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  كىرىش سۆز
  

 ئىدىيىسىنىڭ تارقىلىشىدىن قىسقا ئۆمۈرلۈك بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتلهرنىڭ »ئىككى پان«

پارچىلىنىشىغىچه، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ كۆتۈرۈلۈشىدىن زوراۋانلىق، تېررورلۇق 

 ئهسىردىكى شىنجاڭنىڭ تارىخ – 20ھهرىكهتلىرىنىڭ ئۇدا ئۇلغىيىشىغىچه بولغان جهريان 

  .لىك جهريانى بولدىتهرەققىياتىدىكى بىر پاراكهندىچى

" پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم" ئهسىردە – 19بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى " شهرقىي تۈركىستان"

ئۇنىڭ ئىدىيىۋى ئاساسى . ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ تهسىرىدە مهيدانغا كهلگهن") ئىككى پان"يهنى (

ركىستان شهرقىي تۈ"تاشقى كۈچلهرنىڭ تهسىرى ۋە پايدىلىنىشى بىلهن ". ئىككى پان"

 يىللىرىدا پهيدىنپهي تۈپ نهزەرىيىۋى – 40 – 30 ئهسىرنىڭ – 20ئىدىيىسى " بۆلگۈنچىلىكك

پانئىسالمىزملىق دىن قارشى، : ئۇنىڭ يادرولۇق مهزمۇنى. سىستېما بولۇپ شهكىللهندى

دىن ئىبارەت دۆلهت "شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى"پانتۈركىزملىق مىللهت قارشى، 

ق تۈرك مهدەنىيىتىدىن ئىبارەت مهدەنىيهت قارشى، ئىدېائلىزملىق تارىخ قارىشى قارشى، ئورتا

 – 20. دىن ئىبارەت كۈرەش يولىدۇر"شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىي نهزەرىيىسى"ۋە ئاتالمىش 
 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدىن كېيىن، دۇنيا ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە دىنىي – 80ئهسىرنىڭ 

ئۇ . ئېقىمىنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه بهزى يېڭى تهركىبلهرگه ئىگه بولدىئهسهبىيلىك ئىدىيىۋى 

ئاساسلىقى پانئىسالمىزمدا چىڭ تۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه دىنىي ئهسهبىيلىك ئىدىيىسىنى 

قوبۇل قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى بۆلگۈنچىلىك قىلىشنىڭ نهزەرىيىۋى ئاساسى، تېررورلۇقنى 

  . ى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ۋاسىتىسى قىلدىسىياسىي مۇددىائسىن

" شهرقىي تۈركىستان"نهزەرىيىۋى سىستېمىسى تىكلهنگهندىن كېيىن، " شهرقىي تۈركىستان     "

ئۇالرنىڭ تارىخىي مۇساپىسىگه نهزەر سالغاندا، . بۆلگۈنچى كۈچلىرى تهدرىجىي شهكىللهندى

الشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ تهرەققىياتىنى ئۇالرنىڭ دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى پائالىيهتلىرىنى ئومۇم

  .چوڭ جهھهتتىن مۇنداق تۆت باسقۇچقا بۆلۈشكه بولىدۇ

 يىلالرنىڭ – 40 ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن – 20(شهكىللىنىش باسقۇچى :  باسقۇچ– 1     

ئىدىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان"تهخمىنهن يېرىم ئهسىرلىك بۇ باسقۇچتا ). ئاخىرىغىچه

بۆلگۈنچى كۈچلىرى چهت ئهل " شهرقىي تۈركىستان"ي شهكىللهندى،  سىستېمىسى تهدرىجى

كۈچلىرىنىڭ قۇترىتىشى، قوللىشى ئاستىدا، دۆلهت ئىچى ۋە شىنجاڭ ۋەزىيىتىنىڭ 

دۆلهت " كېيىن بولۇپ ئىككى قېتىم قىسقا مهزگىللىك –مۇقىمسىزلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئىلگىرى 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "ھالدا ئاتالمىش  ئايرىم –ئويۇنىنى ئويناپ، ئايرىم " قۇرۇش

  . نى قۇردى"شهرقىي تۈركىستان خهلق جۇمھۇرىيىتى"ۋە " جۇمھۇرىيىتى
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يېڭى جۇڭگو ).  يىلالر– 1989 – 1949(چهت ئهللهرگه كېڭىيىش باسقۇچى :  باسقۇچ-2     

رادىن بۆلگۈنچى كۈچلىرى دۆلهت ئىچى ۋە خهلقائ" شهرقىي تۈركىستان"قۇرۇلغاندىن كېيىن 

دۆلهت ئىچىدە، مهيلى جهمئىيهتته يۈرگهن . ئىبارەت ئىككى يۆلىنىش بويىچه تهرەققىي قىلدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان"ياكى خهلق ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچىگه يوشۇرۇنۇۋالغان 

 يىللىرىنىڭ – 70 ئهسىرنىڭ – 20بولسۇن كۆپ قېتىملىق تازىالش ۋەزەربه بېرىشتىن كېيىن، 

ئهمما، چهت ئهللهردە قاڭقىپ . ىرىغا كهلگهندە، ئاساسىي جهھهتتىن خېلى تىنچىپ قالدىئاخ

بۆلگۈنچى كۈچلىرى خهلقائرادىكى دۈشمهن كۈچلهرنىڭ قوللىشى " شهرقىي تۈركىستان"يۈرگهن 

 ئهسىرنىڭ – 20. ئارقىسىدا تۈركىيه ۋە غهربىي ئاسىيادا نۇرغۇن تهشكىالتالرنى شهكىللهندۈردى

 سىرتىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر دۆلهت ئىچىدىكى –ىرىغا كهلگهندە، چېگرا ئىچى  يىلل– 80

  . پهيدىنپهي بوشاشقان سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مۇھىتتىن پايدىلىنىپ ئۇدا ئىش تۇغدۇردى

 – 90 ئهسىرنىڭ – 20).  يىلالر– 2001 – 1990(جىددىي يامراش باسقۇچى :  باسقۇچ-  3     
" شهرقىي تۈركىستان"قائرا ۋەزىيهتنىڭ جىددىي ئۆزگىرىشى بىلهن يىللىرىغا كهلگهندە خهل

چېگرا .  تاشقى جهھهتته بىرلىشىپ پائالىيىتىنى جانالندۇردى–بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئىچكى 

سىرتىدا تۆت بۆلگۈنچى كۈچ، يهنى غهربىي ئاسىيادا ئهيسا گۇرۇھى ۋە ئۇنىڭ يېڭىدىن 

شهرقىي "هركىن، ئهنۋەرجان باشچىلىقىدىكى  ئامېرىكىدا ئ–شهكىللهنگهن كۈچى، ياۋرۇپا 

بۆلگۈنچى تهشكىالتى، ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇخلىسۇف، غوجامبهردىيۇف " تۈركىستان

باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچى كۈچ، جهنۇبىي ئاسىيادا مهخسۇم باشچىلىقىدىكى زوراۋان تېررورچى 

الت ۋە ئاپپارات  نهچچه بۆلگۈنچى تهشكى60كۈچ شهكىللىنىپ، بۇ تۆت رايوننى چۆرىدەپ 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى جىددىي كېڭىيىپ، " شهرقىي تۈركىستان"دۆلهت ئىچىدە . بارلىققا كهلدى

 يىلىغىچه ج خ تارماقلىرى شىنجاڭ رايونىدىن جهمئىي – 2000 يىللىرىدىن – 90 ئهسىرنىڭ – 20

 –ى بۇ مهزگىلدە چېگرا ئىچ.  بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى ۋە شايكىسىنى بىتچىت قىلدى457
 نهچچه قېتىم 350سىرتىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئهدىتىپ، جهمئىي 

يهنه كېلىپ ئۇالرنىڭ تېررورلۇقى خهلقائرادا تېررورىزمغا . تېررورلۇق ۋەقهسى پهيدا قىلدى

  . قاراپ  تهرەققىي قىلدى

"  سېنتهبىر– 11). " يىلىدىن كېيىن– 2001(يېڭىدىن بىرىكىش باسقۇچى :  باسقۇچ– 4     

ۋەقهسىدىن كېيىن خهلقائرادىكى تېررورىزمغا قارشى كۈچلهر ئۇلغايدى، ئافغانىستاننى بېسىپ 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلهرگه غايهت زور تهسىر " شهرقىي تۈركىستان"ياتقان، 

ڭگو كۆرسىتىۋاتقان بىن الدېن خهلقائرا تېررورلۇق گۇرۇھى ئهجهللىك زەربه يېگهندىن كېيىن جۇ

رۇسىيىنىڭ تېررورلۇققا قارشى ھهمكارلىقىنىڭ كۈچىيىشى، , بىلهن ئوتتۇرا جهنۇبىي ئاسىيا

شۇنداقال دۆلهت ئىچىدىكى بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلهرگه زەربه بېرىش سالمىقىنىڭ ئېشىشىغا 

نهتىجىدە، . بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئېغىر زەربىگه ئۇچرىدى" شهرقىي تۈركىستان"ئهگىشىپ، 
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 رايونالردىكى بۆلگۈنچى تهشكىالتالر يېڭىدىن تهرتىپكه سېلىنىش ۋە بىرىكىش ھهرقايسى

. ئۇالرنىڭ تهرەققىيات نىشانىنى يهنىال كۆزىتىپ بېقىشقا توغرا كېلىدۇ. مهزگىلىگه قهدەم قويدى

  . ئهمما، نېمىال بولمىسۇن ئۇالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك قىلىشتهك ماھىيىتى ئۆزگهرمهيدۇ

نهزەرىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان"ىي خۇالسىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،      يۇقىرىدىكى ئادد

بۆلگۈنچى كۈچلىرى بارلىققا كهلگهن " شهرقىي تۈركىستان"سىستېمىسى تىكلهنگهندىن كېيىن 

" شهرقىي تۈركىستان. "ھهم پهيدىنپهي شىنجاڭنىڭ مۇقىمسىزلىقىنىڭ تۈپ مهنبهسىگه ئايالنغان

 نهچچه 100بۆلگۈنچى كۈچلىرى بارلىققا كهلگهندىن كېيىنكى بۆلگۈنچىلىك نهزەرىيىسى ۋە 

يىللىق تارىخ شۇنى ئىسپاتاليدۇكى، بۆلگۈنچىلىك شىنجاڭدىكى ئهڭ چوڭ خهۋپ، ئۇنىڭ تۈپ 

  . نهزەرىيىۋى سىستېمىسى ۋە بۆلگۈنچى كۈچلىرىدۇر" شهرقىي تۈركىستان"نېگىزى دەل 

 –ى تهھلىل قىلىش، ئۇنىڭ مهنبهسى، باش      بۇ كىتابتا مۇشۇ ئېقىمنىڭ تهرەققىيات يولىن
ئاخىرى، يۈزلىنىشىنى تهتقىق قىلىش ئارقىلىق مۇشۇ مهسلىگه كۆڭۈل بۆلىدىغان بارلىق 

  .ئوقۇرمهنلهرگه بىر ئاساسىي ماتېرىيال تهمىنلهپ بېرىش مهقسهت قىلىنغان

هلىيهتته     شۇنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈشكه تېگىشلىككى، بۇ كىتابنىڭ قىسمهن مهزمۇنلىرى ئهم

يولداش ما داجىڭ باشچىلىق قىلغان جۇڭگو ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ زور تهتقىقات 

  . نىڭ بىر كىچىك تېمىسىدۇر" ھازىرقى دەۋردىكى شىنجاڭنى تۈزەش ئۈستىدە تهتقىقات "–تۈرى 

المىغان      سهۋىيىمىزنىڭ چهكلىكلىكى تۈپهيلىدىن كىتابتا خاتالىق، سهۋەنلىكلهردىن ساقلىن

ناۋادا بۇ كىتابنىڭ . شۇڭا، ئوقۇرمهنلهرنىڭ تۈزىتىۋېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بولۇشىمىز مۇمكىن

ئوقۇرمهنلهرگه نىسبهتهن ئازراق بولسىمۇ پايدىلىنىش قىممىتى بولسا بىز بۇنىڭدىن ئىنتايىن 

  . خۇرسهن بولغان بوالتتۇق

  

   باب– 1

  ئىدىيىۋى ئېقىمى" ئىككى پان"

  

 ئهسىرنىڭ – 19نى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم "–" ئىككى پان"

ئۇالر ھهم ئىجتىمائىي، سىياسىي ئىدىيىۋى . ئوتتۇرا، ئاخىرقى مهزگىللىرىدە بارلىققا كهلگهن

ئېقىم، ھهم دىن بىلهن زىچ باغالنغان ئىجتىمائىي ھهرىكهتلهر بولۇپ، غهربىي ئاسىيا، ئوتتۇرا 

ئىككى " ئهسىرنىڭ بېشىدا – 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە – 19. هسىر پهيدا قىلغانئاسىيادا كهڭ ت

ئىدىيىسى شىنجاڭغا كىرىپ بىر مهھهل قانۇنسىز، مهخپىي تارقىلىپ، شىنجاڭدا " پان

ئۇالر شىنجاڭنىڭ . بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنىڭ شهكىللىنىشىنىڭ مۇھىم مهنبهسى بولۇپ قالغان

لىقى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ھهم ئىقتىسادىي تهرەققىياتىغا زور سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مۇقىم
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سهلبىي تهسىر كۆرسىتىپال قالماي، يهنه دۆلىتىمىزنىڭ بىرلىكى ۋە بىخهتهرلىكىگه زور خهۋپ 

  . كهلتۈرگهن

  

   پاراگراف     كېلىپ چىقىشى– 1

  

ىرنىڭ ئاخىرىدا بارلىققا  ئهس– 19 ئايرىم ھالدا –ئايرىم " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم     "

مهسىله ئۇنىڭ . ئىسالم دىنى ۋە تۈركلهر ئهسلىدىن ھېچقانداق يېڭى ئۇقۇم ئهمهس. كهلگهن

بولۇشىدا، ئالدىنقىسى ئۇنى دۇنيانىڭ ھهممه يېرىگه باب كېلىدىغان ھهقىقهتكه " ئىزم"ۋە " پان"

  . ايالندۇرماقچى بولغانئايالندۇرماقچى بولغان، كېيىنكىسى ئۇنى مودا سىياسىي نهزەرىيىگه ئ

  

  نىڭ ئاساسىي مهزمۇنى"پانئىسالمىزم. "1

  

يهنه بۈيۈك ئىسالمىزم دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ يېقىنقى ۋە ھازىرقى زاماندىكى " پانئىسالمىزم      "

شۇنداقال ئىسالم ئهللىرىگه، . ئىسالم دىنى ئىجتىمائىي ئىدىيىلىرى ۋە ھهرىكهتلىرىنىڭ بىرىدۇر

ئۇنىڭ . اغا كهڭ تهسىر كۆرسهتكهن سىياسىي ئىدىيىۋى ئېقىمالرنىڭ بىرىدۇرھهتتا پۈتۈن دۇني

  : ئاساسىي مهزمۇنى تۆۋەندىكى بىرقانچه تهرەپنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئىسالم دىنىنىڭ تۈپ " پانئىسالمىزم. "     ئىسالم دىنىنىڭ يادرولۇق ئورنىنى تهكىتلهيدۇ

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بارلىق مىللهتلهرنىڭ ئهقىدىلىرىنى تۇتقا قىلىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى 

ئورتاق تارىخ، مهدەنىيهت ئهنەئنىسى، مهنپهئىتى، ئارزۇسىنى گهۋدىلهندۈرۈپ، بارلىق 

. مۇسۇلمانالرنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ ئىسالمىيهتنى قوغدىشى ھهم گۈللهندۈرۈشىنى تهلهپ قىلىدۇ

رۈپ، ئىسالم دىنىنىڭ داھىيىسى خهلىپه ئىسالم دىنى ئارقىلىق دۇنيانى بىرلىككه كهلتۈ

  . رەھبهرلىك قىلىدىغان ئىسالم دۇنياسى قۇرۇشىنى تهرغىب قىلىدۇ

ئىسالم دىنى ھهممىگه ئورتاق " پانئىسالمىزم. "     ئىسالم دىنىنىڭ ئومۇمىيلىقىنى تهكىتلهيدۇ

  .دىن، مىللهت، ئىرق، تىل ۋە دۆلهت چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ دەپ قارايدۇ

سىياسىي جهھهتته ئېنىق نىشانغا ئىگه، يهنى " پانئىسالمىزم. " كۈچلۈك سىياسىي نىشانى بار    

دۆلهت، مىللهت ۋە سىنىپتىن ھالقىغان ئىسالم دىنى سىياسىي گهۋدىسىنى قۇرۇشنى، خهلىپه 

دەۋرىدىكى سىياسىي، ئېتىقاد ۋە ئهخالقنى ھۆكۈمرانلىق ئۆلچىمى قىلىشنى، شۇنداقال خهلىپه 

ئۇنىڭ ماھىيىتى ئهمهلىيهتته . قىلىشنى نىشان قىلىدۇ" غازات"ىكىدە كۇپپارالرغا قارشى رەھبهرل

  . خهلىپه رەھبهرلىكىدىكى بىر ئىسالم ئىمپېرىيىسى قۇرۇشتىن ئىبارەت

دېگهن " كۇللى مۇسۇلمان قېرىنداشتۇر"     ئىدىيىۋى ئاساسىدىن قارىغاندا، ئىسالم دىنىدىكى 

نىڭ بهرپاچىلىرى بۇ "پانئىسالمىزم. "نىڭ ئىدىيىۋى ئاساسىدۇر"مپانئىسالمىز"ساددا ئىدىيه 
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تهسىرى چوڭقۇر دىنىي ئىدىيىدىن پايدىلىنىپ ھهم ئۇنى سىياسىيالشتۇرۇپ، ئۇنى سىياسىي 

ئىدىيىگه، يهنى دۆلهت، مىللهت چهكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشالپ، ئىسالم دىنى ئارقىلىق دۇنيانى 

  . لتۈرۈش كېرەك دەيدىغان ئىدىيىگه كۆتۈرگهنقايتىدىن بىرلهشتۈرۈش، بىرلىككه كه

" پانئىسالمىزم"نى يهنه يېقىنقى زاماندىكى "پانئىسالمىزم"     تارىخىي تهرەققىياتىدىن قارىغاندا، 

" پانئىسالمىزم" يىللىرىدىن كېيىن تهدرىجىي شهكىللهنگهن يېڭى – 70 – 60 ئهسىرنىڭ – 20ۋە 

شهكىل ۋە مهزمۇن جهھهتته ئىلگىرىكىسىدىن " ىزمپانئىسالم"دەپ بۆلۈشكه بولىدۇ، يېڭى 

ئۇ خهلىپه رەھبهرلىكىدە پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالردىن . ناھايىتى زور دەرىجىدە پهرقلىنىدۇ

تهركىب تاپقان ئىسالم ئىمپېرىيىسى قۇرۇشنى تهكىتلىمهي، بهلكى ئىسالم ئهللىرىنىڭ ئورتاق 

، مهدەنىيهت قاتارلىق كۆپ تهرەپلهردىن دىنىي ئېتىقاد ئاساسىدا سىياسىي، ئىقتىساد

ھهمكارلىشىشىنى، بىرلىككه كهلگهن ئىسالم شهرئىتىگه ئورتاق ئهمهل قىلىش ئاساسىدا پۈتۈن 

دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى ۋە بىرلىكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، دۇنيانىڭ 

ئىسالمىيهتنى " يهنىال ئۇنىڭ ماھىيىتى. تىنچلىقىنى قولغا كهلتۈرۈشنى تهكىتلهيدۇ

نى بايراق قىلىپ، ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى كۈچى ۋە تهسىرىنى "گۈللهندۈرۈش

دۇنيا مۇسۇلمانالر "نى ئىشقا ئاشۇرۇش ھهمدە ئاخىرىدا "ئىسالمنىڭ قايتا گۈللىنىشى"ئۇلغايتىپ، 

ڭ نۇرغۇن ئىدىيىۋى ئېقىمىنى" پانئىسالمىزم"بۇ يېڭى . تۇر"ئورتاق گهۋدىسىنى قۇرۇش

دىن تهرەققىي قىلغان ئهسهبىي ئىسالم "ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى"تارماقلىرى بولۇپ، 

  .  بابتا تهپسىلىي بايان قىلىمىز– 5بۇنى بىز . ئهسلىيهتچىلىكى دەل ئۇنىڭ تىپىك تارمىقىدۇر

  

  نىڭ شهكىللىنىشى ۋە تهرەققىياتى"پانئىسالمىزم. "2

  

بىر ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىت .  ئاخىرىدا بارلىققا كهلگهن ئهسىرنىڭ– 19" پانئىسالمىزم      "

  . ئىچىدە ئۇ شهكىللىنىش، تهرەققىي قىلىش ۋە ئۆزگىرىشتىن ئىبارەت جهرياننى بېسىپ ئۆتتى

 – 19. ئاالھىدە تارىخى شارائىتنىڭ مهھسۇلى" پانئىسالمىزم. "ئارقا كۆرۈنۈشى) 1     (
دەل غهرب كاپىتالىزمىنىڭ تېز سۈرئهتته تهرەققىي ئهسىرنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى مهزگىللىرى 

غهرب . قىلىۋاتقان مهزگىلى، شۇنداقال كاپىتالىزمدىن جاھانگىرلىككه ئۆتۈۋاتقان مهزگىل ئىدى

كاپىتالىزمى چهت ئهللهرگه سىياسىي، ھهربىي، سودا ۋە مهدەنىيهت جهھهتته ئۈزلۈكسىز 

نالرنى، جۈملىدىن ئاسىيانىمۇ كېڭهيمىچىلىك قىلىپ،دۇنيادىكى نۇرغۇن قاالق رايو

ياۋرۇپاغا بىرقهدەر يېقىن بولغان غهربىي ئاسىيا، ئوتتۇرا . كېڭهيمىچىلىك نىشانى قىلغانىدى

شهرق قاتارلىق جايالر غهربنىڭ سىياسىي جهھهتته تىزگىنلىشى ۋە مهدەنىيهت جهھهتته زەربه 

ملىكىسىگه ئايلىنىپ قالغان، بېرىشىگه قاتتىق ئۇچرىغان بولۇپ، ھىندىستان ئهنگلىيىنىڭ مۇسته

. ئىران ۋە ئافغانىستانمۇ بۈيۈك ئهنگلىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه كىرىپ قالغانىدى
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غهرب جاھانگىرلىكىنىڭ زوراۋان ھۆكۈمرانلىقى، غهرب مهدەنىيىتىنىڭ ئىسالمىيهتكه كۈچلۈك 

جهمسىزلهندى، ئىسالمىيهتنى زەربه بېرىشى نهتىجىسىدە بىر قىسىم مۇسۇلمانالر ئىنتايىن خاتىر

" پانئىسالمىزم"جامالىدىن ئافغانىنىڭ . گۈللهندۈرۈش نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ ئارزۇسىغا ئايالندى

  . ئىدىيىسى دەل مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا بارلىققا كهلدى

ن ئافغانى نىڭ بهرپاچىسى ئافغانىستانلىق سهيد جامالىدى"پانئىسالمىزم. "كېلىپ چىقىشى) 2     (

بولۇپ، ياش چاغلىرىدا ئۇ ئىران، ھىندىستان قاتارلىق كۆپلىگهن ئهللهردە ئىلىم تهھسىل 

غهرب مهدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك زەربىسىگه يولۇققاندىن كېيىن ئۇ ئىسالمىيهتنى . قىلغانىدى

ئىدىيىسى ۋە " پانئىسالمىزم"گۈللهندۈرۈشنى ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسى قىلىپ، تهدرىجىي ئۆزىنىڭ 

ئهمما، .  يىلى ئۇ ئافغانىستاندا ۋەزىر بولدى– 1865. ياسىي تهشهببۇسىنى شهكىللهندۈردىسى

 يىلى ئۇ ئافغانىستاندىن ئايرىلىپ،ئۆزىنىڭ – 1870. ئۇزۇن ئۆتمهي ۋەزىپىسىدىن ئايرىلدى

 كېيىن –ئۇ ئىلگىرى . نى تارقىتىش ھاياتىنى باشلىدى"پانئىسالمىزم"ھهرقايسى ئهللهرنى كېزىپ 

 ھىندىستان، مىسىر، ئوسمانلى تۈركىيىسى، ئىران، فرانسىيه، ئهنگلىيه ۋە رۇسىيه بولۇپ

قاتارلىق " سودا گېزىتى"، "ئىتتىپاقلىق گېزىتى"، "مىسىر گېزىتى"قاتارلىق دۆلهتلهرنى كېزىپ، 

، )مۇ دېيىلىدۇ" ماتېرىيالىزمغا رەددىيه" ( "ناتۇرالىزمغا رەددىيه"نهشر ئهفكارلىرىنى بهرپا قىلىپ، 

قاتارلىق نۇرغۇن ئهسهرلهرنى يېزىپ، ئۆزىنىڭ "  شهرق ھۆكۈمهتلىرى"، "ئهنگلىيه ۋە ئافغانىستان"

  . نهزەرىيىسىنى تارقاتتى" پانئىسالمىزم"ئىدىيىۋى سىستېمىسىنى شهرھلهپ، " پانئىسالمىزم"

ىقىي ۋە پهيغهمبهرال ھهق" قۇرئان"     ئۇ دىنىي جهھهتته بىر خۇداچىلىقنى تهشهببۇس قىلىپ، 

، ئهنەئنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، بىدئهتچىلىكنى "غا قايتىپ) قۇرئان"(نوپۇزلۇقتۇر، تولۇق ھالدا 

ئىدىيىۋى . يوقاتقاندىال ئاندىن مۇسۇلمانالرنىڭ مهۋجۇتلۇقىدىن ئۈمىد بولىدۇ دەپ قارىدى

 دېگهن ساددا ئىدىيىنى ئاساس" كۇللى مۇسۇلمان قېرىنداشتۇر"جهھهتته ئىسالم دىنىدىكى 

قىلىپ، ئۇنى نهزەرىيه دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ ھهم ئۇنىڭغا سىياسىي تۈس بېرىپ، مۇسۇلمانالر 

يېقىنقى زامان بىلىملىرىگه، سىياسىيغا ۋە ئىجتىمائىي ھادىسىلىرىگه پاسسىپ مۇئامىله 

تۇتماسلىقى، بۆلۈنمه ھالهتته تۇرۇۋاتقان دۆلهت، مىللهتتىن ھالقىپ،ئۆز دۆلىتى ۋە مىللىتىنىڭ 

ىمىسىدىن بۆلۈنۈپ كهتمهي، ئىدىيه ۋە كاپىتال ئالماشتۇرۇشى، ئىقتىسادىي جهھهتته چهكل

. ئۆزئارا ياردەملىشىشى، سىياسىي جهھهتته ئۆزئارا قوللىشى كېرەك دېگهننى ئوتتۇرىغا قويدى

ئۇ . سىياسىي جهھهتته ئىسالم ئىتتىپاقى ياكى سىياسىي گهۋدىسى قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلدى

بىر بىرلىككه كهلگهن ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ،  يىلىال – 1875

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى تېخىمۇ روشهن شهرھلهپ، دەسلىپىدە مىسىرنى ئاساس قىلغان، سۇدان، 

ئىران ۋە ئوسمانلى تۈركىيىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر بۈيۈك ئىسالم دۆلىتى قۇرۇپ، خهلىپه 

 شهرئىتى ئارقىلىق ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى تهشهببۇس قىلدى، كېيىن دەۋرىدىكى قاتتىق ئىسالم

يهنه ھهرقايسى ئىسالم ئهللىرىنىڭ سىياسىي جهھهتته ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولۇپ، مهنىۋى 
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نى ئاساسىي مهقسهت قىلىپ، بىر ئىسالم ئهللىرى ئىتتىپاقى قۇرۇشنى "قۇرئان"جهھهتته 

  . تهشهببۇس قىلدى

ئىدىيىسى مۇشۇ مهزگىلدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ غهرب جاھانگىرلىكىنىڭ " زمپانئىسالمى"     ئۇنىڭ 

سىياسىي، ئىقتىساد، مهدەنىيهت جهھهتتىن قىستىشىغا بولغان غېمىنى ئهكس ئهتتۈرگهن 

بولسىمۇ، ئۇ ئوسمان تۈرك ئىمپېرىيىسى ھۆكۈمرانىنىڭ ئويىغا ناھايىتى ماس كهلگهچكه، 

  . مپېرىيىسىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىر داۋاسىغا ئايلىنىپ قالدىزاۋاللىققا يۈز تۇتۇۋاتقان ئوسمان ئى

دەپ " خهلىپه" ئهسىرنىڭ بېشىدىن باشالپ ئۆزىنى – 16تۈركىيه سۇلتانى . شهكىللىنىشى) 3    (

دەۋالغان بولۇپ، " بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ يولباشچىسى ۋە ئۇلۇغ ھىمايىچىسى"ئاتىغان ھهم 

ىراپ قىلىشىغا ئېرىشمىگهن بولسىمۇ، مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا گهرچه پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ ئېت

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى – 19ھالبۇكى، . يهنىال خېلى زور تهسىرگه ئىگه ئىدى

مهزگىللىرىگه كهلگهندە، بىر مهھهل جاھانغا پاتماي قالغان ئوسمان ئىمپېرىيىسى غهرب 

بۇنىڭ بىلهن ئوسمان . ارا زاۋاللىققا يۈزلهندى ب–كاپىتالىستىك دۆلهتلىرىنىڭ زەربىسىدە بارا 

ئىمپېرىيىسىنى ھاالكهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر دۇنياسىدىكى ئورنىنى قايتا كۆتۈرۈش 

  .  نىڭ غېمىغا ئايلىنىپ قالدى2ئهينى چاغدىكى ئوسمان ئىمپېرىيىسى ھۆكۈمرانى ئابدۇلھهمد 

نى "پانئىسالمىزم" ئافغانىنى ئىستانبولغا كېلىپ  جامالىدىن2 يىلى، ئابدۇلھهمد – 1892     

" پانئىسالمىزم" جامالىدىن ئافغانىنىڭ 2بۇنىڭدا ئابدۇلھهمد . تارقىتىشقا تهكلىپ قىلدى

ئىدىيىسىدىن پايدىلىنىپ ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى زاۋاللىققا يۈزلىنىش تهقدىرىدىن قۇتۇلدۇرماقچى 

نىڭ تهسىرىنى "پانئىسالمىزم" دىن پايدىلىنىپ 2مىد جامالىدىن ئافغانى بولسا ئابدۇلھه. بولدى

ئوسمانلى تۈركىيىسى ئهمهلىيهتته سىياسىي بىلهن دىن بىرلهشكهن . كېڭهيتمهكچى بولدى

، ھهم )سۇلتان( ھهم ھۆكۈمهت باشلىقى 2ھاكىمىيهت بولۇپ، پادىشاھ سۈپىتىدە ئابدۇلھهمىد 

 سۇلتانى بولۇش سۈپىتى بىلهن ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ. ئىدى) خهلىپه(دىنىي داھىي 

 نىڭ بارلىق مۇسۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتهك شېرىن خىيالى بولۇپ، 2ئابدۇلھهمىد 

ى دەل ئۇنىڭ قارانىيىتىگه ئۇيغۇنالشقان، ئۇنىڭ بارلىق "پانئىسالمىزم"جامالىدىن ئافغانىنىڭ 

دەل مۇشۇنداق . بهرگهنىدىمۇسۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشىغا نهزەرىيىۋى ئاساس تهمىنلهپ 

دېگهن نامنى بېرىپ، ئۇنى كهڭ " شهيخۇلئىسالم" جامالىدىن ئافغانىغا 2بولغانلىقتىن، ئابدۇلھهمىد 

نىڭ تهسىرىنى "پانئىسالمىزم"جامالىدىن ئافغانىغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، بۇ . ئىمتىيازغا ئىگه قىلدى

شۇنىڭ . بىر ياخشى سۇرسىتى ئىدىكېڭهيتىش، ئۆزىنىڭ نهزەرىيىسىنى بازارغا سېلىشنىڭ 

تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، دۇنيا " تۈركىيه، ئىران، ئافغانىستان ئىتتىپاقى قۇرۇش"بىلهن ئۇ 

مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى قۇرۇش، ئوسمان تۈرك ئىمپېرىيىسىنىڭ مهمۇرىيهت ۋە مائارىپ 

. ش پىالنىنى تۈزۈپ چىقتىتۈزۈملىرىنى ئىسالھ قىلىش، پارالمېنت كېڭىشى تۈزۈمىنى ئورنىتى

مۇسۇلمانالر " پانئىسالمىزم"ئون نهچچه يىل تهرغىب قىلىش ۋە يولغا قويۇش ئارقىلىق ئاخىر 
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دۇنياسىدا خېلى زور تهسىرگه ئىگه بولۇپ، يېقىنقى زامان ئىسالم دۇنياسىدىكى بىر ئىدىيىۋى 

  . ئېقىمغا ئايالندى

 تهرەققىياتى ئۇنىڭ دەسلهپكى مهقسىتىنىڭ نىڭ"پانئىسالمىزم"    ۋەھالهنكى، بۇ جهرياندا 

جامالىدىن ئافغانىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى مهقسىتى غهرب . تهتۈرىسىچه بولۇپ قالدى

 تاراجىغا قارشى تۇرۇش، ئىسالم دىنىنى ئىسالھ قىلىش ئارقىلىق –مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ تاالن 

ىدىغان قورالغا ئايالندۇرۇش ئۇنى قوغداش ھهم ئۇنى غهرب مهدەنىيىتىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى تۇر

بولسىمۇ، ئۇنىڭ يات دىندىكىلهرنى يوقىتىشتىن ئىبارەت تارىخىي قارىشى، دۆلهت، مىللهت 

چهكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشالپ مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى قۇرۇشتىن ئىبارەت سىياسىي قارىشى 

ان ئىمپېرىيىسىدە ئوسم. فېوئدال ھۆكۈمرانالر ۋە جاھانگىرالر تهرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىلدى

مىللىي ماجىراالرنىڭ نېگىزىغا، شۇنداقال مۇسۇلمانالر بىلهن يات دىندىكىلهرنىڭ " پانئىسالمىزم"

نۇرغۇن يات دىندىكىلهر ئېچىنىشلىق قىرغىن . توقۇنۇشىنىڭ مهنبهسىگه ئايلىنىپ قالدى

ۆلتۈرۈلگهن،  مىڭدىن ئارتۇق ئهرمهن ئ60 يىلىال – 1894خاتىرىلهرگه قارىغاندا، . قىلىندى

" پانئىسالمىزم"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ چاغدا .  دىن ئارتۇق كهنت ۋەيران قىلىنغان3000

ئۆزىنىڭ دەسلهپكى ئازغىنه ئىجابىيلىقىنىمۇ يوقىتىپ، ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ فېوئداللىق 

  . ھۆكۈمرانلىقىنىڭ قورالىغا ئايلىنىپ قالغان

" پانئىسالمىزم" دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن، يېڭى – 2. رىشىتهرەققىي قىلىشى ۋە ئۆزگى) 4      (

بارلىققا كهلگهندىن كېيىن، ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ " پانئىسالمىزم. "تهدرىجىي شهكىللهندى

قوللىشى ئاستىدا بىر مهھهل خېلى زور تهرەققىياتقا ئېرىشكهن بولسىمۇ، ئهنگلىيه 

ۇرۇشى پارتلىغۇچه پهسكويغا چۈشۈپ  دۇنيا ئ– 2جاھانگىرلىكىنىڭ تىزگىنلىشى بىلهن 

 – دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن، پاكىستاندىكى ئىسالم تهشكىالتى – 2ۋەھالهنكى . قالغانىدى
نىڭ ئاتاقلىق دىنىي نهزەرىيىچىسى ئهكبهر يهنه "مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى"

بۇ . ئوتتۇرىغا قويدىنى تهشهببۇس قىلىپ دۇنيا مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيى ئېچىشنى "پانئىسالمىزم"

تهكلىپ بهزى ئهرەب ئهللىرى ھۆكۈمهتلىرى، دىنىي ساھهدىكىلهر ۋە دىنىي ئۆلىماالرنىڭ 

 قېتىملىق ئوتتۇرا شهرق – 3 يىلى – 1965. ئالقىشىغا ئېرىشىپ كۆپ قېتىم يىغىن ئېچىلدى

ددەس  مۇقه– 3ئۇرۇشى پارتالپ، ئهرەب دۆلهتلىرى مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، ئىسالم دىنىنىڭ 

بۇنداق . جايى ئېرۇسالىم قولدىن كېتىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ھېسسىياتى قاتتىق زەربىگه ئۇچرىدى

 يىلى ئىسالم – 1969. تېزلىكته تهرەققىي قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشتى" پانئىسالمىزم"ئهھۋالدا 

ن  چوڭ مهسچىت دېيىلگهن ئاقسا مهسچىتى ئىسرائىلىيه ئارمىيىسى تهرىپىدى– 3دۇنياسىدىكى 

ھهرقايسى ئىسالم ئهللىرى . كۆيدۈرۈۋېتىلگهندىن كېيىن، ئىسالم دۇنياسى قاتتىق تهۋرەپ كهتتى

شۇنىڭدىن كېيىن، . مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدە ئىتتىپاقلىشىپ، ئورتاق تهدبىر تۈزۈشتى

ئهرەب ئهللىرى بىلهن ئىسرائىلىيه ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي كۈرەش تهدرىجىي ئىسالم 
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 سىياسىي كۈرەشكه –ۇقهددەس جايىنى قايتۇرۇۋېلىش يولىدىكى دىنىي دۇنياسىنىڭ م

ئىسالم " يىلى ئىسالم ئهللىرى رەسمىي ھالدا – 1971. ئۆزگهردى، بۇ تۈپ ئۆزگىرىش ئىدى

ئىسالم ئهللىرى ئارىسىدىكى بۇ دۇنياۋى ئىتتىپاق يېڭى . نى قۇردى"كېڭىشى تهشكىالتى

بۇ تهشكىالت ئىسالم ئهللىرىنىڭ كهڭ .  بولۇپ قالدىنىڭ ئاساسلىق توشۇغۇچىسى"پانئىسالمىزم"

نىڭ يهنه ئىككى مۇھىم خهلقائرالىق ئهل ئارا "پانئىسالمىزم. "ئېتىبارىغا ۋە تهشكىالتىغا ئايالندى

بولۇپ، ئۇ بۇ ئارقىلىق " ئىسالم دۇنياسى ئىتتىپاقى"ۋە " دۇنيا ئىسالم قۇرۇلتىيى "–تهشكىالتى 

اسالشتۇرۇپ، نۇرغۇن تهشكىالت ۋە ئاپپاراتالرنى قۇرۇپ، كهڭ ھۆكۈمهت ۋە خهلقنى ئۆزئارا م

ئىدىيىۋى ھهرىكىتىنىڭ " پانئىسالمىزم"بۇمۇ يېڭى . دائىرىدە پائالىيهت قىلدى ۋە سىڭىپ كىردى

  .تهشكىللىنىش ۋە سىستېمىلىشىش باسقۇچىغا كىرگهنلىكىنىڭ بهلگىسى بولدى

سى پانئىسالمىزىم تهشكىالتلىرىنىڭ، بولۇپمۇ "همارەھن"    بۇ ئىدىيىۋى ئېقىمىدا، سهيىد قۇتبىنىڭ 

سهيىد قۇتبى . تهلۋە ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى تهشكىالتلىرىنىڭ ئىدىيىۋى قورالى بولۇپ قالدى

نىڭ رەھبىرى، "مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى "–تهشكىالتى " پانئىسالمىزم"مىسىردىكى 

هپهككۇرى ۋە نهزەرىيىچىسى بولۇپ، ئۇزۇن مۇت" پانئىسالمىزم"ھازىرقى زاماندىكى داڭلىق 

مۇددەت مىسىر ھۆكۈمىتىگه قارشى پائالىيهت قىلغانلىقى، ھهتتا مىسىر زۇڭتۇڭىنى قهستلهشكه 

 يىلى مىسىر ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن – 1966قاتناشقانلىقى تۈپهيلىدىن كۆپ قېتىم قولغا ئېلىنغان، 

ناملىق ئهسىرى ئۇنىڭ تهلۋە " رەھنهما"ن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغانىدى، ئۇنىڭ تۈرمىدە يازغا

بۇ . ئىدىيىسىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، ناھايىتى زور تهسىر پهيدا قىلغانىدى" پانئىسالمىزم"

ئۇ . بىرىنچى، رېائللىقنى پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىش: كىتابنىڭ يادرولۇق مهزمۇنى مۇنۇالردۇر

 – دۇنيا، كىشىلهرنىڭ قارىشى، ئېتىقادى، ئۆرپ ھازىرقى ئىسالم ئهللىرىنىڭ ئۆز ئىچىگه ئالغان
ئادىتى، مهدەنىيىتى، سهنئىتى، قانۇنى، پهلسهپىسى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى نادان ھالهتته، 

ئۇ بۇنداق . ئىككىنچى، ھهقىقىي ئىسالم تهرتىپى ئورنىتىشنى تهشهببۇس قىلىش. دەپ قارىغان

بۇلغانمىغان ھهم پۈتۈنلهي ئىسالمچه شهكىل ۋە  "نادان ھالهتتىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر يولى دەل

ئۈچىنچى، . دەپ قارىغان" ئۆلچهم بويىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان جهمئىيهت قۇرۇش

ئۇ يېڭى ئىسالم تهرتىپى ئورنىتىشتا چوقۇم ئالدى بىلهن ھازىرقى . نى تهشهببۇس قىلىش"غازات"

" غازات قىلىش"ىڭ ۋاسىتىسى دەل بارلىق غهيرىي ئىسالمچه تهرتىپنى يوقىتىش كېرەك، بۇن

ئىدىيىسىگه نۇرغۇن تهلۋە ئىسالم تهشكىالتلىرى ئېتىقاد " پانئىسالمىزم"قۇتبىنىڭ . دەپ قارىغان

دىن تهدرىجىي بىر قىسىم ئهسهبىي ئىسالم "مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى"قىلىپ، 

مالىي ئافرىقا، ئوتتۇرا شۇنىڭدىن كېيىن شى. ئهسلىيهتچىلىكى تهشكىالتلىرى يېتىشىپ چىقتى

تهشكىالتلىرى ۋە كۈچلىرى " پانئىسالمىزم"شهرق ھهم باشقا نۇرغۇن جايالردا كۆپلىگهن تهلۋە 

  . بارلىققا كېلىپ، زوراۋانلىق، تېررورلۇق ھهرىكىتىنى تهشهببۇس قىلدى
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رۇپادىكى      بۇ تهشكىالتالر ۋە كۈچلهر ئوتتۇرا شهرق، شىمالىي ئافرىقا، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ياۋ

ئىسالم ئهللىرىنىڭ ھازىرقى سىياسىي تهرتىپىگه ئېغىر خهۋپ كهلتۈرۈش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه 

دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىغىمۇ تېزلىكته كېڭىيىپ ھهم تهسىر كۆرسىتىپ، ھازىرقى دۇنيانىڭ 

  . ھهرقايسى ساھهلىرىدە غايهت زور تهسىر پهيدا قىلدى

  

  ي ئاالھىدىلىكىنىڭ ئاساسى"پانئىسالمىزم. "3

  

نىڭ يۈز نهچچه يىللىق تهرەققىيات جهريانىغا نهزەر سالغاندا، بىز ئۇنىڭ "پانئىسالمىزم     "

ئافغانىستاندا پهيدا بولۇپ، ئوسمانلى تۈركىيىسىدە غايهت زور تهرەققىياتقا ئېرىشكهنلىكىنى، 

يتىدىن جانلىنىپ  توقايلىقالرنى باشتىن كهچۈرگهن بولسىمۇ، ھازىر يهنه قا–گهرچه ئهگرى 

نىڭ نېمىشقا مۇشۇنداق زور ھاياتىي "پانئىسالمىزم. "دۇنياغا كېڭىيىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز

  .كۈچى بار ؟ بۇ ئۇنىڭ تۆۋەندىكى بىرقانچه مۇھىم ئاالھىدىلىكى بىلهن زىچ باغلىنىشلىق

بارلىققا كهلگهندىن ئىسالم دىنى .  قۇدرەتلىك دىنىي مهركهزگه ئىنتىلدۈرۈش كۈچى بار) 1     (

تارتىپ ئاسىيا، ئافرىقا، ياۋرۇپاغا كېڭهيگهن ئهرەب ئىمپېرىيىسى قۇرۇلغۇچه بولغان جهرياندا 

ئىزچىل ھالدا مۇسۇلمانالرنى مهركهزگه ئىنتىلدۈرۈش رولىنى ئويناپ، كهڭ ئاممىۋى ئاساسقا 

 بولۇپ، مهيلى خهلىپىلىك ئىسالم دىنىنىڭ ئهاللىقىنى تهكىتلهيدىغان" پانئىسالمىزم. "ئىگه بولغان

دەۋرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشى ۋە بىرلىككه كېلىشىنى 

دۆلهت، مىللهتتىن ھالقىشنى، . تهكىتلىسۇن، ئۆزىنىڭ دىنىي نىشانىنى ئۆزگهرتمىگهن

ىن ، ئىسالم دىنىنىڭ ھهممىد"مىللهت، ئىرق، تىل، دۆلهتنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىماسلىقنى"

ئۈستۈن تۇرۇشىنى قوغلىشىشتهك نهزەرىيه ئۇنى قۇدرەتلىك مهركهزگه ئىنتىلدۈرۈش كۈچىگه 

  . ئىگه قىلغان

بىر خىل دىننى " پانئىسالمىزم. "خېلى زور ئىجتىمائىي ئۇيۇشتۇرۇش كۈچى بار) 2      (

 گۈللىتىش ھهرىكىتى بولۇپ، غهرب دۇنياسىنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مهدەنىيهت ۋە قىممهت

قارىشىغا قارشى تۇرۇش، خهلىپىلىك دەۋرىدىكى قۇدرەتلىك مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىنى 

سېغىنىش، دىنىي ئهمهللهرنىڭ سۇسلىشىشى ۋە تۇرمۇشنىڭ دىنسىزلىشىشىغا كۆڭۈل بۆلۈش، 

ئۇنى بارغانسېرى ئىسالم دىنى بىلهن مهنىۋى ھاياتنى، ئىسالم دىنى بىلهن ئىجتىمائىي 

. قتىساد، ئېتىكا قاتارلىق ساھهلهرنى باغالشنى تهكىتلهيدىغان قىلغانتۇرمۇشتىكى سىياسىي، ئى

بۇنداق ئىسالم ئهللىرى، مۇسۇلمان خهلقلهرنى ئومۇميۈزلۈك باغالپ، بۈيۈك مۇسۇلمانالر 

بىرلهشمىسى شهكىللهندۈرىدىغان تهشهببۇس ئۇنى مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا غايهت زور 

  . ئۇيۇشتۇرۇش كۈچىگه ئىگه قىلغان
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نىڭ سىياسىي نىشانى ئورتاق ئىسالم " پانئىسالمىزم. "كۈچلۈك سىياسىي قۇتراتقۇلۇقى بار) 3 (    

ئېتىقادى ئاساسىدىكى بىرلىككه كهلگهن مۇسۇلمانالر گهۋدىسى قۇرۇش بولۇپ، بۇ ئارقىلىق  يهنه 

قى گهرچه بۇ ئىدىيه يېقىن. پهرقلهندۈرۈلىدۇ) يات دىندىكىلهر(مۇسۇلمانالر بىلهن كۇپپارالر 

زاماندا كۆپ قېتىم زەربىگه ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئهمما ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرغان، بولۇپمۇ 

مهلۇم ھوقۇققا ئېرىشىشنى ۋە مهلۇم مهقسهتكه يېتىشنى تهمه قىلىدىغان ئهسهبىي كۈچلهر 

تهرىپىدىن بۇرمىلىنىپ، يات دىندىكىلهرگه ھهم تاشقى كۈچلهرنىڭ مۇسۇلمانالرغا كهلتۈرگهن 

مۇسۇلمان "تلىقى، قاالقلىقى، نادانلىقى ۋە ئاپهتلهرگه قارشى تۇرۇشنى تهرغىب قىلىدىغان، نامرا

نى بىرلىكته ئىتتىپاقلىشىپ، يات دىندىكىلهرگه ئورتاق قارشى تۇرۇشقا چاقىرىدىغان "قېرىنداشالر

 دۈشمهننى –بۇنداق ئىسالم ئېتىقادى ئارقىلىق دوست . ئىدىيىگه ئايالندۇرۇپ قويۇلغان

 ناھهقنى سۈرۈشتۈرمهيدىغان ئاددىي ئۇسۇل ناھايىتى زور قۇتراتقۇلۇققا ئىگه –ىيدىغان، ھهق ئاير

  . بولغان

نىڭ دىنىي جهھهتته ئىسالمنىڭ "پانئىسالمىزم. "كۈچلۈك كېڭهيمىچىلىكى بار) 4    (

ئۈستۈنلۈكىنى قوغلىشىشى، سىياسىي جهھهتته ئىسالم ئارقىلىق دۇنيانى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى 

ئۇ ئىسالم دۇنياسىغا چوڭقۇر ئورناپ . غلىشىشى ئۇنىڭ كۈچلۈك كېڭهيمىچىلىكىنى بهلگىلىگهنقو

كهتكهن يات كۈچلهرنى، مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ ئۆزگهرتىۋېتىلگهن سىياسىي، ئىقتىساد، 

ئېتىكا تهرتىپى ۋە مهدەنىيهت قىممهت قارىشىنى يوق قىلىشنىال ئهمهس، يهنه يات 

ىشنى، ئىسالم دىنى ئارقىلىق دۇنيانى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى ئىستهيدىغان دىنىدىكىلهرنى يوقىت

ھازىرقى دۇنياغا نهزەر سالغاندا، . بولۇپ، بۇ ئۇنى كېڭهيمىچىلىك خاراكتېرىگه ئىگه قىلغان

بىلهن زىچ " پانئىسالمىزم"نۇرغۇن قوراللىق كۈرەشلهر، زوراۋانلىق، تېررورلۇق ۋەقهلىرى 

الماي، يهنه نۇرغۇن دۆلهتلهردىكى ئىچكى ئۇرۇشالر، مىللىي مۇناسىۋەتلىك بولۇپال ق

  . بىلهن زىچ باغلىنىشلىق" پانئىسالمىزم"بۆلۈنمىچىلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسى 

  

  نىڭ ئاساسىي مهزمۇنى"پانتۈركىزم. "4

  

ۇ ئ. يېقىنقى زاماندىكى بىر خىل بۇرژۇئا مىللىي شوۋىنىزم ئىدىيىۋى ئېقىمىدۇر" پانتۈركىزم     "

ئۇنىڭغا . يېقىنقى ۋە ھازىرقى زاماندا بهزى دۆلهت ۋە رايونالردا خېلى زور تهسىر پهيدا قىلغان

: مهسىلهن. ئوخشىمىغان باسقۇچالردا ئوخشىمىغان پايدىالنغۇچىالر نۇرغۇن نامالرنى بهرگهن

، "تۈركىزم"، "كامالىزم"ئۇنىڭ يهنه  . دېگهندەك" ئوغۇزىزم"، "تۇرانىزم"، "پانوئسمانىزم"

  :ئۇنىڭ ئاساسىي مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه. بىلهن مۇناسىۋىتى بار" ئاناتولىزم"

نى ئىككى دائىرىگه ئايرىغان بولۇپ، "تۈرك مىللىتى"ئۇ . نى تهكىتلهيدۇ"تۈرك مىللىتى) "1    (

بىرىنچىدىن، دۇنيادىكى بارلىق تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان ئوخشىمىغان مىللهتلهر ئوخشاش 
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 يهنى تۈرك مىللىتىگه مهنسۇپ، ئىرق، قان سىستېمىسى ۋە ئولتۇراقالشقان رايون بىر مىللهتكه،

ئىككىنچىدىن، تۈرك مىللىتىگه زور تۆھپه . تۈرك مىللىتىنى بهلگىلىيهلمهيدۇ، دەپ قارايدۇ

دەيدىغانالرمۇ تۈركلهر، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئوسمان " تۈرك"قوشقانالر تۈركلهر، ئۆزىنى 

  . لىقىدا بولۇشى كېرەك، دەپ قارايدۇتۈركلىرىنىڭ ھۆكۈمران

ئۇ ھهرقانداق مىللىي ئاپتونومىيىنى بىكار . شوۋىنىزملىق مىللهت سىياسىتىنى تهكىتلهيدۇ) 2    (

  . قىلىپ، مىللىي ئاسسىملياتسىيىنى مهجبۇرىي يۈرگۈزۈشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

تېغىغىچه، ھهتتا ئوتتۇرا ئۇ پوسفور بوغۇزىدىن ئالتاي . كۈچلۈك سىياسىي نىشانى بار) 3    (

 ئهسىردىكى – 16دېڭىزدىن تىنچ ئوكيانغىچه بولغان بۈيۈك تۈرك ئىمپېرىيىسى قۇرۇپ، 

گۈللهنگهن ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى قايتىدىن بهرپا قىلىشنى، شۇنداقال ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇۋېتىشنى 

  . كۆزلهيدۇ

ىل جهريانىدا كۆپ قېتىم بارلىققا كهلگهندىن كېيىنكى يۈز نهچچه ي" پانتۈركىزم      "

) ياكى تۈركلهر(ئۇنىڭ ئاساسلىق ئىدىيىسى ئىككى بولۇپ، بىرى، ئوسمان تۈركلىرى . ئۆزگهرگهن

تۈرك "ھۆكۈمرانلىقىدىكى بۈيۈك ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى ياكى تۈركلهر باشچىلىقىدىكى 

هردە تار يهنه بىرى، كۆپ مىللهتلىك دۆلهتل. ئىتتىپاقىنى قۇرماقچى بولغان" دۆلهتلىرى

مىللهتچىلىك قارىشىغا ئايلىنىپ، بهزى دۆلهتلهردىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهرنىڭ مىللىي 

  . بۆلگۈنچىلىك قىلىشىنىڭ نهزەرىيىۋى قورالى بولغان

  

  نىڭ شهكىللىنىشى ۋە تهرەقىياتى"پانتۈركىزم. "5

  

: ا كۆرۈنۈشى بارنىڭ بارلىققا كېلىشنىڭ ئىككى خىل ئارق"پانتۈركىزم. "ئارقا كۆرۈنۈشى) 1     (

ئۇالر تۈركولوگىيه ئىلمىنىڭ ئهمهلىيىتى ۋە چاررۇسىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

چۈشىنىشكه ئاسان بولسۇن ئۈچۈن بىز ئاۋۋال . ئۆتكۈر ئىجتىمائىي، مىللىي زىددىيهتتىن ئىبارەت

  .ئاتالغۇلىرىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمىز" تۈركولوگىيه ئىلمى"ۋە " تۈرك"

ئېلىمىزدىكى قهدىمكى زاماندىكى كۆچمهن چارۋىچى خهلق بولۇپ، (      ) تۈركلهر :    تۈرك  

 – 6تۈركلهر . كهڭ مهنىدە تېلې، تۈرك قهبىلىلىرىنى، تار مهنىدە تۈرك خانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
دا باش كۆتۈرۈپ چىققان بولۇپ، دەسلهپته )ھازىرقى ئالتاي تېغى(ئهسىردە ئالتۇنتاغ 

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، تۈرك ھهم تېلې قهبىلىلىرى – 6.  قارام بولغانجورجانالرغا

جورجانالرنى يوقىتىپ، تۈرك خانلىقىنى قۇرغان ھهم ھازىرقى مۇڭغۇلىيه خهل جۇمھۇرىيىتىدىكى 

زېمىنى بىر مهھهل شهرقته . خانگاي تاغ تىزمىسىنىڭ شهرقىي ئېتىكىدە ئوردىسىنى تىكلىگهن

. بته ئوتتۇرا ئاسىيادىكى كاسپىي دېڭىز ياكى ئارال دېڭىزىغا يهتكهنلياۋخې دەرياسىغا، غهر

 يىلى، تۈرك خانلىقى شهرقىي تۈرك خانلىقى ۋە غهربىي تۈرك خانلىقىغا – 582مىالدىيه 
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 ئهسىرنىڭ – 8. پارچىالنغان، ئۇالر خانلىق تهختىنى تالىشىش ئۈچۈن توختىماي نىزاالشقان

 ئارقىدىن ھاالك بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى –لهر ئارقا ئاخىرىدا، شهرقىي ۋە غهربىي تۈرك

شۇنىڭ بىلهن تۈركلهر تارىخ سهھنىسىدىن غايىب بولۇپ، . باشقا مىللهتلهرگه سىڭىپ كهتكهن

تۈركىستان ۋە " بابتىكى – 2 «1تۈركلهر . ھازىرقى زامان مىللىتى بولۇپ شهكىللىنهلمىگهن

دا سۆزلىشىدىغانالرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، تۈركىي تىل» .غا قاراڭ"شهرقىي تۈركىستان

  .ئۇالر ھهرگىزمۇ بىر مىللهت ئهمهس. تىلشۇناسلىقتا تىل ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن ئايرىلغان

سوۋېت . "نىڭ ئوخشاش بولمىغان تهبىرى بار"تۈركولوگىيه: "     تۈركولوگىيه

ىڭ تىلى، تارىخى، ئهدەبىياتى تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرن"دە ئۇ "ئېنسىكلوپېدىيىسى

. دېيىلگهن" ۋە مهدەنىيىتىنى تهتقىق قىلىدىغان ئىجتىمائىي پهنلهرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى

ھهرقايسى تۈركىي مىللهتلهر ۋە ئۇالرنىڭ تىل، مهدەنىيىتىنىڭ "گېرمانىيه ئالىمى بولسا ئۇنىڭغا 

دە گهرچه تۈركلهر بىلهن تۈركىي بۇ ئىككى تهدبىر. دەپ تهبىر بهرگهن" ئورتاقلىقىغا دائىر پهن

تىلدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهردىن ئىبارەت ئوخشاش بولمىغان كاتېگورىيىدىكى ئۇقۇمالر ئۆلۈك 

ھالدا بىرلهشتۈرۈۋېتىلگهن بولسىمۇ، ئهمما بىر نۇقتا ناھايىتى ئېنىق، يهنى تۈركىي تىلدا 

  . سۆزلىشىدىغانالرنىڭ ھهممىسى ھهرگىزمۇ بىر مىللهت ئهمهس

    بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تۈرك ۋە تۈركلهر تارىخشۇناسلىق ياكى تىلشۇناسلىقتىكى  

ۋە " تۈرك"ئىلمىي ئۇقۇم، تۈركولوگىيه بولسا يېقىنقى زاماندىكى ئالىمالرنىڭ ئاللىقاچان يوقالغان 

تارىخىي ئهمما، دەل مۇشۇ تهتقىقات سهۋەبىدىن ئاالھىدە . ئۈستىدىكى تهتقىقاتىدۇر" تۈركلهر"

  . نىڭ مهيدانغا كېلىشىگه يول ئېچىلغان"پانتۈركىزم"شارائىتنىڭ تهسىرىدە 

ئۆزىنىڭ قهدىمكى يېزىقى ۋە تارىخىنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ " تۈركلهر" ئهسىردە، – 19     

كهتكهندە، ياۋرۇپادىكى بهزى ئىلمىي تهتقىقات ئاپپاراتلىرىدىكى ئالىمالر بۇ كونا تارىخنى قېزىشقا 

ئۇالر ئهڭ ئاۋۋال ئوتتۇرا ئاسىيا يايالقلىرىدا مىڭ يىلدىن  ئارتۇقراق ساقلىنىپ تۇرغان . ندىتۇتۇ

تۈركچه مهڭگۈ تاشالرغا نهزەرىنى سېلىپ، تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ئۇنى تهتقىق قىلىشقا 

نىڭ تارىخى، مهدەنىيىتىگىچه كېڭىيىپ، "تۈركلهر"شۇنىڭدىن كېيىن، تهتقىقات . باشلىدى

 زور بىر تۈركۈم تهتقىقات نهتىجىلىرى مهيدانغا چىقىپ، خېلى كۆپ ئىجتىھاتلىق تهدرىجىي

  . شهكىللهندى" تۈركولوگىيه ئىلمى"ئالىمالر بارلىققا كېلىپ، 

ئهسلىدىن ساپ ئىلمىيلىككه ئىگه، ھېچقانداق سىياسىيۋىلىكى يوق پهن " تۈركولوگىيه     "

لهردىن بولغانلىقى، تهتقىقات ئوبيېكتى ۋە بولسىمۇ، تهتقىق قىلغۇچىالر ئوخشىمىغان دۆلهت

دائىرىسى خىلمۇخىل بولغانلىقى، تهتقىقاتنىڭ ۋاقتى ئۇزۇن بولغانلىقى ئۈچۈن بهزى 

بىرىنچىدىن، بهزى ئالىمالر قهدىمكى تۈرك خهلقى ۋە . قااليمىقانچىلىقالر شهكىللهندى

. ىر دەپ قارىدىھهم ھازىرقى تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنى ب" تۈركلهر"

ئىككىنچىدىن، تهتقىقات ئۇسۇلى ۋە تهتقىقاتتا پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر بىرال خىل بولۇپ 
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قېلىپ، تىلشۇناسلىق تهتقىقاتى تارىخشۇناسلىق تهتقىقاتىنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇۋېتىلىپ، 

چه ماتېرىيالالرنى پارىسچه ۋە ئهرەبچه ماتېرىيالالرغا زىيادە ئهھمىيهت بېرىلدى، ئهكسىچه خهنزۇ

ئۆز ئىچىگه ئالغان باشقا ماتېرىيالالرغا سهل قارالدى، نهتىجىدە تۈرك ئۇقۇمىنىڭ دائىرىسى 

ئۈچىنچىدىن، بهزى ئالىمالر بارلىق تۈركىي تىلدا . چهكسىز، مهنىسى تۇتۇق بولۇپ قالدى

شۇناس مهسىلهن، ۋېنگرىيىلىك شهرق. سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنى بىر مىللهت دەپ قارىدى

دېگهن كىتابىدا مۇشۇنداق " ئوتتۇرا ئاسىيا ھهققىدە ئومۇمىي بايان" يىلى يازغان – 1868ۋامبىرى 

بۇنداق قااليمىقانچىلىقالردىن ئهمهلىيهتته غهيرىي نىيهتتىكىلهر پايدىلىنىپ كېتىپ، ئۇ . قارىدى

  . نىڭ بارلىققا كېلىشىنىڭ نهزەرىيىۋى مهنبهسى بولۇپ قالدى"پانتۈركىزم"

ئهڭ ئاۋۋال چاررۇسىيه " پانتۈركىزم"   ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندا،   

ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تاتارىستاندا پهيدا بولغان بولۇپ، بۇنىڭ رېائل سهۋەبى 

تاتارالر ئۇزۇن مۇددەت رۇسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا تۇرغان بولۇپ، ئۇالرغا قارشى . بار

ىال توختىتىپ قويمىغان، بولۇپمۇ قهدىمكى تاتارالر قارشلىقى روھىغا ئهڭ باي چىقىشنى زاد

 ئهسىردىن كېيىن، چاررۇسىيه جىددىي كېڭىيىش ئېھتىياجىغا ماسلىشىش ئۈچۈن – 18. بولغان

نى تهرغىب قىلىپ، رۇسالرنى مهركهز قىلغان ھالدا سىالۋىيانالر ۋە باشقا "پانسىالۋىزم"

غا تاقابىل تۇرۇش "پانسىالۋىزم. "مىللهتلهرنى قۇل قىلماقچى بولدىھۆكۈمرانلىق قىلىنغۇچى 

شۇنداق . ئۈچۈن تاتارالر ئۇنىڭ بىلهن قارشىلىشااليدىغان بىر ئىدىيىۋى قورالغا موھتاج بولدى

غا "پانسىالۋىزم"نى بىرلهشتۈرۈپ "تۈركىي مىللهتلهر"تهبىئىيال ھهرقايسى " پانتۈركىزم"قىلىپ 

  . ئىدىيىۋى قورالغا ئايالندىقارشى تۇرىدىغان بىر 

ئارقىلىق كېڭىيىشى ۋە ئوتتۇرا " پانسىالۋىزم"چاررۇسىيىنىڭ . كېلىپ چىقىشى) 2    (

 ئهسىرنىڭ – 19ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنى بېسىشىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن 

شۇڭا .  قويدىنى ئوتتۇرىغا"پانتۈركىزم"غا تهقلىد قىلىپ "پان سىالۋىزم"ئاخىرىدا تاتارالر 

نىڭ تۈركىي تىللىق خهلقلهر ئارىسىدىكى كۆچۈرۈلمىسى، دېيىشكه "پانسىالۋىزم"نى "پانتۈركىزم"

  .بولىدۇ

نى ئهڭ بۇرۇن تارقاتقان ۋەكىللىك شهخسلهرنىڭ بىرى ئىسمائىل گاسپرنىسكىي "پانتۈركىزم     "

ئۇ . سپرايىل دەپ ئاتىغانبولۇپ، تۈركلهر ئۇنى گا)  يىلىغىچه ياشىغان– 1914 يىلىدىن – 1851(

نى "تهرجىمىلهر گېزىتى" يىلى يهنه – 1883نى، "تۈركمهن گېزىتى" يىلالر قىرىمدا – 1878

ئهڭ دەسلهپته ئۇ چېچىالڭغۇ، قاالق، ساۋاتسىز تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنى . چىقارغانىدى

اقلىنىش ئۈچۈن، بىرلهشتۈرۈش، يهنه چاررۇسىيه دائىرىلىرى بىلهن بىۋاسىته قارشىلىشىشتىن س

تىل، "نى، يهنى "ئۈچته بىرلىككه كېلىش"نى شهرھلهشته سهل ئېھتىياتچان بولۇپ، "پانتۈركىزم"

تىل جهھهتته، ئۇ ئوسمان تۈرك تىلى بىلهن تاتار . نى تهكىتلىدى"ئىدىيه، ھهرىكهتته بىرلىشىش

تهرجىمىلهر " قىلىپ، نى ئىجاد"ئورتاق تىلى"تىلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدىغان تۈركلهرنىڭ بىر خىل 
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دىنىي ئىسالھات ھهرىكىتىنى " جهدىد"ئارقىلىق تهشۋىق قىلدى، ئىدىيه جهھهتته، ئۇ " گېزىتى

دېگهنلىك بولۇپ، ئۇنىڭ " يېڭىچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلى "–" جهدىد. "كۈچهپ ئومۇمالشتۇردى

. ىش ئىدىيادروسى ياۋرۇپاچه مائارىپ ئارقىلىق مهدرىسىلهرنى ئىسالھ قىلىشنى تهشهببۇس قىل

نىڭ "پانئىسالمىزم"بىلهن " پانتۈركىزم"ھهرىكىتىدە " جهدىد"ئهمهلىيهتته گاسپرنىسكىي 

غا ئايالندۇرماقچى "قېرىندىشى"نىڭ "پانئىسالمىزم"نى "پانتۈركىزم"باغلىنىشىنى تېپىپ، ئاخىرىدا 

  يىلىدىن كېيىن ئورتاق تىلنى باھانه قىلىپ– 1905ھهرىكهت جهھهتته، ئۇ . بولغانىدى

، "مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى"رۇسىيىدىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش مهقسىتىدە 

بۇالر . نى قۇردى"مۇسۇلمانالر مهدەنىيىتىنىڭ تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش جهمئىيىتى"

نى ياپماقچى بولغانلىقىنى، ئهمهلىيهتته "پانتۈركىزم"ئارقىلىق " پانئىسالمىزم"ئۇنىڭ كۆرۈنۈشته 

ئهلۋەتته بۇ . نى بىرلهشتۈرمهكچى بولغانلىقىنى ئىپادىلهيتتى"پانتۈركىزم"بىلهن  " پانئىسالمىزم"

نى سىياسىيالشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇش خاھىشىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ "پانتۈركىزم"پائالىيهتلهر ئۇنىڭ 

  . بېرەتتى

دىن سىياسىي نى ھهقىقىي ھالدا تىل، مهدەنىيهت كاتېگورىيىسى"پانتۈركىزم"     ۋەھالهنكى، 

 يىلىدىن – 1876(كاتېگورىيىگه كۆتۈرگىنى ھهم ئۇنى سىياسىي ھهرىكهتكه ئايالندۇرغىنى ئاقچۇرا 

ئۇ گاسپرنىسكىينىڭ تۇغقىنى بولۇپ، بارلىق تۈركلهرنىڭ . بولدى)  يىلىغىچه ياشىغان– 1935

 1908 – 1905ئۇ . ئىتتىپاقلىشىپ بىر مىللىي ئىتتىپاق شهكىللهندۈرۈشىنى تهشهببۇس قىالتتى

سىياسىي ھهرىكىتىگه زور تهسىر كۆرسهتكهنىدى، " پانتۈركىزم" يىلالردىكى رۇسىيىدىكى –

نى سىياسىيالشتۇرۇش يولىدا تېخىمۇ چوڭ قهدەم تاشلىغىنى پروفېسسور ئهخمهت "پانتۈركىزىم"

تۈركىستان مىللىي " كهينىدە –ئۇ ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنىڭ ئالدى . ۋەلىدى توغان بولدى

نى تهشكىللهپ، بۇخارادا باش شتاب قۇرغان بولۇپ، بۇخارا، خىۋە، پهرغانه، "ىتېتىكوم

سىمىرىچ قاتارلىق جايالردا مۇستهقىل تۈرك دۆلهتلىرىنى قۇرۇش، ئاندىن ئۇالرنى بىرلهشتۈرۈپ 

ھالبۇكى، ئۆكتهبىر . پانتۈرك دۆلهتلىرى بىرلهشمىسىنى شهكىللهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغانىدى

نى تهنقىد قىلىپ، "پانئىسالمىزم"ۋە " پانتۈركىزم" كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقى ئىنقىالبىدىن

دىن پايدىلىنىپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"جاھانگىرالرنىڭ 

ۋە " پانئىسالمىزم"ئاغدۇرمىچىلىق تهشۋىقاتى قىلىشىغا دەككه بېرىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

ئۆكتهبىر . ھهرىكىتىگه زەربه بهردى" باسمىچىلىق" ئالغان خاراكتېرىنى" پانتۈركىزم"

 – كهينىدە، گاسپرنىسكىي، ئاقچۇرا ۋە ئهخمهت ۋەلىدى توغانالر ئىلگىرى –ئىنقىالبىنىڭ ئالدى 
تۈركىيىدە يىلتىز " پانتۈركىزم"شۇنىڭدىن كېيىن . كېيىن بولۇپ تۈركىيىگه قېچىپ كهتتى

  . ئىدىيىۋى ئېقىمى بولۇپ شهكىللهندى" پانتۈركىزم"تارتىپ، كهڭ تارقالغان 

تۈركىيىگه تارقالغاندىن كېيىن، تۈركىيىدە " پانتۈركىزم. "شهكىللىنىشى ۋە تهرەققىياتى) 3     (

ئىلمىنىڭ تهسىرىدە، زىيالىيالر، " تۈركولوگىيه"ياۋرۇپادىكى . قايتىدىن تونۇلۇشقا باشلىدى
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. مول ھهم ئۆزگىچه تىلىنى قايتىدىن بايقىدىنىڭ تارىخىنى، ئۇالرنىڭ "تۈركلهر"نهزەرىيىچىلهر 

نىڭ پارالق تارىخىنى يورۇتتى "تۈركلهر"بهزى ئالىمالر، شائىرالر ۋە يازغۇچىالر ئۆز ئهسهرلىرىدە 

دېگهن " دۇنيا تارىخى"مهسىلهن، سۇاليمان پاشا ئىسىملىك بىر گېنېرال ئۆزىنىڭ . ۋە ئىپادىلىدى

ىغانلىقىنى يازغان بولسا، ئىمىن يوردادىل ئىسىملىك بىر نى يېڭىۋاشتىن بايق"تۈركلهر"ئهسىرىدە 

ئاھ، تۈركلهر، تۆمۈر ۋە ئوتتىن تۆرەلگهنلهر، كۇللى ۋەتهننىڭ : "شائىر ئۆز شېئىرىدا

  . دەپ چۇقان سالدى" قۇرغۇچىلىرى، كۇللى تاجىنىڭ ئىگىلىرى

زەرىيىسىمۇ رەسمىي نه" پانتۈركىزم"دولقۇنىدا، " يېڭىۋاشتىن بايقاش"    تۈركلهرنى بىلىش ۋە 

نىڭ پېشۋاسى زىيا گوكائلىپ دەل ئۇنىڭ ۋەكىلى بولۇپ، "پانتۈركىزم"تۈركىيىدىكى . شهكىللهندى

نى "پانتۈركىزم"دېگهن ئهسىرىنى پانتۈركچىلىكىنىڭ ئۇللۇق ئهسىرى، " تۈركىزم ئاساسلىرى"ئۇنىڭ 

 بولىدۇ، ئۇ سىستېمالشتۇرغان، تهرتىپكه سالغان تۇنجى نهزەرىيىۋى دەستۇر دېيىشكه

 تۈركىيىمۇ ئهمهس، –تۈركلهرنىڭ ئانا ماكانى "تۈركلهرنىڭ بىرال خىل تىلى ۋە مهدەنىيىتى بار، 

(     ) ئاتالىمىش تۇران . دەپ قارىدى" تۈركىستانمۇ ئهمهس، بهلكى بىپايان ھهم چهكسىز تۇران

ى تۈزلهڭلىكنى، جۇغراپىيه ئىلمىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى كاسپىي دېڭىزنىڭ شهرقىي جهنۇبىدىك

نى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئۇ شىمالدا سىر دەرياسىنىڭ تۆۋەن "تۇران تۈزلهڭلىكى"يهنى 

ئېقىنىغىچه، جهنۇبتا ئامۇ دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىغىچه سوزۇلىدۇ، تهخمىنهن ھازىرقى 

ي قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئوتتۇرا قىسمى ۋە ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئوتتۇرا غهربى

قىسمىغا توغرا كېلىدۇ، يهنىمۇ جهنۇبقا سۈرۈلگهندە ئىراننىڭ شىمالىدىكى سىمنان ئۆلكىسىنىڭ 

چىالر ئۇنى "پانتۈركىزم"شهرقىدىكى بىر كىچىك شهھهرمۇ تۇران دەپ ئاتىلىدۇ، ئهمما، 

خالىغانچه كېڭهيتىپ، تۈركىي مىللهتلهر ئولتۇراقالشقان بارلىق جايالرنى ۋە تارىختا تۈركلهر 

تۈرك "دەپ، ئۇنى " تۇرانىيه"ياكى " تۇران"مهن چارۋىچىلىق قىلغان بارلىق رايونالرنى كۆچ

تۈركىيىدە ئۈزلۈكسىز " پانتۈركىزم"شۇنداق قىلىپ، . نىڭ زېمىنى دەپ ئاتىدى"ۋەتىنى

 يىلى ياش تۈركچىلهر پارتىيىسى ھاكىمىيهت تۇتقاندىن كېيىن، ئۇ – 1909راۋاجالندى، 

ت يۆنىلىشىگه، رۇسىيه تهۋەسىدىكى تاتارالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى تۈركىيىنىڭ بىر سىياسه

  . بىر تهرەپ قىلىشنىڭ ئاساسىي مۇقامغا ئايلىنىپ قالدى

نىڭ تۈركىيىدە تارقىلىشى ۋە تهرەققىي قىلىشىنىڭ تارىخىي ھهم رېائل مهنبهسى "پانتۈركىزم     "

  . بار

ن تۈركلىرىنىڭ ئوسمان ئىمپېرىيىسىگه بولغان ئوسما" پانتۈركىزم"     تارىختىن قارىغاندا، 

تۈرك مىللىتى بىر يېقىنقى زامان مىللىتى بولۇپ، ئۇالر ئهينى ۋاقىتتا . سېغىنىشىغا ماسالشقان

غهربكه كۆچكهن سهلجۇق تۈركلىرى ۋە ئوسمان تۈركلىرىنىڭ ئۇزاق تارىخى تهرەققىيات 

كېيىن ئۇالر ئاسىيا، ئافرىقا، . نگهنجهريانىدا يهرلىك مىللهتلهرنى قوشۇۋېلىشىدىن شهكىلله

بۇ ئىمپېرىيه كېيىن غهرب كاپىتالىزمىنىڭ . ياۋرۇپاغا كېڭهيگهن ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى قۇرغان
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گۈللىنىشىگه ئهگىشىپ تهدرىجىي زاۋاللىققا يۈزلهنگهن ھهم غهربلىكلهر تهرىپىدىن 

هلتهنىتى ئىزچىل ھالدا بهزى شۇنداق بولسىمۇ، بۈيۈك ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ س. بۆلۈۋېتىلگهن

نىڭ "پانتۈركىزم"بۇنداق ئهھۋالدا . خىيالپهرەسلهرنىڭ بېشىنى قايدۇرۇپ، كاللىسىدىن كهتمىگهن

ئوسمان تۈرك ئىمپېرىيىسىنىڭ بارلىق تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ ئوتتۇرا 

ۇرۇشنى قۇترىتىش تهسهۋۋۇرى دېڭىزدىن تىنچ ئوكيانغىچه بولغان تېخىمۇ بۈيۈك ئىمپېرىيه ق

شۈبھىسىزكى ئوسمان تۈرك ئىمپېرىيىسىنىڭ سهلتهنىتىنى قايتىدىن تىكلهشنى ئوياليدىغان 

  . كونىلىققا ھېرىس قىلغۇچىالرنىڭ شېرىن خىيالىغا ئىلھام بهرگهن

ئهينى ۋاقىتتىكى ئوسمان تۈركلىرى ھۆكۈمرانلىرىنىڭ " پانتۈركىزم"     رېائللىقتىن قارىغاندا، 

 ئهسىرنىڭ بېشىدا، – 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە – 19. سىياسىي ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنالشقان

ياۋرۇپا مۇستهملىكچىلىرىنىڭ تهھدىتىگه دۇچ كهلگهن ئوسمان تۈركلىرىمۇ ئۆزگىرىش ئىچىدە 

نهزەرىيىسى ئۇالرنىڭ سىياسىي " پانتۈركىزم. "مهۋجۇتلۇقىنى ۋە تهرەققىياتىنى ئىستىدى

ياش تۈركچىلهر " يىلى – 1889. ىش ياسىشىنى نهزەرىيه بىلهن قوللىدىجهھهتته ئۆزگىر

قۇرۇلۇپ، سىياسىي جهھهتته ئاساسىي ) مۇ دېيىلىدۇ"بىرلىك ۋە ئالغا پارتىيىسى" ("پارتىيىسى

 يىلى – 1909نى تهرغىب قىلدى، "پانتۈركىزم"ئىدىيىۋى جهھهتته . قانۇننى تهشهببۇس قىلدى

يېڭى ھۆكۈمهتنىڭ ئاساسلىق . دۇرۇپ يېڭى ھۆكۈمهت قۇردى نى ئاغ2ئۇالر ئابدۇلھهمىد 

يهنه كېلىپ ياش تۈركچىلهر پارتىيىسىنىڭ . چىالردىن بولدى"پانتۈركىزم"ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى 

)  يىلىغىچه ياشىغان– 1922 يىلىدىن – 1881(بهزى تهدبىر بهلگىلىگۈچىلىرى، مهسىلهن، ئهنۋەر 

ئۇالر ئوتتۇرا دېڭىزدىن . سىياسىتى سۈپىتىدە يولغا قويدىنى دۆلهت "پانتۈركىزم"قاتارلىقالر 

تىنچ ئوكيانغىچه بولغان بىر بۈيۈك ئىمپېرىيه قۇرۇپ، ئاسىيانىڭ كۆپ قىسىم يېرىنى ئىگىلهپ، 

  . ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سهمهرقهنتنى پايتهخت قىلىشنى ئويلىدى

چىيىۋاتقان قارانىيىتىگه پۇرسهت چىالرنىڭ كۈ"پانتۈركىزم" دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ پارتلىشى بۇ – 1    

. نى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولدى"غايىسى"شۇنىڭ بىلهن ئۇالر مالىمانچىلىقتا ئۆز . تهمىنلىدى

ئۇالر بىر بولسا مهخپىي ئاپپاراتالرنى قۇرۇپ، ئاتالمىش تۈركلهر ئولتۇراقالشقان جايالرغا كهڭ 

نىڭ ئىشپيونلۇق تهشكىالتىدىن مهسىلهن، گېرمانىيىلىك فون خونتېر. تهشۋىقات يۈرگۈزدى

 1916 – 1915بۇ تهشكىالت . نىڭ زەھىرىنى چاچتى"پانئىسالمىزم"ۋە " پانتۈركىزم"پايدىلىنىپ 

 يىلالردا ئافغانىستان، رۇسىيه ۋە جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغا ئون مىڭدىن ئارتۇق تهشۋىقات –

مهسىلهن، بۇخارا ۋە . ە يېتهكلىدىبىر بولسا مىللىي ماجىراالرنى قوللىدى ۋ. بۇيۇمىنى تارقاتتى

بۇ . كافكاز رايونىغا قورال سېتىپ بېرىپ تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنى ئىش تېرىشقا قۇتراتتى

ئوسمانلى تۈركىيىسى ئۇرۇشتا . ھهرىكهتلهر جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغىمۇ تهسىر كۆرسهتتى

پارتىيىسى تۈركىيىنىڭ ئۇرۇشقا ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر تهرىپىدە تۇرغان بولۇپ، ياش تۈركچىلهر 

قاتنىشىشتىكى ئويى رۇسىيىنى بهربات قىلىپ، ئوسمان ئىمپېرىيىسى ئۈچۈن بىر مۇۋاپىق 
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تېررىتورىيه ھازىرالش، شۇنىڭ بىلهن بىلله تېررىتورىيه تهۋەسىدىكى بارلىق تۈركىي قوۋمالرنى 

تۈپ " پانتۈركىزم"سىمۇ، ئاقىۋەتته تۈركىيه ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولغان بول. بىرلهشتۈرۈش، دېدى

يىلتىزدىن يوقالماي، ياش تۈركچىلهر پارتىيىسىنىڭ بىر قىسىم ئهزالىرى يهنىال رۇسىيه ئۆكتهبىر 

 يىلى ئهنۋەر ئوتتۇرا ئاسىيادا – 1921. ئىنقىالبىدىن كېيىنكى رۇسىيىدە ھهرىكهت قىلدى

 يىلى – 1922رشىلىشىپ، ھهرىكىتىگه قوماندانلىق قىلىپ، بولشېۋىكالر بىلهن قا" باسمىچىلىق"

  . ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى

 يىلى ئوسمانلى تۈركىيىسىدە ئىنقىالب پارتالپ، مۇستاپا كامال رەھبهرلىكىدىكى – 1923    

مۇستاپا كامال . تۈركىيه بۇرژۇئازىيىسى نۇسرەت قازىنىپ، تۈركىيه جۇمھۇرىيىتىنى قۇردى

غا "پانتۈركىزم"ىنى تىكلهش، تۇتامى يوق تۈركىيه تهۋەسىدە تۈركلهرنىڭ ئاساسىي مىللهتلىك ئورن

 يىلى ياش تۈركچىلهر – 1926نى ئوتتۇرىغا قويدى ھهم "تۈركىزم"قارشى تۇرۇش مهقسىتىدە 

. چىالرنىڭ ھهرىكىتىگه قاتتىق زەربه بهردى"پانتۈركىزم"پارتىيىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ 

 –چىالر ئارقا "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"شۇنىڭدىن كېيىن بىر تۈركۈم قېرى، جاھىل 
ۋە " پانئىسالمىزم"پهسكويغا چۈشۈپ قالغان بولسىمۇ، " پانتۈركىزم"ئارقىدىن ئۆلۈپ ، 

ئىدىيىلىرى يهنىال " پانتۈركىزم"تازىالنمىغان ۋە تهنقىد قىلىنمىغانلىقتىن، ھهرخىل " پانتۈركىزم"

  . تارقىلىپ يۈردى

يهنه " پانتۈركىزم" يىللىرىدا – 40 – 30 ئهسىرنىڭ – 20. ئۆزگىرىشى ۋە ھازىرقى ھالىتى) 4      (

بىرىنچىدىن تۈركىيه قاتارلىق . جانلىنىپ،سىياسىي جهھهتته فاشىزم بىلهن تىلىنى بىر قىلىۋالدى

 – ژۇرنالالر نهشر قىلىنىپ، بۇ ئارقىلىق ئۇالر بىر –لىق كىتاب "پانتۈركىزم"جايالردا نۇرغۇن 
ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، بۇ مهزگىلدە . كارا تارقاتتىبىرىنى كۆككه كۆتۈردى، ھهتتا ئاش

ياش "، "يېڭى تۇران" ژۇرنال، جۈملىدىن –ياۋرۇپا ۋە تۈركىيىدە نهچچه ئون خىل كىتاب 

، "بىرلىشىش"، "ئهرگىنه دەرياسى"، "يېڭى تۈركىستان"، "مىللهتنىڭ يېڭى يولى"، "تۈركىستان

تۈرك دۇنياسى ۋە تارىخىي "دېگهندەك ژۇرنالالر، " شانىتۈركلهرنىڭ نى"، "تهڭرىتاغ"، "كۆك بۆرە"

تۇران خهلقلىرى ۋە "، "يولى) پانتۈركىزم(تۈركىزم ۋە "، " تىبهت– تۈركىستان –تۇران "، "بۇرچ

، "تۈركىزمنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە تارقىلىشى"، "ئۇالرنىڭ سىياسىي تارىخىنىڭ ئاساسىي يولى

دېگهندەك " نىڭ تۆھپىلىرىنى خاتىرىلهيلى)پانتۈركىزم (، "قولالنمىسى) پانتۈركىزم(تۇران ۋە "

 ژۇرنالالر  تارىخنى ئوخشىمىغان تهرەپلهردىن –كىتابالر نهشر قىلىنغان بولۇپ، بۇ كىتاب 

 دۇنيا ئۇرۇشى – 2ئىككىنچىدىن، . نى تهشۋىق قىلغان"پانتۈركىزم"بۇرمىالپ ۋە ئويدۇرۇپ، 

لىقى نهزەرىيىسىنى تهرغىب قىلىپ، بۈيۈك تۈرك چىالر تۈركلهر ئهال"پانتۈركىزم"مهزگىلىدە 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ناتسىتالر . ئىمپېرىيىسى قۇرۇش زەھىرىنى داۋاملىق چاچتى

دىن پايدىلىنىپ، گېرمانىيه "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"گېرمانىيىسى ۋە ياپون مىلىتارىزمىمۇ 

كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ۋەتهننى . ىلدىنى ئاشكارا تهشۋىق ق"پانتۈركىزم"مهتبۇئاتلىرى 
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قوغداش ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسىگه ۋە دۇنيانىڭ فاشىسىزمغا قارشى ئۇرۇشنىڭ غهلىبىسىگه 

  .يهنه بىر قېتىم ئېغىر زەربىگه ئۇچرىدى" پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ئهگىشىپ، 

" پانتۈركىزم"هزگىلىدە،  دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى سوغۇق مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشى م– 2      

چىالر خهلقائرادا "پانتۈركىزم"تۈركىيىدىكى . تۈركىيىدە يهنه يېڭىچه رول ئېلىشقا باشلىدى

چى "پانتۈركىزم" يىلى – 1950. كوممۇنىزمغا، سوۋېت ئىتتىپاقىغا، جۇڭگوغا قارشى چىقتى

لىقىغا ئىشىنىشى، تۈرك بولغۇچى تۈرك ئىرقىنىڭ تولىمۇ ئهال"نى شهرھلهپ، "پانتۈركىزم"ئهزىز 

مىللهتنىڭ تارىخىنى ھۆرمهتلىشى، تۈرك كوللېكتىپى ئۈچۈن، ئهشهددىي رەقىبى موسكۋاغا 

تۈركىيىنىڭ سىياسىي . دېدى" قارشى تۇرۇش ئۈچۈن قۇربان بېرىشكه ھازىرلىنىشى كېرەك

" پانتۈركىزم" يىلى سىياسىي ئىدارە قىلىش بوشاشقاندىن كېيىن، – 1965ساھهسىدە، 

ىكى ئاساسىي سىياسىي ئېقىمغا كۆتۈرۈلۈشكه ئۇرۇنۇپ، مىللهتچىلىك ھهرىكىتى تۈركىيىد

چىالر ئېتىراپ قىلىنىشقا ئېرىشهلمهي، "پانتۈركىزم"ھالبۇكى، . پارتىيىسىنى تىزگىنلىدى

مىللهتچىلىك ھهرىكىتى پارتىيىسىمۇ ھېچقانداق . ئىنتايىن ئوڭچىل قىياپهتته مهيدانغا چىقتى

 ئورۇننىڭ ئاران بىرىگه 450 يىلى پارالمېنتتىكى – 1969غاچقا، ئاممىۋى ئاساسى بولمى

 يىلى ھهربىي ئىدارە قىلىش يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، بارلىق سىياسىي – 1980. ئېرىشتى

نىڭ تۈركىيىنىڭ "پانتۈركىزم"بۇنىڭ بىلهن . پارتىيىلهر ۋە تهشكىالتالر ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى

  . نه بهربات بولدىسىياسىي ساھهسىگه كىرىش ئويى يه

 يىللىرىنىڭ بېشىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە ئوتتۇرا – 90  ئهسىرنىڭ 20      

چىالرغا "پانتۈركىزم"ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق بهش جۇمھۇرىيهتنىڭ مۇستهقىل بولۇشى 

.  باشلىدىيهنه جانلىنىشقا" پانتۈركىزم"كۈچلۈك ئۈمىد بېغىشالپ، تۈركىيىنى مهركهز قىلغان 

سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئايرىلىپ چىققاندىن كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهرقايسى دۆلهتلهردىكى 

نى ئاشكارا رەت قىلسا "پانتۈركىزم"ئالىمالردىن تارتىپ ھۆكۈمهت دائىرىلىرىگىچه بىر تهرەپتىن 

نى "تۈرۈشبىرلىككه كهل"تىلى، ئىدىيىسى ۋە ھهرىكىتىنى " تۈركىستان"يهنه بىر تهرەپتىن 

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق دۆلهتلهرنىڭ پانتۈرك تىلىغا بولغان . ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويدى

غا تۇتقان پوزىتسىيىسىدە يهنه ئۆزگىرىش پهيدا "پانتۈركىزم"قىزغىنلىقى تۈركىيه دائىرىلىرىنىڭ 

  . قىلدى

ۆزبېكىستان، تۈركىمهنىستان،  يىلى، تۈركىيه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قازاقىستان، ئ– 1922     

قىرغىزىستان، ئهزەربهيجاننىڭ رەھبهرلىرىنى تهكلىپ قىلىپ، ئهنقهرەدە تۇنجى نۆۋەتلىك تۈركىي 

. يهنه ئهۋج ئالدى" پانتۈركىزم"بۇنىڭ بىلهن . تىللىق دۆلهتلهر باشلىقلىرى يىغىنى ئاچتى

ڭىزىدىن جۇڭگوغىچه بولغان مۇ قايتىدىن سىياسىي سهھنىگه چىقىپ، ئادىرىائتىك دې"تۇرانىزم"

 نۆۋەتلىك تۈركىي تىللىق – 2 يىلى – 1994. قۇرۇش تهشهببۇس قىلىندى" تۇران ئىتتىپاقى"

لىق "پانتۈركىزم"يىغىندا گهرچه . دۆلهتلهر باشلىقلىرى يىغىنى يهنه تۈركىيىدە ئېچىلدى
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زۇڭتۇڭ .پ قالدىكهيپىيات يهنىال قويۇق بولسىمۇ، ئهمما باشتىكى ئهسهبىيلىك پهسكويغا چۈشۈ

" يوق) پانئىسالمىزم(، )پانتۈركىزم(بۇ يهردە ھېچقانداق : "نهزەربايېف يىغىندا تهنتهنىلىك ھالدا

" تۈركىي تىللىق دۆلهتلهر"يىغىندىكى مهۋقه مائارىپ، مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق . دېدى

  . ئوتتۇرىسىدا بىر مهدەنىيهت كۆۋرۈكى ھاسىل قىلىش بولدى

مهزگىلدە، مۇستهقىللىقنىڭ خۇشاللىقىدىن رېائللىققا قايتىپ كهلگهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى       بۇ 

. ھهرقايسى دۆلهتلهر ئۆزلىرىنىڭ تهرەققىيات يولى ئۈستىدە ئهستايىدىل ئىزدىنىشكه باشلىدى

نىڭ ئۆزلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئايرىلىپ چىققان چاغدىال مهلۇم سىياسىي "پانتۈركىزم"ئۇالر  

ھمىيهتكه ئىگه بولغانلىقىنى، ناۋادا ئهمدى ئۇنى ئۆز مهيلىگه قويۇۋەتسه ئۇنىڭ دۆلهتنىڭ ئه

چۈنكى، . مۇستهقىللىقى ۋە تهرەققىياتىغا تهھدىت پهيدا قىلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى

ئهزەلدىن تۈركلهرنىال ئهمهس، بهلكى بۇ رايوندىكى بارلىق خهلقلهرنى ئۆز ئىچىگه ) تۈركىستان"(

بۇ ئهمدىال مۇستهقىللىققا ئېرىشكهن، قوشنا ئهللهر بىلهن ئهنەئنىۋى "بولۇپ، " كهلگهنئېلىپ 

نىڭ قولىغا چۈشۈپ،ئۇنى بويۇنغا )ئاكا(نىڭ قولىدىن بۇ )ئاكا(مۇناسىۋىتى ئۈزگهن ھالهتته، ئۇ 

،  ئېقىم مهسىلىلىرى " ئهسىر بوسۇغىسىدا– 21: "نهزەربايېف «1" مىندۈرۈشتىن دېرەك بېرەتتى

بۇ تۈركىي تىللىق دۆلهتلهر ئىتتىپاقى "تۈركىيىمۇ ». بهت– 151 يىل، – 1997ىياتى، نهشر

پىالنىنىڭ خاتا ئىكهنلىكى ۋە تهتۈر رول ئوينايدىغانلىقى ئاللىقاچان ئىسپاتالندى، تۈركىيىلىكلهر 

" ئۆزىنىڭ بۇ جهھهتتىكى قۇدرىتىنىڭ چهكلىكلىكىنى سهگهكلىك بىلهن تونۇپ يېتىشى كېرەك

  . ىدىدەپ قار

يهنه مهدەنىيهت ساھهسىگه يىغىلىۋالغان بولسىمۇ، بىز ئۇنىڭ " پانتۈركىزم"     نۆۋەتته، 

چىالر داۋاملىق "پانتۈركىزم. "تۈركىيىدە يهنىال جانلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەك

، ئۇنىڭ ئىدىيىسىنى تهرغىب قىلىۋاتىدۇ" پانتۈركىزم" ژۇرنال، كىتابالرنى نهشر قىلىپ، –گېزىت 

 –دېگهندەك نهچچه ئون خىل گېزىت " تۈركىستان ئاۋازى"، "تۈرك ئىتتىپاقى"، "تۈرك ۋەتىنى"
ھازىرقى تۈرك "، "بۈيۈك ھۇن ئىمپېرىيىسى تارىخى"، "بۈيۈك تۈرك تارىخى"ژۇرنىلى، يهنه 

. دېگهندەك نۇرغۇنلىغان كىتابلىرى بار" مۇقهددەس يهر"نهچچه يۈز جىلىدلىق " دۇنياسى

نىڭ تهرەققىياتىغا نهزەر سالغاندا، شۇنى سهگهكلىك بىلهن كۆرۈشىمىز زۆرۈركى، "ۈركىزمپانت"

سىياسىي سهھنىگه يۈگۈرۈپ، ياكى مىللىي " پانتۈركىزم"دۇنيادا بىرەر داۋالغۇش بولغان ھامان 

بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىدىيىۋى قورالى بولغان، ياكى سىياسىي بىرلىشىشنىڭ نهزەرىيىۋى 

  . الىغا ئايالنغانقور

  

  نىڭ مۇناسىۋىتى"ئىككى پان. "6
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 ئهسىرنىڭ بېشىدا مهيدانغا – 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى – 19" پانتۈركىزم"بىلهن " پانئىسالمىزم     "

كهلگهن ئىككى ئىدىيىۋى ئېقىم بولۇپ، ئالدىنقىسى دىنىي ئېتىقادنى چىقىش قىلىپ دىننى 

كېيىنكىسى . سىياسىيغا خىزمهت قىلدۇرماقچى بولغانسىياسىيالشتۇرماقچى، بۇ ئارقىلىق ئۇنى 

بولسا ئىلمىي ئۇقۇمنى چىقىش قىلىپ، تارىختىكى تۈرك قوۋملىرىنى ھازىرقى زامان مىللىتىگه 

ئهڭ " نهزەرىيه"گهرچه بۇ ئىككى . ئايالندۇرماقچى ھهم ئۇنى سىياسىيالشتۇرماقچى بولغان

بولسىمۇ، ئهمما تۈركىيىدە يىلتىز تارتىپ زور دەسلهپته تۈركلهر تهرىپىدىن بهرپا قىلىنمىغان 

. تهرەققىياتقا ئېرىشىپ،ھهر ۋاقىت تۈركىيىنىڭ سىياسىي سهھنىسىدە نامايهن بولغان

نىڭ ئهڭ دەسلهپكى مهقسىتى ئىسالم دىنىنى ئىسالھ قىلىپ، ياۋرۇپا "پانئىسالمىزم"

نىڭ دەسلهپكى "انتۈركىزمپ"مۇستهملىكچىلىرىنىڭ مهدەنىيهت تاجاۋۇزچىلىقىغا تاقابىل تۇرۇش، 

نى گۈللهندۈرۈپ، ئورتاق يېزىق، قېلىپالشقان تىل ۋە "تۈرك مىللىتى"مۇددىائسىمۇ ئاتالمىش 

غا قارشى تۇرۇش "پانسىالۋىزم"مهدەنىيهت بهرپا قىلىپ، چار پادىشاھنىڭ مۇستهبىتلىكىگه ۋە 

ئهمما، . هكس ئهتتۈرگهنبولۇپ، بۇ يېڭىدىن پهيدا بولغان بۇرژۇئازىيىنىڭ ئىنقىالب تهلىپىنى ئ

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى فېوئدالىزم ۋە بيۇروكراتىزمدىن كېلىپ چىققان بولغاچقا ھهم چاررۇسىيه 

ۋە غهرب مۇستهملىكچىلىرى بىلهن توقۇنۇشىدىغان تهرىپى، ھهم ئۇالر بىلهن مۇرەسسهلىشىدىغان 

مۇھىمى ئوسمانلى تۈركىيىسى شۇنىڭ بىلهن بىلله، . ۋە ئۆزئارا پايدا يهتكۈزىدىغان تهرىپى بولغان

ۋە " پانئىسالمىزم"تارىخى ۋە رېائلنى، دىنىي ۋە مىللىي ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه بولغاچقا، 

بۇ يهردە مهۋجۇتلۇقنىڭ مۇنبهت تۇپرىقىنى تېپىپ، چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ھهم " پانتۈركىزم"

ا ھۆكۈمرانالرنىڭ قورالىغا ئۆزئارا بىرىككهن، ئوسمانلى تۈركىيىسى ئىچىدە ئۇالر ئورتاق ھالد

ئايالنغان، تاشقى جهھهتته بولسا ئۇالر ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ كېڭهيمىچىلىك قىلىش ۋە 

. ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى قايتىدىن قۇرۇش خىيالىنىڭ نهزەرىيىۋى مهنبهسى بولۇپ قالغان

 پۈتۈن رۇسىيه  يىلى– 1905ئوسمانلى تۈركىيىسىدىن باشقا ئهللهردە، بولۇپمۇ چاررۇسىيىدە، 

نىڭ "ئىتتىپاقى"مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىشىغا ئهگىشىپ چېچىالڭغۇ مۇسۇلمانالر 

نىڭ چاررۇسىيه بىلهن مۇرەسسهلهشكهنلىكىنىڭ "پانتۈركىزم"بىلهن " پانئىسالمىزم"قۇرۇلۇشى 

 ۋە "پانئىسالمىزم" دۇنيا ئۇرۇشى پارتلىغاندىن كېيىن، رۇسىيىدىكى – 1. بهلگىسى بولغان

نىڭ ھىمايىچىلىرى چارپادىشاھنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتته مهنپهئهتلهندۈرۈشكه "پانتۈركىزم"

ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن . ئېرىشكهنلىكتىن پۈتۈنلهي چاررۇسىيىنىڭ سادىق پۇقرالىرىغا ئايالنغان

رغىب نى ته"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ھهرىكىتى " باسمىچىلىق"كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

 يىلى ئهنۋەر يوشۇرۇنچه ئوتتۇرا ئاسىياغا – 1921. قىلىپ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن قارشىالشقان

ۋە " پانئىسالمىزم"بۇنىڭ بىلهن . كىرىپ قىزىل ئارمىيه بىلهن ئۇرۇشۇشنى تهشكىللىگهن

 پۈتۈنلهي بۇرژۇئا مىللهتچىلىكنىڭ ئهكسىيهتچىل ئىدىيىۋى ئېقىمىغا ۋە سىياسىي" پانتۈركىزم"

  . قورالىغا ئايلىنىپ قالغان
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نىڭ "پانتۈركىزم"بىلهن " پانئىسالمىزم"     يۇقىرىدىكى باياندىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، گهرچه 

پهيدا بولغان ۋاقتى، ئورنى ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئۇالر ھهيران قاالرلىق ئوخشاشلىققا، زىچ 

  . مۇناسىۋەتكه ئىگه

نىڭ ماھىيىتى بىردەك بولغانلىقتىن، كىشىلهر ئۇالرنى "ركىزمپانتۈ"بىلهن " پانئىسالمىزم"     دەل 

ناۋادا ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا پهرق بار دېيىلسه، بۇ پهقهتال ئۇالرنىڭ . تهڭ ئورۇنغا قويغان

دىندىن پايدىلىنىپ  ئۆزىنىڭ سىياسىي مهقسىتىگه " پانئىسالمىزم. "شهكلىدە ئىپادىلىنىدۇ

بولسا ئىرق نهزەرىيىسىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ سىياسىي " پانتۈركىزم"يهتمهكچى بولغان، 

نىڭ "پانئىسالمىزم"كېلىپ چىقىشىدىن قارىغاندا، . قارانىيىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغان

" پانئىسالمىزم"دىن بۇرۇن ؛ قاپالش دائىرىسىدىن قارىغاندا، "پانتۈركىزم"مهيدانغا كهلگهن ۋاقتى 

نىڭكىدىن كهڭ ؛ نهزەرىيه ۋە ئىدىيه سىستېمىسىدىن "پانتۈركىزم "قاپلىغان جۇغراپىيىلىك دائىرە

نىڭ ئاساسى، نهزەرىيىسى ۋە ئىدىيه سىستېمىسى "پانئىسالمىزم"قارىغاندا، 

  . نىڭكىدىن تېخىمۇ پۇختا، مۇكهممهل ۋە ئهتراپلىق"پانتۈركىزم"

  

   پاراگراف  شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشى– 2

  

مۇڭغۇلىيه، رۇسىيه، .  شىمال چېگرىسىغا جايالشقان     شىنجاڭ ۋەتىنىمىزنىڭ غهربىي

قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان، ئافغانىستان، پاكىستان ۋە ھىندىستان قاتارلىق 

.  كىلومېتىردىن ئاشىدۇ5600سهككىز دۆلهت بىلهن قوشنا، ئومۇمىي چېگرا لىنىيىسى 

اكىستان ئىسالم دىنىنىڭ تهسىرىگه قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان، ئافغانىستان ۋە پ

يهنه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستانمۇ ئىسالم . كۈچلۈك ئۇچرىغان دۆلهتلهردۇر

شۇڭا، شىنجاڭنىڭ ئهتراپىدا ئىنتايىن مۇرەككهپ . دىنىنىڭ تهسىرى ئىنتايىن چوڭقۇر ئهللهردۇر

 ئاساسلىق مىللهت ئىچىدىكى 13دىمۇ، شىنجاڭنىڭ ئۆزىدىن ئېلىپ ئېيتقان. ئىسالم مۇھىتى بار

ئۇيغۇر، قازاق، خۇيزۇ، ئۆزبېك، تاجىك، قىرغىز، قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى ئاساسىي 

ئۇالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، جهنۇبىي ئاسىيا ۋە غهربىي . جهھهتتىن ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ

لغاندىن باشقا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بهزى ئاسىيا بىلهن تارىخ، تىل، دىن جهھهتتىن باغلىنىشى بو

بۇنداق مىللهت، دىن ۋە مهدەنىيهت جهھهتتىكى . مىللهتلهر يهنه دۆلهت ھالقىغان مىللهتلهردۇر

چهمبهرچاش باغلىنىش شىنجاڭنى رايون سىياسىيسى جهھهتته مۇرەككهپ ئهھۋالغا دۇچار 

  .  مۇھىم جايىغا ئايالندۇرغاننىڭ سىڭىپ كىرىدىغان"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"قىلىپ، 

  

  ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشىنىڭ جهريانى" ئىككى پان. "1
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نىڭ شىنجاڭغا تارقىلىشى ھهم تهسىر كۆرسىتىشى مۇئهييهن "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم     "

 تارقالغان ھهم  ساندا–نى ئالغاندا، ئۇ ئهڭ دەسلهپته ئاندا "پانئىسالمىزم. "جهريانغا ئىگه

 ئهسىرنىڭ – 20 يىللىرىدىن كېيىن، بولۇپمۇ – 90 ئهسىرنىڭ – 19يوشۇرۇن تهسىر كۆرسهتكهن، 

  . باشلىرىدا تهدرىجىي سىستېمىلىق تارقىلىپ، ھهر تهرەپتىن گهۋدىلىك تهسىر كۆرسهتكهن

ائىي، نىڭ تارقىلىشى بىلهن ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ سىياسىي، ئىجتىم"پانئىسالمىزم      "

 ئهسىرنىڭ بېشىدىال ئوسمانلى – 16. دىنىي ۋە مهدەنىيهت ئاساسىنىڭ زىچ مۇناسىۋىتى بار

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ يولباشچىسى "تۈركىيىسىنىڭ سۇلتانى ئۆزىنى خهلىپه دەپ ئاتىغان ھهم 

دەۋالغان بولۇپ، گهرچه پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا " ۋە ئۇلۇغ ھىمايىچىسى

 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ – 19رىشهلمىگهن بولسىمۇ، ئې

چوڭقۇر ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولۇپ، بۇخارا، قوقان قاتارلىق خانلىقالرنىڭ خانلىرى ئۇنىڭ نام 

جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىدا ياقۇپبهگ تاجاۋۇز قىلىپ . بېرىشىنى شهرەپ دەپ بىلگهن

. لگىرى ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ سۇلتانىغا چوقۇنۇشتهك ئهھۋال تېخى كۆرۈلمىگهنكىرىشتىن ئى

ۋە " ئىسالمنىڭ ئازادچىسى"بىراق، ياقۇپبهگ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندىن كېيىن، بىر تهرەپتىن 

نى قانات يايدۇرسا، يهنه بىر "غازات"دېگهن بايراق ئاستىدا ئاتالمىش " ئىسالمنىڭ قوغدىغۇچىسى"

) دېگهن نامنى بېرىشىنى" ئهمىر"يهنى (ئوسمانلى تۈركىيىسى سۇلتانىنىڭ نام بېرىشىنى تهرەپتىن 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ياقۇپبهگ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندىن كېيىن، ئوسمانلى . ئىستىگهن

  . چوقۇنۇشمۇ شىنجاڭغا كىرگهن) خهلىپىگه(تۈركىيىسى سۇلتانىغا 

 ھالدا ئهنگلىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستان،      شۇنىڭ بىلهن بىلله، شىنجاڭ ئىزچىل

ئافغانىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ئهللىرى بىلهن ئۇزاق مۇددەت ھۆكۈمهت، خهلق سودىسى قىلىپ 

كهلگهن، ئوتتۇرا شهرق ۋە ئوسمانلى تۈركىيىسى بىلهنمۇ ھهر تۈرلۈك خهلق ئاالقىسى قىلىپ 

ل قىلىشى، ئافغانىستاندا ھاكىمىيهتكه كهلگهن بولۇپ، جامالىدىن ئافغانىنىڭ ئىلىم تهھسى

نى تارقىتىشتا بېسىپ ئۆتكهن جايلىرىنى "پانئىسالمىزم"ئارىلىشىشى ۋە دەسلهپكى مهزگىلدە 

نىڭ شىنجاڭغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى چهتكه قاققىلى "پانئىسالمىزم"نهزەردە تۇتقاندا، 

تۈركىيىسىنىڭ جامالىدىن  يىللىرىدىن كېيىن، ئوسمانلى – 90 ئهسىرنىڭ – 19بولمايدۇ، 

نى كهڭ "پانئىسالمىزم"ئافغانىنى ئىستانبۇلغا تهكلىپ قىلىپ، ئىسالم دىنىنى ئىسالھ قىلىپ، 

نىڭمۇ بۇ ۋاقىتتا تهدرىجىي شهكىللىنىشىگه ئهگىشىپ، ئۇالر "پانتۈركىزم"تارقىتىشى، يهنه كېلىپ 

ۋە " پانئىسالمىزم"اق قىلىپ شۇند. مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا ئىنتايىن زور تهسىر پهيدا قىلغان

  . ئىدىيىسى غهربىي ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىن شىنجاڭغا تارقالغان" پانتۈركىزم"

دېگهن ئهسىرىنى ئۆزگهرتىشىدىنمۇ " تارىخىي ئهمىنىيه"     بۇنى مولال مۇسا سايرامىنىڭ 

دا ياقۇپبهگ مولال مۇسا سايرامى شىنجاڭ بايدىن بولۇپ، ياش ۋاقتى. كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

قورچاق ھاكىمىيىتىنىڭ ئاقسۇدىكى تۇنجى باج ئهمهلدارىنىڭ كاتىپى بولغان، كېيىن نۇرغۇن 
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. ئۇنىڭ ۋەكىللىك ئهسهرلىرىدۇر" تارىخىي ھهمىدى"ۋە " تارىخىي ئهمىنىيه. "ئهسهرلهرنى يازغان

ىڭدا ئهمهلىيهتته كېيىنكىسى ئالدىنقىسىنىڭ ئۆزگهرتىلمىسى ۋە تولۇقلىمىسى بولۇپ، ئۇن

ئاپتور كېيىنكى كىتابنى ئوسمانلى . ياقۇپبهگنىڭ شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىش تارىخى سۆزلهنگهن

ۋە " پانئىسالمىزم" نىڭ نامى بىلهن ئاتىغا بولۇپ، بۇنىڭدىن 2تۈركىيىسىنىڭ سۇلتانى ئابدۇلھهمىد 

 شۇنىڭ بىلهن .نىڭ شىنجاڭدىكى تهسىرىنىڭ ئىنتايىن زورلۇقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ"پانتۈركىزم"

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ " نى 2بىلله، ئاپتور كىتابنىڭ مۇقهددىمىسىدە سۇلتان ئابدۇلھهمىد 

 نىڭ بارلىق 2دەپ ئاتىغان بولۇپ، بۇ ئابدۇلھهمىد " يولباشچىسى ۋە ئۇلۇغ ھامىيسى

ر بۇال. لىق تهسهۋۋۇرلىرى بىلهن بىردەك"پانئىسالمىزم"مۇسۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتهك 

نىڭ شىنجاڭغا تارقىلىپ "پانئىسالمىزم" ئهسىرنىڭ بېشىدا – 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە – 19

كىرگهنلىكىنى ۋە شىنجاڭدىكى دىنىي ساھهدىكىلهرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكهنلىكىنى تولۇق 

  . چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

 سىڭىپ  ئهسىرنىڭ بېشىدا شىنجاڭغا– 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە – 19مۇ "پانتۈركىزم     "

نى بهرپا قىلغاندا "پانتۈركىزم" ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا گاسپرنىسكىي – 19جۈملىدىن . كىرگهن

  . نى چىقارغان بولۇپ، ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىن شىنجاڭغا تارقىلىپ كىرگهن"تهرجىمىلهر گېزىتى"

    

  ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ سىڭىپ كىرىشىنىڭ يولى" ئىككى پان. "2

  

ۋە " پانئىسالمىزم"خىرقى مهزگىلىدىن مىنگونىڭ دەسلهپكى يىللىرىغىچه،      چىڭ سۇاللىسنىڭ ئا

ئاساسلىقى تۆۋەندىكىدەك بىرقانچه يول ئارقىلىق شىنجاڭغا سىڭىپ كىرگهن ۋە " پانتۈركىزم"

  . تارقالغان

رايون، دىن، مىللهت . ئاالقه جهريانىدا ئاڭسىز رەۋىشته ئۇچراشقان ۋە قوبۇل قىلغان) 1    (

جهھهتلهردىكى ئامىلالر تۈپهيلىدىن شىنجاڭ بىلهن ئهنگلىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى سابىق قاتارلىق 

، ئافغانىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوتتۇرا )ھازىرقى پاكىستاننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(ھىندىستان 

شهرق ۋە غهربىي ئاسىيا قاتارلىق جايالردىكى مۇسۇلمانالر ئىزچىل ھالدا سودا، ھهج، ئوقۇش ۋە 

زمهت ئاالقىسى قىلىپ كهلگهن بولۇپ، مۇشۇ سهۋەبلىك چهت ئهلگه چىققان شىنجاڭلىقالرنىڭ خى

بىلهن ئۇچراشقان ياكى بولمىسا چهت ئهلدىكى " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"خېلى كۆپى 

چىالر تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئۇالرغا تهشۋىقات يۈرگۈزۈپ، "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

ئۇالر دۆلهتكه قايتىپ كهلگهندە . ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراتقان" ئىككى پان"ئۇالرنى 

 ژۇرنالالرنى ئالغاچ كهلگهن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ –بۇ ئىدىيىنى تهشۋىق قىلىدىغان كىتاب، گېزىت 

ئاخىرى، مىنگونىڭ دەسلىپىدە ئىسالھ قىلىنمىغان تۈرك يېزىقىدىكى بۇ ماتېرىيالالر ناھايىتى 

بۇ ئهھۋال كۆرۈنۈشته نوقۇل خهلق ئارىسىدىكى ئىش بولسىمۇ، ئىزچىل . ان تارقالغانئاس
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مهسىلهن، مىنگو دەۋرىدىكى مهسۇئد ۋە سابىت دامولال قاتارلىقالر چهت ئهلدە . داۋامالشقان

ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلىپ، دۆلهتكه قايتقاندىن كېيىن ئۇنى تارقىتىش " ئىككى پان"ئوقۇۋاتقاندا 

  . غۇلالنغان ھهم ئۇنى سىياسىي پائالىيهتلىرىدە قولالنغانبىلهن شۇ

چى ئۇنسۇرالر يېڭىچه مهكتهپ "ئىككى پان"مىنگو دەۋرىدە، . مائارىپ ئارقىلىق سىڭگهن) 2   (

ئېچىش بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ئۆسمۈرلهر، ياشالرنى ئاشكارا ئوقۇغۇچىلىققا قوبۇل قىلىپ، 

بۇنداق يېڭىچه مهكتهپلهرنى ئاچقانالر ئىككى . ىڭدۈرگهنئىدىيىسىنى س" ئىككى پان"ئۇالرغا 

مهسىلهن، تۈركىيىلىك . خىلدىكى كىشىلهر بولۇپ، بىر خىلدىكىسى چهت ئهللىك مۇئهللىملهر

 يىلى ئاتۇشتا مهكتهپ ئېچىپ، ئاشكارا ھالدا ئوقۇغۇچىالردىن تۈركىيه – 1914ئهخمهت كامال 

يهنه بىر . ىنى مهنىۋى داھىي قىلىشنى تهلهپ قىلغانناخشىلىرىنى ئېيتىشنى ھهم تۈركىيه سۇلتان

 يىلى – 1915مهسىلهن، مهسۇئد . خىلدىكىسى تۈركىيىدە ئوقۇپ دۆلهتكه قايتقان زىيالىيالر

ئىلىغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، مهكتهپ ئېچىش نامىدا ئاشكارا ھالدا ئوقۇغۇچىالرغا 

  . دىيىنى تارقاتقاندېگهن ئى" ئهجدادىمىز تۈرك، ۋەتىنىمىز تۈركىستان"

ئوسمانلى ئىتتىپاقى " يىلى ئىستانبولدىكى – 1912      ئهخمهت كامال تۈركىيىلىك بولۇپ، 

مهكتىپىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقاندا، ياش تۈركچىلهر پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىدىن " ئۇستازى

بىرلىك "ۇنىڭ بىلهن ئۇ فۇئاد قهلپنۇر، زىيا گوكائئالىپ ۋە مۇھهممهد تاالتالر بىلهن تونۇشقان، ش

بۇ چاغدا . دا خىزمهت قىلغان"بىرلىك ۋە ئالغا كومىتېتى"مهكتىپىگه يۆتكىلىپ، " ۋە ئالغا

نىڭ رەھبىرى بولۇپ، ئۇنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر "بىرلىك ۋە ئالغا كومىتېتى"مۇھهممهد تاالت 

نى "پانتۈركىزم"ە ۋ" پانئىسالمىزم"مهخپىي تهشكىالتنىڭ ۋەزىپىسى دەل تۈركىيىنىڭ سىرتىغا 

 يىلىنىڭ ئاخىرىدا، شىنجاڭدىن مهككىگه ھهج قىلىشقا بارغان بىر – 1913. تارقىتىش ئىدى

قىسىم ھاجىالر قايتىشىدا ئىستانبولدىن ئۆتكهندە، مۇھهممهد تاالت بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭدىن 

ۈشنى قهشقهرگه ئوقۇتقۇچى ئهۋەتىپ، شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىلىمىنى ئۆستۈر

 ئايدا – 3 يىلى – 1914ئۆتۈنگهن، شۇنىڭ بىلهن ئهخمهت كامال ھاۋالىنى قوبۇل قىلىپ، 

جۇڭگو ۋە چهت ئهللهردىكى تۈرلۈك ماتېرىيالالردا . ساياھهت پاسپورتى بىلهن قهشقهرگه كهلگهن

بايان قىلىنىشىچه، ئهخمهت كامال ئاتۇشقا كهلگهندىن كېيىن يهرلىك باي سودىگهرلهرنىڭ 

 ياشتىن تۆۋەن ھهم 15ئۇ بىر دارىلمۇئهللىمىن ئېچىپ، . لىشىغا مۇيهسسهر بولغانكۈتۈۋې

بۇالرنىڭ . باشالنغۇچ مهكتهپ سهۋىيىسىگه ئىگه بالىالردىن ئۈچ سىنىپ تهشكىللىگهن

يهنه مهدىرىسهدە ئهرەب تىلى ۋە پارىس تىلى . كۆپىنچىسى يهرلىك بايالرنىڭ بالىلىرى بولغان

دىن ساۋاق "قۇرئان"ئۇ ئۆزى ئاساسلىقى . دە بىر سىنىپ تهشكىللىگهنئۆگهنگهنلهردىن ئاالھى

. بهرگهن، يهنه تارىخ، جۇغراپىيه، گىمناستىكا، رەسىم، تېبابهت ۋە ھېسابتىن دەرس ئۆتكهن

ئۇنىڭدىن باشقا، يهنه تۈركىيىدىن بىر يۈرۈش مهتبهئه ئۈسكۈنىلىرىنى ئهكهلدۈرۈپ، 

ۇرنالنى باستۇرغان، ئوقۇتۇشتا، ئۇ ئاشكارا ھالدا دېگهن ژ" ئۇلۇغ دىن"دەرسلىكلهرنى ۋە 
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ۋە " پانئىسالمىزم"ئوقۇغۇچىالردىن تۈركىيه سۇلتانىنى مهنىۋى داھىي قىلىشنى تهلهپ قىلىپ، 

  . نى تهرغىب قىلغان"پانتۈركىزم"

    ئهخمهت كامال مهكتهپ ئاچقانالرنىڭ تىپىك ئۈلگىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه بهزى 

نى "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"لهر شىنجاڭغا كېلىپ مهكتهپ ئېچىش نامى بىلهن چهت ئهللىك

مهسىلهن، ئهخمهت كامالنىڭ تاپشۇرقى بىلهن تۈركىيىلىك ئىسمايىل . ئاسترىتتىن تارقاتقان

 يىلى تاتار نۇشىرىۋان كۇچادا – 1915. ھاجى خوتهنگه بېرىپ باشالنغۇچ مهكتهپ ئاچقان

 يىلى تۈركىيىلىك ياقۇپ – 1916. ، ھۆكۈمهت تهرىپىدىن پېچهتلهنگهنمهخپىي مهكتهپ ئېچىپ

يهكهندە كهسپىي مهكتهپ  ئېچىپ، دەرس بېرىش نامى بىلهن مهخسۇس ) ياقۇپبهگمۇ دېيىلىدۇ(

 يىلى تاتار ھهسهن مىرھهيدەر قاتارلىقالر تۇرپاندا مهخپىي – 1920. نى تارقاتقان"پانتۈركىزم"

  . ىپىدىن پېچهتلهنگهنمهكتهپ ئېچىپ، ھۆكۈمهت تهر

 يىلى تۈركىيىگه ئوقۇشقا – 1904.  يىلى تۇغۇلغان– 1887    مهسۇئد غۇلجىلىق بولۇپ،   

نى "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"گهرچه ئۇ دوختۇرلۇقنى ئۆگهنگهن بولسىمۇ، ئهمما . بارغان

وختۇرخانا  يىلى غۇلجىغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، مهكتهپ ۋە د– 1915. قوبۇل قىلغان

" پانئىسالمىزم"ئېچىش بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، تۈركىيىلىكلهرنى ئوقۇتقۇچىلىققا تهكلىپ قىلىپ، 

دېگهن ئىدىيىنى "  بارلىق تۈركلهرنىڭ ۋەتىنى–تۇران "نى تارقاتقان، ھهتتا "پانتۈركىزم"ۋە 

يىلى ئۆلكىلىك  – 1917. دەپ قويغان" تۇرانىيه"تارقىتىش غهرىزىدە ئاچقان مهكتهپنىڭ نامىنى 

 يىلىغا كهلگهندە يهنه تۆت يهردە رەسمىي – 1921ھۆكۈمهتنىڭ تهقىبىگه ئۇچرىغاندىن كېيىن، 

 1925نى ئېچىپ، كېيىنكى يىلى تهقىب قىلىنغان، )يهنى كۇرس" (دەرنهك"مهكتهپ شهكلىدىكى 

ن بولسىمۇ، نى تارقىتىش مهقسىتىدە، مهكتهپ ئاچقا"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم" يىلى يهنه –

  . ئوخشاشال تهقىبكه ئۇچرىغان

مۇسۇلمانالر ھهر ۋاقىت ناماز ئۆتهپ تۇرىدىغان، . دىنىي پائالىيهتلهر داۋامىدا تارقالغان) 3     (

 سىرتىدىكى بهزى كۈچلهر –بۇ جهرياندا ئىمامالرنىڭ ۋەزىنى ئاڭاليدىغانلىقتىن، چېگرا ئىچى 

نىڭ "ئىككى پان"نى تهرغىب قىلىپ، بۇ "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ 

 دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە – 1مهسىلهن، . شىنجاڭغا تارقىلىشىنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ قالغان

گېرمانىيه بىلهن تۈركىيه ئىتتىپاقداش بولغان، جۇڭگو بولسا گېرمانىيىگه ئۇرۇش ئېالن قىلغان 

دىن پايدىلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە "پانتۈركىزم"ۋە " زمپانئىسالمى"بولۇپ، گېرمانىيه، تۈركىيىلهر 

شىنجاڭ قاتارلىق مۇسۇلمانالر رايونلىرىنى قااليمىقان قىلىش ئارقىلىق نهپكه ئېرىشمهكچى 

 يىلى ياڭ زېڭشىن شىمالىي مىلىتارىستالر ھۆكۈمىتىگه تۈركىيىلىكلهرنىڭ – 1917. بولغان

 – 1918. ندىن ۋەز ئېيتىۋاتقانلىقىنى مهلۇم قىلغانشىنجاڭدا قۇتراتقۇلۇق قىلىش مهقسىتىدە دى
يىلى شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى ناھىيىلىرىدە تۈركىيىلىكلهرنىڭ دىندىن ۋەز ئېيتىۋاتقانلىقى 

ئۇنىڭدىن باشقا، بهزى چهت ئهللىكلهر شىنجاڭدا ئۆز ئالدىغا مهدرىسه ئېچىپ، . ئېنىقالنغان
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ئهنگلىيىلىك، رۇسىيىلىك، (بهزىلىرى . مۇسۇلمانالرنى تهپسىر ئاڭالشقا جهلپ قىلغان

ئۆزلىرى تهپسىر ئېيتىپ، كۆرۈنۈشته قىرائهت قىلىش نامى بىلهن، ئهمهلىيهتته ) تۈركىيىلىكلهر

مهسىلهن، رۇسىيىلىك تاھىرخان قهشقهر كونىشهھهردە . ئاستىرتتىن دىنىي قۇتراتقۇلۇق قىلغان

هر ئىماملىق قىلىپ، كۆرۈنۈشته ۋەز يهنه بهزى مهسچىتلهردە چهت ئهللىكل. تهپسىرخانا قۇرغان

يهنه بهزى . نى بازارغا سالغان"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ئېيتىش نامى بىلهن ئاستىرتتىن 

تۈركىيىلىكلهر شىنجاڭدا ئۇزۇن يىل پائالىيهت قىلىپال قالماي، ھهتتا ئىچكىرى ئۆلكىلهرگىمۇ 

سار، يهكهن، خوتهن، ئاقسۇ، كۇچا، مهسىلهن، تۈركىيىلىك ھهجهر شىنجاڭدىكى يېڭى. بارغان

تۇرپان، پىچان، قۇمۇل قاتارلىق جايالردا ئۈچ يىلدەك ۋازخانلىق قىلغاندىن كېيىن، گهنسۇدىكى 

. ساالالر ئولتۇراقالشقان رايونالرغا بېرىپ ۋەزخانلىق قىلىپ، ئارىلىقتا قولغا چۈشكهن

رنىڭ شىنجاڭدىكى پائالىيىتى چىال"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 

  . ئىنتايىن كهڭ بولغان

چهت ئهللىكلهر ھهر خىل يولالر بىلهن . چېگرىدىن قانۇنسىز كىرىپ مهخپىي تارقالغان ) 4    (

 يىلى ياش – 1916مهسىلهن، . نى تارقاتقان"ئىككى پان"شىنجاڭغا كىرىپ، مهخپىي ھالدا 

ه ئوتتۇرا ئاسىيادا پائالىيهت قىلىۋاتقان تۈركچىلهر پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرى بىلهن بىلل

گېرمانىيىلىك فون خوندېرىس ئهگهشكۈچىلىرىنى باشالپ ئىراندىن ئافغانىستان ئارقىلىق 

شىنجاڭنىڭ يهكهن، قهشقهر قاتارلىق جايلىرىغا كېلىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدا ئىدىيىۋى تهرغىبات 

ىرىدا ساالھىيىتى ئېنىق بولمىغان يهنه شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى جايل. بازىسى قۇرماقچى بولغان

. نۇرغۇن تۈركىيىلىكلهر پهيدا بولۇپ، بهزىلىرى يهرلىك ھۆكۈمهت تهرىپىدىن تهقىب قىلىنغان

مهسىلهن، ئابدۇقادىر ئاقسۇدا قولغا چۈشكهندىن كېيىن ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ سوراق قىلىشىغا 

هنسۇ ئۆلكىسىنىڭ يول خېتى بىلهن تاپشۇرۇپ بېرىلگهن ؛ تازىر چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرلىرىدا گ

شىنجاڭغا كېلىپ، قانۇنغا خىالپلىق قىلغانلىقتىن ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت تهرىپىدىن قوغالپ 

چىقىرىلغان بولسىمۇ، كېيىن يهنه قايتىپ كېلىپ،ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ قالغان ؛ مۇسلىم 

ە ئولتۇراقلىشىپ ھاجىم، ئابدۇلال ھاجى مۇھاجىرلىق ساالھىيىتى بىلهن قهشقهر يېڭىشهھهرد

تېۋىپلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ، تۈركىيىگه قايتىپ كهتكهندىن كېيىن يهنه يېڭىشهھهرگه قايتىپ 

شىنجاڭ يهرلىك ھۆكۈمىتى بۇالرنى قاتتىق تهكشۈرۈپ، ئۇالرنىڭ مالىمانچىلىق  . كهلگهن

پائالىيهت تۇغدۇرۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ياكى ئۇالرنى قوغالپ چىقارغان، ياكى ئۇالرغا 

بۇالر تۈرلۈك . ئۇنىڭدىن باشقا يهنه نۇرغۇنلىرى ئېنىقالنماي قالغان. دائىرىسى بهلگىلهپ بهرگهن

  . نىڭ تهسىرىنى كېڭهيتكهن"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"شهكىلدە پائالىيهت قىلىپ، 

ىڭ شىنجاڭدا بهزى چهت ئهل ئاپپاراتلىرى، چهت ئهللهرن. باشقا يولالر بىلهن تارقالغان) 5    (

تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىلىرى، ھهتتا بهزى شهخسلهر بىۋاسىته ھالدا شىنجاڭدىكى ئهمهلدارالرغا 

 يىلى قهشقهر دوتىيى چهت – 1917مهسىلهن، .  تهشۋىقات بۇيۇمى ئهۋەتكهن ياكى بهرگهن
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ا ئهلدىكى ئىسالم دىنى يولباشچىسىنىڭ جۇڭگودىكى مۇسۇلمانالرنى گېرمانىيه تهرەپته تۇرۇشق

  . ئۈندەپ يازغان خېتىنى تاپشۇرۇۋالغان

  

  ياڭ زېڭشىننىڭ سىڭىپ كىرىشكه قارشى يۈرگۈزگهن تهدبىرلىرى. 3

  

