بەتل ــخ ماتىرىياللى كۇچــا تارى 	②
ــاي              ــى 10-ئ ــۈزدى، 1994-يىل ت

كۇچــا تارىــخ ماتىرىياللىــرى 3-ســان، 241-بــەت، كۇچــا ناھىيەلىــك سىياســىي مەســلىھەت كومىتېتــى تارىــخ ماتېرىيالــار كومىتېتــى تــۈزدى، 1994-يىلــى   ③
ــاي              10-ئ

كۇچــا تارىــخ ماتىرىياللىــرى 3-ســان، 247-بــەت، كۇچــا ناھىيەلىــك سىياســىي مەســلىھەت كومىتېتــى تارىــخ ماتېرىيالــار كومىتېتــى تــۈزدى، 1994-يىلــى   ④
ــاي              10-ئ

»ئىسام دىنى ئىزاھلىق لۇغىتى«511-بەت، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى، 2003-يىلى، 1-نەشرى، تۈزگۈچى: ئابدۇلاجان كېرەم  ⑤

»ئىسام دىنى ئىزاھلىق لۇغىتى«511-بەت، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى، 2003-يىلى، 1-نەشرى، تۈزگۈچى: ئابدۇلاجان كېرەم 	⑥

»ئىسام دىنى ئىزاھلىق لۇغىتى«511-بەت، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى، 2003-يىلى، 1-نەشرى، تۈزگۈچى: ئابدۇلاجان كېرەم 		⑦
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Tarihten Alınacak Dersler
Will & Ariel Durant 

تارىختىن ئېلىنىدىغان دەرسلەر
ۋېل دورانت

ــۇ كىتــاب،  »تارىختىــن ئېلىنىدىغــان دەرســلەر« ناملىــق ب
 Will( ئامېرىكىلىــق تارىخچــى ۋە پەيالســوپ ۋېــل دورانــت
تەرىپىدىــن   )Ariel Durant( دورانــت  ئارېــل  ۋە   )Durant
ــن  ــا تارىخىدى ــى دۇني ــان. يازغۇچ ــر قىلىنغ ــى نەش -1968يىل
ئېلىنغان ســاۋاقالرنى جۇغراپىيە،بىيولوگىيــە، ئىرق، ئەخالق، 
ھۆكۈمــەت،  سوتســىيالىزم،  ئىقتىســاد،  دىــن،  خاراكتېــر، 
ئــۇرۇش، تەرەققىيــات، زاۋاللىققــا يۈزلىنىــش قاتارلىــق 12 
نۇقتىدىــن تەھلىــل قىلغــان بولــۇپ، بــۇ كىتابتــا ئاپتــور، 
ــى،  ــىدىكى ئېھتىماللىقن ــالرنى، كەلگۈس ــان ئىش ــۈز بېرىۋاتق ي
دۆلەتلەرنىــڭ  ۋە  ئەخــالق  خاراكتېرى،دىــن،  ئىنســاننىڭ 
ھەرىكىتــى بىلــەن باغــالپ تارىخــى تەجرىبــە - ســاۋاقالرنى 
ــا  ــىنى ئوتتۇرىغ ــۆز قارىش ــان ك ــىگە بولغ ــڭ كەلگۈس ۋە ئۆزىنى
قويغــان. كىتابتىكــى مەزمۇنالردىــن مۇھىــم دەپ قارالغانلىــرى 
بەلگىلىــك ھەجىمــدە تەرجىمــە قىلىنىــپ ژۇرنىلىمىزنىــڭ ھــەر 

ــدۇ.  ــالن قىلىنى ــانلىرىدا ئې ــى س قايس

ئىككىلەنمەك

ھەربىر تارىخشۇناس تەتقىقات خىزمىتىنى ئاخىرلىشاي 
ــىدۇ:  ــەن قارشىلىش ــى ســوئال بىل ــدە، تۆۋەندىك دېگەن
ســىز  پايدىســى؟  نېمــە  تەتقىقاتىڭىزنىــڭ  ســىزنىڭ 
خۇشــاللىقنىڭ  ئەســەرلىرىڭىزدە،بىردىنبىر  يازغــان 

مۇھەممەدەئلى وئرخۇن
ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ پەنلىرى دوكتورانتى.

E-mail: koltigin1127@gmail.com 
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ــى،  ــى خارابلىشىش ــى ياك ــڭ گۈللىنىش دۆلەتنى
ۋە  كۆتۈرۈلۈشــى  قاراشــلىرىنىڭ   - ئىدىيــە 
چۈشكۈنلىشىشــى، شــۇنىڭدەك پادىشــاھالرنىڭ 
قايتــا  ھېكايىلەرنــى  توغرىســىدىكى  ئۆلۈشــى 
بايقىدىڭىزمــۇ؟  قىلغانلىقىڭىزنــى  بايــان 
ــىزنىڭ  ــىۋەتلىك س ــە مۇناس ــان تەبىئىتىگ ئىنس
كىتــاب  ھېچقانچــە  بىلىدىغانلىرىڭىــز، 
ئوقۇمايدىغــان، ئۇچۇرالردىــن پەقــەت كوچــا 
پاراڭلىــرى ئارقىلىقــال خــەۋەردار بولغانالردىنمــۇ 
كۆپمــۇ؟ ســىز تارىختىــن نۆۋەتتىكــى ئەھۋالىمىزغا 
ــەتلىرىمىزگە  ــۈم ۋە سىياس ــارەت، ھۆك ــر بېش بى
ۋە  قىلىشــالر  رەت  كۈتۈلمىگــەن  مايــاك، 
داۋالغــۇپ تۇرىدىغــان ئۆزگىرىشــلەرگە مۇداپىئــە 
ــى  ــۇ؟ ئىلگىرىك ــاۋاق ئالدىڭىزم ــان س بوالاليدىغ
بىــر قاتــار تارىخىــي پاكىتــالر ئىچىــدە، ســىز 
ــانالرنىڭ  ــاپ، ئىنس ــى بايق ــە قائىدىن ــر قانچ بى
كەلگۈســى ئەھۋالىنــى ياكــى بىــر دۆلەتنىــڭ 
مۆلچەرلىيەلەمســىز؟  تەقدىرىنــى  كەلگۈســى 
بەزىلــەر »تارىخنىــڭ قىلچــە ئەھمىيىتى يوق«، 
»تارىــخ بىزگە ھېچنېمە ئۆگىتەلمەيدۇ،چەكســىز 
تەكرارلىنىشــى،  خاتانىــڭ  پەقــەت  ئۆتمــۈش 
ــك  ــەڭ كۆلەملى ــۇ ك ــۇم تېخىم ــىدە چوق كەلگۈس
تىراگېدىيــە يــۈز بېرىشــى مۇمكىــن دەپ قارايدۇ. 
بىــز )ئاپتــور ئــەر - ئايــال ئۆزىنــى. تەرجىمــە 
ئىزاھــى( پــات - پــات مۇنداق تەســىراتقا كېلىپ 
تەشۋىشــلەر  سانســىزلىغان  ھەتتــا  قالىمىــز، 
ــدۇ.  ــقۇنلۇق قىلى ــارىتىمىزگە توس ــڭ جاس بىزنى
بىــز ئۆتمۈشــنىڭ نېمە ئىكەنلىكــى، نېمىلەرنىڭ 
ــخ  ــى تارى ــدۇق؟ ياك ــى بىلەم ــۈز بەرگەنلىكىن ي
پۈتۈنلــەي  ئويــدۇرۇق«،  »بىــر  پەقــەت 
بىزنىــڭ  ئەمەســمۇ؟  مۇمكىــن  »ئىشــىنىش« 
ۋەقەگــە  تارىخىــي  ھەرقانــداق  ئۆتمۈشــتىكى 
دائىــر بىلىمىمىــز مەڭگــۈ تولــۇق ئەمــەس ،ھەتتــا 
توغــرا بولماســلىقىمۇ مۇمكىــن. تارىــخ، مۈجمــەل 

دەلىــل – ئىســپاتالر، بىــر تەرەپلىمــە تارىخچىالر 
تەرىپىدىــن ئاســتىن- ئۈســتۈن قىلىۋېتىلگــەن، 
شــۇنداقال ئۆزىمىزنىــڭ ۋەتەنپەرۋەرلىكىمىــز ۋە 
دىنىــي ئېتىقادىمىــز تەرىپىدىــن بۇرمىلىنىــپ 
»تارىخنىــڭ  مۇمكىــن.  بولۇشــى  كەتكــەن 
بىــر  قالغانلىــرى  پــەرەز،  قىســمى  كــۆپ 
تەرەپلىمــە قــاراش«. تارىخشۇناســالر گەرچــە 
ئۆزىنىــڭ دۆلىتــى، ئېتىقــادى، ئىرقــى ياكــى 
بولســىمۇ،  كەتمەكچــى  ھالقىــپ  ســىنىپىدىن 
ۋە  تاللىشــى  ماتېرىيــال  ئۇالرنىــڭ  لېكىــن 
ئىنچىكــە  قوللىنىشــىدىكى  ئىبــارە   – ســۆز 
نۇقتىــالر، شەخســىي مۇھەببىتىنــى ئاشــكارىالپ 
ھەمىشــە  تارىخنــى  تارىخشۇناســالر  قويىــدۇ. 
ۋە  كىشــىلەر  مۇرەككــەپ  ئاددىيالشــتۇرىدۇ، 
چۈشــىنىپ  تولــۇق  ئەزەلدىــن  ھادىســىلەرنى 
ۋەقەلەرنىــڭ  ۋە  ئۇالر،شــەخس  باقمايــدۇ. 
ــك  ــان كىچى ــش ئاســان بولغ ــەرەپ قىلى ــر ت بى
ــز  ــپ، بى ــە كېلى ــدۇ. يەن ــر قىســمىنىال تالالي بى
كەلگۈســىنى  ئارقىلىــق  يەكــۈن  ئۆتمۈشــتىكى 
ئىشــلىرىنىڭ  دۇنيــا  قىلىمىــز.  تەھلىــل 
ــى  ئۆزگىرىــش ســۈرئىتىدە تېزلىشــىش بولغانلىق
ئۈچــۈن، بــۇ تەھلىللــەر ئىلگىرىكــى ھەرقانــداق 
ــە  ــك خاراكتېرىگ ــۇ تەۋەككۈلچىلى ۋاقىتتىكىدىنم

ــدۇ.  ــە بولى ئىگ
 - 1873( پېگــى  چارلىــز  يىلــى   -  1909
دۇنيادىكــى  بۇيانقــى  »ئەيســادىن   )1914
ئۆزگىرىشــلەر، يېقىنقــى 30 يىلدىكىــدەك كــۆپ 
ــاش  ــەزى ي ــر ب ــان؛ ھازى ــەس« دەپ قارىغ ئەم
فىزىــكا دوكتورلىــرى ئۆزلىــرى ئۆگەنگــەن پەنگــە 
پۈتكــۈل  ئىلگىرىكــى  ئېيتقانــدا،  نىســبەتەن 
ــدى  ــۇ كــۆپ ئۆزگىرىــش بول ــي دەۋردىنم تارىخى
ــاي،  ــا ھــەر ئ دەپ قارايــدۇ. ھــەر يىلــى، ھەتت
بەزىــدە ئۇرۇشــتا، يېڭــى كەشــپىيات، يېڭــى 
ئۇســۇل، ياكــى يېڭــى ۋەزىيــەت كىشــىلەرنى 
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يېڭىدىــن  ئىدىيەســىنى  ۋە  ھەرىكىتــى 
تەڭشــەش ۋە ماسالشتۇرۇشــقا مەجبــۇر قىلىــدۇ. 
ــت،  ــر ئېلېمېن ــڭ ئۈســتىگە تاســادىپىي بى ئۇنى
مۇمكىــن،  بولۇشــى  ئەركىنلىــك  بەلكىــم 
مېتــال ۋە ئىنســانالرنىڭ ھەرىكىتىگــە تەســىر 
ئاتومــالر  كەلگۈســىدە،  تۇرىــدۇ.  قىلغانــدەك 
ياكــى تېخىمــۇ كىچىك جىســىمالرنىڭ ئىنكاســى 
ــدۇ دەپ كېســىپ  ــە ئوخشــاش بولى ئىلگىرىكىگ
ئېيتالمايمىــز. ئېلېكتىــرون، خــۇددى ئەنگلىيــە 
قەلىمــى  نىــڭ   )cowper( كوۋپېــر  شــائىرى 
ســىرلىق،  ئوخشــاش  ئىالھقــا  ئاســتىدىكى 
ئىــش  غەلىتــە  بــەزى  ۋە  ئويۇنــى  ئۇنىــڭ 
ياكــى ئەھۋالالرمــۇ دۆلەتنىــڭ تەڭپۇڭلۇقىنــى 
خــۇددى  مۇمكىــن،  قااليمىقانالشتۇرۇۋېتىشــى 
ئىســكەندەر  ماكېدونىيــە ئىمپېراتــورى 
ــۇرۇن  زۇلقەرنەيــن )Alexander،مىالدىيەدىــن ب
ئۆلۈشــىنىڭ  بېرىلىــپ  ھاراققــا  323(نىــڭ 
يىمىرىلىشــىگە  ئىمپېراتورلىقىنىــڭ  ،يېڭــى 
ســەۋەب بولغىنىــدەك، يېڭــى تەختكــە چىققــان 
بولغــان  پىرۇسســىيەگە  پادىشــاھنىڭ  چــار 
ھۆكۈمــدارى  پىرۇسســىيە  ھەيرانلىقىنىــڭ، 
فرېدېرىكنــى چــوڭ بىــر پاالكەتتىــن قۇتقــۇزۇپ 

 .)1762( ئوخشــاش  قالغانغــا 
پــەن  خىــل  بىــر  تارىــخ  روشــەنكى، 
خىــل  بىــر  پەقــەت  ئــۇ  ھېســابالنمايدۇ. 
ســانائەت، بىــر خىــل ســەنئەت، شــۇنداقال بىــر 
ــالش  ــت توپ ــي پاكى ــەپە - تارىخى ــل پەلس خى
ماتېرىيالالرنــى  قااليمىقــان  ســانائەت،  يەنــى 
ئەھمىيەتلىــك، سىســتېماتىك ھالغــا ئەكېلىــش 
ــش  ــىپېكتىۋ ۋە ئويغىتى ــەنئەت، پېرس ــى س يەن
ــر  ــش پەلســەپە. »ھازى ــى ئۈســتىدە ئىزدىنى رول
ھەرىكەتكــە  خەرىتىســىنىڭ  ئۆتمــۈش  بولســا 
ئۆتكــەن شــەكلى، ئۆتمــۈش بولســا ھازىرنــى 
خەرىتــە«.  يېيىلغــان  ئۈچــۈن  چۈشــىنىش 

