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ھهققىدە جان تۇرسۇن بنه هققىدەھ ۇرسۇنت هبىجاندوكتورى ن هنلىرىپ هلسهپهپ−تارىخ  

 

 

  دوكتورى هنلىرىپ هلسهپهپ−تارىخ

 هققىدهھ ۇرسۇنت هبىجانن

  

 نهبىجان تۇرسۇننىڭ ھاياتى ۋه ئىلمىي ئهمگهكلىرى

پهنلىـــرى دوكتـــورى، ئۇيغـــۇر ۋه ئوتتـــۇرا ئاســـىيا پهلســـهپه تـــارىخ 

ـــىي ـــارىخىي -سىياس ـــيهت ت ـــىمهدهنى ـــڭ. تهتقىقاتچىس ـــكۋا « ئاپتورنى موس

يىللىـرىغىچه -1998-1995، ئـوچېركىناملىق چوڭ ھهجىملىك » خىياللىرى

، »بوسـتان«، »شـىنجاڭ مهدهنىيىتـى«، »تهڭـرى تـاغ«بولغان ئارىلىقتـا 

تهكرار ئېالن قىلىنغـان ھهمـده خهلـق  ژۇرنالالرداقاتارلىق  »تهقدىرداشالر«

ئالقىشـىغا پ، كهڭ ئوقۇرمهنلهرنىـڭ زور ئىچىده توپالم سـۈپىتىده تارقىتىلىـ

. تونۇلغـان جامـائهتچىلىككهئېرىشكهن، شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه ئـاپتور كهڭ 

كهچلىـك  ئـۈرۈمچى«كېيىن -ئىجادىي پائالىيهتلىرى ئىلگىرى-ئۇنىڭ ئىلمىي

ئاسـىيا «، »تهڭرىتاغ ژۇرنىلـى«، »شىنجاڭ ئىشچىالر گېزىتى«، »گېزىتى

ئۇيغـۇر «تېلېۋىزىيىسـى،  ئـۈرۈمچى ،»ىزبىزنىڭ دوكتورلىرىم«،»كىندىكى

قىرغىــز «، )قازاقىســتان(»يېڭــى ھايــات گېزىتــى «، )قازاقىســتان(»ئــاۋازى

شـــىنجاڭ  «،)ئامېرىكـــا( »پىئـــونېر«، )بىشـــكهك-قىرغىزىســـتان( »تـــۇغى

 كىتــابقاتــارلىق ) ئامېرىكــا(»جۇڭگونىــڭ غهربىــدىكى مۇســۇلمانالر رايــونى

، رۇسچهتونۇشتۇرۇلغان، ئۇندىن باشقا  ۋاسىتىلىرىدهۋه تهشۋىقات  ژۇرنالالر

ئالىمىمىزنىـڭ  توربهتلهردىنمـۇ ئـۆزبېكچه، ئۇيغـۇرچه، قـازاقچه، ئىنگلىزچه

  .تااليمىزىئۇچر هتلىرىنىپائالىي-ئىشئىلمىي ئهمگهكلىرى ۋه 
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ھهققىدە جان تۇرسۇن بنه هققىدەھ ۇرسۇنت هبىجاندوكتورى ن هنلىرىپ هلسهپهپ−تارىخ  

يىلىغىــچه ســابىق ســوۋېت -1996يىلىــدىن -1990نهبىجــان تۇرســۇن 

يىلىــدىن كېــيىن رۇســىيه پهنــلهر -1992(ئىتتىپــاقى پهنــلهر ئاكادېمىيىســى 

نىــــڭ شهرقشۇناســــلىق تهتقىقــــات ) ئاكادېمىيىســــى دهپ ئــــۆزگهرتىلگهن

ئۇيغـۇر تـارىخى بـويىچه ئوقـۇپ، دوكتورلـۇق -ئوتتـۇرا ئاسـىيا ئىنستىتۇتىدا

شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتى، موسـكۋا شـهرق تىللىـرى بولۇپ،  نى ئالغانئۇنۋان

دهرس بهرگهن ھهمـــده ئىلمىـــي  بىلىـــم يۇرتلىرىـــداقاتـــارلىق  ئىنســـتىتۇتى

 دىكىكىـئامېرىيىلىـدىن ئېتىبـارهن -2001. تهتقىقاتالر بىـلهن شـۇغۇلالنغان

كاۋكــازىيه تهتقىقــات -ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا ھــوپكىنس جــونس

غهرب دۇنياسى بـويىچه تـۇنجى ھهم ئهڭ  ،رىپىدىن تۈزۈلگهنته ئىنستىتۇتى

ــقا  ــده باش ــى تهركىبى ــات قۇرۇلۇش ــۇر تهتقىق ــوڭ ئۇيغ ــا  17چ نهپهر ئامېرىك

ئــالىملىرى بىــلهن بىــرلىكته ئىشــلهپ، ئــۆزىگه تهقســىم قىلىنغــان تهتقىقــات 

-1949يىلىـــدىن -1912ئـــۇ . ئورۇنلىغـــان مۇۋهپپهقىيهتلىـــكۋهزىپىســـىنى 

-20ۋه  ئىستراتېگىيىسـىسىياسـىي تـارىخ ۋه كونتروللـۇق يىلىغىچه بولغـان 

ئهســــــىر ئۇيغــــــۇر مىللىــــــي تارىخشۇناســــــلىقىنىڭ شهكىللىنىشــــــى ۋه 

ــــاۋرو لىرىنــــۇقتىئىنهزهر ئاســــىيادىكى ئۇيغــــۇر -شــــۇنىڭدهك ئوتتــــۇرا ي

 .ناملىق مهخسۇس تهتقىقاتلىرىنى ئورۇنلىغان دىئاسپورىسى

ئـامېرىكىلىق  18يىلى نهبىجان تۇرسۇننى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان -2004

شــىنجاڭ جۇڭگــودىكى « ئهمگىكــىئۇيغۇرشۇناســنىڭ بىرلهشــمه ئىلمىــي 

كاۋكـازىيه -دېگهن نام ئاسـتىدا ئوتتـۇرا ئاسـىيا  »مۇسۇلمانالر چېگرا زېمىنى

بــاش  ســتارنىڭ فــرهدباشــلىقى، ئاتــاقلىق ئــالىم  ئىنســتىتۇتىنىڭتهتقىقــات 

نهبىجان تۇرسۇن  باببۇ كىتابتىكى ئىككى . قىلىنغان نهشركىده مۇھهررىرلى

 گـــاردنهرھهم  مىللىـــۋارد جـــامهسبىـــلهن ئاتـــاقلىق ئۇيغۇرشۇناســـالردىن 

مهزكـۇر كىتـاب ھـازىر غهرب . بىرلهشـمه قهلىمىـگه مهنسـۇپتۇر بوۋىڭدوننىڭ

ــۆپ  ــۇق ۋه ك ــده ئهڭ تول ــۇرالر ھهققى ــى ۋه ئۇيغ ــۇر ئېل ــىدىكى ئۇيغ دۇنياس

 .رىدىغان نوپۇزلۇق ئهسهر بولۇپ ھېسابلىنىدۇمهلۇمات بې

دوكتور نهبىجان تۇرسـۇن بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه يېقىنقـى يىلالردىـن 
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بۇيــان شــهرقىي ئوكالخومــا ئۇنىۋېرســىتېتى، ئىنــدىئانا ئۇنىۋېرســىتېتى، 

ــئهل  ــا دۆلهت ئۇنىۋېرســىتېتى ۋه شــهرقئىنســتىتۇتىچهت غهرب  -، ئوكالخوم

قاتــارلىق ھهر  ئىنســتىتۇتىازىيه تهتقىقــات كاۋكــ-مهركىــزى، ئوتتــۇرا ئاســىيا

قايسى ئۇنىۋېرسـىتېتالر ۋه تهتقىقـات ئورۇنلىرىـدا ئۆتكـۈزۈلگهن بىـر قـانچه 

قېتىملىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىغا ئىشتىراك قىلىـپ، ئۇيغـۇر سىياسـىي 

ــده  ــارىخىي مهســىلىرى ھهم ئۇيغــۇر مىللهتپهرۋهرلىكــى مهســىلىلىرى ھهققى ت

سىرت يهنه ئامېرىكىدىكى ئهڭ چوڭ سىياسـهت تهتقىقـات دوكالت قىلغاندىن 

غهرب مهركىزىنىڭ مهخسۇس تهتقىقات اليىھىسىگه -ئورۇنلىرىدىن بىرى شهرق

دېـگهن تېمىـدا » ئۇيغـۇر مىللهتپهرۋهرلىكىنىـڭ شـهكىللىنىش«قاتنىشىپ، 

ئهســـىر ئۇيغـــۇر -20ئۇنىـــڭ . ئىلمىـــي تهتقىقـــات ماقالىســـىنى پۈتتـــۈرگهن

» يۈرىكى خهستىلهنگهنئاسىيانىڭ -ياۋرو«تارىخى ۋه  مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ

  .ناملىق كىتابلىرى پۈتۈش ئالدىدا

  

  غىچه»خىياللىرىئاق ساراي «دىن »موسكۋا خىياللىرى«

تهتقىقات  سهۋىيىلىكئىنتايىن زىچ ۋه يۇقىرى  نهبىجان تۇرسۇنئالىم 

ــده ياشــاپ  ــىجىللىقى ئىچى ــۇس ــتىگه تۇرۇپم ــۆز مىللى ــب، ئ ــلىرىنى قهل  ھېس

قــاراڭغۇ تــارىختىن خهۋهردار قىلىشــنى، ئــۆز  ىتىنــىلمىلبىلدۈرۈشــنى، ئــۆز 

 ئامېرىكىغائالىم . ئۇنتۇپ قالغىنى يوق دهقىقىمۇبىر  تهربىيىلهشنىىنى تمىللى

موسـكۋا « ئىلمىي پائالىيهت ئۈچۈن تهكلىپلىك بارغاندىن كېـيىن، ئۆزىنىـڭ

ن كېيىنكــى نــاملىق چــوڭ ھهجىملىــك ئهدهبىــي خاتىرىلىرىــدى »خىيــاللىرى

ناملىق يېڭـى ئهدهبىـي خاتىرىسـىنىڭ دهسـلهپكى  »ئاق ساراي خىياللىرى«

ده  ئۇنىڭ ئامېرىكىغـا كهلگهنـدىن كېيىنكـى هرئهس بۇ .تاماملىدىنۇسخىسى 

ھـېس قىلغـانلىرى ھهم ئۇنىـڭ ئۇيغـۇر  ۋهبىلگهنلىـرى، ئاڭلىغـان -كۆرگهن

 تهپهككـۇرلىرىۋه مهدهنىيىتى ھهققىدىكى  ئىقتىسادىي-ئىجتىمائىي-سىياسىي

 بولـۇپمهزكۇر ئهسهر ئون ئۈچ بـاب  .ئهتتۈرۈلىدۇ ئهكسھهم كۆز قاراشلىرى 
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ــابى  ئىنتېرنېــت( ــدا ئىككــى ب ــېالنتورى ــابالر مۇندهرىجىســى ) قىلىنغــان ئ ب

 :تۆۋهندىكىچه

 ئاتالپ هلهرقىتئ: باب بىرىنچى

 ۋازىئاق ساراي ئالدىدىكى يىغا ئا: باب ئىككىنچى

 ۇئىالھى يىغاليد هركىنلىكئ: باب ئۈچىنچى

 تاپقان ۇيغۇرالرئ ېرىكىنىئام: باب تۆتىنچى

 هقىلئ ۋهدولالر : باب بهشىنچى

 انىيوركتروھى  كۇڭزى: باب ئالتىنچى

 ۇيغۇرالرئ ۋهئاخىرقى بىر ئىندىئان : باب يهتتىنچى

 ياشلىرى ۆرلۈكھ: باب سهككىزىنچى

 هئاق سارايغىچ ېمىلدىنكر: باب توققۇزىنچى

 هھرالىرىس ۋهتهن ۋه ۋاشىنگتون: باب ئونىنچى

 ڭقۇرالشماقتاخىيالالر چو: باببىرىنچى  ئون

 هنمهيدۇئىش ېشىغاي ۆزتارىخ ك: بابئىككىنچى  ئون

 مىراسخور خىيالالر :باب ۈچىنچىئ ئون

 

ھهمسـۆھبهتته بولغـان  ،ئهسىرىده، ئۆز ھاياتىدا ئۇچراتقـانبۇ ئاپتور 

ــان  ــاس بولغ ــۆزىگه خ ــىلهرنىڭ ئ ــاالھىيهتتىكى كىش ــهۋىيه ۋه س ــۈك س تۈرل

ھهمـده ئۇالرنىـڭ ئـوي پىكىرلىرىنـى ئـۆز پېـتىچه تهسۋىرلهشـكه  لىرىنىسىما

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه بهدىئىـي ۋاسـىتىلهر ھهم . ئهھمىيهت بهرگهن

ئـارقىلىق، ئۆزىنىـڭ مىللهتنىـڭ ئۆتمۈشـى  قـوللىنىش ئۇسلۇبئۆزىگه خاس 

ئهسـىرىده ئـورۇن  تهپهككـۇرلىرىنىبىلهن بۈگـۈنى ۋه كېلهچىكـى ھهققىـده 

بىلهن ئورگانىك بىرلهشتۈرۈشـكه  تهپهككۇرلىرىئالغان رېئال شهخسلهرنىڭ 

ــىدۇ ــىرى  .تىرىش ــى ئهس ــۇننىڭ يېڭ ــان تۇرس ــور نهبىج ــاراي «دوكت ــاق س ئ

ــاللىرى ــته» خىي ــى ئهمهلىيهت ــكۋ« ن ــاللىرىموس ــى دهپ » ا خىي ــڭ داۋام نى

  .ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ
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 ىدهرسلىكئۇيغۇر تىلى غهرب دۇنياسىدىكى تۇنجى 

ــان  ــا بولغ ــده ئۇيغۇرالرغ ــان غهرب دۆلهتلىرى ــن بۇي ــى يىلالردى يېقىنق

قىزىقىشــنىڭ كۈچىيىشــىگه ئهگىشــىپ، غهرب دۆلهتلىرىنىــڭ بىــر قىســىم 

رنىـڭ تـارىخى، سىياسـىي، ئۇنىۋېرسىتېت ۋه تهتقىقات ئورۇنلىرىـدا ئۇيغۇرال

ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىـيهت مهسـىلىلىرى ئۈسـتىدىكى مهخسـۇس -ئىجتىمائىي

ئۇيغۇرالرنىـڭ . ئوقۇتۇش ھهم تهتقىقـات پائـالىيهتلىرى قانـات يايماقتـا-ئوقۇ

ئهنه شــۇ كــۆپ تهرهپلىمىلىــك مهســىلىلىرىنى ئىلمىــي ۋه ئهتراپلىــق تهتقىــق 

ۇر چۈشـىنىش ئۈچـۈن ئۇيغـۇر قىلىش ئۈچۈن شۇنىڭدهك ئۇيغـۇرالرنى چوڭقـ

بـۇ جهھهتـته، ئامېرىكـا قوشـما . تىلىنى ئۆگىنىش قىزغىنلىقىمـۇ قوزغالماقتـا

، كانسـاس، ئىندىئانا، خارۋاردشتاتلىرى ئهڭ ئالدىدا بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ 

قاتارلىق بىر قىسىم ئاتاقلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا مهخسۇس ئۇيغـۇر  ستانفورد

مهزكــۇر بىلىــم دهرگاھلىرىــدا . تىلــى پروگراممىلىــرى تهســىس قىلىنغــان

ئۇيغۇرشۇناســـــلىق بىـــــلهن شـــــۇغۇللىنىدىغان ماگىســـــتىر ۋه دوكتـــــور 

ئاســپىرانتالردىن باشــقا يهنه ئۇيغــۇر تىلىغــا ھهم ئۇيغۇرالرغــا قىزىقىــدىغان، 

خهنــزۇ ۋه يــاكى تــۈرك، ئۆزبېــك قاتــارلىق تــۈركىي تىلالرنــى ئهســلىده 

ــى  ــۇر تىل ــويىچه ئۇيغ ــالر ب ــهۋىيىدىكى كۇرس ــل س ــۇ ھهر خى ئۆگهنگهنلهرم

 .ئۆگهنمهكته

ــــىم غهرب  ــــر قىس ــــارلىق بى ــــا قات ــــڭ ئۈســــتىگه يهنه ئامېرىك ئۇنى

ھۆكۈمهتلىرىمــــۇ ئۇيغــــۇر تىلىنــــى خهتهر ئاســــتىدا قالغــــان شــــۇنىڭدهك 

قاتارىغـا كىرگـۈزگهن بولـۇپ، بـۇ تىلنـى ئـۆگىنىش  ئىستراتېگىيىلىك تىلالر

نـۆۋهتته، يهنه يـاپونىيه، ئهنگلىـيه، . ئۈچۈن مهخسـۇس مهبـلهغ ئاجراتقـان

گېرمانىيه قاتـارلىق سـهككىز سانائهتلهشـكهن دۆلهتـلهر ئىتتىپاقىـدىكى بىـر 

 .قىسىم مهملىكهتلهردىمۇ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش يولغا قويۇلماقتا

لېكىن، غهرب دۇنياسـىدا تـاكى ھـازىرغىچه ھهمـمه ئېتىـراپ قىلغـان، 
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قىلىنىپ باقمىغان  نهشرسىستېمىلىق بىرهر ئۇيغۇر تىلى دهرسلىكى تۈزۈلۈپ 

دهرسـلىكلهر ھهم بىـر  خاراكتېرلىـكبولۇپ، پهقهت بىـر قـانچه سۆزلىشـىش 

قانچه لـۇغهت ئـېالن قىلىنغانـدىن باشـقا بـۇ سـاھهده كۆرۈنهرلىـك ئهمـگهك 

 .رۇققا چىقمىغان ئىدىيو

. يېقىندا بۇ بوشلۇق دوكتور نهبىجان تۇرسۇن تهرىپىدىن تولدۇرۇلدى

 Reader«    ئۇنىـــڭ بهش يىـــل ۋاقىـــت ســـهرپ قىلىـــپ يېزىـــپ چىققـــان

Uyghur «)ــلۇقى ــى ئوقۇش ــۇر تىل ــزچه ئۇيغ ــابى ) ئىنگلى ــان كىت دهپ ئاتالغ

ىدىن رهسمىي نهشرىياتى تهرىپ دونۋوئودىشتاتىدىكى  ماريالندئامېرىكىنىڭ 

تىلىـــدا تارقىتىلىـــدىغان  ئىنگلىـــز. قىلىنىـــپ سېتىلىشـــقا باشـــلىدى نهشـــر

ـــات ئۇچـــۇر ـــارالىق شـــىنجاڭ تهتقىق ـــدا ئامېرىكىـــدىكى -خهلقئ ـــاالقه تورى ئ

ــوۋن ــورى  جورجىت ــارىخى پروفېسس ــىنجاڭ ت ــىتېتىنىڭ ش ــسئۇنىۋېرس  جهمى

بۇ كىتـاب ھهققىـدىكى قىسـقىچه ئۇچۇرىـدا كۆرسىتىلىشـىچه،  مىللىۋاردنىڭ

تالالنمىـدىن تـۈزۈلگهن بولـۇپ،  45دوكتور نهبىجان تۇرسۇننىڭ بۇ كىتابى 

مــۇتلهق كۆپچىلىــك تــالالنمىالر ئــاپتور تهرىپىــدىن بىۋاســىته يېزىلىــپ، 

ــهرلىرىدىن  ــان ئهس ــلى يازغ ــڭ ئهس ــڭ ئۆزىنى ــاكى ئاپتورنى ــان ي تهييارالنغ

قىسىم تالالنمىالر بولسا، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايـونى ۋه  ئېلىنغان، بىر

قىلىنغــان  نهشــر مهملىكهتــلهردهئۇنىــڭ ســىرتىدىكى قازاقىســتان قاتــارلىق 

كىتـاب قـاتتىق مۇقـاۋىلىق . كىتابالر ۋه مهتبۇئاتالردىن قىسقارتىپ ئېلىنغـان

ــي  ــۇپ، جهمئى ــاش . بهت 253بول ــڭ ب ــمىكىتابنى ــز قىس ــدىكى  ئىنگلى تىلى

ــرى ــى كى ــۇر تىل ــات، ئۇيغ ــده قىســقىچه مهلۇم ــى ھهققى ــۇر تىل ش ســۆز، ئۇيغ

ئۇيغۇرچه گرامماتىكـا -ھهققىده قىسقارتىلما بايان، ئىنگلىزچه گرامماتىكىسى

ــا ئىشــلىتىلگهن  ــدىالنغان ئهســهرلهر تىزىملىكــى ۋه كىتابق ــالغۇلىرى، پاي ئات

دىن گراممـــاتىكىلىق ئاتالغۇالرنىـــڭ قىسقارتىلمىســـىغا ئىزاھـــات قاتـــارلىقالر

. تىلىـــدا تهييارالنغـــان ئىنگلىـــزتـــۈزۈلگهن بولـــۇپ، بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى 

كىتابنىــڭ بــاش قىســىملىرىدا يهنه نهبىجــان تۇرســۇننىڭ قىســقىچه ئىلمىــي 

تـالالنمىالردىن ئىبـارهت  قىسـمىئىككىنچى  ، تونۇشتۇرۇلغان تهرجىمىھالىمۇ

6



 
 

ھهققىدە جان تۇرسۇن بنه هققىدەھ ۇرسۇنت هبىجاندوكتورى ن هنلىرىپ هلسهپهپ−تارىخ  

ىتــى، بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي كىملىكــى، ئېتنوگرافىيىســى، مهدهنىي

ئىقتىســادىي ئهھــۋالى، -تــارىخى، ئېغىــز ۋه يازمــا ئهدهبىيــاتى، ئىجتىمــائىي

، ھاۋا رايـى ھهم جۇغراپىيىلىـك مۇھىـت قاتـارلىق كـۆپلىگهن تېبابهتچىلىك

 تېكىسـتلهر. ساھهلهرگه مۇناسىۋهتلىك تـېمىالر ئاساسـىي مهزمـۇن قىلىنغـان

ىـر تېكىسـتنىڭ ئاددىيلىقتىن مۇرهككهپلىككه يۈزلهندۈرۈلگهن بولۇپ، ھهر ب

ئۇچرايدىغان گرامماتىكىلىق  تېكىستتهئاستىغا مۇھىم خام سۆزلهر شۇنىڭدهك 

كــاتېگورىيه ۋه لوگىكىلىــق مهســىلىلهرگه شــۇنىڭدهك تــارىخ، مهدهنىــيهت، 

جۇغراپىيه ۋه باشـقا مهسـىلىلهرگه ئائىـت سـۆزلهر ۋه ئاتالغۇالرغـا مهخسـۇس 

ئۇيغــــۇر تىلــــى  بــــۇ ئــــارقىلىق. تىلىــــدا ئىزاھــــات بېــــرىلگهن ئىنگلىــــز

ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ تىل سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشـال ئهمهس، بهلكـى ئۇالرنىـڭ 

ئۇيغۇر تىلى ۋه ئۇيغۇرالر ھهققىـدىكى چۈشـهنچىلىرىنى ئاشـۇرۇش مهقسـهت 

 .قىلىنغان

 ئىنگلىـــزچهتېكىســـتنىڭ  45بـــارلىق  بـــۆلىكىكىتابنىـــڭ ئـــۈچىنچى 

 كىتابىـدامهزكـۇر  كىتـاب ئاخىرىغـا بولسـا، يهنه. تهرجىمىسىدىن ئىبـارهتتۇر

  .لۇغىتى بېرىلگهن ئىنگلىزچه−ئۇيغۇرچهئۇچرايدىغان بارلىق سۆزلهرنىڭ 

ــى ۋه  ــۇننىڭ ئوقۇش ــان تۇرس ــۇكى، نهبىج ــدىلىك ش ــر ئاالھى يهنه بى

ــــدا  ــــك  45ئاپتورلۇقى ــــۆزلۈكلىرىنىڭ ئۆلچهملى ــــڭ س ــــت ۋه ئۇنى تېكىس

 قىلىنغان بولـۇپ، مهزكـۇر نهشر پالستىنكىسىمۇ CDتهلهپپۇزدىكى ئاۋازلىق 

«Uyghur Reader»  تېكىست ۋه ئاۋازدىن ئىبـارهت بىـر يـۈرۈش ئـۆگىنىش

ماتېرىيالى بولۇپ، بۇ جهھهتتىمۇ غهرب دۇنياسىدىكى تۇنجى ئهمگهك بولۇپ 

 .ھېسابلىنىدۇ

مهزكۇر كىتابنى ئوقۇغان ئامېرىكىلىق ئۇيغۇرشۇناسـالر بـۇ ئهسـهرنىڭ 

غهرب جۈملىـــدىن ئامېرىكـــا ئـــالىي  ئىلمىـــي قىممىتىنىـــڭ يـــۇقىرىلىقى،

تــــۈزۈش ھهم ئوقۇتــــۇش  ماتېرىيــــاللىرىنىمهكتهپلىرىــــدىكى دهرســــلىك 

ئۆلچهملىرىگه اليىق سهۋىيىده بولغانلىقى ئۈچۈن ھازىردىن باشالپ، ئۇيغـۇر 

تىلىنى ئوتتۇرا سهۋىيىدىن يۇقىرى سهۋىيىگه يهتكۈزۈشنى مۇددىئـا قىلغـان 
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ـــۇھىم دهر ـــدا م ـــۆگىتىش ئورۇنلىرى ســـلىك قىلىـــپ ئىشلىتىلىشـــكه تىـــل ئ

 .باشلىغانلىقىنى ئېيتىشماقتا

ــــلهر  ــــڭ مىللهت ــــئهللىكلهر بېيجى ــــۆپلىگهن چهت ــــۆۋهتته، يهنه ك ن

ئۇنىۋېرســـــىتېتى، شـــــىنجاڭ ئۇنىۋېرســـــىتېتى، قهشـــــقهر پېـــــداگوگىكا 

ئۇنىۋېرسىتېتى ۋه باشقا مۇناسـىۋهتلىك ئـالىي مهكتهپلهردىمـۇ ئۇيغـۇر تىلـى 

گىنىشـكه قىزىقىـدىغانالرنىڭ سـانىمۇ يىلـدىن ئۇيغۇر تىلىنى ئۆ. ئۆگهنمهكته

ھهتتا، چهتئهللهردىكى ئـالىي مهكـتهپلهر ۋه تهتقىقـاتچىالرمۇ . يىلغا ئاشماقتا

بۇ ساھهده ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مهكتهپلهر بىلهن ھهمكارلىشىش تهلهپلىرىنـى 

ئهلۋهتته، ئون مىليونـدىن ئـارتۇق نوپۇسـقا . ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقانلىقى مهلۇم

دۇنيــادىكى ئهڭ قهدىمىــي ۋه بــاي مهدهنىــي  ،ئــادهملهر ســۆزلهيدىغانئىــگه 

مىراسالرنى قالـدۇرغان تىلالرنىـڭ بىـرى ھېسـابلىنىدىغان ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ 

ئىستىقبالىنىڭ پارالق بولۇشى ۋه زاۋاللىققا يۈزلىنىشـى يهنىـال ئالـدى بىـلهن 

ىز، ئـۇنى چۈنكى، بۇ تىلنىڭ ئىگىسى ب. بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىمىزگه باغلىق

چهتئهللىكلهرنىـڭ نهزىرىـده ئۇيغـۇر تىلـى ئـۆگىنىش باشـقا . بىز سۆزلهيمىز

ـــىيا ـــۇنىڭدهك ئاس ـــنىڭ ش ـــى ئۆگىنىش ـــۈركىي تىلالرن ـــارلىق ت ـــا -ب ياۋروپ

چـۈنكى، ! جۇغراپىيىلىك بوشلۇقىغا ھېچ تهمتىـرىمهي كىرىشـنىڭ ئـاچقۇچى

اق ۋه تىلـى، قـاز ئېـزهرئۆزبېك تىلى، تـۈرك تىلـى،  ،ئۇيغۇر تىلىنى بىلىش

. قىرغىــز تىللىرىنــى ناھــايىتى ئاســانال ئۆزلهشتۈرۈشــنىڭ تــۇنجى قهدىمىــدۇر

ئهينـى ۋاقىتتـا  ۋاڭمىـڭ ىئۇيغۇر تىلىنـى ياخشـى بىلـگهن ئاتـاقلىق يـازغۇچ

ئۇيغــۇر تىلىغــا يــۇقىرى باھــا بېرىــپ، بــۇ تىلنــى بىلىــش ئۆزىنىــڭ كېــيىن 

ــانلىقى ــاچقۇچ بولغ ــۇھىم ئ ــىدىكى م ــازغۇچى بولۇش ــق ي ــا داڭلى نى جۇڭگوغ

نهبىجان تۇرسۇننىڭ بىر قاتار ئىلمىـي ئهمگهكلىرىـدىن . ئهسكهرتكهن ئىدى

كىتابى ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرۇشـتا بهلگىلىـك رول  باشقا يهنه ئۇنىڭ مهزكۇر

 .ئوينايدۇ
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 انـقىلىنغ نهشرن ــرى كېيىــئىلگىھازىرغىچه ڭ ـئاپتورنى
 كىتابلىرى ۋه ئاساسلىق ئهسهرلىرى

  

 :ئهسهرلهر قىلغان ئېالنچهتئهل مهتبۇئاتلىرىدا 

. مهسىلىلىرى تنوگېنىزىىئجۇڭگو تارىخشۇناسلىقىدا ئۇيغۇرالرنىڭ . 1

 نهشـرتهرىپىـدىن  ئىنسـتىتۇتىرۇسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق 

 )رۇسچه(موسكۋا  يىلى،-1997. قىلىنغان

رۇســــىيه پهنــــلهر . ئۇيغــــۇر سىياســــىي تــــارىخىي مهســــىلىلىرى. 2

ــى ــلىق  ئاكادېمىيىس ــتىتۇتىشهرقشۇناس ــدىن  ئىنس ــرتهرىپى ــان نهش . قىلىنغ

 )رۇسچه نهشرى(موسكۋا . يىلى-1998

ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ تالالنمـا شـېئىرلىرىنىڭ (  پوئىزىيىسىئۇيغۇر . 3

 .يىلى-2002بىشكهك، ). رۇسچه تهرجىمىلىرى توپلىمى

يىلىغىــــــچه بولغــــــان تــــــارىخ ۋه كونتروللــــــۇق -1884-1978 .4

شـىنجاڭ جۇڭگـودىكى  −)بىلهن بىـرگه مىلىۋارد جامېس(  ىئىستراتېگىيىس

 )ئىنگلىزچه.(نىيوركيىلى، -2002. مۇسۇلمانالر چېگرا زېمىنى

) بىلهن بىرگه بوۋىڭدون گاردنهر( كۈرىشى نۇقتىنهزهرلهرتارىخىي . 5

ـــى− ـــرا زېمىن ـــۇلمانالر چېگ ـــودىكى مۇس ـــىنجاڭ جۇڭگ ـــى، -2002. ش يىل

 )ئىنگلىزچه.(نىيورك

 −شهكىللىنىشـى مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ۋه . 6

.( يىلــى-2005غهرب تهتقىقــات مهركىزىنىــڭ ۋاشــىنگتون شۆبىســى، -شــهرق

 )ئىنگلىزچه

ئۇيغۇر −ئهسىر ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنىڭ تهتقىقات پروگراممىلىرى-20. 7
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 )هرۇسچ.( يىلى-2002.  ناملىق توپالمغا كىرگۈزۈلگهن ماقاله پوئىزىيىسى

ـــــانىيالر. 8 ـــــب  قاراخ ـــــك تهركى ـــــۇچى ئېتنى ـــــىنى قۇرغ سۇاللىس

 .يېڭى ھايات گېزىتى، قازاقىستان−مهسىلىسى

 خهلقئــارا پوســىىئقىرغىــز مىللىــي  −جۇڭگــودا مانــاس تهتقىقــاتى . 9

ـــيهتلهر ئۇچرىشىشـــىدا  ـــوپ −مهدهنى يىللىـــق  160تۇغۇلغانلىقىنىـــڭ  رادل

توپلىمى، بىشكهك،  ماقالىلهرخاتىرىسىگه بېغىشالنغان مۇھاكىمه يىغىنىنىڭ 

 )رۇسچه. (يىلى-1998

ئۇيغۇر تارىخشۇناسلىقىنىڭ شهكىللىنىشـى ۋه ئۇيغۇرالرنىـڭ كـۆز . 10

ــاۋرو −قاراشــلىرى ــدىئانا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۆتكــۈزۈلگهن مهركىزىــي ي -ئىن

مهركىزىـي  ،)ئىنگلىـزچه( ئاسىيا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىدا ئوقۇلغان ماقاله 

 .يىلى-2005ۇرنىلى،ژهتقىقات ئۇچۇرلىرى ئاسىيا ت-ياۋرو

ئۇنىۋېرســىتېتىدا  ئۇتــاھ −تــارىخ ۋه ئۇيغــۇر مىللهتپهرۋهرلىكــى . 11

ئۆتكۈزۈلگهن ئوتتۇرا ۋه غهربىي ئاسىيا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىـدا ئوقۇلغـان 

 .، ئامېرىكاشتاتى ئۇتاھتۇز شهھىرى، ). ئىنگلىزچه(ماقاله

 − ئـوچېركىتۇرپان ئىـدىقۇت دۆلىتىنىـڭ قىسـقىچه مهدهنىـيهت . 12

 )رۇسچه.(يىلى-2004  )www.ymyt.com( تورى ئىنتېرنېت

 

 :ئهسهرلهر ئۇيغۇرچه قىلغان ئېالنھازىرغىچه 

ــاللىرى«. 1 ــكۋا خىي ــرى -1998-1995» موس ــاغ«يىللى ــرى ت ، »تهڭ

قاتــــارلىق  »تهقدىرداشــــالر«، »بوســــتان«، »شــــىنجاڭ مهدهنىيىتــــى«

  .تهكرار ئېالن قىلىنغان ژۇرنالالردا

تورىــدا بۆلــۈپ  ئىنتېرنېــت» هتلهرتاختىســىدىكى قىســم شــاھمات«. 2

  .ئۈچ بۆلۈم جهمئىيقىلىنغان  ئېالن

10



 
 

ھهققىدە جان تۇرسۇن بنه هققىدەھ ۇرسۇنت هبىجاندوكتورى ن هنلىرىپ هلسهپهپ−تارىخ  

ــاتوم بومبىســى  ســتالىننىڭ«. 3 ــۇرالرئ ۋهئ ــدا  ئىنتېرنېــت »ۇيغ تورى

  .قىلىنغان ئېالنبۆلۈپ 

سىياسـىي  ۇيغۇرئ ېرىمىدىكىبىرىنچى ي هسىرنىڭئ-20 رۇسىيىده«. 4

  .قىلىنغان ئېالنتورىدا  ئىنتېرنېت» قىلىنىشى هتقىقت ڭتارىخىنى

ئۇيغـــۇر قاتـــارلىق تـــۈركىي − ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــى «. 5

  .قىلىنغان ئېالنتورىدا  ئىنتېرنېت» خهلقلهرنىڭمۇ پاجىئهسى

 ئىنتېرنېـت »هسىلىلهرئائىت م هتقىقاتىغائىنقىالبى ت ۋىاليهت ئۈچ«. 6

  .قىلىنغان ئېالنتورىدا 

  »ھالقىغان خىيالالر چېگرا«. 7

 ئـــېالنتورىـــدا بۆلـــۈپ  ئىنتېرنېـــت» ئـــاق ســـاراي خىيـــاللىرى«. 8

  .قىلىنىۋاتىدۇ

 ئىنتېرنېـت» هتـلهرمىللئـاز سـانلىق ئاسـىيادىكى -ۋرويـا ئوتتۇرا«. 9

  .قىلىنىۋاتىدۇ ئېالنتورىدا بۆلۈپ 

 ئىنتېرنېــت» مىراســى ېرىيىنىــڭقىزىــل ئىمپ هســىپاجىئ ئــوش« .10

  .قىلىنغان ئېالنتورىدا 

 ۈركىيتـــــــ ۇســـــــتهقىلم ۇختارىيىتىـــــــدىنم ۈركىســـــــتانت« .11

 .قىلىنغان ئېالنتورىدا  ئىنتېرنېت» ۇمھۇرىيهتلىرىغىچهج

مـورات ناسـىۋوف ھهققىـدىكى قىلىنغـان  تورىدا ئـېالن ئىنتېرنېت. 12

  .ماقالىلهر

پارچىغـــا يـــېقىن ھهر خىـــل  100بـــۇالردىن باشـــقا يهنه ئاپتورنىـــڭ 

تىللىرىـدا  ئىنگلىزمهزمۇندىكى ماقالىلىرى ئۇيغۇر، قىرغىز، ئۆزبېك، رۇس، 

 .قىلغان ئېالنتورىدا  ئىنتېرنېتۋه  قىلىنغان نهشر
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 ھالقىغان خىيالالر چېگرا

  )ئهدهبىي خاتىره(

  

قوللىرىغا پاسپورت ئېلىپ چهتئهلگه چىقمـاقچى بولغـان كىشـىلهرنىڭ 

ـــۇ ائ ـــرادىنش ـــۇتالرنى  چېگ ـــدىغان مىن ـــقتئۆتى ـــۈپ  هقهززالى ـــلهن كۈت بى

ــىپ ــۆرگىنىڭىزده، جىددىيلىش ــۈرگىنىنى ك ــۈڭىز، ي ــهللى بهرگ ــا تهس  ئۇالرغ

گـۈزهل پۇرسـهتكه  ئاشـۇنداق كېلىدىغانـدۇ؟ تىلىگىڭىـزسهپىرىگه ئاق يـول 

  !كېلىدىغاندۇ؟ ئېرىشكۈڭىزسىزنىڭمۇ 

 ئىتتىپاقىنىــڭ ســوۋېتبېيجىڭــدىن ئۇچقــان . مــارت-23يىلــى -1990

تاموژنىـدىن ئۆتـۈپ  ئايرودرومىغـا چۈشـۈپ، موسـكۋاشـۇ كـۈنى  ئايروپىالنى

نهمخۇش ھاۋاسىدىن تۇنجى  كېچىسىنىڭ موسكۋا سىرتقا چىققاندىن كېيىن،

ــاق  ــدا چاقم ــدا، كالالم ــدهنهپهس ئالغان ــت« تېزلىكى ــۆتكهن » يال ــپ ئ قىلى

، تهنھالىق، مۇساپىرلىق تۇيغۇلىرى مېنى ئىختىيارسىز ھالدا بهش بىچارىلىك

تهرهپـكه قـاراپ ئېغىـر ئـۇھ  مىڭ كىلومېتىر يىراقتا قالغان ئاشـۇ ئانـا ۋهتهن

ــده  ــقا ھهم ــده » ۋهتهن«تارتىش ــالغۇ ھهققى ــۇقهددهس ئات ــارهت م ــن ئىب دى

 چېگرىســىدىنئــون قېــتىمالپ دۆلهت . تهپهككــۇر يۈرگۈزۈشــكه مهجبۇرلىــدى

مهن  پسىخىكىســىچىقىــپ يــۈرۈپ، ۋهتهنــدىن ۋاقىتلىــق ئــايرىلىش -كىرىــپ

، بىچارىلىــك ئاشــۇئۈچــۈن خــېلىال كــونىراپ قالغــان بولســىمۇ، لــېكىن 

  .مۇساپىرلىق تۇيغۇلىرى ھهر قاچان، ھهر مىنۇت مهندىن ئايرىلماي كهلدى

نـېمه؟ ئـۇ نېمىشـقا شـۇنچىلىك مـۇقهددهس ۋه ئۇلـۇغ؟  دېگهنۋهتهن 

بـۇ ئىبـاره ھهققىـده بىـرلىككه كهلـگهن ئىزاھـات شـۇنىڭدىن  دېگهنۋهتهن 
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 ىنــگراژداۋهتهن كىشــى تۇغۇلــۇپ ئۆســكهن ۋه ئــۆزىنى ئۇنىــڭ : ئىبــارهتكى

، ئېيتقانــدامۇنــداقچه قىلىــپ . مهملىــكهت يــاكى ئانــا يــۇرت ھېســاباليدىغان

  .كىندىك قېنى تۆكۈلگهن ئانا زېمىن

ــــى  ــــۇقهددهس ئىكهنلىكىن ــــۇغ، نهقهدهر م ــــڭ نهقهدهر ئۇل ۋهتهننى

ۋهتهندىن ئايرىلىپ يات ئهلـلهرگه قهدهم قويغانـدا تېخىمـۇ ياخشـى بىلىـش 

ــــۇمكىن ــــرى، ۋهتهن . م ــــى ۋهتهن مېھ ــــاننىڭ قهلب ــــال ئىنس گهرچه ھهممى

مــۇھهببىتى، ۋهتهن ســاداقىتى بىــلهن ســۇغۇرۇلغان ھهم بــۇ خىــل ســاداقهت 

تۇيغۇلىرىدىن بىـرى بولسـىمۇ، لـېكىن ئـۆز ۋهتىنىـده  يتهبىئىئىنسانالرنىڭ 

ــڭ، ۋهتهن  ــى، ۋهتهن مۇھهببىتىنى ــېمه ئىكهنلىكىن ــڭ ن ــده ۋهتهننى يۈرگىنى

ۋهتهنــدىن . قهدرىنىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلىــپ يهتــمهك تهس

مۇسـاپىرلىق كـۈنلىرى ھايـات لهززىتـى گويـا تـۇزى  ئاشـۇئايرىلىپ ياشىغان 

چاڭقىغـان دىلالرنـى . زگه ھۇزۇر بېغىشلىيالمايدۇتهڭشهلمىگهن تائامدهك سى

ئىچىـده  يېرىمىچىلىك، كۆڭلۈڭ موھتاجلىقھامان تۇرمۇشۇڭ . قاندۇرالمايدۇ

باشقىالرنىڭ گىدىيىپ يۈرۈشلىرىگه قاراپ ئىچى تارلىقىڭ، ھهسهت . ئۆتىدۇ

باشقىالرنىڭ ئاسمىنىدا لهپىلـدهۋاتقان بايراقلىرىغـا قـاراپ، . قىلغۇڭ كېلىدۇ

  .ئاڭالپ ياش تۆككۈڭ كېلىدۇ گېمىنىنىدۆلهت 

ئالدىـدىكى  يىمىرىلىشـنىڭ ئىتتىپـاقى سـوۋېتيىللىرى -1991_1990

، مـانتىالرنى يهپ، لهڭـمهنكۈنلىرىـده، ئۇيغـۇرچه  قىيىنچىلىق موسكۋانىڭ

مۇزىكـا ئـاڭالپ، ئـازراق بولسـىمۇ -، ئۇيغـۇرچه ناخشـاپئۇيغۇرچه سۆزلىشـى

ھاياتى ئۈچـۈن مهنىـۋى ۋه  موسكۋاتېتىپ،  لهززىتىنىئۇيغۇرچه تۇرمۇشنىڭ 

ئـۇ . بـاراتتىم غـائالمۇتا پـات-پـاتئېنېـرگىيه تـوپالش مهقسـىتىده  جىسمانىي

 ياۋروپـايهرده ياشايدىغان يـۈز مىڭـدىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر ئائىلىسـى كىشـىگه 

ــى ــاتتىن لهززهت بېرهلهيتت ــۇرچه ھاي ــارىالش ئۇيغ ــلۇبى ئ ــكۋادىن. ئۇس  موس

 ناھـايىتىبـېلهت باھاسـىمۇ . كۈنده بىر قېتىم ئـايروپىالن ئۇچـاتتى غائالمۇتا

ئهرزان بولۇپ، شۇ چاغالردا ئوتتۇرا سهۋىيىده مائـاش ئالـدىغان بىـر كىشـى 

بۈگۈنكى كۈنـده بـېلهت . كېلهلهيتتىبېرىپ  موسكۋاغامائاشىغا ئىككى قېتىم 
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ى ۋاقىتتـا ئهين. يهتتى سهۋىيىسىگهئامېرىكا دوللىرى  250 يۇقىرىالپباھاسى 

بېرىـپ كېلىـدىغانالرمۇ  موسـكۋاغائهرزان بولغاچقـا  ئاشۇنداقبېلهت باھاسى 

لــېكىن يهنىــال ھهر خىــل . كــۆپ بولــۇپ، بــېلهت بهك قىــس ئىــدى ناھــايىتى

ــېلهت ســېتىۋېلىپ ســهپىرىمىزنى  ــلهن ب . داۋامالشــتۇرۇۋېرهتتۇقچــارىلهر بى

رۈش ئۆتكىلىـدىن چهتئهللىكلهر ئايرىم تهكشۈ بويىچهئاۋىئاتسىيه قائىدىسى 

شـۇكى، ئـۇ چـاغالردا ھهر قېـتىم  يېرىقىزىق . چىقاتتى ئايروپىالنغائۆتۈپ، 

بىـلهن  سـاالھىيىتىمبارغاندا مهن پهقهت بىرال چهتئهللىـك بولـۇش  غائالمۇتا

ھهر  قىسقىسى. ئايرىم تهكشۈرۈش ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ، ئايروپىالنغا چىقاتتىم

ئـــايروپىالن . دائىـــم دېگـــۈدهك يـــالغۇز چهتئهللىـــك بولـــۇپ ئۇچـــاتتىم

كۈتكۈچىلىرى ۋه ساقچى خادىملىرى ماڭـا ئاالھىـده ھـۆرمهت بىلدۈرگىنىـده 

  .ئۆزۈمنىڭ چهتئهللىك ئىكهنلىكىمدىن پهخىرلىنىپ كېتهتتىم

ــوۋېت  ــاقىس ــقا  ئىتتىپ ــتان ۋه باش ــيىن، قازاقىس ــدىن كې يىمىرىلگهن

يهنه بىر قانچه قېـتىم بـۇ  مھۇرىيهتلىرى مۇستهقىل بولۇپ،ئوتتۇرا ئاسىيا جۇ

بـۇرۇن . خىل ئۇيغۇرچه ھاياتتىن لهززهتلىـنىش سـهپىرىمنى داۋامالشـتۇردۇم

بىـلهن ئـايرىم تهكشـۈرۈش  سـاالھىيىتىممهن بىردىنبىر چهتئهللىك بولـۇش 

پايــدا بولغــان  ئــۆچىرهتلهرئۆتكىلىــدىن ئــۆتكهن بولســام ئهمــدىلىكته قاتــار 

ئۇالر  .بولغانىدىقاراپ ئۇچىدىغان  غائالمۇتاىرهر يۈزچه چهتئهللىك ب بولۇپ

 دېيىشـىپ» تـاائائالم«، »ازاقىسـتانك«ھهر قايسى دۆلهتلهردىـن بولـۇپ، 

. بىرلىرى بىـلهن پىكىـر ئالماشـتۇراتتى-بىر توغرىسىداقازاقىستان ۋه قازاقالر 

بىــلهن تــۆت  مۇھــاجىرالر فرانســىيىلىكۋه  گېرمانىيىلىــكھهتتــا بىــر قــانچه 

ئۇالرنىـــڭ . ســـائهتلىك ئۇچـــۇش ســـهپىرىده سۆھبهتلىشـــىپمۇ ئۈلگـــۈردۈم

ئېيتىشىچه ئۇالر بۇرۇن ئۆزلىرى بۈگۈن ئۇچۇپ كېتىۋاتقان مهزكـۇر دۆلهت ۋه 

سـاۋاتقا  ھېچقانـداق توغرىسـىدامهزكۇر دۆلهتنىڭ ئىگىسـى بولغـان قـازاقالر 

چارۋىچى مىللهت كۆز ئالـدىغا  ئىپتىدائىي دېسه» قازاق«ئىگه ئهمهسلىكىنى 

مهن ئـاخىردا . قىزىقارلىق قىلىـپ سـۆزلهپ بهردى ناھايىتىكېلىدىغانلىقىنى 

، تېخىمـۇ ھهيـران بولـۇپ، مئېيتسـا ئىكهنلىكىمنـىئۇالرغا ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر 
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يانچۇقلىرىدىن كىچىك خهرىـتىلهر تـوپلىمىنى چىقىرىشـىپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ 

مهن كۆرســىتىپ . ســورىدى بېرىشــىمنىپ نهده ياشــايدىغانلىقىنى كۆرســىتى

ــۇرالر  ــم ۋه ئۇيغ ــىدابهردى ــم توغرىس ــۆزلهپ بهردى ــى  رۇس. س ــى ياخش تىلىن

ــالىقالرســۆزلهيدىغان بــۇ  ئهســلىده كارخــانىچى بولــۇپ قازاقىســتاندا  ياۋروپ

ئـۇالر ۋاقىـت بولسـا شـىنجاڭغىمۇ . شىركهت قۇرۇش ئۈچـۈن ماڭغـان ئىـكهن

، سـاقاللىقسـېرىق . بهردى ۇشكىلىرىنىكارتئېيتىپ ئىسىم  كېلىدىغانلىقىنى

دهپ » ئۇيغـۇر«ئاق يۈزلـۈك نـېمىس خهرىتىـدىكى مهن كۆرسـهتكهن يهرگه 

ــۇپ  ــپ قوي ــدىغان «يېزى ــۇپ قالماي ــى ئۇنت ــدى ســىلهرنىڭ مىللىتىڭالرن ئهم

  . يۇمۇرلۇق ھالدا دېدى» بولدۇم

بـۇ . ، تاشكهنت قاتارلىق شـهھهرلهرگىمۇ ئۇچتـۇمبىشكهكمهن كېيىن 

مهن شـۇ چاغـدا . ئايروپىالنالرمۇ ئوخشاشـال چهتـئهللىكلهر بىـلهن تولغانـدى

، بىشــكهك ،ئالمۇتــا. ئىكهنلىكىنــى تېخىمــۇ چۈشــهندىم نــېمهۋهتهننىــڭ 

ـــدىن  ـــۇرۇن چىرايى ـــدا ب ـــهھهرلىرىنىڭ كوچىلىرى ـــان ش ـــكهنت، ئهنج تاش

ىرهش ئـاالمهتلىرى يېغىـپ تۇرىـدىغان چۈشكۈنلۈك بىلهن ھهسرهت ۋه ئهنسـ

، قــازاق، قىرغىزالرنــى كــۆرگهن بولســام مانــا ھــازىر مهيدىســىنى ئــۆزبېكلهر

كېرىپ يۈزلىرىدىن نۇر ياغقان، كۆزلىرىدىن مهغرۇرلـۇق جۇاللىنىـپ تۇرغـان 

بۇرۇنقى ھاكاۋۇر،  كىشىلىرىنىڭ رۇس. ئۆزبېك، قازاق، قىرغىزالرنى كۆردۈم

ھهممىـال ئىشـتا ئـۆزلىرىنى . ىمـۇ ئهسـهر قالمىغـانمهنمهنچى تهلهتىدىن قىلچ

ئىكهنلىكىنـى چۈشـهنگهن  نـېمهۋهتهننىـڭ . مۇاليىم تۇتۇشقانلىرىنى كۆردۈم

تۈركـۈملهپ ئـۆز ئانـا ۋهتهنلىـرىگه -تۈركـۈم كرائىنالرۇئـرۇسالر، نېمىسالر ۋه 

، بـۇ بىچـارىلهر ئىلگىـرى ئۆزلىرىنىـڭ ئويلىدىمكى. كۆچۈپ كهتمهكته ئىدى

پهقهتـال ئويلىمىغـان  بولىـدىغانلىقىنىمۇنداق پاجىئهلىك قىسـمهتكه دۇچـار 

  .بولغىيتتى

كوچىلىرىدا مېنى شهھهر ئايالندۇرۇپ كۆرسىتىپ كېتىۋاتقـان  بىشكهك

كــولىغىنىمنى بىلــدى  ئېغزىنــىتاكســى شــوپۇرى مېنىــڭ ئۇنىــڭ  رۇسقېــرى 

  .م رهۋىشته سۆزلهشتىبولغاي مهن بىلهن مۇاليى
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دېدى ئۇ قوشۇمىسـىنى − ياقا يۇرتتىن كهلگهن ئوخشايسىز باالم،− 

تىلــى تهلهپپــۇزىڭىزدىن  رۇسئىشــقىلىپ يهرلىــك ئهمهسســىز، − تــۈرۈپ، 

  !قارىغاندا ئۆزبېكىستانلىق بولسىڭىز كېره؟

دېدىم مهن ئهدهپ بىلهن بوۋاينىڭ پهرىزىنى − ئۇنداق ئهمهس، − 

جۇڭگودىن كهلگهنمهن، موسكۋادا ئوقۇيمهن، قىرغىزىسـتانغا − رهت قىلىپ

  .كهلگهنىدىمئىلمى مۇھاكىمىگه 

دېـدى بـوۋاي چىرايىغـا كـۈلكه يۈگۈرتـۈپ ماڭـا − !قالتىس! ئۆھۆ− 

 چوقـــۇم، ســـىز ئىكهنســـىزدهئۇيغـــۇر − بۇرۇلـــۇپ تىكىلىـــپ قارىغـــانچه، 

  قهشقهرلىكسىز شۇنداقمۇ؟

. قاراپ خۇشاللىق بىـلهن دېدىم بوۋايغا− شۇنداق، مهن ئۇيغۇر،− 

قهۋهتــال خــۇش  تونۇۋالغانلىقىــدىنچــۈنكى مهن ئۇنىــڭ مېنــى بىــر قــاراپال 

  .ھهتتا بۇ قېرى رۇس قهشقهرنىمۇ بىلهتتى. بولغانىدىم

   :بوۋاي مهمنۇنىيهت بىلهن

بىرىـــدىن -ئۇيغـــۇرالر خـــېلىال كـــۆپ، ھهممىســـى بىـــر بىشـــكهكته−

ئوتتۇرا ئاسـىيانىڭ «ياراملىق، ئهقىللىق يىگىتلهر بىز بۇ يهرده ئۇيغۇرالرنى 

چۈنكى ئۇالر سـودا تىجـارهت ۋه باشـقا ھهمـمه . دهپ ئاتايمىز» يهھۇدىيلىرى

سودىسـى شـۇالرنىڭ  بىشـكهك. ئۇسـتا ناھـايىتى. چاققـان ناھايىتىئىشالردا 

دۇنيادا . چىقىشىمهن ناھايىتىمهن ئۇيغۇرالر بىلهن − دېدى ۋه،− قولىدا،

  .ئۇالر بىلمهيدىغان ئىش يوق

  :مهن بوۋايدىن. خېلى پاراڭالشتۇق توغرىسىدابىز ئۇيغۇرالر 

ــۇرا ئاســىيا  رۇســىيه− ــدا، ئوتت ــا قارىغان ــدىكى مهلۇماتالرغ گېزىتلىرى

 كۆچۈۋېتىپتـۇ بـۇ راسـتمۇ؟ رۇسىيىگهتۈركۈملهپ  رۇسالر جۇمھۇرىيهتلىرىدىن

ۇ بىچــارىلهر شــۇنچه ياخشــى شــهھهرلهرنى تاشــالپ بــ− دهپ ســورىدىم، −

  بارار؟ نهگىمۇ
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دېــدى بــوۋاي ئېغىــر − بارىــدۇ، رۇســىيىگهئۇلــۇغ ! نهگه بــاراتتى؟−

ــالىق  ــدىن ئهرزان باھ ــپ، يانچۇقى ــور«تىنى ــاركىلىق » بېلوم ــىنىم  پاپروس

مهن چاققانلىق بىلهن بوۋاينىـڭ تاماكىسـىغا ئـوت . سالدى ئېغزىغاچىقىرىپ 

  .تۇتاشتۇرۇپ ئۈلگۈردۈم

كهتمهي − دېدى بوۋاي تاماكىسىنى قاتتىق شوراپ، -! ھهي! ھهي−

ــوق ــال ي ــدۇ. ئام ــۇ كۆپىيىۋاتى ــانالر تېخىم ــى بولغ ــازىر كهتمهكچ ــىيه. ھ  رۇس

  .نكۆرىسه ئۆچرهتلهرنىقاتار − ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا بارساڭ قاتار

ــىزچۇ؟− ــورىدىمدهپ − س ــدىن، س ــورايمهن− بوۋاي ــۈرۈم س . كهچ

  .مېنى چۈشىنىڭ. يوق مهقسىتىمئهلۋهتته مۇنداق سوراشتا باشقا 

چۈشــىنىمهن ئوغلــۇم، مهن ھهمــمه نهرســىنى تــوغرا چۈشــىنىش −

ئـارا تـوغرا چۈشهنسـه ئىـدى، -بىرىنى ئۆز-تهرهپدارىمهن ئهگهر ئادهملهر بىر

تۇغۇلغـــان، دادام  بىشـــكهكتهمهن . ھهمـــمه ئىشـــالر ياخشـــى بـــوالر ئىـــدى

ــازاكالردىن ــۈچ . ك ــز ئ ــۇ يهرده ياشــاۋاتىمىز ئهۋالدبى ــمه . ب ــۇ يهرنىــڭ ھهم ب

راسـت . لېكىن بىزگىمۇ كهتمهي ئامال يوق. نهرسىسى مهن ئۈچۈن قهدىرلىك

لېكىن شارائىت مهجبۇر . كهتكۈم يوق ئىدى قىلچىلىكمۇمېنىڭ  دېسهمگهپنى 

  .تۇغقىنىمىز قالمىغان ھېچقانداق رۇسىيىده. قىلىۋاتىدۇ

ياشـاۋېرىڭ، سـىزگه ھـېچكىم توسـالغۇلۇق . قىلىسـىز نـېمهكېتىپ −

  .دېدىم مهن جاۋابهن− قىلمىسا،

. توسالغۇلۇق يوق دهيسىز؟ ھهمـمه يهرده توسـالغۇ بـار قانداقسىگه− 

دېـدى − مانـا قـاراپ تـۇرۇڭ،.  توسالغۇ پهيدا بولىـدۇقاراپ تۇرۇڭ، ھازىرال

ــلهن  ــۇقى بى ــى تۇمش ــدى تهرهپن ــوۋاي ئال ــاالپب ــول . ئىم ــدا ي ــۇ چاغ دهل ش

بويىدىكى قاتناش ساقچىسى بىزگه يىراقتىنال سـىنچىالپ نهزهر تاشـالپ ئـاال 

كۆزلـۈك قىرغىـز  قىسىقساقچى . توختاتتى ماشىنىنىكالتىكىنى پۇالڭلىتىپ، 

. ئۇ بوۋاينىڭ ھۆججهتلىرىنى چىقىرىپ كۆرسىتىشنى سورىدى. يىگىتى ئىدى

سـاقچى كـۆزلىرىنى قهغهزلهرگه تىكىـپ، ئۇنىڭـدىن بىـر . بوۋاي كۆرسـهتتى
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بىـرلهپ -گۇمان بىلهن بىـر تهپسىلىيخاتالىق ئىزدهشكه ئۇرۇنغاندهك بهكمۇ 

 ماشـىنىنىۇپ بېرىـپ، ئاخىرى ھـۆججهتلهرنى بوۋايغـا قـايتۇر. قاراپ چىقتى

  :ده، غهزهپ ۋه مهسخىره ئارىالش− بىر ئايلىنىپ چىقتى

مــاتورى كــونىراپ كېتىپتــۇ،  ماشــىنىڭىزنىڭكهچــۈرۈڭ بــوۋاي، −

  .دېدى− ،ئېلىنىدۇ) جهرىمانه( شىتىرافسىزدىن  بويىچهقاتناش قائىدىسى 

، ئۆزىنى توختىتىۋېلىپ ئالدىرىمايبۇ گهپتىن ھهيران قالغان بوۋاي، 

  :تۇرۇپ

كونىراپ كهتكهن  ماشىنامنىڭتۆلهيمهن كوماندىر؟  شىتىرافنېمىگه −

  .دهپ سورىدى− ماتورىغىمۇ؟

 موتورىڭىزدىن− دهپ كهسكىن ئېيتتى ساقچى،− !گراژدانياق، −

 موتـورىڭىزسـىزنىڭ . تۆلهيسـىز شىتىرافتۈتهككه − ئىس قويۇقچىقىۋاتقان 

پهيــدا قىلىشــى مــۇمكىن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  ھادىسىســىھهر قاچــان قاتنــاش 

 بـويچىالھهتتا سىز قاتناش قائىدىسى . شهھهر مۇھىتىنى بۇلغىدى موتورىڭىز

  .تۆلهيسىز شىتىراف بويىچهقانۇنى  ئاسراشئهمهس مۇھىت 

بـــوۋاي . مهن بوۋاينىـــڭ تاتىرىـــپ كهتـــكهن چىرايىغـــا زهن ســـالدىم

ئاخىرى ئۇ ساقچىنىڭ . كهتكهنىدى تىترهپئاچچىقتىنمۇ ياكى قورقۇشتىنمۇ، 

بـوۋاي خېلـى . تۆلىدى ۋه يولىمىزغا يۈرۈپ كهتتۇق شىتىراف بويىچهدېگىنى 

  :ئاخىرى ئۇ. بىر يهرگىچه ئۈن تىنسىز ماڭدى

مانا، توسالغۇلۇق بارمىكهن ئوغلۇم؟ كۆردىڭىزمۇ؟ ھـازىر سـاقچىالر −

ــۈك  ــدىن ت ــدۇتۇخۇم ــاتىنقى . ئۈندىرىۋېرى ــىتىرافباي ــا  ش ــڭ يانچۇقىغ ئۇنى

  . مهن كېتىشىم كېرهك دېمهكتى، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ چۈش

دېـدىم مهن − تـۆت بـوۋا، قـۇلىقىلېكىن ھهممىال يهرده قازاننىـڭ −

  .تېخىمۇ شۇنداق، ئۇ يهردىمۇ ساقچىغا پۇل كېرهك رۇسىيىده− ، ئۇنىڭغا

بىـز − دېدى بوۋاي كهسكىن رهۋىشـته، − لېكىن، ئوخشىمايدۇ،−
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. يـوق مىللهتنىـڭ ۋهتىنـى بولمايـدۇ ھوقۇقى. گىراژدانالرمىزھازىر ۋهتهنسىز 

قۇللـۇق ئورنىغـا قالغـان، . ، ئهركىـن ئىنسـانالرنىڭ ئۆيىـدۇرئازاد− ۋهتهن

ئهجدادلىرىمىزنىڭ كىنـدىك  رۇسىيه. خارالنغان مىللهتنىڭ ۋهتىنى بولمايدۇ

بىلهمسـىز بـۇرۇن . بولسام شۇ يهرده بـوالي نېمه. قېنى تۆكۈلگهن ئانا ۋهتهن

 ئاشـــۇئهنه شـــۇنداق تۇخۇمـــدىن تـــۈك ئۈنـــدۈرۈپ،  ىزروســـلىرىمبىزنىـــڭ 

قىرغىــزالر ئــۆز . ياخشــى پايــدىلىناتتى ناھــايىتىقولىــدىكى ئــاال كــالتهكتىن 

ھهممىال يهرده  كهلگىندىلهردهكۋهتىنىده گويا باشقا يهردىن ئېقىپ كهلگهن 

پهلهكنىـڭ . مانا ئهمدى نـۆۋهت بىـزگه كهلـدى. قېقىلىپ، سوقۇلۇپ يۈرهتتى

 شـىتىرافئهمـدى ھهسسـىلهپ . چاقى ئايلىنىپ ئـاال كـالتهك قولـدىن كهتتـى

  .تۆلهيمىز

 ئهتراپلىـق پىكىـر يۈرگۈزگهنـدهك قىلىسـىز،  توغرىسىداسىز ۋهتهن −

  .دېدىم مهن بوۋاينىڭ سۆزلىرىنى تهستىقالپ−

 مهن ئۈچــۈن بهرىبىــر يىگىــت، . هتراپلىقمــۇ، ئهتراپلىــق ئهمهســمۇئ−

ھالدا ماڭـا بۇرۇلـۇپ قـاراپ، ئـوڭ قـولىنى يېنىـك  ئېرهنسىزدېدى بوۋاي −

قۇشالرنىڭمۇ، بارلىق ھايۋانالرنىڭمۇ ئۆز ۋهتىنـى ئـۆز ۋهتهن − پۇالڭلىتىپ،

ــدۇ ــرهر جــان. تۇيغۇســى بولى ــاۋاتقان ‐ئهگهر ســىز بى ــۆزى ياش ــانىۋارنى ئ ج

تتىن ئايرىپ، باشقا بىر جايغا ئاپىرىـپ قويسـىڭىز، ئۇنىـڭ شـۇ يېڭـى مۇھى

ئهگهر سـىز . كۆرىسـىز قىلىدىغانلىقىنىكۈندۈز ناله -مۇھىتقا كۆنهلمهي كېچه

مـاس كېلىـدىغان بىـرهر  مۇھىتىغـا تهبىئىـيۋه  كىلىمـاتىقىرغىزىستان ھـاۋا 

 ئهكېلىـپبـۇ يهرگه  ئۆسـۈملۈكنىيـاكى ئـۇ يهردىكـى  ئافرىقىغـا ئۆسۈملۈكنى

ھهر كىـم  سـىقىسقى. ئۆستۈرمهكچى بولسىڭىز، ئۇنىڭ ئهي بولۇشـى ناتـايىن

ــۆز  ــدهئ ــرهك ۋهتىنى ــازاده ياشىشــى كې ــن ئ ــايدۇ ھهم ئهركى ــۇڭا مهن . ياش ش

  .قىرغىزىستاننى ئهسال ئۆزۈمنىڭ ۋهتىنى دېيهلمهيمهن

قول يـاغلىقى  ئاپئاققىلىپ، كالته يۆتىلىۋېلىپ » ئۆھۆ-ئۆھۆ«بوۋاي 

  :داۋامالشتۇردىسۆزىنى  هد-سۈرتتى ئېغزىنىبىلهن 
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ــۆز − ــاالم ئ ــا ئهلهيھىسس ــى، مۇس ــىڭىز كېرهكك ــۇنى بىلىش ــېكىن ش ل

 قــوۋمىنىقىلىــپ،  ئــازادئاســارىتىدىن  فىرئهۋىنلىرىنىــڭمىســىر  قــوۋمالرنى

يىــل  40بولغــان ئــۇ، بــۇ  ســهرگهردانيىــل  40جهزىــرىلهرده -باشــالپ چــۆل

ئىچىـــده ھـــېچ يهرده ئـــۇزۇن ۋاقىـــت تـــۇرۇپ قالمـــاي، ســـهرگهردانلىقىنى 

ئۈچــۈن بىــر يهرنــى ماكــان  نــېمه ئهلهيھىسســاالممۇســا . داۋامالشـتۇرۇۋهرگهن

 نـېمهقىلىپ، شۇ يهرده مۇقىم ئولتۇراقلىشىپ، ئـۇ يهرنـى ۋهتهن قىلمىـدى؟ 

  ئۈچۈن ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟

كـۆزلىرىنى ماڭـا  كۆكـۈشكۈلۈپ، ئـۇزۇن كىرپىكلىـك بوۋاي مىيىقىدا 

  . كۈتتى جاۋابنهزىرى بىلهن مهندىن  سوئالتىككهن ھالدا 

  ،ئويلىنىپدېدىم مهن بىر ئاز − بىلىمىدىم،−

دېــدى بــوۋاي − !بىلىشــىڭىز كېــرهك يىگىــت، بــۇ بىــر ھهقىــقهت−

يىـل سـهرگهردان قىلغـان مۇسـانىڭ  40 قـوۋمىنىئۆز − ،رهۋىشتهكهسكىن 

 ھوقۇقسـىزلىقمهقسىتى ئۇزۇن مهزگىل قۇللۇق ئاسـارىتىده ياشـاپ قۇللـۇق، 

تۈپهيلىدىن دىللىرى خهستىلهنگهن، جاھالهتكه كۆنگهن ئهۋالدلىرى ئۆلـۈپ 

ـــق  ـــۇق، زوراۋانلى ـــۈگهپ، قۇلل ـــۇمىنىت ـــن  زۇل ـــۆرمىگهن، ئهركى ـــازادك  ئ

ــۇپ، ئهركىنلىكنىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى  ئازادلىقنىــڭ، ئهۋالدالرنىــڭ تۇغۇل

. قىلغانىــدىبىلــگهن ئهۋالدلىــرى بىــلهن ئــۆز ۋهتىنىنــى تېپىشــنى مهقســهت 

. چۈنكى ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى تېتىغان ئادهم ئهسال قۇل بولۇشنى خالىمايدۇ

  .كېتىشىم كېرهك رۇسىيىگهشۇنداقمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ئۆز ئانا ۋهتىنىم 

توختىتىـپ يهنه سـۆزىنى  ماشىنىسـىنى بوۋاي قىزىـل چىـراغ يانغانـدا

  .داۋامالشتۇردى

. لېكىن نۇرغۇن ئادهملهر ۋهتهننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهيدۇ−

يىلـدىن ئـارتۇق  150 ئىمپېرىيىسـىرۇس . چۈشهنسىمۇ ھهقىقهتتىن قاچىـدۇ

ۋاقىت ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه قازاقىستاننى ئىـداره قىلىـپ، يهرلىـك مىللهتلهرنـى 

بـۇ  رۇسـالرنىڭ. جهھهتـتىن قـۇل قىلـدى جىسـمانىيبويسۇندۇرۇپ ئـۇالرنى 
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دهۋرده  سىياسـىيسىياسـىتى ھهر خىـل  مۇستهملىكىچىلىكجايالرغا قاراتقان 

ـــدى ـــل بول ـــازىرقى . ھهر خى ـــيھ ـــددىيهتك مىللى ـــوڭ  هزى ـــارىختىكى چ ت

شــۇڭا مهن يهرلىــك خهلــق تهرىپىــدىن ماڭــا . بولغــان ســهۋهبمىللهتچىلىــك 

  .چۈشىنىمهنقىلىنغان بارلىق مۇئامىلىلهرنى توغرا 

-ئـاددىي. بىـلهن بوۋايغـا سـىنچىالپ قارىـدىم نهزىـرىممهن قايىللىق 

ســاددا، ئهممــا پــاكىز رهتلىــك كىيىــنگهن بــۇ بــوۋاي كــۆزلىرىمگه باشــقىچه 

 قهتئىيئۇنىڭ پىكىر بايان قىلغان چاغدىكى مۇاليىم ئهممه . كۆرۈنۈپ كهتتى

، ئهگهر ھهممىـال ئادهمنىـڭ ئويلىدىمكى. ياققانىدىماڭا ئاالھىده  خاراكتېرى

مۇشۇ بوۋايدهك چۈشىنىش ئىقتىدارى بولغان بولسـا، باشـقىالرنىڭ ئىنسـانى 

 كېـتهرئهركىنلىكىنى ھۆرمهت قىلغان بولسا، بۇ دۇنيا قانداق گۈزهل بولـۇپ 

ــدى ھه؟ ــئهت ئهســلىدىنال دېمىســىمۇ! ئى ــدىكى ئىنســانى تهبى ، مۇشــۇ بوۋاي

بـۇ تهبىئهتنـى بـۇزۇپ  قـانۇنىيىتىات ، لېكىن ھايـبولۇپئىنسانالرغا ئورتاق 

ياشاشـتىكى مهقسـىتى، ياخشـى  مـاھىيىتىئهسلىده ئادهمنىڭ . تاشلىغانىدى

تۇرمـــۇش كهچـــۈرۈش ئـــۆزىنى ۋه باشـــقىالرنى ھـــۆرمهت قىلغـــان ئاساســـتا 

ــزهش ئهمهســمۇ؟ قىســقىغىنا ــلهن بې ــاتىنى گۈزهللىــك بى ــۆز ! ھاي ــادهملهر ئ ئ

ــا ــال ق ــهتلىرى ئۈچــۈن يهنى ــده شــۇ مهقس ــرنۆۋىتى ــدۇ، بى ــڭ -ن تۆكى بىرىنى

دهپسـهنده قىلىـش  ھوقـۇقىنىبىرىنىڭ ئهركـى -بىر. جانلىرىغا زامىن بولىدۇ

بـــۇ ئهمهلىيهتـــته . ئـــارقىلىق ئۆزلىرىنىـــڭ قهددىنـــى تىكلهشـــكه ئورىنىـــدۇ

  .ئادهملهرنىڭ ئۆزىنى دهپسهنده قىلىشىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

ئىككــى مىــڭ يىــل ئىلگىــرى  بۇنــدىنبوۋاينىــڭ ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ، 

نـاملىق ئهسـىردىكى » ۋهتهن شـهنىگه« لۇكىئاننىڭياشىغان يۇنان شائىرى 

ــرىم « ــۇ گهپلى ــڭ ب ــايىتىمېنى ــقهتهن  ناھ ــېكىن ھهقى ــلهردۇر، ل ــا گهپ كون

ــۆز ئاتىســىنى ســۆيمىگهن پهرزهنــت ئۆزگىلهرنىــڭ شــۇنداقكى  ئاتىســىنى، ئ

كىشـى ئۆزگىلهرنىـڭ ئۆز ۋهتىنىنـى سـۆيمىگهن  .ھۆرمهت قىلىشنى خالىمايدۇ

  .سۆزلىرى يادىمغا كهلدى دېگهن» ۋهتىنىنى قهدىرلهشنى بىلمهيدۇ

. ئۆز ۋهتىنىنى سۆيمىگهن ئادهم نهپسانىيهتچى، خائىن مىـجهز كېلىـدۇ
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شۇنىڭ ئۈچـۈن باسـقۇنچىالر ئۇنىـڭ ۋهتىـنىگه باسـتۇرۇپ كهلسـه، ئۇنىڭغـا 

ۋهتىنىگه  هنتۆكۈلگكىندىك قېنى . ئۆز قېرىنداشلىرىنى ساتىدۇ ئېگىپباش 

  .خائىنلىق قىلىدۇ

ۇنىـڭ ئئۆز ۋهتىنىنى سـۆيگهن ئـادهم باشـقىالرنىڭ ۋهتىنىنـى، يهنـى 

ئهگهر . پۈتۈن مهۋجۇدىيىتىنى ھـۆرمهتلهش، قهدىـرلهش ئاساسـىدا سـۆيىدۇ

، ئۇنىڭ مهلئۇنالرنىڭ بېرىپۋاقتى كهلسه باشقىالرنىڭ ۋهتىنى ئۈچۈن جان 

ئۇلـۇغ : مهسـىلهن. شتىن قوغدايـدۇئىپالس تاپىنى ئاستىدا ئاياق ئاستى بولۇ

ئۇيغـۇر خهلقـى دهل ئهنه شـۇنداق ئىنسـانپهرۋهر  جۈملىدىنجۇڭگو خهلقى، 

 نـېمىسقىزلىـرى -شۇنىڭ ئۈچۈن سانسـىزلىغان ئۇيغـۇر ئوغـۇل. خهلق ئىدى

ئاسـتى قىلىنغـان ياۋروپـا خهلقلىرىنىـڭ ئانـا -فاشىستلىرى تهرىپىدىن ئاياق

 ۋهتىنىمىزنىـڭئۇيغۇر خهلقى . ۋهتهنلىرى ئۈچۈن ئىسسىق قانلىرىنى تۆككهن

 ئالۋاسـتىلىرىنىڭ يـاپونئارقا سېپىده تۇرۇپ، قېرىنـداش خهنـزۇ خهلقنىـڭ 

ـــاق ـــاپىنى ئاســـتىدا ئاي ـــۈر ت ئاســـتى بولۇشـــتىن قۇتۇلۇشـــى ئۈچـــۈن -تۆم

دۇنيــالىرىنى ۋه -رلىك روھــى بىــلهن مــالۋهتهنپهرۋهرلىــك، ئىنســانپهرۋه

ھهتتا سوۋېت ئۇيغـۇر جهڭچىلىـرى . چوڭقۇر مۇھهببهتلىرىنى تهقدىم قىلغان

قىلىش جهڭلىرىده باتۇرلۇق بىـلهن جهڭ  ئازاد نالردىنوياپشهرقى شىمالنى 

  .قىلغانىدىتهقدىم  انلىرىنىقىلىپ قان ۋه ج

ئۆز ۋهتىنىنى سۆيگهن كىشى ئۆز ۋهتىنىنىڭ، مىللىتىنىـڭ ھـۆرمىتىنى 

ئــۆز . ، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن جــان پىــدا قىلىــش روھىغــا ئىــگه بولىــدۇكۆتــۈرۈش

ۋهتىنىنى سـۆيگهن ئـادهملهر ئىنسـانىيهتكه قوشـقان تـۆھپىلىرى ۋه شـانلىق 

قهشـقىرى،  مهھمـۇتتارىخىمىزدىكى . بىلهن ئۆزىنى ئىپادىلهيدۇ مهدهنىيىتى

ۋه باشـقا نۇرغۇنلىغـان نامايهنـدىلهر  لـۇتفى، نـاۋايى، ھاجىپۈپ خاس يۈس

ئۆز ۋهتىنىنى سۆيگهن ئادهم ئۆز ۋهتىنىنى . دهل ئهنه شۇنداق ئادهملهر ئىدى

دهپسـهنده  ھېچكىمىنىڭ، ئىناۋىتىنى غۇرۇرىئۇنىڭ . جان تىكىپ قوغدايدۇ

ــدۇ ــول قويماي ــۇھهببىت. قىلىشــىغا ي ى، ئۇالرنىــڭ پۈتــۈن ۋۇجــۇدى ۋهتهن م

ئۇنـداق ئـادهملهر ئهڭ ئـاخىرقى . ۋهتهن ساداقىتى بىلهن يۇغۇرۇلغان بولىدۇ
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ئىبـارىنى ئېيتىـپ، بـۇ دۇنيـادىن كـۆز  دېگهن» ۋهتهن«تىنىقى قالغاندىمۇ 

لېكىن ئۇالرنىڭ روھى ئادهملهرگه يهنىال ۋهتهننى قانداق سۆيۈشـنى . يۇمىدۇ

ھــاجىم،  نىيــازخوجاســادىر پــالۋان، نۇزۇگــۇم، تۆمــۈر خهلىــپه، . ئۆگىتىــدۇ

ــۇر، ئهخمهتجــان قاســىمى، رىزۋانگــۈل ۋه باشــقا ۋهتهن،  ــدۇخالىق ئۇيغ ئاب

مىللهت يولىدا جان بهرگهن سانسىزلىغان نامسىز ئوغالنالر دهل ئهنه شۇنداق 

  .ئادهملهر ئىدى

ـــۇرا ئهســـىر دۇنياســـىنى  ـــرهتكهنئوتت چىڭگىزخـــان ۋه ئۇنىـــڭ  تىت

ىك قىلىـپ ھهتتـا ئۇالرنىـڭ ئهۋالدلىرىغا مهدهنىيهت ئۆگىتىـپ مهسـلىھهتچىل

ـــلىرىغا  ـــش ئىش ـــداره قىلى ـــۇرى ئى ـــىپمهم ـــق ئارىلىش ـــۇن زوراۋانلى ، نۇرغ

ــــدى ــــگهن ئى ــــڭ ســــادىر بولۇشــــنى چهكلى ــــڭ. ۋهقهلىرىنى  موڭغۇلالرنى

مهدهنىيهتســـىز، قـــاالق، باســـقۇنچى مىللهتـــتىن مهدهنىيهتلىـــك مىللهتـــكه 

ئىداره قىلىشـىدا ھهم ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى باسـقان  ئاسىيانى-ياۋرۇئايلىنىپ، 

ئۇيغۇرالرنىـڭ  يۈرگۈزۈشـىدهئورنىتىپ، ھاكىمىيهت  تىنچلىقيهرلهرده تېزال 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئوتتۇرا ئهسىرده ئۇيغۇر يېزىقـى ۋه . تۆھپىسى زور بولغانىدى

 ھـۆرمهتكهبويلىرىدا  ئۇرالتىلىنىڭ ئىناۋىتى ئېشىپ، پۈتۈن ئاسىيا، ئىدىل 

ـــازاۋه ـــدىس ـــڭ . ر بولغانى ـــقا يهنه ئۇيغۇرالرنى ـــدىن باش ـــوقىلىشئۇنىڭ  ي

تاڭ سۇاللىسىنى توپىالڭچىالرنى مهغلۇپ قىلىپ قايتا تىكلىشى  گىردابىدىكى

، ئاجىزالپ قالغان تاڭ سۇاللىسىگه ھۇجۇم قىلماي ئۇنى لهپهڭشىپشۇنداقال 

ھهتتـــا تىبهتلهرنىـــڭ ھۇجۇمىـــدىن قوغـــداپ، تـــاڭ سۇاللىســـى خهلقىنـــى 

ــارلىق نۇرغــۇن مىســالالر ئۇيغۇرالرنىــڭ خــانىۋهير انچىلىقتىن قۇتقــۇزۇش قات

ئهگهر تـارىخنى  .ھهقىقهتهن ئىنسانپهرۋهر مىللهت ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتاليدۇ

  .نۇرغۇن ناھايىتىۋاراقلىساق مۇنداق پاكىتالر 

ــېمهمهن ۋهتهننىــڭ زادى  . كــۆپ ئويالنــدىم توغرىســىدائىكهنلىكــى  ن

 رۇسمهشـــھۇر . ئىشـــىنىمهنكى، بـــۇ ئـــويلىرىم تېخىمـــۇ چوڭقۇرلىشـــىدۇ

ۋهتهن  قهلبـــتهكامـــال تاپقـــان ۋه ســـاغالم « بېلىنىســـكىنىڭ تهنقىدچىســـى

ۋهتهن  شـهخس ئالىيجانـابھهر قانداق . ئىگىلهيدۇتهقدىرى مۇھىم ئورۇننى 
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قهددهس قېرىنداشلىقىنى، ئۇنىڭ بىـلهن ئـۆزى ئارىسـىدىكى مـۇ-بىلهن قان

دېــگهن ســۆزى ھهر قاچــان، ھهر مىنــۇت » باغلىنىشــنى چوڭقــۇر چۈشــىنىدۇ

ۋه ئــۇنى تېخىمــۇ سۆيۈشــۈم ھهم  يۈرگۈزۈشــۈمتهپهككــۇر  توغرىســىداۋهتهن 

  .باشقىالرغا سۆيۈندۈرۈشۈم ئۈچۈن ئۈندهيدۇ

  

 .تۈگىدى
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 موسكۋا خىياللىرى
  )ئوچېرك(

 

  قهدهم تۇنجى

ســىم يــامغۇرلۇق –مــارت، بــاش باھارنىــڭ ســىم–23يىلــى –1990

 »86–ئىـل«ئىتتىپاقىنىـڭ بېيجىڭـدىن ئۇچقـان  سـوۋېت. كهچلىكى ئىـدى

ـــايروپىالنى موســـكۋانىڭ  ـــق ئ ـــۋا شـــېر«تىپلى ـــارا  »2–مېت ـــاملىق خهلقئ ن

ئهنه شــۇ كۈنــدىن ئېتىبــارهن موســكۋا . قونــدى يېنىككىــنهئايرودرومىغــا 

ـــي  ـــان ھهقىقى ـــگه بولغ ـــا ۋهتهن ـــاق، ئان ـــڭ، ي ـــدىكى خىياللىرىمنى ھهققى

 . سېغىنىشىمنىڭ مۇقهددىمىسى باشالندى

مهن موسكۋا شهھىرىنىڭ خهرىتىسىگه قاراپ، ئـاخىرى مېنـى ئوقۇشـقا 

س س ر پهنلهر ئاكادېمىيىسـىنىڭ شهرقشۇناسـلىق قوبۇل قىلغان سابىق س 

تاكسـىنىڭ يـاردىمى بىـلهن موسـكۋا شـهھىرىنىڭ . تىنى تېپىۋالدىمئىنستىتۇ

 روژدېسـتۋنېكامهركىزىگه، يهنى قىزىـل مهيدانـدىن ئـانچه يىـراق بولمىغـان 

ــۇنداقال  ــى ئهڭ چــوڭ، ش ــابىق س س س ر دىك ــقان، س ــىغا جايالش كوچىس

. مهلـۇم قىلـدىم ئۆزۈمنىتىغا كىرىپ ئىنستىتۇدۇنياغا مهشھۇر شهرقشۇناسلىق 

مېنـى ناھـايىتى قىزغىنلىـق بىـلهن  كـاربوۋىچ ۋاسىلىيباشلىقى  ئاسپىرانتۇرا

ىق قارشى ئالـدى ھهم بىـر دهمـدىن كېـيىن مېنـى ئىلمىـي رهھبىـرىم، ئاتـاقل

تۈركولوگ، ئۆمۈر بويى قهدىمكى تۈرك ۋه ئۇيغۇر يازمـا يادىكـارلىقلىرى ھهم 

ــارىخىي ئۈســتىده تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ، ئىلىــم ساھهســىده شــۆھرهت  ت

 رۇسئـۇ مېنىــڭ . بىـلهن تونۇشـتۇردى ۋاسـلىيىف دىمتىرىـيقازانغـان ئـالىم 
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تىلىــدا ئــۆزى بىــلهن بىمــاالل سۆزلهشــكىنىمنى كــۆرۈپ، مېنــى قىــزغىن 

يارايسىز، ھهقىقىي يىگىـت ئىكهنسـىز، ئۇلـۇغ «: ۇچاقالپ، ھاياجان بىلهنق

 .دېدى» مىللىتى بىلهن تىل تېپىشىش ھهر قاچان ئاسان ئۇيغۇر

پـــاراڭ ئارىســـىدا ئىشـــخانىنىڭ . بىـــز چـــاي ئىچـــكهچ پاراڭالشـــتۇق

 سـوۋېتمۇئهللىمنىـڭ تونۇشتۇرۇشـىچه، بـۇ، . بېزىلىشىگه دىقـقهت قىلـدىم

اكادېمىيىســى شهرقشۇناســالر ئىتتىپاقىنىــڭ ئىشخانىســى ئىتتىپــاقى پهنــلهر ئ

قىزىـق يېـرى . بولۇپ، مۇئهللىم مهزكۇر ئىتتىپاقنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئىكهن

 رۇسئهســــىردىكى ئاتــــاقلىق –19شــــۇكى، ئىشــــخانىنىڭ بىــــر تېمىغــــا 

سـۈرىتى ئېسـىلغان، يهنه بىـر تامغـا تـۈركىيه  بىچۇرىننىڭ. شهرقشۇناسى ن

قىلىنغـــان ئۇيغـــۇر  نهشـــرمهن شـــىنجاڭدا . مهنزىرىســـى چاپالنغـــان ئىـــدى

تاپقـان  تهركىـبئۇسسۇلچى قىزلىرىنىڭ ھهر خىـل ئۇسسـۇل سـۈرهتلىرىدىن 

ئـۇ، كالېنـدارنى زور . يىللىق كالېندارنى مۇئهللىمگه تهقـدىم قىلـدىم–1990

مانـا «: اندىن كېـيىن تامغـا ئېشـىپ قويـدى ۋهئىشتىياق بىلهن كۆرۈپ چىقق

ۋه ئۇيغــۇر تارىخىــدا يېڭــى كــۈن، يهنــى بىزنىــڭ  رۇسدىن باشــالپ بۈگۈنــ

قېتىم  تۇنجىشهرقشۇناسلىق مهركىزى بولغان بۇ ئىشخانىنىڭ تېمىدا تارىختا 

 .ھاياجان بىلهن ئۈنلۈك ئاۋازدا دېدى» ئۇيغۇر كالېندارى ئېسىلدى

ســـت ۋه باشـــقا خـــادىمالرمۇ چـــاۋاك ئىشـــخانىدىكى كاتىـــپ، ماشىنى

دېــمهك، ھاياتىمــدىكى . مهنمــۇ بهك ھاياجانلىنىــپ كهتكهنىــدىم. چېلىشــتى

كۈنــۈم مانــا مۇشــۇنداق تهســىرلىك  تــۇنجىئىتتىپاقىــدا باشــالنغان  ســوۋېت

مۇئهللىم مېنى مۇناسىۋهتلىك بۆلۈملهرگه باشـالپ كىرىـپ، ئالىمالرغـا . ئۆتتى

شـهرق ئوتتـۇرا ئهسـىرلهر «ىم قىلىنغـان تونۇشتۇردى ۋه ئاخىرىدا مهن تهقس

ـــۈمى ـــات بۆل ـــارىخىي تهتقىق ـــا » ت ـــقا ئالىمالرغ ـــپ، باش ـــالپ كىرى گه باش

ــتۇردى ــتىده . تونۇش ــرى ئۈس ــارىخىي تېمىلى ــۇر ت ــۇس ئۇيغ ــۇ يهرده مهخس ب

ئۇالر مهن بىلهن قىـزغىن كۆرۈشـتى، . ئىشلهۋاتقان بىر قانچه ئالىم بار ئىدى

–ئېغـزىئۇيغـۇر مىللىتـى توغرىسـىدا ھهممىسى ئهڭ تـاتلىق سـۆزلهر بىـلهن 

ــا ــتى ئېغزىغ ــمهي سۆزلهش ــتۇق. تهگ ــۆپ پاراڭالش ــز ك ــيىن . بى ــتىن كې چۈش
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ھه، مانـا بـۇ،   ...مېنى پىكاپتـا موسـكۋا شـهھىرىنى ئايالنـدۇردى  ۋاسلىيىف

ــۇ، موســكۋادىكى ئهڭ چــوڭ كوچــا»باغچىســى گــوركىي ماكســىم« ــا ب  ، مان

 ...ھهيكىلى  مايكوۋسكىي، مانا بۇ »كوچىسى گوركىي ماكسىم«

ستاز يول بويى ھهر بىر كوچا ھهتتا ھهر بىـر ھهيۋهتلىـك بىنـاغىچه ۇئ

موسكۋا كوچىلىرى ھهقىقهتهن رهتلىك، ھهمـمه ئـورۇن . تونۇشتۇرۇپ ماڭدى

ئۆز رېتى بويىچه ئورۇنالشـقان، مـاگىزىنالر ئـاز بولـۇپ، ئـادهملهر رهتلىـك، 

كوچىـدا . مهغـرۇر يۈرۈشـهتتى تېـز قهدهمـلهر بىـلهن–پاكىز كىيىنىشىپ، تېز

ــداق ۋاڭ ــقا ھېچقان ــلىرىدىن باش ــىنىالرنىڭ گۈركىرهش ــۇڭالر-ماش ــوق،  چ ي

قىسقىسى كـاۋاپچىالر، تاڭجـاڭالر، زاسـۈيپهزلهر، پىچـاق چاقلىغۇچىالرنىـڭ 

ئالىتاغىــل ۋارقىراشــلىرى، ماشــىنىالرنىڭ قااليمىقــان ســىگناللىرى بــۇ يهرده 

ك تاماق پۇرىقى كېلىپ تۇرىـدىغان بۇ يهرده مهززىلى. ئهمهس ئىدى مهۋجۇت

قاتار ئاشـخانىالردىن قىلـچه ئهسـىر يـوق بولـۇپ، قورسـىقىڭ ئاچسـا –قاتار

الرنىڭ بــۇ ئىشــالرغا كۆڭــۈل رۇســئۆيــۈڭگه قايتىشــتىن باشــقا ئامــال يــوق، 

 تويدۇرىـدىغانبۆلۈشكه ۋاقتى يوق بولسا كېرهك، قىسقىسى، ئۇالر قورسـاق 

ئهكسـىچه، بىـز جۇڭگولـۇقالر . جايالرنى كۆپلهپ قۇرۇشتى ئويالشـمىغانىدى

قورساقنى بىرىنچى ئورۇنغا قويغىنىمىز، قورساق ئۈچۈن ياشاپ، يهنىـال شـۇ 

قۇرساق غېمىده بـۇ دۇنيـادىن كېتىـدىغانلىقىمىز ئۈچـۈن، بىرىنچـى بولـۇپ 

مۇ، دېمىســى. ئويالشــقان بولســاق كېــرهك ئاشخانىالشتۇرۇشــنىشــهھهرلهرنى 

بىر پىياله چـاي، ئىسسـىق بىـر  قىزىقموسكۋاغا كهلگهن ئۈچ كۈندىن بۇيان 

تهخسه لهڭمهن، تۆت زىق كاۋاپ، ياكى بولمىسا تونۇردىن يېڭى سـويۇلغان 

نان بىلهن شورپىلىرى ئېقىپ تۇرغان سامسـىالرنى بهك سـېغىندىم،  شىرمهن

ــدۇم ــا زار بول ــرگ. ئاشــۇ تائاملىرىمىزغ ــلهن بېيجىڭــدىن بى ــان مهن بى ه چىقق

ھهمراھلىرىممۇ باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ، ماڭا ئهپسۇسلۇق بىلهن قاراشماقتا، 

يېرىلىـــپ، گهز بـــاغالپ  جاۋىغــايلىرىئۇالرنىــڭ كـــۆزلىرى ئولتۇرۇشـــۇپ، 

نىڭ گېپىنـى قىلىشـىپ، » تۆت تهخسه قورۇما«كهتكهن بولۇپ، توختىماي 

 .ئۆيلىرىنى ئهسلهشمهكته ئىدى
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  :ر نهرسىنى سهزدى بولغايئۇستازىم چىرايىمغا قاراپ بى

 .دهپ سورىدى−؟ نېمهساقلىقىڭىز يوقمۇ −

ئۈچ كۈن بولدى، بېشىم قېيىـپ، كۆڭلـۈم −م مهن، دېدى−ھه، − 

 . ئېلىشىۋاتىدۇ

ئـۇ  دېـدى−نـۈپ قالىسـىز، ۆبولغـاي، ك ماسالشمىدىبهلكىم ھاۋا −

بىر دهم ماڭغانـدىن كېـيىن كونـا −سۆزىنى داۋامالشتۇرغاچ پىكاپىنى بۇراپ 

ئۆيگه مهرھهمهت، سىزنى چايغا −: بىر بىنانىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىدى ۋه

 . دېدى−تهكلىپ قىلىمهن، 

كىشـىنىڭ  رۇس تـۇنجىبـۇ، ھاياتىمـدا كـۆرگهن . بىز ئۆيگه كىـردۇق

ئۆيلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشـى ئۇيغۇرالرنىڭكىـدىن چـوڭ  رۇس. ئۆيى ئىدى

 :كۈلۈپ تۇرۇپ ۋاسلىيىف. پهرق قىلمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

ـــده قورۇنمـــاي چـــاي ئىچىشـــىڭىز ۋه تامـــاق يېيىشـــىڭىزنى − ئۆيۈم

 .ئهسكهرتىپ دېدى−شى ئىشلهتمهيمىز، ۆسورايمهن، چۈنكى بىز توڭگۇز گ

قېتىملىـق ئىسسـىق چـاي  جىتـۇنشۇنداق قىلىـپ، موسـكۋاغا كېلىـپ 

نـى مۇئهللىمىمنىـڭ ئۆيىـده ) شى بىلهن يـاڭيۇۆكاال گ(بىلهن ئىسسىق تاماق 

. جىسمىمغا قايتىـدىن كـۈچ كىرگهنـدهك بولـدى. يېيىشكه مۇيهسسهر بولدۇم

. كېيىن بىز يهنه سىرتنى ئايلىنىش قارارىغـا كهلـدۇق تويدۇرغاندىنقورساق 

كۆرۈنۈشـكه باشـلىدى، خـېلىال  رهكباشـقىچىمانا ئهمدى شهھهر مهنزىرىسـى 

 .روھلىنىپ قالدىم

ــىلىيىف ــتۇرۇپ  ۋاس ــقىچه تونۇش ــارىخىنى قىس ــهھىرىنىڭ ت ــكۋا ش موس

 :ئۆتكهچ قوشۇمچه قىلىپ

يىلـالر ئـۇزۇن،  1000قهشقهرنىڭ تارىخىي موسكۋانىڭ تارىخىدىن −

موســكۋا شــهھىرىنى بهرپــا قىلىــپ، ئهمــدىال  ســىالۋيانالرالر يــاكى رۇســبىــز 

ــاتىمىزنى ئاخىرالشــتۇرۇپ،  ــان ھاي ــىالۋيانئورم ــىنى  س ــڭ ئاساس دۆلىتىنى
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ــان،  ــۇرالر ئاللىقاچــان شهھهرلىشــىپ بولغ ــىلهر ئۇيغ ــزدا س ــان ۋاقتىمى قۇرغ

، ئـۇ يهنه قوشـۇمچه دېدى−شانلىق يۇقىرى مهدهنىيهت ھاياتىدا ئىدىڭالر، 

ئۇيغـۇرالر «: رادلوف. تۈركولوگلىرىدىن ۋ رۇسمهشھۇر كالسسىك −: قىلىپ

قهدىمكى تۈركىي خهلقلهر جۈملىسىدىن بولۇپال قالماستىن، بهلكى قهدىمكى 

ــورۇننى  ــالمچىلىق ئ ــده باش ــرى ئىچى ــۈرك قهبىلىلى ــالپال ت ــتالردىن باش ۋاقى

. دېــگهن» ئىگىلىـگهن ئهڭ قهدىمكـى، كــۆپ سـانلىق تـۈركىي خهلــق ئىـدى

ئۇيغـۇرالر قهدىمكـى ۋاقىـتالردا ئوتتـۇرا «: ۇمـالوفم. ئالىمى س رۇسمهشھۇر 

ئاسىيادىكى يۇقىرى دهرىجىده تهرهققىـي قىلغـان شـهھهر ھايـاتىنى باشـتىن 

، ئـامېرىكىلىق مهشـھۇر دېسـه» كهچۈرگهن ئهڭ مهدهنىيهتلىك خهلـق ئىـدى

ــۇناس گ رۇس ــكىي. شهرقش ــىرلهر « :ۋېرسادس ــۇرا ئهس ــڭ ئوتت ئۇيغۇرالرنى

ئوتتــۇرا ئاســىيا تارىخىــدىكى رولــى سىياســىي ۋه مهدهنىــي مۇناســىۋهتلهرده 

كاسـپىي  تـاكىئـۇالر جۇڭگـودىن . ئاالھىده كـۆزگه كۆرۈنهرلىـك بولغانىـدى

دېڭىـزىغىچه بولغــان جــايالردىكى ســودا يـولىنى كــونترول قىلىــپ، جۇڭگــو 

هنىيىتـى ئوتتۇرىسـىدىكى كـۆپلىگهن ياۋروپـا مهد–مهدهنىيىتى بىلهن ھىندى

دهپ ھۆكـــۈم قىلىـــپ، » رول ئوينىـــدى ۋاســـىتىچىلىكمۇناســـىۋهتلهرده 

ئهگهر . ئۇيغۇرالرنىڭ تـارىختىكى ئـورنى ۋه رولىنـى مۇئهييهنلهشـتۈرگهنىدى

نهچــچه دۆلهتــته ئۇيغــۇرالرنى تهتقىــق قىلىۋاتقــان ۋه  40ھــازىر دۇنيــادىكى 

قىـــق قىلغـــان شهرقشۇناســـالرنىڭ ئالـــدىنقى ئهســـىرلهرده ئۇيغـــۇرالرنى تهت

بىرلهپ ئېيتىپ ئولتۇرسـاق گهپ –ئۇيغۇرالر توغرىسىدىكى خۇالسىلىرىنى بىر

بـۇ، . قىسقىسى، سـىلهر ئۇيغـۇرالر ناھـايىتى ئۇلـۇغ خهلـق. كېتىدۇ ئۇزىرىپ

كى ھـالىتىڭالرنى ئهيىبلىمهكچـى بۈگۈن. ئهلۋهتته–تارىخىي ۋه ئىلمىي يهكۈن

ــمهن ــىلهر يهن. ئهمهس ــى، س ــپ قىسقىس ــچانلىقىڭالرغا تايىنى ــۆز تىرىش ــال ئ ى

بولماســــلىقى پهقهت –كېلهچهكنىــــڭ ســــىلهرده بولــــۇش. ياشاۋاتىســــىلهر

 . دېدى−باغلىق،  ئۆزۈڭالرغىال

 ئىتتىپاقىنىـڭ بـۇ سـوۋېتكهچكى ۋاننـا ماڭـا شـۇنچىلىك يـاقتىكى، 

شـــۇنى قوشـــۇمچه قىلمـــاي . ھۇزۇرالنـــدىمر ۇئهۋزهل شـــارائىتىدىن بهھـــۇز
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ئىتتىپاقىدا ياشىغان كېيىنكى بىـر قـانچه  سوۋېتيهنى سابىق  بولمايدۇكى،

قىسقىسـى، ھهر . كۆردۈميىل ئىچىده ئۇالرنىڭ كۆپلىگهن ئۆزگىچىلىكلىرىنى 

قىشالق بولسۇن يـاكى شـهھهرده بولسـۇن، –قانداق ئۆيده، مهيلى چهت يېزا

ئېلېكتـر، گـاز، ئىسسـىق سـۇ بـۇ . كۈندۈز ئىسسىق سۇ تهييار تۇرىدۇ–كېچه

ـــ ـــۇش يهردىك ـــي تۇرم ـــدا ئهڭ ئهقهللى ـــڭ ئېڭى ـــىتىلىرىى ئادهملهرنى  ۋاس

ئاساســـــــىي جهھهتـــــــتىن  ۋاســـــــىتىلىرىتۇرمـــــــۇش . ھېســـــــابلىنىدۇ

ئېلېكترلهشتۈرۈلگهن ۋه ماتورالشتۇرۇلغان بولۇپ، كـۆپلىگهن ئائىلىلهرنىـڭ 

توڭالتقــۇ، كىــر ئــالغۇ، رهڭلىــك . بــار موتســىكلىتىشهخســىي پىكــاپى يــاكى 

قىشــالقالرغىچه –ر بۇيــۇملىرى ئهڭ چهت يېــزاتېلېــۋىزور ۋه باشــقا ئېلېكتــ

ئاخشىمى ئـۆز ئۆيىـدىكى –كىشىلهر ھهر كۈنى ئهتىگىنى. ئومۇملىشىپ بولغان

ۋاننىلىرىدا نهچچه ۋاق يۇيۇنۇپ، پاكىز دهزمالالنغان كىيىملهرنى كىيىشىپ، 

كهچلىـــرى ئهڭ ياخشـــى . شـــىدۇۈرۈخۇشـــپۇراق ئهتىرلهرنـــى چېچىشـــىپ ي

ــۇرۇلكىلىرىنى-كاســتۇم ئهرلىــرى چوقــۇم–كىيىملىرىنــى ــۆزى ب ــاللىرى ئ ، ئاي

خالىغان يارىشىملىق كىيىملىرىنى كىيىشىپ تىياتىرخانىالردا ئولتۇرۇشلىرىغا 

ئۇالر قااليمىقان ۋارقىراشمايدۇ، . قارىسىڭىز شۇنچىلىك مهستلىكىڭىز كېلىدۇ

ئۆز ئارا كۇسۇلداشمايدۇ، ھهممه كىشى جىمجىت ئولتۇرۇپ، دىقـقهت بىـلهن 

زۆرۈر تېپىلغانـــدا چـــاۋاك چالىـــدۇ ۋه ئـــۆز . ھۇزۇرلىنىـــدۇ رتالردىنېكونســـ

ــدۇ  ــدىم قىلى ــۈل تهق ــقا گ ــان ئارتىس ــلهن خالىغ ــارلىقى بى ــۋهتته (ئىختىي ئهل

ئۇالرنىـڭ ). ئۇالرنىڭ تهقدىم قىلىدىغىنى بىزنىڭكىدهك سۈنئىي گۈل ئهمهس

تىياتىرخانىلىرىنىڭ بىر ئارتۇقچىلىقى شـۇكى، ئهگهر قىـش كـۈنلىرى –كىنو

 پهلتـويىڭىزنىولسا، سـىز تاشـقىرىقى ئىشـىكتىن كىـرىپال بىرىنچـى بولـۇپ ب

غا ) كىيىم ساقاليدىغان جاي( گاردىروپكاسېلىپ، باش كىيىمىڭىزنى ئېلىپ 

بىلهنال ئولتۇرۇپ تىياتىر  بۇرۇلكىڭىز-ده، پوپايكا ياكى كاستۇم–تاپشۇرىسىز

بارغانـدا ياسىنىشـقا بىز تهرهپته بولسا تامامهن باشقىچه، تىياتىرغا . كۆرىسىز

تىياتىرخانىـــدا ئهرلهر ئاشـــۇ ســـىرتتا كىيىـــپ . ئـــانچه دىقـــقهت قىلمايـــدۇ

 لىرىغـاوپهلت، كىيىـپشىلهپىلىرى بىلهن، ھهتتـا قـۇالقچىلىرىنى  يۈرىدىغان

ــىدۇ ــپ ئولتۇرۇش ــمهن. يۆگىنى ــى ئهمهس ــۇنى ئهيىبلىمهكچ ــۋهتته مهن ب . ئهل
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جامــائهت ســورۇنلىرى، ، رېســتورانلىرى. چــۈنكى ئــۈرۈمچى تىياتىرخــانىلىرى

تهسـىس  گاردىروپكـائورگـانالر، مهكـتهپلهرده بىـردهك ھالـدا –ھهتتا ئىداره

يىللىرىـدا بىـزده بـۇ –50–40يېڭىلىشمىسام، مۇشۇ ئهسـىرنىڭ . قىلىنمىغان

 سـوۋېت(ئۇيغۇرلىرىمىز ياۋروپا يېڭـى مهدهنىيىتىنىـڭ . مهدهنىيهت بار ئىدى

تهســىرىنى ئاللىقاچــان قوبــۇل ) قئىتتىپــاقى، تــۈركىيه ۋه باشــقىالر ئــارقىلى

ــاللىرىمىز  ــپ، ئاي ــزقىلى ــوپلىيالرنىپاشــنىلىق  ئېگى ــپ، چــاچلىرىنى  ت كىيى

بۇرۇلكىالرنى كىيىپ، چاچلىرىنى مايالپ ياكى -، ئهرلىرىمىز كاستۇمبانتىالپ

. ۋالىـس كـۈيىگه پىرقىرىشـاتتى لىرىـكدوپپىلىرىنى ياراشـتۇرۇپ كىيىشـىپ 

ۋه يېقىنقـى زامـان  قهدىمكىرىنىڭ يۈكسهك دېمهكچىمهنكى، ئۇيغۇرالر ئۆزلى

شۇنداقال ھـازىرقى زامـان مهدهنىيىـتىگه ئىـگه خهلـق بولغاچقـا، ھـازىر دۇچ 

كېلىۋاتقان ھهر قانداق مهدهنىيهت شـاماللىرىغا يهنىـال ئېرهنسـىزلىك بىـلهن 

ـــرهك ـــا كې ـــامىله قىلس ـــيهت . مۇئ ـــڭ مهدهنى ـــۇ بىزنى ـــاقتىن، ب ـــر ي يهنه بى

بــاغلىق بولــۇپ، ياۋروپالىقالرنىــڭ  ســىخىكىمىزغاپۋه مىللىــي  پســىخىكىمىزغا

ناھايىتى تېزال  ئېلېمېنتلىرىنىمهدهنىيىتىنىڭ  غهربتهكشۈرۈشىچه ئۇيغۇرالر 

جهھهتتىن يېقىنلىقى بـار خهلـق  پسىخىكاقوبۇل قىالاليدىكهن ھهم شۇنىڭغا 

ـــكهن ـــىمۇ، . ئى ـــو–80دېمىس ـــالردا جۇڭگ ـــىۋىتىنىڭ –يىل ـــوۋېت مۇناس س

كېلىش باشـالنغاندىن كېـيىن، ياۋروپـا -ئۆز ئارا بېرىپنورماللىشىشى بىلهن 

ئهلــۋهتته مهن بــۇ يهرده نوقــۇل ھالــدا مهدهنىيهتنىــڭ بىــر (مهدهنىيىتــى 

ئالدى بىلهن غۇلجا، ئۈرۈمچى كوچىلىرىـدا قايتـا ) تهرىپىنىال كۆزده تۇتىمهن

مومــايلىرى ئــۆكتهبىر ئىنقىالبىــدىن كېــيىن –ئۇيغــۇر بــوۋاي. بولــدى نامايــان

يىلالرنىـڭ –80–70گهن ياۋروپا مودىسىدىكى كىيىملىرىنى بىراقال شهكىللهن

يىگىتلىـرى، ئوتتـۇرا ياشـلىقلىرى –ئۇيغۇر قىـز. ياۋروپا پاسونىغا ئۆزگهرتتى

كىيىشــىپ، بىــر  بــۇرۇلكىلىرىنى-، ئۆتــۈكلىرى، كاســتۇمپهلتــولىرى ســوۋېت

ـــيىم ـــدى–مهھهل كى ـــۇنى قوزغى ـــىش دولق ـــته ياۋروپالىش ـــۇر . كېچهك ئۇيغ

ھهمـمه ياقتـا . ماللىرى بىلهن تولـدى سوۋېتسودىگهرلىرىنىڭ ماگىزىنلىرى 

. ناخشـــىالر ياڭرىـــدى ئىنگلىـــزچهچه، ھهتتـــا رۇســـئـــۆزبېكچه، تـــۈركچه، 

ماللىرىنىڭ كۆپىنچىسى يهنىال گېرمانىيه،  سوۋېتئهمهلىيهتته، بۇ ئاتالمىش 
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مىنىــيه ۋه باشــقا ياۋروپــا دۆلهتلىرىنىــڭ مــاللىرى ھهم ۇفرانســىيه، چــېخ، ر

 .يېڭى پاسونلىرى ئىدى–ئۇالرنىڭ يېڭى

ــېچ ۇئ ــالالر ھ ــدىن خىي ــېكىن مېڭهم ــىندىم، ل ــۇپ يېش ــاقچى بول خلىم

ئهكســــىچه، خىيــــالالر تېخىمــــۇ كۆپىيىشــــكه، تېخىمــــۇ . كهتمهيتتــــى

 ...مۇرهككهپلىشىشكه باشلىدى 

 

 ئاڭالنماس ئاۋازالر

نى ساناپ يۈرۈپ دېگۈدهك بىرىنچى ئوقۇش مهۋسۇمىنى مىنۇتھهر بىر 

. ئهمدى موسكۋا مهن ئۈچـۈن تونۇشـلۇق بىـر شـهھهرگه ئايالنـدى. تۈگهتتىم

مۇئهللىم مېنى پىكاپ بىلهن ئايالنـدۇرغان ئاشـۇ كـوچىالرنى ئـۆز ئايـاغلىرىم 

. بـۇ يهرگه خـاس ياشـاش ئۇسـۇلىنىمۇ ئۆگىنىۋالـدىم. بىلهن تهنھا ئارىلىدىم

بىلهن كىتاب ئوقۇغاچ نـۆۋهت كۈتۈشـكىمۇ  سهۋرچانلىقىرهتلهرده ئۇزۇن ئۆچ

الر ئــۆچىرهتته تــۇرۇپ ئــۆز نــۆۋىتىنى كۈتــۈش رۇســبهلكىــم . كۆنــۈپ قالــدىم

سهۋرچانلىقى جهھهتته دۇنيـا بـويىچه بىرىنچـى ئورۇنـدا تۇرىـدىغان خهلـق 

الرنىڭ تهشكىلچانلىقى يۇقىرى خهلق، ئۇالرنىڭ بـۇ خىـل رۇس. بولسا كېرهك

ــۇش خاراكت ــۇرۇش ۋه قۇرۇل ــك ئ ــۇزۇن مهزگىللى ــىگه ئ ــڭ شهكىللىنىش ېرىنى

سىز موسكۋا كوچىلىرى، ماگىزىنلىرى ۋه باشقا . بولغان بولسا كېرهك سهۋهب

ئۇزۇن ئۆچىرهتلهر –جامائهت سورۇنلىرىنىڭ ھهممىال يېرىده دېگۈدهك ئۇزۇن

ــىز ــوپىنى ئۇچرىتىس ــدا ئهگهر . ت ــۆچىرهتته تۇرغان ــىئ ــۆۋىتىنى  كېمىك ــۆز ن ئ

ۋه يـاكى  دېسهقىالرغا دهپ قويماي كېتىپ قېلىپ، كېيىن قېتىلىۋالىمهن باش

 رۇس، ســــېمىز دۈپــــدۈگىلهك دېســــهخالىغــــانچه قىســــتىلىپ كىــــرىمهن 

ھاقارىتىگه ئۇچرايدۇ، شۇڭا ھهممه ئـۆز نـۆۋىتىنى چىـڭ –مومايلىرىنىڭ تىل

ــدۇ ــى . قوغداي ــت قارىش ــڭ ۋاقى ــدۇ، ئۇالرنى ــكىللهش كهتمهي ــۇالرنى تهش ئ

ــر شــۇنچىلىك كۈ ــا چوقــۇم بى ــۈككى، پۈتۈشــۈپ قويغــان ۋاقىتق مــۇ مىنۇتچل

دهپ پۈتۈشسـه » مانچىدهسائهت «بىزلهردهك . كېچىكمهي ئۈلگۈرۈشى شهرت
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كېلىـــدىغان، قىسقىســـى، كېلىشـــىۋالغان پهيـــتكه  ســـۆرىلىپ» ئانچىـــده«

. بىـزده تهشـكىلچانلىقمۇ يـوق. كېچىكىدىغان ئىشالر ئۇالردا مهۋجۇت ئهمهس

ئىختىيارىي تهشكىلچانلىقىمىز پهقهت ھهر ھېيت نامىزى كۈنىال تولۇق ئايـان 

ئهگهر ھهمــمه ئۇيغــۇر ئــادهتتىكى كۈنلىرىمــۇ ئاشــۇ ھېيــت نــامىزى، . بولىــدۇ

ھېيت نامىزى كۈنى نامازغا ئۈلگـۈرۈش ئۈچـۈن تهييارالنغـان  بولۇپمۇ قۇربان

ۋه ئالــدىرىغان چاغدىكىــدهك ھېسســىياتتا بولســا ئىــدى كاشــكى، بىزدىكــى 

ــدى ــوالر ئى ــۈگىگهن ب ــۇق ت ئهگهر ئاشــۇ ھهر . ئىتتىپاقســىزلىق، چېچىالڭغۇل

–ھېيت نامىزىدىن يانغـان چاغدىكىـدهك ئـۆز ئـارا تونۇشـمايدىغانالرمۇ بىـر

هن قول ئېلىشـىپ كۆرۈشـۈپ، ئـۆز ئـارا ئـالالدىن خاتىرجهملىـك بىرىمىز بىل

بىرىمىزگه شۇنداق دوستانه، سهمىمىي –تىلهشكهندهك باشقا كۈنلهردىمۇ بىر

تىلهكلهرنــى تىلهشســهكمۇ كاشــكى، ئــۇ چاغــدا بىزنىــڭ ھهمــمه ئىشــلىرىمىز 

ـــــدى ـــــوالر ئى ـــــۇقىمىز، . ئوڭۇشـــــلۇق ب ـــــز چېچىالڭغۇل قىسقىســـــى، بى

هســهتخورلۇقىمىز تــۈپهيلى ھهر قاچــان ئــۆزىمىزنى ئىتتىپاقســىزلىقىمىز، ھ

گۈللهنــدۈرۈش، دۇنياغــا تونۇتۇشــتىن ئىبــارهت يۈكســهك بىــر ئىــدىيه، بىــر 

مېــــنىڭچه، تهشــــكىلچانلىقى ۋه . مهقســــهت ئۈچــــۈن تهشــــكىللىنهلمىدۇق

ئۈرۈمچى، قهشـقهر،  بۈگۈن. ئۇيۇشقاقلىقى يوق خهلقته ئىستىقبالمۇ بولمايدۇ

ىلىرىدا چىرايىمىزدىن توپا ياغقان، ئـوبرازىمىز تۇرپان، ئاقسۇ، خوتهن كوچ

يهنىــال  بــۇرۇلكىلىرىمىزدىن-، قــاتۇرۇپ كىيىۋالغــان كاســتۇمخۇنۈكلهشــكهن

ئهسكى جهنده پۇرىقى كېلىپ تۇرىـدىغان شـۇ ئېتىبارسـىز ھالهتلىرىمىزنىـڭ 

سهۋهبلىرىنىڭ بىر قىسـمى ئهنه شـۇ قهيـت قىلىنغـان تهرهپلهردىـن بولغـان 

 .بولسا كېرهك

. تۇرمۇشـى ئـۆزىگه خـاس ئاالھىـدىلىككه ئىـگه ئاسپىرانتۇراىده ىيرۇس

ئارىسىدىكى ئـۆز ئـارا يـېقىن دوسـتلۇق، مېھرىبـانلىق ئاالھىـده  ئاسپىرانتالر

ۋه  كۇتۇپخــانىالر ئاســپىرانتھهر كــۈنى كهچــته ھهمــمه . گهۋدىلىــك ئهھــۋال

بىرىنىـڭ ياتاقلىرىغـا –ئىش ئورۇنلىرىدىن قايتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن بىـر

بهزىده بۇ سۆھبهتلهر قىزغىن ئىلمىي . كىرىپ چاي ئىچكهچ پاراڭ سوقۇشىدۇ
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مۇنـازىرىگه تېخىمـۇ  ئاسـپىرانتالربولۇپمـۇ قىـز . مۇنازىرىگه ئايلىنىپ كېتىدۇ

يوسـۇنلۇق، شـۇنداقال –التاپهتلىـك ۋه قائىـده–ئۇالر گـۈزهل. ئامراق كېلىدۇ

ئـۇالر . ، ئىلمىـي سهۋىيىسـىمۇ يـۇقىرىمۇ كـۆپىجهلپ قىالرلىق بولۇپ، سان

. ، نۇقتىئىنهزهرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىـدۇپىكرىنىھامان دادىللىق بىلهن ئۆز 

لېكىن ئۇالر ھامان ئۆزلىرىنىڭ ئايال كىشـى ئىكهنلىكىنـى، ئايـال كىشـىنىڭ 

بـۇ (ئۆزلىرىگه خـاس ئىشـلىرى، يهنـى ئـۆي ئىشـلىرى ۋه باشـقا ئىشـالرنىڭ 

ئۆزلىرىنىــــڭ زىممىســــىگه ) ىــــپ ئولتۇرمــــايمهنيهرده تهپســــىلىي توختىل

قىسقىسـى، ئـۇالر ياخشـى . ئېسىدىن چىقارمايدۇ ھهرگىزمۇيۈكلهنگهنلىكىنى 

ئـۇالر . بىر ئالىم، ياخشى بىر ئانا ھهم ياخشى بىر رهپىقه بولۇشـقا تىرىشـىدۇ

ـــڭ ئۆگىنىشـــتىكى تىرىشـــچانلىق روھـــى  ـــا ئۇالرنى ـــدۇ، ھهتت كـــۆپ ئوقۇي

ئىتتىپاقى ئالىملىرىنىـڭ  سوۋېتشۇنىڭ ئۈچۈن  .ئهرلهرنىڭكىدىنمۇ ئۈستۈن

ئهلـۋهتته، مهن بـۇ يهرده . بهشتىن ئىككى قىسمىنى ئايالالر تهشكىل قىلىـدۇ

–بىزنىڭ قىزلىرىمىزمۇ مهيلى ئهقىل. قىزلىرىمىزنى ئهيىبلىمهكچى ئهمهسمهن

پهزىلهتته بولسۇن، دۇنيادىكى ھېچقانـداق –پاراسهت، گۈزهللىك ۋه ئهخالق

 .لىشمايدۇقىزالردىن قې

ئۇيغۇر قىزلىرى ئۆتكهنلىكى كوچىالر، ئۇالر دهسسىگهنلىكى تـۇپراق، 

كــۆللهر، –تارىغــان دهريــا–مهنزىــرىلهر ۋه چــاچلىرىنى يۇيــۇپ ھۇزۇرالنغــان

قىسقىسى، ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ قهدىمى تهگكهن ھهر قانداق يهردىـن مهڭگـۈ 

گىتلىـرىگه مۇھهببهت ۋه باھار ھىـدى پـۇراپ تۇرىـدۇ، شـۇڭا مهن ئۇيغـۇر يى

مۇنداق خاسىيهتلىك قىزلىرىمىزنى ئاسراشـنى، ئۇالرنىـڭ دهردىـگه دهرمـان 

بولۇشنى، ھالىغا يېتىشنى، ئۇالرنىڭ قهددىنى، ھۆرمىتىنى كۆتۈرۈشـكه ھهر 

قاچان تهييار تۇرۇشىنى تىلهيمهن، ئۇيغۇر قىزلىرى بىزنىڭ سـىڭىللىرىمىز، 

نىـپ، بىـزلهرگه نهپـرهت، ئۇالرنىـڭ ھاياتتـا خورلى. ھهدىلىرىمىز ۋه ئانىمىز

ئـازابلىق  دېگهنسهسكىنىش، يىرگىنچ بىلهن قارىشىنى كۆرۈپ تۇرۇش نېمى

ــۇر −ئىــش ــان ئۇيغ ھه؟ شــۇڭا مهن دوســتلىرىمغا مىللهتنىــڭ ئانىســى بولغ

مهجبــۇرىيىتىمىزنى دهڭســهپ بېقىشــنى تهۋســىيه  ئالدىــدىكىقىزلىرىمىــز 
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 .قىلىمهن

ىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى ياتاقخانىلىرىدىكى رۇسگېپىمىزگه كهلسهك، 

–ئارىسىدىكى بـۇ قىـزغىن مۇنـازىرىلهر دائىـم دېگـۈدهك كـۈلكه ئاسپىرانتالر

ۋىنوالرنىــــڭ ، شامپانىســــكىچاقچاقالرغــــا ئايلىنىــــپ، نهچچىلىــــگهن 

ــۇدارلىرى كۈچلــۈك دېســكو . بولىــدۇ ســهۋهب قۇرۇقدىلىنىشــىغا ئارقىــدىن ئ

بولــۇپ، ھهركىــم ئــۆزى بىلگهنــچه ۋه ئــۆز  جــورمۇزىكىســىنىڭ دولقۇنلىرىغــا 

چارچىغانــدىن كېــيىن بولســا . ئاالھىــدىلىكى بىــلهن دېســكوغا چۈشــىدۇ

قىسقىسـى، . رومانتىك، يېنىك مۇزىكىالر قويۇلـۇپ، تىـنچ تانسـا ئوينىلىـدۇ

ھـاراقنى بولۇشـىغا ئىچىـپ،  گرادۇسـلۇق 60بىزدىكىدهك سېسىق، ئاچچىق 

ــۈكى ــدۈم دهپ ت ــا كۈل ــاق قىلس ــرى چاقچ ــهت بى ــدهك س ــان ئۆچكى نى تارتق

دهپ قۇســىدىغان، ھــاراقنى زوراليــدىغان  ھــۆ–مهرهيــدىغان، ئارقىــدىن ھــۆ

ئىتتىپـاقى بـويىچه ئهڭ  سـوۋېتسـابىق . قىلىقالر بۇ يهرده مهۋجـۇت ئهمهس

ئالىي ئىلمىي تهتقىقات مهركىزى بولغـان بـۇ ئاكادېمىيىنىـڭ ئىشـىكى ھهمـمه 

هرده ھهر قايســـى ســـابىق مىلـــلهت ئۈچـــۈن داغـــدام ئېچىـــۋېتىلگهن، بـــۇ ي

، ئاسـپىرانتالرئىتتىپاقداش جۇمھـۇرىيهتلهر ۋه ئـاپتونوم جۇمھـۇرىيهتلهردىن 

بىلىم ئاشۇرغۇچىالر شۇ يهرنىڭ يهرلىك مىللىتىنـى ئاسـاس قىلىـپ كـۆپلهپ 

بـۇ  .ئهۋهتىلىدۇ يـاكى ئـۆز ئىختىيـارلىرى بـويىچه ئىمتىھـان بېرىـپ كىرىـدۇ

ۋه  تـۈركمهن، موڭغـۇلن، تاجىـك، قىرغىزالرنـى، ئهزهربهيجـا–يهرده قازاق

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن يېتىشـىپ چىققـان نۇرغۇنلىغـان . ئۆزبېكلهرنى كۆرىسىز

 سـوۋېتھهتتا سابىق  جۇمھۇرىيهتلىرىدهدوكتور ۋه كاندىدات دوكتورالر ئۆز 

ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي تهتقىقات ئورۇنلىرىدا خىزمهت قىلىـش پۇرسـىتىگه ئىـگه 

 ســـوۋېتز مهلۇماتالرغـــا قارىغانـــدا، ســـابىق بهزىبىـــر تولۇقســـى. بوالاليـــدۇ

 249ئىتتىپاقىدا سانى ئـاز ھېسـابالنغان ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـى تهخمىـنهن 

ئىتتىپاقى ھۆكـۈمهت مهلۇمـاتى بـويىچه پۈتكـۈل  سوۋېتمىڭ بولۇپ، سابىق 

ـــاقتىكى  ـــده  130ئىتتىپ ـــڭ ئىچى ـــدا–60دهك مىللهتنى ـــدىكهن ئۇزۇن . تۇرى

دهك دوكتور ۋه كاندىـدات دوكتـور يېتىشـىپ  500ئۇيغۇرالردىمۇ ھازىرغىچه 
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ــان ــويىچه سۇندۇرســاق ھهر بهش. چىقق ــۇنى نوپــۇس ب ــۈز –ئهگهر ب ــالته ي ئ

پهقهت . ۋه ياكى بىـر كاندىـدات دوكتـور تـوغرا كېلىـدۇ دوكتورئۇيغۇرغا بىر 

لىرىـدا تهخمىـنهن ئىلمىي تهتقىقـات ئورۇن ېتربورگنىڭپ-سانكىتموسكۋا ۋه 

، پروفېسسـور ۋه دوكتـوربۇالرنىڭ كۆپىنچىسى (گه يېقىن ئۇيغۇر ئالىمى  80

پروفېسسـورى،  ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭموسـكۋا : مهسىلهن. ئىشلهيدۇ) دوتسېنت

يـادرو تهتقىقـات –ئـاتوم ئۇنىۋېرسـىتېتىفىزىكا پهنلىرى دوكتورى، موسـكۋا 

ــالىم  ئىنســتىتۇتىنىڭ ــا داڭلىــق ئ ــۇدىرى، دۇنياغ ، رهخىمــوف ئالېكســاندىرم

ئـــالهم بوشـــلۇقى ) ئىتتىپـــاقى ســـوۋېتســـابىق ( فېدېراتسىيىســـىىيه رۇســـ

ــات مهركىزىنىــڭ پروفېسســورى،  ــوگىيهتېخنىكىســى تهتقىق پهنلىــرى  تېخنول

ـــــى  ـــــدۈرگۈچ ماشىنىس ـــــڭ ھهرىكهتلهن ـــــالهم كېمىلىرىنى ـــــورى، ئ دوكت

 پېتربورگلىـق-سانكىت، كهرىمبايىف تېلىمانمۇتهخهسسىسى، ئاتاقلىق ئالىم 

، جهمئىيهتشـۇناس ئىسـمائىلۇف دهمىـرمهشھۇر ئـالىم، پروفېسسـور، دوكتـور 

، موســـــكۋا دۆلهتلىـــــك قاھـــــارۇف ئـــــابلهھهتپروفېسســـــور، دوكتـــــور 

ۋه  دۇگاشـىفپروفېسسورى، ئاتاقلىق دىرىـژور ئهزىـز  كونسېرۋاتورىيىسىنىڭ

ىرىـده باشقىالر، ھېلىمۇ ئېسىمده، بىر كۈنى دهل ئهنه شۇنداق چايالرنىـڭ ب

مهپتــۇن قىالرلىــق قــارا كــۆزلىرى ھهممىــگه قىــزىقىش ۋه مــۇھهببهت بىــلهن 

 :ماڭا X Xئۆزبېك قىزى  قارايدىغان، ئىقتىسادشۇناس،

ــ− ــهڭ رۇس ــنى بىلس ــلهن چىقىشىش ــۇالر بى ــهن ئ ــق، س الر مهرد خهل

. ئىچـى تـارلىق قىلمايـدۇ ھهرگىزمـۇئايىمايدۇ، ئۇالر  ھېچنېمىسىنىسهندىن 

ئهگهر سـېنىڭ قابىلىيىتىـڭ . ئىچىده بىـر ئـادهمگه ئۆچمهنلىـك سـاقلىمايدۇ

 ھهرگىزمــۇلــېكىن چــوڭ ئىشــالردا . چهكلىمهيــدۇ ھېچنېمىــدىن ســېنىبولســا 

ئــادهم ئــالىي ۋه  860ئــادهم ئىچىــده  1000ئۆزبېكىســتاندا ھهر . ئۇتتۇرمايــدۇ

، قازاقىستانقىرغىزىستان، . رگهنئوتتۇرا دهرىجىلىك مائارىپ تهربىيىسى كۆ

ـــدۇ ـــانچه پهرق قىلماي ـــانالر ئ ـــۇ س ـــتاندىمۇ ب ـــتان، تۈركمهنىس . تاجىكىس

دېمهكچىمهنكى، بىزنىڭ مىللىي مائارىپىمىز ۋه خهلقىمىزنىڭ ئاڭ سهۋىيىسى 

پهننىـــڭ ھهمـــمه –ئىلىـــم. خېلـــى يـــۇقىرى دهرىجىـــده تهرهققىـــي قىلغـــان
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ــان ئاكادې ــڭ نۇرغۇنلىغ ــاھهلىرىده ئۆزلىرىنى ــدات س ــور، كاندى ــك، دوكت مى

بىـر ئۆزبېكىسـتاندىن ھهر يىلـى . ھازىر تېخىمۇ كۆپهيمهكته. دوكتورلىرى بار

ـــنهن  ـــۇرا  20تهخمى ـــالىي ۋه ئوتت ـــادهم موســـكۋادىكى ئ ـــدا ئ مىـــڭ ئهتراپى

ـــدۇ،  ـــم ئاشۇرۇشـــقا ئهۋهتىلى دهرىجىلىـــك مهكـــتهپلهرگه ئوقۇشـــقا ۋه بىلى

المهتلهرنى ياغـدۇرۇپ ئـۇ، بۇغـداي ئـۆڭ چىرايىـدىن مهغـرۇرانه ئـا. دېدى−

ئـۈنىڭىز ئىچىـگه چۈشـۈپ كهتتىغـۇ؟ −بىلهن ماڭا قادالدى،  نهزىرى سوئال

سىلهرنىڭ ئۇيغۇرالردىمۇ ئاكادېمىك، دوكتور، كاندىـدات دوكتورالرمـۇ بهك 

ســىلهر ئۇيغۇرالرمــۇ بېيجىــڭ، شــاڭخهيلهرنىڭ ئــالىي ! جىققــۇ دهيــمهن؟

مهكتهپلىرىده ۋه ئالىي تهتقىقات مهركهزلىرىده كۆپلهپ تهربىـيه ئاالمسـىلهر، 

 .دېدى−ۆپمۇ؟ ئوقۇيدىغانالرنىڭ سانى خېلى ك

مهن نېمىدهپ . مېنىڭ ھهقىقهتهن ئۈنۈم ئىچىمگه چۈشۈپ كهتكهنىدى

ــاۋاب ــۆز ج ــپ، ئ ــۇنلىرىمغىچه قىزىرى ــمهي بوي ــىمنى بىلهل ــۆزۈمگه–بېرىش  ئ

قايسىدۇر بىر ماتېرىيالدىن كـۆرگهن سـانلىق مهلۇمـات ئېسـىمگه ... ئۆكۈندۈم

ــزده ھهر  ــى، بى ــتهپ تهربى 10كهچت ــالىي مهك ــده ئ ــادهم ئىچى ــڭ ئ ــى مى يىس

قهشـقهر، . خهلقىمىزده ساۋاتسىزالر كۈرمىڭ. بهش ئهتراپىدا–كۆرگهنلهر تۆت

خوتهن، ئاقسۇ ۋه باشقا جايالردا ھازىرمۇ ئوتتـۇرا ئهسـىرنىڭ قالـدۇقلىرىنى 

يېزىالردىكى ئادهملىرىمىز دۇنيادىن بىخهۋهر، ئۇالر ئۆزىنىـڭ . ئۇچرىتااليسىز

ــېخى ــۇش ئۇســۇلى  چىالت ــۇرا ئهســىر تۇرم ــلهن ئاشــۇ ئوتت ۋه ۋاســىتىلىرى بى

بىـزده ھــازىر ئـاز بولسـىمۇ دوكتــوردىن بىـر نهچچىســى «: مهن ...ياشـىماقتا

بېيجىــــڭ، شــــاڭخهيلهرده ئوقۇۋاتقــــانالر بولســــا، كۈنســــايىن . چىقتــــى

ــالال . بهختــى بــار ئىــكهن ئۆزبىكىڭىزنىــڭھهقىــقهتهن شــۇ . كۆپىيىۋاتىــدۇ ئ

بولــدۇميۇ، ئــۆزۈمنى  دېمهكچــى» ســىزلهرنى تېخىمــۇ بهختلىــك قىلغــاي

ــدىم ــا  تۈتىۋال ــۋهتتىمۋه گهپنىــڭ تېمىســىنى باشــقا ياقق ــۇ. بۇرى ــڭ  ئۇم مېنى

 .نىيىتىمنى چۈشهندى بولغاي، مېنى ئارتۇقچه قىستىمىدى

مهن موســـكۋاغا كهلـــگهن دهســـلهپكى كۈنلىرىمـــده مـــۇئهللىم مېنـــى 

ــا تونۇشــتۇرغاندائىنســتىتۇ  دېــگهن» ئاســپىرانتئۇيغــۇر «: تتىكى ئالىمالرغ
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مهن تونۇشــقان بــۇ ئــالىمالر مۇئهللىمنىــڭ . بهرمهي قالمــايتتى زاھــاتنىئى

ــۇمنى چىــڭ  خۇشــاللىقتولۇقلىمىســىنى ئــاڭالپ، ھهيرانلىــق ۋه  بىــلهن قول

ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى . سىقىپ، مېنى قارشى ئالىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشـتى

دهپ ســۈپهتلىگهنده، مهن » ئۇلــۇغ مىللهتنىــڭ پهرزهنتــى«مېنــى  دېگــۈدهك

ــويالپ  ئۇيغــۇرالرنىالرنىڭ ھهممىســىال رۇســ ياخشــى بىلســه كېــرهك، دهپ ئ

كېـيىن مهن ھهر . ئهپسۇسكى، ئىش مهن ئويلىغانـدهك چىقمىـدى. قاپتىمهن

ۋه ھهر خىـل تهبىقىـگه  كهسىپخىل سورۇنالردا تونۇشۇپ قالغان ھهر خىل 

ــــڭ شــــىنجاڭ رۇســــتهۋه  ــــڭ جۇڭگونى ــــگهنالرغا ئۆزۈمنى ــــدىن  دې جايى

سىز جۇڭگولۇقالرغا ھېچ «: تسام، ئۇالر ھهيرانلىق بىلهنكهلگهنلىكىمنى ئېي

» بوۋاڭالر جۇڭگوغـا قاچـان بېرىـپ قالغـانىكهن؟–ئوخشىمايدىكهنسىز، ئاتا

مهن ئۇالرغـا ئۆزۈمنىـڭ ئۇيغـۇر . ياغدۇرۇۋهتتى سوئالالرنىدهك بىمهنه دېگهن

قىسقىسـى، . قويۇشتى سوئالالرنىئىكهنلىكىمنى ئېيتسام، ئۇالر تېخىمۇ كۆپ 

بـۇ ئادهملهرنىـڭ . يغۇرالرنى بىلىدىغان ئـادهملهرنى بهكـال ئـاز ئـۇچراتتىمئۇ

كۆپىنچىسى يىراق شهرق ۋه ياكى ئوتتۇرا ئاسـىيادا ياشـىغان يـاكى خىـزمهت 

ئهگهر ئۇيغۇرالرنى ۋه مۇشۇنداق بىر مىللهتنىـڭ يهر يۈزىـده . قىلغانالر ئىدى

ــال ــادهمنى ئۇچراتســام، قهۋهت ــرهر ئ ــدىغان بى ــارلىقىنى بىلى ھاياجانلىنىــپ  ب

مىللهتنىـڭ يهر  دېـگهن» ئۇيغـۇر«بولۇپمـۇ بـۇ يهردىكـى ياشـالر . كېتهتتىم

ــار ــارىدا ب ــدىن–ش ــدى يوقلۇقى ــىز ئى ــچه خهۋهرس ــرى . قىل ــڭ بهزىلى ئۇالرنى

ھهتتـا . بېرىپمـۇ قويـاتتى سوئالالرنىدهك دېگهن» ئۇ؟ نېمه دېگهنئۇيغۇر «

ۋه ئافغـانالردىن  ڭغـۇلموئىچىـده  ئاسپىرانتالرمهن بىلهن بىرگه ئوقۇۋاتقان 

. مىلــلهت ئىســمىنى ئــاڭالپمۇ باقمىغــانىكهن دېــگهن» ئۇيغــۇر«باشــقىلىرى 

كېيىنكى كۈنلهرده مهن ياتىقىمغا دۇنيانىـڭ سىياسـىي خهرىتىسـىنى ئېسـىپ 

قويدۇم ۋه ئۈرۈمچىـدىن شـىنجاڭغا، ئۇيغۇرغـا ئائىـت ھهر خىـل رهسـىملىك 

ىمغــا بىــرهر مېھمــان كىرىــپ خىيالىمــدا، ياتىق. ماتېرىيــالالرنى ئهكهلــدۈردۈم

 8قالسا، ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ساۋاتقا ئىگه بولسۇن، ھېچبولمىغاندا نوپۇسى 

ئورۇنـدا –94مىللهت ئىچىـده نوپۇسـى جهھهتـته  2000مىليون، دۇنيادىكى 

تۇرىــدىغان، قهدىمكــى مهدهنىيهتلىــك مىلــلهت ھېســابالنغان بــۇ ئۇيغــۇرالر 
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ىــپ قالســۇن، ئهڭ بولمىغانــدا بــۇ توغرىســىدا ئــازراق چۈشــهنچه ھاســىل قىل

–90. ئويغـا كهلـدىم دېـگهنمىللهتنىڭ نـامىنى بولسـىمۇ ئـاڭالپ قالسـۇن، 

قاتــارلىق  يۇگوســالۋىيه، بۇلغــارىيه، رۇمىنىــيهيىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا 

ــادهملهر  ــۇ يهردىكــى ئ ــدىم، ئ ــا دۆلهتلىرىنــى ئايالن ــۇرشــهرقىي ياۋروپ  ئۇيغ

دېمهك، غهربىي ياۋروپا، ئافرىقـا، ئامېرىكـا . نى پهقهتال بىلمهيدىكهندېگهن

بىزنى بىلمهيدىغانالر تېخىمۇ  قۋه التىن ئامېرىكىسى قاتارلىق جايالرغا بارسا

 ئاشـۇمهن ۋهتهندىن ئايرىلىپ، بـۇ يهرگه كهلمىـگهن بولسـام، مهنمـۇ . كۆپ

بىز ئۇيغۇرالرنى پۈتكـۈل دۇنيـا بىلىـدۇ، دۇنيـادا «: ئۇيغۇر قېرىنداشالردهك

دهپ مهيدهمگه مۇشتالپ، كېرىلىـپ يـۈرۈۋهرگهن » ۇلۇغ خهلق يوقبىزدهك ئ

ــوالتتىم ــق، . ب ــۇغ خهل ــقهتهن ئۇل ــز ھهقى ــوياليمهنكى، بى ــۇنداق ئ ــازىر ش ھ

لــېكىن بىــز دۇنيــا بــويىچه ئهڭ ئــۇزۇن مۇزىكــا . بــار پهخىرلهنگــۈچىلىكىمىز

نى بولۇشىچه ياڭرىتىپ، دۇنيا بويىچه ئهڭ » مۇقام 12«پپىسى بولغان ۇرۇگ

دىمكى گۈزهل سهنئهت غارلىرى بولغـان مىـڭ ئـۆيلىرىمىزگه كىرىـپ چوڭ قه

ئىستىقامهت قىلىپ ئولتۇرۇپ، دۇنيا بويىچه بىرال ۋاقىتتـا تهڭـال كـۆپ ئـادهم 

ئالدىـدا تـازا  اھىمىزنىـڭگھېيتئۇسـۇلىمىزنى قهشـقهر » سـاما«ئوينايدىغان 

كــۈچهپ، ئهســهبىيلهرچه ئوينىســاقمۇ، دۇنيــا بــويىچه ئهڭ چــوڭ قهدىمكــى 

 مۇنــارىخــارابه  ئېگىــزنىــڭ ئهڭ » ئىــدىقۇت شــهھىرى«ھهر خارابىســى شــه

ـــۈزۈملىرىمىزنى  ـــپ، ئ ـــېگهچئۈســـتىگه چىقى ـــپ نهزهر  ي ـــا كېرىلى يىراقالرغ

مۇنارىنىــڭ ئۈســتىگه چىقىۋېلىــپ، » قىزىلتــاغ« ئۈرۈمچىــدىكىسالســاقمۇ، 

ــا ــۇد «: يىراقالرغ ــڭ مهھم ــاالنچى، بىزنى ــقىرىمهن پ ــاس قهش ــۈپ خ ، يۈس

ــاجىپىمىز ــاالنى، ھ ــۇنىلىرىمىزوپ، پهخىرلهنگــۈدهك پ ــار ك ــار » ...ب دهپ ج

 ســـوئالنى دېـــگهن» ســـهن كىـــم؟«: سالســـاقمۇ، جاھـــان ئهھلـــى بىـــزگه

 ...بېرىۋېرىدۇ

. ئـاچقىچه مانـا موسـكۋادا بهش يىلنـى ئۆتكـۈزۈۋهتتىم–كۆزنى يۇمـۇپ

بــۇ يىلــالردا ئاجايىــپ . يــات ئهمهس ھېچنېمىســىئهمــدى ماڭــا موســكۋانىڭ 

قىزىل . لېنىننىڭ قاتۇرۇلغان دىدارىنى كۆردۈم. بولدۇم ھىتىشاۋهقهلهرنىڭ 
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ئۈسـتىدىكى سـابىق  مۇنارى ئېگىزمهيداندا تۇرۇپ، كرېمىل سارىيىنىڭ ئهڭ 

قانـــداق  ئوقســـىزئىتتىپـــاقى قىزىـــل بايرىقىنىـــڭ بىـــر پـــاي  ســـوۋېت

ۋه ئـاخىرقى زۇڭتـۇڭى  تۇنجىس س س ر نىڭ . كۆردۈمچۈشۈرۈلگهنلىكىنى 

ئىتتىپاقىنىـڭ پارچىالنغـانلىقى ۋه ئۆزىنىـڭ  سـوۋېت گورباچېفنىڭ مىخائىل

ــۇتقىنى  ــاخىرقى ن ــىدىكى ئ ــانلىقى توغرىس ــىنىڭ تامامالنغ ــارىخىي ۋهزىپىس ت

ئىتتىپاقىغـا كېلىـپ، ئـۆزگهرگهن  سـوۋېتقىسقىسى، مهن سابىق . ئاڭلىدىم

قېنــى، : قويــدۇم ســوئالئــۆزۈمگه –ئــۆز. ىيه فېدېراتسىيىســىده قالــدىمرۇســ

؟ قېنــى، ئهجــدادلىرىمىز ئىمپېرىيىســى موڭغــۇل چىڭگىزخاننىــڭكى تــارىختى

خــانلىقى ۋه قاراخــانىيالر سۇاللىســى؟ قېنــى، شــۇ  ئورخــۇنقۇرغــان ئۇيغــۇر 

قۇرغان ئىمپېرىيىسى؟ قېنى شـۇ قۇدرهتلىـك  ماكىدۇنىسكىينىڭ ئالېكساندىر

 ...تاڭ سۇاللىسى؟

دېــمهك، تــارىخ چوقــۇم ئــۆز تهرهققىيــات يــولى بــويىچه ماڭىــدۇ، 

ھېچكىممـــۇ ئۇنىـــڭ قـــانۇنىيىتىنى يـــوق قىلىۋېتهلمهيـــدۇ، ئهممـــا ئـــازراق 

مهن كۆرگهن شۇنچه قۇدرهتلىك . ئۆزگهرتىش كىرگۈزهلىشى مۇمكىن، خاالس

ئىتتىپــاقى ھېچبىــر شهپىســىزال دۇنيانىــڭ سىياســىي خهرىتىســىدىن  ســوۋېت

بۇنى كىم قىلدى، بۇنىڭغـا كىـم ئهيىبلىـك؟ مېـنىڭچه، . ىئۆچۈرۈپ تاشالند

ــات  ــۇ ئىنســانىيهت تهرهققىي ــا ھــېچكىم ئهيىبلىــك ئهمهس، بهلكــى ب بۇنىڭغ

، بۇنداق ھۆكۈمدىن ھېچقانـداق كـۈچ قېچىـپ ھۆكۈمىقانۇنىيىتىنىڭ ئادىل 

مهن بـۇ . چۈنكى، تـارىخ رهھىمسـىز ۋه ئهڭ ئادىـل سـوتچىدۇر. قۇتۇاللمايدۇ

بىـلهن  كـۆزۈمقېتىملىق ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنى ئۆز –2يىلدا قىممهتلىك بهش 

يىلىدىكى ئىنقىالبچىالرنىڭ قىشلىق سـارايغا قانـداق –1917گهرچه . كۆردۈم

ـــېكىن  ـــاممۇ، ل ـــۆرمىگهن بولس ـــانلىقىنى ك ـــۇم قىلغ ـــى –1993ھۇج –4يىل

ئۆكتهبىرده توپ ئوقلىرىنىڭ ئاق سارايغا قانداق تهگكهنلىكىنـى ئـۆز كـۆزۈم 

بۇ، . كۆردۈم، ئادهملهرنىڭ قانداق ئۆلگهنلىكىنى ئاڭلىدىم ۋه مكۆردۈبىلهن 

  .ھهقىقهتهن بىر دهھشهتلىك مهنزىره ئىدى

 ســـوۋېتمـــاي ســـابىق –9يىلـــى –1995 — مانـــا يهنه بىـــر ســـوۋغا
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يىللىــق خــاتىره كــۈنى،  50 غهلىبىســىنىڭئىتتىپاقىنىــڭ ۋهتهن ئۇرۇشــى 

. تارىخىــدا مۇنــداق كاتتــا بــايرام پهقهت ئىككــى قېــتىم بولغــان ســوۋېت

ــۇ يىــل–9يىلــى –1945بىرىنچىســى،  ــا ب ــاي، ئىككىنچىســى مان موســكۋا . م

بىـلهن بىـرگه  موسـكۋالىقالرتاشقىنلىق بايرام كهيپىياتىنى –كوچىسىدا قاينام

يولدا –بۇ كۈنى كوممۇنىستالرنىڭ، دېموكراتالرنىڭ ئادهملىرى يول. سۈردۈم

ىيه رۇســســۆزلهپ، ئۆزلىرىنىــڭ بــايرام مۇناســىۋىتى بىــلهن ھــازىرقى  ۇقنۇتــ

يهنىال ھهمـمه ياقتـا . دۆلهت تۈزۈمىگه بولغان قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى

بـۇ بهئهينـى يېڭـى ئىنقىالبقـا . سـاداالر ئاڭلىنـاتتى دېگهن» ھۇرراھۇررا، «

ان ھهمـمه بولغـ مهۋجـۇتىيىده رۇسـبۇ كـۈنى كوچىالرغـا ھـازىر . ئوخشايتتى

كۆتۈرۈپ چىققان بولـۇپ، ئـۇالر  پالكاتلىرىنىگۇرۇھالر ئۆزلىرىنىڭ –پارتىيه

ــاتتى، بۇنىڭغــا قــاراپ گېزىــتھهر خىــل  ، تهشــۋىقات ۋهرهقىلىرىنــى تارقىت

 دېــگهنالر سىياســىي قىزغىنلىقــى ناھــايىتى يــۇقىرى خهلــق ئوخشــايدۇ رۇســ

لــېكىن بۇنىــڭ ئهكســىچه، سانســىزلىغان تاماشــىبىنالر . ھېسســىياتقا كهلــدىم

سىياسهت بىلهن قىلچه كارى بولماستىن، سهيله قىلىشـاتتى، ئارتىسـالرنىڭ 

كۈلكىلىك يېرى شـۇكى، سىياسـىي نۇتـۇق ئاڭالشـنى . ئويۇنلىرىنى كۆرهتتى

بـۇ . تىخالىماي، ئارتىسالرنىڭ سىياسىي تۈس ئالغان ناخشـىلىرىنى ئـاڭاليت

دا ھهيۋهتلىـك پـارات » ھۆرمهت بىلدۈرۈش تېغى«كۈنى قىزىل مهيداندا ۋه 

ــدى مهن . نهچــچه دۆلهتنىــڭ رهھبهرلىــرى قاتناشــتى 40بۇنىڭغــا . ئۆتكۈزۈل

ئويلىـدىمكى، ھېچكىممـۇ مۇشـۇ . يهنىال ئۆزۈم يالغۇز بايرام كهيپىنى سۈردۈم

بىلمهيدىغاندۇ، ھهتتا مىڭلىغان مېھمانالر ئارىسىدا بىر ئۇيغۇرنىڭ بارلىقىنى 

» مهن ئۇيغۇر«: بىرهرى سوراپ قالسا ئۇنىڭغا. خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈشمىگهندۇ

سـېنىڭ نـېمهڭ قايسـى فرونتتـا «، تـايىنلىق ھهيـران قـاالر، بهلكـى دېسهم

قويــار، بهلكــى يهنه شــۇ ئۇيغــۇر  ســوئالدهپ ئادهتتىكىــدهك » ئۆلــۈپتىكهن

ئىتتىپاقىنىـڭ ئۇلـۇغ  سـوۋېت بىـراق،. مىللىتىنى چۈشهندۈرۈپ قىينىالرمهن

 دېگـۈدهكمىڭ ئهتراپىدا ئۇيغـۇر قاتنىشـىپ، يېرىمـى  200ۋهتهن ئۇرۇشىغا 

-سـانكىت( لېنىنگـرادجهڭده قۇربان بولغان، ئۇيغـۇر يىگىتلىـرى موسـكۋا، 

قاتـارلىق كـۆپلىگهن  ئودىسسـا، مىنىسكىي، ستالىنگراد، كىيېف، )ېتربورگپ

41



 
 

 خىياللىرى موسكۋا جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

چـــوڭ شـــهھهرلهردىكى دهھشـــهتلىك جهڭـــلهرده ئاجايىـــپ قهھرىمـــانلىق 

ــازاد قىلىــش  ســوۋېتكۆرســىتىپ،  ئىتتىپــاقىنى گېرمــان فاشىســتلىرىدىن ئ

، ۋارشـاۋا، كراگـوۋھهتتـا ئـۇالر بېـرلىن، . ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپه قوشقان

هرلىرىنى ئـازاد قاتارلىق نۇرغۇن ياۋروپا شهھ پىراگا، بۇخارېست، بۇداپېشت

مهردلىكلهرنـى  بولغـۇدهكقىلىش ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىپ، تىلـالردا داسـتان 

نۇرغــــۇن ئۇيغــــۇر يىگىتلىرىنىــــڭ جهســــهتلىرى ياۋروپــــا . كۆرســــهتكهن

ھـازىرمۇ شـۇ . شهھهرلىرىنىڭ جهڭ خـارابىلىرى ئارىسـىدا تاشـلىنىپ قالغـان

ۈلهر پهيـدا شهھهرلهرگه بارساڭ كۆڭلۈڭده بىر خىل ئاجايىـپ ئىللىـق سـهزگ

يىگىتلهرنىـــڭ ئاققـــان ئىسســـىق قانلىرىنىـــڭ  ئاشـــۇبـــۇ بهلكـــى . بولىـــدۇ

 سـوۋېتبۇ ئورۇشتا ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغـۇرالردىن ئـۈچ نهپهر . سهۋهبىدىندۇر

ئىتتىپــاقى قهھرىمــانى، بىــر نهپهر پولشــا جۇمھــۇرىيىتى قهھرىمــانى ۋه بىــر 

، لېــنىن بۇنىڭــدىن باشــقا. نهپهر قازاقىســتان خهلــق قهھرىمــانى چىقتــى

مېـدالالرغا –ئوردېنى، قىزىل يۇلتـۇز ۋه باشـقا يـۇقىرى دهرىجىلىـك ئـوردېن

–1945ھهتتا كۆپلىگهن ئۇيغـۇر يىگىتلىـرى . ئېرىشكهنلهر ناھايىتى نۇرغۇن

ئارمىيىسىنىڭ تهركىبىده شـهرقىي شـىمالغا كېلىـپ،  سوۋېتيىلى ئاۋغۇستتا 

قىلىـش ئۈچـۈن جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالنى يـاپون فاشىسـتلىرىدىن ئـازاد 

ئهمهسـمۇ؟ كىـم  ئاققۇزغـانباتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىپ، ئىسسىق قانلىرىنى 

بىلىــدۇ، شــهرقىي شــىمالنىڭ بىپايــان زېمىنىــدا نهچــچه يــۈزلىگهن ئۇيغــۇر 

 !يىگىتلىرىنىڭ جهسهتلىرى تۇپراققا ئايلىنىپ كهتكهندۇ؟

 

 بايقال سۈيى

ئانـا ۋهتىـنىمگه يىلى ئىيۇلدا يازلىق تهتىل مۇناسىۋىتى بىلهن –1990

ــتىم بېيجىــڭ تۆمــۈر يــولىنى –مهن بــۇ ســهپهرده موســكۋا. قــاراپ يولغــا چىق

 يارۇسالۋىســكىيئىيــۇن كهچــته موســكۋانىڭ –16يىلــى –1990. تاللىۋالــدىم

بىـر . ۋوگزالىدىن چىققان پويىز شـهرققه قـاراپ ئـۆز سـهپىرىنى داۋام قىلـدى
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ز سـۈرئهت بىـلهن ئۇخالپ ئويغانسـام، پـويىز يېشـىل ۋادىالرنـى ئـارىالپ تېـ

دېرىزىـــدىن ئهتراپقـــا نهزهر ســـالدىم، شـــهرقىي ياۋروپـــا . كېتىۋېتىپتـــۇ

تۈزلهڭلىكىنىــڭ مهخمهلــدهك يېشــىل ۋادىلىــرى، ئورمــانلىرى، دهريــالىرىنى 

ئارقىدا قالدۇرۇپ ئۇچقانـدهك كېتىۋاتقـان بـۇ پـويىز دېرىزىسـىدىن ئهتراپقـا 

 . قاراش تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئىدى

ئـارا ئالمىشـىپ تۇرغـان –بولـۇپ، ئـۆز غايىـبز تېـ–كۆز ئالدىمـدا تېـز

ـــان  كهبـــىســـۈرهت  ـــۇپ كىرىۋاتق ـــرىلهر، دېرىزىـــدىن ئۇرۇل گـــۈزهل مهنزى

سـاپ ھـاۋا مېنـى پهپىـلهپ قايتىـدىن شـېرىن ئۇيقـۇ –نهمخۇش ئهتىگهنلىك

قانچىلىك ۋاقىت ئـۆتكىنىنى بىلمهيـمهن، پويىزنىـڭ . قوينىغا ئېلىپ كهتتى

بىـر پـولهك، بىـر –ارىسـام سهپهرداشـالرق. سىلكىنىشىدىن ئويغىنىپ كهتتىم

ســىرتقا ) تومــۇر يــول خــادىمى( رۇس، بىــر بومبــا ســاقاللىق قېــرى ھــونگىر

سهپهردىشىم ماڭا ئىستانسـىغا كهلگهنلىكىمىزنـى،  ھونگىرياش . مېڭىۋېتىپتۇ

–پويىزدىن چۈشـۈپ ئۇيـاق. توختايدىغانلىقىنى ئېيتتى مىنۇت 15پويىزنىڭ 

بىـر دهمـدىن كېـيىن پـويىز يهنه . يـۈرۈپ، بىـر دهم ھهرىكهتلهنـدىم بوياققا

ــدى ــويىز . قوزغال ــتورانىغامهن پ ــپ  رېس ــككىرى ــدىم،  ئهتىگهنلى ــتا قىل ناش

 بومباسـاقاللىققارىسـام . ئاندىن ۋاگونغا كىرىپ جايىمنى تېپىـپ ئولتـۇردۇم

ــا نېنىنــى كېســىپ، ئۇنىڭغــا  ۋودكىســىنى رۇس تىكــلهپ قويــۇپ، قــارا ئارپ

ئۇ ماڭا بىر ئىسـتاكانغا . ماي بىلهن ئاق ماي سۈركهپ يهپ ئولتۇرۇپتۇ سېرىق

ئېيتىـپ، ئـۇنى گۈپپىـده  رهھـمهتقۇيۇپ ئىچىشكه تهكلىپ قىلـدى،  ۋودكا

ئـۆز قـولى  ئېغزىمغـامهمنـۇنىيهت بىـلهن كۈلـۈپ،  رۇسقېرى . كۆتۈرۈۋهتتىم

 ھـونگىربىر دهمدىن كېيىن . بىلهن ھېلىقى زاكۇسكىلىرىدىن سېلىپ قويدى

ئـۇالر بـۇنى كـۆرۈپ، سـومكىلىرىدىن بىـردىن . بىلهن پـولهك پهيـدا بولـدى

ۋىنوســى  ھــونگىرپهش دېگــۈچه -ھهششــىره ئۈســتىده . چىقــاردى بوتۇلكــا

 ئهكېتىپمهنمۇ سومكامدىن ئۈرۈمچىگه . پهيدا بولدى ۋودكىسىبىلهن پولهك 

 بىـر. چىقـاردىم ۋودكىسـىنى رۇسدوستالرغا خاتىره قىالي، دهپ ئېلىۋالغان 

 . بىلهن توشتى زاكۇسكىالردهمدىال شىره ھهر خىل 
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قېـرى . شۇنداق قىلىپ، سـهپىرىمىزنىڭ ئىككىنچـى كـۈنى باشـالندى

بولۇپ، ئۇالن  كازاكلىرىدىن دونئۇ ئهسلى . ئادهم ئىدى قىزىقتولىمۇ  رۇس

بـۇ ئۇنىـڭ . خىـزمهت قىلىـدىكهن ئىدارىسـىدهشهھىرىدىكى تۆمۈر يول  ئۈده

. بېرىپ، موسـكۋا ئـارقىلىق ئـۆيىگه قـايتىش سـهپىرى ئىـكهن ئوكرائىنىيىگه

كـۆرۈش  موڭغـۇلىيىنىئېلىپ  ئاتپوسكائىشچى بولۇپ،  بۇداپىشتلىق ھونگىر

ئۇنىــڭ . تىلىــدا يامــان ئهمهس ســۆزلهيتتى رۇسئــۇ، . ئۈچــۈن كېتىۋېتىپتــۇ

قهدىمكـى ۋاقىـتالردا ئۇالرنىـڭ ئهجـدادى بولغـان  موڭغۇلىيىـدهئېيتىشىچه، 

ئۇ شۇ ئانا تۇپراقنى كېچىكىدىن كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان . اپتۇدهكھونالر ياش

كىشـى سـودىگهر  بـۆلهك. شـۇ جايغـا قـاراپ ئـاتلىنىپتۇ بۈگـۈنبولۇپ، مانـا 

 يـۆتكهپ پولشـىغابولۇپ، جۇڭگودىن مال ئېلىـپ، ئـۇنى موسـكۋا ئـارقىلىق 

 .بۇ ئۇنىڭ جۇڭگوغا ئونىنچى قېتىم بېرىشى ئىكهن. ساتىدىكهن

ــاقتى ــر ي ــز بى ــدۇقبى ــىپ قال ــى چىقىش ــىپ خېل ــكهچ پاراڭلىش . ن ئىچ

ھاراقنىڭ كهيپى تۇتقانسـېرى چىرايلىرىمىـز ئېچىلىـپ يـېقىن ئـاغىنىلهردىن 

بوۋاي مېنىڭ تارىخقا قىزىقىدىغىنىمنى ئاڭالپ  رۇسبولۇپمۇ . بولۇپ كهتتۇق

ــى ــارىخچى . ســۆيۈنۈپ كهتت ــۇ ئهڭ چــوڭ ئارزۇســىنىڭ ئهســلىده ت ئۆزىنىڭم

مهكتهپنـى پۈتتـۈرگهن يىلـى ئـۇرۇش  ئوتتـۇراېكىن بولۇش ئىكهنلىكىنـى، لـ

پارتالپ، جهڭ مهيدانىغا ئاتلىنىپ، بهش يىل قانلىق جهڭدىن ساق چىققان 

ئانىســىدىن يېــتىم قالغاچقــا، تهقــدىرنىڭ قىســمىتى –بولســىمۇ، لــېكىن ئاتــا

ــۈر يــول مهكتىپىــده ئوقــۇپ شــۇ يهرده  ئــۇدهگهبىــلهن ئــۇالن  كېلىــپ، تۆم

ــكه  ــارىخىنى بىلىش ــڭ ت ــۇ يهرنى ــا ش ــۇنداقتىمۇ نهگه بارس ــانلىقىنى، ش قالغ

بىلگهنـدىن  ئۇيغۇرلۇقـۇمنىئـۇ، . قىزىقىدىغان مىجهزىنىڭ بارلىقىنى ئېيتتى

كېيىن، ماڭا ئۇيغۇر تارىخىدىكى بىر قانچه مۇھىم ۋهقه ۋه دۆلهتلهرنى ئاتاپ 

پۇقرالىرى ئىچىدىكى ئۇيغۇر تارىخى  رۇس ئاددىيهن ئۇچراتقان بۇ م. بهردى

مهن . كىشىسـى ئىـدى رۇس تـۇنجىبـار  سـاۋاتىتوغرىسىدا ئـازراق بولسـىمۇ 

ئىچىمده بۇ ھاراقكهش بوۋايغـا ھـۆرمىتىم . بوۋاي دهپ ئاتىدىم ۋاسلىيئۇنى 

ا چۆرگىلهپ، گېپىمىز يهنىال ئۇيغۇرالر توغرىسىد–ئايلىنىپ. قوزغىلىپ قالدى
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 : بوۋاي تاماكىسىنى قاتتىق بىر سورىۋېتىپ ۋاسلىي. بولۇپ قالدى

 ھېچنېمىنـى، يېنىڭدىكى بۇ يىگىت كىـم؟ سـهن ھونگىربىلهمسهن −

بـوۋاي مهسـخىره قىلغانـدهك ۋه ئىشـهنچ  رۇس دېـدى−بىلمهيدىكهنسهن، 

بۇ سېنىڭ تۇغقىنىڭغۇ، شۇنىمۇ بىلمهمسهن؟ تارىخىي مهنبهلهرنى −بىلهن، 

ئالىمالر بۇ . دېمهكتۇر ئۇگۇرئوبدان ۋاراقالپ باق، ھونالر دېمهك، قهدىمكى 

قىسقىسـى، كـۆپلىگهن . سوز بىلهن باغلىنىشى بار، دېيىشىدۇ دېگهنئۇيغۇر 

يغۇرالرمـۇ قهدىمكى ھونالرنىڭ ئهۋالدى بولغان بولسـا، ئۇ ھونگىرالرئالىمالر 

دېــمهك، ســىلهر تۇغقــان . ھونالرنىــڭ ئهۋالدى، دېيىشــىدۇ ئاشــۇئوخشاشــال 

 . خهلقسىلهر

بــۇ راســتمۇ؟ . كــۆزلىرى چهكچىيىــپ بېشــىنى لىڭشــىتتى ھونگىرنىــڭ

 : بىلهن قاراپ قويدى ۋه مهندىن نهزىرى سوئالدېگهندهك قىلىپ ماڭا 

، قــارا كۆزلــۈك، بىــز ســېرىق چــاچلىق، كــۆك قاراچــاچلىقســىلهر −

ــامهن باشــقىچه تۇرســا، قانداقســىگه  ــاپهتلىرىمىز تام ــۈك، بىزنىــڭ قىي كۆزل

 جـاۋاببـوۋاي  ۋاسـلىييهنىـال  سوئالغابۇ . دهپ سورىدى−تۇغقان بولىمىز؟ 

 : بهردى

 موڭغـۇلئۇيغۇرالر ھازىرمۇ ياۋروپا ئىرقىغا مهنسۇپ، لېكىن ئـازراق −

رى ئارىلىشـىپ قالغـان، بـۇالر قهدىمـده تېخىمـۇ روشـهن ئىرقىنىڭ ئاالمهتلى

كۆزلۈك، سـېرىق چـاچلىق، ئـاق  كۆكۈچخهلق ئىدى، ھهتتا  ئىرقلىقياۋروپا 

 موڭغـۇلۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن ئـۇالر . يۈزلۈك، قاڭشارلىق خهلـق ئىـدى

ياۋروپا خهلقلىرى بىـلهن ئارىلىشـىش نهتىجىسـىده –ئىرقىي ۋه باشقا ھىندى

ــــۈك  ــــهۋۋه تۈرل ــــگهن هبس ــــالهتكه كهل ــــدهك ھ ــــدىن بۈگۈنكى . تۈپهيلى

 مهۋجۇتقۇخاتاالشمىسام، سىلهرنىڭ ئاراڭالردا قهدىمكى بۇ ھالهتلهر ھازىرمۇ 

 .دېدىدهيمهن؟ 

. قايىـل بولـدۇم كۆپلۈكىگهبېشىمنى لىڭشىتتىم، بوۋاينىڭ بىلىمىنىڭ 

بىــز ئۇنىڭــدىن كهلگهنلىكــى شــهھهرلهرنى سورىســاق، ئــۇ، بــۇ شــهھهرنىڭ 
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مهن مۇشـۇنداق قىـزغىن . تارىخىي توغرىسـىدا قىسـقىچه چۈشـهنچه بېرهتتـى

ــتىده  ــويىز ئۈس ــۇپ، پ ــنى ئۇنت ــدا زېرىكىش ــلىرىمنىڭ ھهمراھلىقى سهپهرداش

مـانلىقىنى ئور تايگاچهكسىز . پهش دېگۈچه ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزۈۋهتتىم-ھهش

. كۈنى چۈشتىن كېيىن بايقال كۆلى بويىغا يېتىپ كهلدۇق–3ئارىالپ يۈرۈپ 

 . سائهت يۈردى 6پويىز بايقال بويىدىال 

بوۋاي دېرىزىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغـان بىپايـان بايقـال سـۈيىگه قـاراپ، 

ناخشـىلىرىنى  كـازاكئولتۇرۇپ كۆتۈرهڭگۈ، بوم ئاۋازدا بايقال توغرىسىدىكى 

پويىز ئاخىرى بايقال بويىـدىكى بىـر . بىلهن ئېيتىشقا باشلىدى زور ئىشتىياق

ــدى ــىدا توختى ــى . ئىستانس ــاش ۋاقت ــۇ يهرده توخت ــڭ ب ــۇت 10پويىزنى  مىن

ــىدىن  ــال مهنزىرىس ــۈزهل بايق ــادهملهر گ ــا، ئ ــۇزۇرلىنىشبولغاچق ــۈن  ھ ئۈچ

بۇ يهرده خـاتىره . پويىزدىن يۈگۈرۈشۈپ، قىستىلىشىپ دېگۈدهك چۈشۈشتى

دېگۈچه يوغان بىـر باكقـا  ھۇيت-بوۋاي ھايت. پمۇ ئۈلگۈردىسۈرهتكه چۈشۈ

ــى ــا چىقت ــاچىالپ پويىزغ ــال ســۈيىنى ق ــدى. بايق ــويىز يهنه قوزغال ــوۋاي . پ ب

 : ھهممىمىزگه بايقال سۈيىدىن قويۇپ بېرىپ

ئىچىڭالر ئاغىنىلهر، بۇ، دۇنيا بويىچه ئهڭ پاكىز، تاتلىق كۆل سۈيى، 

 ھـونگىرگهئـۇ يهنه ماڭـا ۋه . دېـدى−تهنگه داۋا، قـانغۇچه ئىچىـۋېلىڭالر، 

چۈنكى، سىلهرنىڭ ئهجدادلىرىڭالر  .سىلهر تېخىمۇ كۆپ ئىچىڭالر−قاراپ، 

مۇشۇ سۇدا ئاتلىرىنى سۇغارغان ۋه ئۆزلىرىمۇ ئىچىپ مۇشۇنداق باتۇر ئوغالن 

 . دېدى−! بولۇپ يېتىشكهن

بـۇ سـۇ . بىز سۇدىن قـانغۇچه ئىچىشـتۇق، ھاراققـا زاكۇسـكا قىلـدۇق

. ھاراق ئىچسهم ئۆزۈمنى پهقهت مهست بولمايدىغاندهك ھـېس قىلـدىمبىلهن 

پـويىز ئالغـا يـۈرمهكته، . قۇۋۋهت كىرگهندهك بولـدى–بهدىنىمگه يېڭى كۈچ

ــاغالر  ــۇ ت ــاغالر ئارىســىدا شــۇڭغۇپ كىرىــپ، ب ــده ئهتراپتىكــى پاكــار ت بهزى

ئارىسـىدىكى ئايالنمـا يـولالردا يۈگۈرســه، يىـراقتىن كۆرۈنـۈپ تۇرغـان كــۆل 

مهن كـۆز ئالدىمـدىن توختاۋسـىز ئۆتۈۋاتقـان بـۇ . بوالتتى غايىبنزىرىسى مه

بۇ تـاغالر قارىماققـا ئـانچه . تاغالر مهنزىرىسىگه قاراپ چوڭقۇر خىيالغا پاتتىم
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لــېكىن زىــچ ئورمــان بىــلهن قاپالنغــان . ھهيۋهتلىــك ئهمهس ئىــدى–ئېگىــز

. رهتتــىبولــۇپ، كىشــىگه ســىرلىق تىلســىماتقا كىرىــپ قالغانــدهك تۇيغــۇ بې

قانچىلىك ۋاقىت مۇشـۇنداق قـاراپ ئولتـۇرغىنىمنى بىلمهيـمهن، بىـر چاغـدا 

ـــوللىرى  ـــان ق ـــڭ يوغ ـــۈرهمگهبوۋاينى ـــۇددى  م ـــكهنده خ ـــۇدىنچۈش  ئۇيق

 . ئويغانغاندهك ئهندىكىپ بوۋايغا قارىدىم

ئـۇ . دهپ سـورىدى بـوۋاي−بۇنچىۋاال ھاڭۋېقىپ قالدىڭ؟  نېمىگه−

 نېمـانچىۋاالسهن −بېرى مېنى كۆزىتىپ ئولتۇرغان بولسا كېرهك،  خىلىدىن

خىيالـــدىن باشـــقا ھېچنهرســـه –خىيالچـــان بالىســـهن، كۆزلىرىڭـــده ئـــوي

ئىزدهيسـهن؟ بىـرهر  نـېمه، بۇ تاغالردىن سـهن زادى ئېيتقىنچۇ. كۆرۈنمهيدۇ

چاقچـاق قىلـدى −! موسـكۋادا قالـدى دېگهنگۈزهل قىز ئىزدهمسهن يا؟ قىز 

 . بوۋاي

ــوۋىي ۋاســلىي− قهدىرلىــك −م جــاۋابهن ئۇنىڭغــا، دېــدى−، ئىۋان

بېـرى  خىلىدىنۋالىي بوۋا، بولدى، چاقچىقىڭىزنى قويۇڭ، مهن بۇ تاغالرغا 

بهرمهيـدۇ، كۆڭلۈمـده شـۇ تاپتـا زور  جـاۋاب، ئۇالر ھېچ قويۇۋاتىمهن سوئال

 . بوۋا. بىر ئېچىنىش ۋه ماتهم تۇيغۇسى بار

ھـېچ . مهن سـاڭا يـاردهم قىـالرمهنئوغلـۇم؟  دېگىنىچۇئىش،  نېمه−

دهپ كۈلدى بـوۋاي −بولمىغاندا بۇ تاغنىڭ ھېكايىسىنى ئېيتىپ بېرهرمهن، 

 . يهنىال چاقچاق ئارىالش

ـــىچه − ـــامهن ئهكس ـــلىيتام ـــوۋىچ ۋاس ـــدى−، ئىۋان ـــا دې م ئۇنىڭغ

ئهكســىچه، مهن بــۇ تاغنىــڭ ھېكايىســىنى ســىزگه −جىــددىيلىك بىــلهن، 

تــاغنى پۈتكــۈل شــىنجاڭ خهلقــى ناھــايىتى بىلهمســىز، بــۇ . ســۆزلهپ بېــرهي

بىزنىـڭ  سـېنتهبىرده–28يىلـى –1949چۈنكى مۇشۇ تـاغالر . ئوبدان بىلىدۇ

ــي  ــاليهت مىللى ــۈچ ۋى ــى، ئ ــڭ باشالمچىس ــازادلىق ھهرىكىتىمىزنى ــي ئ مىللى

قاســــىمى قاتــــارلىق ســــۆيۈملۈك  ئهھمهتجــــانئىنقىالبىنىــــڭ رهھبىرىــــي 

مانالر ئارىسىدا ھـازىرمۇ ئۇالرنىـڭ ئاشۇ ئور. ئوغالنلىرىمىزنى يۇتۇپ كهتكهن
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 ...روھلىرى كېزىپ يۈرگهندۇ

قاســـىمى قاتـــارلىق ئاشـــۇ ئىنقىالبىـــي  ئهھمهتجـــانمهن بوۋايغـــا 

ــالىيهتلىرى ۋه ئۇالرنىــڭ پاجىئهســى توغرىســىدا ســۆزلهپ  قۇربانالرنىــڭ پائ

بىـلهن  ئېچىـنىش، پولهكمـۇ قىـزىقىش ۋه زور ھونگىرمـۇھېكايهمنى . بهردىم

ــدى ھهم ئ ــىز ئاڭلى ــىپ سۆزس ــا قارىش ــۇ تاغالرغ ــىز ئاش ــۇ ئىختىيارس ۆزلىرىم

 : بۇزدى سۈكۈناتنىئاخىرى يهنىال بوۋاي . ئولتۇرۇشتى

ــر − ــۈن بى ــارىخ ئۈچ ــۇ ت ــى، ئاش ــالر، قېن ــدى قىلىڭ ــتلهر، بول يىگى

ئارقىـدىنال . ئـۇ دېـدى−رومكىدىن قېقىۋېتهيلى، ئـال رومكىنـى نهبىجـان، 

 .ئىستاكاننى كۆتۈرۈۋهتتى گۈپپىده

پـويىز ئۇچقانـدهك ئالغـا ئىلگىـرىلىمهكته . سهپىرىمىز داۋاملىشىۋهردى

بـوۋاي مېنـى ئويغـاتتى، ئـۇ ماڭـا يهنه  ۋاسـلىييېرىم كېچه بولغانـدا . ئىدى

ــۇالن  ــويىز ئ ــيىن پ ــرىم ســائهتتىن كې ــۈدهيې ــدىغانلىقىنى  ئ شــهھىرىگه كېلى

 ئـۇ،. بوۋايـدىن ئايرىلىـدىغان ۋاقىـت كهلگهنىـدى ۋاسـلىي دېـمهك. ئېيتتى

يېنىمدا ئولتۇرۇپ ماڭا مېھرىبانلىق بىلهن سىنچىالپ قاراپ، بىـر بوتـۇلكىنى 

 . سۇندى

ئــۇ قهتئىيلىــك بىــلهن،  دېــدى−ئــال بــۇنى، بــۇ بايقــال ســۈيى، −

ســېنىڭ . بــۇنى قــانغۇچه ئىــچ، بــۇ ســېنىڭ ئهجــدادلىرىڭ ئىچــكهن ســۇ−

مۇشـۇ سـۇنى ئىچىـپ بـاتۇر بولغـان، ئـاتلىرىمۇ مۇشـۇ سـۇنى  ئهجدادلىرىڭ

. چېپىپ ئاسىيادىن ياۋروپاغا بېسىپ ئـۆتكهن بولۇشىچهنلىكى ئۈچۈن ئىچكه

بـۇ سـۇنى ئىچكىنىڭـده قهھرىمـان ئهجـدادلىرىڭنىڭ . بۇ، خاسىيهتلىك سـۇ

شــۇ چاغــدا مهن تــارىختىكى . قــانلىرى تومۇرلىرىڭــدا قايتىــدىن دولقۇناليــدۇ

 سۇلتان، مۇيۇنچۇرنى، ئوغۇزخاننىباتۇر تهڭرىقۇتنى، −سېنىڭ بوۋىلىرىڭ

 ! ...كۆرگهندهك بولىمهن تۇقنىسۇ

بـوۋاي . ، پولهكمۇ ئويغاندىھونگىرمۇ. بىز قۇچاقلىشىپ خوشالشتۇق

ئېچىـپ، ئـۇنى تـۆتكه بۆلـۈپ تهڭ  ئېغزىنى بوتۇلكىسىنىڭقالغان  يېرىمداپ
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–كـۈلكه. بىز بوۋاي بىلهن خوشلىشىش ھارىقىنى ئىچىشـتۇق. قىلىپ قۇيدى

يېتىپ كهلگىنىنىمۇ بىلـمهي  ئۇدهگهچاقچاقالر بىلهن ئاخىر پويىزنىڭ ئۇالن 

 . قاپتۇق

بىز بوۋايغا ياردهملىشىپ، ئۇنىـڭ بىـلهن پـويىزدىن چۈشـۈپ بىـردهم 

بىـرلهپ –بوۋاي ئۇچىمىزنى بىر. ئاخىرى گۈدۈك چېلىندى. پاراڭ سوقۇشتۇق

ــلهن  ــى ۋه ھهر بىرىمىزنىــڭ يهلكىســىگه تېخــى مۇشــتلىرى بى ســۆيۈپ چىقت

بـوۋاي بىـز  ۋاسلىيلىملىك، چىقىشقاق شۇنداق قىلىپ، ئاخىرى بى. نوقۇدى

 . بىلهن كۆز قىيمىغان ھالدا خوشالشتى

تىنســىز كارىۋاتلىرىمىزغــا –قارىشــىپ ئــۈن گهبىرىمىــز–ئــۈچىمىز بىــر

قانچىلىــك ئــۇخلىغىنىمنى بىلمهيــمهن، بىــر چاغــدا . چىقىــپ يېتىشــتۇق

ــودىن  ــاراڭلىرى، رادىئ ــڭ پ ــدا يولۇچىالرنى ــورۇپ، ۋاگون ــاڭ ي ــام ت ئويغانس

ده، دېرىزىدىن سـىرتقا نهزهر –تۇردۇم ئورنۇمدىن. ر ياڭراپ كېتىپتۇناخشىال

دهرھـال يېنىمـدا . پويىز كاتتا بىر دهريانى بويالپ كېتىۋېتىپتـۇ! پاھ. سالدىم

كىچىك خهرىتىلهر توپلىمىنى ئېلىـپ،  يۈرىدىغانئۆزۈم بىلهن بىرگه ئېلىپ 

–ر ئانـا دهريـابۇ دهل ئاشـۇ مهشـھۇ. ئۇنىڭدىن بۇ دهريانىڭ ئىسمىنى تاپتىم

توال ئوقۇپ قهلبىم قېتىغا چوڭقۇر ئورنىشىپ  كىتابالردىندهرياسى،  ئورخۇن

ــا ــدىن ياۋروپ ــىيا، جۈملى ــۇرا ئاس ــكهن، ئوتت ــىي، –كهت ــىيانىڭ سىياس ئاس

تـۈرك –ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىي ھاياتىـدا ئالهمشـۇمۇل رول ئوينىغـان ئۇيغـۇر

قهبىلىلىرىنى ھاياتلىق ۋه مهردلىك سۈيى بىلهن سۇغارغان ئۇلۇغ ئانا دهريـا 

. مانـا بۈگـۈن ئـۇنى ئـۆز كـۆزۈم بىـلهن كۆرۈشـكه مۇيهسسـهر بولـدۇم! ئىدى

قىرغــاقلىرى قويــۇق ئورمــانلىق ۋه چاتقــاللىقالر بىــلهن پــۈركهلگهن دهريــا، 

بهزى . قــاتتىســۈيىنىڭ شــۇنچىلىك ئۇلــۇغ بولۇشــىغا باقمــاي تولىمــۇ تېــز ئا

جـــايلىرى خېلـــى كهڭـــرى بولـــۇپ، بهزى جـــايلىرى چوڭقـــۇر قاينـــامالرنى 

ئــادهتته بۇنــداق جايالرنىــڭ كهڭلىكــى ســهل تــارراق . شــهكىللهندۈرگهنىدى

 ئورخۇنپويىز . بولسىمۇ، لېكىن بىر خىل سىرلىق ۋه ھهيۋهتلىك كۆرۈنهتتى

پ يۈرگهنسـېرى قـارا جهنۇبقاپويىز . ئىككى سائهتچه ماڭدى ئاالھازهلبويىدا 
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دهريانىـــڭ ئـــېقىش دائىرىســـىنىڭ تارىيىۋاتقـــانلىقىنى، شـــۇنداقال ئـــېقىش 

بـارا –بـارا. تېزلىكىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئىكهنلىكىنى بىلىـش مـۇمكىن ئىـدى

ئورمانالر ۋه سـۇ يـۈزىگه سـاڭگىالپ چىلىشـىپ تۇرغـان چاتقـالالر ئازىيىـپ، 

دېـمهك، . لىـدىئىگى چـۆپلهر–، قويۇق ئۆسـكهن ئـوتئېگىزئۇنىڭ ئورنىنى 

يهنه . دهريا ئهمدى بىپايان يايالقنى ئىككىگه بـۆلگهن ھالـدا ئاقماقتـا ئىـدى

ۋه  سـىيىرالرتـوپ قـوي پـادىلىرى، يوغـان –ئازراق ماڭغانـدىن كېـيىن تـوپ

يىلقىالرنىڭ دهريانىڭ بىر قانچه ئارالالرغا بۆلۈنگهن كهڭرى بىر جايىـدا سـۇ 

 موڭغــۇلار ئــاتالر ئۈســتىدىكى پاكــ. بولــدى نامايــانئىچىۋاتقــان مهنزىرىســى 

. دهپ ۋارقىرىشـاتتى نېمىلهرنـىمالچىالر قامچىلىرىنى ئاسمانغا شىلتىپ، بىر 

ــىنى  ــت نهرس ــان تۇرمۇشــىغا ئائى ــازىرقى زام ــر ھ ــداق بى ــۇ يهرده ھېچقان ب

شـۇ تاپتـا بـۇ مهنزىـرىلهر كىشـىنى يىـراق . ئۇچرىتىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 . قهدىمكى چاغالرغا ئېلىپ كېتهتتى

هن دېرىزه يېنىدىكى قاتلىما ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، ھاياجان بىـلهن م

پـويىز تېـز سـۈرئهتته . ۋادىسىنىڭ مهنزىرىسىنى تاماشا قىلماقتىمهن ئورخۇن

پويىز چاقلىرىنىڭ رېلىسقا ئۇرۇلۇپ قاتتىق . ئۇچقاندهك ئالغا ئىلگىرىلىمهكته

 . ئاڭالنمايتتى قۇلىقىمغاگۈپۈلدهشلىرىمۇ ھېچ 

ي كېلىـپ قالـدى، ئـۇ بولسـىمۇ ئاشـۇ ئانـا وادىمغـا بىـر ئـتۇيۇقسىز ي

بــوۋاي  ۋاســلىيقــاچىالپ،  بوتۇلكــاســۈيىدىن بىــر  ئورخــۇنســۈتىدهك پــاك 

پويىزنىـڭ . بهرگهن بايقال سۈيى بىلهن بىرگه ۋهتهنگه ئېلىپ كېتىش ئىدى

. بويىـدىكى بىـرهر بېكهتـته توختىشـىنى شـۇنچىلىك ئـارزۇ قىلـدىم ئورخۇن

دېـمهك ئالـدىمىزدىكى . بويىدا بىرهرمۇ ۋوگـزال يـوق ئىـكهن ئورخۇنلېكىن 

. پايتهختى ئۇالنباتور شهھىرى ئىـدى جۇمھۇرىيىتىڭ موڭغۇلىيهچوڭ ۋوگزال 

سـۈيى ئـاخىرقى ھېسـابتا  ئورخـۇنچـۈنكى . لېكىن، يهنىال ئهپسۇسالنمىدىم

 ئورخـۇندېمهك بايقال سۈيى چوقۇم ئاشـۇ . بهرىبىر بايقال كۆلىگه قۇيۇالتتى

توپلىنىشــى  قهتىرلىرىنىــڭىدىن كــۆپهيگهن، بايقــال ســۈيى مهردلىــك ســۈي

 . ئىدى
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ــويىز  ــاتورپ ــدى ئۇالنب  پاســونىدا ســوۋېت. شــهھىرىگه كېلىــپ توختى

ــپ،  ــلهن بېزىلى ــاالر بى ــاپىتىنى  ســوۋېتســېلىنغان بىن شــهھهرلىرىنىڭ قىي

ئهڭ چوڭ يايالق شهھىرىنىڭ بۇ  بويىچهئۆزىگه مۇجهسسهملهشتۈرگهن دۇنيا 

 . كۆزگه تولىمۇ سۆرۈن كۆرۈنهتتى ۋوگزالى

بــۇ شــهھهرنىڭ تاشــقى قىياپىتىــدىن بىــر خىــل چۈشــكۈنلۈك بىــلهن 

ــۇراتتى ــۇق چىقىــپ ت ــايىۋى مهغرۇرل ــرىم . غ ــۇ يهرده يې ئوشــۇق  ســائهتتىنب

توختىغاندىن كېيىن پويىز قايتا سـهپهرگه ئاتلىنىـپ، بىپايـان يـايالقالرنى، 

تــاغالرنى ئارقىســىدا قالــدۇرۇپ، ئىككىنچــى كــۈنى چۈشــته بېيجىــڭ  ئېگىــز

ــدى ــۇ  ۋاســلىيشــۇنداق قىلىــپ، مهن . شــهھىرىگه يېتىــپ كهل بوۋاينىــڭ ب

يادىكــــار ســــۈيىنى بېــــيجىڭغىچه، ئــــۈرۈمچىگىچه ئېلىــــپ كهلــــدىم ھهم 

ــارىخنى ئهســلهپ، . ئىچكــۈزدۈمدوســتلىرىمغا، ۋهتهنداشــلىرىمغا  شــانلىق ت

يـاد ئېتىـپ بـۇ سـۇنىڭ بىـر قىسـمىنى ئۈرۈمچىـدىن قهھرىمان ئهجدادالرنى 

، تـارىم دالىالرغـا-ئۇچتۇرپانغىچه بولغان سهپىرىمده يولالرغا، بىپايان ئېتىـز

 .دهرياسىنىڭ باشلىنىشى بولغان ئاقسۇ، توشقان دهريالىرىغا چېچىۋهتتىم

 

 ئۇيغۇر ناۋايخانىسىدىكى چۈشلۈك چاي

يولىـدا  ۋولگـاگرادموسكۋانىڭ مهركىزىي كوچىلىرىدىن بىـرى بولغـان 

كىلومېتىر تېزلىك بىلهن ھهيدهپ شـىمالغا قـاراپ  80پىكاپىڭىزنى سائىتىگه 

يـېقىن كهلگىنىڭىـزده،  مېتروسـىغا) توقـۇمىچىالر( تېكىستىلىشـكىيمېڭىپ، 

. مايـدۇئېالن تاختىسىغا كۆزىڭىز چۈشمهي قال ئېگىزيول بويىغا ئورنىتىلغان 

ــون مىڭلىغــان ماشــىنىالر  ــۈنىگه نهچــچه ئ ــدىن ك ــېالن تاختىســى يېنى ــۇ ئ ب

شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه نهچـچه يـۈز مىڭلىغـان . ئۇچقاندهك ئۆتۈپ تۇرۇشىدۇ

ــامىنى  ــزىتلهرده ن ــدۇ، مهن گې ــال تىكىلى ــىغا تهڭ ــېالن تاختىس ــۇ ئ ــۆزلهر ب ك

كـۆز . مكۆرگهن ۋه ئاڭلىغان بۇ ئېالن تاختىسى يېنىغا ئاخىرى يېتىپ كهلـدى

» خىلېــب−ئۇيغــۇر«چه خۇشــخهت بىــلهن يېزىلغــان رۇســئالدىمــدا يوغــان 
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دېـمهك، مانـا بـۇ ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋه ئوتتـۇرا . سۆز چاقنـاپ تـۇراتتى دېگهن

شهرق ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا خـېلىال مهشـھۇر بولـۇپ قالغـان موسـكۋادىكى ۋه 

ىيىدىكى، مۇنــداقچه قىلىــپ ئېيتقانــدا، پۈتكــۈل ياۋروپــادىكى رۇســپۈتكــۈل 

نىڭ ئـېالن تاختىسـى بولـۇپ، مهن ئاشـۇ » ئۇيغۇر ناۋايخانىسى«بىردىنبىر 

–2 ئاالھازهلبويىچه سول تهرهپكه  سىترېلكائېالن تاختىسىدا كۆرسىتىلگهن 

سـېلىنغان ئـون قهۋهتلىـك  پاسـوندايۈز مېتىرچه ماڭغاندىن كېيىن، كونا  3

بۇ بىنانىڭ ئاستىنقى قهۋهتلىرى مـاگىزىن بولـۇپ، . انىڭ ئالدىغا كهلدىمبىن

ئۈستۈنكى قهۋهتلىرى ئائىلىلىكلهر ئىدى، مانا بـۇ بىنانىـڭ ئىككـى قهۋىتـى 

غا تهۋه بولۇپ، ماگىزىننىڭ ئىشىكى ئۈستىگه يوغان » ئۇيغۇر ناۋايخانىسى«

تىن ســۆزلهرنى خېلــى يىــراق دېــگهن» خىلېــب–ئۇيغــۇر«قىلىــپ يېزىلغــان 

مهزكۇر ناۋايخانا شۇ رايوندىكى نهچچه ئـون مىڭلىغـان . تونۇۋېلىش مۇمكىن

مهن . ئائىلىلهرنى كۈندىلىك نان ۋه باشقا يېمهكلىكلهر بىـلهن تهمىنلهيتتـى

قهلبىمنىـــڭ چوڭقـــۇر قاتلىرىـــدىن ئۇرغۇۋاتقـــان ھـــۆرمهت، ســـۆيۈنۈش ۋه 

ئۇيغـــۇر «پهخىـــرلىنىش تۇيغۇســـى بىـــلهن مـــاگىزىن ســـىرتىدىكى ئاشـــۇ 

ماگىزىنـدىن . سۆزلهرگه تىكىلىپ خېلى ئۇزاق تـۇردۇم دېگهن» اۋايخانىسىن

ســومكىلىرىغا نــان قــاچىالپ، كۈنســايىن شــىددهت بىــلهن ئۆســۈۋاتقان مــال 

ىيه زۇڭتـــۇڭى رۇســـباھاســـى ۋه ئۆزگىرىشـــچان ھۆكۈمهتنىـــڭ سىياســـىتى، 

ــامىردىنيــاكى زۇڭلــى  يېلىتســىن ــارلىقالر  ژېرونوۋســكىيۋه يــاكى  چېرن قات

تــارتىش قىلغــاچ ئــۆيلىرىگه قايتىشــقان خېرىــدارالرنىڭ –دا تــاالشتوغرىســى

» ئوغلـۇم، نـان ئېلىشـىمغا يـاردهم قىلىـڭ«تۇيۇقسـىز . ئايىغى ئۈزۈلمهيتتى

 . خىياللىرىمنى بۆلۈۋهتتى–تىترهك ئۆتۈنۈش ئوي دېگهن

يېنىمــدا نۇرســىز كــۆزلىرى ياشــاڭغىراپ تۇرغــان، چــاچلىرى ئــۇچتهك 

بىـلهن ماڭـا قـاراپ  ئۈمىـدئاقارغان بىر موماي خرىستوسقا چوقۇنغـان ھالـدا 

ئــۇ، شــۇ تاپتــا . قىلىــپ كۆڭلــۈم بۇزۇلــدى» جىغغىــده«يــۈرىكىم . تــۇراتتى

موماي ئهمهس، بهلكى ئۇيغۇر مومايدهك كۆرۈنۈپ كهتتـى، ئـۇ  رۇسكۆزۈمگه 

ڭ ئاشۇ قهشقهر، خوتهن، ئاقسۇ ۋه ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا دائىم كـۆزگه بىزنى
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. چېلىقىــپ تۇرىــدىغان ئۇيغــۇر تىلهمچــى مومايلىرىمىزغــا بهكمــۇ ئوخشــايتتى

مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ نـامىنى تىلغـا  بىرسىلېكىن ئۇالرنىڭ پهرقى، 

ــا، يهنه  ــىئالس ــى  بىرس ــانىڭىئھهزرىت ــاالتتى يس ــا ئ ــامىنى تىلغ ــى. ن  بىرس

ــالىقىنىنى ــا، يهنه  ئ ــا قىلس ــپ دۇئ ــىئېچى ــى  بىرس ــولىنى ئىكك ــىق ، مۈرىس

 يانچۇقۇمـدىنمهن دهرھـال . ۋه يۈرىكىگه ئاپىرىـپ دۇئـا قىالتتـى پېشانىسى

. چىقىرىـپ مومايغـا بهردىـم) بۇنىڭغـا ئـون نـان كېلهتتـى(ئون مىڭ رۇبلـى 

قــايتىالپ رهھــمهت ئېيتىــپ، ئــۆز ئــادىتى بــويىچه دۇئــا –مومــاي ماڭــا قايتــا

تىلىـدى ھهمـده ماگىزىنغـا  باياشـاتچىلىققىلىپ، ئالالدىن ئـۇزۇن ئۆمـۈر ۋه 

ئـۇ مېنىـڭ تـېخىچه مـاگىزىن . كىرىپ كېتىپ ئىككـى نـان كۆتـۈرۈپ چىقتـى

ئالدىدا تۇرغانلىقىمنى كۆرۈپ قورۇق باسقان چىرايىدىن كـۈلكه يۈگـۈرتكهن 

 : اپھالدا ماڭا قار

 . دېدى−ئالال سېنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي، 

توســاتتىنال كالالمغــا بــۇ مومــاي بىــلهن پاراڭلىشــىپ بــېقىش خىيــالى 

 : مهن. كىردى

 . دهپ سورىدىم−؟ يېيىشلىكمۇموما، بۇ نان −

بهك يېيىشـــلىك، بهك تهملىـــك، مهن بـــۇ ناۋايخانىنىـــڭ نېنىنـــى −

 . نموماي جاۋابه دېدى−ناھايىتى ياخشى كۆرىمهن، 

 . سورىدىم يهنه−ئۆيىڭىز مۇشۇ ئهتراپتىمۇ؟ −

 . شۇنداق، ئوغلۇم−

ئۇنداقتا، سـىز بـۇ ناۋايخانىنىـڭ نېنىنـى يهۋاتقىلـى خېلـى ئـۇزۇن −

 . ده–بوپتۇ

نېنىنىـڭ . ئىلگىرى بۇ ناۋايخانا باشـقا نـام بىـلهن ئـاتىالتتى. ھهئه−

تهمىمــۇ ئــانچه ياخشــى ئهمهس ئىــدى، نهچــچه يىــل بولــدى، ناۋايخانىنىــڭ 

نـــامىمۇ، نېنىنىـــڭ تهمىمـــۇ ئـــۆزگهردى، مېـــنىڭچه، بۇنىڭغـــا يېتىـــدىغان 
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 ئېغزىغـا–ئېغـزىمومـاي  دېـدى−مهززىلىك، يۇمشاق نان ھېچـيهرده يـوق، 

 . پتهگمهي ماختا

 دېگهنئۇيغۇر . دهپ ئاتايدۇ» خىلېب–ئۇيغۇر« نېمىشقائۇنداقتا، −

مهن ئۇنىــڭ . دهپ ســورىدىم ئهتهي−، بىلدۈرىــدىكهنمهنىنــى  نــېمهســۆز 

ئۇيغۇر ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنىڭ قانداقلىقىنى بىلمهكچى بولۇپ شۇنداق 

 . گهپ تهشكهنىدىم

 دېـدى−مهنىنـى بىلـدۈرهتتى؟ ناننىـڭ نـامىنى بىلدۈرىـدۇ،  نېمه−

 . موماي ئېرهنسىزال

چـۈنكى بـۇ مومـاي مېنىـڭ ئۇلـۇغ . تۇرۇپال غۇژژىده ئـاچچىقىم كهلـدى

لېكىن، ! مىللىتىمنى ھازىرغىچه يهيدىغان نهرسه دهپ بىلىپ كهپتۇ ئهمهسمۇ

 ...چۈنكى بىـز . باشقىالر بىزنى بىلمىگىنى ئۈچۈن ئهيىبلهشكه ئاساسىم يوق

نهچـچه . ومايغـا سـىنچىالپ قارىـدىممهن ئالدىمدا مـۇاليىم كۈلـۈپ تۇرغـان م

بـۇ يۇمشـاق، . يىلالردىن بۇيان ئۇ بـۇ يېمهكلىكنـى يهپ ھايـات كهچـۈرگهن

–تهملىك نان ئۇنىڭغا ھايات لهززىتـى بهرگهن، ئۇنىـڭ ئـاجىز تېـنىگه كـۈچ

ناملىق بۇ ناننىـڭ » ئۇيغۇر«ئۇ قانداقال بولمىسۇن . قۇۋۋهت ئاتا قىلغانىدى

ڭا مهن يهنىال مومايدىن سۆيۈندۈم، ئۇنىڭغـا شۇ. خاسىيىتىنى تولۇق بىلگهن

لېكىن موماي ماڭا يهنه بىر قېـتىم رهھـمهت ئېيتىـپ . رهھمهت ئېيتقۇم كهلدى

مهن . ئهســلىده رهھــمهت ئېيتىشــقا تېگىشــلىكى مهن ئىــدىم. كېتىــپ قالــدى

توسـاتتىن . قـاراپ تـۇردۇم يۈتكىچهئۇنىڭ ئارقىسىدىن تاكى ئۇنىڭ قارىسى 

دېمىسـىمۇ «. ئاجايىپ بىر پىكىر ۋاللىـده پايـدا بولـدىمېڭهمده بىر خىيال، 

بهرگهن  ئۈلهشـتۈرۈپدهپ ›بۇ مېنىڭ تېنىم‹مۇرىتلىرىغا  ئهيسابۇ ھهزرىتى 

 . »ناندهك ناھايىتى ئېسىل، تهملىك ئهمهسمۇ؟

ئــايىغى يــوق خىيالالرغــا چــۆمگهن كــالالمنى ســىلكىۋېتىپ –مهن بــاش

قهۋهتتىكـى ئىشـخانىدا مېنـى ئۇيغـۇر ناۋايخانىسـىنىڭ –2. ماگىزىنغا كىردىم

 نارىمــانموســكۋادا تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان ئۇيغــۇر يىگىتــى −خوجــايىنى 
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كۆزلــۈك، ئــاق  كۆكــۈش. كۈتۈۋالــدىمــۇھهممهت ئــوغلى قــۇچىقىنى ئېچىــپ 

تهنلىك، قاڭشارلىق، يوغان چاسا يۈزلۈك، گهۋدىلىـك كهلـگهن بـۇ ئۇيغـۇر 

ــاتۇر ئهجــدادلىرىمىزنىڭ يىگىتىنــى كــۆرۈپ كــۆز ئالدىمــد ا بىزنىــڭ ئاشــۇ ب

ئـۇ، ئۇيغـۇر تىلىنـى ئـانچه راۋان سۆزلىيهلمىسـىمۇ، . پهيدا بولدى سېيماسى

–لېكىن ئىمكانقهدهر ئۇيغۇرچه سۆزلهشـكه تىرىشـاتتى ۋه ئۇيغـۇرچه قائىـده

 . يوسۇنالر بويىچه مۇئامىله قىالتتى

بۈگـۈن سىزنىڭ قهدهم تهشرىپ قىلىشىڭىز مۇناسىۋىتى بىلهن مهن −

ــانچه  ــر ق ــا يهنه بى ــكۋالىقناۋايخانىمىزغ ــالىمالرنىمۇ  موس ــۇر ئ ــھۇر ئۇيغ مهش

مانـا ئۇالرنىـڭ كېلىـدىغان ۋاقتىمـۇ بوپقالـدى، . تهكلىپ قىلىپ قويغانىدىم

 . ئۇ سائىتىگه قاراپ دېدى−

دهپ سـاالم بهرگهن » ئهلهيكـۇم ئهسسـاالمۇئهلهيكۇم«دهل شۇ چاغـدا 

پهتلىك بىــر كىشــى ئىشــخانىغا كىرىــپ ياشــالر چامىســىدىكى ســاال 60ھالــدا 

 . بىز ئورنىمىزدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتۇق. كهلدى

ــۇ كىشــى ھۆرمهتلىــك پروفېسســور − ــانب ــايىف تېلم ــاكىمىز  كهرىمب ئ

  نارىماندهپ ماڭا ئۇنى تونۇشتۇردى −بولىدۇ، 

 : مۇھهممهت ئوغلى ۋه ئارقىدىنال مېنىمۇ پروفېسسورغا تونۇشتۇردى

ئۆتكهنده سىزگه گېپىنى قىلىپ بهرگهن شىنجاڭلىق يىگىـت  بۇياق−

 . نهبىجان بولىدۇ

كهلگىنىڭىـزگه «: پروفېسسور مېنى چىـڭ قۇچـاقالپ ھاياجـان بىـلهن

ــاالم ــۇن، ب ــارهك بولس ــايىن . مۇب ــۈن ئىنت ــقانلىقىم ئۈچ ــلهن تونۇش ــىز بى س

 . دېدى» خۇشالمهن

شـقا مېھمـانالرمۇ با. بىز قىـزغىن كهيپىياتتـا پاراڭغـا چۈشـۈپ كهتتـۇق

ئـون نهچـچه  دېگـۈچهپهش -ھهشئـۆي . ئارقىدىن كىرىـپ كېلىشـتى–ئارقا

مهن ئۆزۈمنى . ئادهم ۋه ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه قىزىق چاقچاقلىرى بىلهن تولدى
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ئۆزۈمنىــڭ ئاشــۇ ئۇيغــۇر دۇنياســىدا ياشــاۋاتقاندهك ھــېس −گويــا ۋهتهنــده 

يىــراق چهت ئهل شــهھهرلىرىده بىــر يهرگه يىغىلىــپ  ھهقىقهتنىمــۇ. قىلــدىم

پاراڭ سـېلىش  كۇشاده-يېيىلىپ كهڭ–مۇشۇنداق ئۆز ئانا تىلىمىزدا ئېچىلىپ

پۇرســــىتىگه ئېرىشــــىش كهم نېســــىپ بولىــــدىغان غهنىــــيمهت پۇرســــهت 

ــابلىناتتى ــدىن . ھېس ــا ۋهتهن ــى ئان ــۈنال ئهمهس، بهلك ــالغۇز مهن ئۈچ ــۇ ي ب

مهن ھهيــران . ئۈچــۈن ئورتــاق تويغــۇ ئىــدى ئايرىلغــان پۈتكــۈل مۇســاپىرالر

قالغان نهرسه شۇ بولدىكى، بۈگۈن مهن بىلهن بىر داستىخانغا جهم بولغـان 

چـوڭ بولغـان، ھهتتـا  تۇغۇلـۇپبۇ قېرىنداشلىرىمنىڭ نهچچىسى موسـكۋادا 

، بىــر قانچىســىنىڭ موســكۋادا ياشــاپ خىــزمهت رۇسنهچچىســىنىڭ ئانىســى 

ىكهن، لـېكىن شـۇنداق بولسـىمۇ، ئۇالرنىـڭ يىلالردىن ئاشـقان 40قىلغىنىغا 

ئۇيغـۇر تىلىـدا ياخشـى سـۆزلهيتتى، ھهتتـا بـار  —ھهممىسى ئۆز ئانـا تىلـى 

ئىمكانىيهتلىرى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدا ئۆز قاراشـلىرىنى ئىپادىلهشـكه، بىرمـۇ 

ــ ــاتتىرۇس ــلىققا تىرىش ــۆز ئارىالشتۇرماس ــڭ . چه س ــى ئۆزلىرىنى ــر قانچىس بى

پىده ئوقۇپ، ئۇيغۇر تىلىدا پهقهت ئائىلىسىدىكىلهر مهكتى رۇسكىچىكىدىنال 

ياشـاپ يـۈرۈش نهتىجىسـىده ئۇيغـۇر  موسـكۋادابىلهنال سۆزلىشىپ ۋه كېيىن 

ـــۈچى  ـــادىلهش ك ـــدا ئىپ ـــىپتىلى ـــۆزلىگهنده  ئاجىزلىش ـــانلىقىنى، س قالغ

ـــت  ـــلىنىدىغانلىقىنى، ۋاقى ـــدىن بهك ئهپسۇس ـــانلىقىنى، بۇنىڭ قىينىلىۋاتق

مهن . ه ئۆگىنىش ئويلىرىنىڭ بارلىقىنى ئېيتىشـتىچىقىرىپ مهندىن ئۇيغۇرچ

ئۇالرنىــڭ ئاشــۇ قىممهتلىـك روھىغــا ئــاپىرىن . بۇنىڭـدىن بهكمــۇ سـۆيۈندۈم

 ...ئوقۇدۇم 

ــدىم ــۇچراتتىم ۋه ئاڭلى ــال يهرده ئ ــۋالنى ھهممى ــداق ئهھ ھهر . مهن بۇن

جايلىرىغــا –دۇنيانىــڭ جــاي قېرىنداشــلىرىمىزخىــل ســهۋهبلهر تۈپهيلىــدىن 

مهيلــــى ئوتتــــۇرا ئاســــىيا . چېچىلىــــپ كهتكهنلىكــــى ھهممىــــگه ئايــــان

جۇمھۇرىيهتلىرىـــده بولســـۇن، مهيلـــى تـــۈركىيه، ســـهئۇدى ئهرهبىســـتانى، 

گېرمانىيه، ئاۋسـترالىيه، ئامېرىكـا ۋه باشـقا دۆلهتـلهرده بولسـۇن، بىزنىـڭ 

سـۇن تۇرمـۇش كهچۈرمى باياشاتئۇيغۇر مۇساپىر قېرىنداشلىرىمىز ھهر قانچه 
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ھهر مىنـــۇت –ئۇالرنىـــڭ قهلبـــى ھهر ۋاقىـــت. ئۇالرنىـــڭ كـــۆڭلى ســـۇنۇق

پۈتكىنى، ھهر بىـر –ئۇالرنىڭ تۇرغان. ۋهتهنسىزلىك ئازابى بىلهن ئۆرتىنىدۇ

ــــى  ــــا » ۋهتهن«ھۈجهيرىس ــــۇقهددهس ئۇقۇمغ ــــرال م ــــارهت بى ــــن ئىب دى

ئهنه شــۇنداق ســهۋهبلهردىن چهت ئهللهردىكــى . بولىــدۇ مۇجهسســهملهنگهن

نداشــلىرىمىزنىڭ ئــۆز ئانــا تىلىغــا بولغــان مــۇھهببىتى تېخىمــۇ ئۇيغــۇر قېرى

چوڭقــۇر، دۇنيانىــڭ ھهر قانــداق بىــر بۇلۇڭىغــا بارســىڭىز بىــرهر ئۇيغــۇرنى 

بولسـىمۇ  ئـاددىيئېنىقكى، بۇ ئۇيغۇر ئۆز ئانـا تىلىـدا . ئۇچراتماي قالمايسىز

ـــىدۇ ـــكه تىرىش ـــاكى سۆزلهش ـــۆزلهيدۇ ي ـــا . س ـــا تىلىغ ـــۇر ئان ـــزىئۇيغ  ئېغ

مۇقام ۋه باشقا ئۇيغۇرچه ناخشىالرنى چوڭقـۇر  12بالىالرنىڭ  انلىكىكېلىدىغ

مهن ھهر قېتىم . مۇھهببهت بىلهن دىققهت قىلىپ ئاڭاليدىغانلىقىنى كۆرىسىز

. مۇشۇنداق ئهھۋالنى ئۇچراتقىنىمدا دهرھال ئـۈرۈمچى كـۆز ئالـدىمغا كېلىـدۇ

ه ســورۇنالردا ، تىياتىرخــانىالردا، يــولالردا، قىسقىسـى، ھهمــمئاپتوبۇسـالردا

، ھېچبىـــر خهنـــزۇچهھهر ۋاقىـــت ھېلىقـــى يېرىمـــى ئۇيغـــۇرچه، يېرىمـــى 

 قۇسقۇسـىنىباغلىنىشى بولمىغان، ئادهمنىڭ  فونېتىكىلىقگرامماتىكىلىق ۋه 

ۋه ئېچىندۇرىــــدىغان جــــۈملىلهرنى ئاڭلىغىنىمــــدا، شــــۇ  كهلتۈرىــــدىغان

. رايمهنجۈملىلهرنىڭ ئىگىلىرىگه يىرگىنىش ۋه ئېچىنىش تۇيغۇسى بىلهن قا

خهنزۇچه سۆزلهپ، خهنزۇچه ئىپادىلىيهلمىگهننى  ۆسهيك-كالته ئۆزىچهئۇالر 

ئامالســىز ئۇيغــۇرچه ئارىالشــتۇرۇپ قويــۇپ، خــۇددى خهنــزۇ تىلىنــى تولــۇق 

ھالبۇكى، ئۇالر خهنـزۇ . بىلىدىغاندهك قىياپهتكه كىرىپ كېرىلىپ يۈرۈشىدۇ

ىـلهن ئېيتقانـدا، تىلىنى پىششـىق بىلـگهن تهقـدىردىمۇ يـۇقىرىراق تهلهپ ب

يالغۇز خهنزۇچىغا مۇكهممهل بولۇشنىڭال كۇپايه قىلمايـدىغانلىقىنى، ئۇنىـڭ 

بىـزده . ئۇنچىۋاال كېرىلىپ كهتكـۈدهك ئىـش ئهمهسـلىكىنى بىلمىسـه كېـرهك

ئۈچ خىل چهت ئهل تىلى ئۆگىنىپ بولۇپمۇ داۋراڭسىز –ئىشتىن سىرت ئىككى

–چـاال خهنزۇچىنـى، ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئهجهباياشلىرىمىز ئازمۇ؟  يۈرۈۋاتقان

ھه؟ ئـۆزىنى سـۆيمىگهن، ئـۆزىنى –بۇال سۆزلىگىنى ئۈچۈن قىلـچه ئۇيالمىسـا

ھۆرمهت قىلىشنى، قهدىرلهشنى بىلمىـگهن ئـادهمنى ئۆزگىلهرمـۇ ھهر قاچـان 

چاۋار قاتارىـدىال –ئۇنى پهقهت ئهخلهت. ئېلىۋهتكهن تىرنىقىغا تهڭ قىلمايدۇ
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 . كۆرىدۇ، خاالس

ئېســىمده، بىــر كــۈنى ئۈرۈمچىــده كــۆپ يىــل تــۇرۇپ ئۇيغــۇر  ھېلىمــۇ

سـىلهرنىڭ ئۇيغـۇر «: تىلىنى پۇختا ئۆگهنگهن بىر چهت ئهللىك ئـالىم ماڭـا

تىلىدهك ئىپادىلهش كـۈچى كۈچلـۈك، چىرايلىـق ئاڭلىنىـدىغان، شـۇنداقال 

خهلقئارادا ئهھمىيهتلىك، يهنى ئىچكىرى جۇڭگـودىن تارتىـپ غهربـته تـاكى 

، كاۋكــازىيهمۇنــداقچه قىلىــپ ئېيتقانــدا، ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋه  ياۋروپــاغىچه،

ئورال، شۇنداقال كىچىك ئاسىيا ۋه ئهرهب يېرىم ئـارىلىغىچه بولغـان –ئىدىل

ئىقتىـدارغا ئىـگه تىـل ئـاز  ئۇنىۋېرسـالدائىرىده زور ئىشلىتىش رولى بولغان 

ـــوياليمهن ـــرهك، دهپ ئ ـــارىختىكى . ئۇچرىســـا كې ـــڭ ت ـــۇر تىلىنى مهن ئۇيغ

ئــارالىق ئــورنى ۋه ئهھمىيىتــى شــۇنداقال ئىنســانىيهت مهدهنىيىــتىگه خهلق

چــۈنكى بــۇ مهســىله پۈتكــۈل . قوشــقان تۆھپىســىنى ســۆزلهپ ئولتۇرمــايمهن

ــۇر  ــده ئۇيغ ــادهملهرگه ھهم ــى چۈشــىنىدىغان ئ ــۇر مىللىتىن ــادىكى ئۇيغ دۇني

لېكىن . مىللىتىنىڭ ھهر قانداق بىر ئهزاسىغا ئايدىڭ مهسىله دهپ ئوياليمهن

، مهن ئـــۈرۈمچى كوچىلىرىـــدا، ھهيرانمهنكـــىكى كۈنـــده شـــۇنىڭغا گـــۈنبۈ

ئۈرۈمچىنىــڭ ھهممىــال ســورۇنلىرىدا ئــۆز تىلىنــى بۇزۇۋاتقــان، ئــۆز تىلىنىــڭ 

الرنى › چاال ئۇيغۇر‹ خۇنۈكلهشتۈرۈۋاتقانقىممىتىنى چۈشۈرۈۋاتقان، ئۇنى 

بهك كۆپ ئۇچراتتىم، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كىچىكىـدىن ئۇيغـۇر مهكتىپىـده 

 .ىدىدېگهن» ئوقۇغان، ئۇيغۇر تىلىدا ئالىي مهكتهپ تۈگهتكهن زىيالىيالر

ــىمۇ ــمه  دېمىس ــا تهرجى ــق تىلىغ ــۇرۇپ، يېزى ــۇپ ت ــى قوي ــز تىلىن ئېغى

ــا  ــى ئاتالغۇالرغ ــل يېڭ ــهرلهرگه ۋه ھهر خى ــلهرگه، ئهس ــان فىلىم قىلىنىۋاتق

تهرجىمـــانلىرىمىز، . قارايـــدىغان بولســـاق، ئهھـــۋال ئـــانچه پهرقلهنمهيـــدۇ

يازغۇچىلىرىمىزمۇ ئهرهب، پارس تىللىرىدىن كىرگهن سـۆزلهرنى ئىشلهتسـه، 

ئــۇالر ئۇيغــۇر تىلىنــى . لىك چىققانــدهك ھــېس قىلىشــىدۇئهســىرى پاســاھهت

ساپالشتۇرۇش جهھهتته ئۆزبېك، قـازاق قاتـارلىق قېرىنـداش مىللهتـلهردهك 

ئااليلۇق، بىز ھاۋارايىدىن مهلۇمات بهرگهنده نۆلدىن تـۆۋهن . بواللمايۋاتىدۇ

دهك ئاتـالغۇالرنى دېگهنـگـرادۇس  مـانچه، نۆلـدىن يـۇقىرى گـرادۇس مانچه
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دهك دېگهنـ» نۆلدىن تۆۋهن، نۆلدىن يـۇقىرى«قازاقالر بولسا، . ئىشلىتىمىز

تاپقـان ماتېمـاتىكىلىق  تهركىـبتىـن ) مهنپىي ۋه مۇسـبهت(، پىلۇس مىنۇس

گـرادۇس ئىسسـىق بولىـدۇ  مـانچهبۈگـۈن «چۈشهنچىنى چىقىرىپ تاشالپ، 

، چۈشىنىشـلىك، بئاممىبادهك دېگهن» گرادۇس سوغۇق بولىدۇ مانچهياكى 

مېنىڭچه، يېڭى كىـرگهن سـۆزلهرنى مانـا شـۇنداق جـانلىق، . جانلىق ئالىدۇ

چۈنكى خهلقىمىزنىڭ مۇتلهق كـۆپچىلىكى . ئېغىز تىلىغا يېقىن ئېلىش كېرهك

تۇيۇلىدىغان ئىلمىـي  مۈجمهلقىشالقالردىكى دېھقانالر، ئۇالرغا بۇنداق –يېزا

بهزى  دېـگهن» يولداش«هر خۇددى بۇنداق سۆزل. ئاتالغۇالر ئانچه ياقمايدۇ

 . تېڭىلغان سۆزلهردهكال تىلىمىزغا ھهقىقىي ئۆزلهشمهيدۇ

يهنه ئااليلۇق، قازاقالر تېلېۋىزور كۆرگـۈچىلهرنى ئىخچـام، ئوبرازلىـق 

تاماشـىبىنالر يـاكى «بىـز بولسـاق . دهپ ئىشـلىتىدۇ» كۆرۈرمهنلهر«: قىلىپ

ــۈچىلهر ــۋىزور كۆرگ ــدهك » تېلې ــىزدېگهن ــ قۇاليس ــلهن ئات ــتېمالالغۇ بى  ئىس

دهپ ئىشلهتسـه، بىـز » ئوقـۇرمهن«قىلىمىز، قازاقالر كىتاب ئوقۇغۇچىالرنى 

ســۆزىنى تېخــى » ئوقــۇرمهن«گهرچه بهزىــلهر (دهپ ئــالىمىز » كىتابخــان«

 . ، بۇنداق مىسالالر تاالي)ساندا ئىشلىتىپ يۈرگهن بولسىمۇ-ئاندايېقىندىال 

انسىز تهرجىمىلىرىمۇ يېزىـق ج–يهنه بهزى تهرجىمانلىرىمىزنىڭ ئۆلۈك

مهن يېقىندا بىر تېلېۋىزىيه تىيـاتىرىنى كۆرۈۋېتىـپ، . تىلىمىزنى بۇزۇۋاتىدۇ

ئۇنىڭدا، بىر نهچچه دوستلىرىنى تۇتۇلۇپ قالماسـلىق ئۈچـۈن ئاتقـا مىنىـپ 

گهپنــى  دېــگهن» !ئاتقــا چىقــايلى«: دهرھــال قېچىشــقا دهۋهت قىلغانــدا

بهلكىـم ئۇيغـۇر . ۇرۇپ ئېچىنغۇم كهلـدىبىر تۈرۈپ كۈلگۈم، بىر ت. ئاڭلىدىم

ـــا  ـــىئهمهس، ھهتت ـــدىغان  خهنزۇچىن ـــمه قىلى ـــزۇئۇيغۇرچىغـــا تهرجى  خهن

 . بولغىيتتىتهرجىمانمۇ بۇنداق سۆزلىمهس 

ئۆز مىللىتىنى سۆيگهن كىشـى ئانـا تىلىنـى جېنىـدىن ئهزىـز بىلىـدۇ، 

موسـكۋادىكى ئۇيغۇرالرمـۇ . قهدىرلهيدۇ، ئۇنىڭ ساپلىقى ئۈچـۈن كۈرىشـىدۇ

ـــدۇ ـــى بىلى ـــايىتى ياخش ـــى ناھ ـــا تىلىن ـــۆز ئان ـــۇنداق، ئ ـــېكىن . ئهنه ش ل

يۇرتىمىزدىكى خېلى كۆپ ئۇيغۇر قىزلىرى ھېچ ھاجهتسىزال ئۆز تىلىنى باشقا 
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ئۇالر ئاشـۇنداق ئارىالشـتۇرۇپ . ر بىلهن ئارىالشتۇرۇپ بۇزۇپ سۆزلهيدۇتىلال

مېـنىڭچه، بـۇ ئـۆز . كۈلۈشـىدۇمهسـخىرىلىك  مىيىقىـدا خهنزۇالرسۆزلىگهنده 

مهن بهش يىــل . غــۇرۇرىنى يهرگه ئۇرغــانلىق–قىممىتىنــى، ئىــززهت–قهدىــر

. الشـتىممابهينىده نۇرغۇن دۆلهتلهرده بولدۇم، نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن پاراڭ

ــۇزۇپ ســۆزلهيدىغان ئهھــۋالالر پهقهت بىزنىــڭ  ــا تىلىنــى ب ــۆز ئان ــداق ئ بۇن

ئهگهر بىـــز ئـــۆز تىلىمىزنـــى ئاسرىمىســـاق . ئىـــكهن مهۋجـــۇتشـــىنجاڭدىال 

بىر مىللهتنىڭ راۋاجالنغان ئهدهبىـي . دىلىمىزنى، روھىمىزنى ئاسرىيالمايمىز

ئېتىقاد ۋه ئۆزىگه خاس مىللىي روھى، خاراكتېرى  ئورتاقتىلى،  غزاكىېئۋه 

ــرهك ــزده . بولۇشــى كې ــۇ بى ــاراپ  مهۋجــۇتب ــېكىن بۇزۇلۇشــقا ق بولســىمۇ، ل

 . مېنىڭچه، بۇنىڭ سهۋهبلىرى ئالدى بىلهن ئۆزىمىزده. يۈزلهنگهن

ـــابىق  ـــوۋېتس ـــدىكى ۋه  س ـــئىتتىپاقى ـــۆپ رۇس ـــۇنچه ك ىيىدىكى ش

ــۇالر  ــى ئېلىــپ ئېيتســاق، ئ ــى ۋه تى رۇسمىللهتلهرن مهدهنىيىتىنىــڭ  رۇسل

تهسىرى ھهم بېسىمى بىلهن ئۇزۇن مهزگىل ياشاپمۇ يهنىـال ئـۆز ئانـا تىلىنـى 

، قازاق، تاجىك، قىرغىز، ئۆزبېك، تاتار، باشقىرت، ئېيتايلۇق. ئۇنتۇمىغان

بىـرى -ۋه باشقا مىللهت كىشـىلىرى ئـۆز ئـارا بىـر چېركهس، چېچهن، قۇمۇق

 ئوتتـۇرا. تىلىدا سۆزلىشـىدۇ رۇسكى تولۇق ئانا تىلىدا يا تولۇقبىلهن ياكى 

ـــۇنداق ـــۇ ش ـــىيادا تېخىم ـــدا، . ئاس ـــا قارىغان ـــتىكىلىق مهلۇماتالرغ ستاتىس

ـــدا سۆزلىشىشـــى  ـــا تىلى ـــۆز ئان نـــى، تـــۈركمهن ۋه  98%ئۆزبېكلهرنىـــڭ ئ

. ؛ قىرغىز قازاقالرنىڭ بۇنىڭدىن سـهل تـۆۋهنرهك ئىـكهن99%تاجىكالرنىڭ 

تىلىـدا ئوقۇغـان بولسـا ئامـال يـوق، ئـۇالر  رۇسئهگهر بالىالر كىچىكىـدىنال 

بىراق ئۇالر ئۆز ئانا تىلىنـى . تىلىدا سۆزلهشمهي مۇمكىن ئهمهس رۇسچوقۇم 

. بىــزدهك ئىككــى تىلنــى ئارىالشــتۇرۇپ ســۆزلىمهيدۇ. ھامــان ئىگىلىۋاالاليــدۇ

ئىتتىپاقىنىـڭ مىللهتـلهر ۋه تىـل شـارائىتى بىـزگه  سوۋېتئهلۋهتته، سابىق 

 . مۇرهككهپ، بۇنىسى ھهممىمىزگه ئايانقارىغاندا كۆپ 

قىسقىســى، ئــۆز ئانــا تىلىنــى قهدىــرلهش، باشــقا تىلالردىــن قانــداق 

پايدىلىنىش بىر ئادهمنىڭ مىللىي ئهخالقى ۋه ئاڭ سهۋىيىسىگه باغلىق، ئـۆز 
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ـــڭ  ـــىخهلقىنى ـــى ئۆتمۈش ـــى ۋه مهدهنىيىتىن ـــان، تىل ـــده ئۇنتۇغ ، يۈرىكى

لمىغـان ئـادهم مهنىـۋى گادايلىققـا، ئهجدادلىرىنىڭ شانلىق ئهسـلىمىلىرى قا

ئهمهلىيهتته ھهر بىر ئىنسـاننىڭ ئـۆز خهلقىنـى، . مهنىۋى ئۆلۈمگه مهھكۇمدۇر

ئۆز مىللىتىنى سۆيۈشى تهبىئىي، چۈنكى بۇنداق سۆيگۈ ھهر بىر ئىنسـاننىڭ 

بىـــر مىللهتـــكه . تومۇرلىرىـــدىكى ئىسســـىق قـــانلىرى بىـــلهن ســـۇغۇرۇلغان

. تىلـى ۋه ئېغىـز تىلـى بىلهنـال چهكلهنمهيـدۇنىسبهتهن تىل يالغۇزال يېزىـق 

ئىــنچىكىلهپ كۆزهتكهنــده، مىللهتنىــڭ تاشــقى تىلــى ۋه ئىچكــى تىلىمــۇ 

 شهخسـلهرنىڭتـارىخىي –، بهلكى بۇالر مۇھىم تهرهپ، تاشـقى تىـلمهۋجۇت

ھايـاتى بىــلهن، تـارىخىي ۋهقهلهر بىــلهن يېزىلغـان بىــر پۈتـۈن مىللهتنىــڭ 

ئىچكـى –شۇ مىللهتنىڭ مهنىـۋى–چكى تىلىئومۇمىي تارىخىي، مىللهتنىڭ ئى

روھىـي –كهچۈرمىشلىرى يـاكى ئۇالرنىـڭ ئـۆزىگه خـاس يوشـۇرۇن ئىسـتىكى

تارىخىي، مىللهتنىڭ تاشقى تىلى تارىخ بىلهن، ئىچكى تىلى سهنئهت بىلهن 

ئىپاده قىلىنىدۇ، شۇڭا، ھهر بىر شهخس مـاھىيهتته ئۆزىنىـڭ مىللىـي تىلـى 

 . اتقۇچىئۈچۈن كۈرهشكۈچى ۋه تۆھپه يار

ـــادىكى قهدىمكـــى مىللهتلهرنىـــڭ بىـــرى  ئۇيغـــۇر مىللىتىنىـــڭ دۇني

ــي  ــۇ قهدىمى ــۇر تىلىنىڭم ــدهك، ئۇيغ ــۇر بىلگهن ــال ئۇيغ ــى ھهممى ئىكهنلىكىن

تىلالرنىڭ بىـرى ئىكهنلىكىنـى، جۈملىـدىن ئۇيغۇرالرنىـڭ قهدىمكـى يېزىـق 

 ئۇيغۇرالرنىـڭ ئانـا. ئهنئهنىسىگه ئىگه خهلق ئىكهنلىكىنىمـۇ بىلىـش كېـرهك

ۋه  تېكىســــتولوگىيىلىكيــــۇرتى بولغــــان شــــىنجاڭ ئارخېئولوگىيىلىــــك، 

ــتالردا  ــادا قهدىمكــى ۋاقى تارىخشۇناســلىق تهكشۈرۈشــلهر نهتىجىســىده دۇني

ئېلىپبهلىك يېزىق قوللىنىلغـان جايالرنىـڭ بىـرى ئىكهنلىكـى ئىسـپاتلىنىش 

ر قهدىمكى ئۇيغـۇ«بىلهن بىرگه يهنه قهدىمكى زامان ۋه ئوتتۇرا ئهسىرلهرده 

دا ئهجدادلىرىمىز ۋه باشقىالر تهرىپىدىن كـۆپلىگهن ئهسـهرلهرنىڭ » يېزىقى

يېزىلغانلىقى، ئۇيغۇر يېزىقى، ئۇيغۇر تىلى دهسلهپكى ۋه كېيىنكـى ئوتتـۇرا 

ئهسىرلهرده خهلقئارالىق يېزىق ۋه تىل سۈپىتىده شهرقته ئىچكى جۇڭگـودىن 

ـــپ  ـــتارتى ـــاغىچه، غهرب ـــاته ياۋروپ ـــىرغىچه قوللى جهنۇبت ـــانلىقى مىس نىلغ
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قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان قوليازمىالر ۋه ھـۆججهتلهر . ئىسپاتالندى

ىيه رۇسـ. پارچىلىرى چهت ئهللهردىكـى كـۆپلىگهن شـهھهرلهرده سـاقالنماقتا

 پېتربــورگ-ســانكىتتىنىڭ ئىنســتىتۇپهنــلهر ئاكادېمىيىســى شهرقشۇناســلىق 

ــۇس تهســىس قىلغــان دۇنيــادىكى قهدىمكــى قوليــازمىالر  ــى مهخس شۆبىس

بولـۇپ، بـۇ » قهدىمكـى ئۇيغـۇر قوليـازمىلىرى فونـدى« بىرسـىفوندىنىڭ 

، ئولـدېنبورگشهرقشۇناسلىرى جۈملىدىن ئۇيغۇرشۇناسـلىرى  رۇسفوندىدا 

پـارچه  4228قاتارلىقالر تهرىپىدىن تېپىلغان ۋه توپالنغان  مالوف، گىرانكوف

. ىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى قوليازمىالر ۋه قوليازما پارچىلىرى سـاقالنماقتاقهد

 لېكـوكبىـلهن  گىرۇنۋېدىلبېرلىن شهھىرىده، گېرمانىيه ئۇيغۇرشۇناسلىرى 

يىلىغىچه ئېلىپ بېرىلغان تۆت قېتىملىـق تۇرپـان –1914–1902تهرىپىدىن 

ئۇيغـۇر  مىـڭ پـارچه قهدىمكـى 8نهتىجىسىده توپالنغـان  ئېكسپېدىتسىيىسى

يهنه لوندونـدىكى . يېزىقىدىكى قوليازما ۋه قوليازمـا پـارچىلىرى سـاقالنماقتا

تهرىپىدىن توپالنغـان كـۆپ  سىتېيىن ئاۋرېلكۇتۇپخانىسىدا  برىتانىيهئۇلۇغ 

بـۇ قوليازمىالرنىـڭ . ئۇيغۇر قوليازمىلىرى سـاقالنماقتا قهدىمكىھهجىمدىكى 

بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه  كۆپىنچىسى شىنجاڭ ۋه دۇنخۇاڭدىن تېپىلغان

ئورال، ئىران قاتـارلىق –ئىسالم شارائىتىدا، شىنجاڭ، ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىدىل

–15–11مىـالدى (يېزىقى بىـلهن يېزىلغـان –جايالردا قهدىمكى ئۇيغۇر تىل

قوليــازمىالر ياۋروپــادىكى بىــر قــانچه چــوڭ شــهھهرلهرنىڭ ) ئهســىرلهرگىچه

ــانىلىرى ــداۋه  كۇتۇپخ ــڭ . ســاقالنماقتا مۇزېيلىرى ــدىكى قوليازمىالرنى يۇقىرى

–دهۋرىـده يېزىلغـان بولـۇپ، ئۇيغـۇر تىـل ئىـدىقۇتلۇقىكۆپىنچىسى قۇچۇ 

ــتىن  ــر تهرهپ ــگه بولۇشــى، يهنه بى ــيهتكه ئى ــارالىق ئهھمى ــڭ خهلقئ يېزىقىنى

 موڭغۇلالرنىـڭئۇيغـۇرالر . ئىستېالسى دهۋرى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك موڭغۇل

شـاھزادىلىرىنىڭ،  موڭغۇل. ى ھهممىمىزگه ئايانبىرىنچى ئۇستازى ئىكهنلىك

بهگلىرىنىــڭ ئوقــۇش، يېــزىش ۋه باشــقا مهمــۇرىي، ئىقتىســادىي، ھهربىــي 

ــــڭ بىۋاســــىته رول  باشــــقۇرۇش ئۇســــۇللىرىنى ئۆگىنىشــــىده ئۇيغۇرالرنى

يېزىق ئىجاد قىلىپ بهرگهنلىكى دۇنيا  موڭغۇلالرغائوينىغانلىقى، جۈملىدىن 

ئۇيغۇرالرنىــڭ . راپ قىلىنغــان تــارىخىي پاكىــتئــالىملىرى تهرىپىــدىن ئېتىــ
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ــــده  موڭغۇلالرنىــــڭ ــــلهن مۇناســــىۋهتلىك بولۇشــــى ھهم گۈللىنىشــــى بى

ئۇيغۇرالرنى ئهتىۋارالپ، دۆلهتنىڭ مۇھىم ئىشلىرىغا قويۇشى،  موڭغۇلالرنىڭ

–ئۇالرنىـــڭ ئهينـــى ۋاقىتتـــا ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ مهدهنىـــي، ئىجتىمـــائىي

ۇننى ئىگىلىگهنلىكى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك، ئىقتىسادىي ھاياتىدا مۇھىم ئور

ــۋهتته ــانىزاڭ، شــىبان، مۈڭگــۈز، قارابۇقــا، تاتاتۇڭــا. ئهل ، ئــوردوتېگىن، ئ

ــۇرالر  ــۆپلىگهن ئۇيغ ــارلىق ك ــالى قات ــارغۇن س ــڭئ ــڭ  چىڭگىزخاننى ۋه ئۇنى

، كاتىپلىقۋه نهۋرىلىرىنىڭ يېنىدا  ئوغۇللىرى چىڭگىز، چىگىنئىنىسى ئوت 

تهرجىمانلىق ئىشـلىرى بىـلهن مهشـغۇل بولغـان ھهم ئۇالرغـا ئۇسـتاز بولـۇپ 

 . ئىلىم ئۆگهتكهن

نهپهر ئۇيغۇر  47ئاكادېمىيىسىنىڭ  خهنلىنيۈهن سۇاللىسى دهۋرىده، 

كۆپلىگهن ئۇيغۇر ئـالىملىرى، شـائىرلىرى، تهرجىمـانلىرى، . ئهزاسى بولغان

ـــۋىپلىرى، تىلشۇناســـلىرى ـــۈهن سۇاللىســـى  ىســـانغۇنلىر، شـــۇنداقال تې ي

كــۆپلىگهن ئۇيغــۇرالر يــۈهن . ھۆكۈمىتىــده مــۇھىم خىزمهتلهرنــى قىلغــان

 دارىخـاچجايالرغا -ئوردىسىدا ۋهزىرلىك ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهندىن سىرت جاي

ئۇيغۇرالرنىـڭ بـۇ تۆھپىسـىنى نهزهرگه ئېلىـپ، . ۋالىي قىلىـپ ئهۋهتىلـگهن

 موڭغـۇلالردىنۇرالرنى تهبىـقه ئايرىغانـدا ئۇيغـ موڭغـۇلالريۈهن دهۋرىـدىكى 

تــاڭ –ســۈي. دهرىجىلىــك ئىمتىيــازلىق مىلــلهت قاتارىــدا كــۆرگهن–2قالســا 

ـــڭ  ـــۇا مهدهنىيىتىنى ـــۇرالر جۇڭخ ـــده ئۇيغ ـــۈهن دهۋرى ـــۇ ي دهۋرى، بولۇپم

 .راۋاجلىنىشىدا ئاۋانگارتلىق رول ئوينىغانىدى

ئىرانــدىكى  ھىالكوخاننىــڭنهۋرىلىرىــدىن  چىڭگىزخاننىــڭئۇيغــۇرالر 

، ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى خانىـدانلىقىئـالتۇن ئـوردا  باتۇنىـڭھۆكۈمرانلىقى، 

. چاغاتــاي ئهۋالدلىرىنىــڭ ھاكىمىيهتلىرىــدىمۇ مــۇھىم خىزمهتلهرنــى قىلــدى

يېزىقى بۇ دۆلهتلهرده دۆلهت يېزىقـى ۋه –شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۇيغۇر تىل

ــۇرىي تىــل تهرىقىســىده قوللىنىلــدى ــۇمهن، ئۇ. مهم يېزىقــى –يغــۇر تىــلئوم

ئىمپېرىيىســـىده مـــۇھىم سىياســـىي ۋه ئىجتىمـــائىي رول  موڭغـــۇلپۈتكـــۈل 

بىــلهن باشــقا دۆلهتــلهر  خانىــدانلىقلىرى موڭغــۇلشــۇنداقال، . ئوينىــدى

63



 
 

 خىياللىرى موسكۋا جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

بــۇ ھهقــته . ئارىســىدىكى ئــاالقه ئىشــلىرىدا ۋاســىتىچىلىك رولىنــى ئوينىــدى

، جـۈۋهينىلىـق ، ئىرانروبـروكدى  ۋىلگىلىـمغهربىي ياۋروپالىق ساياھهتچى 

ئىران تارىخچىسى . قاتارلىقالر ناھايىتى ياخشى مهلۇمات بېرىدۇ رهشىدىددىن

ــڭ ــدا،  جۈۋهينىنى ــدىن قارىغان ــۇلالرمهلۇماتى ــل موڭغ ــۇر تى ــى –ئۇيغ يېزىقىن

ئۆگىنىشنى مهدهنىيهتنىـڭ ئهڭ يـۇقىرى پهللىسـى دهپ قـاراپ، بـۇ يېزىقنـى 

ــىيا ھهم ــۇرا ئاس ــنى ئــۆزلىرىال ئهمهس، ئوتت ــران خهلقلىرىنىــڭ  ئۆگىنىش ئى

ــان ــهببۇس قىلغ ــىنىمۇ تهش ــانالر. ئۆگىنىش ــى  ئىلىخ ــۇر يېزىق ــده ئۇيغ دهۋرى

ــانالر ــانلىقى  ئىلىخ ــده قوللىنىلغ ــدا كهڭ كۆلهم ــۇرىي ئاپپاراتلىرى دۆلهت مهم

ئۈچۈن ئىرانلىق مهمۇرالرمۇ ئۇيغۇر تىلـى ئۆگىنىشـكه مهجبـۇر بولغـان ھهتتـا 

 خۇراسـاندىمۇتهرهققىي قىلغان  پهن يۈكسهك دهرىجىده-ئهينى دهۋرده ئىلىم

يېزىقىنـــى –قىرغىنـــدىن ســـاق قالغـــان ئـــالىمالر ۋه پـــۇقراالر ئۇيغـــۇر تىـــل

 . ئۆگهنگهن

ــــــىدىدىننىڭ ــــــتان ۋه  رهش ــــــدا، ھىندىس ــــــدىن قارىغان مهلۇماتى

ــــانالردىمۇ ــــر خۇراس ــــل-ئهمى ــــۇر تى ــــانالر ئۇيغ ــــلهن –پهرم ــــى بى يېزىق

قارىشـىچه،  تۇغاننىـڭ ۋهلىـدى زېكـىتـۈرك تارىخچىسـى . چۈشۈرۈلگهنىكهن

 باقشـى تۇللـۇكقاتارلىق جايالرغـا  كونىيهھازىرقى تۈركىيىدىكى  ھىالكوخان

. ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر كىشىنى ئهۋهتىپ، بۇ جاينىڭ بـاش ۋالىسـى قىلغـان

ۋالىـي بولغانـدا كـۆپلىگهن تۇرپـانلىق  مهلىكشـاھ ئىلىخـانالردىنبۇ جايالرغا 

ۋه قهشـقهرلىك، ) غا ئېتىقاد قىلغـۇچىالرئهينى ۋاقىتتا بۇددا دىنى(ئۇيغۇرالر 

) ئهينـى يىلـالردا ئىسـالم دىنىغـا ئېتىقـاد قىلغـانالر(كۇچالىق، خوتهنلىكلهر 

 ئىلىخـانالردىن. قاتارلىق جايالرغا كېلىـپ يهرلىكلهشـكهن ئىگدىۋه  كونىيه

بـاش ۋالىيلىققـا  ئاناتولىغـاپۈتكـۈل  ئهرتهنهبهگزامانىـدا ئۇيغـۇر  ئهبۇسهئىد

–، ئهزهربهيجـانالردا ئۇيغـۇر تىلـى كهڭئانـاتولى، قىسقىسـى، تهيىنلهنگهن

دهۋرىـــده ئۇيغـــۇر تىلـــى ۋه  ئىلىخـــانالرئومـــۇمهن . كۆلهمـــده قوللىنىلغـــان

ســـهنئهتكه زور تهســـىر –يېزىقىنىـــڭ تهســـىرى مهدهنىـــيهت ۋه ئهدهبىيـــات

كــارولى  فرانســۇزئــارغۇن خــانى  ئىلىخانالرنىــڭھهتتــا . كۆرســهتكهنىدى
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تىلىدا ئۇيغۇر يېزىقى بىـلهن  موڭغۇلدۆلهت خېتىنى  كه ئهۋهتكهن IVفىلىب

قىسقىسى، ئۇيغـۇر تىلـى ئوتتـۇرا ئهسـىرلهرده دۇنيـادا ئهڭ كهڭ . يازغانىدى

ئهگهر بىــز بــۇ ھهقــته . يېزىقالرنىــڭ بىــرى ئىــدى–قوللىنىلغــان چــوڭ تىــل

 .سۆزلهپ كهلسهك تاالي پاكىتالرنى كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن

–كۈلكه ئۇيغۇرالرنىڭسىغا يىغىلغان بۇ موسكۋادىكى ئۇيغۇر ناۋايخانى

چاقچاقلىرى يهنىال ئانا ۋهتهن مۇھهببىتى بىلهن سـۇغۇرۇلغاچقا، ھهممىنىـڭ 

چـۈنكى ئانـا ۋهتهن توپىسـىنىڭ ھىـدى ۋۇجـۇدۇم ۋه . كۆزى ماڭـا تىكىلـدى

 . جىسمىمدىن مانا مهن دهپ پۇراپ تۇراتتى

پروفېسســور، دوكتــور  دېــدى−ســىزنى يهنه بىــر ســۆيۈپ قويــاي، −

ۋهتهنــــدىكى  ئاشــــۇســــىزنى سۆيســــهم −ئاكــــا،  كهرىمبــــايىف تېلمــــان

. ۋهكىلىسـىزچۈنكى سىز شـۇالرنىڭ . قېرىنداشلىرىمنى سۆيگهندهك بولىمهن

دادام شۇ ئۇلـۇغ قهشـقهردىن . مهن ئهنجان شهھىرىده تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان

ا بىرال نهرسـه قېتىمد–كۆرگىنىم يوق، لېكىن قان تۇپرىقىنىۋهتهن . چىققان

يهنى دادامنىـڭ تۇغۇلغـان يۇرتىغـا بولغـان مـۇھهببهت، مـۇھىمى ئـۇنى بىـر 

كۆرۈش، شۇ مۇقهددهس تۇپراقنى تۇتىيـادىنمۇ ئهزىـز بىلىـپ كـۆزۈمگه بىـر 

تىمىزدىكى ۋه پۈتكـۈل ئـالهم ئىنسـتىتۇمېنى تهتقىقات . سۈرتۈش ئارزۇسى بار

ئۇالر . ز ياخشى بىلىدۇبوشلۇقى تېخنىكىسى ساھهسىدىكى ھهممه ئالىملىرىمى

ئىتتىپـاقى  سـوۋېتيىل سابىق  40. ئۇيغۇر مىللىتىنى مهن ئارقىلىق تونۇيدۇ

نهپهردىـن ئـارتۇق دوكتـور ۋه كاندىـدات  20. ىيه ئۈچـۈن ئىشـلىدىمرۇسۋه 

ــور ــهن  دوكت ــى ئاساس ــڭ ھهممىس ــدىم، بۇالرنى ــتهربىيىلى ــۇن . الررۇس نۇرغ

نهپهردىـن  200خهلقئارالىق يىغىنالرغـا قاتناشـتىم، ھـازىرمۇ قـول ئاسـتىمدا 

ئىتتىپاقىنىـڭ،  سـوۋېتئارتۇق ئالىم ئىشلهيدۇ، مۇنداقچه ئېيتساق، سابىق 

ىيىنىڭ ئالهم كېمىسى مهنسىز ئاسمانغا چىقمىغان، ئامېرىكـا، فرانسـىيه، رۇس

ش بىـلهن ھهمكارلىققـا تهكلىـپ قاتارلىق دۆلهت مېنى يـۇقىرى مائـا ئهنگلىيه

، تــا ھــازىرغىچه ئانــا ۋهتهن ئېچىــنىمهنلــېكىن بىــرال نهرســىگه . قىلىۋاتىــدۇ

ــى  ــالهم تېخنىكىس ــۇنى ئ ــيىلهپ، ئ ــىنى تهربى ــۇر بالىس ــرهر ئۇيغ ــۈن بى ئۈچ
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ئهلـۋهتته، بىزنىـڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ . مۇتهخهسسىسى قىلىـپ يېتىشـتۈرهلمىدىم

 سـوۋېتھـازىرغىچه سـابىق . شلهيدۇكاللىسىمۇ بۇنداق تېخنىكىغا ئوبدان ئى

ئىتتىپاقىنىڭ مۇشۇ كهسپى بويىچه ئونغا يېقىن ئۇيغۇر ئالىمى تهربىيىلىنىـپ 

، يهنى مېنىڭ كهرىمبايىفھازىر مهن بىلهن بىرگه دوكتور كامىلجان . چىقتى

موســكۋادىكى بىــر –چــوڭ ئىــنىم بىــرگه ئىشــلهيدۇ، ئىــنىم بىــلهن ئىككىمىــز

، تـارىخچى بولمـاي ئىسىتھهي . م ئىشلهۋاتىمىزمهركهزده ئىككى ئۇيغۇر ئالى

 ئـــۆزۈمالتهبىئىـــي پهن مۇتهخهسسىســـى بولغـــان بولســـىڭىز، ســـىزنى مهن 

 . دېدى−تهربىيىلىگهن بوالتتىم، 

مۇھهممهت ئوغلى قائىده بويىچه مېھمـانالرنى يهنه بىـر قېـتىم  نارىمان

ــورۇننى  ــۇ س ــى ۋه ب ــتۇرۇپ چىقت ــاپىتى«تونۇش ــاي زىي ــلۈك چ دهپ » چۈش

تونۇشتۇرۇشــــتىن قارىغانــــدا، ئــــۇ، بــــۇ يهرگه موســــكۋادىكى . ئاتىــــدى

ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسىنى يىغىپ بـولغىلى بولمايـدىغانلىقىنى، پهقهت ئـۆزى 

كه  15دائىملىــق مۇناســىۋهت قىلىــدىغانالردىنال ئاشــۇ  يــېقىن ئۆتىــدىغان ۋه

بۇالرنىـڭ ھهممىسـى دېگـۈدهك ئـالىمالر . يېقىن ئادهمنى يىغقانلىقىنى ئېيتتى

بولۇپ، ھهر قايسىسـى ئـۆز تهتقىقـات ئورۇنلىرىـدا بۆلـۈم باشـلىقى قاتـارلىق 

ـــلهن شـــۇغۇللىنىدىكهن ـــزمهتلهر بى ـــور ۋه . خى ـــڭ ھهممىســـى دوكت ئۇالرنى

. ۋه دوتسـېنت ئىـدى پروفېسسـورتورالر بولۇپ، بىر قانچىسى كاندىدات دوك

ئـاتوم يـادرو تهتقىقـات  ئۇنىۋېرسـىتېتىيهنه بۈگۈنكى چايغا موسكۋا  نارىمان

 رهخىمـوفنى ئالېكسـاندىر، فىزىكا پهنلىرى دوكتورى مۇدىرىتىنىڭ ئىنستىتۇ

ئىشـــلهيدىغان ئىككـــى ئۇيغـــۇر  ئۇنىۋېرســـىتېتىداۋه باشـــقا يهنه موســـكۋا 

سسورنىمۇ تهكلىپ قىلغانلىقىنى، ئهپسۇسكى ئۇالرنىـڭ بهك ئالـدىراش پروفې

 . ئىشى چىقىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئۆزره ئېيتقانلىقىنى ئهسكهرتىپ ئۆتتى

مۇھهممهتنىـڭ ئايـالى گـۈلبهھرهم ئۆيـده  نارىمانسۆھبهتلهر ئارىسىدا 

 .داستىخان راسـلىدى ئهكېلىپۋه باشقا يېمهكلىكلهرنى  لهڭمهنتهييارلىغان 

ــا  ــۇرچه مۇزىك ــانچه ئۇيغ ــر ق ــلهن بى ــزى ئىســكىرىپكا بى ــۇز ياشــلىق قى توقق

قىـز موسـكۋا شـهھىرى  قارىقۇمچـاقكهلـگهن بـۇ  ماققىنهوئ. ئورۇنداپ بهردى
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بــويىچه ئۆتكــۈزۈلگهن ئۆســمۈرلهرنىڭ رويــال چــېلىش مۇسابىقىســىده ئــۆزى 

. دهرىجىلىـك مۇكاپاتقـا ئېرىشـكهنىدى–1ئىشلىگهن مۇزىكىسـىنى ئورۇنـداپ 

موسكۋا تېلېۋىزىيىسـى بـۇ قىـز ۋه بىـر قـانچه ئۆسـمۈرلهر ئۈچـۈن مهخسـۇس 

ھهم بـۇ ھهقـته خهۋهرلهر  ئۇيۇشـتۇرغانكېچىلىك كۆڭۈل ئېچىش پائـالىيىتى 

دىكى بـۇ چۈشـلۈك چـاي » ئۇيغۇر ناۋايخانىسى«شۇنداق قىلىپ، . بهرگهن

بىر قانچه بوتۇلكىالرمۇ بىكـار بولـدى، ئاخىرىدا مهشرهپ تۈسىگه ئايلىنىپ، 

ــلىدى ــقا باش ــۇ جانلىنىش ــات تېخىم ــر . كهيپىي ــادهم بى ــر ئ ــدا ھهر بى ئاخىرى

دېكالماتســىيه  شــېئىرقهدهھــتىن كۆتــۈرۈپ قىزىقچىلىــق ۋه يــاكى بىــرهر 

 ئــابلهھهتجهمئىيهتشۇناســلىق پهنلىــرى دوكتــورى، پروفېسســور . قىلىشــتى

 ۋاكـــالىتهن ئۇيغۇرالرغـــاىكى قهدهھ ســـۆزى ســـۆزلهپ، موســـكۋاد قاھـــاروف

شــىنجاڭدىكى قېرىنداشــلىرىغا، شــۇنداقال ماڭــا بهخــت ۋه ئۇتــۇق تىلىــدى، 

 : دېدىئاندىن ئۇ شۇنداق 

موســكۋادا ياشــايدىغان، ھــازىرچه ئېنىــق بولمىغــان ستاتىســتىكىغا −

 ســوۋېتئاساســهن مىــڭ ئــائىله دهپ پهرهز قىلىنىۋاتقــان ئۇيغــۇرالر ســابىق 

ھېسابالنغان بۇ يهرگه كېلىپ، مۇشـۇ يهرده ئوقـۇپ، ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزى 

ـــان ـــى، تالالنغ ـــانلىرى، قىسقىس ـــجه ياراتق ـــده نهتى ـــهرخىللىرى –ئاالھى س

بۇالرنىــڭ تهركىبــى ھهر خىــل، يهنــى ئاتــاقلىق يــازغۇچىالر، . ھېســابلىنىدۇ

ـــالر،  ـــالىملىرى، ئارتىس ـــي پهن ئ ـــائىي پهن ۋه تهبىئى ـــامالر، ئىجتىم رهسس

ــۇنداقال  ــا-ۋۇتازش ــىي كارخان ــڭ سىياس ــلىقلىرى ۋه دۆلهتنى ــۇرىي –باش مهم

ئورگانلىرى خادىملىرى، شهخسىي شىركهت ئىگىلىرى ۋه تېخنىك ئىشچىالر، 

ھهر قايسـى  پېتربورگنىـڭ-سـانكىتتولۇقسىز مهلۇماتقا قارىغاندا، موسـكۋا، 

پروفېسســـور، (نهپهردىـــن ئـــارتۇق ئۇيغـــۇر ئـــالىم  80 ئورۇنلىرىـــدائىلىـــم 

بۇالرنىـڭ كۆپىنچىسـى . ئىشلهيدۇ) دات دوكتورالردوتسېنت، دوكتور، كاندى

. ئىتتىپاقى بويىچه ھهتتا خهلقئارادا كۆزگه كۆرۈنگهن ئالىمالر سوۋېتسابىق 

 الئۇرىياتىنىـــڭبـــۇالردىن ئىككـــى نهپهر ئۇيغـــۇر ئـــالىم نوبېـــل مۇكاپـــاتى 

ــىتىلگهن ــا كۆرس ــز . نامزاتلىقىغ ــىفئهزى ــۇرات دۇگاش ــىروف، م ــارلىق  ناس قات
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جۈملىـدىن  ېتربـورگپ-سـانكىتموسـكۋا،  سهنئهتكارلىرىمىز ئارتىسلىرىمىز،

ئىتتىپـاقى سـهنئهت مۇخلىسـلىرىنى ئـۆزىگه مهھلىيـا  سوۋېتپۈتكۈل سابىق 

ىيه بـويىچه بىـر رۇسـئىتتىپـاقى ۋه  سـوۋېتسـابىق  ناسـىروفمۇرات . قىلدى

–ھازىر ئۇنىـڭ ناخشـا. دهرىجىلىك مۇكاپاتقا سازاۋهر بولدى–1قانچه قېتىم 

موسكۋادا خېلى داڭ چىقارغان بولۇپ، مۇرات » يېڭى پورت«مۇزىكا ئهترىتى 

 ئهخمىتـوف سـپارتاك. ئالدىنقى قاتاردىكى ناخشىالر سـېپىگه ئـۆتتى ناسىروف

. قاتارلىقالرنىــڭ ئهســهرلىرى موســكۋا ئوقــۇرمهنلىرىگه يېقىنــدىن تونۇشــلۇق

پاراسـىتى –قىسقىسى، موسكۋا ئۇيغۇرلىرى ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋه ئهقىـل

ــدى ــل قىل ــائهتنى قايى ــلهن جام ــىزلىغان . بى ــئهپسۇســكى سانس ــز رۇس الر بى

ئــاز ســاندىكى بىلگهنلىــرى بولســا بىزنــى ئىنتــايىن . ئۇيغــۇرالرنى بىلمهيــدۇ

بۇنىڭ سهۋهبى . پاراسهتلىك مىللهت دهپ چۈشىنىدۇ–ئۇلۇغ، ئىلغار، ئهقىل

قـاتتىق  ۇيىنىئـابرۋه  غـۇرۇرىموسكۋادا ياشـىغان ھهر بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئـۆز 

 ...قوغدىغانلىقىدا بولسا كېرهك

سۆزىنى ئهمـدىال توختىتىشـىغا ئىشـىك  قاھاروف ئابلهھهتپروفېسسور 

 . چېكىلدى

ــــان ــــىكنى  نارىم ــــپ ئىش ــــوغلى بېرى ــــۇھهممهت ئ ــــدىم ، ئېچىۋې

دېگىنىچه ئاۋىئاتسـىيه خـادىمى فورمىسـىنى » ئهلهيكۇم ئهسساالمۇئهلهيكۇم«

 . كىيگهن بىر كىشى كىرىپ كهلدى

بىـلهن،  خۇشـاللىق نارىمـان دېدى−مانا، مانا، ئاخىرى كهلدى، −

قازاقىسـتان ھـاۋا . سىلهرگه تونۇشتۇرۇپ قوياي، بۇ ياق ئابلىكىم بولىـدۇ−

 . يوللىرىنىڭ داڭلىق ئۇچقۇچىسى، يهنى ئايروپىالن باشلىقى

ئۇنىڭغـا قهدهھ . ئوتتۇرا بويلۇق بـۇ ئـادهم يېنىمغـا كېلىـپ ئولتـۇردى

ئۇچــۇپ  تــادىنۇئــۇ، ســاپ ئۇيغــۇر تىلىــدا، ھــازىرال ئالم. ســۆزى بېرىلــدى

ــى،  ــۈنكهلگهنلىك ــدىغانلىقى،  بۈگ ــپ، ئهته يهنه ئۇچى ــۈن دهم ئېلى ــر ك بى

ئىكهنلىكــى  خۇشــالئۆزىنىــڭ بــۇ ســورۇنغا ئۈلگــۈرۈپ كهلگىــنىگه ئىنتــايىن 
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 . ھهققىده سۆزلىدى

ئۇ، پـاراڭ . ۋاقىت ئۆتكهنسېرى ئۇنىڭ بىلهن خېلى چىقىشىپ قالدۇق

ىقىدا ماڭا قازاقىستان ئاۋىئاتسىيىسـىده ئـون نهپهر ئۇيغـۇر ئۇچقـۇچى، ئارىل

ـــڭ ھـــازىر  20 ـــۈچ نهپهر ئۇيغۇرنى ـــارلىقىنى، ئ ـــڭ ب دهك كۈتكـــۈچى قىزنى

ئارمىيىسـىده  سـوۋېتئايروپىالن باشلىقى ئىكهنلىكىنى، ئۆزىنىـڭ ئىلگىـرى 

ــايروپىالن ھهيــدهپ، كېــيىن  ئالماشــقانلىقىنى، ھــازىر  كهســىپقىرغــۇچى ئ

ــل« ــۇ«، »86–ئى ــدىغانلىقىنى،  »154–ت ــايروپىالنالرنى ھهيدهي ــق ئ تىپلى

قىرغىزىســـتان ۋه ئۆزبېكىســـتان ئاۋىئاتسىيىســـىدىمۇ ئۇيغـــۇر ئۇچقـــۇچى ۋه 

كۈتكۈچى قىزالرنىـڭ، شـۇنداقال تېخنىـك خادىمالرنىـڭ بـارلىقىنى ئېيتىـپ 

 رهخىمـوف ئالېكسـاندىرپروفېسسـور، دوكتـور . مهن ئويلىنىپ قالدىم. بهردى

ىيىده ئهڭ ئالـدىنقى قاتـاردىكى رۇسـئىتتىپـاقى ۋه بۈگـۈنكى  وۋېتسسابىق 

ئــاتوم يــادرو تهتقىقاتچىلىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ يېتىشــىپ چىقىــپ، موســكۋا 

ئـۇ، . تىنىڭ باشـلىقى بوپتـۇئىنسـتىتۇئاتوم يـادرو تهتقىقـات  ئۇنىۋېرسىتېتى

ىيه ئـاتوم يـادرو رۇسـقول ئاستىدىكى نهچچه يۈزلىگهن كۈچلۈك ئالىمالرغـا، 

. تهتقىقــات ساھهســىگه يېتهكچىلىــك قىلغۇچىالرنىــڭ بىــرىگه ئــايلىنىپتۇ

ھهم (ئىتتىپـاقى  سـوۋېتسـابىق  كهرىمبـايىف تېلىمـانپروفېسسور، دوكتـور 

ــۈم باشــلىقى ) ىيهرۇســبۈگــۈنكى  ــده بۆل ــات مهركىزى ــالهم بوشــلۇقى تهتقىق ئ

دهك ئالىمغــا يېتهكچىلىــك قىلىــپ، ئــالهم كېمىســى تهتقىقــاتى  200بولــۇپ، 

ــل ــور بى ــور، دوكت ــۇغۇللىنىپتۇ، پروفېسس ــرهن ش ــاتتاروف دهمى ــانكىت س -س

ئىتتىپـــاقى بـــويىچه ئوپتىكـــا تهتقىقـــات  ســـوۋېتســـابىق  ربورگـــدىكىپېت

ئىتتىپـاقى  سـوۋېتمهركىزىنىڭ بۆلۈم باشلىقى بولۇپ، بۇ سـاھهده پۈتكـۈل 

 سـازاۋهربويىچه ئهڭ داڭلىق ئالىم بولۇپ يېتىشىپ چىقىـپ ئـالىي ھـۆرمهتكه 

ــۇ ــان . بولۇپت ــور قهھرىم ــېنت، دوكت ــىفدوتس ــكۋادىكى  نامېش ــموس ىيه رۇس

بولۇپ ئىشلهپ،  البورانتتىدا بۆلۈم باشلىقى ھهم ئىنستىتۇئوپتىكا تهتقىقات 

. بــۇ ســاھهدىكى كــۆزگه كــۆرۈنگهن يــاش ئــالىم بولــۇپ يېتىشــىپ چىقىپتــۇ

ــۇش  ــكۋا قۇرۇل ــقا يهنه موس ــدىن باش ــتىتۇئۇنىڭ ــورى، ئىنس تىنىڭ پروفېسس
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ــور مدوك ــن. ت ــ، روزى ــات رۇس ــا تهتقىق ــى ماتېماتىك ــلهر ئاكادېمىيىس ىيه پهن

تۇرســۇن  ناتــالىيه، دوكتــور پروفېسســورتىنىڭ ئىلمىــي خــادىمى، ئىنســتىتۇ

ــات  ــېڭه تهتقىق ــۇق م ــزى، ئېلېكترونل ــتىتۇقى ــلىقى، ئىنس ــۈم باش تىنىڭ بۆل

نامىـدىكى يېـزا ئىگىلىـك پهنـلهر  تېمريـازىف، ئـاخمېتوفپروفېسسور پـوالت 

سـىڭىل -دوتسېنت، دوكتورالر، ئاكا−ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلمىي خادىملىرى 

مۇتهللىپ قىـزى ھهم ئاكادېمىيىنىـڭ يهنه  مارىيهبىلهن  مۇتهللىپوفشۆھرهت 

بىر ئالىمى، دوكتور شـهۋكهت ۋه مېدىتسـىنا پهنـلهر دوكتـورى، پروفېسسـور 

. لىغان ئىستېداتلىق ئالىمالر يېتىشىپ چىقىپتۇبۇرھان شۇنداقال باشقا نۇرغۇن

ــز  ــور ئهزى ــژور، پروفېسس ــاقلىق دىرى ــىفئات ــۇ  دۇگاش ــق ئاش ــا داڭلى دۇنياغ

دا ئىشــلهپ، بــۇ تىيــاتىر سهھنىســىده ) چــوڭ تىيــاتىر(» تىيــاتىر بالىشــۈي«

ــۇق قىلىــپ،  ــا كالسســىك مۇزىكىلىرىغــا، ســىمفونىيىلىرىگه دىرىژورل ياۋروپ

ــــاقى ســــوۋېتپۈتكــــۈل  ــــداش ئىتتىپ ــــپ، بهش ئىتتىپاق ــــل قىلى نى قايى

مـۇرات . نامغـا سـازاۋهر بولۇپتـۇ دېـگهن» خهلـق ئارتىسـى« جۇمھۇرىيهتنىڭ

ئىتتىپــاقى بــويىچه داڭقــى كهتــكهن  ســوۋېتپۈتكــۈل ســابىق  ناســىروف

يـاش  پېتربورگدا-سانكىت. بولۇپ يېتىشىپ چىقىپتۇ بىرسىناخشىچىالرنىڭ 

سـهنئهت مۇخلىسـلىرىنى قايىـل قىلىـپ، ئۇيغـۇر  مۇھهممىـدوف ئازادرهسسام 

تۆمـۈر  ئايتۇرغـانقىرغىزىسـتانلىق . يىراقالرغـا تونۇتـاالپتۇ–مىللىتىنى يىـراق

ئىتتىپاقىغـا داڭقـى كهتـكهن كىنـو چولپىنىغـا  سـوۋېتقىزى پۈتكۈل سـابىق 

دىـن ئـارتۇق فىلىمـده بـاش رول ئېلىـپ، دۆلهتنىـڭ  20ئايالنغان بولـۇپ، 

، پروفېسسـور قـۇددۇس كومپوزىتورمهشھۇر . ازاۋهر بولۇپتۇكىنو مۇكاپاتىغا س

ئىتتىپاقى ۋه دۇنياغا داڭلىق كومپوزىتـور بولـۇپ  سوۋېتسابىق  غۇجاميارۇف

ــده  ــۇ ھهم ــق ئارتىســى ســوۋېت«يېتىشــىپ چىقىپت ــاقى خهل ــا » ئىتتىپ نامىغ

يىللىقــى مۇناســىۋىتى  70ھهتتــا ئۇنىــڭ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ . ســازاۋهر بولۇپتــۇ

–ۈمهت موسـكۋادىكى چـوڭ تىيـاتىردا مهخسـۇس ئۇنىـڭ مۇزىكـابىلهن ھۆكـ

ئهگهر بىــز ئوتتــۇرا ئاســىيا . ســىمفونىيىلىرىنى ئورۇنــدىتىپ تهبرىكلهپتــۇ

ــم ــڭ ئىلى ــدىكى ئۇيغۇرالرنى ــىده –جۇمھۇرىيهتلىرى ــيهت ساھهس پهن، مهدهنى

قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى نهقىل كهلتۈرسـهك، مهخسـۇس توختىلىشـقا 
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ئىتتىپاقىغـا داڭقـى كهتـكهن  سـوۋېتۇ يهرده پهقهت سـابىق ب. توغرا كېلىدۇ

 ســوۋېتپۈتكــۈل ســابىق . بىــر قــانچه ئــالىمالرنىال مىســال قىلــدۇق، خــاالس

ئىتتىپاقىدا ئۈچ نهپهر ئۇيغـۇر ئـالىمى ئىجتىمـائىي پهنـلهر ساھهسـى بـويىچه 

ــۈرۈلگهن ــز . ئاكادېمىــك دهرىجىســىگه كۆت مهســىلهن، قىرغىزىســتانلىق ئهزى

ـــايىف ـــتانلىق  ،نارىنب ـــائهخمهتقازاقىس ۋه مـــۇرات  سهيدىۋاققاســـوف خوج

؛ تهبىئىــي پهنــلهر ساھهســىدىمۇ ئــۈچ نهپهر ئــالىم شــۇ دهرىجىــگه ھهمرايــوف

ــــۈرۈلگهن ــــۆز . كۆت ــــۇالردىن باشــــقا يهنه كــــۆپلىگهن پروفېسســــورالر ئ ب

ــابىق س س س ر دا زور  ــده ۋه س ــاجۇمھۇرىيهتلىرى ــكهن ئابرۇيغ  60. ئېرىش

ــارتىس ــارتۇق ئ ــن ئ ــڭ  نهپهردى ــىيا جۇمھۇرىيهتلىرىنى ــۇرا ئاس ــق «ئوتت خهل

 20. نامىغـا سـازاۋهر بولغـان» خىزمهت كۆرسـهتكهن ئـارتىس«، »ئارتىسى 

نهپهردىن ئارتۇق رهسسام بۇ جۇمھۇرىيهتلهرنىـڭ ئهڭ يـۇقىرى مۇكاپاتلىرىغـا 

ـــان ـــازاۋهر بولغ ـــا س ـــي ناملىرىغ ـــابىق . ۋه پهخرى ـــوۋېتس ـــاقى  س ئىتتىپ

سى ھاۋا، تانكـا، قۇرۇقلـۇق، ئىچكـى ئىشـالر ئارمىيى سوۋېتئۇيغۇرلىرىدىن 

قاتـارلىق  مـايۇر، پودپولكوۋنىـك، پولكوۋنىـكتارماقلىرى بويىچه گېنېرال، 

كـۆپلهپ يېتىشـىپ  ئوفىتسـېرالريۇقىرى ۋه ئوتتۇرا دهرىجىلىـك ئۇنۋانـدىكى 

ــان ــهئۇدى . چىقق ــا، س ــانىيه، ئامېرىك ــۈركىيه، گېرم ــۇ يهرده ت ــۋهتته، ب ئهل

ئهرهبىســتانى ۋه باشــقا دۆلهتلهردىكــى ئىســتېداتلىق ئۇيغــۇر كىشــىلىرى ۋه 

 ...ئۇالرنىڭ پائالىيىتى توغرىسىدا بىرمۇ بىر سۆزلهپ بواللمايمىز

 راسـتىنىالالر بىـز ئۇيغـۇر: قويغۇم كېلىـدۇ سوئال ئۆزۈمگه–پهقهت ئۆز

ــالال –چــوڭ ــزگه ئ ــاالقلىق، قاششــاقلىق بى ــدۇق؟ ق چــوڭ ئىشــالرنى قىاللمام

تهرىپىــدىن بهخــش ئېتىلگهنمــۇ؟ شــۇنىڭغا ئىشــهنچىم كــامىلكى، ئۇيغــۇرالر 

ئـۇالر باشـقا . دۇنيادىكى ھهر قانداق ئىلغار ئىنسـانالر توپىـدىن قېلىشـمايدۇ

ـــاش ـــامهن ئوخش ـــانالرغا تام ـــ. ئىنس ـــانىيهت مهدهنىيى ـــۈش ئىنس تىگه ئۆتم

زاماندىكىدهكال ھهسسه قوشۇش ۋه يېڭىدىن يېڭى شانلىق تـارىخ يارىتىشـقا 

بۇنىڭ ئۈچـۈن مۇسـتهھكهم . ھهقلىق، بۇ تامامهن ئۇالرنىڭ قولىدىن كېلىدۇ

ــلهرگه  ــار مىللهت ــكهن ئىلغ ــا كهت ــا ئالغ ــۆزىنى تهرهققىياتق ــلهن ئ ــراده بى ئى
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ادىر، دېـمهك ئـادهم ئادهم ھهممىگه قـ. سېلىشتۇرۇش روھىال كېرهك، خاالس

ــدۇ ــارائىتنى يارىتى ــۇش. ش ــاپ بول ــڭ س ــان ھاۋانى ــۆزى نهپهس ئېلىۋاتق -ئ

ئـادهملهرگه،  قورقۇنچـاق، بولماسلىقى يهنىـال ئـادهمگه بـاغلىق، ئىرادىسـىز

ــار  ــت ي ــان بهخ ــقه ھېچقاچ ــىز خهلق ــدا، ئىرادىس ــپ ئېيتقان ــداقچه قىلى مۇن

 . بولمايدۇ

ئۈچۈن قانچىلىك زور  مهن» ئۇيغۇر ناۋايخانىسىدىكى چۈشلۈك چاي«

مېـنىڭچه، بـۇ ھهر بىـر . ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى يېزىپ ئولتۇرمايمهن

ئهقىل ئىگىسىگه ئايـان، دېمهكچىمهنكـى، بىزنىـڭ ئۇيغۇرالردىمـۇ ھـازىرقى 

ئهڭ ئىلغار، ئهڭ يېڭى تهپهككۇرىنىـڭ ئىگىلىـرى بـار  پېنىنىڭ–زامان ئىلىم

تېخىچه قـاالق تهپهككـۇر دۇنياسـىدا  ئادهملىرىمىز تااليلىغانبولسىمۇ، ئهمما 

ئوتتــۇرا ئهســىر ئېڭــى ۋه ياشــاش ئۇســۇلى تــېخىچه ئۇالرنىــڭ . ياشــاۋاتىدۇ

ــا بىــزگه ! ھه؟–زور پهرق نېمىــدېگهنبــۇ . ئۈســتىدىن ھۆكۈمرانلىــق قىلماقت

ئوخشاش ئىنسانىيهت تهرهققىياتىنىڭ ئومۇمىي سهۋىيىسـىدىن كـۆپ ئارقىـدا 

 ... لهر قانچىلىك؟ قالغان باشقا مىللهت

ئىتتىپاقىــــدىكى  ســــوۋېتموســــكۋا ۋه ســــابىق  ســــهۋهبتىن نــــېمه

ــــۆھپىلهرنى  ــــۇنچه زور ت ــــالىيلىرى ش ــــۇر زىي ــــۇرىيهتلهردىكى ئۇيغ جۇمھ

، بىز شۇالردهك بواللمايمىز؟ شۇالرنىڭ قېنىدا ئاشـۇ ئهقىللىـق، يارىتااليدۇيۇ

ــراق  ــۈگىمىگهن، بى ــى ت ــرىم ئهجــدادالرنىڭ گېن ۇنىــڭ ب ...؟ بىزدىچــۇبېجى

ــــهۋهبى زادى  ــــدهس ــــاللىرىم  ...؟نېمى ــــېرى خىي ــــرىلهپ ئويلىغانس ئىچكى

 ! بولدى بهس. چىگىشلىشىدۇ

مېنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇر » ئۇيغــۇر چايخانىســىدىكى چۈشــلۈك چــاي«

تېخىمۇ چۈشىنىش،  موسكۋانىمېنىڭ » چاي«بۇ . ئويلىنىشقا مهجبۇر قىلدى

 . ۇردىئاشۇ ئۇيغۇر مىللىتىمنى تېخىمۇ سۆيۈش ئىستىكىمنى ئاش

تهرهپـلهرگه، –تارقـاپ، ھهمـمه تهرهپ» چـاي«كهچ سائهت ئـونالردا 

يهر ئاستى پويىزنىڭ تېز سۈرئهتته يېنىـك سىلكىشـىگه . ئۆيلىرىگه قايتىشتى
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» ئۇيغـۇر ناۋايخانىسـى«مۇھهممهت ئوغلىنىڭ  نارىمانئهگىشىپ ئولتۇرۇپ، 

زىيـاپىتى ۋه ئانـا ۋهتهنـدىكى ئۈسـتى » چـاي«كى بۈگـۈندا بولۇپ ئۆتكهن 

چهلله بىلهن يېپىلغان سانسـىزلىغان قاپقـاراڭغۇ ناۋايخـانىالر، چايخـانىالر، 

ــاناۋايالرنىــڭ  ــدۈرگۈچ ئۆتنىــڭ تهپتىــدىن قىزارغــان  دوزاخق ئوخشــاش كۆي

 مونچــاق-مونچــاق قۇيۇلۇۋاتقــان شــۇرۇلداپقىپقىزىــل يــۈزلىرى، توختىمــاي 

، ئىشـلهتكهن قاپقـارا ئۈستۋاشلىرىكهتكهن  كىرلىشىپ تهرلىرى ۋه ئۇالرنىڭ

ھهممىسى ئوخشـاش بىـر ئۇيغـۇر بولسـىمۇ، . لۆڭگىلىرى كۆز ئالدىمغا كهلدى

 . ئۇالرنىڭ روھى، ھهتتا كۈندىلىك تۇرمۇشىغىچه پهرق ھهقىقهتهن زور ئىدى

 

 ئۈزۈلمهس مۇقام ساداسى

يىلنىــــڭ –1991مهركىزىــــي پوچتىخانىنىــــڭ تېلېگــــراف بىناســــىدا 

سـۆزلهر ياڭرىـدى، تېلېفـون كۈتـۈش -باشالپ ئۇيغۇرچه گهپ ئاخىرلىرىدىن

ـــدا  ـــتالرنىڭزالى ـــۈرۈمچى «: تېلېفونىس ـــۈرۈمچى!ئ ـــان » !، ئ دهپ چاقىرغ

ئــاۋازلىرى باشــقا دۆلهت ۋه شــهھهرلهرنىڭ نــامىنى چاقىرغــان ئاۋازلىرىــدىن 

پوچتىخانا خادىملىرىنىڭ تىلى ئۈرۈمچى، قهشقهر، ئـاتۇش، . ئېشىپ كهتتى

ــدىغۇ ــۈپ قال ــېلىال كۆن ــا خ ــهھهرلىرىمىزنىڭ نامىغ ــارلىق ش ــا قات  رۇس. لج

 دېگـۈدهكقىـزالر بـۇ ئىبـارىلهرنى ئـانچه قىينالمـايال پۈتـۈنلهي  تېلېفونىست

ئادهمنىـڭ كـۆز ئالـدىغا ئۇيغـۇر  دهرھـالالئۇيغۇر تهلهپپۇزىـدا ئىشـلهتكهچكه 

هت، سۆزلىشـىش نـۆۋىتىنى كۈتـۈپ ئولتۇرۇشـقان ھهر دۆل. قىزلىرى كېلهتتى

ـــرىگه  ـــڭ ئىگىلى ـــاڭالپ ئۇنى ـــارىلهرنى ئ ـــۇ ئىب ـــادهملهر ب ھهر ئىرقتىكـــى ئ

 . قىزىقسىنىپ قارىشاتتى

تۇرمۇش تىرىكچىلىكى يولىدا تىجارهت بىلهن بۇ شهھهرگه كېلىشكهن 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئانا ۋهتىنىگه بولغان سېغىنىش ۋه سۆيگۈسى ئىنتـايىن 

گۈدهك مانا مۇشـۇ پوچتىخانىغـا ئۇالر كۈنده دې. چوڭقۇر ھهم كۈچلۈك كېلىدۇ

بالىلىرىغا تېلېفون بېرىپ -ئانىلىرى، خوتۇن–كېلىپ ئۆز يۇرتلىرىدىكى ئاتا
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شـۇنىڭ . ئهھۋالىنى سوراپ تۇرۇشـنى ئـادهت قىلغـان يۇرتىنىڭئۇالرنىڭ ۋه 

ئــۇالر ئــادىتى . ســودا ئۇچــۇرى ئىگىلهيــدۇ بهســته-بىــلهن بىــرگه ئــۇالر بهس

بىـلهن،  تۇرۇشـقىنىمۇنچه تىلالپ –ئانچهبىرىنىڭ ئارقىسىدىن –بويىچه بىر

بىر يهرگه جهم بولسا، بولۇپمۇ بۇ پوچتىخانىدا ئۇچراشقاندا ئۆز ئارا ئهھـۋال 

ـــىدۇ ـــامىله قىلىش ـــاغىنىلهردهك مۇئ ـــېقىن ئ ـــىپ ي ـــىپ، قۇچاقلىش . سورىش

» دهردى«يهنىـال ئـۆزلىرى بىلىـدىغان  كۆڭـۈللىرىگهشۇنداقتىمۇ، ئۇالرنىڭ 

تــۈپ ئاساســى يهنىــال ئــۆز ئــارا  لهرنىــڭدردهبــۇ . يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ

كۆرهلمهسلىك ۋه ھهسهتخورلۇقتىن باشقا نهرسه ئهمهس، لېكىن ئـۇالر بـۇنى 

ســىرت پاراڭلىرىــدا  ســودىدىنئــۇالر . چاندۇرماســلىققا تىرىشــىدۇ ھهرگىزمــۇ

ۋهزىيىتــى، مۇســۇلمانالر دۇنياســى بىــلهن  سىياســىيدۇنيانىــڭ كۈنــدىلىك 

دىي، دىنىـي پهرقـى، ئوتتـۇرا ئاسـىيا تـۈركىي ياۋروپانىڭ ئـۆز ئـارا ئىقتىسـا

تارتىش –جۇمھۇرىيهتلىرىدىكى ئۆزگىرىش توغرىسىدا ئۆزى بىلگىنىچه تاالش

ئايلىنىــپ، چــۆرگىلهپ، دۇنيــادا ئۇيغــۇرالردهك ئۇلــۇغ مىلــلهت، . قىلىشــىدۇ

ئۇيغۇرالر تارىختا . ئادهت يوق–ئادىتىدهك ياخشى ئۆرپ–ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرپ

