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  كىرىش سۆز
  

ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى 
ئىسالھات، -ى مۇقىملىقنى ساقالشئيتىش، ئىجتىماكۈچه

جۇڭگۇچه سوتسيالىزم قۇرۇشنىڭ ئالدىنقى ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ۋە 
ئۇ شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائي تهرەققىياتىغا . رتىشه

مۇناسىۋەتلىك بولۇپال قالماستىن، بهلكى پۈتۈن مهملىكهتنىڭ 
ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشى 

دىكى، تارىخ شۇنى ئىسپاتلى. ئومومىيلىقىغىمۇ مۇناسىۋەتلىك 
دۆلهتنىڭ بىرلىككه كېلىشى ۋە مىللهتلهرنىڭ ئىتتىپاق ئۆتۈشى 
دۆلهتنىڭ گۈللىنىشى، روناق تېپىشى، خهلقنىڭ خاتىرجهم 
تىرىكچىلىك قىلىشىنىڭ مۇھىم كاپالىتى؛ ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا، 
بۆلىنىش ۋە مالىمانچىلىق كېلىپ چىقىدۇ ، دۆلهت ۋە مىللهت زور 

ۆۋەتته شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا تهسىر ن. بااليى ئاپهتكه قالىدۇ 
يهتكۈزىۋاتقان ئاساسلىق خهۋپ مىللىي بۆلگۈنچىلىك ۋە قانۇنسىز 

ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ۋە مىللهتلهر . دىنىي ھهرىكهت
ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىش ئۈچۈن مىللىي بۆلگۈنچىلىككه بايراق 

كه قارشى مىللىي بۆلگۈنچىلىك.  تۇرۇش كېرەك ىشن ھالدا قارروشه
تۇرۇپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغدىغانلىق دۆلهتنىڭ ئالىي 
مهنپهئهتىنى، شۇنداقال شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ تۈپ 

  .تىنى قوغدىغانلىقمهنپهئه
مىللىي بۆلگۈنچىلىك بۇرژۇئا مىللهتچىلىكىنىڭ كۆپ مىللهتلىك 
دۆلهتتىكى بىر خىل چېكىدىن ئاشقان ئىپادىسى، ئۇ مىللهت 

يرىقىنى كۆتىرىۋېلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىش، با
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى بۇزۇشنى مهقسهت قىلغان بىرخىل 
. ئهكسىيهتچىل پىكىر ئېقىمى ۋە ئهكسىيهتچىل سىياسى كۈچ

ئۇزۇندىن بۇيان، مىللىي بۆلگۈنچىلهر شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك 
 كېيىنمۇ تاشقى شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن. ھهرىكىتى ئېلىپ بارماقتا
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مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهر شىنجاڭنى پارچىالش، ئاغدۇرۇش 
ھهىكىتىنى توختاتقىنى يوق، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى 
ئۇالرنىڭ جىنايى ھهرىكىتىنى دەسلهپتىال توسقان ۋە ئۇنىڭغا قارشى 
تۇرغان، ئۇالر جۇڭگۇدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ مۇستهھكهم ئارقا 

ا ۋە قۇدرەتلىك خهلق دېموكراتىيىسىنىڭ ھهېۋىسى ۋە تۈۋرۈكى ئالدىد
قايتا شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولغان بولسىمۇ، -زەربىسىدە قايتا

لېكىن ئۇالر ھهرگىزمۇ مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمهيدۇ، ئۇالر پۇرسهت 
تاپقان ھامان سهكرەپ چۈشۈپ، بۇزغۇنچىلىق، مالىمانچىلىق 

  . تۇغدۇرىدۇ 
هملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدا مىللىي يىلالردىن بۇيان، م-80

بۆلگۈنچىلىك ھهىكهتلىرى يهنه كۈچىيىپ كهتتى، ئۇالر غهربتىكى 
دۈشمهن كۈچلهرنىڭ دۆلىتىمىزنى تىنچ ئۆزگهرتىۋىتىش 
ئىستىراتېگىيىسگه ئاكتىپ ماسلىشىپ، جۇڭگۇغا قارشى كۈچلهر 
بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ، يىراقتىن ماسلىشىپ، شىنجاڭدا ۋەقه 

 مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇش، جهمئىيهت تۇغدۇرۇش،
تهرتىپىنى قااليمىقانالشتۇرۇش، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا 
بۇزغۇنچىلىق قىلىش، جۇڭگۇ كومىنىستىك پارتىيىسىنىڭ 
رەھبهرلىكىگه قارشى تۇرۇش، خهلق دېموكراتىيىسى دىكتاتورىسىنى 

ۇشقا قۇر" شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى"ئاغدۇرۇش، ئاتالمىش 
مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ سۈيقهست پىالنالش، . ئۇرۇندى

بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتىنى ئېلىپ بېرىشتىكى ئاساسلىق 
پانتۇركىزم، پانئىسالمىزمدىن ئىبارەت : ۋاستىسى تۆۋەندىكىچه  

ئهكسىيهتچىل ئىدىيىنى تهشۋىق قىلىش؛ شىنجاڭنىڭ تارىخىنى 
ىۋىتىنى بۇزۇش؛ بۇرمىالش، شىنجاڭ بىلهن ۋەتىنىمىزنىڭ مۇناس

مىللهتلهر مۇناسىۋىتىگه ئازارلىق سېلىش، مىللىي قارشىلىقنى 
كۈشكۈرتى، مىللىي ماجىرا تۇغدۇرۇش، خهنزۇالرغا قارىش تۇرۇش، 
خهنزۇالرنى چهتكه قېقېشنى تهرغىب قىلىش؛ دىنىې ئهسهبىيلىكنى 

قىلىشقا چاقىرىش؛ ئهكسىيهتچىل تايانچالرنى " غازات"قۇترىتىپ 



www.uyghurweb.net 

 7

، ئهكسىيهتچىل تهشكىالتالرنى قۇرۇش؛ مالىمانچىلىق يېتىشتۈرۈش
پهيدا قىلىش، يۇشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، پارتلىتىش قاتارلىق تېررورلۇق 
ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ بېرىش، ھهتتا قۇراللىق توپىالڭنى پىالنالش ۋە 

شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي مۇقىملىققا خهۋپ . تهشكىللهش
- مىلليى بۆلگۈنچىلىكيهتكۈزىدىغان نۇرغۇن ئاممىلالر ئىچىدە

ئىجتىمائىي مۇقىملىققا خهۋە يهتكۈزىدىغان ئهڭ مۇھىم، ئهڭ 
خهتهرلىك ئامىل ، شۇنداقال جهمئىيهتكه، سىياسىيغا، ئىقتىسادقا 

شۇڭا ئۇ شىنجاڭنىڭ . خهۋپ يهتكۈزىدىغان ئهڭ چوڭ ئامىل
  . مۇقىملىقىغا تهسىر يهتكۈزىدىغان ئاساسلىق خهۋپ ھىساپلىنىدۇ 

گۈنچىلىككه قارشى كۆرىشىمىز بىر مهيدان ئېغىر مىللىي بۆل
، مۇئهييهن دائىرىدىكى پهۋقۇلئاددە سىنىپىي كۈرەشسىياسى 

، شۇنداقال ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللهتلهر كۈرەش
ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىش، مىللهتلهرنىڭ تهرەققىياتىىنى 

لهتلهر ئىلگىرى سۈرۈش بىلهن ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، مىل
ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇش، مىللهتلهرنىڭ تهرەققىياتىغا توسقۇنلۇق 

نىڭ كۈرەش، كۈرەشماماتلىق -قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى ھايات
يىلى يولداش -1992. يادروسى يهنىال ھاكىمىيهت مهسىلىسىدۇر 

جياڭ زېمىن مهركهزدە ئېچىلغان مىللهتلهر خىزمىتى يېغىنىدا 
گۇنىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدا يۈز جۇڭ: " مۇنداق دەپ كۆرسهتتى 

بهرگهن مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسىنى 
چهتئهلدىكى تاجاۋۇزچى كۈچلهر پىالنالپ قوزغىغان ، مىللىي 
بۆلگۈنچىلهر ئهزەلدىن چهت ئهلدىكى تاجاۋۇزۋى كۈچلهرنىڭ 
دۆلىتىمىزنىڭ چېگرا رايۇنى زېمىنىنى بۆلىۋېلىشىگه ئىچكى 

ئۇالر ھهم ۋەتهنگه . اسلىشىدىغان كۈچ بولۇپ كهلدىجهھهتتىن م
خائىنلىق قىلدى، ھهم ئۆز مىللىتىنى ساتتى، ئۇالر دۆلهت ۋە 

  “. مىللهت ئالدىدىكى جىنايهتچى
جاھانگىرالر ۋە چهتئهلدىكى دۈشمهن كۈچلهر دۆلىتىمىزگه تاجاۋۇز 
قىلىش، دۆلىتىمىزنى پارچىالش ئۈچۈن ھامان بارلىق ئامالالرنى 
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نىپ، مىللىيى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنى ئۆزىنىڭ ۋاكالهتچىسى قوللى
قىلىپ يېتىشتۈرىدۇ ۋە ئۇالردىن پايدىلىنىدۇ ؛ مىللىي بۆلگۈنچى 

شهرقى تۈركىستان "ئۇنسۇرالرمۇ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش 
قۇرۇش مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن، چهتئهلدىكى " جۇمهۇرىيىتى

 قىلىپ، ئۇالرنىڭ قوللىشىغا تاجاۋۇزچى كۈچلهرنى ئۆزىگه تايانچ
مۇھتاج بولىدۇ، شۇڭا مىللىي بۆلگۈنچىلهر بىلهن چهت ئهلدىكى 

 بىرىدىن -تاجاۋۇزچى كۈچلهر ئهزەلدىن ئۆز ئارا تىل بىرىكتۈرۈپ، بىر 
  . پايدىنىلىنىپ، بىرلىشىپ ئهسكىلىك قىلىدۇ 

مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تهرەققىي 
خهلقئارادا دۈشمهن . لهرنىڭ ئىرادىسىگه باقمايدۇ قىلىشى كىشى

كۈچلهر مهۋجۇتال بولىدىكهن، مهملىكهت ئىچىدە ئېكىسپىالتاتسىيه 
سىنىپىنىڭ قالدۇق كۈچلىرى مهۋجۇتال بولىدىكهن، مىللىي 

شۇڭا مىللىي . بۆلگۈنچى كۈچلهرگه قارشى كۆرىشىمىز توختىمايدۇ
ىك، مۇشكۈل، بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۆرۈش ئۇزاق مۇددەتل

. مۇرەككهپ كۆرۈش، ئۇ بهزىدە تېخى ناھايىتى كهسكىن بولىدۇ
بۇنىڭغا قارىتا تونۇشنى ئۆستۈرىشىمىز، يۈكسهك ھۇشيار بولىشىمىز، 

يولداش جياڭ زېمىن . قىلچه بىپهرۋالىق قىلماسلىقىمىز كېرەك 
شىنجاڭدا خىزمهتلهرنى تهكشۈرگهندە مۇنداق دەپ تهكىتلهپ 

ن ئاپتۇنۇم رايۇندىكى ھهر دەرىجىلىك كادىرالر پۈتۈ“ : كۆرسهتتى 
بولۇپمۇ ھهر دەرىجىلىك پارتىيه، ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىدىكى ئاساسلىق 
مهسئۇل يولداشالر قايسى مىللهتتىن بولۇشىدىن قهتئىي نهزەر، 
ھهممىسى پارتيه ۋە دۆلهتنىڭ كادىرى، ھهممىسى مىللىي 

تىپ بولمايدىغان بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇشنى ئۆزىنىڭ باش تار
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا، . مۇقهددەس بۇرچى قىلىشى كېرەك 

ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش ھهرىكىتى بلىهن 
شۇغۇلالنغانالرنىڭ مهيلى قانداق ئادەم بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، 
بۇنداق ھهرىكهتلهرنى پىالنلىغان ئۇنىڭغا قاتناشقان ئادەملهرنىڭ 

ى مىللهتتىن بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ھهممهيلهن مهيلى قايس
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ئىتتىپاقلىشىپ، ئۇالرغا قهتئىي قارشى تۇرۇشى، قانۇن بويىچه 
قاتتىق زەربه بېرىشى، ھهرگىز يۇمشاق قوللۇق قىلماسلىقى كېرەك 

بۇنداق زور مهسىلىدە قىلچه ئىككىلىنىشهك ، ھهر قانداق . 
ۇشقا بولمايدۇ ، بۇمۇ چېكىنىش ۋە يول قويۇشقا پورىتسىيىسىدا بول

پۈتۈن ئاپتۇنۇم رايوندىكى ھهر دەرىجىلىك كادىرالر ئۈچۈن مۇھىم 
رەھبىرىي كادىرالرنىڭ ئۆزىنىڭال بايرىقى روشهن بولىشى . سىناق 

كۇپايه قىلمايدۇ، ئۇالر ھهر مىللهت ئاممىسىنى تولۇق قوزغاپ ۋە 
ن كوچىدىن ئۆتكهن چاشقا"تهشكىللهپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىلهرنى 

  . دەك ھالغا چۈشۈرۈپ قويىشى كېرەك " ئۇرغا قالغان-ئۇر
شىنجاڭ ئهزەلدىن جۇڭگۇ زېمىنىنىڭ ئايرىلماس تهركىبى قىسى، 
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى پۈتۈن مهملىكهتتىكى ھهر 
مىللهت خهلقى بىلهن بىرلىكته ۋەتهننىڭ چېگرا رايونىنىڭ 

زېمىن پۈتۈنلۈكىنى ئامانلىقىنى قوغداش، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى ۋە 
لهرنى كۈرەشقوغداش ئۈچۈن تىلدا داستان بولغۇدەك قهھرىمانانه 

ئېلىپ باردى، ئۇالر شىنجاڭدا تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككه 
تاجاۋۇزچىلىققا، . قارىشى تۇرۇش كۆرىشىدىكى تايانچ كۈچ

 - بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۆرىشىدە ھهر مىللهت خهلقى بىر 
 -پ، ئىتتىپاقلىشىپ دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇپ، ھايات بىرىنى قولال

ماماتتا بىلله بولۇپ، جۇڭخۇا مىللهتلىرى تارىخىنى ئورتاق 
يارىتىشتهك ئۇلۇغۋار مۇساپىدە تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان 
. قىلىدىغان شىجائهت بلىن نۇرغۇن شانلىق سهھىپىلهرنى ياراتتى

ى ئۇلۇغ تۇغىنى ئىگىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىق
كۆتىرىپ، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى 
تۇرۇشتهك شهرەپلىك تارىخى ئهنئهنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھهر 
مىللهت كادىرلىرى ۋە ئاممىسىغا ۋەتهنپهرۋەرلىك، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقى تهربىيهسى ئېلىپ بېرىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيهنىڭ 

ر سىياسىتى ۋە دىن سىياسىتىنى ئهستايىدىل مىللهتله
ئىزچىلالشتۇرۇپ، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى 
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ئۈزلۈكسىز كۈچهيىتىپ، پارتىيه بىلهن ھۆكۈمهت، پارتىيه بىلهن 
خهلقنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى 

لهپ، قوغداش  يولىدىكى تۈرلۈك خىزمهتلهرنى يهنىمۇ ياخشى ئىش
شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىياتى ۋە مىللهتلهرنىڭ 
گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تىنچ، ئىتتىپاق بولغان، جۇش 

ئهسىرگه ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن -21ئۇرۇپ راۋاجالنغان شىنجاڭنى 
  . تىرىشىپ كۆرۈش قىلىشىمىز الزىم 

  
  
ن  يىلىغىچه شىنجاڭدا ئېلىپ بېرىلغا- 1932 يىلىدىن - 1840 . 1

  رەشلىرىۈتاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش ك
  

 يىلى كاڭ شى - 1667چىڭ سۇاللىسىنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا، 
ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندىن باشالپ بۈيۈك بىرلىك يولىدا پائال 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىلدى، چيهنلۇڭ زامانىسىغا كهلگهندە، يهنى 

خىرقى مهزگىللىرىدە، چىڭ يىللىرىنىڭ ئا-50ئهسىرنىڭ -18
 كېيىن بولۇپ، تهڭرىتاغنىڭ -سۇاللىسى ئارمىيىسى، ئىلگىرى 

جهنۇبى ۋە شىمالىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ توپىلىڭىنى 
تىنجىتىپ، ئىلى سانغۇن مهھكىمىسى تهسىس قىلىپ، پۈتكۈل 

يىلى شىنجاڭ -1884. غهربىي يۇرت رايۇنىنى بىۋاسته تىزگىنلىدى
لغاندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ يهرلىك ئۆلكه بولۇپ قۇرۇ

ھاكىمىيىتى ئىچكى جايالرنىڭكى بىلهن تامامهن بىردەك 
قىلىنىپ، ۋىاليهت، ناھىيه تۈزۈمى يولغا قويۇلدى، چىڭ سۇاللىسى 
شىنجاڭغا مهنسهپدارالرنى ئهۋەتتى، شىنجاڭدا لهشكهر تۇرغۇزدى، باج 
 ئالدى، شۇنىڭ بىلهن شىنجاڭنىڭ ۋەتىنىمىز بىلهن بولغان

  .مۇناسىۋىتى تېخىمۇ قويۇقالشتى 
چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭغا بىۋاسته ھۆكۈمرانلىق قىلغان   

 نهچچه يىل داۋامىدا شىنجاڭدا بهش قېتىم بىر قهدەر زور 150



www.uyghurweb.net 

 11

كۆلهمدە بۆلگۈنچىلىك، يېغىلىق ۋە تاشقى دۈشمهنلهر تاجاۋۇز 
قىلىپ كىرىش ۋەقهس يۈز   بهرگهن بولۇپ، ئالدىنقى تۆت 

ۋە ۋەلىخان " يهتته خوجا"يهنى جاھانگىر خوجا، يۈسۈپ، قېتىمقىسى، 
قاتارلىقالرنىڭ توپىلىڭى قوقهنتنىڭ قوللىشى ۋە قاتنىشىشغى 
ئارقىسىدا يۈز بهردى، ئاخىرقى قېتىملىق ۋەقهدىكى ئهھۋال بىر 
قهدەر مۇرەككهپ بولۇپ، دەسلهپته ھهر مىللهت  خهلق ئاممىسى چىڭ 

ى قۇراللىق قوزغىالڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانىلقىغا قارش
كۆتۈرگهن بولسىمۇ، قوزغىالڭ ناھايىتى تىزلىكته مهغلۇپ 
بولغانلىقتىن، ئارقىدىنال جايالردىكى قوزغىالڭنىڭ رەھبهرلىك 
ھوقوقىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغان فېئودال دىنىي كاتتىباشالر 

 ئارا ئۇرۇشۇپ، ئاخىرىدا قوقهنتنىڭ ھهربىي ئهمهلدارى ياقۇپبهگ -ئۆز 
 چارروسىيىنىڭ ھهربىي جهھهتتىن تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىگه ۋە

ھهر قېتىملىق ئىچكى يېغىلق ۋە تاشقى .  سهۋەپچى بولدى
دۈشمهنلهرنىڭ تاجاۋۇزى شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىگه غايهت 
زور بااليىئاپهتلهرنى ئېلىپ كهلدى، كۆپ ئادەم ئۆلدى، ئىجتىمائىي 

 بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى، ئىشلهپچىقىرىش غايهت زور دەرىجىدە
بولۇپمۇ يېقىنقى زاماندا تاشقى دۈشمهنلهر تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ 
ۋەتىنىمىزنىڭ غهربىي شىمال چېگرىسىدا ئېغىر بۆھران پهيدا 

لېكىن . قىلغانلىقتىن، جۇڭگۇ پارچىلىنىش خهۋپىگه دۇچ كهلدى
يۇقۇرىدا ئېيتىلغان بهش قېتىملىق بۆلگۈنچىلىك، يېغىلىق ۋە 

 20 دۈشمهنلهرنىڭ تاجاۋۇزى ۋاقىت جهھهتتىن ئېيتقاندا تاشقى
يىلغىۇمۇ يهتمهيدۇ ، مۇقىملىق ۋە تهرەققىيات يهنىال چىڭ 
سۇاللىسى شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مهزگىلدىكى تارىخىي 

شىنجاڭدىكى ھهر . تهرەققىياتنىڭ ئاساسىي ئېقىمى بولۇپ كهلدى
بىرلىكىنى قوغداش مىللهت خهلقى دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقى ۋە 

.  قىلىپ كهلدىكۈرەش سۇنماي -يولىدا باشتىن ئاخىر، ئىگىلمهي 
شىنخهي ئىنقىالبىنىڭ تهسىرى ئاستىدا، شىنجاڭدىكى ھهر 
مىللهت خهلقىنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش 
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كۆرىشى توسالغۇسىز ھالدا تېخىمۇ شىددەت بىلهن تهرەققىي قىلىپ، 
  .قۇچقا قهدەم قويدى يېڭى بىر باس

  
رېئاللىققتىن ئېيتقاندا، تارىخ بىر پارچه ئهينهك، رېئاللىق 

يېقىنقى ئىككى ئهسىردە شىنجاڭدىكى . تارىخنىڭ داۋامى ۋە راۋاجى
ئارمىيه، خهلقنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككه قارشۇ تۇرۇش 
- كۆرىشىنىڭ تارىخىنى ئهسلىگىنىمىزدە، قىممهتلىك تهجرىبه

 -ا ئىگه بولدۇق، شۈبهىسىزكى، بۇ شىنجاڭنىڭ ھازىرقى تىنچ ساۋاقق
ئىتتىپاق ۋەزىيىتىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ 

  .بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىگه قارشى تۇرۇشىمىز ئۈچۈن پايدىلىق 
  
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چار روسىيىنىڭ   .1

  تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۆرىشى
    
 ئۇرۇشىدىن كېيىن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ دۆلهت كۈچى ئهپيۇن

ئۇرۇشتىن بۇرۇنقىغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاجىزالپ كهتتىم ئۇرۇش 
چىقىمىنى تۆلهش ئۈچۈن، غهربى شېمال چىگرا رايونىنىڭ تىنچ 
بولۇشى بىلهن ھېساپالشماي، شىنجاڭنىڭ ھهربىي خىراجىتىنى 

ى ئهمهلدىن ئازاىتىش، ئىلى بازىسىدىكى باش ھهربىي ئورگانن
قالدۇرۇشتهك خاتا تهدبىر قوللىنىپ، تاجاۋۇزچىلىققا ئادەتلىنىپ 
كهتكهن چار روسىيىگه پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهچكه، چار روسىيه 
جۇڭگۇنىڭ زېمىنى بولغان شىنجاڭغا قارىتىلغان ھهربىي ۋە 

چار روسىيه . ئىقتىسادىي تاجاۋۇزچىلىقنى جىددىيلهشتۈردى
 كىرىشته، ئاساسهن، جۇڭگۇ زېمىنىنى شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ

ئىگىلىۋېلىش ۋە ئىقتىسادىي جهھهتتىن تاجاۋۇز قىلىشتهك ئىككى 
  . خىل ئۇسۇلنى قولالندى
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چار روسىيه جۇڭگۇ زېمىنىنى ئېگىلىۋېلىشتا، ئاساسلىقى، قورغان 
ئاۋۋال ئاز بىر قىسىم . سېلىپ ئىلگىرىلهش ئۇسۇلىنى قولالندى

لىپ ئېلىمىز زېمىنىدىكى مۇھىم كازاك قىسىمىنى ئىشقا سې
جايالرنى قانۇنسىز ئىشغا قىلىپ ھهربىي قورغانالرنى سالدى؛ ئاندىن 
قورغان ئهتراپىغا قۇراللىق ھالدا ئاھاله كۆچۈرۈپ، تاجاۋۇز قىلىپ 
ئىگىلىگهن جايالرنى مۇستهھكهملدى ھهمدە داۋاملىق تاجاۋۇز 

 بۇ مۇھىم شارائىت ھازىرالپ، ئاندىن-قىلىپ كىرىش ئۈچۈن شهرت
جايالرنى تاشيولالر ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇپ، ئېلىمىزنىڭ زېمىنىنى 
پارچىالشنىڭ قورغان لىنىيىلىرىنى شهكىللهندۇردى، شارائىت 
پىشىپ يېتىلگهندىن كېيىن يهنه قورغان لىنىيىلىرىنى ئالدىغا 
سۈرۈپ، ئېلىمىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ زېمىنلىرىنى ئىشغال 

  .قىلىۋالدى
  

يىللىرىغا كهلگهندە، چار روسىيه مۇشۇنداق -50ئهسىرنىڭ -19
ئىگىلىۋېلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئېلىمىزنىڭ بالقاش كۆلىنىڭ 
شهرقىي ۋە جهنۇبىدىكى كهڭ زېمىننى زورلۇق بىلهن ئىشغال 

  .قىلىۋالدى
  

چار روسىيىنىڭ ئىقتىسادى جهھهتتىكى تاجاۋۇزچىلىقىمۇ 
نىڭ تهھدىت يىلى چار روسىيى-1851. ئىنتايىن دەھشهتلىك بولدى

سېلىشى ۋە ئۆزىگه تارتىشى ئارقىسىدا، چىڭ سۇاللىسى چار روسىيه 
نى ئىمزاالشقا مهجبۇر " تارباغاتاي سودا نىزامنامىسى-ئىلى" بىلهن 
چار روسىيه بۇ بىر تهڭسىز شهرتنامه ئارقىلىق جۇڭگۇنىڭ . بولدى

زېمىنى شىنجاڭدا سىياسىي، ئىقتىسادىي جهھهتلهردە بىر قاتار 
دە چار " نىزامنامه“. ازالرنى قولىغا كىرگۈزىۋالدىئىمتىي

روسىيىنىڭ ئىلى، تارباغاتايالردا كونسول تۇرغۇزىدىغانلىقى ھهمدە 
كونسولالرنىڭ كېسىم ھوقۇقىدىن يهنى روسىيه كونسۇلىنىڭ 
جۇڭگۇ زېمىنى شىنجاڭدا ئۆز دۆلىتىنىڭ قانۇنى بويىچه ئۆز 
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ىن باشقۇرۇش دۆلىتىنىڭ مۇھاجىرلىرىدىن ئهدلىيه جهھهتتت
كونسولالرنىڭ . ئىمتىيازىدىن بهھرىمهن بولىدىغانلىقى بهلگىلهندى

كېسىم ھوقۇقى تۈزۈمى ئېلىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقوقىغا ئېغىر 
سودا ئاالقىسىدە “: دەپ " نىزامنامه“. تهرۇز يهتكۈزدى -ھالدا دەخىل

ئىككى دۆلهتنىڭ ئىناق ئۆتۈشى مهقسهت قىلىنىدۇ، ئۆز ئارا باج 
سودا ئاالقىسىدا باجنى كهچۈرۈپ . دەپ بهلگىلهندى "( ) يدۇئېلىنما

قىلىشتهك بۇ بهلگىلىمه ئهمهلىيهتته، چار روسىيىگىال پايدىلىق 
ئىدىم، چۈنكى ئۇ چاغالردا ئاساسلىقى چار روسىيه سودىگهرلىرى 
جۇڭگۇدا ئۆزىنىڭ تاۋارلىرىنى كۆپلهپ ساتاتتى، شۇڭا بۇ بهلگىلىمه 

جهھهتته ئۆز ئىشىغا ئۆزى خوجا بولۇش جۇڭگۇنىڭ تاموژنا بېجى 
ھوقوقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ قالماي، يهنه چارروسىيىنىڭ جۇڭگۇ 
زېمىنىنى شىنجاڭدا تاۋارالرنى كۆپلهپ سېتىشىغا كۆپ قواليلىق 

دە يهنه چارروسىيه سودىگهرلىرىنىڭ " نىزامنامه“. يارىتىپ بهردى 
غانلىقى، يهنى يهر ئىلى ۋە تارباغاتايدا سودا چهمبىىرىكى قۇرىدى

سېتىۋېلىپ ئۆي، تۇرالغۇ جاي سالسا ۋە تىجارەت سورۇنلىرىنى قۇرسا 
بولىدىغانلىقى ھهمدە جۇڭگۇنىڭ ئىگىلىك ھوقوقىنىڭ سودا 
چهمبىرىكى دائىرىسىدە يۈرگۈزۈلىشى پهيدىنپهي چهتكه 

  .قېقىلىدىغانلىقى بهلگىلهنگهن
    

ىر زىيان جۇڭگۇنىڭ ئىگىلىك ھوقوقىغا ئېغ" نىزامنامه"بۇ 
يهتكۈزدى، ئۇ يېقىنقى زاماندا شىنجاڭ رايونىغا تېڭىلغان تۇنجى 
تهڭسىز شهرتنامه، شهرتنامه چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇز نهتىجىسىنى 
مۇستهھكهملهپال قالماستىن، يهنه چارروسىيىنى شىنجاڭ 

 روسىيه سودىسىد غايهت زور بايلىققا ئىگه -رايونىدىكى جۇڭگۇ 
  .قىلدى
    

نىڭ چىرىكلىكى ۋە ئاجىزلىقى تۈپهيلىدىن چىڭ سۇاللىسى
 ئارقىدىن ئىشقا -چارروسىيه ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى ئارقا 
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ئاشۇرغان بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭدىكى كۆرۈش روھىغا ئىگه ھهر 
مىللهت خهلقى چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا كۈچلۈك قايتۇرما 

  .زەربه بهردى
  

ۇق قازاق چارۋىچى ئىېلىمىزنىڭ   دىن ئارت4000ئايدا -4يىلى -1850
توئۇچۇبېك رايونىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن چارروسىيه تاجاۋۇزچى 
قوشۇنلىرىنى قورشىۋېلىپ، قىرغىز چارۋىچىالرنىڭ ماسلىشىشى 

يىلى -1855. ئارقىسىدا بۇ تاجاۋۇزچىالرغا قاخشاتقۇچ زەربه بهردى
غهرپكه چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرى قۇربان ئالماتادىن 

قاراپ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندە، ئېلىمىزنىڭ قىرغىز چارۋىچىلىرى 
ئۇالرغا قاخشاتقۇچ زەربه بهرگهچكه، تاجاۋۇزچىالر قوشۇنى ئىلى 

يىلى قازاق، -1856. دەرياسىغا قاراپ چىكىنىشكه مهجبۇر بولدى
قىرغىز چارىچىالر يهنه بىر قېتىم بىرلىشىپ ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، چوڭ 

هن كىچىك ئالمائاتادىكى كازاكالر كهنتكه تۇيۇقسىز ئالمائاتا بىل
قازاق، قىرغىز خهلقىنىڭ چارروسىيىگه قارشى . ھۇجۇم قىلدى

تۇرۇش كۈرىشى شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ 
چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇشتهك كۈرەش روھىنى 

  . نامايهن قىلدى
ىكى يالتۇ ئاتۇن كېنىنى ئايدا چارروسىيه چۆچهكت-2يىلى -1855   

ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن چۆچهكته تۇرۇشلۇق كونسۇلى تاتارىئوۋ 
 نى باشالپ بېرىپ يېرگىتتىكى 200قوراللىق ئهسكهرلهردىن 

جۇڭگولۇق كان ئىشچىلىرىنى ھهيدىۋېتىش توغرىسىدا كۆرسهتمه 
ئارقىدىن كىشىنى چۆچىتىدىغان -بهردى، كېيىن يهنه ئارقا

 نهچچه كان ئىشچىسىنى 200لىپ جۇڭگولۇق پاجىئهلهرنى پهيدا قى
بۇ ۋەقه يۈز بهرگهندىن كېيىن، چۆچهكتىكى كان . ئۆلتۈردى

ئىشچىلىرى شۈتيهنياۋ،ئهن يۇشىيهن قاتارلىقالرنىڭ باشالمچىلىقىدا 
مهخسۇس چۆچهك سودا ئاالقىسىنى باشقۇرىدىغان ژانكىن سابىتوفقا 

 ژانكىن چارروسىيىنىڭ جىنايىتى ئۈستىدىن ئهرز قىلغاندا،
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سابىتوف ئهرزنى قوبۇل قىلىپ بىر تهرەپ قىلىشنى رەت 
قىلغانلىقتىن، ۋەكىللهر يهنه مهسلىههتچى ئامبال بىڭشيۇغا ئهرز 

شۇنىڭ بىلهن چۆچهكتىكى . قىلىپ، يهنىال رەت قىلىشقا ئۇچرىدى
ھهر مىللهت خهلقى قاتتىق غهزەبكه كېلىپ، ۋەتىنىمىزنىڭ 

اش ئۈچۈن چارروسىيىنىڭ سودا مۇقهددەس ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغد
چهمبىرىكىنى بۇزۇپ تاشالپ، چارروسىيىنىڭ چهمبىرەك ئىچىدىكى 

 ئېغىز سارىيى، ئۆي ۋە بېسىپ قويغان ماللىرىنىڭ ھهممىسىنى 51
تاتارىئوۋ ۋە چارروسىيىنىڭ مهككار . كۆيدۈرۈپ كۈلگه ئايالندۇرىۋەتتى

 باقتۇغا قاراپ سودىگهرلىرى، ئىگىسىز قالغان ساپا ئىتالرغا ئوخشاش،
بۇ چارروسىيىنىڭ سودا چهمبىرىكىنى بۇزۇپ . پهرىشانه ھالدا قاچتى

ۋەھالهنكى زاۋالغا يۈز تۇتقان چىڭ . تاشالش ۋەقهسى دەپ ئاتىلىدۇ
سۇاللىسى چارروسىيىنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ ئۇالرنىڭ ئاتالمىش 

يىڭشيۇ، سابىتۇفالر ۋەزىپىسىدىن . زىيىنىنى تۆلهپ بهردى
دى، ئهن يۇشىيهن ئۆلتۈرۈلدى، شۈتيهنياۋغا جازا ھۆكۈم قالدۇرۇل

چىڭ سۇاللىسى خهلقنىڭ . قىلىنىپ لهشكهرلىككه پاالندى
قارشىلىق كۆرسىتىش غهزەپ ئوتىنى ئۆچۈرۈپ تاجاۋۇزچىالرغا 
خۇشامهت قىلغان بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 

ىيجاناپ پۈكۈلمهي كۈرەش قىلىش روھى ۋە ئال-خهلقنىڭ ئىگىلمهي
مىللىي غورۇرى ئاسماندىكى قۇياش ۋە ئايغا ئوخشاش تارىخ 

چارروسىيىنىڭ سودا . سهھىپىسىدىن مهڭگۈ ئورۇن ئالدى
چهمبىرىكىنى بۇزۇپ تاشالشتهك بۇ بىر كارامهت ھهرىكهت شۇنىڭ 
بىلهن تهڭ شىنجاڭنىڭ باشقا جايلىرىدا يۈز بهرگهن چارروسىيىگه 

ارروسىيه تاجاۋۇزچىلىرى ئۈچۈن قارشى تۇرۇش كۈرىشىگه قوشۇلۇپ چ
  .قاخشاتقۇچ زەربه بولدى

   
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ خوجىالر قالدۇقلىرىنىڭ ) 2( 

  بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىگه قارشى تۇرۇش ھهرىكىتى 
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   ئهپيۇن ئۇرۇشىدىن كېيىن، شىنجاڭ چارروسىيىنىڭ قوراللىق 
ىپال قالماي، يهنه خوجىالر تاجاۋۇز قىلىشدەك ئېغىر بۆھرانغا دۇچ كېل

ئهۋالدلىرىدىن تهركىب تاپقان قايتا تىرىلىش كۈچلىرىنىڭ توپالڭ 
خوجا . قوزغاپ توال پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرۇشىغىمۇ دۇچ كهلدى

يهنى " پهيغهمبهر ئهۋالدى"دېگهن سۆز ئهرەبچه سۆز بولۇپ، مهنىسى 
 ئىسالم دىنىنىڭ ياراتقۇچىسى مۇھهممهت ئهلهيهىسساالمنىڭ

ئهۋالدى دېگهنلىك بولىدۇ، ئهمهلىيهتته خوجىالرنىڭ كۆپ قىسمى 
ئۆزلىرىگه ئىسالم دىنىنىڭ كاتتىۋېشى دەپ تهمهننا قويۇپ، شۇ 

چىڭ سۇاللىسى . ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قوغدىغان
كىچىك -شىنجاڭنى بىرلىككه كهلتۈرگهن دەسلهپكى چاغالردا چوڭ

ىتقاندىن كېيىن، خوجىالرنىڭ خوجىالرنىڭ توپىلىڭىنى تىنج
ئوۋالدلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى فېئودال پادىشاھلىق قوقهنتكه 
قېچىپ بېرىۋالدى ھهمدە قوقهنتتىكى فېئودال خوجىالرنىڭ 
كۈچىدىن پايدىلىنى ئۈزلۈكسىز تۈردە تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ 
پاراكهندىچىلىك سېلىپ، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىزنىڭ قوينىدىن 

كېتىپ، شىنجاڭدا ئۆزىلرىنىڭ ئهكسىيهتچىل بۆلۈپ چىقىپ 
. فېئوداللىق ھۆكۈمرانلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ئۇرۇندى 

يىلى يۈسۈپ خوجىنىڭ توپىلىڭى تىنجىتىلغاندىن كېيىن، -1830
شىنجاڭدا تىنچلىق ئون نهچچه يىل داۋام قىلغان بولسىمۇ، لېكىن 

ىنىڭ ئهپيۇن ئۇرۇشىدىن كېيىن چېڭ سۇاللىسىنىڭ دۆلهت كۈچ
ئاجىزالپ كېتىشىگه، چېگرا مۇداپىئهسىنىڭ بوشاپ كىتىشىگه 
ئهگىشىپ، خوجا كۈچلىرى قوقهنتنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا 

  . شىنجاڭدا يهنه يېغىلىق پهيدا قىلىدى 
  

يىلى خوجىالرنىڭ ئهۋالدلىرىدىن مهمتىمىن، ۋەلىخان -1847
باشچىلىقىدىكى يهتته خوجا مىڭدەك باسمىچىنى يىغىپ، 

لىك سودىگهر نامهتنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا، قهشقهر كونا قوقهنت
شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىپ غهلىبه قىلغاندىن كېيىن يهنه يېڭىسارغا 
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گهنسۇ باش ۋالىسى -چىڭ سۇاللىسى ئوردىسى شهنشى. ھۇجۇم قىلدى
خوجىالر . بۇيانتاينى لهشكهر تارتىپ توپىالڭنى تىنجىتىشقا ئهۋەتتى

 - كونا شهھهرنى تاشالپ، نۇرغۇن مال قۇراللىق كۈچلىرى قهشقهر
دەپ " يهتته خوجا يېغىلىقى"مۈلۈكنى بۇالپ قېچىپ كهتى، بۇ ۋەقه 

  . ئاتىلىدۇ
  

 ئايغىچه - 8 ئايدىن -6 يىلى -1852ئۇنىڭدىن كېيىن، يهنى 
.  قېتىم مالىمانچىلىق تۇغدۇردى- 4تهۋەككۈل بىلهن ۋەلىخان 

- 1857. ىڭى يۈز بهردى يىلى ھۈسهن خوجا ئىشان خوجا توپىل- 1855
نىڭ كۆلىمى تېخىمۇ چوڭ " ۋەلىخان توپىلىڭى"يىلى يۈز بهرگهن 

ئايدا ئاستىن ئاتۇشتىكى شېيىخ ئاخۇن -6شۇ يىلى . بولدى
مىرەتخمهت بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ توپىالڭ قوزغاپ، قوقهنتلىك 
بهش، ئالته مىڭ سودىگهرنىڭ ھهمكارلىشىشى ئارقىسىدا، قهشقهر 

 ھوجۇم قىلىپ كىرىدى ھهمدە قهشقهر يېڭىشهھهرنى كونا شهھىرىگه
سۇ ۋە ئوت بىلهن ھۇجۇم قىلىپ ئىشغال قىلىۋالدى، يهنه لهشكهر 
ئهۋەتىپ شهرقته بارچۇققا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى، يهكهننى 
مۇھاسىرىگه ئالدى، بۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ خورىكى ئىنتايىن ئۆسۈپ 

 ئارمىيىسى ئىلى، ئايدا چىڭ سۇاللىسى-9يىلى -1857. كهتتى 
ئۈرۈمچى قاراشهھهر قاتارلىق جايالردا بهش مىڭدەك ئهسكهر توپالپ، 

ۋەلىخان تهڭ كېلهلمهي، . توپىالڭنى پۈتۈن كۈچى بىلهن تىنجىتتى
 دىن 1000 مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى مهجبۇرى ئېلىپ مېڭىپ، 15

 مۈلۈكلىرىنى - تىن ئارتۇق ئاتقا بۇلىغان مال 40ئارتۇق تۆگه ۋە 
  . ېسىپ قوقهنتكه قېچىپ كهتتىب

خوجىالر ئهۋالدىنىڭ قالدۇقلىرى توپىالڭ كۆتىرىپ شىنجاڭ بولۇپمۇ 
 1847. جهنۇبىي شىنجاڭ خهلقىگه ئېغىر بااليى ئاپهتلهرنى كهلتۈردى

دا خوجىالرنىڭ قۇراللىق كۈچلىرى " يهتته خوجا يېغىلىقى"  يىلى -
" ، ئۇالرنىڭ قهشقهر كونىشهھىرىگه باستۇرۇپ كىرگهندىن كېيىن

قىلغان بىرىنجى ئىشى بارلىق خهنزۇ سودىگهرلهرنى قىرىپ تاشالش، 
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 قىزلىرىنى -ئۇالرنىڭ ماللىرىنى بۇالش، ئۇالرنىڭ خوتۇن 
توپىالڭ مهزگىلىدە يالغۇز قهشقهر بىلهن ( ) ،"ئىگىلىۋىلىش بولدى

يېڭىساردىال خوجىالرنىڭ مهجبۇرلىشى ئارقىسىدا قوقهنتكه كۆچۈپ 
 مىڭدىن ئېشىپ كهتتى، نۇرغۇن 37 مىللهت خهلقى كهتكهن ھهر

ئادەم قوقهنتكه كۆچۈش سهپىرىدە سوغۇق ۋە ئاچارچىلىق دەستىدىن 
ئۆلۈپ كهتتى، ئهمما خوجىالر ئۇرۇشتا نۇرغۇن بايلىققا ئىگه بولۇۋالدى، 
ۋەلىخان خوجا دىنىي ھۆكۈمرانلىقنى ئاالھىدە كۈچهيتىپ ، چۈمبهل 

غا چىقىشىغا رۇخسهت قىلمىدى، تارتمىغان ئايالالرنىڭ كوچى
بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى چېچىنى كېسىپ، دەررە بىلهن 

ئالته ياشتىن يۇقىرى بالىالرنىڭ ھهممىسىگه سهلله . ئۇردى 
يۆگىتىپ، ھهر كۈنى مهسچىتته بهش ۋاق ناماز ئوقۇتتى، بۇنىڭغا 

شۇ چاغدا بۇنداق . خىالپلىق قىلغۇچىالرنى ئېغىر جازاغا تارتتى
بهلگىلىمىگه خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن كاللىسىنى ئېلىش 

ۋەلىخان كۆڭلىنى . ئىشلىرى ھهر كۈنى دېگۈدەك يۈز بېرىپ تۇردى
ئاچىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى بهلگىلىمىگه خىالپلىق قىلغۇچىنىڭ 

بۇ مۇستهبىتكه .  “كاللىسىنى ئۆز قولى بىلهن ئېلىش بولدى
ىز سۆز، بىرەر قېتىملىق ياقمىغان بىرەر ھهرىكهت، بىرەر زېغ

.( ئهسنهش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى كالال كېتىشكه سهۋەب بوالتتى
ئېيتىشالرغا قارىغاندا ۋەلىخان خوجا تهرىپىدىن بىگۇناھ ”) 

ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ بېشى تۆت يهردە ئىككى گهز تۆتچى ئىگىزلىكته 
  .دۆۋىلىنىپ كهتكهن

  
ۋالدلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى خوجىالر ئه

زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىگه قارىتا قاتتىق غهزەپلهندى، بىر قانچه 
قېتىملىق توپىالڭنى تىنجىتىش داۋامىدا چىڭ سۇاللىسى 

جهڭچىلهر باتۇرلۇق بىلهن -ئارمىيىسىدىكى ھهر مىللهت ئوفىتسېر
قانلىق جهڭ قىلىپ، باتۇرلۇق بىلهن دۈشمهننى قىرىپ، ئۆچمهس 

ى، بۇ جهڭلهردە تىلالردا داستان بولغىدەك خىزمهتلهرنى كۆرسهتت
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 -  1855. نۇرغۇن قهھرىمانالر ۋە تهسىرلىك ئىشالر بارلىققا كهلدى
يىلى ھۈسهن خوجا ئىشان خوجا توپىالڭ كۆتۈرۈشتىن ئىلگىرى 
ئاستىن ئاتۇشقا ئاالقىلىشىش ئۈچۈن ئادەم ئهۋەتىپ، يهرلىك 

بۇ يۇرتتىكى ئون خهلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشكه ئۇرۇندى، بۇ چاغدا 
 دىن ئارتۇق ئادەم 300 ئادەم ۋە 30-20بېشى ھېزىم كۆرۈنۈشته 

يىغىپ بېرىشكه ماقۇل بولدى ھهمدە ھۈسهن خوجا ئىشان خوجىغا 
ئۈرۈك، چاي قاتارلىق سوغاتالرنى بهردى، يهنه ئىككى تهرەپ 

شۇ . يىغىلىدىغان ۋاقىت ۋە جاي توغۇرلۇق بىر گهپكه كېلىشتى
 13ر كۈنى ھۈسهن خوجا ئىشان خوجا قاتارلىق ئاينىڭ بى-7يىلى 

ياراق ئېلىپ قۇرۇلدىن كىرىپ، كهچته -باسمىچى قوللىرىغا قۇرال
ئاستىن ئاتۇشقا كېلىپ، يۈز بېشى مهتقۇۋانشا ۋە قاسىمالرنىڭ 
ئۆيىگه چۈشكهندە، بىر مۇنچىلىقغان ئۇيغۇر ئامما بۇ ئىشتىن خهۋەر 

 خوشلۇقىدىن خودىنى باسمىچىالر. قا كهلدى" ھال سوراش"تېپىپ 
يوقىتىپ بىخهسته تۇرغاندا، ھېزىم باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ئامما بۇ 

  . بىر توپ باسمىچىنى تۇتۇۋېلىپ، بىراقال يوقاتتى
  

شۇ يىلى تهۋەككۈل بىلهن ۋەلىخاننىڭ مالىمانچىلىقى ئۇيغۇر 
-5تاشمىلىقنىڭ . خهلقىنىڭ قاخشاتقۇچ زەربىسىگه دۇچ ئۇچرىدى 

بېگى ۋە نهسهپلىك تۆرىسى خالمهت رېهىمشا دەرىجىلىك ھاكىم
ئۇيغۇر خهلقىنى باشالپ بېرىپ قورۇلنى چىڭ ساقلىدى، 
خائىنالرنىڭ كۆپ قېتىم بىزگه ئهل بول دەپ قىلغان 
نهسىههتلىرىنى غهزەپ بىلهن رەت قىلدى ھهمدە چىڭ سۇاللىسى 
قوشۇنلىرىغا دۈشمهن ئهھۋالىنى رازۋېدكا قىلىپ بهردى، مۇداپىئه 

ىنى ئورۇنالشتۇرۇپ، ئاتلىق ئهترەت تهشكىللهپ جهڭ قىلىپ، ئىشلىر
  . دۈشمهننى قىرىپ، ناھايىتى زور باتۇرلۇق كۆرسهتتى 

  
ۋەلىخان توپىلىڭىدا ، توپىالڭچىالر يېڭىساردا پاراكهندىچىلىك 
تۇغدۇرىۋاتقاندا، يېڭىسارنىڭ يهكهندە تۇرىۋاتقان ھاكىمبىېگى خۇدا 



www.uyghurweb.net 

 21

ڭىسارغا بېرىپ جهڭ قىلىشنى بهردى دەرھال لهشكهر تارتىپ يې
تهلهپ قىلىپ، ئۇيغۇر ئامما بىلهن دۈشمهن قوشۇنلىرىغا زەربه بېرىپ، 

  .ۋەتهننىڭ بىرلىكى ئۈچۈن جهڭ قىلىش روھىنى ئىپادىلىدى 
  

ئۇنىڭدىن كېيىن، ۋەلىخان يهنه نۇقتىلىق ھالدا جهنۇبىي  
يهكهننى . شىنجاڭنىڭ سىياسىي مهركىزى يهكهنگه ھۇجۇم قىلدى

پىئه قىلىش جىڭى ئىنتايىن كهسكىن بولدى، ھاكىمبهگ مۇدا
ئاقاليدۇئىچىدە خهلقنى تهشكىللهپ گۈزەتچىلىك قىلىپ، 

يهكهننىڭ مهسلىههتچى ئامبىلى چىڭ . ساتقىنالرنى تازىلىدى
يىڭيى ئومۇملىققا ئهھمىيهت بېرىپ، ھهر  مىللهت ئاممىسىنىڭ 

ۈپ، يهكهن بېشىنى سىالپ، ئۇالرغا مىلليى ھهققانىيهتنى بىلدۈر
توپىالڭچى قوشۇن باستۇرۇپ . كونىشهھىرىنى مۇستهھكهم ساقلىدى

كىرگهندە، ھهر مىللهت ئاممىسى بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، 
دۈشمهنگه بىرلىكته تاقابىل تۇردى، شۇنىڭ بىلهن بىلله كهشمىر، 
باراخشان، ھىندىستان قاتارلىق دۆلهتلهردىن كهلگهن سودىگهرلهر 

ق ئهسكهرلهر قوشۇنى تهشكىللهپ، ئۇالرنىڭ بىلهن بىرلىشىپ ئاتلى
توپىالڭچىالرغا بولغان نارازىلىقىدىن پايدىلىنىپ بىرلىكته 
ۋەلىخانغا تاقابىل تۇرۇپ، يهكهننى مۇداپىئه قىلىشنىڭ ئاخىرقى 

  . غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپه ياراتتى 
  

ڭدىكى يۇقۇرىقى خوخىالر توپىلىڭنى تىنجىتىش جهريانىدا، شىنجا
ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنىغا كۈچلۈك ياردەم 
بهرگهنلىكىگه سهل قاراشقا بولمايدۇ ، ئهمهلىيهتته جاھانگىر 
توپىلىڭىنى تىنجىتىش داۋامىدىال، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 
خهلقى باشتىن ئاخىر توپىالڭنى تىنجىتقۇچى چىڭ سۇاللىسى 

ى تىنجىتقۇچى قىسىمالرنى ئاشلىق توپىالڭن. قوشۇنى تهرەپته تۇردى
بىلهن تهمىنلهشكه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن جايالردىكى ئۇيغۇر 
ئاممىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ماددىي بويۇم ۋە كۈچ چىقارغانلىقىدەك 
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ئاقسۇدا تۇرۇشلۇق . تهسىرلىك ئىشالر ھهممه جايدا بارلىققا كهلدى
ىق  مىڭ چىڭ سۇاللىسى لهشكهرلىرى يهيدىغان ئاشل10نهچچه 

ئۈرۈمچى بىلهن . ئاساسهن ئۈرۈمچى ۋە ئىلىدىن توشۇپ كىلىنگهن
 32 كىلومېتىرغا يېقىن بولۇپ، يول بويىدا 1000ئاقسۇنىڭ ئارلىقى 

پونكىت قۇرۇلغان ئىدى ، شۇنداق ئۇزاق جايدىن نهچچه مىليون 
كىلوگىرام ئاشلىقنى ئۇالققا ئارتىپ ياكى ئادەم سۆرەپ يۆتكهپ 

ىش ئىدى، مۇشۇ ئىش ئۈچۈن يالغۇز كىلىش ھهقىقهتهن تهس ئ
 500 ھارۋا، 200 دىن ئارتۇق ئادەم، 1000كۇچادىكى ئۇيغۇر ئاممىدىن 

.  ئىشهك ئاشلىق توشۇشقا قاتناشتۇرۇلدى1000 كاال، 1500ئات، 
ئىلىدىن ئاقسۇغا ئاشلىق يۆتكهشكه، گهرچه يول ئۈرۈمچىنىڭكىگه 

ۇم تهڭرىتاغدىن قارىغاندا يېقىنراق بولسىمۇ، لېكىن ئارىلىقتا چوق
ئۆتۈشكه توغرا كىلهتتى، بولۇپمۇ كۆك چاغاردىن تامغاتاشقىچه بولغان 

 مۇز بىلهن قاپلىنىپ - نهچچه كىلومېتىر يول يىل بوليى قار 70
كېتىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگه تاغ ئېگىز، يول خهتهرلىق 

شۇڭا . بولغاچقا، ئات، تۆگىلهرنىڭ مېڭىشى ناھايىتى تهس ئىدى
 كىلوگرامدىن 25 ئادەم ھهر قېتىمدا 2000ۇر ئاممىدىن ئۇيغ

ئاشلىق يۈدۈپ، قار ۋە مۇزدا كېڭىپ، مۇز داۋاندىن ئۆتۈپ نهچچه 
مىليون كىلوگرام ئاشلىقنى تهڭرىتاغدىن يۈدۈپ ئۆتكۈزدى، بۇ 

ئۇيغۇر ئاممىنىڭ . مۈشكۈلچىلىكنى قىياس قىلماق تهس ئهمهس
يولىدا جهبرى جاپادىن ۋەتىنىمىزنىڭ مۇقهددەس زېمىنىنى قوغدا 

 ئوقۇبهتلهرنى تارتىپ كۆرسهتكهن -قورقماي، كۆپ قېتىم ئازاب 
بىز يۇقىرىدا ئىيتقان توپىالڭنى ! خىزمهتلىرى مهڭگۈ ئۆچمهيدۇ 

تىنجىتىش ئۇرۇشىدا، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئېسىل 
ئهنئهنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ توپىالڭنى 

غا پائال ماسالشتى، جان تىكىپ ئېلىشىدىغان تىنجىتىش قوشۇنى
  . تهسىرلىك ئىشالرنى ساناپ تۈگهتكىلى بولمايدۇ 
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خوجا ئهۋالدلىرىنىڭ بىر قانچه قېتىم توپىالڭ قوزغاپ گۇمران 
الر ىبولۇش ئاقىۋىتىگه قالغانلىقىدىن شۇنى كۆرىمىزكى، گهرچه خوج

لهنگهن ۈرۈپ چىقىپ ئاممىنى ئازدۇرۇشقا ئادەتتدىن بايرىقى كۆ
بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭدىكى ۋەتهننى قىزغىن سۆيىدىغان ھهر 
مىللهت خهلقى ئاخىرى ئۇالرنىڭ سۈيقهستىنى، ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه 

بهشرىسىنى ئېنىق -بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇشتهك بهد
پۈكۈلمهي كۆرۈش قىلىپ،  -تونۇۋېلىپ ھهمدە ئۇالرغا قارشى ئىگلمهي

جىتىش كۆرىشىنىڭ غهلىبىسىنى قولغا ئاخىرىدا توپىالڭنى تىن
  . كهلـتۈرۈپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغدىدى 

  
لېكىن چىڭ سۇاللىسى خوجىالر توپىلىڭىنى تىنجىتقاندىن 
كېيىنكى قالدى خىزمهتلهرنى ئوبدان ئىشلىمىدى، 
قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭشاشتا ئۈنۈم ھاسىل قىاللمىدى، نهتىجىدە 

يمىقانچىلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بۇ كېيىنكى چاغالردا قاال
يۇشۇرۇن ئامىل بولۇپ قالدى، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى 
كېيىنكى كۈنلهردە بۆلگۈنچىلىككه، تاجاۋۇزچىلىققا قارشۇ تۇرۇش 

  .كۆرىشىدە تېخىمۇ كهسكىن سىناققا دۇچ كهلدى
  
 شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قوقهنتلىك ياقۇپبهگنىڭ - 3

  ۋۇزچىلىقغا قارشى تۇرۇشىتاجا
    

يىلى شىنجاڭنى بىرلىككه كهلتۈرگهندىن -1759چىڭ سۇاللىسى 
كېيىن، شىنجاڭنىڭ تهرەققىياتى ۋە مۇقىملىقى ئۈچۈن كۆپلىگهن 
خىزمهتلهرنى ئىشلهپ ، ئاكتىپ رول ئوينىغان بولسىمۇ، لېكىن 
بهزى جهھهتلهردە بىر قهدەر زور سهۋەنلىكلهرنى سادىر قىلدى، بۇ 

ەنلىكلهر چهت ئهلدىكى تاجاۋۇزچىالر ۋە دۆلهت ئىچىدىكى سهۋ
بۇنىڭ كونكىرىپ . بۆلگۈنچى كۈچلهرگه پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهردى

  :ئىپادىسى تۆۋەنچىكىچه 
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سىياسى تۈزۈم جهھهتته ھهربىي مهھكىمه تۈزۈمى ئاستىدىكى -1
بهگلىك تۈزۈمىنىڭ قوللىنىلىشى بىلهن، شىنجاڭدىكى فېئودال 

ئۇيغۇرالردىن . مهلۇم دەرىجىدە ساقالپ قېلىندىيانچىلىق تۈزۈم 
بولغان بهگلهر ئامبال يامۇلىنىڭ ھوقوقىغا تايىنىپ يهر ۋە سۇالرنى 
ئىگىلىۋىلىپ، دېهقانالر دەھشهتلىك ئېزىپ ۋە ئىكسپىالتاتسىيه 
قىلىپ، پۇقراالرغا زىيانكهشلىك قىلىپ، ھهممه ئهسكىلىكلهرنى 

يامۇلىدىن ئاشۇرۇېتىپ، قىلىپ، پۇقراالرنى خورالشنى ئامبال 
  .سىنىپىي زىددىيهتنىڭ كۈنسىرى ئۆتكۈرلىشىشىگه سهۋەپ بولدى

چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭدا چېگرىنى ساقالشقىال ئهھمىيهت -2
بېرىپ ئىگىلىكنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا ئهھمىيهت بهرمىگهچهكه 

مهسىلهن، . شىنجاڭنىڭ ئىگىلىك تهرەققىياتى ئاستا بولۇپ قالدى
زامانىسىدا، شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق بىر ئامبال قورغۇشۇن جياچىڭ خان 

زاۋۇتى قۇرۇپ شىنجاڭنىڭ باج كىرىمىنى ئاشۇرماقچى بولغاندا، 
" جياچىڭ خان . جياچىڭ خاننىڭ قاتتىق ئهيىپلىشىگه ئۇچرىدى

شىنجاڭدىكى ۋەزىپه ئېغىر، ساقالشنى ئاساس قىلىش كېرەك، 
شىنجاڭنىڭ كونا  ) . (دېدى" ياخشىچاق بولۇش ئويىدا بولۇنمىسۇن

ئىقتىسادىي تۈزۈلمىسىنى ئۇزاققىچه ساقالپ، تهرەققىياتىغا 
ئىنتىلمهسلىك نهتىجىسىدە، شىنجاڭدا مۇقهددەس ھالدا داۋالغۇش 

  . پهيدا بولدى
چىڭ سۇاللىسى قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭشاشتا سهۋەنلىك -3

 ئهھۋال ئۆتكۈزدى، شىنجاڭغا ئهۋەتىلىدىغان مهنسهبدارالرنى تالالشتا،
جىياچىڭ خان ۋاقتىدىن تارتىپ يامانلىشىشقا باشلىدى، خۇددى 

سېلىقنى -ئامبالالر ساختىلىق ئىشلىتىپ باج"نايهنچىڭ 
دەپ كۆرسهتكهندەك ئهھۋالالر  "( ) ھاكىمبهگلهردىن ئاشۇرۋەتتى

كۆرۈلدى، ئهمهلدارالر ئهنه شۇنداق دەرىجىدە چىرىكلىشىپ 
مۇقىملىقىنى ساقالپ كهتكهنلىكتىن سىياسى ۋەزىيهتنىڭ 

  .قالغىلى بولمىدى 
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ئهپيۇن ئۇرۇشىدىن كېيىن ، چىڭ سۇاللىسى خوجىالر ئهۋالدلىرىنىڭ 
توپىلىڭى ۋە بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇپ 
كۆرمهسلىككه سېلىپ، شىنجانىڭ مۇقىملىكى ۋە بىرلىكىگه قارىتا 

لىش ئىنتايىن پاسسىپ پوزىتسىيهدە بولدى، دۆلهتى ئىدارە قى
ئىستىراتىگىيهسى جهھهتته، ھهم كونا ئىللهتلهرگه تهگمهي ، ھهم 

ئهسىرنىڭ -19يېڭىلىق ياراتماي، باشقىچه ئىش تۇتۇپ، نهتىجىدە 
يىللىرىدا شىنجاڭدا مالىمانچىلىق بىر قانچه ئون يىل -60

  .داۋاملىشىشىغا سهۋەپچى بولدى 
  

ېهقانالر  ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن بۇيان، تهيپىڭ تيهنگو د- 19
ئىنقالبى ھهرىكىتىنىڭ تۈرتكىسىدە، مهملىكهتنىڭ ھهر قايسى 

 -جايلىرىدا دېهقانالر قوزغىلىڭى شىددەت بىلهن ئهۋج ئالدى، شهنشى 
گهنسۇ ئۆلىكىلىرىدىكى خۇيزۇالر قوزغىلىڭىنىڭ دولقۇنلىرىمۇ 
شىنجاڭغا يېتىپ كهلدى، شۇنىڭ بىلهن بىلله فېئودال يانچىلىق 

لىك ئېكىسپالتاتسيىسى شىنجاڭدىكى ھهر تۈزۈمىنىڭ دەھشهت
مىللهت خهلقىنىڭ قارشىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى، ئاشۇنداق 

  . يىلى شىنجاڭدا چوڭ قوزغىالڭ پارتلىدى -1864ۋەزىيهتته 
- 1864قوزغىالڭ بۈيۈك تۇغىنى ئالدى بىلهن كۇچا خهلقى كۆتۈردى، 

 ياساققا -ن يىلى كۇچادىكى بىر تۈركۈم دېهقان ئىنتايىن ئېغىر ئالۋا
چىدىماي، توختىنىياز قارى قاتارلىق كىشىلهرنىڭ باشالمچىلىقىدا 
كۇچادىكى ئۆگهن دەرياسى قۇرۇلۇشى ئورنىدا بايراق تىكلهپ 

 ياساق ئېلىشنى نازارەت قىلىدىغان ئىككى -قوزغىلىپ، ئالۋان 
 بهگنى ئۆلتۈرۋەتتى، قوزغىالڭچى دېهقانالر شىددەپ 15مهنسهبدار ۋە 
 شهھىرى ئىچىگه قاراپ ئىلگىرلهپ كىرگهندە، شهھهر بىلهن كۇچا

 بهس بىلهن ئۇالرغا -سىرتىدىكى ئۇيغۇر، خهنزۇ، خۇيزۇ ئامما بهس 
 كۈنى قوزغىالڭچى دېهقانالر كۇچا بېگى - 6 ئاينىڭ - 6. ماسالشتى

سالىڭئا قاتارلىق ئهمهلدارلىرى ۋە ھاكىمبهگ قۇربان 
تۈرۈپ، كۇچانىڭ  كىچىك بهگلهرنى ئۆل-باشچىلىقىدىكى چوڭ 
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 يېزىلىرىنى تىزگىنلهپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ جهنۇبى -شهھهر 
  .شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى تهۋرەتتى 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۈرۈمچىنىڭ نهنسهن رايۇنىدا قوزغىالڭ   
كۈنى -15ئاينىڭ -7. كۆتۈرگهن خۇيزۇالر داۋانچىڭنى ئىشغان قىلدى

رۈمچىدىكى يېشىل تۇغلۇق ئۈ) داۋۇت خهلىپه(خۇيزۇ ئاخۇن تومىڭ 
قوشۇن مهھكىمىسىنىڭ بارگاھ بېشى، مهسلىههتچى ئامبال سۇ 
خۇەنجاڭ بىلهن بىرلىشىپ، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ جهنۇپتا 
كۇچاغا ياردەم بېرىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۈرۈمچىنىڭ 
خهنزۇالر ئولتۇراقالشقان جايلىرىنى ئىشغال قىلدى، ئارقىدىنال 

 -ناس، مورى، قۇتۇبى قاتارلىق جايالردىكى خۇيزۇالر ئارقا سانجى، ما
  . ئارقىدىن قوزغىالڭ كۆتۈردى

 -چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىق مهركىزى
ئىلىدىمۇ خۇيزۇ، ئۇيغۇرئامما قوزغىالڭ كۆتۈردى، قوزغىالڭچىالر 

دېگهن بايراقنى " ئامبال ئهزسه، خهلق قارشى چىقىدۇ" قوشۇنى 
كۈنى -8ئاينىڭ -3 -1866چىقتى، قوزغىالڭچىالر قوشۇنى كۆتۈرۈپ 

كۈرە شهھىرىنى ھۇجۇم بىلهن ئالدى، ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ 
تاشالنغان ئىلى سانغۇنى چاڭ چىڭ ئهسىرگه چۈشتى، ئىلىغا 
قاراشلىق توققۇز شهھهرنىڭ ھهممىسى قوزغىالڭچىالر قوشۇنىنىڭ 

اڭدىكى قولىغا ئۆتتى، شۇنىڭ بىلهن چىڭ سۇاللسىنىڭ شىنج
 يامغۇر ئىچىدە داۋالغۇپ، -ھۆكۈمرانلىقى شىددەتلىك بوران 

ھۆكۈمرانالر كۈننى كهچ قىلىشقا كۆزى يهتمهيدىغان ئهھۋالغا چۈشۈپ 
  .قالدى

 - شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ بۈيۈك قوزغىلىڭى، تېگى 
 ئۆتكۈرلهشكهننىڭ نهتىجىسى كۈرەشتهكتىدىن ئيتقاندا، سىنىپىي 

دىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قارشى تۇرىدىغىنى شىنجاڭ. ئىدى
چېرىك فېئودالىزم  ھۆكۈمرانلىق بولۇپ، ئۇالر ھهم چىرىك چىڭ 
سۇاللىسىغا قارشى تۇردى، ھهم ھهر مىللهت ئىچىدىكى ئاچكۆز 
فېئودال ئاق سۆڭهكلهرگه قارشى تۇردى، شۇڭا قوزغىالڭچىالر قوشۇنى 
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لېكىن . لغا كهلتۈردى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە غايهت زور غهلىبىنى قو
قوزغىالڭچىالر قوشۇنى ئىچىگه سوقۇنۇپ كىرىۋالغان فېئودال 
دىنىيى ئاق سۆڭهكلهر قوزغىالڭنى ناھايىتى تىزلىكته تۇيۇق يولغا 

بۇ . باشالپ، غهلىبه مىۋىسىنى تامامهن چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالدى 
 فېئودال ئاق سۆڭهكلهر يامان غهرەز بىلهن قوزغىالڭنىڭ دەسلهپكى

مهزگىلىدىكى ئۆتكۈر سىنىپىي زىددىيهتنى پهيدىنپهي مىللىي 
زىددىيهتكه ئۆزگهرتىۋەتتى، دىننى سۇيئىستىمال قىلىپ كهڭ 
كۆلهمدە مىللىي قىرغىنچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ، 

ئۇالرنىڭ ئهكسىيهتچىل .  قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلدى
ىنىڭ ھهرىكهتلىرى ھهر مىللهت ھهققانىيهتچى زاتالر ۋە ئامم

  . قارشىلىقىغا ئۇچرىدى 
فېئودال ئاق سۆڭهكلهر ھهر قايسى قوزغىالڭچى قوشۇنىنىڭ 
رەھبهرلىك ھوقوقىنى تامامهن چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغانلىقتىن، 

ئارا زېمىن ۋە -ھهر قايسى فېئودال تهپرىقىلچىق ھاكىمىيهتلىرى ئۆز
ھاكىمىيهت تالىشىپ، شىنجاڭ قااليمىقانچىلىق ئىچىدە قېلىپ، 

يهنه تېخى بهزى كىشىلهر . ئاپهت تارتتى -ھهر مىللهت خهلقى بااليى
تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن ئۆيىگه بۆرىنى باشالپ 
كىرىشتىن ئايانماي، چهت ئهللىك دۈشمهنلهرنى شىنجاڭغا تاجاۋۇز 
قىلىپ كىرىشكه شهرەتلهپ، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنى 

 ھۆكۈمرانلىقى ئىچىگه پاتۇرۇرۇپ قوقهنتلىك ياقۇپبهگنىڭ قانلىق
  .قويدى 
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆزبىك فېئوداللىرى قۇرغان بىر -قوقهنت

فېئودال خاقانلىق بولۇپ، بۇرۇن چىڭ سۇاللىسى بىلهن قارام بولۇش 
ئهسىرنىڭ -19مۇناسىۋىتىدە ئىدى ، ) ئىدارە قىلىنىش(

 كۈچلۈك ئوتتۇرىلىرىدا تهرەققىي قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىر
ئهسىردىن بۇيان قوقهنت ئىزچىل تۈردە -19. دۆلهتكه ئايالندى

ئىلىمىزنىڭ زېمىنى شىنجاڭنى داۋالغۇتۇپ كهلگهن بىر مۇھىم 
ئامىل بولۇپ، ياكى بىۋاسته ئهسكهر ئهۋەتىپ تاجاۋۇز قىلدى، ياكى 
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خوجىالر ئهۋالدلىرىنىڭ مالىمانچىلىق پهيدا قىلىشىنى قوللىدى، 
يىلى شىنجاڭ بويىچه كۆتۈرۈلگهن بۈيۈك -1864ئۇنىڭ ئۈستىگه 

قوزغىالڭ قوقهنتنىڭ شىنجاڭغا يهنه بىر قېتىم قول تىقىشىغا 
شۇ چاغدا قهشقهرنى بۆلۈۋالغان سىدىق باشقا . پۇرسهت يارىتىپ بهردى

ھاكىمىيهتلهر بىلهن قارشىلىشىش ئۈچۈن، قوقهنتتىن خوجىالرنىڭ 
ۆزىنىڭ كۈچىنى ئهۋالدىدىن بولغان بۇزرۇكنى تهكلىپ قىلىپ ئ

ئاشۇرماقچى بولۇپ، خۇيزۇ فېئودال خوجا جىڭ شياڭنى قوقهنتكه ۋەز 
ئېيتىشقا ئهۋەتكهندىن كېيىن، قوقهنت ئۆز ئارمىيىسىنىنڭ 
قوماندانى ياقۇپبهگنى لهشكهر تارتىپ جهنۇبى شىنجاڭغا تاجاۋۇز 
قىلىشقا ئهۋەتتى ، شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ياقۇپبهگ 

قىلىشى بلىهن ئون يىل داۋامالشقان باسمىچىلىرىنىڭ تاجاۋۇز 
  . يېغىلىق باشلىنىپ كهتتى

  
 يىلى ياقۇپبهگ جهنۇبىي شىنجاڭغا كىرىپ، جهنۇبىي - 1865

شىنجاڭدىكى تهپرىقىچىلىك كۈچلىرى ئۆزئالدىغا ھۆكۈمهت 
ئاخىرى بولۇپ، -بولۇۋېلىشتهك ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ، ئىلگىرى

سۇ ، كۇچانى ئىشغال قىلىپ، قهشقهر، يېڭىسار، يهكهن، خوتهن ، ئاق
جهنۇبىي شىنجاڭنى پۈتۈنلهي چاڭگىلىغا ئېلىپ، ئاندىن يهنه 
تۇرپانغا  لهشكهر ئهۋەتتى، ئاخىرىدا خۇيزۇ مۇسۇلمانالر خانى تومىڭنى 
مهغلۇپ قىلىپ ئۈرۈمچىنى ئىشغال قىلدى، شۇنىڭ بىلهن شىنجاڭ 

تتى، زېمىنىنىڭ تهڭدىن تولىراقى ياقۇپبهگنىڭ قولىغا چۈشۈپ كه
  .قورچاق ھاكىمىيىتىنى قۇردى" هھهريهتته ش"ئۇ ئاخىرىدا ئاتالمىش 

دۆلىتىمىزنىڭ زېمىن ئىگىلىك ھوقوقىنى قوغداپ، ياقۇپبهگ 
تاجاۋۇزچىلىرىغا زەربه بېرىش ئۈچۈن شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 
خهلقى دۈشمهنگه بىرلىكته نهپرەت ياغدۇرۇپ، باتۇرلۇق بىلهن 

ىالرنى ھهر بىر قهدەمدە ئېغىر تاالپهت دۈشمهننى قىرىپ، تاجاۋۇزچ
  .تارتقۇزدى
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يىلى ياقۇپبهگ شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن دەسلهپكى -1865
چاغالردا، قهشقهردە قىرغىز خهلقىنىڭ قهيسهرلىك بىلهن توسۇپ 
زەربه بېرىشىگه ئۇچرىدى، گهرچه توسۇپ زەربه بېرىش بهختكه قارشى 

اقۇپبهگ تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشۇ مهغلۇب بولغان بولسىمۇ، لېكىن ي
تۇرۇش مۇقهددىمىسى باشالندى، ئۇنىڭدىن كېيىن ياقۇپبهگ 
يهكهندىكى تهپرىقىچىلىك كۈچلىرىنىڭ ھاكىمبىىگى نىياز بىلهن 
تىل بېرىكتۈرۈپ يهكهنگه ھۇجۇم قىلغاندا، يهرلىك خهلق 

ئهنجانلىقالرنى "ئاممىسىنىڭ قارشى تۇرۇشىغا ئۇچرىدى، كىشىلهر 
دىگهنگه ئوخشاش شۇئارالرنى توۋالپ غهيۇرانه جهڭ " اشاليلىقىرىپ ت

قىلدى، ياقۇپبهگ باسمىچى قوشۇنلىرى مهغلۇپ بولۇپ قهشقهرگه 
ئهپسۇسكى، يهكهندىكى مۇسۇلمانالر قوشۇنى يهكهن . ( )  قاچتى

يېڭىشهھىرىنى قورشاش بىلهن بولۇپ كېتىپ، دېگهن مۇددەتته 
ھازىرقى (شۇن خانئىرىق ماسلىشالمىغانلىقتىن، ئىنقىالبىي قو

تا تاجاۋۇزچىالر ) يېڭىشهھهر ناھىيىسىنىڭ شهرقى جهنۇبىدا
تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىندى، لېكىن ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال 
كۇچادىكى قوشۇن قايتىدىن ھهربىي كۈچىنى تهرتىپكه سېلىپ 

ماماتلىق جېڭى قىلدى، جهڭ -تاجاۋۇزچىالرغا قارشى ھايات
قتىن، ياقۇپبهگ جېنىدىن ئايرىلغىلى ئىنتايىن كهسكىن بولغانلى

تاس قالدى، قۇچا تهرەپتىكى قوشۇنالرغا بولغان قوماندانلىق ياخشى 
ياقۇپبهگ قهشقهر . بولمىغاچقا، قېچىپ ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالدى

يېڭىشهھهرنى ئىشغال قىلغاندا، گهرچه يېشىل تۇغلۇق قوشۇننىڭ 
ن بولسىمۇ، خوجىدارى خې بۇيۇنگه ئوخشاش تهسلىمىچىلهر چىققا

لېكىن چىڭ سۇاللىسىنىڭ بۇ شهھهرنى مۇداپىئه قىلىۋاتقان 
قوشۇنىلرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى قانلىق جهڭ قىلىپ، 

يهنه چىڭ . تاجاۋۇزچىالرغا ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى ئارقىلىق زەربه بهردى
سۇاللىسى قوشۇنلرى ئچىدىكى مهسلىههتچى ئامبال كۈي يىڭ 

لىرى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈپ ۋەتهنگه بولغان قاتارلىق ھهر مىللهت ئهمهلدار
  . ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ، ئالىيجاناپلىق جاسارىتى ئىپادىلىدى 
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شۇ يىلى كۈزدە، ياقۇپبهگ رۇسىيه ئارمىيىسى تارمار قىلغان بىر 
 مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى توپالپ ۋە 7تۈركۈم قالدۇق ئهسكهرلهردىن 

ىي شىنجاڭلىق ئۇيغۇر ئۇالرغا يهنه بۇرۇنال قوقهنتته ئۆلگهن جهنۇب
دىنىي ئاق سۆگهك، يانچى ئىگىسىنىڭ ئهۋالدى ۋەلىخان خوجا 
قاتارلىقالرنىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرىنى قوشۇپ، ئۆزىچه تاجاۋۇزچىلىق 
قىلىشنىڭ دەسمايىسىنى كۆپهتتىم دەپ قاراپ، ئىسهنكىرەپ شۇئان 
تاجاۋۇزچىلىق قىلىش قارا نىيىتىگه كېلىپ، باشقا بىر ئهلنىڭ 

. نى قۇرۇشقا ئۇرۇندى"راھهتلىك ماكانى" رايونىدا ئۆزىنىڭ چېگرا
قېتىم يهكهنگه تاجاۋۇز قىلىش ئۇرۇشىنى قوزغىغاندا، -2ياقۇپبهگ 

يهكهندىكى خۇيزۇالر قوشۇنى بىلهن قىرغىز خهلقىنىڭ بىرىلىشىپ 
قايتۇرما زەربه بېرىشىگه ئۇچراپ، يهنه بىر قېتىم يامان ھالغا چۈشۈپ 

هرەپلهرنىڭ كۈچلىرى ئوبدان ھهر قايسى ت. قالدى
- 1866. ماسلىشالمىغانلىقى ئۈچۈنال قهشقهرغه قېچىپ بېرىۋالدى

قېتىم ھۇجۇم قىلغاندا، كۇچا ۋە -3ئايدا، ياقۇپبهگ يهكهنگه -6يىلى 
يهكهندىكى خۇيزۇالر قوشۇنىنىڭ بىرلىشىپ قايتۇرما زەربه بېرىشىگه 

ئىنلىق ئۇچرىدى، ئهمما شاۋۇل يۇقىرى قاتالم ئۇنسۇرلىرى خا
قىلغانلىقتىن، يهكهن خهلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش كۈرىشى 

ئايدا، ياقۇپبهگ -12يىلى -1866. پاجىئهلىك مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىدى
خوتهنگه تاجاۋۇز قىلغاندا، خوتهن خهلقى جان تىكىپ قارشىلىق 
كۆرسهتتى، ئايالالرمۇ جهڭگه قاتناشتى، جهڭ بىر ئايدىن ئارتۇق 

 مىڭدىن ئارتۇق ئارمىيه ۋە خهلق 5ىكى خوتهند. داۋامالشتى
ياقۇپبهگنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش يولىدا مهردانىالرچه 

يىلى، ياقۇپبهگ كۇچادىمۇ ئوخشاشال يهرلىك -1867. قۇربان بولدى
خهلقنىڭ جان تىكىپ قارشىلىق كۆرسىتىشىگه ئۇچراپ، ئېغىر 

 شهھهر تاالپهت تارتتى، كۇچاغا باستۇرۇپ كىرگهندىن كېيىن،
ئىچىدىكى ئاھاله كوچا جېڭى قىلىپ، ياقۇپبهگنىڭ ئوغلى 

  . خۇداقۇلبهگنى ئۆلتۈرۈۋەتتى
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يىلى تۇرپان شهھىرى يېرىم يىل مۇھاسىرە ئىچىدە قالغاندا، -1870
خهلق پىداكارلىق بىلهن ئېاىشىپ، -شهھهر ئىچىدىكى ئارمىيه

پۈكۈلمهي كۈرەش قىلدى، ئاخىرىدا، ياقۇپبهگ خائىن -ئىگىلمهي
 33ماجۇڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى مارىندېنىڭ كۆرسهتمىسى ئارقىلىق 

. مىڭ ئادەمنى سېلىپ بېرىش بهدىلىگه تۇرپاننى ئىشغال قىلدى
ياقۇپبهگ ئۈرۈمچىدىمۇ ئوخشاشال ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قاقشاتقۇچ 

 مىڭ، 60زەربه بېرىشىگه ئۇچرىدى، تومىڭ يهرلىك كىشىلهردىن 
هپ دۈشمهنگه تاقابىل تۇردى، جهڭ  مىڭ ئادەم تهشكىلل40ماناستىن 

بهش جايدا تهڭ ئېلىپ بېرىلىپ ياقۇپبهگنىڭ تاجاۋۇزچى 
-ياقۇپبهگ ئىزاھ. زەخمهتكه ئۇچرىدى-باسمىچىلىرى ئېغىر زىيان

ئهلهمدىن قاتتىق غهزەبلىنىپ، شهھهرنى ئالغاندىن كېيىن ھهر 
مىللهت خهلقىنى دەھشهتلىك قىردى، جۇڭگولۇق بولسىال ئۆلتۈر، 

ر، ئهسىرلهرنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرما دەپ بۇيرۇق چۈشۈردى، بالىال
بۇنداق قىرغىنچىلىقتىن قورقۇپ كهتكهن تومىڭنىڭ يۈرىكى 
قېپىدىن چىقىپ كهتتى، ئۇ ھهر مىللهت ئارمىيه، خهلقنى تاشالپ، 

ياقۇپبهگ . ئاينىڭ ئاخىرىدا شهھهرنى ئېچىپ تهسلىم بولدى-11
يهنه . ىكىگه تهيىنلىدىماجۇڭنى ئۈرۈمچىنىڭ قورچاق ھاكىمبهگل

لهشكهر ئهۋەتىپ ماناسقا ھۇجۇم قىلغۇزدىز كېيىن شۇ شۆگۈڭ 
قاتارلىق خهنزۇالر مىنتۇەنى خۇيزۇالر قوشۇنى، خۇيزۇ ئامما بىلهن 
بۇرۇنقى ئاداۋەتلهرنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ بىرلىشىپ ئۈرۈمچىگه 
 قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ، بىر مهھهل غهلىبه قىلدى ھهم قورچاق

بۇ پاكىت شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت . كاتتىباش ماجۇڭنى تۇتۇۋالدى
خهلقىنىڭ تاشقى دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزى ئالدىدا ھامان مىللىي 
ھهققانىيهتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم 

  . ئىسپاتالپ بهردى
  
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چارروسىينىڭ ئېلىنى ) 4 (

  ىۋېلىشىغا قارشى تۇرۇش كۈرىشى ئىشغال قىل
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شىمال -روسىيهغهربىي-جۇڭگو"يىلى -1864چارروسىيه 

ئارقىلىق ئېلىمىزنىڭ " چېگرىسىنى چارالپ ئايرىش كېلىشىمى
 مىڭ كۋادىرات كىلومېتىردىن ئارتۇق زېمىنىنى زورلۇق بىلهن 440

ئىگىلىۋالدى، شۇ قاتاردا ئىلى رايونىنىڭ غهربىدىكى بهشتىن تۆت 
جاينى ئىگىلىۋالدى، شۇنىڭ بىلهن ئىلى رايونىدا توققۇز قىسىم 

ئاشۇنداق . شهھهر ۋە ئهتراپتىكى بىنام ئۆزلهشتۈرۈلگهن جايالرال قالدى
تۇرۇقلۇقمۇ، چارروسىيه يهنه تويماي پۈتۈن ئىلى رايونىنى يۇتۇۋېلىش 

  . كويىغا چۈشتى
 شۇنىڭ بىلهن بىرگه، چارروسىيه بىلهن ئهنگلىيه جاھانگىرلىكىنىڭ
. ئوتتۇرا ئاسىيانى تالىشىش كۈرىشى ئۆتكۈرلىشىشكه باشلىدى

ئهنگلىيه ئۆزىنىڭ تۈركىيه ۋە ئافغانىستاندىكى ئۈستۈنلۈكىدىن 
يهتته "پايدىلىنىپ، شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ ۋە قورچاق 

ھاكىمىيىتىنى قۇرغان قوقهنتلىك ھهربىي ئامبال "شهھهر
مىيهتنى ئاساسهن ياقۇپبهگكه تهسىر كۆرسىتىپ، ئۇ ھاكى

شۇنىڭ بىلهن ئهنگلىيه . ئهنگىلىيهپهرەس ھاكىمىيهتكه ئايالندۇردى
ۋەھالهنكى چارروسىيه . جهنۇبىي شىنجاڭدا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى

ياقۇپبهگنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە شىمالغا قاراپ قاتراپ ئىلىنى 
يۇتۇۋېلىش ئهلپازىدا بولۇۋاتقانلىقىدىن تېخىمۇ ئهنسىرىدى، 

نىڭ مۇستهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقى بىلهن ئهنگلىيى
قارشىلىشىشتىكى تهڭپۇڭلۇقىنى ساقالش ئۈچۈن، چارروسىيه 

  . تېنهپ ئىلىنى ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇندى-ئالدىراپ
ئىلىدىكى ھهر مىللهت خهلقى چارروسىيىنىڭ ئىلىغا تاجاۋۇز 

بۇ ھال ئالدى . قىلىشىغا قهيسهرلىك بىلهن قايتۇرما زەربه بهردى
ن ئىلىدىكى ئىرارخان ھاكىمىيىتىنىڭ چارروسىيىنىڭ چىڭ بىله

روسىيىنىڭ -جۇڭگو"سۇاللىسى ھۆكۈمىتى بىلهن ئىمزالىغان 
-ئىلى"ۋە " شىمال چېگرىسىنى چارالپ ئايرىش كېلىشىمى-غهربىي

نى ئېتراپ قىلىشنى رەت قىلىشىدا "تارباغاتاي سودا نىزامنامىسى
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لۈكسىز رەۋىشته ۋەقه شۇنىڭ بىلهن چارروسىيه ئۈز. ئىپادىلهندى
تېرىپ، سۈركىلىش پهيدا قىلىپ، ئىلىغا تاجاۋۇز قىلىش ئۈچۈن 

  . ئاكتىپ تهييارلىق قىلدى
ئايدا چارروسىيىنىڭ قوراللىق بهش ئادىمى قانۇنسىز -6يىلى -1870

ھالدا ئىلىنىڭ تېكهس رايونىغا باستۇرۇپ كىرىپ 
نىپ، ئۈچى ئىغىۋارگهرچىلىك قىلغاندا، ئۇالرنىڭ بىرى ئېتىپ تاشلى

ئهسىرگه ئېلىندى، بۇنىڭ بىلهن روسىيه تهرەپ دەرھال ئولتىماتوم 
تاپشۇردى، ئارقىدىنال چوڭ قوشۇن ئهۋەتىپ ئىلىنىڭ جهنۇبىدىكى 

) ھازىر مۇزات دېيىلىدۇ(مۇزئارت -ئىستراتېگىلىك ئۆتهڭنىڭ بىرى
داۋىنىنى ئىشغال قىلىپ، ئىلىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشنىڭ 

ئۇنىڭدىن كېيىن چارروسىيه لهشكهر . شلىدىمۇقهددىسىمىنى با
يۆتكهپ، پائال تۈردە ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىپ، ئهسكهر سانىنى 
كۆپلهپ ئاشۇرغاندىن باشقا، يهنه ھهدەپ ھهربىي جاسۇسلۇق 
ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ، ئۈزلۈكسىز ھالدا باھانه ئىزدەپ ۋەقه 

دا، ئهسلىدە يىلى باھار-1871. تېرىپ ئىغۋارگهرچىلىك قىلدى
جۇڭگوغا قاراشلىق قازاق ئالبهن قهبىلىسىنىڭ ئاقساقىلى تازابېك 
خااليىقنى قوزغاپ چارروسىيه ئىشغال قىلىۋالغان رايوندا لهشكهر 
تارتىپ چارروسىيىنىڭ مۇستهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى 

 ئائىلىدىن ئارتۇق 1000تۇرۇپ مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، 
-ئۇنىڭدىن كېيىن ئالما. پ جۇڭگوغا ئهل بولدىچارۋىچىنى باشال

ئاتادىكى قازاق چارۋىچىالرمۇ چارروسىيىنىڭ دەھشهتلىك 
ئارقىدىن ئىلىغا قېچىپ -ھۆكۈمرانلىقىدىن نارازى بولۇپ ئارقا

شۇنىڭ بىلهن چارروسىيه بۇنى باھانه قىلىپ ئېلىمىزنىڭ . كهلدى
  . دىئىلى رايونىغا قارىتا قوراللىق تاجاۋۇزچىلىق قوزغى

چارروسىيىسىنىڭ ۋەھشىيلىك بىلهن يولسىزلىق قىلىشى جۇڭگو 
خهلقىنىڭ غهزىپىنى قوزغىدى، ھهر مىللهت خهلقى ئاكتىپلىق 
بىلهن ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىپ، تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن 

-15ئاينىڭ -5. چارروسىيه قوشۇنلىرىغا زەربه بېرىشكه تهييارالندى
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مدە تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشكه كۈنى چارروسىيه ئىلىغا زور كۆله
 90باشلىدى، ئالدى بىلهن بىر پىيادە ئهسكهر ليهنى چىقاردى، 

كازاكتىن تهشكىللهنگهن بۇ ليهن ئىككى زەمبىرەك بىلهن قورغاس 
خهلقى مازار قهلئهسىگه -چېگرىسىدىن بۆسۈپ كىردى، ئىلى ئارمىيه

نىنى چېكىندى ھهم دەريانىڭ سۈيىنى ئۈزىۋېتىپ، تاجاۋۇزچىالر قوشۇ
- 19. قاتتىق قاغجىرىتىپ تولىمۇ پهرىشان ھالدا چۈشۈرۈپ قويدى

خهلق باتۇرلۇق بىلهن -كۈنى چارروسىيىگه قارشى ئاتالنغان ئارمىيه
دۈشمهنگه قاراپ ئېتىلىپ، دۈشمهننىڭ توپ ئوقلىرىغا قارىماي، 

ياراقلىرىنىڭ -باتۇرلۇق بىله ئاتاكىغا ئۆتكهن بولسىمۇ، ئاخىرى قورال
ۈپهيلىدىن يېڭىلىپ قالدى، چارروسىيه شۇئان مازار قاالقلىقى ت

مۈلۈك -خهلقى مال-جۇڭگو ئارمىيه. قهلئهسىنى ئىشغال قىلىۋالدى
تۈلۈكنى يوشۇرۇپ، دۈشمهننىڭ تهمىناتىنى ئۈزۈپ تاشالپ -ۋە ئوزۇق

چارروسىيه قوشۇنلىرىنى چېكىنىشكه مهجبۇر قىلدى، دۈشمهن 
ئۈزلۈكسىز توسۇپ خهلقىنىڭ -چېكىنىش يولىدا جۇڭگو ئارمىيه

زەربه بېرىشىگه ئۇچرىدى، شۇنىڭ بىلهن غهربىي لىنىيىدىكى ئۇرۇش 
  . بىر مهھهل توختىدى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، چارروسىيه قوشۇنلىرى كهتمهن تېغىدىن 
تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، ئۇرۇش ئوتىنى ئىلىنىڭ جهنۇبىي تهرىپىگه 

هلقى قهيسهرلىك خ-كهتمهن تېغىدا جۇڭگو ئارمىيه. تۇتاشتۇردى
بىلهن قارشىلىق كۆرسهتتى ھهمدە ئۇالرنى يان تهرىپتىن 
قورشىۋالدى، جهڭ بىر كۈن داۋام قىلدى، ئهمما چارروسىيه 
قوشۇنىنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئىگه توپ ئوتىدا ئېغىر زىيان زەخمهتكه 
. ئۇچراپ، چىداشلىق بېرەلمهي، ئارقىغا چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى

-11ئاينىڭ -6. تمهن كهنتى قولدىن كهتتىكۈنى، كه-9ئاينىڭ -6
خهلقى ياردەمگه ئېرىشىپ، ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ -كۈنى، جۇڭگو ئارمىيه

چارروسىيه قوشۇنلىرىغا قايتۇرما زەربه بېرىپ، چارروسىيه 
تىغ قۇچاقالشما جهڭ قىلدى، -قوشۇنلىرى بىلهن كۆپ قېتىم تىغمۇ

لىك توپقا چارروسىيه قوشۇنلىرىنىڭ دەھشهتلىك ھالدا مهركهز
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خهلقى قۇربان بېرىشتىن -تۇتۇشى ئارقىسىدا، جۇڭگو ئارمىيه
قورقماي، ئالدىنقىلىرى يىقىلسا، كېيىنكىلىرى ئالغا 

نۇرغۇن "ئهسكىرىي كۈچ يېتهرسىز بولغاچقا، . ئىلگىرىلىدى
مۇ قوللىرىغا ياراق ئېلىپ سهپكه "ياشىنىپ قالغان بوۋايالر ۋە بالىالر

  . ئاتلىنىپ، جهڭگه كىردى
خهلقى جۇنۇبىي لىنىيه -چارروسىيه قوشۇنلىرى جۇڭگو ئارمىيه

بىلهن بولۇۋاتقان چاغدا، يوشۇرۇن ھالدا كۆپلىگهن ياردەمچى 
يىراققا يۈرۈش . قوشۇنىنى شىمالىي لىنىيىگه يۆتكهپ كهلدى

قىلغۇچى قوشۇننىڭ قوماندانى كولپاكوۋىسكىي قوشۇن باشالپ 
خهلقى -لى ئارمىيهئى. ئىلىنى ھۇجۇم بىلهن ئالماقچى بولدى

قاتارلىق ) ھازىرقى قورغاس ناھىيه بازىرى(چىڭسىخوزا، سۈيدۇڭ 
كۈنى -27ئاينىڭ -6جايالردا مۇداپىئهنى كۈچهيتتى ھهمدە ئهالخاننى 

. چارروسىيه قوشۇنىغا رەسمىي جهڭ ئېالن قىلىشقا مهجبۇر قىلدى
كۈنى چارروسىيه قوشۇنلىرى قورغاس دەرياسى -28ئاينىڭ -6

لىنىيىسىدىكى ئىستىهكامالرغا شىددەت بىلهن ھۇجۇم مۇداپىئه 
خهلقى قهلئهنى تايانچ قىلىپ، ئاتلىق -قىلدى، جۇڭگو ئارمىيه

ئهسكهرلهر ئارقىلىق ئىككى ياندىن قورشاپ، باتۇرلۇق بىلهن زەربه 
بېرىپ، بىر كۈن كهسكىن جهڭ قىلغان بولسىمۇ، قهلئه قولدىن 

ۇنى سۈيدۇڭگه باستۇرۇپ كۈنى، چارروسىيه قوش-1ئاينىڭ -7. كهتتى
كهلگهندە، بۇ شهھهردىكى خۇيزۇ ئاقسۆڭهك شهھهر دەرۋازىسىنى 
ئېچىپ بېرىپ تهسلىم بولدى، ئارقىدىن ئاالخان ئۆلگىدەك قورقۇپ، 

كۈنى تهسلىم بولدى، ئىلىدىكى ھهر مىللهت -2ئاينىڭ -7
خهلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىپ قىلغان جهڭلىرى ئهنه شۇنداق 

   .بىكارغا كهتتى
ئىلىدىكى دۈشمهنگه قارشى تۇرۇش كۈرىشى گهرچه مهغلۇپ بولغان 

 كۈن داۋام قىلغان قارشىلىق كۆرسىتىش 50بولسىمۇ، لېكىن 
خهلقى ئېسىل قورالالر -جېڭىدە، جۇڭگودىكى ھهر مىللهت ئارمىيه

بىلهن قورالالنغان تاجاۋۇزچىالر ئالدىدا، بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، 
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 ئالدىنقىلىرى يىقىلسا، كېيىنكىلىرى قۇربان بېرىشتىن قورقماي،
ئالغا ئېلگىرىلهپ، تاجاۋۇزچىالرنى ھهر بىر قهدەمدە ئېغىر تاالپهت 

خهلق -ئىلىدىكى ھهر مىللهتتىن بولغان ئارمىيه. تارتقۇزدى
ئىسسىق قېنى ۋە ئهزىز جېنى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ يىقىنقى 

ۆپلىگهن كاتتا زاماندا تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرغانلىقى توغرىسىدا ك
  . داستانالرنى يازدى

چارروسىيه قوشۇنى ئىلىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، تېخىمۇ 
ئىلگىرىلهپ ئۈرۈمچىگه تاجاۋۇز قىلىشىغا ئۇرۇندى ھهمدە كۆپ 
قېتىم ماناس قاتارلىق جايالرغا تاجاۋۇز قىلىپ كهلگهندە، شۇشۆگۇڭ 

ىنىڭ باشچىلىقىدىكى خهنزۇالر مىنتۇەنى ۋە خۇيزۇالر قوشۇن
بىرلىشىپ زەربه بېرىشىگه ئۇچراپ، ئېغىر چىقىم تارتقاچقا، 

بىراق ئىلىدىكى توققۇز . پىالنىنى توختىتىشقا مهجبۇر بولدى
 مىڭ كۋادىرات كىلومېتىر زېمىنى چارروسىيه -7شهھهرنىڭ 

  .مۇستهكلىكىچىلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتۈپ كهتتى
   
ڭ قوللىشى چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھهر مىللهت خهلقىنى) 5(

  ئارقىسىدا شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىشى
  
تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن دۈشمهنلهرنىڭ شىنجاڭ خهلقىگه قارىتا . 1 

  يۈرگۈزگهن پاجىئهلىك ھۆكۈمرانلىقى 
   مهيلى ياقۇپبهگ باسمىچىلىرى بولسۇن، ياكى چارروسىيه 
تاجاۋۇزچىلىرى بولسۇن، ھهممىسى ئۆزلىرىنىڭ مۇستهملىچىلىك 

قىنى قوغداش ئۈچۈن ئىنتايىن دەھشهتلىك ھۆكۈمرانلى
  . ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ خهلقنى قۇل قىلدى

   ياقۇپبهگ باسمىچىلىرى شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتا 
ياقۇپبهگ جهنۇبىي . ئارمىيه بىلهن فېئوداللىق دىننى تۈېرۈك قىلدى

دەيدىغان بىر " سۇيۇرغاللىق"شىنجاڭدىكى ئىشغالىيهت رايونىدا 
 فېئوداللىق تۈزۈمنى يولغا قويۇپ، ئىشغال قىلىۋالغان ھهربىي
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يهرلهرنى ئارمىيىنىڭ باشقۇرۇشىغا بهردى، سۇيۇرغاللىق تۈزۈمى 
ئاستىدا ھهر مىللهت خهلقى قۇل بولۇپ، ھايۋان كهبى 
ئېكىسپىالتاتسىيه ۋە زۇلۇمغا ئۇچرىدى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ 

، شۇنىڭ بىلهن تۆتتىن ئۈچ قىسىم ئهمگهك مېۋىسى تارتىۋېلىندى
بىلله يهنه مۈشكۈل ھهقسىز ئهمگهككه سېلىندى، ئهسلىدە مانجۇ 
بيۇروكراتلىرىغا تهۋە يهرلهرنى ۋە خهنزۇ كۆچمهنلهر ئاچقان يهرلهرنى 

شۇڭا . سوقتى قىلدى-شهخسىي مۈلۈك قاتارىدا تهكرار سېتىپ قاقتى
يهتته قات زېمىننىڭ "يهرلىك خهلق غهزەپ بىلهن ياقۇپبهگنى 

يهنه بىر . دەپ ئهيىبلىدى"( ) ىنى سېتىپ تۈگهتتىھهممىس
" سائادەت شاھى-بهخت" ("بهدۆلهت غازى"تهرەپتىن ياقۇپبهگ ئۆزىنى 

دەپ ئاتىۋېلىپ، دىننى سۇيئىستىمال قىلىپ ) ( ) دېگهن بولىدۇ
خهلقنى بىخۇدالشتۇرۇش ئارقىلىق قارشىلىق كۆرسهتمهيدىغان 

ئئارقىلىق ھهر مىللهت قىلىپ، قاتتىق ئىسالم دىنى تهرىقهتلىرى 
خهلقىنى چهكلىدى، شۇنىڭ بىلهن تهڭ كۆپ پۇل ۋە ئهمهلىي 
مهنپهئهت ئارقىلىق ئىسالم دىنىي يۇقىرى قاتالم ئۇنسۇرلىرىنى 
. سېتىۋېلىپ ئۆزى ئۈچۈن كهتمهن چاپىدىغان قىلىېالدى

ياقۇپبهگنىڭ ئهكسىيهتچىل ھهرىكهتلىرى ئارقىسىدا پۈتكۈل 
  . يادىكى دوزاققا ئايالندىجهنۇبىي شىنجاڭ پانى دۇن

چارروسىيه ئىلىنى ئىشغال قىلىېالغاندىن كېيىن بىۋاسته ھهربىي 
ئىشغالىيهت يۈرگۈزۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، چارروسىيه 
قوشۇنلىرىنىڭ قوماندانى كۆلپاككىۋىسكىي مهسئۇللۇقىدىكى ئىلى 
ئىشلىرى پهۋقۇلئاددە ئىشخانىسى تهسىس قىلىپ شۇ جاينىڭ 

سىي، ئامانلىق، ئىقتىسادىي ئىشلىرىغا مهسئۇل ھهربىي، سىيا
قىلدى، ھهر مىللهت خهلقىنى پارچىالپ، ئوخشاش بولمىغان 
مىللهتنى ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇلدا باشقۇرۇش شهكىلىنى 
قوللىنىپ، خهلقنىڭ چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى 
تۇرۇش كۈرىشىنى پارچىالش ئۈچۈن، پۈتۈن ئىلى رايونىنى تۆت 

ھىيىگه ئايرىپ، تاجاۋۇزچىالر قوشۇنىنىڭ ئهمهلدارلىرىنى نا
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چارروسىيه قوشۇنلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي . ھاكىملىققا تهيىنلىدى
ياراغ -ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستهھكهملهش ئۈچۈن كۆپ قېتىم قورال

لىرىنى تهكشۈرۈپ "خائىن"يىغىپ، ئاتالمىش ھهر مىللهت 
 جايلىرى بىلهن ئېنىقالپ، ئىلىنىڭ شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى

بولىغان ئاالقىسىنى تامامهن ئۈزۈپ تاشلىدى، ئىقتىسادىي جهھهتته 
سىياسىتىنى " ئۇرۇش ئېهتىياجىنى ئۇرۇش ئارقىلىق قامداش"

مۈلىكىنى -يولغا قويۇپ، ئىلىدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ پۇل، مال
ياسق ئىنتايىن -ئهڭ زور چهكته سىقىپ ئالدى، تۈرلۈك ئالۋان

ى، ھهر يىلى ئىلى خهلقىدىن تارتىۋېلىنغان كۆمۈش كۆپىيىپ كهتت
  . مىليون سهردىن ئېشىپ كهتتى

چارروسىيه ئىلىنى چارروسىيىنىڭ زېمىنىغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن  
  . يهنه مۇستهملىكىچىلىكنى كۈچهيتىش سىياسىتىنى قولالندى

بىرىنچىدىن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئۆزلهشتۈرگهن بىنهم يهرلىرى، 
ىنى مۇسادىرە قىلىش شهكلى بىلهن زورمۇ زور تېرىلغۇ يهرلىر

ئىگىلىۋالدى، جۇڭگونىڭ زېمىن ھوقۇقىنى تارتىۋالدى، ئىشغلىيهت 
رايونىدىكى مانجۇ، خهنزۇ، شىبه، سولۇن، چاخار مىللهتلىرىدىن بولغان 
خهلقنى تىرىكچىلىك ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلدى، يهرلىرىنى 

ىكهتلىرى ئىلىدىكى تارتىۋالدى، چارروسىيىنىڭ بۇالڭچىلىق ھهر
دەپ " كۆككۆز، قارا نىيهتلهر: "ھهر مىللهت خهلقىنىڭ بىرلىكته

نهپرەت ياغدۇرۇشىغا ئۇچرىدى، بۇ سۆز چاغدا يهرلىك خهلقنىڭ ئاغزىدا 
  .( )كهڭ تارقىلىپ يۈردى

ئىككىنچىدىن، ئىشغالىيهت رايونىدىكى ھهر مىللهت خهلقىنى 
لدى بىلهن ھهر مىللهت روسىيه تهۋەلىكىگه ئۆتۈشكه مهجبۇرالپ، ئا

تهسلىم بولۇشقا "قا دەۋەت قىلدى، ئاندىن "ئهل بولۇش"خهلقىنى 
، بوي ئهگمىگهنلهرنى خالىغانچه ئۇردى، قاتتىق "مهجبۇرلىدى
  . ھاقارەتلىدى

ئۈچىنچىدىن، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلىنىڭ يهرلىك 
ئىشلىرىنى باشقۇرۇشىغا توسقۇنلۇق قىلدى، ئىلىنى باشقۇرۇش 
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ىگىلىك ھوقۇقىنى تارتىۋېلىشقا ئۇلرۇندى، ئىلىنىڭ سىرت بىلهن ئ
- بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالپ، چىڭ سۇاللىسى ئهمهلدار

ئهسكهرلىرىنىڭ ئىلىدىكى قىيىنچىلىقتا قالغان پۇقراالرنىڭ 
ھالىدىن خهۋەر ئېلىشىغا، ئىشغالىيهت رايونىدىكى خهلقنىڭ ئۆزئارا 

  . ئاالقه قىلىشىغا يول قويمىدى
تۆتىنچىدىن، ئىشغالىيهت رايونىدا روسىيه قانۇنلىرىنى تهتبىقالپ، 
چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئىلى رايونىدىكى ئهدلىيه ھوقۇقىنى بىكار 

  . قىلىۋەتتى
بهشىنچىدىن، چارروسىيه سودىگهرلىرى، پۇقرالىرىنى ئىلىغا كۆچۈپ 
كېلىپ، بازارنى ئىگىلىۋېلىشقا، ئىگىلىكنى چاڭگىلىغا 

 رىغبهتلهندۈردى، بۇنىڭ بىلهن روسىيىدىن كۆچۈپ كىرگۈزۈۋېلىشقا
زومبۇلۇق -كۆز قىلىپ، كۆرەڭلهپ زورلۇق-كهلگهنلهر ئۆزىنى كۆز

  . قىلدى
ھهر مىللهت خهلقى تاجاۋۇزچىالرنىڭ زوراۋانلىقى ئالدىدا ھهرگىز تىز 

سۇنماي كۈرەش -پۈكمهي، بىر تهرەپتىن ئۇالرغا قارشى ئىگىلمهي
 چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭنى قىلدى، يهنه بىر تهرەپتىن،

. ۋەتىنىمىز قۇينىغا قايتۇرۇپ كېلىشىنى تۆت كۆزى بىلهن كۈتتى
 كوچىالردا توپلىشىپ"ىللهت خهلقى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ھهر م

بىرىگه - دېگهنگه ئوخشاشا خهۋەرلهرنى بىر›خهنزۇالر كهلگۈدەك‹
رىپ يالغانلىقىنى بىر ياققا قاي-يهتكۈزۈشتى، بۇ خهۋەرلهرنىڭ راست

قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇلىرى بويىچه ئۆز كۆڭلىنى خوش قىلىدىغان 
نۇرغۇن ھېكايىلهرنى توقۇشتى، بىر ئادەم قوش ھهيدەپ، ئۇرۇق 
چېچىپ تۇرغاندا، يهنه بىر ئادەم كېلىپ ئهي بۇرادەر، بۇ يهرگه نېمه 
تېرىدىڭىز؟ دەپ سورىسا، نېمه تېرىماقچى ئىدىم، خهنزۇ تېرىدىم، دەپ 

كىشىلهر كۈزدە كۆپلىگهن خهنزۇالرنىڭ يېتىپ . هردىجاۋاب ب
- كۈندۈز خهنزۇالرنى تىلهپ دۇئا-كېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ، كېچه

ئىلى خهلقى بىردىل بىر نىيهتته، چارروسىيىگه ".( ) تىالۋەت قىالتتى
ئهل بولماسلىققا قهسهم قىلىپ، ھاياتىنىڭ خهۋپكه ئۇچرىشىغا 
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 يېرىپ تاشالپ، چىڭ قارىماي چارروسىيىنىڭ مۇھاسىرىسىنى
  . ئهسكهرلىرى بىلهن كۆپ قېتىم ئاالقىالشتى-سۇاللىسى ئهمهلدار

    يۇقىرىقى پاكىتالر شۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇكى، بىر ئوچۇم 
مىللىي مۇناپىقالرنى ھېسابقا ئالمىغاندا، شىنجاڭدىكى دۈشمهننى 
قوغالپ چىقىرىش، بىرلىككه ئىنتىلىش ئارزۇسىدىن تهۋرەنمهي، قول 
تۇتۇشۇپ مۆرىنى مۆرىگه تىرەپ كۈرەش قىلغان ھهر مىللهت خهلقى 
ياقۇپبهگنىمۇ، چارروسىيه قوشۇنلىرىنىمۇ ۋەتىنىمىز زېمىنىدىن 

  . قوغالپ چىقاردى
  

  چىڭ سۇاللىسى قوشۇنىنىڭ ياقۇپبهگنى قوغالپ چىقىرىشى . 2   
  

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى تاجاۋۇزچىالرنى قوغالپ 
ۇۋاتقاندا، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمران گۇرۇھى چىقارماقچى بول

ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلهرمۇ تېزلىكته شىنجاڭغا لهشكهر 
ئهۋەتىپ قولدىن كهتكهن يهرلهرنى قايتۇرۇۋېلىشنى تهشهببۇس 

شۇنىڭ بىلهن چىڭ سۇاللىسى زوزۇڭتاڭنى خان مۇپهتتىشى . قىلدى
 جىڭ سۈپىتى بىلهن ھهربىي ئىشالرغا مهسئۇل قىلىپ ئهۋەتىپ،

شۇننى شىنجاڭنىڭ ھهربىي مۇشاۋۇرى قىلىپ شىنجاڭنى 
  . قايتۇرۇۋالدى

زوزۇڭتاڭنىڭ باشالمچىلىقىدا، غهربكه يۈرۈش قىلغان چىڭ 
-1876كېيىن بولۇپ يولغا چىقتى، -سۇاللىسى قوشۇنى، ئىلگىرى

ئايغا كهلگهندە، شىنجاڭغا كىرگهن چىڭ سۇاللىسى قوشۇنى -6يىلى 
، ئادەم سانى ئهسلىدە شىنجاڭدا بار غا)يىڭ( باتالىيون 70-80

زوزۇڭتاڭ سۇچۇ .  مىڭچىغا يهتتى60قىسىمالر بىلهن قوشۇلۇپ 
گه كېلىپ )ھازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسى جيۇچۇەن شهھىرى(

ئاۋۋال جهنۇبنى ئاندىن "قوماندانلىق قىلدى، ئىستراتېگىيه جهھهتته 
ئاۋۋال شىمالدا، ئاندىن "، تاكتىكا جهھهتته"شىمالنى ئېلىش

ھهرىكهت قىلىشتهك ھهربىي ھهرىكهت اليىهىسىنى، يهنى "نۇبتاجه
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ئاۋۋال جهنۇبتا ياقۇپبهگكه جازا يۈرگۈزۈپ، ئاندىن كۈچنى 
مهركهزلهشتۈرۈپ ئىلى مهسىلىسىنى ھهل قىلىش اليىهىسىنى 

بۇ اليىهه چارروسىيه كۈچلۈك، ياقۇپبهگ ئاجىز بولۇشتهك . تۈزدى
ئاساسىدا، مهسىلىنى ئهھۋالغا قارىتا، نىشانلىق ئوق ئېتىش 

ئاۋۋال شىمالدا، "پهيدىنپهي ھهل قىلىشتىكى ئاقىالنه اليىهه بولدى، 
ھهرىكهت قىلىپ، ياقۇپبهگنىڭ شىمالدىكى " ئاندىن جهنۇبتا

ئىستېهكامى گۇمۇتى، ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردا قاتتىق جهڭ 
قىلىپ، ياقۇپبهگنىڭ ھهيۋىسىنى يهرگه ئۇرۇش، ئاندىن اۋانچىڭنى 

  . ، جهنۇبىي شىنجاڭنى بىراقال قولغا ئېلىش پىالنالندىئېلىپ
ياقۇپبهگ چىڭ سۇاللىسى چوڭ قوشۇنىنىڭ ھۇجۇمى ئالدىدا، بىر 
تهرەپتىن، گۇمۇدى، داۋانچىڭ، شىڭجىڭ ئېغىزى ۋە تۇرپان، 
توقسۇنالردا ئۈچ مۇداپىئه لىنىيسى تۈزۈپ، كۆپ لهشكهر يۆتكهپ 

ىڭ غهربكه قاراپ يۈرۈش ئورۇنالشتۇرۇپ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىن
قىلىشىنى توسۇشقا ئۇرۇندى، يهنه بىر تهرەپتىن، ئهنگلىيه بىلهن 
روسىيىگه كۆپ قاتراپ كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ 

ئهنگلىيه ئوتتۇرىغا . چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنى توسۇماقچى بولدى
ان ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بارغ" مۇرەسسه قىلىش"چۈشۈپ ئاتالمىش 

بولسىمۇ، لېكىن چىڭ سۇاللىسى ئوردىسى رەت قىلدى، چىڭ 
سۇاللىسىنىڭ ئهنگلىيىدە تۇرۇشلۇق ئهلچىسى گوسۇڭتاۋ قهتئىي 
بايانات ئېالن قىلىپ قهشقهرنىڭ ئهزەلدىنال جۇڭگوغا قارام جاي 
ئىكهنلىكىنى، جۇڭگونىڭ قهشقهرنى قايتۇرۇۋېلىشى يوللۇق 

رۇق ئهمچهك سېلىپ چارروسىيه قۇ. ئىكهنلىكىنى جاكارلىدى
  . ياقۇپبهگكه يهل بهردى

ئايدا، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى تۇنجى جهڭدە -8يىلى -1876
ياقۇپبهگ باسمىچى قوشۇنلىرى نۇرغۇن ئهسكهر . گومۇتىنى ئالدى

بىلهن خۇاڭتيهندىكى سۇ مهنبىئىنى قاتتىق ساقلىدى، چىڭ 
 كېچىدە سۇاللىسى ئالدىن يۈرەر قىسىمالرنىڭ قوماندانى ليۇجىنتاڭ

كۈنى خۇاڭتيهننى ئېلىپ، كهسكىن جهڭ قىلىش -2ھۇجۇم قىلىپ، 
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ئارقىلىق گومۇتىنى ھۇجۇم بىلهن ئالغاندىن كېيىن، يهنه 
ئايغا كهلگهندە ياقۇپبهگنىڭ -11ئۈرۈمچىنى قايتۇرۇۋالدى، 

چىڭ سۇاللىسى . شىمالدىكى كۈچلىرى تامامهن تازىالپ تۈگىتىلدى
تۇرپانغا -ۇبىي شىنجاڭنىڭ دەرۋازىسىقوشۇنلىرى شۇنىڭغا ئۇالپال جهن

قاراپ يۈرۈش قىلدى، بۇنىڭ بىلهن ياقۇپبهگ ھاكىمىيىتى 
چهتتىن كهلگهن بهزى باسىمىچىالر پۇلالرنى . سهراسىمىگه چۈشتى

ئېلىپ قاچتى، تهھدىتكه ئۇچراپ دۈشمهنگه ئهگهشكهن بىر قىسىم 
ىڭ ئارقىدىن ھهقىقهتكه قايتىپ، چ-يۇقىرى قاتالم كىشىلهر ئارقا

سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا ئهل بولدى؛ ياقۇپبهگنىڭ خهزىنه بېگى 
 نهچچه ئاتلىق ئهسكهرنى 40كۆمۈشنى ئېلىپ، -نۇرغۇن ئالتۇن

باشالپ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا تهسلىم بولدى؛ ياقۇپبهگنىڭ 
- تۈلۈك، ئوت-توقسۇن، داۋانچىڭدىكى ھهربىي تهمىناتى ۋە ئوزۇق

ن كىشىلهر بىلهن يهرلىك ئامما سامانلىرىنى ھهقىقهتكه قايتقا
يىلى -1877. كۆيدۈرۈپ تاشالپ ياقۇپبهگنى ئېغىر زىيانغا ئۇچراتتى

ئايدا چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى جهنۇپقا ھۇجۇم قىلغاندا، شهھهر -4
ئىچىدىكى ئۇيغۇر خهلقى ئۆلۈمگه قارىماي چىڭ سۇاللىسى 
قوشۇنلىرىنىڭ بارىگاھلىرىغا بېرىۋالدى ھهمدە باسمىچىالر 
قوشۇنىنىڭ شهھهرنى تاشالپ جهنۇپقا قاچماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى 
خهۋەر قىلدى، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى شهھهرنى قاتتىق 

 كۈندە 20مۇھاسىرە قىلىپ ھۇجۇمنى جىددىيلهشتۈرۈپ، 
داۋانچىڭنى قايتۇرۇۋالدى، ئاندىن توقسۇن، شىڭجىڭ ئېغىزى ۋە 

 10خىر بولۇپ، ئا-تۇرپانالرنى ھۇجۇم بىلهن ئېلىپ، ئىلگىرى
. مىڭدىن ئارتۇق يوقتىپ، جهنۇبىي شىنجاڭ دەرۋازىسىنى ئاچتى

ھۇشىنى -كورلىدا تۇرۇۋاتقان باسمىچىالر باشلىقى ياقۇپبهگ ئهس
جىدەل قىلغاندا، ئېغىر -يوقىتىپ، قول ئاستىدىكىلهر بىلهن ئۇرۇش

  .يارىلىنىپ ئۆلدى
كۈنى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى جهنۇبىي -25ئاينىڭ -8

- 10جاڭدىكى سهككىز شهھهرگه ئومۇمىي ھۇجۇم قوزغاپ، شىن
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نى قايتۇرۇۋالدى، يهنه )ھازىرقى يهنجى(كۈنى قارا شهھهر -7ئاينىڭ 
يهرلىك موڭغۇل، ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا، دۈشمهن 
قوشۇنى قېزىپ سهل قويۇۋەتكهن قايدۇ دەرياسىدىن ئۆتۈپ كورلىنى 

باي بىلهن ئاقسۇدىكى . هن ئالدىقايتۇرۇۋېلىپ، كۇچانى ھۇجۇم بىل
خۇيزۇ، ئۇيغۇر خهلقى قوزغىالڭ كۆتۈرگهندە، يۈزنهچچه مىڭ ئادەم 
شهھهرنى ئىشغال قىلىپ، قايتۇرما ھۇجۇم قىلغان باسمىچى 
قوشۇننى زەربه بىلهن چېكىندۈرۈپ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ 
 يېتىپ كېلىشىنى كۈتتى، ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچىدىكى قىرغىز خهلقى

ئاينىڭ -10. غهربكه قاراپ قاچقان باسمىچىالرغا ھۇجۇم قىلدى
ئاخىرلىرى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى باي، ئاقسۇ، ئۇچتۇرپانغا 
كىرىپ ئورۇنلىشىپ، شهرقتىكى تۆت شهھهرنى پۈتۈنلهي 

غهربىي تۆت شهھهردىكى دۈشمهنلهر خۇددى چۆچۈپ . قايتۇرۇۋالدى
نىياز (تى، خوتهندە نىياز تهرەپكه قاچ-كهتكهن قوشقا ئوخشاش تهرەپ

چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا تهسلىم بولدى، قهشقهر ) ھېكىمبهگ
يېڭىشهھهردە خې بۇيۈن قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ چىڭ سۇاللىسى 
قوشۇنلىرىنى قارشى ئالدى، يهكهننى ساقالۋاتقان دۈشمهنلهرنىڭ 

ئايدا چىڭ -12. باشلىقى يۈنۈس تۈركىيىگه قېچىپ كهتتى
رى قهشقهر، يهكهن، يېڭىسارنى ھۇجۇم بىلهن سۇاللىسى قوشۇنلى

كۈنى، غهربتىكى تۆت شهھهر -2ئاينىڭ -1يىلى -1878. ئالدى
تامامهن قايتۇرۇۋېلىنىپ، ياقۇپبهگ تاجاۋۇزچى كۈچلىرى ئاساسىي 

  . جهھهتتىن تازىالپ تۈگىتىلدى
شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچه يىلدا، جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ھهر 

ۇاللىسى قوشۇنلىرىغا ماسلىشىپ، ياقۇپبهگ مىللهت خهلقى چىڭ س
مهسىلهن، . قالدۇقلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك توپىالڭلىرىنى تىنجىتتى

خوتهندىكى بىر ھۈنهرۋەن نىيازنىڭ ھهقىقهتكه قايتىپ خانلىق 
-ئورنىغا چىقالمىغاچقا، ھۈنهرۋەنلهرنى يىغىپ خۇپىيانه ھالدا قورال

ۋاتقانلىقىنى چىڭ ياراق سوقتۇرۇپ توپىالڭ كۆتۈرۈشكه ئۇرۇنۇ
. سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا خهۋەر قىلدى، كېيىن نىياز قولغا ئېلىندى
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ئايدا، يهرلىك خهلقنىڭ پاش -5يىلى -1881يىلى قىشتا ۋە -1878
قىلىشى بىلهن، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى يهنه شايار 
مهھكىمىسىنىڭ ھاكىمبېگى ئابدۇلال ۋە يېڭسار ماڭشىن 

نىڭ ئىككى قېتىم ئهجنهبىي يېزىسىدىكى يۈز بېشى ئابال
تهك " ئادەم توپالپ توپىالڭ كۆتۈرۈش"مىلتىقالرنى ساقالپ 

، ئاپهتنىڭ يىلتىزىنى ( )توپىالڭچىلىق سۈيقهستىنى تارمار قىلىپ
تۈگهتتى، تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ مېۋىسىنى 

  . مۇستهھكهملىدى
ى ناھايىتى مهن ئالغاندا، شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش ئۇرۇشۇئوم

ئوڭۇشلۇق بولدى، غهربنى بويسۇندۇرغۇچى ئهمىرلهشكهر زوزۇڭتاڭمۇ 
نى "نۇسرەت پۇرسىتىنىڭ شۇنچه پات يېتىپ كېلىدىغانلىقى

بۇنداق بولۇشتىكى ئهڭ تۈپكى سهۋەب . ( ) تهسهۋۋۇر قىلمىغانىدى
شۇكى، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى 

نى قايتۇرۇۋېلىش يولىدىكى ھهققانىيهتلىك قولدىن كهتكهن يهرلهر
ئۇرۇش بولغاچقا، بۈيۈك قوشۇن قهيهرگىال بارسۇن، شىنجاڭدىكى ھهر 
مىللهت خهلقىنىڭ پۈتۈن كۈچ بىلهن قوللىشىغا ئېرىشتى، 

نۇسرەت پۇرسىتىنىڭ شۇنچه پات يېتىپ :"زوزۇڭتاڭمۇ مۇنداق دېدى
ىن، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ياردىمىد" كېلىشى

بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭ خهلقىنىڭ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنىنىڭ 
باندىتالرنى يوقىتىشىغا ھهمكارلىشىپ ئېلىپ بارغان قوراللىق 

پۈتكۈل ئۇرۇش مهزگىلىدە، ھهر مىللهت . كۈرىشىدىن ئايرىاللمايدۇ
ياكى يول باشالپ بهردى، ياكى قوشۇنالرغا قوشۇلۇپ جهڭگه "خهلقى 

يتۇرۇۋېلىنغاندىن كېيىن، بېجىرىشكه ؛ جايالر قا"قاتناشتى
شۇ جايدىكى ئهمهلدارالرنىڭ "تېگىشلىك ئىشالر بىردەك ۋاقتىنچه 

بېجىرىشىگه تاپشۇرۇلدى، ئىشالرنىڭ ھهممىسى جايىدا 
ئۇلۇغ خاننىڭ زەپهر "دە "تارىخىي ھهمىدى"( ) "بېجىرىلدى

ئهسهرلىك چىرىكلىرى تۇرپاندىن چىقىپ كاشىغهرگىچه بولغان 
 قولغا كىرگۈزگىچه، بىرەر ئادەم ئۇالرنىڭ يولىنى توسۇپ جايالرنى
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ئوق چىقارمىدى، بهلكى ھهر قايسى شهھهرلهرنىڭ مۆتىۋەرلىك 
ئهنيانلىرى ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ، قولىدىن كېلىدىغانال 

ئۇنىڭ ئۈستىگه . دېيىلگهن"( ) خىزمهتكارچىلىقىنى كۆرسهتتى
ىشىنى ئۇزاقتىن بۇيان شىنجاڭدا تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈر

داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن خهنزۇالر مىنتۇەنى، موڭغول ئهسكهرلهر 
قاتارلىقالرمۇ شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش داۋامىدا مۇھىم رول 

تارىخ شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چهت ئهل . ئوينىدى
تاجاۋۇزچىلىرنىڭ قۇل قىلىشىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن خهنزۇ خهلقى 

. ئىتتىپاقالشمىسا بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدىبىلهن بىردەك 
شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش داۋامىدا، زوزۇڭتاڭ ئوخشاش بولمىغان 
پىكىرلهرنى رەت قىلىپ، شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىشتا قهتئىي چىڭ 
تۇرۇپ، كۆڭۈل قويۇپ پىالنالپ ئىش تۇتتى، ئالدىنقى سهپ باش 

 لهشكهرلىرىنى باشالپ قوماندانى ليۇجىنتاڭ ھهر مىللهت سانغۇن ۋە
سهپكه ئاتلىنىپ ياقۇپبهگ باسمىچىلىرنى يهر بىلهن يهكسان 
قىلدى، ئۇالر شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش ۋە ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى 

چىڭ سۇاللىسىنىڭ . قوغداش كۈرىشىدە خىزمهت كۆرسسهتتى
شىنجاڭغا كىرىپ غهبكه يۈرۈش قىلغان قوشۇنلىرىنىڭ ئاساسلىق 

قىسمى، خۇبىي قىسمى ۋە مانجۇالردىن تهركىپ كۈچى بولغان خۇنهن 
تاپقان سهككىز قوشۇن، خۇيزۇالر قوشۇنى قاتارلىق قوشۇنالردىكى 
سانغۇن ۋە لهشكهرلهر شۇنىڭدەك جىلىن، خىيلۇڭجياڭ ئاتلىق 
قوشۇنلىرى قاتارلىق ئىچكى جايالردىن كهلگهن خهنزۇالر تۈمهن 

باياۋانالردا -شتچاقىرىمالپ يولالرنى بېسىپ، شىنجاڭغا كېلىپ، دە
- جاپا چېكىپ ئاز سانلىق مىللهتلهر بىلهن بىرلىكته ھايات-جهبر

ماماتلىق جهڭلىرىنى قىلىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن 
  .تۆھپه ياراتتى

   
نىڭ ئىمزالىنىشى ۋە ئىلىنىڭ "ئىلى شهرتنامىسى . "3 

  قايتۇرۇۋېلىنىشى 
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رى تامامهن يىلى شىنجاڭنىڭ ئىلىدىن باشقا جايلى-1870 

بۇ چاغدا چارروسىيىنىڭ ياۋروپا، يىراق شهرققه . قايتۇرۇۋېلىندى
-قاراتقان ئىستراتېگىيىسىدىمۇ زور ئۆزگىرىش بولدى، جۇڭگو

چارروسىيه پېتېربۇگدا ئىككى قېتىم ئىلى مهسىلىسى توغرىسىدا 
سۆھبهت ئۆتكۈزدى، جۇڭگو تهرەپنىڭ باش ۋەكىلى چۇڭ خۇ 

سىيه ئۇستىلىق بىلهن قۇرغان توزاققا ئىقتىدارسىز بولغاچقا، رو
خهلقنىڭ -دەسسهپ ئادىنىپ، ئېلىمىز چېگرا رايونىدىكى ئارمىيه

تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن ياقۇپبهگ باسمىچىلىرنى يوقىتىپ غهلىبه 
قازانغالىقىدەك مۇشۇنداق بىر پاكىتتىن پايدىلىنىپ سۆھبهتته 

وردىنىڭ تهشهببۇسكارلىقنى قولغا كهلتۈرمهكته يوق، ئهكسىچه ئ
ئىلىنى "ئايدا ئۆز ئالدغا -10يىلى -1879يارلىقىنى كۈتمهيال، 

رىژاگىيه "بۇ شهرتنامه يهنه " (تاپشۇرۇپ بېرىش شهرتنامىسى
  . ئىمزالىدى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ" شهرتنامىسى

بۇ شهرتنامىنىڭ ئىمزالىنىشى بىلهن روسىيه فېئودال ئاق 
قانائهت تاپتى، سۆڭهكلىرىنىڭ جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش ئارزۇسى 

جۇڭگونىڭ شىمالى تامامهن روسىيىگه ئېچىۋېتىلدى، ئۇالرنىڭ 
ئىچكىرلهپ چاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدىكى خهنكۇغا كىرىشىگه، 

توشۇپ كېلىپ جۇڭگو خهلقىنى ) ئهپيون" (ئهجنهبى دورا"ھهتتا 
كۆپهيتىپ تهسىس قىلىنغان . زەھهرلىشىگه يول قويۇلدى
روسىيه .  شىمالنى دېگىدەك قاپلىدىكونسۇلخانالر پۈتكۈل غهربىي

مهنپهئهت -بىرەرمۇ ئهسكهر چىقىم تارتماي ئىگه بولۇۋالغان ھوقۇق
ئۇرۇشتا يېڭىلگهن دۆلهتلهرگه تېڭىلغان شهرتلهردىنمۇ ئېشىپ 

چۇڭ خۇنىڭ شهرتنامىنى ئىمزالىغانلىقى توغرىسىدىكى . كهتتى
چۈپ، خهۋەر يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، پۈتۈن مهملىكهت خهلقى چۆ

بىرلىكته چۇڭ خۇنىڭ ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن ھوقۇقنى ئۆتۈنۈپ 
بېرىپ ۋەتهنگه ساتقىنلىق قىلغانلىقىنى ئېيىپالپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، 

"( ) خااليىقنىڭ غهزىپىنى بېسىپ، كېيىنكىلهرگه ئىبرەت قىلىش"
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پۈتۈن مهملىكهت خهلقى چارروسىيىنىڭ . نى تهلهپ قىلدى
گو خهلقنىڭ روسىيىگه قارشى تۇرۇش جۇڭ. جىنايىتىنى ئهيىبلىدى

غهزىپى چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ۋە مهنسهبدارلىرىغا غايهت زور 
يامۇلىدىكىلهرمۇ ۋەزىيهتنىڭ ) باش ۋەزىر(تهسىر كۆرسهتتى، زۇڭلى 

قىستىشى ئارقىسىدا، چۇڭ خۇ ئىمزالىغان شهرتنامىدا جىق زىيان 
 تارتىپتۇق دەپ قاراشتى، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ
پوزىتسىيىسى ئىجتىمائىي جامائهت پىكرىنىڭ ئهۋج ئېلىشىغا 
ئهگىشىپ ئۆزگهردى، شۇنىڭ بىلهن ليۇ جىنتاڭغا شىنجاڭنىڭ 
ھهربىي ئىشلىرىغا ياردەملىشىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، 
ۋەتهنگه قاتقاندىن كېينال خىزمىتىدىن قالدۇرۇۋېتىلگهن چۇڭ خۇغا 

- رتنامىغا كىرگۈزۈلگهن ھوقۇقچارروسىيه شه. ئۆلۈم جازاسى بهردى
مهنپهئىتىنىڭ چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئىنكار 
قىلىنغانلىقىنى كۆرۈپ، ئهمهلگه چىدىماي غهزەبلىنىپ قوراللىق 
مۇداخىله يۈرگۈزۈشكه تهييارلىق قىلدى، چىڭ سۇاللىسى 

  .ھۆكۈمىتىمۇ ھۇشيار تۇردى
نىڭ مهنپهئىتىنى بۇ چاغدا ھهر قايسى جاھانگىر دۆلهتلهر ئۆزلىرى

چىقىش قىلىپ ئارىلىشىپ، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىگه بېسىم 
-6ئىشلهتتى، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئاخىرى يول قويۇپ، 

كۈنى چۇڭ خۇغا بېرىلگهن ئۆلۈم جازاسىنى ئهمهلدىن -26ئاينىڭ 
قالدۇرۇپ، زېڭ جىزېنى چارروسىيه بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه 

ئاينىڭ -2يىلى -1881 ئارقىلىق، كهسكىن ئېلىشىش. ئهۋەتتى
رەسمىي "ئىلى شهرتنامىسى"روسىيه -ئوتتۇرىلىرىدا جۇڭگو

ئىمزاالندى، بۇ شهرتنامىنىڭ شىنجاڭغا چېتىشلىق ئاساسلىق 
  : مهزمۇنى مۇنداق

  . روسىيه ئۆزى ئىگىلىۋالغان ئىلىنى قايتۇرۇپ بېرىدۇ  )1(
ئىلى خهلقىدىن روسىيه تهۋەلىكىگه ئۆتۈشنى   )2(

ىغانالرنىڭ بىر يىل ئىچىدە كۆچۈپ بېرىشىغا رۇخسهت خااليد
  .قىلىش
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ئىلى قورغاس دەرياسىنىڭ جهنۇبىدىكى . يهر بۆلۈپ بېرىش  )3(
جايالر روسىيىگه بۆلۈپ بېرىلىدۇ، ئىلى دەرياسىنىڭ جهنۇبىدىكى 

شىمال -غهربىي"يىلى -1864كۆلزات كهنتىنىڭ شهرقىي جهنۇبى 
دە بېكىتىلگهن كونا "ىچېگرىسىنى چارالپ ئايرىش شهرتنامىس

چېگرا بىلهن چېگرىلىنىدۇ؛ ئاتاي، تارباغاتاي زېمىنىنىڭ 
چېگرىسىگه كهلسهك، كۈيتۈندىن ساۋۇر تېغىغىچه بولغان 
ئارىلىقتىن بىر تۈز سىزىق سىزىلىدۇ، چېگرا ئايرىشقا مهسئۇل 
بولغان ئهمهلدار تۈز سىزىق بىلهن كونا چېگرا ئوتتۇرىسىدىن يېڭى 

قهشقهرنىڭ غهربى بىلهن تۇتىشىدىغان چېگرا . دۇچېگرىنى بېكىتى
ئىككى دۆلهتنىڭ ھازىر باشقۇرۇپ كېلىۋاتقان چېگرىسى بويىچه 

  . بېكىتىلىدۇ
روسىيه جيايۈيگۇەن، تۇرپان قاتارلىق جايالردا كونسۇلخانا   )4(

  .تهسىس قىلىدۇ
روسىيه سودىگهرلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا   )5(

  . ودىسىدىن باج ئېلىنمايدۇبېرىپ قىلغان س
  .  مىليون رۇبلى تۆلهم بېرىلىدۇ9  )6(
نىڭ ئىمزالىنىشى روسىيىنىڭ "روسىيه ئىلى شهرتنامىسى-جۇڭگو"

دۆلىتىمىز ئىلى رايونىغا يۈرگۈزگهن مۇستهملىكىچىلىك 
ھۆكۈمرانلىقىغا خاتىمه بېرىلگهنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ، بۇ 

روسىيىنىڭ ئېلىمىزنىڭ ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چار
تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ كۈنسېرى ئهۋج 

كۈنى، چىڭ -2ئاينىڭ -9يىلى -1881. ئالغانلىقىنىڭ نهتىجىسى
سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئىلى سانغۇنى جىڭ شۈننى ئىلىنى 

ئىككىنچى يىلى . قايتۇرۇۋېلىش ئىشلىرىنى بېجىرىشكه بۇيرۇدى
غا كېلىپ روسىيه تهرەپ تارباغتاينىڭ مهسلىههتچى ئامبىلى ئىلى

ۋەكىلى بىلهن ئىلىنى قايتۇرۇۋېلىش چارىلىرى ئۈستىدە 
كېڭىشىپ، ئىلى خهلقىنى يىغىپ جۇڭگۇ ھۆكۈمىتىنىڭ ئېالنىنى 
ئوقۇغان ۋە كوچىالرغا چاپلىغاندا، ئىلىدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ 
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روسىيه -كۈنى، جۇڭگو-22ئاينىڭ -3. قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى
پ شهرتنامه نۇسخىسىنى ئالماشتۇردى، شۇنىڭ بىلهن ئىككى تهرە

جۇڭخۇا . چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئىلىنى رەسمىي ئۆتكۈزۈۋالدى
قىزلىرى قانلىق كۈرەش قىلىپ قوغدىغان ئىلى ئاخىرى -ئوغۇل

  .ۋەتىنىمىز قوينىغا قايتىپ كهلدى
   
كهينىدە شىنجاڭدىكى ھهر -شىنخهي ئىنقىالبىنىڭ ئالدى  )6(

نىڭ تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش يولىدا ئېلىپ مىللهت خهلقى
  بارغان كۈرەشلىرى

   
ئهسىرنىڭ دەسلهپكى چاغلىرىدا جۇڭگودىكى ھهر مىللهت خهلقى -20

چىرىك چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بۇرژۇئا 
يىلى شىنخهي ئىنقىالبى -1911ئىنقىالبىنى قانات يايدۇردى، 

  . نىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاغدۇرۇپ تاشالندىپارتالپ چىڭ سۇاللىسى
كهينىدە، چارروسىيه -شىنخهي ئىنقىالبى پارتالشنىڭ ئالدى

تاجاۋۇزچىلىرى ئىبلىس قولىنى ئۈزلۈكسىز تۈردە ۋەتىنىمىزنىڭ 
چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى ئالدىدا، . چېگرا رايونلىرىغا ئۇزاتتى

كۈرەش پۈكۈلمهي -شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى ئىگىلمهي
  . قىلدى
يىلى روسىيىنىڭ قهشقهردىكى بىر ئهلچىسى ئايالالرنى -1901

ھاقارەتلىگهچكه ھهر مىللهت خهلقىنىڭ چهكسىز غهزىپىنى 
 مىڭدىن ئارتۇق ئادەم روسىيه كونسۇلخانىسى ئادىدا كۈچ 2قوزغىدى، 

كۆرسىتىپ، نامايىش قىلىپ، كونسۇلخانا مۇھاپىزەت ئهترىتى بىلهن 
ى، بۇ قېتىمقى ۋەقه گهرچه باستۇرۇلۇپ كهتكهن باتۇرانه ئېلىشت

بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو خهلقىنىڭ ھاقارەت قىلىشقا يول 
-2يىلى -1901. قويماسلىقتهك مىللىي غورۇرى نامايهن قىلىندى

ئايدا، روسىيىنىڭ بىر ئوفىتسېرى دوتهينىڭ خېتىنى ئېلىپ، تۆت 
ىپ  كېلىپ، ئهسكهر ۋە تۆت ياردەمچى بىلهن بىلله سېرىققولغا قېچ
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باش مۇپهتتىشىنىڭ تهستىقى بىلهن بۇ يهرنىڭ پوچتا كهسپىنى 
باشقۇرغىلى كهلدۇق دېگهندە، بۇ ئىش يهرلىك خهلقنىڭ قارشى 

دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن، . تۇرۇشىغا ئۇچرىدى
 100يهرلىك خهلق چىڭ سۇاللىسىنىڭ يهكهندىكى ئهمهلدارىغا 

بىر تهلهپنامىنى سۇنۇپ، جۇڭگونىڭ پوچتا نهچچه ئادەم قول قويغان 
- 1912. ئىشلىرىنى چهت ئهللىكلهرنىڭ باشقۇرۇشىغا قارشى چىقتى

ئايدا، پهيزىۋات، خوتهن قاتارلىق جايالرمۇ كۆپ قېتىم -5يىلى 
روسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۈرىشى پارتلىدى، 

ا پارتلىغان جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇپ، ۋەتهننى سۆيۈش ئاساسىد
چىرا كهنتى . چىرا كهنتى ۋەقهسى ئاشۇنداق ۋەزىيهتته پارتلىغان

ھازىرقى چىرا ناھىيىسى بولۇپ، ئۇ چاغدا ئۇدۇن مهھكىمىسىگه 
قارايدغان بىر مۇھىم بازار ھهم روسىيه سودىگهرلىرى كېلىپ 

چارروسىيىنىڭ . سودىگهرچىلىك قىلىدىغان جايالرنىڭ بىرى ئىدى
 كونسۇلخانىسى بۇ يهردە قانۇنسىز ھالدا شاڭيۇ قهشقهردە تۇرۇشلۇق

قويۇپ، روسىيه مۇھاجىرلىرى تهشكىالتى قۇردى، بۇ روسىيه 
مۇجاھىرلىرى، شاڭيۇالر كىشىلهرنى قانۇنسىز ھالدا روسىيه 
مۇجاھىرى قاتارىغا كىرگۈزۈپ، جۇڭگولوقالرنى روسىيىلىكلهرگه 

شۇ . ىدىئايالندۇردى، ئۇالرنىڭ قىلمىغان ئهسكىلىكلىرى قالم
چىغدا چىرا كهنتىدىكى شاڭيۇ سېيت ئاشۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ 
ياۋۇز بىر ئادەم بولۇپ، ئۇ روسىيىلىكلهرنىڭ ھېمايىسىدە باشقىالرنى 

  . بوزەك قىلىپ، ئىنتايىن غالجىرلىشىپ كهتتى
   ئىلىدىكى ئىنقىالبىي پارتىيىنىڭ ئهزالىرى قوراللىق قورغىالڭ 

ىنجاڭدىكى ئهكسىيهتچىل كۆتۈرۈپ چىڭ سۇاللىسىنىڭ ش
ھۆكۈمرانلىقىغا ھۇجۇم قوزغىغان چاغالردا، چارروسىيه بارغانلىكى 
جايدا بااليىئاپهت پهيدا قىلىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، توپىالڭ 
پىالنلىدى، سېيتمۇ ھهدەپ ھهرىكهتلىنىپ، شۇ جايدىكى خهلقنى 

 نى قوبۇل"مۇھاپىزىتى"روسىيه تهۋەلىكىگه ئۆتۈڭالر، روسىيىنىڭ 
دورا تارقىتىپ، توپىالڭ -ياراغ، ئوق-قىلىڭالر دەپ ئازدۇرۇپ، قورال
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سېيت ئۆزى . كۆتۈرۈشنى قهستلهپ، شىنجاڭنى پارچىالشقا ئۇرۇندى
ئازدۇرالمىغان ئاممىنى كۆپ تهرەپتىن بوزەك قىلدى، ھهتتا يهر 

-2يىلى -1912. سۇغۇرۇشقا سۇ بهرمهي زىرائهتلىرىنى قۇرۇتۇۋەتتى
ق ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز سۇنغاندا، سېيت مهن ئايدا، يهرلىك خهل

دەپ ئهمهلدارالرنى قورقاتتى، ئۇ نهزەربهنت " روسىيه مۇھاجىرى"
قىلىنغان بولسىمۇ، چارروسىيىنىڭ قانات ئاستىغا ئېلىشى 

سېيت داۋاملىق يامان ئىشالرنى . ئارقىسىدا تېزال قويۇپ بېرىلدى
قهرگه تاجاۋۇز قىلىپ قىلىپ يۈردى، چارروسىيه لهشكهر ئهۋەتىپ قهش

كىرگهندىن كېيىن، ئۇ تېخىمۇ ئهيمىنمهيدىغان بولۇۋېلىپ، چىرا 
كهنتىدىكى ئاھالىنى روسىيه تهۋەلىكىگه ئۆتۈشكه مهجبۇرلىدى، 
يهرلىك خهلق يهنه بىر قېتىم ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈمهتكه ئهرز 

شۇ چاغدا قهشقهرنى تىزگىنلهپ تۇرغان گىالۋفوينىڭ . قىلدى
بيهن يۇڭغۇ، ۋېي دېشى قاتارلىقالر چىرا خهلقىنىڭ ئاقساقىلى 

روسىيىلىكلهرنىڭ يولسىزلىقلىرىغا قارشى تۇرۇشنى  ناھايىتى 
قولالپ يهكهننىڭ مهسلىههتچى سانغۇنى شۇڭ گاۋشېڭ ۋە ئۇنىڭ 
ياردەمچىسى جاۋداشېڭنى چىراغا بۇ ئىشنى تهكشۈرۈپ بىر تهرەپ 

شنى تهلهپ قىلغاندا، ئۇدۇن خهلقى سېيتنى جازاال. قىلىشقا ئهۋەتتى
سېيت ئۆزىنىڭ چوماقچىلىرىنى ئوق چىقىرىپ قارشىلىق 
كۆرسىتىشكه بۇيرۇپ شۇ مهيداندىال جۇ شۇتاڭ ۋە ئىككى ئهسكهرنى، 

ھهر . بىر قانچه ئاممىنى ئېتىپ ئۆلتۈردى، بىر كىشىنى يارىالندۇردى
مىللهت خهلقى مۇنداق زوراۋانلىق ھهرىكىتىگه چىداپ تۇرالمىدى، 

گه دېگهن ئادەم بىلىكىدە قىزىل التا باغلىغان خهلق سۈپۈر
ئاممىسىنى يېتهكلهپ، قوللىرىغا كالتهك، نهيزە، كهتمهن قاتارلىق 
ياراقالرنى ئېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىپ، شۇ مهيداندىال 

قورولىرىنى - ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ، سېينىڭ ھويال29باسمىچىالردىن 
پ، قاراڭغۇدا كۆيدۈرۈپ تاشلىدى، سېيت ئايالچه ياسىنى

ھويلىسىنىڭ ئارقا تېمىدىن تۆشۈك ئېچىپ قهشقهرگه قېچىپ 
غهزەبلهنگهن ئامما بۇ پۇرسهتتىن . بېرىپ كونسۇلخانىغا كىرىۋالدى
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پايدىلىنىپ چارروسىيىنىڭ چىرادا قانۇنسىز قويغان شاڭيۇ 
تهشكىالتلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ، چارروسىيه قانۇنسىز ھالدا ئاچقان 

مهكتهپلىرىنى تاقىدى، چىرا خهلقىنىڭ ھهققانىي روسىيىلىكلهر 
  . كۈرەشى پۈتۈن مهملىكهت خهلقىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى

لېكىن يۈەن شىكهي ھۆكۈمىتى چارروسىيىنىڭ ھهيۋىسى ئالدىدا  
چىرا خهلقىگه ساتقىنلىق قىلىپ، چارروسىيىنىڭ ناماقۇل بولۇش، 

لىرىگه ماقۇل قاتىلالرنى جازاالش، نهپهقه بېرىش قاتارلىق تهلهپ
چارروسىيه ھۆكۈمىتى شىمالىي مىللىتارسالر . بولدى

ھۆكۈمىتىنىڭ ئاجىز ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ تېخىمۇ ئىنساپسىزلىق 
كۈنى كېچىدە، چارروسىيه قوشۇنلىرى تهپ -26ئاينىڭ -8قىلدى، 

تارتماي قهشقهر شهھىرىنىڭ دەرۋازىسىنى پارتلىتىپ، شهھهرگه 
تاجاۋۇزچىالرنىڭ . لىك قىلدىكىرىپ خالىغىنىچه ئىغۋارگهرچى

ئۆكتهملىكى ۋە ھۆكۈمهتنىڭ ساتقىنلىقى ئالدىدا، ھهر مىللهت 
يۈەن شىكهي ۋە ياڭ زېڭشىن . شىنجاڭ خهلقى باتۇرانه كۈرەش قىلدى

شۇڭ گاۋشېڭ قاتارلىقالرنى تۇتۇپ جازالىماقچى " ۋەقه تۇغدۇرغۇچى"
ەتهنپهرۋەر بولغاندا، گۇما، قاغىلىق، يهكهن قاتارلىق جايالردىكى ۋ

خهلق داغدۇغىلىق مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ، زەمبىرەك ئېتىپ -ئارمىيه
شوڭ گاۋشېڭ قاتارلىق كىشىلهرنى كۈتۈۋېلىپ، قهھرىمانالرغا 

چارروسىيىنىڭ قهشقهردە . بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلىدى
توپالشقا " ماتېرىيال"تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن كونسۇلى بىلسىن چىراغا 

جهڭچىلهر ئاشكارا قارشى -ەتهنپهرۋەر كوماندىربارغاندا، شۇ جايدىكى ۋ
خوتهن، قهشقهرلهردىكى ھهر مىللهت خهلقى غهزەب بىلهن . تۇردى

پۇقراسىنى - ئهمهلدار180قارشى تۇرغاچقا، چارروسىيه ئېلىمىزنىڭ 
ئۆلتۈرۈپ بېرىش كېرەك دېگهن يولسىز تهلىپىدىن ۋاز كېچىشكه 

  . مهجبۇر بولدى
 كهنتى ۋەقهسى توغرىسىدا قهشقهردە سوت ئايدا چىرا-2يىلى -1913   

 يالغان  روسىيه 26سوكۇف قاتارلىق "داۋاگهر"ئاتالمىش . ئىچىلدى
 نهچچه 70شوڭ گاۋشېڭ قاتارلىق " جاۋابكار"مۇھاجىرىنىڭ ئادىدا، 
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ۋەتهنپهرۋەر ئهمهلدار ۋە پۇقرا پاكىت قويۇپ سېيت قاتارلىقالرنىڭ 
سوكۇف قاتارلىقالر . بلىدىتۈرلۈك جىنايهتلىرىنى غهزەب بىلهن ئهيى

پوالتتهك پاكىتالر ئالدىدا زۇۋانى تۇتۇلۇپ، رەسۋا بولدى، دەۋەگهردىن 
جاۋابكارغا ئايالنغان سوكۇف چىچاڭشىپ، پاراكهندىچىلىك سالغاچقا، 

لېكىن شىمالىي مىللىتارىسالر ھۆكۈمىتى . سوت توختىتىلدى
تاڭ يۈنجۇڭ چارروسىيىنىڭ تهھدىتى ئالدىدا خوتهننىڭ ئايماق بېگى 

بىلهن نىيه ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى شېن يۇڭچىڭنى ۋەزىپىسىدىن 
 يىللىق قاماق 12قالدۇردى، ئۇالرغا جهرىمانه قويدى؛ شوڭ گاۋشېڭغا 

جازاسى، جاۋ داشېڭغا ئالته يىل ئېغىر ئهمگهك جازاسى بهردى، 
چىرادىكى سۈپۈرگه دېگهن ئادەمنىڭ باشچىلىقىدىكى تۆت ۋەتهنپهرۋە  

ئايرىم ھالدا، تۆت يىلدىن ئون يىلغىچه ئېغىر -ۇ ئايرىمپۇقراغىم
 مىڭ سهر 70جۇڭگو يهنه تېخى چارروسىيىگه . ئهمگهك جازاسى بهردى
  . كۆمۈش تۆلهپ بهردى

چىرا خهلقىنىڭ جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇش، ۋەتهننى سۆيۈش  
كۈرىشى گهرچه ئادالهتسىزلىك بىلهن بىر تهرەپ قىلىنغان بولسىمۇ، 

كېيىن قهشقهر، خوتهن، . هر مىللهت خهلقى تىز پۈكمىدىلېكىن ھ
گۇما، قاغىلىق، يهكهن ۋە ئىلى، ئالتايالردىكى ھهر مىللهت 
ئاممىسىمۇ چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن 

چىرادىكى ۋەتهنپهرۋەر . يۇقىرىقىدەك كۈرەشلهرنى ئېلىپ باردى
جازا مۇددىتى توشۇپ پۇقراالرنىڭ ئاقساقىلى سۈپۈرگه دېگهن ئادەم 
قىرىالر -كىچىك، ياش-ئائىلىسىگه قايتقاندا، پۈتۈن يۇرتتىكى چوڭ

 چاقىرىم يول 300ئالدىغا چىقىپ قارشى ئالدى، بهزى كىشىلهر 
سۈپۈرگه قاتارلىق كىشىلهر . يۈرۈپ خوتهنگه بېرىپ ئالدىغا چىقتى

قايتىپ كهلگهندىن كېيىن يهنه يهرلىك خهلق بىلهن بىلله 
چارروسىيه تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەشكه ئاتلىنىپ داۋاملىق 

گۇما قاتارلىق جايالردىكى ئالدىنىپ روسىيه تهۋەلىكىگه . كهتتى
ئۆتۈپ كهتكهن بىر مۇنچىلىغان جۇڭگولۇقالر چارروسىيىنىڭ 

بهشىرىسنى تونۇپ يهتكهندىن كېيىن -جىنايى ئهپتى



www.uyghurweb.net 

 54

ن ئېچىپ چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق جىنايهتلىرىنى غهزەپ بىله
ئارقىدىن جۇڭگو تهۋەلىكىنى ئهسلىگه كهاتۈرۈشنى -تاشالپ، ئارقا

يىلى ئۇدۇندىكى ھهر مىللهت خهلقى -1915. تهلهپ قىلدى
چارروسىيه تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىپ، بۇ تاجاۋۇزچىالرنى 

شۇ . روسىيىگه قوغلىۋېتىش توغرىسىدا ئاشكارا بايانات ئېالن قىلدى
ردا چارروسىيه ئالتاي رايونىدىكى سارسۈمبه، قابا، ئايال-5،-4يىلى 

بۇرچىن تهۋەسىگه قانۇنسىز ھالدا زور تۈركۈم مۇستهملىكىچىلهرنى 
كۆچۈردى، ئۇالر تېرىلغۇ يهرلهر، ئوتالقالرنى تىزگىنلهپ، ئۇالقالرنى 
بۇالپ، سۇ مهنبهلىرىنى ئىگىلىۋېلىپ خهلقنى بۇزەك قىلغاندا، ھهر 

 قارشى تۇرۇپ، شۇ جايدا تۇرۇشلۇق مىللهت خهلقى قوزغىلىپ
قوشۇنالرنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا تاجاۋۇزچىالرغا قارىشى كۈرەش 

  . قىلدى
قىسقىسى، بۇ بىر تارىخىي مهزگىلدە شىمالىي مىللىتارس 
ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەتهن ساتقۇچلۇق سىياسىتى ۋە شىنجاڭدىكى 
ه يهرلىك مىللىتارىسالرنىڭ كالۋالىقى تۈپهيلىدىن، چارروسىي

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ شىنجاڭغا بولغان تاجاۋۇزچىلىقنى 
كېڭهيتكهن بولسىمۇ، لېكىن تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى 
ئهنئهنىسىگه ئىگه ھهر مىللهت شىنجاڭ خهلقى ئىچكى جايالردىكى 
بۇرژۇئا ئىنقىالبىي ھهرىكىتىنىڭ تۈرتكىسىدە تېخىمۇ زور باتۇرلۇق 

رشى تۇرۇش كۈرىشىگه ئاتلىنىپ، بىلهن تاجاۋۇزچىلىققا قا
ۋەتىنىمىزنىڭ زېمىنى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئىسىسق قېنى 
ئهزىز جېنى بىلهن قوغداپ، چارروسىيىنىڭ جۇڭگونى پارچىالش، 
شىنجاڭنى ئىشغال قىلىۋېلىش خام خىيالىنى تارمار قىلىپ، 
جۇڭگو خهلقىنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى تارىخىدا 

بۇ تارىخىي پاكىتالر ئېلىمىز ھهر مىللهت . هھىپه ئاچتىشانلىق س
خهلقىنىڭ چهت ئهل تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش يولىدا، 
زوراۋانالردىن قورقماي، ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشتهك 

  . شهرپلىك ئهنئهنىسىنى تولۇق گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدۇ
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 100ان يىلىغىچه بولغ-1932يىلىدىن -1840يۇقىرىدا ئېيتىلغان 
يىلغا يېقىن تارىختىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى، ھهر مىللهت 
شىنجاڭ خهلقى بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، ۋەتهنگه تهلپۈنۈپ، 
ئىسىسق قېنى ۋە ئېزىز جېنى ئارقىلىق تۈرلۈك مىللىي 
بۆلگۈنچىلهر ۋە چهت ئهل تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئىگىلىك 

ىلهن بىر ۋاقىتتا، ھوقۇقىنىڭ پۈتۈنلۈكىنى قوغىدىدى، شۇنىڭ ب
مول ئىنقىالبىي كۈرەش تهجرىبىلىرنى توپالپ كېيىنكى چاغالردىكى 
تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش، بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشى 

  .       ئۈچۈن مۇستهھكهم ئاساس سالدى
           

   
شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "يىلىدىكى -1933. 2

  شىنىڭ گۇمران بولى"جۇمهۇرىيىتى
  

يىللىرىنىڭ باشلىرىدا جاھانگىرالرنىڭ -30ئهسىرنىڭ -20
پىالنلىشى بىلهن، شىنجاڭدا پانئىسالمىزمنىڭ بىر ئوچۇم 
تهرغىباتچىلىرى جۇڭگونى پارچىالشتهك رەزىل ئۇيۇننى ئويناپ، 

دېگهن نېمىنى " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
شى بىلهنال شىنجاڭدىكى بۇ رەزىل ئويۇن باشلىنى. ئوتتۇرىغا چىقاردى

ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىنى قوزغىدۇ، ۋەتهننىڭ 
بىرلىكىنى قوغداپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش 

ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى . ھهققانىي كۈرىشى تېزدىن قوزغالدى
بۇ يېقىنقى زاماندا . پارچىالش ئويۇنى يېرىم يىلغا بارماي ئاخىرالشتى

كى ھهر مىللهت خهلقى مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى شىنجاڭدى
تۇرۇش، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداشتا قولغا كهلتۈرۈلگهن زور 

بۇ كۈرەشته پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزم شىنجاڭغا . غهلبه
تارقىلىپ پهيدا قىلغان ئېغىر ئاقىۋەت بىر قهدەر تولۇق 

نئىسالمىزم ۋە شۇڭا بىز گهپنى ئالدى بىلهن پا. ئاشكارىالندى
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پانتۈركىزمنىڭ پهيدا بولۇشى ۋە ئۇنىڭ شىنجاڭغا تارقىلىشىدىن 
  . باشاليمىز

  
  پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنىڭ پهيدا بولۇشى ) 1     (

  
ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پهيدا بولغان، ئۇنىڭ -19پانئىسالمىزم 

دەسلهپته غهرب . ئاساسىچىسى ئافغانىستانلىق جامالىدىن
هملىكىچىلىرىنىڭ زوراۋانلىقى ۋە غهرب مهدەنىيىتىنىڭ مۇست

شهرق مهدەنىيىتىگه بهرگهن زەربىسى شۇنىڭدەك مۇسۇلمانالرنىڭ 
دىن قارىشىنىڭ سۇسالپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان، كۆرگهن 
جامالىدىندا ئىسالم دىنىنى گۈللهندۈرۈش ئىدىيىسى بىخالنغان ۋە 

ىسالمىزمنى شهكىللهندۈرۈپ، شهكىللهنگهن ھهمدە ئۇ تهدرىجىي پانئ
بارلىق مۇسۇلمانالر بىرلىشىپ، بىرلىككه كهلگهن ئىسالم دۆلىتى 

جامالىدىن تارقاتقان پانئىسالمىزم . قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلغان
مىللهتتىن، سىنىپتىن، دالهتتىن ھالقىغان تار دىن قارىشى بولۇپ، 

. ويۇلمىغانئۇنىڭدا فېئودالىزمغا قارشى تۇرۇشمۇ ئېنىق ئوتتۇرىغا ق
شۇڭا كېيىنكى چاغالردا پانئىسالمىزم فېئودال كۈچلهر ۋە 
جاھانگىرالر تهرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىلىپ، شۇنىڭ بىلهن 

تاراج قىلىشىغا -ئۆزىدىكى ياۋروپا مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ تاالن
قارشى تۇرۇپ، دۆلهت ۋە مىللهتنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا 

لېنىن . ۇ يوقىتىپ قويدىئىنتىلىشتهك كىچىككىنه نۇرىنىم
پانئىسالمىزمنىڭ سىنىپى ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشالپ، ئۇ 

ياۋروپا، ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگه قارشى ئازادلىق ھهرىكىتىدىن "
پايدىلىنىپ، خاقان، پۇمېشچىك، مولال قاتارلىقالرنىڭ ئورنىنى 

ئىسالم . دەپ قارىغانىدى( ) قورالى" مۇستهھكهملهشكه ئۇرۇنۇش
ىرىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهر پانئىسالمىزمنى بۇ دۆلهتلهرنى دۆلهتل

پارچىالشتىكى ئىدىيىۋى قورال قىلىپ، بۇ دۆلهتلهرنىڭ بىرلىكىگه 
  . ئېغىر خهۋپ يهتكۈزدى
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پانتۈركىزممۇ پانئىسالمىزمغا ئوخشاشال بۇرژۇئا شوۋىنىزمى پىكىر 
پانتۈركىزم تۈركىي تىلىدا سۆزلىشىدىغان بارلىق . ئېقىمى
هتلهرنى ئوسمانلى تۈرككه بىرلهشتۈرۈپ، چوڭ تۈرك مىلل

ئىمپېرىيىسى قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىدۇ، ئۇنىڭ دائىرىسىنى 
بزسپۇرۇس بوغۇزىدىن ئالتاي تاغلىرىغىچه، ھهتتا ئوتتۇرا دېڭىز، تىنچ 

ئهسىردىكى -16ئاكيانغىچه كېڭهيتىپ، ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ 
. ى خام خىيال قىلىدۇگۈللهنگهن دەۋرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشن

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى ياۋروپادا، -19پانتۈركىزم ئهڭ بۇرۇن 
. بولۇپمۇ چاروسىيه زېمىنىدىكى تاتارالر ئارىسىدا پهيدا بولغان
- پانتۈركىزم ئىدىيىسى دەل ئوسمانلى تهركىنىڭ فېئودال

پومېشچىكالر سىنىپى ۋە بۇرژۇئازىيىنىڭ سىياسىي ئېهتىياجىغا 
لگهچكه، ئوسمانلى تۈركته يىلتىزتارتقان ھهمدە دۇنيانىڭ ئۇيغۇن كه

ۋەھالهنكى، دۇنيادا ئهزەلدىن تۈرك بىر . ھهرقايسى جايلىرىغا تاقالغان
كۆچمهن قهبىله سۈپىتىدە مهۋجۇت بولغان، تاڭ سۇاللىسىغا 
كهلگهندە شهرقىي، غهربىي تۈرك خانلىقىنىڭ گۇمران بولۇشى بىلهن 

قى يىمىرىلىپ، تۈركلهر تهرەققىي تۈركىي قهبىلىلهر ئىتتىپا
قىلىپ يېقىنقى زامان مىللىتىگه ئايلىنىش تارىخىي پۇرسىتىدىن 
مهھرۇم قالغان، ئهسلىدىكى تۈركلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى 

ئۇنداق بولسا، ئۇالر . قهبىلىلهر ئۆزىنىڭ تهرەققىيات يولىغا ماڭغان
ىلىدۇ؟ دەل پانتۈركىزمنى نېمه ئۈچۈن شۇنچه كۈچهپ تهرغىپ ق

ئېنگېلىس پانئىسالمىزمنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشلىغاندا 
پانئىسالمىزم مهۋجۇت بولمىغان سىالۋىيان "دېگهندەك، 

مىللىتىدىن ئىبارەت بۇ نىقاب ئاستىدا، دۇنيا زومىگهرلىكىنى 
تالىشىدىغان ئالدامچىلىق پىالنى بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ ۋە 

شۇڭا بىزمۇ ."( ) مىزروسىيىلىكلهرنىڭمۇ ئهشهددىي دۈشمىنى
شۇنداق دېيهلهيمىزكى، پانتۈركىزم مهۋجۇت بولمىغان تۈركىي 
مىللهتتىن ئىبارەت بۇ نىقاب ئاستىدا ئوسمان ئىمپېرىيىسى 
تارىخىي چۈشىنى قايتا چۈشهپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلهپ چوڭ تۈرك 
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ئىمپىرىيىسى قۇرۇشنى تهرغىپ قىلىدىغان ئالدامچىلىق 
  . پىالنىدۇر

نى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم بۇنىڭدىن شۇ
بىر خىل ئهكسىيهتچىل پىكىر ئېقىمى بولۇپ، ئۇ جاھانگىر 
دۆلهتلهرنىڭ سىرتقا قارىتا تاجاۋۇزچىلىق سىياسىتىنى يولغا 

شۇڭا انئىسالمىزم، پانتۈركىزم . قويۇش ئېهتىياجىنى قاندۇردى
ر بۇ ئهكسىيهتچىل قهپهزدىن چىققاندىن كېيىن جاھانگىر دۆلهتله

جۇڭگونىڭ . ئىدىيىنى ھهر قايسى دۆلهتلهرگه كۈچهپ سىڭدۈردى
شۇنىڭدىن . شىنجاڭ رايونى ئۇالرنىڭ مۇھىم نىشانى بولدى

ئېتىبارەن، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى 
شىنجاڭدا گاھ ئۆرلهپ، گاھ پهسىيىپ، ئالىتوپىالڭ پهيدا قىلىپ، 

 ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا ئۇزاق مۇددەت دۆلهتنىڭ بىرلىكى
  .خهۋپ يهتكۈزدى ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلدى

  
پانئىسالمىزم، پانتۈركىزمنىڭ شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشى ۋە ) 2(

  شىنجاڭدا مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ پهيدا بولۇشى
  شىنجاڭ ئىستراتېگىيىلىك ئورنى مۇھىم بولغان كۆپ مىللهتلىك 

ا كۆپ ساندىكى مىلهتلهر ئىسالم دىنىغا ئېتقاد رايون، شىنجاڭد
پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم پهيدا بولغاندىن كېيىن، . قىلىدۇ

جاھانگىرالر ۋە تۈركىيه پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى 
يىللىرىدا، -80ئهسىرنىڭ -19. شىنجاڭغا كۈچهپ تارقاتتى

پانتۈركىزمنى ئهڭ بالدۇر تارقاتقان گاسپىرنىسىكىي 
. ژۇرلىنى شىنجاڭغا ئېقىپ كىرگهن"تهرجىمه گېزىتى"قارغانچى

 يىللىرى گېرمانىيىلىك فون ھېنتىخ -1916، -1915
باشچىلىقىدىكى ئىشپىيونلۇق تهشكىالتى ئافغانىستان، روسىيه ۋە 
جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغا پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى 

ا ۋەزىيىتىدە غايهت تهشۋىق قىلىدىغان كىتابچىالردىن كېيىن، دۇني
جاھانگىرالر ياش سوۋېت دۆلىتىگه قارشى . زور ئۆزگىرىش بولدى
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تۇرۇش، شۇنىڭ بىلهن بىلله جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش ۋە ئۇنى 
پارچىالش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭغا ئىدىيه، مهەنىيهت 
جهھهتتىن سىڭىپ كىرىشنى تېزلهتتى، ئۇنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى 

. زم بىلهن پانتۈركىزمنى ھهدەپ تارقىتىش بولدىپانئىسالمى
ئاساسلىق سىڭىپ كىرىش ئۇسۇلى مهكتهپ ئېچىش، ياش ـ ئۆسمۈر 
ئوقۇغۇچىالرغا پانئىسالمىزم، پانتۈركىزمنى ئاشكارە سىڭدۈرۈش 

ئايدا تۈركىيىلىك پانئىسالمىزمچى ئهھمهد -2يىلى -1914. بولدى
پانتۈركىزمنى " (يىسىبىرلىك ۋە تهرەققىيات پارتى"كامال تۈركىيه 

نىڭ كاتتا بېشى ) ئهسهبىيلهرچه تهرغىپ قىلغۇچىالر پارتىيىسى
مۇھهممهد تاراشاننىڭ ھاۋالىسى بىلهن شىنجاڭدىكى ئاتۇشقا 
كېلىپ، ھهر مىللهت ياش ـ ئۆسمۈرلىرىنىڭ ۋەتهن قارىشىنى 
سۇسالشتۇرۇپ، جۇڭگونى پارچىالش يولىدا خىزمهت قىلدۇرۇش 

 نامى بىلهن ئوقۇغۇچىالرغا پانئىسالمىزم ئۈچۈن، مهكتهپ ئېچىش
بىلهن پانتۈركىزمنى ھهدەپ سىڭدۈرگهن، ئۇقۇغۇچىالرنى ئوسمانلى 
تۈرك سۇلتانىنى ئۆز اھىسى دەپ بىلىشكه، ئوسمانلى تۈرك 
. خهلىپىسىنى ئۆزىنىڭ مهنىۋى ئاتىسى دەپ بىلىشكه زورلىغان

غان، ھهتتا ناخشا ئېيتقاندىمۇ تۈركىيه ناخشىلىرىنى ئېيتقۇز
بۇنىڭدىن باشقا يهنه تاتارالر، تۈركلهر كۇچا، يهكهن، تۇرپان قاتارلىق 
جايالردا مهكتهپ ئېچىپ، پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى 

ئهينى چاغدا چهت ئهلدە ئوقۇۋاتقان مهزگىلىدە . تارقاتقان
پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىومنى  قوبۇل قىلغان، ۋەتهنگه 

ئهجدادىمىز "مهكتىپى ئېچىپ، " تۇران"ىدا قايتقاندىن كېيىن ئىل
بهزى . دەپ ھهدەپ داۋراڭ سالغان" تۈرك، ۋەتىنىمىز تۈركىيه

ئوقۇغۇچىالر بۇ خىل ئهكسىيهتچىل پىكىر ئېقىمىنىڭ چىرىتشى 
بىلهن پانتۈركىزمنچى، پانئىسالمىزمچى بولۇپ كهتكهن، كېيىنكى 

رچاق قو" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"كۈنلهردە 
ھۆكۈمىتىنىڭ كاتتىۋېشى بولغان سابىت دامولال ئاتۇشتا مۇشۇنداق 

  .تهربىيه كۆرگهن
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  مهكتهپ ئاچقاندىن سىرت، ئۇالر يهنه دىنىي پائالىيهتتىن 
پايدىلىنىپ دىنىي دەرس ئۆتۈپ، پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى 
. تاقىتىپ، ھهدەپ قۇتراتقۇلۇق قىلغان ۋە ئاممىنى قايمۇقتۇرغان

بۇنىڭدىن باشقا ئۇالر يهنه شىنجاڭدىن مهككىگه ھهج قىلىشقا 
برغانالر ياكى تۈركىيه، ھىندىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا ئوقۇش، 
تىجارەت قىلىش، ئىشلهش ئۈچۈن بارغانالر ئارىسىدا پانئىسالمىزم 

  . بىلهن پانتۈركىزم تهشۋىقاتى ئېلىپ بارغان
ىدىيه، مهدەنىيهت جاھانگىرالر جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغا ئ

ئهسىرنىڭ -20جهھهتتىن سىڭىپ كىرىشنى چوڭقۇرالشتۇرغاچقا، 
يىللىرى شىنجاڭدا مهسئۇد، سابىت دامولال، مۇھهممهت ئىمىن -20

قاتارلىق پانتۈركىزمچى، پانئىسالمىزمچىالر تهدرىجىي پهيدا بولدى، 
ئۇالر ھهدەپ پۇرسهت تېپىپ ۋەتهننى پارچىالش ھهرىكىتى بىلهن 

يىلى سابىت دامولال بىلهن مۇھهممهت ئىمىن -1930. ندىشۇغۇلال
غۇلجىدا تونۇشتى، ئۇالر ھهمنهپهس بولۇپ، جىن شۇرېن ھۆكۈمىتىنى 

  .دۆلهت قۇرۇش سۇيقهستىدە بولدى" مۇستهقىل"ئاغدۇرىۋېتىپ، 
  
جىن شۇرېننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش ۋە شىنجاڭنىڭ ) 3(

دىن پايدىلىنىپ، مىللىي ۋەزىيىتى قااليمىقان بولۇش پۇرسىتى
  ئارقىدىن سهھنىدە ئۆزىنى كۆرسىتىشى-بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ ئارقا

  
نى "ئىيۇل سىياسىي ئۆزگىرىشى-7"يىلى جىن شۇرېن -1928

باستۇرغاندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ ھاكۈمرانلىق ھوقۇقىنى قولغا 
ئۇ ھهر مىللهت خهلقىنى دەھشهتلىك ئېكسپىالتاتسىيه . كىرگۈزدى
 ئهزدى، بولۇپمۇ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه كهمسىتىش، قىلدى ۋە

تاراج قىلىشتىن ئىبارەت ئهكسىيهتچىل سىياسهت يۈرگۈزۈپ، -تاالن
 يىلى قۇمۇ -1931. ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قارشىلىقىنى قوزغىدى

بۇنىڭ بىلهن . دېهقانلىرى ئالدى بىلهن قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈردى
. ارشى كۈرەش توختىمىدىجىن شۇرېننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ق
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مالىمانچىلىق يىللىرىدا، دۆلهت ئىچكى مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهر 
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئوتقۇيرۇقلۇق قىلىپ، شىنجاڭنى 
ۋەتىنىمىز چوڭ ئائىلىسىدىن ئايرىپ چىقىپ، جاھانگىرالرنىڭ 

ئايدا كۇچادىكى -1يىلى -1933. بېقىندىسىغا ئايالندۇرماقچى بولدى
نىڭ باشلىقى تۆمۈر قۇمۇل دېهقانىرىنىڭ جىن شۇرېنغا ھاممىلالر

قارشى كۈرىشىگه ئاۋاز قوشۇپ، كۇچادا قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، كۇچا 
-5ئاينىڭ -2شهھىرىنى ئىگىلىدى، ئارقىدىن بۈگۈر، باينى ئالدى، 

كۈنى ئاقسۇ شهھىرىنى ئىگىلىدى ھهمدە قهشقهرگه ھۇجۇم قىلىشقا 
مۇسۇلمانالرنى گۈللۈندۈرۈپ، "دا ئۇ پائال تهييارلىق كۆردى، شۇ جهريان

قۇرىمىز دېگهندەك " ، ئىسالم دۆلىتى"خهنزۇالرنى يوقىتىمىز
  . بۆلگۈنچىلىك تهشهببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويدى

بۇ چاغدا خوتهندىكى پانتۈركىزمچى، پانئىسالمىزمچى مۇھهممهت 
ئىمىن قۇمۇل قوزغىلىڭىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، تاقهتسىزلىك 

ڭ ئىنىسى ئابدۇلالنى قۇمۇل قوزغىلىڭىنىڭ تهپسىالتى بىلهن چو
شۇنىڭدەك جايالردىكى جىڭ شۇرېنغا قارشى كۈرەش ئهھۋالىنى 
ئىگىلهش ئۈچۈن تىۋىپلىق قىلىش نامى بىلهن ئۈرۈمچى، تۇرپان 

شۇنىڭ بىلهن بىلله مۇھهممهت ئىمىن . قاتارلىق جايالرغا ئهۋەتتى
 ئهزا قوبۇل 130ت قۇرۇپ، قارىقاش ناھىيىسىدە بىر نهخپىي تهشكىال

بۇ چاغدا . قىلدى ھهمدە خۇپىيانه ھهر خىل قورال ـ ياراقالرنى ياسىدى
. سابىت دامولال ھىندىستاندىن ئهمدىال قايتىپ كهلگهنىدى

يىلى -1930ئىككىيلهن يهنه بىر قېتىم ئۇچرىشىپ، بۇنى ئۇالر 
هيت غۇلجىدا قولغا كهلتۈرگهن ئورتاق تونۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان پ

دەپ قارىدى، سابىت دامولال مۇھهممهت ئىمىن پىالنلىغان ھهرىكهتنى 
يىلىنىڭ ئاخىرى ئابدۇلال -1932پۈتۈن كۈچى بىلهن قوللىدى، 

خوتهنگه قايتىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا قۇمۇل قوزغىلىڭى ۋە تۇرپان، 
پىچان، توقسۇن قاتارلىق جايالردىكى خهلقنىڭ جىن شۇرېننىڭ 

رۇش ئهھۋالى شۇنىڭدەك يول بويىدىكى ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇ
ئۇزۇن . جايالرنىڭ ئىجتىمائىي داۋالغۇش ئهھۋالىنى دوكىالت قىلدى



www.uyghurweb.net 

 62

ئۆتمهي كۇچاردا تۆمۈر قوزغىلىڭى پاتالپ، ئۇالرغا زور ئىلهام بهردى، 
مۇھهممهت ئىمىن ۋە سابىت دامولال ھهرىكهت قىلىدىغان پهيت 

ستاندىن جىن شۇرېن ھىندى. پىشىپ يېتىلدى دەپ قارىدى
ئهكهلدۈرگهن بىر تۈركۈم ئوق ـ دورىنى تارتىۋالغاندىن كېيىن، 

كۈنى قارىقاشتا قوزغىالڭ كۆتۈردى، -15ئاينىڭ -2يىل -1933
ئارقىدىنال مۇھهممهت ئىمىن قوزغىالڭچىالرنى باشالپ خوتهنگه 
ھۇجۇم قىلدى، يول بويى قوشۇننى ئۈزلۈكسىز زورايتىپ، ناھايىتى 

خوتهننى . قاتارلىق جايالرنى ئىگىلىدىتېزال خوتهن، كېرىيه 
ئىگىلىگهندىن كېيىن، مۇھهممهت ئىمىن بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت 

تهشكىل قىلدى، يهرلىك مهشهۇر دىنىي " خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"
زات مۇھهممهت نىياز ھۆكۈمهت باشلىقلىقىغا سايالندى، مۇھهممهت 

سئۇل لىككه تهيىنلىنىپ، ھهربىي ئىشالرغا مه"ئهمىر"ئىمىن 
بولدى، سابىت دامولال دىنىي ئىشالرغا مهسئۇل بولدى، ئۇالر 
غالجىرلىق بىلهن ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىاليدىغان جىنايىي 

" خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى. "ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ باردى
قۇرۇلغاندىن كېيىن ئهسكهر چىقىرىپ، مۇھهممهت ئىمىننىڭ 

باشچىلىقىدا گۇما، ئىنىسى شامهنسۇر ۋە سابىت داموللىنىڭ 
قاغىلىق، پوسكام، يهكهن قاتارلىق ناھىيىلهرگه ھۇجۇم قىلدى 

شهرقىي "ھهمدە قهشقهرنى ئىگىلهپ، بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت 
  . قۇرۇش كويىدا بولدى" تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى

  
نىڭ قهپهزدىن "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى) "4(

  چىقىشى ۋە گۇمران بولۇشى
     

جهنۇبىي شىنجاڭدا مالىمانچىلىق بولغان، مىللىي بۆلگۈنچى 
كۈچلهرنىڭ ھهرىكىتى كۆپهيگهن پهيتته، ئهنگىلىيه جاھانگىرلىكى 
جهنۇبىي شىنجاڭ ۋەزىيىتىنىڭ تهرەققىياتىغا يېقىندىن دىققهت 

ئۇزۇندىن بېرى ئهنگلىيه جاھانگىرلىكى دۆلىتىمىزنىڭ . قىلدى
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، مهملىكىتىمىز زېمىنى شىزاڭنى بىرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىپ
. قۇرۇش كويىدا بولۇۋاتاتتى" چوڭ شىزاڭ دۆلىتى"ئايرىپ چىقىپ، 

مهملىكىتىمىزنىڭ پۈتۈن شىزاڭ " چوڭ شىزاڭ دۆلىتى"ئاتالمىش 
ھازىرقى سىچۇەن (شۇنىڭدەك شىنجاڭنىڭ جهنۇبى، چىڭخهي، شىكاڭ

كهڭ ، يۈنهننهننىڭ غهربىي شىمالىي قاتارلىق )ئۆلكىسىنىڭ غهربى
رايونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان غهربىي زېمىننى ئايرىپ چىقىپ 

شۇنىڭ بىلهن بىلله . تۇر" مۇستهقىل دۆلهت"قۇرماقچى بولغان 
ئهنگلىيه يهنه جهنۇبىي شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىپ، ئۇنى 
ھىندىستان، ئافغانىستان، ئىران قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن 

بۇنىڭدىن . ۇرۇشنى پىالنلىدىق"چوڭ ئىسالم دۆلىتى"بىرلهشتۈرۈپ، 
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جهنۇبىي شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش 
ئهنگلىيىنىڭ ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىش ئومۇمىي ئىستراتېگىيىلىك 

شۇڭا سابىت دامولال، مۇھهممهت . پىالنىنىڭ تهركىبىي قىسمى
قۇرۇشنى " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"ئىمىن 
ندا دەرھال ئهنگلىيه جاھانگىرلىكىنىڭ قوللىشىغا پىالنلىغا
ندىستان ھۆكۈمىتى ىئايدا ئهنگلىيه ھ-8يىلى -1933. ىئېرىشت

ئارقىلىق قهشقهرگه جاسۇس ئهۋەتتى، ھىندىستانلىق 
سودىگهرلهرنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ھهر قايسى ساھه بىلهن 

پ، قويۇق ئاالقىسى بارلىقىدەك پايدىلىق شارائىتتىن پايدىلىنى
ئايرىم كىشىلهرنى ئهنگلىيىنىڭ جاسۇسلۇقى ۋە تهشۋىقاتچىلىقىغا 
سېتىۋالدى، ئۇالردىن پايدىلىنىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدا پانئىسالمىزم 

ياش "بىلهن پانتۈركىزمنى ھهدەپ تهرغىپ قىلدى، يهنه قهشقهردە 
. قۇردى" ياش قهشقهر پارتىيىسى"نى دوراپ "تۈرك پارتىيىسى

 مىڭ 510نى قولالش ئۈچۈن ئهنگلىيه بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى
شۇ . جىتى قىلىپ بهردىابلى چىقىرىپ، ئۇنى پائالىيهت خىررۇ

چاغدىكى شىنجاڭنىڭ دۇبهنى شىڭ شىسهي شىنجاڭنىڭ 
جهنۇبىدىكى مۇستهقىللىق ھهرىكىتى مهسىلىسى توغرىسىدا 
نهنجىڭدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه يوللىغان دوكىالتىدا مۇنداق 
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مهزكۇر قورچاق ھۆكۈمهتنىڭ تهشكىللىنىشى : "دىدەپ كۆرسهتكهنى
ۋە بارلىق ئاسىلىق ھهرىكهتلىرىدە ئهنگلىيىنىڭ قولى بار، ئۇنىڭغا 
ئهنگلىيىنىڭ خوتهنگه ئهۋەتكهن ۋەكىلى ئاستىرىتتىن قوماندانلىق 

  ".( ) قىلىۋاتىدۇ
 ئهنگلىيىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، سابىت دامولال بىلهن 

- 1933. ىلىك ھهرىكىتىنى تېزلهتتىۈنچگمۇھهممهت ئىمىن بۆل
ئايدا تۆمۈر، سابىت دامولال قهشقهر ۋالى مهھكىمىسى  - 5يىل 

قارمىقىدىكى قىرغىز مىللىي يىڭىنىڭ يىڭجاڭى ئوسمان بىلهن 
تىل بىرىكتۈرۈپ، ئىچكى ـ تاشقى جهھهتتىن ماسلىشىپ قهشقهرگه 

سابىت . ھۇجۇم قىلدى، تۆمۈر قهشقهر كونىشهھهرنى ئىگىلىدى
مولال قهشقهرگه بارغاندىن كېيىن شۇ جايدىكى ھهر قايسى قاتالم دا

زاتلىرى بىلهن كۆرۈشتىى، نۇتۇق سۆزلىدى، پانئىسالمىزم بىلهن 
پانتۈركىزمنى تهرغىپ قىلدى، مىللىي ئۆچمهنلىكنى قۇتراتتى، 

غىپ قىلدى، مىللىي رشىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشنى ته
پ چىقىپ، كۈچىنىڭ بارىچه بۆلگۈنچىلىك بايرىقىنى ئاشكارە كۆتۈرۈ

  . شتۇرۇپ چىقتىانى قۇر"ىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتىشهرقىي تۈرك"
تۈركلهر ئولتۇراقالشقان ۋە ياشىغان جايالرنى " تۈركىستان"ئاتالمىش 

ئهسىرنىڭ ئالدى ـ كهينىدە بارلىققا كهلگهن، -8كۆرسىتىدۇ، مىالدى 
 تۈركىي كېيىن تۇركىستاننىڭ دائىرىسى بارغانسېرى چوڭىيىپ،

، -18. تىللىق مىللهتلهر ئولتۇراقالشقان بارلىق جايالرغا كېڭهيدى
ئهسرىدە روسىيه ۋە ياۋروپادىكى نۇرغۇن يازغۇچى تۈركىستاننى -19

ۋە " غهربىي تۈركىستان"پامىر ئىگىزلىكىنى چېگرا قىلىپ، 
  چهت ئهللىكلهر . دەپ ئايرىدى" شهرقىي تۈركىستان"

ىسمى ياكى شىنجاڭنىڭ ئادەتته شىنجاڭنىڭ جهنۇبى ق
شهرقىي تۈركىستان . ھهممىسىنى شهرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدۇ

ئهسلىدە جۇغراپىيلىك ئاتالغۇ ئىدى ، كېيىن جاھانگىرالر بۇ 
ئاتالغۇدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى جۇڭگونى پارچىاليدىغان قورالغا 

ئهسىرنىڭ -20دېگهن بۇ نام "شهرقىي تۈركىستان. "ئايالندۇرۇۋالدى
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يىللىرى شىنجاڭغا كىرگهن، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ -30، -20
دۆلهتنى پارچىالش ئېهتىياجىغا باپ كهلگهچكه، سابىت دامولال 
قاتارلىقالر قهشقهرگه كىرگهندىن كېيىن تاقهتسىزلىك بىلهن 

قۇرۇش مهسىلىسىنى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھۆكۈمىتى"
. ىتىدە كۆرسهتتىئوتتۇرىغا قويۇپ، بۆلگۈنچىلىك شۇئارىنى ھهرىك

ئهينى چاغدا تۆمۈر بىلهن خوتهن تهرەپ ئوتتۇرىسىدا زىددىيهت 
ناھايىتى چوڭقۇر بولغاچقا، سابىت داموللىنىڭ تهشهببۇسى قوبۇل 

ئايدا، ماشىمىڭغا قاراشلىق ماجهنساڭ -8يىلى -1933قىلىنمىغان 
سابىت دامولال . قىسمى تۆمۈرگه ھۇجۇم قىلدى ھهمدە ئۇنى ئۆلتۈردى

شۇنىڭدىن .  ئوسمان يهنه بىرلىشىپ توققۇزاقنى قايتۇرۇۋالدىبىلهن
شهرقىي "كېيىن سابىت دامولال ئهنگلىيه بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ،

  . نى ياساپ چىقتى"تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى
سابىت دامولال ئاتۇشتا تۇغۇلغان، كىچىكىدىن تارتىپال ئىسالم 

ىن ئاتۇش، قهشقهردىكى دىنىدىن سىستېمىلىق تهربىيه ئالغان، كېي
يىلىدىن كېيىن ئۇ يۇرتىدىن -1928. مهشهۇر دىنىي زاتقا ئايالنغان

ئايرىلىپ، تارىم ئويمانلىقىنى بويالپ شىمالغا مېڭىپ، ئىلگىرى ـ 
كېيىن بولۇپ، ئاقسۇ، كۇچا قاتارلىق جايالردىكى دىنىي مهكتهپلهردە 

 دىنىي خهلپهتلىك قىلغان، كېيىن يهنه ئىلىغا بېرىپ داۋاملىق
يىلىدىن كېيىن ئۇ -1930. تهربىيه پائالىيىتى بىلهن شۇغۇلالنغان

ئافغانىستان، ھىندىستان قاتارلىق دۆلهتلهرگه بېرىپ ئۇقۇپ، 
پائىسالمىزم بىلهن پانتۈكىزمنى قوبۇل قىلغان ھهمدە 

-1933ئهنگلىيىنىڭ جاسۇسلۇق ئورگىنى بىلهن ئاالقه ئورناتقان، 
قايتىپ، مۇھهممهت ئىمىننىڭ يىلىنىڭ باشلىرىدا ۋەتهنگه 

ئىسالم "قارىقاشتا قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىنى قوللىغان ھهمدە خوتهن
ئارقىدىن ئۇ قوشۇن تارتىپ، . نىڭ دىنىي مهسئۇل بولغان"ھۆكۈمىتى

شهرقىي "تۆمۈر بىلهن بىرلىشىپ قهشقهرنى ئىگىلىگهن ھهمدە 
قۇرۇشنى ئاكتىپ پىالنلىغان ، " تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى

تۆمۈر ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا زىددىيهت بولغاچقا، بۇ 
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تۆمۈر ئۆلتۈرۈلگهندىن . بۆلگۈنچىلىك پىالنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىدى
كېيىن، سابىت دامولال ئهنگلىيىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا دۆلهتنى 
. پارچىاليدىغان قورچاق ھۆكۈمهت قۇراشتۇرۇپ چىقىشنى تېزلهتتى

چىكالر ۋە يۇقىرى قاتالم دىنىي ئۇ ئهكسىيهتچى فېئودال پومېش
خوتهن ئۇرۇشىغا ياردەم بېرىلىدىغان "زاتالرنى ئهتراپىغا توپالپ، ئاۋۋال 

قۇرۇپ چىقىپ، ئۇنى "ماددىي ئهشيا باشقۇرۇش ئىدارىسى
كېيىن بۇ تهشكىالتنىڭ . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى قىلدى

خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق ئىش "ئىسمىنى 
كۈنى ئۇ يهنه ئۇنى -10 ئاينىڭ -9. قىلىپ ئۆزگهرتتى" شقارمىسىبا
دەپ ئۆزگهرتتى، " شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق جهمئىيىتى"

شهرقىي تۈركىستان "ئۇ مهزكۇر جهمئىيهتنىڭ قۇرۇلۇش يىغىنىدا 
قۇرۇش تهشهببۇسىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا " مۇستهقىل ئىسالم دۆلىتى

سابىت . بهشىرىسىنى ئاشكارىلىدىقويۇپ، بۆلگۈنچىلىك ئهپتى ـ 
دامولال قۇمۇل دېهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ داھىسى غوجا نىيازنىڭ ئاز 
سانلىق مىللهت ئاممىسى ئارىسىدا يۇقىرى ئابرويغا ئىگه 
ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلگهچكه، بۆلگۈنچى ھۆكۈمهتنى پهردازالش 
ڭ ئۈچۈن، ئۇ ئاقسۇغا ئادەم ئهۋەتىپ غوجا نىيازنى ھۆكۈمهتنى

ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە . نى بولۇشقا تهكلىپ قىلدى"زۇڭتۇڭ"
تۇرۇشلۇق كونسۇلىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىشى ۋە رىژىسورلۇق 
قىلىش ئارقىسىدا، سابىت داموللىنىڭ جىددىي پىالنلىشى بىلهن، 

شهرقىي "كۈنى كېچىدە ئاتالمىش -12ئاينىڭ -11يىلى -1933
ى ياسىلىپ قهپهزدىن ئاخىر"تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى

قىلىپ "زۇڭتۇڭ"غوجا نىياز كهلمىگهن بولسىمۇ يهنىال . چىقتى
بولدى، بىر تۈركۈم فېئودال "زۇڭلى"سايالندى، سابىت دامولال 

پومېشچىك، سودىگهر، يۇقىرى قاتالم دىنىي زات، پانئىسالمىزمچى، 
پانتۈركىزمچىلهر بۇ بۆلۈنچى ھاكىمىيهتنىڭ چوڭ ھوقۇقىنى 

، ھۆكۈمهتنىڭ "ئاساسىي قانۇن"ۇ قورچاق ھاكىمىيهت ب. ئىگىلىدى
تهشكىلىي پروگراممىسى، ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش پروگراممىسى ۋە 
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تهشكىلىي . ۋازارەت، نازارەتلهرنى يولغا قويۇش چارىسىنى تۈزدى
مهڭگۈ دېموكراتىك " "شهرقىي تۈركىستان"پروگراممىدا 

لقئارا نهنجىڭ ۋە خه. بولدى دەپ جاكارلىدى" جۇمهۇرىيهت
ئىتتىپاقنىڭ ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىشىنى، ئاخىرقى مهقسهتكه 
يېتىپ مهڭگۈ مۇستهقىل بولۇشقا كاپالهتلىك قىلىشىنىتهلهپ 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "قىلدى، بۇ پروگرامما 
نىڭ سېپى ئۆزىدىن بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت "جۇمهۇرىيىتى

ىرلىكىگه ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ قهپهزدىن چىقىشى دۆلهتنىڭ ب
بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئېغىر ۋەقه ئىكهنلىكىنى تولۇق 

  . چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت ئهنگلىيىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىشى 
ئارقىسىدا قۇرۇلغان، ئۇ قۇرۇلۇش بىلهنال دۆلهت ۋە خهلقنىڭ 
مهنپهئىتىنى ساتتى، چهت ئهلنىڭ بېقىندىسى ۋە غالچىسى بولۇشنى 

ئۇنىڭ كاتتىبېشى سابىت دامولال ئىلگىرى ـ كېيىن . كۆردىراۋا 
بولۇپ ھىندىستان، ئافغانىستان، ئىران، ئهنگلىيه، ئامېرىكا، ياپونىيه، 
گېرمانىيه، ئىتالىيه قاتارلىق دۆلهتلهرگه ئادەم ئهۋەتىپ ئېتراپ 

سابىت دامولال ئافغانىستان پادىشاھى باتۇر . قىلىشنى تهلهپ قىلدى
رغا يازغان خېتىدە نۇمۇسسىزلىق بىلهن مۇھهممهت دىنا

ئالىيلىرىنىڭ قورال ـ ياراق، توپ ـ زەمبىرەك، ئوق ـ دورا جهھهتته "
ئهگهر مۇمكىن . . . بىزگه ياردەم بېرىشلىرىنى ئىلتىماس قىلىمىز

بولسا، ئالىيلىرى يېڭىلمهس قوشۇنلىرىنى ئهۋەتىپ بىزگه ياردەم 
يېتهكچىلىكى ۋە ياردىمىدىن ئهگهر بىزنى ئۆزلىرىنىڭ . . . قىلغايال

مۇھرۇم قىلىشىنى خالىمىسىال، ئۇنداقتا بىزنى يېتهكلهپ، 
  .( ) دېگهن. . . " ھېمايىلىرىگه ئالغايال

    بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى 
ھهدەپ تهرغىپ قىلىپ، مىللهتچىلىك ئهسهبىيلىكىنى قۇترىتىپ، 

ىق مىللهتكه ئۆچمهنلىك قىلدى ۋە ئۇالرنى ئۇيغۇرالردىن باشقا بارل
كۈچلىرى ئۆزلىرى بىلهن ) خۇيزۇ(قىردى، ماجۇڭيىڭ 
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قارشىالشقانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ دىندىشى بولغان خۇيزۇالرغىمۇ 
تۇڭگانالر خهنزۇالردىنمۇ "چىش ـ تىرنىقىغىچه ئۆچمهنلىك قىلىپ، 

ىشىمىز، تۇڭگانالردىن ئېهتيات قىل"، "ئۆته ئهشهددىي دۈشمىنىمىز
ئۇالرغا قهتئىي تاقابىل تۇرۇشىمىز، ھهرگىز يۈز ـ خاتىرە 

شىنجاڭنىڭ قهدىمدىن . دەپ قارىدى" قىلماسلىقىمىز كېرەك
بۇيانقى مىللهتلهر مۇناسىۋىتى تهرەققىيات تارىخىنى كۈچهپ ئىنكار 
قىلدى، خهنزۇالر بىلهن ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا ئۆگىنىش، 

ۇش، قويۇق مۇناسىۋەتته بولۇپ، ئورتاق تهرەققىي ئۆزئارا ئالماشتۇر
سېرىق خهنزۇالرنىڭ شهرقىي "قىلىش تارىخىنى ئىنكار قىلدى، 

تۈركىستان بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق، قارا تۇڭگانالرنىڭمۇ چوڭ 
مۇناسىۋىتى يوق، شهرقىي تۈركىستان شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ 

  . ىدەپ بىلجىرلىد"( ) شهرقىي تۈركىستانى
بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت دۆلهتنى ئىسالم دىنى بويىچه قۇرۇشنى، 
مهھكىمه شهرئى قۇرۇشنى جاكارالپ، ھهر مىللهت خهلقىغه 
قااليمىقان تهن جازاسى بېرىپ، ھهدەپ زىيانكهشلىك قىلدى، 

  . شهرىئهت بويىچه يۈزىگه چۈمبهل تارتمىغان ئايالالرنى ئۆلتۈردى
ساتقۇچ فېئودال پومېشچىك بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت ۋەتهن 

سىنىپى ۋە يۇقىرى قاتالم دىنىي زاتالرنىڭ مهنپهئىتىگه ۋەكىللىك 
شۇڭا . قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئارزۇسىنى ئهكس ئهتتۈردى

قهپهسدىن چىقىشى بىلهنال ھهر مىللهت خهلقىنىڭ , ئۇ
خهلىقنىڭ باج، ئىجارە تاپشۇرۇشقا قارشى . قارىشىلىقىغا ئۇچرىدى

بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت بىلهن . ش ۋەقهلىرى بولۇپ تۇردىتۇرۇ
قهشقهر ئهتراپىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقان باشقا كۈچلهر ئوتتۇرىسىدىكى 

شۇ چاغدا يېڭىشهھهرنى قهشقهر ۋالىسى . زىددىيهت مۇرەككهپ ئىدى
ماشاۋۋۇ ۋە ماجۇڭيىڭنىڭ قول ئاستىدىكى ماجهنساڭ ئىگىلهپ 

شۇ چاغدا . كۈچلهر بىلهن كېلشهلمهيتتىتۇرۇۋاتاتتى، ئۇالر بۆلگۈنچى 
ئاقسۇنى ئىگىلهپ تۇرغان غوجا نىياز ئىنتايىن سىرلىق كۈچ ئىدى، 
غوجا نىياز قۇمۇل دېهقانالر قوزغىلىڭىدا باش كۆتىرىپ چىقىپ، 
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جىڭ شۇرېنغا قارشى كۈرەشنىڭ داھىسىغا ئايالنىدى، بۇ كۈرەشته ئۇ 
ۇڭيىڭنى تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى، ماج

گهنسۇدىن شىنجاڭغا باشالپ كىردى، ئۇ ئهسلىدە ماجۇڭيىڭ بىلهن 
بىرلىشىپ جىڭ شۇرېنغا قارشى تۇرغان ئىدى، كېيىن ئولجا 

" ئاپرىل-12"يىلى -1933. بۆلۈشمهي، دۈشمهنلىشىپ قالدى
سىياسىي ئۆزگىرىشىدىن كېيىن، شىنجاڭغا شىڭ شىسهي 

ۇرۇش ئۈچۈن سوۋېت ھۆكۈمرانلىق قىلدى، ئۇ ماجۇڭيىڭغا قارشى ت
ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلىنىڭ ياردىمىدە غوجىنىياز 
بىلهن سۇلهى قىلدى ھهمدە غوجانىيازنى جهنۇبىي شىنجاڭ 
گارنىزونىنىڭ قوماندانلىقىغا تهيىنلىدى، شۇنىڭدىن ئېتبارەن 
غوجانىياز شىڭ شىسهي تهرەپته تۇرۇپ ماجۇڭيىڭغا قارشى تۇردى، 

جاڭدا ماجۇڭيىڭ بىلهن جهڭ قىلىپ زىيان كېيىن جهنۇبىي شىن
ئهينى چاغدىكى جهنۇبىي شىنجاڭدا . تارتىپ، ئاقسۇغا چېكىندى

غوجىنىيازنىڭ كۈچى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ، دېيىشكه بوالتتى، 
شۇڭا جهنۇبىي شىنجاڭدىكى باشقا ھهرخىل كۈچلهر غوجىنىيازنىڭ 

 ھېلىقى .كۈچىگه تايىنىپ ئۆز كۈچىنى زورايتىشنى ئوياليتتى
بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتمۇ بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس ئىدى، ئۇ 

تېنهپ غوجىنىيازنى -قهپهسدىن چىقىشى بىلهنال ئالدىراپ
لۇققا كۆتۈرۈپ، غوجىنىيازنىڭ كۈچى ئارقىلىق بۆلگۈنچى "زۇڭتۇڭ"

  . ھاكىمىيىتىنى قوغداش غهرىزىدە بولدى
ىلهن مامۇت ماجهنساڭ قىسمىغا زەربه بېرىش ئۈچۈن، غوجىنىياز ب

-1يىل -1934قوشۇن تارتىپ ئاتۇشتىن قهشقهرگه يۈرۈش قىلدى، 
غوجانىيازنىڭ ئادىمى كۆپ، . كۈنى قهشقهرگه كىردى-13ئاينىڭ 

قوراللىرى خىل بولغاچقا، ھهبىي جهھهتته ناھايىتى تېزال قهشقهرنى 
بۇ چاغدا يېڭىشهھهرنى ساقالپ تۇرىۋاتقان . كونترول قىلدى

گۈنچى ھاكىمىيهت ئۈچۈن تهھدىت بولىۋاتقان  ماجهنساڭ قىسمى بۆل
ئهڭ چوڭ قوراللىق كۈچ ئىدى، غوجىنىياز ماجۇڭيىڭ بىلهن 
دۈشمهنلىشىپ قالغاچقا، قهشقهر كونىشاھهرگه كىرگهندىن كېيىن 
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ماجۇڭيىڭ قارمىقىدىكى ماجهنساڭغا ھۇجۇم قىلدى، يېڭىشهھهر 
ەم ماجۇڭيىڭ ماشىمىڭنى ئىككى مىڭ ئاد. خهۋپ ئىچىدە قالدى

" خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى."بىلهن ماجهنساڭغا ياردەمگه ئهۋەتتى
 دىن 300ماشىمىڭ قىسمىنى توسۇش ئۈچۈن نۇرمهھهممهتنى 

كۆپرەك ئادەم بىلهن پهيزاۋات ناھىيىسىگه ماشىمىڭنىڭ قىسمىغا 
خوتهن قوشۇنى ماشىمىڭ قىسمى بىلهن . تاقابىل تۇرۇشقا ئهۋەتتى

ىڭ قىسمى قاتمۇ ـ قات مۇداپىئهنى تۇتۇشۇپال مهغلۇپ بولدى، ماشىم
. بۆسۈپ ئۆتۈپ، قهشقهرگه كىرىدىغان يولنى ناھايىتى تېزال ئاچتى

غوجىنىياز ماشىمىڭ قىسمىغا پهرۋا قىلماي ئۆزىنىڭ 
قوغدىغۇچىلىرىنى باشالپ، ئاۋۋال ماشىمىڭ قىسمىنىڭ  
يېڭىشهھهر ناھىيىسىنىڭ يامانيا كهنتىدىكى بازىسىغا قارشى 

ى، غوجىنىياز ماشىمىڭ قىسمى بىلهن يېرىم كۈن مۇداپىئه تۈزد
قاتتىق جهڭ قىلدى، ئاخىرى دۈشمهنگه تهڭ كېلهلمهي قهشقهر 
كونىشهھهرگه چېكىندى، ماشىمىڭ قىسمى يېڭىشهھهرگه كىرىپ 

ماشىمىڭنىڭ يېڭىشهھهرگه . ماجهساڭنى قورشاۋدىن قۇتقۇزدى
سابىت كىرىشى بىلهن قهشقهر كونىشهھهر قااليمىقانلىشىپ كهتتى، 

دامولال ۋە ئۇنىڭ ھهربىي، مهمۇرىي ئهمهلدارلىرى كهينى ـ كهينىدىن 
غوجىنىياز بىلهن مامۇت . شهھهرنى تاشالپ قېچىپ كهتتى

ئۇيغۇر قاتارلىق شىنجاڭ . قوشۇنىنى باشالپ يېڭىسارغا چېكىندى
-ھهر مىللهت خهلقى ۋەتهنپهرۋەرلىك بايرىقىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ، ئارقا

پ بۇ ئهكسىيهتچىل بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتكه ئارقىدىن قوزغىلى
 كۈن مهۋجۇت 88 ـ كۈنى 6 ـ ئاينىڭ 2 ـ يىل 1934. قارشى تۇردى

شهرقىي تهركىستان ئىسالم "بولۇپ تۇرغان بۆلگۈنچى ھۆكۈمهت ــ 
. يىمىرىلىپ، تارىخنىڭ ئهخلهت دۆۋىسىگه تاشالندى" جۇمهۇرىيىتى

ىنجاڭدا تارىخ شهپقهتسىرلىك بىلهن شۇنى ئۇقتۇردىكى، ش
بۆلگۈنچلىك قىلىش كىشىلهرنىڭ كۆڭلىگه ياقمايدۇ، ئۇنىڭ 

  . ئاقىۋىتى جهزمهن ئېچىنىشلىق بولىدۇ
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گۇمران بولغاندىن "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
كېيىن سابىت دامولال ئىگىسىز قالغان اللما ئىتتهك نهمۇنه 

 قوشۇنىنىڭ "خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"قاترىدى، يېىسارغا بارغاندا، 
كاتتىۋېشى نۇرمهھهممهت قوبۇل قىلمىدى، ئۇ ئامالسىز قېلىپ، 
يېڭسار، يهكهن ئهتراپىدا مۆكۈنۈپ يۈردى، غوجىنىياز قوشۇنىنى 
باشالپ قهشقهردىن چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن، خوتهننىڭ كۈچى 
بىلهن بىرلىشىپ، ماشىمىڭ قىسمىغا تاقابىل تۇرماقچى بولغانىدى، 

ۋاز قوشمىدى، پهيزاۋاتتا ماشىمىڭ قىسمى بىلهن لېكىن جايالر ئا
يالغۇز جهڭ قىلىپ مهغلۇپ بولدى، غوجىنىياز ئاتۇشقا 

سوۋېت -چېكىنگهندىن كېيىن، ئۇلۇغچات ئارقىلىق جۇڭگو
ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىپ، ئۆزىنى قايتىدىن ئوڭشىماقچى 

تى، چېگرا ئېغىزىدا ئۇ سوۋېت ئهمهلدارلىرى بىلهن كۆرۈش. بولدى
شىڭ شىسهي : سوۋېت ئىتتىپاقى ئهمهلدارى ئۇنى ئهيىپلهپ

ھۆكۈمىتى بىلهن كېلىشىم تۈزگهن ئىدىڭىز، نېمىشكه ۋەدىڭىزدە 
شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "تۇرماي، ئهكسىچه قانۇنسىز 

: غوجىنىياز ئۆزىنى ئاقالپ. دە ۋەزىپه ئۆتهيسىز؟ دېدى"جۇمهۇرىيىتى
ت داموللىنىڭ قانۇنسىز بۇ ھۆكۈمهتنى مهن قۇرمىدىم، سابى
سوۋېت ئهمهلدارلىرى . ھهرىكهتلىرىگه قاتناشمىدىم دېدى

غوجانىيازنىڭ دېگهنلىرىنى دەلىللهش ئۈچۈن، سابىت دامولال 
قاتارلىق قورچاق ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنى تۇتۇپ بهرسه ئاندىن 

غوجىنىياز ئۆركهشتامدىن . ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ل ئارقىلىق يېڭىسارغا يېتىپ بېرىپ، مامۇت بىلهن ئايرىلىپ، ئوپا

كېيىن ئۇالر زور كۈچ بىلهن سابىت داموللىالرنىڭ . كۆرۈشتى
- 1934. پېيىگه چۈشتى، ئۇنىڭ يهكهندە ئىكهنلىكىدىن خهۋەر تاپتى

ئاينىڭ ئوتتۇرلىرى غوجىنىياز يهكهندە سابىت دامولال ۋە -4يىلى 
. ىنى قولغا ئالدىقورچاق ھۆكۈمهتنىڭ بىر قانچه مىنىستىر

مۇھهممهت ئىمىن غوجىنىيازنىڭ قىلىقىدىن قاتتىق نارازى بولۇپ، 
غوجىنىياز . ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ، قوشۇننى باشالپ خوتهنگه كهتتى
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قوشۇنىنى باشالپ ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئاۋات ناھىيىسىگه كېلىپ، 
قورچاق ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنى ماجۇڭيىڭغا قوغالپ زەربه 

سابىت دامولال . ن ئۆلكه ئارمىيىسىگه تاپشۇرۇپ بهردىبېرىۋاتقا
ئۈرۈمچىگه ياالپ ئېلىپ كېتىلدى، كېيىن تۈرمىدە ئۆلۈپ، ئۆزىنىڭ 

غوجىنىياز سابىت داموللىنى . نومۇسسىز ھاياتىنى ئاخىرالشتۇردى
شىڭ . تۇتقاندىن كېيىن سوۋېتنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشتى

 مهغلۇب قىلغاچقا، شىسهي ئهمدىال جاڭ پېييۇەن، ماجۇڭيىڭنى
ھاكىمىيهتنى مۇستهھكهملهشكه توغرا كېلهتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه 

شۇڭا . ئهسلى غوجىنىياز بىلهن ھهمكارلىق كېلىشىمى تۈزگهنىدى
شىڭ شىسهي ۋاقتىنچه غوجىنىيازدىن پايدىلىنىشنى قارار قىلىپ، 
غوجىنىيازنى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىكىگه 

شىسى -6ڭ قىسمىنى شىنجاڭ ئاتلىق ئهسكهرلهر تهيىنلىدى، ئۇنى
قىلىپ ئۆزگهرتتى، مامۇتنى شىجاڭلىققا تهيىنلهپ، قهشقهردە 

  . تۇرغۇزدى
بۇنىڭدىن باشقا، ئۆلكه مهركىزى ــ ئۈرۈمچىنى قورشاپ تۇرغان 
ماجۇڭيىڭ قىسمى شىڭ شىسهيگه ياردەم بېرىشكه كهلگهن سوۋېت 

ېيىن، جهنۇبىي قىزىل ئارمىيىسىدىن مهغلۇب بولغاندىن ك
ئايدا رېن -7يىل -1934. شىنجاڭغا قاراپ چېكىنىپ قهشقهرگه باردى

خهنشۇەن، ماجۇڭيىڭ قاتارلىقالر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قهشقهردە 
تۇرۇشلۇق كونسۇلى ئهۋەتكهن خادىمالرنىڭ ھېمايىسىدە چېگىرىدىن 
ئۆتۈپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا كهتتى، قالغان قىسىمغا ھهدىسىنىڭ 

بۇ چاغدا . اخۇسهن قوماندانلىق قىلىپ خوتهندە تۇردىيولدىشى م
" ئىسالم پادىشاھلىقى"خوتهندە يهنه بىر بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت 

ماخۇسهن ئهسكهر باشالپ بېرىپ، دۆلهتنىڭ . مهۋجۇت ئىدى
بىرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنى 

لگۈنچى مۇھهممهت يوقاتتى، بۇ ھاكىمىيهتنىڭ باشلىقى، مىللىي بۆ
ئىمىن چهت ئهلگه قېچىپ كېتىپ، داۋاملىق شىنجاڭنى پارچىالش 

  . بىلهن شۇغۇلالندى
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   مامۇت، ماخۇسهن قارا نىيهت، يامان ئادەملهر ئىدى، ئۇالر 
شۇنداق بولغاچقا، شىنجاڭدا . پانئىسالمىزم، پانتۈركىزمنى ياقاليتتى

  .بۆلگۈچىلهر يهنىال مهۋجۇت ئىدى
   
ما خۇسهن توپىلىڭىنى تىنجىتىپ، شىنجاڭنى پۈتۈنلهي مامۇت، ) 5(

  بىرلىككه كهلتۈرۈش
  

ئايدا غوجىنىياز ئۈرۈمچىگه كېلىپ، ئۆلكىلىك -8يىلى -1934
ھۆكۈمهتنىڭ رەئىسى بولدى، قىسىمنى ئۆزىنىڭ يېقىنى مامۇتنىڭ 

مامۇت تۇرپان . باشچىلىقىدا قهشقهرنى مۇداپىئه قىلىشقا قالدۇردى
ىشچىك ئىدى، ئهنگلىيىگه يېقىنلىشىش، شىڭ ئاستانلىق چهڭ پوم

شىسهي ھاكىمىيىتىنىڭ سوۋېتكه يېقىنلىشىش سىياسىتىگه 
قارشى تۇرۇشىنى تهشهببۇس قىالتتى، ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى 

دەپ " دىنغا قارشى"كوممۇنىزم بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ، كوممۇنىزم
ۇشنى ئۇ شىنجاڭدا بىر مۇستهقىل ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇر. قارايتتى

شۇڭا ئۇ ئۆزى قوللىغان . ئۆزىنىڭ سىياسىي غايىسى قىلغانىدى
گۇمران بولغاندىن " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"

كېيىن، سابىت داموللىنىڭ ئىزىنى بېسىپ، داۋاملىق قهشقهردە 
ئۇ دىنىي . مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئېلىپ باردى

شتابىدا مهسچىت شى -6ئهسهبىيلىكنى ھهدەپ قۇترىتىپ، 
سالدۇرۇپ، ھهر قانداق ئهھۋالدا، ھهر قانداق ئادەم بهش ۋاق ناماز 

، "ئۆشرە"ئوقۇشى كېرەكلىكىنى بهلگىلىدى؛ ئۇ يهنه مهجبۇرى 
يىغىپ، ئۇنى مهكتهپ ئېچىشقا ئىشلىتىپ، مىللهتچىلىنى " زاكات"

تهرغىپ قىلىپ، بۆلگۈنچى كۈچلهرنى يېتىشتۈردى؛ ئۇ دىننى 
ىلهن جۇڭگونى پارچىالش سهپسهتلىرىنى كۈچهپ قوغداش نامى ب

قۇرىمهن دەپ جار " ئىسالم ئۇيغۇر دۆلىتى"تهرغىپ قىلىپ، قانداقتۇر 
سالدى؛ ئۇ قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن يهنه مهخسۇس پۇل 

يېڭى ھايات "ئاجىرىتىپ بۆلگۈنچىلىكنى تهرغىپ قىلىدىغان 
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ت ئارقىلىق گه زور كۈچ بىلهن ياردەم بهردى، مۇشۇ گېزى" گېزىتى
پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنى تهرغىپ قىلىپ، جهنۇبىي 
شىنجاڭدا مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىنى بىر مهھهل ئهۋج 

مامۇتنىڭ دۆلهتنىڭ بىرلىكىگه زىيان يهتكۈزىدىغان . ئالدۇردى
تۈرلۈك ئېقىمغا قارشى ھهرىكهتلىرى شىڭ شىسهينىڭ قهشقهردىكى 

ولدى، شۇنىڭ بىلهن شىڭشىسهي ھۆكۈمرانلىقىغا تهھدىت ب
مامۇتتىن ئىبارەت بۇ بۆلگۈنچى كۈچكه بىر قاتار چهكلهش تهدبىرى 
قولالندى ھهمدە بۇ كۈچنى يىلتىزىدىن قۇمۇرۇپ تاشالشقا 

ئايدا شىڭ شىسهي -9يىلى -1934ھهربىي جهھهتته، . تهييارالندى
شىغا قىسىمنى مهشىق -6سوۋېتلىق شاۋجياڭ ژېبراكىننى 

ئهۋەتتى، ژېبراكىننىڭ تهكلىپى بىلهن مامۇت ئۈچ قىلدۇرۇشقا 
ئوفىتسېرنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا تهربىيىلىنىشكه ئهۋەتتى، 
نهتىجىدە بۇ ئوفىتسېرالر سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل بولۇپ، 
مامۇتنىڭ قىسمىدىن ئون نهچچه ئوفىتسېرنى ئۈرۈمچىگه بىلىم 

زىگه تارتتى ئاشۇرۇشقا ئېلىپ كېلىپ، كۆپ قېتىم قوبۇل قىلدى، ئۆ
نى تهشۋىق قىلدى، " ئالته بۈيۈك سىياسىتى"ھهمدە ھۆكۈمهتنىڭ 

بۇنىڭ بىلهن بۇ ئوفىتسېرالر مهيدانىنى ئۆزگهرتىپ، ھۆكۈمهتكه 
سادىق بولىدىغانلىقىنى، شىنجاڭنىڭ تىنچلىقى ۋە گۈللىنىشى 
ئۈچۈن تۆھپه قوشىدىغانلىقىنى، بۆلگۈنچىلىككه قارشى 

شۇنداق قىلىپ مامۇتنىڭ پۈتۈن . ىتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشت
شىنى قۇترىتىپ ھۆكۈمهتكه قارشى تۇرۇشى، بۆلگۈنچىلىك قىلىشى 

ساياسىي جهھهتته، شىڭ شىسهي سوۋېت . مۇمكىن بولماي قالدى
كومپارتىيىسىنىڭ جۇڭگو تهۋەلىكىدىكى ئهزاسى ۋاڭ باۋچيهننى 

قهشقهرنىڭ ۋالىيلىقىغا تهيىنلىدى، قاۋۇل خادىمالرنى )جاۋشى(
هشقهر ج خ ئىدارىسىنىڭ باشلىقلىقىغا تهيىنلهپ، مامۇتنى نازارەت ق

يىلى سوۋېت كومپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى -1935. قىلدى، چهكلىدى
نى " يېڭى ھايات گېزىتى"مهنسۇرنىڭ تهكلىپى بىلهن ھۆكۈمهت 

ئۆتكۈزىۋالدى، مىللىي بۆلگۈنچىلىنى ئاشكارا تهرغىپ قىلىدىغان 
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شقا شىڭ شىسهي يهنه قهشقهردە سوۋېت بۇنىڭدىن با. تىلنى يوقاتتى
ئىتتىپاقىغا مايىل زات غوپۇر داموللىنى يۆلهپ، ئۇنىڭ ئابرويىدىن 

  . پايدىلىنىپ مامۇتنىڭ تهسىرىنى تۈگهتتى
 بارا سېزىپ قېلىپ، -مامۇت شىڭشىسهينىڭ غهرىزىنى بارا