ياكــى بىــز شــۇنداق بولىدىغىنىغــا ئىشــىنىمىز، 
ۋە شــۇنداق ئۈمىــد قىلىمىــز. پەلســەپەدە، بىــز 
پۈتــۈن ئارقىلىــق قىســمەنلىكنى چۈشىنىشــكە 
پەلسەپەســى«گە  »تارىــخ  تىرىشــىمىز؛ 
كەلســەك، بىــز يەنــە ئۆتمۈش ئارقىلىــق ھازىرنى 
ــەر  ــە مەلۇمكى،ھ ــز. بىزگ چۈشــەنمەكچى بولىمى
ــەل  ــۇ مۇكەمم ــۈن ب ــۋال ئۈچ ــل ئەھ ــى خى ئىكك
خــام  بىــر  پېرســىپېكتىۋ  پىكىر،ئومۇميۈزلــۈك 

خىيــال. 
بىز پۈتكۈل ئىنسانىيەت تارىخىنى بىلەلمەيمىز؛ 
ســۇمېرالر ۋە مىســىرلىقالردىن ئىلگىــرى نۇرغــۇن 
ــال  ــز ئەمدى ــەر بولۇشــى مۇمكىــن؛ بى مەدەنىيەتل
قېزىشــنى باشــلىدۇق، بىــز ئىشــنى قىســمەن 
بارلىــق  بەلكــى  باشلىشــىمىز،  بىلىملەردىــن 
قانائەتلىنىشــىمىز  ۋاقتىنچــە  ئېھتىماللىقالرغــا 
ــم  ــۇ ئىلى ــا كەلســەك، ئۇنىڭغىم ــرەك؛ تارىخق كې
سىياسەتشۇناسلىق،نىســپىيلىك  ۋە  پــەن   -
نەزەرىيەســى ۋە بارلىــق ئىشــالرغا ئوخشاشــال 
گۇمانلىنىــش پوزىتسىيەســىدە بولۇشــى كېــرەك. 
»تارىخ،بارلىــق تارىخنى نەزەرىيە ئەندىزىســىگە 
ئۇرۇنۇشــالرنى  سېلىشــقا  لوگىكىغــا  ياكــى 
ــخ ئومۇمىيالشــتۇرۇلغان  ــدۇ؛ تارى مەســخىرە قىلى
پىرىنســىپلىرىمىزنى  ،قائىــدە  قېلىپلىرىمىزنــى 
 .)baroque(بۇزىــدۇ؛ تارىــخ بىر غەلىتە مەخلــۇق
بەلكىــم بــۇ چەكلىمىلــەر ئىچىدە، بىــز تارىختىن 
ســەۋرچانلىق بىلــەن ھەقىقەتكــە يۈزلىنىش، بىر 
ــش  ــەت قىلى ــلىرىغا ھۆرم ــڭ قاراش - بىرىمىزنى
قاتارلىــق نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ئۆگىنىشــىمىز 

ــن. مۇمكى
ــەت  ــى پەق ــادەم ئاســترونومىيەلىك ۋاقىتتىك ئ
ــى،  ــر يولۇچ ــارىدىكى بى ــەر ش ــە، ي ــر دەقىق بى
ــۆز مىللىتىنىــڭ  ــر بىخــى، ئ ــۆز نەســلىنىڭ بى ئ
ئەقىــل  ۋە  تــەن، خاراكتېــر  ئــەۋالدى،  بىــر 
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ۋە  ئائىلــە  بىرىكمىســى،  پاراســەتنىڭ   -
جەمئىيەتنىــڭ بىــر ئەزاســى، مەلــۇم ئېتىقادنىــڭ 
ــر  ــۇم بى ــرى، مەل ــى گۇمانخورلى ــرى ياك مۇرىتلى
ــر  ــڭ بى ــك، دۆلەتنى ــر بىرلى ــادتىكى بى ئىقتىس
پۇقراســى ياكى ئارمىيە ئىچىدىكى بىر ئەســكەر. 
ــە،  ــى، گېئولوگىي ــەم بوشــلۇقى ئىلىم ــز، ئال بى
بىيولوگىيە، ئىنســان تەبىئىتى، پىســخولوگىيە، 
ــلىق،  ــى، ئىقتىسادشۇناس ــن ئىلىم ــكا، دى ئېتى

ــالر  ــدار تېمى ــق ئاالقى ــەت،ئۇرۇش قاتارلى سىياس
ۋاسىتىســى ئارقىلىــق تارىخ، ئىنســان تەبىئىتى، 
ھەرىكىتى ۋە ئىســتىقبالى توغرىســىدا نېمىلەرنى 
دەيــدۇ قــاراپ باقايلــى. نەچچــە يــۈز ئەســىرلىك 
يىغىنچاقــالپ  ئىچىگــە  بــەت   100 تارىخىنــى 
ئىنتايىــن  ھەقىقەتەنمــۇ  چىقىرىــش  يەكــۈن 
خەتەرلىــك ئىــش، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە پەقــەت 

ــدۇق. ــز قىل ــدۇ. بى ــالرال شــۇنداق قىلى نادان

تارىخ ۋە يەرشارى

ــەرھلەش  ــى ش ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم تارىخنى
ناھايىتــى مۇرەككــەپ بولغاچقــا، بىــز ھازىرچــە 
خاتىرىلــەر  ۋە  ۋەقەلــەر  ئۆتمۈشــتىكى  ئۇنــى 
ئالــەم  تارىخــى  ئىنســانىيەت  تۇرايلــى.  دەپ 
بوشــلۇقىدا قىســقىغىنا بىر ئۈزۈنــدە، تارىخنىڭ 
بىرىنچــى ســاۋىقى بولســا ھــەزەر ئەيلــەش. ھەر 
قانــداق ۋاقىتتــا قۇيرۇقلــۇق يۇلتــۇز يەرشــارىغا 
بىزنىــڭ  قىلىــپ،  ھەرىكــەت  يېقىــن  بــەك 
ــەر شــارىمىزنى ئاســتىن- ئۈســتۈن  ــك ي كىچى
قىلىۋېتىشــى مۇمكىــن؛ يــەر شــارىدىكى ئــادەم 
ئىســتا  ياكــى  يالقۇنــى  ئــوت  جانلىقــالر  ۋە 
ــى  ــن؛ ياك ــى مۇمكى ــۈپ كېتىش ــۇپ ئۆل تۇنجۇق
ــر  ــنىڭ بى ــەن قۇياش ــە يۈگۈرگ ــا كۈلك چىرايىغ
ۋە  كېتىشــى  ســوقۇلۇپ  بىزگــە  ئۇچقۇنــى، 
بىــز ئەســەبىيلەرچە قۇچاقلىشــىش ئىچىــدە، 
ئازابالرنــى  ۋە  ھەســرەت   - قايغــۇ  بارلىــق 
قەددىمىزنــى  مۇمكىــن.  ئاخىرالشتۇرۇشــىمىز 
قوبــۇل  ئېھتىماللىقالرنــى  بــۇ  تۇتــۇپ  تىــك 
 )Pascal( قىلىــش بىلــەن بىرگــە، پاســكال
نىــڭ ســۆزىنى نەقىــل كەلتــۈرۈپ كائىناتقــا 
ئىنســاننى  »كائىنــات  بېرىمىــز.  رەددىيــە 
ئېزىــپ تاشلىغاندىمۇ،ئىنســان يەنىــال ئۇنــى 
ئۆلتۈرگــەن كائىناتتىــن ئالىيجانــاب بولىــدۇ، 

چۈنكــى ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئۆلىدىغانلىقىنــى بىلىدۇ.
ئەممــا، غەلىبــە قىلغــان كائىنــات ھېچنېمــە 

بىلمەيــدۇ.«
ھــەر  بويســۇنىدۇ.  گېئولوگىيەگــە  تارىــخ 
كۈنــى دېڭىــز - ئوكيانــالر قۇرۇقلۇقنــى ياكــى 
قۇرۇقلــۇق دېڭىــز - ئوكيانالرنــى بېســىۋالىدۇ؛ 
بــەزى شــەھەرلەر ســۇ ئاســتىدا غايىــب بولىــدۇ، 
چېــركاۋ  چــوڭ  كەتكــەن  چۆكــۈپ  بەلكــى 
ــدۇ.  ــەم ســىگنالىنى چالى مەڭگــۈ ئۇالرنىــڭ مات
كۆتۈرۈلــۈپ  قانۇنىيەتلىــك  تىزمىلىــرى  تــاغ 
ئېقىنــالر   - دەريــا  تۇرىــدۇ؛  پەســىيىپ   -
ــى  ــىدۇ ياك ــپ تاش ــەن ئۇلغايتى ــىددەت بىل ش
قــۇرۇپ كېتىــدۇ، ۋە ياكــى ئېقىنــالر ئۆزگىرىــپ 
دېڭىــز  بويۇنمــۇ  قۇملۇققــا،  ۋادى  كېتىــدۇ؛ 
بوغۇزىغــا ئايلىنىــدۇ. گېئولوگىيــە نۇقتىســىدىن 
قارىغانــدا، يــەر يۈزىدىكــى ھەممــە نەرســە بىــر 
خىــل تۇراقســىز ھالەتتــە بولــۇپ، ئــادەم ئۇنىڭ 
ئۈســتىدە خــۇددى پېتىرنىــڭ بوران-چاپقۇنــالر 
ئىچىــدە ھەزرىتــى ئەيســاغا قــاراپ ماڭغىنىــدەك 

ــەس.  ــەر ئەم بىخەت
 )Montesquieu( مونتېســكيۇ  كىلىمــات، 
بىزنــى  ئويلىغانــدەك   )Buckle(باكلــې ۋە 
ئــۇ  ئەممــا  قىاللمىســىمۇ،  قاتتىــق كونتــرول 
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ــل  ــانالرنىڭ ئەقى ــدۇ. ئىنس ــى چەكلىيەلەي بىزن
- پاراســىتى ھەمىشــە گېئولوگىيەلىــك قىيىــن 
مەســىلەن،  يېڭەلەيــدۇ،  مەســىلىلەرنى 
ھەمــدە  ســۇغىرااليدۇ  قۇملۇقنــى  ئىنســانالر 
ســەھرايى كەبىرنىڭ ھاۋاسىنى تەڭشىيەلەيدۇ؛ 
ياكــى  تۈزلىتەلەيــدۇ  تاغالرنــى  ئىنســانالر 
 - گــۈل  ئايالنــدۇرۇپ  تۆپىلىككــە  تاغالرنــى 
گىيــاھ، دەل - دەرەخ تىكىــدۇ؛ ئىنســانالر 
دېڭىــز ئۈســتى كۆچمــە شــەھىرى قــۇرۇپ، 
دېڭىــز - ئوكيانالرنــى كېســىپ ئۆتەلەيــدۇ، 
زور  غايــەت  ئۈچــۈن  ئۇچــۇش  ئاســماندا 
قۇشــالرنى ياســىيااليدۇ. لېكىــن بىــر قېتىملىــق 
ــل  ــۈز يى ــدە ي ــائەت ئىچى ــر س ــوران بى ــارا ب ق
ــران  ــەھەرنى ۋەي ــر ش ــان بى ــدە قۇرۇلغ مابەينى
قىلىشــى؛ بىــر مــۇز تاغنىــڭ ئۆرۈلۈپ چۈشۈشــى 
دېڭىــز ئۈســتىدىكى لەيلىمــە ســاراينى ۋەيــران 
قىلىشــى ياكــى يــوق قىلىشــى ۋە مىڭلىغــان 
ــن.  ــن بولۇشــى مۇمكى ــا زامى ــانىڭ جېنىغ ئىنس
ئەگــەر يامغــۇر بەك ئاز ياغســا، ئوتتۇرا ئاســىياغا 
قۇملۇققــا  كۆچمــە  مەدەنىيەتنــى  ئوخشــاش 
ــەك  ــۇر ســۈيى ب ــەر يامغ ــدۇ؛ ئەگ ــۈپ قويى كۆم
كــۆپ بولــۇپ كەتســە، ئوتتــۇرا ئامېرىكادىكىگــە 
ئوخشــاش مەدەنىيــەت ئورمانــالردا بوغۇلــۇپ 
جايــالردا  ئــاۋات  ئــەڭ  ئەگــەر  قالىــدۇ. 
 C 20 بىلــەن  ھېســاب  ئوتتــۇرا  تېمپېراتــۇرا 
ئۆرلىســە، بىــز ئۇيقۇدىــن ئويغىنالمايدىغــان 
قايتىشــىمىز  ھالىتىمىزگــە  ياۋايــى  ھــۇرۇن، 
مۇمكىــن. ســۇبتروپىك بەلبــاغ ئىقلىمىدىكــى 
دۆلــەت  بىــر  بــار  نوپۇســى  مىليــون   500
چۈمۈلىگــە ئوخشــاش كۆپەيســىمۇ، ئىسســىقلىق 
ھاياتىــي  كەتســە،  تۆۋەنلــەپ  دەرىجىســى 
كۈچــى ئۇرغــۇپ تۇرغــان رايونالردىــن كەلگــەن 
بويسۇندۇرۇلۇشــى  تەرىپىدىــن  جەڭچىلــەر 
ــارىغا  ــەر ش ــانالرنىڭ ي ــە ئىنس ــن. گەرچ مۇمكى

ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئىقتىــدارى كۈنســېرى 
ئىنســانالر  لېكىــن  بولســىمۇ،  كۈچىيىۋاتقــان 
ــا ئايلىنىشــتىن  يەنىــال ئاخىرىــدا تــاش تۇپراقق

قۇتۇاللمايــدۇ.
ــڭ  ــى، تارىخنى ــڭ قېلىپ ــە تارىخنى جۇغراپىي
يــەر  تەربىيەچىســى.  ۋە  پەرۋىشچىســى 
يۈزىدىكــى دەريــا، كــۆل، بوســتانلىق، دېڭىــز 
- ئوكيــان، ئىنســانالرنى ئــۆز قىرغاقلىرىــدا 
ئولتۇراقلىشىشــقا جەلــپ قىلىــدۇ، چۈنكــى ســۇ 
جانلىقــالر ۋە شــەھەرلەرنىڭ ھايــات مەنبەســى، 
تىرانســپورت  ۋە  ســودا  ئــەرزان  شــۇنداقال 
ھەدىيەســى«  »نىلنىــڭ  مىســىر  يولــى. 
دەريــا  »ئىككــى  مىسســوپوتامىيە  ئىــدى. 
ئېقىنلىرىنــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئوتتۇرىســى« 
بەرپــا  مەدەنىيــەت  ئارقا-ئارقىدىــن  بويــالپ 
قىلــدى. ھىندىســتانلىقالر ھىنــدى دەرياســى، 
دەرياســىنىڭ  گانــگ  ۋە  دەرياســى  بىراخمــا 
ــۇ- ــق ۋە قايغ ــى ھاياتلى ــرى. خىتايدىك قىزلى
ئوخشــاش(،  )ئامېرىكادىكىگــە  ھەســرەتلەر 
ــوڭ  ــۇغارغان چ ــى س ــقان، ئەتراپن ــۇپ تاش تول
دەرياالرغــا قــەرزدار. ئىتالىيــە تىبــەر، ئارنــو ۋە 
پــو ۋادىلىرىنــى زىننەتلىــدى. ئاۋســترىيە دوناي 
دەرياســىنى بويــالپ، گېرمانىيەنىــڭ ئېلبــې ۋە 
رېيىــن دەرياســىنى بويــالپ، فىرانســىيەنىڭ 
رون، لوئېــر ۋە ســېئىننى بويــالپ تەرەققىــي 