، يۈسـۈپ قهشقىرىيۈكسهك مهدهنىيهت ياراتقان، مهھمۇد دۇنيا بويىچه ئهڭ 

الر تېخــى ئىشــتان كىيىشــنى رۇســيازغــان چــاغالردا  كىتــاب ھــاجىپالرخــاس 

بىـز ھـازىر قـاالق مهدهنىيهتسـىز، ئىتتىپاقسـىز، پهقهت ئـۆز ئـارا . بىلمهيتتى

ــدهك خۇالســىگه كېلىشــىدۇ–بىــر ــدۇ، دېگهن ــۈچىمىز يېتى ــزگىال ك . بىرىمى

قهشقهرنىڭ تارىخىي ۋه مهدهنىيىتىدىن پهخىرلهنسه، ئاتۇشـلۇق قهشقهرلىك 

ئۆز يۇرتىنىـڭ تـارىختىكى ئورنىـدىن ھهمـده ھـازىرقى ئاتۇشـلۇقالرنىڭ ھهر 

ئىكهنلىكىــدىن ســۆز » يهھــۇدىي«قايســى جهھهتــته ئۇيغــۇرالردىن چىققــان 

ئېچىپ، ئـۆزلىرىنى ئۇچۇرسـا، غۇلجىلىـق يېقىنقـى زامـان تـارىخىنى كـۆككه 

ئۇنـداق تالىشـىپ، . ۈچ ۋىاليهت مىللىي ئىنقىالبىدىن ماختىنىـدۇكۆتۈرۈپ، ئ

–مۇنــداق تالىشــىپ، يهنىــال ئۆزلىرىنىــڭ ئوخشاشــال ھهمــمه يهرده قېقىنــدى

سوقۇندى بولۇپ يۈرۈشىدىكى سـهۋهب ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىتتىپاقسـىزلىقىدىن، 

چېچىالڭغۇلۇقىـــدىن بولغـــان دهپ ھۆكـــۈم قىلىشـــىدۇ، ئهپسۇســـلىنارلىقى 

بۇنى بىلىپ تۇرۇپ يهنىـال ئۆزلىرىنىـڭ خـۇيىنى تاشـلىمايدۇ،  شۇكى، ئۇالر

74



 
 

 خىياللىرى موسكۋا جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

ئۇيغۇرشۇناسى ئۇيغۇر  رۇسبىر كۈنى مهلۇم بىر مهشھۇر . ئۇنى ئۆزگهرتمهيدۇ

تارىخىي ۋه تىلـى ئۈسـتىدىكى ئىلمىـي مۇزاكىرىـده ئـۆز نـۇقتىئىنهزهرلىرىنى 

هڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ ئ«: بايان قىلىۋېتىپ دېگهنلىرى ھېلىمۇ ئېسىمده تۇرۇپتـۇ

چــــوڭ بهختســــىزلىكى، ئۇالرنىــــڭ ئورتــــاق، مۇســــتهھكهم يۇرتۋازلىــــق 

كۈچلۈك بولغانلىقىدا، باشقا مىللهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا بـۇ  پسىخىكىسىنىڭ

 پسىخىكىسـىئۇيغۇرالرنىـڭ يۇرتۋازلىـق . ئهھۋال ئۇيغۇرالردا ئاالھىـده ئېغىـر

ه باشـقا ھهر قاچان ئۇالرنىڭ ئورتاق روناق تېپىشى، ئورتـاق گۈللىنىشـىگه ۋ

، پسـىخىكائۇيغۇرالردىكى ئورتاق . نۇرغۇن مۇھىم ئىشلىرىغا توسقۇن بولغان

زىيـــاده پهخىـــرلىنىش ۋه  ھهددىـــدىنئۆزلىرىنىـــڭ شـــانلىق ئۆتمۈشـــىدىن 

ئهھۋالىنىڭ قانداق بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزهر،  مهۋجۇتئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى 

ىـڭ ھهر بىـر ئۆزىنى يهنىال دۇنيـادىكى ئهڭ ئىلغـار خهلـق ھېسـابالش روھىن

قانائهتچان ئۇيغۇرنىڭ قهلب قېتىغا چوڭقۇر ئورنـاپ كهتكهنلىكىـده، ئهگهر 

پاراسـهت بىـلهن مۇشـۇنداق روھ بىرلهشسـه، ئىتتىپـاقلىق، –ئهقىل زامانىۋى

ــــۆزلىرىنى  ــــاق مهقســــهت ئۈچــــۈن ئ ــــلهن ئورت ئۇيۇشــــقاقلىق روھــــى بى

ىكلىرىنى تهشكىللىيهلىسه، ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ روھىيىتىدىكى بارلىق كېسـهلل

 »!داۋاالپ، پارالق كېلهچهككه قاراپ ماڭغان بولغان بوالتتى

ــا –1993 ــاكىمه يىغىنىغ ــي مۇھ ــتانغا ئىلمى ــازدا ئۆزبېكىس ــى ئهتىي يىل

دا كېتىۋېتىــپ » مۇســتهقىللىق مهيــدانى«بارغــان چېغىمــدا، تاشــكهنتنىڭ 

تاسادىپىي تونۇشۇپ قالغان بىر ئۆزبېك شهرقشـۇناس پروفېسسـور، ئوتتـۇرا 

ئاسـىيا تـۈركىي خهلقلىرىنىــڭ ئۆتمۈشـى ۋه بۈگــۈنى توغرىسـىدا مهن بىــلهن 

دۇنيادا ئۆز مىللىتىنى، ئۆز ۋهتىنىنى سـۆيمىگهن ئـادهمنى «: لىپمۇنازىره قى

ـــۇن؟ ـــى بولس ـــادهم دېگىل ـــىگه ئ ـــادا ! قانداقس ـــىمچه، دۇني ـــڭ قارىش مېنى

ۋه  شۋېتسـارىيهئۇلۇغ جاي يوق، مهيلى ئامېرىكا، مهيلـى  ئۆزبېكىستانىمدهك

 ئۆزبېكىسـتانىمدهكياكى يهنه باشقا كاتتـا جـايالر يهنىـال مېنىـڭ قهدىـردان 

ــى ئهم ــدادلىرىمنىڭ قېن ــۇنداقال ئهج ــڭ ش ــتان مېنى ــۈنكى ئۆزبېكىس هس، چ

ــرى ســهمهرقهنتلىك،  ــزلهر ئىلگى ــۇپرىقىم، بى ــا ت ــۇقهددهس ئان ــۈلگهن م تۆك
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بىرىمىـزگه نهپـرهت –دېيىشىپ، بىر نامهنگهنلىك، تاشكهنتلىكبۇخارالىق، 

. شـۇنىڭ بهدىلىـگه بىـزلهر خارابالشـتۇق. كۆزلىرىمىز بىلهن قاراشقانىكهنمىز

هركى، ھازىر كىـم سـهن ئـۇ يهرلىـك، مهن بـۇ يهرلىـك دهپ يۇرتۋازلىـق مهگ

ئـۇ . ىـدىدېگهن» قىلسا، مهن شـۇنى مىللىتىمنىـڭ دۈشـمىنى ھېسـاباليمهن

ئۇيغـــۇرالر ئۇلـــۇغ خهلـــق، «: يهنه غاڭزىســـىنى قـــاتتىق بىـــر ســـورىۋېتىپ

بىرىمىزنـى –قاراڭ، بىـز ئىككىمىـز بىـر. بوۋىلىرىمىز بىردۇر–بىزلهرنىڭ ئاتا

، دېـمهسبـۇ يهرده ھـېچكىم سـىزنى ئۇيغـۇر . چۈشـىنهلهيمىزكهنيۈز  يۈزده

بهلكــى مهن ســىلهرنىڭ ۋهتىنىڭالرغــا بارســام مېنــى كىشــىلهر ھــېچ ئۆزبېــك 

كهچــۈرۈڭ، . بىرىمىزنــى ئــۆز كــۆرهرمىز، خــاالس–دېــمهس، قىسقىســى، بىــر

ــۇم بــار ــتۇم، بىــر گهپنــى ســىزگه ئېيتق ســىلهر ئۇيغــۇرالر نېمــانچه . دوس

ــ ــىز، ت ــرئىتتىپاقس ــۇر بى ــڭ –ۆت ئۇيغ ــۈڭالرنىبىرىڭالرنى ــىلهر،  كۆت كواليس

ــىي  ــتىڭالرشهخس ــر مهنپهئى ــۈن بى ــىلهر–ئۈچ ــى ساتىس ــىلهرده . بىرىڭالرن س

تاشـكهنتته يۈرگىنىمـده . ئىـكهن جۈدهكهمھهسهتخورلۇقتىن باشقا نهرسىلهر 

ــاقلىرىم  ــاتمۇ) دوســتلىرىم دېمهكچــى(ئۇيغــۇر ئورت ــددىيهتلهرگه –ق قــات زى

بىــرى بىــلهن –بارســام ئــۇ يهردىمــۇ بىــر بېشــكهككهئاتــا، -ئالمــا. تولغــانتى

تـــۈركىيه، . كـــۆردۈمتالىشـــىپ، دۈشمهنلىشـــىپ يۈرۈشـــكهن ئۇيغـــۇرالرنى 

سهئۇدى ئهرهبىستانى ۋه باشقا جايالردىمۇ ھهم شـۇنداق، مېـنىڭچه، سـىلهر 

ــدى ــۇالر ئى ــاڭالر ب ــداق قىلمىس ــداقمۇ . ئۇن ــته قان ــان مىللهت ــۈك بولمىغ ئۆمل

مېــنىڭچه، بۇنىــڭ بىــرال ســهۋهبى بــاردۇر، يهنــى ...  !ئىســتىقبال بولســۇن؟

سىلهرده شهخسىي مهنپهئهت ئېڭى جۈده كۈچلـۈك، ئـۆزىنى قۇربـان قىلىـش 

بىز ئۆزبېكلهردىمۇ شهخسىيهتچىلىك ئېغىر، لېكىن بىـزلهر . روھى جۈده كهم

بۇنى تۈزىتىمىز، چۈنكى، بۇ بىزدىكى دۆلهتلىـك ئىسـالھات پىالنىنىـڭ بىـر 

خـــاس خاتـــالىقالرنى تۈزىتىـــپ،  ئۆزۈڭالرغـــابولســـا، قىســـمى، ســـىلهرده 

 . ىدىدېگهن» ئوڭلىيالىساڭالر سىلهر روناق تاپااليسىلهر مهنىۋىيىتىڭالرنى

ـــاخىرى  ـــالىمالر دېگهنـــدهك، ســـاناپ كهلســـهك ئ ھهقىـــقهتهن بـــۇ ئ

ئىللهتلىرىنىـــڭ ئـــۆز  زىــددىيهتۋازلىقچىقمايــدىغان بىزدىكـــى تـــۈگىمهس 
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ــــاجىئهل ــــك پ ــــدىرىمىزنى قانچىلى ــــۇ تهق هرگه دۇچــــار قىلغــــانلىقىنى، ب

پــاجىئهلهردىن ئىللهتلىرىمىزنىــڭ تېخىمــۇ كۆپىيىــپ، گويــاكى شىپاســىز 

مىللىتىمىزنىـــڭ روھىـــي دۇنياســـىنى خارابالشـــتۇرۇپ،  كهبـــىكېســـهللىك 

ــۇ  خۇنۈكلهشــتۈرۈپئاجىزالشــتۇرۇپ ھهم  ــزگه بهكم ــۋاتقىنى ھهر بىرىمى بېرى

 . ئايان

ئاتالغۇنىــڭ  دېـگهن» ئۇيغـۇر«ئـالىمالر مىللىتىمىزنىـڭ بۈيـۈك نــامى 

ـــدا  ـــۆرۈپ، ئهڭ ئاخىرى ـــهندۈرۈپ ك ـــىپ چۈش ـــل يېش ـــىنى ھهر خى مهنىس

بـۇ « مۇقىمالشـتۇرغاندا، مهنىلهرنـى دېـگهن» ئۇيۇشقاق«، »ئىتتىپاقلىق«

 سـوئالنى دېـگهن» يـوق؟–مىللهتنىڭ ئهسلى ماھىيىتىده بۇ مهزمۇنالر بـارمۇ

بولغىيمىـدى؟ مېـنىڭچه، ئىتتىپـاقلىق، ئۇيۇشـقاق، بىرلىـك  قويۇپ كۆرگهن

دېگهنــدهك مهنىلهرنــى ئــۆزىگه مۇجهسسهملهشــتۈرگهن نــام بىــلهن ئاتالغــان 

. مىللهت دۇنيـادا پهقهت بىـرال بىزنىـڭ سـۆيۈملۈك مىللىتىمىـز بولسـا كېـرهك

 ! ئهپسۇسلىنارلىقى، بىز ھازىر بۇ نامغا مۇناسىپ ئهمهس

ىــز ئۆزىنىــڭ مــۇرهككهپلىكى بىــلهن بىزنــى بىزنىــڭ ئېتنىــك تهركىبىم

ئاالھىـــدىلىكلهرگه ئىـــگه قىلغـــان بولســـا، يهنه بىـــر  گېنېتىـــكئهقىللىـــق 

تهرهپتىن، ئۇ بىزنىڭ بۈگۈنكىـدهك زىـددىيهتلىك روھىـي دۇنيـايىمىزنى ۋه 

ـــي  ـــىخىكىمىزنىمىللى ـــهكىللهندۈرگهن پس ـــال. ش ـــدا،  قوپ ـــپ ئېيتقان قىلى

ىياده نـامراتلىق قاتـارلىق تهرهپـلهر ز ھهددىدىنساۋاتسىزلىق، قاششاقلىق، 

. خــاراكتېرىمىزنى تېخىمــۇ كــۈچهيتتى زىــددىيهتۋازلىققوشــۇلۇپ، بىزنىــڭ 

ئهپسۇسكى، ساۋاتسىز ئاھالىمىز بىر چهتته قايرىلىپ قېلىپ، مىللىتىمىزنىڭ 

روھىي ئىنژېنېرلىرى بولغان زىيالىيلىرىمىز، يازغۇچىلىرىمىز، ئـالىملىرىمىز، 

ــهنئهتكارلىرىمىز،  ــتىس ــا غهرق بولۇش ــددىيهت قاينىمىغ ــۇ زى . مهمۇرلىرىمىزم

بولــۇپ، ھهممىنــى دېمهكچــى  ئــازچىلىقئهلــۋهتته بۇنــداق كىشــىلهر يهنىــال (

بىـرىگه –قىلىشىپ، بىر گۇرۇھۋازلىقيۇرتۋازلىق يهتمىگهندهك ). ئهمهسمهن 

بـۇ . بىرىنى ئورىغا تىقىشنىڭ، پۇتالشنىڭ كويىغا چۈشـتى–ئورا كوالپ، بىر

ــر رهزىــل  ــدا قوللىنىلغــان بهزىبى ــادهم نومــۇس  ۋاســىتىلهرنىيول ئېيتىشــقا ئ
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» ئـاقنى قـارا، قـارىنى ئـاق«شـۇنچىلىك قهبىھكـى،  ۋاسـىتىلهرئـۇ . قىلىدۇ

–ھهتتـا بىـر بهدنـامالربـۇ . چاپاليدۇ بهتنامبىرىگه ئهشهددىي –قىلىپ، بىر

–ىشىلىك تۇرمۇشى، شهخسىيىتى، ئىجتىمائىي ساالھىيىتى، سـۆزبىرىنىڭ ك

 سـوئالنى دېـگهن نـېمهبۇنىڭ تـۈپ مهنبهسـى . ھهرىكىتىگه بېرىپ تاقىلىدۇ

قۇربـان «. مـۇمكىنبېـرىش  جـاۋابدهپ » شهخسـىي مهنـپهئهت«: قويغاندا

بولمىغـــان ئادهمـــدىن ۋاپـــا، ســـاداقهت ۋه ياخشـــىلىقمۇ » بېـــرىش روھـــى

. بولمايـدۇ ئابرۇيمۇتاپقان مىللهتته  تهركىبهملهردىن بۇنداق ئاد. كهلمهيدۇ

ماقالىنىـــڭ  دېـــگهن» ســـۇ بېشـــىدىن الي بولىـــدۇ«بىـــز ئۇيغـــۇرالردىكى 

ھهمـمه ئىشـنى مـولال بىـلهر، مـولال «. ھهقىقهتهن توغرىلىقىنى ھېس قىلدىم

دهك، ئاڭلىق ئادهملىرىمىزنىڭ ھهممىنى بىلىـپ دېگهن» قوپۇپ كۆلگه سىيهر

ساۋاتســـىز خهلقنىـــڭ  كۈرمىڭلىغـــانگهننـــى قىلىشـــى، تـــۇرۇپ، ئـــۆزى بىل

ـــتۇردى ـــۇ ئېغىرالش ـــهللىكلهرنى تېخىم ـــدىكى كېس ـــۇزالر، . روھىيىتى فرانس

ـــزالر ـــاپ، ئىنگلى ـــ، نالروي ـــۆزلىرىنى رۇس ـــڭ ئ ـــۈركلهر ۋه گېرمانالرنى الر، ت

قىلىش روھى ھازىرچه بىـزگه تېخـى تولـۇق ئايـان بولمىسـىمۇ،  ئوپېراتسىيه

، ئۆزىنى قۇربـان بېـرىش روھـى ئهركسۆيهرئۇالرنىڭ شانلىق ئىجادچانلىق، 

ــاتونۇش ئهمهس ــزگه ن ــت، ھهر . بى ــز ھهر ۋاقى ــۇتبى ــۇ  مىن ــۆزىمىزنى ئاش ئ

مهن . كېـرهك سېلىشتۇرۇشـىمىزكۈچلۈك، قۇدرهت تاپقـان مىللهتـلهر بىـلهن 

 : ق ئارزۇ قىلىمهنبهزىده شۇندا

مىللىتىمنىـــڭ خاراكتېرىـــدىكى ئـــۆز −مېنىـــڭ ســـۆيۈملۈك خهلقىـــم 

ــىيهتچىلىك  ــىزلىق، شهخس ــۇ ئىتتىپاقس ــان ئاش ــۆر قېزىۋاتق ــېلهچىكىگه گ ك

قاتارلىق مىللهتلهر بىراقال يوقالسا، مىللىتىم دۇنيادا قايتىدىن بىر تۆرهلگهن 

ئۈچۈنـدۇر يهنه بـۇ كېسـهلچان مىللىتىمنـى بهك  نېمهلېكىن مهن  !ھه–بولسا

ئهيىبلهشنى خاالپ كهتمهيمهن، يهنه بىر تهرهپتىن ئۇنىڭ روھى دۇنياسـىدا 

ـــال  ـــڭيهنى ـــۇتلهق  ئالىيجانابلىقنى ـــتۈنلۈكنىم ـــدىغانلىقىغىمۇ  ئۈس ئىگىلهي

ئىـــــدراكنىڭ –ئاجايىـــــپ ئهقىـــــل ۋۇجۇدىغـــــا، ئۇنىـــــڭ ئىشـــــىنىمهن

ه ئۇنىڭدىكى شهخسىي رىقابهت ئىجابىي بهزىد. يوشۇرۇنغانلىقىنىمۇ بىلىمهن
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ــدۇ ــاپ قالى ــۇ ئوين ــۇ يهنىــال قهدىمكــى ئهجــدادالرنىڭ . رولم ، ئىقتىســادىيئ

 . مهدهنىي رىقابهت روھىنى چىڭ ساقلىغانىدى

تـارىخىي تهرهققىيــات قـانۇنىيىتى تارىخنىــڭ تهكرارلىنىدىغانلىقىــدىن 

ا ئهسـىرلهردىكى قهدىمكى ۋه ئوتتـۇر: ئىبارهت ھهقىقهتنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ

بىــــلهن شــــهرقنىڭ ئىقتىســــاد ۋه مهدهنىــــيهت  غهربئهجــــدادلىرىمىزنىڭ 

–20ئالماشتۇرۇشىدا ئوينىغان ئۇلۇغ رولىنىـڭ بىۋاسـىته ۋارىسـى سـۈپىتىده 

يىللىرىـدا بىزنىـڭ ساۋاتسـىز تىجـارهتچىلىرىمىز ئۆزلىرىنىـڭ –90ئهسىرنىڭ 

. قىلـدى نامايانىم نى يهنه بىر قېت» خاراكتېرلىك سودا تاالنتى ئىرسىيهت«

قوپـال ئىبـارىلهرنى ياغـدۇرۇپ  ئېغزىـدىنبىزنىڭ ئۇيغۇر تىجـارهتچىلىرىمىز 

، بىر مهھهل موسكۋانىڭ يۈرۈپبىرى بىلهن مۇشتلىشىپ –تۇرۇپ، ھهتتا بىر

ــاكۇ«، »ئۆزبېكىســتان« موســكۋادىكىمهركىزىــي پوچتىخانىســى ۋه  ــا » ب غ

. دائىملىـق خېرىـدارلىرى بولـۇپ قالـدى رېستورانالرنىڭئوخشاش ئاساسلىق 

ـــورگ-ســـانكىت، قازانســـكىي، كىيىۋســـكىي ـــى،  پېترب ـــويىز ۋوگزاللىرىن پ

قاتـــارلىق خهلقئـــارالىق ۋه ئىچكـــى  ۋنوكـــوۋا، دامادېـــدوۋا، شـــېرمىتىۋا

 ئالدىـدىكى رېستورانىنىڭ» ئۆزبېكىستان«. ئايروپورتالرنى كونترول قىلدى

 خـۇددىئۈسـتىده  رېشـاتكىلىرى نىـڭ چىرايلىـق تۆمـۈر» گۈلزارلىق كوچـا«

ــۆۋرۈكته ــاكىلىرىنى  دۆڭك چېكىشــىپ،  پۇرۇلدىتىشــىپئولتۇرۇشــقاندهك تام

 ئۇيغـۇر مۇقـام رېسـتورانىدا» ئۆزبېكىسـتان«. توپ بولۇپ ئولتۇرۇشتى–توپ

بۇ جـاي بىـراقال . ئۇيغۇرچه پاراڭالر قاپلىدى رېستوراننى. كۈيلىرى ياڭرىدى

ئاساسـلىقى تـۈركىيه، ئوتتـۇرا ئاسـىيا، سـهئۇدى (پۈتكۈل دۇنيا ئۇيغۇرلىرى 

نىـڭ ئۇچرىشـىدىغان ) ئهرهبىستانى ۋه باشقا ئهللهردىـن كهلـگهن ئۇيغـۇرالر

، ئهزهربهيجان، ئۆزبېـك، گورزىدىنچېچهن،  پۈتكۈلمهركىزىگه، شۇنداقال 

نـــى پىچىـــدىغان مهركىـــزىگه » تىجـــارهت تهقـــدىرى« ڭمافىيلىرىنىـــ رۇس

ـــدى ـــۆز . ئايالن ـــڭ ئاشـــۇ ئ ـــاتبىزنى ـــۇ-ئ ـــدىغان  جۇنىنىم ـــۈزۈك يازالماي ت

ـــۇرۇپ،  ـــدىتىپ ئ ـــۇق ھېســـابلىغۇچنى تاقىل تىجـــارهتچىلىرىمىز ئېلېكترونل

–چه گهپلهر بىلهن ھهر خىل ئىمارۇسپۇال –ناھايىتى تېزال ئۆگىنىۋالغان چاال
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تىللىـق كىشـىلهر بىـلهن ئـاالقه قىلىشـتى  رۇسپ بىرلهشـتۈرۈ ئىشارهتلهرنى

ئۇيغۇرلىرى ۋه ياكى ئۆزبېك بالىلىرىنى تهرجىمانلىققـا  سوۋېتياكى يهرلىك 

ـــــالالپ ئىشـــــلهتتى ـــــڭ ســـــودا ئىشـــــلىرىنى . ي موســـــكۋادا ئۇيغۇرالرنى

ـــۇرالر،  ـــىيادىكى ئۇيغ ـــۇرا ئاس ـــان ئوتت ـــدىن خهۋهر تاپق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى

ـــا ـــۈركمهنلهر ھهتت ـــۆزبېكلهر، ت ـــۇ  ئ ـــىپ، ب ـــكۋاغا كېلىش ـــازاقالرمۇ موس ق

ـــتورانالرنىڭ ـــلىدى رېس ـــقا باش ـــدىغا توپلىشىش ـــىپ، . ئال ـــا ئهگىش بۇنىڭغ

بـۇ ئادهملهرنىـڭ . ئۇيغۇرالرنىڭ سودا تـورى تېخىمـۇ كېڭىيىشـكه يۈزلهنـدى

، شـۇكىيېـرى  قىزىـق. ھهممىسى ئۇيغۇر ئۈچـۈن ئۈنۈملـۈك خىـزمهت قىلـدى

ــىڭىز،  ــا بارس ــاكى ئايروپورتق ــا ي ــا ۋوگزالغ ــادىمالر، ھهتت ــى خ ــۇ يهردىك ئ

ساقچىالرمۇ بىر قاراپال ئـۇالرنى تونۇۋېلىـپ، ئىللىـق مۇئـامىله قىلىشـىدىغان 

. بېيجىڭغـا ماڭـدۇردى–بۇ تىجارهتچىلهر ماللىرىنى دهسلهپ شـهرقته. بولدى

 پىراگاالرغــا، بۇداپېشــتۋارشــاۋا، ســوفىيه، –بــۇ يــول ئېتىلســه غهربــكه

 دېيهرلىـكمـى تهگمىـگهن جـايالر يـوق بۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ قهدى. ماڭدۇرۇشتى

ئىتتىپـاقى  سـوۋېتياۋروپـا شـهھهرلىرى ۋه يـول ئۈسـتىدىكى سـابىق . ئىدى

ـــهھهرلىرىده،  ـــڭش ـــڭچۆللىرىـــده،  رۇمىنىيىنى پاتقـــاقلىق  ئوكرائىنىيىنى

 ئهتىرگۈللـــۈكئورمانلىرىـــدا، ۋارشـــاۋانىڭ  ىيىنىڭرۇســـبلوســـازلىقلىرىدا، 

 . ۇيغۇرالرنىڭ ئاياغ ئىزلىرى قالدىۋوگزاللىرىدا ئ سوفىيىنىڭكوچىلىرىدا، 

بىر ئىـش ھـازىرغىچه ئېسـىمدىن چىقمايـدۇ، بىـر كـۈنى بىـر تونـۇش 

تىجارهتچىنىڭ ئۆيىگه بـاردىم، بـۇ ئـۆيگه ئـۈرۈمچى ۋه قهشـقهردىن چىققـان 

. قىزغىن پـاراڭالر بىـلهن ئولتۇرۇشـتۇق. سهككىز ئادهم يىغىلىپ قاپتۇ–يهتته

ــۋال ــازار ئهھ ــاجىم ب ــر ھ ــقهرلىك بى ــازار قهش ــى ب ــپ، يېڭ ــۆزلهپ كېلى ىنى س

 ياشــانغانراقشــۇنىڭ بىــلهن يهنه بىــر . ئېچىشــنىڭ گېپىنــى قىلىــپ قالــدى

ــىدىن  ــاجىم سومكىس ــىپھ ــپ  پۈرلىش ــىنى چىقىرى ــا خهرىتىس ــكهن دۇني كهت

ده، سابىق سوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن چېگرىـداش –ئۈستهل ئۈستىگه يايدى

ئىزدهشـكه باشـلىدى ۋه دۆلهتلهرنى، ئـۇالر بىـلهن تۇتۇشـىدىغان يـولالرنى 

تۆمــۈر يــول بولمــاي قالســا، تاشــيول بىــلهن مــال يۆتكهيــدىغانلىقىنى، ئۇمــۇ 
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، بـۇ دېمهكچىمهنكـى. بولمىسا دېڭىـز ئـارقىلىق يۆتكهيـدىغانلىقىنى ئېيتتـى

ــوۋاي ــدىكى  ب ــۇ خهرىتى ــا ش ــايتتى، ئهمم ــى ئوقۇيالم ــدىكى خهتلهرن خهرىتى

بهلگىلهر ئـارقىلىق تۆمـۈر يـول، تاشـيولالرنى پهرق ئېتهلهيتتـى، ئۇنىڭـدىن 

ئۇنىڭ ئاشۇنداق ئىزدىنىش روھى . ئۆزىگه يول تاپااليدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

لهر دېمىسـىمۇ شـۇ كـۈنلهرده بـۇ ئـادهم. ھهر قانداق ئادهمنى قايىـل قىالتتـى

ــتېخىيىلىك ــهرقته  س ــۇنى ش ــپ، ئ ــكۋانى مهركهز قىلى ــىمۇ موس ــۈرده بولس ت

سىبىرىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيه ئارقىلىق جۇڭگو بىلهن، غهربته شهرقىي ياۋروپا 

ــدۇرۇپ  ــلهن ئايالن ــپبى ــىيا ۋه  ئهكېلى ــك ئاس ــارىلى،  ئهرهبكىچى ــرىم ئ يې

، تايالنـد، جهنۇبىي ئاسىيا شۇنداقال سىنگاپور ئارقىلىق شياڭگاڭ، يـاپونىيه

ئاسـىيا چـوڭ –قاتارلىق رايون ۋه دۆلهتلهرنى تۇتاشتۇرۇپ، ياۋروپا مااليشىيا

ئۇيغـۇرالر . قۇرۇقلۇقىنىڭ چوڭ بىر سـودا چهمبىرىكىنـى ھاسـىل قىلغانىـدى

بىلهن » يولى يىپهك«تاپقان بۇ ھازىرقى زامان  تهركىب سودىدىنھهر خىل 

 تىنچتۇتاشتۇرۇپال قالماي، ئاسىيانىڭ ھاۋا بوشلۇقى، قۇرۇقلۇقىنى –ياۋروپا

ــزالردا  ــارا دېڭى ــۈزدىئوكيــان، ھىنــدى ئوكيــان، كاســپىي دېڭىــزى ۋه ق . ئ

كى كۈنده بۇ ئۇيغۇرالر گهرچه ئاللىقاچـان موسـكۋانى تاشـالپ ئوتتـۇرا بۈگۈن

ئاسىياغا يۈزلهنگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ تهسـىرى خېلـى ئادهملهرنىـڭ 

 . ئېڭىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى

ـــــۇر ئويالندۇرســـــا، ئۆزب ـــــى چوڭق ـــــڭ ســـــۆزى مېن ېـــــك ئالىمنى

ــده  ــدلهرنى پهي ــده يېڭــى ئۈمى ــارىتى مهن ــارهتچىلىرىمىزدىكى ســودا ماھ تىج

تــارىختىن بۇيــان ئىتتىپاقســىزلىق ئاساســلىق ئامىــل  ھهقىقهتنىمــۇ. قىالتتــى

سۈپىتىده تهقـدىرىمىزنى خـانىۋهيران قىلغـانلىقى ھهممىـگه ئايـان بـولمىش 

خـاراكتېرى  سـاتقۇنلۇقنادانلىق، شهخسـىيهتچىلىك، چىرىكلىـك، . پاكىت

ئـارا ھـاالكهت –بىرىمىزگه ئـۆز–بىلهن ئىتتىپاقسىزلىق ئىللىتى بىرلىشىپ بىر

ـــدىغا ـــجهزلهر شـــهكىللهندىئېلىـــپ كېلى ـــز ئۈچـــۈن چـــوڭ . ن مى ـــۇ، بى ب

بۇ بهختسـىزلىكىمىزنى ئاخىرالشـتۇرىدىغان بىردىنبىـر . بهختسىزلىك بولدى

ئهسـىرگه خـاس ئـاڭلىق، مهدهنىيهتلىـك، –20يول، نادانلىقنى تۈگىتىـپ، 
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خهلق ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربـان قىلىـش روھىغـا –، مىللهتتهپهككۇرلۇقئىلغار 

ن، سـىرتقى مـۇھىتتىكى ئۆزگىرىشـلهردىن خهۋهردار ئىگه، دۇنياغا يۈزلهنگه

 . ئۇيغۇر بولۇپ شهكىللىنىش ئىدى

يهنه بىر ياقتىن ئالغانـدا، ئهگهر ئاشـۇ تىجارهتچىلىرىمىزنىـڭ ئىلغـار 

ــان يېڭــى يــول  تهرىپــى بولغــان جانــدىن كېچىــپ رىقابهتلىشــىدىغان، ھام

لســا ۋه بو پسىخىكىســىئىزدهيــدىغان روھــى مىللىتىمىزنىــڭ ئورتــاق مىللىــي 

، پاراسـهتلىكلىكى-ئهقىـلياكى ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ئاتۇش خهلقىنىـڭ 

ـــى،  ـــدىغان روھ ـــڭ تۇرى ـــۆزىده چى ـــك، س ـــڭ ئىرادىلى ـــوتهن خهلقىنى خ

روھــى، قهشــقهرلىكلهرنىڭ  يېڭىلىقــپهرۋهرئىلىلىقالرنىــڭ مهدهنىيهتــپهرۋهر، 

 مىــجهزى، ئاقســۇلۇقالرنىڭ تىرىشــچانلىقى بىــلهن تاكتىكىچــانلىق، ھوشــيار

ــجهزى،  ــا مى ــىغا پۇخت ــۆز ئىش ــڭ ئ ــۇليهكهنلىكلهرنى ــڭ –قۇم تۇرپانلىقالرنى

ــۇق ــاق–ئوچ ــڭ ئىتتىپ ــلهن كهلپىنلىكلهرنى ــى بى ــۋار روھ ــورۇق، جهڭگى –ي

–ئۆملــــۈكى، ئۈرۈمچىلىكلهرنىــــڭ يېڭىلىــــق يــــارىتىش روھــــى، ئالتــــاي

چۆچهكلىكلهرنىڭ ئهركىـن، مهرد مىـجهزى قاتـارلىق ئاالھىـدىلىكلىرىمىز ۋه 

، بىــر ئورتــاق مىللىــي يۇغۇرۇلــۇپقوشــۇلۇپ،  لىرىمىزپســىخىكىيهرلىــك 

ــا گــۈللىنىش ئارزۇســىغا  پســىخىكىغا ئايالنســا، ئۇيغــۇر خهلقــى چوقــۇم قايت

 . يېتهلهيدۇ

 

 »مهڭگۈلۈك يالقۇن«تېمى يېنىدىكى  كىرىمېل

ــدىكى  ــۇزېي يېنى ــنىن م ــللې ــا  كىرىمې ــويالپ ئارق ــى ب ــارىيى تېمىن س

باغچىســى  ئالېكساندىروۋىســكىيئىشــىكىگىچه بولغــان ئارىلىقتــا مهشــھۇر 

ئـانچه چـوڭ،  بـاغچهموسكۋا شهھىرىنىڭ ئهڭ مهركىزىدىكى بـۇ . جايالشقان

. ھهشهمهتلىك بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ داڭقى پۈتكۈل دۇنياغا پۈر كهتكهن

خىـل گـۈللهر پـورهكلهپ ئېچىلىـپ، –ھهر يىلى باش يازدا بۇ باغچىدا خىلمۇ

گـــۈزهل مهنزىرىســـى بىـــلهن  بۇلبـــۇلالر سايرىشـــىدۇ، ئـــۇ، ســـۈرهتتهك
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گۈللـــۈكنى چۆرىـــدهپ ياســـالغان . تاماشـــىبىنالرنى ئـــۆز قوينىغـــا تارتىـــدۇ

–ئورۇندۇقالردا ئادهملهر گۈللهرنى تاماشا قىلغاچ دهم ئېلىشىدۇ يـاكى جـۈپ

جــۈپ بولــۇپ ئولتۇرۇشــۇپ گۈلــدهك ھايــات ۋه گــۈزهل ئهســلىمه لهززىــتىگه 

ملىك بهخش ئېتىـدىغان بـۇ ئادهملهرگه مۇھهببهت ۋه خاتىرجه. چۆمۈلىشىدۇ

توغرىسىدا كـۆپلىگهن شـائىرالر يـارقىن مىسـراالرنى، مۇزىكـانتالر ئهڭ  باغچه

يىگىتلهرنىڭ ئورتاق ھاياتقـا بولغـان –قىز. لىرىك مۇزىكىالرنى قالدۇرۇشقان

قهدىمى مۇشۇ باغچىدا بېسـىلىدۇ، ئۇنـداق بولمايـدىكهن، ئۇالرنىـڭ  تۇنجى

 كىرىمېـلچۈنكى، بـۇ باغچىـدا، يهنـى . توي قىلغانلىقى ئېتىراپ قىلىنمايدۇ

تېمىنىـــڭ يېنىـــدا مهرمهر تاشـــتىن ياســـالغان ســـۇپىنىڭ ئوتتۇرىســـىدىكى 

بــۇ ئــوت . دىــن ئاجايىــپ كۈچلــۈك بىــر ئــوت يــالقۇنالپ تۇرىــدۇ» يۇلتــۇز«

مانـا بـۇ سـابىق . ده ھاياتقا بولغان يالقۇنلۇق مـۇھهببهت ئويغىتىـدۇئادهملهر

ۋهتهن ئۇرۇشـىدا قۇربـان بولغـان سانسـىزلىغان  ئۇلۇغئىتتىپاقىنىڭ  سوۋېت

مهڭگۈلۈك «ئىنقىالبىي قۇربانالر خاتىرىسى ئۈچۈن يېقىلغان دۇنياغا مهشھۇر 

ئوتنىـڭ  باغچىسىغا كىرگهن كىشى مۇشۇ ئالېكساندىروۋىسكىي. دۇر» يالقۇن

. ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭغـا بىـر پهس ئېغىـر سـۈكۈتته قـاراپ تۇرمـاي قالمايـدۇ

تـارام يـاش –دهسـته گـۈللهرنى قويـۇپ، كۆزلىرىـدىن تـارام–بهزىلهر دهسته

 . تۈنسىز ماتهمگه چۆمىدۇ–تۆككهن ھالدا ئۈن

ئورتـاق . بۇ يهرده كۈنىگه سانسـىزلىغان خـاتىره سـۈرهتلهر تارتىلىـدۇ

يىگىـتلهر تـوي كۈنىنىـڭ بىرىنچـى سـائىتىده بـۇ –ويغان قىزھاياتقا قهدهم ق

بۇنـداق رهسـمىيهت . يهرگه كېلىپ گۈل قويىدۇ ۋه خاتىره سۈرهتكه چۈشىدۇ

 ســوۋېتئىتتىپــاقى خاراكتېرلىــك بولــۇپ، ســابىق  ســوۋېتپۈتكــۈل ســابىق 

كىچىــك شــهھهرلىرىنىڭ ھهممىــال يېرىــده مۇشــۇنداق –ئىتتىپاقىنىــڭ چــوڭ

مـــاي –9بولۇپمـــۇ ھهر يىلـــى . ئورۇنالشـــتۇرۇلغان قهھرىمـــانالر خاتىرىســـى

. كــۈنى بــۇ خــاتىره سۇپىســى گــۈللهرگه پۈركىنىــدۇ» غــالىبىيهت بــايرىمى«

ىيىگه زىيــارهتكه رۇســئىتتىپاقىغــا يــاكى  ســوۋېتكــۆپىنچه ھــالالردا ســابىق 

كهلگهن دۆلهت ئهربابلىرى بـۇ يـالقۇن يېنىغـا كېلىـپ ئېغىـر قـايغۇ ئىچىـده 
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ــۈل  ــدۈرۈپ، گ ــيه بىل ــدۇتهزى ــاي كهتمهي ــدىم قىلم ــادهت . تهق ــل ئ ــۇ خى ب

يىلـى –1990. ئايالنغان بىرسىگهخهلقئارالىق دىپلوماتىيه رهسمىيهتلىرىنىڭ 

كهلگهنــده  موســكۋاغاباشــچىلىقىدىكى جۇڭگــو ۋهكىلــلهر ئــۆمىكى  پىــڭ لــى

ئالدىدا سۈكۈتته تۇرۇپ، ماتهم بىلدۈرۈپ گۈل تهقدىم » مهڭگۈلۈك يالقۇن«

لىيهتكه يـۇقىرى دهرىجىلىـك رهھـبهرلهر سـۈپىتىده بۇ قېتىمقـى پائـا. قىلدى

 داۋامهتمۇشىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ شۇ چاغدىكى رهئىسى تۆمۈر 

ــته بهس ــۇ ھهق ــارات ساھهســى ب خهۋهر  بهســته-قاتناشــقان ۋه موســكۋا ئاخب

 داۋامهتنىـڭزۇڭلى بىلهن تۆمـۈر  پىڭ لىئاخبارات ئۇچۇرلىرىدا . بهرگهنىدى

چـــۈنكى بـــۇ ۋهكىلـــلهر . نـــامى ۋه ســـاالھىيهتلىرى ئاالھىـــده تهكىتلهنـــدى

ـــدۇڭيىلـــى –1950ئۆمىكىنىـــڭ،  ـــق  ماۋزې باشـــچىلىقىدىكى جۇڭخـــۇا خهل

ــۇنجىجۇمھۇرىيىتىنىــڭ  ــۆمىكى  ت ــلهر ئ ــده (قېتىملىــق ۋهكىل ــۆمهك تهركىبى ئ

مهڭگۈلـۈك «بىـلهن بىـرگه  ماۋزېدۇڭسهيپىدىن ئهزىزىمۇ موسكۋاغا كېلىپ، 

قېتىم بـۇ –2دىن كېيىن ) بىلدۈرگهن ماتهملدىدا بېشىنى ئېگىپ ئا» يالقۇن

–يىلىغـا كهلگهنـده جۇڭگـو–1990. تۇرۇشى ئىدى ئېگىپئوت ئالدىدا باش 

ــوۋېت ــىپ،  س ــىۋىتى نورماللىش ــۇنجىمۇناس ــك  ت ــۇقىرى دهرىجىلى ــتىم ي قې

رهھـــبهرلهر ئۇچرىشىشـــىدا ســـهمىمىي دوســـتلۇق ۋه ھهمكـــارلىق قايتىـــدىن 

ئىتتىپاقىنىـــڭ پارچىالنغـــانلىقى  ســـوۋېتئـــۆتمهيال تهكىتلىنىـــپ، ئـــۇزۇن 

شــۇنداق قىلىــپ، جۇڭخــۇا خهلــق جۇمھــۇرىيىتى قۇرۇلغانــدىن . جاكارالنــدى

كېيىنكى ئۇيغۇرالرنىڭ موسكۋا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى سهيپىدىن ئهزىزى 

تارىخىـدا  دىپلوماتىيه سوۋېت–بىلهن باشلىنىپ، سهيپىدىن ئهزىزى جۇڭگو

ننىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر ۋهكىلى بولـۇپ، قېتىم ستالى تۇنجى

س س س ر  داۋامهتتېگىشلىك ھـۆججهتلهرگه قـول قويغـان بولسـا، تۆمـۈر 

قوبـۇل قىلىشـىغا  گورباچېفنىـڭزۇڭتـۇڭى بولغـان  تـۇنجىنىڭ ئاخىرقى ۋه 

 ســـوۋېت–جۇڭگـــو. ئۇيغـــۇر ۋهكىلـــى بولـــۇپ قالـــدى تـــۇنجىئېرىشـــكهن 

ككى قېتىملىق دهۋر بۆلگۈچ ئهھمىيهتكه ئىـگه دىپلوماتىيه تارىخىدىكى بۇ ئى

ـــده  ـــرىگه ئاالھى ـــۇر ۋهكىللى ـــىدا ئۇيغ ـــلهر ئۇچرىشىش ـــۇقىرى دهرىجىلىك ي

مهتبۇئاتلىرىنىڭ  سوۋېتئهھمىيهتلىك سىياسىي ۋهزىپىلهر يۈكلهنگهنلىكى، 
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شۇنداقال دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلىـش بىـلهن بىـرگه، 

. تېمىلىرىغـا ئايالنغانىـدى يېزىقخهۋهر بېرىشتىكى  ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ

زۇڭلىنىـڭ  پىـڭ لـىبولۇپمـۇ  ئهلۋهتته، جۇڭگو ۋهكىللىرىنىـڭ تهركىبىـده،

كىـيگهن،  بۇرۇلكـا-كاسـتۇم، ئۇچىسىغا يارىشىملىق ئاق دوپپايېنىدا بېشىغا 

چـوڭ كۆزلىرىـدىن نـۇر چاقنـاپ –قاشـلىرى ئاسـتىدىكى چـوڭ قويۇققاپقارا 

ــۇ  ــان ب ــال –2تۇرغ ــا مهن دهپ ــابى مان ــو ئهرب ــۇق جۇڭگ ــك ھوقۇقل دهرىجىلى

مۇخبىرالرنىـڭ  ھهتتـا. قىلىۋالغانىـدى جهلـپگهۋدىلىنىپ، ھهممىنى ئۆزىگه 

زۇڭلىغـا  پىـڭ لـى سـوئاللىرىغاجۇڭگودىكى مىللىـي مهسـىله توغرىسـىدىكى 

ـــارالق  جـــاۋابۋاكـــالىتهن  ـــي سىياســـىتىنىڭ پ ـــارتىيىمىز مىللى ـــپ، پ بېرى

 ســوۋېت. نهتىجىلىرىنــى ۋه ئۇنىــڭ ئهۋزهللىكىنــى يورۇتــۇپ بهرگهنىــدى

ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىنكى بىر قانچه يىلالر ئىچىده دۆلهت ئىشلىرى 

، دۆلهت مىللهتــلهر ئىشــلىرى كومىتېتىنىــڭ مــۇدىرى ئىســمائىل كومىسســارى

زىيارهتته بولغـانلىقىنى  موسكۋاداللهر ئۆمىكىنى باشالپ جۇڭگو ۋهكى ئهھمهد

 . رادىئوسىدىن ئاڭلىغانىدىم» ماياك«موسكۋا 

زۇڭلى بىلهن بىـرگه  پىڭ لى ئهھمهديىلى ئهتىيازدا ئىسمائىل –1994

ـــىيا  ـــۇرا ئاس ـــلهن ئوتت ـــاالھىيىتى بى ـــلىقلىق س ـــۆمهك باش ـــاۋىن ئ يهنه مۇئ

ــارهتته بولــدى ــ لــى. جۇمھۇرىيهتلىرىــده زىي زۇڭلىنىــڭ زور سىياســىي،  ڭپى

 ئىسـتراتېگىيىلىكئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمـائىي ئهھمىـيهتكه ئىـگه بولغـان بـۇ 

ئوخشاشـال پۈتكـۈل  داۋامهتـكهخۇددى تۆمـۈر  ئهھمهدمۇزىيارىتىده ئىسمائىل 

ىيه ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ دىققىتىنى جهلـپ رۇسئوتتۇرا ئاسىيا، شۇنداقال 

ۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ج ئهھمهدئىسمائىل . قىلغانىدى

ــاتىيه مۇناســىۋىتىده بهلگىلىــك دهرىــجه  دۆلهتلىــرى بىــلهن بولغــان دىپلوم

ســىمۋوللۇق رول ئوينــاش بىــلهن بىــرگه، جۇڭخــۇا خهلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 

يهنه بىر قېتىم دۇنياغا جاكـارالپ ئوتتـۇرا  باراۋهرلىكىنىقانۇنى ۋه مىللهتلهر 

مھۇرىيهتلىرىنىــڭ، شــۇنداقال دۇنيــا جامائهتچىلىكىنىــڭ ئاســىيا تــۈركىي جۇ

. جۇڭگوغا بولغان چۈشهنچىسى ۋه ھۆرمىتىنى ئاشۇرۇشتا كاتتا رول ئوينىـدى
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ــارهتته ئىســمائىل  ھهر قايســى جۇمھۇرىيهتلهرنىــڭ  ئهھــمهدبــۇ قېتىمقــى زىي

خاتىرىسى ئالدىدا ماتهم بىلـدۈرۈپ، » مهڭگۈلۈك يالقۇن«پايتهختلىرىدىكى 

 . م قىلىش پائالىيىتىگه قاتناشتىگۈل تهقدى

پهخىـــرلىنىش تۇيغۇســـى بىـــلهن شـــۇنى ئهســـكهرتىپ ئۆتۈشـــنى 

، ئىسـمائىل داۋامهتخااليمهنكى، بىزنىڭ ھۆرمهتكه سـازاۋهر بولغـان تۆمـۈر 

دۆلهتــلهر ئــارا دىپلومــاتىيه مۇناســىۋىتى  پېشــۋالىرىمىزئوخشــاش  ئهھــمهدكه

ئالدىـدا قهھرىمانالرغـا بولغـان قايغۇسـىنى » مهڭگۈلۈك يـالقۇن«بىلهن شۇ 

جۇڭگـودىن  ئوخشاشـالبىلدۈرۈپ تهزىيه گۈلى تهقدىم قىلغان بولسا، مهنمۇ 

بولۇش سۈپىتىم بىلهن قهھرىمـانالر خاتىرىسـىگه  ئاسپىرانتكهلگهن ئۇيغۇر 

 . مئاتاپ گۈل قويغانىدى

باغچىســــىغا كىرگىنىمــــده،  ئالېكساندىروۋىســــكىيمهن ھهر قېــــتىم 

ــل ــدىكى  كىرىمې ــارىيىنىڭ يېنى ــالقۇن«س ــۈك ي ــپ، » مهڭگۈل ــدىغا كېلى ئال

. الۋۇلــداپ تۇرغــان يالقۇنغــا بىــردهم قــاراپ تۇرۇشــنى ھهرگىــز ئۇنتۇمــايمهن

 لېنىنگــرادخــاتىره سۇپىســى يېنىــدىكى موســكۋا، » مهڭگۈلــۈك يــالقۇن«

ــانكىت( ــورگپېتر-س ــتالىنگراد) ب ــا، س ــكىي، ئۇدىسس ــون  مىنىس ــارلىق ئ قات

نىڭ ئازاد قىلىنغان ۋه قوغداپ قېلىنغانلىق خاتىرىسى » قهھرىمان شهھهر«

قايتا –ئۈچۈن قويۇلغان ئون كىچىك مهرمهردىن ياسالغان خاتىره تاشقا قايتا

ئىتتىپــاقى خهلقلىــرى ئۆزلىرىنىــڭ ئهنه شــۇ  ســوۋېتقهھرىمــان . قــارايمهن

الۋۇلداپ تۇرغان يالقۇندهك ئوتلـۇق يـۈرىكى ۋه ئـوتتهك ئىسسـىق قـانلىرى، 

ــالقۇن  ــان ي ــداپ تۇرغ ــۇنداقال الۋۇل ــىش ــپهرۋهر،  كهب ــپهرۋهر، مىللهت ۋهتهن

 فاشىســـتالرنىڭئىتتىپـــاقىنى  ســـوۋېتئهركىنلىـــك ســـۆيهر روھـــى بىـــلهن 

بهش يىللىـق . لىشىدىن سـاقالپ قالغانىـدىتاجاۋۇزى، زوراۋانلىقى، قۇل قى

ــانلىقالر،  ــگهن ئاجايىــپ قهھرىم ــدانغا كهل ــدا مهي ــۇرۇش جهريانى  ســوۋېتئ

خهلقىنىڭ ئۆزىنى بېغىشـالش، قۇربـان قىلىشـتهك  سوۋېتجهڭچىلىرىنىڭ، 

پىداكارانه روھىي پۈتكۈل دۇنيا خهلقىنى ھهيران قالـدۇرۇپ، بـۇ روھ دۇنيـا 

مهن . الرغا، ناخشىالرغا ئايلىنىـپ كهتكهنىـدىخاراكتېرلىك رىۋايهت، داستان
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ھهر قېــتىم ئاشــۇ يــالقۇن ئالــدىغا كهلگىنىمــده سانســىز قهھرىمانالرنىــڭ 

بــۇ . كـۆز ئالدىمـدا گهۋدىلىنىــدۇ، تومۇرلىرىمـدا قـانالر ئۇرغۇيـدۇ سېيماسـى

ھهر قانداق بىر مىلـلهت، ھهر قانـداق بىـر ! ھه–مۇقهددهس روھ دېگهننېمى

ى سۆيسه ئهنه شۇنداق سۆيۈش كېـرهك، ئهركىنلىكنـى خهلق ئوغالنى ۋهتهنن

 !سۆيسه ئهنه شۇنداق سۆيۈش كېرهك

ئهركىنلىــك، باراۋهرلىــك، دېمــوكراتىيه ئهنه شــۇنداق ئــۆز ۋهتىنىنــى 

جانانغـا  كهچمىگۈچهجاندىن «! سۆيۈش روھىغا ئىگه كىشىلهرگه مهنسۇپتۇر

، خـۇددى دهك، ئهنه شـۇنداق پىـداكارلىق روھ بولغانـدىالدېگهن» يهتمهس

پىلىموتنى مهيدىسى بىـلهن توسـۇپ غهلىـبىگه يـول ئاچقانـدهك،  وفرۇسماتى

شـىر يـۈرهك ئـوغلى ، باتۇرئىتتىپاقى قهھرىمانى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  سوۋېت

ئۆزى يـالغۇز ئـاخىرىغىچه جهڭ قىلىـپ، بهدىنىنىـڭ سـاق  لۇتپۇللىنسۈلھى 

تانكىسـىنى  18يېرى قالمىغاندىمۇ چىشىنى چىشىغا چىشلهپ، گېرمانالرنىڭ 

ئىتتىپاقى قهھرىمانى، ئۇيغۇر خهلقنىـڭ بـاتۇر  سوۋېتبىتچىت قىلغاندهك، 

بهدىنىنىڭ ئون نهچچه يېرى يارىلىنىپمۇ ئۆزى يـالغۇز  ياقۇپۇفئوغلى مهسۇم 

لىپ، نۇرغۇن گېرمان ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ، ئىستىھكامنى قوغـداپ، جهڭ قى

ــېپىنى  ــۇرۇش س ــۈل ئ ــىغپۈتك ــى  دهكىنىئوڭش ــانلىق روھ ــپ قهھرىم ئاجايى

قـالغىلى،  قۇتۇلدۇرۇپبولغاندىال ۋهتهننى باسقۇنچىالرنىڭ تۆمۈر تاپىنىدىن 

خهلقـى ناھـايىتى  سوۋېت. خهلقنىڭ قهددىنى، ئوبرازىنى تىكلىگىلى بولىدۇ

پۈتكــۈل ئېزىلگــۈچى خهلقــلهرگه تهقــدىم  زاكــوننىرا يهكــۈنلهنگهن بــۇ تــوغ

ــدى ــالقۇن«شــۇنىڭ ئۈچــۈن مهن ئاشــۇ . قىل ــۈك ي ــاش » مهڭگۈل ــدا ب ئالدى

ئېگىپ، بۇ ئوغالنالرنىڭ ئىسسىق قانلىرى بهدىلىگه بىـزگه تهقـدىم قىلغـان 

بىلدۈرۈپ، گۈل تهقدىم قىلىمهن، ئهڭ  تهشهككۈرئاشۇ قهھرىمانلىق روھىغا 

ــالى ــدۈرىمهنئ ــۆرمهت بىل ــوۋېت. ي ھ ــق ۋهتهن  س ــڭ بهش يىللى ئىتتىپاقىنى

مىليونـدىن ئـارتۇق  20ئۇرۇشىدا يېقىنقى ئهڭ يېڭى سان بويىچه تهخمىنهن 

ئىتتىپـاقى  سـوۋېت«ئـادهمگه  11618ئادهم چىقىم بولغان بولۇپ، جهمئىـي 

مهشـھۇر  11618بـۇ . ئـالىي نـام بېـرىلگهن–شـهرهپلىك دېگهن» قهھرىمانى
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نهپىرى ئۆزبېك،  69نهپىرى قازاق،  96قهھرىماننىڭ بهش نهپىرى ئۇيغۇر، 

ــۈركمهن،  18 ــرى ت ــرى تاجىــك،  14نهپى ــكهن 12نهپى ــز ئى ــرى قىرغى . نهپى

ھۆكـــۈمىتى بـــۇ بهش نهپهر ئۇيغـــۇر قهھرىماننىـــڭ خاتىرىســـىنى  ســـوۋېت

ئاتـا، تاشـكهنت، ئهنجـان، –لمـائهبهدىيلهشتۈرۈش يۈزىسىدىن موسـكۋا، ئا

كىچىــك –قاتــارلىق شــهھهرلهردىكى بىــر قــانچه چــوڭ چــونجى، يهركهت

كوچىالر، مهكتهپ ۋه باشقا ئاممىۋى مهركهزلهرگه ئۇالرنىڭ نـامىنى بهرگهن، 

ــــگهن،  ــــارلىرىنى تىكلى شــــۇنداقال ئۇالرنىــــڭ ھهيۋهتلىــــك خــــاتىره مۇن

 . ھهيكهللىرىنى ئورناتقان

ئىتتىپـــاقى بـــويىچه  ســـوۋېتل ســـابىق مايـــدا پۈتكـــۈ–9ھهر يىلـــى 

كۆرسـىتىلىدىغان  قاتناشـچىلىرىغابولغانـدا، ئـۇرۇش » غالىبىيهت بايرىمى«

ئـــالىي ھـــۆرمهتلهر، خـــاتىره پائـــالىيهتلهر، ھهر خىـــل كۆڭـــۈل ئېچىشـــالر 

بـۇ پائـالىيهتلهرنى كۆرگهنـده، سـىز يۇقىرىـدا . ئېلىپ بېرىلىدۇ داغدۇغىلىق

ئېنىـق ھـېس  تېخىمـۇىـك ئىكهنلىكىنـى تهكىتلهپ ئۆتكهن روھنىڭ قىممهتل

ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن بۇ خىـل بـايرام  سوۋېت. قىلماي قالمايسىز

كهيپىياتلىرى بۇرۇنقىغا قارىغاندا سهل ئازالپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن يهنىال 

 قاتناشـچىلىرىغاھۆكۈمهت ۋه باشقا كىشىلهر بار ئىمكانىيىتى بويىچه ئـۇرۇش 

ــۆرمهت  ــدۈرھ ــۇمكىن ۈۋاتقانلىقىنىبىل ــۆرۈش م ــۇ. ك ــدىلىرى لىقم ــق –مهي لى

مومايالرنىڭ گهرچه بۈگۈنكى كۈنـده –ئوردېنالر بىلهن تولغان بوۋاي–مېدال

ــر  ــدىن بى ــۆزگىرىش تۈپهيلى ــادىي ئ ــىي، ئىقتىس ــۇسىياس ــۇربى  بولگىغىم ق

ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان بولســىمۇ، يهنىــال تېتىــك روھ بىــلهن  يهتمىگــۈدهك

، ئۇالرنىـڭ يهنىـال ئاشـۇ ئـۇرۇش يۈرۈشكىنىنىهغرۇر قهددىنى تىك تۇتۇپ م

ىيه رۇســيىللىرىدىكىــدهك جهڭ مارشــىنى ياڭرىتىــپ، يىغىلىــش ئۆتكــۈزۈپ، 

ھۆكۈمىتىگه نـارازىلىق بىلـدۈرۈۋاتقانلىقىنى، نامـايىش ئۆتكۈزۈۋاتقـانلىقىنى 

 .كۆرىسىز

ــدىرى،  ــتىقبالى، تهق ــڭ ئىس ــازىرغىچه ۋهتىنىنى ــا ھ ــۇالر ت ــمهك، ئ دې

. لىرىنىــڭ تهقــدىرى ئۈچــۈن كــۈرهش قىلىشــنى توختاتمىغــانجۈملىــدىن ئۆز
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بۇالرنىــڭ نهزىرىــده، ۋهتهنــدىن باشــقا مــۇقهددهس، ئۇلــۇغ بىلىــدىغان 

 . ۋهتهن غېمى ئۇالر ئۈچۈن ھهممىدىن مۇھىم. ھېچنهرسه يوق

مـاي خاتىرىسـى ئۈچـۈن –9تىدا ئىنستىتۇيىلى شهرقشۇناسلىق –1995

سۈپىتىده  ئاسپىرانتئۆتكۈزۈلگهن چاي پائالىيىتىگه بىردىنبىر چهت ئهللىك 

گۈل تهقـدىم قىلىنـدى،  قاتناشچىلىرىغاتهكلىپ بويىچه قاتناشتىم، ئۇرۇش 

قهدهھــلهر كۆتۈرۈلــدى، مهدھىــيىلهر ئوقۇلــدى، نۇتــۇقالر ســۆزلهندى، شــۇ 

ــدى ــۆز بېرىل ــاڭىمۇ س ــاردا م ــۆ. قات ــۆزلىدىممهن قهدهھ س ــدا. زى س : ئاخىرى

ــش « ــان قىلى ــى قۇرب ــۇنداق ھهممىن ــىلهرنىڭ ئاش ــۇڭالرس ــلهتروھ –، مىل

مهڭگۈ ئىنسانالرنىڭ تـارىخى  روھۇڭالرغۇرۇرىنى قوغداش –خهلقنىڭ ئىززهت

جهڭ  بېـرلىنغىچه، خۇالسـىلىگىنىمدهدهپ سۆزۈمنى » بىلهن بىرگه ياشايدۇ

ــپ،  ــپ بېرى ــتاگقىلى ــر پر رهيىخس ــان بى ــىدا بولغ ــى سوقۇش ــور مېن وفېسس

ئېيتىش بىلهن بىرگه كـۆپچىلىككه ئـۆزى بىـلهن بىـرگه  رهھمهتقۇچاقالپ، 

تىـرهپ جهڭ قىلغـان بىـر  مۈرىگه–مۈرىنىجهڭ فرونتىدا  ئوكرائىنىيهغهربىي 

ئۇكــا ئۇيغۇرنىـڭ جهڭـدىكى ئاجايىــپ قهھرىمـانلىقى، پۈتكــۈل –جـۈپ ئاكـا

ئـوردىنى » يۇلتـۇزقىزىـل «بويىچه داڭق چىقارغانلىقى، ئۇالرنىڭ  دېۋىزىيه

بىــلهن مۇكاپاتالنغــانلىقى، ئــۇالر جهڭــده بىرىنچــى بولــۇپ ماڭىــدىغانلىقى، 

چېكىنگهنده ھهممىنىڭ كهينىده سوقۇشـۇپ چېكىنىـدىغانلىقى، ئهڭ قىـيىن 

 رازۋېــدچىكۋهزىپىنــى ئــۆز ئۈســتىگه ئېلىــپ ئورۇندايــدىغانلىقى، ئۇالرنىــڭ 

لۇپ، راۋابىنى ئاپتومـات سازهنده بو بىرسىئۇكىالرنىڭ –ئىكهنلىكى، بۇ ئاكا

جهڭ قىلغانلىقى، ئـارام ئـېلىش ۋاقتىـدا راۋاب  يۈرۈپبىلهن بىرگه كۆتۈرۈپ 

چېلىپ جهڭچىلهرنىڭ كۆڭلىنى ئاچىدىغانلىقى، ئۇسسۇل ئوينايـدىغانلىقى، 

ئۇۋىســى  ھېتلىرنىــڭئــۇالر كــۆپ قېــتىم دهھشــهتلىك جهڭــلهرگه قاتنىشــىپ 

بىناسىغا ھۇجۇم قىلغاندا ئهڭ ئالدىـدا ئاتاكىغـا ئۆتـۈپ،  رهيىخستاگبولغان 

ــا ئۇرۇشــىنىڭ ئاخىرالشــقانلىقى، –2 ــۈزۈل ھېتلىرچىالرنىــڭدۇني كېســىل -ئ

ــاخىرقى  ــۇ ئهڭ ئ ــدىغان ب ــا جاكارالي ــۈل دۇنياغ ــانلىقىنى پۈتك ــۇپ بولغ مهغل

. جهڭده قۇربان بولغانلىقى ھهققىده سۆزلهپ ھهممىنـى تهسـىرلهندۈرۈۋهتتى
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 : يهنه ئاخىرىدا ئۇ

ـــا− ـــى ئاك ـــۇ ئىكك ـــۇرالرنى مهن ئاش ـــتلىرىمدىن –ئۇيغ ـــا دوس ئۇك

. مېنىڭ نهزىرىمده ئۇيغۇرالر ئهنه شۇنداق باتۇر كىشىلهر ئىكهن. بىلگهنىدىم

ھـۆرمىتىنى –ئۇالر ئىسسـىق قېنـى بىـلهن ئۆزلىرىنىـڭ، مىللىتىنىـڭ ئىـززهت

–جهڭچـى بـۇ ئىككـى ئاكـا رۇسئهينـى ۋاقىتتـا ئـارىمىزدىن بىـر . تىكلىدى

تهشـكىللهپ،  دېـۋىزىيهسىلهردىن مهخسـۇس بىـر «: ئۇكىغا چاقچاق قىلىپ

 ھېتلىرنىـڭھۇجۇمغا ئهۋهتسه، ئـۇدۇل بارغـانچه  بېرلىنغابىر بۇيرۇق بىلهن 

ــۇپ  ــۆزىنى تۇت ــىلهرئ ــدىدېگهن» ئهكهلگۈدهكس ــاق . ى ــر چاقچ ــۇ بى گهرچه ب

 زېمىنىنــــى ســــوۋېتبولســــىمۇ، ئۇيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ قهھرىمانلىقىغــــا، 

پىـداكارلىق كۆرسـهتكهنلىكىگه –فاشىستالردىن قوغداشـتا نهقهدهر بـاتۇرلۇق

مهخسـۇس شـهرق . كېيىن مهن ئاسـپىرانت بولـدۇم. ئوقۇلغان مهدھىيه ئىدى

شــۇ چاغــدىال ئۇيغۇرالرنىــڭ ناھــايىتى قهدىمكــى، . تــارىخىنى ئۆگهنــدىم

لهر مهن ئاشـۇ يىگىـت. بىر مىللهت ئىكهنلىكىنى بىلدىم ئۇلۇغمهدهنىيهتلىك، 

كۆرسهتكهن قهھرىمانلىقتىن ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ ئاشـۇنداق قهدىمىيلىكـى، 

، قىسقىســى، ئۇلــۇغ بىــر مىلــلهت بولغانلىقىــدىن بــۇ مهدهنىيهتلىكلىكــى

. ئهسلى تۇغما ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم مىللهتكهقهھرىمانلىق روھىنىڭ بۇ 

تاجىـك،  قىسقىسى، ئۇلۇغ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ۋه قازاق، قىرغىـز، ئۆزبېـك،

قاراقالپـــاق ۋه باشـــقا ئوتتـــۇرا ئاســـىيا خهلقلىرىنىـــڭ مـــاددىي، مهنىـــۋى، 

ــا،  ــان بولس ــاردىمى بولمىغ ــمانىي ي ــوۋېتجىس ــڭ  س ــىئىتتىپاقىنى  غهلىبىس

 . دېدى−بولمىغان بوالتتى، 

ــۇرلىرى  ســوۋېت ــاقى ئۇيغ ــاي  نوپۇســىنىڭئىتتىپ ــاز بولۇشــىغا باقم ئ

 ياۋروپــائىتتىپاقىنىــڭ ۋهتهن ئورۇشــىدا ۋهتهننــى ئــازاد قىلىــش ۋه  ســوۋېت

ــۈن  ــدۇرۇش ئۈچ ــدىن قۇتۇل ــتلىرىنىڭ چاڭگىلى ــانىيه فاشىس ــى گېرم خهلقىن

ــتى ــىنى قوش ــۈش ھهسسىس ــر ئۈل ــڭ بى ــىيا . ئۆزىنى ــۇرا ئاس ــدىن ئوتت جۈملى

مهركىزىدىكى باتۇرلۇق، ئىنسانپهرۋهرلىك ئهنئهنىسىگه ئىگه مهدهنىيهتلىك، 

دۇنيا ئۇرۇشىغا فاشىزمغا قارشى –2ل خهلق بولۇش سۈپىتى بىلهن ئاق كۆڭۈ
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يهنى جۇڭگـودىكى ( فاشىزمىنىمىللهتلهر قاتارىدا قاتنىشىپ، شهرقته ياپون 

قارشـى ئۇرۇشـقا بىۋاسـىته قاتناشمىسـىمۇ، لـېكىن  ياپونغـائۇيغۇرالر گهرچه 

قارشــى  ياپونغــاخهلــق ئــاممىۋى ســهپهرۋهرلىك بىــلهن ئىئــانه تــوپالپ، 

كاپالهتلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن تېگىشـلىك ھهسسىسـىنى  غهلىبىسـىنىئۇرۇشنىڭ 

ته غهربــ، ) قوغدىشــىقوشــتى ۋه چــوڭ ئارقــا ســهپنى جــان پىــدالىق بىــلهن 

گېرمــانىيه فاشــىزمىنى گــۇمران قىلىــش ئۈچــۈن ئىسســىق قــانلىرىنى قىلــچه 

 . ئايىماستىن تۆكتى ۋه كۆپ قۇربانالرنى بهردى

ــوۋېت ــۇرلىرى س ــ« ئۇيغ ــۈنھهم ــت ئۈچ ــگهن» !مه فرون ــوئارغا دې  ش

قىــــزالرغىچه ھهتتــــا بــــالىالرغىچه –يــــاش، خوتــــۇن–بىنــــائهن، قېــــرى

ئىتتىپـــاقى ھهمـــده ياۋروپانىـــڭ جهڭ  ســـوۋېتســـهپهرۋهرلىككه كېلىـــپ، 

بولۇپمۇ ئۇيغـۇر دېھقـانلىرى ئـۆز . ئۈچۈن ئۆز ھهسسىسىنى قوشتى غهلىبىسى

شلهپچىقىرىشــنى تــۆت ھهسســه ئاشــۇرۇپ ئورۇنــداپ، ئى–ۋهزىپىلىرىنــى ئــۈچ

مىليـون رۇبلـى يىغىـپ  1ئوبالستىنىڭ ئۇيغـۇرلىرى  ئوش. كاپالهتلهندۈردى

ــدى ســوۋېت ــاردهم قىل ــا قىســمىغا ي ــۇ . ئارمىيىســىنىڭ تانك ئۇيغۇرالرنىــڭ ب

ياردىمى ئهينى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىن قىلىنغان ئهڭ چوڭ ياردهملهرنىـڭ 

نغان ستالىن ئهينـى ۋاقىتتـا بۇنىڭدىن قاتتىق ھاياجانال. بىرى ھېسابلىناتتى

ئۇيغۇرلىرىنىڭ خالىسانه ياردهم قىلىش جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى ئىمىـن  ئوش

مېنىـڭ قېرىنداشـالرچه چوڭقـۇر سـالىمىمنى ۋه قىزىـل : (ئهھمىدۇفقائاخۇن 

 100مىليـون  1نـامى بىـلهن » مېھنهتكهش ئۇيغـۇر«ئارمىيىنىڭ رهھمىتىنى 

ى ئۇيغــۇر ئهمگهكچىلىــرىگه ئوبالســتىدىك ئــوشمىــڭ رۇبلــى ئهۋهتــكهن 

 . دهپ تېلېگرامما يوللىغانىدى) يهتكۈزۈپ قويۇڭ

رايونىـدىكى ئۇيغـۇرالر  جااللئابادئۇنىڭدىن باشقا، يهنه قىرغىزىستان 

رۇبلىنى ئالـدىنقى سـهپته جهڭ قىلىۋاتقـان قىزىـل ئـارمىيىگه  227مىڭ  359

سـىزگه خهت يـازغۇچى «: بۇالر سـتالىنغا يازغـان خېتىـده. ئهۋهتىپ بهرگهن

ـــــڭ  ـــــتان س س س ر نى ـــــادقىرغىزىس ـــــدا ياشـــــىغۇچى  جااللئاب رايونى

نـدىن بۇيـان ياشـاپ ئۇزۇ زېمىنىـدائىتتىپـاقى  سـوۋېتبىز . ئۇيغۇرالردۇرمىز
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 موھتــاجلىقبىــز ھهممىمىــز قهشــقهردىن كهلــگهن، ئــاچلىق ۋه . كېلىــۋاتىمىز

بىــز پهس كــۆرۈلگهن، خارالنغــان ھالــدا ئىــش . بىزنــى بــۇ يهرگه قوغلىغــان

ــدۇق ــزدهپ يۈرگهنى ــنقىالبىغىچه . ئى ــۆكتهبىر ئى ــۇ ئىشــالرنىڭ ھهممىســى ئ ب

كى بۈگۈن. گراژدانالرمىزهر بىز ھازىر ھهممه باراۋ. بولغان ئارىلىقتا بولغانىدى

كۈنده ۋهتىنىمىزگه فاشىستالر باستۇرۇپ كهلگهنده بىـز فاشىسـتالرغا قارشـى 

ــاز بولســىمۇ بــۇ ســهمىمىي . جهڭــگه ئاتالنمــاي تۇرالمــايمىز مــاالل كــۆرمهي ئ

ئىئانىمىزنى قىزىل ئارمىيه فوندىغا قوبـۇل قىلغايسـىز ۋه شـۇ ياردهملهرنىـڭ 

تېلېگراممـا  جـاۋابستالىن بۇ خهتـكه . »سىزبىر تهركىبىي قىسمى دهپ قارار

 . يېزىپ، ئۆزىنىڭ ۋه قىزىل ئارمىيىنىڭ رهھمىتىنى بىلدۈرگهن

كولخـوزى » قىزىـل غهيـرهت«رايونىـدىكى  تالقـاريهنه قازاقىستاننىڭ 

چــېلهك . پــۇت ئاشــلىقنى قىزىــل ئــارمىيه فونــدىغا يهتكــۈزۈپ بهرگهن 4800

كىشـىلهر ئـۆزلىرى يـالغۇز  دېـگهن دارۋانقۇلـۇف، سـهئىدۇلاليۇفرايونىدىكى 

مىڭ رۇبلىنى قىزىل ئارمىيه فوندىغا ئهۋهتىـپ، سـتالىننىڭ ماختىشـىغا  100

 .مىڭ رۇبلى ئىئانه قىلغان 140ئۇيغۇر رايونى . سازاۋهر بولغان

ئۇيغــۇر خهلقــى ۋهتهن ئۇرۇشــى ئۈچــۈن مــاددىي جهھهتــتىن يــاردهم 

قىزلىـرى –يغـۇر ئوغـۇلمىڭغـا يـېقىن ئۇ 200قىلىپ قالماستىن، بهلكى يهنه 

جهڭگه ئاتلىنىـپ، تىلـالردا داسـتان بولغـۇدهك ئاجايىـپ قهھرىمـانلىقالرنى 

ئارمىيىسـى ئارىسـىدا زور  سـوۋېتئىتتىپـاقى خهلقـى ۋه  سوۋېتكۆرسىتىپ، 

 .شۆھرهت قازانغان

ئۇيغۇر جهڭچىلىرى پۈتكۈل ئـۇرۇش سـهپلىرىده، شـۇنداقال موسـكۋا، 

قاتارلىق چوڭ شـهھهرلهرنى قوغـداش ۋه  سۋاستپۇل، ستالىنگراد، لېنىنگراد

 يهركهتلىـك. ئازاد قىلىـش جهڭلىرىـده ئاجايىـپ قهھرىمـانلىق كۆرسـهتكهن

قوشــۇننىڭ سىياســىي كومىسســارى بولــۇش  ئىســھاقۇفجهڭچــى لوقمــان 

ساالھىيىتى بىلهن ئاجايىپ زور تهشكىللهش ۋه ئىلھام بېـرىش قـابىلىيىتى، 

ئارىسىدا يۇقىرى ھۆرمهتكه سـازاۋهر  شۇنداقال باتۇرلۇقى ئارقىلىق جهڭچىلهر

ــان ــۇ، . بولغ ــتالىنگرادئ ــى،  س ــڭ مهردلىك ــده ئۆزىنى ــان جهڭ ــۈن بولغ ئۈچ
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ئارمىيىسـىنىڭ ھهر  سـوۋېتباتۇرلۇقىنى كۆرسىتىپ ئاخىرىغىچه سوقۇشۇپ، 

ۋه ئهكـرهم  ئىمىنـوفئىنژېنېر تـاھىر . خىل ئوردېنلىرى بىلهن تهقدىرلهنگهن

پـــۇقرالىرى ئىچىـــده  ســـوۋېتىرغىچه قهھرىمـــانلىقى ھـــاز دوغانوفالرنىـــڭ

بۇالر باشقا ئۇيغۇر جهڭچىلىرى بىـلهن . ئېغىزغا كۆچۈپ يۈرمهكته–ئېغىزدىن

 . بىرگه موسكۋانى قوغداش ئۇرۇشىدا باتۇرالرچه قۇربان بولغان

ــۇر  ــر ئۇيغ ــان يهنه بى ــق چىقارغ ــىدا داڭ ــداش ئۇرۇش ــكۋانى قوغ موس

ــدىرى شــهۋكهت  ســوۋېتجهڭچىســى،  ــىنىڭ كومان ــق ئارمىيىس ــر قېتىملى بى

تىن ئارتۇق گېرمـان ئهسـكىرىنى ئۆلتـۈرۈپ، ئىسـتىھكامنى ئـۆزى  50جهڭده 

يالغۇز قوغداپ قالغان ھهم چېكىنمهي جهڭ قىلىپ، پۈتكۈل ئۇرۇش سېپىنى 

ــان ــان بولغ ــاخىرى مهردلهرچه قۇرب ــداپ ئ ــۈن . قوغ ــاتۇرلۇقى ئۈچ ــڭ ب ئۇنى

ئۇنىڭـدىن  .ئـوردېنلىرى بېـرىلگهن» قىزىـل بـايراق«ۋه » قىزىل يۇلتـۇز«

ـــۆلهك يهنه مهرگهن ئوســـمان  ـــايىفب ـــاقۇپ توخت ـــدۇف، ي ـــارلىق ئهھمى  قات

قىسقىســى، موســكۋا . جهڭچىلهرگىمــۇ يۇقىرىقىــدهك ئــوردېنالر بېــرىلگهن

نهچــچه مىڭلىغــان ئۇيغــۇر جهڭچىلىرىنىــڭ ئىسســىق قــانلىرى  بوسۇغىســىدا

 . ئاققانىدى

–192 نئوفىتسېرالردىئارمىيىسىده يۇقىرى خىزمهت ئۆتىگهن  سوۋېت

بهش يىللىـق جهڭـده  بـاقىيۇفئابـدۇلال  كومىسسـارىسىياسىي  دېۋىزىيىنىڭ

ــهتكهن ــزمهت كۆرس ــپ زور خى ــۇ، . ئاجايى ــوۋېتئ ــده  س ئارمىيىســى تهركىبى

ئارمىيىسىنى يوقىتىش ئۇرۇشىغا  كانتونجۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىدا ياپون 

ئىتتىپـاقى ھۆكـۈمىتى ۋه  سـوۋېتئۇنىـڭ قهھرىمـانلىقى ئۈچـۈن . قاتناشقان

قىزىـل «ئوردىنى بىلهن » ۋهتهن ئۇرۇشى«ئارمىيىسى ئۇنىڭغا ئىككى قېتىم 

ـــۇز ـــان» يۇلت ـــدىم قىلغ ـــدالالرنى تهق ـــقا مې ـــوردىنى ۋه باش ـــاداۇئالم. ئ  ت

ــكىللهنگهن  ــانفىلوفتهش ــىنىڭ پ ــۇرالر  دېۋىزىيىس ــى ئۇيغ ــىي تهركىب ئاساس

الر ئارىسىدا چوڭ بولغـان كىچىكىدىن تارتىپ ئۇيغۇر دېۋىزىيىنىبولۇپ، بۇ 

ــرال ــانفىلوف گېنې ــۇپ  پ ــاتۇرلۇقىنى نهزهرده تۇت ــدىكى ب ــڭ جهڭ ئۇيغۇرالرنى

كېـــيىن بـــۇ دېـــۋىزىيىنى موســـكۋانى قوغـــداش ئۇرۇشـــىغا . تهشـــكىللىگهن
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ــتۇرغان ــۇ . قاتناش ــۋىزىيهب ــۇ دې ــده  ھهقىقهتنىم ــداش جېڭى ــكۋانى قوغ موس

ىكى بـــاتۇر مانـــا مۇشـــۇ دېۋىزىيىـــد. ئاجايىـــپ زور خىـــزمهت كۆرســـهتكهن

بــاتۇرلۇق بىــلهن  شــهرىپۇفجهڭچىلهرنىــڭ بىــرى، ئۇيغــۇر پهرزهنتــى بــاتۇر 

سوقۇشۇپ بىر قانچه قېـتىم يارىـدار بولسـىمۇ سـهپتىن چېكىـنمهي، ئۇيغـۇر 

ئهينـى ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ نـامى . قىلغـان نامايانيىگىتلىرىنىڭ قهھرىمانلىقىنى 

گېزىتىـده » اقىرىقھهربىـي چـ«. بىر قهھرىمانلىق رىۋايىتىگه ئايالنغانىـدى

 ئــوچېركته. ئىزلىــرى مهخســۇس ئــوچېرك قىلىــپ بېســىلغان–ئۇنىــڭ ئىــش

جهڭلهرده ھهر قاچان بىرىنچى بولـۇپ ھۇجۇمغـا ئـۆتكهن،  شهرىپوفباتۇر «

ــۇپ تىتىلىــپ  پهلتوســىئۇنىــڭ ھهربىــي  ــوق زهربىســىده ئۆتمىتۆشــۈك بول ئ

، ئۇ، ئاپتوماتنى ئېلىپ فاشىستالر ئارىسـىغا ئۆتمهيدۇكهتكهن، ئۇنىڭغا ئوق 

قىسقىســـى، ئۇنىـــڭ . قىرىـــدۇ چىققـــۇچهكىرىـــپ دۈشـــمهننى خۇمـــاردىن 

دهپ » ... قهھرىمانلىق روھى ئالدىـدا ئۆلـۈم ئۇنىڭغـا ھامـان بـوي سـۇنىدۇ 

بۇ ئهزىمهت موسكۋادىن تاكى بېرلىنغىچه بولغـان مۇسـاپىده . مهدھىيىلىگهن

سـاالمهت قايتقـان –رسـىتىپ، ئۇرۇشـتىن سـاقئاجايىپ زور قهھرىمانلىق كۆ

ئىيۇلدا قىزىل مهيداندا ئۆتكـۈزۈلگهن غهلىـبه پاراتىغـا –24يىلى –1945ھهم 

 .شهرهپ بىلهن قاتناشقان

ئىتتىپاقىغـا  سـوۋېتئىيۇن گېرمان فاشىستلىرىنىڭ –22يىلى –1941

ئىتتىپاقىنىــڭ بىرىنچــى مــۇداپىئه  ســوۋېت. كــۈنى تــۇنجىھۇجــۇم قىلغــان 

قــورغىنىنى قوغــداش  بىــرتىس−لغــان مهشــھۇر چېگــرا پــونكىتىتوشــۇقى بو

 تۇردىيـوف. ، كسـوپىيوف. ، ئـاكامـالۇف. ئۇرۇشىدا ئۇيغۇر يىگىتلىرىدىن ئى

قاتــــارلىق جهڭچىــــلهر بــــاتۇرلۇق بىــــلهن جهڭ قىلىــــپ، قهھرىمــــانلىق 

ھۆكــۈمىتى تهرىپىــدىن ئــوردېنالر بىــلهن  ســوۋېتكۆرســهتكهنلىكى ئۈچــۈن 

ـــدىرلهنگهن ـــانىي. تهق ـــڭه گېرم ـــدىن  تاجاۋۇزچىلىرىنى ـــىز ھۇجۇمى تۇيۇقس

بىخهۋهر تۇرغـان سـوۋېت ئارمىيىسـى ئۇرۇشـنىڭ دهسـلهپكى كۈنلىرىـده زور 

بهدهل بېرىش بىلهن بىرگه سهپ بـويىچه گېرمـانىيه ئارمىيىسـى تهرىپىـدىن 

مهغلۇپ قىلىنىپ، نۇرغۇن يهرلهرنى قولدىن بېرىپ قويغان بولسىمۇ، لېكىن 
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 بىـرتىسنىـڭ بىرىنچـى ھۇجـۇم لىنىيىسـى بولغـان گېرمانىيه تاجاۋۇزچىلىرى

ــۇزاققىچه ئىشــغال قىاللمىغــان قــورغىنىنى  بىــرتىس. قــورغىنىنى گېرمــانالر ئ

ۋهتهن ئۇرۇشـىدا مهشـھۇر مـۇداپىئه ئۇرۇشـلىرىنىڭ  سـوۋېتقوغداش چېڭى 

 ســوۋېتئۈچــۈن بولغــان جهڭــدىكى  بىــرتىس. بىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

ېز پـۈكمهس روھـى ئهينـى ۋاقىتتـا پۈتكـۈل ئهسكهرلىرىنىڭ قهھرىمانلىقى، ت

ــتا  ــۇ ئۇرۇش ــده، ب ــان دېيىلگهن ــى تارتق ــڭ دىققىتىن ــا جامائهتچىلىكىنى دۇني

ــاخىرقى بىــر پــاي ئــوق  سوقۇشــۇپ، قۇچاقالشــما جهڭ قىلىــپ،  قــالغۇچهئ

گېرمانىيه ئهسكهرلىرى بىلهن تهڭ ھاالك بولغانالر يۇقىرىدا ئىسمى ئاتالغـان 

 سـوۋېتبـاتۇرلۇق روھـى –بۇ يىگىتلهرنىڭ مهردلىك. ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىدۇر

ئۇرۇشـى توغرىسـىدىكى  بىـرتىس جۈملىـدىنئىتتىپاقىنىڭ ۋهتهن ئۇرۇشـى، 

 .ىده تىلغا ئېلىنىپ مهدھىيىلهنگهنتارىخىي ئهسلىمىلهرده ئاالھ

ئۈچـۈن بولغـان جهڭـده ئۇيغـۇر ئـوغلى  لېنىنگـرادئۇنىڭدىن باشـقا، 

دهرىجىلىـك ۋهتهن ئۇرۇشـى –1«زور قهھرىمانلىق كۆرسىتىپ  نىزامىددىنوف

ئوردېنى ۋه باشقا بـاتۇرلۇق مېـداللىرى بىـلهن » قىزىل يۇلتۇز«، »ئوردېنى

 . تهقدىرلهنگهن

ئۆزىنىـڭ  شـاماخۇنئۇيغـۇر كوماندىرلىرىـدىن سوۋېت ئارمىيىسـىنىڭ 

بىــلهن بىــر قېتىملىــق ۋهزىــپه ئورۇنــداش جېڭىــده دۈشــمهنلهرنىڭ  قىســمى

ئـۇ، قورشـاۋدا ئهسـكهرلىرىگه بـاتۇرلۇق بىـلهن . قورشاۋىغا چۈشۈپ قالىـدۇ

ــمهنگه  ــۆپ دۈش ــه ك ــچه ھهسس ــدىن نهچ ــپ، ئۆزى ــدانلىق قىلى ــوغرا قومان ت

ــز پۈكم ــدۇقارشــىلىق كۆرســىتىپ قهتئىــي تى ــۈگىگىچه . هي ــوقلىرى ت ــۇالر ئ ئ

سوقۇشۇپ، ئاخىرى گېرمانىيه ئهسكهرلىرى بىلهن قۇچاقالشـما جهڭ قىلىـپ 

پىلىموتنى كۆتۈرۈپ دۈشمهن توپىغا ئېتىلىپ  شاماخۇنھهممىسى قىرىلىدۇ، 

نهچچه ئهسكىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، ئاندىن ئـوق  60بېرىپ، بىراقال دۈشمهننىڭ 

ـــپ  ـــما جهڭ قىلى ـــده قۇچاقالش ـــدۇتۈگىگهن ـــان بولى ـــاماخۇننىڭ. قۇرب  ش

ھۆكــۈمىتى ئــۇنى ئــالىي  ســوۋېتبــاتۇرلۇقى، تېــز پــۈكمهس روھــى ئۈچــۈن 

ــۈل  ــقا پۈتك ــدىن باش ــلهن تهقدىرلىگهن ــوردېنالر بى ــك ئ ــوۋېتدهرىجىلى  س
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 . مهتبۇئاتلىرىدا كهڭ كۆلهمده تهشۋىق قىلىدۇ

 سـوۋېتئـازاد قىلىـش ئۇرۇشـىدا  كىيفنـىدهرياسى بويىـدىكى  بىنپىر

 يــاقۇپوفمهســۇم  ئوفىتســېرىقىســىملىرىنىڭ ئۇيغــۇر  پاراشــۇتچىئارمىيىســى 

ئـــازاد قىلىـــش ئۇرۇشـــىنىڭ  كىيفنـــىپۈتكـــۈل ئـــۇرۇش ســـېپىنى قوغـــداپ 

قولغـــا كهلتۈرۈشـــته ئاجايىـــپ زور تـــۆھپه قوشـــقىنى ئۈچـــۈن  غهلىبىســـىنى

 . ھۆرمهتلىك نامغا ئېگه بولغان دېگهن» ئىتتىپاقى قهھرىمانى سوۋېت«

ئارمىيىســى گېرمــانىيه  ســوۋېتئاخىرىــدا  ســېنتهبىرنىڭيىلــى –1943

 كيفقـادهرياسى مۇداپىئهسىنى بۆسۈپ ئۆتـۈپ،  دىبپىرئىشغالىيهتچىلىرىنىڭ 

مۇســتهھكهم ئىســتىھكام ۋه دولقۇنلــۇق . قىلىــش جېڭىنــى باشــاليدۇ ھۇجــۇم

بىـلهن مۇسـتهھكهم  توسـۇقدهرياسىنىڭ سۈيىدىن ئىبارهت تهبىئىـي  دىنپىر

شىسـتلىرى دهريـا يـۈزىنى يـامغۇردهك پىلىمـوت مۇداپىئهلهنگهن گېرمانىيه فا

ــۇپ،  ــا تۇت ــرهك ئوقلىرىغ ــوقلىرى ۋه زهمبى ئارمىيىســىنىڭ قارشــى  ســوۋېتئ

مامـاتلىق –ئهنه شـۇنداق ھايـات. قىرغاققا ئۆتۈشـىگه قهتئىـي يـول قويمايـدۇ

ــۇم  ــته، مهس ــاقۇپوفپهيت ــلهن  24 ي ــى باشــالپ، قولــۋاق بى نهپهر جهڭچىن

يــامغۇردهك . قىلىــدۇ تهۋهككــۈلتهرگه دهريــادىن ئۆتۈشــتىن ئىبــارهت خه

پىلىمــوت ئــوقلىرى ۋه تــوپ ئوقلىرىنىــڭ دهھشــهتلىك پارتالشــلىرى ئىچىــده 

ئاخىرى دهريادىن ئۆتۈپ، دۈشمهننىڭ مۇداپىئه توسۇقىنى ئىشـغال قىلىـپ، 

دۈشمهن بـۇ ئهترهتنـى يـوقىتىش . دۈشمهنگه ئوت ئېچىپ سهپنى كېڭهيتىدۇ

 يـاقۇپوفئۆتسـىمۇ، لـېكىن مهسـۇم  ئۈچۈن نهچچه ئـون قېـتىمالپ ھۇجۇمغـا

ئهترىتــى دۈشــمهننىڭ بىــر نهچــچه قېتىملىــق ھۇجــۇمىنى چېكىنــدۈرۈپ 

ـــۈل  ـــداپ، پۈتك ـــوتكا قوغ ـــر س ـــتىھكامنى بى ـــڭئىس ـــادىن  باتاليوننى دهري

دهريـادىن ئۆتكهنـدىن كېـيىن،  باتـاليون. ئۆتۈۋېلىشىغا كاپالهتلىك قىلىـدۇ

ــپ د ــۇرۇش قىلى ــاتتىق ئ ــلهن ق ــتلىرى بى ــان فاشىس ــدىكى گېرم ــا بويى هري

شـهھىرىگه  كىيـفئارمىيىسـىنىڭ  سـوۋېتدۈشمهنلهرنى يوقىتىـپ، پۈتكـۈل 

 يــاقۇبوفبــاتۇر مهســۇم . كۆلهمــده ھۇجــۇم قىلىشــىغا ئاســاس يارىتىــدۇ–كهڭ

بـۇ قېتىمقـى ئۇرۇشـتا ئاجايىـپ زور  باتـاليونباشچىلىق قىلغـان ئهتـرهت ۋه 
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ئېغىر يارىالنغان بولسىمۇ، سـهپتىن قالمـاي  ياقۇپوفمهسۇم . تۆھپه يارىتىدۇ

ــالغۇز  ــۆزى ي ــرىلهپ ئ ــلهن سوقۇشــۇپ  دۈشــمهنئىلگى ــان  12بى نهپهر گېرم

ئهسكىرىنى ئهسىر قىلىـپ، پولـك كومانـدىرىنىڭ ئالـدىغا ھهيـدهپ بېـرىپال 

ــدۇ ــۇم . يىقىلى ــڭمهس ــپ  ياقۇپوفنى ــۇ ئاجايى ــق ب ــتان بوالرلى ــالردا داس تىل

شــۇڭا . رمىيىســىده زىلــزىله پهيــدا قىلىــدۇئا ســوۋېتقهھرىمــانلىقى پۈتكــۈل 

دهپ » ئىتتىپـاقى قهھرىمـانى سـوۋېت«سوۋېت ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا دهرھـال 

ئهڭ قىزىقارلىق يېرى شۇكى، بۇ باتۇر جهڭچى چاال ئۆلـۈك . ئالىي نام بېرىدۇ

ــي  ــيىن ھهربى ــدىن كې ــا ئېلىــپ كېلىنىــپ، داۋاالنغان ھــالهتته دوختۇرخانىغ

لـېكىن ئـۇ ئۆزىنىـڭ . ئاتاغا قايتىـپ كېلىـدۇ–ماسهپتىن چېكىنىپ يۇرتى ئال

ـــانى« ـــاقى قهھرىم ـــوۋېت ئىتتىپ ـــگهن» س ـــگه  دې ـــا ئى ـــهرهپلىك نامغ ش

چـۈنكى پولـك كومانـدىرى ئـۇنى ئۆلـدى، . بولغانلىقىدىن خهۋهرسىز قالىدۇ

ــدۇ ــويالپ قالى ــيىن، . دهپ ئ ــلهردىن كې ــلهر ۋه سۈرۈشتۈرۈش ــۆپ ئىزدهش ك

سـوۋېت ھۆكـۈمىتى . مان تېپىلىـدۇيىل ئۆتۈپ ئاخىرى بۇ قهھرى 15ئارىدىن 

 داغـدۇغىلىق–چـوڭ تـاداۇئالم ياقۇپوفقابىۋاسىته بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، مهسۇم 

ئــوردېننى  دېــگهن» ئىتتىپــاقى قهھرىمــانى ســوۋېت«مۇراســىم ئۆتكــۈزۈپ، 

بىـر ئوتتـۇرا مهكــتهپ، جۈملىـدىن بىــر  تــادىكىۇئۇنىڭغـا تاپشـۇرىدۇ ۋه ئالم

 . نامى بىلهن ئاتاشنى بۇيرۇيدۇ پوفقايۇقانچه كوچىالرنىڭ نامىنى مهسۇم 

 لۇتپۇللىن، سۈلھى باباجانوفئىچىده يهنه داداش  ئۇيغۇرلىرى سوۋېت

ــالردا كهبــى ــۇدهكداســتان  تىل ــان بولغ ــانالر يېتىشــىپ چىقق  داداف. قهھرىم

ئۈچـــۈن بولغـــان جهڭـــده ئاجايىـــپ قهھرىمـــانلىق  سۋاســـتپول باباجـــانوف

ئــۇ، جــاھىللىق بىــلهن مــۇداپىئهده تۇرۇۋاتقــان دۈشــمهننىڭ . كۆرســهتكهن

ــدا ئهۋهتىلىــپ، ئىككــى  ئۇجۇقتۇرۇشــقائىســتىھكامىنى  ــۈچ جهڭچــى قاتارى ئ

ــالغۇز دۈشــمهننىڭ ئاساســىي  ــۆزى ي ــيىن ئ ــدىن كې ــان بولغان جهڭچــى قۇرب

دۈشــمهننى يوقاتقــان ۋه  40راقال ئىســتىھكامىنى پارتلىتىــپ تاشــالپ، بىــ

ئارقىـــدىنال داۋاملىـــق قارشـــىلىق كۆرســـىتىۋاتقان دۈشـــمهن زهمبىــــرهك 

ئىستىھكامىغا باتۇرلۇق بىلهن بۆسۈپ كىرىپ، ئۇنى پارتلىتىپ تاشـلىغاندىن 
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باشقا، تىرىك قالغان دۈشمهننى ئهسىر ئېلىپ، چوققىغا ئۆزى يالغۇز قىزىـل 

 باباجانوفنىـڭداداش . نامـايىش قىلغـان بايراق قاداپ غهلىـبه تهنتهنىسـىنى

 دېــگهن» ئىتتىپــاقى قهھرىمــانى ســوۋېت«قهھرىمــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا 

ئــۆزى يــالغۇز گېرمــانىيه  لۇتپــۇللىن ســۈلھى. شــهرهپلىك نــام بېــرىلگهن

پارتلىتىــپ،  پرونىــۋىكلىرىنىتانكىســى ۋه بىــر نهچــچه  18فاشىســتلىرىنىڭ 

بۇ يهرده يهنه بىر . نامغا ئېرىشكهن دېگهن» ئىتتىپاقى قهھرىمانى سوۋېت«

دهپ نـــام » پولشـــا جۇمھۇرىيىتىنىـــڭ قهھرىمـــانى«ئاجايىـــپ قهھرىمـــان، 

ئــۇ، گېرمــانىيه . تىلغــا ئېلىــپ ئــۆتمهكچىمهن شــهرىپوفنىبېــرىلگهن قاھــار 

 پولشىدىكىفاشىستلىرى بىلهن بولغان جهڭده ئهسىرگه چۈشكهندىن كېيىن 

ــۋېلىش  ــدايىغى ــان الگېرى ــلهن . ياتق ــى بى ــۆت نهپهر سهپدىش ــۇ ت ــاخىرى ئ ئ

قوشـۇلغان ۋه ئـالته قېـتىم يارىـدار  غـارىپارتىزانلىقېچىپ، پولشـا  الگېردىن

ئۇ، پولشا پـارتىزانلىرى بىـلهن . بولغان بولسىمۇ ھهر قېتىم قوشۇنغا قايتقان

بۇزغـان، پـويىز، ھهربىـي  كـۆۋرۈكلىرىنىبىرگه گېرمـانىيه فاشىسـتلىرىنىڭ 

ـــۇالزىمه ـــاتۇرلۇقالرنى م ـــپ ب ـــپ، ئاجايى ـــا ھۇجـــۇم قىلى ت ئاپتوموبىللىرىغ

ھهتتا بىـر قېـتىم گېرمـانىيه ئهسـكهرلىرىگه ئهسـىرگه چۈشـۈپ . كۆرسهتكهن

ئۇنى جازا مهيدانىغا ئاتقىلى ئېلىـپ چىققانـدا . قېلىپ قهتئىي تېز پۈكمىگهن

د پولشا ئازا. ئهپچىللىك بىلهن قاراۋۇلنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ يهنه قېچىپ كهتكهن

شـهھهرلىك سـاقچى  لىگۇنابولغاندىن كېيىن ئۇ پولشا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن 

ـــنلهنگهن ـــلىقلىقىغا تهيى ـــاۋىن باش ـــىنىڭ مۇئ ـــپ . ئىدارىس ـــڭ ئاجايى ئۇنى

پارتىزانلىق « ئوردېنقهھرىمانلىقى ئۈچۈن پولشا ھۆكۈمىتى ئۇنى ئهڭ ئالىي 

» انىپولشا جۇمھۇرىيىتى قهھرىمـ«بىلهن تهقدىرلىگهن،  ى»كرېستئالتۇن 

مىـس  ئېگىـزشـهھىرىگه ئۇنىـڭ  لىگۇنـادهپ قارىغان ھهم ئۇنىڭ شـهرىپىگه 

نـــامى چـــۆچهكلهردىن  ئېيســـايىفنىڭيهنه ھـــاكىم . ھهيكىلىنـــى ئورناتقـــان

ـــدۇ ـــا ئېلىنى ـــانالردهك تىلغ ـــۇ، . قهھرىم ـــىيىنىڭئ ـــدا  بېلورۇس ئورمانلىرى

ــارتىزان ئهترىتىنىــڭ  بېلورۇســىيىدىكى ــۆت چــوڭ پ مهســئۇللۇق  بىرســىدهت

ئۇرۇش جهريانىدا ئۇ ئىككى پۇتىدىن ئايرىلىپ . پىسىنى ئۈستىگه ئالغانۋهزى

  . قا قايتىپ كېلىپ ئىشلىگهن) پېتربورگ-سانكىت( لېنىنگرادقالغاچقا 
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يۇقىرىــــدا نــــامى ئاتالغــــان ۋه ئاتالمىغــــان نۇرغۇنلىغــــان ئۇيغــــۇر 

ــدا  ــڭ قاتارى ــرهجهڭچىلىرىنى ــال  قهمى ــوۋاجام ــۈل ئهلىي ــادىروۋا، رىزۋانگ ، ق

يـــاكى  جهڭچىلىـــرى-ئوفېتســـىرقاتـــارلىق ئۇيغـــۇر قىـــز  قـــادىروۋاروشـــهن 

ئۇالرنىـڭ . قولغـا كهلتـۈرگهن غهلىبىنـىبېرلىنغىچه جهڭ قىلىـپ، ئـاخىرقى 

 .قهھرىمانلىقى ئهينى ۋاقىتتا كهڭ كۆلهمده تهشۋىق قىلىنغانىدى

ئاتـا، بىشـكهك قاتـارلىق ئوتتـۇرا ئاسـىيا شـهھهرلىرىگه –ھازىرمۇ ئالما

 شــاھىتىنلىق ئۇرۇشــنىڭ، باتۇرلۇقنىــڭ، مهردلىكنىــڭ بارســىڭىز ئاشــۇ قــا

مېدالالرنى تاقاپ، كۆكرهكلىرىنى كېرىپ –سۈپىتىده مهيدىسىگه لىق ئوردېن

قــۇۋۋهت، –كــۈچ ۋۇجۇدىــدىنلهردىــن ئاشــقان بولســىمۇ  80–70يــۈرگهن، 

بـۇ بـوۋايالر بىـلهن . ئۇرغۇپ تۇرغان ئۇيغۇر بوۋايالرنى كۆرىسىز مهردانىلىك

، مهردلىـك مهردانىلىـك–ۇالردىكى ئورتاق بىر ئاالھىـدىلىكپاراڭالشسىڭىز ئ

بولــۇپ، ھهر كــۈن، ھهر ۋاقىــت بالىالرغــا تهربىــيه بېرىــپ، قانــداق ئۇيغــۇر 

بولۇش كېرهكلىكىنى سۆزلهۋاتقانلىقىنى، قىسقىسـى، پۈتكـۈل ۋۇجـۇدى ئـۆز 

 . مىللىتى ئىشقىدا كۆيۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىسىز

غــا » غــالىبىيهت بــايرىمى«مايــدىكى –9 تــاداۇيىلــى ئالم–1994مهن 

قاتناشتىم، قازاقىستان خهلق ئارتىسى، شۇنداقال لېنىننىـڭ رولىنـى ئوينـاپ 

ــويىچه  ــاقى ب ــوۋېت ئىتتىپ ــۈل س ــۆھرهتپۈتك ــارتىس، ۋهتهن  ش ــان ئ قازانغ

–ئايـالى. بولـدۇم مېھمانـدائاكىنىـڭ ئۆيىـده  مهخپىرئۇرۇشىنىڭ قهھرىمانى 

 ئىالخۇنـوۋاسهنئهت ئهربابى روشـهنگۈل  قازاقىستان خهلق ئارتىسى، مهشھۇر

شـۇ كۈنـدىكى بـايراملىق . سۆيۈپ، مېنى قىزغىن قارشـى ئالـدى پېشانهمدىن

لهر ئهتراپىـدىكى، مهيدىسـى  80چايغا ۋهتهن ئۇرۇشـىغا قاتناشـقان، يېشـى 

مېدالالر بىلهن تولغان ئوندهك ئۇيغۇر بوۋايالر، يهنه پېشقهدهم –ئوردېنلىق 

چوالق بولسـىمۇ پۈتكـۈل  بىرسىتوكۇر،  بىرسىرنىڭ بۇال. جهڭچىلهر كهلدى

 . يهنىال باتۇرلۇق، مهردلىك ئۇرغۇپ تۇراتتى ۋۇجۇدىدىن

ــال  ــۇ يهنى ــوۋايالر شــۇنچه كــۆپ ھــاراق ئىچىپم شۇنىســى قىزىقكــى، ب

 مهخپىـرشـۇ چاغـدا . ئـۇالر زادىـال مهسـت بولمىـدى. جهڭگىۋار ھالهتته ئىدى
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سـۆزى تـا  دېگهن» لمىسا يوق بولئۇيغۇر بولساڭ باتۇر بول، بو«: ئاكىنىڭ

 . ھازىرغىچه قۇلىقىم تۈۋىده جاراڭاليدۇ

مهن ھهر قېتىم مېتروالردا، چوڭ رهسـتىلهرنىڭ پىيـادىلهر يوللىرىـدا، 

مېـدالالرنى –ئوردېنباغچىالردا، ھهر خىل جامائهت سورۇنلىرىدا مهيدىسىگه 

، قېرىـپ بـوۋايالرنىتاقىۋالغان بىر پۇتى ياكى قـولى يـوق مېيىـپ تىلهمچـى 

مۈكچىيىپ كهتكهن ئاجىز مومايالرنى كۆرگىنىمده ئـۇالرنى دىـۋانه كـۆرگىنىم 

ئۈچۈن ئهمهس، بهلكـى چهكسـىز ھـۆرمهتلىگىنىم ئۈچـۈن پـۇلالرنى ئايىمـاي 

» مهڭگۈلـۈك يـالقۇن«تېمـى يېنىـدىكى  كىرىمېلشۇ ۋاقىتتا ئاشۇ . بېرىمهن

تىلهمچىلىـك مېـدال تاقـاپ –ئـوردېنچـۈنكى، ئاشـۇ . كۆز ئالـدىمغا كېلىـدۇ

مومايالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتا كۆرسهتكهن پىداكارلىق –قىلىۋاتقان بىچاره بوۋاي

 !بىلهن بىر ئىدى ئهمهسمۇ ؟» مهڭگۈلۈك يالقۇن روھى«روھلىرى ئاشۇ 

 كرىزىسـىىيه ھۆكـۈمىتى ئۆزىنىـڭ سىياسـىي، ئىقتىسـادىي رۇسھازىر 

قـۇرۇق مهدھىيىلىگىنـى بىـلهن -قـۇرۇقتىن ئېغىزىـداتۈپهيلىدىن بـۇ روھنـى 

مېدال تاقىغـان بـوۋاي مومايالرنىـڭ كوچىغـا تاشـلىنىپ -ئوردېنمهيدىسىگه 

بولماقتا، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنىڭ ئىقتىسادىي  سهۋهبقېلىشىغا 

 نېمهقايسى شهخسلهرنىڭ بانكىسىغا ۋه يانچۇقىغا كىرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، 

نهپرهت –ان ئادهملهرنىڭ كۆزلىرىدىن غهزهپمېدال تاقىغ–ئوردېنئۈچۈن بۇ 

تېلېۋىزور، گېزىـت –رادىئو مىنۇتئۇچقۇنى چىقىۋاتقانلىقىنى ھهر كۈن، ھهر 

ۋه يىغىلىشالردا سۆزلهشسىمۇ، بهرىبىر بۇ دۆلهت تارىخ ئاتا قىلغـان تهقـدىر 

يولىــدا پهقهت بىــز كېلهچهكــتىال خۇالســه چىقىرااليــدىغان نهتىجىــگه قــاراپ 

 . اكېتىپ بارماقت

ئالدىـدا » مهڭگۈلۈك يالقۇن«لېكىن، ئادهملهر يهنىال شۇ روھقا ئاتاپ 

 . پورهكلهپ ئېچىلغان گۈللهرنى تهقدىم قىلىشىدۇ ئېگىپباشلىرىنى 

ـــدا تونۇشـــۇمنىڭ قورۇســـىدىكى –1994مهن  ـــا بارغان ـــى غۇلجىغ يىل

 باغچهگۈللۈكته پورهكلهپ ئېچىلغان قىزىل گۈللهردىن بىر دهسته تهييارالپ 

100



 
 

 خىياللىرى موسكۋا جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

ـــ ـــق تهرهپ ـــا ھهيرانلى ـــڭ ماڭ ـــدا، ئادهملهرنى ـــرىكه ماڭغىنىم ـــلهن  نهزى بى

بهزىلهر ماڭـا بـۇ گـۈلنى قايسـى جانانغـا  ھهتتا. قاراشقانلىقىنى سهزگهنىدىم

ــۈردى ــوراپ ئۈلگ ــى س ــاقچى ئىكهنلىكىمن ــدىم قىلم ــۈللهرنى . تهق ــۇ گ مهن ب

بىزنىڭ ئۆز تۇپرىقىمىزدا بىز ئۈچۈن ئاشۇنداق مۇقهددهس روھنى قالـدۇرۇپ 

. قاســىمى قاتــارلىق ئوغالنالرنىــڭ قهبرىســىگه قويــدۇم ئهھمهتجــانكهتــكهن 

» يــالقۇن مهڭگۈلــۈك«يېنىــپ تۇرىــدىغان كۈنــدۈز –گهرچه بــۇ يهرده كــېچه

نىـــڭ » مهڭگۈلـــۈك يـــالقۇن«بولمىســـىمۇ، لـــېكىن يهنىـــال قهبـــرىلهردىن 

 . تهپتىدىنمۇ كۈچلۈك سىرلىق ئوت يالقۇنالپ تۇراتتى

ــاتتىم ــا پ ــۇرۇپ ئويغ ــدا ت ــرىلهر ئالدى ــۇ قهب ــل. مهن ب ــى  كىرىمې تېم

بىـلهن خاتىرىسـى ھهر قاچـان گـۈللهر » مهڭگۈلۈك يالقۇن«يېنىدىكى ئاشۇ 

ئهپسۇس، بىزدىكى بۇ قهبرىلهر ماڭا گويـا نهپـرهت كـۆزى بىـلهن . يېپىلىدۇ

ئهســلىده بــۇ قهبرىلهرمــۇ ھهر . قاراۋاتقــان ئادهمــدهك قهد كۆتــۈرۈپ تۇرىــدۇ

 !كۈنى، ھهر ۋاقىت گۈللهر بىلهن يېپىلىشى كېرهك ئىدىغۇ؟

بىزنىڭ ئهپسۇسلىنىدىغان، ھهتتا ئهجـدادلىرىمىزنىڭ روھـى ئالدىـدا 

سـائادىتىمىز –، بهخـتئېيتـايلۇق. بولىدىغان يهرلىرىمىز خېلى كۆپ خىجىل

ـــۈل  ـــرىگه گ ـــڭ قهبرىلى ـــاالي ئوغالنلىرىمىزنى ـــان ت ئۈچـــۈن شـــېھىت بولغ

قويالىدۇقمۇ؟ يامان يېرى شۇكى، بىز ھهتتا بۇ قهبرىلهرنىڭ بهزىلىـرى نهده 

 ...ئىكهنلىكىنى تېخىچه بىلمهيمىز

م ۋه باغچىغا بىر دهسته گۈل يهنه بىر قېتىم باردى غوجىغايىلى –1995

ئېلىپ كىرىپ، ماڭا تونۇش بولغان قهبرىگه چوڭقۇر سـېغىنىش ۋه ھـۆرمهت 

دهل شـۇ . كۆتـۈردۈمتۇيغۇسى ئىچىـده گـۈللهرنى قويـدۇم، قولـۇمنى دۇئاغـا 

چاغــدا ئاپئــاق تــوي كىيىمــى كىيىــپ، قولىــدا قىزىــل ئهتىرگــۈل كۆتــۈرگهن 

رۇتلـۇق يىگىتنـى ئارىغـا ئالغـان، نازاكهتلىك قىز بىلهن قامالشقان، قـارا بۇ

قوللىرىدا گۈللهر كۆتۈرۈشكهن بىر تـوپ ياشـالر قـايغۇ ۋه شـادلىق ئـارىالش 

قىـز . ده، سـۈكۈتته تۇرۇشـتى–بىلهن قهبره يېنىغـا كېلىشـتى چۇڭلىرى-ۋاڭ

ــلهن يىگىــت گــۈللهرنى  ــدى ۋه  قاســىمىنىڭ ئهھمهتجــانبى قهبرىســىگه قوي
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مهنمۇ ئىختىيارسـىز شـۇالر . كۆتۈردى ئارقىدىن ھهممهيلهن قوللىرىنى دۇئاغا

ــوي مۇراســىمىغا قاتناشــتىم، شــۇنىڭغا  ــۇ ت ــرگه ب ــلهن بى ، ئىشــىنىمهنكىبى

ئهجدادلىرىمىزنىڭ بىزگه قالـدۇرۇپ كهتـكهن روھـى ھامـان ئـۆز قىممىتىنـى 

كۈنگه كۈچىيىپ، ئۇلغىيىپ، يېڭى ئهۋالدالرنىـڭ –ئۇ، كۈندىن. يوقاتمايدۇ

 !ئاقىدۇتومۇرىدىكى قانالر بىلهن بىرگه 

. خىيالالرغا پاتتىم، خىياللىرىمنىڭ تۈگىمهيدىغانلىقى ئـۆزۈمگه ئايـان

چۈنكى قىزىـل . مهكتهپتىن قايتىپ كېلىۋېتىپ قىزىل مهيدانغا بارغۇم كهلدى

ــدان بىزنىــڭ  ــاده ئىنســتىتۇمهي ــدىمىنۇت 20تتىن پىي ــول ئى ــۇق ي قىزىــل . ل

سـارىيى  كىرىمېـلئاسـتا –كېيىن قهدىمىم ئاسـتا. مهيداننى بىردهم ئايالندىم

ــاراپ تاشــالندى، يهنىــال شــۇ  ئالېكساندىروۋســكىييېنىــدىكى  باغچىســىغا ق

نىـڭ قېشـىغا بېرىـپ » مهڭگۈلۈك يـالقۇن«ئادىتىم بويىچه گۈل سېتىۋېلىپ 

 ...ده، چوڭقۇر خىيالالرغا پاتتىم–گۈل قويدۇم

 

 ئهتىرگۈل ۋه كىتاب

 يىلـىيىلىنىڭ بېشى ۋه س س س ر پارچىالنغـان دهسـلهپكى –1990

يىلى موسـكۋا ھهققىـدىكى خىيـاللىرىم تېخىمـۇ مۇرهككهپلهشـكهن –1991−

–يـېمهكھهمـمه يهرده ئـۆچىرهت، مـاگىزىنالردا مـال، بولۇپمـۇ . چاغ بولـدى

بهزى تاۋارالر ئىسكىالتقا سـوالنغان، موسـكۋا . ئىچمهك خېلىال كهمچىل ئىدى

ئىككىـال لـېكىن . شهھىرىده بىر خىل جىددىيچىلىك ھۆكۈم سۈرمهكته ئىـدى

ھهر –بـۇ نهرسـه. نهرسه ھهممىال يهرده ھاياتقا گۈزهللىك بېغىشـالپ تـۇراتتى

دهپ ئاتالغـان ) نـان(الرنىڭ ھاياتىدا ئىككىنچـى بولكـا رۇسخىل گۈللهر ۋه 

 رۇسرهڭگىرويىــدىن ئېغىــر روھىــي بېســىم چىقىــپ تۇرغــان . كىتــاب ئىــدى

ــۆزلىرىگه ــابتىن ئ ــى كىت ــىدىن يهن ــرال نهرس ــىلىرى پهقهت بى ــهللى كىش  تهس

، تاكسـىالردا كېتىۋاتقـان سـاماليوت، مىتـرو، ترانۋاي، ئاپتوبۇس. تاپااليتتى

. ھهتتا پىياده يۈرگهن كىشىلهرنىڭ قولىدىن گېزىـت، كىتـابالر چۈشـمهيتتى
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ئىتتىپاقىنىـڭ  سـوۋېتدۇنيانىڭ ۋه سـابىق  تۇرۇۋاتقانئۇالر تېز ئۆزگىرىپ (

ــۇق، ۋاقت ــدىن تول ــائىي ۋهزىيىتى ــىي، ئىجتىم ــقا سىياس ــدا خهۋهردار بولۇش ى

ئهگهر بىرهر كۈن تېلېۋىزور ياكى گېزىت خهۋهرلىرىنى كۆرهلمهي . تىرىشاتتى

). قالسا، خۇددى بىر كۈن ئاچ قالغاندهك ئهپسۇسـلۇقتىن ئىچـى سـىقىالتتى 

ــرگه يهنه  ــلهن بى ــروشــۇنىڭ بى ــاپتوبۇس، تاكســىالردا مىت ــۋايالردا، ئ ، ترام

ـــاده يـــۈرگهن كىشـــىلهرنىڭ ھهر  خىـــل چىرايلىـــق گـــۈللهرنى ھهمـــده پىي

كۆتۈرۈۋالغىنىنى، شۇنداقال چىرايىدىن بىر خىل خۇشاللىق ياكى ئاللىقانداق 

 . جىددىيلىك چىقىپ تۇرغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇراتتى

خهلقىنىــڭ  رۇسئىتتىپــاقى خهلقىنىــڭ، جۈملىــدىن  ســوۋېتســابىق 

 ئارا گۈل تهقدىم قىلىـش، يـاش–تۇرمۇشىدا ھهر خىل خاتىره كۈنلىرىده ئۆز

يىگىتلهر ئۆزلىرىنىڭ سۆيگهن قىزلىرىغا دائىم گۈل سوۋغا قىلىپ تۇرۇش بىر 

 كۆرىـدىغانمۇنداق چاغالردا قىز تهرهپنىڭ ياخشـى . خىل ئادهتكه ئايالنغان

ئـارا دوسـتلۇق، ھهر –ئۇنىڭدىن باشـقا يهنه ئـۆز. گۈللىرى ئاساس قىلىنىدۇ

ھهمده ھۆكۈمهت ئىشلىرىدا » ئايالالر بايرىمى«بايرام، بولۇپمۇ –خىل ھېيت

ــدۇ ــجه قازانغــانلىق مۇناســىۋىتى بىلهنمــۇ گــۈل تهقــدىم قىلىنى ــۇم نهتى . مهل

ئۇالردىكى يهنه بىر ئېسىل ئهنئهنه، سىزگه ئوخشاشال كونسېرتالردا ئۆزلىرى 

ــان  ــالرغاخالىغ ــي  ئارتىس ــزمهت، ئىلمى ــىرت خى ــتىن س ــدىم قىلىش ــۈل تهق گ

مگهكلهرده زور مۇۋهپپهقىيهت قازانغانالرغىمۇ گۈل تهقدىم قىلىش ئـادهتكه ئه

بـۇ خىـل گـۈل تهقـدىم قىلىـش گاھىـدا ھۆكـۈمهت تهرىپىـدىنمۇ . (ئايالنغان

، گۈل تهقدىم قىلىشنىڭمۇ ئۆز قائىدىسى بولۇپ، )ئهلۋهتتهئېلىپ بېرىلىدۇ، 

تهقــدىم تــاق ســان ياخشــىلىقتىن دېــرهك بېرىــدۇ، دهپ قارىلىــدۇ، ئــادهتته 

مهيلـى قـانچىنى . تالـدىن تىزىلىـدۇ 11، 9، 5يـاكى  3قىلىنىدىغان گـۈللهر 

تهقدىم قىلىڭ، خۇشاللىق، ئهھمىيهتلىك ئىشالر ئۈچۈن تـاق سـان بولـۇش 

جــۈپ ســان چوقــۇم قــايغۇدىن دېــرهك بېرىــدۇ، دهپ قارىلىــدۇ ۋه . كېــرهك

 . مۇسىبهت خاتىرىسى ئۈچۈن مۇشۇ جۈپ سان بويىچه گۈل قويۇلىدۇ

ــــش قى ــــدىم قىلى ــــۈل تهق ــــى، گ ــــسقىس ــــدىن رۇس الرنىڭ، جۈملى
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ياۋروپالىقالرنىڭ تۇرمۇشىدا ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك، سـىمۋول خاراكتېرلىـك 

الرنىڭ بـۇ رۇسـئهينى ۋاقىتتا موسكۋاغا كهلگهن جۇڭگولۇقالرمۇ . بىر ئهنئهنه

ھهتتـا . ئادىتىنى ئۆگىنىپ، ئۆز ئارا گـۈل تهقـدىم قىلىـدىغان بولۇشـقانىدى

دىم قىلىشــــنىڭ مــــۇھىم ئهھمىيىتــــى ۋه ئۇنىــــڭ رومانتىــــك گــــۈل تهقــــ

ــدىلهرنى  ــى قائى ــۇ ھهقتىك ــا ب ــان، ئهمم ــتخۇش بولغ ــدىن مهس ئاالھىدىلىكى

پىششىق بىلىشكه تېخى ئۈلگۈرمىگهن جۇڭگولۇق بىر ساۋاقدىشـىم موسـكۋاغا 

ـــر گـــۈزهل  قىزىغـــا گـــۈل تهقـــدىم  رۇسكېلىـــپ كېيىنكـــى ھهپتىســـىال بى

–ئهمهس، ئهكسىچه تىل تهشهككۈرىنىنىڭ قىلغانىكهن، ئهپسۇس، ئۇ، قىز

ئاھانىتىنى ئاڭالپتۇ، ئهسلىي ساۋاقدىشىم ئۇقۇشماسلىق بىلهن ئۇ قىزغا تۆت 

بـۇ گـۈللهرگه خـوش بولـۇش ئهمهس، . تال گۈل تهقدىم قىلىپ قويغانىكهن

كىمىڭـگه شـۇملۇق تىلهيسـهن، كۆتـۈر بـۇ «: ئهكسىچه خاپا بولغـان ئـۇ قىـز

ــى ــۈل» !نېمهڭن ــراپ گ ــۇ دهپ ۋارقى ــۇق ب ــدا، جۇڭگول ــىغا ئاتقان لهرنى بېش

قېلىـپ يـا يىغالشـنى، يـا كۈلۈشـنى بىلـمهي نهچـچه  داڭقېتىپساۋاقدىشىم 

ئـۇ، پهرىشـانلىق ئىچىـده ئهھـۋالنى . كۈنگىچه بېشىنى سېلىپ يـۈرگهنىكهن

ــدا، مهن  ــا ئېيتقان ــۆزۈمنىماڭ ــدىم ئ ــۈپ كهتكهنى ــالماي كۈل ــز . باس ئىككىمى

. پ ھېلىقى قىزنىـڭ قېشـىغا يهنه بـاردۇقچىرايلىق بهش تال ئهتىرگۈل ئېلى

مهن ئۇنىڭغا ئهھۋالنى چۈشهندۈردۈم، ئۇقۇشماسلىق بولغانلىقىنى ئېيتـتىم، 

بىزنىڭ جۇڭگـودا ئوغـۇلالر قىزالرغـا بولغـان ھـۆرمىتىنى بىلـدۈرۈپ جـۈپ «

ساندا گۈل تهقدىم قىالتتى، شۇڭا ئۇ ئۆزىنىڭ قائىدىسى بويىچه سىزگه تۆت 

قىـز خۇشـاللىق . دهپ ئهسكهرتىش بېرىـپ قويـدۇم» تال گۈل تهقدىم قىپتۇ

شـۇندىن كېـيىن ئـۇ قىـز بىـلهن يـېقىن دوسـتالردىن . بىلهن گـۈلنى ئالـدى

ئارىسـىدا تارقىلىـپ لهتىـپىگه  ئاسـپىرانتالركېيىن بۇ ھېكايه . بولۇپ قالدۇق

 . ئايلىنىپ كهتتى

گۈلدىن ئىبارهت تهبىئىـي گۈزهللىـك ئـارقىلىق ئىنسـانالر ھايـاتلىقنى 

ـــدۇ ۋه ســـۆيىدۇبې ـــدۇ، قهدىرلهي ـــدهك، . زهي ـــتلهپ ئۆتكهن ـــدا تهكى يۇقىرى

الرنىڭ مهنىــۋى تۇرمۇشــىدا شــۇنچىلىك رۇســياۋروپالىقالرنىــڭ، جۈملىــدىن 
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ــگه بولغــان گــۈل،  ــيهتكه ئى ــۇھىم ئهھمى ــۋهتتهم ــۋى  ئهل خهلقىمىزنىــڭ مهنى

ـــۇھىم  ـــايىن م ـــدىمۇ ئوخشاشـــال ئىنت ـــورۇننىھاياتى ـــۈل  ئ ـــگهن، گ ئىگىلى

–ئۆستۈرۈش، پهرۋىش قىلىش، شـۇنداقال گـۈل ئـارقىلىق ئۆزلىرىنىـڭ پـاك

ســهمىمىي تۇيغــۇلىرىنى ئىپــادىلهش بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهنئهنىلىرىمىزنىــڭ 

يىگىتلىرىمىــز پــورهكلهپ ئېچىلغــان قىزىلگــۈلنى يــاكى ئهتىرگــۈلنى . بىــرى

يـۇش يـاكى ئۆزلىرى ياخشـى كـۆرگهن قىزنىـڭ چېچىغـا گـۈل قىسـتۇرۇپ قو

قىزلىرىمىز چېچىغا گۈل قىسىپ يۈرۈش ئهنئهنىۋى ئېسـىل ئادهتلىرىمىزنىـڭ 

ــا قىزلىرىمىزنىــڭ . بىــرى ــاتىمىزدا گــۈل شــۇنچىلىك قهدىرلىــك بولغاچق ھاي

بۇ ئادهت مېنىڭچه، بىزگىال . ئىبارىسىنى قوشۇپ ئاتايمىز» گۈل«ئىسمىغىمۇ 

كــۆپلىگهن  دىمۇتېبــابهتچىلىكىمىزھهتتــا ئهنئهنىــۋى . خــاس بولســا كېــرهك

قىلىمىـز، قىزىلگۈلـدىن ئېسـىل  ئىسـتېمالدورىالرغا قىزىلگۈل قېتىپ ياساپ 

يېتىم بولغانـدا قۇرۇتۇلغـان قىزىلگـۈل بهرگىنـى –ئۆلۈم. ئىچىملىك ياسايمىز

ئۇنىڭ ئۈستىگه مىللىي قول سانائىتىمىزدىمۇ گۈلنى . تاۋۇت ئىچىگه چاچىمىز

، تهڭلىمـات كىگىـزلهرگه گـۈل يۇقىرى ئورۇنـدا قويـۇپ رهخـتلهر، گىلهمـلهر

ئۇيغـۇر . رهختلهرگه ئېسىل گۈل نۇسخىلىرىدىن كهشـته ئىشـلهيمىز. باسىمىز

گــۈل نهقىشــلىرى ئىشــلهش بىزنىــڭ نهچــچه مىــڭ يىللىــق  مارچىلىقىــدىمۇېم

ــز ــۆتكهن كالسســىك شــائىرلىرىمىزدىن . ئهنئهنىمى ــا ئ ــۇتپىشــۇڭا تارىخت ، ل

ئهسهرلىرىدىمۇ گۈل توغرىسـىدا  ىزارىيالرنىڭن، زهلىلىي، خىرقىتى، ناۋائىي

 . قالتىس ئېسىل مىسراالرنىڭ قالدۇرۇلغانلىقى ھهممىگه ئايان

ئهپسۇســكى، ھــازىر بىزنىــڭ گــۈلگه مۇناســىۋهتلىك نۇرغــۇن ئېســىل 

ــۈزلهنگهن ــاراپ ي ــقا ق ــادهتلىرىمىز يوقىلىش ــاك مۇھهببهتنىــڭ ســىمۋولى . ئ پ

ــادهتلىر ــدىغان ئ ــدىم قىلى ــۈل تهق ــا گ ىمىز ئاساســىي ســۈپىتىده قىزلىرىمىزغ

بىزنىـڭ ). گهرچه قىسمهن ساقلىنىپ قالغان بولسىمۇ . (جهھهتتىن يوقالغان

گۈلنى شۇنداق قهدىرلىگهنلىكىمىـز ئهسـلىدىنال ئانـا تهبىئهتنـى ۋه تهبىئىـي 

، سـهمىمىي، تىنچلىقـپهرۋهر دىلپسـاگۈزهللىكنى سۆيىدىغان ئـاق كۆڭـۈل، 

ـــدۇ ـــدۈرۈپ تۇرى ـــى بىل ـــق ئىكهنلىكىمىزن ـــاپلىقى، . خهل ـــڭ س نىيىتىمىزنى
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كۆڭلىمىزنىــڭ ئاقلىقىــدىن يۇرتىمىزغــا قهدهم تهشــرىپ قىلغــان ھهر قانــداق 

ھهمــده چىــن  كۈتــۈۋالىمىزدهســته گــۈل تهقــدىم قىلىــپ –مېھمــاننى دهســته

 پهگاھتــاســهمىمىيلىك بىــلهن ســورۇننىڭ تــۆرىگه تهكلىــپ قىلىــپ ئــۆزىمىز 

هم ئىــچ ســىرىمىزنى ئولتــۇرىمىز ئهمهســمۇ؟ بــار نهرســىمىزنىڭ ھهممىســىنى ھ

يۈرۈشـكه  زېـرىن-قوشۇپ ئايىماي مېھماننىڭ ئالـدىغا تۆكـۈپ، ئـۆزىمىز ئـاچ

قىسقىسى، گـۈل مهنىـۋى كامـالهتكه تهلپۈنگـۈچى ئۇيغـۇر ... رازى ئهمهسمۇ ؟

 . روھىنىڭ ئهڭ يارقىن سىمۋولى

مهن موسكۋادا ياشاش جهريانىدا قانچىلىك گـۈل تهقـدىم قىلغـانلىقىم 

بىـر . ا قانچىلىك گۈل تهقدىم قىلغـانلىقى ئېسـىمده يـوقۋه باشقىالرنىڭ ماڭ

 . كۆز ئالدىمدىن كهتمهيدۇ تاھارىزغىچهمهنزىره 

مهن مېھمانــدارچىلىقتىن يېنىــپ ياتىقىمغــا . يىلــى قــارلىق كهچ–1991

قايتىپ كېتىۋېتىـپ، ئـون نهچـچه قهدهم نېرىـدا ئىـت يېـتىلهپ كېتىۋاتقـان 

ىز يېنىـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـان بىـر ق. زىلۋا بويلۇق بىر قىزغا كۆزۈم چۈشتى

ــۇ كىشــى تاماكــا ســورىۋېدىكىشــىدىن تاماكــا  ــۇقىنى، ئ يهنه . ئېيتتــى يوقل

سورىغانىدى، ئۇ كىشى تاماكا چىقىرىپ قىزغا بهردى ھهم قىزنىڭ  بىرسىدىن

قىـز ئهمـدىال . تاماكىسىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ بهرگهچ قىزغا پوخۇرلـۇق قىلـدى

–يۇلـۇپ ئېلىـپ يهرگه تاشـلىدى نزاماشۇ  ئېغزىدىنبىر شورىغان تاماكىنى 

بىردهمدىن كېـيىن قىـز يهنه تاماكـا چېكىـپ كېتىۋاتقـان . ده، كېتىپ قالدى

بويلۇق يىگىتـتىن تاماكـا سـورىدى، يىگىـت تاماكىـدىن بىـر تـال  ئېگىزبىر 

قىـز . قىلىش تهكلىپىنى قويـدى سهيلهبېرىپ ئوت تۇتاشتۇرغاچ قىزغا بىرگه 

يىگىـت ئۇنىڭغـا يهنه . دهپ قارشىلىق بىلدۈرگهندهك قىلـدى نېمىلهرنىبىر 

ــاقالپ ــالپ، ئوين ــاكىنى تاش ــز تام ــاخىرى قى ــاچتى، ئ ــپىچهكلهپ –گهپ ئ تې

دېمهك بۇ قىزنىڭ . كېتىۋاتقان كۈچۈكىنى سىلكىپ تارتقىنىچه كېتىپ قالدى

يېنىدا پۇلى يوق، چهكمهي  دېسهبهك خۇمارى تۇتقان بولسىمۇ، تاماكا ئاالي 

ئـــاخىرى مهن قىزغـــا . الســـىز قالغـــانلىقى بىلىنىـــپ تـــۇراتتىئام دېســـه

بىـلهن خاپـا  نهزىـرى سـوئالقىـز ماڭـا . ده، ئۇنى توختـاتتىم–يېتىشىۋالدىم
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 . چىراي ھالهتته قارىدى

مېنى باشـقىچه –م مهن ئۇنىڭغا تهكهللۇپ بىلهن،دېدى–كهچۈرۈڭ،−

مۇشۇ يهرده كۈتۈپ تۇرسىڭىز، مهن سىزگه تاماكـا  مىنۇتبىر . ئويالپ قالماڭ

 . بېرهي ئهكېلىپ

نۇرىدا  چىرىغىنىڭقىز ھهيرانلىق بىلهن ماڭا تىكىلىپ قارىدى، كوچا 

ئهكــمه . چۈشــكهن ئــالتۇن چــاچلىرى جۇاللىنىــپ تــۇراتتى مۈرىســىگهئۇنىــڭ 

قاشــلىرى قاڭشــارلىق بۇرنىغــا خــوپ ياراشــقان، ئــۇزۇن كىرپىكــى يوغــان، 

قوشـۇلۇپ ئـادهمگه بىـر خىـل سـېھىرلىك تۇيغـۇ بهخـش  زلىرىگهكـۆچوڭقۇر 

ياشـنىڭ قارىسـىنى ئالغـان بـۇ قىزنىـڭ جىـددىي  18–17ئهمـدىال . ئېتهتتى

يىغىــپ تۇرغــان كــۆزىگه پــاكلىق ۋه ھايــاتىي كــۈچ  ســهمىمىيلىكئهممــا 

ئــۇ ماڭــا ئىشهنچســىزلىك بىــلهن كــۆزلىرىنى يالــت قىلىــپ . يوشــۇرۇنغانىدى

 : ده–تىكتى

دىن تاماكا سورىمىدىم، كهچۈرۈڭ، ماڭا ھېچنهرسه كېرهك مهن سىز−

 . ئۇ رهت قىلىپ دېدى−ئهمهس، رهھمهت، 

قىلىـمهن،  ئۈمىـدمېنى باياتىنقى ئادهملهرگه ئوخشاتماسـلىقىڭىزنى −

 . بېسىقلىق بىلهن–م ئۇنىڭغا جاۋابهن ئېغىردېدى−

ده؟ بولـــدى، ئهمـــدى خۇمـــارىم –ھه، ســـىز ھهممىنـــى كۆرۈپســـىز−

 . قىز دېدى−بېسىقتى، 

مهن . يېنىغــا كېلىــپ قالــدۇق مېترونىــڭبىــز ئاشــۇنداق پاراڭالشــقاچ 

ده، –دهررۇ بېرىپ بوتكىدىن ئىككى قاپ تاماكـا، بىـر دانه چاقمـاق ئالـدىم

ئۇنى قىزغا بهردىم ھهم تاماكىغا ئۆز قولۇم بىلهن ئوت تۇتاشتۇرۇپ بهردىـم، 

بهلكىـم ئـۇ . تـۇراتتى نهزىرى بىلهن قاراپ سوئالقىز تاماكىنى سورىغاچ ماڭا 

مهندىن ھېلىقى ئـادهملهرگه ئوخشـاش تامـاكىنى بېـرىپال ئاللىقانـداق بىـرهر 

ئارقىدىن شـوراپ، –شهرت قويىدۇ دهپ ئويالپ قالغاندۇ؟ ئۇ، تاماكىنى ئارقا

 سورىدى 
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 سىز تاماكا چېكهمسىز؟ −

ــلهن  ــق بى ــۇ، خىجىللى ــتىم، ئ ــدىغانلىقىمنى ئېيت ــا چهكمهي مهن تاماك

كــا چېكىشــنى ئۆگىنىــپ قالغــانلىقىنى، ئىمكــان بــار تامــاكىنى ئۆزىنىــڭ تاما

مهن ئۇنىڭغـــا بىـــردهم كۈتـــۈپ تۇرۇشـــنى . تاشـــلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتتـــى

ئېيتىــپ، چىرايلىــق ئېچىلغــان ئهتىرگۈلــدىن ئــۈچنى ســېتىۋېلىپ، قىزنىــڭ 

شۇ چاغـدا مهن قىـز مېنـى . قىز كهتمهي مېنى ساقالپ تۇرۇپتۇ. يېنىغا باردىم

ېتىـپ قـاالرمۇ، دهپ ئويلىغانىـدىم، ئهكسـىچه ئـۇ مېنـى كۈتـۈپ ساقلىماي ك

قىـز تېخىمـۇ ھهيرانلىـق بىـلهن گـۈلنى . تۇرۇپتۇ، مهن گۈلنى قىزغـا بهردىـم

ســۆھبهت ئارىلىقىــدا قىــز . ده، ماڭــا قــاراپ سۆزســىز تــۇرۇپال قالــدى–ئالــدى

 : مهندىن

 . دهپ سورىدى–سىز ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهنمۇ؟−

گولــۇق ئىكهنلىكىمنــى ئېيتســام، قىــز ھهيرانلىــق مهن ئۆزۈمنىــڭ جۇڭ

 : بىلهن

مهن سىزنى ئوتتـۇرا ئاسـىيالىق ئۆزبېـك يـاكى قـازاق دهپ ئـويالپ −

 . دېدى−، سىز جۇڭگولۇققا ئوخشىمايدىكهنسىز، دېسهمراستىنى . قاپتىمهن

ئۇيغـۇر ئىكهنلىكىمنـى، جۇڭگـودا كـۆپ مىلـلهت  ئۆزۈمنىڭمهن قىزغا 

بارلىقىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ جۇڭگودىكى چوڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ بىـرى 

ئىكهنلىكىنى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇمھۇرىيهتلهر بىـلهن قوشـنا ۋه نۇرغـۇن 

 . جهھهتته ئورتاقلىققا ئىگه ئىكهنلىكىمىزنى سۆزلهپ بهردىم

بـوۋام –قىز ھاياجـان بىـلهن، دېدى–،خۇشالمهنبۈگۈن ئىنتايىن −

مهن ئۇنىـڭ يازغـان . ئـۇ، ۋاپـات بولـۇپ كهتـكهن. دهل ئۇيغۇرشۇناس ئىدى

ئىشــقىلىپ، بوۋامنىــڭ شهرقشۇناســلىق ساھهســىده . كىتــابلىرىنى ئوقۇغــان

بىز ھازىرچه ئۇنىڭ كىتـابلىرىنى . خېلى داڭلىق ئادهم ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

ئـۇ ماڭـا . ى شهرقشۇناسلىققا ئائىت كىتـابالرقارىسىڭىز ھهممىس. ساقالۋاتىمىز

ئۆزىنىڭ شهرقتىكى نۇرغۇن جايالرغا بارغانلىقىنى ئېيتقـان ھهتتـا ئۇيغـۇرالر 
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ئويلىمىغـان يهردىـن . توغرىسىدا ماڭـا كـۆپ ھېكـايىلهرنى سـۆزلهپ بهرگهن

بهك ياخشـى . بوۋام سۆزلهپ بهرگهن مىللهتنىڭ ئۆزىنى ئۇچرىتىپ قاپتىمهن

ز بىزنىـــڭ ئـــۆيگه كېلىـــڭ، مهن ســـىزنى بىزنىـــڭ خالىســـىڭى. بولـــدى

ـــدىكىلهرگه  ـــتۇرايئۆي ـــڭ. تونۇش ـــۆرۈپ بېقى ـــابلىرىنى ك ـــڭ كىت . بوۋامنى

 . دېدى−قىزىقسىڭىز ئارىيهت ئېلىپ ئوقۇڭ،

بولــدۇم، ئۇيغۇرشۇناســنىڭ نهۋرىســى بىــلهن  خۇشــالمهنمــۇ بهكــال –

–هن،تاسادىپىي تونۇشۇپ قالىدىغانلىقىمنى خىيالىمغىمۇ كهلتۈرمىگهنىكهنم

 . م مهندېدى

تهرهپـكه  مىتـروۋه ئـامهت تىـلهپ خوشلىشـىپ،  خۇشـاللىقمهن قىزغا 

ئىشىكىدىن كىرىشتىن ئىلگىرى ئارقامغا بۇرۇلۇپ قارىسام، ئـۇ  مىترو. ماڭدىم

شۇ چاغدىال مهن . قىز گۈلنى تۇتقىنىچه ماڭا قېتىپ قالغاندهك قاراپ تۇراتتى

ئېچىپ، ھهتتا گـۈل تهقـدىم قىلىـپ ياخشـى  ئېغىزئۇ قىزغا دادىللىق بىلهن 

 فىگۇرىســىئۇنىـڭ يارىشــىملىق، التاپهتلىــك . قىلغـانلىقىمنى ھــېس قىلــدىم

 كهتكـۈچهكىرىـپ  مېتروغـائۇنىـڭ ماڭـا . كۆزۈمگه تېخىمـۇ گـۈزهل كۆرۈنـدى

ئانىسـى –قاراپ تۇرغىنىدىن شۇنىڭغا ئىشهندىمكى، ئۇ ئـۆيىگه بارغانـدا ئاتـا

قـدىم قىلـدى دهپ سورىسـا، بـۇنى بىـر ئۇيغـۇر ئۇنىڭدىن بۇ گۈلنى كىـم ته

 خۇشـالئائىلىسىدىكىلهر بۇ ئهھـۋالنى ئۇقـۇپ ناھـايىتى . تهقدىم قىلدى دهر

ئۇ قىز ھهتتـا ساۋاقداشـلىرىغا، دوسـتلىرىغا ئـۇالر ئـاڭالپمۇ باقمىغـان . بوالر

 . ئۇيغۇر مىللىتى توغرىسىدا سۆزلهپ بېرهر

تهقدىرنىڭ ئهڭ قىزىق يېرى شـۇكى، ئارىـدىن ئىككـى يىـل ئۆتـۈپ، 

مهن موسكۋا شهرقشۇناسلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جۇڭگوشۇناسـلىق سـىنىپىغا 

ئىســىملىك بــۇ قىزمــۇ موســكۋا شهرقشۇناســلىق  ناتاشــادهرس بهرگىنىمــده، 

ئـۇ قىـز . تىلـى فاكۇلتېتىغـا ئۇقۇشـقا كىرگهنىـدى خهنـزۇئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

شـــۇ ســـائهتلىك دهرســـته مهن . ئهالچـــى بولـــۇپ ئۇقـــۇپ كهپتـــۇســـىنىپتا 

ئۈرۈمچى ۋه قهشقهرنىڭ . ئۇيغۇرالر توغرىسىدا سۆزلهپ بهردىم ئوقۇغۇچىالرغا

ئالىملىرىنىـڭ ئۇيغـۇرالر  رۇسشۇنداقال . سۈرهتلىك ئالبوملىرىنى كۆرسهتتىم
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ــم ئىلگىــرى ئۇيغــۇرالر . توغرىســىدىكى تهتقىقــات ئهھــۋالىنى ســۆزلهپ بهردى

مانـا ئهمـدى  ئوقۇغـۇچىالرىسىدا ھېچقانداق خهۋىرى بولمىغان بۇ يـاش توغر

كېــيىن ئــۇ قىــز . ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا خېلــى كــۆپ نهرســىلهرنى بىلىۋالــدى

ئۇيغــۇر تىلــى ئــۆگىنىش ئارزۇســىنىڭ بــارلىقىنى، ئۆزىنىــڭ ئۇيغۇرشــۇناس 

ئالىملىرىنىــڭ  رۇسبىكــار ۋاقىتلىرىــدا  ناتاشــا. بولىــدىغانلىقىنى ئېيتتــى

ــۇئۇ ــۆپ ئوقۇپت ــى ك ــابلىرىنى خېل ــىدىكى كىت ــۇرالر توغرىس ــۇ . يغ ــڭ ب ئۇنى

ۋه سـىنىپتىكى  ناتاشـا. جهھهتتىكى بىلىمى سىنىپ بويىچه خېلى مول ئىـدى

بىــر قــانچه بــاال ئۇيغۇرشــۇناس بولۇشــقا، ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلــى، تــارىخىي، 

ــــلىرىنى  ــــڭ ئىش ــــاھهده بۇرۇنقىالرنى ــــۇ س ــــپ، ب ــــى ئۆگىنى مهدهنىيىتىن

 . شقا بهل باغلىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتىداۋامالشتۇرۇ

بىر دهسـته گـۈل  ئاددىيغىنه كېچىدىكىدېمهكچىمهنكى، ئاشۇ قارلىق 

قهلبىـده  ناتاشـانىڭگـۈل  ئـاددىيغىنهئاشـۇ ! ھه–خاسـىيهتلىك دېگهننېمى

قانچىلىك ئورۇن تۇتقان بولسا، ئۇيغۇر مىللىتىمۇ ئاشۇ گۈل ئارقىلىق ئۇنىڭ 

 . قهلب تۆرىدىن ئورۇن ئالغانىدى

كىتابقــا بولغـــان ) باشــقا خهلقلهردىمـــۇ بــار ئهلـــۋهتته(الرنىڭ رۇســ

بولۇپ ئاياغ  تۇنجىزېمىنىغا  رۇسمۇھهببىتى نهقهدهر كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى 

الر كىتــابنى مهنىــۋى رۇســ. ېس قىلمــاي قالمايــدۇباســقان كىشــى چوڭقــۇر ھــ

بايلىق شۇنداقال مـاددىي ئوزۇقلـۇق دهرىجىسـىگه كۆتـۈرۈپ چۈشـهنگهچكه، 

 . دهپ نام بهرگهن» بولكا–2«كىتابقا 

ــى ــا  رۇس، دېمهكچىمهنك ــدا بولك ــان(ھاياتى ــاب تهڭ ) ن ــلهن كىت بى

ا بولغـان مهيلى ئىشچى، دېھقان ياكى ئالىم بولسۇن، كىتابق. ئورۇندا تۇرىدۇ

ھهر قانــداق كىشــىنىڭ ئــۆيىگه كىرســىڭىز مهخســۇس . مــۇھهببىتى چوڭقــۇر

ئۇالر ئادهتته سـىز بىـلهن . كىتاب جاۋىنى ئاالھىده ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇ

پاراڭالشقاندا چوقۇم ياخشى يېزىلغان ئهسـهرلهر يـاكى مهلـۇم بىـر يـازغۇچى 

 . توغرىسىدا قىزغىن سۆھبهتلىشىدۇ
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گه ئــۆزى ياخشــى كۆرىــدىغان كىتــابنى تهقــدىم بىــرى–الردا بىــررۇســ

يىگىتلهرمـۇ دوسـتلۇق ۋه مـۇھهببهت –ھهتتـا قىـز. قىلىش ئادهتكه ئايالنغان

 . خاتىرىسى ئۈچۈن ياخشى يېزىلغان كىتابالرنى تهقدىم قىلىشىدۇ

يېقىنقــى ۋاقىــتالردا بــازار ئىگىلىكىنىــڭ يولغــا قويۇلۇشــى بىــلهن 

. ســودىگهرلىرى كۆپهيــدى رىياتنهشــ، كىتــاب ۋه كىتابپۇرۇشــالرمهخســۇس 

ــورۇنلىرى  نهشــرىياتالركــۆپلىگهن  ــوگرافىيه ئ ــا  شهخســلهرنىڭۋه فوت قولىغ

 نهشـرىياتچىلىقىداىيه رۇسـشـۇنىڭ بىـلهن . ئۆتتى ياكى ھـۆددىگه بېرىلـدى

قىلىنغــان كىتابالرنىــڭ ســۈپىتى،  نهشــريېڭــى بۆســۈش دهۋرى باشــلىنىپ، 

بــۇرۇنقى ئىــدېئولوگىيه . تــۈرى تېخىمــۇ ئاشــتى، مهزمــۇنى تېخىمــۇ بېيىــدى

بـازار  نهشىرىياتچىالرسودىگهرلىرى ۋه  نهشرىياتكونتروللۇقىدىن قۇتۇلغان 

ــابالرنى  ــدىكى كىت ــل تېمى ــويىچه ھهر خى ــاجى ب ــڭ ئېھتىي ۋه ئوقۇرمهنلهرنى

تارقىتىش بىلهن بىرگه، بازارغا جىـددىي ئېھتىيـاجلىق كىتـابالرنى كـۆپلهپ 

 مىتـروشۇڭا ھازىر موسكۋانىڭ ھهر قانداق كوچىسـىدا، ھهر قانـداق . باستى

ىسـىز، شـۇنىڭ ئىستانسىسى زاللىرىدا كـۆپلىگهن كىتـاب يـايمىچىلىرىنى كۆر

–بىلهن بىـرگه، ئاخبـارات ساھهسـىنىڭ ئهركىنلهشتۈرۈلۈشـى بىـلهن يېڭـى

بهزىلىرىنىڭ ناملىرى ئۆزگهرتىلىپ مهزمـۇن، . قىلىندى نهشريېڭى گېزىتلهر 

ئاشۇ كۈندىلىك چىقىۋاتقان . سۈپهت جهھهتتىن تامامهن يېڭىچه تۈس ئالدى

ڭ بىلىـــم گېزىتلهرنـــى تولـــۇق ئۇقـــۇپ چىقىـــش مـــۇمكىن بولســـا ئادهمنىـــ

ىيه ۋهزىيىتى، دۇنيا ۋهزىيىتى توغرىسـىدىكى چۈشهنچىسـى رۇسسهۋىيىسى، 

 غهربھـازىر بـۇ يهردىكـى ئـادهملهر . خېلى يېتهرلىك ھالدا ئۆسكهن بوالتتى

دۆلهتلىــرىگه ئوخشاشــال گېزىــت ئۇچــۇرلىرى بــويىچه ئىــش ئىزدهيــدىغان، 

ىڭ ھهممىسـى بـۇ ئۆزگىرىشـلهرن. تاپىدىغان سهۋىيىگه يهتتى جورائۆزلىرىگه 

 . ئاساسىي جهھهتتىن بىر قانچه يىلنىڭ ئىچىدىال بارلىققا كهلدى

ىيىلىكلهرنىڭ مهدهنىـــيهت ساپاســـىنىڭ ئومۇميۈزلـــۈك ئۈســـتۈن رۇســـ

بولغان كىتابنى قهدىرلهش ۋه سۆيۈش بىلهن  سهمهرىسىبولۇشى مهدهنىيهت 

بىرگه ئـۆز تۇرمۇشـى، ھايـاتى، مۇھىتىنىـڭ ئۆزگىرىشـىگه بىۋاسـىته تهسـىر 
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ـــۈل ك ـــزغىن كۆڭ ـــلهرگه قى ـــىي ئۆزگىرىش ـــل سىياس ـــىتىدىغان ھهر خى ۆرس

مومــاي ۋه يــاكى –ســىز بــۇ يهرده مهيلــى بــوۋاي. بۆلىدىغانلىقىــدىن بولغــان

ىيه رۇسـباشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىسـى بولسـۇن، ھهر قانـداق كىشـىدىن 

 ســوئالۋهزىيىتــى، بولۇپمــۇ ھــاكىمىيهت تالىشــىۋاتقان كىشــىلهر توغرىســىدا 

. سىزگه ئۆز كۆز قارىشىنى ئوچۇق سۆزلهپ بېرهلهيـدۇ نزاماشۇ  سورىسىڭىز،

ئهڭ  رۇسـىيىلىكلهرنىڭناتىقلىق، سـۆزمهنلىك، نۇتۇققـا ئهھمىـيهت بېـرىش 

چوڭ ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ھهر قانـداق كىشـى ئـۆز سهۋىيىسـى 

بويىچه چىرايلىق، راۋان جۈملىلهر بىلهن ئۆز كـۆز قارىشـىنى ئهركىـن بايـان 

بـــۇ ئهھـــۋالالرنى بىـــزگه سېلىشتۇرســـاق، ھهقىـــقهتهن بىزنىـــڭ . قىلىـــدۇ

ــل ئىكهنلى ــايىتى كهمچى ــدىلىكى ناھ ــاتىقلىق ئاالھى ــادهملىرىمىزده ن ــى ئ كىن

ئـــــالىي، ئوتتـــــۇرا مهكـــــتهپ ئوقۇغـــــۇچىلىرىمىز، . كـــــۆرۈش مـــــۇمكىن

ــاي  ــتىن قهغهزگه قارىم ــلىقلىرىمىز ئاساســىي جهھهت ــز، باش خىزمهتچىلىرىمى

تۇرۇپ مىكروفون ئالدىدا ئۆز كۆز قاراشلىرىنى ئهركىـن، دۇدۇقلىمـاي بايـان 

نىـڭ ئۇ. ئادهتتىكى سۆھبهتتىمۇ بۇ ئهھۋال دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ. قىاللمايدۇ

ئۈسـتىگه سـۆزلهش ئۇســۇلىمىز، سـۆزلهرنى ئىشلىتىشـىمىز ۋه تهلهپپــۇزىمىز، 

سۆزلىگهن چاغدىكى روھىي كهيپىياتىمىز كۆپىنچه ھالالردا يېقىمسىز، قوپـال 

تۈس ئالغان، بىز سىلىق، مۇاليىم، ئىلمىي، ئهدهپلىك سۆزلهشنى بىـر خىـل 

ــ. دهپ قــارايمىز» ئهرلهرگه خــاس ئهمهس«ئــاجىزلىق، ئــۇ  ا ئاخبــارات ھهتت

ــو ــۇخبىرلىرىمىز، رادىئ ــى م ــادىملىرىمىز يهن ــۋىزىيه–خ ــرى  تېلې پروگراممىلى

 پىكرىــيرىياســهتچىلىرىمىز، دىكتورلىرىمىزدىمــۇ بــۇ خىــل قوپــاللىق يــاكى 

 .كهيپىياتلىرى مانا مهن دهپال چىقىپ تۇرىدۇ) مۇھهررىردىن(مهجرۇھلۇق 

زىگه خـاس يهنه بىر نهرسىنى ئېيتىش كېرهككى، ھهر بىر مىلـلهت ئـۆ

ۋه تىلغـا ئىـگه بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ بايـان قىلىـش  پسىخىكامىللىي 

ئۇسۇلىمۇ ئۆزگىچه بولىدۇ، شۇڭا بىز دۇنيـادىكى ئىلغـار مىللهتلهرنىـڭ ھهر 

خىــل ئېســىل ئاالھىــدىلىكلىرىنى قوبــۇل قىلىشــىمىز، مهدهنىــيهت ساپاســى 

. نىشــىمىز الزىــمئۈســتۈنرهك بولغــان مىللهتلهرنىــڭ ئاالھىــدىلىكلىرىنى ئۆگى
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-يۇمشاقئهگهر سىز تاشكهنت كوچىلىرىدا يۈرسىڭىز، ئۆزبېكلهرنىڭ شۇنچه 

ــرســيلىق ــي يوســۇندا بى ــلهن سۆزلهشــكىنىنى، –، ئىلمى ــرى بى ــقبى  تىنچلى

ـــىز ـــقانلىقلىرىنى كۆرىس ـــىڭىز . سوراش ـــى كۆرس ـــۋىزىيه پروگراممىلىرىن تېلې

سـپىگه پۇختـا دىكتورالر شۇنچه التاپهتلىك سـۆزلهيدۇكى، ئۇالرنىـڭ ئـۆز كه

ــۇپال قالمــاي، بىلىملىرىنىــڭ ئاجايىــپ مــول ۋه ئهتراپلىــق ئىكهنلىكــى،  بول

 .كۆپلهپ كىتاب ئوقۇغانلىقى مانا مهن دهپال بىلىنىپ تۇرىدۇ

يامان يېرى شۇكى، بىـزده كىتابقـا يامـان كـۆز بىـلهن قـاراش، ئـۇنى 

كۆزگه ئىلماسلىق، ئهقلىي ئهمگهكنى قهدىرلىمهسـلىك خاھىشـى ئېغىـر، بـۇ 

ئادهمنىـڭ كىتـاب  80%بىـزده . بىزنىڭ ئهڭ نومۇس قىالرلىـق ئـاجىزلىقىمىز

ــق ــدىغانلىقى ئېنى ــار كىشــىلىرىمىزنى . ئوقۇماي ــي خــادىمالر، كىتابخۇم ئىلمى

كىتــاب مهستانىســى يــاكى كىتــاب خالتىســى دهپ مــازاق قىلىــدىغان، كىتــاب 

ــاراپ قويىــدىغان ئىــش پهقهت  ســېتىۋالغۇچىالرنى كۆرســه، مهســخىرىلىك ق

كىتاب ئوقۇپ بىلىم ئاشۇرغان، بىلىم ئىشقىدا . زدىال مهۋجۇت بولسا كېرهكبى

يــۈرگهن ئــادهملهرنى پهس كۆرىــدىغان ئىلــلهت بىــزدىال بــار، ھهتتــا ئــالىي 

كۈنـدۈز –مهكتهپلهردىمۇ ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا كىم بهك تىرىشسا، كىم كېچه

هملهرنــى كۆرســه ئــۇنى ئارىغــا ئالمايــدىغان، ئۇنىڭغــا ھهر خىــل لهق كىتــاب

قىلىـدىغان ئهھـۋال ئهۋج  ھۇجـۇمئۇنىـڭ شهخسـىيىتىگه  ھهتتاقويىدىغان، 

ئۇنـداق بـالىالر ھهر جهھهتـتىن چهتـكه قېقىلىـدۇ، ھاقارهتلىنىـدۇ، . ئالغان

ئوچاقلىق كىشىلهرنى ئېلىپ ئېيتساق، ئهھۋالـدا يهنه –مازاق قىلىنىدۇ، ئۆي

قىمـــمهت باھـــالىق زور پهرق يـــوق؛ بهزى ئايـــالالر ئېـــرى ھـــاراق ئىچســـه، 

ــا ــاب سېتىۋالس ــرهر كىت ــدۇكى، بى ــۇنىڭغا چىداي ــه ش ــاكىالرنى چهكس  تام

تهنه قىلىـدۇ، نهتىجىـده ئـۇ كىشـى ئايالىـدىن يوشـۇرۇن –چىدىمايدۇ، تاپـا

ــاب ــدۇ كىت ــۇر بولى ــقا مهجب ــۇ  …سېتىۋېلىش ــدېگهنب ــاجىئه نېمى ھه؟ –زور پ

الشتۇرسـاق، ئهگهر سۆزىمىزنى داۋام. مهۋجۇتبۇنداق پاجىئه پهقهت بىزدىال 

ـــتهپ  ـــالىي مهك ـــۈكلهنگهن ئاشـــۇ ئ ـــدى ي ـــڭ كهلگۈســـى ئۈمى مىللىتىمىزنى

 …ئوقۇغۇچىلىرىمىزمۇ يامان ئىللهتنىڭ قۇربانىغا ئايالنماقتا
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ـــهللىك  ـــك، كېس ـــادانلىق، كهمبهغهللى ـــىزلىق، ن ـــز ساۋاتس خهلقىمى

بــارچه ئۈمىــدىنى ئاشــۇ جهســۇر، قــانلىرى قاينــاپ، جىســمانىي  دهردىــدىن

ئاشـۇ ئـوت يـۈرهك –ۇرغان ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغـاقۇۋۋىتى ئۇرغۇپ ت

ــق،  ــڭ خهل ــېخىچه ئۆزلىرىنى ــۇالر ت ــا، ئ ــۈكلىگهن تۇرس ــا ي ــاش ئهۋالدالرغ ي

جاۋابكــارلىقىنى ئۇنتــۇپ، يهنىــال  ئالدىــدىكىمىلــلهت، شــۇنداقال كــېلهچهك 

بىرىنى ھاقـارهتلهپ يۈرۈشـمهكته ۋه تهسـته قولغـا كهلـگهن پۇرسـهتنى –بىر

نۇرسـىز كـۆزلىرى بىـلهن ئالـدىغا ئهمهس ئارقىغـا –چۈشـكۈنچىڭ تۇتماي، 

شــۇڭا، ئــۇالر ساۋاتســىز ئــادهملهردهك قوپــال، گېپىنىــڭ تۇتــامى، . قارايــدۇ

ئــاخىرى يــوق، ئهركىــن پىكىــر بايــان قىلىشــنى، مۇســتهقىل پىكىــر –بــاش

ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ، ھهتتـا پۈتكـۈل دۇنيـا  رۇس. يۈرگۈزۈشنى ئۆگىنهلمهيدۇ

 . هھۋالى بولسا ئۇنداق ئهمهسئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئ

–1991موســكۋا شهرقشۇناســلىق ئۇنىۋېرســىتېتىدا دهرس ئۆتــۈش، 

 ئىنسـتىتۇتىدائافرىقـا –ئاسـىيا ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭيىلىنىڭ بېشـىدا موسـكۋا 

يــۇقىرى يىللىــق ســىنىپ ئوقۇغــۇچىلىرى بىــلهن بىــر قــانچه قېــتىم لېكســىيه 

قاتـارلىق  ېتربـورگپ-تسـانكىئاتـا ۋه تاشـكهنت، –ئاڭالش، شۇنداقال ئالمـا

شـــهھهرلهردىكى ئـــالىي مهكتهپلهرنـــى زىيـــارهت قىلىـــش جهريانىـــدا كـــۆپ 

 . نهرسىلهرنى ھېس قىلدىم

ئىتتىپاقى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن بىزنىڭ  سوۋېتسابىق 

ۋه ئۆگىنىش ئۇسـۇلى قاتـارلىق جهھهتلهردىـن  پسىخىكائوقۇغۇچىلىرىمىزنى 

نهتىجىده مهن ئىككى دۆلهتنىڭ مائارىپ جهھهتتىكـى . كۆردۈمسېلىشتۇرۇپ 

ئوقۇغۇچىلىرىدا  رۇسپهرقلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا،  مېتودىكىلىقئۆزگىچه 

ئۆگىنىشكه بولغان قىزغىنلىق يۇقىرى بولۇپ، ئۇالرنىـڭ نهزهر دائىرىسـىنىڭ 

ئهركىن پىكىر قىلىـش ۋه –ناھايىتى كهڭرى، بىلىمىنىڭ چوڭقۇر، مۇستهقىل

ئىتتىپـاقى  سـوۋېت. قىلىش روھىغا بـاي ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلـدىم ئىجاد

ــــدىن كېيىنكــــى  ــــالىي مهكــــتهپ رۇســــكى بۈگــــۈنپارچىالنغان ىيىدىكى ئ

زىيـاده ئېغىـر  ھهددىدىنئوقۇغۇچىلىرى سىياسىي، ئىقتىسادىي جهھهتتىكى 
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زور قىيىنچىلىققــا يولۇققــان بولســىمۇ، لــېكىن زور كــۆپ  تۈپهيلىــدىنبېســىم 

ـــــاندىكى ئوقۇ ـــــىنى س ـــــلهن ئوقۇش ـــــلىق بى ـــــال چىداش ـــــۇچىالر يهنى غ

ىيه جهمئىيىتىنىـڭ چۈشكۈنلىشـىپ زاۋاللىققـا رۇسـئۇالر . داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ

مىللىتىنـى كرىزىسـتىن  رۇسيۈزلىنىۋاتقان پاجىئهلىك تهقدىرىگه ئېچىنىپ، 

قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن باش قاتۇرۇپ، قاراڭغۇلۇق ئۈستىدىن غهلىبه قـازىنىش 

ـــدۇئۇر ئىشـــهنچلىرىنى ھهر خىـــل . غۇتـــۇپ، يهنىـــال تىرىشـــىپ ئۆگىنىۋاتى

سىياسىي، ئىجتىمائىي پائالىيهتلهرنى كهڭ كۆلهمده قانات يايدۇرۇپ پۈتكۈل 

پاراســىتىنى ئورتــاق مىللىــي مهنــپهئهت ئۈچــۈن قۇربــان –ۋۇجــۇدى، ئهقىــل

ئــالىي مهكــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ  رۇسكېســىپ ئېيتىمهنكــى، . قىلىۋاتىــدۇ

روھــــى بىزنىــــڭ ئۇيغــــۇر ئــــالىي مهكــــتهپ قىيىنچىلىققــــا چىــــداش 

–ئوقۇغـــۇچىلىرى ئوقـــۇش رۇسئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭكىـــدىن كۈچلـــۈك، 

ـــۇپ  ـــادهم بول ـــر ئ ـــگه بى ـــگه ئى ـــق بىلىم ـــۆگىنىش، قىسقىســـى، ئهتراپلى ئ

بازار ئىگىلىكـى . تهربىيىلىنىش ھهر بىر ياشنىڭ مهجبۇرىيىتى، دهپ قارايدۇ

ر بىــــلهن بــــايالر ىيىده كهمــــبهغهللهرۇســــيولغــــا قويۇلغانــــدىن كېــــيىن 

ھهمـمه ئـادهم ياشـاش ئۈچـۈن . ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ئىنتايىن چوڭ بولـدى

. سـېتىق بىـلهن شۇغۇللىنىشـقا كىرىشـتى–سوداكىچىك –پۇل تېپىشقا، چوڭ

ــايىتى تهســكه  ــېقىش ناھ ــراقال چۈشــۈپ، جــان ب ــڭ مائاشــى بى زىيالىيالرنى

ھهممه جايدا زىيالىيالر، مائـارىپچىالر تهبىقىسـى . توختايدىغان بولۇپ قالدى

ئېغىر قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىـپ، تهسۋىرلىگۈسـىز ئېغىـر ئـاقىۋهتلهر كېلىـپ 

ىناۋىتى ۋاقىتلىق يهرگه ئۇرۇلغان بولسىمۇ، لېكىن ئىلىم ئهھلىنىڭ ئ. چىقتى

كىشىلهرنىڭ مهدهنىيهت، ئاڭ سهۋىيىسىنىڭ يۇقىرىلىقى تۈپهيلىـدىن، پـۇل 

تاپقان ھهر قانداق باي، مهنسهپدار، ھهتتا قاراقچىنىڭمۇ بىلىمـى بـار ئـادهم 

ــان، ئهھــۋال ســوراۋاتقان، ھــۆرمهت  ــۇپ قىلىۋاتق ــا تهكهلل ئۇچرىســا، ئۇالرغ

نۇرغۇنلىغان سورۇنالردا . مۇمكىن ئۇچرىتىشلىقىنى ھهممىال يهرده قىلىۋاتقان

يهنىال ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا، ئهسكهرلهرگه ئېتىبار بېرىش، ئۇالرنى 

مىليـونېر –ئادهت، چۈنكى بـاي خاراكتېرلىكھۆرمهتلهش پۈتكۈل جهمئىيهت 

قـانالر دېھ–گۇرۇھىنىڭ ئـادهملىرى ۋه يـاكى ئىشـچى قاراقولالربولسۇن ياكى 
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 »ىيهرۇسـ«، »ۋهتهن«بولسۇن، ھهممىسىنىڭ نهزىرىده بىرال نهرسه، يهنه 

ھهممىال جايدا، . مۇقهددهس ئۇقۇم مۇتلهق ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇلىدۇ دېگهن

كى سىياسىتى، ئىقتىسادىي بۈگۈنىيىنىڭ رۇس تروالردىمۇېم، ئاپتوبۇسھهتتا 

بىرى بىـلهن –قىلىپ، بىرۋهزىيىتى ۋه ئۇنىڭ كهلگۈسى توغرىسىدا مۇنازىره 

. ، مۇشتلىشىپ كهتكهن كىشىلهرنى دائىـم ئـۇچرىتىش مـۇمكىنجېدهللىشىپ

ــۇچىلىرى،  رۇس ــتهپ ئوقۇغ ــالىي مهك ــدىنئ ــۆز  رۇس جۈملى ــالىيلىرى ئ زىي

ئـــۇالر . ۋهتىنىنىـــڭ تهقـــدىرى ئۈچـــۈن ئهڭ بـــاش قاتۇرىـــدىغان زور كـــۈچ

ئهال  ھهممىـــدىن مهنپهئىتىنـــىمىلـــلهت –ۋهتهن ســـۇنماس روھ–ئـــېگىلمهس

زىيالىيلىرىــدا بىزدىكىــدهك ئىتتىپاقســىزلىق،  رۇس. بىلىــدىغان روھقــا ئىــگه

ئۈسـتۈن  مهنپهئىتىـدىنمىلـلهت –ۋهتهن مهنپهئىتىنىشهخسىيهتچىلىك، ئۆز 

، ئۈمىدسـىزلىكياكى ئىرادىسـىزلىك، بوشـاڭلىق،  ساختىپهزلىكقويىدىغان 

 رۇسىغان، نادان خهلقنى ئالدايد. چۈشكۈنلۈك ئىللهتلىرى مهۋجۇت ئهمهس

–بىـلهن ياشـلىرى بىـر پېشـقهدهملىرىئاسـىيلىق قىلىـدىغان،  خاراكتېرىگه

ــدىغان،  ــورا كوالي ــرىگه ئ ــربى ــ-بى ــپ  ڭبىرىنى ــۇم قىلى ــىيىتىگه ھۇج شهخس

تــۆھپىلىرىنى ئىنكــار قىلىشــىدىغان، ھهتتــا ئۆلــۈپ كهتــكهن مهشــھۇر خهلــق 

يازغۇچىلىرىنىــڭ تــارىخىي تۆھپىســىنى يوققــا –رهھبهرلىــرى، ئــالىم، شــائىر

چىقىرىپ، ئۇالرنىڭ ئـورنى، ئهمگىكىـگه تـوغرا، ئىلمىـي باھـا بهرمهسـتىن، 

ئۇالرنىڭ زىتىغا تېگىدىغان ئهخالقسىز قىلمىشالر، قوپالراق ئېيتقانـدا، قـارا 

بارالرنىـڭ،  ئىلمىھازىر بىزده پۇلى بارالر بىلهن . ئهمهس مهۋجۇت قۇرساقال

بۇنىـڭ . الر بىلهن پۇقراالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا پهرق ئىنتـايىن زورھوقۇقى بار

تىــن ئىبــارهت بىــرال ســۆزگه يىغىنچــاقالش  »نــادانلىق«ســهۋهبىنى پهقهتــال 

 .مۇمكىن

بىرىنــى –بىــر–بۈگــۈن بىزنىــڭ ئىچــى كــاۋاك بولۇشــىغا قارىمــاي

ــۈم  ــر تۈرك ــاره«يارىتىشــمايدىغان بى ــالىيلىرىمىز  »بىچ ــر (زىي ــۋهتته، بى ئهل

سـاۋاقلىرىنى –ئۆتكهنلهرنىڭ تهجرىبه) تۈركۈم ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى

ــۇ  ــىنى تېخىم ــى، نهزهر دائىرىس ــم قۇرۇلمىس ــڭ بىلى ــۈنلهش، ئۆزلىرىنى يهك
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كېڭهيـــتىش، دۇنيـــادىكى ئىلغـــار زىيـــالىيالر قاتارىـــدىن ئـــورۇن ئېلىـــپ، 

ىلىشــنىڭ ئورنىغــا، ئــۆزلىرىنى ئۈچــۈن كــۈرهش ق ئــابرۇيى–مىللهتنىــڭ يــۈز

 . ئۈچۈن قۇربان قىلماقتا مهنپهئهتشهخسىي 

ـــتهپ  ـــالىي مهك ـــۇچىلىئ ـــۇم باشـــقىالرغا  مىزرىئوقۇغ ـــۆزلىرىنى چوق ئ

جهنـۇبىي كــورىيه ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ ئىلىــم ئۈچــۈن . سېلىشتۇرۇشـى كېــرهك

جان پىدا قىلىدىغان قاتتىق سۆڭهك روھى، خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهركىن 

 رۇسيۈرگــــۈزۈش ۋه مهنىــــۋى دۇنياســــىنى بېيىــــتىش روھــــى،  پىكىــــر

ئوقۇغۇچىالرنىڭ دۇنيا ۋه مىللهتنىڭ تهقدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈش روھى بىـزگه 

زىيــالىيلىرىمىز بولســۇن يــاكى ئوتتــۇرا  پېشــقهدهم. ئــۆرنهك بولۇشــى كېــرهك

ياش، ياش زىيالىيلىرىمىز بولسۇن چوقـۇم كاللىسـىنى سـهگىتىپ، باشـقىالر 

 . لهرنى ئويالپ كۆرۈشى الزىمدېگهنقانداق؟  قانداق، مهن

ئهگهر بىــز ئىلگىــرى ھېچقانــداق مهدهنىــيهت ياراتمىغــان يــاۋايى بىــر 

 ھــېچگهپچۈشكۈنلىشــىپ كهتســهكمۇ . مىلــلهت ئهۋالدلىــرى بولســاق ئىــدۇق

ھــالبۇكى، تارىختــا جاھــان مهدهنىيىتىنىــڭ تاكامۇللىشىشــىغا . ئىــدىئهمهس 

ـــقان  ـــۆھپىلهرنى قوش ـــانلىق ت ـــڭش ـــزگه ۋه  مىللهتنى ـــلىرى دهۋرىمى ۋارىس

چـوڭ  بۇنىڭـدىنمۇكهلگۈسىمىزگه جاۋاب بېرهلمىسهك، دۇنيـادا بىـز ئۈچـۈن 

 !جىنايهت يوق

ـــۇنىڭغا  ـــېكىن مهن ش ـــىنىمهنكىل ـــل ئىش ـــۇ قىزى ـــز ئاش ، مىللىتىمى

ــاك ۋه  ــدهك ســهمىمىي، پ ــدهك گــۈزهل، ھهم ئاشــۇ گــۈل تۇيغۇلىرى ئهتىرگۈل

ىق، قاراڭغۇلۇق ئۈستىدىن غالىپ كېلىپ، بىلهن چوقۇم نادانل غۇبارسىزلىقى

ـــدۇ ـــورهكلهپ ئېچىلى ـــدا تېخىمـــۇ پ ـــيهت گۈلزارلىقى گـــۈل . جاھـــان مهدهنى

مهدهنىــيهت مىللىتىمىزنىــڭ –مىللىتىمىزنىــڭ ســىمۋولى بولســا، مهرىــپهت

  . نىشانىدۇر مهۋجۇتلۇق–ھاياتلىق

 

 كوچىسى تۋېرىسكىيموسكۋا ئاخشىمىدىكى 
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يىلــالردا پۈتكــۈل دۇنياغــا داڭقــى –50ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېتســابىق 

ناملىق ناخشىسىنى بىزنىڭ چوڭلىرىمىز ئهينى  »موسكۋا ئاخشىمى«كهتكهن 

ــان، شــۇ ناخشــىنىڭ مېلــودىيه  ــۇر ھېسســىيات بىــلهن ئېيتق چــاغالردا چوڭق

 بۈگـۈنمانـا . بولـۇپ، رومانتىـك خىيالالرغـا چۆمۈشـكهنىدى جـوردولقۇنىغا 

ـــكۋانىڭ  ـــۇقى موس ـــۈزهل كهچقۇرۇنل ـــۇ گ ـــوڭ، مهنم ـــدىكى ئهڭ چ مهركىزى

. كوچىســىدا كېتىــپ بارمــاقتىمهن تۋېرىســكىيھهشــهمهتلىك، رومانتىــك 

بــۇ كوچىنىــڭ داڭقــى . بــۇ كــوچىنى تولىمــۇ ياخشــى كۆرىــدۇ موســكۋالىقالر

موسـكۋانىڭ تـارىخىي مۇسـاپىلىرى بىـلهن بىـرگه پۈتكـۈل دۇنياغـا تارالغـان 

ۋه ئـوبرازىنى مۇشـۇ كوچىـدىن كـۆرگىلى  رىتىمىبولۇپ، موسكۋانىڭ ھايات 

 . بولىدۇ

جۈپ بولۇشـۇپ، يـاز كۈنلىرىنىـڭ سـالقىن –يىگىتلهر جۈپ–ياش قىز

شـىۋىرغانلىق –شاماللىق ئاخشاملىرى، ھهتتا قهھرىتان قىش كۈنلىرىنىڭ قار

بـۇ كوچىـدا ھهر خىـل . قىلىشىدۇ سهيلهسوغۇق ئاخشاملىرىدىمۇ بۇ كوچىدا 

كوچىسـى  تۋېرىسـكىي، يۈرۈشـىدۇتـوپ –تـوپ ئىرقتىكى چهت ئهللىكلهرمـۇ

ــرى ــي كوچىالرنىــڭ بى ــۇرۇن. موســكۋادىكى قهدىمى ــا ب ــۇ كوچ ــۆكتهبىر–ب  ئ

 ماكسـىمكوچىسى، دهپ ئاتالغان، كېـيىن  تۋېرىسكىيئىنقىالبىدىن ئىلگىرى 

نامىغا ئـۆزگهرتىلگهن بولـۇپ، سـوۋېت ئىتتىپـاقى پارچىالنغانـدىن  گوركىي

لىگه كهلتۈرۈلگهنـده، بـۇ كوچـا يهنه شـۇ كېيىن يهر ناملىرى قايتىدىن ئهسـ

موسـكۋاغا كهلـگهن ھهر بىـر . نـامى بىـلهن ئاتالـدى تۋېرىسـكىيئهسلىدىكى 

ــدا  ــۇ كوچى ــدۇ، ب ــاي قالماي ــتىم ماڭم ــرهر قې ــۇم بى ــدا چوق ــۇ كوچى كىشــى ب

ــــيالر،  ــــابلىرى، داھى ــــان دۆلهت ئهرب ــــىيونالرقانچىلىغ ــــق سىياس ، خهل

ســهنئهتكارالر ۋه ئالىمالرنىــڭ ، شــائېرالر-يــازغۇچىقهھرىمــانلىرى، بۈيــۈك 

شــۇنداقال، ئــۆز مهۋقهســى ئۈچــۈن كۈرهشــكهن . ئــۆچمهس ئىزلىــرى قالغــان

قىزالرنىــڭ ئىسســىق قــانلىرى ئاققــان، ئادهملهرنىــڭ –سانســىزلىغان ئوغــۇل

ســادالىرى ھهم  »ھــۇررا«پهريــادلىرى، –مهغــرۇرانه ۋارقىراشــلىرى، نــاله

 . ېقىملىق سادالىرىمۇ قالغان، بايانالرنىڭ مۇڭلۇق، يئاكاردىيئونشۇنداقال 
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چـۈنكى ئـۇ خاسـىيهتلىك . مهن بۇ كوچىنى تولىمـۇ ياخشـى كـۆرىمهن

مهيـدانىغا قـاراپ  ماياكوۋىسـكىيكوچا، مانا بۈگۈن مهن بۇ كوچـا ئـارقىلىق 

شـــۇ تاپتـــا خىيـــال قۇشـــلىرىم . ئهركىـــن قهدهم تاشـــالپ كېتىـــۋاتىمهن

ئهخمهتجــان قاســىمى بــۇ كوچىــدا ئهينــى يىلــالردا بىزنىــڭ . قاناتالنغانىــدى

بهلكـى، ئاشـۇ ئـوغالنلىرىمىز بـۇ . قاتارلىق ئۇلۇغ ئوغالنلىرىمىزمۇ ماڭغانىدى

كوچىدا كېتىۋېتىپ، ئاجايىپ ئېسىل رومانتىك خىيالالرغا، غايىۋى ھېسالرغا 

بهلكى بۇ كوچىدا قىزىل بايراقالرنىڭ لهپىلدىگىنىنى . چۆمۈشكهن بولغىيتتى

ــۆرۈپ،  ــۇررا«ك ــادالىرىنى، پۈت »ھ ــلهرگه س ــۇم خهلق ــزىلگهن مهھك ــۈل ئې ك

ۋهدىلىرىنى ئـاڭالپ قـانلىرى ئۇرغۇغـان، قهلبـى ئـۆز  »ئازادلىق«بېرىلگهن 

خهلقىنىڭ شانلىق كېلهچىكىگه بولغـان ئىشـهنچ بىـلهن تولغـان، شـۇنداقال 

. قهلبىده ئۆز خهلقى ئۈچۈن جان بېرىش ئىستهكلىرى يېلىنجىغان بـولغىيتتى

ــ ــارزۇ قىلغ ــوغالنالر ئ ــۇ ئ ــۈنكى مهن ئاش ــكهن بۈگ ــۆرهلمهي كهت ــا ك ان ئهمم

ئىچىده خىيال دېڭىزىغـا غهرق بولغـان  خورسىنىشكۈنلهرنى ئويالپ، ئېغىر 

ـــاقتىمهن ـــپ بارم ـــدا كېتى ـــلهر . ھال ـــۇرچه گهپ ـــا ئۇيغ ـــىز قۇلىقىمغ تۇيۇقس

ھهيرانلىـق بىـلهن ئهتراپىمغـا قارىسـام، ئـون نهچـچه . ئاڭالنغاندهك بولـدى

. ى ئادهم ئۈنلۈك پاراڭالشـقاچ كېتىۋېتىپتـۇقهدهم ئالدىمدا قارا چاچلىق ئىكك

تېـز –ئاسماندىن چۈشكهندهكال پهيدا بولغان بۇ ئىككى ئۇيغۇر كىشـىگه تېـز

ـــىۋالدىم ـــالپ يېتىش ـــىپ . قهدهم تاش ـــۈك ۋارقىرىش ـــۇنچىلىك ئۈنل ـــۇالر ش ئ

سۆزلىشهتتىكى، ئاۋازلىرى ھهتتـا ماشـىنىالرنىڭ گۈرۈلدهشـلىرىنىمۇ بېسـىپ 

ئـۇ ئىتتىـك  تۇتتـۇم، مۈرىسـىنى ياشـىراقىنىڭن مه. چۈشىدىغاندهك قىالتتى

ــۇپ،  ــدهكبۇرۇل ــوئال ئهجهبلهنگهن ــدى س ــا قارى ــلهن ماڭ ــرى بى : مهن. نهزى

ئىچىـــده  تهئهججـــۈپم، ئۇالرمـــۇ دېـــدى »ئهلهيكـــۇم ئهسســـاالمۇئهلهيكۇم«

بىـلهن قـول  خۇشاللىقبىز . دېيىشتى »ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم«: ئالدىرىشىپ

ــان . ئېلىشــىپ، قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــتۇق ــۇالر خوتهنــدىن چىقق ئهســلىده ئ

مېڭىش سهپىرىده موسـكۋاغا  تۈركىيىگهسودىگهرلهر بولۇپ، تىجارهت بىلهن 

بىـــز قىـــزغىن پاراڭالشـــتۇق، ئـــۇالر ئىنتـــايىن . چۈشـــۈپ ئۆتۈشـــى ئىـــكهن

ىن كېـيىن بىز بۇ كوچىدا بىرهر سائهتچه ئايالنغانـد. ھاياجانلىنىپ كېتىشتى
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 يـېگهچباشـالپ كىـردىم، تامـاق  رېسـتورانىغا »ئۆزبېكىسـتان«مهن ئۇالرنى 

شاڭخهيلهرده كـۆپ –ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇاڭجۇ. پارىڭىمىزنى داۋامالشتۇردۇق

ئۇالرنىــڭ تۇرقىــدىن . يىــل تــۇرۇپ تىجــارهت قىلغــانلىقىنى ســۆزلهپ بهردى

لـېكىن، ئۇالرنىـڭ . خېلىال تۈزۈك بايۋهچچىلهر ئىكهنلىكـى چىقىـپ تـۇراتتى

گهپلىــرى ئهتراپنــى بىــر ئالــدى، ئــۇالر شــۇ يــۇقىرى ئــاۋازلىرى بىــلهن 

ــۇرۇپ تاماقلىنىۋا ــىرهلهرده ئولت ــقا ش ــى باش ــىلهرنى ئهتراپىمىزدىك ــان كىش تق

ئۇالر بىزارلىق ۋه مهسخىره ئاالمهتلىرى . ئۆزلىرىگه قاراشقا مهجبۇر قىلغانىدى

ــرىم  ــا ھهمراھلى ــارايتتى، ئهمم ــزگه ق ــلهن بى ــۆزلىرى بى ــان ك ــپ تۇرغ چىقى

پــارىڭىنى  يـېگهچ شاالپشـىتىپبۇنىڭـدىن قىلـچه خهۋهرسـىز ھالــدا تامـاقنى 

اقهت قىلىشقا مهجبۇر بولغـان ت ئىلىكىدهمهن خىجىللىق . داۋامالشتۇرۇۋهردى

بولساممۇ، يات مىللهت كىشـىلىرىنىڭ مهسـخىرىلىك قاراشـلىرىدىن خورلـۇق 

ھېس قىلىـپ، ئـۇالرنى سـهمىمىي ئاگاھالنـدۇرۇپ قويـۇش نىيىتىـده ئـاخىر 

. مهن ئۇالرغــا ئادهملهرنىــڭ بىــزگه قاراۋاتقــانلىقىنى ئېيتــتىم. ئېغىــز ئــاچتىم

 : لىرىنى ئااليتىپئۇالردىن چوڭى تىترهپ كهتتى ۋه كۆز

ــلهن  ئورۇســالرئۇنــداق سېســىق − ــېمهبى كــارىمىز؟ تامــاق يېســهك  ن

ـــا  ـــدۇقئۆزىمىزنىـــڭ پۇلىغ ـــز پهلهك، يې ـــېمىلهردىن پهرۋايىمى ـــداق ن ، بۇن

ئۇكام، سـىز مۇشـۇ −، دېدىئاندىن مېنى تهنقىد قىلىپ شۇنداق . دېدى−

 ، دهپ ئــاۋاره بولمــاڭ،ئــۆگىنىمهنمهدهنىيىتىنــى  ئورۇســالرنىڭسېســىق 

بىزنـى  ئورۇسـالربۇ . بىز ئۇالرغا ئۆگىتىپ قويىمىز نېمىلىكىنىمهدهنىيهتنىڭ 

ــېمه ــۇالردىن يهنه  ن كــۈنلهرگه قويمىــدى، دهيســىز؟ شــۇنداق تۇرۇقلــۇق، ئ

 !تهپتارتاتتۇق نېمىشقا

ــاجىتى  ــنىڭ ھ ــىپ ئولتۇرۇش ــارتۇقچه گهپ تالىش ــلهن ئ ــۇالر بى مهن ئ

ــۇقىنى ــدىم يوقل ــېس قىل ــدىم–ھ ــتى ۋه . ده، ئۈندىمى ــم بولۇش ــۇ جى ئۇالرم

ئهمــدى بــايىقى . ناھــايىتى ئېھتىيــات بىــلهن تامــاق يېيىشــنى داۋامالشــتۇردى

ئــارىمىزدا خېلــى ۋاقىــت . ھهممىنــى ئــۆزىگه قاراتقــان ئــاۋازالر يوقالغانىــدى

ئۇالرنىڭ تاماق يېيىشى تولىمۇ ئهدهپلىك تۈسكه . جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى
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 : جىتلىقنى ياش بايۋهچچه بۇزدىكىردى، ئاخىرى جىم

ئوقۇغـان −ئـۇ خىجىللىـق بىـلهن،  دېـدى–توغرا گهپ قىلدىڭىز،−

بىــــز كــــۆپ ئىشــــالرغا دىقــــقهت . ئــــادهملهر زادى بىــــزدىن پهرقلىنىــــدۇ

قىلمايدىكهنمىز، بىز ئوقۇيالماي قالغانالر تهتۈررهك كېلىمىز، خاپـا بولمـاڭ، 

–يوسـۇنالر بـار، ئاتـا–دهبىزدىمۇ ئـۇالردىن قېلىشـمايدىغان ئاجايىـپ قائىـ

ئانىمىز كىچىك ۋاقىتلىرىمىزدا بىزگه تاماقنى ئـاۋاز چىقارمـاي ئهدهپ بىـلهن 

چىرايلىـــق يېـــيىش، كىشـــىلهرنىڭ يـــۈزىگه قـــاراپ چۈشكۈرمهســـلىك، 

سـىپايه –، يۆتهلمهسلىك، قااليمىقان ۋارقىرىماسلىق، سـىلىقئهسنىمهسلىك

بىـز بـۇ قائىـدىلهرنى  بۈگـۈن. بولۇش قاتـارلىق قائىـدىلهرنى ئۆگهتكهنىـدى

يوسـۇنلىرىمىز –بۇزۇپ قويدۇق، ھهقىقهتهن بىزنىڭ نۇرغۇن ئېسـىل قائىـده

ــۇپ كهتتــى ــا. بۇزۇل ــدۇرۇپ كهتــكهن –ئهجــدادلىرىمىز، ئات ــوۋىلىرىمىز قال ب

يوسـۇنلىرىمىز ئۇنتۇلۇشـقا قـاراپ –پهزىلهتلىرىمىـز، قائىـده–ئېسىل ئهخالق

بارايلى، سـهپهرگه چىقـايلى، قانـداقال مهيلى مېھماندارچىلىققا . يۈزلهنمهكته

يوسۇنغا دىققهت قىلغـان –ئادهت، قائىده–بولسۇن، ھهر قانداق جايدا ئۆرپ

 . تۈزۈك

. ئۇ كىشى ھهقىقهتهن تـوغرا سـۆزلهۋاتاتتى. مهن يهنىال جىم ئولتۇردۇم

 ...ئىچىمده ئۇ كىشىگه ھۆرمىتىم قوزغالدى

ھهمراھىم ئـۆزلىرى مهن شۇنىڭغا ھهيران بولدۇمكى، مېنىڭ بۇ ئىككى 

قائىـــدىلىرىنى –بوۋىلىرىنىـــڭ ئاشـــۇ بىـــر قاتـــار ئهدهپ–دېگهنـــدهك ئاتـــا

ئۇنىڭغا رىئايه قىلمايدۇ؟ يـاكى ئـۇالر ئـۆزلىرىچه ئاشـۇ  نېمىشقا، بىلىدىكهنۇ

بىـلهن تهڭلهشـمهكچىمۇ؟ لـېكىن ئۇالرنىـڭ ئهقىللىـق  »ئورۇسـالرسېسىق «

قويغــان  تكــۈزۈپكهيېــرى شــۇكى، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئــارتۇقچىلىقى ۋه 

ئهممـا ئېتىبارسـىز قـاراش تۇيغۇسـى . تهرهپلىرىنى ناھـايىتى ياخشـى بىلىـدۇ

نىڭ  »ئورۇسالرسېسىق «ئهگهر ئۇالر شۇ . ھامان ئۇالرنى خاتالىققا باشاليدۇ

ئولتۇرۇشـــى، ئـــۆزلىرىنى  رېســـتوراندىكىمېھمانـــدارچىلىقتىكى ســـاالپىتى، 

ىــر زهن قويغــان بولســا تۇتۇشــى، قانــداق ئوزۇقلىنىشــىغا دىقــقهت بىــلهن ب
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مېـنىڭچه، ھهقىـقهتهن شـۇ يىگىـت ئېيتقانـدهك ئاشـۇ ! قانداق بـوالتتىكىن؟

ئهسـلىده مهدهنىيهتنىـڭ . قېلىشمايدۇ ھېچنېمىمىزدىن  »ئورۇسالرسېسىق «

الر ئۆزلىرىمۇ ئىقـرار، ھهتتـا رۇسبۇنىڭغا . نېمىلىكىنى بىز شۇالرغا ئۆگهتكهن

قىالاليمهنكى، بىزنىڭ يىگىتلىرىمىـز، قىزلىرىمىـز شۇنداق ئېيتىشقا جۈرئهت 

–ئۇالردىن گۈزهل، ئۇالردىن قامالشـقان، يامـان يېرىمىـز شـۇكى، بىـز تـوي

ـــۈرهتلهنگهن  ـــوالردا س ـــا كىن ـــورۇنالرغا گوي ـــقا س ـــۈن ۋه باش ـــاتۆك  ياۋروپ

يېنىـپ  دهلدهڭشـىپئهلهس، –ئاقسۆڭهكلىرىدهك كىرىپ، ئۇنىڭدىن مهسـت

ردا بىـــز ھهر قـــانچه ئـــۆزىمىزنى پهردازالپ ســـورۇنال! چىقىمىـــز ئهمهســـمۇ ؟

الرغــا دهسسىســهك،  »تــاڭگو«گىدىيىشــىپ ئولتــۇرۇپ، شــۇ تــۈگىمهس 

ـــس« ـــر گهپ »ۋالى ـــاقمۇ، بهرىبى ـــا پىرقىرىس ـــۈرۈش–الرغ ـــۆزىمىز، ي –س

تۇرۇشىمىز، ئۆزىمىزنى تۇتۇشىمىزدىن بىچارىلىك، نادانلىق، ئهخمهقلىق ۋه 

ندىشـه مانـا مهن دهپـال غۇسسـه، ئه–تـۈگىمهس غهم–چۈشكۈنلۈك، پۈتمهس

 خارابالشـقاندا؟ بىـر مىلـلهت نـېمهبۇنىـڭ سـهۋهبى زادى . كۆرۈنۈپ تۇرىـدۇ

نـېمىال  ...ياكى ئهڭ ئېسـىل نهرسـىلىرىنى يوقاتقانـدا شـۇنداق بوالمـدۇ يه ؟

سېسـىق «بىـلهن بىـز يهنىـال مېنىـڭ ئاشـۇ ھهمراھلىـرىم ياراتمىغـان  دېگهن

الرمۇ بۈگـۈنكى كۈنـده رۇسلېكىن . تېگىشلىكمىز ئۆگىنىشكهالردىن  »ئورۇس

خارابالشــقان، چۈشكۈنلهشــكهن، شــۇنداقال نۇرغــۇن ئېســىل نهرســىلىرىنى 

يوقاتقــــان ۋه يوقىتىۋاتقــــان خهلــــق بولســــىمۇ، لــــېكىن ئــــۇالر يهنىــــال 

ۋه ھوقــۇقىنى قوغــداش  غــۇرۇرىھــۆرىيهتپهرۋهر، ۋهتهن ســۆيهر، ئــۇالر ئــۆز 

ـــى تىكىشـــتهك ئېســـىل خى ـــقا ئۈچـــۈن جېنىن ســـلهتلىرىنى ســـاقالپ قېلىش

خىســلهتكه تهن بهرمهســلىككه  ئالىيجانــاببىزنىــڭ بۇنــداق . تىرىشــىۋاتىدۇ

 ! ئامالىمىز قانچه ؟

ـــھۇر –19 ـــۆتكهن مهش ـــدا ئ ـــىرنىڭ ئاخىرى ـــىخولوگى رۇسئهس ، پس

 دېـگهن »خهلقىنىـڭ خـاراكتېرى رۇس«ئۆزىنىـڭ  ئولوسكىي. ب پهيالسوپى

 رۇسالرنىڭ مىللىـي خـاراكتېرىنى تهھلىـل قىلىـش ئـارقىلىق رۇسكىتابىدا، 

ـــتۇرۇپ،  ـــلهن سېلىش ـــى بى ـــا جهمئىيىت ـــى ياۋروپ ـــجهمئىيىتىن الرنىڭ رۇس
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ــرىش،  ــاتىمه بې ــالىتىگه خ ــاق ھ ــكهن، قاشش ــى  رۇسچۈشكۈنلهش مىللىتىن

الرنىڭ رۇســــزاۋاللىقــــتىن قۇتۇلدۇرۇشــــنىڭ يــــولىنى تېــــپىش ئۈچــــۈن، 

ـــان رۇســـده گۈللىنهلمهســـلىكىنىڭ ســـهۋهبى ســـۈپىتى الردا ســـاقالنغان يام

ــهتكهن ــپ كۆرس ــدا ئېچى ــىز ھال ــى رهھىمس ــىچه، . ئىللهتلهرن ــڭ قارىش ئۇنى

ــــدىن ــــلىك،  ھهددى ــــاده ھاراقكهش ــــقاقلىقزىي ــــك، ئۇرۇش ، مهنمهنچىلى

مىللىتىنى  رۇسچېقىمچىلىق، شهخسىيهتچىلىك قاتارلىق بىر قاتار ئىللهتلهر 

مانا  ھهقىقهتنىمۇ. للىك ئىدىزاۋاللىققا ئېلىپ بارىدىغان ئېغىر مهنىۋى كېسه

ئىمپېرىيىسى  رۇسمۇشۇ ئىللهتلهر ۋه باشقا كونكرېت سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن 

مىللىتىنىــڭ غــۇرۇرى يهر  رۇسبىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا مهغلــۇپ بولــدى، 

 . قىلىندى يهكسانبىلهن 

ــۇ خىــل ئىللهتلهرنــى  ــۆز خهلقىمنىــڭ –ئۇيغۇرۇمنىــڭبۈگــۈن مهن ب ئ

بىـز بـۇ ئىللهتـلهرگه يهنه سـاختىپهزلىك، ئىچـى . جىسمىدىن كـۆرۈۋاتىمهن

ـــق،  ـــق، نهيرهڭۋازلى ـــارىغۇالرچه دورامچىلى ـــهمهتچىلىك، ق ـــارلىق، ھهش ت

ــۇخهنچىلىك،  ــاتقۇنلۇقس ــك س ــهھۋانىيلىق، زهھهرلى ــىزلىق، ش ، ۋىجدانس

نغان چېكىملىك چېكىش ئىللهتلىرىنى قوشـۇپ، ئـۇالرنى ئـۆزگىلهرده سـاقال

يامان ئىللهتلهر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، تېخىمۇ راۋاجالندۇرۇپ، مىللىتىمىـزگه 

قىسقىســى، بىــز ئــۆزىمىزنى . ھــاالكهت چىلالۋاتقــانلىقىمىزنى ســهزمهيۋاتىمىز

ــۈزۈل ــىدىن ئ ــارىخ سهھىپىس ــته –ت ــقا، كېلهچهك ــۈرۈپ تاشالش ــىل ئۆچ كېس

 امىلهرنىتارىخنـئهۋالدى يوق، نهسلى قۇرۇغان، خۇددى بۈگۈن بىـز پهقهت 

ۋه  جۇرجـانالر، سـىيانپىالرۋاراقلىغىنىمىزدىال ئۇچرىتىدىغان ئاشۇ كىدانالر، 

باشقا يوقىلىـپ كهتـكهن مىللهتـلهرگه ئوخشـاش تهقـدىرگه دۇچـار قىلىشـقا 

بۇ خىـل پاجىئهلىـك تهقـدىرنىڭ سـهۋهبكارى پهقهت . ھهرىكهت قىلىۋاتىمىز

 ! ئۆزىمىزال، خاالس

، بىزنىـڭ مىللىتىمىـز يامـان ۇكىتۇغۇلىـد سـوئالبۇنىڭدىن شـۇنداق 

–تهرهپنـى تېـز ئۆگىنىــدىغان، چىرىكلىكنـى تېـز قوبــۇل قىلىـدىغان، جىــن

ئهلۋهتته، بـۇ ! شاياتۇنالرنىڭ دېپىغا ئاسان ئۇسسۇل ئوينايدىغان مىللهتمۇ؟
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ـــمهنلىك  ـــېكىن قىس ـــلهت ئهمهس، ل ـــى ئىل ـــۈل مىللهتتىك ـــلهر پۈتك ئىللهت

بـۇ ئىللهتـلهرگه قارىتـا پۈتكـۈل ئومۇمىيلىق ئىچىده مهۋجۇت بولىدۇ، شـۇڭا 

 . مىللهت باش قاتۇرۇشى كېرهك

ئـــۇالرنى مهن ئـــۆزلىرى چۈشـــكهن . چىقتـــۇق رېســـتوراندىنبىـــز 

مهن . بىـز خـېلىال چىقىشـىپ قالغانىـدۇق. مېھمانخانىغىچه ئۇزىتىـپ قويـدۇم

ئهپسۇسـكى، ئـۇالر . ياتقان ياتاقنىڭ ئادرېسىنى يېزىپ بهردىم ئۆزۈمئۇالرغا 

دوسـت «ئهگهر ئـۇالر . گهندۇ ياكى ماڭا ئـۆچ بولـۇپ قالغانـدۇمهندىن رهنجى

ئاتىالر سۆزىنى ئېسىده چىڭ  دېگهن »يىغلىتىپ ئېيتار، دۈشمهن كۈلدۈرۈپ

ساقلىغان بولسـا، چوقـۇم مهنـدىن رهنجىمهيـدۇ، ماڭـا ئـۆچ بولمايـدۇ، دهپ 

 . ئوياليمهن

كوچىسىدا كـۆپ ماڭـدىم، ھهر قېـتىم مۇشـۇ كوچىـدا  تۋېرىسكىيمهن 

ــۈچ–ماڭغىنىمــدا يېڭــى تــۆت يىلنىــڭ –يېڭــى ئۆزگىرىشــلهرنى كــۆرىمهن، ئ

ــل  ــر خى ــىگه بى ــدا كىش ــقئالدى ــك تىنچلى ــى، خاتىرجهملى بهخــش  تۇيغۇس

ئېتىدىغان بۇ كوچا ھازىر تامـامهن ئـۆزگهرگهن، ھـازىر بـۇ كوچىـدا ئـاۋات، 

، ھهر خىـل رهڭلىـك چىـراغالر رهڭگـارهڭ تاشقىنلىق مهنزىـره بىـلهن–قاينام

، قهھۋهخانــا، رېســتورانئــېالن تــاختىلىرى بىــلهن قهدهمــده بىــر دېگــۈدهك 

تاملىرىغـا  بالرنىـڭۇلۇك، تىياتىرخـانىالر ئۇچرايـدۇ، بـۇ بهزمىخاناكېچىلىك 

 شـهھۋانىيغارايىپ ئېالنالر چاپالنغان بولۇپ، بهزىلىرىده قويـۇق –ئاجايىپ

 قىپيالىڭــاچتــۈس ئالغــان ســۈرهت بولســا، يهنه بهزىلىرىــده ئايالالرنىــڭ 

ئۇنىڭدىن باشقا، سىزگه كۆزىنى قىسىپ قارايـدىغان ئـۇزۇن . سۈرهتلىرى بار

گۈزهللىرىنىڭ سـانى تېخىمـۇ كـۆپهيگهن بولـۇپ، ئـۇالر ھهر  رۇس پاچاقلىق

شـقا قىلى سـهيله، سىزنى سۇۋۇنىدۇقهدهمده تهشهببۇسكارلىق بىلهن سىزگه 

ياشــقىچه بولغــان  20ياشــتىن  16تهكلىــپ قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســى 

 . قىزالر بولۇپ، گۈزهللىكته تهڭداشسىز

، سـېرىق تهنلىكـلهر ۋه قـاراتهنلىكلهرئۇالرنىڭ بۇ گۈزهل جىسـمىدىن 

بـۇ گۈزهللهرمـۇ چهت . ھۇزۇرلىنىـدۇياۋروپا ئىرقىنىڭ ئـادهملىرى خالىغـانچه 
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چۈنكى چهت ئهللىكلهرنىڭ يـانچۇقى . شى كۆرىدۇئهللىكلهرنى ناھايىتى ياخ

گۈزهللىرىنىـڭ  رۇسموسكۋاغا كهلگهن چهت ئهللىكلهرنىڭ تولىسى ! ده–توم

ــۇ  ــان ئاش ــپ تۇرغ ــۇرىقى چىقى ــق پ ــلهن ئېيى ــارىژ ئهتىرلىــرى بى ــىل پ ئېس

جۇڭگولۇقالرنىـڭ . كهتمهيـدۇ ھۇزۇرالنمـايالتاپهتلىك، ئاپئـاق جىسـمىدىن 

ئـۆزلىرى بـۇرۇن ياراتمىغـان  گـۈزهللهرىپ، بـۇ موسكۋادا كۆپىيىشىگه ئهگىش

ئاشۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ يوشۇرۇن شهھۋانىي ھېسلىرى بىلهن بىر خىل يالغان 

تارتىنىش ھهم ئىشهنچسىز مهردلىكى چىقىپ تۇرغـان كۆزلىرىگىمـۇ مهسـخىره 

 . ئارىالش قارايدىغان بولدى

ــوۋېت ــودا س ــيىن س ــدىن كې ــاقى پارچىالنغان ــش –ئىتتىپ ــېتىق، ئى س

ىيىگه جۇڭگولـۇقالر مىڭـالپ، يـۈز رۇسـهش ۋه تۈرلۈك سهۋهبلهر بىـلهن ئىزد

–، چـوڭمېترولىـرىمىڭالپ كىرىشكه باشالپ، بىردىنال موسكۋا شهھىرىنىڭ 

تـوپى بىـلهن –كىچىك كـوچىلىرى، مېھمانخـانىلىرى، كىنوخانىلىرىـدا تـوپ

. بولـدى يۈرۈشـىدىغانجارقىرىشـىپ –چۇڭ كۆتۈرۈشۈپ، ۋارقىرىشـىپ–ۋاڭ

ئون يهرده ئۇالرنىڭ توپ تـارقىتىش بـازىرى شـهكىللهندى، –ھهتتا سهككىز

. بۇالرنىــڭ بــازىرى دهل ئۈرۈمچىــدىكى تــوپ تــارقىتىش بازىرىغــا ئوخشــايدۇ

قــاراقچىلىرى پهيــدا  قــاراقولشــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، بىــر تــوپ جۇڭگولــۇق 

پـۇل  بولۇپ، ئالـدى بىـلهن جۇڭگولـۇقالردىن بـاج، ئـالۋان ئېلىـپ، ھهتتـا

ــزىلىگه ســالدى ــۈرۈپ، موســكۋانى زىل ــى ئۆلت ــۇالر . بهرمىگهنلىرىن ــۇئ  تېخىم

ىيىگه تارالـــدى ۋه مۇســـتهقىل دۆلهتـــلهر رۇســـتهرهققىـــي قىلىـــپ پۈتكـــۈل 

ــــىيا  ــــۇرا ئاس ــــدىن ئوتت ــــلهرگه جۈملى ــــقا دۆلهت ــــىدىكى باش بىرلهشمىس

ــاردى ــرىگىچه يېتىــپ ب ــارا قــول . دۆلهتلى موســكۋادىكى جۇڭگولۇقالرنىــڭ ق

نچىلىك زىلزىله پهيدا قىلدىكى، ۋهھشىيلىكته داڭـق چىقارغـان گۇرۇھى شۇ

شۇ ۋاقىـتالردا موسـكۋادا . مۇ بىر چهتته قالدى »چېچهن قارا قول گۇرۇھى«

ـــۈك  ـــۇرۇھى( مافىيســـى چـــېچهنكۈچل ـــو ) گ ـــدا  مافىيســـىنىڭجۇڭگ ئالدى

ھهتتـا بىـر . گهپ كهڭـرى تارقىلىـپ يـۈردى دېگهنپىئونېرالرغا ئوخشايدۇ، 

بىرىـدىن تولىمـۇ –بىـرىگه ئىشـهنمهيدىغان، بىـر–ۇقالر بىرمهزگىل جۇڭگول
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ــــا  ــــدىغان، ھهتت ــــات قىلى ــــئېھتىي ــــه رۇس ــــۇقالرنى كۆرس الرمۇ جۇڭگول

سهسكىنىدىغان، نهپرهتلىنىدىغان ۋه ئادهم قاتارىـدا كۆرمهيـدىغان مهنزىـره 

شهكىللهندى؛ نۇرغۇن جامائهت سورۇنلىرىدا، ۋوگـزالالردا جۇڭگولـۇقالر زور 

ىــدى، موســكۋادىكى چهت ئهل ئهلچىخــانىلىرى بىــردهك چهكلىمىــگه ئۇچر

 »ئۆلمهكنىـڭ ئۈسـتىگه تهپـمهك«. جۇڭگو پاسپورتلىرىنى چۆرۈپ تاشـلىدى

بېيجىڭ «دهك، جۇڭگو قارا قولالر گۇرۇھلىرى تېخىمۇ ئهسهبىيلىشىپ دېگهن

شـاڭخهي «، »جهنۇب گـۇرۇھى«، »شهرقىي شىمال گۇرۇھى«، »گۇرۇھى

–بـويىچه ھهرىـكهت قىلىـپ، ئـۆز ئـارا بىـردهك گـۇرۇھالر دېگهنـ »گۇرۇھى

يهنه ئۇالر ئۆز ئارا بىرلىشـىپ . بىرىنى ئۆلتۈردى–تالىدى، بىر–بىرىنى بۇالپ

بولۇپمــۇ . ىيه پۇقرالىرىغــا ھۇجــۇم باشــلىدىرۇســيــۈرىكىنى قــاپتهك قىلىــپ 

بېيجىـڭ پـويىزىنى قااليمىقـان –يىللىرى بىـر مهھهل موسـكۋا–1995–1993

قاراقچىلىرىنى سـېتىۋېلىپ،  رۇسساقچىلىرى ۋه  رۇسئۇالر يهرلىك . قىلدى

موســكۋادىن يولغــا چىققــان پويىزغــا ئاپتومــات، تاپــانچىالر بىــلهن چىقىــپ، 

يولۇچىالردىن قايسى دۆلهتنىـڭ ئـادىمى بولۇشـتىن قهتئىيـنهزهر مهجبـۇرىي 

ـــا  ـــۇرۇپ، ئايالالرغ ـــۇچىالرنى ئ ـــدى، يول ـــاللىرىنى بۇلى ـــدى، م ـــۇل يىغ پ

خباراتچىلىرىنىڭ يېزىشىچه، مۇنداق ھهرىكهت ئا رۇس. باسقۇنچىلىق قىلدى

سوۋېت تارىخىدا، جۈملىدىن ھازىرقى زامان قاتناش تارىخىدا بولـۇپ –رۇس

مۇشـــۇنداق ســـهۋهبلهر تۈپهيلىـــدىن بىـــر مهھهل . باقمىغـــان ۋهقه ئىـــكهن

قۇرۇق مېڭىشقا، يولـۇچىالر ئـايروپىالن بىـلهن  »بېيجىڭ پويىزى–موسكۋا«

بــۇ خىــل رهزىــل  قاراقولالرنىــڭگولــۇق جۇڭ. ئۇچۇشــقا مهجبــۇر بولــدى

ئــارقىلىق قــاتتىق  ۋاسىتىســىجامــائهتچىلىكى ئاخبــارات  رۇسقىلمىشــلىرىغا 

ھهر  قاراقۇلالرنىــڭىيه گېزىتلىرىــده جۇڭگولــۇق رۇســ. نــارازىلىق بىلــدۈردى

. ماقــالىلهر كــۆپلهپ بېســىلدى–خىــل قىلمىشــلىرى توغرىســىدىكى خهۋهر

ىيه ھۆكۈمىتى بۇ ئهھۋالغا بىر مهھهل سـۈكۈت قىلىـپ رۇسشۇنداق بولسىمۇ، 

ىيه ھۆكۈمىتى جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىشىپ قاتتىق رۇسكېيىن . تۇردى

. چاره قوللىنىپ، پويىز قاراقچىلىرىنى قـاتتىق قوللـۇق بىـلهن يىغىشـتۇردى

يۇقىرىقى ئهھۋالالر تۈپهيلىدىن بىر مهھهل موسكۋا كوچىلىرىدا جۇڭگولۇقالر 
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ـــدىغان ئهھـــۋال شـــهكىللهندىخـــاتىرج ـــرى . هم ماڭالماي بۇنىڭـــدىن ئىلگى

ــــكىي ــــانىالر،  تۋېرىس ــــىدىكى مېھمانخ ــــتورانالركوچىس ــــك رېس ، كېچىلى

ئىشرهتخانىالردا جۇڭگولۇقالر ياۋروپا بايلىرى بىـلهن ئوخشـاش دهرىجىـده، 

، كېچىلىـك رېسـتوران. ھاالۋهت سۈرهتتى–ھۇزۇرھهتتا ئۇالردىنمۇ ئاشۇرۇپ 

دا، ياۋروپانىــــڭ ئىلغــــار پاســــونىدىكى ھهشــــهمهتلىك ئىشــــرهتخانىالر

ئوينـاپ ۋارقىراشـقان ئـاۋازى  »گاۋشىڭ«ئىشرهتخانىالردا جۇڭگولۇقالرنىڭ 

ناخشــا زاكــاز  ئارتىســالرغاتۇتــام پــۇلالرنى تهڭــلهپ –ئــۇالر تۇتــام. يــاڭرايتتى

قىزالرنىـڭ لىپتىكلىـرى  ئىشـقۋازشـهھۋانىي ئويـۇن كۆرسـىتىۋاتقان . قىالتتى

ياۋروپـالىقالر ۋه باشـقا . ۇلالرنى مهردلهرچه قىستۇرۇپ قويۇشـاتتىئارىسىغا پ

ــايلىرى  ــدادۆلهت ب ــۇ خىــل  مىيىقى  »مهرد«كۈلۈشــۈپ، جۇڭگولۇقالرنىــڭ ب

ــدىن  ــالىكى ــ، ھۇزۇرالنس ــۈچالرنىڭ رۇس ــۇرلىرى  كۆك ــدىن غهزهپ ن كۆزلىرى

 . چاقناپ كېتىشهتتى

كوچىسى ئادهملهر ئۈچۈن، بولۇپمۇ جۇڭگولـۇقالر ئۈچـۈن  تۋېرىسكىي

ــقهتهن ئاجايىــپ  –30–20قىسقىســى، . ھــاالۋهت بېغىشــلىدى–ھــۇزۇرھهقى

يىلالردىكــى –40ياشــلىرىنىڭ ئاۋانگــارت ناخشــىلىرى،  رۇسيىلالردىكــى 

يىلالردىكــى، –50ۋهتهنپهرۋهرلىــك ســادالىرى، قهھرىمــانلىق كــۈيلىرى، 

ــىياتالرغا چۆم ــك ھېسس ــكهن جــۈپرومانتى ــىق–ۈش ــۈپ ئاش مهشــۇقالر، –ج

ــى،  ــدىنت-تهقــىچىراي ــق ۇرقى ــدىغان ئىلمىيلى ــاد ئىپادىلىنىــپ تۇرى ، ئېتىق

ــكۋالىقالر . كوچىســىدىن مهڭگــۈ يىتكهنىــدى تۋېرىســكىيئهمــدىلىكته  موس

يىلالردىكـى غهرب مهدهنىيىتىنىـڭ –80–70ئهكسىچه، ئهمدىلىكته ئـۇ يهرده 

ئانىلىرى، بـوۋىلىرى، مومىلىرىنىـڭ –پۇراقلىرىدىن باشلىرى ئايلىنىپ، ئاتا

بېســىپ ئــۆتكهن كــۈنلىرىگه مــازاق قىلىــش پوزىتسىيىســىنى تۇتقــان ســابىق 

 . يۈرۈشهتتىئىتتىپاقى ياشلىرى گاڭگىراپ  سوۋېت

ــــوۋېت ــــان  س ــــگه بولغ ــــيىن ئى ــــدىن كې ــــاقى پارچىالنغان ئىتتىپ

بـــۇ خىـــل . بـــۇ كوچىغـــا زور يېڭىلىـــق ئېلىـــپ كهلـــدى »دېمـــوكراتىيه«

الرنىڭ چۈشكۈنلىشــىپ، ئىنــاۋىتى دهپســهنده بولــۇپ رۇســ »دېمــوكراتىيه«
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 . بولدى »مۇۋهپپهقىيىتى«ئېرىشكهن 

ــيىن  ســوۋېت ــدىن كې ــاقى پارچىالنغان ــىدا  تۋېرىســكىيئىتتىپ كوچىس

ــل  ــا ھهر خى ــا تاملىرىغ ــقا كوچ ــدىن باش ــلهر بولغان ــدهك ئۆزگىرىش يۇقىرىقى

بىـر يـاش  بىر كېچىلىكىمنى«، »تونۇشتۇرىمهنقىز «شهھۋانىي سۈرهتلهر، 

گـۈزهل –التاپهتلىـك«، »بىـزگه كىرىـڭ«، »بايۋهچچىگه تهقدىم قىلىـمهن

 »نــازىنىنالر ســىزگه مهڭگۈلــۈك بهخــت ۋه ھاياتقــا ئىشــهنچ بهخــش ئېتىــدۇ

نىڭ ئېالنلىرى ئۇالرنىڭ تېلېفون نومۇرلىرى  »قىز شىركهتلىرى«دهك دېگهن

تېلېــۋىزىيه –بۇنىڭــدىن ســىرت، گېزىــت، رادىئــو. بىــلهن بىــرگه چاپالنــدى

ئارقىلىقمۇ بۇنـداق ئېالنالرنـى كـۆپلهپ خهۋهر قىلىـنىش بىـلهن  ۋاسىتىلىرى

 »شهخسـىي تۇرمـۇش«، »يهنه بىـر قېـتىم«، »ئهيـدىز«بىرگه مهخسـۇس 

. دهك گېزىتلهر چىقىرىلىپ، شهھۋانىيلىق مهخسۇس تهشۋىق قىلىنـدىدېگهن

تلهرمـۇ دهك گېزىدېگهنـ »كومسۇمولىموسكۋا «، »موسكۋا ھهقىقىتى«ھهتتا 

 سـوۋېتخهلقنىـڭ دېمـوكراتىيه تهلىپـى . بۇنداق ئېالنالرنى كۆپلهپ باسـتى

 غهلىبىســىگه تــۇنجىئىتتىپــاقىنى ئاغــدۇرۇۋهتكهن بولســا، دېموكراتىيىنىــڭ 

ــــكهن  ــــئېرىش ــــلهن رۇس ــــك بى ــــاڭگىراپ، ئهركىنلى ــــلىرى گ الرنىڭ باش

. دېموكراتىيىنى ئارىالشتۇرۇپ، بىـراقال ئـۆزى بىلـگهن سـهنهمگه دهسسـىدى

، زىيـالىيالر ئـۆز ئىـدىيىلىرى، نهشـىرىياتچىالر، ژۇرنالىستالراخباراتچىالر، ئ

ئـــۆز كـــۆز  سىياســـىيونالر. كـــۆز قاراشـــلىرىنى خالىغـــانچه بازارغـــا ســـالدى

تهرغىبـــات بىـــلهن –قاراشـــلىرىنى تىكـــلهش ئۈچـــۈن كـــۈچهپ تهشـــۋىقات

قىسقىســى، دېمـوكراتىيه چۈشهنچىســىنىڭ دۆلهت ۋه ئومــۇمىي . شـۇغۇلالندى

يىلــدا  70ئــۆز ئــورنىنى تېپىشــى ئۈچــۈن، ئالــدى بىــلهن  ڭىــداېئخهلقنىــڭ 

قېنىغا سىڭىپ شهكىللهنگهن بىـر خىـل ئىـدېئولوگىيىنى –كىشىلهرنىڭ قان

ئومـۇمهن، . خهلقىنى قايتىدىن تهربىيىلهش كېرهك ئىدى رۇسئۆزگهرتىش، 

ــل ۋه  ــهنچه ھهر خى ــده چۈش ــك ھهققى ــوكراتىيه، ئهركىنلى ــته دېم ــۇ دۆلهت ب

 گـۇرۇھ–پـارتىيه 43ىيىده رۇسقااليمىقان، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۈگۈنكى كۈنده 

ــۇقتىئىنهزهرلىرىنى  ــبئۆزلىرىنىــڭ ن ــاقىلىــپ،  تهرغى رهھبهرلىــك  پارالمېنتت
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ــان ــۈن ج ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــۇقىنى قولغ ــى-ھوق ــم جهھل ــلهن تىرىش . اقتابى

نـى ) ئهلۋهتته ئۆز كـۆز قاراشـلىرى بـويىچه(بۇالرنىڭ ھهممىسى دېموكراتىيه 

مهيلــى قانــداق بولۇشــتىن قهتئىيــنهزهر، مهن . كــۈچهپ تهشــۋىق قىلىۋاتىــدۇ

گۈزهللىرىنىـڭ  رۇس پاچـاقلىقكوچىسـىدىكى ئـۇزۇن  تۋېرىسكىييهنىال شۇ 

 . ئېرىشكهنلىكىنى ھېس قىلدىم غهلىبىسىگهنىڭ ھهقىقىي  »دېموكراتىيه«

ــۇ  ــق ب ــا داڭلى ــكۋادىكى دۇنياغ ــكىيموس ــلهر  تۋېرىس ــىدا كىم كوچىس

ھازىر بۇ كوچىدىن كۈنـده نهچـچه ئـون مىڭلىغـان ئـادهم . ماڭمىغان دهيسىز

ــالردا لېنىنمــۇ ماڭغــان، ســتالىنمۇ . مېڭىــپ ئۆتىــدۇ ــدا ئهينــى يىل ــۇ كوچى ب

ـــڭ رهھبهر ـــۇن چهت دۆلهتلهرنى ـــا نۇرغ ـــان، ھهتت ـــدا، ماڭغ ـــرى قاتارى لى

يىلـالردا –30. موسكۋاغا قىلغان زىيارىتىـده بـۇ كوچىـدا ماڭغـان ماۋزېدۇڭمۇ

قىزلىـرى قاتارىـدا ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ سـۆيۈملۈك –كۆپلىگهن ئۇيغـۇر ئوغـۇل

 قاسـىمىمۇپهرزهنتى، خهلق چىن دىلىدىن سـۆيىدىغان رهھـبهر ئهخمهتجـان 

زاتالرنىڭ قهدهم ئىزىنـى  مهن تهنھا ھالدا مۇشۇ كوچىدا ئاشۇ بۈگۈن. ماڭغان

ئېھ، ئاشۇ ئۇلۇغ زاتالر بـۇ كوچىـدىن ئۆتكهنـده . بېسىپ كېتىپ بارماقتىمهن

؟ مانـا بـۇ بولغىيمىدىبۇ كوچىنىڭ بۈگۈنكى مهنزىرىسىنى تهسهۋۋۇر قىلغان 

 !ئۇ ھهممىنى ئۆزگهرتىشكه قادىر! بىر تارىخىي تراگېدىيه

موسكۋا «ۇ رومانتىك مهن يازلىق تهتىلده ئۈرۈمچىگه كهلگىنىمده، ئاش

. ناخشىنى ئۈرۈمچىده موسكۋادىكىدىنمۇ كۆپرهك ئاڭلىدىم دېگهن »ئاخشىمى

بــۇ ناخشــىنى ئۇنتــۇپ قالغــان بىــلهن، بىزنىــڭ جۇڭگولــۇقالر  موســكۋالىقالر

كوچىســى بــولمىغىنى  تۋېرىســكىيئۈرۈمچىــده . ئېســىده چىــڭ ســاقلىغانىدى

ــپ قىلىــش  ــۆزىگه جهل ــارقىلىق باشــقىالرنى ئ ــدىلىكى ئ ــۆز ئاالھى ــلهن، ئ بى

ــار ــوچىالر ب ــگه ك ــۈچىگه ئى ــو. ك ــت، رادىئ ــدهك گېزى ــۇ يهرده يۇقىرىقى –ب

ــك  ــا، كېچىلى ــلهن قاۋاقخان ــولمىغىنى بى ــرى ب ــۋىزىيه ئېالنلى ــۇبتېلې ، كۇل

ـــتورانالر ـــدۇ رېس ـــزمهت قىلى ـــۈك خى ـــۇ ئۈنۈمل ـــىزگه تولىم ـــ. س ـــۇ بهلك ى ب

ئىشـــرهتخانىالرنىڭ خوجـــايىنلىرى موســـكۋادىكىدهك گېزىـــت، تېلېـــۋىزىيه 

ــدالردىكى  ــاۋمېن، تايالن  رهڭگــارهڭئېالنلىرىنــى چىقىرىشــنى، شــياڭگاڭ، ئ
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چىراغالرنىڭ بۇ يهردىمۇ يېنىپ، كۆزلهرنى قاماشتۇرۇۋېتىشىنى قـانچه ئـارزۇ 

 ! ھه ؟–قىلىدىغاندۇ

ىـڭ نازاكهتلىـك جىسـمى گۈزهللىرىن رۇسكوچىسىدا  تۋېرىسكىيئاشۇ 

ئۆز ئىقتىدارىنى قانداق كۆرسهتكهن بولسا، بۇ يهرده بىزنىڭ قىزلىرىمىزنىڭ 

ـــك  ـــڭ، كېچىلى ـــۈرۈمچى قاۋاقخانىلىرىنى ـــك جىســـمى ئ گـــۈزهل، التاپهتلى

ئهڭ پاجىئهلىــك يېــرى . كۇلۇبالرنىــڭ، مېھمانخانىالرنىــڭ زىننىتــى بولماقتــا

بــولغىنى ئۈچــۈن، تــوال  نشــۇكى، بــۇ زىنــنهت بۇيۇملىرىنىــڭ باھاســى ئهرزا

 . كېلىدۇ ئېلىۋالغۇسىئادهم بۇ زىننهت بۇيۇمىنى خالىغان يهرلىرىگه 

بۇرۇن ئۇيغۇر قىزلىرىدىن خـۇش بـوي ئوسـما پـۇرىقى بىـلهن قىزىـل 

ئهتىرگۈل ھىدى پۇراپ، كىشىگه باھار تۇيغۇسى بهخـش ئهتسـه، ھـازىر بـۇ 

پۇراقالر يوقاپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ھهر خىل ماركىدىكى يۈز مېيىنىڭ كىشـىنىڭ 

كىشـىگه . نېرۋىلىرىنى سۈنئىي غىدىقاليـدىغان كۆڭۈلسـىز ھىـدى ئالماشـقان

انتىك مۇھهببهت تۇيغۇسى بهخش ئېتىدىغان، پارىژ ئهتىرلىرى ئـارقىلىق روم

گـۈزهللىرى بىـلهن ھهر  رۇسكوچىسـىدىكى  تۋېرىسكىيئۆزىنى پهردازلىغان 

 ئۈمىدسـىز، سـولغۇنخىل ماركىلىق يۈز مېيـى ۋه گىـرىم بۇيـۇملىرى بىـلهن 

  .چىرايىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغان ئۇيغۇر قىزلىرىنى سېلىشتۇرغۇم كېلىدۇ

مىللىتىنـى چۈشكۈنلىشـىش،  رۇسئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىـدا –20تارىخ 

غهرب ۋه ئۇنىڭغـا  نىدالىرىخارابلىشىشقا ئېلىپ كهلدى، ئۇالرنىڭ چۈشكۈن 

شـىمالىي «بىـر مهھهل . قوشنا باشقا دۆلهتلهرنىڭ گۈلقهقهلىرىنى ئېچىۋهتتى

 الرنىڭ دهھشـهتلىك ھهم كۈچلـۈكرۇسـدهپ نام ئالغـان  »قۇتۇپ ئېيىقلىرى

 رۇس. ھۆركىرهشــلىرى مانــا بۈگــۈن بىــراقال ئــاجىز ئىڭراشــقا ئـــۆزگهردى

 غـۇرۇرىمىللىتىنىـڭ مىللىـي  رۇسجامائىتىده كۈنسـايىن ئۆتكۈرلىشـىۋاتقان 

ئېغىر دهرىجىده دهپسهنده قىلىنغانلىق توغرىسىدىكى مۇنـازىرىلهر بىۋاسـىته 

–قىزلىرىنىــڭ شــهھۋانىي ئهمــگهك كــۈچى ســۈپىتىده دۇنيانىــڭ جــاي رۇس

ــپ،  ــاكى ياللىنى ــېتىلىپ ۋه ي ــا س ــارهت«جايلىرىغ ــلهن  »تىج ــلىرى بى ئىش

ــان ــا قارىتىلغ ــغۇل بولغانلىقىغ ــقا . مهش ــو ۋه باش ــۈركىيه، جۇڭگ ــۈل ت پۈتك
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ـــرىگه  ـــۇبىي ئاســـىيا دۆلهتلى ـــا، شـــهرقىي جهن ـــي، شـــهرقىي ياۋروپ غهربى

قىزلىــرى ئېقىــپ بېرىــپ، ئىپپىتىنــى ســېتىش بهدىلىــگه  رۇسمىليونلىغــان 

ــات كهچۈرۈۋ ــانلىقى ھاي ــۇپ،  رۇساتق ــه بول ــۆرۈلمىگهن ھادىس ــدا ك تارىخى

 دېـگهن »ئاياللىرىنىڭ ئىشـتانبېغى بـوش رۇس«ئاقىۋهتته كىشىلهر ئېڭىدا 

الرنىڭ مىللىـي غۇرۇرىنىـڭ ئېغىـر رۇسـگهپنىڭ كېلىپ چىقىشى ئهمهلىيهتته 

ىيه ئاخبـاراتلىرى رۇسـيهنه . دهرىجىده دهپسهنده قىلىنغانلىقىنىـڭ ئىسـپاتى

قىزلىرى ياللىنىپ،  رۇس، قاۋاقخانىلىرىدا رېستورانانچىلىغان جۇڭگونىڭ ق

ـــل قىســـمهتلهرگه دۇچ كهلگهنلىكـــى،  ـــى  رۇسئۇالرنىـــڭ ھهر خى قىزلىرىن

كه قويۇپ مېھمان كۈتـۈش  »پائالىيهت«، قاۋاقخانىالردا ھهر خىل رېستوران

ــدى ــلهن خهۋهر قىلغانى ــنىش بى ــانلىقىنى ئېچى ــۇپ قالغ ــودا بول ــر م ــۇ . بى ب

قىســـمهت ئهمـــدىلىكته بهزى خهنـــزۇ ۋه ئۇيغـــۇر قىزلىرىنىـــڭ پاجىئهلىـــك 

ئىچكىرى ئۆلكه، بولۇپمۇ دېڭىز ياقىلىرى رايونلىرىـدىكى . بېشىغىمۇ چۈشتى

، تانسـىخانا، قاۋاقخـانىالر رېسـتورانشهھهرلهرده بهزى بهلگىلىمىگه خىالپ 

ــل  ــال ھهر خى ــىتىلهرئوخشاش ــلهن بهزى  ۋاس ــۇربى ــالالپ  ئۇيغ ــى ي قىزلىرىن

يوسـۇنى بـويىچه ئېچىنىشـلىق  »ئۈچته ھهمراھ بولۇش«، ئۇالرنى ئىشلىتىپ

ئاڭالشـالرغا . قىسمهتلهرگه گىرىپتار قىلغانلىقىنى پۈتكۈل جهمئىـيهت بىلىـدۇ

قارىغانــدا، ھــازىر ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ ئــايىغى تهگمىــگهن قاۋاقخانىالرنىــڭ 

ىالرنىڭ سانى كۈندىن كۈنگه ئازالۋاتقان بولۇپ، ئۇيغۇر قىزلىرى بۇ قاۋاقخان

ــۇالر . ئهڭ كــۆپ خېرىــدار چاقىرىــدىغان، ئهڭ ئهرزان ئهمــگهك كــۈچىمىش ئ

ئۆزىنىــڭ چىرايلىــق، پــاك جىســمى بىــلهن مىللىتىمىزنىــڭ شــهنىگه داغ 

ئهگهر بىز . خۇنۈكلهشتۈرمهكته، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازىنى تهگكۈزمهكته

تارىخىمىزنى سۈرۈشتۈرۈپ كۆرسهك، تارىختا بۇنداق ئىشالر ھهرگىـز بولـۇپ 

ـــان ئهمهس ـــاقىۋهتته . باقق ـــه، ئ ـــۇنداق كېتىۋهرس ـــېمىگهئهگهر مۇش  ھېچن

ــالىمىز ــپ ق ــقه ئايلىنى ــىز خهلق ــمهس، ئېتىبارس ــنى . ئهرزى ــۇنى تهكىتلهش ش

ىللهنگهن يېڭى خااليمهنكى، ياۋروپالىقالر سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىن شهك

مهدهنىيهت تهرهققىيات دولقۇنىنىـڭ تهخمىـنهن ئـۈچ ئهسـىرلىك جهريـانىنى 

–بارا بۈگۈنكىـدهك ھـازىرقى زامـان ياۋروپـا ئهدهپ–باشتىن كهچۈرۈپ، بارا
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ئهخالق چۈشهنچىسى، ئېتىقاد چۈشهنچىسى، جىنس چۈشهنچىسـى دهۋرىـگه 

ـــگهن ـــك . كهل ـــىر جاھالهتلى ـــۇرا ئهس ـــى ئوتت ـــۈنال تېخ ـــيهتمهدهنتۈنۈگ  ى

ــر پسىخولوگىيىســىنىڭ ــلهن –زهنجى باغالنغــان  چهمبهرچــاسكىشــهنلىرى بى

جۇڭگولــۇقالردىن بهزىــلهر ئىقتىســاد، مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى دهرىجىــدىن 

مهدهنىيىتىنىـڭ  غهربتاشقىرى تېز، غهلىته راۋاجلىنىشنىڭ زهربىسـى بىـلهن 

كلىــك قــاراڭغۇ تهرهپلىرىنــى قــارىغۇالرچه تىــز قوبــۇل قىلىــپ، بىــراقال چىرى

ئىكهنلىكىنــى  نــېمهھــازىرقى زامــان مهدهنىيىتىنىــڭ . ناخشىســىنى ئېيتىشــتى

گـادايلىقى  »ھېسسـىيات«ئاڭقىرالمىغان بـۇ جۇڭگولـۇقالر تېخـى تۈنۈگـۈنال 

ــدى ــانلىرى ئى ــق ئهخالقنىــڭ قۇرب ــلهن فېئوداللى ــۇ . بى بىزنىــڭ مىللىتىمىزم

اغالم پهزىـلهت چۈشهنچىسـى بىـلهن ئـۇزۇن ۋاقىـتالر سـ–ئهنئهنىۋى ئهخـالق

ــدى ــانىنى باشــتىن كهچۈرگهنى ــات جهري ــا بۈگــۈن تۇيۇقســىزال . تهرهققىي مان

پـــارتالش خاراكتېرلىـــك ئهخـــالق بۇزۇلۇشـــىغا دۇچ كېلىـــپ، كىشـــىنى 

ــان  ــىپ كېلىۋاتق ــان داۋاملىش ــارىختىن بۇي ــڭ ت ــكهندۈردى، ئايالالرنى سهس

ــهرم ــانىتى، ش ــى، دىي ــىل پهزىلىت ــپ ئېس ــدى–ئاجايى ــى بۇزۇل ــۇ، . ھاياس ب

ــ ــىلىگه جهمئىيهتنى ــالىدىغان مهس ــا س ــىنى ئويغ ــدا كىش ــال قاتلىمى ڭ ھهممى

ـــۇئايالنـــدى، مهن  ـــز  ھهرگىزم ـــاللىرىمىز(قىزلىرىمى نـــى ئهيىبلهشـــنى ) ئاي

ـــايمهن ـــا . خالىم ـــهمهتلىك، كاتت ـــۇ ھهش ـــدىكى ئاش ـــۈنكى ئۈرۈمچى  XXچ

ــــدۇقالردا –2مېھمانخانىنىــــڭ  ــــدىكى يۇمشــــاق ئورۇن  قاتىرىســــىغاقهۋىتى

ئولتۇرۇشــۇپ مېھمــان كۈتۈشــكه تهييــار تۇرغــان ئۇيغــۇر قىزلىــرى ۋه باشــقا 

ـــۇر  ـــدىكى ئۇيغ ـــارا تىزىملىكلىرى ـــكارا ق ـــي، ئاش ـــڭ مهخپى مېھمانخانىالرنى

 »ئـۈچته ھهمـراھ«ۋه قاۋاقخـانىالردىكى  كۇلۇبكىچىك –قىزلىرىنىڭ، چوڭ

بولغــۇچى ئۇيغــۇر  »ئۇخالشــقا ھهمــراھ«بولغــۇچىالر قاتارىــدىكى مهخســۇس 

ئهمما بۇ ! ئهلۋهتتهىرىنىڭ بۇ خىل قىسمهتلىرىنىڭ روشهن سهۋهبى بار، قىزل

 !مۇقهررهرلهشتۈرهلمهيدۇسهۋهب ئهخالقىي چۈشكۈنلۈكنى 

 

 يىلالرنىڭ سوۋغىسى 
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يىلالر ئىنسانىيهتكه ھهممىنى سوۋغا قىلىدۇ، ئىنسانىيهت يىلالر بىلهن 

ــدۇ ۋه ياشــىرىدۇ ــدهك. قېرىي ــۇلال مۇتهللىــپ ئېيتقان ــالر «: خــۇددى لۇتپ يىل

بېرىــدۇ قىزالرغــا قــورۇق، ئهرلهرگه  ئهكېلىــپســېخىي، قــۇرۇق كهلمهيــدۇ، 

  »!ساقال

يىلالرنىڭ ماڭا مـۇھهببهت ۋه ئېتىقـاد، شـۇنداقال ئىـراده سوۋغىسـىنى 

ئاتــا قىلغــانلىقىنى ئويلىغىنىمــدا، مهن يىلالرغــا چىــن قهلبىمــدىن چهكســىز 

 . ئېيتقۇم كېلىدۇ تهشهككۈر

ھاياتىمدىكى ئهڭ بهختلىك ۋه ئهڭ شهرهپلىك مارت –17يىلى –1995

چــۈنكى مهن شــۇ كــۈنى موســكۋادىكى جاپــالىق بهش يىللىــق . كــۈن ئىــدى

. كۈنۈم ئىـدى تۇنجىپهن مۇنبىرىده قهد كۆتۈرگهن –ئهجرىم بهدىلىگه ئىلىم

مهنزىرىلهر، پاسـاھهتلىك نۇتـۇقالر، ئىلمىـي  ئۇنتۇلماسمارتتىكى –17ئاشۇ 

 . قۇلىقىم تۈۋىده جاراڭاليدۇباھا ۋه تهنقىدلهر دائىم 

ـــارت –17 ـــگهنم ـــدا  ئهتى ـــۇز يېرىم ـــائهت توقق ـــس ـــلهر رۇس ىيه پهن

) ســــابىق ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى پهنــــلهر ئاكادېمىيىســــى(ئاكادېمىيىســــى 

ــلىق  ــتىتۇتىنىڭشهرقشۇناس ــدا  ئىنس ــېڭهش زالى ــي ك ــئىلمى ــلهر رۇس ىيه پهن

نىــڭ ئاكادېمىيىســى مهخســۇس دىسسېرتاتســىيه يــاقىالش كــومىتېتى ئهزالىرى

بېســىق تىكىلىــپ قــاراپ ئولتۇرۇشــلىرىغا تىكىلىــپ –ســۈرلۈك، ئهممــا ئېغىــر

ىيه پهنـلهر رۇسـتۇرۇپ، دىسسېرتاتسـىيه يـاقىالش كومىتېتىنىـڭ باشـلىقى، 

 لىۋىننىـــــڭ بۇنگـــــارتئاكادېمىيىســـــىنىڭ ئاكـــــادېمىكى، پروفېسســـــور 

رىياســهتچىلىكى ھهمــده ئۇنىــڭ ئــېالن قىلىشــى بىــلهن مــۇنبهرگه چىقىــپ، 

زال ئىچـى . سىيهمنىڭ قىسـقىچه مهزمـۇنىنى بايـان قىلىـپ ئۆتتـۈمدىسسېرتات

ئادهملهر بىلهن لىق تولغانىدى، ھهر خىل رهڭـدىكى كـۆزلهر ماڭـا تىكىلىـپ 

تـــۇراتتى، بىـــر ســـائهتتىن ئـــارتۇق ۋاقىـــت داۋامالشـــقان دىسسېرتاتســـىيه 

ــھۇر  ــالىمالردىن مهش ــۈچى ئ ــۆرۈپ بېكىتك ــىيىنى ك ــتا، دىسسېرتاتس ياقىالش

، موســـكۋا ئۇنىۋېرســـىتېتىنىڭ چىۋىرخـــانىم، پروفېسســـور ئۇيغۇرشـــۇناس

ۋه ئېتنـوگرافىيه  ئانتروپولوگىيهىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى رۇسپروفېسسورى، 
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ـــات  ـــوگراف، پروفېسســـور  ئىنســـتىتۇتىنىڭتهتقىق باشـــلىقى، مهشـــھۇر ئېتن

ـــورى باســـلىيف ـــرى دوكت ، قاھـــاروف، شهرقشۇناســـالردىن پهلســـهپه پهنلى

 كېلياشـتورنىي، كـابىلوف، دويروۋىسـكايا، ژوتـوفئۇيغۇرشۇناس دوكتـورى 

قاتارلىق كاتتا ئالىمالر دىسسېرتاتسىيهم توغرىسىدىكى قاراشلىرىنى سـۆزلهپ 

جــاۋاب بېرىشــلهردىن  ســوئالالرغاقىــزغىن پىكىــر بايــان قىلىــش ۋه . ئــۆتتى

. كېيىن، ئىلمىي كېڭهش ئهزالىرىنىـڭ مهخپىـي چهك تاشلىشـى ئۆتكۈزۈلـدى

 . مىي كېڭهش رهسمىي نهتىجىنى ئېالن قىلدىئهڭ ئاخىرىدا ئىل

ــارتئاكادېمىــك  ــۋىن بۇنگ ــۈن لى ــىيىنى باھــاالش بۈگ كى دىسسېرتاتس

 : ئهھۋالىدىن خۇالسه چىقىرىپ

ىيه پهنــلهر رۇســ−بۈگــۈن يېڭــى ئۇيغــۇر ئــالىمى دۇنياغــا كهلــدى −

قېـتىم دىسسېرتاتسـىيه  تـۇنجى ئىنسـتىتۇتىدائاكادېمىيىسى شهرقشۇناسـلىق 

بـۇ . ياقىالپ، ئالىملىق دهرىجىسىگه ئېرىشكهن ياش ئـالىم مهيـدانغا كهلـدى

ىيه پهنـلهر ئاكادېمىيىسـى ئۈچـۈن ناھـايىتى زور ئهھمىيهتلىـك رۇسـبىزنىڭ 

ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه بىـر قىزىقـارلىق ۋهقه شـۇكى، مهن ئـون نهچـچه . ۋهقه

يـــاقىالش كېڭىشـــىگه  يىلـــدىن بۇيـــان تـــاالي قېـــتىم دىسسېرتاتســـىيه

كىشــىلىك  23رىياســهتچىلىك قىلىــپ ھــېچ كــۆرمىگهن بىــر ئىــش، بىزنىــڭ 

ــىگه  ــڭ دىسسېرتاتسىيىس ــرى نهبىجاننى ــېڭهش ئهزالى ــي ك ــلهت  25ئىلمى بى

. بۇنىڭ ئۆزىال دىسسېرتاتسىيه ئاپتورىغا بېـرىلگهن يـۇقىرى باھـا. تاشلىغان

ۆلىـتىگه ھهم بـۇ مهن نهبىجان تۇرسۇنغا، جۈملىدىن نهبىجان تۇرسـۇننىڭ د

سـائادهت –ئانىسىغا زور مۇۋهپپهقىيهت ۋه بهخـت–ئالىمنى تهربىيىلىگهن ئاتا

 . تىلهيمهن

رىياســـهتچىنىڭ ســـۆزى ئاخىرلىشـــىش بىـــلهن زال ئىچىـــده قىـــزغىن 

ــاۋاكالر،  ــۇررا«چ ــدى »!ھ ــادالىرى ياڭرى ــي . س ــۇنبهرگه ئىلمى ــدا م ئاخىرى

 . تهكلىپ قىلىندى ۋاسلىيف دىمترىيرهھبىرىم 

 : ئۇ، چوڭقۇر ھاياجان بىلهن
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نهبىجـــان تۇرســـۇن ئۆزىنىـــڭ بهش يىللىـــق جاپـــالىق ئهجـــرى، −

ــۈردى ــا كهلت ــلهن بۈگــۈنكى نهتىجىنــى قولغ مهن ئۇنىــڭ . تىرىشــچانلىقى بى

مهن ۋه . مۇشهققهتلىك ئۆگىنىش جهريانىنىڭ گۇۋاھچىسـىمهن–پۈتكۈل جاپا

–ئــۇ ئهقىــلبىزنىــڭ تهتقىقــات بۆلــۈمىمىزدىكىلهر ئــۇنى ســۆيىمىز، چــۈنكى 

پهزىلىتى ۋه تىرىشچانلىقى بىلهن ھهممىمىزنىڭ –ئىدراكى، ئېسىل ئهخالقىي

مهن ئۈرۈمچىگه بارغـان، ئـۇ . ھهممىمىزنى قايىل قىلدى. ھۆرمىتىگه ئېرىشتى

مهن . يهرده مهن نهبىجاننىڭ مىللىتىنىڭ ھاياتىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كـۆردۈم

ئۇيغـۇرالر . خىرلهنگهنىـدىمشۇ چاغدا ئۇيغۇر مىللىتىنى سـۆيگهنلىكىمدىن په

ئېسىل، ئـاق كۆڭـۈل مىلـلهت، سـېخىي مىلـلهت، بـۇ مىللهتـكه نهبىجانـدهك 

نهبىجــان خهنــزۇ، پــارس، تــۈرك، ئۇيغــۇر ۋه باشــقا . ئــالىمالر تولىمــۇ زۆرۈر

تۈركىي مهنبهلهرگه ئاساسـهن ئۇيغـۇرالر تـارىخىي ئۈسـتىدىكى تهتقىقاتالرغـا 

 نۇقتىئىنهزىرىنىالشتۇرۇشقا قارىتا ئۆز باھا بهردى ۋه بۇ تهتقىقاتنى سىستېمى

ئىشىنىمىزكى، بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ تهتقىقاتىـدىن زور . ئوتتۇرىغا قويدى

ــدۇ ــدانغا كېلى ــلهر مهي ــلىرى . نهتىجى ــا شهرقشۇناس ــامى دۇني ــڭ ن نهبىجاننى

 . قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

تۇرمۇشىغا بهخـت، ئـۇنى  ئوقۇغۇچىمنىڭئاخىرىدا مهن بۇ پهخىرلىك 

 . ئانىسىغا ساالمهتلىك تىلهيمهن–بىيىلىگهن ئاتاتهر

ئاخىرىدا خۇالسه نۇتقى سـۆزلهپ، ئىلمىـي  لىۋىن پۇنگارتئاكادېمىك 

كېڭهشنىڭ بىردهك ھالدا ماڭا تارىخ، پهلسهپه پهنلىرى دوكتورى ئۇنـۋانىنى 

بېرىشــــكه قوشــــۇلغانلىقىنى ھهم مېنــــى قىــــزغىن تهبرىكلهيــــدىغانلىقىنى 

بىـرگه ئـۇ دىسسېرتاتسـىيه يـاقىالش كېڭىشـىنىڭ  شۇنىڭ بىلهن. بىلدۈردى

ــــــاللىرىم  ــــــارلىق ماتېرىي ــــــڭ ب ــــــارارىنى ۋه مېنى ــــــكا(ق ، خاراكتىرىس

دىسسېرتاتسىيىنىڭ قىسقارتىلغان نۇسخىسـى، ئىلمىـي كېڭهشـنىڭ پىكـرى، 

ــتىتۇتنىڭ ــرى ئىنس ــڭ پىك ــات بۆلۈمىنى ــرى، تهتقىق ــا پىك ــڭ باھ ، ئالىمالرنى

ىيه فېدېراتسىيىسـى ئـالىي رۇسـنـى ) سۆزلىرى، شۇنداقال باشـقا ماتېرىيـالالر

رىياسـهتچىنىڭ . ئۇنۋان بېرىش كومىتېتىغا يولاليدىغانلىقىنى ئـېالن قىلـدى
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ــۇنداقال  ــۈمى ش ــات بۆل ــرىم، تهتقىق ــي رهھبى ــلهن ئىلمى ــى بى ــۆزى تۈگىش س

 . قىلدىدوستلىرىم مېنى تهبرىكلهپ گۈللهرنى تهقدىم 

ئىتتىپاقىــدا  ســوۋېتشــۇنى قوشــۇمچه قىلمــاي بولمايــدۇكى، ســابىق 

ئومۇمالشـــقان بىـــر ئـــادهت، بىـــرهر كىشـــى دىسسېرتاتســـىيه ياقىلىغانـــدا، 

دىسسېرتاتسىيه ياقىلىغۇچى ئۆزىنىڭ بۇ ئهھمىيهتلىك كـۈنىنى خـاتىرىلهپ، 

هر ئۇستازلىرى ۋه ئىلمىي ئىشلىرىغا يېقىندىن ياردهم بهرگهن مۇتهخهسسىسـل

قىلىـپ، ئۆزىنىـڭ رهھمىتىنـى  تهكلىـپھهمده دوستلىرىنى ئاالھىـده چايغـا 

بىلدۈرىــــدۇ، شــــۇنداقال ئۇســــتازلىرى ۋه دوســــتلىرىمۇ بــــۇ پۇرســــهتتىن 

ئاالھىــده رهھــمهت ئېيتىــدۇ،  ســاھىبخانىغاپايــدىلىنىپ، ئىختىيــارىي ھالــدا 

ــۇق ۋه تۇرمۇشــىغا بهخــت  ــلىرىغا زور ئۇت ــي ئىش ــدىن كېيىنكــى ئىلمى بۇنىڭ

 . ساز، ئۇسسۇلسىز بولمايدۇ–ئهلۋهتته، بۇ سورۇن ناخشا. ىشىدۇتىل

ىيه زىيالىيلىرىنىــڭ نهزىرىــده بــۇ ئهڭ ئهھمىيهتلىــك خــاتىره رۇســ

بىـزده بۇنـداق چـاي پائـالىيىتى تېخـى . پائالىيهتلهرنىڭ بىرى ھېسـابلىنىدۇ

ــيهت ساپاســى  ــۇ ئهنه شــۇنداق مهدهنى شــهكىللهنمىگهن، چۈشىنىشــىمچه، ب

پهن تهرهققىي قىلغان مىللهتكه خاس پائالىيهت بولۇپ، بـۇ –ئۈستۈن، ئىلىم

ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا . بىـــز ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــۇخالپ چۈشـــىمىزگىمۇ كىرمهيـــدۇ

ــــل شــــهكىلدىكى  ــــدىغان ھهر خى ــــڭ چۈشــــىگىمۇ كىرمهي ياۋروپالىقالرنى

چايلىرىمىزغا يېتىشىپ بواللماي ئۆزىمىزدىن ۋه دۇنيادىن زارلىنىـپ يـۈرىمىز 

 ئهمهسمۇ؟ 

كىچىك زالىدا چاي تهييارلىدىم،  ئىنستىتۇتنىڭكۈنى چۈشته مهن شۇ 

مهن تهكلىپ . دوستلىرىم ۋه خىزمهتداشلىرىم ماڭا يېقىندىن ياردهمده بولدى

قىلغان ئالىمالر ۋه مۇناسىۋهتلىك زاتالر، شۇنداقال موسـكۋادىكى بىـر قىسـىم 

يىـل  40موسـكۋادا ياشـىغىنىغا . ئۇيغۇرالر بۇ چايغا ۋاقتىدا كېلىپ قاتناشتى

كـان چېرتيـوژلىرىنى  مىنىسـتىرلىقىئىتتىپاقى كـان  سوۋېتبولغان، سابىق 

بۆلــۈم باشــلىقى، كــان ئىشــلىرى بــويىچه كاتتــا  ئىنســتىتۇتىنىڭاليىھىــلهش 

ــىس ــر مۇتهخهسس ــالىي ئىنژېنې ــېرىپجان، ئ ــدى ش ــالى  ئهھمى ــڭ ئاي ۋه ئۇنى
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ئــارزۇگۈل . ئـارزۇگۈل ھهده ئۆزىنىــڭ بــارلىق تىرىشـچانلىقلىرىنى كۆرســهتتى

، مانتـا ۋه باشـقا سـوغۇق سـهيلهر پولـۇقوللىرىـدا تهييارلىغـان  چېۋهرھهده 

ئۇيغــۇر مىللىتىنــى بىــر ئۆمــۈر . ســورۇن ئهھلىنىــڭ ئىشتىھاســىنى ئېچىــۋهتتى

 رۇستېتىــپ باقمىغــان  تهتقىــق قىلىــپ، تېخــى ئۇنىــڭ تامىقىنىــڭ تهمىنــى

ــىدىن  ــام ساداس ــۇر مۇق ــالىملىرى ئۇيغ ــپئ ــپ ھۇزۇرلىنى ــپ –ئېچىلى يېيىلى

بـۇ سـورۇنغا . تهگمهي ماختـاپ كهتتـى ئېغزىغا–ئېغزىتائامالرنى . ئولتۇردى

ئىتتىپــاقى ۋه خهلقئــارا شهرقشۇناســلىق ساھهســىده كــۆزگه  ســوۋېتســابىق 

ــۆرۈنگهن مهشــھۇر ئۇيغۇرشۇناســالردىن تاجىكىســتان ۋه ــلهر  ك ــالىيه پهن ئىت

، تـۈركىيه پهنـلهر لىتۋىنىسكىيئاكادېمىيىلىرىنىڭ ئاكادېمىكى، پروفېسسور 

، ھىندىســتان پهنــلهر ۋاســىلىيف. ئاكادېمىيىســىنىڭ پهخرىــي ئاكــادېمىكى د

، يهنه ئـــااليىف. ئاكادېمىيىســـىنىڭ پهخرىـــي ئاكـــادېمىكى، پروفېسســـور ل

س، تۈركشـــۇناس ۋه باشـــقا ئـــۈچتهك ئۇيغۇرشـــۇنا باســـىلىيفپروفېسســـور 

چاقچــاقالر ئىچىــده –چــاي ناھــايىتى قىــزغىن كهيپىيــات، كــۈلكه. قاتناشــتى

 .ئۆتتى

 

  

  شىنجاڭ ھهققىده تهتقىقاتالر
 

  ئالىمالرنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىرى رۇس ساياھهتچى ۋه ئېكسپېدىتسىيىچى

هربىـي غئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ، شىنجاڭ رايونى –19

ئالىملىرىنىڭ دىققىتىنى ئاالھىده جهلپ قىلىپ، ياۋروپادا  رۇسىيه ياۋروپا ۋه

ۇنىڭغـا ئ. نـى قوزغىـدى »قىزغىنلىقـى ئېكسپېدىتسىيهشىنجاڭ « بىر مهيدان

 ئاالھىــده، قهدىمىــي مهدهنىيىتــى ،يهنىــال ئالــدى بىــلهن شــىنجاڭنىڭ بــاي

 (ئاسىيا سىياسـىي جۇغراپىيىسـى–جۇغراپىيىلىك شارائىتى ۋه ئۇنىڭ ياۋروپا

 ئهسـىرنىڭ–19گهرچه . ده تۇتقان ئـورنى سـهۋهب بولغانىـدى) لېتكاگېئوبو
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پهن ۋه دىپلومـاتىيه ساھهسـىگه تېخـى –باشلىرىدا بـۇ رايـون ياۋروپـا ئىلىـم

مهلۇم بولمىغان ھهمده بۇ ساھهلهر ئۈچۈن مۇھىم ئهمهس، دهپ  ئانچه تولۇق

ــېكىن  ئهســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىــدىن باشــالپ –19قارالغــان بولســىمۇ، ل

ئۇنىـڭ  سۈرئهتته ئوتتۇرا ئاسـىياغا كېڭىيىشـى، ئىمپېرىيىسىنىڭ تېز يهرۇسى

ئافغانىسـتانغا  جۈملىـدىن ھىندىسـتان، ئوتتۇرا ئاسىياغا برىتانىيىنىڭئۇلۇغ 

شـىنجاڭ رايـونى، بولۇپمـۇ  قاراتقان سىياسىتىگه زىتلىشـىپ قېلىشـى بىـلهن

نهقهدهر  جهنـــۇبىي شـــىنجاڭ ئۆزىنىـــڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيا دىپلوماتىيىســـىده

ــهتتى ــۇھىملىقىنى كۆرس ــا . م ــى ۋاقىتت ــىيهئهين ــيه، رۇس ــڭ ئهنگلى  ۋه مهنچى

 ئىمپېرىيىسىدىن ئىبارهت ئۈچ ئىمپېرىيىنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، ھهربىي

بولۇپمۇ لىڭشـىپ قالغـان  ،بىۋاسىته شىنجاڭ رايونىدا توقۇنۇشتى مهنپهئهتى

قىنىڭ ئاجىزلىشىشى، ئىمپېرىيىسىنىڭ بۇ زېمىنغا بولغان كونتروللۇ مهنچىڭ

ئۇيغۇر قاتارلىق ھهر مىللهت خهلقى ئۈسـتىدىن يۈرگـۈزگهن  شۇنداقال ئۇنىڭ

قوزغىلىڭىنىــڭ تهســىرى بىــلهن  تيهنگــو–تهيپىــڭۋهھشــىيانه زوراۋانلىقــى، 

ـــوزغىالڭلىرىنى ـــازادلىق ق ـــڭ ئ ـــڭ  خهلقنى ـــاردى ۋه مهنچى ـــۈرۈپ چىق كهلت

. هۋرىتىـپ قويـدىت ئىمپېرىيىسىنىڭ شـىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىـق ئاساسـىنى

ھوقـۇقىنى  شۇنىڭ بىلهن بۇ رايوننىڭ سىياسىي، ئىقتىسـادىي ھۆكۈمرانلىـق

ــقا ــرىگه كىرگۈزۈۋېلىش ــۆز خهرىتىلى ــوننى ئ ــۇ راي ــى، ب ــىش، قىسقىس  تالىش

  .ئۇرۇنۇشتهك خهلقئارا ۋهزىيهت شهكىللهندى

ۋه  رۇسـىيهيۇقىرىدا تهكىتلهنگهن بىر قاتـار سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن، 

ۋه  ئېكسپېدىتسـىيهرايونغـا نىسـبهتهن كهڭ كۆلهملىـك بـۇ ى غهرب دۆلهتلىر

ــاتىيه، ئىقتىســادىي، ھهربىــي  ســاياھهت ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ دىپلوم

 .قاندۇرماقچى بولدى تىياجىنىھئې ھهمده ئىلمىي تهتقىقاتلىرىنىڭ

 شـگالىۋىت. بولـۇپ گېرمانىيىلىـك ئـا تۇنجىغهربىي ياۋروپالىقالردىن 

يىللىـرى –1869–1863. ئـارقىلىق قهشـقهرگه كهلـدىكهشـمىر  يىلى–1857

قهشقهرگه كېلىپ، مول ماتېرىيالالرغـا ئىـگه  گروردبىلهن  شوۋ ئهنگلىيىلىك

  .بولدى
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 سـىۋېنئـالىم  ۇرھمهشـ شۋېتسـىيىلىكئهسىرنىڭ ئاخىرىـدا يهنه – 19

. ، فرانسـىيىلىك دلىكـوك فـون. ، ئاگرونۋېدىل. گېرمانىيىلىك ئا ،سېيدىن

 دې. ، ئىتالىيىلىـك ففانىـدۇ ئوتـانىىللىئوت، ياپونىيىلىك پ .ۋه ف رېنيىس

قاتارلىقالر شـىنجاڭغا ) تۆت قېتىم( ستېيىن ئاۋرىلئهنگلىيىلىك ۋه  فىلىپنىن

ـــاردى ـــپ ب ـــۈرۈش ئېلى ـــپ، تهكش ـــي  .كېلى ـــده زور ئىلمى ـــڭ ئىچى بۇالرنى

 لىكـوك فون. ، ئاگرونۋېدىل .، ئاستېيىن ئاۋرىلمۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشكهن 

. ئۆتـۈش مـۇمكىن قاتارلىق بىر قـانچه ئـالىمنى كۆرسـىتىپ فىللىئوت. ھهم ف

 ئېكىسپىدىتسىيىسـىده ئۆزىنىڭ تۆت قېتىملىـق شـىنجاڭ ستېيىن. بولۇپمۇ ئا

   .ئېالن قىلدى نهچچه توملۇق كىتاب 20توپلىغان ماتېرىياللىرى ئاساسىدا 

ئىلمىي ئهمگهكلىرىنىڭ مۇھىم ئهھمىيهتلىك ئاالھىدىلىكى  ستېيىن. ئا

شۇكى، ئۇ، شىنجاڭنىڭ قهدىمكى تـارىخىي ۋه مهدهنىيىتىنـى ئافغانىسـتان، 

ئـۇ، . مهدهنىيىتى بىـلهن سېلىشـتۇرۇپ تهتقىـق قىلـدى ھىندىستان، جۇڭگو

، جۇغراپىيىسـى، ئارخېئولوگىيىسـىخـاس  شىنجاڭنىڭ قهدىمكـى دهۋرلهرگه

ــنالر ۋهمهدهنىيىتــى، ســ ــارىختىكى دى ــزىقالر توغرىســىدا –تىــل هنئىتى، ت يې

توغرىسـىدىكى تهتقىقاتنىـڭ  ئهتراپلىق پىكىر يۈرگۈزۈپ، ياۋروپـادا شـىنجاڭ

 ئاۋرىــل. ســالدى تېخىمــۇ ئهۋج ئېلىشــى ۋه چوڭقۇرلىشىشــى ئۈچــۈن ئاســاس

 غهرب مول ھوسـۇللۇق ئىلمىـي ئهمگىكـى ئهينـى ۋاقىتتـا پۈتكـۈل ستېيىننىڭ

ــ  بىــلهن ياۋروپــادا امىھــئىلزىلىگه ســالغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ دۇنياســىنى زىل

بـۇ (نهتىجىسىده توپالنغان سوغدى يېزىقـى يادىكـارلىقلىرى  ئېكسپېدىتسىيه

، سـاك، )قاتـارلىق ئـالىمالر گىرىنېلـى، سىلۋانا، گوتىيو، ليودېرسا ساھهده

ـــار ـــا تۇخ ـــارلىقلىرى  يازم ـــا(يادىك ـــىلۋانا، ليودېرس ـــپورت، س ـــىنار  راس س

ــارلىقالر ــۈرك ۋه)قات ــارلىقلىرى  ، قهدىمكــى ت ــا يادىك ــۇر يازم قهدىمكــى ئۇيغ

كۆلهمـده تهتقىقـاتالر ئېلىـپ  كهڭ) قاتـارلىقالر ميـۇللىر، تومسېن(توغرىسىدا 

   .بارغانىدى

ـــقهرىيىگه  ـــدىن قهش ـــىنجاڭغا، جۈملى ـــالرنىڭش ـــاياھىتى ۋه  رۇس س

ــۇرۇنال باشــالنغانئېكسپېدىتسىيىســى  ــدا، مهلۇ. ناھــايىتى ب ــا قارىغان ماتالرغ
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 گروزنىـي ئىـۋان پادىشـاھى رۇسئهسىرده –16بىرىنچى بولۇپ،  رۇسالردىن

ــدىن  ــكهن ئهلچىلىرى ــا ئهۋهت ــازاكجۇڭگوغ ــانلىرى  ك ــۋانئاتام ــروف ئى ، پىت

ــاش ــف، بۇرن ــگهن يامېشىش ــارلىقالر كهل ــيىن . قات ــى –1774كې ــىيهيىل  رۇس

 قىرغىــزالر بىــلهن بولغــان ئۇرۇشــتا ئهســىرگه ئېفىرېمىــف. ف ئوفىتســېرى

چۈشــۈپ، بۇخــارا ئــارقىلىق قهشــقهرگه قېچىــپ كېلىــپ، بــۇ يهر ئــارقىلىق 

 ئېفىرېمىفنىڭ«كهتكهن ۋه شۇ يهر ئارقىلىق ۋهتىنىگه قايتىپ،  ھىندىستانغا

ــابىنى يازغــان» كــۆرگهنلىرى ــاملىق كىت بۇنىڭــدا قهشــقهرىيه توغرىســىدا . ن

ــ ــول ماتېرىي ــك، م ــاتىرىلهنگهن الالرقىممهتلى ــيىن . خ ــدىن كې ــلئۇنىڭ  دانى

ئهسـىرنىڭ كېيىنكـى يېرىمىـدا –19. تهكشـۈرۈش ئېلىـپ بارغـان ئاتانوسوف

ــىيىنىڭ ــك رۇس ــان ھهر تهرهپلىمىلى ــلهن بولغ ــىنجاڭ بى ــىۋىتىنىڭ  ش مۇناس

قازاقىسـتاندا  ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن ،چۈنكى. تېخىمۇ روشهنلهشتى تىياجىھئې

 بـۇ رۇسـىيه بولۇۋاتقـان بهنـدارىتىۋېلىش بىـلهن ئۆزىگه يېڭـى يهرلهرنـى قـ

 رۇســىيهســهۋهبى، . رايونــدا يــۈز بېرىۋاتقــان ۋهقهلهرگه بىــپهرۋا قارىمــايتتى

ــۈمىتى ــۇرالر ۋه  ھۆك ــۈن ئۇيغ ــڭئۈچ ــازادلىق  تۇڭگانالرنى ــى ئ ــا قارش زۇلۇمغ

ــىرى ــلىرىنىڭ تهس ــدى كۈرهش ــك ئى ــۇغ . خهۋپلى ــڭ ئۇل ــۇ ياقۇپبهگنى بولۇپم

، خهۋپلهنــدۈرۈپتېخىمــۇ  رۇســالرنى بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتى برىتــانىيه

سـوغۇققان مۇئـامىله قىلىـش  ئـۇالرنى باشـتىن ئـاخىر بـۇ رايونغـا نىسـبهتهن

ــي،  ــڭ سىياســىي، ھهربى ــۇ رايوننى ــلهن ب ــول بى ــك ي ــده دىپلوماتىيىلى ھهم

ئۇنى  ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ئهھۋالىنى كۈچهپ ئىگىلهپ، پهيتى كهلگهنده

ـــراقال  ـــرهر بى ـــدا مۇســـتهقىل بى ـــۇر رايون ـــاكى مهزك ـــش ۋه ي ئىشـــغال قىلى

. شهكىللىنىشىگه قهتئىي يول قويماسـلىق قارارىغـا كهلتـۈردى ھاكىمىيهتنىڭ

يىلـــى ئاۋغۇســـتتا ھـــاكىمىيهتنى –1876پادىشـــاھلىقىمۇ برىتـــانىيه بۈيـــۈك 

ھهم شـــۇنداق قىلىـــپ شـــىنجاڭدا ئـــۆز  ياقۇپبهگنىـــڭ قولىـــدا قالدۇرۇشـــقا

شــۇ . ئۇرۇنــۇپ كــۆردى ســاقالپ قېلىشــقا ئــاخىرقى قېــتىمپوزىتســىيىلىرىنى 

ـــدون  ـــده لون ـــڭ ئۆزى ـــىيهۋاقىتنى ـــهھهرنىڭ رۇس ـــته ش ـــۈمىتىگه يهت  ھۆك

بـۇ تهكلىـپ . نى ئىناۋهتكه ئېلىشـنى تهكلىـپ قىلغانىـدى ›مۇستهقىللىقى‹

 ›بىــتهرهپ دۆلهت‹قىلىنمىغانــدىن كېــيىن، يهنه يهتــته شــهھهرنى  قوبــۇل
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 بىــراق، بــۇ تهكلىپمــۇ قوبــۇل قىلىنمىــدى. تهكلىپىنــى بهردى دهپ تونــۇش

  .)بهت–92›يهتته شهھهر دۆلىتى‹: ئېيسىيىفداۋۇت (

شـىنجاڭ  رۇسـىيىنىڭتۈپهيلىدىن،  سهۋهبلهرمانا مۇشۇنداق بىر قاتار 

تاشقى ئىشالر مىنىسـتىرلىقى، تاشـقى ئىشـالر  رۇسىيهتهتقىقاتىغا  ئۈستىدىكى

 رۇسئىقتىساد ۋه ھهربىي ئىشالر مهھكىمىلىـرى، شـۇنداقال مىنىستىرلىقىنىڭ 

–ســودا رۇســىيهتهشــكىالتلىرى، جۈملىــدىن  ســانائهتچىلىرىنىڭ ھهر خىــل

سانائهتنى راۋاجالندۇرۇش جهمئىيىتى، تاشكهنت سـودىگهرلهر جهمئىيىتـى، 

جــۇغراپىيه  رۇســىيهئورگــانالردىن  ئۇنىڭــدىن باشــقا يهنه مهخســۇس ئىلمىــي

ــى،  ــورگ–ىتســانكجهمئىيىت ــازان پېترب شــهرق  ئۇنىۋېرســىتېتلىرىنىڭ ۋه ق

يهنه شهرقشۇناســـلىق جهمئىيىتـــى، ئوتتـــۇرا ۋه  كېيىنـــرهكفـــاكۇلتېتلىرى، 

 كــومىتېتى قاتــارلىق ئورگــانالر رۇســىيهشــهرقىي ئاســىيا تهتقىقــاتى بــويىچه 

ھهربىـي ئىشـالر مهھكىمىسـى بىـلهن  رۇسـىيهئهمما بـۇ تهتقىقاتتـا . قاتناشتى

يه تهتقىقات جهمئىيىتى مۇتلهق ئۈسـتۈنلۈكنى ئىگىـلهپ، زور جۇغراپىرۇسىيه 

ئۇالر شـىنجاڭ توغرىسـىدا سىياسـىي، ھهربىـي، ئىقتىسـاد،  .نهتىجه قازاندى

ســودا، مهدهنىــيهت، ئېتنــوگرافىيه، جۇغراپىيىلىــك ۋه باشــقا كــۆپلىگهن 

 ۋهلىخـانوف چوقـانقـازاق ئـالىمى . تهرهپلهردىن مول ماتېرىيالالرغا ئېرىشـتى

يىللىــــرى قهشــــقهرگه، ســــودىگهر قىياپىتىــــده كېلىــــپ، –1859–1858

ئهھۋالى، ئېتنوگرافىيىسـى  ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي

 رۇسـىيهتهتقىقاتلىرى  ئۇنىڭ ئىلمىي. توغرىسىدا مول ماتېرىيالالرنى توپلىدى

ـــا شهرقشۇناســـلىق ـــدا  شهرقشۇناســـلىقىدىال ئهمهس، پۈتكـــۈل دۇني تارىخى

 تهتقىقــات ماتېرىيــاللىرى ۋهلىخانوفنىــڭ چوقــان. ه قىممهتــكه ئىــگهئاالھىــد

جهريانىدا توپلىغان ماتېرىيـاللىرى كېـيىن توپلىنىـپ  ئېكسپېدىتسىيهھهمده 

بولـۇپ، بىـر قـانچه قېـتىم  »ئهسـهرلىرى ۋهلىخـانوف چوقـان«توملۇق  كۆپ

مهركىزىي قوماندانلىق شـتابى كاپىتـان  رۇسىيهيىلى –1867. قىلىندىنهشر 

مهركىزىـي قومانـدانلىق  رۇسـىيهيىلـى –1870. قهشقهرگه ئهۋهتتى رېينتالنى

ـــتابىنىڭ كاپىتـــانى . يىلـــى ن–1876. قهشـــقهرگه كهلـــدى كولبـــارس ش
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ـــاتكىن ـــپ، قهشـــقهرىيه توغرىســـىدا سىســـتېمىلىق  كوروپ شـــىنجاڭغا كېلى

. ئهســىرىنى ئــېالن قىلــدى نــاملىق »قهشــقهرىيه«ماتېرىيالالرغــا ئېرىشــىپ، 

ئـالتۇن مېـدال  جۇغراپىيه جهمئىيىتـى تهرىپىـدىن رۇسىيهئۇ، شۇنىڭ بىلهن 

ــدى ــلهن تهقدىرلهن ــاتچى،  رۇس. بى ــىيىچىلىرى تهتقىق ــده ئېكسپېدىتس ئىچى

 پىرژىۋالىسـكىي. م. ب جۇغراپىيىشـۇناس، بوتانىك ۇرھمهشئاالھىده ئورۇننى 

 ئۇ، ئوتتۇرا ئاسىياغا قىدىرىپ تهكشۈرۈشكه كېلىپ، شىنجاڭنىڭ. ئىگىلهيدۇ

اپىيىســـى، ئىجتىمـــائىي، ئىقتىســــادىي ئهھـــۋالى ۋه ئـــۇ يهردىكــــى جۇغر

. ئېتنوگرافىيىسى توغرىسىدا قىممهتلىك ماتېرىيالالرنى توپلىدى خهلقلهرنىڭ

غۇلجىـدىن «نۇرغۇنلىغـان قىممهتلىـك ئهمگهكلىـرى قاتارىـدا  ئۇ، ئۆزىنىـڭ

ــۇ ــۇرغىچه تهڭرىتاغنىــڭ ئ ــپىگىچه ۋه لوپن » ســاياھهت خاتىرىســى«، »تهرى

بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا  پىرژىۋالىسـكىي. ق كۆپلىگهن ئهسهرلىرىنى يازدىقاتارلى

. ، توپـوگراف ئهياپىياسېسـكىي. پ ۋرافباشچىلىقىدا  سوسنوۋىسكىي .يهنه ئا

رايونىـدا  قۇمـۇلساياھهتچىسـى  رۇسقاتارلىق ئـۈچ نهپهر  ماتوسوۋىسكىي .ل

 قۇمۇللۇقالرنىـڭئېلىـپ بېرىـپ، بـۇ رايوننىـڭ جۇغراپىيىلىـك،  تهكشۈرۈش

شــۇنىڭ . تهپسـىلىي خــاتىره قالـدۇرغان ئهھۋالىتوغرىســىدا ئېتنوگرافىيىلىـك

قىلغـان  موڭغـۇلىيىگه پوتـانىن. ن. يىللىـرى گ–1877–1876بىلهن بىرگه 

ـــاياھىتىده  ـــدىنس ـــۈپ،  قۇمۇل ـــۇل ئۆت ـــىدا قۇم ـــكتوغرىس  ئېتنوگرافىيىلى

  .ماتېرىيالالرنى توپلىغان

ىـي ھهربىـي قومانـدانلىق شـتابىنىڭ مهركىز رۇسىيهيىلى چار  –1885

قهشقهرگه كېلىپ، مهخسۇس تۈرده چىڭ ئىمپېرىيىسـىنىڭ  كاپىتانى گالكىن

يىلـى، –1885. ئهھۋالى توغرىسىدا ماتېرىيال توپلىدى قهشقهردىكى ھهربىي

قهشـقهرىيىده قىـدىرىپ تهكشۈرۈشـته  گرومبېچېۋىسـكىي .ل. يىلى پ–1891

نـاملىق  »ئوتتۇرا ئاسىيا سـاياھىتى«نهتىجىسىدىن  بولدى ۋه بۇ تهكشۈرۈش

پـولهك  پولشاداكىتاب ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن  بۇ. ئۈچ توملۇق كىتاب يازدى

ــــدا  ــــدى نهشــــرتىلى ــــر  .قىلىن ــــۇ يهرده يهنه بى ساياھهتچىســــى،  رۇسب

. تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتىمىز گرژېمـايلوفنى گروم، تارىخشۇناس جۇغراپىيىشۇناس
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شـــىنجاڭ بـــويىچه قىـــدىرىپ  يىللىـــرى–1890،–1989،–1986بــۇ ئـــالىم 

ۋه  تهكشــــۈرۈش ئېلىــــپ بېرىــــپ، شــــىنجاڭنىڭ تــــارىخ، ئېتنــــوگرافىيه

 ئــادىتىگه ئائىــت مــول–جۇغراپىيىســىگه، ئــۇ يهردىكــى خهلقلهرنىــڭ ئــۆرپ

 نـاملىق »غهربىي جۇڭگو ساياھهت خاتىرىسى«ئۇ، . ماتېرىيالالرنى توپلىدى

   .كىتابىدا بۇ ھهقته تهپسىلىي توختالدى

ــۇنى ــاش ــيىن يهنه ئ ــنوف. ن. ڭدىن كې ــل–1886(  كراس ــى. ، م)يى . ئ

، رادلـوف. ۋ. ، ۋكىلىمىتىس. ئا. ، دبوگاياۋالېنىسكىي. ف. ، بروېروۋىسكىي

. ن) يىللىــــرى–1915، –1914، –1910،–1909( ئولــــدىنبورگ، .ف. س

 گرادكــوا. ن. ، نپېتروۋىســكىي، ن، ف، پروزوۋىســكىي. م. م، ئوبرېچىــف

شهرقشــۇناس ئــالىمالر شــىنجاڭغا كېلىــپ، قىممهتلىــك  قاتــارلىق كــۆپلىگهن

. ، ۋمـالوف. ئى. ، سگروژېمايلۇف گرۇمئىچىده  بۇالر. ماتېرىيالالرغا ئېرىشتى

قاتــارلىق ئــالىمالر  پىتروۋىســكىي. ف. ، نئولــدىنبورگ. ف. ، سرادلــوفۋ 

تۈرده شىنجاڭنىڭ تىلشۇناسـلىق،  توپالنغان ماتېرىيالالر ئاساسىدا مهخسۇس

تهتقىقـات ئېلىـپ بېرىـپ،  لوگىيىلىك تارىخىي مهسىلىلىرى ئۈستىدهئارخېئو

  .زور مۇۋهپپهقىيهتلهر قولغا كهلتۈرۈلدى

 .ئـى. ۋ .كىتـابىنى يـازدى دېگهن »ئاسىيا چۆللىرىده« پېۋسف. ئا. م

قاتارلىقالر بولسـا، مهخسـۇس جۇغراپىيىلىـك ھهمـده تـارىخىي  روبروۋىسكىي

. هرلىك نهتىجىلهرنى قولغـا كهلتـۈردىئۈستىده ئىزدىنىپ، كۆرۈن مهدهنىيهت

ــــىيىچىلىرى ــــده  رۇس ئېكسپېدىتس ــــتىسئىچى ــــدا  كىلمې ــــان رايونى تۇرپ

قېـتىم  تـۇنجىتهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىـپ، ئـۆز دهۋرىـده  ئارخېئولوگىيىلىك

توغرىسىدا يۇقىرى سهۋىيىده ئىلمىي ئوبزور ئـېالن  تۇرپان ئارخېئولوگىيىسى

يازمـا يادىكـارلىقلىرىنى تهتقىـق قىلىشـقا  ئۇيغۇر قهدىمكىقىلدى، شۇنداقال 

ئهسـىرنىڭ بېشـىدا –20ئـاخىرى،  ئهسىرنىڭ–19ئومۇمهن، . ئاساس سالدى

ـــي،  ـــان سىياســـىي، ھهربى ـــپ بېرىلغ ـــكشـــىنجاڭدا ئېلى ، ئېتنوگرافىيىلى

تهكشۈرۈشـلهر زور  ئىجتىمائىي، ئىقتىسـادىي، ئارخېئولوگىيىلىـك قىـدىرىپ

 شهرقشۇناســــلىق جۈملىــــدىن ،نهتىجىلىنىــــپمــــۇۋهپپهقىيهتلهر بىــــلهن 
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ـــى  ـــرىلىتىش رولىن ـــۈن زور ئىلگى ـــى ئۈچ ـــلىقنىڭ راۋاجلىنىش ئۇيغۇرشۇناس

ــدى ــۇر. ئوينى ــداردىكى  مهزك ــىده زور مىق ــلهر نهتىجىس ــدىرىپ تهكشۈرۈش قى

يادىكـارلىقلىرى ۋه باشـقا قهدىمىـي تىلالردىكـى يازمـا  قهدىمكى ئۇيغۇر يازما

زىقالر ئوقۇپ چىقىلىپ، ئوتتـۇرا قىسىم يې يادىكارلىقالر توپلىنىپ ھهمده بىر

ــلهپكى ــى ۋه دهس ــىنجاڭنىڭ قهدىمك ــىيا ۋه ش ــىرلهردىكى  ئاس ــۇرا ئهس ئوتت

ئۈســتىدىكى  سىياســىي، ئىجتىمــائىي، ئىقتىســادىي ۋه مهدهنىــيهت تــارىخىي

ــدى ــدانغا كهل ــۇۋهپپهقىيهت مهي ــك م ــۈش خاراكتېرلى ــى بۆس ــتا يېڭ  .تونۇش