ئىدىيىۋى ئېقىمنىڭ " ئىككى پان" كهينىدە، – يىللىرىنىڭ ئالدى – 20 ئهسىرنىڭ – 20      

نى سىڭىپ كىرىشىگه قارىتا، شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت مۇناسىپ تهدبىر قوللىنىپ، ئۇ

 يىلىغىچه ياڭ زېڭشىن شىنجاڭ – 1918 يىلىدىن – 1912. چهكلىدى ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئالدى

ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى، قوشۇمچه ھهربىي تۇتۇقى بولۇپ تۇرغان مهزگىلدە، شىنجاڭنىڭ 

جۇغراپىيىۋى، سىياسىي، دىنىي مۇھىتىنى سهگهكلىك بىلهن تونۇپ، كۈچلۈك تهدبىر قوللىنىپ 

نى چهكلهش، ئۇالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئۇالرنى بىر تهرەپ قىلىش "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

  . جهھهتته خېلى ياخشى رول ئوينىدى

     ياڭ زېڭشىننىڭ تهخهللۇسى دىڭچېن بولۇپ، يۈننهن ئۆلكىسى مېڭزى ناھىيىسىنىڭ موبيې 

 گهنسۇ ئۆلكىسىنىڭ چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرلىرىدا تهشرىپدار بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت. كهنتىدىن

 – 1907. خېجۇدىكى خۇيزۇالر رايونىدا ئهمهل تۇتۇپ، ھاكىم، ئايماقدار، دوتهي، نازىر بولغان
يىلى تولۇقلىنىدىغان ۋالىي سۈپىتىدە شىنجاڭغا كېلىپ، پىيادە ئهسكهرلهر مهكتىپىنىڭ 

اننىڭ نازارەتچىسى، مهشقاۋۇل مهھكىمىسىنىڭ مۇشاۋىرى بولۇپ، سىشى تهيخۇ ۋە گۇاڭشۈ خ

 يىلى – 1911 يىلى ئاقسۇنىڭ ۋالىيسى، – 1907. قوبۇل قىلىشىغا مۇيهسسهر بولغان

 يىلى شىنجاڭنىڭ تۇتۇقلۇقىغا – 1912. ئۈرۈمچىنىڭ ۋالىيسى، قوشۇمچه تهپتىش بېگى بولغان

  . يىلى قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن– 1928تهيىنلىنىپ، 

لدا، ئىچكىرى ئۆلكىلهردە مىلىتارىستالر  يى17     ياڭ زېڭشىن شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان 

قااليمىقان ئۇرۇش قىلىۋاتقان، ھۆكۈمهت ئۈزلۈكسىز ئالمىشىۋاتقان بولۇپ، ئۇ بۇنىڭغا قارىتا 

فاڭجېنىنى قوللىنىپ، مىلىتارىستالرنىڭ ماجىراسىغا " ئوردىنى تونۇپ خاننى تونۇماسلىق"

شىنجاڭنىڭ ئهتراپىدىكى . ك قىلدىئارىالشماي، شىنجاڭنىڭ سىياسىي مۇقىملىقىغا كاپالهتلى

ئهللهرگه قارىتا، بىرى ئارقىلىق يهنه بىرىنى چهكلهپ بىتهرەپ تۇرۇشنى ئومۇمىي سىياسهت 

ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدا . قىلىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدا ئهنگلىيه ئارقىلىق رۇسىيىگه تاقابىل تۇردى

ا قالدۇرۇش سىياسىتىنى ئىدىيه جهھهتته، خهلقنى نادانلىقت. بىتهرەپ مهيداندا تۇردى

ۋە " پانئىسالمىزم"قوللىنىپ، ئىلغار ئىدىيىلهرنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنى توستى، ئۇ 

نىڭ سىڭىپ كىرىشىگه ئىنتايىن ھوشيارلىق بىلهن قاراپ، خېلى ئۈنۈملۈك "پانتۈركىزم"

  . تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، ئۇالردىن ساقالندى ۋە ئۇالرنى بىر تهرەپ قىلدى
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ئۇ كۆپ قېتىم . غا قارىتا قهتئىي قارشى تۇرۇش پوزىتسىيىسىنى تۇتتى"ئىسالمىزمپان) "1    (

ئۇ بۈيۈك ئىتتىپاقداش "دەپ، " بۈيۈك ئىسالم بىرلىكى مهسلىكى"نى سۆكۈپ، ئۇنى "پانئىسالمىزم"

، ناۋادا ئۇ شىنجاڭغا سىڭىپ كىرسه "بۇنىڭدىكى غهرەز باشقا"، "دۆلهت قۇرۇشنى تهرغىب قىلىدۇ

 كهتسه، مۇقهررەر ھالدا شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقى ۋە دۆلهتنىڭ بىرلىكىنى ھهم يامراپ

  . بۇنىڭ بىلهن مېنىڭ ئورنۇمغىمۇ خهۋپ يېتىدۇ، دەپ قارىدى. بۇزىدۇ

ئۇ ئهھۋالغا ئاساسهن . شىنجاڭدىكى تۈركىيىلىكلهرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقلىدى) 2     (

م ھالدا جازالىدى، قوغالپ چىقاردى ھهم جۇڭگو  ئايرى–شىنجاڭدىكى تۈركىيىلىكلهرنى ئايرىم 

ئۇالرنىڭ شىنجاڭدا مۇئهللىم ۋە ئىمام بولۇشىنى چهكلىدى، . دۆلهت تهۋەلىكىگه ئۆتكۈزدى

. تۈركىيىلىك ئهخمهت كامال ۋە ياقۇپنى بىر تهرەپ قىلىش بۇنىڭ تىپىك ئۈلگىسى بولدى

 كېلىپ مهكتهپ ئېچىپ، مهسىلهن، ئالدىدا بايان قىلغاندەك، ئهخمهت كامال ئاتۇشقا

 يىلى ئۇ قهشقهر كونىشهھهر – 1915نى ئاشكارا بازارغا سالغاندا، "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

ھاكىمى شياۋ چيهنجاڭنىڭ ئهخمهت كامال توغرىسىدىكى مهلۇماتىنى تاپشۇرۇۋېلىپ، دەرھال 

ىتارىستالر ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشىنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالشنى بۇيرۇدى ھهم شىمالىي مىل

ھۆكۈمىتىنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقىغا دوكالت يولالپ، دۇنيا ئۇرۇشى بولۇۋاتقان مهزگىلدە 

ئۇرۇشۇۋاتقۇچى تهرەپ بولغان تۈركىيىلىكلهردىن قاتتىق پهخهس بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىنىدىن 

توسالغۇ پهيدا دىپلوماتىيىدە "پايدىلىنىپ ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنى ئازدۇرۇشىدىن ساقلىنىشنى، 

: ياڭ زېڭشىن «1نى "قىلماي تۇرۇپ دۆلهت ئىچىدىكى يوشۇرۇن كرىزىسنىڭ ئالدىنى ئېلىش

كۆرسىتىپ، بۇيرۇق » . توپالم– 8، - 2،  "ئىستىغپار ھۇجرىسىدا يېزىلغان مهكتۇپالر"

چۈشۈرۈپ ئهخمهت كامال ئاچقان مهكتهپنى تاقاپ، ئادەملىرىنى نهزەربهند قىلىپ، ئۆزىنى 

 يىلى شاڭخهي ئارقىلىق دۆلىتىگه – 1919. ىگه ئاپىرىپ ئىككى يىل قامىدىئۈرۈمچ

كېيىن ئهخمهت كامال مهكتهپ ئېچىش رۇخسىتىگه ئېرىشىپ قايتىدىن مهكتهپ . قايتۇرۇۋەتتى

ئاچقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ مهكتهپته چوقۇم خهنزۇ تىلى دەرسى تهسىس قىلىشنى، تۈركىيىگه 

  .  ھهرىكهتلهردە بولماسلىقنى تهلهپ قىلدى–داق سۆز ساداقىتىنى بىلدۈرىدىغان ھهرقان

 ئايدا يهكهن ھاكىمىنىڭ يهكهن – 8 يىلى – 1916     ياقۇپنى بىر تهرەپ قىلىش ئىشىدا، ئۇ 

ئوقهتچىلىك شىركىتىنىڭ ئىنژېنېرى ياقۇپ تۈركىيىلىك ئىكهن دېگهن مهلۇماتىنى 

يىلىكلهرنى ئوقۇتقۇچىلىققا تهكلىپ تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، دەرھال پۈتۈن شىنجاڭغا تۈركى

جۇڭگو . قىلماسلىق ھهم مهكتهپ ئاچقۇزماسلىق توغرىسىدا ئومۇمىي بۇيرۇق چۈشۈردى

گېرمانىيىگه ئۇرۇش ئېالن قىلغاندىن كېيىن، ئۇ تېخىمۇ بهك سهگهكلىشىپ، تۈركىيىلىكلهرنىڭ 

 شىنجاڭدىكى شىنجاڭدىكى مهسچىتلهردە ئىمام بولۇشىنى چوقۇم چهكلهش زۆرۈر، بولمىسا

نۇرغۇن مۇسۇلمانالر دىنىي جهھهتته تۈركىيىگه ئىنتايىن ئهقىدە قىلىدىغانلىقتىن ئاسانال ئالدىنىپ 

ناۋادا پهخهس بولماي تۈركىيىلىكلهرنىڭ قۇتراتقۇلۇق قىلىشىنى ئىختىيارىغا . كېتىدۇ
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ىكى ھهرقايسى قويۇۋەتكهندە ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ دەپ قاراپ، پۈتۈن شىنجاڭد

 ئايرىم بىر –جايالرغا تۈركىيىلىكلهرنى تهكشۈرۈش، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئېنىقالپ ئۇالرنى ئايرىم 

رەسمىي سودىگهرلهرگه قارىتا ئۇالرنى . تهرەپ قىلىش ھهققىدە مهخپىي بۇيرۇق چۈشۈردى

ەزخانلىق ۋ. قوغداش، ئهمما سانىنى، تىجارەت تۈرىنى ۋە مال  مۈلكىنى ئېنىقالشنى بۇيرۇدى

قىلغۇچىالرغا قارىتا ئۇالرنى ئىمام قىلماي قاتتىق تهقىبكه ئېلىش ھهم چېگرىدىن چىقارماسلىقنى 

قانۇنسىز كىرگهن سودىگهرلهر ۋە پاسپورتسىز ساياقالرغا قارىتا ئۇالردىن قاتتىق . بهلگىلىدى

يىن چېگرىدىن پهخهس بولۇش، زۆرۈر تېپىلغاندا ئۇالرنى قاماپ ساالھىيىتى ئېنىقالنغاندىن كې

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، شىمالىي مىلىتارىستالر . چىقىشقا رۇخسهت قىلىشنى بهلگىلىدى

يهرلىكنىڭ "ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىقى ئۇنىڭ دوكالتى ۋە تهدبىرلىرىگه قوشۇلۇپ 

ئىستىغپار : "ياڭ زېڭشىن«1نى "ئامانلىقىغا تاقىلىدىغان ئىش بولسا قاتتىق تهكشۈرۈپ چهكلهش

  .تهلهپ قىلدى» . توپالم– 8، - 2، "ھۇجرىسىدا يېزىلغان مهكتۇپالر

      ئۇنىڭدىن باشقا، شىنجاڭنىڭ ئهتراپىدىكى مۇھىتنىڭ مۇرەككهپلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ جۇڭگو 

گېرمانىيىگه ئۇرۇش ئېالن قىلغاندىن كېيىن، ئۇ يهنه بهزى تهدبىرلهرنى قوللىنىپ ئالدىنى 

 ئايدا ئۇ چېگرىدىن كىرگهن تۈركىيىلىكلهر مهيلى نهگىال – 3 يىلى – 1917. ىئېلىشنى كۈچهيتت

بارسۇن ئۇالرنى دەرھال تهكشۈرۈش ھهم رىجىمغا ئېلىش، ئۇالرنىڭ يهرلىك كىشىلهر بىلهن 

يهنه مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالر . ئۇچرىشىشىغا رۇخسهت قىلماسلىق ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈردى

ك نۇرغۇن پۇلنى ئېلىپ مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىشىش غهرىزىدە گهنسۇ ئىگىلىگهن يهتته تۈركىيىلى

دۇنخۇاڭدىن شىنجاڭغا كىرىپتۇ، دېگهن ئاخباراتتىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال 

قاراشهھهر، لوپنۇر، چاقىلىق  ۋە چهرچهن ھاكىملىرىغا تېلېگرامما يولالپ ئۇالرنىڭ چوقۇم 

 بىلهن بىلله ئاتلىق ئهسكهرلهر ئهترىتىگه كورلىدىن شۇنىڭ. پهخهس بولۇشىنى تهلهپ قىلدى

 ئايدا شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت – 4 يىلى – 1917. چاقىلىققا بېرىپ تۇرۇشنى بۇيرۇدى

ھهرقايسى جايالرغا تۈركىيىلىكلهرنىڭ سانىنى ئېنىقالش ھهم ئۇالرنى رويخهتكه ئېلىش ھهققىدە 

پ ئېنىقالش ئارقىلىق مۇناسىپ سىياسهتلهرنى  ئۈچ يىلدەك تهكشۈرۈ-بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئىككى  

 چاقىلىق بولۇپ، تۈرلۈك ئىش –شىنجاڭدا ئۇزۇن يىل ئولتۇراقلىشىپ، ئۆيلىنىپ باال . قولالندى

 ئوقهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ، يهرلىك خهلقلهر بىلهن بىرىكىپ كهتكهنلهرنى جۇڭگو پۇقراسى –

ساالھىيىتى ئېنىق . لىكىگه ئۆتكۈزدىدەپ قاراپ رويخهتكه ئالدى ھهم جۇڭگو دۆلهت تهۋە

 تۇرۇشى گۇمانلىق ساياقالرنى بولسا –بولمىغان ماكانالشقۇچىالر، كۆچمهنلهر ھهم يۈرۈش 

  . قوغالپ چىقاردى ياكى چهكلىدى

ئهينى ۋاقىتتا، . شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىگه ھهجگه بېرىشىنى چهكلىدى) 3     (

، ئۇ ئۇالرنىڭ "ھهر يىلى نهچچه ئون مىڭ بولۇپ "ىغانالر شىنجاڭدىن مهككىگه ھهجگه بارىد

، "تۈركىيىلىكلهرنى باشالپ كېلىپ "نىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ ھهم "پانئىسالمىزم"ھهجدە 
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 دۇنيا ئۇرۇشىنى باھانه – 1دىن ئهنسىرەپ "شىنجاڭنى خهتهرلىك ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇشى"

ۆكۈمىتىگه ھهجگه بارىدىغان شىنجاڭ  كۈنى بېيجىڭ ھ– 3 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1917قىلىپ  

 4مۇسۇلمانلىرىغا پاسپورت بېجىرىپ بېرىشنى توختىتىشنى تهلهپ قىلىپ تېلېگرامما يوللىدى ھهم 

 يىلىغا كهلگهندىال ئاندىن مۇسۇلمانالرنىڭ ھهجگه – 1927تاكى .  ئايدا بۇنى يولغا قويدى–

  .ىلهرنى قويدىشۇنداقتىمۇ يهنه نۇرغۇن چهكلىم. بېرىشىغا رۇخسهت قىلدى

نىڭ شىنجاڭغا بولغان تهسىرىنى يوقىتىشتا "پانئىسالمىزم"ئۇ . سىياسىينى ياخشىلىدى) 4     (

سىياسىينى ياخشىالش، ھۆكۈمهت بىلهن ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشىالش 

هردە تۈركىيه قاتارلىق ئهلل" كۈنى – 17 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1923مۇھىم ھالقا دەپ قاراپ، 

تهشهببۇس قىلىنىۋاتقان بۈيۈك ئىسالم مهسلىكى بىلهن شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي 

يهرلىك ئهمهلدارالر مۇشۇنداق خهتهرلىك پهيتته ئهلنى گۈللهندۈرۈش . جهھهتته مۇناسىۋىتى بار

ئۈچۈن جان كۆيدۈرۈپ، خهلقنى ئىتتىپاقالشتۇرۇشنى ئۆز بۇرچى قىلىپ، چېگرىنىڭ 

ئىستىغپار ھۇجرىسىدا يېزىلغان مهكتۇپالرنىڭ : "ياڭ زېڭشىن «1" ئىستىشى كېرەكئهمىنلىكىنى 

  .دەپ جاكارلىدى». جىلد– 2، "داۋامى

ئۇ ئىچكى مۇھىتنى . شىنجاڭ ئىچىدىكى قانۇنسىز ئۇنسۇرالرنى جازاالشقا ئېتىبار بهردى) 5    (

رىكتۈرگهن شىنجاڭ تۈزەش تهدبىرلىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە چهت ئهل كۈچلىرى بىلهن تىل بى

 ئايدا قهشقهر – 9 يىلى – 1925مهسىلهن، . ئىچىدىكى قانۇنسىز ئۇنسۇرالرنى قاتتىق جازالىدى

دوتىيىگه ئهخمهت كامالنى ئۆز مهيلىچه تهكلىپ قىلغان باۋۇدۇن، ئىمىن ئهلى قاتارلىق يېزا 

 ئېچىش نامى  يىلى، مهسۇئد غۇلجىدا مهكتهپ– 1926. بهگلىرىنى قاتتىق جازاالشنى بۇيرۇدى

ئىدىيىسىنى تارقىتىپ، ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت كۆپ قېتىم " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"بىلهن 

چهكلىسىمۇ توختىمىغاندا، بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئۇنى تۇتتۇرۇپ ئۈرۈمچىگه ئهكهلدۈرۈپ، ئۆزى 

  . ئۈچ قېتىم سوراق قىلىپ، بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت قامىغاندىن كېيىن قويۇپ بهردى

    ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇ يهنه شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنىنىڭ ئاالھىدە ئىكهنلىكى، ھهربىر  

ناھىيىدە دېگۈدەك چهت ئهللىك يېزا بهگلىرىنىڭ بارلىقى، شۇنداقال ئهنگلىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى 

لۈكىنى ھىندىستان، ئافغانىستان ۋە تۈركىيه قاتارلىق جايالردىن شىنجاڭغا كېلىدىغانالرنىڭ كۆپ

نى تهرغىب قىلىدىغان ھۆكۈمهت "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"كۆزدە تۇتۇپ، بۇ كىشىلهرنىڭ 

ئاالقىلىرىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنى توسۇش ئۈچۈن ئۆلكه مهركىزىدىن مهخسۇس ئادەم ئهۋەتىپ 

قوشۇن بىلهن تاشقورغاندا تۇرغۇزۇپ، بهزى ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ شىنجاڭغا ئهۋەتكهن 

يهنه . ىلىرىنى تۇتۇپ قالدى ھهم ئاالقه ئهكهلگۈچىلهرنى بىۋاسىته چېگرىدىن چىقىرىۋەتتىئاالق

ھهرقايسى جايالرغا ئاالقه ئهۋەتىپ، ئهنگلىيىلىكلهر شىنجاڭغا تارقالغان مهككه ۋالىيسىنىڭ 

  . خىتابنامىسىنى ئامال قىلىپ يىغىۋېلىشنى ھهم كۆيدۈرۈۋېتىشنى بۇيرۇدى
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باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت نۇرغۇن تهدبىر قوللىنىپ     گهرچه، ياڭ زېڭشىن 

نىڭ شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشىنى توسقان، ئۇالرنىڭ شىنجاڭدا "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

يهنىال ھهر خىل يولالر " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"كهڭ تارقىلىشىنى چهكلىگهن بولسىمۇ، 

  \سىڭىپ كىردى ھهم ۋاقىتنىڭ ئۇزىرىشىغا، بولۇپمۇ شىنجاڭنىڭ بىلهن تهدرىجىي شىنجاڭغا 

  . ئۈچۈن، بۇ بابتا بهزى مۇناسىۋەتلىك ئۇقۇمالرنى چۈشهندۈرىمىز

  

  "شهرقىي تۈركىستان" پاراگراف تۈركىستان ۋە – 1

  

  تۈركلهر ۋە تۈركلىشىش. 1

   

تهتقىقاتچىالرنىڭ . ئۇقۇمبۇ تىلشۇناسلىقتىكى تىل ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن ئايرىلغان : تۈركلهر

. قارىشىچه، بۇنداق ئايرىش ئهڭ دەسلهپته مۇسۇلمان ئاپتورالرنىڭ ئهسهرلىرىدە كۆرۈلگهن

 ئهسىرلهردە نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ تۈركلهر بىلهن ئوخشاش – 8 – 7جۈملىدىن ئهرەبلهر مىالدىيه 

 – 8. دەپ ئاتىغان" ركلهرتۈ"تىلدا سۆزلىشىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغاندا ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىال 
ئهسىرنىڭ بېشىدا ئهرەبلهر ئوتتۇرا ئاسىيانى كونترول قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرغا قوشنا بولغان 

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ شىمالىدىكى ھهم ئهتراپتىكى يايالقالردىكى كۆچمهن چارۋىچى ۋە يېرىم 

دېگهن نام " تۈركلهر"نىال كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر بهزى ئىسالم تارىخى ماتېرىياللىرىدا يه

بۇ كۆچمهن چارۋىچى ياكى يېرىم دېھقان، يېرىم چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ ئهڭ . بىلهن ئاتالغان

  . چوڭ ئورتاقلىقى دەل تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغانلىقى بولغان

     يېقىنقى زاماندا، دۇنيا تىلشۇناسلىق ساھهسىدىكىلهر ئىنسانالرنىڭ تىللىرىنى 

رۇپ تىلغا ئايرىش ئۇسۇلىغا ئاساسهن، تارىخنى سېلىشتۇرۇش ئۇسۇلىنى سىستېمىالشتۇ

قوللىنىپ، دۇنيادىكى تىلالرنىڭ تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى ئايرىش تهتقىقاتىدا، تۈركىي تىلالر 

ئائىلىسىنى بارلىققا كهلتۈرۈپ، ئۇنى نۇرغۇن تىل سىستېمىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئالتاي تىللىرى 

مىڭ نهچچه يۈز يىللىق تارىخىي تهرەققىيات ۋە مىللهتلهرنىڭ . ۇپ قىلغانسىستېمىسىغا مهنس

قوشۇلۇشى، ئۆزگىرىشى نهتىجىسىدە، نۆۋەتته ئالتاي تىللىرى سىستېمىسىنىڭ تۈركىي تىلالر 

ئائىلىسىگه مهنسۇپ ھهرقايسى تىلالر ئاساسلىقى ئاسىيا، جۈملىدىن جۇڭگونىڭ غهربىي 

نىستان، ئىران، رۇسىيىنىڭ جهنۇبىي، شۇنداقال شهرقىي شىمالىي، ئوتتۇرا ئاسىيا، ئافغا

ياۋرۇپانىڭ بهزى جايلىرىغا تارقالغان بولۇپ، دۆلىتىمىزدىكى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه مهنسۇپ 

تىلالردىن ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، قىرغىز تىلى، ئۆزبېك تىلى، تاتار تىلى، ساال تىلى، يۇغۇر 

هردىكى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه مهنسۇپ تىلالردىن تۈرك تىلى، تىلى قاتارلىقالر ؛ چهت ئهلل

قازاق تىلى، قىرغىز تىلى، تۈركمهن تىلى، ئهزەربهيجان تىلى، ئۆزبېك تىلى، تاتار تىلى 
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ئهمما، شۇنىسى ئېنىقكى، يۇقىرىدىكى تۈركىي تىلالر ئائىلىسىگه مهنسۇپ . قاتارلىقالر بار

ر ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىككه ئىگه ئوخشىمىغان مىللهتلهرگه ھهرقايسى تىلالردا سۆزلىشىدىغانال

تۈركىي تىللىق "ئايرىلغان بولۇپ، ئومۇمالشتۇرۇلۇپ ) جۈملىدىن چېگرا ھالقىغان مىللهتلهرگه(

" پانتۈركىزم"يهنه كېلىپ . ئۇالر ھهرگىزمۇ بىر مىللهت ئهمهس. دەپ ئاتىلىدۇ" مىللهتلهر

تارىختا ئهزەلدىن . مۇ ئهمهس"تۈرك مىللىتى"ئويدۇرۇپ چىقارغان ھازىرقى زامان 

تارىختىكى . شهكىللهنمىگهن، مهۋجۇتمۇ بولمىغان" تۈرك مىللىتى"چىالر ئېيتقان "پانتۈركىزم"

 ئهسىردىن كېيىنال يوقالغان بولۇپ، ئۇزاق تارىخىي قوشۇلۇش ۋە – 10مىالدىيه " تۈركلهر"

ىرىدىكى ئوخشىمايدىغان ھازىرقى زامان تارىخىي تهرەققىيات جهريانىدا ئۇالرنىڭ ئورنىنى يۇق

 – 11. پهقهتال تارىخىي ئۇقۇم، خاالس" تۈركلهر"شۇڭا، ھازىر دېيىلىۋاتقان . مىللهتلىرى ئالغان
دېگهن نام تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، ئهمما " تۈرك"ئهسىردىن كېيىن، گهرچه بهزى ماتېرىيالالردا 

چان ھهرقايسى تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ ئومۇمىي ئاللىقا" تۈركلهر"ياكى " تۈرك"بۇ ۋاقىتتىكى 

  . ئاتالمىسى بولغان، ھهرگىزمۇ بىرەر مىللهتنى كۆرسهتمىگهن

بۇ ئاسىيا، ياۋرۇپانىڭ ئىچكى رايونلىرىدىكى بهزى خهلقلهرنىڭ تارىختا . تۈركلىشىش) 2     (

للىنىپ، تۈركىي تىلدا تۈرلۈك سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ئۆز تىللىرىنى يوقىتىپ، تۈركىي تىلىنى قو

  . گه ئايالنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ"تۈركلهر"سۆزلىشىدىغان 

    تارىختا، تهڭرىتېغىدىن ئارال دېڭىزى ۋە كاسپىي دېڭىزىغىچه بولغان ئارىلىق بىر پاسىل 

ھېسابالنغان بولۇپ، بۇ پاسىلنىڭ جهنۇبى ئاساسهن دېھقانچىلىق مىللهتلىرىنىڭ، شىمالى 

كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر بىلهن . للهتلهرنىڭ ماكانى بولغانكۆچمهن چارۋىچى مى

دېھقانچىلىق مىللهتلىرى تۇرمۇش شهكلى ۋە قىممهت يۈزلىنىشى جهھهتته تۈپتىن ئوخشىمايدۇ، 

ئوتتۇرا . ئالدىنقىسى ئوت، سۇ قوغلىشىپ كۆچۈپ، ھهرقانداق جايدا مۇقىم ماكانالشمىغان

كى دېھقانچىلىق مىللهتلىرى بولسا بوستانلىق ئاسىيا ۋە ھازىرقى شىنجاڭنىڭ جهنۇبىدى

 پارچه يېگانه بوستانلىقالردا –دېھقانچىلىق ئىگىلىكى بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئاساسهن پارچه 

بۇنداق نىسپىي يېگانه، بېكىنمه بوستانلىق ئاالھىدىلىكى ئۇالرنىڭ . تېرىقچىلىق قىلغان

ۇالرنى جهنۇبقا يۈرگهن كۆچمهن ھاكىمىيىتىنىڭ ئاجىز ۋە تارقاق بولۇشىنى بهلگىلهپ، ئ

شۇڭا، مىالدىيىنىڭ . چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرالمايدىغان قىلىپ قويغان

 كهينىدىن باشالپ نۇرغۇن كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهر، مهسىلهن ئۇسۇنالر، ياۋچىالر، –ئالدى 

. بېكلهر جهنۇبقا يۈرۈش قىلغانئېفتالىتالر، تۈركلهر، قىرغىزالر، ئۇيغۇرالر، مۇڭغۇلالر، ئۆز

بۇالر جهنۇبقا يۈرۈش قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭنىڭ دېھقانچىلىق رايونلىرىغا كىرگهندىن 

كېيىن، تهبىئىيال يهرلىك مهدەنىيهت مۇھىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ ئاساسىي جهھهتتىن مۇقىم 

 ئارقىدىن – بىلله، ئۇالرنىڭ ئارقا شۇنىڭ بىلهن. ئولتۇراقلىشىپ دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان

جهنۇبقا كۆچۈشى بېكىنمه ھالهتتىكى يهرلىك بوستانلىق دېھقانچىلىق مهدەنىيىتىگىمۇ يېڭى 
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 ئهسىردە تۈرك خانلىقى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭ رايونىغا – 6مىالدىيه . ھاياتىي كۈچ قوشقان

رالر مۇڭغۇل ئېگىزلىكىدىن  ئهسىردە، تۈركىي تىللىق ئۇيغۇ– 9. ھۆكۈمرانلىق قىلغان

شۇنىڭ بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭنىڭ جهنۇبىدىكى بهزى . تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبىغا كهلگهن

  .رايونالر تۈركلىشىشكه باشلىغان

    تۈركلىشىش جهريانى ئهمهلىيهتته بىر ئۇزاققا سوزۇلغان مىللهتلهرنىڭ قوشۇلۇش ۋە 

مهسىلهن، قارلۇقالر، (ۇ جهرياندا بهزى ئۇلۇسالر يېڭىۋاشتىن بىرىكىش جهريانى بولۇپ، ب

تۈركهشلهر، چىگىللهر، ياغمىالر، پهچهنهكلهر، ئۇغۇزالر قاتارلىق تۈركىي تىللىق قهبىلىلهر ۋە 

مهسىلهن، تۈركلهر، ئهزەربهيجانالر، (يوقالغان، بهزى يېڭى مىللهتلهر ) قاراقىتانالر، نايمانالر

ىرغىزالر، ئۇيغۇرالر  قاتارلىق نهچچه ئون يېقىنقى زامان تاتارالر، قازاقالر، ئۆزبېكلهر، ق

بۇ يېڭىدىن شهكىللهنگهن مىللهتلهر ئىچىدىكى تۈركىي تىلدا . شهكىللهنگهن) مىللهتلىرى

ئهمما، ئالدىدا ئېيتقاندەك، . سۆزلىشىدىغان مىللهتلهر تۈركىي تىللىق مىللهتلهر دەپ ئاتالغان

. لهن قهدىمكى تۈركىي ئۇلۇسالر ئوخشىمىغان ئىككى ئۇقۇمھازىرقى تۈركىي تىللىق مىللهتلهر بى

ئالدىنقىسى تىلشۇناسلىق كاتېگورىيىسىگه مهنسۇپ، كېيىنكىسى بولسا تارىخشۇناسلىق 

قانداشلىق، تارىخ . ئىككىسىنىڭ بىۋاسىته ۋارىسلىق مۇناسىۋىتى يوق. كاتېگورىيىسىگه مهنسۇپ

بىلهن ئۇنىڭدىن كېلىپ " تۈركلهر"ولغان ۋە مهدەنىيهت جهھهتتىمۇ قهدىمكى ئۇلۇس نامى ب

نىڭ ھېچقانداق مۇقهررەر بىۋاسىته ۋارىسلىق مۇناسىۋىتى "تۈركىي تىللىق مىللهتلهر"چىققان 

  . يوق

  

  تۈركىستان. 2

  

. يهر، رايون دېگهن مهنىدە" (      ) ستان. "تۈپتىن جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم(       )      تۈركىستان 

شۇنى ئىزاھالش زۆرۈركى، ئوخشىمىغان . ڭ يېرى دېگهنلىك بولىدۇتۈركلهرنى" تۈركىستان"

 –بىر مۈجمهل تارىخىي " تۈركىستان"نىڭ ماكانى ئۆزگىرىپ تۇرغانلىقتىن، "تۈركلهر"دەۋرلهردە 
  . جۇغراپىيىۋى ئۇقۇم بولۇپ قالغان

ۇرا  ئهسىرلهردە بارلىققا كهلگهن بولۇپ، ئوتت– 7 – 6    بۇ نام ئهڭ دەسلهپته مىالدىيه 

كونكرېت ھالدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئامۇ دەرياسى . ئاسىيانىڭ قهدىمكى پۈتۈكلىرىدە خاتىرلهنگهن

 12. رايونىنىڭ بىر بۆلۈكىنى كۆرسهتكهن" ماۋارا ئۇننهھىر"بىلهن سىر دەرياسىنىڭ ئارىلىقىدىكى 

  .  ئهسىرگه كهلگهندە بۇ رايوننىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىنى كۆرسهتكهن–

ىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا، چىڭگىزخان غهربكه يۈرۈش قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيانى  ئس– 13    

ئىگىلىگهندىن كېيىن، ئهينى چاغدىكى مۇسۇلمان ئاپتورالر مۇڭغۇلالر ئىگىلىگهن ئوتتۇرا ئاسىيا 

بۇ نام شهرقته قۇمۇلغىچه، غهربته . دەپ ئاتىغان" مۇغۇلىستان"ۋە ئۇنىڭ شهرقىدىكى جايالرنى 
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، جهنۇبتا پهرغانه، قهشقهرغىچه بولغان رايونالرنى كۆرسهتكهن بولۇپ، ئاساسىي تاشكهنتكىچه

  . دېگهن نامنىڭ ئورنىنى ئالغان" تۈركىستان"جهھهتتىن 

 ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه تۈركىي تىللىق مىللهت بولغان – 16 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىن – 15    

 سىر دەرياسىنىڭ ئارىلىقىدىكى ماۋارا ئۆزبېكلهر سىر دەرياسىدىن ئۆتۈپ، ئامۇ دەرياسى بىلهن

. دېگهن نامنى قولالنغان" تۈركىستان"ئۇننهھىر رايونىنى ئىگىلىگهندىن كېيىن بهزىلهر يهنه 

يهنه شۇنى ئىزاھالش زۆرۈركى، . ئهمما، بۇ نام پهقهتال ماۋارا ئۇننهھىر رايونىنى كۆرسهتكهن

" ئافغانىستان تۈركىستانى"يىن بۇ رايون يهنه ئۆزبېكلهر ئافغانىستاننىڭ شىمالىنى ئىگىلىگهندىن كې

  . دەپ ئاتالغان

 ئهسىرنىڭ بېشىدا، مۇڭغۇلالرنىڭ ئويرات قهبىلىسى تهڭرىتېغىنىڭ شىمالىنى ئىگىلهپ  – 17     

تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبىنى بولسا ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان . جۇڭغار خانلىقىنى قۇرغان

شۇنداق قىلىپ غهربىي يۇرتتا . هكهن خانلىقى ئىدارە قىلغانئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان ي

بولۇشتهك ۋەزىيهت " جهنۇبتا ئۇيغۇرالر، شىمالدا جۇڭغارالر"تهڭرىتېغىنى پاسىل قىلىپ 

شۇنىڭ بىلهن بىلله بۇ ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يېقىنقى زامان مىللهتلىرىمۇ . شهكىللهنگهن

ىڭ بىلهن تۈركىستان دېگهن نام خېلىال مۈجمهللىشىپ بۇن.  ئارقىدىن شهكىللهنگهن–ئارقا 

  . ئاساسىي جهھهتتىن ھېچكىم قولالنمايدىغان بولغان

 يىلى چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى غهربىي يۇرتنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ تهڭرىتېغىنىڭ – 1759     

 –نىڭ جهنۇب جهنۇبىي ۋە شىمالىنى بىۋاسىته ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن، تهڭرىتېغى
يهنه غهربىي . دېگهن مهنىدە شىنجاڭ دەپ ئاتالغان" يېڭىدىن قوشۇلغان كونا زېمىن"شىمالى 

 يىلى چىڭ – 1884. يۇرت، غهربىي دىيار، غهربىي رايون دېگهن نامالر بىلهنمۇ ئاتالغان

 سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ياقۇپبهگ تاجاۋۇزچىلىرىنى يوقاتقاندىن كېيىن، ئۇزۇن ئۆتمهي رەسمىي

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تۈركىستان دېگهن بۇ تارىخىي . ھالدا شىنجاڭ ئۆلكىسىنى قۇرغان

جۇڭگو ھۆكۈمىتىمۇ . نامنى يهرلىك تۈركىي تىللىق مىللهتلهرمۇ ئۆز زېمىنىنىڭ نامى قىلمىغان

  . پهقهتال ئىشلهتمىگهن

 ئهمما بۇ ۋاقىتتا . ئهسىرنىڭ بېشىدا، تۈركىستان دېگهن نام يهنه مهيدانغا چىققان– 19     

ئۇنىڭ باشقا جهھهتتىكى مهنىسىنىال ئهمهس، جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم سۈپىتىدىكى مهنىسىنى 

چۈنكى ئۇ بهزىدە ئىنتايىن كهڭ مهنىنى ئىپادىلهپ، ھازىرقى . چۈشىنىشمۇ تهس بولۇپ قالغان

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهش دۆلهت ۋە جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىنىڭ جهنۇبىدىكى تارىم 

ويمانلىقىنى كۆرسهتسه، بهزىدە تار مهنىدە كېلىپ، ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهش دۆلهتنىال ئ

  . كۆرسهتكهن

    بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تۈركىستان بىر تارىخىي ئۇقۇم بولۇپ، ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ 

مۇمالشتۇرۇپ جهنۇبىدىكىلهرنىڭ شىمالىدىكى كۆچمهن چارۋىچى مىللهتلهرنىڭ يېرىنى ئو
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تهۋەسىدە تۈركىي . ئۇنى تۈركىي تىللىق مىللهتلهرمۇ ئۆز ماكانىنىڭ نامى قىلمىغان. ئاتىشىدۇر

ماھىيهتته ئۇ بىر قېلىپالشمىغان، . تىللىق مىللهتلهر بار دۆلهتلهرمۇ پهقهتال قولالنمىغان

  . كېڭهيتىۋېتىلگهن جۇغراپىيىلىك ئۇقۇمدۇر

  

  شهرقىي تۈركىستان. 3

  

بۇ ئاتالغۇ پۈتۈنلهي يېقىنقى . مۇ دېيىلىدۇ"جۇڭگو تۈركىستانى"يهنه " قىي تۈركىستانشهر      "

زاماندا بارلىققا كهلگهن ساپ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم بولۇپ، دەسلهپته تارىم ئويمانلىقىنى 

كېيىن ئهنگلىيه، رۇسىيه ۋە باشقا غهرب ئهللىرىدىكىلهر ئۆلچهمسىز . كۆرسهتكهن

  . ه پۈتكۈل شىنجاڭنى كۆرسىتىدىغان بولغانئىشلهتكهنلىكتىن ئۇ يهن

دېگهن بۇ ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى بىلهن ئهنگلىيه، رۇسىيه " شهرقىي تۈركىستان    "

مۇستهملىكچىلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭدىكى كېڭىيىشى ھهم ئېلىشىشى زىچ 

 ئاخىرىدا چاررۇسىيه  ئهسىرنىڭ– 18سىياسىي كۈرەش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، . مۇناسىۋەتلىك

شهرقته تىنچ ئوكيانغىچه كېڭهيگهندىن  كېيىن،ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭىيىشكه باشالپ، قازاق 

يايلىقىدىن ئۆتۈپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهرقايسى خانلىقالرنى قوشۇۋېلىپ، ئهنگلىيه 

نىڭ بىلهن شۇ. ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستاننىڭ شىمالىي چېگرىسىغا تهھدىت سېلىشقا ئۇرۇنغان

 چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ شىمالىي ۋە غهربىي – 2بىلله ئهنگلىيىمۇ ھىندىستاندا جهنۇبىي ئاسىيا 

ئىككى تهرەپنىڭ ھهربىي، گېوئلوگىيه خادىملىرى يهر . شىمالىغا كېڭىيىشنى جىددىيلهشتۈرگهن

ۈچۈن شارائىتى، مىللهت ۋە سىياسىي جهھهتته تېخىمۇ كۆپ ئاخباراتالرنى بىلىش ۋە ئىگىلهش ئ

جۇغراپىيه ئىلمىنىڭ .  بهسته ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئهتراپتىكى رايونالرنى تهكشۈرگهن–بهس 

تهرەققىياتى نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئهينى ۋاقىتتا غهربلىكلهر يهر شارىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىم 

 ۋە ئهمما، ئوتتۇرا ئاسىيا.رايونلىرىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئهھۋالىنى خېلىال پىششىق ئىگىلىگهن

شۇڭا، بۇ رايوننى جۇغراپىيه . شىنجاڭ رايونى توغرىسىدا ناھايىتى ئاز مهلۇماتقا ئىگه بولغان

جهھهتتىن تهكشۈرۈپ، مۇناسىۋەتلىك دۆلهتلهرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ۋە ئهسلىدە بار نامالرغا 

ىسىغا قارىماي بهزى مۇھىم جايالرغا مهجبۇرىي نام قويۇپ، ئۇالرنى ھازىرقى جۇغراپىيه سىستېم

كىرگۈزۈشمۇ ئهنگلىيه، چاررۇسىيه مۇستهملىكچىلىرىنىڭ كۈرىشىنىڭ مۇھىم بىر ھالقىسى 

  . بولغان

 يىلى، چاررۇسىيىلىك تىمكوۋسكىي ئۆزىنىڭ – 1805      مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈش ئارقىسىدا، 

ۈپ باشچىلىقىدىكى ئهلچىلهر ئۆمىكىنىڭ دوكالتىدا تۈركىستان دېگهن بۇ نامنى يهنه كۆتۈر

يهنى ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىنىڭ جهنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقىنى . چىققان

بۇ ئىككى رايوننىڭ سىياسىي تهۋەلىكى . دېگهن بۇ نامنى ئىشلهتكهن" تۈركىستان"تىلغا ئالغاندا 
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يونىنىڭ  ئادىتى، تارىخى ۋە جۇڭگونىڭ شىنجاڭ را–ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، مىللىتى، ئۆرپ 

دەپ " جۇڭگونىڭ تۈركىستانى"ياكى " شهرقىي تۈركىستان"جهنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقىنى 

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، . بۇنىڭ بىلهن باشقا غهربلىكلهرمۇ بۇ نامنى قولالنغان. ئاتىغان

 ۋە كېيىنكى  ئهسىرنىڭ ئوتتۇرا– 19. ئۇ بىر ساپ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم سۈپىتىدە مهيدانغا كهلگهن

 كېيىن بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خىۋە، بۇخارا ۋە قۇقان –مهزگىللىرىدە چاررۇسىيه ئىلگىرى 

نى تهسىس "تۈركىستان گوبېرناتورلىقى"خانلىقلىرىنى قوشۇۋالغان ھهم ماۋارا ئۇننهھىر رايونىدا 

هش جۇمھۇرىيهتنى بۇنىڭ بىلهن غهرب مۇستهملىكچىلىرى ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ب. قىلغان

ماس ھالدا جۇڭگونىڭ . دەپ ئاتىغان" رۇسىيىگه قارام تۈركىستان"ياكى " غهربىي تۈركىستان"

جۇڭگو "ياكى " شهرقىي تۈركىستان"شىنجاڭ رايونىنىڭ جهنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقىنى 

زامان بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇالر پۈتۈنلهي يېقىنقى . دەپ ئاتىغان" تۈركىستانى

غهرب مۇستهملىكىچىلىرى ئويدۇرۇپ چىقارغان ئاتالغۇ بولۇپ، بېكىتىلىپ  كهتكهن ئۆلچهملىك 

  . ئىلمىي، توغرا قوللىنىلغان ئاتالغۇمۇ ئهمهس. ئاتالغۇمۇ ئهمهس

    شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، بۇ مهزگىلدە ئهنگلىيه، چاررۇسىيىنىڭ كېڭهيمىچىلىكى 

 قايتا پهيدا بولغاندا ياكى ئوتتۇرىغا چىققاندا، ئۇالرنىڭ مهنىسىدىمۇ تۈپهيلىدىن بۇ ئاتالغۇالر

ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ،ئهنگلىيه، چاررۇسىيه مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق قارانىيىتىنى 

 توزانلىرىدا كۆمۈلۈپ قالغان بۇ نامنى –چاررۇسىيه ئاللىقاچان تارىخنىڭ چاڭ . ئهكس ئهتتۈرگهن

 ئۇنى ئۆزىنىڭ كېڭهيمىچىلىكىگه خىزمهت قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ، كۆتۈرۈپ چىقىشتا،

. دىن پايدىلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بېسىۋېلىشنى ئويلىغان"ۋارىسلىق نهزەرىيىسى"ئاتالمىش 

 چوڭ – 2ئهنگلىيه بولسا بۇنىڭغا تېخىمۇ تىغ تاقابىل تۇرۇپ، پۈتكۈل جهنۇبىي ئاسىيا 

نىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا، جۈملىدىن جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىنىڭ قۇرۇقلۇقىنى بېسىۋېلىش، ئافغا

جهنۇبىي قىسمىغا تهسىر كۈچىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبىدىن ئافغانىستاننىڭ 

شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه . دەپ ئاتىغان" جهنۇبىي تۈركىستان"شىمالىغىچه بولغان كهڭ رايونالرنى 

نى "شهرقىي تۈركىستان"ۋە " غهربىي تۈركىستان"لىپ، ئاتالمىش پامىر ئېگىزلىكىنى پاسىل قى

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەسىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى " غهربىي تۈركىستان. "ئايرىپ چىققان

بولسا جۇڭگونىڭ شىنجاڭ " شهرقىي تۈركىستان. "بهش ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيهتنى كۆرسهتكهن

. يىنچه يهنىمۇ كېڭىيىپ پۈتكۈل شىنجاڭنى كۆرسهتكهنكې. رايونىنىڭ جهنۇبىنى كۆرسهتكهن

ئهنگلىيه، چاررۇسىيه مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز تاجاۋۇز قىلىش ۋە كېڭىيىش جهريانىدا 

سىياسىي ۋە ھهربىي ئېلىشىشتا پهيدا قىلغان بۇ ئاتالغۇلىرى، يهنى جهنۇبىي، شىمالىي 

ىرى كېيىنچه ياۋرۇپالىقالرنىڭ بهزى تۈركىستان ۋە شهرقىي، غهربىي تۈركىستان ئۇقۇمل

ئهسهرلىرىدىمۇ كۆرۈلگهن، ھهتتا جۇغراپىيىلىك دائىرىسى ئاسىيانىڭ شهرقىي قىسمى ۋە ئوتتۇرا 

  . قىسمىغىچه كېڭهيگهن
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" شهرقىي تۈركىستان"     يۇقىرىقىالرنى ئومۇمالشتۇرغاندا، شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 

ۇقۇم بولۇپ، ئهڭ دەسلهپته پهقهتال جۇغراپىيىلىك دائىرىنى يېقىنقى زاماندىال پهيدا بولغان ئ

ئۇ ئهنگلىيه، چاررۇسىيه مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مۇستهملىكه . بىلدۈرگهن

سىستېمىسى، جۇغراپىيىلىك چارلىشىنى چىقىش قىلىپ پهرۋاسىزالرچه نام قويغانلىقىنىڭ ياكى 

ئهلۋەتته ماھىيهتتىن ئېيتقاندا ئۇ . ىجىسىدۇرجۇڭگونىڭ جۇغراپىيىسىنى بىلمىگهنلىكىنىڭ نهت

ئهنگلىيه، . ئهنگلىيه، چاررۇسىيه تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ماھىيىتىنى ئهكس ئهتتۈرگهن

چاررۇسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى رىقابىتىنىڭ كهسكىنلىشىشىگه ئهگىشىپ ئۇالر پهيدا قىلغان 

 بارا كېڭىيىپ، سىياسىي ۋە مىللهت جهھهتتىكى –ارا بۇ ئاتالغۇالرنىڭ جۇغراپىيىلىك دائىرىسى ب

  .  بارا كۆپهيگهن–مهنىسىمۇ بارا 

  

  "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى "– پاراگراف غهلىته سىياسىي تۆرەلمه – 2

  

دېگهن بۇ ئاتالغۇنى پهيدا " شهرقىي تۈركىستان"      ئهنگلىيه، چاررۇسىيه مۇستهملىكىچىلىرى 

ئىككى "بىر تهرەپتىن ئۇ : كى يۆنىلىشنى بويالپ تهرەققىي قىلدىقىلغاندىن كېيىن، ئۇ ئىك

دىن ئوزۇق ئېلىپ تهدرىجىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى قىلىشنىڭ "پان

يهنه بىر تهرەپتىن ئۇ ئهنگلىيه، چاررۇسىيه . ئىدىيىۋى نهزەرىيه سىستېمىسىغا ئايالندى

ۆلگۈنچىلهرنىڭ كۈچلهندۈرۈشى ئاستىدا سىياسىي مهنه ئېلىپ، تاجاۋۇزچىلىرى ۋە شىنجاڭدىكى ب

شۇنداق . ئۇقۇمىغا ئۆزگهردى" مۇستهقىل دۆلهت" بارا روشهنلىشىپ، بىر -بۇ مهنىسى بارا  

تۇتۇرۇقسىز، قۇرۇق ئۇقۇم بولماي، بهلكى شىنجاڭدىكى " شهرقىي تۈركىستان"قىلىپ 

قىلىشىنى ئۇيۇشتۇرىدىغان سىياسىي پروگراممىغا بۆلگۈنچىلهرنى ۋە ئۇالرنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىك 

  . ئايالندى

  

  دىن يۇقۇمالنغان شۇمبۇيا"ئىككى پان "–نهزەرىيه سىستېمىسى " شهرقىي تۈركىستان. "1

  

 ئهسىرنىڭ بېشىدا شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهر بۇ ئاتالغۇنى – 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى – 19     

ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ " پانتۈركىزم"ۋە " نئىسالمىزمپا"ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، 

 بارا بېيىپ، ئۇ دۆلهتنى پارچىاليدىغان –سىڭىپ كىرىشى بىلهن بۇ ئاتالغۇنىڭ مهزمۇنى بارا 

نهزەرىيىۋى سىستېمىغا ئۆزگىرىپ، شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكىنىڭ نهزەرىيىۋى ئاساسى بولۇپ 

  . قالدى

دېگهن بۇ " شهرقىي تۈركىستان"ىرىنى چىقىش قىلىپ،      ئهنگلىيه ۋە چاررۇسىيه ئۆز مهقسهتل

پهيدا بولغان ھهم " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ئاتالغۇنى ھه دەپ ئىشلىتىۋاتقان ۋاقىتتا، دەل 
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. شىنجاڭغا تارقىلىۋاتقان، شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىمۇ شهكىللىنىۋاتقان ئىدى

ئىدىيىۋى ئېقىمنىڭ " ئىككى پان"ىكى بۆلگۈنچىلهر بىخلىنىش مهزگىلىدە تۇرۇۋاتقان شىنجاڭد

ئىدىيىسىنى مۇجهسسهملىگهن، ھهم ئۆزلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك ئويىنى " ئىككى پان"تهسىرىدە ھهم 

تولۇق ئىپادىلىيهلهيدىغان بىر نهزەرىيىگه موھتاجلىقىنى جىددىي ھېس قىلىپ تۇرغاندا، نهق 

. ن دەرھال ئۇنىڭ قىممىتىنى تونۇپ يهتتىشۇنىڭ بىله. نى ئۇچراتتى"شهرقىي تۈركىستان"

نام جهھهتته ھهم جۇڭگو شىنجاڭدىن پهرقلىنهتتى، ھهم " شهرقىي تۈركىستان"ئالدى بىلهن 

ئۇنىڭدىن قالسا، ئۇنىڭ دەل ئوسمانلى تۈركىيىسى بىلهن . غا باغالنغانىدى"پانتۈركىزم"

ۋە ماكان " يۆلهك"مۇستهقىللىقتا مۇناسىۋىتى بولۇپ، ئۇ شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ " يېقىنلىق"

ئۈچىنچىدىن، ئۇ ئهنگلىيه، چاررۇسىيه ۋە ئۇالرنىڭ . ئىزدەش نىيىتىدىن بېشارەت بېرەتتى

تهسىرىگه ئۇچرىغان غهرب ئىلىم ساھهسىدىكى بهزى كىشىلهر تهرىپىدىن ھه دەپ 

نىڭ "ىشكهنلىكىئېتىراپقا ئېر"ۋە " قوللىنىلغانلىقتىن، بۇ ئۇنىڭ كۈچلۈك ئېتىراپ قىلىنغانلىقى

شۇڭا، شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر سۆزسىز بۇ ئاتالغۇنى قوبۇل . بولۇپ قالغانىدى" پاكىتى"

قىلىپ ھهم ئۇنىڭغا تېخىمۇ نۇرغۇن مهزمۇن قوشۇپ، تهدرىجىي مۇكهممهل بۆلگۈنچىلىك 

  . ئىدىيىۋى سىستېمىسىنى بهرپا قىلدى

بۆلگۈنچىلىك سىستېمىسىنى قانداق " ۈركىستانشهرقىي ت"    شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر 

شىنجاڭغا " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"بهرپا قىلدى ؟ ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدەك 

تارقالغاندىن كېيىن، ئهسلىدە تارقاق ھالهتته تۇرۇۋاتقان بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر ئۇالردىن نهزەرىيه 

شهرقىي "نى تېپىپ، ئۇنى "ھهقىقهت"ىن د"پانئىسالمىزم"ئالدى بىلهن، . ئاساسى تاپتى

ئۇنىڭدىن قالسا، يهنه . نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ مهنىۋى ئۇلى قىلدى" تۈركىستان

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"نى تېپىپ، ئۇنى "يىلتىز"دىن "پانتۈركىزم"

شۇنداق .  قىلدىئۈچىنچىدىن، پان ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى مهۋقه. ئىدىيىۋى ئۇلى قىلدى

ئىدىيىسىنى يۇغۇرۇپ، " ئىككى پان"قىلىپ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى بىلهن 

بۇ سىستېمىنىڭ . ئىدىيىۋى سىستېمىسىنى بهرپا قىلدى" شهرقىي تۈركىستان"ئاتالمىش 

ىي بولۇپ، سىياس" پانتۈركىزم"ھهم " پانئىسالمىزم"يادرولۇق ئىدىيىسى ۋە نهزەرىيىۋى ئاساسى 

كونكرېت ئېيتقاندا، بۇ . مۇستهقىللىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتۇر" شهرقىي تۈركىستان"نىشانى 

  :ئىدىيىۋى سىستېما تۆۋەندىكى بىرقانچه جهھهتتىكى مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

نهزەرىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان. "دا چىڭ تۇرغان"پانئىسالمىزم"     دىن قارىشى جهھهتته، 

نىڭ سىڭىپ كىرگهنلىكىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ، "ئىككى پان"ىدىن سىستېمىسى ئهسل

بۇ سىستېمىدا مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگهن، پهقهتال ئۆزگىرىش ياساپ شىنجاڭ " پانئىسالمىزم"

بۇنداق ئاالھىدىلىك ئاساسلىقى تۆۋەندىكى . مىللىي بۆلگۈنچىلىكى ئاالھىدىلىكىگه ئىگه بولغان

ىرىنچىدىن، ئۇ مۇسۇلمانالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ئىككى جهھهتته ئىپادىلهنگهن ؛ ب
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جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇشتهك ئامىلنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ، ئهكسىچه ۋەتهننى پارچىالش، 

جۇڭخۇا مىللهتلىرىدىن ئايرىلىش ئۈچۈن جاھانگىرالر ۋە جۇڭگوغا قارشى باشقا كۈچلهر بىلهن 

ئهگهر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلمىساق "،  "بىزنىڭ دىنىمىز ئىسالم دىنى. "ئاشكارا بىرلهشكهن

. دەپ قۇتراتقۇلۇق قىلغان" ئاسسىمىلىياتسىيهلىشىپ كېتىمىز ۋە يوقىلىپ كېتىمىز

ئىككىنچىدىن، ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى قېرىنداش دەپ، ئىسالم دىنىنىڭ تهسىرىنى 

ىتىگه تهسىر كېڭهيتىشكه كۈچىگهن بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي مهقس

خهنزۇالرنى ئۆلتۈرۈپ خۇيزۇالرنى "يهتكۈزىدىغان ھهرقانداق مۇسۇلمانغا زەربه بهرگهن، 

دېگهن شۇئار دەل ئۇنىڭ خۇيزۇ مۇسۇلمانالرغا زەربه بېرىش، ئۇالرنى چهتكه " يوقىتايلى

گهرچه " پانئىسالمىزم"شۇڭا، .  بهشىرىسىنى تىپىك ئهكس ئهتتۈرگهن–قېقىشتهك ئهپت 

ئىدىيىۋى سىستېمىسىنىڭ مهنىۋى تۈگۈنى بولغان بولسىمۇ، ئاللىقاچان " تۈركىستانشهرقىي "

  . سىياسىي ئهسهبىيلىك ۋە شىنجاڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىكى ئاالھىدىلىكىگه ئىگه بولغان

نهزەرىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان"دا چىڭ تۇرۇش "پانتۈركىزم"     مىللهت قارىشى جهھهتته، 

" شهرقىي تۈركىستان"، "پانتۈركىزم" مۇھىم ئىدىيىۋى ئۇلى بولۇپ، سىستېمىسىنىڭ يهنه بىر

ئىدىيىۋى سىستېمىسىدا تۈركلهر ئهاللىقى نهزەرىيىسى ۋە سىياسىيۋىلىكى ئىنتايىن كۈچلۈك تار 

تۈركلهر ئهاللىقى نهزەرىيىسىدىن ئالغاندا، ئۇ . مىللهت قارىشى بولۇپ مهركهزلىك ئىپادىلهنگهن

دۇنيا تارىخىدا زور تهسىر پهيدا قىلغان "ى تۈركلهر قهدىمىي ھهم ئهال، دىك"شهرقىي تۈركىستان"

ئهجدادلىرىمىز ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهڭ قهدىمكى ئاساسلىق "، "داڭلىق مىللهتلهرنىڭ بىرىدۇر

، "ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئهڭ مۇنهۋۋەر مىللهت) بىزنىڭ مىللىتىمىز"(، "يهرلىك مىللهتتۇر

 – 1ىللهتلهر ئىچىدىكى ئهڭ قهدىمىي، نهچچه مىڭ يىلدىن بۇيان دۇنيادا دۇنيادىكى قهدىمكى م"
دېگهننى كۈچهپ تهرغىب " ئورۇندا تۇرغان، ئىنسانىيهت دۇنياسىغا زور تۆھپه قوشقان مىللهت

تار مىللهت قارىشىدىن ئالغاندا، ئۇ بىر تهرەپتىن ئۇيغۇر مىللىتى شىنجاڭدىكى قازاق، . قىلغان

ار قاتارلىق باشقا تۈركىي مىللهتلهردىن ئهال دەپ چوڭ ئۇيغۇرچىلىقنى قىرغىز، ئۆزبېك، تات

قۇرۇشقا جامائهت " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان 

پىكرى ھازىرالش غهرىزىدە بولغان بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن خهنزۇالر ۋەكىللىكىدىكى مۇسۇلمان 

" ياۋۇز تاجاۋۇزچىالر ھهم مۇستهملىكىچىلهر"چهتكه قېقىپ، خهنزۇالر بولمىغان مىللهتلهرنى 

دەپ ئېلىمىزدىكى ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ ئۇلۇغ ۋەتهننى ئورتاق قۇرغانلىقىدەك تارىخىي 

پاكىتنى ئىنكار قىلىپ، مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى خهنزۇالر بىلهن باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ 

م خهنزۇالرنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرنى ئۈزلۈكسىز بويسۇندۇرۇش ئۆزئارا دۈشمهنلىشىش ھه

كاپىرالرنى "، "تۈركلهردىن باشقا بارلىق مىللهتلهرگه قارشى تۇرايلى"تارىخى قىلىپ تهسۋىرلهپ، 

گه ۋارىسلىق قىلىش "پانتۈركىزم"بۇنداق مىللهت قارىشى . دەپ داۋراڭ سالغان" يوقىتايلى

  . بولۇپ شهكىللهنگهنئاساسىدا تار مىللهت قارىشى 
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" شهرقىي تۈركىستان. "     تارىخ قارىشى جهھهتته، ئىدېائلىزملىق تارىخ قارىشىدا چىڭ تۇرغان

نىڭ سهپسهتىلىرىگه ئهگىشىپ، تارىخنىڭ تهرەققىي "پانتۈركىزم"نهزەرىيىۋى سىستېمىسى 

شهرقىي "ئۇ . رتكهنقىلىدىغانلىقىدەك پاكىتقا قارىماي، تارىخنى خالىغانچه بۇرمىلىغان ۋە ئۆزگه

خهلقىنىڭ تهخمىنهن ئون مىڭ يىللىق تارىخى بار دەپ تهلۋىلهرچه جۆيلهپ، " تۈركىستان

مهنبه جهھهتته ئۇالر بىلهن "، "قانداشلىق مۇناسىۋەتكه ئىگه"ئۇيغۇرالر، ھۇنالر، تۈركلهر بىلهن  

دادلىرى تارىختا ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهج"ئىرق جهھهتته بىر مهنبهدىن كېلىپ چىققان"، "قېرىنداش

 قۇدرەتلىك دۆلهت قۇرغان، نهچچه ئون مىڭ چاقىرىملىق تارىخىي پائالىيهت ماكانى 11

غهربته ئازوۋ دېڭىزى، " ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن ھالقىپ، –ى ياۋرۇپا "ۋەتهن"ھازىرلىغان، 

ه تىنچ قىزىل دېڭىز، قارا دېڭىز ھهم ياۋرۇپاغىچه، شىمالدا شىمالىي مۇز ئوكيانغىچه، شهرقت

، "ئۇ ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىنىڭ بۆشۈكى"، "ئوكيانغىچه، جهنۇبتا ھىندىستانغىچه يهتكهن

شهرقىي تۈركىستان دۇنيادىكى ئهڭ قهدىمكى، ئهڭ داڭلىق، مهدەنىيىتى ئهڭ بالدۇر تهرەققىي "

بىز پهقهت قهدىمىي ۋەتىنىمىزنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشته چىڭ "دەپ چالۋاقاپ، " قىلغان دۆلهت

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، . دېگهن" رىمىزتۇ

  . نىڭ بوۋىلىرىنىمۇ خىجىللىقتا قويغان"پانتۈركىزم"تارىخ قارىشى 

. دە چىڭ تۇرغان"شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى نهزەرىيىسى"    دۆلهت قارىشى جهھهتته، 

تۈرك "، "تۈرك مىللىتى"ستېمىسى بىر تهرەپتىن ئاتالمىش نهزەرىيىۋى سى" شهرقىي تۈركىستان"

نى تهرغىب قىلىپ، قهدىمدە جۇڭگونىڭ شىمالىدا ۋە غهربىي "تۈرك دۆلىتى"ۋە " مهدەنىيىتى

يۇرتتا ياشىغان بارلىق مىللهتلهر، جۈملىدىن تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان ۋە تۈركىي تىلدا 

تۈرك "، ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتىنى "تۈرك مىللىتى"سۆزلهشمهيدىغان مىللهتلهرنىڭ ھهممىسىنى 

دەپ، بارلىق تۈركىي تىلدا " تۈرك دۆلىتى"، ئۇالر ياشىغان جايالرنىڭ ھهممىسىنى "مهدەنىيىتى

سۆزلىشىدىغان ۋە ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان مىللهتلهرنىڭ بىرلىشىپ بىرلىككه كهلگهن 

ھاكىمىيهت بىلهن "ھهرىكهتته بىرلىككه كهلگهن گهۋدە بولۇپ ئۇيۇشۇپ، دىن، روھ، ئىدىيه ۋە 

دۆلهت قۇرۇشىنى تهشۋىق قىلسا، يهنه بىر تهرەپتىن خهلىپه ھۆكۈمرانلىقىدىكى " دىن بىرلهشكهن

نىڭ بۈيۈك تۈرك ئىمپېرىيىسىگىمۇ "پانتۈركىزم"ئىسالم ئىمپېرىيىسىگىمۇ ئوخشىمايدىغان، 

ركىي تىللىق دۆلهتلهرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئوخشىمايدىغان، بهلكى مۇسۇلمان دۆلهتلهر ياكى تۈ

قۇرۇشنى " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئېرىشكهن، ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان مۇستهقىل 

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، . كۈچهپ قۇتراتقان

ن مىللهتنى پارچىالش، دۆلهتنى دۆلهت قارىشى ماھىيهتته دەل مىللىي ئايرىمىچىلىق، جۈملىدى

  .پارچىالش بولغان

لىق دۆلهت قارىشىنىڭ ئۆزگهرگهن "پانتۈركىزم"      ئهمهلىيهتته، بۇنداق دۆلهت قارىشى 

چىڭ تۇرغان دۆلهت قارىشىنى مهيلى تارىختا " پانتۈركىزم"بىزگه مهلۇم بولغىنىدەك، . تۈرىدۇر
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چۈنكى، . ق دۆلهت ھهقىقىي ئېتىراپ قىلمىغانبولسۇن ياكى ھازىرقى زاماندا بولسۇن ھېچقاندا

ئۇنىڭ تهشهببۇسى ياۋرۇپا، ئاسىيادىكى نۇرغۇن دۆلهتلهرگه نىسبهتهن مىللىي ئايرىمىچىلىقتىن 

ئىبارەت بولۇپ، بۇ دۆلهتلهرنىڭ بىر پۈتۈنلۈكى ۋە بىرلىكىگه غايهت زور خهۋپ پهيدا قىلغان، 

ۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، ھازىرقى مىللىي ش. ھهتتا تۈركىيىگه نىسبهتهنمۇ شۇنداق بولغان

دۆلهتلهرنىڭ بارلىققا كېلىشى پۈتۈنلهي تارىخنىڭ رېائللىقى بولغانلىقى، تارىختا ئاللىقاچان 

يوقالغان بىر ئاتالمىش مىللهت بىلهن يهنه ھازىرقى زامان مىللهتلىرىنى يۇغۇرۇشنىڭ مۇمكىن 

ىشىنىڭ ھېچقانداق دۆلهتنىڭ ئالقىشىغا نىڭ دۆلهت قار"پانتۈركىزم"بولمايدىغانلىقى دەل 

  . ئېرىشهلمهسلىكىدىكى سهۋەب بولۇپ، بۇ پهقهتال بىر خىل تهتۈر خىيالدۇر

. نى تهرغىب قىلغان"شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى نهزەرىيىسى"     كۈرەش يولى جهھهتته، 

ۈلۈك جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن مهڭگ"نهزەرىيىۋى سىستېمىسى " شهرقىي تۈركىستان"

دېگهننى تهشۋىق قىلىپ، ئۇيغۇر " قۇتۇلۇش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى قىلىش كېرەك

دۆلهت قارىشى، مىللهت ئېڭى، دىنىي "نىڭ "شهرقىي تۈرك خهلقلىرى"قاتارلىق مىللهتلهرنى 

 ئهسىرنىڭ بېشىدىكى – 20بۇنداق ئىنقىالب نهزەرىيىسى . نى كۈچهيتىشكه قۇتراتقان"ئهقىدىسى

  . يا ئىنقىالبىنىڭ ئېقىمىنى ئۆرنهك قىلىپال قالماي، ئۆزىگه زامانىۋى ماركا چاپلىغاندۇن

. دە چىڭ تۇرغان"ئورتاق تۈرك مهدەنىيىتى نهزەرىيىسى"     مهدەنىيهت قارىشى جهھهتته، 

نىڭ تهسىرىگه چوڭقۇر "پانتۈركىزم"نهزەرىيىۋى سىستېمىسى " شهرقىي تۈركىستان"

هت جهھهتته ئۇنىڭ مىللهت قارىشى بىلهن تومۇرداش بولۇپ، قهدىمدە ئۇچرىغانلىقتىن مهدەنىي

جۇڭگونىڭ شىمالىدا ھهم غهربىي يۇرتتا ياشىغان بارلىق مىللهتلهر، جۈملىدىن تۈركىي تىل 

تۈركىي "سىستېمىسىدا بولغان ۋە تۈركىي تىل سىستېمىسىدا بولمىغان بارچه مىللهتلهر 

تۈپتىن ئېيتقاندا بىر خىل "، "تۈرك مهدەنىيىتى"هدەنىيهت ، ئۇالر ياراتقان بارلىق م"مىللهتلهر

دېگهن ھهم بۇ مهدەنىيهت قارىشىغا تايىنىپ، تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا " مىللىي مهدەنىيهت

شىنجاڭدىكى قهدىمكى زاماندىكى ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ ياراتقان مهدەنىيىتىنىڭ ھهممىسى 

بۇنداق . دەپ قارىغان" ۈركىستان مهدەنىيىتىشهرقىي ت"تۈرك مهدەنىيىتى، جۈملىدىن 

مهدەنىيهت قارىشى مىللهت، دۆلهتنىڭ شهكىللىنىش ۋە تهرەققىي قىلىش قانۇنىيىتىنى يوققا 

چىقىرىپال قالماي، بهلكى يهنىال سىياسىي مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىشنى تۈپ مهقسهت 

  . قىلغان

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " تۈركىستانشهرقىي "     ئىزاھالپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، 

 –ى باشتىن "پانتۈركىزم"ى بىلهن سىياسىي جهھهتتىكى "پانتۈركىزم"مهدەنىيهت جهھهتتىكى 
" پانتۈركىزم"ئاخىر ھهمراھ بولۇپ كهلگهن بولۇپ، ھهر قېتىم سىياسىي جهھهتتىكى 

دە يوشۇرۇنۇۋالغان، نىڭ شهكلى"پانتۈركىزم"ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغاندا مهدەنىيهت جهھهتتىكى 

سىياسىي جهھهتتىكى " پانتۈركىزم"مۇۋاپىق شارائىت بولغان ھامان مهدەنىيهت جهھهتتىكى 
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سىياسىي جهھهتتىكى " پانتۈركىزم"شۇڭا، مهدەنىيهت جهھهتتىكى . گه ئۆزگهرگهن"پانتۈركىزم"

  . نىڭ ئاساسى، ئانىسى، ماكانىدۇر"پانتۈركىزم"

ئىدىيىسىنىڭ زەھىرىدىن " ئىككى پان"يىۋى سىستېمىسى نهزەرى" شهرقىي تۈركىستان     "

بۇنىڭدىن كېيىنكى شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنىڭ . يۇقۇملىنىپ ئۆسكهن شۇمبۇيا

شۇڭا، بۇنىڭدىن كېيىن شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى . ھهممىسى ئۇنىڭ رەزىل مېۋىسى ھېسابلىنىدۇ

شهرقىي "ئالىيهتلىرىنى مۇناسىپ ھالدا كۈچلهر، بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر، بۆلگۈنچىلىك پا

شهرقىي "بۆلگۈنى ئۇنسۇرلىرى، " شهرقىي تۈركىستان"بۆلگۈنچى كۈچلىرى، " تۈركىستان

  . بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى دېسهك ئارتۇق كهتمهيدۇ" تۈركىستان

  

  ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان دۆلهت": شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى. "2

  

ېگهن بۇ ئاتالغۇنىڭ پهيدا بولغاندىن كېيىنكى يهنه بىر تهرەققىيات د" شهرقىي تۈركىستان     "

شهرقىي تۈركىستان . "نى روياپقا چىقىرىش بولدى"شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"يۆنىلىشى 

ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكى شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرغا مهقسهتلىك " دۆلىتى

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"ۇ يهنه بولۇپ، ئ" ماكان"ئويدۇرۇپ بهرگهن 

  .سىياسىي جهھهتتىكى ئىلتىجاسىدۇر

ئهنگلىيه، " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"تاشقى كۈچلهرنىڭ تهسىرىدىن قارىغاندا، ) 1    (

ئۇقۇمىنى سىياسىي جهھهتته " شهرقىي تۈركىستان"چاررۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ 

  . سىدۇركۈچهيتكهنلىكىنىڭ نهتىجى

ئىدىيىسىدىن پايدىلىنىپ، " ئىككى پان"    بىرىنچى، ئهنگلىيه، چاررۇسىيه قاتارلىق دۆلهتلهر 

. نى مۇئهييهنلهشتۈرۈشنى كۈچهيتكهن"مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئاتالمىش 

 ئۇقۇمنى پهيدا قىلغان ۋاقىتتا" شهرقىي تۈركىستان"ئهنگلىيه، چاررۇسىيه قاتارلىق دۆلهتلهر 

دەل شىنجاڭغا تارقىلىۋاتقان بولۇپ، ئهنگلىيه، گېرمانىيه قاتارلىق دۆلهتلهر بهزى " پانتۈركىزم"

. نى تارقىتىشىنى قوللىغان"پانتۈركىزم"تۈركىيىلىك جاسۇسالرنىڭ شىنجاڭغا كىرىپ مهخسۇس 

 ژۇرنال تارقىتىش، ياكى ۋەزخانلىق قىلىش، مهكتهپ ئېچىشتىن –ئۇالر ياكى كىتاب 

بىر مۇستهقىل دۆلهت، جۇڭگونىڭ بىر قىسمى ئهمهس، دەپ " شهرقىي تۈركىستان"پ، پايدىلىنى

ئېزىتقۇلۇق قىلىپ، شىنجاڭدىكى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان مىللهتلهر بىلهن خهنزۇالرنىڭ 

بۇ ماھىيهتته . ئارىسىنى بۇزۇپ، كاپىرالرنى يوقىتىش، ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى تهرغىب قىلغان

نى ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈركىي تىللىق مىللهتلهرنىڭ جۇڭخۇا مىللهتلىرىگه بولغان ئۇيغۇرالر

مىللىتىگه بولغان مۇئهييهنلهشتۈرۈشىنى " تۈرك"مۇئهييهنلهشتۈرۈشىنى ئاجىزالشتۇرۇپ، 
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نىڭ مۇستهقىللىقىغا بولغان مۇئهييهنلهشتۈرۈشنى "شهرقىي تۈركىستان"كۈچهيتىش، جۈملىدىن 

  . گهۋدىلهندۈرۈش بولغان

ئۇقۇمىنى " شهرقىي تۈركىستان"    ئىككىنچى، ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكى 

شهرقىي "چاررۇسىيه تۈركىستان ئاتالغۇسىنى قايتا كۆتۈرۈپ چىقىپ . سىياسىيالشتۇرغان

سهپسهتىسىدىن پايدىلىنىپ " ۋارىسلىق نهزەرىيىسى"ئاتالغۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتا، " تۈركىستان

جاڭ رايونىنىڭ جهنۇبىنى يۇتۇۋېلىش ياكى بېسىۋېلىشنى سىياسىي مۇددىائ جۇڭگونىڭ شىن

ۋە " جهنۇبىي، شىمالىي تۈركىستان"قىلغان، ئهنگلىيه بولسا بۇنىڭغا تىغمۇتىغ تاقابىل تۇرۇپ، 

نى ئايرىپ چىقىشتىمۇ جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىنىڭ جهنۇبىي "شهرقىي، غهربىي تۈركىستان"

شهرقىي "ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ . ۇددىائ قىلغانقىسمىنى ئىگىلىۋېلىشنى م

نى ئۆزلىرىنىڭ "تۈركىستان"ئاتالغۇسىنى پهيدا قىلىشتىكى مهقسىتى ئاتالمىش " تۈركىستان

ئېھتىياجىغا ئاساسهن بۆلۈپ، ئۆزلىرىنىڭ كونتروللۇقىدىكى سىياسىي گهۋدىگه ئايالندۇرۇش 

اپىيىلىك ئاتالغۇ بۇ ۋاقىتتا جاھانگىرالرنىڭ بولۇپ، سىياسىي مهنه ئالغان بۇ جۇغر

مۇستهملىكچىلىك سىياسىتىنى يۈرگۈزۈش، جۇڭگونى بۆلۈش ئۈچۈن بارلىققا كهلتۈرگهن بىر 

. سىياسىي ئۇقۇمغا ئايالنغان ھهم تهرەققىي قىلىپ  بىر سىياسىي گهۋدە ئۇقۇمىنى بىلدۈرگهن

 سىرتىدىكى – مهنىسىگه چېگرا ئىچى ئۇقۇمى ۋە ئۇنىڭ" شهرقىي تۈركىستان"شۇنىڭدىن كېيىن، 

  . بۆلگۈنچى كۈچلهر ۋارىسلىق قىلغان

نى جۇڭگودىن ئايرىۋېتىش پائالىيهتلىرىنى ئاكتىپ "شهرقىي تۈركىستان"    ئۈچىنچى، 

 19ئىدىيىسىنىڭ تهسىرىدە، بهزى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر " ئىككى پان. "تهشكىللىگهن ۋە قوللىغان

رى شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن ياقۇپبهگنى تاجاۋۇزچى دەپ  يىللى– 70 – 60 ئهسىرنىڭ –

شهرقىي "قارىمايال قالماستىن، ئهكسىچه ئوغرىنى ئاتا تۇتۇپ، ئۇنى يېقىنقى زاماندىكى 

مۇستهقىللىقىنىڭ باشالمچىسى دەپ قارىغاندا، ئهينى ۋاقىتتا ئهنگلىيه " تۈركىستان

م ئۇنى كۆپ تهرەپتىن قوللىغان بولۇپ، كېيىنچه جاھانگىرلىكال ياقۇپبهگنى ئېتىراپ قىلغان ھه

. شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر ئهنگلىيىنى ياردەم بېرىدىغان نىجادچى دەپ قارىغان

دىن پايدىلىنىپ "رىشته"ئهنگلىيه مۇستهملىكىچىلىرىمۇ پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي بۇنداق 

الهتچىلىرىنى تهربىيىلهپ ئۇالرنى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنى يېتىشتۈرگهن ۋە قوللىغان، ئۆز ۋاك

مۇستهقىللىقى نهزەرىيىسى بىلهن سۇغارغاندىن سىرت، ئۇالرغا " شهرقىي تۈركىستان"

 ئايدا خوجىالر – 5 يىلى – 1918مهسىلهن، . ھهققىدە ئهقىل كۆرسهتكهن" مۇستهقىللىق"

قهردە تۇرۇشلۇق ئهۋالدىدىن بولغان مهمتېلىخان ئهنگلىيه تهۋەلىكىگه ئۆتۈپ، ئهنگلىيىنىڭ قهش

باش كونسۇلخانىسىنىڭ پىالنلىشى، ئهنگلىيه جاسۇسلىرىنىڭ بىۋاسىته قاتنىشىشى بىلهن دىنىي 

دېگهننى ئوتتۇرىغا " خهنزۇالرنى تامام قىرىپ زېمىنىمىزنى قايتۇرۇۋااليلى"تونغا ئورۇنۇۋېلىپ 
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كى، شىنجاڭدىكى ھالبۇ. قويۇپ، ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى پروگرامما قىلىپ، توپىالڭ كۆتۈرگهن

  .  خهلقنىڭ كۈچ چىقىرىشى بىلهن توپىالڭ تېزال تىنچىتىلىپ، زور ئاپهتكه ئايلىنالمىغان–ئارمىيه 

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"، "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى) "2    (

ۋە " ئىسالمىزمپان" ئهسىر كىرگهندىن كېيىن، – 20. سىياسىي جهھهتتىكى تهلىپى ۋە ئىنكاسىدۇر

نهزەرىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان"نىڭ شىنجاڭغا تارقىلىشىغا ئهگىشىپ، بولۇپمۇ "پانتۈركىزم"

سىستېمىسىنىڭ پهيدىنپهي  تىكلىنىشىگه ئهگىشىپ، شىنجاڭدىكى بهزى ئهسهبىي بۆلگۈنچى 

ن، ئۇنسۇرالر ۋە دىنىي ئۇنسۇرالر ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكى پهيدا قىلغان يالغا

شهرقىي "زىيانلىق نۇقتىئىنهزەرلهرنى پۈتۈنلهي قوبۇل قىلغان ھهم تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ ئاتالمىش 

ۋەتىنىمىز شهرقىي تۈركىستان، مىللىتىمىز "ئۇالر . نى سىياسىي گهۋدىگه كۆتۈرگهن"تۈركىستان

 شهرقىي تۈركىستان قهدىمدىن بۇيان بىر"دەپ ئاشكارا جاكارالپ، " تۈرك، دىنىمىز ئىسالم

خهلقى تهخمىنهن ئون مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگه دەپ تهشۋىق قىلىپ، بارلىق " مۇستهقىل دۆلهت

تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان ۋە ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان مىللهتلهرنىڭ بىرلىشىپ بىر 

دۆلهت قۇرۇشىنى تهرغىب قىلىپ، جۇڭگودىكى ھهرقايسى " ھاكىمىيهت بىلهن دىن بىرلهشكهن"

تۈركىي "هتلهرنىڭ ئۇلۇغ ۋەتهننىڭ تارىخىنى ئورتاق ياراتقانلىقىنى ئىنكار قىلىپ، مىلل

نى يوقىتىش ھهققىدە داۋاراڭ "كاپىرالر"، "مىللهتلهردىن باشقا بارلىق مىللهتلهرگه قارشى تۇرۇش

شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهدىمدىن بۇيان بىر مۇستهقىل دۆلهت "يهنه ئاتالمىش . سالغان

نى ئىجاد قىلىپ، "خهنزۇالر  تاجاۋۇزچىلىقى نهزەرىيىسى"گهۋدىلهندۈرۈش ئۈچۈن نى "ئىكهنلىكى

دەپ بوھتان چاپالپ، خهن سۇاللىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستانغا تاجاۋۇز قىلغان"خهنزۇالر 

، چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭنى بىرلىككه "بېسىۋېلىش"غهربىي يۇرتنى بىرلىككه كهلتۈرۈشى 

شهرقىي تۈركىستان "نى قوغالپ چىقىرىپ  "كاپىرالر"ر، شۇڭا تۇ" يۇتۇۋېلىش"كهلتۈرۈشى 

  . نى ئهسلىگه كهلتۈرۈش كېرەك، دېگهننى ئوتتۇرىغا قويغان"دۆلىتى

توغرىسىدا " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"    شۇنداق قىلىپ، شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر 

بۇيان مهۋجۇت بولۇپ كهلگهن بىر جۈملىدىن ئۇ قهدىمدىن . ئېنىق ھهم تهپسىلىي تونۇشقا كهلگهن

مۇستهقىل دۆلهت، ئىسالم دۆلىتى، ئۇ كاپىرالرغا قارشى تۇرىدۇ، ئۇنىڭ زېمىنى تهڭرىتېغىنىڭ 

نىڭ دۆلىتى "تۈركلهر" شىمالىنى، يهنى پۈتكۈل شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئۇ –جهنۇب 

هرگه قارشى تۇرىدۇ، ئۇ بولۇپ، خهنزۇالر ۋە باشقا تۈركىي تىلدا سۆزلهشمهيدىغان مىللهتل

كومپارتىيىگه، سوتسىيالىزمغا قارشى بولۇپ، تۈركىيه ۋە ئهنگلىيه قاتارلىق چهت ئهل كۈچلىرىنى 

شهرقىي تۈركىستان "بۇ بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ . تايانچ قىلىشنى ئۈمىد قىلىدۇ دەپ قارىغان

قىدىن مهڭگۈلۈك جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانلى"نى تهرغىب قىلىشتىكى مهقسىتى دەل "ئىنقىالبى

دۆلهت "نىڭ "شهرقىي تۈركىستان خهلقى"ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنى " قۇتۇلۇش ئۈچۈن

  .نى كۈچهيتىشكه قۇترىتىش بولغان"قارىشى، مىللهت ئېڭى، دىنىي ئهقىدىسى
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  ئۈستىدە تارىخىي تهھلىل" غهلىته سىياسىي تۆرەلمه. "3

  

لىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ رىقابىتىدە ئهنگ" شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"    ئاتالمىش 

نىڭ زەھىرىدىن يۇقۇمالنغان "ئىككى پان"بولۇپال قالماي، " غهلىته تۆرەلمه"ئاپىرىدە بولغان 

بىز . نهزەرىيىۋى سىستېمىسىدىن ئىبارەت شۇمبۇيىنىڭ رەزىل مېۋىسىدۇر" شهرقىي تۈركىستان"

  .ۈرگۈزۈپ، ئۇنىڭ ماھىيىتىگه قاراپ باقايلىئۇنىڭ ئىچكى مهزمۇنى ئۈستىدە تارىخىي تهھلىل ي

 تارىخىي نهزەردىكى غهلىته سىياسىي –" شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئاتالمىش ) 1    (

  : ئۇنىڭ مهزمۇنىنى ئاددىيغىنا تهھلىل قىلغاندا، ئۇنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتى مۇنداق. تۆرەلمىدۇر

دېگهن سهپسهته " ىر مۇستهقىل دۆلهتشهرقىي تۈركىستان قهدىمدىن تارتىپ ب"     ئاتالمىش 

شىنجاڭ . بۇ شىنجاڭ تارىخىنى بۇرمىالش ۋە قىپقىزىل ئويدۇرمىچىلىق قىلىشتۇر. توغرىسىدا

قهدىمدە غهربىي يۇرت دەپ ئاتالغان بولۇپ، غهربىي خهن سۇاللىسى دەۋرىدىال جۇڭگوغا تهۋە 

ىلهر ياكى يهرلىك شۇنىڭدىن كېيىن ھهرقايسى دەۋرلهردىكى مهركىزىي سۇالل. بولغان

 يىلى – 60مىالدىيىدىن ئىلگىرىكى . ھاكىمىيهتلهر شىنجاڭنى ئۈنۈملۈك باشقۇرۇپ كهلگهن

غهربىي خهن سۇاللىسى غهربىي يۇرت قورۇقچىبهگ مهھكىمىسىنى تهسىس قىلىپ، 

غهربىي يۇرت .  شىمالى ۋە پامىر قاتارلىق رايونالرنى ئىدارە قىلغان–تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇب 

غهربىي . بهگ مهھكىمىسى يىپهك يولىنىڭ راۋانلىقىنى قوغداشتا مۇھىم رول ئوينىغانقورۇقچى

خهن سۇاللىسى يهنه غهربىي يۇرتنىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا ئهمهلدار ئهۋەتىپ جايالرنى باشقۇرغان 

 شىمالىي سۇاللىلهر دەۋرىدە، ساۋۋېي –ۋېي، جىن، جهنۇبىي . ھهم بوز يهر ئاچقۇزغان

ىي يۇرتتىكى لوپنۇر ۋە ئىدىقۇتتا غهربىي يۇرت دورغاپى ۋە قورۇل چېرىكچىسى ھاكىمىيىتى غهرب

غهربىي جىن سۇاللىسى ساۋۋېي ھاكىمىيىتىنى . قويۇپ، ئىۋىرغول ناھىيىسىنى تهسىس قىلغان

ئالدىنقى لياڭ پادىشاھلىقى ئىدىقۇت ۋىاليىتىنى تهسىس قىلىپ ۋالىي . دوراپ ئىدارە قىلغان

 پادىشاھلىقى غهربىي يۇرت باش قورۇقچىبېگى تهيىنلهپ يهنه ئىدىقۇت كېيىنكى لياڭ. قويغان

توغبات سىيانپىلىرى قۇرغان شىمالىي ۋېي سۇاللىسى لوپنۇردا . ۋىاليىتى تهسىس قىلغان

سۈي . پىشامشان قورغىنى ۋە ئاگنى قورغىنىنى تهسىس قىلىپ، ئهمهلدار قويۇپ ساقلىغان

 كېيىن بولۇپ پىشامشان ۋىاليىتى، چۇرگان –ئىلگىرى سۇاللىسى ئىۋىرغولدا قوشۇن تۇرغۇزۇپ، 

تاڭ سۇاللىسى دەسلىپىدە ئىدىقۇتتا ئهنشى . ۋىاليىتى، ئىۋىرغول ۋىاليىتىنى تهسىس قىلغان

 يىلى ئهنشى قورۇقچىبهگ – 648مىالدىيه . قورۇقچىبهگ مهھكىمىسىنى تهسىس قىلغان

ىمالى ۋە بالقاش كۆلىنىڭ  ش–مهھكىمىسىنى كۈسهنگه كۆچۈرۈپ، تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇب 

 يىلى يهنه بهشبالىغ – 720مىالدىيه . شهرقىي جهنۇبىدىكى كهڭ رايونالرنى ئىدارە قىلغان

قورۇقچىبهگ مهھكىمىسىنى تهسىس قىلىپ تهڭرىتېغىنىڭ شىمالىدىكى رايونالرنى ئىدارە 
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ڭ تا. بولغان" تۆت قورغان"سۈيائب مهشھۇر ) قهشقهر(كۈسهن، ئۇدۇن، سۇلې . قىلغان

 – 10مىالدىيه . سۇاللىسى يهنه ئهنشى ھېراۋۇلى ۋە بهشبالىغ ھېراۋۇلى تهسىس قىلغان
ئۇيغۇر خانلىقى، ئۇدۇن خانلىقى ۋە قاراخانىالر ) ئىدىقۇت( كهينىدە قۇچۇ –ئهسىرنىڭ ئالدى 

خانلىقىدىن ئىبارەت ئۈچ يهرلىك ھاكىمىيهت تهڭ مهۋجۇت بولغان، كېيىنكى جىن سۇاللىسى 

لى شېنتيهنگه ئۇلۇغ ئاغىلىق ئۇدۇن خانى دېگهن نامنى بهرگهن، قاراخانىالر خانى ئۇدۇن خانى 

يۈەن سۇاللىسى ئالمالىقتا ۋاقىتلىق دىۋان . دەپ ئاتىغان) جۇڭگونىڭ خانى(ئۆزىنى تابغاچ خان 

قاتارلىق جايالردا قورۇقچىبهگ مهھكىمىسى، ئايغاقچى ) ھازىرقى جىمسار(ۋازارىتى، بهشبالىغ 

مىڭ سۇاللىسى قۇمۇلدا .  لهشكهر مهھكىمىسىنى تهسىس قىلغان–، ئهمىر مهھكىمىسى

قاراۋۇالنا تهسىس قىلغان، چاغاتاي خانىنىڭ ئهۋالدلىرى غهربىي يۇرتنى ئىدارە قىلغان، مىڭ 

سۇاللىسى ئالتاي يايالقلىرىدا كۆچمهن چارۋىچىلىق قىلىدىغان ئويراتالرنىڭ سهردارىغا ئوتۇغات 

 يىلى – 1759ى دەۋرىگه كهلگهندە، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى چىڭ سۇاللىس. بهرگهن

شىنجاڭنى يېڭىۋاشتىن بىرلىككه كهلتۈرۈپ، ئىلىدىكى كۈرەدە ئىلى جياڭجۈن مهھكىمىسىنى 

شىنجاڭ دېگهن نام چيهنلۇڭ .  شىمالىنى باشقۇرغان–تهسىس قىلىپ، تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇب 

قىتتا غهربىي يۇرت، غهربىي دىيار، غهربىي خان دەۋرىدە بارلىققا كهلگهن بولۇپ، ئهينى ۋا

رايون دېگهن نامالر بىلهن تهڭ ئىشلىتىلىپ، ئوخشاشال غهربتىكى زېمىن دېگهن مهنىنى 

.  يىلى زوزۇڭتاڭ ياقۇپبهگنى قوغالپ چىقىرىپ شىنجاڭنى قايتۇرۇۋالغان– 1878. بىلدۈرگهن

سۇاللىسى، مىنگو شىنجاڭ ئۆلكىسى چىڭ .  يىلى شىنجاڭ ئۆلكىسى قۇرۇلغان– 1884

دەۋرلىرىنى باشتىن كهچۈرۈپ، جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دەسلهپكى مهزگىلىگىچه 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، شىنجاڭ بىلهن ۋەتهننىڭ ئىچكى رايونلىرىنىڭ . مهۋجۇت بولغان

 مۇناسىۋىتى ئىنتايىن قويۇق بولغان بولۇپ، ئۇ خهن سۇاللىسى دەۋرىدىال جۇڭگونىڭ بىر تهركىبىي

ئهزەلدىن مهۋجۇت بولۇپ " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"قىسمى بولغان، قانداقتۇ بىر مۇستهقىل 

قهدىمدىن تارتىپ بىر مۇستهقىل دۆلهت دېگهن " شهرقىي تۈركىستان"باقمىغان، ئاتالمىش 

  . قاراش پۈتۈنلهي بىمهنه خىيالدۇر

زۇالر ۋە باشقا تۈركىي تىلدا ، ئۇ خهن"شهرقىي تۈركىستان تۈركلهرنىڭ دۆلىتى"      ئاتالمىش 

بىرىنچىدىن، تارىخ . سۆزلهشمهيدىغان مىللهتلهرگه قارشى تۇرىدۇ، دېگهن سهپسهته توغرىسىدا

ئىسپاتاليدۇكى، شىنجاڭ قهدىمدىن كۆپ مىللهت ئولتۇراقالشقان رايون بولغان، ھهرگىزمۇ بىرال 

ھۇنالر، ئۇسۇنالر، دىڭلىڭالر، دەسلهپته ساكالر، ياۋچىالر، . مىللهت ياشىغان رايون بولمىغان

چياڭالر، خهنزۇالر، كرورانلىقالر، قوشالر، ئاگىنىلىقالر، كۈسهنلىكلهر، سۇلېلىقالر، 

ئۇدۇنلۇقالر، كېيىن سىيانپىالر، جورجانالر، تۈركلهر، تۇيغۇنالر، تېبهتلهر، قىرغىزالر، 

ىغان ۋە تۇرمۇش ئۇيغۇرالر، قىتانالر، مۇڭغۇلالر  شىنجاڭدىن ئىبارەت بۇ زېمىندا ياش

جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندا، شىنجاڭدا ئۇيغۇر، خهنزۇ، قازاق، . كهچۈرگهن
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 13قىرغىز، مۇڭغۇل، تاجىڭ، خۇيزۇ، شىبه، مانجۇ، تاتار، ئۆزبېك، داغۇر، رۇس قاتارلىق 

 شهرق قاتنىشىنىڭ مۇھىم تۈگۈنى بولغان شىنجاڭ –غهرب . ئاساسلىق مىللهت مهۋجۇت بولغان

 شهرقنىڭ مهدەنىيىتىنى مۇجهسسهملهپ، ئىقتىساد ئالماشتۇرۇشىنى راۋانالشتۇرۇپال –رب غه

. قالماي، يهنه ئهتراپتىكى مىللهتلهرنىڭ ئاالقه قىلىشىدىغان ۋە جهم بولىدىغان سورۇنىغا ئايالنغان

ئىككىنچىدىن، يۇقىرىقى سهپسهته . دەپ نام ئالغان" دۇنيا مىللهتلىرىنىڭ مۇزېيى"شۇڭا ئۇ 

تۈرك "ئىدىيىسىنىڭ ئازدۇرۇشىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ، ئاتالمىش " پانتۈركىزم" همهلىيهتته ئ

ئارقىلىق ھهرقايسى مىللهتلهرنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۇنىڭ تار مىللهت قارىشىنى " مىللىتى

نىڭ ئويدۇرغۇچىلىرى بىر "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئۈچىنچىدىن، . گهۋدىلهندۈرگهن

نى ئاساس قىلىش ھهققىدە چۇقان سالسا، يهنه بىر تهرەپتىن " خهلقلهرتۈركىي"تهرەپتىن 

نى تهرغىب قىلغان بولۇپ، بۇ ئنىڭ ساختىلىقىنى ئهكس "ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلىش"

دېگهن " شهرقىي تۈركىستان تۈركلهرنىڭ دۆلىتى"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئاتالمىش . ئهتتۈرگهن

  . نلهي نهزەردىن ساقىت قىلغان قۇرۇق خىيالدۇرسهپسهته تارىخنى ۋە رېائللىقنى پۈتۈ

بىر ئىسالم دۆلىتى، ئۇ كاپىرالرغا قارشى تۇرىدۇ، دېگهن " شهرقىي تۈركىستان"    ئاتالمىش 

شىنجاڭنىڭ تارىخ تهرەققىياتى ۋە رېائللىقىدىن قارىغاندا، شىنجاڭ . سهپسهته توغرىسىدا

 بۇددا دىنى، مانى دىنى، ئهزەلدىن كۆپ خىل دىن مۇجهسسهملهنگهن جاي بولۇپ،

ئاتهشپهرەسلىك دىنى، تويىن دىنى ۋە ئىسالم دىنى ئۇزۇن مۇددەت بىلله مهۋجۇت بولۇپ 

 كهينىدىال شىنجاڭغا تارقالغان –بۇددا دىنىنى مىسالغا ئالساق، ئۇ مىالدىيىنىڭ ئالدى . تۇرغان

ىنكى مىڭ يىلغا يېقىن شۇنىڭدىن كېي. بولۇپ، شىنجاڭغا ئهڭ بۇرۇن تارقالغان دىن ھېسابلىنىدۇ

ھازىرمۇ شىنجاڭنىڭ، بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭنىڭ . ۋاقىتتا ئۇ ئىزچىل مۇھىم ئورۇندا تۇرغان

ئىسالم دىنى . ھهرقايسى جايلىرىدا تۈرلۈك نهپىس بۇددىزم يالدامىلىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ

 ئهسىردە – 14 ۋە  ئهسىردە– 9 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا شىنجاڭغا كىرگهن بولۇپ، – 9مىالدىيه 

ئىسالم دىنىنىڭ سىياسىي جهھهتتىكى . ئىككى قېتىم ئىسالملىشىش دولقۇنى كۆتۈرۈلگهن

نىشانى دىن بىلهن ھاكىمىيهت بىرلهشكهن تۈزۈلمه بولسىمۇ، شىنجاڭدا بهزى تارقاق مۇسۇلمان 

هشكهن خانلىقلىرىدىن باشقا، ئهزەلدىن مۇقىم، بىرلىككه كهلگهن، دىن بىلهن ھاكىمىيهت بىرل

نهزەرىيىچىلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى. "ئىسالم ھاكىمىيىتى قۇرۇلۇپ باقمىغان

ئىسالم دىنى ئارقىلىق ئايرىمىچىلىق قىلىشنى تهرغىب قىلىشى ئهمهلىيهتته ئادەم ئالدايدىغان 

نهيرەڭۋازلىق بولۇپ، بىر تهرەپتىن، ئىسالم دىنىنىڭ شىنجاڭدىكى تهرەققىياتىدا ھهرقايسى 

هزھهپلهر ئۇزۇن مۇددەت توختىماي نىزا قىلغان ھهم نىزادا دىنىي مهقسهتنى ئهمهس، بهلكى م

پۈتۈنلهي ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهرنىڭ مهنپهئىتىنى چىقىش قىلغان ؛ يهنه بىر تهرەپتىن، 

خهنزۇالرنى .  "ئۇالر ئهمهلىيهتته ھهرگىزمۇ بارلىق مۇسۇلمانالرنى ھهقىقىي قارشى ئالمىغان

  . نى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۇالرنىڭ ساختىلىقىنى ئىسپاتاليدۇ"لتۈرۈپ  خۇيزۇالرنى يوقىتىشئۆ
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 شىمالىنى، يهنى پۈتكۈل –نىڭ زېمىنى تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇب "شهرقىي تۈركىستان"     ئاتالمىش 

شهرقىي "بىزگه مهلۇمكى . شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، دېگهن سهپسهته توغرىسىدا

 دەسلهپته ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكى ئوتتۇرىغا قويغان جۇغراپىيىلىك ئهڭ" تۈركىستان

ئۇقۇم بولۇپ، تارىم ئويمانلىقىنى كۆرسهتكهن، كېيىنمۇ كۆپىنچه ئهھۋالدا ئاساسهن تارىم 

كېيىنچه ئهنگلىيه، چاررۇسىيه ۋە باشقا بهزى غهربلىكلهر ئۇنى . ئويمانلىقىنى كۆرسهتكهن

ۋەھالهنكى، . ن مهزگىللهردە پۈتكۈل شىنجاڭنى كۆرسىتىدىغان قىلغانكېڭهيتىپ، ئوخشىمىغا

نىڭ پۈتكۈل شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان 

" شهرقىي تۈركىستان"ناۋادا بىز . ئېلىشىدىن ئاچ كۆزلۈك ۋە ياۋۇزلۇقنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

ىشىغا يهنىمۇ دىققهت قىلىدىغان بولساق، ئۇ ئهسلىگه نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ دۆلهت قار

زېمىنىنىڭ سهددىچىن سېپىلىنىڭ شىمالىنىمۇ ئۆز ئىچىگه " ۋەتهن"كهلتۈرۈشنى تهرغىب قىلغان 

نىڭ ئىجادچىلىرى يهنه "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ئۇنداقتا، . ئالىدىغانلىقىنى بايقىيااليمىز

 شىمالى بىلهنال چهكلهپ قويىدۇ ؟ بۇنىڭ بىردىنبىر –نېمىشقا زېمىنىنى تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇب 

شهرھىسى شۇكى، بۇ ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئۇقۇمالرنىڭ قۇسۇرى كۆپ، ئاساسى يوق، ئۇالرنىڭ 

بىردىنبىر مۇددىائسى شىنجاڭنى ۋەتهن قوينىدىن ئايرىۋېتىش بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ ھهقىقىي 

  . مهقسىتىدۇر

" شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"رىخىدىن قارىغاندا، ئاتالمىش يېقىنقى زامان دۇنيا تا) 2    (

ئهنگلىيه، چاررۇسىيه جاھانگىرلىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئېلىشىشىدىن ئاپىرىدە بولغان غهلىته 

  . سىياسىي تۆرەلمىدۇر

 ئهسىرنىڭ بېشىدىن باشالپال ئوتتۇرا ئاسىيانى چۆرىدەپ رىقابهتنى – 19    ئهنگلىيه، چاررۇسىيه 

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كهلگهندە، ئهنگلىيه شهرقته سالۋېن دەرياسىدىن – 19. انات يايدۇرغانق

 چوڭ – 2غهربته كىبېر تاغ ئېغىزىغىچه بولغان مۇستهملىكىنى قۇرۇپ چىقىپ، جهنۇبىي ئاسىيا 

تان بۇنىڭ بىلهن ئهنگلىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىس. قۇرۇقلۇقىنى پۈتۈنلهي دېگۈدەك ئىگىلىگهن

ئاھالىسى كۆپ، بايلىقى . قاراقۇرۇم تېغىنى بويالپ جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونى بىلهن تۇتاشقان

مول، زېمىنى كهڭ ھىندىستان ھهم خام ئهشيا بازىسى، ھهم غايهت زور بازار بولغاچقا، ئهنگلىيه 

ا چاررۇسىيه ئىزچىل ئهنگلىيىنىڭ پۈتۈن دۇنياغا خوج. ئۇنى ئاسىيادىكى جېنى دەپ قارىغان

بولۇشىدىكى رەقىبى بولۇپ كهلگهن بولۇپ، ئهنگلىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ھىندىستاندىكى 

 ئهسىرنىڭ بېشىدىن باشالپ – 19ئۇ . مهنپهئىتىنىڭ تهھدىتچىسى ۋە رىقابهتچىسى بولۇپ قالغان

 يىللىرىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە ئوتتۇرا – 70 ئهسىرنىڭ – 19ئوتتۇرا ئاسىياغا قول تىقىپ، 

شۇنىڭ بىلهن ئهنگلىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستانغا . ىيانى پۈتۈنلهي بويسۇندۇرغانئاس

بۇ ۋاقىتتا، جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونى، بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭ . بىۋاسىته تهھدىت سالغان

ئهنگلىيىگه نىسبهتهن . رايونى ئهنگلىيه، چاررۇسىيه تالىشىدىغان مۇھىم جاي بولۇپ قالغان
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ئۇ ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستاننىڭ شىمالىنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىش ئېيتقاندا، 

ئۈچۈن ئافغانىستاندىن جۇڭگو شىنجاڭنىڭ قهشقهر رايونىغىچه بولغان ئارىلىق رايون قۇرۇپ، 

چاررۇسىيه بىلهن بىۋاسىته تۇتۇشۇشتىن ساقلىنىشنى ئۆز ئىستراتېگىيىسىنىڭ مۇھىم بىر 

. نىڭ ئاساسىي سىياسىتى بولغان"ئىلگىرىلىگۈچى سىياسهتچىلهر"بۇ ھهم ھالقىسى قىلغان، 

چاررۇسىيىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيانى يۇتۇۋالغاندىن كېيىن، ئهنگلىيىنىڭ ئۆزى 

بۇ جايدا ئېرىشكهن مهنپهئهتكه بۇزغۇنچىلىق قىلىشىدىن ئهنسىرەپ، ناۋادا جۇڭگو شىنجاڭنى 

نىڭ پهيدا "ئارىلىق دۆلهت"اللمىسا، شىنجاڭدا بىر ئۆز كونتروللۇقىدىكى ئۈنۈملۈك كونترول قى

  . بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان

 يىلى چاررۇسىيه گۇمران بولغۇچه – 1917 يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن – 60 ئهسىرنىڭ – 19     

ئىككى بولغان ئارىلىقتىكى ئهنگلىيه بىلهن چاررۇسىيىنىڭ شىنجاڭدىكى رىقابىتىنى ئاساسلىق 

خىل شهكىلگه يىغىنچاقالشقا بولىدۇ، بۇنىڭ بىرى شىنجاڭنى بۆلۈپ ئارىلىق دۆلهت قۇرۇشقا 

ئۇرۇنۇش، يهنه بىرى كونسۇلخانا تهسىس قىلىپ، سودا قىلىش، تهكشۈرۈش ۋە مۇھاجىر 

كۆپهيتىش ئارقىلىق كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ۋاكالهتچىلهرنى يېتىشتۈرۈپ شىنجاڭنى تىزگىنلهش 

 يىلىغىچه ئهنگلىيه، چاررۇسىيه – 1879 يىلىدىن – 1865قىسىدا، تهخمىنهن ئالدىن. بولغان

بۇنىڭدا ئهنگلىيه ياقۇپبهگنىڭ دۆلهت قۇرۇشىنى . ياقۇپبهگنى قولغا كهلتۈرۈشنى تاالشقان

قولالپ، ئۇ قۇرغان دۆلهتنى ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستان بىلهن چاررۇسىيىنىڭ 

چاررۇسىيه بولسا قورال كۈچى بىلهن . ئايالندۇرماقچى بولغانئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىق دۆلهتكه 

تهھدىت سېلىش ئارقىلىق ياقۇپبهگنى باش ئهگدۈرۈپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ كونتروللۇقىدىكى قورچاققا 

ئهمما، ئۇالرنىڭ بۇ ئويى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنىنىڭ ياقۇپبهگنى قوغالپ . ئايالندۇرماقچى بولغان

 80 ئهسىرنىڭ – 19كېيىنكىسىدە، . لىشى بىلهن بهربات بولغانچىقىرىپ، شىنجاڭنى قايتۇرۇۋې

 يىلىغىچه ئهنگلىيه، چاررۇسىيه شىنجاڭدا، بولۇپمۇ جهنۇبىي – 1918 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدىن –

ئۇالر قهشقهردە باش كونسۇلخانا تهسىس . شىنجاڭدا كۆپ تهرەپلىمه رىقابهتنى قانات يايدۇرغان

ىرالرنى قانۇنسىز كۆپهيتىپ، جۇڭگونىڭ يهرلىك قىلىپ، سودىنى كېڭهيتىپ، مۇھاج

ئۇالرنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۇنداق . ئهمهلدارلىرىنى ئۆزىگه تارتقان، ھهتتا قىسقان

  . رىقابىتىمۇ ئهمهلىيهتته ھۆكۈمرانلىقنى ئاجىزلىتىش رولىنى ئوينىغان

 توغرىسىدىكى      ئهنگلىيه، چاررۇسىيه بىلهن جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىنىڭ مۇناسىۋىتى

يۇقىرىدىكى ئاددىي باياندىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى، بۇ مهزگىلدە ئهنگلىيه بىلهن چاررۇسىيىنىڭ 

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئېلىشىش دولقۇنىنىڭ ئۆرلىشى ۋە پهسىيىشىگه ئهگىشىپ، ئۇالرنىڭ 

. الشقانجۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بهزىدە كۈچىيىپ، بهزىدە ئاجىز

ۋە " پانئىسالمىزم"ئهمما، شۇنى ئهستىن چىقارماسلىقىمىز الزىمكى، بۇ مهزگىل دەل 

شهرقىي "نىڭ شهكىللىنىش ھهم شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىش مهزگىلى، شۇنداقال "پانتۈركىزم"
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بۆلگۈنچىلىك نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ شىنجاڭدا شهكىللىنىش مهزگىلى بولۇپ، " تۈركىستان

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ سىياسىي جهھهتتىكى تهلىپى بولغان " ىستانشهرقىي تۈرك"

قۇرۇشنىڭ مۇشۇ مهزگىلىدە مهيدانغا چىقىشى ئهنگلىيه، " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"

چۈنكى، ئۇالر ئۇزۇن مهزگىل . چاررۇسىيه بىلهن ناھايىتى زور دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك بولغان

انلىشىپ تۇرغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسى پۇرسهتنى قولدىن خهلقائرا كۈرەشلهردە يارىشىپ، يام

ئىدىيىۋى ئېقىمىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئۆز مهقسىتى ئۈچۈن خىزمهت " ئىككى پان"بهرمهي 

پهيدا قىلغاندا، ھهم " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"قىلدۇرۇپ، ئۆز كونتروللۇقىدىكى بىر 

ى، ھهم ئوتتۇرىدا بىر ئارىلىق رايون جۇڭگونىڭ كۈچىنى ئاجىزالشتۇرغىلى بولىدىغانلىق

  .شهكىللهندۈرۈپ، ئارىدىكى بېسىمنى ئازالتقىلى بولىدىغانلىقىنى بىلگهن

نهزەرىيىۋى سىستېمىسىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"، "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى     "

ته سىياسىي جهھهتتىكى تهلىپى بولۇش سۈپىتى بىلهن ئهمهلىيهتته بۆلگۈنچىلىكنىڭ بىر غهلى

بىر غهلىته " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى، . تۆرەلمىسىدۇر

سىياسىي تۆرەلمه، ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئۇقۇم بولسىمۇ، ئۇ شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكىنىڭ 

  . سىياسىي پروگراممىسىغا ۋە نىشانىغا ئايالنغان

  

   باب– 3

  

  ئويۇنى" دۆلهت قۇرۇش"

  

نهزەرىيىۋى سىستېمىسى تهدرىجىي شهكىللهنگهندىن كېيىن، " ستانشهرقىي تۈركى    "

 – 30 ئهسىرنىڭ – 20ئۇالر . شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهر ئۇنى ئهمهلدە كۆرسىتىشكه باشلىدى
 يىللىرى ئىچكىرى ئۆلكىلهردىكى قااليمىقانچىلىق ۋە شىنجاڭدىكى – 40يىللىرى ۋە 

 ئايرىم ھالدا جهنۇبىي –ىرىنىڭ تهسىرىدە ئايرىم پاراكهندىچىلىكتىن پايدىلىنىپ، چهت ئهل كۈچل

  . ئويۇنىنى ئوينىدى" دۆلهت قۇرۇش"شىنجاڭدا ۋە ئىلىدا 

  

  "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى" پاراگراف قىسقا ئۆمۈرلۈك – 1

  

  دېھقانالر قوزغىلىڭىدىن مىلىتارىستالرنىڭ قااليمىقان ئۇرۇشىغىچه. 1

  

 يىلدىن ئارتۇقراق ھۆكۈمرانلىق قىلغان ياڭ زېڭشىن قهستلهپ 17غا  يىلى شىنجاڭ– 1928      

ئۆلتۈرۈلۈپ، مهمۇرىي ئىشالر نازارىتىنىڭ نازىرى جىن شۇرېن سىياسىي ئۆزگىرىشنى تىنچىتىش 
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جىن شۇرېننىڭ تهخهللۇسى . جهريانىدا شىنجاڭنىڭ ئهڭ ئالىي ھوقۇقىنى قولغان كىرگۈزۈۋالدى

لۇق، خهتمهكهردىلىكتىن كېلىپ )ىرقى لىنشيا ناھىيىسىھاز(دې ئهن، ئۆزى گهنسۇ خېجۇ 

ياڭ . چىققان بولۇپ، ياڭ زېڭشىن خېجۇدا ئهمهل تۇتقاندا ئۇنى ئىنتايىن ئهتىۋارلىغانىدى

 كېيىن بولۇپ –زېڭشىن شىنجاڭغا كهلگهندىن كېيىن ئۇنى چاقىرتىپ ئهكېلىپ ئىلگىرى 

جىن . ارىتىنىڭ نازىرلىقىغا تهيىنلىدىھاكىملىققا ۋە ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت مهمۇرىي ئىشالر ناز

ئۇ تهختكه چىققاندىن . شۇرېنمۇ ياڭ زېڭشىننى ئۇستاز تۇتۇپ ھهممه يهردە ئۇنى دورىدى

" ئۆلكىنىڭ ئىشلىرىغا رىياسهتچىلىك قىلىشتا ئۇستازىم ياڭ ھهزرەتنىڭ يولىنى تۇتىمهن: "كېيىن

ئهمما، ئۇ . گه قىلىشقا ئۇرۇندىئهمهلىيهتته ئىستىلدىمۇ ياڭ زېڭشىننى ئۈل. دەپ جاكارلىدى

پاراسهت ۋە تهجرىبىدە ياڭ زېڭشىندىن كۆپ تۆۋەن تۇراتتى، يهنه كېلىپ ئۇ سىياسىيدا 

چىرىكلىشىپ، يېقىنلىرىنى ئىشقا قويۇپ، ئهمهلدارلىقنى قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى ؛ قوشۇننى 

 سېلىقنى –؛ باج جىددىي كېڭهيتىپ، مالىيىنىڭ ئهھۋالىنى ئىنتايىن يامانالشتۇرۇۋەتتى 

كۆپهيتىپ، قااليمىقان قهغهز پۇل تارقىتىپ، پۇل پاخاللىقىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى ؛ 

خىيانهتچىلىكته چېكىگه يېتىپ، ئهلتېرە سودىسىنى مونوپول قىلىۋالدى ؛ نهزىرى تار بولغاچقا، 

قالغان بۇنىڭ بىلهن ياڭ زېڭشىندىن . مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى ناھايىتى يامانالشتۇرۇۋەتتى

زىددىيهتكه تولغان ۋەزىيهت سىياسىي ئومۇميۈزلۈك يامانالشقان، مىللهتلهر مۇناسىۋىتى ئىنتايىن 

ئۆتكۈرلهشكهن، جهمئىيهت ھهر تهرەپتىن كرىزىسقا دۇچ كهلگهن خهتهرلىك ئهھۋالغا چۈشۈپ 

  . قالدى

 ئادەتكه –رپ  ئايدا قۇمۇلدا تۇرۇشلۇق قوشۇننىڭ ئوفىتسېرى مىللىي ئۆ– 2 يىلى – 1931     

قارىماي پۇقرانىڭ قىزىنى مهجبۇرىي خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولۇپ، ئاقىۋەتته پۈتۈن شىنجاڭغا 

شۇپول قۇمۇلنىڭ شهرقىدىكى . نى كهلتۈرۈپ چىقاردى"شۇپول ۋەقهسى"تهسىر كۆرسهتكهن 

بۇ . تاشۋېلىق يېزىسىدىكى بىر كىچىك بازار بولۇپ، ئاساسلىقى ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقانىدى

بازاردا بىر پهي قوشۇن بولۇپ، پهيجاڭ جاڭ گوخۇ جىن شۇرېن بىلهن يۇرتداش ئىكهنلىكىگه 

تايىنىپ، زورلۇق بىلهن يهر ئىگىلهپ، پۇقرانى بوزەك قىلىپ، قىلمىغان ئهسكىلىكى قالماي 

مۇشۇنداق تۇرۇپمۇ ئۇ مىللىي ئۆرپ . يهرلىك خهلقنىڭ قاتتىق ئۆچمهنلىكىنى كهلتۈرۈۋەتكهنىدى

 يوسۇنلىرىغا قارىماي، بۇ بازاردىكى سالى دورغىنىڭ –ەتكه ۋە ئىسالم دىنىنىڭ قائىدە  ئاد–

بۇنىڭ بىلهن سالى دورغا قىزىنى قوغداپ قېلىش . قىزىنى مهجبۇرىي خوتۇنلۇققا ئالماقچى بولدى

 يورۇقلىرى بىلهن مهسلىھهتلىشىپ بىر تهرەپتىن ئۇنىڭغا يالغاندىن ماقۇللۇق –ئۈچۈن يېقىن 

سه، يهنه بىر تهرەپتىن ئادەم يىغىپ قىز كۆچۈرگىلى كهلگهندە ئۇنىڭغا قول سالماقچى بىلدۈر

 كۈنى جاڭ گوخۇ قىز كۆچۈرگىلى كهلگهندە – 27 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1931شۇنىڭ بىلهن . بولدى

كهيپ . يالغاندىن قارشى ئالغان بولۇپ، ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئهسكهرلىرىنى غهرق مهست قىلىۋەتتى

گوخۇ قىزنىڭ ھۇجرىسىغا كىرگهندە كېلىن سىياقىدا ياسىنىۋالغان ئهر تهرىپىدىن بولغان جاڭ 
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بۇ ۋەقه قۇمۇلنىڭ ھهرقايسى .  نهپهر ئهسكىرىمۇ شۇ ھامان يوقىتىلدى32ئۇنىڭ . ئۆلتۈرۈلدى

 بهسته قولىغا قورال ئېلىپ قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىگه سهۋەب –جايلىرىدىكى دېھقانالرنىڭ بهس 

  .بولدى

قوزغىلىڭىدا خوجىنىياز ھاجى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ كۆتۈرۈلۈپ، تهدرىجىي جىن      قۇمۇل 

خوجىنىياز ھاجى قۇمۇل تاراتىلىق بولۇپ، . شۇرېنغا قارشى مۇھىم بىر كۈچ بولۇپ شهكىللهندى

 يىلى تۆمۈر خهلىپه باشچىلىقىدىكى دېھقانالر قوزغىلىڭىغا قاتناشقان، قوزغىالڭ – 1912

يىن قۇمۇلدىن ئايرىلىپ ھهر تهرەپته سهرگهردان بولۇپ يۈرگهن، كېيىن مهغلۇپ بولغاندىن كې

يېقىن دوستىنىڭ كېلىشتۈرۈشى بىلهن قۇمۇل ۋاڭىنىڭ كهچۈرۈمىگه ئېرىشىپ قۇمۇلغا قايتىپ 

كهلگهن، ئۇستا مهرگهن بولغانلىقى ئۈچۈن قۇمۇل ۋاڭىنىڭ قهدىرلىشىگه نائىل بولۇپ ۋاڭ 

بۇ قېتىم كۆتۈرۈلۈپ چىققاندا ئۇ ۋاڭلىقنى . بولغانىدىئوردىسى ياساۋۇللىرىنىڭ باشلىقى 

. تىرىلدۈرۈشنى تهشهببۇس قىلىپ قۇمۇلدىكى جىن شۇرېنغا قارشى بىر مۇھىم كۈچ بولۇپ قالدى

جىن شۇرېن قوشۇنلىرى ئهپيۈن ۋە قىمارغا بېرىلىپ كهتكهن، ئىنتىزامى بوش، جهڭگىۋارلىقى 

.  سۈلھىلىشىپ، بىردە ئۇرۇشۇپ تىركىشىپ تۇردىيوق بولغاچقا، خوجىنىياز ھاجى بىلهن بىردە

بۇ ۋاقىتتا نهنجىڭغا تهلهپ قويغىلى ماڭغان يولۋاس گهنسۇدىن ئۆتۈشىدە مىلىتارىست ماجۇڭيىڭ 

  . بىلهن كۆرۈشۈپ قېلىپ، ئۇنى شىنجاڭغا تهكلىپ قىلىپ ئهكهلدى

نسۇ لىنشيا ، ئۆزى گه"باال قوماندان"    ماجۇڭيىڭنىڭ ئهسلىي ئىسمى مابۇيىڭ، لهقىمى 

لىق، ئوفىتسېرلىقتىن كېلىپ چىققان بولۇپ، گهنسۇدىكى مىلىتارىست مابۇفاڭنىڭ بىر )خېجۇ(

ئۇ كىچىكىدىنال ئهلهمنى مهشىق قىلغان، چىڭخهي ھهربىي مهكتىپىدە . نهۋرە ئىنىسى ئىدى

 يېشىدا يىڭجاڭ بولغان، كېيىن مابۇفاڭ بىلهن كېلىشهلمهي ئىسمىنى ماجۇڭيىڭغا 17ئوقۇپ 

 چىڭخهي بىرلهشمه –زگهرتىپ، چىليهنشهن تاغلىرىدىن ئۆتۈپ گهنجۇ، لياڭجۇدا گهنسۇ ئۆ

ئارمىيىسىنى قۇرۇپ، گهنسۇ، چىڭخهي، نىڭشيا، سۈييۈەن ئهتراپلىرىدا ھهرىكهت قىلغان، 

.  ئاتلىق دىۋىزىيىنىڭ كوماندىرلىقىغا تهيىنلهنگهنىدى– 36 يىلى جياڭ جيېشى تهرىپىدىن – 1931

ئۇ . ا كېلىشى تهبىئىيكى يېرىنى كېڭهيتىش، كۈچىنى زورايتىش ئۈچۈن ئىدىئۇنىڭ شىنجاڭغ

شىنجاڭغا كهلگهندىن كېيىن، جىن شۇرېن ھاكىمىيىتى بىلهن ۋاڭلىقنى تىرىلدۈرۈشنى مهقسهت 

قىلغان خوجىنىياز ھاجى ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش مىلىتارىستالرنىڭ قااليمىقان ئۇرۇشىغا 

  . ئۆزگىرىپ كهتتى

لېكىن ئۇالر .  قېتىم شىنجاڭغا كهلگهندە ئازال قوشۇننى باشالپ كهلگهنىدى– 1ىڭ      ماجۇڭي

جهڭدە تولىمۇ باتۇر بولغانلىقتىن، يهنه كېلىپ جىن شۇرېن قوشۇنلىرىنىڭ قىلچىمۇ جهڭگىۋارلىقى 

كېيىن ماجۇڭيىڭ . بولمىغانلىقتىن، ھهممىال جهڭدە نۇسرەت قازىنىپ تېز كۈچهيدى

 1932.  قىش كېلىپ قالغانلىقتىن قوشۇنىنى باشالپ گهنسۇغا قايتىپ كهتتىيارىالنغانلىقتىن ھهم
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بۇ ۋاقىتتا جىن شۇرېن ئىشلهتكۈدەك سهركهردىسى .  ئايدا ئۇ يهنه شىنجاڭغا كهلدى– 8 يىلى –

  . ھهم كۆپهيتكۈدەك ئهسكىرى بولمىغانلىقتىن ئامالسىز شېڭ شىسهينى ئىشقا قويدى

 يىلى شىنجاڭغا – 1930ن يۇڭ، ئۆزى لياۋنىڭ كهييۈەنلىك،      شېڭ شىسهينىڭ تهخهللۇسى جى

كهلگهن بولۇپ، دەسلهپته جىن شۇرېننىڭ ئىشهنچىسىگىمۇ، ئهتىۋارلىشىغىمۇ ئېرىشهلمهي، 

دۇبهن مهھكىمىسىنىڭ مهسلىھهتچىسى، مهسلىھهتچىلهر بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى بولغان، كېيىن 

ىدە ئىشلهپ بىر تۈركۈم يېقىنلىرىنى تهشهببۇسكارلىق بىلهن شىنجاڭ ئوفىتسېرالر مهكتىپ

يېتىشتۈرگهن، ھېچنېمىنى نهزەردىن ساقىت قىلماي شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيىلىك ئهھۋالى ۋە 

 يىلى ماجۇڭيىڭ شىنجاڭغا – 1931. ھهربىي ۋەزىيىتىنى ئىنچىكه كۆزەتكهن، ئىگىلىگهنىدى

مىنىڭ مۇدىرلىقىدىن زور كهلگهندىن كېيىن ئۇ تهدرىجىي ئوتتۇرىغا چىقىپ، مهسلىھهتچىلهر بۆلۈ

  . ئهمهلىي كۈچكه ئىگه شهرقي يول باندىتالرنى تازىالش باش قوماندانى بولدى

 قېتىم شىنجاڭغا كهلگهندە، شىمالىي شىنجاڭنىڭ ھهممه يېرىدە – 2    ماجۇڭيىڭ 

 – 1933. پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرۇپال قالماي، ئۇرۇش ئوتىنى جهنۇبىي شىنجاڭغىمۇ تۇتاشتۇردى
 ئايدا قاراشهھهردىكى خۇيزۇالرنىڭ ئاتامانى ماجهنساڭ ۋە كۇچادىكى ھارۋىكهشلهرنىڭ – 1 يىلى

 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئاقسۇنى ئىگىلهپ، ئارقىدىن – 2باشلىقى تۆمۈر ئېلى كۇچادا قوزغىلىپ، 

شۇنىڭ بىلهن بىلله خوتهندىكى دېھقانالر ۋە قارىقاشتىكى ئالتۇن . قهشقهرگه قىستاپ كهلدى

 ئاخىر بولۇپ قوزغىلىپ، ناھىيه بازىرىنى ئىگىلىگهندىن كېيىن –شچىلىرىمۇ ئىلگىرى كاننىڭ ئى

غهربكه ئىلگىرىلهپ قاغىلىق، پوسكامنى ئىگىلهپ، جهنۇبىي شىنجاڭدىكى مۇھىم شهھهر يهكهنگه 

 يىلىنىڭ بېشىغا كهلگهندە، شىمالىي شىنجاڭدا – 1933شۇنداق قىلىپ . ھۇجۇم قىلدى

 جىن شۇرېن ھاكىمىيىتىنى نىقاب قىلغان مىلىتارىست شېڭ شىسهي ۋە مىلىتارىست ماجۇڭيىڭ،

جاڭ پېييۈەن، ۋاڭلىقنى تىرىلدۈرۈشنى مۇددىائ قىلغان خوجىنىياز ھاجى قاتارلىق ئۈچ تهرەپنىڭ 

قااليمىقان ئۇرۇشۇش ۋەزىيىتى، جهنۇبىي شىنجاڭدا بولسا كۇچا ۋە يهكهندىكى 

لىنىپ، پۈتكۈل شىنجاڭ ئۇرۇش مالىمانچىلىقىغا قوزغىالڭچىالرنىڭ ئىسيان ۋەزىيىتى شهكىل

 – 4 يىلى – 1933. چۈشۈپ قېلىپ، جىن شۇرېن ھاكىمىيىتى ئىنتايىن خهۋپلىك ئهھۋالدا قالدى
 كۈنى، جىن شۇرېن ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچىدە سىياسىي ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، جىن – 12ئاينىڭ 

ايلىنىپ ئىچكىرىگه قېچىپ كېتىپ، شۇرېن ئامالسىز چۆچهك ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئ

  . قولىدا زور قوشۇنى بار شېڭ شىسهي شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ دۇبهن بولۇۋالدى

  

  بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ باش كۆتۈرۈپ چىقىشى. 2

  

     شىمالىي شىنجاڭدا شېڭ شىسهي بىلهن ماجۇڭيىڭ شىنجاڭنىڭ ئهڭ ئالىي ھوقۇقىنى 

 ياتقان پهيتته، جهنۇبىي شىنجاڭدا بۆلگۈنچى كۈچلهر تالىشىۋاتقان، جاڭ پېييۈەن ئىلىنى بېسىپ
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 ئايغا كهلگهندە، جهنۇبىي – 5 يىلى – 1933. قۇتراپ، بۆلگۈنچىلىك قهدىمىنى تېزلهتتى

بۇالرنىڭ بىرى ئۆزىنى شىجاڭ، قوشۇمچه چېگرا . شىنجاڭدا تۆت گۇرۇھ كۈچ شهكىللهندى

. ئېلى بولۇپ، كۈچ ئهڭ زور ئىدىمۇداپىەئ ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانى دەۋالغان تۆمۈر 

ئىككىنچىسى، باتۇر ھهم جهڭگىۋار ماجهنساڭ ۋەكىللىكىدىكى ماجۇڭيىڭنىڭ كۈچى بولۇپ، ئۇ 

ئۈچىنچىسى، ماشاۋۋۇ قهشقهرنى . قهشقهرنىڭ سابىق دوتىيى ماشاۋۋۇ بىلهن بىرلهشكهنىدى

 بارا –ايدىلىنىپ بارا ساقالشقا ھهمدەمگه ئهكهلگهن قىرغىز ئوسمان بولۇپ، ئۇ ئۆز ھوقۇقىدىن پ

تۆتىنچىسى، سابىت . مۇستهقىل بولۇۋېلىپ، تۆمۈر ئېلى بىلهن قاتتىق زىددىيهتلىشىپ قالغانىدى

دامولال بولۇپ، ئۇ خوتهننى بازا قىلىپ تهدرىجىي قهشقهرگه ئىلگىرىلهپ، جۇڭگودىن ئايرىلغان 

بۇ تۆت گۇرۇھ . اڭغانىدىئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ، تىپىك بۆلگۈنچىلىك يولىغا م

كۈچنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ئوخشاشمىغاننىڭ ئۈستىگه مهقسهتلىرىمۇ ئايرىم بولۇپ، ئۆزئارا 

  .  بارا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى-ئۇرۇشۇش نهتىجىسىدە ئاخىر بۆلگۈنچى كۈچلهر بارا  

لىشىپ     تۆمۈر ئېلى ئوسمان بىلهن قاتتىق ئاداۋىتى بولغانلىقتىن، ماجهنساڭ بىلهن بىر

ماجهنساڭ بولسا كۆرۈنۈشته ماقۇللۇق بىلدۈرۈپ، ئاسترتىن يهنه . ئوسماننى ئۆلتۈرمهكچى بولدى

ئهينى ۋاقىتتا قهشقهر شهھىرى كونىشهھهر ۋە . تۆمۈر ئېلىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ كويىدا بولدى

يېڭىشهھهر دەپ ئىككىگه ئايرىلغان بولۇپ، تۆمۈر ئېلى كونىشهھهرنى، ماجهنساڭ يېڭىشهھهرنى 

تۆمۈر ئېلى ماجهنساڭنىڭ يالغان . ئىگىلىگهنىدى، ئوسمان بولسا تاغقا چېكىنىپ كهتكهنىدى