قىلــدى.
ئىيوردانىيــە قەدىمــى شــەھىرى پېتــرا بىلــەن 
ســۈرىيە قەدىمــى شــەھىرى پالمىــرا قۇملۇقتىكى 

بوســتانلىق بىلــەن ئوزۇقالنغان. 
ئــۆز  كۆپىيىــپ  تېــز  نوپۇســى  يۇنــان 
تۇپراقلىرىغــا ســىغمىغۇدەك بولغــان چاغــدا، 
ــدەك  ــۇن دېگەن ــز )ئەپالت ــۇرا دېڭى ــۇالر ئوتت ئ
چۆرىــدەپ  كۆلچەكنــى  ئوخشــاش  »پاقىغــا 
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قىرغىقىدىكــى  دېڭىــز  قــارا  ۋە  تۇرىــدۇ«( 
مىالدىيەدىــن  بايقىغــان.  مۇســتەملىكىلەرنى 
ســاالمىس  يىلىدىكــى   -  480 ئىلگىرىكــى 
ئۇرۇشــىدىن مىالدىيە 1588 - يىلى ئىســپانىيە 
بولغــان  قــەدەر  بولغانغــا  مەغلــۇپ  فىلوتــى 
ــىمالى ۋە  ــڭ ش ــۇرا دېڭىزنى ــل، ئوتت 2000 يى
تەنلىكلەرنىــڭ  ئــاق  قىرغاقلىــرى  جەنۇبــى 
ئۈســتۈنلۈك تالىشــىدىغان رىقابــەت سەھنىســى 
ئىــدى. لېكىــن، 1492 - يىلــى ۋە ئۇنىڭدىــن 
كېيىــن كولومبــو ۋە داگامانىــڭ دېڭىز ســەپىرى 
بويسۇندۇرۇشــىغا  ئوكياننــى  ئىنســانالرنىڭ 
دېڭىزنىــڭ  ئوتتــۇرا  قىلــدى؛  يېتەكچىلىــك 
ئۈســتۈنلۈكى خىرىســقا دۇچ كەلــدى؛ گېنوئــا، 
پىســا، فىلورېنســىيە، ۋېنىتســىيە ئاجىزلىشىشــقا 
ســەنئەتنىڭ   - ئەدەبىيــات  باشــلىدى؛ 
سۇسالشــقا  ھەرىكىتــى  گۈللىنىــش  قايتــا 
ئوكيــان  ئاتالنتىــك  باشــلىدى؛ئاخىرىدا 
بويىدىكــى دۆلەتلــەر قــەد كۆتــۈردى، ئاخىــرى 
ــى دۇنيانىــڭ يېرىمىغىچــە  ــۇالر ھۆكۈمرانلىقىن ئ
كېڭەيتتــى. 1730 -يىلــى جــورج بېركلېــي 
غەربكــە  »ئىمپېرىيــە   )George Berkeley(
يۈزلىنىۋاتىــدۇ« دەپ يازغــان ئىــدى. ئۇنداقتــا 
بويــالپ،  ئوكياننــى  تىنــچ  كېڭىيىــش  بــۇ 
ــا  ــدەك، ياۋروپ ــە قىلغان ــى ياپونىيەگ ئىلگىرىك
ۋە ئامېرىكىنىڭ ســودا ســانائەت تېخنىكىســىنى 
خىتايغــا ئېكســپورت قىالالمــدۇ؟ غەربنىــڭ ئــەڭ 
ــى  ــەرقنىڭ ئۈنۈمدارلىق ــىغا ش ــى تېخنىكىس يېڭ
بولــۇپ  چۆكۈشــى  غەربنىــڭ  بــۇ  قوشۇلســا 

قاالرمــۇ؟
مەدەنىيــەت  تەرەققىياتــى  ئايروپىالننىــڭ 
ــدۇ.  ــم ئۆزگەرتى ــر قېتى ــە بى ــىنى يەن خەرىتىس
بويــالپ  ئوكيانالرنــى   - دېڭىــز  دەريــا، 
بارغانســېرى  لىنىيەســى  ســودا  ماڭىدىغــان 
ئازىيىدۇ؛ئــادەم بىلــەن مــال بارغانســېرى ھــاۋا 

مەنزىلگــە  بىۋاســىتە  ئارقىلىــق  تىرانســپورتى 
فىرانســىيەگە  ۋە  ئەنگلىيــە  يەتكۈزۈلىــدۇ. 
ئوخشــاش دۆلەتلــەر قواليلىــق بولغــان دېڭىــز 
لىنىيەســى ســودا ئەۋزەللىكىنــى يوقىتىــدۇ.؛ 
بىرازىلىيەگــە  خىتــاي،  رۇســىيە،  مەســىلەن 
ئوخشــاش دۆلەتلــەر، زېمىننىــڭ زىيــادە كــەڭ 
بولۇشــى تۈپەيلىدىــن ئۇچرىغــان توســالغۇالر 
دېڭىــز قىرغىقــى لىنىيەســىنىڭ ئىلىــپ كەلگەن 
قواليلىقىدىــن ئېشــىپ كەتكەن ئىــدى، ئەمدى 
بولســا،ھاۋا تىرانســپورتى ئارقىلىــق ئىلگىرىكــى 
تۈگىتەلەيــدۇ.  قواليســىزلىقالرنى  قىســمەن 
بويىدىكــى  دېڭىــز  كېيىــن  بۇنىڭدىــن 
ــن  ــۈك ئەشــياالرنى پاراخوتتى شــەھەرلىرىنىڭ ي
ــا يۆتكــەش  پويىزغــا ياكــى پويىزدىــن پاراخوتق
خاراكتېرلىــك كېلەڭســىز تىجــارەت ئۇســۇلى 
ئارقىلىــق قىلغــان كىرىمــى ئــازالپ ماڭىــدۇ. 
ئــۇرۇش  ۋە  تىرانســپورت  ئاخىرىــدا  ئــەڭ 
جەھەتتىكــى دېڭىــز كۈچىنىــڭ ئورنىنــى ھــاۋا 
ــە  ــى يەن ــز تارىختىك ــدا بى ــان چاغ كۈچــى ئالغ
ــز. ــاھىت بولىمى ــكە ش ــن ئۆزگىرىش ــر تۈپتى بى
قىلىشــىغا  تەرەققىــي  تېخنىكىنىــڭ  پــەن 
ئەگىشــىپ جۇغراپىيەلىــك ئامىلالرنىــڭ تارىخقــا 
بولغــان تەســىرى ئاجىزاليــدۇ. يــەر شــەكلى 
كانچىلىــق  دېھقانچىلىــق،  ئاالھىدىلىكــى  ۋە 
تەمىنلىشــى  بىلــەن  پۇرســىتى  ياكــى ســودا 
تەســەۋۋۇر  رەھبەرلەرنىــڭ  ئەممــا  مۇمكىــن، 
قىلىــش ئىقتىــدارى، ئىجادكارلىــق روھــى ۋە 
ئەگەشــكۈچىلەرنىڭ جاپالىــق تىرىشــچانلىقى 
بىرلەشــكەندىال بۇ مۇمكىنچىلىكنى ئەمەلىيەتكە 
ئايالندۇرااليــدۇ. پەقــەت مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش 
ئىســرائىلىيەگە  )بۈگۈنكــى  بىرلەشتۈرۈشــال 
ئوخشــاش( مىڭلىغــان قىيىنچىلىقالرنــى يېڭىپ 
بىــر كۈلتــۈر يارىتااليــدۇ. مەدەنىيەتنــى ياراتقان 

ــاندۇر. ــەس ئىنس ــارى ئەم يەرش
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ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش

شان روبېرتس

تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي 
ــن  شــىددەتلىك باســتۇرۇش سىياســىتى 2017 -يىلىدى
قوزغىغــان  دىققــەت  ئــەڭ  بويىچــە  خەلقئــارا  بۇيــان 
مەســىلىلەردىن بىــرى بولــۇپ قالدى. بولۇپمــۇ خىتاينىڭ 
»يېڭىدىــن  قىلغــان  ئىنشــا  تۈركىســتاندا  شــەرق 
ــقۇنلۇقتىن  ــق »ئاش ــرى ئارقىلى ــەش« مەركەزلى تەربىيەل
قۇتقــۇزۇش« ئۇرۇنۇشــىنى چۈشــىنىش ئۈچــۈن نۇرغــۇن 
كىتــاب ۋە ماقالــە قەلەمگــە ئېلىنــدى. بــۇالر ئىچىــدە 
ــا  ــان »ئۇيغۇرالرغ ــرى بولغ ــن بى ــم كىتابالردى ــەڭ مۇھى ئ
قارشــى ئــۇرۇش« شــان روبېرتــس تەرىپىدىــن يېزىلىــپ 
2020 -يىلــى پىرىنســېتون ئۇنىۋېرســىتېتى نەشــرىياتى 
ــاي  ــدا خىت ــور كىتابى ــدى. ئاپت ــن نەشــر قىلىن تەرىپىدى
بارغــان  ئېلىــپ  قارشــى  ئۇيغۇرالرغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
يوقۇتــۇش خاراكتېرلىــك سىياســەتلىرىنىڭ ســەۋەبى، 
تەرەققىياتــى ۋە خاراكتېرىنــى چۈشەندۈرۈشــنى مەقســەت 
ــاي  ــالنغاندا خىت ــە ئاساس ــڭ يەكۈنىگ ــدۇ. كىتابنى قىلى
ــەي  ــى پۈتۈنل ــان، رايونن ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ دۆلىتىنى
ئىشــغال ۋە ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش ئارقىلىــق مودېــرن 
خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ بىــر پارچىســىغا ئايالندۇرۇشــنى 
ــە  ــىرلەر بويىچ ــلىدە ئەس ــەتلىرى ئەس ــەن سىياس كۆزلىگ

يالقۇن ۇئلۇغيول
كوچ ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەر 

كەسپى دوكتورانتى.
E-mail: uluyolyalkun@gmail.com 
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مۇناســىۋىتىنىڭ  مۇســتەملىكە  داۋامالشــقان 
ئەكــس ئېتىشــىدۇر. دەرۋەقــە شــى جىنپىڭنىــڭ 
ھاكىممۇتلــەق لىدېرلىقىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان 
كۈلتــۈرەل  ۋە  ئاسسىمىلياتســىيە  مەجبــۇرى 
خاراكتېرلىــك  »يەرشــارى  قىرغىنچىلىــق 
تېررورلۇققــا قارشــى ئــۇرۇش« ئارقىلىــق مۇمكىن 
قىلىنغــان ۋە مەشرۇالشــتۇرۇلغان. بــۇ ئارقىلىــق 
»تېررورىســت« كىملىكــى ۋە »مەۋجۇدىيــەت 
قااليمىقانالشــتۇرۇپ  ئۇقۇمىنــى  تەھدىتــى« 
ــىغا  ــۇر نوپۇس ــۈن ئۇيغ ــڭ پۈت ــاي دۆلىتىنى خىت
ھەقلىــرى  ئىنســان  بارغــان  ئېلىــپ  قارشــى 
يــول  يوشۇرۇشــىغا  دەپســەندىچىلىكىنى 
ئېچىلغــان. بــۇ كىتــاب »يەرشــارى خاراكتېرلىك 
مۇســتەملىكە  ۋە  ئــۇرۇش«  قارشــى  تېررورغــا 
كۆرۈلمىگــەن  مىســلى  نۇقتىســىدىن  تارىخــى 
ــۈرۈپ  ــق كەلت ــى قىرغىنچىلى ــق ۋە ئىرق زوراۋانلى
چىقارغــان خىتــاي دۆلىتــى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مۇناســىۋىتىنى يورۇتۇشــقا تىرىشــقان. كىتــاب 
ئالتــە  ســىرت  خۇالســىدىن  ۋە  مۇقەددىمــە 
بابقــا ئايرىلغــان بولــۇپ، مەزمۇنىغــا ئاساســەن 
تېررورىــزم  تارىخــى،  مۇســتەملىكە  كىتابنــى 
ئۇقۇمــى ھەققىــدە مۇالھىــزە ۋە 2002 -يىلىدىن 
ــن  ــەت زوراۋانلىقىدى ــەكىللەنگەن دۆل ــان ش بۇي

ئىبــارەت ئــۈچ قىســىمغا ئايرىشــقا بولىــدۇ. 
-ئەســىرنىڭ   18 ئاپتــور  بابتــا  بىرىنچــى 
شــەكىللەنگەن  باشــالپ  ئوتتۇرىلىرىدىــن 
ــداڭ ۋە كوممۇنىســت  ــڭ سۇاللىســى، گومىن چى
رايونــى  ئۇيغــۇر  ھۆكۈمەتلىرىنىــڭ  خىتــاي 
ئۆتمۈشــىنى  مۇســتەملىكە  بولغــان  بىلــەن 
چۈشــەندۈرىدۇ. ئاپتــور ئۇيغــۇر ئېلىنىــڭ چىــڭ 
ئوتتۇرىلىرىــدا  سۇاللىســىنىڭ -18ئەســىرنىڭ 
چېگــرا  خىتاينىــڭ  بىلــەن  بېسىۋېلىشــى 
ــى ۋە  ــۇپ قالغانلىق ــى بول ــى مۇستەملىكىس رايون
-19ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدا ئىشــغال قىلىنىــپ 