ئهينى چاغدا ئۇ تېخى شىڭ . خاتىرجهمسىزلىنىشكه باشلىدى
رشى تۇرۇشقا پېتىنالمايتتى، قۇراللىق شىسهيگه ئاشكارا قا

ئۇ قول . قارشىلىشىشقا ئاستىرىتتىن پائال تهييارلىق كۆرىۋاتاتتى
ئاستىدىكى ھۆكۈمهتكه مايىل ئۇنسۇرالرنى تازلىدى، شۇنىڭ بىلهن 
بىلله، ئىچكى جهھهتته قهشقهر، ئاقسۇ قاتارلىق جايالردىكى 

ىپ، تاشقى ئهكسىيهتچى دىنىي، فېئودال كۈچلهر بىلهن بىرلىش
جهھهتته ئهنگلىيه، ياپونىيه جاھانگىرلىكى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ، 

ئۇ ئابدۇلال بهگ دامولال ئارقىلىق . مهقسىتىگه يهتمهكچى بولدى
ئۇ . ئهنگلىيه جاھانگىرلىكىنىڭ بىر مۇنچه پۇلىنى قوبۇل قىلدى

ھهتتا ياپونىيىگه خۇپىيانه ئهلچى ئهۋەتىپ، ياپونىيىنىڭ شىنجاڭغا 
بولۇشىغا ياردەم بېرىشىنى تهلهپ " مۇستهقىل"ر ئهۋەتىپ، ئهسكه

قىلماقچى بولدى، بۇنىڭ بىلهن ئۆزىنىڭ ۋەتهن ساتقۇچلۇق ئهپتى ـ 
بهشىرىسىنى تولۇق ئاشكارىلىدى، لېكىن ئۇنىڭ ياپۇنىيىنى پانا 
تارتىش غهرىزى ئهۋەتكهن ئادىمىنىڭ يولدا توسۇلۇپ قېلىشى بىلهن 

لهن شىڭ شىسهي ھۆكۈمهمىتى مامۇت بى. ئهمهلگه ئاشمىدى
 -5يىلى -1936. ئوتتۇرسىدىكى زىددىيهت كۈنسېرى چوڭقۇرالشتى

ئايدا غوپۇر دامولال قهشقهردە مامۇت ئهۋەتكهن ئادەملهر تهرىپىدىن 
. ئۆلتۈرۈلدى، بۇنىڭ بىلهن زىددىيهت تېخىمۇ كهسكىنلىشىپ كهتتى

 يىلى -1935  .غوپۇر دامولال قهشقهردە يۇقىرى ئابرويغا ئىگه زات ئىدى
 قېتىملىق شىنجاڭ خهلق قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ، -2ئۇ 

ھۆكۈمهتنىڭ ئلته بۈيۈك سىياسىتىنى ھېمايه قىلىدىغانلىقىنى 
قهشقهرگه قايتىپ . بىلدۈرۈپ، ئالتۇن ئوردىنغا ئېرىشكهنىدى

بارغاندىن كېيىن، ئۇ مامۇت بىلهن قارشىلىشىپ، ھۆكۈمهتنىڭ 
ق قىلدى، ھهر مىللهت خهلقىنى ئالته بۈيۈك سىياسىتىنى تهشۋى
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ئىغۋا ۋە -ھۆكۈمهتكه سادىق بولۇشقا چاقىردى، جاھانگىرالرنىڭ پىتنه
ئۇ مىللهتنىڭ مهنپهئىتىنى مۇھىم . سۇيقهستىنى پاش قىلدى

بىلىپ، مامۇتنىڭ ياپون جاھانگىرلىكى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈشتىن 
انىي غوپۇرنىڭ ھهقق. ئىبارەت نومۇسسىز قىلمىشىغا قارشى تۇردى

 ئايدا شىڭ شىسهي -5 يىلى -1936. ھهرىكىتى مامۇتقا ياقمىدى
ھۆكۈمىتى غوپۇر داموللىنىڭ ئۆمهك باشلىقى بولۇپ تهكشۈرۈش 
ئۆمىكىنى باشالپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئېكىسكۇرسىيه، زىيارەتكه 

مامۇت غوپۇر دامولال ئۆزىنى پۈتۈنلهي شىڭ . بېرىشىنى قارار قىلدى
اراپ، ئۇنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى ئۆزىگه شىسهيگه ئاتتى دەپ ق

ئىنتايىن پايدىسىز ئىش دەپ قاراپ، غوپۇر دامولال ئۈرۈمچىگه 
مېڭىشقا تهمشىلىۋاتقان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئۇنى يوشۇرۇن 

مامۇت شىڭ شىسهينىڭ  ئۆزىگه پات ئارىدا قول . ئۆلتۈردى
 سىلىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، شىڭ شىسهيگه قارشى تۇرۇش

يىلىنىڭ ئاخىرىدا، -1936ھهرىكىتىنى پىالنالشنى تېزلهتتى، 
مامۇت توپىالڭ كۆتىرىشىنى يهنه بىر قانچه قېتىم يوشۇرۇن 
پىالنلىدى، لېكىن بۇنىڭغا ھاكۈمهتكه مايىل بهزى ئوفىتسېرالر 
قارشى تۇردى ھهمدە مامۇتنىڭ سۇيقهستىنى ھۆكۈمهتكه دوكالت 

  . قىلدى
 قېتىملىق -3ىسهي ئۆلكىلىك يىلىنىڭ بېشىدا شىڭ ش-1937

خهلق قۇرۇلتىيى ئېچىشنى باھانه قىلىپ، مامۇتنى ئۈرۈمچىگه 
ئېلىپ كېلىپ يوقاتماقچى بولدى، مامۇت بۇ سهپهرنىڭ ئۆزىگه 
پايدىسىز ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى، ئۇ بىر تهرەپتىن، 
يالغاندىن ئۈرۈمچىگه بارماقچىمهن دەپ يۈردى، يهنه بىر تهرەپتىن، 

پىالڭ كۆتىرىشكه تهييارالندى، ئىش ئهپلهشمهي قالسا، چهت ئهلگه تو
  . قېچىپ كهتمهكچى بولدى

كۈنى سهھهردە مامۇت ئاقتۇغا ئوۋغا  -2ئاينىڭ  -4يىل  -1937
شى شىتابى تۇرۇشلۇق جايدىن تۇيدۇرماي -6بېرىشنى باھانه قىلىپ، 

چىقىپ ېڭىسارغا باردى، ناھىيىلىك ھۆكۈمهت، باج ئىدارىسى 
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ارلىق جايالردىكى پۇل، مالالرنى بۇلىغاندىن كېيىن يهكهنگه قاراپ قات
 تۇەننىڭ -4يهكهندە ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ يېقىن ئادىمى، . يولغا چىقتى

مۇئاۋىن تۇەنجاڭى بورسوق نىيازنى تۇەنجاڭ سايىم، ھاكىم 
ئهخمهتجىننى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىدى، يهكهن ناھىيىلىك ھۆكۈمهت، 

ى پۇل، ئالتۇنالرنى، شۇنىڭدەك خهلقنىڭ مال ـ باج ئىدارىسى، بانكىدىك
مۈلكى، ئاتلىرىنى بۇلىدى، ناھىيه بازىرىدىكى خهنزۇالرنىڭ 

ئۇ يهكهننى بازار قىلىپ، ئهنگلىيه . ھهممىسىنى دېگىدەك ئۆلتۈردى
جاھانگىرلىكىنىڭ يارىدىمىنى قوبۇل قىلىپ، قهشقهر كونىشهھهر، 

ئۇيغۇر مۇستهقىل ئىسالم "يېڭىشهھهرگه قايتا ھۇجۇم قىلىپ، 
. قۇرۇش خام خىيالىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىالنلىدى" دۆلىتى

لېكىن بۆلگۈچىلىك كىشىلهر كۆڭلىگه ياقمىدى، ھهر مىللهت  
خهلقىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى، ئهسكهرلهرمۇ ئۇنىڭغا جېنىنى 
سېلىپ بېرىشكه ئۇنىمىدى، ئۇنىڭ ۋەتهننى پارچىالش سۈيقهستى 

، تاغالردىن ئۆتۈپ، راداق، كهشمىر ئارقىلىق تېزدىن ۋەيران بولدى
ئايدا ئۇ يهنه ھىندىستاندىن -12يىلى -1939. ھىندىستانغا قاچتى

ياپونىيىگه بېرىپ، ياپون جاھانگىرلىكىدىن پاناھلىق تىلىدى، 
شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش "توكيودا 

ق ۋەتهننى پارچىالش قۇرۇپ، ئۆزى رەئىس بولۇپ، داۋاملى" ئۇيۇشمىسى
يىلى ۋەتهنگه قايتىپ كېلىپ -1944. ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇلالندى
  . ئۇزۇن ئۆتمهي بېيجىڭدا ئۆلدى

مامۇت قوشۇن تارتىپ توپىالڭ كۆتۈرگهندە، شىڭ شىسهي ماخۇسهننى 
قهشقهردىكى ئۆلكه ئارمىيىسىگه ماسلىشىپ مامۇت توپىلىڭىنى 

ئاسىيالرغا "ا نىيهت ئىدى، ئۇ ماخۇسهن بىر قار. باستۇرۇشقا بۇيرىدى
ئۇنى پۈتۈنلهي "، "ھهرگىز ئهگهشمهيدىغانلىقىنى

ئاشكارە بىلدۈرۈپ قويۇپ، ئهمهلىيهتته "( ) يوقىتىدىغانلىقىنى
مامۇتنىڭ قول ئاستىدىكى ئابدۇلال نىياز بىلهن خۇپىيانه تىل 

ماخۇسهن قهشقهر . بىرىكتۈرۈپ، بىرلىكته قهشقهرگه ھۇجۇم قىلدى
ى ئىگىلهپ، يېڭىشهھهرنى قورشىۋېلىپ، ئۆلكىلىك كونىشهھهرن
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ماخۇسهن ئۆز كۈچىگه تاينىپ . ھۆكۈمهتكه ئاشكارە قارشى تۇردى
ئابدۇلال نىياز بىلهن بىرلىكته ناھايىتى تېزال پهيزاۋات، بارچۇق، 
مهكىت، ئۇچتۇرپاننى ئىگىلىدى ھهمدە ئاقسۇغا قىستاپ كېلىپ، 

ڭ تهھدىت پهيدا قىلدى، شىڭ شىسهي ھۆكۈمرانلىقىغا ناھايىتى چو
ماخۇسهننىڭ سۇيقهستى ئهمهلگه ئاشسا، مامۇت قايتىپ كېلهتتى، 

شۇڭا . تىرىلهتتى" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
شىڭ شىسهي ئىشقا . ماخۇسهن توپىلىڭىنى تىنجىتىش كېرەكىدى

سېلىشقا بولىدىغان ئۆلكه ئارمىيىسىنىڭ بارلىقىنى يۆتكىدى، 
مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمۇ جهنۇبىي شىنجاڭغا ھهتتا ھهربىي 

كهسكىن جهڭدە ئىككى تهرەپتىن كۆپ . ئاتلىنىپ ئۇرۇشقا قاتناشتى
ئادەم ئۆلدى ۋە يارىدار بولدى، جهڭ قىل ئۈستىدە قالدى، ئۆلكه 
ئارمىيىسىنىڭ ئهسكىرى كۈچى يېتىشمىدى، شىڭ شىسهي 

 بېرىشىنى ئامالسىز سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهسكهر چىقىرىپ ياردەم
ئايدا سوۋېت ئىتتىپاقى -9يىلى -1937. تهلهپ قىلدى

 ئايروپىالن، 40ماشىنىالشقان قىسىمنىڭ بىر تۇەنىنى ئهۋەتتى، ئۇالر 
 تانكىنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا تورغات تاغ ئېغىزىدىن 20

شىسىغا قاخشاتقۇچ -36جهنۇبىي شىنجاڭغا كىرىپ، ماخۇسهننىڭ 
هن بىر مۇنچه ئالتۇننى ئېلىپ، ئاز ئايدا ماخۇس-10. زەربه بهردى

ساندىكى يېقىنلىرىنى باشالپ ھىندىستانغا قېچىپ كهتتى، 
شۇنىڭدىن ئېتىبارەن . ماخۇسهن توپىلىڭى تىنجىتىلدى

شىنجاڭدىكى دائىرە كۈچلىرى ئاساسىي جهھهتتىن يوقىتىلدى، 
  .شىنجاڭ پۈتۈنلهي بىرلىككه كهلتۈرۈلدى

   
ىلىدە ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ئىچكى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگ . 3

  قىسمىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشى
  

شېڭ شىسهي شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەسلهپكى 
مهزگىلىدە، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن يېقىنلىشىپ، كومپارتىيه 
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جاھانگىرالرغا "بىلهن بىرلىشىپ، تهرەققىيپهرۋەر ئاساسىدىكى 
ت ئىتتىپاقى بىلهن يېقىنلىشىش، مىللهتلهر قارىشى تۇرۇش، سوۋې

تىن ئىبارەت "باراۋەر بولۇش، پاك بولۇش، تىنچ ئۆتۈش، گۈللهندۈرۈش
مۇقىم بولدى، ئىقتىساد تهرەققىي قىلدى، مىللهتلهر بىر قهرەر ئىناق 
ئۆتتى، شىنجاڭ ئىككىنچى يهنئهن دەپ ئاتىلىپ، غايىلىك زاتالر 

ىن ئۇزۇن ئۆتمهيال، شىڭ شىسهي ئىنتىلىدىغان جايغا ئايالندى، لېك
ئالته بۈيۈك "ئۇ . مىللىتارىستلىق ئهپتىنى ئاشكارىلىدى

نىڭ ئورنىغا ئهكسىيهتچىل مۇستهبىتلىك، تېررورلۇق " سىياسهت
سۇيقهست "سىياسىتىنى دەسسىتىپ، كۆپ قېتىم ئاتالمىش 

نى پهيدا قىلىپ، ھهر مىللهت "پىالنالش، توپىالڭ كۆتىرىش دېلوسى
رۋەر زاتالر ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ تهرەققىيپه

. شىنجاڭدىكى خادىملىرىغا زەربه بهردى ۋە زىيانكهشلىك قىلدى
مىللىي مهسىله جهھهتته، شېڭ شىسهي دەسلهپكى مهزگىلىدە يولغا 

دېگهن سىياسهتنى بىكار قىلىپ "مىللهتلهر باراۋەر"قويۇلغان 
زۈپ، مىللهتلهر دەھشهتلىك مىللىي زۇلۇم سىياسىتىنى يۈرگۈ

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكه بۇزغۇنچىلىق قىلدى، ئاز سانلىق 
مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشىنى باستۇرۇپ، ھهر مىللهت 

ئاز . خهلق ئاممىسىغا رەھىمسىزلىك بىلهن زىيانكهشلىك قىلدى
سانلىق مىللهتلهر بولۇپمۇ تهرەققىيپهرۋەر زىيالىالر سىياسىي 

داپ تۇرالماي، پائال ھهرىكهتكه كېلىپ، يهر ئاستى زىيانكهشلىككه چى
تهشكىالتالرنى مهخپىي قۇرۇپ، ئاممىنى سهپهرۋەر قىلىپ، شېڭ 
شىسهينىڭ ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىماقچى 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ۋەتهننى پارچىالش، ۋەتهننىڭ . بولدى
ي بۆلگۈنچى بىرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنغان مىللى

كۈچلهر خهلقنىڭ شېڭ شىسهيگه قارشى تۇرۇش ھېسياتىدىن 
پايدىلىنىپ، ھهدەپ خهلقنى ئازدۇرۇپ ۋە قۇترىتىپ، شىنجاڭنى 

ئايدا -8يىلى -1944. ۋەتىنىمىز قوينىدىن ئايرىپ چىقىشقا ئۇرۇندى
-شېڭ شىسهي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ دېهقانچىلىق
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. رى بولۇپ تهيىنلهندىئورمانچىلىق مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستى
ۋۇجۇڭشىن ئۇنىڭ ئورنىغا ئواتۇردى، ئۇنىڭغا ئۇالپال، شىنجاڭنىڭ 
غهربىي شىمال قىسمىدىكى ئىلى، تارباغتاي، ئالتاي ئۈچ ۋىاليىتىدە 
ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئازادلىق ھهرىكىتى پارتلىدى، بۇ تارىختا 

  .دەپ ئاتالدى" ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىي"
   
 بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ قااليمىقانچىلىقتىن مىللىي) 1(

  پايدىلىنىپ، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىشى
      

شىنجاڭدىكى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىي پرولېتارىيات پارتىيىسىنىڭ 
بىۋاسته رەھبهرلىكىدە ئېلىپ بېرىلمىغاچقا، دەسلهپكى مهزگىلىدە 

قاتالمدىكى ئۇنىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقى فېئودال كۈچلهر، يۇقىرى 
دىنىي زاتالر ۋە مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ قولىدا ئىدى، شۇڭا 
گومىنداڭنىڭ ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش، 
مىللىي ئازادلىققا ئىنتىلىش داۋامىدا ئېغىر مىللىي بۆلگۈنچىلىك 

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ دەسلهپكى . خاتالىقى يۈز بهردى
قىرى رەھبىرى ئېلىخان تۆرە ئۇچىغا چىققان مهزگىلىدىكى ئهڭ يۇ

ئۇ سابىق سوۋېت . پانئىسالمىزمچى، پانتۈركىزمچى ئىدى
ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزبېكىستانىدىن بولۇپ، دىندار ئائىلىدە دۇنياغا 

ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن، ئهكسىيهتچىل . كهلگهن
پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم ئىدىيىسىنى تهرغىپ قىلغانلىقتىن، 

يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قولغا -1924
ئېلىنغان، ئۇ كېيىن شىنجاڭغا كېلىپ، تىۋىپلىك قىلىش، دىننى 
تهشۋىق قىلىش نامى بىلهن مۇسۇلمان ئاممىسى ئارىسىدا مىللىي 

ئېلىخان تۆرە قاتارلىق مىللىي . بۆلگۈنچىلىكنى تهشۋىق قىلغان
تىشى ئارقىسىدا، قىسمهن ئاز بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ ھهدەپ قۇترى

سانلىق مىللهت ئاممىسى ئارىسىدا مىللىي بۆلگۈنچىلىك ۋە 
  . مىللىي ئۆچمهنلىك كهيپىياتى ئېغىر دەرىجىدە يامراپ كهتتى
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- 12كۈنى غۇلجىدا قوزغىالڭ پارتلدى، -7ئاينىڭ -11يىل -1944
كۈنى قوزغىالڭ كۆتۈرگهن ئامما شهھهر رايونىنى ئىگىلىدى، شۇ كۈنى 

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى " هرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىش"
قۇرۇلغانلىقى جاكارالندى، ئېلىخان تۆرە ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ 

نىڭ ئهزالىرى ۋە ھهر قايسى "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت."رەئىسى بولدى
تارماقالرنىڭ رەھبهرلىرى ئىچىدە چوڭ چارۋىدارالر، چوڭ 

ر قاتارلىق فېئودال پومېشچىكالر، يۇقىرى قاتالمدىكى دىنىي زاتال
كۈچلهر مۇتلهق كۆپ ساننى ئىگىلىدى، تهرەققىيپهرۋەر زاتالر 

ئايدا، ئۈچ ۋىاليهت غۇلجىدا ھهر -12يىلى -1945. ناھايىتى ئاز ئىدى
شهرقىي تۈركىستان "مىللهت خهلقى ۋەكىللهر يىغىنى ئېچىپ، 

ئېلىخان تۆرە چوڭ . ھۆكۈمىتىنى رەسمىي قۇردى" جۇمهۇرىيىتى
ئۇ . اڭگىلىغا كىرگۈزۈۋېلىپ، جاھانغا پاتماي قالدىھوقۇقنى چ

بىزنىڭ دىنىمىز "يىغىلىشالردا ئاممىغا كۆپ قېتىم نوتۇق سۆزلهپ 
ئۇ يهنه . دېدى"ئىسالم دىنى، بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شهرقىي تۈركىستان

جېنىنىڭ بارىچه خهنزۇالرغا قارىشى تۇرۇش، مۇستهقىللىق يولىدا 
ئۆلمىسهك غازى، ئۆلسهك "، قىلىشنى تهرغىپ قىلىپ" غازات"

شهرقىي تۈركىستان بىزنىڭ ۋەتىنىمىز، "، "شېهىت بولىمىز
) خهنزۇالرنى كۆرسىتىدۇ(بىزنىڭ پاك ئېمىنىمىزدا خىتايالرغا 

 كىلومېتىر 500ئورۇن يوق، ئۇالرنىڭ زېمىنى ئۈچ مىڭ 
يهتته "، مهن "يىراقلىقتىكى سهددىچىن سېپىلىنىڭ نېرىسىدا

خىتايالر شىنجاڭدىن "، " دۆلهتنىڭ رەھبىرىمىليون نوپۇسقا ئىگه
بۇ . دەپ جار سالدى"يوقالسۇن، يول خىراجىتىنى مهن بېرىمهن

ئهكسىيهتچىل داۋاراڭالرنىڭ تهسىرى ناھايىتى يامان بولدى، ئۇنىڭ 
قۇترىتىشى ئارقىسىدا، بهزى جايالردا ئهسىرگه چۈشكهنلهرنى، خهنزۇ 

ارەتلهش، خهنزۇ ئاممىنىڭ ئاممىنى ئۆتۈرۈش، خهنزۇ ئاياللىرىنى ھاق
بىگۇناھ خهنزۇ . مال ـ مۈلىنى بۇالش ۋەقهلىرى يۈز بهردى

  .ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال ـ مۈلكى ئېغىر دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىدى
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تهرەققىيپهرۋەر زاتالرنىڭ قىيىن ئهھۋالدا قارشى كۈرەش قىلىپ، ) 2(
  ىۋەتهننىڭ بىرلىكى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىش

   
ئۈچ ۋىاليهتتىكى تهرەققىيپهرۋەر زاتالرنىڭ كۆپ قىسمى جۇڭگو 
كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋە ئىتتىپاقىنىڭ تهربىيىسىنى ئالغان 
بولۇپ، نهزەر دائىرىسى كهڭ، كهلۇم ماركسىزملىق ساپاغا ئىگه 
كىشىلهر ئىدى، ئۇالر مىللهتلهر مهسىلىسىگه ھهقىقهتنى 

لېكىت ئهينى . ئامىله قىالتتىئهمهلىيهتتىن ئىزلىگهن ھالدا مۇ
ئهخمهتجان قاسىمى . ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ كۈچى ناھايىتى ئاجىز ئىدى
بىزنىڭ مىللىي : "ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدىن خۇالسه چىقارغاندا

ھهرىكىتىمىزدىكى ئاساسلىق ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ دېهقانالر، 
نىڭ لېكىن ئۇالر تامامهن فېئودال كۈچلهر ۋە دىنىي كۈچلهر

تهرەققىيپهرۋەر زىيالىالر . دېگهنىدى"( ) ھۆكۈمرانلىقىدا تۇرۇۋاتىدۇ
ھهرىكهتته يېتهكچىلىك ھوقۇقىغا ئېرىشهلمىدى، ھهرىكهتنىڭ 

لېكىن ئۇالر ئهڭ زور . تهرەققىيات يۆنىلىشنى كونترول قىاللمىدى
تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ خهنزۇ خهلقىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ 

  . مۈلكىنى قوغدىدى
هخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف قاتارلىق تهرەققىيپهرۋەر   ئ

زىيالىالرنىڭ ئارىلىشىشى ئارقىسىدا، ھهربىي قوماندانلىق شىتابى 
بۇالڭچىلىق ۋە پاشىۋازلىق قىلغۇچىالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى 

كۈنى، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت -1ئاينىڭ -1 يىل -1945. جاكارلىدى
وتى كۈرەنى ھۇجۇم بىلهن ئالغاندىن كېيىن، پهۋقۇلئاددە ھهربىي س

نۇرغۇن بىگۇناھ خهنزۇ ئاممىسىنى ئۆلتۈرگهن الپۇساڭغا ئۆلۈم جازاسى 
شۇ ۋاقىتتا ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ ئىچكى ئىشالر . ھۆكۈم قىلدى

نازارىتىنىڭ نازىرلىقىنى ئۆتهۋاتقان ئابدۇكېرىم ئابباسوف ئىچكى 
داق ۋەقهلهرنىڭ يۈز بېرىشىنى ئىشالر نازارىتىدىكى خادىمالرنى بۇن

تېزدىن توسۇشقا بۇيرىدى، ھهمدە ئىچكى ئىشالر نازارىتىنىڭ نامىدا 
غۇلجا، قورغاس، چىڭسىخوزا، لوسىگۇڭ قاتارلىق جايالردىكى خهنزۇ 
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ئاممىلىرىغا قوغدىنىش گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بهردى، ئۇ يهنه 
زى خهنزۇ جامائهت پىكرىنىڭ بېسىمغا قارىماي، ئۆزى بىۋاسته به

ئاممىسىنى ئۆز ئۆيىگه ئېلىپ كېلىپ قوغدىدى ھهمدە بهزى خهنزۇ 
ئاممىسىنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ قويدۇرۇۋەتكهن، ئابدۇكېرىم ئابباسوف 
ناھايىتى ئاز ساندىكى خهنزۇ ئاممىسىنى قوغداپ قااللىغان بولسىمۇ، 
لېكىن ئۇنىڭ كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ 

يۆنىلىشىگه ۋەكىللىك قىلدى، ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ توغرا 
ھهققانىي ھهرىكىتى مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇرلىرىنىڭ زىتىغا 
تهككهنلىكتىن، ئۇ ئىچكى ئىشالر نازارىتىنىڭ نازىرلىقىدىن 
قالدۇرۇلۇپ، مىللىي ئارمىيه سىياسىي بۆلۈمىنىڭ مۇدىرلىقىغا 

خهنزۇ "  ھۆكۈمهتۋاقىتلىق"ئايدا، -5يىل -1945. تهيىنلهندى
ئاممىسىنى قوغداش ئۈچۈن، ئۇالرنى ھهرقايسى ناھىيىدىكى جامائهت 
خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىغا يىغدى، شهرقتىكى بهش ناھىيىدىكى 

 دىن ئارتۇق خهنزۇ ئاممىسىنى چاپچال ناھىيىسىگه، غهربتىكى 1000
 دىن ئارتۇق خهنزۇ ئاممىسىنى كۈرەگه 2000تۆت ناھىيىدىكى 

سۈيدۇڭ ناھىيىلىك " ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"دا ئاي-9. يىغدى
ھۆكۈمهتكه تهستىق يوليۇرۇقى بېرىپ، كۈرەگه كۆچۈپ كهتمىگهن، 

 خهنزۇ ئائىلىسىنىڭ چارۋىسى، 57ھېلىههم لوسۇگۇڭدا ئواتۇرۇشلۇق 
  . مال ـ مۈلكى ۋە ئاشلىقىنى مۇسادىر قىلماسلىقنى قارار قىلدى

ڭ شهخسى ئىشىغا   ئالتايدا بىر مهھهل خهنزۇ خهلقىنى ئۆزىنى
سېلىش، خهنزۇ پۇقرالىرىنىڭ مهنپهئىتىگه زىيان يهتكۈزۈش 

كۈنى -17ئاينىڭ -11يىل -1945بۇنىڭغا قارىتا . ئىشلىرى يۈز بهردى
-23ئالتاي ۋالىي مهھكىمىسى دەلىلقان سۇگۇربايوف ئىمزا قويغان 

خهنزۇ ئاممىسىنىڭ مهنپهئىتىنى قوغداش توغرىسىدىكى "نومۇرلۇق 
  : ېالن قىلدىنى ئ"قارار

ئورگان، قىسىم ياكى شهخسلهرنىڭ خهنزۇ ئاممىسىنى   )1(
  . ئۆزىنىڭ ئهمگىكىگه سېلىشى مهنئىي قىلىنىدۇ
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خهنزۇ پۇقراالرنى خالىغانچه مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش   )2(
ئهھۋالى بايقالسا، كىشىلىك ھوقۇقىغا دەخلى ـ تهرۇز يهتكۈزدى دەپ 

  . دۇقارىلىپ، جاۋابكارلىقى سۈرۈشتۈرۈلى
ناھىيىلىك ھۆكۈمهتلهر ئۆز ناھىيىسىدىكى خهنزۇالرنىڭ   )3(

سانىنى ستاتسىتىكا قىلىشى، ئۇالرنىڭ ئهرزىنى قوبۇل قىلىشى 
  . كېرەك

ئاالھىدە ئهھۋال ئاستىدا ھۆكۈمهت مۇۋاپىق ۋاقىتتا خهنزۇ   )4(
لېكىن، ھۆكۈمهتنىڭ . پۇقراالرنى ئهمگهككه سېلىشقا ھوقۇقلۇق

  . ئهمگهك ھهقىقى بېرىشى كېرەكبهلگىلىمىسى بويىچه 
ھهرقانداق ئهھۋال ئاستىدا ئورگانالرنىڭ خهنزۇالرنىڭ مال ـ   )5(

مۈلىكىنى ئۆز مهيلىچه مۇسادىرە قىلىشى قاتتىق مهنئىي 
- قىلىنىدۇ، ئهگهر خهنزۇالر ھۆكۈمهتكه تاپشۇرۇشقا تېگىشلىك مال

مۈلۈكنى يهنىال ئىگىلهپ تۇرغان بولسا، سوت قارار قىلغاندىن 
  . كېيىن مۇسادىرە قىلىشقا بولىدۇ

مهزكۇر قارارنى ئىجرا قىلىش ئهھۋالىنى نازارەت قىلىشقا   )6(
ۋىاليهتلىك ئىچكى ئىشالر باشقارمىسى بىلهن سوت مهھكىمىسى 

بىر قىسىم تهرەققىيپهرۋەر زىيالىالر خهنزۇ .( ) مهسئۇل بولىدۇ
ئاممىسىنى تىرىشىپ قوغدىغاندىن سىرت، بهزى ئاز سانلىق 

ىللهت ئاممىسىمۇ ئۆزلۈكىدىن ھهرىكهتكه كېلىپ خهنزۇ م
ئۇالر ئۆز ھهرىكىتى ئارقىلىق مىللىي . پۇقرالىرىنى  قوغدىدى

بۆلگۈنچىلىكنى تۈپتىن يوقىتالمىسىمۇ، ئهمما مىللىي 
بۆلگۈنچىلىكنىڭ زىيىنىنى مهلۇم دەرىجىدە يهڭگىللهتتى، لېكىن 

ه قارىشى تۇرۇش ئۇالر قانداقال بولمىسۇن مىللىي بۆلگۈنچىلىكك
  . كۈرىشىدە قىممهتلىك بىر قهدەمنى باستى

ئاينىڭ باشلىرىدا، ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئارمىيىسى -9يىل -1945
كلومېترال كېلىدىغام ماناس دەرياسىنىڭ غهربىي 150ئۈرۈمچىگه 

قىرغىقىغا قاراپ يۈرۈش قىلدى، گومىنداڭ تېزدىن زور قوشۇننى 
تى، ئىككى تهرەپ دەريانىڭ ئىككى شهرقىي قىرغاقنى قوغداشقا ئهۋەت
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سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . قىرغىقىدا تىركىشىپ تۇرۇپ قالدى
ياراشتۇرۇشى ئارقىسىدا، ئۈچ ۋىاليهت بىلهن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى 
. تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈپ، تىنچلىق بېتىم ئىمزالىدى

بېتىمدىكى بهلگىلىمىلهرگه ئاساسهن، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى 
هر مىللهت خهلقىگه تۈرلۈك دېموكراتىيه ھوقۇقى ۋە شىنجاڭدىكى ھ

شهرقىي تۈركىستان "ئهركىنلىك بهردى، ئۈچ ۋىاليهت 
نى بىكار قىلىپ، شىنجاڭ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى "جۇمهۇرىيىتى

كۈنى -1ئاينىڭ-7يىل -1946. ئىكهنلىكىنى ئېتراپ قىلدى
ئۆلكىلىك . ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت رەسمىي قۇرۇلدى

ه ھۆكۈمهت قۇرۇلۇش ئالدىدا، تىنچلىق سۆھبىتى بىرلهشم
ئۆتكۈزۈشكه قارىشى تۇرىدىغان، بۆلگۈنچىلىك، مۇستهقىللىقتا چىڭ 
تۇرىدىغان ئېلىخان تۆرە قاتارلىق كىشىلهر سوۋېت ئىتتىپاقىغا 

ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق تهرەققىيپهرۋەرلهر ئۈچ . قايتۇرۇلدى
  .  ئالدىۋىاليهتنىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقىنى قولغا

ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ، ئېلىخان تۆرە 
قاتارلىقالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنىڭ تهسىرى ۋە خهنزۇالرغا 
قارشى تۇرۇش، خهنزۇالرنى چهتكه قېقىش ئهھۋاللىرى يهنىال ئېغىر 

ئايدا بىرلهشمه ھۆكۈمهت -8يىل -1947دەرىجىدە ساقالندى، بولۇپمۇ 
. نغاندىن كېيىن، بۇنداق ئىدىيه قايتىدىن يامراشقا باشلىدىپارچىال

ئۈچ ۋىاليۈتتىكى تهرەققىيپهرۋەر زاتالر ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، 
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ 
توغرا يۆنىلىشنى بويالپ تهرەققىي قىلىشىغا تۈرتكه بولۇش ئۈچۈن، 

 مىللىي بۆلگۈنچىلىك، تار مىللهتچىلىك دەسلهپكى مهزگىللهردىكى
جهھهتتىكى خاتالىقالرنى تۈزىتىشكه باشلىدى ھهمدە بۇنىڭغا قارشى 

  . قهتئىي كۈرەش ئېلىپ باردى
كۈنى، ئهخمهتجان قاسىمى ئۆلكىلىك -22ئاينىڭ -8يىل -1946   

شهرقىي :"بىرلهشمه ھۆكۈمهت ئهزالىرى سۆھبهت يىغىنىدا
ك ئاتالغۇ، ئۇنى سىياسىي پائالىيهت تۈركىستان بىر جۇغراپىيىلى



www.uyghurweb.net 

 86

ئهگهر ئۇنى كىمكى سىياسىي . نهزەرىيىسى قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ
ئهگهر ئۇنى كىمكى . پائالىيهت نهزەرىيىسى قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ

سىياسىي پائالىيهت نهزەرىيىسى قىلىۋالسا، ئۇ ئۆلكىلىك 
، "ھۆكۈمهتنىڭ دۈشمىنى يهنى پۈتۈن ئۆلكه خهلقىنىڭ دۈشمىنى

شىنجاڭ جۇڭگونىڭ بىر تهركىبىي قىسمى، ئۈچ ۋىاليهت "
جۇڭگو بىزنىڭ ۋەتىنىمىز، . . . شىنجاڭنىڭ تهركىبىي قىسمى، 

بىزنىڭ ئانا يۇرتىمىز، بىزنىڭ تهلهپ قىلىدىغىنىمىز 
بۇ سۆز . دەپ كۆرسهتتى"( ) ئازادلىق،ئهركىنلىك ۋە باراۋەرلىك

تتىكى ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى ئۈچ ۋىاليه
تهرەققىيپهرۋەر زاتالرنىڭ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش مهيدانىنى 
شۇنداقال ئۇالر رەھبهرلىك قىلىۋاتقان ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ 

- 17ئاينىڭ -2يىل -1947. كۈرەش يۆنىلىشىنى نامايهن قىلدى
كۈنى ئهخمهتجان قاسىمى ئۆلكىلىك ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنى ئىلگىرى 

ئۆتكۈزگهن ئاممىۋى يىغىندا بهزى كىشىلهرنىڭ سۈرۈش ئۇيۇشمىسى 
داۋاملىق ھالدا شهرقىي تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، 

تهلهپ قىلىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه بۆلگۈنچىلىك "مۇستهقىللىق"
قىلىش مهسىلىسىگه قارىتا كهسكىن قىلىپ مۇنداق دەپ 

ىنى شىنجاڭدا مىللهتنىڭ ئۆز( ) بىز مىللىي قۇرۇلتايدا: "كۆرسهتتى
ئۆزى ئىدارە قىلىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق، لېكىن بۇ 

بىزنىڭ مۇھتاج . مۇستهقىل بولۇش دېگهن مهنىنى بىلدۈرمهيدۇ
بولۇۋاتقىنىمىز مىللهتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى، بۇ ھهرگىز 

ئۇ يهنىال پۈتۈن شىنجاڭدىكى . . . بىر مىللهت بىلهن چهكلهنمهيدۇ 
تلهرنىڭ بىردەك باراۋەر بولۇشى ئاساسىدىكى ھهر قايسى مىلله

مىللهتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى بولۇپ، بۇنىڭدا دېموكراتىك 
. سىياسىنى يولغا قويۇش مهقسىتىگه يېتىش كۆزدە تۇتۇلغان

ئومومهن مىللهتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى پهقهت بىر 
ىكهن، بۇنداق مىللهتنىڭ مۇستهقىل، ئهركىن بولۇشى، دەپ قارىلىد

ئۇ يهنه، ". قارىغان ئادەملهرنىڭ ئىدىيىسى بهك خاتا بولغان بولىدۇ
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" تىنچلىق بېتىم: "ئېنىق ۋە كهسكىن قىلىپ مۇنداق دېدى
 ›شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى‹ ئىمزاالنغاندىن كېيىن

لىپ كهتكهنلىكىنى ئېالن ھۆكۈمىتى ئۆز ئىززىتىنى ساقالپ تارقى
يهتلهرگه ئوخشاش، بۇنىڭغا يهنىال ئۆلكىلىك باشقا ۋىال. ..قىلدى
 كۈنگه ئهگهر بۈگۈنكى. ..ۈمهت رەھبهرلىك قىلىدىغان بولدىھۆك

نى ›تهقىللىقىشهرقىي تۈركىستان مۇس‹كهلگهندە بهزىلهر يهنىال 
غا قارشى تۇرغان "تىنچلىق بېتىم"تهرغىپ قىلىدىكهن، ئۇنداقتا ئۇ 

شهرقىي <قتۇر خهلىقىمىز بۈگۈنكى كۈندە قاندا." "بولىدۇ
ۈمىتى قۇرماقچى ئهمهس، شۇنداقال تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى، ھۆك

نىڭ يولىغا قويۇلۇشىغا كاشىال تۇغدۇرۇشقىمۇ  ›تىمىتىنچلىق ب‹
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ ئوبيېكتى ." ھهرگىز يول قويمايدۇ

: مهسىلىسى توغرىسىدا ئهخمهتجان قاسىمى مۇنداق دەپ كۆرسهتتى
ەككى، مىللىتىمىزنىڭ دۈشمىنى خهنزۇالر شۇنى بىلىش كېر"

ئهمهس، بهلكى ئىلگىرىكى مۇستهبىت تۈزۈم شارائىتىدىكى خهنزۇ 
بىز بۇ ئىككىسىنىڭ چېگرىسىنى ئېنىق . چىرىك ئهمهلدارالر

ئايرىمىساق، ھهتتا خاتا ھالدا خهنزۇالرنى دۈشمىنىمىز دەپ قارىساق 
ڭ بۇ قېتىمقى بىزنى: "ئۇ يهنه مۇنداق دەپ كۆرسهتتى." بولمايدۇ

مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىمىز قايسى بىر مىللهتكه قارىتىلغان 
ھهرىكهت ئهمهس، بۇ قېتىمقى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى 
ئۆلكىمىزدە ھهقىقى مىللىي باراۋەرلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا 
كاپالهتلىك قىلىدىغان ھهرىكهت، مۇستهبىت ھاكىمىيهت بىلهن 

ر كۈتمىگهن يهردىن ئىنقىالبنىڭ چېتىشلىقى بولمىغان خهنزۇال
گهرچه بۇ بهزىبىر ئاز . دەسلهپكى مهزگىلىدە زەربىگه ئۇچرىدى

ساندىكى كىشىلهرنىڭ قىلمىشى بولسىمۇ، لېكىن بىز بۇنداق 
بىزنىڭ . . . ئىشنىڭ بولغانلىقىنى ئىنكار قىلمايمىز

دۈشىمىنىمىز خهنزۇالر ئهمهس، بهلكى مۇستهبىت ھاكىمىيهتنىڭ 
رى ۋە خهلق ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغان جاھىلالر ۋە ھىمايىچىلى

بۇنىڭدا خهنزۇالرنى چهتكه قېقىش، خهنزۇالرغا " ئۇنىڭ ھامىيلىرى
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قارشى تۇرۇشتهك بارلىق خاتا ئىدىيلهر ناھايىتى روشهن 
ئاخىرىدا، ئهخمهتجان قاسىمى شىنجاڭدىكى ھهر . تهنقىدلهندى

ۇنى چۈشىنىشى خهلقىمىز ش: "مىللهت خهلقىگه شۇنى ئۇقتۇردىكى
الزىمكى، بۈگۈنكى كۈندە بىز خهنزۇالرغا ۋە دۆلهتنىڭ بىرلىكىگه 
قارىشى تۇرۇۋاتقىنىمىز يوق، ئهگهر بهزىلهر خهنزۇالرغا ۋە دۆلهتنىڭ 

غا ۋە "تىنچلىق بېتىم"بىرلىكىگه قارىشى تۇرىدىكهن، ئۇ ھالدا ئۇ 
غا قارشى تۇرغان "سىياسىي ئىشالرنى يولغا قۇيۇش پروگراممىسى"

دىن " تىنچلىق بېتىم"شۇڭا، . بولىدۇ، ئۇ بىزنىڭ دوستىمىز ئهمهس
  ".( )باشقا ھهر قانداق ھهرىكهتنى قهتئىي قوللىمايمىز

نى ئېنىق "مۇستهقىللىق"ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى رەھبهرلىرى 
ئىنكار قىلىش بىلهن بىرگه، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش 

ەرلىكى ۋە دېموكراتىيه، ئالدىنقى شهرتى ئاستىدا مىللهتلهر باراۋ
ئهركىنلىكنى قولغا كهلتۈرۈشتهك ئىنقىالبى يۆنىلىشنى 
مۇئهييهنلهشتۈردى، بۇ مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش، 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش كۈرىشىنىڭ ئىدىيىۋى نهزىرىيه 

  . ئاساسىي بولدى
، شۇنىڭدىن كېيىن، ئۈچ ۋىاليهت بىر يۈرۈش تهدبىرلهرنى قوللىنىپ

مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ تهسىرىنى تۈگىتىپ، ۋەتهننىڭ 
كۈنى، ئالتاي -19ئاينىڭ -11يىل -1947. بىرلىكىنى قوغدىدى
نۇمۇرلۇق بۇيرۇق چىقىرىپ، ئالتاي ۋالىي -80ۋالىي مهھكىمىسى 

مهھكىمىسىدىكى ھهر قايسى تارماقالر، ناھىيىلهرنىڭ ۋىۋىسكا، 
ۈركىستان دېگهن سۆزىنى تامغا، ھۈججهتلىرى، ناملىرىدا شهرقىي ت
- 1ئاينىڭ -8يىل -1948. بىردەك چىقىرىپ تاشالشنى تهلهپ قىلدى

كۈنى قۇرۇلغان شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خهلقچىل ئىتتىپاقى 
شهرقىي تۈركىستان دېگهن سۆزنى ئىشلهتمهي، شىنجاڭ دېگهن نامنى 

: ئهخمهتجان قاسىمى بۇنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئىشلهتتى
هركىنلىكى بولۇش روھى بويىچه ئۆلكىمىزنىڭ سۆز ئ"

جۇغراپىيىلىك نامىنى خالىغانچه ئاتاشقا بولسىمۇ، لېكىن 
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سىياسىي جهھهتته، تهرتىپ جهھهتته ئۇنى شىنجاڭ دەپ ئاتاش 
كېرەك، بۇ ھهقته شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خهلقچىل 

."( ) ئىتتىپاقى قۇرۇش يىغىنىدا مهخسۇس بهلگىلىمه چىقىرىلدى
ۈچ ۋىاليهتنىڭ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئارزۇسىنى بۇ ئ

  . ئىپادىلهپ بېرىدۇ
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى رەھبهرلىرى مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ 
تهسىرىنى تۈگىتىپ، ئۈچ ۋىاليهتتىكى كادىر، ئاممىنى ۋەتهننىڭ 
بىرلىكىنى ئاڭلىق ھالدا قوغداشقا يېتهكلهش ئۈچۈن، ئۈچ ۋىاليهت 

هن پۈتكۈل جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ مۇناسىۋىتىنى، ئىنقىالبىي بىل
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئىستىقبالى بىلهن پۈتكۈل 
جۇڭگو خهلقىنىڭ ئىستىقبالىنىڭ مۇناسىۋىتىنى نهزەرىيه ۋە 
ئهمهلىيهت جهھهتتىن چۈشۈردۈرۈش كېرەكلىكىنى چۈشىنىپ 

تىپ، شۇڭا، ئۈچ ۋىاليهت بۇ جهھهتتىكى تهشۋىقاتنى كۈچهي. يهتتى
جۇڭگو خهلق . نهزەرىيه جهھهتته نۇرغۇن خىزمهتلهرنى ئىشلىدى

ئايدىن باشالپ -6يىلى -1947ئازادلىق ئارمىيىسى 
ئىستراتېگىيىلىك ھۇجۇمغا ئۆتكهندىن كېيىن، ئۈچ ۋىاليهتتىكى 
گېزىت ـ ژورنالالردا ئىچكىرى ئۆلكىدىكى جۇڭگو خهلقى ئازادلىق 

 خهۋەر قىلىندى، ئهخمهتجان ئۇرۇشتا ئۇدا غهلىبه قىلىۋاتقانلىقى
قاسىمى قاتارلىق رەھبهرلهر ئازادلىق ئۇرۇشىنىڭ يۈزلىنىشى ۋە 
جوڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ فاڭجېن، سىياسهتلىرىگه 

ئايدا، ئابدۇكېرىم -5يىلى -1949. تېخىمۇ يېقىندىن دىققات قىلدى
ئابباسوف شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خهلقچىل ئىتتىپاقى 

نۆۋەتتىكى سىياسىي ۋەزىيهت ۋە "رى يىغىنىدا بهرگهن ئاكتىپلى
دېگهن دوكالتىدا، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى بىلهن " ۋەزىپىلىرىمىز

جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ مۇناسىۋىتىنى مهخسۇس بايان قىلىپ، 
بىزنىڭ مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىمىز باشقا : "مۇنداق كۆرسهتتى

جۇڭگو خهلق ئازادلىق ئاالھىدىلىكلىرى ۋە ۋەزىپىسى جهھهتته 
ئۇرۇشىغا ئوخشاش بولۇپال قالماستىن، بهلكى مىللىي ئازادلىق 
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ھهرىكىتىنىڭ غهلىبه قىلىشى ياكى جۇڭگودىكى مىللىي 
مهسىلىنىڭ ئۈزۈل ـ كېسىل ۋە توغرا ھهل قىلىنىشى جهھهتتىن 
ئېلىپ ئېيتقادىمۇ جۇڭگو خهلق ئازادلىق ئۇرۇشى بىلهن زىچ 

ىكى يهرلىك مىللهتلهر جۇڭگو خهلق شىنجاڭد"، "باغلىنىشلىق
ئىنقىالبىنىڭ ياردىمى ئاستىدىال تېز سۈرئهت بىلهن ئۆز مهقسىتىگه 

شۈبهىسىزكى، جۇڭگو خهلق ئىنقىالبى غهلىبىگه . يېتهلهيدۇ
ئېرىشكهن ئهھۋال ئاستىدىال، شىنجاڭ خهلقى ئاندىن ئازادلىققا 

ئۈزۈل ـ ، شىنجاڭدىكى مىللهتلهر مهسىلىسى ئاندىن "ئېرىشهلهيدۇ
كېسىل ۋە توغرا ھهل قىلىدۇ، شىنجاڭ خهلقىنىڭ ئىستىقبالى 

ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ بۇ بايانلىرى كهڭ "( ) ئاندىن پارالق بولىدۇ
كادىر، ئاممىغا چوڭقۇر تهربىيه بولدى، كهڭ كادىر، ئاممىنىڭ ئۈچ 
ۋىاليهتتىكى ھهر مىللهت خهلقى بىلهن ئىچكىرىدىكى ھهر مىللهت 

هنپهئىتى مۇناسىۋەتلىك دەيدىغان قارىشى كۈچهيتىلدى، خهلقىنىڭ م
جوڭگو ئىنقىالبى ئومۇمىيلىق، شىنجاڭنىڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى 

  . قىسمهنلىك دەيدىغان تونۇشى ئۆستۈرۈلدى
  
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە مىللىي ) 3(

 ۋە ئۇنى مهسىله جهھهتته كۆرۈلگهن خاتالىقالر ئۈستىدە ئويلىنىپ
تۈزىتىپ، توغرا مىللهت قارىشى ئارقىلىق ھهر مىللهت ئاممىسىغا 

  تهربىيه بېرىلدى
  

كۈنى، ئهخمهتجان قاسىمى تارباغاتاي -31ئاينىڭ -7يىل -1946
ۋىاليىتىنىڭ ۋالىيسى باسباي چوالقباي قاتارلىق كىشىلهرگه يازغان 

 شۇ خهلق دېگهن ئاتالغۇنىڭ مهنىسىگه:"خېتىدە مۇنداق كۆرسهتتى
جاي دائىرىسىدە ياشاپ تۇرغان خهلقنىڭ ھهممىسى كىرىشى كېرەك، 

خهلقىمىزدىكى بىر . . . شۇڭا خهنزۇ خهلقىمۇ شۇ جۈملىگه كىرىدۇ
خهلقىمىزنىڭ بۇرۇندىن ئېزىلىپ . تهرەپلىمه قاراشنى تۈزەش الزىم

كېلىشىگه خهنزۇ خهلقى ئهيىبلىك ئهمهس، بۇنىڭدا خهنزۇ 



www.uyghurweb.net 

 91

شۇنىڭ ئۈچۈن سىزلهرنىڭ ئاممىغا . . . ئىستىبداتلىرى ئهيىبلىك
بولغان تهربىيه خىزمىتىگه ئارتۇقچه دىققهت قىلىشىڭىزالرنى 

بۇ ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ مىللىي مهسىلىدىكى ".( ) ئۆتۈنىمهن
خاتالىقالرنى تۈزىتىشىكه ۋە ئاممىغا تهربىيه بېرىش خىزمىتىگه 

يهت ئۈچ ۋىال. ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
رەھبهرلىرى ئۈچ ۋىاليهتكه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، مىللىي 

ئهخمهتجان قاسىمى . مهسىله جهھهتته ئىدىيىنى تهرتىپكه سالدى
قاتارلىق كىشىلهر خهنزۇ پۇقرالىرىنى ھاقارەتلهش، ئۇالرغا زىيان 
يهتكۈزۈش ۋەقهلىرى يهنىال ساقلىنىۋاتىدۇ، بۇنداق ئهھۋال مىللىي 

ىمىزگه پايدىسىز، دەپ جىددىي كۆرسهتتى، ھهم ئازادلىق ھهرىكىت
بىز سادىر قىلغان خاتالىقلىرىمىزنى "سهمىمىي ھالدا مۇنداق دېدى 

يوشۇرمايمىز، بهلكى بۇ خاتالىقلىرىمىزنى پاش قىلىپ، بۇ 
خاتالىقالرنىڭ كۆرۈلۈشىدىكى مهنبهنى تېپىپ چىقىپ خاتالىقالرنى 

بهسى توغرىسىدا خاتالىقالرنىڭ مهن".( ) تۈگىتىشىمىز كېرەك
تهرەققىيپهرۋەرلهر مۇنداق دەپ قارىدى، ئىنقىالبنىڭ دەسلهپكى 
مىللهتلهرنىڭ باراۋەر، ئهركىن تهرەققىي قىلىشىنى تېزلهتتى ھهمدە 

تهرۈز -خهنزۇ پۇقرالىرىنىڭ مهنپهئىتىگه ئېغىر دەرىجىدە دەخلى
يهتكۈزگهن ئۇنسۇرالرنى جازاالپ، مىللهتلهر خىزمىتى جهھهتته مهلۇم 

كۈنىدىن -21ئاينىڭ -9يىل -1947. نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈردى
ئاينىڭ ئاخىرلىرى، ئۈچ ۋىاليهت ئىلگىرى ـ -10كۈنىگىچه ۋە -27

) داغۇر"سولۇن -ئاخىر بولۇپ موڭغول خهلق قۇرۇلتىيى ۋە شىبه
مىللهتلىرى قۇرۇلتىيى چاقىرىپ، مىللهتلهرنىڭ باراۋەرلىك 

هلقىنى پائال ھهرىكهتكه ھوقۇقىنى تهكىتلهپ، ھهر مىللهت خ
نى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ "تىنچلىق بېتىم"كېلىپ، 

قۇرۇلتايدا ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا موڭغۇل . كۈرەش قىلىشقا چاقىردى
مهدەنىيهت ) داغۇر(سولۇن -مهدەنىيهت ئۇيۇشمىسى ۋە شىبه

ئۈچ ۋىاليهت يهنه خهنزۇ مهدەنىيهت ئۇيۇشمىسى . ئۇيۇشمىسى قۇرۇلدى
ۇشنى تهشهببۇس قىلدى ۋە قۇردى، ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ ئۆز قۇر
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پهرزەنتلىرىنى ئۆز تىلى بىلهن تهربىيىلهيدىغان مهكتهپلىرىنى 
كۈنى، شىنجاڭ تىنچلىقىنى -19ئاينىڭ -4يىل -1949. قۇردى

قوغداش خهلقچىل ئىتتىپاقى مهركىزىي تهشكىلىي كومىتېتىنىڭ 
زەنتلىرىنىڭ ئوقۇش سانلىق يىغىنىدا خهنزۇالرنىڭ پهر-21

مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، خهنزۇ مهكتهپلىرىنى كۆپهيتىپ 
ئېچىش، رەھىمجان سابىرھاجى، ئهنۋەر خانبابا، ئهسئهت ئىسهاقۇپ 
قاتارلىق كىشىلهردىن تهركىب تاپقان مهخسۇس ھهيئهت تهشكىل 

ئۈچ ۋىاليهت . قىلىپ بۇ خىزمهتكه مهسئۇل قىلىشنى قارار قىلدى
سادىي قىيىنچىلىقالرنى يېڭىپ، ھهر قايسى يهنه ئىقتى

ژۇرنال چىقىرىشىغا ياردەم -يېزىقىدا گېزىت-مىللهتلهرنىڭ ئۆز تىل
ئايدا، غۇلجىدا ئۇيغۇرچه، قازاقچه، خهنزۇچه، -5يىل -1945. بهردى

ژۇرنال -روسچه، شىبهچه، موڭغۇلچه يېزىقتىكى ئالته خىل گېزىت
لهت تىل ـ يېزىقىدىكى نهشىر قىلىندى، ئامالنىڭ بارىچه ھهر مىل

دەرسلىكلهر بېسىلدى، ھۆكۈمهت تارماقلىرىغا ھهر مىللهتتىن 
جايالرنىڭ مهمۇرىي . بولغان مۇنهۋۋەر كادىرالر قوبۇل قىلىندى

تارماقالرنىڭ بىرىنچى قوللۇق، مۇئاۋىنلىق ۋەزىپىسىگه ۋە بۆلۈم، 
بۆلۈمچىلهرنىڭ خىزمهتچىلىكىگه شۇ جايدىكى نوپۇسى بىر قهدەر 

- 1ئاينىڭ -8يىل -1948. بولغان مىللهتتىن بولغانالر قويۇلدىكۆپ 
كۈنى شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خهلقچىل ئىتتىپاقى 

شىنجاڭ "قۇرۇبغاندىن كېيىن تارقىتىلغان بىرىنچى ھۈججهت يهنى 
تىنچلىقنى قوغداش خهلقچىل ئىتتىپاقنىڭ پۈتۈن ئۆلكه خهلقىگه 

الغان مىللىي ئىنقىالب ته خهنزۇالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئ"مۇراجىئهت
بىرلىك سېپىنى قۇرۇش تۈنجى قېتىتم ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، 

ئىشىنىمىزكى، ئۆلكىمىزدە ياشاپ :"مۇنداق كۆرسىتىلدى
كېلىۋاتقان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، موڭغول، خهنزۇ، خۇيزۇ، ئۆزبىك ۋە 
ا باشقا مىللهتلهر نامرات، قاالق،ھوقۇقسىز بولغان قۇللۇق ئورنىغ

مهڭگۈ خاتىمه بېرىش ئۈچۈن بىردەك ئىتتىپاقلىشىدىغان بولساق، 
شىنجاڭنى تىنچ، دوستانه، ئادىل، ھهققانىي، ئهركىن بولغان 
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بۇ ھهر قايسى ".( ) جهمئىيهت قىلىپ قۇرۇپ چىقااليمىز
مىلهتلهرنىڭ ئۈچ ۋىاليهتته سىياسىي جهھهتته بىردەك باراۋەر 

ڭ خهنزۇ ئاممىسى بىلهن خهنزۇ ئىكهنلىكىنى، بولۇپمۇ ئۈچ ۋىاليهتنى
ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىرىنى پهرقلهندۈرگهنلىكىنى ھهمدە خهنزۇ 
خهلقىنى مىللىي ئازادلىق بىرلىك سېپىنىڭ بىر ئهزاسى 

ئۈچ ۋىاليهت رەھبهرلىرى خهنزۇ . قىلغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
ئاممىسىغا زىيانكهشلىك قىلىشتهك قانۇنۇسىز قىلمىشالرغا 

ىدە ئېتىبار بىلهن قاراپ جايالردىكى ئهدلىيه تارماقلىرىدىن ئاالھ
كۈچلۈك تهدبىر قوللىنىپ بۇنىڭغا قاتتىق زەربه بېرىشنى تهلهپ 

كۈنى چۆچهك -22ئاينىڭ -1يىل -1948ئهخمهتجان قاسىمى . قىلدى
ناھىيىلىك خهنزۇ مهدەنىيىتىنى ئېلگىرى سۈرۈش ئۇيۇشمىسىغا 

-قىنقى بىر مهزگىلدىن بۇيان، ئارقايازغان خېتىدە، تارباغاتايدا يې
ئارقىدىن يۈز بهرگهن بىر قانچه قېتىملىق خهنزۇ ئاممىسىنى  

مۈلكىنى بۇالش ۋەقهسىنى جىددىي بىر تهرەپ  -ئۆلتۈرۈپ، مال
مهيلى :"ئۇ خېتىدە مۇنداق كۆرسهتتى. قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

قى قانداق ئادەم، قانداق مىللهت بولسۇن جۈملىدىن خهنزۇ خهل
لودې، ۋاڭ خۇاۋېن، ۋاڭ . بولسۇن، ئۇالر قانۇن تهرىپىدىن قوغدىلىدۇ

ماۋسۇ قاتارلىق كىشىلهرنى ئۆلتۈرگهن قاتىلالر ئۆزلىرىنىڭ 
بۇ ھهقته مهن . جىنايىتىگه ئاساسهن قاتتىق جازاغا تارتىلىدۇ
سىلهر خاتىرجهم . ئهدلىيه تارماقلىرىغا مهخسۇس يوليۇرۇق بهردىم

 بولمىسۇن، بۇنداق ۋەقه سادىر قىلغان قاتىلالرنى بولۇڭالركى، قاچانال
ئهدلىيه تارماقلىرى قهتئىي جازااليدۇ، سىلهر بىزنىڭ قانۇن 
تارماقلىرىمىزنىڭ ھهقىقهتهن ھهر مىللهت خهلقى ئۈچۈن ئادىل ئىش 

  ".( ) قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلغايسىلهر
ىسى ئايدا، دېڭ لىچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىي-8يىل -1949  

مهركىزىي كومىتېتىنىڭ ئاالقىچىسى ساالھىيىتى بىلهن شىنجاڭ 
غۇلجىغا كېلىپ، ئۈچ ۋىاليهت رەھبهرلىرى تهرىپىدىن قارشى 

جۇڭگو كوممۇنىستىك "ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر . ئېلىندى
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پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى ۋە رەئىس ماۋزېدۇنىڭ مۇرەككهپ ۋە 
ياقا رايونالردا ياشاۋاتقان خهلقنىڭ -هتمۈشكۈل ۋەزىپىلهر ئىچىدە چ

ئۆزلىرىگه كۆڭۈل بۆلگهنلىكىدىن ھهم ئاالقه باغالشقا ئادەم 
. ( ) بىلدۈردى" ئهۋەتكهنلىكىدىن ئىنتايىن خۇرسهن ئىكهنلىكىنى

ئۇالر دېڭ لىچۈننىڭ خىزمىتىگه پائال ھهمكارلىشىپ، مهركهزگه 
ى دوكىالت ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ھهر قايسى جهھهتتىكى ئهھۋاللىرىن

قىلدى ھهم يېڭى سىياسىي مهسلىههت كېڭىشى يىغىنىغا 
ئۇالر رەئىس . قاتنىشىش تهكلىپىنى خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلدى

سىلهرنىڭ كۆپ يىلالردىن "ماۋزېدۇڭ ئهۋەتكهن تهكلىپنامىدىكى 
بۇيان ئېلىپ بارغان كۈرىشىڭالر پۈتۈن جۇڭگو خهلقىنىڭ 

 بىر قىسمى بولۇپ دېموكراتىك ئىنقىالب ھهرىكىتىنىڭ
شۇنىڭدىن . دېگهن سۆزدىن ئىنتايىن مهمنۇن بولدى" ھېسابلىنىدۇ

ئېتىبارەن، ئۈچ ۋىاليهت جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ 
رەھبهرلىكىنى قوبۇل قىلدى، بۇنىڭ بىلهن ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىي 
پۈتۈن جۇڭگو خهلقىنىڭ دېموكراتىك ئىنقىالبى تاشقىنىغا 

. ئايدا شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد بولدى10يىل -1949. قوشۇلدى
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى كۆزلىگهن پۈتۈن شىنجاڭنى ئازاد نىشانى 

  . ئهمهلگه ئاشتى
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى ئاخىرى ھهقىقىي تۈردە شىنجاڭدىكى ئاز 

دەرۋەقه ئۈچ . سانلىق مىللهتلهرنى ئازاد قىلىش توغرا يولىغا ماڭدى
البى پارتالش، تهرەققىي قىلىش جهريانىدا، ۋىاليهت ئىنقى

بۆلگۈنچىلىك، مۇستهقىللىق، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇش، خهنزۇالرنى 
چهتكه قېقىشتهك ئېغىر خاتالىقالر سادىر قىلىنغان بولسىمۇ، 
لېكىن ئۈچ ۋىاليهتتىكى تهرەققىيپهرۋەر زاتالرنىڭ رەھبهرلىكىدە 

رداشلىق بېرىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ كۈچلۈك بېسىمغا به
ۋەتهننىڭ بىرلىكى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى قوغدالدى، بۇ 

  .تارىخىي تۆھپه مهڭگۈ ئۆچمهيدۇ
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ئازادلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە شىنجاڭدىكى مىللىي  . 4
  بۆلگۈنچىلهرنىڭ سۇيقهستلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ تارمار قىلىنىشى

  
ى ئهكسىيهتچى تاشق-شىنجاڭ ئازاد بولۇش ھارپىسىدا، ئىچكى

كۈچلهر شىنجاڭدىكى مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمهي، ئۆزئارا تىل 
بىرىكتۈرۈپ، جاھىللىق بىلهن قارشىلىق كۆرسىتىپ، خهلق 
. ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنى توسۇشقا ئۇرۇندى

ئۇالر بارلىق پهسكهش نهيرەڭلهرنى ئىشلىتىپ، مىللىي 
للىي بۆلگۈنچىلىك پهيدا ئۆچمهنلىكنى ھهدەپ قۇترىتىپ، مى

قىلىپ، ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ قوزغاپ، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز 
شۇڭا، ئازادلىقنىڭ دەسلهپكى . قوينىدىن ئايرىپ چىقىشقا ئۇرۇندى

مهزگىلىدە، شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىك قىلىش بىلهن بۆلگۈنچىلىككه 
  . قارشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدا كهسكىن كۈرەشكه دۈچ كهلدى

  
لق ئازادلىق ئارمىيىسى غهربىي شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، خه) 1(
  تۆرەلمه پېتى ئۇجۇقتۇرۇلدى"ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
  

ئايدا، ليۇشياۋچى ئۆمهك باشچىلىقىدىكى جۇڭگو -6يىل -1949
كومپارتىيىسى ۋەكىللهر ئۆمىكى مهخپىي ھالدا سوۋېت 
 ئىتتىپاقىغا بېرىپ زىيارەتته بولدى، سۆھبهت جهريانىدا سوۋېت

ئامېرىكا جاھانگىرلىكى شىنجاڭغا قول تىقىپ، : ئىتتىپاقى تهرەپ
مابۇفاڭ باشچىلىقىدىكى غهربىي شىمال يهرلىك مىللىتارىست 
كۈچلىرىنى شىنجاڭغا چېكىندۈرۈپ، شۇ جايدىكى ئهكسىيهتچى 

قۇرۇشنى "بۈيۈك ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"كۈچلهر بىلهن بىرلىشىپ، 
ئهگهر ئۇالرنىڭ بۇ . يهتكۈزدىپىالنالۋاتىدۇ، دېگهن ئاخباراتنى 

سۇيقهستى ئهمهلگه ئېشىپ قالسا، جۇڭگو ئىنقىالبىغا ناھايىتى زور 
خهۋپ يېتهتتى، سوۋېت ئىتتىپاقىغىمۇ ئىنتايىن پايدىسىز ئىدى، 

سوۋېت . شىنجاڭنى ئازاد قىلىشتا توسالغۇ تېخىمۇ چوڭ بوالتتى
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ئىتتىپاقى تهرەپ جۇڭگو تهرەپنىڭ شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىش 
سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، جاھانگىرلىكنىڭ سۈيقهستىنى تارمار 

ليۇشياۋچى مهزكۇر ئاخپاراتنى رەئىس . قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى
ماۋزېدۇڭغا مهلۇم قىلىپ، غهربىي شىمالنى ئازاد قىلىش سۈرئىتىنى 
تېزلىتىپ، شىنجاڭغا مۇددەتتىن بۇرۇن يۈرۈش قىلىش تهكلىپىنى 

تېتى ۋە ماۋجۇشى كهسكىن قارار پارتىيه مهركىزىي كومى. بهردى
چىقىرىپ، شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىش مۇددىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ 

  . يىلىنىڭ ئاخىرىغا ئورۇنالشتۇردى-1949يىلىدىن -1950
   ئهينى ۋاقىتتا، ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈەچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى 
پايكىستون ۋە مۇئاۋىن كۇنسۇلى ماكنهن ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىپ، 

 اتارلىق ئهمهلىي كۈچى بار يهرلىك گۇرۇھالرنى تۈرلۈك مابۇفاڭ
ئامالالر بىلهن ئۆزىگه تارتىپ ۋە سېتىۋېلىپ، شىنجاڭدىكى مىللىي 
بۆلگۈنچى يولۋاس، مۇھهممهت ئىمىن، ئهيساالر بىلهن تىل 
بىرىكتۈرۈپ، شىنجاڭنى ۋەتهن قوينىدىن ئايرىپ چىقىش 

   .سۇيقهستلىك ھهرىكىتىنى جىددى پىالنالۋاتاتتى
مابۇفاڭ ناھايىتى قارا نىيهت شهخس بولۇپ، ئۆزىنى غهربىي 
شىمالنىڭ خوجىسى دەپ ئاتىۋالغانىدى، ئۇنىڭ باشچىلىقىدا 

مۇئهييهن كۈچكه ئىگه بولۇپ، " ماجهمهتى قوشۇنى"تهكشىللهنگهن 
. غهربىي شىمال ۋەزىيىتىگه مهلۇم دەرىجىدە تهسىر كۆرسىتهلهيتتى

بۇفاڭ جاڭ جىجۇڭنىڭ ئورنىغا كۈنى، ما-24ئاينىڭ -5يىل -1949
مهمۇرىي ئهمهلدارى بولۇپ، -گومىنداڭنىڭ غهربىي شىمال ھهربىي

مهمۇرىي ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا -غهربىي شىمالنىڭ ھهربىي
مابۇفاڭ ئهزەلدىن شىنجاڭنى مېنىڭ كۈچ . كىرگۈزۈۋالدى

دائىرەمدىكى جاي، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهر ئىسالم 
ىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئېتقادى بىز بىلهن ئوخشاش، دىنىغا ئېتىقاد ق

ھهممىمىز مۇسۇلمان ھېسابلىنىمىز، شۇڭا ئاممىنى دىندىن 
پايدىلىنىپ ئاسانال قۇتراتقىلى ۋە قايمۇقتۇرغىلى بولىدۇ دەپ 

شىنجاڭ مېنىڭ قولۇمدا، شىنجاڭدا قوشۇنۇم بار، "مابۇفاڭ . قارايتتى
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."( ) ر مۇسۇلمانالرشىنجاڭ خهلقى گېپىمنى ئاڭاليدۇ، چۈنكى ئۇال
  .دېدى

يىلى يازدا، فۇمىي ئۇرۇشىدىن كېيىن، گومىنداڭ گېنىرالى -1949 
خۇزۇڭنهننىڭ غهربىي شىمال رايونىدىكى قوشۇنى ھېشقانچه 

ئاساسهن شۇ پېتى بولۇپ، " ماجهمهتى قوشۇنى"قالمىدى، مابۇفاڭنىڭ 
 مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى بىلهن چىڭخهي، نىڭشيا ۋە گهنسۇنىڭ 50
ىسمهن جايلىرىنى كهنترول قىلىپ تۇراتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ق

كۆپىنچىسى ئاتلىق ئهسكهر بولۇپ، ھهرىكهتچانلىقى كۈچلۈك ھهم 
مۇئهييهن جهڭگىۋارلىققا ئىگه ئىدى، ئامېرىكىنىڭ كۆزى مابۇفاڭ 
چۈشتى، گومىنداڭمۇ دونى مابۇفاڭغا تىكىپ، ئۇنىڭدىن غهربىي 

گه قارشى تۇرۇشنى تهلهپ شىمالدا خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى
مابۇفاڭ بولسا چىڭ خهي، نىڭشيادا كومپارتىيىگه تاقابىل . قىلدى

تۇرۇپ، گهنسۇنى تېزگىنلهپ، شىنجاڭنى چېكىنىش يولى قىلىپ، 
گومىنداڭنىڭ شىنجاڭدىكى . چوڭ ئىشالرنى تهۋرەتمهكچى بولدى

كېيىن تهرەپكه سېلىپ ئاتلىق (جۈنىنىڭ -5ئاتلىق ئهسكهرلىرى 
جۇنجاڭى ماچېڭشىياڭ ) شىسىغا ئۆزگهرتىلگهن-1هر ئهسكهرل

مابۇفاڭنىڭ جيهنى بولغاچقا، شىنجاڭنىڭ ھهربىي ھوقۇقىنىمۇ 
مابۇفاڭنىڭ غهربىي شىمال . ماجهمهتى قوشۇنى ئىگىلهپ تۇرۇۋاتاتتى
  . رايونىدىكى ھوقۇقى ئهڭ كۈچلۈك ئىدى

 شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچى مۇھهممهت ئىمىن، ئهيساالرمۇ 
نداڭنىڭ ئهستۈنلۈكنى قولدىن بېرىپ قويۇۋاتقانلىقىنى گومى

كۆرۈپ يېتىپ، جاھىللىق بىلهن قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈمىدىنى 
ئايدا، يولۋاس لهنجۇغا بېرىپ -6يىل -1949. مابۇفاڭغا باغلىدى

مابۇفاڭ ئاللىبۇرۇن . مابۇفاڭنىڭ نىيىتىنى بىلىپ باقماقچى بولدى
ئىككى تهرەپ ئاسانال پۈتۈشۈپ شىنجاڭغا چىشىنى بىلهپ تۇرغاچقا، 

شۇندىن باشالپ، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهر مابۇاڭ . قالدى
يولۋاس گۇرۇھى يهنه ئهسكهر . بۇرۇن يالىشىپ كهتتى-بىلهن ئېغىز

قوبۇل قىلىپ، ئات سېتىۋېلىپ، قوراللىق تهشكىالت قۇرۇپ، ئاندىن 
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بۇرھان باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتىنى 
غدۇرۇش قهستىدە بولدى، يولۋاس بۇرھاننىڭ ئورنىدا شىنجاڭ ئا

ئۆلكىسىنىڭ رەئىس، ماگويىنى خهلق ئىشلىرى نازارىتىنىڭ 
نازىرى، مابۇفاڭ گۇرۇھى بىلهن زىچ ئاالقىسى بولغان جاڭ شاۋنى 

بۇ . ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ باش كاتىپى قىلماقچى بولدى
ئايدا -8سۇيقهستىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئهيسا 

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت "ماچېڭشياڭنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا 
سالىمىنى مابۇفاڭ جانابلىرىغا يهتكۈزۈش -خهلقىنىڭ سوۋغا

تهشكىللهپ، ئۆزى ئۆمهك باشلىقى بولۇپ، ئۆلكىلىك " ئۆمىكى
ئۇسۇل -ھۆكۈمهت تهشۋىقات كومىتېتىغا قاراشلىق شىنجاڭ ناخشا

خسۇس ئاپتوموبىلى بىلهن ئۆمىكىنى باشالپ، ماچېڭشياڭنىڭ مه
 تۇياق جهڭ 500ئهيسا مابۇفاڭغا تۇغ تهغدىم قىلدى ۋە . لهنجۇغا باردى

 مىڭ ئۇيغۇر ياشنى تهشكىللهپ مابۇفاڭغا 100ئېتى، يهنه  
ئهسكهرىككه بهرمهكچى بولدى ھهمدە مابۇفاڭدىن جياڭ جېشىغا 

مۇستهقىل "ئۆزلىرىنىڭ غهربىي شىمالىدا بىر ئىسالم دىنى 
.  قۇرۇشىغا ئىجازەت بېرىشىنى ئېيتىپ بېقىشنى ئۆتۈندىى"دۆلهت

ئۇيغۇر ياشلىرى مهشق "ماچېڭشياڭ مۇھهممهت ئىمىننىڭ 
- 1ئاتلىق ئهسكهرلهر "قۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، ئۇنىڭغا "سىنىپى

دەپ نام بهردى، ئۇالر ئۈرۈمچى ئهتراپىدىكى " شىسى ساپيوالر ليهنى
  .  باردىتۇدۇڭخابا رايونىدا مهخپىي مهشق ئېلىپ

.    ئامېرىكىمۇ ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىپ يېقىندىن ماسالشتى
ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى پايكىستون ۋە مۇئاۋىن 

ياراغ، -كونسۇلى ماكنهن ئوتتۇرىغا چىقىپ يىغىن ئېچىپ، قورال
دورا تارقىتىپ، ئوسمان، جانىمقان قاتارلىق كىشىلهرنى -ئوق

  . اشقا كۈشكۈرتتىقوراللىق توپىالڭ قوزغ
تاشقى -   ج ك پ مهركىزىي كومىتېتى بىلهن ماۋزېدۇڭ ئىچكى

دۈشمهن كۈچهرنىڭ سۇيقهستلىك ھهرىكىتىدىن خهۋەر تاپقاندىن 
كېيىن، جۇڭگو خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ غهربىي شىمالىغا 
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يۈرۈش قىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، تېز جهڭ قىلىپ تېز غهلبه 
ماجهمهتى "هرنى يوقىتىشنى ھهمدە قىلىپ، دۈشمهن كۈچل

نىڭ شىنجاڭغا قېچىپ كېلىۋېلىشىنى توسۇشنى قارار "قوشۇنى
خۇزۇڭنهن، مابۇفاڭنىڭ تهڭرى تېغىدىن ئۆتۈشىگه يول . "قىلدى
، دۈشمهننىڭ شىنجاڭنى بۆلىۋېلىش سۇيقهستىنى تارمار "قويماي

ماۋزېدۇڭ پېڭ . قىلىش باش ئىستراتېگىيىلىك مهخسهت قىلىندى
يگه تېلېگرامما بېرىپ، غهربىي شىمال جهڭ مهيدانىدا ئازاد دېخۇە

قىلىنمىغان رايونالرغا يۈرۈش ققىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىش، يىل 
نى "ماجهمهتى قوشۇنى"ئاخىرىغىچه شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىپ، 

  . شىنجاڭ چېگرىسى سىرتىدا يوقىتىش توغىرىسىدا يوليۇرۇق بهردى
 رەئىس ماۋزېدۇڭنىڭ   پارتىيه مهركىزىي كومىتېتى ۋە

ئىستراتېگىيىلىك مهقسىتىگه ئاساسهن، پېڭ دېخۇەي قوشۇنى 
ئوڭ لىنىيه . ئىككى لىنىيه بويىچه قالدۇق دۈشمهنلهرنى تازلىرىدى

قوشۇنى، شۈگۇاڭدا بىلهن ۋاڭ شىتهينىڭ يېتهكچىلىكىدە، 
ليهنجۇ تاشيولى بىلهن غهربىي -ليۇپهنشهن تېغىدىن ئۆتۈپ، شىئهن

مهمۇرىي ئهمهدارالر مهھكىمىسى تۇرۇشلۇق جاي -شىمال ھهربىي
كۈندۈز جهڭ قىلىش ئارقىلىق، - كېچه5لهنجۇغا قىستاپ كېلىپ، 

 27كۈنى لهنجۇنى ئېلىپ، مابۇفاڭ ئاساسي قوشۇنىدىن -26ئاينىڭ -8
مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى يوقاتتى، مابۇفاڭ ئهھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى 

نى چىڭ ساقلىماقچى كۆرۈپ چىڭخهيگه قېچىپ بېرىپ كونا ئۇۋىسى
ئهسكهرلهر تۈەنى ۋاڭ جېننىڭ -1سول لىنىيه قوشۇنى . بولدى

يېتهكچىلىكىدە، باۋجى، تيهنشۈينى ئالغاندىن كېيىن، جهنۇبىي 
گهنسۇغا يۈرۈش قىلىپ، تاۋخې، خۇاڭخې دەرياسىدىن جهڭ بىلهن 

بۇ قېتىمقى . ئۆتۈپ، ئۇدۇل مابۇفاڭنىڭ كونا شىنىڭنى ئىگىلىدى
ڭنىڭ غهلبىسى غهربىي شىمالنى ئازاد قىلىش ھهل قىلغۇچ جه

نىڭشيادىكى ماخوڭكۈينىڭ قالدۇق . سۈرئىتىنى تېزلهتتى
قىسىملىرى خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كۈچلۈك زەربه بېرىشى 

-23كۈنى تېلېگرامما بېرىپ تهسلىم بولدى، -20ئاينىڭ -9ئاستىدا، 
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. شتىكۈنى خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى يىنچۈنگه كىرىپ جايال
گومىنداڭنىڭ خۇزۇڭنهن، مابۇفاڭ قالدۇق قىسىملىرىدىن 

- مىڭدىن ئارتۇق كىشى خېشى كارىدورىدىكى جاڭيې40تهخمىنهن 
خۇزۇڭنهن، مابۇفاڭ قالدۇق . جيۇچۈەن ئهتراپىغا چېكىندى

قىسىملىرىنى خېشى كارىدورىدا تولۇق يوقىتىپ، شىنجاڭنى ئازاد 
ى ئورۇنداش ئۈچۈن، سول قىلىش ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنالشتۇرۇشن

 100ئهسكهرلهر تۈەنى شىنىڭدىن يولغا چىقىپ، -1لىنىيه قوشۇنى 
شىۋىرغانلىق -كلومېتىردىن ئارتۇق ساسلىقنى بېسىپ ئۆتۈپ، قار

ئوڭ . چىليهنشهن تېغىدىن ئۆتۈپ، بىۋاسته جاڭيىغا تېگىش قىلدى
–ئهسكهرلهر تۈەنى لهنجۇدىن يولغا چىقىپ لهنجۇ -2لىنىيه قوشۇنى 

ىنجاڭ تاشيولى بىلهن غهربىي شىمالغا قاراپ قوغالپ زەربه بېرىپ، ش
يىل بويى قار ئېرىمهيدىغان ۋۇشاۋلىڭ چوققىسىدىن ئۆتۈپ، شهندەن 

ئهسكهرلهر -1كۈنى -21ئاينىڭ -9كۈن تىز يول يۈرۈپ، 17ئارقىلىق 
تۈەنى بىلهن جاڭيېدا ئۇچرىشىپ، شىنجاڭغا قېچىپ كهلمهكچى 

رايونىغا . ىش يولىنى ئۈزۈپ تاشلىدىبولغان دۈشمهننىڭ چېكىن
 مىڭدىن ئارتۇق 40توپىالشقان گومىنداڭ قالدۇق قىسىملىرىدىكى 

. كىشى ھهقىقهتكه قايتقانلىقى ۋە تهسلىم بولغانلىقىنى جاكارلىدى
شۇنىڭ بىلهن غهربىي شىمالدىكى شهنشى، گهنسۇ، نىڭشيا، 

دۈشمهنلهر چىڭخهيدىن ئىبارەت تۆت ئۆلكه ئازاد بولدى، شىنجاڭدىكى 
يېتىم قىلىپ چهت ئهلگه قاچتى، خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى 
يۈمىنگۈەنگه يېتىپ باردى، شىنجاڭنىڭ ئازاد بولۇشىغا ساناقلىقال 

  . كۈن قالدى
خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كۈچلۈك ھۇجۇمى ئارقىسىدا، 
شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى ئاكتىپ ماسلىشىپ، ئازادلىققا 

. گۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى قانات يايدۇردىئىنتىلىپ بۆل
تهرەققىيپهرۋەر زات بۇرھان شهھىدى بىر تهرەپتىن نۇرغۇن سۇرۇنالردا 
ئۇيغۇرالر ۋە شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىگه ۋەتهن بىرلىككه 
كېلىپ، مىللهتلهر ئىتتىپاق ئۆتكهندىال، ئاندىن شىنجاڭ 



www.uyghurweb.net 

 101

قايتا -ىئىنهزەرىنى قايتائىستىقبالغا ئىگه بولىدۇ دېگهن نۇقت
چۈشهندۈردى؛ يهنه بىر تهرەپتىن، مۇھهممهت ئىمىن قاتارلىقالرنىڭ 
دۆلهتنى پارچىالش سهپسهتلىرىگه كهسكىن رەددىيه بېرىپ مۇنداق 

 نهچچه يىلدىن بۇيان جۇڭگونىڭ 2000شىنجاڭ : كۆرسهتتى
تهركىبىي قىسمى بولۇپ كهلگهن، خۇددى جۇڭگو بىر مىللهتنىڭ 

بولماستىن، بهلكى ھهر مىللهتنىڭ شىنجاڭى ئهمهس، جۇڭگوسى 
بهلكى ھهر مىللهتنىڭ شىنجاڭى؛ مۇبادا شىنجاڭدا ئۇيغۇر 
مىللىتىىدىن ئىبارەت بىرال مىللهت بار دېسهك، شىنجاڭ 
دائىرىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، چوڭ مىللهتچىلىك خاتالىقى سادىر 

 ئېيتقاندا، قىلغان بولىمىز، پۈتۈن مهملىكهت مىقياسىدىن ئېلىپ
يهرلىك مىللهتچىلىك، يهنى تار مىللهتچىلىك خاتالىقى سادىر 

شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد ھارپىسىدا، مىللىي . قىلغان بولىمىز
بۆلگۈنچىلهر بىلهن گومىنداڭنىڭ ئۇرۇش تهرەپدارلىرى بىرلىشىپ 
سۇيقهست ئىشلىتىپ، شىنجاڭنى بۆلىۋېلىش مهقسىتىدە 

 خهلقىنىڭ ئازادلىقىغا توسقۇنلۇق شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت
قىلىۋاتقان ئاچقۇچلۇق پهيتته، بۇرھان شهھىدى تهرەقىيپهرۋەر 
دېموكراتىك زات شۇجى ۋە يهر ئاستى تهرەققىيپهرۋەر ئاممىۋى 
تهشكىالتالر بىلهن ئاالقىلىشىپ، ھهربىي ساھهدىكىلهر بىلهن 

تكه بىرلىكته تارىخ ئىقىمىغا ماسلىشىپ، تىنچ يول بىلهن ھهقىقه
شىنجاڭدىكى تهرەققىيپهرۋەر يهر ئاستى . قايتىش يولىغا ماڭدى

ئاممىۋى تهشكىالتالردىن جهڭگىۋارالر ئۇيۇشمىسى، ئاۋانگارتالر 
ئۇيۇشمىسى قاتارلىقالرمۇ تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلهن مىللىي 
بۆلگۈنچىلهر ۋە گومىنداڭ قوشۇنىدىكى جاھىل ئۇنسۇرالرغا قارشى 

ر تهشۋىقات ۋەرىقى تارقىتىپ، گېزىت ئۇال. قهتئىي كۈرەش قىلدى
چىقىرىپ، جۇڭگو خهلقىنىڭ ئازادلىق ئۇرۇشىنىڭ ۋەزىيىتىنى، 
ماركسىزم، لېنېنىزىم ۋە ماۋزېدۇڭ ئىدىيىسىنى، جۇڭگو 
كومپارتىيىسىنىڭ تۈرلۈك فاڭجېن، سىياسهتلىرىنى تهشۋىق 
قىلدى، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ تىنچلىق ۋە 
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ھهر قايسى . ش ئارزۇسىنى ئىپادىلىدىبىرلىككه ئىنتىلى
تهرەپلهرنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا، تاۋسىيۆ 
باشچىلىقىدىكى گومىنداڭ قوشۇنى ۋە بۇرھان شهھىدى 
باشچىلىقىدىكى گومىنداڭنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتى 
ھهقىقهتكه قايقانلىقىنى جاكارلىدى، نهتىجىدە شىنجاڭ تىنچ يول 

شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد قىلىنغاندىن . بولدىبىلهن ئازاد 
كېيىن، شىنجاڭ ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قوينىغا قايتىپ كېلىپال 
قالماستىن، بهلكى ئۇزاقتىن بېرى غالجىرلىشىپ كهتكهن مىللىي 
بۆلگۈنچى كۈچلهر قاتتىق زەربىگه ئۇچراپ، مهخسۇت، مۇھهممهت 

ىللىي بۆلگۈنچىلهر ئىمىن، ئهيسا قاتارلىق بىر تۈركۈم كونا م
  . شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولدى

ئامېرىكىنىڭ مابۇفاڭ باشلىقلىقىدىكى ئهكسىيهتچىل كۈچلهردىن 
پايدىلىنىپ مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى يېنىغا تارتىپ، شىنجاڭدا 

قۇرماقچى بولغان سۇيقهستى تېخى "بۈيۈك ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
ىيىسىنىڭ زەربىسى ئىشقا ئاشماي تۇرۇپال، خهلق ئازادلىق ئارم

  .كېسىل تارمار بولىدۇ-ئارقىسىدا ئۈزۈل
  
غۇلجا، موڭغۇلكۈرە، توققۇزتارا قاتارلىق جايالردا يۈز بهرگهن ) 2(

  ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭنى تىنجىتىش كۈرىشى
        

" ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"ئامېرىكا جاھانگىرىدلىكىنىڭ شىنجاڭدا 
ىن كېيىن، ئۇالر يهنه ھهدەپ قۇرۇش سۇيقهستى تارمار قىلىنغاند

قوراللىق توپىالڭ قوزغاشنى پىالنالپ، خهلق ئازادلىق 
  . ئارمىيىسىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشنى توسماقچى بولدى

بۇ مهزگىلىدە، شىمالىي شىنجاڭدىكى بهزى رايونالردىمۇ مىللىي 
غۇلجىدا . بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرى ئىنتايىن ئهۋج ئېلىپ كهتتى

ىقىدىكى بۆلگۈنچىلىك قىلىش، توپىالڭ قوزغاش راخمانوف باشچىل
يىلىنىڭ باشلىرىدا، غۇلجىدا تۇرۇشلۇق -1950. ۋەقهسى يۈز بهردى
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ئارمىيه شهھهر مۇداپىئهسى يىڭىنىڭ پهيجاڭى راخمانوف -5
- 3. نى قۇردى"پانتۈركىزم ئىسالم پارتىيىسىنىڭ ئىلى گۇرۇپپىسى"

ىنىڭ بهخىت كۈنى، بۇ ئهكسىيهتچىل تهشكىالت غۇلج-28ئاينىڭ 
باغچىسى مهھهللىسىدىكى مهھهلله باشلىقى مۇھهممهتنىڭ ئۆيىدە 

قېتىملىق يىغىن ئېچىپ، قهسهم بېرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى -1
. ھهمدە ئهزا قوبۇل قىلىپ، تهشكىالتنى زورايتىشنى قارار قىلدى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، غۇلجىدا ھهدەپ ئېغۋا، شوئار، تهشۋىقات ۋەرىقى 
ومپارتىيىنى يوقىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن ك"تارقىتىپ، 

ئهجدادلىرىمىز شهرقىي تۈركىستاندا تۇغۇلۇپ "، "كۈرەش قىاليلى
ئاي تۇغىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ، شهرقىي -ئۆسكهن، يۇلتۈز

دەپ جار "تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىاليلى
 ئهكسىيهتچى ئاينىڭ باشلىرىدا، ئۇالر يهنه ئاز ساندىكى-7. سالدى

كۈچلهر، يۇقىرى قاتالمدىكى دىنىي ئونسۇرالر ۋە مىللىي 
بۆلگۈنچىلهرنى كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلىپ كۈچ كۆرسىتىشكه 
قۇترىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىلى، تارباغاتاي، ئالتايدىن ئىبارەت ئۈچ 
ۋىاليىتىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قوشۇۋېتىش كېرەك دەپ ئاشكارا جار 

 ئۆزىنىڭ سۇيقهستى ئاشكارىلىنىپ قالغاندىن راخمانوف. سالدى
كۈنى شهھهر -26ئاينىڭ -7كېيىن ھهممىنى دوغا تىكىپ، 

 كىشىنى ئاساس قىلىپ ھهمدە 100مۇداپىئهسى يېڭىدىن 
جهمئىيهتتىكى بىر تۈركۈم جىدەلخور لۇكچهكلهرنى يىغىپ، 

ئۇالر ئىلى رايونىدىكى پارتىيه . ئهكسىلئىنقالبىي توپىالڭ قوزغىدى
ىتېتى رەھبهرلىرىمىزنى قهسلهپ ئۆلتۈرگهندىن كېيىن، كوم

ئارمىيىنىڭ ئهدلىيه باشقارمىسىغا ھۇجۇم -5بايانداي تۈرمىسىگه ۋە 
قىلىپ، قاماقتىكى جىنايهتچىلهرنى يىغىپ، باقىيوف 

لىيهن بىلهن بىرلىشىپ، يهنه -1قوماندانلىقىدىكى توپىالڭچى 
ۆلىمىنى كېڭهيتىشنى تاغدىكى باندىتالر بىلهن قوشۇلۇپ، توپىالڭ ك

بىز تهرەپ راخمانوفنىڭ بۆلگۈنچىلىك قىلىپ . پىالنلىغان ئىدى
توپىالڭ قوزغاش ھهرىكىتىنى رازۋېدكا قىلىپ پاش قىلغاندىن 
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كېيىن، دەرھال كهسكىن تهدبىر قوللىنىپ، توپىالڭ قوزغىماقچى 
ياراغلىرىنى يىغىۋالدى ھهمدە باقىيوف -بولغان قوشۇننىڭ قورال

كۈنى -24ئاينىڭ -7راخمانوف . ايانچ ئۇنسۇرالرنى قوال ئالدىقاتارلىق ت
ياراغالرنى ئېلىپ -ئاسىيلىق قىلغان ئهسكهرلهرنى باشالپ قورال

غۇلجا شهھىرى ئهتراپىدىكى تۇرپانيۈزگه بېرىپ يوشۇرۇنۇۋالدى ھهمدە 
ئۆزىنى قولغا ئالغىلى بارغان شهھهر مۇداپىئه يىڭىنىڭ 

 كېيىن، ئىلىنىڭ يېزىلىرىدا يېتهكچىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتكهندىن
ئېقىپ يۈرۈپ، داۋاملىق مهخپىي ئهزا قوبۇل قىلىپ تهشكىالتىنى 

كېيىن -ئۇ ئىلىنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئىلگىر. كېڭهيتتى
 دىن ئارتۇق ئادەمنى ئهزالىققا 1500بولۇپ سهككىز گۇرۇپپا قۇرۇپ، 

ىڭ كۈنى، راخمانوف غۇلجا ناھىيىسىن-17ئاينىڭ -8. قوبۇل قىلدى
قىشالقتام كهنتىدىكى يهر ئاستى ئۆيدە قولغا چۈشتى ھهمدە ئۇنىڭ 

 دانه قىلىچ ۋە 91 دانه پىلىموت، 6 دىنه مىلتىق، 73ئۆيىدىن 
ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتقا قاتنىشىش قهسهمنامىسى، 
ئىلتىماسى، كىنىشكىسى قاتارلىق بىر تۈكۈم جىنايى پاكىتالر 

تا، ج ك پ مهركىزىي كومىتېتى شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىت. تېپىلدى
شىنجاڭ شۆبىسى يهنه ئۆلكىلىك خهلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ 
ھهربىي رايونىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مهسئۇللىرىنى غۇلجىغا 

تهربىيه بېرىش خىزمىتى ئىشلهشكه ئهۋەتتى، كېيىن -يېتهكلهش
سهيپىدىن ئهزىزى شىنجاڭ شۆبىسىگه ۋاكالىتهن بۇ ۋەقهنى بىر 

يېتهكلهش خىزمىتى -تهشۋىقات. غۇلجىغا باردىتهرەپ قىلغىلى 
ۋاقتىدا ئىشلهنگهچكه، كهڭ ئامما ھهقىقى ئهھۋالنى چۈشىنىپ، 

نهتىجىدە، بۇ بۆلگۈنچىلىك . ناھهقنى ئېنىق ئايرىۋالدى-ھهق
سۇيقهستى ناھايىتى تېزال تارمار قىلىنىپ، بىر قېتىملىق توپىالڭ 

  .توسۇپ قېلىندى
لىڭى تارمار قىلىنغاندىن كېيىن،    راخمانوفنىڭ قوراللىق توپى

كۈنى، يهنه موڭغۇلكۈرەدە يهنه بىر قېتىم -18ئاينىڭ -8يىل -1950
ئوسمانغا مۇناسىۋەتلىك ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ يۈز 
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ئايدا، ئوسمان موڭغۇلكۈرەدە ھهرىكهت ئېلىپ -2يىل -1950. بهردى
 ئىدرىس نۇرباس بېرىشقا ئادەم ئهۋەتتى، ئۇالر شۇ جايدا تۇرۇشلۇق

قاواق، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدا شىنجاڭغا كهلگهن، (
، مامۇرقان )ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدا مىللىي ئارمىيىگه قاتناشقان

بىلهن تىل ) مۇڭغۇلكۈرە ناھىيىسى شاد رايونىنىڭ باشلىقى(
كۈنى، -18ئاينىڭ -8. بىرىكتۈرۈپ توپىالڭ قوزغاش قهستىدە بولدى

 دانه مىلتىق، ئىككى دانه پىلىموتنى 36ىشىنى باشالپ،  ك36
ئېلىپ، خهلقنىڭ ئاتلىرىنى بۇالپ، ئاسىيلىق قىلىپ چىقىپ 

 دىن ئارتۇق ئاممىنى يىغىپ 100ئۇالر شاد كهنتىگه چۈشۈپ . كهتتى
يىغىن ئاچتى، توپىالڭچى باندىتالرنىڭ تايانچىسى ئىدرىس ئۇستا 

تۈن شىنجاڭدا قوزغىالڭ بۈگۈن جۈمه، پۈ:"قۇتراتقۇلۇق قىلىپ
بىز ئۈچ ۋىاليهتتىكىلهرنىڭ ئىلگىرى ئىنقىالپ "، "كۆتۈرمهكچىمىز

قىلىشىمىزدىكى مهقسىدىمىز شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى 
كومپارتىيه "دېدى ھهمدە زەھهرخهندىلىك بىلهن، "قۇرۇش

، "ئهخمهتجانالرغا قهست قىلدى، ئهمدى بىزنىمۇ ئېزىۋاتىدۇ
ەھبهرلىك قىلىپ، بىزنى چهتكه قېقىۋاتىدۇ، كومپارتىيه ھهممىگه ر"

مۈلۈكىمىزنى مۇسادىر قىلىۋالدى، -بىزنى چهكلهپ قويۇۋاتىدۇ، مال
دەپ ئېغىۋار توقۇدى، ئارقىدىنال " دىنىمىزنى يوقاتماقچى بولىۋاتىدۇ

ئامېرىكا سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئاتوم :"يهنه يۈرىكىنى قاپتهك قىلىپ
ڭ ياردىمى بىلهن ئىسالم بومبىسى تاشلىدى، بىز ئامېرىكىنى

دېدى، ۋەھاكازا، يهنه بىر توپىالڭ تايانچىسى "ھۆكۈمىتى قۇرىمىز
بىز توپىالڭ قوزغىمىساقمۇ، ئۇالر ئىككى يىلدىن :"شاۋەلى دامولال

توپىالڭچى باندىتالر شاد كهنتىدە . دەپ جار سالدى"كېيىن تۈگىشىدۇ
 ئۇالر  دىن ئارتۇق ئادەنى يىغىپ توپىالڭغا قاتناشتۇردى،200

دەپ ئاتىدى، "ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ سادىق ئارمىيىسى"ئۆزلىرىنى
كېيىن ئاقسۇ كهنتىگه قېچىپ بېرىپ، ئۇ يهردىكى ئاممىنى 

خهلق . توپىالڭغا قاتنىشىشقا داۋاملىق قۇتراتتى ۋە مهجبۇرلىدى
ئازادلىق ئارمىيىمىز بۇ توپىالڭچىالرنى ئېغىر پاالكهتكه 
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لقا، تېكهس، موڭغۇلكۈرە قاتارلىق ئۇچراتقاندىن كېيغن ئۇالر نى
كۈنى، -24ئاينىڭ -12يىل -1950. ناھىيىلهرگه قېچىپ كهتتى

خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرىنىڭ 
يېقىندىن ماسلىشىشى ئارقىسىدا، بۇ باندىت توپىالڭچىالرنى 

-لپۈتۈنلهي قورشاپ يوقىتىپ ياكى قولغا چۈشۈرۈپ، توپىالڭنى ئۈزۈ
  . كېسىل تىنجىتتى

موڭغۇلكۈرەدە يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 
كۈنى، ئىلى -27ئاينىڭ -10يىل -1951تىنجىتىلغاندىن كېيىن، 

ۋىاليىتى توققۇزتارا ناھىيىسىدە يهنه مالىك ھاجى باشچىلىقىدىكى 
ئهكسىيهتچىل چارۋىدار، پومېشچىك، زومىگهر، كهسپىي باندىتالر ۋە 

كسىيهتچىل دىنىي كۈچلهر قوزغىغان ئهكسىلئىنقىالبىي ئه
 باندىتنى يىغىپ، 41مالىك ھاجى . قوراللىق توپىالڭ يۈز بهردى

توققۇزتارا ناھىيىسى موخۇر يېزىسىدا دېهقانالر ئۇيۇشمىسىنىڭ 
مۇدىرى ئابدۇسايىتنى ۋە دېهقانالر ئۇيۇشمىسى ئهزاسى، ئامانلىق 

 كىشىنى باغالپ قويدى، ئاندىن ساقالش خادىملىرىدىن بولۇپ ئالته
توققۇزتارا، تېكهس، : "كېيىن باندىتالرنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ

كۈنهسته ئهته بىر ۋاقىتتا توپىالڭ كۆتۈرۈلىدۇ، بىز بىر تۇتاش 
كىمكى قاتنىشىشنى خالىمايدىكهن، . ھهرىكهت قىلىشىمىز الزىم

تىپ ئامېرىكا قوشۇنى يې"، "ئۇنى ئۆلتۈرگهننىڭ سورىقى بولمايدۇ
كهلدى، پۈتۈن دۇنيا قوزغالدى، ھهممىڭالر بىزگه ئهگىشىپ 

ئارقىدىنال مالىك . دەپ قۇتراتقۇلۇق قىلدى" مېڭىشىڭالر كېرەك
مۇئاۋىن باش "، ھهيدەرنى "باش قوماندانى"ھاجى ئۆزىنى توپىالڭنىڭ 

يىغىندا باندىتالر دىنىي قهسهم بېرىش . دەپ تهيىنلىدى" قوماندان
 1200 باندىت يىغىلدى، 110 شۇ چاغدا يىغىنغا .مۇراسىمى ئۆتكۈزدى

-28ئاينىڭ -10ئۇالر . دىن ئارتۇق ئامما مهجبۇرىي قاتناشتۇرۇلدى
ئاۋۋال چارۋا بېقىۋاتقان يهرلىك . كۈنى سهھهردە توپىالڭنى قوزغىدى

ئازادلىق ئارمىيىگه ھۇجۇم قىلىپ تۆت ئازادلىق ئارمىيه 
. مىلتىقنى بۇالپ كهتتىجهڭچىسىنى ئېتىپ ئۆلتۈردى، توققۇز دانه 
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توپىالڭ يۈز بهرگهندىن كېيىن، توققۇزتارا ناھىيىلىك پارتكوم بىر 
تهرەپتىن ئاممىنى باندىتالرنىڭ يوشۇرۇن زەربىسىدىن ساقلىنىشقا 

خهلقنىڭ زىچ ھهمكارلىشىشى ئارقىسىدا -سهپهرۋەر قىلىپ، ئارمىيه
- 1ل يى-1952ئۈچ كۈندىال باندىتالرنىڭ كۆپىنچىسىنى يوقاتتى، 

كۈنى قالغان باندىتالر خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى -8ئاينىڭ 
تهرىپىدىن باي ناھىيىسىنىڭ غهربىدىكى تۇزلۇق سۇ جىلغىسى ۋە 
يۈرگىن ئهتراپىلىرىدا پۈتۈنلهي قورشاپ يوقىتىلدى، مالىك ھاجى 
  . قاتارلىق باندىتالر ئهسىرگه چۈشتى، توپىالڭ پۈتۈنلهي تىنجىتىلدى

سلهپكى مهزگىلىدە مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهر بىر    ئازادلىقنىڭ دە
قانچه قېتىم ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پاچىالش مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش توپىلىڭى قوزغىغان 
بولسىمۇ، لېكىن خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى ۋە ھهر مىللهت 
. خهلقنىڭ زەربه بېرىشى ئارقىسىدا بىردەك تارمار بولدى

ىلىككه قارشى تۇرۇش، توپىالڭنى تىنجىتىش كۈرىشىدە، ھهر بۆلگۈنچ
مىللهت خهلقى كومپارتىيه ۋە ئازادلىق ئارمىيه تهرەپته تۇرۇپ، خهۋەر 
يهتكۈزۈپ، يول باشالپ، ئاخبارات يهتكۈزۈپ، توپىالڭنى تىنجىتىشقا 

بهزى مىللىي كادىرالر باندىتالر تهرىپىدىن تۇتۇپ . ئاكتىپ قاتناشتى
قېچىپ چىققاندىن كېيىن ئۆز ھاياتىنىڭ خهۋپكه كېتىلگهندە، 

ئۇچرىشىغا قارىماي جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگىنى ۋە ئازادلىق 
ئارمىيه تۇرۇشلۇق جايغا بېرىپ ئهھۋال مهلۇم قىلدى ھهمدە 

باندىتالر . باندىتالرنى قورشاپ يوقىتىشقا پائال ھهمكارالشتى
نىڭ تهھدىت، بارغانلىكى جايدىكى ھهر مىللهت ئاممىسى ئۇالر

ھهيۋىلىرىدىن قورقۇپ قالماي، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئهسكىلىك 
. قىلىشىغا قهتئىي قارشى تۇرۇپ، ئۇالرنى يېتىم قالدۇردى

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، يېڭى جۇڭگونىڭ مۇقىملىقى ۋە چېگرا 

  . ئۈچۈن قىممهتلىك تۆھپىلهرنى قوشتىرايوننىڭ ئامانلىقى
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يىلالردا مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى -50خوتهن خهلقىنىڭ  . 5
  ئېلىپ بارغان كۈرىشى  

  
يىلى پارتىيه رەھبهرلىك قىلغان ئهكسىلئىنقىالبچىالرنى -1954 

باستۇرۇش، ئىجارە ھهققىنى كېمهيتىش، زومىگهرلهرگه قارشى 
كهڭ . ىتى غهلىبىلىك ئاياغالشتىتۇرۇش، يهر ئىسالھاتى ھهرىك

دېهقانالر پومېشچىكالرنى كۈرەش بىلهن يوقىتىپ، يهرگه ئىگه 
بولدى، فېئوداللىق يهر مۈلۈكچىلىكى ئاسارىتىدىن قۇتۇلدى، 
ئۇالرنىڭ ئىنقىالبىي قىزغىنلىقى مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدە 
ئاشتى، لېكىن ئاغدۇرۇلغان ئهكسىيهتچى كۈچلهر مهغلۇبىيىتىگه 

هن بهرمهي، قولدىن كهتكهن جهننىتىنى تۈرلۈك ئامالالر بىلهن ت
خهلئارادا جاھانگىرالر جۇڭگوغا . ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ئۇرۇندى

قورشاپ ھۇجۇم قىلىش ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته قامال قىلىشنى 
جىددىيلهشتۈردى، جياڭ جيېشى گۇرۇھى چوڭ قۇرۇقلۇققا قايتۇرما 

ئازادلىقتىن بۇرۇن چهت . ار سالدىھۇجۇم قىلىمىز دەپ توختىماي ج
ئهلگه قېچىپ كهتكهن مىللىي بۆلگۈنچىلهرمۇ پۇرسهتتىن 
پايدىلىنىپ قۇتراتقۇلۇق قىلدى، ئۇالر خهت يېزىش، ئىشپيون 
ئهۋەتىش قاتارلىق ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ، خوتهندىكى مىللىي 
بۆلگۈنچىلهر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ، ئاكتىپ ھالدا توپىالڭ 

 ۋەتهننى پارچىالپ، ئىسالم پادىشاھلىق دۆلىتى قۇرۇش پىالنالپ،
كويىدا بولدى، شۇنىڭ بىلهن، بۆلگۈنچىلىك بىلهن بۆلگۈنچىلىككه 

  .قارشى كۈرەش خوتهندە قانات يېيىپ كهتتى
   

  مۇھهممهت ئىمىننىڭ كۆلهڭگىسى ) 1  (
    

مۇھهممهت ئىمىن خوتهننىڭ لوپ ناھىيىسىدىن بولۇ، جاھىل 
يىلى، ئۇ تهشكىللىگهن قورچاق -1933. ئىدىمىللىي بۆلۇۈنچى 

ھۆكۈمهت مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن كهشمىرگه قېچىپ بېرىپ، 
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ۋەتهننى پارچىالش ھهرىكىتى بىلهن داۋاملىق شۇغۇللىنىپ، 
شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىۋېتىش كويىدىال بولۇپ كهلدى، ئۇ 

" شهرقىي تۈركىستان تارىخى"شىنجاڭ تارىخىنى قهستهن بۇرمىالپ، 
دېگهن كىتابنى ئويدۇرۇپ چىقىپ، ئۆزىنىڭ شىنجاڭنى 

كېيىن . ئويدۇرۇپ چىقتى" ئاساس"ئايرىۋېلىشىغا تارىخىي 
. پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى گومىنداڭنىڭ قوينىغا ئاتتى

يىلى، شىنجاڭدا بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندا، ئۇ  -1946
كىلىك گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن شىنجاڭ ئۆل

خهلق ئىشلىرى نازارىتىنىڭ نازىرلىقىغا تهيىنلهندى، ئۇزۇن ئۆتمهي 
يهنه ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولدى، شۇنداق 
قىلىپ ئۇ ھوقۇقىغا تايىنىپ مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى ھهدەپ 
تهرغىپ قىلىپ ھهمدە تۈركىزم ياشالر ئىتتىپاقى، ياشالر پارتىيىسى 

ل تهشكىالتالرنى قۇرۇپ، ئهسهبىيلهرچه قاتارلىق ئهكسىيهتچى
ئازادلىق ھارپىسىدا . بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئېلىپ باردى

مۇھهممهت ئىمىن خوتۇنى ئامىنهنى خوتهن قاتارلىق جايالرغا 
ئهۋەتىپ، بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى ئېلىپ بېرىپ، ياشالرنى كوچىغا 

دەپ " شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىۋالىمىز"چىقىپ نامايىش قىلىپ، 
شىنجاڭ ئازاد بولۇش ئالدىدا، مۇھهممهت . جار سېلىشقا قۇتراتتى

ئىمىن ئۆزى خوتهنگه كېلىپ مىللىي بۆلگۈنچىلهر، فېئودال 
قىرىپ، ئۇالرغا يوشۇرۇن اكالر ۋە ئهكسىيهتچى موللىالرنى چپومېشچى