ماجهنساڭ . ۋەدىسىنى ئالغاندىن كېيىن، قوشۇننى باشالپ ئوسماننى قوغالپ تاغقا كىرىپ كهتتى

بولسا پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ كونىشهھهرگه ھۇجۇم قىلدى ھهم تۆمۈر ئېلىنىڭ قايتىش يولىغا 

مه قويۇپ، ئۇنى تاغدىن قايتىشىدا ئۆلتۈرۈۋەتتى، شۇنداقال كونىشهھهرنى ئىگىلىگهندىن بۆكتۈر

بۇ ۋاقىتتا سابىت دامولال تۆمۈر . كېيىن ماشاۋۋۇنى يۆلهپ قايتا قهشقهرنىڭ دوتىيى قىلدى

ئېلىنىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرى بىلهن بىرلىشىپ، تېخى ئاساسىنى مۇستهھكهملهپ بواللمىغان 

 – 8ئوسمانمۇ تاغدىن چۈشۈپ سابىت دامولال بىلهن بىرلىشىپ .  جۇم قىلدىماجهنساڭغا ھۇ
بۇنىڭ بىلهن ماجهنساڭ تاقابىل .  كۈنى بىرلىكته كونىشهھهرگه ھۇجۇم قىلدى– 16ئاينىڭ 

تۇرالماي يېڭىشهھهرگه چېكىنىپ كهتتى، نهتىجىدە ئوسمان ھهممىدىن كۈچىيىپ، ئۆزىنى 

  . ۋالدىشىجاڭ، قوشۇمچه قوماندان دەپ ئاتى

    ۋاھالهنكى، سابىت دامولال مۇستهقىللىقنىال كۆزلهيدىغان بولۇپ، بۇ خۇسۇستا ئوسمان بىلهن 

ئوسمان كونىشهھهرنى . كېلىشهلمهيتتى، شۇڭا پۇرسهت تېپىپ ئۇنى كۆزدىن يوقاتماقچى بولدى

 30ېلىپ  تاالپ، چىرايلىق قىزالرنى يىغىۋ– مۈلۈك بۇالپ –ئالغاندىن كېيىن ھهممه يهردە مال 

خوتهن قوزغىالڭچىلىرىدىن . دىن ئارتۇق خوتۇن ئېلىپ، خهلقنىڭ قاتتىق غهزىپىنى كهلتۈرۈۋەتتى

مهمتىمىن ھهزرەت قوشۇنىنى باشالپ قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن، خهلقنىڭ غهزىپىدىن 

  . پايدىلىنىپ يهرلىك ئۇيغۇرالر ۋە ئهنجانلىقالر بىلهن بىرلىشىپ، ئوسماننى قاماپ قويدى
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  بۇ ۋاقىتتا خوجىنىياز ھاجىمۇ ماجۇڭيىڭ تهرىپىدىن مهغلۇپ بولۇپ قوشۇنىنى باشالپ    

قۇمۇل ۋاڭلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ ۋەكىلى بولۇش سۈپىتى بىلهن . ئاقسۇغا كهلگهنىدى

يهنى ئۇ شېڭ شىسهي بهرگهن (ئۇنىڭ ھهم شېڭ شىسهي بىلهن مۇرەسسهلىشىدىغان تهرىپى 

، ھهم سابىت )ونىنىڭ قوماندانى دېگهن ئهمهلنى قوبۇل قىلغانىدىجهنۇبىي شىنجاڭ گارنىز

  .بار ئىدى) يهنى مۇستهقىللىقنى ئىزدەيدىغان تهرىپى(دامولال بىلهن بىرلىشىدىغان تهرىپى 

    شۇنداق قىلىپ بۇ ۋاقىتتا جهنۇبىي شىنجاڭدا يهنه ماجهنساڭ، سابىت دامولال ۋە خوجىنىياز 

. بۆلگۈنچى كۈچلهر پهيدىنپهي ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى. كىللهندىھاجىدىن ئىبارەت ئۈچ كۈچ شه

جۈملىدىن سابىت دامولال بىلهن خوجىنىياز ھاجى بۆلگۈنچىلىكنى تهشهببۇس قىلىدىغان كۈچلهر 

بولۇپمۇ سابىت دامولال گۇرۇھىنىڭ مهۋقهسى ناھايىتى روشهن بولۇپ، ئۇالر ھهم . ئىدى

نىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان، ھهم جاھانگىرالرنىڭ " كىزمپانتۈر"، "پانئىسالمىزم"خهلقائرادىكى 

  . قوللىشىغا ئېرىشكهنىدى

چى مهخپىي بۆلگۈنچى تهشكىالتالر "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"    ئهمهلىيهتته، بىر قىسىم 

باشتىال خوتهندىكى قوزغىالڭغا قول تىققان بولۇپ، ئۇالر ئۇرۇش قااليمىقانچىلىقىدىن پايدىلىنىپ 

نىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقىنى ئىگىلىۋېلىپ، قوزغىالڭنى بۆلگۈنچىلىككه ئايالندۇرۇشقا قوزغىالڭ

 يىلى مهمتىمىن – 1932بۇالر ئاساسلىقى ئىككى تهشكىالت ئىدى، يهنى بىرى . ئۇرۇندى

بولۇپ، بۇ " ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كومىتېتى"ھهزرەت باشچىلىقىدا خوتهندە قۇرۇلغان 

شچىلىقىدىكى قارىقاش قوزغىلىڭىنىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقىنى تهشكىالت ئىسمايىلخان با

" قهشقهر ياشلىرى پارتىيىسى"تارتىۋېلىپ  ئۇنىڭ ئورنىنى ئالغانىدى ؛ يهنه بىرى قهشقهردىكى 

بولۇپ، ئۇالر كۇچار قوزغىلىڭىنىڭ رەھبىرى تۆمۈر ئېلىنى تىزگىنلهپ، ئاندىن ۋەكىل ئهۋەتىپ 

ىنىڭ رەھبىرى خوجىنىياز ھاجى بىلهن ئاالقه باغالپ، شىمالىي شىنجاڭدىكى قومۇل قوزغىلىڭ

نى كۈچلۈك بۆلگۈنچىلىك "قهشقهر ياشلىرى پارتىيىسى"ناۋادا . تهسىرىنى زورايتقانىدى

نى بۆلگۈنچىلىك "ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كومىتېتى"خاھىشىغا ئىگه بولغان دېگهندە، خوتهندىكى 

ى، بۇ تهشكىالتنىڭ باش مۇددىائسى كوممۇنىزمغا، چۈنك. خاراكتېرىنى ئالغان دېيىشكه بوالتتى

شىنجاڭدا ئىسالم , ۋە خهنزۇالرغا قهتئىي قارشى تۇرۇش) خۇيزۇالرغا(كاپىرالرغا، تۇڭگانالرغا 

خوتهندىكى قوزغىالڭ باشتىال مۇشۇ بۆلگۈنچى تهشكىالتنىڭ  «        » 1دۆلىتى قۇرۇش بولۇپ، 

ئىسالم "ۋە بۆلگۈنچى " الرغا قارشى غازات قىلىشكاپىر"ئۇالر . پىالنلىشىدا پارتلىغانىدى

قۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ باش مۇددىائ قوزغىالڭچى ئاممىغا مهجبۇرىي تېڭىپ، قوزغىالڭ " دۆلىتى

ئۇنداق بولمىسا قوزغىالڭ قىلغاننىڭ پايدىسى "قىلىشتىن مهقسهت ئىسالم ھاكىمىيىتى قۇرۇش، 

متىمىن ھهزرەت، سابىت دامولال جۈملىدىن مه. دەپ ئاشكارا تهرغىب قىلدى!" يوق

، "پانئىسالمىزم"باشچىلىقىدىكى بىر ئۇچۇم بۆلگۈنچىلهر دىنىي تونغا ئورۇنۇۋېلىپ، 

لىق ئهكسىيهتچىل تهشۋىقاتنى ھهدەپ يۈرگۈزۈپ، غازاتنى تهرغىب قىلىپ، "پانتۈركىزم"
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شكىالت قوزغىالڭ كېڭهيگهندىن كېيىن، ئهسلىدىكى بۆلگۈنچى ته. بۆلگۈنچىلىكنى قۇتراتتى

بۇنىڭ بىلهن خوتهندىكى فېوئداللىق زۇلۇمغا قارشى . ئاساسىدا بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت قۇردى

  . كۆتۈرۈلگهن قوزغىالڭ ئۆزگىرىپ بۆلگۈنچىلهر تىزگىنلىگهن بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىگه ئايالندى

هن خوت" يىلى خوتهندە – 1932 يىلى خوتهندە تۇغۇلغان بولۇپ، – 1901    مهمتىمىن ھهزرەت 

 – 15 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1933. دەپ ئاتىغانىدى" ئهمىر"نى قۇرۇپ، ئۆزىنى "ئىسالم دۆلىتى
كۈنى ئۇ شىنجاڭدىكى مالىمانچىلىقتىن پايدىلىنىپ جىن شۇرېن ھىندىستاندىن سېتىۋالغان بىر 

 ياراغالرنى بۇلىۋالدى ھهم ماشاۋۋۇ تۆمۈر ئېلگه تاقابىل تۇرۇش بىلهن بولۇپ –تۈركۈم قورال 

كېتىپ جهنۇبقا قاراشقا چولىسى تهگمىگهن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ خوتهننى ئىگىلهپ، سابىت 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "داموللىنى باش قىلىپ، ئاندىن قهشقهرگه يۈرۈش قىلىپ، 

  . قۇرۇشنى پىالنلىدى" جۇمھۇرىيىتى

خوتهندە يىغىن " ىتېتىئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كوم" كۈنى – 20 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1933     

گه "خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"كېيىن " (خوتهن ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى"ئېچىپ، مۇستهقىل 

، سابىت دامولال "زۇڭتۇڭ"قۇرۇلغانلىقىنى جاكارالپ، مۇھهممهد نىياز ئهلهم ) ئۆزگهرتىلگهن

 –ى ئايرىم دەپ ئاتالغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئىككى ئىنىس" ئهمىر"مهمتىمىن ھهزرەت . بولدى" زۇڭلى"
دەپ ئاتىلىپ، ئهمهلىي ھهربىي ھوقۇقنى " ئهخمهتجان ئهمىر"ۋە " ئابالخان ئهمىر"ئايرىم ھالدا 

ئهينى ۋاقىتتىكى ماتېرىيالالردا بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت يهنه . ئىگىلىگهن كاتتىۋاشالرغا ئايالندى

نه كېرىيىگه قېچىپ يه" خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"كېيىن . دەپمۇ ئاتالغان" خوتهن ئهمىرلىكى"

باندىتالرنىڭ " باسمىچى"كېلىۋالغان سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سوۋېتقا قارشى كۈچ بولغان 

كاتتىۋېشى جانبېكنى قوبۇل قىلىپ ھهم ئۇنى قوشۇن قوماندانلىقىغا تهيىنلهپ، ھهيۋىسىنى 

ا داۋاملىق  ئايد– 6. تېخىمۇ زورايتىپ، چهرچهندىن يهكهنگىچه بولغان جايالرنى تىزگىنلىدى

 ئايدا سابىت دامولال قالغان قوشۇنالرنى باشالپ قهشقهرگه – 7. قهشقهرگه قاراپ يۈرۈش قىلدى

ئهمما، ئويلىمىغان يهردىن تۆمۈر ئېلى تۇيۇقسىز زەربه بېرىپ، سابىت دامولال . ياردەمگه ماڭدى

 ئېلى ماجهنساڭ تۆمۈر. قاتارلىق كاتتىۋاشالرنى قولغا ئېلىپ، قوشۇنلىرىنى قورالسىزالندۇردى

نىڭ قوشۇنلىرى پۇرسهتتىن "خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، 

كېيىن سابىت دامولال ئازادلىققا . پايدىلىنىپ قايتا ھۇجۇمغا ئۆتۈپ قهشقهرگه قىستاپ كهلدى

ياشلىرى قهشقهر "بىلهن قهشقهردىكى " ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كومىتېتى"چىقىپ، خوتهندىكى 

  .بىرلىشىشكه يۈزلهندى" پارتىيىسى

    سابىت دامولال قهشقهرلىك بولۇپ، كىچىكىدە قهشقهردە مهدرىسهدە ئوقۇغان، كېيىن 

مهدرىسهدە مۇددەرىسلىك قىلغان، ئافغانىستان، ھىندىستان قاتارلىق ئهللهردە ئىلىم تهھسىل 

قىلغان، يهنه سوۋېت ئىتتىپاقى، ئىدىيىسىنى قوبۇل " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"قىلىپ 

بۇ مهزگىلدە ئۇ جهنۇبىي . تۈركىيه ۋە ئوتتۇرا شهرقتىكى ئهللهردە ساياھهتته بولغانىدى
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شىنجاڭدىكى ئاقسۇدىن چهرچهنگىچه بولغان جايالردا ئهڭ تهسىرگه ھهم زور ھوقۇققا ئىگه 

  . شهخس بولۇپ قالدى

نىڭ كۈچىدىن ھهم "ن ئىسالم ھۆكۈمىتىخوته" كۈنى، سابىت دامولال – 25ئاينىڭ -  8     

نىڭ ئورگىنىنى قۇرۇپ، "خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"ئۆزىنىڭ تهسىرىدىن پايدىلىنىپ، قهشقهردە 

  . بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت قۇرۇشقا رەسمىي كىرىشتى

  

  نىڭ قۇرۇلۇشى"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى. "3

  

ال بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت قۇرۇش ئۈچۈن قهشقهردە  ئايدا، سابىت دامول– 9 يىلى – 1933      

ئۇ بىر تهرەپتىن ھهرقايسى كۈچلهرنى كۈچىنىڭ بارىچه . بىر قاتار پائالىيهتلهرنى قىلدى

 كىشىدىن تهركىب تاپقان 11 كۈنى – 10 ئاينىڭ – 9مۇرەسسهلهشتۈرسه، يهنه بىر تهرەپتىن 

نىڭ "خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"نى نى قۇرۇپ، ئۇ"شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كومىتېتى"

ئۆزى كومىتېتنىڭ رەئىسى بولۇپ، باش . نىڭ ئورنىغا دەسسهتتى"ئورگىنى"قهشقهردىكى 

قۇرۇش ئىكهنلىكىنى ئاشكارا " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"مۇددىائسى 

ىڭ ھهرقايسى تارماقالرن" مۇستهقىللىق كومىتېتى" كۈنى، -  7 ئاينىڭ – 11. جاكارلىدى

شۇنداق قىلىپ شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى تۇنجى . باشلىقلىرىنى سايالپ چىقتى

  . بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت تهدرىجىي روياپقا چىقتى

 كۈنى كهچته، بۆلگۈنچىلهر قهشقهردە كاتتا يىغىلىش – 12 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1933      

ئارقىدىن .  قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدىنىڭ"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئۆتكۈزۈپ 

ۋە ئاتالمىش " ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش پروگراممىسى"، "تهشكىلىي پروگراممىسى"نىڭ "ھۆكۈمهت"

  . ئهزالىرىنىڭ ئىسىملىكىنى ئېالن قىلدى" ھۆكۈمهت"ھهم " ئاساسىي قانۇن"

: بهلگىلهنگهن ماددىسىدا مۇنداق – 1 ماددا بولۇپ، 30جهمئىي " تهشكىلىي پروگرامما     "

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ئىسالم دىنىنىڭ ئهقىدىلىرىگه ئاساسهن قۇرۇلغان، "

:  ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگهن– 2".  دىكى ئهمرىمهرۇپالرغا ئهمهل قىلىدۇ)قۇرئان كهرىم(ئۇلۇغ 

 خهلقائرا نهنجىڭ ھۆكۈمىتى ۋە. شهرقىي تۈركىستان مهڭگۈ دېموكراتىك جۇمھۇرىيهت بولىدۇ"

خهلقنى ھهمكارالشتۇرۇپ، ئورتاق تىرىشىپ، ئاخىرقى . ئىتتىپاقنىڭ قوللىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ

  ". مهقسهتكه يېتىدۇ ۋە مهڭگۈلۈك مۇستهقىللىققا كاپالهتلىك قىلىدۇ

 –ئىسالم شهرىئىتى جۇڭخۇا مىنگونىڭ قانۇن : "دا مۇنداق بهلگىلهنگهن"ئاساسىي قانۇن      "
  ".  يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق دۆلهت بايرىقى قىلىنىدۇ–رنىنى ئالىدۇ، ئاي تۈزۈملىرىنىڭ ئو

  :     ھۆكۈمهتنىڭ ئاساسلىق ئهزالىرى مۇنۇالردىن تهركىب تاپقان
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گهرچه بۇ ۋاقىتتا ئۇ ئاقسۇدا بولسىمۇ، ئهڭ (خوجىنىياز ھاجى ): رەئىس جۇمھۇر(     زۇڭتۇڭ 

هلىي كۈچى كۈچلۈك، شىمالىي شىنجاڭدا بۇرۇن جىن شۇرېن ھۆكۈمىتىگه قارشى چىققان، ئهم

  ). زور تهسىرى بولغانلىقتىن زۇڭتۇڭلۇققا كۆرسىتىلگهن

  سابىت دامولال ): باش ۋەكىل(    دۆلهت ئىشلىرى زۇڭلىسى 

بۇ كىشى تۇرپانلىق بولۇپ، سابىق شىنجاڭ (يۇنۇسبهگ :     ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكى

 قانۇن تېخنىكومىدا – ئوقۇغان، كېيىن رۇسچه سىياسىي  قاراردا– 1ئۆلكىلىك ئوتتۇرا مهكتهپته 

ئوقۇغان، خهنزۇ تىلىنى پۇختا ئىگىلىگهن، خهنزۇچه ئىسمىنى يۈ ۋېنبىن، تهخهللۇسىنى شاڭ جۇ 

  ). دەپ ئاتىغان، خوجىنىياز ھاجىنىڭ يېقىنى ئىدى

  ).بۇ كىشى خوتهنلىك ئىدى(قاسىمجان ھاجى :      دىپلوماتىيه مىنىستىرى

  ).بۇ كىشى ئاتۇشلۇق قىرغىز ئىدى(ئورازبېك : ي ئىشالر مىنىستىرى   ھهربى

  ).بۇ كىشى قهشقهرلىك باي سودىگهر ئىدى(ئهلى ئاخۇن باي :      مالىيه مىنىستىرى

بۇ كىشى قهشقهرلىك تهرەققىيپهرۋەر باي (ئابدۇكېرىمخان مهخسۇم :      مائارىپ مىنىستىرى

يدىغان بارلىق دۆلهتلهرگه تايىنىشنى تهشهببۇس نى قولال"مۇستهقىللىق"سودىگهر بولۇپ، 

  ).قىالتتى

  ). بۇ كىشى قهشقهرلىك دىنىي ئۆلىما ئىدى(زىرىپ قارى ھاجى :  ئهدلىيه مىنىستىرى–      دىن 

بۇ كىشى قهشقهرلىك زېمىندار بولۇپ، (شهمشىدىن ئاخۇن :      ۋەخپه ئىشلىرى مىنىستىرى

  ). ىي ئورۇنغا ئىگه ئىدىھىندىستاندائوقۇغان، خېلى يۇقىرى دىن

بۇ كىشى قهشقهرلىك چوڭ زېمىندار (ئۇبۇلھهسهن ھاجى :  سودا مىنىستىرى–     دېھقانچىلىق 

چىالر "پانتۈركىزم"ھهم كاتتا سودىگهر بولۇپ، شىنجاڭدىكى مهشھۇر باي جهمهتتىن ئىدى، 

  ).بىلهن زىچ ئاالقىسى بار ئىدى

ىشى سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىدىن بولۇپ، ئۆكتهبىر بۇ ك(ئابدۇلالخان :     سهھىيه مىنىستىرى

  ).ئىنقىالبىدىن كېيىن شىنجاڭغا قېچىپ كهلگهنىدى 

  ).بۇ كىشى كۇچالىق دىندار ئىدى(ھاجى ئهلهم ئاخۇنۇم :      دۆلهت مهجىلىسى باش كاتىپى

    ئاتالمىش مهركىزى ھۆكۈمهت زۇڭتۇڭ، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى ۋە ئۇنىڭ 

ى ھهرقايسى مىنىستىرلىقالردىن تهركىب تاپقان بولۇپ، خوجىنىياز ھاجىنى قارىمىقىدىك

لۇققا سايالشتىن مهقسهت ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ شىنجاڭدىكى ھهرقايسى جايالرنىڭ "زۇڭتۇڭ"

ھهرقايسى مىنىستىرلىقالرنىڭ مىنىستىرلىرى ۋە دۆلهت . قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئىدى

نىڭ ئهزالىرى ياكى "ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كومىتېتى"سهن مهجلىسىنىڭ باش كاتىپىمۇ ئاسا

مهمتىمىن ھهزرەت بولسا يهنىال . بۆلگۈنچىلىكنى پهيدا قىلغان ۋە قوللىغان فېوئدال زاتالر ئىدى

نىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقىنى مهھكهم ئىگىلهپ، ئىككى "ئۇيغۇر مىللىي ئىنقىالبى كومىتېتى" 



www.uyghurweb.net 

 61

شهرقىي "سارنى تىزگىنلهپ تۇرغان بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا ئىنىسى بىلهن خوتهن، يهكهن، يېڭى

  . دىكى ئهڭ باي، ئهڭ تهسىرى بار كىشى دەپ ئاتالغانىدى"تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

  

  چهت ئهل كۈچلىرىنىڭ تهسىرىدىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى. 4

  

 كۈچلىرى بىلهن زىچ نىڭ قۇرۇلۇشى چهت ئهل"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى     "

  .مۇناسىۋەتلىك

، "پانئىسالمىزم"     بىرىنچىدىن، ئۇ تۈركىيه، ئافغانىستان ۋە سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىدىكى 

ئهنگلىيه ئارخىپلىرىدىكى . چى ئۇنسۇرالرنىڭ بىۋاسىته تهسىرىگه ئۇچرىغان"پانتۈركىزم"

قورچاق ھاكىمىيىتى " رىيىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇ"خاتىرىلهرگهئاساسالنغاندا، 

پهيدا بولغان بولۇپ، ئۇ " قهشقهر ياشلىرى پارتىيىسى"قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرىال، قهشقهردە 

تۈرك " (ياش تۈركچىلهر پارتىيىسى"چى تهشكىالت "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"تۈركىيىدىكى 

" ئىككى پان"اقال بۇنىڭدىن ئۇنىڭ تۈركىيه، شۇند. نى دوراپ قۇرۇلغان)ياشلىرى پارتىيىسى

بۇ پارتىيىنىڭ تهسىرى . ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

شۇنىڭ . قهشقهر بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، شهرقته خوتهنگىچه، شىمالدا ئاقسۇغىچه كېڭهيگهن

 – 1933ارىغاندا، بىلهن بىلله ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلىنىڭ خاتىرىلىرىگه ق
يىلى تۈركىيه ئىزمىرلىق مۇستافا ئهلى بهي دېگهن دوكتور ۋە مهخمۇد نادىم بهي دېگهن 

شهرقىي . "ئوفىتسېر قهشقهرگه كهلگهن بولۇپ، ئۇالر بۆلگۈنچىلهرگه مهسلىھهتچى بولغان

 .نىڭ نۇرغۇن پىالنى ۋە تهشكىلىنى ئاشۇالر تۈزۈپ بهرگهن"تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

ئۇالر . ئالدىنقىسى سىياسىي جهھهتته كۈچىگهن بولسا، كېيىنكىسى ھهربىي جهھهتته كۈچىگهن

مۇسۇلمان ئهللهرنىڭ ئهنگلىيه بىلهن ئىتتىپاقلىشىپ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرىگه تاقابىل 

بۇنىڭدىن باشقا، ئهينى ۋاقىتتىكى مهتبۇئاتالرغا قارىغاندا، . تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز، دېگهن

 2هنه ياپونىيه ئۆزى پاناھداپ تۇرۇۋاتقان ئوسمانلى تۈركىيىسىنىڭ ئاخىرقى سۇلتانى ئابدۇلھهمىد ي

شۇنىڭ . نىڭ ئوغلىنى شىنجاڭغا ئهۋەتىپ، مۇستهقىللىقتىن كېيىنكى رەھبهر قىلماقچى بولغان

 مهسىلهن،. بىلهن بىلله تۈركىيىدە تۇرۇۋاتقان بۆلگۈنچىلهرمۇ ھهر تهرەپته ھهرىكهت قىلغان

نىڭ ئىستانبولدىكى تارمىقى ئهنگلىيىنىڭ "شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كومىتېتى"ئاتالمىش 

تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق ئهلچىسىگه خهت يېزىپ، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه ياردەم 

  . بېرىشنى تهلهپ قىلغان

 جانبېك قايتا خوتهنگه باندىتالرنىڭ كاتتىۋېشى" باسمىچى" ئايالردا، – 4 – 3 يىلى – 1933     

 – 6. كېلىپ، مهمتىمىن ھهزرەت بىلهن بىرلىشىپ، ھهربىي قوماندانلىقنى ئۈستىگه ئالغان
قهشقهر ياشلىرى " كۈنى ئۇ قوشۇن باشالپ قهشقهرگه قىستاپ كېلىپ، قهشقهردىكى – 11ئاينىڭ 
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 قهشقهرگه  ئايدا، سۈرىيىلىك تهۋپىق باي– 8 يىلى – 1933. بىلهن بىرلهشكهن" پارتىيىسى

دەپ، تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىپ تۇڭگان " پهيغهمبهر ئهۋالدى"كېلىپ، ئۆزىنى 

ماجهنساڭغا قارشى تۇرۇشىنى تهشهببۇس قىلغان، شۇنىڭ بىلهن بىلله تۆمۈر ئېلى قوشۇنىنىڭ 

ي قوماندانلىقىنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن، سابىت داموللىنى قهشقهرگه كهلتۈرۈپ، جهنۇبى

ئۇ تۆمۈرئېلى . شىنجاڭ مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى قۇرۇش خۇسۇسىدا سۆھبهتلهشمهكچى بولغان

قوشۇنىغا قوماندانلىق قىلغاندىن باشقا، يهنه سوۋېت ئىتتىپاقلىق  ئۆزبېك مۇساپىرالردىن 

  .  كىشىلىك قوشۇننى ئۆز قولىدا تۇتقان300تهشكىللهنگهن 

ئافغانىستانمۇ شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهرگه كۈچىنىڭ نىڭ مهنبهسى بولغان "پانئىسالمىزم     "

ئافغانىستان پادىشاھى ئامانۇلال بىر تهرەپتىن ئافغانىستان ۋە سوۋېت . بارىچه تهسىر كۆرسهتكهن

ئوتتۇرا ئاسىياسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلسا، يهنه 

 يىلى جهنۇبىي – 1933مهسىلهن، . پ تهسىر كۆرسهتكهنبىر تهرەپتىن جۇڭگو شىنجاڭغا ھهدە

شىنجاڭدىكى پاراكهندىچىلىكته، ئافغانالردىن تهركىب تاپقان بىر مۇھاپىزەتچى قىسىم ئىزچىل 

  . مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ ئىنىلىرىغا ئهگىشىپ ماجۇڭيىڭنىڭ قوشۇنى بىلهن جهڭ قىلغان

ق ھاكىمىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، قورچا" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى    "

دەرھال ئافغانىستان، تۈركىيىگه ئهلچى ئهۋەتىپ، ئۇالرنىڭ دىپلوماتىيه جهھهتتىن ئېتىراپ 

تۈركىيىدىكى گېزىتلهر جهنۇبىي . قىلىشىنى ۋە ھهربىي جهھهتتىن قوللىشىنى ئۈمىد قىلغان

شهرقىي "لىپ، شىنجاڭدىكى ۋەزىيهتنىڭ تهرەققىياتىنى ھهدەپ كۆپتۈرۈپ تهرغىب قى

پارالق ۋە داغدام يولنى بويالپ ئىلگىرىلهۋاتقان بىر زامانىۋى "، "تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

دېگهن، شۇنداقتىمۇ تۈركىيه ھۆكۈمىتى بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنى ئالدىراپ ئېتىراپ " دۆلهت

شهرقىي "اھال پهقهت ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبىرى زاھىرش. قىلمىغان ھهم قوللىمىغان

گه ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقى ۋە ئۇنى قولاليدىغانلىقىنى "تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

ئۇ بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتكه بىر تهبرىك تېلېگراممىسى ئهۋەتكهن ھهم . ئاشكارا بىلدۈرگهن

ىشكه ۋە بىر تۈركۈم قورالالرنى ھهقلىق تهمىنلهپ بېر"ئۇالرنىڭ ۋەكىللىرىنى قوبۇل قىلغاندا 

شهرقىي تۈركىستاننىڭ "شۇنداقتىمۇ . قوشۇلغان" قهشقهرگه بىر سىياسىي ۋەكىل ئهۋەتىشكه

دېگهن سهۋەب بىلهن رەسمىي " مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىشقا تېخى بالدۇرلۇق قىلىدۇ

چهت ئهللهردىن " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى. "ئېتىراپ قىلىشنى رەت قىلغان

 –چى كۈچلهر ئانچه "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم" تىلىگهن بولسىمۇ، خهلقائرادىكى كۆپ مهدەت
مۇنچه ئاۋاز قوشقاندىن باشقا، ھېچبىر دۆلهت بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنى ئاشكارا ئېتىراپ 

  . قىلىشقا جۈرئهت قىاللمىغان

ى ھاكىمىيهت بىلهن     ئهينى ۋاقىتتا، يهنه فاشىست كۈچلهرمۇ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۇ بۆلگۈنچ

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "جۈملىدىن ئافغانىستاننىڭ كابۇلغا بارغان . يوشۇرۇن بىرلهشكهن
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ۋەكىللىرى ناتسىست گېرمانىيىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىغا كىرىپ " جۇمھۇرىيىتى

بۇ بۆلگۈنچى جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىنى بېسىۋالغان ياپونىيىمۇ . مهخپىي سۆھبهتلهشكهن

شۇنداقتىمۇ بىرلىشىشتىن نهتىجه چىقمايال بۇ . ھاكىمىيهت بىلهن مهخپىي ئاالقه باغلىغان

  . بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت ھاالك بولغان

بۇ ئهمهلىيهتته بىر مۇرەككهپرەك .     ئىككىنچىدىن، ئۇ ئهنگلىيه بىلهن مۇناسىۋەت باغلىغان

  . مهسىله

ق يۈز بهرگهندىن كېيىن، ھهرقايسى كۈچلهرنىڭ ھهممىسى      جهنۇبىي شىنجاڭدا مالىمانچىلى

.  ئىلگىرى  كېيىن بولۇپ ئوخشىمىغان يولالر بىلهن ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىدىن ياردەم تهلهپ قىلغان

شهرقىي " ئايدا تۈركىيىگه ئادەم ئهۋەتىپ ھهرىكهت قىلغان، – 5 يىلى – 1933ئااليلۇق، ئوسمان 

نىڭ ئىستانبول تارمىقى ئهنگلىيىنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق "تۈركىستان مۇستهقىللىق كومىتېتى

ئهلچىسىگه خهت يېزىپ، ئهنگلىيىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشىغا ياردەم 

بېرىشىنى تهلهپ قىلغان، خوجىنىياز ھاجى ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق باش 

 ياراغ ياردەم قىلىشىنى –قورال كونسۇلخانىسىغا ئادەم ئهۋەتىپ، ئهنگلىيىنىڭ قوللىشىنى، 

بۇنىڭغا قارىتا، ئهنگلىيىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى . ئۆتۈنگهن

ئهيگلىيىنىڭ قهشقهردە . توپىالڭچىالرغا قانداق سىياسهت تۇتۇش توغرىسىدا يوليورۇق سورىغان

ۇلۇشتىن ئىلگىرى ئهنگلىيىنىڭ تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى تومسېن گروۋېر قورچاق ھۆكۈمهت قۇر

بۆلگۈنچى ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كېيىن، . توپىالڭچىالرنى قوللىشى توغرىسىدا تهكلىپ بهرگهن

ئهۋەتىپ، ئهنگلىيىنىڭ " ئهلچىلهر ئۆمىكى"قورچاق ھۆكۈمهت يهنه ئهنگلىيىگه قارام ھىندىستانغا 

بىراق، ئهنگلىيه . ىنى بىلدۈرگهنئېتىراپ قىلىشى ۋە قوللىشىغا ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىق

ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى مالىمانچىلىققا بىتهرەپ سىياسهت تۇتىدىغانلىقى، توپىالڭچىالرغا قورال 

سېتىپ بهرمهيدىغانلىقى، قورچاق ھۆكۈمهتنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، قورچاق 

  . ھاكىمىيهتنىڭ تۈرلۈك تهلهپلىرىنى رەت قىلغان

شهرقىي "تىمۇ، ئهنگلىيه بىلهن جهنۇبىي شىنجاڭدىكى پاراكهندىچىلىكنىڭ ۋە     شۇنداق

ماتېرىيالالردىن . نىڭ پهقهتال مۇناسىۋىتى بولمىغان ئهمهس"تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

مهلۇم بولۇشىچه، مهيلى قورچاق ھاكىمىيهت قۇرۇلۇشتىن بۇرۇن ياكى كېيىن بولسۇن، ئۇالرنىڭ 

 ئايدا، ئهنگلىيىگه قارام ھىندىستان – 8 يىلى – 1933. مۇناسىۋىتى بولغانئهنگلىيه بىلهن زىچ 

ھۆكۈمىتى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى مالىمان ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ، ھىندىستانلىق 

سودىگهرلهرنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭ بىلهن بولغان ئاالقىسى ۋە يهرلىك ھهر ساھه زاتلىرى بىلهن 

نى تهرغىب قىلىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدا "ىككى پانئ"بولغان مۇناسىۋىتىگه تايىنىپ، 

.  مىڭ رۇپىيه راسخوت ئاجراتقان510ھهتتا بۇنىڭ ئۈچۈن مهخسۇس . مۇستهقىللىقنى قۇتراتقان

ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى قورچاق ھۆكۈمهت قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ ھهر دەرىجىلىك 
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لىقنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، ئورگانلىرىدىن جهنۇبىي شىنجاڭدىكى توپىالڭچىالرنى قوللىماس

 كۈنى ئهمدىال ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق باش – 29 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1933

شهرقىي " كۈنى – 12 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1933كونسۇللۇقىغا تهيىنلهنگهن تومسېن گروۋېر 

لىيه ھۆكۈمىتىگه نىڭ قۇرۇلۇش قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ھهم ئهنگ"تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

يېڭىدىن قۇرۇلغان ھهم كۈرەش قىلىۋاتقان بۇ جۇمھۇرىيهتكه ئهمهلىي : "يازغان دوكالتىدا

يهنه كېيىنكى . دەپ تهكلىپ بهرگهن" ھېسداشلىق بىلدۈرۈشكه ۋە ياردەم قىلىشقا بولىدىكهن

لىغان، دوكالتلىرىدىمۇ كۆپ قېتىم قورچاق ھاكىمىيهتكه ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقىنى ئاشكارى

شهرقىي "كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئهنگلىيىنىڭ شىنجاڭدىكى توپىالڭچىالرغا، يهنى ئاتالمىش 

گه تۇتقان سىياسىتى تۇراقسىز بولغان ياكى مۇنداقچه ئېيتقاندا "تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

ېتىراپ جۈملىدىن ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى قورچاق ھاكىمىيهتنى قولالش، ئ. قوش ياقلىمىلىق بولغان

قىلىشقا قارشى تۇرۇپ، جۇڭگونىڭ شىنجاڭغا بولغان ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلغان، ئهمما 

ئۇنىڭ شىنجاڭدىكى ئاپپاراتلىرى، خادىملىرى توپىالڭچىالرنى ۋە قورچاق ھاكىمىيهتنى ئهمهلىي 

  . قوللىغان

ئهنگلىيه .  سهۋەبى بار     ئهنگلىيىنىڭ بۇنداق قوش ياقلىمىلىق سىياسهت يۈرگۈزۈشنىڭ ئهلۋەتته

ھۆكۈمىتىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئۇالر ئۆزىنىڭ جۇڭگودىكى ئومۇمىي مهنپهئىتىنى، جۇڭگو بىلهن 

بولغان مۇناسىۋىتىنى، شۇنداقال جهنۇبىي شىنجاڭدا مۇستهقىل مۇسۇلمانالر ھاكىمىيىتى 

ىكى مۇسۇلمانالر قۇرۇلۇپ قالسا بۇنىڭ كېيىن ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھىندىستاننىڭ شىمالىد

شۇنىڭ بىلهن بىلله ئهينى ۋاقىتتا ياقۇپبهگ . رايونىدا چاتما تهسىر پهيدا قىلىپ قويۇشىنى ئويلىغان

ھاكىمىيىتىنى قولالپ مۈشكۈل ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقىدەك ئاقىۋەتنىمۇ ئېسىدىن 

لهنكى، چىقارمىغان، تارىخىي ساۋاق تۈپهيلىدىن ئالدىراپ ھهرىكهت قولالنمىغان، ۋەھا

ئالدى . ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلىنىڭ قانداق ئويلىشى بولسا باشقا بىر ئىش

بىلهن، شىنجاڭ ياڭ زېڭشىن دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو مهركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسىته ئىدارە 

قىلىشىدىن مۇستهسنا تۇرۇپ كهلگهن بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شېڭ شىسهينى يۆلىشى 

ۇقهررەر ھالدا شىنجاڭنىڭ ئۇنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشۈپ قېلىشىنى ھهم تېخىمۇ يېرىم مۇستهقىل م

بولۇپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىراتتى، بۇنداقتا سوۋېت ئىتتىپاقى شىنجاڭ ئارقىلىق ئهنگلىيىگه 

ئۇنىڭدىن قالسا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭنى . قارام ھىندىستانغا تهسىر كۆرسىتهتتى

ىنلىشى مۇقهررەر ھالدا ئهنگلىيىگه قارام ھىندىستان بىلهن شىنجاڭنىڭ سودىسىنى ئۈزۈپ تىزگ

ئۈچىنچى تهرەپتىن، ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلخانىسىنىڭ تهسىس . قوياتتى

قىلىنىشىدىكى مهقسهت دەل ئهنگلىيىنىڭ شىنجاڭدىكى، بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى 

تهسىرىنى چهكلهش بولۇپ، جهنۇبىي ) سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ( رۇسىيىنىڭ تهسىرىنى كېڭهيتىش،

  . شىنجاڭدىكى ئهنگلىيهپهرەس مۇسۇلمانالرنى يۆلهش بۇ مهقسهتكه يېتىشتىكى نهيرەڭ ئىدى
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نىڭ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"    ئۈچىنچىدىن، 

لقائرادىكى فاشىست كۈچلهر بىلهن بىرلىشىشى سوۋېت ئهسهبىي بۆلگۈنچىلىك قىلمىشلىرى ۋە خه

ئىستراتېگىيه جهھهتتىن ئويلىغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى . ئىتتىپاقىنىڭ ھوشيارلىقىنى قوزغىغان

كهلگۈسىدە گېرمانىيه بىلهن ياپونىيه زېمىنىمىزنىڭ غهربى ۋە شهرقىگه نىسبهتهن غهيرىي نىيهتته 

دۇ، شۇڭا فاشىست مىلىتارىزم كۈچلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە بولىدۇ ھهم مهلۇم تهھدىت پهيدا قىلى

ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى رايونالرغا قول تىقىشىغا قاراپ تۇرغىلى بولمايدۇ دەپ قارىغان بولۇپ، 

ناۋادا : "جهنۇبىي شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك ۋەزىيىتى كۆرۈلگهندە جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ئوچۇقال

 مانجۇرىيه دۆلىتىگه – 2ڭغا گېپىمىز يوق، ئهگهردە ئۇنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىاللىساڭالر بۇنى

ئايلىنىپ قېلىشىغا قاراپ تۇرساڭالر، ئۇنداقتا بىز چوقۇم ھهرىكهت قوللىنىپ ئۆزىمىزنى 

ناۋادا ياپونىيه : "شۇ مهزگىلدە تاشكهنتتىكى گېزىتلهر ئاشكارا ھالدا. دېگهن" قوغدايمىز

باكۇدىكى نېفىتلىك ياپونىيه بومباردىمانچى شىنجاڭنى كونترول قىلىۋالىدىغان بولسا، 

بۇمۇ دەل كېيىن سوۋېت . دېگهن" ئايروپىالنلىرىنىڭ ئۇچۇش دائىرىسىگه كىرىپ قالىدۇ

ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهرنى يوقىتىشىغا 

بۇنىڭدىن . ر سهۋەبى ئىدىئهسكهر چىقىرىپ ياردەم بېرىشنى قارار قىلىشىنىڭ مۇھىم بى

ئىلگىرى، ئاقسۇدا سوۋېت ۋەكىللىرى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنىڭ نامدىكى 

 ياراغ –باشلىقى خوجىنىياز ھاجى بىلهن ئۇچرىشىپ سۆھبهتلهشكهن، ھهتتا ئۇنى چهكلىك قورال 

بۆلگۈنچى " ىيىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇر"بۇ سوۋېتقا قارشى . بىلهن تهمىنلىگهن

  . ھاكىمىيىتىنى پارچىالش رولىنى ئوينىغان

  

  نىڭ ھاالك بولۇشى"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى. "5

  

    قورچاق ھاكىمىيهت تارىخ ئېقىمىغا قارشى ئىش تۇتۇپ، دىن بىلهن ھاكىمىيهت بىرلهشكهن 

ى مهجبۇرىي يولغا قويۇپ، جۈملىدىن ئىسالم شهرىئىتىن. ھۆكۈمرانلىقنى مهجبۇرىي يۈرگۈزدى

چۈمبهل . مهھكىمه شهرئى تهسىس قىلىپ، دەھشهتلىك جازاالرنى قااليمىقان قولالندى

 قوللىرى –تارتمىغان ئايالالر ئېچىنىشلىق قىسمهتكه دۇچار بولدى، ھهتتا ۋەھشىيلهرچه پۇت 

ن خهنزۇالر، تار مىللهت قارشى سهۋەبىدىن نۇرغۇ. كېسىلىپ مهسچىتلهرنىڭ تاملىرىغا مىخالندى

 سېلىقنى –ھاكىمىيهتنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن باج ". ئۇرۇقىدىن قۇرۇتۇلدى"تۇڭگانالر 

 تۈمهن نامالردا ھهرخىل دىنىي سېلىقالرنى –مهھكىمه شهرئى تۈرلۈك . مهجبۇرىي ئېغىرالتتى

ھهربىي خىراجهتنى قامداش ئۈچۈن يهنه ھهر مىللهت خهلقىدىن ئاشلىق، ئۇالغ، ئېغىر . ئالدى

بۆلگۈنچى . سېلىقالرنى مهجبۇرى يىغدى ھهم ئۇالرنى تۈرلۈك ھاشارالرغا سالدى

 –ھاكىمىيهتتىكى ھهرقايسى گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ئورا كوالش، تۈگىمهس جهڭگى 
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 سېتىق قىاللماي، –جېدەل تۈپهيلىدىن دېھقانالر تېرىقچىلىق قىاللماي، سودىگهرلهر سودا 

. ال باھاسى ئۆرلهپ، بازارالر كاساتلىشىپ، خهلق جان باقالمىدىئېتىزالر ئاق قېلىپ، م

 ماكانىنى تاشالپ –جهنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكى خارابلىشىپ، خهلق يۇرت 

سىدىن، ھهم "دېموكراتىيه"تارىخ ھهم . چىقىپ كېتىپ، قارشىلىقالر تۇشمۇتۇشتىن كۆتۈرۈلدى

نىڭ پۈتۈنلهي بىر جۇمھۇرىيهت "جۇمھۇرىيهت"ان بۇ ىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدىغ"ئهركىنلىك"

بىلهن شۇغۇللىنىدىغان غهلىته سىياسىي " پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ 

  . تۆرەلمه ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى

 يىلىنىڭ بېشىدا ماجۇڭيىڭ شېڭ شىسهيدىن مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن جهنۇبىي – 1934      

 كۈنى ماجۇڭيىڭنىڭ قول ئاستىدىكى ماشىمىڭ – 6 ئاينىڭ – 2. چېكىندىشىنجاڭغا 

يېڭىشهھهرنى مهھكهم ساقالپ ياتقان ماجهنساڭ ۋە ماشاۋۋۇ بىلهن ئۇچرىشىپ، كونىشهھهرنى 

 كۈنى – 13 ئاينىڭ – 2. نى ھاالك قىلدى"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئىگىلهپ، 

ۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ۋەكىللىك قىلىپ ئالىي ھهربىي ۋە قهشقهرنىڭ سابىق دوتىيى ماشاۋۋ

مهمۇرىي ھوقۇقنى قولىغا ئېلىپ، قهشقهر قاتارلىق جايالرنىڭ نورمال تهرتىپىنى ئهسلىگه 

  . كهلتۈردى

خوجىنىياز ھاجى .     قورچاق ھاكىمىيهتنىڭ رەھبهرلىرى قولغا ئېلىندى ياكى پىتىراپ كهتتى

هشتامغا بېرىپ، سوۋېت ۋەكىللىرى بىلهن قورچاق  سوۋېت چېگرىسىدىكى ئۆرك–جۇڭگو 

ھاكىمىيهتنى تارقىتىۋېتىش بهدىلىگه ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولۇش توغرىسىدا 

ئهمما، سابىت دامولال يهنىال . كېلىشتى ھهم بۇ خۇسۇستا سابىت داموللىغا خهت يازدى

نى ئېچىپ، "بېنت پهۋقۇلائددە يىغىنىئىچكى كا"جاھىللىق بىلهن قارشىلىق قىلىپ، ئاتالمىش 

خوجىنىياز ھاجىنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىشنى رەت قىلىپال قالماي، بهلكى ئۇنى ئاسىي دەپ 

 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا خوجىنىياز ھاجى قوشۇنىنى باشالپ يهكهنگه بېرىپ، بۇ – 4. جاكارلىدى

كېيىن سابىت . نى قولغا ئالدى"رمىنىستىرال"يهرگه كېلىۋالغان سابىت دامولال ۋە بىر قىسىم 

 ئايدا سابىت دامولال – 7. دامولال قاتارلىق تۇتقۇنالرنى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه تاپشۇرۇپ بهردى

يهنه بىر قاراشتا شېڭ شىسهينىڭ ئۈرۈمچىدىكى تۈرمىسىدە ئۆلگهن (ئاقسۇدا ئۆلتۈرۈلدى 

 دىن ئارتۇق 3000پ، مهمتىمىن ھهزرەت بولسا تهلىيى كېلىپ قېچىپ قۇتۇلۇ). دېيىلىدۇ

ئىسالم "نىڭ )پادىشاھ(ئادىمىنى باشالپ يهكهندىن خوتهنگه بېرىپ ئاكىسى مهنسۇر پاشا 

كېيىن، ماجۇڭيىڭ بىلهن شېڭ شىسهينىڭ زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ، . غا بېقىندى"خانلىقى

تتۇرىغا نى ئورتاق قوغداشنى ئو"خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"ماجۇڭيىڭ بىلهن ئهپلىشىپ، بۆلگۈنچى 

 ئايدا ماجۇڭيىڭنىڭ قول ئاستىدىكى ماخۇسهن – 6. قويغان بولسىمۇ، كهسكىن رەت قىلىندى

ئاز ساندىكى بۆلگۈنچىلهر بۇنىڭ شهپىسىنى ئاڭالپال . قوشۇنىنى باشالپ خوتهنگه يۈرۈش قىلدى

مهمتىمىن ھهزرەت . گۇمران بولدى" خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى"بۆلگۈنچى . قېچىپ كهتتى
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ق بىر ئۇچۇم بۆلگۈنچىلهر نۇرغۇن ئالتۇننى ئېلىپ، ئاممىغا تهھدىت سېلىپ، ئهنگلىيىگه قاتارلى

  . قارام ھىندىستاننىڭ كهشمىر رايونىغا قېچىپ كهتتى

     مهمتىمىن ھهزرەت چهت ئهلگه قېچىپ بارغاندىن كېيىن داۋاملىق بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى 

نى قۇرۇپ، "يۇرتداشالر ئۇيۇشمىسى"مىش ئۇ ئاۋۋال كهشمىردە ئاتال. بىلهن شۇغۇلالندى

كېيىن يهنه . شىنجاڭدىن قاڭقىپ چىققانالرنى توپالپ، بۆلگۈنچىلىك قىلىشنىڭ كويىدا بولدى

بۇرۇنال . ئىسمىنى يوشۇرۇپ، كهشمىرنىڭ مهركىزى لېختىن چىترال ئارقىلىق كابۇلغا باردى

 ئافغانى 500ىشاھى ئۇنىڭغا ھهر ئايدا بىلهن ئاالقه ئورناتقان ئافغانىستان پاد" خوتهن ئهمىرلىكى"

ئۇ ئافغانىستانغا كېلىشته ياپونىيىنىڭ قوللىشىنى . ياردەم بهردى)  رۇپىيىگه تهڭ125تهخمىنهن (

قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن ياپونىيىنىڭ كابۇلدا تۇرۇشلۇق 

نىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى ئهينى ۋاقىتتا ياپونىيى. ئهلچىسى بىلهن ئاالقه باغلىدى

 ياراغ ۋە خىراجهت بىلهن –توكيو قورال "بېيتيهن جېڭبېن ياپونىيه ھۆكۈمىتىگه رەسمىي ھالدا 

نى سۇنغان، ھهتتا "تهمىنلهپ شهرقى يتۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش تهپسىلىي پىالنى

ه ئهسكهر چىقىرىشىنى، مهمتىمىن ھهزرەت نومۇسسىزالرچه ياپونىيىنىڭ شىنجاڭغا بىۋاسىت

پاراكهندىچىلىك "بۇنىڭغا ئهگىشىپ يهرلىك مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىلىپ توپىالڭ كۆتۈرۈپ 

كاپالهتلىك " تۇغدۇرۇپ، ياپونىيه قوشۇنلىرىنىڭ ئىلگىرىلىشىگه ھهمدەم بولىدىغانلىقىغا

شىدا قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان، يهنه تېخى ناۋادا شىنجاڭ ياپونىيىنىڭ قوللى

نىڭ ياپونىيىگه ئاالھىدە "مۇستهقىل بولغان شىنجاڭ"مۇستهقىللىققا ئېرىشسه، ئۇنداقتا 

بۇ ئهمهلىيهتته . ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ئىمتىياز بېرىشىگه كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

بۆلگۈنچىلىك . گه ئايالندۇرۇش ئىدى"قورچاق مانجۇرىيه دۆلىتى"شىنجاڭنى ئىككىنچى 

سهپسهتىسىنى داۋاملىق " شهرقىي تۈركىستان"لىيهتلىرى مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ يهنه پائا

نى چىقىش قىلىپ، كېيىنكى بۆلگۈنچىلهر "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"يۈكسهلدۈرۈپ، 

نى يېزىپ، "شهرقىي تۈركىستان تارىخى "–دەپ ئهتىۋارلىغان ساختا تارىخ كىتاب " دەرسلىك"

  .  قىلدۇردىكهشمىردە نهشر

  

  "ئهمهلىيىتى"نهزەرىيىسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق سىياسىي " شهرقىي تۈركىستان. "6

  

" شهرقىي تۈركىستان"نىڭ قۇرۇلۇشى دەل "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى     "

تۆۋەندە بۇنى بىرقانچه تهرەپتىن ئاددىيغىنا ".  ئهمهلىيىتىدۇر" كۈتىسىز –نهزەرىيىسىنىڭ كهم 

  . ىل قىلىمىزتهھل

نى ئاتالمىش دۆلهت نامى سۈپىتىدە "شهرقىي تۈركىستان"     بىرىنچى، ئۇ تۇنجى قېتىم 

بىزگه مهلۇم بولغىنىدەك، بۇنىڭدىن ئىلگىرى . بۇ ئهھۋال ھهرگىزمۇ تاسادىپىي ئهمهس. قولالنغان
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زېڭشىننىڭ ئااليلۇق، ياڭ . جهنۇبىي شىنجاڭدا بىرقانچه بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت مهيدانغا كهلگهن

ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن ئهينى ۋاقىتتا قهشقهرنىڭ باش بۇغى بولۇپ 

يۈننهنلىك خۇيزۇ بولۇپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىدە (تۇرۇۋاتقان مافۇشىڭ 

جىنايهتچىدىن ئهسكهر بولغان، شىنخهي ئىنقىالبى مهزگىلىدە ياڭ زېڭشىن بىلهن تونۇشۇپ 

" جهنۇبىي شىنجاڭ ئىسالم دۆلىتى" ئايدا قهشقهردە – 3 يىلى – 1919) نىغا ئايالنغانئۇنىڭ يېقى

خوتهن ئىسالم " يىلى خوتهندە – 1932قۇرغانلىقىنى جاكارلىغان ؛ مهمتىمىن ھهزرەت 

ئۇالر ياكى ياڭ زېڭشىنغا . نى قۇرغان(دەپمۇ ئاتالغان" خوتهن ئهمىرلىكى"يهنى " (ھۆكۈمىتى

زلىگهن، ياكى شىنجاڭدىكى ئهنەئنىۋى ئىسيانالرنى دورىغان بولۇپ، ئهينى قارشى تۇرۇشنىال كۆ

ھالبۇكى . ۋاقىتتا شىنجاڭدا تهدرىجىي شهكىللىنىۋاتقان ئىدىيىۋى ئېقىم بىلهن ئۇيغۇنالشمىغان

شهرقىي "نامىنى كۆتۈرۈپ چىقىش ھهم بۆلگۈنچىلهرنىڭ  " شهرقىي تۈركىستان"بۇ قېتىم 

نىڭ "شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"تېمىسىغا ماس كهلگهن، ھهم نهزەرىيىۋى سىس" تۈركىستان

سىياسىي پروگراممىسىغا ماس كهلگهن، ھهم ئۇالرنىڭ شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش 

قارانىيىتىگه ئۇيغۇن كهلگهن، ھهم باشقىچه غهرىزى بار چهت ئهل كۈچلىرىنىڭ كۆڭلىدىكى 

شهرقىي تۈركىستاندىكى، جۈملىدىن "ۇ ئهمهلىيهتته بۆلگۈنچىلهرم. مۇددىائسىغا ئۇيغۇن كهلگهن

، ئىلى، قۇمۇل، يهكهن قاتارلىق جايالردىكى مۇسۇلمانالر بىرلىشىپ )چۆچهك(ئالتاي، تارباغاتاي 

دىكى مۇسۇلمانالر )شهرقىي تۈركىستان(ئىسالم دۆلىتى قۇرۇش كېرەك، بۇ ئىسالم دۆلىتى 

 –شىنجاڭنىڭ بوران : "جاڭ داجۈن «1" رەھبهرلىك قىلىدىغان، بىردىنبىر نوپۇزلۇق ھۆكۈمهتتۇر
 ئاي، – 10 يىلى – 1980، تهيۋەن لهنشى نهشرىياتى چهكلىك شىركىتى، " يىلى70چاپقۇنلۇق 

" شهرقىي تۈركىستان"دەپ جاكارلىغان بولۇپ، بۇ » . بهتلهر– 3395، - 3392، - 3389

ى چهت ئهل نهزەرىيىچىلىرىنىڭ دۆلهت قۇرۇش خىيالىنى كۈچهيتكهن ھهم باشقىچه غهرەزدىك

  . كۈچلىرىنىڭ پايدىلىنىشىغا قۇاليلىق ياراتقان

ئهمهلىيهتته، مهمتىمىن ھهزرەت . گه ئاغقان"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"    ئىككىنچى، 

دەپ تېخىمۇ ) (            )  ئىسالم جۇمھۇرىيىتى–شهرقىي تۈركىستان تۈرك "دۆلهت نامىنى 

قولالنغان (           ) م فوربېسمۇ ئۆز تهتقىقاتىدا مۇشۇ نامنى ئهنگلىيىلىك ئالى. توغرا ئىشلهتكهن

ئىدىيىسىنىڭ تىپىك " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ .  «        »2

نى قانۇن چىقىرىش مىزانى قىلىشنى تهكىتلهپ، خهنزۇالرغا "قۇرئان كهرىم"ئۇ . ئىنكاسىدۇر

تۇڭگانالر "تىن، خۇيزۇالرغىمۇ ئۆچمهنلىك قىلغان بولۇپ، ئۆچمهنلىك قىلىپال قالماس

 –شىنجاڭنىڭ تارىخ : "خوڭ دىچېن «1" خهنزۇالردىنمۇ بهكرەك بىزنىڭ دۈشمىنىمىزدۇر
  .دەپ ئاشكارا جاكارلىغان» . بهت– 329، "جۇغراپىيىسىدىن تىزىس

ي پروگراممىسىدا ئۇنىڭ تهشكىلى. نى ئوتتۇرىغا قويغان"جۇمھۇرىيهت"    ئۈچىنچى، ئاتالمىش 

دەپ داڭالنغان بولۇپ، بۇنىڭدا " شهرقىي تۈركىستان مهڭگۈ دېموكراتىك جۇمھۇرىيهت بولىدۇ"
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بهلگىسى " جۇمھۇرىيهت"روشهنكى شهكىل جهھهتته دەۋر ئېقىمىغا ئهگىشىش يۈزىسىدىن 

شهرقىي تۈركىستان "ئېسىلغان، ئهمهلىيهتته بولسا خۇددى غهرب ئالىملىرى كۆرسهتكهندەك 

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ياقۇپبهگ – 19سالم جۇمھۇرىيىتى نۇرغۇن جهھهتلهردىن ئېيتقاندا ئى

 «   2" قۇرغان، دىن ئارقىلىق دۆلهت ئىدارە قىلىنىدىغان ئهمىرلىكنىڭ ھهقىقىي ۋارىسى بولغان

 « .  

  

ستان شهرقىي تۈركى "– پاراگراف ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدا چىققان يامان سۈپهتلىك ئۆسمه – 2

  "جۇمھۇرىيىتى

  

 يىلى، شېڭ شىسهي ئۇزۇن مهزگىل مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزگهنلىكتىن – 1944      

مۇشۇنداق ئهھۋالدا شىنجاڭدا . شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي زىددىيهت ئۆتكۈرلىشىشكه باشلىدى

بىر قاتار ئىسيانالر يۈز بېرىپ، شېڭ شىسهي ۋە گومىنداڭنىڭ ئىستىبدات، چېرىك 

ئهمما، بۇ ھهرىكهتنىڭ . مرانلىقىغا قارشى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى ھهرىكىتى كۆتۈرۈلدىھۆكۈ

دەسلىپىدە بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر قااليمىقان ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ يهنه بىر قېتىم بۆلگۈنچىلىك 

  . نى قۇردى"شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"ئويۇنىنى ئويناپ، ئاتالمىش 

  

  غان ئىجتىمائىي زىددىيهتزور كرىزىسقا تول. 1

  

 يېرىم يىل 11 ئايغىچه شېڭ شىسهي شىنجاڭغا – 9 يىلى – 1944 ئايدىن – 4 يىلى – 1933      

 يىلىدىن ئىلگىرى ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىغا – 1940 يىلىدىن، بولۇپمۇ – 1942. ھۆكۈمرانلىق قىلدى

ومپارتىيىسىنىڭ ياردىمىدە مايىللىشىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە جۇڭگو ك

شىنجاڭنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مهدەنىيه قاتارلىق ساھهلىرىدە خېلى تېز تهرەققىياتالرنى 

. بارلىققا كهلتۈرۈپ، پۈتۈن مهملىكهتنىڭ ياپون جاھانگىرلىكىگه قارشى ئۇرۇشىغا تۆھپه قوشتى

تلىغاندىن كېيىن ئۇ  گېرمان ئۇرۇشى پار– يىلىدىن كېيىن، بولۇپمۇ سوۋېت – 1940ئهمما، 

جۇڭگو كومپارتىيىسى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىغا تۇتقان دوستانه پوزىتسىيىسىنى تهدرىجىي 

 يىلى دەل سوۋېت ئىتتىپاقى فاشىست گېرمانىيىسىگه قارشى ئۇرۇشتا – 1942. ئۆزگهرتتى

ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغان پهيتته، ئۇ ئىنچىگه تهييارلىق قىلىش ئارقىلىق 

 سۇيىقهستلىك توپىالڭ ئهنزىرىسىنى پهيدا قىلىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا، –ئادەتلهنگهن نهيرىڭى 

ئۇنىڭ . كومپارتىيىگه ئومۇميۈزلۈك قارشى چىقىپ، گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه ئاغدى

ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىدە شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكى ئهمهلىيهتته 

رىپ، سىياسىي ۋەزىيهت داۋالغۇشتا قېلىپ، ئىقتىساد ۋەيران بولۇپ، خارابلىشىش گىردابىغا بې
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ئىجتىمائىي كرىزىس ھهر تهرەپتىن كۆتۈرۈلۈپ، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئېكسپىالتاتسىيه ۋە 

  . زۇلۇمغا قارشى كۈرىشى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلدى

 ئۇ ئۆزىنىڭ .      سىياسىي جهھهتته، شېڭ شىسهي تېررورلۇق ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزدى

دېگهن ئورنىغا ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىش " شىنجاڭ پادىشاھى"مۇستهبىتلىكىنى ساقالش، 

نى پهيدا "سۇيىقهستلىك توپىالڭ ئهنزىسى" كىچىك –ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز ھالدا خىلمۇخىل چوڭ 

ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، ئۇ . قىلىپ، نۇرغۇن بىگۇناھ كىشىلهرگه زىيانكهشلىك قىلدى

 مىڭدىن كۆپرەكىنى قاماققا 100 كېيىن بولۇپ  ھهر مىللهت، ھهر ساھه كىشىلىرىدىن –ىلگىرى ئ

  .  مىڭدىن كۆپرەكىنى ئېچىنىشلىق ھالدا ئۆلتۈرۈۋەتكهن50ئالغان، 

    ئۇ نۇرغۇن كومپارتىيه ئهزالىرىنى ئۆلتۈرۈپ، قاماپال قالماي، يهنه نۇرغۇن بىگۇناھ ئىلغار 

ىك قىلدى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه زىيانكهشلىك قىلىشى زىيالىيالرغا زىيانكهشل

ئۇ ئاز سانلىق مىللهتلهردىن چىققان نۇرغۇن . جهمئىيهتكه مۇقىمسىزلىقنىڭ ئۇرۇقىنى چاچتى

كېيىن ئۈچ . مهشھۇر ئهربابالرنىڭ قامىدى، ھهتتا بهزىلىرىنى ئېچىنىشلىق تۈردە ئۆلتۈرۈۋەتتى

ئاساسلىق رەھبهرلىرىگه ئايالنغان ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ 

ئابباسوف، ئىسھاقبېكلهرمۇ ئۇنىڭ تېررورلۇق ھۆكۈمرانلىقىنىڭ بىۋاسىته زىيىنىغا ئۇچرىغۇچىالر 

 ئايدا قولغا ئېلىنىپ تۈرمىگه چۈشۈپ، كېيىن – 12 يىلى – 1943ئهخمهتجان قاسىمى . ئىدى

ئابدۇكېرىم ئابباسوف ئاتىسى زىيانكهشلىككه .  قويۇپ بېرىلدى"گۇناھسىزلىقى ئىسپاتلىنىپ"

. ئۇچراپ تۈرمىدە ئۆلگهندىن كېيىن ئۇنىڭغا چېتىلىپ قېلىپ ئوقۇشنىمۇ تاماملىيالمىدى

 يىلى ئۆزىنىڭ تۇتۇلىدىغانلىقىنى ئۇقۇپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتكهن – 1942ئىسھاقبېك 

 بالىلىرى سهرسان بولۇپ –ى مۇسادىرە قىلىنىپ، خوتۇن بولسىمۇ، ئائىلىسى ئاختۇرۇلۇپ، بىسات

شېڭ شىسهينىڭ . ئۆلدى، ھهتتا ئىنىسىمۇ ئۇنىڭغا چېتىلىپ قېلىپ ئۇزۇنغىچه تۈرمىدە ياتتى

دەھشهتلىك ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا پۈتكۈل شىنجاڭ بىر مهھهل ئىنتايىن تېررورلۇققا ۋە 

  . دىيلىشىپ كهتتىئهنسىزچىلىككه پېتىپ، مىللهتلهر مۇناسىۋىتى جىد

     ئۇ شىنجاڭدىن كهتكهندىن كېيىن، گومىنداڭ ئاۋۋال جۇشاۋلياڭنى قوشۇمچه شىنجاڭ 

ئۆلكىسىنىڭ رەئىسى قىلىپ، كېيىنچه ۋۇجۇڭشىننى ئۇنىڭ ئورنىغا قويۇپ، ھهرقايسى 

تهرەپلهردىكى تىزگىنلهشنى جىددىيلهشتۈردى، ئۇالر جۈنتۇڭ ۋە جۇڭتۇڭنىڭ ئىشپيونلىرىغا 

ئىقتىسادىي جهھهتته، . پ سىياسىي جهھهتتىكى مۇستهبىتلىككه كاپالهتلىك قىلدىتايىنى

گومىنداڭنىڭ نۇرغۇن خادىملىرى ۋە ئهسكهرلىرىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگه ئهگىشىپ شىنجاڭنىڭ 

. مالىيه ئهھۋالى تېخىمۇ يامانلىشىپ، مالىيىدىكى قىزىل رەقهم غايهت زور دەرىجىدە كۆپهيدى

 مىليون يۈەندىن 770ئاينىڭ ئاخىرىدا مالىيىدىكى قىزىل رەقهم ئۈچ مىليارد  – 10 يىلى – 1944

مالىيه كرىزىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن گومىنداڭ باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ھۆكۈمىتى بىر . ئاشتى

 – 1944تهرەپتىن قااليمىقان قهغهز پۇل تارقاتتى، بۇنىڭ بىلهن مال باھاسى ئۇچقاندەك ئۆرلهپ، 
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يېرىم يىلىدىكى مال باھاسى ئالدىنقى يېرىم يىلدىكى مال باھاسىدىن ئون يىلىنىڭ كېيىنكى 

 1944 سېلىق يىغدى، نهتىجىدە –ھهسسه ئېشىپ كهتتى ؛ يهنه بىر تهرەپتىن كۆپلهپ ئېغىر باج 

 نهچچه خىلغا يېتىپ، دېھقانالر تاپشۇرغان 20 سېلىق – يىلى خهلققه چېچىلغان تۈرلۈك باج –

  .  دىن ئېشىپ كهتتى15%ىڭ ئهمهلىي كىرىمىنىڭ يهر ئىجارىسىال ئۇالرن

     شېڭ شىسهينىڭ ئۇزاق مهزگىللىك مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىدىن شهكىللهنگهن كرىزىسكه 

نى ئۆتكۈزۈۋالغاندىن كېيىن، گومىنداڭ باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىك "ئهبجهق تهنزە"تولغان 

ىيهتنى يۇمشىتىشقا ئۇرۇنۇپ، بهزى ھۆكۈمهت تهدبىر قوللىنىپ ئۆتكۈر ئىجتىمائىي زىدد

دەبدەبىلىك شۇئارالرنى ئوتتۇرىغا قويغان، ھال سوراش پائالىيهتلىرىنى ئۆتكۈزگهن، كىشىنىڭ 

كۆڭلىنى رام قىلىدىغان سىياسهتلهرنى يولغا قويغان بولسىمۇ، گومىنداڭ  شىنجاڭدا شهكلىنىال 

ت ھۆكۈمرانلىقنى يۈرگۈزگهن ئۆزگهرتىپ مهزمۇنىنى ئۆزگهرتمىگهن ئهكسىيهتچىل ئىستىبدا

بولغاچقا، سىياسىيدا زۇلمهتلىشىپ، ئىقتىسادقا چىرىكلىشىپ، شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي، 

  . ئىقتىسادىي كرىزىسىنى تۈپتىن ھهل قىاللمىدى

  

  ئىدىيىسىنىڭ يهنه باش كۆتۈرۈشى" ئىككى پان. "2

  

هر مىللهت خهلقىنىڭ قوراللىق     ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋەزىيهتنىڭ يهنىمۇ يامانلىشىشى ۋە ھ

قارشىلىق كۈرىشىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، بىر مهھهل پهسكۇيغا چۈشكهن 

. ئىدىيىۋى ئېقىمى جهمئىيهتته يهنه ئاشكارا يامراشقا باشلىدى" پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

ان كۆتۈرۈشنى پائال ئۇالر تهشكىالت قۇرۇپ، ئهزا توپالپ، تاشقى كۈچلهردىن پايدىلىنىپ ئىسي

پىالنالپال قالماي، يهنه ئهينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭنىڭ قااليمىقان ۋەزىيىتىدىن، ھهر مىللهت 

خهلقىنىڭ زۇلۇم ۋە ئېكسپىالتاتسىيىگه قارشى كۈرىشىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى خاتا يولغا باشالشقا 

  . ئۇرۇندى

 – 4 يىلى – 1944ئۇ . كىالت ئىدىدەل مانا مۇشۇنداق تهش" غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى     "
 كۈنى غۇلجا شهھىرىدە قۇرۇلغان ئوڭچىل ھهم سولچىل مهخپىي تهشكىالت بولۇپ، – 9ئاينىڭ 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئابدۇكېرىم ئابباسوف، قاسىمجان . رەھبهرلىرىنىڭ ئهھۋالى مۇرەككهپ ئىدى

خان تۆرە، مۇھهممهتجان قهمبىرىدەك ئاز ساندىكى ئىلغار زىيالىيالر بولۇپال قالماي، ئېلى

مهخسۇمدەك دىنىي زاتالر ۋە رەخىمجان سابىر ھاجى، سالىجانباي باباجاندەك سودىگهر، 

بولۇپمۇ ئېلىخان . چارۋىدار، زېمىندارالرمۇ بولۇپ، بۇالر مۇتلهق كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيتتى

هت ئۇنىڭ كېيىنكى تۆرىنىڭ پائالىيىتى كىشىنىڭ ئاالھىدە دىققىتىنى تارتىدىغان بولۇپ، ئهمهلىي

  . ئاساسلىق بۆلگۈنچى ئۇنسۇر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى
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رۇسىيه توقماقلىق ئۆزبېك بولۇپ، دىندار ئائىلىدىن )  يىلالر– 1976 – 1885(     ئېلىخان تۆرە 

ئىلگىرى سهئۇدى ئهرەبىستانى، بۇخارادا دىن . كېلىپ چىققان، ئهنجاننىڭ چوڭ ئاخۇنى بولغان

 يىلى – 1924. چى بولۇپ يېتىشكهن"پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"ى ئۆگىنىپ، ۋە تېبابهتچىلىكن

نى قۇرغانلىقتىن سوۋېت ئىتتىپاقى "مۇقهددەس "–چى تهشكىالت "پانئىسالمىزم"قانۇنسىز ھالدا 

 يىلى يوشۇرۇنچه شىنجاڭغا كېلىپ، – 1927. خهۋپسىزلىك تارماقلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان

 يىلى شېڭ شىسهي – 1937.  بىلهن شۇغۇللىنىپ غۇلجىدا ئولتۇراقالشقاندىن ۋە تېۋىپلىق

 يىلى تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن يهنه غۇلجىغا كېلىپ بهيتۇلال – 1941تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ، 

نىڭ تۈرمىسىدە "كاپىرالر"سۆزمهن بولغانلىقتىن، يهنه كېلىپ . مهسچىتىنىڭ ئىمامى بولغان

چىالرنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولۇپ، "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"يېتىپ چىققانلىقتىن 

  . ئادەتتىكى مۇسۇلمانالر ئارىسىدىمۇ تهسىر قوزغىغان

    ئېلىخان تۆرە قاتارلىقالر فېوئدال دىندارالر ئارىسىدا مهخپىي ئاالقه ئورنىتىپ، غۇلجا بهيتۇلال 

تلهردىن پايدىلىنىپ ھهر مىللهت مهسچىتىنى پائالىيهت سورۇنى قىلىپ، دىنىي پائالىيه

بۇنىڭ ئىچىدە ھهم شېڭ شىسهي، گومىنداڭنىڭ . مۇسۇلمانلىرىغا تهرغىبات يۈرگۈزدى

، "پانئىسالمىزم"ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرىدىغان مهزمۇنالرمۇ، ھهم 

نىڭ بىلهن بۇ. ، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تهشۋىق قىلىدىغان مهزمۇنالرمۇ بار ئىدى"پانتۈركىزم"

نى تارقىتىدىغان "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"بهيتۇلال مهسچىتى خهنزۇالرغا قارشى تۇرىدىغان، 

غۇلجىدىكى باشقا . قىلىشقا چاقىردى" غازات"مهركهزگه ئايلىنىپ، ھهتتا مۇسۇلمانالرنى 

مهسچىتلهرمۇ مۇشۇنداق قۇتراتقۇلۇقالرنى قىلىپ، ئىمامالر بارلىق مۇسۇلمانالردىن 

ئۇالر شېڭ شىسهي، گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرى ۋە ئاز سانلىق . ىتتىپاقلىشىشنى تهلهپ قىلدىئ

مىللهت فېوئداللىرى شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىگه سىنىپىي ۋە مىللىي زۇلۇم سېلىپ 

" كاپىر خهنزۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى" ئوقۇبهتلهرنى پۈتۈنلهي –كهلتۈرۈپ چىقارغان ئازاب 

تۈركىي تىللىق " غازات قىلىپ "رغان دەپ، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇشنى، كهلتۈرۈپ چىقا

يهنه شىنجاڭ تارىخىنى . بولمىغانالرنى شىنجاڭدىن قوغالپ چىقىرىشنى تهرغىب قىلدى

، "پانئىسالمىزم"بۇرمىالپ، مۇستهقىللىقنى، بۆلگۈنچىلىكنى تهرغىب قىلدى، ئېلىخان تۆرە 

 بارا –ۈك نۇتۇقلىرى بىلهن بۆلگۈنچىلهر ئارىسىدا بارا لىق پىتنىلىرى ۋە كۈچل"پانتۈركىزم"

ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈپ، تهسىرىنى كېڭهيتىپ، تهدرىجىي غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتىدىكى مۇھىم 

شۇنىڭ بىلهن بىلله ئۇ رۇسىيىلىك بولغانلىقتىن يهنه بۇ مهزگىلدە سوۋېت . رەھبهرگه ئايالندى

 ئايدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق – 9 يىلى – 1944. ئىتتىپاقىنىڭ نهزىرىگه چۈشتى

تېز تهرەققىي قىلىپ، " غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى. "كونسۇلى ئۇنىڭ روزا ھېيتىنى تهبرىكلىدى

  . كېيىن ئۈچ ۋىاليهتته يۈز بهرگهن ۋەقهلهردە زور رول ئوينىدى
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ا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىد" غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى      "

، ئاقسۇ، ھهتتا )ھازىرقى ئۈرۈمچى(يوشۇرۇن تىزگىنلىشىدە تارباغاتاي، ئالتاي، دىخۇا 

بۇ تهشكىالتنىڭ غوللۇق ئهزالىرى سوۋېت . تاشقورغاندا مهخپىي تارماق ئاپپاراتالرنى قۇردى

ىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق ئىتتىپاقلىق مهخپىي خادىمالر ۋە يهرلىك ياشالر بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاق

نى تارقىتىش بىلهن بىلله، يهنه تېزدىن "پانتۈركىزم"ئۇ . كونسۇلخانىسىنى تىزگىنلهيتتى

 سىرتىدىكى مهخپىي تهشكىالتالرنى ماسالشتۇرۇپ –مۇسۇلمانالرنى قۇترىتىپ، غۇلجىنىڭ ئىچى 

اسىي ۋەزىپىنىمۇ پائالىيهتكه تهشكىللهپ، ئىسيان كۆتۈرۈشكه تهييارلىق قىلىشتىن ئىبارەت سىي

  . بىۋاسىته ئۈستىگه ئالغانىدى

  

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تېيىپ كهتكهن ئىنقىالب نهزەرىيىسى ۋە دەسلهپكى مهزگىلدىكى . 3

  قولالشلىرى

  

ئۈچ .       سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ پارتلىشى بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بار

ڭمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇرەككهپ ھهم كۆپ تهرەپلىمه ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ پارتلىشىنى

  . مۇناسىۋىتى بار

     بىرىنچىدىن، سوۋېت ئىتتىپاقى شېڭ شىسهينىڭ ئۆزىدىن يۈز ئۆرىگهنلىكىدىن ئۆچ ئېلىشنى 

 يىلى شېڭ شىسهي گومىنداڭنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىپ، سوۋېت – 1942. مهقسهت قىلغان

ه قارشى يولدا ماڭغان، بۇنىڭ بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى شىنجاڭنى ئىتتىپاقىغا، كومپارتىيىگ

سىياسىي، ھهربىي، ئىقتىسادىي جهھهتتىن قولالشنى توختىتىپ، شىنجاڭدىكى خادىملىرىنى ۋە 

قوشۇنلىرىنى چېكىندۈرۈپ  كهتكهن، شۇنىڭ بىلهن بىلله شېڭ شىسهينىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى 

ە تهشۋىقات يۈرگۈزۈشكه، مۇۋاپىق كۈچلهرنى تالالشقا ۋە تۇرۇش ئۈچۈن ئادەم تهشكىللهشكه ۋ

) بولشېۋىكالر( كۈنى سوۋېت كومپارتىيىسى – 4 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1943. قولالشقا كىرىشكهن

مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى يىغىن ئېچىپ شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتىنى مۇزاكىرە 

ئادەم، سوۋېت ئىتتىپاقى گهرچه ئۇنىڭغا يىغىندا شېڭ شىسهي ۋاپاسىز، نومۇسسىز . قىلغان

ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان ئىزچىل ياردەم قىلغان بولسىمۇ، ئۇ بۇنىڭغا ئېتىبار قىلمايال قالماستىن 

ئهكسىگه سوۋېت ئىتتىپاقىغا زىيان كهلتۈرىدىغان قىلمىشالرنى قىلدى دەپ كۆرسىتىلگهن ھهم 

ڭدىكى ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىش كېرەك، مۇشۇ ئاساستا تهدبىر قوللىنىپ شېڭ شىسهينى شىنجا

  .دەپ قارالغان

    ئىككىنچىدىن، ئامېرىكا، ئهنگلىيه كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىدىن ئهنسىرەشمۇ سوۋېت 

گومىنداڭ شىنجاڭنى تىزگىنلىگهندىن كېيىن، ئامېرىكا، . ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشىغا سهۋەب بولغان

بۇ ئامېرىكا، ئهنگلىيىنىڭ كۈچىنىڭ بىۋاسىته . قىلغانئهنگلىيه ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانا تهسىس 
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ئوتتۇرا ئاسىياغا يهتكهنلىكىدىن دېرەك بېرەتتى، سوۋېت ئىتتىپاقىغا نىسبهتهن ئېيتقاندا بۇ 

ئامېرىكا، . خۇددى بىر پىچاقنى سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىنىڭ بىقىنىغا سانجىغانغا ئوخشاش ئىدى

ىنىڭ ئهتراپىدا خىرىس قىلىپ تۇرۇشىدىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئهنگلىيىنىڭ سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياس

شۇڭا، ئۇ شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلهرنى يۆلهپ . ئهلۋەتته خاتىرجهم بواللمايتتى

شىنجاڭھنى ياكى ھېچبولمىغاندا ئۈچ ۋىاليهتنى ئۆز كونتروللۇقىغا ئېلىپ، ئۇنى ئۆزى بىلهن 

  . غا ئايالندۇرماقىچى بولغان"ئارىلىق رايون"ئامېرىكا، ئهنگلىيه كۈچلىرى ئوتتۇرىسىدىكى 

     ئۈچىنچىدىن، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي ئاسىيادىكى ئومۇمىي ئىستراتېگىيىسىدىن 

قارىغاندا، ئۇ جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالى، تاشقى مۇڭغۇلىيه ۋە شىنجاڭنى بىر تۇتاش ئويلىشىپ، 

ى جۇڭگو بىلهن بولغان مهنپهئهت كېيىن مهيلى ئامېرىكا، ئهنگلىيه بىلهن بولغان ياك

سوۋېت . مۇرەسسهسىدە بولسۇن تېخىمۇ كۆپ پايدىلىق شارائىتالرغا ئىگه بولماقچى بولغان

ئىتتىپاقى گېرمانىيىنى مهغلۇپ قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىلهن ئامېرىكا دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك 

. ئىككى الگېرغا بۆلۈندىئىككى دۆلهتكه ئايالندى، شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه ئوخشىمىغان 

فاشىزمغا قارشى كۈرەشته ئۇالرنىڭ مهنپهئىتى بىردەك بولسىمۇ، ئۇرۇشتىن كېيىن مهنپهئهت 

سوۋېت ئىتتىپاقى ياپونىيىگه زەربه . بۆلۈشۈشته ھهرقايسىسىنىڭ ئۆز چوتى بار ئىدى

ياليتتى، بهرگهنلىكىنى باھانه قىلىپ جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىدا ئۆز تهسىرىنى ساقالشنى ئو

تاشقى مۇڭغۇلنى ئاللىقاچانال ئۆز ئىسكهنجىسىگه ئالغانىدى، ئۆز بىقىنىدىكى جۇڭگو شىنجاڭدىن 

بۇ مهقسهتكه يېتىش . بولسا ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان تهنھا مهنپهئهتلىنىشنى ئويالپ يۈرەتتى

رگه ئۈچۈن ئۇ ئهينى ۋاقىتتا ئۆز ئىنقىالب نهزەرىيىسى ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ھهرىكهتله

جۈملىدىن ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي، مىللىي . يېتهكچىلىك قىلغان

" زىددىيهتكه بولغان ۋەزىيهتته، مىللىي زۇلۇم ۋە ئېكىسپىالتاتسىيىگه قارشى تۇرۇش بىلهن 

دىن قارىقويۇق پايدىلىنىپ، شىنجاڭدىكى ھهرىكهتلهرنى خاتاھالدا "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم

مۇستهقىللىقنى قولغا "، "ۇستهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقنىڭ زۇلۇمىغا قارشى تۇرۇشم"

مۇسۇلمانالرنىڭ قاتنىشىشىغا كاپالهتلىك قىلىنىدىغان "، "كهلتۈرىدىغان مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى

دەپ بېكىتكهن ھهم مۇشۇ نهزەرىيىنىڭ تۈرتكىسىدە شىنجاڭدا " دۆلهت تهشكىلى قۇرۇش

  . ا كىرىشىپ، كۆپ تهرەپتىن قولالشقا تۇتۇلغانپائالىيهت قىلىشق

نى يېتىشتۈرۈشنى "ئىنقىالب كۈچلىرى"الرنى قۇرۇش ۋە شىنجاڭنىڭ "ئىنقىالبىي تهشكىالت     "

بۇنىڭدىن ئىلگىرى سوۋېت ئىتتىپاقى شىنجاڭنىڭ سىرتىدا پىالنلىق ھالدا بهزى . قارار قىلغان

ئىنقىالبىي تهشكىالتالرنى قۇرغان بولۇپ، بۇ نامىدىكى " مىللهتنى گۈللهندۈرۈش گۇرۇپپىسى"

تهشكىالتالردا ھهم ئهسلىدە شىنجاڭدا ئولتۇراقالشقان يهرلىك ئاز سانلىق مىللهتتىكىلهر، ھهم 

بۇنىڭدىن باشقا، . ئۇالر بىلهن مىللىتى ئوخشاش سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەلىكىدىكىلهر بولغان

قى كومپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي تهتقىقاتالردىن مهلۇم بولۇشىچه، سوۋېت ئىتتىپا
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بيۇروسى يهنه شىنجاڭغا قوشنا بولغا قازاقىستان، ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستاندا بىرقانچه 

ئۈچۈن مهخسۇس قوماندانالرنى ۋە " مىللهتنى گۈللهندۈرۈش گۇرۇپپىلىرى"مهكتهپ قۇرۇپ ، 

ان تهرغىباتچىالرنى يېتىشتۈرۈشنى كهلگۈسىدە شىنجاڭدىكىلهر بىلهن بىلله خىزمهت قىلىدىغ

نىڭ نامى "مىللهتنى گۈللهندۈرۈش گۇرۇپپىسى"بۇ پىالننى يولغا قويۇش جهريانىدا . قارار قىلغان

غا ئۆزگهرتىلگهن، بۇنىڭغا "مىللىي ئازادلىق گۇرۇپپىسى"ياكى " مىللىي مۇستهقىللىق گۇرۇپپىسى"

ھالدا شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزۇن مهزگىلدىن بۇيان ئىزچىل 

خهنزۇالرنىڭ مۇستهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقىنى "ئېكسپىالتاتسىيه، زۇلۇمغا قارشى كۈرىشىنى 

جۈملىدىن . دەپ قارىغانلىقى سهۋەب بولغان" ئاغدۇرۇپ تاشاليدىغان مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى

 تۇرۇشلۇق كونسۇلى سوۋېت ئىتتىپاقى  ئايدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قهشقهردە– 8 يىلى – 1944

: تاشقى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتىغا يوللىغان شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى توغرىسىدىكى دوكالتىدا

خهنزۇالرنىڭ شىنجاڭدا يۈرگۈزگهن مۇستهملىكه سىياسىتى يېقىنقى مهزگىلدىن بۇيان خهنزۇ "

نىنى قىلىدىغان خاراكتېرنى ئالماقتا، بولمىغان ئاز سانلىق مىللهتلهرگه قىلچه تهپتارتماي خالىغى

بۇ دەل خهنزۇالرنى ئاغدۇرۇپ تاشاليدىغان ئىلغار مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ يۇقىرى 

رۇسىيه فېدىراتسىيىسى تاشقى سىياسهت  «1" دولقۇنغا كۆتۈرۈلۈشىگه پايدىلىق شارائىت ياراتتى

 – 299 ئومۇمىي توپلىمى، ئارخىپخانىسى، جۇڭگو مهسىلىلىرى مهسلىھهت باشقارمىسى
  . دېگهن». بهت– 2 توپالم – 11ساندۇق، 

نى "مىللىي مۇستهقىللىق گۇرۇپپىلىرى"سوۋېت ئىتتىپاقى .       تهشۋىقات سالمىقىنى زورايتقان

شىنجاڭ تۈركىي مىللهتلىرى ئازادلىق "قۇرغاندىن سىرت، يهنه قازاقىستاننىڭ ئالمۇتادا 

نىڭ تهشۋىق ۋەرەقىلىرى ۋە تهشۋىق "مۇستهقىللىق گۇرۇپپىلىرىمىللىي . "نى قۇرغان"كومىتېتى

ماتېرىياللىرىدا مىللىي ئازادلىق ۋە مۇستهقىللىق، كهلگۈسىدىكى قوزغىالڭنىڭ ھهرىكهت 

ئۆزبېكىستان ) بولشېۋىكالر(سوۋېت كومپارتىيىسى . پروگراممىسى يوشۇرۇن تهرغىب قىلىنغان

سۇئلى ئۇز يۈسۈپۈف شىنجاڭغا ئىنقىالبنى تهشۋىق ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى كومىتېتىنىڭ مه

يېڭى "سوۋېت ئىتتىپاقىدا چىقىدىغان . قىلىدىغان ۋە چىقىرىدىغان مهسۇئل قىلىپ بېكىتىلگهن

 ژۇرنالالرمۇ –قاتارلىق ئۇيغۇرچه، قازاقچه گېزىت " قازاق يۇرتى"، "شهرق ھهقىقىتى"، "ھايات

مۇستهقىللىقى " شهرقىي تۈركىستان"دىن بۇالردا بىرىنچى. شىنجاڭغا كهڭ تارقىتىلغان

  . ئىدىيىسى، ئىككىنچىدىن خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرىش تهشۋىق قىلىنغان

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئارخىپلىرىغا قارىغاندا، .      ھهرقايسى تهرەپتىكى خادىمالر يېتىشتۈرگهن

سوۋېت " يىلىال – 1934مهركىزىي كومىتېتى ) بولشېۋىكالر(سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى 

توغرىسىدىكى قارارنى مهخسۇس ماقۇلالپ، " ئىتتىپاقىدا شىنجاڭلىق ياشالرنى تهربىيىلهش

سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئالىي مهكتهپلهردە شىنجاڭنىڭ ھهر ساھه، ھهر كهسىپلىرىدىكى كهسپىي 

 مىڭ 30ە  يىلالرنىڭ بېشىغا كهلگهند– 40. ئىختىساسلىقالرنى كۆپلهپ يېتىشتۈرۈشكه باشلىغان
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بۇ تهدبىر شىنجاڭ خهلقىنىڭ . ياش سوۋېت ئىتتىپاقىدا تۈرلۈك تهربىيىلهرنى ئېلىپ يېتىشكهن

ئىدىيىۋى ئېڭىنىڭ ئۆسۈشىگه زور تهسىر كۆرسهتكهن، شۇنىڭ بىلهن بىلله سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . شىنجاڭدا خىزمهتلهرنى قانات يايدۇرۇشى ئۈچۈنمۇ كۈچ توپلىغان

هشقهردە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى سېسدېركوفنىڭ تهھلىلىگه ئاساسالنغاندا، ئۇ سوۋېت ق

ئىتتىپاقىدا تهربىيىلهنگهن بۇ شىنجاڭلىقالر بۇ قوزغىالڭدا زور رول ئوينايدۇ، شۇڭا كهلگۈسىدىكى 

قوزغىالڭ جهنۇبىي شىنجاڭدا ئهمهس، بهلكى شىمالىي شىنجاڭدىكى ئىلى، تارباغاتاي، ئالتاي 

دەل خادىم، ياردەم ۋە جۇغراپىيىلىك قۇاليلىق قاتارلىق . اليهتته بولىدۇ، دەپ قارىغانئۈچ ۋى

سهۋەبلهردىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىي دائىرىلىرى كهلگۈسىدىكى شىنجاڭدىكى قوزغىالڭنىڭ 

  . ئورنىنى ئىلى، تارباغاتاي، ئالتاي ئۈچ ۋىاليهت دەپ بېكىتكهن

ىدۇكى، پارتالش ئالدىدا تۇرغان ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى      يۇقىرىقىالردىن كۆرۈۋېلىشقا بول

گهرچه مىلىتارىست شېڭ شىسهي ۋە گومىنداڭنىڭ ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىقىغا قارىتىلغان 

 تاشقى سهۋەب ۋە نۇرغۇن ئۆزگىرىشلهر –بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭدا ئىنتايىن مۇرەككهپ ئىچكى 

هينى ۋاقىتتىكى ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي سوۋېت ئىتتىپاقى شىنجاڭنىڭ ئ. ساقالنغانىدى

كرىزىسىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىنقىالب نهزەرىيىسىنى يولغا قويۇشتا، گهرچه تېيىپ كهتكهن 

بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ يهنىال شېڭ شىسهي ۋە گومىنداڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇشتهك 

نىڭ قايتا كۆتۈرۈلۈشى بولسا بۇ "ۈركىزمپانت"ۋە " پانئىسالمىزم"ھالبۇكى، . تهرىپى بار ئىدى

  . ئىنقىالبنى قاراڭغۇلۇققا ۋە نىشانسىزلىققا پاتۇرۇپ قويغانىدى

  

  نىلقا ئىسيانى ۋە غۇلجا قوزغىلىڭى. 4

  

غۇلجا "ۋە " نىلقا ئىسيانى"     مۇشۇنداق مۇرەككهپ ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا، ئۈچ ۋىاليهتته 

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى . قىالبىنىڭ مۇقهددىمىسى باشالندىپاتالپ، ئۈچ ۋىاليهت ئىن" قوزغىلىڭى

 ئايغىچه شىنجاڭنىڭ شىمالىدىكى ئىلى، – 10 يىلى – 1949 ئايدىن – 8 يىلى – 1944 –

تارباغاتاي، ئالتاي قاتارلىق ئۈچ ۋىاليهتته پارتلىغان، ئۇيغۇر ۋە قازاقالرنى ئاساس قىلغان ھهر 

هي ۋە گومىنداڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى قوراللىق مىللهت خهلقىنىڭ مىلىتارىست شېڭ شىس

  . كۈرىشىدۇر

 – 1944. دىن باشالندى"نىلقا ئىسيانى" ئايدىكى – 8 يىلى – 1944     ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى 
 كۈنى نىلقىدىكى پارتىزانالر ئاختۇرۇشقا كهلگهن ناھىيىنىڭ قوراللىق – 17 ئاينىڭ – 8يىلى 

نىڭ بىرىنچى پاي "نىلقا ئىسيانى"دا بۆكتۈرمىدە تۇرۇپ زەربه بېرىپ، ساقچىلىرىغا ئوڭۇشلۇق ھال

 تىن 60 دىن كۆپرەك ئادەمگه يېتىپ، 200ئارقىدىن ئۇالر تېزلىكته كۆپىيىپ . ئوقىنى ئاتتى

 – 10. ئارتۇق مىلتىققا ئىگه بولۇپ، ئۈچ چوڭ ئهترەتكه بۆلۈنۈپ، فاتىخنى قوماندان قىلدى
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 دىن كۆپرەك ئادەمگه 800ا ناھىيىسىنى ئىگىلهپ، تېزلىكته ئاۋۇپ  كۈنى ئۇالر نىلق– 7ئاينىڭ 

  . يهتتى

     شۇنىڭ بىلهن بىلله، تېزدىن شېڭ شىسهي ۋە گومىنداڭنىڭ ئهكسىيهتچىل ھۆكۈمرانلىقىغا 

قارشى يۇقىرى دولقۇن كۆتۈرۈش، نىلقا ئىسيانىنىڭ نهتىجىسىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن ئىسياننى 

بىرقهدەر پىشىپ يېتىلگهن غۇلجىدا تېخىمۇ كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭ تهشكىلىگۈچىلهر شارائىتى 

  . كۆتۈرۈشنى قارار قىلدى

 كۈنى قوزغىالڭچىالر – 8 ئاينىڭ – 11.  كۈنى، غۇلجا قوزغىلىڭى پارتلىدى– 7 ئاينىڭ -11    

شهھهردىكى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنى بۆلۈپ مۇھاسىرىگه ئېلىش بىلهن بىلله شهھهر سىرتىدىكى 

 كۈنى گومىنداڭ قوشۇنى بىلهن – 9 ئاينىڭ – 11. ۈمچىگه بارىدىغان يولنى ئۈزۈۋەتتىئۈر

 ئاينىڭ – 11. شهھهردىكى سوۋېت كونسۇلخانىسىنىڭ مۇھاپىزەتچى قىسمى كهسكىن توقۇنۇشتى

 دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللهت 400 كۈنى، شهھهرنى ساقالۋاتقان گومىنداڭ قوشۇنىدىكى – 10

 كۈنى قوزغىالڭچىالر – 12 ئاينىڭ – 11. رلىرىنى ئۆلتۈرۈپ تهسلىم بولدىئهسكىرى ئوفىتسې

غۇلجا ناھىيىلىك ھۆكۈمهتنى، ۋالىي مهھكىمىسىنى، ناھىيىلىك ساقچى ئىدارىسىنى ۋە 

شۇنىڭ بىلهن شهھهر ئهتراپىدىكى ئايرودروم، ھهرەمباغ . ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىنى ئالدى

 مهھكهم ساقالپ تۇرغاندىن باشقا، پۈتكۈل شهھهر ۋە بۇتخانىنى گومىنداڭ قوشۇنى

  . قوزغىالڭچىالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ، غۇلجا قوزغىلىڭى مۇۋەپپهقىيهت قازاندى

  

  نىڭ قۇرۇلۇشى"شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى. "5

  

 كۈنى قوزغىالڭچىالر غۇلجا شهھىرىنى ئاساسهن كونترول – 12 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1944     

غۇلجا شهھىرىدىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز " غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى" كېيىن، قىلغاندىن

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"كۇلۇبىدا قۇرۇلتاي ئېچىپ، 

 يۇلتۇزلۇق يېشىل بايراق دۆلهت بايرىقى قىلىندى، –سېرىق ئاي . قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدى

قۇرۇلتايدا قايمۇققان ئامما . چىقىرىلدى" ىي تۈركىستان گېزىتىشهرق"ئۇيغۇرچه، رۇسچه 

شهرقىي تۈركىستان "، !"زۇلمهتلىك، ئىستىبدات خهنزۇالر ھاكىمىيىتىنى يوقىتايلى"ئۈزلۈكسىز 

 يۇلتۇزلۇق –دەپ توۋالپ، ھهر تهرەپكه سېرىق ئاي !" ئېلىخان تۆرە ياشىسۇن"، !"ياشىسۇن

  . يېشىل بايراقنى ئاستى

 نهپهر ھهيەئتتىن تهشكىللهنگهن بولۇپ، ئۇالر 16تلىق ھۆكۈمهت ئېلىخان تۆرە قاتارلىق     ۋاقى

  :تۆۋەندىكىلهر ئىدى

  ئېلىخان تۆرە:      ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت رەئىسى

  ھاكىمبهگ خوجا:      مۇئاۋىن رەئىس
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  ئابدۇرۇپ مهخسۇم:      باش كاتىپ

قىتلىق ھۆكۈمهت پارتىزانالر ئهترىتى باش      ھهربىي قوماندانلىق شتابىدىن ئۆزگهرتىلگهن ۋا

  ئالېكساندىروف: قوماندانلىق شتابىنىڭ باش قوماندانى

  ھهبىب يۇنچى:      مائارىپ نازارىتىنىڭ نازىرى

  ئهنۋەر مۇسابايېف:      مالىيه نازارىتىنىڭ نازىرى

  ئۇبۇلخهيرى تۆرە:      چارۋىچىلىق نازارىتىنىڭ نازىرى

  ئابدۇمۇتائالى خهلىپه:  نازىرى      دىن نازارىتىنىڭ

  مۇھهممهتجان مهخسۇم :      ئالىي سوت مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى

 نهپهر ھهيئىتى ئىچىدە، رەئىس ئېلىخان تۆرە دىندار ئهرباب، 16     ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ 

چى ئۇنسۇر، مۇئاۋىن رەئىس ھاكىمبهگ خوجا فېوئدال زات، "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

ئۇنىڭدىن باشقا، .  كاتىپ ئابدۇرۇپ مهخسۇم بولسا دىندار زات ھهم سودىگهر ئىدىباش

ھهيەئتلهردىن رەخىمجان سابىر ھاجى، مۇھهممهتجان مهخسۇم، ئهنۋەر مۇسابايېف، ئۇبۇلخهيرى 

تۆرە، بۇقا، سالىجانباي باباجان، ئابدۇمۇتائالى خهلىپه قاتارلىق يهتتهيلهننىڭ ھهممىسى ياكى 

يهنه سوۋېت ئىتتىپاقىلىق مۇھاجىر پاۋىل پاۋلوۋىچ . كى دىندار زات ئىدىفېوئدال، يا

ئابدۇكېرىم ئابباسوف باشچىلىقىدىكى . موسكاليېۋكا، غهنى يولداشالرمۇ ھهيەئتلهردىن ئىدى

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئهمهلىيهتته . ئىلغار زىيالىيالر بولسا ئىنتايىن ئاز نىسبهتنى ئىگىلهيتتى

، "پانئىسالمىزم"نىڭ ھوقۇقىنى ئېلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى "مهتۋاقىتلىق ھۆكۈ"

نىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان فېوئدال دىندار زاتالر ئىگىلىگهن، ھهربىي ھوقۇقنى بولسا "پانتۈركىزم"

  . سوۋېت ئىتتىپاقىلىق ئوفىتسېر ئالېكساندىروف ئىگىلىگهنىدى

شهرقىي تۈركىستان "ڭ رىياسهتچىلىكىدە  كۈنى ئېلىخان تۆرىنى– 5 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1945     

" ياردىمىدە" قېتىملىق يىغىنى سوۋېت كونسۇلخانىسىنىڭ – 4ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى " جۇمھۇرىيىتى

زېمىنىدا جۇڭگونىڭ ) شهرقىي تۈركىستان"(تهييارالنغان ھۆكۈمهت باياناتىنى ماقۇلالپ، 

  . ىدىنى جاكارل" كېسىل يوقىتىش–مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىنى ئۈزۈل 

    ئېلىخا تۆرە باشچىلىقىدىكى فېوئدال دىندارالر قولىدىكى ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ يهنىمۇ 

ئىدىيىسىنى تارقىتىپ، ئۈزلۈكسىز ھالدا " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ئىلگىرىلىگهن ھالدا 

. تارىخىنى ئويدۇرۇپ چىقتى" شهرقىي تۈركىستان"ۋەتهننى پارچىالشنى تهرغىب قىلدى ھهم 

ئىسالم شهرىئىتىنى يولغا قويۇشنى ئاشكارا " ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"ئېلىخان تۆرە تىزگىنلىگهن 

دەپ " ھۆكۈمهت دەل ئالالھنىڭ قامچىسى: "جۈملىدىن ئۇ. تهشهببۇس قىلدى ۋە رىغبهتلهندۈردى

بۇنىڭدىن ئۇ قۇرماقچى بولغان ھۆكۈمهتنىڭ دەل دىن بىلهن ھاكىمىيهت بىرلهشكهن . جاكارلىدى

دىن " ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"  ئايدا 3 يىلى – 1945. ۈمهت ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇھۆك

بارلىق دىنىي خادىمالرنى دىنىي شهكىل بىلهن خهلققه "نازارىتى جاكارنامه ئېالن قىلىپ، 
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تهشۋىقات يۈرگۈزۈپ، خهلقنى ئىنقىالبنى قولالشقا ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكه سهپهرۋەر 

مهسىلهن، . ىردى، ھهتتا مۇئهييهن دائىرىدە ئىسالم شهرىئىتىنى يولغا قويدىچاق" قىلىشقا

يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچه ھهر دەرىجىلىك دىنىي سوت قۇرۇپ، ھهق تهلهپ دەۋالىرىنى بىر تهرەپ 

دىن باشقارمىسى تۇغۇلۇش، ئۆلۈش، نىكاھلىنىش، ئاجرىشىش ئىشلىرىنى باشقۇردى، . قىلدى

ىگه كهلتۈردى، ئىسالم شهرىئىتى بويىچه بانكىالرنىڭ شهخسلهرنىڭ نى ئهسل"زاكات"ۋە " ئۆشرە"

 يىلىنىڭ – 1945. ئامانىتىگه ئۆسۈم بېرىشىنى توختاتتى، دىن تهشۋىقات ئۆمىكى قۇردى

دىن بىلهن ھاكىمىيهتنى "ئالدىنقى يېرىمىدا ئېلىخان تۆرە ۋاقىتلىق ھۆمۈمهتنى تىزگىنلهپ يهنه 

تۈرلۈك ھۆكۈمهت مهكتهپلىرىدە چوقۇم "قويۇشقا ئۇرۇنۇپ، سىياسىتىنى يولغا " بىرلهشتۈرۈش

نىڭ ھۆكۈمهت )شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى(ئىسالم دىنىدىن دەرس سۆزلهشنى  

«         1تهشهببۇس قىلدى " نى پىششىق بىلىدىغانالر ئارىسىدىنال تالالشنى)قۇرئان(خادىملىرىنى 

 يۇلتۇز ھهم ئايهت چۈشۈرۈلگهن –ستىگه ئاي ئىدىيىسىنى كۈچهيتىپ، ئۈ" پانئىسالمىزم. "»

ھهتتا قوشۇن ئىچىدە دىنىي خادىمالرنى تهسىس قىلىپ، . ئىسالم بايرىقىنى ئاشكارا چىقاردى

قوشۇنغا شهخسهن . روتىالرغا ئاخۇنالرنى قويۇپ، قوشۇننى دىنىي جهھهتتىن كونترول قىلدى

هن خهت چۈشۈرۈلگهن ئارمىيه دېگ" الئىالھه ئىللهلالھۇ، مۇھهممهدەن رەسۇلىلال"ئۆزى 

ئاممىۋى . نى كۈچهپ قۇتراتتى"پانتۈركىزم"شۇنىڭ بىلهن بىلله، يهنه . بايرىقىنى تهقدىم قىلدى

يىغىلىش دېگهندەك ئاشكارا سورۇنالردا ۋەتهننى پارچىاليدىغان، خهنزۇالرغا قارشى تۇرىدىغان ۋە 

" ېمىنىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمىشىنجاڭ جۇڭگو ز. "ئۇالرنى چهتكه قاقىدىغان نۇتۇق سۆزلىدى

دېگهن " شهرقىي تۈركىستان بىزنىڭ ۋەتىنىمىز"دەپ قارىالپ، " سهپسهته"دېگهن پاكىتنى 

نىڭ "شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"يهنه . ئهكسىيهتچىل بۆلگۈنچىلىك ئىبارىسىنى تارقاتتى

ن مىللىي ئارمىيىنىڭ مۇستهقىللىق قارىشىنى ھهر جهھهتتىن كۈچهيتىپ، يېڭىدىن تهشكىللهنگه

دېگهن شوئارنى " شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغا"بايرىقىنىڭ كهينىگه 

  . چۈشۈردى

ۋە " پانئىسالمىزم"     ئېلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئىدىيىۋى ئاڭ جهھهتته 

 ۋە تار مىللهتچىلىك ئهۋج نى كۈچهپ تهشۋىق قىلغانلىقتىن، دىنىي ئهسهبىيلىك"پانتۈركىزم"

دىنىي . ئېلىپ، مىللىي قارشىلىشىش ۋە خهنزۇالرغا زىيانكهشلىك قىلىش كۈچىيىپ كهتتى

ئهسهبىيلىك ۋە تار مىللهتچىلىكنىڭ تۈرتكىسىدە، پارتىزانالر ئىچىدىكى ئاز ساندىكى 

 ھهدەپ ئهكسىيهتچىل ئۇنسۇرالر، جهمئىيهتتىكى ئهسهبىي دىنىي ئۇنسۇرالر ۋە ئازغان ئامما

خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇپ ۋە ئۇالرنى چهتكه قېقىپ، ئهسىرلهرنى ئۆلتۈرۈش، خهنزۇ پۇقراالرغا 

 مۈلۈك بۇالش، ئايالالرنى خورالشتهك ۋەقهلهر داۋاملىق يۈز –زىيانكهشلىك قىلىش، مال 

ي ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت يهنه خهنزۇالرغا قارىتا مىللىي ئايرىمىچىلىق شهكلىدىكى مهجبۇرى. بهردى
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كۆچۈرۈش، يىرىنى مۇسادىرە قىلىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ، قېپقالغان خهنزۇ ئاممىسىنىڭ 

  . ھېسسىياتىغا ئېغىر زەربه بهردى

نى "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم" "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"    ئېلىخان تۆرە ۋە ئۇنىڭ تىزگىنلىشىدىكى 

لىدىكى مۇددىائسىدىن چهتلهپ، تهشهببۇس قىلغان، رىغبهتلهندۈرگهنلىكتىن، قوزغىالڭ ئهس

دىنىي ئهسهبىيلىك ئۈزلۈكسىز ئۆرلهپ، ۋەتهننى پارچىالش خاھىشى كۈچىيىپ، ئهسلىدىن 

شهرقىي . "مۇرەككهپ بولغان ۋە كرىزىسقا تولغان بۇ ئىنقىالب تۇيۇق يولغا كىرىپ قالدى

ان نامىدىن بۆلگۈنچى ھاكىمىيىتىنىڭ قۇرۇلغان ۋاقتى ۋە قولالنغ" تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

شهرقىي تۈركىستان " يىلى جهنۇبىي شىنجاڭدا قۇرۇلغان قىسقا ئۆمۈرلۈك – 1933قارىغاندا، ئۇ 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "نى مهقسهتلىك دورىغان بولۇپ، ماھىيهتته "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

ئېلىخان تۆرىنىڭ خاتا يېتهكچىلىكىدە، ئۈچ ۋىاليهت . نىڭ راۋاجى ئىدى" جۇمھۇرىيىتى

ئىنقىالبىنىڭ خاراكتېرىنى زور ئۆزگىرىش ياساپ، دەسلهپكى مهقىسىتىدىن ئېغىر دەرىجىدە 

. چهتلهپ، ئۈچ ۋىاليهتتىكى ئىنقىالبىي ھهرىكهتلهر ئىچىدىكى يامان سۈپهتلىك ئۆسمىگه ئايالندى

كونا " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ماھىيهتته " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"شۇ سهۋەبتىن 

  . ئويۇنى ئىدى" دۆلهت قۇرۇش"ىنىڭ قايتا رېائللىققا ئايلىنىشى، يهنه بىر قېتىملىق چۈش

  

  نىڭ پارچىلىنىشى"شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى. "6

  

    خهلقائرادىكى ۋە دۆلهت ئىچىدىكى ۋەزىيهتنىڭ تهرەققىياتىغا، بولۇپمۇ ئۈچ ۋىاليهت 

، "پانئىسالمىزم"ىشىلهر ئېلىخان تۆرىنىڭ ئىنقىالبىدىكى ئاممىنىڭ ئويغىنىشىغا ئهگىشىپ، ك

لىق بۆلگۈنچىلىك ماھىيىتىنى سهگهكلىك بىلهن تونۇپ يهتكهندىن كېيىن،ئاتالمىش "پانتۈركىزم"

ياكى تهتقىقاتچىالر . مۇ پارچىلىنىشقا قاراپ يۈزلهندى"شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"

بولۇپمۇ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ ئېيتقاندەك، دۆلهت ئىچىدىكى ۋەزىيهتنىڭ ئۆزگىرىشىگه، 

نىڭ يۈز بېرىشىگه ئهگىشىپ، بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتمۇ يوقىلىشقا " قېتىملىق ئىنقىالب– 2"ئىچىدە 

  . باشلىدى

    غۇلجا قوزغىلىڭى پارتلىغاندىن كېيىن، گومىنداڭنىڭ شىنجاڭ دائىرىلىرى بۇنىڭغا سوۋېت 

ى، ئالتاي، تارباغاتاي ئۈچ ۋىاليهتتىكى قارشىلىقنىڭ ئىتتىپاقىنىڭمۇ ئارىالشقانلىقىنى بىلىپ، ئىل

مۇ ئهمهسلىكىنى، شېڭ "ئوغرىالرنىڭ ئىسيانى"ھهرگىز شېڭ شىسهيگه قارىتىلمىغانلىقىنى، ئۇنىڭ 

شىسهينى شىنجاڭدىن كهتكۈزۈۋېتىش بىلهنال قوراللىق توقۇنۇشنى تۈگهتكىلى بولمايدىغانلىقىنى 

ىق ھۇجۇمى ئالدىدا، شېڭ شىسهينىڭ ئورنىغا چىققان ئۈچ ۋىاليهتنىڭ قورالل. تونۇپ يهتتى

ۋۇجۇڭشىن ئىلى قوراللىق ئىسيانىنى ئىچكى ئىش قاتارىدا بىر تهرەپ قىلماقچى بولۇپ، ئىلىغا 

 ئايدا گومىنداڭ قوشۇنى كهڭساي ئهتراپىغا كهلگهندە، – 1 يىلى – 1945. قوشۇن ئهۋەتتى
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شۇنىنى ھۇجۇم قىلىشتىن يالتايتىپ سوۋېت قوشۇنى بىۋاسىته ئارىلىشىپ، گومىنداڭ قو

 ئاينىڭ بېشىدا، مىللىي ئارمىيه ئۆلگه مهركىزى – 9 يىلى – 1945. چېكىنىشكه مهجبۇر قىلدى

.  ال كىلومېتىر كېلىدىغان ماناس دەرياسىنىڭ غهربىگه ھۇجۇم قىلىپ كهلدى150ئۈرۈمچىگه 

 دەريانى پاسىل قىلىپ گومىنداڭ قوشۇنى ماناس دەرياسى چوڭ كۆۋرۈكنى كۆيدۈرۈپ تاشالپ،

ھالبۇكى، بۇ ۋاقىتتا مهيلى خهلقائرا، دۆلهت ئىچى . مىللىي ئارمىيه بىلهن تىركىشىپ تۇردى

ۋەزىيىتىدە بولسۇن ياكى ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدا بولسۇن زور ئۆزگىرىش يۈز 

  . هڭشهشكه باشلىدىبېرىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا تۇتقان سىياسىتىنى ت

     خهلقائرا ۋەزىيهتتىن ئېيتقاندا، خهلقائرادىكى فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشنىڭ غهلىبه قىلىشىغا 

. ئهگىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگو شىنجاڭغا تۇتقان سىياسىتىدە ئۆزگىرىش ياسىدى

هتنىڭ  ئايدا سوۋېت ئىتتىپاقى، ئامېرىكا، ئهنگلىيه ئۈچ دۆل– 2 يىلى – 1945جۈملىدىن 

كاتتىۋېشى يالتادا يىغىن ئېچىپ، گېرمانىيه، ياپونىيه بىلهن ئۇرۇشۇشنى تېزلىتىش ۋە ئۇرۇشتىن 

كېيىنكى ئىشالرنى بىر تهرەپ قىلىشنى ئورۇنالشتۇرۇپ، بىر قاتار كېلىشىم ھاسىل قىلغان 

پ  سوۋېت ئىتتىپاقى قوشۇن چىقىرى: بولۇپ، كېلىشىمدە جۇڭگوغا مۇناسىۋەتلىكلىرى ئاساسلىقى

جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىنى بېسىۋالغان ياپونىيه كانتون ئارمىيىسىگه ھۇجۇم قىلىش ھهم 

ياپونىيه تهسلىم بولغاندىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيىسى چهكلىك مۇددەتته چېكىنىپ 

چىقىپ كېتىش، بۇنىڭ بهدىلىگه جۇڭگو تاشقى مۇڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىش ؛ 

مهسىلىسىدە، سوۋېت ئىتتىپاقى شىنداڭدىكى ئۆزگىرىشنى جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى شىنجاڭ 

 سوۋېت ئىتتىپاقى ئىككى تهرەپ مۇناسىۋەتلىك –دەپ قاراپ ئارىالشماسلىق ؛ جۇڭگو 

ئامېرىكىنىڭ . مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن بالدۇرراق سۆھبهت ئۆتكۈزۈش قاتارلىقالر ئىدى

كۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهلىپىگه ماقۇل بولۇپ، سوۋېت بېسىمى ئاستىدا، گومىنداڭ ھۆ

 سوۋېت ئىتتىپاقى دوستلۇق، ئىتتىپاقلىق –جۇڭگو "ئىتتىپاقىغا ئادەم ئهۋەتىپ سۆھبهتلىشىپ، 

: نى ئىمزالىغان بولۇپ، شهرتنامه ئالماشتۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپ"شهرتنامىسى

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى دوستلۇق، ئىتتىپاقلىق شىنجاڭدىكى يېقىنقى ئۆزگىرىش توغرىسىدا "

 ماددىسىدا دېيىلگىنىنى تهكىتلهيدۇ، جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشىغا – 5شهرتنامىسىنىڭ 

بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى مۇڭغۇلىيىنى مۇستهقىل قىلىش ئۈچۈن . دېگهنىدى" ئارىالشمايدۇ

 ھهربىي جهھهتتىن قولالشنى جۇڭگو شىنجاڭنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنى، ئىلى تهرەپنى

  . توختىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرەتتى

     گومىنداڭ تهرەپتىن ئېيتقاندا، ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ شىنجاڭدىكى كۈچى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه 

جۈملىدىن شىمالىي سهپته تارباغاتاي، ئالتايدىكى گومىنداڭ قوشۇنى ئېغىر . ئۇچرىغانىدى

نجاڭدا ئىلى تهرەپنىڭ ھۇجۇمى ئوڭۇشسىزلىققا دۇچار بولغان، زەربىگه ئۇچرىغان، جهنۇبىي شى

ئوتتۇرا سهپته گومىنداڭ قوشۇنى ماناس دەرياسىنى پاسىل قىلىپ ئۈچ ۋىاليهت مىللىي 
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ئارمىيىسى بىلهن تىرىكىشىپ  تۇرغان بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا گومىنداڭنىڭ ئۈرۈمچىدە ئاران ئالته 

شۇڭا، گومىنداڭ . غا ئهسكهر يۆتكهشمۇ تهس ئىدىيىڭ ئهسكىرى قالغان، ئىچكىرىدىن شىنجاڭ

قا " ئۈرۈمچى ئهتراپىنى جان تىكىپ ساقالش"جىددىي تاقابىل تۇرۇش پىالنىنى تۈزۈشكه، يهنى 

) شهرقته قۇمۇلغىچه، جۇنۇبتا قاراشهھهرگىچه، غهربته ماناسقىچه بولغان دائىرىنى ساقالشقا(

شاپ يوقىتىش تهشهببۇسىنىڭ مهغلۇپ مهجبۇر بولغانىدى، ئهمهلىيهت ۋۇجۇڭشىننىڭ قور

جاڭ جىجۇڭ ۋۇجۇڭشىننىڭ ئورنىغا چىققاندىن كېيىن ئهينى . بولغانلىقىنى ئىسپاتلىغانىدى

ۋاقىتتىكى ۋەزىيهتنى كۆزدە تۇتۇپ، شىنجاڭ مهسىلىسىنى ھهل قىلىشتا، بىرىنچىدىن، سوۋېت 

 – 9ئۇ . ەپ قارىدىئىتتىپاقى بىلهن يېقىنلىشىش، ئىككىنچىدىن، سۆھبهتلىشىش كېرەك، د
ئىلى " كۈنى ئۈرۈمچىگه يېتىپ كېلىپ جۇشاۋلياڭنىڭ دوكالتىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، – 13ئاينىڭ 

پهقهت سىياسىي ئۇسۇل بىلهن ھهل , نى ھهربىي جهھهتتىن ھهل قىلىشتا ئۈمىد يوق"ئۆزگىرىشى

 1ه كهلدى قىلىش زۆرۈر ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىنى ۋاسىتىچى قىلىش الزىم، دېگهن ئىشهنچك

 تارىخ – بهتلهر، مهدەنىيهت – 421 – 420 قىسىم، – 2، "جاڭ جىجۇڭنىڭ ئهسلىمىلىرى"«

 كۈنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ – 14 ئاينىڭ – 9ۋە » . يىل نهشرى– 1985, ماتېرىياللىرى نهشرىياتى

" ئىلى ئۆزگىرىشى"يېسېيېف ئۇنىڭغا . ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى يېسېيېف بىلهن كۆرۈشتى

جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى ئىكهنلىكىنى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئارىالشمايدىغانلىقىنى، توقۇنۇشنى 

تىنچ ئۇسۇل بىلهن ھهل قىلىشنى، ئۆزىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىدىن يوليورۇق سورىغاندىن 

جاڭ . كېيىن ئىككى تهرەپنىڭ سۆھبهتلىشىشىگه ياردەملىشىنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ۇڭ شۇ كۈنىال جياڭ جيېشىغا تېلېگرامما يولالپ، شىنجاڭ مهسىلىسىنى تىنچ يول بىلهن جىج

  . ھهل قىلىشنى ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ كېلىشتۈرۈشىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 كۈنى جياڭ جيېشى رادىوئ نۇتقىدا شىنجاڭ مهسىلىسىنى – 10 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1945      

شۇنىڭ بىلهن جاڭ جىجۇڭ قايتا . لىشنى خااليدىغانلىقىنى رەسمىي بىلدۈردىتىنچ ھهل قى

 كۈنىدىن – 17 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1945. بۇيرۇققا بىنائهن شىنجاڭغا سۆھبهتلىشىشكه باردى

ئۈچ ۋىاليهت تهرەپ دەسلهپته . باشالپ ئىككى تهرەپ رەسمىي سۆھبهتلىشىشكه باشلىدى

اسىمى ۋە ئۇبۇلخهيرى تۆرىنى ۋەكىل قىلىپ، رەخىمجان رەخىمجان سابىرى، ئهخمهتجان ق

ئۈچ ۋىاليهت . كېيىن بولسا ئهخمهتجان قاسىمىنى باش قىلدى. سابىرىنى باش قىلدى

ۋەكىللىرى ساالھىيىتىدە " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"ۋەكىللىرى سۆھبهتنىڭ دەسلىپىدە 

جاڭ جېجۇڭ بۇنى رەت قىلىپ، سوۋېت ۋەكىللىك گۇۋاھنامىسى كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلغانىدى، 

ئىتتىپاقى كونسۇلى يېسېيېفنىڭ نهسىھهت قىلىپ قويۇشىنى ئۆتۈنگهندىن كېيىن، ئۇالر 

  ". ئهسلىدىكى پوزىتسىيىسىدە چىڭ تۇرۇۋالمىدى"

 كۈنىگىچه – 6 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1946 ئايدىن تاكى – 10 يىلى – 1945     تىنچلىق سۆھبىتى 

 ئايغىچه – 1 يىلى – 1946 ئايدىن – 10 يىلى – 1945.  باسقۇچقا بۆلۈندىداۋاملىشىپ، ئىككى
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مهركىزىي ھۆكۈمهت ۋەكىللىرى بىلهن ئۈچ ۋىاليهت " باسقۇچتا، ئىككى تهرەپ – 1بولغان 

نى "ۋەكىللىرىنىڭ قوراللىق توقۇنۇشنى تىنچ يول بىلهن ھهل قىلىش توغرىسىدىكى بىتىمى

 – 2 كۈنىگىچه بولغان – 6 ئاينىڭ – 6 كۈنىدىن – 5ىڭ  ئاين– 4 يىلى – 1946. ئىمزالىدى
  . نىڭ ئىككى قوشۇمچه ھۆججىتىنى ئىمزالىدى"تىنچلىق بىتىمى"باسقۇچتا، ئىككى تهرەپ يهنه 

     ئهمهلىيهتته، ئىككى تهرەپنىڭ سۆھبىتى جهريانىدا، ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى 

ى كۈرەشمۇ كهسكىنلىشىپ، ئهخمهتجان قاسىمى قىسمىدا بۆلگۈنچىلىك ۋە بۆلگۈنچىلىككه قارش

چى "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرغۇچىالر ئاقىۋەتته 

  . ئۇنسۇر ئېلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچىلهر ئۈستىدىن غالىپ كهلدى

چى بۆلگۈنچى گۇرۇھ "مپانتۈركىز"ۋە " پانئىسالمىزم"    ئېلىخان تۆرە باشچىلىقىدىكى 

بۆلگۈنچىلىك يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، مهركىزىي ھۆكۈمهت بىلهن ھهرقانداق سۆھبهت 

. ئېلىپ بېرىشقا قارشى چىقىپ، ئۇرۇشنى ئاخىرىغىچه داۋامالشتۇرۇش ھهققىدە جار سالدى

ئىسھاقبېك مونونوپ، دەلىلقان سۇگۇربايوف . ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف

اتارلىقالر بولسا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشىدا بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇپ، گومىنداڭ ق

ئېلىخان تۆرە سۆھبهتنىڭ ئالدىدا مىللىي ئارمىيىنىڭ . ھۆكۈمىتى بىلهن سۆھبهتلىشىشنى ياقلىدى

ھهربىي جهھهتته غهلىبىنى قولغا كهلتۈرگهن پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى 

سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇرىي قوشۇلغان بولسىمۇ، بۇ سۆھبهت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بىلهن 

ىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشنى، ئهمهلىيهتته سىياسىي جهھهتته ئۆزىنىڭ "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"

ئاتالمىش . بۆلگۈنچى ھاكىمىيىتىنىڭ كېڭهيتىشنى ھهم مۇستهھكهملهشنى مهقسهت قىلدى

 بىر مۇستهقىل دۆلهت نامىدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن "شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"

ئىككى "سۆھبهت ئۆتكۈزۈشى كېرەك، دېگهننى ئوتتۇرىغا قويدى ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

 – 10. ئوتتۇرىسىدىكى تىنچلىق سۆھبىتىگه ۋاسىتىچى بولۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى" دۆلهت
گومىنداڭ : "نومۇرلۇق قارارنى ماقۇلالپ – 100كومىتېتى " ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت" كۈنى – 2ئاينىڭ 

نىڭ )شهرقىي تۈركىستان(ھۆكۈمىتىنىڭ قورالسىز ۋاسىتىنى، يهنى سۆھبهت شهكلىنى قوللىنىپ 

شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت " «1" مۇستهقىللىق مهسىلىسىنى ھهل قىلىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز

رقىي تۈركىستان شه. "دېدى» . بهت– 115، "ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى

: ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى كومىتېتى تۈزگهن سۆھبهت پروگراممىسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى"جۇمھۇرىيىتى

شىنجاڭنىڭ پۈتكۈل زېمىنىنى مهزكۇر ھۆكۈمهتنىڭ ئىدارە قىلىشىغا "ۋەكىللهر بۇيرۇققا بىنائهن 

ي تاپشۇرۇپ بېرىش ؛ جۇڭگو شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىش ھهم شهرقى

 – 20: "ھاكىمبايېف. ئا. ئا«1" تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلهن باراۋەر مۇناسىۋەت ئورنىتىش
 يىللىرىدىكى شىنجاڭدىكى يهرلىك خهلقنىڭ مىللىي ئازادلىق – 40 – 30ئهسىرنىڭ 

سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى يىراق شهرق تهتقىقات ئىنستىتۇتى "، "ھهرىكهتلىرى
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دېگهندىن ئىبارەت بولۇپ، » . بهت– 159 سان، رۇسچه، – 4 يىللىق – 1971، "ژۇرنىلى

 شۇملۇق قىلىپ، سىياسىي ۋاسىته ئارقىلىق –بۇنىڭدىن ئېلىخان تۆرىنىڭ سۆھبهتته قۇۋلۇق 

بۇ ھهم . مۇستهقىللىققا ئېرىشىش مهقسىتىگه يهتمهكچى بولغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بوالتتى

شهرقىي تۈركىستان "ۋەكىللىرىنىڭ نېمه ئۈچۈن " كۈمهتۋاقىتلىق ھۆ"سۆھبهتنىڭ دەسلىپىدە 

ۋەكىللىرى ساالھىيىتىدە ۋەكىللىك گۇۋاھنامىسى كۆرسىتىشنى تهلهپ " جۇمھۇرىيىتى

ۋاقىتلىق "سۆھبهت باشالنغاندىن كېيىن، ئېلىخان تۆرە . قىلغانلىقىنىڭ سهۋەبى ئىدى

 22 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1945ا ئۇنىڭ باشچىلىقىد. نى تىزگىنلهشنى يهنىمۇ كۈچهيتتى"ھۆكۈمهت

 نومۇرلۇق قارارنى ماقۇلالپ، ئۇنى ھهربىي كومىتېتنىڭ – 114" ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت" كۈنى –

ھهر "ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه . رەئىسلىكىگه تهيىنلىدى ھهم ئۇنىڭغا مارشال ئۇنۋانىنى بهردى

ۋاقىتلىق "شچىلىقىدىكى نى ئېالن قىلىپ، ئېلىخان تۆرە با"دەرىجىلىك ھۆكۈمهت تهشكىلى نىزامى

كومىتېتىنىڭ ئهڭ ئالىي ھوقۇقلۇق ئورگان ئىكهنلىكىنى، كومىتېت ئېالن قىلغان " ھۆكۈمهت

بۇيرۇق، ئۇقتۇرۇش، قارارالرنىڭ قانۇن بولىدىغانلىقىنى، خهلقنىڭ ۋە ھهر دەرىجىلىك 

ىن ئۇ مالىيه ئارقىد. ئورگانالرنىڭ چوقۇم بويسۇنۇشى ھهم ئىجرا قىلىشى الزىملىقىنى بهلگىلىدى

ۋاقىتلىق "نىڭ بىۋاسىته باشقۇرۇشىغا ئېلىپ، "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"نازارىتى، دۆلهت بانكىسىنىمۇ 

نى يۇقىرىقى ئاپپاراتالرغا قاراشلىق ھهرقايسى ئورگانالرنىڭ خام چوتى ۋە مالىيه "ھۆكۈمهت

 يهنه ئارمىيىنى .چىقىمىنى ماقۇلالشقا ھوقۇقلۇق قىلىپ، مالىيه ھوقۇقىنىمۇ ئۆز قولىغا ئالدى

  .  ياراغ سېتىۋېلىش خام چوتنىمۇ زور دەرىجىدە ئاشۇردى–كۈچهيتىش، قورال 

قۇرۇلتايدا .  ئايدا، ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتى مىللهتلهر قۇرۇلتىيى ئاچتى– 11 يىلى – 1945     

ىنى ئېلىخان تۆرە گۇرۇھى يهنه قىسمهن ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى ۋە ئاممىنىڭ تىنچىلق سۆھبىت

چۈشهنمهسلىكىدىن پايدىلىنىپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ۋە ئهخمهتجان قاسىمى ۋەكىللىكىدىكى 

ئېلىخان تۆرە قۇرۇلتايدا ئۈزلۈكسىز بۆلگۈنچىلىك ۋە . ئىنقىالبچىالرغا كۈچ كۆرسهتتى

شهرقىي "نى "شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى"قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، 

شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت " «1گه ئۆزگهرتمهكچى بولۇپ "ىيىتى ھۆكۈمىتىتۈركىستان جۇمھۇر

، ئۆزىنىڭ تىنچلىق سۆھبىتىگه ». بهت– 134، "ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى

بۇزغۇنچىلىق قىلىش نىيىتىنى، بۆلگۈنچىلىك لۇشيهنىنى داۋاملىق يۈرگۈزۈشتهك جاھىل 

: قۇرۇلتايدا ماقۇلالنغان قاراردا. ك قىلىشقا ئۇرۇندىمهيدانىنى ئاشكارىالپ، ھهقىقىي بۆلگۈنچىلى

ناۋادا جۇڭگو "، "نى ئازاد قىلىش ئۈچۈن داۋاملىق كۈرەش قىلىمىز)شهرقىي تۈركىستان(پۈتكۈل "

شهرقىي (ھۆكۈمىتى ئهركىنلىك بهرمىسه، ئۇنى ئۆزىمىز قولغا كهلتۈرۈپ، مىللىي ئىنقىالبنى 