ــۇۋېلىنغانلىقىنى  ــىگە قوش ــاي تېررىتورىيەس خىت
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. بــۇ بابتــا ئاپتــور چىــڭ 
سۇاللىســى ۋە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى مەزگىلىــدە 
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇســتەملىكىگە قارشــى توختاۋسىز 
كــۈرەش قىلغانلىقــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــى ۋە ش ــالم جۇمھۇرىيىت ئىس
قىســقا  ئىككــى  ئىبــارەت  جۇمھۇرىيىتىدىــن 
قۇرالىغانلىــق  دۆلــەت  مۇســتەقىل  ئۆمۈرلــۈك 
جەريانىنى چۈشــەندۈرىدۇ. ئاپتورنىڭ قارىشىچە 
كوممۇنىســت خىتــاي ھاكىمىيىتــى ئۇيغۇرالرنىڭ 
تارىخــى ۋە كۈلتــۈرەل ئۆتمۈشــىدىن ۋاز كېچىــپ 
قوبــۇل  ئۈســتۈنلۈكىنى  مۇتلــەق  خىتاينىــڭ 
قىلىشــىنى ۋە مودېــرن خىتــاي دۆلىتىنىــڭ بىــر 
ــان بولســىمۇ  ــد قىلغ پارچىســى بولۇشــىنى ئۈمى
ئۇيغــۇرالر بىلــەن خىتــاي دۆلىتــى ئارىســىدىكى 
مۇســتەملىكە مۇناســىۋىتىنىڭ ماھىيىتــى 1949 
پەقــەت  ئۆزگەرمەيــدۇ.  كېيىنمــۇ  -يىلىدىــن 
ئۇيغــۇر رايونــى پەيدىنپــەي چېگــرا رايونىدىكــى 
مۇســتەملىكىدىن كۆچمەنلــەر مۇستەملىكىســى 
رايونىغــا ئايلىنىــپ قالغانلىقىنــى تەســۋىرلەيدۇ. 
كۆچمەنلــەر  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئاپتــور 
مۇستەملىكىســى رايونىغــا ئايلىنىــپ قېلىشــى 
سىياســىتى  ئېچىۋېتىــش  غەربنــى  خىتاينىــڭ 
بويىچــە ئىقتىســادىي تەرەققىيــات پىالنــى تۈســى 
كۆچمەنلىرىنىــڭ  خىتــاي  ئاساســتا  بەرگــەن 
ــەپ يەرلىشىشــى  شــەرقىي تۈركىســتانغا تۈركۈمل
ۋە نوپــۇس قۇرۇلمىســىنىڭ دۆلــەت قولــى بىلەن 
ئۆزگەرتىۋېتىلىشــىنىڭ نەتىجىســى دەپ قارايدۇ. 
مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ  قارىشــىچە  ئاپتورنىــڭ 
»مەدەنىيلەشــتۈرۈش«  رايوننــى  بېســىۋالغان 
قــەدەم  قەدەممــۇ  خىتاينىــڭ  خاھىشــى 
تىــن   )accommodation( ماسالشــتۇرۇش 
ئاسسىمىلياتســىيەدىن  ئاسسىمىلياتســىيەگە، 
قىرغىنچىلىققــا  كۈلتــۈرەل  كۆلەملىــك  كــەڭ 



202193 - يىلى 4 - سان

چۈشــەندۈرۈپ  سىياســىتىنى  ئۆزگەرگــەن 
بېرەلەيــدۇ. 

ئۇيغۇرالرغــا  بــاب  ئىككــى  كېيىنكــى 
ۋە  قالپىقــى  »تېررورچــى«  كىيگۈزۈلگــەن 
بۇنىــڭ ئېلىــپ كەلگــەن ئاقىۋەتلىــرى ئۈســتىدە 
توختىلىــدۇ. كىتابتــا ئاپتــور تېــررور ھەرىكىتــى 
ئۇقۇمىغــا »زوراۋان، سىياســىي غەرىزى بولغان، 
ــەر« دەپ  ــان ھەرىكەتل ــانغا ئالغ ــى نىش ئاممىن
ــۇ ئارقىلىــق  ئېنىقلىمــا بېرىــدۇ )13 -بــەت(. ب
ئاپتــور خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
ھەرىكىتــى ۋە تۈركىســتان ئىســالم پارتىيەســىنى 
خىتاينىــڭ مەۋجۇدىيىتىگــە تەھدىــت ئېلىــپ 
دەپ  تەشــكىالتالر  تېررورچــى  كېلىدىغــان 
ئــۇ،  بىلدۈرىــدۇ.  ئېتىــراز  قارىغانلىقىغــا 
ئىســالم دۈشــمەنلىكى  قارشــى  مۇســۇلمانالرغا 
پوزىتسىيەســىنىڭ شەكىللىنىشــى ۋە »يەرشــارى 
ئــۇرۇش«  قارشــى  تېررورلۇققــا  خاراكتېرلىــك 
رامكىســى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
ــالم  ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ۋە ئامېرىكىنى
ھەرىكىتىنى تېررورلۇق تەشــكىالتى تىزىملىكىگە 
ــرى  ــى ئىلگى ــە بولغانلىقىن ــىگە تۈرتك كىرگۈزۈش
شــەرقىي  نىســبەتەن  ئاپتورغــا  ســۈرىدۇ. 
ــتان  ــى ۋە تۈركىس ــتان ئىســالم ھەرىكىت تۈركىس
تەشــكىالت  تېررورچــى  پارتىيەســىنى  ئىســالم 
يــوق.  ئىســپات  يېتەرلىــك  ئۈچــۈن  دېيىــش 
ــى  ــى تەشــكىالتنىڭ ئاممىن ــۇ ئىكك چۈنكــى »ب
نىشــان قىلغــان پىالنلىــق سىياســىي زوراۋانلىــق 
ھەققىــدە  بارغانلىقــى  ئېلىــپ  ھەرىكىتىنــى 
-بــەت(.   128( يــوق«  مەلۇمــات  ئېنىــق 
تەتقىقاتچىــالر  كۆپىنچــە  نىســبەتەن  ئاپتورغــا 
ئۇيغــۇر تارىخــى، مەدەنىيىتــى، تىلــى ھەققىــدە 
يېتەرلىــك ســاالھىيەتكە ئىگــە بولمىغانلىقــى 
رەســمىي  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ئۈچــۈن 
كۆرســەتكەن  قىلىــپ  مەنبــە  باياناتلىرىنــى 

ــا  ــكىالتقا باھ ــى تەش ــى ئىكك ــتا يوقىرىق ئاساس
بەرگــەن. بــۇ ســەۋەبتىن ئاپتــور بــۇ ئىككــى 
بېرىلغــان  ئېلىــپ  ھەققىــدە  تەشــكىالت 
ــڭ  ــدا ئۇيغۇرالرنى ــق ھال ــن پەرقلى تەتقىقاتالردى
كــۈچ ئىشــلىتىپ دۆلــەت بىلــەن قارشىلىشىشــى 
تېررورلــۇق قىلمىشــىدىن بەكــرەك خىتاينىــڭ 
كۈچەيگــەن زوراۋانلىقىغــا رېئاكســىيە ســۈپىتىدە 
دەرۋەقــە  قارايــدۇ.  دەپ  چىققــان  ئوتتۇرىغــا 
ئىســالم  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئامېرىكىنىــڭ 
ھەرىكىتىنــى مەۋجۇتلۇقىغــا دائىــر پاكىتنىــڭ 
ــن  ــررور تىزىملىكىدى ــى تې ــى تۈپەيل كەمچىللىك
يەكۈنىنىــڭ  ئاپتورنىــڭ  چىقىرىۋەتكەنلىكــى 

توغــرا ئىكەنلىكىنــى دەلىللەيــدۇ. 
ئاخىرقــى ئــۈچ بــاب 2002 -يىلدىــن بۇيانقى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي ۋە دىنىــي كىملىكىنــى 
خاراكتېرلىــك  باســتۇرۇش  قىلغــان  نىشــان 
توختالغــان   ھەققىــدە  سىياســىتى  دۆلــەت 
ــور 11 -ســېنتەبىردىن كېيىنكــى  ــۇپ، ئاپت بول
تەھلىــل  ئايرىــپ  مەزگىلگــە  ئــۈچ  دەۋرنــى 
-يىلدىــن   2002 بىرىنچىســى،  قىلغــان. 
ــاي  ــون يىلــدا خىت 2012 -يىلغىچــە بولغــان ئ
دۆلىتــى ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي ھەرىكىتــى 
ۋە دىنىــي پائالىيەتلىــرى خەلقئــارا جەمئىيەتتــە 
قالپىقــى  تــۇرۇش«  قارشــى  »تېررورلۇققــا 
ئاســتىدا پەردازالنغــان ھالــدا »بۆلگۈنچىلىــك«  
بىلــەن ئەيىبلەنگــەن ۋە قاتتىــق باســتۇرۇلغان. 
خىتــاي  بويىچــە،  قارىشــى  ئاپتورنىــڭ 
ئېچىۋېتىــش«،  »غەربنــى  مەزگىلــدە  بــۇ 
»شــىنجاڭغا نىشــانلىق يــاردەم بېرىــش« ۋە 
»ئاالھىــدە ئىقتىســادىي ســودا رايونى ئېچىش« 
قاتارلىــق تەرەققىيــات تۈرلىرىنــى يولغــا قويــۇش 
ــادىي  ــتاننى ئىقتىس ــەرقىي تۈركىس ــق ش ئارقىلى
ۋاسىتىســى  گۈللەنــدۈرۈش  جەھەتتىــن 
»مودېرنالشــتۇرۇش«نى  ئۇيغۇرالرنــى  بىلــەن 
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جەمئىيىتىگــە  خىتــاي  ئارقىلىــق  بــۇ  ۋە 
ــان.  ــەت قىلغ ــنى مەقس ــلۇق سىڭدۈرۈش ئوڭۇش
تەرەققىــي  »رايوننــى  خىتاينىــڭ  لېكىــن  
ــىڭدۈرۈش«  ــا س ــق خىتايغ ــدۇرۇش ئارقىلى قىل
ئورگانالرغــا  دىنىــي  ۋە  مائارىــپ  مەقســىتى، 
سىياســىتى  ئاسسىمىلياتســىيە  تەتبىقالنغــان 
ئۇرۇنۇشــلىرى  باشــقا  يۆنىلىشــتىكى  بــۇ  ۋە 
مەغلۇبىيەتنىــڭ  بــۇ  بولغــان.  مەغلــۇپ 
ــى  ــڭ رايوندىك ــەۋەبى ئۇيغۇرالرنى ــىي س ئاساس
كۈنســايىن ئېشــىپ بېرىۋاتقــان خىتــاي نوپۇســى 
ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قارشىلىشىشــى،  بىلــەن 
ــى ۋە  ــە قېقىلىش ــتېمىلىق چەتك ــدە سىس ۋەتىنى
ئىككىنچــى  ئۇچرىغانلىقىــدۇر.  كەمسىتىشــكە 
ــە  ــن 2016 -يىلىغىچ ــل 2013 -يىلىدى مەزگى
ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  يىلنــى  ئــۈچ  بولغــان 
دۆلىتــى،  خىتــاي  مەزگىلــدە  بــۇ  بولــۇپ، 
ھالــدا،  پەرقلىــق  مەزگىللەردىــن  ئالدىنقــى 
ئۇيغــۇر نوپۇســىنى مەۋجۇتلىقىغــا نىســبەتەن 
تېخىمــۇ چــوڭ تەھدىــت دەپ كۆرســەتكەن. بــۇ 
ــك  ــرى دەرىجىلى ــى يوقى ــەۋەبتىن ئۇيغۇرالرن س
كۆزىتىــش تېخنىكىســى بىلــەن باشقۇرۇشــقا، 
شــەھەر ۋە يېــزا رايونلىرىــدا ئۇيغۇرالرنى تېخىمۇ 
بــەك چەتكــە قېقىشــقا ۋە ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىغــا 
نىشــانلىق زەربە بېرىشــكە باشلىغان. ئاپتورنىڭ 
»گۈزەللىكنــى  مەزگىلــدە  بــۇ  قارىشــىچە 
تەرەققىيــات  »شــىنجاڭ  قىلىــش«،  نامايــان 
مۇنبىــرى« قاتارلىــق ســەپەرۋەرلىكلەر نامىــدا 
ۋە  شەيتانالشــتۇرۇش  ئەنئەنىســىنى  ئۇيغــۇر 
ئاسسىمىلياتســىيە سىياســەتلىرىنى كۈچەيتىــش 
ئارقىلىــق ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت قىرغىنچىلىقــى 

ئۈچــۈن ئاســاس ســېلىندى. 
ــە  ــان ئەۋجىگ ــن بۇي ــدا 2017 -يىلىدى رايون
قۇتۇلــدۇرۇش  »ئاشــقۇنلۇقتىن  چىققــان 
ئۇيغــۇر  ئېچىلىشــى،  مەركەزلىرى«نىــڭ 