تىنهپ چهت ئهلگه  -ۋەزىپه ئورۇنالشتۇرغاندىن كېيىن ئالدىراپ
ۈلۈشىچه، ۋەزىپه تاپشۇرۇۋېلىپ قېچىپ كهتتى، تهكشۈر

 دىن ئاشقان، ئۇالر تۈرلۈك ئوسۇلالر ئارقىلىق 100يوشۇرۇنۇۋالغانالر 
مۇھهممهت ئىمىن بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇنىڭدىن يوليۇرۇق ئېلىپ، 

  . كېينكى قېتىمقى توپىالڭالردا تايانچالردىن بولۇپ قالغان
مىللىي ئايدا، مۇھهممهت ئىمىن قۇتراتقان -12يىل -1949   

بۆلگۈنچى كۈچلهر ۋە يۇقىرى قاتالمدىكى بىر قىسىم ئهكسىيهتچىلهر 
ئازادلىق ئارمىيه خوتهنگه يېتىپ كهلمىگهن پۇرسهتنى غهنىمهت 
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بىلىپ، توپىالڭ كۆتۈرۈپ ئازادلىق ئارمىيىنىڭ خوتهنگه كىرىشىگه 
توسقۇنلۇق قىلدى، بىر قانچه مىڭ تال كالتهك تهييارلىدى، يهنه 

ئازادلىق ئارمىيه . ىمىيهت قۇرۇش پىالنىنى تۈزدىبۆلگۈنچى ھاك
تهكلىماكان قۇملۇقىنى پيادە بېسىپ، ئۇدا يۈرۈش قىلىپ ئاسماندىن 
چۈشكهن لهشكهرلهردەكال خوتهندە توساتتىن پهيدا بولغاچقا، 

  . خوتهندىكى توپىالڭ سۇيقهستى توسۇپ قېلىندى
  مۇھهممهت ئىمىن چهت ئهلگه قېچىپ چىققاندىن كېيىن، 

اغدۇرمىچىلىق، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى بىلهن داۋاملىق ئ
شۇغۇللىنىپ، تهشكىالت قۇرۇپ، ئاخبارات توپالپ، شىنجاڭدىكى 
مىللىي بۆلگۈنچىلهر بىلهن ئاالقه باغالپ، ئاغدۇرمىچىلىق، 

ئايدىكى -10يىلى -1956. بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئېلىپ باردى
ە ئازادلىقتىن كېيىن ستاتىستىكىدىن قارىغاندا، خوتهن ۋىاليىتىد

 كىشى 28ھاجى، ھاممال ۋەتهنگه قايتىپ كهلگهن، بۇالردىن 153
مۇھهممهت ئىمىن قاتارلىقالرنىڭ ئىقتىسادىي يازدىمىنى قوبۇل 

 كىشى جاسۇسلۇق ۋەزىپىسى تاپشۇرۇۋالغان بولۇپ، 11قىلغان، 
قايتىپ كهلگهندىن كېيىن مۇھهممهت ئىمىننىڭ شىنجاڭدىكى 

ئاالقه باغالپ، ئۇالرغا ئۇچۇر يهتكۈزگهن، يېقىنلىرى بىلهن 
ئهكسىيهتچىل تهشكىالتنى راۋاجالندۇرغان، بهزىلىرى ئۇزاق مۇددەت 

مهسىلهن، قاراقاش . يوشۇرۇنۇپ يېتىپ، ھهرىكهت پۇرسىتى كۈتكهن
ناھىيىسىدىكى نايىپ ھاجى ئۈچ قېتىم چهت ئهلگه چىقىپ 

ه قايتىپ مۇھهممهت ئىمىن ۋە ئامىنه بىلهن كۆرۈشكهن، ۋەتهنگ
كهلگهندىن كېيىن خوتهن توپىلىڭىدىكى ئاساسلىق تايانچ بولۇپ 

خوتهن توپىلىڭى يۈز بهرگهندىن كېيىن، مۇھهممهت . قالغان
ئىمىننىڭ تهبرىك خېتى ۋە توپىالڭ ھهققىدىكى يوليورۇقىمۇ بۇ 

  . كىشىلهر ئارقىلىق يهتكۈزۈلگهن
ه   مۇھهممهت ئىمىنغا دوست تارتىشىپ بهرگهنلهردىن يهن

يهركهندىكى ئهكسىيهتچى دىن كاتتىبېشى، ئىشان مهزھىپىنىڭ 
چوڭ ئىشانى ئايۇپ قارىمۇ بار، ئۇ دائىم تهپسىر ئېيتىش نامى بىلهن 
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دىنىي خادىمالنى يىغىۋېلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى 
ئازادلىقنىڭ ھارپىسىدا، يهركهندىكى خاڭدى . تهرغىپ قىلغان

ۈچىلهرنى يىغىپ ئۆزگىرىشكه تاقابىل مهدرىسهسىدە ئۆزىگه ئهگهشك
تۇرۇش يىغىنى ئېچىپ، ئازادلىق ئارمىيىنىڭ شىنجاڭغا 
كىرىشىنى توسۇش تهدبىرى ئۈستىدە كېڭهشكهن ھهمدە 

ڭ شۇنى. بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش پىالنى تۈزگهن
شىلىرىنى تهيىنلهپ، ئۇالردىن پائال ابىلهن بىر ۋاقىتتا، دىن كاتتىب

ان مۇرىتى قوبۇل قىلىشنى تهلهپ قىلغان، ئهمهلىيهتته تۈردە ئىش
ئۇالر دىن مۇرىتى قوبۇل قىلىش تونىغا ئورۇنىۋېلىپ، كېيىنكى 

ئۇزۇن ئۆتمهي، . ئهكسىلئىنقىالبىي ھهرىكىتى ئۈچۈن كۈچ توپلىغان
لېكىن، مۇسا . ئايۇپ قارى ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ئۆلۈپ كهتكهن

لىق قىلىپ، مىللىي خهلىپه ئۇستازىنىڭ ئىشلىرىغا ۋارىس
چاۋشيهن ئۇرۇشى . بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىنى داۋامالشتۇرغان

پارتىلغاندىن كېيىن، مۇسا خهلىپه خۇددى يهل ئۇرۇلغان توپتهك، 
ئايدا، مۇسا خهلىپه -9يىلى -1950. بىراقال يهنه جانلىنىپ كهتكهن

مۇرتلىرىنى چاقىرىپ خاڭدىدا توپىالڭ پىالنالش يىغىنى ئۆتكۈزگهن، 
نۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قانچه شهھهردىكى توپىالڭ گۇرۇھىنىڭ جه

مهسئۇللىرىنى بېكىتكهن ھهمدە ئاۋۋال خوتهندە توپىالڭ كۆتۈرۈشنى 
لېكىن ئۇ چاغدا داغدۇغىلىق ئىجارە كېمهيتىش، . قارار قىلغان

زومىگهرلهرگه قارشى تۇرۇش ۋە يهر ئىسالھاتى ھهرىكىتى ئېلىپ 
 خهلق ئاممىسىنىڭ قىزغىنلىقى بېرىۋاتقانلىقى، ھهر مىللهت

ناھايىتى يۇقىرى بولغانلىقى ئۈچۈن، بۆلگۈنچىلهر توپىالڭ كۆتۈرسه 
ئهدىبىنى يهپ قېلىشىدىن قورۇقۇپ، ئۆزىنى تېخىمۇ 
ئېهتىياتچانلىق بىلهن دىن ئارقىلىق يوشۇرۇپ، پۇرسهت كۈتۈپ 

  . تۇرۇشقا مهجبۇر بولغان
ت ئىمىننىڭ مىللىي   بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مۇھهممه

بالگۈنچىلىك ئىدىيىسى باشقا دىنىي كۈچلهرنىڭ خوتهندىكى چوڭقۇر 
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يىلالردا خوتهندىكى توپىالڭنىڭ ئاساسىي ئاپهت -50تهسىرى 
  .يىلتىزى بولۇپ قالغان

   
  نىڭ رەئىسى بولماقچى بولۇشى"ئىسالم ھۆكۈمىتى"داموللىنىڭ ) 2(
    

مىت خوتهن هېلمۇھهممهت ئىمىننىڭ ئهگهشكۈچىسى ئابدۇ
ۋىاليىتىدىكى ئىشان مهزھىپىنىڭ چوڭ ئىشانى بولسىمۇ، سىياسىي 

ياتا ھوقۇق نېسىپ -ئۇ يېرىم. جهھهتتىن قارا نىيهت ئادەم ئىدى
بوالرمىكىن دەپ بىر توپ مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه ئهگىشىپ، 
شىنجاڭنى ياكى شىنجاڭنىڭ مهلۇم بىر رايونىنى جۇڭگودىن 

يىلالردا، ئۇ شۇ جايدىكى دىن -50. تۇردىئايرىۋېلىش ئۈستىدە باش قا
مۇرتلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ خۇراپىي ئارزۇسى بويىچه مىللىي 
ئۆچمهنلىك ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى قۇترىتىپ، خهلق 
ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىنى ئۇدا تۆت 

ىڭ باش قېتىم پىالنالپ، خوتهن ۋىاليىتىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهرن
  . كاتتىبېشىغا ئايالندى

كۈنى، خوتهندە دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن -31ئاينىڭ -12يىلى -1954  
قېتىم ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ يۈز بهردى، توپىالڭغا -1بۇيان 
  . هېمىت باش قوماندان بولدىلئابدۇ

  ئۇ چاغدا خوتهندە يېزا ئىگىلىكىنى كوپىراتسىيىلهشتۈرۈش 
ئاساسىي قاتالم .  كهتكهنىدىھهرىكىتى باشلىنىپ

ھاكىمىيىتىدىكى بهزى يېزا كادىرلىرىنىڭ خىزمهت ئۇسۇلى ئاددىي، 
بولۇشقا تېگىشلىك سىياسهت سهۋىيىسى كهمچىل بولغاچقا، 

ئىنتىزامغا خىالپلىق قىلىش ئهھۋالى -بۇيرۇققا مهجبۇرالش ۋە قانۇن
كۆرۈلۈپ، ئاممىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىدى؛ ئۇنىڭ ئۈستىگه 

تسىيالىستىك ئۆزگهرتىش جهريانىدا، سىياسهتنى ئىجرا قىلىشتا سو
كۆرۈلگهن بىر تهرەپلىمىلىك تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان 
ئاممىنىڭ تۇرمۇش قىيىنچىلىقىمۇ ئاممىنىڭ نارازىلىقىنى 
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هېمىت باشچىلىقىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهر لكۈچهيتىۋەتتى، ئابدۇ
ىلىق كهيپىياتىدىن پۇرسهت كهلدى دەپ بىلىپ، ئاممىنىڭ ناراز

  . پايدىلىنىپ، توپىالڭ كۆتۈرۈشكه قۇتراتقۇلۇق قىلدى
هېمىت ھهرىكهت قىلىشقا ليىلىنىڭ باشلىرىدا، ئابدۇ-1954 

ئايدا دەل ئۆزىنىڭ ئاجىز ھهم يالغۇزلۇقىنى -2شۇ يىلى . باشلىدى
ىن مهخسۇمنى ئۇچرىتىپ ددىههېمىت پهتلھېس قىلغان ئابدۇ

 ئىمىننىڭ ئاكتىپ ئهگهشكۈچىسى بۇ ئادەم مۇھهممهت. قالدى
بولۇپ، ئىلگىرى مۇھهممهت ئىمىن ئورۇنالشتۇرغان يوشۇرۇن 
ۋەزىپىلهرنى تاپشۇرۇۋالغان، ئازادلىقتىن كېيىن ئهكسىئىنقىالبىي 
جىنايهت بىلهن قولغا ئېلىنىپ تۈرمىگه تاشالنغان، جازا مۇددىتى 

هېمىت بىلهن لتوشۇپ قويۇپ بېرىلىپ ئۇزاق ئۆتمهي ئابدۇ
ئۇالر مهسلىههتلىشىپ . چرىشىپ قېلىپ، ئۇنى ياقتۇرۇپ قالدىئۇ

يهنىال دىن ئارقىلىق قوغدىنىپ، مۇرتلىرى بىلهن مهخپىي ئاالقه 
ئايدا، -5. باغالپ، ئاكتىپلىق بىلهن كۈچ تولۇقالشنى قارار قىلدى

ئىسالم ھۆكۈمىتى بىرلهشمه "ئۇالر تايانچ ئۇنسۇرالرنى چاقىرىپ، 
. هېمىت ئۆزى رەئىس بولدىل ئابدۇ.تهشكىللىدى" كومىتېتى

كېيىن يهنه كۆپ قېتىم يىغىن ئېچىپ، تهشكىالتنىڭ 
پروگراممىسى ۋە ھهرىكهت پىالنىنى مۇزاكىرە قىلدى ھهمدە 

  . پىالنىنى تهدرىجىي يولغا قويدى
هېمىت ئۆزى قاراقاش ناھىيىسىگه كېلىپ، لئايدا، ئابدۇ-6

چۆللۈكتىكى ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن قورقۇپ، ئاستا قاقاس 
ئىنىسى ئابدۇسهمهت ئادەمزات ئاياغ باسمىغان يهرگه بېرىۋېلىپ، ئۆز 

دىن مهخسۇم ۋە مۇھهممهت ئىبراھىم قاتارلىق هىددامولال، پهت
كىشىلهرنىڭ ھهرىكىتىگه قوماندانلىق قىلىپ، ئۇالرنىڭ توپىالڭ 
. كۆتۈرۈش قهدىمىنى تېزلىتىشىگه ھهيدەكچىلىك قىلدى

ه قوماندانلىقىدا ئابدۇسهمهت، پهتىردىن ئابدۇھېمىتنىڭ بىۋاست
مهخسۇم قاتارلىق ساختا دىن كاتتىبېشىلىرى خوتهن، قاراقاش، لوپ 
قاتارلىق جايالردىكى دىنىي سورۇنالرغا ۋە دىن مۇرتلىرىنىڭ 
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ئۆيلىرىگه تېخىمۇ كۆپ بېرىپ، ئۇالرنى نارازى بولۇشقا قۇتراتتى، 
 ھهمدە دىنىي مۇراسىم ئۇالرنى ھۆكۈمهتكه قارشى تۇرۇشقا كۈشكۈرتتى

ئېلىپ ئابدۇھېمىت " قۇرئان"ئارقىلىق دىن مۇرتلىرىنى قولىغا 
" غازات"قۇرۇش يولىدا " ئىسالم ھۆكۈمىتى"داموللىغا سادىق بولۇپ، 
  . قىلىشقا قهسهم قىلغۇزدى

كۈنى، ئىسالم تهشكىالتىنىڭ تايانچ -21ئاينىڭ -12يىلى -1954   
قېتىملىق يىغىن -3دە ئهزالىرى شېرىكى مۇھهممهتنىڭ ئۆيى

كۈمىتىنىڭ ۆھ" ئىسالم"ڭدىن بۇرۇن ئېچىلغان ئۆتكۈزدى، بۇ توپىال
ئهڭ ئاخىرىقى بىر قېتىملىق يادرولۇق يىغىنى بولۇپ، يىغىندا 

 ئهزاسى سايالپ چىقىلدى، ھهر قايسى 11ھۆكۈمىتىنىڭ " ئىسالم"
هېمىت لئابدۇ. مىنىستىرلىقالرنىڭ مىنىستىرلىرى بهلگىلهندى

ازى غھ قوشۇمچه ھهربىي ئىشالر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ئابدۇلالرەئىس، 
دىن مهخسۇم ھهربىي ئىشالر هىددامولال مۇئاۋىن رەئىس، پهت

بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، قوشۇمچه باش كاتىپ، ناسىر دامولال 
باش كېسىمچى بولدى، بۇنىڭدىن باشقا، يهنه دىپلوماتىيه، مالىيه، 

ھىيه قاتارلىق مىنىستىرلىقالرنىڭ خهلق ئىشلىرى، مائارىپ، سه
يىغىندا يهنه توپىالڭنىڭ ھهرىكهت . مىنىستىرلىرى بهلگىلهندى

يىل -1955ئۇالر . پىالنى ۋە ئۇنى يولغا قويۇش اليىهىسى بهلگىلهندى
كۈنى، توپىالڭ كۆتۈرۈشنى قارار قىلدى ھهمدە ھهر -1ئاينىڭ -1

يىنكى ۋەزىپه قايسى تارماقالرنىڭ شهھهرنى ئىگىلهپ بولغاندىن كې
يىغىن . تهقسىماتى ۋە خىزمهت نىزاملىرىنى بهلگىلىدى

ئاياغالشقاندىن كېيىن، ئۇالر بۆلۈنۈپ ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدى، 
تۇغىنى "غازات"ھهر كىم ئۆز ئادەملىرىنى يىغىپ، يهنه بىر قېتىم 

  . كۆتۈرۈپ، ئهڭ ئاخىرقى قۇتراتقۇلۇقىنى قىلدى
دىن مهخسۇم ئهمگهك بىلهن هىدهتكۈنلىرى، پ-28،-27ئاينىڭ -12  

ئۆزگهرتىش ئهترىتى يېنىدىكى يۈسۈپ دامولال بىهن نىياز بهگ 
 دىن ئارتۇق ئىشان مۇرتىنى يىغىپ، 200ئىككىيلهننىڭ ئۆيىدە 

تىالۋەت ئۆتكۈزۈش نامى بىلهن تهشكىلىي جهھهتتىن -دۇئا
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- 31. سهپهرۋەرلىك قىلىپ، ئالدامچىلىق تهشۋىقاتى ئېلىپ باردى
نه ئۇالرنى باشالپ، ئىسالمىيهت يولىدا كۈرەش قىلىپ ھايات كۈنى يه

قالساق غازى، ئۆلسهك شېهىت بولىمىز دەپ كوللېكتىپ قهسهم 
ئىچتى، كېيىن كىشىلهرگه كالتهك، خهنجهر، قىلىچ، ئارغامچا 
قاتارلىق توپىالڭ قوراللىرى ۋە قول چىرىقى، نان قاتارلىق بۇيۇمالرنى 

  . تارقىتىپ بهردى
بۆلگۈنچىلهر ھهرىكىتىنى جىددىيلهشتۈرۈۋاتقان پهيتته،   مىللىي 

خوتهن ۋىاليهتلىك پارتكوم قاراقاش ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشته 
ۋەىپىسى بولغان بىر دىنىي زاتنىڭ قاراقاش ناھىيىسىدىكى 
ئابدۇھېمىت دامولال دىنىي يىغىلىشتىن پايدىلىنىپ توپىالڭ 

لۇۋاتىدۇ دېگهن قۇرماقچى بو" ئىسالم ھۆكۈمىتى"كۆتۈرۈپ، 
خوتهن ۋىاليهتلىك پارتكوم دەرھال . دوكالتىنى تاپشۇرۇپ ئالدى

جىددىي يىغىن چاقىرىپ، دۈشمهن ئهھۋالىنى تهھلىل قىلىپ، 
ئالدىنى ئېلىش تهدبىرلىرىنى تۈزۈپ چىقتى ھهمدە ھهر قايسى 

شۇنىڭ بىلهن بىر . ئورۇنالرغا قوغدىنىش ھهققىدە يوليورۇق بهردى
 لوپ، قاراقاش ناھىيىلىرىدە دىنىي زاتالر سۆھبهت ۋاقىتتا، خوتهن،

يىغىنى ئېچىپ، پارتىيىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي سىياسىتىنى 
  . تهشۋىق قىلىپ، ئۇالرغا ئالدىنىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالدى

كۈنى، ئهھمهد باشچىلىقىدىكى بىر توپ كىشىلهر -29ئاينىڭ -12  
 لېكىن يېزا تۇەنگه ھۇجۇم قىلماقچى بولدى،-3يېزا ئىگىلىك 

تۇەنىنىڭ تهييارلىقى بارلىقىنى بىلىپ قېلىپ، -3ئىگىلىك 
يهڭگىللىك بىلهن ھۇجۇم قوزغاشقا پېتىنمىدى، شۇنىڭ بىلهن 

، يهنى بازار كۈنى ئادەم كۆپ ۋاقىتتىن )كۈنى-30(ئهتىسى 
پايدىلىنىپ، پۇرسهت كۈتۈپ ئاممىنى توپىالڭ كۆتۈرۈشكه 

د قاتارلىقالر قاراقاش ناھىيه كۈنى ئهھمه-30. قۇترىتىشنى كېڭهشتى
بازىرىغا كهلدى، بۇ چاغدا ۋىاليهتلىك پارتكوم ئهۋەتكهن قوراللىق 
تهشۋىقات ئهترىتى ئاممىۋى يىغىن ئېچىپ، ئاممىغا يامان 
كىشىلهرنىڭ ئالدىمىدىن ھۇشيار بولۇش ھهققىدە خىزمهت 
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ئىشلهۋاتاتتى، ئهھمهدلهر ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن قورقۇپ، ئۇزاق 
كۈنى ئهھمهد -31. ۇشقا جۈرئهت قىاللماي تېزال قېچىپ كهتتىتۇر

قاتارلىقالر ھهممىال جاينىڭ مۇداپىئهدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، 
رايون -5توپىالڭدىن ئۈمىد ئۈزۈپ، بىر توپ توپىالڭچىالرنى باشالپ 

ۋىاليهتلىك پارتكوم ئهھۋالدىن . سودا كوپىراتىپىنى بۇلىدى-تهمىنات
تۇەنىنىڭ مۇئاۋىن -3ن كېيىن، دەرھال يېزا ئىگىلىك خهۋەر تاپقاندى

سهنمۇجاڭى دۇ شيۇچۈەننى ئهۋەتتى، ئۇ ئاممىنى باشالپ بېرىپ، 
ئاممىنىڭ پاش قىلىشى بىلهن، نهق مهيداندا باشالمچى ئۇنسۇر 

  . ئهھمهدنى قولغا ئالدى
 توپىالڭ كۆتۈرۈشكه ئۇرۇنغان بۇ بۆلگۈنچىلهر تارمار قىلىنغان 

ن يهنه ئىككى بۆلهك ئادەم پىالنى بويىچه ھهرىكهت بولسىمۇ، لېكى
كۈنى كېچىدە، ئابدۇھېمىت ئۆزى بىۋاسته ئوتتۇرىغا -31. قىلىۋاتاتتى

 دىن ئارتۇق 100چىقىپ، پهتىردىن مهخسۇمنىڭ قول ئاستىدىكى 
ئادەمنى باشالپ خوتهن ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئهترىتىگه يوشۇرۇن 

. رىتىنىڭ ھويلىسىنى قورشىۋالدىبېرىپ، خىش زاۋۇتى ئوتتۇرا ئهت
ئۇالر قاراۋۇلالرنىڭ تهييارلىقسىز تۇرغان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ، 
ئۇالرنى چېپىپ ئۆلتۈرۈۋەتكهندىن كېيىن يوپۇرۇلۇپ ھويلىغا 

ئالتىسى يېتهكچى فىڭ چېنشېڭنىڭ -ئۇالردىن بهش. كىردى
ياتىقىغا بېسىپ كىرىپ، ئۇنى كارۋاتتىن تۇرغىچىال كالتهكلهپ 

بهنجاڭ ۋاڭ جهنكۈي ئاۋازنى ئاڭالپ مىلتقنى ئېلىپ . تۈرۈۋەتتىئۆل
ئېتىلىپ چىقىپ، توپىالڭچىدىن بىرنى ئېتىپ ئۆلتۈردى، لېكىن 
ئارقىسىدىكى توپىالڭچىنىڭ ئۇشتۇمتۇت زەربىسى بىلهن بېشى 

بۇ چاغدا توپىالڭچىالر جهڭچىلهر ياتىقىنىڭ . يارىلىنىپ ۋاپات بولدى
ىۋالغانىدى، جهڭچىلهر ئىچىدىن ئىشكىنى مهھكهم قامال قىل

سىرتقا قارىتىپ ئوق چىقىرىپ توپىالڭچىدىن بىرنى ئۆلتۈردى، 
توپىالڭچىالر جهڭچىلهر مىلتىققا ئوق . ئىككىنى يارنالندۇردى

سېلىۋاتقان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ياتاققا بېسىپ كىردى، ياتاق 
ا كىچىك، ئادەم كۆپ بولۇپ، مىلتىقنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشق
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ئامال بولمىغاچقا، ئىككى تهرەپ تۇتۇشۇپ قالدى، دۈشمهنلهر كۆپ، 
جهڭچىلهر ئاز بولغاچقا، دۈشمهن ياتاقتىكى جهڭچىلهرنىڭ بىر 

يهنه بىر توپ توپىالڭچىالر ئوتتۇرا ئهترەت . قانچىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى
باشلىقى بىلهن ھېسابات قىلىۋاتاتتى، ئېلىشىشتا خوجىلىق 

 ۋاڭ جېنخهي قااليمىقانچىلىقتىن باشلىقى ئۆلۈپ كهتتى،
پايدىلىنىپ يالغۇز قېچىپ چىقىپ، چوڭ ئهترەت شىتابىغا بېرىپ 

  . ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى
خوتهن ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى توپىالڭ خهۋرىنى ئاڭلىغاندىن 
كېيىن، توپىالڭنى تىنجىتىشقا دەرھال ج خ قىسمىنى ئهۋەتتى 

ېچىپ، توپىالڭنى تىنجىتىش ھهمدە كېچىلهپ جىددىي يىغىن ئ
تهدبىرلىرىنى تۈزدى، شهھهر بىخهتهرلىكىنى قوغداش خىزمىتىنى 
ئورۇنالشتۇردى، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، توپىالڭنى تىنجىتقۇچى 

كاتتىۋاشالرنى چوقۇم بىر تهرەپ قىلىش، "قوراللىق قوشۇنىغا 
مهجبۇرىي ئهگهشكۈچىلهرنى سۈرۈشتۈرمهسلىك، تۆھپه 

رنى مۇكاپاتالش، ئهكسىلئىنقىالبىي ھهرىكهت بىلهن كۆرسهتكهنله
فاڭجېنى " داۋاملىق شۇغۇلالنغانالرنى قاتتىق بىر تهرەپ قىلىش

بويىچه، باش جىنايهتچىلهر بىلهن مهجبۇرىي ئهگهشكۈچىلهرنى 
ئهستايىدىل پهرق ئېتىش، ئۆزىمىزنى تولۇق قوغداش، يېنىكلىك 

  . هردىبىلهن ئوق چىقارماسلىق ھهققىدە يوليورۇق ب
توپىالڭچىالر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئوتتۇرا ئهترىتىدە 

دىن دەرھال جهڭچىلهردىن هىدمهقسىتىگه يهتكهندىن كېيىن، پهت
بۇالپ ئالغان قورالالرنى تايانچالرغا تارقىتىپ بېرىپ، ئۇالرنى تۈرمه 
دەرۋازىسىنى ئېچىشقا بۇيرىدى ھهمدە جىنايهتچىلهرنى توپىالڭغا 

ئاندىن . ىكته خوتهنگه ھۇجۇم قىلىشقا قۇتراتتىقاتنىشىپ، بىرل
سابىق گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تهمىنات پونكىتىنىڭ (خۇكۈي 

 يىللىق 20پولكوۋنىك دەرىجىلىك باشلىقى، ھۆكۈمىتىمىز ئۇنىڭغا 
قاماق جازاسى بهرگهن، ئۇ ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئهترىتىدە 

تهنگه ئاپىرىپ نى ماشىنا بىلهن ئۆزلىرىنى خو) ماشىنا ھهيدەيتتى
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هېمىت جىنايهتچىلهرنىڭ ليول ئۈستىدە ئابدۇ. قويۇشقا مهجبۇرلىدى
ئۆزى بىلهن توپىالڭغا قاتناشقۇسى يوقلۇقىنى، ئالداپ كېلىنگهن 
ئادەملهرنىڭمۇ بارغانسېرى ئازالپ كېتىۋاتقانلىقىنى سېزىپ، بىر 
قانچه كاتتىباش بىلهن يىقىن ئهتراپتىكى بىرەيلهننىڭ ھويلىسىدا 

ئۇالر يىغىن . ىن ئېچىپ، بۆلۈنۈپ يوشۇرۇنۇشنى قارار قىلدىيىغ
ئېچىپ بولۇپ قايتىپ كېلىپ قارىسا شوپۇرنىڭمۇ قارىسى 
كۆرۈنمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئىشنىڭ چاتاقلىقىنى بىلىپ، ھهممىسى 

  . بېشىنى ئېلىپ قاچتى
ئۇزۇن ئۆتمهيال ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى ئهۋەتكهن توپىالڭنى 

دىملىرى ماشىنا بىلهن يېتىپ كېلىپ، ئاختۇرۇپ تىنجىتىش خا
 دىن ئارتۇق توپىالڭچىنى قولغا ئالدى ھهمدە 30تۇتۇشقا تهشكىللهپ، 

نىڭ تهشكىلى پروگراممىسى، ئهزاالر "ئىسالم كومىتېتى"
تىزىملىكى، يىغىن خاتىرىسى، ھهرىكهت پىالنى، تامغىسى، 

- توقماق، پاتا-هكتل كاۋە زور بىر تۈركۈم ئېالن، بايراقشاپىگرافىنى 
هېمىت بىلهن بىرلىكته لئابدۇ. پىچاق قاتارلىقالرنى قولغا چۈشۈردى

يىغىن ئاچقان ئالته باش جىنايهتچى شۇ چاغدىال قولغا چۈشتى، 
ر ۇهېمىتال قورسىقىدا جىن بولغانلىقى ئۈچۈن بالدلپهقهت ئابدۇ

كۈنى، ج خ خادىملىرى -1ئاينىڭ -1يىل -1955. قېچىپ كهتكهنىدى
ئۇالر . وتهن كوچىسىدا ئوندىن ئارتۇق ئادەمنى قولغا چۈشۈردىيهنه خ

پىچاق ئېلىۋالغانىدى، كىيىملىرى -قوللىرىغا كالتهك ياكى پالتا
قانغا بويالغانىدى، تۇرۇقىدىنال توپىالڭغا قاتناشقان باندىت 

بۇ چاغدا، ئۇالر خوتهن . ئىكهنلىكى مانا مهن دەپ چىقىپال تۇراتتى
تهرىپىدىن ئىشغال قىلىندى دەپ ئويالپ، هېمىت دامولال لئابدۇ
ڭلىگهن ھالدا تۆھپىسى ئۈچۈن تارتۇق ئالغىلى ەكۆر

  . كېتىشىۋاتقانىدى
كۈنى كهچته ئىمىن -31لوپقا ھۇجۇم قىلماقچى بولغانالر 

داموللىنىڭ يېتهكچىلىكىدە خوتهن شهھىرىنىڭ شهرقىدىكى 
دەمنى رەك ئاپ تىن كۆ60مهمتىمىن دامولال . شورلۇققا يوشۇرۇندى
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باشالپ گۇجانباغ ئهتراپىغا يوشۇرۇنۇپ، ئابدۇھېمىت، پهتىردىن خىش 
زاۋۇتىنى ئالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته لوپقا ھۇجۇم 

لېكىن، تاڭ ئاتقاندا ئاڭلىغىنى بىر قىسىم . قىلىشنى كۈتتى
شۇنىڭ بىلهن، . تايانچالرنىڭ تۇتۇلغانلىقىدىن باشقا خهۋەر بولمىدى

قالغانالر . دامولال مۇرتلىرىنى تاشالپ قېچىپ كهتتىئابدۇھېمىت 
تۇرىۋەرسه ياخشىلىقتىن يامانلىق كۆپ بولىدىغانلىقىنى بىلىپ، 

پهش دېگۈچه تاراپ كېتىشتى، قېچىپ كېتىشكه -ھهش
ئۈلگۈرەلمىگهن ئوندىن كۆپرەك كىچىك كاتتىباش چارالشقا چىققان 

پىالڭ شۇنىڭ بىلهن، تو. ج خ خادىملىرىنىڭ قولىغا چۈشتى
  . تېزلىكته تىنجىتىلىپ، پۈتكۈل ۋەزىيهت تىزگىنلهندى

هېمىت باشچىلىقىدىكى خوتهن توپىلىڭى پۈتۈنلهي دۆلهت ل    ئابدۇ
چىالشنى مهقسهت قىلغان رھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش، ۋەتهننى پا

ئۇالر چىقارغان ئېالنالردا . ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ
نى كومپارتىيه دىنىمىزنىڭ دۈشمى: "تهپتارتماستىن

مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەتىنىنى بېسىۋېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنى، 
تاراج قىلدى، -مۈلىكىنى تاالن-كان مهھسۇالتلىرى ۋە باشقا مال

ئۆزلىرىنىڭ قانۇنىنى ئىسالم دىنى ئهقىدىلىرىنىڭ ئۈستىگه 
ھازىر مىللىتىمىونى ئهمگهككه سېلىۋاتىدۇ، لېكىن "؛ "قويدى

ئىسالم "؛ "ڭ خوجايىنى قىلمايۋاتىدۇئهمگهك مېۋىلىرىنى
شهرىئىتىدە كۇپپارالر مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنىنى ئىگىلىۋالسا، 
ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ بۇرچى دېيىلگهن، ھازىر 

شۇ سهۋەبتىن، . دېگهن" توپىالڭ كۆتۈرىدىغان پهيت يېتىپ كهلدى
ارتىيه كومىتېتى كۈنى، خوتهن ۋىاليهتلىك پ-1ئاينىڭ -1يىل -1955

مهيداندا ئاممىۋى چوڭ يىغىن ئېچىپ، كهڭ ھهر مىللهت خهلقىگه 
توپىالڭچىالرنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئاشكارىالپ، ھهر مىللهت 
ئاممىسىنى كۆزىنى روشهنلهشتۈرۈپ، توپىالڭچىالرنىڭ ھهقىقىي 

شۇنىڭ . قىياپىتىنى كۆرۈشكه، يهنه ئالدىنىپ قالماسلىققا چاقىردى
ۋاقىتتا، مهجبۇرىي ئهگهشكۈچىلهرگه دەرھال قورالنى بىلهن بىر 
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تاشالپ ج خ ئورگانلىرىنىڭ غوللۇق ئۇنسۇرالرنى تۇتۇشقا 
ھهمكارلىشىشىنى، توپىالڭچىالرغا ئۈزلۈكىدىن ج خ ئورگانلىرىغا 
بېرىپ تىزىنغا ئالدۇرۇپ، كهڭچىلىك بىلهن بىر تهرەپ قىلىشنى 

  . قولغا كهلتۈرۈشنى رەسمىي ئۇقتۇردى
 ك پ شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ يوليورۇقىغا ئاساسهن، خوتهن     ج

ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى تېزلىك بىلهن ئورۇنالشتۇرۇش 
ئېلىپ بېرىپ، توپىالڭچىالرنى قولغا ئېلىپ، قاچقۇن 

قاتتى ئىشالرنى ئوبدان بىر تهرەپ -جىنايهتچىلهرنى تۇتۇپ، قالدى
مائىي تهرتىپنى قىلىپ، ۋەزىيهتنى مۇقىمالشتۇرۇپ، نورمال ئىجتى

ئهسلىگه كهلتۈردى، كهڭ ئاممىنىڭ پائال قوللىشى ۋە 
 نهچچه ئادەم 140ھهمكارلىشىشى ئارقىسىدا، توپىالڭغا قاتناشقان 

ھۆكۈمهت .  تىن كۆپرەك ئادەم ئۆزىنى مهلۇم قىلدى70قولغا چۈشتى، 
 جىنايىتى بار غوللۇق ئۇنسۇرنى 27تهكشۈرۈپ دەلىللهش ئارقىلىق، 

دىن سىرت، تۈنجى قېتىملىق توپىالڭنى قولغا ئالغان
  . تىنجىتىشنىڭ غهلبىسىنى قولغا كهلتۈردى

ئازادلىق ھارپىسىدا، ئابدۇھېمىت ئايۇپ قارىنىڭ ئازادلىق 
ئارمىيىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگه توسقۇنلۇق قىلىش يۈزىسىدىن 

يىغىندا . ئاچقان ئۆزگىرىشكه تاقابىل تۇرۇش يىغىنىغا قاتناشتى
دا بولغاندىن كېيىن قانداق قىلىپ بۇزغۇنچىلىق ئابدۇھېمىت ئاز

ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش ھهققىدە ئاكتىپلىق بىلهن ئهقىل 
ئۇنىڭ ئىپادىسى جانلىق، ياخشى بولغاچقا، ئايۇپ قارى . كۆرسهتتى

كه ) ئىشاندىن تۆۋەن تۇرىدىغان دىنىي مهنسهپ(ئۇنى خهلىپىلىك 
نى )ڭ تالىپلىرىئىشان مهزھىپىنى(تهيىنلهپ، ئۇنىڭدىن سوپىالر 

پائال كۆپهيتىپ، ئىشان مهزھىپىنىڭ تهسىر كۈچىنى زورايتىشنى 
مۇھهممهت ئىمىن چهت ئهلگه قېچىشتىن بۇرۇن . تهلهپ قىلدى

جهنۇبىي شىنجاڭدا يوشۇرۇنۇش ۋەزىپىسىنى ئورۇنالشتۇرغانىدى، 
ئايۇپ قارى يهنه ئابدۇھېمىتنى مهخسۇس ئهلچى قىلىپ مۇھهممهت 

اقابىل تۇرۇش تهدبىرى ئۈستىدە ئىمىننىڭ قېشىغا ت
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ئابدۇھېمىت بۇ ئىشتىن ناھايىتى . مهسلىههتلىشىشكه ئهۋەتتى
پهخىرلىنىپ، ئۆزىنى ئهتىۋارلىغانلىقىدىن خۇشال بولۇپ خۇدىنى 

ئۇ مۇھهممهت ئىمىن بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن، ئالدى . يوقاتتى
ئارقىدىن قوشۇلۇپ . بىلهن ئايۇپ قارىنىڭ پىكرىنى يهتكۈزدى

االرمىكىن دېگهن ئۈمىدته ئېهتىياتچانلىق بىلهن ئۆزىنىڭمۇ ق
. ئۇنىڭ بىلهن بىلله چهت ئهلگه چىقىش خىيالى بارلىقىنى ئېيتتى

كۆڭلىدىكى قورقۇنچ تۈپهيلىدىن، ئۇ بۇ سۆزنى بىۋاسته ئېيتماي، 
مۇھهممهت ئىمىن . يالغاندىن كهمتهر، سهمىمىي قىياپهتته دېدى

قىپ تۇرغان ۋە ئۈمىد كۈتكهن ئابدۇھېمىتنىڭ جىددىيلىك چى
سىلهر دېگهن ئاخۇن، كومپارتىيه سىلهرنى :"كۆزىگه قاراپمۇ قويماي

ئالته يىل، ئاز بولسا -ھېچنېمه قىلمايدۇ، مهن كۆپ بولسا بهش
سىلهر بۇ يهردە قېلىپ . ئۈچ يىلدا قايتىپ كېلىمهن-ئىككى

سوپىالرنى كۆپهيتىڭالر، مهن قايتىپ كهلگهندە بىز بىرلىكته 
مپارتىيىنى يوقىتىپ، ئىسالم ھۆكىمىتىنى قۇرىمىز، ئۇ چاغدا كو

. دەپ ئۇدۇلال ئېيتتى"سىز كاتتا خىزمهت كارسهتكهن بولىسىز
ئابدۇھېمىت مۇھهممهت ئىمىننىڭ بىراقال رەت 
قىلىۋەتكهنلىكىدىن ئىنتايىن ئۆكۈندى، لېكىن ئۇنىڭ كېيىنكى 

 نىيىتىدىن بىر ئېغىز سۆزىنى ئويالپ يهنىال روھلىنىپ، ئۆلگۈچه
  . يانماي ئىشلهش قارارىغا كهلدى

هېمىت خوتهنگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئىشان لئابدۇ
مهزھىپىنىڭ تهسىر كۈچىنى زورايتىپ، يېقىنلىرى ۋە ئىشهنچلىك 

يىلالردا -30ئادەملىرىنى تهربىيىلهشكه كىرىشتى، بولۇپمۇ 
ھىدە مۇھهممهت ئىمىن توپىلىڭىغا قاتناشقانالرنى تالالشقا ئاال

ئابدۇھېمىت . ئهھمىيهت بېرىپ، ئۇالرنى نۇقتىلىق تهربىيىلىدى
مۇرتلىرىنىڭ ئالدىدا ساالپهت بىلهن ئولتۇرۇپ، ھىچ ئىش 
بولمىغاندەك دىن ئاساسچىلىرى قىياپىتىگه كىرىۋالغىنى بىلهن، 

تىت بوالتتى ھهم قورقاتتى، ئهتىدىن -ئهمهلىيهتته كۆڭلىدە ھهم تىت
بىر كۈننى بىر يىلدەك ئۆتكۈزۈشتىن دۈككىدە -كهچكىچه دەككه
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قۇتۇلۇش ئۈچۈن دەرھال توپىالڭ قوزغاپ مۇۋەپپهقىيهت قازانسام 
ئايدا، ئابدۇھېمىت يهنه بىر قېتىم يهكهنگه -3يىلى -1950. دەيتتى

كېلىپ ئايۇپ قارىغا ئۆزىنىڭ دىن مۇرتلىرىنى كۆپهيتىش ئهھۋالىنى 
ڭنى قوزغىساق دوكىالت قىلىپ، شارائىت پىشىپ يېتىلدى، توپىال

بولىدۇ دەپ قارىدى ھهمدە ئايۇپ قارىنىڭ توپىالڭنى باشالش ۋاقتى، 
كونكرېت پىالن ھهققىدە ئۆز پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى ئۈمىد 

ئادەم سانى يهنىال بهك ئاز ئىكهن، مۇرتالر تېخى : "ئايۇپ قارى. قىلدى
قا دەپ، دەرھال توپىالڭ قوزغاش"پۈتۈن ۋىاليهتكىچه كېڭهيمهپتۇ

قوشۇلمىدى ھهمدە ئۇنىڭغا سهۋرچانلىق بىلهن كۈتۈپ تۇرۇش، تهسىر 
  . كۈچىنى داۋاملىق زورايتىش ھهققىدە نهسىههت قىلدى

  ئۇزۇن ئۆتمهي چاۋشيهن ئۇرۇشى پارتلىدى، جياڭ جيېشىمۇ چوڭ 
-دۆلهت ئىچى. قۇرۇقلۇققا قايتۇرما ھۇجۇم قىلىمىز دەپ جار سالدى

ر پۇرسهت يېتىپ كهلدى دەپ سىرتىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىله
ئايدا، مۇسا خهلىپه ئايۇپ قارىنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى -9. ھېسابلىدى

ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه تايانچالرنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، خوتهن 
مۇھهممهت ئىمىننىڭ يۇرتى، ئۇ يهردە ئىشان مهزھىپىنىڭ تهسىر 
ار، كۈچى زور، ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇھهممهت ئىمىن سالغان ئاساس ب

  . شۇڭا، ئالدى بىلهن خوتهندە توپىالڭ كۆتۈرەيلى دەپ قارار قىلدى
ئابدۇھېمىت بۇنىڭدىن ئىنتايىن خۇشال بولۇپ، دەرھال ھهرىكهتكه 

لېكىن ئۇ ئاالقه باغالپ توپىالڭنى ئۇيۇشتۇرۇش داۋامىدا . ئاتالندى
مۇرتالرنىڭ توپىالڭغا ئۆزى ئويلىغاندەك ئۇنداق 

مۈلۈككه -دى، چۈنكى ئۇالر يهرگه، مالقىزىقمايدىغانلىقىنى سهز
ئېرىشكهنىدى، دېهقانالر ئۇيۇشمىسىغا قاتناشقانىدى، ئۇالر 
. كومپارتىيه ياخشىكهن دەپ ئېغىزدىن چۈشۈرمهي ماختىشاتتى

ئابدۇھېمىت بىر قانچه قېتىم بۇرنىغا يېگهندىن كېيىن، ئىشتىن 
زەم چاتاق چىقىپ، توپىالڭ كۆتۈرەلمهي قالساق، ئالدى بىلهن ئۆ

شۇنىڭ بىلهن پىالننى . ئاشكارىلىنىپ قاالرمهنمىكى دەپ ئهنسىرىدى
ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، داۋاملىق تۈردە دىندىن پايدىلىنىپ قانۇنسىز 
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ھېلىمۇ ئۇ ئاخۇن بولغاچقا، قانۇنلۇق . ھهرىكهت بىلهن شۇغۇلالندى
-كهنت، مهھهللىمۇ-شۇڭا ئۇ كهنتمۇ. ساالھىيهتكه ئىگه بولۇۋالدى

رۈپ دىن تارقىتىپ، مۇرتلىرىنى كۆپهيتتى ھهمدە مهھهلله يۈ
ئاكتىپلىق بىلهن خهلپه تهربىيىلهپ، يهنه خهلىپىلهر ئارقىلىق 

هېمىت ليىلغىچه، ئابدۇ-1954يىلىدىن -1950. مۇرت يېتىشتۈردى
- خوتهن، قاراقاش، لوپ، گۇما، قاغىلىق قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى

 مىڭدىن 15هيىنلىدى،  خهلپه تهربىيىلىدى ۋە ت28كېيىن بولۇپ 
كۆپرەك مۇرت يېتىشتۈردى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ خوتهن ۋىاليىتىدىكى 
ئىشان مهزھىپىنىڭ چوڭ ئىشانىغا ئايلىنىپ، ئۇنىڭ تهسىرى پۈتۈن 

ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى خهلىپىلىرى . خوتهن ۋىاليىتىگىچه تارالدى
-ۋە يېقىن، ئىشهنچلىك مۇرتلىرى ئۇنى بولۇشىغا ئۇچۇرۇشتى، يالغان

ئېغىزغا كۆچۈشى بىلهن، ئۇنىڭ دىن -ياۋىداق سۆزلهرنىڭ ئېغىزدىن
مۇرتلىرى ئىچىدىكى ئابرويى بىراقال كۆتۈرۈلۈپ كهتتى، قاراقاش 

  . دەپ كۆككه كۆتۈردى"ئهۋلىيا"ئهتراپىدا ئۇنى تېخى مۇرتالر 
ئابدۇھېمىتنىڭ تهلىيىنىڭ ئوڭدىن كېلىپ قېچىپ كېتهلىشى 

بولغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى " ۋلىيائه"ئۇنىڭ راستىنال قانداقتۇر 
ئۇنىڭ توپىالڭنىڭ باشقا كاتتىۋاشلىرىغا قارىغاندا تېخىمۇ قۇۋ، 

توال شهپه سهزگهن ھامان دەرھال -ھىيلىگهر بولغانلىقى، ئاز
  . قۇيرۇقىنى خادا قىلغانلىقىدا

هېمىتنىڭ ئۆزلۈكىدىن ھهقىقهتكه قايتىشىنى قولغا لئابدۇ 
ۈمىتى ئۇنىڭغا قارىتا كهڭچىلىك كهلتۈرۈش ئۈچۈن، خهلق ھۆك

قىلىش سىياسىتىنى قوللىنىپ، ئۇ جىنايهت ئۆتكۈزۈشنى 
توختىتىپ، تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئۆزىنى مهلۇم قىلسىال، ئۇنىڭ 
. ھاياتىنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىنىدۇ دەپ كۆرسهتتى

هېمىت توۋا قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه للېكىن ئابدۇ
ئۇ يهنه قاراقاش . ق قااليمىقانچىلىق تۇغدۇردىداۋاملى

ناھىيىسىدىكى باقى دامولال، بارات دامولال، جاپپار، نۇرچانگا قاتارلىق 
ئۇالر مهخپىي . كىشىلهر بىلهن بىرلىكته يېڭى توپىالڭ پىالنلىدى
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- 3رايون يېزا ئىگىلىك -0ئالدى بىلهن قاراقاش ناھىيىسى : ھالدا
لنى قولغا چۈشۈرگهندىن كېيىن، ئاندىن تۇەنىگه ھۇجۇم قىلىپ، قورا

قاراقاش ۋە خوتهن ناھىيىسىنى ھۇجۇم بىلهن ئېلىش؛ ئاندىن 
كېيىن بىر تۈركۈم ئۇچىغا چىققان دىنىي ئۇنسۇرالر بىلهن قورچاق 
ئارمىيه، ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنى ناماز ئوقۇش نامى بىلهن يىغىپ 

 توپىالڭدا ياراغ توپالش،-يىغىن ئېچىپ، ئاشلىق، پۇل، قورال
ئۇالر يهنه . ئىشلىتىدىغان قاتىللىق قورالى ياساشنى قارار قىلدى

يېقىن، ئىشهنچلىك سوپىلىرى ئارقىلىق مهسچىتنىڭ ئىماملىرى، 
مهدرىسهلهردىكى تالىپالر، ئهكسىيهتچى پومېشچىك، زومىگهر ۋە 
جىدەلخور، لۈكچهكلهر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ تهشكىالتىنى 

تۇەنى ھهقىقهتكه قايتقان -3ېزا ئىگىلىك ي: "كېڭهيتتى ھهمدە
قوشۇن، ئۇنىڭدا بىزنىڭ ئادىمىمىز بار، رايون باشلىقلىرى ئىچىدە 

پۈتۈن دۇنيا "ئىغۋار تارقاتتى،-دەپ پىتنه" بىزنى قولاليدىغانالر بار
ئىسالم ھاكىنىيىتى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتىدۇ، ئهته ئىسالم 

  . مىنى ئالدىدىدەپ ئام" ھۆكۈمىتى دۇنياغا كېلىدۇ
كۈنى تۈن نىسبىدە، پالتا، پىچاق، كالتهك، -9ئاينىڭ -3يىل -1956

 200توقماق قاتارلىق قاتىللىق قوراللىرىنى كۆتۈرۈۋالغان 
تۇەنى ئهتراپىغا -3توپىالڭچى مهخپىي ھالدا يېزا ئىگىلىك 

تۇەنگه ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلىپ، -3يىغىلىپ، يېزا ئىگىلىك 
كۈنى سهھهردە -10.  چۈشۈرمهكچى بولدىياراغنى قولغا-قورال

نۇرچانگا، جاپپار، يۇنۇس قارى قاتارلىق كىشىلهر قاتىللىق قورالىنى 
تۇەنى تۇرۇشلۇق جايغا -3ئېلىپ باشالمچىلىق بىلهن يېزا ئىگىلىك 

يول ئۈستىدە توپىالڭچىالر بىر چارلىغۇچى . بېسىپ كىردى
ئارقىدىن -رقاجهڭچىنىڭ دىققهتسىزلىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئا

. بىر نهچچه پالتا چېپىپ ئۆلتۈرۈۋېتىپ، ئۇنىڭ قورالىنى تارتىۋالدى
قورالغا ئېرىشكهندىن كېيىن، توپىالڭچىالرنىڭ خورىكى تېخىمۇ 
ئۆسۈپ، ئۇدۇل تۇەن مهيدانىغا يېقىن جايدىكى رازۋېدكا گۇرۇپپىسىغا 

رازۋېدكا گۇرۇپپىسىدىكى جهڭچىلهر ئامالسىزلىقتىن . قاراپ ماڭدى
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يېزا . ئوق چىقىرىپ ئۆلتۈردى، باشقا توپىالڭچىالر تاراپ كهتتى
تۇەنىدىكى قوراللىق خادىمالر ۋە كادىر، ئامما ئوق -3ئىگىلىك 

 غوللۇق ئۇنسۇرنى 29ئاۋازىنى ئاڭالپ يېتىپ كېلىپ نهق مهيداندىال 
  . قولغا ئالدى

توپىالڭ مهغلۇپ بولدى، لېكىن پهردە ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان 
مىت نىيىتىدىن يانماي، داۋاملىق توپىالڭ قوزغاش كويىدا هېلئابدۇ
ئۇنىڭ قۇترىتىشى بىلهن باقى دامولال، تۇرسۇنئاخۇن ئىمام، . بولدى

رايوندىكى مهسچىتكه -9، -5ئهخمهت ھاجى قاتارلىق كىشىلهر 
بېرىپ، دىننى نىقاپ قىلىپ، ناماز ئوقۇغىلى كهلگهن مۇرتالرنى 

 دىن ئارتۇق 300هجبۇرلىشى بىلهن قۇتراتتى، ئۇالرنىڭ ئالدىشى، م
كومپارتىيىنى "ئايال مۇرت قوللىرىغا قاتىللىق قورالى ئېلىپ، -ئهر

ياشىسۇن ئىسالم "، "كۇپپارالرنى ئۆلتۈرەيلى"، "يوقىتايلى
رايوننىڭ رايونلۇق -5دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالپ، " ھۆكۈمىتى

هۋەر پارتىيه كومىتېتىغا ھۇجۇم قىلغىلى ماڭدى، بۇ ئىشتىن خ
تېپىپ يېتىپ كهلگهن خوتهن خهلق ساقچىلىرى ئوتتۇرا ئهترىتى 

ئوتتۇرا ئهترەتنىڭ رەھبهرلىرى . ئۇالرنى يېرىم يولدا توسۇۋالدى
پهرمانىغا بويسۇنۇپ، قايتىپ -توپىالڭچىالرغا ھۆكۈمهتنىڭ ئهمىر

. بېرىپ ئىشلهپچىقىرىشقا قاتنىشىش ھهققىدە نهسىههت قىلدى
رنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمايال قالماستىن، بهلكى لېكىن توپىالڭچىالر ئۇال

يارغلىرىنى -يهنه ۋەھشىيلهرچه ئۇالرغا ئېتىلىپ، ئۇالرنىڭ قورال
خهلق ساقچىلىرى ئوتتۇرا ئهترىتى ئۆزىنى . تارتىۋالماقچى بولدى

قوغداش ئۈچۈن ئوق چىقىرىپ، ئاق بايراق كۆتۈرۈپ توپىالڭچىالرغا 
الر كاتتىۋېشىنى ئېتىپ قوماندانلىق قىلىۋاتقان ئۈچ توپىالڭچى

بۇ چاغدا، رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى رەھبهرلىرىمۇ نهق . ئۆلتۈردى
مهيدانغا يېتىپ كېلىپ، مهيداندىكى ئاممىغا پارتىيىنىڭ 
سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىپ، توپىالڭنى پىالنلىغۇچىالرنىڭ 
جىنايىتىنى پاش قىلىپ، ئاممىنى ئۇالرنىڭ ئالدام خالتىسىغا 

رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى . ككه چاقىردىچۈشۈرمهسلى
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تهربىيىسى ئارقىسىدا، ئالدانغان ئامما -رەھبهرلىرىنىڭ تهشۋىق
ئارقىدىن قوللىرىدىكى پالتا، پىچاقالرنى -ئويغىنىپ، ئارقا

تاشلىۋەتتى ھهمدە قۇتراتقۇلۇق، قاتىللىق قىلغان جىنايهتچىلهرنى 
ۇر نهق مهيداندا غوللۇق ئۇنس12كۆرسىتىپ بهردى، باقى قاتارلىق 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۈچ دانه تاللىق مىلتىق . قولغا ئېلىندى
ۋە نۇرغۇن پالتا، چهيدۇ، پىچاق، كالتهك قاتارلىق قاتىللىق 

  . قېتىملىق توپىالڭ تىنجىتىلدى-2قوراللىرى ئولجا ئېلىندى، 
تېزىنى باسسا مېزى چىقىپتۇ دېگهندەك، پهردە ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇپ 

ن نۇرىنى كۆرۈشكىمۇ جۈرئهت قىاللمىغان ئابدۇھېمىت بۇ چاغدا كۈ
. نه يۈرۈپ قۇتراتقۇلۇق قىلدى-خۇددى بىر خهتهرلىك ئهرۋاھتهك نهمۇ

ئۇ قاراقاش توپىلىڭىنى پىالنالش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه لوپتىكى 
ئابدۇقادىر، ئهبهيدۇلال قاتارلىق كىشىلهر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ 

  . ى پىالنلىدىلوپ توپىلىڭىن
هېمىتنىڭ ئىشهنچىلىك سوپىسى بولۇپ، لئهبهيدۇلال ئهسلىدىال ئابدۇ

ئۇ ئىلگىرى لوپتىكى ئاسىم مازىرىدا . ئۇنىڭ سۆزىدىن چىقمايتتى
ئۇ چاغالردا ئۇالر دائىم . ئابدۇقادىر بىلهن بىرلىكته دىندا ئوقۇغان

 .بىرلىكته خهلق ھۆكۈمىتىگه بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرۈشكهن
ھازىر ئابدۇھېمىتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهنلىكتىن، ئازادلىقتىن 
كېيىن جازاالنغان، زەربىگه ئۇچرىغان پومېشچىكالر، بايالر، 
ئهكسىئىنقىالبچىالر، يامان كىشىلهر ۋە جېدەلخور، لۈكچهكلهرنى 
. ئۆزىگه تارتىپ تهشكىالت قۇرۇپ، توپىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغان

، ئابدۇقادىر، ئهبهيدۇلال قاتارلىقالر كۈنى-13ئاينىڭ -4يىل -1956
توپىالڭ كۆتۈرۈش سۇيقهستى ھهققىدە تۈنجى قېتىم يىغىن ئېچىپ، 
ئهزا تهرەققىي قىلدۇرۇش، شهھهرگه ھۇجۇم قىلىش پىالنى ۋە توپىالڭ 

شۇنىڭدىن كېيىن . كۆتۈرۈش ۋاقتى قاتارلىقالرنى مۇھاكىمه قىلغان
 تهييارالش، خىراجهت ياراغ-يهنه كۆپ قېتىم يىغىن ئېچىپ، قورال

. توپالش قاتارلىق مهسىلىلهر ھهققىدە مهخپىي كېڭهشكهن
توپىالڭغا تهشكىللهش ۋاستىسى جهھهتته، دىندىن پايدىلىنىپ 
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دىنىي مۇرتالرنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا قۇتراتقاندىن سىرت، يهنه 
ئاممىنىڭ ئاشلىقنى بىر تۇتاش سېتىۋېلىش، بىر تۇتاش سېتىشقا 

 ھهرىكىتىدىكى بهزى خاتالىقالرغا بولغان ۋە ھهمكارلىق
بۇنداق ئازاپ چهككۈچۈ ھۆكۈمهت "نارازىلىقلىرىدىن پايدىلىنىپ، 

دەپ قۇتراتقۇلۇق قىلغان ھهمدە ئىسالم "بىلهن ئېلىشقان ياخشى
ھۆكۈمىتى قۇرۇپ ، ئاشلىق ئامبىرى، ماددي ئهشيا ئامبىرىنى 

ۈپ بېرىمىز دەپ ئىگىلىۋېلىپ، خهلققه ئاشلىق ۋە ماددىي بۇيۇم بۆل
ئاينىڭ -5. ئاممىنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا قۇتراتقان ۋە قىزىقتۇرغان

تىن كۆپرەك تايانچى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، 50كۈنى، ئابدۇقادىر -3
ئابدۇقادىر . دېگهن ۋىۋىسكىنى ئاسقان" ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
نىڭ رەئىسى، قوشۇمچه توپىالڭنىڭ باش قوماندانى، "جۇمهۇرىيهت"

يدۇلال مۇئاۋىن رەئىس،قوشۇمچه مۇئاۋىن بىش قوماندان ئهبه
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر يهنه سىياسىي كومىسسار، .بولغان

ئابدۇقادىر جهڭدىن بۇرۇن . تۇەنجاڭ ۋە تۆت يىڭجاڭ تهيىنلىگهن
ئومۇمهن ئىسالم دىنىغا ئېتقاد قىلىدىغانالرنىڭ : " سهپهرۋەر قىلىپ

كېرەك، ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش ھهممىسى جهڭگه قاتنىشىشى 
يىغىندىن كېيىن، . دېگهن" ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ مهجبۇرىيىتى

  . ئهبهيدۇلال توپىالڭچىالرنى باشالپ سايدا ھهربىي مهشىق قىلدۇرغان
كۈنى ئهتىگهندە، ئابدۇقادىر، ئهبهيدۇلال -4ئاينىڭ -5يىل -1956

هرتىشكه قارشى قاتارلىقالر ئهكسىيهتچى دىنىي كاتتىۋاشالر ۋە ئۆزگ
 كىشىنى توپالپ ۋە قىسمهن كوممۇنا 260دۈشمهن ئۇنسۇرالردىن 

دېگهن "ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"ئهزالىرىنى مهجبۇرىي ئهگهشتۈرۈپ، 
، "كومپارتىيىنى يوقىتايلى"خهت يېزىلغان بايراقنى كۆتۈرۈپ، 

" ياشىسۇن ئابدۇھېمىت دامولالم"، "ياشىسۇن ئىسالم جۇمهۇرىيىتى"
الرنى توۋالپ، قولىغا چهيدو، پالتا، پىچاق، كالهك، توقماق دېگهن شۇئار

رايونىغا ھۇجۇم -4قاتارلىق قاتىللىق قوراللىرىنى ئېلىپ، لوپنىڭ 
قىلىپ، رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىنى ئىگىلىۋالدى، ئاشلىق 

ئهشيا ئامبىرى، ھهمكارلىق كوپىراتىپى ۋە ئامانهت -پونكىتى، ماددىي
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، ج خ كادىرى مهتيۈسۈپ بىلهن ئۈچ قهرز كوپىراتىپىنى بۇلىدى
خىزمهتچى خادىمنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، بهش ئادەمنى يارىالندۇردى، شۇنىڭ 

 نى گۆرۆگه 11بىلهن بىر ۋاقىتتا، رايوننىڭ ئورگان كادىرىدىن 
ئېلىۋالدى، رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ بىر تامغىسىنى، بىر مىلتىق، 

 ئاشلىق قاتارلىق  يۈەندىن كۆپرەك خهلق پۇلى ۋە1000بىر تاپانچا، 
ئابدۇقادىر ئادەم ئۆلتۈرۈپ، . باشقا ماددىي ئهشياالرنى بۇالپ كهتتى

بۇالڭچىلىق قىلىپ بولغاندىن كېيىن، كۈچىنىڭ 
مهسلىههت . يېتهرسىزلىكىنى ھېس قىلىپ سهل قورقتى

قىلىشقاندىن كېيىن، جۈمه مازىرىغا بېرىپ، ساختىپهزلىك قىلىپ، 
مازاردىن ۋەھىي كهلدى، : "رتالرنى ئالداپئۇ يهردە ناماز ئوقۇۋاتقان مۇ

بىز ئىشنى "، "بىزنى ئىسالم ئىنقىالبى قوزغاشقا چاقىردى
،دەپ "باشلىساقال مۇھهممهت ئىمىن قوشۇن باشالپ قايتىپ كېلىدۇ

ئۇ يهردىكى ئاممىنىڭ ھهممىسىنى ئالدام خالتىسىغا 
چۈشۈردى،ئاندىن ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ لوپ نىهىيىسىگه ھۇجۇم 

يول ئۈستىدە ئۇالر دەرەخ بىلهن يولنى توسۇۋەتتى، . قا ئاتالندىقىلىش
نىهىيه بازىرىغا ئۇلىنىدىغان تېلېفون سىمىنى ئۈزۈۋەتتى، يهنه يول 
بويى بىر قىسىم كوممۇنا ئهزالىرىنى ئۆزىگه مهجبۇرىي ئهگهشتۈرۈپ، 

 دىن كۆپرەككه يهتكۈزۈپ، 1300توپىالڭچىالر سانىنى بىراقال 
  . ن ھهرىدەك ناھىيه بازىرىغا يوپۇرۇلۇپ كهلدىئۇۋىسىدىن چىققا

رايونىدا -4بۇ چاغدا، خوتهن ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى لوپ 
-توپىالڭ يۈز بهرگهنلىكىدىن خهۋەر تېپىپ، بىر تهرەپتىن ج خ كادىر

ساقچىلىرىنى ئهھۋال ئىگىلهپ كېلىشكه ئهۋەتتى، يهنه بىر 
ساقچى قىسىم تهرەپتىن، بىر تۈركۈم كادىرنى قوراللىق 

جهڭچىلىرىنى باشالپ ئۇ يهرگه ئاتلىق بېرىپ، توپىالڭنى 
لوپقا بهش كىلومېتىر قالغان جايدا قوراللىق . تىنجىتىشقا ئهۋەتتى

ساقچى قىسىم لوپقا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن كهلگهن توپىالڭچىالر 
قوراللىق ساقچى قىسىم بىلهن . قوشۇنى بىلهن ئۇچرىشىپ قالدى

ياسىي ھۇجۇمنى باشالپ، ئاز ساندىكى كهلگهن كادىرالر سى
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بۆلگۈنچىلهرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈشكه قۇترىتىش سۇيقهستىنى پاش 
قىلىپ، توپىالڭچىالرغا دەرھال ھهرىكىتىنى توختىتىش، ئالدام 

توپىالڭچىالر . خالتىغا چۈشمهسلىك ھهققىدە نهسىههت قىلدى
الق قوشۇنى باش پىالنلىغۇچىنىڭ قۇترىتىشى بىلهن نهسىههتكه قۇ

سالماي ئهكسىچه ۋەھشىيلهرچه ئادەم ئۇرۇپ، قوراللىق ساقچى 
دورىلىرنى بۇلىدى، نۇرغۇن -ياراغ، ئوق-قىسىم خادىملىرىنىڭ قورال

توپىالڭنى تىنجىتقۇچى . كادىر ۋە جهڭچىنى ئۇرۇپ يارىالندۇردى
جهڭچىلهر زىددىيهتنىڭ كهسكىنلىشىپ كېتىشىدىن -كوماندىر

ا قول ياندۇرماي، تىللىسا جاۋاپ ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇالر ئۇرس
قايتۇرماي، زىيانكهشلىككه ئۇچراش خهۋپىگه قارىماي داۋاملىق 

- توپىالڭچىالر كوماندىر. سهۋرچانلىق بىلهن ئۇالرغا نهسىههت قىلدى
جهڭچىلهرنىڭ يول قويغىنىنى قورقتى دەپ بىلىپ، ئۇرۇش، بۇالشنى 

الغاندىن كېيىن توپىالڭچىالرنىڭ قورالنى تارتىۋ. تېخىمۇ كۈچهيتتى
تېخىمۇ چوڭ زىيان كهلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، 
توپىالڭنى تىنجىتقۇچى قىسىم كهسكىنلىك بىلهن ئوق چىقىرىپ، 

 نى ئېتىپ 15نهق مهيداندىال ۋەھشىيىلىك قىلغان توپىالڭچىدىن 
بۇ چاغدا، توپىالڭچىالر قوشۇنىغا مهجبۇرىي ئهگهشكهن زور . ئۆلتۈردى

كى كىشىلهر ئويغىنىپ، قوللىرىدىكى قاتىللىق كۆپ ساندى
قورالىنى تاشالپ، قىسىمنىڭ ۋەھشىيىلىك، بۇالڭچىلىق 

ج خ خادىملىرى ئابدۇقادىر . قىلغانالرنى تۇتۇشىغا ياردەملهشتى
 دىن كۆپرەك غوللۇق ئۇنسۇرنى قولغا ئېلىپ، 20باشچىلىقىدىكى 

  . توپىالڭنى تىنجىتتى
ىنى سهرپ قىلىپ قوزغىغان هېمىت بارلىق يۈرەك قېنلئابدۇ

مىڭدىن كۆپرەك كىشىلىك توپىالڭنىڭ مۇنداق ئاسان 
ئۇ ھهم . تىنجىتىلىشىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن ئىدى

تىت بولدى، ئۇنىڭ ئۆزى بىۋاسته ئوتتۇرىغا -ئاچچىقالندى، ھهم تىت
لېكىن بۇ چاغدا جهمئىيهتته . چىقىپ تازا بىر تۇتۇشقۇسى كهلدى

 ناھايىتى كۈچلۈك ئىدى، شۇڭا ئۇ سهل ئۇنى تۇتۇش ساداسى
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- بىخهستهلىك قىلىپ قويسام، خهق چېقىپ قويامدىكىن دەپ، تاال
دۈككىدە -تۈزىگه چىقىشقىمۇ جۈرئهت قىاللماي، كۈنبويى دەككه

ئۆلسهك شېهىت، ھايات قالساق "توپىالڭچىالر توۋلىغان . ئۆتتى
ئىسالمىيهت ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ شىهىت بولساق "، "غازى
دېگهنگه ئوخشاش شۇئارالرنىڭ كۆپىنچىسى " ننهتكه كىرىمىزجه

ئۇنىڭدىن چىققان بولسىمۇ، لېكىن بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ يالغان، 
ساختا سۆز ئىكهنلىكى، بۇ شۇئارالرنى مهخسۇس ئاشۇ نادان دىن 
مۇرتلىرىنى ئالداش ئۈچۈن ئىشلهتكهنلىكى ئۇنىڭغا ئايان ئىدى، ئۇ 

  . تۇر جهننهتكه كىرىشنىمۇ خالىمايتتىئۆلۈشنى خالىمايتتى، قانداق
   بۇ چاغدا، خهلق ھۆكۈمىتى يهنىال داۋاملىق ئابدۇھېمىتنى قولغا 
كهلتۈرۈش، قۇتقۇزۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ تۇغقانلىرى ئارقىلىق 
ئۇنىڭغا ئاشكارا خهت ئهۋەتىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنى مهلۇم قىلىپ، 

ىن بۇ چاغدا، لېك. كهڭچىلىككه ئېرىشىش ھهققىدە نهسىههت قىلدى
ئابدۇھېمىت ئاخىرىغىچه جاھىللىق بىلهن قارشىلىشىش قارارىغا 

شۇڭا بىخهتهر بولسۇن ئۈچۈن، تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ . كهلگهنىدى
  . مهخپىي يوشۇرۇنۇشقا مهجبۇر بولدى

ئۇوۇن ئۆتمهي ئابدۇھېمىت قاراقاش ناھىيىسىدە خېلىچىخان دېگهن 
ئىم ئاممىنى يىغىپ كېچىچه بىر ئايالىنىڭ بارلىقىنى، ئۇنىڭ دا

قۇرئان ئوقۇپ چىقىدىغانلىقىنى ھهمدە شۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ 
ئۆزىنىڭ ھۆكۈمهتكه بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى 

خېلىچىخان مېلىك ھهزرەت . ئاڭالپ، قورسىقىغا جىن كىردى
يىلى قۇرۇلغان قورچاق ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ مۇئاۋىن -1933(

نىڭ ئاسراندى قىزى شۇنداقال ئۇ دەسلهپكى مهزگىللهردە )رەئىسى
ئۇ راھهتكه .  ياشتا ئىدى30تهرەققىي قىلدۇرغان سوپى بولۇپ، بۇ يىل 

يۈگرەيدىغان، جاپادىن قاچىدىغان ئايال بولۇپ، ئون نهچچه ئهرگه 
تهگكهن، نهشه چهككهنلىكى، پاھىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن ج خ 

يېقىندا ئۇ يهنه . نىپ تهكشۈرۈلگهنئىدارىسى تهرىپىدىن يىغىۋېلى
چاپاق بولۇپ بىر ئۆيدە -ھهسهن دېگهن بىر نهشىكهش بىلهن ئاپاق
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ئابدۇھېمىت ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كۈچ توپالپ، يهنه . تۇرۇۋاتقانىدى
  . بىر قېتىم توپىالڭ قوزغاش نىيىتىگه كهلدى

هېمىت داموللىنىڭ ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش لخېلىچىخان ئابدۇ
ىشىنى مهسلىههتلىشىش ئۈچۈن ئۆزى بىۋاسته چوڭ ئ

كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ خۇشاللىقىدىن خۇدىنى يوقىتىپ، ئۆلگۈچه 
شۇنىڭدىن . ئۇنىڭ سۆزىدىن چىقمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى

هېمىت داموللىنىڭ لئېتىبارەن، ئۇ ھهسهن بىلهن بىرلىكته ئابدۇ
بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كۈچلۈك دىنىي 
ھېسسىياتىدىن پايدىلىنىپ، ساختىپهزلىك قىلىپ زور تۈركۈم 
ئاممىنى مازارنى تاۋاپ قىلىشقا قايمۇقتۇرۇپ ھهمدە شۇ پۇرسهتتىن 
پايدىلىنىپ ئهكسىيهتچىل تهشۋىقات ئېلىپ بېرىپ، كىشىلهرنى 

دەپ ئاتاپ، مازارنى تاۋاپ " ئايال ئهۋلىيا"خېلىچخان ئۆزىنى . ئازدۇردى
ھهممىمىز ئابدۇھېمىت دامولالمنىڭ ": قىلىپ كهلگهنلهرگه

مۇرتلىرى، بىز ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىمىز 
بىز "ئۇ يهن فېئودال خۇراپاتلىقتىن پايدىلىنىپ . دېدى" كېرەك

دەپ ئاممىنى ئهخمهق " توپىالڭ كۆتۈرسهك، ئالال بىزنى يۆلهيدۇ
ش قاتارلىق شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇ يهنه نهشه چېكى. قىلدى

ئۇسۇلالر ئارقىلىق بىر قىسىم نهشىكهشلهر ۋە لۈكچهكلهرنى ئۆز 
  . يېنىغا تارتتى

كۈنى، خېلىچىخان، ھهسهنلهر تايانچالرنى -12ئاينىڭ -4يىل -1957
خېلىچىخان . يىغىپ يىغىن ئېچىپ، توپىالڭ قوزغاشنى پىالنلىدى

هنه نىڭ رەئىسى بولدى، ئۇالر ي" ئىسالم ھۆكۈمىتى"بىلهن ھهسهن 
مۇئاۋىن رەئىس، توپىالڭنىڭ قوماندانى ۋە تۇەنجاڭ، سهنموجاڭ 

كۈنى -17ئاينىڭ -4كىچىك ئهمهلدارالرنى بېكىتىپ، -قاتارلىق چوڭ
يهنى ئىسالم دىنى بويىچه رامىزاننىڭ ئون يهتتىسى توپىالڭ 

رايونلۇق -6ئالدى بىلهن خوتهن ناھىيىسى . كۆتۈرۈشنى قارار قىلدى
پ، ئاندىن تهرتىپ بويىچه بانكا، ئاشلىق ھۆكۈمهتكه ھۇجۇم قىلى

سودا كوپىراتىپىنى بۇالش، يىپهكچىلىك -ئامبىرى، تهمىنات
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فابرىكىسىغا ھۇجۇم قىلىش، ئهڭ ئاخىرى خوتهن ناھىيه بازىرىغا 
قۇرۇشتىن ئىبارەت توپىالڭ " ئىسالم ھۆكۈمىتى"ھۇجۇم قىلىپ، 

  . اليىهىسىنى تۈزۈپ چىقتى
 تىن كاپرەك ئادەمنى يىغىپ، 150ن كۈنى، خېلىچىخا-15ئاينىڭ -4

رايونىدىكى مازاردا توپىالڭدىن بۇرۇنقى تهييارلىق -6خوتهن 
ئۇ چاغدا، خوتهن ناھىيىلىك پارتىيه . ئىشلىرىنى ئىشلىدى

شۇڭا ۋەقهنىڭ . كومىتېتى بۇنىڭىن خهۋەر تېپىپ بولغانىدى
كېڭىيىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ناھىيه، رايون 

 دىن كۆپرەك ئادەمنى 20 خ كادىر، ساقچىلىرى بولۇپ كادىرلىرى ۋە ج
خېلىچىخان ھاكۈمهتنىڭ . نهق مهيدانغا ۋەقهنى تىنجىتىشقا ئهۋەتتى

خىزمهتچى خادىم ئهۋەتكهنلىكىنى كۆرۈپ ئىشنى يىغىشتۇرۇش 
ئۇياقتا تۇرۇسۇن، ئهكسىچه ئهكسىيهتچىل خورىكى تېخىمۇ ئۆسۈپ، 

رقىلىق خىزمهتچى باشالمچىلىق بىلهن قاتىللىق قورالى ئا
خىزمهتچى خادىمالر ئارىسىدا دىنىي زاتالرمۇ . خادىمالرنى ئۇردى

بولغاچقان خېلىچىخان ئاممىنىڭ ئۇالرنىڭ نهسىهىتىنى ئاڭالپ 
توپىالڭنى توختىتىپ قويۇشىدىن قورقۇپ، ئاممىنىڭ ئالدىدىال 
ئىشتىنىنى سېلىپ ئۇالرنى ئاغزىغا كهلگهنچه تىلالپ، ھاقارەتلهپ، 

خېلىچىخاننىڭ قۇتېىتىشى .  جېنىنىڭ بارىچه قۇتراتتىئاممىنى
بىلهن توپىالڭچىالر قاتىللىق قورالىنى ئېلىپ خىزمهتچى خادىمالر 
بىلهن كادىر، ساقچىالرنى قورشىۋېلىپ، ئۇدۇل كهلگهن يېرىگه 

ئۇالر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ . ئۇرۇشقا باشلىدى
كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئهزاسى، خوتهن ناھىيىلىك سىياسىي 

ساقچىنى -ناسىر ھاجىنى ئۇرۇپ قىيناپ ئۆلتۈرۈۋەتتى، ئۈچ كادىر
ئۇرۇپ زەخمىلهندۈردى، ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن 
رەئىسى مهمهت سىلى مۇپتىنىمۇ يارىالندۇردى ھهمدە ئۈچ مىلتىقنى 

. مېلىنى قۇرىتىۋەتتى-تارتىۋېلىپ، ئۆلگهنلهرنىڭ يېنىدىكى پۇل
خوتهن ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى ئهۋەتكهن قوراللىق ساقچى 
قىسىم ئۇ يهرگه يېتىپ بارغاندا خېلىچىخان 
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كۆپچىلىك قورقماڭالر، بىز خۇدا دەپ توۋاليدىغانال :"ئهسهبىيلهرچه
بولساق، ئۇالرنىڭ قولىدىكى مىلتىقتىن ئوق چىقمايدۇ، ئۇ 

 7000ممهت ئىمىن مۇھه. . . . كاپىرالرمۇ بىزگه ئهگىشىپ ماڭىدۇ
نى ئىگىلىدى، ئۇالر )رايون-8خوتهن (ئادەمنى باشالپ تهۋەككۈل 

دەپ . . . " ئايروپىالن، ماشىنا بىلهن بىزنى ئالىغىلى كېلىدۇ
خېلىچىخاننىڭ قۇترىتىشى بىلهن نهق مهيداندا تۇرغان . ۋارقىرىدى

 تىن كۆپرەك توپىالڭچى قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىگه 60
قوراللىق ساقچى قىسىم . رچه زوراۋانلىق قىلدىتهلۋىله

جهڭچىلىرى ئامالسىز ئوق چىقىرىپ باش جىنايهتچى ھهسهن تۇردى 
 37باقىنى ئېتىپ ئۆلتۈردى، ئالته ئادەمنى ئېتىپ يارىالندۇردى، 

قېتىملىق توپىالڭ -4شۇنىڭ بىلهن . ئادەمنى قولغا ئالدى
  .تىنجىتىلدى

   
چىلىككه قارشى تۇرۇشتىكى ھهر مىللهت ئاممىسى بۆلگۈن) 3 (

  ئاساسىي قوشۇن 
  

-1957قېتىملىق توپىالڭدىن تاكى -1يىلىدىكى -1954   
يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا، خوتهندە كۆلىمى ئوخشاش 

 ى ئالدىن 14بولمىغان سۇيقهست، توپىالڭ دېلوسىدىن جهمئىي 
رەھبهرلىكى، پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ توغرا . پىالنالندى ۋە يۈز بهردى

ھهر مىللهت كادىرلىرى، ئاممىسىنىڭ ياردىمى، قوللىشى ئارقىسىدا، 
مار قىلىندى، تۆت -ئۇنىڭ  ئۇنى سۇيقهست ئىشقا ئاشقۇچه تار

توپىالڭنى . قېتىملىق توپىالڭمۇ تېزلىك بىلهن تىنجىتىلدى
تىنجىتىشنىڭ پۈتكۈل جهريانىدا، ھهر مىللهت كادىرلىرى، ئاممىسى 

ال قاتنىشىپ، باتۇرلۇق ۋە چېچهنلىك بىلهن تۈرلۈك تىنجىتىشقا پائ
ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ، بۆلگۈنچىلهر ۋە توپىالڭچىالرغا قارشى كۈرەش 

كېسىل غهلبىگه -قىلىپ، توپىالڭنى تىنجىتىشنىڭ ئۈزۈل
  . ئېرىشىشى ئۈچۈن غايهت زور تۆھپه قوشتى
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قېتىم توپىالڭ يۈز بهرگهندە، ۋىاليهتلىك پارتىيه -1خوتهندە 
ومىتېتىغا خهۋەرنى دەسلهپته دەل قاراقاش ناھىيىسىدىكى بىر ك

توپىالڭچىالرنىڭ كاتتىبېشى ئادۇھېمىت ئۇنى . دىنىي زات يهتكۈزدى
بىۋاسته ئىزدەپ بېرىپ، ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىپ، ئۇنىڭدىن 
مۇرتالرنى ئاالقىلىشىپ توپىالڭغا قاتناشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلغان 

 كاتتبېشى قىلىپ تهيىنلهشكه ھهمدە ئۇنى ئىشان مهزھىپىنىڭ
ۋەدە بهرگهندە، بۇ دىنىي زات بۇنى شۇ جايدىال رەت قىلغان ھهمدە 

ئارقىدىنال ئۇ ھۆكۈمهتكه . ئۇنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئهيىپلىگهن
دوكالت قىلىپ، ۋىاليهت رەھبهرلىرى ۋە ئاالقىدار تارماقالرنى 

  . تهييارلىق كۆرۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى
ڭ داۋامىدا، قاراقاش ناھىيىسىدىكى توپىالڭچىالر يېزا    توپىال

تۇەنىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماقچى بولغاندا، بىر -3ئىگىلىك 
ئامانلىق كادىرنى كېچىدە ئۆزلىرىگه يول باشالپ بېرىشكه 

لېكىن . ئۇ ئهقىل ئىشلىتىپ دەرھال ماقۇل بولدى. مهجبۇرلىدى
دا يول ماڭماق تهس يول ئۈستىدە قهستهن ئهگىپ مېڭىپ، قاراڭغۇ

دېگهننى باھانه قىلىپ، ئۇياققا مېڭىپ، بۇياققا ئهگىپ ۋاقىتنى 
تۇەنىنىڭ ئهتراپىغا يېتىپ -3يېزا ئىگىلىك . كهينىگه سوزدى

بۇ چاغدا ئۇ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ . بارغاندا تاڭ سۈزۈلدى
رايونلۇق پارتىيه كومىتېتىغا , توپىالڭچىالر قوشۇنىدىن قۇتۇلۇپ

 دوكالت قىلدى، شۇنىڭ بىلهن، خوتهندىكى رەھبهرلىك ۋاقتىدا
. ئورگىنى توپىالڭچىالر قوشۇنىنىڭ ھهرىكهت ئهھۋالىنى ئىگىلىدى

تاڭ ئېتىپ قالغانلىقىتىن، توپىالڭچىالر تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشقا 
سودا -ئامال قىاللماي، قايتىپ بېرىپ رايونلۇق تهمىنات

ىرى بۇنىڭدىن خهۋەر بىر ئامانلىق مۇد. كوپىراتىپىنى بۇلىدى
تاپقاندىن كېيىن، ئۆزى يالغۇز توپىالڭچىالرنىڭ پېيىگه چۈشۈپ، 

كۈندۈز ئىش ئورنىدىن ئايرىلماي پوست تۇردى ھهمدە -ئىككى كېچه
 توپىالڭچىنى تۇتتى، ئاخىرىدا يېزا 21كېيىن بولۇپ -ئىلگىرى

تۇەنى ئهۋەتكهن قوراللىق ساقچى خادىملىرىغا -3ئىگىلىك 
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 توپىالڭچىالرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتىنى ماسلىشىپ، بۇ
  . مۈلىكىنى قوغداپ قالدى-تىنجىتىپ، دۆلهتنىڭ مال
رايون يېزىسىدىكى بىر دىنىي زات -4   قاراقاش ناھىيىسى 

بۆلگۈنچىلهرنىڭ بۇ يهرگه كېلىپ دىنىي مۇرتالر بىلهن 
ئاالقىلىشىپ توپىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغانلىقىنى ئاڭلىغاندىن 

 ئىش يۈز بهرگۈدەك دەپ ئويالپ، ئىشهككه مىنىپ كېيىن، چوڭ
يول يىراق، ئۇنىڭ . كېچىلهپ ناھىيه بازىرىغا بېرىپ دوكالت قىلدى

ئۈستىگه بهك تېز ماڭغاچقا، ئىشهك يېرىم يولدا ھېرىپ قېلىپ 
بۇ ئاخۇنۇم ئىچى تىتىلداپ، . يېتىۋېلىپ ماڭغىلى ئۇنىمىدى

لهپ يۈرگهندەك ئارزۇلۇق ئىشىكى بىلهنمۇ كارى بولماي، كېچى
  . مېڭىپ ناھىيه بازىرىغا بېرىپ دۈشمهن ئهھۋالىنى دوكالت قىلدى

يېزىدىكى -1رايون -3يىلى لوپتا توپىالڭ يۈز بهرگهندە، -1956    
پومېشچىكنىڭ ئوغلى ئابدۇغېنىلال يېزا ئاھالىسىنى توپىالڭغا 

 كىشىلىك قوشۇن 120ئۇ ئاالقىلىشىپ . قاتنىشىشقا قۇتراتقان
ىاليهتتىن ئهۋەتكهن ئۈچ خهنزۇ كادىرنى باغالپ قويغان، توپالپ، ۋ

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ئاندىن باشقا توپىالڭچىالر بىلهن ئۇچراشماقچى 
دەل مۇشۇ خهتهرلىك پهيتته، شۇ رايوندىكى ھهربىي سهپتىن . بولغان

چېكىنگهن ھهسهن خوجامهمهت بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ، ئوتۇن 
نىچه ئۇچقاندەك يىتىپ كېلىپ، ئۆزى كېسىدىغان پالتىنى كۆتۈرگى

يالغۇز كىشىلهر ئارىسىغا بۆسۈپ كىرىپ، ھهققانىي سۆزلهر بىلهن 
توپىالڭچىالرنى ئهيىپلهپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشىنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش 
جىنايىتى ئىكهنلىكىنى پاش قىلىپ، ئاممىغا ئالدانماسلىق 

ئالدىنىپ ھهققىدە تهربىيه بهردى، كۆپ ساندىكى ئامما بۇ يهرگه 
كهلگهچكه، ھهسهننىڭ مهردانىلىق بىلهن قىلغان يوللۇق، 

بىرلهپ قولىدىكى قورالنى تاشالپ، -پاكىتلىق سۆزىنى ئاڭالپ، بىر
بىر قىسىم ئامما . باغالپ قويۇلغان كادىرالرنى قۇتقۇزۇۋالدى

غهزەپلهنگهن ھالدا ئابدۇغېنىلال قاتارلىقالرنى ئهيىپلهپ، ئالدىنىپ 
كۆپچىلىك . ش يولىغا مېڭىشقا تاس قاپتۇق، دېدىجىنايهت ئۆتكۈزۈ
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سۆزسىز ئېتىلىپ بېرىپ ئابدۇغېنىلال قاتارلىق ئۈچ غوللۇق -گهپ
ئۇنسۇرنى مهھكهم باغالپ، ھهسهننىڭ باشچىلىقىدا ناھىيىلىك ج خ 
ئىدارىسىگه ياالپ ئاپىرىپ بهردى ھهمدە بۇلىغان نهرسىلهرنى تولۇق 

  . قايتۇرۇپ بهردى
ىالڭ باشالنغاندىن كېيىن، بىر توپ توپىالڭچى    قاراقاشتا توپ

كهنتته تىپىرالپ يۈرۈپ، شۇ كهنتتىكى -1يېزا -1قاراقاش ناھىيىسى 
يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپى ئهزالىرىنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا 

كوپىراتىپ مۇدىرى سىيىت بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقاندىن . قۇتراتقان
رنى قاتتىق ئهيىپلىدى كېيىن دەرھال يېتىپ كېلىپ، قۇتراتقۇچىال

بۇنداق :"ھهمدە كوپىراتىپ ئهزالىرىنى سهمىمىي ئاگاھالندۇرۇپ
قىلىش جىنايى قىلمىش ھېسابلىنىدۇ، يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپى 
ئهزالىرىدىن ھېچقايسىڭالرنىڭ بېرىشىغا رۇخسهت يوق، ئهگهر 
كىمكى بېرىشقا جۈرئهت قىلىدىكهن، ئۇنى دەرھال تۇتۇپ ج خ 

ئۇ يهنه تهرىنى تۈرۈپ . دېدى" ئاپىرىپ بېرىمهنئىدارىسىغا 
دەپ ! دەرھال كېتىش، بولمىسا ھهممىڭنى تۇتىمهن: توپىالڭچىالرغا

سىيىتنىڭ ئارىلىشىشى بىلهن، بۇ بىر توپ . بۇيرۇق چۈشۈردى
كىشىلهر ھهم ئۇنىڭغا ئۆچلۈكى كېلىپ، ھهم ئۇنىڭدىن قورقۇپ، 

الڭچىالرنى باشالپ، باقى توپى. ئامالسىز سالپايغىنىچه تىكىۋەتتى
نهچچه يۈز ئاممىنى مهجبۇرىي ئهگهشتۈرۈپ رايونلۇق ھۆكۈمهتكه 
قورشاپ ھۇجۇم قىلىغاندا، ئۈچ نهپهر رايون رەھبىرى نهق مهيدانغا 

خهتهردىن قورقماي، توپىالڭچىالرنىڭ -يېتىپ كېلىپ، خهۋپ
غالجىرلىقىغا ۋە قان ئېقىش، قۇربان بېرىش خهۋپىگه قارىماي، 

ئاممىغا پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىپ، ئالدانغان 
دۈشمهنلهرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش سۇيقهستىنى پاش قىلدى ھهمدە 

بۇ بىر . ئاممىنى سۇيقهستچىلهرگه قارشى كۈرەش قىلىشقا چاقىردى
نهچچه رەھبهرنىڭ قهتئىي كۈرەش قىلىشى ئارقىسىدا، كۆپ ساندىكى 

بىرلهپ -ۋېلىپ، بىرئامما قۇتراتقۇچىالرنىڭ سۇيقهستىنى بىلى
قورالنى تاشلىدى ھهمدە ج خ تارماقلىرىنىڭ نهق مهيداندىال 
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باشالمچى تايانچالرنى قولغا ئېلىپ، ئۇالرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش 
خېلىچىخان توپىالڭ . مار قىلىشىغا ھهمكارالشتى-سۇيقهستىنى تار

كۆتۈرگهن مهزگىلىدە، خوتهن ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ 
سى ناسىر ھاجى قاتارلىق كىشىلهر ج خ خادىملىرى مۇئاۋىن رەئى

نهق . بىلهن بىرلىكته ئۇالرنى نهسىههت قىلىپ توسۇشقا باردى
مهيداندا ئۇالر ئهسهبىيلهشكهن توپىالڭچىالر ئالدىدا قىلچىمۇ 
قورقىماستىن پاكىت سۆزلهپ كۈرەش قىلىپ، پارتىيىنىڭ 

ئادەملهرنىڭ سىياسهتلىرىنى زور كۈچ بىلهن تهشۋىق قىلىپ، يامان 
توپىالڭچىالر شهرمهندە بولغانلىقىدىن . ى\سۇيىقهستىنى پاش قىل

غهزەپلىنىپ، ۋەھشىيلىك بىلهن زوراۋانلىق قىلىپ، قولىدا 
تۆمۈرنىڭ سۇنىقىمۇ بولمىغان ناسىر ھاجى بىلهن بىر نهچچه ج خ 

ناسىر ھاجى قاتارلىق كىشىلهر قۇربان . خادىمىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى
لېكىن ئۇالرنىڭ قېنى ئاممىنىڭ كۆزىنى بولغان بولسىمۇ، 

مهيداندىكى ئاممىنىڭ كۆپىنچىسى ئاق كۆڭۈل، . روشهنلهشتۈردى
دۇرۇس ھاجىمنىڭ قاراپ تۇرۇپ باشقىالر تهرىپىدىن 
ئۆلتۈرۈۋېتىلگهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن ئازابلىنىپ، قاتىللىق 

 توپىالڭنى. قورالىنى تاشالپ، نهق مهيداندىن ئاستا كېتىپ قالدى
 تىن 60تىنجىتقۇچى خادىمالر يېتىپ كهلگهندە، نهق مهيداندا پهقهت 

كۆپرەك جاھىل ئۇنسۇرال قالغان بولۇپ، توپىالڭنى تىنجىتىشتىكى 
بېسىم خېلى يېنىكلهپ قالغانىدى، بۇنىڭدىن باشقا، ھهر قېتىم 
توپىالڭ يۈز بهرگهندىن كېيىن، نۇرغۇن جىنايهتچى نهق مهيداندىن 

ن ئاخىرى يهنىال ئاممىنىڭ پاش قىلىشى ۋە قېچىپ كهتتى، لېكى
قېتىملىق توپىالڭدا -1. بىۋاسته ياردەم بېرىشى بىلهن قولغا چۈشتى

 تىن كۆپرەك توپىالڭچى پاش قىلىنىپ 40توردىن چۈشۈپ قالغان 
قېتىملىق -2. قولغا چۈشتى، بۇنىڭ ئىچىدە بهشى باش جىنايهتچى

مما ئاكتىپ  باش جىنايهتچى قولغا چۈشتى، ئا24توپىالڭدا 
  . ماسالشقانلىقتىن، توپىالڭچىالر تېگىشلىك جازاسىنى يېدى
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   توپىالڭ داۋامىدا، ھهر مىللهت كادىرلىرى، ئاممىسى 
توپىالڭچىالرغا قارشى قهتئىي كۈرەش قىلىپال قالماستىن، بهلكى 
خهلق ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قامالغانالرمۇ توپىالڭچىالر بىلهن 

 ھهتتا يامان يولدىن قايتىپ، ياخشى يولغا بهزىلىرى. ھهمكارالشمىدى
يىلى، توپىالڭچىالر ئهمگهك بىلهن -1954. مېڭىپ تۆھپه كۆرسهتتى

ئۆزگهرتىش ئهترىتىنىڭ خىش زاۋۇتىغا ھۇجۇم قىلغاندا، توپىالڭنىڭ 
كاتتىۋېشى ئابدۇھېمىت ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئهترىتىنى 

 جىنايهتچىلهر بىز ھۇجۇم بىلهن ئېلىپ، تۈرمه دەرۋازىسى ئاچساقال
بىلهن بىرلىكته ئىسيان كۆتۈرىدۇ دەپ ئويلىغانىدى، لېكىن 
. ئهمهلىيهت دەل ئۇنىڭ ئويلىغىنىنىڭ ئهكسىچه بولۇپ چىقتى

جىنايهتچى خۇ كۈي ئامالسىز توپىالڭچىالرنى ماشىنا بىلهن دېگهن 
يېرىگه ئاپىرىپ قويۇشقا مهجبۇر بولغان بولسىمۇ، لېكىن يېرىم 

امال قىلىپ ئۇالرنى تاشالپ قويۇپ، ماشىنىنى ھهيدەپ يولدا بىر ئ
خوتهن ۋىاليهتلىك ج خ باشقارمىسىغا بېرىپ ئهھۋالنى دوكالت 
قىلدى ھهمدە توپىالڭنى تىنجىتقۇچى قىسىمنى ماشىنا بىلهن ۋەقه 
يۈز بهرگهن جايغا ئاپىرىپ قويۇپ، توپىالڭنى ۋاقتىدا تىنجىتىش 

زور تارقىتىپ بهرگهن -زورمۇپهتىردىن . يولىدا خىزمهت كۆرسهتتى
مىلتىقنى قولغا ئالغان بىر جىنايهتچى مىلتىقتىن بىر پايمۇ ئوق 
چىقارماي، توپىالڭنىڭ كونتروللۇقىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، خوتهن 
ۋىاليهتلىك ج خ باشقارمىسىغا بېرىپ، تهشهببۇسكارلىق بىلهن قورال 

قا قويۇپ بېرىلگهن باش. تاپشۇرۇپ ئۆزىنى مهلۇم قىلدى
پۈتكۈل . جىنايهتچىلهرمۇ ئۆزلۈكىدىن تۈرمىگه قايتىپ كهلدى

توپىالڭ داۋامىدا بىر جىنايهتچىمۇ توپىالڭچىالرغا ئهگىشىپ 
  . شۇملۇق قىلمىدى

   خوتهن توپىلىڭىنىڭ باش كاتتىۋېشى ئابدۇھېمىت گهرچه 
ئىنتايىن قۇۋ، ھىيلىگهر بولسىمۇ، لېكىن كهڭ ئاممىنىڭ 

ى بىلهن ئاخىرى يهنىال يوشۇرۇنغان ئويغۇنۇشى ۋە پاش قىلىش
توپىالڭنى تىنجىتىش داۋامىدا، قانلىق . گهمىسىدە قولغا چۈشتى
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ئهمهلىيهت ئاممىنى تهربىيىلىدى، نۇرغۇن ئامما مىللىي 
- بۆلگۈنچىلهرنىڭ ھهقىقىي قىياپىتىنى تونۇپ يهتتى، ئۇالر ئاقا
ىنى ئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىقىپ، تهشهببسكارلىق بىلهن ج خ ئورگىن

يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهپ، ئۇالرنىڭ قاچقۇن جىنايهتچىلهرنى 
بىر قېتىم، ياشىنىپ قالغان بىر نهچچه . تۇتۇشىغا پائال ماسالشتى

ئۇيغۇر ئايال ج خ خادىملىرىغا ئۆزلىرى بايقىغان يىپ ئۇچىنى مهلۇم 
ج خ خادىملىرى مۇشۇ يىپ ئۇچىغا ئاساسهن، ئىز قوغالپ . قىلدى

ندىن ئابدۇھېمىت يوشۇرۇنغان جاينى تاپتى، زەربه بېرىپ، ئا
ئابدۇھېمىت قاراڭغۇ، سېسىق گهمىدىن تۇتۇپ چىقىلغاندا چاچلىرى 
پاخپىيىپ كهتكهن، چىرايىدا قان دىدارى قالمىغانىدى، پۈتۈن 
بهدىنىدىن كىشىنى سهسكهندۈرىدىغان بىر خىل سېسىق پۇراق 

گهلىكىدىنمۇ، قورققانلىقىدىنمۇ ياكى ئۈمىدسىزلهن. چىقىپ تۇراتتى
خوتهندە بىر . ئىشقىلىپ پۈتۈن بهدىنى غالىلداپ تىترەپ تۇراتتى

مهھهل نام چىقارغان بۇ توپىالڭ پىالنلىغۇچى، توپىالڭنىڭ باش 
قوماندانى پارالق قۇياش نۇرىدا ئىككى كۆزىنى چىڭ يۇمۇپ، زۇۋان 

  . سۈرەلمهي، لهقۋالىشىپ يهرگه چاپلىشىپ قالغانىدى
ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتىنىڭ    خوتهن ۋىاليىتى 

يوليۇرۇقىنىڭ روھىنى قهتئىي ئىزچىلالشتۇرۇپ، ھهر مىللهت 
كادىرلىرى، ئاممىسىنى زىچ ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ۋە ئۇالرغا تايىنىپ، 
بۆلگۈنچىلهر قوزغىغان تۆت قېتىملىق توپىالڭنى تىنجىتىپ، 

 توپىالڭنىڭ توپىالڭنىڭ باش پىالنلىغۇچىسى ئابدۇھېمىتنى تۇتۇپ،
يىلتىزىنى قۇمۇرۇپ، خوتهنگه كۆپ يىل زىيان يهتكۈزگهن مىللىي 
بۆلگۈنچى كۈچنى يوقىتىپ، خوتهنگه كۆپ يىل زىيان يهتكۈزگهن 
- مىللىي بۆلگۈنچى كۈچنى يوقىتىپ، بۇ قېتىمقى كۈرەشنىڭ ئۈزۈل

بۇ قېتىمقى كهسكىن . كېسىل غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈردى
زور بهدەل تۆلىگهن بولسىمۇ، لېكىن سهلبى كۈرەشته خهلق ناھايىتى 

بۆلگۈنچىلهرنىڭ جىنايهت . جهھهتتىنمۇ چېنىقتى ۋە تهربىيه ئالدى
ناھهقنى ئېنىق -پاكىتى ئاممىنىڭ كۆزىنى روشهنلهشتۈردى، ھهق
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ئايرىۋېلىشىغا تۈرتكه بولدى، بۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ئاشۇ 
هتچىسى، بۆلگۈنچىلهرنىڭ دەل بۇ قانلىق ۋەقهلهرنىڭ باش جىناي

بارلىق مۇقىمسىزلىق ئامىللىرىنىڭ يىلتىزى ئىكهنلىكىنى، 
تىنچ، خاتىرجهم، ياخشى تۇرمۇش كهچۈرۈش ئۈچۈن، چوقۇم خهلىققه 

كېسىل -خهۋپ يهتكۈزۈۋاتقان ئاشۇ مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى ئۈزۈل
يوقىتىپ، خوتهننىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشى ۋە مهدەنىيهت قۇرۇلۇشى 

 مۇھىت يارىتىش كېرەكلىكىنى تونۇپ ئۈچۈن تىنچ، خاتىرجهم
  . يهتتى

يىلىدىن ئېتىبارەن، خوتهن ۋىاليىتىدە مىللىي -1958 
ھهر مىللهت خهلقى . بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ناھايىتى تېز ئازايدى

خۇرام تىرىكچىلىك قىلدى، تىرىشىپ -ئىناق مۇھىتتا خوشال
قىيىن دۆلهت . ئىشلىدى، ئۇالرنىڭ تۇرمۇش شارائىتىمۇ ياخشىالندى

ئهھۋالدا قالغاندا، خوتهن خهلقى ئۆزىگه يېتهرلىك ئاشلىق ئېلىپ 
قېلىپ، تۇرمۇشىنى ئوبدان ئورۇنالشتۇرغاندىن سىرت يهنه باشقا 

 مىڭ كىلوگىرام ئاشلىق 380 مىليون 7جايالر ۋە باشقا ئۆلكىلهرگه 
يۆتكهپ بېرىپ، دۆلهت ۋە خهلقنىڭ قىيىن ئۆتكهلدىن ئۆتۈۋېلىشى 

بۇ نهتىجىلهرنىڭ قولغا كېلىشى خوتهن . وشتىئۈچۈن تۆھپه ق
ۋىاليىتىنىڭ بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە غهلىبه 

  .قازىنىپ، تىنچ مۇھىت ياراتقانلىقىدىن ئايرىلمايدۇ
   
شهرقىي تۈركىستان "مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى مهزگىلىدە  . 6

  نىڭ قهپهستىن چىقىشى ۋە يوقىتىلىشى"پارتىيىسى
  
  نىڭ قهپهستىن چىقىشى"ىي تۈركىستان پارتىيىسىشهرق) "1(
  

شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن بۇيان، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر 
قىلىش ۋە "مۇستهقىل"ئىزچىل تۈردە ئاتالمىش شىنجاڭنى 

قۇرۇش ئهكسىلئىنقىالبىي "شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى"
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دى، ئۇالر بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى بىلهن خۇپىيانه شۇغۇللىنىپ كهل
كۆپ قېتىم پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئىش تېرىپ، توپىالڭ ۋە ئۇرۇش، 
چېقىش، بۇالش ۋەقهلىرىنى پىالنلىغان ۋە سادىر قىلغان بولسىمۇ، 
لېكىن پارتىيه ۋە ھهر مىللهت خهلقى ئاممىسى تهرىپىدىن بىتچىت 

بۇ بىر ئوچۇم مىللىي . قىلىنىپ، شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولدى
يىلالردا سوۋېت -60ر يهنىال مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمهي، بۆلگۈنچىله

ئىتتىپاقىدىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، 
پائال ھهرىكهتلىنىپ كهڭ ئاالقه باغالپ، ئېنىق سىياسىي 
پروگراممىسى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي پارتىيه قۇرۇشنى مهخپىي 

دۆلهت ئىچىدىكى پىالنلىغان بولسىمۇ، لېكىن شۇ چاغدا 
جاھانگىرلىككه، زومىگهرلىككه قارشى كۈرەشننىڭ كۈچلۈك 
ھهيۋىسىدىن قورقۇپ، قاراملىق قىلىشقا پېتىنالماي، يوشۇرۇن 

مهدەنىيهت زور . "پۇرسهت كۈتۈپ يېتىپ، نىشاننى كۆزىتىۋاتاتتى
بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى پۇرسهت بىلهن " ئىنقىالبى

ىللىك، پىالنلىق، مهقسهتلىك ھالدا ئاممىۋى تهمىنلىدى، ئۇالر تهشك
تهشكىالتالرنى تىزگىنلهپ، ئاممىۋى تهشكىالتالر ئارقىلىق ئۆزىنى 
دالدىغا ئېلىپ، ئهكسىلئىنقىالبىي پارتىيه قۇرۇپ، تېخىمۇ چوڭ 
دائىرىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرى ۋە 

ىنىشنى ئهكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇنلۇق ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇلل
كېيىن بولۇپ ئۈرۈمچى، قهشقهر -ئۇالر ئىلگىرى. مهخپىي پىالنلىدى

شهرقىي تۈركىستان "كېيىن بولۇپ -قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى
شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق "، "خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى

شهرقىي تۈركىستان ياشالر ۋەتهن قۇتقۇزۇش "، "كۈرىشى ئىتتىپاقى
ئىنتىقام "، "ر ۋەتهن قۇتقۇزۇش ئارمىيىسىياشال"، "ئارمىيىسى

قاتارلىق ئهكسىلئىنقىالبىي " ئالغۇچىالر جهمئىيىتى
شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى . "تهشكىالتالرنى قۇردى

بۇالر ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ ئهكسىلئىنقىالبىي " پارتىيىسى
  .بۆلگۈنچىلىك گورۇھى تهشكىالتى
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شهرقىي "ى بىلهن قهشقهردە كۈنى، ئۈرۈمچ-10ئاينىڭ -4يىل -1967
قىسقارتىلىپ شهرقىي " (تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى

دەسلهپته . خۇپىيانه قۇرۇلدى) دېيىلىدۇ" تۈركىستان پارتىيىسى
دەپ " خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى) ستان(ئۇيغۇرىيه "ئۇنىڭ نامى 

نجاڭ كېيىن كۆز بوياپ، ئاممىنى ئالداش ئۈچۈن، بۇ نام شى. ئالتالدى
ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى خهلق ئىنقىالبىي 
پارتىيىسىنىڭ نامى بىلهن ئوخشاش قىلىپ ئۆزگهرتىلدى ھهمدە 

- 12-11-1844(كۈنى -12ئاينىڭ -11يىل -1960قۇرۇلغان ۋاقتى 
كۈنى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدا ۋاقىتلىق ئىنقىالبي ھۆكۈمهت 

شهرقىي "ئايدا -2يىلى -1968. دەپ ئۆزگهرتىلدى) قۇرۇلغان كۈن
تهشكىللهندى ھهمدە " تۈركىستان پارتىيىسى مهركىزىي كومېتىتى

مهركىزىي "بىر نهچچه ئهزا ۋە كاندىدات ئهزادىن تهشكىل تاپقان 
  .تهسىس قىلىندى" ھهيئهت رىئاسىتى

قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۇالر " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"
ازلىق كۈرىشى يامرىغان دا تهرەپب"مهدەنىيهت زور ئىنقىالبي"

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، تهشكىالتىنى تېز راۋاجالندۇرۇپ، 
بۆلگۈنچىلىك ۋە ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىشنى 

ئۆزىگه بىۋاسته " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى. "پائال پىالنلىدى
ر ياشال"، "تهڭرىتاغ ئۇالرلىرى"، "تهڭرىتاغ قىساسچىلىرى"تارايدىغان 
دىن ئىبارەت ئۈچ ئهكسىيهتچىل تهشكىالتتىن باشقا، " تهشكىالتى

شهرقىي "كېيىن بولۇپ -ئايغىچه، ئىلگىرى-4ئايدىن -1يىلى -1969
تۈركىستان پارتىيىسى ئۈرەمچى شۆبىسى، ئالتاي شۆبه بيۇروسى، 
ئىلى كومىتېتى، بورتاال شۆبه بيۇروسى، قهشقهر جهنۇبىي شىنجاڭ 

بۇ تارماق ئاپپاراتالر يهته . ق ئاپپاراتالرنى قۇردىبيۇروسى قاتارلىق تاما
) شهھهرلىك(ئۆز تهۋەلىكىدە ۋىاليهتلىك كومىتېت، ناھىيىلىك 
 ئاساسىي 78كومىتېت، رايونلۇق كومىتېت، ياچېيكا قاتارلىق 
 ۋىاليهت، 12قاتالم تهشكىالتىنى قۇرۇپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى 
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 رايون دەرىجىلىك 22ئوبالست، شهھهرگه ۋە ئاپتونوم رايوندىكى 
  .ئورۇنغىچه كېڭهيدى