ـــا ب ـــۇقىرى باھ ـــا ي ـــارىخىي ئورنىغ ـــڭ ت ـــڭ ئۇيغۇرالرنى ـــپ، ئۇالرنى ېرىلى

مهدهنىيهتلىــــك يهرلىــــك خهلــــق ئىكهنلىكــــى  قهدىمكــــى شــــىنجاڭدىكى

   .مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى

شــــــىنجاڭدا ئېلىــــــپ بارغــــــان  رۇســــــىيىلىكلهرنىڭگهرچه بهزى 

ــارات تــوپالش،  تهكشۈرۈشــلىرى ھهربىــي كېڭهيمىچىلىــك  رۇســىيىنىڭئاخب

ـــش ـــزمهت قىلى ـــېكىن  سىياســـىتى ئۈچـــۈن خى ـــىمۇ، ل  رۇسئۈچـــۈن بولس

ماتېرىيــاللىرى  جهريانىــدا توپلىغــان مــول ئېكسپېدىتســىيهلىملىرىنىــڭ ئا

 بۈگــۈنكى كۈنــده بىزنىــڭ شــىنجاڭنىڭ، جۈملىــدىن ئۇيغۇرالرنىــڭ يېقىنقــى

ـــي  ـــىي ۋه مهدهنى ـــادىي، سىياس ـــائىي، ئىقتىس ـــارىخىنى، ئىجتىم دهۋرلهر ت

 . چۈشىنىشىمىزده بىرىنچى قول ماتېرىياللىق قىممىتىگه ئىگه ھاياتىنى

  

  سوۋېت ئىتتىپاقى دهۋرىدىكى تهتقىقاتتىن قىسقىچه بايان سابىق

ــــپ،  ــــبه قىلى ــــى غهلى ــــۆكتهبىر ئىنقىالب ــــوۋېتئ ــــاكىمىيىتى  س ھ

ــڭ ــيىن، لېنىننى ــدىن كې ــده  ئورنىتىلغان ــىتىنىڭ رهھبهرلىكى ــي سىياس مىللى

ئاسـىيانى ئـۆز ئىچىـگه  ، جۈملىدىن ئوتتۇراتېررىتورىيىسىده رۇسىيهپۈتكۈل 

قويۇلـدى،  ئـاپتونومىيه تـۈزۈمى يولغـا ۇرىيهتلىـكھمجۇئالغان ھالدا مىللىي 

 شۇنداقال مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ۋه قانۇنىي ئورنى

   .پرىنسىپلىرى تهكىتلهندى
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شۇنىڭ بىـلهن بىلـله ئوتتـۇرا ئاسـىيادا مىللهتلهرنىـڭ نـاملىرى قايتـا 

دى بىـلهن ئـۆز كۆرسىتىلىپ، ئال چېگرىلىرىتهۋهلىك  بېكىتىلىپ، ئۇالرنىڭ

ــر ــپ، بى ــويىچه ئاتىلى ــهھهرلىرى ب ــتىن –ش ــام جهھهت ــك ن ــدىن ئېتنى بىرى

 ۋه يــاكى »قىرغىـز«پهرقلهنـدۈرۈلمىگهن ئــۆزبېكلهر بىـلهن ئۇيغۇرالرنىــڭ، 

ئېتنىـك نـامى ۋه  قىرغىزالرنىـڭ–نامى بىلهن ئاتالغـان قـازاق »قارا قىرغىز«

 دېــمهك، لېــنىن ۋه ســتالىن رهھبهرلىكىــدىكى. بهلگىلهنــدى چېگرىلىــرى

نهزهرده  تىياجىنىھئېئىتتىپاقى ئۆزلىرىنىڭ مىللىي سىياسهتلىرىنىڭ  سوۋېت

تۇتۇپ، شهرق خهلقلىرىنىڭ تارىخىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ئهھـۋالى ۋه 

 قاتارلىق بىـر قاتـار مهسـىلىلهر ئۈسـتىدىكى تهتقىقاتقـا ئاالھىـده مهدهنىيىتى

ــار بهردى ــدى. ئېتىب ــۇرۇنقى  ئال ــلهن ب ــىيهبى ــىنى  رۇس ــلهر ئاكادېمىيىس پهن

ــى ــلهر ئاكادېمىيىس ــاقى پهن ــوۋېت ئىتتىپ ــار  س ــر قات ــۆزگهرتتى ۋه بى دهپ ئ

شـهرق ئىتتىپاقـداش  شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه. ئىسالھاتالرنى ئېلىپ باردى

ه ئـالىي ۋ شهرق مهسىلىلىرى بويىچه تهتقىقات مهركهزلىرى ۇرىيهتلىرىدهھجۇم

 ئولــدىنبورگف . مهســىلهن، ئاكادېمىــك س. مهكــتهپلهر تهســىس قىلــدى

ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ تاجىكىستان شۆبىسىگه مهسـئۇل  سوۋېت

فىلولـوگىيه –تـارىخ) 1957–1890( بېـرتېلىسئه . ئالىم ئـى ۇرھمهش .بولدى

بىيـاتى بۆلۈمىگه مهسئۇل بولـۇپ، ئوتتـۇرا ئهسـىرلهر تـۈركىي ۋه پـارس ئهده

) 1938–1880( سـامايلوۋىچب . تۈركولـوگ ئـا ۇرھمهشـ .شـۇغولالندىبىلهن 

مهســئۇل بولــۇپ، تــۈركىي تىلــالر  سۆبىســىگهتهتقىقــات  قازاقىســتان ئىلمىــي

ــلهن شــۇغۇلالندى ــى –1936 .مهسىلىســى بى ــلهر  ســوۋېتيىل ــاقى پهن ئىتتىپ

خهلقلىرىنىـــڭ، جۈملىـــدىن  ئاكادېمىيىســـى قـــارار چىقىرىـــپ، س س س ر

تـارىخ تهتقىقـاتىنى  ېك، تۈركمهن، قازاق، ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنىڭئۆزب

 نهشــر قانــات يايــدۇرۇپ، بــۇ ھهقتىكــى تهتقىقــات ماتېرىيــاللىرىنى كــۆپلهپ

قىلىشنى تهكىتلىگهندىن كېيىن، شهرق خهلقلىرى تارىخىي تهتقىقاتى يېڭـى 

پېشـقهدهم يىلـالردا بىـر ئهۋالد –40–20 ئومـۇمهن. باسقۇچقا كۆتۈرۈلدى بىر

ـــــالردىن ۋ ـــــد.ۋ.شهرقشۇناس ـــــار. ي. ب. بارتول ـــــدىنبورگ.ف.، سم ، ئول

، مانـايلوۋىچ. ب. ، ئـابېرنېشـتام.ب.، ئـامـالوف.ئـى.، سۋىالدېمىرسوف.ي.پ
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ــابېــرتېلىس.ئه.ئــى ــارلىق كــۆپلىگهن  كىســليىف، ياكويوۋىســكىي.يــۇ.، ئ قات

ىلىلىرى خهلقلىرىنىڭ تارىخىي مهدهنىيىتى مهس تۈركىيئاسىيا  ئالىمالرئوتتۇرا

ئاســاس ســېلىش بىــلهن بىــرگه، بىــر ئهۋالد يېڭــى ئــالىمالرنى  تهتقىقاتىغــا

  .تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈپ، كۆرۈنهرلىك مۇۋهپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈردى

 مالوف. ئي. ئالىم س ۇرھمهشساھهسىده  يغۇرشۇناسلىقۇئيىلالردا –30

ۋه ھـازىرقى زامـان  قهدىمكىئۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ . خىزمهت كۆرسهتتى ئاالھىده

بىــلهن پاراللېــل ھالــدا يهنه قهدىمكــى تــۈرك ۋه قهدىمكــى  تىــل مهسىلىســى

بىلهن بىرگه، ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى زامـان ۋه  ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرى

ـــۇرا ئهســـىرلهردىكى ـــائىي ئهھـــۋالى،  دهســـلهپكى ئوتت سىياســـىي، ئىجتىم

رافىيىسى بـويىچه نۇرغـۇن ئېتنوگ مهدهنىيىتى، دىنىي ئېتىقادى، تارىخىي ۋه

ــــىڭدۈردى ــــگهك س ــــي ئهم ــــۇ. ئىلمى ــــۇمهن ئ ــــلىق ئوم ، مهدهنىيهتشۇناس

ئورنىغـا باھـا  بىـلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ تـارىخىي نۇقتىئىنهزىرى فىلولوگىيىلىك

 كېــيىن بولــۇپ تــۆت قېــتىم شــىنجاڭغا ۋه–ئىلگىــرى مــالوف. ئــي. س. بهردى

رۈشكه كېلىپ، تىـل، گهنسۇدىكى ساالالر، سېرىق ئۇيغۇرالر ئارىسىغا تهكشۈ

ئېتنوگرافىيه، ئېغىز ئهدهبىياتىغا دائىر قىممهتلىـك ماتېرىيـالالرنى تـوپالپ، 

–1914(  »سـېرىق ئۇيغۇرالرنىـڭ چـۆچهكلىرى«ماتېرىيـالالر ئاساسـىدا  بۇ

) يىـل–1919( »سېرىق ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى شامانىزم قالدۇقلىرى«، )يىل

تـــارلىق كـــۆپلىگهن قا) يىـــل–1927(» ئۇيغـــۇرچه ئىككـــى ھـــۆججهت«

 مېـۋىلىرىئۇنىڭ ئاساسلىق نوپۇزلۇق ئىلمىـي تهتقىقـات . يازدى ئهسهرلهرنى

ـــالردا – 1950 ـــدى يىل ـــېالن قىلىن ـــا . ئ ـــا «بۇنىڭغ ـــۈرك يازم ـــى ت قهدىمك

لوپنـۇر تىلـى «، )يىـل –1951( »تهتقىقـات يادىكارلىقلىرى تېكىستلىرى ۋه

ئهسهرلهرنى باشقا كـۆپلىگهن  )يىل–1956(»تېكىستلىرى ۋه تهرجىمه لۇغهت

زاماندىشى شۇنداقال ئۇنىـڭ  مالوفنىڭيىلالردا –40–30 .كۆرسىتىش مۇمكىن

ئۇيغـۇر تـارىخىي –ئىتتىپـاقى تـۈركسـوۋېت  بېرنېشـتام. ن. ئوقۇغۇچىسى ئـا

 .سۈپىتىده مهيدانغا چىقتـى تهتقىقاتىدا تاالنتلىق ئارخېئولوگ، تارىخشۇناس

زامـــان تـــارىخىي، مهدهنىيىتـــى،  قهدىمكـــىئـــۇ، ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ 
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ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنىڭ ئېتنىـك تهركىبىـي توغرىسـىدا  ئارخېئولوگىيىسى ۋه

 قىسـقىغىنهئـۇ، . نهتىجىلهرنى قولغا كهلتـۈردى قالدۇرارلىقكىشىنى ھهيران 

–1951(» ھونالر تارىخىنىڭ ئـوچېركى« ئىلمىي ھاياتىدا ھونالر توغرىسىدا

ــاملىق ) يىلــى ــالىلهرنى،  ۋه باشــقا ىمونوگرافىيىســن كــۆپلىگهن ئىلمىــي ماق

ــــۈرك« ــــۇر –ت ــــانلىقىئۇيغ ــــىدا قاغ ئهســــىردىكى –8«، »دهۋرى توغرىس

–8–5«، )يىلـــــى–1934( »تۈركلهرنىـــــڭ ئۇرۇقداشـــــلىق قۇرۇلمىســـــى

 –1936( »ئهسىرلهردىكى تۈركلهرده دۆلهت ۋه سـىنىپالرنىڭ شهكىللىنىشـى

تۈركلىرىنىڭ ئىجتىمائىي،  يىنسهيئهسىرلهردىكى ئورخۇن، –8–5«، )يىلى

ئۇيغـۇر « ،مونوگرافىيىسـى نـاملىق) يىلـى–1946( »ئىقتىسادىي تۈزۈلمىسى

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ «، )يىلى–1938(» يازمىلىرى رۇنىكقول يازمىلىرىدىكى 

قاتــارلىق ) يىلــى–1947(» ئېلېمېنتلىــرىقهدىمكــى تــۈرك  ئېتنوگىنزىــدىكى

ئـۇ يهنه . يـازدى ق ئهسـهرلهرنىئىلمىي قىممىتى يۇقىرى كـۆپلىگهن نوپۇزلـۇ

قهدىمكـى ۋه «مهخسۇس ئۇيغۇر تارىخىي توغرىسىدىمۇ تهتقىقات يۈرگۈزۈپ، 

ــوچېركى ــۇرا ئهســىرلهر ئۇيغــۇر تارىخىنىــڭ ئ ــاملىق ) يىلــى–1951( »ئوتت ن

ــازدى ــالىلهرنى ي ــقا ماق ــابىنى ۋه باش ــىيانىڭ. كىت ــۇرا ئاس ــۇنىڭدهك ئوتت  ش

ــاغ ئهت ــى، بولۇپمــۇ تهڭرىت راپلىرىنىــڭ ئارخېئولوگىيىســى ئارخېئولوگىيىس

. تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ، كۆرۈنهرلىــك مــۇۋهپپهقىيهت قازانــدى ئۈســتىده

ـــپ ـــا مىســـال قىلى ـــڭشـــىمالىي « بۇنىڭغ ـــك  قىرغىزىيىنى ئارخېئولوگىيىلى

ــوچىركلىرى ــل–1941(» ئ ــامىر، «، )يى ــاغ، پ ــڭتهڭرىت ــارىخىي،  ئاالينى ت

ــارلىق) يىلــى–1952( »ئــوچېركىي ئارخېئولوگىيىلىــك ئهســهرلىرىنى ۋه  قات

   .مۇمكىن باشقا كۆپلىگهن ئىلمىي ئهمگهكلىرىنى كۆرسىتىش

كېلىـپ چىقىشـى، شـۇنداقال  ئېتنىـكئۇيغۇرالرنىـڭ  بېرنىشتام. ن. ئا

مهسىلىسى ھهمده قاراخانىيالر سۇاللىسىنى تهشكىل  يهرلىكلىك شىنجاڭدىكى

 »قۇتادغۇبىلىـك«، »تۈركىي تىلالر دىـۋانى«ۋه  تهركىب قىلغۇچى ئېتنىك

مۇئهللىپلىرىنىــڭ مىللىــي تهركىبىــي قاتــارلىق بىــر قاتــار مهســىلىلهرده  نىــڭ

ــۈزۈپ،  ــر يۈرگ ــى«پىكى ــڭ  قهدىمك ــۇر تارىخىنى ــىرلهر ئۇيغ ــۇرا ئهس ۋه ئوتت
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ئۇيغۇرالر ئوتتـۇرا ئاسـىيا تارىخىـدا زور رول « ناملىق ئهسىرىده »ئوچېركىي

: بېرنىشــتامن . ئــا(» الدىئهۋ نىــڭ) قــاڭقىلالر(گــاۋگۇيالرئــۇالر . ئوينىغــان

ــۇر « ــىرلهر ئۇيغ ــۇرا ئهس ــى ۋه ئوتت ــوچىركىاتقهدىمك ــڭ ئ ــا ۇئالم ،رىخىنى ت

دهپ خۇالسـه چىقىـرىش ) بهتـلهر–21–20، نهشرىيىلى، ئۇيغۇرچه –1951

ۋاقىـتالردىن بۇيـان  قهدىمكىـيبىلهن بىـرگه يهنه ئۇيغۇرالرنىـڭ شـىنجاڭدا 

ئــۇ،  .مۇئهييهنلهشــتۈردىياشــاپ كهلــگهن يهرلىــك خهلــق ئىكهنلىكىنــى 

ــتىن ــارقىلىش جهھهت ــك ت ــۇرالرنى ئېتنى ــاكى –1: ئۇيغ ــىمالىي ي ــېلىنگاش  س

غهربىـي –3غهربىـي جهنـۇبىي يـاكى شـىنجاڭ گۇرۇپپىسـى، –2گۇرۇپپىسى، 

قهدىمكى ۋه ئوتتۇرا «: بېرنىشتامن . ئا(گۇرۇپپىسى  شىمالىي ياكى يهتته سۇ

يىلــى، ئۇيغــۇرچه –1951تــا ۇئالم ،رىخىنىــڭ ئــوچىركىاتئهســىرلهر ئۇيغــۇر 

ــرى ــلهر–21–20، نهش ــدۇ )بهت ــا بۆلى ــۈچ گۇرۇپپىغ ــتامنىڭ .دهپ ئ  بېرنىش

ئهمهلىيهتـته  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىـك تـارىخىي توغرىسـىدىكى كـۆز قاراشـلىرى

 بولــۇپ مهۋجــۇتتارىخشۇناســلىقىدا ئۇزۇنــدىن بۇيــان  ســوۋېت رۇســىيه

، كازىمبىـك، بېچـورىنتارىخشۇناسـلىرىدىن  رۇس. كېلىۋاتقان قاراش ئىدى

قاتـارلىقالر ئـۆز  گرژېمـايلوف گـرۇم، پوزنيىف، رادلوف، گرىگورىيىن، ۋاليىف

ــان ــى باي ــى ۋه  پىكىرلىرىن ــپ چىقىش ــك كېلى ــڭ ئېتنى ــپ، ئۇيغۇرالرنى قىلى

ـــدىنال ـــلهن قهدىم ـــىنجاڭ بى ـــى ش ـــى  تارقىلىش ـــىۋهتلىك ئىكهنلىكىن مۇناس

ئهڭ  شــىنجاڭدىكى كۆرســهتكهن، شــۇنداقال ئوتتــۇرا ئاســىيا، جۈملىــدىن

ھهتتــا  .قهدىمىــي خهلقلهرنىــڭ بىــرى ئىكهنلىكىنــى مۇئهييهنلهشــتۈرگهن

 نىـڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ ئهۋالدى) قۇش( چېشالرقاتارلىقالر  بېچۇرىن، پوزنېيىف

 ئۇالرنىـڭ نهزىرىـده مىالدىـدىن. ئىكهنلىكىنى تهكىتلهشكهنىدى )ئهجدادى(

 ېشــــتامبېرن. ئىلگىــــرىال ئۇيغــــۇرالر تۇرپــــان ئويمانلىقىــــدا ياشــــىغانىدى

قوللىدى، ئۇ، ئۆزىنىـڭ  تېخونوفئالىم  مهشھۇرقارىشىنى  قاتارلىقالرنىڭ كۆز

ئهسـىرلهردىكى ئۇيغــۇر دۆلهتلىرىنىــڭ ئىجتىمــائىي، ئىقتىســادىي –14–10«

نـاملىق ئهسـىرىده، ئۇيغـۇرالر خهنـزۇ مهنبهلىرىـده ) يىـل–1966(» ئهھۋالى

. كۆرســهتتى الرنىــڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىنــى )تــۇرا( چىــدىقهيــت قىلىنغــان 

ئهســىرلهردىكى ئۇيغــۇر دۆلهتلىرىنىــڭ ئىجتىمــائىي، –14–10«: تېخونــوف(
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. ئــى. س ). بهت–22يىــل نهشــرى، –1966موســكۋا » ئىقتىســادىي ئهھــۋالى

نــاملىق ئهســىرىده  »تــۈرك يازمــا يادىكــارلىقلىرى قهدىمكــى«بولســا  مــالوف

شـــهھهر دۆلهتلىـــرى بىـــلهن بولغـــان  ئۇيغۇرالرنىـــڭ قهدىمكـــى شـــىنجاڭ

قهدىمكـى ۋاقىـتالردىال ئوتتـۇرا  ئۇيغـۇرالر«مۇناسىۋىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ، 

باشـتىن كهچـۈرگهن  ئاسىيادا ناھايىتى تهرهققىـي قىلغـان شـهھهر ھايـاتىنى

قهدىمكـى تـۈرك يازمـا «: مـالوف. ئـى. س(» ئهڭ مهدهنىيهتلىك خهلق ئىدى

دهپ خۇالســه ) بهت–59يىــل نهشــرى، –1951، موســكۋا، »يادىكــارلىقلىرى

ئهســىرلهر  ، پــارس مهنبهلىــرى بــويىچه دهســلهپكى ئوتتــۇرائهرهب. چىقــاردى

 ئىدىقۇت خانلىقى تارىخىنى تهتقىـق قىلغـان قۇجۇئۇيغۇر تارىخىي، بولۇپمۇ 

ــا مهشــھۇر ــالىم ئ ئهســىرلهردىكى  –10–9« ئۆزىنىــڭ ياكوپوۋىســكىي. يــۇ. ئ

–1947( »كى ئهرهب، پارس مهنبهلىرىتۇرپان ئىدىقۇت خانلىقى توغرىسىدى

ــاملىق ئهســىرىده) يىــل ــۈركىي «: ن ــر قىســمى باشــقا ت ئۇيغۇرالرنىــڭ زور بى

تۇرمۇشـىغا كىـردى  قـانچىلىقھدېبالدۇر ئولتۇراقالشقان  خهلقلهرگه قارىغاندا

بىلهن ئاالقىسىنى ئۈزۈپ، ئالدى بىلهن مانى  ھهم ھهممىدىن بۇرۇن شامانىزم

تـۈركىي خهلقلىـرى ئىچىـده . قىلدى دىنىنى قوبۇل بۇددا كېيىنرهكدىنىنى، 

ــلهن ــو بى ــپ، جۇڭگ ــق يارىتى ــدۇر يېزى ــاۋرائۈننهھىر بال ئارىســىدىكى ئهڭ  م

 –10–9«: ياكوپوۋىســـكىي .يـــۇ. ئـــا(» مهدهنىيهتلىـــك خهلقـــقه ئايالنـــدى

ــارس  ــىدىكى ئهرهب، پ ــانلىقى توغرىس ــدىقۇت خ ــان ئى ــىرلهردىكى تۇرپ ئهس

شهرق سهنئىتى تـارىخىي، مهدهنىـيهت  ئىرمىتاژنىڭدۆلهتلىك  ،»مهنبهلىرى

ــوپلىمى،  ــالىلهر ت ــوم–4يىــل، –1947، لېنىنگــرادبۆلۈمىنىــڭ ماق –424، ت

مهدهنىـيهت  خۇالسىلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىـك دېگهن) بهتلهر–324

   .تهرهققىيات تارىخىغا ئورۇنلۇق باھا بهردى

ۇرا ئاسـىيا تـۈركىي ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىـك تـارىخىي ۋه ئۇالرنىـڭ ئوتتـ

ئېتنىك تهرهققىيات تارىخىي ھهم مهدهنىيىتىده تۇتقـان ئـورنى  خهلقلىرىنىڭ

ئىتتىپــاقى ئــالىملىرى كــۆپلىگهن مهخســۇس ۋه  ســوۋېت توغرىســىدا ســابىق

بۇالرغــا مىســال . ئىلمىــي ئهمگهكلهرنــى قىلــدى ســهمهرىلىكيانــداش تــۈرده 
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ملىــك ئىلمىــي چــوڭ ھهجى كســلېيىفنىڭ .ئــارخېئولوگ س مهشــھۇرقىلىــپ 

ۋه ) يىلـى–1951( »تـارىخىي جهنـۇبىي سـىبىرىيىنىڭ قهدىمكـى«ئهمگىكى 

ــالىلىرى،  ــي ماق ــقا ئىلمى ــھۇرباش ــالىم مهش ــىفنىڭ ئ ــۇ« ئىنوسترانس ۋه  ھۇنن

» خىرونولوگىيىســـىشـــهرق « كاتانوفنىـــڭ. ، ن)يىلـــى–1929(» ھـــونالر

ـــى–1920( ـــڭ. ل. ، ن)يىل ـــونالر« گومىلېفنى ـــىي–1960(» ھ –4 «، )ىل

، )يىلــــى–1959(» ۋه ئۇالرنىــــڭ قوشــــنىلىرى ئېفتــــالىتالرئهســــىردىكى 

مهسىلىســى توغرىســىدا  دىڭلىــڭ«، )يىلــى-1967( »تــۈركلهر قهدىمكىــي«

ــزدىنىش ــوفنىڭ. ر. ، ل»ئى ــڭ« كىزالس ــىر تۇۋانى ــۇرا ئهس ــارىخىي ئوتت » ت

كۆرسـىتىش  ۋه ماقـالىلهرنى مونـوگرافىيهقاتارلىق كـۆپلىگهن ) يىلى–1964(

 ۇنىڭـــدىن باشـــقا، تاجىكىســـتان پهنـــلهر ئاكادېمىيىســـىنىڭئ. مـــۇمكىن

ـــا. ئاكـــادېمىكى ب ، بورفكـــوۋا، كېلياشـــتورنىي. گ. ، سلىتۋىنىســـكىي. ئ

ــوف ــ. ، گتېخون ــۇر مهســىله  اقوفھئىس ــالىمالرمۇ مهزك ــۆپلىگهن ئ ــارلىق ك قات

  .ئېلىپ باردى توغرىسىدا تهتقىقاتالرنى

ئىتتىپاقىـــدا ئۇيغـــۇر  ســـوۋېتيىلالردىـــن باشـــالپ ســـابىق –70–60

كـۆپلىگهن . ناھايىتى زور سىستېمىلىشىش يولىغا كىـردى تارىخىي تهتقىقاتى

مهخســۇس دهۋرلهر بــويىچه سىســتېمىلىق تــۈرده  ئــالىمالر ئۇيغــۇر تــارىخىنى

 ئورخـۇنتارىخىي ساھهسىده ئۇيغۇر  ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي. تهتقىق قىلدى

. ر. ، لكېلياشـتورنىي. گ .س، گۇمىلېـف. ل. دهۋرى ئۈسـتىده ن قاغـانلىقى

باشــقىالر تهتقىقــات  ۋه ســۇپرونېنكو، ئېيســيېف. ، دكامــالوف. ، ئــاكىزالســوف

ھهجىملىك  چوڭ گومىلېفنىڭئالىم، تۈركشۇناس  مهشھۇريهنه . ئېلىپ باردى

تارىخىنىـڭ  ئاسـىيا–ياۋروپا«، مونوگرافىيىسىناملىق  »قهدىمكى تۈركلهر«

نـاملىق » يىللىـق تـارىخىي 1000ئهتراپىنىـڭ كاسپىي دېڭىزى «، »رىتىمى

، »تـاڭ تارىخنـامىلىرى« مالياۋكىننىـڭكىتابلىرى، ئاتاقلىق ئۇيغۇرشـۇناس 

، »تاڭ سۇاللىسى بىلهن تىبهتنىڭ قهشقهرىيه ئۈچۈن بولغـان كۈرهشـلىرى«

» ئۇيغـۇر تارىخىغـا ئائىـت ماتېرىيـالالر«، »تارىختىكى ئۇيغۇر دۆلهتلىـرى«

 ئابلهھهتكۆپلىگهن ئىلمىي ماقالىلىرى، ئۇيغۇر ئالىمى ناملىق كىتابلىرى ۋه 
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 ئـالىمى خاكـاس، مونوگرافىيىسـىنـاملىق  »قاغـانلىقىئۇيغۇر « كامالوفنىڭ

 مهشـھۇرناملىق كىتابى،  »ئوتتۇرا ئهسىرلهر تارىخى تۇۋانىڭ« كىزالسوفنىڭ

ــۇر  ــۇناس، ئۇيغ ــۇناستۈركش ــتورنىينىڭ ش ــتاننىڭ  »كېلياش  3000قازاقىس

يازمـا يادىكارلىقلىرىنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا  رۇنىـك–مكى تۈركقهدى«، »يىلى

ــاخىرىنى ــتىكى ت ــى تهتقىققىلىش ــاملىق  »رول ــوگرافىيىلىرىن ــۇنداقال مون ، ش

ــرفىن«ئۇنىــڭ  توغرىســىدىكى  »تېشــى مهڭگــۈتهس «، »تېشــى مهڭگــۈ تى

ماقــالىلىرىنى مىســال قىلىــپ  تهتقىقــاتلىرى ۋه باشــقا كــۆپلىگهن ئىلمىــي

ئالىم، تۈركشـۇناس  شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه ئاتاقلىق. كۆرسىتىش مۇمكىن

 رونىــك–قهدىمكــى تــۈرك«يــۇقىرى ســهۋىيىلىك ئهســىرى  ۋاســىلىيىفنىڭ. د

رايونىدىكى  ئاسىيا–ياۋروپا«، »يېزىقى يادىكارلىقلىرى گرافىكىلىق فوندى 

ئاسىيا –ياۋروپا«، »قهدىمكى تۈرك يازما يادىكارلىقلىرى گرافىكىلىق فوندى

 قاتــارلىق »ى قهدىمكــى تــۈرك يازمــا يادىكارلىقلىرىنىــڭ تــوپلىمىرايونىــدىك

، ۋاينهشـــتېيىنكىتـــابلىرىنى، بـــۇالردىن باشـــقا يهنه ئۇيغۇرشۇناســـالردىن 

تــۈرك ۋه  قهدىمكىــيقاتــارلىق ئالىمالرنىــڭ  تۇگۇشــىۋا، باســكاكوف، زوتــۇف

ه يازما يادىكارلىقلىرىنىڭ تىل تارىخىغا ئائىت ماقالىلىرى ۋ ئۇيغۇر قهدىمكىي

سىياسىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىسـادىي  قاغانلىقىنىڭ ئۇيغۇر مۇنوگرافىيىلىرىده

مهسـىلىلىرىگه ئائىـت قىممهتلىـك  ئېتنوگرافىيىلىك ۋه مهدهنىي، جۈملىدىن

ئوتتـۇرا « نارىنبايىفنىڭشۇ قاتاردا ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن ئهزىز . پىكىرلهر بار

قايتــا « روزىيېفنىــڭ. ، م»ئىــدىيه تارىخىــدىن–پهلســهپه ئهســىرلهر ئۇيغــۇر

ــى ــۇر خهلق ــان ئۇيغ ــۇر » تۇغۇلغ ــهرلىرىدىمۇ ئۇيغ ــارلىق ئهس ــانلىقىقات  قاغ

  .ئۈستىده توختالغان

، كــارايىف، فىــدروف، داۋىــدوۋىچقاراخــانىيالر سۇاللىســى توغرىســىدا 

قاتـارلىق ئـالىمالر مهخسـۇس  باسـكاكوا، كونونـوف، ئىۋانـوف، نهجىبئهمىر 

. توغرىســىدا د ئىــدىقۇتلۇقىتۇرپــان . بــاردى رهۋىشــته تهتقىقــات ئېلىــپ

، ياكوۋىسـكىي، بـايىف، قـادىر تېخونـوف، تۇگۇشىۋا، مالياۋكىن، ئېيسىيېف

  .باردى قاتارلىق ئالىمالر تهتقىقات ئېلىپ كېبروف. ئا
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مهسىلىلىرى ئۈستىده  ئارخېئولوگىيىلىك ئانتروپولوگىيهئۇيغۇرالرنىڭ 

ــــاروف ــــلېيف، چېبۇكىس ــــتا، كىس ــــى، ئۈشانىس ــــكىي، توفرهش ، لىتۋىنىس

 .ئهمگهكلىرىنــى كۆرســىتىپ ئۆتــۈش مــۇمكىن ۋه باشــقىالرنىڭ ئوكالدىنكــوف

ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكـى ئوتتـۇرا ئهسـىرلهر دهۋرى يهنـى چاغاتـاي خـانلىقى، 

، ئىۋانــوف، قۇتلۇقــۇف مهھمــۇت، مۇقىنــوفخــانلىقى توغرىســىدا  ســهئىدىيه

ــوف، ئاكىموشــكىن ــۇدىن، زوت ــرتېلىس، ي ــالىمالر  بې ــۆپلىگهن ئ ــارلىق ك قات

مهخسۇس ئوتتۇرا ئاسـىيا تـارىخىي، ئهدهبىيـاتى مهسـىلىلىرى بىـلهن بىـرگه 

ئـالىم  مهشـھۇرمىسـال ئۈچـۈن  بۇنىڭغـا. قىستۇرما يوسۇندا تهتقىقـات قىلـدى

قۇرۇلمىســى ھهم  ئۇرۇقداشــلىق مۇغۇلالرنىــڭ مۇغۇلىســتاندىكى« يۇدىننىــڭ

 »مۇناسىۋىتى لهر بىلهن بولغان ئېتنىكئۇالرنىڭ قازاق ۋه باشقا قوشنا خهلق

تاجىك –پارس«، ) يىلى–1948(» نهۋائىي« بېرتېلىسنىڭ، )يىلى–1965(

ۋه ماقالىلىرى،  مونوگرافىيىلىرىناملىق ) يىلى–1960( »ئهدهبىيات تارىخىي

، »ئۇيغــۇرچه قوليــازمىالر مۇزىيىــدىكىئاســىيا خهلقلىــرى « مۇقىنوفنىــڭ

 ۋه »موڭغۇلالر ھۆكۈمرانلىقى دهۋرىـدىكى شـىنجاڭ« قۇتلۇقۇفنىڭ مهھمۇت

  .قاتارلىق ئهسهرلىرىنى كۆرسىتىش مۇمكىن» سهئىدىيه خانلىقى«

ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ، جۈملىـدىن شـىنجاڭنىڭ  سوۋېتسابىق 

ئىمپېرىيىســى دهۋرىــدىكى تــارىخىي توغرىســىدىكى تهتقىقــاتى ئهڭ  مهنچىــڭ

 مهشــھۇرلىرىدىنرنىــڭ ئىچىــده ئهڭ بۇال .ھېســابلىنىدۇ مــۇھىم تېمــا بولــۇپ

، گورىيىــۋىچ، دوبروۋىســكايا، كېبىــروف، خوجــايوف، كوزنىتســوف، دۇمــان

ــنكوف ــۋىر، كولېس ــۋا، چې ــىخانوف، ھهپىزى ــىتىش  ۋه ياس ــقىالرنى كۆرس باش

 ئهســىرلهرده چىــن ئىمپېرىيىســى ۋه« خوجايوفنىــڭبــۇالردىن بىــز . مــۇمكىن

ـــاملىق  »شـــىنجاڭ ـــۇرا –19–18« ورىيىۋىچنىـــڭم، مونوگرافىيىســـىن ئوتت

 ۋه مونوگرافىيىســــىنــــاملىق  »ئاســــىيادىكى دىپلوماتىــــك مۇناســــىۋهتلهر

 نهزىرىـدىكىسـهيياھلىرىنىڭ  رۇس« كېلياشـتورنىينىڭبىـلهن  كولىسنكوف

ئهســىرده چىــڭ سۇاللىســىنىڭ شــىنجاڭدىكى –18« دۇماننىــڭ ،»شــىنجاڭ

ۋه ماقـالىلهرنى گه ئوخشـاش كـۆپلىگهن كىتـابالر  »سىياسـىتى قانچىلىقھدې
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ــا، يهنه  ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــش بى ــال قىلى ــىيىفنىڭمىس ــهھهر « ئېيس ــته ش يهت

، »ۋه ئۇالرنىـڭ قوشـنىلىرى شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر« چېۋىرنىڭ، »دۆلىتى

ــڭمالىــك  ــته ســوغا« كېبىروفنى ــى ئۇيغۇرلىرىنىــڭ يهت ــى  »كۆچۈشــى ئىل ن

ــۇمكىن ــىتىش م ــقا، . كۆرس ــدىن باش ــىنجاڭ  رۇسئۇنىڭ ــڭ ش  ۋهئالىملىرىنى

 ئۇيغۇرالر توغرىسىدىكى كۆپلىگهن كوللېكتىپ تهتقىقات ماقالىلىرى مهيـدانغا

 قهدىمكـى ۋه ئوتتـۇرا«بۇنىڭغا ئۈچ توملۇق زور ھهجىملىك كىتاب . كهلگهن

ـــىنجاڭ ـــريىللىـــرى –1990–(1988» ئهســـىرلهردىكى ش ) قىلىنغـــان نهش

يادىكــارلىقلىرى ، سىياســىي، تــارىخىي ۋه مهدهنىــيهت يازمــا ئــارخېئولوگىيه

ئوتتــۇرا ۋه «، )يىلــى–1991( »ئۇيغۇرالرنىــڭ قىســقىچه تــارىخىي« بــويىچه

شـــىنجاڭ ۋه ئوتتـــۇرا «، )يىلـــى–1985( »تـــارىخىي شـــهرقىي ئاســـىيانىڭ

شـىنجاڭنىڭ قهدىمكـى «، »مۇناسـىۋهتلىرى ئاسىيانىڭ تـارىخ، مهدهنىـيهت

  .قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن قاتارلىقالرنى مىسال »تارىخىي

ئىتتىپاقى ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكـى زامـان  سوۋېتسابىق 

ــۇرا ــىدىكى  ۋه ئوتت ــارىخىي توغرىس ــان ت ــى زام ــۇنداقال يېقىنق ــىرلهر، ش ئهس

مهزكـۇر سـاھهدىكى تهتقىقـات . بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ تهتقىقاتى مول نهتىجه

ـــۇپال قالمـــاي، مـــول تهتقىقـــات  قوشـــۇنى ســـاپا جهھهتـــتىن ئۈســـتۈن بول

  .ئىگه ۋه ئۆزىگه خاس ئىلمىي مېتودىكىغا تهجرىبىسىگه

ئۇالرنىڭ كاتتا ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئالىمالرنىڭ ھهممىسى دېگـۈدهك 

تهتقىقـات . ۋه ياكى باشقا بىر تۈركىي تىلنى پۇختا ئىگىلىگهن ئۇيغۇر تىلىنى

پرىنســىپى بــويىچه ئۇيغــۇر تــارىخىي  شۇناســلىق مېتــودى جهھهتــته، مهنــبه

ئايرىم تهتقىق قىلىنغان بولـۇپ، شـۇ –بويىچه ئايرىمجۇڭگو يازما مهنبهلىرى 

. ئارقىلىق ئۇيغۇر تارىخىنى توغرا، ئهتراپلىق، ئىلمىـي يورۇتۇشـقا تىرىشـقان

ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئـۇالر  ئىتتىپاقى ئالىملىرىنىڭ يهنه بىر سوۋېتسابىق 

ــــان مهزكــــۇر تېمــــا ئۈســــتىده ــــۆزلىرى تهتقىــــق قىلىۋاتق ــــدىن  ئ ئۆزلىرى

 قىلىـــش ۋه ئـــۆرنهكئىلگىرىكىلهرنىـــڭ نهتىجىلىـــرى، كـــۆز قاراشـــلىرىنى 

پايـــدىلىنىش بىـــلهن بىلـــله، باشـــقا دۆلهت ئالىملىرىنىـــڭ بـــۇ ھهقتىكـــى 
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ئۇچرىشىشــنى زۆرۈر دهپ قــاراپ، تېمىنىــڭ ماتېرىيــال  ئهمگهكلىــرى بىــلهن

بىـــرال خىـــل ماتېرىيالـــدىن پايـــدىلىنىپ  يـــالغۇز. ئاساســـىنى كـــۈچهيتكهن

 ســوۋېتدېــمهك، ســابىق  .هكلىمىــگه ئــۇچراپ قېلىشــتىن خــالىي بولغــانچ

ـــىدىكى ـــارىخىي توغرىس ـــۇرالر ت ـــڭ ئۇيغ ـــاقى ئالىملىرىنى ـــات  ئىتتىپ تهتقىق

 مېۋىلىرى، ئىلمىي مېتودىكىسـى بىزنىـڭ نـۆۋهتتىكى بـۇ سـاھه ئۈسـتىدىكى

ۋه دۇنياغــا يۈزلهندۈرۈشــىمىز ئۈچــۈن  زامانىۋىالشــتۇرۇشتهتقىقــاتىمىزنى 

 .قىممىتىگه ئىگه ىشپايدىلىن

  

  تارىخ كۆز يېشىغا ئىشهنمهيدۇ

 ئىنسـتىتۇتىداماي خاتىرىسى ئۈچـۈن شهرقشۇناسـلىق –9يىلى –1995

قـورۇق باسـقان ئۇششـاق  پروفېسسـورچايغـا قاتناشـقان قېـرى  ئۆتكۈزۈلگهن

. ئاپئــاق چــاچلىرىنى ســىالپ ئېغىــر خورســىندى بارمــاقلىرى بىــلهن قــاردهك

كۆزلىرىـدىن  كۆكـۈچئاسـتىدىكى بىـر جـۈپ  ىكۆزهينىك گرادوسلۇقيۇقىرى 

ئـۇ، قـول يـاغلىقى بىـلهن . تۇراتتى ئېغىر ئهپسۇسلىنىش تۇيغۇلىرى چاقناپ

ئالـدىرىماي تاماكـا  ئارقىـدىنال غاڭزىسـىغا. تـارتتى ئـوھ سـۈرتۇپكۆزلىرىنى 

ده، —تۇتاشـتۇردى بېسىپ، ئۇنى باشمالتىقى بىلهن چىڭداپ قويـۇپ، ئـوت

  :سۆزىنى داۋامالشتۇردىئېغىر بىر شورىۋېتىپ 

بهزىــده خــېلىال يۈزســىز كېلىمىــز،  رۇســالربىــز  شــۇنداق، ئوغلــۇم−

مىللىتىمىزنىڭ بېشـىدىن ئۆتكـۈزگهن  −تىكىلىپ قاراپ،  ئۇ ماڭا .دېدى−

. ئاشـۇنداق يۈزسـىز، رهھىمسـىز قىلىـپ قويغـان تارىخىي مۇساپىلىرى بىزنى

ــلهن ــيهت بى ــپ مهدهنى ــدىن چىقى ــدىال ئۇچرىشــىپ ئورمان ــف، ئهم  رۇس كىي

ــا قىلىــپ، پۈتكــۈل  ــر ســىالۋىيانالرنىدۆلىتىنــى بهرپ سىياســىي بىرلىــك  بى

ـــوپالپ،  ـــكئاســـتىغا ت ـــۇل،  دۆلهتچىلى ـــاتىنى باشـــلىغىنىمىزدا، موڭغ ھاي

يىلـدهك  300تاتارالرنىڭ بىر زهربىسـى بىـلهن ۋهيـران بولـۇپ، تهخمىـنهن 

ــت ــۈمرانلىقى ئاســتىدا ياشــىدۇق ۋاقى رده ئهســىرله–16–15. ئۇالرنىــڭ ھۆك
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كىنهزلىكلىرىنــى بىــرلىككه كهلتــۈرۈپ،  ســىالۋىيانموســكۋا دۆلىتــى، باشــقا 

. خانلىقى، قازان خانلىقىنى بويسـۇندۇردى قۇدرهتلىك قوشۇن بىلهن قىرىم

 گروزنىــي ئىــۋانبــۇ جهڭــده  قــازان خــانلىقىنى بويسۇندۇرۇشــتىن ئىبــارهت

ننى قانغـا قـازا .يىللىق ئـۆچىنى تاتـارالردىن بىـراقال ئالـدى 300 رۇسالرنىڭ

 ۋهھشــىيلىك بىــلهن رۇســالرنىڭ. بويــاپ، پۈتكــۈل ئهر جىنســىنى ئۆلتــۈردى

   .تارىخىي بهلكى شۇنىڭدىن باشالنسا كېرهك بويسۇندۈرۈش

شــــهكىللهندۈرۈش جهريانىــــدا  ئىمپېرىيىســــىنى رۇســــىيه رۇســــالر

. بويســۇندۇردى، قانچىلىغــان ئۇرۇشــالرنى قىلــدى قانچىلىغــان خهلقلهرنــى

 قۇرۇقلۇقىغىمــۇئۆتــۈپ، ئامېرىكــا  ئالياســكىدىن ئايــاغلىرى ھهتتــائۇالرنىــڭ 

. ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــهندى نـــېمه مۇشـــۇ جهريانـــدا سىياســـهتنىڭ. يهتتـــى

مىللىتىنىــڭ مىللىــي رۇس رهھىمســىزلىك، بويســۇندۇرغۇچىلىق خــاراكتېرى 

يۆنىلىشى ۋه  ئهپسۇسكى، تارىخ ئۆز تهرهققىيات. خاراكتېرىدىن ئورۇن ئالدى

ـــانۇنىيىت ـــتهك ھـــۆركىرىگهن، ق ـــدا، ئېيىق ـــپ، ئهڭ ئاخىرى ـــلهن مېڭى ى بى

ــگه  ــتىگه تهســىر كۆرســىتىش كــۈچىگه ئى  رۇسدۇنيانىــڭ سىياســىي ۋهزىيى

ــى ــۇپ،  دۆلهتچىلىك ــران بول ــراقال ۋهي ــده بى ــۈنكى كۈن ــىشبۈگ ، خاراپلىش

ــدى ــا ماڭ ــارچىلىنىش يولىغ ــۈلگهن  .پ ــڭ جازاســى، تۆك ــۇ تارىخنى بهلكــى ب

ھۆكۈمرانلىـق نۆۋىتىنىـڭ ئالمىشىشـى ۋه  نىڭقانالرنىڭ قىساسى ياكى تارىخ

ـــراپ ـــانۇنىيهت دهپ ئېتى ـــارىخىي ق ـــاكى ت ـــڭ  ي ـــۇ تارىخنى ـــان ئاش قىلىنغ

ــۇتلهق! تهكرارلىنىشــىدۇ ــادا م ــرىيه  دېمهكچىمهنكــى، دۇني ــۈك ئىمپې مهڭگۈل

  !بولمايدۇ ھهم ھېچقاچان بولمىغان

مهن جاۋابهن ئۇنىڭ پىكرىنـى  دېدىم−پهرىزىڭىزگه قوشۇلىمهن، −

بوۋاي غاڭزىسىنى سوراپ مهمنۇنىيهت بىلهن ئىللىق كۈلۈمسىرهپ  .الپتهستىق

  :بېشىنى لىڭشىتتى

مىللىتىنىــڭ بېشــىدىن ئۆتكــۈزگهن تــارىخىي كهچۈرمىشــلىرى  رۇس—

 رۇســىيىگهيــېڭىچه تۈزۈمــدىكى كېلهچىكــى ئېنىــق ئهمهس  ئــۇنى بۈگــۈنكى

، كـــارامىزىن، بهردىيـــايىفپهيالســـوپلىرىدىن رۇس . قـــايتۇرۇپ كهلـــدى
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بۈگۈنكى تهقدىرىنى ئاللىقاچـان، پهرهز رۇسالرنىڭ ۋه باشقىالر  سولژېنتسىن

قىسـمىنى شـهرق مهسىلىسـىگه  قىلغانىدى، مهن ئۆمرۈمنىڭ ئـۈچتىن ئىككـى

جهھهتـتىن ئوتتـۇرا  بېغىشلىدىم، مۇنداقچه قىلىـپ ئېيتسـام، مهن ئاساسـىي

رنىڭ ســىله .ئاســىيا، جۈملىــدىن ئۇيغــۇرالر تهتقىقــاتى بىــلهن شــۇغۇلالندىم

 يىللىرىغــا–30ئــۆتكهن ئهســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمــى ۋه مۇشــۇ ئهســىرنىڭ 

ــدىم ــىنى ئۆگهن ــدىرىڭالرنىڭ خۇالسىس ــىي تهق ــۇنىڭغا . قهدهر سىياس مهن ش

سىلهرنىڭ تهقـدىرىڭالر بىـلهن تـوال ئويناشـتۇق،  رۇسالرئىشىنىمهنكى، بىز 

سـىده سـىلهر ئوتتـۇرا ئاسـىيا دىپلوماتىيى. قىلـدۇق بىز سـىلهرنى ئويۇنچـۇق

 خـاراكتېرىيۈزسـىزلىك  رۇسالرنىڭقىسقىسى، . گهۋدىلىك رول ئوينىدىڭالر

ئهسـىر ۋه بـۇ ئهسـىرنىڭ  ئـۆتكهن. سىلهرگه ناھـايىتى ياخشـى ئىشـلىتىلدى

ئۈچــۈن رۇســالر ئالــدىنقى يېرىمىــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغــۇرالر مهسىلىســى 

 ۋهشــۇنچىلىك مــۇھىم ئىـــدىكى، بۇنىڭــدىن بهزىـــده ئــۆز مهنپهئهتلىـــرى 

مهقسهتلىرى ئۈچۈن شـۇنچىلىك ئهپچىللىـك بىـلهن پايدىالنسـا، ئوخشاشـال 

ۋه مهقسـىتى ئۈچـۈن رهھىمسـىزلهرچه  مهنپهئهتـىيهنه شـۇ جانىجـان  بهزىده

  .قۇربان قىلدى

تهنه ئـارىالش تهھلىللىـرى ۋه ھۆكـۈملىرىنى –مهن بوۋاينىڭ ئـاچچىق

ىخ ھهسـرهت، ئاڭلىدىم، دېمىسىمۇ تـارىخ ھهممىـگه ئايـان، تـار زهن قويۇپ

   .بىلهن تولغان زار–نادامهت، ئاھ

ــــۇقئهگهر ئۇيغــــۇر خهلقىنىــــڭ  ــــى  مهۋجۇتل تارىخىنىــــڭ بهتلىرىن

مهدهنىيىــتىگه، ئىجتىمــائىي، ئىقتىســادىي ۋه  ۋاراقلىســىڭىز، ئىنســانىيهت

قوشۇشـىدىن ئىبـارهت پائالىيىتىنىـڭ  سىياسىي ھاياتىغا ئۆزلىرىنىڭ ھهسسـه

ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ ھايــات  .ىنى كۆرىســىزتوختــاپ قالمىغــانلىق مىنوتمــۇبىــر 

ئهلهملىـك مۇسـاپه، –مۇساپىسى جهڭگىۋار مۇسـاپه ھهم ئـۆز نۆۋىتىـده قـايغۇ

ـــانلىق،  ـــدىن ئىجادچ ـــۇقجۈملى ـــك، غۇرۇرل ـــۆز  پهخىرلىنهرلى ـــاپه، ئ مۇس

  .مهۋجۇدىيىتى يولىدا غالىبالرچه ئالغا ئىلگىرىلىگهن مۇساپه ئىدى

شـهجهرىلىرىدىن چهكسـىز پهخىـرلىنىش بىز تارىخىمىزنىـڭ غـالىبلىق 
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ـــرگه، ھهم ـــلهن بى ـــارىخىمىزدا  بى ـــده ت ـــۆز نۆۋىتى ـــۈزۈپئ ـــان  كهتك قويغ

   .كېرهك، بۇ بهكمۇ مۇھىم تهرهپلهردىكى ساۋاقالرنى يهكۈنلىشىمىز

ئومۇمهن ياۋروپالىقالرنىڭ بىر ئاالھىـدىلىكى شـۇكى، ئـۆز  رۇسالرنىڭ

ــنى ــارىخىنى بىلىش ــدۇ ت ــۇھىم دهپ قاراي ــايىن م ــى ئىنت ــۇالر پهرزهنتلىرىن ، ئ

بىــلهن، جۈملىــدىن ئــۆز تارىخىــدا ئــۆتكهن  كىچىكىــدىنال تــارىخ بىلىملىــرى

روھـى بىـلهن تهربىيىلهشـكه  مىللهتپهرۋهر قهھرىمانالرنىـڭ شـانلىق مهشھۇر

بىلىـش، قانـداق  ئۇالرنىڭ قارىشىچه، تـارىخنى. ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىدۇ

بىــر پۇقرانىــڭ، قىسقىســى،  ، ھهرقهتئىيــنهزهربولۇشــتىن  ئهھلــى كهســىپ

شـــۇڭا، ئـــۆز . تهربىـــيه كـــۆرگهن ھهر بىـــر ئىنســـاننىڭ ئهقهللىـــي بـــۇرچى

ــۆز مىللىتىــدىن  رۇســالرپهخىــرلىنىش روھىغــا ئىــگه  تارىخىــدىن چهكســىز ئ

قهھرىمــانالر، سىياســىيونالر، ئهدىــبلهر، پهيالســوپالر،  مهشــھۇرچىققــان 

ۇالرنىـڭ ئېتـى بىـلهن نـاملىرىنى ئ ئالىمالر ئۈچۈن ھهيـكهل ئـورنىتىش، يهر

ئهبهدىيلهشتۈرۈشـكه ئىنتـايىن ئهھمىـيهت  ئاتاپ، ئۇالرنىڭ روھى ۋه نامىنى

  .بهرگهن

 ۇرىيهتلىرىـدىمۇمھجۇبۇ ئادىتى ئوتتۇرا ئاسـىيا مۇسـۇلمان  رۇسالرنىڭ

. تېپىپ، يهرلىك مىللهتلهرمۇ بۇ خىل ئادهتنى قوبۇل قىلغان ئۆز ئىپادىسىنى

مىللهتلهرنىڭ مهيلى ئۇ چوڭ مىلـلهت بولسـۇن ۋه  يهرلىك رۇسالرجۈملىدىن 

ــۆز تارىخىــدىكى   مهشــھۇريــاكى كىچىــك مىلــلهت بولســۇن، ھهممىســىنىڭ ئ

بىلدۈرۈشـىگه يـول قويغـان ۋه  ئادهملىرىگه ھهر خىل ئۇسۇل بىلهن ھۆرمهت

 نهۋائىينىــڭ مۇبــادا ســىز ئۆزبېكىســتانغا بارســىڭىز، ئهلىشــىر. قوللىغــان

 ھهيكىلىنــى، ئۇنىــڭ نــامى بىــلهن ئاتالغــان ئېگىــزتاشــكهنت شــهھىرىدىكى 

ــىتېت ــا، ئۇنىۋېرس ــاتىر، كۇتۇپخان ــاغچه، تىي ــائهت ب ــقا جام ــا ۋه باش ، كوچ

، فـۇرقهت، مـۇقمىي، برونىـيئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه . كۆرىسىز سورۇنلىرىنى

ــائىي ــرهپ، ئات ــك، مهش ــاپۇر، ئايبې ــوالم غ ــابىر غ ــوف، س ــقا  رهخىم ۋه باش

ــال  غاننۇرغۇنلىغــان شهخســلهرگه بېغىشــالن ــدىلهرنى ھهممى ــداق نامايهن بۇن

  .يهرده كۆرىسىز
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قازاقىستان، قىرغىزىستان، تۈركمهنىسـتان، تاجىكىسـتانغا بارسـىڭىز 

، ئهلفـارايى ئهبۇنهسـىر، ھاجىـپ، يۈسـۈپ خـاس خارهزمى سىنا، ئهل ئىبىن

 ئهبۇلقاســـىمجـــامى،  ئابـــدۇراھمان، بېـــدىل ، مانـــاس، قونانبـــايئابـــاي 

ئهينـى ۋه باشـقا نۇرغۇنلىغـان  سهدىرىددىن، ئهۋىزوف مۇختار، فىردهۋىسىي

ــاردا مهشــھۇر ــلهت  ســوۋېت شهخســلهرنىڭ ھهم شــۇ قات ــاز مىل ــدا ئ ئىتتىپاقى

، ئىسـمائىل روزىباقىيف ھېسابالنغان ئۇيغۇرالردىن يېتىشىپ چىققان ئابدۇلال

ــاھىروف ــوف، ســوپى ت ــنقىالبچىالر( زاراۋات ــزىم)ئى ــۇر ئىســكهندهروف ، ھې ، ن

، غۇجاميارۇف ، قۇددۇسئابدۇللىن، خىزمهت مۇھهممىدىۆمهر ، ئئىسرائىلوف

ـــۇرات  ـــوفم ـــائهخمهت، ھهمراي ـــوف خوج ـــالىم، ( سهيدىۋاققاس ـــب، ئ ئهدى

مىللىـي قهھرىمـانالر ( نۇزۇكـۇم، بىالل نازىم، سادىر پـالۋان، )سهنئهتكهرالر

قاتـــارلىق كـــۆپلىگهن شهخســـلهرنىڭ ھهيكهللىرىنـــى ) .... كالسســـىكالر ۋه

بىــلهن بىــرگه، ئۇالرنىــڭ نــامى بىــلهن ئاتالغــان ئــالىي  شــۇنىڭ. كۆرىســىز

ــائهت  ــقا جام ــا ھهم باش ــتهپ، كوچ ــانلىرى، مهك ــات ئورگ ــتهپ، تهتقىق مهك

  .سورۇنلىرىنى كۆرىسىز

ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ مىللهتلهرنىڭ ئـۆز مهدهنىـيهت  سوۋېتسابىق 

تۆھپىسـىنى مۇنـداق قهدىـرلهش روھـى ئاساسـىي ھـاكىمىيهت  ئهنئهنىسى ۋه

ۋه ئىنسـانپهرۋهرلىكى  مهدهنىيهتلىكلىكـىمىللىتىنىـڭ رۇس ىده تۇرغان ئۈست

   .بىلهن مۇناسىۋهتلىك

–1828، –1823 مهلۇمــاتىچه ماركوفنىــڭ. تارىخشۇناســى س ســوۋېت

مانجۇ ئىستىبداتىغا قارشى قهشـقهر خهلـق قـوزغىلىڭى مهغلـۇپ  يىللىرىدىكى

ئـۆچ ئېلىشـىدىن مىڭ ئـادهم مانجۇالرنىـڭ  70بولغاندىن كېيىن، تهخمىنهن 

ــا ۋادىســىغا ــۋاس، خۇجهنــتيهنــى  ،قورقــۇپ، ســىر دهري ۋه تاشــكهنت  دال

ئهتراپىـدا يېڭـى شـهھهر رايـونى  ئهتراپىغا كۆچۈپ بارغان ھهمـده تاشـكهنت

. يىلـى نهشـرى–1968 ، موسـكۋا»چوققىغـا ئۆرلىگـۈچىلهر«. (پهيدا قىلغان

مىڭ ئـادهم  20يىلىدىكى قوزغىالڭ مهغلۇپ بولغاندا يهنه –1847،)بهت -28

، »قايتا تۇغۇلغان ئۇيغۇر خهلقـى«: زورىيىف. م(كهتكهن –كۆچۈپ قوقهنتكه
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  )بهت – 47، نهشرىيىل  -1979، ئالمائاتا

يهتته شهھهرگه يۈرۈش قىلغاندا، تهخمىـنهن  زوزۇڭتاڭيىلى – 1878

ــڭ 100 ــۇرا  مى ــپ ئوتت ــدىن قېچى ــۇرۇش مالىمانچىلىقى ــۇر ئ ــدا ئۇيغ ئهتراپى

ــته شــهھهر دۆلىتــى«: ئېبســىيېف .د(ئاســىياغا كــۆچكهن  ــا،  »يهت ــا ئات ئالم

بۇ ھهقته يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ  كورۇياتكىن، )بهت–110يىل نهشرى، –1990

قىســمىتى توغرىســىدا يــۈزهكى بولســىمۇ  كۆچــۈش جهريانىــدىكى پاجىئهلىــك

ۋه  »ئىلـى شهرتنامىسـى رۇسـىيه–جۇڭگـو«يىلـى  - 1881. مهلۇمات بېرىـدۇ

غــا ئاساســهن  »شهرتنامىســى لىــۋادىن رۇســىيه–جۇڭگــو«يىلىــدىكى –1878

ــدا،  ــدانلىقىغا قايتۇرۇلغان ــڭ خانى ــى مهنچى ــى  9572ئىل ــائىله يهن  45373ئ

  .مانجۇالرنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن قورقۇپ، يهتته سوغا كۆچكهنىدى ئۇيغۇر

ئۇيغــۇر ئــالىمى، قازاقىســتان  مهشــھۇرئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېتســابىق 

ــلهر ئاكادېمىيىســى ــات ئۇيغۇرشۇناســلى پهن ســابىق  ئىنســتىتۇتىنىڭق تهتقىق

ئاكادېمىيىســىنىڭ ئاكادېمىــك نــامزاتى  دىرېكتــورى، قازاقىســتان پهنــلهر

يىلــــالردا پهرغــــانه –60 سهيدىۋاققاســــوف خوجــــائهخمهت) مــــۇخبىر ئهزا(

ــان ــيىن يازغ ــۈرگهندىن كې ــى تهكش ــۇر تىلىن ــىدىكى ئۇيغ ــانه « ۋادىس پهرغ

–19ت قىلىشــىچه، نــاملىق كىتابىــدا قهيــ »ۋادىســىدىكى ئۇيغــۇر تىلــى

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغىچه بولغان ئارىلىقتـا پهرغـانه ۋادىسـىدىكى ئۇيغـۇرالر 

 سـوۋېتشۇنىڭ بىـلهن بىـرگه . مىڭغىچه بولغان 300مىڭدىن  250 نوپۇسى

يىلـى –1915 گوبىراناتورلىقىدا، تۈركىستان مهلۇماتىچه سولوگوفنىڭئالىمى 

كـۆپ قىسـمى ئۇيغـۇرالر كـۆچمهن بولـۇپ، بۇالرنىـڭ  مىڭ شـىنجاڭلىق 279

، مهلۇمـاتىچهيىلىـدىكى تهكشـۈرۈش –1926 روزىباقىيىفنىـڭئابدۇلال  .ئىدى

مىڭ ئهتراپىدا بولـۇپ،  710نوپۇسى ئهينى ۋاقىتتا تهخمىنهن  ئۇيغۇرالرنىڭ

مىڭى يهتته سۇ رايونىدا  210ئوتتۇرا ئاسىيادا، تهخمىنهن  مىڭى 500بۇنىڭ 

ه ئۇيغۇرالرنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋه شـۇ ۋاقىـتقىچ ،بۇنىڭـدىن. ياشىغانىكهن

ــۇمكىن قازاقىســتانغا كۆچۈشــنى ــۆرۈۋېلىش م ــانلىقىنى ك ــا، . توختاتمىغ ئهمم

مىـڭ دهپ  100ئىتتىپاقىدا ئۇيغۇرالر تهخمىنهن سوۋېت يىلى سابىق –1959
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  .مىڭ دهپ ئېالن قىلىندى 249 يىلى–1991ئېالن قىلىنغان بولسا، 

 نوفنىــــڭن ۋهلىخاچوقــــاقــــازاق ئــــالىمى  مهشــــھۇرئهســــىرده –19

ــىچه،  ــيىن –1825ئېنىقلىش ــدىن كې ــۇپ بولغان ــا مهغل ــانگىر غوج ــى جاھ يىل

شـهھهرلىرىگه ۋه پهرغانىنىـڭ باشـقا  شـهھىرىخان، قوقهنـتقهشقهرىيىدىن 

كېـيىن بـۇ سـان كۆپىيىـپ  ئهتراپىدا ئۇيغۇر كۆچكهن،  7000شهھهرلىرىگه 

مىـڭ  15ه يىللىرىـدا يهن–50ئهسـىرنىڭ –19. مىڭ ئهتراپىغـا يهتـكهن 300

دوالنلىـق  9000 قاتـارلىق جايالرغـا قاراسۇ. كۆچۈپ بارغان قوقهنتكهئۇيغۇر 

   .ئۇيغۇر كۆچۈپ بارغان

قارىشىچه، شۇ چاغالردا تاشكهنت شـهھىرىنىڭ  نوفنىڭچوقان ۋهلىخا

يهنــى يېڭــى شــهھهرگه قهشــقهرلىك ئۇيغــۇر كــۆچمهنلهر  جهنــۇبىي قىســمىغا

شهھىرىنىڭ يېرىمـى دېگـۈدهك قهشـقهرلىك  شهھىرىخانئورۇنالشتۇرۇلغان، 

ـــكىللهنگهن،  ـــۇرالردىن تهش ـــۇمۇئۇيغ ـــان قاراس ـــۇنداق بولغ چوقـــان . ش

 324ئۇيغـۇرالر  ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى چاغدائىسپاتلىشىچه، ئۇ  نوفنىڭۋهلىخا

ــكهن  ــا يهت ــان ۋهلىخــا(مىڭغ ــالىلهر  ،»قهشــقهر خــاتىرىلىرى«: نوفچوق ماق

  ).بهتلهر–335،–222،–172، ىنهشريىل –1962، ئالمائاتاتوپلىمى، 

. پروفېسسور بوۋاي غاڭزىسىنى سـوراپ، سـۆزىنى يهنه داۋامالشـتۇردى

ئويلىساڭ، تارىخ بهكال سىرلىق ۋه ئـاددىي، ئـۇ − :بىلهن ئۇ سوئال نهزىرى

. ھامان سوئالالر بىلهن تولغان، بولۇپمۇ سىلهرنىڭ تارىخىڭالر ئهنه شۇنداق

ئۆلـۈم خېتىنـى كۆتـۈرۈپ كېلىـپ،  ئۈچۈن مهرد يىگىت سـېيىت نـوچى نېمه

قاچمـاي رۇخسـهت  ئۆزىنىڭ ئۆلۈم خېتـى ئىكهنلىكىنـى بىلگهنـدىن كېيىنمـۇ

ســوراپ، قهدىــردان ئانىســى بىــلهن كۆرۈشــۈپ خوشلىشــىپ كېلىــپ، ئۆلــۈم 

 ئۇســتاڭ يــېقىن نــا! مېنــى ئاتســاڭ ئۇســتاڭ ئــات«مهيــدانىغا ئــۆزى بارىــدۇ؟ 

 .ناخشا ئېيتىـپ بارىـدۇ خورام–ئۆلۈمگه خۇشال. دهپ خىتاب قىلىدۇ »كهلمه

 نـېمهدۇنيـا تارىخىـدىن ئىزدهپمـۇ تاپالمايسـىز،  كۆرۈنۇشنىبۇنداق مهردانه 

يىلى تۆمۈر سىلىڭ قهشقهر كونا شهھهرنى ئىشـغال قىلىـپ، – 1932ئۈچۈن؟

رهت قىلىـپ،  كۆرۈشۇشـنىكونسـۇلى بىـلهن  سـوۋېتكونسۇلى ۋه ئهنگلىيه 
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ئـۇ يهرلىـك، بىـر «ئـات قويـۇپ، ، يهنه بىرىگه باشـقىچه »ناسارا«بىرىگه 

 گـانڭتۇ، ئاخىرىـدا ئۆزىنىـڭ دىـن قېرىندىشـى بولغـان دېيىشىپ »يهرلىك

 گېنېــرالھــاجى  خوجىنىيــازئۈچــۈن  نــېمه ئهســكهرلهرنىڭ قولىــدا ئۆلــدى؟

تاشــالپ دۈشــمىنىنىڭ يېنىغــا  فورمىســىنى كىيىــپ، دوســتلىرىنى مــايورلۇق

 شىسـهي شېڭبولدى؟  مۇئاۋىن رهئىس شىسهيگه شېڭئۈچۈن  نېمهكهلدى؟ 

نــېمه ئۈچــۈن ئــۈچ ۋىــاليهت مىللىــي ئىنقىالبــى  قانــداق ســهھنىگه چىقتــى؟

قهشــقهرده ئهمهس، غۇلجىــدا باشــلىنىپ، گومىنــداڭنىڭ كــۈلىنى كــۆككه 

بولـۇپ، جۇڭگـو  ئۈچۈن شىنجاڭ تىنچ يول بىـلهن ئـازاد نېمهسورىيالىدى؟ 

خـانتهڭرىگه  ھالـدا غهلىبىلىـكخهلق ئازادلىق ئارمىيىسـى دۆلهت بـايرىقىنى 

 قاداپ، ئۇيغۇر خهلقىنى جۈملىدىن ھهر مىلـلهت خهلقىنـى يـېڭىچه ھاياتقـا،

ســوئالالر ھهر قاچــان  دېــگهنسوتسىيالىســتىك تۇرمۇشــقا ئېرىشــتۈرهلىدى؟ 

  . دېدى—ئىزدهيدۇ،  جاۋاب ئۆزىگه

ئىـزدهش بىـلهن  جاۋابموسكۋادىكى ھاياتىم ئهنه شۇنداق سوئالالرغا 

ئارىســـىغا چۆكـــۈپ، ئىنســـانىيهت تارىخىنىـــڭ  لىـــرىدۆۋى كىتـــاب. ئـــۆتتى

قـانۇنىيهتلىرى بايـان قىلىنغـان ۋاراقـالر  ھهقىقهتلىرى، تهڭسـىزلىكلىرى ۋه

قېـرى پروفېسسـورالر بىـلهن  بهزىـده ئاشـۇنداق. ئۆتۈزدۈمئىچىده كۈنلهرنى 

دهرســخانىالردا،  سۆھبهتلىشــىپ، ئۇالرنىــڭ بىلىمىنــى ئۆگهنســهم، بهزىــده

پهن  ، ئىجتىمـائىيكۇتۇپخانىسـىدۆلهت  رۇسـىيهئاڭلىدىم، زالالردا لېكسىيه 

 ئهسهرلىرى كۇتۇپخانىسى، جۇڭگوشۇناسلىق كۇتۇپخانىسى، شهرقشۇناسلىق

كۇتۇپخانىسى ۋه باشـقا كۇتۇپخـانىالردا بـاش چۆكـۈرۈپ كىتـاب  ئىنستىتۇتى

  .ۋهتهننى، مىللهتنى چۈشىنىش يولىدا تىنىمسىز ئىزدهندىم كۆرۈپ

ــاتى يهنه ــدا،  موســكۋا ھاي ــاقتىن ئالغان ــر ي ــادهم  مۇســاپىرهتتىكىبى ئ

ئىـدى، ۋهتهنـدىن كهلـگهن ھهر  زارىقىشـلىقزېرىكهرلىـك ۋه  ئۈچۈن تولىمۇ

ــا ــر خهۋهر ۋه خهت ماڭ ــۆچ  بى ــالهمچه ك ــى -ئ ــا قىالتت ــۇدرهت ۋه روھ ئات  .ق

 قايغۇ–ئادهمنىڭ ھهر كۈنى خۇشال ئۆتۈۋهرمهيدىكهن، خۇشاللىق بىلهن غهم

ـــدىكهن ـــكېزهك بولى ـــل –1994 .قوش ـــابىر–13يى ـــدىكى ئهڭ  دېك ھاياتىم
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ياۋروپالىقالر ئۆچ كۆرىـدىغان بـۇ . ئهڭ ئېچىنىشلىق كۈن بولدى كۆڭۈلسىز ۋه

ئادهتتىكىـدهك، . كۆڭۈلسىز ۋه يامان سـان بولـۇپ قالـدى سان مهن ئۈچۈنمۇ

 ئالمائاتـادىن، دىكـابىردا–13خهۋهر كۈتۈپ تۇرغان  ۋهتهن توغرىسىدا بىرهر

ــگهن  ــا ســۈپىتىده  ئهڭ ،دوســتلۇرۇمكهل ــېقىن دوســتۇم، مهن ئۈچــۈن ئاك ي

ئوغلىنىڭ  كېرىمپىكىردىشىم، قهلبدىشىم، قېرىندىشىم نهبىجان  كۆرىدىغان

ــانلىقىنى ــازا قىلغ ــده ق ــوت ئاپىتى ــدىكى زور ئ ــتى قاراماي مهن . خهۋهر قىلىش

ــا ئىشــهنمىدىم ــانچه كــۈن ئىلگىــرى. قۇالقلىرىمغ ــر ق  رۇســىيه بۇنىڭــدىن بى

 دوسـتلىرىمدىن. ۇ ۋهقه توغرىسـىدا خهۋهر بهرگهنىـدىئاخبارات ساھهسى بـ

ـــلهن  رۇســـىيهئاڭلىغـــان خهۋهرنـــى  ـــارات ساھهســـىنىڭ خهۋىـــرى بى ئاخب

تهقدىرگه تهن بهرمهي نـېمه ! بىرلهشتۈرۈپ ئويالپ، ئاخىرى ئىشهندىم، ئاھ

شۇنداق رهھىمسىزلىكى بىـلهن ھهمـمه نهرسـىنى تارىخقـا  تهقدىر ئهنه. ئامال

  .ئهمهسمۇ ئايالندۇرۇۋېتهلهيدۇ

. مهن دوستۇم توغرىسىدا كېيىن تېخىمۇ تولۇق خهۋهرگه ئىـگه بولـدۇم

. يىگىتتهك، تارىختىكى مهرد ئـوغالنالردهك قۇربـان بولغانىـدى ئۇ، ھهقىقىي

ــۆزىنى ــۇنى ئ ــۇ  ۋىجــدان ئ ــاچۇرۇپ قۇتۇلدۇرۇشــقا، باشــقىالرنىڭ، بولۇپم ق

ئۇ، بىر قانچه . ىئاڭلىماسلىققا يول قويمىد زارىنى–بالىالرنىڭ ئاھ نارهسىده

ئوت ئىچىگه يهنه قايتـا كىـرگهن،  بالىنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىپ، دهھشهتلىك

قۇتۇلدۇرۇشــقا جېنىنــى  كېلهچهكنىــڭ ئىگىلىرىنــى–ئــۇ يهنه شــۇ بــالىالرنى

  .قېتىم زالدىن چىقالماي قۇربان بولغانىدى–2تىككهن ئهمما 

مېنىــڭ موســكۋا خىيــاللىرىم، مۇنــداقچه قىلىــپ ئېيتقانــدا، ئاشــۇ 

مىلـلهت –ئـۇ، مېنـى ئىلمىـي بولـۇش، ۋهتهن. ئىـدى دوستۇمنىڭ خىياللىرى

ــكه ــىپ ئۆگىنىش ــدا تىرىش ــۇنداقال  يولى ــدىگهن، ش ــۇنجىئۈن ــى  رۇس ت تىل

پهزىـلهت، تۇرمـۇش –ئهخـالق دهرسىنى بېرىپ، مېنى ئـۆگىنىش ئۇسـۇلى ۋه

ئاكــام ئىــدى،  تهرتىپــى شــۇنداقال غــايه بىــلهن تهربىــيىلىگهن دوســتۇم ھهم

ياخشـىلىقلىرىغا  قىلغان ياردهملىرىنى ئويلىسام، ئۇنىـڭ قىلغـان ئۇنىڭ ماڭا

–ئــۇ، ھهممىــگه قىــزغىن، ئوچــۇق. قايتۇرالمىغانلىقىمغــا ئېچىــنىمهن جــاۋاب
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 مهنــپهئهتكه كــۆز قىزارتمــايتتى، كهســكىن–پايــدا. يــورۇق مۇئــامىله قىالتتــى

  .مىجهزلىك، جۇشقۇن، كۆتۈرهڭگۈ روھلۇق ياش زىيالىي ئىدى

 ئۇنىۋېرسـىتېتىدايىلى مهركىزىي مىللهتـلهر –1981مهن ئۇنىڭ بىلهن 

ـــى  ـــۇ، مهكتهپتىك ـــقانىدىم، ئ ـــدىالتونۇش ـــڭ  چاغ ـــۈل ئوقۇغۇچىالرنى پۈتك

ھۆرمىتىگه ئېرىشكهنىدى، ئۇ، ئۆزىنىڭ ئالىيجاناب پهزىلىتى، چىقىشقاقلىقى 

ئۇنىـڭ ئـۆچمهس ئىزلىـرى پۈتكـۈل  .بىلهن ھهقىقىي ھۆرمهت ئىگىسى ئىـدى

ــىنجا ــهھهرلىرىدىمۇش ــڭ ش ــى ئۆلكىلهرنى ــا ئىچك ــدى ڭ ھهتت دۆلهت ۋه . قال

ــۈر ــدىن تۆم ــاپتونوم رايونىمىزنىــڭ رهھبهرلىرى ــۇر ئ  ،داۋامهت شــىنجاڭ ئۇيغ

 قاتـارلىقالر دوسـتۇمنىڭ ۋاقىتسـىز باھـاۋۇدۇنئابلهت ئابدۇرېشىت، قهييـۇم 

چــۈنكى ئۇنىــڭ خىــزمهت تــاالنتى، قــابىلىيىتى، . ۋاپاتىغــا مــاتهم بىلــدۈردى

   .پهزىلىتى ئۇالرنى قايىل قىلغانىدى–القئهخ

مهن دوستۇمنىڭ پاجىئهسىدىن كېـيىن ھاياتنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى 

ئهجدادلىرىمىز . دېمهك، ھاياتلىق تارىخ ھهم رېئاللىقتۇر .تېخىمۇ چۈشهندىم

ــارىخنى  ــۈرۈپ ت ــتىن كهچ ــۈنلهرنى باش ــاللىق ك ــايغۇ، خۇش ــۇنداق ق ئهنه ش

مىللىتىمىزنىـڭ . تـارىخنى يـارىتىۋاتىمىز بىلهنياراتقان، بىزمۇ ئۆز دهۋرىمىز 

تهرى، جاپـالىق ھايـات مۇساپىسـى، ئهمگىكـى ئهنه شـۇنداق بىـز ھهم  -قان 

  .ياراتقانىدى پهخىرلىنىدىغان، ھهم ئېچىنىدىغان تارىخىمىزنى

ئىشــالرنىڭ ھهممىســى تــارىخ بهتلىــرى ئارىســىغا كىرىــپ  تۇنۇگــۈنكى

نـى ئـوغالنالر، ئالىيجانـاب –، نـىقهدىـردان دوسـتۇممۇ مېنىڭ ئاشۇ. كهتتى

شـۇڭا، . تارىخ قۇرلىرى ئارىسىغا كىرىـپ كهتتـى ئىنسانالر ھهتتا مهلئۇنالرمۇ

ياشــلىق  -ئىپتىخـارلىق بهتلىرىمــۇ، قــان  بىـز تــارىخنى ئهسلىســهك، ئۇنىــڭ

ئۇ بىزگه نهپـرهت ۋه قـايغۇ . سورىساقكهچۈرۈم بىز تارىختىن . بهتلىرىمۇ بار

ئالـداش مـۇمكىن، لـېكىن  بېرىـدۇ، ئـۇنى ۋاقىتلىـق جاۋاب بىلهنالنىدالىرى 

دېمهكچـــى بـــولغىنىم شـــۇكى، بۈگـــۈن بىـــز  !مهڭگۈلـــۈك ئالـــداش ئهمهس

بىلمهكچـى بولسـاق، تارىخىمىزغـا  ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىنى ھهقىقىي يوسۇندا

جۈملىدىن ياۋروپالىقالرنىڭ رۇسالر خهنزۇالر، ! مۇراجىئهت قىلىشىمىز كېرهك
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مېـنىڭچه، . كېـرهك ش، سۆيۈش روھىنى ئۆگىنىشـىمىزئۆز تارىخىنى قهدىرله

باشــقىالرنى  تــارىخىمىزنى قهدىرلىگىنىمىــز، ســۆيگىنىمىز دهل ئــۆزىمىزنى ۋه

 قىسقىســــى، ئۆزىمىزنىــــڭ. قهدىرلىگهنلىكىمىــــز ھهم ســــۆيگهنلىكىمىزدۇر

ــاق،  ــۈن تهييارلىيالمىس ــېلهچهك ئۈچ ــۆزىمىزنى ك ــهك، ئ ــى بىلمىس كىملىكىن

شۆھرهتلىك ئاشۇ ئهجدادلىرىمىزنىڭ روھىنى مهڭگۈ خوش –تارىختىكى شان

–قىاللمايمىز، بىز دهسلهپ، تۆپىسىده ناخشا ئېيتىپ، ئۇسسۇل ئويناپ، بىر

 رېكـورتىبىرىمىزگه ئورا كوالپ، شهخسىيهتچىلىك، تهخسىكهشلىكته دۇنيـا 

ــــن ــــاۋاتقان زېمى ــــپ ياش ــــلهن  يارىتى ــــانلىرى بى ــــدادلىرىمىزنىڭ ق ئهج

ئهۋالدلىرىمىزنى تهقـدىر ئهڭ  سۇغۇرۇلغانلىقىنى بىلمىسهك، چوقۇم بىزنى ۋه

  .قامچىاليدۇ ئاياۋسىزپاجىئهلىك رهۋىشته 

ـــارامىزىن. تارىخشۇناســـى، پهيالســـوپى م رۇس مهشـــھۇرخـــۇددى   ك

ئۆلـــۈكلهرنى ئويغـــاتقۇچى، تـــارىخ كېپهنلهرنـــى يىرتىـــپ، «: ئېيتقانـــدهك

قۇيغــۇچى، تىلالرغــا ســۆز بهخــش ئهتكــۈچى،  قهلــبلهرگه ھايــاتلىق قېنىنــى

ياراتقۇچى، ئۆتۈپ كهتكهن ئهسىرلهر  ھهشهمهتلىك سهلتهنهتلهرنى قايتىدىن

ئـاپتورلىرى بىـلهن كـۆز ئالـدىمىزدا  زىلزىلىلىرىنى پۈتكـۈل ھاياجـانلىرى ۋه

ــۇنلىرىن ــاتىمىز مهزم ــپ، ھاي ــان قىلى ــدۇر ىناماي ــز . كېڭهيتكــۈچى مۆجىزى بى

زامانالرنىــڭ  ئۇنىــڭ مهنىــۋى قــۇدرىتى بىــلهن بــارلىق ئۆتــۈپ كهتــكهن

ــلهن گــاھ ســۆيۈپ ــۇالر بى ــولىمىز، ئ ــنهپهس ب ــدهم ۋه ھهم ــادهملىرىگه ھهم  ئ

تۇرۇپ، گاھ كۆيۈپ تۇرۇپ، قهلبىمىزنـى رىغبهتلهنـدۈرگۈچى ھېسـلىرىمىزغا 

ىك بـولىمىز ۋه بۇالرنىـڭ بهرگـۈچى تۈرلـۈك ۋهقهلهر دۇنياسـىغا شـېر ئوزۇق

  .»پايدىلىق ئىكهنلىكىنى ئويالنماي تۇرالمايمىز ھهممىسىنىڭ

تارىخ، ئىنسانىيهت تهرهققىيات تارىخىنىڭ كېسهللىك ۋارىقى ئهمهس، 

ۋه خۇشــاللىقلىرى، غهلىبىلىــرى، مهغلــۇبىيهتلىرى،  ئۇنىڭــدهۋرلىرىبهلكــى 

ڭ شـىددهتلىك يارىتىش قـۇدرىتى، جاسـارهت ۋه خىيـانهت، ئـاق ۋه قارىنىـ

  .ھېكايىلهر پۈتۈلگهن كۈندىلىك خاتىرىدۇر توقۇنۇشلىرى ھهققىدىكى

ســاۋاقلىرىنى يهكــۈنلهپ، كــېلهچهك –تــارىخ ئهجــدادالرنىڭ تهجــرىبه
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ئۈچـۈن  مهنپهئهتىئاتىغان ئادهملهرگه ئهينهك، ئۆز شهخسىي  ئۈچۈن ئۆزىنى

لغـۇچى مىللىتىنى دهپسهنده قى–سۆيۈملۈك بولغان ۋهتهن ئانىسىغا ئوخشاش

  !ھۆكۈمىدۇر مۇناپىقالر ئۈچۈن جازا

  !شۇنداق، تارىخ ئاجىزالرنىڭ كۆز يېشىغا ئىشهنمهيدۇ

  

  يىپهك يولىدىكى ھاممالالر

قىرغىزالر توغرىسىدا سۆز بولغاندا، چوقۇم ئالـدى بىـلهن ھهر قانـداق 

ۋه ماناسنىڭ تهڭداشسـىز  ئىپوسى »ماناس«كىشىسىنىڭ خىيالىغا  چهت ئهل

. شۇنداقال ئىنسـانپهرۋهرلىكى كېلىـدۇ كۆڭۈللۈكىباتۇرلۇقى، مهردلىكى، تۈز 

روھــى قىرغىــز خهلقىــگه ئهســىرلهردىن بۇيــان ســاغالم  مانــاس ھهقىقهتهنمــۇ

، مهردانه مىجهزنـى بهخـش ئېتىـپ، قىرغىـز كۆڭۈل ئاقروھىيهت، ئهركىن، 

ئهنئهنىسـىنىڭ بۈگـۈنگىچه  ىـيمىللىي روھىي، مىللىـي پسىخىكىسـى ۋه مىلل

قىيــاپهت بىــلهن  ئۇلىشىشــىغا ۋه بۇنىڭــدىن كېيىنكــى ئهســىرلهرگه يــېڭىچه

قىرغىز خهلقـى » ماناس روھى«قىسقىسى، . زېمىن ياراتتى مهنىۋىكىرىشىگه 

خهلقلهرنىــڭ مهنىــۋى دۇنياســىنى ئهڭ ئېســىل،  تــۈركىيجۈملىــدىن بــارلىق 

  .دىئالىيجاناب روھ ۋه خىسلهتلهر بىلهن سۇغۇر

دۇنيانىـڭ ! ھه−نام جهزبىداريېقىملىق ۋه  نېمىدېگهن! قىرغىزىستان

» مانـاس روھـى«خهرىتىسىنى قايتىدىن سىزىشقا مهجبۇر قىلغـان  سىياسىي

باغالنغـان بولغاچقـا،  چهمبهرچـاسدېگهن مهزكۇر نـام بىـلهن  قىرغىزىستان

قىرغىـز ئىككـى نـامنى تىلغـا ئالغانـدا، كـۆزلىرىگه  ھهر قېتىم كىشىلهر مۇشۇ

ــالىي ــايىف خهلقىنىــڭ ئهســىرىمىزدىكى ئ ــۇلبهك، تۇقانب ، ســىدىقبىكوف تۈگ

. ئېسـىل ئـوغالنلىرى كېلىـدۇ قاتـارلىق ئاتايىفۋه ئهسقهر  ئايتماتوف گىزڭچى

مانـــاس  بۇالرنىـــڭ ئهڭ ئېســـىل خىســـلهتلىرىنىڭ بىـــرى، خـــۇددى ئاشـــۇ

 نىدوستلۇق، كۆيۈمچانلىق، سهمىمىيلىك ۋه تهڭ بـاراۋهرلىك«خىسلىتىدهك 

بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ مهزكــۇر خىســلهتلىرىدىن بۈگــۈنكى كۈنــده  »قهدىــرلهش
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نىـڭ  »مانـاس دۆلىتـى«ئېلىۋاتقان ئادهملهر قاتارىدا ئهلۋهتته مهزكـۇر بهھر 

ــىھمې ــۇرۇپ،  مىن ــق ت ــدا ۋاقىتلى ــانۇنلۇق ھال ــدا ق ــۇ ئهل تۇپرىقى ــۇپ، ب بول

ــۇش ۋه ــارهت، قۇرۇل ــقا  تىج ــىپلهرباش ــز  كهس ــۇغۇللىنىپ، قىرغى ــلهن ش بى

تېگىشلىك تۈرده ئـۆز تـۆھپىلىرىنى  ئېلىنىڭ ئىقتىسادىي تهرهققىياتى ئۈچۈن

باشـالپ قىرغىزىسـتان بىـلهن  يىلىـدىن–1991قوشۇۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ بار، 

قويۇلغانـدىن كېـيىن، بـۇ  كۆلهمـده يولغـا–جۇڭگو ئوتتۇرىسـىدا سـودا كهڭ

ئۇيغــۇر ئهلــگه كېلىــپ تىجــارهت قىلىــش دولقــۇنى قوزغالغانــدا، كــۆپلىگهن 

 خــۇددى قىرغىــز خهلقىــگه. تىجــارهتچىلهر بــۇ يهرگه كېلىشــكه باشــلىدى

ــاق  ــلهن ســۇغۇرۇلغان، ئ ــي دۇنياســى ئىنســانپهرۋهرلىك بى ئوخشاشــال روھى

كۆڭۈل، تىرىشچان، جاپاكهش ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مىللىي پسىخىكىسىدا ئاشـۇ 

   !ئهۋالدلىرىدا بار بولغان خىسلهتلهرنىڭ ھهممىسى بار ئىدى ماناس

ــلهن ســابىق –90 ــو بى ــن باشــالپ جۇڭگ ــاقى  ســوۋېتيىلالردى ئىتتىپ

سودىسى  چېگرائهگىشىپ،  تهرهققىياتىغامۇناسىۋهتلىرىنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى

ئارىســىدىكى  ۇرىيهتلىرىھــجۇمبىــلهن ئوتتــۇرا ئاســىيا  جۇڭگــو. ئهۋج ئالــدى

ــلهن ــاتى بى ــۈمهت سودىســى شــهكلىدىن  ســودىنىڭ تهرهققىي ــارهت ھۆك تىج

، بىشـــكهك، ئالمائاتـــاهكلىگىچه تهرهققىـــي قىلىـــپ، شهخســـىي ســـودا شـــ

كىچىـك شـهھهرلهرده –قاتارلىق چوڭ يهركهت، چىمكهنت، ئوشتاشكهنت، 

ۋه تــوپ  مهخســۇس شــىنجاڭلىق تىجــارهتچىلهر ئۈچــۈن يهرمهنــكه بــازارلىرى

 مهشـــھۇرلىرىبـــۇ بـــازارالر ئىچىـــده ئهڭ . تـــارقىتىش بـــازارلىرى ئېچىلـــدى

 بولـۇپ، بهش »تۇر بـازار« بىشكهكتىكىبىلهن  »باراخولكا« ئالمائاتادىكى

بهش –تـۆت. يىلدىن بۇيان بۇ بازار بـۇ دۆلهتـلهرگه چـوڭ پايـدا يهتكـۈزدى

ــاز  يىلــدىن بۇيــان ئۇيغــۇر تىجارهتچىلهرنىــڭ قهدىمــى يهتمىــگهن جــايالر ئ

ئـۆتكهن كۈنلهرمـۇ ناھـايىتى كـۆپ بولـۇپ، نۇرغۇنلىغـان  بېشـىدىن. قالـدى

، قېپقالـدىرىلىرى ئوتتۇرا ئاسـىيا شـهھهرلىرىده قهب ئۇيغۇر قېرىنداشالرنىڭ

ـــده  نۇرغۇنلىغـــان قېرىنداشـــالرنىڭ ـــده، ئوچـــۇقراقى يۈرهكلىرى بهدهنلىرى

كالتهكلىرىنىڭ جاراھهت ئىزلىـرى –باندىتالرنىڭ رهھىمسىز مۇشت–بۇالڭچى
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ــدى ــدا. قال ــز تارىخى ــان قېرىنداشــالر خهلقىمى ــۆرۈپ  قانچىلىغ ھېچقاچــان ك

 ئامېرىكـــا دوللىرىنـــى. شـــكه مۇيهسســـهر بولـــدىباقمىغـــان پـــۇلالرنى كۆرۈ

كۆتۈرۈپ يۈرهلهيدىغان، ھهر قانداق سـورۇندا مهيدىسـىنى تىـك  چامادانالپ

تۇتۇپ، مهردانه ماڭااليدىغان، ئهڭ ئىلغار، دۇنياۋى ماركىدىكى پىكـاپالرنى 

قېـتىم ئالماشـتۇرۇپ ھهيدىيهلهيـدىغان، زۇڭتـۇڭالر ياتىـدىغان  ھهپتىده بىر

ــــالىي ــــدى انخــــانىالردامھمې ئهڭ ئ ئهپسۇســــكى، بــــۇ . ياتااليــــدىغان بول

تۇيۇقسـىز كهلـگهن بـۇ ئـامهتتىن گـاڭگىراپ  بهزىلىـرى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ

 كۈرمىڭلىغـانقېلىپ، ئۆزلىرىنىـڭ جاپـالىق كـۈنلىرىنى، خهلقىمىـز ئىچىـده 

كهچۈرۈۋاتقـانلىقىنى ئېسـىدىن  ئادهملهرنىڭ موھتاجلىقتا سېرىقتال تۇرمـۇش

ھهقىقىـي قىممىتىنـى  ئـۇالر پۇلنىـڭ. رىنى قالتىس چاغلىدىچىقىرىپ، ئۆزلى

ــمانىي ــى ۋه جىس ــۇپ، روھ ــى تون ــڭ قهغهز تهرىپىن دۇنياســى  ئهمهس، ئۇنى

ــان  ــلهن قاپالنغ ــهللىك بى ــىلىرىنىڭ رۇسكېس ــتىغا پاھىش ــرى ئاس  ئهۋرهتلى

تۇتــامالپ قىســتۇرۇپ قويــۇپ، ئــۆزلىرىنى خــۇددى ھاياتنىــڭ مهنىســىنى 

كـۆز قىلىشـىپ، ئامېرىكـا –بىـرىگه كـۆز–بىر. ھېس قىلىشتى چۈشهنگهندهك

. ئېرتتــى، قــوللىرىنى ســۈرتتى پىشــاپىنىدوللىرىنــى كۆيــدۈردى، ئارقــا 

ــىش  ــارا دۈشمهنلىش ــۆز ئ ــك، ئ ــق، مهنمهنچىلى ــى، نهده بۇزۇقچىلى قىسقىس

 -ھهتتا پۇل تـۆلهپ بىـر . يۈردى بولسا، شۇ يهرده ئۇالرنىڭ پۇللىرى ئۇچۇپ

پۇخادىن چىقىـپ، پۇلنىـڭ  ىلىق زهربه بېرىپبىرىگه باشقىالرنىڭ قولى ئارق

تۈپهيلىـدىن مهنىـۋى  ، ئىشسىزلىققسۇزلۇقويكۈچىنى كۆرگهن نوچىلىرىمىز 

قىزلىرىمىزنــى  ۋه مــاددىي جهھهتــتىن خارالنغــان قانچىلىغــان يــاش ئۇيغــۇر

  .ئالداپ، ئاخىرى ئۇالرنى ئىپالسلىق كوچىلىرىغا ئىتتىرىۋهتتى

 مهھهل گۈركىرىگهن بۇ بىر قىسـىميىللىرىدا بىر –90ئهسىرنىڭ –20

ــۈزۈك  ــاكى ت ــدىغان ي ــمىنى يازالماي ــى ئىس ــڭ كۆپىنچىس تىجارهتچىلىرىمىزنى

جاھىـل ئـادهملهر ئىـدى، –مهكتهپ تهربىيىسـى كـۆرمىگهن نـادان باشالنغۇچ

ــدىرىمىزنىڭ ــك،  تهق ــى نىيهتلى ــولالر ياخش ــداق ي ــرى، مۇن ــك يې پاجىئهلى

تى يـاكى چۈشـمهي، ئهكسـىچه ئـازراق چۈشـ خهلقپهرۋهر ئادهملهرنىڭ قولىغا

167



 
 

 خىياللىرى موسكۋا جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

ئـاقىۋهتته، . چۈشـكهنلىكى ئىـدى قارا نىيهت، جاھىلالرنىڭ قولىغا بهكـرهك

مائارىپ ئىشلىرىنىڭ گۈللىنىشى –ساخاۋهت ۋه مىللهتنىڭ مهدهنىيهت -خهير 

لـېكىن . غايىب بولدى سۈرئهتته تېزئۈچۈن ئىشلىتىلمىگهن بۇ پۇلالر شۇنچه 

تاپقــان  مــۇ بــاركى، ئــۇالر ئــۆز نۆۋىتىــدهيهنه شــۇنداق ئېســىل ئوغالنلىرىمىز

ــپ ــڭ مائارى ــۇللىرىنى خهلقىمىزنى ــالم–پ ــاك ئىس ــلىرى ۋه پ ــيهت ئىش  مهدهنى

ئهخالقى تهربىيىسـى، ئـاپهتكه ئۇچرىغـان قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ تۇرمۇشـى، 

  .ئۈچۈن سهرپ قىلىپ، خهلقىمىزنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشتى يېسىرالر يېتىم

ھـازىر . ىجارىتى يهنىـال داۋامالشـماقتابۈگۈنكى كۈنده ئوتتۇرا ئاسىيا ت

ئهمـدى ئـادهملهر ئاشـۇ چـاغالردىكى . ئۇنداق كۆپ پايدىالر يوق بۇرۇنقىدهك

ــۇلالرنى  ــدى مۇىچۈشــىدپ ــۇپ قال ــۆرهلمهس بول ــالال ياخشــى نىيهتلىــك . ك ئ

  .نېسىپ قىلغاي ئادهملهرنى كۆپلهپ پۇل تېپىشقا

 رۇسىيهكلىپى، ته ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭمهن قىرغىزىستان دۆلهت مىللىي 

قوشۇلۇشــى بىــلهن  ئىنســتىتۇتىنىڭئاكادېمىيىســى شهرقشۇناســلىق  پهنــلهر

ــپ ــتانغا كېلى ــنى  قىرغىزىس ــات، ئۆگىنىش ــي تهتقىق ــۈش ۋه ئىلمى دهرس ئۆت

ۋهتهنداشلىرىمنىڭ بېشىغا كهلگهن قىسـمهتلهرنى  داۋامالشتۇرۇش جهريانىدا

شــهھىرىنىڭ  بىشــكهكئويغــا پــاتتىم،  ئــۆز كــۆزۈم بىــلهن كــۆرۈپ، چوڭقــۇر

جايالشــــــقان،  كوچىســــــىغا سوۋىتىســــــكىيشــــــىمالىي تهرىپىــــــدىكى 

ــى  ــېلىش بازىس ــازلىق دهم ئ ــاياھهتچىلهرنىڭ ي ــورنى(س ــۈزهل) ئ ــان گ  بولغ

باغچىنى قىرغىزىستان ھۆكۈمىتى مهخسۇس شىنجاڭلىق تىجارهتچىلهر ئۈچۈن 

ــوپ ــكهن ت ــۇرۇپ بهرگهنى ــازىرى قىلىــپ ق ــارچه ســېتىش ب ــارقىتىش ۋه پ . ت

، ياپيېشىل ئورمان بىلهن قاپالنغان بۇ باغچىغا كىرگهن كىشـى ھاۋاسى ساپ

ھهمـمه ياقتـا . دىيارىغـا كهلگهنـدهك بولـۇپ قالىـدۇ گويا بىر كىچىك ئۇيغۇر

. ئۇيغــۇر تائاملىرىنىــڭ ھىــدى پــۇراپ، ئۇيغــۇر ناخشــىلىرى يــاڭراپ تۇرىــدۇ

ئاڭلىنىــپ، كىشــىلهرنىڭ  شــۇنىڭدهك بهش ۋاق يېقىملىــق ئهزاننىــڭ ئــاۋازى

ــاي ــىزناھ ــانلىقىنى كۆرىس ــا ماڭغ ــدىراش نامازغ ــۇ يهر . ىتى ئال ــى، ب قىسقىس

» تــۇر بــازار«مهن . ئاجايىــپ قاينــام تاشــقىنلىق، ئــۆزىگه خــاس بىــر دۇنيــا
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ھهسسىدارلىق شـىركىتىنىڭ بـاش دىرېكتـورى، تـارىخ پهنلىـرى دوكتـورى، 

ئـازاده ئىشخانىسـىدا ئولتـۇرۇپ، ئۇنىـڭ  جىرغالبهكنىـڭتـۇردى  پروفېسسور

  .سۆھبهتلهشتىم زغىنبىلهن قى

تــۇر « بىشــكهكقىرغىزىســتان بــويىچه ئهڭ چــوڭ ھېســابالنغان بــۇ −

ئـۇ ھاياجـان  دېـدى−يىلـى تهسـىس قىلىنغانىـدى، 1993– بـازىرى »بازار

بــۇ بــازار قۇرۇلغانــدىن بۇيــان پۈتكــۈل −داۋامالشــتۇرۇپ،  بىــلهن ســۆزىنى

ــۇرا ئاســىيا، شــىنجاڭ ــۈر ئوتت ــونى، شــۇنداقال ت ــاپتونوم راي ــۇر ئ كىيه، ئۇيغ

بــازار بىــر قــانچه يىلــدىن بۇيــان . ســهئۇدى ئهرهبىســتانالرغا داڭقــى كهتتــى

ــىنى ــلهر بىرلهشمىس ــتهقىل دۆلهت ــىيا ۋه مۇس ــۇرا ئاس ــانائهت  ئوتت ــك س يېنى

ۋه  مىليــون ســوم بــاج 40بىــز يىلىغــا دۆلهتــكه . مــاللىرى بىــلهن تهمىنلىــدى

 .مىـڭ سـوم 500ھهر ئايـدا كىرىـدىغان سـاپ پايـدا . تاموژنا بېجى تـۆلهيمىز

بىلىشىمچه، مهملىكىتىمىزده يىلدا دۆلهتكه مۇنداق ساپ پايدا يهتكۈزىدىغان 

  .دېدى−بىزنىڭ مۇشۇ شىركىتىمىزدۇر،  پهقهتال ئورۇن

بــازىرى  »تــۇر بــازار«، مهلۇمــاتىچهئاكىنىــڭ  جىرغــالبهكتــۇردى 

ــۆت ــان ت ــڭ  ئېچىلغ ــۇر تىجارهتچىلهرنى ــى ئۇيغ ــۇ يهردىك ــان ب ــدىن بۇي يىل

 160كهلتــۈرگهن ســاپ پايدىســى تهخمىــنهن  ۇرىيىتىگهھــجۇمقىرغىزىســتان 

ــۇ. مىليــون ســومدىن ئېشــىپ كهتــكهن يهرده دائىملىــق تــۇرۇپ تىجــارهت  ب

يىغىلىپ، ئهسـلىدىكى  مىليون سوم 1قىلغۇچىالردىن ئۆز ئىختىيارى بويىچه 

تۆمـۈر  ئېگىـزدائىرىسـى گېكتـار  5بازىرىنىـڭ  »تـۇر بـازار«ئهتراپى ئوچۇق 

» تـۇر بـازار« يهنه بىـر مىليـون سـوم يىغىلىـپ. قورشـالغانبىـلهن  رېشاتكا

 ئېغىزلىق ماگىزىن قۇرۇلۇشى باشلىنىپ، بىـر قىسـمى پۈتـۈپ 36دائىرىسىده 

 150. بېكىتـى ياسـالغان ئاپتوبۇسمىڭ سوم يىغىلىپ  250. ئىشقا چۈشكهن

سـومغا _ ئۇنىڭدىن باشـقا يهنه . كىلوۋاتلىق گېنېراتور سېتىۋالغان 300 مىڭ

، ياغاچچىلىق، تىككۈچىلىكجارهتچىلهردىن يىغىلغان پۇل بهدىلىگه تى 250

رېمونتچىلىق، ئهۋرهز يولى قۇرۇلۇشى، چۆپ ئىشلهش، ماي زاۋۇتى قاتارلىق 

  .قويۇلغان يولغا كهسىپلهر
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ــى، − ــۇر خهلق ــۇغ ئۇيغ ــور، −ئۇل ــاش دىرېكت ــك ي ــدۇ ھۆرمهتلى دهي

ئــۇالر . ئېســىل خىســلهتلىرى بىــلهن قايىــل قىلــدى مېنــى ئۆزىنىــڭ كــۆپ−

ــتانغا  70ۋۇجــۇدى ۋه روھــى دۇنياســى  بىزنىــڭ ئاشــۇ پۈتكــۈل−قىرغىزىس

يىلــدىن بۇيــان بۇلغىنىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ مىللىــي ئهخالقــى، تىلــى، مىللىــي 

 ئهنئهنىســـىنى ئۇنتـــۇپ كهتـــكهن قىرغىزلىرىمىزغـــا مهزكـــۇر روھنـــى قايتـــا

ــدى ــك رول ئوينى ــلىك تۈرتكىلى ــىدا تېگىش ــتلهپ . تىكلىۋېلىش ــۇنى تهكى ش

ھهممه يهرنى ئۇيغـۇرالر «: خااليمهنكى، بىزنىڭ بهزى كىشىلىرىمىز ئۆتۈشنى

قـــاپالپ كهتتـــى، ئـــۇالر ئېلىمىـــزگه كېلىـــپ يهرلىرىمىزنـــى ئىگىلىۋالـــدى، 

سـوقتى –ماللىرىنى سېتىپ خهلقىمىزنـى قـاقتى سۈپهتسىز–جۇڭگونىڭ ناچار

ر، بـۇ چىققان بىمهنىلىك ۋه نـادانلىقتۇ بۇ، ئۇچىغا. دهپ زارلىنىدۇ »قىلدى

ئۇالرنىڭ تىجـارىتى ۋه . ئېسىلىۋالغانلىقتۇر پهقهت مهسىلىنىڭ بىر تهرىپىگىال

بىـلهن بىزنىـڭ تـۆۋهن تۇرمـۇش  ئېلىپ كهلگهن تـاۋارلىرى ئهلـۋهتته ئالـدى

ــتېمالچىلىرىمىزنىڭ  ــىدىكى ئىس ــاجىھئېسهۋىيىس ــلهن تىي ــلىق بى . باغلىنىش

ئۇيغـۇرالر  تقـانبهش يىلدىن بۇيـان كېلىـپ كېتىۋا–ئېلىمىزگه يېقىنقى تۆت

 .دېيهرلىــك، بــۇ يهرگه كېلىــپ ئولتۇراقلىشــىپ قــالغىنىمۇ يــوق ســاناقلىقال

شـــۇنداق دېگـــۈچىلهر بهلكـــى ئۇالرنىـــڭ ۋهتهنپهرۋهرلىـــك تۇيغۇلىرىنىـــڭ 

ـــك ـــرهك قانچىلى ـــه كې ـــى بىلمىس ـــده ئىكهنلىكىن ـــز . دهرىجى ـــڭ بى ئۇالرنى

ز ئـارا ھهقىقىـي دوسـتلۇق، سـهمىمىيلىك ۋه ئـۆ« كۈتىدىغىنىقىرغىزالردىن 

ئۇيغــۇرالر بىــلهن  ســۇلتاناي تــارىخچىمىز مهشــھۇربىزنىــڭ  »چۈشــىنىش

شىنجاڭلىق ئاتاقلىق  .قىرغىزالرنىڭ يېقىن تۇغقان خهلق ئىكهنلىكىنى يازىدۇ

قهدىمكـى  ئهپهنـدىمۇ قىرغىزالرنىـڭ ئهڭ بـايتۇرقىرغىز تارىخچىسـى ئهنـۋهر 

ـــابالنغان  ـــدادلىرى ھېس ـــۇنئهج ـــىته جيهنگ ـــڭ بىۋاس ـــلهن ئۇيغۇرالرنى  بى

ئارىلىشـىپ، بىرلهشـمه  دىڭلىڭالرنىڭمۇناسىۋهتلىك بولغان  ئېتنوگېنىزىگه

ــله ــدۇ قهبى ــانلىقىنى يازى ــاقى بولغ ــپاتاليدۇكى، . ئىتتىپ ــۇنى ئىس ــارىخ ش ت

ــلهن ئۇيغــۇرالر ــزالر بى ــان ئېتنىــك،  قىرغى ــانچه مىــڭ يىلالردىــن بۇي ــر ق بى

باغلىنىـپ  چهمبهرچـاسجهھهتـتىن  يهتئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىـ

بىرى بىلهن تۇتىشىپ  -بىر  دهريالىرى–ياشىغان، ئۇالرنىڭ زېمىنلىرى، تاغ
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ـــكهن ـــۇچىقى. كهت ـــاش ق ـــا ئوخش ـــڭ قىرغىزالرغ ـــۇ بىزنى كهڭ،  ئۇيغۇرالرم

 يىلى قىرغىزالرنىڭ بېشىغا ئېغىر پاجىئهلهر–1916ئاشۇ . خهلق ماندوستھمې

 مىڭــدىن ئــارتۇق ئاھــاله 100ۇپ چۈشــۈپ، قىرىلىــپ، خــانىۋهيران بولــ

تهرىپىدىكى ئۇيغۇرالر يېرىگه قېچىپ بارغانـدا، ئۇيغـۇرالر  تهڭرىتېغىنىڭ ئۇ

ئوزۇق، –تۈركۈملهپ ئىسسىق ئۆيلهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ ئاش–ئۇالرنى تۈركۈم

ــوت ــدى–ئ ــاردهم قىلغانى ــىچه ي ــڭ يېتىش ــپ، ئىمكانىيهتلىرىنى ــۆپ بېرى . چ

ھۆكۈمىتىنىـڭ  زېڭشـىن يـاڭئۆزلىرىمـۇ  ڭئۇيغۇرالرنىـ چاغـدائهمهلىيهتته ئۇ 

ناھـايىتى قىـيىن ئهھۋالـدا  ئاسـتىدا ئېزىلىـپ تۇرمۇشـى زۇلۇمىدهھشهتلىك 

تۈركۈمـــدىكى  ئۇيغۇرالرنىـــڭ يـــاردىمى بىـــلهن بىزنىـــڭ زور. ئۆتۈۋاتـــاتتى

 ئۇيغــۇرالر يېــرىگه مۇنــداق. خهلقىمىــز ھايــات قېلىــپ، تىرىكچىلىــك قىلــدى

ــۈملهپ ــاھلىن تۈرك ــپ پان ــپ بېرى ــاكى –1916ىش قېچى ــدىن ي –1944يىلى

، ۋهتهن كوپىراتسىيىلهشـتۈرۈشئىنقىالبـى،  ئـۆكتهبىر. داۋامالشتى يىلىغىچه

ماكــانلىرىنى –ۋهقهلهر كــۆپلىگهن قىرغىزالرنــى يهر، ئــۆي ئۇرۇشــى قاتــارلىق

ئۇيغـۇرالر . بېرىـپ پاناھلىنىشـقا مهجبـۇر قىلـدى تاشالپ، ئۇيغۇر يهرلىرىگه

. بىـــلهن مۇئـــامىله قىلـــدى رىھـــمې قېرىنداشـــلىققىرغىزالرغـــا دوســـتلۇق، 

تـــارىخىي  مېـــنىڭچه، قىرغىـــز خهلقـــى ھېچقاچـــان ئۇيغـــۇر خهلقىنىـــڭ بـــۇ

يهنه شـــۇ نـــۇقتىنى ئهســـكهرتىپ . ياخشـــىلىقلىرىنى ئۇنتـــۇپ قالمايـــدۇ

ــى  ــز خهلق ــيىن قىرغى ــدىن كې ــتهقىل بولغان ــتان مۇس ــۆتىمهنكى، قىرغىزىس ئ

دۆلهتـته . نچىلىققا دۇچ كهلـدىجهھهتتىن مهلۇم قىيى سىياسىي، ئىقتىسادىي

بهلكـى ئاشـۇ ئۇيغـۇر تىجـارهتچىلىرى . ئالدى ئىشسىزلىق، ئاچارچىلىق ئهۋج

نهپهر  120شـىركىتىمدىكى . ئىـدى بولمـاس »تـۇر بـازار«بولمىغان بولسـا، 

قىيىنچىلىققـا دۇچ كـېلهر  خىزمهتچى ئىشسـىز قېلىـپ ئـائىلىلىرى قانچىلىـك

ئـارتۇق ئـادهم  دىـن 500ا تۇرۇۋاتقـان ئۇنىڭدىن باشقا، ئاشۇ جايد! ئىدى ؟

ــزدهپ  ــان ئى ــپ، ئىــش ۋه ن ــىز قېلى ــۇئىشس ــدى نهلهردىم ــۈرهر ئى  !ھه ؟−ي

» تۇر بـازا«دېمهك، ! ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى قانداق كۈنلهرنى كۆرهر ئىدى ؟

دىكى ئاشـۇ ئۇيغـۇر تىجـارهتچىلىرى ئـۆز ئهمگهكلىـرى بىـلهن ئاشـۇ نهچـچه 

بولمىغـان بولسـا،  »تۇر بازار«ىدۇ، ئهگهر بالىالرنى قۇتۇلدۇرۇۋات يۈزلىگهن
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. مىليـون سـوم كىـرمىگهن بـوالتتى 40خهزىنىسـىگه ھهر يىلـى  ھۆكۈمهتنىڭ

قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقـان بۈگـۈنكى كۈنـده يىلىغـا  قىرغىزىستان دۆلىتى

مهن . ياخشـى ئىـش شـىۈچۈشخهزىنىسـىگه  مىليون سوم بولسىمۇ دۆلهت 40

كهلـگهن ئۇيغـۇر تىجـارهتچىلىرى  خهلقـى ۋه بـۇ يهرگه ئۇيغۇرئوياليمهنكى، 

ئۆزلىرىنىــڭ ئهمگهكچــانلىقى، تىرىشــچانلىقى، جاپاكهشــلىكى، شــۇنداقال 

ئوخشاشـال قىرغىـز  ئىنسانپهرۋهرلىكى بىلهن بۈگۈن يهنىال شـۇ تـارىختىكىگه

سـېلىۋاتىدۇ  ئهگهر ئـۇالرنى زىيـان. خهلقىگه پايـدا يهتكۈزۈۋاتىـدۇ، خـاالس

 .بېرىشــكه تهييــارمهن جــاۋابســا، مهن ئۇنىڭغــا ھهر قاچــان دېگــۈچىلهر بول

غا كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ  »تۇر بازار«زىمىستان كۈنلىرى  -ئهگهر كىمكى قىش 

–جايلىرىنى بىر كۆرسـه ھهممىنـى چۈشـىنىدۇ، بـۇ بىچـارىلهر كـېچه تۇرغان

سوغۇقتا تاالدا ماللىرىنىڭ ئۈستىده يېتىپ، سوغۇقتا  گرادوسلۇق 20كۈندۈز 

قـوللىرى –نۇرغۇنلىرىنىڭ پۇت. قىلىشىدۇ تىترهپ تۇرۇپ تىجارهت پجاقىلدا

ئۇالرنىڭمــۇ . گىرىپتــار بولغــان كهتــكهن، ھهر خىــل كېســهللهرگه ئۈششــۈپ

ئانىلىرى بار، ئۇالرمـۇ ئـادهم، لـېكىن ئـۇالردىكى  -بالىلىرى، ئاتا  -خوتۇن 

همما ئ. توڭالتمايدۇ جاپادىن قورقمايدىغان رىقابهت ئېڭى ھېچقاچان ئۇالرنى

ئىچىـپ  بىزنىڭ قىرغىزلىرىمىز بولسا، ئىككـى تهڭـگه تاپسـا ئۇنىڭغـا ھـاراق

 تاپقـان پـۇلى ھـاراق بهزلهرنىڭ. يۈرۈشىدۇمهست بولۇپ، جېدهل چىقىرىپ 

 .ئۇنداق سوغۇقتا تۇرۇپ پۇل تېپىشقا ئهلـۋهتته چىدىمايـدۇ. تۈگهيدۇ بىلهنال

ۇرنىـڭ ئىچىـده مىڭـدىن ئـارتۇق ئۇيغ رۇشـلۇقۇتدا دائىملىـق  »بـازار تۇر«

. ئۇچرىتىســىز همك–كهمــدىنھــاراق ئىچىــپ، مايمــاق دهسســىگهن ئــادهمنى 

ـــاز ئوقۇيـــدۇ ھهممىســـى دېگـــۈدهك بهش ۋاق باشـــقىالرنىڭ ھهققىنـــى . نام

 تــى 80%ئۇالرنىــڭ . قىلىــدۇ ئادىــل بولۇشــنى تهلهپ. يهۋېلىشــتىن قاچىــدۇ

–دېگۈدهك ئىسـمىنى يازالمايـدىغان ساۋاتسـىزالر بولسـىمۇ، لـېكىن تهرتىـپ

ئىناۋىتىنى  دۆلهتنىڭ–، تهشكىلچانلىقنى، مىللهتئادهمگهرچىلىكئىنتىزام، 

ھـۆرمهت ھېسسـىياتى بىـلهن قارايـدۇ،  خهلقىـگهقىرغىـز . ساقالشنى بىلىـدۇ

ڭ يــامىنى ئه. ئهممــا ئــۇالر تۇرمۇشــتا ھهر خىــل قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كېلىــدۇ

سـاقچىلىرىمىزمۇ ( بىر قىسىم يامان نىيهتتىكـى ئـادهملىرىمىز شۇكى، بىزنىڭ
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بـــۇ . قىلىۋالغـــان ئـــوبيېكتى نـــدۈرۈشۈئئـــۇالرنى قورقۇتـــۇپ، پـــۇل ) بـــار

ساقچىالرنىڭ قوپال مۇئامىلىسىگه ئـۇچراپ  تاالڭغا ھهتتا–سودىگهرلهر بۇالڭ

باشتىن كهچـۈرگهن  ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىسى، بىزنىڭ قىرغىز ئېلىده. تۇرىدۇ

  .ياخشى ۋه يامان كۈنلىرى بار، دهپ ئوياليمهن

ــكه ئهڭ  ــۇ دۆلهت ــده ب ــدهك، ئۇيغــۇرلىرىمىز ئىچى ــۇردى ئاكــا ئېيتقان ت

تۇيغــۇالر بىــلهن كېلىــپ، كــۆڭلى رهنجىــپ، يامــان  ۋه ئىســتهكلهرياخشــى 

ھهتتا قىممهتلىك جانلىرىـدىن . ئهمهس تهسىراتالر بىلهن كېتىدىغانالرمۇ ئاز

ــا ــانبىگۇن ــۈز مىڭلىغ ــانالرمۇ، ي ــى ئىشــهنچ  ھ جــۇدا بولغ ــا دوللىرىن ئامېرىك

تۈپهيلىدىن قىرغىزىستان شىركهتلىرىگه ئۆتكۈزۈپ قويۇپ، ئالدىنىپ قېلىپ 

–قالمـاي ئـاچ پۇلىنى يا مېلىنى ئااللماي ۋهيران بولۇپ، خهجلهيدىغان پۇلى

 پــــۇل ھۆكــــۈمهت(يالىڭــــاچ، كوچىــــدا قېلىــــپ، شــــىنجاڭغا قايتالمــــاي 

ىرىنىڭ بولغاچقا، ئهگهر ئۇالر بارسا قولغـا ئېلىـپ قـانۇن جازاسـىغا شىركهتل

  .، سهرگهردان بولۇپ يۈرگهنلهرمۇ يوق ئهمهس)ئۇچرايدۇ

سۆزىنى ئاڭالۋاتقىنىمدا كۆز ئالـدىمغا  جىرغالبهكنىڭدىرېكتور تۇردى 

بىر كۈنى ئاتۇشتىن چىققان بىر ئـاغىنهم مېنـى بىـر . كهلدى يهنه بىر مهنزىره

يهتـته ۋهتهندىشـىمىز –ئـۆيگه كىرسـهك ئـالته. بـاردى ئېلىـپ مانغاھمېيهرگه 

. پاراڭلىشـىپ ئولتـۇرۇپ خېلـى چىقىشـىپ قالـدۇقيـېگهچ ئولتۇرۇپتۇ، تائام 

قايتـا سـوراپ –يۇرتىنىڭ ئهھۋالىنى قايتا بۇالرنىڭ ئىچىده بىرى ئاغىنهمدىن

ــى ــپ. كهتت ــا بېرى ــاغىنهم يۇرتق ــۈنكى ئ ــر  چ ــى بى ــتىچهكهلگىل ــۇپ  ھهپ بول

. يىغـالپ كهتتـى بىـر دهمـدىن كېـيىن ھېلىقـى كىشـى ئېسـهدهپ. نىدىقالغا

. باشـلىدى ئۇنىڭ يىغلىغىنىنى كۆرگهن باشقىالرمۇ ئۆزىنى تۇتالماي يىغالشقا

 مهن ھهيرانلىـــق ۋه. ئـــۆي بىردهمنىـــڭ ئىچىـــدىال مـــاتهم تۈســـىنى ئالـــدى

بهردىــم، بىــراق مېنىڭمــۇ كۆڭلــۈم  تهســهللىئۇالرغــا  ئىلىكىــدهتهســىرلىنىش 

ئۇالرنىـڭ سـۆزلهپ بېرىشـىچه، بـۇ ئـالته دهردمهن ئهينـى ۋاقىتتـا  .لدىبۇزۇ

خېلى كۆزگه كۆرۈنگهن بـاي تىجـارهتچىلهردىن بولـۇپ،  ئاتۇشالردا–قهشقهر

، بېيجىڭ، شۇنداقال موسكۋا، ئىسـتانبۇل قاتـارلىق چـوڭ ڭخهياشگۇاڭجۇ، 
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قىلىـپ، بىـر مهھهل دهۋر ســۈرگهن  خهلقئـارا شـهھهرلهرده تـۇرۇپ تىجــارهت

دهســلهپته خېلــى كــۆپ پــۇل  بــۇالر قىرغىزىســتانغا كېلىـپ. دهملهر ئىــكهنئـا

ئۆزىنى قويىدىغان  تاپقان، پۇل كۆپهيگهنسېرى مهغرۇرلىنىپ، قىنىغا پاتماي

ــانىكهن ــاي قالغ ــاي تاپالم ــارهتچىلىرى. ج ــتان تىج ــۇالر قىرغىزىس ــلهن  ئ بى

 ئۆتكهنسېرى، ۋاقىت ماڭدۇرغانشېرىكلىشىپ چوڭ كۆلهملىك تىجارهتلهرنى 

ئۇالرغا قوشـۇپ پايـدىغا شـېرىك  دهسمايىلىرىنىۋهتهندىكى تىجارهتچىلهرمۇ 

ــدهئهنه شــۇنداق كۈنلهرنىــڭ  .بولغــان ، ئىشــهنچ تۈپهيلىــدىن پۈتــۈن بېرى

سېلىپ، بىراقال لوق پايدىغا ئېرىشمهكچى بولغاندا،  سودىغا دهسمايىلىرىنى

 ر مۇسادىره قىلىندىتۈپهيلىدىن  مالال »قانۇنسىزلىق« ۋه »ئهتكهسچىلىك«

يــۈز ئــۆرۈپ، بــۇ  شــېرىكلىرىئۇالرنىــڭ قىرغىــز  ســۆزلهر بىــلهن دېگهنــدهك

بۇالرنىــڭ ئىچىــده يهنه بهزىلىــرى  .ســودىگهرلهرنى ۋهيــران قىلىــۋهتكهن

پاي قىلىـپ قوشـۇپ، دهسمايىسىنى قىرغىزىستانلىق تىجارهتچىلهرگه پۈتۈن 

جۇڭگـو بىـلهن  .ن بولغـانقىرغىزىستانلىق تىجارهتچىلهر بىلهن بىراقال ۋهيرا

ئۇيغۇرالر  ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى سودىسى باشالنغاندىن كېيىن كۆپلىگهن

ــپ ــلهرگه كېلى ــارلىق دۆلهت ــتان قات ــتان، ئۆزبېكىس ــتان، قىرغىزىس  قازاقىس

بىـرىگه –تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىش جهريانىدا ئىككى تهرهپ ئۆز ئـارا بىـر

. پهيــدا بولغانىــدى »ژۇئــازالريېڭــى بۇر«يهتكــۈزۈپ، كــۆپلىگهن  پايــدا

بهش يىل ئىچىده ئىككىال تهرهپ ھهيران قاالرلىق دهرىجىده –تۆت قىسقىغىنا

پۇل تېپىپ بېيىپ، دۇنياۋى تۇرمـۇش سهۋىيىسـىگه يېتىشـىۋالغان ئـادهملهر 

ئىككــى تهرىپىــدىكى  چىگرىنىــڭئاالقىســى  بــۇ ســودا. كۆپىيىشــكه باشــلىدى

ــــىۋهت ــــتۈرۈپ، مۇناس ــــۇرالرنى بىرلهش ــــۆزئۇيغ ــــنى  ، ئ ــــارا چۈشىنىش ئ

ئۇيغــۇر  شــىنجاڭدىن كهلــگهن. چوڭقۇرالشــتۇرۇش پۇرســىتىگه ئىــگه قىلــدى

 شـارائىتنى ياخشـى بىلىـدىغان ئوتتـۇرا ئاسـىيا–تىجارهتچىلهر تىل ۋه شهرت

بـــۇ، ئوتتـــۇرا ئاســـىيا . ئۇيغـــۇرلىرى بىـــلهن بىرلىشـــىپ تىجـــارهت قىلـــدى

ئالــدىنقى قاتــاردىكى ئىچىــدىن ئــۆز دۆلهتلىــرى تهۋهســىده  ئۇيغــۇرلىرى

ـــېكىن، مۇناســـىۋهت . بولـــدى ســـهۋهب بايالرنىـــڭ يېتىشـــىپ چىقىشـــىغا ل

سـودىدىكى مهغلـۇبىيهتلىرى  ئـادهملهر قـارانىيهتبهزىبىـر  يۇقالشقانسېرىوق
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. ئىزدهشكه باشلىدى سهۋهبنى ئۆزىدىن ئهمهس، شېرىكلىرىدىن تۈپۈيلىدىن

ــلهن ئىككــى تهرهپ ئۇيغــۇر تىجــارهتچىلىرى ئار ــارا  ىســىداشــۇنىڭ بى ــۆز ئ ئ

 بىر قىسىم يامـان نىيهتلىـك. ئىشهنمهسلىك ۋه چۈشهنمهسلىك پهيدا بولدى

ئادهملهر پۇل ئۈچۈن ۋىجدانىنى سېتىپ، شىنجاڭدىن چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ 

ــاق  ســاددا ۋه ــدىنئ ــا  كۆڭۈللۈكى ــدىغان ھهتت ــۇالرنى ئالداي ــدىلىنىپ، ئ پاي

ــۇللىرىنى ــڭ پ ــدىغان،  ئۇالرنى ــدىغانبۇالي ــۋا ئۇرى ــىئهھ ــپ چىقت . لالر كېلى

، قىرغىزىســتانالردا يــۈز ئۆزبېكىســتانئاڭالشــالرغا قارىغانــدا، قازاقىســتان، 

ـــان  ـــۈز بېرىۋاتق ـــڭبهرگهن ۋه ي ـــان شـــىنجاڭلىق  تولىســـىغا دىلوالرنى ھام

تىجـارهتچىلهر  شـىنجاڭدىن چىققـان. تىجارهتچى ئۇيغۇرالر چېتىشلىق ئىكهن

يهرلىـك  چىالر بار بولۇپ، ئۇالرئارىسىدىمۇ بىر قىسىم يامان نىيهتلىك ئالدام

ــدى ــۇ كۆرۈل ــدىغان ئهھۋالالرم ــۇرالرنى ئالداي ــۇرا. ئۇيغ ــلهن ئوتت  شــۇنىڭ بى

 ئاسىيالىق ئۇيغۇرالرنىڭ يېنىغا بارسـاڭ، شـىنجاڭدىن چىققـان ئۇيغـۇرالرنى

، كهمسـىتىدىغان، ئىشـهنمهيدىغان ئهھـۋالالر شـهكىللهندى، ئهيىبلهيدىغان

كۆرهلمهسلىك،  بىرسىنى–الر ئىچىدىمۇ بىرشىنجاڭدىن چىققان ئۇيغۇر ھهتتا

سـاتىدىغان،  بىرسـىنى–ئـارا بىـر–ھهسهتخورلۇق، نادانلىق تۈپهيلىدىن ئۆز

قېشـىغا بېرىـپ ئـۆز قېرىنداشـلىرىنىڭ ئادرېسـى،  گۇرۇھلىرىنىـڭ قاراقولالر

كېيىن پۇخادىن  بۇالتقۇزغاندىنپۇللىرىنىڭ سانىنى ئېيتىپ بېرىپ، ئۇالرنى 

ــدىغا ــوش بولى ــپ خ ــدهچىقى ــق ئىچى ــابرۇيى ن، خهل ــان  ئ ــۇل تاپق ــار، پ ب

پۇل تېـپىش يـولى  ئادهملهرنى كۆرهلمهي، ئۇالرغا سىياسىي بهتنام چاپالشنى

  .قىلىۋالغان بىر قىسىم مۇناپىقالرمۇ بولدى

بۇ خىل رهزىللىكلهر ئىككى تهرهپ ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئارىسىغىال ئهمهس، 

ســـېلىپ، مىللهتنـــى ۋهتهنداشـــالر ئارىســـىغىمۇ ئېغىـــر ســـوغۇقچىلىق  ئـــۆز

پهزىلىتـى ۋه ئىسـتىقبالىغا  -مىللىتىنىـڭ ئېسـىل ئهخـالق  پارچىالپ، ئۇيغۇر

ئېلىپ  بهسته–بهش يىلدىن بۇيان بهس–تۆت .گۆر قېزىش رولىنى ئوينىدى

ــۇ چېگــرا سودىســى بىزنىــڭ ــا  بېرىلغــان ب كــۆپلىگهن ئۇيغــۇرلىرىمىزنى مان

ا، يهنه ئوخشاشــال بولســ تاپقۇزغــانمۇشــۇنداق پــارتالش خاراكتېرىــده پــۇل 
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ــلىغانىدى ــپ تاش ــاداي قىلى ــده گ ــاق تېزلىكى ــۇ. چاقم ــىچه، ب ــڭ ئهكس  بۇنى

ــدى ــدا ئال ــۇرا ئاســىيالىقالر پاي ــال ئوتت ــۇ دۆلهتنىــڭ . ســودىدىن يهنى بولۇپم

بولغــان قــازاق، قىرغىــز، ئۆزبېــك ۋه باشــقىالر كىشــىنى ھهيــران  خوجــايىنى

ـــدۇرغۇدهك ـــده قال ـــدى دهرىجى ـــدا ئال ـــكهك. پاي ـــائالمائا، بىش ـــارلىق  ت قات

ــار ــڭ ئىلغ ــهھهرلهرده دۇنيانى ــايالر،  ش ــۇ ج ــېلىنغان تۇرالغ ــىده س سهۋىيىس

كـۆرۈنگهنلىكى چىرايلىـق بىنـا،  داچىالر كۆپهيـدى، ئهگهر بـۇ شـهھهرلهرده

ــاالنچى  ــۇ، پ ــىڭىز، ب ــى سورىس ــاكى داچىالرن ــۇ ي ــىي تۇرالغ ــىل شهخس ئېس

 ىنىـڭ يـاكىمىنىستىرنىڭ، پاالنچى گېنېرالنىڭ، پاالنچى مىنىسـتىرنىڭ ئوغل

قازاقىســـتان،  .ئـــاڭالش نورمـــال ئهھـــۋال جـــاۋابنىقىزىنىـــڭ دېگهنـــدهك 

 قىرغىزىســتانالر مۇســتهقىل بولغانــدىن كېــيىن، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان

ھۆكۈمهتلىرى قازاق، قىرغىـز ۋه باشـقا مىللهتـلهرگه سـودىدا يېشـىل چىـراغ 

ز قهرز ئــۇالر ئۈچــۈن بانكىــدىن ئۆســۈملۈك يــاكى ئۆسۈمســى. بهرگهن يېقىــپ

بۇ ھال ئۇزاق ئهسىرلىك چارۋىچىلىق . ئىش بولۇپ قالغان ئېلىش ئادهتتىكى

قىرغىزالرنىـڭ  -ھاياتىدا ياشاپ، سودىدىن قىلچه خهۋهرسىز قالغـان قـازاق 

قابىلىيىتىنى يېتىلـدۈرۈپ ھهم راۋاجالنـدۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ  تىجارهت ئېڭى ۋه

ڭ مىللىي ئىقتىسـادىي بۇ چېگرا سودىسى ئۇالرنى .ئاچقان ئىدرىكىنى–ئهقىل

. ئۈچـۈن تېگىشـلىك تهسـىر كۆرسـهتكهن ۋه ئىگىلىكىنىڭ تهرهققىي قىلىشى

ئۇششـاق تىجارهتنىـڭ تولىســىنى  كوچىلىرىـدىكى ئالمائاتـا، بىشـكهكھـازىر 

ـــازاق ـــىز، ق ـــانلىقىنى كۆرىس ـــڭ قىلىۋاتق ـــك، . قىرغىزالرنى ـــۇر، ئۆزبې ئۇيغ

يىـپ  ىر ئۇالرنىڭ ئالدىـدائهزهربهيجان ۋه باشقا سودىغا ماھىر مىللهتلهر ھاز

  .ئېشىپ بېرهلمهيدىغان بولۇپ قالغان

قىلىۋاتقان بۇ قېرىنداشلىرىمنىڭ دهردلىـرى ھهددىـدىن  مانھمېمېنى 

–تـۆت يىلـدىن بۇيـان خوتـۇن–بۇالرنىڭ بهزىلىرى ئـۈچ. ئىدى زىياده كوپ

ئانىلىرىنىـڭ دىـدارىنى كـۆرهلمىگهن، جۈملىـدىن –ئاتـا بالىلىرىنىڭ، قېرى

تىرىكلىكىنـى ھـېچكىمگه –تۇرۇۋاتقـانلىقىنى، ئۆلـۈك يهردههقبۇالر ئۆزىنىڭ 

چۈنكى باشـقىالر كـۆرۈپ قالسـا، قهرز . يۈرگهن ئېيتماستىن، مهخپىي ياشاپ
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ئالغان پۇلنى بهر، دهپ قىستىشىدىن، باشقا يامان ئاقىۋهتلهرگه قېلىشىدىن 

. نهچـچه كـۈن ئـاچمۇ قالغـان ھهتتا خهجلهيدىغان پۇلى يـوق بىـر. قورققان

ئهڭ چوڭ ئارزۇيۇم، بىر  مېنىڭ ھازىر دۇنيادىكى«: بىرسىئۇالرنىڭ ئىچىده 

يهپ، شـۇالرنىڭ  بۆلۈشـۈپ) ۋهتهنـده(نان بولسىمۇ بالىلىرىم بىلهن يۇرتتـا 

 تـــاتلىق گهپلىـــرى، ئهركىلهشـــلىرى، ئايالىمنىـــڭ بىـــر كۈلـــۈپ قارىشـــىنى

  .دهپ ھهسرهت چهكتى »شكۆرۈ

سـوغۇقتا تـاالدا  گرادوسـلۇق 20دىكى تىجارهتچىلىرىمىز  »تۇر بازار«

–بىرلىرى بىلهن پـات–قوپۇپ تىجارهت قىلىپ، بىر–ئۈستىده يېتىپ مالنىڭ

نهچـچه ئونمىـڭ ئامېرىكـا دوللىـرى  ،سۈرۈشـتۈرۈپ جېدهللىشـىش پات قهرز

–بېرىپ قويـۇپ، ئـايالپباشقا مىللهتلهرگه نېسىگه  قىممىتىدىكى ماللىرىنى

نىڭ سىرتىغا چىقسا،  »تۇر بازار« پبولۇ يىلالپ پۇلىنى ئااللماي زهردىگۆش

ھاقـارىتىگه ۋه –تۇرغـان سـاقچىالرنىڭ تىـل ئاچ بۆرىدهك چىشلىرىنى بىلهپ

كۆتۈرتۈپ، ئهپچىللىـك  ئېگىز دۇمباالشلىرىغا دۇچ كېلىش، ھهتتا قوللىرىنى

سېلىپ قويۇپ، سهندىن نهشه چىقتى،  »نهشه«بىلهن ئۇالرنىڭ يانچۇقىغا 

مىـڭ دولالرنـى  سېنى مهڭگۈلۈك سواليمىز، دهپ قورقۇتۇپ، ئاخىرى نهچچه

قاماقخانىالرغـا چۈشـۈپ قېلىـپ،  ۇدهھبى ،ئۈندۈرگهندىن كېيىن قويۇۋېتىش

سېلىق ۋه –ھهر تۈرلۈك باج ،ئۇالرنىڭ تاياقلىرى بىلهن ھهتتا ئۆلۈپ كېتىش

ــاقتى ــوقتىالردىن–ق ــ س ــۈرىكى ق ــان  پازهرد–اني ــتهك ئىنس ــۇپ كېتىش بول

ھاقـارهتلهرگه دۇچ كهلسـىمۇ، بهرىبىـر تېـز سـۈرئهتلىك  قېلىپىدىن چىققـان

دېگۈدهك نهچچه يـۈز مىـڭ دولالرنـى جۇڭگوغـا  ئوبوروت قوغلىشىپ، كۈنده

ــۇنى  ــۈزۈپ، ئ ــۋۇكىرگ ــهن، يى ــارلىق شاس ــانىچى  قات ــهھهرلهردىكى كارخ ش

اپشۇرۇپ، ئۇنىڭ بهدىلىـگه پـۇلى ساالمهت ت–خوجايىنالرنىڭ قوللىرىغا ساق

بېســـىپ،  مىـــڭ كىلـــومېتىر مۇســـاپىنى 5ئهرزان تـــاۋارالرنى ســـېتىۋېلىپ، 

شـهھهرلىرىگه يهتكـۈزۈپ،  رۇسـىيهقىرغىزىستان ۋه باشقا ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋه 

ــــۇنى ئامېرىكــــا دوللىرىغــــا ئايالنــــدۇرۇپ يهنه جۇڭگــــو خهزىنىســــىگه  ئ

هت ئىشلهپچىقىرىشـى ۋه ئىلغـار سانائ. باش تارتمايتتى يهتكۈزۈشتىن قهتئىي
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قابىلىيىتىدىن مهھرۇم قالغان بـۇ ساۋاتسـىز تىجـارهتچىلهر  سودا تهپهككۇرى

 5ئۆز يۇرتلىرىدىن  ئالغۇچىنىمۇچىش چوتكىسى، ئاياغ مېيى، ھهتتا تىرناق 

. ، ساتىدىغان ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغانئهپكىلىپمىڭ كىلومېتىر يىراقلىقتىن 

قىلىـدىغان بـۇ مهھســۇالتالرنى  ي تېخنىكـا تهلهپئهڭ ئهقهللىـي، ئهڭ ئـاددى

يېزىلىرىدا زاۋۇت −قهشقهر، ئاتۇش، يهكهن، خوتهن، ئاقسۇالرنىڭ شهھهر

 مىڭبىـرمۇسـاپىدىن  قۇرۇپ ئىشلهپچىقىرىشنىڭ ئورنىغا ئهنه شـۇنداق ئـۇزاق

كېلىشنى شهرهپ  جاپا چېكىپ، ھهسسىلهپ زىيان تارتىش بهدىلىگه يۆتكهپ

 دېـگهنللىسىنىڭ بۇ تېخنىكىغـا يهتمىگهنلىكىـدىنمۇ، دهپ بىلهمدۇ ياكى كا

 بۇ. مهۋجۇتسوئال قىرغىزىستان، قازاقىستانلىقالرنىڭ كاللىسىدا ھهر قاچان 

يىـپهك ئۇيغـۇرالر «: تىجـارهتچى ماڭـا رۇسئهھۋالالرغا دىققهت قىلغـان بىـر 

  .دېگهنىدى »يولىدىكى ھاممالالر بولۇشقا مۇناسىپ خهلق ئىكهن

-21بىزنىڭ ئاشۇ ئىسمىنى يازالمايدىغان تىجارهتچىلىرىمىز ئهلۋهتته، 

ــابهت  سۇغۇســىغاوب ئهســىرنىڭ ــۈنكى شــىددهتلىك رىق ــان بۈگ ــپ قالغ كېلى

تىجـارهت ئېڭـى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى ئهجـدادالردىن زامـانىۋى دۇنياسىدا 

تايىنىــپ تــۇرۇپ  گىنىغــاخاراكتېرلىــك تىجــارهت  مىــراس قالغــان ئىرســىيهت

 كومپيــۇتېر زامــانىۋىدهرىجىــده، ھهتتــا ئهڭ  لــدۇرارلىققاكىشــىنى ھهيــران 

تىجـارهت ئېلىـپ بېرىـپ،  تىجـارىتى بىـلهن رىقابهتلهشـكهن ھالـدا چۇرىۇئ

مېـــنىڭچه، ئىســـمىنى . كۆرســـهتتى مهۋجۇتلـــۇقىنىيهنىـــال ئۆزلىرىنىـــڭ 

 يازالمايدىغان، ھېسـابات ئهھـۋالىنى خاتىرىلىيهلمهيـدىغان، ئىككـى جـۈمله

ـــۇ تىجارهتچىلىرىمىزنىـــڭ كاللىســـى بولســـىمۇ ھـــۆججهت يازال مايـــدىغان ب

ـــۇتېردىن  ـــاسكومپي ـــالىغه بولم ـــۈم قىلســـاق مۇب . قېلىشـــمايدۇ، دهپ ھۆك

ــۈك  ــۇالردىكى كۈچل ــۇۋېلىش ب ــدىن پهرهز تۇت ــىز ئال ــابىلىيىتى، توختاۋس ق

ــش ئىقتىــدارى شــۇنداقال ھهر ۋاقىــت يــۈز بېــرىش ــۇمكىن بولغــان  قىلى م

ــتلهر ــۇدا سۈيقهس ــدامچىلىقالردىن م ــدىنۋه ئال ــۈن ھهممى ــۆرۈش ئۈچ  پىئه ك

ـــــده  ـــــى، ھهم ـــــانلىنىش پسىخىكىس ـــــدىنگۇم ـــــدىغان  همك-كهم ئۇچراي

بۇ قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ يهنىـال  ئومۇميۈزلۈكلىكىروھىنىڭ  تهۋهككۈلچىلىك
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. نېسىۋىسـىنى تېپىـپ يېيىشـىگه ئاسـاس بولغانىـدى تىجارهت دۇنياسىدا ئۆز

كۈنده، ئوتتۇرا ئاسىيا، يىراق شهرق ھهتتا ياۋروپادا ئۇيغۇرالرنىڭ  بۈگۈنكى

 ئۇيغـۇربولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا . دېيهرلىك قهدىمى يهتمىگهن شهھهرلهر يوق

ــارهتچىلىرىنى  ــقتىج ــگه قۇاليلى ــارائىتالرغا ئى ــدى ش ــۇ . قىل ــۇالر ب چــۈنكى ئ

ــى ــىرىمايتتى، تهمتىرىمهيتت ــداق ياتس ــۇ. شــهھهرلهرده ھېچقان شــلۇق ئوڭۇ ب

ــڭ ــىيا خهلقلىرىنى ــۇرا ئاس ــتىن ئوتت ــن جهھهت ــدىن، دى ــارائىتالر بىرىنچى  ش

. ھهممىســــى ئىســــالم دىنىنىــــڭ ســــۈننىي مهزھىــــپىگه ئېتىقــــاد قىلىــــدۇ

ئاسـىيادىكى قـازاق، قىرغىـز، ئۆزبېـك، تـۈركمهن،  ئىككىنچىدىن، ئوتتـۇرا

 ئۇيغـۇرالر بىـلهن ئېتنىـك جهھهتـتىن ئورتـاق قاراقالپاق قاتارلىق مىللهتـلهر

–، تۇرمـۇش، ئـۆرپ)خۇلـق(مهنبهداش، تۇغقانچىلىققا ئىگه بولۇپ، مىـجهز 

ھهمده ئېستېتىك، پهلسـهپىۋى  تۈزۈلۈش) ئىرق( ئانتروپولوگىيىلىكئادهت، 

پسىخولوگىيىسـى جهھهتـتىن  قاراشالر شۇنداقال قىممهت قارىشى ۋه تىجـارهت

ش خهلقـلهر قېرىندا ئۇيغۇرالر بىلهن بۇ. ئاساسهن دېگۈدهك ئورتاقلىققا ئىگه

باشـالپ  يىللىرىـدىن–20ئارىسىدىكى پهرقـلهر ئاساسـهن مۇشـۇ ئهسـىرنىڭ 

–80يىلالرنىـڭ ئاخىرلىرىـدىن باشـالپ –50چوڭىيىشقا باشـلىغان بولـۇپ، 

تۈپهيلىـدىن پهرق  ئۈزۈلۈشـىيىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه ئۆز ئارا ئاالقىنىـڭ 

يهت چهمبىرىكـى ئىككى خىل دۆلهت تۈزۈمى ۋه مهدهنىـ. زورايغانىدى تېخىمۇ

بىرىدىن كهسكىن پهرقلىنىدىغان –بۇ خهلقلهر ئارىسىدا بىر ئىچىده ياشىغان

لــېكىن شـۇنداقتىمۇ ئهسـلىدىكى ئورتــاقلىق . شـهكىللهنگهن ئاالھىـدىلىكلهر

ئىگىلىگهنلىكى ئۈچۈن بۇ پهرقلهر ئانچه كۆپ ئهكـس  تهرهپلهر ئۈستۈنلۈكنى

. ى مۇناسـىۋهتنى بۇزالمىـدىئوتتۇرىسىدىك تهسىر كۆرسىتهلمىدى ۋه خهلقلهر

ئاسىيا تۈركىي خهلقلىرى ئالتـاي تىـل  ، تىل جهھهتتىن ئوتتۇرائۈچىنچىدىن

، ونــدىفبولــۇپ، لــۇغهت  سىستېمىســىنىڭ تــۈركىي تىلــالر ئائىلىســىگه تهۋه

ــك ــى فونىتې ــمهن پهرقلهرن ــى قىس ــك جهھهتتىك ــابقا  ۋه مورفولوگىيىلى ھېس

قىسقىسـى، . نىشـلىك ئىـدىبىـرىگه ئاساسـهن چۈشى–ئالمىغاندا، تىلـى بىـر

ۋه  ئوڭئېرىـق، شـورئېرىقسهمهرقهنتلىك بىر ئۆزبېك تىجارهتچى ئاتۇشـنىڭ 

خـــوتهن، قهشـــقهر، يهكهن، ئاقســـۇ، تۇرپـــان، قۇمـــۇل، غۇلجـــا،  يـــاكى
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يېزىسـىدىن كهلـگهن مهلـۇم بىـر ئۇيغـۇر تىجـارهتچى  چۆچهكنىڭ مهلـۇم بىـر

ــن سۆزلىشــىپ تىجــارهت ــلهن ئهركى ــى بى ھېچقايسىســى  بۇالرنىــڭ. قىالاليتت

 بىلهنمــۇقىرغىــزالر –قــازاق ئهلــۋهتته. تهرجىمــان ئىــزدهپ ئــاۋاره بولمــايتتى

ئۇيغــۇرالرنى پۈتكــۈل  تىــل جهھهتتىكــى بــۇ ئوڭۇشــلۇق شــارائىت. شــۇنداق

 قىشــــالقلىرىغىچه –ئوتتــــۇرا ئاســــىيا ۋه قازاقىســــتاننىڭ ئهڭ چهت يېــــزا 

كىرىپال كهتسـه،  ئۇيغۇرالر يهرلىك خهلقلهر ئارىسىغا. توسالغۇسىز ماڭدۇردى

تــۆتىنچى، ئوڭۇشــلۇق . باشــقىالر ئالــدىراپ تونــۇپ ئااللمــايتتى ئــۇالرنى

ـــارائىت ـــل–ش ـــۇھىم ئامى ـــداق  م ـــىيانىڭ ھهر قان ـــۇرا ئاس ـــۈپىتىده ئوتت س

بولۇپمـــۇ . بولۇشـــى ئىـــدى شـــهھهرلىرىده يهرلىكلهشـــكهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ

ان قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، ئۆزبېكىســتان، تۈركمهنىســتان، تاجىكىســت

جـايالردىكى  بـۇ. قاتارلىق جايالردا ئۇيغۇرالر بىـر قهدهر كـۆپ جايالشـقاندۇر

ئــادهتلىرى، تىلــى، –ئۇيغــۇرالر تــوپ بولــۇپ ئويۇشــۇپ ياشــاپ، ئــۆز ئــۆرپ

ــجهز ــۋى –مى ــىته مهنى ــان بىۋاس ــلهن بولغ ــى بى ــۆز ۋهتىن خــۇلقى شــۇنداقال ئ

ھالىسـى ئۇنىڭ ئۈستىگه، كۆپلىگهن ئۇيغۇر ئا. ساقلىغان باغلىنىشىنى پۇختا

ـــيهت ـــارهتكه ئهھمى ـــرىبه تىج ـــۇم تهج ـــۇپ، مهل ـــاۋاقالر ۋه –بهرگهن بول س

ــــدى ــــگه ئى ــــىۋهتلهرگه ئى ــــۇنىڭ. مۇناس ــــڭ  ش ــــرگه ئۇالرنى ــــلهن بى بى

ۋهتهنپهرۋهرلىـــك، مىللهتپهرۋهرلىـــك روھـــى ئۈســـتۈن بولـــۇپ، ئاساســـهن 

ــاقلىغان ــۇھهببىتىنى س ــۇر م ــنىگه چوڭق ــا ۋهتى ــۆز ئان ــۈدهك ئ ــۇ. دېگ ــا ب  مان

. ســودا شــارائىتى بىــلهن تهمىنلىگهنىــدى قۇاليلىــقالرنى ئۇيغــۇر ســهۋهبلهر

ــىيا ــۇرا ئاس ــۇش  ئوتت ــلهن تۇرم ــچانلىقى بى ــڭ تىرىش ــۇرلىرى ئۆزلىرىنى ئۇيغ

جهھهتتىن بۇ يهردىكى باشقا خهلقلهردىن ئۈستۈن  سهۋىيىسى ۋه مهدهنىيهت

ئـۇالر . ھـالىتىنى سـاقالپ كهلـگهن ۋه كهلمهكـته دهرىجىده دېگۈدهك ياشاش

ــاكىمىيهت ئو ــزمهتھ ــدا خى ــۆتهش  رگانلىرى ــزمهت ئ ــئۇل خى ــش ۋه مهس قىلى

مهدهنىــيهت، ئىقتىســادىي  ھوقۇقلىرىغــا ئېرىشــهلمىگهن بولســىمۇ، ئهممــا

   .جهھهتتىكى رىقابهتته ئۇتۇپ چىقالىغانىدى

ـــۈدهك  ـــم دېگ ـــده دائى ـــكۋادىكى كۈنلىرىم ـــىمده، موس ـــۇ ئېس ھېلىم
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رلـۈك تـېمىالردا بىـلهن ئۇيغۇرالرغـا مۇناسـىۋهتلىك تۈ ئۇيغۇرشۇناس ئالىمالر

ئىسالھات، ئېچىۋېتىشنىڭ چوڭقۇرلىشىشـى  دۆلىتىمىزده. سۆزلىشىپ قاالتتىم

–خهلقئـارالىق تهسـىرى، گېزىـت بىلهن كۈنسايىن ئېشىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ

توغرىسىدىكى مهلۇماتالرنىڭ ئۇيغۇرالر ژۇرنال ۋه تېلېۋىزىيه پروگراممىلىرىدا 

 .تونۇتماقتــا ئىــدى ه دۇنياغــاكــۈنگ–كۆپىيىشــى ئۇيغــۇر خهلقىنــى كۈنــدىن 

بولۇپمۇ دۇنيانىڭ دىققىتى ئاسىيانىڭ نهق ئوتتۇرىسىغا جايالشقان شـىنجاڭ 

ــۇر ــۇق ۋه  ئۇيغ ــوڭ قۇمل ــى چ ــويىچه ئىككىنچ ــا ب ــا، دۇني ــاپتونوم رايونىغ ئ

ئويمــــانلىق ھېســــابالنغان تهكلىماكــــان ۋه تۇرپانغــــا  ئىككىنچــــى چــــوڭ

ئـالىملىرى ماڭـا  رۇس−ىرىمكهسىپداشـل شۇ سهۋهبتىن مېنىـڭ. قارىتىلماقتا

ئۇيغـۇرالر توغرىلىـق پايـدىلىق  سوئالالرنى ياغدۇرۇۋېتهتتى، مهنمۇ ئۇالردىن

. ئهمهس، دهپ ئوياليتتىمئهجهب ئاڭالپ قالسام  هتلهرنىھنهسىۋه  هتھمهسلى

ـــۇناس،  ـــۇناس، ئۇيغۇرش ـــاقلىق تۈركش ـــۈنى ئات ـــر ك ـــىيه بى ـــلهر رۇس پهن

 ئهسـىرنى–21سـىلهر ئۇيغـۇرالر «: ماڭـا XX  ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاكادېمىكى

ــېمه ــاقچى؟ ن ــلهن كۈتۈۋالم ــدى »بى ــوراپ قال ــاۋابىمنى . دهپ س ــۆز ج مهن ئ

ھـازىر دۇنيـادىكى ھهمـمه «: ئۇ ماڭا. بهردىم، لېكىن ئۇنى قايىل قىاللمىدىم

ــلهر  ــى –21مىللهت ــىلهر تېخ ــا، س ــوۋغىلىرىنى تهييارلىماقت ــۆز س ــىرگه ئ ئهس

ننى توۋالپ، بىغهملىك بىلهن كـۈن خانلهيلۇ قورساق غېمىده، تا ھازىرغىچه

ساۋاتسىز پېتـى ئىنسـانىيهت ئالهمشـۇمۇل  ئۆتكۈزۈۋاتىسىلهر، كۈرمىڭ ئۇيغۇر

ــل ــانىيهتنىڭ ئهقى ــدىغان، ئىنس ــي قىلى ــۇرى –تهرهققى ــدراكى ۋه تهپهكك ئى

ــان  ــده يېڭىلىنىۋاتق ــارتالش خاراكتېرى ــل–21پ ــتىن  ئهســىرگه خىجى بولماس

دهپ » بولماقچىمۇسـىلهرپۇتلىكاشـاڭ  كىرىپ، ئىنسانىيهتنىڭ تهرهققىياتىغا

   .زهرده قىلغانىدى

پهنــلهر ئاكادېمىيىســى شهرقشۇناســالر ئىتتىپاقىنىــڭ رهئىســى  رۇســىيه

ســىلهرنىڭ روھىــي «: ماڭــا XXتۈركشــۇناس، ئۇيغۇرشــۇناس ، پروفېسســور

ــايىڭالر ــكۈنلۈك،  دۇني ــىزلىكىئۈمچۈش ــانىكهن دس ــلهن تولغ –چىــراي. بى

مهنىۋى گـادايلىق بىـلهن جىسـمانىي تهڭپۇڭسـىزلىق  بىر خىل تۇرقىڭالردىن
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سىلهر ئۆزۈڭالرنى ھهر قـانچه . ياسىمىلىق كۆپ كۈلكهڭلهرده. چىقىپ تۇرىدۇ

–تېگىڭالردىن بىر خىـل مهيۈسـلۈك، غهم–تۇتساڭالرمۇ تېگى خورام–خۇشال

ئهسىر –20قىسقىسى، سىلهرده . تۇرىدۇ ۋه ئهندىشه چىقىپ تىياتھئېقايغۇ، 

ــا ــادهملىرىگه خ ــكهنئ ــداق. س روھ كهم ئى ــارائىتتا  بۇن ــىردىكى –21ش ئهس

ــــدىن پهرهز قىلىــــش تهس ئهمهس جۇڭگــــو  خــــۇددى. ھــــالىتىڭالرنى ئال

ــدا ــدهك تارىخنامىلىرى ــاتۇر«: خاتىرىلهنگهن ــۇرالر ب ــاۋۇر–ئۇيغ  مهردانه، ھاك

. دېگهن خاراكتېردىن ھازىر سىلهر تامامهن يىراقتا ئىكهنسىلهر »خهلق ئىدى

ــۇ ــدا  ب ــىرن–21ھال ــرهك ئهس ــىڭالر كې ــۇس قىلىش ــتىن نوم << ى كۈتۈۋېلىش

  .ئېسىمده ھېلىمۇ دېگهنلىكى

سـىلهرده مىللىـي «: ئـالىمى ئـاچچىق بىـلهن رۇسيهنه بىر ئاتـاقلىق 

مهن ئۇيغـۇر دېگهننىـڭ ئورنىغـا . يۇرتۋازلىق روھى كۈچلۈك ئىـكهن روھتىن

مهن قهشقهرلىك، مهن خوتهنلىك، مهن غۇلجىلىـق ۋه يـاكى مهن ئاتۇشـلۇق 

ئاڭلىســام، ســىلهر ئوغــۇل . ئېيتىدىكهنســىلهر گهننــى پهخىرلىنىــپ تــۇرۇپدې

يۇرتىنى سۈرۈشته قىلىدىكهنسىلهر،  ئۆيلىگهن، قىز چىقارغاندا ئالدى بىلهن

ســـىلهر مىللىـــتىڭالردىن پهخىـــرلهنمهي يۇرتـــۇڭالردىن، شـــهھىرىڭالردىن 

پهخىرلىنىدىكهنســىلهر، مانــا مۇشــۇنداق ئــۆز مىللىتــى ئۈچــۈن ئهمهس، ئــۆز 

يۇرتى، ئۆز شهھىرى ئۈچۈن كۈرهش قىلىدىغان خهلقتىن مېنىڭچه، دۇنيـادا 

بىرىڭالرغا شهپقهتسـىزلىك –بىر. سىلهرال ئېشىپ قالدىڭالرغۇ دهيمهن پهقهت

ئۈچــۈن مىللىــي  ئــابرۇيقىلىــدىغان، شهخســىي مهنــپهئهت ۋه  ۋه خــائىنلىق

سىلهرنى  مهنپهئهتنى ساتىدىغان يامان ئىللىتىڭالر بىلهن ئومۇم–مهنپهئهتنى

. بولمايــدۇ سېلىشــتۇرۇپقانــداق مىلــلهت بىــلهن  بۈگــۈنكى دۇنيــادىكى ھهر

ھېسابالنغان مىللهتلهر ئالدى بىلهن  ھازىر دۇنيادا تهرهققىي قىلغان، ئىلغار

. قهددىنــى تىكلىــگهن ئــۆز ئىللهتلىرىنــى تونــۇش، تــۈزىتىش بهدىلىــگه ئــۆز

ئهسـىرگه –21 ئادىتىنىسىلهر ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ يۇرتۋازلىق، مهھهللىۋازلىق 

تهنه  دهپ »قىلمــاقچىمۇ؟ گــۈمران، ئــۆزۈڭالرنى ئۇرۇنــۇپســۆرهپ كىرىشــكه 

 سـىلهر بهك«: كېيىن ياپونىيىلىك بىر ئۇيغۇرشۇناس ئالىم ماڭـا. قىلغانىدى
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سـىلهرنىڭ پۇلغـا . ، خهلقىڭـالر ئومۇميۈزلـۈك نـادان ئىـكهنقاپسىلهرئارقىدا 

. مۇھهببىتىڭالردىن كۈچلـۈك ئىـكهنمۇھهببىتىڭالر مىللهتكه بولغان  بولغان

شۇنداق، مىللهتكه پۇل كېرهك، لېكىن پـۇلنى مىللهتنىـڭ ئاسـتىغا ئهمهس، 

بىـز . قويـۇش سـىلهرنىڭ خاراكتېرلىـك تهرىـپىڭالر ئىـكهن بهلكى ئۈسـتىگه

ئىككـى كـۈن ھهرىـكهت قىلىمىـز يـاپون  بىـر كـۈن ياشـاش ئۈچـۈن ياپونالر

سـائهت  16اپونىيىلىك بىـر كۈنـده سائهت ئۆگهنمىسه، ي 12بالىلىرى كۈنده 

ئىشلىمىسه، ياپونىيىنىڭ كېلهچىكى بولمايدۇ، ياپون مىللىتى يهر شـارىدىن 

 كـۈنىڭالرنىئۇيغـۇرالر  سـىلهر. بىـلهن ياشـايمىز مهنـتهقه، دېگهن يوقۇلىدۇ

ــۋهت–يهپ ــش، غهي ــا–ئىچى ــىكايهت، تانس ــاراق، –ش ــاچچىق ھ ــرهپ، ئ مهش

 دېگهنــدهك رغــا ئوخشــىمايمىزئۇسســۇل بىــلهن ئۆتكۈزمىســهك ئۇيغۇ–ناخشــا

ــتهقه ــىلهر مهن ــلهن ياشايدىكهنس ــهڭالر، . بى ــارىخىڭالرنى ۋاراقــالپ كۆرس ت

بېشـــىڭالردىن ئـــۆتكهن ھهر بىـــر پـــاجىئهلهر مانـــا مۇشـــۇنداق نـــادانلىق، 

مهرىپهتســـىزلىك، ئىتتىپاقســـىزلىق، بوشـــاڭلىق قاتـــارلىق ئىللهتلىـــرىڭالر 

–21ىلهرنــى يهكــۈنلهپ، تــارىخىي تهجرىب .تۈپهيلىــدىن ســادىر بولغانىــدى

ــىلكىۋېتىپ ــالالڭالرنى س ــىرنى ك ــاڭالر ئهس ــقا كۈتۈۋالمىس ــىر باش ــۇ ئهس ، ب

ئهسىرى بولسا، سىلهرنىڭ  مىللهتلهرنىڭ تهرهققىيات ھوقۇقىنى تالىشىدىغان

  .دېگهنىدى »يوقىلىش ئهسىرىڭالر بولىدۇ

شۇنداق، بـۇ ئالىمالرنىـڭ باھـالىرى خـاھى يـۇرتىمىزدىكى ئۇيغـۇرالر 

، »باراخولكــا« ئالمائاتانىــڭ، »تــۇر بــازار »بىشــكهكنىڭ يــاكىبولســۇن، 

دا پۇل ئۈچـۈن جانپىـدالىق بىـلهن كـۈرهش  »خهنزۇ بازىرى«  تاشكهنتنىڭ

مهيلى ئۇ شىنجاڭلىق بولسۇن ۋه ياكى ئوتتـۇرا –ئۇيغۇرغا قىلىۋاتقان ھهر بىر

. ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بولسۇن ھهممىسىگه مـاس كېلىـدۇ ئاسىيا دۆلهتلىرىده

بىناالرنىـــڭ، چـــوڭ  ئېگىـــزئۇيغـــۇرلىرىمىز، مهيلـــى  چهت ئهللهردىكـــى

ــۇن،  ــايىنلىرى بولس ــڭ خوج ــىنىڭ  زاۋۇتالرنى ــڭ ھهممىس ــائىله ئهزالىرىنى ئ

ئالىي دهرىجىلىك پىكاپى بـار  ماركىلىق  »500 مېرسىدىن«ئاستىدا بىردىن 

سهۋىيىدىكى كىشىلهر بولسـۇن،  بولسۇن، مهيلى ئوتتۇراھال ياكى كهمبهغهل
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ئالىمالرنىـڭ ھۆكۈملىرىــدىن –ھىـي دۇنياسـى ئاشـۇ يــۇقىرىقى پروفېسسـوررو

ـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ تۇرمۇشـــىدا ئهڭ چـــوڭ. مۇستهســـنا ئهمهس گـــادايلىق  ئ

 ھېســابالنغان سىياســىي مهھكۇملــۇق تۈپهيلىــدىن ھهر كــۈنى، ھهر ســائهتته

ــا ــاراپ يىغ ــكه ق ــال ســۈرىدۇ، ۋهتهن تهرهپ ــاراپ خىي ــكه ق زار –ۋهتهن تهرهپ

بـۇ ئازغىنـا . ۆزلىرىنى يېتىم بالىدهك، سهرگهرداندهك ھېس قىلىدۇئ .قىلىدۇ

قايسى . ھهممىال يېرىگه تېرىقتهك چېچىلغان ۋه چېچىلماقتا ئۇيغۇر دۇنيانىڭ

ـــكه ـــى دۆلهت ـــاي، قايس ـــۇنداق  ج ـــدىكى ئهنه ش ـــۇر ئۆزى ـــۇن ئۇيغ بارمىس

كهمچىلىكلىرى تۈپهيلىدىن مۇسـاپىرلىق، بىچارىلىـك ناخشـىلىرىنى ئېيتىـپ 

ســـهۋهبىنى ئالالغـــا  بـــۇ مۇســـاپىرالرنىڭ بهزىلىـــرى بۇنىـــڭ. مهكتهيۈرۈشـــ

  .قىينالماقتا ئىزدهپ سهۋهبدۆڭگىمهكته، بهزىلىرى بولسا دۆڭگهيدىغان 

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان زىيـالىي دوسـتلىرىم ئىچىـده قىرغىزىسـتانغا 

يامـان تهسـىراتالر بىـلهن كهتكهنلهرمـۇ ئـاز ئهمهس، بـۇ  زىيارهتكه كېلىپ، 

ئىككىنچـى بـۇ ئهلـگه «: كهلـگهن ئىككـى دوسـتۇم قىشـتا ئۈرۈمچىـدىنيىل 

ئۇالرنىڭ كـۆڭلىگه كهلگىنـى . بىلهن كهتتى ئاچچىق دېگهن »دهسسىمهيمىز

ئايلىنىپ سـهيله قىلىـپ يۈرسـه،  ماگازىنالرنىشۇ بولدىكى، بىر كۈنى ئۇالر 

ـــدىنى توســـۇپ، پاســـپورت ـــى ســـاقچى ئال ـــپ –ئىكك ـــى چىقىرى ۋىزىلىرىن

ــۇق. لهپ قىلغــانكۆرسىتىشــنى ته ــۇالر رهســمىيهتلىرىنى تول . كۆرســهتكهن ئ

ــمىيهتلهرنىڭ  ــدىكى رهس ــڭ قولى ــاقچىالر بۇالرنى ــاس ــاي،  تولۇقلۇقىغ قارىم

بۇنىڭغـا چىـدىمىغان . يانچۇقلىرىنى ئاختۇرغـان كۆتۈرتىپئۇالرنىڭ قولىنى 

ئۈچـۈن  نـېمهبىزنىڭ رهسمىيهتلىرىمىز تولۇق تۇرسا، «: ۋهتهندىشىم ئىككى

، ئــۇالر بۇالرنىــڭ ســۆزىنى ئاڭلىمــاي دېســه »اللىق قىلىســىلهرقوپــ بۇنــداق

بېرىپ سواليدىغانلىقىنى ئېيتقـان، ئـاخىرى بـۇ ئىككـى  ساقچىخانىغا ئېلىپ

مېنىـڭ . سـوم بېرىـپ قۇتۇلغـان 2000سـومدىن  1000ۋهتهندىشىم ساقچىغا 

: شـۇغۇللىنىدىغان بـۇ ئىككـى دوسـتۇم ماڭـا ئوتتۇرا ئاسىيا تـارىخىي بىـلهن

ــارىخىيمهن قىر« ــڭ ت ــۇالر  غىزالرنى ــمهن، ئ ــلىرىنى ياخشــى بىلى كهچۈرمىش

. ھۆرمهت ھېسسىياتىم يـۇقىرى ئىـدى ، شۇڭا ئۇالرغائوقۇغانتوغرىسىدا كۆپ 
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، بـۇ كـۆردۈممانـا . قىلغانىدىم قىرغىزىستاننى بىر قېتىم كۆرۈشنى بهك ئارزۇ

كېلىـپ، يامـان تۇيغـۇ  دۆلهتكه بولغان چوڭقۇر ھۆرمهت ھېسسىياتىم بىـلهن

ئاسـىيالىقالرمۇ  بىزنىڭ ۋهتىنىمىزگه قىرغىز ۋه باشـقا ئوتتـۇرا. بىلهن كهتتىم

–قاقتى ئۇالر قانۇن جهھهتتىن قوغدىلىدۇ، ھېچكىممۇ ئۇالرنى. كۆپ بارىدۇ

ــدۇ ــدۇ ۋه قىاللماي ــۆرمهت . ســوقتى قىلماي ــۇالرنى ھ ــىلىرىمىز ئ ــڭ كىش بىزنى

ىـلهن قىـزغىن ب كۆڭۈللـۈك ئـاققىلىدۇ، ئىشـلىرىغا يـاردهم بېرىـدۇ، ھهتتـا 

بۇ ئىشالر قىسـمهنلىك، سـىلهرنى «: مهن ئۇالرغا. دېيىشتى» قىلىدۇ مانھمې

پۈتكۈل قىرغىـز خهلقىـگه ۋهكىللىـك قىاللمايـدۇ،  قىلغان بۇ كىشىلهر بوزهك

دۆلهت، بـۇالردا تېخـى مـۇنتىزىم  قىرغىزىستان يېڭىـدىن مۇسـتهقىل بولغـان

مۇكهممهللىشهلمىگهن،  اقىسقىسى، ھاكىمىيهت، قانۇن تېخى تاز. قانۇن يوق

ئادهملىرىنىــڭ ئېڭــى ئۆســۈپ، دېمــوكرات، . بــارا ئوڭشــىلىپ كېتىــدۇ -بــارا 

 دهپ» گۈللىنىـــــدۇ تېخىىمـــــۇئىنســـــانپهرۋهر بولىـــــدۇ، قىرغىزىســـــتان 

  .ئۇالر سۆزۈمگه قايىل بولدى. چۈشهندۈردۈم

ئاكا بىلهن كۆپ مۇڭداشتىم،  جىرغالبهكمهن شۇنداق قىلىپ، تۇردى 

مۇ ئىشهنچىمىز كامىلكى، ئۇيغۇر خهلقى بىلهن قىرغىز خهلقى ئۇنىڭمۇ، مېنىڭ

بىرى ئۈچـۈن جـان پىـدا –بىرىنى سۆيۈپ، بىر–يۈرىكىدىن بىر چوقۇم چىن

قىرغىــز بىــر يىلتىزنىــڭ دهرهخلىــرى، ئــۇالر بىــلهن  ئۇيغــۇر بىــلهن. قىلىــدۇ

. تهقــدىرداش، خــۇددى جــان بىــلهن تهن، قــان بىــلهن تومۇرغــا ئوخشــاش

بـۇ رايونـدىكى ھهر  ئـالالھ. كېرهك، ئۇيغۇرغا قىرغىز كېـرهكقىرغىزغا ئۇيغۇر 

 مىلــلهت خهلقىنــى جۈملىــدىن بــۇ ئىككــى قېرىنداشــنى ئورتــاق گــۈللهپ

ياشناشقا، تهڭرىتاغنىڭ سۇلىرىنى بىلله ئىچىـپ، ئىسسـىق كـۆل، بـاغراش، 

 …كۆللىرىده بىرگه چۆمۈلۈپ ئۆتۈشكه نېسىپ قىلغاي دېيىشتۇق بىز سايرام

  

  ئۈرۈمچى؛− ئۆكتهبىر، موسكۋا يىل  1996–

 .بىشكهكيىل ئۆكتهبىر،  1997–
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هسىپاجىئ هلقلهرنىڭمۇخ ۈركىيقاتارلىق ت ۇيغۇرئ−  ۇرۇشىئ ۇنياد ئىككىنچى ئهسهرلىرىجان تۇرسۇن بنه   

 

 

ق تۈركىي ئۇيغۇر قاتارلى −ى دۇنيا ئۇرۇشى چئىككىن

  خهلقلهرنىڭمۇ پاجىئهسى

  

كـــۈنلىرى ياۋروپـــادىكى كـــۆپ قىســـىم دۆلهتـــلهر –9–8ئاينىـــڭ –5

تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى ئۈستىدىن غهلىـبه  گېرمانىيسىنىڭتهرىپىدىن گىتلېر 

كـۈنى قىلىـپ بېكىـتىلگهن بولـۇپ، سـابىق  »غـالىبىيهت بـايرىمى«قىلغان 

ــلهر  ــتهقىل دۆلهت ــقا مۇس ــىيه ھهم باش ــازىرقى رۇس ــاقى ۋه ھ ــوۋېت ئىتتىپ س

ماي كۈنىنى غالىبىيهت كـۈنى سـۈپىتىده –9ئهزا مهملىكهتلهر  ھهمدوستلۇقىغا

ــاتىر 63 ــل خ ــرى ئىزچى ــدىن بې ــتهيىل ــر. ىلهپ كهلمهك ــانىيهتكه ئېغى  ئىنس

ــاپهت ــدىن بااليىئ ــگهن ئىككىنچــى جاھــان ئۇرۇشــى جۈملى لهرنى ئېلىــپ كهل

فاشىزمىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى ئۇرۇش جهريانىدا ئىنسانىيهت ئىنتايىن 

  .زور بهدهل تۆلىدى

دۇنيا ئۇرۇشى ئهمهلىيهتته ئىككى زور دۇنيـاۋى ھهربىـي سىياسـىي –2

ــ ــڭ ئ ــ–زۆئىتتىپاقنى ــقا ئ ــۇ ئۇرۇش ــۇپ، ب ــى بول ــپ  61ارا ئۇرۇش دۆلهت جهل

پۈتـۈن ئـۇرۇش . بىۋاسـىته ئۇرۇشـقا قاتناشـقان سى 37قىلىنغان، ئۇالرنىڭ 

 50جهريانىدا دۇنيا بـويىچه ھهر قايسـى مهملىكهتلهردىـن بولـۇپ، جهمئىـي 

  .مىليونغىچه ئادهم ئۆلگهنلىكى پهرهز قىلىنماقتا 70مىليوندىن 

ۆپ ئـادهم ئـۆلگهن دۆلهت سـوۋېت ئىتتىپـاقى بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ ك

بولغــان ئارىلىقتــا ســوۋېت  يىمىرىلگــۈچهبولــۇپ، تــاكى ســوۋېت ئىتتىپــاقى 

مىليـون سـوۋېت خهلقىنىـڭ  18ھۆكۈمىتى تـۆت يىللىـق ئـۇرۇش جهريانىـدا 

لـېكىن، سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ . چىقىم بولغانلىقىنى ئېيتىپ كهلگهن ئىـدى
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ــــيىن ئېنىقالنغــــ ــــيهتلىكلهر ۋه يىمىرىلىشــــىدىن كې ان كــــۆپلىگهن مهخپى

تهكشۈرۈشــــلهر نهتىجىســــىدىن پــــاش بولۇشــــىچه، ئــــۇرۇش جهريانىــــدا 

ــكهن 27ئۆلگهنلهرنىــڭ ســانى  ــا يهت ــون جاننىــڭ  27مهزكــۇر . مىليونغ مىلي

قارشـى ئـۇرۇش  گېرمانىيىسـىگهئىچىده شهرقته ياپونىيىگه، غهربـته گىتلېـر 

ىغان تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ سهپلىرىدىن شۇنچه يىراقتىكى تىنچ رايونىدا ياش

ئۇرۇش سـهپلىرىدىن تېخىمـۇ يىراقلىقتـا . قىزلىرىمۇ بار–سانسىزلىغان ئوغۇل

ــلهر ئۆزلىرىنىــڭ  ــۈركىي خهلق ــگه ئالغــان ت ــوز ئىچى ــۇرالرنى ئ ياشــىغان ئۇيغ

–قىزلىرىنىڭ ئىسسىق قانلىرى ۋه جانلىرى ھهم ماددىي–نۇرغۇنلىغان ئوغۇل

 ئــازادخهلقىنىــڭ تاجــاۋۇزچىلىقتىن  ياۋروپــا ،مهنىــۋى يــاردهملىرى ئــارقىلىق

 .بولۇشىغا ھهسسه قوشتى

  

  ئومۇمىي ئۇچۇر

، دېۋىزىيه 190 گېرمانىيسىكۈنى گىتلېر –22ئاينىڭ –6 يىلى–1941

مىـــڭ  47دىـــن ئـــارتۇق ئـــايروپىالن،  5000دىـــن ئـــارتۇق تانكـــا،  4000

پاراخوتنى ئىشقا سـېلىپ، سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا قۇرۇقلـۇق،  200زهمبىرهك، 

بـۇ دهھشـهتلىك ئـۇرۇش . ۋه دېڭىزدىن كهڭ كۆلهمده ھۇجۇم قوزغىـدىھاۋا 

مىليـون سـوۋېت ئىتتىپـاقى پۇقراسـىنىڭ جېنىغـا زامىـن  27ئىلگىرى كېيىن 

  .بولدى

يىلـــى، ۋهتهن –2005ئاگېنتلىقىنىـــڭ  ئىنتېرفـــاكىسرۇســـىيىنىڭ 

ـــىنىڭ  ـــى  60ئۇرۇش ـــېالن قىلغـــان يېڭ ـــلهن ئ ـــىۋىتى بى ـــى مۇناس يىللىق

ماتىغـــا قارىغانـــدا ســـابىق رۇســـىيه دۆلهت مـــۇداپىئه ستاتىســـتىكىلىق مهلۇ

 600مىليـون  26ئـۇرۇش مهزگىلىـده جهمئىـي  ئىۋانـوپ سـېرگېيمىنىستىرى 

ــوۋېت  ــڭ س ــڭژگرامى ــان دانىنى ــېالن قىلغ ــانلىقىنى ئ ــدىن ئايرىلغ . ھاياتى

ــڭ ئىچىــده  ــي خــادىم بولــۇپ  8بۇالرنى ــدىن ئــارتۇق ئــادهم ھهربى مىليون

  .ھېسابلىنىدۇ
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 ستاتىستىكىســـى ئىۋانوپنىـــڭرۇســـىيه دۆلهت مـــۇداپىئه مىنىســـتىرى 

مىڭــدىن كــۆپرهك ســوۋېت ئىتتىپــاقى  660مىليــون  8بــويىچه ئالغانــدا، 

 4جهڭ مهيدانىـدا ئۆلگهنـدىن تاشـقىرى يهنه  بىۋاسـىتهئوفىتسېرى –جهڭچى

  .كهتكهن يوقىلىپدېرهكسىز –مىڭدىن ئارتۇق ئادهم ئىز59مىليون 

كۈنلىرىده سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيىسـى ئېغىـر ئۇرۇشنىڭ دهسلهپكى 

ــانىيه  ــويىچه گېرم ــهپلهر ب ــۈن س ــۇپ، پۈت ــان بول ــۇبىيهتلهرگه ئۇچرىغ مهغل

تـوپى –ئارمىيىسى تهرىپىـدىن تارمـار قىلىنىـپ، سـوۋېت ئهسـكهرلىرى تـوپ

 4بـۇ جهريانـدا ۋه كېـيىن سـوۋېت قوشـۇنىدىن . بىلهن ئهسـىرگه ئېلىنغـان

  .ه چۈشكهنمىڭ ئادهم ئهسىرگ 559مىليون 

مىليوندىن ئارتۇق ئادهم يـارىلىنىش،  15يىللىق ئۇرۇش جهريانىدا  4

ــېلىش ــوڭالپ ق ــهللىك، ت ــهۋهبلهر ، كېس ــۈك س ــارلىق تۈرل ــارچىلىق قات ئاچ

  .تۈپهيلىدىن ئۆلگهن ئىكهن

سـوۋېت ئىتتىپــاقى يىمىرىلگهنــدىن كېـيىن، ۋهتهن ئۇرۇشــىغا ئائىــت 

ه، ئۇرۇش جهريانىـدا يهنه ھهربىي ۋه ك گ ب ئارخىپلىرىدىن پاش بولۇشىچ

بىــر مىليونغــا يــېقىن ســوۋېت جهڭچــى ئوفىتســېرى ئۇرۇشــتا قورقۇنچــاقلىق 

قىلغان، جىنايهت ئۆتكۈزگهن، خـائىنلىق، جاسۇسـلۇق قىلغـان دېگهنـدهك 

ئهيىبلهر بىلهن دۆلهت بىخهتهرلىك ئاالھىده ئورگانلىرى تهرىپىدىن ئۆلۈمگه 

سـتالىن ئۇرۇشـتا چېكىـنگهن، . ھۆكۈم قىلىنىپ، ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن ئىكهن

قورقۇنچـــاقلىق قىلغـــانالرنى بىـــردهك ئۆلـــۈمگه ھۆكـــۈم قىلىـــش بـــۇيرۇقى 

ــان  ــاي قۇرب ــى پهقهت ئايىم ــۆز ئادهملىرىنىــڭ جېنىن ــۇپ، ئ چۈشــۈرگهن بول

. قىلىــش بهدىلىــگه ئــاخىرى ئۇرۇشــنىڭ غهلىبىســىنى قولغــا كهلتــۈرگهن

ساسـىي ئامىلالرنىـڭ قىسقىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غهلىبه قازىنىشىدىكى ئا

ــى ۋه  ــۇرۇش تېخنىكىس ــانىيه ئ ــار گېرم ــۇپ، ئىلغ ــامىلى بول ــادهم ئ ــرى ئ بى

ــوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئــادهم  گېرمــانىيه ئهســكهرلىرىنىڭ جهڭگىــۋارلىقى س

  .قهدهم مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىدى–سانىدىكى ئۈستۈنلۈكى ئاستىدا قهدهم
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ـــارلىق  ـــىيه قات ـــيه، فرانس ـــا، ئهنگلى ـــۋهتته، يهنه ئامېرىك غهرب ئهل

ئايـدا –6يىلـى –1944دۆلهتلىرىنىڭ ئىككىنچـى ئـۇرۇش مهيـدانى ئېچىـپ، 

قۇرۇقلۇققا چىقىپ، غهربىي سـهپته گېرمـانىيه قوشـۇنلىرىنى  نورماندىيىدىن

گېرمـانىيه ئهينـى . مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىتىشـىمۇ مـۇھىم ئامىـل بولغـان ئىـدى

ىۋالغان بولـۇپ، ۋاقىتتا ئهنگىلىيىدىن باشقا بارلىق ياۋروپا دۆلهتلىرىنى بېس

گېرمانىيىنىـڭ مۇنـداق كـوپ . ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئـافرىقىغىمۇ كـېڭهيگهن

سهپلهرده جهڭ قىلىشى ئۇنىـڭ كۈچىنىـڭ ئاجىزلىشىشـىدىكى مـۇھىم ئامىـل 

يىلى سـتالىنگراد ئۇرۇشـىدا مهغلـۇپ بولۇشـى –1943بولۇپ قالغان بولۇپ، 

پىالنلىرىنىـــڭ ئۇنىـــڭ ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى تېررىتورىيىســـىدىكى ئـــۇرۇش 

بـارا سـوۋېت ئارمىيىسـى –نهتىجىـده، بـارا. بۇزۇلۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقـاردى

يىلىغا كهلگهنده سـوۋېت –1944مۇداپىئهدىن ھۇجۇمغا ئۆتۈشكه يۈزلىنىپ، 

. زېمىنى ئاساسهن ئازاد قىلىنىـپ، ئـۇرۇش شـهرقىي ياۋروپاغـا كېڭهيتىلـدى

ېرىكىنى ئـوز ئىچىـگه بـۇ ئـۇرۇش جهريانىـدا ئـام ،ئېيتقاندا  قىلىپ ئومۇمهن

 .ئالغان ياۋروپا خهلقىمۇ زور قۇربانالرنى بهردى

  

  تۈركىي مىللهتلهرمۇ زور چىقىم تارتتى

دۇنيــــا ئۇرۇشــــى دهۋرىــــده كاۋكــــازىيه ھهم ۋولگــــا دهرياســــى –2

بويلىرىـــدىكى ئـــاز بىـــر قىســـىم تـــۈركىي خهلقلهرنىـــڭ يهرلىـــرى ئـــۇرۇش 

لمىغانـدا، تـۈركىي مىللهتـلهر ۋهيرانچىلىقىغا بىۋاسىته يولۇققاننى ھېسـابقا ئا

ـــوپ  ـــۇتلهق ك ـــڭ م ـــقان تۇپراقالرنى ـــمىجايالش ـــر  قىس ـــۇدهك گىتلې دهپت

لېكىن، شۇنداق بولۇشـىغا . بىۋاسىته ھۇجۇمىغا ئۇچرىمىغان گېرمانىيسىنىڭ

قارىمــاي، ئــۇالر تــۆت يىللىــق ئــۇرۇش جهريانىــدا ئهڭ زور بهدهل تــۆلىگهن 

خهلقلهرنىــــڭ بىــــرىگه ئايالنغــــان بولــــۇپ، ئۇنىــــڭ بــــۇ بهدهللىــــرى، 

ــى  ــڭ مۇستهملىكىس ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــڭ س ــرى پهقهت ئۇالرنى ۋهيرانچىلىقلى

نال كېلىـــپ چىققـــان بولـــۇپ، ئۇالرنىـــڭ ئۇرۇشـــقا ئاســـتىدا بولغانلىقىـــدى
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  .قاتناشماسلىققا ۋه بۇ ۋهيرانچىلىققا ئۇچرىماسلىققا ئامالى يوق ئىدى

سوۋېت ئىتتىپاقىغـا بېسـىپ  گېرمانىيسىئايدا گىتلېر –6يىلى –1941

كىرگهندىن كېيىن، سوۋېت ئارمىيىسى پۈتۈن سهپلهر بويىچه مهغلـۇبىيهتكه 

ۋه جهڭ قىلغــۇچى قوشــۇنالر يېتىشمهســلىك  قومانــدان–ئــۇچراپ، ھهربىــي

مۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ستالىن ھۆكۈمىتى پۈتۈن خهلقنـى . ئهھۋالى كۆرۈلدى

دهك ئهرلهرنىـڭ ھهممىسـىنى دېگـۈدهك ۇسهپهرۋهر قىلىـپ، ئـۇرۇش قىاللىغـ

ئاھالىسـى زىـچ ئوتتـۇرا ئاسـىيا رايـونى ئۇنىـڭ . ھهربىي خىزمهتكه چاقىردى

. الشـتىكى مـۇھىم بازىلىرىنىـڭ بىـرىگه ئايالنـدىھهربىي قوشـۇنالرنى تولۇق

ــتان، –1941 ــتان، قىرغىزىس ــتان، قازاقىس ــاخىرىغىچه ئۆزبېكىس ــڭ ئ يىلىنى

ۋه تاجىكىســتاندىن تۈرلــۈك قوشــۇنالرنى جىــددىي تــۈزۈپ،  تۈركمهنىســتان

  .تۈركۈملهپ، ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتتى

ۆزبېكىستان يېرىم مىليون نوپۇسى بار ئ 6ئهينى ۋاقىتتا : ئۆزبېكىستان

قىزىنـى –يېرىم مىليـون ئوغـۇل 1ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ئىلگىرى كېيىن 

سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهنـدىن كېـيىن ئېلىـپ . ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتتى

بېرىلغان تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىدىن ئاشكارىلىنىشىچه، ئۇرۇشقا قاتناشقان 

ئۆزبېكلهر بولۇپ،  قىسمى بىر يېرىم مىليون ئۆزبېكىستانلىقنىڭ مۇتلهق كۆپ

مىڭ  640. مىڭ ئادهم ئۆلدى، يهنى ئالدىنقى سهپتىن قايتىپ كهلمىدى 450

ــدى ــادهم يارىالن ــۆزبېكلهردىن . ئ ــا ئ ــۋىزىيه 15ئهينــى ۋاقىتت ــاداۋه  دې  برىگ

  .تهشكىللىنىپ، ئۇرۇش سهپلىرىگه ئهۋهتىلدى

ــۇرىيهت  ــۆپرهك جۇمھ ــى ك ــىيادىكى نوپۇس ــۇرا ئاس ــتانمۇ ئوتت قازاقىس

مىـــڭ ئـــادهم ئۇرۇشـــقا  600بولــۇپ، ئوخشاشـــال ئۇنىڭـــدىن بىـــر مىليــون 

ــده  ــدى 425ئهۋهتىلىــپ، ئۇنىــڭ ئىچى ــادهم ئۆل  20قازاقىســتاندىن . مىــڭ ئ

ــۋىزىيه ــا، بىشــكهك  دې ــۇپ، ئالمۇت ۋه باشــقا قوشــۇنالر تهشــكىللهنگهن بول

موسكۋانى قوغداش ئۇرۇشـىغا  دېۋىزىيىسى پانفىلوپچىالرهن ئهتراپىدا تۈزۈلگ

  .سېلىنىپ، كۆپ خىزمهت كۆرسهتكهن
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 300تۈركمهنىستان، نوپۇسى ئازراق جۇمھۇرىيهت بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن 

زور . مىڭدىن كـۆپرهكى ئـۆلگهن 90مىڭ ئادهم ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتىلىپ، 

  .ساندىكى ئادهم يارىالنغان

مىڭدىن ئارتۇق ئادهم  90ئادهم قاتنىشىپ،  مىڭ 260تاجىكىستاندىن 

  .ئۆلگهن

مىڭـدىن  130قىز ئۇرۇشقا بېرىپ، –مىڭ ئوغۇل 360قىرغىزىستاندىن 

  .كۆپرهكى ئۆلگهن، كۆپ ساندىكىسى يارىالنغان

مىڭ كىشـى ئالـدىنقى سـهپلهرگه ماڭـدۇرۇلۇپ،  700 ئهزهربهيجاندىن

 .يېرىمى دېگۈدهك ئۆلگهن

  

  ئهڭ يىراق تۈركىي خهلقئۇيغۇرالر ئۇرۇش سېپىدىن 

ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشى مهزگىلىده سـوۋېت ئىتتىپاقىـدا قانچىلىـك 

مىڭـدىن ئـارتۇق دهپ  300هلهرده ئۇيغۇر بارلىقى ئېنىق ئهمهس، بهزى مهنـب

يىلـالردا –20ئهممـا، . تىلسىمۇ، بىراق بىرلىككه كهلگهن ئېنىق سـان يـوقئې

پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسـىيا رايونىـدا  روزىباقىيېۋسوۋېت ئۇيغۇر رهھبىرى ئابدۇلال 

مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغـۇر بـارلىقىنى ھېسـابلىغان بولـۇپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ  700

  .جايالشقان ئىدى ئۆزبېكىستانغا قىسمىئاساسىي 

ــــتان،  ــــتان، قىرغىزىس ــــۇرالر ئۆزبېكىس ــــده ئۇيغ ــــۇرۇش مهزگىلى ئ

ــهپكه  ــدىنقى س ــردهك ئال ــده بى ــۇنالر تهركىبى ــۈزۈلگهن قوش ــتاندا ت قازاقىس

تۆت يىللىق ئۇرۇش جهريانىدا زادى قانچىلىك ئۇيغۇر ئالدىنقى . هۋهتىلگهنئ

تـارتىش –سهپته بولدى؟ قانچىلىكى ئۆلدى دېگهن مهسـىله ھهققىـده تـاالش

ــلهر  ــۇپ، بهزى ــدىنقى ســهپكه  200مهۋجــۇت بول ــدا ئۇيغــۇر ئال مىــڭ ئهتراپى

ا مىـڭ ئهتراپىـد 100بېرىپ، يېرىمى ئۆلـدى دېسـه، يهنه بهزى مهنـبهلهرده 
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. مىڭــى قايتىــپ كهلــدى دهپ كۆرســىتىلگهن 30ئۇيغــۇر بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ 

ــڭ  ــان ئۇيغۇرالرنى ــان نۇرغۇنلىغ ــقا بارغ ــتاندىن ئۇرۇش ــۋهتته، ئۆزبېكىس ئهل

دهپ يېزىلغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ ئۆزبېـك  ئۆزبېـكئهسلى نوپۇسـلىرىدا 

جاھـان ئۇرۇشـىمۇ –2تهبىئىـي، ھهقىـقهتهن  كىرگۈزۈلۈشىكاتېگورىيىسىگه 

ـــي –1938–1937 ـــۆز مىللى ـــڭ ئ ـــتاندىكى ئۇيغۇرالرنى ـــدا ئۆزبېكىس يىللىرى

كىملىكىنى ئۆزبېككه ئۆزگهرتىش دولقـۇنى قوزغالغـان پهيـتكه دۇچ كهلـگهن 

مىڭ ئهتراپىدا ئۇيغۇر ئۇرۇشقا قاتناشتى دېيىشنىڭ مهلۇم  200شۇڭا، . ئىدى

ــۆزبېكك ــۆزلىرىنى ئ ــۋهتته، ئۆزبېكىســتاندىكى ئ ــۇپ، ئهل ــار بول ه ئاساســىي ب

  .ئۆزگهرتىۋالغانالر ئۆزبېك دېگهن نام ئاستىدا ئۇرۇشقا باردى خاالس

ئاسىيا قۇرۇقلۇقىنىڭ ئهڭ مهركىزىگه جايالشقان بىـر –ئۇيغۇرالر ياۋرو

بىـلهن مهيلـى غهربىـي ۋه شـهرقىي ياۋروپـادىكى، ۋه  سۈپىتىخهلق بولۇشى 

يــاكى شــهرقىي جۇڭگــو ھهم تىــنچ ئوكيانــدىكى ئــۇرۇش ســهپلىرىدىن ئهڭ 

لېكىن، شـۇنداق بولۇشـىغا قارىمـاي، زور بىـر تۇلۇمـدىكى . يىراقلىقتا ئىدى

ئۇيغۇرالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىـدا تهۋهسـىده بولۇشـى ئۇيغـۇر خهلقىنـى بـۇ 

ئۇيغــۇر جهڭچىلىرىنىــڭ قهدهم ئىزلىــرى شــهرقىي . ئۇرۇشــقا ســۆرهپ كىــردى

ـــىيه،  ـــۇكرائىنىيهرۇس ـــىيه، ئ ـــا  بېلورۇس ـــهرقىي ياۋروپ ـــي ۋه ش ھهم غهربى

ـــاغ ـــتانلىقلىرىدا، ت ـــدىېئ–بوس ـــدا قال ـــۇر . دىرلىقلىرى ـــىزلىغان ئۇيغ سانس

ئهپسۇسـلىنارلىق يېـرى . پهرزهنتلىرىنىڭ تهنلىـرى بـۇ تۇپراقالرغـا كۆمۈلـدى

ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنىڭ تهنلىرى قۇچاقالپ ياتقان نۇرغۇنلىغان  ئاشۇشۇكى، 

لىرى ۆززېمىندىكى سانسىزلىغان ئادهملهر ئهينى ۋاقىتتا ھهتتا ھازىرمۇ ئ ئاشۇ

جانلىرىنى تهقدىم قىلغان بۇ ئادهملهرنىڭ قاتارىدا ئۇيغۇر دهيدىغان  ئۈچۈن

ڭ بىر بىچاره مىللهتنىڭ بارلىقى، ئۇالرنىڭ ئوز ۋهتهنلىرىـده ھوقۇقسـىزلىقنى

ـــانلىقىنى بىلمهيتتـــى ـــته،. ۋه خارلىنىشـــنىڭ دهردىنـــى تارتىۋاتق  ئهمهلىيهت

ـــى –1945–1944 ـــوۋېت ئارمىيىس ـــڭ س ـــۇر جهڭچىلىرىنى ـــدا ئۇيغ يىللىرى

ــادا جهڭ قىلىــپ،  ، ۋارشــاۋا، پراگــاتهركىبىــده شــهرقىي ۋه غهربىــي ياۋروپ
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، بۇخارېست قاتارلىق شـهھهرلهرنى ئـازاد قىلىـش جهڭلىرىـده ھهتتـا كراكوۋ

ئېلىپ بېرىلغان ئهڭ دهھشـهتلىك ئۇرۇشـالردا  ئۈچۈنبېرلىننى ئازاد قىلىش 

شـۇنىڭدهك بىـر قىسـىم ئۇيغـۇر جهڭچىلىـرى جۇڭگونىـڭ  تۆكۈۋاتقانـداقان 

يـاپونالردىن ئـازاد قىلىـش  مـانجۇرىيىنى−شهرقىي شىمالىدىكى ئـۇچ ئـۆلكه

ىرىــده قۇربــان بېرىۋاتقانــدا ئۇيغــۇر دىيارىنىــڭ شــىمالىدىكى ئــۇچ جهڭل

ۋىاليهتتىمــۇ مىللىــي ئــازادلىق ئىنقىالبــى قوزغىلىــپ، ئۇيغــۇر جهڭچىلىرىنــى 

قورالالنغــان گومىنــداڭ مــۇنتىزىم قوشــۇنلىرىنى تارمــار  هتىــرنىقىغىچ-چىــش

ــۈركىرهپ،  ــىردهك گ ــپ، ش ــمهنقىلى ــى  دۈش ــاس دهرياس ــىنى مان ئارمىيىس

ئهپسۇسـكى، سـتالىن، شـهرقىي ياۋروپـا . قوغالپ كهلمهكته ئىـدىبويىغىچه 

ــتهقىل  ــدىن مۇس ــۇپ، قايتى ــازاد بول ــدىن ئ ــر تاجاۋۇزى ــڭ گىتلې خهلقلىرىنى

ــا  ــېكىن ئۇيغۇرالرغ ــدىيۇ، ل ــىنى قوللى ــى قۇرۇش ــتىك دۆلهتلهرن سوتسىيالىس

بهرگهن ۋهدىسىده تۇرماي، غۇلجىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ جۇمھـۇرىيىتىنى 

بىلهن بىرلىشىشكه قىستىدى ۋه ئاخىرىدا جۇڭگو كوممۇنىسـتلىرى  گومىنداڭ

بۇ مهزگىلـده ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ تهقـدىرى سـتالىننىڭ . بىلهن بىرلهشتۈردى

دۇنيـا –2قىسقىسـى ئۇيغـۇر خهلقـى . قولىدىكى ئويۇنچۇققا ئايالنغـان ئىـدى

بهدهل تـۆلىگهن بىـر  ئۈچـۈنئۇرۇشىدا باشقىالرنىڭ سىياسىي مهنپهئهتلىرى 

خهلق بولۇش بىلهن بىرگه يهنه ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشـىنىڭ غهلىبىسـىدىن 

كېيىنال باشالنغان دۇنيا تهرتىپىنى قايتا ئورۇنالشتۇرۇش جهريانىـدا كېلىـپ 

چىققان سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشـىنىڭ قۇربانىغـا ئايلىنىـپ، ئهڭ زىيـان 

يغۇرالرنىـڭ تهقـدىرى شـۇ مهزگىلـده ئهگهرده، ئۇ. تارتقان خهلققه ئايالنـدى

زلىرىنىڭ مهنپهئهتلىرىگه ئۇيغۇن ھالدا ھهل قىلىنىپ، غۇلجىدا قۇرۇلغـان ۆئ

ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قااللىغان بولسـا ئىـدى، بهلكـى، باشـقىچه ئـاقىۋهتكه 

قالمـــاس ئىـــدى، ئـــوز تىللىرىنـــى ئىشلىتىشـــتىن ئىبـــارهت ئهڭ ئهقهللىـــي 

ۋه ئوز تۇپراقلىرىدا ئـازالپ، كېلهچهكـته  ھوقۇقلىرىمۇ خىرىسقا دۇچ كېلىش

يوق دېگهن سوئالالرنى قويۇپ ئاۋاره –مىللهت سۈپىتىده مهۋجۇت بوالالمدۇق

  .بولۇش قىسمهتلىرىگه دۇچار بولماس ئىدى
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  تهقدىرنىڭ چاقچىقىمۇ ياكى سىياسىي ئويۇنالر قۇربانىمۇ؟

ـــى –1941 ـــۇم –6يىل ـــا ھۇج ـــوۋېت ئىتتىپاقىغ ـــانىيه س ـــدا گېرم ئاي

غهربىـــي  ئـــۇچراپ، مهغلـــۇبىيهتكهغاندا، ســـوۋېت قوشـــۇنلىرى زور باشـــلى

مانـا مۇشـۇنداق . سهپتىكى پۈتـۈن قىزىـل ئـارمىيه بىتچىـت بولـۇپ كهتـكهن

پهيتته ستالىن بارلىق خهلقنى سهپهرۋهر قىلىپ، ئالدىراشلىق بىلهن قوشۇن 

بـــۇ ۋهزىـــپه ئوتتـــۇرا ئاســـىيا . تهشـــكىللهپ ئالـــدىنقى ســـهپكه ئهۋهتـــكهن

 ىرىنىڭمـــۇ بېشـــىغا چۈشـــكهن بولـــۇپ، ئۆزبېـــك، قـــازاق، قىرغىـــز،لقلخه

تــۈركمهن، تاجىــك، قاراقالپــاق ۋه ئۇيغــۇر قاتــارلىق مىللهتلهرنىــڭ بــارلىق 

 18يهنـى ) قـوللىرى سـاق، سـاالمهتلىكى ياخشـى–پـۇل(جهڭگه يارىغىـدهك 

ياشــقىچه بولغــان ئهرلىــرى جۈملىــدىن كــۆپلىگهن يــاش قىــزالر  50ياشــتىن 

ــهپكه ــدىنقى س ــدۇرۇلغان ئال ــمىگهنلىكى . ماڭ ــورال يېتىش ــا ق ــى ۋاقىتت ئهين

ئۈچۈن، ھهر ئىككى ياكى ئـۈچ ئـادهمگه بىـر مىلتىـق بېـرىلگهن ئهھۋالالرمـۇ 

ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنى ئهڭ غهزهپلهندۈرگهن نهرسه شـۇ بولغـانكى، . بولغان

ئۆزبېـك، قـازاق ۋه باشـقا مىللهتلهرنىـڭ  كهلمىگـۈچهدۈشمهن يېقىنلىشـىپ 

دۈشمهن يېقىـنالپ كهلگهنـدىال ئانـدىن . ىگه قورال تارقىتىلمىغانجهڭچىلىر

قورال بېرىلگهن بولسىمۇ، بىراق سهپنىڭ ئالدىدا ھامـان ئوتتـۇرا ئاسـىيالىق 

ئۇنىـڭ  .ئارقىسىدا رۇس جهڭچىلىرى مېڭىـپ ھۇجۇمغـا ئـۆتكهن، جهڭچىلهر

تهلىــم تهربىــيه بېرىلمىگهنلىكــى، –ئۈســتىگه يهنه ئۇالرغــا ياخشــى ھهربىــي

ئوتتــۇرا  دهســلىپىدهتۈپهيلىــدىن، ئۇرۇشــنىڭ  راشــتۇرۇلغانلىقۇقلــدىراپ ئا

ھهتتا ئۇرۇش . ئاسىيادىن كهلگهن جهڭچىلهر بىھۇده قىرغىنچىلىققا يولۇققان

ــويىزالر  ــان پ ــۇپ ماڭغ ــۇالرنى توش ــۇرۇپال، ئ ــاي ت ــپ بارم ــهپلىرىگه يېتى س

گېرمــــانىيه ھــــاۋا ئارمىيىســــىنىڭ ھــــاۋادىن قىلغــــان ھۇجــــۇملىرى ھهم 

تهلىـم –نورمال ھهربىـي. ئۇچراپ، تۈركۈملهپ ئۆلۈپ كهتكهن بومباردىمانىغا

ئالدىـدا زامـانىۋى قوراللىرىـدىن ئـوق ، تهربىيه كۆرمىگهن، قوراللىرى ناچار

گېرمــانىيه قوشــۇنلىرى، ئارقىســىدا ئاپتومــاتلىرىنى تهڭــلهپ  ياغــدۇرۇۋاتقان
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قالغـان بـۇ  قوشۇنلىرىنىڭ ئىسكهنجىسـىده) ب گ كېيىنكى ك( نكۋدتۇرغان 

ــــارا  زتهمهســــى ــــادهملهر ئاخىرىــــدا بىھــــۇده قىرىلىشــــتىن كــــۆره، ئۆزئ ئ

قىسـىملىرىغا  ك گ بمهسلىھهتلىشىپ، ئارقىسىدىكى سوۋېت ئارمىيىسـىنىڭ 

ــان قوشــۇنلىرىغا  ــوت ئېچىــپ، گېرم ئهســىرگه چۈشۈشــكه  تۇشمۇتۇشــتىنئ

 قىســمىئهلـۋهتته، ئۇالرنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ  .باشـلىغان ئهھۋالمـۇ كـۆرۈلگهن

  .تارمار بولۇش جهريانىدا ئهسىرگه چۈشكهنلهر ئىدى

ناتسىستالر تهشـكىللىگهن ئهسـىرلهر الگېرلىرىنىـڭ شـارائىتى تېخىمـۇ 

كـېچهك –ئىچمهكنىـڭ يېتهرلىـك بولماسـلىقى، كىـيىم–ناچار بولۇپ، يېمهك

 بېرىلمهســلىك ۋه تــازىلىق ئىشــلىرى جهھهتتىكــى ناچــارلىقالر تۈپهيلىــدىن،

ھهمـمه ئـادهمنى دېگـۈدهك پىـت . نسهللىكلهر كۆپهيگهئهسىرلهر ئارىسىدا كې

گىتلېـــر فاشىســـتلىرىنىڭ ئېغىـــر روھـــى ۋه جىســـمانىي . بېســـىپ كهتـــكهن

. ئۆلـۈپ كهتـكهن 80%، ئهسـىرلهرنىڭ تېگىـپبېسىملىرى ئۇالرنىڭ جېنىغا 

پىالنلىشـى بىـلهن  ھۆكمىتىنىڭمانا مۇشۇنداق ھاالكهتلىك پهيتته گېرمانىيه 

مىللىي تۈركىستان كومىتېتى قۇرۇلۇپ، ئۇنىڭغا مۇستاپا چوقاي بىلهن ۋهلـى 

بــۇ كىشــىلهر ھهر قايســى ئهســىر الگېرلىرىغــا كېلىــپ، . بــاش بولىــدۇ قېيــۇم

ئهسىرلهر ئىچىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنى ئايرىپ چىقىپ ئۇالرغا تهشۋىقات 

يىسىگه قېتىلىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا قىلىدۇ ھهمده ئۇالرنى تۈركىستان ئارمى

ــتاندىكى  ــالرنىڭ تۈركىس ــۈزۈمىنى ۋه رۇس ــتالىن ت ــپ، س ــى جهڭ قىلى قارش

ھۆكۈمرانلىقىنى گۇمران قىلىشقا، گېرمانىيىنىڭ ياردىمى ئاستىدا مۇسـتهقىل 

ــدۇ ــقا چاقىرى ــى قۇرۇش ــتان دۆلىتىن ــازاق، . تۈركىس ــك، ق ــده، ئۆزبې نهتىجى

جىك ھهمده ئۇيغۇر قاتارلىقالردىن كېلىـپ قىرغىز، تۈركمهن، قاراقالپاق، تا

ھهتتـا بۇالرنىـڭ . چىققان كۆپلىگهن ئهسـىرلهر بـۇ چاقىرىققـا ئـاۋاز قوشـىدۇ

ھۆكـۈمهت –ئىچىده سوۋېت كومپارتىيىسىگه ئهزا بولغانالر، ئىلگىرى پـارتىيه

ئورۇنلىرىدا خىزمهت قىلغانالرمۇ بار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ تهركىبـى مـۇرهككهپ 

ئــۇالر تۈركىســتان قوشــۇنلىرىنىڭ جهڭچىســى ســۈپىتىده  نهتىجىــده،. ئىــدى

ــتىراك  ــالرغا ئىش ــقا ئۇرۇش ــلهرگه ۋه باش ــى جهڭ ــىگه قارش ــوۋېت ئارمىيىس س
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  .قىلىدۇ

يىلىنىــڭ بېشــىدا گىتلېــر –1941گىتلېرنىــڭ بــۇ اليىھىســى ئهســلىده 

 مىنىســتىرلىقىنىڭئىشــغال قىلىنغــان جــايالرنى باشــقۇرۇش  گېرمانىيســىنىڭ

ـــلىقى  ـــدباش ـــڭپو ئالفرې ـــاقى « زېنبېرگنى ـــوۋېت ئىتتىپ ـــتاننى س تۈركىس

دېــگهن شــوئارى ئاســتىدا مهيــدانغا  »ھــاكىمىيىتى ئاســتىدىن ئــازاد قىلىــش

كهلگهن بولۇپ، گىتلېر ئۇنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيالىق مۇسـۇلمان ئهسـىرلهردىن 

قوشۇن تهشكىللهپ، ئۇالرنى شهرقىي سهپتىكى جهڭ مهيدانلىرىغا ئهۋهتىش 

  .اليىھىسىنى تهستىقلىغان

ئوتتـۇرا ئاسـىيا رايونىنىـڭ تـارىخىي، ئېتنىـك ۋه  روزېنبېـرگ ئالفرېد

ــي ئه ــامهن دىنى ــاقى تام ــوۋېت ئىتتىپ ــۇرۇپ، س ــپ ت ــاس قىلى ــۋالىنى ئاس ھ

نـــى قۇرۇشـــنى  »بۈيـــۈك تۈركىســـتان دۆلىتـــى«يوقىتىلغانـــدىن كېـــيىن، 

ركىسـتانغا غهربـته كاسـپىي دېڭىـزى ۈئۇنىڭ پىالندىكى بۈيـۈك ت. پىالناليدۇ

بويىــدىن، شــهرقته ئۇيغــۇر ئېلىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان جــايالر، جهنۇبتــا 

بولغـان  زايسـانغىچهرايونلىرى، شىمالدا قازاقىستاننىڭ  سهمهرقهنت، بۇخارا

 قهيۇمخـانبىپايان زېمىن كىرگۈزۈلگهن بولۇپ، مۇستاپا چوقاي بىلهن ۋهلى 

مهزكۇر پىالننـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن جىـددىي  ئىدىيولوگالرقاتارلىق 

  .تهييارلىقالرنى قىلىدۇ

ــابىق  ــلهن س ــدى بى ــويىچه ئال ــالن ب ــۇ پى ــ–1920–1917ب دىكى يىلى

ھۆكۈمىتىنىڭ باشلىقى، ئۇزۇن يىلالر فرانسىيىده ياشـاپ،  قوقهنمۇستهقىل 

قىلىـپ، سـوۋېت رۇسىيىسـىگه قارشـى  نهشرۇرنىلىنى ژ »ياش تۈركىستان«

بىـلهن ) قازاق(ئاۋانگارتلىق بىلهن سىياسىي كۈرهش قىلغان مۇستاپا چوقاي 

 »كــومىتېتىتۈركىســتان مىللىــي «باشــچىلىقىدا ) ئۆزبېــك(قېيۇمنىــڭۋهلــى 

ناملىق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇپ، بۇ كومىتېتقا كهلگۈسىده تۈركىستاننى ئـازاد 

. قىلغاندىن كېيىن، ھۆكۈمهت تهشكىللهش ۋه باشقا سـاالھىيهتلهر بېرىلىـدۇ

شـۇنىڭدهك گېزىـت  ژۇرنـالنـاملىق » مىللىي تۈركىستان«بۇ كومىتېت يهنه 

ھهر خىـــل تهشـــۋىقات . چىقىرىـــپ، تۈركىســـتانلىقالر ئارىســـىغا تارقاتقـــان
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ۋاراقلىرىنى تهييارالپ، سـوۋېت ئارمىيىسـى جايالشـقان رايونالرغـا ھـاۋادىن 

قارشـى كـۈرهش قىلىـش  سـوۋېتلهرگهبۇنىڭدا تۈركىستانلىقالرنى . تاشلىغان

  .چاقىرىلغان

تۈركىستان قوشۇنىنىڭ ھهربىـي فورمىسـى گىتلېـر ئارمىيىسـى بىـلهن 

بىـز ئـالال «ئوخشاش بولۇپ، پهرقلىق تهرىپى، ئۇالرنىـڭ يهڭلىـرىگه باشـتا 

دېــگهن خهتــلهر  »تهڭــرى بىــز بىــلهن«يىلىــدىن كېــيىن –1944، »بىــلهن

. يېزىلغان، ئاستىدا مهسـچىتنىڭ سـۈرىتى بـار يېشـىل بهلگىلهرنـى تاقىغـان

بايرىقىنىڭ ئۈستى يېرىمى قىزىل ئاستى يېرىمى يېشىل بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ 

  .ئىككى رهڭنىڭ ئۈستىگه ئوق بىلهن يانىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن

ســوۋېت رۇسىيىســىنى يــوقىتىش ئۈچــۈن، ئوتتــۇرا ئاســىيا،  گىتلېــر،

ـــدىل ـــۇرال−كاۋكـــازىيه ۋه ئى ـــدىكى مۇســـۇلمان مىللهتلهرنىـــڭ  ئ بويلىرى

ــــتهقىللىق ئىدىيىســــىدىن،  ــــىيه قاتــــارلىق ۇكرائىنىيهئــــمۇس ، بېلورۇس

مىللهتچىلىك ۋه كوممۇنىزمغـا قارشـى پىكىرلىرىـدىن ھهمـده  سالۋىيانالرنىڭ

ۋه باشقىالرنىڭ سـتالىنغا قارشـى ئىدىيىلىرىـدىن  كازاكالررۇسالر ئىچىدىكى 

ــوئارىنى  ــرىش ش ــك بې ــلهرگه ئهركىنلى ــۇ مىللهت ــارقىلىق، ب ــدىلىنىش ئ پاي

  .چىقتى كۆتۈرۈپ

مهخسۇس تۈركىستان  پولشادايىلى نويابىر ئېيىدىن ئېتىبارهن –1941

قوشۇنلىرىنى تهييارالش الگېرلىرى تهسىس قىلىنىپ، ھهربىي مهشىقلهردىن 

. تۈزۈلگهن تۈركىستان پـولكى قۇرۇلـدى روتىدىنكېيىن، تۇنجى قېتىم تۆت 

يىلـى ئاسـتراخان ئهتراپىـدىكى جهڭـلهرگه –1942بۇ قوشۇن ئالـدى بىـلهن 

بــۇ چاغــدىكى گىتلېرنىــڭ پىالنــى ئاســتراخان رايــونىنى ئىشــغال . ســېلىندى

قازاقىسـتانغا يـول ئېچىـپ، ئوتتـۇرا ئاسـىيانى ئىگىـلهش ، قىلىش ئـارقىلىق

ــان ــا يهنه . بولغ ــانھهتت ــتان  ئهزهربهيج ــتانغا تۈركىس ــارقىلىق تۈركمهنىس ئ

بىـراق، كېـيىن . قىسىملىرىنى تاشـلىماقچى بولغـان پاراشۇتچى باتاليونىنىڭ

ــۇ  ــكهنب ــپ كهت ــالن ئۆزگىرى ــۇپ، . پى ــل بول ــهۋهب ھهر خى ــدىكى س بۇنىڭ

ــا  ــى بۇنىڭغ ــالىيهت قىلىش ــىنىڭ پائ ــوۋېت ئارمىيىس ــدا س ــدىن ئىران بىرىنچى
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توسقۇنلۇق قىلغان بولسا، يهنه ستالىنگراد ۋه موسـكۋا جهڭلىرىـده گېرمـان 

ئارمىيىسىنىڭ تارمار بولۇشـى ھهمـده تۈركىسـتان پـولكى تهركىبىـدىكى بىـر 

لىرىغـــا قوشـــۇلۇپ پ، رۇس پارتىزانۈهســـكهرلهرنىڭ يـــۈز ئـــۆرقىســـىم ئ

  .كهتكهنلىكى ئىدى

يىلىغىـچه ئوتتـۇرا ئاسـىيالىق –1944يىلىدىن تاكى –1941گېرمانىيه 

، بىــر تۈركىســتان باتــاليونىتۈركىســتان  30ئهســىرلهردىن ئىلگىــرى كېــيىن 

 دېۋىزىيىسـىتۈركىسـتان  –162، ئاخىرىدا روتىسىتۈركىستان  45پولكى ۋه 

قاتارلىق مۇنتىزىم ھهربىي قىسىمالرنى قۇرغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئادهم سانى 

  ).مىڭدىن ئاشقان دېيىلىدۇ 100بهزى مهلۇماتالردا (مىڭغا يهتكهن  70

ۋهزىيهتنىــڭ ئۆزگىرىشــىگه  گېرمانىيســىۋاقىــتالردا گىتلېــر  كېيىنكــى

ئاساسهن تۈركىسـتان قىسـىملىرىنى ئهسـلى پىـالن بـويىچه ئىشـقا سـالماي، 

قاتــارلىق دۆلهتلهردىكــى  ســلوۋىنىيهئــۇالرنى يۇگوســالۋىيه، ئىتــالىيه ۋه 

ـــتان  ـــا تۈركىس ـــكهن ھهتت ـــلهرگه ئهۋهت ـــى جهڭ ـــا قارش –162پارتىزانالرغ

ــىنى ــاقچى ئارمىي دېۋىزىيىس ــلىق ئىتتىپ ــا باش ــڭ ئامېرىك ــدىنىنى  نورماندىيى

قۇرۇقلۇققا چىقىشـىغا قارشـى تۇرغـۇزۇش ئۈچـۈن ئالـدىنقى سـهپكه قويغـان 

بولۇپ، ئۇالر ئامېرىكـا، ئهنگلىـيه قاتـارلىق ئىتتىپـاقچى دۆلهتـلهر قوشـۇنى 

بىلهن ئۇرۇشقان بولسىمۇ، ئهمما تۈركۈملهپ قورال تاشالپ، ئۇالرغا ئهسىرگه 

  .چۈشكهن

ئـــۇالرنى  گېرمانىيســـىگىتلېـــر  شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــر ۋاقىتتـــا يهنه

پارتىزانالرنى باستۇرۇش، ئارقا سهپنى قوغداش، يول ياسـاش، ئارقـا سـهپ 

تهمىناتىنى يهتكۈزۈش، ئىشغال قىلىنغـان جايالرنىـڭ ئامـانلىقىنى قوغـداش 

 .خىزمهتلىرىگه سېلىپ، ئۇالرنىڭ كۈچىدىن پايدىالنغان

بىي فورمىسـى، ھهممىسىنىڭ ئورتاق ھهر باتالىيونلىرىنىڭتۈركىستان 

ـــر  ـــۇپ، ھهر بى ـــايرىقى بول ـــي ب ـــاليونمىللى ـــاۋه  بات ـــامالرنى  روتىالرغ ئىم

ئۇالرنىــڭ دىنىــي پائــالىيهتلهرنى ئېلىــپ بېرىشــىچه رۇخســهت  .بېكىــتىلگهن
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قوشــۇنالرنىڭ بــاش ئوفىتســېرلىرى گېرمــانالردىن تهيىــنلهنگهن . قىلىنغــان

هزىپىســىنى بــاش قومانــدانلىق ۋ دېۋىزىيىســىنىڭتۈركىســتان –162بولــۇپ، 

ئهممــا، . ئۇنۋانىــدىكى گېرمــان ئوفىتســېرى ئۈســتىگه ئالغــان مــايورگېنېــرال 

ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگه ئهگىشــىپ، تۈركىســتان مىللىــي كومىتېتىنىــڭ ئىچكــى 

ــده  قىســمىدىمۇ گېرمانىيىنىــڭ ۋهدىســىگه ئىشهنمهســلىك خاھىشــلىرى ھهم

ھوقــۇق تالىشــىش قاتــارلىق ئىخــتىالپالر كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، مۇســتاپا 

ئهسلىدىكى پىالنى بـويىچه تۈركىسـتان قوشـۇنلىرىنى  چوقاي گېرمانىيىنىڭ

غـا ئهۋهتمهسـتىن بهلكــى، باشـقا جـايالرنى ئىشـغال قىلىــش  »تۈركىسـتان«

  . نارازى بولغان خارابالشتۇرغانلىقىغائۇرۇشلىرىغا سېلىپ، ئۇالرنىڭ كۈچىنى 

بىراق، قازاقىستانلىق تارىخچىالر مۇستاپا چوقاي ھهققىده يېڭـى كـۆز 

يىلى –1940ۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قارىشىچه، چوقاي قاراشنى ئوتت

فرانسـىيىنى ئىشـغال قىلغانـدا، قولغـا ئېلىنغـان ھهمـده  گېرمانىيسىگىتلېر 

ئهنگلىــيه جاسۇســى ســۈپىتىده قارىلىــپ، تهكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىلغانــدىن 

ــرىلگهن ــۇپ بې ــيىن، گۇناھســىز دهپ قارىلىــپ قوي ــازدا –1941. كې ــى ي يىل

ــهپتىك ــي س ــوۋېت غهربى ــىرگه چۈشــكهن س ــۇپ، ئهس ــار بول ــتا تارم ى ئۇرۇش

ئهســـكهرلىرى ئارىســـىدا نۇرغـــۇن ســـاندا ئوتتـــۇرا ئاســـىيالىق ئهســـكهرلهر 

بــارلىقىنى، ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســىنىڭ رۇســچه ۋه باشــقا ياۋروپــا تىللىرىنــى 

. بولغـان موھتـاجبىلمهسلىكتهك ئهھۋالىنى كۆرگهن ناتسىسـتالر تهرجىمانغـا 

تهرجىمــان بولــۇپ،  ئۆزلۈكىــدىنمانــا مۇشــۇنداق ئهھــۋال ئاســتىدا ، چوقــاي

ــىيالىقالرنىڭ ئ ــۇرا ئاس ــى ئوتت ــده الگېرالردىك ــان ھهم ــا بارغ ــر ېالگېرالرغ غى

 ئهھۋالىنى كۆرۈپ، ئۇالرنى بىھۇده ئۆلۈپ كېتىشـتىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن،

قارشــى تــۇرۇش اليىھىســىنى ئــۇالردىن قوشــۇن تــۈزۈپ، ســوۋېت تــۈزۈمىگه 

ئهنه شـۇنىڭدىن كېـيىن ئـۇ كـۆپ . ، گىتلېر بۇنىڭغـا قوشـۇلغانغانىتهييارل

مىــڭ ئهتراپىــدىكى  180 الگېرىــدىنخىــزمهت ئىشــلهش ئــارقىلىق ئهســىرلهر 

بــۇ ، بىــراق، ئۇنىــڭ مهقســىتى. ئوتتــۇرا ئاســىيالىقنى قۇتۇلــدۇرۇپ چىقىــدۇ

ــۇن  ــۇالردىن قوش ــۇپ، ئ ــدۇرۇش بول ــدىن قۇتۇل ــۇده ئۆلۈم ــىرلهرنى بىھ ئهس
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ت ئارمىيىســىگه قارشــى جهڭ قىلىــپ، قىرىلىــپ كېتىشــىنى تۈزۈلــۈپ، ســوۋې

ئهمما، ناتسىستالر ئۇنىڭ ئۈمىدىنى بىر چهتكه قايرىـپ قويـۇپ، . خالىمىغان

ــاي،  ــدا تۈركىســتان قوشــۇنىنى تۈزۈشــكه كىرىشــكهنده، چوق جىــددىي ھال

خهت يېزىــپ  گىتلېــرگهگېرمــانىيه تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ئــارقىلىق 

ــدۈرۈپ،  ــارازىلىق بىل ــۇ ن ــتۇرۇلغان ب ــتانلىقالردىن قۇراش ــڭ تۈركىس ئۇالرنى

ــدىنقى ســهپتىكى  ــا ســهپ ئىشــلىرىغا ســېلىش، ئال قوشــۇنالرنى پهقهت ئارق

ئۇرۇش لىنىيىسىگه ئهۋهتمهسلىك ھهققىده مۇستاپا چوقاي بىلهن كېلىشكهن 

  . بهرگهن ئىستېپاۋهدىسىده تۇرمىغانلىقىنى ئهيىبلىگهن ھهمده ۋهزىپىسىدىن 

ــاي  ــى، –1941مۇســتاپا چوق ــدىن –12يىل ــدا زهھهرلىنىــپ ئۆلگهن ئاي

تۈركىســـتانلىقالرنىڭ رهھبىـــرى بولـــۇپ، مىللىـــي  قېيـــۇمكېـــيىن، ۋهلـــى 

رهســـمىي  باتـــاليونىكـــومىتېتىنى باشـــقۇرغان شـــۇنىڭدهك تۈركىســـتان 

  . قۇرۇلغانلىقى جاكارالنغان

مۇســتاپا چوقاينىــڭ ســىرلىق ئۆلــۈمى ھهققىــده ئىككــى خىــل قــاراش 

ى ئۇنىڭ گېرمانىيىنىڭ پىالنىغا قارشى چىقىپ، ئۇنىڭ مهۋجۇت بولۇپ، بىر

 رازۋېدكىسـىئۈچۈن خىزمهت قىلىشتىن ۋاز كهچكهنلىكى ئۈچـۈن گېرمـانىيه 

يهنه بىرى چوقايغا قارشـى تـۇرۇپ، . تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن قاراش

گېرمانىيىنىــڭ يــاردىمى ئــارقىلىق ســوۋېت ئارمىيىســى بىــلهن جهڭ قىلىــش 

ــا ــىنى ھىم ــا ئىدىيىس ــى ۋاقىتت ــى، ئهين ــڭ ۋهكىل ــدىغان ئۆزبېكلهرنى يه قىلى

قىلغان  نهشرۇرنىلىنى ژ »ياش تۈركىستان«مۇستاپا چوقاي بىلهن بىرلىكته 

ئهممـا، . تهرىپىدىن زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن قاراشتۇر قهيۇمخانۋهلى 

  . تاكى ھازىرغىچه قايسى توغرا ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس

ارىغاندا ھهقىقهتهن ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـى بىـلهن يهنه بهزى ئۇچۇرالرغا ق

ــىم  ــر قىس ــان بى ــتىن بولغ ــى مىللهت ــىدىكى ھهر قايس ــتانلىقالر ئارىس تۈركىس

باشلىغان بولۇپ، تۈركمهنلهر ئۆزلىرىنىڭ  زىددىيهتلىشىشكه ئۆزئاراكىشىلهر 

ــايرىم بولۇشــنى تهلهپ  ــازاقالر ئ ــنى، ق ــۈمىتىنى تهســىس قىلىش ــايرىم ھۆك ئ

  قىلغان 
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يىلــى قــازاقالردىن ئــايرىم –1943بېــرلىن دائىرىلىــرى نهتىجىــده، 

ۇل ئنــاملىق ئورگــان قــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا بىــر قــازاق كىشــىنى مهســ »ئــاالش«

ــادهمنى  ــا ئ ــر گۇرۇپپ ــپ، بى ــىگه  پاراشــۇتقىلى ــلهن قازاقىســتان دائىرىس بى

ى خهلق ئىچىده تهشۋىقات پائـالىيهتلىرى ئېلىـپ تبۇالرنىڭ مهقسى. تاشلىغان

بىــراق، بــۇ . ســتالىن تــۈزۈمىگه قارشــى قوزغــاش ئىــدى بېرىــپ، قــازاقالرنى

  . ب قوشۇنلىرى تهرىپىدىن يوقىتىلغان گ گۇرۇپپا تېزلىك بىلهن ك

تۈركـۈملهپ سـوۋېت قىزىـل  باتالىيونلىرىـدابۇ جهريانـدا تۈركىسـتان 

ئارمىيىسىگه ۋه پارتىزانالرغا تهسلىم بولۇش ئهھۋاللىرىمۇ كۆرۈلگهن بولـۇپ، 

الر شــۇ ھامــان ۋهتهن خــائىنى ســۈپىتىده ئېتىــپ بىــراق تهســلىم بولغــان

بىـر قىسـىم تۈركىسـتانلىقالرنىڭ بـاتۇرلۇق بىـلهن جهڭ قىلىـش  .تاشالنغان

 شـتابىتهقدىرلهشلهرگىمۇ ئېرىشكهن بولۇپ، گېرمـانىيه بـاش قومانـدانلىق 

  . بىر قانچه تۈركىستانلىقنى ئوردېن بىلهن مۇكاپاتلىغان

ــۇنى ــتان قوش ــيىن، تۈركىس ــتىن كې ــك ئۇرۇش ــدىرى پاجىئهلى نىڭ تهق

ئهممـا، . بولغان بولۇپ، رۇسالرغا ئهسىرگه چۈشـكهنلىرى ئېتىـپ تاشـالنغان

ـــا،  ـــيهئامېرىك ـــدىرى  ئهنگلى ـــكهنلىرىنىڭ تهق ـــىرگه چۈش ـــۇنىغا ئهس قوش

ئۇالر بىر مهزگىل نورمال تۇرمۇش كهچۈرگهن بولسىمۇ،  باشقىچىرهك بولۇپ،

ئايرىلغـان بىـر قىسـىم  ىرىـدىنئائىلىلئانىلىرىدىن، -ئهمما ئۇزۇن ۋاقىت ئاتا

ـــدامچىلىق  ـــۈك ئال ـــڭ تۈرل ـــادهملهر ســـوۋېت ئىتتىپاقىنى ســـاددا كۆڭـــۈل ئ

ـــتىلىرىغا ـــر ۋاس ـــيىن بى ـــدىن كې ـــنىگه قايتقان ـــىنىپ، ۋهتى ـــرلهپ –ئىش بى

  . ئۆلتۈرۈلگهن

چۈنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى چهتئهللهردىكى بۇ زور سـاندىكى تۈرلـۈك 

ــۈن مهخســۇس  ــېلىش ئۈچ ــايتۇرۇپ ك ــادهملهرنى ق ــان ئ ــن بولغ مىللهتلهردى

نهيرهڭلهرنى ئويالپ تېپىپ، ئۇالر تۇرۇشلۇق دۆلهتـلهرگه دوسـتلۇق –ھىيله

ـــان  ـــزمهت قىلغ ـــانىيه قوشـــۇنىدا خى ـــپ، گېرم ـــۆمىكى ئهۋهتى ـــلهر ئ ۋهكىل

، ئۇكرائىنالر ۋه باشقىالرغا ستالىننىڭ كاۋكازلىقالرر، رۇسالر، تۈركىستانلىقال

–ۋه ئاتـا تاۋابىئـاتلىرى–ئۇالرنى كهچۈرگهنلىكىنى، ۋهتهننىڭ ھهمده ئائىله
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ــرى  ــا ئىلگى ــان ھهتت ــانلىقىنى تهشــۋىق قىلغ ــۇالرنى كۈتۈۋاتق ئانىلىرىنىــڭ ئ

ئىستانسىلىرىدا ۋهتهن خهلقىنىڭ قانـداق داغـدۇغا  پويىزقايتىپ بارغانالرنى 

بىلهن قارشى ئالغانلىقىنى كۆرسـىتىدىغان كىنـو لېنتىلىـرى ۋه سـۈرهتلهرنى 

ــۇالرنى  ــىتىپ، ئ ــىلهرگه كۆرس ــان كىش ــىز قالغ ــۇ ۋهتهنس ــپ، ب ــپ كېلى ئېلى

ئويۇنغـا ئىشـهنگهن  سۈپكهشـلىكنهتىجىده، مهزكۇر . تهسىرلهندۈرۈۋهتكهن

ــرال سانســىزلىغان تۈركىســت ــا  ۋالســوپنىڭانلىقالر، گېنې ســوۋېت ئىتتىپاقىغ

ــان  ــى«قارشــى جهڭ قىلغ ــازادلىق ئارمىيىس ــرى ۋه » رۇس ئ ــڭ جهڭچىلى نى

ب خـادىملىرى  گ كىرىشـى بىلهنـال ك چېگـرادىنباشقىال ۋهتىنىگه قايتىپ، 

سوۋېت . تۈركۈملهپ تۇتقۇن قىلىنىپ، ئېتىپ تاشالنغان–تهرىپىدىن تۈركۈم

نال قالماستىن يهنه، ئىتتىپاقچى دۆلهتلهردىـن سـابىق ئىتتىپاقى بۇنىڭ بىله

سوۋېت پۇقرالىرى ھېسابالنغان بـۇ كىشـىلهرنى قـايتۇرۇپ بېرىشـنى قـاتتىق 

بولۇپ، بۇنىڭ ئاقىۋىتىده كۆپ ساندىكى كىشىلهر  تۇرۇۋالغانتهلهپ قىلىپ 

ئهنه شــۇنداق يــول بىــلهن ۋهتىــنىگه قايتىــپ پاجىئهلىــك . قايتۇرۇلغــان

 .بولغــان ئوتتــۇرا ئاســىيالىقالر ناھــايىتى كــۆپ ئىــدى قىســمهتكه دۇچــار

مهلۇماتالرغا قارىغاندا بىر قازاقىسـتاندىال ئهنه شـۇنداق يـول بىـلهن قايتىـپ 

دىن ئارتۇق ئـادهمگه  600جهڭچىلىرىدىن  باتاليونىنىڭكهلگهن تۈركىستان 

  . ھهربىي سوت ئۆلۈم ھۆكۈم قىلغان ئىكهن

ـــتانچىالر ـــوڭلىرى تۈركىس ـــى ئ ـــده تهلىي ـــلىق  –ئىچى ـــا باش ئامېرىك

ئىتتىپاقچى ئـارمىيىگه ئهسـىرگه چۈشـكهنلىرى بولـۇپ، ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى 

نهتىجىـده، بىـر قىسـىم كىشـىلهر . ئۇالرنى موسكۋا ھۆكـۈمىتىگه قايتۇرمىغـان

گېرمانىيىده ئۆيلىنىش يولىنى تۇتقان، بىر قىسىملىرى تـۈركىيىگه ۋه باشـقا 

تلىرىگه كېتىۋالغان، ئـاز سـاندىكىلىرى ئامېرىكىغـا كېلىـپ، ياۋروپا مهملىكه

  . ئامېرىكىنىڭ پاناھلىقىغا ئېرىشكهن

ئهينـى ۋاقىتتـا،  گېرمانىيسـىتارىخىي مهلۇماتالرغـا قارىغانـدا گىتلېـر 

ــپ، ــۈزۈمىنى يوقىتى ــوۋېت كوممۇنىســت ت ــالرغا س ــن  رۇس ــتهقىل ئهركى مۇس

هس مىللهتلهرگه سوۋېت رۇسىيه قۇرۇپ بېرىمىز دهپ ۋهده بهرسه، رۇس ئهم
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 ئـۇرال–ھهمـده ۋولگـا ئـۇكرائىنىيىنىئىتتىپاقىدىن كاۋكازىيه، بېلورۇسىيه، 

بويلىرىنى شۇنىڭدهك تۈركىستاننى ئايرىپ چىقىرىپ، بـۇ جـايالردا يهرلىـك 

ــــڭ  ــــڭمىللهتلهرنى ــــدىكى گېرمانىيىنى ــــۇرۇپ  ھامىيلىقى ــــى ق دۆلهتلىرىن

ـــان ـــدىغانلىقىنى جاكارلىغ ـــۇ. بېرى ـــڭ ب ـــهنگهن  گېرمانىيىنى ـــا ئىش پىالنىغ

ــۈزۈمىگه قارشــى رۇســالر ــۆپلىگهن ســتالىن ت ــۇكرائىنالر، بېلورۇســالر، ، ك ئ

ۋه  باشـقىرتالر، گـرۇزىنالر، ئهرمهنـلهر، قالمـاقالر، تاتـارالر، ئهزهربهيجانالر

نـارازى  ۋهھشـىيلىكىدىنباشقا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ھهمـده سـتالىننىڭ 

بولغـــان مىللهتلىرىنىـــڭ ھهممىســـى دېگـــۈدهك گېرمـــانىيه تهشـــكىللىگهن 

گېرمــانىيه فاشىســت ھۆكــۈمىتى بۇنــداق . قوشــۇنالرغا ئىشــتىراك قىلغــان

–1945يىلىـدىن –1941دهپ ئاتىغان بولـۇپ،  »ياردهمچىلهر«قوشۇنالرنى 

ن يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتـا گېرمـانىيه ئارمىيىسـى تهرىپىـده ئـۇرۇش قىلغـا

ــڭ ســانى  ــدىن  1ســوۋېت پۇقرالىرىنى ــرىم مىليون ــان  2يې ــونغىچه بولغ مىلي

  . ئىكهن

گېرمـــــانىيه بـــــۇ جهريانـــــدا يهنه تۈركىســـــتانلىقالردىن باشـــــقا، 

پولك، ۋولگا تاتارلىرىـدىن  2 قالماقالردىن، باتاليون 12 زهربهيجانالردىنهئ

ــاليون 9، ئهرمهنلهردىــن باتــاليون 4 ــاليو 12، گــرۇزىنالردىن بات  6ۋه  نبات

كازاك پولكى ھهمده ئاخىرىدا موسـكۋا جهڭ مهيدانىـدا گېرمانالرغـا ئهسـىرگه 

ـــلهن  ـــوئارى بى ـــوقىتىش ش ـــۈزۈمىنى ي ـــتالىن ت ـــيىن، س ـــكهندىن كې چۈش

 لېيتېنـانتىئېرىشكهن سوۋېت ئىتتىپـاقى گېنېـرال  ھامىيلىقىغاگېرمانالرنىڭ 

نىــڭ بىــر كورپــۇس قوشــۇن » رۇس ئــازادلىق ئارمىيىســى« ۋالســوپنىڭ

جهڭ مهيدانىـدا جهڭ قىلغـان گېرمـانىيه  سـتالىنگرادتهشكىللىگهن بولۇپ، 

گېرمانىيه تهرهپكه ئۆتۈپ كهتكهن سـوۋېت  قىسمىنىقوشۇنىنىڭ خېلى كۆپ 

  . ئىتتىپاقى پۇقرالىرى تهشكىل قىلغان ئىكهن

تاتـار، ، ئهزهرىتـۈركمهن،  قازاق، ئۆزبېـك، قىرغىـز، ئهنه شۇنداق،

، قاراپ قالپاق، بالقار، نوغاي قاتارلىق ھهر قايسى قاراچاي، قۇمۇقۇر، ئۇيغ

قارشـى جهڭ مهيـدانلىرىغا  گىتلېـرگهقىزلىـرى –تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئوغـۇل
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ئېلىپ كېلىنىـپ، سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئۈچـۈن ئـۇرۇش قىلىـپ، قىممهتلىـك 

يهنه ئۆز نۆۋىتىده ئهنه شۇ خهلقلهرنىڭ كـۆپلىگهن . ھاياتلىرىدىن ئايرىلدى

ــتلىرىنىڭ  ــانىيه فاشىس ــرى گېرم ــۇرۇش«ۋهكىللى ــتان ق ــوئارى  »تۈركىس ش

بىـر تۇغقـان . قارشى جهڭ قىلىپ ھاياتىـدىن ئايرىلـدى سوۋېتلهرگهئاستىدا 

بىرىنـى قىـرغىن –ارا بىـرئـ–رىنداشالر ئىككى خىل مهنـپهئهت ئۈچـۈن ئـۆزقې

تهرهپته تـۇرۇپ  سوۋېتالرئاقىۋهتته . بىرىنىڭ قانلىرىنى تۆكتى–قىلدى، بىر

ــوردېن ــدىلىرىگه ئ ــپ مهي ــالىبالر ئاتىلى ــانالر غ ــۇرۇش قىلغ ــداللىرىنى –ئ مې

ــاي،  ــۇپ يۈرۈشــنى خالىم ــلهرده ســهرگهردان بول ــده چهت ئهل تاقاشــتى ھهم

ئــۆز قېرىنداشــلىرىنى ئــۆز قــوللىرى بىــلهن ئېتىــپ  ئاشــۇهتىــنىگه قايتقــان ۋ

ــلىدى ــنى. تاش ــاق ڭمې ــڭ ئورت ــۇم مىللهتلهرنى ــاجىز، مهزل ــۆپىنچه ئ ــۇ ك چه ب

ئهركىنلىكـى يـوق قىلىنغـان مىللهتـلهر دائىـم ئهنه . قىسمىتى بولسا كېـرهك؟

ــدۇ ــده ئهســلى . شــۇنداق ئويۇنچــۇق بولى ــاركى، بهزى ــقهت ب شــۇنداق ھهقى

اش نىيهتتىكــى، ئوخشـــاش قهلبتىكــى بىـــر مىلــلهت ئوخشـــىمىغان ئوخشــ

بىرىنــى قىرىــدىغان، ئــۆز –ئىــدېئولوگىيىنىڭ قۇربانلىرىغــا ئايلىنىــپ، بىــر

مىللهتنىـڭ  ئاشـۇئىچىدىكى پهرقلهرنى زىـددىيهت دهرىجىسـىگه كۆتـۈرۈپ، 

قولى ئارقىلىق ئۆز ئاچچىقىنى چىقىرىۋالىدىغان ئىشـالر  رهقىبلىرىنىڭئورتاق 

ئهلۋهتته، تۈركىستان ئارمىيىسىنىڭ نۇرغۇنلىغان جهڭچىلىرى ئهينى . بولىدۇ

ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى  ئىدېئولوگىيىسـى فاشـىزمۋاقىتتا ئۆزلىرىنى گىتلېـر 

ئۈچـۈن تـوغرا دهپ تاللىغـان  مهنپهئىتـىۆز ۋهتىنى ھهم قېرىنداشـلىرىنىڭ ئ

  .غايىسىنىڭ قۇربانىغا ئايالندى »تۈركىستان«ئورتاق  ۇئاش

  

  بهدهل ۋه مۇكاپات 

رهسمىي سانلىق مهلۇمات بويىچه ئومۇمالشـتۇرۇپ ھېسـابلىغاندا، تـۆت 

يىللىــق ئــۇرۇش جهريانىــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادىن ئالــدىنقى ســهپكه بېرىــپ، 

ۋه  ىنىپيارىدارلئهگهرده . مىڭ ئهتراپىدا 200مىليون  1ئۆلگهنلهرنىڭ سانى 
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مېيىپ بولۇپ ھايات قايتىپ كهلگهن بولسـىمۇ، لـېكىن كېيىنكـى ۋاقىـتالردا 

ئۇرۇش جاراھهتلىرى سـهۋهبىدىن تۈرلـۈك كېسـهللىكلهرگه گىرىپتـار بولـۇپ 

دېرهكســىز يوقالغــانالر، ئهســىرلهر الگېرلىرىــدا ئــۆلگهنلهر –ئــۆلگهنلهر، ئىــز

ئاچـارچىلىق ھهم باشـقا شۇنىڭدهك ئۇرۇش ۋهيرانچىلىقى بىلهن كېسهللىك، 

–2ك ســهۋهبلهر بىــلهن ئــۆلگهن پــۇقراالرنى قوشــۇپ ھېســابلىغاندا، ۈرلــۈت

ســانى  تۈركىيىلهرنىــڭجاھــان ئۇرۇشــى ســهۋهبىدىن ھاياتىــدىن ئايرىلغــان 

بهلكـى، ھـېچ . ئۇچ مىليوندىن ئېشـىپ كېتىشـى مـۇمكىن–تهخمىنهن ئىككى

ــدا  ــنهن بهش 27بولمىغان ــون ســوۋېت پۇقراســىنىڭ تهخمى ــونىنى  مىلي مىلي

  . تۈركىي مىللهتلهر ۋهكىللىرى دهپ پهرهز قىلساقمۇ خاتا بولماس

ئهينــــى ۋاقىتتــــا قازاقىســــتان، ئۆزبېكىســــتان، قىرغىزىســــتان، 

ـــداش  ـــارلىق ئىتتىپاق ـــان قات ـــتان ۋه ئهزهربهيج ـــتان، تاجىكىس تۈركمهنىس

ـــۇم ســـاندا رۇســـالرنى ئاســـاس قىلغـــان   ســـالۋىيانجۇمھـــۇرىيهتلهرده مهل

باشقا ھهر قايسى مىلـلهت ۋهكىللىـرى بـار بولسـىمۇ، بىـراق،  مىللهتلىرىدىن

مۇتلهق كۆپ قىسىم ئاھاله يهنىال يهرلىك خهلق بولغانلىقى ئۈچـۈن ئۇرۇشـتا 

ــۆپ  ــۇتلهق ك ــڭ م ــمىنىئۆلگهنلهرنى ــرى  قىس ــلهر پهرزهنتلى ــك مىللهت يهرلى

  . ئىگىلىگهن

ي ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئهينى ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى تۈركى

ۋه  ئــــۇرال–دىــــن ئــــارتۇق بولــــۇپ، ئىــــدىل 30مىللهتلهرنىــــڭ ســــانى 

، بالقــارالر، چۇۋاشــالر، باشــقۇرتالر، قۇمــۇقالرتاتــارالر،  كاۋكازىيىــدىكى

قىزلىـرى ئـۇرۇش –ھهم باشقىالرنىڭمۇ كۆپلىگهن ئوغـۇل قاراچايالرنوغايالر، 

  . سهپلىرىگه ئهۋهتىلگهن بولۇپ، ئوخشاشال ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ئۆلگهن

نوپــۇس  تۈركىيىلهرنىــڭجاھــان ئۇرۇشــى مهزگىلىــده يــۈز بهرگهن –2

جهھهتتىكى مهزكـۇر يوقىتىشـى بىـر پۈتـۈن تـۈركىي خهلقلىرىنىـڭ تهبىئىـي 

كۆپىيىشى ۋه تهرهققىياتىغا سهلبىي تهسـىر پهيـدا قىلغـان بولـۇپ، ئۇرۇشـتا 

ئهگهر، بـۇ چىقىـم . ئۆلگهنلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئاساسهن ياشالر ئىدى

ېخىمۇ كوپ كۈنده تۈركىي خهلقلهرنىڭ نوپۇسى ت بۈگۈنكىىغان بولسا، بولم
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  .بولۇشى تهبىئىي ئىدى

تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئـۇرۇش مهيدانىـدىن يىـراق ئاسـىيانىڭ ئوتتـۇرا 

قىسمىغا جايلىشىشىغا قارىماي، ئۆزلىرىنى بىر ئهسىرگه يـېقىن قـۇل قىلغـان 

ــۈرده  ــۇرىي ت ــدىن مهجب ــاكىمىيهت تهرىپى ــر ھ ــداق بى ــۆرهپ مۇن ــقا س ئۇرۇش

ــۇالرنى كېرىلىشــى ــۈن –2، ئ ــى چهكــكهن پۈت جاھــان ئۇرۇشــىنىڭ زهردابىن

  . ئىنسانىيهت بىلهن تهقدىرداش قىلدى

قىزىق يېرى شۇكى، پۈتۈن تـۆت يىللىـق ئـۇرۇش جهريانىـدا سـوۋېت 

مېـدالالر بىـلهن مۇكاپاتالنغانالرنىـڭ –ھهربىي خـادىملىرى ئىچىـده ئـوردېن

الىمى ئــرۇســالر تهشــكىل قىلغــان بولــۇپ، رۇســىيه  قىســمىنىمــۇتلهق كــۆپ 

ــىىف ــكىينىڭ يوس ــالر  كرېمېنتس ــىچه رۇس ــگهن 66.49%قارىش ــى ئىگىلى . ن

، 3.35%، بېلرۇســــــالر، 18.43%ئــــــۇكرائىنالر ، ئۇنىڭــــــدىن باشــــــقا

ـــارالر، ـــازاقالر 1.73%، يهھـــۇدىيالر 1.88%تات ـــى تهشـــكىل  1.04%، ق ن

مهزكۇر سانلىق مهلۇماتقا ئاساسالنغاندا، ئوتتۇرا ئاسىيادىن بارغانالر . قىلغان

ئىچىـــــده ئـــــۆزبېكلهر ئـــــادهم ســـــانى ئهڭ كـــــۆپ بولســـــىمۇ، بىـــــراق 

. تهقـــدىرلهنگهنلهرنىڭ ســـانى جهھهتـــته ئالـــدىنقى قاتارغـــا كىـــرهلمىگهن

ـــاجىكال ـــۈركمهنلهر، ت ـــزالر، ت ـــقا يهنه قىرغى ـــۇالردىن باش ـــۋهتته، ب ر، ئهل

ۋه باشــقىالرمۇ بــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ  قۇمــۇقالرئۇيغــۇرالر، قــارا قالپــاقالر، 

  . تهقدىرلىنىش سانى ئاز بولغان

مهلۇمــاتالر بــويىچه ئالغانــدا، ئهڭ ئــالىي  ستاتىســتىكىلىقلــېكىن، 

ئـادهمگه بېـرىلگهن بولـۇپ،  11618نـامى  »سوۋېت ئىتتىپاقى قهھرىمانى«

ئوتتـۇرا ئاسـىيالىقالرنىڭ نىسـبىتى . ردۇربۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى رۇسال

قارىغاندا كۆرۈنهرلىك دهرىجىـده ئـاز بولـۇپ،  سالۋىيانالرغارۇسالر ۋه باشقا 

 18نهپىــرى ئۆزبېــك،  69نهپىــرى قــازاق،  96قهھرىماننىــڭ ئــاران  11618

نهپىـرى قىرغىـز، تـۆت نهپىـرى  12نهپىـرى تاجىـك،  14نهپىرى تۈركمهن، 

تۇرا ئاسىيادىن ئۇرۇشقا بارغان رۇسـالرنىڭ ئىچىـده ئوت ئهكسىچه. ئۇيغۇردۇر

نامغــا ئېرىشــكهنلهرنىڭ ســانى يهرلىــك  »ســوۋېت ئىتتىپــاقى قهھرىمــانى«
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  . مىللهتلهردىن كۆپرهك بولغان

ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــڭ س ــىيا خهلقلىرىنى ــۇرا ئاس ــته، ئوتت ئهمهلىيهت

ئۈستىدىن غهلىـبه قازىنىشـىدا ئوينىغـان رولـى ئىنتـايىن  گېرمانىيسىگىتلېر 

. زور بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا مۇھىم ئارقـا سـهپلىك رولىنـى جـارى قىلـدۇردى

 142ۋاقىـت ئىچىـده سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ غهربىـي قىسـمىدىكى  هقىسقىغىن

ئۇنىڭـــــدىن باشـــــقا يهنه ئـــــۇرۇش . زاۋۇت قازاقىســـــتانغا كۆچۈرۈلـــــدى

ياراقالرنى ئىشلهيدىغان زاۋۇتـالر –م باشقا ھهربىي قورالھه ئايروپىالنلىرىنى

قازاقىســتان ۋهتهن ئۇرۇشــى .( ئۆزبېكىســتان ۋه باشــقا جايالرغــا كۆچۈرۈلــدى

  .) مهزگىلىده

ــارىغۇدهك ئهر ــقا ي ــڭ ئۇرۇش ــىيا خهلقلىرىنى ــۇرا ئاس ــاللىرى –ئوتت ئاي

ــدىنقى ســهپته جهڭ قىلســا، ق ــئال ــالالر، –رىې ــپالچــۆرىلهر، ئاي ــا  مېيى ھهتت

ــ ــۈنى ب ــا  11الىالرغىچه ھهر ك ــلهن  14ھهتت ــلهپچىقىرىش بى ــائهتلهپ ئىش س

قازاقىســتاننى ئــۆز . شــۇغۇللىنىپ، ئالــدىنقى ســهپ ئۈچــۈن خىــزمهت قىلــدى

ئىچىگه ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دېھقـانچىلىق ۋه چـارۋىچىلىق بازىسـى بولـۇش 

ســــۈپىتى بىــــلهن ئۆزلىرىنىــــڭ بــــارلىق دېھقــــانچىلىق ۋه چــــارۋىچىلىق 

ئىچـمهك –لىرىنى ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتىـپ، جهڭچىلهرنـى يـېمهكمهھسۇالت

  . بىلهن تهمىنلهشته مۇھىم رول ئوينىدى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه ئوتتۇرا ئاسىيا جۈملىدىن ئۆزبېكىستان 

رۇســىيىنىڭ ياۋروپــا . سانســىزلىغان ئــۇرۇش مۇســاپىرلىرىنى قوبــۇل قىلــدى

سانسـىزلىغان يېـتىم بـالىالر ئوتتـۇرا  ئانىلىرى ئۇرۇشتا ئۆلگهن–قىسمىدا ئاتا

ئهينـى . ئاسىياغا يۆتكهپ كېلىنىپ، يهرلىك خهلقلهرنىڭ بېقىشىغا تاپشۇردى

بالىنى بېقىۋېلىپ،  14ۋاقىتتا ھهتتا بىر ئۇيغۇر ئايال ھهر مىللهتتىن بولغان 

  . سوۋېت ئىتتىپاقىدا داڭ چىقارغان ئىدى

شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا ئوتتــۇرا ئاســىيا يهنه ســتالىننىڭ ۋولگــا 

، نوغــاي، چهركهس−قاراچــايبالقــار،  كاۋكازىيىــدىكىدهرياســى بــويى ۋه 
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قىرىم تاتارلىرى، قالماق ۋه باشقا خهلقلهرنـى گېرمـانىيه ، ئىنگۇشچېچهن، 

 . قىلغان ماكانغا ئايالنغان ئىدى سۈرگىنخىزمهت قىلدى دهپ  ئۈچۈن

  

  بۈگۈنكى كۈندىكى قهھرىمانالر ، »خائىنالر«نۈگۈنكى ۈت

يىمىرىلگهندىن كېيىن، يېڭى مۇستهقىل بولغان بىـر قىسـىم  سوۋېتالر

ـــده  ـــىغا ھهم ـــۇرىيهتلىرى ۋهتهن ئۇرۇش ـــاقى جۇمھ ـــوۋېت ئىتتىپ ـــابىق س س

ــۇرىيهتلهرنى  ــۇ جۇمھ ــلهن ب ــان، گىتلېرنىــڭ قوللىشــى بى ــدىن چىقق ئۆزلىرى

كىشىلهرگه قانداق باھـا بېـرىش  ئاشۇقهدىكى مۇستهقىل قىلىمىز دېگهن مهۋ

ــدى ــىگه دۇچ كهل ــده . مهسىلىس ــۇنىڭ ئىچى ــۇ ش ــىيا دۆلهتلىرىم ــۇرا ئاس ئوتت

ــدىن  ــاقى تهرىپى ــوۋېت ئىتتىپ ــۈمىتى س ــتان ھۆك ــۇپ، قازاقىس ــل  70بول يى

ئـاخىرى  دۈشمهن دهپ ئېالن قىلىنغان مۇسـتاپا چوقاينىـڭ نـامىنى ئـاقالپ،

مۇســتاپا چوقــاي بۈگــۈنكى قــازاق . ۈردىئۇنىــڭ ئىدىيىســىنى مۇئهييهنلهشــت

يېقىندا قازاقىسـتان دۆلهتلىـك . مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ تۆرىدىن ئورۇن ئالدى

ــو ستۇدىيىســى  ــاي«كىن ــونى ســۈرهتكه ئېلىــپ  »مۇســتاپا چوق ــاملىق كىن ن

قاتــارلىق جــايالردا ســۈرهتكه  ژمهزكــۇر فىلىــم قازاقىســتان، پــارى. پۈتتــۈردى

ئېلىنغان بولۇپ، فىلىم ۋهقهلىكى ئاساسلىقى چوقاينىڭ ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي 

ـــدۇرغان خاتىرىســـى ۋه باشـــقا  كۈنـــدىلىك خاتىرىســـى ھهم ئايالىنىـــڭ قال

ــان ــىدا يېزىلغ ــالالر ئاساس ــاقى . ماتېرىي ــوۋېت ئىتتىپ ــمهن  70س ــل دۈش يى

بۈگــۈنكى كۈنــده كىنــو تهرىقىســىده چهكلىــگهن مهزكــۇر شــهخس ئاخىرىــدا 

ئېكرانــى ئــارقىلىق جامــائهت بىــلهن يــۈز كۆرۈشــۈش پۇرســىتىگه ئېرىشــكهن 

ئۈچــۈن  فاشــىزمىشــۇنىڭدهك فىلىمــده مۇســتاپا چوقــاي قانــداقتۇر، گىتلېــر 

ــۇرا ئاســىيالىق  180خىــزمهت قىلغــان شــهخس ئهمهس، بهلكــى،  مىــڭ ئوتت

لـۈم خهۋپىـدىن تۈركىي ئىنسـانلىرىنىڭ ھايـاتىنى گىتلېـر الگېرلىرىـدىكى ئۆ

قۇتۇلدۇرغان ھهمده ئـۇالرنى مۇسـتهقىللىق غايىسـىگه يېـتهكلىگهن شـهخس 

  . سۈپىتىده گهۋدىلهندۈرۈلگهن
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ئىتتىپـاقى يىمىرىلگهنـدىن كېـيىن، تۈركىسـتان ئارمىيىسـى  سوۋېتالر

ئىچىــدىكى ھايــات قالغــان بىــر قىســىم كىشــىلهر ئــۆز ۋهتهنلىــرىگه قايتىــپ، 

، كىنــدىك قېنــى تۆكــۈلگهن تــۇپراقلىرىنى ئۆمرىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا بولســىمۇ

ئهپسۇسكى، ئۆزىنى ئۆز ۋهتىنىنىڭ . قۇچاقالپ سۆيۈشكه مۇيهسسهر بواللىدى

ھېســابلىغان  ىئــوغلى، تــۈركىي خهلقــلهر دۇنياســىنىڭ جهڭگىــۋار ھهقىقىــي

يىل ئايرىلغان ۋهتىنىگه قايتىپ  50ئاتاقلىق ئالىم، دوكتور باي مىرزا ھېيت 

كېيىن قايتىدىن ئهبهدىيلىك سـهرگهردان بولۇشـقا كېلىپ، ئىككى كۈندىن 

چۈنكى، ئـۇ ئىلگىـرى سـتالىننى سـۆكۈپ، ئۇنىڭغـا قارشـى جهڭ  .بۇيرۇلدى

يىللىـق سـوۋېت تۈزۈمىنىـڭ ھامىيسـى بولغـان  70قىلغان بولسا، بـۇ قېـتىم 

يـاش ئۆمـۈر كـۆرۈپ،  90باي مىرزا ھېيـت . قىلغان ئىدى تهنقىد نىفكهرىمو

  . يهنىال شۇ گېرمانىيه تۇپرىقىغا دهپنه قىلىندى

ــىيه ــتان، رۇس ــر ، قازاقىس ــلهرده گىتلې ــقا دۆلهت ــان ۋه باش ئهزهربهيج

تهشكىللىگهن بۇ قوشۇنالر ھهققىده نهچـچه ئونلىغـان كىتـابالر  گېرمانىيسى

ھهتتـا رۇسـىيىده . دىلزىېيا ئهسهرلهر ۋه باشق ماقالىلهريېزىلدى، يۈزلىگهن 

يېقىنـــدىن بۇيـــان ئىشـــلىنىۋاتقان ۋهتهن ئۇرۇشـــىغا ئائىـــت كىنوالردىمـــۇ، 

رۇس ئـازادلىق ئارمىيىسـىنىڭ  ۋالسـوفنىڭگېرمانىيه تهشكىللىگهن گېنېـرال 

بۇ كىشىلهرنىڭ سېۋهتلهرگه قارشى گىتلېـر تهرهپـته  ئۈچۈنكىملىكى، نېمه 

. شـكه باشـلىدىۈلۈرۆتۇرۇپ جهڭ قىلغانلىقى تېما قىلىنغان ۋهقهلىكلهرمـۇ ك

 ۋالسوفنىڭگېنېرالى بولغان  سوۋېتبۇالرنىڭ ھهممىسىده دهپتۇدهك ئهسلى 

ـــدىن ئهســـىرگه چۈشـــكهن رۇســـالردىن قوشـــۇن  ـــۇپ، قايتى تهســـلىم بول

يه بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـىدىكى سـهۋهب، ئۇنىـڭ تهشكىللهپ، قىزىل ئـارمى

مىنى يوقىتىـپ، ۈزۈجۈملىـدىن سـتالىن تـ، مىۈزۈۋه كوممۇنىسـت تـ سوۋېت

 سـوۋېتبولۇپمـۇ سـتالىننىڭ . چۈشهندۈرۈلدىيېڭىچه رۇسىيه قۇرۇش دهپ 

قىلغــان قىرغىنچىلىقــى، دهھشــهتلىك زۇلۇمنىــڭ كــۆپلىگهن رۇس  خهلقىــگه

ن ئۆچمهنلىــك پهيــدا قىلغــانلىقى كىشــىلىرىده ســوۋېت تــۈزۈمىگه نىســبهته

  . لدىۈرۈشهندۈچ
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ــدۇ ــى بهلگىلهي ــارىخ ھهممىن ــڭ . ت ــا گىتلېرنى ــى ۋاقىتت ئهگهرده ئهين

ئاسىيا خهرىتىسىنى قايتىدىن سـىزىش –ئىتتىپاقىنى يوقىتىپ، ياۋرو سوۋېت

دۇنيا قانـداق بـوالر ئىـدى؟ گىتلېـر  بۈگۈنكىپىالنى ئهمهلگه ئاشقان بولسا، 

ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ مۇسـتهبىتلىكى  سوۋېتقورال كۈچى بىلهن يوقىتالمىغان 

ـــدى، يهتمىـــش يىللىـــق دۆلهت  ـــوز بېشـــىنى يهپ، يوقال ـــاخىر ئ بىـــلهن ئ

ــپ،  ــكه بۆل 15پارچىلىنى ــدىۈدۆلهت ــويىچه . ن ــى ب ــڭ پىالن گهرچه گىتلېرنى

تۈركىسـتان دۆلىتـى قۇرۇلمىسـىمۇ،  بۈيۈكئوتتۇرا ئاسىيادا بىرلهشتۈرۈلگهن 

ــا،  ــالن  ئاشــۇئهمم ــز،  ئۈچــۈنپى ــازاق، قىرغى ــك، ق ــان ئۆزبې ــۇرۇش قىلغ ئ

گىتلېر . ركمهنلهرنىڭ ئايرىم مىللىي مۇستهقىل دۆلهتلىرى مهيدانغا كهلدىۈت

، ئـۇكرائىنىيهپارچىلىماقچى بولغـان غهربىـي سـوۋېت ئىتتىپـاقى زېمىنلىـرى 

قارىغانــدا، تــارىخ . دۆلهتــلهرگه ئايرىلــدىۋه باشــقا مۇســتهقىل  بېلورۇســىيه

ئادىــل ســوتچىدۇر، ئــوز نــۆۋىتى كهلگهنــده ھهر قانــداق مانــا مهن دېــگهن 

. ۋهيــران بولۇشــى مــۇمكىن ئىــكهن ئۆزلۈكىــدىن رىيىلهرمــۇېئىمپقۇدرهتلىــك 

باشقىالرنى بوزهك قىلىش، قۇل قىلىش، يوقىتىشـنى نىـيهت قىلغـان ھهمـده 

چنىــڭ ئــاقىۋىتى گىتلېرنىــڭ ۈئــۇنى ئهمهلىيلهشــتۈرگهن ھهر قانــداق بىــر ك

ــى ــاكى مۇســتهبىت ســوۋېت  ئىرقچىلىقن ــان ئىمپېرىيىســى ۋه ي ئاســاس قىلغ

. بولسـا كېـرهك ھۆكـۈمىادىـل ئىتتىپاقىدهك ئـاقىۋهتكه قېلىشـى تارىخنىـڭ ئ

دېگهن ماقال دۇنيـادىكى  »كۈنىيىتى ياماننىڭ قازىنى تۆش«ئۇيغۇرالردىكى 

  ! خېلى كۆپ خهلقلهرگه ئورتاق

ۋه ئېستونىيه، التـۋىيه،  بېلورۇسىيه، رۇسىيه، ئۇكرائىنىيهقىسقىسى، 

مى قـارىالپ ۈزۈيىلـدىن بۇيـان سـوۋېت تـ 60لىتۋا ۋه باشـقا مهملىكهتـلهرده 

. كهلگهن نۇرغـۇن شهخسـلهر ۋه تـارىخىي ۋهقهلهر باشـقىچه باھاغـا ئېرىشـتى

بۈگــۈنكى كۈنــده ۋهتهن ، »خــائىنالر«ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ نهزىرىــدىكى 

قىلغان قهھرىمانالر  كۈرهش ئۈچۈنمۇستهقىللىقى، ئازادلىقى ۋه ئهركىنلىكى 

ىق جهڭچىسـىنىڭ سـتونىيىدىكى سـوۋېت ئـازادلېھهتتـا ئ. بولۇپ باھاالنـدى

ئېستونىيه مۇناسىۋهتلىرىده –لىپ تاشلىنىش ۋهقهسى رۇسىيهېھهيكىلىنىڭ ئ
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يىلـى –1939پولشا ھۆكـۈمىتى بولسـا . كهلتۈرۈپ چىقاردى قچىلىقالرنىۇسوغ

مىڭـدىن ئـارتۇق  20چېكىـنگهن  چېگراسىغاسوۋېت  يېڭىلىپ گېرمانىيىدىن

 نكۋدسـىئورمانلىقىـدا سـوۋېت ئىتتىپـاقى  كـاتىنپولشا ھهربىي خادىمىنىڭ 

شۇنىڭدهك سـتالىننىڭ  ئۆلتۈرۈلگهنلىكىپ ۈتىپ ۋه تىرىك كۆمېتهرىپىدىن ئ

پ، پولشا ئارمىيىسىگه ئارقا تهرهپتىن ھۇجۇم قوزغـاپ، ۈشۈتۈگىتلېر بىلهن پ

گىتلېــر ئارمىيىســى بىــلهن بىــرلىكته مهغلــۇپ قىلغــانلىقىنى پــاش قىلىــپ، 

ـــۈنكى ـــىيه  بۈگ ـــدىنرۇس ـــدى ھۆكۈمىتى ـــارخىپالرنى تهلهپ قىل ـــېخ، . ئ چ

ــا جۇمھــۇرىيهتلىرى  ســلوۋاكىيه، ۋېنگــرىيه پولشــا ۋه باشــقا شــهرقىي ياۋروپ

ــا  ــى قايت ــۇچى ئهمهس، بهلك ــازاد قىلغ ــۇنلىرىنى ئ ــاقى قوش ــوۋېت ئىتتىپ س

  . بېسىۋالغۇچىالر دهپ ئهيىبلىدى

 ئۆزىنىــڭ نازاربــايېۋبهلكــى، قازاقىســتان پرېزىــدېنتى نۇرســۇلتان 

گــۈنكى كۈنــده تهكىتلهۋاتقــان مهركىزىــي ئاســىيا دۆلهتلىــرى ئىتتىپــاقىنى ۈب

يىل ئىلگىـرى سـتالىن دهۋرىـده ۋه يـاكى  60قۇرۇش ئىدىيىسىنى بۇنىڭدىن 

ــۇ  ــا، ئ ــان بولس ــده ئېيتق ــر مهزگىلى ــداق بى ــڭ ھهر قان ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س

. ئاتالغان بـوالر ئىـدى »خائىن«، »پانتۈركىست«ئاللىقاچان ئېتىلغان ھهم 

–21ئۆتكهن ئهسىردىكى قازاق مىللىتىدىن بولغان مۇسـتاپا چوقـاي بىـلهن 

غايىسـىده  نازاربايېۋنىـڭئهسىردىكى قازاق مىللىتىـدىن بولغـان نۇرسـۇلتان 

ئۇالرنىـڭ ، مېـنىڭچه .قانچىلىك ئورتاقلىقالر ۋه قانچىلىك پهرقلهر مهۋجۇت؟

ئهركسىز مىللهتنىڭ ۋهكىلى بولسـا، ، زۇلۇم ئاستىدىكى بىرىپهرقى شۇكى، 

يهنه بىرىنىــــڭ ئهركىــــن مۇســــتهقىل مىلــــلهت ھهم دۆلهتنىــــڭ ۋهكىلــــى 

دهۋرىــده قازاقالرنىــڭ چوقــاي  نازاربــايېۋ بۈگــۈنكىشــۇڭا . ئىكهنلىكىدىــدۇر

ئهگهر شـۇنداق تهلهي باشـقىمۇ . ئهمهس تاسـادىپىيھهققىده كىنو ئىشلىشى 

  ئهسىر مىللهتكه نېسىپ بولسا، قانچىلىغان تارىخالر قايتا يېزىالر؟ 

ئومــۇمهن، قىلىــپ، ئېيتقانــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ۋهتهن ئۇرۇشــى 

ــان ھهر  ــۈمرانلىقى ئاســتىدىن قۇتۇلغ ــۆۋهتته، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھۆك ن

ىـــك ئىدېئولوگىيىســـى بىـــلهن قايســـى دۆلهتلهرنىـــڭ مىللىـــي ۋه دۆلهتچىل
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مۇناسىۋهتلىك مهسىلىگه ئايلىنىپ، بۇ ئۇرۇشقا قايتىدىن باھا بېرىشكه دۇچ 

ئـۇنى ، يېقىن كهلگۈسى ئىچىـده يهنه قانـداق باھـاالر بېرىلىـدۇ؟. كهلمهكته

ـــدۇ ۋه كۆرســـىتىدۇ جاھـــان ئۇرۇشـــىنىڭ  – 2. ئهمهلىـــي ئهھـــۋال بهلگىلهي

ېڭــى چـوڭ مىللهتچىلىكـلهر بــاش شـۇنىڭدهك ي خاتىرىلىنىۋاتقـانغهلىبىسـى 

خهلقلهرنىـڭ بهرگهن  تـۈركىيئۇيغـۇر قاتـارلىق  كـۈنلهردهبـۇ  كۆتۈرۈۋاتقان

 !بولسا كېرهك ؟ زۆرۈرقۇربانلىرىنى ئهسلهش 
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ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىكى ئۇيغۇر –20رۇسىيىده 

  سىي تارىخىنىڭ تهتقىق قىلىنىشىسىيا

  

ئهسـىرنىڭ –20بۈگۈنكى رۇسىيه فېدېراتسىيىسـىده ئۇيغـۇر ئېلىنىـڭ 

مهلۇم دهرىجىده دىقـقهت ئالدىنقى يېرىمىدىكى سىياسىي تارىخى تهتقىقاتىغا 

ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى –20رۇسىيه مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ  .ئېتىبار بېرىلمهكته

يېرىمىدىكى ئۇيغۇر سىياسىي تارىخىغا ئائىت ئىلمىي پائالىيهتلىرىنى سـابىق 

ســوۋېت ئىتتىپــاقى دهۋرى ۋه رۇســىيه فېدېراتسىيىســى دهۋرىــدىن ئىبــارهت 

بولغـان دۆلهت  مهۋجۇتبۇ ئىككى دهۋرده . ئىككى باسقۇچقا ئايرىش مۇمكىن

پهيلىدىن ئىلمىي پائـالىيهتلهرده تۈزۈلمىسى ۋه ئىدېئولوگىيىلىك سىستېما تۈ

ــۆرۈلگهن ــلهر ك ــهن پهرق ــۇ . روش ــان ب ــپ بېرىلىۋاتق ــا ئېلى ــازىرقى ۋاقىتت ھ

ــاقى مهزگىلىــدىكى ئىلمىــي  ــته ســابىق ســوۋېت ئىتتىپ ــاتالر ئهمهلىيهت تهتقىق

پائالىيهتلهرنىڭ داۋامىدىن ئىبارهت بولۇپ، ئىككى دهۋرنىڭ پهرقى شـۇكى، 

ــاتالر ــدىكى تهتقىق ــدىنقى مهزگىل ــاتتىق  ئال ــېنزورق ــدېئولوگىيىلىك  س ۋه ئى

ــتىدا دۆلهت  ــۇق ئاس ــىكونترولل ــان  مهنپهئىت ــش قىلىنغ ــىدىن چىقى نۇقتىس

ئاساستا ئېلىپ بېرىلغان بولسا، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىنكى 

مهزگىلده مهزكۇر توسالغۇالردىن قۇتۇلغـان ئهركىـن ئىلمىـي مۇھىتتـا ئېلىـپ 

بىــلهن ســابىق ســوۋېت ئىتتىپــاقى دهۋرىــده  بىــز تۆۋهنــده ئالــدى. بېرىلــدى

ئهســىرنىڭ ئالــدىنقى يېرىمىــدىكى ئۇيغــۇر سىياســىي –20ئېلىــپ بېرىلغــان 

تارىخى تهتقىقـاتى ھهققىـده قىسـقىچه تـوختىلىمىز، چـۈنكى بـۇ دهۋردىكـى 

تهتقىقاتالرنىــڭ مــۇۋهپپهقىيهتلىرى، ئــۆزگىچىلىكلىرى، ئىلمىــي مېتــودى ۋه 

ـــقيۆنىلىشـــى ھهم  ـــىنى چۈشـــىنىش دهرىج ئىلمىيلى ـــدىنقى  ئۈچـــۈنىس ئال

  .دهۋردىكى تهتقىقاتالرنى ئهسلهپ ئۆتۈشىمىز كېرهك
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  سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دهۋرىدىكى تهتقىقاتالر

ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا ئۇيغۇر ئېلىده يۈز بهرگهن بىر قاتار –20

ئىقتىســادىي ۋه مهدهنىــيهت ھادىســىلىرى ســوۋېت –سىياســىي، ئىجتىمــائىي

بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋهتلىك بولغاچقا ھهمده سوۋېت ئىتتىپـاقى ئىتتىپاقى 

ــۈمىتى  ــدىن –1919ھۆك ــڭ –1949يىلى ــا ئۆزىنى ــان ئارىلىقت ــچه بولغ يىلىغى

نـــى باشـــتىن ئـــاخىرى خهلقئـــارا  »شـــىنجاڭ ئىشـــلىرىغا ئارىالشـــقانلىقى«

ــۈنلهرگىچه  ــاخىرقى ك ــا ئ ــپ بارغاچق ــته ئېلى ــي رهۋىش ــتىن مهخپى جهمئىيهت

ئېلىـــدىكى بـــۇ پائالىيهتلىرىنىـــڭ نـــازۇك قىســـىملىرىنى ئۆزىنىـــڭ ئۇيغـــۇر 

ــدا جۇڭخــۇا خهلــق –10يىلــى –1949. ئاشكارىالشــنى خالىمىغــان ئىــدى ئاي

ــيىن، ســوۋېت ــدىن كې ــۇرىيىتى قۇرۇلغان جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرىنىڭ –جۇمھ

يېڭى سهھىپىسى ئېچىلىـپ، سـوغۇق مۇناسـىۋهتلهر ئۇرۇشـى شـارائىتىدىكى 

ھهر خىل چارىلهر . ى يېڭى بىر باسقۇچقا كىردىخهلقئارا مۇناسىۋهتلهر تارىخ

ــاڭ  ــلهن ج ــىبى ــڭ  كهيش ــۇا مىنگونى ــپهرهس جۇڭخ ــدىكى غهرب رهھبهرلىكى

ـــزلهتكهن ـــۈرئىتىنى تې ـــوقىتىلىش س ـــرى  .]1[ي ـــاقى رهھبى ـــوۋېت ئىتتىپ س

ســـــتالىننىڭ مهقســـــىتىمۇ ئۆزىنىـــــڭ شـــــىنجاڭدىن كـــــۆزلىگهن چـــــوڭ 

ك جۇڭگونىڭ قولىـدا مهنپهئهتلىرىدىن ۋاز كېچىپ، ئۇنى يېڭى كوممۇنىستى

بىـلهن ئاسـىيا قىتئهسـىده جۈملىـدىن دۇنيـادا زور زېمىـن ۋه  ]2[قالدۇرۇش

ـــتىك دۆلهت ـــى كوممۇنىس ـــگه يېڭ ـــۈچىگه ئى ـــادهم ك ـــق −ئ ـــۇا خهل جۇڭخ

، ئامېرىكـا ]3[جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشـىنى قـولالپ ھهم ئىلگىـرى سـۈرۈپ 

باشلىق غهرب كۈچلىرىگه قارشى يېڭى ئىتتىپاقچىغا ئىگه بولۇش شۇنىڭدهك 

بۇ ئارقىلىق سوتسـىيالىزم الگېرىنـى دۇنيـا يـۈزىگه كېڭهيـتىش ھهم سـوۋېت 

ئىتتىپــاقىنى دۇنيانىــڭ رهھــبهر دۆلىــتىگه ئايالنــدۇرۇش ئىستراتېگىيىســىنى 

باشـالمچىلىقىدىكى نهتىجىده، سـوۋېت ئىتتىپـاقى . ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىدى

غهرب دۇنياسـى  كاپىتالىسـتىكسوتسىيالىزم الگېرى بىلهن ئامېرىكـا باشـلىق 

سىياسىي رىقابهت ۋه دېموكراتىيه بىلهن مۇستهبىتلىك –ئارىسىدىكى ھهربىي
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ئالغـان  تـۈسئارىسىدىكى ئىـدېئولوگىيىلىك توقۇنـۇش ناھـايىتى كهسـكىن 

ئـاخىرقى ھېسـابتا  »ۇرۇشىسوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئ«بولسىمۇ، بىراق مهزكۇر 

ئۆزئــارا مۇناســىۋهت ئاساســى پۇختــا بولمىغــان سوتسىيالىســتىك الگېرىنىــڭ 

ــىنى  ــدىن بۇزۇلۇشــى ۋه خارابلىشىش ــىرلهر تۈپهيلى ــقى تهس ــى ھهم تاش ئىچك

ــــاردى ــــق  .كهلتــــۈرۈپ چىق ــــاقى بىــــلهن جۇڭخــــۇا خهل ســــوۋېت ئىتتىپ

لىنىدىغان دهۋرى ھېسـاب »شېرىن ئاي«جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇناسىۋهتلىرىنىڭ 

ــرىغىچه بولغــان دهســلهپكى –1959–1949 ــده ســوۋېت  10يىللى يىــل ئىچى

ئىتتىپــاقى بىــلهن جۇڭگــو ئارىســىدىكى ھهر ســاھه بــويىچه ھهمكــارلىق زور 

ــي  ــاقى جۇڭگونىــڭ ھهربى ــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپ ــان بول ــده راۋاجالنغ دهرىجى

يېنىـك سـانائهت، –مائارىـپ، ئېغىـر–تېخنىكا، مهدهنىيهت–قۇرۇلۇش، پهن

چــارۋىچىلىق ۋه باشــقا بــارلىق ســاھهلىرىنىڭ –چىلىق، دېھقــانچىلىقكــان

ــاردهم بهردى ــايهت زور ي ــىگه غ ــودېلى«. يۈكسىلىش ــاقى م ــوۋېت ئىتتىپ  »س

يىلىدىن ئىلگىرىكى ئۇزۇن يىل جهريانىدا شهكىللهنگهن –1949جۇڭگونىڭ 

مائارىـــپ –ئىقتىســـادىي ۋه يـــېڭىچه مهدهنىـــيهت–سىياســـىي، ئىجتىمـــائىي

سىياسىي قۇرۇلمىـدىن باشـقا ئىجتىمـائىي . ورنىنى ئىگىلىدىئهنئهنىسىنىڭ ئ

پهنلهرنىـــــڭ ھهر قايســـــى تارمـــــاقلىرى جۈملىـــــدىن تارىخشۇناســـــلىق، 

، تىلشۇناسلىق قاتارلىق بارلىق پهنلهر مهدهنىيهتشۇناسلىقمىللهتشۇناسلىق، 

ئوقۇتـۇش ئېلىـپ –سوۋېت مېتودىكىسى بـويىچه تهتقىـق قىلىنـدى ۋه ئوقـۇ

بېرىلىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىدا شهكىللهنگهن مىللهت، جهمئىيهت ھهم دۆلهت 

ئهنه شـۇ . نۇقتىئىنهزهرلىرى جۇڭگوغا كۆچۈرۈپ كېلىنىپ، قوبـۇل قىلىنـدى

مىللىـــي «، »مىلـــلهت«ســـهۋهبتىن جۇڭگومـــۇ ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

ي دېــگهن مىللىــي سىياســى »مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى«، »ئــازادلىق

ــڭ  ــارلىق خهلقلهرنى ــۇر قات ــپ، ئۇيغ ــۇل قىلى ــۇقتىئىنهزهرلىرىنى قوب –20ن

ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىكى قوراللىق ھهرىكهتلىرىنىڭ تۈپ نىشـانىنىڭ 

مىللىي مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش ئىكهنلىكـى ۋه بـۇ جهريانـدا ئىككـى 

ــتهقىل  ــتىم مۇس ــىىدۆلهتچىلقې ــ كن ــي نهزهر، مهزك ــىدىن قهتئى ۇر جاكارلىش

 »دېموكراتىــك ھهرىــكهت«، »مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى«قوزغىالڭالرغــا 
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جۇڭگــو دوســتلۇقىنىڭ مهزكــۇر ئــون –ســوۋېت. دهپ تهبىــر بهرگهن ئىــدى

يىللىق شېرىن ئاي دهۋرىده سوۋېت مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ يېقىنقى زامـان ۋه 

ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇر تــارىخى مهســىلىلىرىدىكى كــۆز قاراشــلىرى جۇڭگــو 