رۇسىيه فېدىراتسىيىسى دۆلهتلىك  «2" ىمىزنىڭ پۈتكۈل زېمىنىغا كېڭهيت)تۈركىستان

ۋ، .   بهتلهر، ئى– 211 – 208 توپالم، – 137ئارخىپخانىسى ؛ ئومۇمىي توپالم               ، 

ئېلىخان تۆرە گۇرۇھى خهلقنىڭ ئېكسپىالتاتسىيه . دېيىلدى» .ستالىننىڭ مهخسۇس ساندۇقى
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تىدىن پايدىلىنىپ بۆلگۈنچىلىكنى ھهدەپ ۋە زۇلۇمدىن قۇتۇلۇپ ئازادلىققا ئېرىشىشتهك كهيپىيا

بۇ مهزگىلدە ئۇنىڭ قوماندانلىقىدا جهنۇبىي شىنجاڭدىكى . قۇترىتىپ ھهددىدىن ئاشتى

 يىلىنىڭ بېشىغا كهلگهندە تاشقورغان، – 1946تاشقورغاندا پارتىزانالر قوراللىق ھۇجۇم قوزغاپ، 

  .هھدىتكه ئۇچراتتىقاغىلىق ۋە پوسكامنى ئىگىلهپ، تىنچلىق سۆھبىتىنى يهنه ت

يولىدا مېڭىۋېرىپ " پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"    سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ ئېلىخان تۆرىنىڭ 

سۆھبهتنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشىدىن ئهنسىرەپ، كېلىشتۈرۈشته بۆلگۈنچىلىككه قارشى 

ان قاسىمى  كۈنى ئهخمهتج– 10 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1945. تۇرغۇچىالرنى قولالشنى كۈچهيتتى

شۇنىڭ بىلهن بىلله سوۋېت ئىتتىپاقى . نىڭ ھهيەئتلىكىگه تولۇقالپ سايالندى"ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"

سۆھبهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشىغا ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن سۆھبهتكه بىۋاسىته 

نىڭ "ھۆكۈمهتۋاقىتلىق "سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي رەھبهرلىك قاتلىمى . ئارىلىشىشقا باشلىدى

يېڭى نامزاتلىرىنى ئىنتايىن ئىنچىكىلىك بىلهن مۇزاكىرە قىلىپ بېكىتىپ، ئهخمهتجان قاسىمى 

  . ۋەكىللىكىدىكى بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرغۇچىالرنى پۈتۈن كۈچى بىلهن قوللىدى

  ئاينىڭ بېشىدىن باشالپ تىنچلىق سۆھبىتى ئاخىرقى ھالقىلىق باسقۇچقا– 4 يىلى – 1946      

 – 22 ئاينىڭ – 5سوۋېت تهرەپنىڭ كۆپ قېتىم كېلىشتۈرۈشى ئارقىلىق ئىككى تهرەپ . كىردى
 ئاينىڭ – 6. قوشۇمچه ھۆججهت ئۈستىدە بىر پىكىرگه كهلدى– 2كۈنى ھهربىي مهسىلىگه دائىر 

 قوشۇمچه ھۆججىتىنى رەسمىي ئىمزاالپ، تىنچلىق – 2نىڭ "تىنچلىق بىتىمى" كۈنى – 6

نىڭ مهۋجۇتلۇق "شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى"بۇ . امامالندىسۆھبىتى ئاخىر ت

ئهھمىيىتىنى يوقىتىپ ئۆزلۈكىدىن پارچىالنغانلىقىنى، ئۈچ ۋىاليهت ھاكىمىيىتىنىڭ يېڭىۋاشتىن 

جۇڭگونىڭ شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ بىر رايون خاراكتېرلىك يهرلىك ھاكىمىيىتىگه ئايالنغانلىقىنى، 

نىڭ رەئىسى ئېلىخان تۆرىنىڭمۇ قانۇنلۇق "ن جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىشهرقىي تۈركىستا"

ئىمزاالنغاندىن كېيىن " تىنچلىق بىتىمى"ئېلىخان تۆرە . ئورنىدىن ئايرىلغانلىقىنى بىلدۈرەتتى

نىڭ "تىنچلىق بىتىمى"سىياسىي پائالىيىتىنى ئۆزلۈكىدىن توختىتىپ، تىنچلىق سۆھبىتىگه ۋە 

ئۇنىڭ چاتاق چىقىرىشى ياكى ئىش تېرىشىدىن . ازىلىقىنى بىلدۈردىئىمزالىنىشىغا بولغان نار

 17 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1946ئهنسىرىگهنلىكتىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىي مهسلىھهتچىلهر ئۆمىكى 

شهرقىي تۈركىستان " كۈنى – 27 ئاينىڭ – 6.  كۈنى ئۇنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇۋەتتى–

اخىرقى قېتىملىق ھۆكۈمهت ھهيەئتلىرى يىغىنىنى ئېچىپ، ئهڭ ئ" جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى

تىنچلىق بىتىمىغا ئاساسهن ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ بارلىق ھوقۇقىدىن ۋاز كېچىدۇ، "يىغىندا 

  . دەپ جاكارلىدى" ئهمهلدىن قالىدۇ) جۇمھۇرىيهت(

كۈمهت ئومۇميۈزلۈك روياپقا چىققاندىن كېيىن، شىنجاڭدا بىرلهشمه ھۆ" تىنچلىق بىتىمى      "

جاڭ جىجۇڭ قوشۇمچه رەئىسلىكنى، ئىلى، ئالتاي، تارباغاتاي ئۈچ ۋىاليهتنىڭ . تهشكىللهندى

شىنجاڭدا ئهينى چاغدا جهمئىي ئون (ۋەكىلى ئهخمهتجان قاسىمى ۋە قالغان يهتته ۋىاليهتنىڭ 
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 ۋەكىلى بورھان شهھىدى مۇئاۋىن رەئىسلىكنى ئۈستىگه ئېلىپ، دېموكراتىك) ۋىاليهت بار ئىدى

نىڭ )شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى. "خاراكتېرگه ئىگه بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى تهشكىللىدى

، "پانئىسالمىزم"پارچىلىنىشى ۋە بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ قۇرۇلۇشى ئېلىخان تارە باشچىلىقىدىكى 

چى ئۇنسۇرالرنىڭ خهلق قوزغىلىقىدىن پايدىلىنىپ شىنجاڭنى بۆلۈۋېتىشكه ئۇرۇنۇش "پانتۈركىزم"

" دۆلهت قۇرۇش" كېسىل تارمار بولغانلىقىدىن، بۆلگۈنچىلهرنىڭ –ۇيىقهستىنىڭ ئۈزۈل س

ئويۇنىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئىلگرىلهۋاتقان ئۇلۇغ تارىخىي ئېقىم ئىچىدە بهربات بولغانلىقىدىن دېرەك 

  . بهردى

  

  نىڭ تهسىرى"شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى. "7

  

 گهرچه يوقالغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ تهسىرى، بولۇپمۇ "شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى      "

مۇشۇ سهۋەبتىن . ئىدىيه ۋە ئىدىېوئلوگىيه جهھهتتىكى تهسىرى بىراقال يوقىلىپ كهتمىدى

نهزەرىيىۋى " شهرقىي تۈركىستان"نى يادرو قىلغان "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

مهسىلهن، ئۈچ ۋىاليهت . ساقالندىسىستېمىسىمۇ يوقالماي، بهزى جايالردا يهنىال ئىزنالىرى 

دېيىش، " شهرقىي تۈركىستان" نومۇرلۇق قارارىدا يهنىال شىنجاڭنى – 324ھۆكۈمىتىنىڭ 

نىڭ ئىلى رايونى "شهرقىي تۈركىستان"شىنجاڭ ئۆلكىسى دېگهن نامنى ئىشلهتمهسلىك، ئىلىنى 

  . دەپ ئاتاشتا چىڭ تۇرۇلدى

ۇرۇلغاندىن كېيىن، رەھبهرلىك قاتلىمىمۇ بۇ      شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت ق

بىرلهشمه . مهسىلىنى ھېس قىلىپ، ئوخشىمىغان ۋاقىت ۋە سورۇندا ئۇنى تهنقىد قىلدى

لىق "پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"ھۆكۈمهتنىڭ سۆھبهت يىغىنىدا، ئهخمهتجان قاسىمى 

پهقهتال بىر ) تانشهرقىي تۈركىس"(بۆلگۈنچىلىك قىلمىشلىرىنى ئاشكارا تهنقىد قىلىپ، 

جۇغراپىيىلىك ئاتالغۇ، ئۇنى سىياسىي ھهرىكهتنىڭ نهزەرىيىسى قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئهگهر 

كىمكى ئۇنى سىياسىي ھهرىكهتنىڭ نهزەرىيىسى قىلسا، ئۇنداقتا ئۇ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ 

ۇڭگونىڭ شىنجاڭ ج: "ئۇ يهنه جاڭ جىجۇڭغا. دېدى" دۈشمىنى، پۈتۈن ئۆلگه خهلقنىڭ دۈشمىنى

بىر قىسمى، ئۈچ ۋىاليهت شىنجاڭنىڭ بىر قىسمى، ئىلى مېنىڭ كىندىك قېنىم تۆكۈلگهن جاي، 

 بوۋىلىرىمىز ياتقان ماكان، جۇڭگو بىزنىڭ ۋەتىنىمىز، يۇرتىمىز، بىزنىڭ تهلهپ –ئاتا 

چوڭ شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر " «1قىلىدىغىنىمىز ئازادلىق، ھۆرلۈك ۋە باراۋەرلىك 

 كۈنى – 17 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1947. دېدى» . بهتلهر– 185  178، "ئىشالر خاتىرىسى

شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئۇيغۇر مهدەنىي ئاقارتىش ئۇيۇشمىسىنىڭ ئاممىۋى يىغىنىدا ئۇ يهنه 

شهرقىي تۈركىستان (خهلقىمىز ھازىر قانداقتۇر : "بۆلگۈنچىلىك مهيدانىنى ئاشكارا تهنقىدلهپ

خهلقىمىز شۇنى چۈشىنىپ يېتىشى كېرەككى، ھازىر ... نى قۇرمايدۇ)ھۆكۈمىتىجۇمھۇرىيىتى 
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ئهگهر كىمكى خهنزۇالرغا ۋە دۆلهتنىڭ , بىز خهنزۇالرغا ۋە دۆلهتنىڭ بىرلىكىگه قارشى تۇرمايمىز

ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش (ۋە ) تىنچلىق بىتىمى(بىرلىكىگه قارشى تۇرسا، ئۇنداقتا 

تىنچلىق ( بولىدۇ، ئۇنداقالر بىزنىڭ دوستىمىز ئهمهس، شۇڭا غا قارشى تۇرغان)پروگراممىسى

شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت " «2" دىن تاشقىرى ھهرقانداق ھهرىكهتنى بىز قهتئىي قوللىمايمىز)بىتىمى

ئۇ يهنه بهزى ئاممىنىڭ . دېدى» . بهت– 215، "ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى

بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويۇۋالىدىغان خاتا خاھىشنى " لىقمۇستهقىل"نى "ئازادلىق"ۋە " ھۆرلۈك"

تىنچلىق بىتىمى ئىمزاالنغاندىن ئېتىبارەن ئىنقىالبىمىزنىڭ نىشانى ۋە يۆنىلىشىدە : "تهنقىدلهپ

تۈپ ئۆزگىرىش بولدى، ئهمما ياشلىرىمىز، ھهتتا خېلى كۆپ ئوقۇتقۇچىلىرىمىز بۇ مهسىلىنى 

نى باغلىۋېلىپ، )مۇستهقىللىق(بىلهن ) ئازادلىق(، )ۈك ھۆرل(ھهمىشه . ئىزچىل چۈشهنمهيۋاتىدۇ

مۇستهقىللىق بار جايدىال ھۆرلۈك بولىدۇ، مۇستهقىللىق يوق جايدا ھۆرلۈك بولمايدۇ دەپ 

بۇ توغرا ئهمهس، چوقۇم بۇنداق ئىدىيىنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىپ، ئۆلگه . قارىۋېلىۋاتىدۇ

  4 يىلى – 1949ژۇرنىلى، " ئىتتىپاق" «1" كېرەكخهلقىنىڭ كۈرىشىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشىمىز 

  . دېدى» .دىن ئېلىندى" شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى تارىخى. "سان

      جۈشهندۈرۈپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، گهرچه ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر 

هنقىد قىلغان بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى ت" شهرقىي تۈركىستان"ئوخشىمىغان ۋاقىت ۋە سورۇندا 

شهرقىي "بولسىمۇ، ئهمما بۇ مهزگىلدىكى شىنجاڭنىڭ سىياسىيسىنىڭ مۇرەككهپلىكى سهۋەبلىك 

نهزەرىيىسى ھهر ۋاقىت باش كۆتۈرۈپ، مهلۇم ئورۇندا ياكى مهلۇم ۋاقىتتا بهزىلهر " تۈركىستان

جۇڭگو يهنه بىر تهرەپتىن، دەل ئوخمهتجان قاسىمى كېيىن . ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېتهتتى

كومپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتىغا يوللىغان دوكالتىدا خۇالسىلىگهندەك، بۆلگۈنچىلىك 

ئهينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭنىڭ ئىككى ئاساسىي ئاالھىدىلىكىدىن ئايرىۋەتكىلى "نهزەرىيىسىنى 

يهنى بىرىنچىدىن، يېرىم ئهسىردىن بۇيان جايالردىكى مىللىي ھهرىكهتلهرنىڭ . بولمايتتى

ئىدىيىسىنىڭ تهسىرىدە ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بارلىق تۈركىي خهلقلهرنى ) پانتۈركىزم(ى ھهممىس

ئىككىنچىدىن، يهرلىك ئاز سانلىق . بىرلهشتۈرۈپ بىر دۆلهت قۇرۇشىنى مهقسهت قىلغانىدى

مىللهتلهر ئومۇميۈزلۈك ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولۇپ، جاھاندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلمايدىغانالرنى ئاسانال .  بىر دۆلهت قۇرۇشىنى ئارزۇ قىالتتىبىرلىشىپ

" ئېزىلگۈچى مىللهتلهر بولسا ئۇالرغا تېخىمۇ ئاسايال ئۆچمهنلىك قىالتتى. دۈشمهن دەپ قارايتتى

بۇ . ». بهت– 313، "شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى" «2

نىڭ ئۇزۇندىن بۇيان شىنجاڭغا تهسىر "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"يهتته ئهمهلى

نىڭ "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"بولۇپمۇ . كۆرسهتكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرەتتى

كۆرۈۋېلىشقا . شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكىنىڭ ئىدىيىۋى مهنبهسى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەتتى

  .يه جهھهتتىكى تازىالش ئۇزۇن ۋاقىتقا موھتاجبولىدۇكى، ئىدېوئلوگى
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نهزەرىيىسىنىڭ ئىككىنچى " شهرقىي تۈركىستان"     يهنه شۇنى چۈشهندۈرۈش ھاجهتكى، 

دۆلهت "دىن ئىبارەت "شهرق تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"بولۇش سۈپىتىدە " ئهمهلىيىتى"قېتىملىق 

. سىرىگه سهل قارىغىلى بولمايدۇئويۇنى بهربات بولغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ سهلبىي ته" قۇرۇش

شهرقىي "گه سېلىشتۇرغاندا، "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى" يىلىدىكى – 1933

مهيلى ۋاقتى، كۆلىمى، تاشقى كۈچلهرنىڭ قولالش دەرىجىسى " تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

رى ۋە تهسىر قاتارلىق جهھهتلهردە بولسۇن زور دەرىجىدە ئېشىپ كهتكهن  بولۇپ، ئۇنىڭ تهسى

ئۇنىڭدىن باشقا،ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ مۇرەككهپلىكى سهۋەبلىك، . دائىرىسى غايهت زور

ئۇنىڭغا بولغان تونۇش ئۇزۇندىن بۇيان ئهستايىدىل تهرتىپكه سېلىنمىدى ۋە تهھلىل قىلىنمىدى، 

ته بولسۇن ئۇنى تهنقىد خاراكتېرلىك تهتقىق قىلىش تېخىمۇ كهم بولدى، مهيلى سىياسىي جهھهت

بۇنىڭ . ۋە ھهر مىللهت ئاممىسى ئارىسىدا بولسۇن ئۇنىڭغا نىسبهتهن مۈجمهل قاراش ساقالندى

  . بىلهن ئۇنىڭ سهلبىي تهسىرى زورايدى، ئۇزاققىچه ساقالندى

  

   باب– 4

  

  ئهرۋاھنىڭ يوقالماسلىقى

  

 كۈنى -  17ڭ  ئاينى– 12 ئايدا شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد بولدى، – 10  يىلى 1949     

شىنجاڭ ھهربىي رايونى، شىنجاڭ ئۆلكىلىك خهلق ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى، شىنجاڭ تارىخىدا يېڭى 

ئهمما، شىنجاڭ ئۆلكىلىك خهلق ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، . بىر سهھىپه ئېچىلدى

شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك ۋە بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش توختىماي، بهزىدە كۆتۈرۈلۈپ 

  .  پهسىيىپ، ئىنتايىن مۇرەككهپ ھالهت شهكىللهندىبهزىدە

  

  كونا جۈشىنى بهربات قىلىش" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى" پاراگراف  – 1

  

نهزەرىيىسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق " شهرقىي تۈركىستان" ئايدا – 11 يىلى – 1933     

قىسقىغىنا ئۈچ " م جۇمھۇرىيىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسال"سۈپىتىدە قۇرۇلغان " ئهمهلىيىتى"

ئهمما، يوشۇرۇنۇۋالغان بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر . ئايال مهۋجۇت بولغاندىن كېيىن يوقالدى

 يىللىرىدا – 40 ئهسىرنىڭ – 20شىنجاڭنىڭ مۇقىم بولمىغان سىياسىي ۋەزىيىتىدىن پايدىلىنىپ، 

شهرقىي تۈركىستان "ىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدا كۆپ قېتىم بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى پهيدا قىل

 يىلى قارىقاش – 1940. كونا چۈشىنى قايتا چۈشهشكه ئۇرۇندى" ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

 يىلى – 1944 كىشىلىك بۆلگۈنچىلىك ئىسيانى سۇيىقهستى تارمار قىلىندى ؛ 3000ناھىيىسىدە 



www.uyghurweb.net 

 89

ىنقىالبىغا  يىلى ئۈچ ۋىاليهت ئ– 1946توپىلىڭى پىالنى ئوتتۇرىغا چىقتى ؛ " ئىسالم"خوتهندە 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"قارشى تۇرۇش ئۈچۈن گومىنداڭ 

ھاكىمىيىتىنىڭ ئاساسلىق پىالنلىغۇچىسى مهمتىمىن ھهزرەتنى شىنجاڭنىڭ سىياسىي 

بۇ، ئۇنىڭغا ئهگهشكهن ئاز ساندىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ خورىكىنى . سهھنىسىگه چىقاردى

" شهرقىي تۈركىستان"قارىقاش ناھىيىسىدىكى ئاممىۋى يىغىندا بهزىلهر . ەتتىتېخىمۇ ئۆستۈرۈۋ

بۆلگۈنچى ھاكىمىيىتىنى قايتا قۇرۇشنى ئاشكارا جاكارالپ، قوراللىق ئىسيان ئارقىلىق 

 يىلى شىنجاڭ تىنچ ئازاد -  1949. بۆلگۈنچىلىك پىالنىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تهييارلىق قىلدى

مىن ھهزرەت قاتارلىقالر چهت ئهلگه قېچىپ، جهنۇبىي شىنجاڭدىن بولۇش ھارپىسىدا، مهمتى

شهرقىي "بۇالر بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ . ئۆتۈشىدە بۆلگۈنچىلىك ئورۇنالشتۇرۇشى قىلدى

نى يهنىال چۈشهۋاتقانلىقىنى، بۆلگۈنچىلهرنىڭ بۇ سۇيىقهستىنى "تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

غاندىن كېيىنكى بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەشتىكى ئۇزۇن تارمار قىلىشنىڭ شىنجاڭ ئازاد بول

  . مهزگىللىك ھهم جىددىي ۋەزىپه ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهپ بهردى

  

   يهكهن خاڭدى مهدرىسهسى–مهنبه ھهم ئاپهت يىلتىزى . 1

  

     جهنۇبىي شىنجاڭدىكى يهكهن ناھىيىسىدىكى خاڭدى مهدرىسهسى يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن 

 يىلى – 1945ئۇنى ئايۇپ قارى . ۈنچىلىك پائالىيىتىنىڭ مهنبىئى ھهم ئۈۋىسىدۇركېيىنكى بۆلگ

  . قۇرغان

 يىلى – 1913     ئايۇپ قارىنىڭ يهنه بىر نامى ئايۇپ ھهزرەت بولۇپ، يهكهن خاڭدىلىق دىندار، 

تۆت يېشىدا مۇسا خهلىپىنى ئۇستاز . تۇغۇلغان، كىچىكىدىنال دىنىي تهلىم ئېلىشقا باشلىغان

كېيىن، ئابدۇلەئزىز . نى يادالپ بولغان"قۇرئان" يېشىدا 13. دىن ساۋاق ئالغان"قۇرئان"تۇپ تۇ

 يىل دىن ئۆگهنگهن بولۇپ، 15ئابدۇلەئزىز ھاجى بۇرۇن ھىندىستاندا . ھاجىنى ئۇستاز تۇتقان

 يىلى ئهنگلىيىنىڭ جاسۇسلۇق پائالىيىتىگه چېتىلىپ قالغانلىقتىن شېڭ شىسهي – 1934

ئايۇپ قارى كېيىن يهنه سوۋېت ئىتتىپاقىدىن شىنجاڭغا قېچىپ كهلگهن . ئۆلتۈرۈلگهنتهرىپىدىن 

 – 1939. نى قوبۇل قىلغان"پانئىسالمىزم"ئىشانالر كاتتىۋېشى قهمرىدىن ئىشاننى ئۇستاز تۇتۇپ، 
يىلى ئۇ يهنه ھىندىستاننىڭ دىبان مهدرىسىدە ئوقۇپ كهلگهن ئابدۇرېشىت موللىنى ئۇستاز 

ڭ بىلهن بىلله دىبان مهدرىسهسىگه تهقلىد قىلىپ يهكهندە مهدرىسه قۇرماقچى تۇتۇپ، ئۇنى

 يىلى شېڭ شىسهي پۈتۈن شىنجاڭدا جاھانگىرالرنىڭ جاسۇسلىرىغا زەربه – 1941. بولغان

 يىلى يهنه پهيدا بولۇپ، داۋاملىق ۋەز ئېيتىپ – 1942. بهرگهندە، ئۇ يوشۇرۇنۇۋالغان

شۇنىڭ بىلهن بىلله مهدرىسه . يېتهكلىگهن) قاالردىكى تالىپالر خانى–مهدرىسه (لهرنى "خهلىپه"

 يىلى ئۇ يهكهن خاڭدىدىكى – 1943. سېلىشقا تهييارلىق قىلىپ، خهلقتىن ئىائنه توپلىغان
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 يىلى – 1945يۇلغۇنبۇالقتىن بىر پارچه يهر سېتىۋېلىپ، مهدرىسه سېلىشقا تۇتۇش قىلىپ،

بۇ مهدرىسه . د قىلىنغان مهدرىسهنى پۈتتۈرگهنھىندىستاندىكى دىبان مهدرىسهسىگه تهقلى

.  بارا شىنجاڭدىكى ئاتاقلىق چوڭ ئىشانغا ئايالنغان–ئۇمۇ بارا . خاڭدى مهدرىسهسى دېيىلگهن

 يىلى گومىنداڭنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىلىك پىرقىسى ئۇ قاتارلىق سهككىز كىشىنى قولغا – 1947

يۇپ بېرىلگهندىن كېيىن ئۇ داۋاملىق قو.  كۈن قامىغاندىن كېيىن قويۇپ بهرگهن16ئېلىپ، 

  . لهرنى يېتىشتۈرگهن"خهلىپه"مۇرىت توپالپ، ئىشان، 

 –  يىلى پۈتكهن خاڭدى مهدرىسهسى ئهڭ دەسلهپته يېتىپ 1945     ئايۇپ قارىنىڭ باشچىلىقىدا 
كېيىن ئۇ تهدرىجىي كېڭهيتىلىپ، .  دىن ئارتۇق تالىپنى سىغدۇرااليتتى100قوپۇپ ئوقۇيدىغان 

 تالىپنى 4000نجاڭدىكى ئىشانالرنىڭ مهركىزىگه ئايلىنىپ، ئهڭ كۆپ بولغاندا شى

ئايۇپ قارى يېتىشتۈرگهن تالىپالر ۋە ئۇنىڭ ھاۋالىسى بىلهن . سىغدۇرااليدىغان بولدى

بۇالرنىڭ ئىچىدە . ھهرقايسى جايالردا پائالىيهت قىلىدىغان خهلىپىلهر پۈتۈن شىنجاڭغا تارقالدى

. ىڭ قارىقاش ناھىيىسىگه ئهۋەتىلگهن ئىشان ئابدۇلھېمىت دامولال ئىدىئهڭ يامىنى خوتهنن

ئايۇپ قارى كۆپلىگهن تالىپالرنى يېتىشتۈرۈپال قالماي، يهنه ئۆزىنىڭ دىنىي ساھهدىكى 

شۇ مهزگىلدە قاغىلىقتىكى ئابلىكىم مهخسۇم . ئابرۇيىدىن پايدىلىنىپ ئهڭ ئاالقه تورى قۇردى

نى ۋە "شىنجاڭ مۇستهقىللىقى"ڭ خهلىپىسى بولمىسىمۇ، ئهمما دامولال گهرچه ئايۇپ قارىنى

 يىلى يهكهن – 1945. ئىسالم پادىشاھلىقى قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىدىغان بۆلگۈنچى ئىدى

خاڭدى مهدرىسهسى پۈتكهندە، شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى ئابرۇيلۇقراق دىندارالر بهس 

سىزگه بىر جۈمله : "لىكىم مهخسۇم دامولال ئايۇپ قارىغا بهسته تهبرىكلىگىلى بارغان بولۇپ، ئاب–

دېگهن، ئايۇپ قارىمۇ بۇ سۆزنى ئىنتايىن " قىلىش كېرەك) غازات(سۆزنىال ھهدىيه قىالي، يهنى 

. دېگهنىدى" ھېچقايسىڭالر ئابلىكىم مهخسۇمغا يهتمهيدىكهنسىلهر: "ئالقىشالپ، خهلىپىلىرىگه

لىق ئىدىيىسىنىڭ "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"ىڭ كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئايۇپ قارىن

تهسىرىدە خاڭدى مهدرىسهسى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنىڭ باش مهنبىئىگه 

  . ھهم بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتىنىڭ ئاپهت يىلتىزىغا ئايالنغان

ۇناسىۋەت      ئايۇپ قارى يهنه سىياسىي ساھهدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر بىلهنمۇ زىچ م

 يىلى چهت ئهلدە سهرگهردان بولۇپ يۈرگهن بۆلگۈنچىلهر كاتتىۋېشى – 1940. ئورناتقانىدى

 يىلى يهنه گومىنداڭ ھۆكۈمىتى – 1946مهمتىمىن ھهزرەت گومىنداڭنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىپ، 

ه تهرىپىدىن شىنجاڭغا ئهۋەتىلىپ، شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ ھهيئىتى، قوشۇمچ

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ قانۇنلۇق ساالھىيىتى بىلهن ئۆزى . قۇرۇلۇش نازارىتىنىڭ نازىرى بولدى

بۇرۇن پائالىيهت قىلغان خوتهن قاتارلىق جايالردا بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى ئاشكارا تهشۋىق 

 يىلىدىن كېيىن كۆپ قېتىم يهكهن – 1947ئۇ ئايۇپ قارى بىلهن بىرلىشىپ . قىلدى ۋە قۇتراتتى

ئىشلىرىنى " شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش"اڭدى مهدرىسهسىگه ئادەم ئهۋەتىپ، ئاتالمىش خ
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 –ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇشنىڭ قهدەم "مهسلىھهتلهشتى، يهنه ئۆزئارا ئاالقىلىشىپ، شىنجاڭدا 
 ئايدا شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولۇش – 9 يىلى – 1949. نى مۇزاكىرە قىلدى"باسقۇچلىرى

يسا قاتارلىقالر ھهقىقهتكه قايتىشنى رەت قىلغان گومىنداڭنىڭ مۇھىم ھارپىسىدا، ئۇ ۋە ئه

ھهربىي، مۈلكى خادىملىرىغا ئهگىشىپ چهت ئهلگه قېچىپ قهشقهر، قاغىلىق، گۇما قاتارلىق 

جايالردىن ئۆتۈشىدە كۆپ قېتىم يهرلىك بۆلگۈنچىلهرنى ۋە فېوئدال دىندارالرنى يىغىپ، 

ىيىگه قارشى تۇرۇشنى تهرغىب قىلىپ، يۈز تۇرانه يوليورۇق بۆلگۈنچىلىكنى قۇترىتىپ، كومپارت

ئايۇپ قارى ئابدۇلھېمىت دامولال قاتارلىقالرنى . بېرىپ، يوشۇرۇن ئورۇنالشتۇرۇش قىلدى

مهمتىمىن  ھهزرەت . ئهۋەتىپ بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى پهيدا قىلىشنى مهخپىي پىالنلىدى

 3تىيه سىلهرنى ھېچنېمه قىاللمايدۇ، مهن كۆپ بولسا سىلهر دېگهن موللىالر، كومپار: "ئۇالرغا

سىلهر بۇ يهردە سۇپىالرنى كۆپهيتىپ .  يىلدا قايتىپ كېلىمهن3 – 2 يىلدا، بولمىسا 5 –

تۇرۇڭالر، مهن قايتىپ كهلگهندە كومپارتىيىنى بىر يولال يوقىتىپ ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرىمىز، ئۇ 

 دىن ئارتۇق 2000يهنه قاغىلىقتىكى مهسچىتته .  دېدىك"ۋاقىتتا سىلهر تۆھپىكارالر بولىسىلهر

سىلهرنىمۇ . بىز جهت ئهلگه چىقماقچى بولۇۋاتىمىز، ئۇ يهردە ھهرگىز بىكار يۈرمهيمىز: "كىشىگه

 ياراغ –سىلهر قورال . كومپارتىيىگه تاشالپ بهرمهيمىز، ئۈچ يىلدىن كېيىنال قايتىپ كېلىمىز

ر، ۋاقتى كهلگهندە كومپارتىيىنىڭ قولىدىن شىنجاڭنى تهييارالپ، ئادەم كۆپهيتىپ تۇرۇڭال

  . دېدى" تارتىۋالىمىز

 كهينىدە، ئايۇپ قارى كۆپ قېتىم خاڭدى –     شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد بولۇشنىڭ ئالدى 

ئۇ باشتا ئازادلىق ئارمىيىنىڭ . مهدرىسهسىدە يىغىن ئېچىپ، بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭىنى پىالنلىدى

قۇرۇشنى " ئىسالم ھۆكۈمىتى"شىنى توسۇشقا ئۇرۇنۇپ، مابۇفاڭدىن شىنجاڭدا خوتهنگه كېلى

ئۆتۈندى، ھهتتا بۇنىڭ ئۈچۈن خهلىپىلىرىنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، ئاالقىدار تهييارلىق 

 يىلى يېقىنلىرى بىلهن خوتهندە توپىالڭ كۆتۈرۈشنى – 1950. خىزمهتلىرىنى مۇزاكىرە قىلدى

شۇنىڭدىن كېيىن . ن كېيىن يوشۇرۇنۇۋېلىپ قارىسىنى كۆرسهتمىدىپىالنالپ، بىلىنىپ قالغاندى

جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قاتار ئىسيانالرنى ئۇنىڭ يېقىنى ئابدۇلھېمىت دامولال پىالنالپ، غوللۇق 

 نهچچه 30 كېيىن بولۇپ –خاڭدى مهدرىسهسى ئىلگىرى . ئادەملىرى روياپقا چىقاردى

.  ئادەمنى باشقا جايالرغا ئهۋەتتى227ىيىگه، يهنه خهلىپىنى خوتهن، قارىقاش، لوپ، كېر

ئازادلىقتىن كېيىن خوتهندىكى بهزى ئىسيانالرنى ئابدۇلھېمىت داموللىنىڭ پىالنلىشىدا مۇشۇ 

 11شۇنىڭ بىلهن بىلله، خاڭدى مهدرىسهسى قهشقهر ۋىاليىتىدىكى . ئادەملهر پهيدا قىلدى

منى، يهنه توقسۇ، كۇچا، تۇرپان ۋە ئۈرۈمچى  غوللۇق ئادە62 خهلىپه، 169 شهھهرگه –ناھىيه 

بۇ خهلىپىلهر ۋە غوللۇق ئۇنسۇرالر پۈتۈنلهي مۇشۇ .  خهلىپىنى ئهۋەتتى98قاتارلىق جايالرغا 

  . مهزگىلىدىكى بۆلگۈنچىلىك توپىالڭلىرىنى تهشكىللىدى ۋە ئۇالرغا قوماندانلىق قىلدى
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  الڭالرئابدۇلھېمىت دامولال پىالنلىغان بىر قاتار توپى. 2

       

مهمتىمىن ھهزرەت قاتارلىقالر چهت .  يىلىدىكى ئهمهلگه ئاشمىغان توپىالڭ– 1950) 1     (

ئهلگه قېچىپ كهتكهندىن كېيىن، خوتهن قارىقاشتىكى ئابدۇلھېمىت دامولال باشچىلىقىدىكى 

ىنىڭ دۈشمهن كۈچلهر خوتهننىڭ چهت، يىراقلىقى، قاتنىشىنىڭ قۇاليسىزلىقى، ئازادلىق ئارمىي

تېخى يېتىپ كهلمىگهنلىكىدىن پايدىلىنىپ ئالدىنائال بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت قۇرۇپ، خوتهننىڭ 

 15 جۈنىنىڭ – 2خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ . ئازاد قىلىنىشىغا توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇندى

 تۈەنى ئاقسۇدىن چىقىپ خوتهن دەرياسىنى بويالپ پىيادە تهكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ –

  .  كۈن ئىچىدىال خوتهنگه يېتىپ كېلىپ بۆلگۈنچىلهرنىڭ سۇيىقهستىنى تارمار قىلدى17ۆتۈپ، ئ

.       مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمىگهن ئابدۇلھېمىت دامولال داۋاملىق توپىالڭ كۆتۈرۈشنى پىالنلىدى

يا  دۇن– 3 يىلى چاۋشيهن ئۇرۇشى پارتلىغاندا، مهمتىمىن ھهزرەت قاتارلىقالر ئهمدى – 1950

ئۇرۇشى پارتاليدىغان بولدى، شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى كۆتۈرۈشنىڭ پۇرسىتى كهلدى 

دەپ قاراپ، جىددىي ھالدا شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلهر بىلهن ئاالقه باغالپ، خهت ئارقىلىق 

يوليورۇق بېرىپ، پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ تېزلىكته بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى كۆتۈرۈشنى تهلهپ 

نۇبىي شىنجاڭدىكى يوشۇرۇنۇپ يۈرگهن بۆلگۈنچىلهر كۆپ قېتىم يىغىلىپ توپىالڭ جه. قىلدى

يهكهن خاڭدى مهدرىسهسىدىكى مهخپىي يىغىلىشتا، جهنۇبىي . اليىھىسىنى مهخپىي تۈزدى

شىنجاڭدىكى ھهرقايسى ناھىيىلهردە توپىالڭ كۆتۈرۈشكه مهسۇئل كىشىلهر بهلگىلىنىپ، ئاۋۋال 

هندە توپىالڭ كۆتۈرۈش، باشقا جايدىكىلهر ماسلىشىش بېكىتىلىپ، ئابدۇلھېمىت دامولال خوت

ھهرقايسى جايدىكىلهردىن تهييارلىقنى ئوبدان قىلىپ بىر تۇتاش ھهرىكهتلىنىشنى كۈتۈش تهلهپ 

ئهمما، ئهينى ۋاقىتتا خوتهننىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ئىجارە كېمهيتىش، . قىلىندى

 ئارقىدىن قانات يايغانلىقتىن، -ھاتى ھهرىكىتى ئارقا  زومىگهرلهرگه قارشى تۇرۇش ۋە يهر ئىسال

ھهر مىللهت خهلقىنىڭ دۈشمهن بىلهن كۈرەش قىلىش قىزغىنلىقى ئېشىپ، ۋەزىيهت توپىالڭ 

 نهچچه 40 ئايدا، ئايۇپ قارى يېقىنلىرىدىن – 5 يىلى – 1950. كۆتۈرۈشكه پايدىسىز بولدى

لهردىن تهييارلىقنى ئوبدان قىلىپ كونكرېت ئادەمنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، ھهرقايسى جايدىكى

بۇ ۋاقىتتا جامائهت . ئۇقتۇرۇش قىلىنغاندىن كېيىن دەرھال توپىالڭ كۆتۈرۈشنى تهلهپ قىلدى

خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئايۇپ قارىنىڭ يهكهن خاڭدى مهدرىسهسىدىن پايدىلىنىپ توپىالڭ 

ئايۇپ . وللىنىشقا تهييارلىق قىلدىكۆتۈرمهكچى بولغانلىقىنى ئېنىقالپ، مۇناسىپ ھهرىكهت ق

قارى بۇنىڭ شهپىسىنى ئاڭالپال يوشۇرۇنۇۋېلىپ، بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى كۆتۈرۈش پىالنى بهربات 

  . بولدى

 ئايدا ئايۇپ قارى ئۆلۈپ، – 5 يىلى – 1952.  يىلىدىكى خوتهن توپىلىڭى– 1954) 2      (

بۇ مهزگىلدە .  كۆتۈرۈشنى جىددىيلهشتۈردىئابدۇلھېمىت دامولال ئۇنىڭ ئىزىنى بېسىپ توپىالڭ
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 كېيىن بولۇپ خوتهن، لوپ، –ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشانلىق ساالھىيىتىدىن پايدىلىنىپ ئىلگىرى 

 مىڭدىن كۆپرەك 15 خهلىپىنى يېتىشتۈرۈپ ۋە تۇرغۇزۇپ، 28قارىقاش، گۇما قاتارلىق جايالردا 

ىق ناھىيىلهردە يهتته توپىالڭ يهنه گۇما، چىرا، كېرىيه، نىيه قاتارل. مۇخلىس كۆپهيتتى

ئۇ .  ئايرىم ھالدا  مهسۇئل كىشىلهرنى تهيىنلىدى–تهشكالتى قۇرۇپ، ئۇالرغا ئايرىم 

مۇخلىسالرنىڭ ساداقهتمهنلىكىگه ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىشانالر يىغىلىشىدىن 

ن بىلهن قهسهم قۇرئا"پايدىلىنىپ ئۇالرنى ئۆزىگه ئهگىشىپ ئىسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشقا 

ئىسالم " ئايدا ئۇ غوللۇق ئۇنسۇرالرنى يىغىپ – 5 يىلى – 1954. قا مهجبۇرلىدى"قىلىش

 ئايدا يهنه ھهرقايسى جايالرغا ئادەم ئهۋەتىپ – 6. نى قۇردى"ھۆكۈمىتى ئىتتىپاقى كومىتېتى

هن  كۈنى خوت– 22 ئاينىڭ – 12. توپىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىگه ھهيدەكچىلىك قىلدى

ناھىيىسىنىڭ سورباغ يېزىسىدا ئۆزى باشچىلىق قىلىپ يوشۇرۇن ھالدا ئۈچ كۈنگه سوزۇلغان 

ئىسالم "يىغىندا .  قېتىملىق يىغىنىنى ئاچتى– 3نىڭ "ئىسالم ھۆكۈمىتى ئىتتىپاقى كومىتېتى"

قۇرۇش " ئىسالم ھۆكۈمىتى"ئارقىلىق " غازات"قۇرۇش قارارى ماقۇللىنىپ، " ھۆكۈمىتى

 بېكىتىلىپ، ئاۋۋال ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئهترىتى، رايونلۇق ساقچىخانا، يېزا پروگراممىسى

 ياراغ بۇالپ قوشۇننى كۆپهيتىش، ئاندىن – تۈەنىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ قورال – 3ئىگىلىك 

 بارا يهكهن، قهشقهر –قارىقاش ناھىيه بازىرىغا ھهم خوتهنگه ھۇجۇم قىلىپ، توپىالڭنى بارا 

شۇنىڭ بىلهن بىلله . جايالرغا كېڭهيتىش كونكرېت ھهرىكهت پىالنى قىلىندىقاتارلىق 

نىڭ رەئىسلىكىنى، قوشۇمچه "ئىسالم ھۆكۈمىتى ئىتتىپاقى كومىتېتى"ئابدۇلھېمىت دامولال ئۆزى 

بۇ ۋاقىتتا قاماقتا (ھهربىي نازارەتنىڭ نازىرلىقىنى ئۈستىگه ئېلىپ، ئابدۇلال قارى داموللىنى 

 رەئىسلىككه، پهتىھىدىننى ھهربىي نازارەتنىڭ مۇئاۋىن نازىرلىقىغا، قوشۇمچه باش مۇئاۋىن) ئىدى

.  نازارەتنىڭ نازىرلىقىغا تهيىنلىدى11 كىشىنى تاشقى ئىشالر نازارىتى قاتارلىق 11كاتىپلىققا، 

 كۈنى توپىالڭ – 1 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1955يهنه ئېالن ۋە تهشۋىق ۋەرەقىسى بېسىپ، 

  . ىتتىكۆتۈرۈشنى بېك

     ئابدۇلھېمىت دامولال باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن 

 قېتىملىق تهشكىلى، پروگراممىسى، پىالنى بار – 1كېيىنكى جهنۇبىي شىنجاڭ تارىخىدىكى 

يهكهن خاڭدى مهدرىسهسىدىكى مۇسا خهلىپه ئۇنىڭ خوتهندە . بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئىدى

 كۆتۈرمهكچى بولغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن دەرھال يىغىن ئېچىپ، يهكهن، يېڭىسار توپىالڭ

قاتارلىق جايالردا بىرال ۋاقىتتا توپىالڭ كۆتۈرۈشنى پىالنالپ، خوتهندىكى ھهرىكهتكه 

 كۈنى پهتىھىدىن – 28 كۈنى ۋە – 27 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1954. ماسالشماقچى بولدى

" غازات" دىن كۆپرەك مۇخلىسقا 200تتىۋاشلىرى دىندىن پايدىلىنىپ باشچىلىقىدىكى توپىالڭ كا

.  سايمان تارقىتىپ بهردى–قوزغاش توغرىسىدا قۇرئان تۇتقۇزۇپ قهسهم قىلغۇزدى ھهم قورال 
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 كۈنى، قارىقاش ناھىيىسىدىكى بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى ئاشكارىلىنىپ قالغاندىن كېيىن – 31

  . بۇرۇن ھهرىكهتلىنىشنى قارار قىلدىئابدۇلھېمىت دامولال مۇددەتتىن 

 كۈنى كهچته، ئابدۇلھېمىت دامولال ۋە پهتىھىدىن قارىقاش، – 31 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1954    

 دىن كۆپرەك قايمۇققان مۇخلىسنى توپالپ، قوللىرىغا كالتهك، 300خوتهن، لوپ ئۈچ ناھىيىدىكى 

رىقاش ناھىيىلىك ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش پالتا، پىچاق قاتارلىق ھهرخىل قورالالرنى ئېلىپ قا

دېھقانچىلىق مهيدانىغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى ھهم بىر يېتهكچى، بىر بهنجاڭ، يهتته ئهسكهرنى 

 ياراغ ۋە بىر ماشىنىنى بۇالپ، تۈرمه دەرۋازىسىنى چېقىپ –ئۆلتۈرۈپ، قىسمهن قورال 

شقا قۇتراتتى، شۇنداقال خوتهن ناھىيه ئېچىپ، جىنايهتچىلهرنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا ياكى قېچى

بازىرىغا ھۇجۇم قىلىشقا ئۇرۇندى، شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه نىيه، قاغىلىق، يهكهن قاتارلىق 

ناھىيىلهرگه ھهم قهشقهرگه ئادەم ئهۋەتىپ قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، تېخىمۇ چوڭ توپىالڭ كۆتۈرۈشنى 

دە قوللىرىغا قورال ئالغان، ئۈستۋېشى  كۈنى ئهتىگهن– 1  ئاينىڭ 1 يىلى – 1955. قهستلىدى

قانغا بويالغان بىر قىسىم توپىالڭچىالر خوتهن ناھىيه بازىرىدا ئاشكارا يۈرگهندە، جامائهت 

  . خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى تهرىپىدىن شۇئان قولغا ئېلىندى

، "رۇدىخۇدا بىزنى دىن ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا بۇي"      بۇ قېتىمقى توپىالڭدا توپىالڭچىالر 

كومپارتىيىنى ئاغدۇرۇپ ئىسالم "، "قارشى تۇرۇپ كاپىرالرنى يوقىتايلى) خهنزۇالرغا(خىتايالرغا "

توپىالڭ كۆتۈرۈلگهندىن كېيىن، جۇڭگو . دېگهننى ئاساسىي شۇئار قىلدى" ھۆكۈمىتى قۇرايلى

كومپارتىيىسى شىنجاڭ بيۇروسى سىياسىي جهھهتتىن پارچىالش ۋە قوراللىق قورشاپ 

 –تىشنى ئۆزئارا بىرلهشتۈرۈش فاڭجېنىنى قوللىنىپ، كهڭ قايمۇققان مۇسۇلمانالرنى قانۇن يوقى
تۈزۈمگه رىائيه قىلىپ يۇرتلىرىدا تىرىكچىلىك قىلىشقا قايىل قىلىش بىلهن بىلله ئابدۇلھېمىت 

ئىككى كۈندىن كۆپرەك تهربىيه . داموللىنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشلىدى

توپىالڭنى تىنچىتىش جهريانىدا، . ۋە كۈرەش قىلىش ئارقىلىق توپىالڭ ئاخىر تىنچىتىلدىبېرىش 

 غوللۇق ئۇنسۇر قولغا چۈشۈرۈلدى، باش جىنايهتچى 42ئىككى توپىالڭچى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، 

  . ئابدۇلھېمىت دامولال يوشۇرۇن قېچىپ كهتتى

قاش، خوتهن، لوپ ئۈچ ناھىيىگه گهرچه قارى.  يىلىدىكى قارىقاش توپىلىڭى– 1956) 3    (

چېتىلغان خوتهن توپىلىڭى تىنچىتىلىپ، بىر تۈركۈم باش توپىالڭچىالر ۋە غوللۇق ئۇنسۇرالر 

قولغا ئېلىنىپ قامالغان بولسىمۇ، ئهمما توپىالڭچىالر بۇنىڭلىق بىلهن بولدى قىلماي، جامائهت 

ىنايهتچىلهرنى قويۇۋېتىپ ئۆز خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ھهم تۈرمىلهرنى ئېچىپ ج

يهنه كېلىپ جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرى باش . كۈچىنى كۆرسىتىپ قويۇشنى ئويلىدى

" سىرلىقلىشىپ"جىنايهتچى ئابدۇلھېمىت داموللىنى ئىزچىل قولغا چۈشۈرەلمىگهنلىكتىن ئۇ 

قان، تېخى شۇنىڭ بىلهن خوتهن توپىلىڭىنى پىالنالشقا ۋە تهشكىللهشكه قاتناش. كهتتى

 قۇيرۇقىنى رۇسالشقا –ئاشكارىالنمىغان بىر تۈركۈم غوللۇق ئۇنسۇرالر يهنه يوشۇرۇنچه قانات 
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توردىن چۈشۈپ قالغان ئابدۇلھېمىت داموللىمۇ مهخپىي ھهرىكهت قىلىشقا ئۆتۈپ، . كىرىشتى

هن، ئۇ ئاۋۋال خوت. داۋاملىق دىننىڭ ھىمايىسىدە بىر قاتار يېڭى توپىالڭالرنى پىالنلىدى

قارىقاشتىكى يېقىنلىرىنىڭ ئۆيىدە يوشۇرۇنۇپ، ئۆز يېقىنلىرىدىن باقى دامولال، سهمهت 

، مهمهت )ئابدۇلھېمىت داموللىنىڭ ئىنىسى، خوتهن توپىلىڭىدا توردىن چۈشۈپ قالغان ئۇنسۇر(

 رايونىنى مهركهز قىلىپ ناماز – 5پاختهك قاتارلىقالرنى توپالپ، قارىقاش ناھىيىسى 

 ئايرىم ئۆزىگه تارتىش ئۇسۇلىنى – پايدىلىنىپ مهخپىي يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ، ئايرىم پۇرسىتىدىن

 ئايغىچه باقى دامولال قاتارلىقالر – 3 يىلى – 1956. قوللىنىپ تهشكىالتىنى تهرەققىي قىلدۇردى

 رايوندىكى – 9.  ئهزا توپلىدى158 ئايرىم ھالدا –قارىقاش ناھىيىسىنىڭ ئالته رايونىدا ئايرىم 

للۇق ئۇنسۇر جاپپار تېخى يهنه خوتهن، لوپتىكى توپىالڭچىالر بىلهن ئاالقىلىشىپ، بىرلىكته غو

 تۈەنىگه ھۇجۇم – 3 رايوندىكى يېزا ئىگىلىك – 9ئاۋۋال "ئۇالر . ھهرىكهتلىنىشنى پىالنلىدى

تىن ئىبارەت " ياراغ بۇالش، ئاندىن قارىقاش، خوتهن ناھىيىلىرىگه ھۇجۇم قىلىش–قىلىپ قورال 

 – سايمان تهييارالش، پۇل –ھهرىكهت پىالنىنى تۈزۈپ، توپىالڭ ۋاقتىنى بېكىتىپ، قورال 
  . پۈچهك ۋە ئاشلىق غهملهش قاتارلىق تۈرلۈك تهييارلىقالرنى قىلدى

بىزنىڭ ھهرىكىتىمىزگه ئابدۇلھېمىت دامولال ئۆزى "    توپىالڭ پىالنلىغاندا، باقى دامولال 

ۇنيادا ئىسالم ئىنقىالبى بولۇۋاتىدۇ، كهلگۈسىدە ئىسالم ھۆكۈمىتى پۈتۈن د"، "رەھبهرلىك قىلىدۇ

 كۈنى – 19 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1956ئۇالر ئهسلىي . دەپ جارسالدى" پۈتۈن دۇنيادا قۇرۇلىدۇ

توپىالڭ كۆتۈرۈشنى بېكىتكهن بولسىمۇ، جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرى تهقىبنى 

 200  كۈنى كهچته، - 9 ئاينىڭ – 3. اقتىنى ئۆزگهرتتىكۈچهيتكهنلىكتىن، ئامالسىز توپىالڭ ۋ

 3 پالتىالرنى ئېلىپ يېزا ئىگىلىك – رايونغا يىغىلىپ، قوللىرىغا پىچاق – 9دىن ئارتۇق توپىالڭچى 

.  تۈەنىگه ھۇجۇم قىلدى ھهم ئاممىنى ئالدىدا مېڭىشقا مهجبۇرالپ، ئۆزلىرى كهينىدە ماڭدى–

ۋە ھهربىي قىسىم ئامالسىز ئوق چىقىرىپ قايتۇرما ھۇجۇمغا جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى 

بۇنىڭ بىلهن توپىالڭ دەرھال . توپىالڭچىالر شهپىنى ئاڭالپال ھهر تهرەپكه پىتىراپ كهتتى. ئۆتتى

 غوللۇق ئۇنسۇر قولغا چۈشۈرۈلدى، بىر قىسىم قورالالر غهنىيمهت 29بۇ جهرياندا . تىنچىتىلدى

  . ئېلىندى

 كۈنى – 11 ئاينىڭ – 3ولسىمۇ، باقى دامولال يهنىال مهغلۇبىيىتىگه تهن بهرمهي       مۇشۇنداق ب

ئهتىگهندە يهنه يېقىنلىرىنى توپالپ ھهرقايسى مهسچىتلهرگه بېرىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ناماز 

ئۇالر .  دىن ئارتۇق ئادەمنى يىغدى500ئۆتهۋاتقان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ قۇتراتقۇلۇق قىلىپ 

" ئىسالم ھۆكۈمىتى ياشىسۇن"، "كاپىرالرنى ئۆلتۈرەيلى"، "ى ئاغدۇرۇپ تاشاليلىكومپارتىيىن"

 رايونلۇق – 5 رايونلۇق كومىتېتقا قاراپ ئىلگىرىلهپ، – 5دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالپ 

 سودا كوپىراتىپنى بۇلىماقچى –كومىتېت، ساقچىخانىغا ھۇجۇم قىلىپ، ئامبار ۋە تهمىنات 

 ئۈچ كاتتىۋېشى خهلق ساقچىلىرى ئوتتۇرا ئهترىتى تهرىپىدىن ئېتىپ يولدا ئۇالرنىڭ. بولدى
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 رايوننىڭ باشلىقى قاتارلىقالر دەرھال نهق مهيدانغا يېتىپ كېلىپ، – 5بۇ ۋاقىتتا، . ئۆلتۈرۈلدى

پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىپ، ئاممىنى دۈشمهننىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشمهسلىككه 

. كۆپىنچه كىشى قوراللىرىنى تاشالپ توپىالڭچىالرغا قارشى چىقتىبۇنىڭ بىلهن . چاقىردى

 قېتىملىق توپىالڭ – 2 غوللۇق ئۇنسۇر قولغا چۈشۈرۈلۈپ، 12نهتىجىدە باقى دامولال قاتارلىق 

  .  پاي ئوق ۋە بىر قىسىم قورالالر غهنىيمهت ئېلىندى27بۇ جهرياندا ئۈچ مىلتىق، . تىنچىتىلدى

 كېيىن بولۇپ ھهربىي قىسىم ۋە ھۆكۈمهت –ڭدا دۈشمهنلهر ئىلگىرى      بۇ قېتىمقى توپىال

ئورگىنىغا ھۇجۇم قىلىپ، بىر ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، توپىالڭ قارىقاش، 

خوتهن، لوپ قاتارلىق ئۈچ ناھىيىگه چېتىلىپ، نۇرغۇن ئادەمنى سۆرەپ كىرىپ، سىياسىي 

توپىالڭ . ا قىلىپ، ئىشلهپچىقىرىشقا ئېغىر زىيان سالدىجهھهتته ناھايىتى يامان تهسىر پهيد

 غوللۇق ئۇنسۇردىن باشقا، داۋاملىق 41تىنچىتىلغاندىن كېيىن، ئىككى قېتىمدا قولغا چۈشكهن 

 34 ئۇنسۇر قولغا چۈشۈرۈلۈپ، ئۇالردىن 18تهكشۈرۈش ھهم ئامما پاش قىلىش ئارقىلىق يهنه 

  . ىگه قانۇن بويىچه جازا بېرىلدى

ئابدۇلھېمىت دامولال قارىقاشتا توپىالڭ كۆتۈرۈش .  يىلىدىكى لوپ توپىلىڭى– 1956) 4    (

ئۇنىڭ باشچىلىرى لوپلۇق . بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه لوپتىمۇ توپىالڭ پىالنلىدى ۋە تهشكىللىدى

ئۇالر . ئىدى) ئابدۇلھېمىت داموللىنىڭ شاگىرتى(ئابدۇقادىر قارى ۋە چىرىلىق ئهبهيدۇلال قارى 

 كۈنى تۇنجى قېتىم توپىالڭ پىالنالش يىغىنى ئېچىپ، ئابدۇقادىر – 13 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1956

بولۇش، ئهبهيدۇلال قارى تهشكىللهش خىزمىتىگه مهسۇئل بولۇشنى " باش قوماندان"قارى 

 ئايرىم يىغىن ئېچىپ، تهشكىالتنى – كۈنى ئايرىم – 18 كۈنى ۋە – 16 ئاينىڭ – 4يهنه . بېكىتتى

 4ققىي قىلدۇرۇش ۋە شهھهرگه ھۇجۇم قىلىش پىالنىنى مۇزاكىرە قىلىپ، لوپ ناھىيىسىنىڭ تهرە

 كۈنى – 4 ئاينىڭ – 5 رايونلىرىدىكى ھهرىكهتكه مهسۇئل بولىدىغانالرنى بېكىتىپ، – 7، -

 كۈنى ئابدۇقادىر قارى، ئهبهيدۇلال – 3 كۈنى ۋە – 2 ئاينىڭ – 5. توپىالڭ كۆتۈرۈشنى بهلگىلىدى

" ئىسالم جۇمھۇرىيىتى" نهچچه كىشى قاتناشقان توپىالڭ يىغىنىنى ئېچىپ، رەسمىي 50ر قارىال

باش "رەئىسى، قوشۇمچه ۋاقىتلىق " جۇمھۇرىيهت"بايرىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئابدۇقادىر قارى 

بولۇش، ئهبهيدۇلال قارى مۇئاۋىن رەئىس ھهم مۇئاۋىن قوماندان بولۇش ، ئىككى " قوماندان

 كومىسسار، سىياسىي رەھبهر بولۇش، تۆت كىشى يىڭجاڭ بولۇشنى بېكىتىپ، كىشىسىياسىي

 كۈنى ئهتىگهندە لوپ – 4 ئاينىڭ – 5 ماددىلىق تهشكىلىي پروگراممىنى ئېالن قىلىپ، 21

 رايونىدىكى چوڭ كۆۋرۈكنى پارتلىتىپ، توك سىملىرىنى ئۈزۈپ، ناھىيه – 4ناھىيىسىنىڭ 

  . ىبازىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى بهلگىلىد

 تىن كۆپرەك 260 كۈنى ئهتىگهندە، ئابدۇقادىر قارى، ئهبهيدۇلال قارى – 4 ئاينىڭ – 5     

 دىن كۆپرەك ئادەمنى قۇترىتىپ ھهم 1300ئهسهبىي دىنىي ئۇنسۇر ۋە توپىالڭچىنى يىغىپ، 

دەپ " ئابدۇلھېمىت دامولال ياشىسۇن"، "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ياشىسۇن"قورقۇتۇپ توپالپ، 
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 رايونلۇق ھۆكۈمهتكه ھۇجۇم قىلىپ، – 4وۋالپ، قوللىرىغا قورال ئېلىپ لوپ ناھىيىسى شۇئار ت

ئاشلىق پونكىتى ۋە ماددىي ئهشياالر ئامبىرىنى بۇلىدى، شۇنداقال ناھىيه بازىرىغا تۇتىشىدىغان 

 خوتهن ۋىاليهتلىك. تېلېفون سىمىنى ئۈزۈۋېتىپ، ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلدى

پارتكومنىڭ رەھبهرلىرى بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقاندىن كېيىن بىر تهرەپتىن جامائهت خهۋپسىزلىكى 

ساقچىلىرىنى ئهھۋال ئىگىلهپ تهكشۈرۈپ دەلىللهشكه ئهۋەتسه، يهنه بىر تهرەپتىن كادىرالر، 

پ ئۇالر لو. قوراللىق ساقچىالر ۋە بىر پهي ئاتلىق ئهسكهرنى باشالپ لوپقا قاراپ ئىلگىرىلىدى

ناھىيىسىگه بهش كىلومېتىر كېلىدىغان جايدا توپىالڭچىالر بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ قاتتىق 

 ئادەمنى يارىالندۇرۇپ، باش جىنايهتچى 12 ئادەمنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ، 19ئېتىشىپ، ئۇالردىن 

 ياش ئۇنسۇرنى قولغا ئېلىپ، توپىالڭنى دەسلهپكى 20ئابدۇقادىر قارىنى قولغا چۈشۈرۈپ، 

  .  تىنچىتتىقهدەمدە

 رايوندا – 4 يېزىسىدىكى ئابدۇغېنىمۇ – 1 رايونى – 3     مۇشۇ ۋاقىتتا، لوپ ناھىيىسىنىڭ 

توپىالڭ كۆتۈرۈلگهن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئاز ساندىكى توپىالڭچىالرنى يىغىپ، ھهقىقىي 

ايوندا  ر– 3 دىن كۆپرەك ئادەمنى قۇترىتىپ ھهم ئالداپ توپالپ، 200ئهھۋالنى بىلمهيدىغان 

خىزمهت قىلىۋاتقان مهخسۇس خىزمهت گۇرۇپپىسىدىكى ئۈچ خهنزۇ كادىرنى تۇتقۇن 

بۇ ۋاقىتتا، .  رايوندىكى ئابدۇقادىر قارىغا تاپشۇرۇپ بهرمهكچى بولدى– 4قىلىپ،ئۇالرنى 

ھهربىيلىكتىن قايتقان ھهسهن غوجىەئخمهت قاتارلىقالر ئهھۋالنى بايقىغاندىن كېيىن ئۇالرنى 

بۇنىڭ بىلهن ئامما .  ئابدۇغېنىنىڭ توپىالڭچىلىق قىلمىشىنى ئېچىپ تاشلىدىتوسۇۋېلىپ،

 – 5.  ئارقىدىن تارقىلىپ كېتىپ، ئىش تېزال بېسىقتى–ھهقىقىي ئهھۋالنى چۈشىنىپ ئارقا 
 دىن ئارتۇق ئادەم ھۆكۈمهتكه ئۆزىنى 100 كۈنىگىچه، مهجبۇرىي توپىالڭغا قاتناشقان – 9ئاينىڭ 

ئاپتومات، بىر تاپانچا، بىر يهرلىك مىلتىق ۋە ئون نهچچه قاتىللىق قورالىنى مهلۇم قىلىپ، بىر 

  . تاپشۇرۇپ بهردى

ئابدۇلھېمىت دامولال يوشۇرۇنۇپ  يۈرگهن .  يىلىدىكى خوتهن توپىلىڭى– 1957) 5      (

ئۇنىڭ خوتهندە دەسلهپته . مهزگىلدە يهنه خوتهندە توپىالڭ كۆتۈرۈشنى پائال پىالنلىدى

  . رگهن شاگىرتى خهلچىخان بۇ قېتىمقى توپىالڭنىڭ باشچىسى بولدىيېتىشتۈ

     توپىالڭ تهشكىللهشته، ئابدۇلھېمىت دامولال خهلچىخاننى ئىزدەپ بېرىپ، بىرلىكته 

خهلچىخان بۇيرۇققا شهرتسىز ئىتائهت . قۇرۇشنى بېكىتتى" ئىسالم ھۆكۈمىتى"ھهرىكهتلىنىپ 

لىنىپ بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭىنى تهرغىب قىلىپ ۋە قىلىپ، دىنىي پائالىيهتلهردىن پايدى

بىز ئابدۇلھېمىت داموللىنىڭ ئىخالسمهنلىرى، چوقۇم ئىسالم يولىنى ئېچىپ ئىسالم "تهشكىللهپ، 

 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1957. دەپ جار سالدى" ھۆكۈمىتى قۇرۇش ئۈچۈن جهڭ قىلىشىمىز كېرەك

ئىسالم " ئېچىپ، ئۆزى ھهم ھهسهن  كۈنى ئۇ ئون غوللۇق ئۇنسۇرنى يىغىپ يىغىن– 12

نىڭ رەئىسى بولۇش، مهمهتتۇرسۇن، تۇرسۇن نىياز مۇئاۋىن رەئىس بولۇش، مهمهت "ھۆكۈمىتى
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نىياز باش قوماندان بولۇش، ئابدۇۋەلى سىياسىي كومىسسار بولۇش، ئابدۇلال ۋە سايىت تۈەنجاڭ 

 – 6بېكىتىپ، ئاۋۋال ھهم مۇئاۋىن تۈەنجاڭ بولۇش، ئابدۇمىجىت ستاب باشلىقى بولۇشنى 
 سودا كوپىراتىپىنى –رايونلۇق ھۆكۈمهتكه ھۇجۇم قىلىپ بانكا، ئاشلىق ئامبىرى، تهمىنات 

ئىسالم "بۇالپ، خوتهن يىپهك زاۋۇتىغا تۇيۇقسىز تېگىش، ئاندىن خوتهن ناھىيه بازىرىنى ئىگىلهپ 

 كۈنى توپىالڭ – 17ڭ  ئاينى– 4قۇرۇشتىن ئىبارەت ھهرىكهت اليىھىسىنى بهلگىلهپ، " ھۆكۈمىتى

يهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى بۇ قېتىمقى توپىالڭ . كۆتۈرۈشنى قارار قىلدى

سۇيىقهستىنى ئالدىنائال بىلىپ قالغانلىقتىن، دىنىي زاتالر ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى 

نى قايىل ساقچىلىرىدىن تهشكىللهنگهن خىزمهت ئهترىتىنى ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلمهيدىغان ئاممى

دەپ " ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش ئۈچۈن جهڭ قىاليلى"خهلچىخان بولسا . قىلىشقا ئهۋەتتى

 تىن ئارتۇق توپىالڭچىنى باشالپ خىزمهت ئهترىتىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئىلگىرى 70شۇئار توۋالپ، 

 كېيىن بولۇپ خىزمهت ئهترىتىنىڭ ئهزاسى، ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى، –

مهملىكهتلىك ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ ئهزاسى، ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ ئهزاسى، 

ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ناسىر ھاجى ۋە تۆت ساقچىنى ئۆلتۈرۈپ، دىىي 

زات مهمهت مۇپتىنى ئۇرۇپ يارىالندۇرۇپ، خوتهن ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ توپىالڭنى 

بۇنىڭ بىلهن خوتهن ۋىاليهتلىك پارتكوم ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى . ېڭهيتمهكچى بولدىيهنىمۇ ك

 ساقچىنى ئېلىپ نهق مهيدانغا يېتىپ بېرىپ، خوتهن شۆبه 11باشقارمىسىنىڭ رەھبهرلىرى 

ھهربىي رايونىمۇ قىسىمنى ياردەمگه ئهۋەتىپ، ئاممىغا ۋە توپىالڭچىالرغا سىياسهت تهشۋىق 

ئاقىۋەتته ئاز ساندىكى توپىالڭچىالر جاھىللىق . ۇجۇمنى قانات يايدۇردىقىلىپ، سىياسىي ھ

بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهنلىكتىن جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى ئامالسىز ئوق چىقىرىپ 

باش جىنايهتچى ھهسهن ۋە تۇردى باقىنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ، ئالته توپىالڭچىنى يارىالندۇرۇپ، 

  .  توپىالڭنى تىنچىتتى ئادەمنى قولغا ئېلىپ،37

 ئايدىال – 11 يىلى – 1954ئابدۇلھېمىت دامولال .  يىلىدىكى يېڭىسار توپىلىڭى– 1956) 6    (

ئۆز يېقىنلىرىنى مهخسۇس يهكهن خاڭدى مهدرىسهسىگه ئهۋەتىپ، خوتهننىڭ ھهرقايسى 

لىق جايالردىمۇ جايلىرىدىكى توپىالڭغا تهييارلىق قىلىش ئهھۋالىنى دوكالت قىلىپ، يهكهن قاتار

بۇنىڭ بىلهن يهكهن . توپىالڭ تهشكىللهپ  خوتهندىكى توپىالڭغا ئاۋاز قوشۇشنى تهلهپ قىلغانىدى

خاڭدى مهدرىسهسى ئابدۇلھېمىت داموللىنىڭ ھهرىكىتىگه ماسلىشىش ئۈچۈن يېڭىسارغا 

قىرائهت "پ، ئهۋەتىلگهن خهلىپه جېلىل قارىغا توپىالڭغا تهييارلىق قىلىش ھهققىدە يوليورۇق بېرى

قىلىش نامى بىلهن تهييارلىقنى پىشۇرۇش، تاغلىق رايونالردىكى خىزمهتكه كۆڭۈل بۆلۈش، 

جېلىل قارىمۇ دىندىن پايدىلىنىپ . نى ئۇقتۇرغانىدى" ياراغ ھهل قىلىش–ئاشلىق، قورال 

 –بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ئىلگىرى "  تهرۇزغا ئۇچراشتىن ساقالش–ئىسالم دىنىنى دەخلى "
يىن بولۇپ يېڭىسار ناھىيىسى ۋە ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ تاغلىق رايونىدا پائال كۈچ تهشكىللهپ، كې
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 ياراغ غهملهپ، خوتهندىكىلهر بىلهن تهڭ ھهرىكهتلىنىشنى كۈتۈپ -ئاشلىق ۋە قورال  

 ئايدا خوتهن توپىلىڭى تىنچىتىلغاندىن كېيىن، ئۇ يهنىال يهكهن – 12 يىلى – 1954. تۇرغانىدى

هدرىسهسىنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئاساسهن يېڭىساردا بۆلگۈنچىلىك توپىلىڭى كۆتۈرۈشكه خاڭدى م

 نهچچه غوللۇق ئۇنسۇرنى توپالپ، 30 ئاخىر بولۇپ –جۈملىدىن ئىلگىرى . پائال تهييارلىق قىلدى

كېيىن يهنه يېڭىسار . ئالته قېتىم يىغىن ئېچىپ مۇسا خهلىپىنىڭ يوليورۇقىنى يهتكۈزدى

قۇز يېزىسى ۋە ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ تاغلىق رايونىدا بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى ناھىيىسىنىڭ توق

 كۈنىدىكى بۆلگۈنچىلىككه تهييارلىق قىلىش يىغىنىدا، ئۇ – 19 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1956. قىلدى

 كۈنى توپىالڭ كۆتۈرۈپ، يېڭىسارنىڭ بازار كۈنىدىن پايدىلىنىپ ناھىيه بازىرىغا – 24 ئاينىڭ – 5

ىشنى قارار قىلىپ، ئاۋۋال يېڭىسار ناھىيىسى بىلهن يهكهن ناھىيىسى ئوتتۇرىسىدىكى ھۇجۇم قىل

تاشيول كۆۋرۈكىنى بۇزۇپ، يېڭىسار بىلهن كونىشهھهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سۇ ئامبىرىنىڭ 

سۈيىنى تاشيولغا قويۇۋېتىپ ھۆكۈمهتنىڭ قىسىم ئهۋەتىپ ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇش، ئاندىن 

 قاتارلىق شهكىللهر ئارقىلىق ئىش تېرىپ بازارنى قااليمىقانالشتۇرۇپ، بازاردا شۇئار توۋالش

قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىگه ھۇجۇم قىلىپ 

 ياراغ بۇالپ، ئاخىرىدا ناھىيىلىك پارتكومغا ھۇجۇم قىلىش، ئۈچىنچى قهدەمدە –قورال 

ىنى ئېلىپ، ئادەم ئهۋەتىپ پاكىستان، ئافغانىستان، تۈركىيه تاشقورغان چېگرا قاراۋۇلخانىس

قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن ئاالقه باغالپ تاشقى ياردەمنى قولغا كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت توپىالڭ 

 غوللۇق ئۇنسۇرنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، 27 كۈنى ئۇ يهنه – 23 ئاينىڭ – 5. پىالنىنى بېكىتتى

ئىشانالر "همهت قارى، ئابلىز مهخسۇمدىن تهشكىللهنگهن ئۆزى، تالىپ خهلىپه، مامۇت، ئ

نى قۇرۇپ، ھهربىي قوماندان ۋە مۇئاۋىن قوماندان، مالىيه "ئىنقىالبى باش قوماندانلىق كومىتېتى

مىللىي ئىنقىالبىمىز "تالىپ خهلىپه يىغىندا . نى بېكىتتى"پىدائىيالر رەھبىرى"مهسۇئلى ھهم 

شهرقىي "دەپ جار سېلىپ، " تۈركىستان ھۆكۈمىتى قۇرىمىزغهلىبه قىلغاندىن كېيىن شهرقىي 

مىللىي مۇستهقىللىق، دىنىي ئهركىنلىك ئۈچۈن "نى ئوقۇدى، يهنه "تۈركىستان دۆلهت شېئىرى

 – 24 ئاينىڭ – 5. دېگهن شۇئارنى ئوتتۇرىغا قويدى" دىننىڭ دۈشمهنلىرىنى قهتئىي يوقىتايلى
 مهيدانغا يېتىپ كېلىپ كۆزەتكهندە، ئۇالر ئىشنىڭ كۈنى جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى نهق

ئاشكارىلىنىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ ھودۇقۇپ، جېلىل قارى باشچىلىقىدىكى سهككىز 

جامائهت خهۋپسىزلىكى . توپىالڭچى قاتىللىق قوراللىرىنى ئېلىپ ساقچىالرغا ھۇجۇم قىلدى

  . زەربه بېرىپ توپىالڭنى تېزال تىنچىتتىساقچىلىرى ۋە ئامما دەرھال ھهرىكهتكه كېلىپ قايتۇرما 

 غوللۇق ئۇنسۇر 20     بۇ قېتىمقى توپىالڭغا قاتناشقانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئىشانالر بولۇپ، 

ئىچىدە بىر چوڭ ئىشان، ئۈچ مولال ۋە خهلىپه، ئىككى ئىمام ۋە خاتىپ، سهككىز قارى بار 

اماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى، باش ئىش بېسىققاندىن كېيىن جېلىل قارى ئۈچ يىللىق ق. ئىدى

  . جىنايهتچى تالىپ خهلىپه ئۆزىنى مهلۇم قىلغانلىقتىن جىنايى جازادىن خاالس قىلىندى
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   ئېزىقتۇرۇش، قۇترىتىش ۋە مهجبۇرالش–ۋاسىته . 3

  

 يىللىرى شىنجاڭدا كۆپ قېتىم توپىالڭ كۆتۈرۈلدى، ئۇنداقتا بۇ – 50 ئهسىرنىڭ – 20     

مه سهۋەبتىن كۆتۈرۈلدى ؟ يهنه كېلىپ توپىالڭنى تهشكىللىگۈچىلهر قانداق توپىالڭالر نې

ۋاسىتىنى قوللىنىپ شۇنچه كۆپ ئادەمنى تهشكىللىيهلىدى ؟ ئهلۋەتته يهكهن خاڭدى 

مهدرىسهسى ھهم ئۇنى يادرو قىلىپ تهربىيىلىنىپ چىققان غوللۇق ئۇنسۇرالر بۇنىڭ مهنبهسى ھهم 

كونا " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"دەنسهك شۇنى بايقايمىزكى، ئهمما بىز سهلال ئىز. يىلتىزى

چۈشىنى قايتا چۈشهش توپىالڭنىڭ چوڭقۇر سهۋەبى، ئېزىقتۇرۇش، قۇترىتىش ۋە مهجبۇرالش 

  .توپىالڭچىالرنىڭ ئاممىنى ئالداشتىكى ۋاسىتىسى بولغان

شهرقىي تۈركىستان "     توپىالڭالرنىڭ چوڭقۇر سهۋەبىدىن قارىغاندا، توپىالڭچىالر ئاتالمىش 

ماھىيهتته، بۇ بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى ۋە . كونا چۈشىنى قايتا چۈشهشنى ئويلىغان" دۆلىتى

ئالدىدا ئېيتقاندەك، مهمتىمىن . توپىالڭلىرىنى مهمتىمىن ھهزرەت باش بولۇپ پىالنلىغان

ىن ۋە جهنۇبىي ھهزرەت شىنجاڭغا قايتىپ ۋەزىپه ئۆتىگهندىن كېيىن، ۋەزىپىسىدىكى قۇاليلىقت

شىنجاڭنى كۆزدىن كهچۈرۈشكه بارغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئىزچىل جهنۇبىي شىنجاڭدا 

چهت ئهلگه قاچقان ۋاقىتتا يهنه ئۆز . مهقسهتلىك ھالدا ئۆز يېقىنلىرىنى يېتىشتۈرگهن

شهرقىي "يېقىنلىرىدىن ئىشهنچنى چىڭىتىپ، كومپارتىيه ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ 

قۇرۇشنى ئاشكارا تهلهپ قىلىپ، مهخپىي ئادەم " ستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىتۈركى

چهت ئهلگه قېچىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ . ئورۇنالشتۇرغان ھهم مۇناسىۋەتلىك اليىھه بېكىتكهن

تۈرلۈك يولالر ئارقىلىق دۆلهت ئىچىدىكى يېقىنلىرى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ۋەزىپه 

 – 1956 يىلىنىڭ ئاخىرىدىن – 1949شكه قارىغاندا، تهكشۈرۈپ دەلىلله. ئورۇنالشتۇرغان
 ى 11 ھاجى چهت ئهلدىن خوتهنگه قايتىپ كهلگهن بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە 131يىلىغىچه 

مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ يېقىنلىرىدىن ئالغاندا، ئايۇپ قارى . جاسۇسلۇق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن

لماي، يهنه مهمتىمىن ھهزرەت بىلهن زىچ  تاشقى پائالىيهتلهرنى قىلىپال قا–مۇرەككهپ ئىچكى 

قۇرۇش قارا نىيىتىنى كۆڭلىگه " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئاالقه باغلىغان ھهم 

ئابدۇلھېمىت دامولال بولسا تېخىمۇ ھهددىدىن ئاشقان بولۇپ، دىنىي جهھهتته ئايۇپ . پۈككهن

شهرقىي تۈركىستان " يىلىال – 1933ه قارىنىڭ جهندىسىگه ۋارىسلىق قىلغان، سىياسىي جهھهتت

ئازادلىقتىن . بۆلگۈنچى ھاكىمىيىتىنى قۇرۇشقا بىۋاسىته قاتناشقان" ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

 كومپارتىيه ۋە ئۇنىڭ –كېيىن بىرنهچچه قېتىم توپىالڭ تهشكىللهپ، توپىالڭنىڭ مهقسىتى 

قۇرۇپ شىنجاڭنى " ۆكۈمىتىئىسالم ھ"ياكى " ئىسالم دۆلىتى"ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ 

نىڭ "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى كومىتېتى"يهنه . بۆلۈش، دەپ تهلۋىلهرچه جاكارلىغان
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دىن "ئىنقىالب غهلىبه قىلغان"رەئىسلىكىنى ئۆزى ۋاقتىنچه ئۆتهپ تۇرىدىغانلىقىنى، كهلگۈسىدە 

تېخى يهنه ئىسالم . كېيىن مهمتىمىن ھهزرەتكه ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئاشكارا ئېيتقان

 يىلى خهلىچىخان خوتهندە – 1957. جۇمھۇرىيىتىنىڭ پروگراممىسى ۋە بايرىقىنى بېكىتكهن

خوتهن ( كىشىنى باشالپ تهۋەككۈلنى 7000مهمتىمىن ھهزرەت "توپىالڭ كۆتۈرگهندىمۇ 

ى  كىشىن8000) مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ خوتۇنى(ئامىنهممۇ . ئىگىلىدى)  رايونى– 8ناھىيىسىنىڭ 

ئىگىلىدى، ئۇالرنىڭ )  رايونى– 4گۇما ناھىيىسىنىڭ جېگرىغا يېقىن (باشالپ سانجۇنى 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مهمتىمىن .  ئىغۋا تارقاتقان–دەپ پىتنه " ئايروپىالن، ماشىنىلىرى بار

ئاتالمىش . نىڭ ۋەكىلىگه ئايلىنىپ قالغان"شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"ھهزرەت خۇددى 

  . كونا چۈشى بۇ توپىالڭالرنىڭ تۈپ سهۋەبى بولغان" كىستان دۆلىتىشهرقىي تۈر"

     توپىالڭالرنىڭ ئاممىنى سهپهرۋەر قىلىش ۋاسىتىسىدىن قارىغاندا، توپىالڭچىالر ئاساسلىقى 

شىنجاڭ تىنچ يول بىلهن ئازاد . ئېزىقتۇرۇش، قۇترىتىش ۋە مهجبۇرالش ئۇسۇلىنى قولالنغان

الردا، بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭدا كهڭ ھهم چوڭقۇر سهپهرۋەرلىك ۋە بولغانلىقتىن، نۇرغۇن جاي

تهربىيه ئاساسىي جهھهتتىن ئېلىپ بېرىلمىغان، بۇنىڭ بىلهن ئادەتتىكى ئاممىنىڭ كومپارتىيه ۋە 

خهلق ھۆكۈمىتىگه بولغان تونۇشى كهم بولغان، نهتىجىدە بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ بهزىلىرى 

تىيه ۋە خهلق ھۆكۈمىتىنى ھهدەپ قارلىغان ؛ بهزىلهر كومپارتىيه ۋە دىننى نىقاب قىلىپ كومپار

خهلق ھۆكۈمىتىگه قارشى تۇرغاندا ئىسالم دىنىنى قوغدىغىلى بولىدۇ دەپ قارىغان ياكى 

قىلىش ئۈچۈندۇر، " ئىسالم ئىنقىالبى"ۋە " مىللىي ئىنقىالب"كومپارتىيىگه قارشى تۇرۇش دەل 

. دىنىي خۇراپاتلىقنى نىقاب قىلىپ ئاممىنى ئازدۇرغانيهنه بهزىلهر . دەپ جار سالغان

لىك تونىغا ئورۇنىۋېلىپ، "پهرى" يىلىدىكى خوتهن توپىلىڭىدا خهلچىخان -  1957مهسىلهن، 

 پهرىنى ئهۋەتىپ بېرىدىغان بولدى، 700مهن چۈشۈمدە خۇدانى كۆردۈم، خۇدا ماڭا : "ئاممىغا

پهرىلهر ئالدىدا مېڭىپ . رىال ئۇالرنى توسااليدۇ ئادەم ئهۋەتسه، بىر په1000ناۋادا ھۆكۈمهت 

بىز خۇدا "دېگهن، يهنه " ئهسكهرلهرنى ئۆلتۈرسه، بىز كهينىدە تۇرۇپ كادىرالرنى ئۆلتۈرىمىز

دەپ توۋلىساقال ھۆكۈمهت ئهۋەتكهنلهرنىڭ مىلتىقلىرىنىڭ ئېغىزى ئېتىلىپ ئوقى چىقمايدۇ، 

دەپ ۋاالقشىغان ؟ " ئىنقىالبىمىز غهلىبه قىلىدۇكاپىرالر بىزگه ئهگىشىپ ماڭىدۇ، بۇنىڭ بىلهن 

جۈملىدىن . تېخى يهنه پهسكهش ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ ئاممىنى ئېزىقتۇرماقچى بولغان

كادىرالرنىڭ ئاممىنى قايىل قىلىشىنى توسۇش ئۈچۈن ئاممىنىڭ ئالدىدىال ئىشتىنىنى سېلىپ، 

شۇنىڭ بىلهن بىلله . نى قۇتراتقانئىنتايىن بېزەپ گهپلهرنى قىلىپ، توپىالڭچىالر ۋە ئاممى

سوتسىيالىستىك ئۆزگهرتىش جهريانىدا، بۆلگۈنچىلهر سىياسهت ئىجرا قىلىشتىكى بهزى 

خاتالىقالر ھهم ئاممىنىڭ سىياسهتنى چۈشهنمهسلىكى ۋە ئۇنىڭغا نىسبهتهن نارازىلىق كهيپىياتىدا 

لىدىكى لوپ توپىلىڭىدا،  يى– 1956مهسىلهن، . بولۇشىدىن پايدىلىنىپ قۇتراتقۇلۇق قىلغان

 سانائهتنى سوتسىيالىستىك –سودا "، "كوپىراتسىيىلىشىشكه قارشى تۇرۇش"توپىالڭچىالر 
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دېگهندەك شۇئارالرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئاممىنىڭ نارازىلىق " ئۆزگهرتىشكه قارشى تۇرۇش

  . كهيپىياتىنى قۇترىتىپ، ئۇالرنى مهجبۇرىي توپىالڭغا قاتناشتۇرغان

ڭچىالر ئاممىنى ئازدۇرۇشتا يهنه ناھايىتى مۇھىم ۋاسىتىلهرنى قولالنغان، يهنى      توپىال

تارىخىنى، دىنىنى تهشۋىق قىلىش، قانۇنسىز نهشر بۇيۇملىرىنى " شهرقىي تۈركىستان"ئاتالمىش 

مهسىلهن، . نهشر قىلىش، تارقىتىش ئارقىلىق ئاممىغا بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تارقاتقان

ل قارىنىڭ توپىلىڭى تىنچىتىلغاندىن كېيىن، جامائهت خهۋپسىزلىكى يېڭىساردىكى جېلى

يهنه بىر " (ئىسالم دىنىنىڭ تارىخىي ئاساسى ۋە مىللىي مۇستهقىللىقنىڭ ساداسى"تارماقلىرى 

بۇ كىتابچىدا . دېگهن بىر قوليازما كىتابچىنى قولغا چۈشۈرگهن") يهتته ھايات"ئىسمى 

ىق مهيداندا تۇرۇپ كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى يهتته تهرەپتىن ل"پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

نى كۆرسىتىش تهشۋىق قىلىنغان بولۇپ، ئاساسىي "پانتۈركىزم"ۋە " پانئىسالمىزم"

دىن "شهرقىي تۈركىستان تارىخى" يىلىدىكى مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ – 1940نۇقتىئىنهزەرلىرى 

مۇ كۈچلۈك قۇتراتقۇلۇققا، ئۇ ناھايىتى بىر قوليازما بولسى. ئهينهن كۆچۈرۈلگهن

خوتهن قاتارلىق جايالردىكى , بۇ كىتابچه قهشقهر. ئازدۇرۇشچانلىققا ۋە سىرلىقلىققا ئىگه بولغان

خانىقا، مهدرىسهلهردە تالىپالر تهرىپىدىن كۆچۈرۈلۈپ، جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بهزى جايالردا 

نى كۆرگهندىن "يهتته ھايات"ر ئهينى ۋاقىتتا، قولغا چۈشكهن توپىالڭچىال. يوشۇرۇن تارقالغان

ئىسالم "كېيىن ناھايىتى زور كۈچكه تولغاندەك بولدۇق ھهم بۆلگۈنچىلىك قوزغاش ئارقىلىق 

قۇرۇپ دىننىڭ ۋە مىللهتنىڭ ئازادلىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئويلىدۇق، دەپ ئىقرار " دۆلىتى

ئۆتكهن "ازمىالر، مهسىلهن، ئۇنىڭدىن باشقا خېلى بىر قىسىم نهشر بۇيۇملىرى ۋە قولي. قىلغان

دېگهندەك " ئۆلۈم ئالدىدىكى سۆز"، "ئۇيغۇر تارىخى"، "شهرقىي تۈركىستان تارىخى"، "كۈنلهر

" دىنىي قهسهم"، "تۈرمىدىكى خاتىرىلهر"، "ئاچلىق ۋە تهبىئىي نېمهت" ، "ئاتا ۋە باال"ئهسهرلهر، 

بۇالر . ارا ياكى يوشۇرۇن تارقالغاندېگهندەك قوليازمىالر ۋە نۇرغۇن شېئىرالر جهمىئيهتته ئاشك

  . تارىخنى بۇرمىالپ، بۆلگۈنچىلىكنى تهرغىب قىلىپ كۈچلۈك قۇتراتقۇلۇققا ئىگه بولغان

   بۆلگۈنچىلهر يهنه دىن بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ خۇراپاتلىق ياكى ئهكسىيهتچىل كىتاب ۋە نۇتۇق 

ۇرۇپ، توپىالڭ كۆتۈرۈش مهقسىتىگه ئارقىلىق بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تارقىتىپ ئاممىنى ئازد

ئۇالر قايمۇقتۇرۇش ۋە مهجبۇرالش ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ بىر قىسىم . يهتمهكچى بولغان

مهسىلهن، . بولسىمۇ، ئهمما بۇالرنىڭ ئىشهنچىسى ناھايىتى ئاجىز بولغان" قوزغىغان"ئاممىنى 

هشكىللىدىم دېگهن بولسىمۇ،  مىڭدىن ئارتۇق كۈچ ت15ئابدۇلھېمىت دامولال ھۆكۈمهتكه قارشى 

. ئهمما بهش قېتىملىق توپىالڭنىڭ ھهممىسى نهچچه سائهت ئىچىدىال تېزلىكته بېسىقتۇرۇلغان

 ئايدا ئابدۇلھېمىت دامولال خوتهندە توپىالڭ كۆتۈرگهندە دەسلهپته – 12 يىلى – 1954يهنه 

ەم قايمۇقۇپ ۋە ئېزىپ، قاراقاش، خوتهن، لوپ قاتارلىق جايالردىكى ئالته مىڭدىن ئارتۇق ئاد

نهچچه يولغا بۆلۈنۈپ خوتهن شهھىرىنىڭ شهرقىگه يىغىلغان بولسىمۇ، تهربىيه بېرىپ قايىل 
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ئاخىرىدا .  بهسته تارقىلىپ كهتكهن–قىلىش ۋە سىياسهت چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق بهس 

ىمۇ  ئادەمنىڭ كۆپىنچىس300يهنه كېلىپ بۇ .  ئادەمال توپىالڭغا قاتناشقان300تهخمىنهن 

قايمۇقتۇرۇلغان ۋە ئازدۇرۇلغان بولغاچقا، ھۆكۈمهتنىڭ ياردىمىدە جامائهت خهۋپسىزلىكى 

  . تارماقلىرىغا ئۆزىنى مهلۇم قىلغان

  

  نى تارمار قىلىش"شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى" پاراگراف – 2

  

ئهمما، . سبهتهن تىنچىدى يىللىرىدىن كېيىن، جهنۇبىي شىنجاڭ نى– 60 ئهسىرنىڭ – 20       

شىمالىي شىنجاڭدا ئهسلىدىكى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدىن قالغان بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى ۋە 

بۆلگۈنچىلهر ۋاقتىدا تازىالنمىغانلىقتىن، ئۇالر ئۇزۇن مهزگىل خهلق ھۆكۈمىتى، ئارمىيه ۋە خهلق 

سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ  –تهشكىالتلىرى ئىچىدە يوشۇرۇنۇپ يۈردى ھهم بۇ مهزگىلدە جۇڭگو 

يامانلىشىشى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قۇترىتىشى ۋە ئېزىقتۇرۇشى ئارقىسىدا باش كۆتۈرۈشكه 

  . باشالپ، بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنى قىلىدىغان ئاۋانگارتالرغا ئايالندى

  

ىقىشقا جۇڭگو سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ يامانلىشىشى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭغا قول ت. 1

  ئۇرۇنۇشى

  

 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرىسىدا – 50 ئهسىرنىڭ – 20     

ئىدېوئلوگىيه ساھهسىدە ھهم دۆلهتنىڭ زور مهنپهئىتىگه مۇناسىۋەتلىك پرىنسىپال مهسىلىلهردە 

 ئىختىالپ تهدرىجىي  يىللىرىغا كهلگهندە بۇ– 60 ئهسىرنىڭ – 20. ئېغىر ئىختىالپ يۈز بهردى

سوۋېت ئىتتىپاقى . توقۇنۇشقا ئۆزگىرىپ ئىككى دۆلهتنىڭ مۇناسىۋىتى يامانلىشىشقا يۈزلهندى

. ئۆزى بىلهن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى ئۇزۇن چېگرىدىن پايدىلىنىپ ئىش تېرىشقا باشلىدى

ىن بىر شىنجاڭ دەل تىپىك مىسال سۈپىتىدە جۇڭگونىڭ جاھانگىرلىككه قارشى ئارقا ھويلىسىد

  .  سوۋېت كۈرىشىنىڭ ئالدىنقى سېپىگه ئايلىنىپ قالدى–كېچىدىال جۇڭگو 

 سوۋېت مۇناسىۋىتى يىرىكلىشىشنىڭ دەسلىپىدىال سوۋېت ئىتتىپاقى –     ئهمهلىيهتته، جۇڭگو 

شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولغان دەسلهپكى مهزگىلدە، . شىنجاڭغا قول تىقىشقا باشلىغانىدى

تهك ئاساسىي فاڭجېنىغا "ىرالرنى كۆپلهپ يېتىشتۈرۈش ۋە ئۆستۈرۈشمىللىي كاد"شىنجاڭدا 

ئاساسهن نۇرغۇن مىللىي كادىرالر يېتىشتۈرۈلگهن ۋە ئىشلىتىلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى 

شىنجاڭنىڭ سوتسىيالىزم قۇرۇلۇشى ئىشلىرىنىڭ مۇھىم رەھبىرىي كۈچىگه ئايالنغان، ئهمما ئۈچ 

ۇلائددە تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە باشقا ئىجتىمائىي سهۋەبلهر ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ پهۋق

تۈپهيلىدىن بهزىلىرى بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى يوقاتمىغان ھهم سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن زىچ 
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 سوۋېت – يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا جۇڭگو – 50 ئهسىرنىڭ – 20. مۇناسىۋەتنى ساقلىغانىدى

ن كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقى مۇشۇ كىشىلهردىن پايدىلىنىپ مۇناسىۋىتى يامانلىشىشقا باشلىغاندى

ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتى . شىنجاڭنى بۆلۈش پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشقا باشلىدى

 يىلىدىن كېيىن جۇڭگو ئېغىر تهبىئىي ئاپهتكه دۇچار – 1961يهنىمۇ يامانالشقاندا، بولۇپمۇ 

 كۈنىدىكى – 29 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1962دىلىنىپ بولغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى پۇرسهتتىن پاي

  . جېگرىدىكى ئاھالىلهرنىڭ چهتكه قېچىش ۋەقهسىنى بىۋاسىته پىالنلىدى ھهم تهشكىللىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى "     سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى، 

باغاتاي رايونلىرىدا بىر قاتار ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئىلى ۋە تار" مۇھاجىرلىرى جهمئىيىتى

سوۋېت كونسۇلى نۇرغۇن جۇڭگولۇق ئاممىنى قوبۇل قىلىپ، چېگرىدىكى . پائالىيهتلهرنى قىلدى

ئاز سانلىق مىللهت ئاممىسى ئىچىدە سوۋېت مۇھاجىرلىرىنى ئاشكارا تهرەققىي قىلدۇرۇپ، 

ى تهۋەلىكىگه ئۆتۈشكه تهھدىت سېلىش ۋاسىتىسى ئارقىلىق جۇڭگو پۇقرالىرىنى سوۋېت ئىتتىپاق

خهت، تېلېگرامما ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهت ئاھالىلىرىگه . مهجبۇرلىدى

يولالپ، جۇڭگو پۇقرالىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا " گۇۋاھنامه"ۋە " تهكلىپنامه"، "چاقىرىقنامه"

 كۈنىدىن – 8ڭ  ئاينى– 4 يىلى – 1962سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى يهنه . قېچىشقا قۇتراتتى

باشالپ چۆچهك، چاغانتوقاي، قورغاس، دۆربىلجىن قاتارلىق ناھىيىلهرگه تۇتىشىدىغان چېگرا 

 – 4. ئېغىزلىرىنى ئېچىۋېتىپ، چېگرىدىن ئۆتىدىغان جۇڭگولۇقالرنى قوبۇل قىلدى ۋە توشىدى
  كۈنىگىچه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئېزىقتۇرۇشى ئارقىسىدا بۇ– 30 كۈنىدىن – 8ئاينىڭ 

 مىڭ تۇياقتىن 300 مىڭدىن ئارتۇق ئادەم سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپكه ئۆتۈپ، 56ناھىيىلهردىن 

 مىڭ مودىن ئارتۇق تېرىلغۇ يهرنى ئاق تاشالپ  400 چارۋىنى ھهيدەپ كېتىپ، –ئارتۇق مال 

. قويۇپ، بۇ جايالرنىڭ دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ئىشلهپچىقىرىشىغا ئېغىر زىيان كهلتۈردى

شىنجاڭدىن " كۈنى جۇڭگو كومپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى – 14 ئاينىڭ – 5بىلهن بۇنىڭ 

چهت ئهلگه قاچقان ۋە چهت ئهلگه قېچىپ قايتىپ كهلگهنلهرنى بىر تهرەپ قىلىش توغرىسىدا 

شىنجاڭ دائىرىلىرى مهركهزنىڭ يوليورۇقىغا ئاساسهن، چېگرا . نى چىقاردى"يوليورۇق

ىتىنى كۈچهيتىپ، چېگرادىكى ئاممىغا تهربىيه ئىشلهشنى قانات رايونالرنى باشقۇرۇش خىزم

  . يايدۇردى

     شۇنداقتىمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى كۈشكۈرتكهن بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا 

سىياسىي " كۈنى غۇلجا شهھىرىدە يۈز بهرگهن – 29 ئاينىڭ – 5. پاراكهندىچىلىك پهيدا قىلدى

 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ – 5.  بۇنىڭ تىپىك مىسالى"پاراكهندىچىلىك

غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى يهرلىك ئاھالىلهرنى چهتكه قېچىشقا داۋاملىق قۇترىتىپ، 

 5بۇنىڭ بىلهن ئىلى ئوبالستلىق پارتكوم . جهمئىيهت تهرتىپىنى ئىنتايىن قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى

ھالبۇكى، بهزى .  كۈنى تهرتىپنى تۈزەشنى قارار قىلىپ ئاممىغا تهربىيه ئىشلىدى– 29 ئاينىڭ –
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توپىالڭچىالر بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، چاتاق چىقىرىپ، ئىككى مىڭدىن 

بهزىلىرى پاراكهندىچىلىك پهيدا قىلىپ، باشقۇرغۇچى كادىرالرنى . كۆپرەك ئادەمنى توپلىدى

تېخى يهنه خهلق ساقچىلىرى .  ئهسلىھهلهرنى بۇزۇپ، ماشىنىالرنى پاچاقلىدىئۇرۇپ، ئاممىۋى

چۈشتىن كېيىن سائهت ئالتىدە .  ياراغالرنى بۇلىدى–ۋە خهلق ئهسكهرلىرىنى دۇمباالپ، قورال 

، "خهنزۇالرنى يوقىتايلى"توپىالڭچىالر ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبالستىنىڭ باشلىقىنى ئارىغا ئېلىپ، 

دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالپ ئىلى قازاق ئاپتونوم " يىنى ئاغدۇرۇپ تاشاليلىكومپارتى"

ئوبالستلىق خهلق كومىتېتى بىناسىغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلهن 

بهزىلىرى يهنه قولىغا . شۇغۇللىنىپ، مىڭ پارچىغا يېقىن مۇھىم ھۆججهتنى بۇالپ  كهتتى

.  قازاق ئاپتونوم ئوبالستلىق پارتكوم بىناسىغا ھۇجۇم قىلدىقاتىللىق قوراللىرىنى ئېلىپ، ئىلى

ئاقىۋەتته ئىشنىڭ چوڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئوق ئېتىپ ئاگاھالندۇرۇش ئۈنۈم 

نهتىجىدە توپىالڭچىالر تهرەپ . بهرمىگهن ئهھۋال ئاستىدا، ساقچى تهرەپ قاتتىق زەربه بهردى

  . نچىدى تهرەپكه پىتىراپ توپىالڭ تى–

      ئىشتىن كېيىن، مهركهز ۋە ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ يوليورۇقىغا ئاساسهن ئىلى 

نى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، "سوۋېت ئىتتىپاقى مۇھاجىرلىرى جهمئىيىتى"ئوبالستى چېگرىنى تاقاپ، 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنى تاقاپ، سوۋېت ئىتتىپاقى 

  .ىرلىرىنى يېڭىۋاشتىن تىزىمغا ئالدىمۇھاج

     ھۆكۈمهتنىڭ بىر قاتار تهدبىرلهرنى قوللىنىشىغا ئهگىشىپ بۆلگۈنچىلهر ئاخىر يوشۇرۇن 

ناھايىتى ئاز غهلىبه قىلىشىدىكى "پائالىيهتكه ئۆتتى ھهم ئىلگىرىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنىڭ 

ه ئېلىپ بارىدىغان سىياسىي پارتىيىنىڭ نى ئاخىرىغىچ)ئىنقىالب(بىر تۈپ سهۋەب دەل بىر 

. دەپ قارىدى" قۇرۇلمىغانلىقىدا، بىر روشهن سىياسىي پروگراممىنىڭ بارلىققا كهلمىگهنلىكىدە

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر كۈچ توپالپ، پۇرسهت كۈتۈپ، تېخىمۇ كهڭ دائىرە ۋە كۆلهمدىكى 

باغالپ، تهشكىلى مۇستهھكهم بىر بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنى پىالنالش ئۈچۈن يوشۇرۇن ئاالقه 

شۇنىڭدىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ مهركىزى . بۆلگۈنچىلىك پارتىيىسى قۇرۇشنى مهخپىي پىالنلىدى

 كېيىن بولۇپ –ئۈرۈمچىدە ۋە جهنۇبىي شىنجاڭدىكى مۇھىم شهھهر قهشقهردە ئىلگىرى 

شلىرى دۆلهت شهرقىي تۈركىستان يا"، "شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشى ئىتتىپاقى"

دېگهندەك شىنجاڭنى بۆلۈشنى مهقسهت قىلغان سىياسىي تهشكىالتالر " قۇتقۇزۇش  ئارمىيىسى

  . بارلىققا كهلدى

  

  ۋە ئۇنىڭ بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى" شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى. "2
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 ئايدا رەسمىي – 2  يىلى– 1968" شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى     "

 يىلى بۆلگۈنچى – 1967.  يىلىال شهكىللهنگهن– 1967ئهمما، ئۇنىڭ تهكتى . قۇرۇلغان

 ئايرىم ھالدا تارماق ئاپپارات قۇرۇپ، ئۇنى –ئۇنسۇرالر ئۈرۈمچى ۋە قهشقهردە ئايرىم 

 دەپ ئاتىغان، كېيىن شىنجاڭ بويىچه بىرلىككه" ئۇيغۇرىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"

كهلگهن تهشكىالت قۇرۇشنى مهسلىھهتلىشىپ، كۆز بوياش، ئاممىنى ئالداش ئۈچۈن ئۇنىڭ 

نامىنى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ نامى بىلهن ئوخشاش 

 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1933يهنى (قويماقچى بولغان ھهم تارىختىكى ئىككى بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت 

 – 12 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1944ۋە " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"كۈنى قۇرۇلغان  – 12
 يىلى – 1960كه ئۇيغۇنلىشىش ئۈچۈن ئۇنى " )شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"كۈنى قۇرۇلغان 

 – 1968كۆپ قېتىم مهخپىي پىالنلىغاندىن كېيىن، .  كۈنى قۇرماقچى بولغان– 12 ئاينىڭ – 11
يدا رەسمىي ھالدا پۈتۈن شىنجاڭ بويىچه بىرلىككه كهلگهن تهشكىالت قۇرۇپ،  ئا– 2يىلى 

شهرقىي "توختى قۇربان . دەپ ئاتىغان"شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"نامىنى 

بىرنهچچه . نىڭ رەئىسى بولغان"تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى مهركىزىي "االردىن ئهزا ۋە كاندىدات ئهز

  . تهشكىللهنگهن" ھهيەئت رىياسىتى

قۇرۇش بۇ پارتىيىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"     شىنجاڭنى بۆلۈش ۋە 

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي : "(توختى قۇربان. پروگراممىسى ۋە نىشانى بولغان

نىڭ ھازىرقى باسقۇچتىكى پروگراممىسى ۋە ۋەزىپىسى دەل سوۋېت ئىتتىپاقىغا )پارتىيىسى

) شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى(تايىنىپ شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، 

قۇرۇلغاندىن " شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى. "دەپ جار سالغان" قۇرۇش

 –لىرى ئىلگىرى "تارماق ئورگان"سى، "شۆبه بيۇرو"ياكى " ىتېتىمهركىزىي كوم"كېيىن، ئۇنىڭ 
شهرقىي "، "شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ نىزامنامىسى"ئاخىر بولۇپ 

دېگهندەك تهشكىلىي " تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ باش پروگراممىسى

ڭ ئهزەلدىن مۇستهقىل دۆلهت، پهقهت يېقىنقى شىنجا"پروگراممىالرنى تۈزۈپ چىققان، ئۇالردا 

خهنزۇالرنىڭ مۇستهملىكچىلىك "، "دەۋردىال خهنزۇالرنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قالغان

نى )شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىل جۇمھۇرىيىتى(ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ 

دەپ "  ئاخىرقى نىشانىنىڭ)شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى(قۇرۇش 

ئۇيغۇرىستان خهلق "ۋە " پارتىيه بايرىقى"، "پارتىيه گېربى"بۇ پارتىيه يهنه ئۆزىنىڭ . جاكارالنغان

  . نى بېكىتكهن"جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلهت بايرىقى

قۇرۇلغاندىن كېيىن مهدەنىيهت زور " شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى     "

يمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ تهشكىلىي سىستېمىسىنى تېز تهرەققىي ئىنقىالبىدىكى قاال
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تهڭرىتاغ " يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه بۇ پارتىيه بىۋاسىته رەھبهرلىك قىلىدىغان – 1969. قىلدۇرغان

قاتارلىق ئۈچ بۆلگۈچى تهشكىالتتىن " ياشالر تهشكىالتى"، "تهڭرىتاغ ئۇالرى"، "قىساسچىلىرى

، "ئالتاي شۆبه بيۇروسى"، "ئۈرۈمچى تارماق ئورگىنى"ېيىن بولۇپ  ك–باشقا، يهنه ئىلگىرى 

قاتارلىق " قهشقهر جهنۇبىي شىنجاڭ شۆبه بيۇروسى"، "بۆرتاال شۆبه بيۇروسى"، "ئىلى كومىتېتى"

) شهھهرلىك(تارماق ئاپپاراتالر قۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ تۆۋىنىدە ۋىاليهتلىك كومىتېت، ناھىيىلىك 

 ئاساسىي قاتالم تهشكىالتى 78تېت، ياچېيكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كومىتېت، رايونلۇق كومى

 12بۇنىڭ بىلهن بۇ پارتىيىنىڭ تهشكىلىي سىستېمىسى پۈتۈن شىنجاڭدىكى . تهسىس قىلىنغان

ئۇالر كۈچىنى .  ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك ئورۇنغا كېڭهيگهن22ۋىاليهت، ئوبالست، شهھهر ۋە 

جۈملىدىن .  مهجبۇرالش قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى قولالنغانتېز كېڭهيتىش ئۈچۈن ئالداش ۋە

دەپ جار سېلىپ، "  يىللىق تارىخقا ئىگه23) شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"(

ھهرخىل ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلهر ۋە تهشكىلىي . ئاممىنى ئۆزلىرىگه ئىشهندۈرمهكچى بولغان

تهشكىالتىمىزغا "ققىي قىلدۇرغان، ھهتتا مۇناسىۋەتلهردىن پايدىلىنىپ ئهزا تهرە

. دەپ زورلۇق بىلهن تهھدىت سالغان" قاتناشمىغانالرنىڭ كاللىسى ئېلىنىدۇ، ئۆيى ئاختۇرۇلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىلله جهمئىيهتكه نارازىلىقى بار ھهم تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بارالرنى سىياسىي 

 1969. شكىالتقا قاتنىشىشقا مهجبۇرلىغانجهھهتتىن ئازدۇرۇپ ياكى پۇل بىلهن قىزىقتۇرۇپ ته

بۇ پارتىيه يهنه بۆلگۈنچى .  كىشىگه يهتكهن1552 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه بۇ پارتىيىگه كىرگهنلهر –

ھاكىمىيهت قۇرۇش سىياسىي نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى تېزلىتىش، ھهرقايسى جايالردىكى 

بىرلىكىگه ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن تارماق ئاپپاراتالرنىڭ تهشكىلچانلىقى ۋە ئىدىيىۋى 

بۇنىڭ . جايالردىكى تارماق ئاپپاراتالردىن ئۆز پروگراممىسىنى تۈزۈپ چىقىشنى تهلهپ قىلغان

بىلهن ئۇالر شىنجاڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش باش نىشانىنى چۆرىدەپ، تېخىمۇ 

  . غان پىالننى تۈزۈپ چىققانكونكرېت بولغان ھهم ئۆز جايىنىڭ ئهھۋالىغا ماس كېلىدى

تهشكىالت تهرەققىي قىلدۇرۇش بىلهن " شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى     "

بىر ۋاقىتتا، يهنه بار كۈچى بىلهن بۆلگۈنچىلىك جامائهت پىكرى پهيدا قىلىپ، ھهر مىللهت 

 نهچچه 50 كېيىن بولۇپ –بۇ پارتىيه ئىلگىرى . ئاممىسىغا بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى سىڭدۈرگهن

" مۇستهقىللىق گېزىتى"، "ئويغىنىش گېزىتى"، "مهشەئل گېزىتى", خىل تهشۋىق ۋەرەقىسىنى

بۇالر ئاساسهن .  ژۇرنالالرنى بېسىپ، يوشۇرۇنچه ھهر تهرەپكه تارقاتقان–دېگهندەك گېزىت 

ۋە " پانتۈركىزم"مىللىي ئۆچمهنلىكنى تهرغىب قىلىش، شىنجاڭ تارىخىنى بۇرمىالش، 

ئىدىيىسىنى تارقىتىشنى مهزمۇن قىلغان بولۇپ، ئىدىيىۋى مالىمانچىلىق پهيدا " پانئىسالمىزم"

  . قىلىپ، كۈچ زورايتىش ۋە توپىالڭ كۆتۈرۈشكه قۇاليلىق يارىتىشنى مهقسهت قىلغان

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي . "     توپىالڭ كۆتۈرۈشكه پائال تهييارلىق قىلغان

قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈشنى جىددىيلهشتۈرۈپ، ھهرقايسى " مهركىزىي كومىتېتى"، "ىپارتىيىس
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، "قوراللىق كۈرەش بازىسى قۇرۇشنى تېزلىتىش"ۋىاليهت، ئوبالستالردىكى شۆبه بيۇرولىرىغا 

 كېچهك قاتارلىق جهڭ الزىمهتلىكلىرىنى پائال – ياراغ، ئاشلىق، كىيىم – دورا، قورال –ئوق "

بۇنىڭ بىلهن توپىالڭ راسخوتىنى تهييارالش ئۈچۈن . ھهققىدە يوليورۇق بهرگهن" تهييارالش

ھهرقايسى جايالردىكى تارماق ئاپپاراتالر ئۈزلۈكسىز بانكا، ئامبار، ماگىزىن، ئاشلىق دۇكانلىرىنى 

 قېتىم بۇالڭچىلىق قىلىپ، 22جۈملىدىن ئۈرۈمچى، ئىلى، قاراماي قاتارلىق جايالردىال . بۇلىغان

چېگرىغا يېقىن جايالردىكى تارماق ئاپپاراتالر . ىڭ يۈەندىن ئارتۇق نهق پۇلنى بۇلىغان م100

بولسا قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈشنى پائال پىالنالپ، چهت ئهلنىڭ قوللىشىغا تايىنىپ بۆلگۈنچى 

" ئالتاي شۆبه بيۇروسى"جۈملىدىن . ھاكىمىيهت قۇرۇش كونا چۈشىنى قايتا چۈشهشكه ئۇرۇنغان

 تۈلۈك تهييارالپ، ھهرىكهت – كېچهك، ئوزۇق – ياراغ توپالپ، كىيىم –هرەپتىن قورال كۆپ ت

" بورتاال شۆبه بيۇروسى. "خهرىتىسى سىزىپ، قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈشكه تهييارلىق قىلغان

 ياراغلىرىنى بۇالپ، قاراتۇرۇق تاغ ئېغىزىدا قوراللىق –ھهربىي قىسىم ۋە ساقچىخانىنىڭ قورال 

غۇلجا ناھىيىسى " ئىلى كومىتېتى. "ۇرۇپ  پارتىزانلىق ئۇرۇشى قىلىش پىالنىنى تۈزگهن بازا ق

 دورىالرنى بۇالپ، ھهر ۋاقىت توپىالڭ – ياراغ، ئوق –نوغايتۇ كۆمۈر كېنىدىكى قورال 

شىنخۇ ياچېيكىسى ھهتتا ئىشلهپچىقىرىش " تارباغاتاي شۆبه بيۇروسى. "كۆتۈرۈشنى پىالنلىغان

ن توننىدىن ئارتۇق بۇغدىيىنى پىششىقالپ ئىشلهپ ئۇن قىلىپ ساقالپ، توپىالڭنىڭ ئهترىتىنىڭ ئو

شۇنداقتىمۇ بۇ قوراللىق توپىالڭ پائالىيهتلىرىنىڭ ھهممىسى .  تۈلۈكى قىلماقچى بولغان–ئوزۇق 

جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى تهرىپىدىن ۋاقتىدا بىتچىت قىلىنىپ، سۇيىقهستى ئهمهلگه 

  . ئاشمىغان

    كۈچىنىڭ بارىچه چهت ئهل بىلهن بىرلىشىپ، چهت ئهل كۈچلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشكه 

ئۈرۈمچى "، "ئىلى كومىتېتى"، "شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى. "ئۇرۇنغان

 ئادەمنى 26 قېتىمدا 12 كېيىن بولۇپ –ئىلگىرى " ئالتاي شۆبه بيۇروسى"، "تارماق ئورگىنى

يوشۇرۇنچه )  سىنى قولغا چۈشۈرگهن12خهۋپسىزلىكى، چېگرا مۇداپىەئ تارماقلىرى جامائهت (

سوۋېت ئىتتىپاقى، تاشقى مۇڭغۇلىيىگه ئهۋەتىپ، سوۋېت ئىشپيونلۇق ئورگانلىرى بىلهن ئاالقه 

 ياراغ، ئاالقىلىشىش ئۈسكۈنىلىرىگه ئېرىشمهكچى بولغان، ھهتتا سوۋېتنىڭ –باغالپ، قورال 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلۇق ئاخبارات . چى ئهۋەتىشىنى تهلهپ قىلغانھهربىي مهسلىھهت

جامائهت خهۋپسىزلىكى، ( ئادەمنى 14 ئاخىر بولۇپ توققۇز تۈركۈمدە –ئورگانلىرىمۇ ئىلگىرى 

 ياراغ، –تېلېگراف ئاپپاراتى، قورال ) چېگرا مۇداپىەئ تارماقلىرى توققۇزىنى قولغا چۈشۈرگهن

شهرقىي تۈركىستان خهلق "لهن يوشۇرۇنچه شىنجاڭغا ئهۋەتىپ، پائالىيهت راسخوتى بى

نىڭ مۇھىم غوللۇق خادىملىرى بىلهن ئاالقه باغالپ، ئۇالرنىڭ توپىالڭ "ئىنقىالبىي پارتىيىسى

  . پىالنلىشىغا ھهمدەم بولماقچى بولغان
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  نى بىتچىت قىلىش"شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى. "3

  

قۇرۇلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ تارماق " ۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىشهرقىي ت    "

ئاپپاراتلىرى تېزلىكته پۈتۈن شىنجاڭغا كېڭىيىپ بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى شهكىللهندۈرۈپ، 

جامائهت . ھهدەپ چهت ئهل بىلهن ئاالقه باغالپ بۆلگۈنچىلىك قۇتراتقۇلۇقى قىلدى

ىتى تېزال بايقاپ، دەرھال بىتچىت قىلىش خىزمىتىنى قانات خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى بۇنى ناھاي

  .يايدۇردى

نىڭ رەئىسى "شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى" ئايدا – 6 يىلى – 1968      

توختى قۇربان بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى قىلغانلىقتىن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاممىۋى 

ئهسلىدە (بۇنىڭ بىلهن نىياز ئۆمهر ۋە ئىسمايىل ئىبراھىم . دىتهشكىالتالر تهرىپىدىن قامال

ئاپتونوم رايونلۇق پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ كادىرى بولۇپ، كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ 

مهركىزىي "، "شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"ۋاقتىنچه ) كهتكهن

 ئايدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم – 1 يىلى – 1969. نىڭ خىزمىتىگه مهسۇئل بولدى"كومىتېتى

شهرقىي تۈركىستان خهلق "رايونلۇق جامائهت خهۋپسىزلىكى ئامانلىق قوغداش تارماقلىرى 

 ئايدا ئىسمايىل ئىبراھىم – 2. نى رەسمىي دېلو تۇرغۇزۇپ تهكشۈردى"ئىنقىالبىي پارتىيىسى

شهرقىي " قولغا ئېلىندى، بۇنىڭ بىلهن  ئايدا نىياز ئۆمهر– 3. سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتتى

. پالهچ ھالغا چۈشۈپ قالدى" مهركىزىي كومىتېتى"، "تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى

، ئىدىرىس )ئاپتونوم رايونلۇق خهلق بانكىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى(شۇنىڭدىن كېيىن، مۇتهللىپ 

) ىمه ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرىشىنجاڭ ھهربىي رايونى پىيادە ئهسكهرلهر مهكتىپى تهرج(

بۇۋاقىتتا جامائهت . قاتارلىقالر ئوتتۇرىغا چىقىپ يېڭى رەھبهرلىك يادروسىنى تهشكىللىدى

 كېيىن بولۇپ شىمالىي شىنجاڭنىڭ چېگرىغا يېقىن –خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئىلگىرى 

رماق نىڭ ھهرقايسى تا"شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"جايلىرىدىكى 

شىمالىي . ئاپپاراتلىرىنى بىتچىت قىلىپ ئۇالرنىڭ توپىالڭ سۇيىقهستىنى مهغلۇپ قىلدى

 ئايدا جهنۇبىي – 8شىنجاڭدىكى مهغلۇبىيهتنىڭ بېسىمى ئاستىدا مۇتهللىپ ۋە ئىدىرىس ئامالسىز 

غا "جهنۇبىي شىنجاڭ شۆبه بيۇروسى"شۇنىڭ بىلهن . شىنجاڭدا ئىش تېرىشنى ئۈمىد قىلدى

دەپ، دەرھال جهنۇبىي " ھازىر جهڭ قىلىشنىڭ ئهڭ ياخشى پۇرسىتى"خهت ئهۋەتىپ مهخپىي 

شىنجاڭدا قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈش ھهققىدە يوليورۇق بهردى ھهم يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا 

قوراللىق كۈرەشنىڭ ئاۋانگارتىغا ئايلىنىپ قوراللىق كۈرەش يولىدا تهۋرەنمهي "ئۇالردىن 

سىياسىي "، "قوماندان"نى تهلهپ قىلىپ، "تهھكهم بازا قۇرۇشبىر مۇس"، "مېڭىش

  . الرنى بهلگىلىدى"كومىسسار



www.uyghurweb.net 

 110

نىڭ "جهنۇبىي شىنجاڭ شۆبه بيۇروسى"    يوليورۇق تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئهينى ۋاقىتتىكى 

دەرھال قهشقهر، مهكىت قاتارلىق ) قهشقهر تراكتور پونكىتىنىڭ باشلىقى(شۇجىسى ئاخۇنوف 

: كى غوللۇق ئۇنسۇرالر، ھهيەئتلهرنى يىغىپ جىددىي يىغىن ئاچتى ھهم يىغىنداجايالردى

ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردا يېقىندا نۇرغۇن يولداشلىرىمىزنى تۇتۇپتۇ، قهشقهردە تېخى بىزگه "

شهرقىي (بىز دەرھال چېگرىدىكى جايالرغا قاراپ ئىلگىرىلهپ، يهر ئىگىلهپ، . قول سالمىدى

ستهقىللىقىنى جاكارالپ، چهت ئهلدىكى قوراللىق كۈچلهرنى جهلىپ قىلىپ نىڭ مۇ)تۈركىستان

) چهتكه قېچىش(توپىالڭ "شۇنداقال . دەپ جاكارلىدى" دائىرىمىزنى كېڭهيتىشىمىز كېرەك

 كۈنى ھهرىكهتلىنىشنى قارار – 20 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1969قۇرۇپ، " رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى

 –ئاتۇشنىڭ سۇغۇن قازى دېگهن يېرىدە ئۇچرىشىپ جۇڭگو قىلىپ، قهشقهر، مهكىتتىن چىقىپ 
 تىن 70 كۈنى مهكىتتىكى – 20 ئاينىڭ – 8. سوۋېت چېگرىسىغا قاراپ ئىلگىرىلهشنى بېكىتتى

 ياراغ ئامبىرىنى بۇالپ توپىالڭ –ئارتۇق توپىالڭچى ئاۋۋال ناھىيىلىك خهلق ئهسكهرلىرى قورال 

 23 ئاينىڭ – 8تۇرۇپ چېگرىغا قاراپ ئىلگىرىلهۋاتقاندا، كۆتۈرۈپ، ئارقىدىن ئىككى ماشىنىغا ئول

 كۈنى يهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى ۋە ھهربىي قىسىم سۇغۇن قازىدا ئۇالرنى –

قورشىۋېلىپ، جاھىللىق قىلىپ قارشىلىق كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغان بهش ئۇنسۇرنى ئېتىپ تاشالپ، 

 پايدىن ئارتۇق ئوق 940پىلىموت، ئاپتومات، مىلتىق،  دانه تۈرلۈك 48 ئادەمنى تىرىك تۇتۇپ، 69

شهرقىي "يهنه . ھهم بىر تۈركۈم قاتىللىق قوراللىرى ۋە ماددىي ئهشياالرنى قولغا چۈشۈردى

ۋە " پارتىيه پروگراممىسى"، "نىزامنامىسى"نىڭ "تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى

قهشقهردىكى . ىرىنى قولغا چۈشۈردىقاتارلىق جىنايهت پاكىتل" مۇستهقىللىق گېزىتى"

 – 8توپىالڭچىالر ئاخۇنوفنىڭ باشچىلىقىدا سۇغۇن قازىغا قاراپ مهخپىي ئىلگىرىلهۋاتقاندا، 
 كۈنى خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى ۋە خهلق ئهسكهرلىرى يهرلىك ھهرمىللهت – 22ئاينىڭ 

نوفنى ئۆز ئىچىگه ئالغان خهلقىنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا تېزلىكته ئۇالرنى قورشىۋېلىپ، ئاخۇ

  . بهش توپىالڭچىنى ئېتىپ تاشالپ، قالغانلىرىنى تىرىك قولغا چۈشۈردى

ئىلى كومىتېتى " شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى" ئايدا – 8 يىلى – 1969     

چىلىك  دورىالرنى بۇالپ بۆلگۈن– ياراغ، ئوق –غۇلجا ناھىيىسى نوغايتۇ كۆمۈر كېنىدىكى قورال 

ئهمما، يهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى بۇنى ۋاقتىدا . توپىلىڭى كۆتۈرمهكچى بولدى

  . تارمار قىلىپ بۆلگۈنچىلىكنى ئىشقا ئاشۇرمىدى

     قوراللىق توپىالڭنى تىنچىتىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئاپتونوم رايونلۇق جامائهت خهۋپسىزلىكى 

 يىلى ئاخىرى – 1970راپلىق مهخسۇس تهكشۈرۈش ئارقىلىق ئامانلىق ساقالش تارماقلىرى ئهت

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي . "پۈتكۈل بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى تارمار قىلدى

نىڭ تهشكىلىي ۋە پائالىيىتى توغرىسىدا ئىگىلىگهن ئهھۋالالرغا ئاساسهن شىنجاڭ "پارتىيىسى

ربىي رايونى پارتكومى بۇنى ئازادلىقتىن كېيىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكهن ۋە شىنجاڭ ھه
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شىنجاڭدا يۈز بهرگهن كۆلىمى ئهڭ كهڭ، تهشكىلى، پروگراممىسى پىالنى بار بولغان 

. بۆلگۈنچىلىك ۋەقهسى دەپ بېكىتىپ، ئهھۋالنى جهرھال مهركهزگه بىۋاسىته دوكالت قىلدى

ۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا  ئىسپاتالرغا، تهكش–مهركهز دوكالتنى كۆرگهندىن كېيىن دەلىل 

 ئىسپاتلىرى تولۇق –ئهھمىيهت بېرىش ؛ سىياسهتنى ئىگىلهپ، جىنايىتى قهبىھ، دەلىل 

كاتتىۋاشالر، تايانچىالرغا قاتتىق زەربه بېرىش ؛ بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى 

ڭچىلىك قىلىش ؛ قاتتىق تهنقىد قىلىپ، قايمۇققان، قورقۇپ ئهگهشكهن، ئىقرار قىلغانالرغا كه

ئىشنى كېڭهيتىۋېتىشنىڭ،دۈشمهننىڭ مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ قااليمىقانچىلىق چىقىرىپ 

  . نهزەرنى بۇراشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھهققىدە يوليورۇق بهردى–دىققهت 

     شۇنىڭدىن كېيىن، ئاپتونوم رايونلۇق جامائهت خهۋپسىزلىكى ئامانلىق ساقالش تارماقلىرى 

بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى پۈتۈن شىنجاڭ " ي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىشهرقى"

 ئايغا كهلگهندە پۈتۈنلهي – 3  يىلى 1970دائىرىسىدە قانۇن بويىچه تازىالپ ۋە بىر تهرەپ قىلىپ، 

 دىن ئارتۇق ئادەم بۇنىڭغا 5000پۈتۈن شىنجاڭ بويىچه , ستاتىستىكىغا قارىغاندا. بىتچىت قىلدى

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي " ئادەم 1165لغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە چېتى

 ئادەم 135 ئادەم قانۇن بويىچه جازاالنغان، 230نىڭ ئهزاسى دەپ بېكىتىلگهن، "پارتىيىسى

بولۇۋاتقان " مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى"كېيىن بۇ ۋەقهنىڭ . باشقىچه بىر تهرەپ قىلىنغان

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي " بهرگهنلىكى، قولغا چۈشۈرۈلگهن ئاالھىدە شارائىتتا يۈز

ئهزالىرىنىڭ ئهھۋالىنىڭ مۇرەككهپ بولغانلىقى، يهنه كېلىپ كۆپىنچىلىرىنىڭ ئىقرار " پارتىيىسى

قىلىپ، جىنايىتىنى تونۇپ قانۇنغا بويسۇنغانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، زەربه بېرىش دائىرىسىنى 

 ئايدا – 8 يىلى – 1975بېرىش دائىرىسىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن، مهركهزنىڭ تارايتىش، تهربىيه 

بهرگهن يوليورۇقىنىڭ روھىغا ئاساسهن ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بۇ ۋەقهنى يېڭىۋاشتىن بىر 

جۈملىدىن توپىالڭدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن، قانۇن بويىچه . تهرەپ قىلىشنى قارار قىلدى

 1165 باش جىنايهتچىدىن باشقا، قالغان 387هرەپ قىلىنغان جازاالنغان ۋە باشقىچه بىر ت

ئادەمنىڭ ھېچقايسىسى مهزكۇر پارتىيىنىڭ ئهزاسى دەپ بېكىتىلمهي، خاتالىق ئۆتكۈزۈلگهن 

 108جازا ئۆتهۋاتقان ۋە بىر تهرەپ قىلىنماي قاماقتا تۇرۇۋاتقان . دېيىلىپ بىر تهرەپ قىلىندى

، جىنايىتىنى تونۇمىغان، جازا ئۆتهۋاتقان مهزگىلدىمۇ ئادەم ئىچىدە قىلمىشى قهبىھ بولغان

بۇزغۇنچىلىق پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغانالردىن باشقا، قىلمىشى يېنىڭ بولغان، جىنايىتىنى 

  . تونۇپ قانۇنغا بويسۇنغانالر يېنىك جازاغا ئۇچرىدى ياكى مۇددەتتىن بۇرۇن قويۇپ بېرىلدى

شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي "ىدا يۈز بهرگهن بۇ  يىللىر– 60 ئهسىرنىڭ – 20     

ۋەقهسى كۆلىمى ئهڭ كهڭ، چېتىلغانالر ئهڭ كۆپ، داۋامالشقان ۋاقتى ئهڭ ئۇزۇن " پارتىيىسى

بولغان بىر قېتىملىق ۋەقه بولۇپ، ئۇ بىر تهرەپتىن يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇشتىن بۇرۇنقى شىنجاڭدا 

ىڭ قالدۇقلىرىنىڭ ئۆزىنى ئومۇميۈزلۈك ئاشكارىلىشى قۇرۇلغان ئىككى بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتن
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ئۇ . بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن تاشقى دۈشمهن كۈچلهرنىڭ قۇتراتقۇلىقىنىڭ نهتىجىسى ئىدى

ۋە " پانئىسالمىزم"مهيلى پروگراممىسى ياكى پايدىالنغان ۋاسىتىسى جهھهتتىن بولسۇن يهنىال 

نهزەرىيىسىنى يېتهكچى قىلغان بولۇپ، " ىستانشهرقىي تۈرك"نى يادرو قىلغان " پانتۈركىزم"

خهلقائرا ۋە دۆلهت ئىچىدىكى مۇھىتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇنىڭ بارلىققا كېلىش ئارقا كۆرۈنۈشى 

يهنىال تارىختىكى ئىككى بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنىڭ بارلىققا كېلىش ئارقا كۆرۈنۈشى بىلهن 

زىيهتتىن پايدىلىنىپ، تاشقى كۈچلهرنىڭ يهنى ئۇ دۆلهت ئىچىدىكى قااليمىقان ۋە. ئوخشاش

بار " يېڭىلىق"ناۋادا پهرق ۋە . قوللىشىغا تايىنىپ بۆلگۈنچىلىك مهقسىتىگه يهتمهكچى بولغان

نى قۇرۇپ، سىياسىي "شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى"دېيىلسه، ئۇنداقتا ئۇ 

" ئهمهلدە كۆرسهتمهكچى"زەرىيىسىنى بۆلگۈنچىلىك نه" شهرقىي تۈركىستان"پارتىيه ئارقىلىق 

  . بولغان

  

   پاراگراف پاراكهندىچىلىك ۋەقهلىرىنىڭ كۆپلهپ يۈز بېرىشى ۋە بىر تهرەپ قىلىنىشى– 3

  

  ئىسالھات، ئېچىۋېتىش دولقۇنىدىكى پاراكهندىچىلىك. 1

  