   
نىڭ پروگراممىسى ۋە "شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى) "2    (

  ئۇنىڭ بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى 
  

پروگراممىسى، تهشكىالتى، " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى   "
پىالنى، ھهرىكىتى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك 

تى بولۇپ، ئۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه، تهشكىالر
ئېلىمىزنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه تۈزۈمىگه 
زەھهرخهندىلىك بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا 
بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىپ، 

ىيهت زور مهدەن"ئۇ . شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشنى تهرغىپ قىلدى
دىكى قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، "ئىنقىالبى

ئهكسىئىنقىالبىي تهشكىالتنى ھهدەپ راۋاجالندۇرۇپ، 
ئهكسىلئىنقىالبىي تهشۋىقات ۋەرەقلىرىنى تارقىتىپ، دۆلهتنىڭ 

دورا توپالپ، -يارغ، ئوق-تاراج قىلىپ، قورال-مۈلكىنى تاالن-مال
ى بازىسى قۇرۇپ، ئهكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىت

  . قۇرۇشقا ئۇرۇندى" مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيى"
شهرقىي "قۇرۇلغاندىن كېيىن، " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى   "

شۆبه "بىلهن " تۈركىستان پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى
، "ئۇيغۇرىيهنىڭ تهقدىرى"كېيىن بولۇپ، -ئىلگىرى" بيۇروسى

لق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان خه"
شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى "، "نىزامنامىسى

قاتارلىق ئهكسىيهتچىل " پارتىيىسىنىڭ ئومۇمىي پروگراممىسى
ھۆججهتلهرنى تهييارالپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه 
زەھهرخهندىلىك بىلهن ھۇجۇم قىلدى، جۇڭگو كوممۇنىستىك 

قوراللىق "سىتىنى خۇنۇكلهشتۈردى، پارتىيىسىنىڭ مىللىي سىيا
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شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرىمىز، دەپ " كۈرەش قىلىپ
بۇ ئهكسىيهتچىل ھۆججهتلهردە شىنجاڭنىڭ . ئاشكارا داۋراڭ سالدى

" مۇستهقىل دۆلهت"تارىخىنى بۇرمىالپ، شىنجاڭ ئهزەلدىنال بىر 
قتىنى بۇ نۇ" شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى" ئىدى، دەپ جۆيلۈپ،

بۇ مىللىي . خهلققه دائىم تهشۋىق قىلىپ تۇرىدۇ، دەپ كاپشىدى
پارتىيه "نىڭ "ركىستان پارتىيىسىشهرقىي تۈ"بۆلگۈنچىلهر يهنه 

نىڭ "ئۇيغۇرىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى"ۋە " پارتىيه بايرىقى"، "گېربى
ئۇالر ئاممىنى ئالداش . نۇسخىسىنى تهييارلىدى" دۆلهت بايرىقى"

ئىبارىلىرىنى تىلغا ئېلىپ قويۇپ، -ئۈچۈن، بهزىدە ماكسىزمنىڭ سۆز
   .مىللىي بۆلگۈنچىلىك شۇملۇقى بىلهن شۇغۇلالندى

مهدەنىيهت زور " "شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى    "
دىكى قااليمىقان ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ، تېز سۈرئهتته "ئىنقىالبى
شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى "ئايدا، -2يىلى -1968. راۋاجالندى

مهيدانغا كېلىشى بىلهنال، ھهر تهرەپكه " مهركىزىي ھهيئهت رىياسىتى
ەتىپ، ھهر تهرەپتىن ئاالقه باغالپ، تهشكىالتنى زور تۈركۈمدە ئادەم ئهۋ

راۋاجالندۇرۇپ مورت توپلىدى، ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
ئېلىمىزنىڭ شهرقىي شىمالىدىكى جىنباداۋ ئارىلىغا ۋە شىنجاڭ 
تارباغاتاينىڭ تېرەكتى رايونىغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىش ۋەقهسىدىن 

سوۋېت " تارقىتىپ، پايدىلىنىپ، سۆزـ چۆچهك پهيدا قىلىپ ۋە
دەپ گهپ سېتىپ، "ئىتتىپاقى پات يېقىندا باستۇرۇپ كېلىدۇ

كۈچىنىڭ بارىچه جىددىي كهيپىيات پهيدا قىلدى ھهمدە كىشىلهرگه 
بولۇش پهيتى يېتىپ كېلهي دەپ قالدى، دەپ "مۇستهقىل"بۆلۈنۈپ 

 23شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى "ئۇالر يهنه . بېشارەت بهردى
ۋە ھاكازا دەپ ماختىنىپ، بۇ " قا ئىگه بولۇپ قالدىيىللىق تارىخ

ئۇالر . ئارقىلىق ئاممىنى ئالداپ، تهشكىالتنى كېڭهيتىپ تولۇقلىدى
ئاغىنه، -تۇغقان، ئهل-ھهممىال يهرگه سۇقۇنۇپ كىرىپ، ئۇرۇغ

ساۋاقداش، خىزمهتداشلىق ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت تورىدىكى بارلىق 
نىپ، ھهتتا زوراۋانلىق قىلىپ ۋە ئهزاالردىن پايدىلىنىشقا ئادەتلى
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تهشكىالتىمىزغا قاتناشمىغانالرنى ئۆلتۈرىمىز، "تهھدىت سېلىپ، 
تۇرمۇشتا . دەپ جار سالدى" ئۆي بىساتىنى ئېلىپ كېتىمىز

قىيىنچىلىقى بارالر ۋە رېئاللىققا نارازى بولۇپ يۈرگهنلهرنى پۇل 
ىت سېلىپ، بېرىپ ئازدۇرۇپ، ئاندىن ئۇالرغا زوراۋانلىق قىلىپ تهھد

  . ئۇالرنى تهشكىالتقا قاتنىشىشقا مهجبۇرلىدى
تهشكىالتىنى راۋاجالندۇرۇش " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى "

، ۋە "مهشئهل گېزىتى"بىلهن بىر ۋاقىتتا، بۇنىڭ ئاساسلىقلىرى 
باشقا ئهكسىيهتچىل ماقاله، تهشۋىقات ۋەرەقىلىرى،كىتابچه 

ئهزالىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇالر يهنه ئۆزلىرىنىڭ . قاتارلىقالر
شهرقىي . "جۇڭگوغا قارشى رادىئو تهشۋىقاتىنى ئاڭالشقا ئۇيۇشتۇردى

نىڭ بهزى ئاساسلىق ئهزالىرى كۆپلىگهن "تۈركىستان پارتىيىسى
ئهكسىيهتچىل ماقالىلهرنى يېزىپ، تارىخنى كۈچهپ بۇرمىالپ، 

قىلىپ، پاكىت ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، ئاق ـ قارىنى ئاستىن ـ ئۈستۈن 
جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه، سوتسىيالىزم تۈزۈمىگه ۋە 
پارتىيىنىڭ تۈرلۈك فاڭجېن، سىياسهتلىرىگه زەھهرخهندىلىك 
بىلهن ھۇجۇم قىلىش، شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن بۇيانقى نهتىجىلهرنى 
يوققا چىقىرىپ، شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئاشكارا تهرغىپ 

كىتى ئۈچۈن جامائهت پىكرى قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك ھهرى
  . تهييارلىدى

يهنه پائال ئهكسىلئىنقىالبىي " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"
قوراللىق توپىالڭ پىالنلىدى، ئهكسىلئىنقىالبىي بازا قۇرۇش 

ئۇالر ھهرىكهت خىراجىتى توپالش ئۈچۈن، بانكا، . قهستىدە بولدى
 تهپتارتماستىن ئىسكىالت، ماگىزىن، ئاشلىق دۇكىنى قاتارلىقالرنى

 قېتىم 22بۇلىدى، پهقهت ئۈرۈمچى، ئىلى، قارماي قاتارلىق جايالردىال 
 نهچچه مىڭ يۈەندىن ئارتۇق نهق پۇل 100بۇالڭچىلىق قىلىپ، 

يىغىش، ئىئانه توپالش ۋە " ئهزالىق بهدىلى"ئۇالر يهنه . بۇلىدى
. تارقىتىش چارىلىرىنى قوللىنىپ خىراجهت توپلىدى" زايوم"
"  تۈركىستان پارتىيىسىنىڭ ئۈرۈمچى شۆبىسىشهرقىي"
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بېسىپ چىقىرىپ، خهلق دېموكراتىيىسى " زايوم"تهپتارتماستىن 
  . دىكتاتۇرىمىزنى ئاغدۇرۇپ تاشالش غهرىزىنى ئاشكارلىدى

يهنه جايالردىكى ئهزالىرىنى " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى    "
شقا كۆپ قېتىم بۇيرۇپ، قورال ـ ياراغ، ئوق ـ دورا ۋە ماددىي ـ ئهشيا بۇال

ئالتاي شۆبه . "قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن تهييارلىق قىلدى
شهرقىي تۈركىستان "توپىالڭغا تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن، "بيوروسى

بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كۆپ قېتىم قورال ـ ياراغ " پارتىيىسى
ىلهرنى سورىدى ھهمدە كىيىم ـ كېچهك، يهم ـ خهشهك قاتارلىق نهرس

" بورتاال شۆبه بيۇروسى. "تهييارلىدى، قېچىش يولىنى سىزىپ چىقتى
كىچىك گازارما، ئاتلىق ئهسكهرلهر تارماق ئهترىتى ۋە 
ساقچىخانىنىڭ قورال ـ ياراغلىرىنى بۇلىغاندىن كېيىن، قارا تولۇق 
تېغىنىڭ ئېغىزىدا ئهكسىلئىنقىالبىي قورال ـ ياراغ بازىسى قۇرۇپ، 

ىي پارتىزانلىق ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش قهستىدە ئهكسىلئىنقىالب
، "شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى ئىلى كومىتېتى. "بولدى

ئىلگىرى ـ كېيىن " ئالتاي شۆبه بيۇروسى"، "ئۈرۈمچى شۆبىسى"
 قېتىم  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن موڭغۇلىيىگه ئادەم 12بولۇپ 

 ھهمدە ھهربىي ئهۋەتىپ، قورال ـ ياراغ، تېلېگراف ئاپپاراتى سورىدى
سوۋېت . ئىشالر مهسلىههتچىسى ئهۋەتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلۇق، ئاخبارات ئورگىنى شىنجاڭغا توققۇز 
قېتىم تېلېگىراف / ئادەم14تۈركۈمدە خۇپىيانه ھالدا تۈركۈمدە 

شهرقىي "ئاپپاراتى، قورال ـ ياراغ ۋە ھهرىكهت خىراجىتى كىرگۈزۈپ، 
  .بىلهن ئاالقىالشتى" پارتىيىسىتۈركىستان 

    
  نىڭ يوقىتىلىشى" شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى) "3  (
  
نىڭ تۇتقان تهتۈر يولى خهلىقنىڭ " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى "

كۆڭلىگه ياقمىغاچقا، ئاخىرى يېتىم قېلىپ، مۇقهررەر يوقىلىش 
ا، ئايد-1يىلى -1969. تارىخىي تهقدىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى
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ئاپتونوم رايوننىڭ جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوغداش تارماقلىرىدىن 
تهشكىللهنگهن مهخسۇس دېلو تهكشۈرۈش بهنزىسى ئهتراپلىق 

شهرقىي تۈركىستان "تهكشۈرۈپ رازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق، 
نىڭ ھهرىكهت ئهھۋالىنى ئاساسى جهھهتتىن ئىگىلهپ " پارتىيىسى

ى قولغا چۈشۈرۈپ، بۇنىڭ ھهمدە تولۇق، ئىشهنچلىك پاكىتالرن
ئازادلىقتىن بۇيان شىنجاڭدا يۈز بهرگهن ئهڭ چوڭ تهشكىالتى، 
پروگراممىسى، پىالنى، ھهرىكىتى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي 

شىنجاڭ . بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى دېلوسى ئىكهنلىكىنى بايقىدى
ھهربىي رايونى پارتىيه كومىتېتى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىنقىالبىي 

 پارتىيه يادرو گۇرۇپپىسى دېلونى دەرھال پارتىيه كومىتېت
جۇ ئېنلهي دوكالتنى ئاڭلىغاندىن . مهركىزىي كومىتېتىغا يوللىدى

كېيىن، بۇ دېلونى بىر تهرەپ قىلىش ھهققىدە دەرھال تۆۋەندىكىدەك 
دەلىل ـ ئىسپاتقا، تهكشۈرۈپ تهتقىق : مۇھىم يوليۇرۇق بهردى

 ماۋزېدۇڭ ئىدىيسى ئارقىلىق قىلىشقا ئهھمىيهت بېرىپ، خىزمهتكه
قوماندانلىق قىلىڭالر؛ سىياسهتنى ئىگىلهپ، جىنايىتى چېكىدىن 
ئاشقان، پاكىتى تولۇق بولغان كاتتىۋاشالرغا ۋە ئۇالرنىڭ ئارقا 
تېرەكلىرىگه قاتتىق تهنقىد قىلىپ، قايمۇققان، مهجبۇرىي 
ئهگهشكهنلهر ۋە راستچىللىق بىلهن ئىقرار قىلغانالرنى 

ىك بىلهن بىر تهرەپ قىلىڭالر؛ ئىشنى كهڭچىلل
كېڭهيتىۋېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر، دۈشمهنلهرنىڭ مىللهتلهر 
مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ، باشقىالرنى قااليمىقان چىشلهپ تارتىپ، 
. دىققهت ت نهزىرىنى باشقا ياققا يۆتكىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر

 بۆلگۈنچىلىك ئهكسىلئىنقىالبىي" شهرقىي تۈركىستان پارتىيسى"
خهلق ئازادلىق . ئايدا تارمار قىلىندى-3 ـ يىلى 1970گۇرۇھى 

جهڭچىلىرى ھهر مىللهت خهلق -ئارمىيسىنىڭ كهڭ كوماندىر
ئاممىسى ۋە خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ پائال ماسلىشىشى ۋە قوللىشى 

نى ئۈزۈل ـ كېسىل بىت "شهرقىي تۈركىستان پارتىيسى"ئارقىسىدا، 
ئۇنسۇرلىرىنى " قىي تۈركىستان پارتىيسىشهر"ـ چىت قىلىش ۋە 
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تهكشۈرۈپ ئېنىقالش يولىدا زور تۆھپه قوشۇپ،ئارمىيه بىلهن خهلق 
  . قول تۇتۇشۇپ توپىالڭنى تىنجىتىشنىڭ زەربه مارشىنى ياڭراتتى

شهرقىي تۈركىستان " ـ كۈنى، 20 ـ ئاينىڭ 8 ـ يىلى 1969    
ى ئاخۇنۇف نىڭ كاتتىۋىش"پارتىيسى جهنۇبىي شىنجاڭ بيۇروسى

باشچىلىقىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭچىالر 
گۇرۇھى بىر تۈركۈم توپىالڭچىالرنى يىغىپ، ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا 
مهكىت بىلهن قهشقهردىن يولغا چىقىپ، سهككىز تۈگمهندە 
ئۇچىرىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاينىپ ئهكسىلئىنقىالبىي 

ئۇالرنىڭ . ۇشقا ئۇرۇندىقوراللىق توپىالڭ بازىسى قۇر
ئهكسىلئىنقىالبىي سۇيىقهستى باشلىنىشى بىلهنال، جامائهت 
خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرىمىز ئهھۋالنى ئىگىلهپ بولغانىدى، ئۇالر 
كهڭ خهلق ئاممىسى بىلهن مهخسۇس ئورگانالرنىڭ قاتتىق نازارىتى 

 ـ كۈنى، يۇقىرى دەرىجىلىك 21 ـ ئاينىڭ 8. ئاستىدا ئىدى
ىك ئورگىنى جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئىگىلىگهن رەھبهرل

ئهھۋالغا ۋە خهلق ئاممىسى مهلۇم قىلغان ئهھۋالغا ئاساسهن، تېزدىن 
خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنى ۋە خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ، 
ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىنىڭ پائال قوللىشى ئارقىسىدا، 

ن ئۆسۈپ كهتكهن بۇ ئىككى ئهكسىلئىنقىالبىي خورىكى ئىنتايى
  .   تۈركۈم قوراللىق توپىالڭچىالرنى قورشاپ يوقاتتى

     مهكىتتىن يولغا چىققان بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر بىر 
قېتىملىق زەربىگه بهرداشلىق بېرەلمهي، بىردەمنىڭ ئىچىدىال 
خهلق ئازادلىق ئارمىيمىز بىلهن خهلق ئهسكهرلىرىمىز يايغان تورغا 

  .  تىن ئارتۇق توپىالڭچى بىر ـ بىرلهپ قولغا ئېلىندى40چۈشتى، 
    قهشقهردىن يولغا چىققان يهنه بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر مهخپىي 
ھهرىكهت ئېلىپ بارغان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ كهتكهن يېرىنى بىلگىلى 
بولمىغانىدى، قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ سۇيقهستىنى ۋاقتىدا 

ىرى دەرىجىلىك رەھبهرلىك ئورگانلىرىمىز تارمار قىلىش ئۈچۈن، يۇق
تېزدىن شۇ يهردىكى ھۆكۈمهتكه خهلق ئهسكهرلىرىنى ۋە خهلق 
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ئاممىسىنى تهشكىللهپ، ھۇشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، ئۆتكهن ـ 
قۇالق بولۇپ، توپىالڭچىالرنىڭ -كهچكهنلهرگه قاتتىق كۆز

  . ئىزدېرىكىنى ئىگىلهشنى ئۇقتۇردى
اتۇش ناھىيىسى كاتتايالق     ئۇالر توپىالڭچىالرنىڭ ئ

گۇڭشېسىنىڭ قىزىلسۇ سهككىز تۈگمهن ئهتراپىغا جايالشقان 
ئارپىلىق دادۈيىدىكى بىر خالىي تاغ جىلغىسىدا ھهرىكهت 
قىلىۋاتقانلىق خهۋىرىنى ئاڭالپ، دەرھال خهلق ئهسكهرلىرى بىلهن 

ئاينىڭ -8. ئاممىنى تهشكىللهپ، ئۇالرغا زەربه بېرىشكه تهييار تۇردى
دە، خهلق ئهسكهرلىرى ليهنىنىڭ 12كۈنى كهچ سائهت -22

ليهنجاڭىنىڭ دادىسى ئۆگزىدە تۇرۇپ تاغ قاپتىلىدىن كىشىلهرنىڭ 
ھهمدە نۇرغۇن . ئاياغ ئاۋازى كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى

ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان . كىشىنىڭ سايىسىنى خىرە ـ شىرە كۆردى
قاندىن كېيىن دەرھال نهق خهلق ئهسكهرلىرى بۇنىڭدىن خهۋەر تاپ

مهيدانغا يېتىپ كېلىپ، ئۇ يهردە نۇرغۇن خۇرۇم ۋە رېزىنكه ئاياغ 
ئىزىنى بايقىدى ھهمدە بۇ ئىزالرنىڭ بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ ئىزى 
ئهمهسلىكىنى جهزىملهشتۈرۈپ، بۇ كىشىلهرنىڭ كېچىسى يول 

ىڭ دەل يۈرۈپ، كهنتكه كىرىشكه پېتىنالمىغانلىقىغا قارىغاندا، ئۇالرن
. ئاشۇ توپىالڭچىالر بولۇش ئېهتىمالى ناھايىتى چوڭ، دەپ قارىدى

ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان خهلق ئهسكهرلىرى توپىالڭچىالرغا قوغالپ 
زەربه بېرىۋاتقان خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىگه دەرھال ئادەم ئهۋەتىپ 
 بۇ ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۆزلىرىمۇ كۈچ

خهلق ئازادلىق . تهشكىللهپ توپىالڭچىالرنى قوغالپ ماڭدى
ئارمىيىسى يهرلىك ئاممىنىڭ ياردىمى، خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ يول 
باشلىشى بىلهن، شۇ يهردىكى بىردىنبىر سۇ مهنبهسىدە 

خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلهن خهلق . توپىالڭچىالرنى بايقىدى
ڭچىالرنى تېز سۈرئهتته ئهسكهرلىرى ئۆز ئارا ماسلىشىپ، توپىال

قورشاپ، جاھىللىق بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهنلىرىگه زەربه 
بېرىپ، توپىالڭچىنى نهق مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈردى، 
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توپىالڭچىالرنىڭ كۆپىنچىسىنى قولغا ئالدى، پهقهت ئالته نهپهر 
  . توپىالڭچى چېگرا تهرەپكه قېچىپ كهتتى

قارا جول گۇڭشېسىنىڭ    چېگرىغا جايالشقان ئاتۇش ناھىيسى 
مهسئۇلى توپىالڭچىالرنىڭ مۇشۇ رايونغا سۇقۇنۇپ كىرىۋالغانلىقىنى 
ئاڭالپ، دەرھال خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ، ئازادلىق ئارمىيگه 

خهلق ئهسكهرلىرى . ماسلىشىپ توپىالڭچىالرنى ئىزدىدى
توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتىدىغانلىق خهۋىرىنى ئاڭلىغاندىن 

بهس ـ بهسته ئۆزلىرىنى تىزىمالتتى، بۇ ھهرىكهتكه ئايال كېيىن، 
خهلق ئهسكىرى . خهلق ئهسكهرلىرىمۇ قاتنىشىشنى تهلهپ قىلدى

توختى سىرىتقا چىقىپ قايتىپ كهلگهنىدى، ئۇ باشقا خهلق 
ئهسكهرلىرىنىڭ توپىالڭچىالرنى تۇتقىلى كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، شۇ 

تېزدىن باشقا باشقا خهلق ھامان باشقىالرنىڭ بىر ئېتىنى سوراپ 
شۇنداق قىلىپ، توپىالڭچىالرنى . ئهسكهرلىرىگه يېتىشىۋالدى

ئىزدەشكه قاتناشقان خهلق ئهسكهرلىرى بارغانسېرى كۆپىيىپ، ئهڭ 
 خهلق ئهسكهرىدىن تهشكىل تاپقان توپىالڭچىالرغا 62ئاخىرىدا 

قوغالپ زەربه بېرىش، توپىالڭچىالرنى ئىزدەش ـ تۇتۇش قوشۇنى 
خهلق ئهسكهرلىرى غهزەپ ـ نهپرىتى تاشقان ھالدا . للندىشهكى

توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتقۇچى ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرى 
 70بىلهن بىرلىكته تاغ ـ ئېدىرالردىن ئېشىپ، بىر كىچه ـ كۈندۈزدە 

نهچچه كلومېتىر يول يۈرۈپ، سۇ ۋە يىمهك ـ ئىچمهك كهمچىل 
، جهڭگىۋارلىق بىلهن كۈرەش بولغان جاپالىق مۇھىتتا، روھلۇق

  . قىلىپ، قېچىپ سۇقۇنۇۋالغان توپىالڭچىالرنى تېزال قولغا چۈشۈردى
   تهپىالڭچىالرنى بىرلىكته قورشاپ يوقىتىش جېڭىدە ئارمىيه 
بىلهن خهلق بېلىق بىلهن سۇدەك چوڭقۇر رىشته ئورناتتى، خهلق 

ھهر ئاممىسى پهرزەنت ئهسكهرلهرنى قىزغىن سۆيىدىغان مهنزىرە 
ۋاقىت ھهممىال يهردە كۆزگه چېلىقىپ تۇردى، بىر قېتىم ئازادلىق 
ئارمىيه جهڭچىلىرى توپىالڭچىالرنى ئىزدەپ تۇتۇش جهريانىدا بىر 
. قاقاسلىقا كېلىپ قېلىپ، سۇ بولمىغاچقا قىينىلىپ قالغانىدى
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يېقىن ئهتراپتىكى ئامما بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، 
هك ـ ئىچىمهكلهرنى ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا باردى، دەرھال سۇ ۋە يېم

بىر موماي چوڭ بىر قوغۇندىن بىرنى ئازادلىق ئارمىيه 
نۇرغۇن ئامما ئۆيلىرىدىكى ئاتلىرىنى . جهڭچىلىرىگه ئاپىرىپ بهردى

ئېلىپ چىقىپ ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىگه توپىالڭچىالرغا 
مما ئۇالرغا يول باشالپ بهزى ئا. قوغالپ زەربه بېرىڭالر دەپ بهردى

بىر . بېرىپ، توپىالڭچىالرنى تۇتۇش ھهرىكىتىگه تهڭ قاتناشتى
قېتىملىق توپىالڭچىالرنى ئىز قوغالپ تۇتۇش ھهرىكىتىدە، ھاۋا 
ئىسىسىق، سۇ كهمچىل بولغاچقا، بىر ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىسى 
ئۆزىنىڭ يېرىم سۇدان سۈيىنى ئۆزلىرىگه يول باشالپ ماڭغان 

چى بوۋايغا بهرگهنىدى، بوۋاي بۇنىڭدىن چوڭقۇر تهسىرلىنىپ، چارۋى
قوينىدىن قولياغلىققا ئىككى قات قىلىپ ئورالغان چوڭ بىر 

بۇ ئازادلىق ئارمىيه . نهشپۈتنى ئاۋايالپ ئېلىپ ئۇنىڭغا بهردى
جهڭچىسى نهشپۈتنى ئېلىپ كۆڭلىدە بۇ بىر تال نهشپۈت بولۇپال 

خهلقنىڭ پهرزەنت ئهسكهرلهرگه بولغا قالماي، بهلكى چېگرا رايوندىكى 
ئۇ نهشپۈتنى ئۆزى يالغۇز يېيىشكه قىيماي، . كۆڭلى، دەپ ئويلىدى

ئۇنى ئوراپ قوينىغا سېلىۋېلىپ، توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتۇش 
ۋەزىپىسىنى ئورۇنداپ بولۇپ ليهنگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، 

 پارچىدىن نهشپۈتنى پارچىالپ، پۈتۈن بهندىكى جهڭچىلهرگه بىر
بهردى، كىچىككىنه بىر پارچه نهشپۈت خهلق ئاممىسىنىڭ پهرزەنت 

بىر كۈنى . ئهسكهرلهرگه بولغان چوڭقۇر مۇھهببىتىنى ئىپادىلىدى
 ياشتىن ئاشقان بىر بوۋاي ئالته دانه چوڭ قاچىالنغان خالتىنى 60

يۈدۈپ، يولدا ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى 
ساقالپ تۇرغانىدى، ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرى يېتىپ ئاتايىتهن 

نى سۆزلهپ، " ئۈچ چوڭ ئىنتىزام، سهككىز دىققهت "كېلىپ، ئۇنىڭغا 
ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرى ئاممىنىڭ بىر تال يىپ ـ 
يىڭنىسىنىمۇ خالىغانچه ئالسا بولمايدىغانلىقىنى چۈشۈندۈردى، 

: اش ئالغان ھالدابوۋاي تهسىرلهنگىنىدىن كۆزىگه ئىسسق ي
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ئازادلىق ئارمىيه چهڭچىلىرى قۇربان بېرىشتىن قورقىماي "
خهلقنىڭ دۈشمىنىنى يوقاتتى، ئاممىنىڭ نهرسىلىرىگه زىيان 
سالمىدى، زىرائهتلىرىگىمۇ دەسسىمىدى، بۇ بىز دېهقانالرنىڭ 
پهرزەنت ئهسكهرلهرگه ئهكهلگهن ئاددىي سوۋغىتىمىز، سىلهرگه 

خهلق . دېدى" ى ئالمىساڭالر بولمايدۇبولغان كۆڭلىمىز، بۇن
ئاممىسىنىڭ پهرزەنت ئهسكهرلهرنى قىزغىن سۆيۈشتهك ئهمهلىي 
ھهرىكىتى ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىنى ناھايىتى 

چېگرا خهلقى ئۈچۈن ئۆمۈرۋايهت خىزمهت "ئىلهامالندۇردى، ئۇالر 
  . دەپ ئىرادە بىلدۈرۈشتى!" قىلىمىز

ئهكسىلئىنقىالبىي " سىشهرقىي تۈركىستان پارتىيى" 
بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى پاش قىلىش ۋە تهكشۈرۈپ ئېنىقالپ 
خىزمىتى ئارقىلىق، پۈتۈن شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى بىر 
قېتىملىق سوتسىيالىزم ۋە ۋەتهنپهرۋەرلىك تهربىيسىگه شۇنداقال 
ماركىسىزملىق دۆلهت قارشى ۋە مىللهت قارىشى تهربىيىسىگه ئىگه 

ر مىللهت خهلقى جۇڭگو كوممۇنىستىكپارتىيسىنىڭ بولدى، ھه
رەھبهرلىكى بولمىغان بولسا، سوتسىيالىستىك جۇڭگونىڭ بۈگۈنى 
بولمايدىغانلىقىنى، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ 
ئازادلىققا ئېرىشهلمهيدىغانلىقىنى ھهمدە ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈنكىدەك 

. قىقىي تونۇپ يهتتىبهخىتلىك تۇرمۇش كهچۈرەلمهيدىغانلىقىنى ھه
نىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي " شهرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى دۆلهتنىڭ بىخهتهرلىكىگه ۋە بىرلىكىگه 
خهۋپ يهتكۈزدى، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئورتاق 
مهنپهئىتىگه زىيان سالدى، كىشىلهرنىڭ كۆڭلىگه ياقمىدى، ئۇنىڭ 

  . رەر ئىدىھاالك بولۇشى مۇقهر
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يىلالردا شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلىقنىڭ توپىالڭغا ۋە -80. 7

  مالمانچىلىققا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى
  

 ـ يىلالرغا قويغاندىن بېرى، خهلقئارا مۇھىتنىڭ كۆپ 80
قۇتۇبلىشىش ۋەزىيىتىنىڭ كۈنسېرى روشهنلىشىشىگه ئهگىشىپ، 

، پهن ـ تېخنىكا ئاساس قىلىنغان ئۇنۋېرسال دۆلهت كۈچى ئىقتىساد
جهھهتته كۈچ سىنىشىش خهلىقئارا مۇناسىۋەتتىكى مۇھىم ئامىل، 
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تىنچلىق بىلهن تهرەققىيات بۈگۈنكى خهلقئارا جهئىيهتته ئاساسىي 
ئېقىم بولۇپ قالدى، ئېلىمىزنىڭ خهلىئارادىكى ئورنىنىڭ 

رىقى ئامىلالر ئېلىمىزنىڭ ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ۋە يۇقى
ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى نۇرغۇن 
. پايدىلىق شارائىت ۋە تهرەققىيات پۇرسىتى بىلهن تهمىن ئهتتى

ئامېرىكا قاتارلىق غهرب دۆلهتلىرى جۇڭگونىڭ تهرىققىياتىنى ۋە 
قۇدرەت تېپىشىنى توسۇشنىڭ قىيىنلىقىنى تونۇپ يېتىپ، 

ا قاراتقان سىياسىتىنى تهڭشهشكه مهجبۇر بولدى، لېكىن جۇڭگوغ
ئۇالرنىڭ جۇڭگونىڭ تهرەققىياتىنى چهكلهش، جۇڭگونى 

نىيىتى ئۆزگهرمىدى ھهم " پارچىالش"، "غهربلهشتۈرۈش"
ئۇالر بىزگه كۆپ تهرەپتىن سىڭىپ كىرىش، . ئۆزگهرمهيدۇ

، بۇزغۇنچىلىق، ئاغدۇرمىچىلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ
بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، مهنىۋى ۋە ماددىي " دىن"، "مىللهت"ئۇالر 

جهھهتتىن پارتىيمىز بىلهن دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى قىسمىدا 
ئۆكتىچىلهرنى ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى يېتىشتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ 
دۆلهتنى پارچىالشتهك بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى بىلهن 

  . شۇغۇللىنىشىنى قوللىماقتا
ارا بۇرژۇئازىيه ۋە ئهكسىيهتچى كۈچلهرنىڭ ئېلمىزنىڭ خهلقئ

شىنجاڭ رايونىغا ئىدىيه ۋە سىياسىي جهھهتتىن سىڭىپ كىرىشى 
 ـ يىلالردا تېخىمۇ روشهن، تېخىمۇ ئاشكارە ئىپادىلىنىشكه 80

- ئۇالر سىياسىي تهشۋىقات، ھهرىكهت خىرىجىتى، قورال. باشلىدى
شتۈرۈش قاتارلىق جهھهتلهردىن دورا، توپىالڭچىالرنى يېتى-ياراغ، ئوق

شىنجاڭدىكى مىللىي بۈلگۈنچىلهرنىڭ تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك، 
بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىنى قولالپ كهلدى ھهمدە ھهر قايسى 
مهزگىللهردە شىنجاڭدىن چهت ئهلگه قېچىپ چىققان مىللىي 
بۆلگۈنچىلهرنى ئۈزلۈكسىز بىر يهرگه جهم قىلىپ، ئىلگىرى ـ 

ىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىپ چىقىش مهقسىتىدە كېيىن بولۇپ ش
چهت ئهللهردىكى دۈشمهن . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتىدىن ئوننى قۇردى



www.uyghurweb.net 

 155

كۈچلهرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، شىنجاڭدىكى مىللىي 
بۆلگۈنچىلهرنىڭ بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى 

نىلىق، بارغانسېرى ئهۋج ئالدى، ئۇالر پىالنلىق، تهشكىللىك، پروگران
مهقسىتلىك ھالدا چهت ئهللهردىكى دۈشمهن كۈچلهر بىلهن 
يىراقتىن دوست تارتىشىپ، جهمئىيهتته تاسادىپىي يۈز بهرگهن 
ۋەقهلهردىن ۋە مىللهت، دىن جهھهتته يۈز بهرگهن ئادەتتىكى 
مهسىللهردىن پايدىلىنىپ ئىش تېرىپ، تهلۋىلىك قىلىپ بىر قاتار 

ش، بۇالش، قانۇنسىز نامايىش قىلىش توپىالڭ كۆتۈرۈش، ئۇرۇش، چېقى
ۋەقهلىرىنى پهيدا قىلىپ، تىغ ئۇچىنى جۇڭگو كوممۇنىستىك 
پارتىيىسى بىلهن خهلق ھۆكۈمىتىگه قارىتىپ، شىنجاڭنى 

مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ . قىلىشقا ئۇرۇندى" مۇستهقىل"
بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى شىنجاڭنىڭ 

 مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا ۋە خهلق ئىجتىمائىي مۇقىملىقىغا،
ئاممىسىنىڭ خاتىرجهم تىرىكچىلىك قىلىشىغا ئېغىر دەرىجىدە 
خهۋپ يهتكۈزگهن، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئورتاق مهنپهئىتىگه زىيان 
يهتكۈزگهنلىكتىن، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ كۈچلۈك قارىشىلىقىغا 

رشى تۇرۇش ھهر مىللهت خهلقى مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قا. ئۇچرىدى
داۋامىدا تىلالردا داستان بولغۇدەك شانلىق ۋەتهنپهرۋەرلىك 

  .سهھىپىسى ياراتتى
   
بۆلگۈنچىلىك قىلغان، توپىالڭ كۆتۈرگهنلهر مۇقهررەر ھالدا ) 1(

  ئۆزىنى ئۆزى ھاالك قىلىدۇ 
  

 ـ ئايدا، شىنجاڭدىكى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر 1 ـ يىل 1981
ۈچلهرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، ئۇزاق ئىچكى ـ تاشقى دۈشمهن ك

مۇددەت مهخپىي پىالنالش ئارقىلىق پهيزىۋات ناھىيىسىدە بىر 
 ـ ئاينىڭ 3. ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالت قۇرماقچى بولدى

شهرقىي تۈركىستان يالقۇن "ئاخىرىدا، ئۇالر مهخپىي كېڭىيشىپ، 
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مىللىي خهلق "بايرىقىنى رەسمىي كۆتۈرۈپ چىقىپ، " پارتىيسى
تهشكىلى "، "ئىقتىسادىي ئىشالر كومىتېتى"، "ئازادلىق سېپى

قاتارلىق " ئىنتىزام تهكشۈرۈش كومىتېتى"، "ئىشالر كومىتېتى
تهشكىلىي ئاپپاراتالرنى قۇردى ھهمدە چوڭ، كىچىك كاتتىۋاشالرغا 

قاتارلىق " دائىمىي كومىتېت ئهزاسى"، "شۇجى"، "رەئىس"
اسىي پروگراممىنى، يهنى ئهكسىيهتچىل سىي. مهنسهپلهرنى بهردى

شهرقىي _ دۇنيادا مهلۇم ئورۇنغا ئىگه بولغان ئىسالم دۆلىتى "
تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ۋە مىللهتلهرنىڭ ئهركىنلىكىنى 
قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، دۆلهت ئىچىدىكى خهلققه رەھبهرلىك 

) خهنزۇالرنى دېمهكچى(قىلىپ، جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇپ، ئۇالرنى 
ىتىمىزدىن مهڭگۈلۈك قوغالپ چىقىرىپ، ئىسالم جۇمهۇرىيتى دۆل

قوراللىق كۈچ تهشكىللهپ، ئىسالم "نى ماقۇللىدى ھهمدە " قۇرۇش
ئهسلى كۇففارالر دېگهن مهنىدە، بۇ (قورالىدىن پايدىلىنىپ، كاپىرالر 

" جاھانگىرلىكىگه جهڭ ئېالن قىلىش) يهردە خهنزۇالرنى دېمهكچى
نىڭ " دۆلهت بايرىقى"، "پارتىيه بايرىقى"يدى،ۋەزىپىسىنى ئوتتۇرغا قو

بۇ ئهكسىيهتچىل تهشكىالتنىڭ . نۇسخىسىنىمۇ اليىهىلهپ چىقتى
پىالنلىشى ئارقىسىدا، مىللىي بۆلگۈنچىلهر كۆپ قېتىم مهخپىي 
يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ، مۇرىت توپالپ، ئاخپارات تىڭ ـ تىڭلىدى، 

ىڭ تارقىلىش ياراغالرن-بولۇپمۇ پهيزىۋات ناھىيسىدىكى قورال
 ـ كۈنى تايانچ ئهزاالر 24 ـ ئاينىڭ 5ئۇالر . ئهھۋالىنى ئىگىلىدى

ياراغ بۇالپ، ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم -يىغىنى چاقىرىپ، قورال
قىلىشنى پىالنلىدى ھهمدە ئهكسىيهتچىل قوراللىق توپىالڭ 
كۆتۈرۈشنىڭ كونكرېت اليىهىسىنى تۈزۈپ، ئاشكارا ھالدا 

چىلىق، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى ئېلىپ بۆلگۈنچىلىك، ئاغدۇرمى
يالقۇن " ـ كۈنى كهچته، ئۇالر 26 ـ ئاينىڭ 5. بارماقچى بولدى

نىڭ نهچچه يۈز ئهزاسىنى ۋە توپىالڭچىالرنى يىغىپ، " پارتىيىسى
ناھىيلىك قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ قورال ـ ياراغ 

ياراغ، ساقلىغۇچىسىنى ئاچقۇچنى چىقىرىشقا مهجبۇرالپ، قورال ـ 
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 گرانات، 80 نى، 152ئوق ـ دورا ئامبىرىنى ئېچىپ، تۈرلۈك قورالدىن 
ئۇالر ناھىيه بازىرىغا .  پايدىن ئارتۇق ئوقنى بۇالپ كهتتى28000

ھۇجۇم قىلىشقا ئۈلگۈرمهيال سۈيقهستى پاش بولۇپ قېلىپ، ناھىيه 
 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى چىالنزارلىققا قېچىپ 3بازىرىدىن 

شهرقىي تۈركىستان يالقۇن "همدە ئاشكارا ھالدا بېرىۋالدى ھ
بايرىقىنى " مىللىي خهلق ئازادلىق سېپى"بىلهن " پارتىيىسى

خىتايالرنى شهرقىي تۈركىستاندىن "كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۆزلىرىنى 
دەپ ئاتاپ، جاھىللىق " غازاتچىالر قوشۇنى" "قوغالپ چىقىرىدىغان

  . قىلىپ داۋاملىق قارشىالشماقچى بولدى
قوراللىق توپىلىڭى يۈز بهرگهندىن كېيىن، پارتىيه، "  ـ ماي27"   

ھۆكۈمهت ۋە ئارمىيمىزنىڭ بىر تۇتاش رەھبهرلىكى ۋە قوماندانلىقى 
ئارقىسىدا، ئازادلىق ئارمىيه، خهلق ئهسكهرلىرى ۋە جامائهت 
خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى زىچ ماسلىشىپ، ئۆز ئارا 

 كهسكىن تهدبىر قوللىنىپ، ھهر ھهمكارلىشىپ جهڭ قىلىپ، تېز،
مىللهت خهلق ئاممىسىغا تايىنىپ، يهرگه قاپقان قۇرۇپ، ئاسمانغا 

توپىالڭنى . تور يېيىپ، توپىالڭچىالرنى مۇھاسىرىگه ئالدى
تىنجىتىش داۋامىدا، ئىنتايىن ئاز ساندىكى قوراللىق تايانچ 
توپىالڭچىالر قاتتىق ئهسهبىيلىشىپ، جاھىللىق بىلهن 

 قارشىلىق كۆرسهتتى، جامائهت خهۋپسىزلىكى تىركىشىپ
ساقچىلىرىمىز بۇ بىر ئوچۇم توپىالڭچىالرنى قورشىۋېلىپ، قوراللىق 
زەربه بېرىپ، كۈچلۈك تهھدىت شهكىللهندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالرنى . زوراۋانلىقىنى ئۈنۈملۈك توستى
ىن بولۇپ ئۇالرنىڭ سىياسىي جهھهتتىن پارچىالپ، ئىلگىرى ـ كېي

يېنىغا جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى، دىنىي زاتالر ۋە 
ئۇالرنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىدىن بولۇپ نهچچه ئون كىشىنى ئهۋەتىپ، 
ئۇالرغا پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىپ، ئۇالرغا كهڭ 
 ھهربىي ۋە خهلقنىڭ مۇھاسىرىسى ئىچىدە قالغانلىقىنى، قورالنى

تاشالپ تهسلىم بولۇپ، ئۆزىنى مهلۇم قىلسىال كهڭچىلىككه 
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ئېرىشهلهيدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن باشقا يول يوق ئىكهنلىكىنى 
مۇشۇنداق زور كۈچ ئالدىدا، توپىالڭچىالرنىڭ ھهممىسى . چۈشۈندۈردى

قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر بولدى، شۇنداق 
  .  ىلدىقىلىپ توپىالڭ تېزال تىنجىت

      مىللىي بۆلگۈنجىلهر پىالنالپ قوزغىغان قوراللىق توپىالڭ ھهر 
مىللهت خهلقىنىڭ ئىرادىسىگه تامامهن خىالپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
قىلمىشى خهلقنىڭ كۆڭلىگه ياقمىدى، ھهر مىللهت خهلقى ئۇالرغا 

خهلق ئاممىسى . ئىنتايىن نهپىرەتلهندى ۋە قهتئىي قارشى تۇردى
ھازىر پارتىيه يېزا ئىقتىسادىي : " مۇالھىزە قىلىپبهس ـ بهسته

سىياسىتىنى كهڭ قويۇۋېتىپ، يېزىالردا كۆپ خىل شهكىلدىكى 
ئىشلهپچىقىرىش مهسئۇلىيهت تۈزۈمىنى يولغا قويدى، بىز ئهمدىال 
ياخشى كۈن كۆرۈپ باي بواليلى دەپ تۇرساق، بۇ بىر توپ بۇزۇق 

ىر يهتكۈزدى، بىز كىشىلهر ئىش تېرىپ، ئىشلهپچىقىرىشقا تهس
ھازىر پارتىيه مىللىي سىياسهت ، "، "ئۇالرغا قهتئىي قارشى تۇرىمىز

دىنىي سىياسهتنى ئهمهلىيلهشتۈردى، بىز بۇنىڭدىن ناھايىتى رازى، 
بۇ بىر تۈپ ئهبلهخلهر جېدەل تېرىپ، جهمئىيهت ئامانلىقىغا تهسىر 

يدا يهتكۈزۈپال قالماستىن، دىن ساھهيىمىزگىمۇ يامان تهسىر په
بۇ بىر توپ ئهبلهخلهر قولغا چۈشتى، بىز ئهمدى خاتىرجهم "، "قىلدى
ھهر مىللهت خهلقى ھۆكۈمهتكه ھهمكارلىشىپ، . دېيىشنى" بولدۇق

توپىالڭچىالرنى ئاكتىپلىق بىلهن پاش قىلدى، جامائهت 
خهۋسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ قاچقۇن جىنايهتچىلهرنى تۇتۇشىغا 

 ـ ياراغالرنى يىغىۋىلىشقا ياردەم ھهمدە تارقىلىپ كهتكهن قورال
 ـ دادۈي پارتىيه ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى 4بازار گۇڭشې . بهردى

ئالته قاچقۇن جىنايهتچىنىڭ ئۆز تهۋەلىكىگه قېچىپ 
بېرىۋالغانلىقىنى ئاڭالپ، ئهھۋالنى دەرھال جامائهت خهۋپسىزلىكى 
تارماقلىرىغا مهلۇم قىلدى، جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى 

نۇرغۇن باشالنغۇچ مهكتهپ . ۇالرنى بىر ـ بىرلهپ قولغا چۈشۈردىئ
ئوقۇغۇچىلىرى تهشكىللىنىپ، ئازادلىق ئارمىيىگه ياردەملىشىپ 
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تارقىلىپ كهتكهن ئوقالرنى تېپىپ بهردى، ھهتتا دادىسى بالىسىنى، 
ئاكىسى ئىنىسىنى جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگىنىغا ئېلىپ 

ھهر مىللهت . ن ئهھۋالالرمۇ بولدىبېرىپ ئۆزىنى مهلۇم قىلدۇرغا
خهلقىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، بارلىق توپىالڭچىالر قولغا 

ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكه ئهرزىيدىغىنى شۇكى، . چۈشۈرۈلدى
قورال ـ ياراغالر بۇالنغادىن كېيىن، قورال ـ ياراغ ساقلىغۇچىنىڭ 

ىلومېتىردىن ئايالى ھاياتىنىڭ خهۋپىگه قارىماي، كېچىلهپ يهتته ك
ئارتۇق يول يۈرۈپ ناھىيلىك خهلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىگه 
بېرىپ دېلونى ۋاقتىدا مهلۇم قىلدى،ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتى بىزنىڭ 
كۈچ تهشكىللهپ توپىالڭنى تىنجىتىشىمىزغا ۋاقىت يارتىپ بهردى، 
بىز توپىالڭچىالر ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ بولغۇچه 

ى ئېلىش تهييارلىقىنى ئوبدان توپىالڭنىڭ ئالدىن
قىلىۋالغانلىقىمىز ئۈچۈن توپىالڭچىالر قاراملىق قىلىشقا 
پىتىنالمىدى، نهتىجىدە توپىالڭنى تىز تىنجىتىپ بۇزغۇنچىلىق 
ھهرىكهتلىرى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىياننى ئازايتىش ئۈچۈن 

قوراللىق توپىلىڭىنىڭ تېز "  ـ ماي27. "پۇختا ئاساس سېلىۋالدۇق
ۈرئهتته تىنجىتىلىشى مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه كۈچلۈك زەربه س

بولدى، ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىنى تهربىيىگه ئىگه قىلدى 
ھهمدە پارتىيه، ھۆكۈمهتنىڭ ۋە خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلهن 
جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ ئابرويىنى زور دەرىجىدە 

ى توپىالڭنى ئۆستۈردى، ھهر مىللهت خهلق ئاممىس
تىنجىتقانلىقىمىزنى بىر ئېغىزدىن ماختىشىپ، خهلق 
ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى قانۇن بويىچه 

بىزنىڭ مانا : "ئۇالر. قاتتىق جازالىشىنى قهتئىي ھىمايه قىلدى
مۇشۇنداق ياخشى پارتىيىمىز، ھۆكۈمىتىمىز ۋە كۈچلۈك 

 مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئارمىيىمىزتۇرغان يهردە، بىر ئوچۇم
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالشقا، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى 
بۇزۇشقا، پرولېتارىيات دىكتاتۇرىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشالشقا 
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ئۇرۇنغانلىقى ھهقىقهتهن تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغانلىقى، ئۇخلىماي چۈش 
  .دېيىشتى" كۆرگهنلىكى

   
 چهتكه قېقىپ كىشىلهر خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇش، خهنزۇالرنى) 2(

كۆڭلىگه ياقمايدۇ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ئۇيۇلتاشتهك 
  مۇستهھكهم

   
 ـ كۈنى، مىللىي بۆلگۈنچىلهر قهشقهر 30 ـ ئاينىڭ 10 ـ يىل 1981

ئىككى ياش (شهھىرىدە يۈز بهرگهن بىر جىنايى ئىشالر دېلوسى 
 دىن )سوقۇشۇپ قېلىپ، خهنزۇ ياش ئۇيغۇر ياشنى ئۆلتۈرۈپ قويغان

پايدىلىنىپ ۋەقه تۇغدۇرۇپ، مىللىي ئۆچمهنلىكنى قۇترىتىپ، 
ئاممىنى خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا، خهنزۇالرنى چهتكه قېقىشقا 
كۈشكۈرتۈپ، زوراۋانالرنى تهلۋىلهرچه ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا 

 مىڭدىن ئارتۇق نوپۇسى بار قهشقهر شهھىرى بىر 100. تهشكىللىدى
ۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان زوراۋانالرنىڭ مهھهل ئۇرۇش، چېقىش، ب

كونتروللىقىغا چۈشۈپ قالدى، خهنزۇ ئاھالىلهر ھهتتا جىسمانىي 
زوراۋانالر قوللىرىغا خهنجهر، . بىخهتهرلىكنىمۇ قوغدىيالماي قالدى

خىتتايالر "، "خهنزۇالرنى يوقىتايلى"كالتهك، قامچىالرنى ئېلىپ 
" مهۇرىيتى ياشسۇنئۇيغۇرىستان جۇ"، "ھۆكىمىتىنى يوقىتايلى

دېگهندەك ئهكسىيهتچىل شۇئارالرنى توۋالپ، كوچا ـ كويالرنى توسۇپ، 
ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ، تهلۋىلهرچه ئۇرۇش، چېقىش بۇالش بىلهن 
. شۇغۇلالندى، ئۇالرنىڭ ئهكسىيهتچىل خورىكى تولىمۇ ئۆسۈپ كهتتى

 دىن ئارتۇق 600شۇ قېتىملىق ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقهسىدە 
 دىن ئارتۇق 200ناھسىز خهنزۇ ئاممىسى تاياق يېدى، ئۇالردىن گۇ

زوراۋانالر يهنه ئاپتوموبىلالرنى . ئادەم يارىالندى، ئىككى ئادەم ئۆلدى
توسۇپ، ئىدارە ـ ئورغانالرغا ھۇجۇم قىلىپ، دۇكانالرنى چېقىپ، مال ـ 
مۈلۈكلهرنى بۇالپ، ئېغىر ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىق ۋە ئېغىر 

ۇق پهيدا قىلدى، بۇ شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولغاندىن بۇيانقى بىر تىرورل
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قېتىملىق ئهڭ ۋەھشىي بولغان خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇش ۋەقهسى 
  . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقهسىدە نۇرغۇن خهنزۇ "  ـ ئۆكتهبىر30  "
بىر . ئامما زىيانكهشلىككه ئۇچىرىدى، بۇ كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ

ۇم زوراۋانالر بىلهن مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ئوچ
بىلهن شۇغۇللىنىپ، گۇناھسىز خهنزۇ ئاممىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ ۋە 
يارىالندۇرۇپ، مىللىي ئۆچمهنلىك كهلتۈرۈپ چىقاردى، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، شىنجاڭنىڭ تىنچ، 

نىڭ يامان تهسىرىنى قىسقا ۋاقىت ئىتتىپاق ۋەزىيىتىنى بۇزدى، ئۇ
  . ئىچىدە تۈگىتىپ بولغىلى بولمايدۇ

  شۇ قېتىملىق مالىمانچىلىقتا كۆپ ساندىكى ئاز سانلىق مىللهت 
كادىرلىرى،ئىشچىلىرى ۋە شهھهر خهلقى ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى ۋە 
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىدى، كهڭ ئاز سانلىق مىللهت 

ى پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىدە ئۆزلۈكىدىن كادىرلىرى ۋە ئاممىس
قوزغىلىپ بىر ئوچۇم زوراۋانالر ۋە بۆلگۈنچىلهرگه قارشى قهتئىي 
كۈرەش قىلدى، بايرىقى روشهن ھالدا ھهر خىل شهكىللهر ئارقىلىق 
ئىپادە بىلدۈرۈپ، جىدەل تېرىشقا، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا، 

الشقا قارشى تۇرۇپ، خهنزۇالرنى چهتكه قېقىشقا، ئۇرۇش، چېقىش، بۇ
بۇ جهرياندا . خهنزۇ ئاممىسىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىدى

  . نۇرغۇن تهسىرلىك ئىش ئىزالر مهيدانغا كهلدى
ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، قهشقهر " ئۆكتهبىر-30   "

پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ رەھبهرلىرى دەرھال بارلىق 
گه ۋە ئوقۇغۇچىالرغا خىزمهت خىزمهتچىلهر-ئوقۇتقۇچى، ئىشچى

ئىشلهپ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىپ، مهكتهپنىڭ 
نورمال تهرتىپىنى قهتئىي قوغداپ، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا قارشى 

زوراۋانالر بۇ مهكتهپكه بۆسۈپ كىرىپ ئاز . تۇرۇشنى تهلهپ قىلدى
سانلىق مىللهت ئوقۇتقۇچى، ئىشچى ـ خىزمهتچىلىرىنى ۋە 

ۇچىلىرىنى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا قاتنىشىشقا قۇتراتماقچى ئوقۇغ
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دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللهت 700بولغاندا، پۈتۈن مهكتهپتىكى 
دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى، ئىشچى ـ خىزمهتچى 200ئوقۇغۇچىسى ۋە 

بۇنداق قىلمىش دۆلهتنىڭ ئاساسىي قانۇنىنى دەپسهندە قىلغانلىق، 
 بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىق، دەپ قاراپ، مىللهتچىلهر ئىتتىپاقلىقىغا

ئۇنىڭغا قهتئىي قارشى تۇردى ھهمدە بىرەرسىمۇ ئۇرۇش، چېقىش، 
تهنتهربىيه . بۇالشنى قوللىمىدى ۋە ئۇنىڭغا قاتناشمىدى

- دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللهت ئوقۇتقۇچى100فاكۇلتېتىدىكى 
ئوقۇغۇچى تهشهببۇسكارلىق بىلهن تهشكىلىنىپ، مهكتهپنىڭ 

  . م ئهسلىههلىرىنى ۋە مۇھىم تارماقلىرىنى قوغدىدىمۇھى
    زوراۋانالر بىلهن بۆلگۈنچىلهر ئهڭ ۋەھشىيلهشكهن ۋاقىتتا، قهشقهر 

 24ئوتتۇرا خهلق سوت مهھكىمىسىنىڭ كادىرى مهمهت تۇرسۇن 
نهپهر باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىسىنى ئېلىپ ماڭغان بىر 

غۇچىالرنىڭ تاياق ماشىنىنىڭ توسۇۋېلىنىپ، شوپۇر ۋە ئوقۇ
: يهۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، قاتتىق ئاچچىقالنغان ھالدا زوراۋانالرغا

سىلهرنىڭ ئادەم ئۇرۇشۇڭالر قانۇنغا خىالپ، مهن سوت "
دەپ " مهھكىمىسىنىڭ كادىرى، سىلهرنى ھهرگىز بوش قويۋەتمهيمهن

 ئۇقۇغۇچىنى ئۆز پاناھىغا ئېلىپ، ئۇالرنى ئېلېكتر 19ۋاقىرىپ،
شىركىتىنىڭ ئائىلىلىكلهر قوروسىدىكى بىر قىسىم سايمانلىرى 

ئاز سانلىق مىللهت ئاممىسىنىڭ ئۆيىگه ئورۇنالشتۇرۇپ قويدى، 
ئۇ .  بىرلهپ ئۆز ئۆيلىرىگه ئاپىرىپ قويدى-كېيىن يهنه ئۇالرنى بىر

يهنه قاغىلىق ناھىيىسىدىكى بىر خهنزۇنىڭ زوراۋانالر بۇالپ كهتكهن 
 نهق پۇلىنى قايتۇرىۋېلىشقا ياردەم  يۈەن500 يۈەنلىك چهك ۋە 2000
  .بهردى

ئۆستهڭبويى كوچا باشقارمىسى نوبېشى كهنتى ئاھالىلهر 
كومىتېتىدىكى گورۇپپا باشلىقى پاتهمخان زوراۋانالرنىڭ ئىككى 
خهنزۇ ئايال بىلهن ئىككى خهنزۇ بالىنى قوغالپ كېتىۋاتقانلىقىنى 

ئهكىرىۋېلىپ، ئۇالرغا كۆرۈپ، دەرھال بۇ خهنزۇ يولداشالرنى ئۆز ئۆيىگه 
شۇ . مىللىيچه كىيىم كهيدۈرۈپ، ئۆيلىرىگه ئاپىرىپ قويدى
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كوچىدىكى تاھىر غوجا يهتته خهنزۇ ئىشچىنى ئۆز ئۆيىگه ئهكىرىپ، 
ئۆي يېقىنراقلىرىنى كېچىسى ئۆيىگه ئاپىرىپ قويدى، ئۆيى 

  .بىرلهپ ئۆيىگه ئاپىرىپ قويدى-يىراقلىرىنى ئهتىسى بىر
ۇلۇش شىركىتىنىڭ سىرچىسى قادىر سىيىت جهنۇبى شىنجاڭ قۇر

 خهنزۇ 3خهلق كىنوخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆز ئىدارىسىدىكى 
خىزمهتچىنىڭ تاياق يهپ يېتىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇالرنى 
يۈدۈپ ئۆيىگه ئاپىرىپ، يارىلىرىنى يۇيۇپ تازىالپ، ئۇالرنى قوندۇرۇپ 

ى تېپىشىپ قالدى ھهمدە ئۇالرنىڭ يۈتۈپ كهتكهن ۋېلسىپىتلىرىن
بهرگهندىن كېيىن ، ئهھۋالنى شىركهتكه مهلۇم قىلىپ، ئۇالرنى 

  .دوختۇرخانىغا ئاپاردى
تېخىمۇ ماختاشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، قهشقهر پىداگوگىكا 

-30"ئوقۇغۇچىلىرى –ئىنىستىتۇتىدىكى ھهر مىللهت ئوقۇتقۇچى 
ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقهسىدە ئۆزلىرىنىڭ ئېزىز " ئۆكتهبىر

ى ۋە ئىسسىق قېنى ئارقىلىق مىللهتلهرنىڭ دوستلۇقىنى جېن
بۇ كىشىنى ھاياجانالندۇرىدىغان ئۇنتۇلغۇسىز . شهكىللهندۈردى

كۈنى، قهشقهر پېداگوگىكا -30ئاينىڭ -10. ھهقىيقىي ھېكايه
ئىنستىتۇتى جهمئىيهتتىكى نهچچه يۈز قايمۇقتۇرۇلغان ئاممىنىڭ 

- هپتىكى ئوقۇتقۇچىتۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى، پۈتۈن مهكت
مۈلكى -ئوقۇغۇچىالرنىڭ جىسمانىي بىخهتهرلىكى ۋە دۆلهتنىڭ مال

زوراۋانالر نۇرغۇن ئوقۇغۇچىنى كالتهك، تاش . زور زىيانغا ئۇچرىدى
بىلهن ئۇرۇپ، بهزىلىرىنى ئېغىر زەخمىلهندۈردى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئورۇندۇقلىرى قانغا بويالدى، بۇ -كىيىم ـ كىچهكلىرى ۋە پارتا
ماتېماتىكا . ېچىنىشلىق ئهھۋالغا قاراپ چىداپ تۇرغىلى بولمايتتىئ

 ئوقۇغۇچى دەرسخانىدا 13يىللىق سىنىپىدىكى -81فاكۇلتېتىنىڭ 
تهكرار قىلىۋاتقاندا، بىر توپ زوراۋانالر باستۇرۇپ كىرىپ ئۇالرنى ئۇرۇپ 

يهتته ئوقۇغۇچى ئېغىر يارىالندى، مۇقهددەس دەرسخانا . كهتتى
ئوقۇغۇچىالر . ڭ ئۆكتهملىك قىلىش سورۇنى بولۇپ قالدىزوراۋانالرنى

تېخىمۇ چوڭ ئىش تېرىلمىسۇن دەپ، زوراۋانالرنىڭ ئۇرۇش ـ 
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تىلالشلىرىغا ئىنكاس قايتۇرمىدى، ئۇالر باشقا ئادەتتىكى ئادەملهر 
. بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان ئازابقا قهيسهر ئىرادە بىلهن چىدىدى

ماتىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى مۇشۇنداق خهتهرلىك پهيتته، ماتې
باشالپ . مهھهممهت يۈسۈپ بىر قىسىم ئوقۇتقۇچى ـ ئوقۇغۇچىالرنى

كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ تېنى ئارقىلىق 
يامغۇردەك تېگىۋاتقان كالتهك، تاشالرنى توسۇپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن 

كۈچى بىلهن ئالدانغان ئاممىغا پۈتۈن . خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنى قوغدىدى
ئۇالرنىڭ تاياق ـ توقماق، . نهسىههت قىلىپ خىزمهت ئىشلىدى

تاشالرنى ئۆز بهدىنى ئارقىلىق توسۇشى، ھهققانىيهت يولىدا تۇرۇپ 
زوراۋانالرنى ئهيېپلىشى ئارقىسىدا، زوراۋانالر بىلهن ئالدانغان ئامما 

ھېلىقى . سىنىپتىن چېكىنىپ چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى
شۇنىڭ بىلهن . وقۇغۇچى خېيىمخهتهردىن قۇتۇلۇپ قالدى خهنزۇ ئ13

بىر ۋاقىتتا، تۆت تهرەپتىن قورشاۋدا قالغان ساۋاقداش نيۇۋيي ھاياتىن 
ئۈمىدىنى ئۈزۈپ بىنادىن سهكىردى، ئۇ يهرگه چۈشۈشى بىلهن تهڭ، 
يهنه بىر نهچچه كىشىنىڭ قورشاۋىدا قالدى، مۇشۇنداق جىددىي 

تىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بهختى يېتىپ پهيتته، ماتېماتىكا فاكۇلتې
كېلىپ، زوراۋانالرنى نهسىههت قىلىپ توسۇپ، ساۋاقداش نيۇۋېينى 

جوڭگۇ ئهدەبىياتى . ئهپچىللىك بىلهن خهتهردىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى
 ـ سىنىپتىكى بارلىق ئۇيغۇر 2 ـ يىللىق 77فاكۇلتېتى 

ۇرۇلغان ئوقۇغۇچىالر بىر نىيهتته ئىتتىپاقلىشىپ، بىر توپ قايمۇقت
ئامما تهرىپىدىن قورشىۋېلىنغان لى مۇئهللىمنى قۇتقۇزۇپ چىقتى، 
قايمۇقتۇرۇلغان ئامما ئهكسىيهتچىل شۇئار توۋالپ، نهق مهيداندىكى 
ئوقۇغۇچىالرنى جېدەل تېرىشقا قۇتراتقاندا، ئۇالردىن بىرەرسىمۇ 
قوللىمىدى، بۇنىڭغا ھېچقانداق سۈكۈت قىلىش ئىپادىسىدىمۇ 

ىلهر بۇ بىر ئېغىر ۋەقهگه ھۇشيارلىق ۋە ئېغىر ـ كىش. بولمىدى
تهنتهربىيه فاكۇلتېتىدىكى ئابلهت، . بېسىقلىق بىلهن تاقابىل تۇردى

نۇرقاسىم، ئابلىمىت ئۈچ ئوقۇغۇچى بۇ ئېغىر مالمانچىلىقتا توغرا 
مهيداندا تۇرۇپ، تهنتهربىيه فاكۇلتېتىدىكى بارلىق مىللىي 
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 قاتمۇقات ئادەم تېمى ئوقۇغۇچىالرغا باشالمچىلىق قىلىپ
شهكىللهندۈرۈپ، ئوقۇغۇچىالر ياتىقى بىناسىنىڭ تۆت دەرۋازىسىنى 

تهنتهربىيه فاكۇلتېتىدىكى . توسۇپ، جىدەلخورالرغا پۇرسهت بهرمىدى
ئوقۇتقۇچىالر بىلهن ئوقۇغۇچىالر ياتاق بىناسىدىكى نهچچه يۈز 
ـ ئوقۇغۇچىنىڭ جىسمانىي بىخهتهرلىكىنى، شۇنداقال دۆلهت مال 

 ـ ئۆكتهبىر كېچىدە مهكتهپ گهرچه 30. مۈلكىنى ساقالپ قالدى
قاتتىق زەربىگه ئۇچىرىغان بولسىمۇ، لېكىن ئاز سانلىق مىللهتلهر 
بىلهن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسىسق قان بىلهن يۇغۇرۇلغان 

ھۈسهندەك مهكتهپنى پارالق نۇرغا -ئىتتىپاقلىق خۇددى ھهسهن
.  سهلتهنهتلىك تۈسكه كىرگۈزدىچۆمدۈردى، مهكتهپنى تېخىمۇ

قهشقهر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدىكى مىللى ئوقۇتقۇچى ـ 
ئوقۇغۇچى، خىزمهتچىلهرنىڭ ھهققانىي ھهرىكىتى كهڭ ئاز سانلىق 
مىللهت خهلق ئاممىسىنىڭ توپىالڭغا، بۆلگۈنچىلىككه، ئۇرۇش، 
چېقىش، بۇالشقا، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا ۋە خهنزۇالرنى چهتكه 
قېقىشقا قهتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغانلىقىنى،مىللهتلهرنىڭ دوستلۇقىنى 

  .قهدىرلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهپ بهردى
   
ھهر مىللهت خهلقى پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى ئىنكار قىلىپ، ) 3(

  مالمانچىلىق پهيدا قىلىشنى بىردەك ئهيىبلىدى 
  

 ـ كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر 12 ـ ئاينىڭ 12  ـ يىل1985
بىلهن بىر قىسىم يامان غهرەزلىك كىشىلهر تىل بىرىكتۈرۈپ، 
ئاپتونۇم رايوننىڭ نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى ئۆتكۈزۈش 
پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ رەھبهرلىكى، 

وپىالڭنى مهخپىي قوماندانلىقى، پىالنى، تهشكىلى بولغان ت
ئۇالر بىر قىسىم ياش ئوقۇغۇچىالرنىڭ نادانلىقىدىن ۋە . پىالنلىدى

ئوڭاي ھاياجانلىنىدىغان ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۈرۈمچى 
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 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر 2000رايونىدىكى يهتته ئالىي مهكتهپنىڭ 
ئوقۇغۇچىسىنى كوچىغا چىقىپ قانۇنسىز نامايىش قىلىشقا 

نىڭ تۈپ سىياسىتىگه ۋە تۈرلۈك سىياسهت، قۇترىتىپ، دۆلهت
فاڭجېڭالرغا قارشى تۇرۇپ، تىغ ئۇچىنى پارتىيىگه ۋە خهلق 

مىللىي بۆلگۈنچىلهر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ . ھۆكۈمىتىگه قاراتتى
شىنجاڭغا "، "خهنزۇالرنى شىنجاڭدىن قوغالپ چىقىرايلى"

مۇستهقىللىق كېرەك، ئهركىنلىك كېرەك، ئىگىلىك ھوقۇقى 
دېگهندەك ۋەتهننىڭ " شىنجاڭ مۇستهقىللىقى ياشىسۇن"، "رەككې

بىرلىكىنى پارچىاليدىغان، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق 
قىلىدىغان قۇتراتقۇلۇق خاراكتېرىدىكى شوئارالرنى توۋالپ، ئېغىر 

بۇ ۋەقه . ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىق كهلتۈرۈپ چىقاردى
پىگه، رەھبهرلىك ئورگانلىرىنىڭ مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتۇش تهرتى

خىزمهت تهرتىپىگه ۋە جهمئىيهتنىڭ ئامانلىق تهرتىپىگه 
پارتىيىنىڭ غهمخورلۇقىغا ۋە تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈشىگه يۈز 

دېگهندەك سهمىمىي، تهسىرلىك سۆزلهرنى قىلىپ، " كېلهلهيمىز
ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، " دېكابىر-12. "ئۇالرنى قايىل قىلدى

نجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر دوتسېنتى جۇڭخۇا شى
مىللهتلىرىنىڭ مهنپهئىتىنى مۇھىم بىلىپ، بايرىقى روشهن ھالدا 
ئوقۇغۇچىالرغا سهمىمىي نهسىههت قىلىپ، ئۇالرنى توستى، شۇنىڭ 
بىلهن، ئۇ دەرس بهرگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرەرسىمۇ قانۇنسىز 

ئۇ . قا قاتناشمىدىيىغىلىشقا ياكى كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلىش
ئۇنىۋېرسىتېتىمىزغا ئوقۇشقا : "ئوقۇغۇچىالرغا سهمىمىي ھالدا

كېلىدىغانالر يوق ئهمهس، بهلكى نۇرغۇن كىشى بۇ يهرگه كېلىمهن 
دەپمۇ كېلهلمهيدۇ، دۆلهت شۇنچه كۆپ پۇل خهجلهپ سىلهرنى 
سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ ئىختىساس ئىگىلىرى قىلىپ 

ۇ، سىلهر بۇنى قهدىرلهپ ئوبدان ئوقۇساڭالر، يېتىشتۈرۈپ چىقىۋاتىد
بىلىشىڭالر كېرەككى، "، "ئاندىن توغرا ئىش قىلغان بولىسىلهر

دۆلىتىمىز ھازىر ئىقتىسادىي جهھهتته بهك تهرەققىي قىلىپ 
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كهتمىدى، تۆتنى زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشى زور تۈركۈمدىكى 
لىق ئىختىساس ئىگىلىرىگه مۇھتاج، دۆلهت سىلهرنى يارام

بىز خۇددى . ئىختىساس ئىگىلىرى قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ
زاۋۇتقا ئوخشاش الياقهتلىك مهھسۇالتالرنى ئىشلهپچىقىرىمىز، 
كېرەكسىز نهرسىلهرنى، الياقهتسىز مهھسۇالتالرنى 
ئىشلهپچىقارمايمىز، دۆلهت شۇنچه كۆپ پۇل سهرپ قىلىپ 

ملىق سوتسىيالىستىك زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشهغا يارا
ئىختىساس ئىگىلىرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىۋاتىدۇ، سىلهر ياش 
ئهۋالدالر بۇنى قهدىرلىشىڭالر، ھهرگىزمۇ ياشلىق باھارىڭالرنى نابۇت 

  . دېدى" قىلىپ، ئۆمۈرلۈك پۇشايمانغا قالماسلىقىڭالر كېرەك
ۋەقهسى جهريانىدا، يامان غهرەزلىك بهزى كىشىلهر "  ـ دېكابىر12   "

ي، پارتىيىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه پاكىتقا قارىما
سىياسىتىنى ئىنكار قىلىپ، دۆلهت شىنجاڭنىڭ بايلىقىنى تالن ـ 
تاراج قىلدى، دەپ جۆيلىدى ھهمدە ئاز سانلىق مىللهتلهر ئارىسىدا 
پىالنلىق تۇغۇتنى يولغا قۇيۇش قاتالىقالرغا قارشى تۇرۇپ، ۋەزىيهتنى 

ۇنۇپ، تىغ ئۇچىنى پارتىيه بىلهن ھۆكۈمهتكه قااليمىقانالشتۇرۇشقا ئۇر
بۇ خاتا سۆز ـ . قارىتىپ، ئاممىنى ۋەقه پهيدا قىلىشقا قۇتراتتى

ھهرىكهت ۋە سۈيقهستلىك ھهرىكهتلهر باشلىنىشى بىلهنال ھهر 
. مىللهت خهلق ئاممىسىنىڭ توسۇشىغا ۋە قارشىلىقىغا ئۇچرىدى

قۇغۇچى، ئالىي مهكتهپلهردىكى ھهر مىللهت ئوقۇتقۇچى، ئو
يىڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان، جۇڭگو : خىزمهتچىلهر مۇنداق دېدى

كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبهرلىكىدە، پارتىيىنىڭ مىللىي 
تېررىتورىيلىك ئاپتونومىيه سىياسىتى توغرا يولغا قويۇلۇپ، 
شىنجاڭنىڭ سانائهت، يېزا ئىگىلىك ئىشلهپچىقىرىشى ئۇچقاندەك 

ىللهت خهلقى باراۋەر، ئىتتىپاق، ئىناق ئۆتتى، راۋاجالندى، ھهر م
خهلق خاتىرجهم تىرىكچىلىك قىلىۋاتىدۇ، جۇڭگو كوممۇنىستىك 
پارتىيىسى تارىخ ئالدىدا، دەۋر ئالدىدا، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 

شىنجاڭ ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ . خهلقى ئالدىدا يهرگه قاراپ قالمايدۇ
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لىقى مهلۇم بىر رايون ياكى ئايرىلماس بىر قىسمى، شىنجاڭنىڭ باي
مىللهتكه مهنسۇپ بولماستىن، بهلكى دۆلهتكه ۋە پۈتۈن 

دۆلهت . مهملىكهتتىكى ھهر مىللهت خهلقىگه ئورتاق مهنسۇپ
زېمىنىدىكى بايلىقالرنى ئېچىش ۋە ئۇالردىن پايدىلىنىش ھامان 
دۆلهتنىڭ بىر تۇتاش پىالنلىشى بىلهن پىالنلىق، قهدەم ـ باسقۇچلۇق 

بېرىلىدۇ، ئۇ دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئېلىپ 
دۆلهت شىنجاڭنىڭ بايلىقىنى . يۈرگۈزگهنلىكىنىڭ ئىپادىسى

ئېچىش جهريانىدا، ھهر يىلى نۇرغۇن مهبلهغ چىقىرىپ شىنجاڭغا 
ياردەم بېرىۋاتىدۇ، قېرىنداش ئۆلكه، ئاپتونوم رايون، شهھهرلهرمۇ 

رلىق ماددىي ئهشيا، تېخنىكا، ئىختىساس ئىگىلىرى قاتا
جهھهتلهردىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىپ، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 
خهلقىنى ياخشى تهرەققىيات پۇرسىتى بىلهن تهمىن ئهتتى، 
شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىياتىنى تېزلىتىپ، ھهر مىللهت 
خهلقىنىڭ تۇرمۇش سهۋىيسىنىڭ مۇقىم ئېشىشىنى ئىلگىرى 

هتنىڭ شىنجاڭدىكى يامان غهرەزلىك كىشىلهرنىڭ دۆل. سۈردى
بايلىقالرنى ئېچىشىغا قارشى تۇرغانلىقى شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 
خهلقىنىڭ ئورتاق بېيىشىغا قارشى ترغانلىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
. شىنجاڭنى بۆلۈۋېلىش سىياسىي قارا نىيىتىنى ئاشكارىالپ بهردى

مىللهتلهر ئارىسىدا : نۇرغۇن ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرى
تۇغۇتنى يولغا قويۇپ، نوپۇسنىڭ قارىغۇالرچه كۆپىيىشىنى پىالنلىق 

تىزگىنلىگهندە، نوپۇسىنىڭ ئېشىشىنى ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي 
تهرەققىياتقا ئۇيغۇنالشتۇرۇپ، بايلىقتىن پايدىلىنىش ۋە مۇھىتنى 
قوغداش بىلهن ماسالشتۇرۇپ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ نوپۇس 

رگىلى بولىدۇ، بۇ ئاز سانلىق ساپاسىنىڭ ئاسۈشىنى ئىلگىرى سۈ
مىللهتلهرنىڭ گۈللىنىشى، ئالغا ئىلگىرىلىشى ۋە تهرەققىي 
قىلىشنىڭ ئېهتىياجى، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ كهلگۈسى 

لېكىن يامان غهرەزلىك ئاشۇ . مهنپهئىتىگه ئۇيغۇن، دېدى
كىشىلهرنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر ئارىسىدا پىالنلىق تۇغۇتنى 
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ا يامان نىيهت بىلهن قارشى تۇرۇشتىكى مهقسىتى، يولغا قويۇشق
مۇشۇ ئارقىلىق پارتىيه رەھبهرلىكىگه قاشى تۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ 
تىنچ ـ ئىتتىپاق بولغان چوڭ ياخشى ۋەزىيىتىگه بۇزغۇنچىلىق 

بۇالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت . قىلىش
الىستىك ۋەتهننى كادىرلىرى ۋە ئاممىسى پارتىيىنى، سوتسىي

قىزغىن سۆيىدۇ، پارتىيه ۋە دۆلهتنىڭ تۈرلۈك فاڭجېن، 
سىياسهتلىرىنىڭ شىنجاڭدا ئىزچىللىشىشى ۋە 
ئهمهلىيلىشىشىنى قوغدايدۇ، ھهر قايسى تهرەپتىن كهلگهن 
بۆلگۈنچىلىك سۆز ـ ھهرىكهتلىرى بىلهن چهك ـ چېگرىنى ئېنىق 

ىپاقلىقىنى، ئايرىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتت
شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىنى ۋە ئىقتىساد، مهدەنىيهت 

ھهر قانداق كۈچ جۇڭخۇا . جهھهتتىكى تهرەققىياتىنى قوغدايدۇ
مىللهتلىرىنىڭ بىرلىككه كېلىش ۋە تهرەققىي قىلىش تارىخىنىڭ 

  .  ئالغا ئىلگىرىلىشىنى توسىيالمايدۇ
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يه ساھهسىدىكى بۆلگۈنچىلىك بىلهن ئىدېئولوگى . 8

  بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش
  

ئومۇمهن، بىر : "           ماۋزېدۇڭ مۇنداق دەپ كۆسهتكهنىدى
ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن، ھامان ئالدى بىلهن جامائهت 
پىكرى تهييارالشقا، ھامان ئالدى بىلهن ئىدىئولوگىيه جهھهتتىكى 

ئىنقىالبىي سىنىپالر . كه توغرا كېلىدۇخىزمهتلهرنى ئىشلهش
." شۇنداق قىلىدۇ، ئهكسىلئىنقىالبىي سىنىپالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ

 ـ يىللىرىدىن باشالپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك 80 ـ ئهسىرنىڭ 20
كۈچلىرى شىنجاڭدا ھهدەپ زوراۋانلىق، تېررورلوق ھهرىكهتلىرىنى 

بىي جامائهت ئېلىپ بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئهكسىلئىنقىال
پىكرى تهشۋىقاتىنى ئۈزلۈكسىز كۈچهيتىپ، مهكتهپلهرنىڭ دەرس 
مۇنبىرى ۋە ھهر خىل نهشر بۇيۇملىرىدىن پايدىلىنىپ، تارىخنى 
ھهدەپ بۇرمىلىدى، ئۆزگهرتتى ۋە ياساپ چىقتى، مىللىي 
بۆلگۈنچىلىك قىلىش، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇش ۋە خهنزۇالرنى چهتكه 

نى "شىنجاڭتى مۇستهقىل قىلىش" قىلدى، قېقىشقا قۇتراتقۇلۇق
مۇشۇنداق ئاالھىدە تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشته، تۇرغۇن . تهرغىپ قىلدى

 ـ يىلغىچه بولغان تات يىل ئىچىدە 1989 ـ يىلدىن 1986ئالماس 
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ھونالرنىڭ قىسقىچه "، "ئۇيغۇرالر"-ئارقىدىن ئۈچ كىتاب-ئارقا
ئۈچ "ەندە قىسقارتىلىپ تۆۋ" (قهدىمكى ئۇيغۇر ئهدەبىياتى"، "تارىخى
  . نى ئوتتۇرىغا چىقاردى) دەپ ئاتىلىدۇ"كىتاب

نهشر قىلىنغاندىن كېيىن، جهمئىيهتته كهڭ " ئۈچ كىتاب    "
ئۇ ئىلىم مۇھاكىمىسى ۋىۋىسكىسىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، . تارقالدى

تارىخنى بۇرمىالش، ئۆزگهرتىش ۋە ياساپ چىقىش يولى بىلهن، 
ىلىق قىلىدىغان، مىللهتلهر ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه بۇرغۇنچ

ئىتتىپاقلىقىغا زىيان سالىدىغان نۇرغۇن خاتا نۇقتىئىنهزەرلهرنى 
تارقىتىپ، بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئىدىيسىنى 
قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى، بولۇپمۇ تارىخىي ئهھۋالالرنى ئانچه كۆپ 
چۈشهنمهيدىغان، جهمئىيهتكه ئهمدىال قهدەم قويغان ياشالرنى 

نى قولغا ئالغاندىن كېيىن خۇددى "ئۈچ كىتاب" بهزىلهر .زەھهرلىدى
گۆھهر تېپىۋالغاندەك، ھهممىال يهردە كىتابتىكى خاتا 

نىڭ "ئۈچ كىتاب"نۇقتىئىنهزەرلهرنى تارقىتىپ يۈردى؛ بهزىلهر 
نى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ، دەپ "ئىلىم ئۈچۈن قوشقان تۆھپىسى"

 قولدىن قولغا ئۆتكۈزۈپ قارىدى؛ نۇرغۇن ياش ئوقۇغۇچىالر تالىشىپ
ئىچكى ـ تاشقى دۈشمهن . ئوقۇپ، ئىدىيه جهھهتتىن زەھهرلهندى
نىڭ قهپهزدىن "ئۈچ كىتاب"كۈچلهر بىلهن مىللىي بۆلگۈنچىلهر 

چىققانلىقىغا بارىكالال ئوقۇپ، تهرجىمه قىلىپ نهشىر قىلىشقا 
كىرىشتى، شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، 

بىرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋەتهننىڭ 
بۇنىڭدىن . ئهكسىلئىنقىالبىي جامائهت پىكرى تهييارلىدى

تا تهرغىپ قىلىنغىنى ھهرگىز "ئۈچ كىتاب"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 
ئىلىم نۇقتىئىنهزەرىگه ياتىدىغان ئوخشاش بولمىغان تونۇش 
م بولماستىن، بهلكى ئوبيېكتىپ مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان پانتۈركىز

بىلهن پانئىسالمىزمدىن ئىبارەت ئىجتىمائىي پىكرى ئېقىمى، 
ئىچكى ـ تاشقى مىللىي بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرىگه ۋەكىللىك 
قىلىدىغان، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، 
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بۆلگۈنچىلىك ئېلىپ بارىدىغان، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز 
سىياسىي خهرىتىسىدىن ئايرىپ چىقىرىۋېتىشكه ئۇرۇنۇشتهك 

  . ئېهتىياج
ئايدا، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ -2يىلى -1991     

رەھبهرلىكىدە، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىكوم تهشۋىقات بۆلۈمى، ئاپتونوم 
رايونلۇق ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسى، ئاپتونوم رايونلۇق 
، ئاخبارات ـ نهشرىيات ئىدارىسىنىڭ بىرلىكته ئۇيۇشتۇرۇشى بىلهن

قهدىمكى ئۇيغۇر "، "ھونالرنىڭ قىسقىچه تارىخى"، "ئۇيغۇرالر"
دېگهن ئۈچ كىتاب مهسىلىسى توغرىسىدا مۇزاكىرە "ئهدەبىياتى

يىغىنغا شىنجاڭ ۋە قېرىنداش ئۆلكه، . يىغىنى چاقىرىلدى
شهھهلهردىكى تارىخشۇناسلىق، مىللهتشۇناسلىق، ئارخېلوگىيه، ئاز 

تارلىق جهھهتلهردىكى ھهر سانلىق مىللهتلهر ئهدەبىياتى قا
مىللهتتىن بولغان مۇتهخهسسىس، ئالىمالر ۋە تهشۋىقات، مائارىپ، 
مهدەنىيهت، نهشرىيات، مىللهتلهر، دىن خىزمىتى تارماقلىرىنىڭ 

.  تىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى140مهسئۇللىرى بولۇپ جهمئىي 
ئۈچ "يىغىنغا قاتناشقان ھهر مىللهت ئالىم، مۇتۇخهسسىسلىرى 

نى ئهستايىدىل ئوقۇپ تهكشۈرۈش ئاساسىدا، نۇرغۇن پوالتتهك "بكىتا
تىكى ئېغىر سىياسىي "ئۈچ كىتاب"تارىخىي پاكىتالر ئارقىلىق، 

خاتالىقنى چوڭقۇر تهھلىل قىلدى ۋە قاتتىق تهنقىد قىلدى، 
ئاپتورنىڭ تارىخنى ھهيدەپ بۇرمىالپ، ئۆزگهرتىپ ۋە ياساپ چىقىپ، 

ى تارقاتقان رەزىل ئهپتى ـ مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيسىن
يىغىندا شىنجاڭ تارىخىدىكى نۇرغۇن . بهشىرىسىنى پاش قىلدى

چوڭ ھهق، چوڭ ناھهق مهسىلىسى ئايدىڭالشتۇرۇلدى؛ شىنجاڭنىڭ 
ئهزەلدىن ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ ئايرىلماس تهركىبىي قىسمى 
ئىكهنلىكى ۋە شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئۇلۇغ جۇڭخۇۋا 

ىزنىڭ مۇھىم ئهزاسى ئىكهنلىكى كۈچلۈك تهشۋىق مىللىتىم
بۇ قېتىمقى يىغىن ئۇزاقتىن بۇيانقى بهزىلهر تارقاتقان . قىلىندى

خاتا، ئهكسىيهتچىل شهرقىي تۈركىستان تارىخىنىڭ زەھهرىنى 
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تازىالپ، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ سىياسىي سهزگۈرلىكىنى 
پاقلىقىنى ئۆستۈرۈپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهرنىڭ ئىتتى

قوغداپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قهتئىي قارىشى تۇرۇش 
كۈرىشىنىڭ مۇھىملىقىنى يهنىمۇ ئىلگىرىلهپ چوڭقۇر تونۇشتا، 
ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ئىشى ۋە ئىقتىسادىي 

  .  تهرەققىياتىدا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه يىغىن بولدى
  
  قان سهلبىي دەرسلىك چوڭ مۇھىتتا قهپهزدىن چىق) 1(

     
نىڭ ئارقا ـ ئارقىدىن "ئۈچ كىتاب"   تۇرغۇن ئالماس ياساپ چىققان 

ئۇ . نهشر قىلىنىپ تارقىتىلىشى ھهرگىز تاساددىپىي ئىش ئهمهس
تاشقى شارائىت تهسىرىنىڭ مهھسۇلى، -ئهينى ۋاقىتتىكى ئىچكى

، "غهربلهشتۈرۈش"ئامېرىكا قاتارلىق غهرب ئهللىرىنىڭ جۇڭگونى 
سۈيقهستى ۋە دۆلهت ئىچىدىكى بۇرژۇئاچه " پاچىالش"

ئهركىنلهشتۈرۈش پىكىر ئېقىمىنىڭ شىنجاڭدىكى ئىنكاسى، 
شۇنداقال بۆلگۈنچىلىك بىلهن بۆلۇۈنچىلىككه قاشى كۈرەشنىڭ 

  . ئىدىئولوگىيه ساھهسىدىكى گهۋدىلىك ئىپادىسى
 ـ 3 ـ نۆۋەتلىك مهركىزىي كومىتېتى 11 ـ يىلىدىكى پاتىيه 1978    

ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن، پۈتۈن پارتىيه ۋە پۈتۈن مهملىكهتته 
خىزمهتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشنى مهركهز 
قىلىشقا يۆتكهلدى، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، شىنجاڭدا پۈتۈن 
مهملىكهتكه ئوخشاش، تات ئاساسىي پرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش بىلهن 

ىڭ تۇرۇش كۈرىشى مهۋجۇت بولۇپ بۇرژئاچه ئهركىنلهشتۈرۈشته چ
بۇ كۈرەش يهنه كېلىپ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، . كهلدى

مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى 
كۆپ يىلالردىن بېرى، . كۈرەشته گهۋدىلىك ئىپادىلهندى

خهلقئارادىكى جۇڭگوغا، كوممۇنىستىك پارتىيىگه قارشى كۈچلهر 
هت ئهلدىكى ئهيسا كاتتىۋاشلىقىدىكى مىللىي بىلهن چ
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بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى دۆلىتىمىز ئىچىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك 
كۈچلىرى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ، شىنجاڭدا ۋەتهن بىرلىكىگه 
بۆلگۈنچىلىك سېلىش، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق 

ۇالر قىلىش جىنايى ھهرىكىتىنى زادى توختاتماي كهلدى، ئ
نى ھهدەپ تهرغىپ قىلىپ، " مۇستهقىل قىلىش"شىنجاڭنى 

قۇرۇش قهستىدە بولۇپ، " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيتى"
شىنجاڭنى قااليمىقانالشتۇرۇش، پۈتۈن مهملىكهتنى 
قااليمىقانالشتۇرۇش، كومپارتىيه رەھبهرلىكىنى ئاغدۇرۇش، 

ىرىلدۈرۈش خام سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى ئاغدۇرۇش، كاپتالىزمنى ت
ئۇالر بۇ ئهكسىيهتچىل مهقسىتىگه يېتىش . خىيالدا بولۇپ كهلدى

ئۈچۈن، بىر تهرەپتىن، ھهر خىل رەزىل سۈيقهست ۋە رەزىل 
نهيرەڭلهرنى ئىشلىتىپ، ئهكسىلئىنقىالبىي تېرورلۇق، 
بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ باردى، ھهتتا 

ىدى؛ يهنه بىر تهرەپتىن، ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغ
تىنچ "سىياسىي، ئىدىيه، مهدەنىيهت جهھهتتىن سىڭىپ كىرىپ، 

ئىس ـ تۈتهكسىز "ستراتېگىيسىنى يولغا قويۇپ، " ئۆزگهرتىۋېلىش
ئىدىئولوگىيه جهھهتتىن يوچۇق تېپىش . ئېلىپ باردى" ئۇرۇش

ئۈچۈن، ئۇالر مىللهت، دىن تونىغا ئۇرۇنۇۋېلىپ، ئهكسىيهتچىل كىتاب 
ژۇرنالالرنى تۈزۈش، نهشر قىلىش، ئهكسىيهتچىل تهشۋىقات ـ 

رەسىملىرىنى چېگرا سىرتىدىن ئوغرۇلۇقچه توشۇش، ئهكسىيهتچىل 
تهشۋىقات ۋەرەقلىرىنى تارقىتىش، ئهكسىيهتچىل شوئار يېزىش 
قاتارلىق ۋاشتىلهرنى قوللىنىپ، بۆلگۈنچىلىك كهيپىياتى پهيدا 

. ئۆچمهنلىك قوزغىدىقىلىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلدى، مىللىي 
يۇرتىمىز "نى تهرغىب قىلدى، "شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش"

دېگهننى كۈچىنىڭ بارىچه كۆككه كۆتهردى، بۇ " شهرقىي تۈركىستان
ئارقىلىق كىشىلهرنى قايمۇقتۇرۇپ، ھهقىقىي ئهھۋالنى 

 ـ يىلالرغا كهلگهندە، غهربتىكى 80. بىلمهيدىغان كىشىلهرنى ئالدىدى
ئهمهلىي ئىقتىسادىي كۈچىگه ۋە تهشۋىقات چوڭ دۆلهتلهر 
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ۋاستىلىرىنى مۇنۇپۇل قىلىۋېلىش ئۈستۈنلۈكىگه تايىنىپ، 
سوتسىيالىستىك دۆلهتلهر ۋە كهڭ تهرەققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهرگه 
مهدەنىيهت، ئىدىيه جهھهتتىن سىڭىپ كىرىشنى كۈچۈيتىپ، 

مهسىلىسىدىن " دىن"، "مىللهت"، "كىشىلىك ھوقۇق"
. پ، باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئېغىر ئارىالشتىپايدىلىنى

مهملىكهت ئىچىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرى دەرىجىدىن 
تاشقىرى چوڭ دۆلهتنىڭ زومىگهرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا 
يىراقتىن ماسلىشىپ، مىللهت ۋە دىن نىقابىغا ئورۇنۇۋېلىپ، ۋەتهنگه 

. ىي شۇملۇق بىلهن شۇغۇنالندىبۆلگۈنچىلىك قىلىشتهك جىناي
مانا مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈشتۈ ياسىلىپ چىقىپ، " ئۈچ كىتاب"

  . قهپهزدىن چىقىرىلدى
  

  چوڭقۇر تارىخي مهنبه ۋە ئىدىيىۋى مهنبه) 2    (
  
نىڭ مهيدانغا چىقىشىنىڭ چوڭقۇر خهلقئارا ۋە ئىچكى "ئۈچ كىتاب"

ر تارىخىي مهنبهسى ئارقا كۆرۈنۈشى بولۇپال قالماستىن، بهلكى چوڭقۇ
شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك . ۋە ئىدىيۋى مهنبهسى بار

پىكىر ئېقىمى پانئىسالمىز بىلهن پانتۈركىزمنى ئۆزىنىڭ 
يېقىنقى بىر " ئۈچ كىتاب. "ئىدىيىۋى نهزەرىيه ئاساسى قىلغان

ئهسىردىن بۇيانقى پانئىسالمىزم بىلهن پانتۈركىزمنىڭ شىنجاڭدا 
 ۋە شىنجاڭغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنىڭ تارقالغانلىقىنىڭ

دىن ئىبارەت بۆلگۈنچىلىككه "شهرقىي تۈركىستان تارىخى"مهھسۇلى، 
ۋەكىللىك قىلىدىغان بۇ ئهسهرنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى 

  . كۆچۈرۈلمىسى
شىنجاڭغا پانئىسالمىزم بىلهن " شهرقىي تۈركىستان تارىخى   "

پ بېرىدىغان پانتۈركىزمنى تهرغىب قىلىدىغان ۋە يېتىشتۈرۈ
ۋەكىللىك خاراكتېرىدىكى ئهسهر بولۇپ، ئۇنىڭدا ئهكسىيهتچىل 
سىياسىي قاراش، تارىخىي قاراش، مىللهت قارىشى، دىن قارىشى 
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بۇ ئهكسىيهتچىل ئهسهردە كۈچنىڭ . مهركهزلىك يىغىنچاقالنغان
بارىچه تهرغىب قىلىنغان ئاساسىي نۇقتىئىنهزەر ئاساسلىقى 

  : تۆۋەندىكىلهر
ئۇنىڭدا تۈركىي تىل . نهزەرىيىسى" للهت ھهممىدىن ئهالمى"  )1(

سىستېمىسىدىكى تىلالردا سازلىشىدىغان مىللهتلهرنىڭ تارىخىي 
پائالىيهتتىكى ماكان دائىرىسى ۋە تارىخىي رولى مۇبالىغه قىلىنىپ، 

 يىل ئىلگىرى ئۆزنىڭ يېزىقىنى ياراتقان، 9000تۈركلهر بۇنىڭدىن 
ب، غهرب ـ شىمالدىن ئۇلۇغ ئوكيان، تېررىتورىيىسى شهرق ـ جهنۇ

دۇنيادا "ھىندى ئوكيان، شىمالىي مۇز ئوكيانغىچه تۇتىشاتتى، بۇ جاي 
دەپ " ئىنسانالر مهدەنىيىتى بارلىققا كهلگهن جاي ئىدى

  .ۋاالقشىلىغان
ئۇنىڭدا . نهزەرىيسى" مۇستهقىل قىلىش" شىنجاڭنى   )2(

ىستان ئهزەلدىن شهرقىي تۈرك"شىنجاڭ تارىخى ھهدەپ بۇرمىلىنىپ، 
دەپ ئويدۇرمىچىلىق قىلىنغان، " مۇستهقىل دۆلهت

مهملىكىتىمىزنىڭ قهدىمكى شىمالىي ۋە غهربىدىكى مىللهتلهرنى 
مۇستهقىل تۇرغان "جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىنىڭ سىرتىدا 

دەپ ۋاالقشىغان، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خاندانلىق بىلهن " مىللهت
ەر قىلىپ قويۇلغان، سهددىچىن سېپىلىنى خهنزۇالر جۇڭگوغا باراۋ

چېگرا دەپ، " تۈركلهر بىلهن جۇڭگونى ئايرىپ تۇرىدىغان"
شىنجاڭنىڭ غهربىي خهن سۇاللىسىدىن تارتىپال ئۇلۇغ جۇڭگونىڭ 
بىر قسمى بولۇپ كهلگهنلىكىدەك تارىخىي پاكىت تۈپتىن ئىنكار 

  .قىلىنغان
" هتكه قېقىشخهنزۇرالرغا قارشى تۇرۇش، خهنزۇالرنى چ) "3 (

ئۇنىڭدا مهملىكىتىمىزنىڭ كۆپ مىللهت دوستانه . نهزەرىيسى
بېرىش ـ كېلىش قىلىپ، ئۇلۇغ ۋەتهننى ئورتاق ياراتقان تارىخىي 
تهرەققىيات ئاساسىي ئېقىمى ئىنكار قىلىنىپ، مىللهتلهر 
مۇناسىۋىتى تارىخى خهنزۇالر بىلهن باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ 

شىش، توختىماي جازا ئۇرۇشى قىلىش تارىخى ئۆزئارا دۈشمهنلى
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دەپ " ياۋايى تاجاۋۇزچىالر"خهنزۇالر . قىلىپ تهسۋىرلهنگهن
شهرقىي تۈركىستان مىللهتلىرىنىڭ "ھاقارەتلهنگهن، جۇڭگونى 

دەپ، خهن سۇاللىسىنىڭ غهربىي يۇرتنى "  يىللىق دۈشمىنى3000
دەپ، " تاجاۋۇز قىلىپ ئىگىلىۋېلىش"بىرلىككه كهلتۈرگهنلىكىنى 

" پۈتۈۋېلىش"چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭنى قايتۇرۋالغانلىقىنى 
تۈركىي مىللىتىدىن باشقا بارلىق مىللهتلهرگه "دەپ قارا چاپالنغان، 

الرنى يوقىتىش كېرەك دەپ جار " كۇففار"، "قارشىتۇرۇش كېرەك
  .سېلىنغان

ئۇنىڭدا ئاتالمىش . نهزەرىيسى" پانتۈرك ئورتاق گهۋدىسى) "4 (
ئىنقىالبىنىڭ مهقسىتى جۇڭگونىڭ ئاسارىتىدىن "ستان تۈركى

دەپ دەۋراڭ سېلىنىپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ " مهڭگۈلۈك قۇتۇلۇش
نى " دۆلهت قارىشى، مىللهت ئېڭى، دىنىي ئېتقادى"ئاتالمىش 

كۈچهيتىش كېرەك دەپ جار سېلىنىپ، شىنجاڭ زېمىنىدا 
نىڭ "ۇرىيتىشهرقىي تۈركىستان جۇمه"ئالالقاچان گومران بولغان 

  . روھىنى قايتۇرۇپ كېلىشكه ئۇرۇنۇلغان
   يېرىم ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، دۆلهت سىرتىدىكى 
دۈشمهن كۈچلهر شىنجاڭغا ھهر خىل يولالر بىلهن سىڭىپ 
كىرىشنى يولغا قويغاندا، بۇ ئهسهردىكى بىر قاتار ئهكسىيهتچىل 

 ۋە قوللىنىپ نۇقتىئىنهزەرلهرنى ئۈزۈلدۈرمهي تهشۋىق قىلىپ
كهلدى، شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرىمۇ بۇ كىتابنى گۆھهر 

دەپ كۆككه كۆتۈرۈپ، " ئىلمىي تارىخىي كاتتا ئهسهر"دەپ بىلىپ، 
ئۇنىڭ زەھىرى جهمئىيهتكه تارقىلىپ، . مهخپىي بېسىپ تارقاتتى

كىشىلهردە ئىدىيىۋى قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلدى، ئهمهلىيهتته، 
ۈندىكى مىااىي بۆلگۈنچىلىك ۋە قانۇنسىز دىنى بۈگۈنكى ك

  . كۈچلهرنىڭ ھهرىكهت قىبلىنامىسى بولۇپ قالدى
  
  تا تارقىتىلغان ئاساسلىق خاتا نۇقتىئىنهزەرلهر " ئۈچ كىتاب) "3(
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مىللىي مۇستهقىللىق ۋە بۆلگۈنچىلىك كۈچنىڭ بارىچه تهرغىب . 1
  قىلىنغان 

ىي پاكىتالر ئىسپاتلىدىكى،      مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدىغان تارىخ
دۆلىتىمىزدىكى مىللهتلهر ئۇزاق تارىخىي جهرياندا، بىرلىككه 
. كهلگهن كۆپ مىللهتلىك دۆلهتنى شهكىللهندۈرگهن

مهملىكىتىمىزدىكى ئۇيغۇرالر ئۆز ئىچىگه ئالغان مىللهتلهر جۇڭخۇا 
مىللىتىنىڭ تارىخىنى بىرلىكته ياراتقان، ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى بىلهن .  بىرلىكته ئاچقانزېمىنىنى
مهملىكىتىز چېگىرىسى ئىچىدىكى باشقا ئاز سانلىق 
مىللهتلهرنىڭ تارىخ ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ ئۇزاق تارىخىنىڭ بىر 

نىڭ ئاپتورى تارىخىي پاكىتالرغا " ئۈچ كىتاب"لېكىن . قىسمى
هقىل قارىماي، تارىختىكى ئۇيغۇرالرنى جۇڭگونىڭ سىرتىدا مۇست

ياشىغان مىللهت دەپ، تارىختا مهملىكىتىمىزنىڭ شىمالىدا ۋە 
شىنجاڭدا ياشىغان ئاز سانلىق مىللهتلهرنى جۇڭگودىكى قهدىمقى 
مىللهت ئهمهس، ئۇالر جۇڭگونهڭ سىرتىدا ئۆز ئالدىغا تۇرغان 

دېگهن كىتابتا " ئۇيغۇرالر. "دەپ ھېسابلىغان" مۇستهقىل دۆلهت"
بۇ مىللهت "ئۇيغۇر دېگهن : ئېنىق قىلىپئاپتور كىتابخانىالرغا 

دەسلىپىدە ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادى ۋە قان قېرىندىشى بولغان 
ھون تهڭرىقۇتلۇقى، ئۇلۇغ كۆك تۈرك -ھونالرنىڭ ئۇلۇغ ئوغۇز

ئۇرخۇن -خاقانلىقى، تهركىبىدە ياشىغان بولسا، كېيىن ئۇيغۇر
كهڭسۇ خاقانلىقى، قاراخانىالر دۆلىتى، ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىقى، 

خانلىقى قاتارلىق قۇدرەتلىك ) سهئىدىيه(ئۇيغۇر خانلىقى، ياركهنت 
شۇنداق قىلىپ ئاپتور . دېگهن" دالهتلهرنى قۇرغان

مهملىكىتىمىزدىكى ھونالر، تۈركلهر قاتارلىق قهدىمقى 
مىللهتلهرنىڭ تارىخىنى توغرىدىن توغرا ئۇيغۇرالر تارىخ قىلىۋېلىش 

ق قىلىپ ھونالر، تۈركلهرنىڭ بىلهنال قالماستىن، بهلكى ئېنى
ئۇ جهنۇبقا . تارىخىنى جۇڭگونىڭ سىرتىدىكى تارىخ قىلىپ سازلىگهن

دەپ " ھونالرنىڭ جۇڭگوغا كۆچۈپ كېلىشى"كۆچكهن ھونالرنى
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سهددىچىن سېپىلى "ئاتىغان، ھونالر قاتارلىق قهدىمكى مىللهتلهر 
تاڭ . دېگهن"ئىچىگه كۆچۈپ كىرىپ، جۇڭگودا دۆلهت قۇرغان 

لىسىنىڭ تۈركلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه كهلگهندە، سۇال
گاھىدا تۈركلهر سهددىچىن سېپىلىدىن : "تېخىمۇ يالىڭاچ ھالدا

ئۆتۈپ جۇڭگو تېررىتورىيىسىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن، گاھىدا 
جۇڭگو قوشۇنلىرى سهددىچىن سېپىلىدىن چىقىپ تۈركلهر 

بۇ ئۇنىڭ ھونالر، . گهندې" تېررىتورىيىسىگه تاجاۋوز قىلىپ كىرگهن
تۈركلهرنى جۇڭگونىڭ قهدىمكى شىمالىدا ياشىغان قهدىمكى مىللهت 
دەپ قارىمايدىغانلىقىنى، شۇنداقال ھونالر، تۈركلهر ياشىغان ۋە 
ھۆكۈمرانلىق قىلغان جايالرنى تارىختا جوڭگونىڭ تېررىتورىيىسى 

غۇن تۇر. بولغان دەپ قارىمايدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ
پهقهت خهنزۇالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك " جۇڭگو"ئالماس ئهمهلىيهتته، 

نىڭ " جۇڭگو"رايونىدا قۇرغان خهن ـ تاڭ سۇاللىلىرىنى كۆرسىتىدۇ، 
تېررىتورىيىسى پهقهت سهددىچىن سېپىلىنىڭ ئىچى بىلهنال 
چهكلىنىدۇ، دەپ قارىغان، يهنىمۇ ئىلگىرىلهپ جۇڭگودىكى ئاز 

ڭ تارىخىنى ۋە مهملىكىتىمىزنىڭ شىمالىي، سانلىق مىللهتلهرنى
  . غهربىي رايونىنىڭ تارىخىنىمۇ جۇڭگونىڭ تارىخىدىن ئايرىۋەتكهن

نىڭ ئاپتورى ئۆز " ئۈچ كىتاب"     مۇشۇنى چىقىپ قىلىپ، 
، "خائىن"مىللىتىدىكى تارىختا ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغدىغانالرنى 

ئاتالمىش مىللىي دېگهن، " كهچۈرگىسىز جىنايهت ئۆتكۈزگهنلهر"
دۆلهت مۇستهقىللىقى ۋە ئازادلىقىنى كۈچىنىڭ بارىچه تهرغىب 

مهسىلهن، ئهينى ۋاقىتتا خهن سۇاللىسىغا قاراشلىق . قىلغان
بولغان، چېگرا رايون بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكنىڭ بىرلىكى، خهن 
سۇاللىسى بىلهن ھونالرنىڭ ئىناقلىقى ئۈچۈن تۆھپه قوشقان 

دېگهن؛ خهن سۇاللىسى بىلهن " خائىن"تنى قوغۇشار تهڭرىقۇ
: دۈشمهنلهشكهن غهربىي ھون تهڭرىقۇتى قۇتئۇسنى كۆككه كۆتۈرۈپ

تاالنتلىق ھهربىي ئىستراتېگىيىچى، قهيسهر، مهغرۇر، ۋەتهنپهرۋەر "
  . دەپ ماختىغان" يېڭىلمهس قهھرىمان"ۋە " تهڭرىقۇت
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ىالنغان، دۆلىتىمىز تارىخىدىكى مىللهتلهر مۇناسىۋىتى بۇرم. 2

  . مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا زىيانلىق خاتا قاراشالر تارقىتىلغان
  

جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ شهكىللىنىش جهريانى مهملىكىتىمىزدىكى 
ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئۇزاق تارىخىي جهرياندا ئۆز ئارا ئاالقه 
قىلىش، ئىناق بىلله ياشاش، ئورتاق تهرەققىي قىلىش جهريانى، 

ارىخىدىكى مىللىي مۇناسىۋەتنىڭ خۇسۇسىيىتى مهملىكىتىمىز ت
ئۇنىڭ ئاساسىي مهزمۇنى شۇنىڭدىن . مانا مۇشۇنداق شهكىللهنگهن

ئىبارەتكى، ھهر قايسى مىللهتلهر كۈنسايىن ئۆزئارا يېقىنلىشىپ، 
ئۆزئارا سىڭىشىپ، ئۆزئارا يار ۆ يۆلهك بولۇپ، بىزنىڭ بۇ كۆپ 

مىزنى بىرلىكته بهرپا مىللهتلىك، بىرلىككه كهلگهن ئۇلۇغ دۆلىتى
ئهلۋەتته، بۇ ئورتاق تهرەققىي قىلىش جهريانىدا سىياسىي، . قىلغان

كېلىشته -ئىقتىسادىي، مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئاالقه ۋە بېرىش
ئىپادىلهنگهن مىللهتلهر مۇناسىۋىتىمۇ بهزىدە تىنچ تهرەققىي قىلغان 

تولغان، ئهمهس، بهلكى مىللىي زىددىيهت ۋە مىللىي توقۇنۇش بىلهن 
لېكىن . بهزىدە ھهتتا ئۆزئارا ئۇرۇشۇش شهكلى بىلهن ئىپادىلهنگهن