–20ىملىرى بىلهن بىردهكلىكنى ساقلىغان بولۇپ، ئـۇالر مـۇمكىن قهدهر ئال

ــىرنىڭ  ــۇر –40–30ئهس ــاي، پهقهت ئۇيغ ــۆپ توختالم ــده ك ــرى ھهققى يىللى

ئىجتىمائىي، دېھقانچىلىق ۋه چارۋىچىلىق ھهم سانائهت –ئېلىنىڭ ئىقتىسادى

. تهرهققىيات مهسىلىلىرى ئۈسـتىده تهتقىـق قىلىشـنى ئاساسـىي تېمـا قىلـدى

سوۋېت مۇتهخهسسىسلىرى شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇش ئىشلىرىغا ياردهم بېرىشنى 

ئىقتىسـادىي، دېھقـانچىلىق –مهقسهت قىلغان ھالدا بۇ رايوننىڭ ئىجتىمـائىي

ــــۈزلىنىش  ــــۋالى ھهم ي ــــات ئهھ ۋه چــــارۋىچىلىق ھهم ســــانائهت تهرهققىي

ئهلــۋهتته، ســوۋېت . مهســىلىلىرى ھهققىــدىكى تهتقىقــاتالرنى كــۈچهيتتى

مهســىلىلهر ھهققىــده پىكىــر يۈرگۈزگهنــده، ئــۇنى  مهۋجــۇتاتچىلىرى تهتقىقــ

ــۇر ئېلىنىــڭ  ــدا ئۇيغ ــائىي–1949تهبىئىــي ھال ــرى ئىجتىم ــدىن ئىلگى –يىلى

ــۈزۈلمىلىرىئىقتىســادىي، مهدهنىــيهت ۋه سىياســىي  بىــلهن سېلىشــتۇرماي  ت

ئۇنىڭدىن باشـقا يهنه سـوۋېت ئىتتىپـاقى مىللهتشۇناسـلىق ۋه  .ئۆتهلمهيتتى

مىللهت نۇقتىئىنهزهرلىرىنى جۇڭگـو مىللهتشۇناسـلىق  لېنىنىزملىق–مماركسىز

پېنـــى ۋه مىللىـــي سىياســـىتىگه ســـىڭدۈرۈش جهريانىـــدا تهبىئىـــي ھالـــدا 

ــىۋىتى ۋه  ــلهر مۇناس ــوزۇش، مىللهت ــهتلىرىنى ت ــي سىياس ــڭ مىللى جۇڭگونى

مىللىــي ئــاپتونومىيه مهسىلىســىنى ھهل قىلىــش ھهم مىللهتــلهرگه قارىتــا 

ىياسىي جهھهتتىن ئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىش پائـالىيهتلىرىگه س–ئىجتىمائىي

ئهنه شـۇنىڭ . قاتنىشىپ، بۇ مهسىلىلهر ھهققىدىمۇ تهتقىقـات ئېلىـپ بـاردى

ــۇر  ــلىرى ئۇيغ ــاقى مۇتهخهسسىس ــوۋېت ئىتتىپ ــىم س ــر قىس ــىده، بى نهتىجىس

يىلالردىكـى –40ئهسىرنىڭ ئالـدىنقى يېرىمىـدىكى جۈملىـدىن –20ئېلىنىڭ 

ى مهسىلىســى ھهققىــده توختىلىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ سىياســىي تــارىخ

جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرگه بېرىلگهن مىللىـي 

تېررىتورىيىلىــك ئــاپتونومىيه ھوقۇقىغــا ئىجــابىي باھــا بېرىــپ، مىللىــي 

مهسىلىنى ھهل قىلىشتا سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ مهيـدانى بىـلهن جۇڭگونىـڭ 
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ــ ــدانىنىڭ بى ــتىمهي ــى شهرھلهش ــهرهپىدىنوفنىڭ. خ. ر. ردهك ئىكهنلىكىن  ش

جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ غهلىبىسىدىن كېـيىن شـىنجاڭ ئۆلكىسـىدىكى مىللىـي «

ناملىق دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى دهل  ]4[»مهسىلىلهرنىڭ ھهل بولۇشى

يۇقىرىــدىكى تېمىغــا بېغىشــالنغان دهســلهپكى ۋهكىــل خاراكتېرلىــك ئهســهر 

شـىنجاڭدىكى  « ياكوۋلېۋنىڭ. گ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئا. دۇبولۇپ ھېسابلىنى

ـــڭ  ـــى –1949–1944خهلقلهرنى ـــازادلىق ھهرىكىت ـــي ئ ـــدىكى مىللى يىللىرى

ناملىق مهخسۇس ئهسىرى ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئـاپتور بـۇ  ]5[ »ھهققىده

ماقالىده ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز ۋه باشـقا مىللهتلهرنىـڭ مىللىـي قوراللىـق 

ــىزم ــده ماركس ــاراكتېرى ھهققى ــلىرىنىڭ خ ــلهت ۋه –كۈرهش ــق مىل لېنىنىزملى

نۇقتىئىنهزهرلىرى ئاساسىدا تهھلىل يۈرگـۈزۈپ،  »مىللىي ئازادلىق كۈرهش«

يىل داۋامالشقان مهزكۇر كۈرهشنىڭ تىپىك مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتـى بهش 

ئايــدا –8يىلــى –1949 ماۋزېــدۇڭنىڭئىكهنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا شــۇنىڭدهك 

ـــان  ـــىمىغائهخمهتج ـــهتكهن  قاس ـــده كۆرس ـــكهن خېتى ـــىلهرنىڭ «ئهۋهت س

دېـــگهن  »كۈرىشـــىڭالر جۇڭگـــو دېموكراتىـــك ئىنقىالبىنىـــڭ بىـــر قىســـمى

بــۇ ئهســىرى جۇڭگــو  ياكوۋلېۋنىــڭ. گ. ئــا. لهشــتۈرگهنباھاســىنى مۇئهييهن

سىياسىيونلىرى ئۈچۈنمۇ يېڭىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن دهرھـال خهنـزۇ تىلىغـا 

  .تهرجىمه قىلىنىپ، ئايرىم كىتابچه سۈپىتىده نهشر قىلىنغان ئىدى

جۇڭگــو دوســتلۇق مۇناســىۋهتلىرىنىڭ شــېرىن ئــاي دهۋرى –ســوۋېت

يىلـى سـتالىننىڭ ئۆلۈمىـدىن –1953ئهمهلىيهتته، . يىلى ئاخىرالشتى–1959

كېيىن بۇ ئىككى ئىتتىپاقداش دۆلهتنىڭ ئۆزئارا ۋه خهلقئارا مهسىلىلهردىكى 

ــۇپ،  ــۈزلهنگهن بول ــاراپ ي ــاقلىق سۇسلىشىشــقا ق ــۆز قاراشــلىرىدىكى ئورت ك

ــۈمىســتالىننىڭ  ــلهن سوتســىيالىزم الگېرىنىــڭ داھىيلىــق  ئۆل  تهمهســىنىبى

ئاساسـىي نۇقتـا بۇنىڭـدىكى مـۇھىم ئامىلالرنىـڭ بىـرى  تالىشىشتىن ئىبارهت

ستالىن دهۋرىده ئۆزىنىڭ تېخى يېڭى دۆلهت بولۇش بىـلهن خهلقئـارا . ئىدى

ھهمـــده ئىقتىســـادىي، ســـانائهت ۋه باشـــقا  ئاۋازســـىزلىقىســـهھنىدىكى 

جهھهتلهردىن تېخى ئاجىزلىقى تۈپهيلىدىن سـتالىننىڭ ھهمـمه شـهرتلىرىگه 
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ياردىمىگه موھتاج بولغان بېيجىڭ سـتالىننىڭ پۈتـۈن ماقۇل كۆرۈپ، ئۇنىڭ 

دۇنيا كوممۇنىزم ھهرىكىتىنىڭ مهشھۇر داھىيلىـق ئـورنىنى ئېتىـراپ قىلغـان 

ـــدى ـــالهتتىن . ئى ـــۇرۇن ھ ـــتىالپالر يوش ـــيىن ئىخ ـــدىن كې ـــتالىن ئۆلگهن س

ئاشكارىلىققا ئۆتۈپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردهملىرى بىلهن ئۆزىنى خېلـى 

ـــىۋالغان ـــ ئوڭش ـــكۋانىڭ جۇڭگ ـــى«و تهرهپ موس ـــوڭ «ۋه  »زومىگهرلىك چ

قىلىشىغا ئاشكارا قارشى چىقتى ھهمده كۆپلىگهن مهسىلىلهرده ئۆز  »ئاكىلىق

بــۇ ئهھــۋال . ئاالھىــدىلىكى ۋه ئــۆز بىلگىــنىچه ئىــش قىلىشــقا باشــلىدى

ئۇكــا دوســت دۆلهت مۇناســىۋهتلىرى كۈنســېرى –نهتىجىســىده ئىككــى ئاكــا

بىرىنـى تهنقىـد –ۋه خهلقئارا سورۇنالردا بىر سوۋۇش، يىرىكلىشىش، ئۆزئارا

. قىلىش ھهم ئهيىـبلهش ھهتتـا ئىنكـار قىلىـش دهرىجىسـىگه بېرىـپ يهتتـى

جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرى تامــامهن –يىلىــدىن كېــيىن بولســا ســوۋېت–1960

بۇزۇلۇپ، جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدا ئىـدېئولوگىيه كۈرىشـى 

بىــرىگه ھهربىــي –ئــاخىرى ئىككــى تهرهپ بىــربارغانســېرى جىددىيلىشــىپ، 

تهھدىت سېلىش ھهمده كىچىك كۆلهملىك قوراللىق توقۇنۇشالر يۈز بېـرىش 

ئىككى دۆلهت زىددىيهتلهرنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ،  .دهرىجىسىگه يهتتى

ــى–1962 ــى ئىل ــپ، –يىل ــۈز بېرى ــارتۇق  60چــۆچهك ۋهقهســى ي ــدىن ئ مىڭ

ــ ــلهر س ــقا مىللهت ــازاق ۋه باش ــۇر، ق ــۈپ ئۇيغ ــپ ئۆت ــا قېچى وۋېت ئىتتىپاقىغ

–1962يىلىــدىن –1955ئومــۇمهن، جۇڭگــو مۇتهخهسسىســلىرى . ]6[كهتتــى

يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتـكهن ۋه پۇقرالىـق 

مىڭـــدىن ئـــارتۇق  200ســـاالھىيىتى بىـــلهن كهتكهنلهرنىـــڭ ســـانىنىڭ 

ــاقى قىرغىز ــوۋېت ئىتتىپ ــه، س ــى بىلدۈرس ــداش ئىكهنلىكىن ــتان ئىتتىپاق ىس

 پولكـوۋنىكىجۇمھۇرىيىتىنىڭ مهخسۇس جۇڭگو ئىشـلىرىغا مهسـئۇل ك گ ب 

ئۇچۇرىغا ئاساسالنغاندا، بـۇ مهزگىلـده ئۇيغـۇر ئېلىـدىن  جۇسۇپاخۇنوۋنىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىغا كهلـگهن ھهر مىلـلهت كىشـىلىرىنىڭ سـانى بىـر مىليـون 

نىـڭ ئۇيغـۇر ئېلىـدىكى نهتىجىـده، سـوۋېت ئىتتىپاقى. ]7[ئهتراپىدا بولغـان

ــارقىمۇ ــۇلخانىلىرى ئ ــده –كونس ــدى ھهم ــدىن تاقال ــراالرئارقى ــاتتىق  چېگ ق

  .قوغدالدى
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ئىككـــى پـــارتىيه ۋه ئىككـــى دۆلهت  −تارىخشۇناســـلىق كۈرىشـــى

ئارىسىدىكى بـۇ خىـل جىـددىيلىكلهر تارىخشۇناسـلىق ساھهسـىگىمۇ تهسـىر 

كۆرسهتكهن بولـۇپ، جۇڭگـو تهرهپ سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى تاجـاۋۇزچى دهپ 

ئهيىبلهش بىلهن بىرگه چاررۇسىيىنىڭ تارىختا بىر يېـرىم مىليـون كـۋادرات 

ىنى ئىسـپاتاليدىغان ئهسـهرلهرنى ۋه كىلومېتىر جۇڭگو زېمىنى بېسـىۋالغانلىق

يىلىــــدىكى –1881جۇڭگــــو تــــارىخچىلىرى . تهشــــۋىقاتالرنى كــــۈچهيتتى

–جۇڭگـو«ۋه ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكـى » رۇسىيه ئىلى شهرتنامىسى–جۇڭگو«

قاتارلىقالرغا ئاساسهن چاررۇسىيىنىڭ بالقاش كۆلىگىچه » چۆچهك كېلىشىمى

بېســىۋالغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا بولغــان جــايالرنى ۋه پامىرنىــڭ بىــر قىســمىنى 

رايونغـا ئىلـى ئهسىردىكى –19جۇڭگو ئاپتورلىرى چاررۇسىيىنىڭ . قويۇشتى

سىياسـىتى  »ئىشـغالىيهتچىلىك«، »تاجـاۋۇزچىلىق«قاراتقان سىياسـىتىنى 

ئهســـىرده رۇســـىيه بىـــلهن مهنچىـــڭ –19–18دهپ ئهيىـــبلهش بىـــلهن 

تهڭ ھوقۇقســىز «ى ئىمپېرىيىســى ئارىســىدا تــۈزۈلگهن بــارلىق كېلىشــىملهرن

دهپ قــاراپ، رۇســىيىنىڭ بــۇ شــهرتنامىلهر ئــارقىلىق جۇڭگــو  »شــهرتنامىلهر

جۇڭگـــو تـــارىخچىلىرى ]8[.شهرھلهشـــتىزېمىنلىرىنـــى ئىگىلىۋالغـــانلىقىنى 

مىــڭ كــۋادرات كىلــومېتىر  70« شهرتنامىســى ئــارقىلىق ئىلــى«چاررۇســىيه 

ــرگه يهنه  »جۇڭگــو زېمىنىنــى بېســىۋېلىش ــلهن بى جۇڭگونىــڭ ئىلــى  «بى

 دهپ خۇالسـه چىقـاردى »مىڭ ئاھالىنى ھهيـدهپ كهتتـى 100تهۋهسىدىكى 

ئۇالرنىـــڭ نهزىرىـــده چاررۇســـىيه تاجـــاۋۇزچى، چىـــڭ خانىـــدانلىقى . ]9[

ـــهرقىي  ـــۇبى ۋه ش ـــتاننىڭ جهن ـــۇپ، قازاقىس ـــۇچى بول ـــا ئۇچرىغ تاجاۋۇزغ

 جهنۇبىدىكى ھهمده قىرغىزىستاننىڭ بىـر قىسـمى ئهسـلىده جۇڭگـو زېمىنـى

ــۇنى تاجــاۋۇز قىلىــپ تارتىۋالغــان ــۇپ، چاررۇســىيه ئ ــراق، جۇڭگــو . بول بى

ئهســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىــدا ۋه –18تــارىخچىلىرى مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســىنىڭ 

يىللىرىــدا تهڭــرى تاغلىرىنىــڭ جهنــۇبىي ۋه شــىمالىنى –70ئهســىرنىڭ –19

دهھشهتلىك قىرغىن قىلىش ئارقىلىق، مهجبۇرىي يوسـۇندا بېسـىۋالغانلىقى، 

ــازادلىق ئۇ ــى ئ ــدانلىقىغا قارش ــڭ خانى ــڭ مهنچى ــارلىق خهلقلهرنى ــۇر قات يغ

ھۆكـۈمىتى، يهتـته شـهھهر  كۇچـاقوزغىالڭلىرىغا ئاتلىنىپ، ئىلگىرى كېيىن 
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دۆلىتــى ۋه ئىلــى تــارانچى ســۇلتانلىقى ھهمــده ئۈرۈمچىــدىكى تۇڭگــانالر 

ھۆكــۈمىتىنى قــۇرۇش ئــارقىلىق، مهنچىــڭ خانىــدانلىقىنىڭ بــۇ رايونــدىكى 

ــۈم ــۆزىنى ھۆك ــتىن ئ ــده توختىلىش ــلىغانلىقى ھهققى ــاقالپ تاش رانلىقىنى پاچ

ـــۇر  ـــاكى مهزك ـــان ۋه ي ـــكه ئالغ ـــۈمهتلهرنىچهت ـــان كىشـــىلهرنى  ھۆك قۇرغ

ئهيىــبلىگهن بولســا ھهمــده ئىلــى شهرتنامىســى تۈزۈلگهنــدىن كېــيىن، ئىلــى 

ـــىدىكى  ـــڭ  50تهۋهس ـــڭ مهنچى ـــۇر ۋه تۇڭگانالرنى ـــدا ئۇيغ ـــڭ ئهتراپى مى

ئۆزلىرىــدىن ئىنتىقــام ئېلىشــىدىن  ئۆتكۈزۈۋالغانــداىنــى ئىمپېرىيىســىنىڭ ئىل

قورقـــۇپ، رۇســـىيه كونتروللۇقىـــدىكى جايالرغـــا ئـــۆز ئىختىيـــارى بىـــلهن 

ــۇ كۆچۈشــتىكى ئاساســىي ســهۋهبنىڭ ئۇالرنىــڭ مهنچىــڭ  كــۆچكهنلىكى، ب

ــا  ــانلىقىنى تىلغ ــام ئېلىشــىدىن ئهندىشــه قىلىــش بولغ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىنتىق

 سىياسىۋىالشـتۇرۇلغانئهمهلىيهتته، جۇڭگو تارىخشۇناسـلىقىدىكى  .ئالمىغان

مهزكۇر خۇالسىلهر ۋه ئهيىبلهشلىرىگه ئالدى بىلهن سوۋېت تارىخشۇناسلىرى 

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا لېـنىن –20ئۆزلىرى ئاساس تۇرغۇزۇپ بهرگهن بولۇپ، 

 هرۇسىيىسىدرهھبهرلىكىدىكى كوممۇنىستالرنىڭ غهلىبه قىلىشى بىله سوۋېت 

ــارلىق سىياســىي ــۆزگهرتىش ۋه يېڭىالشــالر –ئېلىــپ بارغــان ب ئىجتىمــائىي ئ

نهتىجىسىده، سوۋېت رۇسىيىسى چار پادىشاھ رۇسىيىسىنى قارىالپ، ئۇنىـڭ 

. تاجـــاۋۇزچىلىق خـــاراكتېرىنى ئېتىـــراپ قىلغـــان ھهمـــده تهنقىـــد قىلغـــان

ا ماركسىزملىق تارىخشۇناسلىق پرىنسىپ بويىچه رۇسىيىنىڭ مهركىزىي ئاسـىي

ۋه جۇڭگوغا تۇتقـان سىياسـىتى ھهققىـدىكى باھـاالرمۇ ئـۆزگهرگهن بولـۇپ، 

 ,N. B. Bogoyawlensk, Ch. Ch. Welixanovئىلگىرى رۇس تارىخچىلىرى 

M. A. Terentiyew, A. N. Kropatkin, I. G. Kornilow, N. N. 

Pantusow, A. A. Aristow, G. E. Grumgrjimaylo  ۋه باشـــقىالر

ئىقتىســـادىي ۋه مهدهنىـــيهت –بـــۇ رايوننىـــڭ ئىجتىمـــائىيچاررۇســـىيىنىڭ 

ــــىر  ــــابىي تهس ــــده ئىج ــــانلىقى ھهم ــــۇھىم رول ئوينىغ ــــدا م تهرهققىياتى

يىلالرغــا كهلگهنــده –30كۆرســهتكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشــتۈرگهن بولســا، 

ئۆزلىرىنى ماركسىزملىق ئىدىيه بىلهن قورالالنغـان تـارىخچىالر دهپ ئاتىغـان 

M. N. Pokrowskiy. A. Afanasiyew–Kazanskiy, P. I Fesenko  ۋه
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باشــقىالر تــۇنجى بولــۇپ چاررۇســىيىنىڭ شــىنجاڭ، ئومــۇمهن مهركىزىــي 

 ]10[.سىياسـهت دهپ باھالىـدى ئىشـغالىيهتچىلىكئاسىيادىكى سىياسـىتىنى 

چاررۇســىيىنىڭ مهركىزىــي ئاســىيا ۋه جۇڭگوغــا قاراتقــان تاجــاۋۇزچىلىق 

مۇناسىۋهتلىرىنىڭ شېرىن ئـاي دهۋرى جۇڭگو –سىياسىتى ئوخشاشال سوۋېت

يىلالردىمــۇ شــهرتلىك يوســۇندا تهكىــتلهنگهن بولســىمۇ، –50ھېســابالنغان 

بىراق ئىككى دۆلهت ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى تۈپهيلىدىن ھهر ئىككىـال تهرهپ 

مهسىلىســــىگه  »چاررۇســــىيىنىڭ جۇڭگــــو زېمىنلىرىنــــى بېسىۋېلىشــــى«

جۇڭگـو تارىخشۇناسـلىرى –وۋېتئېھتىياتچان مۇئامىله قىلدى شۇنىڭدهك سـ

ــڭ  ــيه جاھانگىرلىرىنى ــاۋۇزچى، ئهنگلى ــى تاج ــاقۇپ بهگن ــدا ي ــردهك ھال بى

جۇڭگـو مۇناسـىۋهتلىرى بۇزۇلـۇپ، –سوۋېت. غالچىسى دهپ قارىلىغان ئىدى

ــــدېئولوگىيىلىك قارشىلىشــــىش ۋه چېگــــرا  ئىككــــى دۆلهت ئارىســــىدا ئى

زىـــــــددىيهتلىرى كۆپهيگهنـــــــدىن كېـــــــيىن، ســـــــوۋېت ئىتتىپـــــــاقى 

ارىخشۇناسلىقىدىكى يۇقىرىقى يهكـۈنلهر جۇڭگـو تارىخشۇناسـلىقى ئۈچـۈن ت

جۇڭگـو –سـوۋېت .رول ئوينىـدى دهسـتهكلىكئۈنۈملۈك خىزمهت قىلـدى ۋه 

مۇناســىۋهتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشــى بىــلهن ئــۇالر ئارىســىدىكى بــارلىق يوشــۇرۇن 

ئـۇكىالر دهپ –بىرىنى قېرىنـداش ئاكـا–بىر. نارازىلىقالر بىراقال پاش بولدى

بىرىنى ئهڭ ۋهھشىي دۈشـمهنلهر –تهرىپلهشكهن ئىككى مىللهت بىردىنال بىر

بىـرىگه خىـرىس قىلىـش –قاتارىدا كۆرۈپ، مىليون كىشىلىك قوشـۇنالر بىـر

بـۇ مهزگىلـدىكى ئهڭ چـوڭ زىـددىيهتلهرنىڭ بىـرى . ۋهزىيىتى شهكىللهندى

را چېگرا مهسىلىسى بولغاچقا، ئۇالر ئارىسىدىكى تېخى بهلگىلهنمىـگهن چېگـ

سىزىقلىرى ئۈستىدىكى تالىشىشالر تهبىئىي ھالدا ئۇالرنى تارىخنى ۋاراقالشقا 

چۈنكى، ئۇالرنىڭ بۇ تالىشىشى ئاللىقاچـان تـارىخ قـۇرلىرى . مهجبۇر قىلدى

ئارىسىغا كىرىپ كهتكهن مهنچىڭ ۋه چاررۇسـىيه ئىمپېرىيىلىـرى دهۋرىـدىن 

 الرمـۇاچېگر جـۇتمهۋئېشىپ قالغان بولۇپ، ئىككى مهملىـكهت ئارىسـىدىكى 

–سـوۋېت. ئهمهلىيهتته مهنچىڭ ۋه چاررۇسىيه دهۋرىده بهلگىلهنـگهن ئىـدى

جۇڭگــو تارىخشۇناســلىرى ئارىســىدىكى نــۇقتىئىنهزهر توقۇنۇشــى چېگــرا 

مهسىلىسىنى چۆرىدىگهن ھالـدا موڭغـۇلىيه، مـانجۇرىيه، شـىنجاڭ قاتـارلىق 

221



 
 

قىلىنىشى هتقىقت ڭسىياسىي تارىخىنى ۇيغۇرئ ېرىمىدىكىبىرىنچى ي هسىرنىڭئ–20 رۇسىيىدە جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

جايالر زادى تارىختىن بېرى جۇڭگونىڭ زېمىنىمۇ؟ تارىختىكى جۇڭگو بىلهن 

ــلهر  ــداق پهرق ــۇمى ئارىســىدا قان ؟ شــىنجاڭ مهۋجــۇتبۈگــۈنكى جۇڭگــو ئۇق

ھهقىـــقهتهن تـــارىختىن بېـــرى جۇڭگونىـــڭ زېمىنىمـــۇ؟ دېـــگهن ئاساســـىي 

چاررۇسـىيىنىڭ «يىلـالردا ئېتىـراپ قىلىنغـان –30. سوئالالرغا مهركهزلهشتى

دېـگهن  »غا، شىنجاڭغا قاراتقان سىياسىتى تاجاۋۇزچىلىق سىياسـهتجۇڭگو

يىلــالردا ســوۋېت تارىخشۇناســلىرى تهرىپىــدىن بىــردىنال –80–60يهكــۈننى 

قازاقىسـتاننىڭ رۇسـىيىگه ئـۆز ئىختىيـارى «ئىنكار قىلىنىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

قىرغىزىســتاننىڭ رۇســىيىگه ئــۆز ئىختىيــارى بىــلهن «، »بىــلهن قوشۇلۇشــى

دېگهنــدهك نــۇقتىئىنهزهرنى دهسســهتتى شــۇنىڭ بىــلهن بىــر  »لۇشــىقوشۇ

، مهنچىـڭ »بېسىۋېلىشـى«ۋاقىتتا مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنـى 

ـــڭ  ـــڭ چى ـــىتى، ئۇيغۇرالرنى ـــى سىياس ـــقى ۋه ئىچك ـــىنىڭ تاش ئىمپېرىيىس

سۇاللىسىگه قارشى قوراللىق ھهرىكهتلىرى ھهمـده قۇرغـان ھـاكىمىيهتلىرى، 

پ بهگنىـــڭ يهتـــته شـــهھهر دۆلىتـــى، ئىلـــى خهلقىنىـــڭ جۈملىـــدىن يـــاقۇ

قوزغىالڭلىرى ۋه باشقا يېقىنقى زامان مهسىلىلىرى تهتقىقاتى كۈچهيتىلىپ بۇ 

. ۋه كـۆپلىگهن ماقـالىلهر ئـېالن قىلىنـدى مونوگرافىيهھهقته بىر قانچه ئون 

ــارىخى  ــۇر ت ــىر ئۇيغ ــۇرا ئهس ــى ۋه ئوتت ــارىخچىلىرى يهنه قهدىمك ــوۋېت ت س

ھهققىدىكى تهتقىقاتالرنىمۇ كـۈچهيتكهن بولـۇپ، مهيلـى خهن، مهسىلىلىرى 

تـارىم ۋادىسـىنى  ھېچقايسىسـىنىڭمهيلى تاڭ سۇاللىسـى بولسـۇن بۇالرنىـڭ 

ــك  ــزۇ ئېتنى ــده خهن ــۇندۇرالمىغانلىقى ھهم ــل بويس ــۇزۇن مهزگى ــۇق ۋه ئ تول

ـــــــلىق ســـــــالماقنى  ـــــــۇ يهرده ئاساس ـــــــدىنال ب ـــــــڭ ئهزهل تهركىبىنى

ئىگىلىيهلمىگهنلىكىنى، پهقهت مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭال شىنجاڭنى ئىشغال 

شــىنجاڭنىڭ «قىلىــش پۇرســىتىگه ئېرىشــكهنلىكىنى كۆرســىتىش بىــلهن 

–80–60. ئىكهنلىكـى ئىدىيىسـى ئىلگىـرى سـۈرۈلگهن »هملىكه زېمىنمۇست

يىلالردا ئېلىپ بېرىلغـان ئۇيغـۇر تـارىخى تهتقىقاتىنىـڭ ئهڭ مـۇھىم قىسـمى 

مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئىگىـلهش مهسىلىسـى ۋه مهركىزىـي 

ئاسىيادىكى دىپلوماتىك مۇناسـىۋهتلهر مهسىلىسـىدىن ئىبـارهت بولـۇپ، بـۇ 

ــده يمه ــارانوۋاگ . زگىل ــۇغا  ب ــته س ــڭ يهت ــىدىكى ئۇيغۇرالرنى ــى ۋادىس ئىل
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ئهسىرده ئۇيغۇرالرنىـڭ ئېلىـپ –19 تىخونوۋنىڭ. م. كۆچۈش مهسىلىسى، د

ــــالىمى م  سۇشــــانلونىڭ. بارغــــان قارشــــىلىق كۈرهشــــلىرى، تۇڭگــــان ئ

. تۇڭگانالرنىڭ رۇسىيه تهۋهسىگه كۆچۈپ كـېلىش مهسىلىسـى شـۇنىڭدهك ب

ۋه باشــقىالرنىڭ ئۇيغــۇر تــارىخىي  مۇقىمــوۋ، ئوســمانوۋ. ك. ، ئــايــۇدىن. پ

يېقىنقـى زامـان . مهنبهلىرى مهسىلىسىگه ئائىت ئهمگهكلىـرى نهشـر قىلىنـدى

تارىخى مهسىلىسى ھهققىده ئهڭ كوپ ۋه مۇۋهپپهقىيهتلىك تهتقىقـات ئېلىـپ 

 كۇزنېتسـوۋس . بىلهن ۋ گۇرىيېۋىچ. پ. بارغان ئاتاقلىق جۇڭگوشۇناسالر ب

ــۇپ،  ــىيهبول ــى رۇس ــىي تېمىس ــڭ ئاساس ــىۋهتلىرى، –ئۇالرنى ــو مۇناس جۇڭگ

مهركىزىي ئاسىيا رايونى جۈملىدىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى خهلقئـارا مۇناسـىۋهتلهر 

ــان  ــا قاراتق ــازاقالر رايونىغ ــۇر ۋه ق شــۇنىڭدهك مهنچىــڭ سۇاللىســىنىڭ ئۇيغ

مهخسـۇس  كۇزنېتسـوپ. س. قارىتىلغان بولـۇپ، ۋ تېمىلىرىغاسىياسهتلىرى 

يىلىدىكى ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭى ھهققىده ئىلمىي ماقاله يېزىپ ئېالن –1765

بۇ مهزگىلده مهيـدانغا كهلـگهن ئهڭ نوپۇزلـۇق ئهسـهرلهرنىڭ . قىلغان ئىدى

ــرى ب ــڭ. پ. بى ــىردىن –17 « گۇرىيېۋىچنى ــى –19ئهس ــىرنىڭ بىرىنچ ئهس

ــىۋهتلهر ــك مۇناس ــىيادىكى دىپلوماتى ــي ئاس ــدىكى مهركىزى ــۇپ  »يېرىمى بول

ـــابلىنىدۇ ـــقا –80–60. ھېس ـــتان ۋه باش ـــتان، ئۆزبېكىس ـــالردا قازاقىس يىل

ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيهتلهردىكى بىر قىسىم ئۇيغـۇر تـارىخچىلىرىمۇ سـابىق 

سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئاالھىـده ئهھمىـيهت بېـرىلگهن ئۇيغـۇر تارىخشۇناسـلىق 

–1937( ىيېۋئىسسـتهتقىقاتىغا قاتناشقان بولۇپ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـده داۋۇت 

قاتـارلىقالر  روزىيـوۋ مهشـۇر، خوجـايېهۋ، ئهخهت ئىسـھاقوۋ، گېگىل )1996

پۈتــۈن ســوۋېت ئىتتىپــاقى جۇڭگوشۇناســلىقىدا ئېتىــراپ قىلىنغــان ئــالىمالر 

مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســى دهۋرىــدىكى  ئىسســىيېۋداۋۇت  .بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

ۇرغــــان ئۇيغۇرالرنىــــڭ ئــــازادلىق كۈرهشــــلىرى ھهمــــده ئۇيغۇرالرنىــــڭ ق

ــى  ــۇ ھهرىكهتلهرن ــاكىمىيهتلىرى شــۇنىڭدهك مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســىنىڭ ب ھ

–1864(يهتته شهھهر دۆلىتى «باستۇرۇش مهسىلىسىگه مۇراجىئهت قىلىپ، 

ــابىنى، ئهخهت  »)1877 ــاملىق كىت مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســى ۋه « خوجــايېۋن

ـــتان ـــهرقىي تۈركىس ـــك »ش ـــروۋ، مالى ـــتاندىكى « كهبى ـــوۋېت قازاقىس س
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نـاملىق بىـر قهدهر نوپۇزلـۇق ئىلمىـي ئهسـهرلىرىنى  »ئۇيغۇرالرنىڭ تـارىخى

–30بــۇالردىن باشــقا يهنه ئۇيغــۇر مهدهنىــيهت ئهربــابى، . نهشــر قىلــدۇردى

يىلالردا مهنسۇر ئهپهندى نامى بىلهن سوۋېت ئىتتىپـاقى تهرىپىـدىن ئۇيغـۇر 

–1946–1945مهسـلىھهتچىلىككه ئهۋهتىلـگهن،  شىسـهيگه شـېڭدىيارىغا، 

بولغـان  ۋالىـيئىسـمى بىـلهن چـۆچهكته مۇئـاۋىن  رامازانوۋيىللىرى ئابدۇلال 

نـاملىق كىتـابىنى ئـېالن  »قايتا تۇغۇلغان ئۇيغۇر خهلقـى« روزىيېۋمۇ مهشۇر

ئهســــىردىكى ئۇيغــــۇر ئــــازادلىق –19قىلغــــان بولــــۇپ، بــــۇ ئهســــهرده 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه  .ھهرىكهتلىرىگه خېلى كۆپ ئورۇن بېرىلگهن

سوۋېت ئىتتىپـاقى ئـالىملىرى مهخسـۇس تـۈرده جۇڭگـو تارىخشۇناسـلىرىنى 

ئهيىبلهپ، ئۇالرنى ئۇيغـۇر تـارىخىنى، شـىنجاڭ تـارىخىنى ساختىالشـتۇردى 

 تىخۋىنسكىينىڭ. ل. مهزكۇر تېما بويىچه ئاكادېمىك س. دهپ تهنقىد قىلدى

ىكى تارىخشۇناسلىق تېمىسـىدىكى ۋه جۇڭگود گېگومونىزىمىچوڭ جۇڭگو «

چــــوڭ جۇڭگــــو « گۇرىيېۋىچنىــــڭ. پ. ، ب)يىلــــى–1975( »ئهســــهرلهر

ــڭ  ــىيا خهلقلىرىنى ــي ئاس ــا –19–18شــوۋىنىزمى ۋه مهركىزى ــىر تارىخىغ ئهس

ئىلى مهسىلىسى ۋه ئۇنىـڭ «ۋه  )يىلى–1974( »ئائىت بىر قانچه مهسىلىلهر

 خوجايېۋنىڭئهخهت ) يىلى–1982( »جۇڭگو تهرىپىدىن ساختىالشتۇرۇلۇش

ــڭ « ــڭ ھۆكۈمىتىنى ــان –1878–1875چى ــپ بارغ ــىنجاڭدا ئېلى ــرى ش يىللى

ۋه  ) يىلـى–1976( »ھـازىرقى زامـان جۇڭگـو ئاپتورلىرىغـا باھـا. سىياسىتى

جۇڭگــو –ئومــۇمهن، ســوۋېت .باشــقا ئهســهرلىرىنى مىســال قىلىــش مــۇمكىن

جۈملىـدىن ئۇيغـۇر مۇناسىۋهتلىرىنىڭ ئهڭ يىرىك دهۋرىده مهركىزىي ئاسىيا 

يېقىنقى زامان تارىخى تهتقىقاتى سوۋېت ئىتتىپاقىـدا تـازا تهرهققىـي قىلىـش 

جۇڭگـو توقۇنۇشـى –باسقۇچىغا كىرگهن بولسىمۇ، لېكىن بۇ ھامان سـوۋېت

ئۈچـۈن خىـزمهت قىلــدۇرۇلغانلىقى ئۈچـۈن مهيلــى جۇڭگـو تهرهپ بولســۇن، 

ا ھـازىرقى زامـان مهيلى سوۋېت ئىتتىپـاقى تهرهپ بولسـۇن ئۆتمـۈش تارىخقـ

سىياسىي چۈشهنچىلىرى ۋه دۆلهت چېگرىسـى مهۋقهلىـرى بىـلهن قـاراش ۋه 

ــدى ــارىخ سىياســىي كۈرهشــلهرنىڭ . باھــا بېــرىش ئهۋجــى ئال قىسقىســى، ت

  .قۇربانىغا ئايالندى
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ئىلمىي  مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب تارىخى تهتقىقاتى مهخسۇس

  ئۇنۋان ئېلىش تېمىسى بولدى

ــۋهتته، ســوۋېت  ــاقى تارىخشۇناســلىق ساھهســى ســوۋېتئهل –ئىتتىپ

جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرى بۇزۇلغاندىن كېـيىن كۆتـۈرۈلگهن ئىككـى دۆلهتنىـڭ 

مهقسىتىده  شهرھلهشچېگرا مهسىلىلىرىنى تارىخىي نۇقتىدىن چۈشىنىش ۋه 

ئهســىرلهردىكى ھهتتــا ئۇنىڭــدىن ئىلگىرىكــى –19–18ئۇيغــۇر ئېلىنىــڭ 

هنىيهت تارىخى، مىللىي ۋه دىپلوماتىك دهۋرلهردىكى سىياسىي تارىخى، مهد

مۇناسىۋهتلهر تارىخى تهتقىقاتىنى قانات يايدۇرۇش بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا يهنه 

يىللىرىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېلىــپ بارغــان ئــۇزۇن مهزگىللىــك –1949–1931

ـــۇ،  ـــلىرى، بولۇپم ـــازادلىق كۈرهش ـــي ئ ـــرىغىچه –1949–1944مىللى يىللى

ــازادلىق  ــي ئ ــقان مىللى ــا داۋامالش ــدىكى تهتقىقاتالرغ ــنقىالب دهۋرى ھهققى ئى

ــيهت بهردى ــۇ تېمــا، ســوۋېت. قايتىــدىن ئهھمى جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرى –ب

بۇزۇلغاندىن كېيىن مهخسۇس تهتقىقات ھهم تهشـۋىقات تېمىسـىغا ئـايلىنىش 

 .پۇرسىتىگه ئېرىشكهن بولۇپ، بۇنى ئىككى سهۋهبتىن چۈشىنىش مۇمكىن

اپىيىـــۋى سىياســىي مىللهتلىـــك بىرىنچىــدىن، ئۇيغۇرالرنىــڭ جۇغر 

ـــۇر  ـــدىلىكىگه ئاساســـهن، موســـكۋانىڭ جۇڭگـــو سىياســـىتىده ئۇيغ ئاالھى

ــدۇر ــا ئۆتكهنلىكى ــۇھىم ئورۇنغ ــدىن م ــڭ قايتى ــوۋېت. ئامىلىنى ــو –س جۇڭگ

مۇناسـىۋهتلىرى چېگــرا توقۇنـۇش دهرىجىســىگه يهتكهنـده، موســكۋا ئىككــى 

ــېلىش ئې ــارتالپ ق ــۇرۇش پ ــك ئ ــىدا كهڭ كۆلهملى ــاللىقىنى تهرهپ ئارىس ھتىم

ــازادلىق ئىــدىيىلىرىنى قايتىــدىن  نهزهرگه ئېلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي ئ

ــا ســابىق  شــهرقىي «تهرغىــب قىلىشــقا تىرىشــىپال قالماســتىن بهلكــى، ھهتت

سىياسىي خادىملىرى ۋه –نىڭ بىر قىسىم ھهربىي »تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

ـــى ـــارمىيه جهڭچ ـــي ئ ـــۇنىڭدهك قازاق–مىللى ـــېرلىرىنى ش ـــتان، ئوفىتس ىس
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قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق جۇمھـۇرىيهتلهرگه يهرلهشـكهن ئهسـلى 

ئۇيغۇر ئېلىدىن كۆچۈپ كهلگهن ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، تۇڭگـان ۋه باشـقا 

تـۈزۈپ، ھهربىـي مهشـىق  »يۇرتنى قـايتۇرۇۋېلىش قوشـۇنى«مىللهتلهردىن 

ـــۇم –1955يىللىـــرى ۋه –1949–1946چـــۈنكى، . ئېلىـــپ بارغـــانلىقى مهل

يىللىرىــدىكى –1949–1944يىلىغىــچه بولغــان ئارىلىقتــا، –1962يىلىــدىن 

مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكهتلىــرىگه قاتناشــقان، ۋه يــاكى ئــۇنى كــۆرگهن 

جۈملىـــدىن بهش يىـــل ئىلـــى ھۆكۈمىتىنىـــڭ رهھبهرلىكىـــده ياشـــىغان زور 

ساندىكى ئاھالىلهر سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا كۆچـۈپ كېلىـپ ماكانالشـقان 

ــابىق  ــۇرالردىن س ــده ئۇيغ ــڭ ئىچى ــۇپ، ئۇالرنى ــتا«بول ــهرقىي تۈركىس ن ش

نىـــڭ ھهر دهرىجىلىـــك رهھبىرىـــي  »جۇمھـــۇرىيىتى ۋاقىتلىـــق ھۆكـــۈمىتى

تۆۋهن دهرىجىلىـك ئوفىتسـېرالر ھهم ئهسـكهرلىرى بـار –كادىرلىرى، يۇقىرى

تـــۆره، جۇمھـــۇرىيهت  ئهلىخــانمهســـىلهن، جۇمھــۇرىيهت رهئىســـى . ئىــدى

، مـالىيه مىنىسـتىرى ئىبراھىمـىمهخسـۇم  ئابدۇرهئۇپھۆكۈمهت باش كاتىپى 

، تېيىپـوۋ، مىللىي ئارمىيه مۇئاۋىن باش قوماندانى زۇنـۇن ۇسابايېفمئهنۋهر 

ۋه باشـقا  سهمهدىزىيا  پولكوۋنىكباتۇر، يازغۇچى،  غېنىخهلق قهھرىمانى 

ـــۇمكىن ـــىتىش م ـــپ كۆرس ـــال قىلى ـــىلهرنى مىس ـــان كىش ـــچه ئونلىغ . نهچ

ــدانى،  ــاش قومان ــارمىيه ب ــي ئ ــالردىن مىللى ــقا يهنه رۇس ــۇرالردىن باش ئۇيغ

ــرال  ــورگىيگگېنې ــالىنوۋ ېئ ــدانى –5، پ ــۇس قومان ــككورپ ــاتىي پولكوۋنى  ف

، مــازاروۋلېســكىن، مىللىــي ئــارمىيه قومانــدانلىق شــتاب باشــلىقى گېنېــرال 

، ئوتتۇرا مۇسلىموف، تاتارالردىن فاتىخ ماسكالىيېۋ پاۋىلھۆكۈمهت ئهزاسى، 

، يـۇنىچى ئايتۇغان، پولك كوماندىرى ئىسھاقوۋ مهرغۇپيۆنىلىش قوماندانى 

، موڭغۇلالردىن بابالىكوۋنىڭدهك قازاقالردىن پولك كوماندىرلىرى جاغدا شۇ

. قاتارلىق يۈزلىگهن ئاتاقلىق ئهربابالر بار ئىـدى بۇلگۇنوف ئېرده پولكوۋنىك

ــــۇھىم  ــــدا، مهزكــــۇر م ــــا قارىغان كېيىنكــــى، ئاشــــكارىالنغان مهلۇماتالرغ

يىلـالردا –70–60ئهربابلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

جۇڭگو ۋهزىيىتىگه باغلىق ئىستراتېگىيىلىك پىالنلىرىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش 

، تاشكهنت قاتارلىق جايالردا تهشكىللىگهن تۈرلـۈك فرۇنزېئۈچۈن ئالمۇتا، 
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ــالىيهتلىرىگه قاتناشــتۇرۇلغان . تهشــۋىقاتچىلىق، سىياســىي ھهم ھهربىــي پائ

 قهرتىنـى »ي ئـازادلىقمىللىـ«ئومۇمهن، بۇ كىشىلهر سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

ئۇنىڭـدىن باشـقا  .يهنه بىر قېتىم ئوينىشـىغا ئىشـتىراك قىلـدۇرۇلغان ئىـدى

ــاكى –1962يهنه  ــدىن ت ــا –80يىلى ــان ئارىلىقت ــىغىچه بولغ ــڭ بېش يىلالرنى

ــان  ــپ بارغ ــا رادىئوســى كهڭ تهشــۋىقات ئېلى تاشــكهنت رادىئوســى، ئالمۇت

مهســـىلىلىرى بـــۇ يىلالردىكـــى مىللىـــي ئـــازادلىق ئىـــنقىالب –40بولـــۇپ، 

ــدى ــان ئى ــرى بولغ ــۇھىم تېمىلى ــڭ م ــي  .رادىئونى ــاقى مىللى ــوۋېت ئىتتىپ س

ئازادلىق ئىنقىالب تېمىلىرىنى تهشۋىق قىلىش ھهم بۇ ساھه بويىچه تهتقىقات 

–1944ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق موسكۋانىڭ ۋاقتى كهلسه شىنجاڭدا خۇددى 

گـو ھۆكـۈمىتىگه يىللىرىدىكىدهك سىياسىي ۋهزىـيهت يارىتىـپ، جۇڭ–1949

تهھدىت پهيـدا قىالاليـدىغانلىقىنى ئىپـادىلىمهكچى بولغـان ھهمـده شـۇنىڭ 

، ئـــۆتكهن دېمهككـــى. ئۈچـــۈن نهزهرىيىـــۋى ئاســـاس تهييارلىغـــان ئىـــدى

ــازادلىق ھهرىكهتلىــرى –40–30ئهســىرنىڭ  يىللىرىــدىكى ئۇيغــۇر مىللىــي ئ

نىشــىنىڭ ئايلى تېمىســىغاتهتقىقاتىنىــڭ موســكۋانىڭ تهتقىقــات ۋه تهرغىبــات 

–روشهن دهۋر ئارقا كۆرۈنۈشى بار بولۇپ بۇ ئهمهلىيهتته يهنىال شـۇ سـوۋېت

  .جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرىنىڭ دۈشمهنلىك مهنزىرىسى بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇر

ئىككىنچىدىن، بۇ موسكۋانىڭ جۇڭگودا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان سـوۋېت  

قارشـى  شـيۇجېڭجۇيىچىلىرىغاسـوۋېت «ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرىنى تـازىالش، 

ھهرىكىتىگه بېرىلگهن  »ئىنقىالبچىالرغا قارشى تۇرۇش لىئهكس«، »تۇرۇش

ــقهتهن  ــۇپ، ھهقى ــاۋابى بول ــكه، –1958ج ــك مىللهتچىلىك ــدىكى يهرلى يىلى

مهدهنىـيهت «يىلالردىكـى –70–60ئوڭچىللىققا قارشى تۇرۇش ھهرىكىتى ۋه 

نىــڭ رهھبىرىــي كــادىرلىرى نهتىجىســىده ســابىق ئىلــى ئىنقىالبى »ئىنقىالبــى

، زاكىروپ، ئابدۇلال ئىمىنوپ، مۇھهممهد ئىمىن ئىسھاقوپمهسىلهن ئهسئهت 

قاتــارلىق ئونلىغــان يــۇقىرى  ســهيفۇلاليوپئىبــراھىم تــۇردى، ســهيدۇلال 

ــارتىيه ۋه  ــنقىالب قاتناشــقۇچىلىرى پ ــۈزلىگهن ئى ــادىرالر ۋه ي دهرىجىلىــك ك

. به بېرىش ئوبيېكتىغا ئايالندىھۆكۈمهت سېپىدىن تازىالندى شۇنىڭدهك زهر
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يىلالردىكـى مىللىـي –30بۇ مهزگىللهرده ئۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبـى ھهققىـده، 

ھهرىكهتلهر ھهققىده ماقاله ۋه كىتاب يېزىپ ئـېالن قىلىـش مـۇمكىن ئهمهس 

يىللىرىـــدا يـــۈز بهرگهن ئىنقىالبىـــي ھهرىكهتـــلهرگه –1949–1931. ئىـــدى

جۇڭگــو دېموكراتىــك ئىنقىالبىنىــڭ بىــر «، »دېھقــانالر ئىنقىالبــى«گهرچه 

دهپ باھا بېرىلگهن بولسىمۇ، لـېكىن بـۇ ھهقـته ئىلمىـي تهتقىقـات  »قىسمى

. يۈرگۈزۈش ۋه كىتابالرنى يېزىش ھهم ئـۇنى خـاتىرىلهش مـۇمكىن بولمىـدى

جۇڭگــو كومپــارتىيىلىرى بىــردهك قوبــۇل قىلغــان –ئهينــى ۋاقىتتــا ســوۋېت

ى جۇڭگــو تهرىپىــدىن ئهمهلــدىن ئۇقــۇم »مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى«

قالدۇرۇلۇش بىلهن شىنجاڭدا ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىالبالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ 

 » جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ تهسىرى ۋه رهھبهرلىكى ئاسـتىدا بولغـانلىقى«

ـــدۈرۈپ، ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ ئۇيغـــۇر ئېلىنىـــڭ  ئىدىيىســـى گهۋدىلهن

نىيهت ھاياتىغا كۆرسـهتكهن زور ئىقتىسادىي ۋه مهده–سىياسىي، ئىجتىمائىي

تهسىرى، بولۇپمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ بـۇ زېمىننىـڭ جۇڭگـو تهۋهسـىده 

ــۇھىم رول  ــدا م ــده بۇنىڭ ــى ۋه ھهم ــقان تۆھپىس ــىغا قوش ــاقلىنىپ قېلىش س

مىللىـي ئـازادلىق «ئۇيغۇرالرنىـڭ . ئوينىغانلىقى نهزهردىن ساقىت قىلىنـدى

ـــى ـــوۋېت تارى »ھهرىكىت ـــڭ س ـــدىن نۇقتىئىنهزىرىنى ـــلىقىدا قايتى خشۇناس

 قىسـمىدىنبىر  توقۇنۇشىنىڭجۇڭگو ئىدېئولوگىيىلىك –تهكىتلىشى سوۋېت

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بـۇ مهزگىلـده ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبـى . ئىبارهت ئىدى

تېمىســىنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىشــى ئۇيغــۇر ئېلىــده يــۈز بېرىۋاتقــان ئاشــۇ 

–يىلـالردا ئىلگىـرى–70–60 .ۋهزىيهتتىن پايدىلىنىش بىلهن باغلىق ئىـدى

ــيىن،  ــاخمۇتكې ــوۋ م ــان ]11[قۇتلۇق ــايېۋ، ئالىمج  .N. N( ]12[ ھاكىمب

Mingulov(، قاتارلىقالر موسكۋا، تاشـكهنت قاتـارلىق جـايالردا  باداۋاموۋ. ل

مهزكۇر تېما بويىچه ئىلمىي تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ بىـر قىسـىم 

بــۇالردىن باشــقا يهنه جۇڭگــودىكى مىللهتــلهر . ئهســهرلىرىنى ئــېالن قىلــدى

سىياسىتى، مىللهتلهر تـارىخى ۋه مىللهتـلهر مۇناسـىۋىتىگه ئائىـت يېزىلغـان 

 مونـوگرافىيىلىرىئاپتورالرنىـڭ ۋه كوللېكتىـپ ئاپتورالرنىـڭ يازغـان ئايرىم 

ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى ئۇيغۇر سىياسىي –20ھهمده كىتابلىرىدىمۇ 
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ــورۇن بېرىلــدى ــده ئ ــۇم دهرىجى ــا مهل ــالردا، –70–60. تارىخىغ ــاخمۇتيىل  م

يىللىرىـــدىكى شـــىنجاڭدا يـــۈز –1949–1944شـــىنجاڭدا « قۇتلۇقوۋنىـــڭ

ىللىي ئازادلىق ئىنقىالب ھهرىكىتىنىڭ جۇڭگو خهلـق دېموكراتىـك بهرگهن م

ــى توغرىســىدا ــر قىســمى ئىكهنلىك ــڭ بى ــاملىق دوكتورلــۇق  »ئىنقىالبىنى ن

ــى، تاشــكهنت–1963(دىسسېرتاتسىيىســى  نىــڭ  N. N. Min'gulov، )يىل

شىنجاڭدىكى خهلقلهرنىڭ مىللىي ئـازادلىق ھهرىكهتلىـرى پۈتـۈن جۇڭگـو «

 »)يىللىرىـــــدىكى–1949–1944(ئىنقىالبىنىـــــڭ تهركىبىـــــي قىســـــمى 

شـىنجاڭدىكى « باداموۋنىـڭ. ، ل)يىلى، ئالمۇتا–1962(دىسسېرتاتسىيىسى 

گۇرۇھىغــا قارشــى مىللىــي ئــازادلىق  جاڭكهيشــىقــازاقالر گومىنــداڭنىڭ 

ــلىرىده ــاۋ »كۈرهش ــى م ــۇق دىسسېرتاتسىيىس ــى، –1967(زۇلۇق دوكتورل يىل

–20شىنجاڭدىكى يهرلىك ئاھالىلهرنىڭ « ھاكىمبايېۋنىڭئالىمجان  )ئالمۇتا

 »يىللىرىـدا ئېلىـپ بارغـان مىللىـي ئـازادلىق ئىنقىالبـى–40–30ئهسىرنىڭ 

يىلىغىچه شىنجاڭدىكى –1949يىلىدىن –1931«ۋه  )يىلى، موسكۋا–1971(

نـاملىق ئىلمىـي ئهمگهكلىـرى،  )يىلـى–1974( »ھهرىكىتـىمىللىي ئـازادلىق 

شــهرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ھــازىرقى  « رهھىموۋنىــڭتۇرســۇن 

 »زامان جۇڭگو خهلقلىرىنىڭ مىللىي ئـازادلىق كۈرهشـلىرىده تۇتقـان ئـورنى

ــى، موســكۋا–1977( ــازادلىق  قاســىمىنىڭئهخمهتجــان «ۋه  )يىل شــىنجاڭ ئ

نىـڭ  V. N. Fyodorov ،)يىلـى، موسـكۋا–1978( »ھهرىكهتلىرىدىكى رولى

ــۈزۈلمىلهر« ــىي ت ــىنجاڭدىكى سىياس ــرى–1949–1933( »ش ــاملىق  )يىللى ن

ــۇق دىسسېرتاتسىيىســى ــا–1973( دوكتورل ۋه باشــقا ئىلمىــي  )يىلــى، ئالمۇت

بـۇ يهرده شـۇ نـۇقتىنى تهكىـتلهش كېرهككـى،  .ئهسهرلهر مهيـدانغا كهلـدى

گه ئـېلىېت ئىتتىپـاقى تهرىپىـدىن ئۇيغـۇر مهزكۇر تېمىغا ئهينى ۋاقىتتـا سـوۋ

 گهئـېلىئهۋهتىلگهن ۋه ياكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇيغـۇر 

قاراتقان سىياسىي ئىستراتېگىيىلىك خىزمهتلىرىگه بىۋاسىته ئارىالشتۇرۇلغان 

. ئۇيغۇر، قازاق ۋه رۇس قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ ۋهكىللىـرى جهلـپ قىلىنـدى

سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسـىنىڭ  ھاكىمبايېۋمهسىلهن، ئالىمجان 

، ]13[ مى بولـۇپموسكۋادىكى شهرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ ئىلمىي خـادى
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يىللىـــرى –1949–1946ئــۇ مىللىــي ئــازادلىق ئىــنقىالب دهۋرىــده، يهنــى

ئاينىـڭ –8يىلـى –1949تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ مۇئـاۋىن ۋالىسـى بولغـان، 

ئاخىرى ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋهسىده سىرلىق 

ـــ ـــاقى تهرهپنى ـــيىن، ســـوۋېت ئىتتىپ ـــدىن كې ـــا ئۇچرىغان ـــي قازاغ ڭ قهتئى

قاتـارلىق ئـۈچ كىشـىلىك  تـۇجىكۆرسىتىشى بىلهن ئۇ، سهيپىدىن ئهزىزى، 

ئۆمهكنىــــڭ ئهزاســــى ســــۈپىتىده بېيجىڭغــــا بېرىــــپ، جۇڭخــــۇا خهلــــق 

قىسقىســى، ئــۇ بېيجىڭــدىكى . جۇمھــۇرىيىتىنى قــۇرۇش يىغىنىغــا قاتناشــقان

ــدى ــهخس ئى ــان ش ــتىراك قىلغ ــۆھبهتلهرگه ئىش ــىش ۋه س ــارلىق ئۇچرىش  .ب

يىلىغىـچه شـىنجاڭدىكى –1949يىلىدىن –1931« ھاكىمبايېۋنىڭئالىمجان 

ــى ــازادلىق ھهرىكىت ــي ئ ــى–1974( »مىللى ــى  )يىل ــىرى ئىچك ــاۋزۇلۇق ئهس م

ــان  ــدىغان ئهســهر ســۈپىتىده يېزىلغ ــدىغان ۋه پايدىلىنى قىســىمدا تارقىتىلى

ـــى  ـــلهر ئاكادېمىيىس ـــاقى پهن ـــوۋېت ئىتتىپ ـــىرى س ـــڭ ئهس ـــۇپ، ئۇنى بول

ىنىڭ مهخسۇس توپالمالر تىزىملىكى بويىچه ئايرىم شهرقشۇناسلىق ئىنستىتۇت

ـــهت  ـــىگه رۇخس ـــىلهرنىڭال كۆرۈش ـــىۋهتلىك كىش ـــاقلىنىپ، پهقهت مۇناس س

ـــان ـــا. قىلىنغ ـــايېف. ئ ـــۇ ئهســـىرىدىن باشـــقا يهنه  ھاكىمب ـــى –1971ب يىل

يىللىرىــدا –40–30ئهســىرنىڭ –20شــىنجاڭدىكى يهرلىــك ئاھالىلهرنىــڭ «

مــاۋزۇلۇق مهخســۇس دوكــالت  »كىتــىئېلىــپ بارغــان مىللىــي ئــازادلىق ھهرى

خاراكتېرلىك ئهسىرىنى ئىچكى قىسىمدا ئېالن قىلغـان بولـۇپ، بۇنىڭـدىكى 

بهزى تـــارىخىي ۋهقهلهر ھهم شهخســـلهر ھهققىـــدىكى باھـــالىرى كېيىنكـــى 

ــگه بولغــان خــاراكتېرگهئهســىرىده پهرقلىــق  ــۇ ئهســهرلهرده . ئى –40–30ب

قهدهر تهپســىلىي  ئىنقىالبالرنــى بىــريىلــالردا يــۈز بهرگهن مىللىــي ئــازادلىق 

ــى  ــلىق دىققىتىن ــاپتور ئاساس ــۇپ، ئ ــان بول ــپ، –40يورۇتق ــا قارىتى يىلالرغ

سـوۋېت  شىسهينىڭ شېڭئىنقىالبنىڭ پارتلىشىدىكى ئاساسلىق سهۋهبنىڭ، 

ئىتتىپاقىــدىن، جۈملىــدىن ســوۋېت ئىتتىپــاقى كۆرســىتىپ بهرگهن مىللىــي 

ــىيهتچىل گ ــۆرۈپ، ئهكس ــۈز ئ ــهتتىن ي ــۆزىنى سىياس ــا ئ ــداڭنىڭ قوينىغ ومىن

ــلهرگه نىســبهتهن باســتۇرۇش سىياســىتى  ــارلىق مىللهت ــۇر قات ئېتىــپ، ئۇيغ

ۋه زۇلـۇمنى كـۈچهيتكهنلىكى  شىزېـئيۈرگۈزگهنلىكى ھهم خهلقـقه قاراتقـان 
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ئهلـۋهتته، ئـۇ سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئهينـى . بىلهن بـاغالپ چۈشـهندۈرىدۇ

جۇڭگو رىقابىتى شـۇنىڭدهك –سوۋېتۋاقىتتىكى خهلقئارا ۋهزىيهت، بولۇپمۇ 

جۇڭگــــو گومىنــــداڭ ھۆكۈمىتىنىــــڭ ئۈرۈمچىــــده ئامېرىكــــا ۋه ئهنگلىــــيه 

ئهنگىلىيىنىـــڭ تهســـىرىنى ســـوۋېت –كونسۇلخانىســـى قـــۇرۇپ، ئامېرىكـــا

ئىتتىپاقىنىــڭ ئارقــا ســېپى ھېســابلىنىدىغان ئوتتــۇرا ئاســىيا ئىتتىپاقــداش 

ــۇر  ــنا ئۇيغ ــۇرىيهتلىرىگه قوش ــېلىجۇمھ ــۈزۈش گهئ ــوۋېت  كىرگ ــارقىلىق س ئ

ئىتتىپاقىغا تهھدىت پهيدا قىلغانلىقى، بۇ ئهھۋالالرنىڭمۇ موسـكۋانىڭ ئىلـى 

ئىنقىالبىنى قوزغاش ۋه ئۇنى كۈچهيتىشىدىكى مۇھىم سهۋهب ئىكهنلىكىـدىن 

ــدۇ ــكه ئالى ــۆزىنى چهت ــان . ئ ــايېۋئالىمج ــڭ  ھاكىمب ــدا جۇمھۇرىيهتنى كىتابى

ڭ ئـېالن قىلىنىشـى، مىللىـي ماددىلىق خىتابنامىسىنى 9تهسىس قىلىنىشى، 

ئارمىيىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ۋه ھهربىــي ھهرىكهتلىــرى، بىرلهشــمه ھۆكۈمهتنىــڭ 

–1949قۇرۇلۇشى شۇنىڭدهك بىرلهشمه ھۆكۈمهت بۇزۇلغاندىن كېيىن تـاكى 

ــى  ــيهت–8يىل ــان مهدهنى ــپ بېرىلغ ــايغىچه ئېلى ــادىي –ئ ــپ ۋه ئىقتىس مائارى

ۋه دېموكراتىيىنى قوغـداش  شىنجاڭدا تىنچلىق«تهرهققىيات پائالىيهتلىرى، 

نىـڭ پائـالىيهتلىرى ۋه باشـقا بىـر قاتـار ئهھـۋالالرنى تهپسـىلىي  »ئىتتىپاقى

 ھاكىمبـايېفئهلۋهتته، بۇ ماتېرىيالدىن باشقا يهنه ئالىمجـان  ]14[.يورۇتىدۇ

ئاخىرى بىـرگه –سهيپىدىن ئهزىز بىلهن بېيجىڭدىكى پائالىيهتلهرده باشتىن

مــۇزاكىره  بېيجىڭــداغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ بولغــان تــارىخىي شــاھىت بول

قىلىنغــان ۋه باشــقا نــازۇك مهســىلىلهر ھهققىــده موســكۋانىڭ مهخســۇس 

ئورگانلىرىنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن بىرهر تهپسىلىي دوكالت تهييارلىغانلىقى 

 .تهبىئىــي ئهھــۋال بولســىمۇ، لــېكىن بــۇ ھهقــته ئېنىــق ئۇچــۇر يــوق ئىــدى

يىلىغىـچه بولغـان –1946–1945 قۇتلۇقـوۋ مـاخمۇتبۇالرنىڭ ئىچىـده يهنه 

ئارىلىقتا تهڭرى تاغلىرىنىـڭ جهنۇبىـدا ئېلىـپ بېرىلغـان تاشـقورغاننى بـازا 

يىللىـرىغىچه بولغـان –1949–1946قىلغان قوراللىق ھهرىكهتلهرگه ھهمـده 

ئارىلىقتىكى سىياسـىي كۈرهشـلهرگه ئاكتىـپ قاتناشـقان سـوۋېت ئىتتىپـاقى 

ــۇ  ــۇپ، ئ ــالىيهت قىلىشــقا  الدهســلهپتىخــادىمى بول ــلهرده پائ قهشــقهر تهرهپ

يۇقىرىـدا نـامى ئاتالغـان ئهسـهردىن  قۇتلۇقـوۋ مـاخمۇت. ئهۋهتىلگهن ئىـدى
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باشــقا يهنه مهخســۇس ئۆزىنىــڭ پائــالىيهتلىرى جهريــانى ۋه چۈشــهنچىلىرى 

 )قهشـــقهرىيه(يىللىـــرى جهنـــۇبىي شـــىنجاڭ –1947–1945«ئاساســـىدا 

شـىنجاڭ «ھهمـده  )يىلى–1960( »خهلقلىرىنىڭ دېموكراتىك ھهرىكهتلىرى

يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى ئىلگىرى –1949–1944خهلقىنىڭ 

ـــده ـــاراكتېرى ھهققى ـــڭ خ ـــۈرگهن كۈچلهرنى ـــى–1962( »س ـــاملىق  )يىل ن

 رهھىمــوۋيهنه بىــر تونۇلغــان جۇڭگوشــۇناس تۇرســۇن  .ماقــالىلهرنى يازغــان

ىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغاندا ئۇيغـۇر يىلالردا تاشكهنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇن–30

–1943. ئېلىدىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالر بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتلهرده بولغان

يىللىــرى ســوۋېت ئىتتىپــاقى كومپارتىيىســى مهركىزىــي كومىتېتىنىــڭ –1949

يىلـى تاشـكهنتته –1943گه ئارىالشتۇرۇلغان بولـۇپ، » شىنجاڭ خىزمىتى«

ئاخبــارات –ى ۋه باشــقا تهشــۋىقاتژۇرنىلــ »شــهرق ھهقىقىتــى«چىقىرىلغــان 

ــلىرىغا قاتناشــقان ھهمــده  يىلىغىــچه ســوۋېت مهسلىھهتچىســى –1955ئىش

قۇرۇلۇشـــى ئىشـــلىرىغا  رايونىنىـــڭســـۈپىتىده شـــىنجاڭ ئۇيغـــۇر ئـــاپتونوم 

يىلـالردا سـوۋېت –80–1960 رهھىمـوۋتۇرسـۇن  .ئارىالشقان شهخس ئىـدى

ر پهنـــــلهر ئىتتىپاقىنىـــــڭ ئـــــالىي پـــــارتىيه ئورگـــــانلىرى ۋه س س س 

ــتىتۇتىنىڭ  ــات ئىنس ــهرق تهتقىق ــراق ش ــكۋادىكى يى ــىنىڭ موس ئاكادېمىيىس

ــلهن  ــى بى ــك خىزمىت ــاتچى ۋه رهھبهرلى ــده تهتقىق ــلىق بۆلۈمى جۇڭگوشۇناس

شۇغۇلالنغان ھهمده سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ 

ودىكى جۇڭگــ« ئــۇ، بــۇ جهريانــدا. مۇناســىۋهتلىك تارماقلىرىــدا ئىشــلىگهن

قاتارلىق كىتابلىرىنى يېزىـپ نهشـر  »خهنزۇ ئهمهس مىللهتلهرنىڭ تهقدىرى

قىلدۇرغان بولۇپ، بۇ كىتابلىرىدىمۇ ئۇيغۇر مىللىي ئـازادلىق ھهرىكهتلىـرى 

 رهھىمـوۋتۇرسـۇن . مهسىلىسىده ھهققىده ئومۇمالشـتۇرۇپ توختالغـان ئىـدى

وپالپ، رۇسـچىغا ئهسهرلىرىنى تـ قاسىمىنىڭئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئهخمهتجان 

ــر كىتــاب ســۈپىتىده نهشــر قىلىشــقا تۇتــۇش قىلغــان  تهرجىــمه قىلىــپ، بى

 ]15[.بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئۈلگۈرهلمهي ۋاپات بولغان
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  مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب تارىخى ئاممىۋى تېما بولدى

بولغـان  يىمىرىلگـۈچهيىلالردىن تارتىپ تاكى سوۋېت ئىتتىپـاقى –60

ــا  ــازادلىق –20ئارىلىقت ــدىنقى يېرىمىــدىكى ئۇيغــۇر مىللىــي ئ ئهســىرنىڭ ئال

ــاليهت ئىنقىالبــى موســكۋا،  ــۇچ ۋى ــۇ ئ ــارىخى، بولۇپم ــنقىالب ت -ســانكىتئى

بىر قىسىم ئالىي مهكتهپلهر ھهم ئىلمىي  ئالمۇتادىكى، تاشكهنت ۋه ېتربورگپ

ــي  ــك ئىلمى ــۇقىرى دهرىجىلى ــېلىش ۋه ي ــوم ئ ــڭ دىپل ــات ئورۇنلىرىنى تهتقىق

ىش ھهم تهتقىقـات تېمىسـى بولـۇپ، مهزكـۇر تېمـا بـويىچه مهلـۇم ئۇنۋان ئېل

بـۇ . ساندىكى كىشىلهر تارىخ پهنلىرى دوكتورى ئۇنۋانلىرىغا سازاۋهر بولـدى

ــنقىالب تېمىســى پهقهت  ــلهرده مىللىــي ئــازادلىق ئى  ئاكادېمىيىلىــكمهزگىل

دائىرىدىال چهكلىنىپ قالماستىن، بهلكى يهنه ئىنقىالبقا قاتناشقان يۇقىرىـدا 

قهلهملىـرى ئاسـتىدا  شاھىدالرنىڭمۇئىسمى ئاتالغان ھهم ئاتالمىغان تارىخىي 

بىرلهپ –ئهسلىمه ۋه ئهدهبىي ئهسهرلهر سۈپىتىده سوۋېت مهتبۇئاتلىرىدا بىر

ئـارمىيه مۇئـاۋىن بـاش  مهسىلهن، سابىق مىللىي. يورۇق كۆرۈشكه باشلىدى

زۇنـۇن  مـايورىقوماندانى، كېيىنكى جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ گېنېرال 

نـاملىق ئهسـلىمه خاراكتېرلىـك  »كـۈرهش ئۈچـۈنئهركىنلىك « تېيىپوۋنىڭ

يىلى، موسكۋادىكى پهن نهشـرىياتى تهرىپىـدىن رۇس تىلىـدا –1974كىتاب 

ــدى ــدا . نهشــر قىلىن ــۇر تىلى ــدىنال ئۇيغ ــۇ ئارقى ــاداب نهشــر قىلىنىــپ  ئالمۇت

ــدى ــۇن . تارقىتىل ــى تۇرس ــار تهھرىرلىكىن ــڭ جاۋابك ــۇ كىتابنى ــۋهتته، ب ئهل

قىلغــان ھهمــده مهخســۇس كىــرىش ســۆز يازغــان بولــۇپ، مهزكــۇر  رهھىمــوۋ

ئهســـهرنىڭ موســـكۋانىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـــى ۋه قـــاتتىق نـــازارىتى ئاســـتىدا 

بىلهن بىـر ۋاقىتتـا يهنه  تېيىپوۋزۇنۇن  .يېزىلىپ نهشر قىلىنغانلىقى روشهن

ــي ئــارمىيه  ــابىق مىللى ــوۋنىكىس –30 ســهمهدىنىڭ، يــازغۇچى زىيــا پولك

يىلالردىكى ئۇيغـۇر مىللىـي ئـازادلىق ئىـنقىالب تارىخىغـا بېغىشـالنغان تـۆت 

بـۇ . ئارقـا نهشـر قىلىنـدى–ناملىق رومـانى ئـارقىمۇ »يىلالر سىرى«توملۇق 

ى تاغلىرىنىـڭ جهنۇبىـدا يـۈز ئهسهرده قۇمـۇل ئىنقىالبىـدىن تارتىـپ، تهڭـر

 مـاخمۇتبهرگهن سىياسىي ۋهقهلهر، خوجا نىياز ھـاجىم، سـابىت دامـولالم، 
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ــلهرنىڭ  ــارىخىي شهخس ــۈزلىگهن ت ــارلىق ي ــال قات ــدۇنىياز كام ــۇھىتى، ئاب م

ھهمكارلىشىشـى ۋه  شېڭشىسـهينىڭپائالىيهتلىرى، خوجا نىياز ھاجىم بىلهن 

ـــدىرى،  ـــاخىرقى تهق ـــڭ ئ ـــهيئۇنى ـــار شېڭشىس ـــتالرنىڭلىق قات  مىلىتارىس

–1934مۇھىتىنىــڭ  مــاخمۇتئۇيغــۇرالرنى قانــداق ئالــدىغانلىقى، گېنېــرال 

ـــده –1937 ـــالىيهتلىرى ھهم ـــان پائ ـــپ بارغ ـــدىكى قهشـــقهرده ئېلى يىللىرى

بـۇ  شېڭشىسهينىڭكۈرهشلىرى شۇنىڭدهك ئهنگلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى ھهم 

ىرى ھهم باشـقىالر رايوندا ئېلىـپ بارغـان دىپلوماتىـك ۋه سىياسـىي كۈرهشـل

باتۇرنىـڭ  غېنـىيهنه خهلـق قهھرىمـانى  سـهمهدىزىيا  .ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

 بــاتۇرلۇقلىرىنىھايــاتى، بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ ئىــنقىالب دهۋرىــده كۆرســهتكهن 

نــاملىق پوۋېســتىنى ئــېالن قىلىــپ، ئىلــى  »بــاتۇر غېنــى«تهســۋىرلهيدىغان 

. سۈپىتىده بايـان قىلغـانيىلالردىكى ئىنقىالبالرنىڭ داۋامى –30ئىنقىالبىنى 

تهك دېموكراتىــك  »قايتـا قــۇرۇش« گورباچهۋنىــڭ مىخائىــليىلـى، –1985

ــان ســتالىن  ــويىچه قوزغالغ ــاقى ب ئىســالھاتى نهتىجىســىده، ســوۋېت ئىتتىپ

يىللىرىـدىكى ئاتـالمىش خهلـق –1938–1937دهۋرىگه قايتا باھـا بېـرىش، 

ركىــن پىكىــر دۈشــمهنلىرىنى ئــاقالش، تــارىخىي مهســىلىلهر ھهققىــده ئه

قىلىشتهك سىياسىي ئىسالھات دهۋرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تارىخى مۇساپىلىرى، 

ئهســىر تــارىخى مۇســاپىلىرىنى ئهسلىشــىگه پۇرســهت يارىتىــپ –20بولۇپمــۇ 

يىلالردىكى ئۇچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا قاتناشقان خېلـى –40نهتىجىده . بهردى

ــې ــارمىيه ئوفىتس ــي ئ ــالىيالر، مىللى ــاندىكى زىي ــوپ س ــڭ ك رلىرى ئۆزلىرىنى

 گېـزىتلهردهقاتـارلىق  »كوممۇنىزم تـۇغى«، »يېڭى ھايات«ئهسلىمىلىرىنى 

بـۇ جهھهتـته ئۇيغـۇر . ئارقىدىن ئېالن قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشـتى–ئارقىمۇ

 .گېزىتـى مـۇھىم رول ئوينىـدى »يېڭـى ھايـات«كونا يېزىقىـدا چىقىـدىغان 

يىلـــالردا ئۇيغـــۇر –40–30بـــۇالردىن باشـــقا يهنه ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

سىياسىي ۋه دىپلوماتىك پائالىيهتلىرىگه قاتناشقان رۇس –ئېلىدىكى ھهربىي

ۋه باشقا مىللهتلهردىن بولغان ئهربابلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ بىر قىسـىم ئهسـلىمه 

    ]16[.ۋه ماقالىلىرىنى ئېالن قىلدى
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  :ئىزاھاتالر

ســوۋېت ئىتتىپــاقى جۇڭگــو كوممۇنىســتلىرىنى ئهزهلــدىنال قــولالپ كهلــگهن  ]1[ 

ئايدا شهرقىي شىمالغا كىرىـپ، يـاپونىيه –8يىلى –1945شۇنىڭدهك سوۋېت ئارمىيىسى 

ــارلىق  ــان ب ــا ئالغ ــاپونالردىن ئولج ــيىن، ي ــدىن كې ــار قىلغان ــانتون ئارمىيىســىنى تارم ك

كوممۇنىستالر رهھبهرلىكىدىكى ئازادلىق  قورالالرنى گومىنداڭ ئارمىيىسىگه ئهمهس بهلكى

بــۇ قــورال يــاراقالر ئــازادلىق ئارمىيىنىــڭ قــۇدرهت تېپىشــى ھهمــده . ئــارمىيىگه بهرگهن

ــۇچ  ــوڭ ھهل قىلغ ــۇچ چ ــى ئ ــپ، كېيىنك ــپ چىقى ــتىدىن غالى ــۇنى ئۇس ــداڭ قوش گومىن

  .ئۇرۇشلىرىدا غهلىبه قازىنىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى

ــالىمى  ]2[ ــىيه ئ ــڭبارمرۇس ــىچه ىننى ــڭ ئېتىش ــاقى ھۆكۈمىتىنى ــوۋېت ئىتتىپ ، س

شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىش نىيىتى ئهزهلـدىن بولغـان ئهمهس، بـۇ ھهقـته ھېچقانـداق 

 валерий. а. бармин. синзиян в советско–китайских отношениях .يوق ھۆججهتمۇ

1941–1949 гг.  )1941–1949–ــدىكى ســوۋېت ــو مۇناســىۋهتلىرىده–يىللىرى  جۇڭگ

  .بهت–185يىلى، –1999، بارنائۇل) شىنجاڭ

ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى . بــــۇ پىكىــــرگه قوشــــۇلىدۇ ســــهيفۇلاليېفمۇســــهيدۇلال 

كوممۇنىســتالرنىڭ غهلىــبه قىلىشــىغا ئهگىشــىپ، ئــۇنى كوممۇنىســتالر رهھبهرلىكىــدىكى 

–30يىلــى –1949جۇڭگونىــڭ قولىــدا قالدۇرۇشــنى قــارار قىلغــان بولــۇپ، بــۇ ھهقــته 

 مىكويــانئــى . ۋرالغىچه ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مهخپىــي ئهلچىســى ئــافېــ–8يــانۋاردىن 

بىلهن كۆرۈشۈپ، كهلگۈسى جۇڭگـو مهسىلىسـى  ماۋزېدۇڭيوشۇرۇن كېلىپ،  شىبهيپوغا

شىنجاڭ «ھهققىده سۆھبهتلهشكهنده شىنجاڭ مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلىپ، ستالىننىڭ 

 секретная, لېدوۋسـكىي. ئا(. دېگهن سۆزىنى يهتكۈزگهن »جۇڭگو تهركىبىگه كىرىدۇ

миссия а. и микояна в китай январ– феврал »جۇڭگوغـا  مىكوياننىـڭ. ئـى. ئـا

 »يىــراق شـهرق مهســىلىلىرى« ،»فېـۋرالغىچه–يــانۋاردىن−قىلغـان مهخپىــي سـهپىرى 

ئهمما، ئۇيغۇرالرنىڭ ئـاخىرقى سىياسـىي تهقـدىرى ) بهت–106سان،–2. 1995موسكۋا،

ــىۋهتلىك  ــلهن مۇناس ــاليهت بى ــۇچ ۋى ــدىكى ئ ــۆھبهتتىن غۇلجى ــارار ۋه س ــۇ ق ــان ب بولغ

  .ئىنقىالبىنىڭ ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق رهھبهرلىرى خهۋهرسىز ئىكهنلىكى ئېنىق

موسكۋانى مهخپىي زىيارهت قىلىپ، سـتالىن  شاۋچى ليۇئايدا –7يىلى–1949 ]3[

ھهمـده جۇڭخـۇا  كىرگـۈزۈشتېزدىن ئهسكهر  گهلىېئبىلهن كۆرۈشكهنده ستالىن ئۇيغۇر 

ئۇيغــۇر  ماۋزېــدۇڭئهســلىده . خهلــق جۇمھــۇرىيىتىنى تېــزدىن قۇرۇشــنى تهلهپ قىلغــان
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يىلى قوشۇن ئهۋهتىش ھهمده جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيىتىنىمـۇ بىـر يىـل –1950 گهئېلى

دانه توشــۇش  45نهتىجىــده، ســوۋېت ئىتتىپــاقى . كېــيىن ئــېالن قىلمــاقچى ئىــدى

ئوفىتســېر ۋه ئهســكىرىنى ھهمــده  12446ئارمىيىنىــڭ ئــايروپىالنى ئهۋهتىــپ، ئــازادلىق 

  .يېنىك قوراللىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا يۆتكهپ بهرگهن–توننا ئېغىر 125734

ـــــى، ر–1954 ]4[ ـــــهرهپىدىنوف. خ. يىل  разрешəние натсиуоналного. ش

вопроса в провинсии синзияна после попеда китайской револиутсии  ) 

جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ غهلىبىسىدىن كېيىن شىنجاڭ ئۆلكىسىدىكى مىللىي مهسـىلىلهرنىڭ 

 دىسسېرتاتســــىيىنىڭدوكتورلــــۇق . ىنگــــرادېنليىلــــى، –1954، )ھهل قىلىنىشــــى

   .قىسقارتىلمىسى

ــاكوۋلهۋ]. 5[ ــا ي  вопросу о насионално–освободитəлногоك. گ. ئ

двизһəниа народов синзяна в 1944–1949–гг ) شــىنجاڭدىكى خهلقلهرنىــڭ

س س س ر پهنـلهر . )يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتـى ھهققىـده–1949–1944

 .1955موسكۋا، . توم–11ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلمىي خاتىرىسى، جۇڭگو توپلىمى، 

ئــاخىرى، شــىنجاڭ –چــۆچهك ۋهقهســىنىڭ بــاش–ئىلــى. ئابــدۇرېھىم يــاقۇپ ]6[

. جىخۇا شېنۋه  دهنخۇي لىنتورىغا قاراڭ شۇنىڭدهك،  »ئالتۇن تارىم«تهزكىرىسى ھهم 

ــــى–1962 ــــىنجاڭ ئىل ــــدىكى ش ــــده –يىلى ــــارىخى ھهققى ــــىنىڭ ت ــــۆچهك ۋهقهس چ

ــگهن ئۇچــۇرالر−تهكشــۈرۈش ــدىن كهل  شــېن. جۇڭگــو شــىنجاڭ ئارخىــپ ماتېرىياللىرى

  .خۇسۇسىي تورىغا قاراڭ دهنخۇي لىن، جىخۇا

بېرىلغــــان ســــهپهر ، جۇڭگوغــــا ئېلىــــپ جۇســــۇپاخۇنوف جۇســــۇپاخۇن]. 7[ 

  )رۇسچه(گېزىتى، بىشكهك،  س»نۇمېردېلو «يىلى، –1997، )ئهسلىمىسى(

–1973بېيجىڭ، . جۇڭگو تارىخىدىكى تهڭ ھوقۇقسىز شهرتنامىلهر. يۇن گۇ .]8[

  يىلى–1981.توم–3. بېيجىڭ. يىلى، چار رۇسىيىنىڭ جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش تارىخى

–1978رۇسىيه ئىلى شهرتنامىسـى، –وشىنجاڭنىڭ قىسقىچه تارىخى ۋه جۇڭگ] 9[

  بهتلهر –42–41بهت ۋه –1. يىلى، بېيجىڭ

رۇســىيه ۋه (. Pоссиа и Kитай в Cентралной Aзии. موئىســهيېۋ. ئــا. ۋ] 10[

  .بارنائۇل. 2007 )جۇڭگو مهركىزىي ئاسىيادا

بىر ئۆمـۈر تاشـكهنتته . ، تارىخ پهنلىرى دوكتورى، ئۇيغۇرقۇتلۇقوۋ ماخمۇت ]11[

ياشاپ، ئۆزبېكىستان پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ تارىخ تهتقىقات ئورنى ۋه شهرقشۇناسلىق 
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ئــۇ، يۇقىرىــدا . تهتقىقــات ئورۇنلىرىــدا ئۇيغــۇر تــارىخى تهتقىقــاتى بىــلهن شــۇغۇلالنغان

هئىدىيه خانىـدانلىقىنىڭ تـارىخى، ئاتالغان ھازىرقى زامـان تېمىلىرىـدىن باشـقا يهنه سـ

چاغاتاي خانلىقى ۋه موڭغۇلالر دهۋرىدىكى ئۇيغـۇر دىيـارى ھهققىـده مهخسـۇس ئىلمىـي 

  .ماقالىلهر ۋه كىتابالرنى يېزىپ ئېالن قىلغان ئىدى

ـــوۋ. ]12[  натсионално–освободитəлноə двизһəниə. ن. ، نمىنگۇل

народов синтзянда как составная част обшəкитайискои рəволлютсии  
يىللىرىدىكى مىللىي ئـازادلىق ھهرىكهتلىـرى –1949–1944شىنجاڭدىكى خهلقلهرنىڭ (

تـارىخ، ئـارخېئولوگىيه ۋه ئېتنـوگرافىيه . )پۈتۈن جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ تهركىبىي قىسمى

–68. يىلـى–1962تـوم، ئالمۇتـا، –15ئىنستىتۇتىنىڭ ئىلمىـي ئهمگهكلىـرى تـوپلىمى، 

 народй синтзяна в борбə за установлəниə народноиبـۇ ئاپتورنىـڭ . بهتـلهر–102

дəмократии ) ــــورنىتىش ــــك ھــــاكىمىيهت ئ ــــڭ دېموكراتى شــــىنجاڭدىكى خهلقلهرنى

يىلـى موسـكۋا –1956ناملىق دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسـى  )جهريانىدىكى كۈرهشلىرى

  .ان ئىدىئۇنىۋېرسىتېتىدا پۈتۈپ، قىسقارتىلمىسى ئېالن قىلىنغ

مىللىتــى ئۆزبېــك، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن  )1991–( ھاكىمبــايېۋئالىمجــان  ]13[

 ۋالىـيئىنقىالب دهۋرىده چۆچهكته بىر مهزگىـل مۇئـاۋىن . چۆچهككه كېلىپ ماكانالشقان

يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىغا كهتكهندىن كېـيىن، موسـكۋادىكى س س س ر –1954بولغان 

ــلهر ئاكادېمىيىســى  ــزمهت پهن ــاخىرىغىچه خى شهرقشۇناســلىق ئىنســتىتۇتىدا ئۆمرىنىــڭ ئ

يىلـى پـالهچ –1991ئـۇ، . قىلغان ھهمـده بـۇ جهريانـدا بىـر قـانچه ئهسـهرلهرنى يازغـان

يىللىـرى ئۇنىـڭ بىـلهن –1991–1990مهن، . كېسىلى بىـلهن موسـكۋادا ۋاپـات بولغـان

لىقى تۈپهيلىدىن ئۇنىڭ كۆرۈشۈشكه ئىنتىلگهن بولساممۇ لېكىن، ئۇ ئېغىر ئاغرىق بولغان

  .بىلهن كۆرۈشۈش ئىمكانىيىتى بولمىغان ئىدى

 натсионално–освободитəлноə двизһəниə в синтзянə в. ھاكىمبايېۋ. ئا ]14[

1931–1949 ) годах 1931– يىلىغىچه شـىنجاڭدىكى مىللىـي ئـازادلىق –1949يىلىدىن

س ر پهنلهر ئاكادېمىيىسى  س س. ئىككى قىسىم بويىچه، ئىككىنچى قىسىم. )ھهرىكىتى

  .يىلى –1974موسكۋا،. )157(سان –6. مهخسۇس توپالم. شهرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتى

بىشـــــكهكته تۇغۇلغـــــان ئهســـــلى . )1986–1912( رهھىمـــــوۋتۇرســـــۇن  ]15[

ئىككى بالىسـى بـار بولـۇپ، ئـوغلى  رهھىموۋنىڭتۇرسۇن . ئۇيغۇرالردىن قهشقهرىيىلىك

موســكۋا ئۇنىۋېرســىتېتى يــادرو فىزىكــا ئىنســتىتۇتىنىڭ باشــلىقى،  رهھىمــوۋئىســكهندهر 

تۇرســۇن قىــزى،  ناتــالىيهقىــزى . ئاتــاقلىق يــادرو فىزىكــا ئــالىمى، پروفېسســور دوكتــور

 رهھىمـوۋتۇرسـۇن . ئۇالر موسـكۋادا ياشـايدۇ. ماتېماتىكا پهنلىرى دوكتورى، پروفېسسور
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ـــۇغهت –رۇســـچه«يهنه  قاتـــارلىق تىلشۇناســـلىق ۋه لۇغهتشۇناســـلىق  »ئۇيغـــۇرچه ل

ئهسهرلىرىنى ۋه باشقا كۆپلىگهن سىياسىي ماقالىلهرنى يېزىپ نهشر قىلدۇرغان بولـۇپ، 

سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسـى مهركىزىـي كـومىتېتى بىـلهن بىۋاسـىته مۇناسـىۋهتلىك 

  . ئۇيغۇر ئهربابى ئىدى

 там за тарбагатайəм из истории ранних. گــۇرىيهۋىچ. پ. ب. ]16[

совəтско—китаиских отношəний ) ـــده، دهســـلهپكى ـــۇ تهرىپى تارباغاتاينىـــڭ ئ

يىلـى، –1990يىراق شـهرق مهسـىلىلىرى،  )جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرى تارىخىدىن–سوۋېت

بـۇ ( гринсəнко. я. что əто бйл? к собйтиям в синтзянə в 1933–1934 ۋه. سان–5

يىراق شهرق  )يىللىرىدىكى شىنجاڭ ۋهقهلىرى ھهققىده–1934–1933نېمه ئىش ئىدى؟ 

يىللىـرى سـوۋېت –1934–1933 ماقـالىلهردهبـۇ . سـان–5يىلـى، –1990مهسىلىلىرى، 

دهپ ئاتالغــان قىزىــل ئــارمىيه  »ئالتايســك«ۋه  »اتايســكغتاربا«ئىتتىپــاقى ئهۋهتــكهن 

 مـاجۇڭيىڭنىياردهملىشـىپ، ئـۈرۈمچىنى قورشـىۋالغان  شىسـهيگه شـېڭقوشـۇنلىرىنىڭ 

يـــوقىتىش ۋه قهشـــقهردىكى ســـابىت دامـــولالم ھۆكۈمىتىنىـــڭ تارمـــار قىلىنىشـــىغا 

 .مۇناسىۋهتلىك ۋهقهلهر قىسقىچه بايان قىلىنىدۇ
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 تارىخنىڭ ىننىڭ ئاتوم بومبىسى ۋه ئۇيغۇرالرستال

  ئېچىلمىغان سىرلىرى

 
  مۇقهددىمه ئورنىدا

باشـــالپ، گېرمـــانىيه، يـــاپونىيه،  ئوتتۇرىلىرىـــدىنئهســـىرنىڭ –20

ئىتالىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى، ئامېرىكا، ئهنگلىيه قاتـارلىق دۆلهتـلهر پۈتـۈن 

راۋاجالندۇرۇپ، قۇدرهتلىك  كۈچى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي تېخنىكىسىنى

بولۇپمـۇ، . مهبـلهغ سـهرپ قىلـدى ھهربىي كۈچكه ئىگه بولـۇش ئۈچـۈن زور

لگۈسـىده دۇنيـانى بويسـۇندۇرۇش پىالنىنـى ئۆزىنىڭ كه گېرمانىيسىگىتلېر 

 يىلغا كۆپهيتىپ،–يىلدىن پۈككهنلىكى ئۈچۈن ھهربىي خامچوتىنى كۆڭلىگه

ھهربىــي تېخنىكىنــى تېــز ســۈرهتته راۋاجالنــدۇرۇپ، دۇنيــا بــويىچه ئهڭ 

 قۇدرهتلىك ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ھهم ئهڭ ئۈسـتۈن ھهربىـي قـۇۋۋهتلهرگه

–2. پىالنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـقا تىرىشـتى ئارقىلىق كۆزلىگهن ئىگه بولۇش

جاھان ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىش ھارپىسـىدىكى ئهنه شـۇ قۇدرهتلىـك كـۈچلهر 

ســوۋېت ئىتتىپــاقى،  ېــيىنك-ئىلگىــرى رىقــابىتى ئهۋجــى ئالغــان پهيــتلهرده

ئىنســانىيهت  ۋه باشــقا دۆلهتــلهر ئــالىملىرى ئهنگلىــيهگېرمــانىيه، ئامېرىكــا، 

پارتلىتىش ئىقتىدارىغا ئىگه بومبا ياسـاپ چىقىـش  تارىخىدىكى ئهڭ كۈچلۈك

 بــومبىنى ياســاش ئۈچــۈن مــۇمكىنلىكىنى تونــۇپ يهتــكهن بولــۇپ، مهزكــۇر

  .تهدبىرلهر قوللىنىلدى–تۈرلۈك چاره

ئامېرىكىدىكى ئاتوم تهتقىقاتى ۋه ئۇنى ياساش پىكـرى ئالـدى بىـلهن 
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بېسىۋېلىپ، ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشـىنىڭ  پولشىنىيىلى گېرمانىيه –1939

يىلـى، گىتلېـر –1939. مۇقهددىمىسىنى ئاچقاندىن كېيىن مهيـدانغا كهلـدى

ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىشــنى خالىمــاي، ياۋروپــادىن ئامېرىكىغــا  گېرمانىيســى

 كىـالدفىزىـك  ۋېنگرىيىلىـككهلگهن بىر قىسىم ئاتوم ئالىملىرىـدىن  قېچىپ

اگاھالنــدۇرۇپ، ئهگهرده گېرمــانىيه ئــاتوم ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتىنى ئ ســېيو

ــۇرۇن ــر  ياســاپ چىقســا، بومبىســىنى ب ــايىن ئېغى ئۇنىــڭ ئاقىۋىتىنىــڭ ئىنت

ــهتتى ــدىغانلىقىنى كۆرس ــدىنال . بولى ــتېينئارقى ــى  ئېينىش ــۇ يىل ــدا –8ش ئاي

ــدېنتى  ــا پرېزى ــائامېرىك ــپ، روزۇۋېلتق ــاش  خهت يېزى ــى ياس ــاتوم بومبىس ئ

هلگهنـده ئامېرىكـا ئـالىملىرى ئارىسـىدا يىلىغـا ك–1940. تهكلىپىنى سـۇندى

مهخســۇس ئــاتوم بومبــا ياســاش مهســىلىلىرىنى مــۇزاكىره قىلىنغــان بولــۇپ، 

دېكابىر كۈنى يـاپونىيه دېڭىـز ۋه ھـاۋا قىسـىملىرى –6يىلى، –1941پهقهت 

پورتىغـا تۇيۇقسـىز ھۇجـۇم قوزغاشـتىن بىـر  خاربور-پرېلھاۋاي ئارىلىدىكى 

ئامېرىكىنىــڭ ئــاتوم بومبىســى ياســاش ۋه جىــددىي  رۇزۋېلــت كــۈن بــۇرۇنال

ئايـدا ئـاتوم –8يىلى، –1942. قىلدۇرۇش اليىھىسىنى تهستىقلىدى تهرهققىي

نـــى  »اليىھىســـى خـــامىلتون«بومبىســـى ياساشـــنى مهقســـهت قىلىـــدىغان 

–1943. كىرىشـتى تهستىقالپ، مهزكۇر اليىھه بويىچه ئاتوم قـورالى ياساشـقا

قۇرۇلـۇپ، بـۇ سـاھهدىكى  ئىنسـتىتۇتىم تهتقىقات ئايدا بولسا، ئاتو–7 يىلى

  ]1[.پۈتۈن تهتقىقاتالرنى مهركهزلهشتۈردى

ــۈمىتى  ــيه ھۆك ــاتوم بومبىســى–1940ئهنگلى ــى ئ ــارار  يىل ــنى ق ياساش

بـۇ كومىتېتقـا گېرمانىيىـده تۇغۇلغـان . قۇردى قىلىپ، بىر مهخپىي كومىتېت

كېتىـپ، شـۇ  ئهنگىلىـيىگه يىلـى گېرمانىيىـدىن–1933كوممۇنىست، ئهممـا 

ـــان ـــىپ قالغ ـــۇپ يهرلىش ـــالىمى، يهرده ئوق ـــا ئ ـــۇس فىزىك ـــمۇ كالئ  فكۇس

بۇ ئارىدا ئهنگلىيه بىلهن ئامېرىكـا ئـاتوم ياسـاش ساھهسـى  .قاتناشتۇرۇلدى

ئايـدا ئهنگلىـيه –12يىلـى –1943بويىچه يېقىندىن ھهمكارالشـقان بولـۇپ، 

غـا قاتنىشـىپ، ئىككـى » پىالنـى خـامىلتون«ئاتوم ئالىملىرى ئامېرىكىنىـڭ 

دۆلهت بىرلىكته ئـاتوم تهتقىقـاتى ۋه ياسـاش ھهمكـارلىقى ئېلىـپ بارغانـدا، 
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ــمۇ ــاتوم  فكۇس ــده ئ ــتى ھهم ــگه قاتناش ــۇر اليىھى ــپ، مهزك ــا بېرى ئامېرىكىغ

ــاتوم  ــا ئ تېخنىكىســىغا ئائىــت تېخىمــۇ زور مهخپىيهتلىكلهرنــى بىلىــش ھهتت

مكـــانىيىتىگه ئىـــگه ئى بازىســـىنىڭ فىزىكـــا تهتقىقاتىغـــا مهســـئۇل بولـــۇش

  ]2[.بولدى

يىلـى باشـالنغان –1939ئـاتوم پىالنـى  گېرمانىيىسـىدىكىناتسىستالر 

گېرمانىيه ھهربىي تهييارلىقالر ۋه پىالن ئىدارىسـى ئاتـاقلىق فىزىكـا  بولۇپ،

ــدىن ــا ئالىملىرى ــلهن خهرســېنبېرگ ۋېرن ــو بى باشــالمچىلىقىدا  گاننىــڭ ئوتت

ئورگىنى تهسىس قىلىش بىلهن  تهتقىقاتنامى ئاستىدا  »ئۇران جهمئىيىتى«

ــاتوم بومبىســى ياساشــقا جىــددىي كىرىشــتى ــاتى ۋه ئ ــاتوم تهتقىق ئۇنىــڭ . ئ

 گىتلېـرگه ھـاداك پـوۋل ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ پروفېسسـورى ھـامبۇرگ ئالدىدا

ــاش  ــىنى ياس ــاتوم بومبىس ــانىيه ئ ــاش، ئهگهرده گېرم ــى ياس ــاتوم بومبىس ئ

ئۇرۇشـــــتا ھهل قىلغـــــۇچ ئـــــورۇننى ئىـــــگه بولســـــا،  مـــــۇمكىنچىلىكىگه

يىلى شىمالىي ۋه –1940. ئىگىلهيدىغانلىقى ھهققىده تهكلىپ سۇنغان ئىدى

ــىم  ــر قىس ــيىن، بى ــدىن كې ــغال قىلغان ــى ئىش ــا دۆلهتلىرىن ــهرقىي ياۋروپ ش

ئېرىشتى  مۇمكىنچىلىكىگهدۆلهتلهرده ئۇران كانلىرىنى تېپىپ ئۇران ئايرىش 

ئهينـى ، ئىشغال قىلغاندىن كېيىن نىنورۋېگىيىئايدا –5يىلى –1940ھهمده 

 ۋاقىتتـــا ياۋروپـــادىكى بىـــردىن بىـــر ئېغىـــر ســـۇ ئىشـــلهپچىقىرىدىغان

شـــۇنىڭدهك يهنه  .كـــونترول قىلـــدى زاۋۇتىنـــى ۋهيمونـــك نورۋېگىيىنىـــڭ

ئۇران كانىنى كونترول قىلىـپ، گېرمانىيىنىـڭ ئـاتوم بومبىسـى  بېلگىيىنىڭ

كهلگهنـده ئـۇران تـاۋالش  ئايغـا–12شـۇ يىلـى، . پىالنى ئۈچـۈن ئىشـلهتتى

ئهنه شــۇنىڭدىن كېــيىن، گېرمــانىيه ئــالىملىرى . تېخنىكىلىرىنــى ئىگىلىــدى

ــۈچى بىــلهن ــك تېخنىكىنــى  پۈتــۈن ك ــى ياساشــقا كېرهكلى ــاتوم بومبىس ئ

قىلــدۇرۇپ، مــول تهجرىبىلهرنــى  تهرهققىــيئۈزلۈكســىز تهتقىــق قىلىــپ ھهم 

ــېكىن گېرمانىيىنىــڭ  لى ياســاش پىالنــىيــادرو قــورا توپلىغــان بولســىمۇ، ل

ھۇجــۇملىرى ۋه بۇزغۇنچىلىقلىرىغــا  ئۈزلۈكســىز دۆلهتلهرنىــڭ ئىتتىپــاقچى

ۋاقتـى ئارقىغـا  ئاتوم بومبىسىنى ياساپ پۈتتـۈرۈش ناتسىستالرنىڭئۇچراپ، 
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ئـــالىي ھهربىـــي  ئايـــدا ئهنگلىـــيه–2يىلـــى، –1943مهســـىلهن . ســـۈرۈلدى

ــدانلىق  ــدىكى گېرمانىيىنىــڭ شــتابىقومان ــ نورۋېگىيى ــر ســۇ  كۋهيمون ئېغى

ياساش زاۋۇتىنـى پـارتلىتىش ئۈچـۈن بىـر زهربىـدار ئهتـرهت تهشـكىللىگهن 

بولۇپ، ئالته كىشىلىك مهزكۇر گۇرۇپپا مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالـدا بـۇ زاۋۇتنـى 

 پارتلىتىۋېتىپ، گىتلېرنىڭ ئاتوم بومبىسى ياساش پىالنىنى ئېغىر دهرىجىـده

ئـاتوم بومبىسـىغا  يېقىن ۋاقىـتبۇ زاۋۇت بىر يىلغا . بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتى

كېرهكلىــك ئېغىــر ســۇ ئىشــلهپچىقىرىش مۇمكىنچىلىكىــدىن مهھــرۇم قالغــان 

ــۋال ــۇ ئهھ ــۇپ، ب ــىنى  بول ــۇرۇن ياسىش ــىنى ب ــاتوم بومبىس ــڭ ئ گېرمانىيىنى

ئىمكــانىيهت  كېچىكتــۈرۈپ، ئىتتىپاقچىالرنىــڭ ئــاخىرقى غهلىبىســى ئۈچــۈن

ئـاتوم  نېمه ئۈچۈن انىيسىنىڭگېرمگىتلېر  ئهلۋهتته،. يارىتىش رول ئوينىدى

ــۇنى ياســاپ چىقىشــقا  ــال ئ ــۇرۇن كىرىشــىپ، يهنى بومبىســى ياساشــقا ئهڭ ب

دېـگهن سـوئال ھـازىرغىچه مۇنـازىره قوزغاۋاتقـانلىقى مهلـۇم  ؟ئۈلگۈرهلمىدى

ــامىلالرنى بۇنىــڭ ئاساســلىق ســهۋهبلىرى بولــۇپ،  ســۈپىتىده تۆۋهنــدىكى ئ

   .ئهسلهپ ئۆتۈش مۇمكىن

ئـاتوم ياسـاش  ناتسىسـتالرنىڭپاقچى ئارمىيىنىـڭ ئىتتى بىرىنچىدىن،

بازىلىرىغا ھاۋا ھۇجۇمى قوزغاپ، ئۇالرغـا تۈرلـۈك بۇزغـۇنچىلىقالرنى ئېلىـپ 

ھۆكۈمىتىنىــڭ بىــرال ۋاقىتتــا كــۆپ ســهپلهرده ئــۇرۇش  كېلىشــى، گېرمــانىيه

ۋه ئىقتىســـادىي جهھهتـــتىن قىيىنچىلىققـــا  مـــاددىيقىلىشـــى نهتىجىســـىده 

  .كهمچىللىك كۆرۈلۈشى يولۇقۇپ، ئاتوم پىالنىغا سېلىنغان مهبلهغده

، بىر تارقاقالشتۇرۇۋېتىپئاتوم تهتقىقات تارماقلىرىنى ، ئىككىنچىدىن

ــات  ــر ۋه تهتقىق ــم پىكى ــالىمالر ئارىســىدا دائى مهركهزگه يىغىنچاقلىنالمــاي، ئ

 ناتسىســــتالرنىڭىقىشــــى شــــۇنىڭدهك يهنه ئىختىالپلىرىنىــــڭ كېلىــــپ چ

 ئېينىشــتېين دهرىجىــدىن تاشــقىرى ئىرقىچىلىــك سىياســىتى يۈرگــۈزۈپ،

قاتارلىق كۆپلىگهن يهھۇدىي ۋه باشقا مىللهتلهردىـن كېلىـپ چىققـان ئـاتوم 

زهربه  چهتـكه قېقىشـى ھهمـده ئـۇالرنى ئـالىمالرنى ساھهسىگه مۇناسىۋهتلىك

ئۈچۈن  گېرمانىيسىگىتلېر  ىن، ئۇالرنىڭقىلىش تۈپهيلىد ئوبيېكتىبېرىشى 
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ئىشلهشتىن باش تارتىپ، ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئامېرىكا ۋه ئهنگىلىيىنىڭ ئاتوم 

  .بومبىسى پىالنى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشى

ـــدىن، ـــر  ئۈچىنچى ـــنىڭ دهســـلهپكى  گېرمانىيســـىنىڭگىتلې ئۇرۇش

باسقۇچلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ ھهربىـي قـۇدرىتىگه ھهددىـدىن زىيـاده ئىشـىنىپ 

كېتىپ، ئاتوم قورالى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدىكى مهۋجۇت ھهربىي كۈچىگه 

تايىنىپمۇ ئۇرۇشنى ئاخىرالشـتۇرۇپ غهلىـبىگه ئېرىشـهلهيدىغانلىقىغا بولغـان 

ئـۆزلىرىنى كۈچلـۈك چـاغالش  قانھهددىدىن زىياده ئىشىنىشتىن كېلىپ چىق

ھهمده ئامېرىكـا، ئهنگلىـيه ۋه سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئۇنچىـۋاال تېـز ئارىـدا 

 خاتـا ھۆكۈملىرىمـۇ ئاتوم بومبىسى ياسىيالىشـىغا ئىشـهنمىگهنلىكى قاتـارلىق

  .ئهڭ مۇھىم ئامىلالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ـــــى ـــــايىن  ئىككىنچ ـــــى ۋه كۈنس ـــــنىڭ باشلىنىش ـــــان ئۇرۇش جاھ

سـوۋېت  يلىشىشى ھهمده ئۇرۇش سهپلىرىنىڭ كېڭىيىشـى شـۇنىڭدهكجىددى

–1944 ئىتتىپاقى، ئامېرىكا ۋه ئهنگلىيه قاتارلىق ئىتتىپـاقچى دۆلهتلهرنىـڭ

ھهربىـي ھهرىكهتلىـرى ھهل  يىلىدىن تارتىپ گېرمانىيه ئارمىيىسـىگه قارشـى

ىـڭ ئاتوم قورالىغا ئىگه بولۇش ۋهزىيهتن جهريانىدا قىلغۇچ باسقۇچقا ئۆتۈش

ــۇھىم  ــىغام ــۇپ، تهقهززاس ــان بول ــانىيه،  ئايالنغ ــاقى، گېرم ــوۋېت ئىتتىپ س

ــز ئىــگه بولــۇش ئۈچــۈن تېخىمــۇ  ۋه ئامېرىكــا ئهنگلىــيه مهزكــۇر قورالغــا تې

چــۈنكى، مهزكــۇر . جىــددىي ھهمــده مــۇتلهق مهخپىــي تهدبىرلهرنــى ئالــدى

قورالنىــڭ ئالــدى بىــلهن كىمنىــڭ قولىــدا بولــۇش ئهينــى ۋاقىتتىكــى دۇنيــا 

ئۈسـتۈنلۈككه باغلىنىشـلىق مهسـىله  ۋهزىيىتى ۋه تهرتىپىنـى بهلگىلهشـتىكى

تهرىپىــدىن بــۇرۇن  گېرمانىيســىبولغاچقــا، ئهگهرده مهزكــۇر قــورال گىتلېــر 

پۈتۈن سـهپلهر  ياسىلىپ، ئىشلىتىش پۇرسىتىگه ئېرىشىلسه، ناتسىستالرنىڭ

تلىرى، سـوۋېت ئىتتىپـاقى، ئامېرىكـا قوشـما شـتا(بويىچه ئىتتىپـاقچىالرنى 

دۇنيـــانى  مهغلـــۇبىيهتكه ئۇچرىتىشـــى، بهلكـــى گىتلېرنىـــڭ )ئهنگلىـــيه

ئهمهلــگه ئاشــۇرغان بــوالر  ئىمپېــرىيه قــۇرۇش چۈشــىنى–3بويســۇندۇرۇپ، 

جاھـــان ئۇرۇشـــى داۋامىـــدا ئـــاتوم بومبىســـى –2شـــۇ ســـهۋهبتىن . ئىـــدى
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بـۇ  گېرمانىيسـىنىڭگېرمانىيىدىن بـۇرۇن ياسـاپ چىقىـش ۋه يـاكى گىتلېـر 

ــلىق ــول قويماس ــىغا ي ــقا ئېشىش ــڭ ئىش ــڭ  پىالنىنى ــاقچى دۆلهتلهرنى ئىتتىپ

سىياســىي ئىستراتېگىيىســىنىڭ مــۇھىم كــۈن تهرتىــپىگه قويۇلغــان –ھهربىــي

ــاتوم پىالنــى ۋه تېخنىكىســى مــۇتلهق مهخپىــي تۇتۇلــدى  بولســىمۇ، ئهممــا ئ

ۇنى بۇ ساھهده ھهمكارالشسىمۇ، بىراق ئـ ئهنگلىيهئامېرىكا بىلهن  جۈملىدىن

 گىتلېــر ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن ھهمــده ئورتــاق رهقىبــى ئىتتىپاقچىســىئــۆز 

مهيلـى  ئهنگلىـيه–مۇتلهق مهخپىي تۇتقان بولۇپ، ئامېرىكـا گېرمانىيىسىدىن

سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه ياكى گېرمانىيه بولسۇن ھهر ئىككىلىسىنىڭال بۇ قورالغا 

ى، بـۇ قورالغـا چـۈنك. ئۆزلىرىدىن بۇرۇن ئىگه بولۇشـىنى خالىمىغـان ئىـدى

ــا،  ــگه بولس ــۇرۇن ئى ــدىن ب ــى ئۆزلىرى ــڭ قايسىس ــى دۆلهتنى ــۇر ئىكك مهزك

ئوخشاشال ئۇالرنىڭ مهنپهئهتلىرىگه خىالپ بولۇپ، ئهگهر گېرمـانىيه بـۇرۇن 

قــۇدرىتى ئىتتىپــاقچىالرنى ۋهيــران قىلىــپ،  ئىمپېرىيىنىــڭ–3ئىــگه بولســا، 

بهلگىـلهش ئۈسـتۈنلۈكى  گېرمانىيسـىنىڭگىتلېـر  دۇنيا سىياسىي تهرتىپىنى

ۋه ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ  ئهنگلىـــيهبـــۇ ئهلـــۋهتته، ئامېرىكـــا، . بـــوالتتى

ئهنگىلىيىنىـڭ –بىـراق، ئامېرىكـا مهنپهئهتلىرىگه ئورتاق زىيانلىق بولسىمۇ،

ــگه  ــۇرۇن ئى ــدىن ب ــا ئۆزلىرى ــۇ قورالغ ــڭ ب ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــال س ئوخشاش

ىنچــى جاھــان ئۇرۇشــى بولۇشــىنى خالىماســلىقىدىكى ســهۋهب، ئهگهر ئىكك

 30مهغلـۇبىيىتى بىـلهن ئاخىرالشـقان تهقـدىردىمۇ،  گېرمانىيسىنىڭگىتلېر 

ـــىپ ھهم  ـــلهن رىقابهتلىش ـــى بى ـــالىزم دۇنياس ـــرى غهرب كاپىت ـــدىن بې يىل

جهھهتتىن ئىككىگه بولۇپ،  ئىدېئولوگىيهدۈشمهنلىشىپ كهلگهن، دۇنيانى 

ســى ئاســتىدا پۈتــۈن ئــۆزلىرىگه كــۈچ تــوپالپ، ئاخىرىــدا كوممــۇنىزم لوزۇنكى

سـوۋېت  دۇنيادىكى رهھبىرى دۆلهتلىك سـاالھىيهتكه ئېرىشـمهكچى بولغـان

دۇنيا ئۇرۇشـىنى ئاخىرالشتۇرۇشـتا –2ئىتتىپاقىنىڭ ئاتوم قورالىغا تايىنىپ، 

زور ھهسسه قوشـقان، ئهڭ غالىـپ ۋه قۇدرهتلىـك مهملىـكهت سـۈپىتىده قهد 

ئامېرىكـا، ئهنگلىـيه ۋه  ئوخشاشـال گېرمانىيىسىگهكۆتۈرۈپ، خۇددى گىتلېر 

ئامېرىكـا، . مهنپهئهتلىرىنـى زهربىـگه ئۇچرىتـاتتى باشقا غهرب دۆلهتلىرىنىڭ

، مهيلــى زمتىناتسىســ، فرانســىيه ئۈچــۈن ئېلىــپ ئېيتقانــدا مهيلــى ئهنگلىــيه
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ــدېئولوگىيهكوممــۇنىزم بولســۇن ھهر ئىككىلىســى ئوخشاشــال خهتهرلىــك   ئى

دىيىســى ۋه باشــقا تۈرلــۈك بولــۇپ، غهربنىــڭ دېموكراتىــك، ئهركىــن ئى

نهتىجىده، ئۇرۇشتىن كېيىنكـى دۇنيـا . مهنپهئهتلىرىگه تامامهن خىالپ ئىدى

تهرتىپىنى قايتىدىن بېكىتىشته يـالغۇز سـوۋېت ئىتتىپـاقىال ئهمهس، بهلكـى 

 بىــر تهرهپ، ســوۋېت ئىتتىپــاقى بىــر تهرهپ ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه، فرانســىيه

مۇناســىۋهتلهر ئۇرۇشــىمۇ ئهنه شــۇ  ، ســوغۇقزاتهن. بولــۇپ، رول ئوينىــدى

  .مهنپهئهتلهر توقۇنۇشىنىڭ خۇالسىسىدىن ئىبارهت ئىدى خاالس

ئۇنــداقتا، ســوۋېت ئىتتىپــاقى ئــاتوم بومبىســى مهسىلىســىگه قانــداق 

پوزىتســىيه تــۇتتى ھهمــده بــۇ ســاھهده قانــداق ھهرىــكهت قولالنــدى؟ نــېمه 

هزكۇر قورالغا ئىـگه تۆت يىل كېيىن م سوۋېت ئىتتىپاقى ئامېرىكىدىن ئۈچۈن

ئومـۇمهن، بـۇ ھهرگىزمـۇ . بواللىدى؟ دېگهن سـوئالنىڭ تۇغۇلۇشـى تهبىئىـي

يىلالردىـــن بۇيـــان  50يېڭـــى ســـوئال ئهمهس، بهلكـــى مهزكـــۇر ســـوئالالر 

ـــڭ ـــا بۇنى ـــىمۇ، ئهمم ـــان بولس ـــىپ كېلىۋاتق ـــوۋېت  داۋاملىش ـــىغا س ئارىس

–20ملىـدىن ئىتتىپاقىنىڭ ئـاتوم بومبىسـىغا ئىـگه بولۇشـىدا ئۇيغـۇرالر، جۈ

يىللىرىدىكى دۇنيـا سىياسـىي تارىخىـدىكى بىـر مهزگىللىـك –40ئهسىرنىڭ 

ئـۇچ «ۋه يـاكى  »شهرقىي تۈركىستان جۇمھـۇرىيىتى«قىستۇرما كۈي بولغان 

ــاليهت ــداق» ھۆكــۈمىتى ئىنقىالبــى ۋى ــگهن ســوئالنى  قان ــدى؟ دې رول ئوينى

  .يېڭىلىنىدۇ ھهمده تولۇقلىنىدۇ بىرئازقوشقاندا مهزكۇر تېما 

  

  قانداق تۇغۇلدى؟ ستالىننىڭ ئاتوم بومبىسى خىيالى

ئـاتوم  بۈگۈنكى رۇسىيه تارىخچىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ

ياساش ئىدىيىسـىنىڭ پهيـدا بولۇشـى ھهمـده بـۇ سـاھهده مهخسـۇس پىـالن 

گېرمــانىيه، ئهنگلىــيه ۋه ئامېرىكىــدىن كېــيىن  تــۈزۈپ، ئىشــقا كىرىشــىنىڭ

ســىمۇ، لــېكىن پهرهز قىلىشــقا بولىــدۇكى، گىتلېــر بولغــانلىقىنى ھۆكــۈم قىل

يىلغـا كۆپهيتىـپ، ھهربىـي –ھهربىـي خامچوتىنىـڭ يىلـدىن گېرمانىيسىنىڭ
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تېخنىكىسىنى تېز سۈرهتته راۋاجالنـدۇرۇپ، دۇنيـا بـويىچه ئهڭ قۇدرهتلىـك 

قىلىـش  ئارمىيه قۇرۇپ چىقىـش ئـارقىلىق ئۆزلىرىنىـڭ دۇنياغـا زومىگهرلىـك

پولشا  يىللىرىدا–1940–1939 ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇشى ھهتتاپىالنىنى ئهمهلگه 

ئهينــى  قىســىم شــىمالىي ياۋروپــا دۆلهتلىرىنــى بېسىۋېلىشــى رىــھهم باشــقا ب

ــاقى،  ــوۋېت ئىتتىپ ــا س ــيهۋاقىتت ــال  ئهنگلى ــى ئوخشاش ــارلىق دۆلهتلهرن قات

ئاۋغۇسـت كـۈنى گېرمـانىيه –23يىلـى، –1939 گهرچه، .ئهندىشىگه سالغان

دۇنيــا ئۇرۇشــىنى باشالشــقا بىــر ھهپــته –2ىلىــش بىــلهن ھۇجــۇم ق پولشــىغا

گېرمانىيه ئۆزئارا ئۇرۇش قىلماسـلىق –سوۋېت ئىتتىپاقى« قالغاندا موسكۋادا

ھهربىــي جهھهتــتىن  تــۈزگهن بولســىمۇ، بىــراق موســكۋا يهنىــال »كېلىشــىمى

ۋه  پولشـــىنىبولـــۇپ، گىتلېـــر . گېرمانىيىـــدىن خـــاتىرجهم ئهمهس ئىـــدى

ئارقــا ئىشــغال قىلغانــدىن –ئارقىــدىنال باشــقا ياۋروپــا دۆلهتلىرىنــى ئــارقىمۇ

. گېرمانىيىدىن ئاجىز قېلىشنى تېخىمـۇ خالىمىـدى كېيىن، ھهربىي جهھهتته

گېرمــانىيه  كــۈنلهرده ئاشــۇئــۇرۇش ئوتلىرىنىــڭ ئۇچقــۇنلىرى چاقناۋاتقــان 

ــالىمى گــان ئوتتــو ئالىملىرىــدىن  كيــۇرى يــوزھولى فرېــدېرىك، فرانســىيه ئ

ئۇنىڭـدىن  نـى پـارچىالش ئـارقىلىق، 235–يىلى، ئـۇران–1938قاتارلىقالر 

بـۇ . مـۇمكىنلىكىنى سـهزدى كۈچلۈك بىر ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى چىقىرىش

 فلېـروۋ گېئـورگىي ئارقىدىنال رۇسىيه ئالىملىرىـدىن .زور قىزىقىش قوزغىدى

كۈچلـۈك  رېئاكسىيىسىدىن 235–يىلى، ئۇران–1939 خارتىنوۋ يۇلىيابىلهن 

يىلـى بولسـا، ئـاتوم –1940–1939 .پارتالتقۇچ ياساش مۇمكىنلىكىنى بىلدى

 بومبىســـى ياســـاش مهسىلىســـى ئامېرىكـــا ئـــالىملىرى ئارىســـىدا ھهتتـــا

قىسقىسى ئاتوم بومبىسىدىن ئىبارهت  .باشلىدى پهيدا بولۇشقا مهتبۇئاتلىرىدا

 نىـڭ235–مبا ئۈچۈن ئـۇرانپارتلىتىش ئىقتىدارى ئهڭ كۈچلۈك قىرغۇچى بو

  .ئېتىراپ قىلىنىپ بولۇنغان ئىدى ھهل قىلغۇچ ماتېرىيال قىلىنىدىغانلىقى

ئۆز دۆلىتىنىڭ ئهتراپىدا يۈز بېرىۋاتقان بـۇ بىـر  ستالىن ھۆكۈمىتىنىڭ

سىياسىي ئۆزگىرىشلهرگه شۇنىڭدهك گېرمانىيه، ئهنگلىيه –قاتار زور ھهربىي

–ھهربىـــي پهن ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــانئـــاتوم بومبىســـىنى  ۋه ئامېرىكىنىـــڭ
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مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالرغا دىققهت قىلماسلىقى ھهمـده بۇنىڭغـا  تېخنىكىسىغا

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھهربىــي ۋه ئېغىــر ســانائىتىنى تېخىمــۇ  جــاۋابهن

ئهنه شۇ  .راۋاجالندۇرۇشنى تېزلىتىشنى ئويالشماسلىقى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

كۈمىتى ئۆز دۆلىتى تهۋهسـىدىال ئهمهس، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆ سهۋهبلهردىن

 بهلكى ئهينى ۋاقىتتىكى سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ تهسـىرى ئاسـتىدىكى رايـون

ــابالنغان ــىدىمۇ ھېس ــىنجاڭ ئۆلكىس ــك ش ــپ  گېئولوگىيىلى ــۈرۈش ئېلى تهكش

بېرىپ، يهر ئاستى بايلىقلىرىنى جۈملىدىن ئۇران، ۋولفرام قاتارلىقالرنى ئـۆز 

تېپىـپ چىقىـپ  ئۇچرايدىغان مېتال بـايلىقلىرىنى كهم ئالغان تۈرلۈك ئىچىگه

 سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك سانائهت پىالنلىـرى ۋه قېزىپ، ئۇنى

  ]3[.ئۈچۈن ئىشلىتىشنى قارار قىلغان ئىدى

ــى، –1941 ــا –6يىل ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــى س ــانىيه ئارمىيىس ــدا گېرم ئاي

كېـيىن، سـوۋېت گېرمان ئۇرۇشى باشـالنغاندىن –ھۇجۇم قوزغاپ، سوۋېت 

ئالىملىرى ئارىسىدا ئاتوم بومبىسى ھهققىدىكى مۇنـازىرىلهر مهيـدانغا چىقتـى 

ــا  ــقهت«يىلــى –1941ھهتت ــۆكتهبىردىكى ســانىدا –13گېزىتىنىــڭ  »ھهقى ئ

بىـر شـهھهرنى ھهتتـا مىليـونالپ ئـادهمنى « كاپىتسـېنىڭ .ل. ئاكادېمىك پ

ىـدىكى ئىنكاسـى بىراقال قىرىـۋېتىش مـۇمكىن بولغـان ئـاتوم بومبىسـى ھهقق

قىسقىســى، بــۇ ۋاقىتتــا ســوۋېت فىزىكــا ۋه خىمىــيه . ]4[ »ئــېالن قىلىنــدى

ــر قورالنىــڭ ئىجــاد قىلىنىشــى  ــالىملىرى ئارىســىدا ھهقىــقهتهن مۇنــداق بى ئ

سوۋېت ئىتتىپـاقى . مۇمكىنلىكىگه بولغان ئىشهنچ شهكىللىنىپ بولغان ئىدى

ـــانىيه ئارمىيىســـى تهرىپىـــدىن ـــۇبىيهتلهرگه زور  قوشـــۇنلىرىنىڭ گېرم مهغل

–1941تكه دۇچ كېلىۋاتقــان تهقــدىرى ئېغىــر تهھــدى دۆلهت ئۇچرىتىلىــپ،

ــدا ــۆكتهبىر ئېيى ــڭ ئ ــوۋېت يىلىنى ــي  س ــى مهركىزى ــاقى كومپارتىيىس ئىتتىپ

خهلق ئىچكى ئىشـالر  سوۋېت ئىتتىپاقى بىر يىغىنىدا كومىتېتىنىڭ چاقىرغان

 بېرىــــپ، دوكــــالت بېرىيــــا الۋرېنتــــى كومىسســــارىياتىنىڭ كومىسســــارى

ئۇران پىالنى تـۈزگهنلىكى،  قورالغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئهنگىلىيىنىڭ ئاتوم

ئامېرىكىنىــــڭ بولســــا ئــــاتوم بومبىســــىنى ياساشــــقا جىــــددىي تۇتــــۇش 
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بـۇ  .]5[ىلهنگهنلىكىنى مهلۇم قىلغـانئىگ ئارقىلىق رازۋېدكاقىلىۋاتقانلىقىنى 

ىشـلهۋاتقان فىزىكـا ئهنگىلىيىنىڭ ئـۇران تهتقىقـات كومىتېتىـدا ئ ماتېرىيالنى

مهخپىـي تـۈرده تهمىـنلىگهن بولـۇپ، ئـۇ  فكـۇس جاسۇسـى سوۋېت. ئالىمى

بهلكى ئىككـى يىـل ئىچىـده ئـاتوم بومبىسـى ياسـاپ چىقىشـى  ئهنگىلىيىنىڭ

–235 ئارقىدىنال مهزكۇر جاسۇس يهنه ئـۇران. ]6[مۇمكىنلىكىنى يهتكۈزگهن

نىڭ تۈزۈلۈشى ۋه ئايرىلىش ھهققىـدىكى تېخنىكىلىـق ئۇچـۇرالرنى، ئـۇزۇن 

تهييارلىغان ئاتوم بومبىسى ھهققىدىكى  ھهربىي كابىنېتى برىتانىيهئۆتمهي، 

بــۇ  بېرىيــا. يهتكــۈزدى كىســتىنى موســكۋاغاېمهخپىــي دوكالتىنىــڭ تولــۇق ت

نىڭ ھهممىسى لېكىن، مهزكۇر ماتېرىيالالر. ئۇچۇرالرنى ستالىنغا مهلۇم قىلدى

ئـــاتوم  ناھـــايىتى مـــۇرهككهپ بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن ئـــۇنى پهقهت كهســـپىي

ــالىملىرىال چۈشــىنهلهيتتى ــاكى . ئ ــالالر ت ــۇ ماتېرىي –1943شــۇ ســهۋهبتىن ب

  ]7[.ساقلىنىلدىيىلىغىچه بىر يېرىم يىل مهخپىي 

ــــكهرتمهي  ــــۇنى ئهس ــــدۇكىش ــــۆزىنى  ،بولماي ــــا ئ ــــى ۋاقىتت ئهين

خهلقئــارا كوممــۇنىزم ھهرىكىتىنىــڭ  داھىيســى،پرولېتارىياتنىــڭ ئهڭ ئۇلــۇغ 

ستالىننىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن قىممهتلىـك،  يوسىفدهپ ھېسابلىغان  داھىيسى

ــالالر  كهم ئۇچرايــدىغان، ئىســتراتېگىيىلىك ئهھمىــيهتكه ئىــگه رهڭلىــك مېت

نـى تهكشـۈرۈپ تېپىشـقا  »مۇناسىۋهتلىك يهر ئاستى بايلىقلىرى«جۈملىدىن 

ئــۆزى بىۋاســىته ئارىلىشىشــى ھهم رهھبهرلىــك قىلىشــى، مهزكــۇر پىالننىــڭ 

گېئولـوگىيه ۋه رهڭلىـك مېتـال ساھهسـىنىڭ خىزمىتـى  پهقهت ئاددىي ھالدا

سىياســـىي قـــۇدرىتى بىـــلهن –ئهمهســـلىكى، بهلكـــى دۆلهتنىـــڭ ھهربىـــي

  .مۇناسىۋهتلىك پىالن ئىكهنلىكىنى كۆرسهتسه كېرهك

  

  يىللىق كېلىشىم 50تالر ئارىسىدا تۈزۈلگهن جالال

سـتالىن بىـلهن مانجۇرىيىـدىن چىققـان  يوسـىفگرۇزىيىدىن چىققـان 

ــېڭ ــهينىڭ ش ــىرنىڭ  شىس ــۆتكهن ئهس ــانىيهتنىڭ –30ئ ــدىكى ئىنس يىللىرى
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پاجىئهلىك تارىخىدا جالالتلىق بىلهن مۇھىم ئىز قالدۇرغانلىقى تارىخ سـوتى 

ئۇالرنىڭ بىرى ئۇستا يهنه . قىلىنىپ بولۇنغانتهرىپىدىن ئاللىبۇرۇن ھۆكۈم 

ــىزلىكته ــراق رهھىمس ــۇپ، بى ــاگىرت بول ــر ش ــاش بى ــىال ئوخش . ھهر ئىككىس

ئۇستىسى ستالىن ئۆز ئايالىنى ھهم ئهڭ يېقىن دوستلىرى، ئۆزىنى قوللىغـان 

ئوخشاشال بىر  شىسهيمۇ شېڭشاگىرتى  مهسلهكداشلىرىنى ئۆلتۈرگهن بولسا،

ئـــۆز ئىنىســـىنى ھهمـــده ئهڭ يـــېقىن دوســـتلىرىنى تۇغۇلغـــان  قورســـاقتىن

ئالدىنقىســـىنىڭ قولىـــدا مىليونلىغـــان ئىنســـانالر ھاياتىـــدىن . ئۆلتـــۈرگهن

ئايرىلغان ۋه خانىۋهيران بولغان بولسا، ئوخشاشال كېيىنكىسىنىڭ قولىـدىمۇ 

يهنه كېلىپ، بۇ ئىككى . يۈزمىڭلىغان ئىنسانالر ئۆلدى ۋه خانىۋهيران بولدى

ــد ــنىڭ قولى ــۆلگهن ھهمشهخس ــانىنى  ا ئ ــڭ س ــان ئۇيغۇرالرنى ــران بولغ ۋهي

ــيىن ــۇ قى ــده  .ھېســابالپ چىقىــش تېخىم  شىســهي شــېڭســتالىننىڭ نهزىرى

رهھبهرلىكىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىسى ئۆز تهۋهلىكىدىكى جاي بولۇپ، سـوۋېت 

جۇمھۇرىيىتىگه ئوخشىتىلغان، چۈنكى ئهينى –18ۋه ياكى –17 ئىتتىپاقىنىڭ

سىياســىيونلىرى تاشــقى موڭغــۇلىيىنى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ۋاقىتتــا غهرب 

ئىتتىپاقـداش  15بىراق، موسـكۋانىڭ . جۇمھۇرىيىتىگه ئوخشاتقان ئىدى–16

ــى  ــۇر ئىكك ــرا مهزك ــلهن چېگ ــۆزى بى ــىدىكى، ئ ــڭ تاشقىرىس جۇمھۇرىيىتىنى

ـــده ـــڭ موســـكۋا ئۈچـــۈن ئوخشـــىمىغان دهرىجى  ئىســـتراتېگىيىلىك رايوننى

تاشــقى  ئۇالرنىــڭ بىــرى. هقســىتى بــار ئىــدىئهھمىيىتــى، كــۆزلهنگهن م

ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى تهرىپىـــدىنال ئېتىـــراپ قىلىنغـــان  موڭغـــۇلىيه پهقهتـــال

نامـدا جۇڭگونىـڭ بىـر  مۇستهقىل دۆلهت بولۇپ، ئهمما، شـىنجاڭ ئۆلكىسـى

ئهمهس،  ئۆلكىسى دهپ ئېيتىلسـىمۇ، لـېكىن ئهمهلىيهتـته بـۇ يهر نهنجىڭـگه

ستالىن ھهر خىـل سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن بـۇ  .]8[بهلكى موسكۋاغا بېقىناتتى

ـــدىن ـــۇرالر تهرىپى ـــى ئۇيغ ـــا  يهرده مهيل ـــلهر ھهتت ـــاكى باشـــقا مىللهت ۋه ي

قهتئىـي يـول  مۇستهقىل بىر دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشـىغا تهرىپىدىن مىلىتارىستالر
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ئۇدا بىر قـانچه  شىسهينىڭ شېڭھهتتا  قويماسلىق قارارىغا كهلگهن بولۇپ،

 قېتىم شىنجاڭنى مۇستهقىل سوتسىيالىسـتىك جۇمھـۇرىيهت قىلىـش ۋه يـاكى

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بىــر ئىتتىپاقــداش جۇمھــۇرىيىتىگه  ھــېچ بولمىغانــدا

بۈيـــۈك  6« شىســـهينىڭ شـــېڭ ]9[تهلىپىنـــى رهت قىلىـــپ، ئايالنـــدۇرۇش

ئۆلكىسـى شىنجاڭنى ئهبهدىي جۇڭگونىڭ بىر «نىڭ تهركىبىگه  »سىياسىتى

ئهينــى ۋاقىتتىكــى مهزكــۇر . ]10[ كىرگــۈزگىزدىدېــگهن مــاددىنى  »قىلىــش

سانائهت خام  ئۆلكه ستالىن ئۈچۈن ئۆز ئېغىر سانائىتىنى راۋاجالندۇرۇشتىكى

شـۇنىڭدهك  مهھسۇالتلىرى بازىسى دېھقانچىلىقچارۋىچىلىق،  ئهشياسى ھهم

ئىقتىساد كاپىتالى –سېتىپ، زور سودا ئوڭچىۋاشقايېنىك سانائهت ماللىرىنى 

غهرب دۇنياسـىدا پهيـدا بولغـان ئـاتوم  .يارىتىدىغان مهخسۇس بازىرى ئىدى

قورالى ياساش پىالنىـدىن ئارقىـدا قېلىشـنى خالىمىغـان سـوۋېت ئىتتىپـاقى 

 هكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، قىممهتلىك،ھۆكۈمىتى بۇ جايدا گېئولوگىيىلىك ت

 ئاســـتى بـــايلىقلىرى، قىسقىســـىكهم ئۇچرايـــدىغان مېتـــالالر ۋه باشـــقا يهر 

قىدىرىپ تهكشـۈرۈش ھهم ئـۇنى قېـزىش پىالنىنـى  مېتالالرنى رادىئاكتىپلىق

يىلـى –1940 ئهنه شـۇ پىـالن بـويىچه،. ئاللىبۇرۇن بېكىتىپ بولغـان ئىـدى

ئۆكتهبىر كۈنى سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مهركىزىي كـومىتېتى ۋه –26

ــارىيات ــق كومىسس ــاقى خهل ــوۋېت ئىتتىپ ــپ،  لىرىس ــن ئېچى ــى يىغى كېڭىش

ھهققىده بىر مۇتلهق مهخپىي قارار  »شىنجاڭدا قهلهي ئىزدهش ھهم ئېلىش«

دهپ بېكىـتىلگهن مهزكـۇر  »مـۇتلهق مهخپىـي« ]11[.قارارى قوبۇل قىلغـان

ـــارار ـــىدىكى ق ـــك ئارخىپخانىس ـــىيه دۆلهتلى ـــده « رۇس ـــتالىننىڭ ئاالھى س

تهتقىقاتچىالرنىــڭ  دا ســاقالنغان بولــۇپ، بــۇ ھــۆججهت ھــازىر »پوپكىســى

 ]12[.پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئېچىۋېتىلگهن
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  : قھۆججهتنىڭ تولۇق تېكىستى مۇندا

  

ســوۋېت ئىتتىپــاقى خهلــق كومىسســارىياتلىرى كېڭىشــى بىــلهن ســوۋېت ئىتتىپــاقى «

ـىده  ـىنجاڭ ئۆلكىســ ـومىتېتى شــ ـېۋىكالر پارتىيىســـى مهركىزىـــي كــ ـا بولشــ قهلهي ۋه ئۇنىڭغــ

ـزدهش ھهققىـده  ـايلىقلىرىنى ئى مۇناسىۋهتلىك بولغان كهم ئۇچرايدىغان پايدىلىق يهر ئاستى ب

  .تۆۋهندىكى قارارنى چىقىرىدۇ

ســوۋېت ئىتتىپــاقى رهڭلىــك مېتــال خهلــق كومىسســارىياتى تهرىپىــدىن ئوتتۇرىغــا . 1

  .قويۇلغان كېلىشىم اليىھىسىنى تهستىقالش

يىللىق  50ال كومىسسارىياتىغا شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتى بىلهن خهلق رهڭلىك مېت. 2

شىنجاڭ تېررىتورىيىسىده قهلهي ۋه ئۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك پايدىلىق يهر ئاستى  مۆھلهت بىلهن

بايلىقلىرىنى ئىزدهش ھهم مهنبهلهرنى تهكشۈرۈش ۋه ئىشلىتىش ھوقۇقىغا ئېرىشىش ھهققىـده 

  .كېلىشىمى تۈزۈش ھوقۇقى بېرىش كونسېسسىيه

شىنجاڭدا قهلهي ئىزدهش، مهنبهلهرنى تهكشۈرۈش ھهم ئىشلىتىش ئىشلىرى بويىچه . 3

  باشقارمىسىغا تۆۋهندىكى تهركىبنى بهلگىلهش كونسېسسىيه

  ئاگېيهۋىچ فېدور كارپېنكويولداش . باشقارما باشلىقى) 1

  ۋىچئاندرېيې پېتس شىبايېۋمۇئاۋىن باشلىقى يولداش ) 2

  ئىۋانوۋىچ كونستانتىن شىمانوۋيولداش  ئىنژېنېرباش ) 3

  پاۋلوۋىچ مىخائىل لوزھېچكىنباش گېئولوگ يولداش ) 4

ئۈرۈمچىــدىكى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بــاش كونســۇلى يولــداش  كارپېنكوغــائــا . ف. 4

قاتنىشىشــى بىــلهن شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ھۆكــۈمهت بىــلهن  نىكواليېۋىچنىــڭ ئىــۋان بــاكۇلىن

  .ھهققىده كېلىشىم ئۈچۈن سۆزلىشىش ئېلىپ بېرىشنى تاپشۇرۇش سىيهكونسېس

يىللىق –1941يىلى دېكابىردىن بۇرۇن –1940خهلق رهڭلىك مېتال كومىسسارىياتى . 5

ــارىياتلىرى كېڭىشــى ۋه  كونسېسســىيه ــاقى خهلــق كومىسس خىــزمهت پىالنىنــى ســوۋېت ئىتتىپ

  .كوممۇنىستالر پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ تهستىقلىشىغا سۇنۇشى كېرهك

خهلق كومىسسارىياتلىرى كېڭىشى يېنىدىكى ئىقتىسادى كېڭهش خهلق  ر س س س. 6

ـۇمالر مېتال كومىسسارىياتى تهلهپ قىلغان بارلىق كېر كرهڭلى ـاددىي بۇي هكلىك ماتېرىيالالر، م

  .ئاجرىتىپ بولۇشى كېرهك كۋارتالىغىچه–4يىلىنىڭ –1940ۋه پۇلنى 

  .مولوتوۋ ۋىچېسالۋس س س ر خهلق كومىسسارىياتلىرى كېڭىشىنىڭ رهئىسى 

  ]13[ »ستالىن يوسىف سېكرېتارىپارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ  كوممۇنىستالر
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ســوۋېت كومپارتىيىســى مهركىزىــي كومىتېتىــدا ئېلىنغــان ئهنه شــۇ 

 كـارپېنكو، بـاكۇلىن كـۈنى–26ئاينىـڭ –11مهخپىي قارار بويىچه شۇ يىلـى 

ئارىسـىدا  شىسهي شېڭباشچىلىقىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋهكىللىرى بىلهن 

ـــك 50 ـــق مۆھلهتلى ـــوۋېت« يىللى ـــاقى س ـــىنجاڭ –ئىتتىپ ـــىيهش  كونسېسس

يىلغا قهدهر بۇ زېمىننىڭ يهر  50ئىمزالىنىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى  »كېلىشىمى

ــېچىش، ســودا ــايلىقلىرىنى ئ ــلهرده –ئاســتى ب ئىقتىســادىي ۋه باشــقا جهھهت

 شىسـهي شـېڭ. ئاالھىده ئىمتىيازغا ئىگه بولۇش ھوقـۇقىنى قانۇنالشـتۇردى

مـۇتلهق مهخپىـي بولـۇپ، بـۇنى  بىلهن ستالىن ئارىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشـىم

ســـوۋېت . ]14[مهركىزىـــي ھۆكـــۈمىتى بىلمهيتتـــى ئهينـــى ۋاقىتتـــا جۇڭگـــو

گېئولوگىيه خادىملىرىنى  كېلىشىمى ئارقىلىق كونسېسسىيهئىتتىپاقى مهزكۇر 

ــالىيهت قىلــدۇرۇش، يهر  ــدا شــىنجاڭدا پائ ئاســتى خالىغــانچه، ئهركىــن ھال

. بـــايلىقلىرىنى تهكشـــۈرۈش ۋه قېـــزىش ئىمتىيـــازلىرىنى قولغـــا كهلتـــۈردى

ستالىننىڭ مۇنداق زور ئىمتىيازغـا ئىـگه بولۇشـى، ئهمهلىيهتـته، سـتالىننىڭ 

يىلى خوجا نىياز ھـاجىم باشـچىلىقىدىكى ئۇيغـۇر قـوزغىالڭچىلىرىنى –1934

ى شـــهرقىي تۈركىســـتان ئىســـالم جۇمھـــۇرىيىتىن كهلتـــۈرۈپ، ئۈنـــدهككه

باشچىلىقىدىكى ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىنىـڭ پۈتـۈن  شېڭدۇبهنئاخىرالشتۇرۇپ، 

مۇئـاۋىن ئـۆلكه  ئۆلكىنى كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىشى، خوجا نىياز ھـاجىمنى

نامىدىكى قىزىل  »ئالتايسكى«رهئىسى قىلىپ، قىلتاققا چۈشۈرۈپ بېرىشى، 

ئهتراپىـدا  ئۈرۈمچى جوڭيىڭنى مايىلى –1934ئارمىيه كۈچلىرىنى ئهۋهتىپ، 

تهڭــرى  يىلــى–1937ئاخىرىــدا يهنه  مهغلــۇبىيهتكه ئۇچرىتىشــى شــۇنىڭدهك

 مـاتاغلىرىنىڭ جهنۇبىغا قايتىدىن قوشـۇن كىرگـۈزۈپ، ئابـدۇنىياز بهگ ۋه 

كهڭ كۆلهملىــك  تۇڭگــان قوشــۇنلىرىنىڭ–باشــچىلىقىدىكى ئۇيغــۇر خۇســهن

ھۆكــۈمىتىنى  شېڭشىســهيقالغــان  لهپپهڭشــىپباســتۇرۇپ،  قــوزغىالڭلىرىنى

ــارهت  ــدىن ئىب ــاكى بهدهل ــۆلهم ۋه ي ــرىلگهن ت ــا بې ــدۇرۇپ قالغانلىقىغ قۇتۇل

بولــۇپ، پۈتــۈنلهي دېگــۈدهك موســكۋانىڭ ئىسكهنجىســىگه چۈشــۈپ قالغــان 

  .مۇنداق قىلمايمۇ ئامالى يوق ئىدى شىسهينىڭ شېڭ
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  قهيهرده ئۇران بار؟

نىــڭ ئهينــى ۋاقىتتىكــى چۈشــهنچه بــويىچه ئالغانــدا، دۇنيا ســتالىن،

ھېسابلىنىدىغان ئاتوم بومبىسـىنى  »ئهڭگۈشتهر«تهقدىرىنى بهلگىلهشتىكى 

 ياساپ چىقىش ئىدىيىسىگه كهلسىمۇ، لېكىن بۇ قورال ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان

ماددا ئـۇران زاپىسـىنىڭ سـوۋېت  رادىئاكتىپلىق ئاساسلىق كهم ئۇچرايدىغان

تېخــى تېپىلمىغــانلىقىنى، موســكۋانىڭ قولىــدا  ئىتتىپــاقى تېررىتورىيىســىده

دهرھـال ئـۇنى ئىـزدهش  بىلگهنـدىن كېـيىن، يوقلـۇقىنىئازراقمۇ ئۇراننىـڭ 

ئـاتوم يـادرو پىالنىنـى  ھهمده قېزىش ھهققىده بۇيرۇق چۈشـۈرگهن بولـۇپ،

 بايلىقلىرىغـا ئېرىشـىش ئهمهلگه ئاشۇرۇش ھهمده كېرهك بولغـان يهر ئاسـتى

 بېرىياغــا ۋالهنتىــنهىشــالر خهلــق كومىسســارى ســوۋېت ئىچكــى ئ ۋهزىپىســى

  .تاپشۇرۇلغان ئىدى

ــداقتا ــار؟ ئۇن ــۇران ب ــاتوم نهده ئ ــر دانه ئ ــۈن زادى  بى ــى ئۈچ بومبىس

بۇ ئۇراننى قانداق ئۇسۇل بىلهن تاۋالپ، ئاخىرىـدا  قانچىلىك ئۇران كېرهك؟

 ئــۇنى قورالغــا ئايالنــدۇرۇش مــۇمكىن؟ دېگهنــدهك يــۈز مىڭلىغــان ســوئالالر

 ئىتتىپــاقى ئۈچــۈن تېخــى ھهل قىلىنمىغــان ھهم ھهل قىلىنىشــىســوۋېت 

بولشـېۋىكالر  لـېكىن، سـوۋېت ئىتتىپـاقى .بىر سىر ئىـدى مۈشكۈلناھايىتى 

 شىســهي شــېڭپارتىيىســى مهركىزىــي كومىتېتىنىــڭ ســتالىن باشــالمچىلىقىدا 

شىنجاڭدا قهلهي كانلىرىنى ئىـزدهش  كېلىشىمى تۈزۈپ، كونسېسسىيهبىلهن 

ــزىش  ــدهۋه قې ــداقتۇر،  ھهققى ــىنى قان ــۇل قىلىش ــارار قوب ــاددىيالق قهلهي  ئ

چـۈنكى، بـۇ بىـر كۆرۈنۈشـتىكى  .ھۆكۈم قىلىش توغرا ئهمهس ئىزدهش دهپ

مۇددىئــا ئهســلىدىن چاررۇســىيه ۋه ســوۋېت  شــهكىل بولــۇپ، ھهقىقىــي

مـول دهپ  ئىتتىپاقى ئالىملىرى تهرىپىـدىن يهر ئاسـتى بـايلىقلىرى ئىنتـايىن

بۇ زېمىندا ئۇران كانلىرىنىـڭ بولۇشـىنىڭ  بولۇنغان ىلىنىپئالدىن ھۆكۈم ق

ئېھتىمـــاللىقى نهزهرگه ئېلىنىـــپ، ئـــۇران قاتـــارلىق كهم ئۇچرايـــدىغان، 

سوۋېت ئىتتىپاقى  .ئىزدهشتىن ئىبارهتتۇر قىممهتلىك يهر ئاستى مىنېرالالرنى
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ـــالىملىرى ـــوگىيه ئ ـــاقى  گېئول ـــوۋېت ئىتتىپ ـــدىكى س ـــتالىن رهھبهرلىكى س

ســى مهركىزىــي كومىتېتىنىــڭ بىۋاســىته ئورۇنالشتۇرۇشــى بىــلهن كومپارتىيى

ئۇران قاتارلىق  كىرىپ، كهڭ كۆلهمده گهئېلىئۇيغۇر يىلىنىڭ بېشىدا –1941

ئهينى ۋاقىتتىكى بۇ . يهر ئاستى بايلىقلىرىنى تهكشۈرۈش خىزمىتى باشلىغان

ــڭ  تهكشۈرۈشــكه قاتناشــقان، كېيىنكــى ۋاقىتالردىكــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنى

ئۆزىنىـڭ  سـوكولوۋ بـورىسئالىمى بولغان ئاكادېمىـك  ئاتاقلىق گېئولوگىيه

ئۇيغـۇر  ۋهتهن ئۇرۇشى باشلىنىشتىن بىـر قـانچه ئـاي ئىلگىـرى يىلى–1941

–1943ئېلىده گېئولوگىيىلىك تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغانلىقى، ئۇنىڭ تـاكى 

ش ھهم يىلىغىچه شىنجاڭدا رهڭلىك مېتالالر ۋه نېفىت مهنبهلىرىنى تهكشـۈرۈ

. گېئولوگىيىلىك سۈرهتكه ئېلىش بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى ئهسلهپ ئۆتكهن

ــالىملىرى  ]13[ ــوگىيه ئ ــۈپ،ســوۋېت گېئول ــا بۆلۈن ــانچه گۇرۇپپىالرغ ــر ق  بى

تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىي ۋه شىمال تهرهپلىـرى، ئالتـاي، پـامىر ۋه قـارار 

ــاكى  ــدا ت ــاغلىق رايونلىرى ــورۇم ت ــىغىچه –1943ق ــڭ بېش ــدىرىپ يىلىنى قى

ئهمهلىيهتـته بـۇ قېتىملىـق تهكشـۈرۈش سـوۋېت . تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغـان

ئۇيغــۇر تــۇپراقلىرى ھهققىــده ئهڭ ئهتراپلىــق ماتېرىيالالرغــا ۋه  ئىتتىپــاقىنى

ئىــگه قىلغــان بولــۇپ، بــۇ ۋاقىتتــا مهيلــى جۇڭگــو، مهيلــى  چۈشــهنچىلهرگه

 ئېكسپېدىتسـىيىچىلىرىنىڭىرىنىـڭ ئهنگلىيه ۋه يـاكى باشـقا ياۋروپـا دۆلهتل

ھــېچ قايسىســى مهزكــۇر ئــۆلكه توغرىســىدا بۇنچىلىــك چۈشــهنچىلهرگه ئىــگه 

  .ئهمهس ئىدى

يىللىرىــدا ســوۋېت ئىتتىپــاقى –1942–1941 ئۇيغــۇر مهنبهلىرىــدىمۇ 

ئالىملىرىنىـــڭ ئۇيغـــۇر ئېلىنىـــڭ كـــۆپلىگهن جايلىرىـــدا گېئولوگىيىلىـــك 

ھهتتا، رۇس تىلىنى . تهكشۈرۈشلهر ئېلىپ بارغانلىقى ھهققىده مهلۇماتالر بار

ــاقلىق ئۇيغــۇر شــائىرى  ــگهن ئات ــۇلالياخشــى بىل –1941مۇتهللىپنىــڭ  لۇتپ

رىلىقتـــا ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى يىلىغىـــچه بولغـــان ئا–1942يىلىـــدىن تـــاكى 

گېئولوگىيه ئالىملىرىغا تهرجىمان بولۇپ، تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدا بىـر 

تهكشۈرۈشــكه قاتناشــقانلىقى ھهققىــده تولۇقســىز مهلۇمــاتالر  يىــل ئهتراپىــدا
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قهشقهردىن قېتىلىـپ، يـول باشـلىغۇچى بولغـان  شۇ تهكشۈرۈشته. مهۋجۇت

مۇتهللىــپ ۋه ئــۇنى ئــۆز ئىچىــگه  .ئهسلىشــىچه، ل يولبهگنىــڭقىرغىــز ئــاق 

ئـايالردا –6يىلـى –1941ئالغان سوۋېت گېئولوگىيه تهكشۈرۈش خادىملىرى 

تاشقورغان، قىزىل تاغ،  تهۋهسىده تهكشۈرۈش ئېلىپ بارىدۇ ھهمده قهشقهر

ــۈپ، خوتهننىــڭ  ياركهنــت، قوشــراپ ــارلىق جــايالردىن ئۆت ــاشقات  يورۇڭق

دېــگهن يهرگىــچه  جايالشــقان قــاراڭغۇ تــاغ ئېقىمىغــادهرياســىنىڭ يــۇقىرى 

ــوگىيه ئهترىتــى  ]14[. بارىــدۇ ــراق، مهزكــۇر ســوۋېت گېئول ئاينىــڭ –10بى

ــپ،  ــدا قايتى ــۈرۈمچىگه –11ئاخىرلىرى ــقهردىن ئ ــدا قهش ــڭ ئاخىرلىرى ئاينى

تۇيۇقســىز قايتىشــنىڭ  يــولبهگكهمۇتهللىــپ دوســتى ئــاق  لۇتپــۇلال .كېتىــدۇ

ــهۋهبىنى چۈشــهندۈرۈپ، بۇنىــڭ ســهۋه  گېرمانىيســىنىڭبىنىڭ گىتلېــر س

سوۋېت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم قوزغىغانلىقى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىكىنـى 

–1942 مۇتهللىپ،. ئهمما، پهرهز قىلىشقا بولىدۇكى، ل. ]15[چۈشهندۈرىدۇ

 شـېڭيىلىنىڭ باشـلىرىدا ئـۈرۈمچىگه قايتىـپ كهلـگهن بولـۇپ، بـۇ چاغـدا 

گومىنداڭ بىلهن ئـاالقه  قارشى تۇرۇپ، بارا سوۋېت ئىتتىپاقىغا–بارا شىسهي

مۇتهللىـپ تهرجىمـانلىق قىلغـان سـوۋېت . ل .ئورنىتىۋاتقان بىر پهيت ئىدى

سـتالىن  ئاشـۇ مهزكـۇر تهكشـۈرۈش پائـالىيىتى ئهمهلىيهتـته گېئولوگلىرىنىڭ

 رادىئـاكتىپلىقبىۋاسىته بۇيرۇق بېرىـپ ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئـۇران قاتـارلىق 

ئاساسىي مهقسهت قىلغان بولۇپ، ئهلـۋهتته، سـوۋېت ماددىالرنى ئىزدهشنى 

رازىلىقىنى ئالغان بۇ تهكشۈرۈشنىڭ تـۈپ  شىسهينىڭ شېڭ ئىتتىپاقى تهرهپ

ـــۇتلهق ـــكۋانىڭ م ـــىتىنىڭ موس ـــي مهقس ـــاش  مهخپى ـــى ياس ـــاتوم بومبىس ئ

مهخپىـي  ئىكهنلىكىنى قهتئىي قىسمىئىستراتېگىيىلىك پىالنىنىڭ مۇھىم بىر 

بايلىقلىرى ۋه نېفىـت مهنبهلىرىنـى ئىـزدهش ھهم  تۇتۇپ، پهقهت يهر ئاستى

. ل ياشــلىق ئــاددىي تهرجىمــان 19تهكشــۈرۈش دهپــال ئاتىغــانلىقى ئۈچــۈن 

ــا  ــۇتهللىپال ئهمهس ھهتت ــېۋىكالر –1938م ــوۋېت بولش ــپ س ــدىن تارتى يىلى

مـۇرىتى بولغـان، ئۆلكىنىـڭ  ئىشهنچلىكپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى، ستالىننىڭ 

ــۈمرانى  ــالىي ھۆك ــېڭئهڭ ئ ــهينىڭمۇ ش ــۈپ  شىس ــنىڭ ت ــۇر تهكشۈرۈش مهزك

 جهنـۇبشـۇ قېـتىم . مهقسىتىنى بىلمهسلىكى تهبىئىي ئهھـۋال بولسـا كېـرهك
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تهرهپته پامىر ئېگىزلىكىنى ئاساسىي تهكشۈرۈش نۇقتىسـى قىلغانـدا سـوۋېت 

ئالىملىرىنىــــڭ ئــــۇران زاپىســــى بهلــــۋېغىنى بايقىغــــانلىقىنى نهزهردىــــن 

ان زاپىسىنى بايقىغاندىن كېيىنال سهپىرىنى ئۇالر ئۇر. قالدۇرۇشقىمۇ بولمايدۇ

چــۈنكى، ســوۋېت . ئاخىرالشــتۇرۇپ، ئــۈرۈمچىگه قايتقــان بولۇشــى مــۇمكىن

ــالىملىرى تاشــقورغان  ئاشــۇيىلــى –1947ئىتتىپــاقى  ــوگىيه ئ ســوۋېت گېئول

بىلهن تۇتاشقان پامىر ئېگىزلىكىنىڭ تاجىكىستان تهۋهسـىدىن زور مىقـداردا 

ھهمـده پـامىر ۋه  هڭ كۆلهمده ئېچىشنى باشلىغانتېپىپ، ئۇنى ك كانىئۇران 

تاغ سىستېمىسى تۇتۇشـۇپ كهتـكهن ئۆزبېكىسـتان، قىرغىزىسـتان ۋه  تهڭرى

ئــۇران زاپاســلىرىنى  يــېقىن بهلۋاغلىرىــدىنگه ئــېلىئۇيغــۇر  قازاقىســتاننىڭمۇ

  ]16[.تاپقان ئىدى

ــوۋېت ــتالىن گهرچه –س ــيىن، س ــدىن كې ــى پارتلىغان ــان ئۇرۇش گېرم

دهســلهپكى بىــر قــانچه ئــايالر ئىچىــده گــاڭگىراپ قالغــان، پۈتــۈن دىققىتــى 

قانداق قىلىپ، گېرمانىيه ئارمىيىسىنىڭ شىددهتلىك ھۇجـۇملىرىنى توسـۇپ 

ـــكۋا،  ـــېلىش ۋه موس ـــرادق ـــي  لېنىنگ ـــارلىق مهركىزى ـــتالىنگراد قات ھهم س

قىلىشـقا قارىتىلغـان بولسـىمۇ، بىـراق شـىنجاڭدا يهر شهھهرلهرنى مـۇداپىئه 

. ئاستى بايلىقلىرىنى ئىزدهش خىزمهتلىرىنى بىراقال بوشاشـتۇرۇپ قويمىغـان

ئۇرۇشــنىڭ دهســلىپىده ســوۋېت ئىتتىپــاقى ھۆكــۈمىتى  ســهۋهب شــۇكى،

تاغلىرىنىــڭ شــهرقىدىكى  ئــۇرالئاساســلىق ئېغىــر ســانائهت بــازىلىرىنى 

زبېكىستان جۇمھۇرىيهتلىرىگه يـۆتكىگهن بولـۇپ، سىبىرىيه، قازاقىستان، ئۆ

. بۇ زاۋۇتالر ھهربىي قورالالرنى ئىشلهپچىقىرىشقا جىددىي كىرىشىپ كهتكهن

يهر ئاستى بايلىقلىرى تېخىمۇ كېـرهك  بۇ مهزگىلده سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن

ــدىن  ــدىنقى ۋاقتى ــنىڭ ئال ــاجهت ئۇرۇش ــان ھ ــياغا بولغ ــام ئهش ــۇپ، خ بول

بـۇ ئـۆلكىنى ئۆزىنىـڭ خـام  شـۇڭا سـتالىننىڭ. تـكهنھهسسىلهپ ئېشىپ كه

ئهشيا ئېھتىياجىنى ھهل قىلىشتىكى ئارقا سهپ خهرىتىسىگه كىرگۈزگهنلىكى 

  .تهبىئىي

يىلىنىـــڭ بېشـــىغا كهلگهنـــده ســـوۋېت ئارمىيىســـى موســـكۋا –1942
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ــكۋانى  ــپ، موس ــۇبىيهتكه ئۇچرىتى ــىنى مهغل ــر ئارمىيىس ــىدا گىتلې بوسۇغىس

، ئۇرۇش ۋهزىيىتىده سوۋېت ئىتتىپاقىغا پايـدىلىق قوغداپ قالغاندىن كېيىن

مانــا شــۇنىڭدىن كېــيىن، ســوۋېت . باشــلىدى ئۆزگىرىشــلهر كۆرۈلۈشــكه

 ئىيـۇن كـۈنى–30شـۇ يىلـى، . ئىتتىپاقى ئاتوم پىالنىنـى جىددىيلهشـتۈردى

گېئولوگىيىلىك تهكشۈرۈش ۋه ئۇران قېزىشنى  دۆلهت مۇداپىئه كومىتېتىنىڭ

 سـېنتهبىر كـۈنى–28ارارى تهستىقالنغان بولسـا، تهشكىللهش ھهققىدىكى ق

ئـۇران «نومۇرلـۇق –2352 مىنىسـتىرلىقىنىڭستالىن دۆلهت مۇداپىئه  يوسىف

ــده ــى تهشــكىللهش ھهققى ــۇيرۇقىنى تهســتىقلىدى  »خىزمىت ــاملىق ب . ]17[ن

 پهنلهر ئاكادېمىيىسى تهركىبىده ئاالھىده مهزكۇر بۇيرۇقتا سوۋېت ئىتتىپاقى

دۆلهت  مولوتـوۋ. ۋ. قـۇرۇش قـارار قىلىنغـان البوراتورىيىسـىئاتوم يادروسى 

ـــۇداپىئه كومىتېتىنىـــڭ  ـــۇق –2542م ـــزىش«نومۇرل ـــۇران قې ـــارارىنى  »ئ ق

  .]18[تهستىقلىغان 

ئــۇران  رازۋېدكىســىيىلــى ئىچىــده ســوۋېت ئىتتىپــاقى تاشــقى –1942

كۆپلىگهن مهخپىـي ئۇچۇرلىرىغـا ئېرىشـىپ  ئهنگىلىيىنىڭمهسىلىسى بويىچه 

ئامېرىكىنىڭ ئاتوم پىالنـى ھهققىـدىكى ئۇچۇرالرمـۇ داۋاملىـق تـۈرده  .تۇردى

تهرىپىـدىن يهتكۈزۈلـۈپ  ئونتېكـورۋو بۇرنـوئىتالىيىلىك سـوۋېت جاسۇسـى 

قاتارلىق مهزكۇر سـوۋېت  ئونتېكورۋو بۇرنوۋه  فۇكىس كالئۇس. ]19[تۇردى 

ــلىرى ــ جاسۇس ــا بى ــا ئامېرىك ــىدا قولغ ــاتوم تېخنىكىس ــڭ ئ لهن ئهنگىلىيىنى

ــى ــا پىالنالرن ــلهر ھهتت ــرىلهش ۋه نهتىجى ــر يېڭــى ئىلگى ــۈرگهن ھهر بى  كهلت

ئورگانلىرىغـا يهتكـۈزۈپ تۇرغـان  رازۋېدكاۋاقتىدا سوۋېت ئىتتىپاقى –ۋاقتى

بولسىمۇ، بىراق بۇ ۋاقىتتا گېرمانىيىنىڭ ئاتوم تېخنىكىسىغا ئائىت ئۇچـۇرالر 

فېۋرالـــدا ســـوۋېت –11يىلـــى –1943ســـتالىن . ]20[مىـــگهنئاساســـهن كهل

ئـــاتوم بومبىســـى ياســـاش «ئىتتىپـــاقى دۆلهت مـــۇداپىئه كومىتېتىنىـــڭ 

نــى تهســتىقلىدى ھهمــده ئاكادېمىــك »ھهققىـدىكى پروگراممىســى ۋه قــارارى

مهخپىــي ئــاتوم ياســاش «يهنــى  »نومۇرلــۇق البوراتــورىيه–2« كۇرچــاتوۋنى

ســوۋېت ئــاتوم . نلىــدىقىلىــپ تهيى قىلىــپ نىــڭ دىرېكتــورى» ئىنســتىتۇتى
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چهتئهللهردىن ئېرىشكهن ئاتوم تېخنىكىسىغا ئائىـت ئۇچـۇرالردىن  ئالىملىرى

بـۇ سـاھهده  پايدىلىنىپ، بۇ ساھهگه جىددىي كىرىشكهن بولسـىمۇ، لـېكىن

سـهۋهب . ]21[ سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئىلگىرىلىشـى ناھـايىتى ئاسـتا بولـدى

ئىتتىپــاقى زېمىنىــدا ئــۇران كــانلىرى تېخــى شــۇكى، بــۇ ۋاقىــتقىچه ســوۋېت 

ئۇران  تېپىلىپ، ئۇران قېزىش باشالنمىغان ھهمده ھۆكۈمهتنىڭ ئىسكىالتىدا

 ده پهقهت بىـر قـانچه كىلـوگرامال»البوراتـورىيهنومۇرلۇق –2«يوق بولۇپ، 

زور مىقــداردا ئۇرانغــا  دېــمهك، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ. ]22[ئــۇران بولغــان

ئهممـا، . وم بومبىسىنى ياسىشى مـۇمكىن ئهمهس ئىـدىئېرىشمهي تۇرۇپ، ئات

، ئامېرىكـــا ۋه گېرمانىيىنىـــڭ ھهممىســـىنىڭ مهلـــۇم ئهنگلىـــيه بـــۇ ۋاقىتتـــا

ــده  ــۇرانلىرىدهرىجى ــار ئ ــلهر  ب ــلىرىدا ئىلگىرىلهش ــڭ ئىش ــۇپ، ئۇالرنى بول

 .داۋامالشماقتا ئىدى

 

  قانداق ئۇچۇرغا ئېرىشتى؟ ئهيتىنگون−ستالىننىڭ قىلىچى

ـــى، ســـابىق ســـوۋېت  ـــاقى ك گ گېنېرال ـــالردا–40ئىتتىپ هت دۆل يىل

ســـوۋېت  )ك گ ب كېيىنكـــى ۋاقىتتىكـــى(بىخهتهرلىـــك كومىسســـارلىقىنىڭ 

ئىتتىپــاقى دۈشــمهنلىرىنى تــازىالش ۋه يــوقىتىش ئوپېراتســىيه تارمىقىنىــڭ 

كېيىنكى ۋاقىتالردا ئـېالن  سۇدپالتوۋنىڭ پاۋل لېيتېنانتمهسئۇلى، گېنېرال 

يىلـى باھـاردا ئۇنىـڭ –1943، قويۇلۇشـىچهقىلغان ئهسلىمىسىده ئوتتۇرىغا 

 نـائۇم مـايورئادىمى گېنېـرال  ئىشهنچلىكستالىننىڭ ئهڭ  يوسىف مۇئاۋىنى،

ــون ــگهن  ئهيتىنگ ــۇس ئهۋهتىل ــىنجاڭغا مهخس ــك . ]23[ش دۆلهت بىخهتهرلى

سـتالىننىڭ  ئهيتىنگـون نائۇم مايورىگېنېرال  ساھهسىنىڭ كۆزگه كۆرۈنگهن

ــويىچه،  ــۇيرۇقى ب ــۆكتهبىر  مېكســىدابىۋاســىته ب ــان ســوۋېت ئ پاناھلىنىۋاتق

ئىنقىالبىنىڭ دهسـلهپكى رهھبهرلىرىـدىن بىـرى، لېنىننىـڭ قوللىغۇچىسـى، 

 تروتسـكىينى لىـۋكونـا رهقىبـى ستالىننىڭ ھوقـۇق تالىشـىش بـويىچه ئهمما 

انلىق قىلغان شهخس بولـۇپ، ئـۇ ئهينـى ئۆلتۈرۈش ئوپېراتسىيىسىگه قوماند

ۋاقىتتىكـــى ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ دۈشـــمهنلىرىنى ئۆلتۈرۈشـــتهك دۆلهت 
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تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىجراچىسى بولۇش بىلهن سوۋېت ئىتتىپـاقى ك 

  .]24[تارىخىدا مۇھىم ئورۇنغا ئېرىشكهن گ ب

ــرال  ــائۇم« ســۇدپالتوۋگېنې ــى شــىنجاڭدىن –1943 ئهيتىنگــون ن يىل

ــــۇھىم  ــــداش م ــــلهن چېگرى ــــاقى بى ــــۇر ســــوۋېت ئىتتىپ ــــارهت مهزك ئىب

ـــتراتېگىيىلىك ـــي ئىس ـــۇھىم ھهربى ـــڭ ئهڭ م ـــۋالى –جاينى ـــىي ئهھ سىياس

 دوكالتىدىنمۇ كـۆپ مـۇھىم ھېسـابلىنىدىغان ئۇچـۇرنى رازۋېدكاھهققىدىكى 

سـتالىنغا  يوسـىفدۆلهت مـۇداپىئه كومىتېتىنىـڭ رهئىسـى  سوۋېت ئىتتىپاقى

سـتالىنغا  ئهيتىنگـون نـائۇم ئۇنـداقتا، .]24[دهپ يازىـدۇ » .ئېلىپ كهلـدى

ــارى ھهققىــدىكى ئېلىــپ  ــگهن ئۇيغــۇر دىي ــۇھىم ۋه كهل ــايىن م مهزكــۇر ئىنت

مهخپىي ئۇچۇر زادى قانداق ئۇچۇر؟ بۇنىڭ ستالىننىڭ ئـاتوم پىالنـى بىـلهن 

. لۇشـى تهبىئىـيمۇناسىۋىتى بارمۇ يـوق؟ دېـگهن سـوئالنىڭ ئوتتۇرىغـا قويۇ

ـــازىرچه  ـــڭگهرچه، ھ ـــۇرنى  ئهيتىنگونننى ـــك ئۇچ ـــداق قىممهتلى زادى قان

ستالىنغا بىۋاسىته يهتكۈزگهنلىكى ھهققىدىكى ئېنىق تارىخىي ئارخىپ تېخى 

. ئېالن قىلىنمىغان بولسىمۇ، بىـراق بـۇ ھهقـته ھهر خىـل پهرهزلهر مهۋجـۇت

ولــوگىيه بــۇ ئۇچۇرنىــڭ ســوۋېت گېئ ئوبۇخــوۋ ۋادىــم رۇس تارىخچىســى

خادىملىرىنىڭ شىنجاڭدا ئۇرۇن كـانىنى بايقىغـانلىقى ھهققىـدىكى مهلۇمـات 

شـۇنداق ئېھتىمـاللىقنى چهتـكه  ئهممـا، .]25[ جهزملهشـتۈرىدۇئىكهنلىكىنى 

دا بىرىنچىــدىن سىياســىي جهھهتــته قېقىشــقا بولمايــدۇكى، ئۇنىــڭ دوكالتىــ

ـــۆلكىگه ـــا ۋه  ئ ـــڭئامېرىك ـــى،  ئهنگىلىيىنى ـــىڭىپ كىرگهنلىك ـــۇ س بولۇپم

قـۇرۇش بىـلهن بىـرگه ئـۈرۈمچى، غۇلجـا ۋه باشـقا  كونسۇلخانا ئامېرىكىنىڭ

جــــايالرنى ھهربىــــي ئىســــتراتېگىيىلىك دائىــــرىگه كىرگــــۈزۈپ، بهزى 

ھۆكۈمىتىنىــڭ بولســا  كهيشــىپائــالىيهتلهرنى ئېلىــپ بارغــانلىقى، جــاڭ 

بــۇ جايغــا ئېلىــپ كىــرىش تاكتىكىســى قوللىنىــپ،  ئامېرىكىنىــڭ تهســىرىنى

كېسىل قـوغالپ چىقىرىـپ، سـوۋېت –سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرىنى ئۈزۈل

ئىتتىپاقىنىـــــڭ ئارقـــــا ســـــېپىگه خاتىرجهمســـــىزلىك پهيـــــدا قىلىشـــــقا 

ــىي ــارهت سىياس ــدىن ئىب ــوۋېت . ئۇچــۇر ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ــدىن س ئىككىنچى
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ۋه ئالتـاي تاغلىرىـدا ئـۇران  گېئولوگلىرىنىڭ تارباغاتاي تاغلىرىنىڭ جهنۇبى

ارلىقى ھهمده ئىلى ۋه ئالتاي تاغلىق رايونلىرىدىن تىتان، ۋولفـرام، زاپىسى ب

ۈمچى رايونىـدىن بولسـا مـول ئـۈر، ئالتۇن ۋه باشقا رهڭلىك مېتال زاپاسلىرى

ۋه كۆمۈر زاپىسى بايقىغانلىقىـدىن ئىبـارهت ھهربىـي سـانائهت بىـلهن نېفىت 

ئهينـى  ڭسـتالىننى، ئوبۇخـوۋ ۋادىـم. مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇر بولۇشى مۇمكىن

دۆلهت بىخهتهرلىــــك  قوماندانلىقىــــدىكى ئهيتىنگوننىــــڭ نــــائۇمۋاقىتتــــا 

ســوۋېت  داش ئهترىتىنىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدائورگىنىنىــڭ مهخســۇس قوغــ

 رازۋېتچىكلىرىنىمــۇگېئولــوگىيه  ى بىــلهن بىــرگه يهنهگېئولــوگىيه ئــالىملىر

ئهۋهتـكهن بولۇشـى مـۇمكىنلىكىنى، بهلكـى  ئۇران ئىزدهشـكه ئېلىگهئۇيغۇر 

مېتـال  رادىئـاكتىپلىقئـۇران قاتـارلىق قىممهتلىـك  ئاشۇئۇنىڭ دوكالتىنىڭ 

  ]26[. زاپاسلىرىنىڭ تېپىلىشىغا مۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىكىنى پهرهز قىلىدۇ

ــلىرى ــوۋېت مۇتهخهسسىس ــلهرده س ــى تهكشۈرۈش ــۇ قېتىمق ــۇر  ش ئۇيغ

قـاي رايونىـدىن ئـۇران مـاددىلىرىنى ئېلىنىڭ ئالتـاي تهۋهسـىدىكى كـۆك تو

گهرچه  مـاددىالر مهنبهلىرىنىـڭ رادىئـاكتىپلىقتاپقانلىقىنى، ئۇران قاتارلىق 

ســاۋۇر تاغلىرىنىــڭ قازاقىســتان تهۋهســىدىكى قىســىملىرىدىمۇ –تارباغاتــاي

كـۆك توقـاي كـان مهنبهلىرىنىـڭ ئهڭ  بارلىقى سـېزىلگهن بولسـىمۇ، لـېكىن

يۇقىرى قاتالمغا جايالشقانلىقى ۋه قېزىشقا ئاسان ئىكهنلىكىنى سـهزگهنلىكى 

  .يېقىن ئېھتىماللىققا

 ئهيتىنگوننىـڭ نـائۇميىلى، –1943بىراق، پهرهز قىلىشقا بولىدۇكى، 

ئالتايدا ئـۇران كـانلىرىنى بايقـاپ، ئـۇنى دهرھـال  سوۋېت گېئولوگلىرىنىڭ

بولىـــدىغانلىق ھهققىـــدىكى ئۇچـــۇرى ســـتالىننى خـــۇش قىلغـــان  قېزىشــقا

چۈنكى، بـۇ ۋاقىتتـا، . ئۇنىڭ خۇشاللىقى غهزهپكه ئايالندى بولسىمۇ، لېكىن

ســتالىندىن تولــۇق يــۈز ئــۆرۈپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ  شىســهي شــېڭ

ئۆلكىدىكى بارلىق تهسىرىگه ۋه پائالىيىتىگه خاتىمه بېرىـپ، ئاشـكارا ھالـدا 

ـــتالىن ب ـــدهس ـــتى ھهم ـــلهن دۈشمهنلهش ـــي ى ـــداڭ مهركىزى ـــۆزىنى گومىن  ئ

ا مهركهز قوشـۇنلىرى ھۆكۈمىتىنىڭ قوينىغا ئېتىـپ، تـۇنجى قېـتىم بـۇ جايغـ

260



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

 يىلىدىن كېيىـنال، 32ېرىپ، پهقهت شىنخهي ئىنقىالبى يۈز ب .يېتىپ كهلدى

بۇ ئۆلكىگه جۇڭخۇا مىنگو مهركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچى يېتىشكه باشلىغان 

ئــاتوم بومبىســى ياســاش ئۈچــۈن جىــددىي ھهرىــكهت قىلىۋاتقــان يهنه بىــر 

قۇدرهتلىك دۆلهت ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ تهسـىرىمۇ يېتىـپ كهلـدى 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئارقا ئىشىكى يېنىغا ئامېرىكا ۋه  كهيشىنىڭجاڭ . ]27[

 ئېلىــپ كىــرىش تاكتىكىســى ســوۋېت ئىتتىپــاقىنى تهســىرىنى ئهنگىلىيىنىــڭ

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا چېگرىســى . خاتىرجهمســىزلهندۈردى

ــى  ــىپ يېڭ ــۈر تاناس ــرىگه تهت ــڭ مهنپهئهتلى ــان، ئۇنى ــۈز بېرىۋاتق ــدا ي يېنى

نىنــى ئهمهلــگه سىياســىي ۋهزىــيهت ســتالىننىڭ ئــاتوم بومبىســى ياســاش پىال

 ئـۇران كـانىنى قېـزىش پىالنىغـا تۇنجى قېتىم بايقىغانئاشۇرۇش جهريانىدا 

  .توسقۇنلۇق قىلدى

 ئىككىنچــى جاھــان ئۇرۇشــى ھهل قىلغــۇچ باســقۇچقا كىرىۋاتقــان،

سوۋېت ئىتتىپاقى سـتالىنگراد ئۇرۇشـىدا ئهمـدىال غهلىـبه قىلغـان بولسـىمۇ، 

ــېكىن ــت  ل ــازىنىش ۋاقى ــبه ق ــتىدىن غهلى ــى ئۈس ــانىيه ئارمىيىس ــى گېرم تېخ

رۇش سـېپىنى جهدۋىلى ئېنىق بولمىغان، ئامېرىكا ۋه ئهنگلىيه ئىككىنچى ئۇ

ــۇفېر «يىللىــق  12تېخــى ئاچمىغــان ئهھــۋال ئاســتىدا ســتالىن ئۆزىنىــڭ   ب

دىن ئايرىلىـپ قېلىشـنى، ئـۆز دۆلهت ) تهسىر دائىرىسىدىكى رايون( »زونى

مهۋجۇتلۇقى بىلهن باغلىنىشلىق بولغان يادرو قورالى پىالنىغا كېرهك بولغان 

چـۈنكى، بـۇ . لىمايتتىبىردىن بىر ئۇران مهنبهسىدىن ئايرىلىپ قېلىشنى خا

مهزگىلده ئۇيغۇر دىيارى ئۇنىڭ بىردىن بىر تاپقان ئۇران مهنبهسـى بولـۇپ، 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىپايان زېمىنلىرىدا تېخى ئۇران كانلىرى بايقالمىغـان 

ئــۇران بولمىســا، ئــاتوم بومبىســىنى  ئۇنــداقتا نــېمه قىلىــش كېــرهك؟. ئىــدى

ۇرۇن ئامېرىكـا ۋه يـاكى گېرمـانىيه بـۇ قانداق ياسايدۇ؟ ئهگهر ئۆزلىرىدىن بـ

قورالغا ئېرىشىۋالسا سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ تهقـدىرى، سـتالىننىڭ تهقـدىرى 

ئالتايدا تاپقـان ئۇرانالرغـا سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئهمهس،  نېمه بولۇپ كېتىدۇ؟

سـتالىن كرېمىـل  ئېرىشىۋالسا قانداق قىلغۇلـۇق؟ ئوڭچىۋاشقابهلكى ئامېرىكا 
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 بوياققــا–ئــازاده ئىشخانىســىدا غاڭزىســىنى شــوراپ، ئۇيــاقتىن  ســارىيىدىكى

ــۈزدى ــر يۈرگ ــۈرۈپ، پىكى ــپ ي ــتا تاشــالپ، مېڭى ــى ئاس ــر قهدهملىرىن . ئېغى

يـول،  ئۇنىـڭ ئۈچـۈن بىـردىن ئۈنۈملـۈك ئۇنداقتا قانـداق قىلىـش كېـرهك؟

ــڭ ــك خهلقلهرنى ــارلىق يهرلى ــۇر قات ــولالپ،  ئۇيغ ــوزغىالڭلىرىنى ق ــېڭق  ش

  .الدۇرۇشتىن ئىبارهتئورنىدىن ق شىسهينى

 

  !يىقىتىش كېرهك شىسهينى شېڭ: چىققان سادا كرېمىلدىن

موسكۋادىن يۈز ئۆرۈش ئـارقىلىق  شىسهي شېڭ يىلى–1943دېمهك،  

بىر مـۇھىم تهسـىر دائىـره –سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ چېگرا سىرتىدىكى بىردىن

بۇ سوۋېت ئىتتىپـاقى ئۈچـۈن . ئايرىپ تاشلىدى كولونىيىسىدىنئاستىدىكى 

ـــدى ـــارلىق ســـوۋېت رهھبهرلىـــرى . ھهر جهھهتـــتىن زهربه بول ســـتالىن قات

ھهمده بۇ يولدا ئاققۇزغان  رالرنىڭ ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنىئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇ

ــۇر  ــگهن مهزك ــگه تىكلى ــش بهدىلى ــان قىلى ــانلىرىنى قۇرب ــهنچلىك«ق  ئىش

ــدىن ــدىن »قونچىقى ــىنى يهپ، ئال ــان دهككىس ــويالپ باقمىغ ــاددىي ۋه  ئ م

يىلىــــدىكى قۇمــــۇل –1931چــــۈنكى،. مهنىــــۋى زهربىــــلهرگه ئۇچرىــــدى

ئىـنقىالب  قوزغىلىڭىنىڭ تهسىرى ئاستىدا پۈتۈن ئۇيغۇر دىيـارىنى قاپلىغـان

نويابىر كۈنى قهشقهرده شـهرقىي –12يىلى، –1933يالقۇنلىرى نهتىجىسىده 

ــ ــالم جۇمھ ــتان ئىس ــدىتۈركىس ــىس قىلىن ــا پهقهت . ۇرىيىتى تهس ــۇ ۋاقىتت ب

ئـۆتكهن  قوزغىالڭچىالرنىـڭ قولىغـا ئۈرۈمچىدىن باشقا جايالرنىڭ ھهممىسـى

ـــۇپ، ـــا، بول ـــى، –1933 ئهمم ـــڭ –4يىل ـــدىكى–12ئاينى ـــىي  كۈنى سىياس

 مـا شىسـهي شـېڭھوقۇقىنى قولغـا ئالغـان  دۇبهنلىكئۆزگىرىشته ئۆلكىنىڭ 

ــپ، جوڭيىــڭ ــۇش  قوشــۇنلىرىنىڭ قورشــاۋىدا قېلى ــران بول ــۈنلهي ۋهي پۈت

ھۆكۈمىتىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىل گىردابىغا كېلىپ قالغاندا، موسكۋانىڭ

قـــولالش قـــارارى بـــويىچه  شىســـهينى شـــېڭئهمهس بهلكـــى مىلىتارىســـت 

كىرىــپ،  چېگــرادىننامــدىكى قىزىــل ئــارمىيه قوشــۇنلىرى  »ئالتايســكىي«

 ھـاكىمىيىتىنى شىسـهي شـېڭقوشۇنلىرىنى تارمار قىلدى ھهمـده  ماجوڭيىڭ
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  .مۇستهھكهملىدى

ئهلــۋهتته، ســوۋېت ئىتتىپــاقى بولشــېۋىكالر پارتىيىســى مهركىزىــي 

قولالش قارارىغا كېلىشىمۇ ئاسانغا چۈشـمىگهن  شىسهينى شېڭكومىتېتىنىڭ 

يهرلىك سوۋېت رهھبهرلىك قاتلىمىدا ئۇيغۇر قاتارلىق  ئهينى ۋاقىتتا بولۇپ،

ئېـــزىلگهن مىللهتلهرنىـــڭ ئـــازادلىق ھهرىكهتلىرىنـــى قـــولالش بىـــلهن 

مهۋجــۇت  ئىككــى خىــل پىكىـر ئېقىمــى ئىبـارهت قولالشــتىن مىلىتارىسـتالرنى

ــان ــىئونال–3 .]28[بولغ ــي  ئىنتېرناتس ــڭ مىللى ــۈرده ئۇيغۇرالرنى ــي ت قهتئى

ئـــازادلىق ھهرىكىتىنـــى قـــولالپ، ئۇالرنىـــڭ مۇســـتهقىل سوتسىيالىســـتىك 

بولسـىمۇ،  مهيدانىنى ئىپادىلىگهن بېرىش ھاكىمىيهت بهرپا قىلىشىغا ياردهم

 لېكىن سوۋېت بولشېۋىكالر پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى ئاخىرقى ھېسـابتا

ـــپ،  شىســـهيگه شـــېڭرىســـت مىلىتا ـــاردهم بېرى ئۇنىـــڭ ھـــاكىمىيىتىنى ي

  .]29[ملهش قارارىنى قوبۇل قىلغان ئىدىمۇستهھكه

 شېڭبولغان ئارىلىقتا  يىلىغىچه–1942يىلىدىن تارتىپ تاكى –1934

پۈتـۈن  سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ھىمايىسـى ھهمـده تهسـىرى ئاسـتىدا شىسهي

ا مىنگـو مهركىزىـي ھۆكۈمىتىنىـڭ ئۆز ئالدىغا ئىداره قىلىپ، جۇڭخۇئۆلكىنى 

. رايوندا ھۆكۈمرانلىق ئورنىتىشى ۋه ھهربىي قوشۇن تۇرغۇزۇشىنى چهكلىدى

يۆلهپ تۇرغۇزغان سـوۋېت ئىتتىپـاقى ھۆكـۈمىتى سىياسـىي،  شىسهينى شېڭ

ئىقتىســادىي ۋه باشــقا جهھهتلهردىــن مهزكــۇر ئــۆلكىنى ئۆزىنىــڭ تهســىر 

تىغـــا ئايالنـــدۇرۇپ، تۈرلـــۈك دائىرىســـى ۋه كونتروللـــۇقى ئاســـتىدىكى نۇق

بىـلهن  شىسـهي شـېڭيىلـى –1940ئىمتىيازالردىن بهھرىمهن بولدى ھهتتـا 

ــۈزگهن  ــق 50ت ــي  يىللى ــىيهمهخپى ــىمى كونسېسس ــىدا كېلىش ــۇر  ئاساس ئۇيغ

ــك ــدا كهڭ كۆلهملى ــپ دىيارى ــۈرۈش ئېلى ــدىرىپ تهكش ــك قى  گېئولوگىيىلى

ـــان ـــرىش نهتىجىســـىده تاپق ـــرام، بې ـــت ھهم باشـــقا ي ۋولف هر ئاســـتى نېفى

گېرمـان ئۇرۇشـىنىڭ –بىراق، سوۋېت. بايلىقلىرىنى قېزىشقا باشلىغان ئىدى

دهســــــلهپكى باســــــقۇچلىرىدا ســــــوۋېت ئىتتىپاقىنىــــــڭ پاجىئهلىــــــك 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ تامــامهن  شىســهي شــېڭمهغلــۇبىيهتلىرىنى كــۆرگهن 
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ئاسـتا ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ، گومىنـداڭ –تۈگهشتى دهپ ھېسابالپ، ئاستا

كهلگهنده  ئايغا–3 يىلى،–1943. ىي ھۆكۈمىتى بىلهن ئاالقه ئورناتتىمهركىز

پۈتۈنلهي نىقابىنى يىرتىـپ تاشـالپ، ئاشـكارا ھالـدا سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىن 

–8 ھهتتا قۇمۇلـدىكى ياردهمگه كهلگهن ھهر كهسىپتىكى بارلىق خادىمالرنى

ئـۈرۈمچى  پولك نامدىكى قىزىل ئارمىيه قوشۇنىنى ئېلىپ چىقىپ كېتىشـنى،

مايتاغـدىكى نېفىتلىكنـى  زاۋۇتىنـى ھهم ئـايروپىالن ياسـاش تۇدوڭخابادىكى

ــۇردى  ــقا ئاش ــۇنى ئىش ــپ، ب ــنى تهلهپ قىلى ــى، . ]30[تاقاش ــېڭقىسقىس  ش

مۇئـــاۋىنى  مولوتوۋنىـــڭســـتالىننىڭ ئاگاھالندۇرۇشـــلىرى ھهتتـــا  شىســـهي

 ،ئۆتكـۈزۈپبىلهن سۆھبهت  شىسهي شېڭئهۋهتىپ، مهخسۇس  دېكانازوفنى

 ئۇنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــىلىق ھهرىكهتلىرىنــى توختىتىشــقا دهۋهت

 ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى ئاشــكارا قوپــال قىلىشــىدىن قهتئىــي نهزهر، ئــۇ

ـــڭ ـــوۋېت ئىتتىپاقىنى ـــۈزۈپ، س ـــهت يۈرگ ـــي سىياس ـــىي ۋه–ھهربى  سىياس

بـۇ ۋاقىتتـا، . ئىقتىسادىي مهنپهئهتلىرىگه قـاتتىق زهربه بېرىشـتىن يانمىـدى

ــاقى ســوۋ ــۇ زهربىلهرنــى  شىســهي شــېڭېت ئىتتىپ تهرىپىــدىن ئۇچرىغــان ب

 گېرمـانىيىگه ئۇنىـڭ بىـرى. ئىككى نۇقتىدىن چۈشىنىش مۇمكىن ئاساسلىقى

 قارشى ئۇرۇشـنىڭ ئهڭ ئېغىـر يىللىرىـدا سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئۈچـۈن مـۇھىم

يهر  ئهھمىيهتلىك ھېسابلىنىدىغان شـىنجاڭدىن ئالىـدىغان نېفىـت قاتـارلىق

ـــ ـــك ئاســـتى ب ـــك، چـــارۋىچىلىق ۋه باشـــقا يهرلى ـــزا ئىگىلى ايلىقلىرى، يې

ئهڭ مۇھىم ئامىـل  يهنه بىرى، يهنى .مهھسۇالتالر مهنبهسىنىڭ ئۈزۈۋېتىلىشى

ئۈچـۈن  قـورالى ياسـاش يىلىغا كهلگهنده ئاتوم–1943 سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

مېتـالالرنى قېـزىش پىالنىنىـڭ  رادىئـاكتىپلىقئىشلىتىدىغان ئۇران قاتارلىق 

مهزكــۇر  .ئىبــارهتتۇر قىلىۋېتىلىشــىدىنتهرىپىــدىن بىتچىــت  شىســهي ېڭشــ

ئهڭ  ئىككى نۇقتا، بولۇپمۇ ئۇران قېزىپ، ئاتوم بومبىسـى ياسـاش سـتالىنغا

ــۈرده ــي ت ــوگلىرى مهخپى ــوۋېت گېئول ــۇپ، س ــرهك بول ــارلىق  كې ــاي قات ئالت

ــۇران كېنىنــى قېــزىش ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا توســقۇنلۇق  جــايالردىن تاپقــان ئ

توسـالغۇالرنى يوقىتىـپ، قىممهتلىـك يهر ئاسـتى بـايلىقىنى ئـۆز  قىلىۋاتقان

ئىختىيارى بويىچه ئېلىشقا توسقۇنلۇق قىلمايدىغان ھهتتا ئۇنى قولاليـدىغان 

264



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

 بىر سىياسىي ئاتموسفېرا ۋه ياكى سىياسىي گهۋده مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇلۇشى

  .كېرهك ئىدى

ىشـىپ، سـوۋېت بىرل بىـلهن كهيشـىۋه جـاڭ  شىسـهي شېڭگهرچه، 

قوپال چارىالرنى ئهمهلگه ئاشۇرسىمۇ، لېكىن،  ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرىدىغان

ـــالىيهتلىرىنى  ـــۆز پائ بـــۇ ئۆلكىـــده ئهمـــدىال كونسۇلخانىســـىنى ئېچىـــپ، ئ

باشلىغان، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يـاپونىيىگه قارشـى ئۇرۇشـقا قاتنىشىشـىنى 

جىــددىي ۋهزىــيهت ئۆلكىــده  قولغــا كهلتۈرۈشــكه تىرىشــىۋاتقان ئامېرىكــا

، ئىتتىپـــاقى بىـــلهن جۇڭگـــو ئارىســـىدا شهكىللىنىشـــىنى ھهمـــده ســـوۋېت

ــوۋېت ئىتتىپــاقى ئارىســىدا ــدىن ئــۆزى بىــلهن س قارشىلىشىشــنىڭ  جۈملى

چۈنكى، مهيلـى ئامېرىكـا، مهيلـى سـوۋېت . كۈچىيىپ كېتىشىنى خالىمايتتى

بىـرىگه ھـاجىتى بـار بولـۇپ، –ھهر ئىككىلىسىنىڭال بىر، ئىتتىپاقى بولسۇن

ــۇالر  ــىزمغائ ــان فاش ــا ئايالنغ ــتىكى ئىتتىپاقچىالرغ ــى كۈرهش ــا . قارش ئامېرىك

ئامېرىكىنىـڭ  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشـى ئۇرۇشـقا قاتنىشـىپ،

تىــنچ ئوكيــان رايونىــدىكى ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــلىرىغا يېنىكلىــك پهيــدا 

ئىككىنچـى  تېـزرهكتىمۇ ئامېرىكىنىڭ قىلىشىنى ئارزۇ قىلسا، سوۋېت ھۆكۈمى

فرونت ئېچىپ، ياۋروپا قۇرۇقلۇقىغا چىقىپ، گېرمانىيه ئارمىيىسىگه قارشـى 

گىتلېر ئارمىيىسـىنى  ئۇرۇشقا قاتنىشىشى، بۇ ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقى زېمىنىدىن تېزرهك قـوغالپ چىقىرىشـىنى ئىلگىرىلىتىشـنى 

ھوقـۇقتىن  تېـزرهك شىسـهينىڭ شېڭۋهبتىن ئامېرىكا شۇ سه. ئۈمىد قىالتتى

  .]31[قېلىشىدا بهلگىلىك رول ئوينىدى 

 ئېھتىياجدىن چىقىش قىلغـان مانا مۇشۇنداق بىر قانچه خىل ئامىل ۋه

 شىسـهينى شـېڭ ]32[ ئاڭلىمىغـان نهسىھىتىنى قايتا–ستالىن ئۆزىنىڭ قايتا

ئورنىدىن يوقىتىپ، يهرلىك مىللهتلهرنىڭ مىللىي ھاكىمىيىتىنى قۇرۇشـتىن 

ئىبارهت ئۆزى ئۈچۈن پايدىلىق يېڭى سىياسىي ئاتموسفېرا يارىتىش قارارىغـا 

شـۇ . مـاي كـۈنى قوبـۇل قىلىنـدى–16يىلى –1943 ئاخىرى بۇ قارار .كهلدى

سـى مهركىزىـي كۈنى كرېمىل سارىيىدا سوۋېت ئىتتىپاقى بولشېۋىكالر پارتىيى
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مهسىلىسى ھهققىده يىغىـن  شىنجاڭ مهخسۇس يورىسىۇبكومىتېتى سىياسىي 

ــاقىردى ــا. چ ــاقى يىغىنغ ــوۋېت ئىتتىپ ــتالىن، س ــالر  س ــى ئىش ــق ئىچك خهل

سـوۋېت ئىتتىپـاقى خهلـق  ،بېرىيا الۋرېنتىن كومىسسارى كومىسسارىياتىنىڭ

ــى ــىنىڭ رهئىس ــارىياتلىرى كېڭىش ــېي كومىسس ــىگىن ئالېكس ــوۋېت ، كوس س

ۋه باشـقا  سۇسـلوۋ مىخائىلئىتتىپاقى مىللهتلىرى ئالىي كېڭىشىنىڭ رهئىسى 

ـــۇقىرى  ـــكي ـــۇپ، رهھـــبهرلهر قاتناشـــقان دهرىجىلى ـــدا  بول مهزكـــۇر يىغىن

  تۆۋهندىكىدهك قارار قوبۇل قىلىندى؛

ــادهم يۈزســىز شىســهي شــېڭ« گهرچه ســوۋېت ، ۋه سهمىمىيهتســىز ئ

 يـاردهملهرنى بهرگهن بولسـىمۇ، لـېكىن كۆپ يىلالردىن بۇيان كـۆپ دۆلىتى

يهنه ســـوۋېت  بهلكـــى، ئـــۇ، بـــۇ يـــاردهملهرنى قهدىـــرلىمهيال قالماســـتىن

 بـۇ سـهۋهبتىن. ئىتتىپاقىغا ئېغىر زىيان ئېلىپ كېلىدىغان ئىشـالرنى قىلـدى

ــېڭ ــهينى ش ــدىغان زۆرۈر شىس ــدىن قالدۇرى ــۆلكه ھاكىمىيىتى ــارىالرنى  ئ چ

ڭ تېررىتورىيىســىده ياشــاۋاتقان شــىنجا بۇنىــڭ ئۈچــۈن. قــوللىنىش كېــرهك

ــــادهملهر ــــدىكىشــــۇنىڭدهك ســــوۋېت  ئ ــــلهت  گراجدانلىقى ــــك مىل يهرلى

بۇالردىن . قۇرۇشنى باشالش ›گۈللىنىش گۇرۇپپىسى مىللىي‹كىشىلىرىدىن 

باشقا يهنه قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋه ئۆزبېكىستانالردا شىنجاڭ ئاھالىسـى 

بــۇ  ھهم تهشــۋىقاتچىالرنىولغــان پائــالىيهت ئېلىــپ بېرىشــى الزىــم ب ئىچىــده

ــانچه  ــر ق ــدىغان بى ــدىرلىرىنى تهييارالي ــى گۇرۇپپىالرنىــڭ كومان مهكتهپلهرن

  .]33[»قۇرۇش

بۇنىڭ  سىياسىي بيۇروسى مهركىزىي كومىتېتى پارتىيىسى بولشېۋىكالر

ئۈچۈن ئۇيغۇر دىيارىدا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبى قوزغـاش، بـۇنى ئهمهلـگه 

ـــۈن ـــۇرۇش ئۈچ ـــك  ئاش ـــۇقىرى دهرىجىلى ـــان ي ـــمى ئاتالغ ـــدا ئىس يۇقىرى

رهھــــبهرلهردىن بىــــر ئاالھىــــده گۇرۇپپــــا قۇرغــــان ھهمــــده كونكرېــــت 

 ر س س سيىلـى ماينىـڭ ئاخىرىـدا –1943 .ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بارغان

دۆلهت  رهھبهرلىكىــده بېرىيانىــڭ كومىسســارىياتىخهلــق ئىچكــى ئىشــالر 

ئورگانلىرىنىــڭ باشــلىقلىرى ھهمــده ئۇيغــۇر ئېلــى  رازۋېــدكابىخهتهرلىــك، 
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يهرلىـك ئىچكـى ئىشـالر،  بىلهن قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىـدىكى

 باشلىقلىرىنىڭ شۇنىڭدهك ئۈرۈمچى، قهشقهر، رازۋېدكاچېگرا قوغداش ھهم 

ــاي غۇلجــا، چــۆچهك، ــارلىق شــهھهرلهردىكى ســوۋېت كونســۇللىرى  ئالت قات

قاتنىشىشـى  خادىملىرىنىـڭ رازۋېدكائورۇنالشتۇرۇلغان ھهمده كونسۇلخانىغا 

بىلهن يىغىن چاقىرىلىپ، كهلگۈسـىده ئۇيغـۇر ئېلىـده ئېلىـپ بېرىلىـدىغان 

يىغىـن . ]34[تهدبىرلىـرى مـۇزاكىره قىلىنـدى –ھهرىكهتنىڭ كونكرېت چاره

خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىغا تهۋه  ر س س س سۈپىتىده خۇالسىسى

ئارقا سهپنى قوغداش ئىشـلىرىغا مهسـئۇل قوشـۇنلىرىنىڭ  قىزىل ئارمىيىنىڭ

خهلـق  ،كهسىپدىشـىۋه ئۇنىڭ  ئېگناروۋ ۋالدىمىر مايورگېنېرال  كوماندىرى

باشقارمىســىنىڭ باشــلىقى –4) ن ك ۋ د( كومىسســارىياتىنىڭئىچكــى ئىشــالر 

يېتهكچىلىكىده بىر ھهرىكهت پىالنـى  الڭفاڭ ئالېكساندىر لېيتېنانتگېنېرال 

ئاالھىــده «مهزكــۇر ئىككــى گېنېرالنىــڭ يېتهكچىلىكىــده . تــۈزۈپ چىقىلــدى

تهســـىس قىلىنـــدى شـــۇنىڭدهك پىـــالن بـــويىچه  »گۇرۇپپىســـى ھهرىـــكهت

ئىتتىپاقـداش جۇمھۇرىيهتلىرىنىـڭ  ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان

ۋه ئالمۇتـا،  ]35[رىغـا كونكرېـت ۋهزىـپىلهر بېرىلـدى بىخهتهرلىك ئورگانلى

تاشكهنت ۋه بىشكهك قاتارلىق شهھهرلهرده قوراللىق ھهرىكهت قىلىـدىغانالر 

شۇنىڭ بىـلهن  .كۇرسى ئېچىلىپ، مهخسۇس ئادهملهر تهربىيىلهندى ئۈچۈن

سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ قهشـقهر، ئالتـاي، غۇلجـا، چـۆچهك  بىر ۋاقىتتـا يهنه

 هرلهرده تۇرىدىغان كونسۇلخانىلىرىدىكى ئاالھىـده خادىمالرغـاقاتارلىق شهھ

تـوپالش  قوزغىسا، مۇۋاپىق ئىكهنلىكـى توغرىسـىدا ئۇچـۇر ئىنقىالبقهيهرده 

ــايالردىكى  ــۆتمهي، ھهر قايســى ج ــۇزۇن ئ ــۇپ، ئ ــرىلگهن بول ۋهزىپىســى بې

كونسۇلخانا خادىملىرى موسكۋاغا دوكالتالر يولالپ، سوۋېت رهھبهرلىرىنىـڭ 

مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتنى باشـاليدىغان ئـورۇننى بېكىتىشـىده مـۇھىم رول 

دوكالتىـدا  مىخايلوۋنىـڭمهسىلهن، ئالتايدىكى سوۋېت كونسـۇلى . ئوينىدى

ــى « ــڭ گۇرۇپپىس ــچىلىقىدىكى قازاقالرنى ــمان باش ــقئوس ــارائىت  قۇاليلى ش

ئېلىپ بېرىشتا  تهييارالش ۋه ئالتايدا قازاقالرنىڭ يېڭى قوزغىلىڭىنى ئاستىدا

ـــــدۇ ـــــۇچ رول ئويناي ـــــىرت يهنه  »ھهل قىلغ ـــــىتىلگهندىن س دهپ كۆرس
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كۈرهشـنىڭ ئالتايدىكى مىللىـي ئـازادلىق  باشقا ئوسماننىڭ گۇرۇپپىسىدىن«

راۋاجلىنىشــى جهريانىــدىكى، ياخشــى ۋهزىــيهت شــارائىتىدا ۋىاليهتنىــڭ زور 

دهپ ھۆكـۈم  ]36[ »كوپ ساندىكى ئاھالىسـى ئۇنىڭغـا قاتنىشىشـى مـۇمكىن

  .قىلىنغان

بولســـا، ئـــازادلىق  شېســـتېرىكوۋقهشـــقهردىكى ســـوۋېت كونســـۇلى 

 بولســــا مۇۋاپىــــق ئهمهســــلىكىنى جهنــــۇبھهرىكىتىنىــــڭ مهركىزىنىــــڭ 

ئـۇ، بۇنىـڭ سـهۋهبىنى چۈشـهندۈرۈپ، . ، دوكـالت سـۇنغانجهزملهشتۈرۈپ

 گهرچه خهلقنىڭ مۇستهملىكىچىلهرگه قاتتىق ئـۆچمهنلىكى بولسـىمۇ، بىـراق

ئۇالرنىــڭ ئىچكــى كــۈچىگه تايىنىــپ، ئاكتىــپ مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى 

بۇنىڭ ئۈچـۈن كېـرهك بولغـان «ئېلىپ بارغىلى بولمايدىغانلىقىنى، چۈنكى 

، ھهر قانــداق بىــر مىللىــي يوقلــۇقىپۈتــۈنلهي  دىي ئىمكانىيهتلهرنىــڭمــاد

ــازادلىق  ــي ئ ــۇمكىنچىلىكى ھهم مىللى ــكىللهش م ــى تهش ــازادلىق ھهرىكىتىن ئ

 ئـابرۇيلۇقرهھبهرلىك قىلىـدىغان كۈچلـۈك،  كۈرهشنى بىرلهشتۈرىدىغان ۋه

ئهممــا، ئۇنىــڭ ئهكســىچه، . ]37[ شــهرھلىگهننــى  »يوقلــۇقىشهخســنىڭ 

ــىمالدىكى ــى  ش ــازادلىق ھهرىكىتىن ــي ئ ــۇللىرى مىللى ــوۋېت كونس ــارلىق س ب

ـــكهن ـــى كۆرسىتىش ـــق ئىكهنلىكىن ـــقا مۇۋاپى ـــوۋېت . باشالش ـــۇمهن، س ئوم

يىلىغىچه داۋامالشـقان كهڭ كۆلهملىـك –1949يىلىدىن –1944 ئىتتىپاقىنىڭ

مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنى باشالش ھهمده ئۇنى قولالش ۋه ياردهم بېرىشى 

قارارىغـا ئاساسـهن  بۇيورىنىـڭمايدىكى سىياسىي –16يىلى –1943ئهنه شۇ 

 ســوۋېت ئىتتىپــاقى رهھبهرلىــك قــاتلىمى تــۈزۈلگهن ئىســتراتېگىيه بولــۇپ،

ئـۆلكه ئاھالىسـىنىڭ ئاساسـىي  ئۆزلىرىنىڭ بۇ پىالنىنـى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـتا

ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه پۈتـــۈنلهي دېگـــۈدهك ئۇيغـــۇرالر ، جايالشـــقان قىســـمى

تاغلىرىنىــڭ جهنــۇبى، جۈملىــدىن قهشــقهرنى مهركهز  ئورۇنالشــقان تهڭــرى

قىلىشنى تاللىماي، ئهكسىچه سوۋېت ئىتتىپاقىغا يېقىن ۋه كـۆپ مىللهتلىـك 

ــان  ــاقى ۋه رۇس مهدهنىيىتىنىــڭ تهســىرىگه ئۇچرىغ ــده ســوۋېت ئىتتىپ ھهم

ئىلــى،  جايالشــقان، خېلــى كــۆپ ســاندا رۇســالر ئولتۇراقالشــقان ئاھــالىلهر

268



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

ئاقسـۇ، خـوتهن  ئهممـا، قهشـقهر،. مۇ ئىلىنى تاللىۋالدىتارباغاتاينى، بولۇپ

ــى ــارلىق تهرهپلهردىك ــىلهر قات ــڭ  كىش ــى ۋه –1934ســوۋېت ئىتتىپاقىنى يىل

 شـــېڭيىلىـــدىكى مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكهتلىرىنـــى باســـتۇرۇپ، –1937

يــاردهم بېرىــپ، خوجــا نىيــاز ھــاجىم، ســابىت دامــولال قاتــارلىق  شىســهيگه

ـــاقلىق ك ـــڭ ئات ـــان ئۇيغۇرالرنى ـــان مىڭلىغ ـــگه ئالغ ـــۆز ئىچى ـــىلىرىنى ئ ىش

 ھاياتىـــدىن ئايرىلىشـــى، مىڭلىغـــان بىگۇنـــاھ ئادهملهرنىـــڭ كىشـــىلهرنىڭ

خانىۋهيران بولغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالمىغانلىقى ئۈچـۈن  تۈرمىلهرگه چۈشۈپ،

 .ۋه يـاكى كهمچىـل ئىـدى ئۇالردا سوۋېت ئىتتىپاقىغـا بولغـان ئىشـهنچ يـوق

بولسـا، سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا ئىشهنمهسـلىك خاھىشـى بىراق، ئىلى تهرهپـته 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــىمالنى قــوزغىالڭ  .ئۇنچىــۋاال ئېغىــر ئهمهس ئىــدى

غۇلجا ۋه  شۇكى، مهركىزى قىلىپ بېكىتىشىگه سهۋهب بولغان يهنه بىر ئامىل

قارشـى يهر ئاســتى ۋه  شىســهيگه شـېڭ ئالتــاي قاتـارلىق جــايالردا، چـۆچهك

تلهر ھهمـده تۈرلـۈك شـهكىلدىكى قارشـىلىق كۆرسىتىشـلهر قوراللىق پائـالىيه

ــاقى بىخهتهرلىــك  ــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپ ــكهن بول ئاللىقاچــان باشــلىنىپ كهت

خادىملىرى بۇ رايوندىكى ئىچكى ۋهزىيهت، مىللهتلهر مۇناسىۋىتى ھهم باشقا 

ئــۇچ ۋىــاليهت ھۆكــۈمىتى . ئهھــۋالالرنى يېقىنــدىن كۆزىتىــپ تۇرغــان ئىــدى

 مـاخمۇتبۆلۈمىده كاتىپ بولـۇپ ئىشـلىگهن سـابىق كاپىتـان ھهربىي ئىشالر 

ئــۇنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان بىــر گۇرۇپپــا غۇلجــا  ئهسلىشــىچه، پارماشــوپنىڭ

يهر ئاســتى تهشــكىالتالرغا  يىلىنىــڭ بېشــىدىال بىــر قــانچه–1943ياشــلىرى 

ئۇيۇشۇپ، پائالىيهت ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، ئـۇالر ئابـدۇكېرىم ئابباسـوف، 

ئۇالرنىـڭ بـۇ . ]38[بولغـان ئاالقىـدهقاتارلىقالر بىلهن زىچ  كىروپزائابدۇلال 

 »ئازادلىق تهشكىالتى«باشچىلىقىدىكى  تۆره ئهلىخان پائالىيىتى ئهمهلىيهتته

 باشالنغان بولۇپ، غۇلجىنىڭ ئۇيغۇر، تاتـار ياشـلىرى ئارىسـىدا دىن بۇرۇن

ئـازادلىق دۈشمهنگه قارشـى كهيپىيـاتالر كۈچىيىـپ كهتـكهن بولـۇپ، ئـۇالر 

–1943يىلىنىــڭ ئــاخىرى، –1942 .يــوللىرىنى ئىزدهشــكه باشــلىغان ئىــدى

قاتـارلىق  قـارىم، مهتنىيـاز ھاجىيوپيىلىنىڭ بېشىدا چۆچهكتىكى ئابلىمىت 

ئالتايــدا . ]39[قارشــى پائــالىيهتلهرنى باشــلىغان شىســهيگه شــېڭئۇيغــۇرالر 
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ھهرىكهتلىـــرى يىلىـــدىن تارتىـــپ قازاقالرنىـــڭ قوراللىـــق –1940بولســـا، 

  .داۋامالشقان ئىدى

 ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ئىچكـــى ئىشـــالر خهلـــق كومىسســـارىياتىنىڭ

بىــلهن گېنېــرال  ئېگنــاروۋ ۋالدىمىــرگېنېــرال  ئورۇنالشتۇرۇشــى بــويىچه

نىڭ  »ھهرىكهت گۇرۇپپىسى «باشچىلىقىدىكى ئاالھىده  الڭفاڭ ئالېكساندىر

دا پائــالىيهتلىرىنى ۋه باشــقا جــايالر خــادىملىرى غۇلجــا، قورغــاس، چــۆچهك

ــۇپ، ــلىغان بول ــۇرى  باش ــىنىڭ دوخت ــوۋېت دوختۇرخانىس ــۇرالردىن س ئۇيغ

 ، رۇسالردىن سـوۋېتيارۇلالبېكوپھاكىم جاپپار  ساالھىيىتى بىلهن يۈرگهن

 ئىگنــاتئهســلى ئىســمى ( بورىســوۋ كونســۇل، مۇئــاۋىن داباشــىنكونســۇلى 

 گــۋاردىيهچىيىلــالردا غۇلجىغــا كېلىــپ ماكانالشــقان ئــاق –20، )ســتېپانكو

، كهڭ سـاي مازھـاروۋباشـلىقى،  شتابرۇسالردىن، كېيىنكى مىللىي ئارمىيه 

 پولكــوۋنىكىتــاش يــول ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى، كېيىنكــى مىللىــي ئــارمىيه 

 پــاۋللېسـكىن ھهمــده كېيىنكـى ئىچكـى ئىشــالر مۇئـاۋىن مىنىسـتىرى  فـاتىي

تۇڭگـانالردىن  ،گـرىبېنكىنلىيه مىنىسـتىرى مهسلىھهتچىسـى ، مـاماسكالىيېۋ

ئۆزبېـك ۋه ، قاتارلىق ئونلىغان رۇسالر، تاتـارالر، ئۇيغـۇرالر لومىيېۋمهنسۇر 

نىــڭ  »ئاالھىــده ھهرىــكهت گۇرۇپپىســى«مهزكــۇر  باشــقىالر تۇڭگــانالر ھهم

  .]40[تاپشۇرۇقلىرى بويىچه ئىش ئېلىپ باردى 

قارارىغا بىنـائهن  بيۇروسىنىڭئهنه شۇ، مهركىزىي كومىتېت سىياسىي 

ئېلىپ بېرىلغان ئورۇنالشتۇرۇشـالر بـويىچه، سـوۋېت ئىتتىپـاقى موڭغـۇلىيه 

ــاتتى ــارلىق ئورن ــلهن ھهمك ــمان بى ــېلىپ، ئوس ــقا س ــى ئىش ــا، . تهرهپن ھهتت

ــۈرده –1943 چويبالســانموڭغــۇلىيه رهھبىــرى  يىلىنىــڭ بېشــىدا مهخپىــي ت

ــق ئالتاي ــڭ قوراللى ــۈپ، ئۇنى ــلهن كۆرۈش ــالم بى ــمان ئىس ــپ، ئوس ــا كېلى غ

ئوسمان . قوزغىلىڭىنى قولاليدىغانلىقى ۋه ياردهم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ياراق يـاردهم –ئىسالم موڭغۇلىيه ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىدىن زور مىقداردا قورال

ــڭ  ــرى ئۇنى ــۇلىيه ۋهكىللى ــده موڭغ ــاقى ھهم ــوۋېت ئىتتىپ ــا س ــدى ھهتت ئال

  ]41[.سىياسىي مهسلىھهتچىلىك قىلدى–ھهرىكهتلىرىگه ھهربىي
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ـــدا –4يىلـــى –1944 ـــدا غۇلجى  12تـــۆره باشـــچىلىقىدا  ئهلىخـــانئاي

مـۇ ئهنه شـۇ  »ئـازادلىق تهشـكىالتى« تېپىـپ قۇرۇلغـان تهركىـبكىشىدىن 

 يارۇلالبېكوۋنىــڭۋه ھــاكىم جاپپــار  بورىســوۋ، مۇئــاۋىن كونســۇل داباشــىن

ئـازادلىق  تۆره قاتارلىق ئهلىخان مۇناسىۋهتلىك بولۇپ،پائالىيهتلىرى بىلهن 

تهشكىالتى ئهزالىرى بىـلهن سـوۋېت ئىتتىپـاقى تهرهپ ۋهكىللىـرى ئارىسـىدا 

كېيىنكـى ، مهزكۇر تهشـكىالتنىڭ ئهزاسـى .بىر قانچه قېتىم سۆھبهت بولغان

مهخســـۇمنىڭ ســـۆزلهپ  ئابـــدۇرهۋۇپ كـــاتىپىۋاقىتلىـــق ھۆكـــۈمهت بـــاش 

ــىچه، ــوۋېت  بېرىش ــڭ س ــرىگه ئۆزلىرىنى ــاقى ۋهكىللى ــوۋېت ئىتتىپ ــۇالر س ئ

ئىتتىپاقىغا ئىشهنمهيدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ بـۇرۇن خوجـا نىيـاز ھـاجىمنى 

 دۇبهنــگه شــېڭ تۇتــۇپ بهرگهنلىكــى، شىســهيگه شــېڭئالــداپ، ئــۇنى 

ـــىپ،  ـــتۇرغانلىقىنى –1937–1933ياردهملىش ـــوزغىالڭنى باس ـــدىكى ق يىلى

ــوۋېت ۋهكىل ــۆزلىگىنىده، س ــرى س ــان، «لى ــا قىلغ ــۇرۇن خات ــز ب ــېڭبى  ش

ئىكهنمىـز، ئهمـدى ئۇنـداق بولمايـدۇ،  ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهن شىسهينىڭ

 يوقىتىشىڭالرغا ھهمده قىزىل موڭغۇلىيىـدهك ۋه گومىنداڭنى شىسهينى شېڭ

، بولىســىلهر يــاردهم بېرىمىــز، بــۇ قېــتىم ســىلهر چوقــۇم ئــازاد بولۇشـىڭالرغا

دهپ ۋهده بهرگهندىن كېـيىن، ئـۇالر  ]42[»هربولىسىلقىزىل موڭغۇلىيىدهك 

ــالىيهت باشــلىغان ئىــكهن ــدائهنه شــۇ  .ئاكتىــپ پائ ــارار  كرېمىل ئېلىنغــان ق

بىـلهن بىـرگه  سـهيفۇلاليېۋسـهيدۇلال  ئالمۇتـا ئهتراپىـدا مهخسـۇس بويىچه،

كىشى نىلقا قوزغىلىڭىنىـڭ  نهچچهفاتىخ باتۇر قاتارلىق ئون  تهربىيىلهنگهن

مهخســۇمنىڭ ئهسلىشــىچه، ئهينــى ۋاقىتتــا  ئابــدۇرهۋۇپ .]43[ئــوقىنى ئــاتتى

  .سوۋېت تهرهپ فاتىخ باتۇرغىمۇ ئۆزلىرىگه ئوخشاش ۋهده بهرگهن ئىكهن

نىلقــا قوزغىلىڭىــدىن تارتىــپ، غۇلجــا  ئومــۇمهن، ســوۋېت ئىتتىپــاقى

ئازاد قىلىش ئۇرۇشلىرىغا ھهر خىـل سـهۋىيىده  كۈرهنى، سۈيدۈڭشهھىرى، 

 جۇمھــۇرىيىتى شــهرقىي تۈركىســتان نويــابىردا–12يىلــى،–1944. قاتناشــتى

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى قۇرۇلۇپ، بىر ھهپتىلهردىن كېيىن، قورغاستا پائـالىيهت 

 ئېگنـاروۋقىلىۋاتقان ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقلىرى گېنېـرال 
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ــرال  ــاڭۋه گېنې ــا يېتىــپ كېلىــپ، الڭف ــۇ ھۆكۈمهتنىــڭ ھهربىــي غۇلجىغ –ب

–2«ئۇالرنىڭ شـهرتلىك نـامى  .تاپشۇرۇۋالدىلىكىنى سىياسىي مهسلىھهتچى

سىياسـىي، دۆلهت –ئۇالر جۇمھۇرىيهتنىڭ كۈندىلىك ھهربىـي بولۇپ، »دوم

سـابىق  .]44[قۇرۇلۇش ھهم باشقا بارلىق ئىشلىرىغا مهسـلىھهتچىلىك قىلـدى

ئـازاد بولسـاقال، دۈشـمهننىڭ « ئىبراھىمىمهخسۇم  ئابدۇرهۋۇپباش كاتىپ 

ــڭ  ــۇ ئىمامالرنى ــز ب ــى، دهپ بى ــاقال مهيل ــدىن قۇتۇلس ــاقولى ــاراپ  ئېغزىغ ق

ئولتۇردۇق، چۈنكى، بىز سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ۋهدىلىـرىگه بهك ئىشـىنىپ 

كهتكهن ئىكهنمىـز، ئهممـا ئۇالرنىـڭ ئاخىرىـدا بىزنـى ئالـداپ، ئۆزىمىزنىـڭ 

دهپ  »؟بىلهيلـــۇقنهدىـــن يېغىمىـــزدا ئۆزىمىزنىـــڭ گۆشـــىنى قورۇشـــىنى 

  ]45[.ھهسرهتلىك خىتاب قىلغان ئىدى

 كرېمىلـداسوۋېت ئىتتىپاقى ئهنه شـۇ سـتالىننىڭ قاتنىشىشـى بىـلهن 

يىلـى –1949ئېلىنغان قارار بـويىچه ئىنقىالبنىـڭ بىرىنچـى كۈنىـدىن تـاكى 

ئۈچ ۋىـاليهت ھۆكـۈمىتى ئـۆز بـايرىقىنى بهش يۇلتۇزلـۇق بايراققـا  ئايدا–10

 مىللىي ئـازادلىق ئىنقىالبىنـى قهدهر بولغان ئالته يىل ئىچىده ئالماشتۇرغانغا

قولالپ  ئىقتىسادىي، مهدهنىيهت ۋه باشقا جهھهتلهردىن، سىياسىي–ھهربىي

بولۇپمـــۇ، مىللىـــي ئـــارمىيىگه كۆرســـهتكهن . ھهم يـــاردهم بېرىـــپ كهلـــدى

ى، ئــۈچ مىللىــي ئارمىيىنىــڭ تهشكىللىنىشــ يــاردهملىرى غــايهت زور بولــۇپ،

فرونــت بــويىچه جهڭ قىلىــپ، گومىنــداڭنى يوقىتىشــىدا مــۇھىم يــاردهم 

دىــن ئــارتۇق  2000دىــن ئــارتۇق ئوفىتســېر  500بــۇ جهريانــدا . كۆرســهتتى

مىللىــي ئــارمىيه ســهپلىرىده ئۇرۇشــقا قاتناشــتى ، ]46[ئهۋهتىلىــپ جهڭچــى

 مىللىـي ئارمىيىنىـڭ يـۇقىرى، ئوتتـۇرا قىسـمىھهمده ئۇالرنىڭ خېلـى كـۆپ 

ـــك د ـــېرلىكهرىجىلى ـــيىلهش  ئوفىتس ـــكهرلهرنى تهربى ـــى، ئهس ۋهزىپىلىرىن

 .ۇردىقتخىزمهتلىرىنى ئا

ئهلۋهتته، بـۇ يـاردهملهر ھهرگىـز بىكارغـا كهلمىـگهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ 

–بهدىلىـــگه ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ئولجـــا ئېلىنغـــان زور ســـاندىكى ئـــالتۇن

. ئهشــياالرنى ئېلىــپ كهتتــى–كۈمۈشــلهرنى ۋه مهلــۇم ســاندىكى مــۇھىم خــام

272



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

ــرىلگهن  ــۆزلىرىگه بې ــۈمىتى ئ ــاليهت ھۆك ــۈچ ۋى ــۇنىڭدهك يهنه ئ ــيش  ھهربى

دورىالر ئۈچـۈن يـۇقىرى باھـادا ھهق –ۋه ئوق  زهمىبهركمىلتىق، ئاپتومات، 

تۆلىگهن بولۇپ، ئاساسلىقى، قوي، كـاال، يـۇڭ، گـۆش، ئاشـلىق قاتـارلىق 

لماشــتۇرۇلۇش ۋاسىتىســى چــارۋىچىلىق ۋه دېھقــانچىلىق مهھســۇالتلىرى ئا

لېكىن، بۇ يهنىال سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم . ]47[قىلىنغان ئىدى

قېزىلغـــان  ئارىشـــاڭدىنپايـــدا، ئالتـــاي ۋه  ھهقىقىـــيپايـــدا بولماســـتىن، 

سـوۋېت ئىتتىپـاقى خهلـق ئىچكـى . ماددىالر ئىدى رادىئاكتىپلىققىممهتلىك 

ئورۇنالشتۇرۇشى بـويىچه ئـازاد  بېرىيانىڭئىشالر كومىسسارىياتىنىڭ رهئىسى 

ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىده كۈچلۈك بىخهتهرلىكنى قوغداش ئوپېراتسىيىلىرىنى 

بىر تهرهپتىن ئـۈچ ۋىاليهتـكه  رازۋېدچىكلىرىئېلىپ بارغان بولۇپ، سوۋېت 

ـــپ، ســـوۋېت  ـــڭ ســـىڭىپ كىرى ـــداڭ ھهم باشـــقا دۆلهت كۈچلىرىنى گومىن

قىلىشـقا قارشـى تۇرسـا،  رازۋېدكا كهتلىرىنىھهرىئىتتىپاقىنىڭ بۇ يهردىكى 

، ئىلغـار يـۇقىرى رهھبهرلىـرى ئىـنقىالبيهنه بىر تهرهپتىن مىللىـي ئـازادلىق 

قاتالم كىشىلىرى ھهمده ھهربىي قوماندانالرنى كۆزىتىپ، ئۇالردىكى سوۋېت 

ئىلگىرى كېيىن، ن ك . ]48[ئىتتىپاقىغا قارشى كهيپىياتالرغا دىققهت قىالتتى

ــارىياتىخه( ۋ د  ــالر كومىسس ــى ئىش ــق ئىچك ــك  )ل ــۇقىرى دهرىجىلى ــڭ ي نى

ـــېرلىرىدىن  ـــىنجاڭدا –40–30ئوفىتس ـــۇبىي ش ـــىمالىي ۋه جهن ـــالردا ش يىل

، )سـتېپانكو ئىگنـات(  بورىسـوۋئۇنۋانىـدىكى  پولكوۋنىكپائالىيهت قىلغان 

ــك ــپىي  پودپولكوۋنى ــدىكى كهس ــدچىكالرئۇنۋانى ــۋان، رازۋې ــوۋىچ ئى  ئىۋان

 مۇزىپـوۋ گابىت، )زاكىر تۆره(  ساۋېن، پېتىر )ئىسكهندهر ئهپهندى( ئىۋانوۋ

ۋه باشـقىالرمۇ مـۇھىم  پروكوپىيـۇ، )مهمهدوف ئېلـىئهپهندى ۋه ياكى  ئېلى( 

ــى  ــۈردى بهجــاۋهزىپىلهرن ــۇر –20. كهلت ــارهن ئۇيغ ــن ئېتىب ــېلىيىلالردى  گهئ

كه كېلىپ يهرلهشكهن بولسىمۇ، ئهمما سـوۋېت ن ك ۋ د ئورگىنىغـا ئىشلهشـ

ــاق  ــلى ئ ــلىغان ئهس ــڭباش ــېرلىرىدىن  گۋاردىيىچىلهرنى ــورگىيئوفىتس  گېئ

ۋه باشـــقىالرمۇ يـــۇقىرى  گـــرېبىنكىن، موگۇتنـــوۋ، مازھـــاروۋ، پـــالىنوۋ

ئاالھىـده «باشـچىلىقىدىكى  ئېگنـاروۋخىزمهتلهرنى قولغـا ئېلىـپ، گېنېـرال 

ــى ــكهت گۇرۇپپىس ــيىن  »ھهرى ــا–2ۋه كې ــۇندى دومغ ــىته بويس . ]49[بىۋاس

273



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

ــى  ــدى يهن ــكهندهر ئهپهن ــدىن ئىس ــك خادىملىرى ــوۋېت بىخهتهرلى ــۋانس  ئى

ئهپهنـدى  ئېلىۋه  ساۋىن پېتربىلهن زاكىر ئهپهندى يهنى  ئىۋانوۋ ئىۋانوۋىچ

تـورىنى ئېلىـپ  ئهلىخـانئىسىملىك بۇ مۇھىم جاسۇس  مۇزىپوۋ گابىتيهنى 

يېقىنــدا پــاش بولغــان ئــارخىپالر ۋه . ئورۇندىــدى ئوپېراتسىيىســىنىكېــتىش 

ــۈم باشــلىقى  ــادده ئوپېراتســىيه بۆل ــۆز  ســۇدپالتوۋســابىق ك گ ب پهۋقۇلئ ئ

ئـادىمى  ئىشهنچلىكئۆلتۈرگهن ستالىننىڭ ئهڭ  تروتسكىينى«ئهسلىمىسىده 

يىل يهنه بىر قېتىم ئۈچ ۋىاليهت تهۋهسىگه مهخپىي –1946 ئهيتىنگون نائۇم

ـــ ـــپ، ئۇيغ ـــىگه ئهۋهتىلى ـــوقىتىش ئوپېراتسىيىس ـــى ي ۇر مىللهتپهرۋهرلىرىن

قوماندانلىق قىلىپ، ۋهزىپىنى تولۇق ئورۇنداپ، ئۇيغۇر مىللهتپهرۋهرلىرىنى 

دهپ يازغـان بولـۇپ، رۇس  ]50[ »تولۇق مهغلۇپ قىلىپ، ۋهتىنىگه قايتقان

كهلتـۈرگهن بـۇ  بهجـائۆلتۈرۈش ئوپېراتسىيىسىنى  تروتسكىينىتارىخچىلىرى 

قاتـارلىقالرنىمۇ  مۇنونوپ ئىسھاقبهگ، هلكى ئهخمهتجان قاسىمىشهخسنىڭ ب

ئهممـا . ئۆلتۈرۈش ئوپېراتسىيىسىنى ئىشقا ئاشۇرغان بولۇشىنى پهرهز قىلماقتا

  .بۇ ھهقته تېخى يېتهرلىك ئارخىپ ئاساسىدىكى پاكىت يوق

ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغـۇر دىيارىـدا قىلىنىـدىغان ھهرىكهتنىـڭ سىياسـىي 

 سـېكرېتارىرهھبهرلىك ۋهزىپىسى ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسـىنىڭ بىرىنچـى 

تهشـۋىقات  يۈسـۈپوۋ، ئوسـمان ]51[تاپشۇرۇلغان بولۇپ  يۈسۈپوۋقائوسمان 

ــده  ــلىرىغا ھهم ــىۋهتلىك –1949–1944ئىش ــكه مۇناس ــۈچ ۋىاليهت ــرى ئ يىللى

يىلـى –1947ئـۇ ، ىك مىللهت خادىملىرىنى ئهۋهتىشكه مهسـئۇل بولغـانيهرل

ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرلىرىدىن كېلىپ چىققان، كېيىنكى ئۆزبېكىسـتان رادىئـو 

ــان – ــاۋىن رهئىســى بولغ ــۋىزىيه ئىدارىســىنىڭ مۇئ خــۇدابهردى  خــېلهمتېلې

. ]52[كىشـىنى ئـۆزى قوبـۇل قىلىـپ، ئىلىغـا ئهۋهتـكهن ئىـدى  13قاتارلىق 

تۆرىنى ئېلىپ كېـتىش  ئهلىخانئايدا –6يىلى –1946يهنه  يۈسۈپوۋمان ئوس

 رازۋېــدچىكلىرىتــۆره ســوۋېت  ئهلىخــانئىشــىغىمۇ مۇناســىۋهتلىك بولــۇپ، 

ئۇنىڭ  يۈسۈپوۋتهرىپىدىن تاشكهنتكه ئېلىپ كېتىلگهندىن كېيىن، ئوسمان 

قـازاق «بـويىچه  ئۇيۇشتۇرۇشىئۇنىڭ . ]53[بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ تۇرغان
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قىلىنىــپ، ئۇيغــۇر  نهشــر ژۇرنــالالرقاتــارلىق  »شــهرق ھهقىقىتــى«، »ئېلــى

  .كىرگۈزۈلۈپ تۇرغان ئىدى گهئېلى

ماي كۈنى كرېمىل سـارىيىدا ئېچىلغـان –16يىلى، –1943، قىسقىسى

ئـايالردا نىلقـا –10–8يىلـى، –1944يىغىن قارارى ئهمهلىيلىشىپ، ئـاخىرى 

نويـابىر –7كـېڭهيگهن ھهمـده شـۇ يىلـى،  غهلىبىسـېرىقوزغىلىڭى پـارتالپ 

كـــۈنى غۇلجـــا قـــوزغىلىڭى پـــارتالپ، جۇمھـــۇرىيهت ۋاقىتلىـــق ھۆكـــۈمىتى 

ـــان،  ـــى، –1944قۇرۇلغ ـــىدا –9يىل ـــڭ بېش ـــېڭئاينى ـــهي ش ـــۆلكه  شىس ئ

كهتكهن بولسـىمۇ، لـېكىن موسـكۋا  چوڭچىڭغاھاكىمىيىتىدىن قالدۇرۇلۇپ، 

ت شــۇكى، ئۇنىــڭ بــۇ يهردىكــى ھهقىــقه. بۇنىــڭ بىــلهن توختــاپ قالمىــدى

يوقىتىش پىالنى ئهمهلگه ئاشقان بولسىمۇ، بىراق ستالىننىڭ ئهسـلى  شېڭنى

مهقسىتى بولغان ئالتايدىكى ئۇران كانلىرىنى ئهركىن قېـزىش پىالنـى تېخـى 

ــا  ــى رېئاللىقق ــى تېخ ــاش غايىس ــى ياس ــاتوم بومبىس ــمىغان، ئ ــگه ئاش ئهمهل

غاتـاي ۋه ئالتـاي ئـازاد بۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈن ئىلـى، تاربا. ئايالنمىغان ئىدى

قىلىنىپ، ماناس دهرياسى ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتى بىلهن شىنجاڭ ئۆلكىلىـك 

سىياسـىي چېگـرا قىلىنىـپ، –ھۆكۈمهت ئوتتۇرىسىدىكى مهمۇرىي ۋه ھهربىـي

كېســىل –گومىنــداڭ ھــاكىمىيىتى بــۇ ئــۈچ ۋىــاليهت تهۋهســىدىن ئــۈزۈل

ۋه كۆكتوقايــدىكى كــانالردىن ئــاتوم  ئارىشــاڭتازىلىنىــپ، خــاتىرجهم ھالــدا 

ۋولفـرام ھهم باشـقا قىممهتلىـك يهر ئاسـتى ، پىالنىغا كېـرهك بولغـان ئـۇران

سـتالىن ئـاخىرى . بايلىقلىرىنى قېزىش ئىمكانىيىتى يارىتىلىشى كېرهك ئىدى

ـــى  ـــاغىال ئهمهس، بهلك ـــىيمۇددىئ ـــادىي  سىياس ـــده ئىقتىس ـــا ھهم مۇددىئ

 پـېچكىالرۇر خهلقى شـاھمات تاختىسـىدىكى بىچاره ئۇيغ. مۇددىئاغىمۇ يهتتى

  .كهبى ستالىننىڭ قۇربانلىرىغا ئايالندى

  

  ۋه غۇلجا ناگاساكى

ئىلى ئىنقىالبىنى قوزغـاش ۋه مهزكـۇر ئىـنقىالب  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
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يىلىنىنىــڭ –1949نهتىجىســىده قۇرۇلغــان مۇســتهقىل ھاكىمىيهتنىــڭ تــاكى 

ــدىن  ــداڭ ھۆكۈمىتى ــاخىرىغىچه گومىن ــۇپ ئ ــۇت بول ــدا مهۋج ــنا ھال مۇستهس

تۇرۇشىنى قوللىشىدىكى كۆپ تهرهپلىمىلىك ئامىلالر قاتارىدىكى ئهڭ مـۇھىم 

ــلهن  ــى بى ــاش ئىستراتېگىيىس ــى ياس ــاتوم بومبىس ــكۋانىڭ ئ ــڭ موس ئامىلنى

باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدىغان بىر قانچه مهسىلىلهر قاتارىـدا، 

يــاپونىيىگه قارشــى  نكــى گېرمــانىيه ھهميالتــا كېلىشــىمى ۋه ئۇنىڭــدىن كېيى

ئهگهرده، . ئـــۇرۇش جهريانىـــدىكى ئهھۋالالرنىمـــۇ كۆرســـىتىش مـــۇمكىن

ئـارقىلىق  ئورنىدىن قالـدۇرۇش شىسهينى شېڭستالىننىڭ مهقسىتى پهقهتال 

قايتىــدىن  ئۆزىنىــڭ ئۆلكىــدىكى جۇغراپىيىــۋى سىياســىي ئىمتىيــازلىرىنى

ازادلىق ئىنقىالبقـا يـاردهم بېرىشـى مىللىي ئـ تىكلهش دهپ قارىغاندا، ئۇنىڭ

ـــى –1945 ـــدىكى–11–6يىل ـــتالىن،  فېۋرال ـــتس ـــرچىلالرھهم  رۇزۋېل  چې

ئارىسىدىكى يالتا سـۆھبىتى ھهم يالتـا كېلىشـىمىده ئېرىشـكهن نهتىجىلىـرى 

–14 يىلـى–1945 ھېچ بولمىغاندىمۇ،. كېرهك ئىدى بىلهن توختاپ قېلىشى

 »جۇڭگـو دوسـتلۇق شهرتنامىسـى–سـوۋېت«يالتا روھى بـويىچه  ئاۋغۇستتا

 ئهنه شـۇ چۈنكى، ستالىن. بىلهن خۇالسىلىنىشى الزىم ئىدى تۈزۈلۈشى نىڭ

يالتا كېلىشىمىدىن كېيىن ئىزچىل تۈرده سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ شـىنجاڭدىن 

زېمىن تهلىپى يوقلـۇقى ۋه بۇنىـڭ جۇڭگونىـڭ ئىچكـى ئىشـى ئىكهنلىكىنـى 

 داق بولۇشـىغا قارىمـاي، سـتالىنئهممـا، ئۇنـ .]54[ئېتىراپ قىلىپ كهلـگهن

بۇنىڭدىكى . گه داۋاملىق ياردهم بهردى»شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى«

ــۇمكىنكى،  ــا قويــۇش م ــده شــۇنداق پهرهزنــى ئوتتۇرىغ تــۈپ ســهۋهب ھهققى

ــدىن ــۈنكى، بىرىنچى ــىمىده چ ــا كېلىش ــتالىن يالت ــىدىن –2 س ــا ئۇرۇش دۇني

تېگىشلىك ئىمتىيـازىنى قولغـا كېيىنكى دۇنيا تهرتىپىنى تهڭشهشته ئۆزىنىڭ 

ئـۇنى تېخـى ئهمهلىـيهتكه ئاشـۇرمىغان ھهمـده  كهلتۈرگهن بولسىمۇ، لـېكىن

ــالهت ــۇق كاپ ــدى تول ــا ئى ــدىن. ئاســتىغا ئالمىغ ــپ  ئىككىنچى كهســكىن قىلى

ئاتوم بومبىسى ئۈچـۈن كېـرهك بولغـان ئـۇران  ئېيتىشقا بولىدۇكى، ئۇ تېخى

ى جايالشـقان تارباغاتـاي، ئالتـاي قاتارلىق يهر ئاسـتى بـايلىقلىرى مهنبهلىـر

سـوۋېت  .رايونىدىن گومىنداڭ قوشۇنلىرىنى تولۇق تازىالپ بواللمىغان ئىدى
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، داۋامالشـتۇرۇۋاتقانئىتتىپاقى ئهنه شۇ مهقسهتلىرىنى رېئاللىققا ئاشۇرۇشنى 

ــۇرا ــلهن ئوتت ــىددهت بى ــارمىيه ش ــي ئ ــلهرده جهڭ ، مىللى ــىمالىي يۆنىلىش ش

 پودستامئىيۇلدىكى –24يىلى، –1945، غرا كهلگهنقىلىۋاتقان پهيتلهرگه تو

ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ئۆزىنىــڭ تــۇنجى ئــاتوم  يىغىنــى مهزگىلىــده

 تـرۇمېنپرېزىـدېنتى  يىغىنىـدا ئامېرىكـا پوتسـدام. بومبىسىنى سىناق قىلدى

بولمىغانـدهك  ستالىنغا بۇ خهۋهرنى ئېيتقانـدا، سـتالىن خـۇددى ھـېچ ئىـش

ــــېكىن ــــۈپ قويســــىمۇ، ل ــــومبىنى ياساشــــقا  كۈل ــــداق ب ــــۇ مۇن ئۆزىنىڭم

  .]55[.تىرىشىۋاتقانلىقىنى چاندۇرمىدى

سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ گېرمانىيىـدىن قولغـا  چۈنكى، ئهينى ۋاقىتتـا،

 چۈشۈرگهن ئۇران زاپاسلىرى ئۇنىڭ ئاتوم پىالنىدىن تولىمۇ يىراقتا بولـۇپ،

كــانلىرى پهقهت بــۇ ئــۇران  ئىــدى، موھتــاجئــۇ يهنىــال زور مىقــداردا ئۇرانغــا 

ئامېرىكـا  كـۈنى–6ئاينىـڭ –8يىلـى –1945. شىنجاڭ ئۆلكىسىدىال بار ئىدى

ئــاتوم بومبىســى تاشــلىغان كۈننىــڭ ئهتىســى ســتالىن ســوۋېت  خىروشــىماغا

–9ئارمىيىسىنىڭ ياپونىيىگه قارشى مانجۇرىيىدىكى پۈتۈن سـهپلهر بـويىچه 

شــۇ كــۈنى يهنه . ئاۋغۇســت كــۈنى ھۇجــۇم باشــالش بــۇيرۇقىنى ئىمزالىــدى

ئاۋغۇسـت كـۈنى بولسـا، –14 .ئاتوم بومبىسى تاشـلىدى ناگاسىكىغائامېرىكا 

ياپونىيه ھۆكۈمىتى رادىئو ئارقىلىق تهسلىم بولغانلىقىنى جاكارلىغـان كـۈنى 

ئىمزاالنـدى ھهمـده  »جۇڭگـو دوسـتلۇق شهرتنامىسـى–سـوۋېت «موسكۋادا 

بىــر ھهپــته ئىچىــده ســوۋېت ئىتتىپــاقى قوشــۇنلىرى پۈتــۈن  قىســقىغىنه

 ئاساسهن ئىشـغال قىلىـش بىـلهن مانجۇرىيىنى ھهمده كورىيه يېرىم ئارىلىنى

ياپونىيه ئارمىيىسىنى پۈتۈنلهي گۇمران قىلىنىپ، ئىككىنچى دۇنيـا ئۇرۇشـى 

ىغــا ئوتتۇر پۈتــۈنلهي ئاخىرالشــتۇرۇلغان ھهمــده موســكۋا يالتــا كېلىشــىمىده

ئـاتوم  قويغان ئىمتىيازلىرىنى تولۇق كاپالهتكه ئىگه قىلغان بولسىمۇ، بىـراق

ئهمهلىيهت ئارقىلىق تونۇپ  بومبىسىنىڭ ھهقىقهتهن قىرىش كۈچى بارلىقىنى

ــاتوم دۆلىتــى –دۇنيــادىكى بىــردىن ئامېرىكىنىــڭ شــۇنىڭدهك يهتتــى بىــر ئ

ســۈپىتىده قهد كۆتۈرۈشــنى ئــۆزىگه نىســبهتهن يېڭــى تهھــدىت ھېســابالپ، 
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ئاتوم بومبىسـى ياسـاش سـۈرىتىنى ئهڭ يـۇقىرى سـۈرهتته تېزلىتىشـنى قـارار 

  .]56[قىلدى

دۆلهت  ئاۋغۇسـت كـۈنى سـتالىن–20يىلـى –1945بۇ ئېھتىياج بىلهن 

هسـتىقالپ، يېڭـى ئـاتوم نومۇرلـۇق قـارارىنى ت–9887 مۇداپىئه كومىتېتىنىڭ

مهتلهرگه رهھبهرلىـك قىلىـش ئومۇمىي خىز. پىالنى قۇرۇلمىسى قۇرۇپ چىقتى

دهپ  »ئاتوم سىياسىي بيۇروسى« ئاالھىده كومىتېت قۇرغان بولۇپ،ئۈچۈن 

تهيىنلىنىـپ، تهركىـبىگه  بېرىيـامهزكۇر كومىتېتنىـڭ رهئىسـلىكىگه  ئاتالغان

ـــالىملىرى  ـــاتوم ئ ســـتالىن قاتـــارلىق مـــۇھىم رهھـــبهرلهر ۋه بىـــر قىســـىم ئ

ئهلـۋهتته، بـۇ چاغـدا گهرچه سـوۋېت ئىتتىپـاقى گېرمـانىيىنى  .كىرگۈزۈلدى

گېرمانىيىنىـڭ بىـر  يوقىتىش بىلهن كۆپلىگهن گېرمان ئاتوم ئـالىملىرى ھهم

پىالنـى ئۈچـۈن ئىشـلهتكهن  قىسىم ئۇران زاپاسـلىرىنى ئېلىـپ كېتىـپ، ئـۆز

بولسىمۇ، بىراق ئۇران زاپىسى شۇنىڭدهك تېخنىكـا كـۈچى يهنىـال يېتهرلىـك 

ئۇران قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىش مـۇھىم  ئهنه شۇنىڭ ئۈچۈن. ئهمهس ئىدى

كهڭ كۆلهمـده «نومۇرلـۇق قـاراردا –9887مهزكـۇر . كۈن تهرتىپكه قويۇلـدى

وۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇران خام س تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، گېئولوگىيىلىك

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تېشىدىكى ئۇران مهنبهلىرىنى  ئهشيا بازىسىنى قۇرۇش

ــده ــكىللهش ھهم ــانائىتىنى تهش ــۇران س ــلىتىش، ئ ــاتوم  ئىش ــائ  ئېنېرگېتىك

ــــاتوم بومبىســــى ياســــاپ چىقىــــش دهپ  »ئهســــلىھهلهرنى قــــۇرۇش ۋه ئ

خهلــق ئىچكــى ئىشــالر كومىسســارىياتى  بــۇ قــارار بــويىچه .]57[بېكىــتىلگهن

ئىجرا قىلىش ئورگىنى قـۇرۇپ، ئـاتوم ساھهسـىگه ئائىـت مهخپىـي  قارمىقىدا

تـۈرمىگه تاشـالنغان  سـانائهت ئورگـانلىرى قـۇرۇپ چىقىـپ، بـۇالردا كان ۋه

دهپ ئاتالغـان بولـۇپ،  »گـۇالگىئـاتوم «بۇ ئادهتته . ئادهملهرنى ئىشلهتتى

  .]58[جىنايهتچى ئىشلىگهن ئىكهن 700 ندامهزكۇر ساھهده ئهڭ كۆپ بولغا

رهھبهرلىـرى بىـلهن  ئهنگلىـيهئهنه شۇ قارار بويىچه ستالىن ئامېرىكا، 

ســۈپىتىده قوبــۇل  قىســمىيالتــا كېلىشــىمىنىڭ بىــر  بىــرلىكته ئىمــزا قويغــان

ــان ــويىچه قىلغ ــارار ب ــلهن–14 ق ــو بى ــۈنى جۇڭگ ــتلۇق « ئاۋغۇســت ك دوس
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ــده »كېلىشــىمى ــى تهســتىقلىغان ھهم ــڭ  جاڭكهيشــى ن ــۈمىتىگه ئۆزىنى ھۆك

شــىنجاڭدىكى قــوزغىالڭچىالرنى قوللىماســلىق ھهققىــده ۋهده بهرگهنلىكىــگه 

–1945 قارىماي، يهنىال مىللىي ئارمىيىنىڭ داۋاملىق تۈرده ھۇجۇم قوزغاپ،

 شـىخونىسېنتهبىر كـۈنى جىـڭ ۋه –16سېنتهبىر كۈنى ئالتاينى، –9يىلى، 

ربىي قىرغىقىغا يېتىپ كېلىشىگىچه يـول ئازاد قىلىپ، ماناس دهرياسىنىڭ غه

نهپهر قىزىـل  500دىن ئارتۇق قىزىـل ئـارمىيه جهڭچىسـى ۋه  2000. قويدى

ـــڭ ـــي ئارمىيىنى ـــېرى مىللى ـــارمىيه ئوفىتس ـــىته  ئ ـــلىرىغا بىۋاس ـــۇ ئۇرۇش ب

تارباغاتاي ۋه ئالتايدىن ئىبـارهت ئـۈچ ، بۇ ۋاقىتتا ئىلى .]59[قاتناشتۇرۇلدى

 ھهم كـــۆك توقايـــدىكى ئارىشـــاڭۋىـــاليهت تولـــۇق ئـــازاد بولـــۇش بىـــلهن 

شـارائىتى يارىتىلغـان بولـۇپ،  مهنبهلىرىنـى ئـېچىش مېتـالالر رادىئاكتىپلىق

ستالىن ئهنه شۇنىڭدىن كېيىنال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي تېخنىكا، خام 

شــهرقىي  هھهتلهردىــن قوللىشــى ئاســتىدىكىئهشــيا ھهم كــادىر ۋه باشــقا ج

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مىللىي ئارمىيىسىنىڭ ھۇجۇم قىلىشـىنى توختىتىـپ 

قويدى ھهمده جۇمھـۇرىيهت ھۆكـۈمىتىنى گومىنـداڭ بىـلهن بېـتىم تۈزۈشـكه 

ـــداڭ ـــڭ گومىن ـــلهن ئۆزىنى ھۆكـــۈمىتىگه بهرگهن ۋهدىســـىنى  قىســـتاش بى

ــهتتى ــۆھبهت . كۆرس ــراق، س ــ 10بى ــا س ــۇنىڭدهكئايغ ــدىن  وزۇلدى ش ئارقى

ئـــايغىچه بىرلهشـــمه ھۆكـــۈمهت –8يىلـــى –1947ئايـــدىن –7يىلـــى –1946

بۇ ھۆكۈمىتىمۇ بۇزۇلۇپ ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق ئىلـى  .مهۋجۇت بولدى

يىلـى –1949رهھبهرلىرى غۇلجىغا قايتىپ كېتىـپ، مانـاس چېگرىسـى تـاكى 

يىل جهريانىدا  5ه شۇ قىسقىسى ئهن. ئايغا قهدهر مهۋجۇت بولۇپ تۇردى–11

گومىنداڭ ئارمىيىسى ۋه ھۆكۈمىتى سوۋېت تهسىرى ئاستىدىكى مهزكـۇر ئـۈچ 

مهزكــۇر رايــون مۇســتهقىل ھالــدا  ۋىــاليهت تهۋهســىگه كىــرهلمىگهن بولــۇپ،

ــىنى  ــۇران قېزىش ــڭ ئ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــپ، س ــداره قىلى ــۆزى ئى ــۆزىنى ئ ئ

  . كاپالهتكه ئىگه قىلدى

خۇالسه چىقىرىش مۇمكىنكى،  مهنتىقلىققىسقىسى، پاكىتالر ئارقىلىق 

ئامېرىكىنىـــڭ ئىككـــى ئـــاتوم بومبىســـىنىڭ  ناگاســـاكىدىكىخىروشـــىما ۋه 
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ــى،  ــانىيهتكهپارتلىش ــرىش  ئىنس ــك قى ــقهتهن قۇدرهتلى ــكھهقى  خاراكتېرلى

قــورالنى ياســىغىلى بولىــدىغانلىقىنى، ئهگهرده بــۇ قــورال كىمنىــڭ قولىــدا 

 كـــۈچكهۇنىـــڭ دۇنيـــا تهرتىپىنـــى بهلگىلهشـــتىكى تهڭداشســـىز بولســـا، ئ

ۋه  ناگاســـاكى. ھهقىقىـــي يوســـۇندا ئىســـپاتالپ بهردى ئايلىنىـــدىغانلىقىنى

ستالىننىڭ  دهھشهتلىك مهنزىره چۈچۈتىدىغانئىنسانىيهتنى  خىروشىمادىكى

پۈتۈن كۈچ بىلهن ھهر قانداق بهدهلـگه قارىمـاي، ئهڭ تهز سـۈرئهتته ئـاتوم 

. اساش پىالنىنى كۈچهيتىشىدىكى يهنه بىر مۇھىم ئامىلغا ئايالندىبومبىسى ي

يالتـا يىغىنىـدا جۇڭگـو مهسىلىسـىده ئامېرىكـا  شۇ سهۋهبتىن گهرچه ستالىن

ئايـدا –8يىلـى –1945 بىلهن بىرلىك ھاسـىل قىلىـپ، يالتـا روھـى بـويىچه

جۇڭگــو بىــلهن كېلىشــىم تــۈزۈپ، جۇڭگــودىن ئېرىشــكهن مهنپهئهتلىرىنــى 

يهنىال شۇ ئاساسـلىق مۇددىئـا ئـاتوم  كه ئىگه قىلغان بولسىمۇ، بىراقكاپالهت

 ئـۇران بايلىقلىرىغـا ئېرىشـىش ئۈچـۈن بومبىسى ئۈچۈن كېرهكلىـك بولغـان

ئــازاد ئــۈچ ۋىــاليهت دائىرىســىده  ئىلــى، تارباغاتــاي ۋه ئالتايــدىن ئىبــارهت

جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ ئهســلىگه كېلىشــىگه يــول 

ــراپ  ــدىن ئېتى ــۇر ھــېچ قايســى دۆلهت تهرىپى ــال مهزك ــا يهنى ــاي، غۇلج قويم

مانـاس  مهركىـزى بولـۇپ، ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ قىلىنمىغان مۇستهقىل

ــى خــۇددى ئىككــى دۆلهت ــى  دهرياســىنىڭ غهربىــي ۋه شــهرقىي قىرغىق كهب

ئوخشىمىغان دۆلهت بـايرىقى، ئوخشـىمىغان ئـارمىيه ۋه دۆلهت ھهم سـاقچى 

ــــار ــــدېئولوگىيه اتلىرى ۋهئاپپ ــــىي ئى ــــپ ۋه سىياس ــــىمىغان مائارى  ئوخش

 ناگاســاكادىكى .مهۋجــۇت بولــۇپ تــۇردى تهڭــداش ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدا

بـــۇ ئىككـــى  پـــارتالش ئـــاۋازى گهرچه غۇلجىغـــا ئاڭالنمىغـــان شـــۇنىڭدهك

مىڭ كىلـومېتىردىن ئـارتۇق بولسـىمۇ،  6–5 تهخمىنهن شهھهرنىڭ ئارىلىقى

ئازادلىققــا، ھۆرلــۈككه تهشــنا خهلقلهرنىــڭ  قاتــارلىق ئۇيغــۇر، قــازاق لــېكىن

ــۇل ــگه قۇرۇلغــان–مىڭلىغــان ئوغ غۇلجــا  قىزلىرىنىــڭ ئىسســىق قــان بهدىلى

. بىلمهي خىـزمهت قىلـدى–ستالىننىڭ ئاتوم پىالنى ئۈچۈن بىلىپ ھۆكۈمىتى

ــۈتكهن ــدلىرىنى ك ــازادلىق ئۈمى ــدىن ئ ــهنگهن، ئۇنىڭ ــتالىنغا ئىش ــا  س غۇلج

 ئارىشـاڭكـۆك توقـاي ۋه  ئىتتىپاقى كان خادىملىرىنىڭ سوۋېترهھبهرلىرى 
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قاتـارلىق كهم  قاتارلىق جايالرغا قايتىـپ كېلىـپ، جىـددىي رهۋىشـته ئـۇران

 قېزىشـىغا، خهلـق رۇدىالرنـىماددىالر ۋه باشـقا  رادىئاكتىپلىقئۇچرايدىغان 

نىـڭ » بىيورىسـىئـاتوم سىياسـىي «ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتى ۋه 

ــــڭبرهئىســــى  ــــدىكى ســــوۋېت ن ك ب د  ېرىيانى بىۋاســــىته قوماندانلىقى

 ۋه كــۆك توقايــدىكى كــان رايونىغــا ئارىشــاڭقوشــۇنلىرى ئــۆزى خالىغــانچه 

ـــلهن  ـــالىيهتلىرى بى ـــداش پائ ـــدا قوغ ـــان ھال ـــۇق قورالالنغ ـــپ، تول كىرى

ســوۋېت دۆلهت مــۇداپىئه كومىتېتىنىــڭ  ئاشــۇبــۇ ئهمهلىيهتــته . ۇلالندىغشــۇ

  .ئىدى خاالس قىسمىمۇھىم  ىڭ ئىجراسىنىڭ بىرنومۇرلۇق قارارىن–9887

  

  قېزىش ۋه كۆك توقايدىكى ئارىشاڭ

 ئــاتوم بومبىســىنىڭ پــارتالش خىروشــىمادىكىۋه  ناگاســاكى دېــمهك،

سـوۋېت  ئىبـارهت ئاۋازىدىن بىر ئاي كېيىن ئىلـى، تارباغاتـاي ۋه ئالتايـدىن

 300ئىـگه،  كىلومېتىردىن ئارتۇق چېگرا لىنىيىسىگه 2000ئىتتىپاقى بىلهن 

يـوق  جۇڭخۇا مىنگـو ھـاكىمىيىتى تېررىتورىيىده كىلومېتىرلىق مىڭ كۋادرات

 بىـرلىككه كهلـگهن بىـر شهرقىي تۈركىستان جۇمھـۇرىيىتى نامىـدا قىلىنىپ،

. ئىــداره قىلىــش ئىشــلىرىنى يولغــا قويــدى يهرلىــك ھۆكــۈمهت ئــۆز ئالــدىغا

 ن قـازغۇچىلىرىسوۋېت ئىتتىپاقى گېئولـوگىيه خـادىملىرى جۈملىـدىن ئـۇرا

ــتىدىكى ــى ئاس ــكۋانىڭ ھىمايىس ــۇر موس ــىدىكى  مهزك ــاليهت تهۋهس ــۈچ ۋى ئ

مهنبهلىـرىگه  ئۇران قاتارلىق يهر ئاسـتى بـايلىقلىرى ئىلگىرى ئۆزلىرى تاپقان

ئهسـلىده، سـوۋېت كـان  .قايتىپ كېلىپ قېزىش پائـالىيهتلىرىنى باشـلىدى

بېـرىش نامىـدا  يـاردهم شىسـهيگه شـېڭيىلىدىن كېيىنال –1935خادىملىرى 

 شىسـهي شـېڭ يىلـى–1940، شىنجاڭغا كىرىشكه باشلىغان بولسىمۇ، بىراق

 ئىلىـدا دىـن كېـيىن »كېلىشـىمى كونسېسسىيه« بىلهن ستالىن ئارىسىدىكى

قۇرۇلـۇپ، خىـزمهتلهر  »گېئولوگىيىلىك تهكشـۈرۈش ئىدارىسـى«ئۆلكىلىك 

بـۇ ئورگـان ئهمهلىيهتـته سـوۋېت  .ئىلگىرىكىدىن ئاكتىـپ ئېلىـپ بېرىلغـان

ئىتتىپاقىنىڭ گېئولوگىيىلىك تهكشۈرۈش ۋه قېزىش ئىشلىرىغا ياردهمچىلىك 
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  .]60[قىلىش رولىنى ئوينىغان ئىدى

 تېپىلغـان تهۋهسـىده ئارىشـاڭسوۋېت مۇتهخهسسىسلىرى تهرىپىـدىن 

ــرام« يىللىــرى تېپىلىــپ –1938دهپ ئاتالغــان كــان ئهســلىده  كــانى »ۋولف

قــا، ئىشــچىالر  60 ئىنژېنېــرالر كهلگــۈچهيىلىغــا –1943 ھهمــده بېكىـتىلگهن

بىـلهن  نېفىتلىكـى مايتاغ يىلى–1943مىڭغا يهتكهن بولسىمۇ، لېكىن  3000

شهرقىي تۈركىستان جۇمھـۇرىيىتى قۇرۇلـۇپ، ئـۈچ . ]61[توختاپ قالغان تهڭ

قىلىنىش بىلهن تهڭال سوۋېت گېئولوگىيه ۋه كان خادىملىرى  ۋىاليهت ئازاد

 .كاڭغا قايتىپ كېلىپ، جىددىي قېـزىش ئىشـلىرىغا كىرىشـتى ئارىشاڭدىكى

–1945 ۋولفرام كېنىنى قېزىش ئىشلىرى ئارىشاڭدىكىسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

يىلىغىـچه ھـېچ توسالغۇسـىز –1950يىلىنىڭ كۈز ئايلىرىدىن تارتىـپ تـاكى 

 داۋاملىشىپ، ئىشچىالر ھهم تېخنىكـا قوشـۇنى ئىزچىـل كـۆپهيتىلىش بىـلهن

  .ئېرىشكهن مهھسۇالت سانىمۇ يىلدىن يىلغا ئاشۇرۇلغان

ھازىرچه، سوۋېت تهرهپنىڭ بۇ ھهقتىكى ئارخىپ ھۆججهتلىرى تېخى 

ئاشــكارا بولمىغاچقــا ســوۋېت ئىتتىپــاقى مهخپىــي شــهكىلده ئېلىــپ بارغــان 

. ئهھــۋالى ۋه نهتىجىســىمۇ تولــۇق ئهمهس مهزكــۇر كــان قېزىشــنىڭ ئهمهلىــي

ئىگىلىـــگهن تولۇقســـىز  ئورگانلىرىنىـــڭ هتگومىنـــداڭ ھۆكـــۈم بىـــراق،

 سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئۇنىڭغـا ئاساسـالنغاندا، مهلۇماتلىرى مهۋجـۇت بولـۇپ،

 ئارىشــاڭئىلــى قوزغىلىڭىــدىن كېيىنكــى ئاالھىــده ئهھۋالــدىن پايــدىلىنىپ، 

ــدا  ــان رايونى ــىدىكى ك ــېڭىچه«تهۋهس ــۈنلهي ي ــىنىلىرىنى  پۈت ــزىش ماش قې

ــازاق، ئۇيغــۇرالردىنئىشــلىتىپ، يهرلىــك موڭغــۇل،  ــارتۇق  3000 ق دىــن ئ

كــان مهھســۇالتى  توننــا 150يىلــدا ، جىــڭ 825 يــاالپ، ھهر كــۈنى ئىشــچى

 تــۈمهنگهيىلــى، كــان ئىشــچىلىرىنىڭ ســانى بىــر –1946. قېزىــپ چىقارغــان

يىلىدىكىـدىن تهخمىـنهن ئـۇچ ھهسسـه، قازغـان كـان –1945يهتكۈزۈلۈپ، 

 يىلـــى كـــان–1947. لگهنتوننىغـــا يهتكـــۈزۈ 450مهھســـۇالتى تهخمىـــنهن 

ــا 20ئىشــچىلىرى  ــۈپ،  مىڭغ ــته ھهسســه  يىلىدىكىــدىن–1945يهتكۈزۈل يهت

ئـۈچ يىـل . مىڭ توننا دهپ پهرهز قىلىنغان قازغان مهھسۇالتىمۇ. ئاشۇرۇلغان
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مهزكـــۇر  .]62[»توننــا كـــان مهھســۇالتى قازغـــان 1600جهمئىـــي  ئىچىــده

ئىتتىپاقىنىــڭ ھــۆججهتتىكى ئۇچــۇردىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى، ســوۋېت 

قازغان كان مهھسۇالتلىرىنىڭ بىرىنچـى يىلـى ئـازراق بولۇشـىدىكى سـهۋهب 

 قاتـارلىق جـايالرنى ئـوز ئىچىـگه ئالغـان ئىلـى ئارىشاڭ شۇكى، بىرىنچىدىن

ئايغـا كهلگهنـده تولـۇق ئـازاد بولۇشـى بىـلهن –2يىلـى –1945ۋىاليىتىنىڭ 

ىلىــــك مۇناســــىۋهتلىك بولــــۇپ، ســــوۋېتنىڭ بــــۇ جايــــدىكى گېئولوگىي

ــدا باشــالنغانلىقىنى  ــار ئايلىرى ــنهن شــۇ يىلىنىــڭ باھ ھهرىكىتىنىــڭ تهخمى

  .كۆرسىتىدۇ، ئىككىنچىدىن دهسلهپكى يىلى ئىشچىالر سانىمۇ ئازراق بولغان

مـۇداپىئه  يىلـى، دۆلهت–1948گومىنداڭ غهربىي شىمال بارگاھىنىـڭ 

 شـاڭدىكىئارى مهزكـۇر دوكالتىـدا كۆرسىتىلىشـىچه، مىنىستىرلىقىغا يوللىغان

 20ناھىيىسىدىن  ئارىشاڭ كان مهنبهسى ئۈچ جايغا جايالشقان بولۇپ، بىرى

ــى  ــومېتىر يىراقلىقتىك ــتايكىل ــىتاي( چىغىس ــونى )چىكهس ــوۋېت . راي ــۇ س ب

ــدىن  ــان مهھســۇالتلىرىنى توشــۇش پونكىتى ــڭ ك ــومېتىر  30ئىتتىپاقىنى كىل

كهڭلىكـى بىـر كان رايونىنىـڭ ئۇزۇنلـۇقى ئـۈچ كىلـومېتىر،  يىراقتا بولۇپ،

ۋه  كىلـومېتىر يىراقتىكـى 25 ناھىيىسىدىن ئارىشاڭئىككىنچىسى  .كىلومېتىر

ــومېتىر يىراقلىقتىكــى  22رايونىنىــڭ شــهرقىدىن  چىغىســتاي  خۇســىتايكىل

دېڭىــز يۈزىــدىن  ئۇزۇنلــۇقى بهش كىلــومېتىر، كانلىقنىــڭرايــونى بولــۇپ، 

چىنچى جـۇلىكهن ئـۈ .غىچه بولغان تاغ ئارىسىغا جايالشقان2800دىن  2400

 1800دهريا ساھىلىنىڭ شهرقىي تهرىپىده بولۇپ، بۇ جاي دېڭىـز يۈزىـدىن 

بـۇ يهرنىـڭ يهر . جايالشـقان ئېگىز بولغـان تـاغ جىلغىسـىغا غىچه2000دىن 

كان مهيدانى  شهكلى بىراق تهكشى بولۇپ، كان قازىدىغان جاي بىلهن كان

ۇالتلىرىنى سـاقاليدىغان كان مهھس ئارىشاڭدا .]63[ئارىسى يېقىنراق بولغان 

كـان  ئىستانسىسـى قاتـارلىق ئېلېكتـرشۇنىڭدهك كان رايونىـدا سـۇ  پونكىت

  . ئىشلىرىغا كېرهكلىك بولغان ئهسلىھهلهرنى قۇرغان

 ئۇنىڭـدا دوكالتى قىسقا بولسـىمۇ، لـېكىن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ

مهزكۇر كان رايونىنىڭ جايلىشىش ئهھۋالىدىن باشقا يهنه قانچىلىـك زاپـاس 
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توننـا،  1050 كـان رايونىـدا بىرىنچـىبارلىقى ئېنىق كۆرسىتىلگهن بولۇپ، 

 بولــۇپ، توننــا 5600 كانلىقتــاتوننــا، ئــۈچىنچى  2350 كانلىقتــائىككىنچــى 

. ]64[انمىڭ توننا كان مهھسۇالت زاپىسى بـارلىقى قهيـت قىلىنغـ 9جهمئىي 

بۇ سانلىق مهلۇمـاتنى نهدىـن ئالغـانلىقى ۋه قانـداق  گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ

ئېنىـق ئهمهس، ئهلـۋهتته، جۇڭگـو ھۆكـۈمهت تهرهپنىـڭ بـۇ  ئىگىلىگهنلىكى

يهرگه كېلىــپ، مهخســۇس تهكشــۈرۈپ يــۇقىرىقى ســانلىق ئۇچۇرالرغــا ئىــگه 

–1943يهرده بـۇ  بولۇشى تېخىمۇ رېئـاللىقتىن يىـراق بولـۇپ، بهلكـى ئـۇالر

ئاشـكارا قىلغـان  شىسـهيگه شـېڭيىلىدىن ئىلگىرىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

ئهممـا، ئهينـى ۋاقىتتـا . سانلىق مهلۇماتىنى ئاساس قىلغان بولۇشـى مـۇمكىن

زادى  يهر ئاسـتى بايلىقلىرىنىـڭ سوۋېت ئىتتىپاقى مهزكۇر ئىسـتراتېگىيىلىك

 شىســهيگه شــېڭ ىــدهھهقق قانچىلىــك زاپىســى بــارلىقى نــېمه ئىكهنلىكــى ۋه

چۈنكى، . راستچىل مهيداندا تۇرۇپ مهلۇمات بهرگهنمۇ يوق، بۇنىسى نامهلۇم

–1940 بىلهن سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئارىسـىدا تـۈزۈلگهن شىسهي شېڭ زاتهن

مــۇ مــۇتلهق مهخپىــي  »كېلىشــىمى كونسېسســىيه«نويــابىردىكى –26يىلــى، 

  . خپىي تۇتقانبولۇپ، موسكۋا بۇ ھهرىكىتىنى باشتىن ئاخىرى مۇتلهق مه

ۋه تهخمىـن  ھۆكۈمىتىنىڭ توپلىغان بۇ مهلۇمـاتلىرىمۇ پهرهز گومىنداڭ

ئايدىن –7يىلى –1946گهرچه،  .تۈسىنى ئالغانلىق ئېھتىماللىقى زور قىلىش

ــاكى  ــى –1947ت ــۈرۈمچى –7يىل ــلهن ئ ــى بى ــا ئىل ــان ئارىلىقت ــايغىچه بولغ ئ

ـــېكىن  ـــداڭ ئارىســـىدا بىرلهشـــمه ھۆكـــۈمهت مهۋجـــۇت بولســـىمۇ، ل گومىن

، مهمۇرىي ۋه باشقا سىياسىي–دائىرىلىرىنىڭ ئۈچ ۋىاليهت تهۋهسىگه ھهربىي

ــگه  ــى ئهمهل ــلهن بىرلهشتۈرۈش ــۈرۈمچى بى ــۇنى ئ ــپ، ئ ــن كىرى جهھهتلهردى

ئاشــمىغان، ئــۈچ ۋىــاليهت يهنىــال ئــۆز ئالــدىغا مۇســتهقىل مهۋجــۇت بولــۇپ 

ــــۇرۇۋهرگهن ــــدىكى. ت ــــىمى رهھبهرلىكى ــــان قاس ــــى تهرهپ ئهخمهتج  ئىل

 ئــۈچ ۋىاليهتنــى ئىگىلىشــىگه يــول قويمىغــانلىقى ئۈچــۈن مىنــداڭنىڭگو

. ئهيىــبلىگهن ئىــدى دهپ دائىــم »ئاالھىــده بولۇۋالــدى«گومىنــداڭ ئىلىنــى 

غا ' »ئاالھىده رايون«مۇستهقىل  مهزكۇر بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا نهنجىڭنىڭ
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تهســىرى جۈملىــدىن كــان قېــزىش  ئــادهم ئهۋهتىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ

تهپسىلىي تهكشۈرۈپ، تولۇق سانلىق مهلۇماتالرغـا ئىـگه بولۇشـى  ئىشلىرىنى

ئايدا بىرلهشمه –8يىلى،–1947ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه . مۇمكىن ئهمهس ئىدى

ــا قايتىــپ  ــىمى قاتــارلىقالر غۇلجىغ ــان قاس ــۇپ، ئهخمهتج ھۆكــۈمهت بۇزۇل

، كهتكهندىن كېيىن، قايتىدىن ئىلى بىلهن ئۈرۈمچى ئارىسى جىددىيلىشىپ

جىـددىي ئـۇرۇش ھـالىتىگه  بىـرىگه قارشـى–ئىككى تهرهپ قوشۇنلىرى بىـر

ئىككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىـت  بۇ ھال تاكى. ئۆتۈش ۋهزىيىتى شهكىللهنگهن

داۋامالشقان بولۇپ، بۇ جهرياندا ئىچىده سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ بـۇ جايـدىن 

ئىلـى  چـۈنكى،. تېخىمۇ زور مىقـداردا كـان مهھسـۇالتى ئالغـانلىقى تهبىئىـي

يىللىرىدىكى ئوسـمان ۋه –1948–1947 ئارىشاڭھۆكۈمىتىنىڭ تهۋهسىدىكى 

ـــالىبهك ـــڭ  ق ـــق ھهرىكهتلىرىنى ـــيانى ھهم بۇزغۇنچىلى ـــڭ ئىس قاتارلىقالرنى

ــانلىقى ئۈچــۈن ــۇقىم بولغ ــيهت م ــۇپ، ۋهزى ســوۋېت  تهســىرىدىن خــالى بول

 مـۇۋهپپهقئىتتىپاقى ناھايىتى خاتىرجهم ھهم ئوڭۇشلۇق ھالدا كان قېزىشـقا 

بهك يــېقىن،  چېگراســىغابــۇ جــايالر قازاقىســتان  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه. بولغــان

بولغانلىقى ئۈچۈن ئېرىشـىلگهن  ئىلىنىڭ باشقا ئادهم زىچ جايلىرىدىن يىراق

ھهتتا قورغاس ئـارقىلىق ئېلىـپ كېتىشـمۇ ئاسـانغا چۈشـكهن  مهھسۇالتالرنى

 .ئىدى

  

  لىرىبايلىقىنى قوغدىغان قازاق باتۇر ئۆز يېرىنىڭ

نويـــابىر كـــۈنى غۇلجـــا قـــوزغىلىڭى دهســـلهپكى –12يىلـــى، –1944

–1945 قهدهمده غهلىبه قىلىپ، جۇمھۇرىيهت ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى قۇرۇلـۇپ،

–1945ئايغا كهلگهنده پۈتۈن ئىلـى ۋىاليىتىنىـڭ ئـازاد قىلىـنىش، –2يىلى 

ئايغــا كهلگهنــده تارباغاتــاي ۋه ئالتــاي ۋىاليهتلىرىمــۇ ئــازاد –10يىلــى، 

تهڭرى تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى مهزكۇر ئۈچ ۋىاليهت بىر گهۋدىگه  قىلىنىپ،

باشــالنغان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مهزكــۇر ئــازاد  ئــايلىنىش بىــلهن تهڭ

285



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

رايونالردىكى كهم ئۇچرايدىغان قىممهتلىك مېتالالرنى قېزىش ھهرىكهتلىـرى 

 هۋهسـىدهتهۋهسىده نورمال داۋامالشـقان بولسـىمۇ، لـېكىن ئالتـاي ت ئارىشاڭ

   .ئۇچرىدى بىر قاتار قارشىلىقالرغا

ــۈرۈش ۋه ــك تهكش ــدا گېئولوگىيىلى ــڭ كۆكتوقاي ــوۋېت ئىتتىپاقىنى  س

قازاقالرنىـــڭ  ئىزچىـــل تـــۈرده قېـــزىش پائـــالىيهتلىرى ئـــۇران كـــانلىرىنى

بۇنىــڭ بېشــىدا ئوســمان ئىســالم قاتــارلىق  قارشــىلىقىغا ئۇچرىغــان بولــۇپ،

ــا  قوراللىــق گۇرۇپپىالرنىــڭ باشــلىقلىرى ــر قىســىم ســوۋېت ئىتتىپاقىغ ۋه بى

ئوسمان  بىراق، موسكۋا. تۇراتتى قارشى كهيپىياتتىكى قهبىله ئاق ساقاللىرى

ئىسالم تهرىپىدىن پهيـدا قىلىنغـان مهزكـۇر قارشـىلىق ۋه ئوڭۇشسـىزلىقالرغا 

داۋامالشـــتۇرماقچى بولغـــان  قهتئىـــي پهرۋا قىلمـــاي، قېـــزىش ئىشـــلىرىنى

ھېسابتا ھهقىقىـي قارشـىلىق ئوسـمان ئىسـالمدىن  بولسىمۇ، لېكىن ئاخىرقى

قىسقىســى، ســوۋېت . ئۆزىــدىن كهلــدى شىســهينىڭ شــېڭئهمهس بهلكــى، 

ــڭ  ــاكى –1941ئىتتىپاقىنى ــدىن ت ــا–1949يىلى ــان ئارىلىقت ــچه بولغ  يىلىغى

، ئوسـمان شىسهي شېڭئالتايدا ئېلىپ بارغان كان قېزىش ئىشلىرى گاھىدا 

رشىلىققا دۇچ كهلـگهن بولـۇپ، بۇالرنىـڭ ئىسالم ۋه گومىنداڭ تهرىپىدىن قا

ھهممىسى موسكۋا بىـلهن مهلـۇم دهرىجىـده ھهمكـارلىق ئورناتقـان بولسـىمۇ، 

ــايلىقلىرىنى ئېلىــپ  ــراق ئوســمان ئىســالم موســكۋانىڭ ئالتاينىــڭ كــان ب بى

كېتىشــىگه باشــتىن ئــاخىرى قــاتتىق نــارازىلىقىنى ئىپادىلىــدى ھهتتــا ئــۇنى 

 بېرىيـارنىمۇ قوللىنىش ئـارقىلىق سـتالىن، توسۇش ئۈچۈن قاتتىق ۋاسىتىله

بىۋاسـىته  قاتارلىق سـوۋېت ئـالىي رهھبهرلىرىنىـڭ بـۇ مهسـىلىگه مولوتوۋۋه 

ئهمهلىيهتته، ئوسـماننىڭ قارشـىلىقى . دىققهت قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

ئۇنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا، كوممۇنىزمغــا قارشــى ئىدىيىســى ۋه ئۆزىــدىكى 

سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه موڭغۇلىيىنى ۋهدىـگه  وھى ھهمدهر قازاق مىللهتچىلىك

ـــۇپ،  ۋاپـــا قىلمىغـــانلىقىنى ئهيىبلىشـــى بىـــلهن زىـــچ مۇناســـىۋهتلىك بول

ئوســـماننىڭ قارشـــىلىقى ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ مهنپهئهتلىـــرىگه خىـــالپ 

كهلگهنلىكــى ئۈچــۈن ئــاخىرقى ھېســابتا ســتالىن ئــۆزى بىــلهن بىــر مهزگىــل 

286



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

ــۇر  ــقان مهزك ــات«ئىتتىپاقالش ــدى »ۇرنىب ــارار قىل ــنى ق ــۆزدىن يوقىتىش . ك

ماقــالىمىزده تهكىتلهۋاتقــان مهركىزىــي نۇقتــا، يهنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 

كۆكتوقايدا كان قېزىش ئىشلىرىنىڭ ئوسمان ئىسـالم تهرىپىـدىن قارشـىلىققا 

ــا  ــارىخىي ئارق ــۇم ت ــته  كۆرۈنۈشــىئۇچرىشــىنىڭ مهل ــۇپ، ئهمهلىيهت ــار بول ب

دهۋرىــدىال  شىســهي شــېڭ لىق كهيپىيــاتىقازاقالرنىــڭ بــۇ خىــل قارشــى

  .كۆرۈلۈشكه باشلىغان

ــى ۋه –1940 ــتىم –1941يىل ــى قې ــازاقلىرى ئىكك ــاي ق ــى كۆكتوق يىل

ـــۈرۈپ، ـــوزغىالڭ كۆت ـــېڭ ق ـــهي ش ـــدى شىس ـــارام قىل ـــاكىمىيىتىنى بىئ . ھ

كۆكتوقايدىكى قازاقالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق قوزغىلىڭىغا سهۋهب بولغان 

ئارىسـىدا تـۈزۈلگهن،  شىسـهي شېڭمۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى موسكۋا بىلهن 

مهخپىـي كېلىشـىم  ئاشـۇ بىز ماقالىمىزنىڭ باش قىسمىدا تهكىـتلهپ ئـۆتكهن

ئايـدا كۆكتوقـاي –5يىلى –1941لىرىنىڭ بويىچه سوۋېت گېئولوگىيه خادىم

 تهۋهســىده يهر ئاســتى بــايلىقلىرىنى ئىــزدهش ئېلىــپ بېرىــپ، بــۇ يهردىــن

كىرىشـكهن  قىممهتلىك يهر ئاستى بايلىقلىرىنى تېپىـپ، قېـزىش ئىشـلىرىغا

سـالغانلىقى  دىن ئارتۇق يهرلىـك ئاھـالىنى ئهمگهكـكه 3000 ھهمده بۇنىڭغا

 شىسـهي شـېڭيىلىنىـڭ يـاز ئايلىرىـدا –1941. بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىـدى

كۆكتوقايدىكى يهر ئاستى بايلىقلىرىنى ئـېچىش ئۈچـۈن «ئالتاي ۋىاليىتىگه 

قېزىش ئىشلىرىنى ئىشلهشكه سىرتتىن . كېلىپ ئىشلهيدۇ ئىنژېنېرلىرىرۇس 

شـۇ يهردىكـى  ئېلىپ كېلىدىغان ئهمـگهك كـۈچى بولمىغـانلىقى سـهۋهبىدىن

  .]65[دېگهن بۇيرۇقى كېلىدۇ »ئىشقا سېلىنسۇنئادهم  8000قازاقالردىن 

دېـگهن نـامالردا كۆكتوقـاي  »ئالتۇن قازغۇچىالر«يهنه  شىسهي شېڭ

ــي قوشــۇنلىرىنى ئهۋهتىــپ ئورۇنالشــتۇرىدۇ ــۆز ھهربى ــا ئ ــارلىق جايالرغ . قات

ــى –1941ئهسلىشــىچه،  ســۇگۇربايېۋنىڭ پاتىخــان ــدا، بىرىنچــى –4يىل ئاي

 »ئــالتۇن قــازغۇچىالر«ئــادهم  200 چىڭگىلــگه ،300كۆكتوقايغــا  نــۆۋهتته،

يېتىــپ كېلىــپ ئورۇنلىشــىدۇ، ئارىــدىن يهنه بىــر قــانچه ئــاي  نــامى بىــلهن

ــا  ــۆتمهيال كۆكتوقايغ ــا، 400ئ ــازغۇچى« 200 چىڭگىلغ ــالتۇن ق ــپ  »ئ كېلى
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ئـالتۇن «ئورۇنالشقان بولـۇپ، ئىككـى قېتىمـدا ئىككـى نـاھىيىگه كهلـگهن 

ــازغۇچىالر ــن  1100نىــڭ ســانى » ق ــكهندى ئوســماننىڭ . ]66[ئېشــىپ كهت

مهسلىھهتچىســى التىپنىــڭ ئهسلىشــىچه، مهزكــۇر ئــالتۇن قازغۇچىالرنىــڭ 

ئـــالتۇن «ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه بـــۇ . ]67[ھهممىســـى خهنـــزۇالردىن ئىبـــارهت 

، گۈرجهك جوتۇماشىنىالردا ئېلىپ كېلىۋاتقانلىرى –نىڭ ماشىنا »قازغۇچىالر

مىلتىققا ئوخشاش ھهربىـي ئهشـياالر بولماستىن بهلكى ئهكسىچه پىلىموت ۋه 

بۇ ئادهملهر كېلىـپال، مهخپىـي تۇتـۇش ۋه بـۇالش ئىشـلىرىنى ئېلىـپ . ئىدى

مهزكـۇر  كادىربـايكۆكتوقاي ناھىيىسىنىڭ مۇئاۋىن ساقچى باشلىقى  .بارىدۇ

يــاراقالر –ئـالتۇن قازغۇچىالرنىــڭ ئېلىــپ كېلىۋاتقانلىرىنىـڭ ھهربىــي قــورال

ىقى ئۈچۈن ئالتۇن قازغۇچىالر تهرىپىدىن تۇتۇپ ئىكهنلىكىنى سېزىپ قالغانل

كۆكتوقاينىــڭ مۇئــاۋىن ھــاكىمى راھهت بــۇ ئهھــۋالالردىن خهۋهر . كېتىلىــدۇ

ــدۇ ــپ كېتى ــپ قېچى ــازاق . تېپى ــادهتتىكى ق ــۇنى ئ ــۇكى، ئ ــرى ش ــق يې قىزى

 »ئـــالتۇن قـــازغۇچى«دىـــن ئـــارتۇق  200ســـاقچىلىرى ئهمهس بهلكـــى 

يــېقىن يىلقىســىنى  غــا 30ئىزدهيــدۇ ھهمــده قازاقالرنىــڭ  تۇشمۇتۇشــتىن

  .]68[تارتىۋالىدۇ

ئالتـــاينى ســـوۋېت ئىتتىپاقىغـــا  شىســـهي شـــېڭ« بـــۇ ۋاقىتتـــا يهنه

ــۋهتتى ــگهن »بېرى ــازاق  دې ــدىكى ق ــۇپ، كۆكتوقاي ــان بول ســۆزلهرمۇ تارقالغ

تهيجى بىلهن ئۇنىڭ ئـوغلى مۇئـاۋىن ھـاكىم  خېلىلقهبىله ئاقساقاللىرىدىن 

ئايـدا ئىككىنچـى –6بىر قىسـىم ئـادهملهرنى تهشـكىللهپ، شـۇ يىلـى  راھهت

 شىســهينىڭ شــېڭئــۇالر . ]69[قېتىملىــق كۆكتوقــاي قــوزغىلىڭىنى قوزغىــدى

ئايالردا كۆكتوقاي قـوزغىالڭچىلىرى بىـلهن تـۈزگهن ئـالته –10يىلى –1940

 شىسـهينىڭ شـېڭتۈرلۈك كېلىشىمگه رىئايه قىلمىغانلىقى، كېلىشىم بويىچه 

 دىكى قوشۇنلىرىنى ئېلىـپ چىقىـپ كېتىشـى كېـرهك بولسـىمۇ، لـېكىنئالتاي

ئورۇنالشـتۇرۇپ،  بهرىبىر ۋهدىسىده تۇرماي يهنىال ئۆز قوشـۇنىنى قايتىـدىن

ــنى  ــش ۋه بۇالش ــۇن قىلى ــتىدىن تۇتق ــق ئۈس ــتۇرۇۋاتقانلىقىنىخهل  داۋامالش

   .تهشۋىق قىلىشتى
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ســوۋېت  قــوزغىالڭچىالرراھهت قاتــارلىقالر باشــلىغان كۆكتوقايــدىكى 

ئهســكىرى ۋه  شىســهي شــېڭدىــن ئــارتۇق  300قوغــداۋاتقان  كــانچىلىرىنى

كـۈنى –6ئاينىـڭ –6يىلـى، –1941. سوۋېت كانچىلىرىغا ھۇجـۇم قوزغايـدۇ

ماشــىنا بىــلهن  20ئــادهم  56ســوۋېت كــان تهكشــۈرۈش خادىملىرىــدىن 

جۇمىغـا ھۇ راھهت باشـچىلىقىدىكى بىـر تـوپ قوزغىالڭچىالرنىـڭ كۆكتوقايدا

ــۈرۈش  ــوگىيه تهكش ــدۈرۈلگهن ۋه گېئول ــىنا كۆي ــانچه ماش ــر ق ــۇچراپ، بى ئ

 .]70[قاتارلىق بىر قانچه كىشى ئۆلتۈرۈلىـدۇ  بانىئانكوۋئۆمىكىنىڭ باشلىقى 

 شـېڭدىـن ئـارتۇق  300سوۋېت كـانچىلىرى بىـلهن قوشـۇپ  قوزغىالڭچىالر

يـاقتىن بىـر  شىسـهي شـېڭ .]71[يوقىتىـدۇ  تهلتۆكۈسئهسكىرىنى  شىسهي

ساال باشـالپ، قـازاقالرنى قـورال تاشالشـقا كۆندۈرۈشـكه تىرىشسـا، –سۈلھى

دىن ئـارتۇق قوشـۇن  4000ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردىن  يهنه بىر تهرهپتىن

قــوزغىالڭچىالر بىــلهن . يــۆتكهپ، ھهربىــي ھۇجــۇم تهييــارلىقىنى پۈتتۈرىــدۇ

، قـازاق جهڭـلهر يـۈز بېرىـپ قوشـۇنى ئارىسـىدا كـۆپ قېـتىم شىسـهي شېڭ

 ئاخىرىـــدا ئۇالرنىـــڭ بىـــر قىســـىم. قـــوزغىالڭچىلىرى زور چىقىـــم تارتىـــدۇ

قاتارلىق قـازاق تۆرىلىرىنىـڭ  جانىمقان ئهۋهتكهن شىسهي شېڭرهھبهرلىرى 

ــىنىپ، ــهملىرىگه ئىش ــان قهس ــۇپ قىلغ ــان تۇت ــورال  قۇرئ ــۇپ ق ــلىم بول تهس

قولىغــا چۈشــۈپ،  شىســهينىڭ شــېڭتاشــلىغان بولســىمۇ، لــېكىن بهرىبىــر 

شـۇنداق قىلىـپ، ئالتـاي قازاقلىرىنىـڭ  .ئۆلتۈرۈلىـدۇتۈرمىگه تاشلىنىدۇ ۋه 

ئوسـمان ئىسـالم گهرچه ساۋاتسـىز . قېتىملىق قوزغىلىڭى مهغلـۇپ بولىـدۇ–2

 جانىمقاننىڭ بولسىمۇ، ئهمما ئىرادىسى مۇستهھكهم ئادهم بولغانلىقى ئۈچۈن

بىـر قـانچه  تهسلىم بولماسـتىنقۇرئان تۇتۇپ قىلغان قهسىمىگه ئىشهنمهي، 

ئادىمى بىلهن قېچىپ كېتىپ پاناھلىنىپ، قايتىدىن باش كۆتۈرۈش ئۈچۈن 

ۋاكـالىتهن قـوزغىالڭچىالرنى ئهل قىلىشـقا  شىسهيگه شېڭ. ھهرىكهت قىلىدۇ

ــان  ــگهن دهلىلق ــۇگۇربايېۋكهل ــيىن  س ــدىن كې ــانچه مهزگىل ــر ق ــا، بى بولس

ــلهن مهخ ــدىكى ســوۋېت كونسۇلخانىســى بى ــي كۆرۈشــۈپ، ئالتاي –1941پى

 جېمىنهيئايلىرىدا سوۋېت گېئولوگلىرىنىڭ يوشۇرۇشى بىلهن –10يىلىنىڭ 

ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كېتىپ، ئىككى يىلدىن كېيىن سـوۋېت 
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. قېتىملىق ئالتاي قوزغىلىڭىغا رهھبهرلىك قىلىدۇ–3مهسلىھهتچىلىرى بىلهن 

ئىككـى  دهلىلقانـدىن ئىبـارهتئومۇمهن، بـۇ ۋاقىتتـا پهقهت ئوسـمان بىـلهن 

. مهشـھۇر ئــادهم ســاق قېلىــپ، كېيىنكـى قــوزغىالڭ رهھبىــرى بولــۇپ قالىــدۇ

ــۆل ــاتى چ ــماننىڭ ھاي ــاغ–ئوس ــرىلهر ۋه ت ــۈچ –جهزى ــۇرۇنۇپ، ك داالدا يوش

توپالش بولسا، دهلىلقاننىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئىككـى يىللىـق ھايـاتى 

  .ھازىرغىچه سىر سۈپىتىده تۇرماقتا

نىڭ بىرىنچى ۋه ئىككىنچى قېتىملىق قـوزغىلىڭى ئهمهلىيهتـته قازاقالر

سـوۋېت  شىسـهي شـېڭقارىتىلغان بولۇپ، لـېكىن  شىسهيگه شېڭبىۋاسىته 

ــڭ  ــكهنلىكى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــىگه ئېرىش ــڭ ھىمايىس  شــېڭئىتتىپاقىنى

ئۇيغۇرالر ۋه قازاقالر زىچ ئولتۇراقالشقان رايونالردا ئېلىپ بارغان  شىسهينىڭ

مهزكـۇر قارشـىلىق ، باستۇرۇشلىرىنى ئىزچىـل قـولالپ كهلگهنلىكـى ئۈچـۈن

ھهرىكهتلىرىده سوۋېت ئىتتىپاقىغـا بولغـان نـارازىلىق ھهم دۈشـمهنلىكنىڭ 

. بۇنىڭ تۆۋهندىكىـدهك بىـر قـانچه سـهۋهبلىرى بـار. بولۇشى تهبىئىي ئىدى

يىلىـدىكى ئابـدۇنىياز بهگ باشـچىلىقىدا –1937 شىسـهي شـېڭبىرىنچىدىن 

سـوۋېت  تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدا پارتلىغان ئۇيغۇرالرنىڭ قـوزغىلىڭىنى

ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي قوشۇنلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن باستۇرغاندىن كېـيىن، 

ــان ــپ بارغ ــدا ئېلى ــوۋېت ئىتتىپاقى ــتالىننىڭ س ــمهنلىرىنى« س ــق دۈش  خهل

ــازىالش ــاقى ن ك ۋ د »ت ــتىگه ماسلىشــىپ، ســوۋېت ئىتتىپ ــق ( ھهرىكى خهل

ئورگىنىنىڭ قوللىشى ۋه مهخسۇس ئهۋهتكهن ) چكى ئىشالر كومىسسارىياتىئى

ــويىچه ــۆلكه ب ــاردهملىرى بىــلهن پۈتــۈن ئ كهڭ كۆلهملىــك  خادىملىرىنىــڭ ي

مىڭدىن ئارتۇق ئادهمنى قولغا ئالدى  100، نهتىجىده. تازىالش ئېلىپ باردى

ــۈردى ــى ۋا. ۋه ئۆلت ــۇرالردىن ئهين ــق تازىالشــتا ئۇيغ ــا ئهنه شــۇ قېتىملى قىتت

ــرىگه ــڭ ۋهدىلى ــاۋىن رهئىــس  ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــۆلكىگه مۇئ ــىنىپ، ئ ئىش

ــان ــپ  بولغ ــا ئېلىنى ــابالر قولغ ــۇھىم ئهرب ــارلىق م ــاجىم قات ــاز ھ ــا نىي خوج

 شـېڭ ئۆلتۈرۈلگهن بولسا، ئوخشاشال سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى ھىمـايه قىلىـپ،

قهبىـله بىلهن ھهمكارالشقان قازاقالرنىڭ بىر قىسـىم زىيـالىيلىرى ۋه  شىسهي
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يىلـى سـوۋېت ئىتتىپـاقى –1939. ئاقساقاللىرىمۇ تۇتقۇن قىلىنىپ تازىالندى

قىزىــل ئارمىيىنىــڭ بىــر نهپهر قــازاق ھهربىــي خــادىمى جىنــايهت  ھۆكــۈمىتى

ھۆكۈمىتىـدىن ئـۇنى  شىسهي شېڭئۆتكۈزۈپ، ئالتايغا قېچىپ كهتتى دهپ، 

پۈتۈن ئۆلكه  شىسهي شېڭئايدا –9شۇ يىلى  .تۇتۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

بــويىچه قــازاق، قىرغىــز، موڭغــۇل قــۇرۇلتىيى چاقىرىــپ، قازاقالرنىــڭ ئهل 

نهچچه ئادهمنى ئۈرۈمچىگه  40باشلىقلىرى، قهبىله ئاقساقاللىرىدىن بولۇپ، 

ئارقىــدىنال ئالتــاي . ]72[نهزهربهنــد قىلىــپ قويــدى  قۇرۇلتايغــا چاقىرتىــپ

ــىدىن يهنه  ــاقا 400تهۋهس ــاق س ــازاق ئ ــارتۇق ق ــن ئ ــۇمبهللىرىنى دى  سارس

شـــهھىرىگه يىغىـــپ، نهزهربهنـــد قىلـــدى ھهمـــده قازاقالرنىـــڭ ھهر خىـــل 

ــا كهكه ــوراللىرىنى ھهتت ــا–ق ــۇ  پىچــاققىچه-پالت ــائىله قوراللىرىنىم ــان ئ بولغ

قــازاق ئــاق  دائىرىلىــرى شىســهي شــېڭ. ]73[يىغىــش ھهرىكىتــى باشــلىدى

. كه قىسـتىدىخهلق قولىدىكى بارلىق قورالالرنى يىغىـپ بېرىشـ ساقاللىرىنى

ــدىالنغان  ــهتتىن پاي ــېڭپۇرس ــهي ش ــۇمچه  شىس ــى ۋه قوش ــڭ ۋالىس ئالتاينى

ئهكســىيهتچى ھۆكــۈمهت قۇرمــاقچى، « شــهرىپقانغاقومانــدانى  گــارنىزون

دېگهنـدهك بىـر  »سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى تهشۋىقات بىـلهن شـۇغۇلالندى

قاتار جىنايهتلهرنى ئارتىپ، باشقا بىر قىسىم قازاق تۆرىلىرى بىلهن قوشـۇپ 

ــۈرۈۋهتتى ــا يهنه. ئۆلت ــۇ ۋاقىتت ــكه  ب ــخهي تهرهپ ــۇ، چىڭ ــڭ گهنس قازاقالرنى

ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه  شىســهي شــېڭقــېچىش ۋهقهســى يــۈز بهرگهن بولــۇپ، 

 شىسـهينىڭ ېڭشـئومـۇمهن،  .قوشۇن ئهۋهتىپ ئوخشاشال قانلىق باستۇردى

 ھهم تـــازىالش پۈتـــۈن ئـــۆلكه بـــويىچه جۈملىـــدىن ئالتـــاي تهۋهســـىدىكى

، مهسـلىھهتچىلهر سوۋېت ئىتتىپاقىـدىن كهلـگهن باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىده

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇسۇلى بويىچه قۇرغان ئامانلىق ساقالش ۋه سىياسىي 

  .قوغداش ئورگانلىرىنىڭ مۇھىم رول ئوينىغانلىقى مۇقهررهر

ـــتىگه يهنهئ ـــڭ ئۈس ـــڭ  ۇنى ـــى –1940قازاقالرنى ـــدىكى بىرىنچ يىلى

ســوۋېت  قــوزغىلىڭى جهريانىــدا قارشــى قارشــى شىســهيگه شــېڭ قېتىملىــق

ســـوۋېت ھهربىـــي  يـــاردهم بهرگهن بولـــۇپ، شىســـهيگه شـــېڭئىتتىپـــاقى 
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قوزغىالڭچىالرغــا  ئــۆلكه ئارمىيىســىنىڭ شىســهينىڭ شــېڭ مهســلىھهتچىلىرى

 چېگــراداتاشــقى موڭغــۇل ئارمىيىســىنىڭ  قورشــاپ ھۇجــۇم قىلىشــى ھهمــده

بـــۇ ئهھـــۋالالر . ]74[توسۇشـــىغا قومانـــدانلىق قىلغـــان قـــوزغىالڭچىلىرىنى

قازاقالرنىــــڭ ســــوۋېت ئىتتىپاقىــــدىن نــــارازى بولــــۇش كهيپىياتىنىــــڭ 

  .كۈچىيىشىدىكى يهنه بىر تهرهپ بولۇشى مۇمكىن

ــقهتهن،  ــهينىڭ شــېڭھهقى ــىده،  شىس –1943باستۇرۇشــى نهتىجىس

بولغــان  كۆتــۈرۈلگىچهقازاقالرنىــڭ ئــۈچىنچى قېتىملىــق قــوزغىلىڭى  يىلــى،

ئارىلىقتا ئالتاي تهۋهسىدىكى قازاقالر ئارىسىدا ئوسـمان ئىسـالم ۋه دهلىلقـان 

ــۇگۇربايېف ــلهن  س ــكۈدهكبى ــۇقىرى  تهڭلهش ــابرۇيلۇقي ــان  ئ ــى قالمىغ كىش

ر بـاتۇ مهشھۇر قهبىله ئاق سـاقاللىرى، تهيجىلىـرى، زىيـالىيلىرى ۋه بولۇپ،

  .ئىدى قولىدا ۋهيران بولۇپ تۈگهشكهن شىسهينىڭ شېڭ ئادهملىرى

يـــاردهم  شىســـهيگه شـــېڭئىككىنچىـــدىن، ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىن ئۈمىـد كۈتـۈپ،  بهرگهنلىكى شـۇنىڭدهك ئهسـلىدىن

قاتارلىق  شهرىپقانئۇنىڭ تاپشۇرۇقلىرىنى ئورۇندىغان قازاقالرنىڭ رهھبىرى 

تهرىپىـدىن  شىسـهي شـېڭزىيالىيالر ۋه قهبىله ئاق ساقاللىرىنىڭ  كۆپلىگهن

ماسالشــقانلىقىدىن ئىبــارهت بــۇ  ئۆلتۈرۈلۈشــىگهتۇتقــۇن قىلىنىشــىغا ھهم 

قهبىــله ئــاق  .قىلمىشــلىرى قازاقالرنىــڭ قهلبىــده يــارا پهيــدا قىلغــان ئىــدى

 ئۇرۇشـى، گراژدانالرسوۋېت رۇسىيىسىنىڭ  ساقاللىرى، مۆتىۋهرلهر، بولۇپمۇ

 جهريانىدا بولشـېۋىكالر ھهمده ئاچارچىلىق ۋهقهلىرى كوپىراتسىيىلهشتۈرۈش

ھاكىمىيىتىدىن نـارازى بولـۇپ، ئۇنىـڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى خالىمـاي، ئالتايغـا 

قــازاقالردا ســوۋېت  قېچىــپ كېلىــپ ماكانالشــقان يــۇقىرى قاتالمغــا مهنســۇپ

ــارازىلىق  ــۇر ئۆچمهنلىــك ھهم ن ــا نىســبهتهن چوڭق ــاتلىرى ئىتتىپاقىغ كهيپىي

يـۇقىرى ۋه  ئىدىيىسـى قارشـى سـوۋېتقائۇالرنىڭ بـۇ خىـل  بولۇپ، مهۋجۇت

بىزنىڭ . تۆۋهن قاتالمدىكى قازاق جهمئىيىتىگه تهسىر كۆرسهتمهي قالمايتتى

سـوڭ  گۇچۇڭـدا يىلى، قىشتا–1947 ھۆكۈملىرىمىزنى ئوسمان ئىسالمنىڭ بۇ

ـــــدىكى ســـــۆزلى شـــــىلهن ـــــان تۆۋهن ـــــلهن سۆزلهشـــــكهنده ئېيتق رى بى
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  :مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ

بىز شىنجاڭدىكى قازاقالر بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى قازاقىسـتان «

جۇمھۇرىيىتىده ياشايدىغان قازاقالر ئهزهلـدىن قانـداش، سـوۋېت ئىتتىپـاقى 

. كېيىن رۇسىيه تهۋهسىدىكى قازاقالرنى دهھشـهتلىك باسـتۇردى ئىنقىالبتىن

ــدى ــۇنچه كىشــىلهر قىرىل ــادىره قىلىنــدىمــۈلكى –مــال .بىرم دىنــى . مۇس

ھــازىر شــىنجاڭدا ياشــاۋاتقان بهزى قــازاق . مهھــرۇم قىلىنــدى، ئېتىقــادتىن

قهبىلىلىرى رۇسىيىدىن قېچىپ كهلگهن، شۇڭا بىز قـازاقالر سـوۋېتتىن بهك 

  .]75[»بهك ئۆچ سوۋېتقاقورقىمىز ۋه 

قازاقالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق قوزغىلىڭىمۇ مهلۇم مهنىدىن  دېمهك،

بىــلهن  ئېيتقانــدا ئوخشاشــال ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى كهيپىيــات ئېلىــپ

مۇناسىۋهتلىك بولـۇپ، سـوۋېت گېئولـوگىيه خادىملىرىنىـڭ ئالتايـدا پهيـدا 

بـۇ  شىسـهي شـېڭ بولۇشى ۋه ئهركىن ھهرىكهت قىلىشى، قـازاقالر ئارىسـىدا

جاينى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۆتكۈزۈپ بهردى دهيدىغان چۈشـهنچىنىڭ پهيـدا 

شـۇ ۋهجىـدىن . بولۇشىنى ھهمده ئۇنىڭغـا ئىشىنىشـنى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان

قازاق قوزغىالڭچىلىرى ھېچ ئىككىلهنمهيـال سـوۋېت ئىتتىپـاقى خادىملىرىغـا 

ــى قېتىم ــڭ ئىككىنچ ــاي قازاقلىرىنى ــۇ ئالت ــۇپ، ب ــان بول ــۇم قىلغ ــق ھۇج لى

  .قوزغىلىڭىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ قالغان ئىدى

  

  بهدهل ۋهدىسى ئۈچۈن تۆلهنگهن چويبالساننىڭ

ــوگىيه –2 قېتىملىــق كۆكتوقــاي قــوزغىلىڭى پــارتالپ، ســوۋېت گېئول

خادىملىرى قازاقالرنىڭ تۇيۇقسىز ئاتقان ئوقلىرىغـا يهم بولغـانلىق خهۋىـرى 

ســوۋېت ئىتتىپــاقى ئىچكــى ئىشــالر كومىسســارىياتىنىڭ رهھبىــرى، ســتالىنغا 

ـــى بهرگهن  ـــاتوم بومبىســـى ياســـاش تهكلىپىن ـــتىم ئ ـــۇنجى قې ـــانىت  بېرىي

كۈنـدىن  16، ئۇنىڭغا يېڭى باش ئاغرىقى پهيـدا قىلىـپ يهنه چۆچۈتىۋېتىپ

ـــى،  ـــيىن، يهن ـــى، –1941كې ـــۇن–22يىل ـــهھهرده، ئىي ـــاڭ س ـــر  ت گىتلې

293



 
 

 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه سىرلىرى ېچىلمىغانئ ڭتارىخنى ۇيغۇرالرئ ۋەئاتوم بومبىسى  ستالىننىڭ  

قورغىنىغـــا تۇيۇقســـىز ھۇجـــۇم قوزغىشـــى بىـــلهن  بـــرېتىس ئارمىيىســـىنىڭ

ــان ــا قارىتىلغ ــۈك باشــلىغان ســوۋېت ئىتتىپاقىغ ــۇمىي يۈزل ھۇجــۇملىرى  ئوم

موسكۋادىن تهخمىـنهن تـۆت . چۆچۈتۈۋهتتىننى ياتقان ستالى ئۇيقۇداتاتلىق 

 مۇرتلىققـاسـتالىنغا  ئۈرۈمچىـدهمىڭ كىلومېتىر يىراقلىقتىكى تـاغلىق شـهھهر 

 شىسـهيمۇ شـېڭ بولغان قونچىقى ئۇنىڭ قول بېرىپ، سهككىز يىلدىن بېرى

بۇ دهھشهتتىن ئهندىكىپ كهتكهن بولسىمۇ، بىراق مىيىقىدا كۈلـۈپ قويـدى 

ئـۆزىنى . ۋه دهرھال ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ يېڭـى پىالنىغـا تۇتـۇش قىلـدى

دۇنيــــادىكى ئهڭ قۇدرهتلىــــك ۋه ئۇلــــۇغ دۆلهت دهپ ئاتىغــــان ســــوۋېت 

ئىتتىپاقىنىــڭ بىــر قــانچه مىليــون كىشــىلىك قىزىــل ئارمىيىســىنىڭ گىتلېــر 

ــده يوقىتىلىشــى،  قىســقىغىنهىيىســى تهرىپىــدىن ئارم ــاي ئىچى ــانچه ئ ــر ق بى

گېرمــانىيه قوشــۇنلىرىنىڭ چاقمــاق تېزلىكىــده موســكۋا بوسۇغىســىغا يېتىــپ 

ئهسـلى مـاھىيىتى ۋه مهقسـىتىنىڭ ئاشكارىلىشـىغا  شىسهينىڭ شېڭكېلىشى 

قانداشــلىق،  ئــۆزى بىــلهن ھېچقانــداق شىســهينىڭ شــېڭ. ســهۋهب بولــدى

ئورتاقلىقى بولمىغان، گرۇزىن قېنىغا مهنسـۇپ، ئهممـا ئهينـى  مىللهتداشلىق

ــابالنغان  ــاتورى ھېس ــك دىكت ــڭ ئهڭ قۇدرهتلى ــى دۇنيانى ــىفۋاقىتتىك  يوس

سـادىق مـۇرىتى بولـۇش  لېنىنىزمنىـڭ–ماركسىزمستالىننىڭ ئالدىدا بهرگهن 

پهقهت شــهرقىي ئاســىيا ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ تــارىختىن بۇيــان  قهســهميادىنىڭ

ــا ئهنئهنىســى، يهنــى ھوقــۇق ۋه خۇسۇســىي  داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان، كون

يــار بولــۇپ، ئۇنىــڭ كۈچلــۈك شــاپىلىقى بىــلهن  مهنــپهئهت ئۈچــۈن ياتالرغــا

 ئهمهلىيلهشــتۈرۈش ئۈچــۈنال يــۈزىگه ســېلىش تاكتىكىســىنى قانداشــلىرىنىڭ

دوستى سـتالىننىڭ  دۇبهن شېڭقىسقىسى، . ئىكهنلىكىنى چاندۇرۇپ قويدى

 نده بهرىبىر ئۆزى بىـلهن قانـداش، ئهممـا كونـا رهقىبـىبېشىغا كۈن چۈشكه

بىـــلهن ئىتتىپاقلىشىشـــنىڭ يـــوللىرىنى ئىـــزدهپ، ئـــۆزىنى  كهيشـــىجـــاڭ 

نىــڭ » ئــۈچ مهســلىكى« سۇنجوڭشــهننىڭ، ئهمهس بهلكــى ماركســىزمچى

جۇڭگــو  ئــۇ، ئۆزىنىــڭ. چوقۇنغۇچىســى قىلىــپ كۆرسىتىشــكه باشــلىدى

ــدىن ــي ھۆكۈمى ــدا مهركىزى ــانه ھال ــيســوۋې خۇپىي –ت ئىتتىپاقىنىــڭ ھهربى

سىياسىي، ئىقتىسادىي تهسـىرىنى بـۇ ئـۆلكىگه باشـالپ كىرگهنلىكـى ھهتتـا 
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ســوۋېت كومپارتىيىســىنىڭ ئهزاســى بولغانلىقىــدىن ئىبــارهت جىنــايهتلىرىنى 

سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى قاتتىق مهيـدانىنى ئىپـادىلىمهي  ئاقالش ئۈچۈن،

 ئىتتىپاقىنىـڭ ئۆلكىـدىكى زومىگهرلىكـى،سوۋېت  بۇنىڭ ئۈچۈن. بولمايتتى

شىنجاڭنىڭ يهر ئاستى بايلىقلىرىنى خالىغـانچه قېزىـپ ئېلىـپ كېتىـپ، بـۇ 

، شــۇنداق بولۇشــىغا ئايالنــدۇرۇۋالغانلىقىيهرنــى خــام ئهشــيا بازىســىغا 

شـــىنجاڭنى مهڭگـــۈ «بـــارلىق تىرىشـــچانلىق بىـــلهن  قارىمـــاي، ئۆزىنىـــڭ

نـى ئىسپاتالشـقا  »پ قالغـانلىقىجۇڭگونىڭ بىـر ئۆلكىسـى سـۈپىتىده سـاقال

ــازىنى تىكــلهش  جاڭكهيشــىمۇ .]76[تىرىشــتى  ــدىكى ئىمتىي ئۆزىنىــڭ ئۆلكى

ئۆز قوينىغا ئېلىـپ، ئـۇنى مهركىزىـي ھۆكۈمهتنىـڭ  شىسهينى شېڭئۈچۈن، 

بــويىچه  »شــىنجاڭدىكى ئىگىلىــك ھوقــۇقنى ئهســلىگه كهلتــۈرۈش پىالنــى«

ارلىق ئاالقىلىرىنى ئۈزۈشكه ئىش كۆرۈپ، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان ب

  .بۇيرۇدى

ــقهتهن، ــدا ســوۋېت –1942 شىســهي شــېڭ ھهقى يىلىنىــڭ ئاخىرلىرى

سـوۋېت  ئايدا–10يىلى، –1942. ئىتتىپاقىغا قارشى ئاشكارا مهيدانغا چىقتى

نى بىكار قىلغانلىقىنى  »كېلىشىمى كونسېسسىيه «بىلهن تۈزگهن  ئىتتىپاقى

كـانچىلىرى ۋه گېئولوگىيىلىـك  ئېالن قىلدى ھهمـده سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ

 تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقان خادىملىرى، ھهربىي، تېخنىكـا خـادىملىرىنى

ــده ئېلىــپ چىقىــپ كېتىشــنى تهلهپ قىلــدى  ــاي ئىچى ــۈچ ئ ــراق، . ]77[ئ بى

ـــپ، ـــۇنى رهت قىلى ـــاقى تهرهپ ب ـــوۋېت ئىتتىپ ـــپىي س ـــات ۋه  كهس دىپلوم

ئهۋهتىپ،  ئۈرۈمچىدىكى باش كونسۇللۇققا پۇشكىننى گېئورگىي رازۋېدچىك

 كهچتۈرۈشــكهبىــلهن سۆزلىشــىپ، ئــۇنى ئىدىيىســىدىن ۋاز  شىســهي شــېڭ

 شېڭتىرىشقان بولسىمۇ، بىراق ئۈنۈمگه ئېرىشهلمىگهندىن كېيىن، پۇشكىن 

ســوۋېت ئــۇزۇن ۋاقىتلىــق ســۆھبهتته ئــۇنى  بىــلهن ئېلىــپ بارغــان شىســهي

تىرىشقان بولسىمۇ،  قېتىم يهنه بىر ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرۇشتىن ياندۇرۇشقا

–1943ئــاخىرى . ]78[قهتئىــي پوزىتسىيىســىده چىــڭ تۇرىــدۇ شــېڭبىــراق 

ــى،  ــل–10يىل ــۈنى  ئاپرې ــورگىيك ــهيگه شــېڭپۇشــكىن  گېئ ســوۋېت  شىس
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خىزمىتىنـى ئىتتىپاقىنىڭ بارلىق گېئولـوگىيه خـادىملىرى ۋه كانچىلىرىنىـڭ 

ئۈسكۈنىلىرىنى ئېلىـپ چىقىـپ  توختاتقانلىقىنى ھهمده ئۇالرنى ۋه كانچىلىق

  . كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ــېڭ ــهي ش ــڭ  شىس ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــا، س ــايغىچه–6بولس ــارلىق  ئ ب

كانچىلىرى ۋه گېئولـوگىيه خـادىملىرىنى ئېلىـپ كېتىشـىنى يهنه بىـر قېـتىم 

بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئۇنىـڭ  شىسـهي شېڭپۇشكىن ئارقىدىن  .تهلهپ قىلدى

پولكى ۋه ئاۋىئاتسىيه –8تهلىپىگه بىنائهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قۇمۇلدىكى 

يىـل  6 نهتىجىـده، قۇمۇلـدا. ئهترىتىنى ئېلىپ كېتىدىغانلىقىنى، بىلـدۈردى

ــى  ــل ئارمىيىس ــوۋېت قىزى ــان س ــڭ–5تۇرغ ــارهن –14ئاينى ــدىن ئېتىب كۈنى

كۆرسهتمىسـى بـويىچه  هيشـىنىڭكجاڭ  شىسهي شېڭ. چېكىنىشنى باشلىدى

ئايروپىالن زاۋۇتىنى ھهمده ئىلى، ئـۈرۈمچى،  تۇدۇڭخابادىكىئۈرۈمچى  يهنه

سوۋېت ئىتتىپاقى ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ  گۇچۇڭ ۋه قۇمۇل قاتارلىق جايالردىكى

ــاپ، ســوۋېت  ــازىلىرىنى تاق ــارمىيه ب ــاۋا ئ ــاالقه سىستېمىســى ۋه ھ ــارلىق ئ ب

بـۇ ئۆلكىنىـڭ ھـاۋا بوشـلۇقىغا بولغـان كونتروللـۇقىنى بىكـار  ئىتتىپاقىنىڭ

سـوۋېت  كهلگهنـده ئايغـا–5يىلـى، –1943شـۇنداق قىلىـپ، . ]79[قىلدى 

ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ شىنجاڭدا تىكلىگهن بـارلىق ئىمتىيازلىرىـدىن پۈتـۈنلهي 

  .ئايرىلىپ قالدى

 لىشـىقازاقالرنى سوۋېت ئىتتىپاقى كانچىلىرىغـا ھۇجـۇم قى بۇ ۋاقىتتا

ئۈچــۈن  شىســهي شــېڭ ۋه ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى كهيپىياتتــا بولۇشــى

 ئــۇ، بىــر تهرهپــتىن قوشــۇن ئهۋهتىــپ، .پايــدىلىق ئــامىلالر بولــۇپ قالــدى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ كـان قېـزىش ئىشـلىرىنى قوغدىغانـدهك كۆرۈنسـىمۇ، 

لېكىن ئوسـمان باتۇرنىـڭ ئادهملىرىنىـڭ سـوۋېت ئىتتىپـاقى كـانچىلىرى ۋه 

ــدىچىلىكت ــا پاراكهن ــۇلىيه پۇقرالىرىغ ــقى موڭغ ــى  اش ــېلىش ھهرىكهتلىرىن س

قېتىملىق قوزغىالڭنى –2شۇنچه كۈچ ئاجرىتىپ، . كېسىل يوقاتمىدى–ئۈزۈل

ــدىن  ــاينى قايتى ــۈن ئالت ــدۇرالىغانباســتۇرۇپ، پۈت  شىســهي شــېڭ تىنچالن

بولمىغان، ئوسمان ئىسالم ۋه ئۇنىڭ بىر قانچه  تايانچىقانداقسىگه ھېچ بىر 
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ئادىمىنى يوقىتالمىدى؟ نېمه ئۈچۈن شۇنچه ئاجىز ھـالهتته تۇرغـان ئوسـمان 

 ســۆھبهت ئۆتكــۈزۈپ، ئــۇنى تىنچالنــدۇرۇش ۋه ئــۆزىگه ئىشــلىتىش بىــلهن

قارشـــى،  ســـوۋېتقايـــولىنى تـــۇتتى؟ بـــۇ يهردىكـــى ســـهۋهب ئوســـماننىڭ 

كېرهك بولۇپ قالدىمۇ قانداق؟  شېڭغاىسى كوممۇنىزمغا قارشى تۇرۇش ئىدىي

–1942، شىسـهي شـېڭچـۈنكى، . دېگهندهك سوئالالر قويۇلۇشـى تهبىئىـي

يىلىــدىن كېــيىن بىــر قىســىم تۈرمىــده يېتىۋاتقــان ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 

 ئهشهددىي دۈشمهنلىك ئىدىيىسى بار ئادهملهرنى قويۇپ بېرىشكه باشـلىغان

قارشــى تــۇرۇش ئىدىيىســىدىن  ۋېتقاســو بولــۇپ، ئــۇ، مهزكــۇر ئادهملهرنىــڭ

–1938–1937تـۆره قاتـارلىق بىـر قىسـىم  ئهلىخـان. پايدىالنماقچى بولغـان

يىللىرىـــدا قولغـــا ئېلىنىـــپ، ئۆلتـــۈرۈلمهي قالغـــان كىشـــىلهرنىڭ قويـــۇپ 

قارشـى تهشـۋىقات قىلىشـلىرىنىڭ  سوۋېتقا بېرىلگهندىن كېيىنكى ۋاقىتالردا

ئهنه شــۇنىڭ مىســالى  مهســلىكىتهرىپىــدىن بىــراقال چهكلهن شىســهي شــېڭ

  . بولسا كېرهك

يىللىرىدا ئۆلكىدىكى بىـر قىسـىم يـۇقىرى مهرتىۋىلىـك –1944–1943

 ھهم شىســـهي شـــېڭكىشـــىلهر ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى بىـــلهن  ئـــابرۇيلۇقۋه 

ئايالنغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىـال تهرهپ،  گومىنداڭنىڭ تالىشىش ئوبيېكتىغا

باشتا بۇ كىشىلهرنى زهربه بېرىش ئوبيېكتى قىلغان بولسا، ئهمدىلىكته ئۇالر 

كىشىلىرىنى ئـۆز مهنپهئهتلىـرى ئۈچـۈن  ئابرۇيلۇقيهرلىك خهلقنىڭ يۇقىرى 

ئۈمىـد  شىسـهيدىن شـېڭباشـالپ،  يىلىـدىن–1942. ئىشلىتىشكه ئىنتىلدى

ئادهملىرىنىـڭ بـۇرۇن  ئـابرۇيلۇقهلقنىڭ ئهنه شۇ ئۈزگهن موسكۋا يهرلىك خ

ئـــۇالرنى ، قارشـــى تۇرغـــان تهرىپـــى بولۇشـــىدىن قهتئىـــي نهزهر ســـوۋېتقا

ئـۆچ  شىسهيدىن شېڭچۈنكى، ستالىن . كۆزىتىپ، يېنىغا تارتىشقا كىرىشتى

ئېلىش ھهرىكىتىده بۇ كىشـىلهرگه تايانمـاي مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى ياخشـى 

 ۋه يـاكى گومىنـداڭ دائىرىلىرىمـۇ شىسـهي شېڭ ئۇنىڭ ئهكسىچه،. بىلهتتى

 سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرۇشتا مهزكۇر كىشىلهرنى تهشۋىقات ۋاسىتىسـى

 ئهنه شـۇ ئېھتىيـاج تۈپهيلىـدىن. قىلىشنىڭ ئۈنۈم بېرىـدىغانلىقىنى بىلهتتـى
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ــاقى تهرهپ  ئىلــى، چــۆچهك، ئالتــاي ۋه باشــقا جــايالردىكى ســوۋېت ئىتتىپ

ــۈز  ــۇقىرى ۋه ي ــڭ ي ــابرۇيلۇقجهمئىيهتنى ــالىيالر،  ئ ــا مهنســۇپ زىي قاتلىمىغ

تاپقـان بىـر قىسـىم كىشـىلهر بىـلهن  تهركىبسودىگهرلهر، دىنىي زاتالردىن 

 ۋه »ئــازادلىق تهشــكىالتى«ئــاالقه ئورناتقــان بولــۇپ، ئىلــى تهۋهســىدىكى 

ى نىـڭ ئهزالىـر »مىللىي ئازادلىق ئۈچۈن كۈرهش تهشـكىالتى«چۆچهكتىكى 

قاتارلىقالر بۇنىڭ تىپىـك  ئىسمايىلوفمولال ئىسالم  جېمىنهيدىكىشۇنىڭدهك 

تهڭرى تاغلىرىنىـڭ شـىمالىدا  سوۋېت ئىتتىپاقى ئهينى ۋاقىتتا .مىسالى ئىدى

بىردىنبىر قوراللىق  داۋامالشتۇرۇۋاتقانجهڭ قىلىشنى  قارشى شىسهيگه شېڭ

قوزغىالڭچىلىرى بىلهن ئىسالم قاتارلىق قازاق  ئوسمان گۇرۇپپىنىڭ رهھبىرى

بۇ ۋاقىتتـا . يېقىنلىشىش يولىنى ئىزدهشنى مۇھىم تاكتىكا سۈپىتىده بېكىتتى

 شـېڭ ۋهزىيىتى بىر قهدهر ئېغىر بولۇپ، قازاق قـوزغىالڭچىلىرى ئوسماننىڭ

، ئوسمان .بولۇپ كهتكهن زور قوشۇنىنىڭ ھۇجۇمى بىلهن تارمار شىسهينىڭ

بـۇ . ئازغىنا ئادهملىرى بىـلهن پـارتىزانلىق ئۇرۇشـنى داۋامالشـتۇرماقتا ئىـدى

جهريانــدا ئۇنىــڭ ئــادهملىرى، تۇرمــۇش ئېھتىيــاجىنى ھهل قىلىــش ئۈچــۈن 

 شىسـهينىڭ شـېڭمۇنچه بۇالڭچىلىق بىلهنمۇ شـۇغۇلالنغان بولـۇپ، –ئانچه 

ــان  ــتىدىن تارقاتق ــمان ئۈس ــدىت«ئوس ــۇم  »بان ــۋىقاتىمۇ مهل ــگهن تهش دې

ئـۇ  ئـۇ گاھىـدا موڭغـۇلىيه تهرهپـكه ئۆتـۈپ،. رىجىده ئۈنۈم بهرگهن ئىدىده

ــى  ــارام بهرمهيتت ــۇالپ، ئ ــۇ ب ــڭ پۇقرالىرىنىم ــوۋېت  ،]80[جاينى ــا، س ھهتت

ــاقى  ــانچىلىرىغىمۇئىتتىپ ــۇراتتى ك ــېلىپ ت ــدىت س ــىغا . تهھ ــداق بولۇش مۇن

ئـۇنى  قارىماي، سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئوسـماننى ئىزچىـل كـۆزهتكهن بولـۇپ،

كهلتـــۈرۈش ۋه ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ھهم  ئهيۋهشـــكه لىيه ئـــارقىلىقموڭغـــۇ

قارشى كهڭ كۆلهمـده  شىسهيگه شېڭموڭغۇلىيىگه قارشى تۇرماي، ئهكسىچه 

ئـادهمگه ئايالنـدۇرۇپ،  بىـر سىياسـىي يۆنىلىشـكه ئىـگه كۈرهش قىلىـدىغان

  . ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش نىشانىنى بېكىتكهن

مهنچىـڭ ئىمپېرىيىسـىنىڭ  ئهھمىيهتلىككـى،شۇنى تهكىتلهش مۇھىم 

 مىللهتــلهر مهزكــۇر ئىمپېرىيىنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىــدىكى بىــلهن ئاغدۇرۇلۇشــى
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ـــدى ـــتهقىللىق جاكارلى ـــۇلالر مۇس ـــلهن موڭغ ـــدى بى ـــده ئال ـــقى . ئىچى تاش

 سۇخاباتورموڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىق ئېالن قىلىشى ۋه كېيىنكى ۋاقىتالردا 

رهھبهرلىكىــدىكى موڭغــۇلىيه خهلــق  ۇنىســتالرقاتــارلىق كومم چويبالســانۋه 

 لېنىن ۋه ستالىننىڭ ھىمايىسىنى قولغـا كهلتـۈرۈپ، ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ

موڭغۇلىيىنىــڭ مۇســتهقىللىقىنى ســاقالپ قېلىشــى ئۇيغــۇر، تىــبهت قاتــارلىق 

ـــام ـــلهرگه زور ئىلھ ـــدى خهق ـــۇلىيه. بول ـــل موڭغ ـــاقى  قىزى ســـوۋېت ئىتتىپ

ق، موڭغــۇل ۋه باشــقا ســوۋېت ئىتتىپــاقى ھهم ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇر، قــازا

ــونالردا ــدىغان راي ــلهن چېگرىلىنى ــۇلىيه بى ــڭ  موڭغ ــايدىغان خهلقلهرنى ياش

ھهم  »ئـۈلگه« قوزغىشى ھهم يـاردهم بېرىشـىدا مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنى

پهقهت سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىن باشـقا  رولىنى ئوينىغان بولـۇپ، »بازىلىق «

ــــراپ قىلىشــــىغا ھهم ئاشــــكارا قوللىشــــىغا  ھېچقانــــداق دۆلهتنىــــڭ ئېتى

ــلىقى  ــىزىقىدىن چىقماس ــكۋانىڭ س ــڭ موس ــۇر دۆلهتنى ــهلمىگهن مهزك ئېرىش

 ئېيتقانـدىمۇئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكـى ئۈچـۈن . تهبىئىي ئىدى

بولۇشـىنى  ا ۋه ئۆزىگه قارشىسوۋېت ئىتتىپاقىغ ئۆز قوشنىلىرىنىڭ رىتاشقى

  . خالىمايتتى

ئۆچ ئېلىپ، يوقىتىپ قويغـان  شىسهيدىن شېڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

 تۈرلۈك تهسىرلىرىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش كۈرىشـىده موڭغۇلىيىنىـڭ رولـى،

 رولـى بېكىـتىلگهن بولـۇپ، ئـۇ چويبالسـاننىڭجۈملىدىن ئۇنىـڭ رهھبىـرى 

  . ستالىننىڭ كۈتكىنىدىن چىقتى

ئارىســىدا موڭغــۇلىيه تهرهپنىــڭ ئوســمان ئىســالم  شــاھىتالرىخىي تــار

ئاالقه ئورناتقان ۋاقىـت ھهققىـده ھهر خىـل ئۇچـۇرالر مهۋجـۇت، بىـر  بىلهن

 ئايدا موڭغـۇلىيه تهرهپـتىن تـۇنجى قېـتىم–7يىلى –1942قىسىم ئۇچۇرالردا 

ــا  ــى ئېيتىلس ــل كهلگهنلىك ــي ۋهكى ــۇ ]81[مهخپى ــۇرالردا ب ، يهنه بهزى ئۇچ

لـېكىن، پهرهز . ]82[ئايالردا بولغانلىقى سـۆزلىنىدۇ–7 يىلى–1943ئىشنىڭ 

قىلىشــقا بولىــدۇكى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ موڭغــۇلىيىنى ۋاســىته قىلغــان 

 يىلىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا–1942ئوســمان بىــلهن بولغــان تــۇنجى ئاالقىســىنىڭ 
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ــالنغانلىقى ــېقىن باش ــا ي ــاتالردا . ئېھتىماللىقق ــارىخىي مهلۇم ــى، يى–1942ت ل

موڭغۇلىيىدىن كهلـگهن ۋهكىـل ئوسـمان ئىسـالم بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئۇنىـڭ 

قارشى كۈرهش قىلىپ، ھۆكۈمهت  شىسهيگه شېڭبۇالڭچىلىق قىلماسلىقى ۋه 

ئوسمان بۇنىڭغـا رازىلىـق بىلدۈرگهنـدىن . بىلدۈرىدۇ قۇرۇشى كېرهكلىكىنى

ــۇلىيه ــۆتمهي موڭغ ــۇزۇن ئ ــيىن، ئ ــۇنىغا  كې ــماننىڭ قوش ــىنى ئوس ــر كىش بى

  .]83[هسلىھهتچىلىككه ئهۋهتكهنم

بىلهن ئوسـمان ئارىسـىدا  ئايدا موڭغۇلىيىنىڭ ۋهكىللىرى–9شۇ يىلى 

ئوســـماننىڭ ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ ، ئۆتكـــۈزۈلگهن مهخپىـــي ســـۆھبهتته

ــادهملىرى ۋه  ــائ ــاقى ۋه  گېئولوگلىرىغ ــوۋېت ئىتتىپ ــلىق، س ــۇم قىلماس ھۇج

 موڭغۇلىيىگه قارشـى تۇرماسـلىقى شـهرت قىلىنغـان بولـۇپ، بۇنىـڭ ئۈچـۈن

ــارۋىالرنى ــات ۋه چ ــا ئ ــورال ئۇنىڭغ ــىپ–ق ــا تېگىش ــام  ياراقق ــرىش توخت بې

مىلتىق، ئالته يهشـىك ئـوق ئالماشـتۇرۇپ  36 قىلىنىپ، دهسلهپكى قهدهمده

ـــرىلگهن ـــداق ئالماشتۇرۇ .]84[بې ـــۇبۇن ـــالر كېيىنم ـــتىم  ش ـــانچه قې ـــر ق بى

ــــتا ــــۇلىيه ئاس ــــده موڭغ ــــقان، نهتىجى ــــتا–داۋامالش ــــي  ئاس ــــۆز ھهربى ئ

مهسلىھهتچىلىرىنى ئهۋهتىپ، ئوسـماننىڭ قوشـۇنىنى چېنىقتـۇرۇپ، ئۇنىـڭ 

  . قوشۇنلىرىغا ھۇجۇم قىلىش كۈچىنى ئاشۇرغان شىسهي شېڭ

 سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ دهسـلهپكى قهدهمـده كۆرۈۋېلىشقا بولىـدۇكى،

مهخپىي تۈرده ئوسماننى قوللىشىنىڭ مۇددىئاسى ئىككى  موڭغۇلىيه ئارقىلىق

ئوســمان ئىســالم  چىقىــش قىلىنغــان بولــۇپ، بىرىنچىــدىن خىــل پىالنــدىن

ئارقىلىق قازاقالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇھىم ھهربىي ئىسـتراتېگىيىلىك 

ئـۇران بولغـان  پىالنى ھېسابالنغان ئـاتوم بومبىسـى ياسـاش ئۈچـۈن كېـرهك

كــــانلىرىنى قېــــزىش ئىشــــلىرىنىڭ نورمــــال يۈرۈشــــىگه كېلىــــدىغان 

توسقۇنلۇقلىرىنى ئاخىرالشتۇرۇش ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغـان قارشـىلىق 

ســـوۋېت  شىســـهينىڭ شـــېڭئىككىنچىـــدىن، . تـــۈگىتىش كهيپىيـــاتلىرىنى

ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرۈش ئهھۋالىنىڭ تهرهققىياتىغـا ئاساسـهن، كهلگۈسـىده 

قارشـى سىياسـىتىنى  سـوۋېتقا شىسـهينىڭ شېڭىشى مۇمكىن بولغان يۈز بېر
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 بىتچىت قىلىپ، ئۇنى ئۆلكه ھاكىمىيىتىدىن يىراقالشتۇرۇش ھهم ئۇنىڭـدىن

ھـازىرالش، ئاخىرىـدا ئوخشاشـال  تايـانچالرنى ئۆچ ئېلىشـتا پايدىلىنىـدىغان

ــېڭ ــهي ش ــۇران  شىس ــپ، ئ ــا قىلى ــاينى بهرپ ــان ئالت ــاكىمىيىتى يوقىتىلغ ھ

كانلىرىنى قېزىشنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشـتىن ئىبـارهت ئىستراتېگىيىسـىدىن 

  . ئىبارهت ئىدى

 تېخــى ئهمــدىال باشــلىغان بولۇپمــۇ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئالتايــدا

 شىســهي شــېڭ بــايلىقلىرىنى قېــزىش ئىشــىنىڭ ئىســتراتېگىيىلىك كــان

ــ ــى تهرىپى ــاتوم بومبىس ــكۋانىڭ ئ ــى، موس ــپ قويۇلۇش ــراقال توختىتى دىن بى

ياساشــتىن ئىبــارهت مهخپىــي ئىســتراتېگىيىلىك ھهربىــي ســانائهت پىالنىغــا 

ئهھـۋالالر  مانـا شـۇ بىـر قاتـار. نىسبهتهن قـاتتىق زهربه بولـۇپ ھېسـابالندى

ــى –1943 ئاســتىدا ــان ســوۋېت–16يىل ــدا موســكۋادا ئېچىلغ ــاقى  ماي ئىتتىپ

كرېمىـل  قارارىغـا بىنـائهن يىسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ يىغىنىنىڭكومپارتى

ئوسـمان ئىسـالم باشـلىق  يىلىنىڭ بېشىدىن ئېتىبـارهن،–1943 رهھبهرلىرى

شـۇ ئـارقىلىق قوزغىالڭنىـڭ  مهخپىـي قـولالش ھهم قازاق قـوزغىالڭچىلىرىنى

ۋه گومىنـداڭ  شىسـهي شـېڭكۈچىيىشىنى ئىلگىـرى سـۈرۈش بىـلهن بىـرگه 

سـوۋېت ئىتتىپـاقى  بىـراق، .گه بېسىم پهيدا قىلىشنى قارار قىلـدىھۆكۈمىتى

قــوزغىالڭچىالر ۋه بىــر قىســىم قهبىــله  تهرهپ، ئوســمان ئىســالم باشــلىق

ئاقساقاللىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئالدىراپ ئىشهنمهيدىغانلىقىنى نهزهرگه 

قاتـارلىق سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى  سـۇگۇربايېفبىر تهرهپتىن دهلىلقان  ئېلىپ،

ـــوۋېت  ـــايلىق ھهم س ـــدىغان ئالت ـــايه قىلى ـــاقلىقھىم ـــازاقالردىن  ئىتتىپ ق

يهنه بىــر تهرهپــتىن موڭغــۇلىيىنى ۋاســىته قىلىــپ، موڭغــۇلىيه  پايدىالنســا،

بىـلهن بولغـان  رهھبهرلىكىنىڭ ياردىمىـدىن پايـدىلىنىپ، ئوسـمان ئىسـالم

  .مۇناسىۋهتنى كۈچهيتتى

تهرهپ ۋهكىلى بىلهن ئوسمان  موڭغۇلىيه كتهبىردهئۆ–5يىلى – 1943

ئىسالم ئارىسىدا ئۇچرىشىش بولدى ۋه ئىككـى تهرهپ ئارىسـىدىكى كېلىشـىم 

 2600، مىلتىـق 27بويىچه موڭغۇلىيه تهرهپ دهسلهپكى قهدهمـده ئوسـمانغا 
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ۋه ئاپتومـات  مـاۋزۇردانه  10ئوق، ۋه بىر قانچه مىڭ پاي ئـوقى بىـلهن  پاي

موڭغــۇلىيه تهرهپ ۋهكىللىرىنىــڭ  بــۇ ۋاقىتتــا يهنه. ]85[ى تهقــدىم قىلىنــد

ــويىچه ــلىھهتى ب ــومىتېتى« مهس ــۈللىنىش ك ــي گ ــازاق مىللى ــاي ق دهپ  »ئالت

مهزكۇر . ئايالردا قۇرۇلدى–7يىلى، –1943ئاتالغان بىر سىياسىي تهشكىالت 

كومىتېتنىڭ قۇرۇلغان ۋاقتى ھهققىـده ھهر خىـل قاراشـالر مهۋجـۇت، ئهينـى 

ئىسالم بىلهن بىر سهپته كۈرهش قىلىپ، كېـيىن تـۈركىيىگه  ئوسمانۋاقىتتا 

 يىلـى يـاز كېتىپ يهرلهشكهن قازاقالرنىـڭ قارىشـىچه، ئوسـمان ئىسـالم شـۇ

ــدا ــان  ئايلىرى ــارىخچى  ئهنگلىيىلىــك .]86[خــان بولغ ــودفرېليت ــاس گ  لىئ

ــالمنىڭ  ــى، –1943ئوســمان ئىس ــى –22يىل ــرى يهن ــاي خهلقلى ــدا ئالت ئىيۇن

جاكارالنغـانلىقىنى  غۇلالر تهرىپىـدىن ئۆزلىرىنىـڭ خـانى دهپڭمو قازاقالر ۋه

  . ]87[يازغان

ئوسماننىڭ ئۆزىنى خان دهپ ئـېالن قىلىشـىدىن كېـيىن، بىـر قـانچه 

باشـچىلىقىدىكى بىـر قىسـىم  سـۇرگۇربايېۋدهلىلقـان  ئاي ئۆتكهندىن كېيىن

ـــى  ـــارتىزانالر شـــۇ يىل ـــايالردا–11پ ـــاقى  12 ئ كىشـــىلىك ســـوۋېت ئىتتىپ

ناھىيىسـىگه  چىڭگىـلسلىھهتچىلهر ئۆمىكى باشالپ، موڭغـۇلىيه ئـارقىلىق مه

  .]88[بىرلهشتى كىرىپ، ئوسمان بىلهن

قـــازاق گـــۈللىنىش «ئوســـمان ئىســـالمنىڭ  بـــۇ يهرده دهلىلقاننىـــڭ

قاتناشقان ياكى قاتناشـمىغانلىقى  قۇرۇش مۇراسىمىغا بىۋاسىته »كومىتېتىنى

بهزى مهنبهلهرده بۇ تهشـكىالتنىڭ قۇرۇلۇشـىدا دهلىلقاننىـڭ ، ئېنىق ئهمهس

. لېكىن، كۆپىنچه قـازاق مهنبهلىـرى بـۇنى رهت قىلىـدۇ. بارلىقىنى يېزىشىدۇ

ئوسماننىڭ موڭغۇلىيه مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بـۇ  دهلىلقانىڭ

تهشكىالتنى قۇرۇپ، ئۆزىنى ھهتتا خان دهپ جاكارالپ بولۇشـىدىن كېـيىن، 

مهزكـــۇر تهشـــكىالتنىڭ مۇئـــاۋىن باشـــلىقلىق  پهيـــدا بولـــۇپ، چىڭگىلـــدا

قهبىـله  پـارتىزانالر، ۋهزىپىسىگه تهيىنلهنگهنلىكى، بۇنىڭ ئۈچۈن قايتىدىن

ئـــاق ســـاقاللىرى، مۆتىـــۋهرلهر، موڭغـــۇلىيه ۋه ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

مهسلىھهتچىلىرىنىڭ قاتنىشىشـى بىـلهن چـوڭ يىغىـن چاقىرىلغـان بولۇشـى 
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–مهزكۇر كومىتېتنىـڭ تهركىبىـده ئهدلىـيه، مهدهنىـيهت. للىققا يېقىنئېھتىما

قاتـــارلىق ئـــورۇنالر  شـــتابتهشـــۋىقات، خهلـــق ئىشـــلىرى ۋه قومانـــدانلىق 

ئهتــرهتكه ئايرىلــدى ھهمــده ئوســماننىڭ  10قۇرۇلــۇپ، بــارلىق پــارتىزانالر 

 نامىدا سهككىز ماددىلىق خىتابنامه ئـېالن قىلىنىـپ، ئالتايـدىكى قـازاقالرنى

ــۆز ھۆكــۈمىتى، ئــۆز ئارمىيىســىنى قۇرۇشــقا چــاقىرىقى  ئىــنقىالب قوزغــاپ، ئ

ــدى ــان  .]89[قىل ــدىكى ســۇگۇربايېۋئوســمان ئىســالم ۋه دهلىلق  رهھبهرلىكى

ئهمهلىيهتته سـوۋېت ئىتتىپـاقى  »قازاق مىللىي گۈللىنىش كومىتېتى ئالتاي«

ـــان  ـــكۋادا ئاچق ـــڭ موس ـــي كومىتېتىنى ـــى مهركىزى ـــىنجاڭ «كومپارتىيىس ش

 بـويىچه يىغىنىدا ئېلىنغان قارارىنىڭ روھى گه ئائىت مهخسۇس» سىلىسىمه

ھهر قايسى جايالردا مىللىي گۈللىنىش ۋه مىللىـي ئـازادلىق تهشـكىالتلىرىنى 

 قۇرۇپ، ھهرىكهت باشالش پىالنـى نهتىجىسـىده مهيـدانغا كهلـگهن بولـۇپ،

ۋېت دهلىلقان كهلگهندىن كېيىن مهزكۇر سىياسـىي تهشـكىالت بىۋاسـىته سـو

ئىتتىپاقى ۋه موڭغـۇلىيه مهسـلىھهتچىلىرىنىڭ بىرلهشـمه مهسـلىھهتچىلىكىده 

بۇ ۋاقىتتا سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ مهسـلىھهتچىلىرى ئـاق . ئىش ئېلىپ باردى

، نىـڭ كىشـىلىرى »ئـوي ئـاق« رهڭلىك چېدىردا تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر

موڭغۇلىيىنىڭ مهسلىھهتچىلىرى كۆك رهڭلىـك چېـدىردا تۇرغـانلىقى ئۈچـۈن 

سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ۋهكىلـى . دهپ ئاتالـدى نىڭ كىشىلىرى »ئۆي كۆك«

موڭغۇلىيىنىڭ ۋهكىلى سـۈپىتىده ، گېنېرال ئىسىملىك رۇس پوپوۋسۈپىتىده 

ىق ئوسمان رهھبهرلىكىدىكى قازاق قورالل ئىسىملىك موڭغۇل گېنېرال دورجى

قومانـــدانلىق  ئاســـتىرىتتىنسىياســـىي ئىشـــلىرىغا –كۈچلىرىنىـــڭ ھهربىـــي

  .]90[قىلدى

ــلهن ــالم بى ــمان ئىس ــچ  ئوس ــڭ زى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــۇلىيه ۋه س موڭغ

ئوسـمان بـاتۇر  فېـۋرال كـۈنى–25يىلـى –1944ھهمكارلىشىشىغا ئهگىشىپ، 

دېـگهن  بـولغىن چىڭگىلنىـڭ ۋىاليىتىگه تۇتىشىدىغان قوبدوموڭغۇلىيىنىڭ 

موڭغــۇلىيه خهلــق جۇمھۇرىيىتىنىــڭ رهھبىــرى،  يېرىــدىكى چېگــرا يايلىقىــدا

موڭغۇلىيىده تۇرۇشلۇق ئهلچىسـى  ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭچويبالسانمارشال 
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 رۇبىــنســوۋېت قىزىــل ئارمىيىســى بايقــال فرونتىنىــڭ قومانــدانى  ،ئىۋانــوۋ

 رازۋېـــدكا شـــۇنىڭدهك موســـكۋادىكى دۆلهت بىخهتهرلىـــك ئورگىنىنىـــڭ

ئىچكى ئىشالر مىنىسـتىرى  ، موڭغۇلىيهالڭفاڭئهمهلدارلىرىدىن بىرى گېنېرال 

قاتارلىقالر بىلهن ئۇچرىشىپ  گرېدىيېۋۋه ئۇنىڭ مهسلىھهتچىسى  شاگورجان

 .]91[سۆھبهت ئۆتكۈزدى

 شـېڭ ئوسمان ۋه دهلىلقان باشـچىلىقىدىكى قـوزغىالڭچىالر بۇ ۋاقىتتا

ئارمىيىسى بىلهن كۆپ قېـتىم جهڭ  گومىنداڭ ئۆلكه ئارمىيىسى ۋه شىسهينىڭ

 گومىنـداڭ ھۆكـۈمىتى بولسىمۇ، لېكىن چىقىمدار قىلغان دۈشمهننى قىلىپ،

برونېۋىـك، ئـاتلىق ۋه پىيـاده –ھهر قايسى جايالردىن كۆپ ساندىكى تانكـا

قىســىملىرىنى يــۆتكهپ كېلىــپ، قوزغىالڭچىالرغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، ئــۇالرنى 

گومىنـداڭ قوشـۇنى . نىشكه مهجبۇر قىلغان ئىـدىموڭغۇلىيه تهۋهسىگه چېكى

ئوسماننى موڭغۇلىيه چېگرىسىغىچه قوغالپ كهلگهنده موڭغـۇلىيه ھۆكـۈمىتى 

ئــۇالرنى دهرھــال توختاشــقا، بولمىســا ئىككــى دۆلهت ئارىســىدا ئــۇرۇش يــۈز 

ــدىغانلىقى ــدۇردى بېرى ــلهن ئاگاھالن ــۇ  .]92(بى ــان ب ــلهن بولغ ــمان بى ئوس

ا ســوۋېت ئىتتىپــاقى ۋه موڭغۇلىيىنىــڭ ھهربىــي جهريانىــد قېتىمقــى ئــۇرۇش

ۋه گومىنـداڭ قوشـۇنلىرىنى بومباردىمـان  شـېڭئايروپىالنلىرى كـۆپ قېـتىم 

جۇڭخـۇا مىنگـو ھۆكـۈمىتى بـۇ مۇناسـىۋهت بىـلهن سـوۋېت  قىلغان بولـۇپ،

قىسقىسى، بۇ ۋاقىتتـا ئوسـمان ئىسـالم  .]93[ئىتتىپاقىغا نارازىلىق بىلدۈردى

ق قــوزغىالڭچىلىرى تاشــقى موڭغــۇلىيه ۋه ســوۋېت رهھبهرلىكىــدىكى قــازا

ھىمايىسىگه ئېرىشكهن بولۇپ، ئوسمان بىر قانچه مىـڭ قـازاق  ئىتتىپاقىنىڭ

گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئهگهر . ئاھالىسىنى موڭغۇلىيه تهۋهسىگه ئېلىپ كهتكهن

ــاي،  ئاگاھالندۇرۇشــىنىتاشــقى موڭغۇلىيىنىــڭ  ــۈپ،  چېگــرادىنئاڭلىم ئۆت

ئوسمان ئىسالمغا زهربه بهرسه، موڭغۇلىيىنىڭ ئارقىسىدا قۇدرهتلىك سوۋېت 

ئىتتىپاقىنىڭ تۇرغانلىقىنى، نهتىجىده ئاقىۋهتنىڭ ئـۆزلىرى ئۈچـۈن تېخىمـۇ 

ــــدىغانلىقىنى  قىلىــــپ، موڭغــــۇلىيه ۋه ســــوۋېت  ھــــېسپايدىســــىز بولى

مـــان ۋه دۆلهت ئارمىيىســـىنى بومباردى شىســـهي شـــېڭ ئايروپىالنلىرىنىـــڭ
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  .قىلىشىغا سۈكۈت قىلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى

ــلهن  ــالم بى ــمان ئىس ــانئوس ــوۋېت ئىتتىپــاقى  چويبالس ــقا س ۋه باش

ۋهكىللىرىنىڭ شۇ قېتىملىـق ئۇچرىشىشـتىن ئىككـى ھهپـته كېـيىن، يهنـى، 

ئـايرىم  ئوسمان باتۇر بىـلهن يهنه چويبالسان، مارت كۈنى–5 يىلى،–1944

ــۈزدى ــۆھبهت ئۆتك ــۈپ، س ــانچ. كۆرۈش ــمانغا  ويبالس ــتا ئوس ــۇ ئۇچرىشىش ب

موڭغۇلىيه ئالتاي قوزغىالڭچىلىرىغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن مهخسۇس ھهربىـي 

گۇرۇپپا قۇرۇلغانلىقى شۇنىڭدهك ئالتـاي قازاقلىرىنىـڭ ۋاقىتلىـق مۇسـتهقىل 

ئۇنــۋانى بېرىلگهنلىكــى  »باتۇرخــان«ھۆكــۈمىتى قۇرۇلغــانلىقى، ئوســمانغا 

ــدى ــېالن قىل ــۇ . ]94[ئ ــۆھبهتتهب ــانيهنه  س ــتهقىل  چويبالس ــاينى مۇس ئالت

جۇمھۇرىيهت قىلىپ قۇرۇپ چىقىـش، موڭغۇلىيىنىـڭ ئـۇنى قولاليـدىغانلىقى 

ئوسـمان بىـلهن  چويبالساننىڭ ئهينى ۋاقىتتا. ]95[ھهققىدىمۇ ۋهده بهرگهن

ئوسـمانغا يـاردهم بېرىشـى  كۆرۈشۈشى، موڭغۇلىيه ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ

  . كهت بولۇپ، ئىككى تهرهپ بۇ ئىشنى مهخپىي تۇتقانمۇتلهق مهخپىي ھهرى

ئهمهلىيهتــته ســوۋېت (بــۇ ئۇچرىشىشــتىن كېــيىن، موڭغــۇلىيه تهرهپ 

يېنىــك  30مىــڭ پــاي ئــوق،  200مىلتىــق،  395 ئوســمان ئىســالمغا) تهرهپ

 گرانـاتئىككـى مىـڭ دانه  ئاپتومـات ۋه 45پىلىموت، ئالته ئېغىر پىلىمـوت، 

خهلق ئىنقىالبىنىڭ ۋاپـات  موڭغۇلىيه نىڭ ھهممىسىبۇ قورالالر .]96[بهردى 

ـــرى  ـــان رهھبى ـــۇخباتۇرنىڭبولغ ـــوغلى س ـــۇداپىئه –ئ ـــۇلىيه دۆلهت م موڭغ

دىــن ئـارتۇق تــۆگه بىـلهن يهتكــۈزۈپ  100تهرىپىـدىن  گالســىنمىنىسـتىرى 

 سىياسـىي ھهم–سـوۋېت ئىتتىپـاقى ۋه موڭغۇلىيىنىـڭ ھهربىـي بۇ .بېرىلدى

تــۇنجى قېــتىم  ساھهســىنىڭ يــۇقىرى دهرىجىلىــك ئهربابلىرىنىــڭ رازۋېــدكا

ئۇچرىشىشــى بولــۇپ  بىــلهن كوللېكتىــپ ھالــدا شــۇنىڭدهك ئــايرىم ئوســمان

ئوسـمان سـۆھبىتىدىن –چويبالسـانكۆرۈۋېلىشـقا بولىـدۇكى،  .ھېسابلىنىدۇ

بىــلهن تهمىنلهشــكه بىۋاســىته ســوۋېت  يــاراقالر–كېــيىن، ئوســماننى قــورال

يـاراقالر –ئىلگىرى بېرىلگهن ئاز ساندىكى قـورال .ل بولغانئىتتىپاقى مهسئۇ

موڭغـــۇلىيه تهرهپـــتىن  پهقهت ســـىمۋول خـــاراكتېرىنى ئالغـــان شـــۇنىڭدهك
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تـۇنجى قېـتىم زور  تهمىنلهنگهن بولسا، بۇ قېتىم ستالىن ھۆكۈمىتى بىۋاسىته

دورىالرنــــى قــــازاق –يــــاراق ۋه ئــــوق–مىقــــداردىكى ھهر خىــــل قــــورال

ـــا  ـــقهتهنقوزغىالڭچىلىرىغ ـــڭ ھهقى ـــارقىلىق ئۆزلىرىنى ـــش ئ ـــدىم قىلى  تهق

ــۇالرنى  ــدىغانلىق ۋهدىســىنى كۆرســىتىپ، ئ ــازادلىقىنى قولالي قازاقالرنىــڭ ئ

  . ئىشهندۈرگهن ئىدى

 مولوتـوۋ، بېرىيـاستالىن،  ئوسمان بىلهن ئۇچرىشىشى چويبالساننىڭ

ــرى بىۋاســىته مۇناســىۋهتلىك  ــالىي رهھبهرلى ــاقى ئ ــارلىق ســوۋېت ئىتتىپ قات

–21يىلى، –1944بۇ ئۇچرىشىشتىن بىر يېرىم ئاي ئىلگىرى، يهنى  پ،بولۇ

موسكۋانى زىيارهت قىلىپ، كرېمىل سارىيىدا ستالىن  چويبالسانيانۋار كۈنى 

ــۇس ــكهنده مهخس ــلهن كۆرۈش ــي  بى ــدا مىللى ــى موڭغۇل ــارىيه ۋه ئىچك جۇڭغ

ئهنه شـۇ ، ئازادلىق ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىش مهسىلىلىرىنى مۇزاكىره قىلغـان

–بىلهن ئۇچرىشىشى ھهمده ئـۇنى قـورال  ئوسمان چويبالساننىڭ سۆھبهتته

ياراق بىلهن تهمىنلهش قارار قىلىنغان بولـۇپ، ئهگهرده سـتالىننىڭ قـارارى 

جۇمھۇرىيىتى كهبـى –16بولمىغان بولسا ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

سـمان بىـلهن ئو موڭغۇلىيه رهھبىرىنىڭ ئۆزى خالىغـانچه تۇرۇۋاتقانھالهتته 

ئۇچرىشىش ھهم ئۇنى قـورال بىـلهن تهمىنلىشـى ھهتتـا ئالتـاينى مۇسـتهقىل 

 بىراق،. ]97[دۆلهتكه ئايالندۇرۇش ۋهدىسىنى بېرىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئارخىپلىرى ئاساسىدا تهتقىقـات ئېلىـپ بارغـان 

ــاتولىيرۇســىيه تارىخچىســى  ــارمىن ئان ــدىكى ســوۋ ب . ېت كونســۇلى فئالتاي

ئوسـمان ھهققىـدىكى مهخسـۇس دوكالتىغـا تايىنىـپ تـۇرۇپ،  مىخايلوۋنىڭ

يىلىنىـڭ باشـلىرىغىچه ئوسـمانغا يـاردهم –1944تاكى  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

بهرمىگهنلىكــى، پهقهت بۇنىڭــدىن خېلــى كېيىــنال بــۇ ھهقىقىــي يــاردهم 

بېرىلگهنلىكى، ئوسماننىڭ ئهنه شۇ ياردهملهر بىلهن كۈچلىنىپ، سـېنتهبىر 

شــهھىرىگه ھۇجـۇم قىلغـانلىقىنى ئوتتۇرىغــا  سارسـۇمبهئايلىرىغـا كهلگهنـده 

بهلكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  لىدىن قارىغاندا،تهھلى بارمىننىڭ. ]98[قويىدۇ

بىلهن ئوسماننىڭ سۆھبىتىدىن كېـيىن  چويبالسانھهقىقىي ياردىمى پهقهت 
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ئىككىنچـى  مىخايلوۋنىڭئىزچىل داۋامالشقان بولۇپ،  باشالنغان شۇنىڭدهك

بىلهن ئوسـمان كۆرۈشـۈپ ئىككـى  چويبالساندوكالتى ماي ئايلىرىدا، يهنى 

  .نئايدىن كېيىن بولغا

ئوسـمان بىـلهن ئۇچرىشىشـى ھهمـده ئۇنىڭغـا بهرگهن  چويبالساننىڭ

تېخىمــۇ  ئىشــهنچىنىقــازاق قوزغىالڭچىلىرىنىــڭ غهلىــبه قىلىــش  ۋهدىلىــرى

ــوق ــهك ي ــۇرغانلىقىدا ش ــيىن،. ئاش ــۇنىڭدىن كې ــوۋېت  ش ــۇلىيه ۋه س موڭغ

 مهنىـۋى، بولۇپمـۇ قوزغىالڭچىالرغا كۆرسـىتىدىغان مـاددىي ۋه ئىتتىپاقىنىڭ

ــي ــۇ ئاشــتى ھهربى ــاردهملىرى تېخىم ــورال. ي ــاراقالر يهنه –زور ســاندىكى ق ي

  . داۋاملىق يهتكۈزۈلۈپ تۇردى

ـــدا يهنه –1944 :مهســـىلهن ـــڭ ئاخىرلىرى ـــق،  350يىلىنى  100مىلتى

دانه تانكـا  2مىناميوت،  6، پلىموتيېنىك  30، پلىموتئېغىر  20ئاپتومات، 

يهتكـۈزۈپ بېرىلـدى  دورا–ئـوق يېشـىك 500ۋه  گرانـات يېشىك 100ئاتار، 

]99[.  

ئۇزۇن ئۆتمهي، موڭغۇلىيه ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ يـاردىمى بىـلهن 

پىلىمـوت،  يېنىـك–ئېغىـر دىـن ئـارتۇق 1700ئوسمان ئىسـالمنىڭ قوشـۇنى 

يـاراقالر بىـلهن قوراللىنىـپ، –ھهر خىـل قـورال ئاپتومات، مىلتىق قاتـارلىق

بېـرىش كـۈچى ھهم  ياخشى ھهربىي مهشـىقلهردىن كېـيىن دۈشـمهنگه زهربه

 گومىنــــــداڭ قوشــــــۇنلىرى. ]100[تېخىمــــــۇ ئاشــــــتى جهڭگىــــــۋارلىقى

ــۇم قىلىشــقا  ــۇلىيه تهۋهســىدىكى بازىلىرىغــا ھۇج ــڭ موڭغ قوزغىالڭچىالرنى

بـۇ ئۇالرنىـڭ ئـۆزىنى كۈچهيتىشـى ئۈچـۈن پۇرسـهت  ئامالسىز قالغـانلىقتىن،

  .ياراتتى

 كىرهھبهرلىكىـــدىدهلىلقـــان  ئوســـمان ۋه ئهنه شـــۇنىڭدىن كېـــيىن،

ۋه باشـقا جايالرغـا ھۇجـۇم  چىڭگىـلكۆپ قېـتىم كۆكتوقـاي،  قوزغىالڭچىالر

قوزغاپ، زهربه بېرىش دائىرىسـىنى شـىمالدىكى ئالتـاي تـاغلىق رايونلىرىغـا 

ـــۇ ئۇرۇشـــالرغا ســـوۋېت ۋه موڭغۇلىيىلىـــك مهســـلىھهتچىلهر . كېڭهيتتـــى ب
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كرېمىــل ۋه ئۇالنباتورنىــڭ  .بىۋاســىته قاتناشــتى قومانــدانلىق ئىشــلىرىغا

ۋه مهنىـۋى يـاردهملىرى نهتىجىسـىده ئوسـمان  ماددىيكۆرسهتكهن ھهربىي، 

ھهم  قـازاق قـوزغىالڭچىلىرى ھهربىـي سـاپا، تاكتىكـا باتۇر رهھبهرلىكىدىكى

دۈشمهننىڭ مۇنتىزىم قوشـۇنلىرىغا  كۈچلىنىپ، ياراق جهھهتلهردىن–قورال

ســــهپ تارتىــــپ ھۇجــــۇم  تاقابىــــل تۇرۇشــــال ئهمهس، بهلكــــى ئۇنىڭغــــا

ــان  ــگه ئۇچراتق ــوپ زهربى ــۇالرنى ك ــپ، ئ ــهۋىيىگه يېتى ــدىغان س قوزغىياالي

بـــۇ ئهھـــۋال پۈتـــۈن ئالتـــاي تهۋهســـىدىكى قـــازاق ھهم باشـــقا  بولغاچقـــا،

بـۇ ۋاقىتتـا ئالتاينىـڭ سـوۋېت . بولـدى مىللهتلهرنىڭ كۈرهش روھىغا ئىلھام

قاتــارلىق  ىــنهيجېم، قابــاھ ئىتتىپــاقى بىــلهن چېگرىــداش ناھىيىلىرىــدىن

جايالردىمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى ئارقىسـىدا قوراللىـق ھهرىكهتـلهر 

ئايدا ئاتۇشلۇق ئۇيغۇر سـودىگهرلهردىن –7يىلى،–1943باشالنغان بولۇپ، 

سوۋېت تهرهپنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه قۇرغـان  ئىسمايىلوفنىڭمولال ئىسالم 

ـــازادلىق ئۇيۇشمىســـى« ـــنهي ۋه »ئ ـــار جېمى ـــىئۇيغـــۇر پ  تىزانلىرى ئهترىت

ئالتاينىڭ غهربىي شىمالىدىكى مۇھىم قوراللىق گۇرۇپپا سـۈپىتىده ھهرىـكهت 

يهرلىك قازاق ۋه موڭغۇل تۆرىلىرى، قهبىله  شاڭزوڭنىڭمولال ئىسالم . قىلدى

ئاق ساقاللىرىنى ئىـنقىالب قىلىشـقا دهۋهت قىلىشـىنىڭ نهتىـجه بهرمىـگهن، 

ــ ــق ۋهكىللىرىنى ــۆزىنى  ڭكــۆپ ســانلىق يهرلىــك خهل ــدانىغا ئ ــنقىالب مهي ئى

ئاز بولۇشـىغا  ئېتىشتىن ئهندىشه قىلىۋاتقان قىيىن ئهھۋال ئاستىدا سانىنىڭ

ئىشلهمچى، سـودىگهر ۋه باشـقا  جېمىنهيدىكىقارىماي، كۈرهشكه ئاتالنغان 

تهشكىللهنگهن دهسلهپكى بـۇ پـارتىزانلىق  ئۇيغۇردىن 17كهسىپكه مهنسۇپ 

شـىمالى ئالتايـدىكى تـۇنجى سىياسـىي مهۋقهگه ئهترهت ئهمهلىيهتته غهربىـي 

ئهتــته كېڭىيىــپ،  ’بــۇ قوشــۇن تهز ســۈره ئىــگه قوراللىــق قوشــۇن بولــۇپ،

قاتـــارلىق جـــايالردىكى گومىنـــداڭ  جېمىـــنهيۋاقىـــت ئىچىـــده  قىســـقىغىنه

 پارتىزانلىرىنىـــڭ جېمىـــنهي. ]101[كـــۈچلىرىگه كـــۆپ قېـــتىم زهربه بهردى

ۋه  شىسـهي شـېڭ تىرجهمسـىزلىكلىرىزهربىلىرى ۋه كهلتـۈرۈپ چىقارغـان خا

قاتـارلىق  چىڭگىلكۆكتوقاي،  بۇ جايالردىن قوشۇن يۆتكهپ، گومىنداڭنىڭ

پارتىزانلىرىغا قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـقا يـاردهم بېـرىش  جايالردىكى ئوسمان
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  . مۇمكىنچىلىكىنى ئازالتتى

ئوســمان ســۆھبىتىدىن ئىككــى ئــاي –چويبالســانئهنه شــۇ قېتىملىــق 

ــۇلى  ــدىكى كونس ــڭ ئالتاي ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــيىن، س ــايلوۋكې ــوۋېت  مىخ س

 ئىتتىپــاقى تاشــقى ئىشــالر خهلــق كومىسســارىياتىنىڭ مۇئــاۋىن كومىسســارى

 ئوســمان ئىســالم ھهققىــدىكى دوكالتىــدا، يوللىغــان دېكانوزوۋقــا ۋالدىمىــر

ــاتۇر باشــچىلىقىدىكى« ــازاق گۇرۇپپ ئوســمان ب ــىق ــارائىتالردا ىس  ئهۋزهل ش

قازاقالرنىڭ ئالتايدا يېڭى قوزغىلىڭىنى تهييارالش ۋه قوزغاشتا ھهل قىلغـۇچ 

 ئـۇزۇن ئـۆتمهي، مىخـايلوۋ .]102[دهپ كۆرسـىتىدۇ »رول ئوينىشى مۇمكىن

قـازاقالر ئارىسـىدا مهۋجـۇت  ئۆزىنىڭ موسكۋاغا يوللىغان يهنه بىر دوكالتىـدا

ئوســماننىڭ گۇرۇپپىســى « ھهققىــده توختىلىــپ،كهيپىيــات ۋه يۈزلىنىشــلهر 

مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ تهرهققىياتىنىـڭ  بولغانلىقى ئۈچۈن ئالتايدىكى

ـــماننىڭ  ـــى ئوس ـــۆپ ئاھالىس ـــۇ ك ـــڭ تېخىم ـــارائىتىدا ۋىاليهتنى ئهۋزهل ش

ئارىسىدا ئوسماننىڭ گۇرۇپپىسى  ئاھالىلهرگۇرۇپپىسىغا قاتنىشىشى مۇمكىن، 

ــماننى  ــده ئوس ــانلىقى، ھهققى ــڭ قولالۋاتق ــق جۇمھۇرىيىتىنى ــۇلىيه خهل موڭغ

موڭغــۇلىيىنى بولســا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قولالۋاتقــانلىقى ھهققىــده گهپ 

ناھىيىســىدىكى بىــر قىســىم قــازاقالر ئارىســىدا، ئهگهرده  قابــا. ســۆزلهر بــار

بېسىمنى كۈچهيتسـه، ئوسـمان تهرهپـكه ۋه يـاكى  ئۇالرغا قاراتقان گومىنداڭ

دهپ  »سـۆزلهر مهۋجـۇت–تىپاقىغا ئۆتۈپ كېتىدۇ دهيدىغان گهپسوۋېت ئىت

  .]103[مهلۇمات بېرىدۇ

ئالتايـــدىكى قازاقالرنىـــڭ مىللىـــي  دېگهنـــدهك، مىخـــايلوۋئهنه شـــۇ 

ئــازادلىق ھهرىكهتلىــرى گومىنــداڭ ئارمىيىســىنىڭ ھــاۋا، تانكــا، پىيــاده ۋه 

ئـــاتلىق قوشـــۇنلىرىنىڭ كـــوپ قېتىملىـــق ھۇجـــۇملىرى ئاســـتىدا مهغلـــۇپ 

تېخىمـۇ كېڭىـيىش ۋه ئۈزلۈكسـىز غهلىـبه قىلىشـقا قـاراپ  بولماستىن بهلكـى

ۋهدىســىگه ئاساســهن، ســوۋېت ئىتتىپــاقى ۋه  چويبالســاننىڭ .يۈزلهنــدى

سىياســـىي –ھهمـــده بـــۇ دۆلهتلهرنىـــڭ ھهربىـــي موڭغۇلىيىنىـــڭ قوللىشـــى

 ئايغـا كهلگهنـده–10يىلى، –1944 مهسلىھهتچىلىرىنىڭ قاتنىشىشى ئاستىدا
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ئالتــاي ۋاقىتلىــق مىللىــي ئىنقىالبــى  بۇلغــۇن دهرياســى بويىــدا چىڭگىلنىــڭ

ــان  ــۇپ، ئوســمان ئىســالم ھۆكۈمهتنىــڭ باشــلىقى، دهلىلق ــۈمىتى قۇرۇل ھۆك

. مۇئاۋىن باشلىق ھهم قوشۇمچه ھهربىي بـاش قومانـدان بولـدى سۇگۇربايېۋ

ــازانالتىــپ مۇســتاپا،   ئىســمايىلوف، ئۇيغــۇرالردىن مــولال ئىســالم بــولىم رام

كىشى ھۆكۈمهت ئهزاسـى بولـۇپ بېكىتىلـدى ھهمـده پـارتىزانالر  10قاتارلىق 

 ئالتـاي ۋاقىتلىـق. ]104[تهرتىپكه سېلىنىپ توققۇز چوڭ ئهترهتكه بولۇنـدى

مىللىي ئىنقىالبى ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغان ۋاقتى ھهققىده ھهر خىـل قاراشـالر 

ۇلجـــا كـــۈنى غ–7يىلـــى –1944ھۆكۈمهتنىـــڭ  بهزى مهنـــبهلهرده بـــۇ. بـــار

جۇمھـۇرىيىتى  تۈركىسـتاننويـابىر كـۈنى شـهرقىي –12قوزغىلىڭى پارتالپ، 

ــدانغا  ــده مهي ــاش كۈن ــلهن ئوخش ــۈن بى ــان ك ــۈمىتى قۇرۇلغ ــق ھۆك ۋاقىتلى

ـــاي ۋاقىتلىـــق مىللىـــي ئىنقىالبـــى . ]105[كهلگهنلىكـــى كۆرســـىتىلىدۇ ئالت

ولىغـا ئهمهلىيهتته قازاقالرنىڭ ئالتاينى ئايرىم ئىـداره قىلىـش ۋه ي ھۆكۈمىتى

تاشالنغان قهدهم بولۇپ، بۇ ئىجابىي جهھهتتىن پۈتۈن ئالتاي ۋىاليىتىدىكى 

كۈرهشــــكه ئاتلىنىــــپ، مهزكــــۇر ۋىاليهتتىكــــى گومىنــــداڭ  قازاقالرنىــــڭ

مهغلۇبىيىتىنى ۋه پۈتۈن ئالتاينىـڭ ئـازاد بولـۇش قهدىمىنـى  قوشۇنلىرىنىڭ

وسـمان ۋه رولىنى ئوينىغـان بولسـىمۇ، ئهممـا سـهلبىي جهھهتـته ئ تېزلىتىش

ــــازاق مىللهتچــــى  ــــدىن ق ــــدارلىرى، جۈملى ــــر قىســــىم تهرهپ ــــڭ بى ئۇنى

كېيىنكى ۋاقىتتـا غۇلجىـدا تهسـىس قىلىنغـان جۇمھـۇرىيهت  گۇرۇپپىلىرىنىڭ

ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلماي، ئۇنىـڭ بىـلهن دۈشمهنلىشـىپ ھهتتـا ئىچكـى 

ۇپ ئامىلالرنىڭ بىرى بول تۆكۈلۈشىدىكىئۇرۇش قوزغاپ، بىگۇناھ قانالرنىڭ 

  .قالدى

ــاددىي ــي ۋه م ــاقى ۋه موڭغۇلىيىنىــڭ ھهربى ــۋى –ســوۋېت ئىتتىپ مهنى

رهھبهرلىكىـدىكى  سـۇگۇربايېۋقوللىشى ئاستىدا ئوسمان ئىسالم ۋه دهلىلقان 

ــارتىزانلىرى ــۇنلىرىغا قارشــى ئالتــاي تهۋهســىده  ئالتــاي پ گومىنــداڭ قوش

ئالتاينىڭ كۆپ پارتىزانلىق ئۇرۇشلىرىنى جىددىيلهشتۈرۈپ، ئىلگىرى كېيىن 

بازا قۇرۇپ، گومىنداڭنىڭ بـۇ  قىسىم جايلىرىنى ئازاد قىلىپ، كهڭ دائىرىده
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تهھدىت سالغان، گومىنـداڭ قوشـۇنلىرى  مهۋجۇتلۇقىغا قاتتىق ۋىاليهتتىكى

قاتـارلىق جايالرغـا قامىلىـپ  بـۇرچىن، جېمىـنهيشـهھىرى،  سارسۇمبهيهنه 

ـــراق ـــىمۇ، بى ـــان بولس ـــ قالغ ـــۇ ج ـــڭ ب ـــۇ قوزغىالڭچىالرنى ايالرنى، بولۇپم

ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه بواللمــاي تۇرغــان ئهھــۋال  ئــازاد قىلىــش سارســۇمبىنى

تېـــز ئۇلغىيىـــپ، غۇلجـــا  نىلقـــا تاغلىرىـــدا پارتلىغـــان قـــوزغىالڭ ئاســـتىدا

ــق  تۈركىســتانقوزغىلىڭىنىــڭ پارتلىشــى ۋه شــهرقىي  ــۇرىيىتى ۋاقىتلى جۇمھ

التـاي ۋىاليهتلىرىنىـڭ تارباغاتاي ۋه ئ ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى بىلهن ئىلى،

يىلـى –1945مىللىي ئـارمىيه . تولۇق ئازاد قىلىنىش شارائىتى پهيدا قىلىندى

ئايــدىن ئېتىبــارهن ئــۈچ فرونــت بــويىچه ئــۇرۇش باشــلىغاندا، شــىمالىي –6

لېسكىن  فاتىيۋه كېيىن  پالىنوف گېئورگىيفرونتتا جهڭ قىلغۇچى قوشۇنالر 

ئىلگىرى كېيىن تارباغاتـاينى ئـازاد قىلىـپ، ئالتايغـا يـۈرۈش  دانلىقىدانقوما

ـــــدى ـــــى، –1945. قىل ـــــدا–9يىل ـــــڭ لېســـــكىن  ئاي ـــــي ئارمىيىنى مىللى

ـــدىكى ـــايرىم –3 قوماندانلىقى ـــاتلىق ئ ـــىنىڭئ ـــۈرهر  بىرىگادىس ـــدىن ي ئال

شـهھىرى ۋه  سارسـۇمبهقىسىملىرى ئالتاي پارتىزانلىرى بىـلهن ئۇچرىشـىپ، 

ىپ، ئالتاي، ئىلى ۋه تارباغاتاي ۋىاليهتلىرىنـى بىـر ئازاد قىل باشقا جايالرنى

  . گهۋدىگه ئايالندۇردى

ــاي ــمهك، ئالت ــلهن دې ــنىش بى ــازاد قىلى ــۇق ئ ــى –1945 تول –12يىل

ــى ــۇر رهئىس ــۈنى جۇمھ ــېنتهبىر ك ــان س ــىمى  ئهلىخ ــان قاس ــۆره، ئهخمهتج ت

قاتارلىقالر ئالتايغا كېلىـپ، يىغىـن چاقىرىـپ، ئوسـمان بـاتۇرنى ۋالىيلىققـا 

ــده تهيى ــدى ھهم ــر «نلى ــاينى شــهرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ بى ئالت

ئورگـان باشـلىقلىرىنى –دهپ ئېالن قىلىش بىـلهن بـارلىق ئىـداره  »قىسمى

 ئهلىخـانئوسـمان ئىسـالم  .بولۇپ، غۇلجىغا قايتىپ كهتتى خىزمهتكه قويۇپ

ــۆره ــلهن كۆرۈشۈشــنى رهت ت ــۆتمهي، كــۆپ  بى ــۇزۇن ئ ــان بولســىمۇ، ئ قىلغ

ــلهر ــىگه ئۈندهش ــق ۋهزىپىس ــڭ ۋالىيلى ــپ، ئالتاينى ــايالقتىن قايتى ــلهن ي  بى

قىلىنىپ، غۇلجا بىـلهن بىـر گهۋدىـگه ئايلىنىشـى  ئالتاينىڭ ئازاد. ئولتۇردى

ھهم شهرقىي تۈركىستان جۇمھـۇرىيىتى ۋاقىتلىـق ھۆكۈمىتىنىـڭ بىـر تۇتـاش 
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تهڭ ســوۋېت  رهھبهرلىكىنــى قوبــۇل قىلىشــى ئىشــقا ئاشــۇرۇلۇش بىــلهن

خــادىملىرىمۇ كۆكتوقــاي كــان رايونىغــا قايتىــپ كېلىــپ، كــان  گېئولــوگىيه

ئالتاينىڭ مۇئـاۋىن ۋالىيلىـق ئورنىـدىن تارتىـپ، خېلـى . قېزىشنى باشلىدى

ۋه يـاكى  سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كهلـگهن رهھبىرىي ئورگانالر كۆپ بىر قىسىم

   .]106[شۇ يهرنىڭ تهسىرىنى قوبۇل قىلغان كىشىلهرنىڭ قولىغا ئۆتتى

گېئولوگلىرىنىــڭ كۆكتوقايــدىكى كــان رايونىغــا قايتىــپ ســوۋېت 

ئالتـاي ئىنقىالبىنىـڭ  كهلگهن ۋاقتى ھهققىده ئېنىـق مهلۇمـات يـوق، ئهممـا،

ــــاھىتلىرىدىن ــــان ش ــــۇگۇربايېۋ پاتىخ ــــىده س ــــۆز ئهسلىمىس ــــوۋېت  ئ س

ــڭ ــا –5 گېئولوگلىرىنى ئاينىــڭ باشــلىرىدا كېلىــپ ئورۇنالشــقانلىقىنى يازس

 كۆرسىتىشـىچه، ۋهلىيوفنىـڭ نهبـىھـاجى  ھىتىشـاقازاق تـارىخىي  ،]107[

كۆكتوقاينىــڭ ئــارال يايلىقىغــا چىقىــپ  ئــايالردا ئوســمان–4يىلــى، –1946

ـــتالردا كهلگهنلىكىنـــى  ـــكهت باشـــلىغان ۋاقى ـــدىغا ھهرى ـــۆز ئال كېتىـــپ، ئ

كۆرسـهتكهن ۋاقىتلىرىـدا ئـانچه چـوڭ  ئهمهلىيهتته بۇالرنىـڭ. ]108[ئېيتىدۇ

ــۇپ، ــوق بول ــگهئاساســهن  پهرق ي ــردهكلىككه ئى ــۇ،. بى ــى ب  ئالتاينىــڭ يهن

مهمۇرىي ۋه ھهربىي جهھهتتىن ئىلى ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىككه كېلىپ، بىر 

تۇتــــاش ئىــــش يۈرگۈزۈلــــۈش بىــــلهن غۇلجــــا ۋه ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى 

تهرهپدارلىرىنىڭ ئالتايدىكى رهھبهرلىك ئورنى مۇستهھكهملهنگهن، ئوسمان 

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه . زالشقان مهزگىل ئىدىۋه ئۇنىڭ تهرهپدارلىرى بولسا، ئاجى

ئازادلىق ھهرىكهتـكه تۇتقـان  بۇ مهزگىلده سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللىي يهنه

داۋاملىـق ھۇجـۇم  پوزىتسىيىسىده ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، مىللىـي ئـارمىيىنى

ــىچه ــڭ ئهكس ــۇپ، ئۇنى ــپ قوي ــتىن توختىتى ــتان « قىلىش ــهرقىي تۈركىس ش

 ا مىنگــو ھۆكــۈمىتى بىــلهنجۇڭخــۇ نــى» ھۆكــۈمىتى جۇمھــۇرىيهت ۋاقىتلىــق

ئىككـى تهرهپ  تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكه دهۋهت قىلىش نهتىجىسـىده،

ۋهدىسـى  چويبالسـاننىڭئهنه شـۇ . ئارىسىدا سـۆھبهتلهر داۋامالشـقان ئىـدى

بويىچه ئۆزىنى ئالتاينىڭ خانى دهپ چۈشهنگهن ھهمده ئالتاينى ئـايرىم بىـر 

پ، جـان تىكىـپ كـۈرهش قىلغـان ئوسـمان خانلىق قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكـۈ
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ــاتۇر ــان ب ــدا قۇرۇلغ ــراپ  غۇلجى ــۇرىيىتىنى ئېتى ــتان جۇمھ ــهرقىي تۈركىس ش

ــلهن . ]109[قىلمىــدى ــده ســتالىن بى ــۆزىنى ۋه چويبالســانئۇنىــڭ نهزىرى  ئ

ئالـدامچىالردىن ئىبـارهت  ئـۆز ۋهدىسـىده تۇرمىغـان قازاقالرنى ئالدىغان ھهم

نىشانى قايتىـدىن  كۈرهش قىلىدىغان ڭبولۇپ، شۇنىڭدىن كېيىن ئوسماننى

ـــوگىيه  ـــاقى ۋه موڭغـــۇلىيىگه قارىتىلىـــپ، ســـوۋېت گېئول ســـوۋېت ئىتتىپ

قايتىـدىن  بېرىياھۇجۇمىغا ئۇچراپ،  خادىملىرى ۋه كانچىلىرى دائىم ئۇنىڭ

توسـقۇنلۇققا  پىالنـىچۈنكى موسكۋانىڭ ئـۇران . خاتىرجهمسىزلىككه چۈشتى

   .ئۇچرىغان ئىدى

  

  )ماقالىنىڭ داۋامى بار بولۇشى مۇمكىن بۇ(
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  چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى قىسمهتلهر
  

ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادىن خىلۋهت قالغان قهدىمىي دىيـارى خوتهننىـڭ 

ئولتــۇرۇپ، ئۇنىــڭ غــۇۋا نــۇر چۈشــۈپ تۇرىــدىغان  مهدرىســىلىرىدهقــاراڭغۇ 

ــان تىكىتۈڭلۈكلىرىــدىن ئىنســانىيهتنىڭ ئۆتمۈشــ مۇســاپىلىرىنى  لىققهھرىم

ــــڭ جهڭ  ــــۈپ، باتۇرالرنى ــــا چۆم ــــۇر قاينىمىغ ــــلهن تهپهكك ــــۆرۈش بى ك

ئارغىماقلىرىنى ئۆز ۋهتىنىده قايتىدىن چاڭ چىقارغۇسى كهلـگهن مـۇھهممهت 

يىل مـۇقهددهم قېرىنداشـلىرىغا قارىغانـدا  نهچچه 60ئىمىن بۇغرا بۇنىڭدىن 

ــۇپرىقى ــا ت ــۆز ئان ــدۇرراق ئ ــاھمات تاختىســى  بال ــڭ چــوڭ ش ــۇر ئېلىنى ئۇيغ

ئـۇ، مىللىتىنىـڭ تهقـدىرىنىڭ پاجىئهلىـك . ئىكهنلىكىنى سېزىۋالغان ئىـدى

بولۇپ قېلىشىدىكى سهۋهبلهر ھهققىده يهنىـال بالـدۇرراق چۈشـهنچه ھاسـىل 

بىــلهن تهلهيســىزلىكلهرنى ئالــدى بىــلهن  بولــۇش ســۈپىتى ئهربــابقىلغــان 

جۇغراپىيىۋى مۇھىتتىن كېلىـپ چىقىـدىغان جۇغراپىيىـۋى سىياسـهت بىـلهن 

  :خۇالسىلهيدۇباغالپ مۇنداق 

تـاغلىرى بىـلهن  ئېگىـزدۇنيانىڭ ئهڭ  ىئېلىنىڭ تۆت ئهتراپ يغۇرئۇ«

ۋه ئهڭ يامان چۆللىرى بىـلهن ئورالغـانلىقى ھهم ھـېچ بىـر تهرىپـى دېڭىزغـا 

لۇقتىمــۇ مهدهنىــي مهملىكهتلهردىــن بهك يىراقتــا قيــېقىن ئهمهســلىكى، قۇرۇ

ۋه كۈچلـــۈك  ىتهلهيســـىزلىكئىكهنلىكىـــدىن ئىبـــارهت بـــۇ جۇغراپىيىلىـــك 

غـانلىقى يـۇقىرىقى بهك يـېقىن بول ئېغزىغـا تهمهخـوردۈشمهننىڭ ئاچكۆز ۋه 

 ]1[.»كۆز قاراشنى قۇۋۋهتلهيدۇ

، ســـوۋېت ئىتتىپـــاقىنى چىســـىىئىستراتېگىيئامېرىكىنىـــڭ ئاتـــاقلىق 

يىمىرىپ تاشالشـنىڭ ئىسـتراتېگىيىلىك تهپهككـۇر ئاساسـىنى يـاراتقۇچى ۋه 

314



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

» چـوڭ شـاھمات تاختىسـى«ئۆزىنىـڭ  برىزېنسـىكىي زبىگنېۋكۈچهيتكۈچى 

ــاۋى ئىســتراتېگىيىلىك مهنپهئهتلهرنىــڭ  ــدىكى دۇني ــاملىق مهشــھۇر كىتابى ن

قاتارىـــدا ئۇيغـــۇر  تـــوچكىالرتوقۇنـــۇش نۇقتىلىرىـــدىن ھېســـابلىنىدىغان 

دىيـــارىنىمۇ تىزغـــان يهنـــى ئـــۇ ئۇيغـــۇر تۇپراقلىرىنىـــڭ چـــوڭ ئويـــۇنالر 

  ]2[.ئوينىلىدىغان شاھمات تاختىسىدىكى ئورنىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن ئىدى

ـــــڭ ئۇيغ ـــــتىقالل –20−19ۇرالرنى ـــــي ئىس ـــــىرلهردىكى مىللى ئهس

قوزغىالڭلىرى تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن مهغلـۇبىيهتكه ئـۇچراش بىـلهن 

ئــۆز . ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ سىياســىي تهقــدىرى پــاجىئهلهرگه گىرىپتــار بولــدى

ئــازادلىقىنى ئــۆز قولىــدا تۇتــۇش مۇمكىنچىلىكىــدىن ئايرىلىــپ قالغــان بىــر 

–جهھهتتىـنال ئهمهس، بهلكـى مهدهنىـيهت، ئىجتىمـائىيخهلقنىڭ سىياسىي 

ئىقتىســاد ۋه باشــقا ھهمــمه ســاھهلهر بــويىچه جاھــالهت زهنجىرلىــرى بىــلهن 

كىشــهنلىنىپ، ئۇالرنىــڭ مىللىــي كىملىكــى ۋه مىللىــي مهۋجۇدىيىتىنىــڭ 

 تهھـدىتىگه ئۆچۈرۈلـۈشمۇ زاۋاللىققا يۈزلىنىش ھهتتـا تـارىخ سهھىپىسـىدىن

ئۇيغۇر سىياسىي پاجىئهسىنىڭ تارىخىي تهسۋىرى ۋه . دۇچ كېلىشى مۇقهررهر

ئۇنىڭ سهۋهبلىرى ھهم ساۋاقلىرىنى يورۇتۇش ناھـايىتى زور ئهمـگهك تهلهپ 

ـــــاي، دهســـــلهپكى  ـــــزمهت بولۇشـــــىغا قارىم ـــــي خى ـــــدىغان ئىلمى قىلى

  .ئوقۇرمهنلهرنىڭ دىققىتىگه تاشلىدىم تهپهككۇرالرنى ئابستراكتالشتۇرۇلغان
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  بۆلۈم-1
  

  پاجىئهنىڭ باشلىنىشى−قهشقهرىيىنىڭ يىقىلىشى

جىسـمىغا اليىـق –ئىسمى ئوتتۇرىلىرىدائهسىرنىڭ –19ئۇيغۇر دىيارى 

چۈنكى، ئۇنىڭ جهنۇبىي قوشـنىلىرى . چوڭ شاھمات تاختىسى بولغان ئىدى

ــۇغ  ــڭئۇل ــىمالىي  برىتانىيىنى ــي ۋه ش ــا، غهربى ــرگهن بولس ــىگه كى خهرىتىس

ئارغىمـاقلىرى كىشـنهپ،  سولداتلىرىنىڭتهرهپلىرىده چار رۇسىيىنىڭ كازاك 

كــۇر مهز ئىلگىـرىبــۇالردىن . ئىـدى قويغـان قهدهمرۇسـالر ئىلـى ۋادىلىرىغــا 

» كېسـهل كۆرپىسـى«شـهرقنىڭ  خانىـدانلىقىيېتىپ كهلگهن مانجۇ  زېمىنغا

سۈپىتىده مهزكۇر چوڭ ئويۇنغا ئىشتىراك قىلسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭدا پاسسـىپ 

ئىمپېرىيىســى ئۆزىنىــڭ ئاجىزلىشــىپ،  ئوســمانلىگهرچه، . رول ئوينىــدى

يوقىتىشـــقا قـــاراپ يـــۈزلهنگهن  ســـهلتهنىتىنىبـــۇرۇنقى جهڭگىـــۋارلىقى ۋه 

 .بولۇشىغا قارىماي، يهنىال مهزكۇر چوڭ ئويۇنـدىن ئـۆز نېسىۋىسـىنى ئالـدى

 چېگرىلىنىشـتىن بىۋاسـىتهھېسابالنغان ئۇيغـۇرالر بىـلهن  قېرىنداشلىرىئۆز 

ئىمپېراتــورلىرى  ئوســمانلىمهھــرۇم قالغــان ۋه يــاكى بۇنىڭغــا ئىنــتىلمىگهن 

 رهقىبلىـــرىيـــاقۇپ بهگ بىـــلهن يوشـــۇرۇن مۇناســـىۋهتلهرنى ئورنىتىـــپ، 

شـىدىن تىيـات قىلىھبىلهن چار رۇسىيىنىڭ غهزىپىنى قوزغاشتىن ئې برىتانىيه

ئارمـانلىرىنى ئـۆزلىرىگه -قهتئىي نهزهر ئۆزلىرىدىن ئۈمىـد كـۈتكهن ۋه ئـارزۇ

يـاقۇپ بهگ . ئاستىغا ئالـدى ھامىيلىقيۈكلىگهن قهشقهرىيه دۆلىتىنى يهنىال 

ئهزىـزگه تهۋه دهپ ئـېالن قىلىـش  ئابـدۇلدادىللىق بىلهن ئـۆزىنى سـۇلتان 

  .بىلهن ئۇنىڭ نامىغا ئاتاپ پۇل قۇيدى

ــۇ جايــدىكى مهنچىــڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ  گهرچه، ب
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–قوزغىالڭلىرىنىــڭ زهربىلىــرى ئاســتىدا گــۇمران بولســىمۇ، لــېكىن رۇســىيه

بىـر چهتـكه قايرىۋېتىـپ،  ئوسـمانلىالرنىدىپلوماتىـك ئويـۇنلىرى  برىتانىيه

دېگهنــدهك ئــاخىرقى ھېســابتا بــۇ  »مــاڭىمۇ يــوق، خــۇددى ســاڭىمۇ يــوق«

ــا م ــدىتۇپراقالرغ ــدىن باشــالپ كهل ــكهرلىرىنى قايتى ــڭ ئهس ــى، . هنچى بهلك

شــهرقىي تۈركىســتاندا يېقىنقــى  ئاســىيانىڭ خهســتىلهنگهن مهزكــۇر يــۈرىكى

ـــاقۇپ  ـــىز ي ـــۇ ساۋاتس ـــدهكئهســـىرلهرده ھېچكىمم ـــلهن  بهگ ـــاھىرلىق بى م

ــۇمكىن ــاھىر  ســۈلھىگه. دىپلوماتىــك ئويــۇن ئوينــاپ باقمىغــان بولۇشــى م م

لىـــك مۇھىتىـــدىن چىقىـــش قىلىـــپ، ئۇلـــۇغ بهدۆلهت ئۆزىنىـــڭ جۇغراپىيى

ۋه مهنچىـڭ ئىمپېرىيىلىـرى بىـلهن بىـر  ئوسـمانلى، چار رۇسـىيه، برىتانىيه

ئۇ، بىـر تهرهپـتىن . ىرگهرلىك ئويۇنى ئويناپ باقتىھمهيدان دىپلوماتىك سې

ماڭـدۇرۇپ، رۇس ئىمپېراتـورى بىـلهن  رگقاوربپېت-سانكىتئۆز ئهلچىلىرىنى 

 ئىنگلىزالرغىمـۇئىتتىپاقداش بولۇشقا رازىلىق بىلدۈرسه، يهنه بىر تهرهپـتىن 

ئوخشاش خىلـدىكى ئـادهملىرىنى ئهۋهتىـپ، ئـۇالر بىـلهن سـودا كېلىشـىمى 

رۇس ، ئىنگلىـز. مۇناسـىۋهت ئورنـاتتى رهسـمىي غهيرىيتۈزۈش يولى بىلهن 

بىـرى بىـلهن دوقۇرۇشـۇپ –ر كوچىلىرىدا بىرقهشقهرنىڭ تا رازۋېدچىكلىرى

بهدۆلهت . قالغانــدا، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئوينىلىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلىشــتى

تـۈزۈپ، ئۇنىـڭ قايتىـپ  سـۈلھىيهنه مهنچىڭ بىلهنمـۇ ئۇرۇشـقاندىن كـۆره 

  .كېلىشىنى چهكلىمهكچى بولۇپ، ئادهملىرىنى ئهۋهتتى

ئـادىلراق  بىرئـاز برىتـانىيهچوڭ ئويۇننىـڭ ئىشـتىراكچىلىرى ئىچىـده 

يول تۇتقان بولۇپ، ئۇ پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرى بىـلهن قهشـقهرىيىنى سـاقالپ 

قهشــقهرىيىنىڭ مۇســتهقىللىقىنى  ېتربورگقــاپ-ســانكىتقېلىشــقا تىرىشــىپ، 

ــدى ــپ قوي ــده تهكلى ــۇش ھهققى ــرلىكته تون ــپ رهت . بى ــۇ تهكلى ــېكىن، ب ل

ئىشغال قىلىـپ،  ئۈرۈمچىنى ڭتاڭۇزوزيىلى –1877ئاخىرقى قېتىم . قىلىندى

داۋانچىڭدىن ئۆتكهنده لوندون يهنه بىر قېتىم قهشـقهرىيىنى چـار رۇسـىيه، 

ۋه مهنچىڭ ئارىسىدىكى بىتهرهپ دۆلهت سۈپىتىده ساقالپ قېلىش  برىتانىيه

قايتا تهكلىـپ بهرگهن بولسـىمۇ، لـېكىن بۇمـۇ  ېتربورگقاپ-سانكىتھهققىده 
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  ]3[.قهتئىي رهت قىلىندى

يىلــى مهنچىــڭ ئىمپېرىيىسـى رۇســىيه ھۆكۈمىتىــدىن –1865ئهسـلىده 

ــنى  ــتا ياردهملىشىش ــوزغىالڭالرنى باستۇرۇش ــهھهردىكى ق ــته ش ــى ۋه يهت ئىل

. بۇنىڭغـا قـۇالق سـالمىغان دهسـلىپىدهسورىغان بولۇپ، رۇسىيه ھۆكـۈمىتى 

ئهمما، كېيىن قهشقهرىيه خانى يـاقۇپ بهگنىـڭ رۇسـىيه ئۈچـۈن خهتهرلىـك 

يېتىــپ، ئــۆز چېگرىســى يېنىــدا مۇنــداق دۈشــمهنلىك  ئىكهنلىكىنــى تونــۇپ

ــدى ۋه  ــىنى خالىمى ــڭ بولۇش ــۇلمان ھۆكۈمرانىنى ــر مۇس ــدىكى بى خاراكتېرى

ئاخىرىــدا رۇســىيه قوشــۇنلىرى ئىلــى ۋه ئۇنىــڭ مهركىــزى غــۇلجىنى ئىشــغال 

ئــاخىرقى قېتىملىــق تهكلىپلىــرى چــار پادىشــاھ  ئىنگلىزالرنىــڭ. ]4[قىلــدى 

ئـاخىرى ئامالسـىز قېلىـپ،  ئىنگلىـزالرىن كېيىن، تهرىپىدىن رهت قىلىنغاند

بــۇ . قــورال بىــلهن تهمىــنلهپ، ئــۇنى قهشــقهرىيىگه قويــۇۋهتتى ڭتــاڭنىۇزوز

يهرده رۇســالر نــېمه ئۈچــۈن لونــدوننىڭ تهكلىپىنــى رهت قىلىــدۇ؟ مېــنىڭچه 

  :بۇنىڭ سهۋهبلىرى تۆۋهندىكىچه

ئوتتـۇرا «ئارىسـىدا  ئىسـتراتېگىيىچىلىرىبۇ چاغـدا رۇس  ؛سهۋهب–1

ئاسىيا پهقهت رۇسالرغىال تهۋه بولۇش كېرهك، ئهگهر مۇسـتهقىل قهشـقهرىيه 

كاســـپىي بـــويىغىچه ›كـــۈن پاتمـــاس ئىمپېرىيىنىـــڭ‹شهكىللهنســـه، بـــۇ 

سـىقىپ چىقىرىشـى،  كاۋكازىيىـدىنكېڭىيىپ، رۇسىيىنى ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋه 

ئۈچـۈن يىـراق ئاسـىيا ئىستراتېگىيىسـى  برىتانىيىنىـڭمۇستهقىل قهشقهرىيه 

ــۇمكىن ــاكى ئىشلىتىلىشــى م ــزمهت قىلىشــى ۋه ي ــۈك خى ــدهك  »ئۈنۈمل دېگهن

نۇقتىئىنهزهر ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن بولۇپ، مانـا بـۇ مهسـىلىنىڭ تۈگـۈنى 

  .ئىدى

ــهۋهب–2 ــىيه  ؛س ــۇپ رۇس ــان بول ــا قارىتىلغ ــادى نۇقتىغ –19ئىقتىس

ـــىرنىڭ  ـــدىنئهس ـــار  ئوتتۇرىلىرى ـــىيهباشـــالپ، چ ـــهرق  رۇس ـــڭ ش ئۆزىنى

ئىستراتېگىيىســـىنى كـــۈچهيتىش ئـــارقىلىق، شـــهرقتىكى ئـــاجىز ۋه قـــاالق 

. ئىقتىسادىي جهھهتلهردىن مونوپول قىلىشقا ئۇرۇنـدى–مهملىكهتلهرنى سودا

بىراق، بۇ ۋاقىتالردا مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىده يۈز بهرگهن قااليمىقانچىلىقالر، 
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ــۈرۈلگهن كهڭ  ــتاندا كۆت ــهرقىي تۈركىس ــۇ ش ــوزغىالڭالر بولۇپم ــك ق كۆلهملى

ــدىن  ــانكىتتۈپهيلى ــورگپ-س ــادىي  ېترب ــايالردىكى ئىقتىس ــۇ ج ــڭ ب ئۆزىنى

يېڭىــــدىن . مهنپهئهتلىرىـــدىن ئايرىلىـــپ قېلىشـــتىن ئهندىشـــه قىلـــدى

گۈللىنىۋاتقـــان رۇســـىيه ســـانائهت بۇرژۇئازىيىســـى رۇســـىيه ھۆكۈمىتىـــدىن 

  ]5[.مهنچىڭ بىلهن بولغان سودىنى كېڭهيتىشنى تهلهپ قىلدى

بۇرۇندىنال مهنچىڭ ھۆكۈمىتىنى سودا كېلىشىملىرى ئـارقىلىق قىينـاپ 

بۇ قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ قـوزغىالڭلىرىنى باسـتۇرۇپ بېرىـپ،  رۇسىيهكهلگهن 

مهنچىـــڭ ھۆكـــۈمىتىنى رازى قىلىـــش بىـــلهن بىـــر ۋاقىتتـــا بۇنىڭـــدىن زور 

ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىش ھهمده مهنچىڭ ھۆكۈمىتىنى رۇسـىيىگه زور سـودا 

ئهنه شــۇنىڭ . ئىمتىيــازلىرىنى بېرىشــكه قىســتاش سىياســىتىنى بهلگىلىــدى

شهرتنامىسـىده ئىلىنـى  لىـۋادىنيىلى تۈزۈلگهن –1879نهتىجىسى سۈپىتىده 

ــۆلهم  ــى ت ــون رۇبل ــۈمىتىنى بهش مىلي ــڭ ھۆك ــگه مهنچى ــايتۇرۇش بهدىلى ق

ــاقۇ ــۈرگهن بولســا، ل كهلتۆلهشــكه م ــۇ شــهرتنامه –1881ت ــى ب  رهســمىييىل

 رۇبلىغـــاانـــدا تۆلهمنىـــڭ باھاســـى ئۆســـتۈرۈلۈپ توققـــۇز مىليـــون ئىمزاالنغ

بۇنىڭـــدىن باشـــقا يهنه رۇس ســـودىگهرلىرى موڭغـــۇلىيه ۋه . بېكىـــتىلگهن

مهنچىـڭ . ]6[مانجۇرىيىده باج تۆلىمهي سودا قىلىش ئىمتىيازىغـا ئېرىشـكهن

ئىمپېرىيىســـى رۇســـىيىنىڭ قهشـــقهرىيه دۆلىتىنـــى ۋه ئىلـــى ســـۇلتانلىقىنى 

ــداق ئىقتىســادىي بهدهل يوقىتىشــتا كۆ ــى ئۈچــۈن ھهر قان رســهتكهن خىزمىت

  .تۆلهشكه ۋه دۆلهت نومۇسىنى سېتىشقا رازى بولغان

يـــــاقۇپ بهگنىـــــڭ تاكتىكىـــــدىكى ئـــــاجىزلىقى ۋه  ؛ســـــهۋهب–3

ئـــۆز ئهلچىلىرىنـــى  ېتربورگقـــاپ-ســـانكىتئېھتىياتســـىزلىقى بولـــۇپ، ئـــۇ، 

ئهۋهتىپ، چـار پادىشـاھ بىـلهن ئىتتىپاقداشـلىق ئـورنىتىش ھهمـده ئۇنىـڭ 

بىلهن سودا ۋه چېگـرا كېلىشـىملىرىنى تۈزۈشـنى ياۋاشـلىق بىـلهن تهكلىـپ 

يازغـان خېتـى يهنـى  خۇدايارخانغـاخانى  قوقهنئۇنىڭ ، قىلىۋاتقان ۋاقتىدا

نى ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن بىلهن قهشقهرىيىنىڭ بىرلىشىپ، چار رۇسـىيى قوقهن

 گۇبېرنـاتورىتۈركىسـتان  مهكتـۇپىقوغالپ چىقىرىش ھهققىـدىكى مهخپىـي 
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بۇنىڭدىن قـاتتىق چۆچـۈگهن گېنېـرال . قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ كوئۇفماننىڭ

. ئىشهنمهســلىككه دهۋهت قىلــدى بهگــكهچــار پادىشــاھنى يــاقۇپ  كوئۇفمــان

ى ئــۇنى مۇســتهقىل نهتىجىــده، رۇســالرنىڭ قهشــقهرىيىنى يــوقىتىش ۋه يــاك

ــدى ــۇ كۈچهي ئۇنىــڭ . دۆلهت ســۈپىتىده ســاقالپ قالماســلىق پىكــرى تېخىم

ئۈستىگه يهنه قهشقهرىيىگه مهخسۇس تهكشۈرۈشكه كهلگهن رۇسىيه خـانلىق 

ــــۇغراپىيه  ــــڭج ــــودىگهرلهر  جهمئىيىتىنى ــــكهنت س ــــلىرى ۋه تاش جاسۇس

ـــڭ ـــقهرىيه  جهمئىيىتىنى ـــاھنى قهش ـــاق پادىش ـــودىگهرلىرى ئ ـــالمىش س ئات

يـاقۇپ بهگنىـڭ تـۈپ . قىدىكى قورقۇنچلۇق ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلىـدىھهق

مۇددىئاسىنىڭ رۇسىيىنىڭ تهسىر كۈچىنى قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادىن سـىقىپ 

ـــارهت ـــدىن ئىب ـــرىش ئىكهنلىكى ـــىي  چىقى ـــائاساس ـــڭ  نۇقت ـــاقۇپ بهگنى ي

ئېرىشــىۋالغان كاۋكــاز مۇســۇلمانلىرىدىن زامــان  ســاالھىيىتىگه تهرجىمــانلىق

ئـارقىلىق رۇسـىيه تهرهپـكه ) ئاپتور هلكى تاتارالردىن بولۇشى مۇمكىنب(بهگ 

خالىـدىنىڭ  ئېلـىيهتكۈزۈلۈپ تۇرغانلىق ئېھتىماللىقى تاتـار ئـالىمى قۇربـان 

ــدا كۆرۈلىــدۇ ــان . مهلۇماتلىرى ــان بهگ ھهققىــده باي قۇربــان خالىــدىنىڭ زام

ـــتان  ـــان بهگ تۈركىس ـــيىن، زام ـــدىن كې ـــاقۇپ بهگ ئۆلگهن ـــىچه، ي قىلىش

زامـان «ھهمده ئۇ  قالدۇرۇلىدۇتهرىپىدىن ئۆز يېنىدا  كوئۇفمان گۇبېرناتورى

دهيدۇ شـۇنىڭدهك ئـۇنى كابۇلغـا ئهۋهتىـپ،  »بهگ بىزنىڭ ئادىمىمىز ئىدى

ـــا ـــىنى ئ ـــا ۋهزىپىس ـــۇق قئۇنىڭغ ـــۇقىرى ھوق ـــيىن ي ـــدىن كې تۇرۇپ بولغان

ن، ئۆلگهندىن كېـيى كوئۇفمانبىراق، . بېرىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده قىلىدۇ

ئـۇنى  گۇبېرنـاتورىئهمما، يېڭى تۈركىسـتان . زامان بهگ قۇرۇق قول قالىدۇ

كېــيىن ئــۇ يهنه تۈركىســتان . قىلىــپ تهيىنلهيــدۇ گۇبېرنــاتورى ئالمۇتانىــڭ

ئهۋهتىلىـپ، ئهمىرنىـڭ يېنىـدا  ئهمىرلىكىگهتهرىپىدىن بۇخارا  گۇبېرناتورى

ر سـىرالردىن قۇربان خالىدىنىڭ ئهسىرىده پـاش بولغـان مهزكـۇ ]7[.تۇرىدۇ

زامــان بهگ ئىســىملىك كىشــىنىڭ يــاقۇپ بهگنىــڭ بىــر مهھهل رۇســىيه، 

ۋه مهنچىــڭ ئىمپېرىيىلىــرى ئارىســىدا ئېلىــپ بارغــان  ئوســمانلى، برىتــانىيه

دىپلوماتىيىلىــك ھهرىكهتلىرىــدىن تولــۇق خهۋهردار بولــۇش ئۈچــۈن ئهينــى 

دهپ ئاتالغان  »يېرىم پادىشاھ«ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى تهرىپىدىن 
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مهخسـۇس ئورۇنالشـتۇرغان  كوئۇفماننىـڭتۈركىستان ئۆلكىسىنىڭ باشـلىقى 

گهرچه قـولىمىزدا . (قىلىش مۇمكىن بولسا كېـرهك جهزمئادىمى ئىكهنلىكىنى 

نهتىجىـده، ئهينـى ۋاقىتتـا قهشـقهرگه ). باشقا دهلىللهر يېتهرلىك بولمىسىمۇ

ـــك رۇس ئهلچىســـى ۋه  ـــۇقىرى دهرىجىلى ـــگهن ي ـــدچىكىرازۋكهل ـــا ې . ن. ئ

ـــڭ ـــۇلمان  كروپاتكىننى ـــىيا مۇس ـــۇرا ئاس ـــدا ئوتت ـــويىچه ئالغان ـــى ب باھاس

مىـڭ ۋه يـاكى  40(دۇنياسىدىكى قۇدرهتلىك زامانىۋى ئارمىيه كۈچىگه ئىگه 

قهشـقهرىيه ) ئاپتور مىڭ كىشىلىك قوشۇن ھهققىده تۈرلۈك مهلۇماتالر بار 80

ـــا ئا ـــپ، ئۆزىنىـــڭ دۆلىتـــى دىپلوماتىيىلىـــك ئويۇنالرنىـــڭ قۇربانىغ يلىنى

 يهتــمهي، ۋهزىيهتنــى كۆزىتىــپ، ئىشــهنچى قىلىشــىغاقهشـقهرىيىنى ئىشــغال 

كىم بىلىدۇ؟ . ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بهردى ڭتاڭغاۇزپۇرسهت كۈتۈپ ياتقان زو

ى يــولىنى تۇتمــاي، پاسســىپ ھبهلكــى يــاقۇپبهگ دۈشــمهن بىــلهن ســۈل

بولسا، مهنچىڭ مۇداپىئهدىن ئاكتىپ ھۇجۇمغا ئۆتۈش تاكتىكىسى قولالنغان 

بهلكى، خـائىنالر . هن بوالر ئىدىگمىكىرگۈز شىڭشادىنئهسكهرلىرىنى شىڭ 

  ئۇنى ئۆلتۈرمىگهن بولسا، قهشقهرىيىنىڭ تهقدىرى باشقىچه بوالر ئىدى؟

يىللىق قىسـقا ئـۆمرى  14قهشقهرىيه ۋه ياكى يهتته شهھهر دۆلىتىنىڭ 

سـاداقهتمهنلىكنىڭ توقۇنـۇش ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىـدىكى خـائىنلىق بىـلهن 

 ڭتـاڭنىۇزنۇقتىسى بولۇپ، مهنسهپپهرهس، ھهسـهتخور ئۇيغـۇر بهگلىـرى زو

قهشقهرىيىنىڭ ئاجىزلىقلىرى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرغا ئىگه قىلىپال قالماسـتىن 

 زوزۇڭتاڭشۇنىڭدهك . بهلكى، ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، ياقۇپ بهگنى زهھهرلىدى

ـــالپ ـــهھهرگه باش ـــته ش ـــۇنلىرىنى يهت ـــۆز  قوش ـــىزلىغان ئ ـــپ، سانس كېلى

ئۇيغۇرالرنىـڭ . قېرىنداشلىرىنىڭ قانلىرىنىڭ ئېقىشىنى كهلتـۈرۈپ چىقـاردى

ـــۈك ئۈچـــۈن كـــۈرهش قىلىـــش تارىخىغـــا نهزهر ســـالغاندا ئۇالرنىـــڭ  ھۆرل

. تهلهيسىزلىكلىرى ۋه پاجىئهلىرىگه ئۆزلىرى سـهۋهب بولغانـدهكمۇ كۆرۈنىـدۇ

نچه كۆپ بولسا، پۇرسهتپهرهس بۇ خهلقته قهھرىمانالرنىڭ سانى قا، چۈنكى

بۇنىــڭ تــۈپ ســهۋهبىنى . ۋه مهنســهپپهرهس خــائىنالرمۇ شــۇنچه كــۆپ ئىــدى

مهنچىلىـك ۋه ھهسـهتخورلۇق –شهخسىي ئاداۋهت، مهنپهئهتپهرهسلىك، مهن
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ــۇمكىن ــاغالش م ــلهرگه ب ــارلىق ئىللهت ــاداۋهت ۋه شهخســىي . قات شهخســىي ئ

داشـلىرى بىـلهن بولغـان مهنپهئهتنى كۆزلىگهن ئـادهملهر ھهمىشـه ئـۆز قېرىن

 مىللهتـداشتوقۇنۇشالردا ئۈچىنچى بىر دۈشمهننىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ، 

بــۇ ئــادهملهر دائىــم دېگــۈدهك ئــۆز . رهقىــبىگه زهربه بېرىشــكه ئــادهتلهنگهن

كـۈچى بىـلهن يـوق قىلىشـقا  دۈشمهننىڭخهلقى ئارىسىدىكى قارشىلىقالرنى 

مىسال كهلتۈرۈش توغرا كهلسه، ئۇيغۇر تارىخىدىن بۇنىڭغا تاالي . ئۆگهنگهن

قىسقىسى، ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي خاراكتېرىدىكى . پاكىتالرنى تېپىش مۇمكىن

ــم ئۇنىــڭ  ــاجىزلىقالر دائى ــرىئ ــپ،  رهقىبلى ــدىلىنىپ كېتىلى ــدىن پاي تهرىپى

ڭ چۈشىشــىدىكى مــۇھىم ســهۋهبلهرنىڭ مىللهتنىــڭ بېشــىغا ئېغىــر كۈنلهرنىــ

  .بىرىگه ئايالنغان ئىدى

يىلى قهشـقهرىيىنىڭ مهغلـۇبىيىتىنى ئۈمىـد قىلغـان –1877ئومۇمهن، 

 گىردابىغـائاچـارچىلىق  ڭتاڭنىـڭۇزرۇسالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئىشقا سېلىپ زو

خهشــــهك يهتكــــۈزۈپ –بېرىــــپ قالغــــان چېرىكلىــــرىگه ئاشــــلىق ۋه يهم

ن مهنچىــڭ قوشــۇنىغا جــان كىرگهنلىكــى ســىر بهرگهنلىكــى، شــۇنىڭ بىــله

بولمىسا كېرهك؟ مېـنىڭچه قهشـقهرىيىنىڭ ۋهيـران بولۇشـىدا تۆۋهندىكىـدهك 

  .بهش ئاساسى ئامىل مۇھىم رول ئوينىغان بولۇشى مۇمكىن

ـــلهر، –1 ـــىزلىق، ناچـــار ئىللهت ـــدىكى ئىتتىپاقس ـــۆز ئىچى ـــل، ئ ئامى

لىكى ھهم باشــقا مهنمهنچىلىــك، ھهســهتخورلۇق ۋه ھاكىمالرنىــڭ مۇســتهبىت

  .شهخسىيهتچىلىكلهر

ئهلــۋهتته، مۇنــداق ئىللهتــلهر ھهمــمه ئىنســانالرغا ئورتــاق بولســىمۇ، 

لېكىن كۆپىنچه ئهركىن مىللهتـلهر تاشـقى دۈشـمهنگه تاقابىـل تۇرۇشـتا ئـۆز 

ئىچىــدىكى زىــددىيهتلهرنى ۋه مىلــلهت ئىســتىقبالىغا زىيــانلىق ھهر قانــداق 

ك قويالىغــــان ئىــــدى، بىــــراق ۋه ئىللهتــــلهرگه كهســــكىن چه خــــاھىش

ئاخىرلىرىـدىن باشـالنغان دىنىـي  خانىـدانلىقىنىڭئۇيغۇرالرنىڭ سـهئىدىيه 

بىلهن شـهكىللهنگهن ئـاق تـاغلىق ۋه قـارا  تهپرىقىچىلىقلىرىمهزھهپلهرنىڭ 

كېــيىن  ئىستېالســىدىنتــاغلىقالر كۈرىشــى شــهرقىي تۈركىســتاننىڭ چىڭگىــز 
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نهتىجىسىده  ئارىلىشىشالرشهكىللهنگهن كهڭ كۆلهملىك ئېتنىك جهھهتتىكى 

ئۆزگىرىشلهرگه قوشۇلۇپ، بۇ رايونـدىكى  پسىخىكىلىقپهيدا بولغان مىللىي 

تـــۈركىي ئېتنىـــك تهركىبىنىـــڭ مىللىـــي خـــاراكتېرىگه ســـهلبىي –ئۇيغـــۇر

 ھـــونشـــۇنىڭدىن كېـــيىن، ئۇيغـــۇرالر . تهســـىرلهرنى ئېلىـــپ كهلـــدى

دهۋرىـدىكى  قاراخـانىيالرۋه  ئىمپېرىيىسـىۇقى، ئۇيغۇر ئورخـۇن ئىمپېراتورل

تۈركىي خهلقلىرىگه ئورتاق بولغـان ئۇيۇشـقاق –ئولتۇراق ۋه كۆچمهن ئۇيغۇر

ــۇرۇق ــده ئ ــدىغان ھهم ــلهن ئىــش قىلى ــله ۋه دۆلهت –ۋه مهســلىھهت بى قهبى

باشــلىقلىرىنىڭ ســۆزىگه شهرتســىز بــوي ســۇنىدىغان جهڭگىــۋار مىللىــي 

ئـاپهت  باالسـىئۇيغۇرالرغـا . قـاراپ يـۈزلهنگهن ئىـدى ىشىشقاسۇسلخاراكتېر 

ــلهن  ــدى بى ــاغلىق كۈرىشــىدىن ئال ــارا ت ــاغلىق ۋه ق ــاق ت ــگهن ئ ــپ كهل ئېلى

جۇڭغـــارالر پايـــدىالنغان بولســـا، ئارقىـــدىن مهنچىـــڭ ئىشـــغالىيهتچىلىرى 

ئهپچىللىك بىلهن پايـدىلىنىپ، قهشـقهرىيىنى كونتروللـۇق ئاسـتىغا ئالغـان 

  .ئىدى

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكــى نىزالىــرى ۋه يۇقىرىــدا ئېيتىلغــان دېــمهك، 

ئىللهتلىـــرى ھېچقاچـــان بـــۇ يهرده ھۆكۈمرانلىـــق ئورناتقـــان ھهر قانـــداق 

ھاكىمىيهت تهرىپىدىن چهكلهنـگهن ئهمهس، بهلكـى تېخىمـۇ كـۈچهيتىلگهن 

  !خاالس

بىـــــلهن ) غهربىـــــي تۈركىســـــتانلىقالر(ئامىـــــل، ئهنجـــــانلىقالر –2

  .لىكلهرئىشهنچسىزدىكى ئارىسى قهشقهرىيىلىكلهر

بهگ ئاساسىي ھهربىي ۋه مهمۇرىي ھوقۇقالرنى ئۆز ئادهملىرىگه  ياقۇپ

ۋه غهربىي تۈركىستاندىن كهلگهنلهرگه بېرىپ، يهرلىكلهردىـن پهقهت نىيـاز 

ــۇربهگ،  ــۇنغان  ھوش ــىز بويس ــۆزىگه شهرتس ــانچىال ئ ــر ق ــارلىق بى بهگ قات

ئهممـــــا، ئىچكـــــى جهھهتـــــتىن . ئـــــادهملهرگه مهلـــــۇم ئىمتىيـــــاز بهردى

ــگهن  ــتىن كهل ــراق چهت ئىتتىپاقلىشــالمىغان ۋه چىقىشــالمىغان بولســىمۇ، بى

دۈشمهنگه قارشـى بىرلىشـهلهيدىغان، مۇسـتهقىللىقلىرىنى قوغـداپ قـېلىش 

اسارهتلىك باشقا پۈتۈن مىللىي ئىنقىالبچىالرنـى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىدىغان ج
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راشـىدىن  داھىيسىقوزغىالڭچىلىرىنىڭ  كۇچا. ]8[قاتتىق باستۇرۇپ يوقاتتى

ــا،  ــغوج ــوتهن ۋه  اقخانھئىس ــۇنىڭدهك خ ــتش ــڭ  ياركهن قوزغىالڭچىلىرىنى

  .رهھبهرلىرى ئهنه شۇالرنىڭ مىسالىدۇر

ئامىـــل، تاشـــقى جهھهتـــته، چـــوڭ ئىمپېرىيىلهرنىـــڭ مهنـــپهئهت –3

توقۇنۇشــى بــۇ مهســىله ئىنتــايىن مــۇھىم بولــۇپ، بىــز بــۇ ھهقــته داۋاملىــق 

  .شهرھلهيمىز

تاكتىكىسـى ۋه  سىياسـىيتاشـقى –ئامىل، يـاقۇپ بهگنىـڭ ئىچكـى–4

  .دۆلهتنىڭ ئىچكى سىياسىتىدىكى يېتهرسىزلىكلهر

غهرب قوراللىرىنىـڭ قـۇدرىتىگه  ياقۇپ بهگ ھهربىي ئىشـالر جهھهتـته

بهلكى تـۈرك ۋه ئافغـان (ئىشهنگهن ھهمده ئاز توال بولسىمۇ غهرب ئۇسلۇبىدا 

ھهربىي تهلىم تهربىيه ئېلىـپ بارغـان بولسـىمۇ، ئهممـا دۆلهتنـى ) ئۇسلۇبىدا

ــۆزىگىال تايىنىــپ باشــقۇردى ــۇ، . يهنىــال پهقهت ئ ــانىيهۋه  ئوســمانلىئ  برىت

كهتلهر بىلهن دىپلوماتىك پائالىيهت ئېلىپ بارغان قاتارلىق قۇدرهتلىك مهملى

. بولۇشىغا قارىماي، ئۇالرنىـڭ ئىلغـار باشـقۇرۇش ئۇسـۇللىرىنى ئۆگهنمىـدى

ئهكسىچه، ئۇ ھۆكۈمهت ئىشـلىرىغا تېگىشـلىك پۈتـۈن سىياسـهت، پىكىـر ۋه 

مۇھىم ئىشـالردا كـېڭهش . تهلهپلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزى بهلگىلهپ چىقاتتى

ـــۇزاكىره ئۇ ـــتۇرمايتتىۋه م ـــلهپكى . يۇش ـــدا دهس ـــا قارىغان بهزى مهلۇماتالرغ

–ۋاقىتالردا ناھايىتى ياخشى ماڭغان دۆلهت ئىشلىرى، باياشات ھايات ئاسـتا

، بهگــلهر چىرىكلىشىشــكه باشــلىغان ئهممــا، مهنچىــڭ خارابلىشىشــقائاســتا 

بولغـان  موھتاجتارتقان ۋه ئهركىنلىككه  يهتكۈچه زۇلۇمىنىئىمپېرىيىسىنىڭ 

ئۇيغــۇر خهلقــى يهنىــال ئــۆز ھــاكىمىيىتىنى قهدىــرلهپ، ئــۇنى جــان تىكىــپ 

ئهگهر ياقۇپ بهگ ئاخىرغىچه توغرا ۋه ياخشـى باشـقۇرۇش . قوغدىغان ئىدى

بولسـا،  تاپتۇرغـانسىياسىتى يۈرگۈزۈپ، دۆلهتنى ھهر جهھهتـتىن قـۇدرهت 

ۇمكىن مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســىنىڭ بــۇ تۇپراققــا قايتىــپ كېلهلىشــى ئهســال مــ

  .ئهمهس ئىدى
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ئامىل، ياقۇپ بهگنىڭ دۈشمهن بىـلهن سـۈلھى قىلىـش ئۇسـۇلىنى –5

  .قوللىنىپ، ئۇنىڭغا قاتتىق ۋه قهتئىي زهربه بهرمهسلىك ھهم باشقىالردۇر

يــاقۇپ بهگ ســۈلھىچىلىك يولىغــا مېڭىــپ، دۈشــمهن بىــلهن قهتئىــي 

ۋه باشقا قومانـدانلىرىنى  قۇلىبهگ سوقۇشۇش تهرهپدارى بولغان ئوغلى بهگ

ـــدىنقى ســـهپتىن  ـــپئال ـــڭ، ]9[ قايتۇرۇۋېلى ـــۋالىنى  رهقىبلىرىنى ـــۆز ئهھ ئ

بىلىۋېلىشــىغا ھهمــده ئۆزىنىــڭ ئــاجىز نۇقتىلىرىغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، ئۆزىــده 

ئهســلىده مهنچىــڭ . پهيــدا قىلىشــىغا پۇرســهت يارىتىــپ بهردى ئىشــهنچ

دۆلىــتىگه ھۇجــۇم  تهرهپــدارلىرى قهشــقهرىيه زوزۇڭتــاڭئىمپېرىيىســىنىڭ 

قوزغاشقا ئالدىراپ جۈرئهت قىاللمىغان بولـۇپ، ئـۇالر بىـر تهرهپـتىن يـاقۇپ 

بهگنىڭ كۈچىگه ئهندىشـه بىـلهن قارىسـا، يهنه بىـر تهرهپـتىن بـۇ ئۇرۇشـقا 

يهتــته شــهھهر «ئىمپېرىيىســى بىــلهن رۇســىيىنىڭ ئارىلىشــىپ،  ئوســمانلى

پ، ئالــدى بىــلهن گه يــاردهم بېرىــپ قېلىشــىدىن ئهندىشــه قىلىــ» دۆلىتــى

ـــۇرۇش  ـــدىن ئ ـــپ، ئان ـــى كۆزىتى ـــپ، ۋهزىيهتن ـــۈرۈمچىنى ئىشـــغال قىلى ئ

قــۇدرىتى ئهينــى –يــاقۇپ بهگنىــڭ كــۈچ. ]10[باشــلىماقچى بولغــان ئىــدى 

 خوڭجـاڭ لـىسالغان بولۇپ،  ساراسىمىگهۋاقىتتا مهنچىڭ ئوردىسىنى خېلى 

–گۇرۇھىنىڭ يهتته شهھهر مهسىلىسىدىكى تـاالش ڭتاڭۇزگۇرۇھى بىلهن زو

ـــلىرىدا  ـــىتارتىش ـــاڭ ل ـــۇرۇھى باشـــتىن خوڭج ـــقهرىيىنى  گ ـــاخىرى قهش ئ

بولسـا، ئهگهر ئۇنىڭغـا  زوزۇڭتـاڭئهممـا، . تاشلىۋېتىشنى ئوتتۇرىغا قويغـان

يول قويغاندا ياقۇپ بهگنىڭ ھامان بىر كۈنى سهددىچىننىڭ ئىچىگه بېسىپ 

، ئۇنىـڭ ئالــدىنى ئـېلىش پىكرىنـى ئوتتۇرىغــا كىرىـدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ

تارتىشـالر يـۈز –نېمه سهۋهبتىن مهنچىڭ ئوردىسىدا مۇنـداق تـاالش. قويغان

قـۇدرىتى جۈملىـدىن –بهردى؟ بۇ دهل ئهنه شۇ قهشقهرىيه دۆلىتىنىـڭ كـۈچ 

مۇنـداق ئهھـۋال ئاسـتىدا، . قـۇدرىتى ئىـدى خـاالس–ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كۈچ

قـاتتىق زهربه بهرگهن بولسـا،  رهقىبلىـرىگهدىال ياقۇپ بهگ بىرىنچى ھۇجۇم

قىسقىسـى . ئۇيغۇر سىياسىي تارىخى تامامهن باشقىچه يېزىلغـان بـوالر ئىـدى

ياقۇپ بهگ پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ، ئاكتىپ ھۇجۇمغا ئۆتۈشتىن پاسسـىپ 
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  .مۇداپىئهگه، ئاخىرىدا بېرىپ چېكىنىشكه ھهمده يوقىلىشقا يۈزلهندى

تاغالر بىلهن ئورالغان تـارىم ۋادىسـىنى  ئېگىزراپى ئاقىۋهتته، تۆت ئهت

قهد  دۆلىتىنىـڭ ئۇيغـۇرئاشكارا بېرىـۋېتىش ۋه يـاكى ئـۇ جايـدا مۇسـتهقىل 

خالىمىغان بهلكـى، خالىسـىمۇ ئۆزئـارا پايدىسـىز دهپ قارىغـان  كۆتۈرۈشىنى

بىلهن رۇسىيه ئۆزلىرىدىن ئاجىز مهنچىڭ ئىمپېرىيىسـىگه خـۇددى  برىتانىيه

دا ئۇتتۇرغاندهك كۆرۈنۈش بىلهن بۇ رايوندا ئهبهدىي ئۆز » ئويۇنچوڭ «بۇ 

ــارا ــارا ســىڭىپ –ئىقتىســادىي ۋه سىياســىي تهســىرىنى ســاقالپ قېلىــپ، ب ب

بىـــلهن چـــار  برىتـــانىيهئۇلـــۇغ . كىـــرىش ئىستراتېگىيىســـىنى بهلگىلىـــدى

رۇسىيىنىڭ بۇنداق قارارغا كېلىشىگه يهنىـال ئالـدى بىـلهن يـاقۇپ بهگنىـڭ 

پۇت تىرهپ تۇرالماسلىقى ۋه مهنچىڭ قوشۇنلىرىغا زهربه بېرىـپ،  ئاخىرغىچه

  .ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قااللماسلىقى بىر سهۋهب بولۇپ قالدى

مهنچىـڭ ، ئوتتۇرىغـا قويۇشـىچه مىلۋاردنىـڭ جامېس ئالىمىئامېرىكا 

 ئىمپېرىئالىزملىق ھهقىقىيئۇيغۇر دىيارىدىكى ھۆكۈمرانلىقى  خانىدانلىقىنىڭ

ئـۆلكىنى قايتـا ئىشـغال قىلىشـى بىـلهن  نىـڭزوزۇڭتاڭھۆكۈمرانلىق بولۇپ، 

يىلى شىنجاڭ ئۆلكىسـى تهسـىس قىلىنىـپ، ئۆلكىنىـڭ ھۆكۈمرانلىـق –1884

ئىگىلهشنىڭ ئورنىغا خىتايالر  مانجۇالرئورۇنلىرىنى ئىلگىرىكىدهك پۈتۈنلهي 

غـا ئـۆتتى قاتـارلىق خىتايالرنىـڭ قولى زوزۇڭتاڭئالمىشىپ، ئاساسىي ھوقۇق 

. ]11[ھوقـۇق دائىرىسـىگه چهك قويۇلـدى ھاكىمبهگلىرىنىـڭھهمده ئۇيغـۇر 

گـــۇرۇھى خىتايالرنىـــڭ  جىنتـــاڭ ليـــۇ−زوزۇڭتـــاڭشـــۇنىڭدىن كېـــيىن، 

ئىمتىيازىنى تىكلهپ ۋه قوغداپ، خىتايالر بىلهن ئۇيغۇر قاتـارلىق مىللهتـلهر 

. ئارىسىدىكى مىللىي مۇناسىۋهتنىڭ تېخىمۇ ئۆتكۈرلىشىشىگه ئاسـاس سـالدى

كهلـــگهن  دۇچقوشـــۇنلىرىنىڭ دهھشـــهتلىك ئـــۆچ ئېلىشـــلىرىغا  زوزۇڭتـــاڭ

چهكـكهن خهلـق،  ردابلىرىنـىزهشۇنىڭدهك ئىلگىرىمۇ ئۇزۇن يىلالر ئـۇرۇش 

نهچــچه يىــل  50قــات زۇلــۇم ۋه مىللىــي كهمسىتىشــلهرگه نىســبهتهن –قــاتمۇ

  .تاقهت قىلىشقا مهجبۇر بولدى

ــى،  ــارى –19قىسقىس ــۇر دىي ــۈن ئۇيغ ــدا پۈت ــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى ئهس
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مىقياســـى بـــويىچه كۆتـــۈرۈلگهن قوزغىالڭالرنىـــڭ غهلىبىســـى مهنچىـــڭ 

مرانلىقىنى پاچـاقالپ تاشـلىغان بولـۇپ، بۇ جايدىكى ھۆكـۈ خانىدانلىقىنىڭ

 كۇچـابۇنىڭدا ئهڭ مۇۋهپپهقىيهت قازانغىنى راشىدىن غوجا باشـچىلىقىدىكى 

ــدى ــوزغىالڭچىلىرى ئى ــان تېررىتورىيىســىنىڭ . ق ــازاد قىلغ ــا ئ ــى ۋاقىتت ئهين

ــــڭ  ــــۇنىنىڭ جهڭگىۋارلىقىنى ــــى، قوش ــــتۈنلۈكىكهڭلىك ــــقا  ئۈس ۋه باش

ــن  ــانىجهھهتلهردى ــان  كۇچ ــدا مهركهز قىلغ ــدىنقى ئورۇن ــوزغىالڭچىالر ئال ق

 جهنۇبتــا، ئــۈرۈمچىگهتۇرغــان بولــۇپ، بــۇ كــۈچ شــىددهت بىــلهن شــهرقته 

قهشــقهر تهرهپــلهرگه قــاراپ كېڭىيىۋاتقانــدا قهشــقهر قوزغىالڭچىلىرىنىــڭ 

يـاقۇپبهگ . رهھبهرلىكىنى زىممىسىگه ئالغان يـاقۇپبهگ بىـلهن ھهمكارالشـتى

تۈرلۈك ۋاسىتىلهر بىلهن ھهر قايسى جايالردىكى ھـاكىمىيهتلهرنى بىـرلىككه 

. هرپا قىلدىكهلتۈرۈپ، بىرلىككه كهلگهن، مۇستهقىل قهشقهرىيه دۆلىتىنى ب

ئهگهرده ئۇ بۇ ھاكىمىيهتنى ساقالپ قااللىغان بولسا، بهلكى بۈگۈنكى كۈنده 

يىللىـق مۇساپىسـىنى باشـتىن  140ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئىسـتىقالل دۆلىتىنىـڭ 

قىلىپ ۋه  تهرهققىيئىدىيىلىرى  دۆلهتچىلىكئۇيغۇر . كهچۈرگهن بوالر ئىدى

ــاپهتتاكامۇللىشــىپ ــار قىي ــانىۋى ۋه ئىلغ ــلهن  ، زام ئهســىرگه قهدهم –21بى

قويــۇش بىــلهن دۇنيانىــڭ كــۈن تهرتىپىنــى بهلگىــلهش ئىشــلىرىغا ھهمــده 

ئىســـتراتېگىيىلىك ئويـــۇنالردا ئۆزىنىـــڭ  مـــۇرهككهپئوتتـــۇرا ئاســـىيادىكى 

ئهپسۇســـكى، يـــاقۇپبهگ . ئـــاكتىپلىقىنى جـــارى قىلـــدۇرغان بـــوالر ئىـــدى

تتىكى پۈتۈن ئۇيغۇر رهھبهرلىكىدىكى بۇ ھاكىمىيهتنىڭ يىقىلىشى ئهينى ۋاقى

 مۇۋهپپهقىيهتســـىزدىيارىـــدا كۆتـــۈرۈلگهن قوزغىالڭالرنىـــڭ غهلىبىســـىنىڭ 

ـــدىرىنىڭ  ـــڭ ئۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى تهق بولۇشـــى شـــۇنىڭدهك ئۇيغۇرالرنى

بـۇ . پاجىئهلهرگه گىرىپتار بولۇشىدىكى مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىگه ئايالنـدى

. پۇرسهت ئىدى خاالس ئهمهلىيهتته، ئۇيغۇرالرنىڭ قولىغا كهلگهن ئهڭ چوڭ

يىقىلىشى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىـدىكى بىـر  قهشقهرىيىنىڭبىراق، 

ئۇنتۇلماس پاجىئه بولسىمۇ، ئهممـا قهشـقهرىيه دۆلىتىـدىن ئىبـارهت مهزكـۇر 

تارىخىــدىكى خېلــى سىستېمىالشــقان،  دۆلهتچىلىــكيېقىنقــى زامــان ئۇيغــۇر 

ــارمىيىگه ئىــگه، رۇس دىپلو باھاســى  كروپاتكىننىــڭمــاتى زامانىۋىالشــقان ئ
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بويىچه ئالغاندا مهركىزىي ئاسـىيادىكى كۈچلـۈك مۇسـۇلمان دۆلىتـى بولـۇش 

ئېھتىمــاللىق زور بولغــان ھاكىمىيهتنىــڭ مهيــدانغا چىقىشــى، ئۇيغۇرالرنىــڭ 

. ئازادلىق كۈرهشلىرى ۋه مىللىي دۆلهت غايىلىرىگه مهنىـۋى روھ ئاتـا قىلـدى

ئهمهلىيهتـته  »ىسـتان جۇمھـۇرىيىتىشـهرقىي تۈرك«ئهسىردىكى ئىككى –20

ئهسىردىكى قهشقهرىيه دۆلىتى جۈملىـدىن تهڭـرى تاغلىرىنىـڭ –19ئهنه شۇ 

جهنۇبى ۋه شىمالىدىكى ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنىڭ كهڭ كۆلهملىك مىللىي 

ــۇ  ــان ھهم تېخىم ــلىرىدىن تۇغۇلغ ــتىقالل كۈرهش ــۈچهيگهنئىس ــي ۋه  ك مىللى

  .رى ئىدىۋه مىراسخو ھاممىسىدىنىي روھنىڭ 

ئهســـىر قوينىغـــا كىـــرىش بىـــلهن ئىنســـانىيهت –20بىـــراق، تـــارىخ 

دۇنياســىدا ئالهمشــۇمۇل ئۆزگىرىشــلهر يــۈز بېرىــپ، بــۇ شــاھمات تاختىســىدا 

بـۇ ئويـۇنالردا . تېخىمۇ زور ۋه مـۇرهككهپ ھهم كهسـكىن ئويـۇنالر ئوينالـدى

پهريــادلىرى قىزىــل –ئۇيغۇرالرنىــڭ نــاله. لېــنىن رۇسىيىســى غالىــپ كهلــدى

  !كرېمىل تېمىنىڭ ئىچىگه ئاڭالنمىدى خاالس خىشلىق

  

  جۇغراپىيىۋى سىياسهتنىڭ قۇربانلىرى

ئاســـىيانىڭ خهســـتىلهنگهن يـــۈرىكى ئۇيغـــۇر دىيارىنىـــڭ −يـــاۋرو

ۋه ئــازابلىق تــارىخى ئهركســىزلىكنىڭ تهمىنــى تېتىغــان ھهمــده  خهســتىلىك

ــوقىتىش ۋه  ــدىكى ي ــلهت ئۈچــۈن ئهڭ زور دهرىجى ــر مىل ــىزلىكنىڭ بى ئهركس

تراگېدىيه ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان قهلـبلهر بىـلهن كـۆپ ئوخشاشـلىققا 

بهلكى، ئۇنىڭ . ئىگه بولسىمۇ، لېكىن ئۇ يهنه ئۆزىگه خاس تهرهپلهرگه ئىگه

  !تارىخىنىڭ ۋاراقلىرى كۆپرهك بولسا كېرهك؟ ىلىكخهست

تـــارىخىي رېئـــاللىق ۋه ئۇنىـــڭ خـــۇددى مـــۇھهممهت ئىمىـــن بـــۇغرا 

ئېيتقاندهك جۇغراپىيىلىك تهلهيسىزلىكى، مېـنىڭچه يهنه ئۇنىـڭ سىياسـىي، 

ئىقتىسادىي، مهدهنىيهت ۋه باشـقا جهھهتلهردىكـى تهلهيسـىزلىكلىرى ئالـدى 

ــلهن  ــۆزى بى ــلهن ئ ــىتهبى ــك  بىۋاس ــيهت ۋه جۇغراپىيىلى ــارىخىي، مهدهنى ت
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ئهڭ . جهھهتتىن باغلىنىشلىق بولغان ئوتتـۇرا ئاسـىيا بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك

مۇھىمى ئوتتۇرا ئاسىيانى ئۇزۇن يىلالر كونتروللۇق ئاستىدا تۇتـۇپ كهلـگهن 

چـۈنكى، يـاۋرو . ۋه موسكۋا بىلهن زىچ مۇناسـىۋهتلىكتۇر ېتربورگپ-سانكىت

ئۆزىنىـڭ يهنه بىـر  تۈركىسـتانشـهرقىي  يـۈرىكى گهنخهسـتىلهنئاسىيانىڭ 

پارچىسى غهربىي تۈركىستان بىلهن تـارىخىي تهقدىرداشـلىققا ئىـگه بولغـان 

ــۆز  ــم ئ ــكۋا دائى ــرگهن موس ــا كى ــۇ رايونغ ــىرلهرده ب ــى ئهس ــا، كېيىنك بولس

بــۇ . قىلغــان ۋاســىتهئهمهلــگه ئاشۇرۇشــتا ئوتتــۇرا ئاســىيانى  مهقســهتلىرىنى

 خهستىلهنگهنئاسىيانىڭ مهزكۇر –هممه كۈچلهر ياۋرونۇقتىنى چۈشهنگهن ھ

يۈرىكىنى غهربىي تۈركىسـتان ئـارقىلىق ئـازابالش تاكتىكىسـىنى تاللىۋالـدى 

  .ھهمده تاللىۋالماقتا

ــا ــارىختىكى كون ــداقتا ت ــاۋرو–ئۇن ــىيىنىڭ ي ــى رۇس ــىيانىڭ –يېڭ ئاس

يۈرىكى ۋه ئۇنىڭ قوشـنىلىرىغا تۇتقـان سىياسـىتىنى قانـداق  خهستىلهنگهن

  هسۋىرلهش الزىم؟ت

رۇسىيىنىڭ شهرقىي تۈركىستان سىياسىتى مهيلى چار پادىشاھ دهۋرى 

مهزگىلــى  رۇسىيىســىيىلىــدىن كېيىنكــى ســوۋېت –1917بولســۇن ۋه يــاكى 

بولسۇن ھهممىسىال شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك خهلقلهر 

قارشـىلىقالردىن ئىبـارهت –بىلهن خىتاي ھاكىمىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى قارىمۇ

ــدىكى ئۆزگىرىشــلهر ئاساســىدا  مهزكــۇر رايوننىــڭ ئىچكــى سىياســىي ھاياتى

چـۈنكى، ئۇيغـۇر قاتـارلىق خهلقلهرنىـڭ ھهر قېتىملىـق . ]12[شهكىللهنگهن

ــىر  ــاكىمىيىتىگه تهس ــو ھ ــالغۇز جۇڭگ ــرى ي ــىلىق ھهرىكهتلى ــق قارش قوراللى

ــۇرا ــىيىنىڭ ئوتت ــى، رۇس ــتىن بهلك ــىتىپال قالماس ــۇ  كۆرس ــىيا رايونىغىم ئاس

بۇنىڭــدىكى ســهۋهب بىرىنچىــدىن، رۇســىيه . كۈچلــۈك تهســىر كۆرســهتكهن

ھۆكۈمرانلىقىغــا ئــۆتكهن ئوتتــۇرا ئاســىيا بىــلهن ئۇيغــۇر ئېلىنىــڭ ئېتنىــك، 

ئىقتىسـادىي ھايـات شـهكلى قاتـارلىق تۈرلـۈك –دىن، تىل ھهتتا ئىجتىمائىي

ئىككىنچىدىن، . غانلىقىتهرهپلهردىن بىردهكلىككه ۋه ئوخشاشلىققا ئىگه بول

–ئۇيغۇر ئېلى بىلهن غهربىي تۈركىسـتاننىڭ جۇغراپىيىلىـك جهھهتـتىن تـاغ

329



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

ئېرىقلىرى ۋه يايالقلىرىنىـڭ تۇتۇشـۇپ كېتىـپ، ئورتـاق –دهريالىرى، ئېتىز

ــى  ــك گهۋدىن ــر جۇغراپىيىلى ــىدىنبى ــارهت شهكىللهندۈرۈش ــل . ئىب ــۇ خى ب

مهنچىڭ ئىمپېرىيىلىـرى بىردهكلىك ھهمده باغلىنىشلىق مۇناسىۋهت رۇس ۋه 

لـېكىن،  مۇىئايرىۋېتىلسـئۇسۇلدا جىسـمانىي جهھهتـتىن  سۈنئىيتهرىپىدىن 

  .ئايرىۋېتىلمىدىبهرىبىر مهنىۋى جهھهتتىن 

 چېگرىنىــڭئهنه شــۇ يۇقىرىــدىكى ئىككــى خىــل ئامىــل تۈپهيلىــدىن 

بىـرىگه ئۆتـۈپ ياشاشـنى ۋه ھهر –ئىككى تهرىپىـدىكى خهلقـلهر ئۆزئـارا بىـر

قېتىملىق قارشىلىق ھهرىكهتلىرى مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغانـدا ئۆزئـارا قېچىـپ 

كېلىــپ پانــاھلىنىش ۋه قايتىــدىن كــۈچ تــوپالپ، ئــۆز ئېلىــدىكى كۈرهشــنى 

ــۇالر . داۋامالشتۇرۇشــقا ئادهتلهنــدى غهربىــي تۈركىســتان ۋه ئۇيغــۇر ئېلــى ب

  .ول ئوينىدىر بازىلىقئۈچۈن ئارقا سهپلىك ھهم 

يىلىـــدىكى بۇرھانىـــدىن غوجـــا ۋه خـــان غوجـــا –1759مهســـىلهن، 

باشــچىلىقىدىكى مهنچىــڭ  جــاۋخۇيباشــچىلىقىدىكى قهشــقهرىيه خهلقىنىــڭ 

تاجاۋۇزچى قوشۇنىغا قارشـى كۈرهشـلىرى، جاھـانگىر خوجـا قـوزغىلىڭى ۋه 

–1881، –1877، –1856، –1847، –1830ئۇنىڭـــــــدىن كېيىنكـــــــى، 

ــار –20رده شــۇنىڭدهك يىللىرىــدىكى ۋهقهله ــر قات ــۈز بهرگهن بى ئهســىرده ي

ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسىده كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، تۇڭگان 

. رايونىغـا قېچىـپ بېرىـپ پاناھالنـدى يهتتىسـۇقاتارلىقالر ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه 

ـــان ـــڭ چۇق ـــالنغاندا  ۋهلىخانوپنى ـــا ئاساس ـــىرنىڭ –19مهلۇماتىغ –20ئهس

، قـــوقهنانگىر غوجـــا قـــوزغىلىڭى مهغلـــۇپ بولغانـــدا يىللىرىـــدىكى جاھـــ

–19. مىــڭ ئۇيغــۇر كۆچــۈپ چىققــان 70شــهھرىخان قاتــارلىق جايالرغــا 

شهھرىخان . مىڭ ئۇيغۇر كۆچۈپ چىققان 15يىللىرىدا بولسا –50ئهسىرنىڭ 

ــلهن  ــۇبى ــان  قاراس ــڭ دوالن دهپ ئاتالغ ــا ئۇيغۇرالرنى ــىدىكى جايالرغ ئارىس

مىــڭ ئــادهم كۆچــۈپ چىققــان بولــۇپ، پهرغــانه ۋادىســىدا  9گۇرۇپپىســىدىن 

بۇ قازاق ئـالىمى يهنه ئهينـى ۋاقىتتـا . ]13[مىڭ ئۇيغۇر بولغان 324 جهمئىي

تاشـــكهنتنىڭ جهنۇبىـــدىكى يېڭـــى شـــهھهر مهھهللىســـىده قهشـــقهرلىكلهر 
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ــ) ئۇيغــۇرالر( شــهھىرىنىڭ  ئهنــدىجانڭ تۇرىــدىغانلىقىنى، شــهھرىخان، نى

شـۇنداق ئىكهنلىكىنـى  قاراسۇنىڭمۇئاھالىسىنىڭ يېرىمىنىڭ قهشقهرلىكلهر، 

ــدۇ  ــان قىلى ــا. ]14[باي ــاتكىنمۇ. ن. ئ ــىرنىڭ –19 كروپ ــدا –60ئهس يىللىرى

) ئۇيغۇرالرنىــڭ(مىــڭ قهشــقهرلىكلهر  250خــانلىقى تهۋهلىكىــده  قــوقهن

  ]15[.ت بېرىدۇبارلىقىدىن مهلۇما

ئهلۋهتته، بۇنداق كۆچۈش ئىزچىل داۋامالشقان بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 

تـارىخىي پـاكىتالر شـۇنى ئىسـپاتلىدىكى، . سانىمۇ ئۈزلۈكسىز تۈرده ئاشـقان

ئۇيغــۇر ئېلىــده يــۈز بهرگهن ھهمــمه قــوزغىالڭالردا مهزكــۇر پاناھالنغــان 

ــدى ــۇھىم رول ئوينى ــك م ــاپىرالر بهلگىلى ــانگىر غوجــا، مهســىلهن جا. مۇس ھ

يۈســۈپ غوجــا ۋه باشــقا غوجىالرنىــڭ قوزغىغــان قوراللىــق ھهرىكهتلىرىــده 

ئاۋانگارت قوشـۇن بولـۇپ  قهشقهرىيىلىكلهرپهرغانه ۋادىسىغا قېچىپ بارغان 

ئۇيۇشـــۇپ، ئـــۆز يۇرتلىرىغـــا جهڭ بىـــلهن قايتىـــپ كهلـــگهن شـــۇنىڭدهك 

ئهڭ يېقىنقى مهزگىلـگه تهۋه . رولىنى ئوينىغان تايانچلىقكۈرهشلهرده مۇھىم 

يىلىدىكى مىللىي ئـازادلىق ئىنقىالبىـدىمۇ –1944مىسالالرنىڭ بىرى شۇكى، 

ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قېچىــپ بارغــان ئۇيغــۇر، قــازاق ۋه باشــقىالر ســوۋېت 

ئىتتىپـــاقى ھۆكـــۈمىتى تهرىپىـــدىن قايتىـــدىن تهشـــكىللىنىپ، مهخســـۇس 

قوزغىلىڭى، غۇلجا قـوزغىلىڭى، ھهرهمبـاغ ئۇرۇشـى گۇرۇپپىالر بولۇپ، نىلقا 

. ]16[ۋه باشــقا جهڭلهردىكــى مــۇھىم ھهربىــي تايــانچلىق رولىنــى ئوينىــدى 

ئومۇمهن، سـوۋېت ئىتتىپـاقى ھۆكـۈمىتى ئۆزلىرىنىـڭ شـهرقىي تۈركىسـتانغا 

ــل  ــم ۋه ئىزچى ــلىرىدا دائى ــتراتېگىيىلىك ئورۇنالشتۇرۇش ــىۋهتلىك ئىس مۇناس

يغۇر كۆچمهنلىرىنىڭ ئۆز ۋهتىنىنىڭ ئازادلىقىنى قولغا ھالدا شۇ جايدىكى ئۇ

قىلىـش ئـارقىلىق  ۋاسـىتهكهلتۈرۈش ئىستهكلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئـۇالرنى 

شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهرىكهتلهرگه قول تىقتى ۋه يـاكى ئـۇنى كـونترول 

  .قىلدى

تۈركىســتاننىڭ ئىككــى تهرىپىنىــڭ تهقدىرداشــلىقىغا مۇناســىۋهتلىك 

يهنه بىر نۇقتا شۇكى، ئوخشاشال چار رۇسىيه ۋه سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى 
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چىقىشـالمىغان  جهھهتـتىن ئىـدېئولوگىيىلىكجهڭ قىلغان ۋه ئۇنىڭ بىلهن 

ــا  ــۇرالر ھهتت ــارالر ۋه ئۇيغ ــزالر، تات ــۆزبېكلهر، قىرغى ــازاقالر، ئ ــۆپلىگهن ق ك

قېچىـــپ كېلىـــپ  ئېلىغـــائوتتـــۇرا ئاســـىياغا يهرلهشـــكهن رۇســـالر ئۇيغـــۇر 

مهسىلهن، ئىلى سۇلتانلىقىغا قېچىپ كېلىپ پاناھالنغـان قـازاق . پاناھالندى

ــاتۇرى  ــكب ــا تازانبې ــدىكى ق ــقىالر رهھبهرلىكى ــىله ۋه باش ــۇھىم مهس زاقالر م

بولۇپ، ئىلى سۇلتانى ئهالخان مىللىي ۋه دىنىـي قېرىنداشـلىق تۈپهيلىـدىن 

چــار پادىشــاھقا قــايتۇرۇپ بېرىشــنى رهت قىلىــش بهدىلىــگه ئــۆز  تـازانبېكنى

ــاتتى ــى، يهنه چــار پادىشــاھنىڭ ئهســكهر –1916. مۇســتهقىللىقىنى يوق يىل

لۇپ بولغان قازاق، قىرغىزالر ئېلىشىغا قارشى تۇرۇپ قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، مهغ

شـىمالىغا قېچىـپ كېلىـپ –جهنـۇبتۈركۈملهپ، ئۇيغۇر دىيارىنىـڭ –تۈركۈم

مهلۇماتلىرىغـا قارىغانـدا  سۇلتاناينىڭ بېلهكقىرغىز تارىخچىسى . ماكانالشتى

ئىسسىق كـۆل ئهتراپىـدىن ئۇيغـۇر دىيارىغـا قېچىـپ كهلـگهن قىرغىزالرنىـڭ 

مىڭـدىن ئـارتۇق دهپمـۇ  300هلۇمـاتالردا باشقا م. مىڭدىن ئاشقان 200سانى 

ئىنتايىن قىـيىن ئهھۋالـدا قالغـان بـۇ قىرغىـز قـاچقۇنلىرىنى . ]17[يېزىلىدۇ 

ئۇيغۇرالر ئۆيلىرىگه ئورۇنالشـتۇرغان، ئـۇالرنى ئاشـلىق بىـلهن تهمىـنلىگهن 

ئۇنىڭدىن كېيىن، سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى . ھهم ئۇالرنى ماكانالشتۇرغان

دهپ ئاتالغان  »باسمىچىالر« وممۇنىستلىرى تهرىپىدىنجهڭ قىلىپ، رۇس ك

ــۋهر  ــرگهش، پاشــىنىڭئهن ــكباتۇرنىــڭ  ئى ــز ئهســكهرلىرى ۋه ئۆزبې ، قىرغى

قهشقهر ئهتراپىغا قېچىپ كېلىپ پاناھالنغـان  تاۋابىئاتلىرى–ئۇالرنىڭ ئائىله

 يىلالردىكــــى قهشـــقهرده بولغــــان شـــهرقىي تۈركىســــتان–1930. ئىـــدى

ــزالردىن  ــان قىرغى ــتىراك قىلغ ــا ئىش ــۇرۇش قوزغىالڭلىرىغ ــۇرىيىتىنى ق جۇمھ

 سـېتىۋالدىجانۋه  يۈسـۈپجانقـازى، ئـۆزبېكلهردىن  چىپـاققازى،  جانىبهك

ھهم ئۇالرنىڭ نهچچه يۈزلىگهن ئهگهشكۈچىلىرى ۋه باشقىالر بۇنىڭ مىسـالى 

  ]18[.بولسا كېرهك

ـــۇمهن،  ـــڭئوم ـــپ چېگرىنى ـــپىگه قېچى ـــال تهرى ـــپ  ھهر ئىككى بېرى

بىرىنىڭ ھۆرلۈك كۈرهشلىرىگه ئاكتىـپ –ماكانالشقان قېرىنداش خهلقلهر بىر
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بىـرىگه ئىـگه چىقىـپ، ئـۆز پاناھىغـا ئېلىشـتى –ئىشتىراك قىلدى ھهمده بىر

ــۋهتته( ــۆپ ئهل ــۋالالرنى  ك ــىۋهتلىك مهۋجــۇت بهزى ئهھ ــىلىلهرگه مۇناس مهس

دېمهك، چار پادىشـاھ ۋه كېيىنكـى سـوۋېت رۇسىيىسـى ). ھېسابقا ئالمىغاندا

يۇقىرىــــدا قهيــــت قىلىنغــــان ئهھــــۋالالرنى نهزهرگه ئېلىــــپ، شــــهرقىي 

تۈركىســـتاننىڭ تهقـــدىرىگه مۇناســـىۋهتلىك تهدبىرلهرنـــى ئالغـــان ھهمـــده 

بولۇپمۇ، سوۋېت رۇسىيىسى چـار رۇسـىيىنىڭ . دىسىياسهتلهرنى تۈزگهن ئى

ــا  ــارقىلىق ئۇنىڭغ ــق قىلىــش ئ ــى ياخشــى تهتقى ــۇ ھهقتىكــى تهجرىبىلىرىن ب

رۇســىيه تاشــقى . ۋارىســلىق قىلىــش ھهم كــۈچهيتىش چارىســىنى قولالنــدى

ــۇبىي ئاســىيا  ــي ۋه شــهرقىي ۋه جهن ــدىن ئۇنىــڭ مهركىزى سىياســىتى جۈملى

ــل  ــدا شــۇنداق يهكــۈن چىقىــش سىياســىي ئىستراتېگىيىســىنى تهھلى قىلغان

مــۇمكىنكى، كونــا رۇســىيه ۋه قىزىــل لېــنىن رۇسىيىســى شــۇنىڭدهك ئۇنىــڭ 

ئۇيغۇرالرنىـڭ تهقـدىرىگه  كرېمىلنىـڭكېيىنكى مهزگىللهرنىـڭ ھهممىسـىده 

. مۇناسىۋهتلىك جۇڭگو سىياسىتىده ئۈچ خىل ئېقىم زىددىيهتلىشىپ كهلگهن

 :بۇنى مۇنداق يهكۈنلهش مۇمكىن

يــول قويمــاي، ئهكســىچه  مۇســتهقىللىقىغاتۈركىســتاننىڭ  شــهرقىي–1

جۇڭگو ھۆكـۈمىتىگه يـاردهم بېرىـپ، بـۇ جـاينى رۇس تهسـىرى ئاسـتىدىكى 

رايون قىلىش يهنى تېررىتورىيىلىك ھوقـۇق جهھهتـتىن جۇڭگونىـڭ قولىـدا 

ــن رۇســىيىنىڭ  ــقا جهھهتلهردى ــي ۋه باش ــادىي، مهدهنى ــدۇرۇش، ئىقتىس قال

ئـــۈچىنچى بىـــر دۆلهت كـــۈچىنى بـــۇ يهرگه تهســـىرى ئاســـتىدا تۇتـــۇش، 

  .كىرگۈزمهسلىك

بۇ رايوندا مۇستهقىل بىـر ئۇيغـۇر دۆلىتـى بهرپـا قىلىـش ۋه يـاكى –2

بۇ ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاننى خۇددى موڭغۇلىيه . ئۇنىڭغا ياردهم قىلىش

تهسىرى ۋه ھىمايىسى ئاسـتىدىكى بىـر  كرېمىلنىڭھهم باشقىالرغا ئوخشاش 

سىياســـىي،  كرېمىلنىـــڭۈپىتىده تۇتـــۇپ، ئۇنىڭـــدىن قورچـــاق دۆلهت ســـ

ئىقتىســـادىي ئىستراتېگىيىســـى ۋه باشـــقا كېرهكلىـــك نـــۇقتىلىرى ئۈچـــۈن 

  .پايدىلىنىش
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بۇ رايوننى قوراللىق يول بىلهن ئاشـكارا بېسـىۋېلىپ، رۇسـىيىنىڭ –3

يــاكى ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بىــر ئىتتىپاقــداش  بېرنىيىســىۇگبىــر 

  .جۇمھۇرىيىتى قىلىش

مهزكۇر ئۈچ خىل نۇقتىئىنهزهرلهرنىڭ تهشهببۇسكارلىرى ئارىسـىدىكى 

نۇقتا چـار پادىشـاھ –3ئىچىدىكى  بۇنىڭكۈرهشمۇ ناھايىتى ئۆتكۈر بولۇپ، 

ــپ،  ــهپتىن قېلى ــتىن س ــىي جهھهت ــدىال ئاساس ــدىكىدهۋرى ــى  يۇقىرى ئىكك

سـابىق سـوۋېت . نۇقتىئىنهزهر دائىملىق تالىشـىش مهركىـزى بولـۇپ كهلـدى

 سـادىقوپنىڭقىنىڭ جۇڭگو ئىشلىرى مۇتهخهسسىسى مهرھۇم تۇرسۇن ئىتتىپا

رۇسىيىنىڭ ۋه كېيىنكى سـابىق سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ شـهرقىي : ئېيتىشىچه

تۈركىســتان سىياســىتىنى بهلگىلهشــتىكى ئــاچقۇچلۇق مهزكــۇر ئىككــى نۇقتــا 

ئارىسىدا بىرىنچى خىل نۇقتىئىنهزهر دائىـم ئۈسـتۈنلۈكنى ئىگىـلهپ، دۆلهت 

ــ ــدى سىياس ــىگه كۆتۈرۈل ــتىن. ]19[ىتى دهرىجىس ــى باش ــۇر مهسىلىس –ئۇيغ

جۇڭگـــو مۇناســـىۋهتلىرى بىـــلهن زىـــچ مۇناســـىۋهتلىك –ئـــاخىرى ســـوۋېت

يىلى سوۋېت رۇسىيىسـى بىـلهن –1924بولۇشتهك خاراكتېرگه ئىگه بولۇپ، 

ــيىن،  ــدىن كې ــىم تۈزۈلگهن ــۇنجى كېلىش ــىدا ت ــۇرىيىتى ئارىس ــۇا جۇمھ جۇڭخ

موسكۋا تۈركىستان تهۋهسىدىكى جۇڭگوغا قارشى كهيپىيـاتتىكى ھهرقانـداق 

ھهرىكهتلهرنــى قــاتتىق چهكلىــدى ھهتتــا ســوۋېت كوممۇنىســتالر پارتىيىســى 

ــومىتېتى  ــي ك ــالىيىتىنى ئېلىــپ دا تهشــكىالتچىل» شــىنجاڭ«مهركىزى ىق پائ

شىنجاڭنى ياكى بۇنىڭ مهلۇم «بېرىشنى چهكلهش ھهققىده قارار چىقىرىپ، 

جۇڭگودىن ئايرىشنى مهقسهت قىلىدىغان ھهر قانداق ھهرىكهت ۋه  قىسمىنى

  ]20[نى قارار قىلدى » تهشۋىقاتنى پۈتۈنلهي زىيانلىق دهپ قاراش

  

  تهقدىردىكى ئوخشاشلىقالر

يىلىدىكى رۇسىيىنىڭ فېـۋرال ئىنقىالبىـدا پادىشـاھلىق تـۈزۈم –1917

ـــيىن  ـــدىن كې ـــېۋىكالرئاغدۇرۇلغان ـــوكراتلىرى  بولش ـــا دېم ـــلهن بۇرژۇئ بى
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چار پادىشاھ ھۆكۈمىتىنىڭ يوقىلىشى بـۇ . ئارىسىدىكى كۈرهش ئۆتكۈرلهشتى

ــۈك سىياســىي  ــا ئىمپېرىيىنىــڭ يېڭــى ھــاكىمىيىتىنى تالىشــىدىغان تۈرل كون

ــېقىمالر ۋه  ــارتىيىلهرنى ئ ــدانغاپ ــۈردى مهي ــهتنى . كهلت ــۇ پۇرس ــيمهتب  غهنى

بويلىرىــدىن تارتىــپ، تــاكى ئوتتــۇرا  ئــۇرال−)ۋولگــا(بىلــگهن ئىــدىل 

ئاســىياغىچه بولغــان بىپايــان زېمىنــدىكى رۇس مۇستهملىكىســىنىڭ ئــازابىنى 

كېــيىن تۈرلــۈك –تارتقــان خهلقــلهر مۇســتهقىللىق يــولىنى تۇتــۇپ، ئىلگىــرى

  .ىي گۇرۇھالرنى شهكىللهندۈردىپارتىيه ۋه سىياس

مهدهنىيهت گۈللىنىش  گاسپىرالىنىڭئىسمائىل  قىرىملىقئالدى بىلهن 

 »بالقانــدىن جۇڭگــوغىچه«ئىدىيىســىنى ئاســاس قىلغــان  جهدىــدچىلىكۋه 

بولغــان بىپايــان زېمىنــدىكى تــۈركىي خهلقلهرنــى بىــر ئورتــاق سىياســىي ۋه 

ئورتــاق تىــل شــارائىتىغا ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئۇالرنىــڭ مۇســتهھكهم ئىتتىپــاقىنى 

تاتـار زىيـالىيلىرى  قىرىملىـقشهكىللهندۈرۈش ئىدىيىسى بىلهن قورالالنغان 

شـۇپ، نـاملىق سىياسـىي تهشـكىالت ئاسـتىغا ئۇيۇ »ياش تاتار پارتىيىسـى«

بىـر مىلـلهت ئۈچـۈن  نۇشـنىڭالىئويغمائارىپ جهھهتـتىن –پهقهت مهدهنىيهت

ـــتىن  ـــك ئهمهســـلىكىنى، پهقهت ئىقتىســـادىي ۋه سىياســـىي جهھهت يېتهرلى

بۇ ھوقۇقالردىن بهھرىمهن قىلغاندىال مىللهتلهرنى ئىسالھات ئېلىپ بېرىپ، 

ىتى مهنىــدىكى قۇتۇلــۇش ۋه گــۈللىنىش مــۇمكىنچىلىكى ھهم كاپــال ھهقىقىــي

ئايدا –2يىلى –1917ياش تاتار پارتىيىسى . بولىدىغانلىقىنى تهشۋىق قىلدى

پارتىيىســىنى » مىللىــي پىــرقه«بولــۇپ،  تــۇنجىتــۈركىي خهلقــلهر ئىچىــده 

–5يىلـى –1917بـۇ پـارتىيه . قۇرۇپ، ھاكىمىيهتنى قولغا ئالمـاقچى بولـدى

ۋه ئاساسـىي ئايدا يهنه قۇرۇلتاي چاقىرىپ، قىرىم تاتار ھۆكۈمىتىنى قـۇردى 

يىلى سوۋېت رۇسىيىسى قىرىم ئارىلىنى –1920لېكىن، . قانۇننى بهلگىلىدى

ئىشغال قىلىۋېلىپ، تاتار مىللهتچىلىرى بىلهن كوممۇنىستالرنىڭ بىرلىشىشى 

ــرىم ســوۋېت ــاكىمىيهتنى  ئاســتىدىكى قى ــده ھ ــۇردى ھهم ــۇرىيىتىنى ق جۇمھ

ھهممىسىنى دېگۈدهك مۇستهھكهملىۋالغاندىن كېيىن، تاتار مىللهتچىلىرىنىڭ 

–1944قىرىم تاتارلىرىنىڭ بېشىغا ئېغىر كـۈنلهر كېلىـپ، ھهتتـا . جازالىدى
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  ]21[.ئۆز يۇرتلىرىدىن قوغالندى خاالس كهلگهنده يىلىغا

–)ئىـدىل( ئوخشاش بىر ۋاقىتتا يهنه قـازاننى ئاسـاس قىلغـان ۋولگـا

سىياسـىي  مىللىـي ئـويغىنىش ھهم باشقىرتالرنىڭبويىدىمۇ تاتارالر ۋه  ئۇرال

–جهھهتــتىن قهد كۆتــۈرۈش ھهرىكىتــى جانالنغــان بولســىمۇ، لــېكىن تاتــار

بۇنىـڭ . باشقىرت مىللهتچىلىرى ئىككى خىل پىكىر ئېقىمىغا بۆلۈنۈپ كهتتـى

ــرى  ــۈرۈش«بى ــرلىككه كهلت ــتىن بى ــىي جهھهت ــڭ  »سىياس ــۇپ ئۇالرنى بول

بىـــرلىككه كهلـــگهن بۇرژۇئـــازىيه ۋهكىللىكىـــدىكى رۇســـىيه  تهرهپـــدارلىرى

تهۋهسىده قېلىپ، بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ مۇختارىيىتىنى قولغا كهلتۈرۈشنى 

پىكىــر ئېقىمىغــا  فېدېراتســىيىچىلىكتهشــهببۇس قىلســا، يهنه بىــر گۇرۇپپــا 

ــا ــۇالر ۋولگ ــۇپ، ئ ــۇپ بول ــۇرال–مهنس ــن  ئ ــۇنى زېمى ــۇرۇپ، ئ ــى ق دۆلىتىن

 فېدېراتسـىيىلىكهقىل قىلىش ئهمما، رۇسىيه بىلهن يهنىـال جهھهتتىن مۇست

بـۇ گۇرۇپپىغـا . ]22[مۇناسىۋهتنى ساقالش تهشهببۇسىنى ئوتتۇرىغـا قويـدى 

پارتىيىسـىگه كىرىـپ،  بولشـېۋىكالرمهنسۇپ كۆپلىگهن مىللهتچىـلهر كېـيىن 

ـــېۋىكالرنىڭ ـــگه  بولش ـــىنى ئهمهل ـــڭ غايىس ـــارقىلىق ئۆزلىرىنى ـــاردىمى ئ ي

–27يىلـى –1920ئۇالرنىڭ ياردهملىشىشى نهتىجىسىده . ولدىئاشۇرماقچى ب

ئهممـا، بـۇ بىـر . جۇمھـۇرىيىتى قۇرۇلـدى مايدا تاتارىسـتان سوتسىيالىسـتىك

ــلهن  ــارتىيىگه ئهزا بولغــان بى ــتىك پ ــار زىيــالىيلىرى كوممۇنىس ــىم تات قىس

ھېچقاچان ئۆزلىرىنىڭ مىللهتچىلىك ئىدىيىسـىدىن ۋاز كهچمىـگهن بولـۇپ، 

ۋانىڭ ئـــۆزلىرىگه بهرگهن سىياســـىي ھوقۇقلىرىـــدىن رازى ئـــۇالر موســـك

تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ  قىسمىدائهمهسلىكىنى ئىپادىلهپ، پارتىيىنىڭ ئىچكى 

تارتىشـالرنى قانـات –قايتىدىن تـۈزۈش مهسىلىسـىده تـاالش دۆلهتچىلىكىنى

رهھبهرلىكىـدىكى تاتـار مىللهتچىلىـرى  غالىيېۋسۇلتان  مىرسهيىد. يايدۇردى

، ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستان، قازاقىستان ۋه قىرغىزىستاننى ئۇرال–ئىدىل

مۇسۇلمانالر جايالشقان رايونالرنى بىرلىككه –ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ تۈركىي

كهلتۈرۈپ، تۇران دۆلىتى قۇرۇشنى شـۇنىڭدهك يهنه بـۇ رايونـدىكى بـارلىق 

مۇنىسـتالر مۇسـۇلمان كوم«مۇسۇلمانالرغا ۋهكىللىك قىلىدىغان ئـۆز ئالـدىغا 
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–دۇنياســــىنى تــــۈركىي سوتســــىيالىزم، ]23[قــــۇرۇپ  »پارتىيىســــىنى

ــى شــۇنىڭ  ــگه ئىكهنلىكىن ــيهتكه ئى ــۆزىگه خــاس مهدهنى مۇســۇلمانالرنىڭ ئ

ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆز ئالدىغا رۇسىيه كوممۇنىستالر پارتىيىسىدىن مۇستهسنا بىر 

ىلدۇرۇشـقا ئايرىم پارتىيه بولۇش ساالھىيىتىگه اليىق ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ ق

ئهپسۇســكى ئۇالرنىــڭ بــۇ ئىستراتېگىيىســىمۇ ئهمهلــگه ئاشــمىدى، . تىرىشــتى

 غالىيېۋيىلى ھاكىمىيهتنى تولۇق مۇستهھكهملىۋالغان موسكۋا سۇلتان –1928

رهھبهرلىكىـــدىكى مهزكـــۇر مىللهتچـــى كوممۇنىســـتالرنى بىـــراقال تـــازىالپ، 

. مهھكـۇم قىلـدى نۇرغۇنلىغان ئادهملهرنى ئۆلـۈمگه، سـۈرگۈنگه ۋه تـۈرمىگه

 »مۇســۇلمان كوممۇنىســتلىرى پارتىيىســى«ئىجــاد قىلغــان  غــالىيېۋســۇلتان 

ــۇ  ــگهن ب ــيدې ــۈكتهك  غهيرى ــدېئولوگىيه ســۇ ئۈســتىدىكى كۆپ سىياســىي ئى

ــدىن  ــالغۇالر لۇغىتى ــىي ئات ــبسىياس ــدى غايى ــاكى . بول ــۈنكى، ت –1924چ

 دېـگهن »مۇسۇلمان كوممۇنىسـتلىرى«يىلىغىچه موسكۋا ئوتتۇرا ئاسىيادىمۇ 

  .ئاتالغۇالرنى كهڭ ئىشلهتكهن ئىدى

بويىدىكى موسـكۋا بىـلهن ئوخشاشـلىققا ۋه  ئۇرال−قىسقىسى، ئىدىل

مىللهتچىلىرىنىـڭ ھهر  باشقىرت–ياكى قىسمهن پهرقلهرگه ئىگه بولغان تاتار

خىـــل شـــهكىل ۋه ھهر خىـــل ئۇســـۇلدىكى شـــۇنىڭدهك ھهر خىـــل پىكىـــر 

ئېقىمىدىكى ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دۈشمىنى دهپ 

شۇنىڭغا ئوخشاشال، چار پادىشاھ . قارىلىنىپ زهربه بېرىش ئوبيېكتى بولدى

 ئىشــهنچىنىزادلىق ھاكىمىيىتىنىــڭ يىمىرىلىشــى غهربىــي تۈركىســتانغىمۇ ئــا

يـاش تـۈركلهر پارتىيىسـىنىڭ تهسـىرىنى ئالغـان شـۇنىڭدهك . ئېلىپ كهلدى

ھهرىكىتـى  دېكـابىرچىالرقارشى  مۇنارخىزىمغايىلىدىكى –1905 رۇسىيىنىڭ

بىــر قاتــار  يېڭىلىشــىدهكيــاپونىيه ئۇرۇشــىدا رۇســىيىنىڭ –ھهمــده رۇســىيه

ــدىلىق  ــۈن پاي ــۆزلىرى ئۈچ ــى ئ ــقى ۋهزىيهتن ــان ئىچكــى ۋه تاش دهپ قارىغ

تۈركىســـتانلىقالر ئىلگىـــرى كېـــيىن ئاشـــكارا ھهم مهخپىـــي تهشـــكىالتالرغا 

ياش «ئۇيۇشۇپ، مىللىي ئويغىنىش تهشۋىقاتلىرىنى قانات يايدۇردى ھهمده 

ــۋهلىكلهريــاش «، »بۇخــارالىقالر پارتىيىســى . نــى قــۇردى» پارتىيىســى خى
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ركىســتان ئايــدا ئــۇالر تۈ–5يىلــى –1917فېــۋرال ئىنقىالبىــدىن كېــيىن، 

مىللىـي  مۇسۇلمانلىرى قۇرۇلتىيىنى چاقىرىپ، تـۇنجى مۇسـتهقىل ھۆكـۈمهت

يىلـى ئـۆكتهبىر ئىنقىالبـى پارتلىغانـدىن –1917. مهجلىسنى تهسىس قىلدى

 قوقهنــدهكېــيىن، بــۇ مهجلىــس ئهمهلىــي ھوقــۇقنى قولغــا ئــېلىش ئۈچــۈن 

» ئاپتونومىيىسى قوقهن«. تۈركىستان مۇسۇلمانالر ھۆكۈمىتىنى ئېالن قىلدى

ــۇ  ــۇپ، ئ ــقا بول ــۆمرى قىس ــڭ ئ ــۇ ھۆكۈمهتنى ــان ب ــى –1919دهپ ئاتالغ يىل

 ئاغدۇرۇۋېتىلدىئهۋهتكهن قوراللىق كۈچ تهرىپىدىن  سوۋېتالرتاشكهنتتىكى 

  ]24[ئىنقىالبچىلىرى دهھشهتلىك قىرغىنچىلىققا ئۇچرىدى  قوقهنۋه 

ىمۇ چـار قىرغىـز رايونلىرىـد–يهتته سـۇنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان قـازاق

يىلـى –1916رۇسىيىدىن قۇتۇلـۇش ھهرىكىتـى بـۇرۇنال باشـالنغان بولـۇپ، 

چــار پادىشــاھ يىقىلغانــدىن . كهڭ كۆلهملىــك قوراللىــق قــوزغىالڭ پارتلىــدى

نــاملىق ئهركىنلىكنــى  »ئــوردا ئــاالش«كېــيىن بولســا، قــازاق زىيــالىيلىرى 

ۋه يهتـته سـۇ  ئـۇرال، ئورىنبۇرگتهشهببۇس قىلىدىغان بىر پارتىيه قۇرۇپ، 

قىزىلالرغــا قارشــى  دهســلىپىدهبــۇ پــارتىيه . قىلــدى ھهرىــكهترايونلىرىــدا 

–1919بىـلهن بىرلىشـىپ، بولشـېۋىكالرغا قارشـى تۇرغـان بولسـا،  كازاكالر

يىلىــدىن كېــيىن بولشــېۋىكالرنىڭ ۋهدىلىــرىگه ئىشــىنىپ، ئــۇالر تهرىــپىگه 

قالرغـــا ئـــالىي بولشـــېۋىكالر قازا. ئۆتـــۈپ، ئـــۇالر بىـــلهن كېلىشـــىم تـــۈزدى

ئاپتونومىيه بېرىشكه رازى بولدى ھهمده شۇ يىلـى رۇسـىيه تهۋهسـىده قـازاق 

ــتلىرى  ــۇرۇپ، رۇس كوممۇنىس ــۇرىيىتىنى ق ــاپتونوم جۇمھ ــوۋېت ئ ــاالشس  ئ

ــۆز  ئوردىچىالرنىــڭ ــازاق تۇپراقلىرىــدا ئ ــى ئاســتىدا ق ــاردىمى ۋه قوللىش ي

ز مىللهتچىلىرىنى قىرغى–ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملىۋالغاندىن كېيىن، قازاق

 خىۋهبۇ مهزگىلده يهنه خارهزىم رايونىدا  ]25[.بىرلهپ تازىلىدى خاالس–بىر

خــانلىقى، بۇخــارا رايونىــدا بۇخــارا ئهمىرلىكــى مهۋجــۇت بولــۇپ، بۇالرنىــڭ 

يىلــى ۋولگــا –1919. ئاســتىدا ئىــدى ھــامىيلىقىھهممىســى چــار رۇســىيىنىڭ 

بـۇيرۇقى  بىۋاسـىتهبويىدا جهڭ قىلىۋاتقان قىزىل ئارمىيه قوشۇنى لېنىننىڭ 

ۋه بۇخـــارا  خىـــۋهبىـــلهن ئوتتـــۇرا ئاســـىياغا كىرىـــپ، ئىلگىـــرى كېـــيىن 
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ــاتتى ــانلىقلىرىنى يوق ــرى. خ ــانلىقالر ئىلگى ــۇ خ ــق –ب ــارهزىم خهل ــاخىر خ ئ

گه  )يىلـى–1920( ، بۇخارا خهلق جۇمھۇرىيىتى )يىلى–1919( جۇمھۇرىيىتى

زور غهلىــبىلهرگه ئېرىشــىپ،  رۇسىيىســىگهرچه، ســوۋېت . ئۆزگهرتىلــدى

مۇسـۇلمانالر –قاتـارلىق تـۈركىي كاۋكـازىيهۋه  ئۇرال–ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىدىل

رايونىنى ساقالپ قالغان بولسـىمۇ، لـېكىن ئـۇالر يهنىـال ئىچكـى ھهم تاشـقى 

ـــدىتلهردىن ـــدى تهھ ـــالى بواللمى ـــارالىقال. خ ـــاش بۇخ ـــاش گهرچه، ي ر، ي

ـــۋهلىكلهر ـــر  خى بولشـــېۋىكالر  قىســـمىھهم باشـــقا مىللهتپهرۋهرلهرنىـــڭ بى

پارتىيىســى بىــلهن ھهمكارلىشــىپ، تۈركىســتاندىكى ســوۋېت ھاكىمىيىتىــده 

ئورۇنالرغا ئېرىشكهن بولسىمۇ، ئهممـا ئـۇالر لېنىننىـڭ  الۋازىمهتلىكيۇقىرى 

چـار رۇسـىيىنىڭ «قىلىشـتىن ئىلگىـرى ئوتتۇرىغـا قويغـان  غهلىـبهئىنقىالب 

ـــــا  ـــــڭ خالىس ـــــى مىللهتلهرنى ـــــتىدىكى ھهر قايس ـــــى ئاس مۇستهملىكىس

ــۆز مىللىــي مۇســتهقىل  فېدېراتســىيىلىك ھــاكىمىيهتتىن چىقىــپ كېتىــپ، ئ

ــار ــۇقى ب ــۇرۇش ھوق ــى ق ــا  »دۆلىتىن ــى قولغ ــوئارىدىن غهلىبىن ــگهن ش دې

ئاستا يېنىۋالغانلىقىنى –كهلتۈرۈپ ھاكىمىيهتنى ئىگىلىگهندىن كېيىن، ئاستا

ئهسـلى مهقسـىتىنى سـېزىۋالغان  رۇسىيىسـىنىڭبىلىپ، بۇنىڭـدىن سـوۋېت 

شۇنىڭ نهتىجىسىده پهرغانه ۋادىسىنى ئاساس قىلغـان ھالـدا ئوتتـۇرا . ئىدى

ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ سـوۋېت رۇسىيىسـىگه قارشـى مىللىـي مۇسـتهقىللىق ۋه 

ــازات  ئىســالمى ــى  ئارىدىكىوشــغ ــق قارشــىلىق كۆرســىتىش ھهرىكىت قوراللى

تالپ، پارتىزانالرنىڭ سانى كۈنسـايىن ئېشـىش بىـلهن بهزى شـهھهرلهر، پار

موسـكۋا ھۆكـۈمىتى بـۇ كـۈچنى يـوقىتىش . قىشالقالر ئۇالرنىڭ قولىغا ئـۆتتى

ــڭئۈچــۈن  ــارتۇق ئهســكهرنى ئىشــقا  200باشــچىلىقىدا  فرۇنزېنى مىڭــدىن ئ

ۋه  ئۇرال–ھهمده ئىدىل »باسمىچىالر ھهرىكىتى«دېمهك، ئاتالمىش . سالدى

ئوتتــــــۇرا ئاســــــىيادىكى تــــــۈرك مىللهتپهرۋهرلىــــــك ئىــــــدىيىلىرىنىڭ 

يىلــــى –1919نهزهرگه ئالغــــان لېــــنىن رۇسىيىســــى  كۈچىيىۋاتقــــانلىقىنى

جۇمھــۇرىيىتىنى  تاشــكهنتنى مهركهز قىلىــپ، تۈركىســتان ســوۋېت ئــاپتونوم

ـــلهن  ـــۇرۇش ئۇســـۇلى بى ـــكق ـــى تۈركچىلى ـــايمۇقتۇرۇش  پىكىردىكىلهرن ق

بولغانــدىن كېــيىن،  ئــوڭالپئاخىرىــدا ۋهزىيهتنــى . تاكتىكىســىنى قولالنــدى
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تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ، يهرلىـك مىلـلهت 

ـــرى ۋه  ـــڭرهھبهرلى ـــا قارىماســـتىن تۈركىســـتاننى  زىيالىيلىرىنى نارازىلىقىغ

، ئۆزبېكىسـتانيىلىغىـچه –1936يىلىدىن باشالپ، تـاكى –1924پارچىالپ، 

كىســتان، قازاقىســتان، تۈركمهنىســتان ئىتتىپاقــداش قىرغىزىســتان، تاجى

 چېگراالرنىئوتتۇرا ئاسىيادا مىللىي «جۇمھۇرىيهتلىرىنى بهرپا قىلىپ، بۇنى 

دهپ ئاتىــدى،  »جۇمھــۇرىيهتلهرنى قــۇرۇش سىياســىتى ئــايرىش ۋه مىللىــي

ئىبارىســىنى چهكــلهپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئوتتــۇرا  »تۈركىســتان«شــۇنىڭدهك 

 پانتۈركىزمغــاى ئومۇمالشــتۇردى ھهمــده ئومــۇمىي يۈزلــۈك ئاســىيا ئاتالغۇســىن

  .باشلىدى ھهرىكهتقارشى 

لېنىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت رۇسىيىسى پۈتۈن سابىق چـار پادىشـاھ 

ــۇ جــايالردا يهرلىــك  ــداره ئاســتىغا ئېلىــپ، ب ــۇق ئى مۇســتهملىكىلىرىنى تول

ھـالهتنى خهلقلهرنىڭ مىللىـي سىياسـىي ھوقـۇقلىرى ئېتىـراپ قىلىنغانـدهك 

جۇمھـۇرىيهتلهرنى قـۇرۇپ، ھوقـۇقنى  بىلدۈرىدىغان تۈرلۈك ئاپتونومىيىلىك

بىـــلهن بىـــرگه يهنه پۈتـــۈن دۇنيـــا يۈزىـــده  مهركهزلهشـــتۈرۈشموســـكۋاغا 

 »ئېزىلگهن خهلقلهرنى ئـازاد قىلىـش«، »پرولېتارىيات ئىنقىالبى شوئارى«

كۆڭــۈل ئاســتىدا شــهرقىي تۈركىســتاننىڭ تهقــدىرى مهسىلىســىگىمۇ  شــوئارى

بـۇ جايـدا ئىـنقىالب قوزغاشـنى مۇۋاپىـق تاپقـان  دهسـلىپىدهبىراق، . بۆلدى

ــۈچىنچى  ــۈمىتى ئ ــى ھۆك ــوۋېت رۇسىيىس ــىئونالنىڭس ــلىقى  ئىنتېرناتس باش

 »جۇڭغــــارىيه جۇمھــــۇرىيىتىنى قــــۇرۇش–قهشــــقهرىيه« رۇگزۇكتاكنىــــڭ

يىلى مهخسۇس كومىسسىيه تهشكىللهپ مـۇزاكىره قىلىـش –1921اليىھىسىنى 

ئـــارقىلىق بىكـــار قىلىـــپ، بـــۇ پىالنـــدىن ۋاز كهچتـــى ھهمـــده ئۇيغـــۇرالر 

 بىۋاســـىتهبـــۇ قارارغـــا لېـــنىن . ئىتتىپاقىنىـــڭ پائـــالىيهتلىرىنى چهكلىـــدى

يىلىدىن ئېتىبارهن يهتته سۇنى ئۆز –1917ئومۇمهن، . ]26[ئارىالشقان ئىدى

تۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسـى ئىچىگه ئالغان ئوت

ئازادلىقىنى تهمىن ئېتىشنى مهقسهت قىلىدىغان سىياسىي ھهرىكهتـلهر پهيـدا 

ــدى ــدى ۋه كۈنســايىن كۈچهي ــۇرا ئاســىيا خهلقلىرىنىــڭ . بول ئۇيغــۇرالر ئوتت
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بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن  قىسـمىجۈملىدىن دۇنيـا تـۈرك خهلقلىرىنىـڭ بىـر 

ىيا مىقياسىدا داۋامالشـقان بـارلىق تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ ئـازادلىق ئاس–ياۋرو

قاتارىــــدىن ئــــورۇن ئېلىــــپ، ئۆزلىرىنىــــڭ ئىســــتىقبالىنى  كۈرهشــــلىرى

  .بهلگىلهشنىڭ تۈرلۈك يوللىرىنى ۋه ئۇسۇللىرىنى ئىزدىدى

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا مهيدانغا كهلـگهن ۋه كۈچىيىشـكه –20ئۇيغۇرالر 

الشــقان تۈرلـــۈك سىياســىي، ئىجتىمـــائىي ۋه قــاراپ يـــۈزلهنگهن ھهم خاراب

، »تۈركچىلىـك«، »كوممـۇنىزم«: مهدهنىيهت ئىـدېئولوگىيىلىرى مهسـىلهن

ــالمى« ــۈللىنىش ئىس ــازادلىق«، »گ ــي ئ ــدچىلىك«ۋه  »مىللى ھهم  »جهدى

باشقىالرنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك ھهر خىل سهۋىيىده ئۆز تۇرمۇشىغا ئېلىپ 

. كىرىپ، بۇالرنى مىللىـي ھۆرلـۈك كۈرهشـلىرى ئۈچـۈن خىـزمهت قىلـدۇردى

ئۆزئارا ئورنىنى تاپقـان بولسـىمۇ،  جهمئىيىتىدهگهرچه، بۇ ئىدىيىلهر ئۇيغۇر 

ھهر قايسـى . بولـدىمهلۇم دهرىجىده سهۋهب  كۈرهشلهرگىمۇبىراق ئۇ ئۆزئارا 

ئىـــدىيىلهرنىڭ تهرغىبـــاتچىلىرى ئـــۆزلىرى ئىشـــهنگهن يـــول بىـــلهن ئـــۆز 

ـــا،  ـــدۇ دهپ قارىغاچق ـــۈرگىلى بولى ـــا كهلت ـــازادلىقىنى قولغ ـــڭ ئ مىللىتىنى

توقۇنۇشـالر  مهپكۈرىـۋىبۇنداق . ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىدىيىلىرىگه سادىق بولدى

ا ئوقــۇپ كهلــگهن ، قــازان قاتــارلىق جــايالردئىســتانبۇلدهســلهپته بۇخــارا، 

ھـاجى  جىـرجىس، شـهۋقى، قۇتلـۇق سـهبىرىئابدۇقادىر دامولال، مهسـئۇد 

ئۇكــا –قاتــارلىق ئۇيغــۇر زىيــالىيلىرى ۋه تاشــقى دۇنيــانى كــۆرگهن ئاكــا

 ئۆزئـاراۋه مهخسۇت مۇھىتى قاتارلىق ئۇيغۇر بۇرژۇئازىيىسـىنىڭ  مۇسابايېۋالر

–، يېڭـى مهدهنىـيهتبىرلىشىپ، ئۆز ۋهتىنىده يېڭىچه مهكتهپلهرنى ئېچىـپ

مائارىپ ئويغىنىش ھهرىكىتىنى قوزغىغـان ۋاقتىـدا ئۇنىڭغـا قارشـى چىققـان 

قاتــارلىق جــاھىلالر گــۇرۇھى ئوتتۇرىســىدا كهســكىن رهۋىشــته  ئۆمهربــاي

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكــى  مىلىتارىســتالرقاتــارلىق  زېڭشــىڭ يــاڭ. ئىپادىلهنــدى

بــۇ يېڭــى مهدهنىــيهت ۋه يېڭــى ئاڭنىــڭ ھىمــايىچىلىرى بىــلهن  قىســمىدىكى

جاھىلالر گـۇرۇھى ئارىسـىدىكى كۈرهشـتىن ئهپچىللىـك بىـلهن پايدىالنـدى 

ئۇيغۇر ئېلىنـى ئۆزىنىـڭ سـانى  زېڭشىڭ ياڭ. ھهمده ئۇنى تېخىمۇ ئۇلغايتتى

341



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

ئهسـكهرلىرى بىـلهن ئهمهس بهلكـى،  ئهپيـۈنكهشيهتته مىڭغا يهتمهيدىغان 

ــــيله ــــۇنلىرى ۋه نهي–ھى ــــىي ئوي ــــك سىياس ــــتۇرۇش«رهڭلى ، »نادانالش

ـــارقىلىق «شـــۇنىڭدهك  »دۆتلهشـــتۈرۈش« ـــولى ئ ـــڭ ق ـــاتالرنى ياتالرنى ي

يىل ئىداره  17ۋه باشقا بىر قاتار سىياسىي تاكتىكىلىرى بىلهن  »باشقۇرۇش

نــادانلىق، جاھــالهت پاتقىقىغــا چوڭقــۇر پاتۇرۇلغــان ئۇيغــۇرالر ئــۆز . قىلــدى

ان ئـاڭلىق، كـۆزى ئېچىلغـان زاتالرنىـڭ ئارقىسـىدىن خهلقى ئىچىدىن چىقق

ــاڭئهمهس، بهلكــى  ــاق  زېڭشــىڭنىڭ ي ھىمايىســىگه ئېرىشــىپ، يۇرتنىــڭ ئ

ساقىلى بولۇۋالغان بىر قىسىم، شهخسىيهتچى جاھىـل بـايالر ھهمـده دىنىـي 

. ئۇچرىـدى قايمۇقتۇرۇشىغاتونغا ئورىنىۋالغان نادان خۇراپىي ئۇنسۇرالرنىڭ 

تهرهققىيـپهرۋهر ئىسـالم ئـالىملىرى بولسـا  ھهقىقىـيئابدۇقادىر دامولالمـدهك 

 زېڭشـىڭنىڭ يـاڭبۇ جـاھىلالر گـۇرۇھى . چهتكه قېقىلدى ھهتتا ئۆلتۈرۈلدى

قىلىـش بىـلهن ئۇنىڭغـا ماسلىشـىپ، يـۇرتنى  تهرغىـبسىياسهتلىرىنى كهڭ 

ـــدى ـــۇم قىل ـــا مهھك ـــى قۇللۇقق ـــۆز خهلقىن ـــپ، ئ ـــداره قىلى ـــىنى ك. ئى ىش

ـــۇ  ـــۇكى، ئهنه ش ـــمهت ش ـــك قىس ـــۇنچىلىك پاجىئهلى ـــدىغان ش ئېچىندۇرى

تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبىدىكى  زېڭشىڭ ياڭگۇرۇھالرنىڭ ماسلىشىشى بىلهن 

يىـل تىـنچ  17ئۇيغۇرالر مۇتلهق كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيـدىغان نـاھىيىلهرنى 

ىم ۋه ئادهتته، پۈتۈن نـاھىيه بـويىچه ھـاك. ۋه قارشىلىقسىز ئىداره قىاللىدى

ساقچى باشـلىقىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بىـر قـانچه خهنـزۇ پـۇقرادىن باشـقا 

كۈچلــۈك ھهربىــي ۋه ســاقچى قوشــۇنى بولمىغــان ھۆكۈمرانلىــق ئاپپاراتىغــا 

نهچچه يـۈز مىـڭ نوپۇسـلۇق ئۇيغـۇر خهلقـى شهرتسـىز بويسۇنۇشـقا، ھهتتـا 

هن تـوپى بىـل–خىتاي ئهمهلدارى كوچىغا چىقسا، كوچىدىكى ئـادهملهر تـوپ

ــۈپ  ــميۈكۈن ــدى تهزى ــا دۇچ كهل ــر . قىلىشــتهك ئهھۋالغ ــۈن بى قىسقىســى پۈت

ا باشـقۇراتتى ھهمـده يـانچۇقى ھـناھىيىنى پهقهت بىر خىتاي ھاكىم ئۆزى تهن

ــا يهنه  ــڭ ئورنىغ ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــا تولغان ــىپۇلغ ــى بىرس ئهگهر . كېلهتت

، بۇنىڭغـا قارشـى چىقســا يـۇرت ئاقسـاقاللىرى بــۇ ئويغىنىــپكىمكـى، سـهل 

ئادهمنى ئۆزلىرى تۇتۇپ، خىتاي ئهمهلدارىغا تاپشـۇرۇپ بېرىـپ، كاللىسـىنى 

يىللىرىدا قهشقهرگه كهلـگهن –20–10ئهسىرنىڭ –20بۇ ھهقته . ئالدۇراتتى
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دىپلومـات  شۋېتسـىيىلىكۋه  ئىلقـۇلتۈركىيىلىك مائارىپچى ئهخـمهت كامـال 

  .يارىڭ ۋه باشقىالرنىڭ بايانلىرىغا قاراش مۇمكىن گۇننار

ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا مهيـدانغا –20ئوتتـۇرا ئاسـىيادا بولسـا،  قوشنا

ــار  ــگهن چ ــىيىنىڭكهل ــڭ  رۇس ــدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنى ــىدىن پاي ئاغدۇرۇلۇش

نىـڭ » تۇڭگـان كـومىتېتى–تـارانچى«ئازادلىقىنى تهمىن ئهتمهكچى بولغان 

ۋه ئۇنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرى  تـارانوپھۈسهيىن  زىيالىيسىباشلىقى، ئۇيغۇر 

بىــلهن بولشــېۋىكالرنىڭ ۋهدىســىگه ئىشــىنىپ ئۇالرنىــڭ يــاردىمى ئــارقىلىق 

ــــتان ــــدۇلال  ئۇيغۇرىس ــــان ئاب ــــايه قىلغ ــــنى غ ــــۇرىيىتىنى تىكلهش جۇمھ

ئۇنىڭدىن كېيىن بولسا، . بىر مهيدان كۈرهشنى باشلىۋهتتى روزىباقىيېۋچىالر

ــۇرالر ئ ــانه ۋادىســىدىكى ئۇيغ ــته ســۇ ۋه پهرغ ــل يهت ــانچه يى ــر ق ارىســىدا بى

قايسىسـىنى ئۇيغـۇر  شېۋىنىڭيهنى بۇ ئىككى  جېدىلىقهشقهرلىك –تارانچى

ئهدهبىـــي تىلـــى قىلىـــش مهسىلىســـىگه مۇناســـىۋهتلىك تـــارانچىالر بىـــلهن 

ئۇيغۇرالرنىڭ بىر مىللهتكه تهۋهلىكى مهسىلىسى ھهققىده كهسكىن مۇنـازىره 

ـــۇ –1934 ]27[. داۋامالشـــتى ـــديىلـــى بولســـا ب  شىســـهي شـــېڭ ىنجېدهل

پايــدىلىنىپ، تــارانچىالرنى ئۇيغــۇرالردىن ئايرىــپ چىقىــپ، باشــقا مىلــلهت 

  .قىلىپ بېكىتتى

بويىـدىكى تـۈركىي  ئـۇرال–ئۇيغۇرالر بىلهن ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋه ئىـدىل

ــوللىرى  ــۈرۈش ي ــا كهلت ــازادلىقىنى قولغ ــي ئ ــڭ مىللى ــداش خهلقلهرنى قېرىن

جهريانىدا دۇچار بولغان ئوخشاش تهقدىرىنىڭ يهنه بىـر تهرىپـى ئۇالرنىـڭ 

مىللىي ئازادلىقنى قولغا كهلتۈرۈشـتىكى يـول ۋه ئۇسـۇل جهھهتتىكـى پىكىـر 

ــارىمۇ ــانچه ق ــر ق ــلهن بى ــلىقى بى ــۈپ قارشــى گۇر–ئوخشىماس ــا بۆلۈن ۇھالرغ

پۇرسهت يارىتىپ بېرىشتىال ئىپادىلىنىپ قالماستىن  رهقىبلىرىگهكېتىپ، ئۆز 

بهلكى، دائىـم ئـۆزلىرى قارشـى تۇرغـان ھۆكـۈمرانالر بىـلهن بىرلىشىشـتهك، 

ىچىلىك يولىنى تۇتقان گۇرۇپپىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ تېخىمۇ پاجىئهلىـك ھسۈل

، قىرغىـز، ئۆزبېكيه بولشېۋىكلىرى يۇقىرىدا ئېيتىلغاندهك رۇسى. بولۇشىدۇر

ــقۇرت ھهم  ــار ۋه باش ــازاق، تات ــدىكى  زهرىهئق ــڭ ئىچى ــارلىق خهلقلهرنى قات
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ىچىلىك پىكىردىكــى گــۇرۇھالرنى قولغــا كهلتــۈرۈپ، ئــۇالر بىــلهن ھســۈل

ھهمكارلىشىپ، ئۇالرنىـڭ قـولى ئـارقىلىق باشـقا قهتئىيلىـك تهرهپـدارلىرىغا 

ولۇق ئىداره قىلغاندىن كېيىن، ئۆزلىرى ئهمما، ھاكىمىيهتنى ت. زهربه بهردى

  .بىر جازالىغان ئىدى–بىلهن ھهمكارالشقان گۇرۇھالرنىڭ ۋهكىللىرىنى بىرمۇ

–20يىلىــدىكى تۆمــۈر خهلىپىــدىن باشــالنغان –1912ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ــۇپ،  ــگهن بول ــا دۇچ كهل ــۇ دهل شــۇنداق ئهھۋالغ –30ئهســىر ئىنقىالبلىرىم

يىلالردىكــى ئهخمهتجــان قاســىمى، –40يىلالردىكــى خوجــا نىيــاز ھــاجىم، 

ۋه ئۇنىڭــدىن كېيىنكــى  »ئــۈچ ئهپهنــدىلهر«قاتــارلىق  ســهبىرى مهســۇد

ــۇمكىن ھهر قايســى . كــۆپلىگهن كىشــىلهرنىڭ تهقــدىرىنى مىســال قىلىــش م

يىلىغىــچه ئــۆزلىرى –1949ئېقىمغــا مهنســۇپ ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىلىــرى تــاكى 

ىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىـتىگه ئىشهنگهن ۋه ئېتىقاد قىلغان يولالرنى ئۇيغۇر م

بىرىنى ئىنكار قىلغان بولسىمۇ، ئهمما مهيلى –تهۋسىيه قىلىش جهريانىدا بىر

ئىدىيىسىنى ئاساسىي قورال قىلغان جۇڭخۇا مىنگـو ھۆكـۈمىتىگه  تۈركچىلىك

تايىنىپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـالىي مۇختـارىيىتىنى قولغـا كهلتـۈرمهكچى بولغـان 

بولســۇن ۋه يــاكى ئهخمهتجــان  »اتىپالركونســېرۋ«ئــۈچ ئهپهنــدى باشــلىق 

قاســىمى قاتــارلىق رۇســالرنىڭ يــاردىمى ئــارقىلىق مىللىــي ئــازادلىقنى قولغــا 

بولســۇن ۋه يــاكى بــۇ  ]28[»رادىكــالالر«كهلتۈرۈشــنى تهشــهببۇس قىلغــان 

ــان  ــولنى تاللىغ ــۇرا ي ــىغا قوشــۇلماي ئوتت ــدىيىنىڭ ھــېچ قايسىس ئىككــى ئى

مهخســۇم قاتــارلىقالر بولســۇن بهرىبىــر ئۇالرنىــڭ ھهممىســى  ئابــدۇلئهزىزخان

ــدى ــۇ ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ . پاجىئهلىــك قىســمهتكه دۇچــار بول ــۋهتته، ب ئهل

ئاجىزلىقى ئهمهس ئىدى، بهلكى بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهينـى ۋاقىتتىكـى تـالالش 

سىياسىي ئېقىمالرنـى ۋه  خهلقئاراھوقۇقىدىن بهھرىمهن بولۇشقا ئىنتىلىش، 

ئۆزئـارا مۇنـداق . تنى تهتقىق قىلىشتىن چىقارغـان خۇالسـىلىرى ئىـدىۋهزىيه

پىكىر ئېقىملىرىغا بۆلۈنۈپ، ئۆزئارا كۈرهش قىلىش ئۇيغۇرالرنىڭ مۇسـتهقىل 

ھــاكىمىيىتى تىكلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن، خــۇددى تــۈركىيه ۋه ئامېرىكــا 

قاتـــارلىق باشـــقا دېموكراتىـــك دۆلهتلهردىكىـــدهك شـــهكىلده ھهم مهۋقهده 

344



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

ئهپسۇسكى، ئهينى ۋاقىتتـا . هۋجۇت بولسا تېخىمۇ ئهھمىيهتلىك بوالر ئىدىم

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل پىكىر ئېقىملىرىنى ئـۆز ئـازادلىقىنى قولغـا كهلتـۈرۈش 

–زىددىيهتلىشـىپ ھهتتـا بىـر ئۆزئـارائۈچۈن تاللىشى ئهمهلىيهتته ئۇالرنىـڭ 

ـــاق  ـــڭ ئورت ـــپ، ئۇالرنى ـــى ئىنكـــار قىلى ـــڭبىرىن ىڭـــدىن بۇن رهقىبلىرىنى

ــىغا  ــتىن ئاجىزلىتىش ــى جهھهت ــۇرالرنى ئىچك ــىگه، ئۇيغ ــدىلىنىپ كېتىش پاي

ــپ بهردى ــهت يارىتى ــى دهپ . پۇرس ــڭ تۈلكىس ــى جۇڭگونى ــى ۋاقىتتىك ئهين

ئــۆز ئهسلىمىســىده بــۇ ئىككــى  جىجــۇڭئاتالغــان ئاتــاقلىق دىپلومــات جــاڭ 

ىنى گۇرۇھنىڭ ئۆزئارا زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزئارا زىددىيىت

بولسـۇن  كونسـېرۋاتىپالرشۇنىڭدهك مهيلى  .كۈچهيتكهنلىكىنى ئىقرار قىلىدۇ

ۋه ياكى رادىكـالالر بولسـۇن ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ ئـاخىرقى مهقسـىتىنىڭ 

  ]29[.يهنىال مۇستهقىللىق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

–يـاۋرو دهسـلىپىدهئهسـىرنىڭ –20قانداق بولۇشـتىن قهتئىيـنهزهر، 

 ئىــــدېئولوگىيىلىكئاســــىيادا يــــۈز بهرگهن زور سىياســــىي ۋهقهلهر ھهم 

ــادىلهپ،  ــۇقىنى ئىپ ــڭ مهۋجۇتل ــال ئۆزلىرىنى ــۇرالر يهنى ــالردا ئۇيغ توقۇنۇش

ئۇيغۇرالرنىـــڭ دۇنيـــا مىللهتلىـــرى قاتارىـــدا مۇســـتهملىكىدىن قۇتۇلـــۇش، 

. مۇستهقىل مىللىي دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىنى ۋه غايىسىنى دۇنياغا بىلدۈردى

ۇيغــۇر سىياســىيونلىرى ئــۆزلىرى ئىشــهنگهن سىياســىي ئىــدىيه ۋه ئــېقىمالر ئ

ــاق  ــاخىرقى ئورت ــارقىلىق ئ ــۇللىرى ئ ــوللىرى ۋه ئۇس ــۈرهش ي ــۇنىڭدهك ك ش

مهقسهتلىرىگه يېتىش ئۈچـۈن تىرىشـتى، ئۇرۇنـدى ۋه بـۇ ئورتـاق غـايه ھهم 

  .مهقسهتلىرى ئۈچۈن زور بهدهللهرنى تۆلىدى

  

  خۇالسه

تارىخىغـــا قارىغانـــدا،  سىياســـىيهســـىرلىك ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــۇزاق ئ

ــدىن  ــرى تهرىپى ــلىرىده رهقىبلى ــۇق كۈرهش ــڭ مهۋجۇتل ــۇرالر ئۆزلىرىنى ئۇيغ

ــــىته ــــېڭىلگهن ئهمهس بىۋاس ــــتىن ي ــــمانىي جهھهت ــــڭ . جىس ئۇيغۇرالرنى
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رهقىبلىرىنىڭ غالىپ چىقىشى كۆپىنچه ھالدا بـۇ مىللهتنىـڭ ئـۆز ئىچىـدىكى 

يېتهرسىزلىكلهر، بۇنىڭغا قوشۇلۇپ  ئىتتىپاقسىزلىق ۋه سىياسىي جهھهتتىكى

تاشقى چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ئۇيغـۇر سىياسـىي تهقـدىرىنى قامـال قىلىۋېلىشـى 

چكى نىزاالر، رايـونالر ىئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى ئ. نهتىجىسىده ئهمهلگه ئاشقان

ۋه مهدهنىــيهت پهرقلىــرى شــۇنىڭدهك  پســىخىكىلىقئارىســىدىكى مىللىــي 

ــالر  ــدېئولوگىيىلىك توقۇنۇش ــڭ –20ئى ــىي ھاياتىنى ــۇر سىياس ــىر ئۇيغ ئهس

چۈنكى، . ھېسابلىنىدۇئامىلالردىن بولۇپ  يولۇقۇشىدىكىبهختسىزلىكلهرگه 

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز ئىچىــدىكى مىللىــي . ئىچكــى ئامىــل بىرىنچــى دېگهنــدهك

 ئۆزئــاراپهئهتلهردىن ۋاز كــېچىش، مهنــپهئهت ئۈچــۈن ئۆزئــارا شهخســىي مهنــ

ــۈككه  ــى ھۆرل ــڭ كهمچىللىك ــرلهش روھىنى ــقاقلىقنى قهدى ــك ۋه ئۇيۇش بىرلى

بار، ئۇزۇن مهزگىللىك كۈرهش ئهنئهنىسى ئىگه ھهمده بۇ يولدا  موھتاجلىقى

ھهددىــدىن زىيــاده كــۆپ قۇربــان بهرگهن ئۇيغــۇردهك مىلــلهت ئۈچــۈن زور 

  .پاجىئه ھېسابلىناتتى

ئاســىيانىڭ يــۈرىكى ھېســابالنغان ئۇيغــۇر ۋهتىنــى –قىسقىســى، يــاۋرو

تارىخىـدا ئۆزىنىـڭ جۇغراپىيىلىـك تهلهيسـىزلىكى  سىياسـىيئهسىر –20–19

سۈپىتىده ئهتراپىدىكى قۇدرهتلىك كۈچلهرنىڭ چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى 

كهبى ئوينىلىش ۋه قۇربـان قىلىـۋېتىلىش قىسـمىتىگه دۇچ كېلىـپ  پېچكىالر

ىياســىي تهقــدىرى چــوڭ دۆلهتلهرنىــڭ تاشــقى ئۇيغــۇر س! خهســتىلهندى

ئايلىنىـپ، دىپلوماتىـك  قارتىسـىغاسىياسىي ئىسـتراتېگىيىلىرىدىكى ئويـۇن 

  .سورۇنالرنىڭ ئويۇنچۇقى بولدى

ــقا چــوڭ  ــۇرالردهك باش ــده ئۇيغ ــڭ ئىچى ــىيا مىللهتلىرىنى ــۇرا ئاس ئوتت

دۆلهتلهرنىــڭ مىللىــي مهنپهئهتلىرىنىــڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ كهتــكهن يهنه 

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــاق ! باشــقا مىلــلهت يــوق دېســهكمۇ خاتاالشمىســاق كېــرهك؟

گه ، ئۆز ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈشته دائىم باشقىالرنىڭ ۋهدىسىكۆڭۈللۈكى

ئاسان ئىشىنىپ، ئۆزىنىڭ ئهسلى قۇدرىتىنى سهل چاغلىشى ھهمـده تـارىخى 

. تهجرىبىلهرنى يهكۈنلهشـكه ئهھمىـيهت بهرمهسـلىكىمۇ مهلـۇم رول ئوينىـدى
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ئهلۋهتته، كۆپىنچه ھالالردا ئاجىز مىللهتلهرده ئهنه شـۇنداق ئـاق كۆڭۈللـۈك 

. ىسى بولىـدۇيهنى باشقىالردىن ياخشىلىق كۈتۈش ۋه ئۈمىد باغالش پسىخىك

تـــۈركىي تىللىـــق  كاۋكازىيىـــدىكىۋه  ئـــۇرال–مهركىزىـــي ئاســـىيا، ئىـــدىل

ئهسىرده بېسىپ ئۆتكهن سىياسىي مۇسـاپىلىرى –20قېرىنداش خهلقلهرنىڭ 

ــا  ــتىن ئورتاقلىقق ــگهن سىياســىي قىســمهتلىرى ئاساســىي جهھهت ۋه دۇچ كهل

هنىـيهت ئۇيغۇرالر دىنىـي جهھهتـته ئىسـالم دۇنياسـىنىڭ، تىـل ۋه مهد. ئىگه

–جهھهتــته تــۈرك دۇنياســىنىڭ، جــۇغراپىيه جهھهتــته مهركىزىــي يــاۋرو

بولۇش سۈپىتى بىلهن مهزكۇر ئۈچ چوڭ گهۋدىنى بىر  قىسمىئاسىيانىڭ بىر 

شـۇنداق ئىـكهن، دېـمهك ئۇيغۇرسـىز بىـر پۈتـۈن . پۈتۈنلۈككه ئىگه قىلغان

ــۈن ــر پۈت ــى، ئۇيغۇرســىز بى ــۈرك مهدهنىيىت ــالر گهۋدىســى ۋه ت ــۈركىي تىل  ت

ــۇقىم  ــنچ ۋه م ــۈن، تى ــر پۈت ــىز بى ــى، ئۇيغۇرس ــالم دۇنياس ــۈللهنگهن ئىس گ

  !ھاياتى بولمايدۇ خاالس سىياسىيئاسىيا –مهركىزىي ياۋرو

ئهســىر ئۇيغــۇرالر –20–19نهزهر،  قهتئىــيمهيلــى قانــداق بولۇشــتىن 

ھېسابسىز قۇربانالرنى بهرگهن –ئۈچۈن زور ئىزتىراپالرنى چهككهن، ھهددى

 خهلقىـگهئازابلىق بهتلهر بىلهن پۈتۈلگهن بولسا، يهنه ئۆز نۆۋىتىده ئۇيغـۇر 

ــك ۋه  ــۇنىڭدهك قۇدرهتلى ــداكارلىقالرنى ش ــانلىقالرنى، پى ــپ قهھرىم ئاجايى

شهرهپلىك ئۆتمۈشكه چوقۇنۇش بىلهن پارالق كېلهچهككه نىسـبهتهن ئۈمىـد 

ــان  ــا قىلغ ــى ئات ــلىك روھىن ــدىئۈزمهس ــىر بول ــا . ئهس ــڭ قولغ ئۇيغۇرالرنى

ـــان بولســـا،  ـــا قىلغ ـــا ئىشـــهنچ ئات ـــۇۋهپپهقىيهتلىرى ئۇالرغ ـــۈرگهن م كهلت

ئوخشاشــال ئۇالرغــا ئۈمىــدۋارلىق، بوشاشماســلىق روھىنــى  مهغلۇبىيهتلىرىمــۇ

ئــۆز ھۆرلــۈكى ئۈچــۈن كــۈرهش قىلغــان خهلقــلهر تارىخىــدا . تهقــدىم قىلــدى

ۆپ قېتىم قولغا ئالغان شۇنىڭدهك ئهڭ بهلكى ئۇيغۇرالر ئۆز ھۆرلۈكىنى ئهڭ ك

كۆپ قېتىم يوقاتقان، ئهمما ھېچقاچان ئۈمىدسـىزلهنمهي، ئـاخىرقى نىشـانى 

. بىر مىلـلهت بولسـا كېـرهك–ئۈچۈن بهدهل تۆلهشنى داۋامالشتۇرغان بىردىن

ــىزلىنىش ۋه  ــايىن ئۈمىدس ــى كۈنس ــيهت قۇرۇلمىس ــۇر روھى ــى، ئۇيغ قىسقىس

ۇ مۇســتهھكهملىنىش ۋه تاكامۇللىشــىش زهئىپلىشــىش ئهمهس بهلكــى، تېخىمــ
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ھۈجهيرىلىرى بىلهن يۇغۇرۇلۇپ، ئۆزىنىڭ ھـېچ قاچـان تـارىخ قۇرلىرىـدىن 

  .ئۆچمهس ۋه يوقالماسلىقىغا كاپالهت تۇرغۇزدى

  

  :ئىزاھاتالر

يىلـى –1998ئهنـقهره،» شهرقىي تۈركىستان تارىخى«مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا  ]1[

  .بهت–466. نهشرى

قويۇلغــان  ئىنتېرنېتقــا »چــوڭ شــاھمات تاختىســى« بىرىزېنســكىي زىبىگنېــۋ ]2[

  .رۇسچه تهرجىمىسى

) رۇســچه(يىلــى، موســكۋا –1997 »شــىنجاڭنىڭ تهقــدىرى« دۇبروكۋســكايا ]3[

  )ئۇيغۇرچه(يىلى ئالمۇتا –1990 »يهتته شهھهر دۆلىتى« ئىسىيېۋداۋۇت 

ــقى –19رۇســىيىنىڭ « ]4[ ــدىكى تاش ــى يېرىمى ــىرنىڭ ئىككىنچ ــهت ئهس سىياس

  ) رۇسچه(بهت –166يىلى موسكۋا –1999 »تارىخى

  بهت–167شۇ كىتاب  ]5[

  بهت–167شۇ كىتاب  ]6[

[7] Qurban Ali Khalidi. An Islamic Biographicla Dictionary of the 

Eastern Kazakh Steppe 1770–1912.. Brill Leiden–Boston2005. 37–38–

betler 

  بهتلهر–343–342مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا،  ]8[

  بهت–346. شۇ كىتاب ]9[

  )رۇسچه(، شۇ كىتاب، موسكۋا نهشرى دۇبروۋسكايا ]10[

[11] James Millward. Beyond The Pass Economoy, Ethnicity, and 

Empire in Qing Central Asia,1759–1864. Stanford University Press.1998 

يىلـى، ئالمۇتـا، –2001تالالنمـا ئهسـهرلىرى،  سهيدىۋاقاسوپ غوجائهخمهت ]12[

  )رۇسچه(بهت –55

يىلـى، ئالمۇتـا، –2001تالالنمـا ئهسـهرلىرى،  سهيدىۋاقاسوپ غوجائهخمهت ]13[
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  )رۇسچه(بهت –55
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ــائۇل ــرى –1998، بارن ــى نهش ــتان). رۇســچه(يىل ــهرقىي تۈركىس ــابىق ش ــۇنىڭدهك س  ش

ــاتىپى  ــاش ك ــڭ ب ــۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى ــدۇرهئۇپجۇمھ ــۇم  ئاب ــىمهخس ــلهن  ئىبراھىم بى

  .يىلى، نويابىر–2002. ئۆتكۈزۈلگهن سۆھبهت

. ژۇرنىلـــى ئاالتـــاۋ تارىخىنـــان قىرغىـــزدارىنىن قىتـــاي. تۇردۇيېـــۋا ئـــازىزا ]17[
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ئۇنىڭدىن باشقا يهنه خېـۋىر تۆمـۈر، بـاي ئهزىـز ۋه باشـقىالرنىڭ ) نهشرلهرشهكىلدىكى 

  .قارالسۇن ماقالىلىرىگه

بۇ ھهقته سابىق ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلـۇق پـارتىيه مهكتىپىنىـڭ باشـلىقى،  ]19[

ــاي ئىشــلىرى بۆلۈمىنىــڭ ســوۋېت ئىت ــومىتېتى خىت ــي ك ــاقى كومپارتىيىســى مهركىزى تىپ

بۇ كىشى  .يىلى، موسكۋادا ئۆتكۈزگهن سۆھبهت–1993بىلهن  سادىقوۋخادىمى تۇرسۇن 

  .يىلى، موسكۋادا ۋاپات بولغان–1995

خىتايـــدىكى مىللىـــي بۆلگۈنچىلىكنىـــڭ رېئـــاللىقى ۋه «ك . سىرىيوشـــكىن ]20[

ــدۇرمىلىقى ــاۇئالميىلــى –2003»شــۇنىڭدهك مهركىزىــي ئاســىيانىڭ بىخهتهرلىكــى ئوي  ت

»Daik–Press« رۇسچه(بهتلهر –439–437. نهشرىياتى(  

[21] Gavin Hamb ly. Central Asia. Dell PublishingCo. Inc. New 

York.1969 

  بهتلهر–257–254. شۇ كىتاب ]22[

ــالىيېۋســۇلتان  مىرســهئىد ]23[ بولشــېۋىزم، ئىســالم ۋه . ۋه ئۇنىــڭ ئىدىيىســى غ

  .مىللىي مهسىلىلهر
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 »ئۈرۈمچى سۆھبىتىدىن شىنجاڭ تىنچ ئازاد بولغانغـا قهدهر « جىجوڭجاڭ  ]29[
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  بۆلۈم-2
  

  كېلىشىمى ۋه ئۇيغۇرالر يالتا

–11 فېۋرالـدىن–4يىلـى –1945نهچچه ئىلگىرى يهنى  60بۇنىڭدىن 

فېۋرالغىچه بولغـان بىـر ھهپـته ئىچىـده ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى، ئۇلـۇغ 

ۋه سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىن ئىبـارهت ئـۈچ چـوڭ دۆلهت رهھبهرلىـرى  برىتانىيه

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قىرىم يېرىم ئارىلىدىكى گۈزهل مهنزىرىلىـك سـاياھهت 

ـــى  ـــانۇقتىس ـــى  يالتاغ ـــىي تهرتىپىن ـــى سىياس ـــڭ يېڭ ـــپ، دۇنيانى توپلىنى

 بهلگىلهيدىغان ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئىنتـايىن مـۇھىم ئهھمىـيهتكه ئىـگه

نى ئېچىپ، ئاخىرىدا بىـر قاتـار مهسـىلىلهر بـويىچه  »يىغىنى يالتا«مهشھۇر 

–2دهسلهپته مۇتلهق مهخپىيهتلىك تۈسى ئالغـان، . كېلىشىم ھاسىل قىلدى

دۇنيا ئۇرۇشـىنىڭ ئاخىرلىشـىش باسـقۇچىغا تـوغرا كهلـگهن مهزكـۇر يىغىـن 

ـــدىن  ـــى  60بۇنىڭ ـــى تهرتىپىن ـــڭ يېڭ ـــى دۇنيانى ـــل ئىلگىرىك نهچـــچه يى

ىلهشتىال ئهمهس بهلكى، بۈگۈنكى كۈندىكى خهلقئارا مۇناسـىۋهتلهردىمۇ بهلگ

زامـانىمىزدىكى كـۆپلىگهن خهلقئـارالىق . يهنىال ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرماقتا

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى رامكىسى ئاستىدىكى : مهسىلىلهر، مهسىلهن

گه ئائىـــت ۋه باشـــقا رايـــون خاراكتېرلىـــك دىپلوماتىيىلىـــك مۇناســـىۋهتلهر

كېلىشـىمى  يالتـامهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىشى يهنىال مهلۇم دهرىجىده ئاشـۇ 

ـــگه ـــلىققا ئى ـــلهن باغلىنىش ـــارىختىكى بهزى . بى ـــىملهرنىڭت ـــى  كېلىش يىل

بۈگــۈنكى . ، ئهممــا ئۇنىــڭ تهســىرى ئــۇنچه ئاســان تۈگىمهيــدۇكونىرىســىمۇ

ــده  ــالتىقكۈن ــدىكى ب ــزى بويى ــدىيه  دېڭى ــا، فىنالن ــۇرىيهتلهر، پولش جۇمھ
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–1939قاتارلىق مهملىكهتلهر بىلهن رۇسىيه فېدېراتسىيىسى ئارىسىدا ھهتتـا 

بىـلهن  مولوتـوۋئاۋغۇستتىكى سـوۋېت تاشـقى ئىشـالر مىنىسـتىرى –23يىلى 

–سـوۋېت«قـول قويغـان  رىببېنتـروپگېرمانىيه تاشـقى ئىشـالر مىنىسـتىرى 

ۋه باشقا شـهرتنامه  »ىلماسلىق شهرتنامىسىئۇرۇش تاجاۋۇز ق ئۆزئاراگېرمان 

ھهم كېلىشىملهرگه مۇناسىۋهتلىك تارىخىي مهسىلىلهر يهنىال تـاالش تـارتىش 

تۈسىنى ئالغان بولۇپ، پولشا ھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهن ئـون 

–1939نهچــچه يىلــدىن بۇيــان ئۈزلۈكســىز تــۈرده موســكۋا دائىرىلىرىــدىن 

ىيه پولشىغا باستۇرۇپ كىرگهندىن كېيىن گېرمـانىيه يىللىرىدا گېرمان–1940

ئارمىيىســىدىن يېڭىلىــپ، ســوۋېت ئىتتىپــاقى تېررىتورىيىســىگه قېچىــپ 

كىرگهن پولشا ئارمىيىسىنىڭ جهڭچـى ئوفىتسـېرلىرىنى كوللېكتىـپ قىـرغىن 

قىلىــش جىنــايىتى جۈملىــدىن ئهينــى ۋاقىتتــا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ پولشــا 

ئهســـكهر يـــۆتكهپ، گېرمـــانىيه ئارمىيىســـىگه چېگرىســـى يېنىغـــا نۇرغـــۇن 

ماسلىشىپ، پولشا ئارمىيىسىگه ئارقىـدىن زهربه بهرگهنلىـك قىلمىشـىنى ئـۆز 

ــارخىپالرنى پولشــا ھۆكــۈمىتىگه  ئۈســتىگه ئېلىــپ، بــۇ ھهقتىكــى مهخپىــي ئ

ــا ــنى تهلهپ قىلماقت ــىرالرنى ئاشكارىالش ــنى ۋه س ــى] 1.[تاپشۇرۇش ، دېمهكك

ئهنه شـۇ سـهۋهبتىن . ه ئۆز رولىنـى يوقاتمايـدۇتارىخ ھېچقاچان قېرىمايدۇ ۋ

دۆلهتلىرى بۈگۈنكى كۈنده مۇستهقىل دۆلهت سۈپىتىده قهد  بالتىقپولشا ۋه 

تۇرۇش بىلهن بىرگه يهنه ئۆتۈپ كهتكهن تارىخنى بىـراقال بولـدى  كۆتۈرۈپ

تارىخ بىر مىللهتنىڭ ئۆتمۈشىنىڭ ئهينىكى بولۇپال قالماسـتىن . قىلىۋهتمىدى

چىكىنىـڭ ۋه تهرهققىياتىنىـڭ ئهينىكـى بولغـانلىقى ئۈچـۈن ھهر بهلكى كېله

قانداق بىر مۇستهقىل دۆلهتكه ئىگه بولغان مىلـلهت ئالـدى بىـلهن ئهنه شـۇ 

ـــۈپىتىده  ـــى س ـــڭ مهنبهس ـــك روھىنى ـــي ۋه ۋهتهنپهرۋهرلى ـــارىخنى مىللى ت

ـــۇقرالىرى تهربىيىلهشـــكه  ـــۆز پ يهكۈنلهشـــكه ۋه تىكلهشـــكه شـــۇنىڭدهك ئ

  .ئهھمىيهت بېرىدۇ

ــدۇ ۋه  ــارىخىنى ئۇنتۇماي ــۆز ت ــلهت ھېچقاچــان ئ ــاڭلىق مىل ــنىڭچه ئ مې

 65 پاشـىلىقالر. تارىختىن ساۋاق ئېلىشنى ھهر قاچان ئۆزىگه ئـادهت قىلىـدۇ
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ـــرى  ـــالر ئىلگى ـــاتىنيىل ـــائهن  ك ـــا بىن ـــا ســـتالىننىڭ بۇيرۇقىغ ئورمانلىقىغ

ئوفىتسېرلىرىنى ئۇنتۇپ قالمىغـانلىقى ئۈچـۈن –كۆمۈۋېتىلگهن پولشا جهڭچى

ـــدهكبۈ ـــنى زۆرۈر دهپ بىلگهن ـــىرالرنى بىلىش ـــۇ س ـــده ئ ـــۈنكى كۈن ، ]2[گ

ــوراش ۋه  ــىرالرنى س ــك س ــۇن پاجىئهلى ــدىكى نۇرغ ــۆز تارىخى ــۇ ئ ئۇيغۇرالرم

بىلىشنى تهلهپ قىلىـش ھهم ئـۇنى مهجبـۇرىيهت دهپ چۈشىنىشـكه تامـامهن 

ئۆز تارىخىنىڭ شـهرهپلىك بهتلىرىـدىن پهخىـرلىنىش . ھهقلىق بولسا كېرهك

ــــلهن نومۇســــ ــــرهتلىنىش شــــۇنىڭدهك بىچــــاره بى ــــدىن نهپ لۇق بهتلىرى

قىسمهتلىرىدىن تهئهججۈپلىنىش ھهم ئىبرهت ئـېلىش روھنـى يېتىلـدۈرگهن 

مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى بۈگۈنكى دۇنيا سىياسىي خهرىتىسىگه ئـۆز ئـورنىنى 

  .سىزالىغانالردۇر

ئاســىيا چــوڭ شــاھمات تاختىســىدىكى –ئۆزلىرىنىــڭ يــاۋرو ئۇيغۇرالرمــۇ

تـارىخىنى ئۇنتـۇپ قالماسـلىقى  خهسـتىلىكرولىنى ئۆتىگهن  پېچكىلىقمۇھىم 

ــرهك ــى . كې ــدىرى يېقىنق ــۇر سىياســىي تهق ــۆپلىگهن  دهۋرلهرگهئۇيغ خــاس ك

خهلقئارالىق كېلىشىملهر ۋه شـهرتنامىلهر بىـلهن زىـچ مۇناسـىۋهتلىك بولـۇپ، 

ــڭ ئىمپېرىيىســى، –19 ــلهن مهنچى ئهســىردىكى –20ئهســىردىكى رۇســىيه بى

ــوۋېت ئى ــۈزۈلگهن س ــىدا ت ــو ئارىس ــلهن جۇڭگ ــىيه بى ــى رۇس ــاقى ۋه يېڭ تتىپ

ــاۋرو ــۇنىڭدهك ي ــقىمۇ –ش ــىۋهتلىك باش ــدىرىگه مۇناس ــىي تهق ــىيا سىياس ئاس

ــلهن  ــاتى بى ــۈك كېلىشــىملهرنى ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي ھاي كــۆپلىگهن تۈرل

چــوڭ شــاھمات تاختىســىدىكى قىســمهتلهرنىڭ بــۇ . بــاغالش تامــامهن مــۇمكىن

 خهلقئـارالىقىياسـىي تارىخىغـا مۇناسـىۋهتلىك بىـر قاتـار ، ئۇيغـۇر سقىسمىدا

شهرتنامىلهر ۋه كېلىشىملهر ھهققىده پىكىر يۈرگۈزۈشنى مۇۋاپىـق كـۆردۈمكى، 

ــلهن  ــدى بى ــى –1944ئال ــان –12يىل ــدا قۇرۇلغ ــابىردا غۇلجى ــهرقىي «نوي ش

نىـڭ تهقـدىرى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك جۈملىـدىن » تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

كېلىشىمى ھهققىده توختىلىشنى مۇۋاپىق  يالتاھىده قىزىقىدىغان ئۇيغۇرالر ئاال

  .ھېسابلىدىم
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  يىغىنىنىڭ دهۋر شارائىتى يالتا

قارشـى ئـۇرۇش  گېرمانىيىسـىگهيىغىنـى ئېچىلغـان دهۋر گىتلېـر  يالتا

ھهل قىلغۇچ باسـقۇچقا، ئامېرىكـا باشـلىق ئىتتىپاقچىالرنىـڭ تىـنچ ئوكيـان 

ئــاخىرقى  ئۇرۇشــىمۇ قارشــىدۆلهتلىرىــدىكى يــاپونىيه ئىشــغالىيهتچىلىرىگه 

باسقۇچقا كىـرگهن، ئـۇرۇش قااليمىقـانچىلىقىنى ئاخىرالشـتۇرۇپ، تىنچلىـق 

تىــپ، خهلقنىــڭ ۋهزىــيهت يــارىتىش ھهمــده يېڭــى دۇنيــاۋى تهرتىــپ ئورنى

ــر يــۈزلىنىش ھهم  ــۇمىي بى ــۈرۈش ئوم ــلىگه كهلت ــاتىنى ئهس ــاتىرجهم ھاي خ

  .ۋهزىيهتنىڭ تهقهززاسى بولۇپ قالغان چاغ ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا فاشـىزمغا قارشـى ئۇرۇشـتا ھهل قىلغـۇچ رول ئوينىغـان 

ــا،  ــيهئامېرىك ــاقچى  ئهنگلى ــۈچ ئىتتىپ ــارهت ئ ــدىن ئىب ــوۋېت ئىتتىپاقى ۋه س

قىلىـش ۋه  غهلىـبهدۆلهتنىڭ گېرمـانىيه، ئىتـالىيه ھهم يـاپونىيه ئۈسـتىدىن 

ــۇالر ئارىســىدا  ــېكىن، ئ ــر بولســىمۇ ل باشــقا جهھهتلهردىكــى مۇددىئاســى بى

جهھهتلهرده مـۇئهييهن پهرقـلهر  ئىدېئولوگىيهخهلقئارا سىياسىي شۇنىڭدهك 

  .مهۋجۇت ئىدى ۋه توقۇنۇشالر

ــا ــىچه؛  يالت ــۇم بولۇش ــهرلهردىن مهل ــان ئهس ــت يېزىلغ ــا ئائى يىغىنىغ

ئامېرىكــا بىــلهن ئهنگىلىيىنىــڭ نهزىرىــده ســوۋېت ئىتتىپــاقىنى كــۆپلىگهن 

بىـلهن  ئهنگلىـيه. مهسىلىلهرده قايىل قىلىش ئۇالر ئۈچـۈن پايـدىلىق ئىـدى

ىغا ئاالھىــده ئامېرىكــا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئــاتوم بومبىســىغا ئىــگه بولۇشــ

سـوۋېتنىڭ  ىرهكئىلگىرقىزىققان بولۇپ، بۇ خىل يادرو قورالىنىڭ ئۇالردىن 

يىغىنـدا بىـر ]. 3[ قولىدا بولۇشىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىسىز دهپ قـارايتتى

ئاســـىيادىكى بىـــر قىســـىم –قاتـــار مهســـىلىلهر ھهل قىلىنـــدى ھهم ياۋروپـــا

  .بىر تهرهپ قىلىندىمهملىكهتلهر ۋه مىللهتلهرنىڭ تهقدىرى قايتىدىن 

  

  پولشا مهسىلىسى
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ــيه ــتىرى  ئهنگلى ــاش مىنىس ــڭب ــۆلگهن  چېرچىلنى ــۈل ب ــۆپرهك كۆڭ ك

ئــازاد قىلىنغانــدىن كېيىنكــى گېرمانىيىنىــڭ  فاشــىزمدىننۇقتىســى ياۋروپــا 

تهقدىرى ۋه پولشا مهسىلىسى بولۇپ، ئۇ پولشا مۇستهقىل يېڭى ھۆكـۈمىتىنى 

ــۇردى ــڭ ت ــىده چى ــش مهسىلىس ــىس قىلى ــا . تهس ــتالىن بۇنىڭغ ــېكىن، س ل

ـــك  ـــڭ بىخهتهرلى ـــوۋېت ئىتتىپاقىنى ـــىده س ـــا مهسىلىس ـــۇلماي، پولش قوش

 پولشىنىڭيىل ئىچىده  30ىتلهپ، نۇقتىسىدىن چىقىش قىلىدىغانلىقىنى تهك

ئىككى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىغـا قارشـى ھۇجۇمالرنىـڭ كارىـدورى بولـۇپ، 

ئېلىــپ كهلگهنلىكىنــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن  تهھــدىتســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 

موسكۋانىڭ مۇنداق باشـقىالرنىڭ ھۇجۇملىرىغـا كارىـدور بولىـدىغان جـاينى 

مىڭـدىن ئـارتۇق  150 ېرچىـلچ. توسۇۋېتىشنى خااليدىغانلىقىنى كۆرسهتتى

پولشا پىداكارلىرىنىڭ ئىتتىپاقچىالر تهرىپىـده تـۇرۇپ، گېرمـانىيىگه قارشـى 

مۇسـتهقىللىقىنى ساقالشـنىڭ  پولشىنىڭجهڭ قىلغانلىقىنى نهزهرگه ئېلىپ، 

 پرېزىـدېنتىئامېرىكـا ]. 4[ئادالهتكه بېرىـپ تۇتىشـىدىغانلىقىنى تهكىتلىـدى

قوشۇپ بېرىشنى  پولشىغا لىۋوفنىۋهسىدىكى ته ئۇكرائىنىيهبولسا،  رۇزۋېلت

ئهممــا، ئــاخىرى . لــېكىن، ســتالىن بۇنىڭغــا قوشــۇلمىدى. ئوتتۇرىغــا قويــدى

تارتىشالر ئارقىلىق بـۇ ئىتتىپاقداشـالر پولشـا ۋاقىتلىـق ھۆكـۈمىتىنى –تاالش

ئهسلى ستالىننىڭ ئىدىيىسى بويىچه پولشـا . تهسىس قىلىش قارارىغا كهلدى

  .مهۋجۇت بولماسلىقى كېرهك ئىدى سۈپىتىده دۆلهتمۇستهقىل 

  

  گېرمانىيىنىڭ تهقدىرى مهسىلىسى

يىلىـدا –1941ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيىنىڭ تهقدىرى مهسىلىسى 

ۋه سوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن مۇزاكىره قىلىنغان بولـۇپ، ئـۇالر  برىتانىيه

مهزكـۇر . ئىدىبۇ دۆلهتنى بىر قانچه دۆلهتلهرگه پارچىلىۋېتىشنى ئويالشقان 

يىغىنىدا يهنه ئاساسىي مۇزاكىره نۇقتىسـى بولـۇپ قالـدى ھهمـده  يالتانۇقتا 

 ئۇرۇشــــــتىن كېــــــيىن گېرمــــــانىيىنى پــــــارچىالش قارارالشــــــتۇرۇلۇپ،

  ].5[ئىتتىپاقچىالرنىڭ گېرمانىيىنى ئىشغال قىلىش دائىرىلىرى بېكىتىلدى
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 يىغىنىــدا يهنه يۇگوســالۋىيه مهسىلىســى مــۇزاكىره قىلىنىــپ، يالتــا

 دهرھـال فاشـىزمغا قارشـى كـۈچلهرنى تىتونىـڭمهزكۇر ئۈچ دۆلهت مارشـال 

  ].6[ئاساس قىلىپ، بىرلهشمه ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت قۇرۇشىنى قارار قىلدى

  

  يىغىنىدا يهنه باشقا مهسىلىلهرمۇ ھهل قىلىندى يالتا

ۋه  چېرچىلباش مىنىستىرى  ئهنگلىيه، رۇزۋېلت پرېزىدېنتىئامېرىكا 

سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبىرى ستالىن ئارىسىدىكى مۇزاكىرىلهرده يهنه ئـۇرۇش 

دولــالر تــۆلهم ئــېلىش، بۇنىــڭ  مىليــارد 20چىقىمــى ئۈچــۈن گېرمانىيىــدىن 

يېرىمىنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بېــرىش قــارار قىلىنغــان بولســىمۇ، بىــراق، 

هنال چهكلهنمهسـتىن يهنه ئهمـگهك كـۈچى، سـانائهت موسكۋا پۇل ئېلىش بىل

ۋه باشــقىالرغا ئىــگه بولــۇش تهلىپىنىمــۇ ئوتتۇرىغــا  پــاراخوتهلىرى، ھئهســلى

  ].8[قويدى

ــا ــكهن  يالت ــۇكى، بىرلهش ــى ش ــر نهتىجىس ــۇھىم بى ــڭ ئهڭ م يىغىنىنى

دۆلهتلهر تهشكىالتىنى قۇرۇش مهسىلىسىمۇ مۇزاكىره قىلىنىپ، ب د ت نىـڭ 

ئاپرېلــدا ئامېرىكىنىــڭ –25يىلــى –1945 يىغىنىنىــڭتهســىس قىلىــنىش 

سـوۋېت ئىتتىپـاقى بولسـا . شهھىرىده ئېچىلىشـى بېكىتىلـدى سانفرانسىسكو

، بېلورۇسىيه قاتارلىق ئىككـى ئىتتىپاقـداش جۇمھـۇرىيهتنى ب د ئۇكرائىنىيه

يىغىنــدا يهنه جۇڭگــو بىــلهن . ت نىــڭ ئهزاســى قىلىشــنى قولغــا كهلتــۈردى

ھۆكۈمىتىگه ب د ت تهسىس قىلىش يىغىنىغـا قاتنىشىشـى فرانسىيه ۋاقىتلىق 

بهزى بىر مهلۇماتالردا جۇڭگـونى ب . ھهققىده تهكلىپ بېرىش قارار قىلىندى

  ].9[ت د غا كىرگۈزۈشكه ستالىن قارشى چىققان ئىكهن

كېلىشــىمى ئهينــى ۋاقىتتــا مهخپىــي كېلىشــىم بولــۇپ، بۇنىڭغــا  يالتــا

 داھىيسـى، فرانسـىيه ئـازادلىق ھهرىكىتىنىـڭ كهيشـىجۇڭگو رهھبىرى جاڭ 

ــرال  ــولگېنې ــڭ  دېگ ــۈن ئۇالرنى ــانلىقى ئۈچ ــپ قىلىنمىغ ــارلىقالر تهكلى قات

، رۇزۋېلـتئهممـا دۇنيـاۋى يېڭـى تهرتىـپ يهنىـال . نارازىلىقلىرى قوزغالغـان
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ۋه ســتالىن قاتــارلىق ئهينــى ۋاقىتتــا دۇنيــا ۋهزىيىتىنــى تهڭشــهش  چېرچىــل

فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشـنىڭ غهلىبىسـى ئۈچـۈن ئهڭ  نزاتهئىقتىدارىغا ئىگه، 

زور بهدهل تـــۆلهپ، دۇنيانىـــڭ سىياســـىي تهقـــدىرىنى ئـــۆزگهرتكهن ئـــۈچ 

  .ئىتتىپاقچى دۆلهت رهھبهرلىرى پۈتۈشكىنىدهك ئورنىتىلىدۇ خاالس

 

  

بىلهن   كېلىشىمى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرى يالتا

 مۇناسىۋهتلىكمۇ؟

بـــاش  ئهنگلىـــيه، رۇزۋېلـــت پرېزىـــدېنتىيىغىنىـــدا ئامېرىكـــا  يالتـــا

ۋه ســوۋېت ئىتتىپــاقى رهھبىــرى ســتالىنالر ياۋروپاغــا  چېرچىــلمىنىســتىرى 

ــدىن ســوۋېت ــىياغا جۈملى ــقا يهنه ئاس ــىلىلهردىن باش ــىۋهتلىك مهس –مۇناس

جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرى ھهم ياپونىيىنىـڭ تهقـدىرىگه ئائىـت مهسـىلىلهرنىمۇ 

ــ ــۇزاكىره قىلى ــدىم ــان ئى ــىل قىلغ ــىم ھاس ــا. پ، كېلىش ــىمىنىڭ  يالت كېلىش

ئۇيغۇرالرنىـڭ سىياسـىي  قىسمىنىڭجۇڭگو مۇناسىۋهتلىرىگه ئائىت –سوۋېت

ــان  ــدىن بۇي ــده ئۇزۇن ــى ھهققى ــىۋهتلىك ئىكهنلىك ــلهن مۇناس ــدىرى بى تهق

بۇ ھهقته ھهم تۈرلۈك ئانـالىزالر . ئۇيغۇرالر ئارىسىدا غۇلغۇلىالر داۋام قىلماقتا

ــۆز  ــاۋه ك ــدانغا چىقماقت ــالر مهي ــىم . قاراش ــر قىس ــارابى ــىۋهتلهر  خهلقئ مۇناس

ئهسـىرىدىكى سىياسـىي –20مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ قارىشىچه؛ ئۇيغۇرالرنىڭ 

كېلىشـــىمى بىـــلهن مهلـــۇم نۇقتىـــدىن ئېيتقانـــدا  يالتـــاتهقـــدىرى مهزكـــۇر 

ــوزغىالڭلىرى  ــازادلىق ق ــڭ ئ ــۇر خهلقىنى ــۇپ، ئۇيغ ــگه بول ــلىققا ئى باغلىنىش

ــــى –1944ده نهتىجىســــى ــــى –12يىل ــــۇر ئېل ــــان ئۇيغ ــــابىردا قۇرۇلغ نوي

 رۇزۋېلـــتۋه  چېرچىـــلجۇمھۇرىيىتىنىـــڭ تهقـــدىرىنى ئهنه شـــۇ ســـتالىن، 

كېلىشىمىنىڭ جۇڭگـو ۋه  يالتاقاتارلىق رهھبهرلهر ئارىسىدا مهيدانغا كهلگهن 

موڭغــۇلىيىگه ئائىــت مــاددىلىرى بىــلهن بــاغالپ تهھلىــل قىلىشــنىڭ رىيــال 
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  .ئاساسىي بار

ــا  ــورجىئامېرىك ــارىخ  تــوۋن ج ــىتېتىنىڭ ت  فاكۇلتېتىنىــڭئۇنىۋېرس

ــۋارد جېمــېسپروفېسســورى  ــدىنىڭ قارىشــىچه؛  مىللى ــائهپهن ــا  يالت يىغىنىغ

قاتناشمىغان بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگوغـا ئائىـت قـارارالر  كهيشىگهرچه جاڭ 

ئايـدا سـتالىن بىـلهن –8يىلـى –1945يىغىنـدىن كېـيىن، . قوبۇل قىلىنـدى

يىلـى –1944نهتىجىده، . ھۆكۈمىتى ئارىسىدا كېلىشىم تۈزۈلدى كهيشىجاڭ 

مۇ » جۇمھۇرىيهت ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى«نويابىر كۈنى غۇلجىدا قۇرۇلغان –12

 كهيشـــىئـــۇرۇش توختىتىـــپ، ئهخمهتجـــان قاســـىمى قاتـــارلىقالرنى جـــاڭ 

بــۇ ئىشــالرنىڭ . ھۆكــۈمىتى بىــلهن تىنچلىــق كېلىشــىمى تۈزۈشــكه ئهۋهتتــى

ــى ئهمهلى ــته ھهممىس ــۇيهت ــا ئاش ــا  يالت ــىۋهتلىك بولس ــلهن مۇناس ــى بى يىغىن

  ].10[كېرهك

ـــارىخىي  ـــالرنىڭ ۋه ت ـــۆپىنچه تارىخشۇناس ـــاھىتالرنىڭك ـــاق  ش ئورت

گومىنـــداڭغا قارشـــى ئۇرۇشـــىنى  »ۋاقىتلىـــق ھۆكۈمهتنىـــڭ«، يهكـــۈنىچه

توختىتىپ، تىنچلىق بېتىم تۈزۈشى ئهمهلىيهتـته سـتالىننىڭ بـۇ ھۆكـۈمهتكه 

ــلهن مۇناســىۋهتلىكتۇرئىشــلهتكهن بېســىمى  ســتالىن شــۇ كېلىشــىمدىن . بى

ــىده ھهل  ــى تهرىقىس ــى ئىش ــڭ ئىچك ــىنى جۇڭگونى ــى مهسىلىس ــيىن، ئىل كې

  ].11[قىلىشقا تهييارلىق قىلىپ بولغان ئىدى

–2003 ئىبراھىمـىمهخسـۇم  ئابـدۇرهۋۇپجۇمھۇرىيهت باش كـاتىپى  

يىلى نويابىر ئېيىدا تېلېفون ئارقىلىق مهزكـۇر قۇرالرنىـڭ ئاپتورىغـا مۇنـداق 

  :دېگهن ئىدى

بېتىم دېگهننى بىز چىقارغان ئهمهس، ئۇنى ستالىن چىقارغان، بىـز «

ــز قانداقســىگه  ــبه قىلىۋاتقــان بى ــان، شــۇنچىۋاال غهلى ئۇنىڭغــا قارشــى چىقق

ىز؟ سۆھبهت قىلىمىز دېگهن يېڭىلىۋاتقان دۈشمهن بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزىم

سـتالىن بىـزگه بېسـىم . جۇڭگـو ھهم سـوۋېت ئاشـۇبىز ئهمهس ئالدى بىلهن 

سـتالىنغا  ئاشـۇنېمه ھهددىمىز؟ بىـز  ئاڭلىماسلىققائىشلهتتى، بىزنىڭ ئۇنى 
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گېنېرالالرنىڭ مهسلىھهتلىرىنى ئاڭلىدۇق، ھهربىـي  ئاشۇئىشهنگهن ئىدۇق، 

انــدانالر شــۇالردىن تۇرســا، لــېكىن ھوقــۇق شــۇالرنىڭ قولىــدا، پۈتــۈن قوم

بىزنى ئالـداپ، ئۆزىمىزنىـڭ  مهقسىتىئهسلى  بهدبهخنىڭستالىن دېگهن بۇ 

  ].12[»قېنى بىلهن ئۆزىمىزنىڭ گۆشىنى قورۇش ئىكهن

ئهمهلىيهتته، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن ئاشـكارىالنغان 

ۋه ئالتايـدا قوزغالغـان  ئارخىپ ماتېرىياللىرىغا قارىغاندا، ئىلـى، تارباغاتـاي

مىللىي ئـازادلىق ھهرىكهتلىـرىگه سـوۋېت ئىتتىپـاقى باشـتىن ئـاخىرى قـول 

تهشـكىللهش، ئۇيۇشـتۇرۇش ھهم  ىدىالپدهسـلىتىققان بولۇپ، ئىنقىالبنىـڭ 

 ئابباسوپتۆره، ئابدۇكېرىم  ئهلىخان. تهشۋىقات پائالىيهتلىرى ئېلىپ بارغان

ـــدىكى  ـــارلىقالر رهھبهرلىكى ـــازادل«قات ـــكىالتىئ ـــىس » ىق تهش ـــڭ تهس نى

 بورىسوپۋه  داباشىن كونسۇللىرىقىلىنىشىغا غۇلجىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى 

ــارلىقالر ئارىالشــقان ــاتىپى  .قات ــاش ك ــۇرىيهت ب ــدۇرهۋۇپجۇمھ مهخســۇم  ئاب

ـــڭ ـــوۋېت  ئىبراھىمىنى ـــلهن س ـــكىالتى بى ـــازادلىق تهش ـــىچه، ئ بىلدۈرۈش

ئارىســـىدا ســـوۋېت ) قاتـــارلىقالر بورىســـوپۋه  داباشـــىن(كونســـۇللىرى 

ئىتتىپاقىنىـــڭ ئۇيغۇرالرغـــا يـــاردهم بېرىـــپ، ئۇالرنىـــڭ خـــۇددى تاشـــقى 

موڭغۇلىيىگه ئوخشاش ھۆكۈمهت بولۇشـىغا يـاردهم بېرىـدىغانلىقى ھهققىـده 

ئازاد بولۇپ، ۋاقىتلىـق  قىسمىغۇلجىنىڭ بىر ]. 13[كېلىشىم بولغان ئېغزاكى

 ئېگنـاروۋوسكۋا ئهۋهتـكهن گېنېـرال ھۆكۈمهت تهسىس قىلىنغاندىن كېيىن م

سىياسـىي ۋهكىلـلهر –قاتارلىقالر باشـچىلىقىدىكى ھهربىـي النفاڭۋه گېنېرال 

نومۇرلۇق ئۆينى تهسىس قىلىـپ،  –2ۋه –1ئۆمىكى غۇلجىغا يېتىپ كېلىپ، 

جۇمھۇرىيهتنىــڭ ھهمــمه ئىشــلىرىغا دېگــۈدهك مهســلىھهتچىلىك قىلغانــدىمۇ 

يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك ســـوۋېت  اشـــۇئجۇمھـــۇرىيهت رهھبهرلىـــرى بىـــلهن 

ــــاردهم  ــــا ي ــــۇالر ئۇيغۇرالرغ ــــۆھبهتلهرده ئ ــــىدىكى س ــــرى ئارىس ۋهكىللى

ســـوۋېت ن ك ۋ د ئاالھىـــده خىـــزمهت ]. 14[قىلىـــدىغانلىقىنى بىلـــدۈرگهن

ــايوربۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى گېنېــرال  ــاروپ م ئۇيغــۇر ئېلــى ھۆكــۈمىتىگه  ئېگن

. ىـڭ ياردهمچىسـى ئىـدىئۇن النفاڭمهسلىھهتچىلىك قىلغان بولۇپ، گېنېرال 
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ئىلىنىـڭ ئهھـۋالى  بېرىياغاۋه  مولوتوۋبۇالر ھهر ھهپتىده دېگۈدهك ستالىن، 

ۋاقىتلىــق ھۆكۈمهتنىــڭ ھهمــمه ]. 15[ھهققىــده دوكــالت يــولالپ تۇرغــان

پائــالىيهتلىرى ســتالىن قاتارلىقالرغــا ئايــدىڭ بولــۇپ، ســتالىن ۋهزىيهتنىــڭ 

ۋه  بېرىيـالۇپال قالماستىن بهلكى تهرهققىيات ئهھۋالىدىن تولۇق خهۋهردار بو

  .ئارقىلىق ھهم بهلگىلىمه بېرىپ تۇرغان ئىدى مولوتوۋالر

يىغىنىدا سـتالىن ئۆزىنىـڭ ئهسـلى مۇددىئاسـىنى پـاش قىلىـپ،  يالتا

جۇڭگو ۋه موڭغۇلىيه مهسىلىسىده كۆزلىگهن مهقسـىتىگه يهتـكهن بولسـىمۇ، 

ــراق، تېخــى جۇڭگــو ــۈزۈلمىگهنلىكى –بى ســوۋېت دوســتلۇق شهرتنامىســى ت

يوســـۇندا  رهســـمىيكېلىشـــىمىده ئېرىشـــكهن مهنپهئهتلىـــرى  يالتـــاھهمـــده 

ــد ــگه بول ــالهتكه ئى ــى كاپ ــڭ ئىل ــۈن، ئۆزىنى ــهنمىگهنلىكى ئۈچ ى دهپ ئىش

ــان  ــا تۇتق ــىنىئىنقىالبچىلىرىغ ــده  پوزىتسىيىس ــدى ھهم ــردىنال ئۆزگهرتمى بى

ــڭ  ــى –1945ئۇالرنى ــش ۋه –8يىل ــىس قىلى ــارمىيه تهس ــي ئ ــدا مىللى ئاپرېل

 يۆلىنىشكهمۇنتىزىم ھالدا داۋاملىق ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىگه ھهمده جهنۇبىي 

ــا ئىلگىرى ــاراپ ئالغ ــدى ق ــن قوللى ــۋى جهھهتلهردى ــي، مهنى ــىنى ھهربى لىش

كهڭ ئهۋجـــى ئېلىشـــىنى قـــولالپ،  شـــوئارىنىڭشـــۇنىڭدهك مۇســـتهقىللىق 

ئېيتقاندهك جۇمھـۇرىيهت رهھبهرلىرىنـى ئـۆز  ئىبراھىمىمهخسۇم  ئابدۇرهۋۇپ

قولغا  ئىشهنچىنىئىچىگه ئالغان پۈتۈن خهلقنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان 

نىدىن ۋه موسـكۋانىڭ ئهسـلى مهقسـىتى ھهم سىياسـىي يىغى يالتا. كهلتۈردى

ــرى پهقهت  ــۇرىيهت رهھبهرلى ــان جۇمھ ــىز قالغ ــىدىن خهۋهرس ئىستراتېگىيىس

ســۆھبهت باشــالپ، موســكۋادا  رهســمىيجۇڭگــو بىــلهن ســوۋېت ئىتتىپــاقى 

 كهيشـىنىڭكېلىشـىم ھاسـىل قىلىـپ، سـتالىن جـاڭ  رهسمىيئىككى تهرهپ 

ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنى تىنچلىق بېتىمگه  تهلىپىگه ماقۇل بولغاندىن كېيىن

سـتالىن . ئاندىن ستالىننىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشكه باشـلىدى قىستىغاندىال

ـــى  ـــا بهرگهن ۋهدىلىرىن ـــرى ئىنقىالبچىالرغ ـــڭ ئىلگى ـــرى ئۆزلىرىنى ۋهكىللى

ــدا  ــتىمگه قىســتىغانلىقىنىڭ ســهۋهبلىرىنىڭ قاتارى ــۇالرنى بې ئۆزگهرتىــپ، ئ

ىمىده قولغــا كهلتۈرۈۋالغــان ئىمتىيازلىرىنىــڭ جــاڭ كېلىشــ يالتــاســتالىننىڭ 
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ــى ــو كهيش ــدىن جۇڭگ ــارقىلىق –تهرىپى ــى ئ ــتلۇق شهرتنامىس ــوۋېت دوس س

كاپالهتكه ئىگه قىلىنغانلىقى، ئهمدى بۇ ئىنقىالبنىڭ ستالىن ئۈچـۈن كېـرهك 

سىياسـىي ۋه دىپلوماتىيىلىـك ئـامىلالردىن  خهلقئـارائهمهسلىكىدىن ئىبارهت 

تــۆره ۋه باشــقا ئهربابالرنىــڭ  ئهلىخــانئهينــى ۋاقىتتــا جۇمھــۇرىيهت رهئىســى 

چــۈنكى، ھــازىرغىچه مهلــۇم بولغــان . قانچىلىــك خهۋهر تاپقــانلىقى نــامهلۇم

جۇڭگــو شهرتنامىســىدىن –يىغىنــى ۋه كېيىنكـى ســوۋېت يالتــاماتېرىيـالالردا 

ــد ــڭ ئۆزى ــى ۋاقىتنى ــاكى ئهين ــان ي ــرى خهۋهر تاپق ــۇرىيهت رهھبهرلى ه جۇمھ

تاپمىغانلىقى، تاپقان بولسىمۇ قانچىلىـك دهرىـجه ۋه سـهۋىيىده ئىكهنلىكـى 

  .ھهققىده ئۇچۇر يوق

مهسىلىسـىنىڭ مـۇزاكىره  »ئىلـى ھۆكـۈمىتى«يىغىنى جهريانىـدا  يالتا

تېمىســى بولغــانلىقى يــاكى بولمىغــانلىقى ھهققىــده ھــازىرچه ئېنىــق پاكىــت 

يىغىنىدىن  يالتا ئاشۇۇقىنى، ئهمما مهزكۇر جۇمھۇرىيهتنىڭ تهقدىرىنىڭ يوقل

ــلهن جــاڭ  ــيىن ســتالىن بى ــو  –ئوتتۇرىســىدىكى ســوۋېت كهيشــىكې جۇڭگ

دوستلۇق شهرتنامىسىدىكى بهلگىلىمىلهر بىـلهن باغلىنىشـلىق ئىكهنلىكىنـى 

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تـارىخ پروفېسسـورى،  بارنائۇلكۆرسهتكهن رۇسىيىدىكى 

ى ئىنقىالبىغا ئائىت سوۋېت ئىتتىپـاقى ئارخىـپ ماتېرىيـاللىرىنى تهتقىـق ئىل

ئهپهندىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشـىچه، ئهنه شـۇ  بارمىن ۋالېرىيقىلغان دوكتور 

ــا ــا  يالت ــۆلچهرلهپ، قوزغىالڭچىالرغ ــيىن ســتالىن ۋهزىيهتنــى م يىغىنــدىن كې

چـۈنكى، ئـۇ . ياراق بهرمهسلىككه ۋه ياردهم قىلماسلىققا قارار قىلـدى–قورال

خالىمـايتتى،  بۇزۇۋېلىشـىنىئۆزىنىڭ جۇڭگو بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىنى 

باشتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى قولالپ، «قىسقىسى 

ئــاخىرى ئــۇنى قۇربــان قىلىۋېتىشــتهك ناھــايىتى مهيــنهت بىــر ئويــۇننى 

 يالتــاىچه، چۈشىنىشــ زىيالىيلىرىنىــڭبىــر قىســىم ئۇيغــۇر ]. 16[»ئوينىــدى

يىغىنىدا ستالىن بۇ جۇمھۇرىيهتنى قۇربان قىلىـش بهدىلىـگه موڭغۇلىيىنىـڭ 

. مۇستهقىللىقىنى ۋه ئۆزىنىڭ مانجۇرىيىدىكى مهنپهئهتلىرىنى ساقالپ قالغان

يىغىنىــدىكى كېلىشــىملهرگه ئاساســهن جۇڭگــو بىــلهن شــهرتنامه  يالتــائــۇ، 
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ىنى ئىشلهتمهســلىككه ئىمــزاالپ، ھۆكــۈمهت رهھبهرلىرىنــى جۇمھــۇرىيهت نــام

  .قىستىغان

جۈملىــدىن غۇلجىــدا  ئېلىغــاكېلىشــىمىنىڭ ماددىلىرىــدا ئۇيغــۇر  يالتــا

تهســـىس قىلىنغـــان شـــهرقىي تۈركىســـتان ۋاقىتلىـــق ھۆكـــۈمىتىگه ئائىـــت 

ئهممـا، . بۇ نۇقتا كېلىشىم تهركىبىگه كىرگۈزۈلمىگهن. ھېچقانداق ماددا يوق

بۇ ھهرگىزمـۇ مهزكـۇر مهسـىلىنىڭ نهزهردىـن سـاقىت قىلىنغىنىـدىن دېـرهك 

 يالتـاۋهتلىك نۇقتا دهل ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىگه مۇناسى. بهرمهيدۇ

  .ياپونىيه ماددىلىرى بىلهن باغلىنىشلىقتۇر–جۇڭگو–كېلىشىمىنىڭ سوۋېت

نـاملىق كىتابقـا  »رهقىبلهر ۋه ئىتتىپاقداشالر«ئامېرىكا ئالىمى يازغان 

ــتهقىللىقىنى  ــڭ مۇس ــتالىن موڭغۇلىيىنى ــدا س ــۇر يىغىن ــالنغاندا، مهزك ئاساس

الردىكى ئىمتىيازالرغــا ئېرىشــىش ســاقالپ قــېلىش، مــانجۇرىيه ۋه باشــقا جــاي

ـــۇنقهرز  ـــاكىمىيىتىنى م ـــان ھ ـــدىن قۇرۇلغ ـــڭ يېڭى ـــگه ئۇيغۇرالرنى بهدىلى

ــان ــۇم ]. 17[قىلغ ــاتىپى، مهرھ ــاش ك ــۇرىيهت ب ــېكىن، جۇمھ ــدۇرهۋۇپل  ئاب

پۈتۈشــۈلگهن كېلىشــىم بــويىچه ســتالىن بــۇ  يالتىــدا« ئىبراھىمــىمهخســۇم 

نى قۇربـان قىلـدى دېـگهن ھۆكۈمهتنى يوقاتتى، ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىقى

يىغىنىغا بـاغالش  يالتابىزنىڭ تهقدىرىمىزنى پهقهت . پىكىرگه قوشۇلمايمهن

نــاتوغرا، مېــنىڭچه بىزنىــڭ تهقــدىرىمىز ســتالىننىڭ قولىــدا ئاللىقاچــان 

بهلگىلهنگهن بولۇپ، ستالىننىڭ ئهسلى نىيىتىده بىزنى مۇسـتهقىل قىلىـش 

بولغاندىن كېـيىن، بهرىبىـر بىزنـى  ئۇ، ئۆز پىالنىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ. يوق

ئۇ، پهقهت ئـۆز كـۆزلىگهن مهقسـىتىگه يېـتىش ئۈچـۈنال . قۇربان قىالر ئىدى

يوق، ئۇنىڭ بىزگه  ئادىمىيلىكستالىننىڭ نىيىتىده . بىزنى قوللىغان ئىكهن

قىلغىنى، بىزنى ئالداپ، ئۆزىمىزنىڭ مېيىمىـز بىـلهن ئۆزىمىزنىـڭ گۆشـىنى 

تۇتـۇپ بهردى  كوممۇنىسـتلىرىغائالـداپ، جۇڭگـو ، ئاخىرىدا بىزنى قورىدى

دېــمهك، يۇقىرىــدا ] 18[دهيــدۇ »خــاالس، مانــا بــۇ ئۇنىــڭ بىــزگه قىلغىنــى

تارتىـپ  ئۇيۇشتۇرۇلىشـىدىن »ئـازادلىق تهشـكىالتىنىڭ«ئېيتىلىۋاتقان سۆز 

ـــــۆز ئىشـــــلىرىنى  ـــــڭ تهســـــىس قىلىنىشـــــى ۋه ئ ـــــاكى جۇمھۇرىيهتنى ت
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بولغـــان مهزگىلـــده مهخســـۇس دۆلهت ئىشـــلىرى بـــاش  يۈرۈشتۈرىشـــىگىچه

ۋهزىپىســـى بىـــلهن ھۆكۈمهتنىـــڭ كۈنـــدىلىك خىزمهتلىـــرى ھهم  كـــاتىپلىق

پىالنلىرىدىن تولۇق خهۋهردار بىر يۇقىرى دهرىجىلىك ئهربابنىڭ خۇالسىسى 

تۆرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى  ئهلىخان ئىبراھىمىمهخسۇم  ئابدۇرهۋۇپبولۇپ، 

بىـلهن بولغـان ھهر بىـر ئۇچرىشىشـلىرىغا  نسـۇللىرىكومهسلىھهتچىلىرى ۋه 

ئاساسهن دېگۈدهك ئىشتىراك قىلغانلىقى ئۈچـۈن ئهينـى ۋاقىتتىكـى سـوۋېت 

  .ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىتىنى بىر قهدهر ياخشى چۈشهنگهن ئىدى

  

  يىغىنىدا ستالىن نېمىلهرنى تهلهپ قىلدى؟ يالتا

يىلى –1945يىغىنى جهريانىدا  يالتاتارىخىي پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا 

مهخسـۇس  رۇزۋېلـت پرېزىدېنتىكۈنى ستالىن بىلهن ئامېرىكا –8ئاينىڭ –2

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يــاپونىيىگه قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش شــهرتلىرى 

فېــۋرال –11ھهققىــده سۆھبهتلهشــكهن ھهمــده بــۇ ئــۈچ دۆلهت رهھبهرلىــرى 

ــان ــىل قىلغ ــىم ھاس ــۈنى كېلىش ــا تهرهپ. ك ــڭ  ئامېرىك ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س

يــاپونىيىگه قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىشىشــىنى ئۈمىــد قىلغــان بولــۇپ، ســتالىن 

تاشـــقى موڭغۇلىيىنىــڭ مهۋجـــۇت ھـــالىتىنى ســـاقالش، «بۇنىــڭ ئۈچـــۈن 

سودا پورتى قىلىپ خهلقئاراالشتۇرۇش ھهمـده سـوۋېت ئىتتىپـاقى  دالىيهننى

پورتىنى ھهربىي  شۈنلۇئاالھىده ئىمتىيازغا ئىگه بولۇش، سوۋېت ئىتتىپاقى 

سـوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن جۇڭگـو مـانجۇرىيه . ئىجارىگه ئـېلىش بازا قىلىپ

تۆمـــۈر يـــولىنى ئورتـــاق باشـــقۇرۇش شـــۇنىڭدهك ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

ــۇقى  ــك ھوق ــدىكى ئىگىلى ــڭ مانجۇرىيى ــۇقى ۋه جۇڭگونى ــازلىق ھوق ئىمتىي

ۈمىتى بىـلهن كاپالهتكه ئىگه بولۇش ئاخىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگو ھۆك

ــۈزۈش ــاخىرى  »دوســتلۇق شهرتنامىســى ت ــۇپ، ئ ــارلىق شــهرتلهرنى قوي قات

ــت ــڭۋه  رۇزۋېل ــدىكى . قوشۇلۇشــقا ئېرىشــتى چېرچىلنى ــده، يۇقىرى نهتىجى

يىلـى –1941سـوۋېت ئىتتىپـاقى . كېلىشىمىدىن ئورۇن ئالدى يالتامهزمۇنالر 

ىنى بىكـار ياپونىيه بىـلهن تـۈزگهن ئۆزئـارا تاجـاۋۇز قىلىشماسـلىق كېلىشـىم
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قىلىپ، گېرمانىيىنى مهغلۇپ قىلغاندىن كېـيىن يـاپونىيىگه قارشـى ئـۇرۇش 

بــۇ چــاغ ئامېرىكىنىــڭ تىــنچ ئوكيــان رايونىــدىكى . ئېچىشــقا مــاقۇل بولــدى

ياپونىيه قوشۇنلىرىغا قارشى ئۇرۇشـلىرى غهلىـبىگه قـاراپ مېڭىـپ، ئـۇرۇش 

قىلىۋاتاتتى،  هرهققىيتلىنىيىسى ئارالالردىن ئۆتۈپ، ياپونىيه زېمىنىغا قاراپ 

ــر  ــنهن بى ــدىكى ياپونىيىنىــڭ تهخمى ــاقى مانجۇرىيى ئهگهرده ســوۋېت ئىتتىپ

ئارمىيىسىگه ھۇجۇم قوزغاپ، ئۇنى مهغلۇپ قىلسا،  كانتونمىليون كىشىلىك 

بۇ پۈتۈن جۇڭگـو قۇرۇقلۇقىـدىكى يـاپونىيه قوشـۇنلىرىنىڭ مهغلـۇبىيىتىنى 

تىـنچ ئوكيانـدا تامـامهن مهغلـۇپ تېزلىتىپال قالماستىن بهلكى، ياپونىيىنىـڭ 

بولۇپ، قىسقا ۋاقىت ئىچىده تهسـلىم بولۇشـىنى قولغـا كهلتـۈرگىلى ھهمـده 

ياپونىيىنىڭ تهسلىم . ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ چىقىملىرىنى ئازالتقىلى بوالتتى

بولۇشــىنى قولغــا كهلتۈرگهنــده، پۈتــۈن دۇنيــادا ئــۇرۇش ئــوتلىرىنى تولــۇق 

. مۇقىمالشتۇرۇشنى قولغـا كهلتـۈرگىلى بـوالتتى ئۆچۈرۈپ، دۇنيا ۋهزىيىتىنى

ئهلــۋهتته، شــۇنى تهكىــتلهش مــۇمكىنكى، ئهگهرده تىــنچ ئوكيــان رايونىــدا 

ئامېرىكىنىڭ تۆت يىلدىن ئـارتۇق ئـۇرۇش قىلىـپ، تىـنچ ئوكيـان رايـونىنى 

ئــازاد قىلىشــى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مــانجۇرىيىگه كىرىــپ، يــاپونىيه 

ــى ــۇپ قىلىش ــۇنلىرىنى مهغل ــڭ  قوش ــا، جۇڭگونى ــان بولس ــاپونالربولمىغ  ي

ئايدا ئـازاد بولۇشـى ئهسـال مـۇمكىن ئهمهس –8يىلى –1945ئىشغالىيىتىدىن 

ــدى ــالر . ئى ــانچه يىل ــا قارشــى ئۇرۇشــى يهنه ق ــڭ ياپونغ ــى، جۇڭگونى بهلك

  .داۋاملىشىشىنى پهرهز قىلىش تهس

ــا ــرى شــۇكى، ســوۋېت  يالت يىغىنىنىــڭ ئهڭ چــوڭ ئهھمىيىتىنىــڭ بى

قانچىلىك مهنپهئهتكه ئېرىشسۇن، بهرىبىـر ئـاخىرقى ھېسـابتا بـۇ ئىتتىپاقى 

ــدى ــدىلىق بول ــۇپ قېلىشــى ئۈچــۈن پاي ــر دۆلهت بول . جۇڭگونىــڭ چــوڭ بى

ستالىننىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۆز ھـاكىمىيىتىنى  ماۋزېدۇڭكېيىن، 

تىكلهپ بولغاندىن كېيىن بهرىبىر سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ھهمـده ئىلگىرىكـى 

ســـىيىنىڭ ئازغىنـــا كهم بىـــر ئهســـىرگه يـــېقىن ۋاقىـــت تىكلىـــگهن چـــار رۇ

مانجۇرىيىدىكى مهنپهئهتلىرىنى بىكار قىلىـپ، بـۇ جايـدىن رۇس تهسـىرىنى 
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  !تازىلىۋهتتى خاالس

  

  جۇڭگو كۈرىشى−كېلىشىمىدىن كېيىنكى سوۋېت يالتا

ــى  ــۇرىيهت مهسىلىس ــان جۇمھ ــدا قۇرۇلغ ــائهگهرده ئىلى ــدا  يالت يىغىنى

مهزكـۇر «مهخسۇس تۈرده مۇزاكىره قىلىنمىدى دېگهنـده، بـۇنى سـتالىننىڭ 

 يالتـا، ئـۇنى پهقهت ئۆزىنىـڭ خهلقئاراالشتۇرماي »جۇمھۇرىيهت مهسىلىسىنى

كېلىشــىمده قولغــا كهلتــۈرگهن نهتىجىلىــرى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلدۇرۇشــتىال 

ــدۇ ــقا بولى ــلهتتى دهپ قاراش ــىله . ئىش ــۇ مهس ــائهگهرده ب ــىمىده  يالت كېلىش

ــتاندا  ــهرقىي تۈركىس ــڭ ش ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــى، س ــا بهلك ــۇزاكىره قىلىنس م

ھهتتـا بـۇ  لهندۈرۈشـىبھىشۈ ئىتتىپـاقچىلىرىنىكۆزلىگهن مهقسـىتى ئۇنىـڭ 

ـــىلىنىڭ  ـــارامهس ـــيهت خهلقئ ـــۈرۈپ  جهمئى ـــىنى كهلت ـــدىن تونۇلۇش تهرىپى

قىنى، چىقىراتتى، چۈنكى، سوۋېت ھۆكۈمىتى ئىلـى ئىنقىالبىنـى قوللىغـانلى

ــي ــۇرىيهتنى ھهربى ــا جۇمھ ــي –ھهتت ــۇنىڭدهك ھهربى ــادىرالر ش ــىي ك سىياس

بىلهن تهمىنلىگهنلىكىنى ئهزهلدىنال مهخپىي تۇتقـانلىقى ئۈچـۈن  ئهسلىھهلهر

بهلكى بۇ مهسىلىنى مهزكۇر سورۇنغا ئېلىـپ چىقمـاي، پهقهت ئـۇنى جۇڭگـو 

، ئۇنىڭـدىن بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدىال مۇزاكىره قىلىشقا قالدۇرۇپ

سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئهينـى ۋاقىتتـا . ئۆز ئالدىغا پايدىالنغان بولۇشى مۇمكىن

ئىلىدا يۈز بهرگهن ئىنقىالب ۋه تهسـىس قىلىنغـان ھۆكـۈمهتنى ھهربىـي ھهم 

سىياســىي جهھهتــتىن قوللىغــانلىقىنى قهتئىــي ئېتىــراپ قىلمىغــان بولــۇپ، 

ســوۋېت ئىتتىپــاقى  گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتى غهرب دىپلوماتلىرىغــا بــۇ ۋهقهنــى

ئويناپ چىققان دهپ تهشۋىق قىلىشقا، ھهتتـا سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئىلىغـا 

ئهسكهر كىرگۈزگهنلىكىنى ئىسپاتالشقا تىرىشـقان ھهمـده جۇڭگـو مهركىزىـي 

غهرب دىپلوماتلىرى  چوڭچىڭدىكى. گېزىتلىرى بۇنداق ئۇچۇرالرنى تارقاتقان

ھهققىـده  »ئىلـى ۋهقهسـى« پهقهت جۇڭگو مهركىزىـي ھۆكـۈمىتى ئـارقىلىقال

ۋه ئامېرىكــا  ئهنگلىــيهئۇچۇرغــا ئىــگه بولغانــدىن ســىرت يهنه ئۈرۈمچىــدىكى 

كونسۇلخانىلىرىمۇ ھهر خىل يولالر ئارقىلىق ھهمده ئۈرۈمچىدىكى گومىنـداڭ 
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 »ئىلى ۋهقهسـى«ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتى ئارقىلىق دىپلوماتىيىلىك يول بىلهن 

ــا ئېرىشــكه ــده قىســمهن ئۇچۇرالرغ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مىللىــي . نھهققى

ـــۈرۈمچىگه  ـــۇپ، ئ ـــپ قوي ـــدا توختىتى ـــى بويى ـــاس دهرياس ـــارمىيىنى مان ئ

غهرب  ئاشــۇكىرگۈزمهســلىكىنىڭ ســهۋهبلىرىنىڭ بىــرى بهلكــى، ئۈرۈمچىــده 

دىپلوماتلىرىنىـــڭ بـــارلىقى، ئهگهر ئىلـــى ئارمىيىســـى ئـــۈرۈمچىنى ئىشـــغال 

ملىرىنىـڭ ئاشـكارىلىنىپ قىلغاندا، سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ بېرىۋاتقـان يارده

  .قېلىشىنى خالىمىغانلىقى بولسا كېرهك

كهڭ كۆلهملىـك ئىـنقىالب قوزغـاش  دهسـلهپتىالسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

ھۆكۈمرانلىقىـدىكى ھىندىسـتان شـۇنىڭدهك ئافغانىسـتان  ئهنگلىيهپىالنىنى 

ــدا ئهمهس،  ــۇبىي رايونلىرى ــۇر ئېلىنىــڭ جهن ــدىغان ئۇيغ ــلهن چېگرىلىنى بى

بهلكى تهڭرى تاغلىرىنىڭ شـىمالىدىكى غهرب دۆلهتلىـرى بىـلهن چېگرىسـى 

بولمىغان، پهقهت سوۋېت ئىتتىپاقى ھهم سوۋېت ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدىكى 

ــال ــۇلىيه بىلهن ــى موڭغ ــىدا قوزغىش ــاي ۋادىس ــى، ئالت ــدىغان ئىل  چېگرىلىنى

شۇڭا، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنى . ئهمهس ئىدى تاسادىپىي

ــانلىقى  ــارىيه ئويم ــرى تاغلىرىنىــڭ ئارىســىدىكى جۇڭغ ــاي ۋ تهڭ پهقهت ئالت

ۋه شــىمال يــاكى شــهرقتىن  جهنــۇبدائىرىســىدىال چهكــلهپ، مهزكــۇر جايغــا 

ــداق  ــيھېچقان ــۇر  غهيرى ــده ئۇچ ــلىكى ھهم ــىڭىپ كىرهلمهس ــڭ س كۈچلهرنى

بۇ خىل جۇغراپىيىلىـك مۇھىـت . ۋهزىيهت بهرپا قىلدى ئىگىلىيهلمهسلىكتهك

ھهم موسكۋانىڭ ئىنقىالبنى كېڭهيتىـۋهتمهي، ئـۆز قولىـدا كـونترول قىلىشـى 

ئهگهرده مۇتلهق كـۆپ قىسـىم . شارائىتالر بىلهن تهمىنلىدى قۇاليلىقئۈچۈن 

تاپقان، تارىم ۋادىسـى جۈملىـدىن قهشـقهرنى  تهركىبردىن نوپۇس ئۇيغۇرال

مهركهز قىلىپ، ئىنقىالب قوزغالسا ھهمده ئـۈچ ۋىـاليهت ھۆكـۈمىتى غـۇلجىنى 

ئهمهس بهلكــى، قهشــقهرنى مهركهز قىلغــان ھالــدا مهۋجــۇت بولغــان بولســا، 

بهلكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهزكۇر جۇمھۇرىيهتنى ئۆز مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن 

شى ھهمده ئۇنىڭغا ھهربىي ۋه باشقا جهھهتلهردىـن يـاردهم بېرىـپ، ئىشلىتى

  :ھهممه ئىشالرنى قامال قىلىشىنى
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ۋه باشـقا  بېرتانىيىـدىنبىرىنچىدىن؛ قهشقهرىيه بىلهن قوشنا ئۇلـۇغ 

بۇ ئىـش تېـزدىنال پۈتـۈن دۇنياغـا بىلىنىـپ . مهملىكهتلهردىن يوشۇرالمايتتى

ى قارىشى بويىچه ئالغاندا بۇنىڭغـا كېتهتتى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهنئهنىۋ

  .»قول تىقىشى مۇمكىن ئىدى ئىنگلىزالر«

ئىككىنچىدىن؛ بۇ شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى ئۇنچه ئاسان يـوق 

قىاللمـــايتتى شـــۇنىڭدهك بـــۇ ھۆكـــۈمهتنى قـــاتتىق كونتروللـــۇق ئاســـتىغا 

بۇنىڭدىكى سـهۋهبلهر تۈرلـۈك بولـۇپ، بىرىنچىـدىن قهشـقهرده . ئااللمايتتى

يىللىرى موسكۋا كهلتۈرۈپ چىقارغان ئۇيغۇر قوزغىالڭلىرىنىڭ –1937–1933

مهغلۇبىيىتىگه مۇناسىۋهتلىك ئهسلىدىنال سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئىشهنمهسـلىك 

  .ۋه قارشىلىق ئىدىيىلىرى مهۋجۇت

ــي  ــدىكى مىللى ــۇ جاي ــدىن؛ ب ــبئۈچىنچى ــق  تهركى شــىمالدىن پهرقلى

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه . تىن ئارتۇق 90% بولۇپ، قهشقهرىيه تهۋهسىده ئۇيغۇرالر

بـــۇ جايـــدا رۇســـالرنىڭ بىۋاســـىته مهدهنىـــيهت ھهم سىياســـىي تهســـىرىگه 

ــاز  ــۇپ، ئ ــك بول ــوق دېيهرلى ــۆچمهنلىرى ي ــارالر ھهم رۇس ك ــان تات ئۇچرىغ

ســاندىكى قىرغىــزالر ۋه ئــۆزبېكلهر شــۇنىڭدهك تۇڭگانالرنىــڭ ئىنقىالبقــا 

ــۇھىم ســالماقنى ئىگىلىيهلمه ــا، م ــدىقاتنىشىشــى ئهمم ــي ئى . ســلىكى تهبىئى

بىراق، ئىلىدىكى جۇمھۇرىيهت ھۆكۈمىتىده ئۇيغۇرالردىن باشقا مىللهتلهر بـۇ 

ھۆكۈمهتنىڭ مهمۇرىي ۋه ھهربىي رهھبىرىي خىزمهتلىرىـده مـۇھىم سـالماقنى 

. ئىگىلىگهن بولۇپ، بۇالر ئارىسىدا سوۋېت تهسىرى ناھايىتى كۈچلۈك ئىدى

ــۇڭا  ــوۋېتالرش ــ س ــاقى ئىنقىالبن ــي ئىتتىپ ــقا مىللى ــتا باش ــونترول قىلىش ى ك

  .ئۈنۈملۈك پايدىالنغان ئىدى لهردىنمۇبتهركى

ــقهرىيىدىكى  ــدىن؛ قهش ــڭتۆتىنچى ــۈدهك  ئاھالىلهرنى ــى دېگ ھهممىس

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغان بولغاچقا بۇ جاي ئهزهلـدىنال ئىسـالم دۇنياسـى 

ئىسالم دىنىـي ئېتىقـادى ھهم . بىلهن مهنىۋى باغلىنىشقا ئىگه بولۇپ كهلگهن

ــدا ســوۋېت  ــۇ جاي ــيهت ئېڭــى كۈچلــۈك بولۇشــتىن ســىرت ب مىللىــي مهدهنى

ىچىــگه ئالغــان ئىســالم تهســىرىدىن باشــقا يهنه تــۈرك دۇنياســىنى ئــۆز ئ
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دۇنياســىنىڭ تهســىرى ھهمــده غهرب دۆلهتلىرىنىــڭ يوشــۇرۇن سىياســىي 

جهھهتــتىن ئېيتقانــدا،  ئىــدېئولوگىيىلىك. تهســىرلىرىمۇ مهۋجــۇت ئىــدى

ـــۇپ،  ـــگه بول ـــرلهر ئۈســـتۈنلۈككه ئى ـــا قارشـــى پىكى  ئىســـالمىكوممۇنىزمغ

 پىكىرلىـــرى بىـــلهن يۇغۇرۇلغـــان مۇســـتهقىللىق تۈركچىلىـــكگـــۈللىنىش، 

 »شــىنجاڭدا«يىلــى –1943دېــمهك، موســكۋا . ئىــدىيىلىرى مهۋجــۇت ئىــدى

قارشــى ھهرىــكهت قوزغــاش ئىستراتېگىيىســىنى تۈزگهنــده،  شىســهيگه شــېڭ

شــىمال بىــلهن جهنــۇبنى سېلىشــتۇرۇپ، يۇقىرىــدىكى ئهھــۋالالرنى نهزهرگه 

  ].19[ئېلىپ، ئاخىرى ئىلى ۋادىسىنى بازا قىلىشنى تاللىۋالغان ئىدى

كېلىشـــىمىدىن كېـــيىن، ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى تاشـــقى ئىشـــالر  يالتـــا

تېـز «جۇڭگو ۋه غهرب دىپلوماتلىرىغا ئىلى ۋهقهسـىنىڭ  مولوتوۋمىنىستىرى 

، لـېكىن، موسـكۋا ]20[كۆرسـهتكهن بولسـىمۇ »ئارىدا ھهل بولىدىغانلىقىنى

بهرىبىــر مىللىــي ئارمىيىنىــڭ داۋاملىــق ھۇجــۇم قوزغــاپ، مانــاس دهرياســى 

بۇنىڭدىكى سهۋهب ستالىن بـۇنى . ىشىگه توسقۇنلۇق قىلمىغانبويىغىچه كېل

كېلىشىمىدىكى موڭغۇلىيىنىـڭ مۇسـتهقىللىقى  يالتاھۆكۈمىتىنى  كهيشىجاڭ 

ھهم باشقا بىر قاتـار شـهرتلهرگه مـاقۇل كېلىشـكه قىستاشـتىكى بىـر ۋاسـىته 

ـــداق  ـــڭ قان ـــاخىرقى چېكىنى ـــڭ ئ ـــكۋا ئىنقىالبنى ـــۇپ، موس ـــان بول قىلغ

ى ئهســلىدىنال بېكىتىــپ بولغــان بولــۇپ، پهقهت جۇڭگــو بولىــدىغانلىقىن

كېلىشــىمىده كاپــالهتكه ئىــگه قىلىنغــان  يالتــاھۆكــۈمىتىنى موســكۋانىڭ 

شـۇڭا . بولغـان ئـارىلىقنى چهك قىلغـان ئىـدى كۆندۈرۈشـكىچهشهرتلىرىگه 

» شهرقىي تۈركىستان ھۆكـۈمىتى«سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىرىنچىدىن 

ــراپ ق ــۆزىنى ئېتى ــاننىــڭ ئ ــى رهت قىلغ ــۇ . ىلىــش تهلىپىن ــدىن ب ئىككىنچى

ــارا  ــۈمهتنى خهلقئ ــتىنھۆك ــڭ  جهمئىيهت ــۇپ، ئۇنى ــانه تۇت ــاراخۇپىي  خهلقئ

شـۇ ۋهجىـدىن . تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالغـان جهمئىيهت

ھۆكــۈمهت قۇرۇلغانــدا، دهرھــال بــارلىق ھۆكــۈمهت ئاپپــاراتلىرى ھهمــده ھهر 

ـــتىرلىكلهرقايســـى  ـــكۋا ت مىنىس ـــا موس ـــىمۇ، ئهمم ـــان بولس هســـىس قىلىنغ

ــۇر جۇمھۇرىيهتنىــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنى  مهســلىھهتچىلىرى مهزك
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مهخســۇم  ئابــدۇرهۋۇپجۇمھــۇرىيهت بــاش كــاتىپى . قۇرۇشــىنى قوللىمىغــان

ئېيتىشىچه، سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى ئۇالرغا ھازىرچه بۇنداق  ئىبراھىمىنىڭ

ۋاقتــى كهلمىگهنلىكىنــى، كېــيىن تولــۇق  قۇرۇشــنىڭ تېخــى مىنىســتىرلىقنى

غهلىبىــدىن كېــيىن ئــۇنى قۇرۇشــنى ئوتتۇرىغــا قويغانــدا، موســكۋاغا قــاتتىق 

  ].21[ئىشهنگهن جۇمھۇرىيهت رهھبهرلىرى بۇنىڭغا ماقۇل بولغان

  

  ئۈچۈن ئىشلىدى خهلقئاراالشتۇرماسلىقئىنقىالبنى  كىسىدرازۋېستالىن 

ــى  ــۇ، يېقىنق ــاكىتالر بولۇپم ــارىخىي پ ــكارىالنغان نهق ت ــالردا ئاش يىل

ئارخىپ ماتېرىيـاللىرى كۆرسـهتتىكى، موسـكۋا ئـۈچ ۋىـاليهت ھۆكۈمىتىنىـڭ 

ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن باشــقا ھهر قانــداق دۆلهت بىــلهن ئــاالقه قىلىشــىنى 

ھهمــده بــۇ جۇمھــۇرىيهت دائىرىســىگه باشــقا دۆلهت كۈچلىرىنىــڭ كىرىشــىنى 

ــۇرىيه ــا جۇمھ ــۇپ، ھهتت ــگهن بول ــاتتىق چهكلى ــقا ق ــڭ باش ت رهھبهرلىرىنى

دۆلهتلهر ھهمده كـۈچلهر بىـلهن ئـاالقه ئـورنىتىش ئارزۇسـىنى ئېـنىقالش ۋه 

  .ئۇنى قامال قىلىش ئۈچۈن مهخسۇس رازۋېدكا خادىملىرىنى ئىشقا سالغان

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئىلى ئىنقىالبـى باشلىنىشـتىن ئىلگىـرىال 

ــتان تې ــتان ۋه ئۆزبېكىس ــتان، قىرغىزىس ــيقازاقىس ــده ھهربى  –ررىتورىيىلىرى

سىياسىي تهشكىللهش پائالىيهتلىرى ئۇيۇشتۇرغانىدى سىرت يهنه تاشـكهنت 

شـــهرق «ۋه ئالمۇتـــا شـــهھىرىده ئۇيغـــۇر زىيـــالىيلىرىنى ئىشـــقا ســـېلىپ، 

قاتـارلىق ژۇرنـالالرنى نهشـر قىلىـپ، ئۇنىـڭ  »قازاق ئېلـى«ۋه  »ھهقىقىتى

ــۈ ــا كىرگ ــقا رايونالرغ ــاي ۋه باش ــى، تارباغات ــالالردا ]. 22[زگهنئىل ــۇ ژۇرن ب

ئۈندهيـدىغان ۋه ئۇيغۇرالرنىـڭ مهۋجـۇت ھـالىتى  مۇستهقىللىققائۇيغۇرالرنى 

كـۆپلهپ ئـېالن  ماقـالىلهرئهتتۈرىـدىغان  ئهكـسھهمده تارىخىي ئۆتمۈشـىنى 

ـــۇپ،  ـــان بول ـــى –1944–1943قىلىنغ ـــالالر ئىل ـــۇر ژۇرن ـــدا مهزك يىللىرى

مهزكـۇر ژۇرنالالرنىـڭ . ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسـىغا تارقالغـان

ــاقلىق  ــاپتورلىرى ئات ــرى ھهم ئ ــكىللىگۈچىلىرى ۋه تهھرىرلى ــلىق تهش ئاساس

ــدۇمېجىتى ئىنىســ رۇزىباقىيېفنىــڭســوۋېت ئۇيغــۇر رهھبىــرى ئابــدۇلال   ئاب
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، ۋه ئاتاقلىق شـائىر قـادىر رهھىموف، سىياسىي ئهرباب تۇرسۇن رۇزىباقىيېف

ۋه  ھىــدايهتوفھهمــده ئاتــاقلىق ئۇيغــۇر تارىخچىســى ئهرشــىدىن  ھهســهنوپ

شــهرق ھهقىقىتــى ژۇرنىلىنــى ئالــدى بىــلهن ئاتــاقلىق ]. 24[باشــقىالر ئىــدى

يىلــى –1944. باشــقۇردى رهخىمــوپســوۋېت ئۇيغــۇر سىياســىيونى تۇرســۇن 

نويــــابىردا غۇلجىــــدا جۇمھــــۇرىيهت ۋاقىتلىــــق ھۆكــــۈمىتى تهســــىس –12

موســكۋاغا چاقىرتىلىــپ، ســوۋېت  رهخىمــوپقىلىنغانــدىن كېــيىن تۇرســۇن 

كومپارتىيىســى مهركىزىــي كومىتېتىنىــڭ ئىلــى ئىنقىالبــى بىــلهن بولغــان 

 ھهتتـا، بهزى. مۇناسىۋهتلىرىگه ئائىت خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغان ئىكهن

ئېنىقسىز ئۇچۇرالرغا قارىغانـدا، ئهينـى ۋاقىتتـا بـۇ ئـادهم مهخپىـي رهۋىشـته 

 رهخىمـوپتىنتۇرسـۇن . غۇلجىغا بىـر قـانچه قېـتىم كېلىـپ كهتـكهن ئىـكهن

، ئۇنىڭــدىن كېــيىن ھىــدايهتوپكېــيىن بــۇ ژۇرنــالنى تــارىخچى ئهرشــىدىن 

هن سوۋېت ئىتتىپاقىدىن مهخپىي كىـرگ. باشقۇردى روزىباقىيېف ئابدۇمېجىت

ـــىي  ـــارىخىي، سىياس ـــالالردىكى ت ـــۇر ژۇرن ـــالىلهرمهزك ـــڭ  ماق ئۇيغۇرالرنى

مىللهتپهرۋهرلىك ئىدىيىلىرىنىڭ كۈچىيىشىگه بهلگىلىك تهسىر كۆرسـهتكهن 

 زۇلپىقاروف مهسۈمجانبولۇپ، مىللىي ئىنقىالب قاتناشقۇچىلىرىدىن يازغۇچى 

 ژۇرنــالالرنىقاتــارلىقالر ئهينــى ۋاقىتتــا ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ  قاھــارىۋه تۇرســۇن 

ئوقۇپ، ئۇنىڭدىن بىلىم ئالغانلىقى ۋه گومىنداڭغا قارشى ھېسسىياتلىرىنىڭ 

يېزىشـىچه،  سـهيفۇلاليېفنىڭسـهيدۇلال . تېخىمۇ ئاشقانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

 سـهيفۇلاليېۋبۇنىڭدىن باشقا يهنه ئالمۇتا ئهتراپىدا فاتىخ بـاتۇر، سـهيدۇلال 

سىياســىي كــۇرس ئېچىلىــپ، –بىــيقاتارلىقالرنىــڭ قاتنىشىشــى ئاســتىدا ھهر

–30تهييارلىق ئېلىپ بېرىلغان ھهمده قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىق كۆل بويىدا 

يىلــالردا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قهشــقهردىكى قــوزغىالڭلىرىنى باستۇرۇشــتا 

 مهۋالنــوپ، رازاق مۇنونــوپ اقبهگھئىســخىــزمهت كۆرســهتكهن كىشــىلهردىن 

قاتارلىقالرنىـڭ ) نهچـچه ئادهمنىـڭ قـاتىلى 300تهۋپىـق قاتـارلىق  مهمتىلى(

نـاملىق ئىككـى  »بـۇيگى«، »باتۇر«باشالمچىلىقى ھهم قاتنىشىشى ئاستىدا 

. تهلىم تهربىيه ئېلىپ بېرىلغان–مهخپىي قوراللىق ئهترهت قۇرۇلۇپ، ھهربىي

  ].25[تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن ئىدى سىبۇ گۇرۇپپىالر سوۋېت ك گ ب 
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يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى –1943ئىنقىالب قوزغاش ئىشى  ئېلىدهۇيغۇر ئ

ــۇپ،  ــان بول ــارار قىلىنغ ــدىن ق ــومىتېتى تهرىپى ــي ك ــى مهركىزى كومپارتىيىس

قاتارلىق سـوۋېت ئىتتىپـاقى  مولوتوۋ، بېرىيابۇنىڭغا ئهينى ۋاقىتتا ستالىن، 

نىـڭ سـوۋېت ئىتتىپاقى]. 26[ئالىي رهھبهرلىـرى بىۋاسـىته ئىشـتىراك قىلغـان

ئاساســلىق ۋهزىپىنــى  بېرىيــارهھبىــرى  مهســئۇلبىخهتهرلىــك ئىشــلىرىغا 

ئالغـان بولـۇپ، ئىنقىالبنىـڭ قوزغىلىشـىدىن ئىلگىـرىال سـوۋېت  زىممىسىگه

ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجا، چۆچهك قاتارلىق جايلىرىدىكى كونسـۇللىرى ئۇيغـۇرالر 

هتكهن ۋه گومىنـداڭغا قارشـى كهيپىيـاتالرنى كـۆز شىسهي شېڭئارىسىدىكى 

ــى  ــي پىكىردىك ــك ئىنقىالبى ــوپالپ ۋه يهرلى ــال ت ــۇس ماتېرىي ــده مهخس ھهم

بېـرىش ھهم تهشـكىللهش  ئىلھـامكىشىلهر بىلهن ئـاالقه ئورنىتىـپ، ئۇالرغـا 

  .ئېلىپ بارغان ئىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇر ئېلىده ئىنقىالب قوزغاش ئۈچـۈن ھهرىـكهت 

قىلىۋاتقانــدا، ئهمهلىيهتــته، ئۇيغــۇر، قازاقالرنىــڭ قارشــىلىق ھهرىكهتلىــرى 

ئاللىقاچان باشلىنىپ بولغان، ئالتاي تهۋهسىده ئوسمان بـاتۇر باشـچىلىقىدا 

ۋادىسـىدا  ئىلـى. ئىدى مىغانىتىنچقازاقالرنىڭ قوراللىق قوزغىالڭلىرى ھېچ 

غۇلجىنى مهركهز قىلغان ھالدا يهرلىك خهلقلهر بىلهن خهنـزۇ ھۆكـۈمرانلىرى 

ئارىسىدىكى مىللىي زىددىيهت يۇقىرى پهللىگه يهتكهن، خهلقنىڭ گومىنداڭ 

 شـېڭبولغان غهزىپى قايناپ تاشقان بولـۇپ،  بىيوكراتلىرىغاھهربىيلىرى ۋه 

ى ئۇيغۇر قاتارلىق ھهمـمه قاتتىق قول سىياسىتى ۋه باستۇرۇشلىر شىسهينىڭ

مىللهتنىــــڭ خهنــــزۇ ھۆكــــۈمرانالر تهبىقىســــىگه بولغــــان نهپرىتىنــــى 

ئالغاندىن كېيىن، ئىلىنـى  قولغاگومىنداڭ ھوقۇقنى . كۈچهيتىۋهتكهن ئىدى

–ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتـۈن ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى بـارلىق دېگـۈدهك ھهربىـي

ھـاكىمىيهتنى  شىسـهي ڭشېمهمۇرىي ھوقۇقالر خهنزۇالرنىڭ قولىدا بولۇپ، 

ــڭ كۆرسهتمىســى ۋه  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــاغالردا س ــلهپكى چ ــگهن دهس ئىگىلى

ــۇر قوزغىالڭچىلىرىنىــڭ بېســىمى ئاســتىدا ئۆلكىنىــڭ ھهر دهرىجىلىــك  ئۇيغ

رهھبهرلىـــك ئورۇنلىرىغـــا ئۇيغـــۇر قاتـــارلىق مىللهتلهرنىـــڭ ۋهكىللىرىمـــۇ 
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اۋىن ئـۆلكه رهئىسـى ئۇيغۇرالردىن خوجـا نىيـاز ھـاجىم مۇئـ. قاتناشتۇرۇلغان

مـۇھىتى  مـاخمۇت، تاھىربهگبولغاندىن سىرت يۇنۇس بهگ، ئابدۇراخمان، 

ــازاقالردىن شــهرىپخان،  ــىلهرگه، ق ــر قىســىم كىش ــى كــۆپ بى ــارلىق خېل قات

، قىرغىـزالردىن ئىسـھاق بهگ قاتارلىقالرغـا نـازىرلىق، ماشاۋۋۇتۇڭگانالردىن 

تۈرلۈك رهھبىرى ۋهزىـپىلهر قوماندانلىق، ۋالىيلىق ھهم ھاكىملىققا ئوخشاش 

بــۇ ئهمهلىيهتــته ئۇيغــۇر دىيــارى مهنچىــڭ ئىمپېرىيىســى . بېــرىلگهن ئىــدى

ـــدىن كېيىنكـــى  ـــدىن شـــىنجاڭ ئۆلكىســـىگه ئۆزگهرتىلگهن ـــل  50تهرىپى يى

ۋه ئۇنىڭـدىن  يىللىـرى–1938–1937ئهمما، . ئىچىدىكى زور يېڭىلىق ئىدى

رىالپ، بـــۇ ئۆزىنىـــڭ ئهســـلى مـــاھىيىتىنى ئاشـــكا شىســـهي شـــېڭكېـــيىن 

ــك  ــى رهھبهرلى ــۇنىڭدهك ھهر قايس ــۈردى ش ــپ ئۆلت ــا ئېلى ــىلهرنى قولغ كىش

ـــدى ـــۇنى تازىالن ـــالىيالر قوش ـــلىقالر ۋه زىي ـــي باش ـــدىكى مىللى . ئورۇنلىرى

ــده،  ــارلىق  –1944–1943نهتىجى ــازاق قات ــۇر، ق ــده ئۇيغ ــا كهلگهن يىللىرىغ

زغۇچى يـا. يهرلىك خهلقلهرنىـڭ نـارازىلىقلىرى ئهڭ يـۇقىرى پهللىـگه يهتتـى

رومانىـدا ناھـايىتى ئېنىـق  »ئانـا يـۇرت«بۇ ھهقته ئۆزىنىـڭ  سابىرزوردۇن 

مهرھــۇم ســهيدۇلال  شــاھىتالردىنئهينــى ۋاقىتتىكــى تــارىخىي . تهســۋىرلهيدۇ

ۋه باشـــقىالرمۇ ئهينـــى ۋاقىتتىكـــى ] 28[ســـهمهدى، زىيـــا ]27[ســـهيفۇلاليېۋ

ـــۆز ئهســـهرلىرىده  ئهنه . كۆرســـىتىدۇ تهپســـىلىيغۇلجىنىـــڭ ۋهزىيىتىنـــى ئ

ــدا  ــا تايانغان ــارىخىي پاكىتالرغ ــقا ت ــرى ۋه باش ــۇالرنىڭ ئهمگهكلى  –1943ش

ــرى، ئىــنقىالب پارتالشــنىڭ ھارپىســىدا غۇلجىــدىكى مىللىــي –1944 يىللى

ئۇچقـــۇچى  گومىنـــداڭزىـــددىيهت شـــۇ دهرىجىـــده ئهۋجىـــگه چىققـــانكى، 

ــلهت خهلقلىرىنىــڭ ــز ئوفىتســېرلىرى غۇلجىــدىكى ئۇيغــۇر ۋه باشــقا مىل  –قى

ـــزۇ ھۆكـــۈمرانالر  باســـقۇنچىلىقئاياللىرىغـــا خالىغـــانچه  قىلىـــدىغان، خهن

تهبىقىسى يهرلىك خهلقلهرنى قىلچه كۆزگه ئىلماي، ئـۇالرنى ئـادهم قاتارىـدا 

ئهنه شۇنداق نـارازىلىقالر ئىلـى . كۆرمهيدىغان ۋهزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى

ــاپ،  ــى قوزغ ــاق غهزىپىن ــڭ ئورت ــلهت خهلقىنى ــدىن ي–1943ھهر مىل ىللىرى

  .باشالپ غۇلجىدا مهخپىي تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش ئىشلىرى باشالنغان
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ئــۈچ ۋىــاليهت ھۆكــۈمىتى ھهربىــي نازارىتىنىــڭ كاپىتــان دهرىجىلىــك 

ــېرى، ئهخمهتجــان  ــاخمۇت ســېكرېتارى قاســىمىنىڭئوفىتس ــېفنىڭ م  پارماش

ئېيتىپ بېرىشىچه، ئىلىدىكى جۈملىـدىن غۇلجىـدىكى ئىنقىالبنـى ئۇيغـۇرالر 

يىلىنىـڭ باشـلىرىدا –1944يىلىنىڭ ئاخىرلىرى، –1943. ئۆزلىرى قوزغىغان

 »غـۇنچه«، »چـوغ«غۇلجا شهھىرىدىكى مهھهللىلهرده ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ 

 »ادلىقئاز«دېمهك، ]. 29[ناملىق يهر ئاستى تهشكىالتلىرى قۇرۇلۇپ بولغان

ئهنه شۇ ۋهزىيهتنى  رازۋېدچىكلىرى سوۋېتتهشكىالتىنى قۇرۇش تهكلىپىنى 

كۆزىتىــپ ۋه تهھلىــل قىلىــپ، ئىنقىالبنىــڭ تهييارلىنىــپ قالغانلىقىــدهك 

تـۆره،  ئهلىخـانۋهزىيهتنىڭ پىشىپ يېتىلگهنلىكىنى چۈشهنگهندىن كېيىنال 

ــدۇرهۋۇپ ــۇم،  ئاب ــالىجانمهخس ــاي،  س ــدۇكېرىمب ــوپ ئاب ــارلىق قا ئابباس ت

ــــكهن ــــده . كىشــــىلهرگه بهرگهن ئى مهزكــــۇر ئۇيۇشــــتۇرۇش پائالىيهتلىرى

غۇلجىــدىكى ســوۋېت دوختۇرخانىســىنىڭ دوختــۇرى، ئهمهلىيهتــته ســوۋېت 

ۋه يهنه بىـر نهپهر  يـارۇلالبېكوپخادىمى ھـاكىم جاپپـار  رازۋېدكائىتتىپاقى 

  ].30[پوالت ئىسىملىك ئۆزبېك كىشى ۋاسىتىچىلىك رول ئوينىغان

ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ئىلـــى ۋه تارباغاتايـــدا باشـــلىنىش ئالدىـــدىكى 

ئىنقىالبنى كونترول قىلىش ھهمده ئۇنى تهشكىللهش ۋه ئۇلغـايتىش ئۈچـۈن 

نىلقا ۋه غۇلجا قوزغىالڭلىرىدىن ئىلگىرىال سوۋېت ئىتتىپـاقى ئىچكـى ئىشـالر 

ــارىياتى ــق كومىسس ــى ك گ ب( خهل ــا ) ن ك ۋ د، كېيىنك ــدىن ئالمۇت تهرىپى

ن ك ۋ د . ىرى ۋه قورغاسـتا ئاالھىـده ھهرىـكهت گۇرۇپپىسـى قۇرۇلغـانشهھ

ــۇر  ــۇبىي ئۇيغ ــىمالىي ۋه جهن ــادىملىرى ش ــىنىڭ خ ــۇر گۇرۇپپىس ــڭ مهزك نى

ــۇر گۇرۇپپىنىــڭ  ــېكىن مهزك ــۇپ، ل ــان بول ــالىيهت ئېلىــپ بارغ ــدا پائ دىيارى

ئۇيغـۇر ]. 31[ئاساسلىق پائالىيىتى ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىگه تارقالغان ئىـدى

يارىدىكى سـوۋېت ئاالھىـده ھهرىـكهت گۇرۇپپىسـىنىڭ باشـلىقى گېنېـرال دى

ـــايور ـــاروپ م ـــۇپ ئېگن ـــيىن ]32[بول ـــادهم كې ـــۇ ئ ـــان، ب ـــۆرىگه  ئهلىخ ت

ۋه  –1مهسلىھهتچىلىك قىلىپال قالماستىن بهلكى بىـر تهرهپـتىن غۇلجىـدىكى 

جۇمھــۇرىيهتكه ھهربىــي ۋه . نومۇرلــۇق ئۆينىــڭ بــاش رهھبىــرى بولغــان –2
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ـــۇق –2–1ھهتلهردىـــن مهســـلىھهتچىلىك قىلىـــدىغان سىياســـىي جه نومۇرل

قىلىـش بولـۇپ،  رازۋېـدكائۆيلهرنىڭ ۋهزىپىلىرىنىـڭ بىـرى جۇمھـۇرىيهتنى 

ئىشــلىرىغا  رازۋېــدكاقارىتىلغــان پۈتــۈن  ئېلىغــائۇيغــۇر  ئېگنــاروۋگېنېــرال 

ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغـۇر ئىنقىالبچىلىرىغـا ئـۆزلىرىنى تاتـار دهپ . ئىدى مهسئۇل

 پودپولكوۋنىـــكتونۇشـــتۇرۇپ، ئـــۇالر بىـــلهن زىـــچ ئارىلىشـــىپ كهتـــكهن 

باشـقۇرت مىللىتىـدىن ) جاسۇسـلىرى( رازۋېـدچىكلىرىئۇنۋانىدىكى سوۋېت 

، قىرغىزىســتاندا تۇغۇلــۇپ يهرلىــك ئۇيغــۇر، قىرغىــز مهمهدوف ئېلــىبولغــان 

ئۇيغۇرچه (  ئىۋانوپ ئىۋانوۋىچ ئىۋانرىنى پۇختا ئۆگهنگهن رۇسالردىن تىللى

قاتـارلىق ئـۈچ كىشـى ) زاكىـر ئهپهنـدى(  ساۋىن پېترۋه ) ئىسمى ئىسكهندهر

يىلالردىمـــۇ  –1937–1933ئـــۇالر . ئىـــدى رازۋېـــدچىكالردىنئهڭ داڭلىـــق 

ــدى ــان ئى ــپ بارغ ــالىيهت ئېلى ــلهرده پائ ــۇبىي ۋىاليهت ــى. جهن  مهمهدوپ ئېل

ئهپهنـدى دهپ تونۇلغـان ئـۇ بىـر مهزگىـل شـهرقىي  ئېلىۇيغۇرالر ئارىسىدا ئ

تۈركىســتان جۇمھــۇرىيىتى ئىچكــى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىنىڭ مهسلىھهتچىســى 

ــۈن  ــۇپ، پۈت ــدكابول ــقۇرغان رازۋې ــلىرىنى باش ــرال . ئىش ــىته گېنې ــۇ بىۋاس ئ

نترول كـو كىنىدرازۋېزاكىر ئهپهندى بولسا، ھهربىي . بويسۇناتتى ئېگناروپقا

نـاملىق  »بـاتۇر«قىلغان بولۇپ، ئۇ ئىسسـىق كـۆل بويىـدا تهشـكىللهنگهن 

مهزكـۇر . ئىشلىرىغا مهسـئۇل رهھبىـرى ئىـدى رازۋېدكاقوراللىق گۇرۇپپىنىڭ 

ئۇنىــڭ تهركىبىــده . رهھبهرلىــك قىلغــان مۇنونــوپگۇرۇپپىغــا ئىســھاق بهگ 

يىلى قهشقهرده قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغـان سـوۋېت ئىتتىپـاقى ك گ –1937

ــېرى  ــوپ راززاقب ئوفىتس ــدى مهۋالن ــار ئى ــارلىقالرمۇ ب ــۇغا . قات ــر ئاقس زاكى

ئـۇ ئاقسـۇغا يـۈرۈش . چۈشكهن قوشۇننىڭ ھهربىـي مهسلىھهتچىسـى بولغـان

بولـۇپ، بـۇ غۇلجىـدىكى ئىسـكهندهر ۋه قىلغان قوشۇننى كـونترول قىلغـان 

ئاقسـۇدىن چېكىـنىش . بىـلهن بىۋاسـىته ئـاالقه قىلىـپ تـۇراتتى ئېگناروپالر

ئهنه شــۇ ســوۋېت ]. 32[بۇيرۇقىنىمــۇ زاكىــر بىــلهن ئىســكهندهر يهتكــۈزگهن

ــدىن  ــرى تۈپهيلى ــۈك ھهرىكهتلى ــلىرىنىڭ كۈچل ــانجاسۇس ــڭ  ئهلىخ تۆرىنى

ئۇيغۇر رهھبىرى خادىمالرغـا ئىلىغـا  سوپاخۇن قاتارلىق باشقا پودپولكوۋنىك

چېكىنمهي، داۋاملىق ئاقسۇدا جهڭ قىلىپ، ئۇرۇشنى جهنۇبىي ۋىاليهتلهرگه 
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ــدىكى  ــى غۇلجى ــي خېت ــارچه مهخپى ــى پ ــدىكى ئىكك ــتىش ھهققى  –2كېڭهي

]. 33[قولىغا يهتكۈزۈلىـدۇ ئېگناروپنىڭنومۇرلۇق ئۆينىڭ قوماندانى گېنېرال 

قىسقىسـى . ققىده موسكۋاغا ئۇچۇر يولاليدۇبۇ خهتنىڭ مهزمۇنى ھه ئېگناروپ

تۆرىنىڭ ئاقسۇدىن چېكىـنمهي، ئىـنقىالب ئـوتىنى پۈتـۈن جهنۇبقـا  ئهلىخان

قۇتۇلۇپ، مۇسـۇلمان دۇنياسـىنى ئـۆز  ئالىقىنىدىنتۇتاشتۇرۇپ، ستالىننىڭ 

ئىچىــگه ئالغــان چهتــئهللهر بىــلهن ئــاالقه قىلىــش نىيىتــى ئهمهلــگه ئاشــماي 

يىلـالردا –90ىـي قهھرىمـان مهرھـۇم سـوپاخۇن ئاكـا بـۇ ھهقـته مىلل. قالىدۇ

ــدى ــۆزلهپ بهرگهن ئى ــۇئهللىپكه س ــوپاخۇن . م ــيىن س ــڭ كې ــۇڭا زاكىرنى ش

ھهققىــدىكى ئهسلىمىســىده ئۇنىــڭ ئاجايىــپ قهھرىمــان ئىكهنلىكىنــى تهن 

ــپ، ئۇنىــڭ  نىــڭ ســۆزىنى  )زاكىرنىــڭ(مهســلىھهتچىلهر  ســوۋېتلىكئېلى

 ].34[ئاڭلىمايدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن

 خاراكتېرلىـكقىلىنغان ئهسلىمه  نهشريېقىندا  مهمهدوپنىڭ ئېلى ئاشۇ

ئۈچ ۋىاليهت ھۆكـۈمىتىنى  رازۋېدكىسىكىتابىدىن مهلۇم بولۇشىچه، سوۋېت 

شۇنچىلىك قامال قىلغانكى، ھهتتا، مىللىي ئارمىيه سـېپى ۋه ھۆكـۈمهتتىكى 

، پولىنـوپالر دهپ ئاتالغان مىللىي ئارمىيه بـاش قومانـدانى » ئاق ئورۇس«

لېسكىن، مالىيه مىنىستىرلىقىنىڭ مهسلىھهتچىسى  پولكوۋنىكىمىللىي ئارمىيه 

ۋه  نوغايبـايېف، مهۋالنـوپ، قىرغىـزالردىن موگوتنوپ پولكوۋنىك، گرىبكىن

باشــقا نهچــچه ئونلىغــان يــۇقىرى دهرىجىلىــك ھهربىــي سىياســىي خــادىمالر 

دىملىرى بولغــان باغالنغــان ۋه ئۇنىــڭ بىۋاســىته خــا رازۋېدكىســىغاســوۋېت 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھـۇرىيىتى ھۆكـۈمىتى ۋه ئۇنىـڭ ھهر قايسـى . ئىكهن

 سـىمهسلىھهتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى سوۋېت ن ك ۋ د  مىنىستىرلىقلىرىدىكى

مهزكــۇر كىتابتــا كۆرسىتىلىشــىچه، . بىــلهن مۇناســىۋهتلىك كىشــىلهر بولغــان

قورغاسـتا تـۇرۇپ،  يىلىنىـڭ ئـاخىرلىرىغىچه–1949تاكى  ئېگناروپگېنېرال 

سىياسىي ۋهزىيهتنى كونترول قىلىشقا رهھبهرلىك –ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھهربىي

ــان ــا، . قىلغ ــدۇرهۋۇپھهتت ــىچه،  ئاب ــۆزلهپ بېرىش ــۇمنىڭ س –1945مهخس

ئـورۇنلىرى بىـر كىشـىنى  رازۋېدكاسوۋېت ئىتتىپاقى  ئوتتۇرىلىرىدايىلىنىڭ 
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ا ئهۋهتـكهن بولـۇپ، دېگهن نام بىـلهن غۇلجىغـ »ئافغانىستاندىن كهلگهن«

تىلالرنى ياخشى سۆزلهيدىغان بۇ ئادهم ماشىنا ھهيـدهش  پارسچهئۆزبېكچه، 

 خهلقئــاراۋه رېمونــت قىلىــش، ھهربىــي كومانــدىرلىق، رهسســاملىق ھهمــده 

سىياســـىي ۋهزىـــيهت شـــۇنىڭدهك دىنىـــي ئىلىـــم قاتـــارلىق ھهر تهرهپـــتىن 

ره ئۇنىـڭ ئىلىـدا تـۆ ئهلىخـان. يېتىشكهن تولىمۇ قابىلىيهتلىك كىشى ئىـدى

ئۇيغۇر ئېلى جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنى ئاڭالپ يـاردهمگه كهلگهنلىكىـدىن 

 تـۆره ئهلىخـانئۇ . ئىبارهت سۆزلىرىگه ئىشىنىپ، ئۇنى ئۆز يېنىدا قالدۇرغان

ھهربىــي  كانۋويلىرىغــابىــلهن بىــر مهزگىــل بىــرگه يــۈرگهن ھهمــده ئۇنىــڭ 

ي، تۇيۇقسـىزال ئۇنىـڭ ئهسـلى لېكىن، ئۇزۇن ئـۆتمه. بىلىملهرنى ئۆگهتكهن

ــز  ــدى دهپ تۇتــۇپ كېتىلىــپ ئى ــئهل ئىشــپىيونى ئىكهنلىكــى پــاش بول چهت

ــان ــئهل ئىشــپىيونى ئهمهس بهلكــى، . دېرهكســىز يوقالغ ــۇ، چهت ئهســلىده ئ

تۆرىنىڭ يېنىغا تاشلىغان جاسۇسـى  ئهلىخانسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزىنىڭ 

 مهقسـهتلىرىنىتۆرىنىڭ ئىچكى كـۆز قاراشـلىرى ھهمـده  ئهلىخانئىكهن، ئۇ 

  ].36[كۆزىتىشكه مهخسۇس ئهۋهتىلگهن ئىكهن

ئومــۇمهن، ســوۋېت ئىتتىپــاقى بىــر تهرهپــتىن مىللىــي ئىنقىالبنــى 

ــارلىق چــارىلهرنى  ــۇنى تولــۇق قامــال قىلىــش ئۈچــۈن ب قوللىغــان بىــلهن ئ

تتىپــاقى قولالنغــان بولــۇپ، بــۇ ئىشــنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــتا ســوۋېت ئى

ســتالىننىڭ  رازۋېدكىســىســوۋېت . ئۈنۈملــۈك خىــزمهت قىلغــان رازۋېدكىســى

زور نهتىجه قازانغان بولۇپ، ھهتتـا  خهلقئاراالشتۇرماسلىقتائىلى ئىنقىالبىنى 

تۈركىســتان  شــهرقىييىغىنــى ۋه ســتالىننىڭ كهلگۈســى پىالنلىرىــدىن  يالتــا

بهلكــى، جۇڭگــو  جۇمھــۇرىيىتى رهھبهرلىــرى خهۋهرســىز بولــۇپال قالماســتىن

ــۇ، پهقهت كېلىشــىم . خهۋهرســىز قالغــان ئىــدى كهيشــىمۇرهھبىــرى جــاڭ  ئ

ــايالردىن كېيىــنال ئهنه شــۇنداق بىــر كېلىشــىمنىڭ  تۈزۈلــۈپ، بىــر قــانچه ئ

جۇڭگـــو دائىرىلىـــرى بۇنىڭغـــا قارشـــىلىق . بولغانلىقىـــدىن خهۋهر تاپقـــان

ىز ھهم كۆرسهتمهكچى بولسـىمۇ، لـېكىن ئهينـى ۋاقىتتىكـى ئۇالرنىـڭ كۈچسـ

ھۆكـۈمىتى  كهيشـىجاڭ . ئورنى بۇنىڭغا يول قويمىغان خهلقئارالىقپاسسىپ 
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ئۇرۇنــۇپ باققــان بولســىمۇ، لــېكىن  تىركىشىشــقاســتالىن ھۆكــۈمىتى بىــلهن 

ستالىن باشتىن ئاخىرى ئاكتىپ ئورۇندا تۇرغان، گومىنداڭ . ئامالسىز قالغان

يدىن باشـالنغان ئا–6–1945ھۆكۈمىتى بولسا پاسسىپ ھالهتته قېلىۋهرگهن 

كېلىشىمىدىكى  يالتاجۇڭگو ئۇچرىشىشلىرىدا ستالىن ئهگهر جۇڭگو –سوۋېت

غــا » شــىنجاڭدىكى ئىگىلىــك ھوقــۇقى«شــهرتلهرگه كۆنســىال جۇڭگونىــڭ 

ئىيـۇن  –8يىلـى –1945نهتىجىده، . كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ئهگهر سوۋېت «كېلىشىمىدىكى ماددىالرغا ئاساسهن  يالتا كهيشىكۈنى جاڭ 

ئىتتىپاقى جۇڭگونىڭ شـهرقىي شـىمال ۋه شـىنجاڭدىكى ئىگىلىـك ھوقـۇقى 

ۋه  كوممۇنىسـتلىرىكاپالهتكه ئىگه قىلسـا، جۇڭگـو  پۈتۈنلۈكىنىھهم زېمىن 

شىنجاڭدىكى قـوزغىالڭالرنى داۋاملىـق قوللىماسـلىققا كاپالهتلىـك قىلسـىال، 

قىلغاندىن كېيىن، ئومۇمى خهلق ئاۋاز بېـرىش  غهلىبهئۇرۇش ياپونغا قارشى 

ئۇســۇلى بىــلهن موڭغۇلىيىنىــڭ مۇســتهقىللىق مهسىلىســىنى ھهل قىلىــدۇ 

ئهركىن پورت بولۇشى، شهرقىي شـىمال  دالىيهننىڭشۇنىڭدهك يهنه جۇڭگو 

جۇڭگو ئورتـاق پايدىلىنىشـقا ئهممـا –پورتىنى سوۋېت لۇشۈنتۆمۈر يولى ۋه 

دېگهنـدهك ] 39[»ۇقى جۇڭگونىڭ قولىدا بولۇشقا قوشۇلىدۇباشقۇرۇش ھوق

ــكه  ــاقى تهرهپ ــوۋېت ئىتتىپ ــپ، س ــا كېلى ــمىيقارارغ ــدۈردى رهس ــاڭ . بىل ج

ــىمۇ ــىنجاڭ« كهيش ــۈن زور  »ش ــېلىش ئۈچ ــاقالپ ق ــانجۇرىيىنى س ــلهن م بى

مهنپهئهتلىرىدىن ۋاز كېچىشكه تهييار بولغان، ستالىنمۇ ئۆز مهنپهئهتلىرىنـى 

ۈچــۈن ئۇيغــۇر ئېلىنــى جۈملىــدىن ئۇيغــۇرالرنى قۇربــان قولغــا كهلتــۈرۈش ئ

قىلىشقا تهييار بولغان، قىسقىسـى ئهينـى ۋاقىتتـا ئۇيغـۇر مهسىلىسـى بىـلهن 

جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرىدىكى –جۇڭگــو كوممۇنىســتلىرى مهسىلىســى ســوۋېت

ــدىكى  ــۇرالر ســتالىننىڭ قولى ــۇپ، ئۇيغ ــان بول ــا ئايالنغ ــاچقۇچلۇق نۇقتىغ ئ

  .ىنىپ قالغان ئىدىئايل قارتاقسىياسىي 

  

  جۇڭگو دوستلۇق شهرتنامىسى ۋه ئىلى ھۆكۈمىتى−سوۋېت

ئايالردا باشـالنغان ئۇالسـتاي تاغلىرىـدىكى قوراللىـق –8يىلى –1944
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ئايـــدا نىلقـــا –10بـــارا كېڭىيىـــپ، ئـــاخىرى شـــۇ يىلـــى –ھهرىـــكهت بـــارا

ئــازادلىق . ناھىيىســىنىڭ ئــازاد بولۇشــى بىــلهن زور نهتىجىــلهرگه ئېرىشــتى

ــوزغىالڭ  ــهھىرىده ق ــا ش ــپ، غۇلج ــكه كېلى ــددىي ھهرىكهت تهشــكىالتىمۇ جى

–1نويـابىر كـۈنى غۇلجـا قوزغىلىڭىنىـڭ –7تهييارلىقى ئېلىپ باردى ھهمده 

بهش كۈنلـۈك جهڭـدىن كېـيىن غۇلجـا شـهھىرىدىكى مـۇھىم . تتىئوقىنى ئـا

ئـازادلىق تهشـكىالتى جىـددىي يىغىـن چاقىرىـپ، . جايالر ئىشغال قىلىنـدى

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى  »شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى«

بولغـان ئـۈچ  ئېچىلغـۇچهيىغىنـى  يالتـاشۇنىڭدىن كېيىن تاكى . جاكارلىدى

ده ئىلى ۋىاليىتى ئازاد قىلىنىـپ، ئىلـى گومىنـداڭ قوشـۇنلىرىدىن ئاي ئىچى

بۇ جهرياندا جۇمھۇرىيهت ئۆزىنىڭ ھهمـمه ھـاكىمىيهت . تهلتۆكۈس تازىالندى

سىســتېمىلىرىنى بارلىققــا كهلتــۈردى ھهمــده جىــددىي ھهرىكهتــكه كېلىــپ، 

پۈتۈن ئۇيغـۇر دىيـارىنى ئـازاد قىلىشـنىڭ تهييـارلىق خىزمهتلىرىنـى ئېلىـپ 

، ئابـدۇراخمان سـهيفۇلاليېۋزوردۇن سابىر، زىيا سهمىدى، سهيدۇلال . ردىبا

ــا  ــى ۋاقىتت ــىچه، ئهين ــڭ تهسۋىرلىش ــاق قاتارلىقالرنى ــۇردى سامس ــار، ت قاھ

ھهممه ئالدىنقى سهپ «شۇنداق قاينام تاشقىنلىق مهنزىره شهكىللهنگهنكى، 

جۇمھــــۇرىيهت بــــايرىقىنى «، »ئىســــتىقاللىيهت ئۈچــــۈن«، »ئۈچــــۈن

ئاسـتىدا ھهمـمه خهلـق ئـۆزلىرىنى ئىـنقىالب  شـوئارى »قاداش شىڭشىڭشياغا

ئهنه شـۇنداق روھ تۈپهيلىـدىن جۇمھۇرىيهتنىـڭ تـۇنجى ]. 40[قوينىغا ئاتتى

ياشـــقىچه بولغـــان  45ياشـــتىن  18 مىزانىـــدىمۇئهســـكهر قوبـــۇل قىلىـــش 

–4يىلـى –1945ئهرلهرنىڭ ھهممىسى ئهسكهر بولۇش بهلگىلهنگهن بولۇپ، 

كۈنى مۇنتىزىم مىللىي ئازادلىق ئارمىيه قۇرۇلۇپ، بۇرۇنقى تارقاق –8 ئاينىڭ

ــدى ــاتىمه بېرىل ــقا خ ــارتىزانلىق ئۇرۇش ــدانلىق . پ ــگهن قومان ــرلىككه كهل بى

ئاستىدىكى مۇنتىزىم، ئىنتىزاملىق ھهربىي سىستېما بهرپا قىلىنىپ، ھهربىـي 

 نىشـتىنيۆلىمهشىقلهر كۈچهيتىلدى ھهمـده شـىمالىي، ئوتتـۇرا ۋه جهنـۇبىي 

يىلىنىـڭ –1945. ئىبارهت ئۈچ فرونتتا جهڭ قىلىش ھهربىي پىالنى تۈزۈلدى

ئىيــۇن ئايلىرىــدىن ئېتىبــارهن شــىمالىي ۋه ئوتتــۇرا يۆلىنىشــتىكى قوشــۇنالر 

ھۇجۇملىرىنى باشالپ، شهرقته ئـۈرۈمچىگه، شـىمالدا تارباغاتـاي ۋه ئالتايغـا 
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، نـېمه ئۈچـۈن ىـدىكىتۇغۇلبۇ يهرده شـۇنداق بىـر سـوئال . قاراپ ئاتالندى

روھىغـا بىنـائهن بـۇ يېڭـى جۇمھـۇرىيهتكه  كونفېرېنسىيىسىنىڭ يالتاستالىن 

ياردهم بېرىشنى دهرھال توختىتىپ قويماي، ئۇنىڭ ئهكسـىچه، ئىنقىالبنىـڭ 

تېخىمــۇ كۈچىيىشــى ۋه مــۇنتىزىم مىللىــي ئارمىيىنىــڭ قۇرۇلــۇپ، ئــۈچ ســهپ 

جۇڭگـــو –ته ســـوۋېتبـــويىچه جهڭ قىلىشـــىنى قولاليـــدۇ؟ بـــۇ ئهمهلىيهتـــ

مۇناسىۋهتلىرى بىلهن بىۋاسىته مۇناسـىۋهتلىك بولـۇپ، ھهقىـقهتهن مىللىـي 

يىغىنىــدىن كېــيىن  يالتــائارمىيىنىــڭ چــوڭ كۆلهملىــك ھۇجــۇملىرى پهقهت 

ئـايالردىن ئېتىبـارهن –6–5يىلـى –1945مىللىـي ئـارمىيه . باشالنغان ئىـدى

الغا ئىلگىرىلهۋاتقانـدا بويىچه شىددهت بىلهن ئ يۆنىلىشئوتتۇرا ۋه شىمالىي 

ــاڭ  ــلهن ج ــتالىن بى ــىس ــلهر ئهۋج  كهيش ــك كۈرهش ــىدا دىپلوماتىيىلى ئارىس

ۋه  چېرچىليىغىنىدا  يالتا ئاشۇگومىنداڭ ھۆكۈمىتى ستالىننىڭ . ئېلىۋاتاتتى

 مهنپهئىــتىگهرازىلىقىغــا ئېرىشــكهن ئهممــا، جۇڭگونىــڭ دۆلهت  رۇزۋېلتنىــڭ

ــهرتلىرىدى ــار ش ــر قات ــان بى ــۇن بولمىغ ــتىرىتتىنن ئۇيغ ــان  ئاس خهۋهر تاپق

كېلىشـىمىنىڭ مهزمۇنلىرىـدىن تولـۇق خهۋهردار  يالتـابولسىمۇ، ئهمما تېخـى 

ھۆكـــۈمىتىنى غهزهپلهنـــدۈرگهن نۇقتـــا  كهيشـــىجـــاڭ ]. 41[ئهمهس ئىـــدى

ۋه ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ جۇڭگــو ھۆكــۈمىتىنى پهقهت  ئهنگلىــيهئامېرىكــا، 

نهزهرگه ئالمىغانلىقى، يهنى دۇنيانىڭ تهرتىپىنى بهلگىلهيدىغان بـۇ مـۇھىم 

مهنپهئهتلىرىنــى «ئهكســىچه، ئۇنىــڭ  قاتناشتۇرماســتىنيىغىنغــا جۇڭگــونى 

بــۇ كېلىشــىمنى ئېتىــراپ  كهيشــىبولــۇپ، جــاڭ  »قۇربــان قىلىــۋهتكهنلىكى

ــ ارلىق ئىمكانىيهتلىرىــدىن پايــدىلىنىپ تىرىشــچانلىق قىلماســلىق ئۈچــۈن ب

كۆرسهتســىمۇ، لــېكىن ئامــال قــانچه؟ جۇڭگونىــڭ يــاپونىيه ئىشــغالىيىتىدىن 

ئــازاد بولــۇپ، ئىگىلىــك ھوقــۇقىنى قولغــا كهلتۈرۈشــىده يۇقىرىــدىكى ئــۈچ 

كۈچلۈك دۆلهتكه تايانماي، ئۇالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا بويسۇنماي ئامال 

يىلـى يـاپونىيه جۇڭگـو ئوتتـۇرا تۈزلهڭلىـك –1937 كهيشىڭ جا. يوق ئىدى

رايونىغــــا كهڭ كۆلهملىــــك ھۇجــــۇم باشــــلىغاندىن ئېتىبــــارهن ســــوۋېت 

ئىتتىپاقىنىڭ يـاپونىيىگه قارشـى ئـۇرۇش ئـېالن قىلىـپ، جۇڭگوغـا يـاردهم 

بېرىشىنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشـىپ، سـتالىننى ياپونغـا قارشـى ئۇرۇشـقا 
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ــ ارلىق دىپلوماتىيىلىــك ۋاســىتىلهرنى قولالنغــان ســۆرهپ كىــرىش ئۈچــۈن ب

دهپ يـــاپون بىـــلهن بولغـــان  كهيشـــىنىبولســـىمۇ، ئهممـــا ســـتالىن جـــاڭ 

يىلـى –1941ئهكسىچه ئـۇ ]. 42[مۇناسىۋهتنى بۇزۇۋېلىشنى خالىمىغان ئىدى

ياپونىيه بىلهن بىتهرهپلىـك كېلىشـىمى تـۈزگهن ھهمـده جۇڭگوغـا مهخپىـي 

–سـتالىن سـوۋېت]. 43[نى توختاتقـان ئىـدىبېرىۋاتقان ھهربىي ياردهملىرى

گېرمان ئۇرۇشى باشالنغاندا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي ۋه غهربىي سهپته 

ئــۇرۇش قىلىــپ قېلىشــىدىن ئهندىشــه قىلىــپ، يــاپونىيه بىــلهن ئۈزلۈكســىز 

تۈرده نورمـال مۇناسـىۋهتنى سـاقالپ، غهربـته گېرمـانىيه، شـهرقته يـاپونىيه 

. ده قېلىپ، بىراقال گۇمران بولۇشـتىن سـاقالندىئارمىيىسىنىڭ ئىسكهنجىسى

–ستالىن شهرقىي رايونلىرىنىڭ بىخهتهرلىكـى ئۈچـۈن ئامېرىكىنىـڭ ئاسـىيا

تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ھهربىي ھهرىكهتلىرىگىمۇ قوشۇلمىدى ۋه ئامېرىكـا 

جۇڭگونىمۇ ئاشكارا قوللىماي، يـاپونىيىنى . بىلهنمۇ ئاشكارا ھهمكارالشمىدى

قىت ئالداپ تۇتـۇپ تـۇرۇش ئـارقىلىق ئۆزىنىـڭ غهربىـي سـهپته بهش يىل ۋا

گېرمانىيه ئارمىيىسىنى سوۋېت تۇپراقلىرىدىن غهلىبىلىك تازىلىشـىنى قولغـا 

  .كهلتۈرۈۋالدى

ــۇبىيىتى ئايدىڭالشــقان –1945 يىلىنىــڭ بېشــىدا گېرمانىيىنىــڭ مهغل

تىـنچ  –بولسىمۇ، ئهمما ياپونىيه بىلهن ھهل قىلغۇچ ئۇرۇش قىلىپ، ئاسـىيا

ئوكيـــــان رايونىنىـــــڭ تىنچلىقىنـــــى ئهســـــلىگه كهلتۈرۈشـــــنى مـــــۇھىم 

ــاقىنى  ــا ســوۋېت ئىتتىپ ــان ئامېرىك ــپكه قويغ ــۈن تهرتى ــتراتېگىيىلىك ك ئىس

ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتناشـتۇرۇش ئۈچـۈن داۋاملىـق تىرىشـىپ، بىـر 

ــتىن جۇڭگــونى  ــاتهرهپ ــتىن  يالت ــر تهرهپ كېلىشــىمىگه كۆندۈرۈشــكه يهنه بى

ئىلىـدا ]. 43[ياپونغـا قارشـى ئـۇرۇش باشالشـقا ئۈندىـدى تېـزرهكى ستالىنن

 »شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغا«مىللىي ئارمىيه قۇرۇلۇپ، 

دېــگهن خهتــلهر يېزىلغــان بــايراقالرنى تاپشــۇرۇۋېلىپ، جىــددىي ھهربىــي 

كـۈنى –12ئاينىـڭ –4يىلـى –1945تهييارلىقالرنى ئېلىپ بېرىۋاتقاندا يهنـى 

ۋهزىـــپه تاپشـــۇرۇۋالغان . ۋاپـــات بولـــدى رۇزۋېلـــتمېرىكـــا پرېزىـــدېنتى ئا
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كېلىشـىمىده بهرگهن ۋهدىلىـرىگه ئهمهل  يالتاستالىننىڭ  ترۇمېنپرېزىدېنت 

سـتالىن بىـلهن  ھوپكىنسـنىئايـدا –5قىلماسلىقىنى بىلىش ئۈچۈن –قىلىش

ستالىندىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ھوپكىنس. سۆزلىشىشكه موسكۋاغا ئهۋهتتى

قاتناشماســـلىقى مهسىلىســـىنى –يـــاپونىيىگه قارشـــى ئۇرۇشـــقا قاتنىشـــىش

 يالتـارهۋىشته بۇنىڭ ھهممىسـىنىڭ جۇڭگونىـڭ  قهتئىيسورىغاندا، ستالىن 

قىلماســلىقىغا بــاغلىق ئىكهنلىكــى، پهقهت –كېلىشــىمىنى قوبــۇل قىلىــش

سـتالىن يهنه ]. 44[شۇنىڭدىن كېيىنال قارار چىقىرىـدىغانلىقىنى بىلـدۈرگهن

ئۇرۇشـــتىن كېـــيىن جۇڭگونىـــڭ بىـــرلىككه كهلـــگهن دۆلهت  ھوپكىنســـكه

ــن  ــودىن زېمى ــڭ جۇڭگ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــدىغانلىقىنى، س ــىنى خاالي بولۇش

ــايالردىكى  ــارلىق ج ــىنجاڭ قات ــانجۇرىيه، ش ــۇ م ــۇقى، بولۇپم تهمهســى يوقل

ھۆرمهت قىلىدىغانلىقىنى  مهنىدهجۇڭگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ھهر قانداق 

ـــۇنىڭدهك ي ـــڭ ش ـــيىن جۇڭگونى ـــتىن كې ـــامېرىكىنىڭال ئۇرۇش هنه پهقهت ئ

قۇرۇلۇشنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش خىزمهتلىـرىگه يـاردهم بېرهلهيـدىغانلىقىنى 

ئاينىـڭ بىرىنچـى كـۈنى –7يهنه  ھوپكىنسـكهسـتالىن، ]. 45[ئىپاده قىلـدى

ــوڭ  ــتىرى س ــالر مىنىس ــقى ئىش ــۋېنتاش ــكۋادا  زى ــلهن موس ــلهن بى ــابى  يالت

ــــويىچه سۆھبهتلىشىشــــكه كېلىشــــىمىنىڭ مۇناســــىۋ ــــاددىلىرى ب هتلىك م

–6بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندىن كېـيىن  ترۇمېن. قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

 يالتـابىـلهن كۆرۈشـۈپ،  زىۋېنئايدا جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرى سوڭ 

 زىـۋېنكېلىشىمىدىكى جۇڭگوغا ئائىت ماددىالر ھهققىـده سـورىغاندا، سـوڭ 

ـــىمنىڭ ـــۇ كېلىش ـــڭ ب ـــت  جۇڭگونى ـــا ئائى ـــاجۇڭگوغ ـــي  ماددىلىرىغ قهتئى

ــكهرتتى ــۇلمايدىغانلىقىنى ئهس ــراق، . قوش ــىڭتونبى ــرى ئهگهرده  ۋاش رهھبى

ــا  ــا، ئامېرىك ــقا قاتناشس ــى ئۇرۇش ــاپونىيىگه قارش ــڭ ي ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س

ـــڭ  ـــاھۆكۈمىتىنى ـــىده  يالت ـــولالش پوزىتسىيىس ـــبهتهن ق ـــىمىگه نىس كېلىش

كــۈنى –14ئاينىــڭ –6]. 46[ىبولماســلىقى مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى بىلــدۈرد

بهرگهن ۋهدىلىرىنىـــڭ  ھوپكىنســـكهســـتالىننىڭ  زىـــۋېنگهســـوڭ  تـــرۇمېن

مهزمۇنلىرىنى ئۇقتـۇرۇپ، جۇڭگونىـڭ سـوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن  تهپسىلىي

كېلىشىمىنىڭ مۇناسىۋهتلىك ماددىلىرى بويىچه سۆھبهت ئۆتكۈزۈشـىنى  يالتا
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  .تهۋسىيه قىلدى

ــرى  ــو رهھبهرلى ــاجۇڭگ ــى يالت ــا كېلىش ــويىچه ئامېرىك مى مهسىلىســى ب

ھۆكۈمىتى بىـلهن سۆزلىشـىپ، ۋاقىتنـى ئارقىغـا سـوزۇۋاتقاندا ئىلـى مىللىـي 

قــــاراپ ئالغــــا  لىنىيىســــىگهھهم چــــۆچهك  شــــىخۇئارمىيىســــى جىــــڭ ۋه 

ـــاتتى ـــڭ –6. ئىلگىرىلهۋات ـــڭ –15ئاينى ـــۈنى ئامېرىكىنى ـــدىكىك  چۇڭچىڭ

كېلىشـىمىنى مهلـۇم  يالتاتۈرده  رهسمىيجۇڭگو ھۆكۈمىتىگه  خېرلىئهلچىسى 

 كهيشـىۋهزىيهتنىڭ تهرهققىياتىغا بويسۇنۇشقا مهجبۇر بولغـان جـاڭ . قىلدى

كېلىشىمى بويىچه سـوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن سۆھبهتلىشىشـكه  يالتائاخىرى 

كــۈنى موســكۋادا جۇڭگـو بىــلهن ســوۋېت –30ئاينىـڭ –6قوشـۇلدى ھهمــده 

لىنىش بىلهنــال ســۆھبهت باشــ. ئىتتىپــاقى ئارىســىدىكى ســۆھبهت باشــالندى

كېلىشـــىمىده ئېرىشـــكهن  يالتـــاجۇڭگـــو ۋهكىلـــى ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ 

مهنپهئهتلىرىگه ئائىت تهلهپلىرىنى قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنـده 

 پوتسىدامكۈنى ستالىن –7ئاينىڭ –7لېكىن، . ستالىن سۆھبهتنى ئۈزۈۋهتتى

ســوۋېت  ترۇمېننىــڭ يىغىنىغــا قاتنىشــىش جهريانىــدا ئامېرىكــا پرېزىــدېنتى

قاتناشماســـلىق –ئىتتىپاقىنىـــڭ يـــاپونىيىگه قارشـــى ئۇرۇشـــقا قاتنىشـــىش

مهسىلىسىنى تىلغا ئالغاندا، ستالىن قهتئىي رهۋىشـته سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

جۇڭگو بىلهن تېخى كېلىشىم ھاسىل قىلمىغانلىقىنى، بۇ كېلىشىمنىڭ يهنىال 

ېالن قىلىشـىنىڭ ئالـدىنقى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇش ئ

ــدى ــدىغانلىقىنى تهكىتلى ــهرتى بولى ــوڭ ]. 47[ش ــۋېنس ــتالىن  زى ــلهن س بى

ئارىسىدا ئىلگىرى كېيىن بهش قېـتىم سـۆھبهت ئېلىـپ بېرىلغـان بولسـىمۇ، 

شۇنىڭ بىلهن سـۆھبهت ئۈزۈلـۈپ . لېكىن ستالىن ئۆز شهرتلىرىدىن يانمىدى

–8موسـكۋاغا كېلىـپ،  شـىجيېئورنىغـا ۋاڭ  زىۋېننىـڭقالدى ھهمده سـوڭ 

كۈنىگىچه ستالىن بىلهن تۆت قېتىم سـۆھبهت –14كۈنىدىن تاكى –7ئاينىڭ 

ــا شــۇكى، ســوڭ  درامماتىــك. ئۆتكــۈزدى ــۋېننۇقت ســۆھبهتنى تاشــالپ،  زى

 فاتىيجۇڭگوغا قايتقاندىن كېيىن شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيىسىنىڭ 

رباغاتـاي ۋىاليىـتىگه لېسكىن باشچىلىقىدىكى شىمالىي فرونت قىسـىملىرى تا
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كــۈنى –31ئاينىــڭ –7ھۇجــۇم قوزغــاپ، ئىلگىــرى كېــيىن دۆربىلجىننــى ۋه 

چۆچهكنى ئىشغال قىلىپ، پۈتۈن تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ ئازاد بولغـانلىقىنى 

ئهتراپىــدىكى  شــىخۇقىســىمالر جىــڭ ۋه  يۆنىلىشــتىكىئوتتــۇرا . جاكارلىــدى

، گومىنداڭ كۈچلىرىنى جىڭ گومىنداڭ مۇداپىئه نۇقتىلىرىغا ھۇجۇم قوزغاپ

ـــىخۇۋه  ـــى مىللىـــي ئارمىيىنىـــڭ . شـــهھهرلىرىگه قاپســـىۋالدى ش قىسقىس

ــدى ــۈس ئال ــىددهتلىك ت ــۇ ش ــۇملىرى تېخىم ــتالىننىڭ . ھۇج ــدىكى س غۇلجى

نومۇرلۇق ئۆينىڭ باشلىقلىرى يهنى –2بىۋاسىته ۋهكىللىرى ھېسابلىنىدىغان 

 ئېگناروپ مايورېرال سىياسىي مهسلىھهتچىلىرى گېن–جۇمھۇرىيهتنىڭ ھهربىي

تۆرىنىـڭ يـاردهم  ئېلىخـان جۇمھـۇر رهئىـس النفاڭ لېيتىنانتبىلهن گېنېرال 

ــارلىق شــوئارلىرىنى ۋه سىياســىي  بهجــاتهلهپلىرىنــى  ــۈرۈپ، ئۇنىــڭ ب كهلت

سـوۋېت ئىتتىپـاقى كوممۇنىسـتالر پارتىيىسـى . تهدبىرلىرىنى ھىمـايه قىلـدى

ــىي  ــومىتېتى سىياس ــي ك ــىمهركىزى ــى –1945 بىيورۇس ــن –6يىل ــدا يىغى ئاي

نهپهر قىزىـل ئـارمىيه  500ئارمىيىنى كـۈچهيتىش ئۈچـۈن  مىللىيچاقىرىپ، 

ــــارار  2000ئوفىتســــېرى،  ــــده مهخســــۇس ق ــــش ھهققى جهڭچــــى ئهۋهتى

تاشـقى  بېرىيانىڭبۇ قاراردىن كېيىن ئىچكى ئىشالر رهھبىرى ]. 48[چىقاردى

ـــتىرى  ـــالر مىنىس ـــائىش ـــۇس مهلۇ مولوتوپق ـــان مهخس ـــده يوللىغ ـــات خېتى م

شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭ ھهرىكهتلىرىگه قاتنىشىش ئۈچـۈن «

قىزىل ئارمىيه سېپىدىن ئاجرىتىلغـان ئوفىتسـېر ۋه جهڭچىلهرنـى ئهۋهتىـش 

بـۇ چاغـدا يهنه زور مىقـداردا ]. 49[دهپ كۆرسىتىلگهن »ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى

ي ئـارمىيىگه بېـرىلگهن ياراقالر ۋه ئوق دورىـالر مىللىـ –يېنىك قورال–ئېغىر

يىلـى مـاي ئېيىـدا موسـكۋا رهھبهرلىـرىگه –1945تۆرىنىـڭ  ئهلىخانبولۇپ، 

يازغان خېتىدىكى ياردهم تهلهپلىرىگه جاۋابهن سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكـۈمىتى 

  ].50[ياردهملهرنى كۆرسهتكهن ئىدى يۇقىرىقىدهك

اسـىيا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبقـا يـاردهم بېـرىش ئىشـلىرىغا ئوتتـۇرا ئ

قىلىنغان بولۇپ، ئارخىپالردىن ئاشكارىلىنىشىچه،  جهلپجۇمھۇرىيهتلىرىمۇ 

ئىتتىپاقداش جۇمھـۇرىيىتى مىنىسـتىرالر كابىنېتىنىـڭ رهئىسـى  ئۆزبېكىستان

383



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

ــدۇراخمانوپ ــتىرى  ئاب ــالر مىنىس ــى ئىش ــادىنئىچك ــوۋېت  بېرىي ــڭ س ئۆزىنى

ىلتىماســىنى ئىتتىپــاقى مــالىيه مىنىســتىرلىقىغا يازغــان مــالىيه خــامچوت ئ

 ئۆزبېكىســتان«ئــۇ بــۇ ئىلتىماســتا . تهستىقالشــنى قولالشــنى تهلهپ قىلغــان

يىلىدىكى خامچوتىغا شىنجاڭدا ئېلىپ –1946ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتىنىڭ 

 رۇبلىيبارىدىغان ھهرىكهتلىرىگه كېتىدىغان چىقىمالر ئۈچۈن بهش مىليون 

تــــارىخىي ئهلــــۋهتته، ]. 51[تهلهپ قىلىنغــــان »پــــۇل قوشــــۇپ بېــــرىش

ــا شــهرقىي  شــاھىتالرنىڭ ئىسپاتلىشــىچه، ســوۋېت ئىتتىپــاقى ئهينــى ۋاقىتت

ــۇر  ــاردهملىرى ئۈچــۈن مهزك ــي ي ــۇرىيىتىگه بهرگهن ھهربى ــتان جۇمھ تۈركىس

تـۆلهم ئالغـان بولـۇپ، جۇمھـۇرىيهت ھۆكـۈمىتى  مىقدارداجۇمھۇرىيهتتىن زور 

ئۈچـۈن  لىھهلهرئهسـيېنىك قورالالر ۋه ئوق دورىالر ۋه باشـقا –ھهر بىر ئېغىر

ســـوۋېت ئىتتىپاقىغـــا مهلـــۇم مىقـــداردا چـــارۋا مـــال، ئاشـــلىق ئۆتكـــۈزۈپ 

ئهممــا، بــۇ بهرىبىــر چهكلىــك بولــۇپ، موســكۋانىڭ ھهربىــي ]. 52[تۇرغــان

تېخنىكا، ھهربىي قوماندانلىق ۋه باشقا ماددىي ھهم مهنىـۋى تهرهپلهردىكـى 

ــــارخىپالردىن . يــــاردهملىرى يهنىــــال مــــۇھىم رول ئوينىغــــان تــــارىخىي ئ

اشكارىلىنىشىچه، ھهتتا دۆربىلجىننىڭ ئېلىنىشـىغا بىۋاسـىته موسـكۋادىكى ئ

دېـمهك، موسـكۋا . ئىچكى ئىشالر قىسىملىرىنىڭ قومانـدانى بـۇيرۇق قىلغـان

كېلىشـــىمىده ئـــۆزى كـــۆزلىگهن مهنپهئهتلىـــرىگه ئېرىشـــكهن  يالتـــاگهرچه 

بولسىمۇ، لـېكىن جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى بىـلهن بـۇ مهسـىلىده ئېنىـق كېلىشـىم 

 يالتـــاســـىل قىلمىغـــانلىقى، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه جۇڭگـــو ھۆكۈمىتىنىـــڭ ھا

كېلىشىمىگه ئاسان كۆنمهيدىغانلىقىنى نهزهرگه ئېلىپ، شهرقىي تۈركىسـتان 

ــۇرىيىتىنى قولالشــنى داۋامالشــتۇرۇپال قالماســتىن مىللىــي ئارمىيىنىــڭ  جۇمھ

كېلىشـىمىدىكى ماددىالرغـا  يالتـاھهربىي ئۇرۇشىنى جۇڭگـو دائىرىلىرىنىـڭ 

–9يىلـى –1945ستالىن . تېزرهك ماقۇل بولۇشى ئۈچۈن پايدىالنغان خاالس

ــى  ــلهن ئۆتكــۈزگهن ســۆھبىتىده ئىل ــى بى ــدىكى جۇڭگــو ۋهكىل ــۇل كۈنى ئىي

قـورال  شهخسـلهرنىڭ«ئىنقىالبى مهسىلىسىده توختىلىپ، بۇنىڭدىن كېيىن 

» قامـال قىلىـدىغانلىقى چېگرانىياراق توشۇشىنى توختىتىدىغانلىقى ھهمده 

ــدۈرۈپ نــى ــدىغان باشــقىچه نىيىتــى ]53[بىل ، ئۆزىنىــڭ شــىنجاڭدىن كۈتى
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ئهمما بۇ چاغدا، جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپـاقى . ئىپاده قىلدى يوقلۇقىنى

ئارىســىدا تېخــى كېلىشــىم تــۈزۈلمىگهن بولــۇپ، پهقهت ئىككــى تهرهپ قــول 

قويغان كېلىشىمال ستالىننى خاتىرجهم قىالاليتتى ھهمـده ئۇنىـڭ ئېرىشـكهن 

ــوالتتىم ــان ب ــگه بولغ ــالهتكه ئى ــرى كاپ ــىم . هنپهئهتلى ــاكى كېلىش ــۇڭا، ت ش

ــۈچه ــۇملىرىنى  تۈزۈلگ ــى ھۇج ــي ئارمىيىس ــى مىللى ــارىلىققىچه ئىل ــان ئ بولغ

گومىنـداڭ قوشـۇنلىرىغا كهڭ  لىنىيىلىرىـدىكى شىخۇ–داۋامالشتۇرۇپ، جىڭ

شىمالىي فرونتتىكى قىسىمالر بولسا، چۆچهك ۋه . كۆلهملىك ھۇجۇم قوزغىدى

ھۆكــۈمىتى ســتالىننىڭ  كهيشــىئالتــاي تهرهپــلهرگه يــۈرۈش قىلىــپ، جــاڭ 

ـــا  ـــنى ئارقىغ ـــهرتلىرىگه قوشۇلۇش ـــېرىش ـــىلىق  سۈرگهنس ـــاكى قارش ۋه ي

مىللىي ئارمىيه قوشۇنلىرى شـىددهت بىـلهن ئىلگىرىلهشـنى  بىلدۈرگهنسېرى

پۈتـۈن شـىنجاڭ قولـدىن كېتىـدىغان «داۋامالشتۇرۇپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتىده 

نــدهك خهۋپسىرهشــنى پهيــدا قىلىــپ، بــۇ ئۇالرنىــڭ ســتالىن دېگه »بولــدى

ئوتتۇرىغا قويغا تهكلىپلهرنى قوبـۇل قىلىـش سـۈرئىتىنى تېـزلىتىش رولىنـى 

ئهممــا، مۇســتهقىللىق دهپ جېنىنــى پىــدا قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر . ئوينــاتتى

جهڭچىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىسسىق قانلىرىنىڭ ئۇيغـۇر دىيارىـدىن بهش مىـڭ 

ــــومېتىر يىرا ــــارىيىدا ئولتۇرغــــان ســــتالىننىڭ كىل قتىكــــى كرېمىــــل س

. ھـېچ سـهزمىگهن ئىـدى تۆكۈلۈۋاتقانلىقىنىئىستراتېگىيىلىك پىالنى ئۈچۈن 

مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنىڭ مۇنداق شىددهت بىلهن ئهۋج ئېلىپ، ئۇنىـڭ 

پۈتــۈن ئۇيغــۇر ئېلىــده كېڭىيىۋاتقــانلىقى، قوزغىالڭچىالرنىــڭ ھهر قهدهمــده 

گومىنــداڭ قوشــۇنلىرىنىڭ مهغلــۇپ بولۇۋاتقــانلىقى ھهمــده غهلىــبه قىلىــپ، 

قوزغىالڭچىالرنىڭ ئارقىسىدا قۇدرهتلىك دۆلهت سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهيۋه 

سـتالىننىڭ شـهرتلىرىگه كـۆنمهي  جيېشىبىلهن تۇرغانلىقىنى سهزگهن جاڭ 

بۇ يهرده ئـۇنى ئهڭ بىئـارام . مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئاخىرى چۈشىنىپ يهتتى

موڭغۇلىيىنىــڭ مهۋجــۇت ھــالىتىنى «كېلىشــىمىدىكى  يالتــامهســىله قىلغــان 

بولــۇپ، بــۇ جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى موڭغۇلىيىنىــڭ مۇســتهقىللىقىنى  »ســاقالش

ســتالىن مانــا بــۇ مهســىلىده گومىنــداڭ . ئېتىــراپ قىلىشــى دېگهنلىــك ئىــدى

–15 كۈنلىرىـــدىن–8ئاينىـــڭ –8. يـــول قويمىـــدى قهتئىـــيھۆكـــۈمىتىگه 
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ــاي، ئاقســۇ ــازاد بولــدى كــۈنىگىچه، ب ــا شــهھهر ئ ئاينىــڭ بېشــىدا –8. كون

تاشقورغان قوزغىالڭچىلىرى ئۇ جايـدىكى دۈشـمهننى يوقىتىـپ، تاشـقورغان 

  .ئارقىدىنال ئالتاي ئازاد بولدى. ۋالىي مهھكىمىسىنى قۇردى

ــاقۇل بولۇشــنى  كهيشــىنهتىجىــده، جــاڭ  ســتالىننىڭ شــهرتلىرىگه م

ـــۆ رىېسوزغانســـئارقىغـــا  زى ئۈچـــۈن پايدىســـىز شـــىنجاڭ ۋهزىيىتىنىـــڭ ئ

ــدىغانلىقى، بهلكــى  ــۇلىيىالبولى ئهمهس يهنه شــىنجاڭدىنمۇ ئايرىلىــپ  موڭغ

، ئىككـى دۆلهت ئارىسـىدا ]54[تىماللىقى بارلىقىنى تونۇپ يېتىـپھقېلىش ئې

ئاۋغۇسـت كـۈنى  –14يىلـى –1945شهرتنامه ئىمزاالشقا رازى بولدى ھهمـده 

 رهسـمىي »شهرتنامىسـى جۇڭگو دوستلۇق، ئىتتىپاقلىق–سوۋېت«موسكۋادا 

بۇ شهرتنامىگه ئائىـت ئالماشـتۇرۇلغان قوشـۇمچه ھـۆججهتلهرده . ئىمزاالندى

سـوۋېت . گومىنداڭ تاشقى موڭغۇلىيىنىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى ئېتىـراپ قىلـدى

شــىنجاڭدا يــۈز بهرگهن ۋهقهلهر توغرىســىدا، «ئىتتىپــاقى تهرهپ بولســا، 

ۇق ئىتتىپـــاقلىق ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى بىـــلهن جۇڭگـــو ھۆكـــۈمىتى دوســـتل

ماددىسىدا ئېيتىلغانـدهك جۇڭگونىـڭ ئىچكـى ئىشـلىرىغا –5شهرتنامىسىنىڭ 

  ].55[دهپ بىلدۈردى »بىلدۈرىمىز يوقلۇقىنىئارىلىشىش نىيىتىمىز 

لېكىن شۇنى ئهسـكهرتىش كېرهككـى، سـوۋېت ئىتتىپـاقى ھۆكـۈمىتى 

ۋه رهۋىشــته ئۆزىنىــڭ ئىلــى ئىنقىالبىنــى قوللىغــانلىقى  رهســمىيھېچقاچــان 

. ئۇنىڭغا ھهربىي جهھهتتىن يـاردهم بهرگهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلغـان ئهمهس

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئىلىــدىكى بــارلىق پائــالىيهتلىرى مهخپىــي رهۋىشــته 

 جهمئىيهتـتىن خهلقئـارائېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بۇ گومىنداڭ ھۆكـۈمىتى ۋه 

ا موســكۋا ســورۇند خهلقئــارالىقســىر تۇتۇلغــان بولغاچقــا، ھهر قانــداق بىــر 

بىلـدۈرۈپ  يوقلـۇقىنىئۆزىنىڭ شىنجاڭدىكى قوزغىالڭالر بىلهن مۇناسىۋىتى 

ــدى ــگهن ئى ــى . كهل ــى ئارمىيىس ــۇڭا، ئىل ــوۋېت«ش ــتلۇق –س ــو دوس جۇڭگ

 شـىخۇغائىمزالىنىپ بولغاندىن كېيىنمۇ جىـڭ ۋه » ئىتتىپاقلىق شهرتنامىسى

قاراتقان ھۇجۇملىرىنى توختاتماي، تاكى مهزكۇر شهرتنامه ئىمزالىنىپ، ئـۈچ 

كۈنلىرى ئىلگىـرى –7ۋه  –6ئاينىڭ –9ھهپته ئۆتكىچه يهنى مىللىي ئارمىيه 
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ئـازاد قىلىـپ، مانـاس دهرياسـى بويىغـا يېتىـپ  شـىخونىكېيىن جىـڭ ھهم 

مىتىنىڭ كهلگهنگه قهدهر ھۇجۇملىرىنى داۋامالشتۇرۇپ، پهقهت جۇڭگو ھۆكۈ

بىــلهن  ئىــنقىالبچىالرمهيــدانغا چىقىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن مىللىــي 

سـېنتهبىر كـۈنى –11. ياراشتۇرۇپ قويۇشنى تهلهپ قىلىشـقا مهجبـۇر قىلـدى

سوۋېت كونسۇلى  ئۈرۈمچىدىكىجۇڭگو دىپلوماتىيه ئهمهلدارى  ئۈرۈمچىدىكى

، ]56[ىنبىلهن كۆرۈشۈپ، ياراشتۇرۇشنى تهلهپ قىلغانـدىن كېـي يېۋسېيىپ

تـۈرده ئىككـى تهرهپنـى ياراشـتۇرغۇچى سـاالھىيىتى بىـلهن  رهسمىيموسكۋا 

ئومۇمهن، ئىلى ئىنقىالبچىلىرىنىـڭ ئارقىسـىدا ] 57[ئاشكارا مهيدانغا چۈشتى

ــرى  ــكۋا دائىرىلى ــا موس ــى ۋاقىتت ــانلىقىنى ئهين ــڭ تۇرغ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س

كـۈمىتى جۈملىـدىن ھۆ ئهنگلىـيهئېتىراپ قىلمىغان بىلهن ئهممـا، ئامېرىكـا، 

شـۇڭا جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى ئۇنىڭغـا . جۇڭگو ھۆكـۈمىتى ئۇنىڭغـا ئىشـهنمىدى

جۇڭگــــو گومىنــــداڭ . دىپلوماتىيىلىــــك مهســــىله نۇقتىســــىدىن قارىــــدى

ئىلــى مهسىلىســىنى ھهل  ھۆكۈمىتىســىزھۆكۈمىتىنىــڭ نهزىرىــده ســوۋېت 

ــايتتى ــى بولم ــىنىڭ . قىلغىل ــى ئارمىيىس ــوۋېت«ئىل ــتلۇق –س ــو دوس جۇڭگ

 شـىخۇغائىمزالىنىپ بولغاندىن كېيىنمۇ جىـڭ ۋه  »پاقلىق شهرتنامىسىئىتتى

قاراتقان ھۇجۇملىرىنى توختاتمىغانلىقى شۇنىڭدهك ماناس دهرياسـى بويىغـا 

قىســـتاپ كېلىشـــى ھهمـــده جهنۇبتـــا ئاقســـۇ ئهتراپىـــدىكى ۋه تاشـــقورغان 

ئهتراپىدىكى جهڭلهرنىڭ داۋاملىشىۋېرىشى يهنىال بىر تهرهپتىن موسـكۋانىڭ 

جۇڭگـو ھۆكــۈمىتىگه  يوقلـۇقىنىبىــلهن مۇناسـىۋىتى  ئىـنقىالبئۆزىنىـڭ بـۇ 

ئىســـپاتالپ بهرمهكچـــى بـــولغىنى بولســـا، يهنه بىـــر تهرهپـــتىن گومىنـــداڭ 

ھۆكۈمىتى بىلهن موسكۋا ئارىسىدا شـىنجاڭ مهسىلىسـىنىڭ ئۇنچىـۋاال ئاسـان 

تۈگىمهيــدىغانلىقىنى، بهلكــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ جايــدا يهنىــال ئــۆز 

 يالتــائومــۇمهن، . تهســىرىنى ســاقاليدىغانلىقىنى كۆرســىتىش بولســا كېــرهك

جۇڭگو دوستلۇق شهرتنامىسىنىڭ –ئالدىن بهلگىلهنگهن سوۋېت كېلىشىمىده

تۈزۈلۈشىدىن كېيىن موسـكۋا شـىنجاڭ سىياسـىي ئىستراتېگىيىسـىنىڭ يېڭـى 

پ باسقۇچىنى باشالپ، مىللىي ئارمىيىنى ماناس دهرياسـىدا بويىـدا توختىتىـ

قويــۇپ، شــهرقىي تۈركىســتان ھۆكــۈمىتىنى گومىنــداڭ مهركىــزى ھۆكــۈمىتى 
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كېلىشىمىده ئوتتۇرىغا  يالتا. بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكه قىستىدى

قويۇلغـــان ســـوۋېت ئىتتىپاقىنىـــڭ جۇڭگـــو ھۆكـــۈمىتى بىـــلهن دوســـتلۇق 

شــــهرقىي تۈركىســــتان «شهرتنامىســــى ئىمــــزاالش قــــارارى ئهمهلىيهتــــته 

ئۇرۇش توختىتىپ، جۇڭگو مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن  نىڭمۇ» ىجۇمھۇرىيىت

  .بىتىم تۈزۈش ۋهقهسىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا ئاساس بولدى

يىلىغىـچه بولغـان –1949تىنچلىق بىتىم ۋه ئۇنىڭـدىن كېـيىن تـاكى 

ئارىلىقتا ستالىن ھۆكۈمىتى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا نىسبهتهن يهنه باشقىچه 

تــۆرىنى ئېلىــپ  ئهلىخــانئىســتراتېگىيه قولالنغــان بولــۇپ، موســكۋا گهرچه 

سىمى كېتىپ، بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى مهيدانغا چىقارغان ھهمده ئهخمهتجان قا

قاتارلىق كېيىنكى رهھبهرلىرىنى شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمھـۇرىيىتى دېـگهن 

ــان ــۇر قىلغ ــكه مهجب ــامنى ئۆزگهرتىش ــهيدۇلال . ن ــهيفۇلاليېۋنىڭس ــان  س باي

شـهرقىي «قىلىشىچه، بىتىمدىن كېيىن جۇمھۇرىيهت نامى ئهمهلدىن قېلىپ، 

، »يىتـىشهرقىي تۈركىسـتان تارباغاتـاي ۋىال«، »تۈركىستان ئىلى ۋىاليىتى

موسـكۋا بهرىبىـر ئـازاد ئـۈچ . ئالتاي ۋىاليىتى دېگهندهك نامالر ئىشلىتىلگهن

ۋىاليهتنىڭ يهنىال بىر گهۋده سۈپىتىده مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى 

ئهمما، موسكۋا يهنىال ئۈچ ۋىاليهتكه بولغان كونتروللۇقنى قولدىن . قوللىدى

رهۋىشـته پهقهت گومىنـداڭ  مهخپىـي رازۋېدكىسىبهرمىگهن بولۇپ، سوۋېت 

ئهسكهرلىرىدىن ئولجا ئالغان قورالالر بىلهن قورالالنغان مىللىي ئارمىيىنى ۋه 

ــــۇردى ــــازارهت قىلىــــپ ت ــــق ن ــــۆرىگه ئهلىخــــان. ھۆكــــۈمهتنى داۋاملى  ت

–1949تـاكى  ئېگنـاروپباشلىقى گېنېـرال  دوم –2مهسلىھهتچىلىك قىلغان 

ئورگىنىـدا تـۇرۇپ،  ازۋېـدكاريىلىنىڭ كۈز پهسلىگىچه قورغاستىكى سوۋېت 

ۋهزىيىتىنـــى كـــونترول قىلىـــپ تۇرۇشـــنى  سىياســـىي–ئىلىنىـــڭ ھهربىـــي

ئهخمهتجــان قاســىمى قاتــارلىق ئىلــى ئىنقىالبچىلىــرى ]. 58[داۋامالشــتۇردى

تـــۆره قاتارلىقالرنىــڭ ئۆزلىرىنىـــڭ گومىنـــداڭ جۇڭگـــو  ئهلىخـــان خــۇددى

ىكى دىپلوماتىـك ھۆكۈمىتى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ ئارىسـىد

ــاخىرقى پهيــتلهردىال  ســورۇنالرنىڭ قۇربــانى بولۇۋاتقــانلىقىنى پهقهت ئهڭ ئ
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 شـاۋچى ليـۇستالىن بىلهن  تهقدىرلىرىنىڭسهزگىنىدهك ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ 

ئايالردىكى سۆھبهتلهرده بېكىتىلگهنلىكىنى –8–7يىلى –1949ئارىسىدىكى 

ئهخمهتجـــان قاســـىمى قاتـــارلىق ئۇيغۇرالرنىـــڭ . ســـهزمهي قالغـــان ئىـــدى

ئازادلىقىنى ئهينى ۋاقىتتىكى دۇنيادىكى ئهڭ قۇدرهتلىك دۆلهتلهرنىڭ بىرى 

 بولغــان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ رهھبىــرى ســتالىننىڭ قوللىشىســىز ئهمهلــگه

ئاشۇرغىلى بولمايدۇ دهپ قارىغان ھهمده ئۇنىڭغا ئۈمىد باغلىغان كـۆپلىگهن 

سىياسىي ئهربابالر ھهمده ھهممىـال يهرگه ئېسـىلىپ تۇرغـان ئـاي يۇلتۇزلـۇق 

شهرقىي تۈركىسـتاننىڭ مۇسـتهقىللىقى ئۈچـۈن «جۇمھۇرىيهت بايراقلىرى ۋه 

هن مىللىــي دېــگهن خهتــلهر يېزىلغــان ھهربىــي بــايراقالرنى كۆتــۈرگ »ئالغــا

ئارمىيىنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا قاراپ، يهنىـال سـتالىندىن ئۈمىـد كـۈتكهن خهلـق 

ــته موســكۋا  تهرىپىــدىن  ســېھىرگهرلىرىئۆزلىرىنىــڭ تهقــدىرىنىڭ ئهمهلىيهت

شـــهرقىي . پىچىلىـــپ بولۇنغـــانلىقىنى ئوخشاشـــال ســـهزمهي قالغـــان ئىـــدى

پ بولغـان تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى تهقدىرىنى ئاللىقاچـان بېكىتىـ

مهخپىـي تـۈرده  مىكويـاننىيـانۋار كـۈنى –30يىلـى  –1949بولۇپ، ستالىن 

جۇڭگـــو كوممۇنىســـتلىرى بىـــلهن جۇڭگـــودا كوممۇنىســـتالر ھـــاكىمىيهتكه 

جۇڭگو مۇناسـىۋهتلىرى ۋه –چىققاندىن كېيىنكى ۋهزىيهت جۈملىدىن سوۋېت

 ېدۇڭنىڭماۋزباشقا بىر قاتار سىياسىي مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلىش ئۈچۈن 

كۈنلــۈك  8فېــۋرالغىچه بولغــان –8. ئهۋهتتــى شــىبهيپوغاتۇرۇشــلۇق ئــورنى 

ــۋهتته، شــىنجاڭ مهسىلىســىمۇ مــۇزاكىره قىلىنــدى . ســۆھبهت جهريانىــدا ئهل

دوكالتىدا مۇنـداق  ھېساباتزىيارىتى ھهققىدىكى  شىبهيپوئۆزىنىڭ  مىكويان

  :دهپ يازغان

ىتىمىزگه نىسـبهتهن بىزنىڭ شىنجاڭغا قاراتقـان مهقسـ ماۋزېدۇڭنىڭ«

ھۆكــۈمىتىگه  ئــۈرۈمچىئــۇ، شــىنجاڭنىڭ ئىلــى ۋىاليىتىــده . گۇمــانى بولغــان

بويسۇنمايدىغان مۇستهقىللىق ھهرىكىتى مهۋجۇت ۋه ئۇ يهرده كوممۇنىستالر 

 چوڭشـى بـاي چوڭچىڭـدايىلـى –1945ئۇ يهنه، . پارتىيىسى مهۋجۇت دېدى

ــو ــدىكى يهرلىــك ق ــى ۋىاليىتى ــلهن ئۇچراشــقاندا ئىل زغىالڭچىالر ســوۋېت بى
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، تـــانكىلىرى ۋه زهمبىرهكلىـــرى بىـــلهن قورالالنغـــانلىقىنى ئـــايروپىالنلىرى

ســۆزلهپ بهرگهن دېــدى، مهن ئۇنىڭغــا بىزنىــڭ شــىنجاڭ خهلقلىرىنىــڭ 

ــدىغانلىقىمىزنى، ئۇنىــڭ  مۇســتهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىــڭ ئارقىســىدا تۇرماي

ېمىــن تهلىپىمىــز نىســبهتهن ھېچقانــداق ز زېمىنىغــائۈســتىگه يهنه شــىنجاڭ 

، بهلكى شىنجاڭنىڭ جۇڭگونىـڭ تهركىـبىگه كىرىشـى الزىـم دهپ يوقلۇقىنى

  ].59[»قهتئىي ھالدا بىلدۈردۈم ھېساباليدىغانلىقىمىزنى

 شــىبهيپودىنفېــۋرال كــۈنى –4يىلــى –1949يهنه ئۆزىنىــڭ  مىكويــان

سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگـو  ماۋزېدۇڭغاستالىنغا يوللىغان تېلېگراممىسىدا 

ــــدىكى  ــــي سىياســــىتى ھهققى كوممۇنىســــتلىرىنىڭ كهلگۈســــىدىكى مىللى

  .ئۇ، مۇنداق دهپ يازغان. تهكلىپلىرىنى يهتكۈزۈپ قويغانلىقىنى ئېيتقان

ـــدۇڭغامهن « ـــو  ماۋزې ـــڭ جۇڭگ ـــي كومىتېتىمىزنى ـــڭ مهركىزى بىزنى

هددىــدىن مىللىــي مهســىلىده ئــاز ســانلىق مىللهتــلهرگه ھ كوممۇنىســتلىرىغا

ـــو  ـــرگه جۇڭگ ـــلهن بى ـــۇنىڭ بى ـــلىكنى ش ـــتهقىللىق بهرمهس ـــاده مۇس زىي

ــڭ  ــو دۆلىتىنى ــاغلىق جۇڭگ ــىغا ب ــاكىمىيهتكه چىقىش ــتلىرىنىڭ ھ كوممۇنىس

ـــلهرگه  ـــاز ســـانلىق مىللهت ـــازالپ كهتمهســـلىكىنى، ئ تېررىتورىيىســـىنىڭ ئ

مۇستهقىللىق ئهمهس، بهلكى ئاپتونومىيه بېرىشنى تهۋسىيه قىلىدىغانلىقىنى 

ئهممـا، ئۇنىـڭ . بـۇ جاۋابقـا خـوش بولـۇپ كهتتـى ماۋزېـدۇڭ. لۇم قىلدىممه

چىرايىــدىن ئۇنىــڭ ھــېچ كىمــگه مۇســتهقىللىق بهرمهيــدىغانلىقى كۆرۈنــۈپ 

  ].60[»تۇراتتى

ــۇ  ــا ب ــامان ــل  يالت ــۆت يى ــدىن ت ــۋرال ئېيى ــۈزۈلگهن فې ــىمى ت كېلىش

 ئۆتكهندىن كېيىنكى فېۋرالـدا سـتالىننىڭ غۇلجىـدىكى ئهخمهتجـان قاسـىمى

قاتارلىق رهھبهرلهردىن ۋه موسـكۋاغا ئىشـهنگهن سـاددا خهلقـتىن خۇپىيـانه 

كېسـىل قـارار –تۇتۇلغان، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقـدىرىگه ئائىـت ئـۈزۈل

ـــارار  ـــارلىقالر ئهنه شـــۇ ق ـــۇپ، ئهخمهتجـــان قاســـىمى قات ـــدۇڭغابول  ماۋزې

ق بىلدۈرۈلۈپ، تهخمىنهن سهككىز ئايالر ئۆتكهنـدىن كېـيىن سـتالىن باشـلى

بهلكى (كرېمىل رهھبهرلىرى مهخسۇس تهمىنلىگهن ئايروپىالن بىلهن ئۇچۇپ 
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شـهھىرى يېنىـدا  چىتـا تېررىتورىيىسـىدىكىسـوۋېت ئىتتىپـاقى ) ؟شۇنداقتۇ

ئهخمهتجان قاسـىمى قاتارلىقالرنىـڭ جهسـىتى سـتالىن . ھادىسىگه ئۇچرىدى

رلىق ھهمكـا ئۆزئـاراجۇڭگو دوستلۇق،  –سوۋېت«ئارىسىدا  ماۋزېدۇڭبىلهن 

تۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن، ئهخمهتجان قاتارلىقالر غۇلجىدىن  »شهرتنامىسى

بىـلهن بىـرگه موسـكۋادىكى  ماۋزېـدۇڭئايـدىن كېـيىن  6كېتىپ تهخمىنهن 

ــان  ــتىراك قىلغ ــورۇنىغا ئىش ــاتىيه س ــهيفىددىندىپلوم ــدىن  س ــز تهرىپى ئهزى

يىلىـدىكى –1944ۋه  لىچـۈن دېـڭ، سـهيفىددىنغۇلجىغا ئېلىپ كېلىنىـپ، 

تـۆرىنى  ئهلىخـانغۇلجا قوزغىلىڭىغا باشـتىن ئـاخىرى قـول تىققـان، كېـيىن 

ئېلىپ كېتىش بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغـان غۇلجىـدىكى سـوۋېت كونسـۇلى 

. قاتارلىق ئۈچ كىشىلىك ھهيئهتنىڭ رهھبهرلىكىده دهپـنه قىلىنـدى داباشىن

  .تلهرنىڭ داۋامى ئىدىمانا بۇ چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى ئاجايىپ قىسمه

 

  

 ئاستىدىكى ئىلى يهكۈنلىرى مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ رۇس

  هقدىرىت ھۆكۈمىتىنىڭ

ئاۋغۇســت، شــهرقى -27ئهســىردىن ئىلگىرىكــى  يېــرىمبۇنىڭــدىن 

بهرلىرىــدىن ئهخمهتجــان قاســىمى ھئىنقىالبىنىــڭ ره تۈركىســتان مىللىــي

باشــقىچه  چېســالبــۇ (كۈنىــدۇر  قاتــارلىق كىشــىلهرنىڭ قــازا تاپقــان خــاتىره

  ).بولۇشى مۇمكىن

-27 ئـاينى-8ئېنىق دهلىل ئىسپاتى بولمىغان بۇ ئۆلۈمنىـڭ ۋاقتىنىـڭ 

ۆكـۈمهتلىرى ھئهينى ۋاقىتتا سوۋېت ۋه خىتاي كوممۇنىست  ئىكهنلىكى كۈنى

ئهمما بۇ تاسـادىپىي ، دۇنياغا جاكارالنغان بولسىمۇ الداھتهرىپىدىن بىردهك 

سىرلىق ۋهقهلهرنىـڭ بىـرى بولـۇپ قالـدى  ىمھادىسه دۇنيا تارىخىدىكى مۇھ

ــده موســكۋا ۋه بېيجىــڭ كىشــىلهرنى قايىــلھ ــاكىتلىرىنى  قىاللىغــۇدهك هم پ
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 قىزىققـۇچىالر تېپىپ بېرهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇيغۇرالر ۋه باشقا بـۇ تېمىغـا

ئۆزلىرىنىــڭ ، نهچــچه يىلــدىن بۇيــان مهزكــۇر تراگېــدىيىگه ئىشــهنمهي 50

 .هرهزلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كهلمهكتهقىياسلىرىنى ۋه پ تۈرلۈك

يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئـۆتكهن ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى يېرىمىـدىكى 

 مۇناسىۋهتلىرىگه ئائىت كۆپلىگهن مهخپىي ئارخىپالر ئېچىلىپ، رۇس خىتاي

ــۇ  ــىب ــنىن ۋه دهۋردىك ــا لې ــىتىنىڭ م ــۇر سىياس ــتالىننىڭ ئۇيغ ىيهتلىرى ھس

ئۇيغۇرالرنىڭ مۇسـتهقىللىقىنى  چ قاچانېھئاشكارىلىنىش بىلهن كرېمىلنىڭ 

قهلبىنــى ئۆزىنىــڭ  قوللىمىغــانلىقى، پهقهت ئۇيغۇرالرنىــڭ ئازادلىققــا تهشــنا

 خىتــاينى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان شــهرقىي ئاســىيا سىياســىي ئىستراتېگىيىســى

ۋه ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى بىـلهن  برىتـانىيهجۈملىدىن ياپونىيه، ئۇلـۇغ 

ــر ــان بى ــد ئېلىــپ بارغ ــۇنالرنى ۋاســىته قىلغــان مهي ان دىپلوماتىيىلىــك ئوي

مۇناسـىۋهتلهر  سـوغۇققىلىپ، ئاخىرىدا  مهنپهئهت ئۇرۇشلىرى ئۈچۈن قورال

بىــلهن  بىــرى-ئىبــارهت بىــر الگېرىــدىنئۇرۇشــىدا كوممــۇنىزم ۋه كاپىتــالىزم 

ئىتتىپـاقچى  يىل دۈشمهنلهشـكهن ئىككـى قۇتـۇپ كۈرىشـىده 50تهخمىنهن 

 ســوغا قىلىــۋهتكهنلىكى جۇڭگوســىغا ماۋزېــدۇڭ انغــلىخىيالقىلىشــنى خــام 

ــڭ  ــده ئۆزىنى ــۈنكى كۈن ــىرلىقلىقىنىبۈگ ــىگه  س ــكارا خۇالس ــپ، ئاش يوقىتى

 .ئايالندى

ئهڭ قىزىق يېرى شۇكى، ئهخمهتجان قاسىمى قاتـارلىق ئهربابالرنىـڭ 

ــا ــڭ ئارق ــدا كهم  كۆرۈنۈشــىنى ئۆلۈمىنى ــا سىياســىي تارىخى ــدىن دۇني جۈملى

ــۇر  ــدىغان مهزك ــىغا پاجىئهلىــك ئۇچراي ــداقتۇر ئۇالرنىــڭ بېش ئۆلۈمنىــڭ قان

ئۆلۈم، سىياسىي پاجىئه  بولماستىن بهلكى، سىياسىي تاسادىپىيلىقكهلگهن 

مىللهتنىــڭ  يهنــى پهقهت بىــر قــانچه كىشــىنىڭال ئهمهس بهلكــى پۈتــۈن بىــر

جاۋابكارلىقىنىــڭ ســتالىن  بىۋاســىتهبولــۇپ قالغــانلىقى، بۇنىــڭ  پاجىئهســى

 تۇشمۇتۇشــتىنئــۆزلىرى تهرىپىــدىن  رنىڭبىــلهن رۇســالئالــدى  ئىكهنلىكــى

 .قىلىنماقتا همھئىقرار قىلىندى 

ــىمى  ــان قاس ــتاننىڭ ۋه ئهخمهتج ــهرقىي تۈركىس ــالر ش ــداقتا رۇس ئان
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 هققىده قانداق يهكۈنلهرنى چىقاردى؟ھ قاتارلىقالرنىڭ تهقدىرى

يىمىرىلىشــــى بىــــلهن بىــــر قىســــىم رۇس  ئىتتىپاقىنىــــڭســــوۋېت 

همده ھئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر مهسىلىسى  مۇتهخهسسىسلىرى هژۇرنالىستلىرى ۋ

مۇناسـىۋهتلىرىگه ئائىـت ئىلمىـي ئهمگهكلىرىـده ئهخمهتجـان  سوۋېت خىتاي

سۇيىقهســت بىــلهن ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى  ســتالىن تهرىپىــدىن قاســىمىنىڭ

ـــــتى ـــــا قويۇش ـــــاقلىق رۇس. ئوتتۇرىغ ـــــىلهن ئات ـــــتى ۋه  مهس ژۇرنالىس

 يىلالرنىــڭ بېشــىدا موســكۋادا چىقىــدىغان-90 چــۇدادېيهۋ سىياسهتشۇناســى

ماۋزېـــدۇڭنىڭ  بىـــلهنئۇيغـــۇرالر ســـتالىن «ژۇرنىلىـــدا  »يېڭـــى ۋاقىـــت«

نــاملىق ماقالىســىنى ئــېالن قىلىــپ، ئهخمهتجــان قاســىمى » قۇربــانلىرى

ــدۇڭنىڭ ــلهن ماۋزې ــتالىن بى ــڭ س ــلهن  قاتارلىقالرنى ــل بىرىكتۈرۈشــى بى تى

سىياسـىيونلىرىنىڭ  سوۋېت ئىتتىپـاقىبۇ . ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى قهيت قىلغان

 ســوۋېت ئىتتىپــاقى تهرىپىــدىن قاســىمىنىڭئهخمهتجــان  قېــتىمتــۇنجى 

ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن، رۇس . قىلىشـــى ئىـــدى ئېتىـــراپئۆلتـــۈرۈلگهنلىكىنى 

ســـتالىن « ئـــۆز ماقالىســـىده ئـــانتونوۋ ئانـــدىرېيسىياســـىي ئانالىزچىســـى 

لىيىگه ئوخشـــاش ئهخمهتجـــان قاســـىمى قاتـــارلىقالرنى يوقىتىـــپ، موڭغـــۇ

» ۇرىيىتىنى ماۋزېـدۇڭغا بېرىـۋهتتىھـجۇم تۈركىستانىيهتتىكى شهرقى ھساال

 .دهپ خۇالسه چىقاردى

ــڭ-1990 ــالىزچىلىرى ۋه  يىلالرنى ــالپ رۇس ئان ــدىن باش ئوتتۇرىلىرى

پىكىر  هققىدهھشهرقىي تۈركىستان جۈملىدىن ئۇيغۇرالر  ناسلىرىۇسىياسهتش

ا قىلغــان بولــۇپ، بۇنىڭغــا ســهۋهب پهيــد يېڭــى دولقــۇنىنى يۈرگۈزۈشــنىڭ

سىياســـىي  بولغـــان ئامىلالرنىـــڭ بىـــرى بـــۇ مهزگىلـــده ئۇيغۇرالرنىـــڭ

 كېلىشـى شـۇنىڭدهك ئوتتـۇرا ئاسـىيا الهتكهھ بىرهرىكهتلىرىنىڭ جىددىي ھ

هرىكىتىنىــڭ جانلىنىشــى بىــلهن بېيجىڭنىــڭ بــۇ ھمهملىكهتلىرىــده ئۇيغــۇر 

قىلىشــى  مــۇراجىئهتۆكــۈمهتلىرىگه ھۋه ئوتتــۇرا ئاســىيا  مهســىلىده رۇســىيه

خىتـاي بىـلهن موسـكۋا دىپلومـاتىيه  ئۇيغۇر مهسىلىسـىنىڭ قايتىـدىن. ئىدى

ــــۇزاكىره تېمىســــىغا ئايلىنىشــــى، ھسه ــــاقى ســــوۋېتالر نىســــىده م ئىتتىپ
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 ســۈپىتىده ئوينىلىــپ، رتىاقــيىمىرىلگهنــدىن كېــيىن بىــر مهزگىــل ئويــۇن 

يتىـدىن موسـكۋانىڭ ئالـدىغا هرىكىتـى خىتـاينى قاھجانالندۇرۇلغان ئۇيغۇر 

همكـارلىق ھشـاڭخهي . قىلغانلىقنىڭ ئىسپاتى بولۇپ قالدى كېلىشكه مهجبۇر

 رتىاقــبولغــان بىــر مهزگىــل ئىچىــده ئۇيغــۇر  تهشــكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشــىغىچه

تهرىپىــدىن ئۈنۈملــۈك  ئاقــايېۋالر، كهرىمــوپ، نازاربــايېۋ، يېلتســىن بــورىس

ــدى ــۇرا ئاســىياد. ئوينال  ىكى دىپلوماتىيىلىــك ئۆزگىرىشــلهررۇســىيه ۋه ئوتت

، ئالمۇتـاشۇنىڭدهك ئۇيغۇر مهسىلىسىنىڭ موسكۋا بىلهن بېيجىڭ جۈملىدىن 

هم دۈشـهنبه قاتـارلىقالر بىـلهن بېيجىـڭ ئارىسـىدىكى ھتاشكهنت  بىشكهك،

هققىــده ھئېلىشــى رۇســالردىكى ئۇيغــۇر مهسىلىســى  كېلىشــىملهردىن ئــورۇن

 .ۇنىنى قوزغىدىدولق لىل يۈرگۈزۈشنىڭ يهنه يېڭىھته

هر قانـداق ھهققىده پىكىر يۈرگـۈزگهن ھقىسقىسى، ئۇيغۇر مهسىلىسى 

ياكى سىياسـىي ئانالىزچىسـى ئۇيغـۇر مهسىلىسـىنىڭ يېڭـى  رۇس ئالىمى بىر

ئىكهنلىكىنى تهكىـتلهش بىـلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ  ئهمهس بهلكى، كونا مهسىله

تۈركىسـتان  ئىككـى شـهرقىي ئۆتكهن ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىـدا قۇرغـان

ـــجۇم ـــدىن ھ ـــدىكى-1944ۇرىيىتى جۈملى ـــڭھجۇم يىلى ـــىته ۇرىيهتنى  بىۋاس

ئۈچۈن قۇربـان قىلىـۋېتىلگهنلىكىنى ئېتىـراپ  مهنپهئىتىموسكۋانىڭ دۆلهت 

هم ئۇالرنىــڭ نهزىرىــده مهســىلىنىڭ تــۈگىنى ئىــدى ھبــۇ . قالمىــدى قىلمــاي

 .خاالس

ــارخىپلىرىنى  ــكۋا ئ ــان رۇس تارىخچ 20موس ــق قىلغ ــل تهتقى ــى يى ىس

» مۇناسـىۋهتلىرىخىتاي –سوۋېت  يىللىرىدىكى-1949−1943« بارمىننىڭ

 تۈركىسـتانپارتلىغان شهرقى  يىلى-1944كۆرسىتىلىشىچه،  ناملىق كىتابىدا

ــۇرىيىتى تۈركىســتان ئىنقىالبــى ۋه شــهرقى ــاخىرى ســوۋېت  جۇمھ باشــتىن ئ

ــكهن ــىغا ئېرىش ــڭ قوللىش ــڭ  ئىتتىپاقىنى ــۇر خهلقىنى ــتالىن ئۇيغ ــۇپ، س بول

ۆكـۈمىتى ۋه ھ تۈركىسـتان ازادلىققا بولغان ئۈمىدىدىن پايدىلىنىپ، شهرقىئ

ــدى ــا ئېلىۋالغــان ئى ــۆز كونتروللۇقىغ ــۇرالر. ئارمىيىســىنى ئ ســتالىننىڭ  ئۇيغ

ــۇن  ــاي سىياســىتىدىكى ئوي ــارتىخىت ــۇر  ق ــلهن ئۇيغ ــنىش بى ــگه قىلى خهلقى
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. چىقـاردىتولدۇرغۇسىز كۆڭۈلسىزلىك ئېلىپ كهلدى دېگهندهك يهكۈنلهرنى 

ــۇ يهنه، ــده  ئ ــۆز ئهجىلى ئهخمهتجــان قاســىمى قاتارلىقالرنىــڭ تاســادىپىي ئ

ـــى ـــڭ  ئهمهس، بهلك ـــۇ ماقالىنى ـــىنىدىغانلىقىنى ب ـــۈرۈلگهنلىكىگه ئىش ئۆلت

 .سۆزلهپ ئۆتكهن ئىدى ئهللىپىگهمۇ

ىرىده ئۇيغــۇرالر كهلگۈســىده مۇســتهقىل ھشــه بارنــائۇل سـىبىرىيىنىڭ

ىـــدا مۇنـــازىره ئېلىـــپ بارغـــان رۇس دېـــگهن تېم دۆلهت قۇراالمـــدۇ يـــوق؟

، كـۇزمىنكىن ۋالدىمىـربهرگهن  هققىـده مهلۇمـاتھئالىملىرىنىڭ مۇنازىرىسى 

خۇالســه  بىــر گۇرۇپپــا رۇس ئالىملىرىنىــڭ يهكــۈنلىرىگه ئاساســهن مۇنــداق

-1944ۋه  يىلى-1937 يىلى،-1931ئۇيغۇرالرنىڭ قوزغىالڭلىرى «.چىقاردى

ۇرىيىتى ھـيىـل شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمبىـر قـانچه  .قايتـا يـۈز بهردى يىلى

ئهينـى ۋاقىتتـا سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ  بۇ يېڭـى دۆلهتنىـڭ. مهۋجۇت بولدى

قـېلىش مۇمكىنچىلىكمـۇ  ۇرىيهت بولـۇپھتهركىبىدىكى بىر ئىتتىپاقداش جۇم

دۆلهت تېخـى  كرېمىل ماۋزېدۇڭغا يول قويمىغان بولسا، بهلكى بۇ. بار ئىدى

ــۇپ تۇرھــ ــدىازىرغىچه مهۋجــۇت بول ــوالر ئى ــان ب ــر( .غ ــۇزمىنكىن ۋالدىمى  ك

 »)كهچلىك گېزىتى نوۋوسىبىرسك

ــاقلىق  ــورى، ئات ــىتېتىنىڭ پروفېسس ــكۋا ئۇنىۋېرس ــۇناسموس  خىتايش

 ۋىليـاۋاقىتالردا ئۇيغۇر ئېلىـده خىـزمهت قىلغـان ئـالىم  همده قاچاندۇر بىرھ

ــارس ــكۋادا گېلب ــدى موس ــدىغان  ئهپهن ــزىتلهردىنچىقى ــرى  گې ــا«بى  نوۋاي

سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىـپ،  هققىدىكىھنىڭ مۇخبىرىنىڭ ئۇيغۇرالر »گازهتا

خۇالســه  هققىــده بىــر جــۈمله ســۆز بىــلهنھموســكۋانىڭ ئۇيغــۇر سىياســىتى 

رۇســىيىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا تۇتقــان پوزىتسىيىســى « :چىقىرىــپ مۇنــداق دېــدى

تارىخىمىزدىكى پۈتۈنلهي كۆڭۈلسىز بىـر  پوزىتسىيه، بۇ بىزنىڭ نالرچهۇساتق

ئۇرۇشـۇپ قالماسـلىق  سـتالىن ماۋزېـدۇڭ بىـلهن. ېسـابلىنىدۇھقتا بولۇپ نۇ

قـارار  ۇرىيىتىنى خىتايغـا قوشـۇپ بېرىشـنىھئۈچۈن شهرقىي تۈركىستان جۇم

قىلدى ۋه بۇ يهرده شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونى قۇرۇلـۇپ، كـۆپلىگهن 

ــۇرالردىن ــكىللهنگهن   ئۇيغ ــۇتهش ــۈمهتھ ب ــدى ۆك ــاي قال » .مهۋجــۇت بولم
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بىلهن  گېلبارس پولىتكوۋسكايانىڭ ئاننا نىڭ ئوبزورچىسى»گازهتا نوۋايا«(

 ). بىتىھئۆتكۈزگهن سۆ

ــالىمى  ــامېرىكىلىق رۇس ئ ــورئ ــۆز ماقالىســىده سىنىتكوۋســكىي ۋېكت  ئ

هققىـده مۇنـداق ھۇرىيىتىنىـڭ ئـاخىرقى تهقـدىرى ھجۇم شهرقىي تۈركىستان

ــا  ــنى ئوتتۇرىغ ــۆز قاراش ــدىك ــڭ-40« :قوي ــدا  يىلالرنى ــى يېرىمى ئىككىنچ

تـــۆره ۋه  ئهلىخـــان ۆكۈمىتىنىـــڭ رهئىســـىھقـــوزغىالڭچى ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

هتچىلىرى ھمهسلى ۆكۈمهتنىڭ باشقا ئهزالىرى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كهلگهنھ

نامايـان  تهشهببۇس قىلغان كۆرسهتمىلهرگه قارىمـاي، ئـۆز مۇسـتهقىللىقىنى

 مىنــداڭ ۋه خىتــايهرىكىتــى گوھســتالىننىڭ كېيىنكــى . قىلىشــقا باشــلىدى

اســىل قىلىشــقا ھبهرلىــرى بىــلهن كېلىشــىم ھهرىكىتىنىــڭ رهھكوممۇنىســتالر 

ــــىر ــــهتتى تهس ــــى 1949. كۆرس ــــىمى  يىل ــــان قاس ــــتتا ئهخمهتج ئاۋغۇس

همـده ۋهكىلـلهر ھموسكۋاغا يېتىپ كهلـدى  باشچىلىقىدىكى ۋهكىللهر ئۆمىكى

بهرلهرنىـڭ ھهئۆلتـۈرۈلگهن ر... ئۆمىكىنىڭ بارلىق ئهزالىرى ئېتىپ تاشالندى

ــا دا ــتالىن ۋه ھئورنىغ ــي س ــدۇڭنىڭى ــىملىرىگه ماۋزې ــۇنىدىغان  كېلىش بويس

 كرېمىلنىــڭ يېڭــى تىكلىــگهن ئــادهملىرى ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن ئۇيغــۇرالر

 ۋوكتــــور(» .نامىــــدىن سۆزلىشــــىش ئۈچــــۈن خىتايغــــا يېتىــــپ بــــاردى

خىتـــاي، −ئافغانىســـتاننىڭ قوشـــنىلىرى «ماقالىســـى  سنىتكوۋســـكىينىڭ

 ).غا قارا ڭ »قازاقىستانرۇسىيه ۋه 

ــى  ــۇر مهسىلىس ــىي ھئۇيغ ــان رۇس سىياس ــاله يازغ ــۆپ ماق ــده ك هققى

ــورئانالىزچىســى  ــار ئىگ ــابرۇيلۇقموســكۋادىكى  روتت ــزىتلهردىن ئ ــرى گې  بى

ده يۇقىرىدىكى يهكۈنلهرنى كۈچكه ئىگه قىلىدىغان خۇالسىنى  »خهۋهرلهر«

اكىمىيهتنى ھـــ ماۋزېـــدۇڭاق، بىـــر :«ئـــۇ مۇنـــداق دهيـــدۇ. تهكىتلىـــدى

ــىنى ــى ئىتتىپاقچىس ــل يېڭ ــيىن كرېمى ــدىن كې ــنى  ئىگىلىگهن ــا قىلىش خاپ

 ۆكۈمىتىنى ئۆزىنىڭ تولۇق تهركىبى بىـلهنھشهرقىي تۈركىستان . خالىمىدى

ــۆمىكى بــۇ جايــدىن بېيجىڭغــا ســۆ. چــاقىردى ئالمۇتاغــا ــلهر ئ بهتكه ھۋهكىل

ــرهك ــدى بېرىشــى كې ــايتهختى. ئى ــڭ پ ــراق، خىتاينى ــول بى ــان ي گه كېتىۋاتق
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ادىســىگه ھباشــلىقالر بــار بــۇ ئــايروپىالن  ىيهتتىكىھئۈســتىده يــۇقىرى ســاال

پۈتــۈن › تۈپهيلىــدىن ئهپسۇســلىنارلىق تاســادىپىيلىق‹،دېــمهك .ئۇچرىــدى

شـهرقىي « ،روتتـار ئىگـور( »قـازا قىلـدى رهھبهرلىكـىشهرقىي تۈركىسـتان 

 ).خهۋهرلهر گېزىتى، »تۈركىستاندىكى رۇسالر

پىالن ۋهقهسـىدىن كېـيىن ئـايروموسـكۋانىڭ ئاتـالمىش  روتتـار ئىگور

ال سـوراش ھـ سـۈنئىيدېگهن » ئهپسۇسلىنارلىق ۋهقه«ئۇيغۇرالرغا ئېيتقان 

ئىبارىسىنى بۇ يهرده تهكرارالش ئارقىلىق، بۇ ئايروپىالن ۋهقهسـىنى كىنـايه 

 .ئىشهنمىگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا. قىلىدۇ

قىلىشـقا قاتنىشـىپ، نىلقـا  بهرپـا جۇمھـۇرىيىتىنىىي تۈركىستان شهرق

ــاي ــدا بىرىنچــى پ ــوغلى  تاغلىرى ــاتىخ باتۇرنىــڭ ئ ــان ف ــوقنى ئاتق ــتئ  فهرى

هققىده ئېالن قىلغـان ماقالىسـىده ھ ئۆزىنىڭ تاتارىستاندا دادىسى مۇسلىموپ

ــا،  ــدۇ، ئهمم ــا قويى ــىلىلهرنى ئوتتۇرىغ ــارلىق مهس ــتقىزىق ــلىموپ فهرى  مۇس

 يىلـالردا–50 ك گ ب خـادىمى ئىكهنلىكىنـى، مۇسـلىموپنىڭى فاتىخ دادىس

 پىكـارھقازاقىستانغا چىققاندىن كېيىنمـۇ داۋاملىـق ك گ ب نىـڭ ئۇنىڭغـا تۆ

سۈپىتىده تۇرمۇش پۇلى بهرگهنلىكىنى يوشـۇرماي ئېيـتىش بىـلهن ئۆزىنىـڭ 

تولـۇق ئاساســىي بــارلىقىنى  ھهققىــدههرىكهتلىـرى ھئىنقىالبىــي  دادىسـىنىڭ

ئاۋغۇستتا بارلىق بىرىنچى قول  يىلى-1949: دهيدۇ ئهتتۈرۈپ مۇنداق ئهكس

ئۇ جايدا ئۇالرغـا  همدهھچاقىرتىلدى  بهتكهھىرىگه سۆھئالمۇتا شه رهھبهرلهر

ــق ــاي خهل ــبىگه  ۇرىيىتىنىــڭھجۇم مۇســتهقىللىقتىن ۋاز كېچىــپ، خىت تهركى

ــدى ــى بېرىل ــرىش تهكلىپ ــتان. كى ــهرقىي تۈركىس ــراق، ش ــجۇم بى  ىۇرىيىتھ

 ئۈچــۈن ئــۆيلىرىگه قايتىشــقا يــول تۇرغــانلىقىۋهكىللىــرى بۇنىڭغــا قارشــى 

مهلۇماتالرغا تايانغاندا، ۋهكىللهر ئۆمىكىنىڭ ئهزالىرىنى  رهسمىي. قويۇلمىدى

 فېۋرالدا-14 يىلى-1950 .بولغانمىشئايروپىالن تاغدا ۋهيران  ئېلىپ ماڭغان

بـۇ كېلىشـىمنىڭ بىـر  .تـۈزدىمهخپىي كېلىشىم  ماۋ موسكۋادا ستالىن بىلهن

ــجۇمتۈركىســتان  ماددىســىغا ئاساســهن شــهرقىي ــا سىياســىي  ۇرىيىتىھ دۇني

ئــاپتونوم رايــون ســۈپىتىده  خهرىتىســىدىن يوقــاپ، ئۇنىــڭ تېررىتورىيىســى
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 بهرلىرىنىـڭھره ۇرىيهتھـجۇم. كىردىتهركىبىگه  ۇرىيىتىھجۇمخىتاي خهلق 

ــيىن ۋاڭ  ــىدىن كې ــمانىي يوقىتىلىش ــاۋجىس ــايقوماندان ئېنم ــدىكى خىت  لىقى

ــى  ــهرقىيئارمىيىس ــتان  ش ــجۇمتۈركىس ــىپ  ۇرىيىتىھ ــىگه بېس تېررىتورىيىس

، مۇسـلىموپ فارىـت( »قانـداق قارشـىلىقالرنى قانغـا پـاتۇردى هرھكىرىپ، 

 )تۈركىستاندا شهرقىي−يىراق ۋه يېقىنالر

بهگ  اقھئىسبىر كوچىغا گېنېرال  ىرىدىكىھشه ئوشقىرغىزىستاننىڭ 

بهگنىـڭ يۇرتداشـلىرىنىڭ  اقھئىس همدهھبېرىلگهنلىكىنى  نامىنىڭ مونۇنوپ

تهييارلىغانلىقىنى خهۋهر قىلغان مهركىزىـي  كىتاب هققىدهھمهخسۇس ئۇنىڭ 

-1946−1946«: دېـــيىلگهن ئاســـىيا ئاگېنتلىقىـــدىكى ماقالىـــده مۇنـــداق

( قىرغىـزالر  ۋه )ئوسـمان بـاتۇر( ، قـازاقالر )بـاتۇر غېنى(ئۇيغۇرالر  يىللىرى

 مۇســتهقىل دۆلهت همــدهھ ۋه باشــقىالرنىڭ قــوزغىلىڭى يــۈز بهردى )مونىيېــۋ

كوممۇنىسـتلىرى  مـاۋخىتايـدا  .قۇرۇلـدى جۇمھـۇرىيىتىشهرقىي تۈركىسـتان 

كېـيىن، سىياسـهت قايتىـدىن قـاراپ چىقىلـدى، شـهرقىي  قىلغاندىن غهلىبه

بىـر  مۇسـتهقىلچىلهرنىڭ› تارقالـدى ئۆزلۈكىدىن‹ ۇرىيىتىھجۇمتۈركىستان 

 تهرىپىـدىن )سوۋېت ئىچكى ئىشـالر كـومىتېتى(ن ك ۋ د  بهرلىرىھرهقىسىم 

بىـــلهن جىســـمانىي  دېگهنـــدهك نـــامالر› ۋهقهقـــايغۇلۇق ‹ۋه › ادىســـهھ‹

 »يوقىتىلدى جهھهتتىن

 :ئىســـىملىك رۇس مۇتهخهسسىســـى مۇنـــداق يـــازدى فېـــدور بـــارمىن

 ئـازاد زۇلۇمـدىنئۇيغـۇرالر قـورال كـۈچى بىـلهن خىتاينىـڭ  يىلى،-1944«

دۆلهتچىلىـك كه ئېرىشـىش پۇرسـىتى يهنه بىـر قېـتىم  ، مۇسـتهقىلغاندابول

بىراق بۇ دۆلهتـكه . قۇرۇلدى ۇرىيىتىھجۇم شهرقىي تۈركىستان. بولدىپهيدا 

 بهرلىــرىھره جۇمھـۇرىيهت پـۇت دهسسـهپ تـۇرۇش نېســىپ بولمـاي قالـدى،

ئـۇچراپ قـازا  ادىسىسىگهھسوۋېت ئىتتىپاقىغا سهپهرگه ماڭغاندا ئايروپىالن 

ئاســتىدا  اكىمىيىتىنىــڭھ وممۇنىســتالرخىتاينىــڭ ك ادىســهھبــۇ . قىلــدى

كېلىشىنى قولاليـدىغان كرېمىـل تهرىپىـدىن ئهمهلـگه ئاشـۇرۇلغان  بىرلىككه

، ژۇرنىلـىقىسـىملىرى  ىدهھئاالرۇسىيه  ،بارمىن فېدور. (ېسابالنماقتاھدهپ 
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 )سانى-11نويابىر  يىلى،-2001

ئهتراپلىـق ۋه خېلـى سىسـتېمىلىق پىكىـر  ىـدههققھئۇيغۇر مهسىلىسى 

ــۇرالرنى ــپ، ئۇيغ ــدىكى « قىلى ــارتالش ئالدى ــاپ ــان رۇس » بومب دهپ ئاتىغ

ئهپهنــدى ئۇيغــۇر مهسىلىســىنىڭ ئۆتمۈشــى ۋه  ماينــايېۋ بــورىستارىخچىســى 

 مـۇراجىئهتتارىخقـا  قئاچچىپىكىر يۈرگۈزگهنده يهنىال شۇ  هققىدهھبۈگۈنى 

 :ئهپهنــدى مۇنــداق يازىــدۇ ماينــايېۋ پروفېسســور. قىلمــاي ئــۆتمهي قالمايــدۇ

ـــۇكى، « ـــال ش ـــاھىتالرنىڭمىس ـــتان  ش ـــهرقىي تۈركىس ـــىچه، ش بىلدۈرۈش

ــجۇم ــوۋېت ۇرىيىتىھ ــان  س ــلهن قورالالنغ ــوراللىرى بى ــدهھق ــكۋالىق  هم موس

بــۇ . تهربىــيىلهنگهن ئــارمىيىگه ئىــگه بولغــان تهربىيىلىگــۈچىلهر تهرىپىــدىن

ــان ئۈچــۈن كېرهكلىــك اكىمىيهتھــدۆلهت  ــى  بولغ ــارلىق سىســتېمىالر يهن ب

قىلىشــقا  ، پــۇل ۋه دۆلهت ئورگــانلىرى قاتــارلىقالرنى بهرپــااموژنــابــايراق، ت

قارىماققــا ســتالىن خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ كــۈچىگه . مــۇۋهپپهق بولغــان

، ئهتىمـالىمباغلىمىغانلىقتىنمۇ يـاكى، ئۇنىڭغـا ئىشـهنمىگهنلىكىدىنمۇ  ئۈمىد

ــدىغا جــاڭ ــۆز ئال ــان ئىــدى هكهيشــىگ ئ ــازا قۇرغ ــرال . قارشــى ب ــراق گېنې بى

 مهغلــۇپ بولــۇپ تهيــۋهنگه قېچىــپ كېتىشــكه مهجبــۇر بولــۇپ، لىسســىموس

ــڭ ــى‹ ئۆزىنى ــڭ ئاتىس ــۈن خهلقنى ــىنى  ›پۈت ــق مهنىس ــۆزگهرتتىلى ــاۋ. ئ  م

 قىلىشــنى باشــلىغاندا، موســكۋا ئۈچــۈن مۇســتهقىل ۆكۈمرانلىــقھبېيجىڭــدا 

شـۇنىڭ بىـلهن يـاش ئۇيغـۇر . قالـدىكېـرهك بولمـاي ) ۇرىيهتھـجۇم( غۇلجا

ئهخمهتجان  بىرىھرهئۇنىڭ . تۇغۇلدىقىيىنچىلىقالر  ۆكۈمىتىگهھ دۆلىتىنىڭ

ۋه مهملىكهتنـــى خىتـــاي  اكىمىيهتنىھـــبـــويىچه  قاســـىمى ئـــۆز ئىختىيـــارى

بۇ چاغدا ئـۇنى مىنىسـتىرالر . قىلدى ئاستىغا تاپشۇرۇشنى رهت ۆكۈمرانلىقىھ

. قىلـدىتهكلىـپ  بهتكهھسـۆ رگه بېيجىڭغـاكابىنېتىنىڭ ئهزالىرى بىلهن بىـ

. بېرىشـكه قوشـۇلدى ساددا ئهخمهتجان ئالمۇتا ئارقىلىق خىتاي پـايتهختىگه

 ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ داۋاملىــق مهۋجــۇت ۆكــۈمىتىنىھئهســلىده ئــۇ، ســوۋېت 

زۆرۈرىيىتىگه مـاقۇل كهلتۈرۈشـنى ئۈمىـد قىلغـان، يـاكى  تۇرۇشىنىڭبولۇپ 

ئۇتمـاقچى  هتـتىنھجهۈش ئـارقىلىق ۋاقىـت كېچىكتـۈر بهتنىھسـۆ بولمىسا،
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بىلمهيـدۇ، بىلـگهن  ھېچنهرسـهكىـم  ېچھـ هققىـدهھ بۇ ازىرھ. بولغان ئىدى

مهلـۇم  هممىگهھ. ئالدىرىمايدۇئاشكارىالشقا  دۇنياغا هقىقهتنىھكىشى بولسا، 

كېلىـپ بىـر  ئالمۇتاغـا بهرلىرىھره ۆكۈمىتىھپهقهت شۇكى، ئۇيغۇر  بولغىنى

كــۈنى  ئاۋغۇســت-27 يىلــى،-1949ئۆتكهنــدىن كېــيىن يهنــى  هپــتهھقــانچه 

 قىلغـانلىقى قـازا ادىسىسـىدهھكابىنېتى ئـايروپىالن  قاسىمىنىڭئهخمهتجان 

 ».قىلىندىئېالن 

ـــتان ـــاي مۇناســـىۋهتلىرى −قازاقىس ـــدهھخىت ـــر  هققى ـــۇر پىكى چوڭق

ــۇرالر ــۈزۈپ، ئۇيغ ــىۋهتلىرىدىكى  يۈرگ ــى دۆلهت مۇناس ــىنىڭ ئىكك مهسىلىس

يـول  ايغـائۇيغـۇر مهسىلىسـىده خىت ئىكهنلىكى، قازاقىسـتاننىڭ القاھ ىمھمۇ

ئهپهندى مۇنداق دهپ  خلىيۇپىنقويماسلىقىنى تهۋسىيه قىلغان رۇس ئالىمى 

ــان ئىــدى نىــڭ غهلىبىســىدىن كېــيىن ســتالىن ئۆزىنىــڭ  مــاۋ«: توختالغ

 ئـۆزى تىكلىگهنلهرنىـڭ بىـر قىسـمىنى تۈنۈگۈنكى ئىتتىپاقداشلىرىنى، يهنى

نوم ئوبالســتىنى ئــاپتو قازاقىســتاندا ئۇيغــۇر. قىلــدىقــارار  ›ۋېتىشــنىبېرى‹

ئهمهلــدىن  قــۇرۇش پىالنــى سىياســىي ۋهزىيهتنىــڭ ئۆزگىرىشــى تۈپهيلىــدىن

ـــدى ـــتان . قالدۇرۇۋېتىل ـــهرقىي تۈركىس ـــڭھجۇمش ـــرى ۇرىيىتىنى  رهھبهرلى

 ئـايروپىالن‹بهگ ۋه دهلىلقـان  اقھسـئى گېنېـرالالر همھئهخمهتجان قاسىمى 

ــازا قىلــدى› ســىادىسىھ ــۇالر  تىمــالھئې( ده ق ــدائ ــۈرۈلگهن لۇبىيانكى ). ئۆلت

 هربىـيھئۇنىـڭ › تارقالـدى ئۆزلۈكىدىن‹ ۇرىيىتىھجۇمشهرقىي تۈركىستان 

ســــېلىندى، شــــهرقىي تۈركىســــتان  قىســــىملىرى قايتىــــدىن تهرتىــــپكه،

ــــڭھجۇم ــــاتھ ۇرىيىتىنى ــــاكتىپلىرى ۋه دۆلهت اي ــــان ئ ــــابلىرى  قالغ ئهرب

› تهربىيىلىنىشكهقايتا ‹ۋه › ئۆزگىرىشكه‹الگېرلىرىدا كونسى ماۋچىالرنىڭ

ـــېلىندى ـــۇپىن( »س ـــىي . ن. ۋ خلىي ـــۋى سىياس ـــتاننىڭ جۇغراپىيى قازاقىس

 ) ئالمۇتا. ىئوچېرك

دېــمهك، يۇقىرىــدىكى ئۈزۈنــدىلهر پهقهت رۇس ئاپتورلىرىنىــڭ مهلــۇم 

بايــانلىرى ۋه كــۆز قاراشــلىرى بولــۇپ، شــۇنى تهكىــتلهش  قىســمىنىڭالبىــر 

ــدىكىالزىم ــڭ يۇقىرى ــى، ئۇالرنى ــۈنلىرىنى  ك ــزھيهك ــمه،  هرگى ــر تهرهپلى بى
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ق نــازۇكلۇئىنتــايىن  ئۇالرنىــڭ. بولمايــدۇپاكىتســىز كــۆز قاراشــالر دېيىشــكه 

مهلـۇم  يېڭى مهسىلىنى تهكىتلىشى ئۈچۈن همھتهلهپ قىلىدىغان بۇ تارىخىي 

 قــاتىماللىقھئېيىــپ ئۇچلىرىغــا تايانغــان بولۇشــى  ئىشــهنچلىكئــارخىپالر ۋه 

خىتايـدا ئـۈچ ( ۆكۈمىتىھ تۈركىستانئهخمهتجان قاسىمى ۋه شهرقىي  .يېقىن

رۇس  هققىـدىكىھنىڭ ئاخىرقى تهقدىرى ) دهپ ئاتىلىدۇ ۆكۈمىتىھۋىاليهت 

ــلىرىنىڭ ــاقالش  مۇتهخهسسىس ــا يىغىنچ ــدىكى نۇقتىالرغ ــۈنلىرىنى تۆۋهن يهك

 :نمۇمكى

مهۋجۇت بولغان بـۇ  يىلىغىچه-1949رۇس مۇتهخهسسىسلىرى تاكى  .1

ــاكى ئۇيغــۇر ۆكــۈمىتىھ ۇرىيىتىھــجۇمشــهرقىي تۈركىســتان  ۆكــۈمهتنىھ ، ي

 .دهپ ئاتىمىغان ۆكۈمىتىھۋىاليهت  ئۈچ. دهپ ئاتىغان ۆكۈمىتىھ

دهپ  ۆكـۈمهتھمۇسـتهقىل  ۆكـۈمهتنىھبۇ  مۇتهخهسسىسلىرىرۇس . 2

 .قارىغان

 ۆكــۈمىتىھشــهرقىي تۈركىســتان  يهكــۈنلىرىچهرۇس ئالىملىرىنىــڭ . 3

 .ئىش بىرلىكى ئاساسىدا يوقالغان ماۋزېدۇڭنىڭ ستالىن بىلهن بىۋاسىته

 همكـارلىقنىھ بىلهن بولغان ماۋزېدۇڭئۇالرنىڭ قارىشىچه، ستالىن . 4

 .تۈركىستاننى خىتايغا بېرىۋهتكهن دهپ شهرقىي

ئۇالرنىــڭ نهزىرىــده ئهخمهتجــان قاســىمى مۇســتهقىللىق يولىــدىن . 5

 .يانمىغان ئهرباب

ئۇالرنىڭ چۈشىنىشىچه، ئهخمهتجان قاسىمى قاتـارلىقالر سىياسـىي  .6

ۋه موسـكۋا بارغـان بولـۇپ، ئۇيغـۇر مهسىلىسـىنى  ئالمۇتاغـا بهت ئۈچۈنھسۆ

 .قىلماقچى بولغان هلھئارقىلىق  بهتلىشىشھسۆ ئالدى بىلهن موسكۋا بىلهن

ئارقىلىق موسكۋانى ئۇيغۇرالرنىـڭ  بهتھسۆئهخمهتجان قاتارلىقالر . 7

ئۇنىــڭ ئۈچــۈن  تۇرۇشــىنىڭبولــۇپ مهۋجــۇت بولــۇپ  ســتهقىل گهۋدهمۇ

 .قىلماقچى بولغان پايدىلىق ئىكهنلىكى بىلهن قايىل
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رۇس ئالىملىرىنىڭ چۈشىنىشىچه، ئهخمهتجان قاسـىمى قاتـارلىقالر . 8

تهكلىپلىــرى قوبــۇل قىلمىغــانلىقى ئۈچــۈن ســتالىن تهرىپىــدىن  موســكۋانىڭ

 .ئهمهس ئىشهنچلىك ادىسىسىھ ئايروپىالن. ئۆلتۈرۈلگهن

  

  

  بۆلۈم-3

  
سىياسىي  قاراتقان ئاپتونومىيه رغاسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇرال

  تاكتىكىسى

  

  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونومىيىسى ۋه كۆزلىگهن مهقسىتى

ـــدا ـــدېنتقازاقىســـتان پر يېقىن  ۋاتقانئارخىپخانىســـىدا ســـاقلىنى ېزى

ـــداش ـــتان ئىتتىپاق ـــۇرىيىتى قازاقىس ـــىدهت جۇمھ ـــۇرئ هۋهس ـــاپتونوم  ۇيغ ئ

دوكالتـى  ھهاليىـ پـارچه غا يولالنغان بىـر ۋائائىت موسك ۇرۇشقائوبالستىنى ق

 .ئاشكارىالندى

 ۈنقايسـى كـ ۇپ،بولـ تهييارالنغـان ئايـدا-2 يىلـى-1947 دوكـالت بۇ

دوكـــالت قازاقىســـتان ئىتتىپاقـــداش  هزكـــۇرم ېنىـــق ئهمهس،ئ هنلىكـــىئىك

ـــۇر ـــىنى ىيىتىجۇمھ ـــوم پارتىيىس ـــىك ـــ ڭ بىرىنچ ـــاي ېكرېتارىس  هخمهتوۋش

 هركىزىكومپارتىيىسى م ئىتتىپاقى ۋېتسو ۇب ۇپ،ئىمزاالنغان بول هرىپىدىنت

] 1[. يولالنغــــان ېۋقــــاپاتولىچ. س. خــــادىم ن هســــئۇلم ېتىــــدىكىكومىت

ئــاپتونوم  ۇيغــۇرئ هۋهســىدهقارىغانــدا قازاقىســتان ت هزمۇنىــدىنم دوكالتنىــڭ
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قازاقىسـتان كومپارتىيىسـى قـارار قىلغـان  هنئالدى بىل قۇرۇشنى ئوبالستىنى

ئىتتىپـاقى كومپارتىيىسـى  ۋېتسو ۇپ،بول تۈزگهن اليىھىسىنى ۇنىڭئ ھهمده

 .قىلىنغان هلهپقىلىش ت هسىلىنى ھهلم ۇب ېتىدىنكومىت هركىزىيم

ــا ــىچه،ك دوكالتت ــاقچىق ۆرسىتىلىش ــان ئ ۇرۇلم ــۇربولغ ــاپتونوم  ۇيغ ئ

تالـــدى قورغـــان  ىيىتىنىـــڭجۇمھۇر ئىتتىپاقـــداش قىســـتانئوبالســـتىغا قازا

 ېلهك،چـ ڭئوبالسـتىنى ئالمۇتـا ،ايونلىرىر ۆكتهبىرئ ،ۋپانفىلو ڭئوبالستىنى

، كىرگۈزۈلۈشــى رايــونلىرى ېگهنكــ، نــارىنقول ۇيغــۇر،قــازاق، ئ همگهكچــىئ

هركىــزى م ڭئــاپتونوم ئوبالســتنى) ىهھىرىنشــ هركهني( هھىرىنىشــ ۋپــانفىلو

 ۆتـۈلگهنئ ېيتىـپئ ۇقىرىـداي ۋاقىتتـابىر  هنبىل ۇنىڭش ېكىتىلگهنب قىلىش

جايـدىكى  ۇشـ ھهمـده هتراپىدائ ڭمى 23 ۇرالرنىڭغۇيئ ياشايدىغان جايالردا

 ]2[.ۈشهندۈرۈلگهنقىلىدىغانلىقى چ هشكىلت نى 20% ھالىنىڭئا ۈتۈنپ

 ۇيغۇرالرغــائ ېررىتورىيىســىدىكىت ۆزئــ ڭئىتتىپاقىنىــ ۋېتســو ۇبــ مانــا

ئاشـكارا  ھـازىرغىچه ھهققىـدىكى هسىلىسـىم ھوقۇق بېرىشئاپتونومىيىلىك 

دوكالتىغــا  ھهاليىــ هزكــۇرم ھــۆججىتى بولــۇپ، هســمىير ۇنجىبولغــان تــ

ــىنى ــتان كومپارتىيىس ــ ڭقازاقىس ــى س ــزا ېكرېتارىنىڭ بىرىنچ ــى، قوي ئىم ۇش

ۋادىكى موسـك هنئالـدى بىـل هسىلىسـىنىڭم هئاپتونومىي ۇيغۇرالرنىڭئ هلكىب

 ېـيىنچىقىرىلىـپ، ك ۇرىغـائوتت هرىپىـدىنت ېتىكـومىت هركىزىيم پارتىيهكوم

 ېرىلگهنلىكـى،ب ۈشـۈرۈپقازاقىسـتانغا چ شقانۇراقالئولت ۇيغۇرالر زىچئ ۇنىئ

ــاب ۇقىرىنىــڭي ــائ ۇيرۇقىغ  هســلهپكىد ڭكومپارتىيىســىنى هن قازاقىســتانبىن

 ۈزۈپتــ ھىســىنىاليى قــۇرۇش ئــاپتونوم ئوبالســتىنى ۇيغــۇرئ هزكــۇرم هدهمـدهق

 .ېرهكبولسا ك ۇناسىۋهتلىكم هنچىققانلىقى بىل

ئــاپتونوم  ۇيغــۇرئ ېتىكــومىت هركىزىــيكومپارتىيىســى م قازاقىســتان

 ۋېتسـو ۇنىتوختىلىـپ، ئـ هسىلىسـىدهم ۇرۇشنىڭ زۆرۈرىيىتىئوبالستىنى ق

 .هرھلهيدۇباغالپ ش هنبىل سىياسىتى تاشقى ۋهئىچكى  ڭئىتتىپاقىنى

ئىتتىپـاقى  ۋېتسـو ۈملىـدىناقىسـتان جقاز ۈپىتىدهسـ ۇقتـان بىرىنچى
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 ھۆرمىتىنىئىتتىپاقىغا بولغان  ۋېتسو ئۇيغۇرالرنىڭ سىرتىدىكى ۇنىڭئ ھهم

 هشئارىسىدىكى ئوبرازىنى تىكـل ڭ ئۇيغۇرالرئىتتىپاقىنى ۋېتسو ۇرۇش،ئاش

 ۇيغــۇرئ قىســمىدىكى تاشــقى-ئىچكــىېررىتورىيىســىنىڭ ت ۋېتئــارقىلىق ســو

چىقىـش  ېرىشـتىنب هيپىياتالرغا زهربهقارشى ك ۋېتقاسو ھهمده هتچىلىكىمىلل

ــ ــان بول ــ ۇپ،قىلىنغ ــان ۇب ــداقم ۇقت ــهندۈرۈلگهنچ ۇن  قازاقىســتاندا«: ۈش

ــا ــۇرالرئ ۋاتقانياش ــك  ۇيغ ــي بىرلى ــىدا مىللى ــي م ۋهئارىس ــى مىللى هدهنىيهتن

. قىلغــان هرهققىــيت ۈچلــۈكك ھــايىتىبولغــان ئىنــتىلىش نا راۋاجالندۇرۇشــقا

ئىسـمى  ۇئاشـ ۇالرئـ ۇكى،شـ ھىدىلىكىئاال ۇھىمم ىڭئۇيغۇرلىرىن قازاقىستان

 هتهننىسـب ھالـدانى سـاقلىغان ئاالھىدىلىكلىرى مىللىي ۆزئاتالغان جايالردا ئ

مىللىـي،  هكلىشـ ۇرۇش،ق ئوبالستىنى ئاپتونوم ۇيغۇرئ ۇ،توپلىشىپ ياشايد

ــۇنىم ــتىك ئ هزم ــۇرسوتسىيالىس ــپم ۇيغ ــڭ ئاكتى ــىنىگ هدهنىيىتىنى  ۈللىنىش

 ئورگانلىرىغــا ۋېتســو ۋه هپــارتىي ڭمىللىــي كادىرلىرىنىــ ۇيغــۇرئ. ۇقوزغايــد

ـــىنى، ـــۇرئ كىرىش ـــادىرلىرى  ۇيغ ـــىدىكىك ـــىسىياســـىي خىزم ئارىس  هتلهرن

 هشــۋىقاتالرقارشــى ت ۋېتقاســو هلــدىكىئ هتچ ۋه ھهمــده بىــزده ۇياخشــىاليد

 ھوقۇقلىرىنىڭ ۋهرلىكبارا هڭت ۇيغۇر خهلقىنىڭقىلىدىغان ئ هتخىزم ۈچۈنئ

ــتىلگ ــان  هنلىكىگهكىچىكلى ــڭئ ۋهتايىنىلغ ــۇرچه گېزىتلهرنى چىقىشــتىن  ۇيغ

ــــڭم ۇيغــــۇرئ، توختىتىلىشــــى ــــپېپي هكتهپلىرىنى  ىلىشــــى پاكىــــت قىلى

ــــكمىلل ۇيغــــۇرئ ۆرســــىتىلگهن،ك ــــاتتىق ز ېلېمېنتلىرىغــــائ هتچىلى  هربهق

 ]4[»ېرىدۇب

ئـاپتونوم  ۈچـۈنئ ۇيغـۇرالرئ هۋهسـىدىكىئىتتىپاقى ت ۋېتسو دوكالتتا

ئىلى، تارباغاتاي، ئالتاي  باشالنغان يىلى-1944 بېرىشنىڭۇرۇپ ئوبالست ق

 هنبىــل ھهرىكىتــىمىللىــي ئــازادلىق  رايــونالردىكى باشــقا ھهم ۋىاليهتلىــرى

 ۇيغـۇربولغـان ئ ۇرۇلماقچىق هنلىكى، جۈملىدىنئىك ۇناسىۋهتلىكم ۋاسىتهبى

 هنئىلـى بىـل ڭ مهركىـزىمىللىـي ئـازادلىق ئىنقىالبنىـ ڭئاپتونوم ئوبالستىنى

ۇرۇلمـاقچى قهزكـۇر ئـارقىلىق، م ۆرسىتىشك ېگرىلىنىدىغانلىقىنىچ ۋاسىتهىب

 ۇڭگــوج ھهم »سىياســىتى ڭشــىنجا«ڭ انىۋموســك ڭبولغــان ئوبالســتىنى
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 .هكىتلهنگهنرول ئوينايدىغانلىقى ت مۇھىم سىياسىتىده

ئىمـزا  هخمهتوۋشـاي ېكرېتارىبىرىنچى س ڭكومپارتىيىسىنى قازاقىستان

سـابىق  ۇقتىسـىن ۈچىنچىئـ ۋهئىككىنچى  ڭدوكالتىنى هزكۇر اليىھهقويغان م

 ېگىيىسـىنىئىسترات سىياسـىي ئاسـىيا هينى ۋاقىتتىكىئ ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو

: قىلىنغـان هئىپـاد ۇنـداقم هزكۇر نۇقتام ۇپ،بول هرگهنب ۆرسىتىپك هنروش

 هرهققىيـاتىئىقتىسـادىي ت ڭبولغـان رايوننىـ ۇرۇلمـاقچىئوبالست ق مهزكۇر«

 ۋاقىتتــابىــر  هنبىــل ۇنىڭشــ .ېزلىتىــدۇت ۇنىئــ ۋه ۈنۈملــۈك بولىــدۇئ ۈچــۈنئ

خىتايـــدىكى  ۇيغـــۇر ئوبالســـتىئ هردىكـــى،ي ۇشـــ ۇھىملىقىمـــ ۇنىـــڭب

 هنبهسـى ھېسـابلىنىدىغانم ھهرىكىتىنىـڭمىللىـي ئـازادلىق  ۇسۇلمانالرنىڭم

ــىنجا ــل ڭنىڭش ــونى بى ــى راي ــدۇچ هنئىل ــدىن،ئ. ېگرىلىنى ــۇر ئ ۈچىنچى ۇيغ

ــ ڭدىكىشــىنجا شــىۇرۇلۇق ئوبالســتىنىڭ ــۇرمىليــون ئ ۈچئ ڭ ئاممىســىنى ۇيغ

ــىنى ياخشــى ــىزقوزغىشــى ش ئىنكاس ــڭئ ھهم ۈبھىس ــازادلىق  ۇالرنى ــي ئ مىللى

 ھالـدامايىل بولغـان  هرىجىدهزور د ېخىمۇئىتتىپاقىغا ت. ۋېتسو ھهرىكىتىنى

 .»ۇرىدۇئاكتىپالشت

ــ ۋه ئىككىنچــى ــان ۈچىنچىئ ــ ۋېتســابىق ســو ۇقت ــ ڭئىتتىپاقىنى  ېمهن

 ۇناســىۋهتلىكم ۋاســىتهبى هنبىــل ېرىشــىب يــاردهم ئىلــى ئىنقىالبىغــا ۈچــۈنئ

 ۋهقوللىشـى  ھهرىكىتىنى ئازادلىق مىللىي ۇيغۇرالرنىڭئ ۋانىڭموسك ۇپ،بول

ـــائ ـــارد ۇنىڭغ ـــىب همي ـــ ېرىش ـــتىن ۈپت ـــدا، جهھهت ـــڭ ئالغان  ئۇيغۇرالرنى

ۆلهت د ۇسۇســـىيخ ۆزىنىـــڭئ ۋانىڭموســـك هلكـــى،ب همهسئ مهنپهئىتىـــدىن

 هرقىيشـــ ڭئىتتىپاقىنىـــ ۋېتچىقىـــش قىلىنغـــانلىقى، ســـو مهنپهئىتىـــدىن

 ېلىشتىنئ ېرنىئىنقىالبلىرى قانداق خاراكت هلقخ ۈز بېرىۋاتقاني چېگرالىرىدا

 هنئىدىيىســى بىــل ۈشــمهنلىكئىتتىپاقىغــا د هگهرده ســوۋېتئ هزهرن هتئىــيق

 ۇنىئـ ۋاجالنسـارا ۋهبولسـا  هن پهيدامايىللىق ئىدىيىسى بىل هلكىب همهس،ئ

 ۈچـۈنئ ئىستراتېگىيىسـى سىياسـىي ۋانىڭموسك ۇنىئ ھهتتاقولاليدىغانلىقى 

 ســوۋېت. ۈشــهندۈرىدۇچ قىلىــدىغانلىقىنى ۈمىــدئ ۇرۇشــنىقىلد هتخىــزم

هلـق خ ېـزىلگهنئ هريانىـدائىنقىالبـى ج ئۇيغۇر يىلالردىكى-30 ڭئىتتىپاقىنى
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ــۇرالرنى ــا قارشــى ك ۋېتســو ۋه ئۇيغ ــاتتىكىئىتتىپاقىغ  هخســلهردىنش هيپىي

ــبت ــان هركى ــهرقىي تاپق ــتانت ش ــۇر ۈركىس ــالم جۇمھ ــۈمىتىنى ىيىتىئىس  ھۆك

 هنچىـڭقوللىشـى، م هينىشىسـ ېڭشـ هزگۈچى مىلىتارىستئ هلكىب همهس،ئ

 ھۆكـۈمىتى ېيجىـڭب ېـيىنك ۇستهقىللىق جاكارلىغـان، ئهممـام ۇاللىسىدىنس

 كىنهزلىرىنـى ھانىي،رو موڭغۇل قارشى ۋېتقايارىشىشنى خالىغان، سو هنبىل

جاكارلىغـان  ۆزىنىڭ سـادىقلىقىنىئ ۇسىيىسىگهر ۋېتسو هكسىچه،ئ هس،همئ

 كـۆپلىگهن باشـقا ۋهقوللىغـانلىقى  ۇخباتورنىسـئىدىيىدىكى  ۇنىستىككومم

 .ۇۋۋهتلهيدۇمىسالالر پىكرىمىزنى ق

 هسـىرنىڭئ ۆتكهنئ ڭئىتتىپاقىنى ۋېتئىلى ئىنقىالبى سو ھهقىقهتهن،

ــــدىكى-40 ــــا يىللىرى ــــىي  خىتايغ ــــىي سىياس ــــقى سىياس ــــان تاش قاراتق

ـــل ېگىيىســـىئىسترات ـــ ۇناســـىۋهتلىكم هنبى ـــ ۇپ، موســـكۋابول  ڭئىنقىالبنى

ۇڭگـــــو ج ۆلكىـــــدهقوزغىلىشـــــىدىن تارتىـــــپ تـــــاكى ئاخىرلىشـــــىپ، ئ

 هريانىـدايىـل ج هئـالت هدهرق هتىكلىنىشـىگ ھاكىمىيىتىنىڭ كومپارتىيىسىنىڭ

بولغــان سىياســىي  مهۋجــۇت هريانــداج هزكــۇرم هنبىــل ئوينــاش رول ۇھىممــ

 ھهمــده ھۆكــۈمىتى ۆلكىلىــكئ ۋه گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتىئىلــى  هنــىي ۈچلهركــ

 ۋاسـىتهبى هتىكلىشـىگ ۆز ھـاكىمىيىتىنىئـ ۆلكىـدهئ ڭكومپارتىيىسىنى ۇڭگوج

ــىرت ــهتتك هس ــىرنىڭ ئ-20. ىۆرس ــرىغىچ-50هس ــانيىللى ــارىلىقتىكى  ه بولغ ئ

 مائارىـپ-ۋه مهدهنىـي سىياسىي، ئىجتىمـائىي ئىقتىسـادىي ڭدىيارىنى ۇيغۇرئ

ـــات ـــانلىرىنىج تهرهققىي ـــ ۋېتســـو هري ه دائىرىســـىد هســـىرت ڭئىتتىپاقىنى

  .ئىدى هسمهئ ۇمكىنم ۈشىنىشئايرىپ چ بولۇشتىن

 

 سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىنى قامال قىلغان

ــارىخىي ــاكىتالر بول ت ــۇ،پ ــىي ۇپم ــكارىالنغان ن ېقىنق ــالردا ئاش  هقيىل

ئىلــى  ھۆكــۈمىتىئىتتىپــاقى  ۋېتســو رىيــاللىرى كۆرســهتتىكى،ېئارخىــپ مات

 ھۆكــۈمهتكه ۇرۇلغــانق ھهمــده ئىنقىالبقــا ئىنقىالبــى باشلىنىشــتىن ئىلگىــرىال

 ڭئىتتىپاقىنىـــ ڭدۈرۈش، ســـوۋېتســـى هســـىرىنىت ڭئىتتىپاقىنىـــ ۋېتســـو
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 بولغـــان مـــايىللىقنى ۋېتقاســـو هلقـــتهخ هپ،رايونـــدىكى ئـــوبرازىنى تىكـــل

 ۋهقىرغىزىسـتان ، قازاقىسـتان ۋاموسـك. ئىدى هرگهنب هھمىيهتئ ئاشۇرۇشقا

 هشىللتهشــــك سىياســــىي ھهربىــــي ۆزبېكىســــتان تېررىتورىيىلىرىــــدهئ

 شـهھىرىده ۇتـائالم ۋه هنتتاشـك هنهي دىن سىرتۇيۇشتۇرغانئ تلىرىهپائالىي

 »ېلـىقـازاق ئ«ۋه  » ھهقىقىتـى شهرق«ېلىپ زىيالىيلىرىنى ئىشقا س ۇيغۇرئ

ــارلىق ــالالرنىژ قات ــاي  ۇنىــڭقىلىــپ، ئ هشــرن ۇرن ــى، تارباغات  ۋه باشــقائىل

 ۇســـتهقىللىققام ۇيغـــۇرالرنىئ ۇرنـــالالرداژ ۇبـــ. ]5[ۈزگهنرايونالرغـــا كىرگـــ

 ۆتمۈشـىنىتـارىخىي ئ ھهمـده مهۋجۇت ھالىتى ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ ۈندهيدىغانئ

مىللىي سىياسـىتىنى،  ڭئىتتىپاقىنى ۇنىڭدهك سوۋېتش هتتۈرىدىغانئ هكسئ

 خهلقلىــــرىگه تــــۈركىي ئاســــىيا ۇرائوتتــــ ېرىنــــداشق هنبىــــل ۇيغـــۇرالرئ

ــاپتونومىي ىيهتلىــكجۇمھۇر ــوز ئىشــلىرىنى ۇالرنىــڭئ ېرىــپ،ب ھوقــۇقى هئ  ئ

قىلىـــدىغان  هشـــۋىقت هنزىرىســـىنىم هرهققىيـــاتت ۇرۇۋاتقانزلىرى باشـــقئـــۆ

 مهزكـۇر يىللىرىـدا-1943-1944ۇپ، بولـ ېالن قىلىنغـانئـ ۆپلهپك هرماقالىل

 هزكـۇرم. ئارىسـىغا تارقالغـان زىيالىيلىرى ۇيغۇرئ ۋادىسىدىكىئىلى  ۇرنالالرژ

ئـاپتورلىرى  ھهم ۋه تهھرىرلىرى هشكىللىگۈچىلىرىئاساسلىق ت ۇرنالالرنىڭژ

 ئىنىســـى ۇزىباقىيېفنىـــڭر ۇلالئابـــد هھبىـــرىر ۇيغـــۇرئ ۋېتئاتـــاقلىق ســـو

 ئاتـاقلىق ۋه ،هھىموفر ۇرسۇنت هربابسىياسىي ئ ،ۇزىباقىيېفر ۇمېجىتئابد

 هرشــىدىنتارىخچىســى ئ ۇيغــۇرئاتــاقلىق ئ ھهمــده ھهســهنوپ قــادىر ىرشــائ

 هنكىـرگ هخپىـيئىتتىپاقىـدىن م ۋېتسـو. ]6[ ئىدى باشقىالر ۋه ھىدايهتوف

 ڭئىـدىيىلىرىنى هتچىلىـكمىلل هر ئۇيغۇرالرنىـڭماقالىل ۇرنالالردىكىژ هزكۇرم

ــىگهك ــكب ۈچىيىش ــىرت هلگىلى ــهتكهنك هس ــ ۆرس ــيبول ــنقىالب  ۇپ، مىللى ئى

ــاروفز هســۈمجانم ۇچىلىرىدىنقاتناشــق ــارلىق ھــارىقا ۇرســۇنت ۋه ۇلپىق  قات

بىلىم ئالغانلىقى  ۇنىڭدىنئ ۇپ،ئوق ۇرنالالرنىژ ۇب ۆزلىرىنىڭئ ۋاقىتتا ئهينى

ئاشـــــقانلىقىنى  ېخىمـــــۇت ھېسســـــىياتلىرىنىڭ ڭغا قارشـــــىگومىنـــــدا ۋه

 .ۈشهندۈرىدۇچ

ـــاقى ب ســـوۋېت ـــائالم هنهباشـــقا ي ۇنىڭـــدىنئىتتىپ ـــدائ ۇت  ۋه هتراپى
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 ېــيىنباشـقا جــايالردا ئىلگىـرى ك ۋه ۆل بويىــدائىسســىق كـ ڭقىرغىزىسـتاننى

ــات ــاتىخ ب ــ ۇر،ف ــده هيفۇلاليېۋس ــاقب ھهم ــوپ هگئىسس ــ مۇنون  ڭقاتارلىقالرنى

 ۇرۇلۇپ،ق ئهترهتلهر قوراللىق هخپىيقاتنىشىشى ئاستىدا م ھهمباشالمچىلىقى 

ـــ ېرىلغـــانب ېلىـــپئ هلىـــم تهربىـــيهت ھهربىـــي  قوراللىـــق هزكـــۇرم پ،ۇبول

ــــ ــــ ۇرۇپپىالرنىگ ــــ ڭئىنقىالبنى ــــق ك ــــانچ قوراللى ــــنى  ۈچلىرىتاي قىلىش

 ].7[هلگىلىگهنب

كومپارتىيىسـى  تتىپـاقىئى سوۋېت يىلى-1943 هنهئىتتىپاقى ي سوۋېت

ــڭم ــي كومىتېتىنى ــابســتالىن،  هركىزى ــو، ېرىي ــارلىقالر ئىشــتىراك  ۋمولوت قات

 ه،قـارارى بـويىچ ڭئائىـت يىغىنىنىـ ڭ مهسىلىسىگهشىنجا هخسۇسقىلغان م

 ۇللىرىغاجايلىرىـدىكى كونسـ ۆچهك قاتـارلىقچ ۇلجا،غ ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو

 هيپىيـاتالرنىك ڭغا قارشـىداگومىنـ ۋه هيشىسـ ېڭشـئارىسىدىكى  ۇيغۇرالرئ

 .ئىدى ېرىلگهنب ۋهزىپىسى هشكىللهشت ھهم ۆزىتىشك

 ڭئىتتىپاقىنىــ ۋېتســو هكلىپــىت ۇرۇشقــ تهشــكىالتىنى »ئــازادلىق«

ــدىكىغ ــ ۇلجى ــارلىقالر ت داباشــىنۇلى كونس ــدىنقات ــدانغام هرىپى ــان  هي چىقق

رىم ۇكېبـاي، ئابـد ھجانسـالى، مهخسـۇم ۇرهۋۇپئابد ۆره،ت هلىخانئ ۇپ،بول

ئـــازادلىق  كىشـــىلهرنىڭ قاتـــارلىق ھاجىســـابىر هھىمجـــانر ،ۋئابباســـو

ۇرخانىســـىنىڭ دوخت ۋېتســـو ۇلجىـــدىكىغ ۇيۇشتۇرۇشـــىدائ هشـــكىالتىنىت

جاپپـار  ھـاكىمخـادىمى  ۋېـدكائىتتىپاقى راز ۋېتسو همهلىيهتتهئ دوختۇرى،

ــــار ــــر ن هنهيۋه  ۇلالبېكوۋي ــــوالت ئىســــىملىك ئ هپهربى كىشــــى  ۆزبېــــكپ

 .]8[رول ئوينىغان  ۋاسىتىچىلىك

ــى ــونترول  ۋه ئىل ــى ك ــدىكى ئىنقىالبن ــلىنىش ئالدى ــدا باش تارباغاتاي

 ۇلجــاغ ۋهنىلقــا  ۈچــۈنئ ۇلغــايتىشئ ۋه ۇنى تهشــكىللهشئــ ھهمــدهقىلىــش 

 هلـــقئىچكـــى ئىشـــالر خ ۋېت ئىتتىپـــاقىئىلگىـــرىال ســـو ڭلىرىـــدىنقوزغىال

 هھىرىشـ هرىپىـدىن ئالمۇتـات) ك گ ب ېيىنكـىد، ك ۋن ك ( ىكومىسسارىيات

 ڭ مهزكـۇرد نى ۋن ك . نۇرۇلغاق ۇرۇپپىسىگ ھهرىكهت ھىدهقورغاستا ئاال ۋه

 هتدىيارىـدا پائـالىي ۇيغۇرئ هنۇبىيج ۋهخادىملىرى شىمالىي  ۇرۇپپىسىنىڭگ
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 ۈچئاساسلىق پائـالىيىتى ئـ ۇرۇپپىنىڭگ هزكۇرم ېكىنل ۇپ،بول ېلىپ بارغانئ

ــاليهت ــاندائىرىســىگ ۋى ــدى  ه تارقالغ ــۇرئ. ]9[ئى ــدىكى ســو ۇيغ  ۋېتدىيارى

 ۇپبولـ ېگنـاروۋئ مـايور ېنېـرالگ ۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقىگ ھهرىكهت ھىدهئاال

قىلىـپال قالماسـتىن  مهسـلىھهتچىلىكۆرىگه ت هلىخانئ ېيىنك همئاد ۇ، ب]10[

 رهھبىـرىبـاش  ۇرلـۇق ئۆينىـڭنوم-2ۋه -1 ۇلجىدىكىغ هرهپتىنبىر ت هلكىب

 ھۆكـۈمىتىگه ھهربىـي ۋهلىق ۋاقىت ىيىتىجۇمھۇر ۈركىستانت هرقىيش. بولغان

ــىي  ــنسىياس ــلىھهتچىلىك جهھهتلهردى ــدىغان مهس ــۇق نوم-2ۋه -1 قىلى ۇرل

 ۇپ،قىلىـش بولـ ۋېـدكاراز ىيهتنىبىـرى جۇمھـۇر ىنىـڭۋهزىپىلىر ئۆيلهرنىڭ

 ۈتــۈنقارىتىلغــان پ ىيىتىگهجۇمھــۇر هرقىي تۈركىســتانشــ ېگنــاروۋئ ېنېــرالگ

ئىنقىالبچىلىرىغـا  ۇيغـۇرتـا ئهينـى ۋاقىتئ. ئىـدى هسئۇلئىشلىرىغا م ۋېدكاراز

 هتـكهنك ئارىلىشـىپ زىـچ هنبىـل ۇالرئـ ۇشـتۇرۇپ،تون هپتاتار د ۆزلىرىنىئ

ـــكپودپولكو ـــدىكىئ ۋنى ـــو ۇنۋانى ـــدچىكلىرىراز ۋېتس ـــلىرىجاس( ۋې  )ۇس

 گابىـــتئىســـمى  هســـلىئ( همهدوفم ئېلـــىمىللىتىـــدىن بولغـــان  باشـــقۇرت

 ۇختـاقىرغىز تىللىرىنـى پ ۇيغۇر،ئ هرلىكي ۇغۇلۇپت قىرغىزىستاندا ،)ۇزىپوۋم

ئىســـمى  ۇيغـــۇرچهئ(  ۋانـــوۋئى ئىۋانـــوۋىچ ۋانئىـــ ۇســـالردىنر ۆگهنگهنئـــ

ــرپ ۋه) هندهرئىســك ــر ئىســمى ۇيغــۇرچهئ(  ۋىنســا ۋانــوۋىچئى ېت ــ زاكى  )ۆرهت

 يىلـــالردا-1933-1937ۋېـــدچىكالر راز ڭلىـــقدا هڭكىشـــى ئ ۈچقاتـــارلىق ئـــ

 ]11[. بارغان ئىدى ېلىپئ هتپائالىي ۋىاليهتلهرده هنۇبىيج

مىللىــي ئىنقىالبنــى  هرهپــتىنئىتتىپــاقى بىــر ت ۋېتســو ئومــۇمهن،

ــل ــ هنقوللىغــان بى ــ ۇنىئ ــالتول ــارلىق چــارىل ۈچــۈنقىلىــش ئ ۇق قام  هرنىب

ئىتتىپــاقى  ۇرۇشــتا ســوۋېتئاش همهلــگهئىشــنى ئ ۇبــ ۇپ،قولالنغــان بولــ

 .قىلغان هتخىزم ۈنۈملۈكئ ۋېدكىسىراز

-9 يىلى-1945 ۈپىتىدهس هتىجىسىن ۋېدكىسىنىڭراز ۋېتسو ۇش ئهنه

قـول ئاسـتىدىكى  ۇفاڭنىڭب ما ېنېرالگ ۇڭگانت گومىنداڭ گهنسۇدىكى ئايدا

 كورپۇسنى اتلىقئ-5هشكىللهنگهن ت مۇسۇلمانالردىن تارلىقساال قا ۇڭگان،ت

 هلگهنـده،ك ۆتكهپيـ ڭغاشـىنجا ۇرۇش ئۈچـۈنتاقابىـل تـ همىللىي ئـارمىيىگ
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 ۇفاڭغـاماب ېنېـرالگ ۆرهتـ هلىخـانئ هئىسىر ىيىتىجۇمھۇر ۈركىستانت هرقىيش

 بىرلىشىشـــى هكســـىچهقىلماســـلىقى، ئ ۇرۇشئـــ ۆزئـــارائ مۇســـۇلمانالرنىڭ«

ــىك ــده ېرهكلىك ــا ھهم ــاڭنىب م ــۇلمانالرنىڭم ۇف ــۋارى ۇس ــش بۈزرۈك » قىلى

 ۈشـكهنقولىغـا چ ۋېدكىسىنىڭراز ۋېتسو ېتىخ يېزىلغان ھهققىده تهكلىپى

 ۈركچىلىـكت ۈرۈمچىـدىكىئ ۆرىنىـڭت ئهلىخـانهنه باشـقا ي ۇنىڭدىنئ .ئىدى

 ۈسـۈپيهيسـا ، ئبـايقوزى هبىرىگهسـ هسـۇدم. د ر هنسـۇپ،م ېقىمىغـاپىكىر ئ

يازغـان گه  »هپهنـدىئ ۈچئـ«قاتارلىق  ۇغرائىمىن ب ۇھهممهدم ۋه ېكىنئالىپت

 ۆرىنىـڭت هلىخـانئ هنهي ۇنىڭدهكش ]12[ېتىمۇ خ ھهققىدىكى» بىرلىشىش«

قايتمـاي،  ۇدىنئاقسـ ۇنغاباشلىقى سوپاخ ۇنالرنىڭقوش ئهۋهتىلگهن ۇغائاقس

ئاتالغــان  دهپ »دوم-2«ېتىمــۇخ هخپىــيم ېڭىــيىش ھهققىــدىكىك هنۇبقــاج

 ېـرىلگهنيـولالپ ب ۋاغاموسـك ۈشۈپ،قولىغا چ ڭئورگىنىنى ۋېدكاراز ۋېتسو

 ].13[ ئىدى

ــارىخىي ــاكىتالر بول ت ــۇ،پ ــىي ۇپم ــكارىالنغان ن ېقىنق ــالردا ئاش  هقيىل

ـــپ مات ـــهتتىكى،ئارخى ـــاللىرى كۆرس ـــك ېرىي ـــ ۋاموس ـــتانت هرقىيش  ۈركىس

ــل ۆلهتقانــداق د ھهر ئىتتىپاقىــدىن باشــقا ۋېتســو ىيىتىنىــڭجۇمھۇر  هنبى

 ۆلهت كۈچلىرىنىـڭباشـقا د هدائىرىسـىگ ىيهتجۇمھۇر ھهمدهىلىشىنى ق هئاالق

 رهھبهرلىرىنىـڭ ىيهتجۇمھـۇر ھهتتـا ۇپ،بولـ هكلىـگهنكىرىشىنى قاتتىق چ

 ېـنىقالشئ ۇسـىنىئورنىتىش ئارز هقئاال هنبىل ۈچلهرك ھهمده ۆلهتلهرد باشقا

ــ ۋه ــال ۇنىئ ــدكاراز هخســۇسم ۈچــۈنئ قىلىــش قام خــادىملىرىنى ئىشــقا  ۋې

  .سالغان

ـــدا ـــۆيلهرنوم-2ۋه -1قىلىنغـــان  هســـىست غۇلجى ـــۇق ئ  هرقىيشـــ ۇرل

 جهھهتـتىن سىياسىي ھهربىي ھۆكۈمىتىگه ىيىتى ۋاقىتلىقجۇمھۇر ۈركىستانت

-ئىچكـى ھاكىمىيهتنىـڭ هزكـۇركى، مبهل قىلىپال قالماستىن مهسلىھهتچىلىك

 ڭخىتـاي گومىنـدا ھهمـدههيپىيـاتالرنى قارشى ك ۋېتقاسو هھۋالىنى،تاشقى ئ

 ۈرۈمچىـــدىكى ئامېرىكـــا،ئ ۇنىڭدهكشـــ ۇرمىچىلىقلىرىئاغـــد ھۆكۈمىتىنىـــڭ

ڭىپ سى ۋىاليهتكه ۈچئازاد ئ ۇلخانىلىرىنىڭكونس ۆلهتلهرقاتارلىق د هنگلىيهئ

410



 
 

جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرشاھمات تاختىسىدىكى قىسم چوڭ  

. بارغـان ېلىـپئ هتلىرىنىخىزم ېلىشئال دىنى ئ ڭتوپلىشىنى ۇچۇرئ كىرىپ،

 ،مهسلىھهتچىسىئىتتىپاقى  ۋېتسو مىنىستىرلىقىدىكى ئىشالر ئىچكى ۇنىڭغاب

 ۋېتقاسـو ۇپ،بولغـان بولـ هسئۇلم همهدوۋم ئېلى باشلىقى سىياسىي باشقارما

 هرالكىشـىل هرلىـكي هيپىيـاتتىكىك ۋه نـارازىلىقئىلى ئىنقىالبىغـا قارشـى  ۋه

 هۋهتىلـگهنئ ۋېت ئىتتىپاقىـدىنسو ھهتتابولماستى  االنغانجاز هكشۈرۈلۈپت

 ئـــۇالر قىلىنىـــپ، ۋېـــدكاراز هھۋالىمـــۇئ ئهربابالرنىـــڭ سىياســـىي ھهربىـــي

 دوم-2: هسـىلهنم. يولالنغـان ۋاموسـك ھهمـده ۇرغۇزۇلغـانت ېلود ۈستىدىنئ

بىـر  يهنه ڭدومنىـ-2قـول ئاسـتىدىكى  ۆزىنىڭئ ،ېگناروۋئ گېنېرال باشلىقى

 ھهققىـده ۇرۇنغـانلىقىئ ۆلتۈرۈۋېلىشقائ ۆزىنىئ الڭفاننىڭېنېرال گ هسئۇلى،م

ئىتتىپاقىــدىن  ۋېتســو هنهباشــقا ي ئۇنىڭــدىن .دوكــالت يوللىغــان ۋاغاموسـك

 هيدهخمهتسـ ،ۋناسـىرو ېرالردىن مىرزىگـۈلئوفىتسـ ھهربىي ۇيغۇرئ هلگهنك

ـــ ـــ ۆمهروۋئ ـــ ڭقاتارلىقالرنى ـــتىگ ۆزئ ـــانلىقى همىللى ـــادىق بولغ ـــيم س  هخپى

 ].14[ ۈلگهنهكشۈرت

 ىنىــڭىيىتجۇمھۇر ۈركىســتانت هرقىيئىتتىپــاقى شــ ۋېتســو ئومــۇمهن،

ــاكى ۆلهتلىــرىد هربغ ــل ۆلهتلىــرىد ۇســۇلمانم ۋه ي ــاالق هنبى قىلىشــى،  هئ

 ۈچنىـڭقانـداق بىـر ك ھهر خالىمىغان ئىتتىپاقى ۋېتئىشلىرىغا سو ۇالرنىڭئ

ــزئارىلىشىشــىنى  ــايتتى ھهرگى ــده خالىم ــ ھهم ــلهنئ ــرا چ ۆزى بى  ڭشــىنجاېگ

 ېلېمېنتالرنىڭ ئهۋجـىئ ۋه هيپىياتالرئىتتىپاقىغا قارشى ك ۋېتسو ۆلكىسىدهئ

 .خالىمايتتى ۇشىنىبول مهۋجۇت ھهم ېلىشىئ

 بىرلىشـىپ، هنبىـل هنگلىـيهئ ۋه ېرىكـائام ھۆكۈمىتىنىـڭ هيشىك جاڭ

 ېرىكـائام ېنىـداي ۇغىسىبوس ىيهتلىرىنىڭجۇمھۇر ئىتتىپاقداش ئاسىيا ۇرائوتت

 هپد هھدىتت هتهننىسب ۆزىگهئ ۋاموسك هيدا قىلىشىنىسىرىنى پئهنگلىيه ته

ئىلـى ئىنقىالبىنـى قوزغـاش  ۋېت ئىتتىپاقىنىڭ، سوۇڭاش. ئىدى ۈشهنگهنچ

ــائ ۋه ــارد ۇنىڭغ ــىمۇب همي ــر ت ېرىش ــتىنبى ــى هرهپ ــهينىڭڭ ش ــو شىس  ۋېتس

 هركىزىـي ھۆكـۈمىتىگهخىتـاي م ۋاسـىتهبى ۆلكىنىئ ۇپ،ئور ۈزئىتتىپاقىدىن ي

ــى ۇندۇرۇبويس  ڭنىڭگومىنــدا هنئىگىلىــگ ھــاكىمىيىتىنى ۆلكهئــ ھهمــدهش
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ــاۋېت ســو ــ ئىتتىپاقىغ ــۈزگهنلىكىي هتقارشــى سىياس ــر  هنهبولســا، ي ۈرگ بى

 هنگلىـيهئ ۋه ېرىكائام ۈرۈمچىدهئ ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي يىلى-1943 هرهپتىنت

 ۋېتقاســو ۇنىــڭئ ۇنىڭدهكشــ ۇخســهت قىلىشــىر ۇرۇشــقاق ۇلخانىلىرىكونســ

سىياسـىي –ھهربىـي رايونـدا ئهنگىلىيىنىـڭ هنبىـل ېرىكـامئا ۇرۇپ،قارشى ت

 كهيشـىڭ جـا. رول ئوينىغان ئىدى ۇھىمم ۇشىيول قوي هشكهتىكل هسىرىنىت

 ۋېتســو ېــيىنك ئۆرۈشــىدىن ۈزيــ ۋېتتىنســو هينىڭشىســ ېڭشــ ھۆكــۈمىتى

قايتىــدىن  هســىرىنىكىرىــپ، ئــوز ت ڭىپســى هنهرايونغــا ي ڭ بــۇئىتتىپاقىنىــ

رايونغـا  ئهنگىلىيىنـى هنبىـل ئامېرىكـا«ه ىتىدهقسـم ۇشتوسـ ۋېلىشنىتىكلى

 ئامېرىكـا«ھۆكـۈمىتى  ، خىتـاي»تاكتىكىسـى قولالنغـان ۈزۈشباشالپ كىرگ

 هســـىرىنىت ڭئىتتىپاقىنىـــ ۋېتپوزىتسىيىســـى ســـو ئهنگىلىيىنىـــڭ هنبىـــل

-3 يىلى-1944قارىغان بولغاچقا  دهپ »رول ئوينايتتى ۇچلۇقئاچق ۇشتاتوس

ــــايروپىالنلىرى قــــازاق  ۋېتســــو رايونىــــدا ئالتــــاي ئايــــدا ئىتتىپــــاقى ئ

بومباردىمـان  ۇنلىرىنىقوشـ هلـگهن خىتـايك ۇرۇشـقاباست ڭچىلىرىنىقوزغىال

 هرزئ ۇزۋېلتقـار ېزىدېنتىپرېرىكا ئام ۈستىدىنستالىن ئ هيشىك ڭقىلغاندا جا

 هلكـى، سـوۋېتبولماسـتىن ب ۋهقهكىچىـك  هرلىـكي بۇنىڭ«ھهمده قىلغان 

قىسمى  ۇھىمم ڭقاراتقان سىياسىتىنى هرققهيىراق ش ۆۋهتتىكىن ڭئىتتىپاقىنى

 ۋه جىـڭ ئايـدا-9 يىلـى-1945 ھهتتا،] 15[ۈشهندۈرگهن چ نى»كىهنلىئىك

 ۈركىسـتانت هرقىيئىتتىپاقى ئايروپىالنلىرى ش ۋېتسو مهيدانىدا هڭج ۇشىخ

 ۇداپىئهمـــ ڭماسلىشـــىپ، گومىنـــدا ڭ  ھۇجۇملىرىغـــامىللىـــي ئارمىيىســـىنى

 هبـويىچ هپلهرسـ ۈتـۈنپ ئـارمىيه لىنىيىلىرىنى بومباردىمان قىلىـپ، مىللىـي

 هيشـىك هندىمۇ، جـاڭقىلىپ، ئالغا ئىلگىرىلىگ ۋهيران ۇنلىرىنىخىتاي قوش

ېرىكـــا ئام ۋه هرلـــىخ هلچىســـىبـــاش ئ ۇرۇشـــلۇقخىتايـــدا ت ېرىكىنىـــڭئام

 هنبىـــل ۋهدمهنبـــاش قومانـــدانى  ۇرۇشـــلۇقخىتايـــدا ت ئارمىيىســـىنىڭ

قاتـارلىق  ۇشىخ ۋه ڭجى هۋهتىپ،ئ ۋهكىل ۇالردىن مهخسۇسئاالقىلىشىپ، ئ

 هكشــۈرۈشقاتناشــقانلىقىنى ت ۋېت ئىتتىپاقىنىــڭســو ۇرۇشــقاكى ئجــايالردى

 ېغىـدات بهيتىـك يىلـى-1947ھهتتـا، . ]16[ قىلغـان هلهپت ېرىشـنىب ېلىپئ

 هرگهنـدهب ۇنۇش يۈزخىتاي ئارمىيىسى ئارىسىدا توق هنبىل ڭغۇلىيهتاشقى مو
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ـــاي ت ـــو هرهپخىت ـــ ۋېتس ـــ ڭئىتتىپاقىنى ـــان  ڭئايروپىالنلىرىنى بومباردىم

ئائىـت  ۋهقهسـىگه هيتىـكب ېرىـپ،ب هلۇمـاتم ېرىكىغائام ھهققىده قىلغانلىق

ــالالرنىمات ــانئام ېرىي ــا يوللىغ ــ ېرىكىغ ــائام ۇنىڭدهكش ــ ېرىك  ۋه ۇخبىرلىرىم

شــارائىت  هكشۈرۈشــىگهت ېغىغــا بېرىــپت هيتىــكبخــادىملىرىنى  هدىپلومــاتىي

 هلقئـاراداخ ا ئـارقىلىقېرىكـئام ھۆكـۈمىتى ڭگومىنـدا]. 17[هرگهن يارىتىپ ب

 هقسـىتىگه يهتمهكچـىقىلىـش م هيـداپ بېسـىم هتهنئىتتىپاقىغا نىسب ۋېتسو

-1946 پاكىسـتون ۇلىكونسـ ېرىكـائام ۈرۈمچىـدىكىئ هۋهبتىنس ۇش. بولغان

 ۋېتسـو ۇپمـۇبول ئهھـۋال همهلىيئ هردىكىي ۇقىلىپ، ئ هتزىيار ئىلىنى يىلى

ـــ ـــ ڭئىتتىپاقىنى ـــتانش ـــا ك هرقىي تۈركىس ـــهتكهنئىنقىالبىغ ـــىرىت ۆرس  هس

ــدىنج ــ هردهپ ۈملى ــىدا ت ــانلىقىنى  زادى ۇرۇپئارقىس ــك رول ئوينىغ قانچىلى

ــ ــدى ۆزهتكهنك ــداڭ«. ئى ــل گومىن ــڭئام هنبى ــىئىــش  ېرىكىلىقالرنى  بىرلىك

 بىـر ېپىغائاسىيا ئارقا سـ ۇرائوتت ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو ۇالرنىڭئ همهلىيهتتهئ

 ].18[» ئىدى هتئىباردىن ېلىشىس هنجهرخ ېتىملىقق

 ۇرۇشـىدىكىفاشـىزمغا قارشـى ئ ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو هيشىنىڭك جاڭ

 ئهنگىلىيىنــى هنبىــل ېرىكــائام ھېســابلىنىدىغان ھهم رهقىبــىئىتتىپاقدىشــى 

قازانغـان  هتىجىـدهن ھهقىـقهتهن تاكتىكىسـى كىرىش ېلىپدىيارىغا ئ ۇيغۇرئ

ـــ ـــڭئ ۇپ،بول ـــارد ۆزىنى ـــا ي ـــى ئىنقىالبىغ ـــىگهم بهرئىل ـــاراخ هنلىكىن  هلقئ

 ۈرۈمچى بوسۇغىســىداســتالىن مىللىــي ئــارمىيىنى ئــ ۇرغانيوشــ همئىيهتــتىنج

ۋېت بىرى ستالىن خىتاينى سو هۋهبلهرنىڭس ۇنىڭدىكىب. توختىتىپ قويدى

ــاقى قىلىــپ، يالتــا يىغىنىــدا  هجبــۇرم ۈزۈشــكهت هرتنامهشــ هنبىــل ئىتتىپ

ــىتىگهب ــگهن مهقس ــتىشي هلگىلهن ــل ې ــى هنبى ــى ئارمىيىس ــئىل  ۈرۈمچىگهنى ئ

 ۇللىرىنىڭئىنگلىــز كونســ ۋه ېرىكــائام ۇ يهردىكــىئــ هنبىــل ۈزمهســلىككىرگ

 هملىرىنىيـارد ھهربىـي ه كۆرسـهتكهنمىللىي ئـارمىيىگ ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو

ــپ،بىلى ــگ هقن ۋېلى ــا ئى ــىنىڭبول هپاكىتق ــدى ۇش ــدىنى ئال ــى .ئال  ،قىسقىس

ــل ېرىكــائام ــدا دىپلوماتىــك ج ئهنگىلىيىنىــڭ هنبى  مهۋجــۇتتــتىن هھهرايون

 ۇشبولـ ۇتوسـالغ ڭچو ھهرىكهتلىرىگه ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو ۇپ تۇرۇشىبول
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   .رولىنى ئوينىدى

ئىتتىپـاقى،  ۋېتسـو ۈركىستانت شهرقىي يىللىرىدا-40هسىرنىڭ ئ-20

 ڭچـو هتخىتايـدىن ئىبـار ھهم هبرىتـانىي ۇلۇغئ ۋه شتاتلىرى قوشما ېرىكائام

تاختىسـىغا ئايالنغـان  ھماتشـا ئوينايـدىغان» ۇنئويـ ڭچـو«ۆلهتلهرنىڭ د

 ۋه ۇچراشـتىئ ۆلهتنىـڭ مهنپهئهتلىـرىد ڭچـو ۆتت هزكۇرم هردهي ۇب ۇپ،بول

 ۈســتۈنلۈكنى ئىگىــلهپئىتتىپــاقى باشــتىن ئــاخىرى ئ ۋېتســو ۇنۇشــۇپ،توق

 .هلدىك

 هيـدانبىـر م نىڭ »نۇئوي ڭچو« ۇئاش ۇئىلى ئىنقىالبىم همهلىيهتته،ئ

خىتايغا قاراتقان  ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسو ھالدا بىۋاسىته ۇب ۇپ،بول ۆرۈنۈشىك

قالماسـتىن  ۇپبولـ ۇناسـىۋهتلىكم ېگىيىسـى بىـلهنتاشقى سىياسىي ئىسترات

تاقابىـل  ئىستراتېگىيىسـىگه ئاسـىيا ڭبرىتانىيىنىـ ۇلۇغئ ېرىكا،ئام ۇب هلكىب

ئارقـا  ڭ ئـاجىزئىتتىپاقىنىـ ۋېتسـو ۈچلىرىنىـڭك هربغ هزكۇرم ھهم ۇرۇشت

 ھهمـــدهرايـــونلىرى  هئاســـىيا، ســـىبىرىي ۇراوتتـــئ ھېســـابلىنىدىغان ېپىســـ

قــوغالپ  ۇنىئــ ۋه ۆرۈشكــ ۇداپىئهكىرىشــىدىن مــ ڭغــۇلىيىگه ســىڭىپمو

ــ ســوۋېت .قىالتتــى هقســهتچىقىرىشــنى م خىتــاي  ه،قارىشــىچ ڭئىتتىپاقىنى

 ۋېتقاســو ۇپ، خىتاينىــڭئىتتىپاقدىشــى بولــ ئهنگىلىيىنىــڭ هنبىــل ېرىكــائام

 شۇڭا،. باغلىنىشلىق ئىدى هنانى بىلهيدم ېرىكىنىڭقارشى پوزىتسىيىسى ئام

 ۇتۇپ،دائىرىسى ئاستىدا ت هسىرت ۆزباشتىن ئاخىرى ئ ۆلكىسىنىئ ڭشىنجا ۇئ

چـار  هيلـىم ۇسـىيهر ھهمدهكىرىشىنى توستى  ۆلهتنىڭد ۈچىنچىئ ۇ رايونغاب

-يــاڭ يىلالردىكـى-30-20هسـىرنىڭ ئ-20يـاكى ۇن ۋهبولسـهۋرى د ھپادىشـا

ــارلىق ىڭشــ-جىــن ــاي  قات ــ هۋرىد مىلىتارىســتلىرى خىت ، باشــتىن ۇنبولس

 ۆلهتلىــكد ۈچكه ئىــگهكــ هســىرت ۈســتۈنئ هڭرايونــدىكى ئ ۇئــاخىرى بــ

 ۋا ئىلى، موسكهلگهندىمۇك دهۋرىگه يىلالر-40. هلدىساقالپ ك ھىيىتىنىساال

 خىتــاي ۆلكىـدهقوزغىلىشـىدىن تارتىـپ تــاكى ئاخىرلىشـىپ، ئ ڭئىنقىالبىنىـ

 هريانىـدايىـل ج هئـالت هدهرق هتىكلىنىشـىگ ڭيىتىنىھاكىمى كومپارتىيىسىنىڭ

 ].19[ ئوينىدى رول ۇھىمم
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 ھهرىكهتلىرىنىڭئازادلىق  ۇيغۇرالرنىڭئىتتىپاقى ئ ۋېتسو، ىقىسقىس

قىلىشــىنى  ۇلقوبــ هســىرىنىت ئهنگىلىيىنىــڭ ۋه ۇپمــۇ ئامېرىكــابول هربنىــڭغ

 هدممۇھهمـ ۋه ېكىنئـالىپت ۈسۈپي ، ئهيساهبىرىس هسۇدم ۇپ،خالىمىغان بول

ـــ ۇغرائىمىـــن بـــ بارغـــان  ۈرۈمچىـــده ئېلىـــپئ هپهنـــدىنىڭئ ۇچقاتـــارلىق ئ

ۇنىڭدهك شـ هشـۋىقاتلىرىقارشى ت ۋېتقاسو ۇالرنىڭئ ۇپمۇبول هتلىرى،پائالىي

 ۇللىرىكونس ېرىكائام ۈرۈمچىدىكىئ هھهتتهجدىپلوماتىيىلىك  هنهي ئۇالرنىڭ

 ۇللىرىنىڭكونسـ ېرىكـائام ۆۋىتىـدهن ۆزئـ هنهي مۇناسـىۋهتلىرى بولغان هنبىل

ئىتتىپـاقىنى قـاتتىق بىئـارام  ۋېتسـو مۇناسىۋهتلىرى بولغان هنئوسمان بىل

 همهلىيهتـتهئ هيىنلىنىشـىمۇت ۆلكه رهئىسـلىكىگهئ هبىرىنىڭس هسئۇدم. قىلدى

 هيپىيــاتتىكىك قارشــى ئىتتىپاقىغــا ۋېتســو هرهپــتىنبىــر ت هيشــىنىڭك ڭجــا

 هربه بېـرىشز ارلىرىغاهپـدهرقولالش ئارقىلىق، ئىلـى ت رهھبهرلىرىنى ۇيغۇرئ

تاكتىكىسـىدىن  ېـرىشب هربهئىتتىپاقىغا ز ۋېتسو هرهپتىنبىر ت هنهبولسا، ي

قايتىـدىن مانـاس  ۇزۇلـۇپ،ب ھۆكۈمهتنىـڭ هشمهبىرل ۇب]. 20[هت ئىدىئىبار

 ڭگومىنـدا هنبىـل ۈچلىرىقوراللىـق كـ هرقىي تۈركىسـتانبويىدا ش هرياسىد

 .هكىللهندۈردىش تىنىۇرۇش ۋهزىيىتىركىشىپ ت ۇنلىرىنىڭقوش

 ۇيغــۇرئ ىيهتتهجۇمھــۇر هزكــۇر، قازاقىســتان كومپارتىيىســى مشــۇڭا

ــاپتونوم ئوبالســتىنى  ېرلىــكرايــون خاراكت ۇشــ هنهپىالنلىشــى ئ قۇرۇشــنى ئ

 ۇيغۇرالرنىــڭئ ۇپ،بولــ ۋاســىته باغلىنىشـلىقبى هنبىـل ۈرهشدىپلوماتىـك كــ

 دۆلهتلىرىنىــڭهرب قاتــارلىق غ ېرىكــائام ھهرىكىتىنىــڭمىللىــي ئــازادلىق 

 ئىتتىپاقىغــا مايىــل ۋېتســو هلكــى،ب همهس،ئ هدائىرىســى بــويىچ هنــپهئهتم

پايـدىلىق  هنپهئهتلىـرىگهئىقتىسـادىي م ۋه سىياسـىي ھهربىـي ۇنىـڭئ ھهمده

ـــدا راۋاجالندۇرۇشـــنى  ېگىيىلىكئىســـترات هكقىلىشـــت هئىـــگ هتكهكاپـــال ھال

ئىتتىپاقىنى  ۋېتسو ېيتىلغاندوكالتتا ئ. چىقىش قىلىنغان ئىدى هقسهتتىنم

ــبلىگهن ئ ــك«هيى ــرئ مىللهتچىلى ــ »ىېلېمېنتلى ــان  ۈرۈمچىنىئ ئاســاس قىلغ

 ڭئىتتىپاقىنىـ ۋېتسـو ھهمـده» هپهنـدىئ ۈچئـ« باشـلىق هپهندىئ ۇدسئهم

ـــيىنئىلـــى ئىنقىالبىنـــى باشـــتا قـــولالپ، ك ـــدهك توختىتىـــپ ې  قويغانلىقى
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 پىياتقـايهئىتتىپاقىغـا قارشـى ك ۋېتسـو هنبىل ېتىشي ۇپقىلمىشلىرىنى تون

 هتپهرۋهرلىـرىمىلل ۇيغـۇرباشقا جـايالردىكى ئ ھهم ۋىاليهت ۈچبولغان ئ ئىگه

 .ېرهكك ۇتۇلغان بولسات ۆزدهك

ئــارقىلىق  ۇرۇشئاپتونومىيىســىنى قــ ۇيغــۇرقازاقىســتاندا ئ موســكۋا

 هيپىيـاتالرنىقارشـى ك ماھىيىتىگه ۈپت ۋېت ئىتتىپاقىنىڭسو ۇيغۇرالردىكىئ

ئارىسـىدىكى  ۇچىالرقوللىغ هنبىل كۈچلهر قارشى ۋېتقاسو ھهمده هسهيتىشپ

 هقسـىتىگهم كـۆزلىگهن ئـاخىرقى ۆزىنىـڭئـارقىلىق ئ ۇلغايتىشئ هتنىزىددىي

 .ۇمكىنم ۇشىبولغان بول هتمهكچىي

 

  

  ئۇيغۇر قىسمهتلىرى بىلهن ئويناشقان سوۋېت جاسۇسلىرى

ئهســىرلهردىكى سىياســىي تــارىخى ئۇيغــۇر –20ۋه –19ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ئىگه سابىق چـار رۇسـىيه ۋه كېيىنكـى سـابىق  چېگراغادىيارى بىلهن ئۇزۇن 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرق سىياسىتى جۈملىدىن جۇڭگو سىياسـىتى بىـلهن 

  .زىچ باغلىنىشلىقتۇر

ــى  ــىيه ئىمپېرىيىس ــار رۇس ــابىق چ ــىردىكى ئۇيغۇرال–19س ــڭ ئهس رنى

مىللىي مۇستهقىللىق قوزغىالڭلىرى ۋه بۇ قـوزغىالڭالر نهتىجىسـىده مهيـدانغا 

ــلهن  ــى بى ــڭ يوقىتىلىش ــقهرىيه دۆلىتىنى ــۇلتانلىقى، قهش ــى س ــگهن ئىل كهل

ئهســىردىكى ئىككــى –20مۇناســىۋهتلىك بولســا، ســابىق ســوۋېت ئىتتىپــاقى 

ھالــــدا  ۋاســــىتىلىكجۇمھۇرىيهتنىــــڭ ئاخىرلىشىشــــىغا بىۋاســــىته ھهم 

سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئۆزىنىـڭ ئىسـتراتېگىيىلىك پىالنلىرىنـى . غلىنىشلىقتۇربا

ئورگانلىرىـدىن ئۈنۈملـۈك پايـدىالنغان  رازۋېـدكائهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچـۈن 

، ئۇيغـۇرالر ۋه »رازۋېـدچىكالر«موسكۋانىڭ ئاتىشى بويىچه ئالغانـدا . ئىدى

 »ۇسلىرىسوۋېت جاس«ئاتىشى بويىچه  رهقىبلىرىنىڭسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
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ئهسىر سىياسىي تهقدىرى بىلهن بىۋاسىته ئويناشـقان –20ئۇيغۇر خهلقىنىڭ 

ئۆزلىرىنىــڭ ســادىق  ئاشــۇبولــۇپ، كرېمىــل رهھبهرلىــرى باشــتىن ئــاخىرى 

ئاالھىده خىزمهتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ ۋهتىنى ھهققىده توپلىغان 

ــپ ــۇنىڭدهك تهكلى ــاللىرى ش ــك ماتېرىي ــۈك ھهم قىممهتلى ــرى –تۈرل پىكىرلى

  .ئاساسىدا ئۇيغۇر سىياسىي تهقدىرىنى يهشكهن ئىدى

قولۇمدا موسكۋانىڭ يېنىدىكى مهلۇم بىر كىچىك يېزىدا ئولتۇرۇشـلۇق 

مىللىتىدىن بولغان بىر پېشقهدهم ئوقۇتقۇچىنىڭ قهلىمىگه مهنسۇپ  باشقىرت

مهزكـۇر كىتابنىـڭ ئهسـلى ئـاپتورى . قىزىل تاشلىق رۇسـچه كىتـاب تۇرۇپتـۇ

يىلالردا ئالدى بىلهن قهشقهرگه، كېيىنرهك بولسـا ئاقسـۇغا تاشـلىنىپ، –30

ــتا« ــارهتچى  للۇقۇبنئىس ــىتىج ــدى ئېل ــودا  »ئهپهن ــلهن س ــام بى ــگهن ن دې

مىللىتىدىن كېلىپ  باشقىرتىنى قۇرۇپ، مهخسۇس جاسۇسلۇق قىلغان ماگىز

يىللىرىـدا ئاقسـۇ شـهھىرىدىكى –40–1937ئـۇ، . مۇزىپوفتۇر غابىتچىققان 

يهرلىــك ئۇيغــۇر ســودىگهرلىرى، دىنىــي زاتــالر ۋه زىيــالىيالر ھهم باشــقىالر 

 ئىسـالم دىنىـدىن تولـۇق. ئارىسىدا يۇقىرى ھۆرمهتكه سازاۋهر بولغـان ئىـدى

ئهپهنـدى ئۆزىنىـڭ  ئېلـىخهۋىرى بار، كىچىكىدىن دىنىي تهربىيه كـۆرگهن 

ھهر تهرهپلىمه قابىلىيىتى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ھـۆرمىتىگه سـازاۋهر بولـۇپ، 

ــرال  ــۇ، گېنې ــۋالى، بولۇپم ــۇنىڭ ئهھ ــاھمۇتئاقس ــتانغا  م ــۇھىتى ھىندىس م

قسۇ، ، ئاكۆتۈرۈپكهتكهندىن كېيىن ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى باشالپ قوزغىالڭ 

بولغان جـايالرنى ئـازاد قىلغـان ئابـدۇنىياز بهگنىـڭ  كۇچاغىچهئۇچتۇرپان، 

ئاقســـۇ ئهتراپىـــدىكى پائـــالىيهتلىرى، ئۇنىـــڭ خهلـــق بىـــلهن بولغـــان 

مۇناسىۋهتلىرى ۋه باشقا تۈرلۈك ئهھۋالالرنى ئىگىلهشته خىزمهت كۆرسهتكهن 

  .ئىدى

بـــاي دىنىـــي زات ئائىلىســـىده دۇنياغـــا  تىســـتانداىرباشقئهســـلىده، 

 –كهلـــگهن، ئـــۆكتهبىر ئىنقىالبـــى مهزگىلىـــده دادىســـى ۋه باشـــقا ئـــۇرۇق

ــيىن،  ــانلىرى باســتۇرۇلغاندىن كې ــپ،  كومســومولالرتۇغق ــبىگه قېتىلى تهركى

 »باسـمىچىالر«سوۋېت قىزىل ئارمىيه جهڭچىسـى سـۈپىتىده قىرغىزىسـتاندا 
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ــاكى نــى تا» مۇســتهقىلچىلهر«دهپ ئاتالغــان  ــده ت زىالشــقا قاتناشــقان ھهم

ــدىغان –1937 ــلهن چېگرىلىنى ــى بى ــۇر ئېل ــچه قىرغىزىســتاننىڭ ئۇيغ يىلىغى

شهھىرىدىكى چېگرا قوغداش پونكىتىدا خىزمهت قىلىپ، مهخسـۇس  قاراقول

يىلىـدىن –1937 مۇزىپـوف غابىتئىشى بىلهن شۇغۇلالنغان  رازۋېدكائىچكى 

ئهپهنــدىگه ئــۆزگهرتكهن  ئېلــىكېــيىن ئۇيغــۇر دىيارىغــا كېلىــپ، ئىســمىنى 

 ئېلــى«بولســىمۇ، بىــراق كىشــىلهر تــاكى ئۆمرىنىــڭ ئــاخىرىغىچه ئــۇنى 

يىلـى ئىلـى –1944ئهپهنـدى  ئېلى. دهپ چاقىرىشقا ئادهتلهنگهن »ئهپهندى

ــاتلىق  ــېكهس ئ ــپ، ت ــا ئهۋهتىلى ــيىن، غۇلجىغ ــدىن كې ــى پارتلىغان ئىنقىالب

ىچكـــى ئىشـــالر پـــولكىنى قۇرغـــان، ئارقىـــدىنال ئىلـــى ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئ

ــتىرلىكىده ــۈن  مىنىس ــڭ پۈت ــۇپ، جۇمھۇرىيهتنى ــلىھهتچى بول ــدكامهس  رازۋې

 جۇمھــۇربىــر مهزگىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن يهنه . بولغــان مهســئۇلئىشــلىرىغا 

 ئـوغرىالپتۆرىگه مهسلىھهتچىلىككه تهيىنلهنگهن ھهم ئۇنى  ئهلىخانرهئىس 

ــتىش ئوپېراتسىيىســىگه ئىشــتىراك قىلغــان ــۇ، . كې ــاكى يىل–1946ئ ىــدىن ت

پائالىيىتى بىلهن شـۇغۇلالنغاندىن كېـيىن  رازۋېدكايىلىغىچه ئالتايدا –1949

ــايتۇرۇپ كېتىلىــپ، –1949 ــا ق ــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىغ يىلىنىــڭ ئوتتۇرىلىرى

يىلــالردا تۇيۇقســىز –80شــهھىرىده ئۆتكــۈزگهن شــۇنىڭدهك  ئــوشئــۆمرىنى 

قىزىق يېرى شـۇكى، جۇمھـۇرىيهت . قوزغالغان يۈرهك كېسىلى بىلهن ئۆلگهن

ــتىرلىقىنىڭ ھهم  ــالر مىنىس ــى ئىش ــانئىچك ــى  ئهلىخ ــڭ مهسلىھهتچىس تۆرىنى

–1946دېگهن نام بىـلهن تونۇلغـان مهزكـۇر ئهربـاب  مهمهتوپ ئېلىبولغان 

رىنىڭ ئىمزاسى بىلهن مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىغـا قوشـقان تۆ ئهلىخانيىلى 

بىـلهن  مـاۋزېرزور تۆھپىسى ئۈچۈن تهقدىرنامه ھهم بىـر ئـالتۇن يالىتىلغـان 

تــۆره  ئهلىخــانپۈتــۈن ئۆمــۈر بــويى  مهمهتــوپ ئېلــىمۇكاپاتالنغــان بولــۇپ، 

ــاپ  ــىگه تاق ــوردېنلىرىنى مهيدىس ــالىي ئ ــڭ ئ ــۇر جۇمھۇرىيهتنى بهرگهن مهزك

ھېچكىم بىـلهن پاراڭالشـمايدىغان، كهم سـۆز، ئويچـان بـۇ . ئىكهن يۈرگهن

شـهھىرىدىكى كىچىـك ئۆيىـده  ئـوشيىللىـق ھايـاتىنى  30كىشى كېيىنكـى 

ھالدا، كىتابالر دۆۋىسى ئىچىده ئۆتكۈزگهن بولۇپ، ئۇيغۇر ئېلىنىـڭ  يېگانه

ــۈك –40–30 ــارىخى، ســىرلىق ۋهقهلهرگه مۇناســىۋهتلىك تۈرل يىلالردىكــى ت
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الالرنى تـوپالپ، بـۇ ھهقـته مهخسـۇس خـاتىرىلهرنى تۇرغۇزغـان ھهم ماتېرىي

بولـۇپ، ك گ ب  قاماللىقىدالېكىن، ئۇ ك گ ب نىڭ قاتتىق . كىتابالر يازغان

ــلهن پېنســىيىگه  پولكوۋنىــكدائىرىلىــرى ئۇنىــڭ ك گ ب نىــڭ  ــۋانى بى ئۇن

ــىدىن  ــاش قىلىۋېتىش ــي ســىرالرنى پ ــڭ مهخپى ــاي، ئۇنى ــا قارىم چىققانلىقىغ

ــ ــكهنئهندىش ــان ئى ــاي قالمىغ ــازارهت قىلم ــۇ ن ــر كۈنم ــپ، بى ــى. ه قىلى  ئېل

يىلـى قهشـقهر –1937شـهھىرىدىكى ئهڭ يـېقىن دوسـتى  ئـوشئهپهندىنىڭ 

تهۋپىــق قاتــارلىق ئــۈچ يــۈزدىن ئــارتۇق  مهمتىلــىتۈرمىســىگه ئــوت قويــۇپ، 

يىلى ئىلىغـا كېلىـپ، –1944كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، جالالتلىقتا داڭ چىقارغان، 

ــاتلىق پولكىنىــڭ ھهرهمبــاغ ئۇر ۇشــلىرىغا قاتناشــقان شــۇنىڭدهك تــېكهس ئ

ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىــدا بهش ۋاق . ئىــدى مــاۋالنوپ راززاقكومانــدىرى بولغــان 

ناماز ئوقۇپ، قىلغان ئىشلىرىغا توۋا قىلىش بىـلهن ئۆتكـۈزگهن شـۇنىڭدهك 

، تېخىمـۇ كهم سـۆز مـاۋالنوپشهھىرىدىكى مهسچىتته ئىماملىق قىلغان  ئوش

سـابىق . ئهپهنـدى بىلهنـال پاراڭلىشـىدىكهن ئېلى سهپدېشىكونا بولۇپ، ئۇ 

ـــى  ـــوۋېت جاسۇس ـــاۋالنوپس ـــى م ـــدىنىڭ ئېل ـــىمىدا  ئهپهن ـــنه مۇراس دهپ

ــان ــۆتمهي تۇيۇقســىز  خهتمهقۇرئ ــل ئ ــر يى ــا بى ــان شــۇنىڭدهك ئارىلىقت قىلغ

  .قوزغالغان يۈرهك كېسىلى بىلهن بۇ دۇنيادىن خوشالشقان

شــۇكى، قولۇمــدىكى قىزىــل تاشــلىق كىتــاب  بــولغىنىمدېمهكچــى 

بولغــان كهســپىي  شــاھىتىيىلــالر پاجىئهســىنىڭ –40–30ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ئهپهندىنىڭ قهلىمىگه مهنسۇپ بولۇپ، ئـۇ ئۆلگهنـدىن  ئېلى »رازۋېدچىك«

كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى پۈتۈن ماتېرىيالالرغا ئىگه بولۇپ، دادىسىنىڭ كىتابىنى 

ه ئاخىرى ئۇنى بهش تـوم قىلىـپ چىقىرىشـنى يېزىشنى داۋامالشتۇرغان ھهمد

كونــا جاسۇســنىڭ توپلىغــان ماتېرىيــاللىرى ئاساســىدا يېزىلغــان . باشــلىغان

يىلالردىكــى سىياســىي ئويــۇنلىرىنى، –40–30مهزكــۇر كىتــاب موســكۋانىڭ 

ئورگىنىنىــڭ ئۇيغــۇر ) كېيىنكــى نــامى ك گ ب( ك ۋ د  نبولۇپمــۇ ســوۋېت 

ــالىيه ــان پائ ــپ بارغ ــدا ئېلى ــوۋېت دىيارى ــڭ س ــۇنىڭدهك كىملهرنى تلىرى ش

تهۋه ۋه باغلىنىشـــلىق ئىكهنلىكىنـــى بىلىشـــته مـــۇھىم ۋه  رازۋېدكىســـىغا
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  ئۇچى تهمىنلهيدۇ–يىپ ئىشهنچلىك

  

  ھۆكۈمهت ئارخىپلىرىمۇ جاۋاب بهرمهكته

ــوۋېت ئىتتىپــاقى يىمىرىلگهنــدىن كېــيىن، بىــر قىســىم رۇســىيه  س

يىللىـق ئىـدېئولوگىيىلىك بويۇنتـۇرۇقتىن قۇتۇلـۇپ،  70مۇتهخهسسىسلىرى 

ئۆز تـارىخىغىال ئهمهس بهلكـى، باشـقا مىللهتلهرنىـڭ تـارىخىغىمۇ قايتىـدىن 

باھا بېرىشكه، سوۋېت تۈزۈمىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى سىياسىي مهنپهئهتلىـرى 

ــلهرگه ھهم ۋه غ ــدىكى مىللهت ــدىكى ۋه ئىچى ــۆز ئهتراپى ــۈن ئ ــرى ئۈچ هرهزلى

ــىتىلهرنى قولالنغــانلىقلىرىنى  ــل ۋاس ــبهتهن قانــداق رهزى دۆلهتــلهرگه نىس

بۇنىڭغــا ئاســاس بولغــان . دادىللىــق بىــلهن ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا باشــلىدى

ماتېرىيال مهنبهلىـرى سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئىلگىـرى تولـۇق مهخپىـي دهپ 

يىلىــدىن ئېتىبــارهن موســكۋا –1992ۋېتىلگهن ئــارخىپلىرى بولــۇپ، بېكىتىــ

بىـر . ھۆكۈمىتى كـۆپلىگهن ئارخىـپ ماتېرىيـاللىرىنى سـىرتقا ئاچقـان ئىـدى

ئهســىرنىڭ ئالــدىنقى –20قىســىم رۇســىيه ئــالىملىرى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 

ــۇر  ــدا ئۇيغ ــايېرىمى ــرىگه  ئېلىغ ــتهقىللىق ھهرىكهتلى ــڭ مۇس ۋه ئۇيغۇرالرنى

ــ ــۈرۈش قاراتق ــارخىپالرنى تهكش ــي ئ ــىۋهتلىك مهخپى ــىتىگه مۇناس ان سىياس

ئارقىلىق بهزى يېڭى ئۇچۇرالرنى ئوتتۇرىغـا چىقىرىـپ، كىشـىلهرنىڭ ئهينـى 

ۋاقىتتىكـــى مهســـىلىلهرگه باشـــقىدىن باھـــا بېرىشـــىنى ھهم چۈشىنىشـــىنى 

ئهسـىرده –20رۇسىيه ئالىملىرى دىققهت قىلغان بىر نۇقتـا . ئىلگىرى سۈردى

تتىپـاقى ك گ ب دائىرىلىرىنىـڭ ئۇيغـۇر دىيارىـدا ئېلىـپ بارغـان سوۋېت ئى

  .ئاالھىده ھهرىكهتلىرىدىن ئىبارهت

  

  موسكۋا مۇستهقىل دۆلهتكه يول قويمىغان−ئارخىپالرنىڭ سىرى

ــدكاپېشــقهدهم  ــقا يهنه رۇس  رازۋې ــدىن باش ــڭ يازمىلىرى خادىملىرىنى

ن ك ۋ د نىڭ شىنجاڭدىكى ئاالھىده «يېقىندا  نېكىس. ف .مۇتهخهسسىسى ۋ
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دېگهن تېمىدا بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلغان بولۇپ، ئۇ ئۆز  »ھهرىكهتلىرى

يىلىغىـچه ئۇيغـۇر –1949يىللىرىـدىن تـاكى –20ئهسىرنىڭ –20ماقالىسىده 

جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرىدىكى ئــۆزگىچه ئاالھىــدىلىككه –دىيارىنىــڭ ســوۋېت

ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى بىـــلهن جۇڭگـــو ئىـــگه ئـــورۇن بولغـــانلىقى، ئۇنىـــڭ 

ئاپتورنىـــڭ . رايونىغـــا ئايالنغـــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ توســـۇقئارىســـىدىكى 

ــڭ ســوۋېت ــۇر دىيارىنى ــو مۇناســىۋهتلىرىدىكى –تهكىتلىشــىچه، ئۇيغ جۇڭگ

رايونلـۇق ئاالھىـدىلىكىگه ئايلىنىشـىدا بىـر قـانچه  توسـۇقمۇنداق ئاالھىده 

  .سهۋهبلهر مهۋجۇت

بـۇ « نېكىس. ف .ىدۇ رۇس مۇتهخهسسىسى ۋدهپ ياز »بىرىنچىدىن«

جاينىڭ جۇغراپىيىلىك ئهھۋالى بولۇپ، بۇ جـاي سـوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن 

كىلــومېتىردىن ئــارتۇق چېگــرا لىنىيىســىگه ئىــگه، شــىنجاڭ ئــارقىلىق  2000

بـويلىرىغىچه  ئـۇرالسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قازاقىستان، غهربىي سـىبىرىيه ۋه 

ئهگهرده . رىغا قىسقا يول بىـلهن بـارغىلى بولىـدۇبولغان ئهڭ ئىچكى رايونلى

ــوۋېت  ــڭ س ــا، ئۇالرنى ــى ئورۇنالشس ــمهن ئارمىيىس ــودا دۈش ــي جۇڭگ غهربى

ــۇمكىن ــۇقتىالرنى قويماســلىقى م ــخهتهر ن ــدا بى ــدىن،  ».ئىتتىپاقى ئىككىنچى

شىنجاڭنىڭ مىللىي تهركىبى مۇرهككهپ بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرالرنىـڭ 

بۇ جايدا ئۇيغۇرالردىن باشقا يهنه قـازاق، . ى ئىدىتىن يۇقىر 60%نىسبىتى

  .قىرغىز، خهنزۇ قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ بولۇشى

ــڭ  ــۇ ئۆلكىنى ــڭ ب ــڭ بىرىنى ــهۋهبلهرنىڭ مۇھىملىرىنى ــۇ س ــاپتور ب ئ

ئىشلىرىغا يـاپونىيه ۋه ئهنگىلىيىنىـڭ ئاكتىـپ ئارىالشـقانلىقى ئىكهنلىكىنـى 

گه ئالغـان سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئهنه شۇنداق تهرهپلهرنـى نهزهر«. كۆرسىتىدۇ

يىللىرىــدا بــۇ جايــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ –40–30ئهســىرنىڭ –20ھۆكــۈمىتى 

سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئوتتۇرىدىكى بىر دۆلهتنـى قۇرۇشـىغا ۋه سـوۋېت 

ــاپ،  ــۇم قوزغ ــمىچىالرنىڭ ھۇج ــڭ ھهم باس ــى ئاقالرنى ــاكىمىيىتىگه قارش ھ

ه ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر ئېلىــپ كېلىشــى ۋ تهھــدىتبىخهتهرلىكىــگه  چېگرىنىــڭ

دىيارىغا سىياسىي جهھهتتىن تهسىر كۆرسىتىشـىگه يـول قويماسـلىقنى قـارار 
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  ».قىلدى

رۇس ئالىمىنىــڭ ئاشكارىلىشــىچه، ســوۋېت ئىتتىپــاقى رهھبهرلىــك 

قاتلىمىدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك تۈرلۈك كـۆز قاراشـالر 

ــازىره بولغــان ــۇزۇن مهزگىــل مۇن ــازىرىلهر نهتىجىســىده . ئارىســىدا ئ ــۇ مۇن ب

ــاخىرى، ئۇيغــۇر، قــازاق قاتــارلىق يهرلىــك خهلقلهرنىــڭ مۇســتهقىللىق  ئ

ــۈرۈپ چىقىشــىدىن  ــايرىقىنى كۆت ــۇنىزم ب ــۇالر كومم ــا ئ ــدىيىلىرىنى، ھهتت ئى

قهتئىــي نهزهر قوللىماســلىق، ئۇنىــڭ ئهكســىچه جۇڭگــو ھاكىمىيىتىنىــڭ بــۇ 

قىزىــل ئــارمىيه ۋه چېگــرا  ئۆلكىــده ئــۆز ھۆكــۈمرانلىقىنى ســاقالپ قېلىشــىغا

  .قوشۇنالرنى ئهۋهتىپ بولسىمۇ ياردهم قىلىش قارار قىلىندى قوغدىغۇچى

  

  خادىملىرىنى ئىشقا سالدى رازۋېدكاسوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيه ۋه 

ــات  ــڭ نىج ــزىلگهن خهلقلهرنى ــۆزلىرىنى ئې ــىچه، ئ ــڭ يېزىش ئاپتورنى

ــڭ  ــارتىيه ھهم كوممۇنىزمنى ــتىك پ ــېلىپ، كوممۇنىس ــار س ــۇزى دهپ ج يۇلت

ئۇلۇغلــۇقىنى تهشــۋىق قىلىــپ، كىشــىلهرنى بــۇ ئىــدىيه ئۈچــۈن جــان پىــدا 

قىلىشقا دهۋهت قىلغان لېنىن رهھبهرلىكىـدىكى سـوۋېت رۇسىيىسـى تـۇنجى 

مهزكــۇر قــارار بــويىچه ئۇيغــۇر ئــېلىگه ھهربىــي قوشــۇن يىلــى –1921قېــتىم 

ــى ــا . ئهۋهتت ــۇر دىيارىغ ــدا ئۇيغ ــۇ چاغ ــارتۇق چــار پادىشــاھ  50ب مىڭــدىن ئ

ــدى–جهڭچــى ــان ئى ــوزغىالڭ . ئوفىتســېرلىرى، قاچــاقالر قېچىــپ كېلىۋالغ ق

 شىشـكىناۋه  نوۋىكـوپ، بـاكىچ، ئـاننېنكوپ، دۇتـوپئاقالرنىڭ  كۆتۈرگهن

قوماندانلىقىــدا جۇڭگــو  باكىچنىــڭرى گېنېــرال قاتارلىقالرنىــڭ قوشــۇنلى

  .ھاكىمىيىتىگه بوي سۇنمىدى

ئاقالرنىڭ بۇ قوشۇنى ئۇيغۇر ئېلىنى بازا قىلىپ سوۋېت رۇسىيىسـىگه 

ـــدى ـــى بول ـــا زهربه بهرمهكچ ـــىرىگهن . قايتۇرم ـــدىن ئهنس ـــۆز ھاكىمىيىتى ئ

ــدىكى جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ بېشــى ھېســابلىنىدىغان  ــاڭئۆلكى  زېڭشــىڭ ي

مايـدا  –17يىلـى –1921نهتىجىـده، . كۈمىتىدىن ياردهم سورىدىسوۋېت ھۆ
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بىلهن شىنجاڭ ھۆكۈمىتى ئارىسـىدا  شتابىتۈركىستان فرونتى قوماندانلىق «

قوماندانلىقىـــدىكى ئاقالرنىـــڭ قاچـــاق ئارمىيىســـىنى  نوۋىكـــوپۋه  بـــاكىچ

ــارمىيىنى  ــل ئ ــىگه قىزى ــو تېررىتورىيىس ــۈن جۇڭگ ــوقىتىش ئۈچ ــرلىكته ي بى

ئهنه . دهپ ئاتالغان بىر توختـام تۈزۈلـدى »كىرگۈزۈش ھهققىدىكى كېلىشىم

ئايالر ۋه كۈز مهزگىلىده سوۋېت –6–5يىلى –1921شۇ كېلىشىمگه ئاساسهن 

يغۇر دىيارىـدا ئىككـى قېـتىم ھهربىـي ھهرىـكهت ئېلىـپ قىزىل ئارمىيىسى ئۇ

  .يوقاتتى باكىچنىباردى ھهمده گېنېرال 

  

  پاجىئهسى رازۋېدچىكنىڭتۇنجى سوۋېت ئۇيغۇر 

ۋه باشقىالرنىڭ قارىشىچه، ئهينـى  بارمىنرۇس مۇتهخهسسىسلىرىدىن 

 كوممۇنىزمغـاۋاقىتتا ئۇيغۇر دىيارىغا قېچىپ كهلگهن سوۋېت رۇسىيىسـىگه، 

قارشى تۇرغان ئاقالر سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه يهتته سۇدىكى 

 تهھــدىتھهمــده غهربىــي ســىبىرىيىدىكى ھۆكۈمرانلىقىغــا نىســبهتهن ئېغىــر 

سالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ پىالنى ۋاقتى كهلسه، ئۇيغۇر دىيارىدا كۈچ توپالپ 

وتتـۇرا ئاسـىيا ۋه ھهربىي تهييارلىق ئېلىپ بېرىـپ، قايتىـدىن يهتـته سـۇ، ئ

رايــونى ۋه غهربىــي ســىبىرىيىگه بېســىپ كىرىــپ، مۇســتهقىللىق جاكــارالش 

 ئۆزبېـكئۇالر بۇ پىالنى ئۈچـۈن يهرلىـك ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز ۋه . ئىدى

بـۇ . قاتارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشكه كۆپ ھهرىـكهت قىلغـان

ئورگانلىرى تهرىپىدىن  ارازۋېدكئهھۋال ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ 

ئورگـانلىرى ئـاق  رازۋېـدكاتهكشۈرۈلۈپ تۇرغان بولۇپ، سوۋېت رۇسىيىسـى 

يوقىتىش ئۈچۈن يهرلىك ئۇيغۇر، قـازاق،  دۇتوپنىئارمىيه قوماندانلىرىدىن 

 مــاخمۇتيهتــته ســۇ ئۇيغۇرلىرىــدىن چىققــان . تاتــارالردىن پايــدىالنغان

ورگانلىرى تهرىپىدىن مهخپىـي ئ رازۋېدكاسوۋېت رۇسىيىسىنىڭ  غوجامياروپ

ھالدا غۇلجىغـا ئهۋهتىلىـپ، كوممۇنىسـتالرغا قارشـى ئارمىيىنىـڭ قومانـدانى 

ئـۆز قـولى بىـلهن  دۇتوپنىبۇ ئادهم ئاتامان . يېنىغا كىرگۈزۈلگهن دۇتوپنىڭ

ئېتىـــپ ئۆلتـــۈرۈپ، ســـوۋېت ئىتتىپاقىـــدا داڭ چىقارغـــان ھهتتـــا ســـوۋېت 
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 درجىنســكىينىڭھېســابالنغان دهپ  »ئاتىســى ســىنىڭك گ ب «رۇسىيىســى 

  .سائهت ۋه تاپانچا بىلهن مۇكاپاتلىشىغا ئېرىشكهن

، سوۋېت ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدىن چىققان تـۇنجى غوجامياروپ ماخمۇت

خادىملىرىدىن بولۇپ، ئۇنىـڭ سـوۋېت بولشـېۋىكلىرىنىڭ ئوتتـۇرا  رازۋېدكا

ئاســـــىيادا تىكلىنىشـــــى ۋه مۇستهھكهملىنىشـــــىگه قوشـــــقان تۆھپىســـــى 

ئۇرۇشى دهۋرىنىڭ قهھرىمـانلىرى قاتارىـدا  دانالرژگرايهنلهشتۈرۈلۈپ، مۇئهي

ــدى ــوپئهگهرده، . ســانالغان ئى ــارقىلىق  دۇت ــولى ئ ــۇر جاسۇســىنىڭ ق ئۇيغ

ئۆلتــۈرۈلمىگهن بولســا، ئــۇ ئىلــى، ئالتــاي ۋه موڭغــۇلىيه ئهتراپىغــا قېچىــپ 

م كهلگهن كوممۇنىستالرغا قارشى قوشۇنالرنى بىرلهشتۈرۈپ، يهتـته سـۇغا ھه

ئورتا ئاسـىياغا قايتۇرمـا ھۇجـۇم قىلىـپ، قىزىلالرنـى قـوغالپ چىقىـرىش ۋه 

يـــاكى بولمىســـا، ســـىبىرىيه رايونىـــدىن قىزىلالرنـــى تـــازىالپ، قايتىـــدىن 

. رۇسىيىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئىگىلهش ئۈچۈن ھهرىـكهت قىلغـان بـوالر ئىـدى

سـوۋېت ھـاكىمىيىتىنى يـوقىتىش ئۈچـۈن  »ئاقالر«قاتارلىق  دۇتوپئاتامان 

ئوتتــۇرا ئاســىيا رايونىــدىكى يهرلىــك مۇســۇلمان خهلقلهرنىــڭ مۇســتهقىللىق 

ــرىلھهرىكهتچىل ــىتى ى ــلهن ھهمكارلىشــىش سىياس ــۈچلىرى بى ــق ك ، قوراللى

يۈرگۈزگهن بولـۇپ، ھهتتـا ئـۇ يهتـته سـۇدىكى بىـر قىسـىم ئۇيغۇرالرنىڭمـۇ 

 ئىشـهنچىگه دۇتوپنىـڭ غوجامياروپنىـڭ مـاخمۇت. قوللىشىغا سازاۋهر بولغان

ئىــگه بولۇۋېلىشــى ئۇنىــڭ ئــۆزىنى ســوۋېت تــۈزۈمىگه قارشــى ئۇيغــۇر دهپ 

بىــلهن ماسلىشــىپ ئىــش ئېلىــپ  دۇتــوپكۆرســهتكهنلىكى شــۇنىڭدهك يهنه 

 چانىشــېپنىڭبېــرىش قىياپىتىــده ئوتتۇرىغــا چىققــان تاتــار بايلىرىــدىن 

، غوجاميــاروپ اخمۇتمــ. مهخســۇس ئاالقىچىســى دهپ كۆرســهتكهنلىكىدۇر

بىز تهييارلىنىـپ بولـدۇق، ئهمـدى سـىزنىڭ « چانىشېپنىڭ دۇتوپغائاتامان 

دېـگهن يالغـان مهزمـۇنالر يېزىلغـان  »كۈتـۈۋاتىمىزھهرىـكهت قىلىشـىڭىزنى 

خېتىنى تاپشۇرۇپ، ئۇ خهتنى ئوقۇۋاتقاندا ئۇنى تىرىـك تۇتـۇپ كهتمهكچـى 

غۇچىسـى ئـۆيگه كىرىـپ قوغدى دۇتوپنىـڭبىـراق، دهل شـۇ پهيتـته . بولغان

ۋه قوغـــدىغۇچىنى ئېتىـــپ  دۇتـــوپنى مـــاخمۇتقالغـــان، ئامالســـىز قالغـــان 
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  .تاشلىغان

 غوجاميــاروپتىن مــاخمۇتئــادهملىرى  دۇتوپنىــڭيىلــالردا ئاتامــان –30

ئىنتىقــام ئــېلىش ئۈچــۈن، بىــر كېچىــده ئۇنىــڭ ئــۆيگه باســتۇرۇپ كىرىــپ، 

ئهڭ پاجىئهلىك يېـرى . ئۇنىڭ ئايالى ۋه پهرزهنتلىرىنى ئۆلتۈرۈۋهتكهن ئىدى

شۇكى، سوۋېت رۇسىيىسى ئۈچۈن بارلىقىنى ۋه ئائىلىسىنى قۇربـان قىلغـان 

يىلــى ئــۆزى خىــزمهت قىلغــان ســوۋېت –1937 رازۋېــدچىكىبــۇ ئۇيغــۇر 

دهپ قولغـا ئېلىنىـپ، يهنه شـۇ  »خهلـق دۈشـمىنى«مىتى تهرىپىـدىن ھۆكۈ

سوۋېت ن ك ۋ د دائىرىلىرى تهرىپىـدىن ئۆلـۈمگه ھۆكـۈم قىلىنىـپ، ئېتىـپ 

. گېرمان ئۇرۇش مهيدانى ئـۆلگهن–ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى سوۋېت. ئۆلتۈرۈلگهن

ماختىشـىغا سـازاۋهر بولغـان  درجىنېسـكىيالرنىڭشۇنداق قىلىپ، لېـنىن ۋه 

ۋه ئۇنىـڭ ئائىلىسـى  غوجاميـاروپ مـاخمۇتسوۋېت ئۇيغۇر جاسۇسـى تۇنجى 

قىــرغىن  ئۆزئــاراھهم پهرزهنتلىــرى ئىنســانىيهتنى ئىككــى الگېرغــا ئايرىــپ، 

يىللىــق ســوۋېت تۈزۈمىنىــڭ قۇربانىغــا  70 ئاشــۇقىلىشــقا باشــالپ كهلــگهن 

نــامىنى  دۇتوپنىــڭبۈگــۈنكى كۈنــده رۇســىيه ھۆكــۈمىتى ئاتامــان . ئايالنغــان

ه كهلتــۈرۈپ، ئــۇنى رۇســىيىنى ئــاپهتتىن قۇتۇلدۇرۇشــقا ئىنــتىلگهن ئهســلىگ

، ئــۇنى ئۆلتــۈرگهن ئۇيغــۇر مهدھىيىلىگىنىــدهمىللهتــپهرۋهرلهر تهرىقىســىده 

مانـا بـۇ تارىخنىـڭ . نهپرهتلىنىشى تهبىئىي ئهھۋالـدۇر غوجامياروپقا ماخمۇت

ــىغا  ــڭ بېش ــىدىكى ئۇيغۇرالرنى ــاھمات تاختىس ــمىتى، چــوڭ ش ــاچچىق قىس ئ

  !هن پاجىئهلىك قىسمهتلىرىنىڭ ئاددىي بىر پارچىسى خاالسكهلگ

  

  سوۋېت كونسۇلخانىلىرىنىڭ ۋهزىپىسى

يىللىرىـدا ئۇيغـۇر دىيارىنىـڭ سىياسـىي –30–20ئۆتكهن ئهسـىرنىڭ 

 شـۇرېنۋه جىـن  زېڭشىڭ ياڭ. ۋهزىيىتىده جىددىي ئۆزگىرىشلهر يۈز بهردى

 »نــادان قالــدۇرۇش«ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان  مىلىتارىســتالرنىڭقاتــارلىق 

سىياســىي تــاكتىكىلىرى ئــاخىرى بــازار  »تاشــقى دۇنيــادىن قامــال قىلىــش«

  .تاپالماي قالدى
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سويماق ئهسـكهرلىرى –يهتته مىڭغا يهتمهيدىغان ئهپيۈنكهش، مايماق

رۇسـچه  زېڭشىڭ ياڭئىداره قىلغان  مىدىرالتماييىل  17بىلهن ئۇيغۇرالرنى 

 يـاۋنهنسىياسىي قـانۇن مهكتىپىنىـڭ ئوقـۇش پۈتتـۈرۈش مۇراسـىمىدا پهن 

سـوۋېت كونسـۇلى ۋه  ئۈرۈمچىدىكىتهرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن مهيداندا 

خهتهرگه –خېـيىمئۇنىڭ ئايالىمۇ بار بولۇپ، بۇ قـانلىق ۋهقهده ھېچقانـداق 

يىتىنىڭ پهن ھاكىمى ئۈرۈمچىيولۇقمىغان سوۋېت كونسۇلى خاتىرجهم ھالدا 

قولىغا ئۆتۈشـىنى كۆزىتىـپ تۇرغـان  شۇرېننىڭئهمهس بهلكى، جىن  ياۋنهن

سوۋېت كونسـۇلى مىلىتارىسـت جىـن ھـاكىمىيهتنى قولغـا ئالغانـدىن . ئىدى

بىـلهن بىـر قاتـار  شـۇرېنكېيىن دهرھال ئـۇنى قـولالپ، موسـكۋانىڭ جىـن 

زالىنىشـىنى ئىم كېلىشـىملهرنىڭئىقتىسـادىي –ياراق ۋه سـودا–ھهربىي قورال

 ئېلىغــايىلــدىن بېــرى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۇيغــۇر  17قولغــا كهلتــۈرۈپ، 

ســىڭىپ كىرىشــىنى، بــۇ يهرده كوممۇنىســتىك ئىــدىيىلهرنىڭ تارقىلىشــىنى 

ھۆكۈمرانلىقىغـا خـاتىمه  زېڭشىڭنىڭ ياڭئهپچىللىك بىلهن توسۇپ كهلگهن 

ىنى قولىـدا سوۋېت ئىتتىپـاقى بىـلهن ھهمكارالشـماي، مهزكـۇر ئـۆلك. بهردى

 شــۇرېنمۇســتهھكهم تۇتــۇپ تــۇرغىلى بولمايــدىغانلىقىنى چۈشــهنگهن جىــن 

ــودا ــۆپ س ــا ك ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــلهپته س ــى –دهس ــادىي مهنپهئهتلهرن ئىقتىس

نهنجىڭ ھۆكۈمىتى تهرهپكه مايىل بولۇش  بارا–بارا بهرگهن بولسىمۇ، لېكىن

شۇنىڭدهك بىلهن ئۆلكىدىكى سوۋېت تهسىرىگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىشكه 

ــالرنىڭ  ــدۇرۇپ، رۇس ــى ئال ــى ئهۋج ــار مىللهتچىلىكن ــتىگهت ــۈر  مهنپهئى تهت

ــلىدى ــقا باش ــدا قىلىش ــىپ پهي ــى . تاناس ــوۋېت رۇسىيىس ــڭ –20س يىلالرنى

مۇستهقىل بىر ئۇيغـۇر دۆلىتىنىـڭ قۇرۇلۇشـىغا يـول  ئېلىدهبېشىدىال ئۇيغۇر 

زۇپ، خىتـايالرنى يـۆلهپ تۇرغـۇ مىلىتارىسـتقويماسلىق، ئۇنىـڭ ئهكسـىچه 

ئۇالرنىڭ ھاكىمىيىتىنى قولالش ئارقىلىق بۇ رايـوننى سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

كاپـالهتكه ئىـگه قىلىـدىغان ئاالھىـده جايغـا  مهنپهئىتىنىئىقتىسادىي –سودا

ئايالندۇرۇش پىالنىنى بېكىتكهن بولسىمۇ، لـېكىن يهنىـال ئۈزلۈكسـىز تـۈرده 

ــۇس ئــادهملىرىنى ئهۋهتىــپ، رايوننىــڭ سىياســىي قتىســادىي ۋه ئى–مهخس

، يـاپونىيه ئهنگلىيهھهربىي ۋهزىيىتىنى بولۇپمۇ ئۇنىڭ تاشقى كۈچلهر يهنى 
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ھهم ئىچكىرىــدىكى جۇڭگــو ھۆكــۈمهتلىرى بىــلهن بولغــان مۇناســىۋهتلىرىنى 

كۆزىتىپ تۇرۇشنى داۋامالشتۇردى، موسكۋانى ئهڭ ئهندىشىگه سـالىدىغىنى، 

تهۋهســىدىكى ھىندىســتان  ئهنگلىــيه قىســمىنىڭئۇيغــۇر ئېلىنىــڭ جهنــۇبىي 

ــدا  ــۇ رايون ــكۋا ب ــۇپ، موس ــارهت بول ــىدىن ئىب ــلهن چېگرىلىنىش ــزبى  ئىنگلى

پهيـدا بولۇشـىنى  تهھـدىتتهسىرىنىڭ تىكلىنىشى بىـلهن ئوتتـۇرا ئاسـىياغا 

  .خالىمايتتى

يىلالردا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جهنۇبى ۋه شىمالىدا سـوۋېت ئىتتىپـاقى –20

شىنجاڭ سـودا شـىركىتى –ۇرغان سوۋېتبىرلىكته ق مىلىتارىستالرنىڭبىلهن 

شىركىتى پائالىيهت ئېلىپ بارغان بولۇپ، مهزكۇر  »تورگسىن –سوۋ«يهنى 

شىركهتنىڭ ئاساسلىق ھهرىكهتلىرىنىـڭ بىـرى ئۇيغـۇر دىيارىنىـڭ ئومـۇمىي 

. قىلىشـتىن ئىبـارهتتۇر رازۋېدكاۋهزىيىتى ۋه رايوندىكى چهت ئهل تهسىرىنى 

ســـودىگهر قىيـــاپىتىگه كىرىۋالغـــان شـــىركىتىنىڭ  »تـــورگســـىن –ســـوۋ«

ــپ، بىۋاســىته موســكۋاغا  جاسۇســلىرى مهخســۇس تهكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرى

ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى شــىنجاڭدا ئىــنقىالب قوزغــاپ، . دوكــالت يــولاليتتى

مۇســتهقىل سوتسىيالىســتىك ئۇيغــۇر جۇمھــۇرىيىتى قــۇرۇش موســكۋا ئۈچــۈن 

ا قارشـى تهكلىپلهرنـى پايدىلىق دېگهن تهكلىپنى بهرسه، بهزىلىرى بۇنىڭغـ

نهتىجىـــده موســـكۋا دائىرىلىـــرى دائىـــم ئۇيغۇرالرنىـــڭ تهقـــدىرى . بهرگهن

مهسىلىسىده مـۇزاكىره ئېلىـپ بېرىشـقا مهجبـۇر بولغـان بولـۇپ، مۇسـتهقىل 

قـولالش تهرهپـدارلىرى  مىلىتارىسـتلىرىنى دۆلهت قۇرماي، ئهكسـىچه خىتـاي

ئهينـى ۋاقىتتـا، ئۇيغـۇر دىيارىـدا سـوۋېت . ھامان ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهيتتى

كهسـپى بـۇ  رازۋېـدكائىتتىپاقىنىڭ بهش كونسۇلخانىسـى مهۋجـۇت بولـۇپ، 

  .كونسۇلخانىالرنىڭ مۇھىم پائالىيهتلىرىدىن ھېسابلىناتتى

يىلالردىكـــى ئۇيغـــۇر –40–30تـــارىخىي ســـىرالر پـــاش قىلـــدىكى، 

چاپقۇنالرغا قهشقهر، غۇلجا، چۆچهك، ئالتـاي ۋه –ئېلىدىكى سىياسىي بوران

ــپ ئارىالشــقان  ئۈرۈمچىــدىكى ــاقى كونســۇلخانىلىرى ئاكتى ســوۋېت ئىتتىپ

ــۇپ،  ــالم –1933بول ــتان ئىس ــهرقىي تۈركىس ــان ش ــقهرده قۇرۇلغ ــى قهش يىل
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يىلى غۇلجىدا تهسىس قىلىنغان جۇمھۇرىيهتنىڭ –1944جۇمھۇرىيىتى بىلهن 

ىرىنى مهزكۇر كونسۇلخانىنىڭ ھهرىكهتلىرىـدىن ئايرىـپ قـاراش ئهسـال تهقد

  .مۇمكىن ئهمهس

موســكۋا ئۈچــۈن  شــۇرېننىڭجىــن  رازۋېــدچىكلىرىدېــمهك، ســوۋېت 

پايدىســىز ئىكهنلىكىنــى تونــۇپ يېتىــپ، ئــۇنى يوقىتىشــنىڭ يــوللىرىنى 

 يىلى قۇمۇل تاغلىرىدا خوجا نىياز ھـاجىم باشـچىلىقىدا–1931ئىزدهۋاتقاندا 

ــدى ــوزغىالڭ كۆتۈرۈل ــق ق ــڭ . قوراللى ــۇرالر ئۆزلىرىنى ــدا ئۇيغ ــۇل تاغلىرى قۇم

زوراۋانلىققــا قارشــى قــوزغىالڭلىرىنى باشــالش بىــلهن مهزكــۇر قوزغىالڭنىــڭ 

تهسىرى ئاسـتىدا پۈتـۈن ئۇيغـۇر دىيارىـدا كهڭ كۆلهملىـك مىللىـي ئـازادلىق 

ھهممىسـى باشقا جايالرنىـڭ  ئۈرۈمچىدىنھهرىكهتلىرى ئهۋج ئېلىپ، پهقهت 

مانا مۇشۇنداق زور ئۆزگىرىش ئۇيغـۇر . دېگۈدهك قوزغىالڭچىالر قولىغا ئۆتتى

ــىر  ــا تهس ــىيا رايونىغ ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــنا س ــا قوش دىيارىغ

بۇ نۇقتىنى چۈشهنگهن موسكۋا دائىرىلىرى قايتىدىن . كۆرسهتمهي قالمايتتى

تهدبىرلهرنـى –ك چـارهئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىياسىي تهقـدىرىگه مۇناسـىۋهتلى

  .ئورگانلىرىنى ئىشقا سالدى رازۋېدكائېلىپ، بۇنىڭ ئۈچۈن 

  

  قهشقهرده قۇرۇلغان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى موسكۋانى ئهندىشىگه سالدى

يىللىرىدا كۆتۈرۈلگهن كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭالر –30ئهسىرنىڭ –20

ھۆكۈمرانلىقىـدىكى جـايالردىن  مىلىتارىستالرنىڭ ئۈرۈمچىدىكىنهتىجىسىده 

يىلالردا ئۇيغۇر –30. باشقا پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى قوزغىالڭچىالر قولىغا ئۆتتى

دىيارىنىڭ ھهربىـي سىياسـىي ۋهزىيىـتىگه تهسـىر يهتكۈزىـدىغان ئاساسـلىق 

ئــۈچ خىــل كــۈچ مهۋجــۇت بولــۇپ، ئــۇالر خوجــا نىيــاز ھــاجىمنى بــايراق ۋه 

پــان ھهم تهڭرىتاغلىرىنىــڭ جهنــۇبىي تۇر–قومانــدان دهپ تونۇغــان قۇمــۇل

 جۇڭيىڭنىــڭ مــاقىســىملىرىنى كــونترول قىلغــان ئۇيغــۇر قــوزغىالڭچىلىرى، 

 پېييــــۈهنباشــــالمچىلىقىدىكى تۇڭگــــان قوراللىــــق كــــۈچلىرى ۋه جــــاڭ 

ــىدىكى  ــى دائىرىس ــى ۋىاليىت ــچىلىقىدىكى ئىل ــېڭباش ــهيگه ش ــى  شىس قارش
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ئاغـدۇرۇپ ئـۆلكه  ىشـۇرېننھهربىي كۈچلهر بولۇپ، بۇ ئۈچ خىل كۈچ جىـن 

  .قاتتىق تهھدىت سالغان ئىدى شىسهيگه شېڭھاكىمىيىتىنى ئىگىلىۋالغان 

مهزكــۇر ئــۈچ كۈچنىــڭ كــۆزلىگهن مهقســهتلىرى ئــايرىم بولــۇپ، جــاڭ 

باشـچىلىقىدىكى جۇڭگـو ھهربىيلىـرى پهقهت ئـۆلكه ھـاكىمىيىتىنى  پېييۈهن

ى ئــارزۇ ئىگىــلهپ، ئــۆلكىنى جۇڭگــو مهركىــزى ھۆكــۈمىتىگه بويسۇندۇرۇشــن

ئۇيغــۇرالر بىــلهن بىرلىشــىپ ئىســالم دۆلىتــى  جۇڭيىــڭ مــاقىلســا، تۇڭگــان 

قۇرىمهن دهپ جار سالسـىمۇ، ئهممـا ئـۇ ئـۆز قوشـۇنلىرى جۇڭگـو گومىنـداڭ 

دهپ ئاتىغان ھهمده ئۇيغۇرالرنىـڭ  دېۋىزىيه–36مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه تهۋه 

 ئۇيغـــۇر. مۇســـتهقىل جۇمھـــۇرىيهت قۇرۇشـــىغا قارشـــى تۇرغـــان ئىـــدى

ــز قوزغىالڭچىلىرىنىــڭ بىرلىشىشــى  قــوزغىالڭچىلىرى بىــلهن قىســمهن قىرغى

ـــى –1933ئاســـتىدا  ـــولال –12يىل ـــۈنى قهشـــقهرده ســـابىت دام ـــابىر ك نوي

ــۇرىيىتى  ــده ئىســالم جۇمھ ــپ،  رهســمىيرهھبهرلىكى ــانلىقى جاكارلىنى قۇرۇلغ

ئىنقىالبقــا ئىشــتىراك قىلغــان ئابــدۇقادىر ھاجىمنىــڭ ئهسلىمىســىدىن مهلــۇم 

ىچه، جهنــۇبتىكى قهشــقهر، خــوتهن، ئاقســۇ قاتــارلىق ۋىاليهتــلهرده بولۇشــ

  .ئۇيغۇر ئېلى جۇمھۇرىيىتىنىڭ بايرىقى چىقىرىلدى

  

  پىچقان ۋوروشىلوۋئۇيغۇر سىياسىي تهقدىرىنى 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسـىيا رايونىغـا قوشـنا بولغـان ئۇيغـۇر 

ئېلىدىكى بۇ خىـل ئۆزگىرىشـلهرنى كۆزىتىـپ تۇرغـان كرېمىـل رهھبهرلىـرى 

كـــۈنى ســـوۋېت رۇسىيىســـى كومپارتىيىســـى –27ئاينىـــڭ –6يىلـــى –1933

 ۋورشــىلوۋنىڭمهركىزىــي كــومىتېتى دۆلهت مــۇداپىئه كومىتېتىنىــڭ رهئىســى 

ــد ــىتىنى «ه رهھبهرلىكى ــىنجاڭ سىياس ــڭ ش ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــۇس س مهخس

ئايـدا سـوۋېت تاشـقى –7شـۇ يىلـى . قۇردى »كومىسسىيىسىتهتقىق قىلىش 

ــۇر  ــي كومىتېتنىــڭ مهزك ــتىرلىقىدا مهركىزى ــىنىڭئىشــالر مىنىس  كومىسسىيىس

–8يىلى، –1933. ئۇيغۇر دىيارى ھهققىدىكى تهكلىپلىرى مۇزاكىره قىلىندى

ت بولشېۋىكالر پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى ئۇيغـۇر كۈنى سوۋې–3ئاينىڭ 
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ئېلىنىــڭ سىياســىي تهقــدىرى ھهققىــده رهســمىي قــارار مــاقۇلالپ، خىــزمهت 

ـــلهپ بهردى يۆنىلىشـــىنى ـــڭ . بهلگى ـــاراردا موســـكۋانىڭ ئۇيغۇرالرنى ـــۇ ق ب

ــۈمرانلىقىنى  ــو ھۆك ــده جۇڭگ ــپ، ئۆلكى ــى يوقىتى ــتهقىللىق ھهرىكىتىن مۇس

ولـۇپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ ھهرقانـداق مۇسـتهقىللىق تىكلهشنى ئاساس قىلغان ب

 شىســهيگه شــېڭيــول قويماســلىق، ئۇنىــڭ ئهكســىچه  قهتئىــيھهرىكىــتىگه 

ــدى ــگهن ئى ــرىش بهلگىلهن ــاردهم بې ــىيه . ي ــان رۇس ــېالن قىلىنغ ــدا ئ يېقىن

شـىنجاڭدىكى  سـىنىڭسـوۋېت ن ك ۋ د « نېكىسنىڭ. ف. مۇتهخهسسىسى ۋ

–1934–1931نــــاملىق ماقالىســــىده كۆرسىتىلىشــــىچه،  »ھهرىكهتلىــــرى

يىللىرىــدىكى كهڭ كۆلهملىــك قــوزغىالڭالر نهتىجىســىده ســوۋېت ئىتتىپــاقى 

رهھبهرلىرى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنـى قـولالش بىـلهن خىتاينىـڭ بـۇ 

. ئۆلكىـدىكى ھۆكـۈمرانلىقىنى سـاقالپ قـېلىش مهسىلىسـىنى بـاالنس قىلــدى

تىپـــاقى كومپارتىيىســـى مهركىزىـــي كومىتېتىنىـــڭ نهتىجىـــده، ســـوۋېت ئىت

ھۆكــۈمىتىنى  ئــۈرۈمچى كومىسسىيىســىباشــچىلىقىدىكى ئاالھىــده  ۋورشــىلوۋ

يىلـى –1933. قالدۇرۇشنى قارار قىلـدى تهركىبىده جۇڭگوقولالپ، ئۆلكىنى 

نويابىردا ئۆلكىگه سـوۋېت قوشـۇنلىرى كىرگۈزۈلـدى، سـوۋېت قوشـۇنلىرى 

ئهنه شۇ . تۇرۇپ، قوزغىالڭچىالرنى مهغلۇپ قىلدى ئۆلكه ئارمىيىسى تهرىپىده

. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىتى تۈپهيلىدىن قوزغىالڭچىالر مهغلـۇپ بولـدى

يېڭى سىياسىتى  شىسهينىڭ شېڭبىلهن  پوزىتسىيىسىسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

ــىم  ــر قىس ــارلىق بى ــاجىم قات ــاز ھ ــا نىي ــارچىالپ، خوج ــوزغىالڭچىالرنى پ ق

  .رهھبهرلهر ھۆكۈمهت تهرىپىگه ئۆتتى

يىلـــى ئۇيغـــۇر دىيارىغـــا –1933ئاپتورنىـــڭ بايـــان قىلىشـــىچه، 

نامىـــدىكى ھهمـــده  »ئالتايســـكىي«ۋه  »تارباغاتايســـكىي«كىرگـــۈزۈلگهن 

يىلــى كىرگــۈزۈلگهن ســوۋېت قوشــۇنلىرى مــۇنتىزىم قىزىــل ئــارمىيه –1937

قوشـــۇنلىرىدىن باشـــقا يهنه ســـوۋېت بىخهتهرلىـــك كومىتېتىغـــا بىۋاســـىته 

قارايـــدىغان چېگـــرا مـــۇداپىئه قوشـــۇنلىرى ھهم ن ك ۋ د ئهترهتلىرىـــدىن 

تلىك ھهربىي مۇناسىۋه رازۋېدكىسىغابۇ مهزگىللهرده سوۋېت . ئىبارهت ئىدى
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ۋه ئاخبارات خادىملىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھهر قايسـى جايلىرىـدا ئۈنۈملـۈك 

  .پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بارغان

  

  موسكۋانىڭ قارارىدا سوۋېت جاسۇسلىرىنىڭ تهكلىپى ئاساس بولغان

–1918« بارمىننىـــڭ ئـــانوتولىيېۋىچ بـــورىسرۇســـىيه تارىخچىســـى 

ـــدىكى ســـوۋېت–1941 ـــو –يىلى ـــاملىق  »مۇناســـىۋىتىده شـــىنجاڭجۇڭگ ن

يىلـــى قۇمـــۇل قـــوزغىلىڭى –1931كىتابىـــدىكى مهلۇماتالرغـــا تايانغانـــدا، 

ــۆز  ــانلىرى ئ ــيىن ســوۋېت بىخهتهرلىــك ئورگ ــرى ۋه كې ــدىن ئىلگى پارتلىغان

خادىملىرىنى ئۇيغۇر ئېلىنىـڭ ھهر قايسـى جايلىرىغـا ئهۋهتىـپ تهكشـۈرۈش 

يىلى –1921ھهتتا، . قىلغان ئېلىپ بېرىپ، شۇ جايدىكى ۋهزىيهتنى تهتقىق

ئىيۇن كۈنى، قهشـقهرىيه قاتـارلىق جـايالردا تهكشـۈرۈلگهن ماتېرىيـالالر  –4

–قهشقهرىيه«ئاساسىدا ئۈچىنچى ئىنتېرناتسىئونال تهرىپىدىن تهييارالنغان 

ســـوۋېت رۇسىيىســـى  اليىھىســـىنـــى قـــۇرۇش  »جۇڭغـــارىيه جۇمھـــۇرىيىتى

رۇسـىيه . ىن مـۇزاكىره قىلىنغـانكومپارتىيىسى مهركىزىي كـومىتېتى تهرىپىـد

 ئـۈچىنچىبولشېۋىكالر پارتىيىسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسـىنىڭ باشـلىقى ھهم 

ئىـــنقىالب قوزغـــاپ،  رۇدزۇكتـــاكئىنتېرناتســـىئونالنىڭ رهھبهرلىرىـــدىن 

جۇڭغـــارىيه جۇمھـــۇرىيىتىنى قۇرۇشـــنى تهشـــهببۇس قىلغـــان –قهشـــقهرىيه

وۋېت كومپـارتىيه رهھبهرلىـرى قاتارلىق سـ چىچېرىنبولسىمۇ، ئهمما لېنىن، 

  .بۇنىڭغا قهتئىي قارشى چىققاندىن كېيىن بۇ مهسىله يېپىلغان

يىلــى قۇمــۇل قــوزغىلىڭى پارتلىغانــدىن كېــيىن بىــر –1931لــېكىن، 

قىســىم ســوۋېت رهھبهرلىــرى ئۇيغــۇر دىيارىــدا ئىــنقىالب قوزغاشــنىڭ ۋاقتــى 

. يېتىـــپ كهلـــدى دهپ ھېســـابالپ قايتىـــدىن موســـكۋاغا تهكلىـــپ بهرگهن

ـــالىمى  ـــڭمهســـىلهن، رۇس ئ يېزىشـــىچه، رۇســـىيه بولشـــېۋىكالر  بارمىننى

باشلىقى ئۇيغۇرالر دىيارىدا ئومـۇمىي  بىيورىسىنىڭاسىيا پارتىيىسى ئوتتۇرا ئ

ئهممـا، . يۈزلۈك مىللىـي ئـازادلىق ھهرىـكهت قوزغاشـنى تهشـهببۇس قىلغـان

ئهۋهتىلـگهن بىـر قىسـىم ئاخبـاراتچىالر بۇنىڭغـا  رازۋېدكىغائۇيغۇر دىيارىغا 
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قارشــى  ســوۋېتقاقارشــى چىقىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن قېچىــپ كهلــگهن 

ڭ قهشـقهرگه توپالنغـانلىقى، ئۇالرنىـڭ قهشـقهرنى بـازا قىلىـپ، ئادهملهرنى

ئوتتۇرا ئاسـىياغا ھۇجـۇم قىلىـش خهۋپـى بـارلىقىنى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه يهنه 

ـــوۋېت  ـــۇالردىن س ـــىپ، ئ ـــالرغا ئارىلىش ـــۇبتىكى ئىش ـــڭ جهن ئهنگىلىيىنى

سـوۋېت . ئىتتىپاقىغا قارشى پايدىلىنىشـى مـۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان

ادىملىرى يهنه قهشقهرىيىده ئىسالم دىنـى ئېتىقادىنىـڭ كۈچلـۈك خ رازۋېدكا

ئىكهنلىكى، گهرچه ھازىر ئىنقىالبنى قوللىغان بىلهن كېيىن بهلكى ئومۇمىي 

قارشـــى كهيپىياتالرنىـــڭ كۈچىيىـــپ كېتىـــپ، ســـوۋېت  ســـوۋېتقايۈزلـــۈك 

ئىتتىپاقىغــا پايدىســىز ۋهزىــيهت شــهكىللىنىپ، ئــۇنى كــونترول قىلىشــنىڭ 

  .دىغانلىقىنى ئىپاده قىلغانتهسكه چۈشى

ئۇيغۇر دىيارىدا مىللىي ئازادلىق ھهرىكهت ئارقىلىق مۇستهقىل دۆلهت 

قۇرۇلۇشــــــىنى قــــــولالش تهرهپــــــدارلىرى ئاساســــــلىقى ئــــــۈچىنچى 

ئىنتېرناتسىئونالنىڭ مهخپىي ئادهملىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده بىر قىسىم 

ا ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنقىالبىنـى بۇ ئۇيغۇرالر موسكۋاغ. ئۇيغۇرالرمۇ بولغان ئىكهن

ــى بهرگهن ــولالش تهكلىپلىرىن ــۆز . ق ــابتا ئ ــاخىرقى ھېس ــتالىن ئ ــا، س ئهمم

ــڭ مۇســتهقىل  ــپ، ئۇيغۇرالرنى ــۇل قىلى ــى قوب جاسۇســلىرىنىڭ تهكلىپلىرىن

ياردهم بېرىپ،  شىسهيگه شېڭدۆلهت بولۇشىنى قوللىماي، ئۇنىڭ ئهكسىچه 

يىلىـدىكى –1937دىن كېيىنكى ئۇيغۇر ئېلى ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنى ۋه ئۇنىڭ

باشـــچىلىقىدىكى قوراللىـــق قـــوزغىالڭنى  خۇســـهن مـــاھهم  ئابـــدۇنىيازبهگ

ئورگانلىرىنىـڭ  رازۋېـدكابـۇ ۋهقهلهرده سـوۋېت . باستۇرۇشنى قارار قىلـدى

ــدىن رۇســالردىن  ــىملىرىنىڭ قوماندانلىرى ــك قىس ــادىملىرى ۋه بىخهتهرلى خ

رغىــزالردىن قــادىر ھــاجى، ، ئۇيغــۇر ۋه قىپــالىنوپ، ئوبۇخــوپ، رېبــالكىن

ۋه باشــقا ئونلىغــان ئــادهملهر مــۇھىم رول  مهۋالنــوپمهنســۇر ئهپهنــدى، 

چېگرا باشقۇرۇش ئىدارىسـى، ئامـانلىق سـاقالش  شىسهينىڭ شېڭ. ئوينىدى

ئىدارىســى دېگهنلهرنىــڭ ھهممىســى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ بىخهتهرلىــك 

ـــى ۋه  ـــىته باشقۇرۇش ـــڭ بىۋاس ـــڭ خادىملىرىنى ـــى ئورگانلىرىنى ئارىلىشىش
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ئاساسىدا قۇرۇلغان ھهم ئىش ئېلىپ بارغاندىن سىرت يهنه موسكۋا ئۆزىنىـڭ 

خادىملىرىنىڭ ھهر خىل ساالھىيهتته ئۇيغـۇر  رازۋېدكانۇرغۇنلىغان مهخپىي 

  .دىيارىنىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا ئورۇنالشتۇرغان

  

 )بۇ ئهسهر تېخى ئاياغالشمىغان بولۇشى مۇمكىن(
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  ى تهتقىقاتىغا ئائىت مهسىلىلهرئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالب

  مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى مهسىلىسى−

  

ئهســىرنىڭ بىرىنچــى يېرىمىــدىكى سىياســىي –20ئۇيغــۇر دىيارىنىــڭ 

 دهۋرده پۈتۈن ئۇيغـۇر ئېلـىبۇ . تارىخىي مۇرهككهپ جهريانالر بىلهن تولدى

كهڭ كۆلهمــده مىللىــي ئــازادلىق ئىنقىالبلىــرى پــارتالپ،  دائىرىســى بــويىچه

بــۇ . يهرلىــك خهلقــلهر ئۆزلىرىنىــڭ مىللىــي ھــاكىمىيهتلىرىنى بهرپــا قىلــدى

–30ھهرىكهتــلهرده ســوۋېت ئىتتىپــاقى مــۇھىم رول ئوينىغــان بولــۇپ، ئــۇ 

–40نى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولسا، يىلالردىكى ئىنقىالبالرنىڭ مهغلۇپ بولۇشى

يىلالرغا كهلگهنده قايتىدىن ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرنىڭ ئـازادلىق 

ــي ــڭ ھهربى ــولالپ ۋه ئۇالرنى ــى ق ــىي–ھهرىكىتىن ــادىي ھهم سىياس ، ئىقتىس

ئــۆزلىرى ئىــداره قىلىشــىنى ئىشـــقا –مهدهنىــيهت جهھهتــلهرده ئــۆزلىرىنى

يىلىنىــڭ –1949يهتنىــڭ تــاكى ئاشــۇرۇش بىــلهن شــىمالدىكى ئــۇچ ۋىال

ئــاخىرلىرىغىچه ئــۆز ئالــدىغا مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىنى ۋه ئاخىرىــدا ئىلــى 