 يىلىدىن باشالپ ئىسالھات ۋە سىرتقا قارىتا ئىشىكنى ئېچىۋېتىش – 1978     ئېلىمىز 

 يىللىرىدىن كېيىن بۇ سىياسهتنىڭ – 80 ئهسىرنىڭ – 20. ياسىتىنى يولغا قويۇشقا باشلىدىسى

 بارا –سىياسىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىساد، مىللهت ۋە دىن قاتارلىق جهھهتلهردىكى رولى بارا 

كىشىلهر سىنىپىي كۈرەشنى ئاساس قىلىش قارىشىدىن تهدرىجىي قۇتۇلۇپ، . گهۋدىلهندى

ەققىي قىلدۇرۇش ھهر دەرىجىلىك ھۆكۈمهت ۋە ھهر مىللهت خهلقىنىڭ دىققهت ئىقتىسادنى تهر

 بازار –يېزىالردىكى مهھسۇالتقا باغالپ ھۆددىگه بېرىش، يېزا . مهركىزىگه ئايالندى

 خهلق باشقۇرۇشىدىكى يهككه ئىگىلىكنىڭ بارلىققا كېلىشى كارخانىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە

ئىقتىسادقا يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشۇپ، پىالنلىق ئىگىلىك پهيدىنپهي سوتسىيالىستىك بازار 

چېگرىدىكى، دېڭىز بويىدىكى ئېغىزالرنىڭ ئېچىۋېتىلىشى تاشقى . ئىگىلىكىگه ئورۇن بوشاتتى

ئىنتايىن سولچىل . ڭ نهزەر دائىرىسىنى كېڭهيتتىئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كىشىلهرنى

 بارا –ئىدىيه تهدرىجىي يوقاپ، بىر خىل ئازادە، دېموكراتىك سىياسىي، ئىجتىمائىي مۇھىت بارا 

ئهمما، مۇشۇنداق جىددىي ئۆزگىرىشته، جهمئىيهتتىكى ھهرقايسى تهرەپتىكى . شهكىللهندى

يهنه . دە سوقۇلۇش، ھهتتا توقۇنۇش كېلىپ چىقتىئامىلالرنىڭ قايتىدىن بىرىكىشى جهريانىدا بهزى

بىر تهرەپتىن، ئېچىۋېتىش جهريانىدا ئىلگىرى كىرەلمىگهن تۈرلۈك ئىدىيىلهر دۆلهت ئىچىگه 

بۇنداق كۆز قاراش زور دەرىجىدە . كىرىپ جهمئىيهتنىڭ ئۆزگىرىشىگه يهنه يېڭى مهزمۇن قوشتى

قىمدا يوشۇرۇن ئېقىمالرنىڭ ئوخچۇشى ئۆزگهرگهن، مهنپهئهت قايتا تهشكىللهنگهن زور ئې
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ئهسلىدىن نورمال ئىش بولسىمۇ، ئهمما شىنجاڭدا بۆلگۈنچى كۈچلهر ھهدەپ مالىمانچىلىق پهيدا 

  . قىلىپ، تهدرىجىي تىنجىۋاتقان شىنجاڭ ۋەزىيىتىدە يهنه دولقۇن كۆتۈردى

ىشىگه ئهگىشىپ  دىن سىياسىتىنىڭ ئهمهلىيلىش. خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر ئېچىلدى) 1      (

ئىسالم دىنى شىنجاڭدا جانلىنىشقا باشالپ، ئاۋۋال مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر، ئارقىدىن 

دىنىي مهكتهپ ئىسالم دىنىنىڭ ئاالھىدە ئوقۇتۇش . خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر مهيدانغا كهلدى

ئۇنىڭ  تهربىيه تۈزۈلمىسى بولۇپ، –شهكلى، تارىختىن قېپقالغان فېوئداللىق دىنىي تهلىم 

ئاالھىدىلىكى مهسچىتتىكى دىنىي تهربىيه بىلهن مهكتهپتىكى بىلىم تهربىيىسىنى ئۆزئارا 

 يىلىدىكى دىن ئىسالھاتىدا ئۇ ھازىرقى زامان مىللىي مائارىپىغا – 1957. بىرلهشتۈرۈش ئىدى

ئۇيغۇن كهلمىگهنلىكتىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان بولۇپ، خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر مهسچىتلهر 

ياكى شهخسلهر تهرىپىدىن ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتىگه خىالپ ھالدا قۇرۇلغان دىنىي مهكتهپ 

لهرنى، مهخپىي مهدرىسلهر بولسا مۇناسىۋەتلىك تهرەپلهرنىڭ تهقىب قىلىشى ئاستىدا )سىنىپ (

ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئهتىگهندە ۋە كهچته ئوقۇتۇش شهكلىنى قولالنغان 

 قىلىشقا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن نامدا تارقىلىپ ئهمهلىيهتته تارقالمىغان يوشۇرۇن ياكى تهقىب

مهزگىلىدە، دىنىي " مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى. "الرنى كۆرسىتهتتى)نۇقتا(دىنىي كۇرس 

مهكتهپلهر ئاساسهن دېگۈدەك تاقىۋېتىلگهن بولۇپ، ئوقۇش يېشىدىكى بالىالر ئاساسىي 

ۇرا مهكتهپلهرگه كىرىپ ئۆلچهملىك ھازىرقى زامان مائارىپ تهربىيىسى جهھهتتىن باشالنغۇچ، ئوتت

ئىسالھات، ئېچىۋېتىشتىن كېيىن، دىنىي ئاڭ كۈچهيگهنلىكتىن ۋە سىياسهت . ئالغانىدى

خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ "قويۇۋېتىلگهنلىكتىن، دەسلهپته ھهرقايسى جايالردا ھۆكۈمهتنىڭ 

 ئارقىدىن مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر –گه  قارىماي ئارقا دېگهن بهلگىلىمىسى" قۇرۇشقا بولمايدۇ

  .  بهسته خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ قۇردى–ئارقىدىن جايالردىكى شهخسلهر بهس . قۇرۇلدى

نىڭ )كۇرسالر( يىللىرىنىڭ دەسلىپى خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر – 80 ئهسىرنىڭ – 20      

دىنىي مهكتهپ ئاچقانالر مۇرەككهپلىشىپ، بۇ مهزگىلدە خۇسۇسىي . بىخالنغان باسقۇچى بولدى

 پېرىخونالرمۇ، ئادەتتىكى دېھقانالرمۇ، –رەسمىي دىندارالرمۇ، سهييارە ئاخۇنالرمۇ، باخشى 

ھهتتا مهكتهپتىكى ئوقۇتقۇچىالرمۇ قاتناشتى، ئورۇننى دىنىي مهكتهپ ئاچقانالر ئۆزى تالالپ، 

 يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىغا – 80نىڭ  ئهسىر– 20. كۆپىنچه ئۆسمۈرلهر، ياشالرنى ئوقۇتتى

كهلگهندە، خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر بارغانسېرى كۆپىيىپ، بهزى جايالردا پهقهتال 

تىزگىنلهنمىدى، بۇ مهزگىلدە مهسچىتلهر، شهخسلهر خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ ئېچىپال 

رغۇن ئاخۇنالر مهسىلهن، خېلى نۇ. قالماي، دىنىي زاتالرمۇ ئۆز نامى بىلهن ئوقۇغۇچى ئوقۇتتى

بهزى جايالردا خۇسۇسىي دىنىي .  دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىغا ساۋاق بهردى300ئۆزى شهخسهن 

مهكتهپ ئاچقانالر ھۆكۈمهتنىڭ بهلگىلىمىسىگه پهرۋا قىلمايال قالماي، تېخى قارشىلىق 

مهسىلهن، پىچان ناھىيه بازىرى تۆۋەن قوۋۇق كهنتىدىكى نىزامىدىن دامولال . كۆرسهتتى
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 ئوغۇل – تىن ئارتۇق قىز 40ىي دىنىي مهكتهپ ئېچىپ، ھهرقايسى جايالردىن خۇسۇس

ساقچىخانا ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى ۋاقىتلىق نوپۇسالرنى . ئوقۇغۇچىنى قوبۇل قىلغان

ئېلىپ ساقچىخانىغا بېرىپ، " قۇرئان"تىزىملىماقچى بولغاندا، ئۇ ئوقۇغۇچىالرنى باشالپ قولىغا 

بۇ خىل . ه يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ تىالۋەت قىلىپ ھهيۋە كۆرسهتكهنئوقۇغۇچىالر بىلهن بىلل

ئهھۋالالرغا قارىتا، ئاپتونوم رايونلۇق دىنىي ئىشالرنى باشقۇرۇش تارمىقى ۋە ئىسالم جهمئىيىتى 

.  كېيىن بولۇپ بهزى نىزامالرنى تۈزۈپ، قېلىپالشتۇرۇش خىزمىتىنى ئىشلىدى–ئىلگىرى 

 خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر ۋە ئوقۇغۇچىالر تازىالندى ھهم  يىلالردا،– 1989 – 1988بولۇپمۇ 

ئهمما، تۈرلۈك سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن بۇ خىزمهت كۆزلىگهن ئۈنۈمگه . تهرتىپكه سېلىندى

ئېرىشهلمهي، قىسمهن رايونالردا دىنىي قىزغىنلىق ۋە خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ ئېچىش تۈپتىن 

ا ئاساسالنغاندا، شۇ يىلى پۈتۈن شىنجاڭدىكى  يىلىدىكى ستاتىستىكىغ– 1989. يوقىتىلمىدى

 كه يېتىپ ، ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر ئون مىڭدىن 938) كۇرسالر(خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر 

  . ئاشقان

نىڭ بااليىائپىتى "مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى"     خۇسۇسىي ياكى مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر 

قتىن دەسلهپته مۇسۇلمانالرنىڭ دىنغا تهشنا بولۇشتهك ئهمدىال ئاخىرالشقان مهزگىلدە قۇرۇلغانلى

ئهمما، مهسىلىنىڭ چاتاق يېرى، بۆلگۈنچى كۈچلهر بۇ . رېائل ئېھتىياجىنى قاندۇرغان

نى ئهسهبىي دىنىي )كۇرس(پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، خۇسۇسىي ياكى مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر 

 سورۇنغا ئايالندۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالرغا ئۇنسۇرالر ۋە بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنى يېتىشتۈرىدىغان

قىلىش ۋە شىنجاڭ تارىخىنى بۇرمىالش ئىدىيىسىنى سىڭدۈرۈپ، ئۇالرنىڭ تېررورلۇق " غازات"

قاغىلىقتىكى دىنىي مهكتهپلهر دەل بۇنىڭ تىپىك . پائالىيىتى قىلىش ماھارىتىنى يېتىلدۈرگهن

  . مىسالىدۇر

ولۇپ، پاكىستان كونتروللۇقىدىكى كهشمىر بىلهن      قاغىلىق جهنۇبىي شىنجاڭغا جايالشقان ب

تۇتىشىدۇ، تارىختا ئىزچىل دىنىي كۈچلهر كۈچلۈك جاي بولۇپ كهلگهن، دىنىي مائارىپ 

 يىللىرىدىن كېيىن بۇ يهردە دىنىي مائارىپ ئهسلىگه كېلىپال – 80 ئهسىرنىڭ – 20. ئۈزۈلمىگهن

يىلىدىكى ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا،  – 1989. قالماي، ئۇنىڭ كۆلىمى، تهسىرىمۇ كېڭهيگهن

 سى ناھىيه بازىرىدا، 17 خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ قۇرۇلغان بولۇپ، بۇنىڭ 33پۈتۈن ناھىيىدە 

 گه، ئوقۇش پۈتتۈرگهنلىرى 732ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر .  كهنتلهردە قۇرۇلغان– سى  يېزا 16

ى كهڭ بولۇپ، پۈتۈن شىنجاڭنى نهچچه مىڭغا يهتكهن، ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهنبهسى ناھايىت

تېخىمۇ مۇھىمى .  ياش، ئهڭ كىچىكى بهش ياش بولغان28ئهڭ چوڭى . دېگۈدەك قاپلىغان

تۆۋەندە (شۇكى، بۇ ناھىيىدىكى خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر ئابلىكىم مهخسۇم ھاجىنى 

 يادرو قىلغان دىنىي مائارىپ سىستېمىسىنى) قىسقارتىلىپ ئابلىكىم مهخسۇم دېيىلىدۇ

ئۇ كونا جۇڭگودىن قالغان دىنىي زات بولۇپ، شىنجاڭنىڭ دىنىي ساھهسىدە . شهكىللهندۈرگهن
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ئهمما، ئارقا كۆرۈنۈشى مۇرەككهپ . خېلى يۇقىرى ئابرۇيغا ۋە چوڭقۇر بىلىمگه ئىگه بولغان

. بولۇپ، مهمتىمىن ھهزرەت قاتارلىق بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر بىلهن زىچ مۇناسىۋەت ئورناتقان

سىياسهت ئهمهلىيلهشكهندىن .  يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان20تىن كېيىن ئازادلىق

كېيىن، پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ ناھايىتى زور ئىشهنچىسى ۋە ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشىپ، ئۇزۇن 

مهزگىل قاغىلىق چوڭ جامىەئسىنىڭ خاتىپى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىسالم دىنىي جهمئىيىتىنىڭ 

ئۇ بۇ . تى ۋە قاغىلىق ناھىيىلىك ئىسالم دىنىي جهمئىيىتىنىڭ رەئىسى بولغاندائىمىي ھهيئى

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئۆزى باش بولۇپ، شاگىرتلىرىنى ھهمدەملهشتۈرۈپ تهدرىجىي دىنىي 

ئۇنىڭ دىنىي مهكتىپىدىكى ئوقۇغۇچىالر پۈتۈن . مائارىپ سىستېمىسىنى شهكىللهندۈرگهن

  . شاگىرتلىرى پۈتۈن شىنجاڭغا تارقالغان.  نى ئىگىلىگهن61%ناھىيىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

    ئۇنىڭ باشچىلىقىدا قاغىلىق ناھايىتى تېزال پۈتۈن شىنجاڭدىكى خۇسۇسىي دىنىي 

مهكتهپلهرنىڭ مهركىزىگه ئايلىنىپال قالماي، ماھىيهتته يهنه بۆلگۈنچى كۈچلهرنى تهربىيىلهيدىغان 

مۇستهقىللىقى " شهرقىي تۈركىستان"دىننى نىقاب قىلىپ ئالدى بىلهن ئۇ . بازىغا ئايالنغان

مۆھتهبهر " يىللىرىنىڭ بېشىدىال – 80 ئهسىرنىڭ – 20جۈملىدىن ئۇ . ئىدىيىسىنى تارقاتقان

دېگهن "  ئۇلۇغ ھهم شهپقهتلىك ئالالھنىڭ ئهمرى–قۇرئاننىڭ نهسىھىتى "ۋە " ھهدىس

 يولىدا قهتئىي چىڭ تۇرۇپ شىنجاڭنىڭ ئىسالم"قولالنمىالرنى نهشر قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا 

مهدرىسته : "يهنه نۇرغۇن تالىپلىرىغا. نى ئوتتۇرىغا قويغان"مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىش

، "تهربىيىلهنگهن كۈچ ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرىمىز

رتىيىنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى سىلهر پۈتۈن زېھنىڭالر بىلهن دىنغا بېرىلىڭالر، كومپا"

بويىچه ئىش قىلىڭالر، ) قۇرئان(سىياسىتى بار، سىلهر قانداقتۇ تهشكىالت قۇرىمىز دېمهي 

قىلماقچى بولغىنىڭالرنى قهغهزگه يازماڭالر، شۇنداق بولسا . ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزى بىر تهشكىل

دىننى .  ھېچنېمه قىاللمايدۇئۇالر دەستهك تاپالمايدۇ، تاپالىغان تهقدىردىمۇ ھۆكۈمهت

گۈللهندۈرۈشته ئۇزاقنى ئويالڭالر، نهچچه ئون يىل تىرىشقاندا ئاندىن كهلگۈسىدە ئىسالم 

غازات "يهنه ئۆزى تهسىس قىلغان دىنىي دەرسلهر ئىچىدە . دېگهن" شىنجاڭنى ئىدارە قىلىدۇ

نى ئۆلتۈرۈش ئىدىيىسىنى ئارقىلىق كاپىرالر" غازات"نى زۆرۈر دەرس قىلىپ، تالىپلىرىغا "تارىخى

ئۇنىڭدىن قالسا، ئۇ شىنجاڭ تارىخىنى بۇرمىاليدىغان دەرسلهرنى تهسىس قىلىپ، . سىڭدۈرگهن

ئۈچىنجى تهرەپتىن ئۇ ئهلهم . شىنجاڭ ئهزەلدىن مۇستهقىل دۆلهت دېگهن سهپسهتىنى تارقاتقان

ۇق مهشىق بازىسىنى جۈملىدىن مهشىق ئهسلىھهلىرىنى ۋە زوراۋانلىق، تېررورل. مهشىقى قىلغان

تهييارالپ، ئوقۇغۇچىالرغا ئهلهم ماھارىتىنى ئۆگىتىپ، ئۇالرنىڭ جىسمانىي كۈچى ۋە 

ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇالردىن مهخپىيهتلىكنى ساقالشنى، ئۆلۈمدىن قورقماي جان پىدا 

  . قىلىش روھىنى يېتىلدۈرۈشنى تهلهپ قىلغان
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ە، ئابلىكىم مهخسۇم يېتىشتۈرگهن نهچچه يۈز ئادەم   يىللىرىغا كهلگهند90 ئهسىرنىڭ – 20    

 ياراغ ياساش قاتارلىق –پارتلىتىش، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، بۇالش، زەھهر سېلىش، قورال 

شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، . تېررورلۇق، زوراۋانلىق پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان

يىللىرىدىكى دىنىي ئهسهبىيلىكنىڭ  – 80 ئهسىرنىڭ – 20خۇسۇسىي، مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر 

مۇھىم مهنبهسى، شۇنداقال زوراۋانلىق، تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنىڭ بىر تۈپ يىلتىزى بولۇپ 

  . قالغان

شىنجاڭ تىنچ ئازاد . چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر سىڭىپ كىرىشكه باشلىدى) 2    (

 بۆلگۈنچىلهرنىڭ ھهممىسى چهت بولغاندىن كېيىن، مهمتىمىن ھهزرەت، ئهيسا قاتارلىق كونا

ئهلگه قېچىپ، چهت ئهلدە بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى  قۇرۇپ، بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى قىلىشقا 

نهچچه ئون يىللىق تىرىشىش ئارقىلىق بهزى دۈشمهن كۈچلهرنىڭ قوللىشىدا ئۇالر . باشلىدى

. تهشكىالت قۇردى كېيىن بولۇپ شىنجاڭنى بۆلۈشنى مهقسهت قىلغان نهچچه ئون –ئىلگىرى 

ئىسالھات، ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى تاشقى ئاالقه چهكلهنگهنلىكتىن چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچى 

 – 80 ئهسىرنىڭ – 20ئهمما، . ئۇنسۇرالرنىڭ سىڭىپ كىرىشى ناھايىتى تهس بولغانىدى
بىر تهرەپتىن، دىن سىياسىتىنىڭ . يىللىرىدىن كېيىن، ئهھۋالدا غايهت زور ئۆزگىرىش بولدى

يهنه بىر . قويۇۋېتىلىشىگه ئهگىشىپ، شىنجاڭدىن  ھهجگه بارىدىغانالر بارغانسېرى كۆپهيدى

تهرەپتىن، چېگرا سودىسىنىڭ تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ چېگرا 

بويلىرىدا نۇرغۇن ئېغىزالر ئېچىلغانلىقتىن شىنجاڭ بىلهن قوشنا دۆلهتلهرنىڭ سودا ئاالقىسى 

 سىرتىدىكىلهرنىڭ ئاالقىسىمۇ يېڭى دەۋرگه قهدەم –يۇقلىشىپ، دۆلهت ئىچى مىسلىسىز قو

چهت ئهلگدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر بۇنداق يېڭى ئازادە مۇھىتتىن پايدىلىنىپ، . قويدى

بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتىنى جىددىيلهشتۈرۈپ، تۈرلۈك شهكىللهر ئارقىلىق دۆلهت ئىچىگه 

   .تهشۋىقات يۈرگۈزدى ۋە سىڭىپ كىردى

    شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي ۋەزىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىسالھات، 

ئېچىۋېتىشنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشىغا ئهگىشىپ، بازار ئىگىلىكىگه ئۆتۈش جهريانىدا 

ئىلگىرىكى تهڭ تهقسىماتچىلىق بۇزۇپ تاشلىنىپ، قىسمهن مىللىي ئاممىنىڭ كىرىمى خېلى بهك 

سىنىپ ئارقىلىق ئىجتىمائىي توپالرنى ئايرىشنىڭ ئاجىزلىشىشىغا ئهگىشىپ، . ۋەنلهپ كهتتىتۆ

دىنىي ئاڭ ۋە مىللىي ئاڭ كۈچىيىپ، ئۇ مىللىي ئاممىنىڭ ئىجتىمائىي توپالرنى ئاڭسىز ھالدا 

يهنه كېلىپ سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنماستىكى ئوتتۇرا . ئايرىيدىغان چېكىگه ئايلىنىپ قالدى

ىيا رايونىدىكى ئهشهددىي مىللىي ۋە دىنىي ئىدىيىمۇ ئوخشىمىغان يولالر ئارقىلىق دۆلهت ئاس

بۇنداق ۋەزىيهتته، چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ تهشۋىقات . ئىچىگه تهسىر كۆرسهتتى

يۈرگۈزۈشى ۋە سىڭىپ كىرىشى ناھايىتى ئاسانال مىللىي كهيپىياتنى قۇترىتىپ، مىللىي 

ۆز مىللىتىنىڭ مهنپهئىتى ۋە ئېتىراپ قىلىنىشىغا بولغان قايتا ئويلىنىشىنى زىيالىيالرنىڭ ئ
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 يىللىرىدا پاراكهندىچىلىك ۋەقهلىرىنىڭ كۆپلهپ يۈز بېرىشىنى – 80 ئهسىرنىڭ – 20قوزغاپ، 

  . كهلتۈرۈپ چىقارغان مۇھىم سهۋەبكه ئايالندى

ۋە " پانئىسالمىزم. "بۆلگۈنچىلىك مۇقامى باش كۆتۈردى" شهرقىي تۈركىستان) "3     (

ئىدىيىسى ئىزچىل ھالدا ئهستايىدىل " شهرقىي تۈركىستان"نى يادرو قىلغان "پانتۈركىزم"

خۇددى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ رەھبىرى ئهخمهتجان قاسىمى شىنجاڭ ئازاد . تازىالنمىدى

رىكهتلهرنىڭ يېرىم ئهسىر مابهينىدىكى مىللىي ھه"بولۇشنىڭ ھارپىسىدا ئهسكهرتىپ ئۆتكهندەك، 

لىق ئىدىيىنىڭ تهسىرىدە ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بارلىق تۈركلهرنىڭ )پانتۈركىزم(ھهممىسى 

شۇڭا بۇ مهزگىلدىكى ئاز سانلىق مىللهت . بىرلىشىپ بىر دۆلهت قۇرۇشىنى مهقسهت قىلغانىدى

ئاز "، "ئىدىلىق ئىدىيه ناھايىتى چوڭقۇر )پانتۈركىزم(زىيالىيلىرى، بولۇپمۇ كونا زىيالىيالردا 

سانلىق مىللهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىنىغا 

شۇڭا، . بولغان ئېتىقادى ناھايىتى كۈچلۈك بولغاچقا، دىندارالرنىڭ كۈچ ناھايىتى زور ئىدى

دە )قۇرئان كهرىم(.  بىلمهيال دىندارالرغا قارىغۇالرچه چوقۇناتتى ۋە ئىشىنهتتى–كىشىلهر بىلىپ 

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ ھهممىسى قېرىنداش، ھهممىسى بىر ئائىله 

دېيىلگهنلىكتىن، مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىدە جاھاندىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى بىرلهشتۈرۈپ 

رنى ئاسانال بىر دۆلهت قۇرۇشتهك ئارزۇ بار ئىدى، شۇڭا ئۇالر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلمايدىغانال

شىنجاڭ پهۋقۇلائددە " كۈنىدىكى – 21 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1949 «1" دۈشمهن قاتارىدا كۆرەتتى

  .».قا قارالسۇن"رايونىنىڭ ئهھۋالىدىن پارتىيه مهركىزىي كومىتېتىغا دوكالت

ڭ  ئهسىرنى– 20.     ئهپسۇسلىنارلىقى، ئازادلىقتىن كېيىنمۇ بۇنداق ئىدىيه يهنىال تازىالنمىدى

 يىللىرىدىكى ئىلى ۋە جهنۇبىي شىنجاڭنىڭ قىسمهن رايونلىرىدىكى بىر قاتار بۆلگۈنچىلىك – 50

شهرقىي تۈركىستان خهلق " يىللىرىنىڭ بېىشىدىكى – 70 ئهسىرنىڭ – 20توپىالڭلىرى، 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"نىڭ غالجىرانه پائالىيهتلىرىنىڭ ھهممىسى "ئىنقىالبىي پارتىيىسى

ىرىنىڭ يېڭى جۇڭگونىڭ ئوخشىمىغان مهزگىلىدىكى بىرنهچچه قېتىملىق مهركهزلىك كۈچل

ئاشكارىلىنىشى بولۇپ، بۇنىڭغا قارىتا پهقهت توپىالڭالر بىتچىت قىلىنىپ، باش جىنايهتچىلهر بىر 

 يىللىرىدىكى پهۋقۇلائددە تارىخىي مۇھىتنىڭ – 70 – 50 ئهسىرنىڭ – 20. تهرەپ قىلىندى

بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى ۋە " شهرقىي تۈركىستان"يلىدىن كونا جۇڭگودىن قالغان چهكلىمىسى تۈپه

خاتا تونۇشى تازىالنمىدى، ئامما ئارىسىدىمۇ بۆلگۈنچىلىككه قارشى " مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى"

" شهرقىي تۈركىستان"بۇنىڭ بىلهن . كۈرەش تهربىيىسى سىستېمىلىق ئېلىپ بېرىلمىدى

يهنىال يوشۇرۇن ساقلىنىپ، ئىسالھات، ئېچىۋېتىشتىن كېيىنكى بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى 

" شهرقىي تۈركىستان"بوشاشقان مۇھىتتا يهنه باش كۆتۈرۈپ، جانلىنىپ، ھهر تهرەپكه يامرىدى، 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئهدەپ، ئهشهددىي مىللىي كهيپىيات ۋە دىنىي 

  . ارتىيىسى قۇرۇپ بۆلگۈنچىلىك ۋەقهسىنى پهيدا قىلدىئهسهبىيلىكنى قۇترىتىپ، بۆلگۈنچىلىك پ
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 يىللىرىدىكى توپىالڭ ۋە پاراكهندىچىلىكلهر بۇ مهسىلىنى ناھايىتى ئېنىق – 80 ئهسىرنىڭ – 20     

توپىلىڭىنىڭ "  ماي– 27" يىلىدىكى پهيزاۋات ناھىيىسىدىكى – 1981مهسىلهن، . ئاشكارىلىدى

دەل قوراللىق كۈچ ئارقىلىق " ركىستان يالقۇن پارتىيىسىشهرقىي تۈ"پىالنلىغۇچىسى بولغان 

يهنه، بۇ مهزگىلدىكى پاراكهندىچىلىكلهر . شىنجاڭنى بۆلۈشنى ئۆز پروگراممىسى قىلغان

خىتايالرنى قوغالپ "، "كاپىرالرنى يوقىتايلى"، "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ياشىسۇن"ئاساسهن 

شىنجاڭنىڭ "، "، ئىگىلىك ھوقۇق كېرەكشىنجاڭغا مۇستهقىللىق، ئهركىنلىك"، "چىقىرايلى

شهرقىي "بۇالرنىڭ ھهممىسى تىپىك . دېگهننى ئۆز شۇئارى قىلغان" مۇستهقىللىقى ياشىسۇن

بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى بولۇپ، ئۇ يىلالر مابهينىدە تازىالنمىغانلىقتىن داۋاملىق ئهۋج " تۈركىستان

  . ئېلىپ يېڭى بىر دەۋرگه قهدەم قويدى

  

  چىلىك ۋەقهلىرى ۋە ئۇنىڭ بىر تهرەپ قىلىنىشىپاراكهندى. 2

  

 – 9 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1980. ۋەقهسى"  ئاپرېل– 9" يىلىدىكى ئاقسۇدىكى – 1980) 1      (
كۈنى ئاقسۇ ناھىيىسىدىكى ئۇيغۇر يولۋاس توختى مهست بولۇۋېلىپ چاتاق چىقارغانلىقتىن، 

ۇ ساقچى خۇاڭ گاڭ ئىنتىزامغا ئېغىر ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىدىكى خهنز

نهتىجىدە . خىالپلىق قىلىپ ئۇنىڭ قولىغا كويزا سېلىپ قويغان ھهم ئاغزىغا لۆڭگه تىقىپ قويغان

  . يولۋاس توختى تىنالماي ئۆلۈپ، خۇاڭ گاڭ شۇئان قولغا ئېلىنغان

شنى چوڭايتىپ،      ھالبۇكى، بهزى غهيرىي نىيهتتىكىلهر بۇ تاسادىپىي ۋەقهدىن پايدىلىنىپ ئى

 كۈنىگىچه، قۇترىتىلغان مىللىي – 11 كۈنىدىن – 10 ئاينىڭ – 4. مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى بۇزغان

، "خىتايالرنى يوقىتايلى" دىن ئارتۇق كىشى جهسهتنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلىپ، 3000ئاممىدىن 

ىك پارتكوم، ئاقسۇ دەپ شۇئار توۋالپ، ئاقسۇ ۋىاليهتل" خهنزۇالرنى ئىچكىرىگه قوغلىۋېتهيلى"

ناھىيىلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى  ئىدارىسى، داگۇاڭ يۇڭ توقۇمىچىلىق فابرىكىسى، يېزا 

 مۈلۈك بۇالپ، خهنزۇ –ئىگىلىك بانكىسى قاتارلىق ئون نهچچه ئورۇنغا ھۇجۇم قىلغان ھهم مال 

 ماشىنا 44نغان،  ئادەم يارىال949بۇ جهرياندا بىر ئادەم ئۆلگهن، . كادىرالر ۋە ئاممىنى ئۇرغان

 كۆزدىن ئارتۇق ئهينهك چېقىلغان، بىر تراكتور، توققۇز ۋېلىسىپىت، ئىككى 2000پاچاقالنغان، 

.  جىڭ ئاشلىق بېلىتى بۇالنغان695 يۈەندىن ئارتۇق نهق پۇل، 8800 قول سائىتى، 12رادىوئ، 

تاپ، قاتناش ۋە شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، زاۋۇتالردا ئىش توختاپ، مهكتهپلهردە ئوقۇش توخ

  .  مىڭ يۈەندىن ئارتۇق بىۋاسىته ئىقتىسادىي زىيان كۆرۈلگهن100پوچتا ئۈزۈلۈپ، 

    ۋەقه يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاقسۇ ۋىاليهتلىك پارتكوم رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى دەرھال 

 ئۇنسۇرنى بىر تهرەپ 155تهكشۈرۈپ ئېنىقالپ، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان 

 كۈنى – 13 ئاينىڭ – 4.  ئادەمنى قانۇن بويىچه قولغا ئالغان12ان، بۇنىڭ ئىچىدە قىلغ
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بۇ ۋەقه بىر تاسادىپىي ۋەقه بولسىمۇ، ئاز ساندىكى . ئىجتىمائىي تهرتىپ نورمال ھالهتكه كهلگهن

غهيرىي نىيهتتىكىلهرنىڭ ئېزىقتۇرۇشى ئارقىسىدا مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت 

 مۈلكىگه ئېغىر زىيان كهلتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ –ۆزگىرىپ، خهلقنىڭ ھاياتى، مال مهسىلىسىگه ئ

قارىماققا تاسادىپىيدەك . مىللهتلهر ئىتتىپاق بولغان سىياسىي ۋەزىيىتىنى زور زىيانغا ئۇچراتقان

كۆرۈنىدىغان بۇ ۋەقهنىڭ كهينىدە ئهمهلىيهتته مۇقهررەر سهۋەب بولۇپ، كېيىن يۈز بهرگهن بىر 

  . قهلهر بۇ نۇقتىنى تېخىمۇ ئېنىق ئىسپاتلىدىقاتار ۋە

 – 13 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1981. ۋەقهسى"  يانۋار– 13" يىلىدىكى قاغىلىقتىكى – 1981) 2     (
كۈنى قاغىلىق ناھىيىسىدىكى تۆگىچى مهسچىتىدە بىر ئۇستا ئوت سۇنىمهن دەپ 

امدات نامىزىدىن يانغان ئۆمهر ئهمدىال ب. ئېھتىياتسىزلىقتىن ئوت ئاپىتى كهلتۈرۈپ چىقارغان

ئوتنى "توختى بۇنى ئاڭالپ ئىبادەتچىلهرنى باشالپ كۆرگىلى بېرىپال قالماي، يهنه ئۆزىچه 

دەپ، ھهقىقىي ئهھۋالنى " جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىدىكى ئىدىرىس توختى قويغان

جامائهت "تقان ھهم بىلمهيدىغان ئاممىنى كۆيگهن ياغاچالرنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلىشقا قۇترا

، "خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى ئوت قويغۇچىالرنىڭ تېرىكى، ناھىيىلىك پارتكوم ھىمايىچىسى

دىن ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئهمرى بويىچه "، "مهسچىتنى كۆيدۈرگهنلىك مۇسۇلمانالرنى كۆيدۈرگهنلىك"

مىللىي "، "يلىكاپىرالرنى يوقىتا"، "ئىش قىلىپ ئىسالم ئىنقىالبىنى ئاخىرىغىچه ئېلىپ بارايلى

دېگهندەك ئهكسىيهتچىل شۇئارالرنى " ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ياشىسۇن"، "مۇناپىقالرنى يوقىتايلى

 ھۆكۈمهت ئورگانلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى، رادىوئ –توۋالپ، پارتىيه 

ئىستانسىسىغا نهچچه قېتىم ھۇجۇم قىلىپ، كادىرالر، ساقچىالرنى قورشاپ ئۇرۇپ، نهچچه 

 كۈنى قهشقهر ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمه ئاپتونوم – 16 ئاينىڭ – 1. نگىچه چاتاق تېرىغانكۈ

رايونلۇق پارتكوم، خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ مهركهزگه تهستىقالتقان ھهربىي ھالهت بۇيرۇقىغا 

بۇنىڭ بىلهن ئۆمهر توختى . ئاساسهن قاغىلىقتا ھهربىي ھالهت يۈرگۈزۈشنى جاكارلىغان

ىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئورنىدا ئابدۇكېرىم ئوتتۇرىغا چىقىپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا قۇيرۇقىنى قىس

بۇ قېتىمقى نامايىش قىلىپ كۈچ كۆرسىتىش دەل : "چوڭ مهسچىتته نهچچهيۈز مۇسۇلمانغا

، دىن ئۈچۈن ئۆلگهنلهر شېھىت بولۇپ جهننهتكه كىرىدۇ، مۇسۇلمان قېرىنداشالر، بىزگه )غازات(

 دىن 800دەپ، " ك پارتكومغا بېرىڭالر، بارمىغانالر مۇسۇلمانالر بولمايدۇئهگىشىپ  ناھىيىلى

ئايهتلىرىنى ئوقۇپ، ئۈچ ھهربىي ھالهت قاراۋۇللۇق ئورنىنى " غازات"ئارتۇق چاتاقچىنى باشالپ 

ئهمهلىيهتته (بۆسۈپ ئۆتۈپ، ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان ھهربىي قىسىمنىڭ قوراللىرىنى بۇالپ 

بۇ . جهڭچىلهرنى دۇمباالپ، ناھىيىلىك پارتكومغا بۆسۈپ كىرىپ چاتاق تېرىغان،  )بۇلىيالمىغان

ئهھۋالدا يۇقىرى دەرىجىلىك پارتكوم ئامالسىز جىددىي تهدبىر قوللىنىش توغرىسىدا بۇيرۇق 

شۇنىڭ بىلهن ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان ھهربىي قىسىم ۋە جامائهت خهۋپسىزلىكى . چۈشۈرگهن

 غوللۇق 86اھىيىلىك پارتكومغا بۆسۈپ كىرگهن چاتاقچىالرنى قورشاپ، ساقچىلىرى تېزلىكته ن
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ئۇنسۇر ۋە لۈكچهكنى مهجبۇرىي تۇتقان، يهنه كېچىدە مالىمانچىلىقنى قۇتراتقان، پىالنلىغان ۋە 

  . تهشكىللىگهن باش ئۇنسۇر ئۆمهر توختىنى قولغا چۈشۈرۈپ، توپىالڭنى ئاخىر تىنجىتقان

 داۋامالشقان بولۇپ، بۇ جهرياندا دۇكانالر تاقىلىپ، سودا توختاپ،      بۇ ۋەقه ئۇدا تۆت كۈن

قاتناش توسۇلۇپ، دۆلهت ئورگانلىرىنىڭ نورمال خىزمىتى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، بىر مىليون 

 نهپهر پارتىيه، ھۆكۈمهت كادىرى، جامائهت 104. يۈەندىن ئارتۇق ئىقتىسادىي زىيان كۆرۈلگهن

ۋەقهدىن .  نهپهر ۋەزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان جهڭچى دۇمباالنغان51خهۋپسىزلىكى ساقچىسى ۋە 

قارىغاندا، ئۇ جاھىل بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت يوشۇرۇن پىالنالپ، دىنىي 

ئهسهبىيلىكنى قۇتراتقانلىقىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ، تۇيۇقسىز يۈز بېرىپ زور دەبدەبه قوزغىغان، 

 كهڭ دائىرىگه چېتىلغان، ئهسهبىي دىن ۋە بۆلگۈنچىلىك نۇرغۇن ئاممىنى سۆرەپ كىرىپ خېلى

بايرىقىنى ئاشكارا كۆتۈرۈپ چىقىپ، زەربه نىشانىنى مهركهزلهشتۈرگهن، ئۇزۇن ۋاقىت 

  . داۋاملىشىپ ئېغىر ئاقىۋەت پهيدا قىلغان

.      بۇ قېتىمقى مالىمانچىلىق ئابلىكىم مهخسۇم دامولال بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان

نچىدىن، ئۇ يېتىشتۈرگهن نۇرغۇن تالىپالر بۇ قېتىمقى ۋەقهنىڭ تهشكىللىگۈچىسى ۋە بىرى

دىكى مۇئهييهن مهدەنىيهت "مهدرىسه"تهكشۈرۈشكه قارىغاندا، ئۇ قۇرغان . تايانچىلىرى بولغان

سهۋىيىسىگه ۋە دىنىي بىلىمگه ئىگه تالىپالرنىڭ كۆپىنچىسى بۇ قېتىمقى مالىمانچىلىقنى 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ قاغىلىقنىڭ دىنىي ساھهسىدە خېلى . شكىللهشكه قاتناشقانپىالنالش ۋە ته

. دىكى تالىپالر ئارىسىدا خېلى زور تهسىر قوزغىغان"مهدرىسه"يۇقىرى ئابرۇيغا ئىگه بولغاچقا، 

دەل مۇشۇ تهسىرنىڭ نهتىجىسىدە بۇ قېتىمقى مالىمانچىلىقتا مهخپىي مهدرىسهدىكى 

ئىككىنچىدىن، ئۇ پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ قۇتراتقۇلۇق ۋە . غانئوقۇغۇچىالر ئاۋانگارت بول

تهكشۈرۈش جهريانىدا، تهكشۈرگۈچى خادىمالر ئۇ ئىشلىگهن ئوخشاش . قوماندانلىق قىلغان

 نومۇرلۇق ئۈنائلغۇ لېنتىسىنى – 13ۋە ئىنتايىن ئهكسىيهتچىل " قۇرئاننىڭ شهرھىيسى"قېلىپتىكى 

 بىر تهرەپ قىلىش جهريانىدا ئۇ تولىمۇ ئىككى يۈزلىمىچىلىك ئۈچىنچىدىن، بۇ ۋەقهنى. بايقىغان

 كۈنى قهشقهر ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمىنىڭ مۇئاۋىن – 2جۈملىدىن ۋەقهنىڭ . قىلغان

ۋالىيسى ھهسهن شا ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتلىشىپ ئۇنىڭ دىن جهھهتتىكى ئابرۇيى ۋە ئىناۋىتىدىن 

 1ئهمما، تا . لتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغاندا، ئۇ ماقۇل بولغانپايدىلىنىپ مالىمانچىالرنى ئهيۋەشكه كه

پهقهت شۇ .  كۈنىگىچىلىك قىلچه مىدىرىماي ۋەقهنىڭ كېڭىيىشىگه قاراپ تۇرغان– 15 ئاينىڭ –

كۈنى كهچ سائهت يهتتىدە ھهربىي ھالهت يۈرگۈزگۈچى قىسىم ناھىيىگه كىرىپ ئهتىسى ئهتىگهن 

 ئاڭالتقاندىال، ئاندىن ئۇ چۈشته چوڭ مهسچىتته سائهت تۆتته ھهربىي ھالهت بۇيرۇقىنى

مۇھهممهد : "شۇنداقتىمۇ ساماننىڭ تېگىدىن سۇ يۈگۈرتۈپ. توپىالڭچىالرغا سۆز قىلغان

پهيغهمبهر ئهينى زاماندا ئالته يىل ساقلىغان، بىزمۇ سهۋرچانلىق بىلهن ساقاليلى، ھۆكۈمهتنىڭ 

ماڭالر، پهرۋانىدەك ئۆزۈڭالرنى ئوتقا بىر تهرەپ قىلىشىنى كۈتهيلى، سىلهر نامايىش قىل
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بۇنىڭدا ئېنىقكى ئۇ مالىمانچىالرغا تاكتىكىنى ئۆزگهرتىپ زەربه يېيىشتىن . دېگهن" ئۇرماڭالر

  . ساقلىنىپ كۈچنى ساقالشنى ئېيتقان بولۇپ، ئهمهلىيهتته ھۆكۈمهتكه پهقهتال ھهمكارالشمىغان

 ۋەقهدە ئابلىكىم مهخسۇم پهردە ئارقىسىدىكى       بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ قېتىمقى

  . باش قوماندان، ئۆمهر توختى بولسا پهقهتال بىر پېچكا بولغان

پهيزاۋاتتىكى بۇ توپىالڭنى . توپىلىڭى"  ماي– 27" يىلىدىكى پهيزاۋاتتىكى – 1981) 3     (

 ياشلىق 25ان  يىلى يېزىغا قايتق– 1981. قوزغىغان" شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"

زىيالىي ياش ھهسهن ئىسمايىل قىسمهن ياشالرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە ئۆرلهپ ئوقۇشتىكى 

نارازىلىق كهيپىياتىدىن پايدىلىنىپ، دىننىي نىقاب قىلىپ، مىللىي مۇستهقىللىق بايرىقىنى 

 بۇزۇپ، كۆتۈرۈپ چىقىپ ھهر تهرەپته ئاالقه باغالپ، كۈچىنىڭ بارىچه مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى

بىر مهزگىللىك . مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مىللىي ئۆچمهنلىكنى قۇتراتقان

 ياشلىق كىنوچى داۋۇت ساۋۇتنىڭ 28 كۈنى ئۇ پهيزاۋاتتىكى – 26 ئاينىڭ – 3تهييارلىق ئارقىلىق 

 تۇتۇپ قهسهم ياتىقىدا توققۇز كىشىلىك يىغىن ئېچىپ، ئىسالم دىنىنىڭ يوسۇنى بويىچه قۇرئان

قۇرغانلىقىنى جاكارلىغان ھهم ئۇنىڭ قارمىقىدا " شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"قىلىپ، 

تهشكىلىي ئىشالر "، "ئىقتىسادىي ئىشالر كومىتېتى"، "مىللىي خهلق ئازادلىق سېپى"

يادا دۇن"قاتارلىق ئاپپاراتالرنى تهسىس قىلىپ، " ئىنتىزام تهكشۈرۈش كومىتېتى"، "كومىتېتى

ئورنى بار ئىسالم دۆلىتى قۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ۋە مىللهتنىڭ 

ھۆرلۈكىنى قولغا كهلتۈرۈپ، خهلققه رەھبهرلىك قىلىپ جاھانگىرالرغا قارشى تۇرۇپ، 

نى پارتىيه "قۇرۇش) شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى(كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىپ، 

راللىق كۈچلهرنى تهشكىللهپ، ئىسالم قوراللىق كۈچلىرى ئارقىلىق قو"پروگراممىسى، 

يهنه . نى پارتىيىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىپىسى قىلغان"كاپىرالرغا، جاھانگىرالرغا جهڭ ئېالن قىلىش

پارتىيه ئىنتىزامىنى بېكىتىپ، پارتىيه بايرىقى، ئىزنىكى ۋە پارتىيه ئهزالىق كىنىشكىسىنى 

  . اليىھىلىگهن

دائىمىي "قۇرۇلۇپ ئىككى ئاي ئىچىدىال ئالته قېتىم " قىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسىشهر     "

ئۇالرنىڭ ئىچىدە باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مهكتهپ .  ئهزا توپلىغان139ئېچىپ " ھهيەئتلهر يىغىنى

 ياش 29 بولۇپ، ئهڭ چوڭى 60، يېزىغا قايتقان زىيالىي ياش ۋە دېھقان ياشالر 58ئوقۇغۇچىسى 

ئۇالر توپىالڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن .  نى ئىگىلىگهن85% ياشقىچه بولغانالر 20 ياشتىن 15، بولغان

 ياراغ بۇالشنى مهخپىي پىالنلىغان ھهم ئاۋۋال ئادەم ئهۋەتىپ ناھىيىلىك جامائهت –قورال 

خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى، قوراللىق ساقچى ئوتتۇرا ئهترىتى، ناھىيىلىك خهلق قوراللىق بۆلۈمى، 

 تېلېگراف ئىدارىسى، بانكا قاتارلىق –هھكىمىسى، سوت مهھكىمىسى ۋە پوچتا تهپتىش م

يادرولۇق ئهزاالر " كۈنى ھهسهن ئىسمايىل – 24 ئاينىڭ – 5. ئورۇنالرنى رازۋېدكا قىلغان

 كۈنى كېچىدە – 26 ئاينىڭ – 5نى ئېچىپ، توپىالڭنىڭ كونكرېت اليىھىسىنى تۈزۈپ، "يىغىنى
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 بۆلۈمىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ، ئىش ئوڭۇشلۇق بولغاندىن كېيىن ناھىيىلىك خهلق قوراللىق

  . دەرھال ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى قارار قىلغان

نىڭ "شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى" كۈنى كهچته، – 26 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1981       

 تىن ئارتۇق ئهزانى 150ن كاتتىۋېشى ھهسهن ئىسمايىل، داۋۇت ساۋۇت ئۆز پىالنىغا ئاساسه

توپالپ ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ ناھىيه بازىرىدىن يهتته كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ناھىيىلىك خهلق 

 تىپلىق يېرىم 56 ياراغ ئامبىرىغا ھۇجۇم قىلىپ، –قوراللىق بۆلۈمىنىڭ خهلق ئهسكهرلىرى قورال 

 10 تىپلىق ئاپتوماتتىن 56 نى،12 نى، پۈتۈن ئاپتوماتىك مىلتىقتىن 129ئاپتوماتىك مىلتىقتىن 

.  نى بۇلىغان78 مىڭ پاينى، گراناتتىن 28نى، ھهرخىل ئوقتىن 1 تىپلىق ئاپتوماتتىن 54نى، 

 ياراغ ئامبىرىنىڭ باشقۇرغۇچىسى ھامۇتجاننىڭ ئايالى قهمهرگۈل بۇ ئهھۋالنى بىلگهندىن –قورال 

ك خهلق قوراللىق بۆلۈمىگه يۈگۈرۈپ كېيىن دەرھال خهتهرگه قارىماي ياالڭ ئاياغ ھالدا ناھىيىلى

. بۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋەتلىك تهرەپلهر دەرھال تهييارلىق قىلغان. بېرىپ ئهھۋالنى مهلۇم قىلغان

توپىالڭچىالر بهلگىلهنگهن پىالن بويىچه ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلماقچى بولغاندا، بازار ئىچىدە 

يه بازىرىدىن ئۈچ كىلومېتىر يىراقلىقتىكى بىر تولۇق تهييارلىق كۆرۈلگهنلىكىنى بايقاپ، ناھى

" مىللىي خهلق ئازاجلىق سېپى"ۋە " شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"جىگدىلىكته 

دەپ ئاتاپ، جاھىللىق بىلهن " غازاتچىالر"بايرىقىنى ئاشكارا كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۆزلىرىنى 

 جامائهت خهۋپسىزلىكى تارمىقى ۋە شۇنىڭ بىلهن يهرلىكتىكى. قارشىلىق كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغان

تۇرۇشلۇق قىسىم ئۇالرنى قورشاپ، توپىالڭغا قاتناشقانالرنىڭ كۆپىنچىسى ياشالر ئىكهنلىكىدەك 

نهتىجىدە . ئاالھىدىلىكنى نهزەردە تۇتۇپ كۈچلۈك پسىخىكا ھۇجۇمىنى قانات يايدۇرغان

 ئۆزىنى مهلۇم قىلىپ،  بهسته قوراللىرىنى تاشالپ–توپىالڭچىالر ئىچىدىكى ياشالر بهس 

قالغانالرمۇ قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ تهسلىم بولۇپ، چۈشتىن كېيىن سائهت بهشته توپىالڭ ئاخىر 

تهكشۈرۈپ بىر ياقلىق قىلىش جهريانىدا بۇ بۆلگۈنچىلىك پارتىيىسى ئاشكارا . تىنجىتىلغان

  . هن ئادەمگه قانۇن بويىچه جازا بېرىلگ13بولۇپ، جىنايهت پاكىتىغا ئاساسهن 

 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1981. ۋەقهسى"  ئۆكتهبىر– 30" يىلىدىكى قهشقهردىكى – 1981) 4     (

 كهندىر بۆلۈمىنىڭ يالالنما – سودا كوپىراتىپى پاختا – كۈنى قهشقهر ۋىاليهتلىك تهمىنات – 30

ىن ئىشچىسى ئابدۇكېرىم قادىر قاتارلىقالر سۇ چىقىرىۋېتىش ئېرىقىنى ئوڭشاۋاتقاندا، يېق

ئهتراپتىكى يهرلىك مهھسۇالتالر شىركىتى زىيالىي ياشالر ماگىزىنىنىڭ ياش خىزمهتچىسى يې 

جېدەلدە يې شىن ئوۋ مىلتىقى بىلهن ئابدۇكېرىم قادىرنى ئېتىپ . شىن بىلهن جېدەللىشىپ قالغان

قهشقهر ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى سائهت تۆت يېرىمدا . ئۆلتۈرۈۋەتكهن

بۇ بىر ئادەتتىكى . ۋالنى ئۇققاندىن كېيىن، سائهت بهشته قاتىل يې شىننى قولغا ئالغانئهھ

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى "جىنايى ئىشالر دېلوسى بولسىمۇ، ئهمما ئهمدىال قۇرۇلغان 

  . بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كهتكهن" ئۇچقۇن پارتىيىسى
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 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1981" ى ئۇچقۇن پارتىيىسىئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىر     "

.  كۈنى رەسمىي قۇرۇلغان– 26 ئاينىڭ – 9ئوتتۇرىلىرىدا تهشكىللىنىشكه باشلىغان  بولۇپ، 

 كۈنى بۇ – 20 ئاينىڭ – 9. ئهسقهر ئهمهت رەئىس، ئابدۇغېنى ئابدۇكېرىم مۇئاۋىن رەئىس بولغان

" كىم ھېزىمنى مهسلىھهتچىلىككه سايلىغان ھهم پارتىيه يهنه توققۇز كىشىلىك يىغىن ئېچىپ، ھې

ھاكىمىيىتىنى " خىتايالر"، "قهلهم كۈرىشى ئارقىلىق خهلقنى ئهلهم كۈرىشى قىلىشقا ئۈندەپ

دۆلىتىنى قۇرۇش " مۇستهقىل، ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولغان"ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 

ه قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۈچ قېتىم بۇ پارتىي. ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى باش مۇددىائ قىلغان

نى ئېچىپ، كومپارتىيىگه قارشى تۇرۇش "مهركىزىي كومىتېت ئومۇمىي يىغىنى"ئاتالمىش 

نىڭ ) كۈنى– 9 ئاينىڭ – 10(شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه قۇربان ھېيت . پىالنىنى مۇزاكىرە قىلغان

ىپ كۈرەش قىلىشىنى،  كهينىدە قهشقهرنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ قوزغىل–ئالدى 

كومپارتىيه ۋە خهنزۇالرغا ھۇجۇم قىلىشنى قۇترىتىدىغان تهشۋىق ۋەرەقىسى، پالكاتنى تارقاتقان 

  . ھهم چاپلىغان

 كۈنى چۈشتىن كېيىن يې شىن ئابدۇكېرىم قادىرنى ئېتىپ – 30 ئاينىڭ – 10       

نىڭ "ئۇچقۇن پارتىيىسىئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى "ئۆلتۈرۈۋەتكهندىن كېيىن، 

رەئىسى، مۇئاۋىن رەئىسى ۋە تهشكىلىي ھهيئىتى دەرھال نهق مهيدانغا يېتىپ بارغان ھهم 

ئالدىنقى قېتىم قاغىلىقتىكى ۋەقهدە بىر ئۇيغۇر ئۆلدى، ئهمدى يهنه : "جهسهتنى كۆرگهندىن كېيىن

ارىغا ئېلىپ ئاتىدىغان خالىغانچه ق) خهنزۇالر(بىزنىڭ ئادەملىرىمىز ئۇالر . بىر ئۇيغۇر ئۆلدى

يهنه ئىشنى چوڭايتىش، تهسىر . دەپ جهسهتنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلغان" قۇشقاچ ئهمهس

بىز جهسهتنى سهمهن مېھمانخانىسىغا ئاپىرىپ چهت ئهللىكلهرگه "پهيدا قىلىش ئۈچۈن 

 نامايىشچىالرنىڭ بارغانسېرى. دېگهن" كۆرسىتهيلى، پۈتۈن دۇنيادىكىلهر بۇ ئىشنى بىلسۇن

بۇ ئىش بىزگه نىسبهتهن ناھايىتى ئوبدان : "كۆپهيگهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن، يهنه كۆرەڭلهپ

خىتايالر "، " ئاي غازات ئېيى، ئۆلسهك شېھىت، قالساق غازى بولىمىز– 10"، "ئىش بولدى

بۇنىڭ بىلهن . دەپ ۋاالقشىغان" بىلهن راسا ئېلىشىپ مىللىي مۇستهقىللىقنى ئهمهلگه ئاشۇرايلى

  . ئىنتايىن ئادەتتىكى جىنايى ئىشالر دېلوسى بىر ئېغىر ۋەقهگه ئۆزگىرىپ كهتكهنبۇ

نىڭ قۇترىتىشىدا نامايىشچىالر "ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى ئۇچقۇن پارتىيىسى     "

بارغانسېرى كۆپىيىپ، قهشقهردىكى بىر نهچچه ئاممىۋى سورۇن ۋە مۇھىم قاتناش يوللىرىغا 

ئاز ساندىكى توپىالڭچىالر ئهينى . لنى بىلمهيدىغان نهچچه مىڭ ئادەم يىغىلغانھهقىقىي ئهھۋا

ۋاقىتتىكى خىزمهتچىلهر ئىشتىن چۈشكهن ھهم ئوقۇغۇچىالر مهكتهپتىن قايتقان پۇرسهتتىن 

ئىسالم جۇمھۇرىيىتى "، "خىتايالرنى قوغالپ چىقىرايلى"، "خىتايالرنى ئۆلتۈرەيلى"پايدىلىنىپ، 

ئار توۋالپ، ئاممىنى خهنزۇالرنى ئۇرۇشقا قۇتراتقان ھهم كۆرگهنال خهنزۇنى دەپ شۇ" ياشىسۇن

 قويۇق دۇمباالپ، ئۇالرغا كالتهك، تاش – كىچىك بولسۇن قارا – ئايال، چوڭ –مهيلى ئهر 
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 سى 262 خهنزۇ تاياق يهپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە 631نهتىجىدە . ئاتقان، ھهتتا پىچاق سالغان

 سى ئېغىر يارىالنغان، ئىككىسى قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بهرمهي ئۆلگهن، 197ئوتتۇراھال يارىالنغان، 

توپىالڭچىالر يهنه يولدىن ئۆتكهن ماشىنىالرنى، ئادەملهرنى .  سى قاتتىق زەخىملهنگهن17

 دېرىزىلىرى ھهم ئاممىۋى – ئورگان، مهكتهپ ۋە ماگىزىنالرنىڭ ئىشىك –بۇالپ، ئىدارە 

دىن ئارتۇق توپىالڭچى قهشقهر شهھهرلىك جامائهت  2000ئهتىسى . ئهسلىھهلهرنى چاققان

 300خهۋپسىزلىكى ئىدارىسى، شهھهرلىك پارتكوم ۋە بانكىغا ھۇجۇم قىلىشقا ئۇرۇنغان، يهنه 

.  تېلېگراف ئىدارىسىغا ھۇجۇم قىلىپ، رادىوئ سىملىرىنى ئۈزۈۋەتكهن–دىن ئارتۇق ئادەم پوچتا 

 قول 109 يۈەن نهق پۇل، 8168 كېيىن بولۇپ –ىرى ستاتىستىكىغا قارىغاندا، توپىالڭچىالر ئىلگ

 ۋېلىسىپىت ۋە 49 پاي ئوق، 14 جىڭ ئاشلىق بېلىتى، ئىككى تاپانچا، 1172سائىتى، 

 كىچىك ماشىنىنى پاچاقلىغان، مهكتهپ، ماگىزىنالرنىڭ – چوڭ 26موتسىكلىتنى بۇلىغان، 

  .  مۈلكىنى ۋەيران قىلغان– يۈەن قىممىتىدىكى مال 2600

ۋەقه يۈز بهرگهندىن كېيىن، پارتىيه مهركىزىي كومىتېتى، ئاپتونوم رايون بۇ ئىشقا ئىنتايىن      

ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بۇ ۋەقهدە ئۆز بىلهن دۈشمهن ئوتتۇرىسىدىكى . ئهھمىيهت بهرگهن

زىددىيهتمۇ، خهلق ئىچىدىكى زىددىيهتمۇ بار دەپ قاراپ، ئۇنى يهنىال سىياسىي ئۇسۇل بىلهن 

 – 10. ل قىلىشنى قارار قىلىپ، كادىرالر ۋە خىزمهت گۇرۇپپىسىنى قهشقهرگه ئهۋەتكهنھه
 – 11.  كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئابدۇكېرىم قادىرنىڭ جهسىتى اليىقىدا دەپنه قىلىنغان– 31ئاينىڭ 
ئېالن قىلىنىپ، چاتاقچى " ئۇقتۇرۇشى" كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ – 1ئاينىڭ 

يارىالنغان كادىر، ئاممىنى قۇتقۇزۇش، داۋاالش ۋە بهزلهش .  تهدرىجىي تارقىتىۋېتىلگهنئامما

ئۇقتۇرۇلۇپ، قىسمهن خهنزۇ كادىر، ئاممىنىڭ نارازىلىق كهيپىياتى تهربىيه بېرىپ قايىل قىلىش 

 231ئاممىنى قوزغىتىش نهتىجىسىدە ئادەم ئۇرغۇچىالردىن . ئارقىلىق پهسكويغا چۈشۈرۈلگهن

شۇنىڭ بىلهن .  جىنايهتچى ئۇنسۇر يىغىۋېلىنغان67ىپ چىقىرىلىپ، تهكشۈرۈش ئارقىلىق ى تارت

ئوتتۇرا ئاسىيا "بىلله، بۇ ۋەقهدە تهشكىللهش، پىالنالش ۋە قوماندانلىق قىلىش رولىنى ئوينىغان 

مۇ تارمار قىلىنىپ، پارتىيه رەئىسى، مۇئاۋىن رەئىسى "ئۇيغۇرىستان ياشلىرى ئۇچقۇن پارتىيىسى

.  ئادىمى يىغىۋېلىنغان17 ئهزاسى قولغا ئېلىنغان، 12ە مهسلىھهتچىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ۋ

يهنه تاپانچا، ئهكسىيهتچىل تهشۋىق ۋەرەقىسى ۋە قاتىللىق قوراللىرى دېگهندەك جىنايهت 

  . پاكىتلىرى قولغا چۈشۈرۈلگهن

 25 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1985. ۋەقهسى"  دېكابىر– 12" يىلىدىكى ئۈرۈمچىدىكى – 1985) 5     (

 كۈنى جۇڭگو كومپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ –

بۇ خهۋەر شىنجاڭغا يېتىپ كهلگهندىن . رەھبهرلىك بهنزىسىنى نورمال تهڭشهشنى قارار قىلغان

اندىكى غهيرىي كېيىن، جهمئىيهتته بهزى ناتوغرا پىكىرلهر بارلىققا كېلىپ، ئىنتايىن ئاز س
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نىيهتتىكىلهر شىنجاڭغا ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي مهكتهپلهرگه بېرىپ قانۇنسىز ئاالقه باغالپ، 

  . ئوقۇغۇچىالرنى ئىش تېرىشقا قۇتراتقان، كۈشكۈرتكهن

 كۈنى، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، شىنجاڭ سانائهت ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ – 12 ئاينىڭ – 12     

ا ئىگىلىك ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ تېببىي ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ نېفىت  ئاۋغۇست يېز– 1

 ئىقتىساد ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى –ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ مالىيه 

 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كوچىغا چىقىپ 2000قاتارلىق يهتته ئالىي مهكتهپتىكى تهخمىنهن 

 نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ دېموكراتىك – 6 رايونلۇق ئاپتونوم"نامايىش قىلغان ھهم 

شىنجاڭ تهۋەسىدە يادرو سىنىقى قىلىشقا نارازىلىق "،  "بولمىغانلىقىغا نارازىلىق بىلدۈرىمىز

شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرگه پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشكه "، "بىلدۈرىمىز

ىكى خهنزۇ ئاققۇنالرنىڭ شىنجاڭغا كېلىشىگه نارازىلىق ئىچكىرىد"، "نارازىلىق بىلدۈرىمىز

مهركهزنىڭ ئىچكىرىدىكى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىلىدىغان جىنايهتچىلهرنى "، "بىلدۈرىمىز

ئېغىزدا مىللىي تېررىتورىيىلىك "، "شىنجاڭغا ئهكېلىپ ئۆزگهرتىشىگه نارازىلىق بىلدۈرىمىز

دەپ شۇئار " يولغا قويماسلىققا نارازىلىق بىلدۈرىمىزئاپتونومىيىنى تهكىتلهپ، ئهمهلىيهتته ئۇنى 

 – 19.  كۈنى، يهنه نهچچه يۈز ئوقۇغۇچى داۋاملىق نامايىش قىلغان– 13، - 12. توۋلىغان
 دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىسى 3000كۈنى، يهنه قىسمهن ئالىي مهكتهپ ۋە ئوتتۇرا تېخنىكومالرنىڭ 

 كۈنى – 19 كۈنى خوتهندە، – 18، - 17ينىڭ  ئا– 12يهنه . كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلغان

  .  كۈنى بورتاالدا ئاز ساندىكى ئوقۇغۇچىالر كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلغان– 24ئاقسۇدا، 

 تىن ئارتۇق 40 كۈنى نهنجىڭدا ئوقۇۋاتقان -  19 ئاينىڭ – 12     شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، 

ئۆلكىلىك خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئالدىغا شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىسى جياڭسۇ 

 كۈنى بېيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە بېيجىڭ – 22 ئاينىڭ – 12. يىغىلىۋالغان

 دىن ئارتۇق شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىسى 300ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان 

ۈنى شاڭخهيدە ئوقۇۋاتقان  ك– 26 ئاينىڭ – 12. تيهنەئنمېن مهيدانىغا يىغىلىپ نامايىش قىلغان

 دىن ئارتۇق شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىسى ئاۋات شهھهر رايونىدا نامايىش 80

  . قىلغان

     ئوقۇغۇچىالرنىڭ كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلىشى بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه ئۈرۈمچى ۋە 

خىتايالر شىنجاڭدىن "، "نخهنزۇالر شىنجاڭدىن يوقالسۇ"شىنجاڭنىڭ باشقا بهزى جايلىرىدا 

شىنجاڭ "، "شىنجاڭغا مۇستهقىللىق، ئهركىنلىك، ئىگىلىك ھوقۇق كېرەك"، "يوقالسۇن

شىنجاڭدىن ئىچكىرىگه "، "شىنجاڭدا خهنزۇ قىسىم تۇرمىسۇن"، "مۇستهقىللىقى ياشىسۇن

رنى دېگهندەك خهنزۇالرغا قارشى تۇرىدىغان ۋە ئۇال" بارىدىغان تۆمۈر يولنى ئۈزۈپ تاشاليلى

جهمئىيهتتىكى بهزى بۆلگۈنچى . چهتكه قاقىدىغان، ۋەتهننى پارچىاليدىغان چۇقانالر كۆتۈرۈلگهن

ئۇنسۇرالر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قۇتراپ، ئىمزاسىز خهت، كىچىك خهتلىك گېزىت ۋە 
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نامىدىكى كىچىك خهتلىك " ئۇچقۇن تهشكىالتى"خوتهندە يهنه . ئهكسىيهتچىل پالكاتالرنى يازغان

  . ىت ۋە تهشۋىق ۋەرەقىسى بايقالغانگېز

ۋەقهسى يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىنكى مهملىكهت ئىچىدىكى نۇرغۇن "  دېكابىر– 12      "

ئۆلكه، شهھهرلهرگه چېتىلغان تۇنجى ۋەقه بولۇپ، ئۇ دۆلهتنىڭ بىرلىكىگه خهۋپ كهلتۈرۈپ 

چىلىق قىلىپال قالماي، يهنه شىنجاڭنىڭ تىنچ، ئىتتىپاق بولغان سىياسىي ۋەزىيىتىگه بۇزغۇن

بېيجىڭ، شاڭخهي ۋە نهنجىڭ قاتارلىق جايالرنىڭ ئىجتىمائىي تهرتىپىگىمۇ ناھايىتى يامان تهسىر 

ئۇ ئهمهلىيهتته شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىرى پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ پىالنلىغان، . كۆرسهتكهن

  . رەھبىرى، پىالنى ۋە تهشكىلى بولغان سىياسىي ۋەقه بولغان

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بۇ ۋەقهنى بىر تهرەپ قىلىشتا ئوقۇغۇچىالرنى      

ئاسراش ۋە تهربىيىلهش پرىنسىپىنى ئاساس قىلىپ، نۇرغۇن ئىدىيىۋى تهربىيه خىزمىتىنى 

 كۈنىدىن كېيىن ئۈرۈمچىدىكى نامايىش قىلىپ چاتاق – 19 ئاينىڭ – 12نهتىجىدە . ئىشلىگهن

  . ى ئاساسىي جهھهتتىن تىنچىغانچىقىرىش ۋەقهس

 ئايدا – 5 يىلى – 1988. ۋەقهسى"  ئىيۇن– 15" يىلىدىكى ئۈرۈمچىدىكى – 1988) 6     (

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا بىناسىنىڭ ھاجهتخانىسىدا خهنزۇ يېزىقىدا يېزىلغان، ئۇيغۇرالرنى 

 بۇنىڭدىن ئاز سانلىق مىللهت .ھاقارەتلهيدىغان بىرنهچچه جۈمله ئهكسىيهتچىل سۆز بايقالغان

ئوقۇغۇچىلىرى ئىنتايىن نارازى بولۇپ، ئاز ساندىكى ئوقۇغۇچىالر بۇ ئىشتىن پايدىلىنىپ بىر 

بۇ ۋەقه شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى . مهيدان ئېغىر چاتاق چىقىرىش ۋەقهسىنى پىالنلىغان

  . بولغانبىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك "  مهدەنىيهت جهمئىيىتى–ستۇدېنتالر پهن "

 ئايدا ئوقۇغۇچىالر ئۆزلۈكىدىن قۇرغان ئىجتىمائىي – 12 يىلى – 1987     بۇ جهمئىيهت 

غا يېقىن ئهزادىن 1000تهشكىالت بولۇپ، ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ۋىتىنى ئۇالر مىللىي مائارىپقا كۆڭۈل بۆلۈشنى نىقاب قىلىپ مىللهتلهر مۇناسى. تهركىب تاپقان

جۈملىدىن مهكتهپ كۇتۇپخانىسىنىڭ ئالدىدا . بۇزۇپ، مىللىي نارازىلىق كهيپىياتىنى قۇتراتقان

 پارچىدىن ئارتۇق 60 ئوتتۇرا مهكتهپلهرنىڭ –ئىلى رايونىدىكى ئاپهتكه ئۇچرىغان باشالنغۇچ 

يورۇق رەسىمىنى پرويېكسىيه ئاپپاراتى ئارقىلىق كۆرسىتىپ، ئاالھىتهن خهنزۇ مهكتهپلهرنىڭ 

ھهم ئازادە ئىمارەتلىرى بىلهن مىللىي مهكتهپلهرنىڭ ئاپهتكه ئۇچراپ ئۆرۈلۈپ كهتكهن، بۇزۇلۇپ 

بهزى مىللىي ئوقۇغۇچىالرنىڭ "كهتكهن ئىمارەتلىرىنى سېلىشتۇرما قىلىپ، مهقسهتلىك ھالدا 

ۈپ  دەرس سىنىپى بولمىغاچقا ئامالسىز خهنزۇ مهكتهپلهر تاشلىۋەتكهن سىنىپالردا ئىككىگه بۆلۈن

ناملىق ژۇرنالدا " پهن ۋە مهدەنىيهت"يهنه ئۆزلىرى چىقارغان . دېگهننى ئىپادىلىگهن" ئوقۇۋاتىدۇ

ھهرقايسى مىللهتلهر "پارتىيىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه سىياسىتىنى بۇرمىالپ، 

تلىك تهرغىب دېگهننى مهقسه"  مهدەنىيهت جهھهتته باراۋەر ئهمهس–سىياسىي، ئىقتىساد، پهن 

 سانىدا مىللىي مائارىپنىڭ – 1 ئايدىكى – 3 يىلى – 1988جۈملىدىن بۇ ژۇرنالنىڭ . قىلغان
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ئارقىدا قىلغانلىقى، ھازىرقى ئهھۋالنىڭ بۇرۇنقى ئهھۋالغا يهتمهيدىغانلىقى، خىراجهت 

 يىلىدىكى خام نېفىت، – 1985قىيىنچىلىقىنىڭ تولىمۇ ئېغىرلىقىنى كۆپلهپ خهۋەر قىلىپ، 

چهككىلهنگهن نېفىتنىڭ شهرققه توشۇلۇش مىقدارى، ئالتۇننىڭ قېزىلىش مىقدارى، شىنجاڭنىڭ 

ماددىي ئهشيالىرىنىڭ چىقىرىلىش مىقدارى ۋە كىرگۈزۈلۈش مىقدارىنىڭ سېلىشتۇرمىسىغا ئائىت 

  . بهش سانلىق مهلۇماتنى كۆرسىتىپ، مىللىي نارازىلىق كهيپىياتىنى قۇتراتقان

 كۈنى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا بىناسىنىڭ – 12 ئاينىڭ – 5  يىلى– 1988       

ھاجهتخانىسىدا ئۇيغۇرالرنى ھاقارەتلهيدىغان ئهكسىيهتچىل سۆزلهر بايقالغاندىن كېيىن، ئاپتونوم 

رايونلۇق پارتكوم ۋە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى پارتكومى بۇنىڭغا ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىپ، 

ستۇدېنتالر پهن "ئهمما . ماقالرنى ئهھۋالنى ئېنىقالشقا مهسۇئل قىلغاندەرھال مۇناسىۋەتلىك تار

نىڭ ئاساسلىق كاتتىۋېشى دولقۇن، ۋارىس قاتارلىقالر ئوقۇغۇچىالرغا " مهدەنىيهت جهمئىيىتى–

ئهھۋالنى چۈشهندۈرمهيال قالماستىن ئهكسىچه ئىشنى چوڭايتىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ نارازىلىق 

 كۈنى ئۇالر ئۆزلىرىچه غۇلجىلىق ئاز سانلىق مىللهت – 10 ئاينىڭ – 6. كهيپىياتىنى قۇتراتقان

 ئوتتۇرا –ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ يىغىنىنى ئېچىپ، غۇلجىدىكى ئاپهتكه ئۇچرىغان مىللىي باشالنغۇچ 

 كۈنى ئۇالر – 12 ئاينىڭ – 6. مهكتهپلهرنىڭ سىنائلغۇ لېنتىسىنى ھهم سۈرەتلىرىنى كۆرسهتكهن

 كۈنى مهزكۇر – 15 ئاينىڭ – 6.  مهكتهپ مۇدىرىغا ھۇجۇم قىلغانيهنه ئادەم تهشكىللهپ

مىللىي كهمسىتىشكه ئېتىراز "نىڭ دائىمىي ھهيئىتى مهخمۇتجان قاتارلىقالر "جهمئىيهت"

 دىن 300دېگهن پالكاتنى كۆتۈرۈپ، تهشۋىقات ھهيئىتى مهتسىيىت " بىلدۈرۈش يىغىلىشى

ئهكسىيهتچىل سۆزلهر يېزىلغان ئىشىكىنى ئارتۇق ئوقۇغۇچىنى تهشكىللهپ ھاجهتخانىنىڭ 

 كۈنى شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى – 16 ئاينىڭ – 6. كۆتۈرۈپ كوچىغا چىققان

 دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىسىمۇ ئوخشاش باھانه بىلهن كوچىغا 200تهخمىنهن 

ىنستىتۇتىدىكى ئاز سانلىق   كۈنى شىنجاڭ تېببىي ئ18 ئاينىڭ – 6. چىقىپ نامايىش قىلغان

ئوقۇغۇچىالرمۇ تاماق باھاسىنىڭ يۇقىرىلىقىنى باھانه قىلىپ مىللىي ئوقۇغۇچىالرنى كوللېكتىپ 

چوڭ "بۇ بىرنهچچه قېتىملىق ھهرىكهتته ئوقۇغۇچىالر . ھالدا تاماق يېمهسلىككه قۇتراتقان

مىللهتلهر باراۋەرلىكى "، "مىللىي كهمسىتىشكه قارشى تۇرايلى"، "خهنزۇچىلىققا قارشى تۇرايلى

دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالش " ئهركىنلىك ياشىسۇن"، "دېموكراتىيه ياشىسۇن"، "ياشىسۇن

خهنزۇالرنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگه "، "خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"بىلهن بىر ۋاقىتتا ، يهنه 

  . دېگهندەك شۇئارالرنىمۇ توۋلىغان" قارشى تۇرايلى

رگهندىن كېيىن، ئۈرۈمچى، ئاقسۇ، ئاتۇش، قهشقهر ۋە خوتهن قاتارلىق جايالردا      ۋەقه يۈز به

 ئارقىدىن ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى پارچىالشنى، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇشنى مهقسهت –ئارقا 

 كىچىك خهتلىك گېزىتلهر مهيدانغا –قىلغان ئهكسىيهتچىل تهشۋىق ۋەرەقىسى، پالكات ۋە چوڭ 

خهنزۇالرنى شىنجاڭدىن قوغالپ "قۇرۇپ " مىللىي ئارمىيه"نى، "مۇستهقىللىق "كېلىپ، مىللىي
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ۋەقهسى مىللهتلهر "  ئىيۇن– 15"كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، . نى ئاشكارا تهرغىب قىلغان"چىقىرىش

ئىتتىپاقلىقىغا، ئاپتونوم رايوننىڭ تىنچ، ئىتتىپاق بولغان سىياسىي ۋەزىيىتىگه ئېغىر بۇزغۇنچىلىق 

بىر قېتىملىق نامايىش قىلىپ چاتاق چىقىرىش ۋەقهسى بولۇپ، جهمئىيهتته ئىنتايىن قىلغان 

  . يامان تهسرى پهيدا قىلغان

ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە خهلق ھۆكۈمىتى "  ئىيۇن– 15      "

شلهپ ۋەقهنى ناھايىتى دەرھال ئادەم تهشكىللهپ مهكتهپلهرگه ئهۋەتىپ نۇرغۇن خىزمهتلهرنى ئى

ھهرقايسى مهكتهپلهر ناھايىتى ئاز ساندىكى تهشكىللىگۈچىلهر ۋە غوللۇق . تېزال بېسىقتۇرغان

شۇنىڭ بىلهن .  تۈزۈمىگه ئاساسهن كهسكىن بىر تهرەپ قىلغان–ئۇنسۇرالرنى مهكتهپ قائىدە 

ن ئاپتونوم رايونلۇق بىلله بۇ ۋەقهنىڭ جهمئىيهتته پهيدا قىلغان ناچار تهسىرىنى يوقىتىش ئۈچۈ

پارتكوم ۋە خهلق ھۆكۈمىتى كۈچ تهشكىللهپ، تۈرلۈك خاتا پىكىرلهرگه قارىتا پاكىت قويۇپ 

  . قائىدە سۆزلهپ، ئۇالرغا كهسكىن رەددىيه بهرگهن

  

  كونا مهسىله ۋە يېڭى يۈزلىنىش. 3

  

رىدا شىنجاڭدا  يىللى– 80 ئهسىرنىڭ – 20    يۇقىرىدىكى بايانالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 

بۇ ئالته قېتىملىق ۋەقهنىڭ يۈز بهرگهن رايونىدىن . جهمئىي ئالته قېتىم ۋەقه يۈز بهرگهن

قارىغاندا، تۆت قېتىملىقى جهنۇبىي شىنجاڭدا، ئىككى قېتىملىقى شىمالىي شىنجاڭدا 

خاراكتېرىدىن قارىغاندا، بىر قېتىملىقى توپىالڭغا، بهش قېتىملىقى سىياسىي . كۆرۈلگهن

ئىلگىرىكى تىنچ ئۆتكهن ئون يىلغا سېلىشتۇرغاندا بۇ . راكهندىچىلىككه مهنسۇپ بولغانپا

ئۇنداقتا بۇ ئهھۋالغا قانداق قاراش كېرەك ؟ بۇ . مهزگىلدە ۋەقهلهر ھهقىقهتهن كۆپ يۈز بهرگهن

  . ۋەقهلهر نېمىنى چۈشهندۈرىدۇ ؟ تۆۋەندە بىز بۇنى تهھلىل قىلىپ باقايلى

ىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىر قېتىم توپىالڭ ۋە ئۈچ قېتىم مالىمانچىلىق يۈز      جهنۇبىي شىنجاڭد

شهرقىي تۈركىستان " يىلىدىكى پهيزاۋات ناھىيىسىدىكى قوراللىق توپىالڭنى – 1981. بهرگهن

قوزغىغان بولۇپ، ئۇنىڭ تهشكىللهنگهن ۋاقتى قىسقا بولسىمۇ، ئهمما " يالقۇن پارتىيىسى

كاتتىۋېشى زىيالىي ياشالر بولۇپ، بۆلگۈنچىلىك قىلىشنى ئۆز . بولغانتهرەققىياتى ناھايىتى تېز 

مهقسىتى قىلغان، قالغان ئۈچ قېتىملىق پاراكهندىچىلىك گهرچه ئوخشىمىغان سهۋەبلهردىن 

قوزغالغان بولسىمۇ، ئهمما ھهر قېتىملىق ۋەقهدە مۇنداق ئورتاق ئاالھىدىلىك كۆرۈلگهن، يهنى 

چلۈك، مهجبۇرلىنىپ، قايمۇقۇپ قاتناشقانالر كۆپ، كۆتۈرۈپ پارتلىشى تېز، قوزغىلىشى كۈ

يهنه كېلىپ . چىققان بۆلگۈنچىلىك بايرىقى روشهن، داۋامالشقان ۋاقتى بىر قهدەر ئۇزۇن بولغان

شهرقىي "ياكى " ئىسالم دۆلىتى"، "خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرىپ"بۇ پاراكهندىچىلكلهرمۇ 

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جهنۇبىي . لغانقۇرۇشنى مهقسهت قى" تۈركىستان دۆلىتى



www.uyghurweb.net 

 129

شىنجاڭدا بۇ مهزگىلدە يۈز بهرگهن توپىالڭ ياكى پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ تۈپ مهقسىتى بىردەك 

  . بولۇپ، تارىختىكى بۆلگۈنچىلهر بىلهن يىلتىزداش بولغان

 ھهممىسى      شىمالىي شىنجاڭدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىككى قېتىملىق پاراكهندىچىلىكنىڭ

جهنۇبىي شىنجاڭدا كۆرۈلگهن توپىالڭ ياكى . ئاپتونوم رايوننىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىدە يۈز بهرگهن

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش شهكلىدىكى مالىمانچىلىق بىلهن ئوخشىمايدىغىنى، بۇ ئىككى قېتىملىق 

 قىلىش مالىمانچىلىقنىڭ ھهممىسى مىللىي ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تهشكىللىك نامايىش

ۋەقهنىڭ سهۋەبى ۋە پارتىلىشىدىن قارىغاندا، ئۇالر ئالدىن پىالنالنغان، يوشۇرۇن . ۋەقهسى بولغان

جۈملىدىن . تىزگىنلهنگهن بولۇپ، تېخىمۇ كۈچلۈك سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه بولغان

لغان، نى قوللىنىپ بۆلگۈنچىلىك قى"قانۇنلۇق ۋاسىته"ئوقۇغۇچىالردىن پايدىلىنىپ نىسبهتهن 

شۇنىڭ بىلهن بىلله تېخىمۇ زور ئالدامچىلىق خاراكتېرىگه ئىگه بولغان، يوشۇرۇن خهۋپىمۇ 

چاتاقچى ئوقۇغۇچىالر ھهر تهرەپته . جهنۇبىي شىنجاڭدىكى مالىمانچىلىقالردىن ئېشىپ كهتكهن

 ئاالقه باغلىغاندا ھهتتا خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى ئۈرۈمچى قۇرۇقلۇق ئارمىيه مهكتىپىدىكى

پاراكهندىچىلىكته ئوقۇغۇچىالر . ئوقۇغۇچىالر ئىچىدىمۇ قۇتراتقۇلۇق قىلىپ ئىش تېرىغان

بۆلگۈنچىلىك شۇئارلىرىنى توۋالشتىن سىرت، يهنه پارتىيه ۋە دۆلهتنىڭ ئاساسىي سىياسهت ۋە 

بۇ ئىككى قېتىملىق پاراكهندىچىلىك . فاڭجېنلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ ۋەزىيهتنى قااليمىقانالشتۇرغان

ەقهسىدە، ئاتۇش، قهشقهر، ئاقسۇ، خوتهن قاتارلىق جايالردا ئارقا  ئارقىدىن بۆلگۈنچىلىكنى ۋ

تهرغىب قىلىش، ئۈرۈمچىدىكى ھهرىكهتكه ئاۋاز قوشۇش مهزمۇنىدىكى تهشۋىق ۋەرەقىلىرى ۋە 

پالكاتالر مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، بۇ مهزگىلدىكى شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي مۇقىملىقىنى ساقالش 

  . ىگه زور زەربه بهرگهنخىزمىت

 يىللىرىدا يۈز بهرگهن بۇ پاراكهندىچىلىكلهردىن قارىغاندا، ئۇالردا – 80 ئهسىرنىڭ – 20      

" شهرقىي تۈركىستان"ئهكس ئهتكهن مهسىلىنىڭ ماھىيىتى پهقهتال ئۆزگهرمىگهن، يهنى ئۇ 

نىال دىققهت قىلىشقا ئهمما، بهزى يېڭى يۈزلىنىشلهرگه يه. ئىدىيىسىنىڭ داۋاملىشىشى بولغان

  . ئهرزىيدۇ

بۇ پاراكهندىچىلىكلهردە ئالىي .      بىرىنچى، ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى كۆپلهپ قاتناشقان

مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى يوشۇرۇن تىزگىنلىنىپ، بىۋاسىته پاراكهندىچىلىككه قاتنىشىپ 

بۇنىڭدا . ۈلۈپ باقمىغانبۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى قىلغان بولۇپ، بۇنداق ئهھۋال ئىلگىرى كۆر

ئوقۇغۇچىالر كهڭ ئاالقه باغالپ، پۈتۈن شىنجاڭنى قاپالپ، ئىشنى ھهتتا ئىچكىرىدىكى نۇرغۇن 

شهرقىي "ئۆلكه، شهھهرلهرگىچه كېڭهيتىپ، زور خهۋپ، كهڭ تهسىر پهيدا قىلىپال قالماي، يهنه 

ڭ زامانىۋى مائارىپ بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى دىنىي مائارىپ ساھهسىدىن دۆلهتنى" تۈركىستان

سىستېمىسىغا، ئازادلىقتىن بۇرۇنقى كونا زىيالىيالردىن يېڭى دەۋردىكى يېڭى زىيالىيالرغا 

  .كېڭهيگهن
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بۇ بىرنهچچه . دىنىي مهكتهپلهر مهسىلىسى ئېغىرالشقان) مهخپىي(    ئىككىنچى، خۇسۇسىي 

دىچىلىكلهردىن قارىغاندا، قېتىملىق پاراكهندىچىلىكتىن، بولۇپمۇ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى پاراكهن

. خۇسۇسىي ۋە مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر بۇ پاراكهندىچىلىكلهردە خېلى مۇھىم رول ئوينىغان

جۈملىدىن، پاراكهندىچىلىكلهرنىڭ تهشكىللىگۈچىلىرى، غوللۇق ئۇنسۇرلىرى ۋە 

ن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ خېلى كۆپى خۇسۇسىي ياكى مهخپىي دىنىي مهكتهپلهردە يېتىشىپ چىققا

ئۇالر پاراكهندىچىلىكلهردە كۆپىنچه ئاۋانگارتلىق رول ئوينىغان ھهم تېخىمۇ . الر بولغان"تالىپ"

شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهر بىر خىل . نۇرغۇن ياشالرنى قوزغاتقان

ىمۇ مائارىپ تورىغا ئايالنغان، شۇنداقال تهشكىللهش تورى، ئاالقه تورى ۋە تارقىتىش تورىغ

  . ئايالنغان

مهيلى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بولسۇن .     ئۈچىنچى، ياشلىشىش يۈزلىنىشى كۆرۈلگهن

 ياش ئۆپچۆرىسىدىكى ياشالر 20ياكى دىنىي مهكتهپلهرنىڭ تالىپلىرى بولسۇن ھهممىسىال 

هرەپ بۆلگۈنچىلىك پاراكهندىچىلىكىنى بىر ت"  ئۆكتهبىر– 30"مهسىلهن، قهشقهردىكى .  بولغان

 15نىڭ "ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى ئۇچقۇن پارتىيىسى"قىلىشتا ئېنىقلىنىپ چىققان 

 ياشتىن تۆۋەن ياشالر بولۇپ، ئۇالر ھازىرقى ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ 19ئهزاسىنىڭ ھهممىسى 

مۇستهقىل، ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولغان دۆلىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش "تاشالپ ئۇيغۇرالرنىڭ 

ۋەقهسى يۈز بهرگهندە بۇ پارتىيىنىڭ رەھبهرلىرى "  ئۆكتهبىر– 30. "نى مهقسهت قىلغان"لىشقى

تېزال ئۇنىڭغا قول تىقىپ، تهشكىللهش ۋە تهشۋىقات ئېلىپ بېرىپ، ھهممه جايغا بۆلگۈنچىلىكنى 

تهرغىب قىلىدىغان تهشۋىق ۋەرەقىلىرىنى چاپالپ، كۈچىنىڭ بارىچه ئىشنى چوڭايتىپ ۋەقهنىڭ 

يهنه بۇ پارتىيىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ياشالر بولغانلىقتىن، . سىي پىالنلىغۇچىسىغا ئايالنغانئاسا

ياشالرنىڭ بىلىمى چوڭقۇر بولمىغان، ئاسان ھاياجانلىنىدىغان ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ، 

پاراكهندىچىلىكته ھهدەپ ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇللىنىپ، پاراكهندىچىلىكنى 

  . تۈرگهنئهۋجىگه كۆ

بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ قايتىدىن .      تۆتىنچى، كۆپلىگهن بۆلگۈنچى پارتىيىلهر مهيدانغا كهلگهن

بۇ مهزگىلدە . نۇرغۇن پارتىيىلهرنى قۇرۇشى بۇ مهزگىلدىكى بىر مۇھىم يېڭى يۈزلىنىش بولغان

 ئۇچقۇن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى"ۋە " شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"

بۇ پارتىيىنىڭ . قۇرۇلغان" تهڭرىتاغ قۇتقۇزغۇچىلىرى پارتىيىسى"دىن باشقا، يهنه "پارتىيىسى

بۇ پارتىيه . كهلتۈرگهن ئهمهلىي خهۋپى گهرچه كىچىك بولسىمۇ، ئهمما ئاالمىتى باشقىچه بولغان

 بولۇپ،  كۈنى شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا قۇرۇلغان– 21 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1988

ئۇالر قان بىلهن . ئهركىن ئابدىرازاق باشچىلىقىدىكى بهش ئوقۇغۇچىدىن تهركىب تاپقان

قهسهميات قىلىپ، پروگرامما بهلگىلهپ، پارتىيه بايرىقى اليىھىلهپ، تهرەققىيات پىالنىنى 

ھهتتا ماقاله يېزىپ نهزەرىيىۋى . بېكىتىپ، تىزگىنهكلىك پارتلىتىش قۇرۇلمىسىنى اليىھىلىگهن
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بۇ پارتىيىنىڭ .  يىلى قولغا چۈشكهن-  1990. سىستېما بهرپا قىلىشقا تهييارلىق قىلغان

ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى بولۇپال قالماي، يهنه كاتتىۋېشى ئهركىن 

بۇ ئهھۋال مائارىپتا مهۋجۇت بولغان بهزى . ئابدىرازاق ۋە بىر ئهزاسى كومپارتىيه ئهزاسى بولغان

يهنه بىر تهرەپتىن، ئېغىر بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى بار . ل مهسىلىلهرنى چۈشهندۈرۈپ  بېرىدۇرېائ

بۇ ئۇنسۇرالرنىڭ بهزىلىرى ھۆكۈمهت، مائارىپ ئورگانلىرىغا، بهزىلىرى مۇھىم تارماقالرغا تهقسىم 

لىي جۈملىدىن ئۇالرنىڭ بىرنهچچىسى ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ كومىتېتىغا ۋە ئا. قىلىنغان

ئهگهردە ۋاقتىدا قولغا چۈشۈرۈلمىگهن بولسا، . مهكتهپ، ئوتتۇرا مهكتهپلهرگه تهقسىم قىلىنغان

  . ئۇالر تېخىمۇ زور، تېخىمۇ كهڭ تهسىر ۋە خهۋپ پهيدا قىالتتى

  

   باب– 5

  

  خهۋپلىك كېڭىيىش

  

تۇرا  يىللىرىدىن كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە ئوت– 90 ئهسىرنىڭ – 20     

ئاسىيادىكى بهش دۆلهتنىڭ مۇستهقىل بولۇشىغا ئهگىشىپ، خهلقائرا ۋەزىيهتته، بولۇپمۇ ئوتتۇرا 

بۇ ئۆزگىرىش بىلهن چهت ئهلدىكى شىنجاڭ . ئاسىيانىڭ ۋەزىيىتىدە جىددىي ئۆزگىرىش بولدى

بۆلگۈنچىلىرى جانلىنىپ، تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنى قۇرۇپ، ياكى ھهر تهرەپتىن 

شۇنىڭ بىلهن بىلله، دۆلهت ئىچىدىكى بۆلگۈنچى . ۆلهك ئىزدىدى، ياكى تارقاقلىقتىن بىرلهشتىي

ئۇنسۇرالرمۇ چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچىلهر بىلهن بىرلىشىشنى جىددىيلهشتۈرۈپ، بۆلگۈنچىلىك 

ڭ پائالىيهتلىرىنى بارغانسېرى ئهدىتىپ، داۋالغۇۋاتقان خهلقائرا ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنى

قۇرۇش شېرىن چۈشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"دۆلهتنى پارچىالپ 

  . ئۇرۇندى

  

   تاشقى جهھهتته بىرلىشىش– پاراگراف ئىچكى – 1

  

 يىللىرىدىن كېيىن، خهلقائرادىكى چوڭ – 90 يىللىرى، بولۇپمۇ – 80 ئهسىرنىڭ – 20        

مهن كۈچلهرنىڭ كۈشكۈرتۈشى ئارقىسىدا، شىنجاڭ ۋەزىيهتنىڭ تهسىرى ھهم غهربتىكى دۈش

 –بۆلگۈنچىلىرىنىڭ خهلقائرا ئارقا كۆرۈنۈشى بارغانسېرى كۆپ خىللىشىپ، دۆلهت ئىچى 
  . سىرتىدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر پائالىيهتلىرىنى ئۆزئارا بىرلهشتۈردى ۋە ماسالشتۇردى

  

  چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچى گۇرۇھالر. 1
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بۆلگۈنچىلىرى بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"هت ئهلگه قېچىپ كهتكهن  يىلى چ– 1949     

تهشكىالتى قۇرۇشقا باشلىغاندىن تارتىپ يېرىم ئهسىرلىك ئۆزگىرىشنى باشتىن كهچۈرۈش 

خهلقائرا .  نهچچىگه يهتتى60ئارقىلىق ھازىر چهت ئهلدىكى شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى 

ه ئاساسالنغاندا، بۇ بۆلگۈنچى تهشكىالتالر مۇنداق بهش كۆرۈنۈشى ۋە مهنبه مۇناسىۋىتىگ

  : گۇرۇھنى شهكىللهندۈرگهن

بۇ گۇرۇھ ئاسالىقى تۈركىيىگه ماكانالشقان، يهنه . غهربىي ئاسىيادىكى ئهيسا گۇرۇھى) 1      (

شهرقىي تۈركىستان مۇساپىرالر "سهئۇدى ئهرەبىستانى قاتارلىق دۆلهتلهرگىمۇ تارقالغان بولۇپ، 

پائالىيهت ئىقتىدارى زور بولۇپ، مۇئهييهن خهلقائرا ۋە . دىن شهكىللىنىپ چىققان"ىيىتىجهمئ

  . رايون خاراكتېرلىك تهسىرى بار

" شهرقىي تۈركىستان" ئايدا شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولۇش ھارپىسىدا، كونا – 9 يىلى – 1949     

 شىنجاڭ ئارقىلىق ھىندىستانغا بۆلگۈنچىلىرىدىن مهمتىمىن ھهزرەت، ئهيسا قاتارلىقالر جهنۇبىي

. نى قۇردى"كهشمىردە تۇرۇشلۇق شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرلىرى جهمئىيىتى"قاچتى ھهم 

 يىلى بۇ تهشكىالت تۈركىيىگه كۆچۈپ، چهت ئهلگه قېچىپ كهتكهن بىر تۈركۈم – 1954

شهرقىي "ئاساسىدا " مۇھاجىرالر جهمئىيىتى"بۆلگۈنچىلىرىنى توپالپ، " شهرقىي تۈركىستان"

نى قۇردى ھهم مهمتىمىن " ھهمكارلىق جهمئىيىتى–تۈركىستان مۇساپىرلىرى پاراۋانلىق 

 يىلى مهمتىمىن ھهزرەت ئۆلگهندىن كېيىن، ئهيسا ئۇنىڭ – 1964. ھهزرەت رەئىس بولدى

شۇنىڭدىن كېيىن ئهيسا تهسىرىنى يهنىمۇ كېڭهيتىش ئۈچۈن غهربىي . ئورنىدا رەئىس بولدى

اجىر ئۇيغۇرالرنى بار كۈچى بىلهن توپالپ، داۋاملىق ھالدا ھهر خىل نامالردىكى ئاسىيادىكى مۇھ

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنى قۇردى، شۇنداق قىلىپ غهربىي " شهرقىي تۈركىستان"نۇرغۇن 

بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى تهدرىجىي " شهرقىي تۈركىستان"ئاسىيادا ئهيسا باشچىلىقىدىكى 

ڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى ب د ت دىكى قانۇنلۇق ئورنىنى  يىلى جۇ– 1972. شهكىللهندى

 ئامېرىكا دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقاندىن –ئهسلىگه كهلتۈرگهندىن كېيىن، بولۇپمۇ جۇڭگو 

كېيىن، ئهيسا گۇرۇھى بىر مهھهل ئىستراتېگىيىسىنى تهڭشهپ، بۆلگۈنچىلىك مۇقامىنى 

 – 20. شۇئارىنى ئوتتۇرىغا قويدى" ۇچرىماسلىقئايرىلىپ چىقماسلىق ھهم بېسىمغا ئ"پهسهيتىپ، 
 يىللىرىدىن كېيىن، ئۇالر غهربتىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهرنىڭ قوللىشىدا يهنه – 80ئهسىرنىڭ 

نهزىرىيىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۆلگۈنچىلىكنى " شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى"قايتىدىن 

ىدىن كېيىن، شهرقىي ياۋرۇپادىكى ئۆزگىرىش ۋە  يىللىر– 90 ئهسىرنىڭ – 20. قايتا جانالندۇردى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىنىڭ كۈچلۈك تهسىرىدە ئۇالر بۆلگۈنچىلىكنىڭ پۇرسىتى پىشىپ 

شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش ھهرىكىتى بىر يېڭى دولقۇنغا كۆتۈرۈلدى، "يېتىلدى دەپ قاراپ، 
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بۇنىڭدا . دەپ ۋاالقشىدى" ۇرىمىز يىلى شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئىشقا ئاش– 2000

  . كۆرۈلگهن بهزى ئهھۋالالر دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ

     بىرىنچى، بۇ تهشكىالت يېقىنقى يىلالردىن بۇيان چهت ئهلگه قېچىپ  كهتكهن بهزى 

بۇالر دۆلهت ئىچىدە ئالىي تهربىيه ئالغان، . بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنى يېڭىدىن قوبۇل قىلدى

لىز، رۇس تىللىرىغا پىششىق، ياش ھهم شىنجاڭنىڭ ئهھۋالىنى ئوبدان بىلىدىغان بهزىلىرى ئېنگ

 ئايدا، ئهيسا گۇرۇھى بۇ – 3 يىلى – 1993. بولۇپ، خېلى كهڭ ئىجتىمائىي مۇناسىۋىتى بار

نى قۇرۇپ، "شهرقىي تۈركىستان ياشلىرى دېموكراتىك ئىتتىپاقى"ياشالرنى ئاساس قىلىپ 

بۇ تهشكىالت قۇرۇلۇپال دەرھال كۆپ تهرەپلىمه بۆلگۈنچىلىك . رايتتىبۆلگۈنچىلىك سالمىقىنى زو

 ئايدا ئۇيغۇرچه – 6بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى جهھهتته، شۇ يىلى . پائالىيىتىنى يولغا قويدى

بۆلگۈنچىلىك ۋاسىتىسى . گېزىتىنى نهشر قىلىپ تارقاتتى" شهرقىي تۈركىستان ياشلىرى"

ئىسالم "ئهمما، .  پائالىيهتلىرىنى پىالنالپ  يولغا قويدىجهھهتته، تېررورلۇق ۋە پارتلىتىش

نىڭ ئارىلىشىشى ھهم تهشكىالت ئىچىدىكى خىيانهتچىلىك سهۋەبىدىن، بۇ "دۇنياسى ئىتتىپاقى

  .  ئايدا پارچىلىنىپ كهتتى– 2 يىلى – 1994تهشكىالت 

 رەھبهرلىك      ئىككىنچى، يېڭىدىن يېتىشىپ چىققانالر ئاساسىي جهھهتتىن بۇ گۇرۇھنىڭ

 ئايدا ئهيسا كېسهل بىلهن ئۆلۈپ، بۇ گۇرۇھنىڭ ئىچىدە – 12 يىلى – 1995. يادروسىغا ئايالندى

شهرقىي تۈركىستان "ئاقىۋەتته ئهسلىدىكى . ھوقۇق تالىشىش كۈرىشى كهسكىنلىشىپ كهتتى

رۈپ نىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پهرھات باشچىلىقىدىكىلهر باش كۆتۈ"ياشلىرى دېموكراتىك ئىتتىپاقى

نى قۇرۇپ، قارىمىقىدا سىياسىي "شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىتتىپاقى"چىقىپ، 

 مۇڭغۇلالرنى – تېبهت –بۆلۈم، تهشۋىقات بۆلۈمى، دۆلهت ئىچى خىزمىتى بۆلۈمى، ئۇيغۇر 

ماسالشتۇرۇش بۆلۈمى قاتارلىق بۆلۈملهرنى تهسىس قىلىپ، ئهيسانىڭ ئوغلى ئهركىننى رەئىس 

چه بۇ گۇرۇھ نۆۋەتته يهنىال يېڭىۋاشتىن تهشكىللىنىش ھالىتىدە تۇرۇۋاتقان گهر. قىلدى

شهرقىي "بولسىمۇ، ئهمما بىر نۇقتا ناھايىتى ئېنىق، جۈملىدىن يېڭىدىن يېتىشىپ چىققان 

ئۇنىڭ  ئاساسلىق . بۆلگۈنچىلىرى بۇ گۇرۇھنىڭ رەھبهرلىك يادروسىغا ئايالندى" تۈركىستان

  . ات قاتارلىقالردىن ئىبارەترەھبهرلىرى ئهركىن، پهرھ

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ چهت ئهلدىكى ئهڭ بۇرۇنقى " شهرقىي تۈركىستان"     ئهيسا گۇرۇھى 

نۆۋەتته يېڭى . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى بولۇپ، پائالىيهت ۋاقتى ئهڭ ئۇزۇن، تهسىرى ئهڭ زور

نچىلهر تهدرىجىي  كهينىدە چهت ئهلگه قېچىپ كهتكهن بۆلگۈ–جۇڭگو قۇرۇلۇشىنىڭ ئالدى 

رەھبهرلىك قاتلىمىدىن چېكىنگهن بولسىمۇ، يېڭىدىن يېتىشىپ چىققان رەھبهرلىك قاتلىمىدا 

ئهسلىدىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئهۋالدلىرىدىن باشقا، يهنه يېقىنقى يىلالردىن بۇيان چهت ئهلگه 

ىدىكى، ئهيسا پاكىتالر ئىپادىل. بۆلگۈنچىلىرى بار" شهرقىي تۈركىستان"قېچىپ چىققان نۇرغۇن 
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گۇرۇھى ئىچىدىكى شىنجاڭدىن چهت ئهلگه قېچىپ چىققان ياشالرنى ئاساس قىلىپ قۇرۇلغان 

  . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنىڭ شىنجاڭغا بولغان خهۋپى ئىنتايىن زور

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"     تولۇقسىز ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، تۈركىيىدىكى 

شهرقىي تۈركىستان مۇساپىرلىرى پاراۋانلىق "هچچه ئون بولۇپ، ئۇالر ئاساسلىقى تهشكىالتلىرى ن

دەپمۇ " شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرلىرى جهمئىيىتى"يهنه " ( ھهمكارلىق جهمئىيىتى–

شهرقىي "، " مۇڭغۇل مىللىي بىرلىك ئىتتىپاقى– تېبهت –شهرقىي تۈركىستان "، )ئاتىلىدۇ

شهرقىي تۈركىستان "، "ي تۈركىستان مىللىي بىرلىك ئىتتىپاقىشهرقى"، "تۈركىستان كومىتېتى

 –شهرقىي تۈركىستان "، "شهرقىي تۈركىستان ياشالر ئىتتىپاقى"، "مهدەنىيهت جهمئىيىتى
شهرقىي "، "شهرقىي تۈركىستان خهلقائرا مىللىي سهپ كومىتېتى"، "قازاق فوندى جهمئىيىتى

شهرقىي تۈركىستان مۇساپىرلىرى پاراۋانلىق "، " ساخاۋەت فوندى جهمئىيىتى–تۈركىستان خهير 

، "ئهيسا فوندى جهمئىيىتى"، "شهرقىي تۈركىستان دېموكراتىيه ئىتتىپاقى"، "فوندى جهمئىيىتى

ئىسالم "، "شهرقىي تۈركىستان مىللىي پارتىيىسى"، "شهرقىي تۈركىستان مىللىي مهركىزى"

  . قاتارلىقالردۇر" ئىيىتىئۇيغۇر ھهمكارلىق فوندى جهم"، "ئۆكتىچى پارتىيىسى

ئوتتۇرا . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى" شهرقىي تۈركىستان"ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ) 2    (

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى قازاقىستان، قىرغىزىستان، " شهرقىي تۈركىستان"ئاسىيادىكى 

 – 60رنىڭ  ئهسى– 20ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلهتلهرگه تارقالغان بولۇپ، ئهڭ دەسلهپته 
.  يىللىرىدىن كېيىن تېز سۈرئهتته تهرەققىي قىلغان– 90 ئهسىرنىڭ – 20. يىللىرىدا پهيدا بولغان

  .  دىن ئارتۇق20ھازىر 

 يىللىرىنىڭ بېشىدا جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇناسىۋىتى – 60 ئهسىرنىڭ – 20      

. وتتۇرا ئاسىياغا توپلىنىشقا باشلىدىبۆلگۈنچى كۈچلىرى ئ" شهرقىي تۈركىستان"يامانلىشىپ، 

دە نۇرغۇن ئۇنسۇرالر " چۆچهك ۋەقهسى–ئىلى " يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پىالنلىغان – 1962

كېيىن يهنه بهزى ئۇنسۇرالر قېچىش ئارقىلىق ياكى قانۇنلۇق . سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتتى

 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا بۇ – 60  ئهسىرنىڭ– 20. يولالر ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا باردى

بۆلگۈنچىلىرى بىر قاتار بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"ئۇنسۇرالرنىڭ ئىچىدىكى 

تهشكىالتلىرىنى قۇرۇپ، قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلهتلهردە ماكان 

رماقلىرىنىڭ قوللىشىدا سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقى ئاخبارات تا. تۇتتى

بۇ تهشكىالتالر دەسلهپته ناھايىتى كۆپ . ھهدەپ جۇڭگوغا قارشى پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇلالندى

ئهمما، كۆپ يىللىق . بولسىمۇ، ئهمما كۈچى تارقاق ، تهسىرى بار داھىيىلىرىمۇ يوق ئىدى

بهردىيوف ئۆزگىرىش ئارقىلىق كېيىن تهدرىجىي يۈسۈپ مۇخلىسوف ۋە قهھرىمان غوجام

سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن . باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى شهكىللهندۈردى

كېيىن بۇ تهشكىالتالر بىر مهھهل ئىنتايىن ئهسهبىيلىشىپ، دۆلىتىمىزنىڭ چېگرا رايونلىرىغا 
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ىنىڭ دۆلىتىمىز بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىنىڭ مۇناسىۋىت. ناھايىتى زور خهۋپ يهتكۈزدى

مېخانىزمى ئورنىتىلغاندىن " شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى"كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، بولۇپمۇ 

كېيىن، قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان قاتارلىق ئۈچ دۆلهت كۆپ قېتىم دۆلىتىمىزگه 

ر بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنىڭ ئۆز تهۋەسىدە جۇڭگوغا قارشى پائالىيهتله" شهرقىي تۈركىستان"

بۇنىڭ بىلهن ئوتتۇرا . بىلهن شۇغۇللىنىشىغا يول قويمايدىغانلىقى توغرىسىدا كاپالهت بهردى

ئهمما . بۆلگۈنچى كۈچلىرى خېلى زور چهكلىمىگه ئۇچرىدى" شهرقىي تۈركىستان"ئاسىيادىكى 

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"شۇنى كۆرۈشىمىز كېرەككى، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىكى 

  .ىالتلىرى يهنىال پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇتهشك

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان" دىن ئارتۇق 20     ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

شهرقىي " يىللىرىدا قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇالر ئاساسلىقى – 90 ئهسىرنىڭ – 20كۆپىنچىسى 

ئۇيغۇرىستان "، "ن ئازادلىق تهشكىالتىشهرقىي تۈركىستا"، "تۈركىستان خهلقائرا كومىتېتى

شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىالبىي "ۋە " ئۇيغۇر خهلقائرا ئىتتىپاقى"، "ئازادلىق تهشكىالتى

نىڭ تهسىرى ئهڭ "ئۇيغۇر خهلقائرا ئىتتىپاقى"بۇالرنىڭ ئىچىدە . قاتارلىقالردۇر" بىرلىك سېپى

 ئايدا قازاقىستان ئهدلىيه – 9ان، شۇ يىلى  ئايدا قۇرۇلغ– 1 يىلى – 1992بۇ تهشكىالت . زور

.  سىياسىي تهشكىالتقا ئايالنغان–تارماقلىرىنىڭ ئهنگه ئېلىشى بىلهن قانۇنلۇق ئىجتىمائىي 

 تهشۋىقات، دىن ۋە ياشالر خىزمىتى –قارىمىقىدا سىياسىي، مالىيه، تاشقى ئاالقه، مهدەنىيهت 

مهقسىتى .  گېزىتىنى چىقىرىدۇ" غۇر ئاۋازىئۇي"قاتارلىق بۆلۈملهر تهسىس قىلىنغان بولۇپ، 

ئهڭ ئاخىرىدا جۇڭگو مۇستهملىكىچىلىرىنى قوغالپ چىقىرىپ، شهرقىي تۈركىستاندا تهڭداشسىز "

  . تىن ئىبارەت"ئىسالم دۆلىتى قۇرۇش

 ئهسىرنىڭ – 20. بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى" شهرقىي تۈركىستان"جهنۇبىي ئاسىيادىكى ) 3     (

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"ىدىن ئىلگىرى جهنۇبىي ئاسىيا رايونىدا  يىللىر– 90

ئهمما بۇ رايوندا . تهشكىالتلىرى بىرقهدەر ئاز، كۆلىمى كىچىك، ھېچقانچه تهسىرى يوق ئىدى

ئهسهبىي دىنىي كۈچلهرنىڭ يامان سۈپهتته يامرىشىغا ئهگىشىپ بۇ رايون ئهسهبىي دىنىي كۈچلهر، 

. الر ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلهر پائالىيهت قىلىدىغان بىر يېڭى مهركهزگه ئايالندىخهلقائرا تېررورچى

خهلقائرادىكى ئهسهبىي دىنىي كۈچلهر ۋە تېررورچى كۈچلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهندىن كېيىن 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى قايتا تېز سۈرئهتته تهرەققىي قىلدى، بولۇپمۇ " شهرقىي تۈركىستان"

شۇنىڭ بىلهن بىلله . انلىق ھهرىكهتلىرىنى قىلىش يۈزلىنىشى تېز كۈچهيدىقوراللىنىش ۋە زوراۋ

بۆلگۈنچىلىرى بىلهن ئاسانال ئاالقه باغالپ، " شهرقىي تۈركىستان"ئۇالر دۆلهت ئىچىدىكى 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"تهردرىجىي ھالدا شىنجاڭغا ئىنتايىن خهۋپ يهتكۈزىدىغان 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئىچىدە " شهرقىي تۈركىستان" بۇ رايوندىكى .كۈچلىرىنىڭ بىرىگه ئايالندى
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شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "ئهڭ غالجىرالشقىنى ھهسهن مهخسۇم ۋەكىللىكىدىكى 

  . دىن ئىبارەت"پارتىيىسى

شهرقىي "      بۇ رايوندىكى بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى بىرقهدەر ئاز بولۇپ، ئاساسلىقى 

دەپمۇ " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتىيىسى"يهنه " (ىسىتۈركىستان ئىسالم پارتىي

  . قاتارلىقالردۇر" تۈرك پارتىيىسى"، "شهرقىي تۈركىستان ياشالر پارتىيىسى"، )ئاتىلىدۇ

" شهرقىي تۈركىستان"غهربتىكى جۇڭگوغا قارش كۈچلهرنىڭ قوللىشىدا قۇرۇلغان ) 4     (

شهرقىي " يىللىرىدىن ئىلگىرى غهربتىكى – 80نىڭ  ئهسىر– 20. بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى

. بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنىڭ كۆلىمى بىرقهدەر كىچىك، تهسىرى چهكلىك ئىدى" تۈركىستان

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان" يىلى ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى – 1983ئهمما، 

شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق "كۈچلىرىنى قوللىغاندىن كېيىن، ئۇالر نيۇيوركتا 

 شتاتتا ئاساسىي قاتالم تهشكىالتلىرىنى تهسىس قىلىپ، 21نى قۇرۇپ، قالغان "ئىتتىپاقى

گېرمانىيه، . بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتىغا ئايالندى" شهرقىي تۈركىستان"غهربتىكى بىرقهدەر چوڭ 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"ىمۇ ئاۋسترالىيه، شۋېتسىيه ۋە شۋېتسارىيه قاتارلىق دۆلهتلهرد

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"غهربتىكى . كۈچلىرى بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنى قۇردى

تهشكىالتلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكىدىن قارىغاندا ، ئۇالر تولىمۇ رەڭگارەڭ بولۇپ، بهزىلىرى ئامېرىكا 

، بهزىلىرى ئىلىم بايرىقىنى مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ ئىشپيونلۇق ئورگانلىرى

كۆتۈرۈۋېلىپ پائالىيهت قىلىدىغان ئهنگلىيه، گېرمانىيىنىڭ تهتقىقات ئاپپاراتلىرى، بهزىلىرى 

 تېلېۋىزىيه ئىستانسىلىرى، بهزىلىرى مۇھاجىرلىق تونىغا –قىلىدىغان رادىوئ " پسخىكا ئۇرۇشى"

بۇ تهشكىالتالر ياكى . ردۇرئورۇنىۋېلىپ پائالىيهت قىلىدىغان ئهل ئىچىدىكى تهشكىالتال

 سىرتىدىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنى خىراجهت بىلهن تهمىنلهپ –شىنجاڭنىڭ ئىچى 

يېتهكلهيدۇ، ياكى ئۆزلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىگه ئاساس تېپىش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ 

 – 20. ىتىدۇقىلىپ بۆلگۈنچىلىكنى قۇتر" پسخىكا ئۇرۇشى"تارىخىنى بۇرمىاليدۇ ۋە ياكى 
بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان" يىللىرىدىن كېيىن، غهربتىكى بۇ – 90ئهسىرنىڭ 

تهشكىالتلىرى شۇ جايالردىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ، كۈچىنى 

دېگهندەك بىرلهشمه تهشكىالت قۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ، " سهرگهردان ھۆكۈمهت"كېڭهيتىپ، 

  . ارشى كۈچلهرنىڭ تېخىمۇ بهك قوللىشىغا ئېرىشىشنى ئىستىدىغهربتىكى جۇڭگوغا ق

 دىن ئارتۇق بولۇپ، 20بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى " شهرقىي تۈركىستان"     ھازىر غهربتىكى 

دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى "، "شهرقىي تۈركىستان مىللهتلىرى ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى"ئۇالر ئاساسلىقى 

شهرقىي تۈركىستان "، "پا شهرقىي تۈركىستان بىرلىكى ئىتتىپاقىياۋرۇ"، "ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى

، "ياۋرۇپا ئۇيغۇر ياشلىرى بىرلىك سېپى"، "ئامېرىكا ئۇيغۇر ئىتتىپاقى"، "ئۇچۇر مهركىزى

ئاۋسترالىيه شهرقىي تۈركىستان "، "شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ئىتتىپاقى"
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شۋېتسىيه شهرقىي تۈركىستان "، "ان ئىتتىپاقىئهنگلىيه شهرقىي تۈركىست"، "جهمئىيىتى

ۋەكىللىك شهخسلىرى . قاتارلىقالردۇر" ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق ئىتتىپاقى"ۋە " جهمئىيىتى

  . ئهركىن، ئهنۋەرجان قاتارلىقالردىن ئىبارەت

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان . بۆلگۈنچى كۈچلىرى" شهرقىي تۈركىستان"باشقا رايونالردىكى ) 5     (

ايونالردىن سىرت، باشقا رايونالردىمۇ شهرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ ر

سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە چهت ئهلدىكى قېرىنداشالرنىڭ "مهسىلهن، رۇسىيىدىكى . تهشكىالتلىرى بار

 – 20) دېيىلىدۇ" ۋەتهنداشالر جهمئىيىتى"قىسقىچه " (مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇش جهمئىيىتى
تهشكىالتى بولۇپ، باش شتابى " شهرقىي تۈركىستان"لىرىدا قۇرۇلغان  يىل– 30ئهسىرنىڭ 

باش مۇددىائسى شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىپ . رۇسىيه پايتهختى موسكۋادا تهسىس قىلىنغان

 – 60 ئهسىرنىڭ – 20بۇ تهشكىالت . قۇرۇشتىن ئىبارەت" شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"چىقىپ 
ىشىپ، كۈچىنىڭ بارىچه جاسۇسلۇق ۋە شىنجاڭنى بۆلۈش يىللىرىدىن كېيىن ك گ ب بىلهن بىرل

قازاقىستان، ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستاندا تارماق ئاپپارات . پائالىيىتى بىلهن شۇغۇلالنغان

ۋەتهن "نامىدىكى رادىوئ ئىستانسىسى ۋە " ۋەتهن ئاۋازى"تهسىس قىلغان بولۇپ، رۇسچه 

  . دېگهن گېزىتى بار" ئاۋازى

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتىمۇ " شهرقىي تۈركىستان"نامىدىكى " ۋەتهن ئۇچقۇنى"هنه       رۇسىيىدە ي

بۇ . باش شتابى رۇسىيه پايتهختى موسكۋادا تهسىس قىلىنغان.  يىلى قۇرۇلغان– 1994بولۇپ، 

 – مهخپىي تارماق ئاپپاراتى بولۇپ، ئهزالىرى دائىم دۆلهت ئىچى 27تهشكىالتنىڭ شىنجاڭدا 
مۇ "ئۇيغۇر ۋەتهنپهرۋەر پىدائىيلىرى قوماندانلىق شتابى"ئۇنىڭ يهنه . ىدۇسىرتىدا قاتناپ تۇر

  .بولۇپ، ئۇزۇن مهزگىل موسكۋادا جۇڭگوغا قارشى پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ كهلگهن

شهرقىي تۈركىستان ئىسالھات "بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ مىسىردىمۇ " شهرقىي تۈركىستان     "

نچىلىك تهشكىالتى بولۇپ، باش شتابى مىسىرنىڭ ئىسالمىيه دەيدىغان بۆلگۈ" پارتىيىسى

 يىلىدىكى بارىن توپىلىڭىدا توردىن چۈشۈپ – 1990رەئىسى . شهھىرىدە تهسىس قىلىنغان

  . قالغان ئۇنسۇر ئابلىكىمخان

  

  پائالىيهت ئاالھىدىلىكى. 2

  

ىكى چوڭراق بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى ئىچىد" شهرقىي تۈركىستان"     چهت ئهللهردىكى 

تهشكىالتالرنىڭ ئىچكى قۇرۇلمىسى مۇكهممهل، خادىملىرىنىڭ ئىش تهقسىماتى ئېنىق، يادرولۇق 

ئورگىنى ۋە قوشۇمچه ئورگانلىرى بار، مهبلهغ تېپىش يولى كاپالهتكه ئىگه، پائالىيىتى كۆپ، 

التلىرىدا يېقىنقى يىلالردىن بۇيان چهت ئهللهردىكى بۇ بۆلگۈنچىلىك تهشكى. كۈچى خېلىال زور

  . تهدرىجىي ھالدا بهزى خېلىال روشهن پائالىيهت ئاالھىدىلىكى شهكىللهندى
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يېڭى . قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچه ئۆزى تۇرۇشلۇق دۆلهتنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈردى) 1     (

ۋەزىيهتته بۇ بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى دۆلىتىمىز بىلهن ئۇزۇن مۇددەت كۈرەش قىلىش ئۈچۈن 

شلۇق دۆلهتته قانۇنلۇق ئورۇنغا ئېرىشىشنى پائال ئىستهپ، ئۆزى تۇرۇشلۇق دۆلهت ئۆزى تۇرۇ

جۈملىدىن غهربىي ئاسىيا ۋە . ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشنى مهۋجۇتلۇق ئاساسى قىلدى

. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهزى دۆلهتلهردە بۆسۈش خاراكتېرلىك ئىلگىرىلهشلهرنى قولغا كهلتۈردى

. ئاسىيادىكى ئهيسا گۇرۇھى تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشكارا قوللىشىغا ئېرىشتىنۆۋەتته غهربىي 

  . مۇ قانۇنلۇق ئورۇنغا ئىگه بولدى"ئۇيغۇر خهلقائرا ئىتتىپاقى"ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

خهلقائرانىڭ قوللىشىغا ئاسانراق ئېرىشىش ئۈچۈن بۇ . تارقاقلىقتىن توپلىنىپ بىرلهشتى) 2      (

تالر تهدرىجىي ھالدا ئۆزلىرى ئارىسىدىكى چوڭقۇر زىددىيهتنى يوقىتىپ، بۆلگۈنچى تهشكىال

دۆلهت، مىللهت ۋە دىنىي مهزھهپلهردىن ھالقىغان ھالدا مهركهزلىشىشكه ۋە بىرلىشىشكه 

  .قاراپ يۈزلهندى

ئۇالر خهلقائرادىكى بهزى . شىنجاڭ مهسىلىسىنى خهلقائراالشتۇرۇشقا ئۇرۇندى) 3     (

هجرىبىلىرىنى ئۆرنهك قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ساۋاقلىرىدىن ئىبرەت ئېلىپ، تهشكىالتالرنىڭ ت

شىنجاڭ مهسىلىسىنى خهلقائراالشتۇرۇشقا، يهنى شىنجاڭ مهسىلىسىنى خهلقائرا مهسىلىگه 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئىلىم بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، خهلقائرادا تهسىر . ئايالندۇرۇشقا ئۇرۇندى

خهلقائرالىق يىغىنىنى ئېچىپ، " شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى"قېتىم پهيدا قىلىپ، كۆپ 

تۈرلۈك ئاتالمىش ئىلمىي ماقالىلهر، مهخسۇس ئهسهرلهر، تهتقىقات نهتىجىلىرىنى كۆپ خىل 

يېزىقالرغا تهرجىمه قىلىپ تارقىتىپ تهسىرىنى كېڭهيتتى ياكى غهربتىكى بهزى دۆلهتلهرنىڭ 

بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، غهربنىڭ شىنجاڭ ئىشلىرىغا " وقۇقكىشىلىك ھ"مۇقامىغا جور بولۇپ، 

قۇرۇپ، بۇ " سهرگهردان ھۆكۈمهت"ئارىلىشىشىنى ئۈمىد قىلدى ۋە ياكى داالي المانى دوراپ  

  . ئارقىلىق خهلقائرانىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولدى" رېائل پاكىت"

ئۇالر ئهسهبىي زوراۋانلىق . شكه يۈزلهندىئهسهبىي زوراۋانلىققا ۋە قوراللىق كۈرە) 4       (

پائالىيهتلىرىنى يولغا قويۇپ، قوراللىق كۈرەش ياكى تېررورلۇق ئارقىلىق شىنجاڭنى بۆلۈشكه 

" شهرقىي تۈركىستان" يىللىرىدىن ئىلگىرى چهت ئهلدىكى – 90 ئهسىرنىڭ – 20. ئۇرۇندى

مۇ، ئهمما ئاساسىي جهھهتتىن بۆلگۈنچى كۈچلىرى شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشكه باشلىغان بولسى

، دىن، بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى ئارقىلىق تهسىر "مهدەنىيهت جهھهتته ھۇجۇم قىلىپ"يهنىال 

شهرقىي تۈركىستاننى " يىللىرىدىن كېيىن بولسا، ئۇالر – 90 ئهسىرنىڭ – 20. كۆرسهتكهنىدى

قوشۇن قۇرۇپ  "دەپ قاراپ،" تىنچ يول بىلهن ئازاد قىلىش ئۈمىدى بارغانسېرى يوقالدى

ئۇالر ھهربىي تايانچىالرنى تهربىيىلهپ، شىنجاڭغا . نى قارار قىلدى"قوراللىق كۈرەش قىلىش

ھهتتا شىنجاڭدا ئۈزلۈكسىز زوراۋانلىق، تېررورلۇق .  ياراغ يۆتكىدى–ئوغرىلىقچه قورال 

ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان مىللىي "مهسىلهن، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . ۋەقهلىرىنى پهيدا قىلدى
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بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تهسىرى ئهڭ زور " بىرلىك سېپى

 يىللىرىدىن – 90 ئهسىرنىڭ – 20. تهشكىالتى بولۇپ، باش شتابى قازاقىستاندا تهسىس قىلىنغان

ئهت بۇرۇن شىنجاڭنى بۆلۈشنى ئۆز پروگراممىسىنىڭ ماھىيىتى قىلغان بولسىمۇ، ئاساسلىقى جاما

 – 90 ئهسىرنىڭ – 20". مهدەنىيهت جهھهتته ھۇجۇم قوزغىغان"پىكرى تهشۋىقاتى ئارقىلىق 
يىللىرىدىن كېيىن بولسا، تهدرىجىي تېررورلۇق، زوراۋانلىقنى ئۆزىنىڭ بۆلگۈنچىلىك پائالىيىتى 

 يىلى بۇ تهشكىالت يېڭى سىياسىي پروگراممىسىنى ماقۇلالپ، – 2000بولۇپمۇ . قىلغان

ىق كۈچ ئارقىلىق جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى قورالل"

نى ئاشكارا تهشهببۇس قىلغان ھهم يهنىمۇ "ھازىرقى ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش

 سىرتىدىكى مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلهرنى بىرلهشتۈرۈپ –شىنجاڭنىڭ ئىچى "ئىلگىرىلىگهن ھالدا 

، "پارتىزانالر ئهترىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قوراللىق كۈچ قۇرۇشمۇنتىزىم ئارمىيه ۋە 

پارتلىتىش، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، بانكا بۇالش قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ، شىنجاڭنىڭ "

شۇنىڭدىن كېيىن، ئهسهبىي تېررورلۇق يولىغا مېڭىشقا . نى تهرغىب قىلغان"مۇقىملىقىنى بۇزۇش

ە غۇلجىدا بىر قاتار پارتلىتىش، پاراكهندىچىلىك ۋەقهلىرىنى باشالپ، كۆپ قېتىم ئۈرۈمچى ۋ

بۇزغۇنچىلىق : " يىلىدىن كېيىن بۇ تهشكىالتنىڭ رەھبىرى كۆپ قېتىم– 2000. پهيدا قىلغان

ھهرىكهتلىرى ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهڭ كۆلهملىك پاراكهندىچىلىك قوزغاپ، 

ناۋادا غهلىبه قىاللمىساق ئۇنداقتا پۈتۈن : "دېگهن، ھهتتا" ىمىزجۇڭگو دائىرىلىرىگه بېسىم چۈشۈر

  .دەپ ۋاالقشىغان" مىللهت بويىچه قۇربان بولىمىز

تهشكىالتىمۇ مۇشۇنداق تهشكىالت بولۇپ، باش شتابى قازاقىستاندا " يېڭى ھايات"      يهنه 

يادا كۆتۈرۈلگهن مىللىي سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسى. تهسىس قىلىنغان

" شهرقىي تۈركىستان"مۇستهقىللىق ۋە مىللىي ئايرىمىلىق دولقۇنىدا، چهت ئهلدىكى بهزى 

" سهرگهردان "53بۆلگۈنچى ئۇنسۇرلىرىنىڭ تهسىرىدە، ئوتتۇرا ئاسىيادا تۇرۇۋاتقان ئاتالمىش 

پ،  شىنجاڭنىڭ ۋەتهن سىرتىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇ"بىرلىشىپ، 

نى مۇراجىەئت قىلغان ھهم كۈچ "مۇستهقىللىقى ئۈچۈن جۇڭگو بىلهن قهتئىي كۈرەش قىلىش

بۇ تهشكىالت ئاساسلىقى ئوتتۇرا .  يىلى بۇ تهشكىالتنى قۇرۇپ چىققان– 1997توپالپ 

ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنى ۋە جهنۇبىي شىنجاڭدىن يېڭى يېتىشىپ چىققانالرنى قوبۇل قىلغان 

، ئهسهبىي تېررورلۇق ۋاسىتىسى ئارقىلىق ھۆكۈمىتىمىز ۋە ئارمىيىمىز ئىچىدىكى ۋەزىپه بولۇپ

ئۆتهۋاتقان ئۇيغۇر رەھبهرلهر ھهم ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالرنى قهستلهپ ئۆلتۈرۈپ، ئاتالمىش 

يېقىنقى يىلالردىن . نى تازىالش ھهرىكىتىنى يولغا قويۇشنى مهقسهت قىلغان"ئۇيغۇر مۇناپىق"

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان" بۇ تهشكىالت پىالن تۈزۈپ، چېگرا ئىچىدىكى بۇيان

تهشكىالتلىرىغا قوماندانلىق قىلىپ ھهم ئۇالردىن پايدىلىنىپ تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ 

  . باردى
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چهت ئهلدىكى تېررورلۇق تهشكىالتلىرى ۋە ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالر بىلهن ) 5       (

شهرقىي " يىللىرىدىن كېيىن، چهت ئهلدىكى – 90 ئهسىرنىڭ – 20. شىشنى كۈچهيتتىئاالقىلى

مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ بىر مۇھىم ئاالھىدىلىكى دەل خهلقائرا تېررورلۇق " تۈركىستان

بولۇپمۇ ئوتتۇرا، . تهشكىالتلىرى ۋە ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالر بىلهن زىچ ئاالقه باغالش بولدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرى بۇنىڭ تىپىك ۋەكىلى " شهرقىي تۈركىستان"اسىياغا توپالنغان جهنۇبىي ئ