ئهگهر مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ ۋاقتى بىلهن 
مىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا ئىناق ئۆتكهن ۋاقتىنى سېلىشتۇرىغان 
. بولساق، ئىناق ئۆتكهن مهزگىل ئۇرۇش مهزگىلىدىن كۆپ ئۇزاق

ىدىكى كۆپ مىللهت ئوتتۇرىسىدىكى دېمهك، مهملىكىتىمىز تارىخ
بىرلىك، ئىتتىپاقلىق، ئالماشتۇرۇش، ئىلگىرىلهش مىللهتلهر 

ئۈچ "لېكىن،. مۇناسىۋىتى تهرەققىياتىدىكى ئاساسىي ئېقىم
نىڭ ئاپتورى مهملىكىتىمىز تارىخىدىكى مىللهتلهر "كىتاب

مۇناسىۋىتى تهرەققىياتىنىڭ ئاساسىي ئېقىمىغا كۆز يۇمۇپ، 
ىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا دۈشمهنلىشىش، تارىختىكى م

قىرغىنچىلىق ۋە يۇتۇۋېلىشتىن ئىبارەت تارماق ئېقىمنى كۈچنىڭ 
بارىچه كۆپتۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ مىللهتلهر مۇناسىۋىتى تارىخىنى 
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ئۇرۇش تارىخى قىلىپ بۇرمىلىغان، بولۇپمۇ خهنزۇالر بىلهن ئاز 
  . ىۋەتنى بۇرمىلىغان سانلىق مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناس

تا دۆلىتىمىز تارىخىدىكى مهركىزىي "ئۈچ كىتاب" ئاپتور 
خاندانلىقالر بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خهنزۇالر ھاكىمىيتىنى 
تامامهن باراۋەر قىلىپ قويۇپ، خهنزۇالر تىكلىگهن فېئودال 
ھاكىمىيهت بىلهن خهنزۇ خهلقىنى تامامهن باراۋەر قىلىپ قۇيۇپ، 

ارىخىي جهرياندا، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خهنزۇالر ئۇزاق ت
ھاكىمىيىتى ۋە خهنزۇ خهلقى بىلهن ئاز سانلىق مىللهتلهر 
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئىزچىل تۈردە دۈشمهنلىشىش، 
قارشىلىشىش بىلهن تولغان، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى خهنزۇالر 

لهتلهرگه ھاكىمىيىتى ياكى مهركىزىي خاندانلىق ئاز سانلىق مىل
ئهزەلدىن تاالن ـ تاراج ۋە تاجاۋۇز قىلىش مهقسىتىدە بولۇپ كهلگهن، 

ئاپتورنىڭ قهلىمى ئاستىدا، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكتىكى . دەپ قارىغان
خهنزۇالر قۇرغان ھاكىمىيهتلهر بىلهن قهدىمكى ئاز سانلىق 
مىللهرتلهر ئوتتۇرىسىدا تىنماي جازا ئۇرۇشى بولغاندىن تاشقىرى، 

 مهزگىللهردىمۇ باشتىن ـ ئاخىر دۈشمهنلىك بىلهن تولغان تىنچلىق
  . قامۇ قارشىلىق مۇناسىۋەت بولغانمىش

نىڭ ئاپتورى يهنه تارىخنى قهستهن بۇرمىالپ، ئوتتۇرا " ئۈچ كىتاب  "
تۈزلهڭلىك ھاكىمىيىتى بىلهن خهنزۇالر ئارىغا بۆلگۈنچىلىك سالدى 

ك بىلهن ئويدۇرۇپ ۋە ۋاپاسىزلىق قىلدى، دېگهننى يامان غهرەزلى
مهسىلهن، خهن سۇاللىسىنىڭ ئهلچى قىلىپ ئهۋەتىشى . چىققان

 يىلدىن كۆپ ۋاقىت پائالىيهت 30بىلهن، بهن چاۋ غهربىي يۇرۇتتا 
ئېلىپ بېرىپ، دۆلهتنىڭ بىرلىككه كېلىشى ۋە غهربىي يۇرتنىڭ 

ۈچۈن پائال ئهجىر سىڭدۈرۈپ، زور تۆھپه قوشقان، شۇ =تىنچلىقى ئۇ
ئۈچ "هلىقنىڭمۇ ھارمىتىگه سازاۋەر بولغان، لېكىن يهردىكى خ

بهن چاۋ تارىم : "نىڭ ئاپتورى زەھهرخهندىلىك بىلهن" كىتاب
ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر خانلىقلىرىنىڭ ئۆزئارا زىددىيىتىدىن 
پايدىلىنىپ، ئۇالرنى بىر ـ بىرى بىلهن كالال سوقۇشتۇرۇپ، ئۆزئارا 
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شكه سهۋەب ئۇرۇشقا سېلىپ قويۇپ، كۆپلهپ قان تۆكۈلۈ
، سىيانپىالر بىلهن "تۇراالر"ئاپتور يهنه ئاتالمىش . دېگهن"بولدى

ھونالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ ھهممىسى خهن سۇاللىسىنىڭ 
  . دېگهن"ئارىغا بۆلگۈنچىلىك سېلىشىدىن بولغان

   مهملىكىتىمىز تارىخىدا خهنزۇالر بىلهن شىمال ۋە غهربتىكى ئاز 
ا، ھهر قايسى ئاز سانلىق مىللهتلهر سانلىق مىللهتلهر ئارىسىد

ئارىسىدا كۆپ قېتىم قۇدا ـ باجىلىق مۇناسىۋىتى بولغان، بۇ ئىش 
فېئودال ھۆكۈمران گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدا بولغان بولغان بولسىمۇ، 
لېكىن ئوبيېكتىپ جهھهتته مىللهتلهر ئارىسىدىكى ئاالقىگه ۋە 

ئاپتور بۇنى بار كۈچى لېكىن، . ئىناق بىلله تۇرۇشقا پايدىلىق بولغان
بىلهن تۆۋەنلىتىپ، خهن سۇاللىسىنىڭ شىجۈن مهلىكىسى، جيېۇۋ 
مهلىكىسى، ۋاڭ جاۋجۈن ۋە تاڭ سۇاللىسىنىڭ تهيخې مهلىكىسى 

جۇڭگو خانلىرى باشقا دۆلهتنىڭ "قاتارلىقالرنىڭ ياتلىق بولۇشىنى 
ھاكۈمرانلىرىغا ياتلىق بولغان قىزلىرى ئارقىلىق شۇ دۆلهتنىڭ 

 ئهھۋالدىن خهۋەردار بوالاليدۇ، مهلىكه ئۆزىگه ھهمراھ بولۇپ ئىچكى
بارغان تهجىرىبىلىك سىياسهتچىلهرنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن 

جۇڭگو خانلىقى باشقا "، "جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بارىدۇ
دۆلهتنىڭ ھۆكۈمرانلىرىغا ياتلىق بولغان مهلىكه قىزلىرىدىن 

ئارقىلىق، كهلگۈسىدە شۇ دۆلهتكه تۇغۇلغان بالىلىرىنىڭ ۋارىسلىقى 
ھۆكۈمران بولۇشنى، بۇ دۆلهتنى ئۆزىگه بېقىنىدىغان ھالغا 
چۈشۈرۈشنى نهزەردە تۇتقان، يهنه بىر تهرەپتىن، ئۆزلىرىدىن تۇغۇلغان 
شاھزادىلهرنىڭ شۇ دۆلهتنىڭ پادىشاھلىق ئورنىغا ۋارىسلىق 

ئىچىدە قىلىشى توغرىسىدا دەۋا قوزغاپ، شۇ دۆلهت ھۆكۈمرانلىرى 
ئىتتىپاقسىزلىق تۇغدۇرۇپ، بىر پۈتۈن دۆلهتنى پارچىالپ 

  . دېگهن" ئاجىزالشتۇرۇشنى، ئاخىرىدا ئۇنى يوق قىلىشنى كۆزلىگهن
  
  .ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ئورنى ۋە رولى بهك ئاشۇرۇۋېتىلگهن . 3  
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ئۇيغۇرالر دۆلىتىمىزدىن ئىبارەت كۆپ مىللهتلىك چوڭ ئائىلىنىڭ 
پهخىرلىنىشىكه ئهرزىيدىغان ئۇزاق تارىخقا ئىگه، مۇھىم ئهزاسى، 

جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مهدەنىيىتىنى يارىتىشتا، ۋەتىنىمىزنىڭ 
چېگرا رايونىنى ئېچىش، بىرلىككه كهلگهن كۆپ مىللهتلىك 
. دۆلىتىمىزنى بهرپا قىلىش جهريانىدا زور تۆھپه قوشقان
اقال ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى جۇڭگو تارىخىنىڭ بىر قىسمى، شۇند

  . شىنجاڭ تارىخىنىڭ مۇھىم تهركىبىي قىسمى
تارىخقا تارىخىي "، "ئهستايىدىل، مهسئۇلىيهتچان"   لېكىن، 

دەپ "ماتېرىيالىزملىق كۆز قاراش بىلهن ئىلمىي مۇئامىله قىلغان
تهرىپلهنگهن تۇرغۇن ئالماس تارىخ ئهمهلىيىتىگه ۋە ئىچكى ـ تاشقى 

شىغا كۆز يۇمۇپ، ئۇيغۇرالنىڭ ئىلىم ساھاسىدىكىلهرنىڭ ئورتاق قارى
  . تارىخىي ئورنى ۋە رولىنى خالىغانچه بهك ئاشۇرۇۋەتكهن

    مهسىلهن، ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى مهسىلىسىدە، 
شىمالدىكى قهدىمكى ئاز سانلىق مىللهتلهر، مهسىلهن، ساكالر، 

هرنى ، تۈركلهر قاتارلىق مىللهتل"تۇراالر"ھونالر، سىيانپىالر، رۇرانالر، 
دەپ قاراپ، بۇ مىللهتلهرنىڭ " قېرىندىشى"، "ئهجدادى"ئۇيغۇرالرنىڭ 

تارىخىنىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى دەپ ھېسابلىغان، شۇنىڭ بىلهن 
ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي پائالىيهت ۋاقتىنى ئۇزارتقان، ئۇيغۇرالرنىڭ 
تارىخىي پائالىيهت ماكانىنى كېڭهيتكهن ھهمدە قىلچه ئاساسىزال 

 يىل ئىلگىرى بىر مىللهت 8000ر بۇنىڭدىن ئۇيغۇرال
 7000دا ياشىغان؛ ئۇيغۇرالردا بۇنىڭدىن "ئوتتۇرا ئاسىيا"سۈپىتىدە

يىل ئىلگىرى يېزا ئىگىلىكى بولغان، چارۋىچىلىق بىلهن 
دېهقانچىلىق ئىگىلىكى بىلله مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ۋەزىيهت 

 يارىتىلغان،  يىل ئىلگىرى يېزىق4000مهيدانغا كهلگهن؛ بۇنىڭدىن 
" يېزىق ئارقىلىق خاتىرلهش تارىخىغا قهدەم قۇيۇشقا باشلىغان"

ئۇيغۇرالرنىڭ "تا ئاپتور "ئۈچ كىتاب. "دېگهننى توقۇپ چىققان
ئاسىيا "، ئۇالر "ئهجدادى تارىختا نۇرغۇن قۇدرەتلىك قۇرغان

شهرق ۋە غهربنى "، "سهھنىسىدە شىرغا ئوخشاش ھۆكىرىگهن
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ەپ ماختاپ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ئورنى ۋە د"زىلزىلىگه كهلتۈرگهن
  . رولىنى كاككه كۆتۈرگهن

  مىللىي مهدەنىيهتكه مۇئامىله قىلىش مهسىلىسىدە، ئاپتور 
تارىختىكى مىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا مهدەنىيهت ئالماشتۇرغانلىقى، 
تهسىر كۆرسهتكهنلىكىدەك ئهمهلىيهتكه كۆز يۇمۇپ، ئۇيغۇر 

لهتلهر مهدەنىيىتىنىڭ مهنبهسى، دۇنيا مهدەنىيىتى ھهر قايسى مىل
دۇنيا "تهسىر كۆرسهتكهن، ئۇ "مۆلچهرلىگۈسىز"مهدەنىيتىگه 

مهدەنىيتىنىڭ ئهڭ قهدىمكى، ئهال داڭلىق ئاتۇن بۆشۈكلىرىنىڭ 
دەپ ھۆكۈم چىقارغان ھهم ماختاش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، " بىرى

لهن پانتۈركىزمچه مهدەنىيهت ئىدىيسىنى يامان غهرەزلىك بى
دېگهن خاتا نۇقتىئىنهزەرنى " ئورتاق تۈركىي مهدەنىيهت"تارقىتىپ، 

  . بازارغا سالغان
  
پانتۈركىزمچى ئىدىيىۋى نۇقتىئىنهزەر بار كۈچ بىلهن تهرغىب  . 4 

  . قىلىنغان ۋە تارقىتىلغان
  

شهرقىي "شهرىقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى " ئۈچ كىتاب   "
سته ئوتتۇرىغا قويۇشقا غا ئوخشاش، بىۋا"تۈركىستان تارىخى

پېتىنمىغان، ھهتتا ئازىنى بهزىدە بىر نهچچه ئېغىز ماركسىزم 
ئىبارىسى بىلهن پهدازالپ كۆرسهتكهن بولسىمۇ، لېكىن شۇنى ئېنىق 
كارۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئاپتورنىڭ ئاساسىي مهيدانى، نهزىرىيه 

  . بىلهن تومۇرداش"شهرقىي تۈركىستان تارىخى"نۇقتىئىنهزىرى 
قانداشلىق "اپتور ئۇيغۇرالرنىڭ ھونالر، تۈركلهر بىلهن   ئ

ئېتنىك مهنبه جهھهتتىن بىر ـ بىرىگه "بار، "مۇناسىۋىتى
ياراتقان "، "ئىرق جهھهتتىن بىر مهنبهدىن چىققان"، "قېرىنداش

، "مهدەنىيىتى، تۈپتىن ئېيتقاندا، بىر خىل مىللىي مهدەنىيهت
دېگهن نام تۈركچه تىلدا " تۈرك"شهرقىي تۈرك خاقانلىقى دەۋرىدە 

سۆزلىشىدىغان ئىرق ۋە ئۆرپ ـ ئادەت جهھهتته بىر ـ بىرىگه ئوخشاش 
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ۋە كېيىنچه . . . ياكى يېقىن بولغان ئۇيغۇر، ئوغۇز، قىرغىز
تۈركلهشكهن قىتانالر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ ئورتاق مىللهت نامى 

نى ئۆز "شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر"دەپ ھۆكۈم چىقارغان؛ يهنه " بولغان
بۇ تۈركىي خهلقلهر، جۇغراپىيلىك ئورنى جهھهتتىن "ئىچىگه ئالغان 

ئالغاندا، ئاسىيانىڭ شهرقىدىن غهربىگه ۋە غهربىي جهنۇبىغا قاراپ بىر 
بۇ تۈركىي "، "تۇتاش ھالدا سوزۇلۇپ كهتكهن كهڭ زېمىندا ياشايدۇ

سۈننىي (خهلقلهرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى ھازىر ئىسالم دىنىغا 
ئېتقاد قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئومۇمىي ئاھاله سانى ئهڭ ) پى بويىچهمهزھى

بۇ تۈركىي "، " مىليوندىن ئارتۇقراق كېلىدۇ150ئاز دېگهندىمۇ 
خهلقلهرنىڭ تىللىرى ئالتاي تىل سىستېمىسى تۈرك تىللىرى 

ھون ـ (ئۇالرنىڭ ئىالقىي ئاق تهنلىكلهرنىڭ تۇران "، "گۇرپىسىغا تهۋە
  . ېگهند" تىپىگه مهنسۇپ)تۈرك

دېگهن كىتابنىڭ " ئۇيغۇرالر"   ئۇيغۇرالرنىڭ يۇرتى توغرىسىدا 
قهتئىي ئۈزۈپ ئېيتىش كېرەككى، "بىرىنچى جۈملىسىدىال 

شۇنىڭغا دىققهت . دېييلگهن"ئوتتۇرا ئاسىيا"ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا يۇرتى 
دېگهن ئۇقۇم " ئوتتۇرا ئاسىيا"قىلىش كېرەككى، ئاپتور ئېيتقان 

دېگهن "تۈركاەرنىڭ ۋەتىنى"ىمىنالر ئېيتقان بىلهن مۇھهممهت ئ
ئۇنىڭ چېگرىسى غهربته . "ئۇقۇم ئهمهلىيهتته بىر يهرنى كۆرسىتىدۇ

قارا دېڭىزغا، شىمالدا ئاتاسقا، شهرىقته ياپون دېڭىزىغا، جهنۇبتا 
خۇاڭخې دەرياسىغا ھهم قارا قۇم چۆللۈكىگه تۇتىشىدۇ، يۇقىرىدا 

دېگهندىن شۇنى " ېرىئېيتىلغان كهڭ زېمىن تۈركلهرنىڭ ي
شهرقىي "ئوتتۇرا ئاسىيا"كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهسكى، ئاپتور ئېيتقان 

  .تۈركىستان بىلهن غهربىي تۈركىستاننىڭ باشقىچه ئاتىلىشى
   

  ھهققانىي كهسكىن تهنقىد 
  
تىكى بىر قاتار خاتا نۇقتىئىنهزەرلهر ئۇيغۇرالرنى ئۆز " ئۈچ كىتاب"

ىرى، ئالىملىرى ۋە ئاممىنىڭ ئىچىگه ئالغان ھهر مىللهت كادىرل
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قاتتىق غهزىپىنى قوزغىدى، كهڭ كادىرالر، ئاممىنىڭ كهسكىن 
ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ رەھبهرلىرى ۋە . تهنقىدىگه ئۇچرىدى

يىغىنغا قاتناشقان مۇتهخهسسىس، ئالىمالر خهنزۇچىغا تهرجىمه 
نىڭ ئهسلى ئورىگىنالىنى ئهستايىدىل " ئۈچ كىتاب"قىلىنغان

وقۇپ تهكشۈرۈپ، ماركسىزملىق ماتېرىيالىستىك تارىخىي قاراش ۋە ئ
دىئالېكتىك ئۇسۇلنى قوللىنىپ نۇرغۇن تارىخىي ماتېرىيالالرنى 

ئۈستىدە چوڭقۇر مۇزاكىرە ئېلىپ " ئۈچ كىتاب"كۆرۈپ چىقىپ، 
بېرىپ، كىتابتا ساقالنغان ئاساسلىق مهسىلىلهر ۋە خاتا 

ىنى قايىل قىالرلىق نۇقتىئىنهزەرلهرنى سىستېملىق، كىش
دەرىجىدە ئانالىز قىلىپ، شىنجاڭنىڭ تارىخى، مهدەنىيىتى، قهدىمكى 
زامان جۇغراپىيىسى، ئاھالىسى، شۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ 
شهكىللىنىشى ۋە كۆپىيىشىنى ھهقىقهتنى ئهمهلىيهتتىن 

  .   ئىزدىگهن ھالدا ئىلمىي شهرھلىدى
ھازىر ( تۆمۈر داۋامهت ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكمىتىنىڭ رەئىسى

مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن 
تۇرغۇن : چوڭقۇر قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسهتتى) باشلىقى

لېنىنىزم، ماۋزېدۇڭ -ى ماركسىزم"ئۈچ كىتاب"ئالماسنىڭ 
ئۈچ . "ئىدىيسىدىن چهتنهپ، شىنجاڭنىڭ تارىخىنى بۇرمىلىغان

ى دۆلىتىمىزنىڭ قهدىمدىن تارتىپ نىڭ ئهجهللىك يېر"كىتاب 
كۆپ مىللهتلىك، بىرلىككه كهلگهن دۆلهت ئىكهنلىكىنى ئىنكار 
قىلىش، مۇستهقىللىقىنى تهرغىب قىلىش، بۆلگۈنچىلىككه 
قۇتراتقۇلۇق قىلىش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه تارىخىي ئاساس 

نىڭ سىياسىي مهيدانى " ئۈچ كىتاب. "يارىتىپ بېرىشتىن ئىبارەت
سىي قارىشى پانتۈركىزم ئىدىيىسىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان ۋە سىيا
بىلهن تومۇرداش بولۇپ، نۇرغۇن " شهرقىي تۈركىستان تارىخى"ئهسهر 

" ئۈچ كىتاب"مهسىلىلهرنىڭ بايان قىلىنىشى جهھهتتىن ئالغاندا، 
" ئۈچ كىتاب"بۇ . نىڭ كۆچۈرمىسى"شهرقىي تۈركىستان تارىخى"

انتۈركىست مهسئۇد، مۇھهممهت يىلالردىكى پ-40 ـ ،30تامامهن 
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ئىمىن، ئهيساالرنىڭ قارىشىنى كۆچۈرۈۋالغان، ئۇنىڭدا يېڭى نهرسه 
نىڭ قهپهزدىن چىقىشى " ئۈچ كىتاب: "ئۇ مۇنۇالرنى تهكىتلىدى. يوق

شىنجاڭدىكى ئىدېئولوگىيه ساھهسىدىكى جىددىي كۈرەش، بۇ 
ئۈچ "كۈرەشنى جهزمهن ئهستايىدىل ۋە ئاخىرىغىچه چىڭ تۇتۇپ، بۇ 

  . نىڭ ئىجتىمائىي تهسىرىنى تهلتۈكۈس تۈگىتىش الزىم" كىتاب
ھازىر ئاپتونوم (   ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى 

جانابىل مۇنداق دەپ ) رايونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ رەئىيسى
تا بايان قىلىنغان بىر قاتار خاتا "ئۈچ كىتاب: "كۆرسهتتى

سىياسىي خاھىشالر ئىلىم شهكلى نۇقتىئىنهزەرلهر ۋە روشهن 
ئارقىلىق تارىخىي ۋە ئهدەبىي ئهسهرلهردە ئىپادىلهنگهن بولغاچقا، 
مۇرەككهپلىك ۋە تېخىمۇ زور كۆز بويامچىلىققا ئىگه، بۇ 
كىشىلهرنىڭ ئىدىيىسىنى چوڭقۇر قاتالمدىن زەھهرلهيدىغان، 
دۆلهتنىڭ بىرلىكىگه ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا زىيان 

  . ىدىغان مهنىۋى ئهپيۇنيهتكۈز
ئاپتور ۋارىسلىق قىلغان ۋە تهرغىپ قىلغان خاتا نۇقتىئىنهزەرنىڭ 
ۋەكىللىك قىلىدىغىنى بىر خىل پانتۈركىزملىق ئىجتىمائىي 

شۇڭا، بىز ئۇنى يالغۇز ئاپتورنىڭال مهسىلىسى دەپ .پىكىر ئېقىمى
شهرقىي : "ئۇ مۇنۇالرنى تهكىتلىدى. قارىماسلىقىمىز الزىم

ئۈچ "قاتارلىق "ئۇيغۇرالر"دېگهن كىتاب بىلهن " ستان تارىخىتۈركى
تارقاتقان خاتا نۇقتىئىنهزەرلهرنى ئهستايىدىل ئېنىقالپ، "كىتاب

بايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغان " شهرقىي تۈركىستان"پانتۈركىزم ۋە 
كېسىل رەددىيه بېرىشمىز، تۆت -مىللىي بۆلگۈنچىلىككه ئۈزۈل

ەنمهي چىڭ تۇرۇپ، بۇرژۇئاچه ئاساسىي پرىنسىپتا قهتئىي تهۋر
ئهركىنلهشتۈرۈشكه قارشى تۇرۇپ، بولۇپمۇ ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ 
ئىدېئولوگىيه ساھاسىدىكى كۈرەشنىڭ ئاالھىدىلىكىنى كۆزدە 
تۇتۇپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه 
قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى ئۇزاق مۇددەتلىك ئىستراتېگىيىلىك 

  .سۈپىتىدە داۋاملىق تۇتۇشىمىز كېرەكۋەزىپه 
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  شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسىدىكى ئالىمالر مۇنداق 
" ئۈچ كىتاب"قاتارلىق "ئۇيغۇرالر"تۇرغۇن ئالماس يازغان : دەپ قارىدى

سهپسهته ۋە يالغانچىلىق بىلهن تولغان، بۇنىڭغا ئهستايىدىل 
 بىر تهرەپلىمىلىك كىتابتىكى. مۇئامىله قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

قاراشقا ئاساسهن توقۇپ چىقىلغان تۈرلۈك ئىدېئالىستىك 
ليۇ . غهلىتىلىكنى تارىخىي پاكىتقا ئاساسهن پاش قىلىش كېرەك

: بىڭ ئهپهندى كهسكىن قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسهتتى
يالغاننى راست، ناھهقنى ھهق، " ئۈچ كىتاب"قاتارلىق "ئۇيغۇرالر"

رسىتىپ، ئاق ـ قارىنى ئاستىن ـ سهپسهتىنى ھهقىقهت دەپ كۆ
ئۈستىن قىلىپ، پارچه ـ پۇرات خاتا نۇقتىئىنهزەرلهرنى 
سىستېمىالشتۇرۇپ بىركتۈرۈپ سىياسىي قاراش، تارىخ قارىشى، 
مىللهت قارىشى ۋە مهدەنىيهت قارىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
ئهكسىيهتچىل نۇقتىئىنهزەر سىستېمىسىنى شهكىللهندۈرۈپ، ئۇنى 

ستىك ئىدېئولوگىيىگه قارشى قويۇپ، سوتسىيالىستىك سوتسىيالى
ئۇالرنىڭ زەھهرلهش . ئىدېئولوگىينىڭ ئورنىغا دەسىتىشكه ئۇرۇنغان

بىز . ۋە زىيان سېلىش رولىنى ھهرگىز تۆۋەن مۆلچهرلهشكه بولمايدۇ
بۇ ئهكسىيهتچىل سهپسهتىلهرگه قارشى ئۇزاققىچه قهتئىي كۈرەش 

  . قىلىشىمىز كېرەك
دېگهن كىتابنىڭ " ئۇيغۇرالر"لىم قۇتلۇق ئىمىن    ئۇيغۇر ئا

يېتهكچى ئىدىيىسى ئۈستىدە مهخسۇس تېمىدا سۆز قىلىپ، تۇرغۇن 
ئالماسنىڭ ئىدېئالىستىك قاراشتا چىڭ تۇرۇپ، مىللىي 
بۆلگۈنچىلىكنى ئاشكارا تهرغىب قىلغانلىق مهسىلىسىنى 

ئاپتور : كهسكىن پاش قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسهتتى
زنىڭ چىن شىخۇاڭ بىرلىككه كهلتۈرگهندىن مهملىكىتىمى

تارتىپال، ھوقۇق مهركهزگه مهركهزلهشتۈرۈلگهن چوڭ دۆلهت بولۇپ 
كهلگهنلىكىدەك بۇ تارىخىي پاكىتقا تۈپتىن كۆز يۇمۇپ، جۇڭگودىكى 

. تارىخ قىلىپ يازغان" مۇستهقىل"ئۇيغۇرالر تارىخىنى زورمۇ زور 
ر دۆلىتى ـــ جۇڭگو ئاپتور سهددىچىن سېپىلىنىڭ ئىچال خهنزۇال
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دېگهن مۇشۇنداق بىر ئۇقۇمنى قهستهن پهيدا قىلىپ، تارىختا 
سهددىچىن سېپىلىنىڭ سىرتىدا ياشاپ كهلگهن تۈرك، ھون، ئۇيغۇر 
قاتارلىق باشقا مىللهتلهرنى جۇڭگو دائىرىسىدىن ئايرىۋېتىپ، بۇ 
مىللهتلهر ۋە ئۇالر قۇرغان خاقانلىق بىلهن مهملىكىتىمىزنىڭ 

ىي خاندانلىقلىرىنىڭ مۇناسىۋىتىنى مهركهزىي مهركىز
خاندانلىقىنىڭ دۆلىتىمىز بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى دەپ قارىغان، 
ئۇالر ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن توقۇنۇش ۋە ئۇرۇشنىمۇ دۆلىتىمىزگه 

ئاپتور مهملىكىتىمىزنىڭ . قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىق دەۋالغان
سانلىق مىللهت مهركىزىي خاندانلىقلىرىنىڭ باشقا ئاز 

رايونلىرىدىكى ۋاكالهت مهمۇرىي ئاپپاراتلىرىنى ئېتراپ قىلماي، بۇ 
مىللهتلهر قۇرغان خانلىقنىڭ مهركىزىي خاندانلىق بىلهن بولغان 
تهۋەلىك مۇناسىۋىتىنى ئىنكار قىلىپ، مهملىكىتىمىزنىڭ 

بۇ . ئهزەلدىن كۆپ مىللهتلىك دۆلهت ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغان
ىشقا ئاشۇرۇش يولىدا تۆھپه قوشقان تارىخىي بىرلىكنى ئ

شهخىسلهرنى خۇنۇكلهشتۈرۈپ، بىرلىككه بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، 
مىللىي "مهركىزىي خاندانلىققا قارىشى تۇرغان كىشىلهرنى

قۇتلۇق ئىمىن تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ مۇنداق . دەۋالغان"قهھرىمان
تهن بىلهن شىنجاڭنىڭ تارىخىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭ ۋە: دەپ كۆسهتتى

بىرلىككه كهلگهنلىكى باشتىن ـ ئاخىر يېتهكچى ئورۇندا تۇرىدۇ، بۇ 
تارىختىكى ئاساسىي ئېقىم؛ تۇرغۇن ئالماسنىڭ ھهدەپ شىنجاڭنىڭ 

نى سۆزلهشتىكى غهرىزى سوتسىيالىستىك "مۇستهقىللىق تارىخى"
" مۇستهقىللىق"ۋەتىنىمىزدە ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئاتالمىش 

 مىللىي بالگۈنچىلىنى تهرغىب قىلىش، بۇ ھهرگىز ئېڭىنى قوزغاش،
قانداقتۇ ئىلىم مهسىلىسى ۋە تارىخقا بولغان ئوخشاش بولمىغان 

  .قاراش مهسىلىسى ئهمهس، بهلكى كهسكىن سىياسىي مهسىله
نىڭ مىللىي مهسىلىدىكى "ئۈچ كىتاب"  ئۇيغۇر ئالىم ياسىن ناسىر

اق دەپ كۆرسهتتى؛ ئېغىر خاتالىقىغا باھا بهگهن ماقالىسىدا مۇند
ئاپتور بۇرژۇئاچه مىللهت قارىشىنىڭ يېتهكچىلىكىدە، مىللىي 
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بۆلگۈنچىلىك مهيدانىدا تۇرۇپ، پانتۈركىزم مېلىنى كۈچىنىڭ 
تاشقى مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ -بارىچه بازارغا سېلىپ، ئىچكى

سىياسىتى تهشهببۇسىنى تولۇق ئىپادىلهپ، ئۆزنىڭ بۆلگۈنچىلىك 
-هقىللىق دەۋاسى قىلىش، مىللهتلهرنىڭ ئېسىلقىلىش، مۇست

ناچار، يۈكسهك ـ پهس دېگهن پهرقى بولىدۇ، دېگهن بۇرژۇئاچه مىللهت 
  .قارىشىدا چىڭ تۇرۇشتهك ئهسلى قىياپىتىنى ئاشكارىلىغان

غا باھا بهرگهن "ھونالرنىڭ قىسقىچه تارىخى"  بهزى ئالىمالر 
ھونالرنىڭ "اس يازغان تۇرغۇن ئالم: ماقالىسىدا مۇنداق دەپ كۆسهتتى

دا تارىخىي مهسىلىلهرنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭغا "قىسقىچه تارىخى
قاراشتا ماركسىزمنىڭ سىنىپىي نۇقتىئىنهزىرىگه ئهمهل 

بىر تهرەپلىمىلىك مىللهت (قىلىنماي، بهلكى مىللهت قارىشى 
مىللهت بىلهن " ھونالرنىڭ قىسقىچه تارىخ. "قوللىنىغان) قارىشى

ىدىكى كۈرەش، ھونالر بىلهن خهنزۇالر مىللهت ئوتتۇرس
ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش، ھونالر بىلهن خهن سۇاللىسى ئوتتۇرىسىدىكى 
كۈرەش، سىيانچىالر بىلهن ھونالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋە باشقا 

مىللىي كۈرەش ۋە . مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش بىلهن تولغان
نگهنۇ دەل سىنىپىي مىللىي ئۇرۇش كىتابنىڭ بهت ـ بېتىدە سۆزله

ئاپتور مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى، بولۇپمۇ . كۈرەش تىلغا ئېلىنمىغان
ھونالر بىلهن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنى سىنىپىي مهزمۇننى 

سىنىپنى نهزەرگه ئېلىشقا پېتىنمىغان، . قايرىپ قويۇپ سۆزلىگهن
  . ولمايدۇدېگهن سۆزنىمۇ ئۇچراتقىلى ب" سىنىپ"ھهتتا پۈتۈن كىتابتا 

     نۇرغۇن مۇتهخهسسىس، ئالىمالر مهخسۇس تېمىدا سۆزلىگهن 
تىكى خاتا "ئۈچ كىتاب"سۆزىدە ۋە نهزەرىيىۋى ماقالىسىدا 

نۇقتىئىنهزەرلهرگه سىستېمىلىق رەددىيه بهردى ھهمدە مۇنداق دەپ 
قاتارلىق ئۈچ كىتاب خاتالىق بىلهن تولغان، " ئۇيغۇرالر: "كۆرسهتتى

 مۇھاكىمه ئىديىسى جهھهتتىكى خاتالىق، نهزەرىيه ئۇنىڭدا ئىلمىي
قارىشى جهھهتتىكى خاتالىق بار، تهتقىقات ئۇسۇلى جهھهتتىكى 
ئىدېئالىستىك تارىخىي قاراشمۇ بار، بۇ ئۈچ كىتاب تارىخىي 
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ماتېرىيالالرنى بۇرمىالش، ئۆزگهرتىش، ھهتتا ئويدۇرۇپ چىقىش يولى 
ماركسىزملىق مىللهت بىلهن ساختا تارىخ ياسىغان ئۈچ كىتاب، 

قارىشى ۋە تارىخ قارىشىغا تامامهن خىالپلىق قىلغان ئۈچ كىتاب، 
مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه ۋە مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشى ئۈچۈن ئاتالمىش تارىخىي 

ئۈچ كىتابتىكى خاتا . ئاساس يارتىپ بهرگهن ئۈچ كىتاب
ى تهنقىد قىلىپ، ئۇنىڭ تهسىرىنى تۈگىتىش ۋە نۇقتىئىنهزەرلهرن

زەھىرىنى تازىالش يهنىال نۆۋەتته ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر 
مهزگىلدە ئىدېئولوگىيه ساھهسىدە مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارىشى 

  .تۇرۇش كۈرىشىدىكى بىر ئېغىر ۋەزىپه
  
   
بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق  . 9

  ڭنى تىنجىتىشتوپىال
  

ئايدا، جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت دېهقانلىرى -4يىل -1990
ئهتىيازلىق ئىشلهپچىقىرىش دولقۇنى كۆتۈرىۋاتقان پهيتته، 
كوئىنلون تېغى باغرىغا جايالشقان ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدا 

ئهسهبىيلهشكهن بىر ئوچۇم ئهكسىيهتچى . ئوق ئاۋازى ئاڭالندى
دىندىن پايدىلىنىپ، ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلمهيدىغان بهزى ئۇنسۇرالر 

ئاممىنى قايمۇقتۇرۇپ ۋە زورالپ، ۋەتهننى پارچىالشنى مهقسهت 
ھهر . قىلغان ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغىدى

جهڭچىلىرى، -مىللهت خهلقى، قوراللىق ساقچى قىسىم كوماندىر
ە خهلق ئهسكهرلىرىدىن ساقچىلىرى ۋ-جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر

تهركىب تاپقان پوالت ئىستىهكام ئالدىدا، بۇ توپىالڭچىالر كۈكۈم ـ 
تالقان قىلىنىپ، بۇ مهيدان ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 

كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان بۆلگۈنچىلىك . تېزال تىنجىتىلدى
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ن بىلهن بۆلگۈنچىلىككه قارىشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى بۇ مهيدا
  . ھايات ـ ماماتلىق ئېلىشىش تارىخقا يېزىلدى

  
بىر ئوچۇم ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر دىن بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ) 1(

  بارىن يېزىسىدا ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغىدى 
  

     بارىن يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 
ۇن مۇددەت كۆڭۈل قويۇپ تاسادىپى يۈز بهرگهن ئهمهس، ئۇ ئۇز

يىلى ئىنتايىن ئاز ساندىكى بۇزۇق -1989. پىالنلىغان سۇيقهست
ئوقۇش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، دىن " ناماز"كىشىلهر مهسچىتته 

مۇخلىسلىرى بولۇپمۇ، ياشالر ئارىسىدا دىنىي ئهسهبىيلىكنى 
ئۇالر . قۇترىتىپ، ئوكسىلئىنقىالبىي جامائهت پىكرى پهيدا قىلدى

بىز "، "بىز سوتسىيالىزمغا ئىشهنمهيمىز"ارا ھالدا ئاشك
ئىلگىرى ماركسىزم دىننى "، "سوتسىيالىزمغا قارىشى تۇرىمىز

دەپ جار " باسقانىدى، ئهمدى دىن بىلهن سوتسىيالىزمنى باسىمىز
ئۇالر مىللىي ئۆچمهنلىكىنى قۇترىتىپ، غالجىرالشقان . سالدى
، "قوغالپ چىقىرىمىزجهڭ قىلىپ خهنزۇالرنى شىنجاڭدىن : "ھالدا

دەپ جار سالدى؟ بۇ " شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرىمىز"
ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالرنىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭنى پىالنالشتا 
قوللنغان ئاساسلىق ۋاستىسى دىننى نىقاب قىلىش، مىللىي 

باش "توپىالڭنىڭ . ئۆچمهنلىك ۋە دىنىي ئهسهبىيلىكنى قۇترىتىش
نىڭ بهزى پارىلىرىدىن "قۇرئان"زەيدىن يۈسۈپ " ىقۇماندان

توقۇپ " غازات قانۇن ـ قائىدىسى"پايدىلىنىپ ، ئۆزى خالىغانچه بىر 
چىقىپ، دىن مۇخلىسلىرىنى قايمۇتۇرۇپ، مىللىي ئۆچمهنلىكنى 

 ـ 1نىڭ "غازات قانۇنى ـ قائىدىسى"قۇتراتتى، ئۇ ئۆزى توقۇپ چىققان
تىن مهقسهت " غازات قىلىش ":ماددىسىدا مۇنداق دەپ جۆيلىگهن

شۇڭا، ". كۇپپارالرنى يوقىتىش، كۇففارالرغا ھۇجۇم قوزغاش"
مۇسۇلماننىڭ ئىماملىرى ھهر قانداق بىر كىشىنى غازاتقا "
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، "قاتنىشىشقا دەۋەت قىلىدۇ، بۇنىڭغا ھهممه كىشى بويسۇنۇشى شهرت
ھهتتا مۇسۇلمان ئاياللىرىمۇ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن دۈشمهنلهرنى "
  ". ۆلتۈرۈشى كېرەكئ

      ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر 
 ـ 1989ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغاش ئۈچۈن 

يىلدىن باشالپ ئاالقه باغالپ، ئهكسىيهتچىل تهشكىالت تهشكىللهپ، 
 ـ 1990. قۇردى" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتيسى"ئاتالمىش 

هكسىيهتچىل تهشكىالت ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ يىلدىن بۇيان، بۇ ئ
تۆت قېتىم يىغىن ئېچىپ، تهشكىل، قورال ـ ياراغ، خادىمالرنىڭ 
ئىش تهقسىماتى قاتارلىق جهھهتلهردە تهييارلىق كۆرۈپ توپىالڭ 
قوزغاشنى مهخپىي پىالنلىدى ھهمدە قوشۇننى ھهدەپ زورايتىپ، 

ىنچىكه ئىش ئۇالرنىڭ ئ. چامباشچىلىق مهشىقى ئېلىپ باردى
تهقسىماتى، باش قۇماندانى، مۇئاۋىن باش قۇماندانلىرى،ھهربىي ئىشالر 
قۇماندانى ۋە ئارقا سهپ تهمىناتى، قاتناش، ئاالقىلىشىش قۇماندانى، 

ئۇالرنىڭ . شۇنىڭدەك ئهسهر باشالپ ئۇرۇش قىلىدىغان قۇماندانىي بار
لىپ بهزىلىرى پارتىيه ۋە سوتسىيالىزمغا ئىزچىل ئۆچمهنلىك قى

كهلگهن ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر؛ بهزىلىرى ئادەم ئۆلتۈرگهن قاچقۇنالر؛ 
بهزىلىرى ئهمگهك ئارقىلىق ئۆزگهرتىپ قويۇپ بېرىلگهن، ئهمما 

ئۇالر . ياخشى ئۆزگهرمىگهن ئۇنسۇرالر؛ بهزىلىرى ئادەتلهنگهن ئوغرىالر
ئاممىنى ئاشلىق تاپشۇرۇش، پۇل ئىئانه قىلىشقا قىستاپ، جهمئىي 

 يۈەن نهق پۇل توپلىدى، مهجبۇرىي يىغقان پۇلالرغا ئىلگىرى مىڭ13
ـ كېيىن بولۇپ قىلچ، پارتىلىتىش دورىسى سېتىۋالدى، گرانات، 
پارتالتقۇچ بوغچا ياسىدى، يهنه تۆت ئات ۋە موتسىكلىت قاتارلىق 

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن كېيىن، بارىن -3. بۇيۇمالرنى سېتىۋالدى
كسىيهتچى ئۇنسۇرالرنىڭ سۇيقهستلىك يېزىسىدىكى ئاز سانلىق ئه

ھهرىكىتى تهدرىجى ئهۋجگه چىقىپ، مهخپىي ھالهتتىن ئاشكارە 
. ھالهتكه ئۆتۈپ، ئهكسىيهتچىل خورىكى بارغانسېرى ئېشىپ كهتتى

ئۇالر تهپ تارتماستىن مهسچىتكه يۇقىرى ئاۋازلىق ياڭراتقۇ 
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نى تهشۋىق قىلدى، ئهسهبىيلهشكهن ھالدا " غازات"ئورنىتىپ 
بارىن يېزىسىدا ئىسالم دىنىنى "، "ئۇرۇش قىلىمىز"

تۇتۇپ "قۇرئان"ئۇالر ئاممىنى. دەپ دەۋراڭ سالدى" راۋاجالندۇرىمىز
قهسهم قىلىشقا مهجبۇرلىدى، ئاشلىق، پۇل ئىئانه قىلىشقا 
قىستىدى، ئاشلىق ۋە پۇل تاپشۇرمىغانالرنى قاتتىق ئۇردى؛ نۇرغۇن 

لىرى، ئىتتپاق ئهزالىرى ۋە يېزا، كهنت كادىرلىرى، پارتىيه ئهزا
. تهرەققىيپهرۋەر دىنىي زاتالرغا تهھدىت سالدى ۋە ئۇالرنى قورقاتتى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر قۇرال ـ ياراغ، ئوق ـ دورا ۋە ئات ـ ئۇالغ، 
ئوزۇق ـ تۈلۈك توپالشنى تېزلهتتى، يهنه نهچچه ئون ياش ـ ئۆسمۈرنى 

ىق قىلىشنى مهشىق يىغىپ، گرانات ئېتىش، چامباشچىل
  . قىلدۇردى

كۈنى، رامزان باشالنغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ -27ئاينىڭ -3   
ھهرىكىتى تېخىمۇ غالجىرالشتى، ئۇششاق بالىالر بازاردا قېتىق 
ساتسا، كوزىلىرىنى چىقىۋەتتى؛ موخوركا سېتىۋاتقانالرنىڭ 

ئۇالر يهنه قايسى بىر ئايال كوچىغا . موخوركىسىنى چېچىۋەتتى
قىشقا پېتىنىدىكهن چېچىنى كېسىۋېتىمىز، قايسى بىر ئاشخانا چى

تىجارەت قىلىشقا پېتىنىدىكهن ئاشخانىسىنى چېقىۋىتىمىز، دەپ 
. كىشىلهر بىر مهھهل دەككه ـ دۈككىگه چۈشۈپ قالدى. جار سالدى
ئىسالم بايرىقىنى ) كۈنى-5 ـ ئاينىڭ 4(پهيشهنبه كۈنى : "زوراۋانالر

  . دەپ جۆيلىدى"گه قادايمىزيېزىلىق خهلق ھۆكىمىتى
 ـ كۈنى سهھهردە، بهزى ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر چاپان 5 ـ ئاينىڭ 4  

 نهچچه كىشىنى يىغىپ رەتكه 200ئۇالر . سېلىپ ئوتتۇرىغا چىقتى
تۇرغۇزۇپ، قول چىرىقى يېقىشىپ، قۇرئان ئوقۇپ تۇرۇپ كوچا 

 ۋەقه ئوقۇپ" ناماز"ئايلىنىپ ھهيۋە كۆرسهتتى، ئاندىن كوللېكتىپ 
تۇغدۇرماقچى بولدى، ئۇالر ئاۋۋال بارىن يېزىلىق خهلق ھۆكىمىتىگه 
قورشاپ ھۇجۇم قىلىپ، يېزىلىق ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، 

  . ئهكسىئىنقىالبىي ھهرىكهت بازىسى قۇرۇشقا ئۇرۇندى
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   قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى بىلهن ئاقسۇ ناھىيىسى 
ە تۇتۇپ، ۋەقهنىڭ چوڭىيىپ ئهھۋالنىڭ ئېغىرلقىنى كۆزد

كېتىشىنى توسۇش ئۈچۈن رەھبىرىي كادىرالرنى چۈشهندۈرۈپ قايىل 
بۇ . قىلىش ۋە تهربىيه بېرىش خىزمىتى ئىشلهشكه ئهۋەتتى

ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر ئاڭالش ئۇيلقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه ئوچۇقتىن 
چۈشتىن كېيىن . ـ ئوچۇق ئهكسىلئىنقىالبىي قۇتراتقۇلۇق قىلدى

هت ئالته يېرىمدا، بۇيرۇققا بىنائهن ئىجتىمائىي تهرەپنى قوغداشقا سائ
 قوراللىق ساقچى قىسىم 62كهلگهن قىزىلسۇ ئوبالستىنىڭ 

جهڭچىسى ئوبالستلىق جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى 
باشلىقىنىڭ يېتهكچىلىكىدە بارىن يېزىسىغا يېتىپ كهلگهندە، 

ىالر ئۇالرنى مۇھاسىرىگه يېزىلىق ھۆكىمهت ئالدىدا ۋەقه تۇغدۇرغۇچ
قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى . ئېلىپ ئالدىنى توسىۋالدى

يېزىلىق ھۆكۈمهتكه كىرگهندىن كېيىن، ئىنتايىن ئاز ساندىكى 
 چه ئادەم 300 ـ 200ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالرنىڭ قۇترىتىشى بىلهن، 

تهلۋىلهرچه ۋارقىرىشىپ كادىرالر، قوراللىق ساقچى قىسىم 
رى ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىنى جهڭچىلى

كهچ سائهت . يېزىلىق ھۆكۈمهت ھويلىسىغا قاپسىۋالدى
 مىنوت ئۆتكهندە، ۋەقه تۇغدۇرغۇچىالر يېزىلىق 40سهككىزدىن 

ھۆكۈمهت دەرۋازىسى ئالدىدا تۇرغان ئوبالست، ناھىيه، يېزا كادىرلىرى 
ېتىشقا باشالپ، ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىگه تاش ئ

ئىككى كىشىنى يارىالندۇردى، سىرتتا ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان 
كهچ سائهت توققۇزالردا، يارىدەمگه . ئىككى شوپۇرنى قاتتىق ئۇردى

كهلگهن قهشقهر قوراللىق ساقچى قىسىم تارماق ئهترىتىنىڭ 
جهڭچىلىرى بارىن يېزىغا يېتىپ كېلىپ، يېزىلىق خهلق 

ڭ يېنىدىكى دوقمۇشقا كهلگهندە ھۆكۈمىتى دەرۋازىسىنى
توپىالڭچىالرنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا ئۇچىرىدى، توپىالڭچىالر 

 قوراللىق ساقچى 14ئىككى ئاپتوموبىلنىڭ ئهينىكىنى چېقىۋەتتى، 
قىسىم جهڭچىسى، بىر جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسى 
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قوراللىق ساقچى قىسىم . بىلهن شوپۇرنى ئۇرۇپ يارالندۇردى
ڭچىلىرى ماشىنىدىن چۈشۈپ ۋەقه تۇغدۇرغۇچىالرنى جه

تارقىتىۋېتىپ، يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى قورۇسىغا كىردى ھهمدە 
باشالمچىلىق بىلهن ۋەقه تۇغدۇرغان بهزى قانۇنسىز ئۇنسۇرالرنى 
تۇتتى، بۇ چاغدا، يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى ئهتراپىغا ئولىشىۋالغان 

ڭچىالر يهنه قوراللىق ساقچى كىشىلهر بارغانسېرى كۆپهيدى، توپىال
ساقچىلىرىغا -قىسىم جهڭچىلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر

توپىالڭچىالر بۇيرۇققا بىنائهن توپىالڭنىڭ . تاش ئېتىشقا باشلىدى
ئاساسلىق كاتىبىشى زەيدىن يۈسۈپنى تۇتۇشقا بارغان بهش جامائهت 

ىۋالدى گه ئېل"گۆرۈ"خهۋپسىزلىكى كادىرـ ساقچىسىنى تۇتىۋېلىپ 
ھهمدە ئۇالرنىڭ تاپانجا، سۆزلىشىش ئاپپاراتى، توك كالتىكىنى 

كهچ . تارتىۋالدى، ساقچى كىيىملىرىنى مهجبۇرى سالدۇرىۋالدى
دىن ئاشقاندا، قوراللىق ساقچى قىسىم ئاقتۇ ناھىيلىك 11سائهت 

چېگرا مۇداپئه چوڭ ئهترىتىنىڭ مۇئاۋىن تهربىيىچىسى 
سىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن شۈشىنجيهن ئاالقىلىشىش ۋەزىپى

جهڭچى ۋاڭ جىڭپىڭ، گوشۆۋېن، لۇجيهنخۇينى باشالپ ماشىنىلىق 
بارىن يېزىسىغا كېتىۋىتىپ، يېزىلىق خهلق ھۆكىمىتىگه بىر 
كلومېتىر قالغان كۆۋرۈككه كهلگهندە، بىر توپ توپىالڭچىالر ئۇالرنى 
توسۇۋېلىپ، تۆت قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىسىنى 

ۆلتۈرىۋەتتى، بۇ ئېچىنىشلىق ئهھۋالنى كۆرگهن ئادەم ۋەھشىيلهرچه ئ
 6ئۇزۇن ئۆتمهي، قهشقهر قوراللىق ساقچى قىسىم . چىداپ تۇرالمايتى

ـ ئوتتۇرا ئهترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئهلى ياسىن، بهنجاڭ ۋۇيوڭ، 
مۇئاۋىن بهنجاڭ تىيهن چۇڭفېڭالر قىزىلسۇ ئوبالستلىق خهلق 

ماركىلىق داال " تويوتا"يدىگهن ھۆكۈمىتىنىڭ شوپۇرى ئادىل ھه
ئاپتوموبىلغا ئولترۇپ بارىن يېزىسىغا ۋەزىپه ئىجرا قىلىشقا 
كېتىۋېتىپ يهنه شۇ كۆۋرۈككه كهلگهندە، توپىالڭچىالرنىڭ 
تۇيۇقسىز توسىۋېلىپ ھۇجۇم قىلىشىغا ئۇچرىدى، توپىالڭچىالر ئۈچ 
كوماندىر ـ جهڭچى بىلهن شوپۇرنى ماشىنىدىن سۆرەپ چۈشۈپ 
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تىق ئۇردى، ئهلى ياسىننى ئۇرۇپ ھۇشسىزالندۇرۇپ باغالپ كهتتى، قات
" تويوتا"ۋۇيوڭ بىلهن تىيهن چۇڭفېڭنى ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرىۋەتتى، 

ماركىلىق داال ئاپتوموبىلىنى پارتلىتىۋەتكهندىن كېيىن 
  . كۆۋرۈكتىن ئىتتىرىۋەتتى

گه " ۈگۆر" ئهتراپىدا، توپىالڭچىالر 0 ـ كۈنى سائهت 6 ـ ئاينىڭ 4  
ئېلىۋالغان بهش جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسىنىڭ 
پىشانىسىگه تاپانجا تهڭگهپ تۇرۇپ، تارتىۋالغان سۆزلىشىش ئاپپاراتى 
ئارقىلىق بىز بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرنى بىز تۇتقان ئادەملهر 
بىلهن ئالماشتۇرۇشنى تهلهپ قىلدى ھهمدە ئهگهر شهرتىمىزگه 

بىز خادىمالرنى . نى ئۆلتۈرىۋېتىمىز دەپ جار سالدىكۆنمىسهڭالر ئۇالر
بىز . ئالماشتۇرۇشقا قوشۇلدۇق، ئهمما ئۇالر ۋەكىل ئهۋەتمىدى
زىياننى -توپىالڭچىالرغا داۋاملىق سىياسهتنى تهشۋىق قىلىپ، پايدا

. چۈشهندۈرۈپ، يامان نىيىتىدىن يېنىشقا دەۋەت قىلدۇق
 كاتىۋاشلىرى بىزنىڭ ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالرنىڭ بىر نهچچه جاھىل

دەۋىتىمىزگه ۋە ئاگاھالندۇرۇشىمىزغا پهرۋا قىلماين ئهكسىنچه 
تۇتۇپ قهسهم قىلىپ ھهمدە " قۇرئان"توپىالڭچىالرنى باشالپ، 

جارقىراپ، تهۋەككۈللۈك -ئۈزلۈكسىز تۈردە تهلۋىلهرچه ۋارقىراپ
  . قىلماقچى بولدى

. چىنى ئىشقا سالدى   سائهت تۆتتىن ئاشقاندا، توپىالڭچىالر پۈتۈن كۈ
ئۇالر يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى قوروسىغا ئهن نهچچه گرانات ۋە 

قوراللىق ساقچى . پارتالتقۇچى بوغما ئاتتى ھهمدە ئاۋۋال ئوق چىقاردى
قىسىم جهڭچىسى دوڭ شىمىن، ياڭ پېيجوڭ، دۇيوڭلياڭالر نهق 

قوراللىق ساقچى قىسمىمىز ئاسمانغا ئوق ئېتىپ . مهيداندا يارالندى
ئاگاھالندۇردى، توپىالڭچىالر يهنىال ئۆزىنى بىلمهي، غالجىرالشقان 
ھالدا قورو ئىچىگه داۋاملىق ئوق ئاتتى، گرانات تاشلىدى ھهمدە قورو 

ئاسمانغا ئوق ئېتىپ . تېمىنىڭ ئۈچ يېرىنى پارتلىتىۋەتتى
ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئۈنۈمى بولمىغان، تاقهت قىلىش مۇمكىن 

، قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى، بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا
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جامائهت خهۋسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى ئۆزىنى ۋە خهلق 
ئاممىسىنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن، ئۆزىنى تۇتىۋالغان 

زەيدىن " باش قوماندانى"ھالدا قايتۇرماقتا زەربه بېرىپ، توپىالڭنىڭ 
ىسىم يۈسۈپنى، يهنه دەرەخكه چىقىۋېلىپ قوراللىق ساقچى ق

. جهڭچىلىرىگه ئوق ئېتىۋالغان بىر توپىالڭچىنى ئېتىپ ئۆلتۈردى
شۇ چاغدا، قورو ئىچىدىكى قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى، 

ساقچىلىرىدا نهچچه ئون قورال ۋە -جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر
دورا بار بولۇپ، توپىالڭچىالرنىڭ ھۇجۇمىنى -يېتهرلىك ئوق

لېكىن، ئىنتايىن ئاز . ى يېتهتتىچېكىندۈرۈشكه تامامهن قۇرب
ساندىكى ئهكسىلئىنقىالبچىالر بىلهن ھهقىقىي ئهھۋالنى 
بىلمهيدىغان ئامما ئارلىشىپ كهتكهچكه، قوراللىق ساقچى قىسىم 
جهڭچىلىرى ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى بىرمۇ 

ئاخىر -ئاممىغا زىيان ـ زەخمهت يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن باشتىن
نى تۇتىۋېلىش ۋە يول قويۇش پوزىتسىيىسىنى قوللىنىپ، ئۆزى

  . ساياسهتنى تهشۋىق قىلىشتا چىڭ تۇردى
 ـ كۈنى، ئهتىگهن سائهت سهككىزدىن ئاشقاندا، ياردەمگه 6    

ئهۋەتىلگهن جهڭچىلهر ۋە بىڭتۇەن، يهرلىكىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى 
ئىككى يولغا بۆلۈنۈپ بارىن يېزىسىغا يېتىپ كېلىپ، 

ڭچىالرغا ئىككى تهرەپتىن قورشاپ زەربه بېرىشتهك ۋەزىيهتنى توپىال
توپىالڭچىالر ۋەزىيهتنىڭ چاتاقلىقىنى كۆرۈپ، . شهكىللهندۈردى

پاتىپاراق بولۇشۇپ، دەرھال قۇيرۇقىنى تىكىۋەتتى، توپىالڭچىالرنىڭ 
كۆپ قىسمى قولغا چۈشتى، پهقهت ئون نهچچه توپىالڭچى قوراللىق 

 مىنۇت ئۆتكهندە، بۇ مهيدان 50وققۇزدىن سائهت ت. قېچىپ كهتتى
  . ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ بىر يولال تارماق قىلىندى

  
قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى )  2(

ساقچىلىرى ۋە خهلق ئهسكهرلىرى باتۇرلۇق بىلهن جهڭ -كادىر
  قىلىپ توپالڭنى تىنجىتتى
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الڭ يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاپتونوم رايونلۇق   بارىن يېزىسىدا توپ

پارتىيه كومىتېتى بىلهن خهلق ھۆكۈمىتى قهشقهردە بارىن 
يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنجىتىش 

قىزىلسۇ ئاپتونوم ئوبالستى، قهشقهر . قۇماندانلىق شتابىي قۇردى
الڭنىڭ ئالدىنى ۋىاليىتى ۋە ئۇالرغا قاراشلىق ناھىيىلهردە توپى

ئېلىش قوماندانلىق شىتابى قۇرۇلدى، بارىن يېزىسىدا ئالدىنقى 
سهپ قوماندانلىق شىتابى قۇرۇلدى، ھهر قايسى قوماندانلىق 
شىتابىغا شۇ جايدىكى پارتىيه، ھۆكۈمهتنىڭ ئاساسلىق رەھبهرلىرى 

توپىالڭنى تىنجىتىش قوماندانلىق . بىۋاسته قوماندانلىق قىلدى
ر تۇتاش رەھبهرلىكىدە، ھهر مىللهت خهلق شتابىنىڭ بى

ئاممىسىنىڭ ھهمكارلىشىشى ئاستىدا، قوراللىق ساقچى قىسىم 
جهڭچىلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى ۋە خهلق 
ئهسكهرلىرى ئاساسىي قوشۇن قوللىنىپ، بارىن يېزىسىدىكى 
ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنجىتىش جېڭى 

  . ندىباشال
    توپىالڭنى تىنجىتىشقا قاتناشقان قوراللىق ساقچى قىسىم 
جهڭچىلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى ۋە 
بىڭتۈەن بىلهن يهرلىكنىڭ ھهر مىللهت خهلق ئهسكهرلىرى 
مۇستهھكهم مهيداندا تۇرۇپ، ئىنتىزامنى چىڭىتىپ، سىياسهتنى 

. ، باتۇرانه جهڭ قىلدىئىجرا قىلىپ، قوماندانلىققا بويسۇنۇپ
توپىالڭنى تىنجىتىشقا تهشهببۇسكارلىق بىلهن ماسلىشىپ، 
بىردەك ھهرىكهت قىلىپ، يۈكسهك سىياسىي ئېڭى، ھهربىي ساپاسى 

ئۇالر ياۋۇز توپىالڭچىالر . ۋە ئۆزىنى ئۇنتۇش روھىنى ئىپادىلىدى
ئالدىدا جان پىدا قىلىپ، ئىسسىق قېنى ۋە ھاياتى بىلهن پوالت 

ھاسىل قىلىپ، خهلق دېممۇكراتىيىسى ھاكىمىيىتىنى سېپىل 
  . قوغدىدى
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 مىنوت ئۆتكهندە، 44 ـ كۈنى ئهتىگهن سائهت تۆتتىن 6 ـ ئاينىڭ 4  
باش قوماندانلىق شىتابىي قايتۇرما زەربه بېرىش بۇيرۇقىنى 

لېكىن . چۈشۈردى، قىساس ئوقلىرى دۈشمهنلهرگه ئېتىلدى
دىن ئىگىلىۋېلىپ قوراللىق دۈشمهنلهر پايدىلىق ئېگىزلىكنى ئال

ساقچى قىسمىمىزغا تهرەپ ـ تهرەپتىن ئوق ئاتتى، قايتۇرما زەربه 
توپىالڭچىالرنىڭ ئوت . بېرىشكه نۇرغۇن قىيىنچىلىق تۇغدۇردى

كۈچىكۈچلۈك ئىدى، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئۆزى ياسىۋالغان گراناتلىرى 
خهۋپلىك پهيتته، . جهڭچىلهرگه ناھايىتى زور تهھدىت سالدى

بىرىنچى سهپنىڭ باش قوماندانى، قهشقهر قوراللىق ساقچى قىسىم 
تاماق ئهترىتىنىڭ مۇئاۋىن سهنمۇجاڭى ئهسكهر كۈچىنى 

جهڭچىلهر . ئورۇنالشتۇرۇپ، تهمكىنلىك بىلهن قوماندانلىق قىلدى
باتۇرلۇق بىلهن ئاتاكىغا ئۆتۈپ، قايتۇرما زەربه بېرىش جېڭىدە 

گىلهپ، دۈشمهنلهرگه شىددەت بىىرىنچى پايدىلىق ئېگىزلىكنى ئى
 ـ چوڭ ئهترەتنىڭ مۇئاۋىن تهربىيىچىسى 2. بىلهن ھۇجۇم قىلدى

بىرىنچى سهپته تۇرۇپ، توپىالڭچىالرغا توختىماي نهسههت قىلىپ، 
دۈشمهنلهرنى پارچىلىدى، دۈشمهن بىلهن تۇتۇشۇپ قالغاندىن 
كېيىن، خهۋپ ـ خهتهرگه ئۇچرىشىغا قارىماي، قولىغا قورال ئېلىپ 

دۈشمهن بىلهن كوچا جېڭى . دۈشمهنگه شىددەتلىك ھۇجۇم قىلدى
قىلغاندا، دۈشمهن تاشلىغان بىر گرانات ئۇنىڭ يىنىدا پارتىلىغاچقا، 

بىر نهچچه كادىر، جهڭدە يۈگۈرۈپ كېلىپ ئۇنى . ئۇ يارىالندى
مهن . . . مهن بىلهن كارىڭالر بولمىسۇن"كۆتۈرمهكچى بولغاندا، ئۇ
دەپ " دۈشمهننى يوقىتىش مۇھىم. . . سۇنبىلهن كارىڭالر بولمى

ئۆزىنى ئارقا سهپكه . ئۇالرنى قايتا ـ قايتا توستى
ئهۋەتىۋېتىدىغانلىقتىن خهۋەر تاپقاندا، ئۇ ئاغرىق ئازاۋىغا بهرداشلىق 

!" مهن بىر كوماندىر، جهڭ مهيدانىدىن ئايرىلسام بولمايدۇ: "بېرىپ
ۇرۇپ بۇ ئۇيغۇر جهڭچىلهر كۆزىگه ياش ئېلىپ ت. دەپ رەت قىلدى

تهربىيىچىنى يېقىن ئهتراپتىكى بىر ئائىلىنىڭ ھويلىسىغا 
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كۆتۈرۈپ كېلىپ يارىسىنى تاڭدى، ئىسسىق قان يارا ئېغىزىدىن 
  . توختىماي ئېقىپ تۇرغاچقا، ئۇ ھۇشىدىن كهتتى

 ـ ئوتتۇرا ئهتىرەتنىڭ يېتهكچىسى قىسىمغا قۇماندانلىق قىلىپ 6 
ېلىۋاتقاندا، ئۇچۇپ كهلگهن بىر يېئىلىق ھۆكۈمهتكه يېقىنالپ ك

گرانات پارتالپ ئۇنى يارىالندۇردى، گرانات پارچىسى ئوڭ قوۋۇرغىسىغا 
كىرىپ كېتىپ، ئىسسق قان كۆينىكىنى ھۆل قىلىۋەتتى، ئۇ 
ئاغرىق ئازاۋىنى ئۇنتۇپ، جهڭچىلهرگه قوماندانلىقال قىلىپ 

 توپىالڭچىالر قوراللىق ساقچى قىسىم. داۋاملىق ھۇجۇم قىلدى
قىزىلسۇ ئوبالستى تارماق ئهترىتىنىڭ باشلىقى ۋە سىياسىي 

 نهپهر قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىسىنى 60كومىسارى بىلهن 
بارىن يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ھويلىسىدا مۇھاسىرىگه 

خهتهردىن قورقماي -ئاخىر خهۋپ-ئۇالر باشتىن. ئېلىۋالدى
ا زەربه بېرىش جېڭى قايتۇرم. توپىالڭچىالرغا قارىشى كۈرەش قىلدى

, ئۇالر ئالدىنقى ئىستىهكامنى چىڭ ساقالپ, باشالنغاندىن كېيىن
  .توپىالڭچىالرنىڭ ھهر بىر قېتىملىق ھۇجۇمىنى چېكىندۈردى

ئالدىنقى سهپته ۋەقه تېزدىن كېڭىيىپ كهتتى، قهشقهر ۋىاليهتلىك 
جامائهت خهۋپسىزلىكى باشقارمىسى بارىن يېزىسىغا ئىسپات ئېلىش 

كۈنى ئهتىگهن سائهت بهشته، تېخنىكا -6. پىسى ئهۋەتتىگۇرۇپ
بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئۈچ رازۋېدچىنى باشالپ بىر سىنئالغۇ 
ئاپپاراتى، ئىككى فوتو سۈرەت ئاپپاراتىنى كۆتۈرۈپ، قوراللىق ساقچى 

 ـ 3قىسىم جهڭچىلىرىنىڭ ھىمايىسىدە، ياردەمگه كېتىۋاتقان 
ئىسپات . ارىن يېزىسىغا قاراپ يول ئالدىئوتتۇرا ئهترەتكه ئهگىشىپ ب

ئېلىش گۇرۇپپىسى بارىن يېزىسىغا يېتىپ كهلگهندە، توپىالڭچىالر 
ياردەمگه كهلگهن  قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئالدىنى 
توسۇۋالغاچقا، ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا جىددىي جهڭ بولۇۋاتاتتى، 

ۆتۈپ زارىۋېدچىالر ئوقالرنىڭ قۇالق تۈۋىدىن ۋىشىلداپ ئ
كېتىۋاتقىنىغا قارىماي، توپىالڭچىالرنىڭ قوراللىق ساقچى قىسىم 
جهڭچىلىرى ۋە خهلق ئهسكهرلىرىنى ئۆلتۈرگهن، يارالندۇرغان 
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جىنايى قىلمىشلىرىنى تهمكىنلىك بىلهن بىر ـ بىرلهپ سۈرەتكه 
  . ئېلىۋالدى

    توپىالڭنى تىنجىتىشقا ئۈزۈل ـ كېسىل غهلبه قازىنىش ئۈچۈن، 
نى تىنجىتىش قوماندانلىق شتابى تېزدىن قوغالپ تۇتۇش توپىالڭ

شۆبه ئهترىتى قۇرۇپ، قاچقان توپىالڭچىالرغا غهلبىسىرى قوغالپ 
قىزىلسۇ، قهشقهر ۋە ھهر قايسى ناھىيىلهر، شۇنىڭدەك . زەربه بهردى

بىڭتۈەننىڭ دېهقانچىلىق مهيدانلىرى پائال ماسلىشىپ، قوراللىق 
- ائهت خهۋپسىزلىكى كادىرساقچى قىسىم جهڭچىلىرى، جام

ساقچىلىرى ۋە خهلق ئهسكهرلىرىنى ئهۋەتىپ ھهمكارلىشىپ جهڭ 
 ـ كۈنى چۈشتىن كېيىن، قوغالپ يوقىتىش شۆبه 7. قىلدى

 توپىالڭچىنىڭ بىرسى 16ئهترىتىمىز سامانغا يېتىپ كهلگهندە، 
قوراللىق ساقچى قىسىمىنىڭ كىيىمىنى كىيىۋالغان بولۇپ، 

تۈلۈك سوراپ ئالغاندىن -كېچهك، ئوزۇق-دېهقانالردىن كىيىم
شۇ كۈنى كهچ . كېيىن، قورغان يېزىسىغا قاچقانلىقىدىن خهۋەر تاپتى

 دە، شۆبه ئهترەت ئهزالىرى يهڭگىللهپ تېزدىن سهپكه 21سائهت 
ئاتلىنىپ، قورغان يېزىسىدىن ئۆتۈپ تاكى يالغۇز ئۆيگىچه ئاقتۇرۇپ 

اي يول يۈرگهچكه ۋە داالدا بۇ چاغدا ئهزاالر ئىككى كۈن توختىم. كهلدى
قونۇپ غىزاالنغاچقا، ھېرىپ ھالىدىن كهتكهنىدى، نۇرغۇن ئهزاالرنىڭ 
. پۇتلىرى قاپىرىپ كهتكهن بولۇپ، يول يۈرۈشى قىيىنغا چۈشتى

توپىالڭچىالرنى تېزدىن قوغالپ يوقتىش ۋە ئۇالرغا توسۇپ زەربه 
ۇ ئاقت. بېرىش ئۈچۈن، ئاتلىق ئهترەت قۇرۇش قارار قىلىندى

ناھىيىلىك خهلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى شۆبه 
 ئات سهپلهپ بهردى، ئات مىنىشكه ماھىر ئاز سانلىق 23ئهترەتكه 

- 8. مىللهت ئهزالىرى بهس ـ بهس بىلهن ئاتلىق ئهترەتكه قاتناشتى
كۈنى سهھهردە يامغۇر ئارىالش قار ياغقاچقا، ھاۋا ناھايىتى سوغۇق 

 ئاتلىق ئهترەت دېڭىز يۈزىدىن ئازكهم تۆت  كىشلىك23ئىدى، بۇ 
يامغۇرالر ئۇالرنىڭ -قار. مىڭ مېتىر ئېگىز تاغلىق رايوندا يۈردى

ياالڭ كىيلىرىنى ھۆل قىلىۋەتتى، قاتتىق ئىگهلهر ئۇالرنىڭ 
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ئهمما ئۇالر لىۋىنى چىشلهپ، خۇددى . يوتىلىرىدىن قان چىقىرىۋەتتى
  . قتىشهمشهرگه ئوخشاش بىدىلىك ئېگىزلىكىگه چى

    بۇ يهتته قىرغىز ئائىلىسى ئولتۇرۇشلۇق، چهت، قاقاس كهنت 
تۇيۇقسىز، غهربىي . بولۇپ، تۆت ئهتراپىنى تاغالر قورشاپ تۇراتتى

شىمالى تاغ ئېتىگىدىكى تاش ئۆڭكۈرىدە بىر قانچه ئادەنىڭ 
ئاتلىق ئهسكهرنىڭ ! توپىالڭچىالر. كۆلهڭگۈسى پهيدا بولدى

رۇپپىنى قورشاپ ھۇجۇم قىلىشقا قوماندانى دەرھال تۆت گۇ
  . ئۇرۇنالشتۇردى

    توپىالڭچىالر ئاتلىق ئهترىتىمىزنىڭ مىڭ مېتىر يىراقلىقتا 
كېلىۋاتقانلىقىنى بايقىغاندىن كېيىن، ئاالقىزادە بولۇشۇپ تاغ 
ئېگىزلىكىنى ئىگىلهپ، تاش ئۆڭكۈرنى پاناھ قىلىپ قېچىپ 

ۆلۈنۈپ ئۇالرنى دەرھال ئاتلىق ئهترەت گۇرۇپپىغا ب. كهتمهكچى بولدى
لېكىن توپىالڭالر جاھىللىق بىلهن قارشىلىق . قورشىۋالدى

بىرىنچى گۇرپپىدىكىلهر . كۆرسىتىپ، بىزگه ئوق چىقاردى
دۈشمهنگه تېزدىن يېقىنلىشىپ، كۈچلۈك ئوت كۈچى ئارقىلىق 
قالغان ئۈچ گۇرۇپپىنىڭ ئالغا ئىلگىرلهپ دۈشمهننى تارمار 

ڭچى سول تهرەپتىن دۈشمهننىڭ قىلىشنى قوغدىدى، بىر جه
كهينىگه ئۆتۈپ، ئهمدىال بىر دۈشمهننى ئېتىپ ئۆلتۈرۈشىگه، يهنه بىر 
توپىالڭچىنىڭ تاپانجا بىلهن ئۆز سهپدىشىنى قارىغا 
ئېلىۋالغانلىقىنىنى بايقاپ، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچه بولغان ئارىلىقتا 
ى ئۆڭكۈرگه سهكرەپ چۈشۈپ، توپىالڭچىنىڭ قولىدىكى تاپانچىن

دەپ !" قولۇڭنى كۆتهر"پهشۋا بىلهن بىرنى تېپىپ ئۇچۇرۇۋېتىپ، 
ھهممىمىز مۇسۇلمان، بۇنداق قىلىشنىڭ : "ۋاقىرىدى، توپىالڭچى

سهن : "بۇ جهڭچى ھهققانىي مهيداندا تۇرۇپ. دېدى" نېمه ھاجىتى
. دەپ ئهيىبلىدى!" مۇسۇلمانالر ئىچىدىن چىققان مۇناپىق

  .لىدىئارقىدىنال بۇ توپىالڭچىنى باغ
توپىالڭچىالر تاش ئۆكۈرنى .    جهڭ كهسكىن داۋاملىشىۋاتاتتى

بويالپ قېچىپ كهتمهكچى بولغاندا، جهڭچىلهرگه ئۆز ھاياتى بىلهن 
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بىر جهڭچىنىڭ . ھېسابالشماي، ئۇالرنى توسىۋېلىپ زەربه بهردى
يوتىسى ۋە ئىڭىكىنىڭ ئوڭ تهرىپىي يارالنغان بولسىمۇ پۇتىنى 

هپ، ئوت كۈچى بىلهن تاغ ئېغىزىنى داۋاملىق سۆرەپ ئالغا ئىلگىرل
  . قامال قىلدى

ئالته .  مىنوت ئۆتكهندە، جهڭ ئاخىرالشتى30 تىن 13    سائهت 
توپىالڭچىنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، ئۈچ توپىالڭچى قولغا چۈشتى، 
يهتته توپىالڭچى ئېلىشىشتىن ئىلگىرى قېچىپ كهتكهچكه، 

غالپ زەربه بهردى، جهڭچىلهر ئاتلىق ئهترەت ئۇالرغا غهلىبىسىرى قو
توپىالڭچىالرنىڭ بىر چارۋىچىنى يول باشالشقا مهجبۇالپ قارا تۈز 
تهرەپكه قېچىپ كهتكهنلىكىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال 

  . خهتهرلىك يول بىلهن دۈشمهننى توسۇشقا ئاتالندى
     ئهترەت ئهزالىرى ئات ۋە قوتازلىرىنى يېتىلهپ قىرغىز 

ىڭ باشالمچىلىقىدا، تىك كهتكهن تاغ يوللىرىدا چارۋىچىن
بىردەمدىن . مۈشكۈللۈك بىلهن ئالغا ئىلگىرىلىمهكته ئىدى

كېيىنال، قاتتىق بوران چىقىپ كهتتى، شىۋىرغان خۇددى نهشتهردەك 
 بولغاندا، شۆبه ئهترەت 17سائهت . ئهزاالرنىڭ يۈزىگه سانجىالتتى

ئېگىز بولغان قاراتۈزمۇز  نهچچه مېتىر 4700ئاخىرى دېڭىز يۈزىدىن 
جهڭچىلهر داۋاملىق ئالغا . داۋىنىغا چىقىپ دۈشمهننى بايقىدى

ئهگهر سهن ھهقىقىي مۇسۇلمان "دۈشمهنلهرگه . ئىلگىرىلىدى
توپىالڭچىنىڭ . دەپ توۋلىدى"! بولساڭ، ئارقاڭدىكى كاپىرنى ئات

گېپى تۈگه ـ تهگىمهيال، بىر ئاز سانلىق مىللهت جهڭچىسى ئۇنى بىر 
  . اي ئۆچمهنلىك ئوقى بىلهن ئېتىپ ئۆلتهردىپ

   بۇ چاغدا، سول تهرەپتىن قورشاپ چىققان ئادىلجان بىلهن يهنه بىر 
جهڭچى خهتهرلىك تاغ چوققىسىغا يامىشىپ چىقىپ، بىر پايدىلىق 

كهسكىن جهڭدە، . ئېگىزلىكنى ئىگلهپ، دۈشمهنگه ئوت ئاچتى
پ، تىك قىيادىن بهخىتكه قارشى ئادىلجاننىڭ بېشىغا ئوق تىگى

  . چۈشۈپ كېتىپ، قهھرىمانالرچه قۇربان بولدى
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 شۆبه ئهترەتنىڭ جهڭچىلىرى ئۈچ كۈندە ئاران بهش سائهت ئۇخلىدى، 
ئىككى نان يېدى، ئهمما ئالته قېتىم سۈيى مۇزدەك ئۆسهڭدىن 

 كلومېتىردىن ئارتۇق يول يۈرۈپ، ئىككى 150كېسىپ ئۆتۈپ، 
قۇزنى يوقاتتى، ئۈچنى قولغا قېتىم جهڭ قىلىپ، دۈشمهندىن توق

 پاي ئوق ۋە باشقا 80 گرانات، 27چۈشۈردى، ئالته ھهر خىل قورال، 
ئۇالر ئاخىرى پارتىيه ۋە خهلق تاپشۇرغان . بويۇمالرنى ئواجا ئالدى

  ! ۋەزىپىنى غهلىبىلىك ئورۇندىدى
شىسىنىڭ خهلق -3   قهشقهردە تۇرۇشلۇق بىڭتۈەن يېزا ئىگىلىك 

ڭنى تىنجىتىش داۋامىدا ئاالھىدە خىزمهت ئهسكهرلىرى توپىال
كۈنى تاڭ سهھهر سائهت ئىككىدە، يېزا -6ئاينىڭ -4. كۆرسهتتى
شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى دەرھال ئاقتۇ ناھىيىسى -3ئىگىلىك 

بارىن يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى 
پ ھهمدە سائهت ئالتىدە يىغىلى! تىنجىتىش جېڭىگه ئاتالنسۇن

- 3يېزا ئىگىلىك . دېگهن جىددىي بۇيرۇقنى تاپشۇرىۋالدى" بولسۇن
 نهچچه خهلق ئهسكىرى بىر سائهتتىن ئارتۇق 200شىسىنىڭ 

ۋاقتىنال يىغىلىپ بولۇپ، ماشىنىلىق ئۇدۇل توپىالڭنى تىنجىتىش 
-3سهھهر سائهت سهككىزدە يېزا ئىگىلىك . جهڭ مهيدانىغا ئاتالندى

ىسىم بىلهن تهڭ بارىن يېزىسىغا شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى ق
كۆۋرۈكته پارتلىتىپ ۋەيران قىلىۋېتىلگهن ساقچى . يېتىپ كهلدى

ماشىنىسىنى ۋە ئۆلتۈرگهن جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق 
ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىنىڭ جهسىتىنى كۆرگهن خهلق 
ئهسكهرلىرى دەرغهزەپكه كېلىپ دەرھال دۈشمهنلهرنى يىراقتىن 

ترانسىپورت شىركىتىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى . قورشاپ كهلدى
لىيهنى بۇيرۇققا بىنائهن بىر يولنى قامال قىلدى، ئۇالر ئهن نهچچه 
توپىالڭچىنىڭ غهربىي جهنۇب تهرەپكه قاراپ قېچىۋاتقانلىقىنى 
بايقاپ، دەرھال كهينىدىن قوغالپ بىر دېهقان ئائىلىسىنىڭ ئىشىك 

كى بىر تۈپ ئۈرۈك دەرىخىنىڭ ئالدىغا كهلگهندە، قورو تامنىڭ يېنىدى
چېچهكلىرى يهرگه تۆكۈلۈپ كهتكهنلىكىنى، بىرسىنىڭ تامدىن 
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ياماشقان ئىزىنى بايقاپ، دەرھال ھويلىغا كىرىپ ئاقتۇرۇپ، بىر 
قاراڭغۇ ئۆي ئىچىدىن تېخى دېمىنى ئېلىشقا ئۈلگۈرمىگهن ئۈچ 
توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى، يهنه بىر گۇرۇپپىدىكى خهلق 

ىرى يىرىقتىكى بىر دېهقان ئائىلىسىدىن بىرسى بېشىنى ئهسكهرل
چىقىرىپ ئۇياق ـ بۇيققا قاراپ كىركهتكهنلىكىنى بايقاپ، شۇ ئۆينىڭ 
ئالدىغا كهلگهندە، ئۆي ئىگىسى ئاالقهزادە بولۇپ خهلق ئهسكهرلىرىنى 

ئۇالر مهجبۇرۇى ئاقتۇرۇپ كىرسه، قولىدا قېلىچ . ئۆيگه كىرگۈزمىدى
پىالڭچىنىڭ قوي پادىسى ئارىسىدا تۈگۈلۈپ تىترەپ تۇتىۋالغان بىر تو

  . . . ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى
 ـ تۈەننىڭ خهلق ئهسكهرلىرى 41   شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، 

قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىگه ماسلىشىپ توپىالڭچىالرنى 
ئاقتۇرۇپ تۇتىۋالغاندا، بىر خهلق ئهسكىرى قوراللىق ساقچى قىسىم 

سىلهر ياش، ئانچه تهجىرىبهڭالر يوق، مهن كىرەي، : "رىگهجهڭچىلى
دەپ ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ ئىككى " سىلهر مېنى قوغداڭالر

يهنه بىر خهلق ئهسكىرى بىر ھويال . توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى
ئىچىدە گهپ تالىشىۋاتقان ئاۋازنى ئاڭالپ دەرھال شۇ ھويلىغا كىرىپ 

 دانه پىستاننى مۇشۇ ئائىلىگه 32قارىسا، بىر توپىالڭچىنىڭ 
بۇ توپىالڭچى . يوشۇرۇپ قويماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى بايقىدى

  . مىلتىق ئالدىدا پىستان ۋە خهنجىرىنى ياۋاشلىق بىلهن تاپشۇردى
-3كۈندۈز داۋام قىلغان جهڭدە، يېزا ئىگىلىك -   ئىككى كېچه

 نهچچه توپىالڭچىنى 10شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى جهمئىي 
  . پىستان، ئىككى كالتهك ئولجا ئالدى32 خهنجهر، 22لغا چۈشۈردى، قو

   
ھهر مىللهت كادىرلىرى، ئاممىسى توپىالڭنى تىنجىتىش ) 3(

  قىسمىغا ماسلىشىپ قاچقۇن توپىالڭچىالرنى تۇتتى 
  

-      قوراللىق ساقچى قىسمىمىز، جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر
پىالڭچىالرنى قورشاپ ساقچىلىرىمىز ۋە خهلق ئهسكهرلىرىمىز تو
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ھۇجۇم قىلىشتهك جهڭگىۋار ھالهتنى شهكىللهندۈرگهندىن كېيىن، 
بىر مهھهل كۆرەڭلهپ كهتكهن توپىالڭچىالر قورقۇپ يۈرىكى 

لېكىن ئۇالر يهنىال كهڭ . يېرىلىپ، تهرەپ ـ تهرەپكه قېچىشتى
  . ئارمىيه، خهلق قۇرغان توردىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى

هرنىڭ غهربىي جهنۇبىغا جايالشقان بولۇپ،     بارىن يېزىسى قهشق
قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ يېڭى .  نهچچه كاومېتىر كېلىدۇ50قهشقهرگه 

شهھهر، كونا شهھهر، يېڭىسار ناھىيىسى بىلهن چېگرىداش، قهشقهر 
تهرەپكه قېچىپ -ۋىاليىتى رەھبهرلىرى توپىالڭچىالرنىڭ تهرەپ
تى ئهندىشه قىلدى، كهتكهنلىكىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، ناھايى

چۈنكى بۇ توپىالڭچىالر ئىنتايىن ۋەھشى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالردا 
قورال، پارتالتقۇچ دورا بار بولۇپ، ھهر ۋاقىت خهلقنىڭ ھاياتى ۋە 
بىخهتهرلىكىگه خهۋپ يهتكۈزۈشى مۇمكىن ئىدى، شۇڭا ئۇالرنى 
تېزدىن تۇتۇپ قولغا ئېلىش كېرەك ئىدى، شۇڭا ئۇالرنى تېزدىن 

) شهھهر( ناھىيه 12پ قولغا ئېلىش كېرەك ئىدى، ئۇالر دەرھال تۇتۇ
گه ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، قاتىلالرنى تۇتۇشنى ئهتراپلىق 

كۈنى چۈشتىن كېيىن، يېڭىسار ناھىيىلىك -6. ئورۇنالشتۇردى
جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى طبىر توپ توپىالڭچى يېڭسارغا 

. دەپ دوكىالت قىلدى" سهڭالرقېچىپ كېلىۋاپتۇ، ياردەمگه ئادەم ئهۋەت
قهشقهر ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى باشقارمىسى دەرھال 
سىياسىي باسقارمىنىڭ مۇدىرى قاتارلىق ئون جامائهت 
خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسىدىن تهركىب تاپقان كىچىك شۆبه 
ئهترەت تهشكىللهپ، ئىككى ساقچى ماشىنىسى بىلهن ئۇچقاندەك 

لىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىغا يېتىپ يېڭىسار ناھىيى
ئارقىدىنال، ئۇالر ناھىيىلىك خهلق قوراللىق كۈچلىرى . كهلدى

بۆلۈمىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى 
خادىملىرى بىلهن بىرگه توپىالڭچىالرنى ئاختۇرۇپ تۇتۇش ئۈچۈن 

ئىككى يولغا چىقتى، ئۇالر سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى ئهتراپىدا 
گۇمانلىق كىچىك قارا كۆلهڭگىنىڭ قۇرۇتقا ئوخشاش تاغلىق رايون 
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بۇ . تهرەپكه كېتىۋاتقانلىقىنى بايقاپ، دەرھال ماشىنىلىق قوغلىدى
ئىككى گۇمانلىق كىچىك كۆلهڭگه ئهسلىدە ئاتلىق قېچىپ 
يۈرگهن توپىالڭچى بولۇپ، ئات ھېرىپ قالغاچقا، ئاتنى يۇشۇرۇپ 

 پىيادە قېچىۋاتقانالر ئىكهن، شۆبه ئهترەت قويۇپ، تاغلىق رايونغا
ئهزالىرى سوراق قىلغاندا، بۇ ئىككى توپىالڭچى جىنايىتىنى زادىال 

بىر ئهترەت ئهزاسى توپىالڭچىنى . ئېتراپ قىلغىلى ئۇنىمىدى
تونىۋالغاندىن كېيىن، ئامالسىز بېشىنى ساڭگىلىتىپ 
جىنايىتىنى ئىقرار قىلدى ھهمدە جامائهت خهۋپسىزلىكى 

ئۇالر . خادىملىرىنى باشالپ يوشۇرۇپ قويغان ئېتىنى تېپىپ بهردى
توپىالڭچىالرنى يېقىن ئهتراپتىكى ئهكۈس يېزىسىغا ئاپىرىپ 

شۆبه ئهترەت ئهگۇس . ۋاقتىنچه قاماپ قويۇشنى قارار قىلدى
ئامما ئۇالرغا , يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ قورىسىغا كهلگهندە

. ىڭ بارلىقىنى مهلۇم قىلدىئىىشخانىدا تۆت گۇمانلىق كىشىن
شۆبه ئهترەتتىكىلهر ئىشخانىغا كىرىپال ئاق چۇخهي كىيىۋالغان 

 پاي 30ئىككى توپىالڭچىنى تۇتىۋالدى ھهمدە ئۇالرنىڭ يېنىدىن 
پىلىموت ئوقى بېسىلغان ئوقدان بىلهن مىڭ يۈەندىن ئارتوق نهق 

ئىككى توپىالڭچى تۆت شىرىكىنىڭ . پۇلنى ئاقتۇرۇپ تاپتى
التقۇچ دورىنى ئېلىپ ئهتراپتىكى لومبا يېزىسىغا قېچىپ پارت

, يېرىم كىچه سائهت ئىككى ئهتراپىدا. كهتكهنلىكى ئىقرار قىلدى
. شۆبه ئهترەتتىكىلهر لومبا يېزىسى ئېرىقال كهنتىگه يېتىپ كهلدى

كهنت ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى , كهنتكه كىرگهندىن كېيىن
به ئهترەتتىكىلهر ئىككى يولغا شۆ. توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا ماسالشتى

ئهسىرلهرگه قاراشقا , بىر يولدىكىلهر ئاممىنى قوغداشقا: بۆلۈندى
مهسئۇل بولدى؛ يهنه بىر يولدىكىلهر ياچېيكا شۇجىسىنىڭ 

قورو ئىچىدە تۆت . يېتهكچىلىكىدە توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا ئاتالندى
ق جهڭچىلهر چاقما. توپىالڭچى خورەك تارتىپ ئۇخالۋاتاتتى

تىزلىكىدە بېسىپ كىرىپ ، تۆت توپىالڭچىنىڭ دولىسىغا 
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توپىالڭچىالر قارشىلىق كۆرسىتىشكه ئۈلگۈرەلمهي . دەسسىدى
  .قولغا چۈشتى

     قهشقهر كونا شهھهر ناھايىسى بىلهن قوشنا بولۇپ، بۇ ناھىيىنىڭ 
تاشمىلىق، تېرىم، بۇالقسۇ يېزىسى ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسى 

ش ئىدى، بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن بىلهن چېگرىدا
ئهكسىلئىنقىالبي قوراللىق توپىالڭ كونا شهھهر ناھىيىسىدە 
كۈچلۈك ئىنكاس قوزغاپ ، بۇ ناھىيه بىردىنال دۈشمهنگه قارشى 

، " مۇفىملىقنى قوغدايلى"نىڭ ئالدىنقى سېپىگه ئايالندى، كۈرەش
ھهر بىر يېزا، دېگهن شۇئار ھهر بىر ئورگان، " توپىالڭنى تىنجىتايلى"

كهنتته ياڭرىدى، ئاپتوموبىل يېتىشمىسه، ناھىيه بازىرىدىكى 
ئورگانالر نهچچه ئون چوڭ، كىچىك ئاپتوموبىلنى قوماندانلىق 
شتابىنىڭ يۆتكهپ ئىشلىتىشىگه تاپشۇردى؛ ئالدىنقى سهپته 
ئاشلىق، ياغ يېتىشمىسه، ئاشلىق ئىدارىسىنىڭ رەھبهرلىرى ئۆزى 

تېلېگىراف ئىدارىسى جىددىي -ى؛ پوچتابىۋاسته ئاپرىپ بهرد
 سائهت راۋان بولۇشىغا 24سهپهرۋەرلىك قىلىپ، سىم يوللىرىنىڭ 
 ـ كهنتتىكى كادىرالر، 11كاپالهتلىك قىلدى؛ تاشمىلىق يېزىسى 

ئامما قاچقۇنالرنى قوغالپ تۇتۇشقا ئىشلىتىش ئۈچۈن، بىر كېچىدىال 
  .  نهچچه ئات ئهكىلىپ بهردى20

گۇرۇپپىدىكى بىر يهككه -4كهنت -2ىسى     لهڭگهر يېز
ترانسىپورتچى ئائىلىسى توپىالڭنى تىنجىتىش كۈرەىشى باشالنغاندا، 
خهلق ئهسكىرى بولغان ئوغلىنى باشالپ، ماشىنىسىنى ھهيدەپ 
ناھىيىلىك قوماندانلىق شتابىغا تىزىمغا ئالدۇرۇپ، ئالدىنقى سهپكه 

ۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ، رەھبهرلهر ئ. بېرىشنى تهلهپ قىلىپ تۇرىۋالدى
ئالدىنقى سهپته ئادەم ۋە ئاپتوموبىل تولۇق دېسه، ئالدىنقى سهپكه 
بېرىپ ھال سوراپ كېلىشى تهلهپ قىلدى، ئۇ رەھبهرلهرنىڭ 

 سامسا، بىر كىلو 300 نان، 420ماقۇللىقىنى ئالغاندىن كېيىن، 
 قاپ تاماكا ۋە ئون قولچىراغ سېتىۋىلىپ،ئۆزى ماشىنا 20موخۇركا، 

ەپ ئالدىنقى سهپكه بېرىپ، بىرىنچى سهپتىكى كادىر ـ ھهيد



www.uyghurweb.net 

 210

ئالدىنقى سهپكه . ساقچىالر ۋە خهلق ئهسكهرلىرىدىن ھال سورىدى
بارغاندىن كېيىن، ئۇ يهنه ئوغلى بىلهن ماشىنىنى قالدۇرۇپ قېلىپ 

رەھبهرلهر . ئالدىنقى سهپتىكى جهڭگه قاتناشتۇرۇشنى تهلهپ قىلدى
ندىن كېيىن، ئۇ كېتىشكه تهسته قايتا ـ قايتا خىزمهت ئىشلىگه

ئهگهر ئالدىنقى سهپكه : "كېتىشىدە، ئۇ يهنه ئاالھىدە. قوشۇلدى
  . دەپ تاپىلىدى" ماشىنا الزىم بولسا، مهن ھهر ۋاقىت تهييار

    ئالدىنقى سهپته تۇرمۇش ناھايىتى جاپالىق ئىدى، يا مۇقىم 
امائهت قوماندانالر بىلهن ج. تۇرالغۇ جاي، يا ئاشخانا يوق ئىدى

كۈندۈز ئۇخلىيالمىدى، -ساقچىلىرى ئۈچ كېچه-خهۋپسىزلىكى كادىر
ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ بىر -1ناھىيىلىك . تاماقمۇ يىيهلمىدى

ئاشپىزى بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، ئىنتايىن بىئارام 
 نان 200ئۇ ئۆزى پۇل چىقىرىپ سېمىز قويدىن بىرنى ۋە . بولدى

 بېرىپ بىرىنچى سهپتىكىلهردىن ھال سېتىۋېلىپ، بۇالقسۇغا
ئۇ قوماندانلىق شتابىدىكى رەھبهرلهرگه تولۇپ تاشقان . سورىدى

ئالدىنقى سهپكه كېلىپ جهڭگه : "چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن
قاتنىشالمىدىم، بۇ قوي بىلهن نان بولسىمۇ مېنىڭ 

  . دېدى"كۆڭلۈمكهن
كۈنى چۈشتىن كېيىن، قهشقهر كونا شهھهر ناھىيىسى -6  
كهنتىدە قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان بىر نهچچه -11اشمىلىق يېزىسى ت

جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسى بىلهن خهلق ئهسكىرى 
ئۇالر دۈشمهننى .  كىشى كېلىۋاتقانلىقىنى بايقىدى3يىراقتىن 

قاچۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، مۇئاۋىن كهنت باشلىقىنى ئۇالرنى تونۇپ 
 قالدۇرۇپ قويۇپ، ئۆزلىرى دېهقان بېقىڭ، دەپ يول دوقمۇشىغا

ئهگهر ئۇالر توپىالڭچى بولسا، "ئائىلىسىدە يوشۇرۇنۇپ تۇردى ھهمدە 
ئۇ ئۈچ . دەپ مهخپىي كېلىشىۋالدى" بېشىڭىزنى سىالپ قويىسىز

كىشى ئالدى تهرەپته قاراۋۇللۇق قىلغۇچىالرنىڭ يوقلىقىنى كۆرۈپ، 
هتهن بارىن كهنت باشلىقى ئۇالرنىڭ ھهقىق. ئۇدۇل كېلىۋەردى

يېزىسىنىڭ توپىالڭچىالر ئىكهنلىكىنى جهزمهنلهشتۈرگهندىن 
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ئۆي ئىچىدىكى جامائهت . كېيىن، چاندۇرماي بېشىنى سىالپ قويدى
خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى بىلهن خهلق ئهسكهرلىرى كۆزنى 
يۇمۇپ ئاچقىچه بولغان ئارىلىقتا ئېتىلىپ چىقتى، ياۋۇزلۇقتا ئۇچىغا 

ى توپىالڭچى ئهھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى كۆرۈپ، چىققان ئىكك
خهنجىرىنى چىقىرىپ قارشىلىق كۆرسهتمهكچى بولىۋىدى، كۆزى 
ئۆتكۈر، ھهرىكىتى چاققان جامائهت خهۋپسىزلىكى جهڭچىلىرى 

  . مىلتىقنى ئاللىبۇرۇن ئۇالرنىڭ كۆكرىكىگه تهڭلهپ بولدى
لىپ     ئهلۋەتته، دۈشمهنلهر ئىچىدە ئهجىلى توشقانلىقىنى بى

تۇرسىمۇ، جان تالىشىدىغانلىرى ئاز ئهمهس، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى تاغقا 
قېچىپ كهتتى، بهزىلىرى ئورمانلىققا يوشۇرۇنىۋالدى، بهزىلىرى 
جىلغىالرغا يوشۇرۇنىۋالدى، بهزىلىرى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىڭكىدە 

لېكىن كهڭ ئاممىنىڭ مىڭلىغان، ئون . ئۆزىنى دالدىغا ئالدى
رىنىڭ قاتتىق نهزەر بهنتى ئاستىدا، بىرەر قارا مىڭلىغان كۆزلى

  . نىيهتمۇ قانۇن تورىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى
 ـ كۈنى چۈشته، تىرەم يېزىسىدىكى دېهقانالر يۈرۈش ـ 6 ـ ئاينىڭ 4  

تۇرۇشى گۇمانلىق ئۈچ كىشىنىڭ بارىن يېزىسىغا يېقىن 
ل ئورمانچىلىق مهيدانىدا الغايالپ يۈرگهنلىكىنى، يېنىدا قورا

 16دېلو مهلۇم قىلىنغاندىن كېيىن، . بارلىقىنى مهلۇم قىلدى
جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسى ۋە خهلق ئهسكىرى 

بهش، ئالته . بۇيرۇققا بىنائهن ئۇالرنى قوغالپ تۇتۇشقا ئاتالندى
دەرەخ، -كلومېتىر ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئورمانچىلىق مهيدانىدا دەل

لۇپ، يهر شهكلى ئىنتايىن مۇرەككهپ چوپلهر قويۇق ئۆسكهن بو-ئوت
ئۇالر توغرىسىغا قاتار تىزىلىپ ئاختۇرۇپ، ئازراق يهرنىمۇ ئاال . ئىدى

لېكىن ئىككى سائهتتىن كۆپرەك ۋاقىت . قويماي تهكشۈردى
تهپسىلىي ئاقتۇرغان بولسىمۇ توپىالڭچىالرنىڭ قارىسىمۇ 

- ئۇالر ئاچلىققا بهرداشلىق بېرىپ، ئىشچى. كۆرۈنمىدى
. تچىلهرنىڭ ئولتۇراق ئۆي رايونىنى ئاقتۇرۇشقا باشلىدىخىزمه

تۇيۇقسىز، بىر ئايالنىڭ ئالدىراپ ـ تىنهپ ئىشكنى ئېتىپ چىقشى 
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ئۇالر ئايالدىن ئىشكنى ئېچىپ . ئۇالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى
يولدىشىم ئوت ـ چۆپ ساتقىلى "بېرىشنى تهلهپ قىلسا، ئۇ ئايال 

ىكنى ئېچىپ بهرسهم كهتكهن، ئۆيدە ئهر كىشى يوق، ئىش
سهۋەپ كۆرسىتىپ ئىشكنى ئېچىپ بېرىشنى رەت -دەپ بانا"بولمايدۇ
ھۇشيار جامائهت خهۋپسىزلىكى جهڭچىلىرى ئىشىكنىڭ . قىلدى

يوچۇقىدىن ئوت ـ چۆپ توشىيدىغان ئىشهك ھارۋىسى بىلهن 
ئىشهكنىڭ ھويلىدا تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئايالنىڭ يالغان 

شۇنىڭ بىلهن، جامائهت . ردىئېيتقانلىقىنى جهزملهشتۈ
خهۋپسىزلىكى جهڭچىسى بىلهن ئىككى خهلق ئهسكىرى ئىشكتىن 
ئارتىلىپ كىرىپ، كارىۋات ئاستىدىن بىر يهردە تۈگۈلىشىۋالغان ئۈچ 
توپىالڭچىنى تارتىپ چىقاردى ھهمدە بولدۇرۇلغان خېمىر ئاستىدىن 

  . ئىككى قېلىچ، بىر پىچاق ئاقتۇرۇپ تاپتى
ن كېيىن، تىرەم يېزىسىدىكى بىر خهلق   شۇ كۈنى چۈشتى

ئهسكىرى كهنت دوقمۇشىدا قاراۋۇللۇق قىلىۋېتىپ، سومكا 
كۆتۈرۋالغان بىر كىشىنىڭ ھېرىپ ـ چارچىغان ھالدا بارىن يېزىسى 
تهرەپتىن كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئالدىغا ئۆتۈپ گهپ سورىدى، ئۇ 

هلق ئهسكىرى كىشى دۇدۇقالپ، دەيدىغان گېپىنى تاپالماي قالدى، خ
لېكىن . ئۇ كىشىنىڭ ھهقىقى سىياقىنى بىر قاراپال بىلىۋالدى

ئۆزەم يالغۇز جېنىدىن تويغان بۇ ئهبلهخكه تاقابىل 
مهن :"تۇرالماسمهنمىكىن دەپ ئهنسىرەپ، ئۇ كىشىگه يالغاندىن

ئااليىتهن ئالدىڭىزغا چىقتىم، تېزرەك ئايۈمگه كىرىپ 
شۇنداق ئوخشايدۇ دەپ ئۇ كىشى راست . دېدى" يوشۇرۇنىۋېلىڭ

خهلق ئهسكىرى ئۇ . ئىشىنىپ، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۆيىگه كىردى
" ئهھۋالنى كۈزىتىپ"يالغاندىن ". ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ"كىشىنى 

كىرەي دەپ قويۇپ، ئىشىكنى تېشىدىن قۇلۇپالپ قويۇپ دەرھال 
. يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتىگه كېلىپ ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى

ئېنىقلىنىشىچه، بۇ جىنايهتچى ئهسلىدە بارىن كېيىن تهكشۈرۈپ 
يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتنىڭ تايانچىسى بولۇپ، 
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كۆپ قېتىم ئهكسىيهتچى تهشۋىقات ئېلىپ بارغان 
  . ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتقا ئهزا قوبۇل قىلغانىكهن

   ئالته كېچه ت كۈندۈز ئالدىراش، جاپالىق ھهم ئۇنتۇلغۇسىز كۈنلهر
باشتىن كۆچۈرۈش ئارقىلىق، قهشقهر كونا شهھهر ناھىيىسىدىكى 
ھهر مىللهت خهلقى كهيى ـ كهينىدىن قېچىپ كهلگهن 
توپىالڭچىالرنى ئاخىرى قولغا چۈشۈردى ھهمدە خهنجهر ـ قېلىچ، 
پوالت قامچا، پارتىالتقۇچ بهغچىسى، ئۆزى ياسىۋالغان گرانات ۋە 

  . ياراغنى يىغىۋالدى-ل دىن ئارتۇق قورا100توقماق قاتارلىق 
ته، ھهر كۈرەشيۈرەكنى تىرىتىدىغان بۇ مهيدان دۈشمهنگه قارشى 

مىللهت كادىرلىرى بايرىقى روشهن بولۇپ، خىزمهتلهرنى 
باشالمچىلىق بىلهن ياخشى ئىشلهپ، توپىالڭنى تىنجىتىش ئۈچۈن 
مۇھىم تۆھپه قوشتى، بولۇپمۇ قىزىلسۇ، قهشقهر ۋىاليىتىدىكى ئاز 

للهت كادىرلىرى ئىنتايىن ئاز ساندىكى بۇزۇق كىشىلهر سانلىق مى
ۋەقه تۇغدۇرۇشقا قۇتراتقۇلۇق قىلغاندىن تارتىپ توپىالڭنى 
- تىنجىتىشقىچه بولغان پۈتكۈل جهرياندا باتۇرلۇق بىلهن باشتىن

قىزىلسۇ، قهشقهرنىڭ ھهرقايسى . ئاخىر سهپنىڭ ئالدىدا تۇردى
ھالدا پارتىيه ۋە ناھىيىسىدىكى ھهر مىللهت خهلقى قهتئىي 

ھۆكۈمهت بىلهن بىرگه تۇرۇپ، بۇزۇق كىشىلهرنى ئاكتىپلىق بىلهن 
پاش قىلىپ، قېچىپ يۈرگهن توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا پائال 
قاتناشتى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تىلالرغا داستان بولغۇدەك نۇرغۇن ئىلغار 

  .ئىزالر مهيدانغا كهلدى-شهخسلهر ۋە ئىلغار ئىش
 كۈن 25سىدىن ھهربىيلىككه قاتنناشقىنىغا ئهمدىال      بارىن يېزى

بولغان يېڭى جهڭچى بىلهن ئۇنىڭ دادىسى ئۇالر ئارىسىدىكى تىپىك 
  .ۋەكىللهردۇر

      قوراللىق ساقچى قىسىم قىزىلسۇ تارماق ئهترىتى بۇيرۇققا 
بىنائهن بارىن يېزىسىغا ۋەزىپه ئىجرا قىلىشقا بارماقچى بولغاندا، بۇ 

رەھبهردىن بۇ قېتىمقى ھهرىكهتكه قاتنىشىشقا يېڭى جهڭچى 
-5ئاينىڭ -4. قايتا ئىلتىماس قىلدى-رۇخسهت قىلىشنى قايتا
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كۈنى چۈشتىن كېيىن، ئۇ قىسىم بىلهن بىرگه بارىن يېزىسىغا 
بۇ ۋاقىتتا يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ . يېتىپ كهلدى

توپىالڭچىالر ۋە ھهقىيقىي ئهھۋالنى بىلمهيدىغان ئامما 
خىزمهت ئىشلهشكه ئهۋەتىلگهن ھۆكۈمهت ، . ىشىۋالغان ئىدىتوپل

جامائهت خهۋپسىزلىك خادىملىرىنى توپىالڭچىالر ئارىغا ئېلىۋېلىپ 
تىلالپ ھاقارەتلهۋاتاتى، ئۇ جهڭچىنىڭ دادىسىمۇ ئادەم توپى ئىچىدە 
كۆپچىلىككه دۆلهتكه يۈز كېلهلمهيدىغان ئىشنى قىلماڭالر، دەرھال 

ېرىڭالر، تېرىقچىلىق مهزگىلى ئۆتۈپ كېتىپ يېرىڭالرنى ت
كهتمىسۇن، دەپ نهسىههت قىلىۋاتاتتى، بۇ چاغدا، ئۇ ئوغلىنىڭمۇ 
كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم ھالدا ئوغلىنىڭ ئالدىغا 

ۋەقه تۇغدۇرغان بۇ كىشىلهر تولىمۇ ۋەھشى، لېكىن ئۇالردىن : "بېرىپ
ەھبهرنىڭ دېگهن قورقۇپ كهتمه، چوقۇم قوماندانلىققا بويسۇنۇپ، ر

يېرىدىن چىقىپ، يۇرتىمىزدىكى خهلقنىڭ ھاياتى ۋە بىخهتهرلىكىنى 
ئۇ سۆزىنى قىلىپ . دېدى" قوغداش يولىدا خىزمهت كۆرسهتكىن

بولۇپال، قايتىپ بېرىپ يهنه كىشىلهرگه نهسىههت قىلىشىنى 
كهچ كىرىشى بىلهن، توپىالڭچىالرنىڭ ئهكسىيهتچىل . باشلىدى

پ، ئادەم توپى ئىچىدە ئهكسىيهتچى شۇئار خورىكى تېخىمۇ ئېشى
توپىالڭچىالرنىڭ بۇنداق غالجىرلىشىپ . توۋالشقا باشلىدى

كهتكهنلىكىنى كۆرگهن ھېلىقى يېڭى جهڭچى كۆكرەك كېرىپ 
بۇنداق ئهسكىلىك قىلساڭالر، : "ئوتتۇرىغا چىقىپ، ھهققانىي ھالدا