زىيالىيلىــرى، دىنــى ئالىملىــرى، تىجارەتچىلىرى 
ــۇن  ــە تۇتق ــى خالىغانچ ــى پۇقراالرن ۋە ئادەتتىك
تارىخــى  ۋە  مەســچىتلەرنىڭ  قىلىنىشــى، 
بالىالرغــا  چېقىلىشــى،  قۇرۇلۇشــالرنىڭ 
قاراتمىلىــق ئاسسىمىلياتســىيە سىياســەتلىرى ۋە 
مەجبۇرىــي ئەمگــەك قاتارلىــق ئىنســان ھەقلىــرى 
دەپســەندىچلىكلىرى كىتابنىــڭ ئاخىرقــى بابىدا 
تەھلىــل قىلىنغــان. ئاپتــور خىتاينىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ئېلىــپ بارغــان بــۇ قىلمىشــلىرىغا 
»كۈلتــۈرەل قىرغىنچىلىــق« دەپ باھــا بەرگــەن 
»يەرشــارى  خەلقئارادىكــى  ئاپتورنىــڭ   .
ئــۇرۇش«  قارشــى  تېررورلۇققــا  خاراكتېرلىــك 
قىرغىنچىلىقــى  ئۇيغــۇر  نۇقتىئىنەزەرىدىــن 
تۆۋەندىكــى  تارتىشــنى  تــاالش  ھەققىدىكــى 
پاراگرافتــا ئۇســتىلىق بىلــەن يىغىنچاقاليــدۇ:
»...بــۇ خىــل زوراۋانلىــق بىلەن بىــر ئېتنىك 
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ياكــى ئۇلۇســنىڭ كىملىكىنــى يوقۇتــۇش ۋە 
مەجبــۇرى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش ئۇرۇنىشــى 
قوبــۇل  جەمئىيەتتــە  خەلقئارالىــق  بۈگۈنكــى 
قىلىنمايدىغــان بىــر قىلمىــش ھېســابلىنىدۇ. 
لېكىــن بــۇ قىلمىشــالر »يەرشــارى خاراكتېرلىــك 
رامكىســىدا  ئــۇرۇش«  قارشــى  تېررورلۇققــا 
»تېررورچــى«  ئۇيغۇرالرنــى  بــەردى...  يــۈز 
ئىنســانىيلىقتىن  ئارقىلىــق  قــاراش  دەپ 
ســانلىق  كــۆپ  دۇنيادىكــى  چىقىرىۋېتىــش 
كۈلتــۈرەل  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي  دۆلەتنىــڭ 
قىرغىنچىلىــق قىلمىشــلىرىنى ئــۆز مەۋجۇدىيىتــى 
ــر  ــان تەدبى ــى ئېلىنغ ــە قارش ــۈن تەھدىتك ئۈچ
دەپ چۈشىنىشــىگە يــول ئاچتــى. خىتاينىــڭ 
ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان قىلمىشــلىرىنى تەنقىــد 
دۆلەتلــەر »يەرشــارى خاراكتېرلىــك  قىلغــان 
باشــالتقان  ئۇرۇش«نــى  قارشــى  تېررورلۇققــا 
بىلــەن  ســۈپىتى  بولــۇش  دۆلەتلــەر 
ئۆزلىرىنىــڭ  بويىچــە  -يىللىــرى   2000
مەنپەئەتلىــرى ئۈچــۈن تەھدىــت دەپ قارىغــان 
دەپســەندە  ھەقلىرىنــى  »تېررورچىالر«نىــڭ 
چىقىرىۋەتتــى.  ئىنســانىيلىقتىن  ۋە  قىلــدى 
ــۇر(  ــاۋازى )ئۇيغ ــڭ ئ ــۇ دۆلەتلەرنى شۇڭالشــقا ب
ئۈســتۈنلۈكىدىن  ئەخالقــى  مەسىلىســىدىكى 
مەھــرۇم قالــدى.« )200 - 201 -بەتلــەر(.
قارشــى  »ئۇيغۇرالرغــا  خۇالســىلىگەندە، 
ئــۇرۇش« ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــاي دۆلىتــى بىلەن 
بولغــان مۇناســىۋىتىنى چۈشــەندۈرۈش ئۈچــۈن 
يېڭىچــە ئۇپــۇق ياراتقــان ئەســەردۇر. ئاپتورنىڭ 
ئۇيغۇر تىلىنى راۋان سۆزلىيەلىشى ۋە 25 يىلدىن 
كــۆپ ئېتنوگرافىيــە تەتقىقــات تەجرىبىســىگە 
ئىگــە بولۇشــى بــۇ كىتابنــى ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە 
يېزىلغــان باشــقا تەتقىقاتالردىــن پەرقلەنــدۈرۈپ 
تۇرىــدۇ. شــان روبېرتــس ئۇيغــۇر رايونىنىــڭ 
تارىخــى ئارقــا كۆرۈنۈشــىنى ھەققىــدە يېزىلغــان 

باشــقا ماقالــە ۋە كىتابالرغــا مەيــدان ئوقۇيــدۇ. 
ــاي  ــۇ رايوننــى خىت ئۇيغــۇرالر ئولتۇراقالشــقان ب
تېررىتورىيەســىنىڭ ئايرىلمــاس قىســمى دەپ 
قارىمــاي، خىتــاي تەرىپىدىــن بېســىۋېلىنغان 
زېمىــن ئىكەنلىكىنــى تارىخــى پاكىتــالر بىلــەن 
ســىرت،  بۇنىڭدىــن  قويىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا 
تېررورلــۇق ھەققىدىكى مەۋجــۇت تەتقىقاتالردىن 
پايدىلىنىــپ ئۇيغــۇر قوراللىــق گۇرۇپپىلىرىنىــڭ 
خىتــاي دۆلىتــى ئۈچــۈن مەۋجۇدىيــەت تەھدىتى 
ئېلىــپ كەلمەيدىغانلىقىنــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
شــۇنداقال  بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ  ھالــدا 
ــك  ــارى خاراكتېرلى ــڭ »يەرش ــاي دۆلىتىنى خىت
دولقۇنىدىــن  ئــۇرۇش«  قارشــى  تېررورلۇققــا 
ئۇقۇمىنــى  »تېررورىــزم«  پايدىلىنىــپ، 
ــا قارشــى  قااليمىقانالشــتۇرغانلىقى ۋە ئۇيغۇرالرغ
ئېلىــپ بارغان دۆلــەت زوراۋانلىقىنــى پەردازالش 
ئۈچــۈن قولالنغانلىقىنــى سىســتېمىلىق ھالــدا 
ئۇيغۇرغــا  ئاپتــور  ئاخىرىــدا  چۈشــەندۈرىدۇ. 
قارشــى ئېلىپ بېرىلغــان كۈلتۈرەل قىرغىنچىلىق 
دۆلىتىنــى  خىتــاي  توختىلىــپ،  ھەققىــدە 
چەتنىگــەن  ئىنســانلىقتىن  تىزگىنلەنمىســە 
سىياســىتىنىڭ  دۆلــەت  زوراۋان  خىــل  بــۇ 
ــش  ــۇ يېيىلى ــەق دۆلەتلەرگىم ــقا ھاكىممۇتل باش
قويىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا  بارلىقىنــى  ئېھتىماللىقــى 
ئاپتــور خەلقئــارا جەمئىيەتنــى ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن 
ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــكە چاقىرىــدۇ ۋە بۈگــۈن 
ھېســابى  بەرگەنلەرنىــڭ  يــۈز  ئۇيغۇرالرغــا 
كەلگۈســىدە  ئىنســانالرنىڭ  ســورىمىغان 
ئۆزلىــرى ئوخشــاش ئەھۋالغــا چۈشــۈپ قالغىنىــدا 
خىتــاي ئۇيغۇرالرنــى نىشــانغا ئالغانــدا ھېــچ 
پۇشــايمان  ئۈچــۈن  قىلمىغانلىقىنــى  ئىــش 
كىتابىنــى  تەكىتلــەپ  قىلىدىغانلىقىنــى 

ئاخىرالشــتۇرىدۇ.
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20 -  ئەســىر چاغــداش تىلشۇناســلىقنىڭ قۇرغۇچىســى 
 Ferdinand de( سائۇسســۇر  دە  فەردىنانــد  قارالغــان  دەپ 
تىلنــى  Saussure(، تىلشۇناســلىقىنىڭ پەقــەت ۋە پەقــەت 

بولۇشــى  ســاھە  بىــر  قىلىدىغــان  تەتقىــق  ئۈچــۈن  تىــل 
كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىق 
بولســا تىــل بىلــەن جەمئىيــەت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى 
بىــر  قىلىدىغــان  تەتقىــق  دائىرىــدە  كــەڭ  ھەرجەھەتتىــن 
ســاھە. تىلشۇناســلىق توغرىســىدىكى زامانىــۋى تەتقىقاتــالر 
دۆلەتلــەردە  قاتارلىــق  فىرانســىيە  ۋە  ئامېرىــكا  گىرمانىيــە، 
بىــر قــەدەر بالــدۇر ئېلىــپ بېرىلىشــقا باشــلىغان. تــۈرك 
تىلشۇناســالر تۈركىيەدىكــى تىــل تەتقىقاتىنىــڭ تىلشۇناســلىق 
ــەڭ  ــتۇرغاندا، ئ ــەن سېلىش ــەر بىل ــان  دۆلەتل ــي قىلغ تەرەققى
ئــاز 50 يىــل كەينىــدە قالغــان دەپ قارايــدۇ. مەيلــى تۈركچــە 
ــان بولســاق،  ــپ باقىدىغ ياكــى ئۇيغۇرچــە بولســۇن، ئىزدىنى
ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىق ياكــى تىلشۇناســلىق توغرىســىدىكى 
ماتېرىيالالرنىــڭ كەمچىللىكــى بىزنــى ھەيــران قالدۇرىــدۇ. 
بــۇ ســاھەلەر توغرۇلــۇق ئانــا تىلىمىــزدا يېزىلغــان ماتېرىيالــالر 
ئۇياقتــا تۇرســۇن، تەرجىمــە ماتېرىيالالرمــۇ ئىنتايىــن چەكلىك. 
 Prof.( داغابــاكان1  ئۆزتــۈرك  فاتمــا  دوكتــور  پروففېســور 
ئىجتىمائىــي  مۇئەللىمنىــڭ   )Dr. Fatma Öztürk Dağabakan

ــان  ــۇ ســاھەدە يېزىلغ ــۇ ئەســىرى، ب ــق ب تىلشۇناســلىق ناملى
قىممەتلىــك بىــر ئەســەر ھېســاپلىنىدۇ. كىتــاب بــۇ ســاھەدىكى 
ــەن بىرگــە بۇنىڭدىــن  ــدۇرۇش بىل ــر بوشــلۇقنى تول چــوڭ بى
روياپقــا  ۋە  تەتقىقاتالرغــا  بېرىلىدىغــان  ئېلىــپ  كېيىــن 

چىقىدىغــان ئەســەرلەرگە مەنبــە بوالاليــدۇ. 

پروففېسور دوكتور فاتما ۆئزتۈرك داغاباكان
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ــاب،  ــۇ كىت ــق ب ــلىق ناملى ــي تىلشۇناس ئىجتىمائى
ــى چــوڭ  ــارەت ئىكك ــن ئىب ــە ۋە ئەمەلىيەتتى نەزەرىي
قىســىمغا ئايرىلغــان. نەزەرىيــە قىســمى ئــۆز ئىچىــدە 
ــا  ــمى بولس ــەت قىس ــا، ئەمەلىي ــك باپق ــە كىچى يەتت

ــا ئايرىلغــان.  تــۆت كىچىــك باپق
قارايدىغــان  قىســمىغا  نەزەرىيــە  كىتابنىــڭ 
بولســاق، بىرىنچــى باپتــا ئاپتــور ئالــدى بىلــەن 
تىلنىــڭ نېمىلىكــى ۋە تىــل بىلــەن جەمئىيــەت 
توغرىســىدا  مۇناســىۋەت  زىــچ  ئوتتۇرىســىدىكى 

توختالغــان. قىســقىچە 
ئىككىنچــى باپتــا، ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ 
ــىلىي  ــن تەپس ــىدا ئىنتايى ــات ساھەســى توغرىس تەتقىق
چۈشــەنچە بەرگــەن. ئاپتــور ئىجتىمائىــي تىلشــۇ-
مىســال  قاراشــلىرىنى  كــۆز  پەرقلىــق  ناســالرنىڭ 
ــلىقنىڭ  ــي تىلشۇناس ــق، ئىجتىمائى ــۈرۈش ئارقىلى كەلت
تەتقىقــات ساھەســىنى مۇنــداق يىغىنچاقلىغــان: كىــم، 
ــان،  ــداق ۋە قاچ ــى، قان ــى تىلن ــەن، قايس ــم بىل كى
قايســى ئىجتىمائىــي شــارائىتتا، قايســى تىلــدا، قايســى 
نىيــەت ۋە ســەۋەپ تۈپەيلــى سۆزلىشــىۋاتىدۇ ياكــى 

يېزىۋاتىــدۇ؟2
ئۈچىنچــى باپتــا ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ 
ئاالقــە دائىرىســى ھەققىــدە توختىلىــپ، ئاپتــور 
يولغــا  نېمىلىكىدىــن  ئاالقىنىــڭ  بىلــەن  ئالــدى 
لۆفلــەر )Heinrich Löffler(نىــڭ  چىققــان. خەنرىــچ 
مودېلىنــى  ئاالقــە  تىلشۇناســلىقنىڭ  ئىجتىمائىــي 
نەقىــل كەلتــۈرۈپ، بــۇ تېمىنــى كېيىنكــى باپتىكــى 
كــود ئالماشتۇرۇشــقا باغلىغــان. بــۇ باپتــا كــود 
ئۈچــۈن  نېمــە  ئېنىقلىمىســى،  ئالماشتۇرۇشــنىڭ 
ئاالقىــدە كــود ئالماشتۇرۇشــنىڭ زۆرۈرلۈكــى ۋە كــود 
قىســقىچە  توغرىســىدا  تۈرلىــرى  ئالماشتۇرۇشــنىڭ 

توختالغــان. 
بەشــىنچى باپنىــڭ تېمىســى ئىجتىمائىــي تىلشــۇ-
ناســلىقنىڭ تەتقىقــات ساھەســى بولــۇپ، تەتقىقــات 
ساھەســى تەپســىلىي تونۇشــتۇرۇلغاندىن ســىرت، بۇ 

باپتــا ئاپتــور ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ تەتقىقات 
ئۇســۇللىرى ھەققىدىمــۇ قىســقىچە مەلۇمــات بەرگەن.
ئىجتىمائىــي  تېمىســى  باپنىــڭ  ئالتىنچــى 
بولــۇپ،  تەرەققىياتــى  تارىخــى  تىلشۇناســلىقنىڭ 
تەپســىلىي  ئىنتايىــن  توغرۇلــۇق  بــۇ  ئاپتــور 
توختالغــان. ئالدى بىلەن ئىجتىمائىي تىلشۇناســلىق 
ــى  ــپ چىققانلىق ــداق كېلى ــڭ قان ــەن ئاتالغۇنى دېگ
بىلــەن باشــلىغان ئاپتــور، داۋامىــدا ئىجتىمائىــي 
ــۈچ  ــى ئ ــى تۆۋەندىك ــلىقنىڭ تەرەققىياتىن تىلشۇناس
قىلغــان:  بايــان  تەپســىلىي  ئايرىــپ  باســقۇچقا 
ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ دەســلەپكى مەزگىلى، 
باشــالنغۇچ مەزگىلــى ۋە تەرەققىي قىلغــان مەزگىلى. 
ھــەر باســقۇچتا يەنــە، ئىجتىمائىي تىلشۇناســلىقنىڭ 
تەرەققىي قىلىشــىغا زور تۆھپە قوشــقان تىلشۇناســالر 