مهسىلهن، جهنۇبىي ئاسىيادىكى ھهسهن مهخسۇم بىن الدېننىڭ بازا تهشكىالتى بىلهن . بولدى

بۆلگۈنچىلىرى ئافغانىستاندىكى بازىالردا " شهرقىي تۈركىستان"مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، 

" شهرقىي تۈركىستان"را تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ، تهربىيىلىنىپ ھهم خهلقائ

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . بۆلگۈنچىلىكى خهلقائرا تېررورىزمنىڭ بىر تهركىبىي قىسمىغا ئايالندى

بۆلگۈنچى كۈچلىرى بولسا شۇ جايدىكى ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالر بىلهن " شهرقىي تۈركىستان"

دىنىي ھهرىكهتلهر ۋە زوراۋانلىق، تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى بىلهن ھهمنهپهس بولۇپ، ئهسهبىي 

ئۇيغۇر ئازادلىق "، "شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىالبىي بىرلىك سېپى"بولۇپمۇ . شۇغۇلالندى

تهشكىالتنىڭ بىرلىشىشى بۇنىڭ تىپىك " ھېربوت تهھرىر"ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى " تهشكىالتى

ئىسالم " ئىسالم ئازادلىق پارتىيىسى"تهشكىالتى ۋە " ىرھېربوت تهھر. "مىسالى بولدى

 يىلى تهشكىللهنگهن، ئاپپاراتلىرى پۈتكۈل ئىسالم – 1953" ئازادلىق پارتىيىسى"ئهللىرىدىكى 

 يىلى ئۆزبېكىستاندا – 1995.  يىلى ئوتتۇرا ئاسىياغا كىرگهن– 1992دۇنياسىغا تارقالغان، 

 ئارقىدىن –ىڭدىن كېيىن باشقا دۆلهتلهردىمۇ ئارقا قۇرۇلغان، شۇن" ئازادلىق پارتىيىسى"

شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىالبىي  "بۇ تهشكىالت بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . قۇرۇلغان

زىچ بىرلهشكهن بولۇپ، ئۇالر دىننى شىنجاڭنى " ئۇيغۇر ئازادلىق تهشكىالتى"، "بىرلىك سېپى

 كاپىرالرغا قارشى تۇرۇش، شهرقىي ئىسالمنى قوغداش،"بۆلۈشتىكى قورال قىلىپ، 

نى ئوتتۇرىغا قويۇپ، دىننى كۈچهيتىش ھهم ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش "تۈركىستاننى ئازاد قىلىش

يېقىندىن . ئارقىلىق شىنجاڭدا تېخىمۇ كهسكىن بۆلگۈنچىلىك كهيپىياتى پهيدا قىلىشقا ئۇرۇنغان

دىنىي ئهسهبىيلىك ئارقىلىق بۇيان ئۇالر چېگرا ئىچىدىكى بۆلگۈنچىلهر بىلهن بىرلىشىپ 

، "ۋەتهن يۇلتۇزى"بۆلگۈنچىلىكنى كۈچهيتىشنى مهقسهت قىلغان بهزى تهشكىالتالرنى، مهسىلهن 

  . دېگهندەك تهشكىالتالرنى قۇردى" كۆك بۆرە"، "قارىقات"، "لوپنۇر يولۋىسى"

  

  بىرلىشىش ۋاسىتىسى ۋە سىڭىپ كىرىش لىنىيىسى. 3

  

هشكىالتلىرىنىڭ گهرچه بايرىقى ھهر خىل، سىياسىي تايانچى        شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكى ت

ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئهمما مهقسىتى بىردەك، يهنى ھهممىسى شىنجاڭنى جۇڭگو زېمىنىدىن 

شۇڭا، ئۇالر تىل بىرىكتۈرۈپ ئهسكىلىك قىلىپ، . ئايرىپ چىقىپ كېتىشنى مهقسهت قىلغان
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 ئۇالر تۈرلۈك ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ دۆلهت .شىنجاڭنى بۆلۈش ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان

بۆلگۈنچى كۈچلىرى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ ، سىڭىپ كىرىش " شهرقىي تۈركىستان"ئىچىدىكى 

  .تاكتىكىسى ۋە لىنىيىسىنى بېكىتكهن

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"چهت ئهلدىكى . ئاساسىي بىرلىشىش ۋاسىتىسى) 1     (

  :ىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ ئاساسىي بىرلىشىش ۋاسىتىسى مۇنداقكۈچلىرى بىلهن دۆلهت ئىچىد

 –دۆلهت ئىچى .       بىرىنچى، ئىدېوئلوگىيه ساھهسىگه سىڭىپ كىرىشنى جىددىيلهشتۈردى
سىرتىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر ئهڭ ئاۋۋال ئىدېوئلوگىيه ساھهسىدىكى بىرلىكنى قولغا كهلتۈردى، 

ېمىسىنى تهشۋىق قىلىش ۋە كېڭهيتىشنى ئىدىيىۋى سىست" شهرقىي تۈركىستان"يهنى 

تۈركىي مىللهتلهر ئهاللىقى نهزەرىيىسى، : بۇ تهشۋىقاتالرنىڭ ئاساسىي نۇقتىسى. كۈچهيتتى

ۋە پانتۈرك " خهنزۇالر تاجاۋۇزچىلىقى نهزەرىيىسى"، "شىنجاڭ مۇستهقىللىقى نهزەرىيىسى"

يېتىش ئۈچۈن ئۇالر ئاپپارات تهشۋىقات مهقسىتىگه . ئورتاق گهۋدىسى نهزەرىيىسىدىن ئىبارەت

 سىن بۇيۇملىرىنى تۈزۈپ – ژۇرنال ۋە ئۈن –تهسىس قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك مهزمۇنىدىكى كىتاب 

ستاتىستىكىغا . نهشر قىلىپ، ھهرخىل يولالر ئارقىلىق ئۈزلۈكسىز شىنجاڭغا كىرگۈزدى

 92ىراپ ئېغىزىدا  يىلىغىچه قهشقهر تاموژنىسىال قونج– 1989 يىلىدىن – 1983ئاساسالنغاندا، 

بهزى .  ژۇرنالنى تهكشۈرۈپ تۇتۇپ قالغان–مىڭ پارچىدىن ئارتۇق ئهكسىيهتچىل كىتاب 

ئاپپاراتالر شىنجاڭدىكى بهزى تهسىرى بار ژۇرنالالرغا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىپ، بهزى 

  . يازغۇچىالرنى زىيارەتكه تهكلىپ قىلىپ، بۇ ئارقىلىق مۇناسىۋەت ئورناتقان

چهت ئهلدىكى . قىلدى" پىسخىكا ئۇرۇشى"ىنچى، جامائهت پىكرى پهيدا قىلدى ۋە       ئىكك

بۆلگۈنچى كۈچلهر ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان جايالردا مهخسۇس رادىوئ ئىستانسىسى قۇرۇپ، 

ئۇيغۇرچه، قازاقچه، ئۆزبېكچه ۋە خهنزۇچه قاتارلىق تىلالردىكى ئاڭلىتىش ئارقىلىق جۇڭگوغا 

ئۇالرنىڭ بۇنداق جامائهت . قىلدى" پسىخىكا ئۇرۇشى" ھهدەپ قارشى تهشۋىقات يۈرگۈزۈپ،

قىلىشتىكى مهقسىتى، بىرىنچىدىن، دۆلهت " پسىخىكا ئۇرۇشى"پىكرى پهيدا قىلىش ۋە 

ئىچىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر بىلهن داۋاملىق ئاالقه قىلىپ، ئۇچۇر يهتكۈزۈشۈپ، دەبدەبه 

ن، ئۇالر چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچى مهسىله. قوزغاپ، ئۆزئارا مهدەت بېرىشتىن ئىبارەت

كۈچلهرنىڭ ھهرىكهت ھالىتىنى ھهر ۋاقىت دۆلهت ئىچىگه بىلدۈرۈپ تۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، 

دۆلهت ئىچىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر توپلىغان ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقتىساد، دىن، 

تىپ  تهسىرنى مهدەنىيهت، مائارىپ ۋە ھهربىي جهھهتتىكى ئهھۋالالرنى پىششىقالپ تارقى

ئۇالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى . ئىككىنچىدىن، ئاممىۋى ئاساسىنى زورايتىشتىن ئىبارەت. كېڭهيتىدۇ

رولىنى ھهرگىز تۆۋەن چاغلىغىلى بولمايدۇ، بولۇپمۇ دىنىي كهيپىيات قويۇق ھهم چهت، يىراق 

  .رايونالردىكى رولىنى ھهرگىز سهل چاغلىغىلى بولمايدۇ
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ئۇالر تۈرلۈك . ا زور بۆلگۈنچىلىك جامائهت پىكرى پهيدا قىلدى      ئۈچىنچى، خهلقائراد

 تارىخ خهلقائرا يىغىنلىرىنى ئېچىشنى باھانه قىلىپ، كۆرگهزمه ئۇيۇشتۇرۇش ۋە –مهدەنىيهت 

ھهققىدە جار " شىنجاڭ مۇستهقىللىقى"باياننامه ئېالن قىلىش قاتارلىق شهكىللهرنى قوللىنىپ، 

  . ۈچلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشنى ئىستىدىسېلىپ، خهلقائرادىكى دۈشمهن ك

 مۇنچه خهيرخاھلىق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگه تارتىش، سېتىۋېلىش ۋە –     تۆتىنچى، ئانچه 

ئۇالر دۆلىتىمىزنىڭ چهت ئهللهردىكى ئهلچىخانىلىرىنىڭ . ئازدۇرۇش بىلهن شۇغۇلالندى

ققانالرنى ھهدەپ ئازدۇردى خادىملىرىنى ۋە چهت ئهلگه تۇغقان يوقلىغىلى، ھهج قىلغىلى چى

  . ھهم سېتىۋالدى

ئۇالر تۇغقان يوقالش، ساياھهت .      بهشىنچى، جاسۇسالرنى ئهۋەتىپ، ئاخبارات ئىگىلىدى

قىلىش ۋە زىيارەت قىلىش نامىدا شىنجاڭغا جاسۇس ئهۋەتىپ ئاخبارات توپلىدى ھهم 

  . كىشىلهرنى ئۆزىگه تارتتى

 قۇترىتىپ، شىنجاڭنى بۆلۈش پائالىيهتلىرى بىلهن      ئالتىنچى، دىنىي ئهسهبىيلىكنى

. ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن بىر تهرەپتىن دىنىي تهشۋىقات بۇيۇملىرىنى كۆپلهپ كىرگۈزدى. شۇغۇلالندى

 يىللىرىنىڭ ئالدىنقى ئالته يىلىدا شىنجاڭ تاموژنىسى ئون مىڭ – 90 ئهسىرنىڭ – 20مهسىلهن، 

يهنه بىر . ىي كىتابنى تهكشۈرۈپ تۇتۇپ قالغانپارچىدىن ئارتۇق بهش يۈز نهچچه خىل دىن

تهرەپتىن مهسچىت سېلىش ۋە مهخپىي دىنىي مهكتهپلهرنى قۇرۇشقا ئىقتىسادىي ياردەم 

 يىللىرىنىڭ – 90 ئهسىرنىڭ – 20مهسىلهن، تولۇقسىز ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، . بهردى

 2493ىن كۆپرەك پۇل ئىائنه قىلىپ، بېشىدا چېگرا سىرتىدىكىلهر ئۈچ مىليون ئامېرىكا دوللىرىد

. مهسچىتنى يېڭىدىن سالغان ۋە رېمونت قىلغان، مىڭغا يېقىن مهخپىي دىنىي مهكتهپ قۇرغان

يهنه تهربىيىلىسه ئىستىقبالى بار دەپ قارىغان ياشالرنى تالالپ چهت ئهللهردىكى دىنىي 

كونا ۋەتهنپهرۋەر دىنىي مهكتهپلهرگه ئوقۇشقا چىقىرىپ، بىر نهچچه يىلدىن كېيىن ئۇالرنى 

نى تهرغىب قىلىپ، "غازات"شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه . زاتالرنىڭ ئورنىغا دەسسهتمهكچى بولدى

  . خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇش ۋە ئۇالرنى چهتكه قېقىش كهيپىياتىنى قۇتراتتى

" شهرقىي تۈركىستان"چهت ئهلدىكى . سىڭىپ كىرىش تاكتىكىسى ۋە لىنىيىسى) 2      (

ۈنچى كۈچلىرى رېائللىق، تارىخ ۋە رايون سىياسىيسى قاتارلىق جهھهتلهرنى ئويلىشىپ  بۆلگ

جهنۇب، غهربىي جهنۇب ۋە غهربىي شىمال تهرپتىن شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىش تاكتىكىسىنى 

ئۇالر تارىختىن روھىي مهدەت ئېلىشنى خىيال قىلىپ، ھازىرقى مۇرەككهپ ھهم . قولالندى

 پايدىلىنىپ مهۋجۇتلۇق ۋە پائالىيهت ماكانىغا ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىپ، ئۆزگىرىشچان ۋەزىيهتتىن

  . يايسىمان سىڭىپ كىرىش چهمبىرىكى شهكىللهندۈردى

    شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىش ۋە تهسىر كۆرسىتىش لىنىيىسى جهھهتته چهت ئهلدىكى تېررورچى 

هرەپته پاكىستاندىن يهنى جهنۇب ت. تهشكىالتالر تهدرىجىي ئۈچ لىنىيىنى شهكىللهندۈردى
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شىنجاڭنىڭ قهشقهر، خوتهن رايونلىرىغا سىڭىپ كىردى ؛ غهربىي جهنۇب تهرەپته پهرغانه 

ئويمانلىقىدىن شىنجاڭنىڭ قهشقهر ۋە قىزىلسۇ ئوبالستىغا سىڭىپ كىردى ؛ غهربىي شىمال 

  . تهرەپته قازاقىستاننىڭ ئالمۇتادىن شىنجاڭنىڭ ئىلى رايونىغا تهسىر كۆرسهتتى

 بۇ ئۈچ لىنىيىدىن قارىغاندا، بىرىنچىدىن، ئۇالرنىڭ ھهممىسىدە دۆلهت ئىچىگه تۇتىشىدىغان     

. ئااليلۇق، جهنۇب تهرەپته پاكىستانغا تۇتىشىدىغان قونجىراپ ئېغىزى بار. يولالر ۋە ئېغىزالر بار

غىزىستانغا غهربىي جهنۇب تهرەپته قىر. بۇ يهردىن ئوڭۇشلۇق ھالدا ئافغانىستانغا بارغىلى بولىدۇ

بۇ يهردىن ئوڭۇشلۇق ھالدا پهرغانه ئويمانلىقىغا كىرگىلى، . تۇتىشىدىغان تورغات ئېغىزى بار

غهربىي . قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان ۋە تاجىكىستان قاتارلىق دۆلهتلهرگه بارغىلى بولىدۇ

قازاقىستانغا بۇ يهردىن بىۋاسىته . شىمال تهرەپته قازاقىستانغا تۇتىشىدىغان قورغاس ئېغىزى بار

ئىككىنچىدىن، بۇ لىنىيىلهر ۋە ئېغىزالر يهنه ئاۋات سودا لىنىيىلىرى ۋە . بارغىلى بولىدۇ

شىنجاڭنىڭ چېگرا سودىسىنىڭ زور .   چىقىش ئاسان–ئېغىزلىرى بولۇپ، چېگرىدىن كىرىپ 

كۈچ بىلهن قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئهگىشىپ، شىنجاڭ بىلهن ئهتراپتىكى دۆلهتلهرنىڭ سودا 

چېگرا سودىسى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان سودىگهرلهرنىڭ خېلى . االقىسى كۈنسېرى قويۇقالشتىئ

كۆپى دۆلهت ھالقىغان مىللهتلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئهتراپتىكى دۆلهتلهر بىلهن بولغان سودا 

ئهمما، بۇ . ئاالقىسى شىنجاڭنىڭ چېگرا سودىسىنىڭ مۇھىم تهركىبىي قىسمىنى شهكىللهندۈردى

 چىقىشىغا قۇاليلىق تۇغدۇرۇپ –بۆلگۈنچىلىرىنىڭ چېگرىدىن كىرىپ " هرقىي تۈركىستانش" يهنه 

 ئايرىم ھالدا جهنۇبىي ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا –ئۈچىنچىدىن، بۇ لىنىيىلهر ئايرىم . بهردى

شهرقىي " يىللىرىدىن كېيىن چهت ئهلدىكى – 90 ئهسىرنىڭ – 20تۇتىشىدىغان بولۇپ، بۇ رايونالر 

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنىڭ ئۇۋىسىغا ئايلىنىپال قالماي، يهنه خهلقائرا " كىستانتۈر

مهلۇم . تېررورچىالر، ئهسهبىي دىنىي كۈچلهر ۋە بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ ماكانىغا ئايالندى

  . جهھهتتىن ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ بازىسىغا ئايلىنىپ قالدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرىگه " شهرقىي تۈركىستان"ڭ يهنه       تارىختىن  قارىغاندا، بۇ ئۈچ لىنىيىنى

 يىللىرىدىكى ياقۇپبهگ – 60 ئهسىرنىڭ – 19تارىختا . نىسبهتهن مۇھىم ئهھمىيىتى بار

 – 1949، شۇنداقال "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى" يىلىدىكى – 1933ھاكىمىيىتى، 
بۆلگۈنچىلىرىنىڭ " قىي تۈركىستانشهر"يىلىدىكى مهمتىمىن ھهزرەت، ئهيسا قاتارلىق كونا 

بۇ تاجاۋۇزچىالر، . شىنجاڭدىن قېچىشىنىڭ ھهممىسى جهنۇبىي لىنىيه بىلهن زىچ باغالنغان

بۆلگۈنچىلهر مۇشۇ لىنىيه ئارقىلىق چهت ئهللهرنىڭ سىياسىي، ھهربىي، سودا ۋە خادىم 

بولسا تارىخىي غهربىي جهنۇب لىنىيىسى . جهھهتتىكى قوللىشىغا ھهم ياردىمىگه ئېرىشكهن

بۆلگۈنچىلىك مهنبهسى بولۇپ، چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭنى بىرلىككه كهلتۈرگهندىن كېيىن، چوڭ 

.  كىچىك خوجىالرنىڭ ئهۋالدلىرى دەل قوقاننى ماكان تۇتۇپ كۆپ قېتىم ئىسيان كۆتۈرگهن–

تارىختىكى قوقان دەل پهرغانه . ياقۇپبهگمۇ قوقاندىن شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن
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شهرقىي تۈركىستان " يىلىدىكى – 1944غهربىي شىمال لىنىيىسى بولسا . ئويمانلىقىدۇر

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"شۇڭا، چهت ئهلدىكى . نىڭ بهرپا بولغان جايىدۇر"جۇمھۇرىيىتى

دىن پايدىلىنىپ بۆلگۈنچىلىك چۈشىنى قايتا " ئهنەئنه"كۈچلىرى تازا باش قاتۇرۇپ مۇشۇ 

  . كۆرمهكچى بولغان

 –      رايون سىياسىيسىدىن ئېيتقاندا، بۇ ئۈچ لىنىيه تۇتىشىدىغان چېگرا جايالرنىڭ ئىچى 
شىنجاڭغا  نىسبهتهن ئېيتقاندا، بۇ جايالرنىڭ ھهممىسى ئاز . سىرتىنىڭ ئهھۋالى مۇرەككهپ

نىي سانلىق مىللهتلهر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالر بولۇپ، چېگرىغا يېقىن بولغانلىقتىن دى

يهر . ئاساسىي قاتالم باشقۇرۇشىدا نۇرغۇن ئاجىز ھالقىالر بار. كهيپىياتى ناھايىتى قويۇق

چېگرا سىرتىدىكى رايونالرغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، جهنۇبىي . شهكلىمۇ بىرقهدەر مۇرەككهپ

لىنىيىدىكى پاكىستان بىلهن جۇڭگونىڭ مۇناسىۋىتى يېقىن ئهمما، پاكىستاندىكى سىياسىي، 

پاكىستاندىكى قهبىلىلهرنىڭ كۈچى ناھايىتى زور .  ۋە قهبىلىۋى مۇناسىۋەت مۇرەككهپدىنىي

يېرىم ئهسىردىن بۇيان پاكىستاننىڭ سىياسىيسى داۋالغۇپ . بولۇپ، سىياسىي تهسىرى چوڭقۇر

ئۇنىڭ بىلهن ئافغانىستاننىڭ . تۇرغانلىقتىن قهبىلىلهر خېلىال قۇدرەتلىك كۈچكه ئىگه بولۇۋالغان

ۋە دىن جهھهتته ئىنتايىن يېقىن مۇناسىۋىتى بولۇپ، ئافغانىستاندىكى خهلقائرا مىللهت 

 ئهسىرنىڭ – 20. تېررورچىالر ۋە ئهسهبىي دىنىي كۈچلهرنىڭ پاكىستانغا بولغان تهسىرى چوڭقۇر

پاكىستاننىڭ .  يىللىرى بۇ يهر ئاساسهن خهلقائرا تېررورىزمنىڭ ماكانىغا ئايلىنىپ قالغان– 90

مالىدىكى كهشمىر شىنجاڭ بىلهن بىۋاسىته تۇتىشىدىغان بولۇپ، ئهنگلىيه شهرقىي شى

جاھانگىرلىكى يېرىم ئهسىر بۇرۇن قالدۇرۇپ قويغان تارىخىي مهسىله بولۇش سۈپىتىدە 

ھىندىستان بىلهن پاكىستان بۇ جاينى تالىشىپ نهچچه ئون يىلدىن بېرى نهچچه قېتىم قوراللىق 

دىكى بۆلۈنمىچىلىك ھهرىكىتى دىنىي ئهسلىيهتچىلىك ۋە يهنه كېلىپ بۇ يهر. توقۇنۇشتى

تېررورلۇق تۈسىنى ئېلىپ، بۇ يهرنىڭ ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ مۇرەككهپلهشتۈرۈۋەتتى، 

غهربىي جهنۇبىي لىنىيىدىكى پهرغانه ئويمانلىقى بولسا شىنجاڭنىڭ . كهسكىنلهشتۈرۈۋەتتى

تى بىلهن بىرال تاغ ئارقىلىق ئايرىلىپ جهنۇبىدىكى قهشقهر ۋە قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالس

بۇ رايوندىكى ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستاننىڭ يهر شهكلى مۇرەككهپ، . تۇرىدۇ

ئاھالىسى زىچ، ئىقتىسادى قاالق، ئىجتىمائىي مهسىلىلىرى ئېغىر، ئىسالم ئهنەئنىۋى 

لىرىدە بۇ يهر دەل سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دەسلهپكى مهزگىل. كۈچلىرىنىڭ يىلتىزى چوڭقۇر

 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا دىنىي ئهسهبىيلىك، – 20. ھهرىكىتىنىڭ ئۇۋىسى بولغان" باسمىچىلىق"

ىغا ئايلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۈزلۈكسىز "ئوچىقى"تېررورلۇق ۋە مىللىي بۆلۈنمىچىلىكنىڭ  

هن قازاقىستان شىمالىي لىنىيىدە بولسا شىنجاڭنىڭ ئىلى رايونى بىل. داۋالغۇش پهيدا قىلغان

يهر . بۇ يهردە يهنه بىر خىل مۇرەككهپ ۋازىيهت شهكىللهنگهن. بىۋاسىته چېگرىلىنىدۇ

 چىقىدىغان يوچۇقالر –شهكلىدىن ئېيتقاندا، بۇ يهرنىڭ تۈزۈلۈشى مۇرەككهپ بولۇپ، كىرىپ 



www.uyghurweb.net 

 145

كۆپ، تاشيول، تۆمۈر يول بىلهنال ئهمهس، يهنه ھاۋا يولى ۋە ئىلى دەرياسىنىڭ سۇ يولى 

يهنه كېلىپ ئالمۇتا ئوبالستىدىكى ئاھالىلهرنىڭ خېلى كۆپى بۇرۇن . رقىلىقمۇ قاتنىغىلى بولىدۇئا

شهرقىي "شىنجاڭدىن چىققان كۆچمهنلهر بولۇپ، چېگرا ئاتلىغان بۇ مىللهتلهر چهت ئهلدىكى 

  . بۆلگۈنچى كۈچلىرىگه پايدىلىق شارائىت يارىتىپ بهرگهن" تۈركىستان

چهت ئهلدىكى بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى خهلقائرا ۋەزىيهتنىڭ      يىغىپ ئېيتقاندا، 

ئهمما، شىنجاڭغا . ئۆزگىرىشىگه ماسلىشىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئۈزلۈكسىز تهرتىپكه سېلىپ كهلدى

 ئاخىر ئۆزگهرمهس پرىنسىپ –سىڭىپ كىرىش ۋە تهسىر كۆرسىتىشنى كۈچهيتىشنى باشتىن 

ىڭ سىڭىپ كىرىشى ۋە تهسىرىدە شىنجاڭدىكى دەل مۇشۇ بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىن. قىلدى

  .  يىللىرىدىن كېيىن ئۈزلۈكسىز ئهدىدى– 90 ئهسىرنىڭ – 20بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرى 

  

   پاراگراف تهدرىجىي ئهدەش– 2

  

 يىللىرىدىن كېيىن شهرقىي ياۋرۇپادىكى ئۆزگىرىش، سوۋېت – 90 ئهسىرنىڭ – 20        

ۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهرقايسى جۇمھۇرىيهتلهرنىڭ مۇستهقىل ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى، بول

بولۇشى شىنجاڭنىڭ بهزى جايلىرىدىكى ئهشهددىي مىللىي ئاڭغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتى ۋە 

بۆلگۈنچىلىك " شهرقىي تۈركىستان"شۇنىڭ بىلهن بىلله، چهت ئهلدىكى . ئۇنى ئېزىقتۇردى

ى جىددىيلهشتۈرۈپ، سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى تهشكىالتلىرى سىڭىپ كىرىش ۋە ئازدۇرۇشن

بۇنىڭ بىلهن، بۇ مهزگىلدە . ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيهتلهرنىڭ ئىزىدىن مېڭىشنى تهرغىب قىلدى

شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى ئهۋج ئېلىپ، زوراۋانلىق، تېررورلۇقنى ئاساسىي شهكىل 

  . قىلغان يېڭى بىر باسقۇچقا قهدەم قويدى

  

  چىلىك تهشكىالتلىرى ۋە پارتىيىلىرىنىڭ تېزلىكته كۆپىيىشىبۆلگۈن. 1

  

 يىللىرىنىڭ ئاخىرى ۋە – 60 ئهسىرنىڭ – 20     بۇرۇنقى شىنجاڭ بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئىچىدە، 

 – 80 ئهسىرنىڭ – 20، "شهرقىي تۈركىستان خهلق پارتىيىسى" يىللىرىنىڭ بېشىدىكى – 70
ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرىستان ياشلىرى "ۋە "  پارتىيىسىشهرقىي تۈركىستان يالقۇن"يىللىرىدىكى 

ھالبۇكى . دىن باشقىلىرىنىڭ ھهممىسى تارقاق، تهشكىلسىز ھالهتته ئىدى" ئۇچقۇن پارتىيىسى

 يىللىرىدىن كېيىن شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكى تهشكىالتلىرى ۋە پارتىيىلىرى – 90 ئهسىرنىڭ – 20

هشكىالتلىرى بۆلگۈنچىلىك قىلىدىغان، ئهمما ئېنىق ئاتالمىش بۆلگۈنچىلىك ت. جىددىي كۆپهيدى

پروگراممىسى بولمىغان شايكىالرنى، بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى بولسا ھهم بۆلگۈنچىلىك قىلىدىغان 

 – 90 ئهسىرنىڭ – 20. ھهم بۆلگۈنچىلىك پروگراممىسى بولغان تهشكىالتالرنى كۆرسىتىدۇ
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بۇ مهزگىلدىكى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىنى ئۈچ يىللىرىدىكى ئومۇمىي ئهھۋالدىن قارىغاندا، 

 يىلىغىچه بولغان مهزگىل – 1995 يىلىدىن – 1990بىرىنچى باسقۇچ . باسقۇچقا بۆلۈشكه بولىدۇ

 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدىن بۇيانقى بۆلگۈنچىلىك – 80 ئهسىرنىڭ – 20بولۇپ، بۇ مهزگىل 

 – يىلىنىڭ ئالدى – 1997كىنچى باسقۇچ پائالىيهتلىرىنىڭ ئهۋج ئالغان باسقۇچى بولدى ؛ ئىك
كهينىدىكى مهزگىل بولۇپ، بۇ مهزگىلدە بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر شياڭگاڭنىڭ ۋەتهن قوينىغا قايتىپ 

 – 1999كېلىشىنى چۆرىدەپ، غالجىرانه ھهرىكهت قىلىپ ئهۋجىگه چىقتى ؛ ئۈچىنچى باسقۇچ 
نسۇرالرنىڭ زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرى يىلىدىن كېيىنكى مهزگىل بولۇپ، بۇ مهزگىلدە بۆلگۈنچى ئۇ

  . چهكلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ پائالىيهت شهكلى تېخىمۇ كۆپ خىلالشتى

 يىلىغىچه بولغان بىرىنچى باسقۇچتا، بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ – 1995 يىلىدىن – 1990      

لىكى تارماقلىرى شىنجاڭدىكى جامائهت خهۋپسىز. بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى ئهڭ جانالندى

نى بىتچىت 109بۆلگۈنچىلىك پارتىيىسى، بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى ۋە بۆلگۈنچىلىك شايكىسىدىن 

 يىلى – 1991 ى، 14 يىلى – 1990بۇنىڭ ئىچىدە . قىلدى، بۇنىڭغا چېتىلغانالر مىڭدىن ئاشتى

 32  يىلى– 1995 سى، 17 يىلى – 1994 سى،22 يىلى – 1993 ى، 21 يىلى – 1992ئۈچى، 

بۇ ئالته يىلدا بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى، بۆلگۈنچىلىك شايكىلىرى . سى بىتچىت قىلىندى

دېلولىرى بهزىدە كۆپىيىپ، بهزىدە ئازايغان بولسىمۇ، ئهمما ئومۇمىي يۈزلىنىشى يهنىال كۆپىيىش 

 يىلى پۈتۈن – 1995.  يىللىرى بۇنداق دېلوالر داۋاملىق كۆپهيدى– 1993، - 1992. بولدى

 بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى ۋە شايكىسى 32شىنجاڭدىكى جامائهت پهۋپسىزلىكى ئورگانلىرى 

 يىللىرىدىن كېيىن شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك – 80 ئهسىرنىڭ – 20بۇ . دېلوسىنى پاش قىلدى

تهشكىالتلىرى ۋە شايكىلىرى دېلوسى ئهڭ كۆپ پاش قىلىنغان بىر يىل بولۇپ، ئالدىنقى 

  . گه يېقىن ئاشتىيىلدىكىدىن بىر ھهسسى

     بۇ مهزگىلدىكى كۆپىنچه بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى ۋە تهشكىالتلىرىنىڭ ھهممىسى 

زوراۋانلىق، تېررورلۇق ۋاسىتىسى ئارقىلىق شىنجاڭنى بۆلۈش مهقسىتىگه يېتىشنى تهشهببۇس 

شنى بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر تۈرلۈك سىياسىي تۈس ئالغان پارتلىتىش ۋە يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈ. قىلدى

 – 1995 يىلىدىن – 1990. پىالنالپ ھهم پهيدا قىلىپ، تېررورلۇق ۋەقهلىرىنى جىددىي كۆپهيتتى
يىلىغىچه سىياسىي بۇزغۇنچىلىقنى مهقسهت قىلغان پارتلىتىش ۋە پارتىلىتىشنى قهستلهش 

بۇنىڭ ئىچىدە مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان تېررورلۇق پارتلىتىش .  سى يۈز بهردى26ۋەقهلىرىدىن 

، پارتلىتىش بومبىسى تاشلىغان، ئورۇنالشتۇرغان ھهم مۇددەتلىك پارتلىتىش 11قهسى ۋە

قۇرۇلمىسى ئورناتقان بولسىمۇ پارتلىمىغان ياكى بايقاپ قېلىنىپ ۋاقتىدا ئېلىۋېتىلگهن ۋەقهلهر 

تۆۋەندە بۇ مهزگىلدىكى ئاساسلىق بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرىنى تهپسىلىيرەك .  بولدى15

  . ۆتىمىزتونۇشتۇرۇپ ئ
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ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى " ("شهرقىي تۈركىستان ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى) "1     (

تۆۋەندە (بۇ تهشكىالتنى ئابدۇلكېرىم ئابدۇۋېلى ). نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ"زەربىدارالر ئهترىتى

اشالنغۇچ ئۇ كۇچالىق بولۇپ، ب. باش بولۇپ قۇرغان) قىسقارتىلىپ كېرىم قارى دېيىلىدۇ

 ئايدا قاغىلىقتىن – 8 يىلى – 1990. تۇماقچىلىقنى كهسىپ قىلغان. مهكتهپكىچه ئوقۇغان

قۇرۇشنى " تهشكىالت"ئۈرۈمچىگه كېلىپ ئهركىن ئابدىرازاق، ھېمىت تالىپ قاتارلىقالرنى يىغىپ 

 – 11 يىلى – 1990. مهسلىھهتلهشكهن ھهم ئهركىننى نهزەرىيه جهھهتتىن ئويلىنىشقا ئۈندىگهن
 كۈنى ئۇ يهنه ئادەملىرىنى توپالپ بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى قۇرۇشنى رەسمىي – 20ئاينىڭ 

. دەپ ئاتاشنى بېكىتكهن" ئىسالم ئىسالھات پارتىيىسى"ئهركىن تهشكىالتنى . مۇزاكىر قىلغان

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ئىش تهقسىم قىلىۋېلىپ، كېرىم قارى ئومۇمىي ئىشالرغا، ئهركىن 

هزەرىيىگه، ئىدىرىسخان ئىقتىسادقا، ھېمىت تالىپ ھهربىي ئىشالرغا، ئوسمان سىياسىي ن

يهنى ( كۈنى – 15 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1991ھهربىي ياردەمچىلىككه مهسۇئل بولغان ھهم 

 قېتىملىق پارتىيه ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى ئېچىشنى قارار – 1) نىڭ نازىل بولغان كۈنى"قۇرئان"

  . قىلغان

بۇ : "نىڭ باش مۇددىائسى"ۈركىستان ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسىشهرقىي ت     "

نىڭ ئاستىغا مهھكهم ئۇيۇشقان، ۋەتهننىڭ ئازادلىقى، ئىنسانالرنىڭ )قۇرئان(تهشكىالت 

ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى . باراۋەرلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان خهلق دېموكراتىك تهشكىالتى

ئىسالم دىنىمىزنى خالىغانچه بۇرمىالۋاتقان، خهلقىمىزنى پارتىيىسى خىتاي كوممۇنىستلىرى 

نادانلىقتا قالدۇرۇۋاتقان، ۋەتىنىمىزدە چىداپ تۇرغىلى بولمايدىغان فاشىستالرچه سىياسهت 

يۈرگۈزۈۋاتقان ئهھۋالدا قېرىنداش مىللهتلهر بىلهن، بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهركىنلىكنى 

كهڭ بىرلىك سهپ ھاسىل قىلىپ، تۈرلۈك ئىنقىالبىي قىزغىن سۆيىدىغان خهلقلهر بىلهن 

نى ئاساسىي قانۇن قىلغان مۇستهقىل، دېموكراتىك شهرقىي )قۇرئان(شهكىللهرنى قوللىنىپ، 

دېگهندىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالر بۇ مهقسهتكه " تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇپ چىقىدۇ

لىق قاتارلىق جايالردا ئهزا تهرەققىي يېتىش ئۈچۈن جهنۇبىي شىنجاڭدىكى شايار ۋە قاغى

 دورا سېتىۋېلىپ، تىزگىنلهكلىك پارتلىتىش قۇرۇلمىسىنى – ياراغ ۋە ئوق –قىلدۇرۇپ، قورال 

  . ياساشنى تهتقىق قىلغان

 كۈنى جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ تىرىشىشى – 13 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1990      

  .ىتچىت قىلىنغانئارقىلىق بۇ تهشكىالت ئاخىرى ب

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى "     بۇ تهشكىالتنىڭ كاتتىۋېشى كېرىم قارى 

ئۇ . قۇرغاندىن باشقا، يهنه تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرىگىمۇ قاتناشقان" پارتىيىسى

، غوللۇق بۇالڭچىلىق، تېررورلۇق، ئوغرىلىق قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ مهبلهغ توپالش

.  ياراغ سېتىۋېلىش پىالنىنى تۈزۈپ چىققان–ساقچىالر ۋە ئىلغار موللىالرنى ئۆلتۈرۈش، قورال 
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ھهتتا، بهزى . يهنه نۇتۇق، سىنالغۇ ۋە باشقا شهكىللهر ئارقىلىق بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى قىلغان

ن توپىالڭچىلىرىنىڭ سىنائلغۇ لېنتىلىرىنى ئىچكىرىگه، چهت ئهلگه تارقاتقان، شۇنداقال تېخى بارى

  .ھىمايىسىدە چهت ئهلگه قېچىشقا ئۇرۇنغان

جامائهت خهۋپسىزلىكى " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى      "

تارماقلىرى تهرىپىدىن بىتچىت قىلىنغاندىن كېيىن، توردىن چۈشۈپ قالغان ھېمىت تالىپ ۋە 

ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى "ئهزا تهرەققىي قىلدۇرۇپ، ئىدىرىسخانالر يېڭىۋاشتىن مۇرىت توپالپ، 

 تىن ئارتۇق ئهزاسى بار 130نى تهشكىللهپ، ناھايىتى تېزال "پارتىيىسى پارتىزانالر ئهترىتى

پارتلىتىش ۋەقهسى، "  فېۋرال– 5"جىنايهتچىلهر گۇرۇھىنى شهكىللهندۈرۈپ، ئۈرۈمچىدىكى 

مىڭ يۈەن خهلق پۇلىنى قوراللىق بۇالش ۋەقهسى  500شايار ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىك بانكىسىنىڭ 

  . قاتارلىق بىر قاتار ئهشهددىي ۋەقهلهرنى پهيدا قىلغان

بۇ تهشكىالتنى مهخمۇت ". شهرقىي تۈركىستان دېموكراتىك ئىسالم پارتىيىسى) "2     (

لىنىڭ  يى– 1989ئۇالر بۇ تهشكىالتنى . مهتسادىر، ئابلىكىم ھۇشۇر قاتارلىق ئالته كىشى قۇرغان

مهخمۇت .  ئايدا گۇمىدا رەسمىي قۇرغان– 10 يىلى – 1991بېشىدا قۇرۇشنى مهسلىھهتلىشىپ  

مهتسادىر باش مهسۇئللۇقنى، قالغانالر تاشقى ئاالقه، مالىيه، تهشۋىقات ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلىش 

  . قاتارلىق خىزمهتلهرنى ئۈستىگه ئالغان

 يهنه گۇمىدا يىغىن ئېچىپ، تهشكىالتنى  ئايدا مهخمۇت مهتسادىر– 4 يىلى – 1992     

. تهرەققىي قىلدۇرۇش، خىراجهت توپالش قاتارلىق مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلغان

 ئايدا ئابلىكىم ھۇشۇر قاغىلىققا – 5 يىلى – 1992.  ئادەمگه يهتكهن77شۇنىڭغىچىلىك ئۇالر 

ن قاتارلىقالر بىلهن نىڭ كاتتىۋېشى ئىدىرىسخا"ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى"بېرىپ 

ئىككى تهرەپ پىكىر ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، ئىككى پارتىيىنى . مهسلىھهتلهشكهن

نىڭ قوماندانلىق ئورنىنى "شهرقىي تۈركىستان دېموكراتىك ئىسالم پارتىيىسى"قوشۇۋېتىشنى، 

سىدا نىڭ قاغىلىقتىكى مهشىق بازى"ئىسالم ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى"قاغىلىققا كۆچۈرۈشنى، 

  . نىڭ ئهزالىرىنى تهربىيىلهشنى بېكىتكهن"شهرقىي تۈركىستان دېموكراتىك ئىسالم پارتىيىسى"

 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، ئۇالر قاغىلىقتا جامائهت خهۋپسىزلىكى – 6 يىلى – 1993       

" يوتاتو"ئىدارىسىنىڭ ئۈچ چاقلىق موتسىكلىتىنى، يهكهندە ئاپتونوم رايونلۇق سهھىيه نازارىتىنىڭ 

 چارۋا شىركىلىنىڭ سىنائلغۇ زالىنى –ماركىلىق داال ماشىنىسىنى ھهم ناھىيىلىك چاي 

پارتلىتىش ۋەقهسىنى پهيدا قىلىپ بىر "  ئىيۇن– 17"پارتالتقان، شۇنداقال قهشقهردە 

  . مېھمانخانىنى پارتلىتىۋەتكهن

 دېموكراتىك ئىسالم شهرقىي تۈركىستان"     ئاالھىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، 

 يىلىدىكى بارىن يېزىسىدىكى بۆلگۈنچىلىك تېررورلۇق توپىلىڭىنى بىۋاسىته – 1990" پارتىيىسى

 يىللىق پىالن 30بىز : "بۇ پارتىيىنىڭ كاتتىۋېشى زەيدىن يۈسۈپ. پىالنلىغان ۋە تهشكىللىگهن
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 زورايتىمىز، يهنه تۈزدۇق، ئون يىلغىچه تېررورلۇق ئۇرۇشى قىلىپ، قوشۇنىمىزنى ئۈزلۈكسىز

ئون يىل پارتىزانلىق ئۇرۇشى قىلىپ، قوراللىق كۈرەش بازىسى قۇرىمىز، كېيىنكى ئون يىلدا 

دىن كاپىرالرنى قوغالپ چىقىرىپ، ) شهرقىي تۈركىستان(مۇنتىزم ئۇرۇش قىلىپ، ئهڭ ئاخىرىدا 

  . ندېگه" قۇرىمىز) ئىسالم پادىشاھلىقى(نى مۇستهقىل قىلىپ، )شهرقىي تۈركىستان(

بۇ تهشكىالتنى ئهيسا ھۈسهن ۋە دولقۇن ". شهرقىي تۈركىستان ھهقىقهت پارتىيىسى) "3     (

ئهيسا ھۈسهن ئهسلىي توقسۇ ناھىيىسى ئۈگهن يېزىسىنىڭ .  ئايدا قۇرغان– 3 يىلى – 1994

 يىلىدىن باشالپ دولقۇن بىلهن ئاالقه باغالپ بۆلگۈنچىلىك – 1989مۇئاۋىن باشلىقى بولۇپ، 

دولقۇن بولسا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى . التى قۇرۇشنى مهخپىي پىالنلىغانتهشكى

 ئايدا چهت ئهلگه چىقىپ كېتىپ، – 5 يىلى – 1994بولۇپ، كېيىن مهكتهپتىن قوغلىنىپ، 

بۇ تهشكىالت قۇرۇلغاندىن كېيىن، كۆپ تهرەپتىن پائالىيهت قىلىپ . ئىزچىل تۈركىيىدە تۇرغان

  . ۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى بىلهن ئاالقه باغالشنى پائال ئىستىگهنچهت ئهلدىكى ب

    چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈشكه تېگىشلىكى شۇكى، بهزى بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرى ۋە شايكىلىرى 

ئاۋۋال مهلۇم جايدا تۆرەلگهندىن كېيىن رايون ئاتالپ كهڭ دائىرىدە پائالىيهت قىلىپ تولىمۇ 

شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق " يىلى بىتچىت قىلىنغان – 1992ئااليلۇق، .زورايغان

 – يىلى ئۈرۈمچىدە ئوقۇۋاتقاندا ئىلگىرى – 1988نىڭ كاتتىۋېشى روزىمهھهممهت "تهشكىالتى
 9 يىلى – 1990.  ئهزا توپلىغان19ئېچىپ " پارتىيه قۇرۇش يىغىنى"كېيىن بولۇپ ئىككى قېتىم 

ملىق ئهزا تهرەققى قىلدۇرۇپ، قهشقهر، قۇمۇل، ئىلى،  ئايدا ئۇالر يۇرتىغا قايتىپ داۋا–

 – ئوبالست، توققۇز ناھىيه –بايىنغۇلىن مۇڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستى قاتارلىق تۆت ۋىاليهت 
بۇ تهشكىالت سىستېمىلىق پروگرامما ۋە .  نهچچه ئادەمگه يهتكهن160شهھهردىن ئهزا توپالپ، 

 ۋەزىپىسى، نىشانى، شۇنداقال تهشكىالتنىڭ نىزامنامه تۈزۈپ، تهشكىالتنىڭ خاراكتېرى،

قۇرۇلمىسى، ئىنتىزامى، تهشكىالتنىڭ باشقا پارتىيه، تهشكىالتالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 

نى بارلىققا كهلتۈرۈپ، "مهركىزىي ئىجرائىيه كومىتېتى"قاتارلىقالرنى ئېنىق بهلگىلهپ، 

بهش يىللىق كۈرەش نىشانى "قىلغان زوراۋانلىق، تېررورلۇق پائالىيىتىنى ئاساسىي مهزمۇن 

ھهرقانداق بهدەل تۆلهشكه قارىماي خهلقنى تهشكىللهپ قوراللىق كۈرەشنىڭ "نى تۈزۈپ، "پىالنى

ئالدىنقى ئىككى يىلدا خىزمهتنىڭ مۇھىم "بۇنىڭ ئۈچۈن . دېگهن" تهييارلىقىنى ئوبدان قىلىمىز

، "هرەققىي قىلدۇرۇشقا قارىتىشنۇقتىسىنى تهشكىالت كۈچىنى تهربىيىلهش، يېتىشتۈرۈش ۋە ت

 يىلىدىن كېيىن جهنۇبىي ۋە – 1994، "كېيىنكى ئۈچ يىلدا ئهمهلىي ھهرىكهت قوللىنىش"

بىرلىككه كهلگهن بايراق ئاستىدا كۈرەش "شىمالىي شىنجاڭدا ئومۇميۈزلۈك تهشكىالت قۇرۇپ 

  . نى ئوتتۇرىغا قويغان"قىلىش

تلىرى ۋە پارتىيىلىرىدىن قارىغاندا، ئۇالرنىڭ     بىتچىت قىلىنغان بۆلگۈنچىلىك تهشكىال

 32 يىلى بىتچىت قىلىنغان – 1995. كۆپىنچىسى جهنۇبىي شىنجاڭغا مهركهزلهشكهن
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 سى جهنۇبىي شىنجاڭغا، ئۈچى ئۈرۈمچىگه، 26بۆلگۈنچىلىك پارتىيىسى ۋە تهشكىالتى ئىچىدە 

ۇ بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى ۋە بۇنىڭدىن باشقا، ب. ئىككىسى قۇمۇلغا، بىرى غۇلجىغا تارقالغان

تهشكىالتلىرىنىڭ ئهزالىرى تولىمۇ ياش بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە مهخپىي ياكى خۇسۇسىي دىنىي 

مهكتهپلهردە تهربىيىلهنگهن دىنىي ئهسهبىيلىك ئىدىيىسىگه ئىگه تالىپالر مۇتلهق كۆپ قىسىمنى 

 ۋە تهشكىالتلىرى يهنه مهكتهپلهرگه شۇنىڭ بىلهن بىلله بۇ بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى. ئىگىلهيدۇ

شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا :"ئۇالر. سىڭىپ كىرىشنى جىددىيلهشتۈرگهن

، "چوقۇم زىيالىيالرنى قولغا كهلتۈرۈش، مهكتهپلهردە كۈچ تهرەققىي قىلدۇرۇش الزىم

ش كېرەك، كومپارتىيه ئوقۇغۇچىالرنى كهڭ كۆلهمدە كوچىالرغا چىقىپ نامايىش قىلىشقا قوزغا"

يهنه بىر روشهن ئۆزگىرىش . دېگهن" ھۆكۈمىتى ئوقۇغۇچىالرنى باستۇرۇشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ

شۇكى، بۇ مهزگىلدە بىتچىت قىلىنغان بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى ۋە تهشكىالتلىرىنىڭ ئهزالىرى 

 ھهتتا ئوتتۇرا مهكتهپ ئىچىدەئالىي مهكتهپ ۋە ئوتتۇرا تېخنىكوم مهكتهپلىرىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى،

 يىلى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى – 1994. ئوقۇغۇچىلىرى يىلسېرى ئاشقان

ۋە تهشكىالتلىرى تهشكىالتنى يهنىمۇ كۈچهيتىش نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، سىياسىي، 

تۇرۇش، ئىقتىساد، ھهرىكهتته بىرلىككه كېلىشنى ۋە ئهزاالرنى ياشالشتۇرۇش، ئىلمىيالش

زىيالىيالشتۇرۇشنى تهدرىجىي ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ھهم بۇنى ھهرىكهت پروگراممىسى سۈپىتىدە 

  . پىالنغا كىرگۈزۈشنى بېكىتكهن

ھىالل ئاي "، "ۋەتهنپهرۋەر ياشالر تهشكىالتى"، "قۇرۇم جهمئىيىتى"     بۇ مهزگىلدە 

ئىسالم ئۇچقۇنى "، "ۇمالىك گۇرۇھىئابد"، "شهرقىي تۈركىستان پارتىزانالر ئهترىتى"، "تهشكىالتى

قاتارلىق نۇرغۇن " تهشكىالتى) ئىسالم ئائىلىسى"(، "ئىسالم غازاتچىلىرى"، "ئىتتىپاقى

بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى ۋە شايكىلىرى بارلىققا كېلىپ تولىمۇ مۇرەككهپ ۋەزىيهتنى 

  . شهكىللهندۈرگهن

جاڭ بۆلگۈنچىلىرى  شياڭگاڭنىڭ  يىلىدىن كېيىنكى ئىككىنچى باسقۇچتا، شىن– 1997      

ۋەتهن قوينىغا قايتىپ كېلىشىنى ناھايىتى ياخشى پۇرسهت دەپ قاراپ، بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ، 

نى بىراقال ئىشقا ئاشۇرۇشنى "شىنجاڭ مۇستهقىللىقى"ئىش تېرىپ تهسىرنى كېڭهيتىشنى، ھهتتا 

 يۈرگۈزۈشنى ئهسلىگه ئۇالر جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ شياڭگاڭغا ئىگىلىك ھوقۇقىنى. ئويلىدى

كهلتۈرۈشى چوقۇم دۇنيادىكى زىددىيهتلهرنىڭ ئۆتكۈرلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دەپ 

شىنجاڭنىڭ "تىن پايدىلىنىپ "تهڭرى ئاتا قىلغان ئوبدان پۇرسهت"قارىغانلىقتىن، بۇ 

شۇڭا، ئۇالر نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىپه . نى قولغا كهلتۈرمهكچى بولدى"مۇستهقىللىقى

 – 1997"ىالتنى ئۈزلۈكسىز كېڭهيتىپ، كۈچنى زورايتىپ، مىللىي ئاڭنى ئويغىتىپ، تهشك
بۆلگۈنچى . ئۈچۈن ياخشى تهييارلىق قىلىش، دەپ جار سالدى" يىلىدىكى چوڭ ئىش

ھهتتا شياڭگاڭ ۋەتهن قوينىغا قايتىپ " ئهركىنلىك پارتىيىسى"ۋە "      " پارتىيىلهردىن 
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ئهگهر "ڭگو بىلهن ئهنگىلىيىنىڭ ئۇرۇش قىلىشىنى ئۈمىد قىلىپ،  كهينىدە جۇ–كېلىشىنىڭ ئالدى 

نى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئهڭ ياخشى پۇرسىتى )شىنجاڭ مۇستهقىللىقى(مۇشۇنداقال بولسا بۇ 

ئۇنىڭ يادروسى دەل . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر تولۇق تهييارلىق قىلدى. دەپ قارىدى" بولىدۇ

 32 يىلى بىتچىت قىلىنغان – 1995. ه يېتىش ئىدىزوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق ئارقىلىق مهقسهتك

قېتىملىق بۆلگۈنچىلىك ۋەقهسىدە تهكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچه، كۆپىنچه بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى 

 – ياراغ، ئوق – يىلى ئوبدان تهييارلىق قىلىپ كۈچ توپالش ۋە قورال – 1996ۋە شايكىلىرى 
شىنجاڭ "ررورلۇق ۋاسىتىسى بىلهن  يىلى زوراۋانلىق، تې– 1997دورا تهييارالش، 

 – 5" يىلى غۇلجىدىكى – 1997شۇڭا، ئۇالر . نى قولغا كهلتۈرۈشنى پىالنلىغان"مۇستهقىللىقى
  . نى پهيدا قىلغان" فېۋرال ۋەقهسى– 25"ۋەقهسى ۋە ئۈرۈمچىدىكى "فېۋرال

. ى ئهدىگهن      بۇ ئىككى قېتىملىق ۋەقهدىن كېيىن بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر بىر مهھهل ناھايىت

 يىلى پۈتۈن شىنجاڭدا بىتچىت قىلىنغان بۆلگۈنچىلىك – 1998ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا،  

 سى ئېشىپ، چېتىلغان ئادەم 46 كه يېتىپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن 195پارتىيىسى ۋە شايكىسى 

قالغان بۇ تهشكىالتالرنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، بىرىنچىدىن، توردىن چۈشۈپ .  كه يهتكهن1194

زوراۋان تېررورچى ئۇنسۇرالر يېڭىۋاشتىن بىرلىشىپ تهشكىالت شهكىللهندۈرۈپ، ھهرقايسى 

تهشكىالتالر ئۆزئارا گىرەلىشىپ زىچ تور شهكىللهندۈرگهن ؛ ئىككىنچىدىن، كۆپىنچىسى 

توپلىشىپ ئوغرىلىق قىلىش، بۇالڭچىلىق قىلىش، ئهلهم مهشىقى قىلىش، مهبلهغ توپالش، قورال 

 پارتلىتىش قۇرۇلمىسى ياساشنى بىر گهۋدە قىلىپ، ئهمهلىي زوراۋانلىق، تېررورلۇق توپالش،

پائالىيىتى قىلىش يۈزلىنىشىنى شهكىللهندۈرگهن ؛ ئۈچىنچىدىن، بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقات 

تهربىيىسىنى ئۆز " غازات"پائالىيىتى ۋە " تهبلىغ"پائالىيىتىنى تهشكىللىك يولغا قويۇپ، 

ايسى ھالقىلىرىغا سىڭدۈرگهن ؛ تۆتىنچىدىن، تهشكىالت سىستېمىسىنى پائالىيىتىنىڭ ھهرق

جۈملىدىن بهزىلىرى قۇرئان تۇتقۇزۇپ قهسهم قىلدۇرۇش، قىيىن . تېخىمۇ كۈچهيتكهن

سىناقالرنى ئېلىش قاتارلىق شهكىللهرنى قوللىنىپ ئهزا تهرەققىي قىلدۇرۇپ، ئهزاالرنى كۆپىنچه 

الىيىتىنى تېخىمۇ مهخپىيلهشتۈرگهن ؛ بهشىنچىدىن، ئۆز ئالدىغا ئاالقه قىلغۇزۇپ، پائ

زوراۋانلىق، تېررورلۇق ھهرىكىتى قىلىشنى مهشىق قىلىدىغان ۋە پارتلىتىش قۇرۇلمىسى، 

 يىلى پۈتۈن – 1998. تېررورلۇق قوراللىرىنى ياسايدىغان تهشكىالتالر ئۈزلۈكسىز كۆپهيگهن

ن زوراۋانلىق، تېررورلۇق مهشىقى شىنجاڭدا چېگرا سىرتىدىكى دۈشمهن ئۇنسۇرالر قۇرغا

 سى تارمار قىلىنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئهزالىرىنىڭ ساالھىيىتى تولىمۇ مۇرەككهپ 27ئۇۋىسىدىن 

جۈملىدىن، غوللۇقلىرى ۋەقه تۇغدۇرۇپ قېچىپ يۈرگهن زوراۋان  تېررورچى ئۇنسۇرالر . بولغان

  . رنى ئاساس قىلغانۋە ئهسهبىي دىنىي ئىدىيىدە چىڭ تۇرىدىغان مهخپىي تالىپال

  :     بۇ باسقۇچتىكى ئاساسىي تهشكىالت ۋە شايكىالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
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.  ئايدا قۇرۇلغان– 4 يىلى – 1996بۇ تهشكىالت ". ھهقىقهت دېموكراتىك پارتىيىسى) "1    (

ھهربىي مهشىق قىلىپ، مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قانات . "ئالته ئهزادىن تهركىب تاپقان 

) شهرقىي تۈركىستان ئىسالم دۆلىتى(يايدۇرۇپ، ھازىرقى ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، 

بۇ تهشكىالت قۇرۇلغاندىن كېيىن مهشىق قوراللىرىنى پائال . باش مۇددىائ قىلغان" قۇرۇش

 ئايدا قهشقهر – 10 يىلى – 1997. سېتىۋېلىپ، ئهكسىيهتچىل تهشۋىقات بىلهن شۇغۇلالنغان

  . سىدە تارمار قىلىنغانكونىشهھهر ناھىيى

  ئاينىڭ - 8 يىلى – 1996بۇ تهشكىالت ". شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى) "2     (

يهتته غوللۇق ئۇنسۇردىن، نهچچه ئون ئهزادىن . ئوتتۇرىلىرىدا پهيزاۋات ناھىيىسىدە قۇرۇلغان

 قىلىپ، مىللىي نى قانۇن ، مۇھهممهد پهيغهمبهرنى يولباشچى)قۇرئان. " (تهركىب تاپقان

. نى باش مۇددىائ قىلغان"شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى قۇرۇش(مۇستهقىللىقنى ئىشقا ئاشۇرۇپ 

ئۇالر تهشۋىق ۋەرەقىسى چاپالش، قارقىتىش، جامائهت پىكرى پهيدا قىلىش، مىللىي 

مۇستهقىللىقنى قۇترىتىش، مۇسۇلمانالرنى قوزغاش ئارقىلىق پۈتۈن شىنجاڭدا زوراۋانلىق، 

  .  ئايدا تارمار قىلىنغان– 6 يىلى – 1997. ورلۇق پائالىيىتى قىلىش پىالنىنى تۈزۈپ چىققانتېرر

.  ئايدا قۇرۇلغان– 1 يىلى – 1997بۇ تهشكىالت ". ئىسالم ئالالھ پارتىيىسى) "3      (

 يهردە مهخپىي خۇتبه ئوقۇش نۇقتىسى تهسىس 43 كېيىن بولۇپ –قۇرۇلغاندىن كېيىن ئىلگىرى 

 قېتىم قانۇنسىز دىنىي پائالىيهت 94 قېتىم بۆلگۈنچىلىك خاراكتېرىدە ۋەز سۆزلهپ، 106قىلىپ، 

 79 يىلى بۇ تهشكىالت بايىنغۇلىن مۇڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستىدا تارمار قىلىنىپ – 1998. قىلغان

 پايدىن ئارتۇق ئوق قولغا 300 تىپلىق بىر ئاپتومات، 50نهپهر ئهزاسى قولغا چۈشۈپ، 

  .چۈشۈرۈلگهن

 – 10 يىلى – 1998بۇ تهشكىالت ". شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئازادلىق پارتىيىسى) "4     (
ۋە شىرئېلى ) ئهسلىي ئىسمى ئابدۇرېھىم مامۇت(كۈرەش . ئايدا خوتهن ۋىاليىتىدە قۇرۇلغان

بهش يۈزدىن ئارتۇق ئهزاسى . ئاساسلىق كاتتىۋېشى بولغان) ئهسلىي ئىسمى غوجىمۇھهممهت(

شهرقىي . "ۇمۇلدىن باشقا شىنجاڭنىڭ ھهممه يېرىدە تارماق ئاپپارات تهسىس قىلغانبولۇپ، ق

تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئىچىدىكى ئىسالم ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشالشنى خااليدىغان 

ھهققانىيهت تۇيغۇسى بار كىشىلهرنى تهشكىللهپ ۋە بىرلىككه كهلتۈرۈپ غازات قوشۇنى قۇرۇش 

ىسالم تهشۋىقاتى قىلىپ، ئۇالرنى ئويغىتىش ھهم ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئهزا ؛ كهڭ مۇسۇلمانالرغا ئ

توپالپ، تهشكىالتنى زورايتىش ؛ كهڭ مۇسۇلمانالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا 

كاپىرالرنى مايىل قىلىپ بىرلىك سهپ شهكىللهندۈرۈش، شۇنىڭ بىلهن بىلله چهت ئهلدىكى 

تالر،ئىسالم تهشكىالتلىرى بىلهن پائال ئىتتىپاقلىشىش ھهم سىياسىي تهشكىال, قېرىنداشالر

ھهمكارلىشىش ؛ ئادەم ۋە ماددىي كۈچ جهھهتتىكى شارائىت پىشىپ يېتىلگهندىن كېيىن 

كاپىرالر ھاكىمىيىتىگه قارشى قوراللىق كۈرەش قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك غهلىبىنى قولغا 
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هتتا پۈتۈن دۇنيادا مۇستهقىل، كهلتۈرۈپ، ئۇلۇغ شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى قۇرۇش، ھ

بۇ تهشكىالتنىڭ . نى نىزامنامه قىلغان"ئهركىن، بىرلىككه كهلگهن ئىسالم دۆلىتى قۇرۇش

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"تهشكىلى ئىنتايىن مۇستهھكهم بولۇپ، جهت ئهلدىكى 

وراۋانلىق،  كېيىن بولۇپ كۆپ قېتىم ز–ئىلگىرى . تهشكىالتلىرى بىلهن زىچ ئاالقه باغلىغان

 يىلى خوتهندە مهخسۇس مۇشۇ تهشكىالتقا قارىتىلغان – 1999. تېررورلۇق ۋەقهسى پهيدا قىلغان

  . زەربه بېرىش ھهرىكىتى قانات يايدۇرۇلغاندا، كاتتىۋېشى شىرئېلى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ىستان شهرقىي تۈرك"، "شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق تهشكىالتى"     بۇ مهزگىلدە يهنه 

ئالال "، "دىنىي ئىسالم تهشكىالتى"، "غازاتچىالر قوشۇنى"، "ئىسالم ئازادلىق تهشكىالتى

دېگهندەك " ئىمامالر ئۇيۇشمىسى"، "قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى"، "پارتىيىسى ئامىر تهشكىالتى

  .تهشكىالتالر بارلىققا كهلگهن

چتا، بۆلگۈنچلىك تىزگىنلهندى  يىلىغىچه بولغان ئۈچىنچى باسقۇ– 2000 يىلىدىن – 1999     

 يىلى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ غالجىرلىشىشىنى چهكلهش – 1999. ھهم پهسكويغا چۈشتى

ئۈچۈن جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى زەربه بېرىش سالمىقىنى زورايتىپ، پۈتۈن شىنجاڭ 

كه 1650دەم چېتىلغان ئا( بۆلگۈنچىلىك پارتىيىسى ۋە شايكىسىنى بىتچىت قىلدى 76بويىچه 

شۇ . يهنه زور بۆلگۈنچىلىك شايكىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ پائالىيىتىنى چوڭقۇر تهكشۈردى). يهتتى

يىلى جهنۇبىي شىنجاڭدا ئىككى مۇھىم زوراۋانلىق، تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك شايكىسى بىتچىت 

الر قېرىنداش"بۇنىڭ بىرى قهشقهر ۋىاليىتىدىكى مهمتىمىن خېلىل باشچىلىقىدىكى . قىلىندى

 ئادەمدىن تهركىب تاپقان، بۇالرنىڭ بهزىسى چهت ئهلدىكى تېررورلۇق 34بولۇپ، " ئۇيۇشمىسى

مهشىق بازىسىدا مهشىقلىنىپ، مهخسۇس قهشقهر شهھىرى، يهكهن، كونىشهھهر ناھىيىلىرى 

يهنه بىرى . ئهتراپلىرىدا يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش قاتارلىق تېررورلۇق پائالىيىتى بىلهن شۇغۇلالنغان

كۈرەش "يهنه " (شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئازادلىق پارتىيىسى"هن ۋىاليىتىدىكى خوت

بولۇپ، ئۇالر چهت ئهلدىكى ھهسهن مهخسۇم باشچىلىقىدىكى تېررورچى ) مۇ دېيىلىدۇ"شايكىسى

نىڭ يوليورۇقىنى ئېلىپ زوراۋانلىق، "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى "–تهشكىالت 

قۇرماقچى " ئىسالم دۆلىتى"نى ئازاد قىلىپ، "شهرقىي تۈركىستان"لهن تېررورلۇق ۋاسىتىسى بى

بۇ ئىنتايىن .  ئادەمنى توپلىغان500 تارماق ئاپپارات قۇرۇپ، 16خوتهن ۋىاليىتىدە . بولغان

خهۋپلىك ئىككى تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتى بىتچىت قىلىنغاندىن كېيىن، جامائهت 

ر تهكشۈرۈش ۋە قاتتىق زەربه بېرىشنى يهنىمۇ كۈچهيتىپ، خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى چوڭقۇ

 يىلى بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى ۋە شايكىلىرىنىڭ يامرىشىنى ئۈنۈملۈك تىزگىنلهپ، – 2000

  . شىنجاڭنىڭ مۇقىملىق ۋەزىيىتىنى كۆرۈنهرلىك ياخشىلىدى

 قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ      تۆۋەندە بۇ مهزگىلدە قۇرۇلغان ئاساسلىق بۆلگۈنچىلىك تهشكىالتلىرىنى

  :ئۆتىمىز
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 ئايدا قارىقاش ناھىيىسىدە – 7 يىلى – 1999بۇ تهشكىالت . ئىسالم پارتىيىسى) 1     (

 – 9 ئاينىڭ – 11شۇ يىلى .  كىشىدىن تهركىب تاپقان، كاتتىۋېشى ئابدۇقادىر ئېلى80. قۇرۇلغان
هن، ئابدۇقادىر ئېلىمۇ  ئادىمى تۇتۇلغان ياكى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگ62كۈنى بىتچىت قىلىنىپ، 

  . ئۆلتۈرۈلگهن

.  ئايدا كۈنهس ناھىيىسىدە قۇرۇلغان– 5 يىلى – 1999بۇ تهشكىالت . ئىسالم پارتىيىسى) 2     (

 يىللىقى 50ئۇ جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ . كاتتىۋېشى تۇنىياز مهخمۇت

ى قىلىشنى پىالنالپ، خوتهندىكى مهرىكىسىدە ئۈرۈمچىدە زوراۋانلىق، تېررورلۇق پائالىيىت

 – 9 يىلى – 1999. بىلهن زىچ ئاالقه باغلىغان" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئازادلىق پارتىيىسى"
  .  كۈنى بىتچىت قىلىنغان– 26ئاينىڭ 

.  ئايدا يهكهن ناھىيىسىدە قۇرۇلغان– 8 يىلى – 1999بۇ تهشكىالت . ئالال پارتىيىسى) 3     (

ئۇ ئهلهم مهشىقى قىلىش . ىن تهركىب تاپقان، كاتتىۋېشى تۇراپ سايىت ھاجىئون نهچچه ئادەمد

 2000. ۋە يوشۇرۇنۇش ئۈچۈن ئىككى لهخمه كوالپ بىر تۈركۈم قول بومبىسىنى ياساپ چىققان

  .  ئايدا بىتچىت قىلىنغان-  2 يىلى –

شكىالتالرمۇ قاتارلىق ته" مهتتوختى ھېزىم شايكىسى"ۋە " سهندەل"      بۇ مهزگىلدە يهنه 

  . قۇرۇلغان بولۇپ، ئومۇمهن تهشكىالتالر زور دەرىجىدە ئازايغان

  

  بۆلگۈنچىلىك خاراكتېرىدىكى پاراكهندىچىلىكنىڭ مىسلىسىز ئهدىشى. 2

  

 يىللىرىدىكى ئون يىلدا بۆلگۈنچىلىك پارتىيىلىرى ۋە تهشكىالتلىرى تېز – 90 ئهسىرنىڭ – 20      

گۈنچىلىك خاراكتېرىدىكى پاراكهندىچىلىك ۋەقهلىرىمۇ مىسلىسىز كۆپهيگهنلىكتىن، شىنجاڭدا بۆل

بۇ مهزگىلدە جهنۇبىي شىنجاڭدا ئىككى قېتىم، شىمالىي شىنجاڭدا ئىككى . ئهۋجىگه چىقتى

 يىلىدىكى – 1995ئۇالر . قېتىم بولۇپ جهمئىي تۆت قېتىم مۇشۇنداق ۋەقه يۈز بهردى

 يىلىدىكى – 1997ۋەقهسى، "  ئاۋغۇست– 14"ۋەقهسى، غۇلجىدىكى "  ئىيۇل– 7"خوتهندىكى 

"  ئاۋغۇست– 9" يىلىدىكى خوتهندىكى – 1999ۋەقهسى ۋە "  فېۋرال– 5"غۇلجىدىكى 

  . تۆۋەندە ئۇالرنى قىسقىچه بايان قىلىمىز. ۋەقهسىدۇر

خوتهن ۋىاليىتى شىنجاڭنىڭ . ۋەقهسى"  ئىيۇل– 7" يىلىدىكى خوتهندىكى – 1995) 1     (

بۇرجىكىگه جايالشقان بولۇپ، شهرقىي جهنۇبتا شىزاڭ ئاپتونوم رايونى بىلهن شهرقىي جهنۇبىي 

غهربىي شىمالى، شىمالى ۋە شهرقىي شىمالى , تۇتاش، جهنۇبىدا قارا قۇرۇم تېغى بار

تهكلىماكان قۇملۇقىغا تۇتىشىدۇ، قۇملۇق تاشيولى ياسىلىشتىن بۇرۇن ئاساسلىقى قهشقهرگه 

  تهن چهت ھهم بېكىك رايون جۈملىدىن ئۇ نىسبه. تۇتىشاتتى
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بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر مۇشۇنداق ئهھۋالدىن پايدىلىنىپ، تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك . ئىدى

  . پائالىيهتلىرىنى ئېلىپ بارغان

بۇ . ۋەقهسى خوتهن شهھىرىدىكى بهيتۇلال مهسچىتى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك"  ئىيۇل– 7     "

 1994ىڭ ئارقا يان تهرىپىگه جايالشقان بولۇپ، مهسچىت خوتهن ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمىن

نى "غازات تارىخى"مهسچىتنىڭ خاتىپى ۋەز ئېيتىشتىن پايدىلىنىپ .  يىلى كېڭهيتىپ ياسالغان–

 5000بۇ مهسچىتكه جۈمه نامىزىغا كېلىدىغانالر . تهشۋىق قىلىپ، دىنىي ئهسهبىيلىكنى قۇتراتقان

ىسا مهسچىتنىڭ سىرتىدىكى يولدا ئولتۇرۇپ ناماز دىن ئاشقان بولۇپ، مهسچىت ھويلىسىغا پاتم

مهسچىتكه ئورنىتىلغان يۇقىرى ئاۋازلىق تۆت كاناي قاتناشقا، مهمۇرىي مهھكىمىنىڭ . ئوقۇغان

جامائهت . خىزمىتىگه ۋە دىنغا ئىشهنمهيدىغان ئاممىنى نورمال تۇرمۇشىغا قاتتىق دەخلى قىلغان

 نهسىھهت قىلغان بولسىمۇ، ھېچقانداق نهتىجىسى خهۋپسىزلىكى قاتناش تارماقلىرى كۆپ قېتىم

 كۈنى خوتهن شهھهرلىك دىنىي ئىشالرنى – 6 ئاينىڭ – 7 يىلى – 1995شۇنىڭ بىلهن . بولمىغان

باشقۇرۇش ۋە بىرلىك سهپ تارماقلىرى بۇ مهسچىتنىڭ خاتىپىنى باشقىدىن تهيىنلهشنى قارار 

ن پايدىلىنىپ ئىشنى چوڭايتىپ تهشكىللىك ئهمما، بهزى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر بۇنىڭدى. قىلغان

دەپ گهپ " خاتىپنى ۋىاليهتلىك پارتكوم تۇتۇپ كهتتى"ئۇالر . پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرغان

" غازات قىلىش" دىن ئارتۇق مۇسۇلماننى 400تارقىتىپ، ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلمهيدىغان 

سىغا قاراپ ئىلگىرىلىگهن ھهم بۇ شۇئارى توۋالشقا قۇترىتىپ، خوتهن ۋىاليهتلىك پارتكومنىڭ قورۇ

بۇنىڭ بىلهن پاراكهندىچىلىك ۋەقهسى . پۇرسهتته ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان

قىسمهن توپىالڭچىالر تېخى يهنه ۋىاليهتلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى باشقارمىسى . يۈز بهرگهن

كته جامائهت خهۋپسىزلىكى پاراكهندىچىلى. ۋە ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمىگه ھۇجۇم قىلغان

 ئادەم يارىلىنىپ، ۋەزىيهت بىر مهھهل 67ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

تهربىيه بېرىپ قايىل قىلىشنىڭ ئۈنۈمى بولمىغان ئهھۋال . ناھايىتى قااليمىقانلىشىپ كهتكهن

كىن تهدبىر قوللىنىپ ئاستىدا جامائهت خهۋپسىزلىكى ۋە قوراللىق ساقچى تارماقلىرى كهس

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلهن شۇغۇلالنغان باش ئۇنسۇرالرنى تۇتۇپ، ئىش تېرىغۇچىالرنى 

كېيىن سهككىز ئادەم قانۇن بويىچه بىر تهرەپ . تارقىتىۋېتىپ، پاراكهندىچىلىكنى تىنچىتقان

  . قىلىنغان

 رايونى شىنجاڭنىڭ ئىلى. ۋەقهسى"  ئاۋغۇست– 14" يىلىدىكى غۇلجىدىكى – 1995) 2     (

جۇغراپىيىلىك ئورنى . غهربىي قىسمىغا جايالشقان بولۇپ، قازاقىستان بىلهن چېگرىلىنىدۇ

تارىختا، بولۇپمۇ چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە ئۇ شىنجاڭدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇن . ئىنتايىن مۇھىم

 يىلى – 1884  يىلى شىنجاڭنى بىرلىككه كهلتۈرگهندىن تارتىپ– 1759چىڭ سۇاللىسى . تۇتقان

 نهچچه يىلدا، ئىلىدىكى كۈرە ئىزچىل شىنجاڭنىڭ 120شىنجاڭدا ئۆلكه قۇرغۇچه بولغان 

شىنجاڭدا ئۆلكه قۇرۇلغاندىن كېيىن . مهركىزى، ئىلى جياڭجۈنىنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى بولغان
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گهرچه ئۈرۈمچى ئۆلكه مهركىزى بولغان بولسىمۇ،ئهمما ئىلىدا يهنىال جياڭجۈن مهھكىمىسى 

يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېىين ئىلى . سىس قىلىنىپ ئۈرۈمچى بىلهن تهڭ ئورۇندا تۇرغانته

، مۇئاۋىن ئۆلكه دەرىجىسىدە بولۇپ شىنجاڭدا ) يىلى– 1954(قازاق ئاپتونوم ئوبالستى قۇرۇلۇپ 

قه مىنگو قۇرۇلغاندىن تارتىپ ئىلى ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن ئوڭايال ئاال. يهنىال مۇھىم ئورۇن تۇتقان

قىلىپ، تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىلىرىنىڭ تهسىرىگه ئوڭايال ئۇچرىغانلىقتىن، تهدرىجىي شىمالىي 

  . شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ پائالىيهت قىلىدىغان مۇھىم ماكانىغا ئايالنغان

ائالىيىتىنى  يىللىرىدىن كېيىن يوشۇرۇنۇپ ياتقان بۆلگۈنچى كۈچلهر پ– 90 ئهسىرنىڭ – 20     

كۈچهيتىپ، كۆپىنچه قانۇنلۇق شهكىللهرنى قوللىنىپ بۆلگۈنچىلىك ۋە دىنىي ئهسهبىيلىك 

تهشۋىقاتىنى مهخپىي ئېلىپ بېرىپ، ئهشهددىي مىللىي كهيپىيات ۋە دىنىي ھېسسىياتنى 

ئۇالر ئهڭ دەسلهپته ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنەئنىسىنى راۋاجالندۇرۇش، ئۇيغۇر . ئۈزلۈكسىز كۈچهيتتى

شلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى بېيىتىش دېگهندەك باھانىلهرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، مهشرەپ قاتارلىق يا

. ئاممىۋى كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ، بىر مهھهل ھۆكۈمهتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى

ئهمما، كېيىنچه ئاممىۋى كۆڭۈل ئېچىش شهكلىدىن پايدىلىنىپ تهشكىالت شهكىللهندۈرۈپ، 

گه 200ئۇالر بېكىتكهن مۇقىم مهشرەپ سورۇنى . ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇلالندىبۆلگۈنچىلىك 

 – 1995.  دىن ئېشىپ، ناھايىتى تېزال پۈتۈن شىنجاڭغا يامرىدى4000يېتىپ، قاتنىشىدىغانالر 
ئىلى ياشلىرى " كۈنى ئۇالر يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا رايون ھالقىغان – 30 ئاينىڭ – 4يىلى 

، مىرشاپ، پاششاپ، مهسلىھهتچى، مالىيه "قازى"نى قۇردى ھهم "تىمهشرەپ كومىتې

تهشكىالتنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە . ھهيئىتى، تهنتهربىيه ھهيئىتى، كاتىپ قاتارلىقالرنى سايلىدى

ئهھۋالنىڭ تهرەققىياتىغا ئهگىشىپ ئۇالر مهشىرەپنىڭ كۆڭۈل ئېچىش خاراكتېرىنى يوقىتىۋەتتى 

نى يادالشقا، "قۇرئان"كنى قۇترىتىپ، پائالىيهتكه قاتناشقانالرنى ھهم بۇ ئاساستا دىنىي ئهسهبىيلى

شۇنىڭ بىلهن .  زاكات تاپشۇرۇشقا مهجبۇرلىدى–ھهر كۈنى بهش ۋاق ناماز ئۆتهشكه، ئۆشرە 

بىلله يهنه مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنى بۇزىدىغان تۈرلۈك تهشۋىقاتالرنى يۈرگۈزدى، ھهتتا ئاساسىي 

ئىلى "بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ھۆكۈمهت . انلىق باشقۇرۇشىغا ئارىالشتىقاتالم مهمۇرىيىتى ۋە ئام

نىڭ پائالىيىتى ئاللىقاچان ئاممىۋى كۆڭۈل ئېچىش دائىرىسىدىن "ياشلىرى مهشرەپ كومىتېتى

 – 1995ھالقىپ كهتكهن، جهمئىيهت تهرتىپىگه ۋە مۇقىملىققا خهۋپ يهتكۈزگهن دەپ قاراپ، 
ئهمما، بۇ . كۇر كومىتېتقا پائالىيىتىنى توختىتىشنى ئۇقتۇردى ئاينىڭ ئاخىرىدا مهز– 5يىلى 

. كومىتېتقا يوشۇرۇنۇۋالغان بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر ھۆكۈمهتنىڭ قارارىنى قهتئىي قوبۇل قىلمىدى

 كۈنى ئابدۇخېلىل – 13 ئاينىڭ – 8بۇنىڭ بىلهن يهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى 

" ئىلى ياشلىرى مهشرەپ كومىتېتى. "ۇنسۇرنى سوراققا تارتتىباشچىلىقىدىكى بىرنهچچه جاھىل ئ

. قانۇنسىز نامايىش قىلىش ۋەقهسىنى پهيدا قىلدى"  ئاۋغۇست– 14"بۇ ئىشتىن پايدىلىنىپ 

.  دىن ئارتۇققا يهتتى800 دىن ئارتۇق بولغان بولسا، كېيىن 200نامايىشقا قاتناشقانالر دەسلهپته 
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 چه ئادەم ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبالستلىق 300يىن تهخمىنهن نامايىش تارقىتىۋېتىلگهندىن كې

ئىلى ياشلىرى "ئۇالرغا قوماندانلىق قىلىۋاتقان . ھۆكۈمهتنىڭ ئالدىغا بېرىپ جىم ئولتۇرۇۋالدى

نىڭ تهنتهربىيه ھهيئىتى راخمان تاي باشقا تۆت شېرىكى بىلهن بهكال "مهشرەپ كومىتېتى

. ت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى تهرىپىدىن  قولغا ئېلىندىقۇتراتقۇلۇق قىلغانلىقتىن، جامائه

ئىش . باشقىالر بولسا غۇلجا شهھىرىنىڭ باشلىقىنىڭ قايىل قىلىشى بىلهن تارقاپ كهتتى

"  ئاۋغۇست– 14"نى تهشكىللىگهن ۋە "ئىلى ياشلىرى مهشرەپ كومىتېتى"جىمىققاندىن كېيىن 

 ىگه تهنقىد 14بهشى قانۇن بويىچه تهكشۈرۈلدى،  ئادەمدىن 28قانۇنسىز نامايىشىنى پهيدا قىلغان 

  .  تهربىيه بېرىلدى، توققۇزى كېپىلىككه قويۇپ بېرىلدى–

ئىلىدا مهشرەپ پائالىيىتى قانات . ۋەقهسى"  فېۋرال– 5" يىلىدىكى غۇلجىدىكى – 1997) 3    (

شهرقىي  "–ت يېيىۋاتقان ۋاقىتتا، ئاساسلىقى كورلىدا پائالىيهت قىلىدىغان بۆلگۈنچى تهشكىال

 يىلىدىن كېيىن بۇ – 1995. ئىلىغا قول تىقىشقا باشلىدى" تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتىيىسى

 دىن ئارتۇق ئهزانى غۇلجىغا ئهۋەتىپ، ۋەز ئېيتىش نامى 20تهشكىالت جهنۇبىي شىنجاڭلىق 

 ئايدا – 1 يىلى – 1996. تهشۋىقاتى قىلدۇرۇپ، ئهزا كۆپهيتتى" غازات"بىلهن بۆلگۈنچىلىك ۋە 

نىڭ  ئۈرۈمچىدىكى كاتتىۋېشى بىرنهچچه غوللۇق "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتىيىسى"

ئۇنسۇرنى غۇلجىغا ئهۋەتىپ، جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى تهرىپىدىن قويۇپ بېرىلگهن 

لهن نىڭ مۇئاۋىن باش قوماندانى ئابدۇخېلىل قاتارلىقالر بى"ئىلىياشلىرى مهشرەپ كومىتېتى"

ئۇالر . مهخپىي ئۇچراشتۇرۇپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىنى پىالنلىدى

 كېيىن بولۇپ غۇلجا شهھىرى، غۇلجا ناھىيىسىنىڭ بهزى يېزىلىرىدا ئالته يهر ئاستى –ئىلگىرى 

ورلۇق مهشىق بازىسى قۇرۇپ، غوللۇق ئۇنسۇرالرنى پۈتۈنلهي يېپىق شهكىلدىكى زوراۋانلىق، تېرر

 ئاينىڭ بېشىدا ئابدۇخېلىل قاتارلىقالر – 2 يىلى – 1997. مهشىقى بىلهن مهشىقلهندۈردى

 كېيىن بولۇپ ئادەم ئهۋەتىپ مهخپىي ئاالقه باغالپ، كۈچ تهشكىللهپ، باھار –ئىلگىرى 

: ئابدۇخېلىل مهخپىي يىغىندا. بايرىمىدىن پايدىلىنىپ پاراكهندىچىلىك قىلىشقا تهييارالندى

ى غهلىبه قىاليلى ياكى مهغلۇپ بواليلى ھهممىسى ئوخشاشال غهلىبه، ئوخشاشال جهننهتكه مهيل"

كىرىمىز، تۈرمىگه كىرسهكمۇ ئالالنىڭ شاپائىتىگه ئېرىشىمىز، سىرتتىكىلهر ئىشنى 

 كۈنى غۇلجا – 2 كۈنى، يهنى دەل باھار بايرىمىنىڭ – 5 ئاينىڭ – 2. دېدى" داۋامالشتۇرۇۋېرىدۇ

بىر قوللۇق پىالنلىغان ۋە قوماندانلىق " قىي تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتىيىسىشهر"شهھىرىدە 

نى قورال )قۇرئان"(چاتاقچىالر . پاراكهندىچىلىك ۋەقهسى يۈز بهردى"  فېۋرال– 5"قىلغان 

الئىالھه ئىللهلالھ، "، "قىلىپ پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن كاپىرالرغا قارشى كۈرەش قىاليلى

، "خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"دېگهن پالكاتالرنى كۆتۈرۈپ، " ھمۇھهممهدەن رەسۇلىلال

دېگهندەك شۇئارالرنى توۋالپ، قانۇنسىز نامايىشنى ناھايىتى تېزال " ئىسالم دۆلىتى قۇرايلى"

ئۇرۇش، چېقىش، كۆيدۈرۈش، ئۆلتۈرۈش خاراكتېرىدىكى بۆلگۈنچىلىك پاراكهندىچىلىكىگه 
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ئاغدۇرۇلۇپ كۆيدۈرۈلدى، يولدىن ئۆتۈۋاتقانالر دۇمبالىنىپ يولدىكى ماشىنىالر . ئايالندۇردى

 تاالڭ قىلىندى، زوراۋانلىق، تېررورلۇقنى توسقىلى كهلگهن –ئۆلتۈرۈلدى، دۇكانالر بۇالڭ 

ئاقىۋەتته جامائهت خهۋپسىزلىكى . جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى ئېغىر يارىالندۇرۇلدى

ربه بېرىشى ھهم قوغالپ تۇتۇشى ئارقىسىدا بىر ئۇچۇم ساقچىلىرى ۋە قوراللىق ساقچىالرنىڭ زە

 – 2. توپىالڭچىالر شهھهرنىڭ چېتىگه قېچىپ پۇقراالرنىڭ ئۆيىگه كىرىۋېلىپ  قاتىللىق قىلدى
 قاتتى جىنايهتچىلهرنى – كۈنى پاراكهندىچىلىكنىڭ ئاخىرىنى جىمىقتۇرۇش ۋە قالدى – 9ئاينىڭ 

 – 5 ئاينىڭ – 2ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، . دىقوغالپ تۇتۇش خىزمىتى ئاخىرى تامامالن
 نهچچه ياشلىق بوۋاي، 50 كۈنىگىچه، ئۈچ چاقىلىق ۋېلسىپىت ھهيدەيدىغان – 9كۈنىدىن 

كۆكهرتىش خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ياش ئايال كادىر، تۇغقان يوقالشقا كهلگهن پۇقراچه 

لىنىدىغان يېزا كادىرى، ئون ياشلىق كىيىنگهن جهڭچى، مهدەنىيهت خىزمىتى بىلهن شۇغۇل

 خوتۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغان يهتته بىگۇناھ كىشى ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈلگهن، –بالىسى بار ئهر 

 ى ئېغىر يارىالنغان، يهنه نهچچه ئادەم ئىز 50 كىشى ئۇرۇپ يارىالندۇرۇلغان، بۇنىڭ ئىچىدە 198

 ئادەم 30زلىكى ساقچىلىرىدىن  دېرەكسىز يوقاپ كهتكهن، يهرلىك جامائهت خهۋپسى–

 39جهمئىي .  ى ئېغىر يارىالنغان14دۇمباالنغان، ئۆلتۈرۈلگهن، يارىالندۇرۇلغان، بۇنىڭ ئىچىدە 

چېقىلغان، كۆيدۈرۈلگهن، ئىككى ئېغىز ئۆي ) ساقچى ماشىنىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(ماشىنا 

  . كۆيدۈرۈۋېتىلگهن

 شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن كېيىن يۈز بهرگهن، تهشكىللىك، ۋەقهسى"  فېۋرال– 5"     غۇلجىدىكى 

پىالنلىق ئېلىپ بېرىلغان، داۋامالشقان ۋاقتى ئۇزۇن، خاراكتېرى قهبىھ، خهلقنىڭ ھاياتى ۋە مال 

 مۈلكى ئهڭ ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان بىر قېتىملىق بۆلگۈنچىلىك پاراكهندىچىلىكى بولۇپ، –

ۋەقه بېسىققاندىن كېيىن شهھهرلىك . ىر خهۋپ يهتكۈزدىغۇلجىنىڭ جهمئىيهت تهرتىپىگه ئېغ

ھۆكۈمهت ئېالن چىقىرىپ، ۋىاليهتنىڭ ۋالىيسى ۋە شهھهر باشلىقى تېلېۋىزىيه سۆزى قىلىپ، 

تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى توپىالڭنىڭ تىنچىتىلىشىنى خهۋەر قىلىپ، ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىغا 

  . ىنى ئهمهلىيلهشتۈردىتهسهللى بهردى، مۇداپىەئلىنىش تهدبىرلىر

 – 9 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1999. ۋەقهسى"  ئاۋغۇست– 9" يىلىدىكى خوتهندىكى – 1999) 4      (
كۈنى خوتهن ۋىاليىتى لوپ ناھىيىسىدە بىر زوراۋان تېررورچى ئۇنسۇرغا ئاشكارا ئۆلۈم جازاسى 

ە قۇترىتىشى ئارقىسىدا بىر ئۇ ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن بۆلگۈنچى كۈچلهرنىڭ پىالنلىشى ۋ. بېرىلدى

نهتىجىدە قۇترىتىلغانالر ۋە . توپ كىشى جهسهتنى كۆتۈرۈپ، بىر چوڭ مهسچىتكه ئېلىپ باردى

ئاقىۋەتته جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى ۋە .  دىن ئاشتى2000كۆرگىلى كهلگهنلهر 

سچىتته نامىزىنى قوراللىق ساقچىالر ئوتتۇرىغا چىقىپ جهسهتنى قايتۇرۇۋېلىپ، بهلگىلهنگهن مه

  . ئۆتهپ يهرلىكىگه قويدى
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  تېررورلۇق پائالىيىتى ۋە ئۇنىڭ خهلقائرالىشىشقا يۈزلىنىشى" شهرقىي تۈركىستان. "3

  

  يىللىرىدىن كېيىن شىنجاڭ بۆلگۈنچى ئۇنسۇرلىرىنىڭ تېررورلۇق 90 ئهسىرنىڭ – 20      

ئاتالمىش . قا يۈزلهندىپائالىيىتىدە يېڭى يۈزلىنىش بولدى، يهنى ئۇ خهلقائرالىشىش

خهلقائرالىشىش ئاساسلىقى شىنجاڭدىكى تېررورلۇق پائالىيىتى قىلىدىغان بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر 

بىلهن چهت ئهلدىكى ئوخشىمىغان دۆلهت تهۋەلىكىدىكى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنىڭ ئۆزئارا 

 قاتنىشىش ياكى  ياراغ يهتكۈزۈش، ئاالقىدار ئۇرۇشالرغا–بىرلىشىپ خادىم تهربىيىلهش، قورال 

  . تېررورلۇق پائالىيىتى قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ

بۆلگۈنچى كۈچلىرى دەل جۇڭگو تېررىتورىيىسىدىكى تېررورلۇق " شهرقىي تۈركىستان      "

" پانئىسالمىزم"ۋە " پانتۈركىزم"گۇرۇھى بولۇپ، ئۇالر ئهمهلىيهتته شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىپ، 

قۇرۇش ئۈچۈن " ئىسالم دۆلىتى"ياكى " ستان دۆلىتىشهرقىي تۈركى"ئاساسىدىكى ئاتالمىش 

دەسلهپكى . ئۇزۇندىن بۇيان ئىزچىل تۈردە تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ كهلگهن

مهزگىللهردە بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ تهشكىلچانلىقى، قاراتمىلىقى، زىيىنى ۋە تهسىرى چهكلىك 

يىن خهلقائرا ۋەزىيهتنىڭ ئۆزگىرىشى ھهمدە  يىللىرىدىن كې– 90 ئهسىرنىڭ – 20لېكىن . بولدى

" شهرقىي تۈركىستان"بۆلگۈنچى پارتىيىلهر ۋە تهشكىالتالرنىڭ تېز كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ، 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى پارتلىتىش، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، ئوت قويۇش، زەھهر سېلىش، ھۇجۇم 

كى دىندىن پايدىلىنىپ بىر قىلىش ياكى ئۆچمهنلىك سېلىش، زوراۋانلىقنى تهرغىب قىلىش ۋە يا

قاتار ۋاسىتىلهرنى قوللىنىپ، شىنجاڭ ۋە ئاالقىدار دۆلهتلهردە بىر قاتار تېررورلۇق ۋەقهلىرىنى 

پىالنالپ ۋە تهشكىللهپ، بىگۇناھ ئاممىغا زىيانكهشلىك قىلىپ، جهمئىيهتته تېررورلۇق 

  . كهيپىياتىنى پهيدا قىلدى

" شهرقىي تۈركىستان"اندا، دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى      تولۇقسىز ستاتىستىكىغا ئاساسالنغ

 253 ئايغىچه جۇڭگو شىنجاڭ تهۋەسىدە – 6 يىلى – 2000 يىلىدىن – 1990تېررورچى كۈچلىرى 

قېتىم تېررورلۇق ۋەقهسى سادىر قىلىپ، ھهرمىللهت ئاممىسى، ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى، 

ن ئارتۇق ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ  دى440 كىشىنىڭ ئۆلۈشىنى، 162دىنىي زاتالردىن 

بۇ مهزگىلدە جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى بۆلگۈنچى ۋە تېررورچى تهشكىالت، . چىقارغان

 نهچچه 16500 دىن ئارتۇقنى، ئوقتىن 1400 نى يوقاتقان، تۈرلۈك مىلتىقالردىن 503شايكىدىن 

 توننىدىن ئارتۇقنى، پارتالتقۇچ 41تقۇچتىن  مىڭدىن ئارتۇقنى، پارتال27پاينى، توك تاپانچىدىن 

 نى، گرانات، قول 750 كىلوگرامنى، پارتلىتىش قۇرۇلمىسىدىن 4000ياساش خام ماتېرىيالىدىن 

 200 مىڭنى، تهۋرەتكۈچ بومبىدىن 75 نى، پىستان، پىلىكلىك تۇرۇبىدىن 5980بومبىسىدىن 

ئۇالرنىڭ تېررورلۇق . ۈرگهن مىڭ مېتىرنى قولغا چۈش18دانىدىن ئارتۇقنى، پىلىكتىن 

  : پائالىيهتلىرى تۆۋەندىكىچه
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بۆلگۈنچى كۈچلىرى دائىم قوللىنىدىغان تېررورلۇق " شهرقىي تۈركىستان"بۇ . پارتلىتىش) 1     (

ۋاسىتىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇالر پهيدا قىلغان قهبىھ ئادەم ئۆلۈش، يارىلىنىش دېلولىرى 

 كۈنى ئاقسۇ ۋىاليىتى كۇچا ناھىيىسىنىڭ يولۇچىالر – 28  ئاينىڭ– 2 يىلى – 1991: مۇنۇالر

 ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ 13ترانسپورت بېكىتىنى پارتلىتىپ، بىر ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، 

 يول – 30 يول ۋە – 52 كۈنى ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى – 5 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1992چىقارغان ؛ 

 23ىتىپ ۋە ئۇنى پارتلىتىپ، ئۈچ ئادەمنىڭ ئۆلۈشى ۋە ئاپتوبۇسلىرىغا مۇددەتلىك بومبا ئورن

 – 9 كۈنىدىن – 17 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1993ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 
 كۈنىگىچه جهنۇبىي شىنجاڭدىكى قهشقهر، خوتهن ۋە يهكهن قاتارلىق جايالرنىڭ – 5ئاينىڭ 

رۇنلىرىدا ئون نهچچه قېتىم پارتلىتىش دېلوسى سودا ساراي، بازار، مېھمانخانا، مهدەنىيهت سو

 ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 36سادىر قىلىپ، ئىككى ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، 

 كۈنىدىكى ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى بىر قاتار ئاممىۋى – 25 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1997

 ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى 69ئاپتوبۇسالرنى پارتلىتىش دېلوسىدا توققۇز ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، 

"  فېۋرال– 25" يىلىدىكى ئۈرۈمچىدىكى - 1997بۇالرنىڭ ئىچىدە . كهلتۈرۈپ چىقارغان

  . ئاممىۋى ئاپتوبۇسالرنى پارتلىتىش دېلوسى ئهڭ ئېغىر

 كۈنى بېيجىڭدا يولداش دېڭ شياۋپىڭنىڭ تهزىيه مۇراسىمى – 25 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1997      

 چۈشتىن كېيىن ئالته يېرىم ئهتراپىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۆتكۈزۈلۈۋاتقاندا،

بهش . مهركىزى ئۈرۈمچى شهھىرىدە ئاممىۋى ئاپتوبۇسنى پارتلىتىش دېلوسى يۈز بهرگهن

 ئارقىدىن –مىنۇتقا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە، شهھهر مهركىزىدىكى ئۈچ ئاساسلىق كوچىدا ئارقا 

 كۈنى يېرىم – 25 ئاينىڭ – 2ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ . ىغانئۈچ كوچا ئاپتوبۇسى پارتل

 كۈنى – 25 ئاينىڭ – 2: كېچىدىكى مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، ئىشنىڭ جهريانى مۇنداق بولغان

 يول ئاپتوبۇسى – 2چۈشتىن كېيىن سائهت ئالته يېرىم ئهتراپىدا جهنۇبتىن شىمالغا ماڭغان 

نهق مهيداندا بىر ئادەم . ئهتراپىدا تۇيۇقسىز پارتالپ كهتكهنغهربىي شىمال يولى بېكىتى 

. ئۆلگهن، ئون نهچچه ئادەم ئېغىر يارىالنغان، ئاپتوبۇسنىڭ ئۈستى پارتالشتىن ئېچىلىپ كهتكهن

 يول ئاپتوبۇسى شياڭياڭپو ئهتراپىدا پارتالپ، يهتته – 10شۇنىڭ بىلهن تهڭ، ئىتتىپاق يولىدىكى 

. ئوقۇغۇچى نهق مهيداندا ئۆلگهن، ئون نهچچه ئادەم ئېغىر يارىالنغانياشلىق بىر ئۇيغۇر قىز 

 – 10(، بىر باشالنغۇچ مهكتهپ ) ئوتتۇرا– 16(شياڭياڭپو ئهتراپىدا بىر ئوتتۇرا مهكتهپ 
 ئانىالر بالىلىرىنى ئالغىلى –بار بولۇپ، بۇ دەل ئوقۇغۇچىالر مهكتهپتىن قايتقان، ئاتا ) باشالنغۇچ

يهنه شۇ . غانلىقتىن، يارىالنغانالر ئىچىدە ئايالالر بىلهن بالىالر كۆپ بولغانكهلگهن ۋاقىت بول

 يول ئاپتوبۇسى نهنمىن بېكىتىدە توختىغاندا، بىر يىگىت ئاپتوبۇسقا – 44ۋاقىتتا خهلق يولىدىكى 

چىقىپ ئورۇندۇقنىڭ ئاستىدا بىر ئىگىسىز قول سومكىسىنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ گۇمانلىنىپ 

ئاپتوبۇس پارتلىتىش "  فېۋرال– 5" يىلى چاغاندا ئۈرۈمچىدە يۈز بهرگهن – 1992چۈنكى (



www.uyghurweb.net 

 161

ۋەقهسىدە، پارتالتقۇچى مۇددەتلىك بومبا قاچىالنغان قول سومكىسىنى ئاپتوبۇسقا تاشالپ قويۇپ 

دەپ " بۇ سومكا كىمنىڭ؟"، )بۇ ئىشنى پۈتۈن ئۈرۈمچى ئاھالىلىرى بىلهتتى. پارتالتقانىدى

شۇنىڭ بىلهن بۇ يىگىت سومكىنى دەرھال سىرتقا . ھېچكىم جاۋاب بهرمىگهنسورىغان، ئهمما 

. سومكا يول بويىدا كېتىپ بارغان ئۈچ چاقلىق ۋېلىسىپىتكه چۈشۈپ پارتلىغان. ئاتقان

يول بويىدا كېتىۋاتقان ئىككى ئادەم ئېغىر . ۋېلىسىپىت ھهيدىگۈچى نهق مهيداندا پارتالپ ئۆلگهن

  .  تالقان بولۇپ كهتكهن–ى بىنانىڭ ئهينهكلىرى كۇكۇم يول بويىدىك. يارىالنغان

     پارتالش يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئاالقىدار تهرەپلهر دەرھال ھهرقايسى يول ئاپتوبۇسلىرىنى 

 يول ئاپتوبۇسى ليۇداۋاندىكى – 58شۇ كۈنى . تهكشۈرۈش ھهققىدە ئۇقتۇرۇش چىقارغان

يهنه . قهرەللىك بومبا بار بىر سومكىنى تېپىۋالغانئاخىرقى بېكهتكه كهلگهندە، بېلهتچى ئىچىدە 

شۇ كۈنى كهچته جهنۇبىي ۋوگزال ماشىنا توختىتىش مهيدانىدىكى ئاپتوبۇسالردىن بىر قهرەللىك 

  . لېكىن بۇ ئىككى بومبىنىڭ ھهر ئىككىسىدىن چاتاق چىقىپ پارتلىمىغان. بومبا تېپىلغان

ەقهسى بۆلگۈنچى كۈچلهر ئالدىن پىالنلىغان پارتلىتىش ۋ"  فېۋرال– 25"     ئۈرۈمچىدىكى 

تېررورلۇق، بۇزغۇنچىلىق پائالىيىتى بولۇپ، ۋاسىتىسى قهبىھ، تهسىرى ئىنتايىن يامان، ھهر 

پارتالش .  مۈلكىگه يهتكۈزگهن زىيىنى ئېغىر بولغان–مىللهت خهلقىنىڭ ھاياتى ۋە مال 

ئۇنىڭ .  نهق مهيداندا يارىالنغان نهچچه ئادەم70ۋەقهسىدە ئۈچ ئادەم نهق مهيداندا ئۆلۈپ، 

پارتلىتىش قۇرۇلمىسىدا يارىالندۇرۇش كۈچى .  نهچچه ئادەم ئېغىر يارىالنغان30ئىچىدە 

ئىنتايىن كۈچلۈك مىخ، سىم، تۆمۈر پارچىلىرى كۆپ بولغانلىقتىن يارىالنغانالرنىڭ يارىسى 

 – 3ن قىلىشىغا قارىغاندا، جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ ئېال. ئىنتايىن ئېغىر بولغان
ئۇالرنىڭ ( يارىدار ھايات قالغان 69 كۈنىال يارىسى ئېغىر ئالته يارىدار ئۆلگهن، باشقا – 3ئاينىڭ 

ئۆلگهن، يارىدار بولغانالر خهنزۇ، ئۇيغۇر، خۇيزۇ، ).  ىنىڭ يارىسى يهنىال ئېغىر بولغان28ئىچىدە 

پتىكى كىشىلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە قىرغىز قاتارلىق تۆت مىللهتتىن بولغان ھهر كهسى

يهتته ياشلىق بىر ئوقۇغۇچى نهق مهيداندا . ئايالالر، بالىالر ۋە ياشانغانالرمۇ خېلى كۆپ بولغان

ئۆلگهندىن سىرت، يهنه ئون ياشلىق بىر ئۇيغۇر ئوغۇل ئوقۇغۇچىنىڭ پۇتى پارتالپ كېتىپ، 

  . قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بهرمهي ئۆلۈپ كهتكهن

بۆلگۈنچى كۈچلىرى مىللهتلهر " شهرقىي تۈركىستان. "يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش) 2      (

ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، تېررورلۇق كهيپىياتى پهيدا قىلىش ئۈچۈن، خهنزۇ 

ئاممىسىنى يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش نىشانى قىلىپال قالماستىن، يهنه تىغ ئۇچىنى ئۇيغۇر كادىرلىرى 

پهيدا قىلغان بىر قاتار يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش ۋەقهلىرى ئىچىدە، زور ئۇالر . ۋە ئاممىغا قاراتقان

" شهرقىي تۈركىستان" يىلى ئىككى نهپهر – 1993: زىيان كهلتۈرگهن قهبىھ دېلوالر مۇنۇالر

تېررورچىسى قهشقهر ۋىاليىتى قاغىلىق ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ دائىمىي ئهزاسى، چوڭ 

 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1996نى قهستلهپ ئېغىر يارىالندۇرغان ؛ جامىەئنىڭ ئىمامى ئابلىز داموللى
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 كۈنى نىقابالنغان ئىككى تېررورچى ئاقسۇ ۋىاليىتى توقسۇ ناھىيىلىك ئىسالم دىنىي – 22

جهمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ناھىيىلىك چوڭ جامىەئنىڭ ياردەمچى ئىمامى ھاكىم سىدىقنى 

 كۈنى تېررورچىالر ئاقسۇ ۋىاليىتى كۇچا ناھىيىسى – 29 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996ئۆلتۈرگهن ؛ 

ئاالقاغا يېزىسىنىڭ ئاساسىي قاتالم كادىرلىرىغا قارىتىلغان بىر قاتار پارتلىتىش، ئۆلتۈرۈش 

 كۈنى شىنجاڭ ئىسالم دىنىي – 29 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1996. دېلولىرىنى سادىر قىلغان

ونلۇق سىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، جهمئىيىتىنىڭ دائىمىي ئهزاسى، ئاپتونوم راي

قهشقهر ۋىاليهتلىك ئىسالم دىنىي جهمئىيىتىنىڭ رەئىسى ھارۇنخان ھاجىنى قهستلهش دېلوسى 

 كۈنى سهھهردە ئاقسۇ ۋىاليىتى جىنيىنجۈەن بوز – 23 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1997يۈز بهرگهن ؛ 

 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1997يۈز بهرگهن ؛ يهر ئۆزلهشتۈرۈش مهيدانىدا بىر قاتار قهستلهش دېلوسى 

 كۈنى خوتهن ۋىاليىتى قارىقاش ناھىيىسى پۇرچاقچى يېزىسى خاڭدى كهنتىنىڭ كادىرى – 4

 كۈنى – 6 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1997مهمهت رۇزى مهمهتنى قهستلهش دېلوسى يۈز بهرگهن ؛ 

همئىيىتىنىڭ ئهزاسى، ئاقسۇ مهملىكهتلىك ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسالم دىنىي ج

ۋىاليهتلىك ئىسالم دىنىي جهمئىيىتىنىڭ رەئىسى، باي ناھىيىلىك جامىەئنىڭ ئىمامى يۇنۇس 

 كۈنى – 27 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998سىدىق داموللىنى قهستلهش دېلوسى يۈز بهرگهن ؛ 

جامىەئنىڭ قهشقهر ۋىاليىتى قاغىلىق ناھىيىلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ دائىمىي ئهزاسى، چوڭ 

 كۈنى  – 23 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1999ئىمامى ئابلىز ھاجىنى قهستلهش دېلوسى يۈز بهرگهن ؛ 

قهشقهر ۋىاليىتى پوسكام ناھىيىسى پوسكام يېزىلىق ساقچىخانىنىڭ سىياسىي يېتهكچىسى 

 يىلى – 2001خۇدابهردى توختى ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى ئۆلتۈرۈش دېلوسى يۈز بهرگهن ؛ 

 كۈنى قهشقهر ۋىاليىتى كونىشهھهر ناھىيىلىك سوت مهھكىمىسىنىڭ كادىرى – 3 ئاينىڭ – 2

  . مهمهتجان ياقۇپنى قهستلهش دېلوسى يۈز بهرگهن

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"     بۇ تېررورلۇق، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش ۋەقهلىرى 

قىنى، ئۇالرنىڭ ئاالھىدە تهربىيىلهنگهن قانلىق، قهبىھ تېررورلۇق ۋاسىتىلىرىنى قولالنغانلى

  ئاينىڭ 4 يىلى – 1996. مهخسۇس يوشۇرۇن ئۆلتۈرگۈچى كۈچلهر ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

 كۈنىدىكى كۇچا ناھىيىسى ئاالقاغا يېزىسىدىكى بىر قاتار قهستلهپ ئۆلتۈرۈش دېلوسى – 29

رنىڭ ئهنەئنىۋى قۇربان ھېيتى  كۈنى مۇسۇلمانال– 29 ئاينىڭ – 4. بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ

بولۇپ، سهھهر سائهت ئالتىلهردە ياسىن مولالمهت باشچىلىقىدىكى تولۇق قورالالنغان ئون 

 ياش، مهملىكهتلىك 78ئهر، ( ئايرىم ھالدا قوناس كهنتىدىكى قاۋۇل توقا –تېررورچى ئايرىم 

زاسى، ئاپتونوم  نۆۋەتلىك سىياسىي كېڭهشنىڭ ئه– 6ئهمگهك نهمۇنىچىسى، مهملىكهتلىك 

قاتارلىق تۆت نهپهر ئۇيغۇر ئاساسىي قاتالم كادىرىنىڭ ) رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى

ئۆيىگه باستۇرۇپ كىرىپ، پارتلىتىش، ئۆلتۈرۈش، پىچاق تىقىش قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى 

ه ئىككى تېررورچىالر قاۋۇل توقىنىڭ ئۆيىگ. قوللىنىپ قانلىق تېررورلۇق ۋەقهسى پهيدا قىلغان



www.uyghurweb.net 

 163

دانه قول بومبىسىنى تاشالپ، قاۋۇل توقا ۋە ئۇنىڭ ئايالىنى ئېغىر يارىالندۇرغان ؛ قاۋۇل توقىنىڭ 

ئىنىسىنىڭ يهتته يېرىگه پىچاق تىقىپ، ئۇنىڭ ئايالىنى ئېتىپ ئۆلتۈرگهن ؛ قاۋۇل توقىنىڭ 

ىن ئېتىپ ئوغلىنىڭ توققۇز يېرىگه، ئۇنىڭ ئايالىنىڭ سهككىز يېرىگه پىچاق تىققاندىن كېي

دېلو . كهنت كادىرى جاپپار مهمهتئىمىننى پىچاق تىقىپ ئېغىر يارىالندۇرغان. ئۆلتۈرۈۋەتكهن

يۈز بهرگهندىن كېيىن، جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى دەرھال تور يېيىپ تېررورچىالرنى 

 كۈنى كهچته بۇ تېررورچىالر شايكىسى تاشيولدا – 2 ئاينىڭ – 5. تۇتۇشقا ئاتالنغان

ئۇالرنىڭ بىرسى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن سىرت، قالغان سهككىزى ئۆزلىرىنى . سۇۋېلىنغانتو

تهكشۈرۈشتىن مهلۇم بولۇشىچه، بۇ توققۇز تېررورچىنىڭ ھهممىسى بىر . پارتلىتىپ ئۆلۈۋالغان

تۇتاش قورالالنغان ۋە كىيىنگهن، پارتلىتىش قۇرۇلمىسى ۋە دورىالرنى يېنىدا ئېلىپ يۈرگهن 

مهلىيهتته يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش قاتارلىق تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى بىلهن بولۇپ، ئه

  . شۇغۇللىنىدىغان مهخسۇس كۈچ بولغان

    يۇقىرىقى كۆپ قېتىملىق قهستلهپ ئۆلتۈرۈشلهردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇالرنىڭ 

لۇپ، بۇ خېلى كۆپى مىللىي كادىرالر، ئىلغار زاتالر ۋە ئىلغار ئاممىغا قارىتىلغان بو

مىللىي كادىرالر ۋە " (كۆۋرۈك چۇۋۇش"ئۇالر ئاتالمىش . تېررورچىالرنىڭ بىر سۇيىقهستىدۇر

ئىلغار زاتالرنى ئۆلتۈرۈپ، ھۆكۈمهت بىلهن ئاز سانلىق مىللهت ئاممىسى ئوتتۇرىسىدىكى 

دېلو پاش قىلىشقا ياردەملهشكهن مىللىي " (ساتقىن"ھهمدە ) كۆۋرۈكنى چۇۋۇۋېتىش

  .  يوقىتىش ئارقىلىق مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدا تېررورلۇق پهيدا قىلماقچى بولغانالرنى)يولداش

بۇ خىل تېررورلۇق دېلولىرىدىن بىرقهدەر تىپىك . زوھهر سېلىش ۋە ئوت قويۇش) 3    (

شهرقىي " كۈنىگىچه – 18 ئاينىڭ – 2 كۈنىدىن – 30  ئاينىڭ 1 يىلى – 1998: بولغانلىرى مۇنۇالر

 قېتىم 23 ئارقىدىن –نىڭ ئهزالىرى قهشقهر شهھىرىدە ئارقا "ىق تهشكىالتىتۈركىستان ئازادل

زەھهر سېلىش دېلوسى پهيدا قىلغان، تېررورچىالر سۇغا زەھهر سېلىپ، تۆت ئادەمنىڭ 

زوھهرلىنىپ بىر ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى، مىڭغا يېقىن چارۋىنىڭ ئۆلۈشى ۋە زەھهرلىنىشىنى 

 كۈنى، يهنى ھهپته ئاخىرىدا چېگرا سىرتىدىكى – 23ينىڭ  ئا– 5شۇ يىلى . كهلتۈرۈپ چىقارغان

شهرقىي تۈركىستان ئازادلىق "تېررورچىالرنىڭ پىالنلىشى ۋە قوماندانلىق قىلىشى بىلهن 

ئۈرۈمچىدىكى سودا ساراي، سودا شهھهرچىسى، تاۋارالرنى توپ سېتىش بازىرى، " تهشكىالتى

ھمانخانا قاتارلىق ئادەم كۆپ توپلىشىدىغان ياغاچ ماتېرىياللىرىنى توپ سېتىش بازىرى ۋە مې

 نهچچىنى 40 كېيىن بولۇپ ئۆزلۈكىدىن يانىدىغان خىمىيىلىك قۇرۇلمىدىن –جايالرغا ئىلگىرى 

ئۈرۈمچى ئوت دېڭىزىغا ئايلىنىدىغان بولدى، " قېتىم ئوت ئاپىتى پهيدا قىلىپ، 15تاشالپ، 

ئوت دەل . دەپ جار سالغان"  بولدىنهچچه مىليون، نهچچه مىليارد يۈەن زىيان بولىدىغان

 3 يىلى – 1998. ۋاقتىدا ئۆچۈرۈۋېلىنغانلىقتىن، تېررورچىالرنىڭ سۇيىقهستى ئهمهلگه ئاشمىغان

 36 لىنىيىسىنىڭ – 219 ئاينىڭ ئاخىرىدا تېررورچىالر قاغىلىق ناھىيىسىدىكى دۆلهت تاشيولى –
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تۇرۇبا . تۇرۇبا پارتالتقان. يۇۋەتكهنكىلومېتىرلىق جايىدىكى تهبىئىي گاز تۇرۇبىسىغا ئوت قو

پارتالشتىن ئوت ئېلىپ، ئۈچ سائهت كۆيۈپ، بىۋاسىته ئىقتىسادىي زىيان نهچچه مىليون يۈەنگه 

 – كۈنى ئۈچ نهپهر تېررورچى خوتهن شهھهرلىك پاختا – 11 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1990. يهتكهن
 دۆۋىسىگه مۇددەتلىك بومبىدىن ئۈچنى كهندىر شىركىتىنىڭ پاختا سېتىۋېلىش پونكىتىدىكى پاختا

ئۇنىڭ بىرسى ئىككى توننا ئهتراپىدىكى پاختىنى كۆيدۈرۈۋەتكهن، قالغان ئىككىسى . ئورناتقان

  .ۋاقتىدا چۇۋۇۋېتىلگهن

 – 27 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1996. ھۆكۈمهت ئورگىنى ۋە ساقچىخانىغا ھۇجۇم قىلىش) 4     (
نىقاب كىيىمى كىيىپ، قهشقهر ۋىاليىتى قاغىلىق ناھىيىسى كۈنى ئالته نهپهر تېررورچى رەڭلىك 

جاڭگىلهسكى يېزىلىق ھۆكۈمهتكه ھۇجۇم قىلىپ، مۇئاۋىن يېزا باشلىقى ۋە ساقچىخانىنىڭ بىر 

 كهنتىگه باستۇرۇپ كىرىپ، ئۈچ نهپهر – 1نۆۋەتچى كادىرىنى ئۆلتۈرگهن ؛ ئارقىدىنال بۇ يېزىنىڭ 

 – 1999. دىرىنى تۇتقۇن قىلىپ، چۆلگه ئاپىرىپ ئۆلتۈرۈۋەتكهنئامانلىق ساقلىغۇچى ۋە بىر سۇ كا
 كۈنى تېرروچىالر تاپانچا، قىلىچ ۋە كۆيدۈرگۈچ بومبىالر بىلهن قهشقهر – 24 ئاينىڭ – 10يىلى 

ۋىاليىتى پوسكام ناھىيىسى سهيلى يېزىلىق ساقچىخانىغا ھۇجۇم قىلىپ، ئىككى ئادەمنى 

ئون ئېغىز ئۆي، بىر ماشىنا، ئۈچ موتىسىكلىتنى . رغانئۆلتۈرۈپ، ئىككى ئادەمنى يارىالندۇ

  . كۆيدۈرۈۋەتكهن

. توپىالڭ ۋە مالىمانچىلىق ۋەقهلىرىنى پىالنالپ، تېررورلۇق كهيپىياتى پهيدا قىلىش) 5     (

جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بارىن يېزىسىدا " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى" يىلى – 1990

كاپىرالرنى "، "غازات قىاليلى"ئۇالر . ىنى پىالنلىغان ۋە تهشكىللىگهنقهبىھ تېررورلۇق ۋەقهس

شۇنىڭ بىلهن بىر . دەپ جار سېلىشقان" شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرايلى"، "يوقىتايلى

يولدا ئىككى ئاپتوموبىلنى . ۋاقىتتا ئون ئادەمنى تۇتقۇن قىلىۋېلىپ، ھۆكۈمهتكه تهھدىت سالغان

.  ئهسكىرىنى ئېچىنىشلىق ئۆلتۈرۈۋەتكهن–ىق قىسىمنىڭ ئالته نهپهر ئوفىتسېر پارتلىتىپ، قورالل

 كۈنىدىكى غۇلجىدىكى توپىالڭدا تېررورچىالرنىڭ جىنايىتى تېخىمۇ – 5 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1997

تېررورچىالر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتا پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بىگۇناھ ئاممىنىڭ . ئېغىر بولغان

ىۋېلىپ، چاغان ئۆتكۈزۈۋاتقان ئىككى دېھقان ئائىلىسىدىكى ئالته جاننىڭ ئارىسىغا كىر

توخۇچىيۈزى كهنتىدە تېررورچىالر تۈن . ھهممىسىنى ئۇرۇپ، ئېغىر يارىالندۇرغان

قاراڭغۇسىدىن پايدىلىنىپ، يول بويىدىكى بىر دېھقاننىڭ ئۆيىگه بېسىپ كىرىپ، بىر ئائىلىدىكى 

 نهچچه ياشلىق ئۈچ چاقلىق ۋېلىسىپىت 50ەتكهن ؛ ئۈچ جاننىڭ ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈۋ

 توقماق بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن –ھهيدىگۈچى كۈپكۈندۈزدىال تېررورچىالر تهرىپىدىن تاش 

؛ غۇلجا شهھىرى قارادۆڭ يېزىلىق مهدەنىيهت پونكىتىنىڭ كاتىپى جياڭ جاۋمىڭنى بىر توپ 

ىن، كۆيۈۋاتقان قهغهز دۆۋىسىگه تاشالپ زوراۋانالر پىچاق تىقىپ ئۆلتۈرۈۋەتكهندىن كېي

ئۇالرنىڭ ئىچىدە .  پۇقرا تاياق ۋە پىچاق يېگهن198كۆيدۈرۈۋەتكهن ؛ قااليمىقانچىلىقتا جهمئىي 



www.uyghurweb.net 

 165

زوراۋانالر تېررورلۇق كهيپىياتى پهيدا قىلىپ، ھهددىدىن .  ىنىڭ يارىسى ئېغىر بولغان50

  .  دەپ توۋالشقانى قورقۇپ قاچىدۇ1000ئېشىپ، بىر خهنزۇنى ئۆلتۈرسهك 

 يىللىرىدىن كېيىن، – 90 ئهسىرنىڭ – 20    شۇنى ئاالھىدە چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش كېرەككى، 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان" سىرتىدىكى –دۆلهت ئىچى 

ئۇالرنىڭ خهلقائرادىكى . خهلقائرادىكى تېررورچىالر بىلهن بولغان ئاالقىنى كۈچهيتكهن

بىرى، خهلقائرادىكى .  پائالىيهتلىرىگه قاتنىشىش ئۇسۇلى ئىككى خىل بولغانتېررورلۇق

يهنه بىرى، خهلقائرادىكى . تېررورچىالرنىڭ بازىسىغا ئادەم ئهۋەتىپ مهشىقلهندۈرگهن

مهسىلهن، چوڭ تېررورچى بىن الدېن . تېررورلۇق پائالىيهتلىرىگه بىۋاسىته قاتناشقان

بۆلگۈنچى، تېررورچىلىرىنى قوبۇل قىلغان ۋە "ىي تۈركىستانشهرق"ئافغانىستاندىكى بازىسىدا 

چىالرنىڭ ئاالقىلىشىش "شهرقىي تۈركىستان"پاكىستان ياكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . تهربىيىلىگهن

 يىلى ئامېرىكا بىن الدېننىڭ – 2001. نۇقتىلىرى ئاالقىلىشىش ۋە يهتكۈزۈشكه مهسۇئل بولغان

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان "بازا تهشكىالتىغا زەربه بهرگهندە

بۆلگۈنچى، تېررورچى ئۇنسۇرلىرى " شهرقىي تۈركىستان"بهزى . ئادەملىرىنى ئهسىر ئالغان

تهسىرنى كېڭهيتىش ۋە تهجرىبه توپالش مهقسىتىدە خهلقائرادىكى ئهسهبىي تهشكىالتالر، 

  . نىيه ئۇرۇشىغا بىۋاسىته قاتناشقانتېرروچى تهشكىالتالرنىڭ ئهۋەتىشى بىلهن يهنه چىچى

ئۆزلىرىنىڭ .      ئىككىنچى، چهت ئهللهردە تېررورلۇق پائالىيىتى بىلهن بىۋاسىته شۇغۇلالنغان

بۆلگۈنچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان"خهلقائرادىكى تهسىرىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن 

 ئايدا چهت – 3 يىلى – 1997. خهلقائرادىمۇ تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىق ۋەقهلىرىنى سادىر قىلغان

تېررورچىلىرى جۇڭگونىڭ تۈركىيىدىكى ئهلچىخانىسىغا قوراللىق " شهرقىي تۈركىستان"ئهلدىكى 

ھۇجۇم قىلىپ، ئىستانبولدىكى باش كونسۇلخانىسىغا باستۇرۇپ كىرىپ، كونسۇلخانىغا ئېسىقلىق 

 كۈنى چهت – 5 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998. تۇرغان جۇڭگونىڭ دۆلهت بايرىقىنى كۆيدۈرۈۋەتكهن

تېررورلۇق تهشكىالتى جۇڭگونىڭ تۈركىيه ئىستانبولدىكى باش " شهرقىي تۈركىستان"ئهلدىكى 

ئۇيغۇر " ئايدا قىرغىزىستاندىكى – 3 يىلى – 2003. كونسۇلخانىسىغا بومبا بىلهن ھۇجۇم قىلغان

شهرقىي تۈركىستان " –نىڭ رەئىسى نىغمهت بوساقوف تېررورچى تهشكىالت "ياشلىرى ئىتتىپاقى

بىلهن ھهمكارلىشىشنى رەت قىلغانلىقتىن ئۇالر تهرىپىدىن ئۆز ئۆيى ئالدىدا " ئازادلىق تهشكىالتى

مهبلهغ " ئۇيغۇر ئازادلىق تهشكىالتى" ئايدا چهت ئهلدىكى – 5 يىلى – 2000. ئېتىپ ئۆلتۈرگهن

 –دوللىرىنى قاقتى توپالش ئۈچۈن بىر شىنجاڭلىق سودىگهرنى تۇتقۇن قىلىپ، ئون مىليون 
ئارقىدىنال بېشكهكتىكى جۇڭگو تاۋارلىرى . سوقتى قىلغان ھهمدە ئۇنىڭ جيهنىنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن

 كۈنى تېررورچىالر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق – 25 ئاينىڭ – 5. بازىرىغا ئوت قويۇۋەتكهن

لىش ئۈچۈن خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئوت قويۇش، تۇتقۇن قىلىش دېلوسىنى بىر تهرەپ قى

قىرغىزىستانغا ماڭغان خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ بىر ئادىمىنى ئۆلتۈرۈپ، ئىككى ئادىمىنى 
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 ئايدا تهكشۈرۈش – 9ئىشتىن كېيىن قازاقىستانغا قېچىپ كهتكهن ھهم . يارىالندۇرغان

  . ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىۋاتقان قازاقىستانلىق ئىككى ساقچىنى ئۆلتۈرگهن

 ياراغالرنى –تېررورچىالرنى، مهشىق ئهندىزىسىنى ۋە قورال     ئۈچىنچى، خهلقائرا 

تېرروچى " شهرقىي تۈركىستان"  يىلىدىن باشالپ 1998. كىرگۈزۈپ، مهشىق بازىسى قۇرغان

 –جۈملىدىن دۆلهت ئىچى . كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى پائالىيىتىدە بهزى ئۆزگىرىشلهر بولغان
ىالتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقه زور دەرىجىدە سىرتىدىكى شهرقىي تۈركىستان تېررورچى تهشك

تېررورلۇق تهشكىالتلىرىنىڭ بىۋاسىته " شهرقىي تۈركىستان"كۈچىيىپ، چېگرا سىرتىدىكى 

رەھبهرلىك قىلىپ، دۆلهت سىرتىدا مهشىقلهندۈرۈلگهن تېررورچىلىرىنى چېگرىدىن كىرگۈزۈپ، 

ىتىپ، تېررورلۇق پائالىيىتى بىلهن چېگرا ئىچىدىكى تهشكىالت ۋە ئهزاالر بىلهن ئاالقه ئورن

شهرقىي " يىلىال چېگرا سىرتىدىكى – 1998پهقهت . شۇغۇللىنىش ئهھۋالى كۆرۈلگهن

 دىن ئارتۇق تۈرلۈك خادىمنى چېگرا ئىچىگه ئهۋەتىپ، 100تېررورلۇق تهشكىالتى " تۈركىستان

الت ۋە ئهزا تهرەققىي ئۇالرغا شىنجاڭدىكى تهشكىالت ۋە خادىمالر بىلهن ئاالقه ئورنىتىپ تهشكى

قىلدۇرۇپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلهپ ھهرىكهت قوللىنىش پۇرسىتىنى كۈتۈش ھهققىدە كۆرسهتمه 

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مىللىي " كۈنى چېگار سىرتىدىكى – 15 ئاينىڭ – 4شۇ يىلى . بهرگهن

لهخمه "لىرىغا ئىلى ۋىاليىتىدە ھهرقايسى تېررورلۇق تهشكىالت" ئاالقىچى"ئهۋەتكهن " ئىتتىپاقى

نى يهتكۈزۈپ، "ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىش پهرمانى"تهك "قېزىش، ئاكوپ كوالش، ئاشلىق توپالش

 كۈنى چېگرا – 25 ئاينىڭ – 6. پۇرسهت كۈتۈپ، ئىلىدا تهڭ قوزغىلىشقا تهييارلىق كۆرگهن

سىرتىدىن ئهۋەتىلگهن ئىسراپىل باشچىلىقىدىكى تېررورلۇق تهشكىالتى كاتتىۋاشلىرى 

 كۈنى ئىلىدا تېررورلۇق قىلىش، – 30 ئاينىڭ – 6ئېچىپ، " يهتته كىشىلىك يىغىن"ۇرپانيۈزىدە ت

نىڭ "ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مىللىي ئىتتىپاقى"توپىالڭ قوزغاشنى قارار قىلىپ، چېگرا سىرتىدىكى 

"  سىرتىدىن تهڭ ماسلىشىش، بىر تۇتاش قوماندانلىق قىلىش، تهڭ ھهرىكهتلىنىش–ئىچى "

  . ليورۇقىنى يهتكۈزگهن ھهمدە توپىالڭنىڭ باشلىقى ۋە ھهربىي قوماندانىنى بېكىتكهنيو

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى خهلقائرادىكى " شهرقىي تۈركىستان" يىلىال – 1990     

تېررورچىالرنىڭ مهشىق ئۇسۇلىنى دوراپ، شىنجاڭنىڭ چهترەك جايلىرىدا مهخپىي مهشىق 

قاغىلىق ناھىيىسى " ئىسالھاتچىلىرى پارتىيىسى زەربىدارالر ئهترىتىئىسالم . "بازىسى قۇرغان

بهشئېرىق يېزىسىنىڭ بىر چهت يېرىدە مهشىق بازىسى قۇرۇپ تېررورچىالرنى تهربىيىلىگهن ۋە 

چېنىقتۇرغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ مهشىقىنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى دىنىي ئهسهبىيلىك ۋە تېررورىزم 

شۇرۇن ئۆلتۈرۈش ماھارىتى، جىسمانىي چېنىقىش قاتارلىقالر نهزەرىيىسى، پارتلىتىش، يو

 كېيىن بولۇپ ئۈچ قارار كۇرس –بۇ بازا بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ئىلگىرى . بولغان

 – 1993 يىلىدىن – 1991 نهچچه تېررورچىنى تهربىيىلىگهن، بۇ تېررورچىالر 60ئېچىپ، 
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ز بهرگهن مۇھىم تېررورلۇق ۋەقهلىرىنىڭ ئاساسلىق يىلىغىچه شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا يۈ

  . قاتناشچىلىرىغا ئايالنغان

تېررورچىلىرى ئېلىمىزگه " شهرقىي تۈركىستان"    شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، چېگرا سىرتىدىكى 