ـــق  ـــۇا خهل ـــڭ جۇڭخ ـــك ھۆكۈمىتىنى ـــداڭ ئۆلكىلى ـــڭ ۋه گومىن ھۆكۈمىتىنى

  . جۇمھۇرىيىتىگه قوشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى ھهمده كاپالهتكه ئىگه قىلدى

ىـدا يـۈز بهرگهن ئىنتـايىن ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى يېقىنقى زامان تارىخ

ــى  ــاتالر يېقىنق ــۇ ســاھهدىكى تهتقىق ــا ب ــر سىياســىي ۋهقه بولغاچق ــۇھىم بى م

ۋاقىتالردىن بۇيان كۆپىيىشـكه باشـلىدى ھهمـده ئىلگىـرى كىـيىن جۇڭگـو، 

ســابىق ســوۋېت ئىتتىپــاقى، بۈگــۈنكى رۇســىيه فېدېراتسىيىســى، ئامېرىكــا، 
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اتار ئىلمىي ئهسـهرلهر ۋه تۈرلـۈك ئهنگلىيه، ياپونىيه ۋه باشقا ئهللهرده بىر ق

بـۇ  شـاھىتلىرىمۇئۇيغـۇر ئىنقىالبىـي . خىلدىكى ئهسـهرلهر مهيـدانغا كهلـدى

ھهقــته كــۆپ ئهســهرلهرنى يازغــان بولــۇپ، ئهينــى ۋاقىتتىكــى ئــۈچ ۋىــاليهت 

ياشالر تهشكىالتىنىڭ رهئىسى، كېيىنكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايـون  ئىنقىالبچىل

، ئهينـى ۋاقىتتىكـى ئـۈچ سـهيفۇلاليېۋسهيدۇلال  سېكرېتارىپارتكوم مۇئاۋىن 

ۋىاليهت ھۆكۈمىتى مائارىـپ مىنىسـتىرى، كېيىنكـى ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـون 

رهئىســـى ســـهيپىدىن ئهزىـــزى، مىللىـــي ئـــارمىيه قوماندانلىرىـــدىن زاھىـــر 

قاتـارلىق  ، تـوختى ئىبـراھىمسـهمهدى، زىيـا سوۋۇروف، سوپاخۇن ساۋدانوۋ

ــزۇ  ــۇنىڭدهك خهن ــدى ش ــېالن قىل ــهرلىرىنى ئ ــۆز ئهس ــابالر ئ ــان ئهرب ئونلىغ

ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبـى «مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ قهلىمى ئاسـتىدا مهخسـۇس 

 نهشرغا ئوخشاش بىر قاتار كىتابالر  »مۇھىم ۋهقهلهر خاتىرىسى«، »تارىخى

البىغـا ئائىـت بىـر بولسا، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقى سهيفۇلاليېۋسهيدۇلال . قىلىندى

قانچه مهسىلىلهر ھهققىده ئىزدىنىپ، ئۆزىگه خاس بولغان كۆز قاراشـلىرىنى 

دېمهك ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا ئائىـت قانـداق مهسـىلىلهر . ئوتتۇرىغا قويدى

تۆۋهنده مهن، ئـۈچ ۋىـاليهت . مهۋجۇت دېگهن سوئالنىڭ قويۇلۇشى تهبىئىي

ــرى  ــىلىلهرنىڭ بى ــت مهس ــا ئائى ــكهت«ئىنقىالبىغ ــازادلىق ھهرى ــي ئ  »مىللى

مهسىلىسـى ھهققىــده سـابىق ســوۋېت ئىتتىپـاقى ئالىملىرىنىــڭ قاراشــلىرىنى 

  . چۆرىدىگهن ھالدا يۈزهكى بولسىمۇ، توختالماقچىمهن

يىللىرىـدا سـوۋېت رۇسىيىسـى ۋه ئــۈچىنچى –40–20ئهسـىرنىڭ –20

ه ئىنتېرناتســىئونال ئاســىيا، ئافرىقــا ھهم باشــقا جــايالردىكى مۇســتهملىك

مىللىي ئـازادلىق «ئاستىدىكى بارلىق مىللهتلهرنىڭ ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنى 

ــى ــويىچه  »ھهرىكىت ــىپى ب ــاالش پرىنس ــرى –40–30دهپ باھ ــالردا تهڭ يىل

تاغلىرىنىڭ جهنـۇبىي ۋه شـىمالىدا يـۈز بهرگهن قـوزغىالڭ ھهرىكهتلىرىنىـڭ 

   .ھهممىسىنى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهت كاتېگورىيىسىده كىرگۈزگهن

مىللىــي «، كوممۇنىســتىك ئىنتېرناتســىئونالنىڭ تهبىــرىگه تايانغانــدا

 Национально–освободительное  يهنى رۇسچه، »ئازادلىق ھهرىكهت
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движение ،ئىنگلىزچه »National liberation Movement«  ،مۇستهملىكه

يېـــرىم مۇســـتهملىكه ئاســـتىدىكى بـــارلىق خهلقـــلهر ۋه بـــارلىق ئېـــزىلگهن 

جاھـــانگىرلىككه ۋه تاجاۋۇزچىلىققـــا ، مىللهتلهرنىـــڭ مۇســـتهملىكىچىلىككه

قارشــى، مىللىــي ئــازادلىقنى قولغــا كهلتــۈرۈپ، مىللىــي مۇســتهقىللىقنى 

–19بـۇ ئىنقىالبىـي ھهرىـكهت . ھهرىكىتىدۇرقوغداشنى مهقسهت قىلىدىغان 

ئهســىرنىڭ باشــلىرىدىن ئېتىبــارهن ئهۋجــى ئالغــان بولــۇپ، بــۇ مهزگىلــده 

، ، فرانسىيه، ئىسـپانىيه، گولالنـدىيه، چـار رۇسـىيهبرىتانىيها، ئۇلۇغ دۇني

يـــاپونىيه، ئوســـمانلى ئىمپېرىيىســـى ۋه مهنچىـــڭ ئىمپېرىيىســـى قاتـــارلىق 

  . جاھانگىرلىك دهۋرىگه كىرگهن دۆلهتلهر تهرىپىدىن بۆلۈۋېلىنغان ئىدى

ـــڭ  ـــانگىر كۈچلهرنى ـــى جاھ ـــن ئامېرىكىس ـــا ۋه التى ـــىيا، ئافرىق ئاس

ھۆكــۈمرانلىقى ۋه تهســىر دائىرىســى ئاســتىدا بولــۇپ، دۇنيــادا ئهزگــۈچى ۋه 

ئېزىلگهن مىللهتلهردىن ئىبارهت ئىككى كاتېگورىيه شهكىللىنىپ، بۇ ئىككى 

دۇنيــا يۈزىــده  نهتىجىــده. گۇرۇپپــا ئارىســىدىكى كــۈرهش ئۆتكۈرلهشــتى

ــنى  ــا كهلتۈرۈش ــتهقىللىقنى قولغ ــي مۇس ــى مىللى ــتهملىكىچىلىككه قارش مۇس

–20هقسهت قىلىدىغان مىللىي ئـازادلىق ھهرىكهتلىـرى مهيـدانغا كېلىـپ، م

ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه بولغان ئارىلىقتـا خېلـى كـۆپ مىللهتـلهر مۇسـتهقىل 

  . بولدى

ــيىن، مىللىــي  ــدىن كې ــبه قىلغان ــۆكتهبىر ئىنقىالبــى غهلى رۇســىيىده ئ

ىـك ۋه دۇنيـا يۈزىـده جاھانگىرل. ئازادلىق ھهرىكىتى تېخىمۇ ئهۋجـى ئالـدى

مۇستهملىكىچىلىككه قارشـى كۈرهشـنىڭ يېڭـى دولقـۇنى شـهكىللىنىپ، ھهر 

قايسى مۇستهملىكه ۋه يېرىم مۇستهملىكه ئاستىدىكى مىللهتلهرنىڭ ئازادلىققا 

بۇ جهھهتـته سـوۋېت . ئېرىشىش مهسىلىسى خهلقئارالىشىشقا قاراپ يۈزلهندى

ىنتېرناتسـىئونال رۇسىيىسى ۋه ئۇنىڭ ھامىيلىقى ئاستىدىكى كوممۇنىستىك ئ

 »مىللىـي ئـازادلىق ھهرىـكهت ئىدىيىسـىنى«ناھايىتى مـۇھىم رول ئوينـاپ، 

ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشى ۋه . ھهممه يهرگه يېيىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى

ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكىتىنىـــڭ يهنه بىـــر دولقـــۇنى 
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كهلتـــۈرۈپ،  ، يهنه كـــۆپلىگهن مىللهتـــلهر ئـــازادلىقىنى قولغـــاكۆتۈرۈلـــۈپ

دېـــمهك، ســـوۋېت . مۇســـتهقىل دۆلهتلىرىنـــى بهرپـــا قىلـــدى ڭئۆزلىرىنىـــ

يىلالردىكـــى –40–30رۇسىيىســـى ۋه كوممۇنىســـتىك ئىنتېرناتســـىئونالنىڭ 

مۇســـــتهملىكه ۋه يېـــــرىم «ئۇيغۇرالرنىـــــڭ ئـــــازادلىق قـــــوزغىالڭلىرىنى 

» مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتـى مۇستهملىكىچىلىككه ئۇچرىغـان خهلقلهرنىـڭ

 جوڭشهننىڭتارىختىكى سۇن . ھادىسه ئهمهس ئىدى تاسادىپىيدهپ ئاتىشى 

قارشى مىللىي ئىنقىالبى، جۇڭگو خهلقىنىڭ  سىغالالۇسمانجۇالرنىڭ مهنچىڭ 

ياپونىيىنىــــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغــــا قارشــــى ســــهككىز يىللىــــق قارشــــىلىق 

ھهرىكهتلىــرى، يۇگوســالۋىيه قاتــارلىق شــهرقىي ياۋروپــا خهلقىنىــڭ گىتلېــر 

قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى ھهمده كورىيه خهلقىنىڭ  رمانىيىسىگهگې

ـــتهقىللىق  ـــان مۇس ـــارلىق نۇرغۇنلىغ ـــلىرى قات ـــى كۈرهش ـــاپونىيىگه قارش ي

ئىنقىالبالرنىـــڭ ھهممىســـى مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىـــكهت كاتېگورىيىســـىگه 

  . مهنسۇپتۇر

مىللىـي يىلى قۇمۇل قوزغىلىڭى پارتلىغاندىن كېيىن، ئهنه شۇ –1931

كومپارتىيىســى  ئــازادلىق ھهرىــكهت پرىنســىپ بــويىچه، ســوۋېت ئىتتىپــاقى

ــىنىڭ  ــىيا بيۇروس ــۇرا ئاس ــېكرېتارىئوتت ــان س ــى  باۋم ــوۋېت كومپارتىيىس س

ــوزغىالڭ  ــۇ ق ــڭ ب ــدا ئۇيغۇرالرنى ــان دوكالتى ــا يوللىغ ــي كومىتېتىغ مهركىزى

غـــا ئىـــگه  »مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىـــكهت خـــاراكتېرى«ھهرىكهتلىرىنىـــڭ 

ــــاردهم بېرىشــــى الزىملىقىنــــى  ــــكه ي ئىكهنلىكــــى، شــــۇڭا بــــۇ ھهرىكهت

بۇ مهزگىلـده ئـۈچىنچى ئىنتېرناتسـىئونالنىڭ دوكالتىـدىمۇ  ]1[.تهكىتلىگهن

دهپ  »ئۇيغــۇر مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى « ئۇيغۇرالرنىــڭ قــوزغىالڭلىرى

ــي  ــارتىيه مهركىزى ــتىك پ ــى كوممۇنىس ــوۋېت رۇسىيىس ــۇپ، س ــان بول ئاتالغ

قىزىل ئارمىيه ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى ھهم تاشـقى ، كومىتېتى

ئىشالر كومىسسارىياتى قاتـارلىق ئورگـانالر شـىنجاڭدا يـۈز بهرگهن قوراللىـق 

قــوزغىالڭالر ۋه ئۇنىــڭ يۈزلىنىشــى شــۇنىڭدهك تاشــقى ۋه ئىچكــى تهســىرلهر 

ــىن ــوۋېت رۇسىيىس ــىده، س ــۆزىتىش نهتىجىس ــدىن ك ــىنى يېقىن ىڭ مهسىلىس
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شــىنجاڭنىڭ تهقــدىرىنى بهلگىلىشــىده ئىككــى خىــل پىكىــر ئېقىمــى پهيــدا 

  . بولدى

ئۇنىڭ بىرى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكهتلىرىنـى قـولالش 

بــۇ ئىــدىيه ئــۈچىنچى ئىنتېرناتســىئونال تهرىپىــدىن . ۋه يــاردهم بېــرىش

 ھىلئىسـما، روزىبـاقىيېۋئابـدۇلال  . ئـاخىرى تهكىتلىنىـپ كهلـگهن–باشتىن

قاتارلىق يهتـته  ئابدۇسهمهتوف نهزهرغوجا، مۇھهممهدى، ئابدۇلھهي تاھىروف

ســۇ ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىلىــرى ۋه زىيــالىيلىرى ئــۈچىنچى ئىنتېرناتســىئونال ۋه 

مىللىي ئـازادلىق  ئېلىدهسوۋېت رۇسىيىسىدىن ئۈمىد كۈتكهن ھهمده ئۇيغۇر 

ھهرىكىتى قوزغاش پىكرىنى تهشهببۇس قىلىپال قالماستىن بهلكى تهييـارلىق 

ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتـى مهسىلىسـى . خىزمهتلىرى ئىشلىگهن ئىدى

ــــدۇلال  ــــابى ئاب ــــت دۆلهت ئهرب ــــۇر كوممۇنىس ــــوۋېت ئۇيغ ــــاقلىق س ئات

 ]2[.ماقنى ئىگىلهيـدۇنۇتۇقلىرىدا ۋه ماقالىلىرى مـۇھىم سـال روزىباقىيېۋنىڭ

يىللىرى ئارىسىدا لېنىن ۋه ستالىن نامىغا –1930–1922 روزىباقىيېۋئابدۇلال 

ـــده كوممۇنىســـتىك ئىنتېرناتســـىئونال ۋه ئۆزبېكىســـتان، قازاقىســـتان  ھهم

كومپارتىيىســى مهركىزىــي كومىتېتلىرىغــا ئۇيغــۇر مهسىلىســى ھهم مىللىــي 

ئۇنىـڭ . تالر ۋه خهتلهر يازغانئازادلىق ھهرىكىتى مهسىلىسى ھهققىده دوكال

ــڭ « ــىدا ۋه بىزنى ــى توغرىس ــازادلىق ھهرىكىت ــي ئ ــودا مىللى ــي جۇڭگ غهربى

ــده ــپىلهر ھهققى ــدىمىزدىكى ۋهزى ــاملىق دوكــالت تېزىســى ســاقلىنىپ  »ئال ن

ئـــــۈچىنچى ئىنتېرناتســـــىئونالنىڭ يهتـــــته ســـــۇ ئۇيغـــــۇر  ]3[.قالغـــــان

هرگه ئالغـان بولۇشـى ئىنقىالبچىلىرىنىڭ تهشهببۇسلىرى ۋه تهلهپلىرىنـى نهز

ئېھتىماللىققا ئۇيغۇن بولۇپ، بـۇ ئـۈچىنچى ئىنتېرناتسـىئونالنىڭ شـىنجاڭدا 

ئىنقىالب قوزغاش ئىدىيىسىنىڭ پهيدا بولۇشىدىكى مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىـرى 

  .بولۇشى مۇمكىن

ئۇيغـــۇر مىللىـــي ئـــازادلىق ، ئىككىنچـــى خىلـــدىكى پىكىـــر ئېقىمـــى

يـاردهم بېرىـپ ۋه  مىلىتارىسـتلىرىغازۇ ھهرىكىتىنى قوللىماستىن بهلكى خهنـ

ئۇنى قولالپ، شىنجاڭنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرى ئاستىدىكى ئۆلكىگه 
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ــارلىق دۆلهتلهرنىــڭ ئــۇنى ســوۋېت  ــاپونىيه قات ئايالنــدۇرۇپ، ئهنگلىــيه، ي

رۇسىيىســـىگه قارشـــى تـــۇرۇش بازىســـىغا ئايالندۇرۇۋېلىشـــىنىڭ ئالـــدىنى 

ـــارهت ـــتىن ئىب ـــۈچىنچى . ئېلىش ـــردىكىلهر ۋه ئ ـــدىكى پىكى ـــى خىل بىرىنچ

ئىنتېرناتسىئونالنىڭ قارشى تۇرۇشىغا قارىماي، ئىككىنچى خىلـدىكى پىكىـر 

 شـېڭستالىن قاتارلىقالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى ھهمده شـۇ بـويىچه ئېقىمى 

يۆلهپ تۇرغۇزۇلۇپ، سابىت دامولالم باشچىلىقىدا تهسىس قىلىنغـان  شىسهي

باشـچىلىقىدىكى  ماجوڭيىـڭ ۋه »شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى«

ــازادلىق ھهرىكهتنىــڭ  ــده مىللىــي ئ تۇڭگــان كــۈچلىرى يــوق قىلىنــدى ھهم

ــر ــان رهھبى ــازى ســۈپىتىده تونۇلغ ــاجىم ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ  خوجانىي ھ

ياراشتۇرۇشــى، كۆرسهتمىســى ۋه ۋهدىلىــرى بــويىچه شــىنجاڭ ئۆلكىســىنىڭ 

قولالشـنى  شىسـهينى شـېڭسـوۋېت رۇسىيىسـىنىڭ . مۇئاۋىن رهئىسى بولدى

ساھهسىدىكىلهر ۋه ياكى دۇنيا مىللىـي ئـازادلىق  ئىدېئولوگىيهقارار قىلىشى 

بولۇپ، بۇ  ]4[ئۇچرىغان  تۇرۇشىغاهرهپدارلىرىنىڭ قاتتىق قارشى ئىنقىالب ت

چاغدا كوممۇنىسـتىك ئىنتېرناتسـىئونالنىڭ موسـكۋانىڭ بـۇ قارارىغـا قارشـى 

تۇرۇپ ستالىن رهھبهرلىكىدىكى مهركىزى كومىتېتقا ئهۋهتـكهن دوكالتىـدىمۇ 

گهرچه، «ئىبارىسـى تهكرارلىنىـپ، »مىللىي ئازادلىق ھهرىكهت «ئوخشاشال 

مۇسۇلمان خهلقلىرىنىڭ ھهرىكهتلىرىنىڭ باشلىقلىرى قاتارىدا فېئودالالر بار 

ـــــاراكتېرىنى  ـــــڭ خ ـــــازادلىق ھهرىكىتىنى ـــــي ئ ـــــۇ مىللى ـــــىمۇ، ب بولس

   ]5[. دهپ كۆرسىتىلگهن ئىدى »ئۆزگهرتىۋېتهلمهيدۇ

قىزىق يېرى شۇكى، كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسـىئونالنىڭ قارشـىلىقىغا 

ــاي،  ــېڭقارىم ــهي ش ــوۋېت  نىشىس ــدىكى س ــتالىن رهھبهرلىكى ــان س قوللىغ

» ئۇيغــۇر مىللىــي ئــازادلىق ھهرىــكهت« رۇسىيىســىمۇ بــۇ چاغــدا ئوخشاشــال

ــۇرالرنى  ــده ئۇيغ ــۋهرگهن ھهم ــىنى قوللىنى ــتىدا «ئاتالغۇس ــتهملىكه ئاس مۇس

كاتېگورىيىســـىگه كىرگـــۈزگهن بولـــۇپ، تـــارىخىي  »ئېـــزىلگهن مىللهتـــلهر

ــــدا، ســــوۋېت  شــــاھىتالرنىڭ ئهســــلىمىلىرىدىكى ئۇچــــۇرالردىن قارىغان

دىپلومــاتىيه ۋه ھهربىــي خــادىملىرى خوجــا نىيــاز ھاجىمغــا ھهم ئۇنىڭــدىن 
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ــرال  ــيىن گېنې ــاھمۇتكې ــۇھىتى ۋه باشــقىالرغا ئۆزلىرىنىــڭ  م ــزىلگهن «م ئې

ــدىغانلىقى ــاردهم بېرى ــلىرىغا ي ــازادلىق ئىش ســوۋېت «ۋه  »مىللهتلهرنىــڭ ئ

ــزىلگ ــڭ ئې ــۇزىئىتتىپاقىنى ــات يۇلت ــڭ نىج ــى  »هن مىللهتلهرنى ئىكهنلىكىن

ــدى ــدۈرگهن ئى ــل بىل ــرى ۋه . ئىزچى ــۇر رهھبهرلى ــان ئۇيغ ــۇڭا نۇرغۇنلىغ ش

تايـانچ «زىيالىيلىرى سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى ئۆزلىرىنىـڭ كېلهچىكـى ئۈچـۈن 

لــېكىن، ئهينــى . دهپ قــاراپ، ئۇنىڭغــا ئىشــهنچ ۋه ئۈمىــد باغلىغــان »كــۈچ

قىرغىنچىلىقـى،  شىسـهينىڭ شېڭللىرىدىكى يى–1939–1937ۋاقىتتىكى ۋه 

ئۇيغــۇر رهھبىرىــي شهخســلىرى ۋه قــوزغىالڭ  خوجــا نىيــاز ھــاجىم قاتــارلىق

ـــوۋېت  ـــىده س ـــده ئۆلتۈرۈلۈش ـــى ھهم ـــا ئېلىنىش ـــتىراكچىلىرىنىڭ قولغ ئىش

مىللىـي «سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ، ئىتتىپاقىنىڭ ئارىالشقان تهرىپى بولۇشـى

ــكهت ــازادلىق ھهرى ــزىلگهن «ۋه  »ئ ــلهتئې ــۇق  »مىل ــالغۇلىرىنى ئويۇنچ ئات

سوۋېت سىياسهتچىلىرى بۇ . ئاشكارىلىدى ماھىيىتىنىقىلغانلىقىدهك ئهسلى 

ــــازادلىق  ــــي ئ ــــده مىللى ــــكهتمهزگىل ــــا  ھهرى ــــىنى ئۇيغۇرالرغ نهزهرىيىس

 شــېڭچۈشــهندۈردى ھهمــده ئــۇالرنى  دائىرىســىدهئاپتونومىيىلىــك ھوقــۇق 

 قىلـدۇرۇش شـۇنىڭدهك تهرهققىـيبىـلهن بىرلىشـىپ، بـۇ ئـۆلكىنى  شىسـهي

 شـېڭشۇ ۋهجىدىن . ھوقۇقتا باراۋهر بولۇش ئىدىيىسىنى تهشهببۇس قىلدى

سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ  تۈزۈلۈشـىدىمۇنىـڭ » ئالته سىياسـىتى« شىسهينىڭ

ئهســلىده مىللىــي . تهســىرى بــارلىقىنى نهزهردىــن ســاقىت قىلىشــقا بولمايــدۇ

ۋا ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىلىرىنىــڭ قىلغــان موســك تهرغىــبئــازادلىق ئىدىيىســىنى 

ئالته سىياسىتى بىـلهن ئهمهلـگه ئاشـقانلىقىنى  شىسهينىڭ شېڭئارزۇسىنىڭ 

يېنىدا مۇقىم ۋهزىيهت ھهمده سـوۋېت تهسـىرى  چېگراسىنىڭشهرھلهپ، ئۆز 

  .ئاستىدىكى سىياسىي تۈزۈمنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى كاپالهتكه ئىگه قىلدى

يـــۈز  شىســـهينىڭ شــېڭيىلالرغـــا كهلگهنـــده –1943– 1940ئهممــا، 

ئۆرۈشىدىن غهزهپكه كهلـگهن سـتالىن رهھبهرلىكىـدىكى سـوۋېت ئىتتىپـاقى 

نهزهرىيىسىنى  »مىللىي ئازادلىق ھهرىكهت « كومپارتىيه مهركىزىي كومىتېتى

يىلـى، سـوۋېت ئىتتىپـاقى كومپارتىيىسـى –1943. يهنه بىر قېتىم قولالنـدى
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ھهققىـده قـارار ئالغانـدىن  مهركىزىي كومىتېتى شىنجاڭدا ئىـنقىالب قوزغـاش

ــۆججهتلهرده ــى ھ ــاقچى  ]6[كېيىنك ــدىمۇ قوزغىم ــۋىقات ماتېرىياللىرى ۋه تهش

ــلهر  ــۇ ھهرىكهت ــان ب ــى«بولغ ــي ئــازادلىق ھهرىكىت ــدى» مىللى . دهپ ئاتال

يىلىــدىن ئېتىبــارهن چىقىرىلىــپ، مهخســۇس شــىنجاڭغا –1943مهســىلهن، 

للىرىـــدىكى ۇرناژ »قـــازاق ئېلـــى«، »شـــهرق ھهقىقىتـــى«كىرگـــۈزۈلگهن 

مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى ئىبارىســى ئىشــلىتىلگهن ھهمــده  ماقــالىلهردىمۇ

خادىملىرىنىـڭ ئىنقىالبنـى نهده قوزغـاش  كونسۇلخاناسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

 »مىللىي ئـازادلىق ھهرىكىتـى«ھهققىده موسكۋاغا يوللىغان دوكالتلىرىدىمۇ 

   ]7[. ئىبارىسى قوللىنىلغان ئىدى

ئاساسـهن  شـوئارىغا »ھهرىكىتـى مىللىي ئـازادلىقى«موسكۋا ئهنه شۇ 

شـهرقىي «نويابىر كـۈنى –12يىلى –1944غۇلجا قوزغىلىڭى غهلىبه قىلىپ، 

–1945ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ھهمده  »تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

يانۋاردا توققۇز ماددىلىق خىتابنامىنىڭ ئېالن قىلىنىشى شـۇنىڭدهك –5يىلى 

مۇســتهقىل «بىرىنچــى ماددىســىدا ئوچــۇق قىلىــپ،  خىتابنامىنىــڭمهزكــۇر 

شـوئارىنىڭ ئوتتۇرىغـا قويۇلۇشـىغا يـول قويـدى  ]8[ »جۇمھۇرىيهت قۇرۇش

تــۆره  ئهلىخــان، مىللىــي مۇســتهقىللىق شــوئارى«. ھهتتــا كۆرســهتمه بهردى

نىــڭ پائالىيهتلىرىــدىن تارتىــپ، تــاكى » ئــازادلىق تهشــكىالتى باشــلىق

جۇمھۇرىيهت ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى قۇرۇلۇپ، ئۈچ فرونت بويىچه جهڭ قىلىـش 

سـوۋېت . بولغـان ئارىلىقتـا كهڭ تهشـۋىق قىلىنـدى تۈزۈلگۈچهھهمده بىتىم 

قاتـارلىقالر ۋاقىتلىـق  مىنگۇلـوۋۋه  ھاكىمبايېۋتارىخشۇناسلىرىدىن ئالىمجان 

ــاددىلىق ھ ــۇز م ــۇر توقق ــڭ مهزك ــپ، ئۇنى ــىدىن تارتى ــڭ قۇرۇلۇش ۆكۈمهتنى

، خىتابنامىسىنىڭ ئېالن قىلىنىشى ۋه دۆلهت تۈزۈلمىسى ھهمـده ئىجتىمـائىي

ئىقتىسادىي ئىسالھاتلىرى ھهققىـده خېلـى ئهتراپلىـق توختالغـان  ،سىياسىي

دلىق بولۇپ، ئۇالرمۇ ئىلـى ئىنقىالبىنىـڭ دهسـلىپىدىال مۇسـتهقىللىق ۋه ئـازا

ئىــنقىالب . ]9[شــوئارلىرىنىڭ ئوتتۇرىغــا قويۇلغــانلىقىنى يوشــۇرمىغان ئىــدى

بـۇ نـۇقتىنى تهكىـتلىگهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ  سـهيفۇلاليېۋمۇسهيدۇلال  شاھىتى
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باشـالپ،  ئوتتۇرىلىرىـدىنئاينىـڭ –11يىلـى –1944«بايانىغا تايانغانـدا، 

ئـــۈچ ۋىـــاليهت دائىرىســـىده ، غۇلجـــا شـــهھىرى ئـــازاد بولغانـــدىن كېـــيىن

ئوتتۇرىغــا چىقتــى ۋه شــهرقىي تۈركىســتان ۋاقىتلىــق  شــوئارىمۇســتهقىللىق 

بـۇ ئهھـۋال بىـر يىـل داۋام قىلىـپ، تىنچلىـق . ھۆكۈمىتى تهشكىل قىلىنـدى

يىلىــدىن –1943مانــا شــۇ  .]10[»بىتىمنىــڭ تۈزۈلۈشــى بىــلهن ئاخىرالشــتى

ــاكى  ــان ئا–1946ت ــۇرىلىرىغىچه بولغ ــڭ ئوتت ــايىلىنى ــاليهت  رىلىقت ــۈچ ۋى ئ

ــاقى ــوۋېت ئىتتىپ ــان س ــۈمىتىنى قوللىغ ــدا  ھۆك ــاي ۋه ئالتاي ــى، تارباغات ئىل

 »مۇسـتهقىللىق ئىنقىالبـى«نىـڭ  »مىللىي ئـازادلىق ئىنقىالبـى«قوزغالغان 

ھهتتا ئـازادلىق تهشـكىالت ئهزاسـى . خاراكتېرىنى ئېلىشىنى چهتكه قاقمىدى

مهخسۇمنىڭ ئهسلىشىچه،  ئابدۇرهۋۇپ ۋه كېيىنكى جۇمھۇرىيهت باش كاتىپى

ئـازادلىق «قاتـارلىقالر  داباشـىنسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى كونسۇلى 

ــكىالتى ــا »تهش ــدهك  غ ــقى موڭغۇلىيى ــڭ تاش ــڭ ئۇالرنى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س

يــاردهم بېرىــدىغانلىقى ھهققىــده ۋهده بهرگهن  مۇســتهقىل دۆلهت قۇرۇشــىغا

ســوۋېت تهرهپ  مۇســلىموفقىمۇى فــاتىخ نىلقــا قوزغىلىڭىنىــڭ رهھبىــر ھهتتــا

جۇمھـۇرىيهت تهسـىس قىلىنغانـدىن كېـيىن سـوۋېت  ،]11[شۇنداق دېـگهن

ــــي ــــڭ ھهربى ــــا –ئىتتىپاقىنى ــــارلىق ئورگانالرغ ــــرى ب سىياســــىي ۋهكىللى

مهســلىھهتچىلىك قىلغــان بولــۇپ، بــۇ مهســلىھهتچىلهر مىللىــي ئــازادلىق 

هنلىكىـدىن ئـۆزلىرىنى ئىك ئىنقىالبنىڭ مهقسـىتىنىڭ ئىسـتىقاللىيهت ئۈچـۈن

سـوۋېت ئىتتىپـاقى مۇسـتهقىللىق «كىشـىلهرده  چهتكه ئالمىغانلىقى ئۈچـۈن

دهيـدىغان ئىشـهنچ ھهم خاتـا چۈشـهنچه پهيـدا  »ئۈچۈن ياردهم بېرىۋاتىـدۇ

مـاددىلىق  11ئايـدا –6يىلـى –1946بىراق، موسـكۋا دائىرىلىـرى  .قىلىنغان

ــپ،  ــڭ ئىمزالىنى ــق بىتىمنى ــ«تىنچلى ــهرقىي تۈركىس ــۇرىيىتىش  »تان جۇمھ

ــدىن قېلىــپ، ئۆلكىلىــك بىرلهشــمه ھۆكــۈمهتكه  ــدا ئهمهل ھۆكۈمىتىنىــڭ نام

قاتنىشىشى قاتارلىق سىياسـىي ۋهقهلهرنىـڭ كېلىـپ چىقىشـىدا ھهل قىلغـۇچ 

ــى ئاشــكارا يوســۇندا  ــى ئىنقىالبچىلىرىن ــاپ، ئىل  »مۇســتهقىللىق«رول ئوين

ئىبارىسىنى ئىشلهتمهسلىككه كۆندۈرگهن شۇنىڭدهك سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

ــي ــۇنى ھهربى ــاردهم بېرىشــى ۋه ئ ــا ي ــى ئىنقىالبىغ ــقا –ئىل سىياســىي ۋه باش
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مۇستهقىللىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش «جهھهتلهردىن قوللىشىنىڭ مهقسىتىنىڭ 

ـــلىك ـــىمۇ  »ئهمهس ـــۈزهكى بولس ـــا ي ـــى ئىنقىالبچىلىرىغ ـــى ئىل ئىكهنلىكىن

ھهتتــا ســوۋېت ئىتتىپــاقى دىپلومــاتىيه ئهربــابلىرى جۇڭگــو . ارىلىدىئاشــك

قايتا شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ جۇڭگونىڭ ئىچكـى –تهرهپكىمۇ قايتا ھۆكۈمىتى

ــتلهپ ــى تهكى ــى ئىكهنلىكىن ــۇقتىنى ، ئىش ــۇ ن ــا ب ــوۋېت«ھهتت ــو –س جۇڭگ

  . نىڭ قوشۇمچه ماددىلىرىغا كىرگۈزگهن ئىدى »دوستلۇق شهرتنامىسى

ــراق، ســوۋېت  ــۇرىيهت بى ــۈمىتىنى جۇمھ ــى ھۆك ــاقى گهرچه ئىل ئىتتىپ

ئاتالغۇســىنى ئىشــلهتمهي، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بىــلهن بىرلهشــمه ئۆلكىلىــك 

 ئاشـكاراھهمده مۇسـتهقىللىق شـوئارىنىڭ  ھۆكۈمهت تۈزۈشكه دهۋهت قىلغان

ـــازادلىق « ئىشلىتىلىشـــىنى توســـۇپ قويغـــان بولســـىمۇ، ئهممـــا مىللىـــي ئ

از كهچمهي، ئۈچ ۋىاليهتتىكى بۇ ئىنقىالبنـى شوئارىدىن يهنىال ۋ »ھهرىكهت

ــازادلىق ھهرىكىتىنــى دهپ ئاتاشــنى  ســوۋېت  .داۋامالشــتۇرۇۋهردىمىللىــي ئ

ئايــــدىن كېيىنكــــى ئهخمهتجــــان قاســــىمى – 7يىلــــى – 1946ئىتتىپــــاقى 

رهھبهرلىكىـــدىكى ئـــۈچ ۋىـــاليهت ئىنقىالبـــى ھۆكـــۈمىتى تهۋهســـىدىكى 

ئىدىيىســى ۋه شــوئارىنىڭ  »مىللىــي ئــازادلىق ھهرىــكهت«مهتبۇئــاتالردا 

ــا ئهخمهتجــان قاســىمى، ئابــدۇكېرىم  تهرغىــبداۋاملىــق  قىلىنىشــىغا، ھهتت

مهزكـۇر  ماقالىلىرىـدهنۇتـۇقلىرى ۋه –ئابباسوف قاتارلىق رهھبهرلهرنىڭ سـۆز

–1949–1946مهسـىلهن، . ئاتالغۇنىڭ كهڭ ئورۇن ئېلىشىغا چهك قويمىدى

بــدۇكېرىم ئابباســوف ئــۆزلىرى يىللىــرى ئارىســىدا ئهخمهتجــان قاســىمى ۋه ئا

رهھبهرلىـــك قىلىۋاتقـــان ئىنقىالبىـــي ھهرىكهتنىـــڭ خـــاراكتېرى ھهققىـــده 

توختالغىنىدا، ئىلـى، تارباغاتـاي ۋه ئالتايـدىكى بـۇ ئىنقىالبالرنىـڭ پۈتـۈن 

ئــۆلكه خهلقىنىــڭ ئۇنىــڭ مىللىــي ئــازادلىقىنى قولغــا كهلتۈرۈشــنى مهقســهت 

ــدىغان  ــى«قىلى ــازادلىق ھهرىكىت ــي ئ ــاكى  »مىللى ــازادلىق «ۋه ي ــي ئ مىللى

ئهخمهتجـان قاسـىمى . ئىكهنلىكىنى داۋاملىق تهكىتلىگهن ئىـدى »ئىنقىالبى

نـاملىق ماقالىسـىده  »مىللىـي مهسـىلىدىكى بهزى خاتـالىقلىرىمىز«ئۆزىنىڭ 

مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ «: مۇنداق دهپ خۇالسه چىقارغان ئىـدى
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يـوقىتىش، مىللهتلهرنىـڭ ھهقىقىـي ئاساسىي مهقسىتى مۇسـتهبىت تـۈزۈمنى 

بــاراۋهرلىكىگه كاپالهتلىــك قىلىــش، خهلقچىللىــق سىياســىتىنى ئهمهلــگه 

ھازىرقى ۋهزىپىسـى مىللىـي  خهلقچىللهرنىڭھهقىقىي ، ئاشۇرۇشتىن ئىبارهت

ــي  ــان مىللى ــادىر بولغ ــقۇچىدا س ــى باس ــڭ بىرىنچ ــازادلىق ھهرىكىتىمىزنى ئ

ىــپ، قايســى مىلــلهت بولۇشــىدىن مهســىلىدىكى خاتــالىقالرنى تېــزدىن تۈزىت

قهتئىينهزهر، مىللهت ئايرىماي، گومىنداڭ ۋه جاھانگىرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 

ــاراۋهرلىكىنى ئاســاس  ــى، ب ــي ئهركىنلىك ــڭ ھهقىقى ــان، مىللهتلهرنى بولمىغ

ئهمهلىيهتتىكـــى يېڭـــى خهلقچىللىـــق ھـــاكىمىيىتىنى قۇرۇشـــتىن  قىلغـــان،

   ]12[.»ئىبارهت

ـــان  ـــىمىنىڭئهخمهتج ـــدا–ســـۆز قاس ـــي ئـــازادلىق  نۇتۇقلىرى مىللى

ــى ــۇرۇش ئىكهنلىك ــاكىمىيهت ق ــك ھ ــىتىنىڭ دېموكراتى ــڭ مهقس  ئىنقىالبنى

 نىــڭكىم ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولســىمۇ، بىــراق مهزكــۇر ھاكىمىيهتنىــڭ

. تهۋهلىكى ھهمده رهھبهرلىكى ئاستىدا بولىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسهتمىگهن

 ئېڭىــداتلىرىنــى ئوقۇغــان كىشــىنىڭ ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ئاڭلىغــان ۋه دوكال

 ئهلىخانمىللىي ئازادلىق ھهرىكهتنىڭ مهقسىتى يهنىال سابىق جۇمھۇر رهئىس 

تــۆره دهۋرىــده قوبــۇل قىلىنغــان توققــۇز مــاددىلىق خىتابنامىــده ئوتتۇرىغــا 

تۇيغۇنى بهرگهن بولـۇپ،  قويۇلغان نىشاندىن چهتنهپ كهتمهيدۇ دهيدىغان

ــازادلىق  ــي ئ ــڭچــۈنكى مىللى ئهخمهتجــان قاســىمى رهھبهرلىــك  ئىنقىالبىنى

ماددىلىق خىتابنامه ھهم سىياسىي پروگراممىغا ئهمهل  9قىلغان مهزگىلىدىمۇ 

ــۇپ،  ــتلهنگهن بول ــدىغانلىق تهكى ــى  9قىلىنى ــامه كېيىنك ــاددىلىق خىتابن م

ــتالردا ــدىن ۋاقى ــىمى تهرىپى ــان قاس ــان  ئهخمهتج ــار قىلىنغ ــان بىك ھېچقاچ

 مۇھهممهدجـانتۆره بىلهن ئالىي سـوت باشـلىقى  نئهلىخائهمهس، ئهكسىچه 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشـالر «ئىمزا قويغان  مهخسۇم

 »جىنايى ئىشالر قانۇنى توغرىسـىدىكى ۋاقىتلىـق قولالنمىسـى«ۋه  »قانۇنى

يىلىنىڭ ئـاخىرىغىچه ئـۈچ ۋىاليهتـته ئىجـرا قىلىنغـان بولـۇپ، –1949تاكى 

مـاددىلىق  توققـۇز ھۆكۈمهتنىڭ« ماددىسىدا–9دهسلهپكى  مهزكۇر قانۇننىڭ
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ۋه يــاكى بــۇ خىتابنــامىگه خىالپلىــق  خىتابنامىســىگه بۇزغۇنچىلىــق قىلغــان

   ]13[.دهپ بهلگىلهنگهن »قىلغان ھهر بىر پۇقرا جازاغا تارتىلىدۇ

ئهلـــۋهتته، ئهخمهتجـــان قاســـىمى قاتـــارلىق ئىنقىالبنىـــڭ كېيىنكـــى 

داۋاملىــق  نــۇقتىئىنهزىرىنى »ئــازادلىق ھهرىــكهتمىللىــي «رهھبهرلىرىنىــڭ 

ــا  ــۇم ئارق ــۇپ، بۇنىــڭ ئىككــى  كۆرۈنۈشــىقوللىنىشــىنىڭ مهل مهۋجــۇت بول

بىرىنچىــدىن، ئهخمهتجــان قاســىمى قاتــارلىقالر . ســهۋهبى بولۇشــى مــۇمكىن

ــڭ  ــكهت«ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــازادلىق ھهرى ــي ئ ــدىن  »مىللى نۇقتىئىنهزىرى

ـــا ـــۈتكهن ۋه ي ـــد ك ـــاخىرغىچه ئۈمى ـــۆز ئ ـــوئارنى ئ ـــۇ ش كى موســـكۋانىڭ ب

ــۈن  ــرى ئۈچ ــتراتېگىيىلىك مهنپهئهتلى ــتېمالئىس ــانلىقىنى  سۇيىئىس قىلىۋاتق

ئىككىنچىـدىن ئهخمهتجــان . تولـۇق چۈشـىنىپ يهتمىـگهن بولۇشــى مـۇمكىن

مىللىـي مۇسـتهقىللىق شـوئارىنى «قاسىمى قاتارلىقالر سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ 

مىللىـــي ئـــازادلىق «ىنـــائهن كۆرسهتمىســـىگه ب »ئاشـــكارا ئىشلهتمهســـلىك

ئىبارىسىنى قوللىنىپ، ئۇنى مهزكۇر ئاتالغۇنىڭ ئهسـلى تهبىـرى  »ھهرىكهت

مىللىـي ئـازادلىقى ۋه  خهلقلهرنىـڭبويىچه، يهنى مۇسـتهملىكىگه ئۇچرىغـان 

ئىستىقاللىيىتىنى قولغا كهلتۈرۈش مهنىسىدىن چۈشـهنگهنلىكى ئېھتىماللىققـا 

ــېقىن ــر ســهۋهب شــۇكى، ئهخمهتجــان قاســىمى . ي ــداق بولۇشــىدىكى بى بۇن

ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــارلىقالر س ــا «قات ــڭ ئازادلىقىغ ــزىلگهن مىللهتلهرنى ئې

ۋهدىلىرىدىن تېخى تولۇق ئۈمىد ئۈزمىگهنلىكىنى نهزهردىـن  »ياردهم بېرىش

چــۈنكى، ســوۋېت ئىتتىپــاقى ھۆكــۈمىتى . ســاقىت قىلىشــقا بولمىســا كېــرهك

تـۆره سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا ئېلىـپ كېتىلىـپ،  ئهلىخانئايدا –7يىلى –1946

جۇمھۇرىيهت نامى رهسمىيهت يۈزىسىدىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانـدىن تارتىـپ 

ئــايغىچه، يهنــى جۇڭخــۇا خهلــق جۇمھــۇرىيىتى –10يىلــى –1949تــاكى،

قۇرۇلغانغا قهدهر ئىلى، تارباغاتـاي ۋه ئالتايـدىن ئىبـارهت ئـۈچ ۋىاليهتنىـڭ 

لدا گومىنـداڭ ھۆكـۈمىتىگه بويسـۇنمىغان ھالـدا ئـۆزىنى ئـۆزى مۇستهقىل ھا

گهرچه، سـوۋېت ئىتتىپـاقى . ئىداره قىلىشـىنى داۋامالشتۇرۇشـىنى قوللىغـان

 رهســـمىي يوســـۇندا ئاتالغۇســـىنى »شـــهرقىي تۈركىســـتان جۇمھـــۇرىيىتى«
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شـهرقىي تۈركىسـتان ئىلـى «ئىشلىتىشكه يول قويمىغان بولسـىمۇ، لـېكىن، 

ئايـدىن –7يىلـى –1946اتىلىشـىغا يـول قويغـان، بولـۇپ دهپ ئ »ۋىاليىتى

دېگهنـدهك نـامالر » شهرقىي تۈركىستان ئىلى ۋىاليهتلىـك كـېڭهش«كېيىن 

نويـابىردا –12يىلـى –1944، ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىنىڭ ]14[مهيدانغا چىققان

ــتىلگهن ش ت ج نىــڭ ــاكى  بېكى ــايرىقى ت ــۇق يېشــىل دۆلهت ب ــاي يۇلتۇزل ئ

ھهمـده مىللىـي ئـارمىيه  ]15[داۋاملىـق ئېسـىلغانئـايغىچه –10يىلى –1949

دېـگهن  »شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغـا«بايرىقىدىكى 

خهتلهر داۋاملىق سـاقلىنىپ قالغـان، شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا يهنه ئـۈچ 

شهرقىي تۈركىستان ئاتالغۇسـى، «ۇرنالالردا ژ–ۋىاليهت تهۋهسىدىكى گېزىت

ــــازادلىق  ــــي ئ ــــكمىللى ــــي ئهركىنلى ــــي مۇســــتهقىللىق، مىللى  »ۋه مىللى

   ]16[.كهڭ ئورۇن ئالغان ئىدى چۈشهنچىلىرى

ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــالالردىن س ــۇقىرىقى مىس ــي ئــازادلىق «ي مىللى

شــوئارىدىن پايــدىلىنىش جهريــانىنى كۆزهتكهنــده شــۇنداق  »ھهرىــكهت

 يىلالردىكــى–40ســوۋېت ئىتتىپــاقى تهرهپ  كــېلىش مــۇمكىنكى، خۇالســىگه

مىللىـي «باشـتىن ئـاخىرى  ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنىڭ مىللىي ئىنقىالبىنـى

مهزكـۇر تهبىرنـى مۇسـتهقىللىق  دهپ بېكىتسىمۇ، بىراق »ئازادلىق ھهرىكهت

ۋه ئازادلىق چۈشهنچىلىرى بىلهن ئارىالشتۇرۇپ قوللىنىپ، ئۇنىڭ تهبىرىنى 

 ىگه ئاساسـهنئۆزلىرىنىـڭ سىياسـىي ئىستراتېگىيىسـ. سۇيىئىستېمال قىلغـان

بىـلهن  »مۇسـتهقىللىق«ئۇقـۇمىنى  »مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتـى«بهزىده 

ئۇقـۇمى  »ئـازادلىق«ھهم يهنه بهزىـده  تهڭ ئورۇنغا قويۇپ چۈشـهندۈرگهن

كېـرهك  بولۇپ، ئابستراكت بىرئازئۇقۇمى  »ئازادلىق«. بىلهن تهبىر بهرگهن

بولغاندا ئۇنىڭ مۇستهقىللىق ئهمهس، پهقهت بىر دۆلهت ئىچىدىكى ئازادلىق 

قىسقىسـى سـوۋېت ئىتتىپـاقى تهرهپ . شهرھلىگهنئىكهنلىكى نۇقتىسىدىنمۇ 

سـۆز  دىـن ئىبـارهت بـۇ سىياسـىي ئاتـالغۇنى» مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتـى«

ىنجاڭنىڭ شـ شـۇ ۋهجىـدىن. ئويۇنى سۈپىتىده ئىشلهتكهن دېسهكمۇ بولىـدۇ

بولۇشـنى قهتئىـي قوللىغـان سـتالىن ۋه ئۇنىڭـدىن  قىسـمىجۇڭگونىڭ بىـر 
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ــى ــوۋېت رهھبهرلىك ــى س ــاليهت –1949 كېيىنك ــۈچ ۋى ــۇ ئ ــدىن كېيىنم يىلى

دهپ ئاتـاۋهردى شـۇنىڭدهك ئـۈچ » مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى«ئىنقىالبىنى 

هسـلىكى ماھىيىتىنىڭ مۇسـتهقىللىق ئهم ۋىاليهت خهلقىمۇ مهزكۇر ئاتالغۇنىڭ

مۇستهقىل قىلىش نىيىتى يوقلۇقىنى،  ھهمده ستالىننىڭ ئهسلىده شىنجاڭنى

ئۈچـۈن  مهنپهئىتـىئـۆز  پهقهت ئۇنىڭ يهرلىك خهلقلهرنىـڭ قـوزغىالڭلىرىنى

  . ئاخىرى چۈشىنىپ يهتتى پايدىالنغانلىقىنى

سوۋېت ئىتتىپاقى تارىخشۇناسلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىلمىي ئهمگهكلىرىـده 

ــازادلىق ئۇيغۇرالرنىــڭ مى ــي ئ ــاللى ــاخىرى ئهنه شــۇ  ئىنقىالبلىرىغ باشــتىن ئ

تهبىرى بـويىچه  »مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى«ستالىن دهۋرىده بېكىتىلگهن 

بىلهن خوجا نىياز  شىسهي شېڭيىلالردا –30سوۋېت ئىتتىپاقى . باھا بهردى

–1946ھــاجىم باشــلىق ئۇيغــۇر قــوزغىالڭچىلىرىنى ئىتتىپاقالشــتۇرغاندا ۋه 

ــرى –1947 ــۇرىيىتى«يىللى ــداڭ  »شــهرقىي تۈركىســتان جۇمھ ــلهن گومىن بى

مهركىزىي ھۆكـۈمىتىنى تىنچلىـق بىـتىم تـۈزۈپ، بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت بهرپـا 

يىلىنىــڭ –1949يىلىنىــڭ ئــاخىرى ۋه –1948قىلىــش دهۋرىــده شــۇنىڭدهك 

ـــلىرىدا  ـــى«باش ـــازادلىق ھهرىكىت ـــي ئ ـــىتىنىڭ  »مىللى ـــڭ مهقس تهڭ «نى

نى، » ىياسهت قولغا كهلگهن ئازادلىق ئىكهنلىكىھوقۇقلۇق، دېموكراتىك س

ئــۈچ ۋىــاليهت ئىنقىالبىنىــڭ مهقســىتىنىڭ جۇڭگــودىن ئايرىلىــپ مۇســتهقىل 

ـــۇرۇش ئۈچـــۈن ئهمهس، بهلكـــى ـــارلىق ، دۆلهت ق ـــۇر قات ـــزىلگهن ئۇيغ ئې

، جۇڭگــو شــهرھلهپخهلقلهرنىــڭ ئــازادلىقىنى تهمىــن ئېــتىش ئىكهنلىكىنــى 

ــى  ــارلىق كىشــىلهرنىڭ ئىنقىالبىنىــڭ غهلىبىلىرىن ــدۇكېرىم ئابباســوف قات ئاب

شـۇڭا، . تهشۋىق قىلىشـىغا يـول ئاچقـان ھهمـده تهشـهببۇس قىلغـان ئىـدى

ــۈمىتى  ــاقى ھۆك ــوۋېت ئىتتىپ ــق –1949س ــۇا خهل ــيىن، جۇڭخ ــدىن كې يىلى

ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبىنـى ئوخشاشـال «جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانـدىن كېيىنمـۇ 

تىغاچقا، سـوۋېت تـارىخچىلىرى مهزكـۇر دهپ ئا »مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى

–يىللىرىـدىكى سـوۋېت–1959–1949مهيلـى، . تهبىرنى ئىزچىل قولالنـدى

مهزگىلىـدىكى ئهسـهرلهر بولسـۇن ۋه  »شـېرىن ئـاي«جۇڭگو دوستلۇقىنىڭ 
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جۇڭگــو مۇناســىۋهتلىرى دۈشــمهنلىك –يىلالردىكــى ســوۋېت–70–60يــاكى 

ــگهن ئهســهرلهر بولســۇن،  ــدانغا كهل ــدىمۇ مهي بۇالرنىــڭ ھهممىســىده دهۋرى

. تهبىـرى داۋامالشـتۇرۇلدى »مىللىـي ئـازادلىق ھهرىـكهت«بىردهك ھالدا بۇ 

ـــوۋېت ـــوۋېت –س ـــدىمۇ، س ـــمهنلىك دهۋرى ـــىۋهتلىرى دۈش ـــو مۇناس جۇڭگ

ــڭ  ــارلىق خهلقلهرنى ــۇر قات ــارىخچىلىرى ئۇيغ ــى –1944ت ــابىردا –12يىل نوي

ۈمىتى ۋه غۇلجىدا قۇرغان شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمھـۇرىيىتى ۋاقىتلىـق ھۆكـ

ئۇنىڭ سىياسىتىگه ئىجابىي باھا بهرگهن بولسىمۇ، بىراق ئىنقىالبنىـڭ تـۈپ 

ــۈزۈل ــال جۇڭگــودىن ئ ــايرىلىش ئهمهســلىكى، –مهقســىتىنىڭ يهنى كېســىل ئ

پهقهت دېموكراتىك ھوقۇق، مىللىي باراۋهرلىكنى ھهم دېموكراتىيىنى قولغـا 

 »ئىنقىالبىنىــڭئــۈچ ۋىــاليهت «كهلتۈرۈشــنى مهقســهت قىلغــان دهپ قــاراپ،

ئاخىرى جۇڭگـو كوممۇنىسـتلىرى رهھبهرلىـك قىلغـان جۇڭگـو دېموكراتىـك 

ئايالنغانلىقىدىن ئىبارهت جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن  قىسمىغائىنقىالبىنىڭ بىر 

ــۆزگهرتمىگهن  ــۇنى ئ ــۈرگهن ھهم ئ ــرى س ــۈننى ئىلگى ــردهك يهك ــان بى بولغ

   ]17[.ئىدى

ۇلـۇپ، مۇناسـىۋهت جۇڭگـو مۇناسـىۋهتلىرى بۇز–، سوۋېتۋهھالهنكى

بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهنـدىن كېـيىن، ، تازا ئۆتكۈرلهشكهندىن

جۇڭگو تارىخشۇناسلىقىدا سوۋېت تارىخچىلىقىدىن بهزى پهرقلىـق تهرهپـلهر 

بىر قىسىم جۇڭگو تارىخشۇناسلىرى ئۇيغۇر قاتارلىق . پهيدا بولۇشقا باشلىدى

نقىالبىنىــڭ مىللىــي ئــازادلىق ۋه مىللهتــلهر ئېلىــپ بارغــان ئــۈچ ۋىــاليهت ئى

دېموكراتىك سىياسهت ھهم مىللىي بـاراۋهرلىكنىال قولغـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن 

ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهت ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرسىمۇ، ئـۇنى نوقـۇل 

ـــدا  ـــكهت«ھال ـــازادلىق ھهرى ـــي ئ ـــكه  »مىللى ـــىگه كىرگۈزۈش كاتېگورىيىس

ئــــۈچ ۋىــــاليهت ئىنقىالبىنىــــڭ . بولمايــــدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــــا قويــــدى

مۇستهملىكىچىلىككه قارشى، مىللىي مۇسـتهقىللىق ۋه ئـازادلىق ھهرىكىتـى «

ــودالىزم، ئهزگــۈچى ســىنىپالرنىڭ  ــك، فېئ بولماســتىن بهلكــى، جاھانگىرلى

ي بــاراۋهرلىكنى قولغــا زۇلۇمىغــا قارشــى، دېموكراتىــك ھوقــۇق ۋه مىللىــ
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ئىكهنلىكىـــــــدىن ئىبـــــــارهت پرىنســـــــىپ  »كهلتـــــــۈرۈش كۈرىشـــــــى

قارىشـى ۋهكىـل  شـېڭنىڭ لىبۇ مهسىلىده پروفېسسور . مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى

ــاراكتېرلىكتۇر ــنقىالب . خ ــۇ ئى ــىچه، ب ــڭ قارىش ــڭ «ئۇنى ــىنجاڭ خهلقىنى ش

نىـڭ ، سوۋېت ئىتتىپاقى»ۋه زۇلۇمغا قارشى ئىچكى كۈرىشى ئېكسپىالتاتسىيه

خاتا ھالدا بۇ ئىنقىالبىي ھهرىكهتنى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى دهپ ئاتىشى 

بىلهن شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى 

–30ئۇنىڭ چۈشىنىشى بويىچه ئالغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ . كهلتۈرۈپ چىقارغان

ي ئـازادلىق ھهرىكىتـى يىلالردىكى كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭلىرىنى مىللى–40

دهپ ئاتاش خاتـا بولـۇپ، بۇنـداق بولۇشـىدىكى ئاساسـىي سـهۋهب مهزكـۇر 

ئىنقىالبالرنىـــڭ ئىككـــى قېـــتىم مۇســـتهقىل جۇمھـــۇرىيهت قـــۇرۇش بىـــلهن 

ئهلـــۋهتته، ئاپتورنىـــڭ يهكـــۈنى ھـــازىرقى زامـــان . نهتىجىلهنگهنلىكىـــدۇر

ېئـاللىق ۋه سىياسىي ئىدىيىسىدىن چىقىش قىلىنغان بولـۇپ، بـۇ تـارىخىي ر

چـۈنكى، مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتـى . ئهمهلىيهت بىلهن زىتلىشـىپ قالىـدۇ

ئهينى ۋاقىتتا پۈتۈن دۇنيـا يۈزىـده ئهۋجـى ئالغـان خهلقئـارا خـاراكتېردىكى 

ھهرىكهت بولـۇپ، ئـازاد بولغـان ئـۈچ ۋىاليهتتىكـى خهلـق ھهمـده ئىـنقىالب 

ــۈزۈل ــى ئ ــۆز ئىنقىالبىن ــرى ئ ــازادلىقن–رهھبهرلى ى ۋه دېموكراتىــك كېســىل ئ

مىللىـــي ئـــازادلىق «ھوقـــۇقنى قولغـــا كهلتۈرۈشـــنى مهقســـهت قىلىـــدىغان 

دهپ چۈشـىنىپ، ئـۇنى دۇنيـا  »مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتـى«، »ئىنقىالبى

يۈزىده داۋامالشقان مۇستهملىكىچىلىك ۋه جاھانگىرلىكنىڭ زۇلۇمىغـا قارشـى 

دهپ  قىسـمىڭ بىـر مىللىي ئازادلىق ۋه دېموكراتىـك ئىنقىالبىـي ھهرىكهتنىـ

، مهزكـۇر رىيـال پـاكىتنى ئىنكـار قىلىـش ]18[ھېسابلىغان ئهھـۋال ئاسـتىدا

  . ئۇيغۇن ئهمهس ئىلمىگهتارىخچىلىق 

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ مىللىي ئـازادلىق ھهرىـكهت دهپ  شېڭ لى  

شـىنجاڭ «: ئاتىلىشىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ مۇنـداق دهپ يازىـدۇ

مۇستهملىكه زېمىن بولمىسىمۇ، كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسـىئونال ۋه سـوۋېت 

ــڭ  ــرى شــىنجاڭ خهلقىنى ــىيهرۇسىيىســى دائىرىلى ــا  ئېكسپىالتاتس ۋه زۇلۇمىغ
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قارشى ئىچكى سىياسىي كۈرهشلىرىنى خاتا ھالدا مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتـى 

ىتارىسـتالرنىڭ دهپ بېكىتىۋالغان، شـىنجاڭ خهلقىنىـڭ قارشـى تـۇرغىنى مىل

ــىرتىدىكى  ــرا س ــېكىن چېگ ــىمۇ، ل ــۈزۈم بولس ــاتورا ت ــۈمرانلىقى ۋه دىكت ھۆك

تهشۋىقات ماتېرىياللىرىدا خهنزۇالرغا قارشى تۇرىدىغان مىللىي مۇستهقىللىق 

شـۇنداق قىلىـپ، بىـر مهيـدان . ھهرىكىتى دهپ خاتا يېتهكچىلىك قىلىنغان

البـى ھـاكىمىيهت بارلىققـا داغدۇغىلىق ئىنقىالبى ھهرىكهتـكه مۇناسـىپ ئىنقى

كهلمهي، ئهكسىچه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىن ئىبـارهت بۆلگـۈنچى 

مىللىــي ئــازادلىق ‹ هنــگهنئــورنى خاتــا بهلگىل. ھــاكىمىيهت شــهكىللهنگهن

–بۆلگۈنچى ھاكىمىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشىدىكى مۇھىم نهزهرىيه ›ھهرىكىتى

   ]19[.»مهنبهسىدۇر

 شـېڭ لـى پروفېسسوربولسا  تىئهن شىئهن ئېۈشيهنه بىر پروفېسسور 

بىـلهن ئاساســهن ئوخشـاش ھهم تهپســىلىيرهك خۇالسـه چىقىرىــپ، ســوۋېت 

ـــىنى  ـــى ئىدىيىس ـــازادلىق ھهرىكىت ـــي ئ ـــدا مىللى ـــا ھال ـــڭ خات ئىتتىپاقىنى

بۆلگۈنچىلهرنىڭ شـهرقىي تۈركىسـتان جۇمھـۇرىيىتى قـۇرۇپ «بېكىتىشىنىڭ 

دهپ  »نهزهرىيىــۋى ئاســاس يارىتىــپ بهردىبۆلگۈنچىلىــك قىلىشــى ئۈچــۈن 

ــدۇت ــد قىلى ــدۇ. هنقى ــداق يازى ــۇ مۇن ــك ھهر قايســى «: ئ شــىنجاڭنىڭ يهرلى

مىللهتلىرى گومىنداڭنىڭ ئهكسىيهتچى ھۆكۈمرانلىقىغا ئۇچرىغانـدىن سـىرت 

ــا  ــىنىپىنىڭ زۇلۇمىغ ــودال س ــڭ فېئ ــى مىللهتلهرنى ــىته ھهر قايس يهنه بىۋاس

ــدۇ ــگه. ئۇچراي ــزۇ خهلقى ــۇالر خهن ــائوخشاشــال جاھانگىرلىكىنىــڭ  ئ  زۇلۇمىغ

ئۇچرايدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن شىنجاڭدىكى يهرلىك ئاھاله ئـۆز ئـازادلىقنى قولغـا 

كهلتــــۈرمهكچى بولىــــدىكهن پهقهت خهنــــزۇ خهلقــــى بىــــلهن بىــــرلىكته 

جاھــانگىرلىككه ۋه فېئودالىزمغــا قارشــى مۇرهسسهســىز كــۈرهش قىلىــدىغان 

غانـدىال، مىللىـي زۇلـۇم ۋه مىللىـي ارمىللىي دېموكراتىك ئىـنقىالب ئېلىـپ ب

ـــدۇ ـــار قىالالي ـــۋالىنى بىك ـــىزلىك ئهھ ـــى . تهڭس ـــاليهت ئىنقىالبىن ـــۈچ ۋى ئ

خهنزۇالرنىـــڭ ھۆكۈمرانلىقىغـــا قارشـــى مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكىتـــى دهپ 

بېكىــتىش ئــۈچ ۋىــاليهت ئىنقىالبىنىــڭ ســىنىپىي مهزمــۇنىنى چىقىرىۋېتىــپ، 
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ن يولغا باشالپ، ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئىنقىالبنى مىللىي قىرغىنچىلىقتهك ياما

ــده  ــى ھهم ــك قىلىش ــي بۆلگۈنچىلى ــوڭ مىللى ــۇرلىرىنىڭ چ ــۈنچى ئۇنس بۆلگ

ئاتــالمىش شــهرقىي تۈركىســتان جۇمھــۇرىيىتى قۇرۇشــى ئۈچــۈن نهزهرىيىــۋى 

   ]20[ ».ئاساس تېپىشىغا ئېلىپ كېلىشتىن ئىبارهت

دېــمهك، كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى، جۇڭگــو تارىخشۇناســلىرىنى خاپــا 

ئـۈچ ۋىـاليهت ئىنقىالبىنىـڭ «قىلغان نۇقتـا، سـوۋېت تارىخشۇناسـلىرىنىڭ 

دىن ئىبـارهت » ئىكهنلىكىدىن قىسمىجۇڭگو دېموكراتىك ئىنقىالبىنىڭ بىر 

بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ باشـتىن ئـاخىرى،  »مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى«

ۇپمــۇ، ئىككــى دۆلهت مۇناســىۋهتلىرى بۇزۇلغانــدىن كېيىنمــۇ مهزكــۇر بول

خهنزۇالرنىـڭ ھۆكـۈمرانلىقى، مىللىـي «نىـڭ » مىللىي ئازادلىق ھهرىكهت«

ــــتهملىكىچىلىكىگه قارشــــى ــــۇمى ۋه مۇس ــــارهت » زۇل ــــدىن ئىب ئىكهنلىكى

ـــــدۇر ـــــۇقتىئىنهزهردىن ۋاز كهچمىگهنلىكى ـــــڭ  .ن ـــــۇنىڭدهك ئۆزلىرىنى ش

جۇڭگـو سىياسـىي كـۆز . لغۇالرنى كۆپلهپ ئىشلىتىشـىدۇرئهسهرلىرىده بۇ ئاتا

جۇڭگونىـڭ تهۋهسـىده  »ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبـى«قارىشى بويىچه ئالغاندا، 

ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىالبىي ھهرىكهت بولۇپ، شىنجاڭ جۇڭگونىڭ زېمىنـى، 

بــۇ مۇســتهملىكه زېمىــن ئهمهس، تــارىختىكى خهنــزۇ مىلىتارىســتلىرىنىڭ 

ستهملىكىلىك ھۆكۈمرانلىق ئهمهس، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۈچ ھۆكۈمرانلىقى، مۇ

ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دۇنيانىڭ باشقا مۇسـتهملىكىلىرىدىكى مىللىـي ئـازادلىق 

ئهممــا، بىــر نۇقتــا . ھهرىكهتــلهرگه ئوخشــاش باھــا بېرىشــكه بولمايــدىكهن

يىلالردىكــى –40–30ئېنىقكــى، ســوۋېت تارىخشۇناســلىقىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ئىنقىالبلىرىنىـــڭ ھهممىســـى مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكىتـــى دهپ قارالغـــان 

بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو تارىخشۇناسـلىقىدا پهقهت ئـۇچ ۋىـاليهت ئىـنقىالبىال 

ــى« ــۈرۈش كۈرىش ــا كهلت ــوكراتىيىنى قولغ ــازادلىق ۋه دېم ــي ئ دهپ  »مىللى

ۋه زۇلۇمغـا  تسـىيهئېكسپىالتادېھقانالر ئىنقىالبـى، «باھالىنىپ، ئالدىنقىسى 

ــكهت ــى ھهرى ــدۈرۈلگهنپ ده »قارش ــىدىن پهرقلهن ــپ، كېيىنكىس . باھالىنى

ئـايغىچه مهۋجـۇت –10يىلـى، –1949چۈنكى، ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتى تاكى 
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ۋاڭنىـڭ  دهيۋىدبولۇپ تۇرغان بولۇپ، ئاۋسترالىيىلىك خهنزۇ تارىخشۇناسى 

هۋه دهپ قارالسـىمۇ، يهكۈنى بويىچه ئالغاندا ئۇچ ۋىاليهت نامـدا جۇڭگوغـا ت

لېكىن ئهمهلىيهتته مۇستهقىل ساالھىيىتى بار، ئۆزىنىـڭ ئـايرىم ھۆكـۈمىتى، 

ــگه  ــىغا ئى ــادىي سىستېمىس ــۇنى ھهم ئىقتىس ــي قوش ــايرىقى، ھهربى ــايرىم ب ئ

ــدى« ــدىكى دۆلهت ئى ــۇ ھۆكۈمهتنىــڭ . ]21[ »دۆلهت ئىچى ــۆكتهبىر –17ب ئ

ۇرۇپ، بهش يۇلتۇزلـۇق كۈنىدىن ئېتىبارهن يېشىل بايرىقىنى ئهمهلدىن قالد

قىزىل بايراقنى ئېسىشى، ئۇنىڭ ئۆز ۋهزىپىسىگه خاتىمه بهرگهنلىكى بولـۇپ 

بۇ جهريانالردا سوۋېت ئىتتىپاقى مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، . ھېسابلىنىدۇ

موسكۋا ئۇچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـىدا 

–ئۇنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، ھهربىيقانداق مۇھىم رول ئوينىغان بولسا، 

مهمۇرىي ۋه باشقا بارلىق تهرهپلهردىن ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بېرىلىـپ، يېڭـى 

 قىسـمىشىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ۋه جۇڭخـۇا خهلـق جۇمھۇرىيىتىنىـڭ تهركىبـى 

بولۇپ، شىنجاڭدا ماناس دهرياسىنى چېگـرا قىلغـان ئىككـى ھاكىمىيهتنىـڭ 

ۋهزىيىـتىگه خـاتىمه بېرىلىشـىدىمۇ  بهش يىل تهڭ مهۋجـۇت بولـۇپ تـۇرۇش

ئـۈچ ۋىـاليهت ھۆكۈمىتىنىـڭ ئهمهلـدىن قېلىشـى . ھهل قىلغۇچ رول ئوينىدى

ھهمده جۇڭگـو كومپارتىيىسـىنىڭ رهھبهرلىكىنـى قوبـۇل قىلىـش جهريانىـدا 

ــزى،  ــته  ئىســھاقوف ئهســىھهتســهيپىدىن ئهزى ــارلىقالرمۇ ئىچكــى جهھهت قات

بهلگىلىــك مــۇھىم رول ئوينىغــان بولــۇپ، ســهيپىدىن ئهزىــزى باشــلىق ئــۈچ 

ۋىــاليهت ۋهكىللىــرى ئۆلكىلىــك ھۆكــۈمهتكه قاتناشــتى شــۇنىڭدهك جۇڭگــو 

ــدى ــىگه ئهزا بول ــتىك پارتىيىس ــۈچ . كوممۇنىس ــتىدا، ئ ــۋال ئاس ــداق ئهھ بۇن

ــتهقىل  ــڭ مۇس ــاليهت ئىنقىالبىنى ــهرقىي تۈر«ۋى ــۇرىيىتىش ــتان جۇمھ  »كىس

ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمىتى قۇرغــانلىقى ھهتتــا توققــۇز مــاددىلىق خىتابنــامه ئــېالن 

قىلغانلىقىغا قارىماي، ئۇنى يهنىـال جۇڭگـو دېموكراتىـك ئىنقىالبىنىـڭ بىـر 

دهپ ئاتـاش ھهمـده مىللىـي ئـازادلىق ھهرىـكهت دهپ قـاراش ئهينـى  قىسمى

هزكۇر ھۆكۈمهتنىـڭ، جۈملىـدىن ۋاقىتتىكى ۋهزىيهتنىڭ ئېھتىياجى بولۇپ، م

پۈتۈن شـىنجاڭنىڭ جۇڭگـو تهۋهسـىده قېلىشـىدا سـتالىن ھهل قىلغـۇچ رول 

بىـرهر  شـېڭدهك لـىجۇڭگو دوسـتلۇقى دهۋرىـده –شۇڭا، سوۋېت. ئوينىدى
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بولــۇپ قېلىشــىغا زور  قىســمىئــالىم چىقىــپ، شــىنجاڭنىڭ جۇڭگونىــڭ بىــر 

سـوۋېت ئهربابلىرىغـا  ھهسسه قوشقان ستالىنغا ۋه ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى

دهپ  »مىللىــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى« شــىنجاڭدا يــۈز بهرگهن قوزغىالڭالرغــا

باھا بېرىشنى ئۆزگهرتىش تهلىپىنـى دادىللىـق بىـلهن ئېيتالمىغـان بولۇشـى 

ســـتالىننىڭ شـــىنجاڭدا مىللىـــي ئـــازادلىق ئىنقىالبـــى قوزغـــاپ، . مـــۇمكىن

د قىلىـــش ســـوۋېت جۇمھـــۇرىيهت قۇرغۇزغـــانلىقىنى جىنـــايهت دهپ تهنقىـــ

ئىتتىپــاقى يىمىرىلگهنــدىن كېيىنكــى ۋه يېقىنقــى بىــر قــانچه يىــل ئىچىــدىال 

باشالنغان ئىش بولۇپ، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى 

كاتېگورىيىسىگه كىرگۈزۈش، مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى ئۇقۇمى ھهمده ئـۈچ 

يـاردىمى مهسىلىسـى ھهققىـده  ۋىاليهت ئىنقىالبـى ۋه سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ

جۇڭگو ئالىملىرى ئارىسىدا تېخى بىردهك قېلىپالشقان يهكۈن چىقمىغاندهك، 

ـــــۇزاققىچه  ـــــارا تارىخشۇناســـــلىق ساھهســـــىده ئ ـــــازىره خهلقئ ـــــۇ مۇن ب

  . داۋاملىشىدىغاندهك قىلىدۇ

يۇقىرىقى بايانالردىن شۇنداق خۇالسه چىقىرىش مـۇمكىنكى، سـوۋېت 

 تىن ئاخىرى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى ئاتالغۇسىنىئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى باش

گاھىـدا ئـۇنى مۇسـتهقىللىق بىـلهن  ئۇقۇم سۈپىتىده قوللىنىـپ، ئابستراكت

باشـتىن  .تهڭ ئورۇنغا قويسا، گاھىدا ئـازادلىق ئۇقـۇمى بىـلهن تهڭ قويـدى

ــانىغا  ــتىقاللىيهت نىش ــي ھهرىكهتلىرىنىــڭ ئىس ــاخىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللى ئ

ــول ــىگه ي ــبىگه  يېتىش ــڭ تهركى ــو ئىنقىالبىنى ــۇنى پهقهت جۇڭگ ــاي، ئ قويم

ــلىدى ــا باش ــۇلۇش يولىغ ــى . قوش ــى كومپارتىيىس ــوۋېت رۇسىيىس گهرچه، س

مهركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ مهسىلىسىگه باشتىن ئاخىرى كۆڭۈل بولۇپ، بۇ 

جاينىڭ تهقدىرىنى قانداق بىر تهرهپ قىلىشنى كۆپ قېتىم مۇزاكىره قىلغـان 

بۇ زېمىندا جۇڭگودىن ئـايرىم بىـر ھاكىمىيهتنىـڭ مهيـدانغا  بولسىمۇ، ئهمما

چىقىشى، يهنى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـۆز ھۆكـۈمىتىنى قۇرۇشـىغا يـول قويماسـلىق 

سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ مىللىي ئازادلىق شوئارلىرىنىڭ  .سىياسىتى بېكىتىلدى

مۇستهقىللىق نىشانىدىن چىقىـش قىلىنمـاي، ئهكسـىچه  ئهسلى ماھىيىتىنىڭ
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 سىياسىي ئويۇن ئۈچۈن ئىشلىتىلگهنلىكىدىن ئىبارهت بۇ مهۋھۇملـۇقئۇنىڭ 

رهھبهرلىــرى ۋه زىيــالىيلىرى  ئىنقىالبقــا قاتناشــقان خهلقــلهر ھهتتــا ئىــنقىالب

ھهتتـا ئالـدىنىش كهيپىيـاتلىرىنى  ئارىسالدىلىقئارىسىدا ئۇقۇشماسلىق ھهم 

لغۇنىـڭ ئاتا يىلىـدىن كېيىـنال مهزكـۇر–1949پهيدا قىلغـان بولـۇپ، پهقهت 

ــــۇنى ــــۈپ مهزم ــــتى ت ــــاھىيىتى ئايدىڭالش ــــىتىنىڭ م ــــو . ۋه مهقس جۇڭگ

تهرىپىـدىن  لېنىنىـزمچىالرۋه  ماركسىزمتارىخشۇناسلىقىدا بولسا، دهسلهپكى 

سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ئهندىزىسـى بىـلهن ئـۈچ  ھهمـده ئوتتۇرىغا قويۇلغـان

ى قوبـۇل پىكـر بېرىش ۋىاليهت ئىنقىالبىغا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب تهبىرى

ئهڭ  قىلىنىــپ، ھــازىرغىچه شــۇنداق ئاتىلىــپ كېلىــنگهن بولســىمۇ، لــېكىن

گهرچه، . ئــاخىرى ئــۇنى ئىنكــار قىلىــش كــۆز قاراشــلىرى ئوتتۇرىغــا چىقتــى

ــدىن –1944 ــچه–1949يىلى ــي  يىلىغى ــقان مىللى ــا داۋامالش ــان ئارىلىقت بولغ

سـىمۇ، بىـراق ئازادلىق ئىنقىالبى ئاساسلىقى ئۈچ ۋىاليهتته غهلىبه قىلغان بول

ئهينى ۋاقىتتا مهزكۇر ئىنقىالبنىڭ تهسىرى ئاستىدا ئىلگىرى كېيىن قهشـقهر، 

ــل  ــىدىمۇ ھهر خى ــرى دائىرىس ــۇل ۋىاليهتلى ــان ۋه قۇم ــورال، تۇرپ ــۇ، ك ئاقس

ـــرى داۋامالشـــتى شـــهكىل ۋه ئۇســـۇلدا بۇنىڭـــدىن . قارشـــىلىق ھهرىكهتلى

ــال  ــنقىالب پهقهت ــدىكى ئى ــل ئىچى ــۇر بهش يى ــدا، مهزك ــا قارىغان ــۈچ ئازغىن ئ

ۋىاليهتتىكى ئىنقىالبىي ھهرىكهت بولماستىن، بهلكى پۈتۈن ئۇيغـۇر دىيـارى 

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه مهيلـى  .بويىچه ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىالبىي ھهرىكهت ئىدى

 قاسـىمىنىڭتۆره دهۋرىده بولسـۇن ۋه يـاكى كېيىنكـى ئهخمهتجـان  ئهلىخان

رهھبهرلىك مهزگىلـى بولسـۇن ئـازاد بولغـان ئـۈچ ۋىاليهتتىكـى خهلـق ھـېچ 

دهپ  »ئــۈچ ۋىــاليهت ئىنقىالبــى« قاچــان ئۆزلىرىنىــڭ مهزكــۇر ئىنقىالبىنــى

ئاتىمىغان، بهلكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبى ۋه ياكى مىللىـي ئىـنقىالب دهپ 

يـاردهم  ئاتىغان ھهمده شۇنداق دهپ چۈشـهنگهن بولـۇپ، گهرچه ئىنقىالبقـا

بهرگهن سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ مهزكۇر مىللىي ئـازادلىق ھهرىكىتـى 

ۋه مىللىــي ئــازادلىق ئىنقىالبىــدىن كــۆزلىگهن مهقســىتى باشــقىچه بولســىمۇ، 

بىــراق ئىــنقىالب قىلغــۇچى ۋه ئىنقىالبنىــڭ ئىگىســى ھېســابالنغان خهلقنىــڭ 

  !االسئۈمىدى، نىشانى موسكۋانىڭ مهقسىتىدىن باشقىچه ئىدى خ
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 ئاق ساراي خىياللىرى

 )ئهدهبىي خاتىره(

  

 مۇقهددىمه

كهمىنىنـى مانـا  ئالالسۆيۈملۈك كىتابخان ھهممىدىن قۇدرهتلىك ئۇلۇغ 

 .يېڭى سهپهر شهرىپىگه مۇيهسسهر قىلدى يهنه

ــايروپىالن  ــىيائ ــۇقى-ئاس ــا قۇرۇقل ــك  ياۋروپ ــان ئاتالنتى ــلهن بىپاي بى

ــان ــڭ ئهڭ زور ۋه ئهڭ  ئوكي ــۈپ، دۇنيانى ــۇپ ئۆت ــتىدىن ئۇچ ــھۇرئۈس  مهش

ـــۇنداقال ئهڭ ـــك ھهم  ش ـــىيهتلىك، رومانتى ـــىرلىق ۋه خاس ـــكس  قاباھهتلى

كېلىــپ ئايالنغانــدا، تۆۋهنــدىكى  ئاســمىنىغا شــهھرى يــورك-نيــۇپــايتهختى 

 ئىلىكىـگهھاياجـان  قاراپ، قهلبىم مهنزىرىسىگه ئاجايىپ ھهيۋهتلىك شهھهر

، ئىسـتانبۇلخىيـال ئېكرانلىرىمـدىن موسـكۋا،  چاقمـاق تېزلىكىـده. چۆمدى

، ئـۈرۈمچى، سـوفىيه، لېنىنگـرادبېيجىـڭ،  تاشكهنت، ئالمۇتا، بىشكهك ۋه

لهيلىگهن ۋاقىتلىرىمدا پهيدا بولغـان ئـويلىرىم  ئاقسۇ شهھهرلىرى ئاسمىنىدا

سهپهرده يېڭى ئوي، يېڭى خىيـالالر، ئهلۋهتته، ھهر بىر . ئهتتى ئهكسقايتا 

. مهن بۇ تهسىراتلىرىمنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈشكه ئۇرۇنـدۇم! يېڭى تهسىراتالر

مهن بۇنىڭغا جـاۋاب ئىزدهشـكه  ،تامامهن باشقىچه تهسىرات بۇ قېتىم! قىزىق

. شـۇ بولـدىكى بـۇ قېـتىم مهن ئوكيـان ئاتلىغـان ئىـدىم تىرىشتىم، خۇالسهم

ئىككى يىل قالغان بۇ كـۈنلهرده دۇنيانىـڭ  غىسىغابوسۇ ئهسىر-21بولۇپمۇ، 

، ئىقتىسادى، مهدهنىيهت، مهنىۋى ۋه ئىدىيىۋى ھاياتىغـا جىـددىي سىياسىي
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ـــۆزگهرتىش كىرگۈزۈشـــكه ـــادىر  ئ تېخىمـــۇ تىرىشـــىۋاتقان ھهم شـــۇنىڭغا ق

بوشلۇقىدا تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئومۇمىي قىياپىتى ۋه  قۇدرهتلىك بىر ئهلنىڭ ھاۋا

ـــرې ـــايىۋى ىالئ ـــۇدرهتلىرى توغرىســـىدا قىياســـالر دۇنياســـىغا غهرق  ۋه غ ق

موســكۋا «شــۇنىڭغا ئىشــهندىمكى چوقــۇم بــۇ ئهل مېنــى  مهن. بولۇۋاتــاتتىم

مېنى خىيـاللىرىمنى ! داۋامىنى سۈرۈشكه مۇۋهپپهق قىلىدۇ نىڭ »خىياللىرىم

 !ئايالندۇرۇش يولىدىكى كۈرهشلىرىمده تېخىمۇ تاۋاليدۇ رېئاللىققا

ـــايروپىالن  سانســـىزلىغان . نهزهر ســـالدىم نگهتـــۆۋه ىدىندېرىزىســـئ

نـى »ئايال ئهركىنلىك ئىالھـى«تۇرغان ئېگىز بىناالر ئارىسىدىن  چوقچىيىپ

ئىالھنىڭ قولىدىكى مهشـئهل . ئهركىنلىك ئىالھىمۇ كۆرۈندى! مانا. ئىزدىدىم

. ئىختىيارسـىز كـۆز ياشـلىرىم تاراملىـدى. كۆزگه تاشلىنىپ تـۇراتتى ئاالھىده

ــۆزۈمنى  مهن ــالدىمك ــلىرىمغا نهزهر س ــۈرتۈپ، سهپهرداش ــال . س ــۇ ئاي ئۇالرم

ئىالھىنــى كۆرسىتىشــىۋاتاتتى، لــېكىن ئۇالرنىــڭ كــۆز ياشــلىرى  ئهركىنلىــك

ــۈلمىگهن، ــاللىق،  تۆك ــدىن پهقهت خۇش ــڭ كۆزلىرى ــۇنىيهتئۇالرنى ۋه  مهمن

ئـاالمهتلىرى يېغىـپ  ئېرهنسـىزلىكقىـزىقىش ھهتتـا  خاتىرجهملىك ئـارىالش

ــۇراتتى ــۇالر دېــمهك. ت ــۆزلىرىنى ئهركىنلىكنىــڭ تهمىنــى تېتىــپ بولغــان  ئ ئ

ئهركىنلىـك ئـۇالر ئۈچـۈن پهقهت ! بولسا كېـرهك؟ ئادهملهر دهپ ھېسابلىغان

شۇ تاپتـا ئـۇالر ! دائىرىلهردىال چهكلىنىپ قالدىمۇ قانداق؟ مهلۇم ئىجتىمائىي

ــــدا ــــڭ ۋۇجۇدۇم ــــۈم  مېنى ــــڭ ھۆك ــــداق تۇيغۇالرنى ــــده قان ۋه روھىيىتىم

بهلكى ئۇالر كـۆز ياشـلىرىمغا قـاراپ، ھهيرانلىـق  قىنى بىلهرمۇ؟سۈرۈۋاتقانلى

يىگىتنى ياخشى كۆرگهن ئاشىقى كۈتۈۋاتقـانلىقى  ئۇ«ھېس قىلىشار؟ بهلكى 

ــۇنى كۆرۈشــكه ــدۇ ئۈچــۈن ئ ــپ، ھاياجانلىنىۋاتقان ــدىراپ كېتى ــۇ » ئال دهپم

ھهرگىزمۇ مېنىڭ كۆز ياشـلىرىمنىڭ سـهۋهبلىرىنى  ئويالپ قاالر؟ ئهمما، ئۇالر

 ئـالال. توختىتالمىـدىممهن يهنىال كۆز ياشلىرىمنى ! ئويالپ تاپالمايدۇ خاالس

ــاره ــۇنداق بىچ ــى مۇش ــۇ  مېن ــۆزۈمنى ش ــاكى ئ ــانمۇ ي ــپ قويغ ــپ يارىتى قىلى
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! مهن نېمه دېگهن بىچـاره ھه؟! ئېھتاشلىغانمۇ؟  كوچىسىغا ئۆزۈم بىچارىلىك

ئهركىنلىــك ئىالھىغــا ســوئال قويغــۇم كهلــدى، ھهتتــا  مېنىــڭ ئىختىيارســىز

قىلـدىم  خىتابدهپ » ئهركىنلىك ئىالھى! ئهي«. كهلدى غىممۇيىكائۇنىڭغا 

. ئوتىنىمۇ تۇتاشتۇردۇڭ! مهشئىلىنىغۇ ياندۇردۇڭ ئهركىنلىك«مهن ئىچىمده 

توڭلىغـان تهنـلهرگه . ئىللىـدىئهركسىز كۆڭۈللهر  بۇ ئوت تهپتىدىن نۇرغۇن

خاسـىيىتىڭنى ھهمـمه بىلىـدۇ، قـوللىرىڭنى سـۇنۇپ،  سـېنىڭ .جان كىردى

 ئاشـۇبىچـارىلهرگه سـاخاۋهت قىلىـش بىـلهن بىـرگه  مهشئهل تهپتىڭ بىلهن

قولـۇڭ بىـلهن ئهركىنلىـك دۈشـمهنلىرىنى تـازا  گىگانـت كۆتۈرگهنمهشئهل 

 »...!سالساڭال كۇپايه قىالتتى كېلىشتۈرۈپ بىر شاپىالق

ئېغىر ئۇھ تارتىـپ، سـومكامنى قولغـا  ئايروپىالن يېنىك قوندى، مهن

 تهنھالىققهلبىم ئېچىنىش ۋه . ئايروپىالندىن چۈشۈشكه تهييارالندىم ئېلىپ،

ــدا ــدى ئوتى ــان «. ئېچىشــقاندهك بول ــى تارتىــپ ھارمىغ مۇســاپىرلىق دهردىن

دهپ ئـۆز ئـۆزۈمگه ئـاچچىق  »!مانا يهنه سـاڭا يېڭـى مۇسـاپىرلىق !؟دىڭغۇىئ

 .كهلتۈردۈمن مۇساپىرالر ناخشىسىنى ئېسىمگه شۇنداقال شۇ زاما كايىدىم

 ئۇششاق بالىالر ئوينايدۇ،

 .تال چىۋىقنى ئات ئېتىپ

 مۇساپىر بالىالر يىغاليدۇ،

 ......ئۆز يۇرتىنى ياد ئېتىپ

 ئـۆز .شۇنداق، مهن مۇسـاپىر، بىـز مۇسـاپىر، بىـز ھهممىمىـز مۇسـاپىر

 مۇسـاپىرالر ناخشىسـىنى! يۇرتىمىزدىمۇ مۇسـاپىر، ئـۆزگه يۇرتتىمـۇ مۇسـاپىر

-ۋهيرانلىـق كوچىسـىدا زار-ياڭرىتىپ، سهرگهردانلىق ۋه خـانى بولۇشىغىچه

 بـۇ ناخشـىنى بىـز قهۋهتـال. يـۈرگىنىمىزگه خېلـى بولـۇپ قالـدى قاقشاپزار 

 كۈنـدىن پسىخىكىسىمۇساپىرلىق  رىېياڭرىغانس، ناخشىمىز كۆرىمىزياخشى 

ــا ــۈنگه ئۇلغايماقت ــۈن «. ك ــېمه ئۈچ ــىلىگهمهن ن ــاپىرلىق كېس ــداق مۇس  مۇن
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 گىرىپتار بولدۇم؟ نېمه ئۈچۈن ئۆز يۇرتۇمدا قىسقىسـى ئـۆز ئهجـدادلىرىمنىڭ

 قانلىرى بىلهن سۇغۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ ئۈمىد، نىدالىرى بىـلهن ئوغۇتالنغـان

 »؟!ئــۆز مــۇقهددهس تۇپرىقىمــدا ئــۆزۈمنى مۇنــداق مۇســاپىر ھــېس قىلىــمهن

مۇسـاپىرلىقنى  دېـمهك مهن. ويمايۋاتىمىزقسوئالالرنى قويمىدۇق ھهم  دېگهن

يولىغــا  يــوقىتىش ئۈچــۈن باشــقا سانســىزلىغان مۇســاپىرالردهك مۇســاپىرلىق

سـوئالالرغا  ئهنه شۇنداق سانسـىزلىغان نـېمه ئۈچـۈن دېـگهن. ماڭغان ئىدىم

ــدىم ــاپىر بولغــان ئى ــۈن مۇس ــزدهش ئۈچ ــاۋاب ئى ــي ج ــاپىر«. ھهقىقى  مۇس

 »!ده ئهلۋهتته-ان بولىمهنبولغاندىكىن تېخىمۇ ياخشى مۇسۇلم

ــۆز ــال ئ ــم-مهن يهنى ــهللى بهردى ــۆزۈمگه تهس ــۇ . ئ ــمهك مهنم ــۇدې  ئاش

قېرىنداشلىرىمدهك ئۆزۈمنى ئالـداش دورىسـى بىـلهن ئـۆزۈمنى  سانسىزلىغان

قېنىغــا ســىڭىپ كهتــكهن ئــۆزىنى -ئۇيغۇرالرنىــڭ قــان .قىلــدىم مهســتخۇش

ـــلهش ـــۆزىنى پهپى ـــداش ۋه ئ ـــپ  پسىخىكىســـىدىن ئال ـــداقمۇ قېچى مهن قان

 ئىشــىكىدىنمهن ئــايروپىالن ! ؟ده−چــۈنكى مهنمــۇ بىــر ئۇيغــۇر قۇتــۇالالي؟

مهن كۆرۈشـنى «. كهتكهندهك بولـدى كۆڭلۈم ۋاللىده يورۇپ. چىقتىم سىرتقا

سهن « ئۆزۈمگه-قىلدىم ئۆز خىتاب دهپ »ئارزۇ قىلغان ئامېرىكا سهن شۇمۇ؟

ــا ــهن؟ مهن ياۋروپ ــىيا-بىلهمس ــوڭ ئاس ــڭ نهق  چ ــىغاقۇرۇقلۇقىنى  ئوتتۇرىس

، جۇڭغارىيه تهكلىماكانتولغان  بايلىق بىلهن ھېسابسىزجايالشقان ھهددى 

كهلدىم، ئـۇ يهردىكـى خهلـق دوسـتلۇق  ئاتلىق چۆللۈكنىڭ سالىمىنى ئېلىپ

شهپقهتكه  مېھرىپاك مۇھهببهتكه،  ئۈمىدى بىلهن ساڭا تىكىلمهكته، ئۇ بهك

ــي ــهمىمىيهت ھهقىقى ــتلۇق ۋه س ــاجكه دوس ــن  ،موھت ــاش ئهركى ــاڭا ئوخش س

سـهن شـۇنداق بىـر ! ئېچىلىپ يېيىلىپ ئۇسۇل ئويناشقا تهلپۈنىدىغان خهلق

شــارىنىڭ ئهڭ كونــا  خهلقنىــڭ ئۇيغــۇر دهپ ئاتىلىــدىغانلىقىنى، ئۇنىــڭ يهر

 »بىلهمسهن؟ ئىكهنلىكىنىئىگىلىرىدىن بىرى 

، ئۆكۈنـۈش، خىتـابمهن ئهنه شـۇنداق سـوئال، ! دوستالر سۆيۈملۈك
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ئامېرىكـا ھايـاتىمنى  ئىلىكىـدهتهسهللى ھهمده ئىشهنچ ۋه ئۈمىـد  كايىش ۋه

مىيىقىـدا  بۇشالرنىڭ، گېئورگىۋه  كلىنتونمهن تېلېۋىزورالردىن . باشلىدىم

، ئــاق ســاراي ئالدىــدىكى باغچىــدىكى كــۆردۈمكــۆپ  سېيماســىنى كــۈلگهن

يـالالرنىمۇ سـۈردۈم، سارايغا قاراپ ئولتۇرۇپ، شـېرىن خى ئورۇندۇقالردا ئاق

دېـــگهن  »مهن كىـــم؟«كوچىلىرىـــدا يـــۈرۈپ  يـــورك-نيـــۇ ۋاشـــىنگتون ۋه

مهن . قــانچه قېــتىمالپ قــويغىنىمنى بىلمهيــمهن ئــۆزۈمگه–ســوئالالرنى ئــۆز 

قىلىـپ  زار-يىغـاسىالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن  نى»ئايال ئهركىنلىك ئىالھى«

مېنىــڭ دهريــادهك  »ئىالھمــۇ«بــۇ . مۇنازىرىلهشــتىم تــۇرۇپ سۆزلهشــتىم ۋه

بىـلهن  مېھرىبـانلىقكـۆڭلى بۇزۇلـدى ۋه بېشـىمنى  ئاققان ياشلىرىمغا قاراپ

مېنىڭ قولۇمدىكى مۇشـۇ مهشـئهل «بىلهن  مېھرى ئىلھامبهخشسىلىدى ھهم 

شــادلىق كــۈلكىلىرىگه ئايالندۇرىــدىغانلىقىغا  چوقــۇم ســېنىڭ يىغىلىرىڭنــى

ئهنه شــۇنىڭ ئۈچــۈن مانــا شــۇنداق گىگانــت  مهن! ئىشــهن بىچــاره ئىنســان

بىلهن ئالهمنىڭ ھهممه يېرىنى كـۆرهلهيمهن،  ، مهن ئېگىزلىكىمتۇرۇۋاتىمهن

مهن سـهندهك نـاتىۋان مۇسـاپىرالرغا ! ئاڭلىيـااليمهن ھهممه يىغا ئـاۋازلىرىنى

. قىلـدى خىتـابدهپ  »تـۇرۇۋاتىمهنمانا شۇنداق  يۆلهك بولۇش ئۈچۈن-يار

دۇنيــا رېكـــورتى يارىتااليــدىغان بــۇ كۆڭلـــۈمنى  هلكــىمهن ناتىۋانلىقتــا ب

بىـلهن پهپىلىگهنـدهك  خىتـابلىرى سـهمىمىي نىـڭ بـۇ»ئهركىنلىك ئىالھى«

ئۇلـۇغ خـۇدا مهنـدهك ! بهردىـم ۋه ئـاھ ئـۆزۈمگه قايتـا تهسـهللى-قىلىپ، ئۆز

ئىشـىنىمهن ھهم سـهندىن  ئۇنتۇمايـدىغانلىقىڭغا مۇساپىر بهندىلىرىڭنى ھېچ

 .دۇئاغا كۆتۈردۈم هپ قولۇمنىشۇنى تىلهيمهن د

 ئــالالنى قىلغانســېرىۋه ھــېس  چۈشهنگهنســېرىمهن مۇســاپىرلىقىمنى 

ــۆپرهك ــدىم ك ــان ئى ــۇپ قالغ ــلهيدىغان بول ــۇقهددهس . ئهس ــرى م مهن ئىلگى

ــا ئهمــدى  قهشــقهر ھېيتگــاھ  ئامېرىكىغــاجامهســىگه كىــرمىگهن بولســام، مان

تارىخى  جامهيىمىزنىڭچىلىكھېيتگاھ  ئاشۇبىزنىڭ  كېلىپ، ۋاشىنگتوندىكى

بولـۇپ قالـدىم،  ئۇنتۇمايـدىغاندائىـم بېرىشـنى  بولمىغان يېڭى مهسـچىتكه
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 غېرىبلىـقيهردىكى مۇقهددهس ئۆيىده مۇسـاپىرلىق ۋه  بۇ ئالالنىڭقىسقىسى 

ــا خــاتىمه ــرىش ئۈچــۈن كــۆپرهك  تۇيغۇلىرىمغ ــنبې ــدۇم داى ــدىغان بول . قىلى

ــى ــاتىم مېن ــا ھاي ــات ئامېرىك ــپ  ئىلگىرىكــى ھاي مۇســاپىلىرىمده ھــېس قىلى

چۈشـهنچىلهر شـۇنداقال تېخىمـۇ مۇسـتهھكهم  باقمىغان يېڭى تۇيغۇ ۋه يېڭى

ئىشـهنچ ھهم ئـۈزۈلمهس ئۈمىـدلهرنى  قهتئىـي بولغـان كېلهچهككهئىراده ۋه 

 .بهخش ئهتتى

ــا ــاتىۋانلىق ۋه ئهمم ــدىن ن ــتانلىقلىرىدا كۆزلىرى ــا بوس  مهن ئوكالخوم

تۇرغــان بىــر ئىنــدىئان بىــلهن قۇچاقلىشــىپ ئۈمىــدۋارلىق نــۇرلىرى يېغىــپ 

سـۆزلهپ  نىھېكايىسـىئـۇ ماڭـا ئـاخىرقى بىـر ئىنـدىئاننىڭ . بولـدۇم دوست

-مهن يهنه ئامېرىكــا دوللىرىنىــڭ ئىنســان ھاياتىــدىكى ئىجتىمــائىي .بهردى

قىممىتىنـى  سىياسـىيۋه مهدهنىي قىممىتىنـى جۈملىـدىن ئۇنىـڭ  ئىقتىسادى

پرېزىدېنت سايلىمىدا ئۆزىنىـڭ ئـاۋاز بېـرىش . تونۇپ يهتتىم يهنه بىر قېتىم

كۈرهشـــكهن ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ھاياتىـــدا قارىماققـــا  ھوقـــۇقى ئۈچـــۈن

قانغا سىڭىپ كهتكهن سىياسـىي قىزغىنلىـق مۇنـداقچه  بىلىنمهيدىغان ئهمما

چۈشىنىش  ئىكهنلىكىنىۋهتهنپهرۋهرلىكنىڭ نهقهدهر مۇھىم  قىلىپ ئېيتقاندا

ئالىــدىغان  ئېغىزىمىزغــائۇيغۇرالرنىــڭ روھىيىتىمىزدىكــى دائىــم  بىــلهن بىــز

ــــــلهت ۋه ــــــهنچىلىرىمىز  مىل ــــــىدىكى چۈش ــــــارىلىرى توغرىس ۋهتهن ئىب

ـــىدىكى ـــى ئوتتۇرىس ـــدىم پهرقلهرن ـــېس قىل ـــر قهدهم ھ ـــۇ بى ئهگهر . يهنىم

ئـاددىي ئامېرىكىلىقالرنىـڭ ھهممىسـىده  ھهممىمىزده ئهنه شـۇ مهن كـۆرگهن

يېتهرلىك بولغان بولسا ئىدى بهلكـى  للهت تۇيغۇسىبولغاندهك ۋهتهن ۋه مى

مۇسـاپىرالر ناخشىسـىنى . تۇرماس ئىدى ياشاڭغىراپكۆزلىرىمىز بۈگۈنكىدهك 

بهلكــى ھهممىمىــز ئــۆز كىنــدىك . ئۇنــداق ياخشــى كــۆرمىگهن بــوالر ئىــدۇق

خوجـايىنالردهك زهبهردهس قهدهم  قانلىرىمىز تۆكـۈلگهن يهرلىرىمىـزده گويـا

ــۆكرىكى ــرگهنمىزنى تاشــالپ، ك ــۈرهر كى ــدا ي ــدۇق ھال ــامېرىكىلىقالردا. ئى  ئ

ـــزده ـــڭ بى ـــۇ ۋهتهنپهرۋهرلىـــك روھىنى ـــۇت ب يـــاكى  ســـۈنئىيلىكى مهۋج
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ئـامېرىكىلىقالردىن  ۋه يـاكى ئومۇمالشـمىغانلىقى بىـلهن تاكامۇلالشمىغانلىقى

ئهلـۋهتته، بىـر قـانچه يىلـالر . ئىگه ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم پهرقلىققازور 

تهسـىراتالرغا ئېرىشـكىنىمده  بواللمىغـۇدهك تۈگىتىپسۆزلهپ  ئىچىده مېنىڭ

ۋه يېڭىالنماقتـا ھهمـده  كونىرىماقتـا بهلكى، بۇ تهسىراتالر ھازىر. شهك يوق

نهتىجىــده تهســىراتلىرىمنىڭ داۋامىنىــڭ . كــۈنگه چوڭقۇرالشــماقتا-كۈنــدىن

 !!!يوق ئۈزۈلمهيدىغانلىقىدا تېخىمۇ شهك

مهن دهســـلهپكى تهســـىراتلىرىمنى ســـۆيۈملۈك دوســـتالرنىڭ پىكىـــر 

ئۇالرنىڭمـۇ ماڭـا ئوخشـاش ئهركىنلىـك ئىالھىغـا سـوئال  تاشـالپ، ھۇزۇرىغا

بولمىغاندا ئۆز شاپىالقلىرى بىلهن ئۆز يۈزلىرىنى كاچـاتالپ  قويۇشىنى، ھېچ

س نـاله پهريـادالرنى ئهمه زارئهسىرده يىغـا -21كايىشىنى ھهمده  ئۆزىگه-ئۆز

ــارزۇ قىلىــپ  بهلكــى، ــان ئ ئۇيغــۇر ئىنســانلىرىنىڭ نۇرغــۇن يىلالردىــن بۇي

ــان ــۆز  كېلىۋاتق ئهڭ قىممهتلىــك بهختلىــك كــۈنلىرىنى قولغــا كهلتــۈرۈپ، ئ

ـــدا ـــۈنئىي تۇپراقلىرى ـــى،  س ـــيئهمهس بهلك ـــى  ھهقىقى ـــوي مهرىكىلىرىن ت

 …… ئارزۇ قىلىمهن ۋه تىلهيمهن ئۆتكۈزۈشىنى تولىمۇ

دېــمهك بــۇ  بولســىڭىزلهرنــى ئوقۇغــان »خىيــاللىرىموســكۋا «بهلكــى 

خىياللىرىنىـڭ داۋامىنـى  ئاشـۇمۇساپىر قېرىندىشىمىز يهنىال  بىزگه ئوخشاش

ــۈرۈۋېتىپتۇ ــا ! س ــگهن ئويغ ــدىكهن دې ــاللىرى تۈگىمهي ــڭ خىي ــمهك ئۇنى دې

قهدىرلىـك دوسـتالر ئهمهلىيهتـته بـۇ  .ئىشـهنچىم كامىـل كېلىدىغانلىقىڭالرغا

ــاق ــزگه ئورت ــالالردۇر ھهممىمى ــراس ! خىي ــدادلىرىمىزدىن مى ــزگه ئهج ــۇ بى ئ

ئـارزۇ، ئۈمىـد، ئىشـهنچ  ھهقىقىيئهمهس، بهلكى  ئۇ، قۇرۇق خىيال. قالغان

ــۇم ئېرىشــىدىغان يۈكســهك ــارهت ۋه چوق ــدىن ئىب ســۆيۈملۈك دوســتۇم ! غايى

  !!!دېمهك، خىيالالر تۈگىمهيدۇ خىياللىرىمىز ئوخشامدىكهن؟
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 قىتئهلهر ئاتالپ   باب-1

  

 كـــۈنى، يـــامغۇرلۇق ســـىم-ســـىم بىـــر فېۋرالنىـــڭ يىلـــى،-1998

 ئون ئايروپىالنى تىپتىكى چوڭ يوللىرىنىڭ ھاۋا تۈرك ئۇچقان ئىستانبۇلدىن

 شـهھىرىدىكى يـورك-نيۇ ئۆتۈپ، بېسىپ مۇساپىنى ئۇزۇن سائهتلىك نهچچه

 سـىرتقا ئۆتـۈپ، ئۆتكىلىـدىن تهكشۈرۈش چېگرا. قوندى يېنىك ئايرودرومغا

 دىمىغىمغــا ھاۋاســى خــۇش نهم ئــارىالش يــامغۇر ركنىــڭيو-ۇنيــ چىققىنىمــدا

 قارشـى مېنى گويا ئۆتۈپ، سىيپاپ يۈزۈمنى شامىلى دېڭىز قۇرغاق ئۇرۇلدى،

 باشـقىچه دۇنيا، بىر باشقىچه ئالدىمدا كۆز. قىالتتى ئهركىلهتكهندهك ئېلىپ

 ئورنىغـا كۈتـۈش تاكسـى مهن. بولدى پهيدا مۇھىت بىر باشقىچه ھايات، بىر

 ھهممىسـى تاكسـىالرنىڭ يهردىكـى بـۇ. تىزىلـدىم ئۆچىرهتكه ئۇزۇن بېرىپ،

 يېتىــپ ماڭــا تېــزلىكته نــۆۋهت. بىلىنــدى ســىرالنغاندهك ســېرىق دېگــۈدهك

ــۋهتته كهلــدى، ــۇپ، ئىــش خۇشــاللىنارلىق تولىمــۇ ئۈچــۈن مهن بــۇ ئهل  بول

ـــۈنكى ـــدىكى مهن چ ـــداق ئامېرىكى ـــۇزۇن مۇن ـــۆچىرهتنى ئ ـــده ئ  كۆرگىنىم

 دېسـهم، راسـتىمنى ئىدىم، ئويلىغان »دهپ يهرده بۇ كۈتهرمهن قانچىلىك«

 تويغـان جاق تۇرۇشتىن ئۆچىرهتته ھاياتىمدا يىللىق ئالته موسكۋادىكى مهن

ــدىم، ــال ئى ــۇزۇن يهرده ھهممى ــۆچىرهتلهر، ئ ــۈك ئ ــالالر تۈرل ــدىن م  ماگىزىن

ــپ، ــېمهك تارتى ــمهك-ي ــاگ ئىچ ــانىالردىنىت ،زىنلىرىغىچهىم ــپ ياتىرخ  تارتى

 بولـۇپ، ئىش نورمال كۈتۈش نۆۋهت يهرده ھهممىال بولغان كىنوخانىالرغىچه

 سومكىسـىدا ئادهمنىـڭ قانـداق ھهر. ئىـدى كـۆنگهن بهكمـۇ بۇنىڭغـا رۇسالر

 نـۆۋىتى ئـۆز تـۇرۇپ، ئـۆچىرهتته ئۇالر بولۇپ، بار گېزىت ياكى كىتاب بىرهر

ــپ ــۈچه يېتى ــۇ ئهنه ،كهلگ ــى ش ــاكى گېزىتلىرىن ــابلىرىنى ي ــۇيتتى، كىت  ئوق

 قىلغـان ئاسـاس ھاياتىنى ئىقتىسادىي-سىياسىي رۇسىيىنىڭ بولسا بهزىلىرى

ــــۈك ــــېمىالردا تۈرل ــــازىرىمۇ–بهس ت ــــاتتى مۇن ــــۇ مهن. قىلىش ــــورك-ني  ي

 ئۆچىرهتته ئۇزۇن ئۈچۈن ئولتۇرۇش تاكسىدا چىقىپ، سىرتقا ئايرودرومىدىن
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ــدا ــى كۆڭۈلســىز شــۇ ئهنه موســكۋادىكى دهرھــال تۇرغىنىم ــۆز مهنزىرىلهرن  ك

  .ئىدىم كهلتۈرگهن ئالدىمغا

 بىــلهن بــۇرجىكى بىــر سهللىســىنىڭ ئــوراپ، ســهلله بېشــىغا مهن

 بارىـــدىغان شـــوپۇرىغا تاكســـى ھىندىســـتانلىق يۆگىۋالغـــان ســـاقاللىرىنى

 چامـادانلىرىمنى كۈلۈمسىرهپ، بىلهن مۇاليىملىق ئۇ. كۆرسهتتىم ئادرېسىمنى

 زامانىۋى ئامېرىكىنىڭ مانا كهتتۇق، يۈرۈپ قىلىپ شۇنداق. سالدى ماشىنىغا

 ۋه سۈپهتلىك ناھايىتى يولالر بۇ كېتىۋاتىمهن، يوللىرىدا سۈرهتلىك يۇقىرى

بولـۇپ  ئېنىق نومۇرلىرى يول ۋه بهلگىلىرى يول بىر ھهر. قۇرۇلغان پىالنلىق

 ئالغـــا ئۇچقانـــدهك بىـــلهن تېزلىـــك كىلومېتىرلىـــق 100−130 ماشـــىنىالر

 يهرده بــۇ بولــدىكى، شــۇ قىلغىــنىم ھــېس تــۇنجى مېنىــڭ. ئىلگىرىلهيتتــى

 مهھــكهم ئېڭىغــا شــوپۇرنىڭ بىــر ھهر قىلىــش ايهىئــر قائىدىســىگه قاتنــاش

 كۆز ئۇ،. سالدىم نهزهر ھهيدىشىگه ماشىنا ئۇنىڭ مهن. كهتكهن ئورۇنلىشىپ

 دىقـقهت ناھايىتى ئىسترېلكىالرغا كۆرسهتمه ۋه بهلگه بىر ھهر ئالدىمىزدىكى

 بىلهن ماھىرلىق ۋه ئېھتىياتچانلىق ناھايىتى يولالرنى ھهمده قارايتتى بىلهن

 ئالمۇتـا موسكۋا، مهن بولۇپ، كۆپ بهك ماشىنىالر يولالردا بۇ. ئالماشتۇراتتى

 بـۇ ئهھـۋالى بهسلىشىش ۋه تالىشىش يول كۆرگهندهك يوللىرىدا ئۈرۈمچى ۋه

 پــۇال-چــاله بىــلهن شــوپۇرى تاكســى مهن. ئىــدى ئهمهس مهۋجــۇت يهرده

 ئۇنىـڭ مهن. سۆزلهشـتىم قوشـۇپ شـهرهتلهرنى ئىبـارىلهرگه سۆز ئىنگلىزچه

 نېمىلهرنـى بىـر تـۇرۇپ كۆرسىتىپ بهلگىلهرنى يولالردىكى ھهم ماشىنىسىنى

 قاتنـاش ئۇنىڭ بىلهن ئالدى ئۈچۈن ياشاش ئامېرىكىدا ئۇنىڭ دېيىشىدىن،

 بىــرهر ئاالھــازهل. چۈشــهندىم دهۋاتقــانلىقىنى كېــرهك بىلىــش قائىــدىلىرىنى

 دهپ بىـچ-بـرايتىن بـۇ. كهلـدۇق يېتىپ نىشانغا كېيىن يۈرگهندىن سائهتچه

ــان ــاي ئاتالغ ــۇپ، ج ــوپۇرىغا تاكســى مهن بول ــمهت ش ــپ، رهھ  تهلهپ ئېيتى

دۇنياسـىغا  رۇس سـهن مانـا« خوشلىشـىۋېتىپ، ئـۇ. بهردىـم پـۇلنى قىلغان

 دېـدى »قىينالمايسهن تىلدىن سۆزلىشىدۇ، رۇسچه يهردىكىلهر بۇ كهلدىڭ،

  .كۆرسىتىپ ئادهملهرنى يۈرۈشكهن ئالدىراش بۇياققا-ئۇياقتىن كۈلۈپ،
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. تېپىۋالدىم ئاسانال ئاكىنى تاھىرجان بويىچه ئادرېس قولۇمدىكى مهن

 خىــل ھهر كــۆپ شــۇنچه چــۈنكى،. ئىــدىم تونۇۋالغــان يىــراقتىنال مهن ئــۇنى

 بولۇشـى كىشـىنىڭ كىـيگهن دوپپـا بېشـىغا ئىچىده توپى ئىرقتىكى ئادهملهر

 سـانجاق،-سـانجاق نـۇرلىرىم كـۆز چارچىغان مېنىڭ بولۇپ، زور مۆجىزه بىر

 قىينالمــايال، ھــېچ بــوۋاينى دوپپىلىــق ئاشــۇ ئىچىــدىن ئــادهملهر رهڭگــارهڭ

 تهرهپـكه مهن بوۋايمۇ كهلگۈچه ئالدىغا ئۇنىڭ مهن. ئاسان بىلىۋالدى تولىمۇ

 بهلكـى،. كهلـدى ئالـدىمغا تونۇيدىغانـدهكال مېنـى خـۇددى بۇرۇلۇپ قـاراپ

 ئويلىـدىم دهپ كېـرهك بولسـا تونۇۋالغـان مېنى يۈرىكى بىلهن ئۇنىڭ ئالدى

 قارشـى چىـراي ئىللىـق مېنـى بـوۋاي. بهردىـم سـاالم مهن ئۇنىڭغـا. ئىچىمده

 .كۆرۈشتۈردى بىلهن پهرزهنتلىرى كىرىپ، ئۆيگه باشالپ ھهمده ئالدى

 بولمىغــان ئــۇزۇن ئــانچه تېخــى كهلگىــنىگه ئامېرىكىغــا مهن يهرده بــۇ

ھهم  ئانـا-ئاتـا. ئۇچراشتىم بىلهن يىگىت كۆزلۈك كۆكۈش دىلشات ئىسىملىك

ماڭـا  قېرىندىشـىم بۇ پۇچۇلغان يۈرىكى ئوتلىرىدا سېغىنىش پهرزهنتلىرىنىڭ

بېرىشـكه  چۈشـهنچه ھهققىـده ئامېرىكـا كۆرسىتىشـكه، مېھرىبـانلىق بهكرهك

مۇسـاپىرلىق  بـۇ بهلكى كهتتۇق، بولۇپ ئېجىل بىز كۆرۈشۈپ بىر. تىرىشاتتى

يېڭـى  بىـلهن مۇسـاپىر كونـا مېنىـڭ! كېـرهك؟ بولسا ئوتى تهقدىرداشلىق ۋه

ئامېرىكىغـا  بولـدىكى شـۇ نهرسـهم سـېزىۋالغان ئاسانال ئارىسىدىكى مۇساپىر

قالغىنىغـا  ياشـىنىپ ئۆزىنىـڭ ئاكـا تاھىرجان ئاشقان يىلدىن 20 كهلگىنىگه

 خىــل بىــر ئۇنىڭــدىن. ئىــدى چاقچــاقچى ۋه پــاراڭچى خېلــى قارىمــاي،

 يېڭـى ئهممـا تـۇراتتى، بىلىنىـپ تۇيغـۇلىرى خاتىرجهملىك ئۈمىدۋارلىق ھهم

 مهن مانـا نـاتىۋانلىق ئارىالشـقان ئهندىشـه-غهم بولسـا، مۇساپىر دىلشـاتتىن

 تۇتۇشــقا ئويــۇنچى ۋه خۇشــال ئــۆزىنى ئــۇ لــېكىن تــۇراتتى، دهپــال بىلىنىــپ

 نهملهشــكهن بىــلهن رلىــرىقهت يـاش ئــازابلىق ئۇنىــڭ بهرىبىــر تىرىشسـىمۇ،

 قاتالملىرىـدىكى چوڭقـۇر يۈرىكىنىڭ ئۇنىڭ پهردىلىرى كۆزلىرىنىڭ كۆكۈش

ــۇلىرى ــاپىرلىق تۇيغ ــىلىرى-غهم ۋه مۇس ــۇنىڭدهك غۇسس ــلىرىنى ش  سېغىنىش

  .يوشۇرالمايتتى
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 ھهققىدىكى ئامېرىكا مېنىڭ ئۇ مۇڭداشتۇق، ئۇزۇن بىلهن دىلشات بىز

ــۇئهللىمىم ــۇنجى م ــۇرۇن. بهردى ســۆزلهپ نهرســىلهرنى كــۆپ ســۈپىتىده ت  ب

 بىــلهن ئهمهلىــيهت قهدهمــده دهســلهپكى ئۇچــۇرالرنى كىتــابالردىن ئوقۇغــان

 ئىــگه ســاۋاتقا خېلــى ئــۆزۈمنى مهن قىسقىســى بولــدۇم، تهتبىقلىغانــدهك

 كۆرگهن بىر ئاڭلىغاندىن مىڭ« كونىالرنىڭ قىلدىم ھهمده ھېس بولغاندهك

  .كهلتۈردۈم سۆزىنى ئېسىمگه مهشھۇر دېگهن »ئهال

ۋه  ئانىسـى-ئاتـا چۈشـهندۈرگهچ، سۆزلىرىنى قهلب كۈنى بىر دىلشات

ئويغــا  چوڭقــۇر قــاراپ ئۇالرغــا يېيىــپ قاتــار ســۈرهتلىرىنى پهرزهنتلىرىنىــڭ

ــان ــدا پاتق ــۇردى ھال ــۇ«. ئولت ــېغىندىم ئهجهبم ــۇالرنى مهن س ــتۇم ئ  »دوس

 ھهر ئامېرىكىـدىكى« ئېلىـپ يـاش كـۆزلىرىگه بىـلهن ئۇ ھهسـرهت دېدى−

 ياشلىرىمنى كۆز مېنىڭ ئىشلهشلهر سائهتلهپ 14−12 ئهمگهكئېغىر  قانداق

 دائىــم مېنــى ســېغىنىش بولغــان ســۈرهتتىكىلهرگه بــۇ لــېكىن ئاقتۇرالمىــدى،

ــدۇ ــدۇ ئازابالي ــاداش، ھهم يىغلىتى ــا ئ ــادهمنى ئامېرىك ــمه ئ ــتىن ھهم  جهھهت

 ھهمـــده تۇغقـــان-ئـــۇرۇق پهرزهنـــت، ئانـــا،-شـــۇنداق ئاتـــا ئهنه بولۇپمـــۇ

 قېلىشـقىمۇ مېھىرسـىز يارهنلىرىڭنىـڭ-ئۆسـكهن دوسـت بىرگه كىچىكىڭدىن

 ھهمـده تـارتتىم ئـۇھ چوڭقۇر مهن. دېدى »تاۋاليدىكهن قىلىپ چىدايدىغان

 چۆمــۈپ، ھېسســىياتالرغا دوســتۇم كهبــى مۇســاپىر شــۇ ئهنه ئۆزۈمنىڭمــۇ

 سـۆيۈملۈك ئهڭ ئۈچـۈن ، ئىنسانپۇچىلىنىدىغانلىقىمنى ئوتلىرىدا سېغىنىش

ــــا بولغــــان كىشــــىلهر ــــا-ئات ــــدىن ئان ــــازابالر مهھــــرۇم قېلىــــپ مېھرى  ئ

ــدىغانلىقىمنى ــهندىم چېكى ــۈنكى،. چۈش ــۇ چ ــۇ مهنم ــلهن ب ــىم بى  قېرىندىش

تاللىغــان  ئــۆزۈم بــۇ ئۈســتىگه ئۇنىــڭ! ؟مۇســاپىرده تهقــدىردىكى ئوخشــاش

تاۋلىنىشـــالرغا  قانـــداق ھهر ئۈچـــۈن بولغـــانلىقى مۇساپىســـى مۇســـاپىرلىق

 .ئىدى تهبىئىي نىشىملىتهييار

ــان ــا تاھىرج ــتىن 70 ئاك ــان، ياش ــدىن ھالقىغ ــۇر كۆزلىرى ــاپ ن  چاقن

 ئـۇ،. مۇڭداشتۇق كۆپ ئىچكهچ چاي بىز. ئىدى بوۋاي مېھرىبانتۇرىدىغان، 

 ئۆزىنىـڭ بولـۇپ، كىشـى خۇمـار پاراڭ باي، پىكىرلهرگه چوڭقۇر پهلسهپىۋى
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ــۇرا ۋه ياشــلىق ــاتىنى ياشــلىق ئوتت ــدا ھاي ــۈزگهنلىكىنى، غۇلجى ــاش ئۆتك  ي

 جهڭچىسى باتۇر بىر ئارمىيىنىڭ مىللىي قاتنىشىپ، مىللىي ئىنقىالبقا ۋاقتىدا

 مانـاس قىلىـپ قانـداق ئارمىيىنىڭ مىللىي قىلغانلىقىنى، سۈپىتىده خىزمهت

 .بهردى سۆزلهپ دهرياسىدىن قايتقانلىقىنى

ــۇھ− ــاالم! ئ ــدى− ب ــوۋاي دې ــۇنداق« ب ــپ ش ــز خــۇددى قىلى  دېڭى

 بويىـدا دهرياسـىدا ماناس دولقۇنلىرى ئىنقىالب كهبى ئۆركهشلىگهن دولقۇنى

 مهنمــۇ، بولســا، بولمىغــان مانــاس شــۇ بهلكــى. كهتتــى بىــردىنال پهســىيىپ

 »… ئىدۇق يۈرمهس يهرلهرده بۇ سهنمۇ، دىلشاتمۇ

-بـورانئىنقىالبىنىـڭ  مهدهنىـيهت ئۆزىنىڭ بوۋاي بۇ پىششىق سودىغا

 شۇغۇللىنىشـنى تاشـلىمىغانلىقى، بىـلهن تىجـارهت ئۇششاق چاپقۇنلىرىدىمۇ

 مهخســۇس تىجــارهت كېــيىن كهلگهنــدىن ئامېرىكىغــا بېشــىدا يىلالرنىــڭ-80

ـــلهن ـــغۇل بى ـــانلىقى مهش ـــۇنىڭدهك بولغ ـــقىغىنه ش ـــت قىس ـــده  ۋاقى ئىچى

 ئايالنغـانلىقى ئىگىسـىگه ئـۆي ۋه دۇكـان قانچه بىر قازىنىپ، مۇۋهپپهقىيهت

  .بهردى قىلىپ ھېكايه بىلهن مىسالالر قىزىق ھهققىده

 ئهڭ ئۈچــۈن مهن ئارىلىــدۇق، كوچــا بىــرگه بىــلهن دىلشــات ئهتىســى

 ھهم خهتـلهر ۋىۋىسـكىالر، رۇسـچه يهرده ھهممىـال شـۇكى، قىزىقارلىق يېرى

 رۇس تىلـــى، رۇس موســـكۋادىكىدهك شـــۇ خـــۇددى .رامكىـــالر ئـــۇچرايتتى

ـــىلىرى ـــۇلىقىم ناخش ـــده ق ـــۇردى تۈۋى ـــاڭراپ ت ـــا. ي ـــۇ ھهتت ـــى ب  يهردىك

 رۇس ئامېرىكىسىلىقالرمۇ ، التىنبېنگاللىق ھىندىستانلىق، ئامېرىكىلىقالرمۇ،

 رۇسـالردىن بىزنىـڭ. دىئـالوگالرنى بىلىـدىكهن كېرهكلىك ئۆزلىرىگه تىلىدا

 رۇسـچىنى دىلشـاتمۇ قىلمايدىغان دوستىمىز پهرق ئانچه تاتارالردىن بولۇپمۇ

 رۇس بولۇپمــۇ بىــلهن ئۇنىــڭ رۇســالر. ئىــكهن ىۋالغــانئۆگىن ئوبــدان خېلــى

 بارماي رۇسىيىگه پاراڭلىشااليدىغان سهۋىيىگه ئوبدانال خېلى بىلهن قىزلىرى

 .مېنى سۆيۈندۈردى يېتىۋالغىنى كېلىپ ئامېرىكىغا

 قــابىلىيىتى ئــۆگىنىش تىــل ئۇيغۇرلىرىمىزنىــڭ بىزنىــڭ ھهقىــقهتهن،
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 پهيــدا شــهھىرىده موســكۋا بېشــىدا يىلالرنىــڭ-90! كېــرهك؟ ئۈســتۈن بولســا

 ئوخشاشـال دىلشـاتقا خـۇددى سـودىگهرلىرىمۇ ئۇيغۇر مىڭ بىر قانچه بولغان

 ســـۆزلۈكلهرنى ۋه دىئـــالوگالرنى رۇســـچه كېرهكلىـــك چاقمـــاق تېزلىكىـــده

 يـۈرۈپ، سـۆزلهپ ئـۇنى بىلهن ئاھاڭلىرى ئۇيغۇر ، قويۇقئۆزلهشتۈرۈۋېلىپ

 قىلىـپ، سـودا مهملىكهتلىرىده ياۋروپا شهرقىي ئىچىگه ئالغان ئۆز رۇسىيىنى

ــاۋرو ــارهت-ي ــىيا تىج ــانىلىنى ئاس ــا ق ــان بهرپ ــكۋا. قىلغ ــهھىرىدىكى موس  ش

ـــتان،  ـــاكۇئۆزبېكىس ـــتورانلىرىدا ب ـــۇر رېس ـــۇزىكىلىرى ئۇيغ ـــان، م  ياڭرىغ

ـــكۋانىڭ ـــدا موس ـــۈزهل كوچىلىرى ـــڭ گ ـــوڭ-ۋاڭ ئۇيغۇرالرنى ـــاۋازلىرى چ  ئ

 ئۇيغــۇرالر ئىستانســىلىرىنى پــويىز ياروسالۋســكىي، كىيېۋســكىي ،ئاڭالنغــان

 سـوفىيه، بۇداپېشـت، تهرهپـته ئـۇ تهرهپـته بېيجىـڭ، بـۇ قىلىپ، كونترول

 بېلورۇسىيىنىڭ ،ئۇكرائىنىيه ھهتتا ھاسىل قىلغان تور شهھهرلىرىده ۋارشاۋا

 ئىزلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ سازلىقلىرىدا ۋه بوستانلىقلىرى رۇمىنىيىنىڭ شۇنداقال

 ئىدى ئهمهسمۇ؟ قالغان

 جهنــۇبىي ڭيوركنىــ-نيــۇ رايــون بــۇ ئاتىلىــدىغان دهپ بىــچ-بــرايتىن

 كۆچمهنلىرىـدىن رۇسـىيه دېگـۈدهك ئاساسـهن بولـۇپ، جايالشـقان قىسمىغا

 شـۇڭا. ئىـدى تىـل ھۆكـۈمران تىلـى رۇس يهرده بـۇ شـۇڭا .تاپقـان تهركىب

 »موسكۋاسـى ئامېرىكىنىـڭ« يهرنـى بـۇ چاقچاق تهرىقىسـىده ئامېرىكىلىقالر

ــــوبرازى ھايــــات يهردىكــــى بــــۇ ھهقىــــقهتهن .ئاتىشــــىدىكهن دهپمــــۇ  ئ

 بـۇ بهلكـى، نمىكىنۈئۈچـ شـۇنىڭ پهرق قىلمـايتتى، ئانچه موسكۋادىكىدىن

 .قىلمىدىم ھېس كهلگهندهك ئۆزۈمنى ئامېرىكىغا ھهرگىزمۇ يۈرۈپ يهرده

كـۆپ  ۋاقتىمدىال موسكۋادىكى توغرىسىدا جاي بۇ دېگهن بىچ-برايتىن

 ھهتتـا گېـزىتلهرده رۇسـىيىدىكى. ئىـدىم ئوقۇغـان گېـزىتلهردىن ئاڭلىغان،

 بىچتىمـۇ-بـرايتىن گۇرۇپپىلىرىنىڭ قولالر قارا رۇس فىلىملىرىده-بهزى كىنو

چىققـان  داڭقى ۋهھشىيلىكته بولغانلىقى، سۆز ھهققىده تۇتقانلىقلىرى ماكان

ئۇۋىســى  كېــيىن يىمىرىلگهنـدىن ئىتتىپــاقى سـوۋېت قوللىرىنىــڭ قـارا رۇس

كىرىـپ،  بېسىپ ئامېرىكىغا ھهتتا شهھهرلىرىگه ياۋروپا ھهرىدهك چۇۋۇلغان
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بـازار  تىركىشـىپ، تېپىشىپ، پۇت بىلهن گۇرۇھى قولالر قارا جايالردىكى بۇ

   .ئېسىمده بولغانلىقى سۆز ھهققىده تاالشقانلىقى

ـــرايتىن ـــچ-ب ـــونى بى ـــى راي ـــا ئىككىنچ ـــىدىن دۇني ـــيىن، ئۇرۇش  كې

ــۇرۇش ــادىكى ئ ــىرلىرى ياۋروپ ــدىكى ئهس ــالر، الگېرلىرى ــۇكرائىنالر، رۇس  ئ

 سـتالىننىڭ كىشـىلىرى ئىتتىپـاقى سوۋېت تىللىق باشقا رۇس ۋه يهھۇدىيالر

 ئامېرىكىغـا قايتماسـتىن، ئىتتىپاقىغـا سـوۋېت جازالىشىدىن قورقـۇپ بىھۇده

 ســوۋېت. ئىــدى جــاي يــۈزلىگهن گۈللىنىشــكه ۋه شــهكىللهنگهن كهلگهنــده

 قويۇلغانـدا يولغـا چىقىـش چهتـكه كېيىن ئهركىن يىمىرىلگهندىن ئىتتىپاقى

 رايونغـا مهزكـۇر كـۆپچىلىكى بۇالرنىڭ. ئامېرىكىغا كهلدى تۈركۈملهپ رۇسالر

 كـۆپهيگهن تېخىمـۇ نوپۇسـى رۇس بۇ رايوننىـڭ بىلهن شۇنىڭ ئورۇنالشقان

 .ئىدى بار ئادهملىرى تهبىقه ئىچىده ھهر نوپۇس بۇ ئهلۋهتته،. ئىدى

تهلپۈنـۈش،  ئامېرىكىغا ئىچىده موسكۋالىقالر باشلىرىدا يىلالرنىڭ-90

ســوۋېت  بولــۇپ، قوزغالغــان دولقــۇنى كېــتىش ھهتتــا قىــزىقىش ئامېرىكىغــا

ــڭ ــاخىرقى ئىتتىپاقىنى ــده ئ ــلىرىدىكى رۇس مهزگىللىرى ــڭ ياش  گورباچېۋنى

ئۇالرنىــڭ  دولقــۇنى غهربلىشــىش ئۇلغايتقــان تېخىمــۇ نهتىجىســى ئىســالھات

ــائامېرىكى ــان غ ــىنى بولغ ــۈچهيتكهن قىزىقىش ــا، ك ــق 70 بولس ــل  يىللى قىزى

مهۋج  تېخىمـۇ دولقـۇن بۇ بىلهن چۈشۈرۈلۈشى ئۈستىدىن كرېمىل بايراقنىڭ

 مۇتلهق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىكىده بازار رۇسىيىنىڭ دوللىرى ئامېرىكا. ئۇردى

 ئىشـــــهنچىنى كىشـــــىلهرنىڭ رۇبلىلىـــــرى رۇس تۇراقســـــىز ئىگىلىـــــدى،

دولـالر  ئورنىغـا رۇبلىينىـڭ كىشىمۇ بىر ئاددىي قانداق ھهر يوقاتقانلىقىدىن

ئـۆز  رۇسـالرنىڭ. ئىـدى چۈشهنگهن ئىكهنلىكىنى قىممهتلىكرهك ساقالشنىڭ

. ئـاڭالپ تـۇراتتىم پات-پات سۆزلهشكهنلىكىنى تېمىسىدا ئامېرىكا پاراڭلىرىدا

 رۇسـىيىدىكى سـانائهت ئوتتـۇرا ئۇ بولۇپ، ساۋاقدىشىم بىر مېنىڭ مهسىلهن

 كـۈنى ئامېرىكىغـا ھهر يىگىـت رۇس بـۇ. ئىـدى كهلـگهن پېرمـدىن شهھىرى

 بىــر تاكســى ئامېرىكىــدىكى« ھهتتــا يــۈرهتتى ســۆزلهپ ھهققىــدىال كېــتىش

كۈنىـدىن  پروفېسسـورنىڭ نهچـچه يهردىكـى بـۇ بىزنىـڭ كـۈنى شوپۇرىنىڭ
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كۆڭـۈل  پهنـگه-ئىلىـم ھهيـدهيمهن، تاكسـى بېرىپ ئامېرىكىغا مهن ياخشى،

ئالىمالرغــا  رۇســىيىده ھــازىرقى يىمىرىلــدى، ئىتتىپــاقى ســوۋېت بۆلىــدىغان

  .دهيتتى »بار يولى ھاياتلىق باندىتالرغا سودىگهرلهرگه، بهلكى، ئهمهس

  

 كۆرگهنلىرىم بىچتا- برايتىن

 ئـۇ بولـۇپ، ئىـگه مهناغـا دېـگهن »سـاھىلى بـرايتىن« بىـچ-برايتىن

 مۇشـۇ رايـونى بىـچ-بـرايتىن. ئىـدى قىرغىقـى غهربىـي ئوكياننىڭ ئاتالنتىك

 مهن مانـا ئوكيـان كـۆك-كـۆپ بىپايـان بولـۇپ، ئالغان ئىچىگه ئۆز ساھىلنى

ـــۆزگه دهپ ـــلىنىپ ك ـــۇراتتى تاش ـــاھىلغا. ت ـــېلىش دهم س ـــلىھهلىرى ئ  ئهس

 گـاھ يېنىدىنال ئادهمنىڭ ،چۇرقىرىشىپ چايكىالر بولۇپ، ئورۇنالشتۇرۇلغان

ــۇڭغۇپ  يهنه قوشــۇلۇپ، بۇنىڭغــا. يۈرۈشــهتتى قونــۇپ گــاھ ئۇچــۇپ، ش

 دانالپ چۆچۈمهستىن ھېچ ئارىسىدا ئادهملهرنىڭ ،پىشىگوڭۇرل كهپتهرلهرمۇ

ــۇ. يۈرۈشــهتتى ــۇالردا ئهركىنكــى، شــۇنچىلىك جــانىۋارالر ب ــادهملهردىن ئ  ئ

 خـۇددى يـوقتهك، تۇيغۇسـى ئهنسىرهش كېلىشىدىن خهتهر بىرهر ئۆزلىرىگه

ــۆزلىرىنى ــادهملهردىنمۇ ئ ــدهك ئ ــۋارلىقتهك ۋه ئهركىن ــقاندهك ئهتى  ھېسابالش

 ئالـــدىمغا كـــۆز كهپتهرلهرنـــى يۇرتۇمـــدىكى ھامـــان شـــۇ مهن. كـــۆرۈنهتتى

ــــــۈردۈم، ــــــڭ كهلت ــــــز بىزنى ــــــۆزىنى پهقهت كهپتهرلىرىمى ــــــان ئ  باقق

 ئۇنىڭغىمـۇ ھهم تونۇمايـدۇ ئاسـان ئـانچه باشـقىنى كهپتهرۋازدىن−ئىگىسى

. كېتىـــدۇ چىقىـــپ ئۇۋىســـىدىن پـــات-پـــات قىلىـــپ، ئىشـــهنمىگهندهك

 قولىـدا ئۇالرنىـڭ يۈرۈشـى، ئارىسـىدا ئادهملهرنىـڭ ناتونۇش كهپتهرلهرنىڭ

 يۈرۈشـىنىمۇ دانالر كهبى توخۇ خۇددى يهرده ئۇچماستىن بولۇپمۇ دانلىشى،

 بۆرىـدىن خـۇددى كهپتهرلىرىمىز بىزنىڭ. ئهمهس مۇمكىن قىلىش تهسهۋۋۇر

 ناھــايىتى ۋه تۇتىشــىدۇ نېــرى ئــۆزلىرىنى ئــادهملهردىن قويــدهك چۆچــۈگهن

ــيار ھهم چۆچۈشــچان ــدۇكى، ھوش ــۇالر كېلى ــۆزلىرىگه ئ ــت، ھهر ئ  ھهر ۋاقى

ــۇت ــيىم مىن  باشــقىالر قىسقىســى ئهنســىرهش قېلىشــىدىن يېتىــپ خهتهر-خې

 تىمـالىمېھئ ،كېـرهك بولسـا قوغدىنىشـتىن كېتىلىشـتىن يېيىلىـپ تهرىپىدىن
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 .كۆرىـدۇ ياخشـى قىلىشـنى پهرۋاز ئاسـماندا ئېگىـز كـۆره، يۈرگهندىن يهرده

ــۇالر ــۆزلىرىگه ئ ــب ئ ــان دهپ رهقى ــانلىقالردىن قارالغ ــپ، ج ــۆككه ئايرىلى  ك

 ئۇالرنىـڭ ئۇچىسـىدىكى، چىقىـپ پوكـۇس ئهركىن، شۇنداق كۆتۈرۈلگهنده

 ئهركىنلىكنىـڭ ئـۇالر قىسقىسى. كېلىدۇ زوقى ئادهمنىڭ مولالقلىرىغا بىر ھهر

 جـانلىقالردىن بـار ئېھتىمـاللىقى يهۋېـتىش زامـان ھهر ئـۆزىنى ئاشـۇ تهمىنى

 تېـــتىش قـــانغىچه قهھرىـــدىال ئاســـمان كـــۆك يهنـــى جـــايالردىال، خـــالى

 .ئىدى ئىگه مۇمكىنچىلىكىگه

 ئهركىـنلىككه بىـرى بولۇپ، سېلىشتۇرما خىل ئىككى كۆرگىنىم مېنىڭ

ــۆنگهن ــتهرلهر، ك ــۇالر كهپ ــادهملهردىن ئ ــال ئ ــدۇ ئهس ــۈنكى،. ھۈركىمهي  چ

 بىرى يهنه. يهۋهتمهيدۇ ئۇالرنى ھهم بوغمايدۇ قاناتلىرىنى ئۇالرنىڭ ئادهملهر

 ئايرىلغانـدىال قهپهسـتىن ئـۇ پهقهت بولـۇپ، كهپتهرلهر بوغۇشالنغان قانىتى

ـــدىن ـــن ئان ـــدۇ ئهركى ـــۇ. ئۇچاالي ـــڭ ب ـــۇپ كهپتهرلهرنى ـــۇرۇپ قورق  دان ت

 جانلىقالرنىـڭ خىل ھهر يهردىكى قاقالماسلىقى، پهرۋاز ئهركىن ،يېيىشلىرى

 خهۋپلىـرىگه سوقۇۋېتىش الچىنالرنىڭ ئاسماندىكى بىلهن يهۋېتىشى ئۆزىنى

 .ئوياليمهن دهپ چىقتىمىكىن كېلىپ كېلىشىدىن دۇچ دائىم

ــاش ــڭ ب ــىم باھارنى ــىم-س ــامغۇرلۇق س ــۇ ي ــده ب ــك كۈنلىرى  ئاتالنتى

 قارىمـاي، ىلىشلىرىغاجسان ئاچچىق بهدهنگه شامىلىنىڭ نهمخۇش ئوكياننىڭ

 ۋه كهپـتهرلهر تاشـالپ، نهزهر ئوكيانغا يهتكۈسىز كۆز ساھىلىدا بىچ-برايتىن

 .بولـدۇم غهرق خىيالالرغا ھالدا ھۇزۇرالنغان ئهركىلهشلىرىدىن چايكىالرنىڭ

 بـۇ. قاقـاتتى قانـات سـهھرالىرىدا ۋهتهن يىراق ئاشۇ يهنىال قۇشلىرىم خىيال

 تـوپ-تـوپ كـۆچمهنلهر رۇسـىيىلىك. ئـۈزۈلمهيتتى ئادهم زامان ھهر ساھىلدا

ـــهيله بولۇشـــۇپ ـــاتتى، س ـــدۇقالردا قىلىش ـــاھمات ئولتۇرۇشـــۇپ، ئورۇن  ش

 ناخشـىلىرىنى شـوخ تارتىشـىپ، ئاككوردىيون بولسا بهزىلىرى ئوينىشاتتى،

 بولـۇپ، تهبىئىي قېقىۋالغانلىقى مۇنچه-ئانچه ئۇالرنىڭ ئهلۋهتته .ئېيتىشاتتى

 »كـوال كوكـا« ئۈچـۈن ئـامېرىكىلىقالر دېگهنـدهك بولمايدۇ رۇس ۋودكىسىز

 ســوغۇق كۈنــدىلىك »ۋودكــا« ئۈچــۈن رۇســالر بولســا، ئىچىملىــك ســوغۇق
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 بــۇ كېرهككــى، ئېيــتىش يوشــۇرماي شــۇنىمۇ يهنه ئهممــا،. ئىــدى ئىچىملىــك

ــاھىلالردا ــۇزۇن س ــاق ئ ــۈزهللىرى« رۇس پاچ ــڭ»گ ــالتۇن نى ــاچلىرىنى ئ  چ

 ئىــزدهپ قهلبلهرنــى چاڭقىغــان بىــلهن جامــاللىرى ســولغۇن ،يهلپۈنــدۈرۈپ

 .تۇراتتى تاشلىنىپ كۆزگه يۈرگهنلىكىمۇ

 تهسـىرلىك كۆپ مهن جهريانىدا كۈن قانچه بىر تۇرغان بىچتا-برايتىن

 دىـن 80 يېشى شهخس، بىر يهنه قىلغان تهسىر ئهڭ ماڭا. كۆردۈم ئىشالرنى

ــقان ــىمۇ، ئاش ــا بولس ــي ئهمم ــابىلىيىتى-ئهقلى ــايىتى ق ــۈر، ناھ ــۇش ئۆتك  خ

 يازغـان ئۆزى بىلهن شوق-زوق ماڭا ئۇ،. بولدى بوۋاي بىر جهسۇر چاقچاق،

ــىيه شــېئىرالرنى ــپ دېكالماتس ــده بهردى قىلى ــارلىق ھهم ــى قىزىق  لهتىپىلهرن

 ئــۇنى قىياپىتىــدىن روھلــۇق بــۇ بوۋاينىــڭ. كۈلــدۈردى تــازا مېنــى ســۆزلهپ

  .بولمايتتى دېگىلى ئادهم ھالقىغان دىن 80 ھهرگىزمۇ

 

 ئۆز غايىسىنىڭ قۇربانلىرىمۇ ياكى تهقدىرنىڭ چاقچىقىمۇ؟

 ئوينـاپ كـۆزلىرى قـوي ئاقارغـان، كۈمۈشتهك چاچلىرى پىشماق، ئاق

 يازغـان ۋاقتىـدا يـاش بـوۋاي بۇ چاققان قىلىقلىرى ۋه سۆزلىرى تۇرىدىغان،

. قىلـدى دېكالماتسـىيه بىلهن ھاياجان ناھايىتى قانچىنى بىر شېئىرلىرىدىن

 مىسـرالىرىنى بىـر ھهر شـېئىرنىڭ بـۇ بېغىشالنغان ئىشقىغا يار گۈزهل بوۋاي

 يهتـكهن 80 يېشـى ئۇ پهيتته شۇ ،ئوقۇيدۇكى بىلهن ھېسسىيات شۇنچىلىك

 قىـران پارتلىغـان كهبـى ۋولقـان ئـوتلىرى مـۇھهببهت بهلكى ئهمهس، بوۋاي

ــتكه ــوۋاي .ئوخشــايتتى يىگى ــۇھهببهت ئۆزىنىــڭ ب ــده شــېئىرلىرىنى م  ئاالھى

 مــۇھهببهت ھــازىرغىچه تــاكى ئۆزىنىــڭ شــۇڭا كۆرىــدىغانلىقىنى ياخشــى

 ياشـىرىپ ئـۆزىنى ھهمـده ھۇزۇرلىنىدىغانلىقىنى بهك ئوقۇغاندا شېئىرلىرىنى

 قىلىـدىغانلىقىنى ھـېس قايتقانـدهك چاغلىرىغـا نهۋقىران ئاشۇ كهتكهندهك،

ــۆزلهپ ــۇ،. بهردى س ــۇھهببهت ئ ــېئىرلىرىنى م ــۇر، ش ــك، ئۇيغ ــۈرك ئۆزبې  ت

ــــارلىق ــــال قات ــــى، ئهمهس تىلالردى ــــېمىس، رۇس، يهنه بهلك ــــز ن  ئىنگلى
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  ...قىالاليتتى دېكالماتسىيه بىلهن شوق-زوق شۇنداق ئهنه تىللىرىدىمۇ

 يـورك-نيۇ بېرىپ، مهسلىھهت ماڭا ئۇ كېيىن، پاراڭلىرىمىزدىن ئۇزۇن

 خىـزمهت ارائـزئۆ ھهمده ئۇچرىشىدىغان ئادهملهرنىڭ تىللىق كۆپ شهھىرىده

 مېنــى خالىســام بــارلىقىنى، جــايالر قــانچه بىــر بېرىــدىغان يــاردهم تېپىشــىغا

ــتۇرىدىغانلىقىنى ــى تونۇش ــا،. ئېيتت ــا مهن قارىماقق ــپ ئۇنىڭغ ــان يېقى  قالغ

ــايمهن ــوۋاي. ئوخش ــۈنى شــۇ ب ــى ك ــڭ مېن ــر يهنه ئۆزىنى ــۇش نهپهر بى  تهڭت

 بىـرگه ئاكوپلىرىـدا جهڭ ئۇرۇشـنىڭ جاھـان-2 ئۇالر. تونۇشتۇردى دوستىغا

 ماكانالشــقان يهرده بــۇ كېلىــپ، ئامېرىكىغــا بىــرگه كېــيىن، ھهمــده بولغــان

 .ئىكهن

 ئـۇنى سـېغىنغانكى، شـۇنچىلىك ۋهتهنلىرىنـى ئـۆز بـوۋاي ئىككـى بۇ

 ئايرىلىـپ، ۋهتهنلىرىدىن ئۆز ئۇالر. قىلىدىكهن ئاجىزلىق تىل تهسۋىرلهشكه

 مهن. بوپتـۇ مۇيهسسـهر كۆرۈشـكه ئۇنى كېيىنال ئۆتكهندىن يىلالر نهچچه 50

 پـاراڭلىرىمىز بىـلهن شـۇنىڭ .ئـۇزاردى گهپ سورۇغىنىمدا سهۋهبىنى بۇنىڭ

 ئـــۆز ئۇالرنىــڭ ئۇرۇشــى، جاھـــان-2 تېمىمىــز ســۆھبهت ،چوڭقۇرلىشــىپ

 .يۆتكهلدى مۇساپىلهرگه توقاي-ئهگرى ئۆتكهن بېسىپ ھاياتلىرىدا

 ئىبـارهت ئىتتىپاقىـدىن سـوۋېت ئۇالر بېرىشىچه، ئېيتىپ بوۋايالرنىڭ

 زوراۋان بـۇ كهلـگهن ئېلىـپ ئـاپهت-ىھبـاال زور خهلقلىـرىگه ئاسـىيا ئوتتۇرا

ـــۆز تۈپهيلىـــدىن كاشىلىســـى ئىمپېرىيىنىـــڭ  .قايتالمىغـــان ۋهتهنلىـــرىگه ئ

 ئـۆز ۋهھشـىيلىكىنى سـتالىننىڭ ۋاقىتلىرىـدا يـاش ئـۇالر سهۋهب بۇنىڭدىكى

 يىلـى-1941. ئاشـقان نهپرىتـى-غهزهپ بولغان ئۇنىڭغا كۆرۈپ، بىلهن كۆزى

 ســـوۋېت باشـــلىغاندا، ھۇجـــۇم ئىتتىپاقىغـــا ســـوۋېت گېرمـــانىيه ئايـــدا-6

 قىزىــل پۈتــۈن ســهپتىكى غهربىــي ئــۇچراپ، مهغلــۇبىيهتكه زور قوشــۇنلىرى

 بــارلىق ســتالىن پهيتــته مۇشــۇنداق مانــا. كهتــكهن بولــۇپ بىتچىــت ئــارمىيه

 ئالـدىنقى تهشكىللهپ قوشۇن بىلهن ئالدىراشلىق قىلىپ، سهپهرۋهر خهلقنى

 چۈشـكهن بېشـىغا خهقلىرىنىڭمۇ ئاسىيا ئوتتۇرا ۋهزىپه بۇ. ئهۋهتكهن سهپكه

 ئۇيغـۇر ۋه قاراقالپـاق تاجىـك، تۈركمهن، قىرغىز، قازاق، ئۆزبېك، بولۇپ،
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 ئالـدىنقى ئايـاللىرى-ئهر يارىـدىغان جهڭـگه بـارلىق مىللهتلهرنىـڭ قاتارلىق

 ھهر ئۈچـۈن، يېتىشـمىگهنلىكى قـورال ۋاقىتتـا ئهينـى .ماڭـدۇرۇلغان سهپكه

 ئوتتـۇرا. بولغـان ئهھۋالالرمۇ بېرىلگهن مىلتىق بىر ئادهمگه ئۈچ ياكى ئىككى

 دۈشـــمهن بولغـــانكى، شـــۇ نهرســـه غهزهپلهنـــدۈرگهن ئهڭ ئاســـىيالىقالرنى

 مىللهتلهرنىــــڭ باشــــقا ۋه قــــازاق ئۆزبېــــك، كهلمىگــــۈچه يېقىنلىشــــىپ

 ئانـدىن كهلگهنـدىال يېقىـنالپ دۈشمهن .تارقىتىلمىغان قورال جهڭچىلىرىگه

 ئاسـىيالىق ئوتتـۇرا ھامـان ئالدىدا سهپنىڭ بىراق بولسىمۇ، بېرىلگهن قورال

 ئۇنىـڭ .ئـۆتكهن ھۇجۇمغـا مېڭىـپ جهڭچىلىرى رۇس ئارقىسىدا جهڭچىلهر،

ــتىگه ــا يهنه ئۈس ــى ئۇالرغ ــي ياخش ــم-ھهربى ــيه تهلى ــى تهربى  بېرىلمىگهنلىك

 جهڭچىـلهر كهلـگهن ئاسـىيادىن ئوتتۇرا دهسلىپىده ئۇرۇشنىڭ تۈپهيلىدىن،

 ئــوق قوراللىرىــدىن زامــانىۋى ئالدىــدا. يولۇققــان قىرغىنچىلىققــا ھــۇدهىب

ــدۇرۇۋاتقان ــان ياغ ــۇنلىرى، گېرم ــىدا قوش ــاتلىرىنى ئارقىس ــلهپ ئاپتوم  تهڭ

ـــــان ـــــۇ د ۋ ك ن( ب گ ك رۇس تۇرغ ـــــان دهپم ـــــۇنلىرىنىڭ )ئاتالغ  قوش

 قىرىلىشـتىن بىھـۇده ئاخىرىـدا ئـادهملهر تهلهيسىز بۇ قالغان ئىسكهنجىسىده

 ب گ ك ئارمىيىسـىنىڭ سوۋېت ئارقىسىدىكى ،مهسلىھهتلىشىپ ئۆزئارا كۆره،

 ئهســىرگه تۇشمۇتۇشــتىن قوشــۇنلىرىغا گېرمــان ئېچىــپ، ئــوت قىســىملىرىغا

   .ئىكهن باشلىغان چۈشۈشكه

ــانلىق ــا س ــدا مهلۇماتالرغ ــنىڭ قارىغان ــلىپىدىال ئۇرۇش ــىرگه دهس  ئهس

 كېـيىن بولـۇپ، ئهتراپىدا مىليون 2 سانى ئهسكهرلىرىنىڭ سوۋېت چۈشكهن

 .كهتكهن ئېشىپ مىليوندىن 4 كۆپىيىپ، تېخىمۇ سان بۇ

 ئارمىيىســـىگه گېرمـــان ۋاقتىـــدا شـــۇ ئهنه سۆھبهتداشـــلىرىم مېنىـــڭ

 ئهســـىرلهر بـــۇ بىـــراق،. كېـــتىلگهن ئېلىـــپ الگېرغـــا چۈشـــۈپ، ئهســـىرگه

 يېتهرلىـك ئىچمهكنىـڭ-يېمهك بولۇپ، ناچار تېخىمۇ شارائىتى الگېرلىرىنىڭ

 جهھهتتىكـى ئىشـلىرى تازىلىق ۋه بېرىلمهسلىك كېچهك-كىيىم بولماسلىقى،

 ھهمـمه. كۆپهيگهن كېسهللىكلهر ئارىسىدا ئهسىرلهر تۈپهيلىدىن، ناچارلىقالر

 روھى ئېغىر فاشىستلىرىنىڭ گىتلېر. كهتكهن بېسىپ پىت دېگۈدهك ئادهمنى
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 گېرمـانىيه پهيتـته، ئۆتۈۋاتقـان جېنىدىن ئۇالرنىڭ بېسىملىرى جىسمانىي ۋه

 قۇرۇلــۇپ، كــومىتېتى تۈركىســتان مىللىــي بىــلهن پىالنلىشــى ىتىنىــڭھۆكۈم

 بـاش قېيـۇم ۋهلـى ئۆزبېكلهردىن بىلهن چوقاي مۇستاپا قازاقالردىن ئۇنىڭغا

ــدۇ ــۇ. بولى ــىلهر ب ــا ئهســىر قايســى ھهر كىش ــپ، الگېرلىرىغ ــىرلهر كېلى  ئهس

 قىلىـدۇ تهشـۋىقات ئۇالرغـا چىقىـپ ئايرىپ ئاسىيالىقالرنى ئوتتۇرا ئىچىدىكى

 قارشى ئىتتىپاقىغا سوۋېت قېتىلىپ، ئارمىيىسىگه تۈركىستان ئۇالرنى ھهمده

 تۈركىســـــتاندىكى رۇســـــالرنىڭ ۋه تـــــۈزۈمىنى ســـــتالىن قىلىـــــپ، جهڭ

 مۇسـتهقىل ئاستىدا ياردىمى گېرمانىيىنىڭ قىلىشقا، گۇمران ھۆكۈمرانلىقىنى

ــتان ــى تۈركىس ــقا دۆلىتىن ــدۇ قۇرۇش ــده، .چاقىرى ــك نهتىجى ــازاق، ،ئۆزبې  ق

 كېلىـپ قاتارلىقالردىن ئۇيغۇر ھهمده تاجىك قاراقالپاق، تۈركمهن، قىرغىز،

 بۇالرنىـڭ ھهتتـا. قوشـىدۇ ئـاۋاز چاقىرىققـا بـۇ ئهسـىرلهر كۆپلىگهن چىققان

 ھۆكـۈمهت-پـارتىيه ئىلگىـرى بولغانالر، ئهزا كومپارتىيىسىگه سوۋېت ئىچىده

 مـۇرهككهپ تهركىبـى ئۇالرنىـڭ بولـۇپ، بار قىلغانالرمۇ خىزمهت ئورۇنلىرىدا

 ســۈپىتىده جهڭچىســى قوشــۇنلىرىنىڭ تۈركىســتان ئــۇالر نهتىجىــده، .ئىــدى

ــوۋېت ــىگه س ــى ئارمىيىس ــلهرگه قارش ــقا ۋه جهڭ ــالرغا باش ــتىراك ئۇرۇش  ئىش

 مهلۇماتالرغـا بولـۇپ، بار ئاساسىي تارىخىي ھېكايىسىنىڭ بوۋاينىڭ .قىلىدۇ

 قىلىنغـان ئىشـغال گېرمانىيسـىنىڭ گىتلېـر بېشىدا يىلىنىڭ-1941 قارىغاندا

ـــايالرنى ـــقۇرۇش ج ـــتىرلىقىنىڭ باش ـــلىقى مىنىس ـــد باش ـــوزېنبېرگ ئالفرې  پ

 دېـگهن قىلىـش ئازاد ئاستىدىن ھاكىمىيىتى ئىتتىپاقى سوۋېت تۈركىستاننى

ـــۇرا ئاســـتىدا شـــوئار  قوشـــۇن ئهســـىرلهردىن مۇســـۇلمان ئاســـىيالىق ئوتت

 ئهۋهتىـــش مهيـــدانلىرىغا جهڭ ســـهپتىكى شـــهرقىي ئـــۇالرنى تهشـــكىللهپ،

 قـوقهن سـابىق بىلهن شۇنىڭ. تهستىقالنغان پىالن بۇ تۈزگهنده اليىھىسىنى

 بىـلهن ئاۋانگـارتلىق قارشـى رۇسىيىسـىگه سـوۋېت باشـلىقى، ھۆكۈمىتىنىڭ

 ۋهلـــى بىـــلهن) قـــازاق( چوقـــاي مۇســـتاپا تـــۈركچى قىلغـــان كـــۈرهش

 بىر ناملىق »كومىتېتى مىللىي تۈركىستان« باشچىلىقىدا )ئۆزبېك(قېيۇمنىڭ

 قىلغانـدىن ئازاد تۈركىستاننى كهلگۈسىده كومىتېتقا بۇ قۇرۇلۇپ، تهشكىالت

 كومىتېت بۇ. بېرىلىدۇ ساالھىيهتلهر باشقا ۋه تهشكىللهش ھۆكۈمهت كېيىن،
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 چىقىرىـپ، گېزىـت شـۇنىڭدهك ژۇرنـال نـاملىق»تۈركىستان مىللىتى« يهنه

 ۋاراقلىرىنـــى تهشـــۋىقات خىـــل ھهر. تارقاتقـــان ئارىســـىغا تۈركىســـتانلىقالر

 .تاشــلىغان ھــاۋادىن رايونالرغــا جايالشــقان ئارمىيىســى ســوۋېت تهييــارالپ،

 .چاقىرىلغـان قىلىش كۈرهش قارشى تلهرگهېسوۋ تۈركىستانلىقالرنى بۇنىڭدا

 كاۋكـازىيه ئاسـىيا، ئوتتۇرا ئۈچۈن، يوقىتىش رۇسىيىسىنى سوۋېت گىتلېر،

 مۇســتهقىللىق مىللهتلهرنىــڭ مۇســۇلمان بويلىرىــدىكى ئــۇرال-ئىــدىل ۋه

 ســــالۋىيانالرنىڭ قاتــــارلىق بېلورۇســــىيه ،ئــــۇكرائىنىيه ئىدىيىســــىدىن،

 ئىچىدىكى رۇسالر ھهمده پىكىرلىرىدىن قارشى كوممۇنىزمغا ۋه مىللهتچىلىك

 پايــدىلىنىش ئىدىيىلىرىــدىن قارشــى ســتالىنغا باشــقىالرنىڭ ۋه كــازاكالر

 چىققـان كۆتـۈرۈپ شـوئارىنى بېـرىش ئهركىنلىـك مىللهتلهرگه بۇ ئارقىلىق،

 يوقىلىشـقا سـوۋېتلهرنىڭ ھهمـده ئىشـهنگهن ۋهدىلىـرىگه گىتلېرنىڭ .ئىدى

 مهۋقهلىـرىگه ئۆز ۋهزىيهتنى خهلقئارا بىلىپ، دهپ پۇرسهت يۈزلهنگهنلىكىنى

 ئوتتــۇرا قاتــارلىق قېيــۇم ۋهلــى چوقــاي، مۇســتاپا بولغــان بويســۇندۇرماقچى

 بويىـدىن، كاسـپىي غهربـته پايـدىلىنىپ، پۇرسـهتتىن مىللهتچىلىرى ئاسىيا

 سـهمهرقهنت، جهنۇبتـا ،جـايالر ئالغـان ئىچىـگه ئـۆز ئېلىنى ئۇيغۇر شهرقته

 بىـرلىككه زېمىنـدا بىپايـان بولغـان زايسـانغىچه شـىمالدا رايونلىرى، بۇخارا

 .قىلـــدى تهييـــارلىقىنى قـــۇرۇش دۆلىتىنـــى تۈركىســـتان بۈيـــۈك كهلـــگهن

ــكى، ــۆزلىرى ئــۇالر ئهپسۇس ــۆلهنگهن ئ ــۇ ي ــڭ ب  دۇنيانىــڭ پۈتــۈن كۈچنى

ــمى ــان گهنىدۈش ــر ئايالنغ ــىزمى گىتلې ــى فاش ــۇپ ئىكهنلىكىن ــگهن تون  يهتمى

 .مۇمكىن بولۇشى

 تۈركىسـتان مهخسۇس پولشادا ئېتىبارهن ئېيىدىن نويابىر يىلى-1941

 مهشىقلهردىن ھهربىي قىلىنىپ، تهسىس الگېرلىرى تهييارالش قوشۇنلىرىنى

. قۇرۇلـدى پـولكى تۈركىستان تۈزۈلگهن روتىدىن تۆت قېتىم تۇنجى كېيىن،

 جهڭـلهرگه ئهتراپىـدىكى ئاسـتراخان يىلـى-1942 بىـلهن ئالـدى قوشۇن بۇ

 ئىشــغال رايــونىنى ئاســتراخان پىالنــى گىتلېرنىــڭ چاغــدىكى بــۇ .ســېلىندى

 ئىگىـلهش ئاسـىيانى ئوتتـۇرا ئېچىـپ، يـول قازاقىسـتانغا ئـارقىلىق، قىلىش
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ــان ــا .بولغ ــان يهنه ھهتت ــارقىلىق ئهزهربهيج ــتانغا ئ ــتان تۈركمهنىس  تۈركىس

 كېـيىن بىـراق،. بولغـان تاشـلىماقچى قىسىملىرىنى پاراشۇتچى باتاليونىنىڭ

ــۇ ــالن ب ــپ پى ــكهن ئۆزگىرى ــدىكى. كهت ــهۋهب بۇنىڭ ــل ھهر س ــۇپ، خى  بول

ــدىن ــدا بىرىنچى ــوۋېت ئىران ــىنىڭ س ــالىيهت ئارمىيىس ــى پائ ــا قىلىش  بۇنىڭغ

 گېرمـان جهڭلىرىـده موسـكۋا ۋه ستالىنگراد يهنه بولسا، قىلغان توسقۇنلۇق

 بىـر تهركىبىـدىكى پـولكى تۈركىسـتان ھهمـده بولۇشـى تارمار ئارمىيىسىنىڭ

 قوشـــۇلۇپ پارتىزانلىرىغـــا رۇس ئـــۆرۈپ، يـــۈز ئهســـكهرلهرنىڭ قىســـىم

 .ئىدى كهتكهنلىكى

 ئاسـىيالىق ئوتتـۇرا يىلىغىـچه-1944 تـاكى يىلىـدىن-1941 گېرمانىيه

 تۈركىســتان بىــر ،باتــاليونى تۈركىســتان 30 كېــيىن ئىلگىــرى ئهســىرلهردىن

 دېۋىزىيىسـى تۈركىسـتان-162 ئاخىرىـدا ،روتىسـى تۈركىستان 45 ۋه پولكى

 سانى ئادهم بۇالرنىڭ بولۇپ، قۇرغان قىسىمالرنى ھهربىي مۇنتىزىم قاتارلىق

ــا 70 ــكهن مىڭغ ــاتالردا بهزى( يهت ــدىن 100 مهلۇم ــقان مىڭ ــدۇ ئاش  ).دېيىلى

 ئاساسهن ئۆزگىرىشىگه ۋهزىيهتنىڭ گېرمانىيسى گىتلېر ۋاقىتالردا كېيىنكى،

 ئــۇالرنى ســالماي، ئىشــقا بــويىچه پىــالن ئهســلى قىســىملىرىنى تۈركىســتان

 پارتىزانالرغـا دۆلهتلهردىكـى قاتـارلىق سـلوۋىنىيه ۋه ئىتالىيه يۇگوسالۋىيه،

 ئامېرىكـا دېۋىزىيىسـىنى-162 تۈركىستان ھهتتا ئهۋهتكهن جهڭلهرگه قارشى

 قارشـى چىقىشـىغا قۇرۇقلۇققا نورماندىيىدىن ئارمىيىنىڭ ئىتتىپاقچى باشلىق

 ئهنگلىيه ئامېرىكا، ئۇالر بولۇپ، قويغان سهپكه ئالدىنقى ئۈچۈن تۇرغۇزۇش

 ئهممـا بولسـىمۇ، ئۇرۇشـقان بىـلهن قوشـۇنى دۆلهتـلهر ئىتتىپاقچى قاتارلىق

  .چۈشكهن ئهسىرگه ئۇالرغا تاشالپ، قورال تۈركۈملهپ

 ئـــۇالرنى گېرمانىيســـى گىتلېـــر يهنه ۋاقىتتـــا بىـــر بىـــلهن شـــۇنىڭ

 سـهپ ئارقـا ياسـاش، يول قوغداش، سهپنى ئارقا باستۇرۇش، پارتىزانالرنى

 قوغـداش ئامـانلىقىنى جايالرنىـڭ قىلىنغـان ئىشغال يهتكۈزۈش، تهمىناتىنى

  .پايدىالنغان كۈچىدىن ئۇالرنىڭ سېلىپ، خىزمهتلىرىگه

 فورمىسـى، ھهربىي ئورتاق ھهممىسىنىڭ باتالىيونلىرىنىڭ تۈركىستان
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ـــي ـــايرىقى مىللى ـــۇپ، ب ـــر ھهر بول ـــاليون بى ـــا ۋه بات ـــامالرنى روتىالرغ  ئىم

 رۇخســهت بېرىشــىگه ئېلىــپ پائــالىيهتلهرنى دىنىــي ئۇالرنىــڭ .بېكىــتىلگهن

 تهيىــنلهنگهن گېرمــانالردىن ئوفىتســېرلىرى بــاش قوشــۇنالرنىڭ .قىلىنغــان

 ۋهزىپىســىنى قومانــدانلىق بــاش دېۋىزىيىســىنىڭ تۈركىســتان-162 بولــۇپ،

 ئهممــا، .ئالغــان ئۈســتىگه ئوفىتســېرى گېرمــان ئۇنۋانىــدىكى مــايور گېنېــرال

 ئىچكــى كومىتېتىنىــڭ مىللىــي تۈركىســتان ئهگىشــىپ، ئۆتۈشــىگه ۋاقىتنىــڭ

ــده خاھىشــلىرى ئىشهنمهســلىك ۋهدىســىگه گېرمانىيىنىــڭ قىســمىدىمۇ  ھهم

 مۇســتاپا بولــۇپ، چىققــان كېلىــپ ئىخــتىالپالر قاتــارلىق تالىشــىش ھوقــۇق

 قوشـۇنلىرىنى تۈركىسـتان بـويىچه پىالنى ئهسلىدىكى گېرمانىيىنىڭ چوقاي

 قىلىــش ئىشــغال جــايالرنى باشــقا بهلكــى، ئهۋهتمهســتىن غــا»تۈركىســتان«

. بولغان نارازى خارابالشتۇرغانلىقىغا كۈچىنى ئۇالرنىڭ سېلىپ، ئۇرۇشلىرىغا

ــا ــۇ ئهمم ــۇزۇن ئ ــۆتمهي ئ ــدىن زهھهرلىنىــپ ئ ــيىن، ئۆلگهن ــى كې ــۇم ۋهل  قېي

 بهزى يهنه. باشـقۇرغان كومىتېتنى مىللىي بولۇپ، خانى تۈركىستانلىقالرنىڭ

 ئارىسـىدىكى تۈركىسـتانلىقالر بىـلهن ئۆتۈشى ۋاقىتنىڭ قارىغاندا ئۇچۇرالرغا

 زىددىيهتلىشىشـكه ئۆزئـارا كىشىلهر قىسىم بىر بولغان مىللهتتىن قايسى ھهر

ــۇپ، باشــلىغان ــۈركمهنلهر بول ــايرىم ئۆزلىرىنىــڭ ت  تهســىس ھۆكــۈمىتىنى ئ

 بېــرلىن نهتىجىــده. قىلغــان تهلهپ بولۇشــنى ئــايرىم قــازاقالر قىلىشــنى،

ــرى ــى-1943 دائىرىلى ــازاقالردىن يىل ــايرىم ق ــاالش« ئ ــاملىق »ئ ــان ن  ئورگ

 ئـادهمنى گۇرۇپپـا بىـر قىلىـپ، مهسـئۇل كىشىنى قازاق بىر ئۇنىڭغا قۇرۇپ،

 خهلـق مهقسىتى بۇالرنىڭ. تاشلىغان دائىرىسىگه قازاقىستان بىلهن پاراشۇت

 سـتالىن قـازاقالرنى قىلىـق بېرىشـار ئېلىـپ پائـالىيهتلىرى تهشۋىقات ئىچىده

 ب گ ك بىـلهن تېزلىـك گۇرۇپپـا بۇ بىراق،. ئىدى قوزغاش قارشى تۈزۈمىگه

 .يوقىتىلغان تهرىپىدىن قوشۇنلىرى

 قىزىـل سـوۋېت تۈركـۈملهپ باتالىيونلىرىـدا تۈركىسـتان جهريانـدا بۇ

 بولـۇپ، كۆرۈلگهن ئهھۋاللىرىمۇ بولۇش تهسلىم پارتىزانالرغا ۋه ئارمىيىسىگه

 ئېتىــپ ســۈپىتىده خــائىنى ۋهتهن ھامــان شــۇ بولغــانالر تهســلىم بىــراق
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 قىلىـش جهڭ بىـلهن بـاتۇرلۇق تۈركىسـتانلىقالرنىڭ قىسـىم بىـر .تاشالنغان

 شـتابى قومانـدانلىق بـاش گېرمـانىيه بولۇپ، ئېرىشكهن تهقدىرلهشلهرگىمۇ

 .مۇكاپاتلىغان بىلهن ئوردېن تۈركىستانلىقنى قانچه بىر

ــتىن ــيىن، ئۇرۇش ــتان كې ــۇنىنىڭ تۈركىس ــدىرى قوش ــك تهق  پاجىئهلى

 ئهممـا،. تاشـالنغان ئېتىـپ چۈشـكهنلىرى ئهسىرگه رۇسالرغا بولۇپ، بولغان

ـــا، ـــيه ئامېرىك ـــۇنىغا ئهنگلى ـــىرگه قوش ـــكهنلىرىنىڭ ئهس ـــدىرى چۈش  تهق

 بولسىمۇ، كهچۈرگهن تۇرمۇش نورمال مهزگىل بىر ئۇالر بولۇپ، باشقىچىرهك

 قىسـىم بىـر ئايرىلغـان ئائىلىلىرىـدىن ئانىلىرىدىن،-ئاتا ۋاقىت ئۇزۇن ئهمما

ـــادهملهر كۆڭـــۈل ســـاددا ـــڭ ســـوۋېت ئ ـــۈك ئىتتىپاقىنى ـــدامچىلىق تۈرل  ئال

ـــتىلىرىغا ـــىنىپ، ۋاس ـــنىگه ئىش ـــدىن ۋهتى ـــيىن قايتقان ـــر كې ـــرلهپ-بى  بى

 .ئۆلتۈرۈلگهن

 تۈرلـۈك سـاندىكى زور بۇ چهتئهللهردىكى ئىتتىپاقى سوۋېت چۈنكى،

-ھىيله مهخسۇس ئۈچۈن كېلىش قايتۇرۇپ ئادهملهرنى بولغان مىللهتلهردىن

 دوســتلۇق دۆلهتــلهرگه تۇرۇشــلۇق ئــۇالر تېپىــپ، ئــويالپ هيرهڭلهرنــىن

ـــلهر ـــۆمىكى ۋهكىل ـــپ، ئ ـــانىيه ئهۋهتى ـــزمهت قوشـــۇنىدا گېرم ـــان خى  قىلغ

 ستالىننىڭ باشقىالرغا ۋه ئۇكرائىنالر ،كاۋكازلىقالر رۇسالر، تۈركىستانلىقالر،

-ئاتــا ۋه تاۋابــاتلىرى-ئــائىله ھهمــده ۋهتهننىــڭ كهچــۈرگهنلىكىنى، ئــۇالرنى

ــۇالرنى ئانىلىرىنىــڭ ــانلىقىنى ئ ــان تهشــۋىق كۈتۈۋاتق ــا قىلغ ــرى ھهتت  ئىلگى

 داغـدۇغا قانـداق خهلقىنىڭ ۋهتهن ئىستانسىلىرىدا پويىز بارغانالرنى قايتىپ

 سـۈرهتلهرنى ۋه لېنتىلىـرى كىنـو كۆرسـىتىدىغان ئالغانلىقىنى قارشى بىلهن

ــپ ــپ، ئېلى ــۇ كېلى ــىز ب ــان ۋهتهنس ــىلهرگه قالغ ــىتىپ، كىش ــۇالرنى كۆرس  ئ

 ئىشـهنگهن ئويۇنغـا سۈپكهشـلىك مهزكۇر نهتىجىده،. تهسىرلهندۈرۈۋهتكهن

ــرال تۈركىســتانلىقالر، سانســىزلىغان ــا ســوۋېت ۋالســوپنىڭ گېنې  ئىتتىپاقىغ

ــى ــان  جهڭ قارش ــازادلىق رۇس«قىلغ ــى ئ ــڭ»ئارمىيىس ــرى نى  ۋه جهڭچىلى

 خـادىملىرى ب گ ك بىلهنـال كىرىشـى چېگرادىن قايتىپ،  ۋهتىنىگه باشقىال

 سـوۋېت. تاشالنغان ئېتىپ قىلىنىپ، تۇتقۇن تۈركۈملهپ-تۈركۈم تهرىپىدىن
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 سـابىق دۆلهتلهردىـن ئىتتىپاقچى يهنه، قالماستىن بىلهنال بۇنىڭ ئىتتىپاقى

 قـاتتىق بېرىشـنى قـايتۇرۇپ كىشـىلهرنى بـۇ ھېسابالنغان پۇقرالىرى سوۋېت

 كىشىلهر ساندىكى كۆپ ئاقىۋىتىده بۇنىڭ بولۇپ، تۇرۇۋالغان قىلىپ تهلهپ

 پاجىئهلىــك قايتىــپ ۋهتىــنىگه بىــلهن يــول شــۇنداق ئهنه. قايتۇرۇلغــان

 .ئىــدى كــۆپ ناھــايىتى ئاســىيالىقالر ئوتتــۇرا بولغــان دۇچــار قىســمهتكه

 قايتىـپ بىـلهن يـول شـۇنداق ئهنه قازاقىسـتاندىال بىر قارىغاندا مهلۇماتالرغا

 ئـادهمگه ئارتۇق دىن 600 جهڭچىلىرىدىن باتاليونىنىڭ تۈركىستان كهلگهن

 .ئىكهن قىلغان ھۆكۈم ئۆلۈم سوت ھهربىي

 ئهســـىرگه ئامېرىكىغـــا-ئـــوڭلىرى تهلىيـــى ئىچىـــده تۈركىســـتانچىالر

ــۇپ، چۈشــكهنلىرى ــا بول ــۈمىتى ئامېرىك ــۇالرنى ھۆك ــۈمىتىگه موســكۋا ئ  ھۆك

 يـولىنى ئـۆيلىنىش گېرمانىيىده كىشىلهر قىسىم بىر نهتىجىده، .قايتۇرمىغان

ــان، ــر تۇتق ــىملىرى بى ــۈركىيىگه قىس ــقا ۋه ت ــا باش ــرىگه ياۋروپ  مهملىكهتلى

 پاناھلىقىغـا ئامېرىكىنىـڭ كېلىپ، ئامېرىكىغا ساندىكىلىرى ئاز كېتىۋالغان،

ــكهن ــارىخىي .ئېرىش ــا ت ــدا مهلۇماتالرغ ــر قارىغان ــى گىتلې ــى گېرمانىيس  ئهين

ــا، ــۈزۈمىنى كوممۇنىســت ســوۋېت رۇســالرغا ۋاقىتت ــپ، ت  مۇســتهقىل يوقىتى

 مىللهتلهرگه ئهمهس رۇس بهرسه، ۋهده دهپ بېرىمىز قۇرۇپ رۇسىيه ئهركىن

-ۋولگـا ھهمده ئۇكرائىنىيىنى ،بېلورۇسىيه كاۋكازىيه، ئىتتىپاقىدىن سوۋېت

 جـايالردا بـۇ چىقىرىـپ، ئايرىـپ تۈركىسـتاننى شـۇنىڭدهك بويلىرىنى ئۇرال

 قــۇرۇپ دۆلهتلىرىنــى ھامىيلىقىــدىكى گېرمانىيىنىــڭ مىللهتلهرنىــڭ يهرلىــك

ـــدىغانلىقىنى ـــان بېرى ـــڭ .جاكارلىغ ـــۇ گېرمانىيىنى ـــا ب ـــهنگهن پىالنىغ  ئىش

ــۆپلىگهن ــۈزۈمىگه ســتالىن ك ــۇكرائىنالر، رۇســالر، قارشــى ت  بېلورۇســالر، ئ

 ۋه باشـقىرتالر تاتـارالر، قالمـاقالر، ئهرمهنـلهر، گـرۇزىنالر، ،ئهزهربهيجانالر

 نـارازى ۋهھشـىيلىكىدىن سـتالىننىڭ ھهمـده ئىتتىپاقى سوۋېت سابىق باشقا

 تهشـــكىللىگهن گېرمـــانىيه دېگـــۈدهك ھهممىســـى مىللهتلىرىنىـــڭ بولغـــان

 بۇنــداق ھۆكــۈمىتى فاشىســت گېرمــانىيه. قىلغــان ئىشــتىراك قوشــۇنالرغا

-1945 يىلىـدىن-1941 بولـۇپ، ئاتىغـان دهپ »ياردهمچىلهر« قوشۇنالرنى
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 قىلغـان ئـۇرۇش تهرىپىـده ئارمىيىسـى گېرمـانىيه ئارىلىقتـا بولغان يىلىغىچه

 بولغــان غىــچه مىليــون 2 مىليونــدىن يېــرىم 1 ســانى پۇقرالىرىنىــڭ ســوۋېت

 باشــــقا، تۈركىســــتانلىقالردىن يهنه جهريانــــدا بــــۇ گېرمــــانىيه .ئىــــكهن

 تاتارلىرىـدىن ۋولگا پولك، 2 قالماقالردىن ،باتاليون 12 ئهزهربهيجانالردىن

ــاليون 9 ئهرمهنلهردىــن ،باتــاليون 4 ــاليون 12 گــرۇزىنالردىن ،بات  6 ۋه بات

 ئهسـىرگه گېرمانالرغـا مهيدانىـدا جهڭ موسـكۋا ئاخىرىدا ھهمده پولكى كازاك

ـــكهندىن ـــيىن، چۈش ـــتالىن كې ـــۈزۈمىنى س ـــوقىتىش ت ـــوئارى ي ـــلهن ش  بى

 لېيتېنـانتى گېنېـرال ئىتتىپـاقى سوۋېت ئېرىشكهن ھامىيلىقىغا گېرمانالرنىڭ

 تهشكىللىگهن قوشۇن كورپۇس بىر» ئارمىيىسى ئازادلىق رۇس« ۋالسوپنىڭ

ــۇپ، ــانىيه قىلغــان جهڭ مهيدانىــدا جهڭ ســتالىنگراد بول  قوشــۇنىنىڭ گېرم

 ئىتتىپـاقى سـوۋېت كهتـكهن ئۆتـۈپ تهرهپكه گېرمانىيه قىسمىنى كۆپ خېلى

 تهقـدىرگه يـاكى چـاقچىقىمۇ تهقدىرنىڭ .ئىكهن قىلغان تهشكىل پۇقرالىرى

 بىـز−، كۈلۈمسىرهپ بوۋاي شائىر دېدى− بىلمىدۇق قىلدۇقمۇ چاقچاق بىز

 بىزنىـڭ ئهمهلىيهتـته ئويلىسـاق، دهپ قىلـدۇق جهڭ ئۈچـۈن ئىـدىيىمىز ئۆز

 مىڭلىغـــان نهچـــچه. ئىـــكهن بولغـــان ئويۇنچـــۇقى باشـــقىالرنىڭ غـــايىمىز

 بىــلهن ســتالىنىزىم ۋه بولشــېۋىزم تــۇرۇپ، تهرىپىــده گىتلېــر تۈركىســتانلىق

 قىرغىـز، ئۆزبېـك، قـازاق، مىليونلىغـان نهچـچه يهنه قىلىۋاتقانـدا، ئۇرۇش

 قارشـى گىتلېـرگه قىزلىـرى-ئوغۇل مىللهتلهرنىڭ قاتارلىق ئۇيغۇر تۈركمهن،

. ئايرىلـدى ھاياتلىرىـدىن قىممهتلىـك كېلىنىـپ، ئېلىـپ مهيدانلىرىغا جهڭ

 ئــۆز دهپ قىلــدۇق جهڭ ئۈچــۈن غــايىمىز ئــۆز بىــز يهردىــن ئويلىمىغــان

 قــانلىرىنى بىرلىرىمىزنىــڭ-بىــر .قىلــدۇق ئــۇرۇش بىــلهن داشــلىرىمىزقېرىن

-ئــوردېن مهيــدىلىرىگه ئاتىلىــپ قهھرىمــانالر ئــاقىۋهتته ئــۇالر .تۆكتــۇق

 ئاشـۇ قايتقـان ۋهتىـنىگه ھهمـده يۈرۈشتى غالىبالرچه تاقىشىپ، مېداللىرىنى

 بــۇ مېــنىڭچه. تاشــلىدى ئېتىــپ بىــلهن قــوللىرى ئــۆز قېرىنداشــلىرىنى ئــۆز

 بـۇ كېـرهك؟ بولسـا قىسـمىتى ئورتـاق مىللهتلهرنىـڭ مهزلۇم ئاجىز، كۆپىنچه

. ئهمهس نهرســـه باشـــقا پاجىئهســـىدىن ئورتـــاق مىللهتنىـــڭ ئهمهلىيهتـــته،

 ئويۇنچـــۇق شـــۇنداق ئهنه دائىـــم مىللهتـــلهر قىلىنغـــان يـــوق ئهركىنلىكـــى
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 يول كۈتكهن مهن ۋهتىنىم رازىمهنكى، مىڭ غائالال ئهمما. خاالس بولىدىكهن

 .بولدى ئازاد بىلهن يولالر باشقىچه بهلكى ئهمهس، بىلهن

ــڭ ــدىغىنىم، مېنى ــداق ئېچىنى ــڭ مۇن ــى ئهركىنلىكنى ــزدهك قهدرىن  بى

ــى ــىز دهپ ۋهتهنن ــان ۋهتهنس ــاپىر قالغ ــى ئهڭ مۇس ــىمۇ، ياخش ــېكىن بىلس  ل

 نــۇقتىنى بــۇ توپىنىــڭ ئــادهملهر گاڭگىرىغــان ئــامهتتىن كهلــگهن تۇيۇقســىز

 بـاركى، ھهقىـقهت شـۇنداق. كېـرهك بولسـا الزىـم ۋاقىت خېلى چۈشىنىشىگه

ــده ــر قهلبتىكــى ئوخشــاش نىيهتتىكــى، ئوخشــاش ئهســلى بهزى ــلهت بى  مىل

 بىرىنـــى-بىـــر ئايلىنىـــپ، قۇربانلىرىغـــا ئىـــدېئولوگىيىنىڭ ئوخشـــىمىغان

 كۆتـۈرۈپ، دهرىجىسـىگه زىـددىيهت پهرقلهرنـى ئىچىـدىكى ئۆز قىرىدىغان،

ــڭ ئاشــۇ ــاق مىللهتنى ــڭ ئورت ــولى رهقىبلىرىنى ــارقىلىق ق ــۆز ئ ــاچچىقىنى ئ  ئ

 گىتلېـر ئـۆزۈمنى ھازىرغىچه مهن. قالىدىكهن بولۇپ ئىشالر چىقىرىۋالىدىغان

ــىزمىنىڭ ــى فاش ــۈن ئىدېئولوگىيىس ــى ئهمهس، ئۈچ ــۆزۈم بهلك ــڭ ۋه ئ  مېنى

. ھېسـاباليمهن قۇربانى غايىسىنىڭ تۈركىستان ئاشۇ تاللىغان قېرىنداشلىرىم

 تهقــدىرىمىز تۈركىســتانلىقالرنىڭ بىــز ئوغلــۇم، تاشلىســاڭ نهزهر تارىخقــا

 نىشـان بىـر ئهسـلى شـۇنداق ئهنه تارىخىدىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ سىز ئورتاقكى،

 تۈپهيلىدىن ئوخشىماسلىقالر قاراشتىكى كۆز ئادهملهرنىڭ، ئاتالنغان ئۈچۈن

 ئارزۇلىرى رهقىبلهرنىڭ ئهسلى ھهمده كۆرگهن قاتارىدا دۈشمهن بىرىنى-بىر

. ئـوياليمهن دهپ بولغـان كـۆپ ئىشـالر قىلغـان قىـرغىن بىرىنـى-بىر ئۈچۈن

 بۇنـداق قىلسـىڭىز، مـۇراجىئهت تـارىخلىرىڭىزگه زامـان يېقىنقـى خالىسىڭىز

 .تاپااليسىز كۆپ مىسالالرنى

 تاللىغـــان ئــۆزلىرى رهئــادهمل بــۇ ئىچىــدىكى تېڭىرقــاش ئومــۇمهن

 فاشـــىزمى گىتلېـــر دۈشـــمىنى ئورتـــاق ئىنســـانىيهتنىڭ يۆلهنچۈكىنىـــڭ

 ســـۈپىتىده ئويۇنچـــۇق ئۆزلىرىنىـــڭ تونـــۇپ كېـــيىن پهقهت ئىكهنلىكىنـــى

  .ئىدى چۈشهنگهن كېچىكىپ تولىمۇ ئوينالغانلىقىنى

 

 ئىالۋه ئورنىدا
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 قىسـىم بىـر بولغان مۇستهقىل يېڭى كېيىن، يىمىرىلگهندىن سوۋېتالر

 ھهمـده ئۇرۇشـىغا ۋهتهن ئۇلـۇغ جۇمھـۇرىيهتلىرى ئىتتىپـاقى سـوۋېت سابىق

ــدىن ــان، ئۆزلىرى ــلهن قوللىشــى گىتلېرنىــڭ چىقق ــۇ بى ــۇرىيهتلهرنى ب  جۇمھ

 بېـرىش باھـا قانداق كىشىلهرگه ئاشۇ مهۋقهدىكى دېگهن قىلىمىز مۇستهقىل

ــىگه ــدى دۇچ مهسىلىس ــۇرا. كهل ــىيا ئوتت ــۇ ئاس ــۇنىڭ دۆلهتلىرىم ــده ش  ئىچى

ــۇپ، ــتان بول ــۈمىتى قازاقىس ــوۋېت ھۆك ــاقى س ــدىن ئىتتىپ ــل 70 تهرىپى  يى

 ئـاخىرى ئـاقالپ، نـامىنى چوقاينىـڭ مۇسـتاپا قىلىنغان ئېالن دهپ دۈشمهن

 قــازاق بۈگــۈنكى چوقــاي مۇســتاپا .مۇئهييهنلهشــتۈردى ئىدىيىســىنى ئۇنىــڭ

  .ئالدى ئورۇن تۆرىدىن مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ

 قالغـان ھايات ئىچىدىكى ئارمىيىسى تۈركىستان تهشكىللىگهن گىتلېر

ــر ــىم بى ــىلهر قىس ــۆز كىش ــرىگه ئ ــپ، ۋهتهنلى ــڭ قايتى ــدا ئۆمرىنى  ئاخىرلىرى

ــىمۇ، ــدىك بولس ــى كىن ــۈلگهن قېن ــۇپراقلىرىنى تۆك ــاقالپ ت ــكه قۇچ  سۆيۈش

 ئـوغلى، ھهقىقىـي ۋهتىنىنىـڭ ئـۆز ئۆزىنى ئهپسۇسكى، .بواللىدى مۇيهسسهر

 ئــالىم، ئاتــاقلىق ھېســابالنغان جهڭگىــۋارى دۇنياســىنىڭ خهلقــلهر تــۈركىي

 كېلىـپ،، قايتىـپ ۋهتىـنىگه ئايرىلغـان يىـل 50 ھېيـت مىـرزا بـاي دوكتور

 بولۇشـــقا ســـهرگهردان ئهبهدىيلىـــك قايتىـــدىن كېـــيىن كۈنـــدىن ئىككـــى

 جهڭ قارشـى ئۇنىڭغـا سـۆكۈپ، سـتالىننى ئىلگىـرى ئـۇ چۈنكى،. بۇيرۇلدى

 بولغـان ھاممىسـى تۈزۈمىنىـڭ سـوۋېت يىللىق 70 قېتىم، بۇ بولسا، قىلغان

  .ئىدى قىلغان تهنقىد نىفكهرىمو

 تــۇنجى ئامېرىكىــدىكى مېنىــڭ دوســتلىرىم تونۇشــقان يېڭــى مېنىــڭ

 رول مـۇھىم ئۇلغىيىشىدا تهسىراتلىرىمنىڭ ھهققىدىكى بىچ-برايتون بېكىتىم

 كىشـىلهرنىڭ يۈرگهن سۆزلىشىپ تىلىدا رۇس رايوندا بۇ ماڭا ئۇالر .ئوينىدى

ــىنى ــالر ھهممىس ــلىقىمنى، دهپ رۇس ــته قالماس ــڭ ئهمهلىيهت ــۇتلهق ئۇالرنى  م

ــڭ ــابىق كۆپچىلىكىنى ــوۋېت س ــاقى س ــدىن ئىتتىپ ــگهن جۇمھۇرىيهتلىرى  كهل

 ياشـاش موسـكۋادا يىـل ئـالته مهن. بهردى ئېيتىـپ ئىكهنلىكىنى يهھۇدىيالر

 ،زهرىهئ كاۋكازىيىـدىكى ھهتتـا ئـۇكرائىنالر گـرۇزىنالر، رۇسـالر، جهريانىدا

ـــۇق ـــزگىن ،قۇم ـــار، ،لې ـــركهس ،قاراچـــاي بالق ـــارلىق چې ـــۇلمان قات  مۇس
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 ســوۋېت ســابىق. ئىــدىم بولغــان ئىــگه دوســتالرغا كــۆپلىگهن مىللهتلهردىــن

ــۇقى،-ئوچــۇق خهلقلىرىنىــڭ  چاقچــاقالرنى-كــۈلكه تاماشــا،-ئويــۇن يورۇقل

 بولۇشـۇم ئۇيغـۇر مېنىـڭ ئۈسـتىگه ئۇنىڭ خۇلقى، مىجهز كۆرىدىغان ياخشى

 رۇس ھهمـده ئوخشاشـلىقالر جهھهتلهردىكـى خۇلـق-مىجهز تۇرق،-چىراي ۋه

 سـهۋهب تېپىشـىمغا تىل ئاسانال بىلهن ئۇالر مېنىڭ سۆزلىشىم بىماالل تىلىنى

 تهتقىقـات پهن-ئىلىـم كۈچلـۈك ۋه ئاتـاقلىق ئهڭ دۇنيـادىكى. ئىـدى بولغان

 پهنـــلهر ئىتتىپـــاقى ســـوۋېت ســـابىق غانھېســـابالن بىـــرى ئورۇنلىرىنىـــڭ

ــىنىڭ ــاتچى ئاكادېمىيىس ــۇچىالر تهتقىق ــىدىكى ئوقۇغ ــزغىن ياتاقخانىس  ۋه قى

 قالـدۇرغان تهسـىراتالرنى گۈزهل ئۇنتۇلماس ھېچقاچان ماڭا ھايات رومانتىك

 ئـۇالر ئۇچرىشـىش، بىـلهن مىللهتـلهر خىـل ھهر نۆۋىتىـده ئـۆز يهنه بولسا،

-بىــر جهھهتــته تــۇرقى چىــراي ھهتتــا ئېرىشــىش چۈشــهنچىلهرگه ھهققىــده

 بىـر كاۋكـازلىقالرنى ،سـالۋىيانالر كهتمهيـدىغان پهرقلىنىـپ ئانچه بىرىدىن

 ئاساسـهن قىلسـام ھۆكـۈم ئىكهنلىكىنـى مىللهتـتىن قايسى كىمنىڭ قاراشتىال

 بىـچ-برايتـون مهن شـۇڭا. قىلـدى ئىگه مۇمكىنچىلىكلهرگه خاتاالشمايدىغان

 يهھۇدىيالرنىـڭ ھهقىـقهتهن ئارىسـىدا ئادهملهرنىـڭ بۇ كۆرگهن كوچىلىرىدا

 .قىلدىم ھېس كۆپلۈكىنى

 ئىقتىساد ئاساسىي يهردىكى بۇ ئېيتىشىچه، قېرىنداشلىرىمنىڭ مېنىڭ

ــۈن خــۇددى ــدىكىگه پۈت  تىجارهتچىلىرىنىــڭ يهھــۇدىي ئوخشاشــال ئامېرىكى

 سىياسـىي، تايىنىـپ، مهنبهسـىگه ئىقتىسـادىي كۈچلۈك ئۇالر .ئىكهن قولىدا

 بىـلهن پائـالىيهتلىرى خهيرخـاھلىق ھهم دىنىـي ۋه ئىقتىسـادىي-ئىجتىمائىي

 .شۇغۇللىنااليدىكهن رهۋىشته مۇۋهپپهقىيهتلىك

-گېزىـت رۇسـچه خىـل ئـون نهچـچه بوتكىلىرىدا گېزىت يهردىكى بۇ

ــالالرژ ــېتىالتتى ۇرن ــۇس. س ــدىكى رۇس مهخس ــابالرنى تىلى ــاتىدىغان كىت  س

ــايالر، ــانىالر ج ــتهپلهر ۋه كۇتۇپخ ــانىالر شــۇنىڭدهك مهك  مهۋجــۇت تىياتىرخ

ــۇپ، ــىيه بول ــا رۇس ــانلىرى ناخش ــم چولپ ــۇ دائى ــى ب ــۇبالردا يهردىك  ۋه كۇل

  .قويىدىكهن ئويۇن رېستورانالردا

 ئـانچه مۇسـۇلمانالرنى ئـادهملهر يهردىكـى بـۇ ماڭا دوستلىرىم، مېنىڭ
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 بىلدۈرۈپ ئانچه ئىكهنلىكىڭنى مۇسۇلمان ئۆزۈڭنىڭ سهن شۇڭا. ياقتۇرمايدۇ

 چــۈنكى،. قىلمىــدىم ھــېس ھهيرانلىــق مهن قىلــدى، نهســىھهت دهپ كهتــمه

ــدا نۇقتىــدىن مىللىــي ۋه سىياســىي دىنىــي، ــلهن دۇنياســى ئهرهب ئالغان  بى

. مهۋجــۇت زىــددىيهت مــۇرهككهپ ســوزۇلغان ئۇزۇنغــا ئارىســىدا يهھــۇدىيالر

ــداق ــۋال بۇن ــتىدا ئهھ ــددىيهتلهر ئاس ــكارا زى ــىمۇ، ئاش ــا ئىپادىلهنمىس  ئهمم

 ئـــادهملهر. تهبىئىـــي ئىپادىلىنىشـــى قىيـــاپهتته ئالغـــان تـــۈس مهھهللىـــۋى

 چۈشــهندۈرۈش ئومۇمالشــتۇرۇپ وقۇنۇشــلىرىنىت زىــددىيهت ئارىســىدىكى

ــۈز ئاســانال ــدىغان ي ــۋال بېرى ــۇپ، ئهھ ــۇ بول ــال دۇنيانىــڭ ئ ــده ھهممى  يېرى

 .مهۋجۇت

 بىۋاسـىته يهھـۇدىيالر بىـلهن بولغـانلىقى خهلـق مۇسـۇلمان ئۇيغۇرالر

 ھېچقانـــداق ئارىســـىدا خهلـــق ئىككـــى بـــۇ ئۈچـــۈن قىلمىغـــانلىقى ئـــاالقه

 بۇيــان يىلالردىــن يېقىنقــى ئهكســىچه، ئهمهســقۇ؟ مهۋجــۇت ئۇقۇشماســلىقمۇ

 يهھۇدىيالرغـا قىسـمهتلىرىنى مىللىتىنىـڭ ئـۆز ئارىسـىدا زىيـالىيلىرى ئۇيغۇر

 ئۈچـــۈن مهۋجۇتلـــۇق ھهم ئۈمىـــدۋارلىقى يهھۇدىيالرنىـــڭ سېلىشـــتۇرۇش،

 تهتــبىقالش ھاياتىغــا ئۇيغــۇر ھهم ئــۆگىنىش ئۇســۇللىرىنى قىلىــش كــۈرهش

 .ئالماقتا ئهۋجى

 كىچىككىـنه بىـر پهقهت ھاياتىنىـڭ ئامېرىكا ھايات بىچتىكى-برايتون

ــۇپ، كۆرۈنۈشــى بۇرجىكىنىــڭ ــۆزۈمگه مېنىــڭ بول ــا ك  ھاياتىمنىــڭ ئامېرىك

 بىــلهن كــۆرۈنگىنى دهكيــجىددى ئاجايىــپ كــۈنلىرى قــانچه بىــر دهســلهپكى

 ئاۋات قانچه بىر باشقا ۋه مهركهزلىرى شهھهر يورك-نيۇ ئۆتۈپ، ۋاقىت مهلۇم

 سـۈر ھايـات يهنىـال رايوننىـڭ مهزكـۇر كهچۈرگىنىمـده كۆزدىن شهھهرلهرنى

 جىـددىي، كىملهرگىـدۇر بهلكـى ئىكهنلىكىنـى، جـاي ئاستا نىسبهتهن ئىتى

 كىشـىلىك ۋه شـهكلى بـازار ئۇنىـڭ ھهتتا ئىكهنلىكىنى، ئاستا كىملهرگىدۇر

 ئاساسـى تـۈزۈم ئىگىلىـك كوللېكتىـپ سـوۋېت يىللىـق 70 مۇناسىۋهتلىرىده

ــان ــۇق ياراتق ــلهن ھۇرۇنل ــىزلىق بى ــر ،ئاكتىپس ــۈن بى ــه ك ــيمهت ئۆتس  غهنى

ـــدىغان ـــۇم پسىخىكىســـىنىڭمۇ تىرىكچىلىـــك دهي ـــده مهل  مهۋجـــۇت دهرىجى

 باياشات ئامېرىكىنىڭ كۆچمهنلىرى رۇسىيه يېڭى. قىلدىم ھېس ئىكهنلىكىنى
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 ئالتۇنـدىن ۋاقىـت قىلىـش، كـۈرهش تىكىـپ جـان ئۈچـۈن ھايات شهخسىي

 تولـۇق تېخـى مۇھىتىغا تۇرمۇش ۋه مهنتىقىسىگه تۇرمۇش دهيدىغان قىممهت

 ۋاقىـت كـۈنى ھهر. تۇرىـدۇ بىلىنىـپ دهپال مهن مانا كېتهلمىگهنلىكى كۆنۈپ

 بېشـىنى تهسـىرىدىن ۋودكىنىـڭ ئىچـكهن ئاخشـىمى قاراپ، ئىسترېلكىسىغا

 سـهككىز بېرىـپ، ئىشـقا بىـلهن ئېرهنسـىزلىك ،كۆتـۈرۈپ ياستۇقتىن ئارانال

 قايتقانــدىن ئــۆيلىرىگه ئۆتكــۈزۈپ، ھالــدا ئۈنۈمســىز ۋاقتىنــى ئىــش ســائهت

ــيىن، ــرام 50 يهنه كې ــپ، گ ــۋىزور قېقىۋېلى ــۆرۈپ تېلې ــدىغان ك ــاكى ياتى  ي

 ئۇسـۇل ئېيتىـپ ناخشـا سوقۇشـۇپ، پـاراڭ بىلهن قوشنىلىرى ۋه دوستلىرى

 مائــاش يهتكــۈدهك شــادهۇك-كهڭ ھاياتىغــا ئــايلىق بىــر يهنىــال ئوينىشــىپ،

 سـوۋېت سـابىق ياشـىغان خـاتىرجهم دهپ ئالىقىنىمـدا مېنىڭ دۇنيا ئېلىپ،

) ئهمهسـمهن دېمهكچـى ھهممىسـىنى ئهلـۋهتته،( ئۈچۈن كىشىلىرى ئىتتىپاقى

 ئىتتىپـــاقى ســـوۋېت. ئىـــدى دوزاخ بىـــر ھايـــاتى جىـــددىي ئامېرىكىنىـــڭ

 قىيىنچىلىق ئىقتىسادىي ۋه ئىشسىزلىق شهكىللهنگهن كېيىنكى، يىقىلغاندىن

 ئۈچــۈن ئــۇالر ئامېرىكــا. تهلپۈنــدۈردى تېخىمــۇ ئامېرىكىغــا رۇســىيىلىكلهرنى

ـــتهك ـــۇپ، جهننهت ـــۆپلىگهن تۇيۇل ـــىيىلىكلهر ك ـــچانلىق زور رۇس  ۋه تىرىش

 بــۇ ئىبــارهت ئامېرىكىــدىن كېــيىن، كهلگهنــدىن يهرگه بــۇ بىــلهن بهدهلــلهر

 مهنتىقىلىرىنـى ھايـات ۋه ئىسـتىللىرىنى تۇرمـۇش بـۇرۇنقى ئۇالرنى جهننهت

 ئهمـگهك، جاپـالىق پهقهت جهننهتنىڭ بۇ ئۇالر .قىلدى مهجبۇر ئۆزگهرتىشكه

   .قىلىشتى ھېس قۇرۇلغانلىقىنى بهدىلىگه تهر-قان ۋه كۈرهش توختاۋسىز

 ماڭــا ئىنژېنېــر رۇس بىــر بولغــان يىــل يهتــته كهلگىــنىگه ئامېرىكىغــا

 بـۇ مانا كۆردىڭىزمۇ؟ − تۇرۇپ، كۆرسىتىپ تهلهتىنى تتهره-توپى ئۆزىنىڭ

 چـوڭ بىـر موسـكۋادىكى ئهسـلىده مهن قىيـاپىتىم، نورمال كۈندىلىك مېنىڭ

 كىيىـــپ، بـــۇرۇلكىلىرىمنى كاســـتۇم. ئىـــدىم ئىنژېنېـــرى ئـــالىي زاۋۇتنىـــڭ

 ۋاقتىــدىمۇ ئىــش ھهتتــا قونــدۇرماي توپــا ئــۆزۈمگه. تاقــاپ منىىرىســتۇكلگال

 يهرگه بـۇ ئـاخىرى چوقۇنـۇپ، دهپ ئامېرىكـا. يـۈرهتتىم چېچىپ ئهتىرلهرنى

 ئىشــچىدىن ئىنژېنېــر يهردىكــى بــۇ لــېكىن. ئىنژېنېــر ھــازىرمۇ مهن. كهلــدىم

 لـېكىن،. كۆنـدۈم تۇرمۇشـقا بـۇ تهسـلىكته مىـڭ مهن. ئىشلهيدىكهن بهتتهر
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ــۇل دېســهم ئىشــلىمهي كــۆپ، ھهســرىتىم ــوق پ ــر. ي ــاي بى  ئىشلىمىســهڭ، ئ

ــان ــدىن تۇرۇۋاتق ــهن ئۆيۈڭ ــان. ئايرىلىس ــۇڭ تاپق ــاباتقىال پۇل ــدۇ ھېس . كېتى

ــا قىسقىســى ــلهن ھهســرهت دهپ− ســۆيمهيدۇ ھــۇرۇنالرنى ئامېرىك  دهرد بى

 يېڭـى بـارلىق بىچتىكـى-برايتـون ئاشـۇ بـۇ مېـنىڭچه. ئىدى بهرگهن تۆكۈپ

 تاۋىقىغـا تۆمـۈر سوتسـىيالىزمنىڭ ئىلگىـرى بهلكى، كۆچمهنلىرىنىڭ رۇسىيه

 .كېرهك بولسا زارى ئورتاق كۆچمهنلهرنىڭ بارلىق كۆنگهن

 خېلـى ئىچىـده كۈن قانچه بىر يۈرگهن كوچىلىرىدا بىچ-برايتون مهن

 پاراڭلىشـىش، بىـلهن ئـادهملهر كهلـگهن ئىتتىپاقىـدىن سوۋېت سابىق كۆپ

 ھهممىسـى بۇالرنىـڭ. ئېرىشـتىم پۇرسـىتىگه بىلىش تهسىراتلىرىنى ئۇالرنىڭ

. ئالـدى ئـورۇن قاتارىـدىن چۈشـهنچىلىرىمنىڭ تۇنجى ئامېرىكىدىكى مېنىڭ

 قهدهم تۇپراققـا يېڭى بىر ھهر ئادهم كېلىدۇكى، قىستۇرغۇم شۇنى ئهلۋهتته،

. كېتىدۇ بولۇپ كۆزىتىشچان تاشقىرى ئادهتتىن كۈنلهرده دهسلهپكى قويغان

ــر ھهر ــىنى، بى ــۆز نهرس ــۇپراقلىرى ئ ــۆزى ۋه ت ــرى ئ ــۆرگهن ئىلگى ــقا ك  باش

 تهسـىراتالر دهسـلهپكى بهلكـى،. كېلىدۇ سېلىشتۇرغۇسى بىلهن جايالردىكى

!. كېـرهك؟ بولسـا رهڭگـارهڭ ۋه مول بىرئاز قارىماي، بولۇشىغا يۈزهكى ھامان

 مهلۇمــاتى ھهققىــده ئۇيغــۇرالر ئادهملهرنىــڭ كــۆپ خېلــى جايــدىكى بــۇ مهن

ــارلىقىنى، ــڭ ب ــۇر ئۆزۈمنى ــى ئۇيغ ــدا ئىكهنلىكىمن ــهندۈرۈش ئېيتقىنىم  چۈش

 بىلـــــدۈرگهن بىلىـــــدىغانلىقىنى ئۇيغـــــۇرالرنى ئۆزلىرىنىـــــڭ كهتمهيـــــال

ــــلىرىمدىن ــــۆيۈندۈم سۆھبهتداش ــــۈنكى،. س ــــرى مهن چ ــــىيه ئىلگى  رۇس

 بىـر ئىتتىپاقىنىـڭ سـوۋېت سابىق ئۇيغۇرالرنىڭ يۈرگىنىمده، شهھهرلىرىده

 بىلمهيــدىغانلىقىنى رۇســالرنىڭ كــۆپ خېلــى قارىمــاي، بولۇشــىغا مىللىتــى

ــهزگهن ــدىم س ــۆپىنچه. ئى ــالالردا ك ــڭ ھ ــا مېنى ــۇرالر ئۇالرغ ــده ئۇيغ  ھهققى

 .كېلهتتى توغرا بېرىشىمغا چۈشهنچه

 بىچتىكــى-برايتــون مېنىــڭ شــۇكى، نۇقتــا بىــر يهنه ســۆيۈنگهن مهن

 ئۇيغــــۇرالر نهزىرىــــدىكى سۆھبهتداشــــلىرىمنىڭ كــــۆچمهن رۇســــىيىلىك

 شـۇنىڭدهك بىلىـدىغان ئېپىنـى ئىشـنىڭ تىرىشـچان، ناھايىتى ئهقىللىق،«

 .ئىكهن »مىللهت بىر ماھىر تىجارهتكه
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 خهلقـلهر ئاسـىيادىكى ئوتتـۇرا« قىلىـپ، چاقچـاق سۆھبهتدىشىم بىر

 يىغـالپ يهھـۇدىيالر ئـاڭالپ، كهلگهنلىكىنـى دۇنياغا ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدا

 بـۇ ھهمـده بهردى ئېيتىـپ بـارلىقىنى سـېقىمىنىڭ بىـر دهيـدىغان »كېتىپتۇ

 تهقدىرىدىكى مىللهتنىڭ ئىككى ئىبارهت يهھۇدىيدىن ۋه ئۇيغۇر سېقىمىنىڭ

 ھهققىـــده قارىتىلغـــانلىقى ماھىرلىقلىرىغـــا تىجـــارهتتىكى ۋه ئوخشاشـــلىقالر

 گېــزىتلهرده رۇســچه يهردىكــى بــۇ يهنه سۆھبهتدىشــىم بــۇ .بهردى ئىزاھــات

 ماقالىلهرنىـڭ ۋه ئۇچـۇرالر ھهققىـدىكى ئۇيغـۇرالر پات-پات بۇيان يېقىندىن

 ئوقۇغــانلىقىنى ئۇچــۇرالرنى بۇنــداق ئۆزىنىــڭ تۇرىــدىغانلىقىنى، بېســىلىپ

ــپ ــۇم. بهردى ئېيتى ــر مهل ــزىتته بى ــېالن گې ــانقىلىن ئ ــا غ ــت ئۇيغۇرالرغ  ئائى

 .ئىكهن بېرىلگهن باھا مۇنداق ئۇيغۇرالرغا بىرىده ماقالىلهرنىڭ

 ۋه قۇدرهتلىـك مۇسـتهقىل، قانچه بىر تارىختا مىللهت، قهدىمىي بۇ«

ــان دۆلهتلهرنــى باياشــات ــۇالر. قۇرغ ــلهن شــهرق ئ ــيهت غهربنىــڭ بى  مهدهنى

ــىنىال ــى ئهمهس، ئالماشتۇرۇش ــودا بهلك ــادىي-س ــته ئىقتىس ــول جهھهت  مونوپ

 ئارتۇقچىلىقلىرىنىـڭ روشـهن ئۇالرنىـڭ تىجـارهت .ئوينىغـان رولىنـى قىلىش

ــرى ــۇالر. بى ــۈنكى ئ ــده بۈگ ــال كۈن ــڭ يهنى ــۋى ئۆزلىرىنى ــارهت ئهنئهنى  تىج

 بولـــۇپ، قىلغـــان ئـــېالن جهڭ تىجـــارهتكه زامـــانىۋى بىـــلهن ئۇســـۇللىرى

 پسىخىكىسـى تىجارهت قېلىپالشقان ۋه يېتىلگهن پىشىپ بۇيان ئهسىرلهردىن

ـــۇلى ھهم ـــلهن ئۇس ـــڭ بى ـــدا ئۆزلىرىنى ـــداق قوللىرى ـــادىي ھېچقان  ئىقتىس

 يېتهرلىك پايدىلىنىش ئهركىن بىۋاسىته ئۇنىڭدىن ۋه بهلگىلهش سىياسهتنى

 نغانھېسـابال ساھىبلىرى ھوقۇقالرنىڭ بارلىق باشقا يهنىال تۇرۇپمۇ، ئهمهس

 قـۇدرىتىنى دۆلهتنىـڭ بىر ئىقتىساد. رىقابهتلهشمهكته بىلهن سېپى تىجارهت

 مهۋجۇتلـۇقى مىللهتنىڭ بىر ئىقتىساد مىللىي ئهلۋهتته، قىلىدىكهن، نامايان

 ئوشۇتۇۋېتىلگهن بېلى جهھهتتىن ئىقتىسادىي. تايانچ زور ئىنتايىن ئۈچۈنمۇ

 ئاساسـىنى ئىقتىسـادىي مىللىـي كۆتۈرهلمىگهنـدهك، قهد ئهبهدىـي ئادهم بىر

. قىلىـدۇ ئـاجىزلىق تىكلهشـكه قهددىنـى ئوخشاشـال مىللهت بىر يارىتالمىغان

 بىـــلهن ئاالھىـــدىلىكلىرى تىجـــارهت شـــۇنداق ئهنه ئۆزلىرىنىـــڭ ئۇيغـــۇرالر

 .قالــدى ســاقالپ نهرســىلهرنى كــۆپ كهتــكهن ئۇنتۇلــۇپ ئىنســانالر زامــانىۋى
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 ۋه ئىنتىلىشـى كۈچلـۈك بولغـان ئىسـتىقبالىغا ئۆز مىللهتته بۇ ئىشىنىمىزكى،

 ئــۇالرنى روھ بــۇ. بــار ئۈمىــدۋارلىقى شــۇنىڭدهك روھــى بېــرىش قۇربــان

 »قۇتۇلدۇرىدۇ

 بىر كىچىككىنه شهھىرىنىڭ يورك-نيۇ ئاتالپ، قىتئهلهر مهن! شۇنداق

 ئانـا ئـۆز. كـۆردۈم ئۇيغۇرنى يهردىمۇ بۇ كهلسهم، جايغا بۇ بولغان پارچىسى

 باشـقا ۋه تۇرپـان ۋه غۇلجـا ئاقسـۇ، خـوتهن، قهشقهر، ئهزىز يهنى ۋهتىنىده

 كوچىلىرىدا ئۈرۈمچىنىڭ جۈملىدىن سهھرالىرىدا-يېزا شهھهر، كىچىك-چوڭ

 ئهمهس، ئۇيغـۇرالرنى تىلهمچـى يۈرۈشـكهن بىچـارىلهرچه ،همتىرهپت-تېنهپ

 باشـقا تۇتـۇپ، تىـك قهددىنى بېرىلگهن، باھا يۇقىرى گېزىتته ئاشۇ بهلكى

 بىـلهن قىممىتـى-قهدرى ئىنسـانلىق قېلىشـمايدىغان، ئادهمدىن قانداق ھهر

 ئۆزىنىــڭ ئــاچقۇچى ئۆيىنىــڭ ئــۆز خــۇددى. كــۆردۈم ئۇيغــۇرنى ياشــاۋاتقان

 ئــۆيىگه كېيىــنال ئالغانــدىن رۇخســهت ســوراپ، باشــقىالردىن يــوق، قولىــدا

ــدىغان ــدهك كىرهلهي ــاڭگىراپ ئادهم ــۈرگهن گ ــى ي ــۈك روھ ــۇرنى كهمت  ئۇيغ

 ئادهملىك ئۆزىنىڭ لېكىن ياشىسىمۇ، زېمىنىدا ئۆزگىلهرنىڭ بهلكى ئهمهس،

 .سۆيۈندۈم بهك كۆرۈپ ئۇيغۇرنى بواللىغان بهھرىمهن تولۇق ھوقۇقىدىن

 ئامېرىكـا ھهم بهتلىرى تۇنجى تهسىراتلىرىمنىڭ ئامېرىكا بىچ-برايتون

 كۈنلۈك قانچه بىر جايدىكى بۇ. قالدى بولۇپ قهدهملىرى تۇنجى ھاياتىمنىڭ

 ۋاشىڭتون گۈزهل پايتهختى، شتاتلىرىنىڭ قوشما ئامېرىكا كېيىن، ھاياتتىن

 دۇنياسـىغا خىيـالالر يـۈرۈپ، ئالدىـدا سـاراي ئاق قويۇپ، قهدهم شهھىرىگه

 .بولدۇم غهرق

 بـۇ ئهمهس، خىيـالالر قـۇرۇق بۇ دوستۇم، سۆيۈملۈك ئېيتىمهن تهكرار

 شـۇنىڭدهك ئۈمىـدلىرىمىز-ئارزۇ بىزنىڭ بۇ! خىياللىرىمىز سىزنىڭ ۋه مېنىڭ

 بهخـش بىـزگه ئـالال ئۇلـۇغ! ئىشهنچىمىز بولغان كېلهچىكىگه مىللىتىمىزنىڭ

 !خاالس ئىبارهت روھتىن ۋه سۆيگۈ ئهتكهن
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  ئاق ساراي ئالدىدىكى يىغا ئاۋازى   باب- 2

 
 ھېكايىسىا بوۋاينىڭ ھتهن−گۈللۈكتىكى سۆھبهتلهر

 باغچىــدىكى جايالشــقان ئالــدىغا ســاراي ئــاق بېــرى خىلىــدىن مانــا،

 تۇرالغـۇ پرېزىـدېنتىنىڭ شـتاتلىرى قوشـما ئامېرىكـا بىرىده ئورۇندۇقالرنىڭ

 ئاق. ئولتۇرىمهن قاراپ سارايغا ئاق ھېسابالنغان ئىدارىسى خىزمهت ۋه جايى

 انهبــغايى ۋه ۇرلۇقىھمهشــ دۇنياغــا ئۆزىنىــڭ بىنــا بــۇ بېــزهلگهن بىــلهن رهڭ

 ھېچقانـداق كىشـىگه بولـۇپ، سـاددا-ئـاددىي ئالمىغاندا ھېسابقا ھهيۋىتىنى

 سـاراي ئـاق. بهرمهيتتـى تۇيغـۇ دهبـدهبىلىك شـۇنداقال شۈبھىلىك سىرلىق،

 ئالـدى ئۇنىـڭ بولـۇپ، جايالشقان ئىچىگه باغچه گۈزهل چوڭ خېلى بىناسى

 ائهپچىلغىنـ تهرىپـى ئارقـا تۇرسا، قاراپ تهرهپكه مۇنارى ۋاشىنگتون تهرىپى

ــالغان ــا ياس ــپ باغچىغ ــۇراتتى يۈزلىنى ــۈن. ت ــاياھهتچىلهر پۈت ــا س ــۇ مان  مۇش

 پائالىيهتلهر تۈرلۈك. قىالتتى تاماشا مهنزىرىسىنى ساراي ئاق كېلىپ تهرىپىگه

 ئورالغـان بىـلهن گۈللـۈك ئالدىـدىكى بىنانىـڭ. بـوالتتى تهرهپـته مۇشـۇ مانا

 كىشـىگه چېچىلىـپ تهكشى ئهتراپقا سۇالر مارجاندهك قاچان ھهر فونتاندىن

 -يـاپ تۇرىـدىغان كۆكىرىـپ ياز-قىش ئهتراپى بىنانىڭ. بېغىشاليتتى راھهت

 مېتىرىغا ئىككى تهخمىنهن ساراي ئاق بولۇپ، دهرهخلىك ۋه چىملىق يېشىل

 تهرىپىده يان ئىككى شاتكىنىڭېر. قورشالغان بىلهن رېشاتكىالر تۆمۈر يېقىن

 ئهڭ. بولــــۇپ، جايالشــــقان دهرۋازا كىرىــــدىغان قورۇســــىغا پرېزىــــدېنت

 يـۈرگهن مېڭىپ ياققا بۇ ياقتىن ئۇ ئالدىدا قورۇنىڭ شۇكى يېرى قىزىقارلىق

 تۇرىـدىغان كۆرسـىتىپ ھهيـۋىتىنى ھېچقانـداق باشقا ساقچىدىن ئىككى بىر

 رېشاتكىنى تۆمۈر ئادهملهر. بولمايتتى كۆرگىلى گۇرۇپپىسىنى مۇھاپىزهتچىلهر

 ۋه تارتىشـاتتى سـۈرهتلهرگه سـاراينى ئـاق ئاراچلىرىـدىن ئۇنىڭ تۇتۇشۇپ،

 يـــــاكى ســـــاقچى ئىچىـــــدىمۇ قورۇنىـــــڭ. چۈشىشـــــهتتى ســـــۈرهتلهرگه

  .بولمايتتى كۆرگىلى قارىسىنىمۇ مۇھاپىزهتچىلهرنىڭ
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 بولــۇپ، ئوچــۇق ئۈچــۈن ســاياھهتچىلهر كــۈنلهرده بهزى ســاراي ئــاق

 كۆرۈشـكه ئـۆيىگىچه تۇرالغـۇ پرېزىـدېنتنىڭ ھهتتـا بۆلۈملىرى ھهممه ئۇنىڭ

 .قىلىناتتى رۇخسهت

 ئـادهملىرى دۆلهت دهرىجىلىـك يۇقىرى مۇشۇنداق مانا ھازىرغىچه مهن

 ئـاق ماڭا ھېچقايسىسى ئۇالرنىڭ لېكىن،. كۆردۈم خېلى جايالرنى تۇرىدىغان

 كونـا يهرده بـۇ قىسقىسـى. ئىـدى بهرمىگهن تۇيغۇ ئهركىن مۇنداق سارايدهك

 تۇتـۇپ، مهھـكهم نهيزىلىرىنـى-قىلىـچ ئالدىـدىكى سـارايلىرى خان بېيجىڭ

 نـۇر كۆزلىرىـدىن كىچىـك ئىگه قۇدرىتىگه شۈركۈندۈرۈش تېنىنى كىشىنىڭ

ــپ، ــدهبىلىك چاقنىتى ــان دهب ــڭ، تۇرغ ــكۋادىكى قاراۋۇلالرنى ــل موس  كرېمى

 بىر كۆزلىرىنى كۆكۈچ يېنىدا ئىشىكى ماۋزولىيىنىڭ لېنىن ۋه ئالدىدا سارىيى

 بىـر ئاشـۇ تېرىسـى تۇرۇشـقان، ھهيكهلدهك قويغان قاتۇرۇپ تىكىپ نۇقتىغا

 كىشـىلهرنىڭ قىلىنماستىن دهپنه تېخىچه ئهمما قالسىمۇ، دهپ توشاي ئهسىر

ــارهت ــىغا زىي ــۇپ، قىلىش ــاۋزولىي قويۇل ــده م ــىغا ئىچى ــان ئوڭدىس  ياتقۇزۇلغ

 قوغـدىغۇچى مهخسـۇس ئوخشـايدىغان تهلهتىگه كهتكهن تاتىرىپ لېنىننىڭ

 ئۇنىـڭ بهلكـى ئهمهس، تىنىقلىرىنـى ئېغىـر) ئهسـكهرلهرنىڭ(ڭسولداتالرنى

 كهپتهرلهرنىـڭ يـۈرگهن دانـالپ ئهركىـن ئارىسـىدا تـوپى ئـادهملهر ئهكسىچه

ــلىرىنى ــىز گۇڭۇرالش ــل. سېزىس ــدان قىزى ــقىالردىن ۋه مهي ــنىڭ باش  ئۆتمۈش

ــانالر ــۈن ئىنس ــي ئۈچ ــاس ئهبهدى ــارىختىن ۋه ئۇنتۇلم ــۈرۈپ ت ــاس ئۆچ  بولم

 پـورهكلهپ پهقهت يهردىـن بـۇ بولسا، ئاڭالنغاندهك زارلىرى-مۇڭ مۇرهككهپ

 لىرىڭىزغـــاغماىد پـــۇراقلىرى خۇشـــبۇي گۈللهرنىـــڭ رهڭرهڭگـــا ئېچىلغـــان

 .قىلىدۇ غهرق دۇنياسىغا خىيالالر گۈزهل سىزنى ئۇرۇلۇپ،

 بولـۇپ، قۇرۇلغان ئهسىرده-18 بىنا بۇ بولمىغان ئېگىز ۋه چوڭ ئانچه

 ۋه تۇرالغـۇ پرېزىـدېنتلىرىنىڭ شتاتلىرىنىڭ قوشما ئامېرىكا ھازىرغىچه تاكى

 دۇنيـــا ۋه ئامېرىكـــا. كهلمهكـــته ئىشـــلىتىلىپ ســـۈپىتىده ئـــورنى خىـــزمهت

 ،رۇزۋهلىـت لىنكـولىن، ۋاشىنگتون، سىياسىيونالر مهشھۇر ئهڭ تارىخىدىكى

 باشـقىالر ۋه كلىنتـون ،بـوز بـاال-ئاتا ،رهگان ،نىكسون ،كېننېدي ،ترومېن
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ــۇر ــاددىي مهزك ــاددا-ئ ــارايدا س ــۇرۇپ، س ــڭ ئولت ــڭ ۋه ئامېرىكىنى  دۇنيانى

 تېپىشماقالر قۇدرهتلىك. تۇتماقتا ھهم ئىدى تۇتقان قوللىرىدا ئۆز تهقدىرىنى

ــلهن ــۇ تولغــان بى  ئىمپېراتورالرنىــڭ مهشــھۇر ئۆتمۈشــتىكى گهرچه ســاراي ب

 لـېكىن بولمىسـىمۇ، غارايىـپ-ئاجايىـپ ۋه ھهيۋهتلىك قهسىرلىرىدهك-ئوردا

ـــڭ ـــده ئۇنى ـــانىيهتنى ئىچى ـــۈ ئىنس ـــاس مهڭگ ـــاتىرىلهر ئۇنتۇلم ـــلهن خ  بى

 .تــۈزۈلگهن ىلىرىنــىھاليى ھادىســىلهرنىڭ سىياســىي دۇنيــاۋى تهمىــنلىگهن،

 سىياســىي مهشــھۇر كــۆپلىگهن گىلهملىرىــده بىــر ھهر ئىچىــدىكى ئۇنىــڭ

 لهرزىــگه دۇنيــانى ســاراينىڭ بــۇ. ئىــدى قالغــان ئىزلىــرى ئهربابالرنىــڭ

ــاالاليدىغان ــۇدرهتكه س ــگه ق ــى ئى ــى ئىكهنلىكىن ــدىغان بهلك ــادهم بىلمهي  ئ

 قـاراپال كۆرۈنۈشـىگه سـىرتقى بىنانىـڭ بـۇ كىمكـى دېـمهك !كېرهك؟ بولمىسا

ــۇنى ــىتىش ئ ــاكى كهمس ــڭ ي ــۇدرىتىنى ئۇنى ــۆۋهن ق ــاغالش ت ــىدا چ  تۇيغۇس

ــدىكهن ــۇ بولى ــۇم ئ ــالىق زور چوق ــادىر خات ــانلىقىنى س ــاي ھــېس قىلغ  قىلم

ــدۇ ــا! قالماي ــرىس ئۇنىڭغ ــان، خى ــۇنى قىلغ ــۇندۇرۇش ئ ــده كهمس  نىيهتلىرى

 بولـۇپ، يهكسـان بىـلهن يهر ئـۆزلىرى رهقىبلىرى ئۇنىڭ قانچىلىغان بولغان

 بولغـانلىقى مهجبـۇر ئېگىشـكه بـاش ھالـدا قىزارغـان يۈزلىرى ئالدىدا ئۇنىڭ

ــگه ــان ھهممى ــۇ. ئاي ــاراي ب ــاھ س ــارىلهر گ ــڭ بىچ ــدىغۇچى نى ــورغىنى قوغ  ق

ــۈپىتىده ــدانغا س ــا، مهي ــاھ چىقس ــۋىلىكنى گ ــازالىغۇچى، تهل ــتۇمزور ج  مۇش

 دېموكراتىــك ئورنىغــا زۇلۇمنىــڭ دىكتــاتورىلىق ئهدهپــلهپ، مۇســتهبىتلهرنى

ــرلهر ــۈزۈملهرنى ۋه پىكى ــا دهسســىتىپ، ت ــۇقىنى دۇني  تهڭشــىگۈچى تهڭپۇڭل

 .چىقىدۇ مهيدانغا بولۇپمۇ ئىگىسى ئادالهت

ــىنگتون مهن ــهھىرىده ۋاش ــان ش ــۈنلهرده تۇرغ ــۈنى ھهر ك ــهھهر ك  ش

 كېلىــپ باغچىغــا ئالدىــدىكى ســاراينىڭ ئــاق مهزكــۇر ئايلىنىــپ، مهركىزىنــى

ـــۇرۇپ، ـــال ئولت ـــا خىي ـــوالتتىم غهرق دېڭىزىغ ـــڭ. ب ـــىغا باغچىنى  ئوتتۇرىس

ــا جېكســوننىڭ ــپ ئاتق ــان مىنى ــى تۇرغ ــان، ھهيكىل ــۆت ئۇنىــڭ ئورنىتىلغ  ت

 .قويۇلغان ھالدا بهتلهنگهن زهمبىرهك دانه تۆت تهرىپىده

 يهردىكــى يېقىنــراق ھهيكهلــگه كىرگىنىمــده باغچىغــا قېــتىم ھهر مهن
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 ھالـدا تايانغـان تايىقىغـا ھاسـا قـاراپ، سارايغا ئاق بىرىده ئورۇندۇقالرنىڭ

 ئۇنىـڭ كۆزلىرىـدىن قـارا بوۋاينىـڭ. چۈشهتتى كۆزۈم بوۋايغا بىر ئولتۇرغان

 .ئىدىم سهزگهن بولغانلىقىنى غهرق ئويالرغا تۈگىمهس

 بـادام بېشـىغا ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدىغان دائىم بوۋاي ئاشۇ بۈگۈن! پاھ

 -تېـز باسـالماي، ھاياجىنىمنى مهن. كۆردۈم بوۋاينى بىر يهنه كىيگهن دوپپا

 باشـقا بوۋاينىـڭ بـۇ بىـردىنال ھهم باردىم ېنىغاي بوۋاينىڭ بىلهن قهدهم تېز

 ئـۆزىگه دىققىتىمنـى مېنىـڭ بۇيان ۋاقىتتىن نهچچه بهلكى بولماستىن كىشى

 ئهسـلىده !ئـاھ. كـۆردۈم ئىكهنلىكىنـى ئۆزى بوۋاينىڭ ھېلىقى قىلغان جهلپ

 كـۆپ شـۇنچه ئۇنىڭغـا تۇيـۇپ، كۆڭلـۈم دېـمهك! ئىكهنغۇ؟ بوۋاي ئۇيغۇر بۇ

 دېــگهن »تونۇيــدۇ كۆڭــۈل بىــلهن ئالــدى« ده؟،-ئىــكهن كهلــگهن قــارىغۇم

 !ھه؟- ئېيتىلغان توغرا نهقهدهر سۆزى ئاتىالر

 .بوۋايغـا بىـلهن ھاياجـان مهن دېـدىم− !بـوۋا ئهسساالمۇئهلهيكۇم−

 نـۇرلىرى شـادلىق ئـارىالش ھهيرانلىـق ۋه قارىـدى ماڭـا ئهنـدىكىپ، بوۋاي

  ھهم تىكىلدى سىنچىالپ ماڭا ھازا بىر بىلهن كۆزلىرى تۇرغان چاقناپ

 ئۇيغــۇر−ئــاۋازدا تىتــرهك دېــدى− !بــاالم ئهسســاالم ۋهئهلهيكــۇم− 

 .ئۇ سورىدى دهپ− ئوغلۇم سهن؟ بالىسىمۇ

 كــۆزلىرى بوۋاينىــڭ قۇچــاقالپ، بــوۋاينى ،مهن دېــدىم−شــۇنداق−

 ئـۇ. باشـلىدى تۆكۈلۈشـكه ياشـلىرى كـۆز مارجانـدهك بىردىنال خىرهلىشىپ،

 ناھــايىتى بــوۋاي دېــمهك،. تــۇردى تىنســىز-ئــۈن قۇچــاقالپ، بىــردهم مېنــى

 ئۇلـۇغ خـۇدا،! ئـاھ« بىـلهن ئاۋازى ئىڭرىغان ئاخىرى. ئىدى ھاياجانالنغان

 بىـز .دېـدى »!قىلـدى نېسـىپ ئـاخىرى كۆرۈشكه ئۇيغۇرۇمنى مېنى خۇدايىم

ــۆپ ــتۇق ك ــوۋاي. مۇڭداش ــڭ ب ــداق ئۆزىنى ــپ قان ــا قىلى ــپ ئامېرىكىغ  كېلى

 ئىچىـده سـۈكۈت ھازا بىر تارتىپ، ئۇھ ئېغىر ئۇ،. بهردى سۆزلهپ قالغىنىنى

. باشـلىدى ئهسلىمىسـىنى كېـيىن، تۇرغانـدىن تىكىـپ نۇقتىغـا بىـر كۆزىنى

 دادىســى ۋاقتىــدا ئۆســمۈرلۈك بولــۇپ، قهشــقهرلىك ئــۇ ئېيتىشــىچه، ئۇنىــڭ
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 ئهسـىرنىڭ-20. ئىـكهن قىلغـان تىرىكچىلىك چىقىپ ئهنجانغا بىرگه بىلهن

 شـۇنداقال شـهرق ئوتتـۇرا ۋه ئاسـىيا ئوتتۇرا ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنجان باشلىرىدا

 بولـۇپ، بېكىتـى بىرىنچـى تارىلىشـىنىڭ جايلىرىغـا قايسـى ھهر ياۋروپانىڭ

 بولۇپمــۇ، جــايلىرى قايســى ھهر ئېلىنىــڭ ئۇيغــۇر ئايلىرىــدا يــاز يىلــى ھهر

ــۆپلىگهن قهشــقهردىن ــك مۇســاپىرالر ك ــولى تىرىكچىلى ــزدهپ، ي ــۇر ئى  مهزك

 تۈرلــۈك تارقىلىــپ تهرهپــكه-تهرهپ كېــيىن ۋه توپالشــقان كېلىــپ شــهھهرگه

ـــىپلهر ـــلهن كهس ـــۇغۇلالنغان بى ـــڭ .ش ـــده ئۇالرنى ـــارهتچىلهرمۇ، ئىچى  تىج

 ئــۆز قىســمى كــۆپ مــۇتلهق ئۇالرنىــڭ. ىئىــد بــار قــانالرمۇھدې كاســىپالرمۇ،

ــــدا ــــبهغهللهر بولغــــان مهھــــرۇم قىلىشــــتىن تىرىكچىلىــــك يۇرتلىرى  كهم

ــۇم، قــات-قــاتمۇ. ھېســابلىناتتى  باستۇرۇشــالر ۋه كهمسىتىشــلهر مىللىــي زۇل

ــۇالرنى ــۆز ئ ــۇپراقلىرىنى ئ ــقا تاشــالپ ت ــۇرتالردىن باش ــاتلىق ي ــولىنى ھاي  ي

 مۇسـاپىرالر مهزكۇر باشالپ يىللىرىدىن-30. ئىدى قىلغان مهجبۇر ئىزدهشكه

 كېلىشـكه دۇچ بېسـىمالرغا تۈرلۈك تهرىپىدىن ھۆكۈمىتى كوممۇنىست سوۋېت

 خهلــق ئۇيغــۇر يىلىــدىكى-1937 ۋه يىلىــدىكى-1933 بولۇپمــۇ،. باشــلىدى

 سـوۋېت كېـيىن، باستۇرۇلغاندىن بىلهن ياردىمى موسكۋانىڭ قوزغىالڭلىرى

ــۈمىتى ــۇرا ھۆك ــدىكى ئاســىيا ئوتت ــۇر جۇمھۇرىيهتلىرى  مۇســاپىرلىرىنىمۇ ئۇيغ

 تۈركـۈملهپ-تۈركـۈم قىلىپ، تۇتقۇن ماسلىشىپ شىسهيگه شېڭ مىلىتارىست

 مهجبـۇرىي ئېغىر بېرىپ، ھهيدهپ ئورمانلىرىغا سىبىرىيه بېسىپ، پويىزالرغا

 ئورمانلىرىـدا سـىبىرىيه كـۆپچىلىكى مـۇتلهق بۇالرنىڭ. سالدى ئهمگهكلهرگه

 زىيـالىيالرنى چىققـان يېتىشـىپ ئىچىدىن ئۇيغۇرالر. ئىدى تۈگىگهن چىرىپ

 مهن قىسقىسـى. ئۆلتـۈردى ۋه تاشلىدى تۈرمىلهرگه تۈركۈملهپ-تۈركۈم بولسا

 بـوش جازاسـىدىن ۋهھشـىيانه سـتالىننىڭ كىشـى ھهرقانداق دېگهن ئۇيغۇر

 مىللىتىنـى قورقـۇپ، دېيىشتىن ئۇيغۇر ئۆزىنى كىشىلهر كۆپلىگهن. قالمىدى

 بـۇ. ئىـدى بولغـان مهجبـۇر ئاتىۋېلىشـقا دهپ »كاشـگارلىك« يـاكى ئۆزبېك

ــا ــدىمۇ ئۇيغــۇر شىســهي شــېڭ ۋاقىتت ــرغىن شــۇنداق ئهنه ئېلى  قىلىشــنى قى

 جېنىغـا ئادهمنىـڭ مىـڭ يـۈز قـانچه بىـر ئىچىـده ۋاقىت قىسقىغىنه باشالپ،

ــدى زامىــن ــدىكى ئىككــى چېگرىنىــڭ. بول ــۇر تهرىپى ــى ئۇيغ -ئېيتىــپ خهلق
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 .بولدى گىرىپتار ۇبهتلهرگهئوق-ئازاب تۈگهتكۈسىز

 3700 شـهھىرىدىنال تاشكهنت بىر يىلىدا-1937 قارىغاندا مهلۇماتالرغا

ــن ــارتۇق دى ــۇر ئ ــۇن ئۇيغ ــپ، تۇتق ــڭ قىلىنى ــۇتلهق ئۇالرنى ــۆپچىلىكى م  ك

-يازغۇچى ئالىملىرى، ئاتاقلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىده بۇالرنىڭ .ئۆلتۈرۈلگهن

 ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىچىـده شـۇالرنىڭ ئهنه. ئىـدى بـار باشقىالرمۇ ۋه شائىرلىرى

 ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ ئاسـىيا ئوتتـۇرا تاشكهنت يهنى پروفېسسورلىرى، تۇنجى

 ئهخمهتجـان ،مۇھهممىـدى هيھئابدۇل ،قاسىموپ بۇرھان ئوقۇتقۇچىلىرىدىن

 ئهدهبىياتىـدىكى ئۇيغـۇر زامـان ھازىرقى قاسىمى، ئۆمهر تاغىسى قاسىمىنىڭ

 ،)ئـالىم ئۇسـتا(ھهمرايېـۋ مۆمـۈن ئـاپتورلىرى پوۋېستالرنىڭ ۋه رومان تۇنجى

ــۇر شــائىرالردىن ــزىم ۋه ئىســرائىلوپ ن ــارلىق ئىســكهندوروپ ھې  نهچــچه قات

 كۆپىنچىسـى، بۇالرنىـڭ. ئالغـان ئـورۇن ئهدىبلهرمـۇ ۋه زىيـالىيالر ئونلىغان

 ئالغـان بىلىـم كېلىـپ تاشـكهنتكه ئېلىدىن ئۇيغۇر يىللىرىدا-1934−1937

 .ئىــدى بولغــان ئۇســتازلىرى ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر تۈركــۈم ئىككــى

 تهربىيىلىنىش بىلهن مائارىپ زامانىۋى ئۇيغۇرالرنىڭ يىلالردا-1920−1930

 بولـۇپ، كۆرۈنهرلىـك نىسـبهتهن خهلقلىـرىگه ئاسـىيا ئوتتۇرا باشقا ئهھۋالى

 زىيــالىيالر، ئهربــابالر، سىياســىي ئاتــاقلىق كــۆپلىگهن ئىچىــدىن ئۇيغــۇرالر

-1923 .ئىدى چىققان يېتىشىپ باشقىالر ۋه ئاگرانومالر دوختۇرالر، ئالىمالر،

 يـاش ئۇيغـۇر ئـارتۇق دىـن 500 ئىچىـدىال يىل قانچه بىر كېيىنكى يىلىدىن

 ئـالىي شـهھهرلهردىكى قاتارلىق باكۇ تاشكهنت، قازان، ،لېنىنگراد موسكۋا،

ــتهپلهرگه ــگهن مهك ــۇپ، ئهۋهتىل ــۇنداق ئهنه بول ــبهت ش ــاكى نىس -1937 ت

 زامانىۋى ئىلغار ئۇيغۇرالرنىڭ مۇمكىنچىلىك مۇنداق. داۋامالشتى يىللىرىغىچه

 ئـازادلىقىنى، ئـۆز ئۇالرنىـڭ شـۇنىڭدهك يېتىلىشـىگه ئۆسـۈپ بولۇپ مىللهت

 ھوقۇقىغا بهلگىلهش ئۆزلىرى تهقدىرىنى ئۆز كهلتۈرۈپ، قولغا ئهركىنلىكىنى

 .سۈردى ئىلگىرى كۈچىيىشىنى ئېڭىنىڭ سىياسىي ئىنتىلىشتهك ئېرىشىشكه

 ئـۆز بولـۇپ، ئوينىغـان رول مـۇھىم رۇزىبـاقىيېۋ ئابـدۇلال جهھهتته بۇ

 قهددىنـــى مىللىتىنىـــڭ ئۇيغـــۇر قوغـــداش، مهنپهئهتلىرىنـــى مىللىتىنىـــڭ
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 سىياســىيون مهزكــۇر تىرىشــقان بىــلهن ۋۇجــۇدى پۈتــۈن ئۈچــۈن كۆتــۈرۈش

 ئابرۇيىــدىن ئىچىــدىكى رهھبهرلىــرى كوممۇنىســت ئاســىيا ئوتتــۇرا ئۆزىنىــڭ

ــدىلىنىپ، ــارلىق پاي ــانىيهتلىرى ب ــلهن ئىمك ــڭ بى ــيهت ئۇيغۇرالرنى -مهدهنى

 بىلهن بىلىم ۋه ئاڭ زامانىۋى ئۇيغۇرالرنى قىلدۇرۇشنى، تهرهققىي مائارىپىنى

 قوشۇنىغا كادىرالر ئېتىدىغان تهمىن ئازادلىقىنى مىللىي ئۇيغۇر تهربىيىلهپ،

 رۇسـىيه قېـتىم كـۆپ ئۇ،. ئىدى بهلگىلىگهن ئىستراتېگىيىسىنى بولۇش ئىگه

 يـاردهم ئۇيغۇرالرغـا يېزىپ خهت كومىتېتىغا مهركىزى پارتىيىسى بولشېۋىكالر

 قوزغىشـىنى ئىنقىالبى ئازادلىق مىللىي ۋهتىنىده ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ بېرىشنى،

ــنى ــدى تهلهپ قولالش ــدۇلال. قىل ــڭ ئاب ــى رۇزىباقىيېۋنى ــدۇمېجىت ئىنىس  ئاب

 شـىنجاڭدا رۇزىبـاقىيېۋ ئابدۇلال ئېنىقلىشىچه، ئارخىپالردىن رۇزىباقىيېۋنىڭ

 يازغــان خهت مهخســۇس ســتالىنغا يىلــى-1922 ھهققىــده قوزغــاش ئىــنقىالب

ــده ــى-1923 ھهم ــي« موســكۋاغا مهخســۇس يىل ــودىكى غهربى ــي جۇڭگ  مىللى

ـــازادلىق ـــى ئ ـــىدا ھهرىكىت ـــڭ ۋه توغرىس ـــدىمىزدىكى بىزنى ـــپىلهر ئال  ۋهزى

 داۋاملىـق ئـۇ كېيىنمـۇ ئۇنىڭـدىن. يازغـان دوكالت تېمىدا دېگهن »ھهققىده

 ئۇيغـــۇرالر كومىتېتلىرىغــا مهركىزىــي ئۆزبېكىســـتان ۋه قازاقىســتان تــۈرده

 .يازغان خهتلهر ھهققىده مهسىلىسى

 جـايالردا قاتـارلىق ئالمۇتـا تاشـكهنت، ،ئهندىجان مهزگىلده شۇ ئهنه

 بولۇپ، كهلگهن مهيدانغا تهشكىالتلىرى تۈرلۈك مىللهتپهرۋهرلىرىنىڭ ئۇيغۇر

 ھۆكـۈمرانلىقىنى شـىرېن جىن−زېڭشىڭ ياڭ ۋهتىنىدىكى ئۆز گۇرۇپپىالر بۇ

 قىلغـان تهييـارلىق قۇرۇشـقا جۇمھـۇرىيىتىنى مىللىـي ئۆزلىرىنىـڭ يوقىتىپ،

ــدى ــكى،. ئى ــڭ ئهپسۇس ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــى ب ــى ۋه غايىس ــكۋانىڭ ئارزۇس  موس

ــرىگه ــۇن مهنپهئهتلى ــى ئۇيغ ــۈن، كهلمىگهنلىك ــتالىن ئۈچ ــڭ س  ئۇيغۇرالرنى

 سىياسـىتى جۇڭگـو ئۆزىنىـڭ ئۇنى بهدىلىگه قىلىش قۇربان مهنپهئهتلىرىنى

 ئـارقىلىق ھهمكارلىشىش بىلهن شىسهي شېڭ ئۇ،. قىلدى ئويۇنچۇق ئۈچۈن

 بــاش دامــولال ســابىت ۋه قــوزغىالڭالرنى ئېلىــدىكى ئۇيغــۇر تهرهپــتىن، بىــر

 نـى» جۇمھـۇرىيىتى ئىسـالم تۈركىسـتان شـهرقىي« قۇرۇلغان مىنىستىرلىقىدا
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 ئۇيغـۇر بـارلىق مهۋجـۇت ئاسـىيادا ئوتتۇرا تهرهپتىن بىر يهنه تۇنجۇقتۇرسا،

ـــى ـــۇنىڭدهك ھهرىكهتلىرىن ـــۇر ش ـــك ئۇيغ ـــىدىكى مىللهتپهرۋهرلى  ئىدىيىس

 سـوۋېت تازىالش يىلىدىكى-1937 ئهمهلىيهتته،. قىلدى تهقىب زىيالىيالرنى

ــۇر ۋه ــده ئۇيغ ــال ئېلى ــپ تهڭ ــان ئېلى ــۇپ، بېرىلغ ــڭ بول ــى چېگرىنى  ئىكك

. بولـدى ئوخشـاش جىنـايهتلهر ئاتـالمىش ئارتىلغان ئۇيغۇرالرغا تهرىپىدىكى

 خهلــق« ،»تروتســىكىچى« ،»ئىسالمىســت پــان« ،»پانتۈركىســت« بــۇالر

 ۋه غالچىســـــــى جاھانگىرالرنىـــــــڭ« ،»مىللهتچـــــــى« ،»دۈشـــــــمىنى

 .ئىدى باشقىالر ۋه »خائىن«،»ئىشپىيونى

 ئالـدى ئاسـتىدا ئۇيۇشتۇرۇشـى موسـكۋانىڭ كهلگهنـده، يىلىغا-1924

 تهۋهلىكى مىللهت خهلقلهرنىڭ تۈركىي قېرىنداش ئاسىيادىكى ئوتتۇرا بىلهن

 بۆلــۈپ تهۋهلىــك ئــايرىم ئۇالرغــا ئارقىــدىنال،. ئايرىلــدى ئۇســۇلدا ســۈنئىي

ــپ، ــۈرك بېرىلى ــڭ ت ــا مىللهتپهرۋهرلىكىنى ــايرىم ئورنىغ ــك ئ  مىللهتپهرۋهرلى

 تۈركمهنىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، ئاخىرى-ئىلگىرى. دهسسىتىلدى ئىدىيىلىرى

 ئىتتىپاقداشـلىق كېـيىن بولغان جۇمھۇرىيهت ئاپتونوم دهسلهپته( قازاقىستان

 كېـيىن ،جۇمھـۇرىيهت ئـاپتونوم( قىرغىزىسـتان ،)كۆتـۈرۈلگهن دهرىجىسىگه

ــــداشئىتتىپا ــــۇرىيهت ق ــــدىن( تاجىكىســــتان ۋه) بولغــــان جۇمھ  ئاپتونوم

  .قۇرۇلدى جۇمھۇرىيهتلىرى ئىتتىپاقداش) ئۆزگهرگهن ئىتتىپاقداشلىققا

 

 جېدىلىقهشقهرلىك −تارانچى ئۇيغۇرنى پارچىالشنىڭ مودېلى

 چېگراالرنـــى ئېتنىـــك « ئاســـىيادا ئوتتـــۇرا رۇسىيىســـىنىڭ ســـوۋېت

ــايرىش، ــي ئ ــۇرىيهتلهرنى مىللى ــتىدا شــوئارى »قىلىــش تهســىس جۇمھ  ئاس

ـــۈركىي ـــى ت ـــدى خهلقلهرن ـــدا، شـــۇ ئهنه. پارچىلى ـــۇرالر چاغ ـــلهن ئۇيغ  بى

ــڭ ــق چېگرىســى ئۆزبېكلهرنى ــدى ئېنى ــۇالر. ئايرىل ــىدىكى ئ ــرى ئارىس  ئىلگى

 ئۇيغـۇر ئورنىغـا چېگرىنىـڭ ئايرىلغـان دهپ »ئهنجانلىق«، »قهشقهرلىك«

ــۆزبېكتىن ۋه ــارهت ئ ــي ئىب ــورۇن پهرق مىللى ــدى ئ ــۇرالردىكى. ئالدۇرۇل  ئۇيغ
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-1921 بىرلهشــتۈرۈلۈپ، پهرق دېــگهن قهشــقهرلىك ۋه تــارانچى ئىلگىرىكــى

ــدىكى-6 يىلــى ــدا تاشــكهنت ئاي ــۇل قۇرۇلتىيى ــارار قىلىنغــان قوب ــويىچه ق  ب

 قهشــــقهرلىكلهرنىڭ ۋه تــــارانچى ئورتاقالشــــتۇرۇلۇپ، نــــامى »ئۇيغــــۇر«

ـــۇ بېكىتىلىـــپ، ئىكهنلىكـــى ئۇيغـــۇر ئهســـلىدىن ھهممىســـىنىڭ  ئىســـىم ب

 قاتـارلىقالر مـالوپ. س ئالىملىرىـدىن رۇس ئۈچۈن بۇنىڭ. قانۇنالشتۇرۇلدى

 ئهسـلىگه نامىنىڭ ئۇيغۇر بىلهن پاكىتالر تارىخىي قىلىپ، ھهرىكهت ئاكتىپ

 مهزگىـل بىـر تۈپهيلىـدىن، سـهۋهبلهر تۈرلـۈك ئهمما،. دهلىللىدى كېلىشىنى

 يـامراپ، پىكىرلهر دهيدىغان مىللهت رىمئاي قهشقهرلىكلهر ئايرىم، تارانچىالر

 يهرده بىـــر گۇرۇپپىســـى ئىككـــى بـــۇ ئۇيغۇرلىرىنىـــڭ ئاســـىيا ئوتتـــۇرا

 دۈشمهنلىك ئۆزئارا خالىمايدىغان بېرىشنى قىز بىرىگه-بىر ئولتۇرمايدىغان،

 ئاساسـلىقى تـارانچىالر يهرلىـك ھهم چىققان ۋادىسىدىن ئىلى. ئالدى ئهۋجى

 تهڭرى پۈتۈن يهنى قهشقهرلىكلهر بولسا، قىلغان ئاساس رايونىنى سۇ يهتته

 ھهمــده ۋادىســىنى پهرغــانه چىققــانالر كۆچــۈپ جهنۇبىــدىن تاغلىرىنىــڭ

 ماكـان شـهھهرلىرىنى قاتارلىق )بىشكهك(پىشپهك قول، قارا قىرغىزىستاننىڭ

 تـارانچىالردىن ھهتتـا، قېلىـپ، چهتـته بىـر خهلق ئادهتتىكى. ئىدى قىلغان

 چىققـان كېلىپ قهشقهرلىكلهردىن بىلهن زىيالىيلىرى ئۇيغۇر چىققان كېلىپ

 ئورتـاق تىلىنىـڭ ئۇيغۇر سۆكۈشۈپ، قاتتىق بىرىنى-بىر زىيالىيلىرى ئۇيغۇر

ــي ــى ئهدهبى ــته تىلىن ــا 20 بېكىتىش ــېقىن يىلغ ــت ي ــتى ۋاقى ــانه. تاالش  پهرغ

 قهشـــقهر باشـــچىلىقىدا شـــاكىرجانوپ ســـابىرجان ئۇيغـــۇرالر ۋادىســـىدىكى

 كۆچـۈپ ۋادىسـىدىن ئىلى دېسه، قىلىمىز تىلى ئهدهبىي رئۇيغۇ دىئالېكتىنى

 تـارانچى قاتـارلىقالر ئهنسـارى التىـپ زىيالىيلىرىـدىن ئۇيغۇرالرنىـڭ چىققان

 سـتالىن يىلـى-1933 كۈرهشـكه بـۇ. دېـدى قىلىمىز تىل ئهدهبىي شىۋىسىنى

 باشلىقى ساقچى قهشقهرده مهزگىل بىر ئهۋهتىلىپ، ئېلىغا ئۇيغۇر تهرىپىدىن

 ئۇيغـۇر ئـارتۇق دىـن 300 قاتـارلىق تهۋپىـق مهمتىلـى يىلـى-1937 بولغان،

ـــوت تۈرمىســـىگه قهشـــقهر زىيالىيســـىنى ـــۈرۈش كۆيـــدۈرۈپ قويـــۇپ ئ  ئۆلت

. قاتناشقان ھاجىمۇ قادىر ھېسابالنغان بىرى جاۋابكارلىرىدىن پاجىئهسىنىڭ

 ۋهزىپىســىنى باشــلىقلىق گېزىتىنىــڭ» قۇتۇلــۇش«يىلىغىــچه-1928 ئــۇ،
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 بولۇپ، قىلغان ئاساس شىۋىسىنى قهشقهر گېزىتى قۇتۇلۇش. ئىدى ئۆتىگهن

 كۈچلـۈك ئهڭ ئىدىيىنىڭ دېگهن »مىللهت ئايرىم قهشقهرلىك« ھاجى قادىر

 تـارانچىالر يېزىـپ، ماقـاله گېزىتىده »قۇتۇلۇش« ئۇ،. ئىدى تهرغىباتچىسى

 تهرغىـب ئىدىيىسىنى بولۇش تهۋه مىللهتكه ئىككى قهشقهرلىكلهرنىڭ بىلهن

 بالىلىرىغـــا كىتـــابلىرىنى دهرســـلىك شېۋىســـىدىكى ئىلـــى ئـــۇالر. قىلغـــان

 تىلىنــى تارانچىالرنىــڭ قهشــقهرلىكلهرنىڭ چــۈنكى، ئوقۇتمايــدىغانلىقىنى،

 ياخشــىراق تىلىنــى تاتارالرنىــڭ قارىغانــدا بۇنىڭغــا چۈشــهنمهيدىغانلىقىنى،

 گهئىـدىيى بۇ. تىرىشقان كۆپ دهلىللهشكه شهرھلهشكه، چۈشىنىدىغانلىقىنى

ــابى سىياســىي تونۇلغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ــدۇلال ئهرب ــاقىيېۋ ئاب  قهتئىــي روزىب

ـــى ـــان قارش ـــۇپ، چىقق ـــۇ بول ـــادىر ئ ـــاجىچىالرنى ق ـــد ھ ـــپ، تهنقى  قىلى

 پهيـدا ئۇسـۇلدا سۈنئىي ھهممىسىنىڭ دېگهنلهرنىڭ »تارانچى-قهشقهرلىك«

 ۋهكىللىـك مىللهتـكه ئىككى ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئىكهنلىكىنى، نامالر قىلىنغان

 ئېلىـدىن ئۇيغـۇر ئهمهلىيهتـته ھهممىسـىنىڭ ئۇالرنىـڭ قىاللمايدىغانلىقىنى،

ـــان ـــر چىقق ـــۇر بى ـــڭ ئۇيغ ـــى مىللىتىنى ـــى ئىكك ـــى گۇرۇپپىس  ئىكهنلىكىن

 قالمـــاي، توختـــاپ بىـــلهن بۇنىـــڭ ھـــاجى قـــادىر ئهممـــا، .كۆرســـهتكهن

 قىلغاننىـڭ ھهل كېلىشىپ ئۆزلىرى زىددىيهتنى ئىچىدىكى ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ

 تاكتىكىســى جــازاالش رهقىبلىرىنــى ئــۆز بىــلهن قــولى ياتالرنىــڭ ئورنىغــا،

ــپ ــدۇلال ،قوللىنى ــاقىيېۋ ئاب ــتىدىن روزىب ــېۋىكالر ئۈس ــىنىڭ بولش  پارتىيىس

ـــۇقىرى ـــا ي ـــپ، ئهرزى ئورگانلىرىغ ـــا قىلى ـــتپان« ئۇنىڭغ ـــان ،تۈركىس  پ

 ئاتـــالمىش دېگهنـــدهك »گۇماشتىســـى پاشـــىنىڭ ئهنـــۋهر ،ئىسالمىســـت

ــايهتلهرنى ــپ، جىن ــان تهلهپ جازالىشــىنى موســكۋانىڭ ئارتى ــراق،. قىلغ  بى

ـــايرىم قهشـــقهرلىك ـــلهت، ئ ـــارانچى مىل ـــايرىم ت ـــلهت ئ  دېگـــۈچىلهرنى مىل

 ھىمايىچىســـى ئىدىيىســـىنىڭ مىللىـــي ئۇيغـــۇر پۈتـــۈن بىـــر ياراشـــتۇرۇپ،

 تهكشـۈرۈلۈپ، ئهرز قىلىنغـان ئۈسـتىدىن روزىبـاقىيېۋ ئابـدۇلال ھېسابالنغان

ــاخىرى ــڭ ئ ــىزلىقى ئۇنى ــېالن گۇناھس ــان ئ ــته، .قىلىنغ ــدۇلال ئهمهلىيهت  ئاب

 جۇمھۇرىيهتلىــك ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ موســكۋادىن ئــاخىرى باشــتىن روزىبــاقىيېۋ

 قـۇرۇش جۇمھـۇرىيهت مىللىـي ئېلىده ئۆز ۋه ئېرىشىشى ساالھىيىتىگه ھوقۇق
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 ئۆلۈمگه ئۇنى ھۆكۈمىتى ستالىن يىلى-1937. ئىدى قىلغان تهلهپ ھوقۇقىنى

ــدا ــا ،بۇيرۇغان ــان ئۇنىڭغ ــالمىش ئارتىلغ ــايهت ئات ــت« جىن  ۋه »پانتۈركىس

 بولسـا، ھـاجى قـادىر .بولغـان باشـقىالر ۋه» مىللهتچـى«،»تروتسىكىچى«

ـــتالىن ـــدىن س ـــپ تهرىپى ـــېڭ ،ئهتىۋارلىنى ـــهيگه ش ـــاردهمچىلىككه شىس  ي

 قېرىنداشـلىرىنىڭ ئـۆز مىڭلىغـان يۇرتىـدىكى ئۆز قولى ئۇنىڭ. ئهۋهتىلگهن

 .بويالغان بىلهن قانلىرىنى

 ئاخىرالشـقان جهھهتتىن ئاساسى جېدهللهر بۇ كهلگهنده يىلىغا-1937

 كۈرىشـىنى ئۇيغـۇر-تـارانچى ئېلىـده ئۇيغـۇر شىسـهي ڭشـې بىراق بولسىمۇ،

 ئۇيغــۇرالردىن ئــۇنى چىقىــپ، ياســاپ مىللىتىنــى تــارانچى داۋامالشــتۇرۇپ،

 ئۈچـۈن، سـېلىش بازارغـا ئىـدىيىنى بـۇ شىسـهي شـېڭ .ئىـدى ئايرىۋهتكهن

ـــدىكى ـــارانچى ئىلى ـــدىن ت ـــدىن قهشـــقهرلىك ۋه تهرهپدارلىرى  تهرهپدارلىرى

 ئۈچـۈن ئايرىش گۇرۇپپىسىغا ئۇيغۇر-تارانچى ئۇالرنى تېپىپ، گۇماشتىالرنى

 غۇلجىغـا كېيىن بولغان، قارشى رۇزىباقىيېۋقا ئابدۇلال ئهسلىدىن. ئىشلهتتى

 شېڭ بولۇپ، تهرهپدارى تارانچى تارانوپ ھۈسهيىن زىيالىي كهلگهن قېچىپ

 ڭىشـ جـالالت ئوخشاشـال يىلـى-1937 بىراق بولسىمۇ، ماسالشقان شىسهيگه

 يىللىــرى-1937-1938 قىسقىســى .كهلــدى دۇچ ئۆلتۈرۈشــىگه شىســهينىڭ

 تـارانچى مهيلـى شىسـهي شـېڭ ئېلىـده ئۇيغـۇر ستالىن، ئىتتىپاقىدا سوۋېت

 يـاكى ئىدىيىسـى قهشـقهرلىك يـاكى ۋه بولسۇن ھىمايىچىلىرى ئىدىيىسىنىڭ

 ئىدىيىسـىنىڭ تـۈرك ئومـۇمىي يـاكى ۋه بولسـۇن، ئىدىيىسى ئۇيغۇر ئومۇمىي

. جازالىـدى قويـۇق-قـارا ئۇيغـۇرالرنى ھهمـمه بهرىبىر بولسۇن ھىمايىچىلىرى

 ئىدىيىـــدىكى خىـــل ھهر شـــۇ ئهنه باشـــلىرىدا ئهســـىرنىڭ-20 ئومـــۇمهن،

 ھوقـۇقلىرىنى ئـۆز ئاسـتىدا ئىـدىيه بىـر ئىتتىپاقلىشىپ، بۇرۇنراق ئۇيغۇرالر

 ۋه ئىتتىپاقسـىزلىق ئـارا ئـۆز ئورنىغا ئۇنىڭ تىرىشماي، ئۈچۈن ئېلىش قولغا

 تهرىپىـدىن دۈشـمهنلىرى ئورتـاق ئۆزلىرىنىڭ ئاخىرىدا قىلىپ، دۈشمهنلىك

. بولـدى دۇچـار تهقـدىرگه ئورتاق پاجىئهلىك قىلىۋېلىشتهك گۇمران بىردهك

 تهرىپىـدىكى ئىككىـال ھهر چېگرىنىـڭ قـوللىرى قـارا رهھىمسـىز دۈشمهننىڭ
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 ئاســتىدا قــولالر قــانلىق بــۇ. قىلــدى دۇچــار بهختســىزلىكلهرگه ئۇيغــۇرالرنى

ــۇرا ــىيادىكى ئوتت ــۇنجى ئاس ــتالردىن ت ــابالنغان كوممۇنىس ــۇنىڭدهك ھېس  ش

 قىلغــان خىزمهتلهرنــى رهھبىــرى يــۇقىرى جۇمھۇرىيهتلىرىــده ئاســىيا ئوتتــۇرا

 مىللهتــلهر ســوۋېتى ئــالىي قازاقىســتان ،روزىبــاقىيېۋ ئابــدۇلال كىشــىلهردىن

 مىللىــي كومپارتىيىســى تۈركىســتان ،ئهلىيېــۋ ئوســمان باشــلىقى بۆلۈمىنىــڭ

 مائارىـپ ئوبالسـتلىق ئالمۇتـا ،قۇربـانوپ ئابـدۇغوپپۇر باشلىقى بۆلۈم ئىشالر

 پولكىنىـڭ ئۇيغۇر ئارمىيه قىزىل ،تاھىروپ ئىسماھىل باشلىقى ئىدارىسىنىڭ

ــدانى ــۇزهپپهر قومان ــارۇلالبېكوپ م ــقا ۋه ي ــان باش ــابالر مىڭلىغ ــپ ئهرب  ئېتى

ــا ئۇالرنىــڭ .تاشــالندى ــۆزلىرى ۋه كوممۇنىزمغ ــان ئهزا ئ  كوممۇنىســتالر بولغ

 ئــۇالر بهرىبىــر نهزهر، قهتئىــي بولۇشــىدىن ســادىق قانچىلىــك پارتىيىســىگه

 .بواللمىدى خالى جازاسىدىن ستالىننىڭ

 ھـاجىم نىيـاز خوجـا دامولالم، سابىت بولسا، تهرىپىده بۇ چېگرىنىڭ

 دهرىجىلىـك ھهر قوزغىالڭلىرىنىـڭ ئازادلىق مىللىي يىلالردىكى-30 قاتارلىق

 ئىــش شىســهي شــېڭ−ســتالىن قاتناشــقۇچىلىرى مىڭلىغــان ۋه رهھبهرلىــرى

 قايســى بولســۇن، نهدىــال ئۇيغــۇر ئومــۇمهن،. ئۆلتۈرۈلــدى ئاســتىدا ىبىرلىكـ

 تراگېـدىيه يهنـى بىـرال پهقهت تهقـدىرى ئۇنىڭ بولسۇن، مهنسۇپ ئىدىيىگه

 نىيـاز خوجـا يازغانـدهك ئۆتكـۈر ئابدۇرېيىم خۇددى، .خۇالسىلهندى بىلهنال

 ياقىسـىنى دهپ »خهپ« بىـلهن پۇشـايمان ئوخشاش خهلىپىگه تۆمۈر ھاجى

 قهھرىمانلىرىنىـڭ ئۇيغۇر ئارقىلىق بۇ ئۇالر. كهتتى دۇنياغا ئۇ ھالدا يىرتقان

 ئىـگه خـاراكتېرگه يـۈرهك شـىر ماھىر، جهڭگه بىلهن ساددىلىقى كۆڭۈل ئاق

 ئاڭسـىزلىق سىياسـىي خهۋهرسـىز، ئويـۇنالردىن سىياسـىي لـېكىن بولسىمۇ،

 پاجىئهسـىنى يوقىتىلىشـتهك تهرىپىـدىن دۈشـمهنلىرى ئۆز دائىم تۈپهيلىدىن

ـــدىنقى ڭئهســـىرنى-20 .يـــازدى بېـــتىگه تـــارىخ  ئۇيغـــۇر يېرىمىـــدىكى ئال

 بهرىبىـر تۆلىسـۇن بهدهللهرنـى قانچىلىـك ئۇرۇنسـۇن، قانچه قهھرىمانلىرى

 .بولدى گىرىپتار قىسمهتلىرىگه تهلهيسىز ماكاننىڭ ۋه زامان

 بولـۇپ، قارشى ئۇيغۇرغا ۋهزىيهت چاغدىكى بۇ ئېيتقاندا قىلىپ قىسقا
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 بـۇ ھهمكارلىشىۋېلىپ، رهقىبلىرى جايالشقان تهرىپىگه ئىككى ئۇيغۇرالرنىڭ

 پايـدىلىنىپ، ئۇنىڭدىن ماسلىشىشى، ئېقىمىغا ئازادلىق دۇنياۋى مىللهتنىڭ

 بولـۇش ئۇيغـۇر زامـانالردا ئـۇ. چهكلىـدى ئېتىشـىنى تهمىـن ئـازادلىقىنى ئۆز

 بـۇ قارىتىلغـان ئۇيغۇرالرغا. ئىدى قالغان بولۇپ خهتهرلىك ۋه قىيىن تولىمۇ

 قوبـۇل دانلىقىنىژگرا سوۋېت ئۇيغۇرالر قىسىم بىر تۈپهيلىدىن، بېسىم خىل

 دهپ، »كاشـگارلىك« يېـرىگه دېگهن »مىللىتى« پاسپورتلىرىنىڭ قىلىپ،

 قىلىـپ مىلـلهت باشقا ۋه ئۆزبېك مىللىتىنى بولسا، ئۇيغۇرالر كۆپلىگهن يهنه

 شـهھىرىدىكى ئهنـدىجان بولغـان مهۋجۇت دهۋرده بۇ. ئىكهن يازدۇرۇۋالغان

ــۇر ــوم، ئۇيغ ــۇرا تېخنىك ــرى، باشــالنغۇچ-ئوتت ــۇر مهكتهپلى ــاتىرى، ئۇيغ  تىي

 قىسـمى بىـر نهشرىياتالرنىڭ ۋه گېزىتلهر ئۇيغۇرچه بىشكهكتىكى تاشكهنت،

ــاقىۋېتىلگهن ــده،. ت ــا 20 نهتىجى ــېقىن يىلغ ــۈللهپ ي ــنىغان گ ــۇر ياش  ئۇيغ

 ئاسـىيا ئوتتۇرا يىلالردا-1930 ھهتتا،. تۇنجۇقتۇرۇلغان بىردىنال مهدهنىيىتى

ــارىپىنى باشــالنغۇچ ئۇيغــۇرلىرى ــۇش ئومۇمالشــتۇرۇپ مائ ــلهن بول  باشــقا بى

 بارغانـدا يىلىغـا-1940. ئىـدى بهرگهن تىكـلهپ ئۈلگه خهلقلهرگه قېرىنداش

 بولـۇش گـۇمران مائـارىپى مهدهنىيىتـى، ئۇيغـۇر سـوۋېت ياشـنىغان گۈللهپ

 مهدهنىيىتىمـۇ ئۇيغـۇر تهرىپىـدىكى بۇ چېگرىنىڭ بولۇپ، كهلگهن ھالىتىگه

ــال ــۇم ئوخشاش ــكهنجىگه زۇل ــدانغا يىللىرىــدا-1937-1933قېلىــپ  ئىس  مهي

ــگهن  ئاقــارتىش مهدهنىــي ئۇيغــۇر يــۈزلهنگهن قــاراپ گۈللىنىشــكه ۋه كهل

ــى ــڭ ۋه ھهرىكىت ــدارلىرى ئۇنى ــابلىنىدىغان بايراق ــۈزلىگهن ھېس ــۇر ي  ئۇيغ

ــالىيلىرى، ــرى زىي ــېڭ مىللهتپهرۋهرلى ــهينىڭ ش ــده شىس ــپ تۈرمىلىرى  چىرى

 پهقهت قىســمهت بــۇ ئهلــۋهتته،. تۈگىتىلــدى ئۆلتۈرۈلــۈپ يــاكى تۈگىــدى

 ئاشـۇ ئوخشاشال قاتاردا بىر بىلهن ئۇيغۇرالر بولۇپ، كهلمىگهن ئۇيغۇرالرغىال

 زىيـالىيلىرى، خهنـزۇ يـۈزلىگهن ئىشلىگهن بىلهن سادىقلىق شىسهيگه شېڭ

ــادىرلىرى ــۇنىڭدهك ك ــقا ش ــڭ باش ــار مىللهتلهرنى ــرى ئىلغ ــار پهرزهنتلى  دۇچ

  .كهلدى بېشىغا ئۇيغۇرالرنىڭ زىيان كۆپ ئهڭ يهنىال ئهمما، بولدى،
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 ئۆز تارىخىنى ئۇنتۇش جىنايهتتۇر−بوۋاي ۋهسىيىتى

 بولغانــدىكىن تــارىخچى ســهن« توختىتىــپ، ھېكايىســىنى بــوۋاي

ــېكىن ئوغلــۇم، مــۇمكىن بىلىشــىڭ ۋهقهلهرنــى بــۇ بهلكــى،  ئهســلهپ يهنه ل

 »!خـاالس جىنـايهتتۇر ئۇنتـۇش تـارىخنى مېنىڭچه يوق، زىيىنى قويغاننىڭ

 داۋام ھېكايىســـىنى ئـــۆز يۈگۈرتـــۈپ، كـــۈلكه ئـــازراق چىرايىغـــا ۋه دېـــدى

  :ئهتتۈردى

 كـــــۆپلىگهن باشـــــقا دادىســـــى ئۇنىـــــڭ يىللىـــــرى-1938–1937

 زىيانكهشـــــلىككه قىلىنىـــــپ، تۇتقـــــۇن تۇيۇقســـــىز قېرىنداشـــــلىرىنىڭ

 ئۇالرغىمـۇ ئاقىۋهتنىـڭ بـۇ كـۈنى بىر كېيىن، كۆرگهندىن ئۇچراۋاتقانلىقىنى

 بىـلهن يېتىمچـى نهچـچه 10 باشـقا دهرھـال قىلىپ، پهرهز كېلىدىغانلىقىنى

 زاۋۇتتــا بىــر كېلىــپ، قېچىــپ موســكۋاغا ئولتــۇرۇپ، پويىزغــا ئهندىجانــدىن

ــچى ــۇ ئىش ــڭ. بولۇپت ــى ئۇنى ــپهرۋهر دادىس ــادهم مهرىپهت ــا ئ ــۇنى بولغاچق  ئ

 پۈتتـۈرگهن مهكتهپنـى ئوتتـۇرا بېرىپتۇ، بىرىگه مهكتهپلهرنىڭ موسكۋادىكى

 سهپكه ئالدىنقى ھهمراھلىرى ئۇنىڭ باشقا ۋه دادىسى پارتالپ، ئۇرۇش يىلى

ــپ، ــر ئهۋهتىلى ــدىن بى ــيىن، يىل ــڭ كې ــىنىڭ ئۇالرنى ــۆلگهنلىكى ھهممىس  ئ

 ئـۇ. ئاتالنـدۇرۇلۇپتۇ سـهپكه ئالـدىنقى ئۇمـۇ ھهمـده كهپتۇ خهۋهر توغرىسىدا

 بىرىـده مهيـدانلىرىنىڭ جهڭ ياۋروپـا قىلىپ، جهڭ كېچىپ قان يىل ئىككى

 الگېرلىرىنىـڭ ئهسـىرلىرى ئۇرۇش چۈشۈپ، ئهسىرگه ئارمىيىسىگه گېرمانىيه

 ئارمىيىســى ئامېرىكــا يىلــى-1945. زۈپتــۇۈئۆتك كــۈنلهرنى ئېغىــر بىرىــده

. ئىـكهن ئېرىشـكهن ئهركىـنلىككه ئـۇ قىلىنغانـدا، ئازاد الگېر بۇ تهرىپىدىن

 جـۈرئهت قايتىشـقا ئىتتىپاقىغـا سـوۋېت ئـۇ كېيىن، ئاخىرالشقاندىن ئۇرۇش

 تهرىپىــدىن ســتالىن ،قايتســا ئىتتىپاقىغــا ســوۋېت ئــۇ چــۈنكى. قىاللمىغــان

 مـۇمكىن تاشلىنىشـى ئېتىپ بىلهن جىنايهتلهر دېگهندهك »خائىنى ۋهتهن«

 تۇغۇلغــان ئــۆزى كېــيىن، تۇرغانــدىن گېرمانىيىــده مهھهل بىــر ئــۇ،. ئىــدى

 ئــۇ كهلــگهن، قايتىــپ ۋهتهنــگه ئــارقىلىق، ھىندىســتان ئهســلهپ، يــۇرتىنى

 تاپقــان ئىــزدهپ مهھهللىســىنى ئــۆز بــويىچه ئــادرېس ئاڭلىغــان دادىســىدىن
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 ئـالال ئانىسـى .كـۆرهلمىگهن ئانىسـىنى قالغان يۇرتىدا ئۇ ئهپسۇسكى .ئىكهن

 خهلقـى ناتىۋان قېلىپ، يۇرتىدا ئانا ئۆز ئۇ. ئىكهن ئۆتكهن ئالهمدىن بۇرۇن

 ئارقىسىغا ئۇنىڭ يۈرگهنده، نىيىتىده قىلىش ئىشالرنى ياخشى بىرهر ئۈچۈن

ــايالقچىالر چۈشــكهن ــامالرنى خىــل ھهر ئۈســتىدىن ئۇنىــڭ پ ــۇپ، بهتن  توق

 ئاســتىغا تهقىــب ئــۇ نهتىجىــده .ئۇرۇنغــان قىلىشــقا زىيانكهشــلىك ئۇنىڭغــا

 ھايـــات ئۆتكـــۈزگهن  بېشـــىدىن ئـــۇ بىـــلهن شـــۇنىڭ. ئىـــكهن ئېلىنغـــان

ــاپىرلىرىدىن ــان مۇس ــرى توپلىغ ــويىچه تهجرىبىلى ــڭ ب ــى ۋهتهننى  ۋهزىيىتىن

 مىڭبىـر ھهمـده كهلـگهن قارارىغا ئېتىش تهرك ۋهتهننى ئانا قىلىپ، تهھلىل

 مۇسـاپىرالرغا ھۆكۈمىتىنىـڭ ئامېرىكـا ۋه كهتـكهن چىقىـپ چهتـئهلگه جاپادا

 ئولتۇراقلىشىپ كېلىپ، ئامېرىكىغا ئاساسهن سىياسىتىگه بولۇش پاناھ باش

 ھايـاتى مۇسـاپىرلىق ۋه ۋهتهنسـىزلىك ئـۇنى بىـلهن شـۇنىڭ ئىـكهن قالغان

  .ئىكهن قالغان بولۇپ مىراس ئۇنىڭغا دادىسىدىن

 مېنىڭ بۇ−قاراپ تىكىلىپ ماڭا بوۋاي دېدى،− ئوغلۇم بىلهمسهن−

 .كۆرۈشۈم ئۇيغۇرنى قايتا كېيىن يىلدىن 50 تهخمىنهن

 لـېكىن. ئـۆتتى ياخشـى تۇرمۇشـۇم كېـيىن كهلگهندىن ئامېرىكىغا مهن

 ئۆز بولسىمۇ ئۇ. ئازاباليتتى مېنى ھهرقاچان بىلهن كهملىكى ماڭا نهرسه بىرال

 سىزلهشــتىن تىلىمــدا ئانــا ئــۆز! ياشــاش اھــتهن خهلقىمــدىن قېرىنــداش-قــان

 قهشـقهرگه تېپىـپ پـۇل دائىـم ماڭـا دادام ۋاقتىمـدا كىچىـك! قېلىش مهھرۇم

 بـۇ دادامنىـڭ ئهپسۇس،. دهيتتى بولىدىغانلىقىنى جهم بىلهن ئانام قايتىپ،

 كىچىـك. كۆرهلمىـدىم ئۆمـۈر بىـر ئانـامنى مهنمۇ. ئاشمىدى ئهمهلگه ئارزۇسى

 دانه ئىككـى بىـر ئـايرىم ماڭـا ۋاقتىـدا ياققان نان تونۇرغا ئانامنىڭ ۋاقتىمدا

ــا ــپ سامس ــۈزگهن يېقى ــىدىكى ،يېگ ــى پېشانىس ــۈرتۈپ، تهرلىرىن ــق س  ئىللى

 ھالىتى ئهركىلهتكهن نوقۇپ يېنىك بۇرنۇمنى سۆيۈپ، ماڭلىيىمنى كۈلگهن،

 چۈشـتهك بىـر غـۇۋا ماڭـا كـۈنلهر بـۇ. كهتمهيـدۇ ھېچقاچـان ئالدىمدىن كۆز

 سـۈيى ئۆسـتهڭنىڭ. تـۇراتتى ئېقىـپ ئۆسـتهڭ ئالدىـدا ئىشـىكىمىز. بىلىنىدۇ

 نـانلىرىمىزنى زاغـرا. ئوينـايتتۇق چۆمۈلـۈپ كۈنى ھهر بىز .ئاقاتتى الي دائىم
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 سـۈزۈپ كېـيىن كهلگهنـدىن ئالـدىمىزغا ئېقىپ تاشالپ، بېشىغا ئۆستهڭنىڭ

 ئىچىڭـگه قىلمـا ئۇنـداق« دائىـم ئانام ئىچسهك سۇ يېتىۋېلىپ دۈم. يهيتتۇق

 بويلىرىـدا يـول مهھهللىمىزدىكـى. قورقۇتـاتتى دهپ »كېتىدۇ كىرىپ قۇرۇت

 نان غايهيدىغان كۈنلهرده بهزى. كېتهتتى تۆكۈلۈپ پىشىپ، جىگدىلىرى نان

 سـىرتقا ئـايالپ، باشـقا ئىشىدىن ئېتىز دادام. يهيتتۇق جىگدىلهرنى شۇ يوق

 داداڭ سورىسـام ئانامدىن. كېلهتتى قايتىپ ھارغىن ئىشلهپ، كېتىپ چىقىپ

 بهك ئـېلىش كۈن يۇرتىمىزدا كېيىن. دهيتتى قالىمىز ئاچ بىز بارمىسا ھاشارغا

 مېنـــى ،مهسلىھهتلىشـــىپ بىـــلهن ئانـــام دادام كېـــيىن بولغانـــدىن قىـــيىن

 .كېلىپتــۇ قارارىغــا كــېلىش تېپىــپ پــۇل بېرىــپ، ئېلىــپ بىــرگه ئهنــدىجانغا