ھەققىدىمــۇ قىســقىچە مەلۇمــات بەرگــەن. 
تۈرلىرىگــە  تىلنىــڭ  بــاپ  ئاخىرقــى  ئــەڭ 
ــەڭ  ــە قىســمىنىڭ ئ ــۇ نەزەرىي ــۇپ، ب ئايرىلغــان بول
تەپســىلىي توختالغــان بۆلىكىــدۇر. بــۇ باپتــا ئاپتــور 
ئالــدى بىلــەن تىــل تۈرلىــرى توغرىســىدا تەپســىلىي 
ــالرنىڭ  ــق تىلشۇناس ــەن ۋە پەرقلى ــەنچە بەرگ چۈش
تىــل تۈرلىــرى توغرىســىدىكى كــۆز قاراشــلىرىنى 
نەقىــل كەلتۈرگــەن. ئۇنىڭدىــن كېيىــن تىلنىــڭ 
 )Dilsel Değişke( خۇسۇســىيەتلىرى  ئۆزگىرىشــچان 
ئۆزگىرىشــچان  تىلنىــڭ  توختالغــان.  ھەققىــدە 
جۇغراپىيىگــە،  شەخىســكە،  خۇسۇســىيەتلىرىنى 
جەمئىيەتكە، ياشقا، گۇرۇپقا ۋە فۇنكىسىيىگە خاس 
ئۆزگىرىشــچان تىــل خۇسۇســىيەتلىرى دېگەنــدەك 
تۈرلەرگــە ئايرىغــان. بــۇ خۇسۇســىيەتلەر ئــۆز ئىچىدە 
يەنــە پەرقلىــق كىچىــك كاتېگورىيىلەرگــە ئايرىلغــان 
ــۇپ، ھــەر بىــرى ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ  بول

ــدە. ــى ماھىيىتى ــات ساھەس ــر تەتقىق بى
كىتابنىــڭ نەزەرىيــە قىســمى ئاخىرالشــقاندىن 
كېيىــن، ئەمەلىيــەت قىســمىدا ئاپتــور ئۆزىنىــڭ تــۆت 
ــان.  ــان قىلغ ــى تەپســىلىي باي ــي تەتقىقاتىن ئەمەلى
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Endnotes

1  Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi
2  Norbert Dittmar, Grundlagen der Soziolinguistik – Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 

1997, S.25  

بىرىنچىســى، ئىجتىمائىي تىلشۇناسلىقنىڭ مۇھىم 
بىــر تەتقىقات تېمىســى بولغان ئەرلــەر ۋە ئايالالرنىڭ 
تەتقىقــات  بېرىلغــان  ئېلىــپ  ھەققىــدە  تىلــى 
ــالر  ــەن ئايال ــدى بىل ــور ئال ــا ئاپت ــۇ باپت ــۇپ، ب بول
ــان  ــپ بېرىلغ ــى توغرىســىدا ئېلى ــڭ تىل ۋە ئەرلەرنى
توغرىســىدا  تىلشۇناســالر  ۋە  تەتقىقاتــالر  مۇھىــم 
مەلۇمــات بەرگــەن. ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ 
ــۈك  ــان، كەمتۈكل ــى بولغ ــم نەزەرىيىس ــى مۇھى ئىكك
ــاراش  ــەن كــۆز ق نەزەرىيىســى )Eksiklik Görüşü( بىل
پەرقــى نەزەرىيىســى )Ayrılık Görüşü( توغرىســىدىمۇ 
قىســقىچە توختالغــان. باپنىــڭ ئاخىرىــدا ئايالــالر ۋە 
ئەرلەرنىــڭ تىل ئىشلىتىشــىدىكى ئاالھىدىلىكلىرىنى 
ئىجتىمائىي تۇرمۇشــتىن مىســال كەلتۈرۈپ تەپســىلىي 

ــان قىلغــان. باي
ئاپتورنىــڭ ئىككىنچــى تەتقىقاتــى، تۈركچــە ۋە 
گىرمانچىــدا ئايالــالر توغرىســىدىكى قېلىپالشــقان 
كــۆز قاراشــالر ھەققىــدە بولــۇپ، ئاپتــور ئالــدى 
بىلــەن قېلىپالشــقان  ئىپادىنىــڭ نېمىلىكــى، رولــى 
ۋە ئاالھىدىلىكىنــى بايــان قىلغــان. ئاندىــن تۈركچە 
ۋە گىرمانچىدىكــى ئايالــالر ھەققىدىكى قېلىپالشــقان 
ئىپادىلەرنــى ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــتىن مىســال ئېلىــپ 

تــۇرۇپ ئوتتۇرىغــا قويغــان. 
ۋە  تۈركچــە  ئاپتــور،  تەتقىقاتىــدا  ئۈچىنچــى 
ياشــالرنىڭ  تاراتقــۇالردا  ئىجتىمائىــي  گىرمانچــە 
تىلــى توغرىســىدا توختالغــان. بــۇ باپتــا ئاپتــور 
ــڭ نېمىلىكــى ۋە  ــەن ياشــالرنىڭ تىلىنى ــدى بىل ئال
ئوتتۇرىغــا چىقــش ســەۋەپلىرى ھەققىــدە چۈشــەنچە 
بەرگــەن. ئاندىــن ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر توغرىســىدا 
قىســقىچە مەلۇمــات بەرگەندىــن كېيىــن، ئىجتىمائىي 
ــۇالردا شــەكىللەنگەن تۈركچــە ۋە گىرمانچىــدا  تاراتق
ياشــالرنىڭ تىلىدىــن ئەمەلىــي مىســالالر بېرىــش 

ــر  ــە بى ــۇ تېمىنــى يەن ۋە سېلىشــتۇرۇش ئارقىلىــق ب
قــەدەم ئايدىڭالشــتۇرغان.

ئەمەلىــي قىســىمنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى بابىــدا، 
ئاپتــور -2015 يىلــى -11 ئايــدا تۈركىيــەدە ئېلىــپ 
بېرىلغــان ســايالمدا، ئــەر ۋە ئايــال خەلــق ۋەكىلــى 
نامزاتالرنىــڭ نۇتۇقلىرىنى ئىجتىمائىي تىلشۇناســلىق 
نۇقتىســىدىن تەتقىــق قىلغــان. ئاپتــور ئالــدى بىلەن 
سىياســەت تىلــى، رولــى ۋە ئاالھىدىلىكــى توغرۇلــۇق 
ئەينــى  ئاندىــن  بەرگــەن.  قىســقىچە چۈشــەنچە 
چاغدىكــى ئىككــى ئــەر ۋە ئىككــى ئايــال خەلــق 
ــمىنى  ــۇم قىس ــڭ مەل ــڭ نۇتۇقىنى ــى نامزاتىنى ۋەكىل

نەقىــل قىلىــپ سېلىشــتۇرما ئېلىــپ بارغــان.
ۋە  نەزەرىيــە  ئېيتقانــدا،  ئومۇمىــي جەھەتتىــن 
ــىمدىن  ــوڭ قىس ــى چ ــارەت ئىكك ــن ئىب ئەمەلىيەتتى
ئىجتىمائىــي  كىتــاب،  بــۇ  تاپقــان  تەركىــب 
تىلشۇناســلىق ساھەســىدىكى ئىنتايىــن قىممەتلىــك 
ئەســەر  بىــر  ئوينايدىغــان  رول  باشــالمچىلىق  ۋە 
ھېســاپلىنىدۇ. ئاپتــور فاتمــا ئۆزتــۈرك داغابــاكان 
تىلشۇناســلىق  ئىجتىمائىــي  قىســمىدا  نەزەرىيــە 
توغرىســىدا تەپسىلىي چۈشەنچە بەرگەندىن كېيىن،  
ئەمەلىيــەت قىســمىدا ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ 
مۇھىــم تەتقىقــات ســاھەلىرى بولغــان پەرقلىــق بىــر 
نەچچــە تېمىــدا ئېلىــپ بارغــان تەتقىقاتلىرىنىمــۇ 
كىتابقــا ئىــالۋە قىلىــپ كىتابنىــڭ قىممىتىنى تېخىمۇ 
ئاشــۇرغان. شۇڭالشــقا بــۇ كىتــاب تىلشۇناســلىق 
ساھەســىدە تەتقىقــات ئىلىــپ بارماقچــى بولغانالرغــا 
ۋە بــۇ ســاھەگە قىزىققۇچىالرغــا ياخشــى پايدىلىنىش 
ۋە  ئىخچــام  كىتــاب  بــۇ  بوالاليــدۇ.  ماتىرىيالــى 
ــي  ــۇ ئىجتىمائى ــەن، بولۇپم ــرى بىل ــق مەلۇماتلى ئىنى
تىلشۇناســلىق ساھەســىدىكىلەرنىڭ پايدىلىنىشــىغا 

ــدۇ. ــۇ ئەرزىي بەكم
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ۋە خىتاي كۈچىنىڭ ماھىيىتى

مەۋالن تەڭرىقۇت 
ۋە  سىياســەت  ئۇنىۋېرســىتېتى  خالــدۇن  ئىبــن 
دوكتورانتــى. بۆلۈمــى  مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا 

 E-mail: m.tanrkitut@gmail.com 

(王飞凌) ۋاڭ فېيلىن

پىروفېسســور ۋاڭ فېيلىــڭ خىتــاي پۇشــتىدىن 
بولغــان ئامېرىكالىــق بولــۇپ ئەنخۇيــدا تۇغۇلغــان ۋە 
ــەت  ــىتېتى سىياس ــىلۋانىيە ئۇنىۋېرس ــكا پېنس ئامېرى
ئۇنۋانىغــا  دوكتورلــۇق  كەســپىدە  بىلىملىــرى 
ئېرىشــكەن. ئــۇ ھازىــر جورجىيــە پــەن – تېخنىــكا 
مەركىزىــدە  تەتقىقــات  خىتــاي  ئۇنىۋېرســىتېتى 
ئىشــلىمەكتە. خەلقئارالىــق سىياســىي - ئىقتىســاد، 
ئامېرىــكا - شــەرقىي ئاســىيا مۇناســىۋىتى، شــەرقىي 
ئاســىيا ۋە جۇڭگــو تەتقىقاتــى قاتارلىــق ســاھەلەردە 
ئىلمىــي خىزمەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالنماقتا. ئۇنىــڭ 
»خىتــاي تەرتىپــى: ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىــك، دۇنيــاۋى 
ئىمپېرىيــە ۋە خىتــاي كۈچىنىــڭ ماھىيىتــى« ناملىق 
كىتابــى 2017 - يىلــى 9 - ئايــدا ئىنگلىــز تىلىــدا 

ــان.  نەشــر قىلىنغ
كىتــاب خىتــاي تەتقىقــات ساھەســىدە مۇھىــم 
خىتــاي  بىــر  بولــۇپ،  ئىگــە  ئەھمىيەتكــە 
پىروفېسســورنىڭ ئــۆزى چــوڭ بولغــان ۋە پىششــىق 
ــان  ــپ بارغ ــدە ئېلى ــەت ھەققى ــان مەدەنىي بىلىدىغ
ئاالھىــدە  بىلەنمــۇ  ســۈپىتى  بولــۇش  تەتقىقاتــى 
چەتئەللىكلەرنىــڭ  ئەرزىيــدۇ.  قىلىشــقا  دىققــەت 
خىتــاي ھەققىــدە ئېلىــپ بارغــان تەتقىقاتلىرىنىــڭ 
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غەربلىكلەرنىــڭ  خىتــاي  كۆپىنچىســىدە 
مەســىلىلەرگە بولغان كۆز قارىشــى ۋە تەتقىقات 
ئەنئەنىســى رامكىســىدا ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ 
بۇرۇنقــى  ھاكىمىيىتىــدە  خىتــاي  بۈگۈنكــى 
خىتــاي مەدەنىيىتىنىــڭ تەســىرى ھەققىدىكــى 
تەھلىللەرنــى بــەك قارشــى ئېلىــپ كەتمەيــدۇ. 
تەرەققىــي  ۋە  ئۆزگىرىــش  مەســىلىگە  ئــۇالر 
ــل  ــپ تەھلى ــن چىقى ــش نۇقتىئىنەزەرىدى قىلى
قىلىدىغــان بولــۇپ بــۇ جەھەتتىــن خىتاينىمــۇ 
ئىگــە،  ئەنئەنىســىگە  باشــقۇرۇش  زامانىــۋى 
كوممۇنىزم ۋە باشقا مودېرن دۆلەت باشقۇرۇش 
پەلسەپەســىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان دەپ 
قارايــدۇ. بــۇ كىتــاب ھــەم غەربنىــڭ بــۇ خىــل 
مېتــود ۋە نەزەرىيەلىرىنــى ياخشــى بىلىدىغــان 
ئۆســۈپ  مەدەنىيىتىــدە  خىتــاي  شــۇنداقال 
تەتقىقــات  پىروفېسســورنىڭ  بىــر  يېتىلگــەن 
دەل  غەربلىكلەرنىــڭ  بولــۇپ،  نەتىجىســى 
ئەكســىچە، كۈنىمىزدىكــى خىتــاي ھاكىمىيــەت 
مىــڭ  نەچچــە  ماھىيىتىنىــڭ  شــەكلىنىڭ 
يىللىــق ئەنئەنىگــە ئىگــە بولغــان ۋە تارىخــى 
تەرەققىيــات جەريانــدا ئۈزلۈكســىز تەرەققىــي 
خىتــاي  شــۇنداقال  كېلىۋاتقــان،  قىلىــپ 
»ئۆزگەرمــەس  ئەنئەنىســىنىڭ  ھاكىمىيــەت 
تەقدىرىگــە« ئايلىنىــپ كەتكــەن چىــن - 
خــەن ئەندىزىســىدە مۇجەسسەملەشــكەنلىكىنى 

ــدۇ ــا قويى ئوتتۇرىغ
خىتاينىــڭ  كىتابــى  بــۇ  فېيلىڭنىــڭ  ۋاڭ 
خەلــق  خىتــاي  ۋە  ئىكەنلىكــى  نېمــە 
كۆتۈرۈشــىنىڭ  قــەد  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
نېمىدىــن دېــرەك بېرىدىغانلىقىغــا خىتاينىــڭ 
تــۇرۇپ  چىقىــپ  كەچمىشــىدىن  تارىخــى 
ئىلمىــي، ئەتراپلىــق لېكىــن رىۋىزىيونىســت 
ئوخشــىمايدىغان،تۈزىتىش  )باشــقىالرغا 
شــەكىلدە  بىــر  رادىــكال(  خاراكتېرلىــك، 
ئــۇ  قىلغــان.  مەقســەت  بېرىشــنى  يېشــىپ 

خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتىنــى »خىتــاي دۇنيا 
تەرتىپــى« )China Order( نــى قايتىدىــن 
ــيون(  ــۇرچ )مىس ــە ب ــنى ئۆزىگ ــۇرۇپ چىقىش ق
ــن - خــەن  ــان تارىختىكــى چى دەپ قارايدىغ
ــى ۋە  ــىي سىستېمىس ــى سىياس ــەن سۇاللىس خ
جانالنغــان  قايتىدىــن  ئىدېئولوگىيەســىنىڭ 
قويغــان  ئوتتۇرىغــا  ئىكەنلىكىنــى  شــەكلى 
)7 - بــەت( )4 - بــەت، 197 - بــەت(. 
»خىتــاي دۇنيــا تەرتىپــى« »ئامېرىــكا دۇنيــا 
بىلــەن »تۈپتىــن  بــەت(  تەرتىپــى« )4 - 
بــۇ ھەقتىكــى  ۋاڭنىــڭ  بولغاچقــا،  زىــت« 
 Graham( ئالىســىن  گراھــام  خۇالسىســى 
Allison( نىــڭ خىتاينىــڭ قەد كۆتۈرۈشــىنىڭ 
 Thucydides’s( تۇزىقــى«  »تۇســىدىدېس 
توقۇنۇشــى«  »مەدەنىيەتلــەر  ۋە   )Trap
ــك  ــە ۋەكىللى ــتۈرۈلگەن ھالىتىگ ــڭ بىرلەش نى
قىلىدىغانلىقىــدەك كــۆز قاراشــنى قايتىدىــن 

قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 
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مەيلــى  قارىشــىچە،  فېيلىڭنىــڭ  ۋاڭ 
رېئاللىقتــا ياكــى كۆرۈنۈشــتە بولســۇن، خىتــاي 
»كۈچلــۈك  ھاكىمىيىتــى  كوممۇ-نىســت 
ئىچكــى لوگىــكا« تەرىپىدىــن »كۇڭزىچىلىــق 
قانۇنچــى«  ئورىنىۋالغــان  چاپىنىغــا 
ــەن  ــى پۈتۈۋېتىلگ ــر كەب ــش »تەقدى بولۇۋېلى
ۋە مەجبۇرالنغــان« »چىــن - خــەن« چــە 
مۇســتەبىت  ۋە  دىكتاتــور  ئىگــە  ماھىيەتكــە 
)قانۇنچــى  بــەت(.   -  46  ،39( دۆلــەت. 
 法家 پەلسەپەســىدىكى  سىياســەت  خىتــاي 
نــى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ ھاكىمىيەتنىــڭ 
دىكتاتــور بولۇشــىنى تەشــەببۇس قىلىدىغــان، 
ــدار،  ــەس ھۆكۈم ــق ئۈچــۈن ئەم ــى خەل قانۇنن
ــان  ــۈن دەپ قارايدىغ ــەت ئۈچ ــى ھاكىمىي يەن
ــۇ  ــىتىدۇ(. ب ــىنى كۆرس ــقۇرۇش پەلسەپەس باش
سىياســىي سىســتېما ئۈزلۈكســىز كېڭىيىشــنى 
ــى  ــەت ئىچ ــۇ دۆل ــى ئ ــدۇ، چۈنك ــەپ قىلى تەل
ــى ســىرتىدا  ــڭ كونتروللۇق ۋە ســىرتىدا ئۆزىنى
ــۆزى  ــى ئ ــەت ياك ــداق رىقاب ــە ھەرقان جەھەتت
سېلىشتۇرۇشــنىڭ  باشــقىالرنى  بىلــەن 
بولۇشــىدىن ئۆزىنــى خاتىرجــەم ۋە بىخەتــەر ۋە 

تىنــچ بواللمايــدۇ.)46 - بــەت(
خەنچــە   - چىــن  تارىخىــدا،  خىتــاي 
چىــن  قېتىــم  »تۇنجــى  ھاكىمىيــەت 
ئىمپېرىيەســى )مىالدىدىــن بۇرۇنقــى 221 - 
يىلدىــن 207 - يىلغىچــە( تەرىپىدىــن بارلىققا 
ئىمپېرىيەســى  خــەن  ،»ئىككــى  كەلگــەن 
)202 - يىلدىــن 9 - يىلغىچــە ۋە 25 - 
22 - يىللىــرى( دەۋرىــدە قايتــا قۇرۇلغــان 
)قانۇنالشــتۇرۇلغان،  مەشرۇالشــتۇرۇلغان  ۋە 
تــاڭ   - ســۈي   . قىلدۇرۇلغــان(  قوبــۇل 
تەرىپىدىــن   )907  -  581( ئىمپېرىيەســى 
ــان، ئۆزلەشــتۈرۈلگەن ۋە  ــي قىلدۇرۇلغ تەرەققى
مۇكەممەللەشــتۈرۈلگەن شــۇنداقال يــۈەن، مىــڭ 
ۋە چىــڭ ئىمپېرىيەلىــرى تەرىپىدىــن مۇنتىزىــم 

ۋە مۇكەممــەل ۋە ناھايىتــى كۈچلــۈك ھالەتكــە 
ئاپتورنىــڭ  بــەت(   - كەلتۈرۈلگــەن)397 
قارىشــىچە، مانــا بــۇ ئەدەپلىك »خىتــاي دۇنيا 
تەرتىپى« مىالدىدىن بۇرۇنقى 3 - ئەســىردىن 
مىــالدى 19 - ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچــە 
يــاۋرو - ئاســىيا قىتئەســىنىڭ شــەرقىدىكى 

قىلغــان. خەلقلەرگــە ھۆكۈمرانلىــق 
مانــا بــۇ چوڭقــۇر يىلتىــز تارتىــپ كەتكــەن 
قۇرۇلغــان  ئۈســتىگە  ئاســارىتى  تارىخنىــڭ 
ــىدىنال  ــى تۇغۇلۇش ــق جۇمھۇرىيىت ــاي خەل خىت
»ھــەر ۋاقىــت ۋە ھــەر قانــداق يــەردە ھازىرقى 
تەرتىپىنــى  سىياســىي  دۇنيانىــڭ  مەۋجــۇت 
ئۆزىگــە ئوخشــاش قىلىــش ئۈچــۈن ئىنقىــالب 
ــش«  ــپ بېرى ــش ئېلى ــك ئۆزگەرتى خاراكتېرلى
نىــڭ يولىنــى ئىزدەيدىغــان ھاكىمىيەتتىــن 
ئىبــارەت. خىتــاي كوممۇنىســت ھاكىمىيىتــى 
ــى ۋە  ــڭ بىخەتەرلىك ــۇ ئۆزىنى ــا ب ــۈن مان ئۈچ
كۈچىنــى كاپالەتلىــك قىلىشــنىڭ يولىــدۇر. 
)197 - بــەت(. بــۇ ھەقتــە ئاپتــور، ماۋزېــدۇڭ 
ــا كوممۇنىســت  ــقا »موســكۋادىن دۇني شۇڭالش
ئىنقىالبىنىــڭ رەھبەرلىكىنــى، ئامېرىكىدىــن 
دۇنيــا رەھبەرلىــك ھوقۇقىنــى تارتىۋېلىشــنى« 
ئېلىــپ  تىلغــا  قىلغانلىقىنــى  ئــارزۇ  نــى 
قــاراش  بۇنــداق  بــەت(.   -  180( ئۆتىــدۇ 
بولماســتىن  قارىشــى  كىشــىلىك  ماۋنىــڭ 
زىھنىيتىگــە  رەھبەرلىرىنىــڭ  خىتــاي 
ئىمــا  كەتكەنلىكىنــى  بېســىلىپ  مۆھــۈردەك 
خەلــق  خىتــاي  گەرچــە  ئاپتــور،  قىلغــان 
جۇمھۇرىيىتــى مــاۋ دىــن كېيىــن »نۇرغــۇن 
ئۆزگىرىشــلەرنى«  قاماشــتۇرىدىغان  كۆزنــى 
ئەممــا  بولســىمۇ،  كەچۈرگــەن  باشــتىن 
خىتــاي كوممۇنىســت ھۆكۈمرانلىــرى ئۇالرنىــڭ 
ــڭ  ــى ۋە رەھبەرلىرىنى ــەت سىستېمىس ھاكىمىي
»خىتــاي  كەتكــەن  ئورنــاپ  ئىدىيەســىگە 
ــۈرۈش  ــلىگە كەلت ــى ئەس ــى« ن ــا تەرتىپ دۇني
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ئىدىيەســىدىن دىــن ھالقىــپ كېتەلمىگەنلىكى 
ياكــى تاشــلىۋېتەلمىگەنلىكىنى بايــان قىلىــپ 

ئۆتىــدۇ. )210 - بــەت(.
ــەرى  ــى مۆلچ ــاي ھەققىدىك ــڭ خىت ئاپتورنى
ئــۇ  بولــۇپ  ھالەتتــە  مەنپىــي  ناھايىتــى 
خىتــاي تەرتىپىنــى ياكــى خىتايچــە سىياســەت 
ئۆزگەرتكىلــى  ئىچىدىــن  ئەندىزىســىنى 
قويىــدۇ)113  ئوتتۇرىغــا  بولمايدىغانلىقىنــى 
تاشــقى  شــارائىتتا  نورمــال  بــەت(.   -
ئامىلــالر ۋە تەســىرلەر يېڭىلىــق يارىتىــش، 
ــم  ــەڭ مۇھى ــنىڭ ئ ــش ۋە ئىلگىرىلەش ئۆزگىرى
مەنبەســى بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ خىــل تاشــقى 
ــن - خــەن  ــە چى ــڭ كۈچــى ئادەتت ئامىلالرنى
ماھىيــەت«  »ئىچكــى  ئەندىزىســىدىكى 
مەھكــۇم.  بولۇشــقا  مەغلــۇپ  تەرىپىدىــن 
مەســىلەن، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى خىتاينــى 
چىــن - خەننىــڭ سىياســىي ئەندىزىســىدىن 
ئېچىنىشــلىق  دېموكراتىيەگــە  ھەقىقىــي 
ئۇنىــڭ  بولــۇپ ســەۋەبى  بولغــان  مەغلــۇپ 
رەھبەرلىــرى ئاساســەن كۇڭزىچــى - قانۇنچــى 
ئەبجەشمىســى  پەلسەپەســىنىڭ  باشــقۇرۇش 
بولغــان چىــن - خــەن سىياســىي زىھنىيىتىگــە 
ســاھىب بولغــان دىكتاتــۇر كىشــىلەر ئىبــارەت 
)150،159 - بــەت(. ۋاڭ فېيلىــن خىتاينىــڭ 
كەلگۈســى ھەققىــدە تــۆت خىــل ئېھتىماللىقنــى 

قويــدۇڭ:  ئوتتۇرىغــا 
شــەكلىگە  مۇســتەبىتلىك  يۇمشــاق   )1(

ئۆتــۈش
ۋە  مۇســتەبىتلىك  دەۋرىدىكــى  مــاۋ   )2(

قايتىــش  دەۋرىگــە  مىلىتارىــزم 
»پۇرســەت  شــياۋپىڭنىڭ  دېــڭ   )3(
كۈتــۈش« ئىستراتېگىيەســىگە قايتىــپ كېلىش
)4( باشــقا بىــر شــەكىلگە ئۆتۈشــتىن بــۇرۇن 

گۇمــران بولــۇش )216 - 17 - بەتلــەر(

بۇيــان  يېقىندىــن  جىنپىڭنىــڭ  شــى 
يۇمشــاق تەرەپكــە ئەمــەس بەلكــى تېخىمــۇ 
مېڭىشــى  قــاراپ  مۇســتەبىتلىككە  قاتتىــق 
ناچــار  ئــەڭ  ئېھتىماللىقنىــڭ  چــوڭ  ئــەڭ 
ــى  ــن ئىكەنلىكىن ــى مۇمكى ــق بولۇش ئېھتىماللى
خەلــق  خىتــاي  ھازىــر  قويىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا 
ــان  ــان قىلىنغ ــدا باي ــڭ يۇقىرى جۇمھۇرىيىتىنى
)تەقدىرىگــە پۈتۈلــۈپ كەتكــەن( چىن - خەن 
ئۇســلۇبىدىكى مۇســتەبىت خىتــاي تەرتىپىنــى 
ــق ۋە  ــۇ كــۆپ بايلى ئورنىتىــش ئۈچــۈن تېخىم
ــىنى  ــى كىش ــە ئىكەنلىك ــە ئىگ ــي كۈچك ھەربى
ــن  ــۇ ئەندىشــىگە ســالىدىغان رېئاللىقتى تېخىم

بــەت(.  ئىبارەتتــۇر )193 - 
ئاپتورنىــڭ كىتابتــا نېگىزلىــك ئوتتۇرىغــا 
قويماقچــى بولغــان كــۆز قارىشــى خىتــاي خەلق 
جۇمھۇرىيىتــى دۆلــەت ئىچى ۋە ســىرتىدا بازارغا 
ســېلىپ كېلىۋاتقــان »چوڭ بىرلىشــىش« نىڭ 
خىتــاي خەلقىگــە بەخــت، پارچىلىنىشــنىڭ 
كېلىدىغانلىقــى  ئېلىــپ  ئاپــەت  بولســا 
داۋرىڭنىڭ توغرا ئەمەســلىكىنى كۆرسىتىشــتىن 
باشــتىن  تارىخنىــڭ  خىتــاي  ئــۇ  ئىبــارەت. 
شــەكلىدىال  ســۇاللە  بىرلەشــكەن  ئاخىــرى 
نۇرغۇنلىغــان  كەلمىگەنلىكىنــى،  بولــۇپ 
بولغانلىقىنــى  دەۋرلىرىنىــڭ  پارچىلىنىــش 
تىلغــا ئالىــدۇ ۋە »خىتاينىــڭ ئالتــۇن دەۋرى« 
نىــڭ ھەممىنــى بىرلىككــە كەلتۈرگــەن چىــن، 
خــەن، ســۈي، تــاڭ، يــۈەن، مىــڭ ۋە چىــڭ 
ســۇاللىلىرى دەۋرى ئەمــەس بەلكــى سىياســىي 
جەھەتتىــن كــۆپ خىللىققــا ئىگــە بولغــان، 
ھاكىمىيەتتىــن  »دۇنيــاۋى«  مەركىــزى 
مۇستەســنا بولغــان »خەلقئارالىــق سىســتېما« 
بارلىققــا كەلگــەن بۆلۈنمــە ھالىتىــدە مەيدانغــا 
كەلگەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. مەســىلەن 
دەۋر  ئالتــۇن  دەۋرىنــى  سۇاللىســى  ســۇڭ 
چىــن  ســىرت  بۇنىڭدىــن  ئاتايــدۇ،  دەپ 
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سۇاللىســىدىن بۇرۇنقــى ئۇرۇشــقاق بەگلىكلــەر 
دەۋرى ۋە چىــڭ سۇاللىســىنىڭ ئاخىــرى ۋە 
مىنگونىــڭ دەســلەپكى يىللىرىنىمــۇ ئوخشاشــال 
ــۇ  ــڭ ب ــدۇ. ئاپتورنى ــۇنداق دەۋر دەپ قاراي ش
ھەقتىكــى يەنــە بىــر يەكۈنــى بولســا خىتاينــى 
ــۇاللىلەرنىڭ  ــۈن س ــەن پۈت ــە كەلتۈرگ بىرلىكك
دەســلەپكى دەۋرلىــرى ئوخشاشــال »خىتاينىــڭ 