. سى يوقسىلهرگىمۇ، دۆلهتكىمۇ پايدى! سىلهرگه ياخشى ئاقىۋەت يوق
ھازىر تېرىقچىلىقنىڭ تازا ئالدىراش مهزگىلى، دەرھال كېتىپ 

بىر قانچه توپىالڭچى ئۇنى قاراپال . دېدى"يېرىڭالرنى تېرىڭالر
ئائىلهڭدىكىلهرنىڭ ھهممىسى : "تونۇۋېلىپ، زەھهرخهندىلىك بىلهن

. دېدى"بارىندا، ئۇالرنى كۈن كۆرسۇن دېسهڭ، كۆزۈمدىن تېز يوقال
ڭ تهھدىتىدىن قورقۇپ قالمىغان بۇ يېڭى جهڭچى توپىالڭچىالرنى

سهن نېمىلهر بارىن يېزىسى خهلقى ئالدىدا غايهت : "غهزەپ ئاچچىقىدا
!" زور جىنايهت ئۆتكۈزۈشتۇڭ، خهلق سهن نېمىلهردىن ھېساب ئالىدۇ
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توپىالڭچىالر ئالداپمۇ، تهھدىت سېلىپمۇ مهخسىتىگه . دېدى
توپىالڭچىالر . ئاشكارىلىدىبهشىرىسىنى -يېتهلمهي، ياۋۇزلۇق ئهپتى

بۇ يېڭى جهڭچىگه بولغان ئاچچىقىنى چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ 
دادىسىنى تارتىپ سۆرەشتۈرۈپ توپىالڭچىالر توپىغا ئهكىلىپ 

بۇنداق خهۋپلىك پهتته، تارماق ئهترىتىنىڭ . قاتتىق ئۇردى
رەھبهرلىرى دەرھال قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىگه 

ىدىن ئۇنىڭ دادىسىنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش ھهققىدە توپىالڭچىالر توپ
دادىسى خهتهردىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، ناھايىتى . بۇيرۇق قىلدى

بۇ ئهبلهخلهر ئىنتايىن ۋەھشى، ئۇالر : "ھاياجانالرنغان ھالدا ئوغلىغا
ئاتالمىش ئىسالم بايرىقىنى يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتىگه قادايمىز 

ۇالرغا قارشى قهتئىي كۈرەش قىلغىن، سهن ئ. دەپ داۋراڭ سېلىۋاتىدۇ
ئارقىدىنال يهنه يېڭى . دېدى" ھهگىز يۇمشاق قوللۇق قىلما

ئوغلۇمنى سىلهرگه :"ئهسكهرلهر لىيهنىنىڭ يېتهكچىسىگه
تاپشۇردۇم، ئوغلۇمنى خاتىرجهم ئىشقا سېلىۋېرىڭالر، ئهنسىرىمهڭالر، 

جهڭ . دېدى" ئوغلۇم ئۆلۈپ كهتكهن تهقدىرىمۇ سىلهردىن كۆرمهيمهن
ئاختۇرۇپ تۇتۇش باسقۇچىغا كىرگهندىن كېيىن، توپىالڭچىالرنى 
توردىن چۈشۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۇ ئۆزى تونۇيدىغان بهزى 
توپىالڭچىالرنىڭ ئىسىملىكىنى يېزىپ جامائهت خهۋپسىزلىكى 

تۇغقانلىرىنى -ئورگىنىغا تاپشۇرۇپ بهردى ھهمدە ئۇرۇق
ەر قىلدى، يهنه ئادەم باشالپ توپىالڭچىالرنى پاش قىلىشقا سهپهرۋ

ئۇنىڭ ئاكتىپلىق بىلهن . ئاقتۇرۇپ تۇتۇشقا قاتناشتى
ھهمكارلىشىشى ئاستىدا، بهش توپىالڭچى ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ 

  . قانۇن تورىغا چۈشتى
    يېڭىسار ناھىيىلىك توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى 

ن ناھىيىلىك تىنجىتىش ئالدىنقى سېپىنىڭ باش قوماندانى بولغا
خهلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمنىڭ باشلىقى ئۆزى باشالمچى 
بولۇپ، قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى ۋە خهلق 
ئهسكهرلىرىنى باشالپ، ناھىيىلىك توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە 
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 4ئۇنى تىنجىتىش قوماندانلىق شتابىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه، 
ارىن يېزىسىغا يېقىن بولغان ئهگۇس،  ـ كۈنى كهچته، ب5ـ ئاينىڭ 

لومپا، چولپان قاتارلىق جايالرغا بېرىپ، ئاممىنى سهپهرۋەر قىلىپ ۋە 
تهشكىللهپ، چازا قۇرۇپ، قاراۋۇل قويۇپ، ئاسماندا تور، يهردە قاپقان 

ئۇ كۆپچىلىككه يۈكسهك دەرىجىدە ھۇشيار بولۇڭالر، . قۇردى
 قايتا ـ قايتا تاپىلىدى، توپىالڭچىالر ھهرگىز قېچىپ كهتمىسۇن دەپ

لومپا يېزىسىنىڭ تاشتۇۋاق مۇداپىئه رايونىدا، ئۇ خهلق ئهسكهرلىرى 
بىلهن دىجهرنىلىق قىلىۋېتىپ، تۇيۇقسىز ئالدى تهرەپتىكى 
ئوچۇقچىلىقتا ئىككى كۆلهڭگىنى بايقىدى، ئۇالر بېرىپ 
تهشكۈرگهندىن كېيىن، ئىككى توپىالڭچى ئىكهنلىكىنى 

بۇ چاغدا، بىر توپىالڭچى تىزلىنىپ . رنى باغلىدىجهزملهشتۈرۈپ، ئۇال
دەپ " ھهممىمىز مۇسۇلمان ئىكهنمىز، رەھىم قىلساڭالر: "تۇرۇپ

خهلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئۇنىڭغا . يالۋۇردى
سېنىڭ نهرىڭ مۇسۇلمان، سهن دېگهن : "قورال تهڭلهپ تۇرۇپ

ەتهنگه، خهلققه مۇسۇلمانالر ئىچىدىن چىققان مۇناپىق، سهن ۋ
توپىالڭچى . دېدى" ئاسىيلىق قىلدىڭ، سهن ئۆلۈمگه مهھكۇم

بۇ خهلق قوراللىق كۈچلىرى . ئامالسىزلىقتىن قولغا چۈشتى
بۆلۈمىنىڭ باشلىقى دۈشمۈنگه ئىنتايىن نهپرەتلىنهتتى، خهلقنى 

 ـ 4. چهكسىز سۆيهتتى، بولۇپمۇ خهنزۇ ئاممىسىنى قهۋەتال ئاسرايتتى
ى چۈشتىن بۇرۇن، ئۇ ماشىنىلىق ھهر قايسى  ـ كۈن6ئاينىڭ 

چازىالرغا بېرىپ، خهلق ئهسكهرلىرىنى توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا 
تهشكىللهپ، يېرىم كۈنگه قالمايال ئالته توپىالڭچىنى قولغا 

بىر توپىالڭچى خهلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ . چۈشۈردى
پ دە" ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈيلى"كىچىك ماشىنا شوپۇرىغا 
ئۇ چاققانلىق بىلهن يۈگۈرۈپ . ۋاقىرغىنىچه ئېتىلىپ كهلدى

. دەپ قاتتىق ۋارقىرىدى" ياۋاش بول: "بېرىپ، تاپانجىنى چىقىرىپ
ئاندىن خهلق ئهسكهرلىرىنى ئۇنى ياالپ مېڭىشىغا بۇيرۇق قىلدى، 

 نهچچه خهنزۇ ئىشچىالرنىڭ 30ئالدى تهرەپتىكى توغان ئېغىرىدا 
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ى ئېسىگه كېلىپ، خهلق ئهسكهرلىرىنى قۇرۇلۇش قىلىۋاتقانلىقىن
باشالپ ئۇچقاندەك توفدغان ئېغىزىغا بېرىپ، ئۇالرغا ئهھۋالالرنى 
ئېيتتى ھهمدە ئۇالرنىڭ مۇداپىئه تهدبىرى قوللىنىشىغا 

ئارقىدىنال قوغالپ تۇتۇش شۆبه ئهترىتىنى باشالپ، . ياردەملهشتى
. ئاتالرندىتاغقا قېچىپ كهتكه توپىالڭچىالرنى ئاختۇرۇپ تۇتۇشقا 

تاغنىڭ يهر شهكلى مۇرەككهپ، ھاۋا كىلىماتى ناچار، يوللىرى 
خهتهرلىك ئىدى، باشالمچى بولمىسا يول يۇرۇش ئىنتايىن قىيىن 
ئىدى، ئۇ تهشهببۇسكارلىق بىلهن باشالمچى بولۇپ، قوغالپ تۇتۇش 
شۆبه ئهترىتىنىڭ قوغالپ يوقىتىش ۋەزىپىسىنى غهلبىلىك 

  .ھپه قوشتىئورۇندىشى ئۈچۈن چوڭ تۆ
    قېچىپ كهتكهن قوراللىق توپىالڭچىالرنى تۇتۇشجهريانىدا، نۇغۇن 
. ئامما ئاكتىپلىق بىلهن يول باشلىغۇچۇى بولۇشنى تهلهپ قىلدى

قوغالپ تۇتۇش شۆبه ئهترىتى بىدىلىك كهنتىگه كهلگهندە، شۇ 
جايدىكى ئاز سانلىق مىللهت ئاممىسى تهشببۇسكارلىق بىلهن يىپ 

تهمىنلىدى، شۆبه ئهترەتنىڭ ئاتلىرىغا يهم ـ خهشهك ئۇچى بىلهن 
تهييارالپ بهردى، يهنه تۆت ئائىلىلىك چارۋىچى قوي ئلتۈرۈپ 

بۇ توپىالڭچىالرنى چوقۇم تهل ـ : ئۇالر. جهڭچىلهردىن ھال سورىدى
تۈكۈس يوقىتىڭالر، ئۇالرنىڭ قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقىشقا يول 

ىچىالرغا خاتىرجهملىك بولمايدۇ، قويماڭالر، بولمىسا تاغدىكى چارۋ
  . دەپ قايتا ـ قايتا تاپىلىدى

   قېچىپ يۈرگهن توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتۇش جهريانىدا، يول 
 ئات، بهش قوتاز، 62بويىدىكى ئۇيغۇر، قىرغىز ئاممىسى جهڭچىلهرنى 

ئاز سانلىق .  تۆگه ۋە يهم ـ خهشهك بىلهن ھهقسىز تهمىنلىدى32
 ئاممىسى تېنى بىلهن يېڭى بىر سېپىل ياساپ، مىللهت كادىرلىرى،

پارتىيىنى، سوتسىيالىزمنى، ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنى قىرغىن سۆيۈش ۋە 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قهتئىي 

  . قوغداشتهك يۈكسهك ئىددىيۋى پهزىلىتىنى نامايان قىلدى
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ھهر مىللهت خهلقى بارىن يېزىسىدىكى قوراللىق ) 4(
  وپىالڭچىالرنىڭ جىنايهتلىرىگه غهزەپ بىلهن لهنهت ئوقۇدىت
    

  بارىن يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى 
تىنجىتىش شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قهتئىي 

قىزىلسۇ، قهشقهر ۋىاليىتى ۋە . ھىمايىسى ۋە قوللىشىغا ئېرىشتى
 ئاممىۋى يىغىن ئېچىپ، ئۇالرغا قاراشلىق ناھىيىلهر بهس ـ بهسته

ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ جىنايهتلىرىگه 
ھهر مىللهت، ھهر ساھه زاتلىرى بىردەك . غهزەپ بىلهن لهنهت ئوقۇدى

ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئهكسىيهتچى ئۇنسۇرالر : مۇنداق دەپ قارىدى
ك كومپارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش،سوتسىيالىستى

تۈزۈمنى ئىنكار قىلىش، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، خهلق 
ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش مهقسىتىدە بارىن يېزىسىدا 
ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ پهيدا قىلدى، ئۇالرنىڭ ئۇرۇش، 

ئاپتونوم . چېقىش، بۇالش، ئۆلتۈرۈش ۋاسىتىسى ئىنتايىن قهبىه
ى بىلهن خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ رايونلوق پارتىيه كومىتېت

رەھبهرلىكى ۋە غهمخورلىقىدا، ھهر دەرجىلىك پارتىيه 
كومىتېتلىرى، خهلق ھۆكۈمهتلىرىنىڭ توغرا تهشكىالتچىلىق 
قىلىشى، قوماندانلىق قىلىشى ئاستىدا، جايالردا تۇرۇشلۇق 
قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى 

مىللهت كادىرلىرى ۋە خهلق ئهسكهرلىرى كادىر ـ ساقچىلىرى، ھهر 
يېقىندىن ماسلىشىپ، توپىالڭنى بىردىنال تىنجىتىپ، ۋەتهننىڭ 
بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ۋە ئىجتىمائىي 

قىزىلسۇ ئوبالستى سىياسىي كېڭهشنىڭ . مۇقىملىقنى قوغدىدى
گه ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قېنى ۋە ھاياتىي بهدىلى: "بىر ئهزاسى

كهلگهن ھاكىمىيهتنى بۈگۈنكى كۈندە ئىنتايىن ئاز ساندىكى بۇزۇق 
- ئادەملهر ئاغدۇرۇپ تاشالشقا ئۇرۇنسا، خهلقنى يېڭىباشتىن ئازاپ

ئوقۇبهتكه ئىتتىرىشنى خام خىيال قىلسا، بىز ھهرگىز ماقۇل 
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. ئازادلىقتىن ئىلگىرى بارىن يېزىسى نامرات ئىدى. بولمايمىز
هت كۆپ تهرەپتىن قوللىغاچقا، ئىقتىسادىي ئازادلىقتىن كېيىن دۆل

يىلى مهملىكهت بويىچه نامراتلىقتىن -1986راۋاجلىنىپ، 
بۈگۈنكى كۈندە . قۇتۇلۇشتىكى ئىلغار كوللېكتىپ بولۇپ باھاالندى

توپىالڭ بارىن يېزىسىدا يۈز بهردى، توپىالڭچىالر كهچۈرگىسىز 
نى تىنجىتىشنى بىز توپىالڭ. جىنايهت ئۆتكۈزۈپ، ۋاپاغا جاپا قىلدى

باش جىنايهتچىلهرنى قهتئىي قاتتىق . قهتئىي ھىمايه قىلىمىز
ئوبالستلىق سىياسىي كېڭهشنىڭ بىر . دېدى" جازاالش الزىم
ئاقتۇ ناھىيىسىدە يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي :"مۇئاۋىن رەئىسى

قوراللىق توپىالڭدا، ناۋادا ئۇالرنىڭ سۈيقهستى ئهمهلگه ئېشىپ قالسا، 
پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ كهسكىن تهدبىر . پهت بولغان بوالتتىبىر ئا

قوللىنىپ توپىالڭنى تىنجىتقانلىقى ئىنتايىن دەل ۋاقىتىدا، 
تامامهن توغرا بولدى، خهلقنىڭ كۆڭلىگه قاتتىق ياقتى، مهن ئۇنى 

  . دەپ كۆرسهتتى" قهتئىي ھىمايه قىلىمهن
تىنىڭ بىر    ئاتۇش شهھهرلىك سىياسىي كېڭهش دائىمىي كومىتې

 نهچچه يىللىق ئهمهلىيهت شۇنى 40ئازاد بولغان : "ئهزاسى، دىنىي زات
ئىسپاتلىدىكى،جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۇلۇغ، شهرەپلىك، 
توغرا پارتىيه، ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدىكى مىللىي 
بۆلگۈچىلهرنىڭ قوراللىق توپىالڭ قوزغاشتهك چېكىدىن ئاشقان 

بىز بۇ . ىر بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كهلدىجىنايىتىنى ئېغ
. دېدى" جىنايهتچىلهردىن ئۈزۈل ـ كېسىل ھېساب ئېلىشىمىز الزىم
بارىن :"ئۇبالستلىق سىياسىي كېڭهشنىڭ بىر ئهزاسى، دىنى زات 

يېزىسىدا يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 
غۇنچىلىق مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا، ئىجتىمائىي مۇقىملىققا بۇز

قىلىدىغان، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىاليدىغان سىنىپىي كۈرەش، 
پارتىيه ئىسالم دىنىغا . بىز ئۇنىڭغا قهتئىي قارشى تۇرۇشىمىز الزىم

ۋە دىنىي زاتالرغا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىۋاتىدۇ، بىز پارتىيه ئۈچۈن 
كاپرەك خىزمهت قىلىپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قوغدىشىمىز 
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سانائهتچىلهرنىڭ -ئاتۇشتىكى يهككه سودى. دېدى" الزىم
بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق :"ۋەكىلى

توپىالڭ مىللىي مهسىلىمۇ ئهمهس، دىنىي مهسىلىمۇ ئهمهس، بهلكى 
سېپى ئۆزىدىن بولغان ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، مىللهتلهر 

قايسى . نايىتىدۇرئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش جى
مىللهت بولسۇن ياكى قايسى دىنىي زات بولسۇن، ئۇنىڭغا قهتئىي 

خهنزۇ قېرىنداشالر شىنجاڭنىڭ قېرۇلۇشى . قارشى تۇرۇشى الزىم
ئۈچۈن ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقىلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن 

خهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر مهڭگۈ ئايرىلماس بىر . نۇرغۇن تۆھپه قوشتى
ئوبالستلىق سىياسىي كېڭهشنىڭ بىر . دېدى" له كىشىلىرىئائى

توپىالڭنى تىنجىتىش ناھايىتى دەل ۋاقىتىدا، : "مۇئاۋىن رەئىيسى
مهن ئۇنى قهتئىي . ناھايىتى توغرا بولدى ھهم ئىنتايىن زۆرۈر ئىدى

مهيلى كىم بولۇشىدىن، قايسى مىللهت . ھىمايه قىلىمهن
سوتسىيالىزىمغا قارشى بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، پارتىيگه، 

تۇرىدىكهن، ئۇ بىزنىڭ دۈشمىنىمىز، ھهممىمىز ئۇنىڭغا قارىشى 
كهڭ ئوقۇتقۇچى، كادىر، . دېدى" قهتئىي كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك

ئىشچىالر بهس ـ بهسته بۇ قېتىمقى بارىن يېزىسىدىكى 
ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭنى تىنجىتىشتا قولغا كهلتۈرگهن زور 

لهت خهلقىنىڭ ئىرادىسىنى چىڭىتتى، غهلبه ھهر مىل
بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي خورىكىنى قاتتىق يهرگه ئۇردى 

بۇ قېتىمقى غهلبه شۇنى قايىل قىالرلىق دەرىجىدە يهنه . دېيىشتى
بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، بىزنىڭ خهلق دېمۇكراتىيه دىكتاتۇرىمىز 

پ، ھېچكىم دەخلى ـ ئۇيۇلتاشقا ئوخشاش مۇستهھكهم، مۇقهددەس بولۇ
قانداق ئادەم بولۇشىدىن، قايسى بايراقنى . تهرۇز قىاللمايدۇ

كۆتۈرۈشىدىن قهتئىينهزەر، تهۋەككۈلچىلىك قىلىپ، پارتىيه ۋە 
خهلق ھاكىمىيتىگه، سوتسىيالىزغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىگه، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق 

هرىكهت بىلهن شۇغۇللىنىشقا پېتىنىدىكهن، قىلىشتهك جىنايى ھ
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خهلق دېمۇكراتىيه دىكتاتۇرىسىنىڭ تۆمۈر مۇشتىنى يهيدۇ، ئۆزىنى 
  . ھاالكهتكه دۇچار قىلىدۇ

    بارىن يېزىسىدىكى ھهر مىللهت ئاممىسى دۈشمهن 
سۇيقهستىنىڭ تارمار قىلىنغانلىقىدىن قىن ـ قېنىغا سىغماي 

زەيدىن يۈسۈپ ۋە " باش قۇماندانى"توپىالڭنىڭ . خۇشال بولۇپ كهتتى
باشقا توپىالڭچىالر ئېتىپ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ دېگهن خهۋەر تارقالغاندا، 

 تىن ئاشقان بىر ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زات ھاياجانلىنىپ 50يىشى 
پارتىيه ۋە ھۆكۈمهت توپىالڭنى ۋاقتىدا : "كۆزلىرىگه ياش ئېلىپ

الالم كېتىش بولمىسا مېنىڭ ك! تىنجىتىپ بىزنى قۇتقۇزىۋالدى
  . دېدى!" ئۇياقتا تۇرسۇن، ئادەتتىكى پۇقراالرمۇ باال ـ قازاغا ئۇچرايتتى

    مالمانچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككه قارىشى تۇرۇش، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقى، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ـ ئاقتۇ ناھىيىسى 
بارىن يېزىسىدىكى ھهر ساھه زاتلىرىنىڭ بىر ئوچۇم مىللىي 

چىلهر پىالنلىغان ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ كۆتۈرۈش بۆلگۈن
جىنايى ھهرىكىتىنى شىكايهت قىلىش يىغىنىدا ئىپادىلهنگهن 

  . ئورتاق سادا
 ـ كۈنى چۈشتىن كېيىن، بارىن يېزىسىدىكى 30 ـ ئاينىڭ 4     

 دىن ئارتۇق كادىر، دېهقان، دىنىي زات، ئوتتۇرا مهكتهپ 1500
را مهكتهپكه تهنتهنىلىك يىغىلدى، ھهر ئوقۇغۇچىسى يېزىلىق ئوتتۇ

مىللهت ئاممىسى دەرغهزەپكه كېلىپ، بىر ئوچۇم توپىالڭچىالرنىڭ 
يىغىندا، ھهر مىللهت، ھهر ساھه . جىنايىتىگه قاتتىق لهنهت ئوقۇدى

ۋەكىللىرى ئۆزلىرىنىڭ كۆرگهن، ئاڭلىغانلىرى ۋە ئۆز 
الندۇرۇشنى كهچۈرمىشلىرى ئارقىلىق، توپىالڭچىالرنىڭ دىننى راۋاج

نهيرەڭ قىلىپ، ھهدەپ پارتىيىگه، سوتسىيالىزمغا قارشى تۇرۇش، 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىشتهك 

ئۇالر . ئهكسىلئىنقىالبىي جىنايهتلىرى ئۈستىدىن شىكايهت قىلدى
بۇ ئهكسىلئىنقىالبچىالر يېزىدا زورلۇق : ئۆز سۆزلىرىدە مۇنداق دېدى

ىلىپ، ئۆيلىرىمىزگه ئۈسۈپ كىرىپ، ئاممىنى قاتتىق ـ زومبۇلۇق ق
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ئۇرۇپ، پۇل، ئاشلىق، نهرسه ـ كېرەك ئىئانه قىلىشقا مهجبۇرلىدى، 
قوراللىق توپىالڭ قوزغاشقا مهبلهغ ۋە ئوزۇق توپلىدى، ۋەتهنپهرۋەر 
دىنىي زاتالرغا تهھدىت سالدى ۋە زىيانكهشلىك قىلدى، ئاممىنى 

شالرنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا ئالدىدى قا زورلىدى، يا"قهسهم قىلىش"
ئۇالر ئۆز . ۋە ئازدۇردى، ئۇالرنىڭ جىنايىتىنى كىشىنى چۆچىتىدۇ

سوتسىيالىزم ياخشى، پارتىيىنىڭ : سۆزلىرىدە يهنه مۇنداق دېدى
سىياسىتى ياخشى، بىر ئوچۇم ئهكسىلئىنقىالبچىالرنىڭ توپىالڭ 

بارىن يېزىسىدىكى پىالنلىشى كىشىلهرنىڭ كۆڭلىگه ياقمايدۇ، ئۇالر 
 مىڭدىن 18بارىن يېزىسىدىكى . كهڭ ئاممىغا ۋەكىللىك قىاللمايدۇ

ئاتۇق ھهر مىللهت ئاممىسى توپىالڭغا، قانۇنسىز دىنىي ھهرىكهتكه، 
تىنچ ـ ئىتتىپاقلىق . مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قهتئىي قارشى تۇرىدۇ

ۇش ۋە بۇ قېتىمقى توپىالڭ نورمال تۇرم. بىزنىڭ ئورتاق ئارزۇيىمىز
ئىشلهپچىقىرىشقا تهسىر يهتكۈزدى، ھهممىمىزنى پاراكهندە قىلدى، 

بۇ ۋەقه ئارقىلىق، . بارىن خهلقى بۇنىڭ زىيىنىنى يهتكىچه تارتتى
بارىن خهلقى ئىتتىپاقلىق، مۇقىملىقنىڭ مۇھىملىقىنى تېخىمۇ 

ئۇالر ئۆز سۆزلىرىدە بهس ـ بهسته جۇڭگو . تونۇپ يهتتى
ىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، ھهر مىللهت كومپارتىيىسىنىڭ ئهتراپ

خهلقىنى ئورتاق بېيىتىشتهك سوتسىيالىزم يولىدا 
  . ماڭىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

     ۋەكىللهر سۆز قىلىۋاتقاندا، ئاممىنىڭ روھى ناھايىتى كۆترەڭگۈ 
ئهكسىئىنقىالبىي توپىالڭچىالرنىڭ جىنايىتىگه قاتتىق "بولۇپ، 

ھهر "، !"ڭ بىرلىكىنى قهتئىي قوغدايلىۋەتهننى"، !"لهنهت ئوقۇيلى
ئۇلۇغ، "، !"مىللهت خهلقىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى ياشىسۇن

ېگهنگه ئوخشاش !"شهرەپلىك، توغرا جۇڭگو كومپارتىيىسى ياشىسۇن
  . شۇئارالر ئۈزۈلمىدى

    بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 
ىن بۇ بىزگه ئىنتايىن چوڭقۇر ھهم ۋاقتىدا تىنجىتىلدى، لېك

ئاپتهنهم رايوننىڭ رەئىسى . قىممهتلىك تهجىرىبه ـ ساۋاق بولدى
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 ـ كۈنى چىقىرىلغان خهلق 12 ـ ئاينىڭ 5 ـ يىل 1990تۆمۈر داۋامهت  
 ـ قېتىملىق يىغىنىدا 14قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 

ڭ بارىن يېزىسىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىال
: ۋەقهسىدىكى تهجرىبه ـ ساۋاقالرنى ئهتراپلىق يهكۈنلهپ مۇنداق دېدى

بىرىنچىدىن، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا تهسىر يهتكۈزىدىغان ۋە 
بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئاساسىي خهۋپ ئىچكى ـ تاشقى مىللىي 

بارىن . بۆلگۈنچىلىك كهچلىرى ئىكهنلىكىنى، يهنىمۇ تونۇپ يهتتۇق
ن ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ بىز يېزىسىدا يۈز بهرگه

ئۈچۈن بىر جانلىق سىنىپىي كۈرەش دەرسى بولدى، ئۇ 
بۆلگۈنچىلىكنىڭ ھهقىقهتهن مهۋجۇت ئىكهنلىكى بۇ كىچىك 
ئىشنى چوڭايتقانلىق، ۋەھىمه گهپ بىلهن كىشىنى چۆچۈتقانلىق 
بولماستىن، بهلكى پوالتتهك پاكىت ئوبيېكتىپ مهۋجۇدىيهت 

نى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتىنىڭ بۇ يىلدىن ئىكهنلىكى
بۇيان مۇقىملىق شىنجاڭدىكى ئومۇملۇق، ھهممىنى بېسىپ 
چۈشىدىغان مهركىزى ۋەزىپه دەپ قايتا ـ قايتا تهكىتلهنگهنلىكى، 
شىنجاڭنىڭ مۇقىملقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئاساسىي خهۋپ 

م چىقارغانلىقىنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىكتىن كېلىدۇ، دەپ ھۆكۈ
تامامهن توغرا ئىكهنلىكىنى، ئاپتونوم رايوننىڭ ئوبيېكتىپ 

كىشىنى . رىئاللىقى توغرا يىغىنچاقالنغانلىقىنى ئىسپاتلىدى
ھهيران قالدۇرىدىغان بۇ مهيدان كۈرەش بۆلگۈنچىلىك بىلهن 
بۆلگۈنچىلىككه قارىشى تۇرۇش كۈرشىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىكىنى، 

هسكىنلىشىپ بارىدىغانلىقىنى، بۆلگۈنچىلىككه بهزىدە ناھايىتى ك
قارىشى تۇرۇشتهك ئىستراگىيىلىك ئېڭىمىزنى پۇختا تىكلهپ، 
سىنىپىي كۈرەش كۆز قارىشىمىزنى كۈچهيتىپ، بايرىقىمىز روشهن 
ھالدا مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه قارشى كۈرەش قىلىشىمىز 

  .كېرەكلىكىنى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتالپ بهردى
چىدىن، يېزا ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيهت قۇرۇلۇشىنى زور     ئىككىن

بارىن يېزىسىدىكى . كۈچ بىلهن كۈچهيتىشىمىز كېرەك
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ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ سهلبى جهھهتتىن بىزگه 
شۇنى ئۇقتۇردىكى، يېزا ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيهت قۇرۇلۇشىنى 

مۇھىم كۈچهيتىش ۋەزىيهتنى مۇقىمالشتۇرۇشتا ئىنتايىن 
بارىن يېزىسىدى يۈز بهرگهن ۋەقهدىن شۇنداق بىر . ئهھمىيهتكه ئىگه

ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيهت تهشكىالتى : ساۋاققا ئىگه بولدۇقكى
ئاجىز بولسا، بۇزۇق ئادەملهر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، قايتىدىن باش 

بىز بۇ ساۋاقنى قوبۇل قىلىپ، كۈچلۈك تهدبىر قوللىنىپ، . كۆتۈرىدۇ
ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيهت قۇرۇلۇشنى ھهقىقىي يېزا 

  . كۈچهيتىشىمىز الزىم
     ئۈچىنچىدىن، سوتسىيالىستىك مهنىۋى مهدەنىيلىك قۇرۇلۇشنى 

نهزەرىيه ۋە مهدىنىيهت , كۈچهيتىپ، سوتسىيالىستىك ئىدىيه
دىنى پائالىيهت , ئارقىلىق يېزىدىن ئىبارەت بۇ بازىنى ئىگىلهپ

ائالىيهتلهرنى باشقۇرۇشنى ھهقىقى سورۇنلىرى ۋە دىنىي پ
بۆلگۈنچىلىك بىلهن بۆلگۈنچىلىككه . كۈچۈيتىشىمىز كېرەك

قارشى تۇرۇش كۈرىشى مىللىي مهسىلىمۇ ئهمهس، دىنىي مهسىلىمۇ 
ئهمهس، لېكىن ئىچكى ـ تاشقى دۈشمهن كۈچلهر شىنجاڭدا 
بۆلگۈنچىلىك، ئاغدۇرمىچىلىق قىلغاندا، كۆپىنچه دىن تونىغا 

ىپ، دىننى نىقاپ قىلىپ، دىنىي ئهسهبىلىك ۋە مىللىي ئورىنىۋېل
ئۆچمهنلىكنى قۇترىتىدۇ، باشقا مىللهتنى چهتكه قاقىدۇ ۋە 

بۇ بۆلگۈنچىلىك سۇيقهستىنىڭ مۇھىم . دۈشمهنلىك بىلهن قارايدۇ
بارىن يېزىسىدا ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق . بىر ئاالھىدىلىكى

" سالم دىنىنى گۈللهندۈرىمىزئى"توپىالڭ قوزغىغان كاتتىۋاشالر دەل 
" غازات" "كۇپپارالرنى يوقتىدىغان"دېگهننى نىقاپ قىلىپ، ئاتالمىش 

قا قۇتراتقۇلۇق قىلىش ئارقىلىق، بىر قىسىم ئاممىنى ئالداپ ۋە 
- بۇنداق ھىله. كۈشكۈرىتىپ ۋەقه توغدۇرغان ۋە توپىالڭ قوزغىغان

راكتېرى مىكىرنىڭ ئالدامچىلىق خاراكتېرى ۋە قۇتراتقۇلۇق خا
ناھايىتى كۈچلۈك، بىز بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن ۋەقه ئارقىلىق، 
توپىالڭچىالرنىڭ دىن بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ئاممىنى 
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قايمۇقتۇردىغان، ئالدايدىغان شۇئارالر، قاراشالرنى قوللىنىشتهك 
ئهكسىيهتچىل ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشالپ، دىنغا ئېتقاد 

بىلهن بولغان چهك ـ چېگىرىنى ئۈزۈل ـ قىلىدىغان ئاممىغا ئۇالر 
دىننى . كېسىل ئايرىش توغرىسىدا تهربىيه بېرىشىمىز الزىم

باشقۇرۇشنى ھهقىقى كۈچهيتىپ، دىنىي پائالىيهتلهرنىڭ نورمال 
تهرتىپىنى قوغداپ، بۇزۇق ئادەملهرگه پۇرسهت قالدۇرماسلىقىمىز 

  . كېرەك
هۋالد ياشاپ كهلگهن     ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرا رايونىدا ئهۋالدمۇ ئ

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى بۆلگۈنچىلىككه ئهزەلدىن قارشى 
ئۇالر ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى . تۇرىدۇ

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت . قوغداش يولىدا ئۆچمهس تۆھپه قوشتى
خهلقى پارتىيىنى، سوتسىيالىزمنى، ئۇلۇغ ۋەتهننى قىزغىن سۆيىدۇ، 

ننىڭ بىرلىككه كهاتۈرۈش، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ۋەته
قوغداشتهك ئېسىل ئهنئهنىگه ئىگه، ئۇالر ئىلگىرى بۆلگۈنچىلىككه 

بۇ نۇقتىدىن ھهر قانداق . قارشى تۇرۇشتىكى ئاسىسىي قوشۇن
  .ۋاقىتتا تهۋرەنمهسلىكىمىز الزىم

   
ئاقسۇ ۋىاليىتىدىكى ھهر مىللهت خهلقنىڭ مىللىي . 10

  ر پهيدا قىلغان بىر قاتار دېلوالرنى تارمار قىلىشىبۆلگۈنچىله
  
 ـ كۈنىگىچه، 29 ـ ئاينىڭ 4 ـ كۈنىدىن 10 ـ ئاينىڭ 2 ـ يىل 1996 

ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئاقسۇ كونا شهھهر، توقسۇ شايار، كۇچا تۆت 
ناھىيىسىدە ۋەتهننىڭ بىلىكىنى پارچىالش، خهلق دېمۇكراتىيىسى 

ت قىلىنغان، ئاساسىي قاتالم دېكتاتۇرىسىنى ئاغدۇرۇش مهقسه
كادىرلىرى، ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتنالر، خهنزۇ ئاممىسىغا قارتىلغان 
قوراللىق ئۆلتۈرۈش، نىقاپلىنىپ شايكا بولۇپ بۇالڭچىلىق قىلىش، 
قاتىللىق قىلىش، پارتلىتىش قاتارلىق ئادەمنى چۆچىتىدىغان 

لق قهبىه دېلوالر يۈز بېرىپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە خه
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ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال ـ مۈلكنىڭ بىخهتهرلىكىگه ئېغىر خهۋپ 
دېلو يۈز بهرگهندىن كېيىن . يهتكۈزدى ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلدى

ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى، ئاقسۇ ۋىاليهتلىك پارتىيه 
جامائهت . كومىتېتى ۋە مهمۇرىي مهھكىمه يۈكسهك ئهھمىيهت بهردى

رى ساقچى كۈچى تهشكىللهپ، بۇ بىر قاتار خهۋپسىزلىكى ئورگالى
جىنايهتچىلهرنى ئارقا ـ . دېلو نى كهسكىن ھهم تېز پاش قىلدى

تهكشۈرۈش . ئارقىدىن تورغا چۈشۈپ تېگىشلىك جاجىسىنى يىدى
ئارقىلىق بۇ بىر قاتار قهبىه دېلوالرنىڭ ئاز بىر ئوچۇم مىللىي 
بۆلگۈنچىلهردىن تهشكىللهنگهن مىللىي بۆلگۈنچىلىك 
تهشكىالتلىرىنىڭ سۇيقهستىلىك، تهشكىللىك ھالدا ئېلىپ بارغان 

ئاقسۇ . زوراۋانلىق ـ تېرورلۇق ھهرىكىتى ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى
ۋىاليىتىدىكى ھهر مىللهت خهلقى بۇ قېتىمقى مىللىي 
بۆلگۈنچىلىككه قارىشى تۇرۇش كۈرىشىدە قاتتىق سىناقالردىن 

  .ئۆتتى
   
كىالتلىرى بىر قاتار زوراۋانلىق ـ مىللىي بۆلگۈنچىلىك تهش) 1(

  تېررورلۇق دېلولىرىنى ئارقا ـ ئارقىدىن پهيدا قىلدى
   

 ـ كۈنى،ئاۋۇت ئابال قاتارلىق بهش قارا 10 ـ ئاينىڭ 2 ـ يىل 1996  
نىيهت كونا پاسوندىكى جامائهت خهۋپسىزلىكى خادىملىرى 

جامائهت خهۋپسىزلىكى خادىملىرىنىڭ , فورمىسىنى كىيىپ
" 64" تىپلىق جېپنى ھهيدەپ،2020بېجىڭ , غا كىرىۋىلىپسىياقى

تىپلىق تاپانجا ھهمدە ئۆزلىرى ياسىۋالغان كىچىك كالبىرلىق 
كېيىن بولۇپ ئاقسۇ كونا شهھهر ناھىيىسى -تاپانچا ئېلىپ، ئىلگىرى

بوزدۆڭ دېهقانچىلىق مهيداندىكى رەھمهت مولالمهت، مهتنىياز ھاپىز 
بۇالڭچىلىق دېلوسى . ۆيىنى بۇلىدىقاتارلىق ئالته چارۋىچىنىڭ ئ

بىز ئاقسۇ شهھهرلىك خهلق : سادىر قىلىش داۋامىدا، بهش قارانىيهت
قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمى، تهپتىش مهھكىمىسى، ساقچىخانىنىڭ 
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دورىالرنى يىغىۋالغىلى كهلدۇق، دەپ -ياراغ، ئوق-خادىملىرى قورال
" 97"يىدىنرەھمهت مولالمهمهت قاتارلىق ئالته چارۋىچىنىڭ ئۆ

 پاي 272تىپلىق مىلتىقتىن ئۈچنى، ئوۋ مىلتىقىدىن ئىككىنى،
 دانه ئوۋ مىلتىقى پىستىنى، بىر كلوگرام ئوق دورىسى، 4000ئوق، 

.  يۈەندىن كۆپرەك خهلق پۇلىنى بۇالپ كهتتى4000ئىككى دۇربۇن، 
شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن سائهت بهشلهردە، ئاقسۇ كونا شهھهر 

هۋپسىزلى چېگرا مۇداپىئه چوڭ ئهترىتى ناھىيلىك جامائهت خ
بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئه ساقچىخانىسى چارۋىچىلىق مهيدانىدىكى 
يهككه شوپۇر رەھمهت مهلۇم قىلغان دېلودىن خهۋەر تاپتى، 
ساقچىخانىنىڭ يېتهكچىسى ليۇ شىنلهي، ساقچى ساۋ شىچياڭ دېلو 

ماركىلىق " ئازاد" تىپلىق 141مهلۇم قىلغان شوپۇرنىڭ 
ليۇ شىنلهي، ساۋ . توموبىلغا ئولتۇرۇپ نهق مهيدانغا كهلدىئاپ

شىچياڭ نهق مهيداننى تهكشۈرۈپ ئهھۋال ئىگىلىگهندىن كېيىن 
دېلو ئهھۋالىنىڭ ئېغىرلىقىنى ھېس قىلىپ، يهنه شۇ ماشىنىغا 
ئولتۇرۇپ ساقچىخانىغا قايتىش يولىدا جىنايهتچىلهرنى بايقىدى، 

مىدا چېگرا مۇداپىئه قوراللىق جىنايهتچىلهر بىلهن ئېلىشىش داۋا
ساقچى قىسىمىنىڭ ئىككى جهڭچىسى ۋە دېلو مهلۇم قىلغۇچى 

  . ئۆلتۈرۈلىدۇ
كۈنى ئهتىگهندە پىچاق ۋە قورال كۆتۈرۈۋالغان -22ئاينىڭ -3     

نىقاپلىق ئىككى قارا نىيهت توقسۇ ناھىيىسىدىكى ۋەتهنپهرۋەر زات ـ 
ىهاجىنىڭ ئۆيىگه رەسته مهچىتىنىڭ ئىمامى ھاكىم سىدىق قار

 85زىيانكهشلىككه ئۇچىرىغۇچى . باستۇرۇپ كىرىپ ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ
ياشقا كىرگهن بولۇپ، توقسۇ ناھىيىلىك ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ 
دائىمىي ئهزاسى، مهسچىتنىڭ ئىمامى، مۇنهۋۋەر ۋەتهنپهرۋەر زات 

ھاكىم سىدىق قارىهاجىمغا زىيانكهشلىك قىلىش مىللىي . ئىدى
 ۋە چېكىدىن ئاشقان دىنى كۈچلهر پىالنلىغان ئاتالمىش بۆلگۈنچىلهر

ھهرىكىتىنىڭ تهشكىلىي قىسمى " مىللىي مۇناپىقالرنى جازاالش"
  . ئىدى
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 ـ كۈنىگىچه شايار 2 ـ ئاينىڭ 4 ـ كۈنىدىن 24 ـ ئاينىڭ 3   
ناھىيىسىدە سىياسىي خاراكتېرىنى ئالغان نىقاپلىق بۇالڭچىلىق 

 ـ 24 ـ ئاينىڭ 3. ىنى يۈز بهردىقىلىش دېلوسىدىن بىر نهچچىس
كۈنى نىقاپلىق تۆت قارا نىيهت موتسېكىلىتقا مىنىپ، قوللىرىغا 
پىچاق، پالتا ئېلىپ ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن 

مىڭ يۈەن نهق پۇلنى بۇالپ كهتتى؛ 15رەئىسىنىڭ ئۆيىگه كىرىپ 
كۈنى، نىقاپلىق قارانىيهت مهزكۇر ناھىيىدىكى -27ئاينىڭ -3

 يۈۋەن 900مهسچىتنىڭ ئىمامىنىڭ ئۆيىگه كىرىپ ئالته مىڭ 
 ـ كۈنى، نىقاپلىق قارانىيهتچىلهر 2 ـ ئاينىڭ 4پۇلنى بۇالپ كهتتى؛ 

مهزكۇر ناھىيىدىكى بىر كهنت باشلىقىنىڭ ئۆيىگه كىرىپ 
بۇالڭچىلىق قىلدى، ئېلىشىش داۋامىدا كهنت باشلىقى يارىالندى، 

قارانىيهتلهر . ىپ قېچىپ كهتتىقارانىيهتلهر موتسېكىلىتقا مىن
بۇالڭچىلىق قىلىش داۋامىدا پۇل ـ مالالرنى ئۆزىمىز ئۈچۈن ئهمهس، 

  . ئۈچۈن بۇلىدۇق، دېدى" غازات"، "تهشكىالت"بهلكى 
كۈنى سهھهردە، كۇچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى -2 ـ ئاينىڭ 4  
ر دا پهۋقۇلئاددە زو) كاومېتىر يىراقلىقتا30ناھىيه بازىرىدىن (

 قارانىيهت 11. تېررورلۇق قىلىش، ئادەم ئۆلتۈرۈش دېلوسى يۈز بهردى
پىچاق، قورال ۋە پارتلىتىش قۇرۇلمىلىرىنى كۆتۈرۈپ، پارتلىتىش، 
ئېتىش، پىچاق تىقىش، بوغۇزالش قاتارلىق ئىنتايىن قهبىه 
ۋاستىلهرنى قوللىنىپ تۆت ئادەمنى ئۆلتۈردى، پارتلىتىپ ئۆلتۈردى، 

كهنت پارتىيه ياچېيكىسىنىڭ ھهيئىتى، . الندۇردىئۈچ ئادەمنى يارى
 ياشقا كىرگهن قاۋۇل توقا 70مهملىكهتلىك ئهمگهك نهمۇنىچىسى، 

ئايالى قارىخان بىلهن ئۆيىگه كىرىۋاتقاندا، قارىخاننىڭ يۈزىگه بىر پاي 
ئوق تهگدى، ئارقىدىنال سىرتتىن تاشالنغان ئىككى پارتالتقۇچ بوغچا 

قاۋۇل توقىنىڭ ئىنىسى، . ىككىيلهن يارىالندىپارتىالپ ئهر ـ خوتۇن ئ
كهنت پارتىيه ياچېيكىسىنىڭ ھهيئىتى ھاۋۇل توقىنىڭ ئۆيىگىمۇ 
يهتته قارانىيهتنىڭ ئۇشتۇمتۇت زەربىسىگه ئۇچرىدى، ھاۋۇل 
توقىنىڭ بوينى، دۈمبىسىنىڭ يهتته يېرىگه پىچاق تىقىلغاچقا، نهق 
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بېشىغا ئوق تېگىپ مهيداندا جان ئۈزدى، ئايالى دىلهيسهمخاننىڭ 
ئارقىدىن جىنايهتچىلهر يهنه قاۋۇل توقىنىڭ ئوغلى، پهن . جان ئۈزدى

ـ تېخنىكىغا مهسئۇل مۇئاۋىن كهنت باشلىقى ئهنۋەر قاۋۇلنىڭ 
ئۆيىگه كىرىپ، ئهنۋەر قاۋۇلنىڭ بېشى، مهيدىسى، دۈمبىسى ۋە 
پۇتىنىڭ توققۇز يېرىگه پىچاق تىقتى، بېشىغا بىر پاي ئوق ئاتتى، 

نىڭ )كهنت پىالنلىق تۇغۇت ھهيئىتى(ۋەرنىڭ ئايالى رەيهانهمئهن
بېشى، بويۇنى، دۈمبىسىنىڭ سهككىز يېرىگه پىچاق تىقىپ، بېشىغا 
. ئىككى پاي ئوق ئېتىپ، ئۇنى ناھايىتى ئېچىنىشلىق ھالدا ئۆلۈردى

ئالته زوراۋان يهنه بۇ كهنتنىڭ پارتىيه ياچېيكىسى شۇجىسى جارىن 
 كىرىپ، ئۇنى ئهسهبىيلهرچه يهتته يېرىگه مهمهتئىمىننىڭ ئۆيىگه

  . پىچاق تىقىپ ئېغىر يارىالندۇردى
  قانلىق پاكىتالر بىزگه شۇنى ئۇقتۇردۇكى، بىر ئوچۇم مىللىي 

ئۇالر نىشانىنى . بۆلگۈنچىلهر كومپارتىيگه، سوتسىيالىزمغا ئۆچ
سادىقلىق بىلهن پارتىيىگه ئهگىشىپ ماڭغان، يۇرتىنى 

 جان ـ دىلى بىلهن تىرىشىپ ئىشلهۋاتقان گۈللهندۈرۈش يولىدا
مۇنهۋۋەر ئاساسىي قاتالم كادىرلىغا، ۋەتهننى، دىننى سۆيدىغان، 
قانۇنسىز دىنىي ھهرىكهتلهرگه قارشى تۇرىدىغان ئاددىي چارۋىچىالر ۋە 

  .قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىگه قاراتتى
   
كه قارىشى ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىك) 2(

  تۇرۇش زەپهر مارىشىنى ياڭرىتىش 
  

تېررورلۇق - مىللىي بۆلگۈنچىلهر پهيدا قىلغان بىر قاتار زوراۋانلىق
ئۇالرنىڭ . ۋەقهسىدە سهككىز يولداش قهھرىمانالرچه قۇربان بولدى

ئارىسىدا ھهم كومپارتىيه ئهزالىرى، قوراللىق ساقچى قىسىم 
-ى بار، ھهم ئاددىي دېهقانكوماندىر ـ جهڭچىلىرى، كهنت كادىرلىر
ئۇالر ۋەتهننى، شىنجاڭنى، . چارۋىچى ۋە ۋەتهنپهرۋەر دىنى زاتالر بار

يۇرتىنى سۆيهتتى، ئاكتىپ ئىشلهيتتى، تىرىشىپ ئومگهك قىالتتى، 
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مىللىي بۆلگۈنچىلهر ۋە قانۇنسىز دىنىي ھهرىكهتلهرگه بايرىقى 
غا روشهن ھالدا قارشى تۇراتتى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بارلىق سۆز ـ ھهرىكهتلهرگه قارشى قهتئىي 
كۈرەش قىالتتى، ئۇالر ئىسسىق قېنى ۋە ئېزىز جېنى بىلهن 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، مىللىي 

  . بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش زەپهر مارشىنى ياڭراتتى
ـ كۈنى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم  10 ـ ئاينىڭ 6 ـ يىل 1996   

رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى رەھمهت مولالمهت، ئاۋۇل توقا، ئهنۋەر 
قاۋۇل، دىلهيسهمخان غوپۇر، ھاكىم سىدىق قارىهاجىم، رەيهانهم 
. مهمهت قاتارلىق ئالته يولداشنى ئىنقىالبىي قۇربا دەپ تهستىقلىدى

للىق ساقچى  ـ كۈنى، جۇڭگو خهلق قورا8ئاينىڭ -7 ـ يىل 1996
قىسمى سىياسىي بۇسى ليۇ شىنلهي، ساۋ شىچياڭنى ئىنقىالبىي 

  . قۇربا دەپ تهستىقلىدى
 ـ ئايدا ئاقسۇ كونا 1 ـ يىل 1966,    رەھمهت مولالمهت، ئهر، ئۇيغۇر

شهھهر ناھىيىسى بوزدۆڭ چارۋىچىلىق مهيدانىدىكى چارۋىچى 
هر ناھىيىسى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان، ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ كونا شهھ

ئۇ . بوزدۆڭ چارۋىچىلىق مهيدانىنىڭ چارۋىچىسى ئىدى
كىچىكىدىنال كوللېكتىپنى سۆيهتتى، باشقىالرغا ياردەم بېرىشنى 
خۇشاللىق دەپ بىلهتتى، بهشته كاپالهتلىك ئائىلهر پاتهمخان ئاتىغا 

يىنىك -كۆمۈر ئهكىلىشىپ بېرەتتى، سۇ تۇشۇپ بېرەتتى، ئېغىر
ئايدا، بوزدۆڭ -11يىل -1995. ېرەتتىئىشلىرىنى قىلىشىپ ب

 تۇياقتىن 1200چارۋىچىلىق مهيدانىدا قۇرغاقچىلىق تۈپهيلىدىن 
ئارتۇق قوي چۆلگه قاپسىلىپ قالغاندا، ئۇ تهشهببۇسكارلىق بىلهن 
سۇ توشۇپ قويالرنى قۇتقۇزۇپ قالغان ھهمدە سۇ ئېغىر دەرىجىدە 

ئاي سۇ توشۇپ كهمچىل بولغان شاكهنتتىكى بهش قوي قهتىنىغا بىر 
بهرگهن، يهنه ماشىنا بىلهن ھهقسىز ئوت چۆپ توشۇپ بهرگهن، 
چارۋىچىالرنىڭ قىيىن ئۆتكهلدىن ئۆتىشىگه ياردەم بېرىپ، 

ئۇ . چارۋىچىلىق مهيدانىنى ئىقتىسادىي زىياندىن ساقالپ قالغان
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مىللهتلهر . پارتىيىنىڭ مىللهتلهر سىياسىتىدە چىڭ تۇراتتى
 ـ تۇەن 5 ـ يىلى، ئۇ 1988.  قوغدايتتىئىتتىپاقلىقىنى ئاڭلىق

مهيدان كۆمۈر كانىدا يۈز بهرگهن پهۋقۇلئاددە چوڭ قار كۆچۈش 
ئاپىتىدە خهتهردىن قۇتقۇزۇشقا تهشهببۇسكارلىق بىلهن قاتنىشىپ، 

 خهنزۇ ئىشچىنى قۇتقۇزۇۋالغان، يېزا 22قارا ئاستىدا قالغان 
قسۇ كونا شهھهر  ـ تۈەن پارتىيه كهمىتېتى، ئا5ـ شىسى 1ئىگىلىك 

ناھىيلىك پارتىيه كومىتېتى، ناھىيلىك خهلق ھۆكۈمىتى 
" مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى تهرەققىياتىدىكى نهمۇنىچى"تهرىپىدىن 

رەھمهت مولالمهمهت چوڭ ھهق ـ . دېگهن شهرەپلىك نام بېرىلگهن
چوڭ ناھهق ئالدىدا ھهقىقهتته چىڭ تۇرۇشقا، ھهقىقهتنى ياقالشقا 

 ـ 2 ـ يىل 1996.  ـ سېپىدە تۇراتتى1، كۈرەشنىڭ جۈرئهت قىالتتى
 ـ كۈنى سهھهردە، بىر توپ مىللىي بۆلگۈنچى بوزدۆڭ 10ئاينىڭ 

چارۋىچىلىق مهيدانىدا دېلو سادىر قىلىپ رەھمهت قاتارلىق ئالته 
ئائىلىلىك چارۋىچىنى بۇلىدى، ئۇ سىرىتتىن قايتىپ كېلىپ 

ماركىلىق "امىلىشهرق ش"ئهھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن، دەرھال 
 تىپلىق ماشىنىنى ھهيدەپ بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئه 141

ساقچىخانىسىغا بېرىپ دېلو مهلۇم قىلغان ھهمدە جىنايهتچىلهرنى 
قوغالپ تۇتۇش ئۈچۈن تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئىككى چېگرا 
مۇداپىئه قوراللىق ساقچىسىنى باشالپ ماڭغان، جىنايهتچىلهرنى 

ا كهلگهندە جىنايهتچىلهر بىلهن ئۇچرىشىپ قوغالپ ئاقبوالق داۋىنىغ
قالغان، ئۇ باتۇرالرغا خاس تهڭداشسىز جاسارەت بىلهن جىنايهتچىلهر 
بىلهن كهسكىن ئېلىشقان، لېكىن ئاخىرىدا دۈشمهن كۆپ بولغاچقا، 

بىر ئاددىي ئۇيغۇر چارۋىچى .  يېشىدا باتۇرالرچه قۇربان بولغان30
قوراللىق ياۋۇز دۈشمهنگه دۈشمهننى توسۇشتهك جىددى پهيتتىدە 

بۇ قانداق روھ؟ بۇ . قۇرۇق قول كۆكرەك كېرىپ ئېتىلدى
بۇ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللهتلهر ! ۋەتهنپهرۋەرلىك روھى

  ! ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشالش روھى
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ئايدى كۇچا -1يىل -1911    ھاكىم سىدىق قارىهاجىم، ئهر،ئۇيغۇر، 
ھايات ۋاقتىدا توقسۇ . شهھهر پاختا بازىرىدا تۇغۇلغانناھىيىسى كونا 

ئۇ جۇڭگو . ناھىيىسى رەسته مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئىدى
كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبهرلىكىنى، سوتسىيالىزم 

ئىلگىرى سىياسىي كېڭهش توقسۇ . تۈزۈمىنى ھىمايه قىالتتى
نۆۋەتلىك -8نۆۋەتلىك كومىتېتىدىن تارتىپ -1ناھىيىلىك 

نۆۋەتلىك ئىسالم -1مىتېتىغىچه ئهزا بولغان، توقسۇ ناھىيىلىككو
 ـ نۆۋەتلىك ئىسالم دىنى 2دىنى جهمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، 

ئۇ ئىماملىق قىلغان . جهمئىيىتىنىڭ دائىمىي ھهيئىتى بولغان
نهچچه ئون يىلدىن بۇيان دىنغا ئېتقاد قىلىدىغان كهڭ ئاممىنى 

رىدە نورمال دىنىي سىياسىي، مىللىي قانۇندا يول قويۇلغان دائى
سىياسىتى، نىكاھ قانۇنى ۋە پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى دائىم 

بۇلۇپمۇ باشقىچه غهرەزدىكى كىشىلهر دىنى . تهشۋىق قىلغان
ھهرىكهتلهردىن پايدىلىنىپ دۆلهتنىڭ بىخهتهرلىكىگه خهۋپ 

رىپ يهتكۈزىدىغان ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغاندا، ئۇ كۆكرەك كې
ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇچىغا چىققان دىنىي كۈچلهرنى قاتتىق سۆككهن 

ئۇ . ھهمدە ئهھۋالنى ئاالقىدار تارماقالرغا ۋاقتىدا مهلۇم قىلغان
بهشته ياخشى "ئىماملىق قىلغان رەسته مهسچىتى ئۇدا توققۇز يىل 

مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، . بولۇپ باھاالنغان" مهسچىت
چىلىككه قارىشى تۇرۇشتهك چوڭ ھهق ـ چوڭ ناھهق مىللىي بۆلگۈن

 ـ يىل 1989. ئالدىدا ئۇنىڭ مهيدانى مۇسهكهم، بايرىقى روشهن بولغان
كۈنى، رەسته مهسچىتىدە يۈز بهرگهن ئولتۇرۇۋېلىپ -19ئاينىڭ -4

غهۋغا چىقىرىش ۋەقهسىدە، ئۇ باتۇرلۇق بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ، 
ىگهن ھهمدە سوتقا بېرىپ ئىجابىي تهشۋىقات خىزمىتىنى ئىشل
تونىغا ئورۇنىۋېلىپ " دىن"گۇۋالىق بېرىپ ياسىن تۇرسۇننىڭ 

بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇللىنىشتهك 
" ئىيول-18"يىل -1994. ئهكسىيهتچىل قىلمىشىنى پاش قىلغان

ئهكسىيهتچىل پارتىلىتىش دېلولىرى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئۇ 
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كهم ھالدا مهردانىلىق بىلهن ئهيسا ھهسهن مهيدانى مۇستهھ
باشچىلىقىدىكى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ۋەتهننى 
پارچىالشقا ئۇرۇنۇش، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق 
قىلىشتهك جىنايى سۈيقهستىنى پاش قىلىپ، ئۆزىنىپ مهيدانى، 

لىدىغان قارىشى ۋە پوزىتسىيىسىنى ئىپادىلهپ، دىنغا ئېتىقاد قى
ئاممىغا دۈشمهنگه ئالدانماسلىق ، مىللهتلهر ئىتتىپاق ۋە 
جهمئىيهت مۇقىم بولغان چوڭ ياخشى ۋەزىيهتنى ئاڭلىق قوغداش 

ھاكىم سىدىق قارى ھاجىم . توغرىسىدا نهسىههت قىلغان
پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى توغرا ئىجرا قىلغان، ۋەتهننىڭ 

ىغان بولغاچقا، \ىنى قوغدبىرلىكى ۋە مىللىي ئىتتىپاقلىقلىق
مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئۇنى كۆزىگه قادالغان مىق، تاپىنىغا 

كۈنى -22ئاينىڭ -3يىل -1966. سانجىلغان تىكهن دەپ قارىلىغان
سهھهنر سائهت يهتتىلهردە، قورال كۆتۈرىۋالغان نىقاپلىق ئىككى 

 85مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرىپ ئۇنى ئۆلتۈرگهن، ئۇ 
  . ئىدىياشتا

ئايدا كۇچا ناھىيىسى -9يىلى -1928     ھارۇل توقا، ئهر، ئۇيغۇر، 
ئايدا پارتىيىگه كىرگهن، -6يىل -1960ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، 

كهنتى -2ھايات ۋاقتىدا كۇچا ناھىيىسى ئالىقاغۇ يېزىسى قۇناس 
پارتىيه ياچىيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۈجىسى ئىدى، ئۇ پىشقهدەم 

سى، كونا نهمۇنىچى قاۋۇل توقىنىڭ ئىنىسى، ھاۋۇل توقا پارتىيه ئهزا
 يىل قوناس كهنت پارتىيه 25 يىل كهنت رەھبىرى كادىرى، 40

ياچىيكىسىنىڭ رەھبهرلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن ئۇزۇن يىلالردىن 
دىلى بىلهن پارتىيىگه ئهگىشىپ مېڭىپ، -بۇيان، ئۇ جان

تئىي ئىجرا پارتىيىنىڭ لۇشىيهن، فاڭجى، سىياسهتلىرىنى قه
نامرات قوناس -قىلغان، ئاممىنى باشالپ قۇم بېسىپ كهتكهن، قاقاس

كهنتىنى ئورمان، يول ، ئۆستهڭ، ئېتىزلىرى ئۆلچهملهشكهن، يۇقۇرى 
كهنت قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، كوچا " بهش يۇلتۇزلۇق"ھوسۇللۇق 

ناھىيىسى بويىچه ئۈلگىلىك كهنتكه ئايالندۇرۇپ، قوناس كهنتىنىڭ 
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ىكىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپه يېزا ئىگىل
ھاۋۇل توقا كىشىلهرگه سهمىيمىي مۇئامىله قىالتتى، . قوشقان

يولداشالر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا ماھى، باشقىالرغا ياردەم بېرىشكه 
خۇشتار بولغاچقا ئاممىنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولغان، ئۇ كهنت 

 يىل ئىچىدە، ئۆز مهنپهتىنى  نهچچه30كادىرلىقىنى ئۈستىگه ئالغان 
قىلچىمۇ كۆزلىمىگهن، دېهقانالر ۋە كوللىكتىپنىڭال غېمىنى 
يېگهچكه، كۆپچىلىك ئۇنى بىزنىڭ سىردىشىمىز، مىللهتلهر 

ھاۋۇل توقا . ئىتتىپاقلىقىنىڭ ياخشى ئۈلگىسى دەپ تهرىپلىشهتتى
پارتىيه ياچيكىسىنىڭ ئىدىيىۋىي، سىياسى قۇرۇلىشىغا يۈكسهك 

ت بېرەتتى، ئاساسى قاتالم كادرلىرى ۋە پارتىيه ئهزالىرىنىڭ ئهھمىيه
سىياسى ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۇالرنىڭ -ئىدىيىۋىي

. مىللىي بۆلگۈنچىلىككه تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارنى ئاشۇرغانىدى
يىلى ئهتىيازدا، ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدا -1990

يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئۇ ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 
دەرھال پارتىيىلىك كادىرالرنى تهشكىللهپ مىللىي 
بۆلگۈنچىلهرنىڭ جىنايى قىلمىشى ۋە ئهكسىيهتچىل ماھىيىتىنى 
پاش قىلىپ، ئۆزىنىڭ مهيدانى ۋە قارىشىنى بايرىقى روشهن ھالدا 
ئىپادىلهپ، ياخشى باشالمچىلىق رول ئويناپ، كهنتنىڭ 

يولداش ھاۋۇل . ىقىنى ئىلگىرى سۈرگهنئىتتىپاقلىقى ۋە مۇقىمل
توقا پارتىيه ۋە سوتسىيالىزم ئىشلىرىغا سادىق بولغاچقا، بىر ئوچۇم 

 ـ 4 ـ يىل 1996. مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئۆچمهنلىكىگه ئۇچرىغان
پىچاق -كۈنى سهھهر سائهت يهتتىلهردە، قورال-29ئاينىڭ 

كىرىپ قاتىللىق  زوراۋان ئۇنىڭ ئۆيىگه باستۇرۇپ 11كۆتىرىۋالغان 
قىلماقچى بولغاندا، ئۇ باتۇرلۇق بىلهن ئېلشقان، بىراق دۈشمهن كۆپ 

  .  يېشىدا قهھرىمانالرچه قۇربان بولغان68بولغاچقا تهڭ كېلهلمهي 
 ـ ئايدا كۇچا 4 ـ يىل 1934     دىلهيسهمخان غوپۇر، ئايال، ئۇيغۇر، 

. ىگه كىرگهنئايدا پارتىي-6يىل -1960ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، 
ئۇ ئاساسىي قاتالمدا ئايالالر خىزمىتى ۋە پىالنلىق تۇغۇت 
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 نهچچه يىل ئىشىلىگهن، ئۇ كۆرنهرلىك نهتىجه 40خىزمىتىنى 
ئۇ . ياراتقانلىقتىن ناھىيه، يېزا تهرەپتىن كۆپ قېتىم تهقدىرلهنگهن

بۇ كهنتتىكى ئايالالرنى پارتىيىنىڭ سىياسهتلىرىنى، پهن ـ 
ىرىنى ئۆگىنىشكه ئهستايىدىل تهشكىللهپ، مهدەنىيهت بىلىمل

" ئۈچنى ئۆگىنىش، ئۈچته بهسلىشىش"ئايالالر ئارىسىدا 
 ـ كهنتىنىڭ نامراتلىقتىن 2پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، قوناس 

ئۇ . قۇتۇلۇپ ھاللىق سهۋىيىگه يېتىشى ئۈچۈن پائال تۆھپه قوشقان
، ئۆيمۇ ئۆي پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى قهتئىي بوشاشماي ئىشلهپ

يۈرۈپ، ھاردىم ـ تالدىم دىمهيتتى، بهزىدە كۈنىگه ئون نهچچه 
 ـ يىلى، كۇچا ناھىيىسى ئايالالرنى 1992. كلومېتىر يول يۈرۈتتى

تۇغۇت چهكلهش ئوپراتىيىسى قىلدۇرۇشقا تهشكىللىگهنىدى، بىراق 
كونا قاراشنىڭ ئاسارىتى تۈپهيلىدىن خىزمهتتىكى توسالغۇ كۆپ 

همخان نۇرغۇن جاپالىق، ئىنچىكه خىزمهت ئىشلهپ، ئىدى، دىلهيس
باشالمچىلىق بىلهن ئون ئايالنى تهشكىللهپ دوختۇرخانىغا بېرىپ 
ئون ئوپىراتسىيه قىلدۇرۇپ، پۈتۈن يېزىدا ب خىزمهتنى كېڭهيتىش 

يىلى بۇ كهنتتىكى ئىككى -1995. ئۈچۈن ياخشى باشالمچى بولغان
ئايرىم ھالدا شايار -ئايال پىالنلىق تۇغۇتتىن قېچىپ ئايرىم

ناھىيىسى، باي ناھىيىسىگه بېرىۋالغان، دىلهيسهمخان بۇنى 
 كلومېتىردىن ئارتۇق يول يۈرۈپ ئۇالرنى 400ئۇققاندىن كېيىن 

تېپىپ، قايىل قىلىپ تۇغۇت چهكلهش ئوپىراتسىيىسىنى 
ئۇ خىزمهتته ئهستايىدىل، مهسئۇلىيهتچان بولغاچقا، ئۇ . قىلدۇرغان

زا تهرىپىدىن تۆت قېتىم پىالنلىق تۇغۇت كهنت ناھىيه، يې
ئاقسۇ ۋىاليىتىمۇ . خىزمىتىدىكى ئىلغار كهنت بولۇپ باھاالنغان

پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى تهجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇش نهق 
مهيدان يىغىنىنى بۇ كهنتته ئېچىپ، بۇ كهنتنىڭ تهجرىبىلىرىنى 

تىم ئايالالر كېڭهيتكهن، دىلهيسهمخانمۇ ناھىيه تهرىپىدىن كۆپ قې
خىزمىتى ھهيئىتىنىڭ مۇنهۋۋەر كادىرى ۋە مۇنهۋۋەر پىالنلىق 

دىلهيسهمخان غۇپۇرنىڭ . تۇغۇت خىزمهتچىسى بولۇپ باھاالنغان
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ئىشلهۋەتقان خىزمىتى مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئۆچمهنلىكىگه 
كۈنى سهھهر يهتتىلهردە، -29ئاينىڭ -4يىلى -1996ئۇچرىغان، 

نىڭ ئۆيىگه باستۇرۇپ كىرگهندە، ئۇ باتۇرلۇق مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئۇ
بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهن، بىراق كۆپ دۈشمهنگه تهڭ كېلهلمهي 

  . يېشىدا قهھرىمانالرچه قۇربان بولغان62
ئايدا كۇچا ناھىيىسىنىڭ -3يىلى -1963ئهنۋەر قاۋۇل، ئهر، ئۇيغۇر، 

 ئالىقاغا ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، ھايات ۋاقتىدا كۇچا ناھىيىسى
كهنتىنىڭ پهن تېخىنىكا مهسئۇل مۇئاۋىن كهنت -2يېزىسى قۇناس 

باشلىقى، قوشۇمچه ئىتتىپاق ياچىيكىسىنىڭ شۈجىسى بولۇپ، 
پىشقهدەم پارتىيه ئهزاسى، پىشقهدەم ئهمگهك نهمۇنىچىسى قاۋۇل 

ئهنۋەر يۇرتىنى قىزغىن سۆيهتتى، باشقىالرغا . توقىنىڭ ئوغلى ئىدى
اردەم قىالتتى، نامرات كهنت ئاھالىلىرىنىڭ خوشاللىق بىلهن ي

ئىشلهپچىقىرىشنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن 
ئۇ قۇناس كهنتى . كۆپ قېتىم خىمىيىۋىي ئوغۇت، نهق پۇل بهرگهن

ئىتتىپاق ياچىيكىسىنىڭ شۈجىلىكىنى ئۆتىگهن مهزگىلدە، 
كۈچ بىلهن پارتىيىنىڭ يېزىالرغا قاراتقات سىياسهتلىرىنىنى زور 

تهشۋىق قىلغاندىن باشقا، يهنه ئهمهلىيهتكه بىرلهشتۈرۈپ ياشالرغا 
يېزا ئىگىلىك تېخنىكىلىرىنى كونكىرىت تهتبىقالش ۋە ئۇنى 
كېڭهيتىش توغرىسىدا سۆزلهپ بېرەتت، ئۇ ئىتتىپاق 
ياچىيكىسىنىڭ خىزمهتلىرىنى جانلىق ئىشلهيتتى، ياشالر ئۇ 

رگه قاتنىشىشنى خااليتتى، بىر تهشكىللىگهن تۈرلۈك پائالىيهتله
مهزگىللهردە چامباشچىلىق، زەخهرلىك چېكىملىك تهسۋىرلهنگهن 
فىلىملهر، شهھۋانىي تۈس ئالغان سىنئالغۇ فىلىملىرى يامراپ 

ئهنۋەر قاۋۇل بۇ . كهتكهندە، بهزى ياشالر شۇالرنى دوراشقا باشلىغانىدى
قانداق "لهپ ئهھۋالالرنى كۆرۈپ ياش ئىتتىپاق ئهزالىرىنى تهشكىل

دېگهن تېمىدا مۇزاكىرە " قىلغاندا مهنىلىك ياشىغىلى بولىدۇ
ئېلىپ بارغان، كۆپچىلىك ئۈگىنىش ، مۇزاكىرە قىلىش ئارقىلىق 
تونۇشنى ئۆستۈرۈپ، پهن بىلىملىرىنى تىرىشىپ ئۈگىنىپ، 
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. نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىش ئۈچۈن تۆھپه قوشۇشقا بهل باغلىغان
خنىكا مهسئۇل مۇئاۋىن كهنت باشلىقى تې-ئهنۋەر قاۋۇل پهن

بولغاندىن كېيىن كهنتنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلهپچىقىرىشىنى 
تېخنىكا، باشقۇرۇش -يۈكسهلدۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ پهن

سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشكه ئهھمىيهت بهرگهن، ناھىيه، يېزا ئاالقىدار 
خادىمالرنى ئۆگىنىشكه تهشكىللىگهندە، ئهنۋەر قاۋۇل پۇرسهتنى 
غهنىمهت بىلىپ، خاتىرىسى ۋە قهلىمىنى ئېلىپ، موتسېكىلىتنى 
مىنىپ ناھىيه كۇرس ئۇيۇشتۇرغان ئورۇنغا بېرىپ ئهستايىدىل 

ئۇ قايسى ئۇرۇقالرنىڭ تېز ئۇنىدىغانلىقى، كېسهللىك، . ئۈگۈنگۈن
ھاشاراتكه قارشى ئىقتىدارى كۈچلۈك ئىكهنلىكى، قانچىلىك 

ئېرىق -لىكى، ئېتىزئوغۇتالش، قانچىلىك دورىالش كېرەك
پهرۋىشىنى قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى خاتىرىلىۋېلىپ، كهنتكه 
قايتىپ بارغاندىن كېيىنكهنت ئاھالىلىرىنى يىغىپ ئۇالرغا يېڭى 
. سورت، يېڭى تهجىربىلهرنى تهپسىلىي تونوشتۇرغان ۋە كېڭهيتكهن

ئهتىيازلىق تېرىلغۇ، يازلىق يىغىم، كۈزلۈك يىغىم پهسىللىرىدە 
- انالرنىڭ ئۆيلىرىگه بېرىپ ئۇالرنىڭ دېهقانچىلىق ماشىنادېهق

سايمانلىرىنى دېهقانچىلىقنىڭ ئالدىراش پهسلى يېتىپ 
ئهنۋەر قاۋۇل پارتىيىنىڭ . كېلىشتىن ئىلگىرى ياساپ بهرگهن

ئىشلىرىغا سادىق بولغاچقا مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك 
نى سهھهر سائهت يهتتىلهردە،  ـ كۈ29 ـ ئاينىڭ 4 ـ يىل 1996قىلغان، 

 مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنىڭ ئۆيىگه باستۇرۇپ كىرگهندە، ئۇ باتۇرلۇق 11
بىلهن قارشىلىق كۆرسىتىپ ئېلىشقان، ئاخىرىدا دۈشمهن كۆپ 

  .  يېشىدا قهھرىمانالرچه قۇربان بولغان27بولغاچقا تهڭ كېلهلمهي 
ايدا كۇچا  ـ ئ8 ـ يىل 1971   رەيهانهم مهمهت، ئايال، ئۇيغۇر، 

ناھىيىسىنىڭ ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، ھايات ۋاقتىدا كۇچا 
 ـ كهنتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت 2ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى قۇناس 

ئۇ كهنتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى پائال . كادىرى ئىدى
قولالپ، باشالمچىلىق بىلهن تۇغۇت چهكلهش ئوپراتىيىسى 
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ر خىزمىتى ھهيئىتىگه ياردەملىشىپ باشقا قىلدۇرغان ھهمدە ئايالال
ئۇ پارتىيىنىڭ پىالنلىق . ئايالالرغا ئىدىيۋى خىزمهت ئىشلىگهن

تۇغۇت سىياسىتىنى ئېتىز باشلىرىغا، ئۆيلىرىگه بېرىپ، يول 
ئۇ تىرىشىپ خىزمهت . ئۈستىدە، بازارغا كېتىۋاتقاندا تهشۋىق قىلغان

ىلىدە ئۇدا ئىككى يىلغىچه  نهچچه ئائ100قىلغاچقا، ئۇ باشقۇرىۋاتقان 
بۇنداق بولۇشتا ئۇ . پىالندىن ئاشۇرۇپ تۇغۇش ئهھۋالى كۆرۈلمىگهن

ئۇ . نۇرغۇن يۈرەك قېنىنى سىڭدۈرگهن ۋە كۆپ قېتىم ياش تۆككهن
ئهنۋەر قاۋۇل بىلهن توي قىلغاندىن كېيىن، قېيىنئاتىسى قاۋۇل توقا 

مهسئۇل پېشقهدەم ياچېيكا شۇجىسى، يولدىشى پهن ـ تېخنىكىغا 
مۇئاۋىن كهنت باشلىقى بولغاچقا، كوللېكتىپنىڭ ئىشلىرى بىلهن 
ئالدىراش بولۇپ ئۆي ئىشلىرىغا يېتىشهلمهيتتى، قېينئانىسى 

شۇڭا پۈتۈن ئائىلىنىڭ ئۆي ئىشلىرىنى ئۆزى . كېسهلچان ئىدى
ئۈستىگه ئېلىپ قېيىنئاتىسى، يولدىشىنىڭ خىزمىتىنى پۈتۈن 

ۋە دۆلهتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت كۈچى بىلهن قولالپ، پارتىيه 
سىياسىتىنى ئىزچىاالشتۇرۇش، ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئۈچۈن 

رەيهانهم مهمهتنىڭ ئۈلگىلىك .گهۋدىلىك تۆھپه قوشقان
ھهرىكهتلىرى مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئۆچمهنلىكىنى قوزغىغاچقا، 

كۈنى سهھهر سائهت يهتتىلهردە ئۆيىگه -29ئاينىڭ -4يىل -1996
 يېشىدا 25مىللىي بۆلگۈنچىلهر تهرەپتىن باستۇرۇپ كىرگهن 

  . ئۆلتۈرۈلگهن
ئايدا گهنسۇ ئۆلكىسى -4يىل -1964  ليۇ شىنلهي، ئهر، خهنزۇ، 

جاڭجياچۈەن ناھىيىسى لۇڭشيهن يېزىسى يۈيشۇ كهنتىدىكى بىر 
ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ كونا شهھهر . دېهقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

رىسى بوزدۆڭ ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىك ئىدا
ئۇ شىنجاڭنى، ۋەتهننىڭ . ساقچىخانىسىنىڭ يېتهكچىسى ئىدى

 يىلدىن بۇيان، ئۇ 13. چېگرا مۇداپىئه ئىشلىرىنى قىزغىن سۆيهتتى
مهيلى جهڭچى ۋاقتىدا بولسۇن ياكى كادىر بولغاندا بولسۇن، مهيلى 
شارائىتى جاپالىق ئاساسىي قاتالم چېگرا مۇداپىئه ئورگىنىدا 
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ئاخىر سۆيۈپ، بېرىلىپ -ولسۇن، ئۆز كهسپىنى باشتىنئىشلىگهندە ب
ئايدا، ئۇ ئهال نهتىجه بىلهن جۇڭگو خهلق -9يىل -1989. ئىشلىگهن

قوراللىق ساقچى ئىنىستىتوتىغا قوبۇل قىلىنغان، ئۇنىڭ 
مهكتهپتىكى ئىپادىسى گهۋدىلىك ۋە ئۆگىنىشى، ئهخالقى ياخشى 

كه قالدۇرماقچى بولغانلىقتىن مهكتهپ رەھبهرلىكى ئۇنى مهكتهپ
بولسىمۇ، ئۇ قىلچه ئىككىلهنمهي شىنجاڭغا قايتىپ كېلىپ، 
ئۆزىنىڭ غايىسى، ئېتىقادىنى كونكرېت ھهرىكهتكه ئايالندۇرۇپ، 
بارلىقىنى چېگرا مۇداپىئه ئىشلىرىغا، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت 

 ـ كۈنى 10 ـ ئاينىڭ 2 ـ يىل 1996. خهلقىگه شهرتسىز بېغىشلىغان
دىي قېقىلغان ئىشىك ئاۋازى بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئه سهھهردە، جىد

چارۋىچى رەھمهت . ساقچىخانىسىنىڭ جىمجىتلىقىنى بۇزدى
ئايىنىڭ بۇالنغانلىقىنى مهلۇم قىلدى، ليۇ شىنلهي بىلهن سهپدىشى 

 تىپلىق 141ساۋ شىچياڭ دەرھال دېلو مهلۇم قىلغۇچى ھهيدىگهن
ليۇ شىنلهي ساۋ . لگهنيۈك ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇپ نهق مهيدانغا كه

شىچياڭ نهق مهيداننى تهكشۈرۈپ، بۇالنغان ئاممىدىن سۈرۈشتۈرۈپ 
دېلو سادىر قىلغۇچى بهش جىنايهتچىنىڭ چارۋىچىالرنىڭ قورال ـ 
ياراغ، ئوق ـ دورا ۋە نهق پۇل قاتارلىق نهرسىلىرىنى بۇالپ، جىپ 

ىنلهي ماشىنىغا ئواتۇرۇپ نهق مهيداندىن قاچقانلىقىنى ئۇققان، ليۇش
بۇ ئادەتتىكى بۇالڭچىلىق دېلوسى ئهمهس، بۇنىڭ ئارقىسىغا چوقۇم 
تېخىمۇ چوڭ سۇيقهست يوشۇرۇنغان دەپ پهرەز قىلىپ، ساقچىخانىغا 
قايتىپ يۇقىرىغا مهلۇم قىلىش قارارىغا كهلگهن، قايتىش يولىدا 
گۇمانلىق بىر ماشىنىنى ئۇچراتقان، قوغالپ يېتىشىۋېلىپ 

، رەت قىلىشقا ئۇچرىغان، ماشىنىسىنىڭ تهكشۈرمهكچى بولغاندا
شوپۇرى ماشىنىنى ھهيدەپ قاچقان، ليۇ شىنلهي دەرھال قهغالشقا 
بۇيرۇق چۈشۈرگهن، ماشىنا ئاقبۇالق داۋىنىغا يېتىپ كهلگهندە، 
زوراۋانالر قوراللىق قارشىلىق كۆرسهتكهن، ليۇ شىنلهي ئۇالردىن 

غۇچى رەھمهت قورقماي سهپدىشى ساۋ شىچياڭ ۋە دېلو مهلۇم قىل
مولال بىلهن بىرلىكته بهش ياۋۇز بىلهن باتۇرانه ئېلىشقان، ئاخىرىدا 
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 يېشىدا قهھرىمانالرچه 32دۈشمهن كۆپ بولغاچقا تهڭ كېلهلمهي 
  . قۇربان بولغان

ئايدا گهنسۇ ئۆلكىسى -12يىل -1968    ساۋ شچياڭ، ئهر، خهنزۇ، 
 بىر چىڭشۈي ناھىيىسى گوچۇەن يېزىسى نىڭچۇەن كهنتىدىكى

ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ كونا شهھهر . ئاددىي دېهقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان
ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى بوزدۆڭ چېگرا 

ئۇ شىنجاڭنى، . مۇداپىئه ساقچىخانىسىنىڭ كهسپى ساقچىسى ئىدى
ۋەتهننىڭ چېگرا مۇداپىئه ئىشلىرىنى قىزغىن سۆيهتتى، ئۇ دېهقان 

ىي ساقچى بولۇپ يېتىلگهن، مىللهتلهر پهرزەنتىدىن كهسپ
ئىتتىپاقلىقى، ئارمىيه ـ خهلق ئىتتىپاقلىقىنىڭ ئۈلگىسى بولغان 

ئۇ قىسمىنىڭ ھهربىي ئاپتوموبىلىنى ئۆز كۆز قارچۇقىدىن . ئىدى
 يىللىق ھهربىيلىك ھاياتىدا ئون نهچچه 11بهكرەك ئاسرايتتى،

قاتتىق يىلنى بىر كۈندەك ئۆتكۈزۈپ، باش چۆكۈرۈپ ئىشلهپ، 
سىناقالردىن ئۆتهلهيدىغان ماھارەتنى يېتىلدۈرگهن بولۇپ ھهم شوپۇر 
ھهم خىزمهتچى ئىدى، قىسىمدىكى باشلىقالر، سهپداشلىرى ئۇنى 

دەپ " ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ پاكىز، ئهڭ ئىشهنچىلىك شوپۇر"
بولۇپ " قىزىل بايراقدار شوپۇر"تهرىپلىشهتتى، ئۇ كۆپ قېتىم 

ىرىغا قېرىندىشىدىنمۇ بهكرەك كۆيۈنهتتى، ئۇ سهپداشل. باھاالنغان
بىر . باشقىالرغا ياردەم بېرىشته قىلغان ئىشلىرى تېخىمۇ كۆپ ئىدى

قېتىم، ئۇ ئاقسۇ كونا شهھهر ناھىيىسىگه ئىش بېجىرگىلى 
كېتىۋېتىپ شهھهرلىك قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى زاۋۇتىنىڭ يېنىغا 

داشنىڭ يولنىڭ كهلگهندە، ئاز سانلىق مىللهتتىن بولغان بىر يول
ئوتتۇرىدا تۇرۇپ ماشىنىسىنى توساۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ، ساۋشچياڭ 
ماشىنىدىن چۈشۈپ ئۇنىڭدىن نېمىشقا يولنىڭ ئوتتۇرىدا تۇرۇپ 
ماشىنا توسىغانلىقىنى سورىغاندا، ھېلىقى مىللىي يولداش 

ماشىنام بۇزۇلۇپ قالدى، نهرى بۇزۇلغانلىقىنى بىلهلمىدىم، ماشىنا "
ئالمايۋاتىدۇ، بىر نهچچه ماشىنىنى توسسام توختىمىدى، زادى ئوت 

دېگهن، " ئىالجىسىز مۇشۇنداق قىلدىم، ئۇستام ياردەم قىلسىڭىز
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سۆز قىلمايال يېڭىنى تۈرۈپ -ساۋشچياڭ بۇنى ئاڭالپ گهپ
ماشىنىنى رېمونت قىلىشقا كىرىشىپ چۈش سائهت بىردىن كۈن 

، ساۋشچياڭ مانا پاتقىچه ئىشلهپ ماشىنىنى رېمونت قىلىپ بهرگهن
مۇشۇنداق باشقىالرنى قىيىنچىلىقتىن خاالس قىلىشنى خۇشاللىق 

ئۇ قىسمىنى ئۆز ئۆيىدىنمۇ . بىلىدىغان ئىنقىالبىي ھهربىي ئىدى
سهپداشلىرى ساۋشچياڭغا سۆزلىشىش ئاپپاراتى . بهكرەك سۆيهتتى

ئارقىلىق ئىككى ياشقا توشمىغان بالىڭىز قىزىتىپ قېلىپ ئۈچ 
ن ئۆيدە يېتىپتۇ، كېسهلچان ئايالىڭىز تىت ـ تىت بولۇپ كۈندىن بۇيا

ھازىر ساقچىخانىدا "كېتىۋېتىپتۇ، تېزراق ئۆيگه قايتىڭ، دېگهندە، ئۇ 
ئۈچىمىزال قالدۇق، زادىال قايتالمايمهن، ئۆگۈنلۈككه تارماق ئهترەت 
ئۇيۇشتۇرغان ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنىڭ نهزىرىيه ئۆگىنىشى 

. دېگهن" قچىخانىدىكىلهر كهلگهندىن كېيىن بارايئاخىرلىشىپ، سا
 ـ 1996. ئويلىمىغان يهردىن بۇ گهپ ئۇنىڭ ۋەسىيىتى بولۇپ قالغان

كۈنى ساۋ شچياڭ جىنايهتچىلهرنى قوغالپ تۇتۇش -10ئاينىڭ -2يىل 
  .  يېشىدا قهھرىمانالرچه قۇربان بولغان28داۋامىدا 

پ قالدى، ئۇالر     باتۇرلىرىمىز ئهنه شۇنداق ۋاقىتسىز كېتى
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش ئۈچۈن 

باتۇرالرنىڭ ئۆلىمى توپىالڭچىالرنىڭ ۋەھىشيانه . قۇربان بولدى
تۈنسىز شىكايهت ۋە -قىلمىشلىرى ئۈستىدىن قىلىنغان ئۈن

ئوقۇلغان لهنهت بولدى؛ باتۇرالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۆلىمى بهدىلىگه 
لهرنىڭ سۇيقهستى ۋە قهبىهلىكىنى پاش قىلدى؛ مىللىي بۆلگۈنچى

باتۇرالرنىڭ ئۆلىمى ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىنىڭ كۆزىنى 
تېخىمۇ روشهنلهشتۈردى ھهم بۆلگۈنچىلىككه قارىشى كۈرەش قىلىش 
ئىشهنچىسىنى ۋە ئىرادىسىنى كۈچهيتتى؛ باتۇرالر ئىسسق قېنى ۋە 

ىنىڭ بىخهتهرلىكى ئېزىز جېنى ئارقىلىق ۋەتهننىڭ، چېگرا رايونلىر
  . ۋە مۇقىملىقىنى قوغدىدى
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خهلق بىرلىكته كۈچ چىقىرىپ، زوراۋانالرنى تېزدىن -ئارمىيه) 3(
  پاش قىلدى ۋە قوغالپ تۇتتى 

  
تېررورلۇق دېلولىرى يۈز -   ئاقسۇ ۋىاليىتىدە بىر قاتار زوراۋانلىق

بهرگهندىن كېيىن، ئاپتونوم رايون، ۋىاليهتتىكى پارتىيه، ھۆكۈمهت 
ئورگانلىرى ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرى بۇنىڭغا ئاالھىدە 

ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، " فېۋرال-10. "ئهھمىيهت بهردى
- 10"ئاقسۇ ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋسىزلىكى باشقارمىسى دەرھال 

دېلوسىنى پاش قىلىش قوماندانلىق شتابىي قۇردى ھهمدە " فېۋرال
. تىپ مهخسۇس دېلو گۇرۇپپىسى قۇردىقابىل خادىمالرنى ئاجرى

ئاپتونوم رايونلۇق جامائهت خهۋپسىزلىكى نازارىتى خىزمهت 
گۇرۇپپىسىمۇ ئاقسۇ ۋىاليىتىگه بېرىپ دېلونى رازۋېتكا قىلىش 
خىزمىتىگه يېتهكچىلىك قىلىش بىلهن بىرگه، ناھىيىلهردىن 
رايون ۋە مۇداپىئه چهك ت چېگرىسىنى بۇزۇپ تاشالپ، بارلىق كۈچ 

  . بىلهن دېلونى بالدۇرراق پاش قىلىشنى تهلهپ قىلدى
  قوراللىق ساقچى ئاقسۇ ۋىاليهتلىك تارماق ئهترىتىنىڭ كوماندىر ـ 
جهڭچىلىرى بىر توپ زوراۋانالرنى جامائهت خهۋپسىزلىكى 
خادىملىرىمىز سىياقىغا كىرىۋېلىپ پۇل ـ مال بۇالپ، چېگرا 

لو مهلۇم قىلغان مۇداپىئه قوراللىق ساقچىلىرىمىزنى ۋە دې
چارۋىچىنى ئۆلتۈرگهنلىكىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، جهڭگه 

بهسته تىزىمغا -قاتنىشىپ جىنايهتچىنى تۇتۇش ئۈچۈن بهس
 ـ كۈنى، قوراللىق ساقچى قىسىم ئاقسۇ 9ئاينىڭ -4. ئالدۇردى

ۋىاليهتلىك تارماق ئهترىتى يۇقىرىنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنالشتۇرۇشى 
-10"ىزلىكى ئورگانلىرىغا ماسلىشىپ بويىچه، جامائهت خهۋپس

دېلوسىدىكى جىنايهتچىلهرنىڭ يوشۇرۇنۇۋېلىش " فېۋرال
مۇمكىنچىلىكى بولغان ئاقسۇ شهھىرى قىزىل كۆۋرۈك ئاھالىلهر 

 ـ كۈنى سهھهر ئىككىدە 9 ـ ئاينىڭ 4ھهرىكهت . رايونىنى قورشىۋالدى
ا باشلىنىپ ئالتىدە ئاخىرالشتى، دەسلهپكى جهڭدە غهلىبه قولغ
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دېلوسىغا مۇناسىۋەتلىك ئۈچ ئادەم " فېۋرال-10"كهلتۈرۈلۈپ 
 12 .5تۇتۇلدى، ئاممۇنىينىتراتلىق پارتلىتىش دورىسىدىن 

 مېتىر، ئهكسىيهتچىل 1 .5كلوگرام، ئوت ئالدۇرغۇچى پىلتىدىن
سىنئالغۇ لېنتىسىدىن ئىككى قاپ، ياش ئوققۇزىدىغان گاز 

للىق قوراللىرى قاتارلىق مىلتىقىدىن ئىككى دانه ھهمدە باشقا قاتى
مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتالرنى قولغا چۈشۈردى، جهڭگه قاتناشقان 

كۈنى، -15ئاينىڭ -4كوماندىر ـ جهڭچىلهردىن بىرىمۇ يارىالنمىدى، 
دېلوسىدىكى " فېۋرال-10"جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرىمىز 

جىنايهتچى ئاۋۇت ئابال قاتارلىقالرنىڭ كۇچا ناھىيىسىدە 
ۇنغانلىقىدىن خهۋەر تاپتى، جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ يوشۇر

" فېۋرال-10"ساقچىلىرىمىز تېزدىن كۇچا ناھىيىسىگه بېرىپ، 
دېلوسىدىكى جىنايهتچىلهرنى ئاقتۇرۇش بىلهن بىرگه، باي، ئۈرۈمچى، 
ئاقسۇ يوللىرىدا چازا قۇردى، ئاۋۇت ئابال قاتارلىق جىنايهتچىلهر 

ماركىلىق " سانتانا" تاپالماي شىرىكىنىڭ كۇچادا پاناالنغىدەك جاي
جامائهت . قىزىل پىكاپىغا ئولتۇرۇپ ئاقسۇ تهرەپكه قاچتى

خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىز دەرھال ماشىنىلىق 
قوغلىدى، ماشىنىنىڭ ئوڭ تهرىپىدە ئولتۇرغان بىر جىنايهتچى 
 ئالدى بىلهن بىزگه قارىتىپ ئوق چىقاردى، جامائهت خهۋپسىزلىكى
خادىملىرىمىز چاققانلىق بىلهن يېتىشىۋالدى ھهمدە ئوق 

جامائهت . چىقىرىپ ماشىنىنىڭ بىر پاي چاقىنى يېرىۋەتتى
خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىز ئۇالرنى قورالنى تاشالپ 

ئىككى تهرەپ يېرىم سائهتتىن ئارتۇق . تهسلىم بولۇشقا ئۈندىدى
قاتارلىق جىنايهتچىلهر تىركىشىپ تۇرغاندىن كېيىن، ئاۋۇت ئابال 

-تهسلىم بولۇشنى رەت قىلدى ھهمدە جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر
تاشيولنىڭ ئىككى چېتىگه . ساقچىلىرىمىزغا داۋاملىق ئوق ئاتتى

يوشۇرۇنىۋالغان جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى، 
قوراللىق ساقچىالر قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ ئوق چىقىرىپ، ماشىنا 
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كى جىنايهتچىلهرنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ تاپانجا، مىلتىق، ئوق، ئىچىدى
  . پارتلىتىش دورىسى، پىستان قاتارلىقالرنى ئولجا ئالدى

ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ناھىيىلىك خهلق "  ـ مارت22     "
ھۆكۈمىتى دەرھال جامائهت خهۋپسىزلىكى، ئهدلىيه، بىرلىكسهپ 

ىغىپ جىددىي يىغىن ئېچىپ، دېلو قاتارلىق ئاالقىدار تارماقالرنى ي
 ئادەمدىن 24ئهھۋالىنى مۇھاكىمه ۋە تهھلىل قىلىپ، 

مهخسۇس دېلو گۇرۇپپىسىنى قۇرۇپ، "  ـ مارت22"تهشكىللهنگهن 
. رازۋېدكا قىلىش ۋە قاتىلنى تۇتۇش خىزمىتىگه كىرىشىپ كهتتى

مهخسۇس دېلو گۇرۇپپىسىدىكى كادىر ـ ساقچىالر مىللىي 
چېكىدىن ئاشقان جىنايهتچىلىرىدىن غهزەپلىنىپ، بۆلگۈنچىلهرنىڭ 

خېيىمخهتهردىن قورقماي، جاپا ـ مۇشۇققهتتىن باش تارتماي دېلونى 
تېزدىن پاش قىلىپ، خهلق ئۈچۈن بااليىئاپهتنى تۈگىتىدىغانلىقىنى 

رازۋېدكا خىزمىتى باشلىنىشى بىلهنال . بىردەك بىلدۈرۈشتى
همدە تهكشۈرۈش ئېلىپ مهخسۇس دېلو گۇرۇپپىسىدىكىلهر كهڭ كال

 ئادەمنى زىيارەت قىلدى، رازۋېدكا خىزمىتىنىڭ 68كۈنىال -1بېرىپ، 
چوڭقۇرلىشىشىغا ئهگىشىپ، تهكشۈرۈش دائىرىسىنى بارغانسېرى 

 نهچچه ئادەنى 200كېيىن بولۇپ -كېڭهيتتى، ئۇالر ئىلگىرى
تهكشۈردى، كېچه ـ كۈندۈزلهپ ئاشكارا ھهم يوشۇرۇن زىيارەت قىلىش 

 گۇماندارنى 31لق ۋە ئامما تهمىنلىگهن يىپ ئۇچىغا ئاساسهن ئارقى
 ئادەم گۇماندارالر قاتارىدىن 30بايقىدى، ئهھۋال ئىگىلهش ئارقىلىق 

چىقىرىلىپ، ئاخىرى شىرئهلى مۇھىم گۇماندار دەپ قارالدى، ئۇنى 
رازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق يهنه تۇردى قارى ۋە مهريهم ئىمىن دېگهن 

كۈنى، مهخسۇس دېلو -8ئاينىڭ -4. بايقالدىئىككى گۇماندار 
گۇرۇپپىسىدىكىلهر شىرئهلىنى قانۇن بويىچه قولغا ئالدى، سوراقتا ئۇ 

 ـ 4. ھېچنىمىنى بىلمهس بولىۋېلىپ ھېچنهرسىنى تاپشۇرمىدى
 ـ كۈنى تۇردى قارى ۋە مهريهم ئىمىن تۇتۇپ تۇرۇلدى، ئۇالر 10ئاينىڭ 

كېيىن .  تاپشۇرمىدىدەسلهپته جاھىللىق قىلىپ جىنايىتىنى
سىياسهت بىلهن پىسخىك ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق پاكىت ئالدىدا 
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باش ئېگىپ شايار ناھىيىدىكى ئابدۇلال قاسىم، مهمهت ئابدۇلال، 
يۈسۈپ ئهخمهت ۋە ئابلهت قاسىم قاتارلىق تۆتهيلهننىڭ ھاكىم 
. سىدىق قارىهاجىمنى ئۆلتۈرگهنلىك جىنايى پاكىتىنى تاپشۇردى

كۈنى كهچته توقسۇ -21ئاينىڭ -3ۇ تات زوراۋان ئهسلىدە ب
ناھىيىسىگه كهلگهندىن كېيىن، تۇردى قارى بىلهن ئۇچرىشىپ 
شىرئهلىنىڭ ئۆيىگه بېرىپ تاماق يېگهن، مېڭىش ئالدىدا ئابدۇلال 
شىرئهلىدىن بىر پىچاق سورىغان، بهشهيلهن شىرئهلىنىڭ ئۆيىدىن 

 لهردە ئابدۇلال 11چىقىپ مهريهمنىڭ ئۆيىگه كهلگهن، كهچ سائهت 
قاسىم تۇردى قارىنى ھاكىم سىدىق قارىهاجىمنىڭ ئۆينى 
كۈزىتىشىگه بۇيرىغان، ئىككىنچى كۈنى سهھهردە ئابدۇلال قاسىم 
بىلهن مهمهت ئابدۇلال ھاكىم سىدىق قارىهاجىمنىڭ ئۆگزىسىگه 
چېقىۋالغان، ھاكىم سىدىق قارىهاجىم ئايدىن چىقىشىغا، ئۇالر 

چۈشۈپ ئۇنى ئۆلتۈرگهن، ئارقىدىن يهنه ئۆگزىدىن سهكىرەپ 
مهريهمنىڭ ئۆيىگه بېرىپ يۈسۈپ ئهخمهت، ئابلهت قاسىمنى 

بۇ تۆت زوراۋان شايار . چاقىرىپ شايار ناھىيىسىگه قاچقان
ناھىيىسىگه قېچىپ بارغاندىن كېيىن داۋاملىق دېلو سادىر 

كۈنى، ئۇالر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي -24ئاينىڭ -3. قىلغان
هشنىڭ ئهزاسى، شايار ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ كېڭ

مۇئاۋىن رەئىسى، ناھىيىلىك ئىسالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى 
رەھمۇتۇلال قارىهاجىمنىڭ ئۆيىگه كىرىپ ئۇنىڭ قىيىنئاتىسي، 

 مىڭ يۈەن نهق پۇلنى بۇالپ كهتكهن ھهمدە دېلو 15ئايالىنى باغالپ 
كۈنى كهچته -27ئاينىڭ -3. نمهلۇم قىلمايسهن دەپ تهھدىت سالغا

ئۇالر يهنه ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ ئهزاسى، ئىسالم 
 يۈەن 900جهمئىيتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقىنىڭ ئۆيىدىن ئالته مىڭ 

- 4. نهق پۇل ۋە بهزى ئالتۇن زىننهت بۇيۇملىرىنى بۇالپ كهتكهن
كۈنى شايار ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى -11ئاينىڭ 
ھازىرغا قهدەر ھاكىم سىدىق قارى . هرىپىدىن تۇتۇلغانئىدارىسى ت
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ھاجىمنىڭ ئۆلتۈرگهن قاتىلالردىن قېچىپ يۈرگهن يۈسۈپ 
  . ئهخمهتتىن باشقا ھممىسى تۇتۇلغان

ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، كۇچا ناھىيىسى، " ئاپرېل-29   "
ئاقسۇ ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمه ۋە ئاپتونوم رايونلۇق جامائهت 

ۋپسىزلىك نازارىتى تېزدىن قابىل ساقچىالرنى نهق مهيدانغا خه
ئاپتونوم رايوندىكى پارتىيه، . ئهۋەتىپ ئهتراپلىق رازۋېدكا قىلدى

ھاكۈمهت رەھبهرلىرى بۇ دېلوغا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلۈپ، بارلىق 
كۈچنى ئىشقا سېلىپ دېلونى تېزدىن پاش قىلىش توغرىسىدا 

نى كهچته، جامائهت خهۋپسىزلىك كۈ-1ئاينىڭ -5. يوليۇرۇق بهردى
ئورگانلىرى ئىگىلىگهن يىپ ئۇچىغا ئاساسهن دەرھال جامائهت 

ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى ئوتتۇرا -خهۋپسىزلىكى كادىر
جهڭچىلىرى، خهلق ئهسكهرلىرىنى -ئهترىتىنىڭ كوماندىر

ھاشىم ئابال قاتارلىق . جىنايهتچىنى قوغالپ تۇتۇشقا تهشكىللىدى
يهتچى دىكتاتۇرىمىزنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ، چۆچۈپ توققۇز جىنا

تىنهپ قېچىپ -كهتكهن قۇشقاشتهك شۇ كۈنى كېچىدە ئالدىراپ
ئۇالر ئۇچىسىغا بىردەك بوغماق چاپان، پۇتىغا ھهربىيچه . كهتكهن

چۇخهي كېيىپ، تهييارالنغان پارتلىتىش قۇرۇلمىسى ھهمدە تاپانچا، 
لالرنى ئېلىپ، ناھىيه بازىرىغا پىچاق، پالتا قاتارلىق قاتىللىق قورا

بېرىپ تېخىمۇ زور تېررورلۇق ھهرىكىتىنى قوزغاش سۇيقهستىدە 
ئۇالر مېڭىپ بىهىشباغ ئهتراپىغا كهلگهندە پارتىلىتىش . بولغان

قۇرۇلمىسى ئۆزلىكىدىن پارتىالپ كېتىپ ئۈچ جىنايهتچى شۇ 
قتۇرۇش ئا. جايدىال پارتىالپ ئۆلگهن، باشقا جىنايهتچىلهر يارىالنغان

-ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقان جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر
ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىم كوماندىر ـ جهڭچىلىرى 
ئهھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن چاقماق تېزلىكىدە نهق مهيدانغا يېتىپ 

ساقچىلىرىمىز . قات قورشىۋالدى-كېلىپ، جىنايهتچىلهرنى قاتمۇ
يهتچىلهرنى قورالنى تاشالپ تهسلىم سىياسىي ھۇجۇم قوزغاپ، جىنا

بولۇشقا ئۈندىدى، بۇ تهلۋە زوراۋانالر پهرۋا قىلماي، جامائهت 
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خهۋپسىزلىكى خادىملىرىمىزغا توختىماي ئوق چىقاردى، بۇنىڭ 
بىلهن دۈشمهن بىلهن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا كهسكىن جهڭ بولدى، بۇ 

ارتالتقۇچنى كېيىن بولۇپ پ-ۋاقىتتا، يهنه ئىككى زوراۋان ئىلگىرى
پارتالتقاچقا تۆت جىنايهتچى نهق مهيداندا ئۆلدى، جىنايهتچى ھاشىم 
ئابال ئۆزلىرى ياسىۋالغان بۇمبىنى ئېتىپ جىپ ماشىنىمىزدىن 
بىرنى پاچاقلىۋەتكهندىن كېيىن، تۈن قاراڭغۇسىدىن پايدىلىنىپ 

ماركىلىق داال ئاپتوموبىلنىڭ ئىچىگه " تويوتا"ساقچىالرنىڭ 
ۇنى پارتلىتىۋەتتى، ئۆزىمۇ ماشىنا ئىچىدە پارتالپ كىرىۋېلىپ ئ

يهنه بىر جىنايهتچى پارتالتقۇچنى پارتلىتىپ جامائهت . ئۆلدى
خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىزنى زەخمىلهندۈرمهكچى 
بولغاندا، جامائهت خهۋپسىزلىكى خادىملىرىمىز تهرىپىدىن نهق 

  . ئادەم يارىالنمىدىمهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، بىزدىن بىرەرمۇ 
بىر يۈرۈش قاتىللىق " ئاپرېل-29"     ئېنىقلىشىمىزچه، 

دېلوسىدىكى سهككىز جىنايهتچىنىڭ ھهممىسى تايانچ ئهزا ياسىن 
تهربىيىسىگه -تېررورلۇق تهلىم-ئابال تهشكىللهنگهن زوراۋانلىق

بۇ زوراۋان، تېررورچىالرغا ئۆلۈم ئازلىق قىلىدۇ، . قاتناشقان ئىكهن
ساقچىالر بۇ قېتىمقى جهڭدە زور نهتىجىنى - قاتناشقان كادىرجهڭگه

قولغا كهلتۈرۈپ، زوراۋان، جىنايهتچىلهرگه زەربه بېرىپ، 
جهمئىيهتنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش ئۈچۈن گهۋدىلىك تۆھپه 
قوشتى، جامائهت خهۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى تهرىپىدىن ئومۇمىي 

  . ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ تهقدىرلهندى
ۋەقهسى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، بىر ئوچۇم مىللىي " ئاپرېل-29   "

بۆلگۈنچىلهر جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه ئهگىشىپ 
ئىنقىالب قىلغان پىشقهدەم نهمۇنىچى، پېشقهدەم پارتىيه ئهزالىرى، 
پېشقهدەم كادىرالرنى ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئاق تېررورلۇق پهيدا 

ۈپ، تىنچ ت ئىتتىپاقلىققا، قىلىپ، كىشىلهرنى خاتىرجهمسىزلهندۈر
بىراق . سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇندى

كۈچلۈك خهلق دېمۇكراتىيىسى دېكتاتۇرىسى ئالدىدا ئۇالر 
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شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى، . شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولدى
كهڭ ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى دۈشمهننىڭ ئهكسىيهتچىل 

قورقۇپ قالمايدۇ، ئۇالر تېخىمۇ زىچ ئىتتىپاقلىشىپ، ھهيۋىسىدىن 
ئىنقىالبىي قهھرىمانالرنىڭ ئىزىنى بېسىپ، جۇڭگو 
كومپارتىيىسىگه ئهگىشىپ جۇڭگوچه سوتسىيالىزم قۇرۇش يولىدا 
مېڭىپ، چېگرا رايوننى گۈللهندۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆپه 

  . قۇشقۇسى
   

ىللىق دېلوسىنى پاش قات"  ـ ماي12"قهشقهردە يۈز بهرگهن . 11
  قىلىش

  
كۈنى سهھهردە، قهدىمىي شهھهر قهشقهر -12ئاينىڭ -5يىل -1996

 ياشقا كىرىپ قالغان ھارۇنخان 74. ئاھالىسى تېخى ئۇيقۇدا ئىدى
ھاجىم ھېيتكا مهسچىتىدە ئىماملىق قىلىش ئۈچۈن ئوغلىنىڭ 

ى ئوغلى ئادىتى بويىچه بوۋاين. ھهمراھلىقىدا بالدۇرال ئۆيدىن چىقتى
 نهچچه مېتىر ماڭغاندا، 40ۋېلسىپىتكه ئولتۇرغۇزۇپ، تهخمىنهن 

تۇيۇقسىز پىچاق كۆتۈرۋالغان ئۈچ زوراۋان ئېتىلىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ 
 20ئالدىنى توسۇپ، ياۋۇزلۇق بىلهن كهينى ت كهينىدىن بوۋاينىڭ 

ئوغلى كۈچىنىڭ بارىچه قارىشىلىق . نهچچه يېرىگه پىچاق تىقتى
زوراۋانالر ئۇنىڭمۇ . قالغان دادىسىنى قوغدىدىكارسىتىپ، ياشىنىپ 

ئاتا ـ باال ئىككىيلهن لهخته ـ لهخته . ئون نهچچه يېرىگه پىچاق تىقتى
قاتىلالر جىنايىتىدىن قورقۇپ قېچىپ . قان ئىچىدە يىقىلىپ ياتتى