بۇ تېررورچىالرنىڭ كۆپلىرىنىڭ خهلقائرادىكى . سىڭىپ كىرىپ، بىۋاسىته مهشىق بازىسى قۇرغان

هشكىالتى بىلهن ئاالقىسى قويۇق بولۇپ، بهزىلىرى ھهتتا ئۇالرنىڭ قولىدا تېررورلۇق ت

شهرقىي تۈركىستان "ھهسهن مهخسۇم باشچىلىقىدىكى چېگرا سىرتىدىكى . تهربىيىلهنگهن

لىققا "شىنجاڭدىكى باش قوماندان"تېررورلۇق تهشكىالتى ئوسمان ھېمىتنى " ئىسالم ھهرىكىتى

 كېيىن بولۇپ -چه تېررورچىنى چېگرىدىن كىرگۈزۈپ، ئىلگىرى  تهيىنلهپ، ئۇ ۋە باشقا ئون نهچ

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "قهشقهر، خوتهن، ئاقسۇ، ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردا 

 ئورۇندا تېررورلۇق پائالىيىتى مهشىق نۇقتىسىنى قۇرۇپ 15نىڭ تارماقلىرىنى ۋە "پارتىيىسى

،  ) نۇقتىلىرى ئىچكىرى ئۆلكىلهردە قۇرۇلغانزەربه بېرىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بهزى مهشىق(

 دىن ئارتۇق غوللۇق تېررورچى ئۇنسۇرنى تهربىيىلهپ، بىر تۈركۈم پارتلىتىش قۇرۇلمىلىرىنى 100

 دانه پارتلىتىش قۇرۇلمىسى قولغا چۈشۈش بىلهن بىلله يهنه 23پهقهت ئۈرۈمچىدىال . ياسىغان

يهشىك خىمىيىلىك ماتېرىيال ) ه توننىدىن ئارتۇقئالت (301پارتالتقۇچ ياساشتا ئىشلىتىلىدىغان 

 يهشىك ماتېرىيال قهشقهر، خوتهن، ئاقسۇ قاتارلىق جايالرغا يۆتكهپ 52. قولغا چۈشكهن

  . كېتىلگهن

تېررورچى تهشكىالتلىرى يهنه شىنجاڭغا توختىماي " شهرقىي تۈركىستان"   چېگرا سىرتىدىكى 

 كۈنى ئىلىنىڭ قورغاس – 6 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1998.  ياراغ يۆتكىگهن–ئوغرىلىقچه قورال 

 ياراغ قولغا چۈشكهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ –ئېغىزىدا چېگرىدىن كىرگهن مالغا يوشۇرۇلغان قورال 

 دانه قول 110 مىڭ پاي ئوق، 18   تىپلىق ئاپتوماتتىن بىرسى، تاپانچىدىن ئالتىسى، 47ئىچىدە 

 6.  تۈركۈم كاپسۇل ۋە پارتلىتىش دورىسى تېپىلغانبومبىسى ھهمدە ھهربىيلهر ئىشلىتىدىغان بىر

 كۈنى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى تورغات ئېغىزىدا چېگرىدىن كىرگهن مالالر ئىچىدىن – 2 ئاينىڭ –

 كۈنى تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ باقتۇ – 24 ئاينىڭ – 6.  پاي راكېتا ئوقى قولغا چۈشكهن47

 قۇتا بىوئخىمىيىلىك زەھهر، ئىككى زەھهر 68ئېغىزىدا چېگرىدىن كىرگهن مالالر ئىچىدىن 

  . پۈركۈگۈچ تېپىلغان

 يىللىرىدىن كېيىن دىنىي ئهسهبىيلىك، مىللىي بۆلگۈنچىلىك ۋە – 90 ئهسىرنىڭ – 20     بۇالر 

تېررورچى " شهرقىي تۈركىستان"خهلقائرا تېررورىزمنىڭ سىڭىپ كىرىشى ۋە تهسىرى بىلهن 

ىن بىرلىشىپ، شىنجاڭدا زوراۋانلىق، تېررورلۇق  تاشقى جهھهتت–كۈچلىرىنىڭ ئىچكى 

ۋاسىتىسىنى قوللىنىپ بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ، دۆلىتىمىزنىڭ مۇقىملىقى 

ۋە تهرەققىياتىغا تهھدىت سېلىپال قالماي، يهنه دۇنيادا بااليىائپهت پهيدا قىلىپ، خهلقائرا 

  . ا ئايالنغانلىقىنى تولۇق چۈشهندۈرىدۇتېررورىزمنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمىغ
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بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنىڭ خهلقائرا تېررورىزم بىلهن بولغان " شهرقىي تۈركىستان     "

مۇناسىۋىتىنى ھهمدە ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش 

  .نى مىسالغا ئېلىپ ئۆتىمىز"ىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىك"ئۈچۈن، بۇ يهردە 

بۆلگۈنچى، تېررورچى تهشكىالتلىرى " شهرقىي تۈركىستان" سىرتىدىكى –     چېگرا ئىچى 

نىڭ بېن الدىن بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئهڭ "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"ئىچىدە 

شى بىلهن تېررورلۇق قويۇق بولۇپ، ئۇ ئۇزاق مۇددەت ئافغانىستاندىكى تالىبانالرنىڭ قوللى

. پائالىيهتلىرىنى قىلىپ كهلگهن، شۇنداقال خهۋپى ئهڭ زور بولغان تېررورلۇق تهشكىالتىدۇر

نى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى" كۈنى ئامېرىكا – 26 ئاينىڭ – 8 يىلى – 2002

 – 11ئاينىڭ  – 9. تېررورلۇق تهشكىالتى دەپ بېكىتىپ، ئۇنىڭ ئامېرىكىدىكى مۈلكىنى توڭالتتى
كۈنى ب د ت خهۋپسىزلىك كېڭىشى ئۇنى رەسمىي تېررورلۇق تهشكىالتلىرى ۋە شهخسلىرى 

 ياراغ – مۈلكىنى توڭلىتىش، سهپىرىنى چهكلهش، قورال –تىزىملىكىگه كىرگۈزۈپ، مال 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "بۇنىڭ بىلهن . يۆتكهشنى چهكلهش قاتارلىق تهدبىرلهرنى قولالندى

تهشكىالتلىرى ئىچىدە تۇنجى بولۇپ " شهرقىي تۈركىستان"چېگرا سىرتىدىكى " ىھهرىكىت

خهلقائرا جهمئىيهت ئېتىراپ قىلغان ھهمدە چهكلهش تهدبىرى قولالنغان تېررورلۇق تهشكىالتى 

  . بولۇپ قالدى

ھهسهن مهخسۇمنىڭ . نى ھهسهن مهخسۇم قۇرغان"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى     "

سمى ھهسهن ھامۇت بولۇپ، ئافغانىستاندا ئابدۇلمۇھهممهت دېگهن ئىسىمنىمۇ ئهسلىي ئى

ئۇ شىنجاڭنىڭ قهشقهر ۋىاليىتى يېڭىشهھهر ناھىيىسىنىڭ ھاراپ يېزىسىدىن بولۇپ، . قولالنغان

 ئايدا تۇغۇلغان، باشالنغۇچ مهكتهپنى پۈتتۈرگهن، تۆت يىل دېھقانچىلىق – 2 يىلى – 1965

پته شۇ يېزىدىكى ئابدۇلال ھاجىنىڭ قولىدا تۆت يىل دىندا ئوقۇغان، كېيىن قىلغاندىن كېيىن دەسله

ئابلىكىم . قاغىلىقتىكى ۋەھھابىيىچى ئابلىكىم مهخسۇم ھاجىنىڭ قولىدا تۆت يىل ئوقۇغان

 – 20مهخسۇم مىللىي ئۆچمهنلىكنى تهرغىب قىلىدىغان بىر دىنىي ئهسهبىي ئۇنسۇر بولۇپ، 
ېيىن نهچچه يۈزلىگهن مىللىي بۆلگۈنچى ۋە تېررورچىنى  يىللىرىدىن ك– 80ئهسىرنىڭ 

ھهسهن مهخسۇم ئىسالم شهرىئىتى بويىچه ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى تهشهببۇس . تهربىيىلىگهن

 يىلىغىچه قانۇنسىز دىن – 1997 يىلىدىن – 1990. نى تهرغىب قىلغان"غازات"قىلىپ، 

. تهرىپىدىن تۆت قېتىم سوراق قىلىنغانتارقاتقانلىقى ئۈچۈن جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى 

  .  يىلى قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن چهت ئهلگه قېچىپ كهتكهن– 1997

" شهرقىي تۈركىستان"     ھهسهن مهخسۇم چېگرىدىن چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، كۆپلىگهن 

 شۇ ئۇ ئالدى بىلهن قىرغىزىستاندىكى بېشكهكته سودا قىلغانلىقى ۋە. تهشكىالتلىرىنى قۇرغان

" شهرقىي تۈركىستان"جايدىكى تۇر بازىرى مهسچىتىدە ئىمام بولغانلىقىدىن پايدىلىنىپ 

ئارقىدىنال ئوتتۇرا ئاسىيادا سودا قىلىۋاتقان بىر . نى تهشۋىق قىلغان"غازات"مۇستهقىللىقى ۋە 
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غۇر ئالال ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇي" يىلىنىڭ ئاخىرىدا – 1995تۈركۈم ۋەھھابىيالر ۋە قاچقۇنالرنى يىغىپ، 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "ياكى " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتىيىسى" ("پارتىيىسى

نىڭ "ئالال پارتىيىسى"تالىباننىڭ ۋە پاكىستاندىكى . نى قۇرغان)دەپمۇ ئاتىلىدۇ" پارتىيىسى

 يامان يامانغا .قوللىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئافغانىستانغا ۋە پاكىستاننىڭ پىشاۋور رايونىغا بارغان

يانتاياق بولغانلىقتىن، ئۇنىڭ تهشكىالتى ناھايىتى تېزال ئوتتۇرا شهرقتىكى ئىسالم ئهللىرىدىكى 

نىڭ تارماق ئاپپاراتى بولۇپ، بېن الدىننىڭ مهبلهغ ۋە قورال ياردىمىگه "ئالال پارتىيىسى"

نىڭ "ن ئىسالم ھهرىكىتىشهرقىي تۈركىستا"، "ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر ئالال پارتىيىسى. "ئېرىشكهن

  .ئهڭ دەسلهپكى گهۋدىسىدۇر

نىڭ تهسىرى زور "ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر ئالال پارتىيىسى"     ھهسهن مهخسۇم ۋە ئۇنىڭ 

بولغانلىقتىن، چهت ئهلدىكى باشقا رايونالردىكى بهزى بۆلگۈنچى تهشكىالتالر ئۇنىڭ بىلهن 

شهرقىي تۈركىستان ئازادلىق "ركىيىدىكى  ئايدا تۈ– 3 يىلى – 1998. بىرلىشىشنى ئىستىگهن

نىڭ رەئىسى مۇھهممهت ئىمىن ھهزرەت تهشهببۇسكارلىق بىلهن ھهسهن مهخسۇم "تهشكىالتى

بىلهن ئاالقىلهشكهن ھهمدە ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىپ، ئىككى تهرەپ بېشكهكته ئىككى 

نى "تىپاقىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم غازاتچىلىرى ئىت"تهشكىالتنى بىرلهشتۈرۈپ، 

. لېكىن، ئۇزاق ئۆتمهي ئىچكى نىزا تۈپهيلى ھهرقايسىسى ئۆز يولىغا ماڭغان. تهشكىللىگهن

  . مۇ پارچىالنغان"شهرقىي تۈركىستان ئىسالم غازاتچىلىرى ئىتتىپاقى"شۇنىڭ بىلهن 

ا نىڭ ئوتتۇر"ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر ئالال پارتىيىسى" يىلى باھاردا، ھهسهن مهخسۇم – 1999     

ئاسىيادىكى ئهزالىرى ۋە بىر قىسىم سودىگهرلهرنى يىغىپ ئافغانىستانغا بارغان ھهم تالىباننىڭ 

بۇ . قۇرغان" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم غازاتچىلىرى تهشكىالتى"قوللىشى بىلهن يهنه 

 نهچچىسى ھهسهن 60 تىن ئارتۇق قوراللىق ئادىمى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە 360تهشكىالتنىڭ 

 نهچچىسى تالىبان قىسىمغا كىرىپ، كابۇلدىن 300منىڭ قوغدىغۇچىلىرى بولغان، قالغان مهخسۇ

بهزىدە ئافغانىستان، .  كىلومېتىر يىراقلىقتىكى دېساراك بازىسىدا ھهربىي مهشىق قىلغان25

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم . "چېچىنىيه ۋە كهشمىر قاتارلىق جايالردىكى غازاتالرغا ئهۋەتىلگهن

نىڭ بارلىق ئهزالىرى تهشكىالتقا قاتناشقاندا كاللىسى دىنىي ئىدىيه بىلهن پاكلىنىپ، "ىھهرىكىت

تايانچىالرغا يهنه قۇرئان تۇتۇپ . نى قىزغىن سۆيۈش تهربىيىسى سىڭدۈرۈلگهن"ئىسالم دۆلىتى"

مهشىق ئاياغالشقاندىن . بارلىق ئهزاالر تىزىملىنىپ ئارخىپى تۇرغۇزۇلغان. قهسهم قىلدۇرۇلغان

دۆلهت " شهرقىي تۈركىستان"يىن بهن، پهيلهر بويىچه تالىبان قوشۇنىغا قوشۇۋېتىلگهن، ئۇالر كې

ئۆزئارا سىمسىز تېلېفون ئاالقىسى قىلغان، . بايرىقىنىڭ بهلگىسىنى مهيدىسىگه قاداپ يۈرگهن

  . خالىغان چاغدا يىغىاللىغان

شهرقىي تۈركىستان "، "تىشهرقىي تۈركىستان غازاتچىالر تهشكىال"    تهرجىمه سهۋەبىدىن 

. دەپ ئاتىلىپ كهلدى" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"خهلقائرادا " ئىسالم پارتىيىسى
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ئوتتۇرا ئاسىيا " "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"تهرەققىيات جهريانىدىن قارىغاندا، 

شهرقىي "يهنه " (يىسىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئالال پارتى"بىلهن " ئۇيغۇر ئالال پارتىيىسى

ۋەھالهنكى . نىڭ ئافغانىستاندىكى ھاسىالتى)دەپمۇ ئاتىلىدۇ" تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "نىڭ قۇرۇلۇشى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم غازاتچىلىر تهشكىالتى"

رقىي تۈركىستان شه"شۇنىڭدىن ئېتىبارەن . نى رەسمىي قوراللىق كۈچكه ئىگه قىلغان"ھهرىكىتى

 بۇرۇن يالىشىپال قالماي، –خهلقائرادىكى تېررورچىالر بىلهن ئېغىز " ئىسالم ھهرىكىتى

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم . "شىنجاڭغا قاراتقان تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنىمۇ باشلىۋەتكهن

ولال ، دام)باش كاتىپ (، بىالل )رەئىس(ھهسهن مهخسۇم : نىڭ رەھبهرلىك يادروسى"ھهرىكىتى

، ئابدۇراخمان )ھهربىي بۆلۈم باشلىقى، پارتلىتىش مۇتهخهسسىسى، شىنجاڭ خوتهندىن(

شىنجاڭ , مالىيه بۆلۈم باشلىقى(، سهيپۇلال )شىنجاڭ مهكىتتىن, تهشۋىقات بۆلۈم باشلىقى(

نى نهزەرىيه ئاساسى ۋە "ھهدىس"ۋە " قۇرئان كهرىم"ئۇالر . قاتارلىقالر بولغان) يهكهندىن

دىيه قىلغان بولۇپ، پۈتۈن دۇنيانى ئىسالمالشتۇرۇش، ئىسالم دىنىنى يېتهكچى يېتهكچى ئى

شهرقىي "ئورۇنغا ئۆتكۈزۈش، دۆلهت، مىللهتنى ئىككىنچى ئورۇنغا قويۇش، شىنجاڭدا 

شهرقىي "قۇرۇشنى مهقسهت، غازات قىلىش، قورال كۈچى بىلهن " تۈركىستان ئىسالم دۆلىتى

ئۇالرنىڭ بۇ نىشانى شىنجاڭغا . كهت پروگراممىسى قىلغاننى ئازاد قىلىشنى ھهرى"تۈركىستان

شهرقىي "تارقالغاندىن كېيىن ئهسهبىي دىنىي ئۇنسۇرالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك قۇتراتقۇلۇقىنىڭ ۋە 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم . "كۈچلىرىنىڭ نهزەرىيه ئاساسىغا ئايالنغان" تۈركىستان

 مهسىلهن، بېن الدىننىڭ بازا تهشكىالتى نىڭ خىراجىتى بىرى تاشقى ياردەمدىن،"ھهرىكىتى

 ياراغ ياردىمىدىن، يهنه بىرى زەھهر ئهتكهسچىلىكى ۋە قارا –بهرگهن ئىقتىساد ۋە قورال 

جهمئىيهت خاراكتېرىدىكى بايلىق توپالشتىن، مهسىلهن، ئافغانىستاندىكى زەھهرلهردىن 

 سودىگهرلهردىن مهجبۇرىي پايدىلىنىپ زەھهر ئهتكهسچىلىكى قىلىش، چهت ئهلدىكى شىنجاڭلىق

 سوقتى قىلىش –ئىائنه يىغىش، ھهتتا ئادەم ئۆلتۈرۈپ بۇالڭچىلىق قىلىش، قاقتى 

  . قاتارلىقالردىن كهلگهن

نىڭ بىر يۈرۈش تهشكىلىي ئاپپاراتلىرى بولۇپ، باش "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى     "

كۆچمهن "ئۇنىڭ قارىمىقىدا . نشتابى ئافغانىستاننىڭ كابول شهھىرىدە تهسىس قىلىنغا

بولۇپ، ھهرقايسى جايالردىن، بولۇپمۇ شىنجاڭدىن قېچىپ چىققان " غازاتچىالر مهدرىسى

ئۇيغۇرالرنى قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنى ئهسهبىي دىنىي ئىدىيه ۋە جۇڭگونى پارچىالش ئىدىيىسى 

غا ئائىت " تۈركىستانشهرقىي"بىلهن تهربىيىلىگهن ؛ يهنه كۇتۇپخانىسى بولۇپ، ئىسالم دىنى ۋە 

دەيدىغان يېرىم ئايلىق ژۇرنىلى بولۇپ، " ئىسالم ئاۋازى. " ژۇرنالالرنى توپلىغان–كىتاب 

تهرجىمه بۆلۈمى ئهرەبچه، پارىسچه، ئوردوچه ۋە پۇشتۇچه . ئاساسهن ئۇيغۇرالرغا تارقىتىلغان

مىزنىڭ شىنجاڭ، ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يهنه ئېلى. ماتېرىيالالرنى تهرجىمه قىلغان ۋە باسقان
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 تارماق 13قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، پاكىستان، سهئۇدى ئهرەبىستان قاتارلىق جايالردا 

  . ئاپپارات تهسىس قىلغان

. خهلقائرا تېررورىزمنىڭ مۇھىم تهركىبى قىسمى" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى     "

كىتى تهشكىالتىنىڭ تهركىبىدە ئۇالرنىڭ چېگرا سىرتىدا ئۇ تالىبان ۋە ئۆزبېكىستان ئىسالم ھهرى

شۇنداقال، بېن الدىن بىلهن قويۇق . ئۇرۇش قىلىشىغا ۋە تېررورلۇق پائالىيهتلىرىگه قاتناشقان

 ياراغ –ئاالقه باغالپ، ئۇنىڭ يوليورۇقى، ئىقتىسادىي ياردىمى، مهشىق ياردىمى ۋە قورال 

شهرقىي . "ق پائالىيهتلىرىگه قاتناشقانياردىمىنى قوبۇل قىلىپ، بازا تهشكىالتىنىڭ تېررورلۇ

ئېلىمىزدە كۆپ قېتىم تېررورلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن " تۈركىستان ئازادلىق ھهرىكىتى

نىڭ دەسلهپكى گهۋدىسى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"ئهمهلىيهتته . شۇغۇلالنغان

 شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشنى  يىلىال– 1998" ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر ئالال پارتىيىسى"بولغان 

قۇرۇلغاندىن كېيىن، شىنجاڭغا تېخىمۇ " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى. "باشلىۋەتكهن

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ئالال "ئۈزۈلدۈرمهي يوشۇرۇن ئادەم ئهۋەتىپ، چېگرا ئىچىدىكى 

چه مهشىق بازىسى ۋە قاتارلىق بۆلگۈنچى تهشكىالتالر بىلهن ئاالقه باغالپ ئون نهچ" پارتىيىسى

 دىن ئارتۇق تېررورچىنى 150 قاراردا جهمئىي 15تېخىمۇ كۆپ مهشىق نۇقتىلىرىنى قۇرۇپ، 

 دورا، –تهربىيىلىگهن، شىنجاڭغا كۆپ مىقداردا قورال، جۈملىدىن مىلتىق، تاپانچا، ئوق 

ۋە " ۇتھهربىي زاۋ"كاپسۇل، قول بومبىسى ۋە گرانات قاتارلىقالرنى كىرگۈزگهن، يهر ئاستى 

شهرقىي تۈركىستان "پارتالتقۇچ ياساش ئۇۋىلىرىنى قۇرغان، ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى ۋە 

ئىدىيىسىنى تهرغىب قىلىدىغان تهشۋىقات ماتېرىياللىرىنى كىرگۈزگهن ۋە " مۇستهقىللىقى

 – 5 يىلى – 1998شىنجاڭدا يۈز بهرگهن بىر قاتار تېررورلۇق ۋەقهلىرى، مهسىلهن . تارقاتقان
 – 2 يىلى – 1998 كۈنىدىكى ئۈرۈمچى ۋوگزالىنىڭ ئامبىرىنى پارتلىتىش دېلوسى، – 23ئاينىڭ 

 مىڭ يۈەننى قوراللىق بۇالش دېلوسى، 470 مىليون 2ئايدا ئۈرۈمچى شهھىرىدە يۈز بهرگهن 

 كۈنى ئۈرۈمچى شهھىرىدە يۈز بهرگهن تۇتقۇن قىلىش دېلوسى، – 10 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1999

 ئايدا خوتهن شهھىرىدە يۈز بهرگهن پارتلىتىش دېلوسى، دۆلىتىمىز – 3 يىلى – 1999

 يىللىقىدا تېررورلۇق قىلىشقا ئۇرۇنۇش ۋەقهسى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى 50قۇرۇلغانلىقىنىڭ 

  . ئۇنىڭ قوراللىق كۈچلىرىنىڭ سىڭىپ كىرىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىكتۇر

مېرىكا ئافغانىستاندىكى تالىبان ۋە بىن الدېنغا ھهربىي ۋەقهسىدىن كېيىن ئا"  سېنتهبىر– 11    "

 تىن 70 كېيىن بولۇپ –نىڭ ئىلگىرى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"زەربه بهرگهندە، 

 دىن ئارتۇق ئادەم 20ئۇنىڭ ئىچىدە تايانچ ئۇنسۇر ھابىل ئۆمهر قاتارلىق . ئارتۇق ئادىمى ئۆلدى

 ئادەم ئامېرىكا 20رىفتىكى بومباردىمانىدا ئۆلدى ؛ باشقا ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ مازارى شه

 ئادىمى ئامېرىكا 54. ئارمىيىسىنىڭ تورابورا تاغلىق رايونىغا قىلغان ھۇجۇمىدا ئۆلدى

 دىن ئارتۇق ئادىمىنىڭ كۆپ قىسمى يهنىال 300قالغان . ئارمىيىسىگه ئهسىرگه چۈشتى
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هئۇدى ئهرەبىستانى، مىسىر، ئوتتۇرا بىر قىسمى س. ئافغانىستاندا يوشۇرۇنۇپ يۈرمهكته

يهنه بىر قىسمى يوشۇرۇن . ئاسىيادىكى دۆلهتلهر، ئىران ۋە تۈركىيىدە قېچىپ يۈرمهكته

ھهسهن مهخسۇم ئىزچىل . شىنجاڭغا قايتقان بولۇپ، بهزىلىرى ساقچىلىرىمىز تهرىپىدىن تۇتۇلدى

دە ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالر ۋە ئافغانىستان تهۋەسىدە ۋە پاكىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى

 يىلى – 2004. تهشكىالتلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ تۇرغانىدى" شهرقىي تۈركىستان"چېگرا باشقا 

  .  ئايدا ئۇ پاكىستاندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى– 10

  

  توپىالڭ ۋە قوراللىق قارشىلىشىشنىڭ كۆپىيىشى. 4

  

دىكى دىنىي ئهسهبىيلىك ۋە تېررورىزمنىڭ  يىللىرىدىن كېيىن خهلقائرا– 90 ئهسىرنىڭ – 20      

بۆلگۈنچى كۈچلىرى تېررورلۇق بىلهن " شهرقىي تۈركىستان"تهسىرى بىلهن شىنجاڭدىكى 

. شۇغۇللىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر پىالنالپ تهشكىللىگهن قوراللىق قارشىلىشىشمۇ كۆپهيدى

 ئايغىچه – 6 يىلى – 2000يىلىدىن  – 1990نوپۇزلۇق ئورۇنالرنىڭ ستاتىستىكىسىغا قارىغاندا، 

.  قېتىم قوراللىق قارشىالشقان ۋە ئېتىشقان57بۆلگۈنچى، تېررورچىالر ج خ تارماقلىرى بىلهن 

 ى 74 سى قۇربان بولۇپ، 26 ئهسكىرىدىن –ج خ ساقچىسى ۋە قوراللىق قىسىم ئوفىتسېر 

  .  ى يارىالنغان371 ى ئۆلۈپ، 140پۇقراالردىن .  يارىالنغان

 كۈنى جهنۇبىي شىنجاڭدىكى قىزىلسۇ – 5 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1990. بارىن توپىلىڭى) 1 (    

قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ بارىن يېزىسىدا يۈز بهرگهن توپىالڭ تىپىك قوراللىق 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "توپىالڭ بولۇپ، بۇ توپىالڭنى زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى 

  . پىالنالپ تهشكىللىگهن" ىيىسىپارت

 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئاقتۇ ناھىيىسىدىكى يهرلىك ھۆكۈمهت بارىن – 3 يىلى – 1990     

تۇتۇپ قهسهم " قۇرئان"يېزىسىدىكى دىنىي پائالىيهتلهردە كۆپ قىسىم ئېتىقادچىالرنىڭ 

نى بايقاپ كۆپ قېتىم كادىر  زاكات يىغىۋاتقانلىقىدەك بىنورمال ئهھۋال–بېرىۋاتقانلىقى ۋە ئۆشرە 

نى كۆرۈپ، ئادەملىرىنى يىغىپ "ۋەزىيهتنىڭ جىددىيلىكى"زەيدىن يۈسۈپ . ئهۋەتىپ تهكشۈرگهن

ھهتتا كهنتلهر بويىچه تېز سۈرئهتته ئهزا تهرەققىي قىلدۇرۇپ، . قورال مهشىقى قىلىشقا باشلىغان

   .بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرى بىلهن ئاشكارا دېگۈدەك شۇغۇلالنغان

 – 1 ئاينىڭ – 4ئۇ .  ئاينىڭ باشلىرىدا زەيدىن يۈسۈپ توپىالڭ كۆتۈرۈشنى ئورۇنالشتۇرغان– 4    
) تۇرپانلىق( كۈنلىرى قهشقهرگه ئىككى قېتىم بېرىپ، قهشقهردىكى ئهزاسى قهمىرىدىن – 4ۋە 

هم قهشقهر بىلهن نىزامىدىننى تۇرپانغا تۆمۈريول، پويىزنى پارتلىتىشقا ئهۋەتىشنى قارار قىلغان ھ

بارىننىڭ بازار كۈنى بىز ئىش باشاليمىز، )  كۈنى– 5 ئاينىڭ – 4(ئهته "گۇرۇپپىسىدىكى ئهزاالرغا 

سودا قىلغانالرنى كۆرۈپ . مۇسۇلمانالر سودا قىلمىسۇن، مۇسۇلمان ئايالالر كوچىغا چىقمىسۇن
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اق قىلساق، بىز مۇشۇند.  چهيلهپ، چاچلىرىنى كېسىۋېتىمىز–قالساق، يايمىلىرىنى دەسسهپ 

دېگهن ھهمدە قهشقهردىكى !" ئهمىسه مۇشۇنداق بولسۇن. ھۆكۈمهت بۇ ئىشقا ئارىلىشىدۇ

  . ئهزاالرنىڭ بارىن توپىلىڭىغا ماسلىشىشىنى تهلهپ قىلغان

 كۈنى سهھهردە بارىنغا قايتىپ كهلگهن زەيدىن يۈسۈپ ھۆكۈمهتنىڭ بارىنغا – 5 ئاينىڭ – 4    

 دىن ئارتۇق 200ئۇ .  دەرھال ھهرىكهتلىنىشنى قارار قىلغانئادەم ئهۋەتكهنلىكىنى بىلىپ،

الئىلهھه ئىللهلالھۇ مۇھهممهدۇن "ئادەمنى تهشكىللهپ، يېزىلىق ھۆكۈمهتنى قورشىۋېلىپ 

چۈشتىن كېيىن زەيدىن يۈسۈپ يهنه جىددىي . دەپ تهگبىر ئېيتىپ، نامايىش قىلغان" رەسۇلىلال

هن كۈرەش قىلىشنى قارار قىلغان ھهمدە ئۇرۇش يىغىن ئېچىپ، ھۆكۈمهت خىزمهتچىلىرى بىل

چۈشتىن كېيىن سائهت يهتتىلهر .  دىن ئارتۇق ئهزانى يىغقان300سهپهرۋەرلىكى قىلىپ، 

ئهتراپىدا بارىننىڭ تهرتىپىنى قوغداشقا كهلگهن ج خ، قوراللىق قىسىم ساقچىلىرى ۋە 

سىغا كىرگهندە، زەيدىن يۈسۈپ ئوبالستتىن، ناھىيىدىن كهلگهن كادىرالر يېزىلىق ھۆكۈمهت قورۇ

زوراۋانالرغا قوماندانلىق قىلىپ ئۇالرغا قورشاپ ھۇجۇم قىلغان، ئۇالرنى تىللىغان ۋە ئۇرغان 

. ھهمدە يېزىلىق ھۆكۈمهتكه كىرگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى يېزىلىق ھۆكۈمهت قورۇسىغا قاپسىۋالغان

سهن بهش تۇتۇپ سوراق قىلىش سائهت سهككىزلهردە ج خ ئورگىنى ئىگىلىگهن ئهھۋالالرغا ئاسا

 ئادەمنى تۇتۇپ سوراق 18گۇرۇپپىسى ئهۋەتىپ، غوللۇق ئۇنسۇر جامال مهمهت قاتارلىق 

ۋەھالهنكى، زوراۋانالر زەيدىن يۈسۈپ بىلهن ئىسھاق ھوشۇرنى تۇتۇپ سوراق قىلىشقا . قىلغان

 توك كالتهكلىرىنى بارغان ئالته ساقچىنىڭ بهش تال تاپانچىسى، سۆزلىشىش ئاپپاراتى، كويزا ۋە

 لهر ئهتراپىدا زەيدىن 11كهچ سائهت . تارتىۋېلىپ، فورمىسىنى مهجبۇرىي سالدۇرۇۋالغان

يۈسۈپ زوراۋانالرغا قوماندانلىق قىلىپ، ناھىيىدىن كهلگهن قوراللىق ساقچى قىسىم چېگرا 

وڭ مۇداپىەئ چوڭ ئهترىتىنىڭ ئىككى پىكاپىنى توسۇۋېلىپ، پىكاپتىكى چېگرا مۇداپىەئ چ

ئهترىتىنىڭ مۇئاۋىن سىياسىي يېتهكچىسى شۈ چيهنشىن، خوجىلىق باشلىقى ۋاڭ جىڭپىڭ، 

بوغالتىر لۈ جيهنخۇي، كاسسىر گو شۆۋېن، قوراللىق ساقچى قىسىم قهشقهر تارماق ئهترىتىنىڭ 

جهڭچىسى تيهن جۇڭفېڭ، ۋۇيۇڭ قاتارلىق ئالته كىشىنى دۇمباالپ، پىچاق  تىقىپ  

زوراۋانالر ئاپتوماتتىن بىرنى، تاپانچىدىن بهشنى بۇالپ، ئىككى . ۋەتكهنۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈ

ئارقىدىنال زەيدىن يۈسۈپ زوراۋانالرغا بارىنغا . پىكاپنى گرانات تاشالپ پارتلىتىۋەتكهن

تۇتىشىدىغان تېلېفون سىمى ۋە رادىوئ سىمىنى ئۈزۈۋېتىش ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، يار 

ئهمهلگه (شقۇرۇش پونكىتىنى پارتلىتىۋېتىشكه ئادەم ئهۋەتكهن كۆۋرۈكى ۋە يېزىلىق توك با

  ). ئاشمىغان

 دە زوراۋانالر تۇتۇۋالغان ساقچىالرغا قورال تهڭلهپ 12 كۈنى كېچه سائهت – 6 ئاينىڭ – 4      

نى ئوتتۇرىغا قويۇپ، "ئهسىر ئالماشتۇرۇش"تۇرۇپ، بۇلىۋالغان سۆزلىشىش ئاپپاراتى بىلهن 

يهنه يېزىلىق . لغان ساقچىالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقى ھهققىدە جار سالغانقوشۇلمىسا تۇتۇۋا
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ھۆكۈمهت ئىچىدىكى قورشاۋدا قالغان بارلىق خىزمهتچىلهرنىڭ قوراللىرىنى تاشالپ دەرھال 

تېخىمۇ "تهسلىم بولۇشىنى، بۇنىڭغا يېرىم سائهت ئىچىدە جاۋاب بېرىشنى، ئۇنداق قىلمىسا 

 مىنۇت 36 تىن 4 كۈنى سائهت – 6 ئاينىڭ – 4. لىنىدىغانلىقىنى ئېيتقاننى قول"قاتتىق تهدبىرلهر

ئۆتكهندە، زەيدىن يۈسۈپ زوراۋانالرغا قوماندانلىق قىلىپ يېزىلىق ھۆكۈمهت قورۇسىغا ئۆزلىرى 

ج خ، قوراللىق ساقچى قىسىم . ياسىۋالغان گرانات، پارتالتقۇچالرنى تاشلىغان ھهم ئوق ئاتقان

ىرى قايتۇرما زەربه بېرىشكه مهجبۇر بولۇپ، زەيدىن يۈسۈپ بىلهن گرانات،  جهڭچىل–كوماندىر 

بۇنىڭ . پارتالتقۇچالرنىڭ پىلىكىگه ئوت يېقىۋاتقان زوراۋاننى نهق مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرگهن

 4. بىلهن يېزىلىق ھۆكۈمهتكه قورشاپ ھۇجۇم قىلىۋاتقان زوراۋانالر تىرىپىرەن بولۇشقا باشلىغان

 كۈنى سائهت بهشلهر ئهتراپىدا، ياردەمگه بارىدىغان ئارمىيه، ساقچىالر مهركىزىي – 6 ئاينىڭ –

 پىيادىلهر – 18ھهربىي كومىتېتنىڭ بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇۋېلىپ، جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونى 

تۈەنىنىڭ ئىككى يىڭى، توپچىالر تۈەنىنىڭ ئىككى يىڭى نهق مهيدانغا يېتىپ كېلىپ، يېزا ئىگىلىك 

ىسى، قهشقهر پاختا توقۇمىچىلىق فابرىكىسىدىكى ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى، خهلق  ش– 3

ئهسكهرلىرى ھهمدە ئاقتۇ ناھىيىسىدىكى خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ ھهمكارلىشىشى بىلهن بارىن 

سائهت سهككىزلهر ئهتراپىدا . يېزىسىدىكى زوراۋانالرنى ئومۇميۈزلۈك قوراللىق قورشىغان

 قىسىم يار كۆۋرۈكى ئهتراپىدا مۆكۈپ ياتقان ئهمهت مهمهت توپىالڭنى تىنچىتقۇچى

 تايانچ 16ئابدۇغېنى تۇرسۇن قاتارلىق .  نهچچه زوراۋاننى تارماق قىلغان50باشچىلىقىدىكى 

توپىالڭنى تىنچىتىش قوماندانلىق . ئۇنسۇر قوراللىرىنى ئېلىپ خانتېرەك تاغلىق رايونىغا قاچقان

ش ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، قورالىق ساقچىالر ۋە خهلق شتابى چېگرا يولىنى قامال قىلى

بۇ .  كىشىلىك باندىت قوغالش تارماق ئهترىتىنى ئهۋەتكهن346ئهسكهرلىرىدىن تهشكىللهنگهن 

ئهترەت ئۈچ كۈندە ئىككى قېتىم جهڭ قىلىپ، ئاخىرى قالدۇق دۈشمهنلهرگه كۆپ تهرەپتىن 

 توپىالڭچىنىڭ توققۇزىنى ئېتىپ ئۆلتۈرگهن، 16 زەربه بېرىپ ھهمدە ئۇالرنى تاغدا قورشىۋېلىپ،

  . يهتتىسىنى تىرىك تۇتقان

    زەيدىن يۈسۈپ پىچانغا تۆمۈر يول ۋە يۈك پويىزىنى پارتلىتىشقا ئهۋەتكهن قهمرىدىن بىلهن 

 كۈنى كهچته ئىككى يولغا بۆلۈنۈپ پارتالتماقچى – 22 ئاينىڭ – 4 ئادەمنى يىغىپ، 12نىزامىدىن 

 نهپهر توپىالڭچى بىلهن بىرگه 12كېيىن ئۇالر . مۇ، مهقسىتى ئهمهلگه ئاشمىغانبولغان بولسى

  . قولغا چۈشكهن

 توپىالڭچى ئېتىپ 16    بارىن يېزىسىدىكى بۇ قېتىمقى قوراللىق توپىالڭدا جهمئىي 

جاپالىق ۋە تهپسىلىي سوراق قىلىش، .  ى تۇتۇپ سوراق قىلىنغان508. ئۆلتۈرۈلگهن

شهرقىي تۈركىستان " بۇ قېتىمقى توپىالڭنى زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى تهكشۈرۈش ئارقىلىق

بۆلگۈنچىلىرىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىغانلىقى ۋە تهشكىللىگهنلىكى " ئىسالم پارتىيىسى

 توپىالڭچىغا جازا 40 توپىالڭچىنى قولغان ئالغان، 124ئاخىرىدا ج خ ئورگانلىرى . دەلىللهنگهن
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 ئادەم تهربىيه بېرىپ 378يهنه . ىچىدە ئۈچىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنئۇنىڭ ئ. ھۆكۈم قىلغان

توپىالڭنى پىالنلىغۇچى، تهشكىللىگۈچى ۋە قوماندانلىق . قويۇۋېتىلگهن ياكى كېپىلىككه بېرىلگهن

. قىلغۇچى جهمئىي سهككىز كىشى بولۇپ، ئۇنىڭ تۆتى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن، تۆتى قولغا چۈشكهن

ىنى توپىالڭچىالر ساقچىالرنىڭ قولىدىن 15ئۇنىڭ ( تال مىلتىق 16ىي ج خ تارماقلىرى جهمئ

 دانه 512 كىلوگرام پارتالتقۇچ، 53 يهرلىك گىرانات، 243 پايدىن ئارتۇق ئوق، 470، )بۇلىۋالغان

 يۈەن ھهرىكهت خىراجىتى، ئۈچ موتسىكلىت، 10423 كىچىك قىلىچ، – دانه چوڭ 180پىستان، 

  . رگهنبهش تۇياق ئات قولغا چۈشۈ

بۆلگۈنچى، تېررورچى " شهرقىي تۈركىستان"    بارىن يېزىسىدىكى قوراللىق توپىالڭدىن باشقا، 

 يىللىرىدىكى پائالىيىتىنىڭ يهنه بىر مۇھىم ئاالھىدىلىكى – 90 ئهسىرنىڭ – 20كۈچلىرىنىڭ 

" ىستانشهرقىي تۈرك"ئاشكارا، بىۋاسىته قوراللىق قارشىلىشىش، ھهتتا قوراللىق كۈچ ئارقىلىق 

 4 يىلى – 1996بۇنىڭ ئىچىدە . مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهققىدە جار سېلىش بولدى

 كۈنىگىچه بولغان ئىككى ئايغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە – 27 ئاينىڭ – 5 كۈنىدىن – 12 ئاينىڭ –

 18دىن شىنجاڭدا ئالته قېتىم قوراللىق قارشىلىشىش ۋەقهسى يۈز بېرىپ، زوراۋان تېررورچىالر

ج خ ساقچىلىرىدىن بىرسى قۇربان بولۇپ، ئۈچ .  ى يارىالندۇرۇلدى13ى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلۈپ، 

  . ئادەم ئېغىر يارىالندى

شايار ناھىيىسىدىكى ياش . قوراللىق ئېتىشىشى"  ئاپرېل– 12"شايار ناھىيىسىدىكى ) 2     (

تېررورچىالر بولۇپ، شايار تالىپالردىن ئابدۇلال قاسىم، ئهيسا ياقۇپ، مهمهت ئابدۇلالالر 

 12 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996ناھىيىلىك ج خ ئىدارىسى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلىگهندىن كېيىن، 

ئابدۇلال قاتارلىق .  مىنۇت ئۆتكهندە ئۇالرنىڭ ئۆيىنى قورشىغان30 دىن 1 كۈنى سهھهر سائهت –

ساقچىالرمۇ قايتۇرما زەربه . غانئۈچ جىنايهتچى ئوق چىقىرىپ بىر ساقچىنىڭ بېشىنى يارىالندۇر

 45بېرىپ، بۇ ئۈچ جىنايهتچىنى يارىالندۇرۇپ تىرىك تۇتۇپ، نهق مهيداندىن ئىككى تال مىلتىق، 

  . پاي ئوقنى قولغا چۈشۈرگهن

 كۈنى – 15 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996. قوراللىق ئېتىشىشى"  ئاپرېل– 15"كۇچادىكى ) 3    (

ىزلىكى ئىدارىسى جىنايهتچى ئابدۇسهمهت بهكرى ۋە كۇچا ناھىيىلىك جامائهت خهۋپس

ئابدۇسهمهت بهكرى . سهدىردىنلهرنىڭ مۇشۇ ناھىيىگه مۆكۈنگهنلىكىدىن خهۋەر تاپقان

قوراللىق بۇالڭچىلىق قىلىپ ئادەم ئۆلتۈرۈش "  فېۋرال– 10"يېڭىسارلىق بولۇپ، ئونسۇدىكى 

ق بولۇپ، پىالنلىق تۇغۇت كادىرىنىڭ سهدىردىنمۇ يېڭىسارلى. دېلوسىدىكى غوللۇق ئۇنسۇر ئىدى

قۇلىقىنى كېسىۋەتكهنلىكتىن ۋە بۇالڭچىلىق قىلغانلىقتىن قهستهن زەخىملهندۈرۈش ۋە 

كېيىن ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش .  يىللىق كېسىلگهنىدى20بۇالڭچىلىق جىنايىتى بىلهن 

ى سهھهر سائهت شۇ كۈن. مهيدانىدىن قېچىپ ئابدۇسهمهت بهكرىنىڭ شايكىسىغا قاتناشقانىدى

 مىنۇت ئۆتكهندە ساقچىالر ئۇالرنىڭ يوشۇرۇنغان جايىنى بىلگهندىن كېيىن دەرھال 20تۆتتىن 
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. بۇ ئىككى جىنايهتچى قارشىلىق كۆرسىتىپ ئوق چىقارغان. ئۇالر تۇرغان ئۆينى قورشىغان

گهن ھهم ساقچىالرمۇ ئامالسىز ئوق چىقىرىپ بۇ ئىككى جىنايهتچىنى يارىالندۇرۇپ، قولغا چۈشۈر

 تىپلىق تاپانچىغا تهقلىد قىلىپ ياسالغان بهش دانه تاپانچا، بىر دانه 64جىنايهتچىلهرنىڭ ئۆيىدىن 

 كىلوگرام پارتالتقۇچ، ئۈچ دانه 6.5 دانه تهۋرەتكۈچ بومبا، 33كىچىك كالبىرلىق مىلتىق، 

  . پارتلىتىش قۇرۇلمىسى، مىڭغا يېقىن پىستاننى قولغا چۈشۈرگهن

 – 10"ئونسۇ ناھىيىسىدىكى . قوراللىق ئېتىشىشى"  ئاپرېل– 15"ۇ ناھىيىسىدىكى توقس) 4     (
قوراللىق بۇالڭچىلىق قىلىپ ئادەم ئۆلتۈرۈش دېلوسىدىكى بهش نهپهر جىنايهتچىنىڭ " ئاپرېل

. كۇچاغا قېچىپ كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تاپقان كۇچا ساقچىلىرى ئۇالرنى قاتتىق ئاختۇرغان

 كۈنى بۇ بهش جىنايهتچى ساقچى تهرەپنىڭ ئاختۇرۇپ تۇتۇش – 15نىڭ  ئاي– 4 يىلى – 1996

ھهرىكىتىنىڭ بېسىمى بىلهن سانتانا ماركىلىق بىر قىزىل پىكاپنى ھهيدەپ ئاالقىزادە بولۇپ 

 مىنۇت ئۆتكهندە توقسۇ ناھىيىسىنىڭ ئوتالق 30 دىن 4ئۇالر چۈشتىن كېيىن سائهت . قاچقان

جىنايهتچىلهر . گهندە، ساقچىالر تهرىپىدىن توسۇۋېلىنغانباشقۇرۇش پونكىتى چازىسىغا كهل

. تهكشۈرۈشنى رەت قىلىپ، ساقچىالر ماشىنىغا يېقىنالشقاندا ئۇالرغا ئوق چىقارغان

يېرىم سائهتلىك ئېتىشىشتىن كېيىن، جىنايهتچىلهر ئېتىپ . ساقچىالرمۇ قايتۇرۇپ ئوق چىقارغان

 تىپلىق ئۈچ دانه مىلتىق، ئالته تال تاپانچا، 79ن ئارقىدىن ئۇالرنىڭ ماشىنىسىدى. ئۆلتۈرۈلگهن

 تال 17 كىلوگرام پارتالتقۇچ، 1.5 نهچچه پاي ئوق، ئۈچ دانه پارتلىتىش قۇرۇلمىسى، 300

بۇ . پىستان، ئالته دانه قىلىچ، ئالته دانه ياش ئاققۇزغۇچ بومبا، بىر دانه توك تاپانچا چىققان

بۇالڭچىلىق قىلىپ ئادەم ئۆلتۈرۈش "  فېۋرال– 10 "قېتىمقى ئېتىشىشمۇ ئونسۇدا يۈز بهرگهن 

دېلوسىنى پاش قىلىشنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمى بولۇپ، مۇشۇنىڭ بىلهن بۇ دېلودىكى 

  . يهتته جىنايهتچىنىڭ بىرسى قېچىپ كهتكهندىن باشقا ھهممىسى قولغا چۈشكهن

ئۈچ نهپهر زوراۋان . قوراللىق ئېتىشىشى"  ئاپرېل– 23"ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى ) 5     (

تېررورچى ئۇنسۇر ئۈرۈمچىگه كىرىپ، زوراۋانلىق، تېررورلۇق ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلماقچى 

جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى ئاخباراتقا ئېرىشكهندىن كېيىن ئاختۇرۇپ تۇتۇشقا . بولغان

اختۇرۇپ  كۈنى چۈشتىن كېيىن سائهت بهشلهردە ئ– 23 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996. ئاتالنغان

تۇتۇۋاتقان كادىر ساقچىالر ئۈرۈمچى جهنۇبىي ئازادلىق يولى سهنشىخاڭزا ئهتراپىدا قورال 

قارانىيهتچىلهر ئوق چىقىرىپ . كۆتۈرۈۋالغان بۇ ئۈچ قارانىيهتچى بىلهن ئۇچرىشىپ قالغان

جامائهت خهۋپسىزلىك ساقچىلىرى دەرھال . قارشىلىق كۆرسىتىپ، بىر ساقچىنى يارىالندۇرغان

وق چىقىرىپ قايتۇرما زەربه بېرىپ، قارانىيهتچىلهرنىڭ بىرسىنى ئۆلتۈرۈپ، بىرسىنى ئ

لېكىن، تۇرپانغا قېچىش يولىدا چازىدا تۇرغان . يهنه بىرسى دەرھال قاچقان. يارىالندۇرغان

بۇ قېتىمقى ئېتىشىشتا جامائهت خهۋپسىزلىك . ساقچىالر ئۇنى ئېتىپ يارىالندۇرۇپ تۇتۇۋالغان

جىنايهتچىلهردىن ئۈچ تاپانچىنى قولغا چۈشۈرگهن ھهم ئۇالرنىڭ ئۈرۈمچىدە ساقچىلىرى 



www.uyghurweb.net 

 177

لېكىن، . زوراۋانلىق، تېررورلۇق بىلهن شۇغۇللىنىش سۇيىقهستىنى بىتچىت قىلغان

جىنايهتچىلهرنىڭ ئۈرۈمچىدە كۈپكۈندۈزدە جامائهت خهۋپسىزلىكى ساقچىلىرى بىلهن ئاشكارا 

  . لغاندىن بېرى تولىمۇ ئاز كۆرۈلگهن ئىش ھېسابلىنىدۇقوراللىق ئېتىشىشى يېڭى جۇڭگو قۇرۇ

 – 29 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996. قوراللىق ئېتىشىشى"  ماي– 2"كۇچا ناھىيىسىدىكى ) 6     (
دېلو يۈز . پارتلىتىپ ئادەم ئۆلتۈرۈش دېلوسى يۈز بهرگهن"  ئاپرېل– 29"كۈنى كۇچا ناھىيىسىدە 

 كۈنى كهچتىن باشالپ – 1 ئاينىڭ – 5كى ئورگانلىرى بهرگهندىن كېيىن جامائهت خهۋپسىزلى

ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ كۇچا، توقسۇ، شايار، بايدىن ئىبارەت تۆت ناھىيىسىدە زور كۆلهملىك 

بۇنىڭ بىلهن ياسىن مولالمهت قاتارلىق . تهكشۈرۈپ ئېنىقالش ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرغان

 – 2 ئاينىڭ – 5.  تهرەپكه قاچقان– تهرەپ توققۇز كىشى ئۇركۇگهن قۇشتهك ئاالقىزادە بولۇپ 
كۈنى سهھهر سائهت تۆتلهردە قورقۇپ ھوشىنى يوقاتقان ئۈچ قارانىيهتچى ئاالقىزادىلىك ئىچىدە 

قوغالپ تۇتقۇچى ساقچىالر نهق مهيدانغا تهكشۈرگىلى . پارتالتقۇچنى پارتلىتىپ سېلىپ ئۆلگهن

ساقچىالر دەرھال قايتۇرما زەربه . غانكهلگهندە قارانىيهتچىلهر ئوق چىقىرىپ ھۇجۇم قىل

 -قالغان بهش قارانىيهتچى ئامالسىز ئىلگىرى  . بېرىپ، بىر قارانىيهتچىنى ئېتىپ ئۆلتۈرگهن

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ۋىاليهتلىك ج خ . كېيىن بولۇپ پارتالتقۇچنى پارتلىتىپ ئۆلۈۋالغان

 ئىچىگه كىرىۋېلىپ، ئۆزىنى ماشنا بىلهن باشقارمىسىنىڭ تويوتا ماركىلىق داال ئاپتوموبىلىنىڭ

بۇ قېتىمقى ئېتىشىشتا ج خ خادىملىرى ئۈچ تاپانچا، كىچىك كالىبىرلىق . قوشۇپ پارتلىتىۋەتكهن

 تال 18 پايدىن ئارتۇق، ھهربىيچه سۇداندىن ياسالغان ئۈچ دانه بومبا، 100مىلتىقنىڭ ئوقىدىن 

لىق باھاالش ئارقىلىق بۇ توققۇز تهكشۈرۈش ۋە تېخنىكى. خهنجهرنى قولغا چۈشۈرگهن

پارتلىتىپ ئادەم ئۆلتۈرۈش دېلوسىنى سادىر قىلغۇچىالر ئىكهنلىكى "  ئاپرېل– 29"قارانىيهتچىنىڭ 

  . دەلىللهنگهن

 – 5 يىلى – 1996. قوراللىق ئېتىشىشى"  ماي– 27"قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىسىدىكى ) 7     (
ئىككىدە قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىسى ھاراپ  كۈنى چۈشتىن كېيىن سائهت – 27ئاينىڭ 

يېزىلىق ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ئابلىمىت ۋە مۇئاۋىن باشلىقى ئۆمهر مهمهتلهر ئاختۇرۇپ تۇتۇش 

 كهنتىدە ئۈچ نهپهر گۇمانلىق كىشىنى – 8ۋە توسۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىۋېتىپ، بۇ يېزىنىڭ 

مۇئاۋىن ساقچىخانا . ا، ئۇالر ئوق چىقارغانئالدىغا بېرىپ تهكشۈرمهكچى بولغاند. بايقىغان

جىنايهتچىلهر . ئابلىمىت ئېغىر يارىالنغان. باشلىقى ئۆمهر مهمهت ئوق تېگىپ قۇربان بولغان

 كهنتكه قوشنا – 8 دە قوغالپ تۇتقۇچى ساقچىالر 21كهچ سائهت . دەرھال قېچىپ كهتكهن

 بولۇشقا دەۋەت قىلغان بولسىمۇ، ئۇالر  كهنتته جىنابهتچىلهرنى قورال تاشالپ تهسلىم– 7بولغان 

ساقچىالرمۇ قايتۇرما زەربه بېرىپ، جىنايهتچى نۇرمهمهتنى . قۇالق سالماقتا يوق ئوق چىقارغان

يهنه بىر . جىنايهتچى سهيپۇلال ئېغىر يارىلىنىپ قولغا چۈشكهن. نهق مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرگهن

 نى، 2ىن كىچىك كالىبىرلىق ناگاندىن ساقچىالر نهق مهيداند. جىنايهتچى قېچىپ كهتكهن
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تهكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ ئۈچ نهپهر جىنايهتچىنىڭ . خهنجهردىن بىرنى قولغا چۈشۈرگهن

ھارۇنخان ھاجى داموللىنى قهستلهش دېلوسىدىكى قاتىلالر ئىكهنلىكى "  ماي– 12"قهشقهردىكى 

لىق دېلوسى پاش قاتىل"  ماي– 12"شۇنىڭ بىلهن قهشقهردە يۈز بهرگهن . دەلىللهنگهن

  . قىلىنغان

ۋەقهسىدىن كېيىنكى بىر مهزگىلدە، ئىلى "  فېۋرال– 5" يىلى غۇلجىدا يۈز بهرگهن – 1997     

ۋىاليىتىدىكى بۆلگۈنچى، تېررورچىالر يهنىمۇ قۇتراپ كۆپ قېتىم قوراللىق قارشىلىشىپ، 

  . تىم ئېتىشىشقانجامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسىم جهڭچىلىرى بىلهن كۆپ قې

  

   پايانسىز قىرغاقتا تېڭىرقاپ يۈرۈش–خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ ئېچىش . 5

  

     خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ ئېچىش ۋە ئۆز ئالدىغا تالىپ قوبۇل قىلىش قانۇنسىز دىنىي 

  . پائالىيهتنىڭ مۇھىم مهزمۇنلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ يهردە ئۇنى ئايرىم تونۇشتۇرىمىز

 – 80 ئهسىرنىڭ – 20ي دىنىي مهكتهپ ئېچىش ۋە ئۆز ئالدىغا تالىپ قوبۇل قىلىش      خۇسۇسى
 يىلى يۇقىرى پهللىگه چىقىپ، پۈتۈن – 1989يىللىرى تېز سۈرئهتته تهرەققىي قىلغان ھهم 

 گه يېتىپ، ئوقۇۋاتقانالر ئون مىڭدىن 398) سىنىپ(شىنجاڭدىكى خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ 

مهسىلهن، بىز .  جهمئىيهتكه ناھايىتى تېزال تهسىر كۆرسهتكهنبۇ ئهھۋال. ئېشىپ كهتكهن

 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدىكى بىر قاتار – 80 ئهسىرنىڭ – 20يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن 

 – 90 ئهسىرنىڭ – 20. قااليمىقانچىلىقالر خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك
 يىلى يۈز – 1990. ل تهسىر تېخىمۇ گهۋدىلىك بولغانيىللىرىغا قهدەم قويغاندىن كېيىن بۇ خى

. بهرگهن بارىن يېزىسىدىكى توپىالڭ بۇ مهسىلىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئهكس ئهتتۈرۈپ  بېرىدۇ

توپىالڭ تىنچىتىلغاندىن كېيىن، خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپ ئېچىش ئهھۋالى تهكشۈرۈلۈپ، 

نىڭ جازا مۇددىتى توشۇپ قويۇپ دىنىي مهكتهپ ئاچقان دىنىي زاتالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى

" قۇرئان كهرىم"بېرىلگهن جىنايهتچىلهر ئىكهنلىكى، خۇسۇسىي دىنىي مهكتهپلهردە 

ۋە باشقا ئهكسىيهتچىل مهزمۇنالر " غازات تارىخى"سۆزلهنگهندىن باشقا، ئاساسلىقى 

 چىققان سۆزلهنگهنلىكى، يهنه چامباشچىلىق دەرسىمۇ ئۆتۈلگهنلىكى، دىنىي مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ

تالىپالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنىڭ دىنىي ئېڭى ئىنتايىن كۈچلۈك، ئىدىيىسى ئىنتايىن 

ئهكسىيهتچىل بولغانلىقى، بارىن توپىلىڭىنىڭ تهشكىللىگۈچىسى، پىالنلىغۇچىسى، تايانچىلىرى ۋە 

ۇڭا ش. لۈكچهكلىرىنىڭ كۆپ قىسمى دىنىي مهكتهپلهردە ئوقۇپ چىققانالر ئىكهنلىكى ئېنىقالنغان

 ئۆسمۈرلهرنى تالىشىدىغان، دىنىي ئهسهبىي –دىنىي مهكتهپلهر بىز بىلهن ياشالر : "تهكشۈرۈشته

ئۇنسۇرالرنى تهربىيىلهيدىغان بازىغا ئايالنغان، دىنىي مهكتهپلهردە ئوقۇپ چىققان تالىپالرنىڭ 

  . دەپ قارالغان" ھهممىسى ئهسهبىي دىنىي ئۇنسۇرالردۇر
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بۇ يهردىكى . دېگهنلىك بولىدۇ" ئوقۇغۇچى"، "ئىزدەنگۈچى"بولۇپ،  ئهرەبچه سۆز –     تالىپ 

ئادەتته مۇسۇلمانالر تالىپالرنى . ئوقۇغۇچى ئادەتته مهدرىسلهرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنى كۆرسىتىدۇ

تالىپالرمۇ كۆپىنچه دىنىي ئىشالر بىلهن . ھۆرمهتلهيدۇ، ئۇالرنى دىنىي بىلىمى مول دەپ قارايدۇ

ىنجاڭغا نىسبهتهن ئېيتقاندا خېلى كۆپ قىسىم تالىپالر يهنىال ئهنەئنىۋى پۈتۈن ش. شۇغۇللىنىدۇ

ئۇنداقتا جهنۇبىي شىنجاڭدىكى تهكشۈرۈشته نېمىشقا مۇشۇنداق ئهھۋال . مهنىدىكى تالىپالردۇر

كۆرۈلىدۇ ھهم مۇشۇنداق خۇالسه چىقىرىلىدۇ ؟ بۇ ھهرگىزمۇ ۋەھىمه پهيدا قىلغانلىق ياكى 

بۇ خىل ئهھۋالنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ ئارقا . رسهتكهنلىك ئهمهستۈگمىنى تۆگه قىلىپ كۆ

ئارقا كۆرۈنۈشىدىن ئېيتقاندا، ئۇ خهلقائرادىكى دىننى . كۆرۈنۈشى ۋە سهۋەبى بار

 – 20بىزگه ئايانكى، . سىياسىيالشتۇرۇشنىڭ ۋە ئهسهبىيلهشتۈرۈشنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان
 گۈللهندۈرۈش ئېقىمىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا  يىللىرىدىن كېيىن ئىسالم دىنىنى– 80ئهسىرنىڭ 

ئهگىشىپ، ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكىنىڭ تهسىرى بارغانسېرى زورىيىپ، ئۇنىڭ سىياسىيلىشىش ۋە 

. زوراۋانلىق يولىغا مېڭىش يۈزلىنىشى جهنۇبىي ئاسىيادا بارغانسېرى گهۋدىلىك بولدى

تالىبان تالىپ . لىيهتتىكى بىر مىسالىئافغانىستاندىكى تالىبانالر دەل مۇشۇ خىل ئېقىمىنىڭ ئهمه

. بىلهن بىر مهنىدىكى سۆز بولۇپ، ئوخشاشال ئىسالم ئوقۇغۇچىسى دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

تالىبان ئارمىيىسى سىياسىي، ھهربىي ئىشالرغا بىۋاسىته قاتنىشىپ، ئهسهبىي ھهرىكهت قىلىپ 

 بۇ خىل ئهھۋال چېگرا سىرتىدىكى .ئهتراپتىكى باشقا رايونالرغا ئۈلگه بولۇش رولىنى ئوينىدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ سىڭىپ كىرىش مۇھىم نۇقتىسى بولغان جهنۇبىي " شهرقىي تۈركىستان"

سهۋەبىدىن ئېيتقاندا، ئۇ تالىپالرنىڭ . شىنجاڭغا شۈبھىسىزكى چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتتى

ۈچلىرى تهرىپىدىن بۆلگۈنچى ك" شهرقىي تۈركىستان"ئهنەئنىۋى ئىسالم ئهقىدىسىدىن چهتلهپ، 

شهرقىي "لهرنى ئۈلگه قىلغان "تهجرىبه"خهلقائرا . پايدىلىنىپ كېتىلگهنلىكىدىن بولغان

بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئىشنى دىندىن باشالپ، ئۆزلىرىنىڭ يادرولۇق كۈچلىرىنى " تۈركىستان

 تهربىيىلهپ، دىننى ئهسهبىيلهشتۈرۈش، سىياسىيالشتۇرۇش ۋە ھهربىيلهشتۈرۈشنى بىر گهۋدە

  . قىلىپ، ئۇنى بۆلگۈنچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىشتىكى يادرولۇق كۈچ قىلماقچى بولغان

 يىلى – 1990    تهكشۈرۈشلهرگه قارىغاندا، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ دىنىي ۋەزىپىدىكى " كۈنى ئېالن قىلغان – 16 ئاينىڭ – 9

ئۆز : " تارماقچىسىدا– 6 ماددىسىنىڭ – 6نىڭ "رنى باشقۇرۇش ھهققىدىكى بهلگىلىمىسىخادىمال

بېشىمچىلىق بىلهن دىنىي مهكتهپ، دىنىي كۇرس ئېچىشقا، دىن مۇرىتلىرىنى يېتىشتۈرۈشكه ۋە 

. دەپ بهلگىلهنگهن"  ياشتىن تۆۋەن ئۆسمۈرلهرگه دىنىي ئىدىيه سىڭدۈرۈشكه يول قويۇلمايدۇ18

شىنچاڭ " كۈنى يهنه – 16 ئاينىڭ – 7 يىلى – 1994نوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى كېيىن ئاپتو

دىنىي : "ئۇنىڭدا. نى ئېالن قىلدى" ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ دىنىي ئىشالرنى باشقۇرۇش نىزامى

تهشكىالتالر ئېھتياجىغا قاراپ، دۆلهت ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ تهستىقى بىلهن دىنىي 
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خهلق ھۆكۈمهتلىرى ) ۋىاليهتلىك(اچسا بولىدۇ ؛ ئاپتونوم ئوبالستلىق، شهھهرلىك ئىنستىتۇتالرنى ئ

الرنى ئېچىپ دىنىي ۋەزىپه )نۇقتا(نىڭ تهستىقى بىلهن دىنىي كۇرس )مهمۇرىي مهھكىمه(

تهستىقتىن ئۆتكۈزمهي تۇرۇپ ھهرقانداق . ئۆتهيدىغان خادىمالرنى تهربىيىلىسه بولىدۇ

الرنى ئېچىشىغا )نۇقتا(ىغا دىنىي مهكتهپ ۋە دىنىي كۇرس تهشكىالت، شهخسنىڭ ئۆز ئالد

ئاالقىدار تارماقالر مۇشۇ بهلگىلىمىگه ئاساسهن ئۆز ئالدىغا دىنىي . دەپ بهلگىلهنگهن" بولمايدۇ

لېكىن، بۇ خىزمهتلهرنى قانات يايدۇرۇش ئانچه . مهكتهپ ئاچقانالرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقلىدى

شهرقىي "يهنه كېلىپ . سقۇنلۇقالرغا ئۇچراپ تۇردىئوڭۇشلۇق بولماي، قهدەمدە بىر تو

بۆلگۈنچى كۈچلىرىمۇ دىندىن پايدىلىنىپ دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئاممىنى " تۈركىستان

ئېچىش ۋە ئۆز ئالدىغا ) نۇقتا(شۇنىڭ بىلهن ئۆز ئالدىغا دىنىي كۇرس . قايمۇقتۇرۇشنى كۈچهيتتى

ى يېڭىلىنىپ، تهكشۈرۈلۈش بېسىمى نىسبهتهن تالىپ تهربىيىلهشنىڭ ۋاسىتىلىرىمۇ بارغانسېر

 – 7» 1996« ئايدا مهركهز – 3 يىلى – 1996. زور بولغانلىرى يوشۇرۇن ھالهتكه ئۆتتى
مهخپىي دىنىي مهكتهپلهر، : "نومۇرلۇق ھۆججهتنى چۈشۈرۈپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا

 قانۇنسىز تهشكىالتالرنى ماھارەت ئۆگىنىش ئورۇنلىرى، تهبلىغ سۆزلهش ئورۇنلىرى قاتارلىق

الرنىڭ قانۇنغا خىالپ جىنايىتى ھهرىكهتلىرىنى )تالىپ(مهخپىي . قهتئىي بىكار قىلىش كېرەك

دىنىي نۇقتىالردا تهربىيىلىنىپ چىققان تالىپالرنى بىر . قانۇن بويىچه بىر تهرەپ قىلىش كېرەك

تىكىلىرىگه ئاساسلىقى تهنقىد  بىرلهپ تىزىمالش، قاتتىق تىزگىنلهش، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئادەت–

 تهربىيه بېرىش، قانۇنغا خىالپ جىنايى ھهرىكهتلهرنى سادىر قىلغانلىرىنى قانۇن بويىچه –

ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىمۇ مۇشۇنىڭغا ئاساسهن . دەپ تهلهپ قىلدى" جازاالش كېرەك

پارتىيه، . سالدىتهپسىلىي سىياسهتلهرنى تۈزۈپ ،مهمۇرىي ۋاسىتىلهرنى تولۇق ئىشقا 

ھۆكۈمهت، جامائهت خهۋپسىزلىكى، ئهدلىيه قاتارلىق تارماقالرمۇ قانۇن بويىچه خىزمهتلهرنى 

 يىلى تهكشۈرۈپ ئېنىقالش – 1998. بىرلىكته قانات يايدۇرۇپ مهخسۇس تۈر بويىچه تۈزىدى

 ئاڭلىغۇچى  نى، تهبلىغ17 نى، ماھارەت ئۆگىتىش نۇقتىسىدىن 209ئاپپاراتلىرى دىنىي نۇقتىدىن 

بۇ قېتىمقى قاتتىق تهكشۈرۈش .  ئادەمنى تېپىپ چىقتى2203ۋە ماھارەت ئۆگهنگۈچىدىن 

ئارقىلىق خالىغانچه دىنىي مهكتهپ ئېچىش ۋە ئۆز ئالدىغا تالىپ تهربىيىلهش ۋەزىيىتىدە خېلى 

 زور دەرىجىدە ئۆزگىرىش بولغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ دىنىي مهكتهپلهردە ئوقۇپ چىققان خېلى

كۆپ تالىپ جهمئىيهتكه بىۋاسىته سىڭىپ كهتكهچكه، ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنىڭ تۈرلۈك 

كۈچلىرىنىڭ قوينىغا " شهرقىي تۈركىستان"پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىشى ياكى بىۋاسىته 

  . شۇڭا، بىز يۈكسهك ھوشيار ھالهتته تۇرۇشىمىز كېرەك. ئۆزىنى ئېتىشى مۇقهررەر

  

  كى جامائهت پىكرىنىڭ بارغانسېرى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلۈشىبۆلگۈنچىلىك ھهققىدى. 6
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چىالر "شهرقىي تۈركىستان" يىللىرىدىن باشالپ چېگرا سىرتىدىكى – 90 ئهسىرنىڭ – 20      

تۈرلۈك ۋاسىتىلهر ئارقىلىق بۆلگۈنچىلىك زەھىرى تارقىتىپ، بۆلگۈنچىلىك ھهققىدىكى جامائهت 

چېگرا سىرتىدىكى بۆلگۈنچى تهشكىالتالر . قۇنغا كۆتۈردىپىكرىنى بارغانسېرى يۇقىرى دول

سودا، ساياھهت، تۇغقان يوقالش ۋە ئوغرىلىقچه توشۇش قاتارلىق ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ، 

 ژۇرنالالرنى ئېلىپ كىرىپ – مىڭ پارچىدىن ئارتۇق كىتاب، گېزىت 100دۆلهت ئىچىگه 

ئۇالر . ھهققىدە جامائهت پىكرى پهيدا قىلدىبۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تارقىتىپ، بۆلگۈنچىلىك 

يهنه ئوتتۇرا جهنۇبىي ئاسىيا، غهربىي ئاسىيا ۋە ياۋروپا، ئامېرىكا قاتارلىق جايالردا گېزىت، 

رادىوئ ئىستانسىسى تهسىس قىلىش، ھهتتا ئىنتېرنىت تورىدىن پايدىلىنىش ئارقىلىق شىنجاڭ 

پ چىقىش ھهققىدە جامائهت پىكرى پهيدا ياكى ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق جايالردا شىنجاڭنى بۆلۈ

چېگرا ئىچىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهر داۋاملىق تۈردە شوئار چاپالش، تهشۋىق ۋەرەقىسى . قىلدى

تارقىتىش، ئىمزاسىز خهت يېزىش قاتارلىق ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ بۆلگۈنچىلىك قۇتراتقۇلۇقى 

ن بۇيۇملىرىنى كۆپهيتىپ ۋە زور  سى– ژۇرنالالرنى، ئۈن –قىلغاندىن سىرت، يهنه كىتاب 

 قولغا يهتكۈزۈپ مهخپىي كۆردى، – تهرەپكه تارقاتتى، قولدىن –مىقداردا بېسىپ، تهرەپ 

بۇ ماتېرىيالالرنىڭ مهزمۇنى غازاتنى تهشۋىق قىلىش، مىللىي .  ئاشكارا ساتتى-ھهتتا ئوچۇق  

چېگرا ئىچىدىكى . ولدىبۆلگۈنچىلىكنى قۇترىتىش، پارتىيه ياكى ھۆكۈمهتكه ھۇجۇم قىلىش ب

مىللىي بۆلگۈنچىلهر يهنه كىشىلهرنىڭ يىغىلىشى ۋە پائالىيهتلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرنىڭ مىللىي 

بۇنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى .  سۆزلهرنى قىلدى–ھېسسىياتىنى ئۇرغۇتىدىغان گهپ 

  . بولمايدۇ

پ قېتىم تهدبىر قوللىنىپ، قاتتىق  يىللىرىدىن كېيىن ھۆكۈمهت كۆ– 90 ئهسىرنىڭ – 20     

بۆلگۈنچىلىكى ھهققىدىكى " شهرقىي تۈركىستان"تهكشۈرۈپ بىر تهرەپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن 

بۇ خىل جامائهت پىكرىنى چهكلىيهلمهيال قالماستىن، ئهكسىچه ئۇ ۋاسىته، سانى جهھهتتىن 

ن ستاتىستىكىغا مهسىلهن، تولۇق بولمىغا. بارغانسېرى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلدى

 يىلى پۈتۈن شىنجاڭدا مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تهشۋىق قىلىش، مىللىي – 1998ئاساسالنغاندا، 

 قېتىملىقى 48 سى يۈز بهرگهن بولۇپ، ئۇنىڭ 166بۆلگۈنچىلىكنى قۇترىتىش دېلوسىدىن 

 قېتىملىقى ئهكسىيهتچىل تهشۋىق ۋەرەقىسى 16ئهكسىيهتچىل شوئار چاپالش دېلوسى، 

 قېتىملىقى 65 قېتىملىقى ئهكسىيهتچىل خهت يېزىش دېلوسى، 37ىش دېلوسى، تارقىت

 مهيدان 207ئۇنىڭدىن باشقا يهنه .  سىن بۇيۇملىرى دېلوسى بولغان–ئهكسىيهتچىل ئۈن 

.  ئادەم قېتىمغا يهتكهن3639ئهكسىيهتچىل نۇتۇق سۆزلهنگهن بولۇپ، ئاڭلىغۇچىالر 

 سىن بۇيۇملىرىدىن – پارچه، ئهكسىيهتچىل ئۈن 388  مىڭ12 ژۇرنالدىن –ئهكسىيهتچىل كىتاب 

 ى بايقالغان ۋە 214ئهكسىيهتچىل نۇتۇق سۆزلىگهن جىنايهتچىدىن .  دانه يىغىۋېلىنغان2016

  . تۇتۇلغان
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  نهزەرىيىسىنىڭ يېڭى نهيرىڭى" شهرقىي تۈركىستان" پاراگراف – 3

  

تېررورىزم شىنجاڭنىڭ رايون      مىللىي بۆلگۈنچىلىك، دىنىي ئهسهبىيلىك ۋە خهلقائرا 

 20بۇالر . دەپمۇ ئاتىلىدۇ"  ئۈچ خىل كۈچ"سىياسىيىسىدىكى يېڭى مهسىلىلهر بولۇپ، ئۇالر يهنه 

 يىللىرىدىن كېيىن ئوتتۇرا شهرق، ئوتتۇرا جهنۇبىي ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا – 80 ئهسىرنىڭ –

 – 20. اسىي ۋە دىنىي ئېقىمدۇرقاتارلىق جايالردا تهدرىجىي شهكىللهنگهن ئىجتىمائىي، سىي
 يىللىرىدىن باشالپ ئۇالرنىڭ ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىيادىكى پائالىيهتلىرى – 90ئهسىرنىڭ 

شهرقىي . "ھهددىدىن ئېشىپ، بارغانسېرى يامراپ ئهتراپتىكى دۆلهتلهرگه زور تهسىر كۆرسهتتى

  . ىۋى مهدەت ئىزدىدىبۆلگۈنچى كۈچلىرىمۇ ئۇنىڭدىن يېڭى روھىي ۋە نهزەرىي" تۈركىستان

  

  دىنىي ئهسهبىيلىك بىلهن يۇغۇرۇلۇش. 1

  

      دىنىي ئهسهبىيلىك ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكنى كۆرسىتىدۇ، ئۇ ھازىرقى زامان ئىسالم 

 يىللىرىدىن باشالپ ئىسالم – 80 ئهسىرنىڭ – 20. گۈللىنىش ھهرىكىتىنىڭ ئېقىملىرىدىن بىرى

غهربنىڭ . هربىي ئاسىيادا ئۇچقاندەك تهرەققىي قىلدىگۈللىنىش ھهرىكىتى ئوتتۇرا شهرق، غ

قىممهت قارىشى، مهدەنىيىتى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهنەئنىسىگه چوڭقۇر 

زەربه بېرىشى، ئۇالرنىڭ ئهنەئنىۋى جهمئىيهت قۇرۇلمىسى، ئائىله ۋە قهبىله مۇناسىۋىتىنى ھهمدە 

تىۋېتىشى، ئهرەب مىللهتچىلىكى ۋە ئىجتىمائىي سىياسىي، ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسىنى ئۆزگهر

ھهرىكىتىنىڭ ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىشى ؛ كۆپلىگهن ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ نامراتلىق، ئىشسىزلىق  

ۋە جىنايهت ئېلىپ كهلگهن ئۆتكۈر زىددىيهتلهرگه دۇچ كېلىشى ھازىرقى زامان ئىسالم گۈللىنىش 

مۇشۇنداق بولغاچقا، بۇ ھهرىكهتته ئىران دەل . ھهرىكىتىنىڭ تۈپ سهۋەبى ھېسابلىنىدۇ

نىڭكىمۇ الزىم )سوتسىيالىزم(غهربنىڭكىمۇ الزىم ئهمهس، شهرق "ئىنقىالبى ئوتتۇرىغا قويغان 

دېگهن شوئارغا ئىسالم دۆلهتلىرى ئاۋاز قوشۇپ، بۇ ھهرىكهتنى " ئهمهس، الزىمى پهقهت ئىسالم

ۇ قېتىمقى ئىسالم گۈللىنىش ھهرىكىتىدە ب. مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈردى

ھهم ساپ دىنىي تۈس ئالغان، ھهم دىن بىلهن سىياسىينى بىرلهشتۈرۈش خاراكتېرىگه ئىگه 

ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى دەل مۇشۇ خىل ئهسهبىي . بولغان كۆپ خىل ئېقىمالر بارلىققا كهلدى

  . دىنىي، سىياسىي خاراكتېرىدىكى ئېقىمالرنىڭ بىرسى ئىدى

خرىستىائن دىنىدىن كهلگهن بولۇپ، ئهسلىدە خرىستىائن دىنىدىكى " دىنىي ئهسلىيهتچىلىك   "   

" خىرىستىائن دىنىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى، تۈپ، ئهنەئنىۋى ئېتىقادىغا قاتتىق ئهمهل قىلىدىغان"

بولسا ئىسالم دىنىنى ساپالشتۇرۇش " ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى. "مهزھهپنى كۆرسىتهتتى
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ئۇ . نى ئۆلچهم قىلىش تهشهببۇسىنى كۆرسىتىدۇ"قۇرئان كهرىم" ھهم ھهممىدە تهشهببۇسىنى

ئهسلىدە كىشىلهرنىڭ بۇ تهشهببۇسالرنى ئومۇمالشتۇرۇپ ئاتىشى بولىسمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدا ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكىنى تهشهببۇس قىلىدىغانالرمۇ بولغاچقا، كىشىلهر 

ىلىكىنى ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى بىلهن باراۋەر ئورۇنغا بهزىدە ئىسالم ئهسلىيهتچ

ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى ئهسهبىي سىياسىي خاراكتېردىكى ئىسالم . قويۇۋالىدۇ

گۈللىنىش ھهرىكىتى بولۇپ، ھۈمهينى، قۇتىبى ۋە مهۋدۇدى قاتارلىقالرنىڭ رەتلىشى بىلهن 

ئىسالمنى گۈللهندۈرۈش بايرىقى ئاستىدا، . هلگهنئۇنىڭ نهزەرىيىۋى سىستېمىسى بارلىققا ك

ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي مۇددىائسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، سىياسىينى يۈكسهك ئىسالم 

ئاالھىدىلىكىگه ئىگه قىلىش ؛ دائىم دېگۈدەك ئهسهبىي مىللهتچىلىككه ھهمراھ بولۇپ، بىرىدە 

رورلۇق دەپ چۈشهندۈرۈش ؛ يات نى ئهسهبىي زورلۇق ۋە تېر"غازات"يهنه بىرى ئهكس ئېتىش ؛ 

دىنىدىكىلهر ۋە خۇداسىزالر بىلهنال ئهمهس، بهلكى مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى خائىنالر بىلهنمۇ 

ئاداققىچه قانلىق كۈرەش قىلىش ؛ ۋاقىت، ئورۇن، ئۇسۇل تاللىماستىن، خالىغان ۋاقىت، 

بۇ ئهسهبىي . دىلىكىدۇرخالىغان جايدا جانپىدالىق بىلهن كۈرەش قىلىش ئۇنىڭ ئاساسلىق ئاالھى

يهنى . تهشهببۇسالردىن باشقا، ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭ ئهزالىرىدىمۇ ئهكس ئېتىپ تۇرىدۇ

ئىسالم "، "ئىسالم ئالال پارتىيىسى"مهسىلهن، . ياشلىشىش، زىيالىيلىشىش، تهشكىالتى بولۇش

غوللۇق ئهزالىرى ۋە لېكىن، ئۇالرنىڭ . دېگهندەك" غازاتچىالر"ۋە " مۇھاپىزەتچىلهر ئهترىتى

ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى ئوتتۇرا . رەھبهرلىرى ئادەتته دىنىي زاتالردىن ئهمهس

ئاسىيادا خېلى زور تهرەققىياتالرغا ئېرىشكهن بولۇپ، ھهتتا رۇسىيىدىكى چېچىنالرمۇ ئهسهبىي 

  . ئىسالم ئهسلىيهتچىلىرىدىن بولۇپ كهتكهن

ىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە چېچىنىيىگه چوڭقۇر سىڭىپ كىرىشى      ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىل

بۆلگۈنچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان. "كۈچلىرىگه زور ئىلھام بولدى" شهرقىي تۈركىستان"

ئهسهبىي ئىسالم نهزەرىيىسىنى قوبۇل قىلىپ، ھازىرقى زامان ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى 

كى نهزەرىيه سىستېمىسىغا كۆچۈرۈپ كېلىپ، بۆلگۈنچىلى" شهرقىي تۈركىستان"ئىدىيىسىنى 

  . تۈسىنى تېخىمۇ كۆپ دىنىي مهزمۇنغا ئىگه قىلدى" پانئىسالمىزم"ئۇنىڭ ئهسلىدىكى 

  

  مىللىي ئايرىمچىلىق ئىدىيىسىنى روھلىنىش نۇقتىسى قىلىش. 2

  

مىي ئۇ ئىل.      مىللىي ئايرىمچىلىقنى مىللىي بۆلۈنمىچىلىك دەپ تهرجىمه قىلىشقىمۇ بولىدۇ

ئېنىقلىما بېرىش تولىمۇ تهس بولغان بىر ئاتالغۇ بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسىي مهنىسى ھهممه مىللهتنىڭ 

مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ھوقۇقى بولۇش كېرەك ياكى ھهممه مىللهتنىڭ ئۆزىنىڭ مىللىي دۆلىتى 

ڭ  ئهسىرنى– 20 ئهسىرنىڭ ئاخىرى – 19مىللىي ئايرىمىچىلىق . بولۇشى كېرەك دېگهنلىكتۇر
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 دۇنيا ئۇرۇشى ۋە سوغۇق مۇناسىۋەتلهر – 2 دۇنيا ئۇرۇشى، – 1 ئايرىم ھالدا –باشلىرىدا ئايرىم 

ئۇنىڭ .  كهينىدە ئۈچ قېتىم يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلگهن–ئۇرۇشى ئاخىرلىشىشنىڭ ئالدى 

 التىن تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئالدىنقى ئىككى قېتىملىقى ئاسىيا، ئافرىقا،

ئامېرىكىسىدىكى مۇستهملىكه، يېرىم مۇستهملىكه ئهللهرنىڭ مۇستهملىكچىلهرنىڭ  

ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇپ، دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش يولىدىكى مىللىي 

بۇ ئىككى قېتىملىق ھهرىكهتنىڭ نهتىجىسى دۇنيانىڭ مۇستهملىكىچىلىك . ئازادلىق ھهرىكىتىدۇر

 بۇزۇپ تاشالپ، ئاشۇ مۇستهملىكه، يېرىم مۇستهملىكه دۆلهتلهرنىڭ تۈزۈلمىسىنى

دۇنيادا مۇستهملىكىچىلىك تۈزۈلمىسىنىڭ گۆرىگه . مۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش بولدى

 يىللىرىنىڭ باشلىرىدا – 90 ئهسىرنىڭ – 20كىرىپ كهتكىنىگه ئون يىلدىن ئاشقان چاغدا، يهنى 

 قېتىملىق مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى – 3نىشىغا ئهگىشىپ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلى

 پارچه بولۇپ كېتىشى –ئۇنىڭ ئاساسلىق ئىپادىسى كۆپ مىللهتلىك دۆلهتنىڭ پارچه . باشالندى

  . بولدى

     مىللىي ئايرىمىچىلىق نهزەرىيىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى، تهرەققىياتى ھهمدە ئۇنىڭ 

لېكىن، .  بىرلهپ بايان قىلىش بۇ كىتابنىڭ ئىشى ئهمهس–ئهمهلىيهتتىن ئۆتكۈزۈلۈشىنى بىر 

 قېتىملىق – 3يۇقىرىقى باياندىن ئالدىنقى ئىككى قېتىملىق مىللىي ئايرىمىچىلىق ھهرىكىتى بىلهن 

ئالدىنقى ئىككى . مىللىي ئايرىمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ ماھىيهتلىك پهرقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 ھهرىكىتى ماھىيهتته مۇستهملىكه، يېرىم مۇستهملىكه قېتىملىق مىللىي ئايرىمىچىلىق

دۆلهتلهرنىڭ ئازادلىق ھهرىكىتى بولۇپ، ئۇالر دۇنيا مۇستهملىكىچىلىكىنىڭ بويۇنتۇرۇقىنى 

شۇڭا ئۇ ئىلغار ئهھمىيهتكه . بۇزۇپ تاشالپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈردى

مىللهت "ايرىمىچىلىق ھهرىكىتى ماھىيهتته غهربنىڭ  قېتىملىق مىللىي ئ– 3ۋەھالهنكى . ئىگه

نىڭ غىدىقلىشى ئاستىدا، تار مهنىدىكى، باشقىالرنى چهتكه قاقىدىغان ۋە بېكىك "پرىنسىپى

كۆپ .مىللهتچىلىك قارىشىنىڭ قوزغىتىشى بىلهن يۈز بهرگهن زامانىۋى سىياسىي ھهرىكهتتۇر

 – 90 ئهسىرنىڭ – 20. االھىدىلىكىدۇرمىللهتلىك دۆلهتلهرنى پارچىالش ئۇنىڭ ئاساسلىق ئ
يىللىرىدىن كېيىنكى شهرقىي ياۋروپادىكى ئۆزگىرىشلهر بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى 

 دۆلهتكه 15سوۋېت ئىتتىپاقى . دۇنيا مىقياسىدا مىللىي ئايرىمىچىلىق دولقۇنىنى قوزغىدى

ه ئايرىلىپ چىقىپ، تېررورچىالر بۆلۈندى، سابىق يۇگوسالۋىيه بهشكه پارچىالندى، چېچىنىي

بۇنداق مىللىي ئايرىمىچىلىق كهلتۈرۈپ چىقارغان كۆپ مىللهتلىك دۆلهتلهرنى . ئهدەپ كهتتى

 تۈگىمهس –پارچىالش تهھدىدى خۇددى كۇھىقاپنىڭ ئاغزىنى ئېچىۋەتكهندەك پۈتمهس 

  . بااليىائپهتلهرنى تېرىدى

" شهرقىي تۈركىستان"دىن " هتتىن ئۆتكۈزۈلۈشىئهمهلىي"    بۇ مىللىي ئايرىمىچىلىق ۋە ئۇنىڭ 

نهزەرىيىسى يېڭى روھلىنىش نۇقتىسىغا ئىگه بولۇپ ھهم مىللىي ئايرىمىچىلىقنى ئۆز 
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نهزەرىيىسىگه كىرگۈزۈپ، ئۇنى ئۆز نهزەرىيىسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى بىر مۇھىم مهزمۇنى 

ىي ئايرىمىچىلىق ئهمهلىيهتته بۇ مىلل. بۆلگۈنچىلىرى قوبۇل قىلغان" شهرقىي تۈركىستان. "قىلدى

كونكرېت قىلىپ . خۇددى ئېلىمىز ئالىملىرى كۆرسىتىپ ئۆتكهندەك مىللىي بۆلگۈنچىلىكتۇر

شهرقىي " يىللىرى – 30 ئهسىرنىڭ – 20گهرچه  . ئېيتقاندا شىنجاڭ بۆلگۈنچىلىكىدۇر

" تۈركىستانشهرقىي "نهزەرىيىسى دۇنياغا كهلگهن چاغدا ئۇنىڭ سىياسىي نىشانى " تۈركىستان

 يىللىرىدىن كېيىن – 90 ئهسىرنىڭ – 20مۇستهقىللىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشال بولسىمۇ، لېكىن 

ئۇنىڭ نىشانى دۇنيا ۋەزىيىتىدىن پايدىلىنىش، تىرىشىپ پۇرسهت يارىتىپ مىللىي ئايرىمچىلىقتىن 

  . بولدىيهنىمۇ پايدىلىنىش ۋە ئۇنى كۈچهيتىش، ئۇنى ئۆز نهزەرىيه سىستېمىسىغا كىرگۈزۈش 

  

  تېررورىزمنى ئۆز نهزەرىيه سىستېمىسىغا كىرگۈزۈش. 3

  

     كۆپلىگهن نهزەرىيىلهرگه ئوخشاشال تېررورىزم ئۇقۇمىدىمۇ ھهركىم ئۆز قارىشىنى چىقىش 

ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، نۆۋەتته دۇنيادا . قىلغانلىقتىن بىرلىككه كهلگهن ئۆلچهم يوق

ئۇنداقتا، تېررورىزم دېگهن .  خىلدىن ئاشىدىكهن150ما ۋە تهبىر تېررورىزمغا بېرىلگهن ئېنىقلى

ئۇقۇمغا قانداق تهدبىر بېرىش كېرەك ؟ بىز ئالدى بىلهن تېررورىزمنىڭ پهيدا بولۇشى ۋە 

  . تهرەققىيات تارىخىغا قاراپ باقايلى

 بىلهن      تېررورلۇق پائالىيىتى ئىنسانىيهت توقۇنۇشىنىڭ ئىپادىلىنىش شهكلى بولۇش سۈپىتى

ئىنچىكه سۈرۈشتۈرگهندە، تېررورلۇق پائالىيىتىنى يۇنان ۋە رىم دەۋرىگىچه . ئۇزاق تارىخقا ئىگه

يۇنان تارىخچىسى سنوفىن تېررورلۇق پائالىيىتىنىڭ دۈشمهن تهرەپنىڭ . سۈرۈشكه بولىدۇ

 – 1مىالدىيه . ئاھالىلىرىگه كهلتۈرگهن پسىخىك تهسىرى ھهققىدە ئاالھىدە خاتىرە قالدۇرغان
ئهسىردە يهھۇدىيالر رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن رىملىقالرنىڭ 

ئىچىملىك سۈيىگه زەھهر سالغان، رىملىقالر بىلهن ھهمكارالشقان يهھۇدىي ئاقسۆڭهكلىرىنى 

جۇڭگونىڭ . بۇ ھازىرقى بهزى تېررورلق ھهرىكهتلىرىگه ئوخشاپ كېتىدۇ. يوشۇرۇن ئۆلتۈرگهن

زامان تارىخىدىكى جىڭ كېنىڭ چىن شىخۇاڭنى قهستلىشى، ئىمپېراتور كايسارنىڭ قهدىمكى 

  . قهستكه ئۇچرىشىمۇ داڭلىق تارىخىي تېررورلۇق ۋەقهلىرىدۇر

 ئهسىردىكى فرانسىيه ئىنقىالبى – 18دېگهن بۇ سۆز ئهڭ بۇرۇن " تېررورىزم"     لېكىن، 

 ھاكىمىيهتنى قوغداش ئۈچۈن ھاكىمىيهت يېڭىال دۇنياغا كهلگهن. مهرگىلىدە بارلىققا كهلگهن

يۈرگۈزۈۋاتقان ياكوبىنچىالر ئهكسىلئىنقىالبچىالرغا قىزىل تېررورىزم ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇشنى 

" بارلىق سۇيىقهستچىلهرگه تېررورلۇق ھهرىكىتى قوللىنىش"خهلق ئۇيۇشمىسى . قارار قىلغان

ئادەتتىكى، يهككه ھالدىكى، تاسادىپىي بۇنىڭدىن تېررورىزمنىڭ . ھهققىدە قارار ماقۇللىغان

تېررورلۇق ھهرىكىتىنى ئهكس ئهتتۈرمهستىن، بهلكى تهشكىلى، تۈزۈمى ۋە سىياسىي 
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 – 18. مۇددىائسى بولغان تېررورلۇق پائالىيىتىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس
، زەھهر سېلىشنى ئاساس ئهسىردىن بۇرۇن تېررورلۇق پائالىيىتى ئاساسلىقى يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش

قىلغان بولۇپ، ھۆكۈمهتنىڭ مۇھىم ئهمهلدارلىرى، ئوفىتسېرالر ۋە خائىنالر قهستلهپ 

 يىللىرىدىن كېيىن تېررورىزم مهزمۇن جهھهتتىن تهرەققىي – 60 ئهسىرنىڭ – 20. ئۆلتۈرۈلهتتى

لىش، قىلىپ ۋە بېيىپ، يهككه ھالدىكى قهستلهشتىن ئوت قويۇش، پارتلىتىش، قىرغىن قى

زەھهر تاشالش، تهھدىت سېلىش، ئايروپىالن بۇالش قاتارلىقالرغا كېڭىيىپ، يهككه تېررورلۇق 

تېررورلۇق . پهيدا قىلىشتىن ئىجتىمائىي تېررورلۇق پهيدا قىلىشقا قاراپ تهرەققىي قىلدى

ھۇجۇمىنىڭ نىشانى ۋە پائالىيهت دائىرىسى دۆلهت چېگرىسىدىن ھالقىپ، بارغانسېرى 

شىش خاراكتېرىنى ئېلىپ، تهدرىجىي ھالدا خهلقائرا تېررورلۇق پائالىيىتىنى خهلقائرالى

  . شهكىللهندۈردى

 يىللىرىدىن كېيىن، تېررورچى تهشكىالتالر چېچىالڭغۇراق – 70 ئهسىرنىڭ – 20      بولۇپمۇ، 

ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئهقىلدارالر ئاپپاراتى الندىر . بىر خهلقائرالىق تور شهكىللهندۈردى

 يىللىرىدا پۈتۈن – 80 ئهسىرنىڭ – 20شىركىتىنىڭ ئاالقىدار ماتېرىياللىرىدىن مهلۇم بولۇشىچه، 

 دىن ئارتۇق ئادەم 4000 قېتىمغا يېقىن تېررورلۇق پائالىيىتى يۈز بېرىپ، 4000دۇنيادا جهمئىي 

هن  ئاشقان، ئۆلگ30% يىللىرىدىكىدىن – 70 ئهسىرنىڭ – 20ئۆلگهن، تېررورلۇق پائالىيىتى 

 يىللىرىغا قهدەم قويغاندىن كېيىن، – 90 ئهسىرنىڭ – 20. ئادەم بىر ھهسسه كۆپهيگهن

كونا تېررورلۇق تهشكىالتلىرى تهدرىجىي . تېررورلۇق پائالىيهتلىرىدە روشهن ئۆزگىرىش بولدى

 يىلى پۈتۈن دۇنيادىكى – 1997. سهھنىدىن چېكىنىپ، يېڭى تهشكىالتالر پهيدا بولۇشقا باشلىدى

.  گه يهتتى 420 قېتىمغا، ئۆلگهن ئادەم 560ورلۇق پائالىيىتى يهنه بىر قېتىم كۆپىيىپ تېرر

چۈنكى، تېررورچىالر . خهلقائرا تېررورلۇق پائالىيهتلىرىدە ئۆلگهنلهر كۆپهيدى: "دوكالتالردا

پارتلىتىش كۈچى تېخىمۇ زور بولغان . بارغانسېرى بىگۇناھ پۇقراالرغا ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ

تېررورىزم بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ . دېيىلدى" قۇچ ۋە بومبىالرنى ئىشلىتىۋاتىدۇپارتالت

ئۇ خهلقائرا جهمئىيهتنىڭ تىنچلىقى، بىخهتهرلىكى ۋە تهرتىپىگه، بولۇپمۇ ئاالقىدار . ئاپهت

  . دۆلهتلهرنىڭ مۇقىملىقى، بىخهتهرلىكى ۋە تهرەققىياتىغا ئېغىر تهھدىت پهيدا قىلدى

ايانالر ئارقىلىق بىز يهنه تېررورىزمنى تىلشۇناسلىق ۋە تارىخشۇناسلىق نۇقتىسىدىن     يۇقىرىقى ب

دېگهن سۆز " تېررورىزم"تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، : تۆۋەندىكىدەك چۈشىنهلهيمىز

نىڭ مهنىسى قورقۇش دېگهنلىك بولۇپ، "تېررور. "نىڭ قوشۇلۇشىدىن ياسالغان"ئىزم"غا "تېررور"

يېقىنقى دەۋردىكى سۆز بولۇپ، " ئىزم. "تهھدىتكه ئۇچراشتىن پهيدا بولغان قورقۇشتۇرئۇ ھاياتى 

دەسلهپ ئاساسىي مهقسهت دېگهن مهنىنى بىلدۈرگهن، كېيىن تهشهببۇس، كۆزقاراش دېگهن 

كېيىنچه يهنه تهرەققىي قىلىپ ئوبيېكتىپ دۇنيا، ئىجتىمائىي تۇرمۇش . مهنىلهرگىچه كېڭهيگهن

. سىدىكى سىستېمىلىق نهزەرىيه ياكى تهشهببۇسنى كۆرسىتىدىغان بولدىھهمدە ئىلىم ساھه
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تېررورىزمنىڭ قىسقىچه . تېررورىزم تېررورلۇقنى قوللىنىشنى تهشهببۇس قىلىدىغان قاراشتۇر

تارىخىدىن بىز تېررورلۇق ۋاسىتىسىنىڭ زورلۇق كۈچ ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ مهقسىتىنىڭ سىياسىي 

شۇڭا، بىز تېررورىزمنىڭ تۈپ مهنىسى نوقۇل زوراۋانلىق . ۈۋاالاليمىزخاراكتېر ئالغانلىقىنى كۆر

ياكى زورلۇق كۈچ بىلهن تهھدىت سېلىش ئارقىلىق قورقۇنچ ياكى ئۆزگىرىش پهيدا قىلىشتۇر؛ بۇ 

خىل زوراۋانلىق ياكى تهھدىت يوشۇرۇن ھهم نائېنىق بولىدۇ ؛ ئۇ تهشكىللىك، پىالنلىق بولۇپ، 

ئاممىغا قارىتىلغان ؛ سىياسىي مۇددىائنى چىقىش قىلغان ؛ ئۇنىڭ چهمئىيهتتىكى بىگۇناھ 

تهرەققىياتىدا توسۇۋالغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە خهلقائرالىشىشقا يۈزلىنىش نامايان بولۇپ 

شۇنىمۇ دەپ ئۆتۈپ كېتىش زۆرۈركى، دەۋر، دۆلهت . تۇرىدۇ، دەپ قارايمىز

  . رورىزممۇ ئوخشىمىغان ئاالھىدىلىككه ئىگهئوخشىمىغانلىقتىن ئوخشىمىغان دۆلهتلهردىكى تېر

بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئۇنى ئۆز نهزەرىيه سىستېمىسىغا كىرگۈزۈپ، " شهرقىي تۈركىستان     "

تېررورىزمىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان. "تېررورىزمى قىلىپ ئۆزگهرتتى" شهرقىي تۈركىستان"ئۇنى

ئۇنىڭ . قۇرۇش" كىستان دۆلىتىشهرقىي تۈر"سىياسىي مهقسىتى شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىپ، 

تېررورلۇق ۋاسىتىسى كۆڭۈل قويۇپ تهشكىللهپ ۋە ئىنچىكه پىالنالپ، پارتلىتىش، يوشۇرۇن 

ئۆلتۈرۈش، تۇتقۇن قىلىش، ئوت قويۇش، زەھهر تاشالش، قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇش ئارقىلىق 

وبيېكتى شىنجاڭدىكى ھهر ئۇنىڭ تېررورلۇق پائالىيىتىنىڭ ئ. تېررورلۇق كهيپىياتى پهيدا قىلىش

مىللهت خهلقىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهت كادىرلىرى، جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوراللىق 

 ئهسكهرلىرى، ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالر ۋە ئايالالر، بالىالر، –ساقچى قىسىم ئوفىتسېر 

  . ياشانغانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئاۋام پۇقراالر

شهرقىي " يىللىرىدىن كېيىن – 90 ئهسىرنىڭ – 20دېيهلهيمىزكى،      شۇڭا، بىز شۇنداق 

نهزەرىيه سىستېمىسىغا يهنه ئهسهبىي ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى، مىللىي " تۈركىستان

ئهسهبىي ئىسالم . ئايرىمىچىلىق ۋە خهلقائرا تېررورىزمدىن ئىبارەت ئۈچ يېڭى مهزمۇن قوشۇلدى

، "پانئىسالمىزم"خهلقائرا تېررورىزم ھهم ئۇنىڭ ئهسلىيهتچىلىكى، مىللىي ئايرىمىچىلىق، 

" ئۈچ خىل كۈچ"، ھهم ئۇنىڭ خهلقائرادىكى "تهرەققىياتى"نىڭ "كۈرەش يولى"ۋە " پانتۈركىزم"

  . بىلهن تۇتىشىدىغان كۆۋرۈكىدۇر

  

   باب– 6

  

  ئهمهلگه ئاشمايدىغان شېرىن چۈش

  

ۆرۈلمىگهن تېررورىزمغا قارشى ۋەقهسىدىن كېيىن خهلقائرا مىسلى ك"  سېنتهبىر– 11       "

زوراۋان تېررورچى كۈچلىرىمۇ خهلقائرادىكى " شهرقىي تۈركىستان. "ئىتتىپاق شهكىللهندى
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تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلۈپ، خهلقائرا جهمئىيهتنىڭ ئهيىبلىشىگه ۋە زەربه بېرىشىگه 

شهرقىي "لغان بۇ خىل ۋەزىيهت ئاستىدا، بىر مهھهل قىنىغا سىغماي قا. دۇچ كهلدى

زوراۋان تېررورچى كۈچلىرى بىر تهرەپتىن پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۆزلىرىنى ئاقلىسا، " تۈركىستان

بىزگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە . يهنه بىر تهرەپتىن يېڭىۋاشتىن بىرلهشتى

الغا بېسىشىنى تهرەققىياتىنى ھهقىقىي ياخشىالش، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئىناق ئ

ئىلگىرى سۈرۈشته، ۋەزىپه مۈشكۈل، يول يىراق بولۇپ، ھهسسىلهپ تىرىشىشىمىزغا توغرا 

  . كېلىدۇ

  

   پاراگراف خهلقائرانىڭ قىسىپ زەربه بېرىشىگه ئۇچراش– 1

  

  تېررورلۇققا قارشى خهلقائرالىق چوڭ ئىتتىپاق. 1

  

چىالر ئامېرىكىنىڭ تۆت يولوچىالر  كۈنى خهلقائرا تېررور– 11 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2001     

دۇنيا سودا  "–ئۇنىڭ ئىچىدە ئىككىسى نيويۇرك شهھىرىدىكى قوشماق بىنا . ئايروپىالنىنى بۇلىدى

. بىرسى ۋاشىنگتوندىكى بهش بۇرجهكلىك بىنانىڭ بۇرجىكىگه سوقۇلدى. گه سوقۇلدى"مهركىزى

 3000غا ئاساسالنغاندا، بۇ ھۇجۇم ستاتىستىكى. يهنه بىرسى پېنسىلۋانىيه شتاتىدا چۈشۈپ كهتتى

دىن ئارتۇق ئادەمنىڭ ئۆلۈشى ۋە يوقاپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش بىلهن بىلله، يهنه غايهت 

دۇنيادىكى بىردىنبىر دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت . زور ئىقتىسادىي زىيان پهيدا قىلغان

 – 11"بۇ دۇنيانى زىلزىلىگه سالغان مانا . ئامېرىكا ئېچىنىشلىق تېررورلۇق زەربىسىگه ئۇچرىغان
  . ۋەقهسىدۇر" سېنتهبىر

ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئامېرىكا زۇڭتۇڭى بۇش پۈتۈن مهملىكهتنىڭ "  سېنتهبىر– 11    "

ئۇرۇش ھالىتىگه كىرگهنلىكىنى جاكارالپ، خهلقائرا تېررورىزمغا زەربه بېرىشنى ئۆزىنىڭ ئهڭ 

كا ئافغانىستاندىكى سهئۇدى ئهرەبىستانلىق باي سودىگهر، ئامېرى. مۇھىم ۋەزىپىسى قىلدى

تېررورچىالرنىڭ كاتتىۋېشى بىن الدىننى ئاساسلىق جىنايهت گۇماندارى دەپ قاراپ، تالىباندىن 

 قايتا تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، تالىبان –ئافغانىستاندىكى بىن الدىننى تاپشۇرۇپ بېرىشنى قايتا 

  . رەت قىلدى

 ئهڭ چوڭ تېررورچى بىن الدېن كۆپ يىلالردىن بېرى ئامېرىكىنىڭ كۆزىگه     خهلقائرادىكى

ئۇنىڭ تولۇق ئىسمى ئوساما بىننى مۇھهممهد بىننى الدىن بولۇپ، . قادالغان مىخ بولۇپ كهلگهن

 يىلى – 1957 ئوغلى، – 17سهئۇدى ئهرەبىستاندىكى ئهڭ باي قۇرۇلۇش ماگناتى ئاۋاد الدىننىڭ 

 مىليون 350 يېشىدىال دادىسى بهرگهن 13. كى رىيادتا تۇغۇلغانسهئۇدى ئهرەبىستاندى

 يىلى ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، – 1979. دولالرلىق مىراسقا ۋارىسلىق قىلغان
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يولىغا " غازات"ئافغانىستاننىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئۇرۇشىغا قاتناشقان ھهم شۇنىڭ بىلهن 

 – 5 يىلى – 1996. تهشكىالتىنى قۇرغان) بازا" (ئهل قائىد"ۇ  يىلى ئ– 1988. قهدەم قويغان
 نهچچه 50ئايدا ئافغانىستانغا قايتىپ، تېررورلۇق بازىسىنىڭ باش شتابىنى تهسىس قىلغان ھهم 

بازا قۇرۇلغاندىن كېيىن، .  نهچچىسى مهشىق بازىسى ئىدى20بازا قۇرغان، ئۇنىڭ ئىچىدىكى 

 نهچچه مىڭ ئادەمنى 30 جايلىرىدىن كهلگهن –جاي  كېيىن بولۇپ دۇنيانىڭ –ئىلگىرى 

بازا تهشكىالتى ئهسهبىي تېررورچىالرنى خهلقائرا ئۆلچهم بويىچه . تهربىيىلىگهن

مهشىقلهندۈرگهن، تېررورچىالر ئۇ يهردە قىيىنلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى ھهربىي 

 –، ئهڭ زور دائىرىدە ئۆلۈم مهشىقته زامانىۋى ۋاسىتىلهر قوللىنىلىپ. مهشىقنى قوبۇل قىلغان
 نهچچه 50بۇ تهشكىالت . يېتىم ۋە بۇزغۇنچىلىق پهيدا قىالاليدىغان بولۇش تهلهپ قىلىنغان

 ساخاۋەت ئاپپاراتلىرىنى ھهم ئوتتۇرا ئاسىيا –دۆلهتتىكى بىرنهچچه يۈز بانكا، شىركهت، خهير 

ۈز مىليارد دولالر مهبلهغنى ئهتراپلىرىدا جانلىنىۋاتقان مهخپىي سهرراپخانىالردىكى نهچچه ي

ئىقتىسادىي تېرەك قىلىپ زور كۆلهمدىكى خهلقائرالىق ھهرىكهت تورىنى قۇرۇپ، زامانىۋى 

يۇقىرى تېخنىكا ۋە ئىلغار ئاالقىلىشىش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، پۈتۈن دۇنيادا بىر قاتار 

  . تېررورلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان

چىرىك " الدېن بۇ تهشكىالتنىڭ نىشانىنى ئامېرىكا ۋە ئىسالم دۇنياسىدىكى  يىلى بىن– 1991    

ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، بىن الدېن بىلهن . لهرگه تاقابىل تۇرۇشقا قاراتقان"ھاكىمىيهت

 ئايدا سومالىدىكى ئامېرىكا – 12 يىلى – 1992: ئاالقىدار بولغان تېررورلۇق ۋەقهلىرى مۇنۇالر

 – 1993ارىتىلغان يهمهن مېھمانخانىسىنى پارتلىتىش دېلوسىنى سادىر قىلغان ؛ قىسىملىرىغا ق
 ئايدا ئامېرىكىنىڭ نيويۇرك شهھىرىدىكى دۇنيا سودا مهركىزىنى پارتلىتىشنى پىالنالپ – 2يىلى 

 يىلى – 1993ئالته ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، نهچچه يۈز ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 

 1995 ئىوئردانىيه شاھزادىسى ئابدۇلالنى قهستلىگهن بولسىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالمىغان ؛  ئايدا– 6

 6 يىلى – 1995 نى يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈشنى قهستلىگهن ؛ 2 ئايدا فىلىپپىندە پاپا پاۋلو  – 1 يىلى –

 ئايدا مىسىر زۇڭتۇڭى مۇبارەكنى يوشۇرۇن ئۆلتۈرمهكچى بولغان بولسىمۇ سۇيىقهستى ئهمهلگه –

 ئايدا سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ پايتهختى رىيادتىكى ئامېرىكا – 11 يىلى – 1995اشمىغان ؛ ئ

ئارمىيىسى الگېرىنى پارتلىتىش دېلوسىنى پىالنالپ، بهش ئامېرىكا ئهسكىرىنىڭ ئۆلۈشىنى 

 ئايدا پاكىستاننىڭ مىسىردا تۇرۇشلۇق – 11 يىلى – 1995كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 

 ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 17ىش دېلوسىنى پىالنالپ، ئهلچىخانىسىنى پارتلىت

 يىلى زەخراندىكى ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيىسى تۇرالغۇسىنى پارتلىتىش دېلوسىنى پىالنلىغان – 1996

 ساالمدىكى ئامېرىكا ئهلچىخانىسىنى پارتلىتىش – ئېس – يىلى نايروبى ۋە دار – 1997؛ 

 دىن ئارتۇق ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى 5000ادەمنىڭ ئۆلۈشى،  ئ257دېلوسىنى پىالنالپ، 

 كۈنى يهمهننىڭ ئادەن پورتىدا – 12 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2000كهلتۈرۈپ چىقارغان ؛ 
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ناملىق ھهربىي پاراخوتىنى تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ پارتلىتىش دېلوسىنى " كول"ئامېرىكىنىڭ 

  .  خادىمنىڭ يارىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ماتروسنىڭ ئۆلۈشى ۋە نۇرغۇن17سادىر قىلىپ، 

     بىن الدېن ۋە ئۇنىڭ تېررورلۇق تهشكىالتى ئىزچىل تۈردە ئامېرىكىنى زەربه بېرىش ئوبيېكتى 

ۋەقهسىدىن كېيىن، ئامېرىكا بىن الدېننى تۇتۇپ "  سېنتهبىر– 11"بولۇپمۇ . قىلىپ كهلدى

چى بولغان بولسىمۇ، لېكىن تالىبان ئۇنى قهتئىي بهرگهنلهرگه بهش مىليون دولالر ئىنائم بهرمهك

تالىباننىڭ ھهرقانداق بهدەل تۆلهشكه قارىماي بىن . قوللىدى ھهم پۈتۈن كۈچى بىلهن قوغدىدى

بىرىنچىدىن، بىن الدىن تالىبان ھاكىمىيىتىگه ئاكتىپ . الدېننى قوغدىشىنىڭ سهۋەبى بار

قارشى قهھرىمان بولۇش سۈپىتىدە، ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىغا . ئىقتىسادىي ياردەم بهرگۈچى

ئىزچىل تۈردە تالىبانغا ئىتقىسادىي ياردەم بېرىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇالرنى ئۇرۇش خىراجىتى 

جهڭچىلىرىنى تهربىيىلهپ " غازات"بىلهن تهمىنلهپال قالماستىن، يهنه مهبلهغ چىقىرىپ ئۇالرغا 

قانۇنلۇق ئورنىنى قوغدىشىغا ياردەم ئىككىنچىدىن، ئۇ تالىباننىڭ دىنىي جهھهتتىكى . بهرگهن

قۇرۇپ، ئىسالم ئهقىدىلىرىگه قاتتىق ئهمهل " ئافغانىستان ئىسالم خهلىپىلىكى"تالىبان . بهرگهن

نى ۋە ھهم ئۇنىڭ جهڭچىلىرىنى قولالشنى مۇددىائ قىلغانلىقتىن، بىن "غازات"قىلىپ، بارلىق 

ى ۋە دىنىي ئهقىدىلىرىنىڭ نهتىجىسى الدېننى قولالش تهبىئىيكى ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئىدىيىس

ئۈچىنچىدىن، بىن الدېن تالىباننىڭ نهزىرىدە تولىمۇ ئۇلۇغ ئادەم بولۇپ، تالىبان . بولغان

ئهمهلىيهته تالىبان ئاللىقاچان خهلقائرا تېررورىزمنىڭ . قوشۇنىنىڭ قهلبىدە بۈيۈك ئورۇن تۇتقان

هتىجىدە ئامېرىكا تالىباننىڭ بىن الدېننى ن. بىر قىسمى ۋە قوغدىغۇچىسىغا ئايلىنىپ قالغانىدى

  . قوزغاشنى قارار قىلدى" تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇش"قوغدىغانلىقىنى باھانه قىلىپ، بىر مهيدان 

    ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندا قانات يايدۇرغان تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇشى خهلقائرا 

زمنىڭ ئهسهبىيلىكى دۇنيانىڭ ئهمىنلىكىگه خهلقائرا تېررورى. جهمئىيهتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى

تهھدىد پهيدا ىلغانلىقتىن ھهم بىگۇناھ ئاممىغا ئازاب ئېلىپ كهلگهنلىكتىن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر 

تهشكىالتى تېررورىزمغا زەربه بېرىش پىالنىنى قوللىدى ؛ غهرب دۆلهتلىرى ئهسلىدىنال 

ننىڭ بازا تهشكىالتىنىڭ تېررورلۇق ئوبيېكتى ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى، يهنه كېلىپ بىن الدې

بولغانلىقتىن، تهبىئىيال ئامېرىكىنىڭ ھهرىكىتىنى قوللىدى ؛ رۇسىيه بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا 

" ئۈچ خىل كۈچ"دۆلهتلىرىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، خهلقائرا تېررورىزمى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ن بولۇپ، ئامېرىكا ئاپهتنىڭ يىلتىزىنى ئۇزۇندىن بۇيان ئۇالرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىپ كهلگه

يهنه كېلىپ . قۇرۇتالىسا بۇ ئۇالرنىڭ مۇقىملىقى ۋە بىخهتهرلىكىگه ئىنتايىن پايدىلىق ئىدى

شۇنداق بولغاچقا، . ئامېرىكا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىنى ئىقتىسادىي جهھهتته ئۆزىگه تارتىۋاتاتتى

پال قالماي، يهنه مۇناسىپ ھهربىي قۇاليلىقالر ئۇالر ئامېرىكىنى ھهققانىيهت جهھهتتىن قولال

بىلهن تهمىن ئهتتى ؛ جهنۇبىي ئاسىيا دۆلهتلىرىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، پاكىستان بىر مهرگىل 

تالىباننىڭ مۇھىم قوللىغۇچىسى بولغان بولۇپ، بازا تهشكىالتى بىلهن تالىبان پاكىستانغا زور 
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پاكىستان ئامېرىكىنىڭ . غا تهھدىت پهيدا قىلغانىدىتهسىر كۆرسىتىپ، پاكىستاننىڭ مۇقىملىقى

تېررورلۇققا قارشى ھۇجۇمىنى پۇرسهت دەپ بىلىپ، ھهم بۇ ھالهتنى ئۆزگهرتمهكچى، ھهم 

ئامېرىكىنىڭ بىر مىليارد دولالر قهرزنى كۆتۈرۈۋېتىشىنى ياكى ئازايتىشىنى قولغا كهلتۈرمهكچى 

لىۋاتقان ھىندىستانغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، بولدى ؛ دۇنياۋى چوڭ دۆلهت بولۇشنى خىيال قى

ئامېرىكىغا تايىنىپ ئۆزىنى كۈچلهندۈرۈش ئۇنىڭ ئىستراتېگىيىلىرىنىڭ بىرى ئىدى، ئۇ بۇ 

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئافغانىستاندىكى ئهسهبىي كۈچلهرنىڭ كهشمىرگه بولغان تهسىرىنى 

غا زەربه بېرىش ئۇرۇشىنى ياكى تېررورىزم"شۇنداق قىلىپ ئامېرىكىنىڭ . يوقىتااليتتى

دېگهن كهسكىن سىياسىتىنىڭ بېسىمى بىلهن " قولاليسىلهر، ياكى تېررورىزمنى قولاليسىلهر

خهلقائرادىكى نۇرغۇنلىغان دۆلهتلهر ئامېرىكا بىلهن بىرلىشىپ خهلقائرادىكى تېررورچىالرغا 

تى ۋە ياكى جامائهت زەربه بهردى ياكى خهلقائرا تېررورچى تهشكىالتالرنىڭ مهبلىغىنى توڭالت

شۇنىڭ بىلهن خهلقائرا . پىكرى جهھهتته خهلقائرا تېررورىزم ۋە ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى ئهيىبلىدى

 10 يىلى – 2001. تېررورىزم پۈتكۈل دۇنيانىڭ بىرلىشىپ زەربه بېرىشى ۋە ئهيىبلىشىگه ئۇچرىدى

انالرغا زور كۆلهمدە ھهربىي  كۈنى ئامېرىكا بىلهن ئهنگلىيه ئافغانىستاندىكى تالىب– 7 ئاينىڭ –

بىن الدېننىڭ بازا . تالىبان ھاكىمىيىتى ناھايىتى تېزال يىمىرىلدى. ھۇجۇم قوزغىدى

  . تهشكىالتىمۇ قاقشاتقۇچ زەربىگه ئۇچرىدى

  

تېررورچى "شهرقىي تۈركىستان"خهلقائرا تېررورچى تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن . 2

  كۈچلىرى

  

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى جۇڭگونىڭ بىخهتهرلىكى ۋە " ستانشهرقىي تۈركى    "

مۇقىملىقى ئۈچۈن زور ئاپهت بولۇپال قالماي، يهنه خهلقائرا تېررورىزمنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي 

تېررورچىلىرىنىڭ جىنايهتلىرى خهلقائرادا خېلى بۇرۇنال ئايان " شهرقىي تۈركىستان. "قىسمى

گومۇ خېلى بۇرۇنال خهلقائرانىڭ تېررورىزمغا قارشى كۈرىشىگه بولۇشقا باشلىغان بولۇپ، جۇڭ

ۋەھالهنكى بۇ قېتىمقى پۈتۈن دۇنيانىڭ تېررورىزمغا قارشى . ھهمكارلىشىشقا باشلىغانىدى

بۆلگۈنچى، تېررورچى تهشكىالتالر تىزىملىكىگه " شهرقىي تۈركىستان"بىرلهشمه ھهرىكىتىدە 

قا قارشى كۈرىشىدىكى قهتئىي ئىرادىسى ۋە جۇڭگو خهلقىنىڭ تېررورلۇق. كىرگۈزۈلدى

تىرىشچانلىقى دۇنيانىڭ مۇئهييهنلهشتۈرۈشىگه ئېرىشىپ، دۇنيانىڭ تېررورىزمغا قارشى 

  . كۈرىشىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولۇپ قالدى

 يىللىرىدىن كېيىن، ئافغانىستاندىكى تالىباننىڭ كۈچىنىڭ زورىيىشى، – 90 ئهسىرنىڭ – 20     

 بازا تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشى ھهمدە ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالرنىڭ يېڭىدىن بىن الدېننىڭ

مۇستهقىل بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىنىڭ قااليمىقان ۋەزىيىتى ۋە قويۇق دىنىي كهيپىياتىدىن 
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ناھايىتى تېزال تارقالدى ھهم بهكال ئهدەپ " ئۈچ خىل كۈچ"پايدىلىنىشىغا ئهگىشىپ، بۇ يهردە 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى " شهرقىي تۈركىستان"سېسىق نامى پۇر كهتكهن . كهتتى

ئۇالرنىڭ ھهرىكىتى ئاالقىدار دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي مۇقىملىقى، دۆلهت . مۇھىم كۈچ ئىدى

كه "ئۈچ خىل كۈچ"بۇنىڭ بىلهن . بىرلىكى ۋە ئىقتىسادىي تهرەققىياتىغا ئېغىر تهسىر يهتكۈزدى

خهلقائرا تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىشتا ئۆزئارا ھهمكارلىشىش تهدرىجى زەربه بېرىش، 

 – 1996. جۇڭگو، رۇسىيه ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلهتلهرنىڭ ئورتاق تونۇشىغا ئايالندى
يىلى جۇڭگو رۇسىيه، قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن 

بۇ قېتىمقى يىغىن جۇڭگو بىلهن رۇسىيه، قازاقىستان، . چتىشاڭخهي شهھىرىدە يىغىن ئا

قىرغىزىستان، تاجىكىستانالرنىڭ ئورتاق چېگرا ھهققىدىكى سۆھبىتىنىڭ راۋاجى بولۇپ، يهتته 

 كۈنى – 26 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1996 قېتىم سۆھبهتلىشىش ئارقىلىق، بۇ قېتىم، يهنى 22يىلدا 

چېگرا رايونالردا ھهربىي ئىشالر بويىچه "جهم بولۇپ، ھهرقايسى ئهل باشلىقلىرى شاڭخهيگه 

نى ئىمزاالپ، جۇڭگو شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه "ئۆزئارا ئىشىنىشنى كۈچهيتىش توغرىسىدا كېلىشىم

نى (   ) ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىنىڭ مۇقىملىقى ۋە بىخهتهرلىكىنى قوغداش مېخانىزمى 

 تهرەپلهر يهنه ھهمكارلىق ئاساسىدا دۆلهت شۇنىڭدىن كېيىن، ھهرقايسى. ئورناتتى

باشلىقلىرىنىڭ كېڭىشىش تېمىسىنى چېگرا رايونالردا ھهربىي ئىشالر بويىچه ئۆزئارا ئىشىنىش 

ۋە ھهربىي ھازىرلىقالرنى قىسقارتىشتىن بهش دۆلهتنىڭ سىياسىي، دىپلوماتىيه، ھهربىي 

ۇميۈزلۈك ھهمكارلىشىشىغا ئىشالر، بىخهتهرلىك، ئىقتىساد قاتارلىق كۆپ ساھهدە ئوم

. كېڭهيتىپ، بۇ مېخانىزمنى كۆپ قاتالملىق، كۆپ ساھهدىكى ھهمكارلىشىش يولىغا باشلىدى

رايون بىخهتهرلىك ۋەزىيىتىنىڭ تهرەققىياتى ۋە تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش ۋەزىيىتىنىڭ 

تلىك باشلىقالر  نۆۋە– 6 ئايدا شاڭخهيدە ئۆتكۈزۈلگهن – 6 يىلى – 2001ئېھتىياجىغا ئاساسهن، 

شاڭخهي بهش "يېقىندا . يىغىنىدا ئۆزبېكىستان بۇ تهشكىالتقا رەسمىي ئهزا بولۇپ كىردى

دىن ئىبارەت بۇ ئۈنۈملۈك مېخانىزمنى تېخىمۇ يۇقىرى سهۋىيىگه كۆتۈرۈش " دۆلهت ھهمكارلىقى

 ئۈچۈن، ئالته دۆلهت باشلىقلىرى بۇ ئاساستا كۆپ ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، كۆپ

تهرەپلىمىلىك، رايون خاراكتېرلىك بىر ھهمكارلىق تهشكىالتى قۇرۇشنى قارار قىلدى ھهمدە 

  شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى"(

شۇنىڭ بىلهن بىلله ئالته دۆلهت باشلىقلىرى يهنه . نى ئىمزالىدى"نى قۇرۇش خىتابنامىسى)

تهرلىك ئېھتىياجىنى شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىغا ئهزا دۆلهتلهرنىڭ مۇقىملىق ۋە بىخه

تېررورىزم، بۆلگۈنچىلىك ۋە ئهسهبىيلىككه زەربه بېرىش شاڭخهي "چىقىش قىلىپ، 

بۆلگۈنچىلىك ۋە ئهسهبىيلىكتىن ئىبارەت ئۈچ خىل , بۇ تېررورىزم. نى ئىمزالىدى"ئهھدىنامىسى

 .كۈچكه زەربه بېرىشنىڭ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئاساسىي تېمىسى بولغانلىقىنى چۈشهندۈردى

 مهجبۇرىيهتنى ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىشنى، ئورتاق تهدبىر –ئالته دۆلهت بۇ ساھهدىكى ھوقۇق 
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قوللىنىپ، بۇ رايونالرنىڭ خهۋپسىزلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان ھهرخىل كۈچلهرگه ئورتاق 

شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىنىڭ . زەربه بېرىشنى بهلگىلىدى

  . شى خهلقائرا تېررورىزمغا زەربه بېرىش ھهمكارلىقىدا ياخشى ئۈلگه ياراتتىقۇرۇلۇ

چىالرنىڭ تېررورلۇق ماھىيىتى ۋە تېررورلۇق پائالىيىتىنى "شهرقىي تۈركىستان"    پۈتۈن دۇنيا 

بىرىنچىدىن، . يهنىمۇ تونۇپ يېتىپ، ئۇنى خهلقائرا تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزدى

چىالرنىڭ تېررورلۇق پائالىيهتلىرىگه "شهرقىي تۈركىستان" خهلقائرا سهپ تېررورىزمغا قارشى

رۇسىيىنىڭ چېچىنىيه تېررورچىلىرىنى تىنچىتىش ئۇرۇشىدا . ئائىت زور ئىسپاتالرغا ئېرىشتى

تېررورچىلىرى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى ۋە قولغا چۈشتى ؛ " شهرقىي تۈركىستان"خېلى كۆپ 

" شهرقىي تۈركىستان"رورلۇققا قارشى ئۇرۇشىدا يۈزگه يېقىن ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىكى تېر

تېررورچىسى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى ۋە قولغا چۈشتى، يهنه بىرنهچچه يۈزى تىرىپىرەن بولۇپ 

بۇ مهزگىلدە جۇڭگو چېگرا ئىچىدىكى تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى بىتچىت قىلغاندىن . كهتتى

" شهرقىي تۈركىستان" دىن ئارتۇق 100ولغان سىرت، يهنه چېگرىدىن ئوغۇرلۇقچه كىرمهكچى ب

ئۇنسۇرلىرىنى قولغا چۈشۈردى، " ئۈچ خىل كۈچ"تېررورچىسى ۋە باشقا دۆلهت تهۋەلىكىدىكى 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنىڭ خهلقائرا تېررورچى كۈچلهر " شهرقىي تۈركىستان"بۇالر 

قالماستىن، ئۇالرنىڭ پائالىيهت بىلهن بىر بۇرۇندىن نهپهس ئېلىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرۈپال 

ئىككىنچىدىن، ئېلىمىز ھۆكۈمىتى . بازىسىنى جۇڭگوغا يۆتكىمهكى بولۇۋاتقانلىقىنىمۇ ئىسپاتاليدۇ

 – 21 ئاينىڭ – 1 يىلى – 2002. تېررورىزمغا زەربه بېرىش بىرلهشمه سېپىنى يهنىمۇ كېڭهيتتى
) شهرقىي تۈركىستان "(كۈنى جۇڭگو گوۋۇيۈەنى ئاخبارات ئىشخانىسى ئېالن قىلغان

" شهرقىي تۈركىستان"سهرلهۋھىلىك ماقاله " تېررورچىلىرى جىنايىتىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

" شهرقىي تۈركىستان"تېررورچىلىرىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه 

س تېررورچى كۈچلىرى بىلهن خهلقائرا تېررورچى كۈچلهر ئوتتۇرىسىدىكى چهمبهرچا

. ماقالىنىڭ ئېالن قىلىنىشى خهلقائرادا زور ئىنكاس پهيدا قىلدى. مۇناسىۋەتنىمۇ ئېچىپ بهردى

جۇڭگو، ئامېرىكا ھهر ئىككىال : " كۈنى ئامېرىكا گوۋۇيۈەننىڭ باياناتچىسى باۋچېر– 22 ئاينىڭ -  1

خهلقائرا ئوخشاشال . دۆلهت تېررورىزمنىڭ زوراۋانلىق ھهرىكىتىنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىدى

بىز جۇڭگو بىلهن بولغان تېررورىزمغا قارشى . تېررورىزمنىڭ تهھدىتىگه دۇچ كېلىۋاتىدۇ

شىنجاڭ ياكى جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرىدا يۈز بهرگهن تېررورلۇق . ھهمكارلىقىمىزنى قهدىرلهيمىز

تېررورچىلىرى " شهرقىي تۈركىستان"ئۈچىنچىدىن، . دېدى" ھهرىكهتلىرىگه قارشى تۇرىمىز

جۇڭگو . ۇنيا تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىپ، خهلقائرا تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلدىد

تېررورچىلىرى جىنايىتىدىن قېچىپ ) شهرقىي تۈركىستان"(گوۋۇيۈەنى ئاخبارات ئىشخانىسىنىڭ 

سهرلهۋھىلىك ماقالىسى ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى " قۇتۇاللمايدۇ

تېررورچىلىرىغا قارشى كۈرىشى زور بىر قىسىم دۆلهتلهرنىڭ ھېسداشلىقى " ركىستانشهرقىي تۈ"
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 كۈنى ئامېرىكا گوۋۇيۈەنىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن دۆلهت – 26 ئاينىڭ – 8. ۋە قوللىشىغا ئېرىشتى

" شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"ئىشلىرى كاتىپى ئامىتېچ بېيجىڭدا ئامېرىكىنىڭ 

ئامېرىكا . ورچى تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزگهنلىكىنى جاكارلىدىتهشكىالتىنى تېرر

تهشكىالتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"گوۋۇيۈەنىنىڭ باياناتچىسىمۇ ئامېرىكىنىڭ 

ئارقىدىنال ب د ت خهۋپسىزلىك . ئامېرىكىدىكى مهبلىغىنى توڭلىتىدىغانلىقىنى جاكارلىدى

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم "ىالتالرنى جازاالش كومىتېتى كېڭىشىنىڭ تېررورچى تهشك

ب د ت ۋە باشقا كۆپلىگهن . نى قارار قىلدى"ھهرىكىتىنى جازاالش تىزىملىكىگه كىرگۈزۈش 

تېررورچىلىرىنى ئېتىراپ قىلىشى ھهم ئۇنى خهلقائرا " شهرقىي تۈركىستان"دۆلهتلهرنىڭ 

تېررورچىلىرىغا زەربه " شهرقىي تۈركىستان "تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈشى ئېلىمىزنىڭ

  . بېرىشىنى تېخىمۇ زور خهلقائرالىق مهدەتكه ئېرىشتۈردى

بۆلگۈنچى، " شهرقىي تۈركىستان"    خهلقائرا تېررورىزمنىڭ مۇھىم تهركىبىي قىسمى بولغان 

تېررورچى كۈچلىرى خهلقائرا تېررورچىالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن، قاتتىق 

زەربىگه ئۇچراپ، شىنجاڭغا قوشنا بولغان ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىياد مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش 

نى مىسالغا "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى. "بوشلۇقى زور دەرىجىدە تارىيىپ كهتتى

 نهچچىسى 70ئالساق، ئۇنىڭ قوراللىق ئۇنسۇرلىرى ئافغانىستاندا ئېغىر زەربىگه ئۇچراپ، 

نلىرى تىرىپىرەن بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا، جهنۇبىي ئاسىيا ۋە غهربىي ئاسىيادىكى قالغا. ئۆلدى

دۆلهتلهرگه قاچتى ؛ ئۇنىڭ خهلقائرادىكى مالىيه مهنبهسىمۇ ئۈزۈپ تاشلىنىپ، خهلقائرانىڭ 

  . تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇشىنىڭ زەربىسىدە يوقىلىشقا قاراپ يۈزلهندى

  

   ئۇرغا قالغان چاشقان– سىياسىيىسىدىكى ئۇر ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىيا رايون. 3

  

     خهلقائرانىڭ تېررورىزمغا زەربه بېرىشى ھهمدە خهلقائرا جامائهتچىلىكنىڭ كۈچلۈك 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنى ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىيا " شهرقىي تۈركىستان"ئهيىبلىشى 

يالندۇرۇپ، كىمال كۆرسه زەربه  ئۇرغا قالغان چاشقانغا ئا–رايون سىياسىيىسىدىكى ئۇر 

بۇ خىل ۋەزىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى خهلقائرانىڭ . بېرىدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى

تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشى ۋە جۇڭگونىڭ تىرىشچانلىقىدىن باشقا، يهنه ئوتتۇرا، جهنۇبىي 

  . مۇ مۇناسىۋەتلىكئاسىيادىكى دۆلهتلهرنىڭ دۆلهت ئىچى ۋەزىيىتى ۋە رايون سىياسىيىسى بىلهن

     ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىيادىكى ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ دۆلهت ئىچى ۋەزىيىتىدىن ئېلىپ 

ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىچكى ۋەزىيىتىنىڭ مۇقىم بولۇشىغا، مىللهتلهرنىڭ ئىناق 

هر مۇستهقىل ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلهتل. بولۇشىغا، ئىقتىسادىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا موھتاج

بولغان دەسلهپكى مهزگىللهردە، ھهقىقهتهنمۇ مىللهت ئېڭى، دىنىي ئاڭ بىر مهزگىل 
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ئىدىيىسى " پانتۈركىزم"لهر بۇ يهردە يىلتىز تارتىپ، يېڭى "ئۈچ خىل كۈچ"كۈچهيگهنلىكتىن 

لىك لېكىن، بۇ دۆلهتلهر ناھايىتى تېزال ئۆزلىرىنىڭ كۆپ مىللهت. يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلگهنىدى

دۆلهت ئىكهنلىكىنى، ھهربىر دۆلهتته نهچچه ئون مىللهت بارلىقىنى، ئاساسىي مىللهتلىك 

ئېڭىنىڭ زىيادە ئۆرلهپ كېتىشىنىڭ دۆلهت ئىچىدىكى مىللهتلهر مۇناسىۋىتىنىڭ مۇرەككهپلىشىپ 

كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، دۆلهت ئىچىدە مۇقىمسىزلىق پهيدا قىلىدىغانلىقىنى تونۇپ 

مۇ بۇ دۆلهتلهرنى "پانتۈركىزم"يهنه كېلىپ بىر مهزگىل يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلگهن . يهتتى

بۈيۈك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلدۇردىيۇ، ئۇالرغا يهنه ئهمهلىيهتته مهۋجۇت 

بۇ خهلقائرانىڭ ئهمهلىيىتىگه . مىللىتى دېگهن يېڭى بويۇنتۇرۇقنى سالدى" بۈيۈك تۈرك"بولمىغان 

دىنىي جهھهتته، گهرچه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . الرنىڭ دۆلهت ئهھۋالىغا ماس كهلمهيتتىھهم ئۇ

 ى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ 80% نهچچه مىليون نوپۇسنىڭ 60

كۆپچىلىكى ئىسالم دىنىدىكى مۆتىدىللهردىن بولۇپ، ئهسهبىي دىنىي ئىدىيه بۇ دۆلهتلهرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن بىلله ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ئىقتىسادنى . هيتىۋېتهتتىمۇقىمسىزلىقىنى كۈچ

تهرەققىي قىلدۇرۇشتهك جىددىي ۋەزىيهتكه دۇچ كهلگهن بولۇپ، تىنچ بولغان سىياسىي 

پاكىتسان بىلهن . ۋەزىيهت ئىقتىسادنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ تۈپ كاپالىتى ئىدى

دۆلهتنىڭ مۇقىم بولۇشىغا، بۇ ئارقىلىق ئىجتىمائىي، ئافغانىستاننى ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ، ئۇالر 

بولۇپمۇ ئافغانىستان . ئىقتىسادىي تهرەققىياتقا كاپالهتلىك قىلىشقا جىددىي موھتاج ئىدى

مىللهت، دىن ۋە تېررورىزم قاتارلىق سهۋەبلهر تۈپهيلى، ئۇزۇن مۇددەت ئىچكى ئۇرۇش پاتقىقىغا 

  . مراتلىق گىردابىغا بېرىپ قالغانىدىپېتىپ  قالغاچقا، دۆلهت ئومۇميۈزلۈك نا

     رايون سىياسىيىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇالر يېقىن قوشنىالردىن، جۇڭگو بىلهن 

ۋەقهسىدىن "  سېنتهبىر– 11. "ئافغانىستانمۇ تارىختىن بۇيان ياخشى ئاالقىنى ساقالپ كهلگهن

ىدىن پايدىلىنىپ، ئافغانىستان كېيىن، ئېلىمىز خهلقائراۋى تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش پۇرسىت

ئافغانىستان شىنجاڭنىڭ غهربىي جهنۇبىدا بولۇپ، داڭلىق ۋاخان . بىلهن ھهمكارلىق ئورناتتى

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جهنۇبىي ئاسىيانىڭ جۇغراپىيىلىك . كارىدورى ئارقىلىق تۇتىشىپ تۇرىدۇ

نىڭ ئارىلىقىدا بولۇپ، ئۇنى ئوتتۇرا ئهھۋالىدىن قارىغاندا، ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن جهنۇبىي ئاسىيا

دىن ۋە مىللهت . ئاسىيا بىلهن جهنۇبىي ئاسىيانىڭ جۇغراپىيىلىك بهلۋېغى دېيىشكه بولىدۇ

نۇقتىسىدىن قارىغاندىمۇ ئۇ يهنىال شۇنداق بهلۋاغلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، دىنىي جهھهتته ئۇ ئوتتۇرا 

 ئاسىياغا تۇتىشىدىغان كۆۋرۈكى ؛ مىللهت شهرقتىكى مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ ئوتتۇرا، جهنۇبىي

جهھهتته ئۇنىڭ شىمالىدا تاجىك، ئۆزبېك قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرى بار، ئۇنىڭدىكى 

بۇ خىل . ئاساسىي مىللهت بولغان پۇشتۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى پاكىستاندا ئولتۇراقالشقان

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنى " انشهرقىي تۈركىست"ۋەزىيهت خهلقائرادا تېررورىزم ۋە 

. ھهسهن مهخسۇم دەل بۇالرنىڭ تىپىك ۋەكىلى. ھهرىكهت بوشلۇقى بىلهن تهمىن ئهتكهن
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ئامېرىكا تالىبانغا زەربه بهرگهندىن كېيىن،  دۆلىتىمىز تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش جهھهتته 

 ئايدا – 1 يىلى – 2002. ئافغانىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى بىلهن ھهمكارلىقنى كۈچهيتتى

ئافغانىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى كارزايى جۇڭگونى زىيارەت قىلغاندا، دۆلهت 

 ئايرىم ھالدا ئۇنىڭ بىلهن تېررورلۇققا –رەئىسى جياڭ زېمىن بىلهن زۇڭلى جۇ رۇڭجى ئايرىم 

ېڭى كارزايى ئافغانىستان تۇپرىقىدا ي. قارشى تۇرۇش مهسىلىسىدە بىر پىكىرگه كهلدى

تېررورىزمنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه، تېررورچىالرنىڭ ئافغانىستاننىڭ قوشنا دۆلهتلىرىگه 

زىيانكهشلىك قىلىشىغا يول قويمايدىغانلىقى، ئافغانىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگو 

تهرەپنىڭ دىققهت قىلىۋاتقانلىقىنى پۈتۈنلهي توغرا چۈشىنىدىغانلىقى، ھهرقانداق بىر تېررورچى 

نىڭ ئافغانىستاندا داۋاملىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا يول قويمايدىغانلىقى، ئافغانىستاننىڭ كۈچ

تېررورچىلىرىنىڭ ھهرىكىتىگه زەربه بېرىشىگه پۈتۈن " شهرقىي تۈركىستان"جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ 

 – 7 يىلى – 2002. كۈچى بىلهن ماسلىشىشنى ۋە مهدەت بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى
نىڭ قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شهھىرىدە ئېچىلغان يىغىنىغا "شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى"ا ئايد

 ئافغانىستان رەھبهرلىرى يهنه كۆرۈشۈپ  تېررورىزمغا قارشى –جۇڭگو . ئافغانىستانمۇ قاتناشتى

ئافغانىستاننىڭ تېررورلۇققا قارشى . تۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا زەربه بېرىش مهسىلىسىنى كېڭهشتى

ش كۈرىشىدە جۇڭگو ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى بىلهن بولغان ئاالقىسى ۋە ھهمكارلىقى تۇرۇ

  . يهنىمۇ كۈچهيدى

      جۇڭگو بىلهن پاكىستاننىڭ دوستانه مۇناسىۋىتى ئون نهچچه يىللىق سىناقنى باشتىن 

كارلىشىپ پاكىستاننىڭ تېررورىزمغا قهتئىي زەربه بېرىشى، جۇڭگو بىلهن پائال ھهم. ئۆتكۈزگهن

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىگه زەربه بېرىشى ھهم ئۆز دۆلىتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"

بىرىنچىدىن، .  پاكىستان دوستلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ تهلىپى–ئهمهلىي ئهھۋالىنىڭ، ھهم جۇڭگو 

پاكىستاننىڭ ئىچكى ئهھۋالىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، پاكىستاننىڭ غهربى ئافغانىستان بىلهن 

شۇنىڭ . ىشىدىغانلىقتىن، پاكىستان ھۆكۈمىتى تالىبان ھاكىمىيىتىنى ئىزچىل قولالپ كهلگهنتۇت

بىلهن بىلله تارىخىي سهۋەب تۈپهيلىدىن پاكىستان بىلهن ئافغانىستان دىن، مىللهت ۋە قهبىله 

قاتارلىق جهھهتهردە زىچ باغالنغان بولۇپ، تالىبان ۋە بىن الدىننىڭ ئادەملىرى ھهمدە باشقا 

بولۇپمۇ . ېررورلۇق تهشكىالتلىرى ۋە ئهسهبىي دىنىي تهشكىالتالر پاكىستاندا ھهرىكهت قىلىدۇت

كهشمىر رايونىدا مىللهتچى كۈچلهر، تېررورچى كۈچلهر ۋە ئهسهبىي دىنىي كۈچلهر ئهڭ 

 مىڭ كۋادرات 190 كهشمىر، كۆلىمى تهخمىنهن –كهشمىرنىڭ تولۇق ئاتىلىشى چام . گهۋدىلىك

.  چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربىي شىمالىغا جايالشقان– 2لۇپ، جهنۇبىي ئاسىيا كىلومېتىر بو

پاكىستان، جۇڭگو، ئافغانىستان، ھىندىستان ئارىلىقىدا بولۇپ، جۇغراپىيىلىك ئورنى ئىنتايىن 

 ى ئىسالم دىنىغا، قالغانلىرى ھىندى دىنى، سىخ دىنى ۋە بۇددا 77%ئاھالىسىنىڭ . مۇھىم

 يىلى ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئايرىلغان چاغدا، ئهنگلىيىنىڭ – 1947. دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ
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ھىندىستاندا تۇرۇشلۇق باش ۋالىيىسىنىڭ مونباتون اليىھىسى كهشمىرنىڭ تهۋەلىك مهسىلىسىنى 

ھهل قىلماي، ئۇ تهدرىجىي ھالدا ھىندىستان بىلهن پاكىستان سىياسىيىسىنىڭ قىزىق نۇقتىسىغا 

 يىلى ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئوتتۇرىسىدا كهشمىرنىڭ تهۋەلىك – 1947. ئايلىنىپ قالغان

كېيىن، ب د ت نىڭ . مهسىلىسى ئۈستىدە ئۇرۇش پارتالپ، بۇ ئۇرۇش ئىككى يىل داۋام قىلغان

 يىلى ئۇرۇش توختىتىپ، ھىندىستان كهشمىر – 1949مۇرەسسه قىلىشى بىلهن ئىككى تهرەپ  

هن ئاھالىسىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمىنى، پاكىستان كهشمىر زېمىنىنىڭ بهشتىن ئۈچ قىسمى بىل

شۇ . زېمىنىنىڭ بهشتىن ئىككى قىسمى بىلهن ئاھالىسىنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىنى كونترول قىلغان

 يىلى يهنه ئىككى قېتىم – 1971 يىلى ۋە – 1965ئىشتىن كېيىن ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا 

نگىچه ھهل قىلىنمىغان بولسىمۇ، ھىندىستان كهشمىر مهسىلىسى تا بۈگۈ. ئۇرۇش پارتلىدى

چېگرا ھالقىغان تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنى "پاكىستاننىڭ كهشمىر مهسىلىسى سىياسىتىنى 

دەپ ئهيىبلهپ، كهشمىردىكى ھىندىستانغا قارشى ھهرىكهتكه خهلقائرادا " قوللىغانلىق

. ولغا كهلتۈرمهكچى بولدىقالپىقىنى كىيدۈرۈپ، خهلقائرانىڭ ھېسداشلىقىنى ق" تېررورلۇق"

ئۇنىڭدىن باشقا ئۇزۇن مۇددەت ھىندىستان بىلهن پاكىستاننىڭ باشقۇرۇشىدا تۇرۇپ كهلگهن 

كهشمىردە يېقىندىن بېرى ئهسهبىي دىنىي كۈچلهرنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلهن مۇستهقىللىق 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى كهشمىردە " شهرقىي تۈركىستان. "خاھىشى باش كۆتۈردى

شۈبھىسىزكى، بۇ . ئۇيغۇر ئهۋالدلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن پايدىلىنىپ، پائالىيهتلىرىنى قانات يايدۇردى

مانا بۇالر پاكىستاننىڭ تېررورىزمغا قارشى . كهشمىرنىڭ تىنچسىزلىقىنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋېتىدۇ

 ئىككىنچىدىن، جۇڭگو بىلهن پاكىستان ئىككى تهرەپنىڭ. تۇرۇشىنىڭ مۇھىم ئىچكى ئامىلى

شهرقىي " يىللىرىدىن كېيىن، – 90 ئهسىرنىڭ – 20دوستانه مۇناسىۋىتىدىن قارىغاندا، 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى پاكىستان چېگرىسىدىال ھهرىكهت قىلىپ قالماي، " تۈركىستان

 يىلىدىن كېيىن، جۇڭگو بىلهن – 1997. يهنه پاكىستان ئارقىلىق جۇڭگوغا قورال يۆتكىدى

 – 10 يىلى – 1998. ۇققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە ھهمكارلىقنى كۈچهيتتىپاكىستان تېررورل
 كۈنى جۇڭگو بىلهن پاكىستان كېلىشىم ئىمزاالپ، جۇڭگو بىلهن پاكىستاننىڭ – 31ئاينىڭ 

دوستانه مۇناسىۋىتىگه زىيان يهتكۈزىدىغان چېگرا ھالقىغان تېررورىزم ۋە جىنايى ھهرىكهتلهرنى، 

 دورا ئهتكهس قىلىشنى – ياراغ، ئوق –لىق جۇڭگوغا زەھهر، قورال بولۇپمۇ قونجىراپ ئارقى

ۋەقهسىدىن كېيىن، جۇڭگو بىلهن پاكىستاننىڭ بۇ جهھهتتىكى "  سېنتهبىر– 11. "تىزگىنلىدى

پاكىستان چېگرىدىن كىرىشنى باشقۇرۇشنى كۈچهيتىپ، . ھهمكارلىقى يهنىمۇ كۈچهيدى

شۇنىڭ بىلهن بىلله جهنۇبىي شىنجاڭ رايونى . تېررورچىالرنىڭ ئېلىمىزدىن كىرىشىنى توستى

پاكىستان، ئافغانىستانالر بىلهن چېگرىلىنىدىغانلىقتىن، چېگرا سىرتىدىكى تېررورچىالرنىڭ 

چېگرا ئىچىگه سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ تهلىپىگه 

گوغا كىرىدىغانالرنى قاتتىق تهكشۈرۈپ، بىنائهن پاكىستان قاراقۇرۇم تاشيولى ئارقىلىق جۇڭ
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يېقىندىن بېرى خهلقائرادا . جۇڭگونىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرىشىگه كۈچلۈك ماسالشتى

تېررورلۇققا قارشى كۈرەشنىڭ قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئهگىشىپ، جۇڭگو بىلهن پاكىستان 

، ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا تېررورلۇق قارشى كۈرەشته كېڭىشىش مېخانىزمى ئورنىتىلىپ

شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه پاكىستاننىڭ دىنىي . ئىشالردا كېڭىشىپ ۋە ھهمكارلىشىپ كهلدى

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىنىڭ قهتئىي " شهرقىي تۈركىستان"ساھهسىمۇ ئېلىمىز ھۆكۈمىتىگه 

نالردا ئىككى تهرەپ ئارمىيىلىرى چېگرا رايو. قوللىمايدىغانلىقى ھهققىدە ئېنىق ۋەدە بهردى

تېررورلۇققا قارشى ھهربىي ھهمكارلىقنى قانات يايدۇرۇپ، تېررورلۇققا قارشى ھهربىي مانېۋىر 

ئىككى تهرەپ تېررورلۇققا قارشى خهلقائرالىق ھهمكارلىققا ئىزچىل تۈردە پائال . ئۆتكۈزدى

قاتنىشىپ، خهلقائرا تېررورلۇققا قارشى كۈرەشنى ئاخىرىغىچه داۋامالشتۇرۇشنى 

  . انلىقىنى بىلدۈرۈشتىخااليدىغ

     جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى بىلهنمۇ ئىزچىل تۈردە ياخشى مۇناسىۋەتنى ساقالپ 

ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى مۇستهقىل بولۇشىغىال جۇڭگو تېزلىكته ئۇالرنى ئېتىراپ . كهلدى

 كېيىن، مۇۋەپپهقىيهتلىك ئىشقا كىرىشكهندىن" شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى. "قىلدى

ھهمكارالشقۇچى تهرەپلهر ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي، دىپلوماتىيه، ھهربىي ئىشالر، 

 سودا قاتارلىق جهھهتلهردىكى ھهمكارلىقنىڭ مۇھىملىقىنى، –خهۋپسىزلىك ۋە ئىقتىساد 

ئىقتىسادىي ھهمكارلىقنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنىڭ تولىمۇ زورلىقىنى بارغانسېرى تولۇق تونۇپ 

لۇپمۇ، جۇڭگونىڭ غهربىي رايونالرنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيىسىنىڭ يولغا بو. يهتتى

 سودا ھهمكارلىقنى ياخشى –قويۇلۇشى جۇڭگونىڭ ئهتراپتىكى دۆلهتلهر بىلهن بولغان ئىقتىساد 

شاڭخهي ھهمكارلىق "نۆۋەتته، جۇڭگو ئاالقىدار دۆلهتلهر بىلهن . پۇرسهتلهر بىلهن تهمىن ئهتتى

رامكىسىدا ئالته دۆلهتتىن تهشكىل تاپقان ئهركىن ئىقتىسادىي سودا رايونى قۇرۇپ، " ىتهشكىالت

نى تېخىمۇ ئهمهلىي، كۆپ خىلالشقان ۋە مۇقىم بولغان "شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى"

خهۋپسىزلىك بىلهن ئىقتىسادنىڭ مۇناسىۋىتى . تهرەققىيات نىشانىغا باشلىماقچى بولۇۋاتىدۇ

 سودا تهرەققىياتىنىڭ –ۇقىم بولغان سىياسىي، ئىجتىمائىي مۇھىت ئىقتىساد م. ئىنتايىن ئېنىق

كهلگۈسىدە .  سودىنىڭ گۈللىنىشى خهۋپسىزلىكنى يهنىمۇ ئىلگىرى سۈرىدۇ–ئاساسى، ئىقتىساد 

جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ تېز، مۇقىم تهرەققىي قىلىشى، شۈبھىسىزكى، جۇڭگو بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا 

  . ىۋىتىنى يېڭى دەۋرگه ئېلىپ كىرىدۇدۆلهتلىرىنىڭ مۇناس

ۋەقهسىدىن كېيىن گهرچه ئامېرىكا ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىياغا "  سېنتهبىر– 11"    شۇڭا، 

سىڭىپ كىرگهن بولسىمۇ، ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ سىياسىتىدىن قارىغاندا، چوڭ دۆلهتلهر بىلهن 

مۇشۇنداق ئىكهن، . ھىدىلىكى قىلدىدوستانه مۇناسىۋەتنى ساقالشنى ئۆز سىياسىتىنىڭ تۈپ ئاال

 دەريالىرى ئۇالرنىڭكى بىلهن تۇتىشىپ كهتكهن تۇرسا، –چوڭ دۆلهت بولغان جۇڭگونىڭ تاغ 

دوستانه مۇناسىۋەتنىڭ بولماسلىقى مۇمكىنمۇ ؟ شۇ سهۋەبتىن، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ئېنىق 
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تهۋەسىدە جۇڭگونى كۈچلىرىنىڭ ئۆز " شهرقىي تۈركىستان"ئورتاق تونۇشقا كېلىپ، 

پارچىاليدىغان ھهرقانداق پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىشقا قهتئىي قارشى تۇرۇپ، جۇڭگوغا  

جۇڭگو . قارىتىلغان ھهرقانداق زوراۋانلىق، تېررورلۇق پائالىيهتلىرىگه يول قويمىدى

. وللىدىبۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرىگه زەربه بېرىشىنى ق" شهرقىي تۈركىستان"ھۆكۈمىتىنىڭ 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىيادا ھهرقايسى " شهرقىي تۈركىستان"

 ئۇرغا قاپتۇ –دۆلهتلهرنىڭ بىرلىشىپ زەربه بېرىشىگه ئۇچراپ، كوچىدىن ئۆتكهن چاشقان ئۇر 

" شهرقىي تۈركىستان"دېگهندەك كۈنگه قالدى، بىر مهھهل كۆرەڭلهپ تېرىسىگه سىغماي قالغان 

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى قاتتىق زەربه تۈپهيلى غهربىي ئاسىيا، ئوتتۇرا شهرق قاتارلىق 

  .جايالرغا قېچىش، ياكى بولمىسا يوشۇرۇنۇپ پۇرسهت كۈتۈش تهقدىرىگه دۇچ كهلدى

  

 – 11"بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ گۇرۇھلىرى ۋە ئۇنىڭ " شهرقىي تۈركىستان" پاراگراف – 2
  كېيىنكى يۈزلىنىشىۋەقهسىدىن " سېنتهبىر

  

ۋەقهسىدىن كېيىن، خهلقائرا جهمئىيهتنىڭ تېررورىزمغا ئورتاق زەربه "  سېنتهبىر– 11      "

بېرىشى ئارقىسىدا، بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ بازا تهشكىالتى ۋە تالىبان ھاكىمىيىتىگه قاقشاتقۇچ 

 رۇسىيه بىلهن زەربه بېرىشى، يهنه كېلىپ دۆلىتىمىزنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ۋە

ھهمكارلىشىشى ئارقىسىدا، بىن الدىن باشچىلىقىدىكى خهلقائرا تېررورچى كۈچلهر بىلهن قويۇق 

تېررورچى كۈچلىرى خهلقائرا تېررورچىالر تىزىملىكىگه " شهرقىي تۈركىستان"ئاالقىسى بولغان 

ۇالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈستىگه ئ. كىرگۈزۈلۈپال قالماي، يهنه قاتتىق ھهربىي زەربىگه ئۇچرىدى

خهلقائرادىكى مهۋجۇتلۇق ۋە پائالىيهت بوشلۇقىمۇ زور دەرىجىدە  تارايغانلىقتىن، ئىچكى 

قىسىمىدىكى بۆلۈنۈشمۇ روشهنلىشىپ، تهرتىپكه سېلىپ قايتا تهشكىللهش ۋەزىيىتى 

  . كهسكىنلهشتى

  

  بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ گۇرۇھلىرى" شهرقىي تۈركىستان. "1

  

ۆلگۈنچى كۈچلىرى نهچچه ئون يىللىق ئۆزگىرىش ئارقىلىق ئىچكى ب" شهرقىي تۈركىستان     "

 چېگرىسىنى قانداق ئاجرىتىش ئۇنى –ئۇالرنىڭ چهك . قىسىمدا نۇرغۇن تارماقالر بارلىققا كهلدى

توغرا تونۇشىمىز ۋە ئهھۋالنى ھهقىقهتنى ئهمهلىيهتتىن ئىزدىگهن ئاساستا چۈشىنىشىمىز بىلهن 

ي، يهنه ئۇنىڭ بىلهن بولغان كۈرەش سىياسىتىمىزنى بهلگىلىشىمىز مۇناسىۋەتلىك بولۇپال قالما

بۇ . بۇ جىددىي، شۇنداقال چوڭقۇر تهتقىق قىلىشقا تېگىشلىك مهسىله. بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىك

" شهرقىي تۈركىستان"يهردە پهقهت شهرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ ئاتالمىش 
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دىكى ۋاسىتىسىگه ئاساسهن ئۇالرنى چوڭ جهھهتتىن مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش يولى

  . غا بۆلىمىز"زوراۋان تېررورچىالر"ۋە " قوراللىق قارشىلىق كۆرسهتكۈچلهر"، "مۆتىدىللهر"

تۇرۇپ شىنجاڭنى مۇستهقىل " زوراۋانلىق ۋاسىتىسىنى قولالنماي" "مۆتىدىللهر"     ئاتالمىش 

" ئىنسانىي ھوقۇق"اندا، ئۇالر غهربنىڭ كونكرېت قىلىپ ئېيتق. قىلماقچى بولغانالردۇر

تىن ئۈستۈن تۇرىدۇ "ئىگىلىك ھوقۇق" "ئىنسانىي ھوقۇق"نهزەرىيىسىگه ماسلىشىپ،ئاتالمىش 

دېگهن قاراشتىن پايدىلىنىپ، بۆسۈش نۇقتىسى تېپىشنى ۋە غهربنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشنى 

رنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى مىللهتله"ئىزدەۋاتقانالر ياكى توختىماي ئۆزگىرىپ تۇرۇۋاتقان 

 يىللىرىدىن كېيىنكى شهرقىي – 90 ئهسىرنىڭ – 20نهزەرىيىسىنى بايراق قىلىپ، " بهلگىلهش

ياۋروپادىكى ئۆزگىرىش ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى كهلتۈرۈپ چىقارغان مىللىي 

 چۈشىنى دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىل بولۇش دولقۇنىدىن پايدىلىنىپ، مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش

  . ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغانالردۇر

ھاكىمىيهتنى قورال كۈچى بىلهن " "قوراللىق قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهر"     ئاتالمىش 

كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، مۇنتىزم قوشۇن ۋە پارتىزانلىق ئهترىتى . بولغانالردۇر" تارتىۋالماقچى

شهرقىي "رقىلىق شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىپ،قۇرۇپ، پارتىزانلىق ئۇرۇشى ۋە مۇنتىزم ئۇرۇش ئا

  . قۇرغۇچىالردۇر" تۈركىستان

زوراۋانلىق، تېررورلۇق ۋاسىتىسىنى، يهنى پارتلىتىش، " زوراۋان تېررورچىالر"     ئاتالمىش 

يوشۇرۇن ئۆتۈش، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، تۇتقۇن قىلىش ۋە بۇالڭچىلىق قىلىش قاتارلىق 

ئىچىدە قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلىپ، خهلقائرانىڭ دىققىتىنى ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ، دۆلهت 

" شهرقىي تۈركىستان. "قوزغاش ئارقىلىق مۇستهقىللىقنى ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغانالردۇر

  .بۆلگۈنچى كۈچلىرىدىكى بۇ ئۈچ خىل گۇرۇھنىڭ شهكىللىنىشى ئوخشىمايدۇ

شىزاڭ " كۈچلهر داالي المانىڭ  چېگرا سىرتىدىكى بۆلگۈنچى–" مۆتىدىللهر"     ئاتالمىش 

ئهندىزىسىنى قوبۇل قىلىپ، ئوخشاش بولمىغان مهزگىللهردە غهربتىكى جۇڭگوغا " مۇستهقىللىقى

ئىنسانىي "مهيلى . نى مۇجهسسهملهپ شهكىللهنگهن"قاراشالر"قارشى كۈچلهر كۆڭۈل بۆلىدىغان 

نهزەرىيىسى " زى بهلگىلهشمىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆ"نهزەرىيىسى بولسۇن ياكى " ھوقۇق

  . بولسۇن، ھهممىسىال كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن، خاالس

نهزەرىيىسى ماھىيىتىدىن ئېلىپ " ھاكىمىيهتنى قوراللىق كۈچ ئارقىلىق تارتىۋېلىش     "

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"بۇ . دۇر"قوراللىق ئىنقىالب نهزەرىيىسى"ئېيتقاندا، تارىختىكى 

ۋەھالهنكى .  يىللىرى قولالنغان ۋاسىتىدۇر– 40 يىللىرى ۋە – 30 ئهسىرنىڭ – 20لىرى كۈچ

 – 20نهزەرىيىسى ئۇالرنىڭ ئهڭ يېڭى ئهندىزىسى بولۇپ، ئۇ ھهم " زوراۋانلىق، تېررورلۇق"
 يىللىرىدىن كېيىنكى خهلقائرا تېررورلۇق دولقۇنىنىڭ تهسىرىنىڭ نهتىجىسى، – 70ئهسىرنىڭ 

 يىللىرىدىن كېيىنكى ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى تهرەققىياتىنىڭ – 90ىرنىڭ  ئهس– 20ھهم 
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تېررورچىلىرى " شهرقىي تۈركىستان"بۆلگۈنچىلىرى بىلهن " شهرىي تۈركىستان. "نهتىجىسى

ئهسلىدە بىر شهيئىنىڭ ئورتاق مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ۋە ئۆزئارا تايىنىدىغان ئىككى تهرىپى 

بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرىنىڭ ھهممىسىال زوراۋانلىق، تېررورلۇق " نشهرقىي تۈركىستا"بولۇپ، 

ۋاسىتىسىنى قوللىنىشنى تهشهببۇس قىلمىسىمۇ، لېكىن زوراۋانلىق، تېررورلۇق ۋاسىتىسىنى 

تهشكىالتلىرى شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىشنى تهشهببۇس " شهرقىي تۈركىستان"قولالنغان بارلىق 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان"ۈركى، شۇنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش زۆر. قىلىدۇ

نى تهشهببۇس قىلسىمۇ، لېكىن "ھاكىمىيهتنى قورال كۈچى ئارقىلىق تارتىۋېلىش"گهرچه 

يېتهرلىك خادىم تهربىيىلهش ۋە ئۇالرنى قورالالندۇرۇش بىردەمدىال پۈتىدىغان ئىش 

 – 20شۇڭا، . ى قوللىنىدۇبولمىغانلىقتىن، بۇ گۇرۇھمۇ كۆپ ۋاقىتالردا تېررورلۇق ۋاسىتىسىن
" شهرقىي تۈركىستان"ئهندىزىسى " زوراۋانلىق، تېررورلۇق" يىللىرىدىن كېيىن – 90ئهسىرنىڭ 

  . بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرىدا ئاساسلىق ئورۇن ئىگىلىدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"     يهنه شۇنىمۇ چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش الزىمكى، 

 كهلدى قىلىشماي، ئۆزلىرىنىڭ –لىگهن گۇرۇھلىرى ھهرگىزمۇ ئۆزئارا باردى بىز يۇقىرىدا سۆز

گهرچه ھهرقايسى تارىخىي باسقۇچالردا . ئىشلىرى بىلهنال بولىدىغان گۇرۇھالر ئهمهس

 بىرىنى تولۇقالپ، –ھهرقايسى گۇرۇھالرنىڭ تۇتقان ئورنى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇالر بىر 

  . زىدە يهنه ئۆز ئارا ئالمىشىپمۇ تۇرغانئۆزئارا ئاالقىلىشىپ ، به

ۋەقهسىدىن كېيىن، خهلقائرادا تېررورىزمغا قارشى كۈچلۈك ئىتتىپاق "  سېنتهبىر– 11      "

چىالرنىڭ زوراۋانلىق، تېررورلۇق جىنايهتلىرى "شهرقىي تۈركىستان. "شهكىللهندى

ىرى خهلقائرا تېررورچىالر تېررورلۇق كۈچل" شهرقىي تۈركىستان"خهلقىائلهمگه ئاشكارىلىنىپ، 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"ۋەزىيهتنىڭ ئۆزگىرىشى . تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلدى

. تهشكىالتلىرىنىڭ ئىچكى قىسمىدا قااليمىقانچىلىق ۋە پارچىلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

" للهرمۆتىدى"خهلقائرانىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرىشىنىڭ بېسىمى بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

" زورلۇق كۈچ ئىشلهتمهي"بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرى " شهرقىي تۈركىستان"كۈچىيىپ، كۆپلىگهن 

. قۇرۇش ئهندىزىسىگه ئهھمىيهت بېرىشكه باشلىدى" شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى"تۇرۇپ 

تهرەپدارلىرى ئاجىزلىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۆز " زورلۇق كۈچ"ئهسلىدە ئاساسىي ئورۇن تۇتقان 

سىدىن ۋاز كهچمهي، خهلقائرادىكى تېررورچى كۈچلهر ۋە ئهسهبىي دىنىي كۈچلهردىن تهشهببۇ

قاتارلىق زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق ۋاسىتىلىرى " قوراللىق كۈرەش"پايدىلىنىپ ياكى ئاتالمىش 

قۇرۇش قارىشىدا يهنىال چىڭ " ئىسالم دۆلىتى"ئارقىلىق، شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىپ مۇستهقىل 

سىگه ئايلىنىپ، "كۈشهندە"ەتته، تېررورىزم خهلقائرا ۋە ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ نۆۋ. تۇرماقتا

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"تېررورلۇق ۋاسىتىسىنى قوللىنىش بىلهن نام چىقارغان 
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ئۇالر نۆۋەتته داۋاملىق پارچىلىنىۋاتىدۇ، قايتىدىن . تهشكىالتلىرى ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالدا قالدى

  . شىمۇ ئهمدىال باشالندىتهشكىللىنى

  

  بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ يېڭى يۈزلىنىشى" شهرقىي تۈركىستان. "2

  

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ يېقىندىن بۇيانقى پائالىيىتى ۋە تهشۋىقاتىدىن " شهرقىي تۈركىستان     "

 قارىغاندا، ئۇالرنىڭ شىنجاڭنى ئايرىپ چىقىشتىكى ئىستراتېگىيىسى ۋە ۋاسىتىسىدىمۇ ئۆزگىرىش

  : ئۇنى تۆۋەندىكىدەك يىغىنچاقالشقا بولىدۇ. بولۇپ، يېڭى يۈزلىنىش كۆرۈلدى

تېررورچى ئوبرازىدىن . ئۆزلىرىنىڭ تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنى كۈچىنىڭ بارىچه ئاقلىدى) 1      (

بۆلگۈنچى، تېررورچى كۈچلىرى ئۆزلىرىنىڭ تېررورلۇق " شهرقىي تۈركىستان"قۇتۇلماقچى بولغان 

" دۆلهت تېررورىزم سىياسىتىنى يولغا قويدى" ىرىنى ئاقالش ئۈچۈن جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ھهرىكهتل

ۋەقهسىدىن كېيىن خهلقائرا ۋەزىيهتنىڭ "  سېنتهبىر– 11. "دەپ بوھتان چاپلىدى

ئامېرىكىنىڭ تېررورلۇق ھۇجۇمىغا ئۇچرىشى بىزنىڭ شىنجاڭ مۇستهقىللىقى "تهرەققىياتىدىن ئۇالر 

. نىڭدىن ئۆچ ئالىدۇ)بىن الدېن(ھازىر ئامېرىكا چوقۇم ئۇ "، "پايدىسىزھهرىكىتىمىز ئۈچۈن 

ئافغانىستاندىكى تالىباننىڭ ۋە بىن الدېننىڭ مهشىق بازىسىدا تهلىم ئېلىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرى 

بار، ئامېرىكا ئافغانىستاندىكى تالىبانغا ھهربىي زەربه بهرسه، بۇ ئهمهلىيهتته ھهم ئىسالم 

 –بۇنداق بولغاندا ئامېرىكا ئىسالم دۇنياسىدىن بىزار بولىدۇ . رىلگهن زەربه بولىدۇئىنقىالبىغا بې
دېگهن " دە، بىزنىڭ شىنجاڭ مۇستهقىللىقى ھهرىكىتىمىز ئىلگىرىكىدەك قولالشقا ئېرىشهلمهيدۇ

بۆلگۈنچى، تېررورچى " شهرقىي تۈركىستان"مۇشۇ خىل ئهنسىرەش تۈپهيلى . تونۇشقا كهلدى

. رىنىڭ تېررورىزم بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچىنىڭ بارىچه ئاقلىدىكۈچلىرى ئۆزلى

بۆلگۈنچى كۈچلىرى ئامېرىكىنىڭ ئۆزلىرىنى كۈشهندىلهر " شهرقىي تۈركىستان"بىرىنچىدىن، 

بولۇپ، " پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرالرغا ۋەكىل"قاتارىغا كىرگۈزۈپ قويۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن 

يه تېلېگراممىسى ئهۋەتىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئۆلگۈچىلهر ئائىله ئامېرىكا زۇڭتۇڭىغا تهزى

ئىككىنچىدىن، ئۇالر چېگرا سىرتىدىكى تۈرلۈك . بىلدۈردى" چوڭقۇر تهزىيه"تاۋابىائتلىرىغا 

تهشكىالتالر ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تېررورىزمغا بولغان ئىپادىسىنى خهلقائرا جهمئىيهتكه 

تىلغان تېررورلۇق ھۇجۇمى ھهمدە تۈرلۈك شهكىللهردىكى تېررورىزم ئامېرىكىغا قارى"بىلدۈرۈپ، 

ئۈچىنچىدىن، . نى ئهيىبلهپ، ئۆزلىرىنى خهلقائرا تېررورىزمدىن يىراق تارتتى"ۋە ئهسهبىيلىك

ئۇالر تېررورلۇق پائالىيهتلىرىدە ھىيلىگهرلىك قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ زوراۋانلىق، تېررورلۇق 

ئهركىنلىك ۋە " يىلدىن بۇيانقى زوراۋانلىق، تېررورلۇقالرنى 50ر ئۇال. جىنايهتلىرىنى ئاقلىدى

ئۈچۈن، ئۇ دۆلهت ھالقىغان تېررورىزم ئهمهس، " مىللهتنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش

، "ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتى" ئۆزلىرىنىڭ تېررورلۇق پائالىيهتلىرىنى . دەۋالدى
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نى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، "تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىئىنسانىي ھوقۇق ۋە مىللئكهنۆز "

ئۇالرنىڭ ئامېرىكىغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن بارلىق تېررورىزمغا .  قايتا ئاقلىدى–دەپ قايتا 

قارشى تۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق پائالىيهتلهرنى يېپىشقا ئۇرۇنۇشى دادام 

تۆتىنچىدىن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ زوراۋانلىق ۋە . كىلىك ئىشتۇرقازناقتا يوق دېگهندەكال كۈل

ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن بوھتان چاپالش ئۇسۇلىنى " قانۇنلۇق"تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ 

قوللىنىپ، خهلقائرادا جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه تۆھمهت قىلىپ، زوراۋانلىق، تېررورلۇق جىنايىتىنى 

شهرقىي " كۈنى – 28 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2001. ماقچى بولدىجۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ئارتىپ قوي

نىڭ باياناتچىسى بايانات ئېالن قىلىپ، جۇڭگو كومپارتىيىسى "تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى

دائىرىلىرى شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولغان ئۇيغۇرالرنى تېررورلۇق 

 كۈنى، ئامېرىكا تېررورچىالرغا پۈتۈن – 6 ئاينىڭ – 10يهنه . ۋاسىتىسى بىلهن باستۇردى، دېدى

كۈچى بىلهن زەربه بېرىۋاتقان پهيتته جۇڭگو تهرەپمۇ شىنجاڭنىڭ جهنۇبىدا تېررورلۇققا قارشى 

غا ئوخشاپ قالدى، "دۆلهت تېررورىزمى"پائالىيهتنى باشلىۋەتتى، لېكىن ئۇالرنىڭ ھهرىكىتى 

دەپ " ۇش نامىدا كۈشهندىلىرىگه زەربه بېرىۋاتىدۇتېررورلۇققا قارشى تۇر"جۇڭگو دائىرىلىرى 

  . ئېزىتقۇلۇق قىلىپ، خهلقائرا جامائهتچىلىكنى ئالدىماقچى بولدى

قۇرماقچى " سهرگهردان ھۆكۈمهت"ئىچكى قىسىمدا قايتا تهشكىللهشنى كۈچهيتىپ،) 2    (

ىختىالپ بۇ غهرەز گهرچه ئىنتايىن كۈچلۈك بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر ئارىسىدىكى ئ. بولدى

 سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كېيىن خهلقائرادا تېررورىزمغا – 11. ئازايماستىن بهلكى كۈچىيىپ كهتتى

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"قارشى چوڭ ئىتتىپاق بارلىققا كهلگهن ئهھۋال ئاستىدا، 

، تېخىمۇ كۆپ بۆلگۈنچى تهشكىالتالرنىڭ دىققىتىنى تارتتى" مۆتىدىللهر"كۈچلىرى ئارىسىدىكى 

. قۇردى" سهرگهردان ھۆكۈمهت"غا تهقلىد قىلغان ھالدا "شىزاڭ مۇستهقىللىقى"نهتىجىدە ئۇالر 

چۈنكى، تارىختا ھهممه ئېتىراپ قىلغان بۇنداق . بۇ خىل دورامچىلىق تولىمۇ كۈلكىلىك

بۆلگۈنچى كۈچلىرى بارلىققا " شهرقىي تۈركىستان. "ھاكىمىيهت مهۋجۇت بولغان ئهمهس

 ئهسىرنىڭ ئالدىنقى – 20. ال كهلدى"باھانه تېپىپ ئىش تېرىپ"، ئىزچىل تۈردە كهلگهندىن بۇيان

يېرىمىدىكى قااليمىقانچىلىق يىللىرىدا، بۆلگۈنچىلهر شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ 

فېوئداللىق ئېكسپىالتاتسىيىگه قارشى كۈرىشىدىن پايدىلىنىپ ۋە تاشقى كۈچلهرنىڭ غهيرىي 

نى قۇرغان " شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"هن ئاتالمىش ئىككى نىيهتتىكى قوللىشى بىل

بولسىمۇ، لېكىن شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى، بۇ ئىككى بۆلگۈنچى ھاكىمىيهت ياكى 

يوقىتىلغان، ياكى بولمىسا ئۆزلۈكىدىن پارچىلىنىپ، ناھايىتى تېزال غايىب بولۇپ، پۈتۈن 

ھىيىتىگىمۇ، شىنجاڭ خهلقىنىڭ ئېتىراپ شىنجاڭنى ھهقىقىي يوسۇندا باشقۇرۇش ساال

قىلىشىغىمۇ، تېخىمۇ مۇھىمى خهلقائرانىڭ ئېتىراپ قىلىشىغىمۇ ئېرىشهلمىگهن تۇرسا، ئۇ نهدىن 

بولسۇن؟ يهنه كېلىپ ئۇ قانداق سهرگهردان بولىدۇ؟ " شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى"كهلگهن 
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گۈنچى كۈچلىرىنىڭ ھهرىكهت يولى بۆل" شهرقىي تۈركىستان"شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن كېيىن، 

ئالدى بىلهن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ قالدۇقلىرى يېڭىدىن دۇنياغا كهلگهن . تېخىمۇ ئېنىق بولدى

بۇ . خهلق ھاكىمىيىتىگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن قارشىلىق كۆرسهتتى ۋە توپىالڭ كۆتۈردى

 ئهسىرنىڭ – 20پهيدا قىلدى ؛ جهرياندا بهزىدە دىنىي قىزغىنلىقتىن پايدىلىنىپ قااليمىقانچىلىق 

 يىللىرى بۆلگۈنچىلهر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشى بىلهن قااليمىقانچىلىق پهيدا – 70 – 60

 يىللىرىدىن كېيىن، تهدرىجىي ھالدا تېررورلۇق – 80 ئهسىرنىڭ – 20. قىلىش قهستىدە بولدى

دۇكى، ئۇالر ئهزەلدىن ۋە دىنىي ئهسهبىيلىككه قاراپ تهرەققىي قىلىپ، كۆرۈۋېلىشقا بولى

  . شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىگه ۋەكىللىك قىلغان ئهمهس ھهم ۋەكىللىكمۇ قىاللمايدۇ

    شىنجاڭ ئهزەلدىن جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى، شۇنداقال ئىزچىل جۇڭگونىڭ بىر 

مۇستهقىل "ر ئۆلكىسى ياكى ئۆلكه دەرىجىلىك ئاپتونوم رايونى بولۇپ كهلگهن، ئهزەلدىن قانداقتۇ

نىڭ قۇرۇلۇشىدىن سۆز "مۇستهقىل ھۆكۈمهت"دېگهن ئۇقۇم مهۋجۇت بولغان ئهمهس، " ھۆكۈمهت

قانداقمۇ " مۇستهقىل ھۆكۈمهت"ئېچىش تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس، مهۋجۇت بولمىغان 

ئهمهلىيهتته " سهرگهردان ھۆكۈمهت"بولسۇن ؟ كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئاتالمىش " سهرگهردان"

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى تېررورىزمغا قارشى خهلقائرا ۋەزىيهتته " ۈركىستانشهرقىي ت"

  . ئېزىتقۇلۇق قىلىپ، خهلقائرا جامائهتچىلىكنى ئالداشتىكى يهنه بىر نهيرىڭى

قۇرماقچى بولۇشى " سهرگهردان ھۆكۈمهت"ۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان     "

. ىسمىدىكى بىرلىشىش يۈزلىنىشىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ ئىچكى ق

تهشكىالتلىرى ئىچكى " شهرقىي تۈركىستان"ئهمما، نۆۋەتته دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى 

بىرلىككه كهلگهن تهشكىالت قۇرۇپ، "بىرلىشىشىنى كۈچهيتىشنى بهك تهلهپ قىلىۋاتقان، ھهتتا 

لگهن ھهرىكهت پروگراممىسىنى تۈزۈپ بىرلىككه كهلگهن داھىينى سايالپ، بىرلىككه كه

نى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئىچكى "چىقىپ، بىر تۇتاش ھهرىكهت قىلىش

 – 19 كۈنىدىن – 17 ئاينىڭ – 10 يىلى – 2001مهسىلهن، . قىسمىدا ئىختىالپ يهنىال زور
بېلگىيىنىڭ پايتهختى " ىيىشهرقىي تۈركىستان مىللهتلهر ۋەكىللىرى قۇرۇلت"كۈنىگىچه ئاتالمىش 

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"بېريۇسىلدا ئېچىلدى، بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايدا، 

سىنى سايالپ چىقىش مهسىلىسىدىكى "بىرلىككه كهلگهن داھىي"ھهرىكهت ئىستراتېگىيىسى ۋە 

ىتىسىدىن ۋاز نۆۋەتتىكى ۋەزىيهتته زورلۇق ۋاس" مۆتىدىللهر. "ئىختىالپى يهنىمۇ زورايدى

كېچىپ، شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ خهلقائرالىشىش قهدىمىنى تېزلىتىپ، غهرب دۆلهتلىرىدىن 

يهنىال " زوراۋان تېررورچىالر"ھالبۇكى، . سىياسىي مهدەت ئىزدەش كېرەك، دەپ قارىدى

يولىدا چىڭ تۇردى ھهم ئۆزلىرىنىڭ زوراۋانلىق، تېررورلۇق " دۆلهت قۇرۇش"زورلۇق كۈچ بىلهن 

غا زوراۋانلىق ئارقىلىق قارشىلىق "دۆلهت زوراۋانلىقى"ىكهتلىرىگه باھانه ئىزدەپ، جۇڭگونىڭ ھهر

ئىستراتېگىيه مهسىلىسىدە ئىختىالپنىڭ . كۆرسىتىش قانۇنسىزلىق ئهمهس، دېيىشتى
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كهسكىنلهشكىنىنىڭ بىۋاسىته ئىپادىسى شۇ بولدىكى، زوراۋانلىق، تېررورلۇق ھهرىكىتىنى 

تهشكىالتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"ن ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى تهشهببۇس قىلىدىغا

  . كاتتىۋاشلىرىدىن مۇخلىسوف بىلهن قهھرىمان بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشماسلىقنى قارار قىلدى

ئهسلىدە، يېقىنقى . سايالش مهسىلىسىدىمۇ ئىختىالپ چوڭ بولدى" بىرلىككه كهلگهن داھىي    "

رىكىدا بهكال جانلىنىپ كهتكهن كونا بۆلگۈنچى ئهيسانىڭ ئوغلى يىلالردىن بېرى ياۋروپا، ئامې

بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرى ئىچىدىكى قولالش " شهرقىي تۈركىستان"ئهركىن ئالىپتېكىننىڭ 

" شهرقىي تۈركىستان" يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا – 2001نىسبىتى ئۆرلهۋاتقان بولۇپ، 

قۇرۇلتىيىدا " شهرقىي تۈركىستان" نۆۋەتلىك – 3تهشكىالتىدىكى ھهرقايسى گۇرۇھالر ھهتتا 

ھهرىكىتىنىڭ داھىيلىقىغا رەسمىي سايالش ھهققىدە " شهرقىي تۈركىستان"ئهركىننى دۇنيا 

لېكىن، بېريۇسىل يىغىنىنىڭ ھارپىسىدا ئهركىننى ئهيىبلهشلهر كۆپ . غۇلغۇلىمۇ قىلىشقانىدى

شهرقىي تۈركىستان ئازادلىق  "بولدى، دۆلهت ئىچىدىكى شهرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچىلىرى

غا ئوچۇق خهت يېزىپ، "شهرقىي تۈركىستان مىللهتلهر ۋەكىللىرى قۇرۇلتىيى"نامىدا " تهشكىالتى

ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلمىدى دەپ سۆكتى، " مۇستهقىللىق"ئهركىننى ئۇزۇنغىچه دۆلهت ئىچىدىكى 

رەئىسلىكىگه سايلىنىشىغا كهتتى دەپ، ئۇنىڭ قۇرۇلتاينىڭ " سېتىلىپ" ھهتتا ئۇنى جۇڭگوغا 

مۇستهقىللىق " شهرقىي تۈركىستان"كۈچلۈك قارشى تۇرۇپ، ئهنۋەرجاننى رەئىس بولۇپ 

  . ھهرىكىتىگه رەھبهرلىك قىلىشقا كۆرسهتتى

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ بىرلىشىشى " شهرقىي تۈركىستان" سىرتىدىكى –    گهرچه، دۆلهت ئىچى 

ىشىش يۈزلىنىشى ئۆزگهرمهيدۇ ؛ بىرلىككه كهلگهن داھىي قىيىن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ بىرل

  .سايالپ چىقىلمىغان بولسىمۇ، لېكىن داھىي سايالش مۇشۇنىڭ بىلهنال توختاپ قالمايدۇ

نىڭ "شىنجاڭ مهسىلىسى"تۈرلۈك ۋاسىتىلهردىن داۋاملىق پايدىلىنىپ، ) 3    (

ائراالشتۇرۇش دۆلهت نى خهلق"شىنجاڭ مهسىلىسى. "خهلقائرالىشىشىنى ئىلگىرى سۈردى

بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرى بېكىتكهن ھهمدە ئۇزاققىچه " شهرقىي تۈركىستان"سىرتىدىكى 

ۋەقهسىدىن كېيىن دۇنيادا تېررورلۇققا قارشى "  سېنتهبىر– 11. "قوغلىشىدىغان نىشان

شىنجاڭ "چىالرنىڭ "شهرقىي تۈركىستان"بىرلهشمه تورنىڭ شهكىللىنىشىگه ئهگىشىپ، 

 – 8 يىلى – 2002بولۇپمۇ . نى خهلقائراالشتۇرۇش ۋەزىيىتى چهكلىمىگه ئۇچرىدى"مهسىلىسى
نى تېررورچى تهشكىالت "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى" كۈنى ئامېرىكا – 26ئاينىڭ 

دەپ ئېتىراپ قىلىپ ھهمدە بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئۇنى خهلقائرا تېررورلۇق 

ۈزۈپ، ئۇنىڭ خهلقائرادىكى ئوبرازى تېررورىزم بىلهن مۇناسىۋەتلىك تهشكىالتى تىزىملىكىگه كىرگ

تهشكىالتلىرى خهلقائراالشتۇرۇش يولىمىز " شهرقىي تۈركىستان"لېكىن، . بولۇپ قالدى

بولۇپمۇ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غهرب دۆلهتلىرى . پۈتۈنلهي توسۇۋېتىلدى، دەپ قارىمىدى

ىشانغا يېتىش ئۈچۈن ئىنسانىي ھوقۇق مهسىلىسىدە جۇڭگونى چهكلهشتهك ئىستراتېگىيىلىك ن
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 – 2003ئامېرىكا ئىنسانىي ھوقۇق تهشكىالتى . ئىزچىل تۈردە قوش ئۆلچهم قوللىنىپ كهلدى
بۇ . يىلىنىڭ بېشىدا، يهنه بىر قېتىم ئىنسانىي ھوقۇق مهسىلىسىدە جۇڭگوغا بېسىم ئىشلهتتى

ئۇالر ئامېرىكا پهقهت نهچچه ئونلىغان . قىلدىتهشكىالتلىرىدا ئۈمىد پهيدا " شهرقىي تۈركىستان"

نى "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى"تهشكىالتلىرى ئىچىدىكى " شهرقىي تۈركىستان"

نى تېررورچى تهشكىالت "شهرقىي تۈركىستان ھهرىكىتى"تېررورچى تهشكىالت دەپ بېكىتىپ، 

 ئۇرۇش بىزگه نىسبهتهن بىر دەپ بېكىتىشنى رەت قىلدى، شۇڭا خهلقائرا تېررورلۇققا قارشى

سىناق، بۇنىڭدىن ئۆتۈپ كهتسهكال، يېپيېڭى بىر تهرەققىيات پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيمىز دەپ 

 تهرەپكه قاتراپ ۋەز ئېيتىپ، چهت ئهللهردىكى –شۇنىڭ بىلهن ئۇالر داۋاملىق  تهرەپ . قارىدى

ۋە قوللىشىنى قولغا بىر قىسىم پارتىيىلهر ۋە مۇھىم سىياسىي ئهربابالرنىڭ ھېسداشلىقى 

  . كهلتۈردى

چېگرا . تهشۋىقاتنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ، جامائهت پىكرى سالمىقىنى ئاشۇردى) 4     (

بۆلگۈنچى تهشكىالتلىرىنىڭ تهشۋىقات يوللىرى خېلى كۆپ " شهرقىي تۈركىستان"سىرتىدىكى 

ۇلۇشىنى ۋەقهسىدىن كېيىن، ئۇالر تهشۋىقات سىستېمىسى قۇر"  سېنتهبىر– 11"بولۇپ، 

بۇ . كۈچهيتىپ، بىرلىككه كهلگهن ئۆلچهم قوللىنىپ، بىر خىل ئاۋازدا گهپ قىلماقچى بولدى

قاتارلىق " شهرقىي تۈركىستان ئاۋازى"ئۇالر . ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ بىرلىشىشىنىڭ بىر قىسمى

شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر " ژۇرنالنى نهشر قىلغاندىن سىرت، –ئون نهچچه خىل گېزىت 

يهنه ئۆزلىرىنىڭ تور بېكهتلىرىنى قۇرۇپ، تور ۋاسىتىسىدىن " ئۇيغۇر ئىتتىپاقى"ۋە " ىزىمهرك

ئهركىن ئاسىيا رادىوئ "ئۇالر يهنه ئامېرىكىنىڭ . پايدىلىنىپ تهشۋىقات ئېلىپ باردى

جىددە رادىوئ "ۋە سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ " ئهركىنلىك رادىوئ ئىستانسىسى"، "ئىستانسىسى

بۇالرنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى كۆپىنچه . پايدىلىنىپ تهشۋىقات يۈرگۈزدىدىن "ئىستانسىسى

ۋە مىللىي مۇستهقىللىق ئېڭىنى باستى دېگهنلهردىن " ئىنسانىي ھوقۇق"جۇڭگو شىنجاڭدا 

تهشكىالتىنىڭ كاتتىۋېشى يۈسۈپ " شهرقىي تۈركىستان"ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . ئىبارەت بولدى

دا "شهرقىي تۈركىستان"دا دائىم دېگۈدەك جۇڭگو " نسىسىئازادلىق رادىوئ ئىستا"مۇخلىسوف 

ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتىنى يولغا قويدى، شىنجاڭغا پۈتۈن كۈچى بىلهن كۆچمهن يۆتكىدى، 

 نهچچه كارخانا شىنجاڭغا يۆتكهپ كېلىندى، دېگهندەك جۇڭگوغا 200شاڭخهي ۋە تيهنجىندىكى 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"ئهللهردىكى چهت . قارشى بۆلگۈنچىلىك پاراڭلىرىنى قىلدى

 ئۇسسۇل كۆرىكى ۋە –تهشكىالتلىرى يهنه رەسىم كۆرگهزمىسى، سۈرەت كۆرگهزمىسى، ناخشا 

مهسىلىسىنى تهشۋىق " شهرقىي تۈركىستان"تهنتهربىيه مۇسابىقىسى قاتارلىقالردىن پايدىلىنىپ، 

پايدىلىنىپ، تۈرلۈك شهكىلدىكى قىلدى ؛ تۈرلۈك چارىلهر بىلهن، خهلقائرالىق مۇنبهردىن 

 – 2002. مۇھاكىمه يىغىنلىرىنى ئېچىپ، بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتى قىلدى، ئېتىرازنامه يوللىدى
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نىڭ ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىش "ئهركىن ئاسىيا رادىوئ ئىستانسىسى" ئايدا ئامېرىكا پارالمېنتى – 5يىلى 

  . ك، دەپ قارىدىئهھۋالىغا ئاساسهن، ئۇنىڭ كۈچىنى تېخىمۇ كۈچهيتىش كېرە

تهشكىالتلىرى تۈرلۈك پۇرسهت ۋە ۋاسىتىلهردىن " شهرقىي تۈركىستان"    چېگرا ئىچىدىكى 

نى "غازات"پايدىلىنىپ، بۆلگۈنچىلىك پىكىرلىرىنى يامرىتىپ، بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تارقىتىپ، 

 يىغىلىش ئۇالر كۆپىنچه ئالىي مهكتهپ ۋە تېخنىكوم ئوقۇغۇچىلىرى ئارىسىدا. قۇتراتتى

ئۆتكۈزۈش، ئۇالرغا خهت ئهۋەتىش، تېلېفون بېرىشنى يول، كىشىلىك ھايات، غايه ھهققىدە 

" مۇستهقىللىق"سۆزلهشتىن پايدىلىنىپ، ھۆكۈمهتكه ۋە خهنزۇالرغا ئۆچمهنلىك پهيدا قىلىپ، 

بۇنىڭ نهتىجىسىدە بىر قىسىم ياشالر . ئۈچۈن كۈرەش ئىدىيىسىنى ئويغىتىشنى مهقسهت قىلدى

. رىسىدا ئېنىق تهشكىلى بولمىسىمۇ، ئورتاق ئىدىيه، ئىرادە، نىشانغا ئىگه توپ شهكىللهندىئا

 سىن بۇيۇملىرى تارقىتىش ۋە شوئار چاپالش –ئۇنىڭدىن باشقا ئۇالر تهشۋىق ۋەرەقىسى، ئۈن 

  . دېگهندەك ئادەتلهنگهن تهشۋىقات ئۇسۇلىنى داۋاملىق ئىشقا سالدى

" شهرقىي تۈركىستان. "ۇق ۋاسىتىسىدىن قول ئۈزمىدىزوراۋانلىق، تېررورل) 5    (

مهۋجۇت بولغانىكهن، ئۇالرنىڭ " زورلۇق كۈچ بىلهن دۆلهت قۇرغۇچىالر"تهشكىالتلىرى ئارىسىدا 

. داۋاملىق زوراۋانلىق، تېررورلۇق پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

ائرا جهمئىيهت تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىگه ئهجهللىك ۋەقهسىدىن كېيىن خهلق"  سېنتهبىر– 11"

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"زەربه بهرگهنلىكتىن ۋە ئۇنى قاتتىق ئهيىبلىگهنلىكتىن 

تايانچ كۈچلىرى تارقىلىپ كهتتى ۋە . كۈچلىرىنىڭ تېررورلۇق پائالىيهتلىرى روشهن ئازايدى

لېكىن، . هرنى ۋاقتىنچه توختاتتىھهرقايسى تهشكىالتالر جىددىي ھهرىكهتل. يوشۇرۇندى

ئاساسلىقى بىر . ئۇالرنىڭ زوراۋانلىق ، تېررورلۇق پىالنى بىر مىنۇتمۇ توختاپ قالغىنى يوق

تېررورلۇق تهشكىالتلىرى دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا تېررورلۇق " شهرقىي تۈركىستان"قىسىم 

ىدە ئىزدىنىپ، يېڭى ھهرىكهت بازىسى ۋە تېررورچىالرنى تهربىيىلهش بازىسى قۇرۇش ئۈست

شهرقىي "تالىبان ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن . تېررورچىالر قوشۇنى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلىۋاتىدۇ

تېررورچى تهشكىالتلىرىنىڭ ئافغانىستاندىكى خېلى كۆپ تېررورلۇق ھهرىكهت " تۈركىستان

ۇرا ئاسىيا بۇنداق ۋەزىيهتته ئۇالر شىنجاڭ بىلهن قوشنا بولغان ئوتت. بازىسى گۇمران قىلىندى

دۆلهتلىرىدە پائال ھهرىكهت قىلىپ، بۇ جايالردا شىنجاڭغا قارىتا زوراۋانلىق، تېررورلۇق 

قۇرۇشنى پىالنلىدى ؛ شۇنىڭ بىلهن بىلله " ئىلگىرىلهش بازىسى"ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان 

تان ئۇرۇشىغا شۇ جايدىكى ياش، ئوتتۇرا ياش ئۇيغۇرالر، بولۇپمۇ چېچىنىيه ئۇرۇشى ۋە ئافغانىس

شىنجاڭدىكى . لهر قوراللىق گۇرۇھ تهشكىللىمهكچى بولدى"پېشقهدەم ئهسكهر"قاتناشقان 

تېررورلۇق كۈچلىرى گهرچه ئېغىر زەربىگه ئۇچراپ، يوشۇرۇن ھالهتكه " شهرقىي تۈركىستان"

ىنى ئۇالر تهشكىالت. ئۆتكهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن پائالىيىتى توختاپ قالغىنى يوق

ئىسالم " يىلى قهشقهر ۋىاليهتلىك ج خ ئىدارىسى – 2001. يوشۇرۇن تهرەققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ
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ئۇالرغا .  تهشكىالتنى بىتچىت قىلغان–قاتارلىق نۇرغۇن شايكا " قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى

تېررورچى كۈچلىرى " شهرقىي تۈركىستان"ئېيتىشالرغا قارىغاندا، .  گه يهتكهن300چېتىلغانالر 

تتا ئايروپىالن بۇالپ، چاڭجياڭ سهنشيا توسمىسىغا سوقۇپ،  زور خهلقائرالىق تهسىرگه ئىگه ھه

شهرقىي "ھهتتا بهزى تېررورچى تهشكىالتالر . تېررورلۇق ھۇجۇمى پهيدا قىلماقچى بولۇشقان

مهسىلىسىنى پهلهستىن مهسىلىسى بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويۇشقا ئۇرۇنۇپ، ئۆزلىرىنىڭ " تۈركىستان

  . ۋانلىق ھهرىكهتلىرىگه يېڭى باھانه تاپماقچى بولغانزورا

ۋەقهسى يۈز بېرىپ "  سېنتهبىر– 11"     دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغان يهنه بىر ئهھۋال شۇكى، 

بىن الدېن ئىسالم ئىنقىالبى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ھهقىقىي "بىرنهچچه كۈندىن كېيىن، توردا 

ولۇش سۈپىتىمىز بىلهن چوقۇم بىن الدېننى ئۈلگه قىلىپ، بىز شىنچاڭلىق ئۇيغۇر ب"، "قهھرىمان

 ئهسىردىكى چهكلىمىدىن – 21"، "بارلىق خهنزۇالرنى پارتلىتىپ ئۆلتۈرۈۋېتىشىمىز كېرەك

دېگهندەك بىر قاتار ئهكسىيهتچى " ھالقىغان ئۇرۇشنى قولالپ، خهنزۇ كۈچۈكلىرىنى يوقىتايلى

بۆلگۈنچى، " شهرقىي تۈركىستان"ۋەقهسىنىڭ " ىر سېنتهب– 11"بۇ . شوئارالر ئېالن قىلىنغان

تېررورچى كۈچلىرىنىڭ ھهرىكهت ئۈلگىسىگه ئايالنغانلىقىنى، تېررورلۇق ھهرىكىتى، ھهتتا چوڭ 

  . تىپتىكى تېررورلۇق پائالىيىتىنىڭ يهنىال ئۇالرنىڭ ۋاسىتىسى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

بۇ . يۈزلىنىشى كۆرۈلدى" ھهل قىلىششىنجاڭ مهسىلىسىنى سىياسىي يول بىلهن ) "6    (

شىنجاڭ مهسىلىسىنى "تېررورچى كۈچلىرىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"ئهمهلىيهتته 

 ئاينىڭ – 9 يىلى – 2001. نى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تاشىغان بىر كوزىرى"خهلقائراالشتۇرۇش

ناۋادا : "ىنىڭ باياناتچىس"شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى" كۈنى گېرمانىيىدىكى – 18

بېيجىڭنىڭ شىنجاڭ مهسىلىسىنى ھهل قىلىش سهمىمىيىتى بولسا، ئۇنىڭ بىردىنبىر چارىسى 

سىياسىي يول بىلهن ھهل قىلىش، بۇنىڭدا ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ نازارىتى ئاستىدا شىنجاڭدىكى 

نى مۇشۇ ئۇيغۇرالر ئومۇمىي خهلق ئاۋازىغا قويۇش ئارقىلىق ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلىسه، يه

دىققهت . دېدى" ھالهتته تۇرۇۋېرىشنى ياكى مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشنى قارار  قىلسا بولىدۇ

بۆلگۈنچى تهشكىالتىنىڭ ۋەكىللىك " شهرقىي تۈركىستان"قىلىشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، 

يولىدا " دېموكراتىك كۈرەش قىلىش"شهخسلىرىدىن بىرى بولغان ئهركىن ئالىپتېكىن 

باشقا بىرى بولسا شىنجاڭغىمۇ شياڭگاڭ، ئاۋمېنالرغا ئوخشاش .  جاكارلىدىماڭىدىغانلىقىنى

" سىياسىي يول بىلهن ھهل قىلىش"ئاتالمىش . تولۇق ئاپتونومىيه بېرىش كېرەك، دېدى

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ يېڭى ۋەزىيهتته قولالنغان يهنه بىر خىل " شهرقىي تۈركىستان"ئهمهلىيهتته 

  . سىدۇريېڭى بۆلگۈنچىلىك ۋاسىتى

      تارىخنىڭ تهرەرققىياتى شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، بىرلىك ۋە قوشۇلۇش تارىخنىڭ 

تهرەققىيات يۈزلىنىشى ؛ جۇڭگونىڭ بۈگۈنكىدەك تهرەققىي قىاللىشىمۇ بىرلىك ۋە قوشۇلۇشنىڭ 

نهتىجىسى ؛ كهلگۈسى جۇڭگونىڭ تهرەققىياتىمۇ بىرلىك ۋە قوشۇلۇشتهك تارىخىي ئېقىمنى 
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پ، جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ كۆپ مهنبه، بىر گهۋدىلىك ھالىتى ئاساسىدا، دۆلهتنىڭ بىرلىكى بويال

شىنجاڭ ئهزەلدىن جۇڭگو . ۋە قوشۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز مۇستهھكهملهيدۇ ۋە تهرەققىي قىلدۇرىدۇ

زېمىنىنىڭ بىر تهركىبىي قىسمى، ئۇيغۇرالرمۇ جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ بىر ئهزاسى، بۇنىڭغا 

ئۇنىڭ . شىنجاڭنىڭ ئۆلكه بولۇپ قۇرۇلغىنىغا يۈز نهچچه يىل بولدى. گهپ كهتمهيدۇئارتۇق 

نى "شىنجاڭ مهسىلىسى"شۇڭا، . تهۋەلىك ۋە ئورۇن مهسىلىسىدە يهنه شۈبھىلىنىش ئارتۇقچه

ئۇنىڭدىن باشقا، شياڭگاڭ، . كۆتۈرۈپ چىقىشنىڭ ئهسلىدىنال ھېچقانداق پاكىتى ۋە ئاساسى يوق

يېقىنقى زاماندىكى كۈچلۈك غهرب دۆلهتلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنىڭ ئاۋمېن مهسىلىسى 

. مهھسۇلى، ئۇنى شىنجاڭنىڭ تارىخى ۋە رېائل ئهھۋالى بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

چه تهپهككۇر ئۇسۇلى، "بالىالر"نى ئوتتۇرىغا قويۇش بىر خىل "سىياسىي يول بىلهن ھهل قىلىش"

مىنى ئىگىلهيدىغان زېمىنىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇق جۇڭگونىڭ دۆلهتنىڭ ئالتىدىن بىر قىس

مهسىلىسىنى مۇشۇنداق ساختا دېموكراتىيه ئۇسۇلى بىلهن قارار قىلىشى قانداقمۇ مۇمكىن 

ئاخىرىدا شۇنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش زۆرۈركى، مهيلى تارىختا بولسۇن ۋە ياكى ! بولسۇن ؟

ىپ ئولتۇراقالشقان زېمىن، بۈگۈنكى كۈندە بولسۇن، شىنجاڭ ئهزەلدىن كۆپ مىللهت توپلىش

ھهرگىزمۇ قايسىدۇر بىر مىللهتنىڭ شىنجاڭى ئهمهس ؛ شىنجاڭدا ئۈزلۈكسىز ئۆزگهرگهن 

 نهچچه يۈز يىلالر ئىلگىرىال بۇ يهردە ئولتۇراقالشقان 2000مىللهتلهر ئىچىدە پهقهت خهنزۇالرال 

  . ھهمدە بۈگۈنگىچه ياشاپ كهلگهن بىردىنبىر مىللهت

ىلهر چېگرا سىرتىدا جۇڭگوغا قارشى باشقا كۈچلهر بىلهن بىرلىشىشنى بۆلگۈنچ) 7     (

ئىنسانىي "ئاتالمىش . تېزلىتىپ، بىرلىك سېپىنى كېڭهيتىش ئارقىلىق زور داغدۇغا پهيدا قىلدى

مهسىلىسى غهربتىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهرنىڭ جۇڭگو شىنجاڭغا قول تىقىشتىكى بىر " ھوقۇق

كى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهر بىلهن جۇڭگونىڭ تۈرلۈك بۆلگۈنچى باھانىسى، شۇنداقال غهربتى

 ئايدا خهلقائرا كهچۈرۈم تهشكىالتى – 6 يىلى – 2002. كۈچلىرىنىڭ بىرلىشىشىدىكى كۆۋرۈك

ئېالن قىلغان دوكىالتىدا، جۇڭگو شىنجاڭدا كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىدىغان ئهھۋالالر 

ۇرالر شۇ جايدىكى ئوڭايال ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم يهنىال ئېغىر دەرىجىدە مهۋجۇت، ئۇيغ

قىلىنىدىغان، قىينىلىۋاتقان، خالىغانچه سوالپ قويۇلىدىغان، ئادالهتسىز سىياسىي سوراق 

 كۈنى شىنجاڭ، شىزاڭ، – 27 ئاينىڭ – 5 يىلى – 2002. قىلىنىدىغان ئاساسىي ئوبيېكت، دېدى

للىي بۆلگۈنچى كۈچلهر بىلهن جۇڭگو ئىچكى مۇڭغۇل ۋە تهيۋەن قاتارلىق جايالردىكى مى

تهشكىالتىنى ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن غهربتىكى مهلۇم بىر دۆلهت " دېموكراتىيه ھهرىكىتى"

نىڭ "ئۇيغۇر ئىتتىپاقى"غا بىۋاسىته قاتنىشىپ، "ئهركىن ئاسىيا خهلقائرا مۇھاكىمه يىغىنى"

ياردەملىشىشىنى تهلهپ ئهھۋالىنى تهكشۈرۈشكه " جۇڭگونىڭ ئۇيغۇرالرنى ئېزىش"مهسۇئلىدىن 

بۆلگۈنچى " شهرقىي تۈركىستان"بۇنداق كۆۋرۈك سېلىشالر بىلهن چهت ئهللهردىكى . قىلدى

" دېموكراتىيه ھهرىكىتى"ۋە " تهيۋەن مۇستهقىللىقى"، "شىزاڭ مۇستهقىللىقى"كۈچلىرى 
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هنه ي" شهرقىي تۈركىستان مىللىي مهركىزى. "تهشكىالتلىرى بىلهن رەسمىي ئاالقه ئورناتتى

بۇ چېگرا . نىڭ مهسۇئلى بىلهن رەسمىي ھهمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىدى"بېيجىڭ باھارى"

تهشكىالتى بىلهن " دېموكراتىيه ھهرىكىتى"تهشكىالتىنىڭ " شهرقىي تۈركىستان"سىرتىدىكى 

ئىمزالىغان تۇنجى ھهمكارلىق كېلىشىمى بولۇپ، بۇ، ئىككى بۆلگۈنچى كۈچ ئوتتۇرىسىدىكى 

  .  ئهمهلىي باسقۇچقا كىرگهنلىكىنىڭ بهلگىسىدۇرھهمكارلىقنىڭ

ۋەقهسىدىن كېيىن، خهلقائرادا تېررورىزمغا قارشى ۋەزىيهتنىڭ "  سېنتهبىر– 11      "

بۆلگۈنچىلىرىنىڭ ھهرىكىتى ئۇالرنىڭ يېڭى " شهرقىي تۈركىستان"شهكىللىنىشىگه ئهگىشىپ، 

گهرچه ئۇالرنىڭ خهلقائرادىكى . ۋەزىيهتكه ماسلىشىشنى كۈچهيتىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى

تېررورچى ئوبرازىنى قىسقا مۇددەتته ئۆزگهرتمىكى ئاسان بولمىسىمۇ، لېكىن پۈتۈن كۈچى بىلهن 

شهرقىي "نى خهلقائراالشتۇرۇش يولىدا ئىزدىنىۋاتقان "شىنجاڭ مهسىلىسى"ۋەزىيهت يارىتىپ 

رنىڭ بىر خهلقائرالىق ئېالنى بۆلگۈنچى كۈچلىرىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، بۇنى ئۇال" تۈركىستان

خهلقائرالىق تېررورىزمغا قارشى ۋەزىيهتنىڭ بېسىمى ئۇالرغا كرىزىس . ئهمهس دېگىلى بولمايدۇ

شۇڭا، شىنجاڭنىڭ . پهيدا قىلغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئۇالرغا بىرلىشىش پۇرسىتى ئاتا قىلدى

ۇ مۇرەككهپ ۋەزىيهت كهلگۈسىدىكى بۆلگۈنچىلىك، تېررورىزمغا قارشى كۈرىشىدە تېخىم

بۆلگۈنچىلىك ۋە بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇشنىڭ ئىدېكولوگىيه ساھهسى ۋە . كۆرۈلۈشى مۇمكىن

تهشۋىقات جهھهتتىكى كۈچ سىنىشىشى، سىڭىپ كىرىش ۋە سىڭىپ كىرىشكه قارشى تۇرۇش 

جهھهتتىكى كۈرەش، شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ خهلقائرالىشىشى ۋە سىياسىيلىشىشىنى قولغا 

تۈرۈش بىلهن ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش جهھهتتىكى كۈرەش، مىللىي ئاڭ، ئهنەئنىۋى كهل

مهدەنىيهت ۋە دىنىي يېتهكلهش جهھهتتىكى كۈرەش ھهمدە تېررورلۇق ۋە تېررورلۇققا قارشى 

  . تۇرۇش جهھهتتىكى كۈرەش ئۇزاق مۇددەتكىچه داۋاملىشىدۇ، بهزىدە ھهم ئۆتكۈرلىشىدۇ

  

  كۈچلىرىنىڭ خىيالى تۆمۈر مۇشت ئاستىدا بهربات بولىدۇ" ىستانشهرقىي تۈرك" پاراگراف – 3

  

  بۆلگۈنچىلىك خهلق قهلبىگه ياقمايدۇ. 1

  

چىن شىخۇاڭ .  يىللىق تارىخقا ئىگه قهدىمكى مهدەنىيهتلىك دۆلهت5000      جۇڭگو، 

 ھهرقايسى بهگلىكلهرنىڭ زومىگهرلىك تالىشىش ۋەزىيىتىگه خاتىمه بېرىپ، جۇڭگونى بىرلىككه

دۆلهت . كهلتۈرگهندىن تارتىپ، جۇڭگونىڭ بىرلىككه كهلگهن ھالىتى ئهل قهلبىگه سىڭىپ كهتتى

بىرلىككه كهلسه كۈچىيىدۇ، مىللهتلهرنىڭ ئىناق بولۇشى، جهمئىيهتنىڭ تىنچ بولۇشى، خهلقنىڭ 

جۇڭگو تارىخىنى ۋاراقاليدىغان . بهختلىك بولۇشى خهلق ئاممىسىنىڭ ئهڭ تۈپ ئارزۇسى

ۋەتىنىمىزنىڭ غهربىي . ۇڭگونىڭ بىرلىكى بۇالرنىڭ ئاساسى ۋە ئالدىنقى شهرتىبولساق، ج
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خهن . شىمالىغا جايالشقان شىنجاڭنىڭ زېمىنى كهڭ، ئىستراتېگىيىلىك ئورنى ئىنتايىن مۇھىم

 ئاخىر بىرلىككه – توقايلىقلىرىدىمۇ شىنجاڭ باشتىن –سۇاللىسىدىن تارتىپ تارىخنىڭ ئهگرى 

تارىختا مهيلى شىنجاڭ بىلهن . يرىلماس بىر قىسمى بولۇپ كهلگهنكهلگهن جۇڭگونىڭ ئا

ئىچكىرىنىڭ يولى قانچه يىراق ۋە جاپالىق بولسۇن، ئهينى چاغدىكى قاتناش، ترانسپورت قانچه 

ئىپتىدائىي بولسۇن، ئىچكى ئاپهت قانچه ئېغىر بولسۇن، تاشقى ئاپهت قانچىلىك خهتهرلىك 

 جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ باش –پ ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش بولسۇن، بۇ قىيىنچىلىقالرنى يېڭى

  . تارتىپ بولمايدىغان مۇقهددەس بۇرچىغا ئايالنغان

    شىنجاڭ ئهزەلدىن كۆپ مىللهت توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان جاي، تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبى ۋە 

ۈرۈپ ياشىغان ۋە شىمالىدىكى كهڭ زېمىندا قهدىمدە نۇرغۇنلىغان قهبىله ۋە مىللهتلهر كۆچۈپ ي

 تهرى بىلهن بۇ ئاجايىپ زېمىنىنى – پاراسىتى ۋە قان –ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهقىل . راۋاج تاپقان

ئۇزاق تارىخىي زامانالردىن بېرى ساناقسىز ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلهرنى، . بىرلىكته ئاچقان

شتىن كهچۈرۈپ،  چاپقۇنالرنى با–مىللهتلهرنىڭ پارچىلىنىشى ۋە قوشۇلۇشىنى، نۇرغۇن بوران 

جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان چاغقا كهلگهندە بۇ زېمىندا ئۇيغۇر، خهنزۇ، قازاق، 

يېڭى جۇڭگو .  مىللهت قالغانىدى13خۇيزۇ، قىرغىز، موڭغۇل، رۇس، داغۇر، تاتار قاتارلىق 

ىرىدىن قۇرۇلغاندىن كېيىن، زور كۆلهملىك سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ ئېھتىياجى تۈپهيلى ئىچك

 تۈركۈملهپ شىنجاڭغا كېلىپ، چېگرا رايوننىڭ –ياشالر زور قىزغىنلىق بىلهن تۈركۈم 

بۇنىڭ بىلهن شىنجاڭدا مىللهتلهر ئاۋۇپ، بۈگۈنگه كهلگهندە بۇ . قۇرۇلۇشىغا پائال ياردەم بهردى

  .  مىللهت ياشايدىغان بولدى47زېمىندا 

 قىسقىلىقى –پۇس سانى، تارىخىنىڭ ئۇزۇن     گهرچه، شىنجاڭدىكى ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ نو

ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئىجتىمائىي تهرەققىيات سهۋىيىسىدە پهرقلهر بولسىمۇ، لېكىن ئۇزاق 

تارىخىي تهرەققىيات داۋامىدا مهيلى تاشقى دۈشمهنلهرنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى تۇرۇشتا بولسۇن 

 بولسۇن، ئۇالر ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى ياكى ئىچكى قىسمىدا مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه قارشى تۇرۇشتا

ئىسسىق قانلىرى ۋە ھاياتى بىلهن بىرلىكته قوغداپ، ئالدىنقىالرنىڭ ئىزىنى كېيىنكىلهر بېسىپ، 

چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭنى بىرلىككه كهلتۈرگهندىن . شانلىق قهھرىمانلىق قىسسىلىرىنى يازدى

ر توپىلىڭى ۋە جاھانگىر خوجا  كىچىك خوجىال–كېيىنكى ئهھۋالنىال ئېلىپ ئېيتساق، چوڭ 

توپىلىڭىنى بېسىقتۇرۇشتا شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى بۆلگۈنچىلىككه قارشى بىرلىكته 

ياقۇپبهگنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى كۈرەشته ھهر مىللهت خهلقىنىڭ . كۈرەش قىلدى

ھېسسىياتى تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداشتهك ۋەتهنپهرۋەرلىك 

  . تېخىمۇ گهۋدىلهندى

. بۆلگۈنچىلىرىگه قارشى كۈرەشتىمۇ ئهھۋال شۇنداق بولدى" شهرقىي تۈركىستان     "

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەشنىڭ تهۋرەنمهس ئاساسى ۋە 
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" رىيىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇ" يىلى قۇرۇلغان – 1933. مۇستهھكهم كۈچى بولدى

 زومبۇلۇق بىلهن، قىسقىغىنه بىرنهچچه ئاي –ئېقىمغا قارشى ھهرىكهت قىلىپ، زورلۇق 

تاشقى . ئىچىدىال خهلقنى ئېغىر كۈنگه قويۇپ، خهلقنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىدى

بۆلگۈنچىلىرىنىڭ ئاشۇ " شهرقىي تۈركىستان"كۈچلهرنىڭ قايمۇقتۇرۇشىغا ئۇچرىغان 

مانا بۇ ئۇالرنىڭ گۇمران بولۇشىنىڭ . نداق ئاممىۋى ئاساسى يوق ئىدىسهرخىللىرىنىڭ ھېچقا

خۇيزۇ مىلىتارىست ماجۇڭيىڭ باشچىلىقىدىكى خۇيزۇالرنىڭ گهرچه مىلىتارىست . تۈپ سهۋەبى

 مهنپهئهت تالىشىش جهھهتته زىددىيىتى بولسىمۇ، لېكىن –شېڭ شىسهي بىلهن ھوقۇق ۋە پايدا 

ئۇالر . ۆلهتنى پارچىالشقا قارشى تۇرۇشتا قهتئىي تهۋرەنمىگهنۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، د

گه قىلچىمۇ "شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئهمدىال ئۇۋىسىدىن چىققان 

شهرقىي تۈركىستان " يىلىدىكى – 1944. ئىككىلهنمهستىن قهتئىي زەربه بهرگهن

چىلىككه قارشى تۇرغۇچىالرنىڭ نىڭ پارچىلىنىشىمۇ ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى بۆلگۈن"جۇمھۇرىيىتى

  . بۆلگۈنچىلىرى ئۈستىدىن قىلغان غهلىبىسىدۇر" شهرقىي تۈركىستان"

    يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت كادىرالر، ئامما ۋە ۋەتهنپهرۋەر 

ىي دىنىي زاتالر جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ رەھبهرلىكىدە ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىلل

بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇشنى ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس بۇرچى دەپ بىلىپ، خهلق ھۆكۈمىتى ۋە 

ھهر مىللهت خهلقى بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەشلهردە . ج خ ئورگانلىرىنى پائال قوللىدى

مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان نۇرغۇنلىغان قهھرىمانلىق 

ھهر قېتىملىق مۇھىم تارىخىي پهيت ۋە تارىخىي ۋەقهلهردە ھهر مىللهت . ياراتتىقىسسىلىرىنى 

بۆلگۈنچىلىرى بىلهن باتۇرانه " شهرقىي تۈركىستان"خهلقى پارتىيه ۋە خهلق تهرەپته تۇرۇپ، 

  . كۈرەش قىلدى

ى  يىللىرىدا ھهر مىللهت خهلقى ھۆكۈمهتكه پائال ماسلىشىپ، توپىالڭن– 50 ئهسىرنىڭ – 20     

 – 1954تولۇق بولمىغان ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، . تىنچىتىش ھهرىكىتىگه قاتناشتى
 قېتىملىق توپىالڭ دېلوسىنىڭ ئون نهچچه قېتىملىقىنى 13 يىلىغىچه خوتهندىكى – 1958يىلىدىن 

 ئايدا ئابدۇھىمىت توپىالڭ – 12 يىلى – 1954مهسىلهن، . ئامما ج خ ئورۇنلىرىغا مهلۇم قىلغان

ىالنلىغاندا، بۇنى ئالدى بىلهن قارىقاش ناھىيىسىدىكى بىر ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زات ھۆكۈمهتكه پ

 ئايدا ئابدۇقادىر قارى لوپتا توپىالڭ قوزغاپ شۇ جايدا خىزمهت – 5 يىلى – 1956. مهلۇم قىلغان

ندا، بۇ قىلىۋاتقان ئۈچ خهنزۇ كادىرنى بىر مهھهل سوالپ قويۇپ ئۇالرنى ئۆلتۈرمهكچى بولۇۋاتقا

ئاتلىق كېلىپ، توپىالڭغا قاتناشقان ئاممىغا يۈز ) ھهربىيلىكتىن قايتقان(رايوندىكى بىر ئۇيغۇر 

تۇرانه خىزمهت ئىشلهپ توپىالڭچىالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك قىلمىشىنى ھهققانىي سۆزلهر بىلهن 

داندا قاتتىق ئهيىبلهپ، قايمۇققان ئاممىنى ئويغىتىپ، تۇتۇۋېلىنغان ئۈچ كادىرنى نهق مهي

 يىلى – 1956. قويۇۋەتكهن ھهم تايانچ ئۇنسۇرنى تۇتۇپ ج خ ئىدارىسىغا ئاپىرىپ بهرگهن
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قارىقاش ناھىيىسىدىكى باقى دامولال توپىلىڭىدا ئۇيغۇر باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ بهش ئوقۇغۇچىسى 

مهكتهپتىن قايتىش يولىدا ئىككى نهپهر توپىالڭچىغا ئۇچراپ قالغاندا خهتهردىن قورقماي 

پىالڭچىالر بىلهن ئېلىشىپ، ئاخىرى كهنت ئامانلىق ساقلىغۇچىلىرىنىڭ ياردىمىدە بۇ ئىككى تو

جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قاتار توپىالڭالرنىڭ پىالنلىغۇچىسى . توپىالڭچىنى تۇتۇۋالغان

 ئايدا – 6 يىلى – 1954.  ئاخىر ئاشكارا كۆرۈنمىگهن–ئابدۇلھىمىت دامولال توپىالڭالردا باشتىن 

رلىق ھالدا غايىب بولغاندىن كېيىن ئۇزۇن مهزگىلگىچه  يوشۇرۇن توپىالڭ پىالنلىغان ۋە سى

 دۈككىدە  تېخىمۇ –ھهر قېتىملىق توپىالڭ تىنچىتىلغاندىن كېيىن دەككه . قوماندانلىق قىلغان

 يىلى بىرنهچچه ئۇيغۇر – 1959. بهكرەك يوشۇرۇنۇپ، كېيىن ئىزچىل گهمىدە يوشۇرۇنۇپ ياتقان

شۇنىڭ بىلهن ج .  ئابدۇلھىمىت داموللىنىڭ گۇمانلىق ھهرىكىتىنى ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلغانئايال

  . خ خادىملىرى ئۇنى گهمىدە قولغا چۈشۈرگهن

 يىللىرى پارتىيه ۋە خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمىتى ھهر مىللهت خهلق – 80 ئهسىرنىڭ – 20     

هن مۇشۇ مهزگىلدە بۆلگۈنچىلىك بۇنىڭ بىل. ئاممىسى ئارىسىدا مۇستهھكهم ئاساس سالدى

ئىدىيىسى باش كۆتۈرۈپ، دۈشمهن كۈچلهر قوراللىق توپىالڭ، سىياسىي قااليمىقانچىلىقتىن 

پايدىلىنىپ، بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغاندا، ھهر مىللهت خهلقى 

 – 5 يىلى – 1980ىلهن، مهس. ھۆكۈمهتنىڭ بۆلگۈنچىلهرگه زەربه بېرىشىنى قهتئىي قوللىدى
  نهپهر 103" شهرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى" كۈنى پهيزاۋاتتىكى – 27ئاينىڭ 

 ياراغ ئامبىرىنى بۇالپ  توپىالڭ –توپىالڭچىنى يىغىپ، ناھىيىلىك خهلق ئهسكهرلىرى قورال 

اقچى كۆتۈرگهندە، ئۇيغۇر ئامبارچىنىڭ خوتۇنى توپىالڭچىالرنىڭ ناھىيىگه ھۇجۇم قىلم

بولغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن، ھاياتىنىڭ خهۋپكه ئۇچرىشىغا قارىماي يهتته كىلومېتىر يولنى 

شۇنىڭ . ياالڭ ئاياغ يۈگۈرۈپ بېسىپ، ناھىيىلىك خهلق قوراللىق بۆلۈمىگه دېلو مهلۇم قىلغان

نچىلىق ۋە بۆلگۈنچىلهر پهيدا قىلغان قااليمىقا. بىلهن بۇ توپىالڭ ناھايىتى تېزال تىنچىتىلغان

بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرى شىنجاڭدىكى ھهرمىللهت خهلقىنىڭ غهزىپى ۋە قاتتىق قارشىلىقىنى 

كۆپ . ھازىر پارتىيه يېزا سىياسىتىنى كهڭ قويۇۋەتتى: "جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ئامما. قوزغىغان

 ياخشى بىز ئهمدىال. خىل شهكىلدىكى يېزا ئىشلهپچىقىرىش مهسۇئلىيهت تۈزۈمىنى يولغا قويدى

كۈنلهرگه ئېرىشىپ، باي بولغىلىۋاتساق، بۇ ئهبلهخلهر ئىش تېرىپ، ئىشلهپچىقىرىشقا دەخلى 

ھازىر پارتىيه مىللهت، : "دىنىي زاتالر. دېگهن" يهتكۈزدى، بىز بۇالرغا قهتئىي قارشى تۇرىمىز

دىن سىياسهتلىرىنى ئهمهلىيلهشتۈردى، بىمز بۇنىڭدىن رازى، بۇ ئهبلهخلهر ئىش تېرىپ 

جهمئىيهتنىڭ مۇقىملىقىنى  بۇزۇپال قالماي، بىز دىنىي ساھهدىكىلهرنىڭمۇ يۈزىگه قارا 

بۇ مهزگىلدە ھهر مىللهت كادىرلىرى ۋە ئامما پارتىيه رەھبهرلىكىدە . دېيىشكهن" سۈركىدى

ئۇالر بايرىقى روشهن . ئۆزلۈكىدىن بىر ئوچۇم توپىالڭچىى ۋە بۆلگۈنچىلهر بىلهن كۈرەش قىلدى

پىالڭغا، قااليمىقانچىلىققا، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا، خهنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا، ھالدا تو
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قا قارشى تۇرۇپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكى ۋە "غازات"خهنزۇالرنى چهتكه قېقىشقا ۋە ئاتالمىش 

ئۇالر قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇشقا قاتناشقان ئالىي . مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قهتئىي قوغدىدى

شىنجاڭ مۇشۇ يىلالردا مۇشۇنداق زور مۇۋەپپهقىيهت : "قۇغۇچىلىرىغا يۈز تۇرانه ھالدامهكتهپ ئو

مۇشۇالرنىڭ قايسىبىرى دۆلهتنىڭ قوللىشى بىلهن بولمىدى ؟ . ۋە ئىلگىرىلهشلهرگه ئېرىشتى

قايسىبىر ئىشقاخهنزۇالر ياردەم قىلمىدى ؟ شىنجاڭنىڭ كادىرلىرى مهيلى خهنزۇ ياكى ئاز سانلىق 

ىن بولسۇن ھهممىسىال پارتىيىنىڭ كادىرى، شىنجاڭ سوتسىيالىستىك ۋەتهننىڭ مىللهتت

شىنجاڭى، جۇڭگودىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ شىنجاڭى تۇرسا، نېمىشقا ھهمىشه ئۇ مىللهت، 

بۇ مىللهت دەپ ئايرىيسىلهر ؟ سىلهر بۇنداق ئىش تېرىساڭالر پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ 

، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن سىلهرگه بىلىم بهرگهن خهنزۇ تهربىيىسىگه يۈز كېلهلمهيسىلهر

 يىلالردا شىنجاڭنىڭ – 80شۇڭا، گهرچه . دېدى" ئوقۇتقۇچىالرغىمۇ يۈز كېلهلمهيسىلهر؟

بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش ۋەزىيىتى كهسكىن بولغان ھهم بۇ مهزگىلدە كۆپ قېتىم توپىالڭ 

ۇ دۆلهتنىڭ بىرلىكى، شىنجاڭنىڭ تىنچلىقى، ۋە قااليمىقانچىلىق يۈز بهرگهن بولسىمۇ، لېكىن ب

شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي ئىگىلىكى . مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا ھېچقانداق تهسىر يهتكۈزەلمىدى

  . يهنىال مۇقىم ھالدا تهرەققىي قىلىۋەردى

 يىللىرىدىن كېيىن، شهرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ – 90 ئهسىرنىڭ – 20      

ئۇالر بۆلگۈنچىلىك تهشۋىقاتىنى، دىنىي . تېخىمۇ ئهدەپ، ئىنتايىن غالجىرالشتىپائالىيىتى 

قۇتراتقۇلۇقنى كۈچهيتتى، تېررورلۇق بىلهن شۇغۇلالندى، خهلقائرادىكى تېررورچى كۈچلهردىن 

 كۆز قىلدى ۋە تېررورلۇق ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ بىر –پايدىلىنىپ، ئۆز كۈچىنى كۆز 

لېكىن، پاكىتالر شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت . تىنچسىزلىق پهيدا قىلدىمهھهل شىنجاڭدا 

خهلقىنىڭ بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، ھۆكۈمهتنىڭ بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىگه 

شهرقىي " كۈنى – 5 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1990. زەربه بېرىشىنى قولاليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى

ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ بارىن يېزىسىدا قوراللىق توپىالڭ قوزغىغاندا، " تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى

توپىالڭ . بۇ ئىشنى كۆپلىگهن ئامما، ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالر ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلغان

تىنچىتىلغان كېچىسى كهڭ كادىر، ئامما ئالدىنقى سهپكه بېرىپ يارىدارالرغا قان بهرگهن، 

يېڭىسار ناھىيىسى لومپا يېزىسىدىكى بىر دېھقان ئېتىنى . نتۈرلۈك يېمهكلىكلهرنى ئهۋەتكه

توپىالڭچىالرنىڭ يۇقىرى باھادا سېتىۋېلىشىنى قهتئىي رەت قىلغان، توپىالڭنى تىنچىتقۇچى 

قوشۇننىڭ توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتۇشتا ئاتقا ئېھتىياجلىق ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن بولسا 

توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتۇش كۈرىشىدە ئاقتۇ . نى تهقدىم قىلغانقىلچىمۇ ئىككىلهنمهستىن ئېتى

ناھىيىلىك ھۆكۈمهتنىڭ تهرجىمانى ئادىل ئىمىن قىسمغا يول باشالپ، ئۆز ھاياتى بىلهن 

ھېسابالشماي  ھهممىنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، بهختكه قارشى توپىالڭچىالرنىڭ ئوقى تېگىپ، ياش 

ئومۇمىي ۋەزىيىتىدىن قارىغاندا، شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى شىنجاڭنىڭ . ھاياتىنى تهقدىم قىلغان
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مۇقىم، سىياسىي تۇرمۇشى، ئىقتىسادىي تۇرمۇشى ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇشىمۇ مۇقىم بولۇپ، 

. شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي جهھهتلهردە مۇقىم تهرەققىياتنى ساقالپ كهلمهكته

. هتنىڭ ئوتتۇرىچه سۈرئىتىدىن تېز بولۇۋاتىدۇبولۇپمۇ شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىياتى مهملىك

بۇ ئوھۋالالر . قاتناش ۋە خهۋەرلىشىش قاتارلىق جهھهتلهردە زور ئۆزگىرىشلهر بولدى

شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ بىر نىيهتته ئىتتىپاقلىشىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكى ۋە 

  . پۈتۈنلۈكىنى قوغدايدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

" شىنجاڭ مهسىلىسى"بۆلگۈنچى كۈچلىرى پهيدا قىلغان ئاتالمىش " ۈركىستانشهرقىي ت     "

ۋە " پانتۈركىزم"ئۇالر . مهسىلىسىگه ئايالندى" ئۇيغۇرىستان"بارغانسېرى ئۆزگىرىپ  

سىگه "مىللىي مهسىله"ئارقىلىق ئۇنى تهدرىجىي يوسۇندا ئۇيغۇرالرنىڭ " پانئىسالمىزم"

. اسىتىسى بىلهن بۆلگۈنچىلىك مهقسىتىگه يهتمهكچى بولدىئايالندۇرۇپ، تۈرلۈك زوراۋانلىق ۋ

تارىخىي پاكىتالرغا ئۇيغۇن بولمايال " شىنجاڭ مهسىلىسى"مىڭ مۇشهققهتته ياساپ چىققان بۇ 

  . قالماستىن، ئىشنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالى ۋە ماھىيىتىگىمۇ ماس كهلمهيدۇ

 نهزەرىيه جهھهتتىن مىللى      شۇنىسى بىزگه ئايانكى، ئاتالمىش مىللىي مهسىله گهرچه

تۇرمۇشنىڭ كۆپ تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالسىمۇ، لېكىن ئۇ ئاساسلىقى ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن 

شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن . ئارتۇق مىللهت ئوتتۇرىسىدا مهۋجۇت بولغان زىددىيهتنى كۆرسىتىدۇ

سىدىكى ياخشى مۇناسىۋەت، كېيىنكى ئهمهلىي ئهھۋالغا قارايدىغان بولساق، مىللهتلهر ئوتتۇرى

يېڭى جۇڭگو . ئىتتىپاقلىق ۋە ئىناقلىق بۈگۈنگىچه يهنىال ئاساسىي ئېقىم بولۇپ كېلىۋاتىدۇ

قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر چېچىالڭغۇ ۋە بىرلىك قارىشى كهمچىل بولۇپ، بىر 

يېڭى . دەپ ئاتىشاتتى" نلىقتۇرپا"ياكى " ئىلىلىق"، "خوتهنلىك"، "قهشقهرلىك" بىرىنى كۆپىنچه –

جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى قۇرۇشى ئۇيغۇرالرنىڭ تهرەققىياتىغا 

پايدىلىق بولۇشنى چىقىش قىلغان بولۇپ، ئوبيېكتىپ جهھهتتىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قېرىنداشلىق 

شۇنى . ردىمېھرىنى كۈچهيتىپ، ئۇالرنىڭ تهرەققىياتىنى زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈ

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكىدەك زورىيىشى ۋە تهرەققىي تېپىشى ئېلىمىز 

ھۆكۈمىتى ۋە ھهر مىللهت خهلقىنىڭ زور كۈچى بىلهن ياردەم بېرىشى ۋە قوللىشىنىڭ 

بۆلگۈنچى كۈچلىرى پاكىتالرغا كۆز يۇمۇپ، " شهرقىي تۈركىستان"ۋەھالهنكى، . نهتىجىسى

نهزەرىيىسى " شهرقىي تۈركىستان" يىللىرى شهكىللهنگهن – 40 – 30 ئهسىرنىڭ – 20يهنىال 

قۇرۇش بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، " شهرقىي تۈركىستان"ياكى " ئۇيغۇرىستان"بىلهن 

ئۇالر مىللهتنىڭ چۈپرەندىلىرى بولۇپ، . ئېغۋاگهرچىلىك قىلىۋاتىدۇ ۋە كىشلهرنى قايمۇقتۇرۋاتىدۇ

ئۇالرنىڭ مهقسىتى بىر قىسىم ئاتالمىش سهرخىلالرنىڭ . ەكىل بواللمايدۇھهرگىزمۇ ئۇيغۇرالرغا ۋ

بۇ ھۆكۈمهتكه ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىق، پۈتكۈل جۇڭخۇا . شهخسىي مهنپهئىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش

مىللهتلىرىگه ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىق، شۇنداقال پۈتكۈل ئۇيغۇرالرنى دۈشمهن قاتارىدا 
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 جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ سىرتىغا قويۇۋېلىپ، جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىڭ ئۇالر ئۆزلىرىنى. كۆرگهنلىك

ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق جۇڭگولۇقالرنىڭ دىلىنى . مهنپهئىتىگه زىيان يهتكۈزىدۇ

ماھىيهتته ئۇالر دىننى قورال، بىر مىللهتنى قورال قىلىۋېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ . رەنجىتىدۇ

للهت قالپىقىنى كىيگۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ قانۇنسىز قىلمىشىنى قانۇن بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىگه مى

  . رامكىسىغا ئهكىرىش كويىدا يۈرمهكته

 مىللهت نهچچه مىڭ يىلالر مابهينىدە بۇ زېمىننى ئۆزلىرىنىڭ ئىسسىق 13     شىنجاڭدىكى 

ىتى ۋە  پاراس–ئۆزلىرىنىڭ ئهقىل . قانلىرى ۋە مونچاقتهك تهرلىرى بىلهن سۇغاردى ۋە ئاچتى

جاپالىق ئهمگىكىگه تايىنىپ شىنجاڭ تارىخىدا پارالق مهدەنىيهت ياراتتى، شۇنداقال پارالق 

ھهرقانداق ئادەمنىڭ تار مىللهتچىلىك قارىشىدا تۇرۇپ، باشقىالرنى چهتكه . بۈگۈننى يارىتىۋاتىدۇ

خىنى ئىنكار قېقىشى، تارىخنى بۇرمىلىشى، پاكىتالرنى ئىنكار قىلىشى باشقا مىللهتلهرنىڭ تارى

شۇڭا، بۇ ھهر مىللهت . قىلغانلىقتۇر، شۇنداقال بۇ باشقا مىللهتلهرگه قىلىنغان ھاقارەت

بۆلگۈنچى كۈچلىرى توۋلىغان " شهرقىي تۈركىستان. "خهلقىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ

ىللهت  مىليون ھهر م19مۇقامىنى ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان شىنجاڭدىكى " مۇستهقىللىق"

بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون جۇڭگو خهلقى ئۇنىڭغا تېخىمۇ يول . خهلقى ئېتىراپ قىلمايدۇ

. ئۇالر پهقهتال خهلقائرادىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلهرنىڭ قولىدىكى قورال، خاالس. قويمايدۇ

ئۇالرنىڭ سالغان داۋرىڭى پهقهت ئاشۇ ئارقا كۆرۈنۈشى مۇرەككهپ جېنىدىن تويغانالرنىڭ 

  . ىي ئارزۇسى كويىدا چالغان دۇمبىقى، خاالسشهخس

  

  شېرىن چۈش ھامان بهربات بولىدۇ. 2

   

چۈشى ئاجىز، زەئىپ كونا جۇڭگودىكى بىر شېرىن چۈش، " شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى     "

 كېسىل بهربات –كۈنسايىن قۇدرەت تېپىۋاتقان يېڭى جۇڭگودا ئۇ چوقۇم ئۈزۈل . خاالس

 – 1997ۇلغاندىن كېيىن، كۆپ يىللىق كۈچ سىنىشىشالر، بولۇپمۇ يېڭى جۇڭگو قۇر. بولىدۇ
يىلىدىن بۇيانقى شىددەتلىك كۈرەشلهر ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرىشىگه قارىتا 

بىز تۆۋەندىكىدەك بىرقانچه ئىستراتېگىيىلىك ھۆكۈم چىقاردۇق، مۇنداقچه ئېيتقاندا 

  . ئىستراتېگىيىلىك تونۇشقا كهلدۇق

بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش بىر . مىللىي بۆلگۈنچىلىك شىنجاڭدىكى ئاساسىي خهۋپ) 1     (

ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋەزىپه، بۆلگۈنچىلىككهقارشى تۇرۇپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش دۆلهتنىڭ 

ئهڭ ئالىي مهنپهئىتىگه، شۇنداقال شىنجاڭدىكى ھهرمىللهت خهلقىنىڭ تۈپ مهنپهئىتىگه 

پارتىيه، ئارمىيه، خهلق بۇ يېتهكچى ئىدىيه ئاستىدا بىر نىيهتكه كهلدى ھهمدە زور . چېتىلىدۇ

  . كۈچ بولۇپ شهكىللهندى
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چوقۇم بارلىق ئىجتىمائىي كۈچلهردىن پايدىلىنىپ، ھهر تهرەپلىمه تۈزەش ئېلىپ بېرىپ، ) 2     (

ەرىجىلىك پارتىيه مهركىزى كومىتېتىنىڭ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھهر د

پارتكومالرنىڭ رەھبهرلىكىدە، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى، دۆلهتنىڭ بىرلىكىنى، مىللهتلهرنىڭ 

يۈزەكى تۈزەشكه . "ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغان بىر مهيدان خهلق ئۇرۇشى قوزغاش كېرەك

ى ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىن"ئالدىرىماي تۈپتىن تۈزەش كېرەك

قوغداش خهلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن، شىنجاڭ ۋەزىيىتىنى ئهستايىدىل تهتقىق 

قىلىش ئاساسىدا تۈپتىن تۈزەش تهدبىرى ئۈستىدە ئىزدىنىش، ئهل قهلبىنى مايىل قىلىش، كۆپ 

  .سانلىقالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇشنى تۈپتىن تۈزەش تهدبىرىنىڭ ئاساسى قىلىش كېرەك

بۇ . ىقتىسادىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش كېرەكشىنجاڭنىڭ ئ) 3     (

شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشتا مۇنداق ئۈچ نۇقتىغا دىققهت . چىڭ قائىدە

بىرىنچى، شىنجاڭ بىلهن ئىچكىرىنىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالىدا ئوبيېكتىپ پهرق : قىلىش كېرەك

ىش ۋە مهركهز بىلهن ئىچكىرى ئۆلكىلهر سېلىنمىنى مهۋجۇت بولۇپ، شىنجاڭ ئۆزى تىرىش

زورايتىش ئارقىلىق بۇ پهرقنى كىچىكلىتىش ئىمكانىيىتى بولسىمۇ، لېكىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال 

ئىچكىرى ئۆلكىلهرنىڭ ئومۇمىي سهۋىيىسىگه يېتىشىۋېلىش، ھهتتا ئۇنىڭدىن ئېشىپ كېتىش 

بىرلىكى، چېگرا رايوننىڭ مۇقىملىقىنى چىقىش دۆلهتنىڭ . ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان قاراش

قىلغاندا، ئهمهلىيهتته ئهڭ ياخشى ئىقتىسادىي تهرەققىيات ئهندىزىسى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي 

تهرەققىياتى، خهلقنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسى ئهتراپتىكى دۆلهتلهرنىڭكىدىن يۇقىرىراق بولۇش، 

 جايالر بىلهن مۇۋاپىق تهرەققىيات ھالىتى ئىچكىرىدىكى ئىقتىسادىي نىسبهتهن تهرەققىي قىلغان

ئىككىنچى، دۆلهتنىڭ شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي . پهرقىنى ساقالش بولۇشى كېرەك

تهرەققىياتىدىكى ئۇزۇن لىنىيىلىك سېلىنمىسى بىلهن قىسقا لىنىيىلىك سېلىنمىسى مۇۋاپىق 

هھهتته ئهمهلىي نىسبهتنى ساقلىشى، قىسقا مۇددەت ئىچىدە شىنجاڭ خهلقىنى ئىقتىسادىي ج

ئۈچىنچى، . بۇ نۆۋەتتىكى ئهڭ زۆرۈر ئىش. نهپكه ئېرىشتۈرۈش تولۇق ئويلىشىشى كېرەك

ئىقتىسادىي تهرەققىيات ئىجتىمائىي مۇقىملىقنىڭ ئالدىنقى شهرتى، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ئۆز 

 تهمىن نۆۋىتىدە يهنه ئىقتىسادنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ، ئۇنى كاپالهت بىلهن

داۋالغۇپ تۇرغان جهمئىيهتته ئىقتىسادنىڭ نورمال تهرەققىي قىلىشىنى تهسهۋۋۇر . ئېتىدۇ

ئىقتىساد تهرەققىي قىلسىال جهمئىيهت مۇقىم بولىدۇ دەپ قارىغۇچىالر . قىلىش مۇمكىن ئهمهس

  . بىر بولسا سىياسىي جهھهتته تېخى گۆدەك، بىر بولسا ئۇالرنىڭ باشقا نىيىتى بار

مىللهتلهرنىڭ .  مىللهتلهرنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى قوغداشتا ئۈچ پرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش كېرەك)4     (

ئىتتىپاقلىقىنى چوقۇم قوغداش كېرەك، لېكىن مۇنداق ئۈچ پرىنسىپتا چوقۇم چىڭ تۇرۇش 

بىرىنچى، كۆپ مىللهتلىك ۋەتىنىمىز چوڭ ئائىلىسىنىڭ بىرلىكى پرىنسىپى ؛ ئىككىنچى، : كېرەك

ونومىيىلىك جايالردىكى مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقىنىڭ ئهمهلىي باراۋەر بولۇش ۋە مىللىي ئاپت
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مهنپهئىتىگه تهڭ ئېتىبار بېرىش پرىنسىپى ؛ ئۈچىنچى، ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ قانۇن ئالدىدا 

بۇ ئۈچ پرىنسىپقا ھهممه مىللهت ئورتاق ئهمهل قىلىشى كېرەك، . باراۋەر بولۇش پرىنسىپى

  .ىتتىپاقلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش تهسكه توختايدۇبولمىسا مىللهتلهر ئ

كادىرالر مهسىلىسى شىنجاڭنىڭ تهرەققىياتى ۋە مۇقىملىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنىڭ ) 5    (

ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنى تهربىيىلهشنى كۈچهيتىش، ھهم . ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىمى

ئۆز مىللىتىنىڭ توغرا تهرەققىيات دۆلهتنىڭ مهنپهئىتىگه ۋەكىللىك قىالاليدىغان، ھهم 

يۈزلىنىشىگه ۋەكىللىك قىالاليدىغان بىر تۈركۈم ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنى تالالپ 

ئۆستۈرۈش، ئاز سانلىق مىللهتلهر ئىچىدىكى يۇقىرى قاتالم كادىرالر ۋە يولباشچىالرنى پىالنلىق 

ارتىيىنىڭ فاڭجېن، لۇشيهنلىرىنى سىياسىي مهيدانى مۇستهھكهم بولغان، پ. تهربىيىلهش كېرەك

قهتئىي ئىجرا قىلىدىغان، ئابرۇيلۇق، ۋەزىيهتنى بىر تهرەپ قىالاليدىغان بىر تۈركۈم ئوتتۇرا قاتالم 

ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنىڭ بولۇشى كهلگۈسى شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئىقتىسادىي 

  . تهرەققىياتىدىكى مۇھىم ھالقىالرنىڭ بىرى

ىن باشقا، بىز يهنه دىننى باشقۇرۇشنى كۈچهيتىپ، مىللىي مهدەنىيهتنى جهۋھهرلهرنى     بۇنىڭد

قوبۇل قىلىپ، شاكالالرنى چىقىرىپ تاشالپ، دەۋرنىڭ تهرەققىياتىغا ماسلىشىشقا 

  .ئىلھامالندۇرۇشىمىز كېرەك

ەندىكى      بىز شىنجاڭ مهسىلىسىگه چوقۇم ئىستراتېگىيىلىك يۈكسهلىكته تۇرۇپ قارىشىمىز، تۆۋ

  .بىر قانچه جهھهتكه ئاالھىدە دىققهت قىلىشىمىز كېرەك

بۇنى شىنجاڭنىڭ ئاالھىدە .      بىرىنچى، شىنجاڭنىڭ ئىشى ھهم كىچىك ئىش، ھهم چوڭ ئىش

شىنجاڭنىڭ . ئىستراتېگىيىلىك ئورنى بهلگىلىگهن بولۇپ، ئىچكى ئۆلكىلهرگه ئوخشىمايدۇ

چوقۇم ئىككى تهرەپتىن تهڭ ئهھمىيهت بېرىش ئىشلىرىنى ياخشى بىر تهرەپ قىلىش ئۈچۈن 

بۇنىڭ . يهنى ھهم مهركهز ئهھمىيهت بېرىش، ھهم يهرلىك ئهھمىيهت بېرىش كېرەك. كېرەك

  .بىرى كهم بولسا بولمايدۇ

 بىرىنى ئىلگىرى – بىرىنى تولۇقاليدىغان، بىر –     ئىككىنچى، تهرەققىيات بىلهن مۇقىملىق بىر 

 –سا بولمايدىغان دىائلېكتىك مۇناسىۋەت بولۇپ، ياخشى بولسا بىر سۈرىدىغان، بىرى كهم بول
تهرەققىيات بولمىسا .  بىرىنى كهينىگه سۆرەيدۇ–بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ياخشى بولمىسا بىر 

بۇ ئىككىسى بىر . مۇقىملىق بولمايدۇ، مۇقىملىق بولمىسا تهرەققىياتتىن ئېغىز ئاچقىلىمۇ بولمايدۇ

گاھى ۋاقىتتا تهرەققىيات . ىق بولۇپ، دىائلېكتىك مۇناسىۋەتكه ئىگه بىرىگه باغلىنىشل–

  .ھهممىنى بېسىپ چۈشىدىغان، گاھى ۋاقىتتا مۇقىملىق ھهممىنى بېسىپ چۈشىدىغان ئىش يوق

     ئۈچىنچى، تهرەققىيات بىلهن مۇقىملىق بىر تۈرلۈك ئىجتىمائىي سىستېما قۇرۇلۇشى، 

لغىنىمىزدا ئۇنى ئاددىيال ئىشلهپچىقىرىش، ئىقتىسادنى تهرەققىي بولۇپمۇ بىز تهرەققىياتنى تىلغا ئا

تهرەققىيات جهمئىيهتنىڭ ئومۇميۈزلۈك . قىلدۇرۇش دەپ چۈشىنىۋالماسلىقىمىز الزىم
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تهرەققىياتىنى، جۈملىدىن ئىقتىسادنىڭ تهرەققىياتىنىمۇ، مهدەنىيهتنىڭ تهرەققىياتىنىمۇ، 

ستۈرۈشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىجتىمائىي ئادەملهرنىڭ تهربىيىلىنىشى، ساپاسىنى ئۆ

تهرەققىياتنى تىلغا ئالغىنىمىزدا يالغۇز ئىقتىسادىي تهرەققىيات بىلهنال . سىستېما قۇرۇلۇشى

ئىقتىسادىن تهرەققىيات كۆپ خىل ئامىلالرنىڭ تهركىبىي . چهكلىنىپ قالماسلىقىمىز الزىم

  . قىسمى بولغانلىقتىن بولمىسا بولمايدۇ، ئهلۋەتته

     تۆتىنچى، نۆۋەتته شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىيات ئىستراتېگىيىسىنى تهتقىق قىلغاندا، 

تۈۋرۈك كهسىپلهرنىڭ بايلىق مهنبهسىنى تۇتقانلىق ئىنتايىن مۇھىم بىر كىرىش ئېغىزىنى تاپقانلىق 

ىلىش شىنجاڭنىڭ تۈۋرۈك كهسىپلىرىنى بېكىتكهندە ئىككى نۇقتىغا دىققهت ق. ھېسابلىنىدۇ

بىرىنچىسى، چوقۇم بايلىق ئهۋزەللىكى بولغان بولۇشى كېرەك، بولمىسا تۈۋرۈك . كېرەك

 –ئىككىنچىسى، خهلقائرا ۋە دۆلهت ئىچىدە بازىرى بار . كهسىپتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ
بىز شىنجاڭنىڭ بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرىشىنىڭ پۈتكۈل جهريانىنى . يوقلۇقىغا قاراش كېرەك

قىلىپ، تهرەققىياتتىن ئىبارەت بۇ ئاساسىي تېمىنى چۆرىدەپ، شىنجاڭنىڭ تۈۋرۈك چىقىش 

كهسىپلىرىنى تالالشتا ھهمدە بۇ تۈۋرۈك كهسىپلهرگه قارىتا سىياسهت بهلگىلهشته، بهزىلىرىنى 

  . ئۆزىمىز تىرىشساق قىلىپ كېتهلهيمىز، بهزىلىرىدە دۆلهت بىزگه مايىل بولۇشى كېرەك

 تهكتىدن ئېلىپ ئېيتقاندا، كۆپ مىللهت، كۆپ خىل –ى تېگى     شىنجاڭ مهسىلىس

مهدەنىيهتنىڭ قوشۇلۇش ۋە تهرەققىي قىلىش مهسىلىسى، چېگرا رايون بىلهن ئىچكىرى 

شىنجاڭ جۇڭگونىڭ غهربىدىكى بىر چېگرا . جايالرنىڭ قوشۇلۇش ۋە تهرەققىي قىلىش مهسىلىسى

ىڭ ئالماشتۇرۇشىدىكى تۈگۈن بولۇپ رايون بولۇپ، قهدىمدىن تارتىپ غهرب بىلهن شهرقن

بۇ جاي يالغۇز كۆپ مىللهت توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان جاي بولۇپال قالماي، بهلكى يهنه . كهلگهن

شۇڭا، ھهرقايسى مىللهتلهر ۋە . كۆپ خىل مهدەنىيهت ۋە كۆپ خىل دىن جۇغالشقان جاي

قانداق . بىر جهريان كېتىدۇمهدەنىيهتلهر ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇش ۋە قوشۇلۇشقا خېلى ئۇزاق 

قىلىپ چېگرا رايونالر بىلهن ئىچكى جايالرنىڭ بىرىكىشىنى تىنچ، تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

مهسىلىسى بىزنىڭ چوڭقۇر ئويلىنىشىمىز ۋە تهتقىق قىلىشىمىزغا ئهرزىيدۇ، بۇ جهھهتته ئېلىمىز 

زچىللىق، بىرلىك ۋە ئېلىمىزنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخىدا ئى. ئۇزاق ئهنەئنىگه ئىگه

تهرەققىياتنى ساقالپ كېلهلىشىدە بىر يۈرۈش ئىدىيه سىستېمىسى ۋە سىياسهت سىستېمىسى 

ئۇنىڭ يادروسى چېگرا رايونالر بىلهن ئىچكى جايالرنىڭ بىرلىكىنى ساقالش، ئۇنىڭ مۇھىم . بار

ىنى ساقالش، نۇقتىسى ئىچكى جايالر بىلهن چېگرا رايونالرنىڭ ئىقتىساد، مهدەنىيهت ئاالقىس

خادىمالرنىڭ قوش يۆلىنىشلىك كۆچۈشىنى ساقالش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش، چېگرا رايونالردىكى 

ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ ئېتىقاد ۋە ئهنەئنىسىگه ھۆرمهت قىلىش، چېگرا رايونالرنىڭ ئىقتىسادىي 

تتىن تولۇق تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىچكى رايونالر بىلهن چېگرا رايونالرنىڭ ھهر جهھه
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ئالماشتۇرۇش، قوشۇلۇشىغا تۈرتكه بولۇش، شۇ ئارقىلىق تهڭ تهرەققىي قىلىش نىشانىغا 

  . يېتىشتىن ئىبارەت

بۆلگۈنچى كۈچلىرىگه " شهرقىي تۈركىستان"    شىنجاڭنىڭ ھازىرقى ئهھۋالدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، 

لىقىنى ساقالش ئاساس ؛ زەربه بېرىشته، ھهر تهرەپلىمه تۈزەش ئارقىلىق جهمئىيهتنىڭ مۇقىم

غهربىي رايونالرنى كهڭ ئېچىش ۋەزىيىتىدە ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشنى تېزلىتىش، مىللهتلهرنىڭ 

يۆتكىلىشى ۋە ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋاسىته ؛ شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى، 

ۇش ھهرقايسى مهدەنىيهتلهرنىڭ چوڭ ئالماشتۇرۇشى ۋە چوڭ قوشۇلۇشىنى ئاشقا ئاشۇر

شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالهتلىك قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاساسنى ئېلىپ ئېيتقاندا، . مهقسهتتۇر

ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىنىڭ بىر يۈرۈش 

جهمئىيهت ئامانلىقى ۋە دۆلهت خهۋپسىزلىكى : ئۇالر مۇنۇالر. سىياسهتلىرىنى تۈزۈپ چىقتى

تهشهببۇسكارلىق بىلهن زەربه بېرىپ، باش كۆتۈرسىال ئۇرۇپ، دۈشمهندىن بۇرۇن قول  "جهھهتته

ھهم نۇقتىلىق رايونالرغا قارىتىپ باش كۆتۈرمىسىمۇ ئۇرۇپ، قوغالپ يۈرۈپ زەربه " سېلىپ

بۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ ھهيۋىسىنى يهرگه ئۇرۇش ھهمدە يۈكسهك " شهرقىي تۈركىستان"بېرىپ، 

 –كهت ھالىتىنى ساقالش، ئىدېوئلوگىيه جهھهتته، كادىرالر ۋە ئوتتۇرا ھوشيارلىق ۋە ھهرى
باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئارىسىدا شىنجاڭ تارىخى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى 

 –ھهققىدىكى ئۆگىنىشنى كۈچهيتىپ، دۆلهت ئېڭى، پۇقرالىق ئېڭى، پۇقراالرنىڭ ھوقۇق 
 سىياسهت ۋە دىنىي سىياسهت جهھهتتىكى تهربىيىنى مهجبۇرىيهت ئېڭى، قانۇنچىلىق، مىللىي

  . كۈچهينىپ، مىللهتلهرنىڭ قانۇن ئالدىدىكى باراۋەرلىكىنى تهشهببۇس قىلىش

     ئىقتىسادىي تهرەققىيات ئارقىلىق مىللهتلهرنىڭ ئالماشتۇرۇش ۋە قوشۇلۇشىنى ئىلگىرى 

ە تهرەققىيات دۇنيانىڭ ئورتاق  ئهسىرد– 21سۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ ۋاسىتىنى ئېلىپ ئېيتقاندا، 

يهر شارى ئىقتىسادىنىڭ بىر گهۋدىلىشىشى ئىقتىسادنى بهلۋاغ قىلىش . تونۇشىغا ئايالندى

چېگرا . ئارقىلىق دۆلهتلهر ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ئىشهنچنى كۈچهيتىشنى تهلهپ قىلىدۇ

قىلدۇرۇش، شىنجاڭنىڭ رايون بولغان شىنجاڭغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئىقتىسادنى تهرەققىي 

ئىچكى رايونالر بىلهن بولغان ئىقتىسادىي پهرقىنى تۈگىتىش ئارقىلىق مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى 

. مىللىيلىق، مهدەنىيهت جهھهتلهردىكى پهرقلهرنى تۈگىتىش بىزنىڭ نىشانىمىز بولۇشى كېرەك

اساسى نىسبهتهن ئاجىز، ئىقتىسادىي تهرەققىيات جهھهتتىن ئېيتقاندا، يېرى كهڭ، ئادىمى ئاز، ئ

ئىقتىسادى نىسبهتهن ئارقىدا قالغان شىنجاڭدا كۆپ قاتالملىق ئېچىش بوشلۇقى ۋە ئېھتىياج 

ئىچكى جايالرنىڭ مهبلهغ، تېخنىكا، نوپۇس ۋە ئىختىساس ئىگىلىرى بايلىقىدىن تولۇق، . بار

ىيات سىياسىتى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ئۈچۈن، ئازادە، ئۈنۈملۈك بولغان ئىقتىسادىي تهرەقق

تۈزۈپ، ئىچكى جايالرنىڭ ئاشۇ ئىشلهپچىقىرىش ئامىللىرىنى تېز سۈرئهتته غهربىي رايونغا 

جۇغلىنىشقا جهلىپ قىلىپ، ئامال بار قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى تېخىمۇ 
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كۆز يۈكسهلدۈرۈپ، ئۇنى ئاسىيانىڭ كىندىكىدە قهد كۆتۈرگهن، ئوتتۇرا، جهنۇبىي ئاسىياغا 

تىككهن، غهربىي ئاسىيا، ھهتتا ياۋروپاغىمۇ قهدەم باسقان، يۈكسهك تهرەققىي قىلغان 

شۇنداق بولغاندىال ئىقتىسادنىڭ تېز تهرەققىي . ئىقتىسادىي رايونغا ئايالندۇرۇشىمىز كېرەك

" شهرقىي تۈركىستان"بۇ . قىلىشى ھهرقايسى مىللهتلهر ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇشنى تېزلىتىدۇ

نچى كۈچلىرىنىڭ مهۋجۇتلۇق بوشلۇقىنى تارايتىپ، ئۇنىڭ سهپسهته پهيدا قىلىش ئاساسىنى بۆلگۈ

 پارچه ھالدا ئايرىلىپ تۇرۇشنى بۇزۇپ تاشالپ، بوستانلىق ئىگىلىكىنىڭ –يوقىتىشقا، پارچه 

  . بېكىكلىكىنى تۈگىتىپ، مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدا قوشۇلۇش ۋە ئىشهنچ پهيدا قىلىشقا پايدىلىق

ھۆكۈمهت ۋە ئاالقىدار تهتقىقات ئورۇنلىرى بۇ خىل ئىقتىسادىي تهرەققىيات ھالىتىگه       

كاپالهتلىك قىلىش ۋە ئۇنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلهن بىر ۋاقىتتا، چوقۇم بۇ خىل تهرەققىيات 

شهكىللهندۈرگهن يېڭى ۋەزىيهتكه تېزدىن يېتىشىۋېلىشى، يېڭى مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلغاندا، 

ەلىشى ھهمدە ھهر مىللهت خهلقىنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئىشلهپچىقىرىشىنى ھهقىقىي يىراقنى كۆر

تۈردە دۆلهتنىڭ قانۇن سىستېمىسىغا كىرگۈزۈپ، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ماس قهدەم بىلهن 

مۇقىم تهرەققىي قىلىشىنى، چېگرا رايوننىڭ ئۇزاققىچه تىنچ، ئهمىن بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى 

شقا ئاشۇرۇشتا ۋەزىپه مۈشكۈل، يول يىراق بولۇپ، بوشاشماي بۇ نىشانالرنى ئى. كېرەك

  . تىرىشىشقا، ئۇزاققىچه تهۋرەنمهي كۈرەش قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

  

 