ئالتــۇن دەۋرى« ئىكەنلىكىــدۇر.
بــۇ نۇقتــا ھەقىقەتــەن دىققــەت قىلىشــقا 
ســۇاللىلىـ- خىتــاي  بولــۇپ  ئەرزىيدىغــان 
ـــرىنىڭ قۇرغۇچىلىــرى ئاساســەن باشــتىكى 
ھــا- ئــۇ  چىققانــدا  قارشــى  ھاكىمىيەتكــە 
دىكتاتورلۇقىنــى  ۋە  ۋەھشــىي  كىمىيەتنىــڭ 
كۆرســىتىپ تــۇرۇپ ئــۇرۇش قىلغــان بولســا ئۆز 
ھاكىمىيتىنــى قــۇرۇپ بىــر مەزگىــل ئۆتكەندىن 
كېيىــن يەنــە شــۇ بۇرۇنقــى ھاكىمىيەتنىــڭ 
ئەندىزىســىگە قايتقــان ۋە بــۇ ئەندىــزە دەل 
ــن »كۇڭزىچــى - قانۇنچــى  ــور ۋاڭ فېيلى ئاپت
بىرلىشىشــىدىن  پەلسەپەســىنىڭ  باشــقۇرۇش 
شــەكىللەنگەن چىــن - خــەن ئۇســلۇبىدىكى 
دۇنيــا تەرتىپــى« دىــن ئىبــارەت. بۇنىڭغــا بىــر 
ــاڭ  ــە لىيۇب ــرا كەلس ــكە توغ ــال كۆرسىتىش مىس
ۋە ئــۇ قــۇرۇپ چىققــان خــەن سۇاللىســىنى 
ــقۇرۇش  ــى باش ــدۇ. قانۇنچ ــكە بولى كۆرسىتىش
ــتەبىت  ــان مۇس ــتىگە قۇرۇلغ ــى ئۈس پەلسەپەس
ــان  ــۇرۇش قىلغ ــى ئ ــىگە قارش ــن سۇاللىس چى
ــن  ــن كېيى ــڭ غەلىبىدى ــىياڭيۈ ۋە لىيۇباڭنى ش
پۈتۈنلــەي  ھاكىمىيىتــى  بولغــان  قۇرماقچــى 
چىــن  شــىياڭيۈ  بولغــان.  خىــل  ئىككــى 
ــن بىرلىككــە  ــن كېيى ــى يوقاتقاندى ھاكىمىيتىن
قۇرۇشــنى  دۆلــەت  مۇســتەبىت  كەلگــەن 
قاتارلىــق  لىيۇبــاڭ  ئــۇ  شــۇڭا  خالىمىغــان، 
سەپداشــلىرىغا پۈتــۈن خىتاينــى بۆلــۈپ بېرىپ 
ئۇالرنــى ۋاسســال )王( قىلىــپ تەيىنلىگــەن، 
ــاپ  ــى بولســا پادىشــاھ )霸王( دەپ ئات ئۆزىن

ھوقۇقنــى باشــقىالر بىلــەن ئورتاقالشــقان. مانا 
بــۇ ئۇالرنىــڭ چىــن سۇاللىســىنى يىقىتقاندىــن 
دۆلىتىنىــڭ  بولغــان  قۇرماقچــى  كېيىــن 
لېكىــن  ئىــدى.  سىستېمىســى  سىياســىي 
لىيۇبــاڭ چىــن شــىخۇاڭغا ئوخشــاش ئىمپېراتور 
ــنى  ــۇز ئىگىلەش ــى يالغ ــۈن خىتاين ــۇپ پۈت بول
ئىســيان  شــىياڭيۈگە  ۋە  پۈكىــدۇ  كۆڭلىگــە 
ــدۇ.  ــۇرۇپ چىقى ــپ خــەن سۇاللىســىنى ق قىلى
ئوخشــاش  شــىياڭيۈگە  دەســلەپتە  لىيۇبــاڭ 
سەپداشــلىرى بىلــەن خىتاي تېررىتورىيەســىنى 
ئۆزىنــى  لېكىــن  بولســىمۇ  ئورتاقالشــقان 
پۈتــۈن  تىــزال  ناھايىتــى  ئوڭشــىۋېلىپ 
سەپداشــلىرىنى ئۆلتــۈرۈپ تاشــالپ ھوقــۇق 
ھاكىمىيەتنــى  مەركەزلەشــكەن  مەركەزگــە 
ــن  ــتەبىتلىكتە چى ــدۇ ۋە مۇس ــا كەلتۈرى بارلىقق
ئېشــىپ  جەھەتتىــن  ھــەر  سۇاللىســىدىن 
ئېيتقانــدەك  ئاپتــور  ھالــەت  بــۇ  كېتىــدۇ. 
پۈتــۈن خىتــاي ھاكىمىيەتلىرىــدە تەكرارلىنىــدۇ 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  كوممۇنىســت  خىتــاي   .
قۇرۇلۇشــتىن بۇرۇنقــى ۋە كېيىنكــى ھالىتــى ۋە 
شــەرقىي تۈركىســتانغا كىرگــەن دەســلەپكى 
يۈرگۈزۈۋاتقــان  ھازىــر  بىلــەن  سىياســىتى 
سىياســىتى بۇنىڭغــا يەنــە بىــر يارقىــن مىســال 

بوالاليــدۇ. 
ئاپتــور يەنە، خىتاينىڭ بۈگۈنكى ئىقتىســا-
دىــي جەھەتتىكــى مۇۋەپپەقىيىتــى ھەققىدىمــۇ 
توختالغــان بولــۇپ خىتــاي كوممۇنىســتلىرى 
ئىقتىســادىي  سوتسىيالىســتىك  دەۋاتقــان 
سىســتېمىنىڭ ئەۋزەللىكــى كــۆز قارىشــىنى رەت 
ــن دىــڭ  ــاۋ دى ــڭ قارىشــىچە م ــان. ئۇنى قىلغ
شــىياۋپىڭغىچە بولغــان ئىقتىســادىي مودېــل 
سوتسىيالىســتىك ئىقتىســادىي مودېــل دېگــەن 
مىنگــو  كېيىــن  دىــن  دىــڭ  بولــۇپ،  شــۇ 
دەۋرىدىكــى ئىقتىســاد مودېلىنــى قولالنغــان 

ۋە بۈگۈنكىــدەك ھالەتكــە كەلگــەن. 
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ژۇرنىلىمىزدا ئېالن قىلىنىدىغان ماقالىلەرگە قويۇلىدىغان تەلەپلەر: 

قوبۇل قىلىنىدىغان ماقالىلەرنىڭ تىلى پەقەت ئۇيغۇر تىلدا ۋە ئەرەب ھەرپلىرىنى ئاساس قىلغان ئۇيغۇر يېزىقىدا بولىدۇ. 

قوبۇل قىلىنىدىغان ماقالىلەرنىڭ ساھەسى:

 سىياســەت، خەلقئــارا مۇناســىۋەت، تارىــخ، قانــۇن، جەمئىيەتشۇناســلىق، ئىقتىســاد ۋە مېدىيا ساھەســىگە مۇناســىۋەتلىك . 1
بولغــان ماقالىلــەر بولۇشــى الزىــم.  )ئەســكەرتىش: ئەدەبىــي تــۈس ئالغــان ھېكايە، پوۋېســىت، شــېئىر، قوشــاق ۋە نەســىرلەر 

قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. توغرا چۈشىنىشــىڭالرنى ئۈمىــد قىلىمىز.(

يۇقىرىقــى ســاھەلەرگە تــەۋە ماقالىلەرنــى تەرجىمــە قىلىــپ ئەۋەتمەكچــى بولغانــالر چــەت ئــەل تىلىدىكــى شــۇ ماقالىنــى . 2
باشــتا ژۇرنالنىــڭ ئەســەرلەرنى باھــاالش ھەيئىتىگــە ئەۋەتىــپ، ئۇالرنىڭ تەســتىقىنى ئالغاندىن كېيىــن، تەرجىمە قىلىپ 

بەلگىلەنگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە ئەۋەتىشــى الزىــم. 

ماقالىلەرنىڭ چوقۇم ئاستىدا بەلگىلەنگەن ئاكادېمىك مېتود ۋە قېلىپقا چۈشكەن بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ . . 3

ماقالىنىــڭ مەزمــۇن ۋە  ئىلمىــي ئۆلچــەم جەھەتلەردىــن ژۇرنالغــا اليىــق بولغــان ياكــى بولمىغانلىقــى باھــاالش ھەيئىتــى . 4
تەرىپىدىــن قــارار قىلىنىــدۇ.  اليىــق بولمىغانلىــرى قايتۇرۇلۇشــى ياكــى  تۈزىتىلىــش ئۈچــۈن ئەســەر ئىگىســىگە ئەۋەتىلىــدۇ. 

ــۇپ، ئۆلچەمگــە اليىــق بولغــان، لېكىــن ھەجىــم ســەۋەبلىك شــۇ . 5 ــەت ســانى بول ھــەر پەســىللىك ســاننىڭ بەلگىلىــك ب
ــەر  ــەر ئەس ــدۇ.  ئەگ ــالن قىلىنى ــاندا ئې ــى س ــەر كېيىنك ــان ماقالىل ــن بولمىغ ــانغا كىرگۈزۈشــكە مۇمكى ــك س مەزگىللى

ــدۇ.  ــالردا ئېــالن قىلســىمۇ بولى ئىگىســى خالىمىســا، باشــقا ژۇرنال

ھــەر ســاندا ئەھۋالغــا قــاراپ ئىككىدىــن بەشــكىچە كىتــاب تونۇشــتۇرۇش ماقالىســى )book review( ئېــالن قىلىنىــدۇ. . 6
ــەپ  ــەۋە بولۇشــى تەل ــاھەگە ت ــەن ئوخشــاش س ــڭ ساھەســى بىل ــەن ماقالىنى ــدا بەلگىلەنگ ــڭ ساھەســى يۇقىرى كىتابنى
قىلىنىــدۇ . بــەت ســانى ئىككــى بەتتىــن تــۆۋەن، بــەش بەتتىن يۇقىرى بولماســلىقى الزىم. كىتاب تونۇشــتۇرۇش ماقالىســى 
)book review( نىــڭ يېزىلىــش ئۇســلۇبىغىمۇ ئاكادېمىــك ئۆلچــەم قويۇلىدىغــان بولــۇپ، قانــداق يېزىلىدىغانلىقــى 

ھەققىــدە ئىلمىــي ژۇرنالــالردا ئېــالن قىلىنغــان )book review(  الر ئۆرنــەك قىلىنســا بولىــدۇ.  

ماقالە ئەۋەتكۈچىنىڭ سىياسىي مەيدانى، ئىدېئولوگىيەسى ۋە كۆز قاراشلىرىغا چەك قويۇلمايدۇ. . 7

ژۇرنىلىمىز قوبۇل قىلىدىغان ماقالىنىڭ شەكىل ۋە قېلىپ جەھەتتىكى ئۆلچەملىرى

ماقالىنىڭ ماۋزۇسى؛ . 1

ئاساسى مەزمۇنى )يېرىم بەتتىن كۆپ بىر بەتتىن ئاز بولۇشى الزىم(؛. 2

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر؛ . 3

ــش ســۆز(، ئاساســلىق . 4 ــش )كىرى ــن كېيىــن ماقالىنىــڭ ئومۇمىــي گەۋدىســى يېزىلىــدۇ: ئومۇمىــي گــەۋدە  كىرى بۇنىڭدى
مەزمــۇن ۋە خۇالســىدىن ئىبــارەت ئــۈچ قىســىمغا ئايرىلىشــى الزىــم. )ماقالىنىــڭ قېلپىلىــرى ھەققىــدە ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ 

ســانىدا ئېــالن قىلىنغــان ماقالىلــەر ئۆرنــەك قىلىنســا بولىــدۇ.( 

مەنبە كۆرسىتىش ) دىپنوت ۋە رېفرانس( ھەققىدە: . 5

مەنبەلــەردە بىــردەك )full note( Chicago Manual of Style 17th Edition  قوللىنىلىــدۇ. )مەنبــە كۆرســىتىش . 6
قېلىپــى ھەققىــدە ئىنســتىتۇتىمىزنىڭ تــور بىتىدىكــى تۆۋەندىكــى كۆرســەتمىلەرنى ئوقۇســىڭىز بولىــدۇ:

 https://www.uysi.org/ug/xelqara_weziyet__we_sherqiy_turkistan(



ۋهزىيهت خهلقئارا 
شهرقىي تۈركىستان

پهسىللىك سىياسىي - ئىقتىسادىي - ئىجتىمائىي  ئىلمىي ژۇرنال
 - يىللىق   - سان / ئومۇمىي  - سان

ۋه

خىتاي - سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى شهرقىي تۈركىستان
 ( -  مهسىلىسى (

دوكتور ئهركىن ئهكرهم   

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېشــىۋاتقان نوپــۇس ســانى ۋه ئېشــىش
نىســبىتى ھهققىــده قىســقىچه ئانالىــز 

دوكتور دىلشات بارىشچى   

كۇچادىكى «مهھكىمه شهرئى»نىڭ تارىخىي ئىزلىرى
ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت   
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              ئۇيغۇر تهتقىقات ئىنستىتۇتى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان كىتابالر:

1 - قۇتادغۇ بىلىك (يۈسۈپ خاس ھاجىپ)
2 - ئېتنىك، ئۇلۇس، كىملىك ۋه ئۇلۇسچىلىق (رۇقىيه تۇردۇش)

3 - ئۇچار ئۇنىۋېرسىتېت (ئۈمىت شىمشهك)
4 - شهرقىي تۈركىستاننىڭ نوپۇس جۇغراپىيهسى (دوكتور بىالل نىزام)

5 -شهرقىي تۈركىستاننىڭ يېزا - ئىگىلىكى ۋه دېھقانچىلىقى (دوكتور بىالل نىزام)
6 - ئالىيا ئىززهتبېگوۋىچ (خالىت چېل)

7 - پىسخىكىلىق ئۇرۇش: كۈلرهڭ تهشۋىقات (پىروف.دوكتور نهۋزات تارھان)
8 - ئۇيغۇر ئومۇمىي تارىخى (دوكتور نهبىجان تۇرسۇن)

9 - تارىخى ئۇنتۇپ كهتكهن ئايال - ئامىنه بۇغرا (ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت)
10 - ئۇيغۇر ئىسالم ئىنسېكلوپېدىيهسى (ئابدۇلجېلىل تۇران)

11 - سهيياھالر ئىزىدىن (زۇلھايات ئۆتكۈر)
12 - تۈرك دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى (پىروف. در. جهۋانشىر فهيزىيېۋ)