  . كهتتى
   ھارۇنخان ھاجىم قهشقهر شهھهرلىك ئىسالم دىنى جهمئىيتىنىڭ 

ىتنىڭ ئىمامى بولۇپال قالماستىن، يهنه باشلىقى، ھېيتكا مهسچ
ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، جۇڭگو 
ئىسالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ دائىمىي كومىتېت ئهزاسى، ھارۇنخان 
ھاجىمنىڭ قهستكه ئۇچرىغانلىقى ئاپتونوم رايون رەھبهرلىرىنىڭ 
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 يۈكسهك دىققهت ئېتىبارىنى قوزغىدى، ئۇالر دەرھال
مۇتهخهسسىسلهردىن تهركىپ تاپقان داۋاالش گۇرۇپپىسى تهشكىللهپ 

دېلو يۈز . ھارۇنخان ھاجىمنى قۇتقۇزۇش توغرىسىدا يوليۇرۇق بهردى
بهرگهندىن كېيىن، قهشقهر ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى 
باشقارمىسى دەرھال كۈچلۈك قوشۇن تهشكىللهپ جهڭگه ئاتالندى، 

. ا جهڭ قىلىپ، دېلونى ئاخىرى پاش قىلدىيېرىم ئايدىن كۆپرەك ئۇد
نۇرمهمهت، سهيپۇلال ۋە ئابدۇلالدىن ئىبارەت ئۈچ جىنايهت گۇماندارى 

ئاپتونوم رايوندىكى پارتىيه، ھۆكۈمهت . قولغا ئېلىندى
رەھبهرلىرىنىڭ ھهر جهھهتتىن كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە دوختۇر، 

 ھاجىم سېستېراالرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ داۋالىشى ئاستىدا، ھارۇنخان
مىللىي . بىلهن ئوغلىنىڭ ساالمهتلىكى ئهسلىگه كهلدى

بۆلگۈنچىلهر سۇيقهست بىلهن پىالنلىغان، زەھهر خهندىلىك بىلهن 
قاتىللىق ھهرىكىتى ئۈزۈل ـ كېسىل مهغلۇپ "  ـ ماي12"تۇغدۇرغان 

لېكىن، ئۇ كىشىلهرگه ئويلىنىپ كۆرۈشكه ئهرزىيدىغان بىر . بولدى
  .دۇردىقاتار مهسىلىلهرنى قال

   
  ھارۇنخان ھاجىمنى نېمه ئۈچۈن قهستلهيدۇ   )1(
  

مىللىي بۆلۈنچىلهرنىڭ قهشقهردە بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى ئېلىپ 
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان، ئۇالر دائىم ىن . بېرىۋاتقىنىغا ئۇزۇن بولدى

بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، كهڭ " غازات"تونىغا ئورىنىۋېلىپ، 
غان ساددا ھېسسىياتىدىن پايدىلىنىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ دىنغا بول

ھهممه يهردە كۆز بۇيامچىلىق قىلىپ، دىنىي بىلىمى كهمچىل، 
ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلمهيدىغان بهزى ئاممىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن 

بۇنداق . گۇپپاڭچىلىق قىلىشقا قايمۇقتۇردى ۋە مهجبۇرلىدى
ەك كهسكىن پهيتته، ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالر بهس ـ بهسته كۆكر

كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۇالرنىڭ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالشقا 
شۇڭا، مىللىي . ئۇرۇنۇشتهك رەزىل ئهپتى ـ بهشىرىسىنى پاش قىلدى
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بۆلگۈنچىلهر ۋەتهنپهرۋەرلىك دىنىي زاتالرغا زەھهرخهندىلىك بىلهن 
دېگهن قالپاقنى كهيدۈرۈپ، ئۇالرنى كۆزگه " مىللىي مۇناپىق"

-  تاپانغا سانجىلغان تىكهن دەپ قاراپ، تۈرلۈك چارەقادالغان مىخ،
ئاينىڭ -3يىل -1996. تهدبىرلهرنى قوللىنىپ ئۇالرغا قهست قىلدى

كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر توقسۇ ناھىيىسىدە -22
ناھىيىلىك ئىسالم دىنىي جهمئىيىتىنىڭ دائىمىي ھهيئهت ئهزاسى 

 كېيىن، ئاندىن جىنايهت ھاكىم سىدىق قارىهاجىمنى ئۆلتۈرگهندىن
  . قارا قولىنى ھارۇنخان ھاجىمغا ئۇزاتتى

 ھارۇنخان ھاجىم دىنىي ئائىلىدە دۇنياغا كهلگهن، ئۇنىڭ دادىسى ۋە 
چهت ئهلدە نامى بار ئىسالم ئۆلىماسى ۋە دىنىي -بوۋىسى جۇڭگۇ

كهسپىي خادىم بولۇپ، دىنىي ساھهدە ئابرويلۇق، تهسىرى چوڭ 
چىكىدىن تارتىپ دىندار ئائىلىدە تهربىيه ئۇ كى. كىشىلهر ئىدى

ئېلىپ، دىنىي كىتابالرنى قېتىرقىنىپ ئوقۇغاچقا، دىنىي بىلىمى 
چوڭقۇر بولۇپ، قهشقهردىكى ئهڭ داڭلىق ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ 

–ئۇ ئىزچىل تۈردە دىنىي ئهقىدە ۋە دىنىي قانۇن . بىرى بولۇپ قالدى
ل، ئاق كۆڭۈل ئىدى، ىنىي قائىدىلهرگه ئهمهل قىلىپ كهلدى، ئۇ ئادى
ئىنتىزامغا ئهمهل قىالتتى، -ساھهدە ئابرويى يۇقىرى ئىدى، قانۇن

دىنىي زىشالرغا باش قاتۇراتتى، ئۇ ۋەتهننى، دىننى سۆيىدىغان دىنىي 
 50 يېشىدا ئىمام بولغان، 17كهسپىي خادىم ۋە پىشىۋا ئىدى، ئۇ 

هر بويىچه يىلدىن بېرى ئىزچىل تۈردە قۇرئان، ھهدىستىكى تهلىمل
ئىش تۇتۇپ كهلدى، يېڭى جۇڭگۇ قرۇلغاندىن كېيىن، ئۇ ئىزچىل 
تۈردە دىن بىلهن سىياسهتنىڭ مۇناسىۋېتىنى توغرا بىر تهرەپ 
قىلىپ، ئالالغا، پهيغهمبىرىرگه ۋە ھۆكۈمهتكه ئىتائهت قىلىشتهك 

ئاخىر -ۋەتهننى، دىننى سۆيۈش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن
نىي پائالىيهتلىرىنى ئىلىمىزنىڭ ئاساسىي ئۆزىنىڭ ھهر خىل دى

نىزاملىرى ۋە سىياسهتلىرى يول قويغان دائىرە ئىچىدە -قانۇنى، قانۇن
يىلى، ئۇ جوڭگۇ مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھهج -1986. ئېلىپ باردى

ئۆمىكىگه قاتناشتى، شۇ يىلى ئاپتونۇم رايۇننىڭ رەئىسى تۆمۈر 
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ىكىگه زىيارەتكه داۋامهت بىلهن بىرگه ئهرەب بىرلهشمه خهلىپىل
چهت ئهلدە ئۇ . چىقتى ھهمدە ئهرەب تىلى تهرجىمانى بولدى

-دىبلوماتىيهئىنتىزامىغا رىئايه قىلىپ، ۋەتهننىڭ ئىززەت
ھۆرمىتىنى قوغداپ، پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى ۋە 
ئىلىمىزنىڭ چوڭ ياخشى ۋەزىيىتىنى زاكتىپ تهشۋىق قىلدى، 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، مول . ئىپادىسى ناھابيىتى ياخشى بولدى
ھهم چوڭقۇر ىنىي بىلىمى، ئالىيجاناب پهزىلىتى، ئىخالسمهن 
ئېتىقادى بىلهن ئىسالم دىنىي ساھهسىدىكىلهرنىڭ ياخشى 
باھاسىغا ئېرىشىپ، زىيارەتكه چىقىش ۋەزىپىسىنى ئاجايىپ 

ئۇ ھهر بىر قېتىم تهپسىر قىلغاندا، . مۇۋەپپهقىيهتلىك ئورۇندىدى
ىي بىلىمى ۋە ئۆز كهچۈرمىشلىرى ئارقىلىق كىشىلهرگه مول دىن

ياخشى ئىشالرنى قىلىش، ناشايان ئىشالرنى قىلماسلىق توغرىسىدا 
تهلىم بېرىپ، كهڭ دىن مۇخلىسلىرىنىڭ ئىشهنچىسىگه ۋە 

  .ھۆرمىتىگه ئېرىشتى
مىللىي بۆلگۈنچىلهر دىندىن پايدىلىنىش ئۈچۈن، تۈرلۈك ئامالالر 

ى ئۆز يېنىغا تارتتى، ھارۇنخان ھاجىم ئۇالرنىڭ بىلهن دىنىي زاتالرن
ئاساسلىق ئوبيىكتى ئىدى، لېكىن ھارۇنخان ھاجىم ھهققانىيهتنى 
ياقاليدىغان، كۆرگهن، ئاڭلىغانلىرى كۆپ ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زات 
بولغاچقا، ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى، ئۇالرنىڭ دامىغا چۈشمىدى، 

ئىغۋا تارقىتىپ زىيان يهتكۈزۈش، شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ھاقارەتلهش، 
نامسىز خهت يېزىش، قورقۇتۇش قاتارلىق پهس، رەزىل ۋاستىلهرنى 
قوللۇنۇپ، ھارۇنخان ھاجىمنىڭ دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئامما 

ھارۇنخان ھاجىم قورقماي، . ئارىسىدىكى ئورنىنى تهۋرەتمهكچى بولدى
ي، مهيدانى ئالدانماي، ئۆزىنىڭ خهۋپخهتهرگه ئۇچرىشىغا قارىما

ئۇ .  قىلدىكۈرەشمۇستهھكهم ھالدا ئۇالرغا قارشى تىغمۇ تىغ 
تهپسىر ئېيتىش پۇۋسىتىدىن پايدىلىنىپ، پارتىيىنىڭ ىنىي 

يېڭى جهمئىيهت . سىياسىتىنى مهردانىلىق بىلهن تهشۋىق قىلدى
بىلهن كونا جهمئىيهتنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، كهڭ دىن 
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ىنىڭ ياخشىلىقىنى، مۇخلىسلىرى ئارىسىدا كومپارتىي
سوتسىيالىستىك تۈزۈمنىڭ ئهۋزەللىكىنى، دىننى سۆيۈش ئۈچۈن 

ئۇ خهنزۇ خهلقىنىڭ . ۋەتهننى سۆيۈشكېرەكلىكىنى سۆزلىدى
شىنجاڭنى ئازاد قىلىش، شىنجاڭنى گۈللهندۈرۈش يولىدا قوشقان 
ئاجايىپ تۆھپىلىرىنى مىسالغا ئېلىش ئارقىلىق، مىللىي 

ى تهرغىپ قىلىشىدىكى جىنايى مهقسىدى ن"غازات"بالگۈنچىلهرنىڭ 
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، ۋەتهننىڭ 

ھارۇنخان . بىرلىكىنى پارچىالش ئىكهنلىكىنى پاش قىلدى
ھاجىمنىڭ سۆز ھهرىكىتى مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ زىتىغا تهگدى، 
مىللىي بۆلگۈنچىلهر ئۇنى بۆلگۈنچىلىك قىلىش، مۇستهقىلللىق 

ئاخىرى، ئۇالر . اسى قىلىشىدىكى چوڭ توسالغۇ دەپ قارىدىداۋ
تهشكىللىك، پىالنلىق ھالدا يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈشتهك رەزىلۈ ۋاستىنى 
قوللىنىپ، ئىش پۈتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆزلىرىنىڭ 

  .ئادىمىنى دەسسهتمهكچى بولدى
ھارۇنخان ھاجىم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى قهستكه ئۇچرىغاندىن كېيىن، 

رتىيه ۋە ھۆكۈمهت بۇ ئىشقا قاتتىق ئهھمىيهت بهردى ۋە ئۇالرغا پا
كۆڭۈل بۆلدى، ئۇالرنى مهخسۇس ئۈرۈمچىدىكى داۋاالش شارائىتى ئهڭ 
ياخشى دوختۇرخانىغا ئېلىپ ەلدى، ئاپتونۇم رايۇنىكى ئاتاقلىق 
تىببىي مۇتهخهسسىسلهرنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن داۋاالشۋە وختۇر، 

 قويۇپ قارىشى ئارقىسىدا ئۇالرنىڭ سېستراالرنىڭ كۆڭۈل
كۈنى، -17ئاينىڭ -1يىلى -1977. ساالمهتلىكى ئهسلىگه كهلدى

نۆۋەتلىك -7ھارۇنخان ھاجىم سىياسىي كېڭهش ئابتونۇم رايۇنلۇق 
ئومۇمىي يىغىنىغا قاتنىشىپ، ھهر مىللهت خهلقى -5كومېتىتى 

كۈنى، جوڭگۇ كوممنىستىك -30ئاينىڭ -1. بىلهن يۈز كۆرۈشتى
ارتىيىسى مهركىزىي كومېتىت رەھبهرلىرى جوڭنهنخهيدە ئۇنى پ

كۈنى، ئۇ يهنه -9ئاينىڭ -2يىلى -1977. سهمىيمىي قوبۇل قىلدى
  .ھېيتكار مهسجىدىدە روزا ھېيت نامىزىغا رىياسهتچىلىك قىلدى

  



www.uyghurweb.net 

 253

  قاتىل قانداق ئادەم؟  )2(
  

ھارۇنخان ھاجىم ۋە ئۇنىڭ ئوغلىنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان قاتىل زادى 
قانداق ئادەم؟ جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرى يېرىم ئايدىن 
كۆپرەك ۋاقىت ئۇدا جهڭ قىلىپ ھهقىيقىي ئهھۋالنى ئاخىرى 
ئايدىڭالشتۇردى، قاتىلالرنىڭ بىرى نۇرمهمهت قارشىلىق 
كۆرسهتكهنلىكتىن نهق مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، قالغان ئىككى 

  .غا ئېلىندىسهيپۇلال بىلهن ئابدۇلال قول–قاتىل 
ئانىسى -نۇرمهمهت مارالبېشى ناھىيىسى ئاۋات يېزىسىدىن بولۇپ، ئاتا

ئۇنى بهش يېشىدىال بىر يهر ئاستى دىن ئوقۇتۇش نوقتىسىغا ىن 
ئۈگىنىشكه ئاپىرىپ بهرگهن، ئۇ ئون نهچچه يىللىق تالىپلىق 

نىڭ ئهكسىيهتچىل " پانتۈركىزم"، " پانئىسالمىزم"ھاياتىدا نۇرغۇن 
توغرا يولدا ماڭمىغان بۇ بىكار تهلهپ . ىرىنى قوبۇل قىلغانئىدىيىل

كۈن بويى كىمنىڭ ئۆيىدە پۇل بارقىلىقىنى، كىمنىڭ قوي، كاال، 
تىڭالپ يۈرۈپ، ئۇنىڭكىنى -توخۇلىرى سېمىز ئىكهنلىكىنى تىڭ

بىر . ئوغرىالپ، بۇنىڭكىنى بۇالپ، قىلمىغغان ئهسكىلىكى قالمىغان
ىرىدا، ئۇ بىرنهچچه جىدەلخور لۈكچهكلهر قېتىم مارالبېشى ناھىيه باز

بىلهن بازارغا قوي ساتقىلى كېتىۋاتقان بىر بوۋاينى ناھىيه بازىرى 
سىرتىغا ئالداپ ئهكىلىپ، بوۋاينىڭ قويىنى تارتىۋالماقچى بولغان، 

بهرمىسهڭ : "بوۋاي ئۇنىمىسا، نۇرمهمهت پىچىقىنى چىقىرىپ
الج، قاراپ تۇرۇپ مىڭ بىر ەپ قورقۇتقان، بوۋاي نائى" ئۆلتۈرىۋېتىمهن

. جاپادا بېقىپ سهمرىتكهن قويىنى نۇرمهمهتكه تارتقۇزۇپ قويغان
 يېشىدا، قهشقهردىكى بىر يهرئاستى دىن ئوقۇتۇش 16نۇرمهمهت 

نوقتىسىغا ئالمىشىپ دىن ئۈگهنگهن، بۇ مهزگىلدە، ئۇ ىنىي ئهقىدە ۋە 
ان  قانۇنىدىكى تهلهپلهر بويىچه دۇرۇس مۇسلم-دىنىي قائىدە

بولماستىن، بهلكى تېخىمۇ بهتهرلىشىپ، ئوغرىلىق، بۇالاڭچىلىق ۋە 
پاھىشىۋازلىق قىلغان، كۆپ قېتىم قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىسى، 
كونا شهھهر ناھىيىسى ئهتراپىدا ۋە قهشقهر شهھىرىدە ئېقىپ يۈرۈپ 
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بىر يىلى ئۇ كونا . ئهسكىلىك قىلىپ، بىر مۇتتهھهمگه ئايالنغان
بىلهن " ساۋاقدىشى"دە ئاتالمىش بىر قانچه شهھهر ناھىيىسى

ئاشپۇزۇلدا پولو يېگهن، تاماقنى يهپ بولۇپ پۇل بېرىش ئۇ ياقتا 
تۇرسۇن، دۇكاندارغا بىر نهچچه پارچه گۆش تالالپ بېرىشنى بۇيرىغان، 
دۇكاندار ئامالسىز ئۇنىڭغا بويسۇنغان، ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۇ قهشقهر 

پىدا بىر ۋېلسىپىتنى ئوغرىالپ، شهھىرى دۇڭخۇ كۆلى باغچىسى ئهترا
 يۈەنگه سېتىۋېتىپ پاھىشىۋازلىق قىلغان، ئۇنىڭ قىلمىشى 80

قائىدىلهرگه تامامهن خىالپ، ئۇ -دىنىي ئهقىدە ۋە دىنىي قانۇن
مۇسۇلمانالردا بولغا تېگىشلىك پهزىلهت ۋە ئادەم بولشقا تېگىشلىك 

يىن ئۇ يهنه كې. ئهخالقنى يوقاتقاچقا، كىشىلهرنىڭ لهىنتىگه قالغان
ئۈرۈمچىگه ئېقىپ كېلىپ، ھهرخىل يولالر ئارقىلىق بىر يهر ئاستى 
دىن ئوقۇتۇش نوقتىسىنى تېپىپ، تالىپلىق تونىغا ئورىنىۋېلىپ 

  .داۋاملىق ئهسكىلىك قىلغان
ئادەم تۈرى بىلهن، مال خىلى بىلهن دېگهن گهپ بار، بۇ يهر ئاستى دىن 

نىڭگىكه ئوخشاش بولغان، ئوقۇتۇش نوقتىسىدا، ئۇ كهچۈرمىشى ئۆزى
ھهمتاۋاق بولىدىغان سهيپۇلال ۋە ئابدۇلال بىلهن ئۇچرىشىپ قالغان، 
ئۇ ئىككىسىمۇ ۇنرمهمهتكه ئوخشاش جىدەلخور لۈكچهك، ئۇنىڭ 
ئۈستىگه ئۈرۈمچىدىكى بىر ئهكسىيهتچى تهشكىالتنىڭ ئهزاسى 

ئىلگىرى ئۇالر ئۈرۈمچىدە كۆپ قېتىم ئهسكىلىك . ئىدى
 سېسىق نامى ھهممه يهرگه پۇر كهتكهن بولۇپ، ئامما قىلغانلىقتىن،

  .ئۇالرغا ئىچ تىرنىقىدىن ئۆچ ئىدى
بۇ ھهمتاۋاقالر تونۇشقاندىن كېيىن، سهيپۇلال ۋە ئابدۇلالنىڭ 
تونۇشتۇرىشى ئارقىلىق، نۇرمهمهتمۇ بۇ ئهكسىيهتچى تهشكىالتقا 
قاتناشقان، ئهكسىيهتچى تهشكىالتنىڭ كاتتىبېشى نۇرمهمهت 

ىق كىشىلهرنىڭ قهشقهردىن كهلگهنلىكىنى بىلىپ، قاتارل
قهشقهرنىڭ ئهھۋالىنى بىر قهدەر پىششىق بىلىشتهك 
ئاالھىدىلىكىىن پايدىلىنىپ، نۇرمهمهت قاتارلىق ىشىلهر قهشقهر، 
خوتهن، ئاقسۇ قاتارلىق جايالرغا بېرىپ تېررورلۇق قىلىشقا، بىر 
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يىلى -1996هۋەتكهن، تۈركۈم ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالرنى ئۆلتۈرۈشكه ئ
ئايدا، بۇ ئهكسىيهتچى تهشكىالتنىڭ كاتتىبېشى نرمهمهت، -2

سهيپۇلال ۋە ئابدۇلالبىلهن باش قوشۇشۇپ، ھهرىكهت پىالنى تۈزۈپ، 
ھارۇنخان ھاجىمنى . يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش تىزىملىكىنى تۇرغزغان

-4يىلى -1996. يوشۇرۇن ئۆلتۈرىدىغان ئاساسلىق نىشان قىلغان
ئۈچ ئهبلهخ ئهكسىيهتچى تهشكىالتنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ئايدا، بۇ 

قهشقهرگه كېلىپ، ەرھال قهشقهردىكى شېرىكلىرى بىلهن 
ئاالقىالشقان ھهمدە مهخپىي ئۇۋا قۇرۇپ، ھهرىكهت اليىهىسى تۈزگهن، 
ھارۇنخان ھاجىمنىڭ ئۆيى ئهتراپىنىڭ يهر شهكلىنى ۋە ئۇنىڭ 

تكهن، ئۈچ قاتىلنىڭ پائالىيهت قانۇنىيىتىنى كۆپ قېتىم كۈزە
يېنىدا بىردىن كىچىك كابېرلىق تاپانچه ۋە نهچچه ئون پايدىن ئوق 
بار ئىدى ھهمدە ئۇالر دىلو سادىر قىلىشتىن ئىككى كۈن بۇرۇن 

كۈنى تاڭ -12ئاينىڭ -5. بىردىن يېڭى خهنجهر سېتىۋالغان ئىدى
سهھهردە ئۇالر ئاھىرى كىشىنى چۆچىتىدىغان، پۈتۈن شىنجاڭنى 

بۇ ئۈچ . ىگه سالغان بۇ قاتىللىق دىلوسىنى سادىر قىلدىزىلزىل
قاتىل دىلو سادىر قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ 
ئاالقىالشقۇچىلىرى بىلهن قهشقهر يېڭى شهھهر، كونا شهھهر، 

-27ئاينىڭ -5جىنايهتچىلهر . يېڭىسار ئاھالىلىرىگه يوشۇرىنىۋالدى
ساسلىقتا قولغا كهنى يېڭىشهھهر ناھىيىسى ئارال يېزىسىدىكى 

چۈشۈپ، خهلق دېموكراتسىيىسى دىكتاتۇرىسىنىڭ قانۇن تورىدىن 
  .قېچىپ قۇتاللمىدى

  
  .كىم ئاسماندا تور، يهردە قاپقان قۇردى  )3(
  
دېلوسىنى سادىر قىلغان قاتىلنى تۇتۇش ئۈچۈن، قهشقهر " ماي-12"

ۋە ئهتراپىدىكى ناھىيه بازىرىدىكى ھهر مىللهت خهلقى غهزەپكه 
كۈنى، -25ئاينىڭ -5.  ئاسماندا تور، يهردە قاپقان قۇردىكېلىپ،

جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى بىرنهچچه جىنايهتچىنىڭ 
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يېڭىسار ناھىيىسىگه قېچىپ كهتكهنلىكىدىن خهۋەر تاپقاندىن 
كېيىن، جامائهت خهۋپسىزلىكى قوراللىق ساقچى قىسىم 

دىكى جهڭچىلىرى ۋە ھهرمىللهت ئاممىسى تىزدىن كهڭ كۆلهم
كۈنى -27ئاينىڭ -5. ئاقتۇرۇپ تۇتۇش ھهرىكىتىنى باشلىۋەتتى

چۈشته، ئۈچ قاتىل يېڭىشهھهر ناھىيىسى ئارال يېزىسىغا قېچىپ 
ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇققا چىدىمىغان نۇرمهمهت بىلهن . كهلدى

كۆپ . سهيپۇلال بىر دېهقاننىڭ ئۆيىگه نان ۋە سۇ سوراپ كىردى
ىگه بۇ دېهقان بۇ ئىككى ئهبلهخنىڭ يىللىق پارتىيىلىك سىتاژىغا ئ

ھهرىكىتىنىڭ گۇمانلىق ئىكهنلىكىنى سېزىپ قېلىپ، ئۇالر 
چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، دەرھال، كهنت، ئاھاله گورۇپپىسى 
كادىرلىرىغا ەھۋالنى مهلۇم قىلدى ھهمدە بىر نهچچه دېهقاننى 
تهشكىللهپ نۇرمهمهت بىلهن سهيپۇلالنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئۇالرنى 
كهنت ئاھاله كومىتېتىنىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ كهلدى، كهنت 
كادىرلىرى بىر تهرەپتىن ئۇالرنىڭ ساالھىيىتىنى سۈرۈشتۈردى، بىر 
تهرەپتىن يېزىلىق ساقچىخانىغا ئادەم ئهۋەتىپ ئهھۋالنى مهلۇم 

يېزىلىق ساقچىخانا ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، . قىلدى
ال ماشىنىلىق بېرىپ چازىدا ساقچىخانىنىڭ باشلىقى دەرھ

تۇرىۋاتقان ساڭچىخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋە بىر خهلق 
بۇ چاغدا . كهنتكه يېتىپ كهلدى-8ساقچىسىنى ئېلىپ تىزدىن 

 ئادەم ئولىشىۋالغانىدى، ساقچىخانىنىڭ 50، 40كهنت دوقمۇشىغا 
باشلىقى ساقچىالرنى باشالپ ئىشخانىغا كىرگهندە، بوغالتىر بىر 

ە ھېسابات قىلىۋاتاتىتى، يهنه بىر ئۈستهلدە ئىككى ياش ئۈستهلد
ئادەم ئولتۇرۇپ نان يهپ چاي ئىچىۋاتاتتى، ساقچىالر ئۇالرنىڭ يېنىغا 
 1بېرىپ كىملىك نامىسى بىلهن پىچىقىنى تاپشۇرۇشنى بۇيرىدى، ب

ئىككى ئادەم كهينى كهينىدىن پىچىقى ۋە يالغان كىملىك 
رۈپ دەلىللهش ئارقىلىق ، نامىسىنى تاپشۇرۇپ بهردى، تهكشۈ

ساقچىالر بۇ ئىككى ئادەمنىڭ دەل تۇتۇش بۇيرىقى چىقىرىلغان ، 
ئاپتونۇم رايونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ۋەتهنپهرۋەر 
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دىنىي زات ھارۇنخان ھاجىمنى ئۆلتۈرۈشنى قهستلىگهن قاتىل 
ر ساقچىال. نۇرمهمهت بىلهن سهيپۇلال ئىكهنلىكىنى جهزملهشتۈردى

تىزدىن كويزىنى چىقىرىپ ئېتىلىپ بېرىپ نۇرمهمهتنىڭ بوينى ۋە 
ئوڭ قولىنى سول بىلىكى بىلهن قاتتىق بېسىپ سول قولىغا كويزا 

سهيپۇلال "يالدى، جىنايهتچى نۇرمهمهت بويسۇنماي ھودۇققان ھالدا 
دەپ ۋارقىراش بىلهن تهڭ، سل يېنىدىن تاپانچىنى " قۇتقۇز

نىگه قاراپ بىر پاي ئوق ئاتتى، چىقىرىپ ئوڭ تهرەپتىن كهي
ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ئوق ئاۋازىنى ئاڭالپ نۇرمهمهتنى ئارقا 
تهرەپتىن قۇچاقلىۋالدى، نۇرمهمهت تىركىشىپ يهنه ئىككى پاي ئوق 
ئاتتى، ئىككى ساقچى ئېغىر يارىالنغان بولسىمۇ، قاتىلالر بىلهن 

ابلىمىت داۋاملىق ئېلىشتى، ساقچىخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئ
ئېغىر يارىلىنىپ قانسىراپ كهتكهنلىكتىن ، باتۇرالرچه قۇربان 

  .بولدى، قاتىل قېچىپ كهتتى
شۇ جايدىكى ئامما قاتىلنىڭ كهنتته پهيدا بولغانلىقىدىن ھهمدە يهنه 
ئادەم ئۆلتۈرگهنلىكىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، ھهممىسى قاتتىق 

رىنى تاشالپ، بهسته دېهقانچىلىق ئىشلى-غهزەپلىنىپ، بهس
بهزىلىرى جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرىغا بېرىپ ئهھۋالنى 
مهلۇم قىلى، بهزىلىرى توخماق، كهتمهنلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ قاتىلنى 
قوغالپ تۇتۇشقا قاتناشتى، بىر دېهقان ئۆزىنىڭ تاكسىسىنى ھهيدەپ 
شۇ كهنتنىڭ ئامانلىق قوغدىغۇچىسى بىلهن بىرگهئهپ ئاۋۋال 

چىپ كهتكهن نىشانغا قاراپ قوغلىدى، ماشىنا ساسلىققا قاتىلالر قې
ئىككهيلهن ماشىنىدىن چۈشۈپ . كهلگهندە، يول ئۈزۈلۈپ قالدى

بىرەيلهننىڭ ئايىغى چۈشۈپ قالغاچقا، قاتتىق . يۈگۈرۈپ قوغلىدى
شېغىل تاشالر پۇتىغا كىرىپ كېتىپ، پۇتلىرى قانغا بويىلىپ 

 قوغلىدى، ئىككى پادىچى باال كهتتى، ئۇالر ئاغرىقنى ئۇنتۇپ داۋاملىق
ئۇالرغا قاتىلنىڭ پادىالر ئارىسىغا يوشۇرىنىۋالغانلىقىنى ئېيتىپ 
بهردى، ئىككى دېهقان بالىالرنى دەرھال كهنتكه بېرىپ خهۋەر 
قىلىشقا ئهۋەتىپ، ئۆزلىرى تىزدىن قاتىلالر يوشۇرىنىۋالغان پادىالرنى 
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يقىدى، ئۇالر قورشاپ، ئاخىرى ئىككى قاتىلنىڭ كۆلهڭگىسىنى با
دەپ توۋلىى، جېنىدىن " تهسلى بول" قاتىلالرغا يۇقىرى ئاۋاز بىلهن 

بىز ھارۇنخانغا : "تويغان ئىككى قاتىل ئۇالرغا تهھدىت سېلىپ
پىچاق تىقتۇق، يهنه ئىككى ساقچىنى ئۆلتۈردۇق، سهنلهر نېمىتىڭ، 
كـۆزىمىزدىن يوقىلىش، بولمىسا پۈتۈن ئائىلهڭدىكىلهرنى 

جىنايهتچىلهر بىر تهرەپتىن قېچىپ، بىر . دېدى" مىزئۆلتۈرىۋېتى
تهرەپتىن ئۇالرغا ئوق ئاتتى، قۇرۇق قول ئىككى دېهقان جامائهت 
خهۋپسىزلىكى ، قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىنىڭ ئىز 
قوغالپ كېلىشىگه بىشارەت بېرىش مهقسىتىدە قىلچه قورقماستىن 

بىر تهرەپتىن ئهقلىنى ئىشلىتىپ ، بىر تهرەپتىن قوغالپ، 
ۋارقىرىدى، تهوپىالڭچىالر ماڭسا ئۇالرمۇ ئهگىشىپ ماڭدى، 
توپىالڭچىالر يۈگۈرسه ئۇالرمۇ بىر تهرەپتىن يۈگۈرۈپ، بىر تهرەپتىن 
ۋارقىرىدى، ئۈچ سازەتتىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ئىككى باتۇر دېهقان 

 نهچچه كېلومېتىر قوغالپ ماڭدى، ئاخىرى ھېرىپ 20چۆللۈكته 
 كهتكهن توپىالڭچىالر قاچىدىغان يول قالماي، يېڭىسار ھالىدىن

ناھىيىسى بىلهن كونىشهھهر ناھىيىسى تۇتىشىدىغان چۆللۈكتىكى 
  .بىر شورتاڭلىققا يوشۇرىنىۋالدى

ئىككى دېهقان قوغالپ تۇتۇش ھهرىكىتىدە غهلىبه قازاندى، خهۋەر 
تاپقان جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ 

ۇپ تۇتۇش قوشۇنى تىزدىن تهرەپ تهرەپتىن قورشاپ كهلدى، ئاقتۇر
جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى جهڭچىلىرىۋارقىرىغان 
ئاۋازنى ئاڭالپ شورتاڭلىققا يېتىپ كهلگىچه ئىككى ئهقىللىق، باتۇر 
دېهقان شورتاڭلىقنىڭ يېنىدا يېتىپ تۇرۇپ، تاياقنى مىلتىق 

ېلىپ، توختىماستىن ئوق ئاۋازىغا قىلىپ، توپىالڭچىالرنى قارىغا ئ
ەپ توۋالپ تۇردى، ئىككى توپىالڭچى ھۈركۈپ " پاڭ، پاڭ: "ئوخشىتىپ

كهتكهن قشقا ئوخشاش قورقۇپ شورتاڭلىقنىڭ ئهوتتۇرىسىغا 
  .بېرىۋېلىپ، شور سۇغا چىلىنىپ بېشىنى چىقىرىپ تۇردى
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تهرەپتىن كهلگهن قوغالپ تۇتۇش قوشۇنلىرى شورتاڭلىققا -تهرەپ
دى، كۈپتىكى تاشپىقىدەك قېچىپ قۇتۇاللمىغان ئىككى يىغىل

توپىالڭچى داۋاملىق قارشىلىق كۆرسۈتۈپ، جامائهت خهۋپسىزلىكى، 
قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىمىزگه توختىماي ئوق ئاتتى، 
جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى 

نۇرمهمهتنى نهق دەرھال ئوق چىقىرىپ قايتۇرما زەربه بېرىپ، 
مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈردى، سهيپۇلالنى قولغا چۈشۈردى، يهنه بىر 

  .جىنايهتچى ئابدۇلال قېچىپ كهتتى
قاتىللىق دېلوسىدىكىلهرنى قوغالپ تۇتۇش ھهرىكىتىدە ، " ماي-12"

يېڭىسار ۋە يېڭىشهھهر  ناھىيىسىدىكى نهچچه ئون مىڭ ئامما، 
قوغالپ تۇتۇش قوشۇنى ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىكىدىن ھهيۋەتلىك 

كهنتتىكى دېهقانالر قاتىلنىڭ -14تهشكىللهندى، ياپچان يېزىسى 
ئورمانلىققا كىرىپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، پۈتكۈل ئورمانلىقنى 

 دېهقان 18قورشىۋالدى، يېڭىيهر يېزىسىدىكى موتۇتسىكلىتى بار 
ئۆزلىكىدىن كوتۇتسىكلىتلىق ئاقتۇرۇپ تۇتۇش ئهترىتى بولۇپ 

هندى، بهزى دېهقانالر ئات، ئىشهكلىرىنى ھارۋىغا قېتىپ، تهشكىلل
تهشهببۇسكارلىق بىلهن جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى 

كهنتتىكى بوۋايالر، . قىسىم جهڭچىلىرىنىڭ ئىشلىتىشىگه بهردى
ئايالالر ئوبدان چاي دەملهپ، قوي سويۇپ، توخۇ ئۆلتۈرۈپ پولو ئېتىپ، 

اللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرىدىن جامائهت خهۋپسىزلىكى، قور
دېهقانالر تهشهببۇسكارلىق بىلهن جامائهت . ھال سورىدى

خهۋپسىزلىكى ئورۇنلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنى يىپ ئۇچى 
بىلهن تهمىنلىدى، ئۇالرغا يول باشالمچى بولدى، جامائهت 
خهۋپسىزلىكى ئورۇنلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ تور يېيىش، 

ىشلىرىنى پايدىلىق شارائىت بىلهن تهمىن ئهتتى، بىر قورشاش ئ
ساقچى ماشىنىسى يېزىدىكى چىغىر يولغا پېتىپ قېلىپ، 
ساقچىالر ماشىنىدىن ۈشۈپ بولغىچه، بىر توپ دېهقان كېلىپ 
ئىتتىرىشىپ، كۆتۈرۈشۈپ، نهچچه مىنۇتتىال ماشىنىنى چىقىرىپ 
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قارمىسىنىڭ بهردى، قوشقور ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى باش
ئهينى ۋاقىتتىكى ئهھۋال تولىمۇ : " مهسئۇلى تهسىرلهنگهن ھالدا

داغدۇغىلىق، بهك تهسىرلىك بولۇپ، ئازادلىق ئۇرۇش مهزگىلىدە 
پۇقراالر ئالدىنقى سهپكه ياردەم بهرگهن ئهھۋالغا ھهقىقهتهن ئوخشاپ 

  .دېدى" قالدى
 ھهقىيقىي پوالت ئىستىهكام ۋە قېچىپ قۇتۇلغىلى -خهلق 

  .ولمايدىغان توردۇرب
   

ئۇرۇش، چېقىش، بالشتهك " فېۋرال-5"غۇلجىدىكى . 12
  پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنىڭ تىنجىتىلىشى

  
يىلدىكى باھار بايرىمى بىلهن روزا ھېيت بىرال ۋاقىتتا -1997
شىنجاڭنىڭ غهربىگه جايالشقان چېگرا شهھىرى غۇلجا . كهلدى

. ام بايرام تۈسىگه ىردىخور-قاينام تاشقىنلىققا چۆمۈپ، شاد
غۇلجىدىكى ھهر مىللهت خهلقى خوشال ھالدا ھېيت تهييارلىقىنى 
قىلىۋاتقان، ھويال ئاراملىرىنى تازىالپ، قۇتلۇق ھېيتنى 
كۈتىۋېلىۋاتقان پهيتته، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر دىن تونىغا 
ئورىنىۋېلىپ، تهشكىللىك، پىالنلىق، مهقسهتلىك ھالدا ۋەتهننى 

رچىالش مهقسىتىدىكى ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك پا
  .پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنى تۇغدۇردى

  
  چېگرا شهھهر غۇلجىدا يۈز بهرگهن زوراۋانلىق  )1(
  

ۋەتهننى پارچىالش مهقسىتىدىكى ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك 
پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنىڭ چېگرا شهھهر غۇلجىدا يۈز 

تاسادىپىي بولغان ئىش بولماستىن، بهلكى ئۇزۇندىن بۇيان بېرىشى 
يىلدىن بۇيان، شىنجاڭدىكى رايون -1995. پىالنالنغان سۈيقهست

شهرقى تۈركىستان ئىسالم "ھالقىغان مىللىي بۆلگۈنچى تهشكىالت 
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نىڭ كاتتىبېشى پهيزۇلال ۋە ئۇنىڭ بىر قىسىم " ئالالھ پارتىيىسى
ىم ئىلىدا ھهرىكهت ئېلىپ باردى ئاساسلىق تايانچىلىرى كۆپ قېت

 نهچچه جهنۇبى شىنجاڭلىق ئهزاسىنى تهپسىر 20ھهمدە ئۆزىنىڭ 
تهشۋىقاتى " غازات"قىلىش نامى بىلهن ئىلىغا بېرىپ ئاتالمىش 

ئېلىپ بېرىش، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تهرغىب قىلىش، ئهزا قوبۇل 
ئالالھ "ئايدا، -1يىلى-1996. قىلىش ۋە تهشكىالت قۇرۇشقا ئهۋەتتى

نىڭ كاتتىبېشى يهنه غۇلجا شهھىرى، غۇلجا " پارتىيىسى
ناھىيىسىنىڭ بهزى كهنتلىرىگه ئادەم ئهۋەتىپ، يهر ئاستى مهشق 
نوقتىلىرىنى قۇرۇپ، تايانچ ئهزالىرىنى يېپىق ھالهتته مهشق 

ئاينىڭ بېشىغىچه، بۇ -2ئايدىن -1يىلى -1977. قىلدۇردى
چنى ئىلى ۋىاليىتىنىڭ  نهچچه تايان20ئهكسىيهتچى تهشكىالت 

ناھىيه، شهھهرلىرىدە مهخپىي ئاالقه باغالشقا ئهۋەتىپ، رامىزاننىڭ 
غۇلجا شهھىرىدە كوچىغا چىقىپ ) كۈنى-5ئاينىڭ -2(كۈنى -27

نامايىش قىلىشنى بهلگىلىدى، ئابۇدخېلىل، ئابدۇمىجىت قاتارلىق 
بىز كوچىغا چىقىپ دىننى ئاشكارا تهشۋىق : "تايانچ ئۇنسۇرالر

لىمىز، بىز ئۈچۈن مۇۋەپپىقىيهتمۇ، مهغلۇبىيهتمۇ غهلىبه قى
ھېسابلىنىدۇ، ھهممىمىز جهننهتكه كىرىمىز، تۈرمىگه كىرىپ 
قالساقمۇ ئالالھ بىزنى ئۆز پاناھىدا ساقاليدۇ، سىرتتىكىلهر ئىشنى 

كۈنى ئابدۇمىجىت -4ئاينىڭ -2. دەپ جار سالدى" داۋامالشتۇرىۋېرىدۇ
لگهن قاتناشقۇچىالرنى سهپهرۋەر قىلىپ ، ھهرقايسى ناھىيىلهردىن كه

نامايىشتا كۆتۈرۈپ چىقىدىغان لوزۇنكىالرنىڭ مهزمۇنىنى ئاغزاكى 
كۈنى نامايىشچىالر -5ئاينىڭ -2ئېيتىپ بېرىپ، ئاخىرىدا 

  .يىغىلىدىغان ۋاقىت، ئورۇن ۋە نامايىش لىنيىسىنى بىكىتتى
ە،  مىنۇت ئۆتكهند30دىن 10كۈنى بېيجىڭ ۋاقتى -5ئاينىڭ -2

نهچچه يۈز ئۇيغۇر ياش ئهرەب يېزىقىدا يېزىلغان ىككى لوزۇنكىنى 
كۆتۈرۈپ كوچىغا چىقتى، بۇ ئىككى لوزۇنكىنىڭ بىرىگه 

قۇرئاننى "دەپ يېزىلغان، يهنه بىرىگه " بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم"
دەپ "  قىاليلىكۈرەشقورال قىلىپ كاپىرالرغا قارشى قهتئىي 
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ن غالىبىيهت يولىدىكى تهشلهپكه بازىرىغا يېزىلغان، ئۇالر ئالدى بىله
يىغىلىپ، ئاندىن قىزىل بايراق يولى، ستالىن كوچىسى، ئازاد 

كۆك تۈۋرۈككه يېتىپ . يولىنى بويالپ قانۇنسىز نامايىش قىلدى
باج " دىن ئاشتى، ئۇالر يول بويى 300بارغاندا، ئادەم سانى 

" يمىزھۆكۈمهتنىڭ نهرسىسىنى كېرەك قىلما"، "تاپشۇرمايمىز
 بولغاندا تهخمىنهن 12سائهت . دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالپ ماڭدى

مىڭدىن ئارتۇقراق ئادەم شهھهرلىك خهلق دوختۇرخانىسى ئالدىغا 
دەپ " الئىالھه ئىللهلالھۇ مۇھهممهدۇن رەسۇلىلال"يىغىلىپ، 

يېزىلغان يهنه بىر لوزۇنكىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، شهھهر رايونىدا 
ئىسالم دالىتى :" نامايىش قىلىدى، ئاشكارا ھالداداۋاملىق قانۇنسىز

دېگهنگه ئوخشاش "خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"، "قۇرىمىز
 بولغاندا، 13تهخمىنهن سائهت . ئهكسىيهتچىل شۇئارالرنى توۋلىدى

نهچچه يۈز ئادەم ئىلى ۋىاليهتلىك پارتىيه كومىتېتى، شهھهرلىك 
كىنوخانا ۋە قىزىلبايراق جامائهت خهۋپسىزلىك ئىدارىسى، ئاممىۋى 

سودا سارىيى قاتارلىق جايالرنىڭ ئالدىغا يىغىلىپ، ۋەقه چىقىرىش 
نامايىشقا ۋە . پۇرسىتى ئىزدەپ ئهكسىيهتچىل شۇئارالرنى توۋلىدى

جىدەل چىقىرشقا قاتناشقان ئادەملهر تۇراقسىز بولۇپ، گاھ ئازىيىپ، 
 بىر مۇنچه گاھ كاپىيىپ، گاھ تارقىلىپ تۇردى، قايمۇقۇپ قالغان

قايمۇققانالرغا تهربىيه قىلىش ئۈچۈن، . ئاممىمۇ ئارىلىشىپ كهتتى
نهق مهيداندا ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى 
قانۇنسىز نامايىشچىالرغا تهربىيه بهرگهن، ئۇالرنى نهسىههت قىلىپ 
ا توسۇغان بولسىمۇ، لېكىن، قوشۇن ئىچىدىكى بىر توپ زوراۋانالر توۋ

قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهكسىچه جامائهت خهۋپسىزلىكى 
ئهگهر نامايىش قىلدۇرمىساڭالر : "ساقچىلىرىمىزنى بوزەك كۆرۈپ

دەپ تهلۋىلهرچه جار " ئادەم ئۇرىمىز، ئۇچرىغانلىكى ئادەمنى ئۇرىمىز
ۋەقه تېز جىددىيلهشتى، زوراۋانالر تاياق ـ توقماق، پىچاق، . سالدى

ى ئېلىپ، نهق مهيداندا ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان خىش، تاش پارچىلىرىن
 ساقچىنى 12جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ،
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ئۇرۇپ يارىالندۇردى، ساقچى ماشىنىسى، موتوتسىكىلىتتىن تۆتنى 
پاچاقلىۋەتتى، يهنه ئۆتۈپ كېتىۋاتقان باشقا ئاپتوموبىلالرنى چاقتى، 

زوراۋانالر بىر . ۇپ ئۇردىئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاممىنى توس. كۆيدۈردى
خهنزۇ شوپۇر ھهيدەپ كېتىۋاتقان سانتانا ماركىلىق پىكاپنى 
ئۆرىۋەتتى، قىزىل بايراق سودا سارىيى ئالدىدىكى بىر پوجاڭزا 
سېتىش يايمىسىنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋەتتى، بهيتۇلال مهسچىتى 
يېنىدا بىر مىنبوسنى چاقتى، خهنزۇ شوپۇرنى ئۇرۇپ ئېغىر 

سودا -زوراۋانالر يهنه ئوبالستلىق تهمىنات. ۇردىيارىالند
كوپىراتىپنىڭ كوچا ياقىسىدىكى ئائىلىلىكلهر بىناسى، 

سانائهت مهمۇرىي باشقۇرۇش -ئوبالستلىق، شهھهرلىك سودا
ئىدارىسىنىڭ ئىشخانا بىناسىنىڭ بىر قىسىم دېرىزىلىرىنى چالما، 

.  كهتتىكېسهك ئېتىپ چاقتى، ئۇالرنىڭ خورىكى ناھايىتى ئۆسۈپ
جامائهت خهۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىز قوشۇننى پارچىالش 
ۋە تارقىتىش، تايانچ ئۇنسۇرالرنى قولغا ئېلىش قاتارلىق مهجبۇرىي 

 دە 22تهدبىرلهرنى قولالنغاندىن كېيىن، ۋەقه بېيجىڭ ۋاقتى سائهت 
  . تىنجىدى

الر  ـ كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇر6 ـ ئاينىڭ 2   
داۋاملىق قانۇنسىز نامايىش قىلغان، يىغىلىپ جىدەل چىقىرىشنى 
تهشكىللىگهندىن باشقا، تېخىمۇ غالجىرانه ھالدا ئۇرۇش، چېقىش، 

زوراۋانالر مىللهتلهر . بۇالش ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ باردى
مۇناسىۋىتىنى بۇزىدىغان، مىللىي ئۆچمهنلىكنى قۇترىتىدىغان، 

 بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئهكسىيهتچىل مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا
شۇئارالرنى جېنىنىڭ بارىچه توۋالپ، كۆرگهنلىكى خهنزۇ ئاممىسىنى 
ئۇردى، خهنزۇالر ھهيدىگهن ئاپتوموبىلنى كۆرسىال چاقتى، كۆيدۈردى، 
كىم ئۇالرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتىنى توسۇسا شۇنى ئۇردى، 

بىر ئوچۇم . قويدىئۆلتۈردى، تهپ تارتماي ئادەم ئۆلتۈردى، ئوت 
 50زوراۋانالر غالىبىيهت يولىدىكى كىيىم ـ كېچهك زاۋۇتى ئالدىدا 

نهچچه ياشلىق بىر خهنزۇ كىشىنى تاش، توقماق بىلهن ئۇرۇپ 
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شهھهرلىك خهلق دوختۇرخانىسى دوقمۇشىدا، زوراۋانالر . ئۆلتۈردى
ئۇالر ئىچىدىكى بىر . ئىككى خهنزۇ ئاممىسىنى قاتتىق ئۇردى

هممه يېرى يارىلىنىپ، شۇ مهيداندىال جان ئۇزدى، يهنه كىشىنىڭ ھ
بىر كىشى تاياق دەستىدىن ئېغىر يارىلىنىپ، ئازال تىنىقى بىلهن 

زوراۋانالر يهنه ئىتتىپاق ئۆتۈك زاۋۇتى . . . قان ئىچىگه يىقىلدى
كىشىنى . ئالدىدا بىر خهنزۇ كىشىنى تاش بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈردى

ۇكى، زوراۋانالر ئالغا كوچىسى ئېغىزىدا تېخىمۇ شۈركۈندۈرىدىغىنى ش
بىر خهنزۇ كىشىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، جهسهتنى ئوتقا تاشالپ 

جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى . كۆيدۈردى
ئوفىتسېر ـ جهڭچىلىرى مهجبۇرىي تهدبىر قولالنغاندىن كېيىن، 

ىن باشالپ مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمىگهن زوراۋانالر شۇ كۈنى كېچىد
 ـ چىسالغىچه، نۇرغۇن بۆلهكلهرگه بۆلۈنۈپ كىچىك كوچىالرغا 9

كىرىۋېلىپ، شهھهر بىلهن يېزا تۇتىشىدىغان يهرلهرگه بېرىپ ئۇرۇش، 
-7. چېقىش، بۇالش، ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلهن داۋاملىق شۇغۇلالندى

شىسىنىڭ -4چىسال بىر ئوچۇم زوراۋانالر كېچىدە يېزا ئىگىلىك 
 يېرىگه پىچاق تىقىپ ئېغىر 8 بىر خهنزۇنىخىش زاۋۇتىدا

يهنه بىر ئوچۇم زوراۋانالر تاشكۆۋرۈك يېزىسىغا كېلىپ . يارىالندۇردى
ئىككى ئائىلىلىك خهنزۇ دېهقاننىڭ ئۆيىدىن ئالته ئادەمنى ئۇرۇپ 

  . ئېغىر يارىالندۇردى
   دەسلهپكى سانلىق مهلۇماتتىن قارىغاندا، بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، 

تهك ئېغىر پاراكهندىچىلىك ۋەقهسىدە بىگۇناھ چېقىش، بۇالش
 ئادەم ئېغىر يارىالنغان؛ يهتته 50ئامما يارىالنغان، بۇنىڭ ئىچىدە 198

خهنزۇ ئاممىسى ئۆلتۈرۈلگهن؛ جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، 
 ئادەم يارىالنغان، 30ئهسكهرلىردىن -قوراللىق ساقچى ئوفىتسېر

 24النغان؛ ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئادەم ئېغىر يارى14بۇنىڭ ئىچىدە 
ئاپتوموبىل چېقىپ بۇزىۋېتىلگهن، ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاپتوموبىلدىن 
ئاتىسى، ساقچى ماشىنىسىدىن توققۇزى، پۇقراالرنىڭ ئىككى ئېغىز 

ئىلى ۋىاليىتىنىڭ نومال ئىجتىمائىي . ئۆيى كۆيدۈرۈۋېتىلگهن
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مهت، تهرتىپى ۋە شۇ جايدىكى ھهرمىللهت خهلقىنىڭ نورمال خىز
تۇرمۇشتهرتىپى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان، ھهر مىللهت خهلق 
ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان، 

  . مهملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدا ناھايىتى يامان تهسىر پهيدا بولغان
مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه قارشى كۈرەشنىڭ غهلبه ماشى   )3(

  ياڭرىتىلدى 
ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك " فېۋرال-5 "   غۇلجىدا

پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاپتونوم 
رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى بىلهن ئاپتونوم رايونلۇق خهلڭ 
ھۆكۈمىتى جىددىي يىغىن ئېچىپ، ۋەقهنى بىر تهرەپ قىلىش 

لجىغا پرىنسىپى ۋە تهدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدى ھهمدە غۇ
ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتىنىڭ خىزمهت گۇرۇپپىسىنى 
ئهۋەتىپ، شۇ جايدىكى ھۆكۈمهتنىڭ ۋەقهنى تىنجىتىشىغا 

ئىلى ئوبالستى، ئىلى ۋىاليىتى . يېتهكچىلىك قىلدى ۋە ياردەم بهردى
ۋە غۇلجا شهھىرى ئاساسلىق رەھبهرلهردىن تهشكىللهنگهن 

ە ئالدىنقى سهپ قوماندانلىق بىرلهشمه قوماندانلىق شىتابى ۋ
شىتابىنى قۇرۇپ، ھهر قايسى تهرەپلهرنىڭ كۈچىنى بىر تۇتاش 

بۇنىڭ بىلهن، بىر مهيدان توپىالڭنى تىنجىتىش . تهشكىلىلىدى
كۈرىشى، غۇلجا شهھىرىدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قهتئىي ھېمايه 

  . قىلىشى ۋە قوللىشى ئارقىسىدا، ھهر تهرەپلىمه قانات يايدى
 ـ كۈنىگىچه، غۇلجا شهھىرىنىڭ 6 ـ كۈنىدىن 5 ـ ئاينىڭ 2   

باشلىقى پوالت ئۆمهر، ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ۋالىسى قۇربانجان ئىلگىرى 
ـ كېيىن بولۇپ تېلېۋىزىيه نۇتقى ئېالن قىلىپ، ئۇرۇش، چېقىش، 
بۇالشتهك ئېغىر پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنىڭ ھهقىقىي 

پ، ھهر مىللهت كادىرلىرى ۋە قىياپىتىنى ئاممىغا ئاشكارىال
ئاممىسىنى كۆزىنى سۈرتىۋېتىپ، ھهق ـ ناھهقنى ئېنىق ئايرىش، 
ئالدام خالتىغا چۈشمهي، بايرىقى روشهن ھالدا مهيدانىنى 
مۇستهھكهملهپ، مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه قارشى تۇرۇش، ئۇرۇش، 
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چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشنى قهتئىي توسۇش 
بىر ئوچۇم مىللىي . پائال ئاتلىنىشقا چاقىرىدىكۈرىشىگه 

بۆلگۈنچىلهرنى جىنايىتىنى دەرھال توختىتىپ، ئۆزىنى مهلۇم 
قىلىپ، كهڭچىلىك بىلهن بىر تهرەپ قىلىشنى قولغا كهلتۈرۈش 

غۇلجا شهھهرلىك خهلق ھۆكۈمىتى . تهغرىسىدا ئاگاھالندۇردى
ارات ۋاستىلىرى تېلېۋىزىيه، رادىئو، گېزىت ـ ژۇرنال قاتارلىق ئاخب

- 3، -2، -1كېيىن بولۇپ -ئارقىلىق پۈتۈن شهھهر خهلقىگه ئىلگىرى
نومۇرلۇق ئومۇمىي ئۇقتۇرۇشنى ئېالن قىلدى ھهمدە ئومۇمىي -4، 

شۇنىڭ . ئۇقتۇرۇشنى پۈتۈن شهھهرنىڭ ھهممه يېرىگه چاپلىدى
بىلهن بىر ۋاقىتتا، شۇ جايدىكى تېلېۋىزىيه، رادىئو، گېزىت ـ ژۇرنال 

لىق تهشۋىقات ۋاستىلىرى بۇ زوراۋانالرنىڭ ئۇرۇش، چېقىش، قاتار
بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت جىنايى قىلمىشىنى 

ئىلى ئوبالستى، ئىلى ۋىاليىتى ۋە غۇلجا . ۋاقتىدا خهۋەر قىلدى
شهھرىدىكى پارتىيه، ھۆكۈمهت ئورگانلىرى ھهر مىللهتتىن بولغان 

ىپ بىر نهچچه خىزمهت گۇرۇپپىسى  نهپهر كادىرنى ئاجرىت450
قىلىپ تهشكىللهپ غۇلجا شهھىرىدىكى مهھهلله، كوچىالر، يېزا ـ 
كهنتلهر ۋە ئاھاله ئولتۇرۇق نۇقتىلىرغا بېرىپ ۋەقهنىڭ ھهقىقىي 
قىياپىتىنى ئاشكارىالش، زوراۋانالرنىڭ جىنايى قىلمىشىنى پاش 

ىلىشقا قىلىش، ئاممىغا تهربىيه بېرىش ۋە ئاممىنى سهپهرۋەر ق
بۇ تهدبىرلهرنىڭ قوللىنىشى بىلهن، پۈتۈن شهھهردىكى ھهر . ئهۋەتتى

مىللهت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى ۋەقهنىڭ ھهقىقىي قىياپىتىنى 
تېزال بىلىۋالدى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر ناھايىتى زور 
دەرىجىدە يىتىم قالدۇرۇلدى، توپىالڭنى تىنجىتىش كۈرىشىنىڭ 

  . هلتۈرۈشكه پۇختا ئاممىۋى ئاساس سېلىندىغهلبىسىنى قولغا ك
   بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك ئېغىر پاراكهندىچىلىك 
سېلىش ۋەقهسىنىڭ تهرەققىياتى تېز، ئهھۋال مۇرەككهپ بولغانلىقى، 
قانۇنسىز نامايىشچىالر قۇشۇنىغا مهجبۇرالنغان، قايمۇقۇپ قالغان 

, ەم ئارىلىشىپ كهتكهنلىكىئامما ۋە تاماشا كۆرگهن بىر مۇنچه ئاد
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زوراۋانالر جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى 
قىسمىنىڭ ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى بىلهن قارشىلىشىشتا 
نىيىتىنى بۇزۇپ نۇرغۇن بىۇناھ سهبى بالىالرنى سهپنىڭ ئالدىغا 
ئىتتىرىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، توپىالڭنى تىنجىتىش كۈرىشى 

بىگۇناھ ئامما ۋە بىلىالرنى يارىالندۇرۇپ . ىن بولدىناھايىتى قىي
ساقچىالر ئالدى بىلهن -قويماسلىق ئۈچۈن، ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان كادىر

نهسىههت قىلدى، قانۇنسىز نامايىشچىالر قوشۇنىدىكى زوراۋانالر 
توقماق، پىچاق، تاش بىلهن قوراللىق قارشىلىشىپ، ئۆتۈپ 

، ئۆتۈپ كېتىۋاتقان كېتىۋاتقان بىگۇناھ ئاممىنى ئۇرغان
ئاپتوموبىلالرنى چاققان ۋە كۆيدۈرگهندىن كېيىن، قانۇنسىز 
نامايىشچىالر قوشۇنىنى مهجبۇرىي پارچىالپ تارقاقالشتۇردى، ئۇرۇش، 
چېقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان بىر تۈركۈم زوراۋانالرنى قامىدى، 
بۇ قېتىمقى ۋەقهگه كونكرېت تهشكىالتچىلىق ۋە قوماندانلىق 

بىر . ىلغان ئابدۇخېلىل بىلهن ئابدۇمىجىتنى نهق مهيداندا تۇتتىق
ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر بولدى قىلماي، داۋاملىق توپلىشىپ 
جىدەل چىقاردى، بىر تۈركۈم زوراۋانالرنى تهشكىللهپ غۇلجا 
شهھهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىغا ھۇجۇم قىلىپ 

پىالڭنى تىنجىتىش كۇرىشىدە كىرىپال قالماستىن، بۇ قېتىمقى تو
ساقچىالرنى -مهيدانى مۇستهھكهم بولغان ئاز سانلىق مىللهت كادىر

كۆزگه قادالغان مىخ، تاپىنىغا سالجىلغان تىكهن كۆرۈپ، بىر ئوچۇم 
ساقچىلىرىنىڭ ئۆيگه -زوراۋانالرنى بۇ ئاز سانلىق مىللهت كادىر

رنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىله. كىرىپ قاتىللىق قىلىشقا ئهۋەتتى
ئۆسۈپ كهتكهن خورىكىنى بېسىش ئۈچۈن، جامائهت خهۋپسىزلىكى 
- ساقچىلىرىمىز ۋە قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

ئهسكهرلىرى بۇيرۇققا بىنائهن شۇ كۈندىن باشالپ غۇلجا شهھىرىنىڭ 
ئاساسلىق كوچىلىرى، ئاۋات بازالىرىدا قاتناشنى چهكلهپ، بارلىق 

ىڭ غۇلجا شهھىرىگه كىرىپ ـ چىقىشنى خادىمالر ۋە ئاپتهمهبىلالرن
مهنئىي قىلدى، شهھهر رايونىدا پىيادە يۈرگهن بارلىق كىشىلهر ۋە 
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ئاپتوموبىلالرنى تهكشۈردى، بۇنىڭ بىلهن ۋەقه بېيجىڭ ۋاقتى سائهت 
  .  ئهتراپىدا تىنجىدى22
 ـ كۈنى مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمىگهن بىر ئوچۇم 6 ـ ئاينىڭ 2    

هر داۋاملىق توپلىشىپ ئاساسلىق كوچىالردا مىللىي بۆلگۈچىل
قانۇنسىز نامايىش قىلغان، غهۋغا كۆتۈرۈپ جىدەل چىقارغان ھهمدە 
تېخىمۇ غالجىرلىشىپ ئۇرۇش، چىقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان 
ئهھۋالغا قارىتا، جامائهت خهۋگسىزلىكى ساقچىلىرىمىز ۋە قوراللىق 

پارچىالش، بىر تۈركۈم ساقچى قىسمىنىڭ ئوفىتسېر ـ جهڭچىلهرنى 
زوراۋانالرنى نهق مهيداندا قاماش قاتارلىق مهجبۇرىي تهدبىرلهرنى 

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم . كهسكىن قولالندى
ئۆلتۈرۈش بىلهن داۋاملىق شۇغۇلالنغان زوراۋانالرنى ئالدى بىلهن ئوق 
چىقىرىپ ئاگاھالندۇرى، ئوق چىقىرىپ ئاگاھالندۇرۇش ئۈنۈم 
بهرمىگهن ئهھۋال ئاستىدا بىر زوراۋاننى ئېتىپ ئۆلتۈردى، بىر نهچچه 
زوراۋاننى يارىالندۇردى، بۇنداق قىلىش ئارقىلىق زوراۋانالرنى 
ناھايىتى زور دەرىجىدە چۆچۈتۈپ، كهڭ كۆلهملىك ئۇرۇش، چېقىش، 

لېكىن . بۇالشتهك پاراكهندىچىلىكنى ئۈزۈل ـ كېسىل تىنجىتتى
كهن زوراۋانالر پارچىلىنىپ خىلۋەت كوچا ۋە بىز بىلهن دۈشمهنلهش

شهھهر بىلهن يېزا تۇتىشىدىغان يهرلهرگه بېرىۋېلىپ ئۇرۇش، 
چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈش ھهرىكىتى بىلهن 

شۇڭا، جامائهت خهۋسىزلىكى ساقچىلىرىمىز، . داۋاملىق شۇغۇلالندى
يېزا جهڭچىلىرى ۋە -قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى بىر تهرەپتىن ئاسانلىق -4ئىگىلىك 
كوچىالرنى كېچه ـ كۈندۈز سهييارە چارلىدى، ئېلېكتر ئىستانسىسى، 
ئايرودروم، تۇرۇببا سۈيى زاۋۇتى، پوچتا ـ تېلېگراف، خهۋەرلىشىش 
ئورۇنلىرى، ئىلى دەرياسى كۆۋرۈكنى، تېلېۋىزىيه ئىستانسى، رادىئو 

قاتارلىق مۇھىم ئهسلىههرلهر ۋە پارتىيه، ھۆكۈمهت ئىستانسىسى 
 قوراللىق 21يهنه بىر تهرەپتىن، . ئورگانلىرىنى نۇقتىلىق قوغدىدى

كىچىك تارماق ئهترەتنى تهشكىللهپ، ھهر بىر كىچىك تارماق 
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ئهترەتكه بىر نهچچه ئاپتوموبىل سهپلهپ بهردى، زوراۋانالر قهيهردە 
ارماق ئهترەت دەرھال شۇ يهرگه مالىمانچىلىق تۇغدۇرسا، كىچىك ت

غۇلجا شهھىرىدىكى ھهر مىللهت . بېرىپ مالىمانچىلىقنى توسۇدى
خهلقىنى باھار بايرىمى ۋە روزا ھېيتنى خاتىرجهم ئۆتكۈزۈش 
ئىمكانىيتىگه ئىگه قىلىش، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ 
دىۋاملىق بۇزغۇنچىلىق قىلىش سۈيقهستىنى تار ـ تار قىلىش، 

ق قوراللىق كۈچلىرىنىڭ كۈچلۈك قۇدرىتىنى نامايهن قىلىش چهل
كۈنى چۈشتىن بۇرۇن، جامائهت خهۋپسىزلىكى -8 ـ ئاينىڭ 2ئۈچۈن، 

ئهسكهرلىرى -ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر
شىسىنىڭ قورالالنغان خهلق ئهسكهرلىرى -4بىلهن يېزا ئىگىلىك 

دىنى ئېلىش بىرلهشمه مانىۋېرى غۇلجا شهھىرىدە زوراۋانلىقنىڭ ئال
قورالالنغان تىك ئۇچار ئايرۇپىالنالر ئاسماندا پهرۋالز قىلدى، . ئۆتكۈزدى

پۈتۈن قورالالنغان جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق 
- 4ئهسكهرلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك -ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

اقچى شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى چىققان ئاپتوموبىلالر س
ماشىنىسىنىڭ يول باشچىلىقىدا ئاساسلىق كوچىالردىن ئاستا 

  . مېڭىپ ئۆتتى
    جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز، قوراللىق ساقچى 

 ـ شىسى 4قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك 
خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ ھهمكارلىشىپ جهڭ قىلىشى ئارقىسىدا، 

كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلهن ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، 
 ـ 2. شۇغۇلالنغان زوراۋانالر ئارقا ـ ئارقىدىن قانۇن تورىغا چۈشتى

 ـ كۈنى كهچته، جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز 8ئاينىڭ 
ئابدۇزاكىر مۆمىن باشچىلىقىدىكى بىر ئوچۇم زوراۋانالرنىڭ غۇلجا 

ىن خهۋەر تېپىپ، ناھىيىسى ئۈچئوت يېزىسىغا يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىد
ئاللىبۇرۇنال . قار، شىۋىرغانغا قارىماي ئۇالرنى تۇتقىلى باردى

تهييارلىق كۆرۈپ قويغان زوراۋانالر قولىغا پىچاق، پالتا، تىشاڭ 
ئېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىپ، تۆت ساقچىنى يارىالندۇردى، ئىككى 
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 تىپلىق تاپانچىدىن بىرنى بۇالپ" 54"ساقچىنى ئېغىر يارىالندۇرۇپ، 
كهتتى، ساقچى ماشىنىسىدىن بىرنى كۆيدۈرىۋەتتى، يهنه جامائهت 
خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرىغا ئوق چىقاردى، كوچىنىڭ ئۇدۇلىدا 
ئۇلتۇرۇشلۇق بىر خهنزۇ دېهقاننىڭ ئۆيىگه بېسىپ كىرىپ، 
ۋەھشىيلهرچه ئۈچ ئادەمنى ئۆلتۈردى، ئىككى ئادەمنى ئېغىر 

ىنىڭ ياردەمگه كهلگهن قوراللىق ساقچى قىسىملىر. يارىالندۇردى
ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى زوراۋانالرنى تېز قورشاۋ ئىچىگه ئالدى، 
ئاگاھالندۇرۇش ئۈنۈم بهرمىگهن ئهھۋالدا جاھىللىق بىلهن 
قارشىالشقان زوراۋانالرنى قهتئىي باستۇرۇپ، زور غهلىبىنى قولغا 

  . كهلتۈردى
سىمنىڭ   جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قى

شىسى خهلق -4ئهسكهرلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك -ئوفىتسېر
ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇدا جهڭ قىلىشى ئارقىسىدا، غۇلجا شهھرىدىكى 
ھهر مىللهت خهلقىگه تىنچ، خاتىرجهم ياشاش مۇھىتى يارىتىپ 

كۈنى، روزا -3كۈنى يهنى باھار بايرىمىنىڭ -9ئاينىڭ -2. بېرىلدى
ئون مىڭ ھهر مىللهت  ـ كۈنى سهھهردە نهچچه 1ھېينىڭ

مۇسۇلمانلىرى خۇشال ـ خۇرام ھالدا ئۆيلىرىدىن چىقىپ تهرەپ ـ 
تهرەپتىن شهھهر رايونى ۋە يېزا، بازاالردىكى مهسچىتلهرگه يىغىلىپ، 

نامازدىن كېيىن . تهرتىپلىك ھالدا روزا ھېيت نامىزىنى ئۆتىدى
چه ئارقىدىن ئۆرپ ـ ئادەت بويى. ھهممهيلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى

تۇپراق بېشىغا بېرىپ ۋاپات بولغان ئۇرۇغ ـ تۇغقانلىرىنىڭ روھىغا 
  . دۇئا ـ تىالۋەت قىلدى

  روزا ھېيتنىڭ تىنچ ئۆتكهنلىكى غۇلجا شهھىرىدە توپىالڭنى 
تىنجىتىش كۈرىشىدە ھهل قىلغۇچ غهلبه قولغا كهلتۈرۈلگهنلىكى، 

ۇش، جهمئىيهت ئامانلىقى تهرتىپى ۋە ھهر مىللهت خهلقىنىڭ تۇرم
  .خىزمهت تهرىپى ئاساسىي جهھهتتىن نورمالالشقاندىن دېرەك بهردى
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ھهر مىللهت خهلقى بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كهرىشىنى   )4(
  قهتئىي قوللىدى 

  
غۇلجىدىكى ھهر مىللهت خهلقى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر 

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك "  ـ فېۋرال5"غۇلجا شهھىرىدە قوزغىغان 
اراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنى قهتئىي توسۇدى ۋە ئۇنىڭغا پ

ۋەقه يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى، بهزى كىشىلهر . قهتئىي قارشى تۇردى
نى چۈشهندۈرۈشنى باھانه قىلىپ، بايانداي بازىرىدا قانۇنسىز "قۇرئان"

ھالدا ئاالقه باغلىدى، بىر ئاشخانىدا پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتكه ھهدەپ 
توي "، "شوپۇرلۇق كېنىشكىسى"، "خهلق پۇلى"ھۇجۇم قىلىپ، 

ھارام دەپ، بۇ " كىملىكنامىسى"، "تىجارەت كېنىشكىسى"، "خېتى
ئاشخانىنىڭ خوجايىنىنى بۇ گۇۋاھنامىلهرنى كۆيدۈرۈۋېتىپ، 

بۇ ئاشخانىنىڭ . ئۆزلىرى بىلهن بىلله ئىش قىلىشقا ئۈندىدى
انىدىن خوجايىنى قهتئىي رەت قىلىپ، ئۇ ئادەلهرنى تىلالپ ئاشخ

بايانداي بازىرى دۆڭمازار كهنتى ۋە تېچاڭگۇدىكى . قوغالپ چىقاردى
ھهر مىللهت دېهقانالر ئاالقه باغالشقا ئهۋەتكهن ئادەملهرنى ئۆز 

  . كهنتىدن قوغالپ چىقاردى
    ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك ئېغىر پاراكهندىچىلىك سېلىش 

ناھايىتى ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ھهر مىللهت ئاممىسى 
نهپرەتلىنىپ، تهشهببۇسكارلىق بىلهن ھهرخىل شهكىلدىكى 
سۆھبهت يىغىنلىرىغا قانتاشتى، مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل 
قىلدى، شۇ جايدىكى ھۆكۈمهت ۋە پارتىيه تهشكىالتلىرىغا بېرىپ 
سۆھبهتلهشتى، پوزىتسىيىسىنى بىلدۈردى، بىر ئوچۇم مىللىي 

 قىلمىشىنى ئهيىبلىدى، پارتىيه ۋە بۆلگۈنچىلهرنىڭ زوراۋانلىق
ھۆكۈمهت قولالنغان تهدبىرنى قولاليدىغانلىقى، ئۆز 
ئائىلىسىدىكىلهرگه، ئۇرۇق ـ تۇغقان، دوست ـ بۇرادەرلىرىگه تهشۋىق 
قىلىش، تهربىيه بېرىش خىزمىتىنى پائال تۈردە ياخشى 
ئىشلهيدىغانلىقى، ۋەتهننىڭ بىرلىكى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ۋە 



www.uyghurweb.net 

 272

جتىمائىي مۇقىملىقنى قوغداش ئۈچۈن بارلىق كۈچىنى تۆھپه ئى
غۇلجا شهھرىدىكى مهسچىتلهرنىڭ . قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

باھار بايرىمى، روزا ھېيت ھهر مىللهت : "ئىماملىرى مۇنداق دېدى
خهلقى ئۇرۇق ـ تۇغقان، دوست ـ بۇرادەرلىرىنى يوقاليدىغان، ئائىلىدە 

ى، ئهمما بۇ بۇزۇق ئۇنسۇرالر پاراكهندىچىلىك جهم بولىدىغان كۈن ئىد
سالدى، ئۇالر مىللىتىمىزگه ھهرگىز ۋەكىللىك قىاللمايدۇ، ئۇالر 
ۋەتهننىڭ بىرلىكى، ئىجتىمائىي مۇقىملىق، مىللهتلهر 
ئىتتىپاقلىقىغا ئېغىر زىيان يهتكۈزدى، ئۇالر ھهر مىللهت 

رالرنى تېز خهلقىنىڭ ئورتاق دۈشمىنى، ھۆكۈمهتنىڭ بۇ بۇزۇق ئۇنسۇ
تۇتۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز، ھهر مىللهت مۇسۇلمانلىرىغا تهشۋىق 
قىلىش، تهربىيه بېرىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلهپ، كۆپچىلىككه 

ئىمامالر مۇشۇنداق ". بۇ ۋەقهنىڭ ھهقىقىي قىياپىتىنى بىلدۈرىمىز
ئۇالر ھهر مىللهت مۇسۇلمانلىرىغا بۇ . دېدى ھهم مۇشۇنداق قىلدى

ىقىي قىياپىتىنى تهكرار ـ تهكرار چۈشهندۈردى، دىنغا ۋەقهنىڭ ھهق
- دۆلهتنىڭ قانۇن: "ئېتقاد قىلىدىغان ئاممىغا نهسىههت قىلىپ

نىزاملىرىغا چوقۇم ئهمهل قىلىپ، قانۇنلۇق دىنىي پائالىيهتلهر 
بىلهن شۇغۇللىنىش، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قهتئىي قوغداش 

مىمىزنىڭ تۇرمۇشى جهمئىيهت تىنچ بولسا، ئاندىن ھه. كېرەك
تهسىرگه ئۇچرىمايدۇ، ئاندىن نورمال دىنىي پائالىيهت بىلهن 

بىر ئۇغۇر دېهقان مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى . دېدى" شۇغۇللىنااليمىز
جهمئىيهت تىنچ بولسا، : "قوبۇل قىلغاندا يۈرەك سۆزىنى ئېيتىپ

ھازىر بۇ . خۇرام ئۆتكۈزەلهيمىز-ئاندىن ھهممهمىز ھېيتنى خۇشال
يۈز بهرگهندىن كېيىن، ھېيتتهك بولمىدى، ئېغىزىمغا تاماق ۋەقه 

ئهتىيازلىق . تېتىمايدىغان، كۆزۈمگه ئۇيقۇ بارمايدىغان بولۇپ قالدى
تېرىلغۇ يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ، بىز دېهقانالر تىنچ 

. دېدى" ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ بولۇشىغا ناھايىتى مۇھتاج
 ـ ئارقىدىن يېزىلىق پارتىيه باياندايدىكى ئۇيغۇر ئامما ئارقا

كومىتېتىغا ۋە يېزىلىق ھۆكۈمهتكه كېلىپ پوزىتسىيىسىنى 
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بىلدۈرۈپ، پارتىيه ۋە ھۆكۈمهت قولاليدىغان تهدبىرنى قهتئىي ھېمايه 
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى ھهمدە پۈتۈن بازاردىكى ھهر مىللهت 
خهلقىگه مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا زىيانلىق ئىشالرنى 

ىلماسلىق، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا زىيانلىق گهپلهرنى ق
  . دېمهسلىك تهشهببۇسنامىسىنى چىقاردى

  پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتهك 
پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىنى تېز تىنجىتىشىغا ياردەلىشىش 

ىسى ئۈچۈن، غۇلجا شهھىرىدىكى ھهر مىللهت كادىرلىرى ۋە ئامم
قانۇنغا خىالپلىق قىلغان جىنايهتچىلهرنى . پائال ھهرىكهتكه كهلدى

ئارقا ـ ئارقىدىن پاش قىلدى، رازۋىت يىپ ئۇچلىرى بىلهن 
تهمىنلىدى، جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى 
قىسىم ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرىنىڭ توردىن چۈشۈپ قالغان 

ئاممىنىڭ پاش قىلىشى بىلهن، . شتىزوراۋانالرنى تۇتۇشىغا ياردەله
جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ 
ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى توردىن چۈشۈپ قالغان ئابدۇزاكىر مۆمىن 
باشچىلىقىدىكى زوراۋانالرنى قورشاۋ ئىچىگه ئېلىپ، جاھىللىق 

تىپ بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهن زوراۋانالرنى نهق مهيداندا ئې
شهھهر رايونىدا ھهر مىللهت . ئۆلتۈردى، توققۇز زوراۋاننى تۇتتى

ئاممىسى زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تهكشۈرۈش ئهترىتى بولۇپ 
تهشكىللهندى، شهھهر ئهتراپىدىكى ھهر قايسى يېزا، بازار، مهيدان ۋە 

لهرمۇ ئامانلىق ساقالش بىرلهشمه )ئهترەت(شۇالرغا قاراشلىق كهنت 
ه گۇرۇپپىسىنى قۇردى، بۇ غۇلجا شهھىرىنىڭ جهمئىيهت مۇداپىئ

تهغراق يېزىسى . ئامانلىقى تهرتىپىنى ساقالشتا مۇھىم رول ئوينىدى
قارايار كهنتىدىكى دېهقانالر پېشقهدەم كهنت پارتىيه ياچېيكىسى 
شۇجىسىنىڭ يېتهكچىلىكىدە، ئۆز كهنتىنىڭ ئامانلىقىنى ساقالش 

ئۇيغۇر خهلق ئهسكهرلىرى . ئىشلىدىخىزمىتىنى پائال تۈردە ياخشى 
ئاساس قىلىنغان جهمئىيهت ئامانلىقىنى ساقالش بىرلهشمه 
مۇداپىئه گۇرۇپپىسى كهنت ئىچى ۋە سىرتىدا كېچه ـ كۈندۈز سهييارە 
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چارلىدى، كهنت پارتىيه ياچېيكىسىنىڭ كونا ـ يىڭى شۇجىلىرى 
ېرىپ، كهنتتىكى خهنزۇ دېهقانالرنىڭ ئۆيلىرىگه بېرىپ تهسهللىي ب

سىلهر چاغاننى ئوبدان ئۆتكۈزۈڭالر قورقماڭالر، خهلق :"ئۇالرغا
ئهسكهرلىرىدىن تهشكىللهنگهن بىرلهشمه مۇداپىئه گۇرۇپپىلىر 

خهنزۇ دېهقانالر ناھايىتى . دېدى" سىلهر ئۈچۈن پوستا تۇرىۋاتىدۇ
تهسىرلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ چاغان ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تهييارلىغان 

پ ئۇيغۇر خهلق ئهسكهرلىرىدىن يېمهكلىكلىرىنى ئېلى
تهشكىللهنگهن بىرلهشمه مۇداپىئه گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزالىرىدىن ھال 

بايانداي بازىرى دۆڭمازار كهنتىدىكى خهنزۇ دېهقانالر . سورىدى
ئىستىخىيىلىك ھالدا ئون ئائىله بىر قوغداش گۇرۇپپىسى بولۇپ 

ۇ خهنزۇ تهشكىللهنگهندىن كېيىن، بۇ كهنتتىكى ئۇيغۇر دېهقانالرم
ئاھاله گۇرۇپىسىنىڭ باشلىقىنى تېپىپ قاتنىشىشنى تهلهپ 
قىلدى ھهمدە بىز تىل بىلىمىز، ئۇچۇر ئىگىلىيهلهيمىز، بىزمۇ 
قاتناشساق ئون ئائىلىدىن تهركىب تاپقان ھهر بىر قوغداش 
گۇرۇپپىسىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ، 

  . دېدى
تهك پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىدە،    ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش

زوراۋانالر شۇ جايدىكى خهنزۇ ئاھالىلهرنى كۆزىگه قادالغان مىخ كۆرۈپ، 
دەپ جار سېلىپ، ئۇرۇش، چېقىش، " خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"

بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشته خهنزۇ ئاممىسىنى ئاساسلىق 
لهت خهلقى ئهزەلدىن لېكىن غۇلجىدىكى ھهر مىل. نىشان قىلدى

ئىناق ياشاپ، چېگرا رايوننى ئورتاق گۈللهندۈرۈش ۋە ئورتاق 
قوغداشتا گۆش بىلهن ياغدەك دوستانىلىق، بارـ يونى تهڭ كۆرۈشتهك 
يېقىن مۇناسىۋەت ئورناتتى، بۇنداق دوستانىلىقنى بىر ئوچۇم 

زوراۋانالر بىگۇناھ خهنزۇ . مىللىي بۆلگۈنچىلهر ھهرگىز بۇزالمايدۇ
اممىنى تهلۋىلىك بىلهن ئۇرغان چاغالردا نۇرغۇن ئاز سانلىق ئ

مىللهت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ 
زوراۋانالرنى ئهيىبلىدى ۋە توسۇدى، ئۇالرنىڭ بىر مۇنچىلىرى 
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كهڭ ئاز سانلىق مىللهت ئاممىسى . زوراۋانالردىن تاياق يهپ يارىالندى
ۇ باتۇرلۇق بىلهن مهيدانغا چىقىپ خهنزۇ قورقماي ئهكسىچه تېخىم

 ـ كۈنى چۈشتىن 5 ـ ئاينىڭ 2. ئاممىسىنى قوغدىدى ۋە قۇتقۇزدى
كېيىن، غۇلجا شهھهرلىك كۆكتات شىركىتىنىڭ ئىشچىسى جاڭ 
جۈن لهنتيهن سودا سارىيى ئالدىدا بىر ئوچۇم زوراۋانالرنىڭ ھۇجۇمىغا 

ىلهن ئۇرۇپ يىقىتىپ بۇ زوراۋانالر جاڭ جۈننى خىش، تاش ب. ئۇچرىدى
 يۈەن نهق پۇلنى ۋە ۋېلسىپىتىنى بۇالپ 500ئۇنىڭ يېنىدىكى 

يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىر ئوچۇم ياش ئۈستى ـ بېشى . كهتتى
قانغا بويالغان جاڭ جۈننى قۇتقۇزۇپ، يېقىن ئهتراپتىكى ئائىله 
قوروسىغا ئهكىرىپ يارىسىنى تاڭدى ھهم كوچىغا چىقىپ كۈزىتىپ، 

: نچالنغاندىن كېيىن قايتىپ كېلىپ قىزغىنلىق بىلهنكوچا تى
جاڭ جۈن . دېدى" ئوبدان ئىنىم، ئهمدى ئۆيۈڭگه كهتسهڭ بولىدۇ"

: قۇتقۇزۇۋېلىنغاندىن كېيىن ھاياجانلىنىپ ئائىلىسىدىكىلهرگه
مېنى قۇتقۇزغان ئاشۇ ئۇيغۇر قېرىندىشىمغا چىن قهلبىمدىن "

 شهھهرلىك پىالنلىق شۇ كۈنى، غۇلجا. دېدى!" رەھمهت ئېيتىمهن
تۇغۇت ئىشخانىسىنىڭ خهنزۇ ئايال كادىرى لياڭ خۇاچىنمۇ بىر 
نهچچه ئۇيغۇر ئاممىنىڭ يارىدىمى بىلهن ئۆيىگه تىنچ ئامان 

ئاساسىي قاتالمغا پىالنلىق تۇغۇت : بۇ ئىش مۇنداق بولدى. بېرىۋالدى
سىياسىتىنى تهشۋىق قىلغىلى بارغان لياڭ خۇاچىن شهھهرگه 

لىۋېتىپ خۇاگوشهن كهنتى ئهتراپىغا كهلگهندە قايتىپ كې
زوراۋانالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى، بىر ئۇيغۇر موماي ئهھۋالنى 
كۆرگهندىن كېيىن، ئۇنى ئۆز ئۆيىگه يوشۇرۇپ قويدى، يېرىم سائهت 
ئۆتكهندىن كېيىن، باشقا بىر ئائىلىلىك ئۈچ ئۇيغۇر ئاكا ـ سىڭىل 

دىيلهشمهڭ، قورقماڭ دەپ ئۇنى ئۆز ئۆيىگه يۆتكهپ، ئۇنىڭغا جىد
تهسهللىي بهردى، تاماق ئېتىپ بهردى، كوچا تىنچالنغاندا، ئاندىن 

  . لياڭ خۇاچىننى مۇھاپىزەت قىلىپ ئۆيىگه ئاپىرىپ قويدى
 ـ كۈنى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقهسى تېخىمۇ 6 ـ ئاينىڭ 2    

ئېغىرالشتى، زوراۋانالر غالجىرلىشىپ بىگۇناھ خهنزۇ ئاممىنى 
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ۋەھشىي زوراۋانالر ئالدىدا، كهڭ ئاز . هنال يهردە توسۇدى ۋە ئۇردىكۆرگ
سانلىق مىللهت ئاممىسى قورقماي، خهنزۇ ئاممىنى داۋاملىق 

ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئۇيغۇر ئايال غۇلجا . قوغدىدى ۋە قۇتقۇزدى
كوچىسىدا بىر توپ زوراۋانالرنىڭ غۇلجا شهھهرلىك باش ـ ئاياغ 

ئىشچىسى فېڭ داخهينى قوغالپ كىيىم زاۋۇتىنىڭ خهنزۇ 
ئۇرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، يارىالنغان فېڭ داخهينى قوغالپ 
ئۇرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، يارىالنغان فېڭ داخهينى پۇرسهتتىن 
پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئۆيىگه يۇشۇرىۋالدى، ئارقىدىن يهنه يولدىشىنى 

مدىن ئۇنى دەختۇرخانىغا ئاپرىپ داۋاالتقۇزۇپ، فېڭ داخهينى ئۆلۈ
ھېيىتقا كېرەكلىك نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن . قۇتقۇزدى

كهنتتىكى -2ئائىله بويىچه شهھهرگه كىرگهن تاشكۈرۈك يېزىسى 
خهنزۇ دېهقان جاڭ فۇجۇن بىر نهچچه ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ياردىمىدە 

ئهينى ۋاقىتتا جاڭ فۇجۇن ئائىلىسىدىكىلهر . خهتهردىن قۇتۇلدى
ى ئالدىغا كهلگهندە، بىر ئوچۇم زوراۋانالر بىلهن شىنخۇا دوختۇرخانىس

شۇ يهردە بىگۇناھ خهنزۇ ئاممىنى توسۇپ ئۇرىۋاتقان، بۇالۋاتقان بولۇپ، 
بۇ چاغدا جاڭ فۇجۇننى . ئهھۋال ناھايىتى خهتهرلىك ئىدى

تونۇمايدىغان ئىككى ئۇيغۇر ئامما تهشهببۇسكارلىق بىلهن جاڭ 
.  ئۆيىگه يوشۇرىۋالدىفۇجۇننى ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن قوشۇپ ئۆز

ئالغا كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر ئۇيغۇر موماي زوراۋانالرنىڭ 
كوچىدىكى قهبىه قىلمىشىنى كۆرۈپ ناھايىتى غهزەبلىنىپ، ئۆزى 
بىلهن بىر قورۇدا ئولتۇرىدىغان ئالته ئائىلىلىك خهنزۇ ئاممىسىنىڭ 

 بۇ .ئۆيىگه تهشهببۇسكارلىق بىلهن كىرىپ ئۇالرغا تهسهللىي بهردى
بىر نهچچه كۈندە سىرتقا چىقماسلىقنى تاپىلىدى ھهمدە ئۆز 
ئائىلىسىدىكىلهرنى ھهر كۈنى ئۇالرغا تۇرمۇشقا كېرەكلىك كۆكتات 

ئۆزى ھهر كۈنى قورۇ . ۋە يېمهكلىك ئهكىلىپ بېرىشكه بۇيرىدى
بىر . ئالدىغا چىقىپ ئهھۋالنى كۈزەتتى، ئۇالر ئۈچۈن پوستا تۇردى

ھهرلىك باش ـ ئاياغ كىيىم زاۋۇتىنىڭ ئۇيغۇر كادىر غۇلجا شه
ئىشچىسى تاياق يېگهنلىكى، يول بويىدىكى ئۆيى 
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كۆيدۈرۈلگهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن، دەرھال زاۋۇتقا بېرىپ 
ئهھۋال ئىگىلهپ، ئۇنى ئورۇنالشتۇردى، قايتىپ كېلىۋېتىپ 
شهھهرلىك خهلق دوختۇرخانىسىنىڭ يېنىدا بىر خهنزۇ ئاممىنىڭ 

لىقىنى كۆرۈپ، ئهھۋالنى دەرھال جامائهت جهسىتى تۇرغان
خهۋپسىزلىكى تارمىقىغا مهلۇم قىلدى، ئۇ شهھهرلىك 
ۋەتهنپهرۋەرلىك تازلىق كومىتېتىنىڭ خهنزۇ كاسسىرىنىڭ ئوغلى 
زوراۋانالر تهرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى، جهسىتىنىڭ 
دوختۇرخانىدا ئىكهنلىكى، ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ دوختۇرخانىغا 

شقا جۈرئهت قىاللمىغانلىقىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال بېرى
مهرھۇمنىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن ھال سورىدى ھهمدە مهرھۇمنىڭ 
ئائىلىسىدىكىلهرگه ۋاكالىتهن دوختۇرخانىغا بېرىپ ئاخىرەتلىك 

شهھهر ئهتراپىدىكى ئۇيغۇر دېهقانالر . ئىشالرنى بىر تهرەپ قىلدى
بۇالشتهك پاراكهندىچىلىك سېلىش شهھهردە ئۇرۇش، چېقىش، 

ۋەقهسى يۈز بهرگهنلىكىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال 
ھهرىكهتكه كهلدى، تاشكۆرۈك يېزىسىدىكى بىر ئۇيغۇر ياش ئۆز 
كهنتىدىكى بىر تهنها وۋاي گوشۈنفۇنى ئۆزىنىڭ ئۆيىگه ئهكىلىپ 

لۇپ بىلله تۇردى، ۋەقه تىنجىتىلغاندىن كېيىن ئاندىن خاتىرجهم بو
بۇ يېزىدىكى بىر ئۇيغۇر بوۋاي ئۆز . بوۋاينى ئۆز ئۆيىگه ئاپىرىپ قويدى

كهنتىدىكى بىر خهنزۇ دېهقاننىڭ ئۆيىدىكى ئۈچ ئادەم زوراۋانالر 
تهرىپىدىن ئۇرۇپ يارىالندۇرۇلغانلىقى، يارىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر 
ئىكهنلىكىدىن خهۋەر تېپىپ، مهردانلىق بىلهن ئىشهك ھارۋىسىنى 

پ، ياراالنغان شۇ ئۈچ ئادەمنى ھارۋىغا چىقاردى، ئۇ بىخهتهرلىكنى ھهيدە
كۆزلهپ كونا يوتقاننى ئۈستىگه يېپىپ، يارىدارالرنى دوختۇرخانىغا 

يولدا بىر توپ زوراۋانالرغا ئۇچراپ قالدى، زوراۋانالر بوۋايدىن، . ئاپاردى
دەپ سورىغاندا، بوۋاي جهبدەسلىك " ھارۋىغا نېمه باستىڭ"

شۇنداق قىلىپ بۇ بوۋاي . دەپ جاۋاب بهردى" هسهي باستىمب"بىلهن،
ئۇالرنى تۇغقىنىنىڭ ئۆيىگه بىخهتهر ئاپىرىپ قويدى ھهمدە 
. يارىدارالرنى تۇغقانلىرى بىلهن بىلله دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ داۋاالتتى
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يهنه بىر ئۇيغۇر بوۋاي خېنهندىن كهلگهن خهنزۇ ئىشلهمچى ئهر ـ 
راتتى، بوۋاي بۇ بىر جۇپ ئهر ـ خوتۇنىغا خوتۇن بىلهن قوشنا ئولتۇ

ئهنسىرىمهڭالر، بىز بار، بىز ئىككىڭالرغا ياردەم : "سهمىمىي ھالدا
  . دېدى" قىلىمىز، بىز بىر ئائىلىنىڭ كىشىلىرى ـ دە

ئۇرۇش، .   زىمىستان كۆرمىگهن بۇلبۇل باھارنىڭ قهدرىنى بىلمهس
 غۇلجا چېقىش، بۇالشتهك پاراكهندىچىلىك سېلىش ۋەقهسىدە،

شهھىرىدىكى يهتكىچه ئازار يېگهن ھهر مىللهت خهلقى خهلق 
پهرزەنت ئهسكهرلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇشتىكى پوالت 
ئىستىهكام، خهلقنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ سادىق 

 ـ 8 ـ ئاينىڭ 2. قوغدىغۇچىسى ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى
سىزلىكى ساقچىلىرى، كۈنى چۈشتىن بۇرۇن، جامائهت خهۋپ

قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى ۋە يېزا 
 ـ شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى غۇلجا شهھىرىدە 4ئىگىلىك 

زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىرلهشمه ھهربىي مانىۋېرى 
ئۆتكۈزگهندە، ئون مىڭلىغان ھهر مىللهت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى 

ىككى تهرىپىدە قىزغىن چاۋاك چېلىپ كوچىغا چىقىپ يولنىڭ ئ
، "خهلقنىڭ قوراللىق ساقچى قىسىملىرى ياشىسۇن"قارشى ئالدى، 

، ! " بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه قهتئىي زەربه بېرەيلى"
دەپ ! " زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش مانىۋېرى ياخشى بولدى"

لىنىپ كۆز توختىماي شۇئار توۋلىدى، نۇرغۇن كىشىلهر يهنه ھاياجان
ۋەقهنى تېز تىنجىتىپ، ھهر مىللهت خهلقىنى چاغان . يېشى قىلدى

ۋە روزا ھيتنى خاتىرجهم ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىش، 
ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ بىخهتهلىكىگه 
ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، جامائهت خهۋپسىزلىكى 

ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرى ساقچىلىرى، قوراللىق 
 ـ شىسىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى زىمىستان 4ۋە يېزا ئىگىلىك 

سوغۇققا قارىماي، قان ئاققۇزۇشتىن قورقماي، داالدا يېتىپ، غۇلجا 
كىچىك كوچىلىرىدا كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ -شهھرىنىڭ چوڭ
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لهت غۇلجا شهھىرىدىكى ھهر مىل. سهييارە چارالش ئېلىپ باردى
كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بۇنى كۆرۈپ ئىچ ئاغرىتتى، بۇنىڭ بىلهن 
داغدۇغىلىق ھالدا خهلىقنىڭ پهرزەنت ئهسكهرلىرىدىن ھال سوراش 

ئورگانالر، . ھهرىكىتى ئىستىخىيىلىك ھالدا قانات يېيىپ كهتتى
كارىخانالر، شهھهر -ئۇرۇنالر، مهكتهپ، دوختۇرخانىالر، زاۋۇت، كان

بىرىنچى سهپته . ه پۇل، ماددىي بۇيۇم ئىئانه قىلدىخهلقى بهس ـ بهست
ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان پهرزەنت ئهسكهرلهرگه گۈرۈچ، ئۇن، قوي گۆشى، 
كۆكتات، كونسىرۋا، ئىچىملىك، نان قاتارلىقالرنى ئاپىرىپال 
قالماستىن، دوختۇر، دورا ئهۋەتتى، ھال سوراش خېتى ئهۋەتتى، ئۇيۇن 

دى، نۇرغۇن شهھهر خهلقى ئۆزىنىڭ قويۇپ بهردى، لهۋھه تهقدىم قىل
ئۆيىدە ئىسسىق تاماق ئېتىپ ۋە سۈت چاي تهييارالپ ۋەزىپه 

ئىلى ئوبالستلىق . ئۆتهۋاتقان پهرزەنت ئهسكهرلهردىن ھال سورىدى
خىزمهتچىلىرى زاۋۇت ئهتراپىدا چارالش -سىمونت زاۋۇتىنىڭ ئىشچى

نى جهڭچىلهرنىڭ كۆمۈرى يوقلۇقى-ئېلىپ بېرىۋاتقان ئوفىتسېر
كۆرۈپ، ئۇالرغا ھال سوراش بۇيۇملىرىنى ئاپىرىپ بهرگهندىن باشقا، 

ئىلى . يهنه ئاالھىدە ئىككى ماشىنا كۆمۈر ئاپىرىپ بهردى
ئوبالستلىق دوستلۇق دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇر، سېستىرالىرى 
ھال سوراش بۇيۇملىرىنى ئاپرىپ بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه 

ى سىفهن ئىنىستىتوتىدىكى ھهر مىللهت ئىل. دوختۇر، دورا ئهۋەتتى
ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر ئىنىستىتوتنىڭ ئهتراپىنى چارالۋاتقان 

تاماق ئاپىرىپ بېرىشنى -جهڭچىلهرگه ئاش-ئوفىتسېر
توپىالڭنى "داۋامالشتۇردى ھهمدە چىن كۆڭلىدىن قايىل بولۇپ 

ەنى دەپ يېزىلغان بىر لهۋۋ"تىنجىتىپ، غۇلجىنى تىنچالندۇرۇڭالر
ئىلى ئوبالستلىق تۈرلۈك مالالر شىركىتىنىڭ . تهقدىم قىلدى

خىزمهتچىلىرى شىركهت ئهتراپىدا ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان -ئىشچى
ئهسكهرىرىنىڭ ئاخشىمى توك، -قوراللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر 

ئىسىنىش ئهسلىههلىرى يوق بىر ئامباردا نۆۋەتلىشىپ ئارام 
، دەرھال بىر ئېغىز چوڭ ئۆينى ئېلىۋاتقانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن
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بىكارالپ، توك تارتىپ، مهشكه ئوت قاالپ، ئوفىتسېر ـ ئهسكهلهرنىڭ 
بايانداي . ئاخشىمى ياخشى ئارام ئېلىشىغا شارائىت يارىتىپ بهردى

بازىرىدىكى بىر ئۇيغۇر بوۋاي ياشىنىپ ئاجىزالپ قالغانلىقىغا 
 ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان قارىماي، ئۆزى لىق بىر قازان پولو ئېتىپ بازاردا

. قوراللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرىدىن ھال سورىدى
قارا دۆڭ يېزىسىدىكى ئۈچ ئۇيغۇر دېهقان بىرىنچى سهپتىكى 
ئوفىتسېر ـ جهڭچىلهرگه ئىسسىق تاماق ۋە كۆمۈر، مهش ئاپىرىپ 

ھاۋا سوغۇق، سىلهر جاپا چهكتىڭالر، بىز بىر :"بهردى ھهمدە ئۇالرغا
ىنىڭ كىشىلىرى، شۇڭا، ئازراق نهرسه ئهكىلىپ كۆڭلىمىزنى ئائىل

بىلدۈردۇق، پارتىيه، ھۆكۈمهت ۋە ئارمىيه بار يهردە، ۋەقهنى چوقۇم 
بىر كۆكتاتچى . دېدى" تىنجىتقىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز

دېهقان كۆزىگه ياش ئېلىپ لىق بىر ھارۋا تهرخهمهك، پهمىدۇر، موگۇ، 
 30پىنتوزا، دۇفۇ قاتارلىق قۇشۇمچه يېمهكلىك ۋە بهسهي، پالهك، الزا، 

 كىلو بادان ئېلىپ كېلىپ بىرىنچى 20كىلو تاسما بېلىق، 
سهپتىكى ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلهر قوبۇل قىلغىلى ئۇنىمىسا، بۇ 

سىلهر بىز پۇقراالرنى قوغدايمىز دەپ، كۈن : "دېهقان يىغالمسىراپ
ارتتىڭالر، بىز پۇقراالر بويى سوغۇقتا كوچىدا تۇرىسىلهر، بهك جاپا ت

سىلهرگه چىن قهلبىمىزدىن رەھمهت ئېيتىمىز، بۇ ئازغىنه 
، دەپ ئىسمىنى قالدۇرماي كېتىپ "كۆڭلۈمنى قوبۇل قىلساڭالر

يېڭىهايات كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر ئۇيغۇر بوۋاي بىر .قالدى
تهرەپتىن ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ئېتىپ ئهكهلگهن پولونى قاچىغا ئۇسۇپ 

 ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇنىمىسا قوراللىق
ئۇنىماي قولغا تۇتۇقۇزۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن غهزەبلهنگهن ھالدا 

ئۇالر : "قوراللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ جهڭچىلىرىگه
ئوت قويدى، ئادەم ئۆلتۈردى، ئۇنى ئاز دەپ يهنه بىنزىن )زوراۋانالر(

ئىشى ئادەم قىلىدىغان ئىش چېچىپ كۆيدۈردى، ئۇالرنىڭ قىلغان 
  . دېدى" ئهمهس
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 غۇلجا كوچىلىرىدا بارلىقا كهلگهن كىشىنى تهسىرلهندۈرىدىغان 
كارۈنۈش ۋە ھېكايىلهر ھهر مىللهت خهلقى ھهقىقهتهن 
بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇشتىكى مۇھىم كۈچ، مۇستهھكهم تۈۋرۈك 

ى ئهڭ ھهر مىللهت خهلقىن. ئىكهنلىكىنى تولۇق چۈشهندۈرۈپ بهردى
زور دەرىجىدە ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ۋە ئۇالرغا تايىنىپ، بۆلگۈنچىلىككه 
قارشى كۈرەش قىلىدىغان ئهڭ بىرلىكسهپنى بهرپا قىلىدىغانال 
بولساق، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى ئهڭ زور دەرىجىدە يېتىم 
قالدۇرۇاليمىز ۋە ئۇالرغا زەربه بېرەلهيمىز، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى 

، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە قوغداش
  .يېڭىلمهس ئورۇندا تۇرااليمىز

    
   

  خاتىمه
  

     پارتىيه مهركىزىي كومىتېتى شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي 
مۇقىملىقىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش 
كۈرىشىگه ناھايىتى ئهھمىيهت بېرىپ، بىر قاتار مۇھىم 

. هردى ۋە مۇھىم ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ باردىيوليۇرۇقالرنى ب
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى بىلهن خهلق 
ھۆكۈمىتى پارتىيه مهركىزىي كومىتېتىنىڭ يوليۇرۇقىنىڭ رەھىغا 
ئاساسهن، شىنجاڭنىڭ ئهمهلىيىتىگه بىرلهشتۈرۈپ، نۇقتىلىق 

پارتىيه، ھۆكۈمهت جايالرغا خىزمهت ئهترىتى ئهۋەتىپ شۇ جايدىكى 
ئورگانلىرىغا يادەملىشىپ جهمئىيهت ئامانلىقىنى مهركهزلىك 
تۈزەش، زوراۋانلىق، تېررورلۇق جىنايىتىگه قاتتىق زەربه بېرىش 
كۈرىشىنى قانات يايدۇرۇشنى قارار قىلىپ، شىنجاڭنىڭ 
مۇقىملىقىنى قهتئىي قوغداپ، باسقۇچ خاراكتېرلىك غهلىبىنى 

  . قولغا كهلتۈردى
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للىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئېهتىياجىغا   مى
شىنجاڭنىڭ مىللىي بۆلكۈنچىلىككه قارشى "ئۇيغۇنلىشىش ئۈچۈن، 
بۇ كىتابتا تارىخنىڭ . نى يېزىپ چىقتۇق"تۇرۇش كۈرىشى تارىخى

تهرەققىيات تهرتىپى بويىچه، شىنجاڭ چېگرىسى ئىچىدە يۈز بهرگهن 
رۇشقا دائىر چوڭ ـ چوڭ كۈرەشلهر مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇ

ۋاقىت قىس، ماتېرىيال . (ئهتراپلىق، سىستېمىلىق بايان قىلىندى
توپالش قىيىن بولغاچقا، بهزى چوڭ ۋەقهلهرنى يازالماي قالدۇق، بۇ 
) كىتابنى قايتا نهشىرگه بهرگهندە، ئۇنى تولۇقالپ كىرگۈزىمىز

كى ھهر بولۇپمۇ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن، شىنجاڭدى
مىللهت خهلقى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋە ھهر دەرىجىلىك 
ھۆكۈمهتلهرنىڭ رەھبهرلىكىدە، مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ نهچچه 
قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق ۋە زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنى قهتئىي 
تامار قىلىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهرنىڭ 

قىنى قوغدىدى، ئىتتىپاقلىقىنى، شىنجاڭنىڭ مۇقىملى
شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى، ھهر 

مىللىي . مىللهت خهلقىنىڭ بهختلىك تۇرمۇشىنى قوغدىدى
بۆلگۈنچىلهرگه بولغان ئۆچمهنلىكىمىز تېخىمۇ ئاشتى، بۇ بىزنى 
ۋەتهنپهرۋەرلىك روھنى جارى قىلدۇرۇپ، مللىي بۆلگۈنچىلىككه 

ۋەتهننىڭ . قا تېخىمۇ رىغبهتلهندۈرىدۇقارشى قهتئىي كۈرەش قىلىش
بىرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن شهرەپلىك قۇربان بولغان ئىنقىالبىي 
قۇربانالرنى مۇڭگۈ يات ئېتىپ، ئۇالرنىڭ ۋەتهنگه، خهلققه سادىق 
بولۇشتهك ھېچنېمىدىن قورقمايدىغان تۆھپىكارلىق روھىدىن 

  ! ئۆگىنىمىز
، جۇ )كىرىش سۆز(يىشهن    بۇ كىتابنى يېزىشقا شۈي يۈيچى، چېن 

، ليۇ )4(، ياڭ چيهن )3(، دۇن شىچۈن )2(، جۇ ياڭگۈي )1(شاۋخۇا
، 9(، شې مىن )8(، سهي خوڭمىڭ )7، 6(، جاڭ شۈيكهي )5(شياڭخۇي 

قاتارلىق يولداشالر ) 12(، چى روشۇڭ )10(، فېڭ جيهنجياڭ )11
  . قاتناشتى
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دەسلهپكى ئايدا باشالنغان، -3يىل -1997    بۇ كىتابنى يېزىش 
كۇپىيه پۈتكهندىن كېيىن، باش مۇھهررىر شۈي يۈيچى، مۇئاۋىن باش 
مۇھهررىر چېن يىشهن قايتا تۈزىتىپ، تولۇقالپ ۋە بىرىككه 

ئهڭ ئاخىرىدا يولداش . يىلنىڭ ئاخىرى بېكىتتى-1998كهلتۈرۈپ، 
  . چېن توڭۋېي بىلهن شهن يۈشىن تهكشۈرۈپ بېكىتتى

تۇرۇش كۈرىشى بىر قهدەر    مىللىي بۆلگۈچىلىككه قارشى 
مۇرەككهپ، توپالنغان ماتېرىيال تولۇق ئهمهس، ئاپتورنىڭ سهۋىيىسى 
چهكلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، سهۋەنلىكتىن ساقلىنالماسلىقىمىز 
تۇرغان گهپ، ھهر قايسى تهرەپتىكى زاتالرنىڭ ئايىماي تۈزىتىش 

  . بېرىشىنى سورايمىز
     

  ئاپتوردىن
   ـ ئاي 2 ـ يىل 1999

   
       

 ـ 1 ـ ئاي 3 ـ يىل 1999بۇ كىتاب شىنجاڭ خهلق نهشىياتىنىڭ 
 ـ باسمىسىغا ئاساسهن تهرجىمه ۋە 1 ـ ئاي 3 ـ يىل 1999نهشرى، 

  . نهشىر قىلىندى
  

  ئابلىمىت ئىمىن: مهسئۇل مۇھهررىر
  

            شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش 
  

  كۈرەش تارىخى 
اپتونوم رايونلۇق پارتكوم پارتىيه تارىخ تهتقىقات  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئ
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  شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى نهشىر قىلدى ۋە تارقاتتى 
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