 .ئىدۇق قالغان كېلىپ يهرگه ئۇ بىز ئېيىدا ياز بىر بىلهن شۇنىڭ

ـــۆز شـــۇ− ـــا ئ ـــۈڭىز يۇرتىمىزغ ـــارمۇ كهتك  مهن ســـورىدىم دهپ−؟ب

 .بوۋايدىن

 كهســكىن بــوۋاي دېــدى−! ئوغلــۇم؟ بولمىســۇن كهتكــۈم نېمىشــقا−

 مېنىڭـدىن ئـۆي بـۇ. بار كهتكۈم بهك يۇرتقا تۇغۇلغان ئۆزۈم شۇ−تهلهپپۇزدا

 كۆمۈلـۈش، تۇپرىقىغـا يهرنىـڭ شۇ مېنىڭ! ئهمهس كهتكهن نېرى ھېچقاچان

 ئويـۇم دهيـدىغان يۈرسـه بىرگه بىلهن ئانام كۆرسه، ئانامنى بولسىمۇ روھۇم

 قىلغـان نىـيهت كېلىشـنى بېرىـپ يۇرتۇمغـا ئانا ۋاقىتالردا كېيىنكى مهن. بار

ــاممۇ، ــېكىن بولس ــۇ ل ــېچ يهرده ئ ــر ھ ــڭ بى ــار تۇغقانلىرىمنى ــۇقىنى ب  يوقل

 تۇغقـانلىرىممۇ بهلكـى. بولـدى بىئـارام كۆڭلۈم ئويالپ، بىلمهيدىغانلىقىمنى

 تـايىنى ماغـدۇرنىڭ پۇتتـا. قالـدىم كىرىـپ 80 دېگۈچه پهش-ھهش !باردۇ؟

 ھهرقاچـان يـۈرىكىم. قالـدىم بولـۇپ كېسهلچان ئۆزۈم ئۈستىگه ئۇنىڭ يوق،

 .ئۆرتىنىدۇ بىلهن تۇيغۇسى تهنھالىق مۇساپىرلىق، ئېچىنىش،

 ۋهتهنــگه ھــېلىھهم كېچىكمهيســىز، ھــازىرمۇ بــوۋا، يــوق ھېچقىســى−

 تېپىشـىپ تۇغقـانلىرىڭىزنى يـۇرتىڭىزدىن سـىزنىڭ مهن. بولىدۇ بارسىڭىزمۇ

 كۆرسـه سىزنى ئۇالر! باردۇ؟ قېرىنداشلىرىڭىز قان كۆپلىگهن بهلكى بېرهي،

 .ياساپ كۆڭلىنى بوۋاينىڭ مهن دېدىم−تهبىئىي بولۇشى خوش ناھايىتى
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 بولسـا جازالىشـى مېنـى ئالالنىـڭ بۇمـۇ مېـنىڭچه ئوغلـۇم، رهھمهت−

 ئـۆز مهنـدهك بولۇپمـۇ، چىققـان كوچىسـىغا مۇساپىرچىلىق مۇنداق !.كېرهك؟

 قېنـى كىنـدىك ئـۆز قېرىنداشـلىرىنى،-قـان تۇغقـان ئـۇرۇق ئـۆز ئانىسىنى،

 ئۇيغۇرالر ئۆتكهن كۆرهلمهي ئۇنى تاشالپ، تۇپرىقىنى مۇقهددهس تۆكۈلگهن

 .ئىشىنىمهن بۇنىڭغا مهن  !؟ كېرهك بولسا كۆپ ناھايىتى

 تهئهججـۈپ مهن دېـدىم−بـوۋا دهيسـىز جازاسـى ئالالنىـڭ نېمىگه−

ــلهن ــېمه ســىز− بى ــاھ ن ــدىڭىز؟ گۇن ــاپىرلىققا قىل ــۆزىڭىز مۇس ــهۋهبكار ئ  س

 !ئهمهسته؟

 ئانــا− رهۋىشــته كهســكىن بــوۋاي دېــدى−!ســهۋهبكار ئــۆزۈم مهن−

 مهنپهئىتىـدىن ئۆزۈمنىـڭ قهرزىنـى ئۇنىـڭ قىلمـاي، ئادا قهرزىنى ۋهتهننىڭ

ـــــېمه ۋهتهننىـــــڭ قويغـــــانلىقىم، تـــــۆۋهن ـــــي ئىكهنلىكىنـــــى ن  ھهقىقى

 ھـۆرمىتىنى ئۇنىـڭ قىلمـاي، پىـدا جـان ئۈچـۈن ئۇنىڭ چۈشهنمىگهنلىكىم،

 كېلهچىكــى ۋه تهقــدىرى ئۇنىــڭ قويغــانلىقىم، يــول قىلىشــقا ئاســتى ئايــاق

 باشـقىالرنىڭ قـانلىرىمنى ئىسسـىق قىسقىسى قاتۇرمىغانلىقىم، باش ئۈستىده

 ۋهتىنىمـدىكى ئانا تۆكۈلگهن قېنىم كىندىك ئۆز تۆكۈپ، ئۈچۈن تۇپراقلىرى

ــا ــى-يىغ ــانلىقىم زارالرن ــا ئۈچــۈن، ئاڭلىمىغ ــۇنداق مان ــىزلىكنى مۇش  ۋهتهنس

 كوچىسىغا بىچارىلىك مۇشۇنداق جازاالپ، مېنى ئالال ئۈچۈن تاللىۋالغانلىقىم

 ھهقىقىـي ئـۆزىنى بهلكـى بهزىـده، قـالىمهن ئويالپ دهپ تاشلىۋهتكهنمىكىن

 تۇتقـان قولىـدا ئـۆز ئـاچقۇچىنى ئۆيىنىـڭ ئـۆز ھېسـابالپ، ئـازاد ۋه ئهركىن

 بارلىق ئهمهس، مېنىڭال بهلكى بۇ! كېرهك؟ بولمىسا ناتىۋان مهندهك ئادهملهر

 ؟ھېسسىياتىدۇ ئورتاق مىللهتداشلىرىمنىڭ

 مهنتىقلىـق مهلۇم سۆزلىرىنىڭ ئېيتىۋاتقان بىلهن زهرده بوۋاينىڭ مهن

ــگه ئاساســقا ــدىم جهزم ئىكهنلىكىنــى ئى ــدىم−شــۇنداق،− :ۋه قىل  مهن دې

 دهپ بىـز سۆزلىمهي دهپ مهن سىز ئۇنداقتا−تهستىقالپ، سۆزىنى بوۋاينىڭ

 ئـادهملهر كـۆپلىگهن باشـقا ۋه مهن قاتارىـدا ئېيتقانالر سىز چۈنكى. سۆزلهڭ

 جـار مۇشـتالپ، مهيـدىمىزگه دهپ ئۇيغـۇر مهن ئـۆزىمىزنى ھهممىمىز بىز. بار
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. قىلمىــدۇق ئــادا قهرزىمىزنــى ئالدىـدىكى ۋهتهن تېخــى بىــلهن، سـالغىنىمىز

 ياكى ئىچىده ۋهتهن مهيلى ھهممىمىز، .ئاقلىمىدۇق نامىمىزنى دېگهن ئۇيغۇر

 ئالدىـدا تـۇپراقلىرىمىز تۆكـۈلگهن قېنىمىـز كىندىك بواليلى سىرتىدا ۋهتهن

 !گۇناھكارالرمىز

 دهپ ئۇيغۇر مهن! قهرزدارالرمىز تۆلىمىگهن قهرزىنى تۇپراقلىرىمىزنىڭ

 بولۇشــىغىچه ھــاراقنى يــاكى قــويغىنىمىز، يىرتىــپ قېــتىم بىــرهر يــاقىمىزنى

 بىزنىڭ قويۇشلىرىمىز يىغالپ ھېسسىياتلىنىپ ۋه قايناپ ئۆزىمىزچه ئىچىپ،

 نـامى ئۇنىـڭ پهقهت مىلـلهت بىر. بهرمهيدۇ دېرهك ئىكهنلىكىمىزدىن ئۇيغۇر

 سـهلتهنىتىنى ئۇنىڭ يهنى كىملىكى سىياسىي ئهمهلىي بهلكى ئهمهس بىلهنال

 بىلهنـال تۇتمىغـانلىقى-تۇتقـان قولىـدا ئـۆز ئهڭگۈشـتىرىنى تهقدىر تىكلهپ،

ــۆزىنى ــدۇ ئ ــڭ. گهۋدىلهندۈرهلهي ــاللىقلىرىمىز بىزنى ــۇنىڭدهك رېئ ــال ش  رېئ

ــۇدىيىتىمىزگه ــهۋهب مهۋج ــان س ــۆزىمىزدىكى بولۇۋاتق ــىزلىكلهرنى ئ  يېتهرس

 تهڭ ئۆزگهرتىشــكه ئــۇنى يېتىــپ، تونــۇپ تهڭ ھهممىمىــز ئــۇنى ئويلىغانـدا،

 قىلىشــىغا قىممىتىمىزنــى قهدىــر بىزنىــڭ باشــقىالرنىڭ بىــز ،ئاتالنغانــدا

 شـهك ئهسـال مېھرىبانلىققـا بـۇ. مېھرىبان ھهممىدىن ئالال ئهلۋهتته. ئهرزىيمىز

ــۈرمهيمهن ــز. كهلت ــاجىزمىزكى شــۇنچىلىك بى ــى ،ئ ــده مهيل ــالهتكه ئىلىم  كام

 ئهمهلـدارلىرىمىز باغلىغـان ئۈمىـد خهلـق يـاكى ۋه بولسۇن ئالىمىمىز توشقان

 ئـالىي يـاش ھېسـابلىنىدىغان جهڭگىـۋار ۋه يـۈرهك ئـوت ئهڭ يـاكى بولسۇن

ــتهپ ــۇچىلىرىمىز مهك ــاكى بولســۇن ئوقۇغ ــزده بولســۇن باشــقىالر ي  ھهممىمى

 بولغـان مهۋجـۇت مىللهتـلهرده ئىلغـار ئـازاد، ۋه ئهركىن زاماندىكى ھازىرقى

ــــوق خۇسۇســــىيهتلهر ــــاكى ي ــــۋهتته. تاكامۇلالشــــمىغان ي ــــق ئهل  چىرايلى

ـــيىم ســـۆزلىيهلىگىنىمىز، ـــاكى كىيىشـــلىرىمىز كى ـــدىيىپ ســـورۇنالردا ي  گى

ـــلىرىمىز ـــىل ،ئولتۇرۇش ـــىنىالرنى ئېس ـــدهپ، ماش ـــىل ھهي ـــۆيلهرده ئېس  ئ

 تهلىپـى ئىنسـانلىق ئهركىن خهجلىيهلىشىمىز قهغهزدهك پۇلالرنى ياشىشىمىز،

 ھـۆر باشـقىچه، تامـامهن تهلىپـى ئىنسـانلىق ھۆر. كىرمهيدۇ كاتېگورىيىسىگه

 »؟كىـم سـهن« بولسـىمۇ ئـۇ بـار، ئـۆلچىمى بىرال ئاددىي ئهڭ ئىنسانلىقنىڭ
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 ھوقۇقۇڭنىـڭ كىملىـك سىياسـىي مىللىـي تۇرۇپ، قىينالماي سوئالغا دېگهن

 !خاالس ئېيتاالش ئىكهنلىكىنى قولۇڭدا ئۆز

 تۇتىيــا ئاشــۇ ئۆزىمىزنىــڭ ھهتتــا بىچــارىمىزكى، شــۇنچىلىك بىــز

 يـاد قهھرىمـانلىرىمىزنى ،مهرتلىرىمىزنى بهرگهن جان ئۈچۈن تۇپراقلىرىمىز

 ئـۇالر كهلسـه ۋاقتـى. قويالمـايمىز گـۈل قهبرىلىـرىگه ئۇالرنىڭ ئېتهلمهيمىز،

 ئاتا ئالال. تهييارمىز قاچان ھهر كېتىشكه ئۇنتۇپ ئۇالرنى. كۈلىمىز ئۈستىدىن

 مـــۇقهددهس ئـــۆز ســـېلىپ، ئىشـــقا جىســـمىمىزنى ۋه ئهقلىمىزنـــى قىلغـــان

 تېپىشـقا ئىـزدهپ ئىزلىرىنى شانلىق ۋه قانلىق ئۇنىڭ قېزىشقا، تارىخىمىزنى

 مهشـھۇر ئهدهبىياتىنىـڭ ئۇيغـۇر زامان ھازىرقى بولمىغاندا ھېچ. ئۇرۇنمايمىز

 ۋه ئــالىم بولغــان ســازاۋهر ھــۆرمهتكه ئــالىي تهرىپىــدىن خهلقىمىــز ۋهكىلــى،

 ئــاخىرقى قىلغــان بىــزلهرگه ئۆتكۈرنىــڭ ئابــدۇرېيىم يــازغۇچى مۇتهپهككــۇر

 ئانىسـىنىڭ-ئاتـا ئـۆز مىلـلهت بىلمىـگهن تـارىخىنى ئـۆز« بولغان ۋهسىيىتى

 ئېســىمىزده تهربىيىســىنى دېــگهن »ئوخشــاش بالىغــا بىلمىــگهن كىملىكىنــى

 بىـزلهر تـارىخىمىزدىكى شۇ دېگهندهك ئۆتكۈر ئابدۇرېيىم مهرھۇم! تۇتتۇقمۇ؟

ــى ئۈچــۈن ــۇق يهن ــڭ ئۇيغۇرل ــي نامىنى ــىنى ھهقىقى ــلهش مهنىس ــدا تىك  يولى

 قهبرىسـىز داالالردا قىزارغـان يۇلغۇن قىلىپ، قۇربان جانلىرىنى قىممهتلىك

 گېلىــدىن رهقىبلىرىنىــڭ خهلقىمىــز ئوغالنلىرىمىزنىــڭ مهرد نــى-نــى قالغــان

 سـۆزلىنىدىغان رىۋايهتلىرىـده ئۇيغۇر زېمىن بۇ كىم؟ سهن« تۇرۇپ، بوغۇپ

 ئۇسسـۇزلۇقىنى قىيىـپ، جانالرنى بىگۇناھ ›يالماۋۇزالرنىڭ باشلىق يهتته‹

 ئــاق ئهممــا نــاتىۋان بىــر بــۇ! ئهمهس ئارامگــاھى ھۇزۇرلىنىــدىغان قانــدۇرۇپ

ـــۈل، ـــېچكىمگه كۆڭ ـــى ھ ـــوق، زىيىن ـــتلۇقنى، ي ـــانپهرۋهرلىكنى دوس  ئىنس

 ئازغىنا بىز بىلىمىزمۇ؟ خىتابلىرىنى دېگهن »!ئۆيى ئادهملهرنىڭ سۆيىدىغان

ــدۇرېيىم ،چىقىرىــپ ۋاقىــت ــان ئۆتكــۈر ئاب  ھــېچ كارۋانالرنىــڭ ئاشــۇ ئېيتق

 ئىـزدهپ دهپ چهۋرىسـى يـاكى نهۋرىسى شۇالرنىڭ بىز ئىزلىرىنى كۆمۈلمهس

 قاغــانىمىز، بــويال كــۈل ،ڭرىقــۇتلىرىمىزهت بــاتۇر بىزنىــڭ قېنــى بــاقتۇقمۇ؟

 جېنىــدىنمۇ ئــۆز ئىپپىتىنــى پــاك بىزنىــڭ قېنــى ســادىرلىرىمىز؟ ۋه كۈرشــاد
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 ئهيىبلىمهكچـى ھېچكىمنى مهن ئهلۋهتته، روھى؟ نازۇگۇم كۆرىدىغان ئارتۇق

 تهپهككـۇرالرنى بـۇ ئۈچۈن سۆيگهنلىكىم ئهڭ مىللىتىمنى بهلكى ئهمهسمهن،

 دهۋاتىــمهن، قىسىلمىســۇن روھلىــرى ئهجــداد ئــۆتكهن ھــۆر قىلىــۋاتىمهن،

 تهڭ كېلهچهكنـى پـارالق چىقىـپ، غالىـپ تهڭ ئۈسـتىدىن رېئاللىق ئاچچىق

 كــۈلكىمىز، بولســۇن، ئوخشــاش يــۈرىكىمىز ھهممىمىزنىــڭ قۇچــاقاليلى،

ــز ــردهك يىغىلىرىمى ــۇن، بى ــۇ ئهنه بولس ــدىال ش ــز چاغ ــي بى ــز« ھهقىقى » بى

 .قوشۇلىمهن سۆزلىرىڭىزگه سىزنىڭ مهن شۇڭا بوۋا. دهۋاتىمهن بوالاليمىز

 شـۇنداق، ھهقىقهتهن−لىڭشىتىپ، بېشىنى بوۋاي دېدى−توغرا،−

 يىغـالپ شۇنداق داداممۇ. ياشىدىم يىغالپ تۇغۇلۇپ، يىغالپ دۇنياغا بۇ مهن

 يىغـالپ تۇغۇلـۇپ، يىغـالپ بوۋاممـۇ ئاڭلىسـام. ياشـىدى يىغالپ ۋه تۇغۇلدى

 ھاياتىنىـڭ ئۇيغـۇر ھـال بـۇ قىسقىسـى. ئۆلـۈپتىكهن يىغـالپ ۋه ياشاپتىكهن

ــهن ــر خاراكتېرلىــك روش ــى بى ــۇپ ئىپادىس ــى بول ــا يېڭ ــراس ئهۋالدالرغ  مى

 باتۇر ئاشۇ بىزلهرگه. خالىمايمهن مىراسالرنى بۇنداق مهن. قىلىدۇ قالغاندهك

 بهكمــۇ بولســا قالغــان مىــراس خــاراكتېرى ســۇتۇقنىڭ ســۇلتان تهڭرىقــۇت،

 يهنىــال قــانلىرىمىزدا بىزنىــڭ روھ بــۇ ئىشــىنىمهنكى ئهممــا. بــوالتتى ياخشــى

ـــۇت ـــېكىن .مهۋج ـــۈنكى مهن ،ل ـــدىكى بۈگ ـــڭ كۈن ـــىگه ئۇيغۇرنى  كۈلكىس

 مهنبهســى كۈلكىســىنىڭ ھــالهتتىكى ھهرقانــداق ئۇيغۇرنىــڭ .ئىشــهنمهيمهن

 باشـقىالردىن كـۈلكه ئۇنـداق بولغاچقـا كهلـگهن نىـداالردىن ئـازابلىق يهنىال

 يوقســۇزلۇق ئۆســمۈرلۈكىم! كــۈلكىلهردۇر ســۈنئىي! ئىــگه پهرقلىققــا مــۇتلهق

 ئـازادلىقى خهلقلهرنىـڭ باشقا ياشلىقىم. ئۆتتى ئىچىده سهرگهردانلىق بىلهن

 الردا الگېـر ۋه زىنـدان بهدىلىـگه ئۇنىـڭ مهيدانلىرىـدا جهڭ بولغـان ئۈچۈن

 قــان ئۈچــۈن باشــقىالر مهن. تۆكتــۈم قــانلىرىمنى ئۈچــۈن باشــقىالر. ئــۆتتى

 باشـقىالر قېنىنـى خهلقىمنىـڭ مېنىـڭ ۋهتىنىمده مېنىڭ ۋاقتىمدا تۆكۈۋاتقان

 باشـقىالر شۇنداق ئهنه داداممۇ. باغالۋاتاتتى زهنجىرىگه قۇللۇق ئۇنى تۆكۈپ

 ئۈچـۈن ئېلـى سـوۋېت شـۇ ئۇيغـۇرالر نۇرغۇنلىغـان باشـقا ۋه ئۆلـدى ئۈچۈن

 ئۇيغـۇر سـتالىن تهبىئهتلىـك ھـايۋان ئۈچـۈن قىلغىنىمىز تهقدىم جېنىمىزنى
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 .ئىدى ئىتتىرىۋهتكهن ھاڭلىرىغا مهھكۇملۇق خهلقىنى

 ئىتتىپـاقى سوۋېت ئۇرۇشىدا گېرمان-سوۋېت ئاشۇ ئوغلۇم بىلهمسهن؟

ـــى ـــۇرالردىن دىكـــى تېررىتورىيىس ـــا 200 ئۇيغ ـــېقىن مىڭغ  جهڭ ئـــادهم ي

 بۇالرنىـڭ. ئهۋهتىلـدى ئهمگهكـلهرگه ئېغىر سهپلهردىكى ئارقا مهيدانلىرىغا،

 قارشــى فاشــىزمغا مهيدانلىرىــدا جهڭ ياۋروپــا ۋه رۇســىيه دېگــۈدهك يېرىمــى

ـــدى جهڭـــلهرده ـــۆز تېخـــى ئوتتۇرىســـىدىكى ئاســـىيانىڭ ئۇيغـــۇرالر. ئۆل  ئ

 ياۋروپــا بىــلهن بولۇشــى مىلــلهت ئهركســىز ئااللمىغــان قولغــا ئهركىنلىكىنــى

 ھهسســه زور ئۈچــۈن بولۇشــى ئــازاد كىشــهنلىرىدىن فاشــىزمنىڭ خهلقىنىــڭ

 ســوۋېت جهڭچىلىــرى ئۇيغــۇر نۇرغــۇن ھهتتــا. تۆلىــدى بهدهل ھهم قوشــتى

ــده ئارمىيىســى ــاپونالردىن شــىمالىنى شــهرقىي جۇڭگونىــڭ تهركىبى ــازاد ي  ئ

 جـايالردا ئاشـۇ قهبرىلىـرى نامسـىز ئۇالرنىـڭ قاتنىشىپ، جهڭلىرىگه قىلىش

. بىلمهيـمهن تاڭ بارمۇ ئادهم بىرهر قويىدىغان ئهسلهپ ئۇالرنى ئهمما. قالدى

 بېرىلىـپ، ئېلىـپ كۈرهشـلىرىنى ھۆرلـۈك ۋهتىنىدىمۇ ئۇيغۇر چاغدا شۇ ئهنه

 كهلـــگهن مهيـــدانغا بىـــلهن ئۇرۇشـــى دۇنيـــا ئىككىنچـــى خهلقـــى ئۇيغـــۇر

 ھوقـۇقىنى بهلگىـلهش ئۆزلىرى تهقدىرىنى ئۆز قۇتۇلۇپ، مۇستهملىكىلهردىن

 فاشـىزمنىڭ ۋه مۇستهملىكه باشقا پايدىلىنىپ، دولقۇنىدىن كهلتۈرۈش قولغا

 ئـارزۇ بولۇشـىنى ئـازاد بـاراۋهر تهڭ بىـلهن خهلقلهر قالغان ئاستىدا تهسىرى

 باشـقىالرنىڭ سـۈپىتىده سوغىسـى سـتالىننىڭ ئاشـۇ بىـراق، .ئىـدى قىلغان

 قۇزغـۇنالر-قاغـا باغلىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئهمما، سايرىدى بۇل-بۇل باغلىرىدا

  .غاقىلدىدى

 سىياسـىي ئۇيغـۇر پاجىئهلىك سۇلىرى دهرياسىنىڭ ماناس كىچىككىنه

 قۇرۇپ سۈيى دهريانىڭ بۇ. ئايالندى بوياققا خهتلىك قارا يازغان تهقدىرىنى

 دهرياسـى مانـاس ئهممـا، ئۆچۈرۈلسىمۇ جۇغراپىيىسىدىن ئۇيغۇر ۋه كهتسىمۇ

 ئۇيغـۇر كېتىـپ، سـىڭىپ چوڭقـۇر قاتلىمىغا روھىيهت ئۇيغۇر نام بۇ دېگهن

 ئايالنـدى جـۇغراپىيىگه روھىـي بولىـدىغان مهۋجـۇت بىـرگه بىـلهن مىللىتى

 تـوپ بىـر خـۇددى كهلسـه بويىغـا دهرياسـى ماناس ھازىر ئاڭلىسام، .خاالس
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ــڭ ــك ئادهملهرنى ــلىق ۋه غهزهپلى ــان ئېچىنىش ــاۋازى توۋلىغ ــدهك ئ  ئاڭالنغان

 يـېقىن مىڭغـا ئاشـۇ كۆمـۈلگهن بويىغـا مانـاس ئاشـۇ بۇ بهلكى ،تۇيۇالرمىش

 ۋه غهزهپلىرى ئاچچىق ئۇالرنىڭ بۇ بهلكى ؟رنىداسىدۇ يىگىتلهرنىڭ ئارسالن

 ؟نىدالىرىدۇ مهردلىك بولمىسا ياكى

 يــارقىن ئهڭ خاراكتېرىنىــڭ مىللىــي ئــۆز كۆڭۈللــۈكنى ئــاق ئومــۇمهن

 تارتىـپ زىيـان بىـلهن خـاراكتېرى مهزكۇر ھامان ئۇيغۇرالر قىلغان ئىپادىسى

 ۋه ســهرگهردانلىق ئۇيغــۇرالر نهتىجىســىده خاراكتېرىنىــڭ شــۇ ئهنه .كهلــدى

 بولـۇش ئهزاسـى بىـر مىللهتنىـڭ بـۇ مهنمـۇ. ئېرىشتى مۇكاپاتىغا بىچارىلىك

 خانىۋهيرانلىققــــا ۋه سهرســــانلىق قالغــــان بوۋامــــدىن بىــــلهن ســــۈپىتىم

 جــايالردا چهت ئــاخىرى يــۈرۈپ ســوقۇلۇپ-قېقىلىــپ قىلىــپ، مىراســخورلۇق

 ئهسـىرلهر يـاكى ۋه بولسـۇن مهيـدانلىرى جهڭ مهيلـى. ئۆتكۈزدۈم ھاياتىمنى

 جهھهتتىكى ماددىي ھهم ئهركىن ئامېرىكىدىكى ياكى ۋه بولسۇن الگېرلىرىدا

 مىللهتنـى دېگهن ئۇيغۇر ئۆمۈر بىر مهن ھهممىسىده بولسۇن ھاياتىم باياشات

 دوسـتۇمنىڭ تهنلىـك قـارا بىـر. قىينالدىم بواللماي چۈشهندۈرۈپ باشقىالرغا

 ئۇ .جاراڭاليدۇ تۈۋىده قۇلىقىم ىچهھازىرغ سۆزى ئېيتقان قىلىپ ئاچچىق ماڭا

ــا ــداق« ماڭ ــامى ئۇن ــوق، ن ــمى ي ــتىگه ئىس ــمىگهن خهرى ــى چۈش  مىللىتىڭن

 ئهلـۋهتته. ئىدى دېگهن» بولمىدىمۇ؟ بولۇۋالساڭ مىللهت باشقا ئۆزگهرتىپ،

 قۇللـۇق ئۆزۈڭنىڭمـۇ« ئۇنىڭغـا مهن. ئاڭلىدىم كۆپ خېلى دوقالرنى مۇنداق

 ئهركىـن كېـيىن ئىـدىڭ، ئهركسـىز سـهنمۇ ئهسـلى ؟ئۇنتۇدۇڭمـۇ تارىخىڭنى

 تولۇق ھازىر مهندىن ئۇنىڭ لېكىن، بولدۇميۇ دېمهكچى »ئهمهسمۇ؟ بولدۇڭ

 قىلـدىم سـۈكۈت پهقهت كهلتـۈرۈپ، ئېسـىمگه ئىكهنلىكىنـى ئىنسان ئهركىن

 تۆكــــۈلگهن قېنــــى كىنــــدىك ئايرىلىــــپ، يۇرتلىرىــــدىن ئــــۆز. خــــاالس

 جهلـپ ۋه چىرايلىق قانچه چىرايى ئادهمنىڭ يۈرگهن ئىشقىدا تۇپراقلىرىنىڭ

 ھهقىقىــي چــۈنكى. كۆرۈنىــدۇ ســهت يهنىــال ئــۇ لــېكىن بولســىمۇ، قىالرلىــق

 يارىالنغــان تېگىــدىن قهلبــى ئهســلى بولغاچقــا، نهرســه تهبىئىــي گۈزهللىــك

 بىـلهن ئهڭلىـك-ئۇپـا يـۈزىنى ئايـال كېسـهلچان بهئهينـى چىرايى ئادهمنىڭ
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ــدهكادرپه ــاتىراڭغۇ زلىۋالغان ــارغايغان ھهم ت ــا س ــرهك؟ بولس ــۇڭا كې  مهن ش

 ئهركىـن كىشـهنلهنمهي بار، تولۇقلۇقى روھى ھهقىقىي گۈزهللىكنى ھهقىقىي

  !ئوياليمهن دهپ خاس ئىگىلىرىگىال قهلبلهر تېپىچهكلىيهلهيدىغان
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  جۇڭگو تارىخشۇناسلىقىدا ئۇيغۇرالرنىڭ

 مهسىلىسى ①ئېتنوگېنېزى

  

رۇسچه تور بهتلهردىن ئۇيغـۇر تـارىخى ۋه مهركىزىـي ئاسـىياغا : ئىالۋه

ئۇنىڭـدا دوكتـور نهبىجـان تۇرسـۇننىڭ ، ئائىت ماتېرىيـالالرنى ئىزدىسـىڭىز

رۇس تىلىدا يېزىپ ئېالن قىلغان خېلى كۆپ ئىلمىي ئهمگهكلىـرى بـارلىقىنى 

ئاشـۇ تـور . چۈشۈرۈۋاالاليسـىزڭ بهزىلىرىنـى تـوردىن ھهتتـا ئۇنىـ ،كۆرىسىز

 ۋادايىلى موسـك–1997بۇنىڭدىن  تۇرسۇننىڭنهبىجان  بېكهتلهرنىڭ بىرىگه

قىلـــدۇرغان بىـــر پـــارچه ئىلمىـــي تهتقىقـــات كىتابىنىـــڭ ئاساســـىي  نهشـــر

  .مهزمۇنلىرى قويۇلغان ئىكهن

تــارىخ پهنلىــرى دوكتــورى نهبىجــان ، بــۇ ئۇچۇرالرغــا ئاساســالنغاندا

جۇڭگــو «قىلىنغــان كىتــابى  نهشــريىلــى موســكۋادا –1997 تۇرســۇننىڭ

پهنـلهر  رۇسـىيه »مهسىلىسـى ئېتنـوگېنېزىتارىخشۇناسلىقىدا ئۇيغۇرالرنىـڭ 

تهييارالنغـان  نهشـرگهتهرىپىدىن  ئىنستىتۇتىئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق 

ئهمگهكــكه  ②مونوگرافىيىلىــكبۆلــۈنگهن مهزكــۇر  بابقــابولــۇپ، ئىككــى 

قىرغىزىستان پهنلهر ئاكادېمىيىسـىنىڭ پهخرىـي ئاكـادېمىكى، پروفېسسـور، 

ــهتكهن پهن  ــزمهت كۆرس ــتاندا خى ــورى، قىرغىزىس ــرى دوكت ــهپه پهنلى پهلس

 ىــزغچىڭكىــرىش ســۆز يازغــان،  نارىنبــايېۋئهربــابى، ئۇيغــۇر ئــالىمى ئهزىــز 

تارىخ پهنلىرى پرېزىدېنتى ئاكادېمىك،  مۇئاۋىنئاكادېمىيىسىنىڭ  ئايتماتوف

ۋه رۇســــىيه پهنــــلهر ئاكادېمىيىســــى  راخمانــــالىيېۋ رۇســــتاندوكتــــورى 
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شـهرق تـارىخى تهتقىقـات بۆلۈمىنىـڭ باشـلىقى،  ئىنستىتۇتى شهرقشۇناسلىق

  .باھا يازغان ۋاسىلىيېۋ دمىترىيپروفېسسور ، نهبىجان تۇرسۇننىڭ ئۇستازى

كىـــرىش ســـۆزىده، ئۇيغـــۇر تـــارىخى  نارىنبـــايېۋئاكادېمىـــك ئهزىـــز 

 قىســمىتهتقىقاتىنىــڭ مهركىزىــي ئاســىيا تــارىخى تهتقىقاتىنىــڭ مــۇھىم بىــر 

ـــۇش ســـۈپىتى بىـــلهن كـــۆپلىگهن مهملىـــكهت ئـــالىملىرىنى جهلـــپ  بول

قىلىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تارىخىدىن باشقا ئۇالرنىـڭ ئېتنىـك 

زىرقى زامـان مىللىتـى بولـۇپ مهنبهسى، ئېتنىك تهرهققىياتى شـۇنىڭدهك ھـا

ـــۇھىم  ـــۇ م ـــنىڭ تېخىم ـــتېمىلىق يورۇتۇش ـــانىنى سىس ـــهكىللىنىش جهري ش

ئهھمىيهتكه ئىـگه ئىكهنلىكىنـى تهكىـتلهش بىـلهن بىـرگه بـۇ تهتقىقـاتالردا 

ـــۇھىم ـــڭ م ـــۇر ئهمگهكنى ـــان مهزك ـــان تۇرســـۇننىڭ يازغ ـــالماقنى  نهبىج س

  .ئىگىلهيدىغانلىقىنى كۆرسهتتى

دىققىتىڭالرغــا تهقــدىم قىلىۋاتقــان « ايېۋنارىنبــئاكادېمىــك ئهزىــز 

ياش ئالىم نهبىجان تۇرسۇننىڭ قهلىمىگه مهنسـۇپ بولـۇپ، بـۇ  مونوگرافىيه

ماتېرىيــالالر جۈملىــدىن ئىلگىــرى مهلــۇم  ئائىــتكىتــاب ئۇيغــۇرالر تارىخىغــا 

بولغان ماتېرىيالالرغا نىسبهتهن بىرىنچى قېتىملىـق سىستېمىالشـتۇرۇش ھهم 

مهزكـــۇر ئهمـــگهك خهنـــزۇ . ىش بولـــۇپ ھېســـابلىنىدۇئانـــالىز ئېلىـــپ بېـــر

ــــدىكى  ــــارىخى ھهققى ــــۇر ت ــــۇرا ئهســــىر ئۇيغ تارىخشۇناســــلىرىنىڭ ئوتت

ــۇمكىنچىلىكى  ــش م ــات قىلى ــتۇرما تهتقىق ــتىدىن سېلىش ــلىرى ئۈس ئىزدىنىش

 مونوگرافىيىنىــڭئــۇ، خۇالســه ســۈپىتىده . دهپ يازىــدۇ »يارىتىــپ بېرىــدۇ

ئۇيغۇرالرنىـڭ  مونـوگرافىيهمهزكـۇر «ئىلمىي قىممىتى ھهققىده توختىلىـپ، 

ــوگېنېزىنى ــدىكى  ئېتن ــاپتونوم رايونى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ــڭ ش ۋه ئۇيغۇرالرنى

 »مهسىلىسىنى تهتقىق قىلىشقا قوشۇلغان كۆرۈنهرلىك تـۆھپه ›يهرلىكلىك‹

  .دهپ يهكۈن چىقىرىدۇ

جۇڭگــو تارىخشۇناســلىقىدا ئۇيغۇرالرنىـــڭ «نهبىجــان تۇرســۇننىڭ 

كىــرىش ســۆز،  مونوگرافىيىســىنــاملىق مهزكــۇر  »مهسىلىســى ئېتنــوگېنېزى

ھهم پايدىالنغان ئهسهرلهر كۆرسهتمىسـى  بابخاتىمه ۋه ئىككى ، مۇقهددىمه
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ـــۇپ،  ـــۈزۈلگهن بول ـــدىن ت شـــۇنىڭدهك ئاپتورنىـــڭ قىســـقىچه تهرجىمىھالى

مــۇقهددىمه قىســمىدا ئۇيغــۇر ئېتنىــك مهنبهســى ھهققىــده رۇســىيه ۋه غهرب 

هتقىقــاتلىرى، جۇڭگــودا ئۇيغــۇر تــارىخى ئالىملىرىنىــڭ ئېلىــپ بارغــان ت

ــىنىڭ  ــدۇرۇش ئهنئهنىس ــاتىره قال ــوپالش ۋه خ ــاتالرنى ت ــدىكى مهلۇم ھهققى

شهكىللىنىشـــى ھهققىـــده قىســـقىچه ئۇچـــۇر شـــۇنىڭدهك ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

  .نۇقتىالر ۋه باشقىالر ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ مۇنازىرىلىك ئائىت ئېتنوگېنېزىغا

ــابى  مونوگرافىيىنىــڭ ــرى جۇڭگــو –1949بىرىنچــى ب يىلىــدىن ئىلگى

ـــاتلىرى ـــارىخى تهتقىق ـــۇر ت ـــان ئۇيغ ـــپ بېرىلغ ـــزۇ ، ئېلى ـــۇ، خهن بولۇپم

ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىـك مهنبهسـى ۋه ئۇالرنىـڭ ئۇيغـۇر دىيـارى 

كـۆز قاراشـلىرى ، بىلهن بولغان مۇناسـىۋهتلىرى ھهققىـدىكى ئىزدىنىشـلىرى

ىياســىي ئاساســقا مۇناســىۋهتلىك بىــر قاتــار س تــارىخچىلىقتىكىشــۇنىڭدهك 

ئاپتورنىــڭ قارىشــىچه، جۇڭگــو ئــالىملىرى ئارىســىدا . نــۇقتىالر يورۇتۇلىــدۇ

ـــۇقتىئىنهزهرئىككـــى خىـــل  ـــرى  ن ـــۇپ، ئۇنىـــڭ بى مهۋجـــۇت بولغـــان بول

ــارىم جۇڭغــارىيه ۋادىســىنىڭ ئهڭ قهدىمــى ئاھالىســى ھهم –ئۇيغۇرالرنىــڭ ت

ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش بولسـا، يهنه بىـرى  تهركىبئاساسىي ئېتنىك 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك تارىخىنى ئۇيغۇر دىيارىـدىن ئايرىـپ چۈشـهندۈرۈش، 

ئهسـىردىن كېـيىن بـۇ زېمىنـدا پهيـدا بولغـانلىقىنى –9ئۇيغۇرالرنىڭ پهقهت 

 »خهنزۇالرنىڭ شىنجاڭنىڭ ئهڭ قهدىمىي ئاھالىسـى«كۆرسىتىپ، ئهكسىچه 

ــارهتتۇرئىكهنلىكىنــى ئىسپات ئهممــا، مهزكــۇر مهســىلىلهرده ۋاڭ . الشــتىن ئىب

ۋه باشــقا ئــالىمالر كــۆپ تهتقىقــاتالرنى ئېلىــپ  دىڭســۇ، فۇتــوڭ لــى، رىــۋېي

بارغان بولۇش بىلهن بىـرگه ئـۇالر ئارىسـىدا ئىخـتىالپالر داۋاملىـق مهۋجـۇت 

بــۇغرا بىــلهن خهنــزۇ . ئــاپتور يهنه ئۇيغــۇر تارىخچىســى م. بولــۇپ كهلــگهن

يىلــالردا ئېلىــپ بارغــان ئۇيغــۇر ئېتنىــك –40 دوڭفاڭنىــڭ لــىتارىخچىســى 

مهنبهســـى مهسىلىســـى ھهققىـــدىكى مۇنازىرىســـى، تهيـــۋهن ئالىملىرىنىـــڭ 

تهتقىقاتلىرى ھهم ئۇالر بىلهن چوڭ قۇرۇقلۇق ئالىملىرى ئارىسىدىكى ئىلمىي 

ســـاپا ۋه كـــۆز قـــاراش پهرقـــى قاتـــارلىق مهســـىلىلهر توغرىســـىدىمۇ قهلهم 
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 ئېتنـــوگېنېزىڭگـــو تارىخشۇناســـلىقىدا ئۇيغۇرالرنىـــڭ جۇ«. تهۋرىتىـــدۇ

يىلىدىن –1949ئىككىنچى بابى  مونوگرافىيىنىڭناملىق مهزكۇر  »مهسىلىسى

كېيىنكــى يېڭــى سىياســىي ئاتموســفېرادا مهيــدانغا كهلــگهن ئۇيغــۇر ئېتنىــك 

ــۇ  ــىچه، ب ــڭ قارىش ــۇپ، ئاپتورنى ــالنغان بول ــا بېغىش ــارىخى تهتقىقاتلىرىغ ت

شۇناسلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ مېتـودى بـويىچه ئـايرىم مهزگىلدىكى تارىخ

ئېتنىــك كىملىــك ۋه ئېتنىــك تــارىخى تىكــلهش جۈملىــدىن ئۇيغــۇر ئېتنىــك 

تـــارىخىنى تـــۈرك تارىخىـــدىن، مهركىزىـــي ئاســـىيا تارىخىـــدىن ئايرىـــپ، 

ــۈركىيه  ــقا ت ــازىرقى باش ــارىختىكى ۋه ھ ــاخىرى ت ــتىن ئ ــڭ باش ئۇيغۇرالرنى

، ، ئۆزىگه خاس ھهم ئۆز ئالـدىغا شـهكىللىنىشخهلقلهردىن مۇستهسنا ھالدا

قىلىش مۇساپىسىنى باسـقانلىقىنى كۆرسىتىشـكه شـۇنىڭدهك غهرب  تهرهققىي

ـــاتالردىكى  ـــى تهتقىق ـــارلىق ئهللهردىك ـــۈركىيه قات ـــلىقى ھهم ت تارىخشۇناس

ئهنئهنىــۋى كــۆز قــاراش ھېســابلىنىدىغان تــۈركىي خهلقلهرنىــڭ ئورتــاق 

ئېتنىـك تهرهققىياتقـا ئىـگه بولغـانلىقى ۋه  مهدهنىي مهنبه، ئورتـاق–ئېتنىك

 نـۇقتىئىنهزهرلهرنىئورتاق ئېتنىك سىياسىي گهۋده ئاستىدا ياشىغانلىقىدهك 

  .ئىنكار قىلىشنى مۇھىم ئىدىيىۋى ئاساس قىلغان

ئهسـىرىنىڭ ئىككىنچـى يېرىمىـدا ئۇيغـۇر تـارىخىي –20مهزكۇر بابتا، 

تهتقىقاتىدا زور يۈكسىلىش بولغـانلىقى، ئۇيغـۇر تـارىخى تهتقىقـات قوشـۇنى 

ــالقىلىق ھهم  ــاتالردىكى ھ ــدىكى تهتقىق ــۇ مهزگىل ــانلىقى، ب ــىپ چىقق يېتىش

ۋه ئۇنىـڭ ئۇيغـۇر  ئېتنـوگېنېزىنىنۇقتىنىـڭ ئۇيغـۇر  خاراكتېرلىـكمۇنازىره 

غـان قهدىمىـي باغلىنىشـلىق مهسـىلىلىرىنى ھهل قىلىشـقا دىيارى بىـلهن بول

خهنـزۇ  لىنچىننىـڭ نۈهدقارىتىلغانلىقى، مهزكـۇر مهسـىلىلهرده پروفېسسـور 

قهدىمكـى جۇڭگـو  ئېتنـوگېنېزىنىئالىملىرى ئارىسىدا تۇنجى قېـتىم ئۇيغـۇر 

الرغـا بـاغالش ئـارقىلىق، » گۇيفـاڭ«تارىخىي مهنبهلىرىده قهيت قىلىنغـان 

ئهســىرگه تۇتاشــتۇرغان –18مىالدىــدىن ئىلگىرىكــى  تنــوگېنېزىنىئېئۇيغــۇر 

بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ كۆز قارىشـىنىڭ باشـقا ئـالىمالر تهرىپىـدىن ئېتىـراپ 

ــىتىلىدۇ ــانلىقى كۆرس ــالىملىرى . قىلىنمىغ ــۇر ئ ــىچه، ئۇيغ ــڭ قارىش ئاپتورنى
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يىلىــدىن كېــيىن شــىنجاڭدا پهيــدا –840ئۇيغــۇرالر پهقهت «بىــردهك ھالــدا 

 فېـڭدېگهن كۆز قاراشقا قوشۇلمىغان بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى  »بولغان

قاتـارلىقالرمۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ ئورخـۇن ئۇيغـۇر  بـاۋ گۇ، سۇلو چېن، جياشېڭ

ــىغانلىقىنى  ــدا ياش ــاغ ئهتراپى ــرى ت ــرىال تهڭ ــتىن ئىلگى ــانلىقى يىمىرىلىش خ

 هن كهلــگ  كۆچــۈپ  كېــيىن  ئهســىردىن–9ئۇيغــۇرالر «. ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ

دېگهن  »ئۇيغۇرالر ئۇنىڭدىن ئىلگىرىال بۇ زېمىندا ياشىغان«بىلهن  »خهلق

كۆز قاراش ئىزچىل مۇنازىره تۈسىنى ئالغان بولـۇپ، بـۇ مهسـىله بهلگىلىـك 

ــده  ــتۇرۇلغانلىقىدهرىجى ــۇم  سىياسىيالش ــا مهل ــال گۇرۇپپ ــۈن ھهر ئىككى ئۈچ

يىلىـدىن –840«گهرچه  بـاۋ گـۇ .چىقىـش قىلغـان مۇددىئـادىنخاھىش ۋه 

 فېـڭدهپ قارىسىمۇ، بـۇ پىكىرنـى  »ئىلگىرىال ئۇيغۇرالر شىنجاڭدا ياشىغان

ــېڭ ــېن، جياش ــۇلو چ ــان  س ــۇالر ھېچقاچ ــراق ئ ــىمۇ بى ــقىالر قوللىس ۋه باش

جۇڭغـــارىيه ۋادىســـىنىڭ ئهڭ قهدىمىـــي ئاھالىســـى –ئۇيغۇرالرنىـــڭ تـــارىم

اپـى تهڭرىتـاغ ئهتر–ئىكهنلىكى، ئۇالرنىڭ پهيـدا بولـۇش تارىخىنىـڭ تـارىم

  .بىلهن زىچ باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ

ــا يهنه ت ــۇر بابت ــاس ۋه . مهزك ــيهنچىن نۈهدئالم ــقىالرنىڭ  لى ۋه باش

بىـلهن  سىخىمىالشـتۇرۇلۇشھهققىـدىكى كـۆز قارىشـى  ئېتنـوگېنېزىئۇيغۇر 

بىرگه مهزكۇر كۆز قاراشالر رۇسىيه ئالىملىرى، غهرب ئالىملىرى، يـاپونىيه ۋه 

. بىـلهن قىسـقىچه سېلىشـتۇرۇلىدۇ نـۇقتىئىنهزهرلىرىيه ئالىملىرىنىـڭ تۈركى

ۋه ئۇالرنىـڭ ئۇيغـۇر ئېلىـدىكى  ئېتنـوگېنېزىئاپتورنىڭ قارىشىچه، ئۇيغـۇر 

مهسىلىسـى ئاسـانال ھـازىرقى زامـان دۆلهت ) ئاۋتوختونلۇقى( »يهرلىكلىك«

چۈشهنچىسى بىلهن باغلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن يېقىنقـى يىلالردىـن بۇيـان 

ــدىن « ــۇالر موڭغۇلىيى ــىنجاڭنىڭ ئهســلى ئاھالىســى ئهمهس، ئ ــۇرالر ش ئۇيغ

ئۇالرنىڭ شىنجاڭدا پهيـدا بولغانلىقىغـا ئـاران مىـڭ ، كۆچۈپ كهلگهن خهلق

يدىغان تهشۋىقات تۈسـىنى ئالغـان پىكىـر ئىلمىـي ده »يىل ئهتراپىدا بولدى

ـــاممىۋى ئاخبـــارات ۋاســـىتىلىرى، تـــارىخىي ســـاۋات  ســـاھهدىن ھالقىـــپ ئ

ــــدۇرۇلغانلىقى ئۈچــــۈن، شــــىنجاڭدا  ــــورۇن ئال ماتېرىياللىرىــــدىن كهڭ ئ

520



 

 

ھهققىدەجان تۇرسۇن بنه مهسىلىسى ئېتنوگېنېزىجۇڭگو تارىخشۇناسلىقىدا ئۇيغۇرالرنىڭ   

ياشايدىغان باشقا مىللهت ئاددىي پۇقرالىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىغا 

  .پهيدا بولغان نىسبهتهن خاتا چۈشهنچىلهر

ـــۇر  ـــۇن مهزك ـــان تۇرس ـــور نهبىج ـــىنىدوكت ـــتا  مونوگرافىيىس يېزىش

ئىشلهتكهن ماتېرىيالالر ئاساسلىقى ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئالـدىنقى يېرىمىـدىن 

ــو–90 ــىيه، غهرب، جۇڭگ ــارىلىقتىكى رۇس ــان ئ ــچه بولغ ــۇر، يىلالرغى ، ئۇيغ

ئىلمىـي نهتىجىلىـرى  خاراكتېرلىـكتۈركىيه ئالىملىرىنىـڭ ۋهكىـل ، ياپونىيه

يىلـدىن ئاشـقان  10قىلىنغانلىقىغـا  نهشـربولۇپ، ئهسـهرنىڭ يېزىلغـان ۋه 

نهبىجـان ! ىبىـر پايـدىلىنىش ئهھمىيىتـى بولسـا كېـرهكزبولسىمۇ، لېكىن به

جۇڭگو تارىخشۇناسلىقىدا «تۇرسۇننىڭ بۇ ئهسهردىن باشقا يهنه بىر كىتابى 

 نهشر مونوگرافىيىسىنىڭاملىق ن» ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تارىخى مهسىلىسى

  .قىلىنغانلىقىمۇ مهلۇم

  

  ئىزاھات

ئـادىتى، مـاددىي –ۆرپئـ ۇرمۇشچىقىشى، ت ېلىپك هتنىڭمىلل بىرهر−ئېتنوگېنېز

ــۋى ۋه ــدهھ مهنى ــائىي م هم ــڭئىجتىم ــا هدهنىيهتنى ــىدىنك بارلىقق ــپ ر ېلىش ــالتارتى  ېئ

 .پهن قىلىدىغان هتقىق، تۆزىتىپك هھالىتىگىچ

 .هئىلمى ماقال ېمىدىكىت مهخسۇس−مونوگراف
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جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه هتلهرئاز سانلىق مىلل ئاسىيادىكى–ۋرويا ئوتتۇرا  

 

 

 مىللهتلهرئاز سانلىق  ئاسىيادىكى–ئوتتۇرا ياۋرو

 

 قىرغىزىستاندىكى تۇڭگانالر

يېقىندا قىرغىزىستاننىڭ بىشكهك شهھىرىدىن ئانچه يىـراق بولمىغـان 

يېزىسـىدا يـۈز بهرگهن تۇڭگـانالر بىـلهن  ئىسكىراۋىاليىتىگه قاراشلىق  چۇي

ــاز  ــۇرىيهتتىكى ئ ــۇ جۇمھ ــىلهرنىڭ ب ــۇش كىش ــىدىكى توقۇن ــزالر ئارىس قىرغى

ــا  ــڭ ئهھۋالىغ ــابلىنىدىغان تۇڭگانالرنى ــرى ھېس ــڭ بى ــانلىق مىللهتلهرنى س

ئۇنـداقتا تۇڭگـانالر قىرغىزىسـتانغا قانـداق . نىسبهتهن قىزىقىشىنى قوزغىدى

 . ڭ قويۇلۇشى تهبىئىيكېلىپ قالدى دېگهن سوئالنى

 

 تۇڭگانالرنىڭ قىرغىزىستاندىكى تارقىلىشى

، توقمـاق شـهھهرلىرى ۋه ئـوشتۇڭگانالر قىرغىزىستاننىڭ بىشـكهك، 

يېزىلىرى ھهمده ئىسسـىق  سوقۇلۇق، ئالىكساندىروپكائوبالستىغا تهۋه  چۇي

قاتـارلىق  ئىردىـقشهھىرى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى  قاراقولكۆل ۋىاليىتىنىڭ 

 . زىالرغا تارقالغانيې

قىرغىزىستاندىكى تۇڭگانالر ئاساسهن دېگـۈدهك دېھقـانچىلىق بىـلهن 

ئۇالرنىـڭ . شـۇغۇللىنىپ، تۈرلـۈك زىرائهتلهرنـى ۋه كۆكتـاتالرنى ئۆسـتۈرىدۇ

ـــۆپ قىســـمى  ـــى ك ـــپ، قىرغىزىســـتان  ســـوۋېتالرخېل ـــاقى يىمىرىلى ئىتتىپ

-دىن كېـيىن سـودا، بازار ئىگىلىكى يولغـا قويۇلغانـئېرىشىپ مۇستهقىللىققا
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تىجارهتكه كىرىشكهن بولۇپ، بۇ ئۇالرنىـڭ ئىقتىسـادىي ھاياتىغـا پايـدىلىق 

 . تهسىرلهرنى كۆرسهتكهن

 ئۆزبېكىستانغىمۇتۇڭگانالر قىرغىزىستاندىن باشقا يهنه قازاقىستان ۋه 

تارقالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى قىرغىزىسـتاننى بـازا قىلىـپ 

توپلىشىپ ئولتۇراقالشقانلىقى ئۈچـۈن ئـۆز تىلىنـى ۋه مىللىـي مهدهنىيىتىنـى 

-1979سوۋېت ئىتتىپاقى مهزگىلىده يهنى . بىر قهدهر ياخشى ساقالپ قالغان

دهپ ئـېالن مىـڭ  50يىلى ئۇالرنىـڭ پۈتـۈن سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىكى سـانى 

مىڭ ئهتراپىدا تۇڭگان  70قىلىنغان بولۇپ، قىرغىزىستاندا ھازىر تهخمىنهن 

 . نوپۇسى ياشايدىغانلىقى بىلدۈرۈلمهكته

 

 تۇڭگانالرنىڭ قىسقىچه تارىخى

دهپ  »خــۇيزۇ« تۇڭگــانالر جۇڭگــودا جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تهرىپىــدىن 

ق خهلقــلهر بېكىــتىلگهن بولســىمۇ، ئهممــا يهرلىــك ئۇيغــۇر قاتــارلى رهســمىي

دېـگهن  »دۇنگـان«رۇسىيىده بۇ ئىسـىم . تهرىپىدىن تۇڭگان دهپ ئاتىلىدۇ

ئهسـىرده كـۆرۈلگهن، رۇس تىلىنىـڭ ئـادىتى -19نام بىـلهن تـۇنجى قېـتىم 

دهپ تهلهپپۇز قىلىنىـپ، موسـكۋا  »دۇنگان«بويىچه تۇڭگان دېگهن ئىسىم 

ـــدىن  ـــۈمىتى تهرىپى ـــمىيھۆك ـــپ  رهس ـــامى قىلى ـــلهت ن ـــر مىل ـــايرىم بى ئ

ېكىتىلگهنلىكى ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈنده ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بارلىق خهلقلهر ب

ــۇالرنى  ــان«ئ ــا »دۇنگ ــۆزلىرىنى بولس ــانالر ئ ــا تۇڭگ ــىدۇ، ئهمم  دهپ ئاتىش

 . دهپمۇ ئاتايدىكهن »الۋخۇئىخۇي«

ئالىملىرىنىـڭ ئوتتۇرىغـا  تۇڭگانشۇناسرۇسىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ 

قويۇشىچه، تۇڭگانالر ئوتتۇرا ئاسىيادا جۈملىدىن ھـازىرقى قىرغىزىسـتان ۋه 

-19ئهسـىرنىڭ ئاخىرلىرىـدا پهيـدا بولغـان بولـۇپ، بـۇ -19قازاقىستانالردا 

ئهسىرده ئۇيغۇر دىيارىدا ۋه گهنسۇ، شهنشى ئۆلكىلىرىده كۆتـۈرۈلگهن كهڭ 

-60ئهســىرنىڭ -19. اســىۋهتلىك ئىــكهنكۆلهملىــك قــوزغىالڭالر بىــلهن مۇن
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يىللىرىدا پۈتۈن ئۇيغۇر دىيـارى مهنچىـڭ ھۆكۈمرانلىقىغـا قارشـى قـوزغىالڭ 

مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ قوزغىالڭلىرىغـا تۇڭگـانالرمۇ . ئوتلىرى بىلهن قاپالنـدى

قاتنىشىپ، ئۇيغـۇرالر بىـلهن بىـرلىكته ئـۆز دۈشـمهنلىرىگه قارشـى ئـۇرۇش 

ــ-1867. قىلغــان ئىــدى اقۇپ بهگ مۇســتهقىل قهشــقهرىيه دۆلىتىنــى يىلــى ي

 بهيــئهتقاتــارلىق جــايالردىكى تۇڭگــانالر يــاقۇپبهگكه  ئــۈرۈمچىقۇرغانــدا، 

ئىلىــــدا ئۇيغــــۇرالر بىـــلهن تۇڭگــــانالر بىرلىشــــىپ، مهنچىــــڭ . قىلـــدى

. ھۆكــۈمرانلىقىنى ئاغــدۇرۇپ تاشــالپ، ئىلــى تــارانچى ســۇلتانلىقىنى قــۇردى

هرىيىگه قارشى ھهربىي ھهرىكهت ئېلىپ قهشق زوڭتاڭيىلى زو -1877بىراق، 

ۋه باشقىالر ئۇيغۇر قاتـارلىقالر  ياڭخۇبارغاندا، تۇڭگانالرنىڭ قوماندانى باي 

ــىپ، زو  ــڭبىرلىش ــان  زوڭتاڭنى ــلهن جهڭ قىلغ ــۇنلىرى بى ــاۋۇزچى قوش تاج

يىللىــرى زو -1878-1877دېــمهك . بولــدى مهغلــۇپبولســىمۇ، ئهممــا بىــراق 

باشلىق بىـر قـانچه مىـڭ  ياڭخۇقىلغاندا، باي  قهشقهرىيىنى ئىشغال زوڭتاڭ

ــان  ــۇپ، ئۇچتۇرپ ــىدىن قورق ــۆچ ئېلىش ــڭ ئ ــڭ ھۆكۈمىتىنى ــان مهنچى تۇڭگ

، بىشـكهك ئهتراپىغـا قېچىـپ قـاراقولئارقىلىق ئىسسـىق كـۆل ئهتراپىـدىكى 

مانــا بــۇ تۇڭگانالرنىــڭ قىرغىزىســتاندا يهرلىشــىش . كېلىــپ پاناھالنــدى

 . تارىخىنىڭ باشلىنىشىدۇر

 

 انالرنىڭ يهتته سۇغا كۆچۈشىتۇڭگ

يىلى ئىلىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇسـتهقىل ھـاكىمىيىتى تـارانچى -1871

باشچىلىقىدىكى  كولپوكوۋسكىي. سۇلتانلىقى رۇسىيه تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلدى

ـــىلىقلىرىنى  ـــڭ قارش ـــۇر ۋه تۇڭگانالرنى ـــۇنلىرى ئۇيغ ـــىيه قوش ـــار رۇس چ

ان خهلقنىـڭ ھايـاتى ۋه ئهالخـان سـۇلت. بويسۇندۇرۇپ، ئىلىنـى بېسـىۋالدى

ــال ــاچقۇچىنى -م ــهھىرىنىڭ ئ ــا ش ــۈن غۇلج ــېلىش ئۈچ ــداپ ق ــۈلكىنى قوغ م

يىلغـا يـېقىن رۇسـالرنىڭ  10ئىلـى تهخمىـنهن . تاپشـۇردى كولپوكوۋكسىيغا

قولىدا تۇرغان بولسىمۇ، بىـراق چـار رۇسـىيه بىـلهن مهنچىـڭ ئىمپېرىيىسـى 

ھبهتلىشــىپ، ئىلىنــى جۇڭگوغــا قــايتۇرۇپ بېــرىش مهسىلىســى ھهققىــده سۆ
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مهزكـۇر شـهرتنامىگه . ئىمزاالنـدى »ئىلى شهرتنامىسـى«يىلى -1881ئاخىرى 

ئىلىنىــڭ . بىنــائهن ئىلىنىــڭ بىــر قىســمى ۋه غۇلجــا جۇڭگوغــا بېرىۋېتىلــدى

مهنچىڭ ھۆكۈمىتىگه تاپشۇرۇپ بېرىلگهنلىكىدىن خهۋهر تاپقان ئۇيغۇرالر ۋه 

 . ه كۆچتىتۇڭگانالر ئۆچ ئېلىشتىن قورقۇپ، يهتته سۇ تهۋهسىگ

مىـڭ  تـۆتمىڭ ئهتراپىـدا ئۇيغـۇر ۋه  50ئهنه شۇ قېتىملىق كۆچۈشته 

ئهتراپىدا تۇڭگان يهتته سۇ ۋادىسـىغا ماكانالشـتى، تۇڭگانالرنىـڭ يهنه بىـر 

ــاق،  ــتاننىڭ توقم ــازىرقى قىرغىزىس ــا، ھ ــمى بولس ــاراقولقىس ــوقۇلۇق، ق  س

 . قاتارلىق جايلىرىغا كېلىپ ماكانلىشىپ قالغان

-1963يىلىــدىن -1955تۇڭگانالرنىــڭ ئــاخىرقى قېتىملىــق كۆچۈشــى 

يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى كۆچۈش بولۇپ، بۇ مهزگىلـده ئىلـى ۋىاليىتـى 

ھهم تارباغاتايدىكى بىر قىسىم تۇڭگـانالر ئۇيغـۇر، قـازاق قاتـارلىق خهلقـلهر 

 ئۇالرنىـڭ. بىلهن بىرلىكته سوۋېت ئىتتىپـاقى كۆچـۈپ چىقىـپ ماكانالشـقان

كۆپ قىسمى قازاقىستانغا، ئازراق قىسمى بىشكهك شهھىرى ئهتراپىغا كېلىـپ 

يهرلهشــكهن بولــۇپ، بــۇ قېــتىم كــۆچكهن تۇڭگــانالر ئۇيغــۇرالر بىــلهن زىــچ 

 . ئارىلىشىپ كهتكهن

  

 تۇڭگانالرنىڭ سىياسىي ۋه مهدهنىيهت ئهھۋالى

ــردىن ــۇرا ئاســىيادىكى بى ــانالر ئوتت ــزۇ -تۇڭگ ــر خهن ــل -بى ــبهت تى تى

ىسىدا سۆزلىشىدىغان خهلق، ئۇالر دىنى جهھهتـته ئىسـالم دىنىنىـڭ سىستېم

سۈننىي مهزھىپىگه ئېتىقاد قىلىدۇ ۋه ئۆز تىلى ھهم مهدهنىيىتىنى جۈملىدىن 

 . دىنىي ئېتىقادىنى كۈچلۈك ساقلىغان

ــۇرىيهت  ــقان جۇمھ ــىپ ئولتۇراقالش ــانالر توپلىش ــتان، تۇڭگ قىرغىزىس

رنىـڭ مهدهنىيىتىنـى راۋاجالنـدۇرۇش بولغاچقا، موسـكۋا ھۆكـۈمىتى تۇڭگانال

شـــۇ . ئىشـــلىرىنى ئهينـــى ۋاقىتتـــا قىرغىزىســـتانغا ئورۇنالشـــتۇرغان ئىـــدى

 تۇڭگانشۇناسـلىقسهۋهبتىن قىرغىزىسـتان پهنـلهر ئاكادېمىيىسـى قارمىقىـدا 
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رادىئـو ۋه مهتبۇئـات ئـورۇنلىرى تهسـىس  تۇڭگـانچهمهركىزى قۇرۇلغان ھهم 

ــدى ــورۇنالر يهنىــال مهۋجــۇت ھــازىر قىرغىزىســتا. قىلىنغــان ئى ندا مهزكــۇر ئ

 . بولۇپ، تۇڭگان تىلىدا ھهپتىده بىر سائهت رادىئو پروگراممىسى بېرىلىدۇ

گهنسۇ دىئالېكتى ئاساسىدىكى ئـۆز -تۇڭگانالر خهنزۇ تىلىنىڭ شهنشى

ــدا  ــا تىلى ــاۋ خــۇيمىن«ئان ــى(  »ب ــان گېزىت ــت ) تۇڭگ ــدا گېزى ــگهن نام دې

ــدۇ ــزۇ. چىقىرى ــل گهرچه خهن ــان تى ــوۋېت  تۇڭگ ــا س ــىمۇ، ئهمم ــى بولس تىل

ئىتتىپاقى تهرىپىدىن خهنزۇ تىلىـدىن ئايرىلىـپ، مۇسـتهقىل تۇڭگـان تىلـى 

يىلــى بولســا، -1953يىلــى التىــن يېزىقــى، -1928. قىلىــپ بېكىــتىلگهن

يېزىقى ئاساسىدا تۇڭگان يېزىقى تهييارالنغان بولۇپ، ئـۇالر تـاكى  سالۋىيان

تۇڭگـانالر سـوۋېت ئىتتىپـاقى . يېزىقىنـى ئىشـلهتمهكته سالۋىيانھازىرغىچه 

دېگهن نام ئاسـتىدا ) »ئۆكتهبىر بايرىقى«يهنى ( »چى شىيۈئهده«دهۋرىده 

ــان شــۇنىڭدهك يهنه  ــدا  ســالۋىيانگېزىــت چىقارغ ــۆز تىلى ــلهن ئ يېزىقــى بى

. قىلغــان ھهم بــۇ پائــالىيهتلىرىنى ھــازىرمۇ داۋامالشــتۇرماقتا نهشــركىتــابالر 

تىلــى گهرچه خهنــزۇ ) دۇنگــان( ان، قازاقىســتانالردىكى تۇڭگــانقىرغىزىســت

-گهنسۇ دىئالېكتى بولسىمۇ، ئهممـا ئـۇ بۈگـۈنكى گهنسـۇ–تىلىنىڭ شهنشى 

. شهنشى رايونىدىكى تۇڭگانالر قوللىنىدىغان تىلدىن خېلى كۆپ پهرقلىنىدۇ

ئهسىرگه خاس كونـا سـۆزلۈكلهر سـاقلىنىپ قالغـان شـۇنىڭدهك -19بۇنىڭدا 

سچه ئاتالغۇالر كۆپلهپ قوبۇل قىلىنغان، ئۇيغۇر، قىرغىزچه ۋه باشقا يهنه رۇ

 . تۈركىي تىلالرنىڭ تهسىرىمۇ كۆرۈنهرلىك دهرىجىده سىڭگهن

 

 تۇڭگانالر ئارىسىدىن كۆرۈنهرلىك ئهربابالر يېتىشىپ چىققان

قىرغىزىستان، قازاقىسـتاندىكى تۇڭگـانالر ئارىسـىدىن ئهينـى ۋاقىتتـا 

 »سـوۋېت ئىتتىپـاقى خهلـق ئارتىسـى«، »هھرىمـانىسوۋېت ئىتتىپـاقى ق«

دېگهن ئهڭ يۇقىرى نامالرغا ئېرىشكهن ئادهملهر شۇنىڭدهك يهنه ئاكادېمىـك 

 . ۋه دوكتورالر يېتىشىپ چىققان
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ـــانالر  ـــدىكى تۇڭگ ـــڭ قارمىقى ـــلهر ئىتتىپاقىنى ـــتان مىللهت قىرغىزىس

ـــڭ ـــدا،  جهمئىيىتىنى ـــدىن قارىغان ـــ-90دوكالتى ـــڭ ئوتتۇرىلىرى دا يىلالرنى

قىرغىزىســـــتان تۇڭگـــــانلىرى تۇڭگانالرنىـــــڭ قىرغىزىســـــتانغا كۆچـــــۈپ 

ــۇم . يىللىقىنــى خــاتىرىلىگهن 120كهلگهنلىكىنىــڭ  ــتىن مهل مهزكــۇر دوكالت

ـــتاندا  ـــىچه، قىرغىزىس ـــورلىرى ۋه پهن  50بولۇش ـــارتۇق پهن دوكت ـــن ئ تى

دىـن ئـارتۇق ئـادهم  20نامزاتلىرى تهتقىقات ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنماقتا، 

بىــر نهپهر تۇڭگــان دۇنيــا . ۇرىيهتنىــڭ پهخرىــي ناملىرىغــا ئېرىشــكهنجۇمھ

چېمپىيونى بولغان، ئۇالر ئارىسىدىن ئىلگىرى كېيىن يهنه تۆت نهپهر كىشـى 

تۇڭگــان ئــالىمى مــۇھهممهد . قىرغىزىســتان پارالمېنتىغــا ئهزا بولغــان ئىــكهن

ئىســمى ســابىق ســوۋېت ئىتتىپــاقى ھهمــده ) 1998-1924( سۇشــانلونىڭ

ودىكى ئىلىم ساھهسىگه تونۇشـلۇق بولـۇپ، ئـۇ قىرغىزىسـتان پهنـلهر جۇڭگ

ئۇ تۇنجى قېتىم ئوتتـۇرا . ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇخبىر ئهزاسى بولۇپ سايالنغان

ئاسىيا تۇڭگانلىرىنىڭ تارىخى ۋه مهدهنىيىتى ھهققىده كىتاب يازغـان كىشـى 

ــدى ــده كه شــىرۋازى ياســىرشــائىر . ئى ــاقى دهۋرى ڭ بولســا، ســوۋېت ئىتتىپ

 . تونۇلغان شائىر سۈپىتىده ئېتىراپ قىلىنغان ئىدى

يىللىرىــدا ئوتتــۇرا -1920-1919بولســا،  ماســانچىھهربىـي قومانــدان 

قاتـارلىق  تـاھىروۋ، ئىسـمائىل روزىبـاقىيېۋ ئـابۇدۇلالئاسىيادا ئۇيغۇرالرنىڭ 

رهھبهرلىـرى بىــلهن تهڭ ئوتتــۇرا ئاســىياغا كهڭ تونۇلغــان تۇڭگــان ئهربــابى 

  . ھازىر بىشكهك ئهتراپىدا ئۇنىڭ نامىدا بىر يېزا مهۋجۇت. ئىدى

مىڭ ئهتراپىدا تۇڭگان بـار بولـۇپ، تـاكى  30قازاقىستاندا تهخمىنهن 

مهدهنىـيهت تۇڭگـان -يىلالرغىچه پهنلهر ئاكادېمىيىسى قارمىقىـدا ئۇيغـۇر-60

ــار ئىــدى ــۈمى ب ــۆزگهرتىلگهن، . بۆل بــۇ كېــيىن ئۇيغۇرشۇناســلىق ئورنىغــا ئ

رۇسـچه لـۇغهت -يىلـالردا ئۇيغـۇرچه-50 سـۇنۋازاقازاقىستان تۇڭگانلىرىدىن 

ـــده  ـــى ھهققى ـــۇر تىل ـــده ئۇيغ ـــان ھهم ـــۈزۈپ چىقق ـــالىلهرنىت ـــان  ماق يازغ

 . ئۇيغۇرشۇناس ئىدى
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 مۇھىم رول ئوينىدىجۇڭگو مۇناسىۋهتلىرىده -تۇڭگانالر قىرغىز

ــــانلىرى  ــــتان تۇڭگ ــــڭقىرغىزىس ــــۇم  جهمئىيىتىنى ــــدا مهل دوكالتى

دهۋرىـده قىرغىزىسـتاندىكى تۇڭگـانالر بىـلهن  ئاقـايېۋقىلىنىشىچه، ئهسـقهر 

ــى  ــىدا ياخش ــۈمىتى ئارىس ــو ھۆك ــاالقىلهرجۇڭگ ــان ئ ــا قويۇلغ ــا. يولغ  نىڭش

ۋهكىللىرى بۇ يهرنى زىيـارهت قىلغـان، قىرغىزىسـتان تۇڭگـانلىرىمۇ ئۇيغـۇر 

جۇڭگـو . ئېلى ۋه جۇڭگونىـڭ باشـقا تۇڭگـان رايـونلىرىنى زىيـارهت قىلغـان

ئهسلى جۇڭگو پۇقرالىرى، ئۇالرنىـڭ ئانـا «مهتبۇئاتلىرىدا بۇ تۇڭگانالرنىڭ 

ـــا ۋهتىنى نـــى ۋهتىنـــى جۇڭگـــو بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن شـــۇڭا ئۇالرنىـــڭ ئان

ئــېالن قىلىنغــان  ماقــالىلهرمۇئهتتۈرىــدىغان  ئهكــسنــى » ســېغىنىدىغانلىقى

بولــۇپ، قىرغىزىســتاندىكى جۇڭگــو ئهلچىخانىســى تۇڭگــانالر بىــلهن يــېقىن 

ھهمكــارلىقالرنى ئورناتقــان، شــۇڭا تۇڭگــانالر ئــۆز دوكالتىــدا تۇڭگانالرنىــڭ 

ــۇھىم  ــىدا م ــېقىن مۇناســىۋهت ئورنىتىش ــڭ ي ــلهن جۇڭگونى ــتان بى قىرغىزىس

 .رول ئوينىغانلىقىنى كۆرسىتىشكهن ۋاسىتىچىلىك

 

 

 قارايىمالربىرى  نيادىكى نوپۇسى ئاز تۈركىي خهلقلهرنىڭدۇ

  

ــارايىمالر ــن  ق ــۈركىي خهلقلهردى ــدا ياشــىغۇچى ت ــرىم ئارىلى ــرىم يې قى

سـانلىق مهلۇماتلىرىغـا قارىغانـدا ئۇالرنىـڭ  رهسمىي ئۇكرائىنىيىنىڭبولۇپ، 

بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه . 289سانى  لىتۋادىكى. ئادهم 1404قىرىمدىكى سانى 

قاتـارلىقالرغىمۇ  ېتربـورگپ-سـانكىتئۇالر رۇسىيه شهھهرلىرىدىن موسكۋا ۋه 

 . دىن ئاشىدىكهن 680تارقالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بۇ شهھهرلهردىكى سانى 

ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــىدا -1989س ــۇس ستاتىستىكىس ــدىكى نوپ يىلى

ــڭ ــۈن  قارايىمالرنى ــوۋېتالرپۈت ــانى ئىتتىپا س ــدىكى س ــېالن  2602قى دهپ ئ
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قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن تـاكى ھـازىرغىچه ئۇالرنىـڭ مۇسـتهقىل دۆلهتـلهر 

 . دهم دوستلۇقىدىكى يېڭى سانى ھهققىده ئۇچۇر يوق

 

 قارايىمالر كىملهر؟

ئۇچۇر بېرىشىچه، يهنه ئـاز  ئۆزكهننىڭ نهۋزاتتۈركىيه ئالىمى دوكتور 

ــاندىكى  ــارايىمالرس ــڭ  ق ــتانبۇلئىتۈركىيىنى ــهھىرىده س ــىيىده ۋه ش ، فرانس

 قـارايىمالركىمـلهر؟  قـارايىمالرئۇنـداقتا . ئىستىقامهت قىلىـدىكهن پولشادىمۇ

 قـارايىمئۇالر تۈركىي تىلالرنىڭ قىپچاق گۇرۇپپىسـىغا تهۋه . تۈركىي خهلقتۇر

 . تىلىدا سۆزلىشىدۇ

تـارتىش تۈسـىنى -ئېتنىك مهنبهسـى مهسىلىسـى تـاالش قارايىمالرنىڭ

ن مــۇرهككهپ مهســىله بولــۇپ، تــاكى ھــازىرغىچه ئېنىــق ۋه بىــرلىككه ئالغــا

كهلگهن يهكۈن يوق ئهمما، ئاساسىي جهھهتتىن ئىككـى خىـل نـۇقتىئىنهزهر 

دېــگهن  »قــاراي«بىرىنچــى خىــل نــۇقتىئىنهزهر، . ئىگىلىــگهئۈســتۈنلۈكنى 

دېــگهن  »كېرهيىــت«، »كېــرهي«قهدىمكــى تــۈركىي تىلــدىكى  ئېتنــونىمى

سۆزدىن كېلىپ چىققان دهپ قاراش، كېرهي سۆزى ھهر خىل شهكىلده يهنه 

ــاراي« ــراي«، »ق ــۆرۈلگهن »قى ــهكىللهردىمۇ ك ــدهك ش ــارايىم«. دېگهن  »ق

تىپىـك قهدىمىـي تـۈركىي سـۆزى بولـۇپ، بۈگـۈنكى  »قـار« ئېتنونىمىدىكى

كۈندىمۇ خېلى كۆپ تـۈركىي خهلقـلهر بـۇ سـۆزنى ئـۆز مىللىـي نـامى بىـلهن 

. ، قاراقالپاقالر ۋه باشقىالرقاراخازارالر، قاراچايالرلهشتۈرگهن مهسىلهن، بىر

 خهزهر−قهدىمكى دهۋرلهردىكى ھون قارايىمالرنىبۇ خىل كۆز قاراشتىكىلهر 

ئاسسىمىلياتســىيه بولــۇپ  ئاالنالرغــا-ســاماتقهبىلىــلهر ئىتتىپاقىغــا كىرىــپ، 

ــكهن  ــڭكهت ــدۇ قارايالرنى ــرى دهپ قاراي ــارايى. ئهۋالدلى ــلهت  مالرق ــر مىل بى

 . سۈپىتىده قىرىمدا پهيدا بولغان

يهھــۇدىيالر بىـــلهن  قــارايىمالرنىئىككىنچــى خىــل نـــۇقتىئىنهزهر، 

بۇ خىـل . باغالپ، ئۇالرنى قهدىمكى يهھۇدىيالرنىڭ بىر تارمىقى دهپ قاراش
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 »ئوقـۇ«يهھۇدىي تىلىـدىكى  »قارا«سۆزىدىكى  قارايىمكۆز قاراشتىكىلهر، 

ىققـان دهيـدۇ، بۇنىڭغـا ئاسـاس بولغـان نـۇقتىئىنهزهر مهنىسىدىن كېلىپ چ

ــارهتكى،  ــۇنىڭدىن ئىب ــارايىمالرش ــق  ق ــىدىغان خهل ــدا سۆزلىش ــۈركىي تىل ت

بولسىمۇ لېكىن، ئۇالرنىڭ دىنى يهھۇدىي دىنىنىڭ بىر تارمىقى بولـۇپ، بـۇ 

  . دىنى دهپمۇ ئاتىلىدۇ قارايىمتارماق ئادهتته 

 

 كىملىكىقارايىمالرنىڭ دىنىي ۋه مىللىي 

ــارايىم ــى  ق ــدا -8دىن ــىرده ئىران ــانئهس ــدا  داۋۇد ئان ــدىن پهي تهرىپى

ــۇپ، ئۇنىــڭ مۇخلىســلىرى  ــان بول ــاراي«قىلىنغ ــان »ق  نهۋزات. دهپ ئاتالغ

دهستۇرى تهۋرات بولسىمۇ، لېكىن  قارايىمالرنىڭكۆرسىتىشىچه،  ئۆزكهننىڭ

تـاقلىق ئۇ يهھۇدىيالرنىڭكىدىن پهرقلىق بولۇپ، ئۇنىڭـدا زهبـۇر بىـلهن ئور

 . بار ئىكهن

ــارايىم ــى  ق ــرگهن -13-8دىن ــقۇچىغا كى ــۈللىنىش باس ــىرلهرده گ ئهس

بولۇپ، بۇ دىنغا بىر قىسـىم ئىـرانلىقالر، ئهرهبـلهر، يهھـۇدىيالر، گـرېكلهر 

 . ئېتىقاد قىلغان

. دۆلىــتىگه كىــرگهن خهزهرلهرئهســىرلهرده تــۈركىي -8دىنــى  قــارايىم

 قـارايىماندىن كېيىن بـۇ دىنغـا يهنه قىرىم يېرىم ئارىلى رۇسىيىگه تهۋه بولغ

ــىم  ــر قىس ــۈركلىرى ۋه بى ــازاكالرت ــلىرى( ك ــازاك رۇس ــان) ك ــاد قىلغ . ئېتىق

رۇســىيه ھۆكۈمىتىــدىن دائىــم ئۆزلىرىنىــڭ  قــارايىمالرمهلۇماتالرغــا قارىغانــدا 

يهھۇدىيالردىن پهرقلىق ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىپ، ھۆكۈمهتنىـڭ ئـۆزلىرىگه 

 . ى قولغا كهلتۈرمهكچى بولغانپهرقلىق مۇئامىله قىلىشىن

ئـۆز دىنـى  قارايىمالرنىـڭئهسىرلهرده چار پادىشاھ رۇسىيىسى -18-19

 قـارايىمپائالىيىتى بىلهن شۇغۇللىنىشقا رۇخسهت قىلغاندىن كېـيىن قىرىمـدا 

رۇسـىيه ئـۆكتهبىر ئىـنقىالبىغىچه بولغـان . دىنى ئىبادهتخانىلىرى كۆپهيگهن

ــدا  ــا قىرىم ــانهچــچه  20ئارىلىقت ــان رايىمق ــى ئىبادهتخانىســى بولغ ــۇ . دىن ب
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دىنى رۇسـىيه ھۆكـۈمىتى تهرىپىـدىن مۇسـتهقىل دىـن دهپ  قارايىمچاغالردا 

ئېتىــراپ قىلىنغــان بولــۇپ، پاســپورتالردىكى دىنىــي ئېتىقــاد دېــگهن يهرگه 

 . دهپ تولدۇرۇشقا رۇخسهت قىلىنغان »دىنى قارايىم«

 

 يوقىلىۋاتقان قارايىم تىلى

مىــڭ  10يىلىــدىكى ســانلىق مهلۇماتتــا -1932ســانىمۇ  قارايىمالرنىــڭ

مىڭ  5يىلى -1957. بارا ئازايغان-ئادهم دهپ كۆرسىتىلگهن بولسا، ئۇالر بارا

ــى -1979، 700 ــان 300مىــڭ  3يىل ــا چۈشــۈپ قالغ ــا، . غ مىڭــدىن  25ئهمم

ــارتۇق  ــارايىمئ ــۆزلىرىنى  ق ــۇالر ھهم ئ ھــازىر ئىســرائىلىيىده ياشــايدىكهن، ئ

بۈگۈنكى كۈنده قىرىمدا ئاران . بىر تارمىقى دهپ قارايدىكهن يهھۇدىيالرنىڭ

 . ئېشىپ قالغان قارايىمالرئهتراپىدا  800

تىلــــى شــــىمالىي قىــــرىم تاتــــارلىرى ۋه شــــىمالىي  قارايىمالرنىــــڭ

تىلــى بىــلهن يــېقىن  بالقارالرنىــڭۋه  قاراچــايالر، قۇمــۇقالر كاۋكازىيىــدىكى

. خاس تۈركىي سـۆزلهر سـاقالنغانبولۇپ، ئۇنىڭدا ئهڭ قهدىمىي دهۋرلهرگه 

تىلى ساپ تـۈركىي تىـل بولـۇپ، ئۇنىڭـدا چهت تىلالرنىـڭ تهسـىرى  قارايىم

چهت تىلىدىن كىرگهن سۆزلهر ئاساسلىق ئهرهب تىلـى، . ناھايىتى ئاز ئىكهن

ئۇنىڭدا قهدىمكـى . تىللىرىدىن كىرگهن سۆزلهردۇر سالۋىيانپارس تىلى ۋه 

ئهڭ قىزىـق نۇقتـا شـۇكى، . قلىنىپ قالغـانتىلىنىڭ ئېلېمېنتلىـرى سـا ئاالن

 . قىلىنغان نهشريىلى تۇنجى ئىنجىل -1841قاراي تىلىدا 

ــىچه،  ــلهرنىڭ كۆزىتىش ــارايىممۇتهخهسسىس ــك،  ق ــزا ئىگىلى ــدا يې تىلى

چــارۋىچىلىق ۋه ھهربىــي ئىشــالرغا ئائىــت ئهڭ قهدىمىــيلىككه ئىــگه تــۈركىي 

ســۆزلهر ســاقلىنىپ قالغــان بولــۇپ، بــۇ ئهھــۋال باشــقا تــۈركىي خهلقلهرنىــڭ 

يىلــى، ئىســتانبۇلدا -  1934شــۇڭا. تىللىرىدىكىــدىنمۇ گهۋدىلىكــرهك بولغــان

هرهب ۋه پـارس تىلـى سـۆزلىرى ئۆتكۈزۈلگهن تىل يىغىنىدا تـۈرك تىلىـدىكى ئ

 . تىلى سۆزى تولۇقالنغان ئىكهن قارايىم 330چىقىرىۋېتىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 
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 مهۋجۇتلۇق ئۈچۈن كۈرهش

 يــۈزلىگهنتىلــى تــۈركىي خهلقــلهر ئىچىــده يوقىلىشــقا قــاراپ  قــارايىم

بىــرى بولــۇپ، ئــۇزۇن مهزگىــل باشــقا ) بهلكــى دىئالېكتالرنىــڭ(تىلالرنىــڭ 

ۋه باشقا دىنالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسـتىدا ياشـاش ئۇالرنىـڭ  مىللهتلهرنىڭ

 . پاجىئهلىك ئاقىۋىتىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

دهپ ئاتالغان تهشـكىالتى » جهمئىيىتى قارايالرقىرىم « قارايىمالرنىڭ

ــــارا ــــيهتكه خهلقئ ــــۇكرائىنىيهۋه  جهمئى ــــۈمهتلىرىگه  ئ ــــىيه ھۆك ھهم رۇس

كېتىشــىنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش،  يوقىلىــپمىلــلهت ســۈپىتىده  قارايىمالرنىــڭ

سـاقالپ قـېلىش ھهققىـده ئىلتىماسـالرنى سـۇنۇپ  سۈپىتىدهئۇالرنى مىللهت 

خهلقىنى ۋه ئۇنىڭ ماددىي  قارايىم مهقسىتىمهزكۇر تهشكىالتنىڭ . كهلمهكته

ــۇپ،  ھهم مهنىــۋى مهدهنىيىتىنــى، تىلىنــى ســاقالپ قېلىشــتىن ئىبــارهت بول

، سـىمفېرېپول، ئهۋاپتـورىيه، باخچىسـاراي ئۇنىڭ يـاچېيكىلىرى قىرىمنىـڭ

 .، يالتا قاتارلىق شهھهرلهرده مهۋجۇتسېۋاستوپول
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 ھهققىده ناسىروفمۇرات 

 

 ئۆلۈمى ھهققىده فنىڭوناسىرمۇرات 

قهلبىمده يېگانه ئوبرازى بىـلهن ئۆزىنىـڭ ئىسـتېداتى  ناسىروفمۇرات 

ئۇنىـڭ . كېلىۋاتقان بىر ھـۆرمهت ئىگىسـى ئىـدى ۋه تاالنتىنى نامايان قىلىپ

قهسـتكه ئۇچـۇردى  سهۋهبى ئۇنى بىر دهم. ئۆلۈمى ماڭا قاتتىق تهسىر قىلدى

يهنه . دېسه بىـر دهم ئـۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالـدى دېـگهن سـۆز چـۆچهك تارقالـدى

چۈشـكۈنلۈك سـهۋهبىدىن ھـاراقنى زىيـاده ئىچىۋالىـدىغان ئـادهتنى  ئۇ بىرى

ولغـان چۈشكۈنلۈك كېسهلگه گىرىپتـار ب مهن ئۇنىڭ. يېتىلدۈرۈۋالغان دېدى

ــڭ ــۆزۈمچه ئۇنى ــهممۇ ئ ــانلىقىنى بىلمىس ــكهنلىكىنى ھهر  بولمىغ چۈشكۈنلهش

 .تۈرلۈك پىكىرلهر ئىچىده تهھلىلى قىلىپ باقتىم

ــايىن ــڭ قهســتكه ئۇچرىشــى نات ــنىڭچه ئۇنى ــا ئهر  .مې چــۈنكى تارىخت

ئــۇ  .قهســتكه ئۇچرىشــى كــۆپ ئۇچۇرمايــدۇ ناخشــىچى ۋه ســهنئهتكارالرنىڭ

ئۆزىنىـڭ  ناخشـا ئوقـۇپ. نىڭ ئـادىمى ئهمهسسىياسىيون ياكى باشقا سـاھه

ــر  ــر ئۇيغۇرنىــڭ موســكۋادهك بى ــۈرگهن بى ــدىراش ي ــلهن ئال ئىجــادىيىتى بى

بىراق . سودىگهر بولسا ئۇ باشقا يولى. يوق گهپ شهھهرده قهستكه ئۇچرىشى

شــۇڭا . قىاللمايــدۇ ئۇنىــڭ قهســتكه ئۇچــۇردى دېــگهن گېپــى مېنــى قايىــل

ىنى توغرا تاپتىم ھهم مۇشۇ ھهقته خىلى كۆڭلۈمده ئۇنىڭ چۈشكۈنلهشكهنلىك

 .ئويالندىم ئۇزۇن

ئۇنداقتا ياۋروپا ئهللىرىدىن تارتىپ نـامى چىققـان بىـر چولپـان نـېمه 

تــارىختىن بۇيــان ســهنئهتنىڭ ئــۈزۈلمهس  چۈشكۈنلىشــىپ كېتىــدۇ؟ ئۈچــۈن
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ــپ ــتهك يېنى ــۈرىكى ئاتهش ــۇپرىقى ي ــر رۇس ت ــگهن بى ــۇپ كهل ــۇلىقى بول  ب

ئىگىســىنى ســىغدۇرالمىدىمۇ دېــگهن ســوئالالر مېنــى تۇرىــدىغان بىــر ئىجــاد 

چۈشــكۈنلۈكىنىڭ ئاساســى مهنبهســى دهل  مېــنىڭچه ئۇنىــڭ. بىئــارام قىلــدى

ـــۇر ھهم  ـــر ئۇيغ ـــده بى ـــڭ رۇس ئېلى ـــتالىندهكئۇنى ـــپ س ـــالالتالر قىرى  ج

تــۈگىتهلمىگهن بىــر مىللهتنىــڭ ئهزاســى بولــۇپ قالغانلىقىــدا بولســا كېــرهك 

 .ۆزۈمنى قايىل قىلدىمئ دېگهن ئاخىرقى ھۆكۈم بىلهن

ئـۇ . مېنىڭچه ئۇنىڭ چۈشكۈنلهشكهنلىكىنىڭ بىر نهچچه سهۋهبى بـار

ئانـا . قالغانلىقى ۋه ئۇيغۇرنىڭ، ئۆز خهلقنىڭ بولسىمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر بولۇپ

ئۇسـۇپ ئـۆزىنى  مىللىتىنىڭ تۇپرىقىدىن ناھايىتى يىراق بىر ئهلده تۇغۇلـۇپ

ـــۇ يىراق ـــدىن بهكم ـــر قوۋمى ـــدىغان بى ـــىگه قهدىرلهي ـــا ياشـــاش پېشانىس ت

موسـكۋا مېـنىڭچه ئـاز سـانلىق مىللهتـلهر كـۆپ . قارىدىم پۈتۈلگهنلىكى دهپ

سانى ھهم ھوقۇق ئىمتىيـازى  ئولتۇراقالشقان رۇسالردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ

 شۇنداق بولغان ئىكهن ھوقۇقـدارالر بىـلهن. تولىمۇ تۆۋهن بولغان پايتهخت

جۇڭگـودا بىـر ئـاز سـانلىق مىلـلهت . بولىـدۇپۇل مىلى بارالر ئهلـۋهتته رۇس 

ـــو ـــۈن جۇڭگ ـــهنئهتكارىنى پۈت ـــان  س ـــى ئاس ـــراپ قىلمىغ ـــڭ ئېتى خهلقنى

ئـادهم  بولمىغىنىدهك مۇراتنىڭ رۇسـىيىده پۈتـۈن دۆلهت ئېتىـراپ قىلغـۇدهك

ــلهن . بۇلىشــى تهس گهپ ــر ســهنئهتكارنىڭ ئالــدى بى نېمىشــقا دېگهنــده بى

ه چىقســا ئــۆز مىللىتىنىــڭ ســهھنىگ. قوللىغۇســى ئىقتىســادى جهھهتــتىن

ــا مهدهت ئىل .تاماشــىبىنلىرى ــۆۋهنگه چۈشســه ئۇنىڭغ ــت ــۆز  امھ ــدىغان ئ بېرى

ئاتالنغانــدا ئۇنىــڭ ئىجــادىيهتلىرىگه قــان  ئۈچــۈنقــوۋمى، ئىجــادىيهت 

ــدىغان ــان. بېرى ــۇپرىقى ج ــيهت ت ــدىغان مهدهنى ــانلىق  .بېرى ــڭ ق مىللىتىنى

ــــامىلىرىكهچمىشــــلىرىنىڭ  ــــامىلىرىياد. ئىزن ــــارىخىنى ئهدهبى. ن ــــاتى ت ي

 رۇسـىيىدهمـۇرات  لـېكىن. كېـرهكسۆزلهيدىغان تىرىك شـاھىتلىرى بۇلىشـى 

ئۆزىنىڭ قـايغۇ . يۈرهكشۇنچىلىك ئوت  خهلقنىڭبىلهن بىرگه ئۆز  تۇغۇلۇش

ئهسـهرلهرنى  بهدىئىـيئاجايىـپ كاتتـا  قېتىپ ھهسرهتلىرىنى ناخشا قوشاققا

بىـــر  ئىشـــلهپ چىقىرىشـــتىن ئىبـــارهت غـــايهت زور مهنىـــۋى كـــۆچكه ئىـــگه
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 تاالنـترۇسىيىده . بىلهلمهي ئارمان بىلهن بۇ دۇنيادىن كهتتى مىللهتلىكىنى

 تىنىقـىئهڭ ئـاخىرقى . شـۇنداقتىمۇ ئـۇ تىرىشـتى لېكىن. كۆپ يهر ئىگىلىرى

تىــنىم  چــۈنئۈئۇچراشــتۇرۇش  روھــى بىــلهن روھىنــى ئۇيغۇرنىــڭ قــالغۇچه

 بولســــىال كۇپــــايه تاالنــــتبىــــر ئادهمــــده  لــــېكىن. تاپمــــاي تىرىشــــتى

 .چۈشكۈنلهشتى ئۈچۈنقىلىپ بهلكىم شۇنىڭ  ھېس قىلمايدىغانلىقىنى

خهلقىنىـڭ  جۇڭگـويايالق قاتارلىق ناخشىالر بىلهن . مىنىڭ جهننىتىم

مهنىسـى (تىڭگىـر ناخشىچىسـى موڭغـۇل كېلىۋاتقان سېلىپلهرزىگه  يۈرگىنى

 تىڭگىــر بېرىــپ باھــا ئــوبزورچىلىرىســهنئهت  جۇڭگونىــڭغــا  )تهڭــرى

ــىمۇ  ــېكىنســهنئهتكار بولس ــۇ  ل ــۈئ ــا تهۋه ســهنئهتكار مهڭگ ــڭ . يايالقق ئۇنى

ۋهكىللىــك قىاللمايــدۇ  خهلقىــگه جۇڭگــوســهنئىتى ھهرگىزمــۇ  ناخشىســى ۋه

 يـۇرىكتهك نيـۇ بېرىـپ ئامېرىكىغـا ئايـدا-8يىلـى -2005ئۇ  لېكىن. دېيىشتى

 يهنه بىـر خهلقنـى ئامېرىكـا ئۆتكـۈزۈپ كېچىلىكـىئالماس شـهھهرده ناخشـا 

ئىــگه ســهنئهتكار  تاالنتقــامــۇرات شــۇنچىلىك  لــېكىن .تــاڭ قالــدۇردى قېــتىم

ــۇپ ــئهل بول ــىمۇ چهت ــان بولس ــۆزلىرىنى  تونۇلغ ــى ك ــڭ خهلق ئهمهس ئۆزىنى

 تهلمــۈرگهن قىلىشــقا كېچىلىكــىبىــر مهيــدان ناخشــا  كېلىــپ جىمىرلىتىــپ

قىلىشـنى  كېچىلىكـىبىر ناخشا  بېرىپمۇراتمۇ كۆڭلىده قهشقهرگه . مۇبولسى

 كېلهلمىـدىئـۇ قهشـقهرگه  لېكىنبولسىمۇ  پۈككهنكۆڭلىگه  ئۇزاقتىن بۇيان

 .ئارمان بىـلهن دۇنيـادىن كهتتـى بولماي نېسىپ بېسىشھهم ۋهتهنگه ئاياغ 

 رۇسئۇنىــڭ بىــلهن تهڭ تــۇرۇپ، ئــۇنى قــولالپ، مىللهتنىــڭ ســهنئىتىنىڭ 

ھهسسه قوشااليدىغان مىللهتـپهرۋهر  ئۈچۈنمهھكهم يىلتىز تارتىشى  زېمىنىدا

 تېپىـپتونۇلغـان چولپـان ئـارقىلىق پۇلمـۇ  ئـېلىگه بىر ئۇيغۇر چىقىپ رۇس

 ئۈچــۈنئۇنىــڭ  ئۈمىدىــدهخىــزمهت قىلىــش  ئۈچــۈنمىللهتنىمــۇ تونۇتــۇش 

ۇالر بـاي ئـ لېكىن .ئۇيغۇر بايلىرى رۇسىيىده يوقمۇ؟ بار. بواللمىدىيانتاياق 

 نامايانئالدىدا تۆت پوسنى قويۇپ بايلىقنى پوس ئارقىلىق  ئىشىكنىڭ بولسا

ھالــدا  چىقىرىــۋهتكهن ئىســىدىنئۇقــۇمنى  دېــگهن ئۈچــۈنقىلىــپ مىلــلهت 

ــگهر  ــۈكزهڭ ــۇرۇپ كۆزل ــى س ــرهتنىڭ پهيزىن ــى ئىش ــلهن ئهيش ــانىمالر بى  خ
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 مېنىئۇ بهلكىم . چۈشكۈنلهشتىشۇڭا . غېرىبسىندىمۇرات شۇڭا . ياشاۋهردى

 كـېچهچىقىپ قالسا زىيان تارتمـايتتى دهپ تـاالي  قولاليدىغان بىرهر ئۇيغۇر

ـــولغىيتتى ـــان ب ـــېكىن. ئويلىغ ـــڭ ل ـــۇ ئۆزىنى ـــگه  ئ ـــانلىرىنى ئهمهل ئويلىغ

 تاپالىغـان. ئـۇ ئۇيغۇرنىـڭ ھىـدىنى ئىزدىـدى لېكىن. ئاشۇرالماستىن كهتتى

ــابالردىن ــۇدى كىت ــارىخىنى ئوق ــڭ ت ــدى. ئۇيغۇرنى ــۇر . بىل ــقا ئۇيغ شۇڭالش

ئۇيغۇرچه ئىككـى قىسـىم مهخسـۇس  ،ئۈچۈنتارىخى . ئۈچۈن، ئۆزى ئۈچۈن

ــزگه ســۇندى ــوپلىمى چىقىرىــپ بى ــگه. ئىجــادىيهت ت ــايىلىرىنى ئهمهل ــۆز غ  ئ

 ئۈچـۈنئىگىسـى بـۇ مىلـلهت  تاالنـتئاشۇرالماي ئىچى سىقىلىپ تۇرغان بىر 

ن مهن ئۇيغـۇر ئـۇ نهده بولسـۇ دېـمهك؟ بېرهلىسـۇن ئىـش قىلىـپ نېمهيهنه 

ــگهن مىللىتىنــى  بىــلهن ئــۆزىنى ھهم ھېسســىيات ســۆيۈملۈكئاجايىــپ  دې

 رېئـاللىقى زېمىندىكىئۇيغۇرنىڭ رۇس  پۈتكۈل رېئاللىقىئۇنىڭ  .ئۇنتۇمىدى

 پۈتكـۈل بـۇ ۋاققىـچهبولغـان بولسـا  رۇسئهگهر ئـۇ . باغلىنىپ قالدى بىلهن

ھاياتنىـڭ راھهت پاراغهتلىـك  ئۆتكۈزۈپ كېچىلىكىدۇنيانى ئايلىنىپ ناخشا 

ــدىن  ــتمىنۇتلىرى ــۇپ مهس ــكۈنلۈكنىڭ بول ــداق چۈش  بولىــدىغانلىقىنى قان

 بولـۇپئۇيغـۇر  پېشـانهئـۇ شـور  لېكىن. ئىدى ئېنىق كېتىشىبىلمهي ئۇتۇپ 

تىنىمسىز ئۇيغۇرنىڭ . ئىچىده قالدى غېرىبلىقچىقىرىپ يهنىال  ئۇ نام. قالدى

. يـۈرهكئىگىسى بىـر ئـوت  تاالنتر ىب .ھىدىنى روھىنى ئىزدهۋاتقان بىر روھ

ھاياتقــا  ئىچىــده چۈشــكۈنلۈكئــاز ئۇچرايــدىغان بىــر ئۇيغــۇر ئهنه شــۇنداق 

ــاتىنى  جــاۋاب ســوئالغا .ســوئال ــده ھاي ــان ئىچى ــاي ھهســرهت ۋه ئارم تاپالم

ئـۇ يهنه  لـېكىن. ئارماندا قويـدى مېنىمۇبىزنىمۇ،  ئاخىرالشتۇرۇپ ئۆزىنىمۇ،

چاغـدا مهن تهڭـرى  ئهنه شۇ. ئادهت ئىچىده دهپنه قىلىندى ئۆرۈپئۇيغۇرچه 

ــاتىغىنىــڭ ســهككىز مىــڭ  ســوزۇلغان مىســكىن باغرىــدا تــۇرۇپ  كىلومېتىرغ

چىقىش  تلىرىغاىئاتاۋابئائىله . روھىغا رهھمهت تىلىدىم. قىلدىم ئۇنىڭغا دۇئا

 ئارمـانلىرى لـېكىنئۇ كهتتى . تىلىدىم كهلگۈسى گۈزهل باللىرىغايولى ئوماق 

سـادالىرى  دېـگهنئۇنىـڭ ۋهتهن مىلـلهت  لېكىنئۇ كهتتى . بىز بىلهن بىلله

 مهڭگـۈناخشـىلىرى  ئـۈزۈلمهسئۇنىـڭ  لېكىنئۇ كهتتى . ۋهتهن بىلهن بىلله

  .قالدى بىز بىلهن بىلله
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 ۋاپاتىدىن كېيىنكى ئۇچۇرالر ناسىروفنىڭمۇرات 

-19يىلــى -2007 ناســىروفئاتــاقلىق ئۇيغــۇر ناخشــا چــولپىنى مــۇرات 

پىالنلىرىنـى قالـدۇرۇپ بـۇ دۇنيـادىن -ئـارزۇ كۈنى تۇيۇقسـىز نۇرغـۇن يانۋار

ــدى ــۇرات  37 .ئايرىل ــڭ ناســىروفنىڭياشــلىق م ــاتى پهقهت ئۇنى ــائىله ۋاپ  ئ

قــايغۇ ئېلىــپ كهلمهســتىن بهلكــى، ئۇنىــڭ ناخشــىلىرىنى  تلىرىگىالىئــاتاۋاب

سانسـىزلىغان ھهر ئۇنىڭ تاالنتىغـا قايىـل بولغـان  ياقتۇرۇپ ئاڭاليدىغان ۋه

. قوزغىغـــانلىقى مهلـــۇم مىلـــلهت كىشـــىلىرىنىڭ قايغۇســـى ۋه ئېچىنىشـــىنى

 ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىـڭ مهزكـۇر جۇمھۇرىيهتلىرىدىكىبولۇپمۇ، ئوتتۇرا ئاسىيا 

پهخىرلىك ئوغالنىدىن ۋاقىتسىز ئايرىلىپ قالغانلىقىـدىن تېخىمـۇ ئېچىـنىش 

قازاقىســـتان،  ناســـىروفھهقىـــقهتهن مـــۇرات  ھـــېس قىلغـــان بولـــۇپ،

ـــقا  ـــتان ۋه باش ـــتان، ئۆزبېكىس ـــۇرىيهتلهردهقىرغىزىس ـــايدىغان  جۇمھ ياش

ــۇپ  ــادىمى بول ــدىغان، ئهڭ قهدىرلهيــدىغان ئ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهڭ پهخىرلىنى

ئۇالرنىـــــڭ نهزىرىـــــده مهزكـــــۇر  ناســـــىروف مـــــۇرات .قالغـــــان ئىـــــدى

بولسـىمۇ،  ئۇيغۇرالرنىـڭ قهددىنـى مهنىـۋى جهھهتـتىن جۇمھۇرىيهتلهردىكى

قىرى كۆتــۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ تــاالنتلىق بىــر خهلــق ئىكهنلىكىنىــڭ يــۇ

  .ئىدى سىمۋولى بولۇپ قالغان

  

 

ۋاپاتى رۇسىيه ۋه ئوتتۇرا  ناسىروفنىڭمۇرات    بىرىنچى بۆلۈم

 ئاسىيا مهتبۇئاتلىرىدىكى چوڭ تېما

ھايات ۋاقتىدا ئۆزىنىڭ يېقىملىق ناخشىلىرى ۋه ئىجاد  ناسىروفمۇرات 

ئاكتىپ سهنئهت ۋه جامائهت پائالىيهتلىرى ئارقىلىق  قىلغان مۇزىكىلىرى ھهم
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دائىملىـق تېمىسـىغا ئايالنغـان،  رۇسىيه ھهم ئوتتۇرا ئاسىيا مهتبۇئاتلىرىنىڭ

ــۇر  ــۈرۈپ، ئۇيغ ــى كۆت ــقهر راۋابىن ــدا قهش ــڭ قولى ــهنئىتىئۇنى ــۇرس  ، ئۇيغ

هنىيىتــى ۋه ئۇيغۇرالرنىــڭ مهۋجــۇت مهســىلىلىرى ھهققىــده ســۆزلهۋاتقان مهد

پـات كۆرۈنـۈپ تۇرغـان بولسـا، -قاناللىرىدا پات قىياپىتى رۇسىيه تېلېۋىزىيه

ساھهسـىدىكى  ئۇنىڭ تۇيۇقسىز ۋاپاتى رۇسىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا مهدهنىـيهت

ملىـق تېمىسـى زور تراگېدىيىلىك ۋهقه سۈپىتىده يهنىال مهتبۇئاتالرنىـڭ دائى

 .كهلمهكته بولۇپ

ھهققىــدىكى ئۇچــۇرالر رۇســىيه ئىــزدهش تورلىرىــدا  ناســىروفمــۇرات 

بولـــۇپ، رۇس تىلىـــدىكى ئىـــزدهش  ناھـــايىتى كـــۆپ ســـاننى ئىگىلىـــگهن

 يهرده، 110061ئائىت ئۇچۇر  ناسىروفقادا مۇرات »رۇ .رامبلهر«تورلىرىدىن 

. يهرده، ئۇچرايـدۇ 45798دا  »رۇ .ياندهخ«يهرده، 45843دا  »رۇ .مائىل«

نىـڭ رۇسـچه قىسـمىدا  »گوئوگل« غهرب دۇنياسىدىكى ئاتاقلىق تورالردىن

ــۇرات  ــىروپم ــىم  ناس ــگهن ئىس ــون  1دې ــدۇ 560مىلي ــتىم ئۇچراي ــڭ قې  .مى

ئۇچۇرالرغا قارىغاندا، بۇ بىر شهخسكه نىسبهتهن  ستاتىستىكىلىقدهسلهپكى 

 .ھېسابلىنىدىكهن غايهت زور سان

ھايات ۋاقتىدا ۋه ۋاپات بولغاندىن كېـيىن ئۇنىـڭ  ىروفنىڭناسمۇرات 

زادى قانچىلىـــك  ســـانىنىڭ ماقالىلهرنىـــڭ ھهققىـــده يېزىلغـــان ئۇچـــۇر ۋه

ئۇنىـڭ ۋاپاتىـدىن  لېكىن،. ئىكهنلىكىنى ئېنىقالش ھازىرچه مۇمكىن ئهمهس

 ھهمدوسـتلۇقىكېيىن بارلىق دېگۈدهك رۇسىيه ۋه باشقا مۇستهقىل دۆلهتلهر 

سـهھىپىلىرىنىڭ ئۇنىـڭ  ئىنتېرنېتئهللىرىنىڭ ئاگېنتلىقلىرى، گېزىتلىرى، 

ــــق ئۇچــــۇر ــــده داۋاملى ــــالىلهرنىۋه  ھهققى ــــانلىقى ھهم  ماق ــــېالن قىلغ ئ

ــۇم ــانلىقى مهل  تورلىرىــدىن ئىنتېرنېــت مهشــھۇربۇالرنىــڭ ئىچىــده . قىلىۋاتق

www.tden.ru، www.dni.ru، http://utro.ru ،http://www.km.ru   ــــال ــــقىالرنى مىس ۋه باش

ــۇمكىن ــىتىش م ــپ كۆرس ــان . قىلى ــېالن قىلىنغ ــت ئ ــىروپقا ئائى ــۇرات ناس م

ــده ــڭ كۆپچىلىكى ــا ئاساســلىقى  ماقالىالرنى ــانچه نۇقت ــر ق ــدهك بى تۆۋهندىكى

  .مهركهز قىلىنغان
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 مۇراتنىڭ ۋاقىتسىز ۋاپاتىغا بولغان ئېچىنىش ھهم تهئهججۈپلىنىشلهر

ئۇنىــڭ تــاالنتى، نهتىجىلىــرى ۋه ۋاقىتســىز ئۆلــۈمىگه  ماقــالىلهردهبــۇ 

ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرقى باسـقۇچلىرىدىكى  بولغان ئېچىنىشالر شۇنىڭدهك

يهنه مـۇرات  ماقالىلهرده بۇ. ئىش پائالىيهتلىرى يېزىلغانئىجادىيهتلىرى ھهم 

 ئهھــۋالى ۋه ئۇالرنىــڭ ھهم مۇراتنىــڭ اتلىرىنىــڭىئتاۋابئــائىله  ناســىروفنىڭ

دوستلىرىنىڭ ئهسلىمىلىرى شۇنىڭدهك باشقا كۆپلىگهن تـېمىالر مهركهزلىـك 

 .يورۇتۇلماقتا

ـــۇرا ـــاتالردىكى ئىنكاســـالردا م ـــدىكى مهتبۇئ ـــۇمهن، رۇس تىلى ت ئوم

ــىروفنىڭ ــڭ تولىمــۇ ناس ــادىپىي ئۆلۈمىنى ــىرلىق ھهم  تاس ــانلىقى ۋه س بولغ

ــۇ  ئهجهبلىنهرلىــك تــۈس ئالغــانلىقى شــۇنىڭدهك ئۇنىــڭ ۋاقىتســىز ــدا ب ھال

دۇنيادىن كېتىپ قالغانلىقى، ئهگهر ھايات بولسا، تېخىمۇ كـۆپ ئىجـادىيهت 

ــقه ــۋىلىرىنى خهلق ــىپ،  مې ــۆرمهتكه ئېرىش ــۇ زور ھ ــدىم قىلىشــى، تېخىم تهق

دوستلۇقى ئهللىرىنىڭ  رۇسىيىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مۇستهقىل دۆلهتلهر ھهم

 بولــۇپ قېلىشــى مــۇمكىنلىكى ئوتتۇرىغــا پېشۋاســىمۇزىكــا -ســهنئهت ناخشــا

 قىسقىسـى، ئۇنىـڭ ۋاپاتىغـا بولغـان ئېچىـنىش مـۇھىم سـالماقنى. قويۇلغان

 .ئىگىلىگهن

 

 مۇراتقا يۇقىرى باھاالر بېرىلگهن

مهتبۇئاتلىرى رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق چولپىنى، زامـانىۋى ناخشـا رۇسىيه 

خانىمنىــڭ  پۇگــاچېۋاھۆرمهتلىنىۋاتقــان ئــالال  ساھهســىنىڭ پادىشــاھى دهپ

تــاالنتلىق ۋه  تهبىئىــيمــۇرات « ئۆلۈمىــدىن ئېچىنىــپ، ناســىروفنىڭمــۇرات 

بىزنىــڭ ســهھنىمىز ئهڭ تــاالنتلىق بىــر . ئــاۋازلىق ناخشــىچى ئىــدى تهبىئىــي

 .دېگهن باھا سۆزلىرىنى ئېالن قىلدى »ئايرىلدى ىنئارتىست
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ئاتـاقلىق ناخشـىچى ۋه «ئۇنىڭغـا  ماقـالىلهردهئائىت  ناسىروفقامۇرات 

 -ارۇســىيه زامــانىۋى ناخشــ«، »چــولپىنى ئاتــاقلىق ناخشــا«، »كومپوزىتــور

مـۇرات  .دېگهنـدهك باھـاالر بېـرىلگهن »مۇزىكىسىنىڭ ۋهكىللىرىـدىن بىـرى

قاتـارلىق  »كارۋان« مهتبۇئاتلىرىدىن جۇمھۇرىيىتىنىڭتۇغۇلغان قازاقىستان 

ــۇ ئاساســلىق ــۇرات  گېزىتلهرم ــده ئۇچــۇر ۋه ياخشــى باھــا  ناســىروفم ھهققى

قازاقىستاننى دۇنياغـا  ناسىروفنىڭ ماقالىلىرىنى ئېالن قىلغان بولۇپ، مۇرات

 .تونۇتۇشقا قوشقان تۆھپىسى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن

يهنه ئۇنىــڭ ئهڭ  ماقــالىلهردهتوغرىســىدا يېزىلغــان  ناســىروفرات مــۇ

بىرىنىــڭ ئۇنىــڭ مىللهتــپهرۋهر ئىكهنلىكــى، ئــۇ  چــوڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنىــڭ

مهدهنىيىتىنــى،  ھهممىــال يهرده ئۆزىنىــڭ ئۇيغۇرلــۇقىنى جاكــارالپ، ئۇيغــۇر

 ئۇيغۇرالرنىڭ كىملىكىنى تونۇشتۇرغانلىقى، ھهممىال يهرده ئۆزىنىـڭ ئۇيغـۇر

ئىكهنلىكى ئهسكهرتىپ، دائىم سۆھبهتداشلىرى ۋه مهتبۇئاتالرغا  مىللىتىدىن

ـــۇر، « ـــادامهن ئۇيغ ـــېكىن، ئالمۇت ـــدۇم، ل ـــوپى  تۇغۇل ـــمائىل س دادام ئىس

، ئۇنتۇمىغـانلىقىدېيىشـنى » ئانام غۇلجىـدا تۇغۇلغـان. قهشقهردىن كهلگهن

للىتىنىـڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇلۇغ خهلق بولغانلىقى، ئۆزىنىڭ ئۇيغـۇر مى ھهتتا،

 .بىلدۈرۈپ تۇرغانلىقى بايان قىلىنغان پهخىرلىنىدىغانلىقىنى ئۇلۇغلۇقىدىن

 

 مۇراتنىڭ ئىجادىي پائالىيهتلىرى ئهسلهپ ئۆتۈلگهن

ــت  ــا ئائى ــالىلهردهمۇراتق ــۇرات  ماق ــىروفنىڭيهنه م ــۇرالردىن  ناس ئۇيغ

بىـر پۈتـۈن -ئارىسىدىن چىققان بىـردىن جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى

ئىكهنلىكـى  ۇستهقىل دۆلهتلهر ھهم دوسـتلۇقىغا كهڭ تونۇلغـان ناخشـىچىم

 .كۆرسىتىلىش بىلهن ئۇنىڭ ئىجادىي ھاياتى ئهسلىنىپ ئۆتۈلگهن

سابىق سـوۋېت ئىتتىپـاقى بـويىچه  يالتادايىلى -1991 ناسىروفمۇرات 

ناخشـــىچىالرنىڭ مۇسابىقىســـىده بىرىنچـــى ئـــورۇننى  ئۆتكـــۈزۈلگهن يـــاش

بارماقچى بولغان  تامبوۋغا« يىلى-1997تونۇلۇشقا باشالپ ئالغاندىن كېيىن 
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 دېگهن ناخشىسى بىـلهن پۈتـۈن رۇسـىيه ۋه مۇسـتهقىل دۆلهتـلهر ھهم »باال

چولپىنىغـــا  چوقۇنىـــدىغاندوســـتلۇقىدا شـــۆھرهت قازىنىـــپ، ياشـــالرنىڭ 

 .ئايالنغان ئىدى

، »مهن دېـــمهك ســـهن، ســـهن دېـــمهك مهن« ناســـىروفنىڭمـــۇرات 

ــېچه« ــدىڭ ك ــڭ«، «ئاي ــارىخىم مېنى ــىلىرى » ت ــۈزلىگهن ناخش ــارلىق ي قات

ــۇرات . كىشــىلهرنىڭ ســۆيۈپ ئاڭلىشــىغا ئېرىشــكهن ــازىرغىچه  ناســىروفم ھ

، »بىـرى ئهپـۇ قىلىـدۇ كىمـدۇر«، »ئويغاتقىن مېنـى«، »مېنىڭ تارىخىم«

ــلهن« ــالر مهن بى ــۇ ئىش ــان ب ــالغۇز«،»بولمىغ ــدىم ي ــارلىق بهش  »قال قات

. كهڭ بازار تاپقان قىلدۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭ پالستىنكىلىرى نهشر ئالبومىنى

يىلالرنىــڭ ئــاخىرى ئۇنىــڭ ئهڭ داڭ چىقارغــان دهۋرى بولــۇپ، بىــر -90

مىـــڭ ئـــادهم قاتنىشىشـــتهك رېكـــورت  50كـــېچىلىكىگه  قېتىملىـــق ناخشـــا

  .يارىتىلغان ئىكهن

 

 كومپوزىتور ۋه شائىر

ــــۇرات  ــــىروفم ــــڭ بهش  ناس ــــدىكىئۆزىنى ــــى ئالبومى الرنىڭ ناخش

ئــۆزى يازغــان، مۇزىكىســىنى ئــۆزى  تېكىســتلىرىنىڭ مــۇتلهق كــۆپچىلىكىنى

ــۇ، باشــقىالرنىڭ يېزىــپ بهرگهن مۇزىكىســى بىــلهن ســۆزىگه. ئىشــلىگهن  ئ

 .ناخشا ئېيتىشنى ياقتۇرمىغان

مهخسـۇس كومپوزىتورلـۇق ئوقۇغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ  ناسـىروفمۇرات 

ــۇرا شــهرق، قــۇرۇلمىلىرىنى  رۇس ناخشــىلىرىنى ۋه ئۇنىــڭ جۈملىــدىن ئوتت

ياخشـــى  ئوتتـــۇرا ئاســـىيا ۋه ھىندىســـتان مۇزىكىلىرىنىـــڭ قـــۇرۇلمىلىرىنى

شـــۇڭا ئـــۇ ئـــۆز ناخشـــىلىرىنىڭ . ھهم تهتقىـــق قىلغـــان ئىـــدى هننگئـــۆگه

بىلهن ئۆزىنىڭ ھېسسىياتى بىـلهن سـۆزىنى ۋه  مۇزىكىلىرىنى ئۆزى ئىشلهش

كېيىنكى ۋاقىـتالردا . انمۇزىكىسىنى بىرلهشتۈرۈپ بىر گهۋدىگه ئايالندۇرالىغ

قاتـارلىق  كىركىـروپ فىللىـپ، پۇگـاچېۋائۇ رۇسىيه ناخشـا پادىشـاھى ئـالال 
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قازاقىسـتان . چولپانالرغا مۇزىكا ۋه سۆز تېكىسـتى يېزىـپ بهرگهن كۆپلىگهن

مــۇرات  ئهخــمهدىدىرېكتــورى مــۇرات  تىياتىرىنىــڭئۇيغــۇر  جۇمھۇرىيهتلىــك

 ئىگىلىرىنىــــڭ ئــــازمۇنــــداق كــــۆپ قىرلىــــق تاالنــــت  تهكفناســــىرو

ئۇچرايــدىغانلىقىنى، ئۇنىــڭ خــۇدا بهرگهن تهبىئىــي ئــاۋازى بــار ھهقىقىــي 

  .ئوتتۇرىغا قويدى تاالنتلىق ناخشىچى ئىكهنلىكىنى

 

 مۇرات رۇسىيه سهھنىلىرىده دائىم ئۇيغۇرچه ناخشا ئېيتقان

تـۆت يىلالردىـن بۇيـان ئۇيغـۇرچه ناخشـا ئىجـاد -ئۈچ ناسىروفمۇرات 

مۇراتنىـڭ ئۇيغـۇرچه ناخشـا . ئېيتىشقا باشـلىغان ئۇيغۇرچه ناخشاقىلىش ۋه 

كېـيىن كۈچىيىشـكه  ئىجادىيىتى ئاساسلىقى ئۇنىڭ دادىسى ۋاپات بولغاندىن

 .باشلىغان

ئۇ، دادىسىغا بېغىشالپ، ئۇيغۇرچه ناخشا ئىجاد قىلىشـقا كىرىشـكهن 

ــ يهركهتتىكــى بولــۇپ، بــۇ جهھهتــته ئالمۇتــا ۋه لهن ئۇيغــۇر مۇزىكــانتالر بى

ھاياتىنى  ئۇيغۇر ھهمكارلىق ئورناتقان شۇنىڭدهك ئۇيغۇر يېزىلىرىغا بېرىپ،

 يهركهت« شــهھىرىدىكى يهركهتبــۇ جهريانــدا  .ۋه ئاھــاڭلىرىنى ئــۆگهنگهن

گۇرۇپپىنىــڭ چالغۇچىســى پــوالت مــۇرات ئۈچــۈن كــۆپ  نــاملىق »بۇلبــۇلالر

ـــهتتى ـــداكارلىق كۆرس ـــۇر. پى ـــا ئۇيغ ـــۇ، مۇراتق ـــق  ئ ـــاڭلىرىنى ۋه خهل ئاھ

 يىلـى-2004 ناسـىروفئاخىرى، مـۇرات . ناخشىلىرىنى توپالشقا ياردهملهشتى

نـاملىق ئۆزىنىــڭ تـۇنجى ئۇيغــۇرچه » قالـدىم يــالغۇز«دادىسـىغا بېغىشــالپ 

بـۇ . قىلىـپ تارقـاتتى نهشـر شـهھىرىده تهييـارالپ موسـكۋا ئالبومىنىناخشا 

پالستىنكىسى  گهن ئۇيغۇرچه ئۈنرۇسىيه تارىخىدا تۇنجى قېتىم مهيدانغا كهل

بولۇپ، مهزكۇر پالستىنكا موسكۋانى ئۆز ئىچىگه ئالغـان رۇسـىيه بازارلىرىغـا 

ۇرىيهتلىــك ئۇيغــۇر ھقازاقىســتان جۇم. دىيــارىغىمۇ تارقالــدى ھهتتــا ئۇيغــۇر

قهشـقهردىن  ناسـىروفنىڭمـۇرات  ئهخـمهدىدىرېكتورى مـۇرات  تىياتىرىنىڭ

ــ ــۇنى چېلىش ــدۈرۈپ، ئ ــتانغاراۋاب ئهكهل ــا قازاقىس ــۆگهنگهنلىكى ھهتت  نى ئ
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ــلهن كهڭ -قايتىــپ كېلىــپ، ئۇيغــۇر ناخشــا  شۇغۇللىنىشــنىئىجــادىيىتى بى

  .ئويلىغانلىقىنى بىلدۈردى

 

 ئىجادىيىتىگه دادىسى تهسىر كۆرسهتكهن ناسىروفنىڭمۇرات 

 .يىلـى ئالمۇتـا شـهھىرىدىكى دۇنياغـا كهلـگهن-1969 ناسىروفمۇرات 

ســـابىق شـــهرقىي تۈركىســـتان مىللىـــي  ئاكـــائۇنىـــڭ دادىســـى ئىســـمائىل 

. كهلـگهن يىلالردا قازاقىستانغا كۆچۈپ-50 ئارمىيىسىنىڭ جهڭچىسى بولۇپ،

ئىسمائىل ئاكا سـهنئهتكار بولـۇپ، مۇراتنىـڭ ناخشـىچى بولـۇپ يېتىلىشـىده 

مـــۇرات ھهربىـــي ۋهزىپىســـىنى . چـــوڭ بولغـــان ئۇنىـــڭ رولـــى ۋه تهســـىرى

كىرىـپ ئوقۇغـان  ، مۇزىكـا مهكتىـپىگهتۈگهتكهندىن كېيىن موسكۋاغا بېرىپ

ــۈرگهن ــلهن پۈتت ــده بى ــق . ھهم ئهال نهتىجى ــۇ داۋاملى ــيىن ئ ــۇنىڭدىن كې ش

ئىجادىيهت بىـلهن شـۇغۇللىنىپ، ئـۆز كـۈچى ۋه تاالنتىغـا  موسكۋادا ياشاپ،

ــپ ــونتايىنى ــۈز مىلي ــۈچ ي ــنهن ئ ــدا تهخمى ــتهقىل  ، ئاخىرى ــلۇق مۇس نوپۇس

 .ئايالنغان ئارتىسقاتونۇلۇش سهۋىيىسىگه يهتكهن  قىغاۇلتھهمدوسدۆلهتلهر 

ــۇبى  ــايلىرى كۇل ــۇر ب ــتان ئۇيغ ــادىكى قازاقىس ــى ئالمۇت ــۆتكهن يىل ئ

بېرىش مۇراسىمىدا باھالىغۇچىالر بىـردهك » ام مۇكاپاتىھئىل«تهشكىللىگهن 

-ۋه ناخشـا سـهنئهتھالدا ئۇنىڭ تۆھپىلىرىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، ئۇنىڭغـا 

  .بهردى »ام مۇكاپاتىھئىل«چه بىرىنچى دهرىجىلىك مۇزىكا ساھهسى بويى
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ئۆلۈمى ھهققىدىكى  ناسىروفنىڭمۇرات    ئىككىنچى بۆلۈم

 ئوخشاش بولمىغان قاراشالر

ئۆلــۈمى  ناســىروفنىڭرۇســىيه ئاگېنتلىقلىرىنىــڭ ئۇچۇرلىرىــدا مــۇرات 

يهكۈن ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ بىـرى  ھهققىده ئىككى خىل ئاساسىي

دېـگهن ھۆكـۈم » ئۆلتۈرۈۋالـدىزهھهرلىك چېكىملىك تهسىرىدىن ئـۆزىنى «

مهيلى  ،لېكىن. دېگهن يهكۈندۇر »ھادىسىگه ئۇچرىدى«بولسا، يهنه بىرى 

ــۈمى  ناســىروفنىڭچىقىرىلىشــتىن قهتئىــي نهزهر مــۇرات  قانــداق يهكــۈن ئۆل

سـالماقتا كىشـىلهرنى داۋاملىـق ئويغـا  يهنىال غهلىته، سىرلىق ۋهقه سۈپىتىده

 .ھهم تۈرلۈك قىياس، پهرهز ۋه گۇمانالرنى قوزغىماقتا

-3يـانۋاردىكى  31-25 نىـڭ »گازېتـا رودنايا«رۇسىيىده چىقىدىغان 

مهرھـۇم مـۇرات  گېئورگىيېـۋا ناتالىيـا ژۇرنالىست سانىدا ماقاله ئېالن قىلغان

گۇمـــانالرنى  ئۆلـــۈمى ھهققىـــدىكى تۈرلـــۈك كـــۆز قـــاراش ۋه ناســـىروفنىڭ

» سىرلىق ئۆلۈمى ناسىروفنىڭمۇرات « ماقالىسىگهلىغان بولۇپ، ئۇ يىغىنچاق

 .دهپ نام بهرگهن

ــۇرات « ــىروفم ــى -20 ناس ــىنچى قهۋهتتىك ــۈنى بهش ــهنبه ك ــانۋار ش ي

قىلدى، بۇ پاجىئهلىك ئۆلـۈم ھهققىـدىكى  بالكونىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ قازا

ھادىسـىمۇ  تاسـادىپىيبـۇ بىـر . خهۋهر شۇ زامان پۈتـۈن موسـكۋاغا تارقالـدى

ياكى بىلىپ تاشـالنغان قهدهممـۇ؟ بـۇ ئۆلۈمنىـڭ سـىرى ھهققىـده ھهر خىـل 

 هگۋههتنېمه ۋه كىـم بـۇ تـاالنتلىق مۇزىكـانتنى ئهنه شـۇ  .تارقالماقتا رسۆزله

ــدى؟  ــۇر قىل ــقا مهجب ــتا  قهرزقهدهم بېسىش ــۇ ئىش ــراق، ب ــۇ؟ بى بهرگۈچىلهرم

ۋه  خانىم ناتالىيهدۇ دهپ سۆزىنى باشالي »جىنايهت بارلىقى ئىنكار قىلىنغان

ۋهقه يــــۈز بهرگهن جايــــدا بولغــــان ئىچكــــى ئىشــــالر مىنىســــتىرلىقىنىڭ 

سـهھنه كىيىمـى كىـيگهن، بوينىغـا فوتـو  ناسىروفنىڭۋهكىللىرىنىڭ مۇرات 
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 ئوكۇلبهدىنىدىن  ئاپپاراتى ئاسقان ھالدا ياتقانلىقى شۇنىڭدهك يهنه ئۇنىڭ

ئىــزالر تېپىلغــانلىقىنى ھهمــده بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه  ســانجىلغانيىڭنىســى 

ئىلگىرى ئۇنىڭ باشقا ئىسىم بىلهن زهھهرلىك چېكىملىكنى تاشالش  مهزگىل

مۇراتنىڭ يهنه شۇ زهھهرلىك چېكىملىـك  بويىچه داۋاالنغانلىقىنى، قىسقىسى

ئۆلۈۋالغانلىقىنى  تهسىرى ۋه ياكى ھاراق تهسىرىدىن ئۆزىنى بىنادىن تاشالپ

 .هتكهنلىكىنى ئهسلهپ ئۆتىدۇكۆرس

ۋه باشـــقا تۈرلـــۈك  گېئورگىيېۋانىـــڭ ناتالىيـــا ژۇرنالىســـتىموســـكۋا 

ئۆلۈمىنىـڭ كېلىـپ چىقىـش  ناسـىروفنىڭ ئۇچۇرالرغا ئاساسـالنغاندا، مـۇرات

نۇقتىالرغـا  سهۋهبى ھهققىدىكى كۆز قاراشـالرنى ئاساسـلىقى تۆۋهندىكىـدهك

  .يىغىنچاقالش مۇمكىن

  

يارىتالماسلىق  بۆسۈشمۇزىكا ئىجادىيىتىده قايتىدىن زور -ئۇنىڭ ناخشا

 سهۋهبى

 »سـودىگهرلهر«بۇ خىل يهكۈن ئالدى بىـلهن موسـكۋادا چىقىـدىغان 

ئۆلۈمىنىڭ سهۋهبى ۋه ئىجادىي  ناسىروفنىڭ گېزىتىده ئېالن قىلىنغان مۇرات

 يهنه مۇراتنىـڭ ھاياتىغا بېغىشالنغان ماقالىده ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن سـىرت

 ۋاقىتسىز ئۆلۈمىدىن ئېچىنغان رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق ناخشا چولپىنى، رۇسىيه

ــالال  ناخشــىچىلىقىنىڭ ئېســتراتهدىيه تهرىپىــدىنمۇ  پۇگــاچىيوۋاپادىشــاھى ئ

تاالنتىغـــا يـــۇقىرى باھـــا بهرگهن ئـــالال  مۇراتنىـــڭ. ئىلگىـــرى ســـۈرۈلگهن

 شـۇڭا ئـۇئۇ ئىجادىيهت جهھهتته ئاخىرقى پهللىـگه يهتـكهن، « پۇگاچىيوۋا

 .دهيدۇ »بۇنىڭغا بهرداشلىق بېرهلمهي قالدى

ــالرنىڭ -90 ــان ياش ــالردا داڭ چىقارغ ــا«يىل ــا-ن ــىنىڭ  »ن گۇرۇپپىس

-90بــۇ ھهقــته توختىلىــپ،  ئالىباســوپمۇ ناخشىچىســى ۋه مۇزىكــانتى بــارى

ھـازىرقى سـهنئهت  يىلالردىكى داڭلىق چولپانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ دېگۈدهك
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ــا  ــىدا قىيىنچىلىقق ــانلىقىنىيوسودىس ــۇ  لۇقۇۋاتق ــۇ ش ــتلهپ، مۇراتنىڭم تهكى

ـــدا ـــكهرتىدۇ ئهھۋال ـــانلىقىنى ئهس ـــۇرات . بولغ ـــۇمهن، م ـــىروفنىڭئوم  ناس

بولمـاي قېلىشـى، ئۇنىـڭ  بۇرۇنقىدهك تېلېۋىزىيه ئېكرانلىرىـدا دائىـم پهيـدا

ئورنىغا باشقا يېڭى چولپانالرنىـڭ كـۆپ سـالماقنى ئىگىلىگهنلىكىـگه قـاراپ 

دىي ئهھـۋالىنى چۈشـهنمىگهن بىـر قىسـىم سـهنئهت مۇراتنىـڭ ئىجـا تۇرۇپ،

جهھهتـــته بۇرۇنقىـــدهك بۆســـۈش  ئۇنىـــڭ ئىجـــادىيهت«ساھهســـىدىكىلهر 

 دهك» يارىتالمىغانلىقىغا چىدىماي ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش يولىنى تۇتقـانلىقى

 ناسىروفنىڭئۇالرنىڭ قارىشى بويىچه ئالغاندا، مۇرات . پهرهزلهرگه ئىشىنىدۇ

يىلالرنىـڭ -90 مهزگىلـى ئېرىشـكهنشـۆھرهتكه  يۇقىرىئهڭ داڭ چىقىرىپ، 

ــڭ  ــۇپ، ئۇنى ــاخىرلىرى بول ــا«ئ ــاال تامبوۋغ ــان ب ــاقچى بولغ ــاملىق » بارم ن

ــگهن ــا ئهڭ زور شــۆھرهت ئېلىــپ كهل ــۇ ناخشــا پۈتــۈن . ناخشىســى ئۇنىڭغ ب

ناخشىسـى  »پـارات-خىـت«ئېيتىـدىغان ۋه ئاڭاليـدىغان  ياشالرنىڭ سۆيۈپ

دىـن كېـيىن ئـۇزۇن  »بـاال بارماقچى بولغان تامبوۋغا«. بولۇپ قالغان ئىدى

ئايدىڭ «، »سهن ۋه مهن« ،»بىرى كهچۈرىدۇ كىمدۇر«ئۆتمهي مۇراتنىڭ 

ــر مهزگىــل » كــېچىلهر ــاملىق ناخشــىلىرى يهنه بى ــزىلهن ــدا قىلــدى زىل . پهي

ــان  ــۈزهل چولپ ــاقلىق گ ــۇ ئات ــابولۇپم ــا ئاليون ــان  ئاپىن ــرگه ئېيتق ــلهن بى بى

 ئېكـرانالردا دائىـم كۆرسـىتىلگهندىن »دىڭ كـېچىلهرئاي«سۈرهتلىك ناخشا 

ھهققىـده  »مـۇھهببهت مۇناسـىۋىتى -ئىشـق« ئاپىنانىڭكېيىن مۇرات بىلهن 

دېـگهن ئىسـىم  ناسـىروفمـۇرات . تارقىلىـپ كهتتـى تۈرلۈك سـۆز چـۆچهكلهر

لېكىن، يهنىـال . ئالدى ئورۇنكىشىلهرنىڭ كۈندىلىك مهدهنىي تۇرمۇشىدىن 

 »بارمـاقچى بولغـان بـاال تامبوۋغـا«كىشىلهرگه ئۇنتۇلماس بولـۇپ قـالغىنى 

بولۇپ، بۇ ناخشىنىڭ ھهر بىر مىسراسـى كىشـىلهرگه يـادا بولـۇپ  ناخشىسى

ئوخشىمايدىغان ئوتتۇرا ئاسـىيا تىپىـدىكى  كهتكهن، چىراي تۇرقى رۇسالرغا

رۇســىيه  هتلىــرى دائىــمچاققــان ھهرىك بــۇ يــاش يىگىتنىــڭ يــاڭراق ئــاۋازى،

ــۋىزىيه ــانلىقى ئۈچــۈن  تېلې ــورۇن ئالغ ــدىن ئ ــۇرات «قاناللىرى ــىروفم  »ناس

ــدا ــز ئارى ــىم تې ــگهن ئىس ــلهر ھهم  دې ــتهقىل دۆلهت ــىيه ۋه مۇس ــۈن رۇس پۈت

 ئهلـــۋهتته، بـــۇ مـــۇرات. دوســـتلۇقىغا تونۇشـــلۇق بولـــۇپ كهتـــكهن ئىـــدى
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ن بهلكـى ئۇنىـڭ ئىجادىيىتىنىڭ ئالتۇن دهۋرى بولۇپال قالماستى ناسىروفنىڭ

چـۈنكى، مـۇرات بـۇ . ھاياتىنىـڭ ئـالتۇن دهۋرى ئىـدى مهنىۋى ۋه شهخسـىي

چولپانغا ئايلىنىش  ۇرھمهزگىلده ئۆزىنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان ئارزۇ قىلغان مهش

ئارزۇسىغا يهتتـى، ئـائىلىۋى تۇرمۇشـى جهھهتتىمـۇ تـۇنجى پهرزهنتـى يهنـى 

. بىتى پهيــدا بولــدىدۇنياغــا كېلىــپ، ئۇنىڭــدا دادىلىــق مــۇھهب لىــيهقىــزى 

 كۇلـۇبالردائىلگىرىكـى كهچلىـك  جهھهتتىمـۇ ئۆزىنىـڭ تۇرمۇشئىقتىسادىي 

رۇسـىيىنىڭ  ناخشا ئېيتىپ تاپقان پۇلالرغا ھايات قامداشقا خاتىمه بېرىلىپ،

ئهلـۋهتته، ئۇنىـڭ . سهھنه سودا بازىرىغا كىرىش پۇرسىتىگه سازاۋهر بولـدى

ئۇنىڭغـا ئىقتىسـادىي  تېپىشـىبـازار  پالسـتىنكىلىرىنىڭ ناخشىلىرى، ئۇنىڭ

قاتارلىقالرنىـڭ  پۇگـاچىيوۋا ئـالال. جهھهتتىن قهد كۆتۈرۈش ئېلىپ كېلهتتى

 مۇراتنىڭ ئۆلۈمى سهۋهبى ھهققىده ئېيتقانلىرى دهل مهرھۇمنىـڭ ھاياتىنىـڭ

ئــاخىرقى باســقۇچى بىــلهن ئۇنىــڭ تــازا شــۆھرهت ۋه بــازار تاپقــان ئــالتۇن 

چىققان بولۇپ، ئهمهلىيهتته بـۇ ھهرگىزمـۇ  ىپدهۋرىنى سېلىشتۇرۇشتىن كېل

ئـاخىرقى ھۆكـۈم  مۇراتنىڭ قابىلىيىتى ۋه ئىسـتىقبالى ھهققىـده چىقىرىلغـان

كـۆز قارىشـى  »يولۇققانلىق كرىزىسىغامۇراتنىڭ ئىجادىيهت «. ئهمهس ئىدى

دوستلىرى، يېقىنلىرى ۋه بىر قىسـىم مۇزىكـانتالر تهرىپىـدىن رهت  مۇراتنىڭ

ــۇ ق. قىلىنىــدۇ ــۇالر  اراشــتىكىلهرنىڭب ــۇپ، ئ ــامهن باشــقىچه بول پىكــرى تام

 بهلكـى، دۇچ كهلگهنلىكـى ئهمهس كرىزىسـقامۇراتنىڭ ئىجادىيهت جهھهتـته 

ئۇنىــڭ ئهكســىچه تېخىمــۇ يېڭــى ئىجــادىيهتكه كىرىشــكهنلىكىنى ئىلگىــرى 

 .سۈرۈشىدۇ

ــالى  ــڭ ئاي ــالىيهمۇراتنى ــو نات ــورى  بويك ــڭ دىرېكت ــانىم ۋه مۇراتنى خ

ــاندىر ــكۇرخىن ئالېكس ــى س ــۇ پىكىرن ــتالردا  ب ــى ۋاقى ــپ، كېيىنك رهت قىلى

ئۇنىـڭ  مۇراتنىڭ رۇسىيه تېلېۋىزىيه ئېكرانلىرىدا كۆپ كۆرۈنمىسىمۇ، بىـراق

داۋاملىــق تــۈرده ھهر قايســى دۆلهتــلهر ۋه رۇســىيه شــهھهرلىرىده كونســېرت 

ئۇنى يهنىـال ھهمـمه ئادهمنىـڭ بىلىـدىغانلىقى ۋه  ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقى،

ــى ــتىگهناخش ــڭ ئۈس ــدىغانلىقى، ئۇنى ــاقتۇرۇپ ئاڭالي ــڭ  لىرىنى ي يهنه ئۇنى
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 نهشــرگه پالستىنكىسـىنىداۋاملىـق ئىجـادىيهت بىـلهن شــۇغۇللىنىپ، يېڭـى 

ــــانلىقى، ــــۈنى -2تهييارلىغ ــــارت ك ــــادام ــــتان  ئالمۇت موســــكۋا ۋه قازاقىس

ـــر ـــلهن ئهڭ زور بى ـــڭ قاتنىشىشـــى بى ـــېرت  چولپانلىرىنى ـــق كونس قېتىملى

ئۆتكۈزۈشــنى پىالنلىغــانلىقى، قىسقىســى ئۇنىــڭ يهنىــال مــول ۋه كېچىلىكــى 

 .ئىجادىيهت ھالىتىده ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ جىددىي

گېزىتىنىـڭ زىيـارىتىنى قوبـۇل  »ھهقىقىـي كومسـومول«رۇسىيىدىكى 

 خلېبنىكــوۋا مارىنــامۇراتنىــڭ يــېقىن دوســتى ، قىلغــان ئاتــاقلىق ناخشــىچى

قاراشــنى رهت  دېــگهن كــۆز »رىزىســقا يولۇققــانمــۇرات ئىجــادىي ك«خــانىم 

ئــۇ ئهڭ . كــۆپلىگهن كونســېرتلىرى بولغــان ناســىروفنىڭمــۇرات « قىلىــپ،

بىلهن بىـرگه ئهرهب  ناسىروفناخشا ئېيتقان، مهن مۇرات  كۇلۇبالرداداڭلىق 

ــپىگه ــاھىنىڭ تهكلى ــڭ پادىش ــۇ يهرگه  ئهمىرلىكىنى ــائهن ئ ــتۋوبىن  روجدوس

 .دهيدۇ ..» ات دائىم يېڭى ناخشىالرنى يازاتتىپائالىيىتىگه باردىم، مۇر

-80-70، ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ دىرېكتورى جۇمھۇرىيهتلىكقازاقىستان 

ئانســامبىلىنىڭ  »ياشــلىق«گــۇرۇپپىالردىن بىــرى  يىلالردىكــى ئاتــاقلىق

ــۇرات  ــى م ــمهدىناخشىچىس ــا،  ئهخ ــر«بولس ــداق بى ــىچىنىڭ  ھهر قان ناخش

چىقىرىشــنىڭ يــۇقىرى پهللىســى ھهم تــۆۋهنلهش دهرىجىــدىن تاشــقىرى نــام 

دۇچ كېلىشى مـۇقهررهر، ئهممـا،  ئارتىسئهھۋالغا ھهممىال  دهۋرى بولىدۇ، بۇ

دېــيىش  ئۆلتۈرۈۋالــدىئــۆزىنى  تۈپهيلىــدىن كرىزىســىمــۇراتنى ئىجــادىيهت 

 ئــۇ. ، ئــۇ ھېچقاچــان ئىجــادىيهت كرىزىســىغا دۇچ كهلمىــگهنئهخمىقانىلىــك

ئۇنىـــڭ . بىرىـــدۇر ئارتىســـالرنىڭيهنىـــال تاماشـــىبىنالر ئهڭ ياقتۇرىـــدىغان 

خهلقىال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن قازاقىستاندىكى،  ناخشىلىرىنى پهقهت ئۇيغۇر

ــلهر  ــتهقىل دۆلهت ــۈن مۇس ــا پۈت ــتلۇقىدىكىھهتت ــڭ  140 ھهمدوس مىللهتنى

 دىيهتلىرى تېخىمـۇ كۈچلـۈكئۇنىڭ ئاخىرقى ئىجـا. ھهممىسى ياخشى كۆرىدۇ

ــان ــزىسئىجــادىي ، چىقق ــلهن  كرى ) بىزنىســىســهنئهت (بىزنىســنى-شــوۋبى

  .دهيدۇ »پهرقلهندۈرۈپ چۈشىنىش كېرهك
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 زهھهرلىك چېكىملىك ۋه ھاراق مهسىلىسى

رۇسىيه مهتبۇئاتلىرىدىكى بىر قىسىم ئۇچۇرالردا مۇراتنىـڭ زهھهرلىـك 

ئۇنىـــڭ ئىلگىـــرى بىـــر مهزگىـــل زهھهرلىـــك  چېكىملىـــك چهككهنلىكـــى،

ـــۇش ـــددىيلىكتىن قۇتۇل ـــي جى ـــالش ۋه روھى ـــى تاش ـــۈن  چېكىملىكن ئۈچ

داۋاالنغـــانلىقى يېزىلىـــپ، مۇراتنىـــڭ بـــۇ قېتىممـــۇ ئهنه شـــۇ زهھهرلىـــك 

ـــۆزىنى ـــك تهســـىرىدىن ئ ـــانلىقىنى مۇقىمالشتۇرۇشـــقا  چېكىملى ئۆلتۈرۈۋالغ

جىــددىيلىك  بــۇ ئۇچــۇرالردا مۇراتنىــڭ ئىلگىرىــدىنال روھىــي. تىرىشــىلغان

يىلـــى ئۇنىـــڭ -2004ار بولـــۇپ قالغـــانلىقى، بۇنىڭغـــا كېســـىلىگه گىرىپتـــ

 ئېيىــداســهۋهب بولغــانلىقى، ئــۆتكهن يىلــى ئاۋغۇســت  دادىســىنىڭ ئۆلــۈمى

ھادىسىسى بىلهن قازا  ماشىنا سادۋاقوسوپئۇنىڭ ئهڭ يېقىن دوستى باغالن 

قىلغانــدىن كېــيىن بولســا ئۇنىڭــدىكى روھىــي جىــددىيلىكنىڭ تېخىمــۇ 

ىكنـــى ئهســـلىگه كهلتۈرۈۋالغـــان بولۇشـــى زهھهرلىـــك چېكىمل كۈچىيىـــپ،

 ئۇنمـۇرايزاتگېزىتـى  »ھهقىقىتـى كومسـومول«. مۇمكىنلىكى ئهسكهرتىلگهن

دوختـۇرنى  ئىسىملىك ئۆزىنى مۇراتنى داۋالىغـان دهپ ئاتىغـان بىـر ھاجىيهۋ

تاپقان بولۇپ، ئۇ كىشـى ئـۆتكهن يىـل باھـاردا ئۆزىنىـڭ مـۇراتنى داۋاالپ، 

قۇتۇلۇشــىغا ھهم  زابويلــۇقتىنىــپ چىققــان كېل ئۇنىــڭ ھــاراق تهســىرىدىن

. ئاشــكارىلىغان زهھهرلىــك چېكىملىكنــى تاشلىشــىغا يــاردهم بهرگهنلىكىنــى

مۇرات ئۇ چاغدا ئۆزىنىڭ ئېغىر روھىي جىددىيلىككه گىرىپتار بولۇپ، ھهتتـا 

ــۆزىنى ــۈرۈۋېلىش ئ ــكهن ئۆلت ــۆزلهپ بهرگهن ئى ــۇ س ــا كهلگهنلىكىنىم . ئويىغ

دوختۇرخانىـدىن چىقىـپ كهتـكهن  بىراق، مۇرات ئىككـى ھهپـته داۋالىنىـپ

 ھهمــده كېــيىن دوختۇرغــا ئۆزىنىــڭ ياخشــى بولــۇپ كهتكهنلىكىنــى ئېيتقــان

مۇراتنىــڭ ســهلبىي تهرىپــى ھهققىــدىكى بــۇ خىــل  ژۇرنالىســتالرنىڭ. ئىــكهن

. يېقىنلىرىنىـڭ تهستىقلىشـىغا ئېرىشـهلمىدى ىـڭئىسپاتالشلىرى بهرىبىر ئۇن

دوسـتلىرى تهرىپىـدىن  زهھهرلىك چېكىملىـك مهسىلىسـى ئۇنىـڭ ئايـالى ۋه

ۋه  ناتــالىيهمۇراتنىــڭ ئايــالى . بىــردهك ھالــدا قهتئىــي تــۈرده رهت قىلىنىــدۇ

ـــېقىن ـــوالت  ي ـــتى پ ـــڭدوس ـــاراقمۇ  ھېزىموپنى ـــۇرات ھ ـــۇ م ـــىچه، ئ قارىش
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قانداقسـىگه بىـردىنال ئـۆزىگه  دىغان ئـادهمئىچمهيدىغان، تاماكىمۇ چهكمهيـ

سالىدىغان ئادهم بولـۇپ قالىـدۇ؟ بـۇ مـۇمكىن ئهمهس، ئـۇ مۇراتنىـڭ  ئوكۇل

ــېچ ــانمۇ  ھ ــۇ، ئاڭلىغ ــلهتكىنى كۆرگهنم ــك ئىش ــك چېكىملى قاچــان زهھهرلى

  .ئهمهس

 

 تىماللىق مهسىلىسىھبولۇش ئې زهھهرلهندۈرۈلگهن

ــۆزىنى  ــتىن ئ ــك چېكىملىك ــڭ زهھهرلى ــدىمۇراتنى ــگهن  ئۆلتۈرۈۋال دې

ــىي ــڭ خۇسۇس ــۈنگه مۇراتنى ــۇراتنى  يهك ــوق، م ــى ي ــلهن ئاالقىس ــاتى بى ھاي

ئۇنــداق  بىلمهيــدىغان كىشــىلهرنىڭ ئىشىنىشــى تهبىئىــي ئهھــۋال، چــۈنكى،

داڭلىـــق ســـهنئهت ئهربابلىرىنىـــڭ كۆپىنچىســـىده زهھهرلىـــك چېكىملىـــك 

ــاكى ــا ئايالنغــان ئىشــلىتىش، ي ــال ئهھۋالغ ــ. ھاراقكهشــلىك نورم : ىلهنمهس

 ۋىسوتســكىيمۇ ۋالدىمىــر يىلالردىكــى ئاتــاقلىق ناخشىچىســى-80رۇســالرنىڭ 

ــلىكنىڭ  ــۇپ، ھاراقكهش ــادهم بول ــرىلگهن ئ ــا بې ــاده ھاراقق ــدىن زىي ھهددى

ياشقا كىرگهن جېنىغا زامىن بولغـانلىقى  40ھېسابتا ئۇنىڭ ئهمدىال  ئاخىرقى

قكهشلىك رۇس چېكىملىك بولمىسىمۇ، ھارا زهھهرلىك. دائىم تىلغا ئېلىنىدۇ

 .ئهھۋالدۇر كۆرۈلىدىغانچولپانلىرىدا دائىم 

ــاراقتىن،  ــڭ ھ ــرى مۇراتنى ــتلىرى ۋه يېقىنلى ــالى، دوس ــڭ ئاي مۇراتنى

بىـلهن  شـهرھلهشبىـر ئـادهم ئىكهنلىكىنـى  يىـراق چېكىملىكتىنزهھهرلىك 

سـهۋهبلهرنىڭ  بىرگه بۇنداق بىر ئىنساننىڭ ۋاپاتىغـا ئهنه شـۇنداق سـهلبىي

تئىي قوبۇل قىلماسلىقى شۇنىڭدهك بۇنىڭدىن بىـرهر سـهۋهب ئارتىلىشىنى قه

ئهلــۋهتته، شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا يهنه . نورمــال ئهھۋالــدۇر ئىزدىشــى

ئالغــان رۇســىيه، بولۇپمــۇ  ۋهقهلىــرى ئهۋجــى سۇيىقهســت، جىنايهتچىلىــك

 موسكۋادهك بىر شهھهرده يۈز بهرگهن مهزكۇر تۇيۇقسىز ئۆلۈمنىڭ ئوخشاشـال

شـــۇڭا ۋهقهنـــى . ۇرهككهپ ئويالرغـــا كهلتۈرۈشـــى تهبىئىـــيكىشـــىلهرنى مـــ

ھېچقانــداق «مۇراتنىــڭ ئۆلــۈم ۋهقهســىده  تهكشــۈرگهن ســاقچىالر دهرھــالال
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 ئۆلتــۈرۈۋېلىش ، پهقهت ئــۆزىنىيوقلــۇقى كۆرۈنۈشــىئارقــا  جىنايهتچىلىــك

لــېكىن، . ئىكهنلىكىنــى مهتبۇئاتالرغــا ئــېالن قىلىشــقا ئالدىرىــدى» ۋهقهســى

ھۆكۈمى كىشىلهرنىڭ بۇ ۋهقهنىـڭ سـىرلىق ئىكهنلىكىـدىن  ساقچىالرنىڭ بۇ

 ئېھتىمـاللىقىكۈچنىـڭ بولـۇش  گۇمان قىلىشىنى، بۇنىڭدا بىـرهر يوشـۇرۇن

 .ھهققىده ئويلىنىشىنى چهكلىيهلمىدى

 ئىرىنـاگېزىتىده ئېالن قىلىنغان  ئىنتېرنېتناملىق  »كۈنۈڭسېنىڭ «

هھهرلىــۋېتىلگهن ئۆلــۈپ كهتــكهن كــۈنى ز ناســىروف مــۇرات« خارتانوۋانىــڭ

مۇراتنىـــڭ ئۆلـــۈمى  مـــاۋزۇلۇق بىـــر پـــارچه ماقالىســـى »بولۇشـــى مـــۇمكىن

ماقـاله ئـاپتورى . ھهققىدىكى يهنه بىر گۇمانلىق ئۇچۇرنى مهيدانغا چىقـاردى

ــانۋار-19 ــى  ي ــۋهتكهن بولۇش ــىلهرنىڭ زهھهرلى ــۇم كىش ــۇراتنى مهل ــۈنى م ك

 رېسـتورانداغـان ئـاخىرقى قېـتىم بول ناسىروفمۇمكىنلىكىنى شۇ كۈنى مۇرات 

ئـارقىلىق  ئىسـىملىك بىـر قىزنىـڭ ئهسلىمىسـى كىرىسـتىنامۇراتنى كـۆرگهن 

 كۇلۇبقــاشــۇ كــۈنى مــۇرات بارغــان كهچلىــك  كىرىســتىنا. ئوتتۇرىغــا قويــدى

مۇراتنىـڭ كهيپىيـاتى يـۇقىرى . مـۇراتنى كـۆرگهن بارغان بولـۇپ، ئـۇ يهرده

يهرده ئـۇزۇن  ئـۇدهك ئـادهم بولغـان، بىـراق، مـۇرات  20بولـۇپ، سـورۇندا 

ئىسـىملىك بىـر قـارا  فېلىكىسسورۇندا  كىرىستىنا. بولمايال چىقىپ كهتكهن

ئىچىشـنى  كوكتهيىـلبىـلهن تونۇشـقان بولـۇپ، ئـۇ قىزغـا  چاچلىق يىگىـت

ئىچكهندىن كېـيىن، بـارا بېشـى  كوكتېيىلنى رومكاقىز بىر . تهكلىپ قىلغان

 ئۆمرىـده يولۇقمىغـانقاتتىق ئاغرىـپ، ئـۆزىنى قويىـدىغان جـاي تاپالمـاي، 

ــي ــپ، نهده  غهيرى ــېمه قىلى ــڭ ن ــۇپ، ئۆزىنى ــان بول ــا يولۇقق ــر ئهھۋالغ بى

مېنىڭ ئهھۋالىم ئاجايىپ ناچـار بولغـان، «. بىلمهي قالغان تۇرۇۋاتقانلىقىنى

) دىپرهسســـىيىگه( مهن ھېچقاچــان مۇنـــداق ئېغىــر روھىـــي جىــددىيلىككه

ېشـىمنىڭ ئاغرىقىـدىن كهلمهي قالدى، ب ياشىغۇميولۇقۇپ باقمىغان ئىدىم، 

 تهقـدىرىمگهدوستلىرىمنىڭ ماڭـا ئېيتىشـىچه، مهن . كهلدى ئۈسسىگىم تامغا

زهھهرلىــك ئىچىملىكــكه ســېلىنغان  ئاشــۇ ئهگهر ،كېــرهك ئېتىشــىمرهھــمهت 

ــىدىن  ــك نورمىس ــك چېكىملى ــىپزهھهرلى ــا، مهن ئېش ــكهن بولس ــا  كهت تامغ
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دهيـدۇ  »دېرىزىدىن سهكرىگهن بـوالر ئىـدىم تهكفناسىرو، بهلكى گهنىئۈس

 .كىرىستىنا

ئىچىـپ بولغانـدىن  كوكتهيىلنى رومكابىر  ئاشۇئۇنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ 

ئـۆيىگه تهكلىـپ قىلغـان، ئـۇ  فهلىكىسـنىھهمـده  كېيىنال خۇدىنى يوقاتقان

ئۆيىـدىكى نۇرغـۇن  يولدىال ئـۇخالپ قالغـان بولـۇپ، ئهتىسـى ئويغانغانـدا،

 كـوكتېيىلگهئىچـكهن  ئاشـۇ كىرىسـتىنا. الغانلىقىنى بىلـگهنپۇللىرىنىڭ يوق

ــك ــك  زهھهرلى ــېلىۋچېكىملى ــۇ  تىلگهنلىكىنىىس ــده مۇراتنىڭم ــگهن ھهم بىل

چېكىملىك سېلىۋېتىپ، زهھهرلىك  زهھهرلىك بىرسىنىڭئىچىملىكىگه مهلۇم 

ئارقىدىن ئـۇنى ، چېكىملىك تۇتقاندىن كېيىن ئۇنى ئۆيىگه ئاپىرىپ قويۇش

بىـراق مۇراتنىـڭ ئـۇ يهرده ئـۇزۇن ئولتۇرمـايال  پىالنلىغان بولۇشى،بۇالشنى 

ــا ئۆزىنىــڭ  چىقىــپ كېتىشــى ــۇ ئهھۋالغ ــگه ئاشــماي، ب ــلهن پىــالن ئهمهل بى

سېلىۋېتىلگهن ئىچىملىكنـى  يولۇققانلىقىنى، مۇراتنىڭ زهھهرلىك چېكىملىك

ئىچىــپ، ئــۇ تېخــى تۇتمــاي تــۇرۇپال كۇلــۇبتىن ئايرىلغــانلىقى، ئــۆيىگه 

 ئاشــۇكېــيىن ئانــدىن زهھهرلىــك چېكىملىــك تۇتــۇپ، ئــاخىرى  دىنبارغانــ

 مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان پاجىئه كېلىپ چىققان بولۇشى

، مۇتهخخهسىسى ناركولوگىيهيېزىشىچه،  خارىتانوۋانىڭ ئىرىنائاپتور 

ــا ۋراچ ــۇ قىزنىــڭ پهرهزلىرىنــى  كىرســىتىنا ســولوماتوۋا تاتىيان ئىســىملىك ب

زهھهرلىـك چېكىملىـك  پ، ئۇنىڭ قارىشىچه، ھهر قانـداقتهستىقلىغان بولۇ

روھىـــي ( دىپرېسســـىيهماددىســـىنى قوبـــۇل قىلغانـــدىن كېـــيىن ئادهمـــده 

تۇيغۇســى پهيــدا بولىــدۇ، ئــادهم ) ۋه روھىــي قااليمىقــانچىلىق جىــددىيلىك

ئۆلتــۈرۈۋېلىش ئــويى پهيــدا  بىئــارام بولىــدۇ، خاپــا بولىــدۇ، ھهتتــا ئــۆزىنى

 زهھهرلىك چېكىملىك ماددىسـى سـېلىۋېتىلگهن ۇنداقئاشمۇراتنىڭ . بولىدۇ

ئىچكهنــدىن كېــيىن ئهنه شــۇنداق ئــاقىۋهتكه قالغــان بولۇشــى  كــوكتېيىلنى

 .تامامهن مۇمكىن ئىكهن

 ئېھتىمـاللىقنىخوجـايىنىمۇ بـۇ  كۇلۇبنىـڭمۇرات ئولتۇرغان كهچلىـك 

ــاققىلى ــكه ق ــدا  چهت ــۇرۇن ھال ــڭ يوش ــدۇر بىرىنى ــدىغانلىقىنى، كىم بولماي
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بىخهتهرلىـك دائىرىلىرىنىـڭ  شۇنداق قىلغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى، ھـازىر

 تهكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىۋاتقــانلىقىنى تهكىــتلىگهن، ئــۇ يهنه مۇراتنىــڭ بــۇ

ــڭ ــق  كۇلۇبنى ــك ۋه دائىملى ــىئهڭ ھۆرمهتلى ــا  مېھمىن ــى، مۇراتت ئىكهنلىكىن

ـــــۆزىنى ـــــداق ئ ـــــۈرۈۋېلىش ھېچقان ـــــدىغانلىقىغا  ئۆلت ـــــڭ بولماي ئۆيىنى

  .دىغانلىقىنى ئهسكهرتىدۇئىشىنى

 

 بېسىمدىن كېلىپ چىققان لىكپسىخولوگىيى

 پروديۇسسـورىنـاملىق سـهنئهت شـىركىتىنىڭ سـابىق  »مهدىئاستار«

ئۇ مۇرات ۋه . باشقىچه بىر پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ تالماسكىي ئالېكساندىر

ــاغالن  ــتى ب ــڭ دوس ــوپنىڭئۇنى ــۈمىنى سادۋاقوس ــر ئۆل ــاغالپ -بى ــرىگه ب بى

ــده  چۈشــهندۈرىدۇ ــر  مهدىئاســتارھهم  پروديۇسســورىشــىركىتىنىڭ يهنه بى

ـــان ـــاروپ ئارم ـــڭ دوۋلهتي ـــۇ ئۈچهيلهننى ـــارلىق ب ـــاغالن قات ـــۇرات ۋه ب ، م

ـــى ـــت ئىكهنلىكىن ـــتانلىق ھهم دوس ـــان  قازاقىس ـــلهن ئارم ـــىتىش بى كۆرس

 تالماسـكىينىڭ ئالېكسـاندىر. ۋهقه بىلهن باغالپ پهرهز قىلىـدۇ دولهتياروپنى

، ئۇ ھېچقاچان مۇراتنىڭ ھـاراق ئىچكهنلىكـى ۋه يـاكى زهھهرلىـك قارىشىچه

يۈرىـدىغان بىـر  ۇرامخـ-خۇشـالئـۇ . كـۆرمىگهن چېكىملىك چهككهنلىكىنـى

ئۆزىنى بالكوندىن  قارىشىچه، بۇ يهرده مۇراتنىڭ تالماسكىينىڭ. ئادهم ئىدى

 پسىخولوگىيه«بىرى - كىمدۇرتاشلىۋېلىشىغا سهۋهب بولغان ئامىل، ئۇنىڭغا 

 .»جهھهتتىن قاتتىق بېسىم كۆرسهتكهنلىكى بولۇشى مۇمكىن

ئانىسى مۇخبىرالرغا مۇراتنىـڭ شـۇ كـۈنى  قېيىنھهقىقهتهن مۇراتنىڭ 

مېڭىـپ،  بوياققـانورمالسىز بولۇپ، ئۆيىده ئۇياقتىن  ئهتىگهندىال كهيپىياتى

ھېســـابلىغانلىقى  بىرنېمىنـــى نېمىـــدۇرجىددىيلىشـــىپ يـــۈرگهنلىكىنى، 

كىمــدۇر بىرلىــرى بىــلهن تېلېفونــدا سۆزلىشــىپ، بىــر نهرســىنى شــۇنىڭدهك 

ئۇنداقتا، بۇ يهرده مۇراتقا . ۋه مۇزاكىره قىلغانلىقىنى ئېيتقان پۈتۈشكهنلىكى

تېلېفــون  ئاشــۇمهۋجۇتمــۇ؟ بــۇ ســىر  ســىر-قــاتتىق بېســىم كۆرســهتكهن بىــر
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  سۆھبهتلىرى بىلهن مۇناسىۋهتلىكمۇ؟

 

 سىرىنى ئاشكارىالشقا تىرىشىش لۈمىنىڭبىئولوگىيىلىك نۇقتىدىن مۇراتنىڭ ئۆ

ۋاپاتىـدىن قـاتتىق ئېچىنغـان بىـر قىسـىم رۇسـىيه  ناسىروفنىڭمۇرات 

 باشقۇرتىســتانپهنــلهر ئاكادېمىيىســىنىڭ  ئــالىملىرى جۈملىــدىن رۇســىيه

ــــدىكى ــــات جۇمھۇرىيىتى ــــىيهت تهتقىق ــــوخىمىيه ۋه ئىرس ــــا بىئ ــــۇ ف ئ  ئ

ــزاباشــلىقى، پروفېسســور  ئىنســتىتۇتىنىڭ ــۇرات  خۇســنىدىنوۋا ئېل خــانىم م

ئىرسىيهت جهھهتتىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ئىرسـىي  ئۆلۈمىنىڭ ناسىروفنىڭ

مـۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغـا  ئامىللىرىغا ئىگه ۋهقهدىن كېلىپ چىققان بولۇشـى

 .قويدى

مهزكۇر ئىنستىتۇت مهخسۇس ئىرسىيهت تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنغان 

قارىشــىچه، ئــۇالر ئىلگىرىمــۇ  نوۋانىڭخۇســنىدى ئېلــزابولــۇپ، پروفېسســور 

مهخســـۇس  بىـــر قىســـىم ئـــادهملهر ئۈســـتىدىن ئۆلتۈرۈۋالغـــانئـــۆزىنى 

ــان ــپ بارغ ــۈرۈش ئېلى ــىدىن تهكش ــىيهت نۇقتىس ــك ۋه ئىرس . بىئولوگىيىلى

 ئۆلتۈرۈۋېلىشـنىئـادهملهرده ئهنه شـۇنداق ئـۆزىنى  ھهقىقهتهن، بىـر قىسـىم

مهزكـۇر . بولىـدىكهن) ېـنالرگ( تهركىـبلهركهلتـۈرۈپ چىقىرىـدىغان ئىرسـىي 

قېنىـدا ئهنه شـۇنداق ئامىلنىـڭ بـار  ناسـىروفنىڭپروفېسسور خـانىم مـۇرات 

چــوڭ ئىكهنلىكــى، ئهگهرده مۇراتنىــڭ قېنىنــى  ئېھتىماللىقىنىــڭ بولــۇش

ـــنىقالش ـــۇنى ئې ـــۇمكىنلىكى شـــۇنىڭدهك ئۇنىـــڭ  ئېلىۋالغـــان بولســـا، ب م

ـــۇقتىنى ئىســـپ ـــۇ ن ـــارقىلىقمۇ ب ـــى ئ ـــشقېرىنداشـــلىرىنىڭ قېن  اتالپ چىقى

مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشىچه، ئادهم قېنىـدىكى 

ــۇ  ــكه »گــېن«ب ــا  ھهرىكهت ــۈرۈۋېلىش يولىغ ــۆزىنى ئۆلت ــادهم ئ ــده ئ كهلگهن

ئۆلۈم ئاقىۋىتى  ئهمما، بىر قىسىم مۇنداق گېنغا ئىگه ئادهملهرده. ماڭىدىكهن

يــۈز  ئهۋالدلىرىــداچىقماســلىقى، بهلكــى ئۇنىــڭ ئىلگىرىكــى يــاكى كېيىنكــى 

  .ئىكهن بېرىشى مۇمكىن
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  مۇرات خاتىرىسى ۋه ھۆرمىتى   ئۈچىنچى بۆلۈم 

 
 ناتالىيه−»مهن مۇرات ئارقىلىق ئۇيغۇر خهلقىنى بىلگهن ۋه سۆيگهن«

ئۆلۈمى ھهققىده تۈرلۈك كۆز  ناسىروفنىڭرۇسىيه مهتبۇئاتلىرىدا مۇرات 

ئۇنىـڭ ۋاپاتىنىـڭ تـۈپ . ئـېالن قىلىنىـپ كهلمهكـته قاراشالر ئىزچىل تـۈرده

بولۇپ، بۇنىڭ بهلكـى  سهۋهبى ھهققىده تېخى ھازىرغىچه ئېنىق يهكۈن يوق

 موسـكۋا كـۈنىفېـۋرال -8لـېكىن . زور ئېھتىمـاللىقىبىر سىر بولـۇپ قـېلىش 

بىــر ئــورۇن  مۇناســىۋهتلىكرۈشــكه مهســىلىلهرنى تهكشۈ تېببىــيشــهھهرلىك 

ماددىلىرى ۋه زهھهرلىك چېكىملىك مـاددىلىرى  مۇراتنىڭ قېنىدىن ئىسپىرت

ـــدى ـــېالن قىل ـــانلىقىنى ئ ـــاقچىالرنىڭ. تېپىلمىغ ـــده س ـــڭ  نهتىجى مۇراتنى

دېـگهن  »ئۆلتۈرۈۋالـدىزهھهرلىك چېكىملىك ۋه ھاراقتىن ئۆزىنى ئۆزىنى «

ئىرادىسـى  ئالالنىـڭقانـداق ئۆلـۈم؟ بـۇ زادى . چىقتى يهكۈنى ناتوغرا بولۇپ

ــاكى باشــقا ــده ئۆلۈشــمۇ ي ــۆز ئهجىلى ــۈز بهرگهن ئ ــويىچه ي ــامهلۇم  ب ــر «ن بى

تهرىپىدىن پهيـدا قىلىنغـان ئۆلۈممـۇ؟ بـۇ ئهلـۋهتته، پهقهت  »يوشۇرۇن كۈچ

بىـلهن بولغـان تېلېفـون  ناتالىيهخانىمى  ناسىروفنىڭ مهلۇم، مۇرات ئالالھقا

توغرىســىدا توختىلىــپ،  ســۆھبىتىمده بــۇ ســىرنىڭ تېخــى يېشــىلمىگهنلىكى

تــېخىچه نهتىــجه چىقمىــدى، نهتىــجه يــوق، ھهمــمه ئۇنىــڭ نهتىجىســىنى «

دېـدى چوڭقـۇر قـايغۇ  »خااليدۇ، ھازىر پهقهت پهرهزلهرال مهۋجۇت بىلىشنى

 .تهلهپپۇزىدا

گهن بولۇشــى مــۇمكىنلىكى بهلكــى زهھهرلهنــ ناســىروفنىڭمهن مــۇرات 

خانىمنىـــڭ قانـــداق ئىنكاســـى  ناتـــالىيه ھهققىـــدىكى پهرهزلهر توغرىســـىدا

ھهقـته  قولىدا پاكىت بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن بـۇ ،ئۇ ،سورىغىنىمدابارلىقىنى 

مهنمـــۇ شـــۇنداق پهرهز «بىـــر نـــېمه دېيهلمهيـــدىغانلىقىنى ئهســـكهرتىپ، 
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بىرى ھهققىـده  كىمدۇرڭ قولۇمدا پاكىت يوق، مېنى قىلىمهن، لېكىن مېنىڭ

ئهلـۋهتته، . ئىسـپاتىم يـوق ئويالش ياكى ئۇنى كۆرسىتىشكه مېنىـڭ قولۇمـدا

 مۇنداق ئهھـۋال ئاسـتىدا گۇناھكـارنى تېپىشـنى خالىسـاممۇ، بىـراق مـۇمكىن

ئهمهس، ئومۇمهن، ئېنىق سهۋهبىنى بىلمهيمىز، بۇ شۇنداق بىـر پاجىئهلىـك 

 .دېدى »لۇقلىما بېرهلمهيمهنھېچقانداق تو ۋهقه بولدى، مهن بۇ ھهقته

ھهققىــدىكى  »ئۆلتۈرۈۋالغــانلىقىئــۆزىنى «خــانىم مۇراتنىــڭ  ناتــالىيه

مـۇرات ئـۆزىنى «قىلىـپ، قهتئىـي رهۋىشـته،  يهكۈنلهرنى ۋه سـۆزلهرنى رهت

گهپمـۇ مـۇمكىن  ، ئۇنى زهھهرلىك چېكىملىك چهكتى دېگهنئۆلتۈرۈۋالمايدۇ

ھايــاتلىقنى ناھـــايىتى ياخشـــى ئـــۇ . ئهمهس، مهن بۇنىڭغــا ئىشـــهنمهيمهن

ئۇنىــڭ بىــلهن ھايــاتىم بــويىچه بىــرگه بولغــان، ئهڭ  كۆرىــدۇ، گهرچه مهن

ئوخشاشـال مهن  يېقىن ئادهم بولسـاممۇ، ئۇنىـڭ ئۆلـۈمى خـۇددى باشـقىالرغا

 ناسـىروفنىڭدېـدى ھهمـده مـۇرات  »ئۈچۈنمۇ چۈشىنىكسـىز بىـر ئهھۋالـدۇر

ه ئۇنىڭ ناھايىتى كۆپ پىالنلىرى پاكىت سۈپىتىد ئۆلتۈرىۋالماسلىقىغا ئۆزىنى

ئىنسان ئىكهنلىكىنى كۆرسـىتىپ يهنه مۇنـداق  بارلىقى، ھاياتقا ئۈمىدۋار بىر

ئۇنىـــڭ  دېـــگهن ســـۆز پۈتـــۈنلهي ئۆلتۈرۈۋالـــدىئـــۇنى ئـــۆزىنى « :دېـــدى

ــوغرا ئهمهس ــدۇ، ت ــۇن كهلمهي ــا ئۇيغ ــا  .پىالنلىرىغ ــۇ ئامېرىكىغ ــۈنكى، ئ چ

. ه كۈتۈۋاتىـدۇ دهپ ئېيتقـان ئىـدىئـۇ يهرد بېرىشنى پىالنلىغـان، ئـۇ مېنـى

قاتناشـقان  ئارتىسـالردوستلىرى ۋه يۇقىرى سهۋىيىلىك  ئالمۇتادامۇرات يهنه 

 ئــالبوملىرىنىئۆزىنىــڭ چــوڭ كونســېرتىنى ئۆتكۈزۈشــنى، يېڭــى ناخشــا 

قىزىمىزنىــڭ تۇغۇلغــان  كــۈنى-21ئاينىــڭ -3بىــز  .چىقىرىشــنى پىالنلىغــان

ــان ــۈزمهكچى بولغ ــوي ئۆتك ــوغرىالپ، ت ــۈنىگه ت ــر. ك ــڭ بى ــار زور  ئۇنى قات

 .»پىالنلىرى بار ئىدى

خانىم بىلهن بولغان سۆھبىتىمده، ئۇ ئۆزىنىڭ مـۇرات بىـلهن  ناتالىيه

ـــپ، ـــوي قىلى ـــادىيهت  تونۇشـــۇش ۋه ت ـــۇرۇش شـــۇنىڭدهك ئىج ـــائىله ق ئ

 .سۆزلهپ بهردى ده يىغالپ تۇرۇپجهھهتتىكى ھهمكارلىق مۇساپىلىرى ھهققى

كۈنى يهنه موسكۋادا چىقىـدىغان  سۆھبهتلهشكهنخانىم مهن بىلهن  ناتالىيه
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گېزىتىنىڭ مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبـۇل قىلىـپ، مهخسـۇس » ھاياتلىق«

 بىلهن ناسىروفتۈرده ئۆزىنىڭ مۇرات 

ــۆتكهن  ــىي  15ئ ــىدىكى شهخس ــائىله تۇرمۇش ــۇھهببهت ۋه ئ ــق م يىللى

ئۇنىڭ ھاياتىدىكى بىرىنچى  ناسىروفنىڭ ھهققىده توختىلىپ، مۇراتئىشالر 

 پهقهتئاخىرغىچه  ۋه ئاخىرقى سۆيگهن مۇھهببىتى ئىكهنلىكىنى، ھاياتىنىڭ

  .ياخشى كۆرۈپ ئۆتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ناسىروفنىبىرال مۇرات 

دهپ جاكاراليــدۇ  »ئهبهد پهقهت مــۇراتنىال ســۆيىمهن-مهن ئهبهدىــي«

ــالىيه ــۇالر. نات ــىچه، ئ ــڭ ئېيتىش ــكۋادىكى -1992ئۇنى ــى موس ــىنيىل  گېنېس

 ئهنه. نامىـــدىكى مۇزىكـــا مهكتىپىـــده تونۇشـــقان ھهمـــده بىـــرگه ئوقۇغـــان

-شۇنىڭدىن ئېتىبارهن ئۇالر ئارىسىدا كۈچلـۈك مـۇھهببهت يـالقۇنالپ، جاپـا

يىلــى، -1996. ئوقۇشــنى بىـرلىكته پۈتتــۈرگهن مۇشـهققهتته بىــرگه بولـۇپ،

  .تۇغۇلغان ئاكىم يىلى ئوغلى-2000، لىيهقىزى −پهرزهنتىئۇالرنىڭ تۇنجى 

يــورۇق يىگىــت بولــۇپ، ئۇنىــڭ -، ئوچــۇقمهردمــۇرات ئــاق كۆڭــۈل، 

 يالتــادائــۇ . ناھــايىتى ياخشــى كــۆرگهن دوســتلىرىنىڭ ھهممىســى ئــۇنى

پۇلالرنى ئـۆزى  ئۆتكۈزۈلگهن مۇسابىقىده بىرىنچى بولغاندا ئېرىشكهن ئازراق

مهكتهپـــداش دوســـتلىرىغا بۆلـــۈپ بېرىۋهتكهنـــده يـــالغۇز خهجلىمهســـتىن 

 گېنېسـىنزور نهتىجىـدىن كېـيىن  يالتـادىكى. قېلىشقان ھهممهيلهن ھهيران

ۇر بولۇپ تونۇلغان ھئىسىم مهش نامىدىكى مۇزىكا مهكتىپىده مۇرات دېگهن بۇ

قازاقىستانلىق بۇ ئۇيغۇر يىگىتى ساۋاقداشـلىرىنىڭ چوقۇنىـدىغان، ، بولۇپ

 .شهخسكه ئايالنغان ھهۋهس قىلىدىغان

گېزىتىده ئېالن قىلىنغان سۆھبهتته بايان قىلىنىشـىچه،  »ھاياتلىق«

ــالىيه ــوي نات ــڭ ت ــلهن مۇراتنى ــڭ  بى ــىغا دهســلهپته مۇراتنى ــاداقىلىش  ئالمۇت

ئـۇالر مـۇرات  بـارا-ئانىسى قوشۇلمىغان بولسىمۇ، لـېكىن بـارا-تۇرۇشلۇق ئاتا

ــلهن  ــڭبى ــى ناتالىيهنى ــۇھهببىتىنى چۈش ــۇر م ــولالش چوڭق ــۇالرنى ق نىپ، ئ

ئىســالم دىنــى ۋه ئۇيغۇرالرنىــڭ نىكــاھ  ناتــالىيهگه قارارىغــا كهلــگهن ھهمــده
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بۇنىڭغـا  ناتـالىيه .قائىدىسى بويىچه مۇراسىم ئۆتكۈزۈش تهكلىپىنـى بهرگهن

بۇنــداق بولۇشـــىدىكى «. قوشــۇلۇپ، ئــۇالر مۇســـۇلمانچه نىكــاھ قىلغـــان

ــى دىنىــي −« ،ناتاشــا چۈشــهندۈرىدۇ دهپ−»ســهۋهب ــڭ ئاتىس مۇراتنى

ئارىسىدا نامى بـار  ئۇيغۇرالر ئالمۇتادىكىئېتىقادى كۈچلۈك ئادهم بولۇپ، ئۇ 

ئـۇ ئوغلىنىـڭ ئۇيغـۇر قىزغـا ئۆيلىنىشـىنى ئـارزۇ قىالتتـى . دىنىي زات ئىـدى

ئۇنىڭغـا غهمخورلـۇق ، يېنىـدا ئـۆز مىللىتىـدىن بولغـان ئايالىنىـڭ ئوغلىنىڭ

ئهسلىشـىچه، دهسـلهپته مۇراتنىـڭ  اتالىيهنىڭن» ...قىلىشىنى ئۈمىد قىالتتى

ــا ــانىلىرى كېل-ئات ــيىنئ ــان، كې ــقىچىرهك قارىغ ــنگه باش ــلهن ، ى ــوغلى بى ئ

ئـۇالر بىـلهن تېـز  ناتالىيىنىڭكېلىنىنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇرلۇقى، ھهم 

 .بولۇپ، ئۇالرنى قوللىغان خۇشالكهتكىنىدىن  تىل تېپىپ

دهســلهپته  ناتــالىيهئهســلهپ بېرىشــىچه، مــۇرات بىــلهن  ناتالىيهنىــڭ

كېــيىن، . ئېيتىــپ، تۇرمــۇش قامــدىغان كهچلىــك كۇلــۇبالردا بىــرگه ناخشــا

ــانىيىتى ــۈن ئىمك ــۇرات پۈت ــيىن، م ــدىن كې ــامى چىققان ــڭ ن ــلهن  مۇراتنى بى

ناخشـا چـولپىنى  ناتالىيهنىـڭئائىلىسىنى ياخشـى قامدىغانـدىن سـىرت يهنه 

ســـالغان ھهم تىرىشـــچانلىق كۆرســـهتكهن، ھهر  بولۇشـــى ئۈچـــۈن مهبـــلهغ

ــۇ  ــېرتالردا ئ ــق كونس ــالىيهقېتىملى ــا نات ــرگه ناخش ــلهن بى ــدىغان بى . ئورۇن

ئېيتىشىچه، مۇرات ئۇنىڭغا ئۇيغـۇرچه ناخشـىالرنىمۇ ئـۆگهتكهن  ناتالىيهنىڭ

قاتارلىق ئۇيغۇر خهلق ناخشىلىرىنى كۆپ سهھنىلهرده  »ئايىم گۈل«بولۇپ، 

گېزىتىــده  »ھايــاتلىق«موســكۋادىكى  ناتــالىيه. بىــرگه ئورۇنــدىغان ئىــكهن

ئاتـاپ،  دهپ »ئۇلـۇغ خهلقنىـڭ ئـوغلى «ئېالن قىلغان سۆھبىتىده مۇراتنى 

 پهخىرلىنىــدىغانلىقىنىمۇراتنىــڭ ئــۆز خهلقىنــى ســۆيگهنلىكى ۋه ئۇنىڭــدىن 

ئۇيغۇرالرنىــڭ مهركىزىــي ئاســىيادىكى قهدىمىــي  ن بىــرگهتهكىــتلهش بىــله

ئىكهنلىكى ھهققىـده  مهدهنىيهتلىك، تارىخى ئۇزۇن ۋه تاالنتلىق بىر مىللهت

 .توختالغان

 سـۆھبىتىم جهريانىـدىمۇ، بارغـانخانىم بىلهن ئېلىپ  ناتالىيهمېنىڭ 

ئۇيغـۇر خهلقىنـى بىلگهنلىكىنـى ئهسـكهرتىپ،  ئۇ ئۆزىنىڭ مـۇرات ئـارقىلىق
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ئۆزىنىــڭ  مهن ســهمىمىيلىك بىــلهن ئهپسۇســلىنىمهنكى، پۈتــۈن خهلــق«

 رىـدىنىۋهتهنپهرۋسۆيۈملۈك پهرزهنتى ھهم ھهقىقىي ۋه ئالدىنقى قاتـاردىكى 

مۇرات ھهقىقهتهن ئۆز خهلقىنـى بهك ياخشـى كـۆرهتتى، ئـۇ  .ئايرىلىپ قالدى

قانـداق خهلقىنىـڭ ئۇنىڭغـا  ئۆز خهلقىدىن دائىم پهخىرلىنهتتـى ھهمـده ئـۆز

 مهن بــارلىق ئۇيغــۇرالر. ھــۆرمهت مۇئامىلىســىده ئىكهنلىكىنىمــۇ چۈشــىنهتتى

بىلهن بىرگه يهنى مهن مۇرات ئارقىلىق بىلگهن ۋه سۆيگهن بۇ خهلق بىـلهن 

ــۇرات ئۇيغــۇر  بىــرگه مۇراتنىــڭ ۋاپاتىغــا ــاقتىمهن، م ۋه  ئهنئهنىســىقايغۇرم

ســۆزلهپ  ھهقــته ئــۇ دائىــم، بىــزگه بــۇ. يىلتىــزى ھهم تــارىخىنى ئــۆگىنهتتى

ئۇ ئۆزى بىلهن بىرگه بولغان ھهممىگه ئۇيغۇرالر ھهققىده سـۆزلهپ . بېرهتتى

ھــېس  ھــۇزۇرئــۇ ئۇيغــۇر خهلقــى ھهققىــده سۆزلهشــتىن  .ھهرگىــز ھارمــايتتى

ئۆزىنىـڭ نـېمه ئۈچـۈن  ھهممىـال يهرده ئۇيغۇرالرنىـڭ كىملىكىنـى،. قىالتتى

هرنى ئۇيغـۇر مهدهنىيىتـى ئۇيغۇرچه ناخشا ئېيتىدىغانلىقىنى سۆزلهپ، كىشىل

 .دېدى »تونۇشتۇرۇشقا تىرىشاتتى بىلهن

پـۇتىن،  ۋالدىمىـرئېيتىشىچه، مۇرات رۇسىيه پرېزىدېنتى  ناتالىيهنىڭ

ۋه باشـقا مۇسـتهقىل دۆلهتـلهر  نازاربايېۋنۇرسۇلتان  قازاقىستان پرېزىدېنتى

را ئاۋغۇست ئېيىدا قـا يىلى-2006 ،پرېزىدېنتلىرى قاتناشقان ھهمدوستلۇقى

ئۆتكــۈزۈلگهن بىــر ناخشــا كېچىلىكىــده ئۇنىــڭ  ســوچىدادېڭىــز بويىــدىكى 

 نازاربايېۋنىـڭپۇتىننىـڭ نۇرسـۇلتان  ۋالدىمىـر ھۇزۇرالنغـان ناخشىلىرىدىن

رۇسـىيه چـولپىنى ئىكهنلىكىنـى  ئالدىدا پهخىرلىنىش تهرىقىسـىده مۇراتنىـڭ

 دهپ »سـىز قايسـى دۆلهتـكه تهۋه؟« كۆرسىتىش ئۈچۈن مۇراتتىن سـورىغان

مهن قازاقىســـتاندا تۇغۇلـــدۇم، رۇســـىيىده «ســـورىغان ســـوئالىغا، مـــۇرات 

دهپ جـاۋاب  »مېنىـڭ مىللىـتىم ئۇيغـۇر ناخشىچى بولۇپ تونۇلـدۇم، لـېكىن

ــكهن ــلهن . بهرگهن ئى ــۇتىن بى ــايېۋپ ــۇ نازارب ــڭ ب ــك  مۇراتنى دىپلوماتىيىلى

 .جاۋابىغا ۋه ئۇنىڭ تاالنتىغا قايىللىق ئىزھار قىلغان

 -دادىسـىدىن خهتـمه ناسـىروفنىمنىڭ ئېيتىشىچه، مـۇرات خا ناتالىيه

 قۇرئـانمـۇرات بهزىـده نامـاز ئوقۇغـان، دائىـم  قىلىشـنى ئـۆگهنگهن قۇرئان
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ئۇ دائىم . تىرىشقان ئوقۇشنى مهشىق قىلىپ، دادىسىدهك سهۋىيىگه يېتىشكه

ــــــدىن  ــــــان قىاللمايدىغانلىقى ــــــمه قۇرئ ــــــىدهك خهت ــــــڭ دادىس ئۆزىنى

دادىسىنىڭ ھهقىـقهتهن يېقىملىـق خهتـمه قۇرئـان  ئهپسۇسلىنىدىغانلىقىنى،

ــىنىڭ ــۇم دادىس ــتلهپ، چوق ــدىغانلىقىنى تهكى ــكه  قىلى ــىگه يېتىش سهۋىيىس

ــــدىكهن ــــۇرات  ناتالىيهنىــــڭ. تىرىشــــىدىغانلىقىنى ئېيتى ئهسلىشــــىچه، م

لېكىن، تولـۇق ئـادا . ۋاپاتىدىن كېيىن ناماز ئوقۇشقا كىرىشكهن دادىسىنىڭ

قائىـده بـويىچه  ئىسالمىكىرگهنده  ياشقا 40«، قىاللمىغان بولۇپ، ئۇ دائىم

 .، دېـگهن ئىـكهن»ئېتىقاد بىـلهن يـۈرىمهن-بهش ۋاق ناماز ئوقۇپ، ئىمان

 .مۇرات يهنه ھهج سهپىرى قىلىش ئۆيىنىڭ بارلىقىنىمۇ بىلدۈرگهن ئىكهن

ــابىق  ــان س ــپ بېرىلغ ــاتى ئېلى ــىزلىق تهلىم ــالر دىنس ــۇزۇن يىل مهن ئ

موسـكۋادهك رۇسـالر مـۇتلهق كـۆپ سـانلىقنى  بولۇپمۇ، ،سوۋېت ئىتتىپاقىدا

مهدهنىيىتــى مــۇتلهق  رۇس ،ئىســالم دىنىنىــڭ تهســىرى ئــاجىز، ئىگىلىــگهن

ئهڭ  جهمئىيىتىنىڭئۈستۈنلۈككه ئىگه شهھهرده، ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه رۇس 

ۋه چىرىكلىشىش نىسبىتى يـۇقىرى قاتلىمىـدا ياشـىغان مۇراتنىـڭ  رهڭگارهڭ

مىللىتىنـى قهدىـرلهش روھىغـا ھهقىـقهتهن  ۋه ئېتىقـادى-مۇنداق ئۆز دىنىـي

 -تۇرمـۇش ئـۆرپ قايىل بولدۇم ئهم مىللىـي مهدهنىيىتـى، دىنىـي ئېتىقـادى،

ئادهتلىرىدىن ئايرىلمىغان مهدهنىيهت كوللېكتىپىنىڭ قوينىـدا ياشـاپ، ئـۆز 

ئېتىقادى، تۇيغۇسى ۋه روھىنـى قهدىـرلىمىگهن ۋه قهدىرلىمهيۋاتقـان  تىلى،

يهرده مۇراتنىـڭ ناخشىسـىدىنال ئهمهس،  بىز بـۇ. ئېچىندىم مدىنىرىئۇيغۇرل

ھهم  ھۇزۇرالنسـاق بهلكى ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ئهنه شۇنداق ئېسىل روھىدىن

  .دېگهن ئويغا كهلدىم بولغۇدهكئۇنىڭدىن ئۈلگه ئالساق 

 

 مهنمۇ ئوز مىللىتىمدىن پهخىرلىنىمهن ۋه ئۇنى مۇرات ئاكامدهك«

 ئهخمهدىيېۋادىلناز −»سۆيىمهن

ۋاپات بولغاندىن كېيىن، موسكۋا، ئالمۇتا، ئۈرۈمچى،  ناسىروفمۇرات 
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شــهھهرلهردىكى ئۇيغــۇر ياشــلىرى مــۇراتنى خــاتىرىلهش  بىشــكهك ۋه باشــقا

ئوتتۇرا ئاسـىيا . ئۆتكۈزمهكته يۈزىسىدىن تۈرلۈك پائالىيهتلهرنى ئۆتكۈزدى ۋه

 تـورلىرى ئـارقىلىق، رنېتئىنتېۋه ئۇيغۇر ئېلىدىكى بىر قىسىم ياشالر بولسا 

مۇراتقا بولغان سېغىنىشلىرى، ھۆرمهتلىرى، قايغۇلىرىنى ئىزھار قىلىشماقتا، 

يېزىـپ، ئۆزلىرىنىـڭ  شـېئىرالرنىئاتاپ تولىمۇ گـۈزهل  ھهتتا بهزىلهر مۇراتقا

 .بىلدۈردى ئهڭ يۇقىرى قېرىنداشلىق مۇھهببهتلىرىنى

ئىنتېرنېت گېزىتىنىڭ ئۇچۇرىـدىن قارىغانـدا،  »رۇ. كم«رۇسىيىنىڭ 

-26دوســتلىرى  ناســىروفنىڭئۇيغــۇرالر ۋه مــۇرات  موســكۋادىكى بىــر قىســىم

ــتوراندا ــر رېس ــهھىرىدىكى بى ــكۋا ش ــۈنى موس ــانۋار ك ــته  ي ــڭ يهت مهرھۇمنى

 .نهزىرىنى ئۆتكۈزگهن

ـــايىنى  ـــتوراننىڭ خوج ـــۇر رېس ـــى مهزك ـــۈرئهتنهزىرىن ـــروپ ج  زاكى

 ناتـالىيهئايـالى  ناسىروفنىڭمۇرات  ۇپ، بۇنىڭغا مهرھۇمئورۇنالشتۇرغان بول

قىسـىم  قاتناشقان شۇنىڭدهك يهنه موسـكۋادىكى بىـر لىيهياشلىق قىز  11ۋه 

نهزىـرىگه . ، مهرھۇمنىڭ دوستلىرى ئىشـتىراك قىلغـانسهنئهتكارالرئاتاقلىق 

قاتنىشىپ،  مۇفتىسىفېدېراتسىيىسى ئىسالم دىنىي ئورگىنىنىڭ باش  رۇسىيه

ئاخىرقى ئۇيغۇرچه  ناسىروفنىڭيهنه مۇرات  نهزىرىده. قىلغان قۇرئانتمه خه

ـــۇپ، مهرھۇمنىـــڭ-ئىجـــادىي ناخشـــا ـــۇزىكىلىرى قويۇلغـــان بول ـــات  م ھاي

ئۇيغــۇر ياشــلىرى بولۇپمــۇ  ئالمۇتــادىكى. پائــالىيهتلىرىگه باھــاالر بېــرىلگهن

ــم ــتلىرى دائى ــڭ دوس ــلىده  مۇراتنى ــڭ ئهس ــۇپ، مۇراتنى ــر يهرگه جهم بول بى

قالدۇرماي، تېخىمۇ  ئهمهلدىن كونسېرتىنىمارتتىكى -2ۆتكۈزمهكچى بولغان ئ

ــى ھهل قىلىــش  ــۈزۈش، بۇنىــڭ ئىقتىســادىي چىقىملىرىن ــده ئۆتك زور كۆلهم

قازاقىستان ھۆكۈمىتىـدىن مۇراتنىـڭ نـامىنى ئهبهدىيلهشـتۈرۈش  شۇنىڭدهك

ئهلـۋهتته، . مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلغان تهلهپ قىلىش قاتارلىق كۆپلىگهن

ۋه جامـائهت  بۇ پائالىيهتكه يهنه قازاقىستاندىكى ئاتاقلىق ئۇيغۇر مهدهنىيهت

ئهربابلىرىمۇ ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىده ئاتاقلىق ناخشـىچى 

 .خانىممۇ بار ئىكهن ئهخمهدىيېۋا دىلناز
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ئۆتكۈزۈلىـدىغان مـۇراتنى  ئالمۇتـادادهسلهپكى ئۇچۇرالرغا قارىغانـدا، 

نهپىــرى  50موســكۋادىكى ئاتــاقلىق چولپــانالردىن  ىرىلهش كونســېرتىغاخــات

 مۇرات بىـلهن بىـرگه كېلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىده

ــېچىلهر« ــدىڭ ك ــان » ئاي ــىنى ئېيتق ــاملىق ناخش ــھۇرن ــولپىنى  مهش رۇس چ

ونسېرت مهزكۇر ك. ۋه باشقىالرمۇ بار ئىكهن خلېبنىكوۋا مارىنا ،ئاپىنا ئالىيونا

ناخشىلىرىنى ئورۇنالش ۋه ئۇنىڭغا بېغىشالپ  جهريانىدا مهخسۇس مۇراتنىڭ

  .ناخشا ئېيتىش بېكىتىلگهن

خانىم بولغان تېلېفون سۆھبىتىمده، ئۇ ئۆزىنىـڭ  ئهخمهدىيېۋادىلناز 

ئۆتكهنلىكى، مۇراتنىـڭ ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئاكـا ۋه ئۇسـتاز  مۇرات بىلهن يېقىن

ئــورنىنى تولــدۇرۇپ،  ۆزىنىــڭ مۇراتنىــڭئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈش بىــلهن ئ

 شـهۋكهت قـازىنىش يولىـدا كـۈرهش -ئۇيغۇر خهلقى ئۈچـۈن مـۇراتتهك شـان

ــدۈردى ــدىغانلىقىنى بىل ــاز . قىلى ــۇدىلن ــا  ئهخمهدىيېۋام ــادىكى مۇراتق ئالمۇت

 .ئېيتىشنى قارار قىلغان ئىكهن كونسېرتتا ناخشا بېغىشالنغان

خانىم سۆزىده مۇراتنىڭ ئۆز مىللىتىنى قهدىرلهش  ئهخمهدىيېۋادىلناز 

مىللىتىــدىن پهخىــرلىنىش روھىنىــڭ ئۇيغــۇر ياشــلىرى  ۋه ســۆيۈش ھهم ئــۆز

بولغـانلىقى، مۇراتنىـڭ قازاقىسـتان  جۈملىدىن ئۆزى ئۈچۈن چوڭ بىر ئـۈلگه

مىللهتپهرۋهرلىـك  ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇر ياشـلىرىنى جۇمھۇرىيهتلهردهقاتارلىق 

 مهنمــۇ ئــوز مىللىتىمــدىن« ربىيىلىگهنلىكىنــى تهكىــتلهپ،روھــى بىــلهن ته

 .دېدى» سۆيىمهنپهخىرلىنىمهن ۋه ئۇنى مۇرات ئاكامدهك 

ــاز   جۇمھــۇرىيهتلهرگهخــانىم قازاقىســتان ۋه باشــقا  ئهخمهدىيېــۋادىلن

 مهشـھۇربولۇپمـۇ ئۇنىـڭ نـامى قازاقىسـتانغا  .تونۇلغان ياش ناخشا چولپىنى

سـىمۋوللىرىنىڭ بىـرى  مهدهنىـيهت ۋه تاالنـتبولۇپ ئۇ ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ 

دىلنازنىــڭ دادىســى ئاتــاقلىق ناخشــىچى . ســۈپىتىده ھــۆرمهتكه ســازاۋهردۇر

بۇالر . ئهخمهدىيدۇر ئابدۇرېهىمناخشىچى  مهشھۇر، بوۋىسى ئهخمهدى مۇرات

يىلدىن بېرى ئۇيغـۇر ئېلـى ۋه ئوتتـۇرا  60ئۈچ ئهۋالد سۈپىتىده، تهخمىنهن 

  .كهلگهن ۋه كهلمهكته سېلىپ زىلزىلىگه ئاسىيا سهھنىلىرىنى
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 ۋه مهن ناسىروفمۇرات 
 

ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى باشقا خهلقلهرگه ئوخشاشـال ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇزۇن 

ئهسىرلىك شانلىق مهدهنىيهت ۋه سىياسىي تارىخ ئهنئهنىسىگه ئىـگه بولـۇپال 

ـــدىن پهخىرلىنىـــدىغان،  ـــن قهلبى ـــڭ چى ـــى ئۆزلىرىنى ـــتىن، بهلك قالماس

كهبى  سهئىدىخان، مويۇنچۇر، سۇتۇقسۆيىدىغان ۋه ئۇلۇغاليدىغان سۇلتان 

دۆلهت ئهربـابلىرى، –سىياسـىيون ھـاجىپتهكپېراتورلىرى، يۈسۈپ خاس ئىم

ــۇ ــازغۇچى دمهھم ــى ي ــاۋايى كهب ــىر ن ــالىملىرى، ئهلىش ــى ئ ــقىرى كهب –قهش

كهبــى ســهنئهتكارلىرىدىن ئىبــارهت كــۆپلىگهن  ئاماننىســاخانشــائىرلىرى ۋه 

 .نامايهندىلىرىگه ئىگه بولغان

بۈيــۈك  ئاشــۇئۇيغۇرالرنىــڭ شــانلىق ۋه ســهلتهنهتلىك ئۆتمۈشــى ھهم 

نامايهندىلىرى ئۇالرنىڭ مىللىي ئېڭىنىڭ يىلتىزىنى سۇغارغۇچى روھى مهنبه 

ئهسىرده مهيدانغا چىققان ھازىرقى زامـان ئۇيغـۇر ئۇلـۇغ –20بولغان بولسا، 

ــدۇرۇش ۋه كۈچهيتىشــنى ــادهملىرى ئۇيغــۇر مىللىــي كىملىكىنــى راۋاجالن ڭ ئ

ئاۋانگــارتلىرى ســۈپىتىده تېڭىرقــاش ھهم ئۈمىــدۋارلىق بىــلهن كــېلهچهككه 

قــاراپ مهردانه قهدهم تاشــالۋاتقان ئۇيغۇرنىــڭ ئالغــا ئىلگىرىلىشــىگه ئىلھــام 

. بېرىش شۇنىڭدهك چاقىرىق قىلىشـتهك شـهرهپلىك ۋهزىپىسـىنى ئاتقۇرماقتـا

ـــىنى –21–20 ـــۋى دۇنياس ـــۇر مهنى ـــىردىكى ئۇيغ ـــقائهس ـــه  بېيىتىش ھهسس

قوشۇۋاتقان ئۇيغۇر پىداكارلىرىنىڭ سانى ۋه كهسىپ دائىرىسى كۆپ بولـۇپال 

قالماســـتىن، بهلكـــى قولغـــا كهلتـــۈرگهن مۇۋهپپهقىيهتلىرىمـــۇ ئاللىقاچـــان 

تهكلىماكان ۋه جۇڭغارىيىدىن ئىبارهت ئىككى ئويمانلىقتىن ھالقىپ ئۆتـۈپ، 

. ق تۈس ئالدىئاسىياغا جۈملىدىن دۇنياغا يۈزلهندى ھهمده خهلقئارالى–ياۋرو

ئــۇزۇن يىلــالر بــۇ ئىككــى ئويمانلىققــا دۈمــلهپ قويۇلغــان ئۇيغــۇر كىملىكــى 
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 بىلهنالسۈپىتى  ئىگىلىرىلىقبۈگۈنكى كۈنده تارىختىكى ئورخۇن دۆلىتىنىڭ 

ــده يهر شــارىغا تونۇلۇشــقا  ــۇر كىملىكــى ھالىتى ئهمهس بهلكــى، يېڭــى ئۇيغ

ــــڭ ھېچقاچــــان ئۇ. باشــــلىدى ــــر مىللهتنى ــــداق بى ــــا مۇن ــــۇپ دۇني نتۇل

كېتىلمهيـــدىغانلىقى، بهلكــــى ئهجـــدادلىرىغا ئوخشاشــــال يېڭـــى تــــارىخ 

 .يازىدىغانلىقىغا ئىشهندى ۋه ئىشلهنمهكته

مهن ئهنه شۇ كۆپلىگهن تـاالنتلىق ۋه پىـداكار كىشـىلىرىمىز قاتارىـدا  

پهقهت ئاددىي بىر ئۇيغۇر ناخشىچىسى يهنـى ئۇيغـۇر سـهنئهتكارى ھهققىـده 

ئهممـا ئهسـكهرتىمهنكى، مېنىـڭ . توختالمـاقچىمهنئاساسىي تېما سـۈپىتىده 

تۇيغۇســى ھــېس قىلغــان ھهم  جاۋابكــارلىقنهزىرىمــده ئــۆز خهلقــى ئۈچــۈن 

 ھـېسمىللىتىنىڭ ئالدىدا نېمىنىڭ نومۇس، نېمىنىڭ شـهرهپ ئىكهنلىكىنـى 

 !قىاللىغان ئاددىي ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ئوخشاشال ئهڭ سۆيۈملۈكتۇر

  

 ئۇيغۇر مۇڭى رۇسالرنى ئۇسۇلغا سالغان

ناخشىســى ئــۇزۇن  »گــۈل ئــايىم«شــۇنچه شــوخ ! ســۆيۈملۈك دوســتالر

يىلالردىن بۇيان كىشىلهرنىڭ قهلبىنى لهرزىگه سېلىپ، ھاياتلىققا رومانتىك 

مـــۇھهببهت تۇيغۇســـى بىـــلهن ئـــۈزۈلمهس شـــىجائهت بهخـــش ئېتىـــپ 

بهلكـى، بـۇ ناخشـىنى بىلمهيـدىغان بىرمـۇ ! كېلىۋاتقانلىقى ھهممىـگه مهلـۇم

ئۇيغۇرنىـڭ پـاك مـۇھهببهتكه، سـاداقهتمهنلىككه ! يغۇر بولمىسـا كېـرهك؟ئۇ

ھاياتقا بولغان ئىنتىلىشى بىلهن يۇغۇرۇلغـان  ۇرامخ–شادشۇنداقال ئهركىن، 

ــۈپىتىده،  ــى س ــڭ مهنبهس ــۈچ قۇۋۋىتىنى ــۋى ك ــڭ مهنى ــا ئۇيغۇرنى ــۇ ناخش ب

ــان ھهم  ــايىغى تهكــكهن يهرلهرنىــڭ ھهممىســىگه يېتىــپ بارغ ئۇيغۇرنىــڭ ئ

 زىلىگه–مانا بۈگۈنكى كۈنلهرده بۇ ناخشا رۇسىيه سهھنىلىرىنى زىل. اقتابارم

ســـــــېلىپ، ســـــــهنئهتخۇمار رۇس تاماشـــــــىبىنلىرىنى ئورۇنلىرىـــــــدىن 

 ســـانكىتبـــۇ ناخشـــا بىپايـــان رۇســـىيىنىڭ موســـكۋا، . تۇرغـــۇزۇۋهتمهكته

كىچىـك شـهھهرلىرى ھهتتـا سـىبىرىيه –قاتارلىق كۆپلىگهن چوڭ پېتىربۇرگ
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ۋادىلىرىـدا،  ئـۇرال–كى سوغۇق ئىقلىم قىشالقلىرىدا، ۋولگـائورمانلىقلىرىدى

يېشــىللىققا  رۇســىيىنىڭىلبدهريــالىرى ۋادىلىرىــدا،  دنېپــر ئۇكرائىنىيىنىــڭ

، مولداۋىيهنىڭ ئۈزۈمزارلىقلىرىـدا يـاڭراپ، ئـۇ ىرىدهڭلىكلتۈزلهپۈركهنگهن 

ـــى  ـــتلۇق تىلهكلىرىن ـــڭ دوس ـــۇر مىللىتىنى ـــىلهرگه ئۇيغ ـــى كىش يهرلهردىك

ئۇيغــۇر دېــگهن نــامنى ئــاڭالپ باقمىغــان كىشــىلهر  ئۆمرىــده. بىلــدۈرمهكته

 جــورئۇيغۇرنىــڭ بــۇ شــوخ ناخشىســىنىڭ كۈچلــۈك مۇزىكىلىــق ئۇدارلىرىغــا 

هتته، ئۆزىـــدىن باشـــقا خهلقلهرنىـــڭ ئهلـــۋ. بولـــۇپ ئۇســـۇلغا چۈشـــمهكته

مهدهنىيىتىنــى ئۆزىــدىن ئۈســتۈن كــۆرۈش تۇيغۇســى ۋه ئۆزىــدىن باشــقا 

مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئاھاڭلىرىدىن زوق ئېلىش ئىقتىدارى كهمچىلىك بىلهن 

تونۇلغان رۇسالرنىڭ ئۇيغۇرنىڭ كىچىككىنه بىر يېزىسى بولغـان ئاتۇشـنىڭ 

ــر مــۆجىزه بولســا ئهنئهنىــۋى خهلــق ئاھاڭلىرىغــا ئۇســۇل غا چۈشىشــى زور بى

ــۇزىكىلىرىنى ۋه رۇســالرنىڭ  ــۆجىزه پهقهت مهخســۇس رۇس م ــۇ م ــرهك؟ ب كې

 ناسـىروفمۇزىكا پسىخىكىسىنى ياخشـى چۈشـهنگهن ئۇيغـۇر يىگىتـى مـۇرات 

 .تهرىپىدىن يارىتىلدى

ئۇنــداقتا مهزكــۇر ناخشــىنى شــۇنچه يېقىملىــق ئېيتىــپ، مۇســتهقىل  

 ىلىرىنى ھاياجانغا سالغان بـۇ ناخشـىچى كىـم؟دۆلهتلهر ھهم دوستلۇقى كىش

ئــۇ، بۈگــۈنكى كۈنــده رۇســىيه جۈملىــدىن پۈتــۈن مۇســتهقىل دۆلهتــلهر ھهم 

دوستلۇقىدا مهشھۇر بولۇپ تونۇلغان، ناخشـا خۇمـار ياشـالرنىڭ چوقۇنـۇش 

 ناسـىروفمـۇرات . ناسـىروفتۇرئوبيېكتىغا ئايالنغان، ناخشا چـولپىنى مـۇرات 

مۇزىكىسـىنىڭ ئهڭ مهشـھۇر ۋهكىللىـرى –ناخشـا قئهسـترادلىبۈگۈنكى رۇس 

ۋه  لىئهئونتېـۋ ۋالېـرى، گازمـانوپ ئولېگ، كىركوروۋ فىلىپ، پۇگاچېۋائالال 

بولـۇپ، ھـازىرقى زامـان  ئېرىشـكهنشـۆھرهتكه –باشقىالر غا ئوخشاش شـان

 .رۇسىيه سهنئهت تارىخىدىن پهخىرلىك ئورۇن ئالغان

ــۋهتته، شــوخ ۋه يېقىملىــق ناخشــا مۇزىكىالرنىــڭ ۋاقتــى كهلســه –ئهل

مىللهت ۋه تىل ئايرىمىسى بولمايدۇ، ئهنه شۇنداق ھهممه مىللهت جۈملىدىن 

ــاق  ــان ئورت ــمه ئىنس ــدىغانھهم ــاھۇزۇرلىناالي ــدىغان ناخش ــر ئاالالي –، بهھ
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مۇزىكىالرنى ھهممه مۇزىكانت ئىجاد قىاللمايدۇ شۇنداقال ھهمـمه ناخشـىچىالر 

 .ئېيتالمايدۇ

پاقىدا ئىلگىرى كېيىن ئىككـى ئۇيغـۇر ناخشىسـى سابىق سوۋېت ئىتتى

ــــلهت  ــــدىكى ھهر مىل رۇســــالرنى قىسقىســــى ســــابىق ســــوۋېت ئىتتىپاقى

تاماشىبىنلىرىنى ئۇسۇلغا چۈشـۈردى دېسـهك مۇبـالىغه بولمىسـا كېـرهك، بـۇ 

يىلالردا پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋه –80–70ئىككى ئۇيغۇر ناخشىسىنىڭ بىرى 

ـــان  ـــا تونۇلغ ـــڭ ســـوۋېت ئىتتىپاقىغ ئانســـامبىلى  »ياشـــلىق«ئۇيغۇرالرنى

–90بولسا، يهنه بىرى  »توشقانالر ئاپپاق–ئاپپاق«تهرىپىدىن ئورۇنالنغان 

. ناخشىسىدۇر »گۈل ئايىم«يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا ۋه ھازىرمۇ ئېيتىلىۋاتقان 

ھهر ئىككىال ناخشا ئۇيغـۇر خهلـق ئىجـادىيىتىگه مهنسـۇپ بولسـىمۇ، لـېكىن 

ىنىڭ ئىسىملىرى مۇرات بولۇپ، ئالدىنقىسى قازاقىستان ئۇالرنىڭ ئىجراچىلىر

ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ دىرېكتورى  جۇمھۇرىيهتلىكخهلق ئارتىسى، قازاقىستان 

ـــۇرات  ـــمهدىم ـــدى ئهخ ـــالردا –80–70. ئى ـــلىق«يىل ـــامبىلىغا  »ياش ئانس

ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا تـۇنجى قېـتىم  ئهخمهدىرهھبهرلىك قىلغان ياش مۇرات 

ــانىۋى  ــا تــۈزۈپ، ئۇيغــۇر چــالغۇلىرى بىــلهن غهرب ۋه زام مهخســۇس گۇرۇپپ

–چالغۇالرنى ھهم مۇزىكا ئۇدارلىرىنى بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغـۇر ناخشـا

مــــۇزىكىلىرىنى قازاقىســــتاننى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالغــــان ئوتتــــۇرا ئاســــىيا 

ـــوۋ ـــابىق س ـــۇنىڭدهك س ـــده ش ـــقا جۇمھۇرىيهتلىرى ـــڭ باش ېت ئىتتىپاقىنى

جۇمھــۇرىيهتلىرى ۋه رايونلىرىــدا ئــورۇنالپ، مىليونلىغــان ئىخالســمهنلهرنى 

ياشـلىق ئانسـامبىلىنىڭ گۇرۇپپىسـى دائىـم تېلېـۋىزور . بويسۇندۇرغان ئىدى

–ناخشىســى رادىئــو »توشــقانالر ئاپپــاق–ئاپپــاق«ئېكرانلىرىــدا كۆرۈنــۈپ، 

ئۈچــــۈن ئوتتــــۇرا ئاســــىيا  دائىــــم يــــاڭراپ تۇرغــــانلىقى تېلېــــۋىزورالردا

، كۆڭـۈل تۆكۈنلىرىده–جۇمھۇرىيهتلىرىدىكى ھهر مىللهت كىشىلىرىنىڭ توي

ئــېچىش ســورۇنلىرىدا ۋه تۈرلــۈك مهدهنىــيهت پائالىيهتلىرىــده بــۇ ناخشــىنى 

 .ئېيتىش ھهم ئۇسۇل ئويناش نورمال ئهھۋالغا ئايالنغان ئىدى

مبىلى بىلهن ھهم نامى ئهينى ۋاقىتتا ياشلىق ئانسا ئهخمهدىنىڭمۇرات 
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ئۆزى ئورۇندىغان بىر قاتـار ناخشـىلىرى بىـله زىـچ باغلىنىـپ كهتـكهن  ئاشۇ

. بولۇپ، ئۇنىڭ ئىخالسمهنلىرى تار ئۇيغـۇر دائىرىسـىدىن ھالقىـپ كهتـكهن

ــۇرات  ــى، م ــمهدىبهلك ــازىرمۇ  ئهخ ــۇھ ــدىكى  30–20 ئاش ــڭ ئالدى يىلالرنى

دېسه كىشىلهر  مهدىئهخمۇرات ! شۆھرىتى بىلهن ياشاۋاتقان بولسا، كېرهك؟

ئۇنىڭ ھازىرقى ناخشىلىرى ئهمهس بهلكى ئۇنىڭ ياشلىق مهزگىلىده ئېيتقان 

ۋه باشـقا بىـر قاتـار  »بىرىنچـى مـۇھهببهت«، »توشـقانالر ئاپپاق–ئاپپاق«

قىسقىســــى، ســــابىق ســــوۋېت . ناخشــــىلىرىنى ئهســــلىرىگه كهلتۈرىــــدۇ

ئىتتىپاقىــدىكى نوپۇســى ئــاز مىلــلهت ھېســابلىنىدىغان ئۇيغــۇردىن چىققــان 

ئىككى مۇرات ئۇ يهرلهردىكى ئۇيغۇرالرنىال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن دۇنيادىكى 

ــۇراتت. ئۇيغــۇرالرنى تونــۇتتى ــۇرۇنقى م ىن زور دهرىجىــده كېيىنكــى مــۇرات ب

ھالقىپ كهتكهنكى، ئۇ موسكۋادهك رىقابهت شهھىرىده، رۇسالرنىڭ مانا مهن 

دېــگهن چولپــانلىرى رىقابهتلىشــىپ، ئــاخىرى ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئهڭ 

ــابهت  ــدا رىق ــر جاي ــدىغان بى ــۇپ چىقى ــاالنتلىقلىرى ئۇت ــۈكلىرى ۋه ت كۈچل

 .مهيدانىغا چۈشۈپ، داڭ چىقاردى ۋه شۆھرهت قازاندى

شــهرهپ –ۋهتته، ھهر بىــر ناخشــىچىنىڭ دهۋر ســۈرىدىغان، شــانئهلــ

ــان ــدىغان، س ــدىغان ۋه –قازىنى ــا قىلى ــمهنلهرنى مهھلىي ــىز ئىخالس ساناقس

بىـــر مهزگىلـــى بولىـــدۇ  بويســـۇندىرىدىغانئـــۇالرنى مهنىـــۋى جهھهتـــتىن 

شۇنىڭدهك يهنه يېڭى ئهۋالدالرغا ئورۇن بېرىپ، پهخىرلىك نـامى ۋه ئـاۋازى 

بـارا –تىنى ساقالپ قالىدىغان ۋه ياكى ئۇنى يوقىتىـپ، بـارابىلهن ئۆز ھۆرمى

ئهممـا، مـۇرات . ئىخالسمهنلهر تهرىپىـدىن ئۇنتۇلىـدىغان مهزگىلىمـۇ بولىـدۇ

مهنسۇپ بولۇپ، ئۇ ئون نهچـچه يىلـدىن بۇيـان ئـۆز  ئالدىنقىسىگه ناسىروف

ـــق  ـــا اليى ـــۇ يېڭـــى ۋه زامانغ ـــدى ھهم تېخىم ـــرۇم قالمى شـــۆھرىتىدىن مهھ

ـــادىيهتلى ـــانىنى ۋه ئىج ـــمهنلىرىنىڭ س ـــپ، ئىخالس ـــدانغا چىقىرى رىنى مهي

 .دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭهيتمهكته ۋه كۆپهيتمهكته

دېمهك، مېنىڭ بايان قىلىـدىغىنىم كونـا مـۇرات ئهمهس بهلكـى يېڭـى 

مۇرات، يهنى موسكۋا چولپانلىرى تىزىملىكىنىـڭ ئالـدىنقى رېتىـدىن ئـورۇن 
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ئىخالسـمهنلىرى ئـۆزىگه مهھلىيـا  خۇمـار رۇس–ئالغان، مىليونلىغـان ناخشـا

 !ناسىروفتۇرقىلغان ۋه مهنىۋى جهھهتتىن بويسۇندۇرغان مۇرات 

  

 ئۇيغۇر روھى بىلهن يۇغۇرۇلغان مۇرات

ھهرقانداق بىر دهۋر سۈرۈپ داڭ چىقارغان شهخسنىڭ مۇئهييهن بىـر  

يېتىلىش ھهم ئۆز مۇۋهپپهقىيهتلىرىگه ئېرىشىش مۇساپىسى بولىدۇ، –ئۆسۈپ

ـــۇۋهپپهقىيهت قازىنىشـــىغا تهســـىر يهنه  ـــۇ شهخســـنىڭ م ـــده ب ـــۆز نۆۋىتى ئ

مۇراتنىـڭ نهتىـجه قازىنىشـىنىڭمۇ . كۆرسهتكهن ئامىلالر ۋه سهۋهبلهر بولىدۇ

ئۆزىگه خاس بىر سهۋهبى بـار، ئـۇ بولسـىمۇ، ئۇيغـۇر مىللىـي روھـى بىـلهن 

 .يۇغۇرۇلغان ئاتا مىراس سهنئهت روھىدۇر

 شـــهھىرىدهتاننىڭ ئالمۇتـــا يىلـــى قازاقىســـ–1969 ناســـىروفمـــۇرات 

خــۇددى ھهر بىــر ئادهمنىــڭ ئۆســۈپ . ســهنئهتكار ئائىلىســىده تۇغۇلغــان

يېتىلىپ، نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشىده مهلۇم بىـر ئاساسـى ھهل قىلغـۇچ 

مۇنــداق مهشــھۇر  ناســىروفنىڭمۇبولغىنىــدهك مــۇرات  ســهۋهبرول ئوينىغــان 

ئامىلالرنىڭ بىرى، ئۇنىـڭ  سهنئهتكار بولۇپ يېتىلىشىگه تهسىر كۆرسهتكهن

. ئانىسىنىڭ تهربىيىلىشى، كۆيۈنۈشى ۋه قوللىشى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ–ئاتا

مۇزىكــا تهربىيىســىنى دادىســىدىن ئالغــان بولــۇپ، –ئــۇ، دهســلهپكى ناخشــا

 .ئهسلى كهسپىي سهنئهتكار ئىدى ناسىروف ئىسمائىلئۇنىڭ دادىسى 

يىلالردىــن –1940ئــۇ، . قهشــقهرده دۇنياغــا كهلــگهن ئاكــال ئىئىســما

ــدا  ــهنئهت گۇرۇپپىلىرى ــايالردىكى س ــارلىق ج ــۇ قات ــقهر، ئاقس ــالپ قهش باش

 پودپولكــوۋنىكىئارمىيىنىــڭ  مىللىــيئايــدا –8يىلــى –1945. ئىشــلىگهن

داۋىنـى ئـارقىلىق جهنۇبقـا  مـۇزارتسوپاخۇن باشـچىلىقىدىكى بىـر گۇرۇپپـا 

مىللىـي ئـارمىيه سـېپىگه  ئىسـمائىالكائالغانـدا، چۈشۈپ، ئاقسۇنى قورشاۋغا 

ــقان ــلهرگه قاتناش ــدىكى جهڭ ــۇ ئهتراپى ــۇلۇپ، ئاقس ــۇپ قوش ــدائىي بول . پى

ئـارمىيه بـۇيرۇق بـويىچه شـىمالغا چېكىنىـپ  مىللىـيئايدا –10يىلى –1945
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كېــيىن، . قۇرغــان كۇرۇجــۇكىچىققانــدا، ئــۇ ســوپاخۇن پولكىــدا ســهنئهت 

ركىسـتان ھۆكۈمىتىنىـڭ دۆلهتلىـك سـهنئهت غۇلجىغا يۆتكىلىپ، شهرقىي تۈ

ئهينــى . ئــارمىيه ســهنئهت ئۆمىكىــده خىــزمهت قىلغــان مىللىــيئۆمىكىــده ۋه 

ۋاقىتتىكى جۇمھۇرىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي سهنئهتكه ئاالھىـده ئهھمىـيهت 

قىلغان بولـۇپ، بىـر  تهرهققىيمۇزىكا ئىشلىرىمۇ –بهرگهنلىكى ئۈچۈن ناخشا

ــان، روزا  ــىپ چىقق ــىچىالر يېتىش ــانتالر، ناخش ــاش مۇزىك ــۈم ي ــۈرتۈرك  تهمب

ــهنئهتكارالرغا  ــقهدهم س ــىم پېش ــر قىس ــارلىق بى ــهتكهن «قات ــزمهت كۆرس خى

 كــائا ئىســمائىل. دېگهنــدهك شــهرهپلىك نــامالر بېــرىلگهن ئىــدى »ئــارتىس

ــۇ ئهۋز ــپ بهرگهن ب ــڭ يارىتى ــتان ھۆكۈمىتىنى ــهرقىي تۈركىس ــدىن ش هللىكى

 .ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، قابىلىيىتىنى تېخىمۇ ئۆستۈردى

ـــا  ـــى –1949ئىســـمائىل ئاك ـــايالردا شـــهرقىي تۈركىســـتان –12يىل ئ

ئـــارمىيه جۇڭگـــو ئـــازادلىق  مىللىـــيھۆكـــۈمىتى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلۇپ، 

ــىنىڭ  ــن –5ئارمىيىس ــۇھهممهد ئىمى ــده، م ــپ ئۆزگهرتىلگهن ــى قىلى كورپۇس

ــوۋ ــدى ئىمىن ــۋىزىيه–13كى قوماندانلىقى ــۈپ،  دې ــا چۈش ــده جهنۇبق تهركىبى

ئـۇ  چاغـدابـۇ . قهشقهرگه ئورۇنلىشىپ، ئۆز پائـالىيهتلىرىنى داۋامالشـتۇرغان

 مۇزىكــانتلىقســهنئهت ئۆمىكىــده ئاساســلىق ناخشــىچى ۋه  دېــۋىزىيه–13

كورپــۇس ئهمهلــدىن –5ۋهزىپىســىنى ئــۆتىگهن بولــۇپ، مىللىــي ئــارمىيه 

قىسقارتىلىپ، ئهينـى ۋاقىتتىكـى ھهرهمبـاغ،  دىۋىزىيىمۇ–13قالدۇرۇلغاندا، 

قاتتىق جهڭلهرده تاۋالنغان قهھرىمـان ئوفىتسـېرالر ۋه  شىخوالردىكى–جىڭ

، ئـــۆز يۇرتلىرىغـــا بوشـــۇتۇلۇپپېشـــقهدهم جهڭچىـــلهر ھهربىـــي ســـهپتىن 

ــىر  ــمائىل ناس ــده، ئىس ــدانلىرىغا ئهۋهتىلگهن ــگهك مهي ــدا ۋه ئهم قايتۇرۇلغان

يىلـى سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا –1958ئۇ، . ۇلغانبوشۇتئاكىمۇ ھهربىي سهپتىن 

مۇرات مانا شـۇ . كېلىپ ماكانلىشىپ قالغان ئالمۇتىغاكۆچۈپ كهتكهن ھهمده 

ئالدى بىلهن ئىسـكىرىپكا ۋه ناخشـا  تهربىيىلىشىدهپېشقهدهم سهنئهتكارنىڭ 

ئۇ، ئۆسمۈرلۈك ۋاقتىدا دادىسـى ئـۆگهتكهن ئۇيغـۇرچه . ئېيتىشنى ئۆگهنگهن

پمـۇ، مىللىـي ئارمىيىنىـڭ مارشـلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ناخشىالرنى بولۇ
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ئىنقىالبىــي ناخشــىلىرىنى ئــائىله ســورۇنلىرى ۋه مهكــتهپلهرده ئېيتىــپ، ئــۆز 

مۇراتنىڭ ئانىسى خـاتىره خـانىممۇ . تاالنتى بىلهن كىشىلهرنى قايىل قىلغان

ـــدىال  ـــى ۋاقىتلىرى ـــالنغۇچ مهكتهپتىك ـــى، باش ـــالىالر باغچىس ـــڭ ب ئوغلىنى

ــىد ــۆزى دادىس ــا ئ ــانلىقى ھهتت ــپ ئېيتق ــىالرنى ئۆگىنى ــۆپلىگهن ناخش ىن ك

سهنئهت گۇرۇپپىسى قۇرغـانلىقىنى، دادىسـىنىڭ بۇنىڭـدىن ھاياجانلىنىـپ، 

ئۇنى پۈتۈن ئىمكـانىيهتلىرى بىـلهن تهربىيىلىگهنلىكىنـى ئهسـلهپ ئـۆتكهن 

 .ئىدى

تۈگهتكهنــدىن  داائالمۇتــمــۇرات باشــالنغۇچ ۋه ئوتتــۇرا مهكتهپلهرنــى 

يېشىدا ئارمىيه سـېپىگه چاقىرتىلىـپ، تۈركمهنىسـتاندا خىـزمهت  18 كېيىن،

دهرىجىلىــك  مــايورئۇنىــڭ ئاكىســىمۇ ســوۋېت ئارمىيىســىنىڭ . ئــۆتىگهن

ئوفىتســېرى بولــۇپ، ئــۇ ئىنىســىنىڭ ئۆســۈپ يېــتىلىش ئۈچــۈن كــۆپ كــۈچ 

ــكهن ــان ئى ــهنئهت . چىقارغ ــدىمۇ س ــدىكى ۋاقتى ــۇرات ھهربىي ــۇكىم  كۇرۇج

. لىرىنىڭ ياخشــى كۆرۈشــىگه ئېرىشــكهن ئىــدىتهشــكىل قىلىــپ، سهپداشــ

ھهربىي خىزمهتنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن ئۇنىڭ سهنئهت تاالنتىغا قايىل 

رۇس سهپداشــلىرى ئــۇنى موســكۋاغا بېرىــپ، ئوقۇشــقا  موســكۋالىقبولغــان 

ــان ــۇدۇل . دهۋهت قىلغ ــتىن ئ ــۆيىگه قايتماس ــپ، ئ ــۈل قىلى ــۇرات تهۋهكك م

نامىــدىكى مۇزىكــا  گنېســوپلىقى بىــلهن موســكۋاغا بېرىــپ، ئــۆز تىرىشــچان

 .يىلى پۈتتۈرگهن–1996ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرىپ، ئۇنى 

ــاتى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاســانغا چۈشــمىگهن  موســكۋادىكى ئوقــۇش ھاي

ئانىسىنى ئىقتىسادىي مهنبه قىلىشنى نومـۇس دهپ بىلـگهن بـۇ –بولۇپ، ئاتا

يېنىــك –ىن ئېغىــرئۇيغــۇر يىگىتــى بىــر تهرهپــتىن ئوقــۇپ، يهنه بىــر تهرهپــت

ئــۆزى ھهل  راســخودىنىجىســمانىي ئىشــالر بىــلهن شــۇغۇللىنىپ، تۇرمــۇش 

ئـــۇ، قىيىنچىلىققـــا بـــاش ئهگـــمهي، تىرىشـــىپ ئۆگىنىشـــنى . قىلغـــان

داۋامالشتۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىـڭ تـاالنتى تېـزدىنال مهكـتهپ رهھبهرلىـرى، 

 .ئوقۇتقۇچىالرنى شۇنىڭدهك ئۇستازلىرىنى قايىل قىلغان

ئۆتكــۈزۈلگهن ســابىق  شــهھىرىده يالتــايىلــى –1991 ســىروفنامــۇرات 
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سوۋېت ئىتتىپاقى بويىچه ياشالر فېستىۋالىغا قاتنىشىش پۇرسـىتىگه سـازاۋهر 

، ئىگىـلهپبولغان ھهمـده پـوپ ناخشـا تـۈرلىرى بـويىچه بىرىنچـى ئـورۇننى 

قولغـا كهلـگهن مهزكـۇر زور نهتىجىـده  يالتىـدا. ئالتۇن مۇكاپاتقـا ئېرىشـكهن

مۇراتنىڭ سهنئهت ھاياتىغا ئىلھام بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئۇنىڭ موسـكۋا 

ســهنئهتكارلىرى ئارىســىدا تونۇلۇشــى ھهم ئۇالرنىــڭ دىقــقهت قىلىشــىغا يــول 

 »يېڭـى پـورت«مۇرات بىر ياقتىن ئوقۇپ يهنه بىر ياقتىن ئۆزىنىـڭ . ئاچقان

گۇرۇپپىسـىنى قـۇرۇپ، ئۇنىڭغـا ئـۆزى يېتهكچىلىـك مۇزىكـا –ناملىق ناخشـا

قىلىش بىـلهن بىـرگه كونسـېرتالر ئۆتكۈزۈشـكه باشـلىغان شـۇنىڭدهك يهنه 

بهزى كىنو ۋه تېلېۋىزىيه فىلىملىرىنىڭ مۇزىكىسىنى ئىشلهپ، ناخشـىلىرىنى 

بۇالرنىـڭ ھهممىسـى كېيىنكـى ۋاقىـتالردا ئۇنىـڭ ئاتـاقلىق . ئېيتىپ بهرگهن

 .ىگه ئايلىنىشىنىڭ ئاساسىنى ياراتقان ئىدىچولپانالرنىڭ بىر

  

 لهڭمهنموسكۋادا بىرگه يېگهن 

ــلهر ئاكادېمىيىســى –1995 ــڭ موســكۋادىكى رۇســىيه پهن ــى، مېنى يىل

ــــــلىق  ــــــتىتۇتىداشهرقشۇناس ــــــۇق ئىنس ــــــىيهمنى  دوكتورل دىسسېرتاتس

مۇۋهپپهقىيهتلىك ياقىالپ، ئىلمىي ئۇنۋانغـا ئېرىشـكهندىن كېـيىن يهنه شـۇ 

ــدا ئى ــالىيهتلىرىمنى ئورۇن كــۈنلىرىم  داۋامالشــتۇرۇۋاتقانلمىــي تهتقىقــات پائ

ناخشـىنى  »گـۈل ئـايىم«نـامىنى ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئـاڭالپ، ئۇنىـڭ . ئىدى

موســكۋا تېلېۋىزىيىســىده ئورۇنــدىغان قىيــاپىتىنى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ بىــلهن 

كۈنلىرىمنىـڭ بىرىـده ئالمۇتـادىكى  ئاشـۇتونۇشۇشنى ئارزۇ قىلىپ يـۈرگهن 

مهلۇم بىر دوستۇم ئارقىلىق ئۇنىڭ موسكۋادىكى ئۆيىنىڭ تېلېفون نومـۇرىنى 

مېنىڭ ئۇيغۇرچه ئهھۋال سـورىغىنىمدىن . ئالدىم ۋه ئۇنىڭغا تېلېفون بهردىم

ــلهن  ــۇرات مهن بى ــدۈرگهن م ــادىلىرىنى بىل ــانلىق ئىپ ــق ۋه ھاياج ھهيرانلى

 .كۆرۈشۈشكه رازى بولدى

ــكهكۆ ــۇراتتىم،  رۇشىش ــۈپ ت ــۇنى كۈت ــدا ئ ــرو ئېغىزى ــكهن مېت پۈتۈش
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دېـگهن ئۇيغـۇرچه ئهھـۋال سـوراش ئـاۋازى » !ئهسساالمهلهيكۇم«توساتتىن 

بويلــۇق، ئــۇزۇن چــاچلىق، گهۋدىلىــك ئوتتــۇرا  ئېگىــزئالدىمــدا . ئاڭالنــدى

ئۇنىڭ  دهرھالالمهن . ئاسىيا تىپىدىكى بىر يىگىت كۈلۈمسىرهپ پهيدا بولدى

ئهسسـاالم،  ئهلهيكـۇمۋه «ىكهنلىكىنى چۈشهندىم ۋه مهنمۇ جاۋابهن مۇرات ئ

بىـز قىـزغىن قـول ئېلىشـىپ . دېـدى ئـۇ »شۇنداق«. دېدىم »سىز مۇراتمۇ؟ 

ــدىن خــوش بولســاممۇ،  ــۇرچه بىلگهنلىكى كۆرۈشــتۇق، مهن مۇراتنىــڭ ئۇيغ

ــېكىن بهزى ســۆزلىرىمنى چۈشــهنمهي قالمىســۇن دهپ رۇســچه سۆزلهشــكه  ل

مـۇمكىن بولسـا سـىز ھهمـمه «ت كۈلۈپ تۇرۇپ، رۇس تىلىدا باشلىدىم، مۇرا

گهپلىرىڭىزنى ئۇيغۇرچه ئېيتسىڭىز، مهن ئۇزۇندىن بۇيان بۇ ئاۋازغـا تهشـنا 

» ئىدىم، مېنىڭ ئۇيغـۇرچهم ياخشـى ئهمهس، لـېكىن سـىزدىن ئۆگىنىـۋاالي

شـــۇنداق قىلىـــپ، رۇســـچه بىـــلهن ئۇيغـــۇرچىنى ئارىالشـــتۇرۇپ . دېـــدى

مهن مـۇراتنى تونۇشسـۇن دهپ ياتىقىمغـا ۋهتهنـدىن  چاغـدابـۇ . سۆزلهشتۇق

ساياھهتكه ۋه ئوقۇشـقا كهلـگهن بىـر قـانچه ئۇيغـۇر دوسـتلىرىمنى تهكلىـپ 

ــدىم ــان ئى ــۇالر . قىلغ ــرگىچه ئ ــالپ كى ــۆيگه باش ــۇراتنى ئ ــگهمهن م  لهڭمهن

 .سورۇنىمىز قىزغىن كهيپىياتقا چۆمدى. تهييارلىق قىلىپ قويۇپتۇ

يان موسـكۋادا ياشـاپ، ئۇيغـۇرالر بىـلهن مۇرات ئۆزىنىڭ ئۇزۇندىن بۇ

بىر يهرده ئولتۇرۇپ باقمىغانلىقىنى، مۇنداق ئۇيغۇرچه تـۈس ئالغـان قاينـام 

ــى ــۆرمىگهنلىكىنى ئېيتت ــى ك ــقىنلىق مهنزىرىن ــارىمىزدىكى . تاش ــۇ، ئ بولۇپم

ئۇســتا دوســتىمىزنىڭ ئىــنچىكه تارتقــان چــۆپلىرى، كېلىشــتۈرۈپ  لهڭمهنــگه

 بۇيرۇماسـلىقنىبهكـال يېقىـپ كهتتـى، ئهيىـبكه  قورۇمىسـى مۇراتقـا قورۇغان

ــــڭ بۈگــــۈن  ــــۇرات ئۆزىنى ــــان م ــــدىنتهلهپ قىلغ ــــۆپرهك يهپ  لهڭمهن ك

ئــــامراق  لهڭمهنــــگهقويىــــدىغانلىقىنى، چــــۈنكى ئۆزىنىــــڭ ئهســــلىدىن 

 لهڭـــمهنمىللىتىـــدىن بولغـــان ئايالىنىـــڭ  التىـــشئىكهنلىكىنـــى، بىـــراق 

 لهڭمهنلهرنـى ئاشـۇگهن ئېتهلمهيدىغانلىقى سـهۋهبىدىن ئانىسـى ئېتىـپ بهر

. دائىــم ســېغىنىدىغانلىقىنى ئېيتىــپ بېرىــپ ھهممىمىزنــى كۈلــدۈرۈۋهتتى

ياشىيالمىســا كېــرهك، مهن مۇنــداق ئۇيغــۇر  لهغمهنســىزدېمىســىمۇ، ئۇيغــۇر 
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سـىڭىپ  جهمئىيىـتىگهھاياتىدىن بۇرۇنال ئايرىلىپ، باشقا بىر مىللهتلهرنىڭ 

 لهڭمىنىنــىال ئۆزلىرىنىــڭ كهتــكهن بىــر قــانچه ئونلىغــان ئۇيغۇرنىــڭ يهنىــ

ســېغىنىدىغانلىقىنى، بۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى باشــقا مىلــلهت بىــلهن تۇرمــۇش 

باشـقا مىللهتـتىن بولغـان ئاياللىرىغـا  ئاشۇقۇرغان ئۇيغۇر ئهرلىرىنىڭ بولسا 

 لهڭـمهنئېتىشنى ئۆگىنىش تهلىپى قويىـدىغانلىقىنى،  لهڭمهنئالدى بىلهن 

ــار چــۆپ ســېلىپ،  ــدا تهيي ــمهنئېتهلمىســه، ھــېچ بولمىغان ــدهك  لهڭ يېگهن

ـــۇر  ـــكهن ئۇيغ ـــكه تهگ ـــقا مىللهت ـــدىغانلىقلىرىنى، باش ـــىياتقا كېلى ھېسس

كـۆپ  قىلىـۋهتكهنلىكلىرىنىئـامراق  لهڭمهنـگهئاياللىرىنىڭ بولسا ئهرلىرىنى 

 .ئاڭلىغان ئىدىم

هتلهرنىـڭ ھېس قىلىشىمچه دۇنياغا تېـرىقتهك چېچىلىـپ، باشـقا مىلل

ئارىسىغا چۆكۈپ كهتكهن ھهمـده باشـقا مىللىـي مۇھىتتـا ئۆسـۈپ يېـتىلگهن 

ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئىككى نهرسىسىنى يهنى بىرى ئۆز ئانـا تىلىـدىكى 

دېـگهن ئهقهللىـي جـۈمله  »مهن ئۇيغـۇر«مىللىي كىملىكنى ئىسپاتاليدىغان 

. ئۇنتـۇپ قالمىغـان لهڭمهننـىبىلهن ئۆز مىللىي تاماقلىرىنىڭ بىرى بولغـان 

مهن بۇنىڭغــا بولســىمۇ، شــۈكرى دېــدىم، ئۆزىنىــڭ مىللىــي كىملىكىنــى 

ئىنسـان ئۈچـۈن ئهڭ يـامىنى ئـۆزىنى ! ئۇنتۇمىغىن مىللهتته يهنىال ئۈمىد بـار

مىللىــي ! ئۇنتــۇش ئهمهس، بهلكــى ئۆزىنىــڭ مىللىــي كىملىكىنــى ئۇنتۇشــتۇر

مىللهتنـــى  بىـــر. كىملىـــك بىـــلهن مىللىـــي روھ زىـــچ بىرلىشـــىپ كهتـــكهن

ئاسسىمىلياتسىيه قىلىپ يوقىتىشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك چارىسى ئالدى بىلهن ئۇ 

مىللهتنىڭ تىلىنى ئۇنتۇلدۇرۇش، ئۇنىڭغا ئۇالپ، مىللىي روھىنى، ئاخىرىدا 

ئهگهر بىر مىلـلهت . بولسا مىللىي كىملىك تۇيغۇسىنى يوقىتىشتىن ئىبارهتتۇر

ىــك تۇيغۇســىنى مۇســتهھكهم مىللىــي تىلــى، مىللىــي روھــى ۋه مىللىــي كىمل

 .ساقالپ قىاللىسا، ھامان ئۆز كېلهچىكىنى تاپىدۇ

ــپ،  ــۆزلهپ بېرى ــده س ــالىيهتلىرى ھهققى ــهنئهت پائ ــزگه س ــۇرات بى م

تهلىپــى  )ئىقتىســادىي كاپالهتچىســى( سپونســورىنىڭئۆزىنىــڭ دائىــم قــازاق 

بــويىچه ئــۆزىنى قازاقىســتانلىق دهپ يۈرۈشــكه ھهتتــا بهزى يهرلهرده قــازاق 
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مـۇرات تېخـى كهڭ  چاغـدائـۇ . يىشكه مهجبۇر بولىدىغانلىقىنى ئهسكهرتتىدې

ـــتىن  ـــۋى جهھهت ـــتىن ۋه مهنى ـــادىي جهھهت ـــۇپ، ئىقتىس ـــان بول تونۇلمىغ

قــازاق  ئاشــۇئــۇ، مىــڭ تهســلىكته . ئىــدى موھتــاجقولاليــدىغان كىشــىلهرگه 

ئۇنىــڭ ئېيتىــپ بېرىشــىچه؛ ئــۇ ئاخشــاملىرى . تاپقــان ئىــكهن سپونســورنى

هچلىك كۇلۇبلىرىدا ناخشـا ئېيتىـپ، تۇرمـۇش كىرىمىنـى ھهل موسكۋانىڭ ك

قىلىدىكهن ۋه ئۆزىنىڭ ناخشىلىرىغا سۈرهت كىرگۈزۈش ئارقىلىق تېلېۋىزىيه 

 .ئهركانلىرى ئارقىلىق كهڭ تونۇلۇشنىڭ يوللىرىنى ئىزدهپ يۈرگهن ئىكهن

زور مىقداردا ئىقتىسـادىي مهبلهغنىـڭ بولماسـلىقى ئۇنىـڭ تاالنتىنىـڭ 

ــۈرد ــانه كهڭ ت ــكهن،  ناماي ــا ئى ــقۇنلۇق قىلماقت ــىغا توس ئهگهرده «قىلىنىش

ئۇيغــۇرالردىن ئــۆز مهدهنىيىتــى ئۈچــۈن پىــداكارلىق قىلىــدىغان بىــرهر بــاي 

» پايدىسى تېگىپ قاالر ئىدى تونۇلۇشىڭىزغاچىقىپ قالغان بولسا، سىزنىڭ 

دهپ جــاۋاب قــايتۇردى ئۇيغــۇرچه » ئىنشــا ئــالال«ئــۇ، . دېــدىم مهن مۇراتقــا

مهن . بىــز ھهممىمىــز ئۇنىڭغــا ياخشــى تىلهكلىرىمىزنــى بىلــدۈردۇق. ىــپقىل

بىـرىگه قـۇرۇق –بىـر ئاشۇنداقمىسكىن مىللهتلهرنىڭ قولىدىن كېلىدىغىنى 

تىلهك تىلهش بولۇپ قالىـدىغانلىقىنى ئويۇمغـا كهلتـۈرۈپ خىجىللىـق ھـېس 

» ستۇدىيه–ئا«ئامال قانچه؟ ئهينى ۋاقىتتا موسكۋادا قازاقىستاننىڭ . قىلدىم

مـۇراتتهك ئـاۋازى . ناملىق بىر گۇرۇپپىسى خېلى نام چىقىرىپ قالغـان ئىـدى

ــى  ــازاق ناخشىچىس ــوق ق ــاني ــات باتىرخ ــدا –پ ــۋىزور ئېكرانلىرى ــاتال تېلې پ

، گرۇزىيىلىـك. تـۇراتتى كۆرۈنـۈپرۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق چولپانلىرى قاتارىدا 

رمۇ تېزدىن شۆھرهت بىر قانچه ناخشىچىال ئۇكرائىنىيىلىكۋه  بېالرۇسىيىلىك

چـــۆچهكلهرده بـــۇ –خهلـــق ئىچىـــده بولۇۋاتقـــان ســـۆز. قازىنىـــپ كهتتـــى

ئــــۆز جۇمھــــۇرىيهت  تونۇلۇشــــىداچولپانالرنىــــڭ رۇســــىيه سهھنىســــىده 

ھۆكــۈمهتلىرى ۋه ئــۆز جۇمھۇرىيهتلىرىنىــڭ ئاتــاقلىق بايلىرىنىــڭ مــۇھىم 

ــدى ــدۈرۈلگهن ئى ــانلىقى بىل ــك رول ئوينىغ ــدىن. تۈرتكىلى ــۇر مىللىتى  ئۇيغ

يۆلهك بولسـۇن؟ ئـۆز كـۈچىگه تايانمـاي نه –بولغان بىچاره مۇراتقا كىممۇ يار

ــۇرىيىتى  ــي جۇمھ ــڭ مىللى ــدىغان ئۇنى ــگه بولى ــا ئى چــاره؟ چــۈنكى، ئۇنىڭغ
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ئۆزىنىـڭ ئۇيغۇرنىـڭ تهلهيسـىزلىكىدىن بهكمـۇ  چاغـداده؟ مۇرات شۇ −يوق

 غايىـب ئهمما، ئـۇ چولپـانالر تېـزدىنال. ئېچىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى

 .بولدى، كىشىلهر ئۇالرنىڭ ناخشىلىرىنى ئۇنتۇپ بولدى

پاراڭلىرىمىز جهريانىدا مۇراتقا مهن ئانا ۋهتهنـدىكى ئۇيغـۇر سـهنئىتى 

مۇزىكا ۋه ياشالردىكى يېڭىچه يۈزلىنىش، ئوتتـۇرا –جۈملىدىن مىللىي ناخشا

ـــا ـــۈركىيه ناخش ـــا–ئاســـىيا، ت ـــۇر ناخش ـــانىۋى ئۇيغ ـــڭ زام –مۇزىكىلىرىنى

. رىغا بولغان تهسىرى ۋه باشقا ئهھۋالالر ھهققىـده سـۆزلهپ بهردىـممۇزىكىلى

بىـــراق، مـــۇرات ۋهتهنـــدىكى بـــۇ يـــېڭىچه تهرهققىيـــاتتىن خهۋهرســـىز 

ئىكهنلىكىنى، ئهمما دادىسى ئېيتىپ بهرگهن كونـا ئۇيغـۇر ناخشـىلىرىنى ۋه 

ــۆزبېكچه، تــۈركچه ناخشــىالرنى ئېيتىشــنى بىلىــدىغانلىقىنى،  بىــر قىســىم ئ

ناخشـــىالرغا ئىشـــتىياق  ئىنگلىـــزچهكـــۆپرهك غهربـــچه بولۇپمـــۇ، ئۆزىنىـــڭ 

ناخشـىالرنىمۇ  ئىـنگىلىچهمۇرات ھهقىـقهتهن . باغلىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى

ئاسىيا «ئۆتكۈزۈلگهن  داائالمۇتيىلالرنىڭ بېشىدا –90ئۇ، . ياخشى ئېيتاتتى

ناخشــا  ئىنگلىــزچهناخشــا فېســتىۋالىدىمۇ مۇســابىقىگه قاتنىشــىپ » تاۋۇشــى

 .ئېيتقان ئىدى

مـــۇرات بىـــلهن بولغـــان ســـۆھبهتلىرىمده مهن ئۇنىـــڭ ئۆزىنىـــڭ 

ئېتىــــراپ قىلغــــان بولســــىمۇ، لــــېكىن يهنىــــال يــــۈزهكى  ئۇيغۇرلــــۇقىنى

بىــر قېــتىم مهن . چۈشــهنچىلهرگه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلغــان ئىــدىم

 ناخشىسىدىن باشقا ئۇيغـۇرچه ناخشـىالرنىمۇ موسـكۋا »گۈل ئايىم«ئۇنىڭغا 

ئۇيغۇرچه ناخشا بىلهن «سهھنىسىگه ئېلىپ چىقىش تهكلىپىنى بهرسهم، ئۇ 

ناخشىسـىدىن باشـقا ئۇيغـۇرچه ›گۈل ئـايىم‹داڭ چىقارغىلى بولمايدۇ، مهن

ـــايمهن ـــدۇ بىرســـىمۇشـــۇ . ناخشـــا ئېيتم ـــدى »يېتى ـــگهن ئى ئۇنىـــڭ . دې

ئىدىيىســــىدىن مهن، ئۇنىــــڭ خــــۇددى باشــــقا نۇرغۇنلىغــــان ســــوۋېت 

ۇر مۇھاجىرلىرىنىـڭ ئهۋالدلىرىـدا مهۋجـۇت ئـۆز مىللىـي ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغـ

ۋه يــــاكى بهرىبىــــر دهپ قاراشــــتهك ئورتــــاق  ئېرهڭســــىزمهدهنىيىــــتىگه 

ھېسسىياتنى، قىسقىسى بارلىق دېگۈدهك رۇس ئهمهس مىللهتلهرده مهۋجـۇت 
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رۇس مهدهنىيىتىنى ھهممىـدىن ئۈسـتۈن كـۆرۈش، پهقهت رۇس مهدهنىيىتـى 

ئېغىرلىقىنـى  خائىشـالرنىڭۇشـقا بولىـدۇ دهيـدىغان ئارقىلىقال دۇنياغـا تونۇل

ئۇالرنىـڭ خاتـالىقى بولماسـتىن،  ھهرگىزمۇئهلۋهتته، بۇ . سېزىۋالغان ئىدىم

. دهۋرنىڭ خاتالىقى ھهم دهۋرنىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغـان سوغىسـى ئىـدى ئاشۇ

بهلكى بۇ كوممۇنىزم قالپىقى ئاستىدىكى ئۇلۇغ رۇس مىللهتچىلىك ئىدىيىسى 

مهن . ان يهتمىش يىللىق تۈزۈم كهلتۈرۈپ چىقارغان پـاجىئه ئىـدىيوشۇرۇنغ

مۇراتنىـــڭ ھامـــان بىـــر كـــۈنى ئۇيغـــۇر روھىيىـــتىگه تولـــۇق قايتىـــپ 

لـېكىن، ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزىنىڭ . كېلىدىغانلىقىنى ئۈمىد قىلدىم ۋه ئىشـهندىم

 .بار ئىدى مهنتىقىسىيهنىال 

ان بىــر نوپــۇس ۋه سىياســىي جهھهتــته مــۇتلهق ئــاجىز ئورۇنــدا قالغــ

ـــڭ پهقهت  ـــۇمىللهتنى ـــى ۋه  ئاش ـــڭ تىل ـــاكىم مىللهتنى ـــتىن ھ ھهر جهھهت

مهدهنىيىتىنى ئۆگىنىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىپ چىقىش ۋه ئۆزىنى 

مـۇرات ! تىكلهش ھهم قۇتۇلدۇرۇش يولىنى تاللىشـى مهجبۇرىيهتتـۇر خـاالس

چه يىلىغىچه ئۇنىـڭ بىـلهن بىـر قـان–1996مهن تاكى ! دهل شۇنداق قىلدى

ھهقىقهتهن ئۇنىـڭ ئـارزۇلىرى ۋه . قېتىم كۆرۈشتۈم ۋه تېلېفونلىشىپ تۇردۇم

ئۇنىـڭ . يىلىدىن كېـيىن بىـردىنال ئهمهلـگه ئاشـتى–1997تىرىشچانلىقلىرى 

نامى ھهقىقهتهن بىردىنال پۈتۈن مۇستهقىل دۆلهتـلهر ھهم دوسـتلۇقىغا كهڭ 

ناملىق ناخشىسىنى ئېيتىپ،  »بارماقچى بولغان باال تامبوۋغا«ئۇ، . تونۇلدى

ئۇنىـڭ بـۇ ناخشىسـى رۇسـىيه جۈملىـدىن پۈتـۈن مۇسـتهقىل . داڭ چىقاردى

دۆلهتـــلهر ھهم دوســـتلۇقىدىكى ياشـــالرنىڭ ئهڭ ســـۆيۈپ ئوقۇيـــدىغان ۋه 

ئۇنىڭ ناخشـا ئېيتىۋاتقـان كۆرۈنۈشـلىرى . ئاڭاليدىغان ناخشىسىغا ئايالندى

سى جايلىرىدىكى تېلېـۋىزىيه مۇستهقىل دۆلهتلهر ھهم دوستلۇقىنىڭ ھهر قاي

ــتىمالپ كۆرســىتىلىپ،  ــاللىرى تهرىپىــدىن ھهر كۈندىكىــدهك نهچــچه قې قان

. ئۇنىڭ ئـوبرازى ۋه ناخشـىلىرى كىشـىلهرگه چوڭقـۇر تهسـىراتالر قالـدۇردى

بىـلهن بىـرگه  ئاپىنـائارقىدىنال ئاتـاقلىق رۇس ناخشىچىسـى  ناسىروفمۇرات 

نــاملىق  »هن دېــمهك ســهندۇرم«نــاملىق ناخشىســىنى ۋه  »ئايــدىڭ كــېچه«
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 زىلىـگه–زىـلناخشىسىنى ئېيتىپ، ناخشا ھهۋهسكارلىرىنى يهنه بىـر قېـتىم 

، كىرۈشـتۈرىلىپئۇنىڭ بۇ ناخشىسى مهخسۇس كۆرۈنۈشلهر بىـلهن . سالدى

ھهتتا، ئۇنىـڭ ئاتـاقلىق رۇس ناخشـا . تېلېۋىزىيه ئېكرانلىرىدا كۆرسىتىلدى

بولغــان رومانتىــك مــۇھهببهت بىــلهن  ئاپىنــاچــولپىنى، گــۈزهل رۇس قىــزى 

ئهپسۇسكى، بۇنداق . كىشىلهر ئارىسىدىكى رىۋايهتلهرگه ئايالندى ھېكايىسى

 .ئىش بولمىغان ئىدى

 دۆلهتهرھهققىده رۇسـىيىدىكى جۈملىـدىن مۇسـتهقىل  ناسىروفمۇرات 

ــــو  ــــۋىزىيه، رادىئ ــــانىيىلىرىھهم دوســــتلۇقىدىكى تېلې مهخســــۇس  كومپ

ــاتتى ــلهپ تارق ــى ئىش ــهھىپىلىرى ۋه . پروگراممىالرن ــت س ــت، ئىنتېرنې گېزى

ئۇنىڭـدىن . قىلـدى ئـېالن باھـاالرنىۋه  ماقـالىلهرنىبولسا تۈرلـۈك  ژۇرنالالر

ــقا يهنه  ــتباش ــۇرات  ئىنتېرنې ــدىمۇ م ــىروفتورلىرى ــۇس  ناس ــۈن مهخس ئۈچ

 .سهھىپىلهر ئېچىلدى

رۇسـىيه ناخشـا چـولپىنى خۇددى بۈگۈنكى كۈنـدىكى  ناسىروفمۇرات 

كهبى چولپانغا ئايلىنىپ، ھهممه كىشى ئۇنىڭ نامىنى بىلىپ كهتتى،  ۋىتاس

 كاۋكازلىققـــاتېلېـــۋىزور ئېكرانىـــدا رۇســـقا ئوخشـــىمايدىغان، ۋه يـــاكى 

ــۇرا ئاســىيا تىپىــدىكى يــاش يىگىتنىــڭ مۇڭلــۇق ۋه  ئوخشــىمايدىغان، ئوتت

ن كۆرۈنۈشـلىرى پهيـدا سۈزۈك ئاۋاز بىلهن چاققان ھهرىكهتلىـرى بىرلهشـكه

ئۇيغـۇر . بولغاندا، كىشىلهر بۇ كىـم؟ دېـگهن سـوئالنى قويمـاي تۇرالمـايتتى

ئاڭلىغانــدا كىتابخۇمــار رۇســالرنىڭ ئۆيلىرىــدىكى  ئىســمىنىدېــگهن مىلــلهت 

بـۇ  كۇتۇپخـانىالردىنكىتاب ئىشكاپلىرىدىكى كىتابلىرى ئارىسىدىن ۋه ياكى 

ۇپ بــېقىش ئىســتىكى قوزغالمــاي مىللهتــكه ئائىــت كىتــابالرنى ئىــزدهپ ئوقــ

بهلكى، ئۇيغۇرالرنى ياخشى بىلىدىغان . تۇرالمايدىغانلىقىغا ئىشهنچىم كامىل

ـــىيه  ئاشـــۇ ـــالىمالر، خهنزۇشۇناســـالر، رۇس ـــىدىكى ئ ـــلهر ئاكادېمىيىس پهن

ھۆكۈمىتىگه ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه جۇڭگو ئىشلىرى بويىچه مهسلىھهت بېرىدىغان 

ولپـاننى تېلېـۋىزىيه ئېكرانىـدا كۆرگهنـده، سىياسهتچىلهر مهزكـۇر ئۇيغـۇر چ

دهرھال تارىختا رۇسىيه ۋه سابىق سوۋېت ئىمپېرىيىلىـرى تهرىپىـدىن دائىـم 
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قىلىـپ ئوينالغـان، ئوتتـۇرا  قهرتـىقۇربان قىلىنغان، دىپلوماتىك ئويـۇنالر 

 ئېكىسپېدىتسىيىچىلىرىدىنئاسىيادىكى قهدىمىي مهدهنىيهت ياراتقان، رۇس 

ــكىي ــروۋپ، پىرزىۋالس ــرۇم، ېت ــايلو گ ــىلهر  گرجىم ــان كىش ــقا ئونلىغ ۋه باش

ـــپ، خهرىتىســـىنى ســـىزغان  ـــارهت قىلى ـــرى  ئاشـــۇزىي ـــڭ ئىگىلى تۇپراقنى

ئىكهنلىكىنــى ئهســلىرىگه كهلتۈرۈشــۈپ، ئــازراق بولســىمۇ خىجىللىــق ھــېس 

 قىلىشقاندۇ؟

مـۇرات « ھهمدوسـتلۇقىدابىر مهزگىل رۇسىيه ۋه مۇستهقىل دۆلهتـلهر 

دېگهن ئىسىم تولىمۇ يـاڭراق ۋه يېقىملىـق ھالـدا ھهممىـال يهرده  »!ناسىروف

قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، . ئاڭلىنىشــتهك تــارىخىي ســهھىپه ئېچىلــدى

ــلهن  ــىم بى ــۇ ئىس ــۇرالر ب ــۇرىيهتلهردىكى ئۇيغ ــقا جۇمھ ــتان ۋه باش ئۆزبېكىس

سىياسىي، ئىجتىمـائىي  خاراپلىشىۋاتقانپهخىرلىنىپ، ئۆزلىرىنىڭ كۈنسايىن 

ىغا ئازراق بولسىمۇ روھى ئوزۇق بهرگهندهك ھېس قىلىشتى، ئۇالر باشقا ئورن

 ناســىروفھــاكىم مىلــلهت كىشــىلىرى بىــلهن بولغــان ســۆھبهتلىرىده مــۇرات 

» !ئۇيغۇر ناسىروفمۇرات ! ئۇ ئۇيغۇر«ھهققىده سۆز بولسا، دادىللىق بىلهن 

 .دهپ ئېيتىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنى خوش قىلىشاتتى

هزگىلــلهرده مهركىزىــي ئاســىيا خهلقلىــرى ئىچىــده ھهقىــقهتهن، بــۇ م

كهڭ تونۇلغــان ۋه زور شــۆھرهت قازانغــان يــاش ناخشــا  ناســىروفتهكمــۇرات 

بولــــۇپ، ئۇالرنىــــڭ كۆپىنچىســــى ئــــۆز  دېيهرلىــــكچولپــــانلىرى يــــوق 

ئوتتـــۇرا ئاســـىيا . جۇمھـــۇرىيهتلىرى دائىرىســـىدىال چهكلىنىـــپ قالغـــان

ــاز ســانلىق مىلــلهت د ــا ئېلىنمىغــان جۇمھۇرىيهتلىرىــده ئ ــانچه ئېتىبارغ هپ ئ

ئۇيغۇرالرنىـــڭ ۋهكىلـــى مـــۇرات مۇســـتهقىل جۇمھـــۇرىيهتلهرگه ئېرىشـــكهن 

ئــۆزبېكلهر، قــازاقالر، قىرغىــزالر، تــۈركمهنلهر ۋه باشــقىالرنىڭ چولپــانلىرى 

ئـۇ، ئالمۇتـا يـاكى تاشـكهنت ئهمهس بهلكـى، . يېتهلمىگهن ئارزۇالرغا يهتتى

ۈتـــۈن مۇســـتهقىل دۆلهتـــلهر ھهم موســـكۋا سهھنىســـىنى ئاســـاس قىلىـــپ پ

دوستلۇقىغا كهڭ تونۇلۇش پۇرسـىتىگه ئېرىشـهلىدى ھهم بـۇ پۇرسـهتنى ئـۆز 

چــۈنكى، موســكۋا سهھنىســىده تونۇاللمىغــان، ئــۇ . تــاالنتى بىــلهن يــاراتتى
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يهردىكى چولپانالر قاتارىغا كىرهلمىگهن كىشـى پۈتـۈن مۇسـتهقىل دۆلهتـلهر 

ئـۆز دائىرىسـىدىال چهكلىنىـپ قالىـدۇ  ھهم دوستلۇقىغا تونۇاللمايدۇ، پهقهت

ئـۆز  ئوسـمانوۋاخۇددى، ئۆزبېكىستاننىڭ ئاتاقلىق چولپىنى يۇلتـۇز ! خاالس

جۇمھۇرىيىتىده پادىشاھ كهبى شۆھرهتكه ئېرىشكىنى بىـلهن ئۇنىـڭ موسـكۋا 

ئهلـــۋهتته، ! سهھنىســـىگه چىقالىشـــى قىـــيىن بولغىنىـــدهك بىـــر ئىـــش

زبېكىستان ناخشـىچىلىقىنىڭ شـاھى سالغان، ئۆ زىلىگه–زىلئۆزبېكىستاننى 

ئىســىملىك  ئۇرايىمــاخۇن ئوســمانوۋانىڭمۇ يۇلتۇزخــاندهپ تهرىپلىنىۋاتقــان 

قهشــقهرلىك ئۇيغــۇر كىشــىنىڭ قىــزى ئىكهنلىكــى ھهققىــده ئۆزبېكىســتانلىق 

دهپ ئاتىۋالغان  ئۆزبېكئۆزبېكىستاندا ئۆزىنى . ئۇيغۇرالر گۇۋاھلىق بهرمهكته

 .ڭ ھهممىال ساھهده كۆپلهپ بارلىقى سىر ئهمهسمۇنداق مهشھۇر ئۇيغۇرالرنى

  

 مۇرات كومپوزىتور ۋه شائىر

ــۇرات  ــىروفم ــۇر  ناس ــگهن مهزك ــپ كهل ــهۋكهت ئېلى ــان ش ــۆزىگه ش ئ

ئـۆزى يازغـان  تېكىسـتىنىناخشىلىرىنىڭ مۇزىكىسىنى ئۆزى ئىشلىگهن، سۆز 

بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئهنه شۇنداق كوپ تهرهپلىمىلىك تاالنتى بىلهن رۇسـىيه 

 ناســىروفمــۇرات . مۇزىكــا ساھهســىدىكى ئهربــابالرنى قايىــل قىلــدى–ناخشــا

بىـرى ئهپـۇ  كىمـدۇر«، »ئويغاتقىن مېنـى«، »مېنىڭ تارىخىم«ھازىرغىچه 

» قالـدىم يـالغۇز«، »بۇالرنىڭ ھهممىسى مهن بىلهن بولمىغـان«، »قىلىدۇ

پالستىنكىســـىمۇ ئىشـــلهپ چىقارغـــان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ  CDقاتـــارلىق بهش 

 .پالستىنكىلىرى كهڭ بازار تاپتى

ــــاقلىق  ــــتموســــكۋادىكى ئات ــــرى ئىنتېرنې ــــدىن بى ــــت لىرى  گېزى

ــاقلىق ئۇيغــۇر ناســىروفمــۇرات «دا » رۇ.لىــرىكىس« ــادىكى ئهڭ ئات » دۇني

دېگهن ماۋزۇدا بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلىنغان بولۇپ، بـۇ ماقالىـده مـۇرات 

ماقالىنىڭ ئاپتورى . مۇخبىرغا بهرگهن سۆھبىتى ئېالن قىلىنغان ناسىروفنىڭ

بهرگهن  ناسـىروفقامۇرات  هسسىسلهرنىڭخمۇتهرۇسىيه مۇزىكا ساھهسىدىكى 
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شـىگه يېنىـك، ئۇنىڭ ئـاۋازى جـاراڭلىق، كى«باھاسى ئۈستىده توختىلىپ، 

مـۇزىكىلىرى لىرىـك ۋه يۇمشـاق بولـۇپ، كۈچلـۈك . يېقىملىق تۇيغـۇ بېرىـدۇ

 .دهپ يازغان ئىدى »كهسپىي سهۋىيه ئىپادىلهنگهن

مهخسـۇس كومپوزىتورلـۇق ئوقۇغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ  ناسـىروفمۇرات 

ــۇرا شــهرق،  رۇس ناخشــىلىرىنى ۋه ئۇنىــڭ قــۇرۇلمىلىرىنى جۈملىــدىن ئوتت

ه ھىندىســـتان مۇزىكىلىرىنىـــڭ قـــۇرۇلمىلىرىنى ياخشـــى ئوتتـــۇرا ئاســـىيا ۋ

شـــۇڭا ئـــۇ ئـــۆز ناخشـــىلىرىنىڭ . ئـــۆگهنگهن ھهم تهتقىـــق قىلغـــان ئىـــدى

مۇزىكىلىرىنى ئۆزى ئىشلهش بىلهن ئۆزىنىڭ ھېسسىياتى بىـلهن سـۆزىنى ۋه 

قانداقتۇر، باشقىالر . مۇزىكىسىنى بىرلهشتۈرۈپ بىر گهۋدىگه ئايالندۇرالىغان

ناخشـا  تېكىستقاگهن ئاھاڭ بىلهن باشقىالر يېزىپ بهرگهن ئىجاد قىلىپ بهر

ئهلۋهتته، مۇنـداق كـۆپ قىرلىـق تـاالنتلىق چولپـانالر . ئېيتىشتىن ساقالنغان

 .رۇسالر ئىچىده ۋه دۇنيا يۈزىده كهم ئۇچرايدۇ

، پۇگــاچېۋاكېيىنكــى ۋاقىــتالردا ئــۇ رۇســىيه ناخشــا پادىشــاھى ئــالال 

گهن چولپانالرغا مۇزىكـا ۋه سـۆز تېكىسـتى قاتارلىق كۆپلى كىركىروپ فىللىپ

يېزىــپ بېرىشــكىمۇ باشــلىغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئانىســى خــاتىره خانىمنىــڭ 

ۋه باشــقا چولپــانالر مــۇراتنى قهۋهت ياخشــى  پۇگــاچېۋائېيتىشــىچه ئــالال 

يېقىنقى ۋاقىتالردا رۇس ناخشىچىلىقىدا شهكىللهنگهن مىللىيچه . كۆرىدىكهن

ئاتـاقلىق  ئاشـۇىمىدىن پايدىالنغان مۇرات بهزىده پۇراقنى ئارىالشتۇرۇش ئېق

رۇس چولپانالرغا مۇزىكا ئىشلهپ بهرگهنده ئازراق ئۇنىڭغا ئۇيغۇرچه پۇراقنى 

كىرگۈزۈشكه ھهتتا ئۇالرغا ئۇيغۇر ئاھاڭلىرى ۋه ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ھهققىده 

بهزى ئاتــاقلىق رۇس چولپــانلىرى مۇراتنىــڭ . مهلۇمــات بېرىشــكه ئۈلگــۈرگهن

ــۆي ــۇرچه ئ ــپ، ئۇيغ ــمهنىگه كېلى ــدىغان بولغــان لهڭ ــا يهپ كېتى . ۋه مانت

مۇراتنىڭ ئۆيىنىڭ تاملىرىغـا تۈرلـۈك ئۇيغـۇر چـالغۇ ئهسـۋابلىرى ئېسـىلغان 

بولۇپ، بۇ يهرگه كهلگهن كىشـى خـۇددى بىـر مۇزېيغـا كىرگهنـدهك بولـۇپ 

 .قالىدىكهن

ــــۇرات  ــــىروفم ــــىالرنىڭ  ناس ــــدىكى ناخش ــــڭ بهش ئالبومى ئۆزىنى
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رىنىڭ مــۇتلهق كــۆپچىلىكىنى ئــۆزى يازغــان، مۇزىكىســىنى ئــۆزى تېكىســتلى

ــۇ، باشــقىالرنىڭ يېزىــپ بهرگهن مۇزىكىســى بىــلهن ســۆزىگه . ئىشــلىگهن ئ

 .ناخشا ئېيتىشنى ياقتۇرمايدۇ

  

 مىللىي روھقا چوڭ قهدهم بىلهن قايتىش

ئانىدىن، ئهجدادتىن قالغان ئهسلى قان بىلهن مىللىي تۇيغۇ ۋه –ئاتا

مىللىي روھ زىـچ يۇغۇرۇلـۇپ كهتـكهن بولسـا كېـرهك، ئـۆز دۈشـمهنلىرىنىڭ 

كــۈلىنى كــۆككه ســورۇغان قهھرىمــان مىللىــي ئارمىيىنىــڭ جهڭچىســى، بىــر 

، ئاقسۇ جهڭ مهيدانلىرىدا قـان كۆتۈرۈپقولىدا راۋاب، بىر قولىدا مىلتىقىنى 

–جهڭچـىبولسـا، مىللىـي ئـارمىيه  تىنجىغانـداىپ جهڭ قىلغـان، جهڭ كېچ

روھ بېغىشاليدىغان، ئۇالرنى ئازادلىق، ھۆرلۈك ئۈچۈن جان  ئوفىتسىرلىرىگه

ــۆز  ــا ئ ــدا قىلىشــقا ئۈندهيــدىغان ناخشــىالرنى ئېيتىــپ، مىللىــي ئىنقىالبق پى

–مىللىي روھىي دۇنياسـى ۋه ئـارزۇ اكىنىڭئ ئىسمائىلھهسسىسىنى قوشقان 

ــدا  ــانلىرى بهش بالىســىنىڭ ئهڭ كىچىكــى بولغــان مۇراتنىــڭ تومۇرلىرى ئارم

 .ھامان خۇددى ئىلى دولقۇنلىرى كهبى مهۋج ئۇرۇشقا نېسىپ بولدى

رۇس ناخشىچىســـى ئهمهس، بهلكـــى ئۇيغـــۇر  بارغانســـېرىمـــۇرات 

 اكىنىـڭئ ئىسـمائىلمانـا بـۇ مهرھـۇم . ناخشىچىسى بولۇشقا قاراپ يۈزلهنـدى

ېمىسىمۇ، ئۇ مانـاس دهرياسـىدا مىلتىقـى بىـلهن راۋابىنـى ئارزۇسى ئىدى، د

مهھكهم تۇتۇپ، تۆت يىـل ياتقـان كـۈنلىرىنى ئهسـلىگىنىده خـۇددى باشـقا 

 ئىسـىت–دائىـم ھهي«، ئـۆكىنهتتىسهپداشلىرىغا ئوخشاشـال ئازابلىنـاتتى، 

قېنـى «مـۇرات موسـكۋاغا ماڭغانـدا، ئىسـمائىل ئاكـا . دهيتتى »!چاغالر ئاشۇ

ھهرگىـز  ئۇيغۇرلۇقـۇڭنىلـېكىن ! بار، يىگىت بولغاندىكىن ئۆز يولۇڭنى تاپ

كـۆزلهرنى يـاڭراق ناخشـىلىرىڭ بىـلهن –كـۆك ئاشـۇمۇمكىن بولسـا ! ئۇنتۇما

ھايـات  اكـائ ئىسـمائىلبـۇ سـۆزلهرنى . ئىكهن جىكىلىگهندهپ  »بويسۇندۇر

 .ۋاقتىدا زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغاندا سۆزلهپ بهرگهن ئىدى
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ئۇنىڭ شۆھرهت ! ئانا سۈتىنى ئاقلىدى! ۇرات ئاتا ئارزۇسىنى ئاقلىدىم

بۇ ئالهمدىن خوشالشـتى، بـۇ  اكائ ئىسمائىلپهيتلىرىده دادىسى  قازانىۋاتقان

يوقىتىش ئۇنىڭ ئۈچـۈن قـاتتىق ئـازاب بولـۇپال قالماسـتىن بهلكـى، ئۇنىـڭ 

ىسـىنىڭ داد. مۇزىكا ئىجادىيىتىنىڭ يېڭى بۇرۇلۇشىنى پهيـدا قىلـدى–ناخشا

يېتىـپ كهلـگهن مـۇرات دادىسـىنىڭ نهزىرىنـى  ئالمۇتىغـائۆلۈمىنى ئـاڭالپ، 

قىلـدۇرغان بىـر نۇقتـا شـۇكى، نهزىـرده ئـۇ  ھـېسبهردى، ئۇنى ھهيرانلىق 

ئۆمرىده كۆرۈپ باقمىغان ناھايىتى زور سـاندىكى ئۇيغـۇرالرنى كـۆردى، ھهر 

ھـال  تۇشـتىن–تۇشـمۇكېلىۋاتقـان،  پېـتىگهكۈنى دېگۈدهك ئۇنىـڭ ئـۆيىگه 

بۇ، يۈرىكى ئازابقا چـۆمگهن مۇراتقـا كۈچلـۈك . سوراۋاتقان ئۇيغۇرنى كۆردى

ــــۇر بولۇشــــنىڭ نهقهدهر شــــهرهپلىك  ــــۇ ئۇيغ تهســــىر كۆرســــهتتىكى، ئ

مۇھهببهت ۋه  ئۆزئارائىكهنلىكىنى، ئۇيغۇرلۇق دېمهكلىك ئىنسانپهرۋهرلىك، 

ئـۇ، ھهتتـا  .شهپقهت شۇنداقال ئىتتىپاقلىق ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندى–مېھرى

ئۆزىنى ئۇزۇن يىلالر موسكۋادا ياشاپ، ئۇيغۇرلۇقىنى يوقىتىـپ قويغانـدهك، 

دادىسىدىن مىراس قىلغان ئۇيغۇر روھىنى ئۇنتۇپ قالغاندهك ھېس قىلىـپ، 

ئـۇ، دادىسـىنىڭ نهزىرىـده ئۇنىڭغـا ئاتـاپ ئوقۇلغـان . ئۆزىگه بهك ئېچىندى

نامىزىنى تاشلىمايدىغانلىقى قۇرئان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، دادىسىنىڭمۇ دائىم 

ــمه ــق خهت ــدى–ۋه شــۇنداق چىرايلى ــىگه ئال ــدىغانلىقىنى ئېس ــان قىلى . قۇرئ

تىالۋهتلىـرى –كىچىك ۋاقىتلىرىدا دادىسىنىڭ مۇڭلۇق ئاۋازدا قىلغان قۇرئان

مۇراتقا بهك كۈچلۈك تهسىر قىلغان بولـۇپ، ئـۇ دادىسـىدىن ئـازراق قۇرئـان 

 .ئۆگىنىۋالغان ئىدى سۈرىلىرىنمۇ

ــ ۇرات بىــر ئۇيغــۇرالر ئهمهس، بهلكــى بىــر مۇســۇلمان ئىكهنلىكىنــى م

دادىسىدىن ئۆگهنگهن سـۈرىلهرنى ئۈنلـۈك . تونۇپ، ناماز ئوقۇشقا باشلىدى

ئوقۇيدىغان بولدى، ئۇ ئويلىدىكى مۇشۇنداق قىلغاندا، دادىسىنىڭ روھىنى 

تېخىمۇ خوش قىالاليدۇ، ئۇيغۇر ئۈچۈن پهقهت ئۇيغـۇر بولۇشـال يهتمهيـدۇ، 

ئۇنىڭــدا ئۇيغۇرلــۇق مىللىــي روھ بىــلهن مــۇقهددهس بىــر ئېتىقــاد بولۇشــى 

مۇراتنىڭ ! مانا بۇ ئىككى نهرسه ئۇيغۇرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ ئاساسى !كېرهك

582



 
 

 مهن ۋە ناسىروف مۇرات ئهسهرلىرىجان تۇرسۇن بنه  

دادىسى ئىسمائىل ئاكا ئهلۋهتته، ناخشـىچى بولـۇپال قالماسـتىن بهلكـى يهنه 

دىنىــي  ىدىكائالمۇتــپــاره قۇرئــاننى تولــۇق يادلىغــان كىشــى بولغاچقــا،  30

قۇرئـان قىلىـدىغان ئهھـۋال  هخهتـمپائالىيهتلهرده كۆپىنچه ھالدا شۇ كىشـى 

ــۇر تهســىر . مهۋجــۇت ئىــدى ــاۋازلىرى كىشــىلهرگه چوڭق ئۇنىــڭ يېقىملىــق ئ

 .كۆرسهتكهن

مۇرات دادىسىنىڭ روھىنـى خـوش قىلىشـنىڭ يهنه بىـرى ئۇيغۇرلۇققـا 

ناخشىچىسـى سـۈپىتىده قايتىش ئىكهنلىكىنـى ۋه بۇنىڭـدىن كېـيىن ئۇيغـۇر 

تونۇلــۇش ۋه ئۇيغــۇر ناخشــىلىرىنى رۇســىيه ھهم دۇنيــا سهھنىســىگه ئېلىــپ 

 .چىقىش ئىكهنلىكىنى چۈشهندى

بۇ . ئۇ، دادىسىغا بېغىشالپ، ئۇيغۇرچه ناخشا ئىجاد قىلىشقا كىرىشتى

ــا ۋه  ــته ئالمۇت ــىتيهركهجهھهت ــارلىق  تىك ــلهن ھهمك ــانتالر بى ــۇر مۇزىك ئۇيغ

ــاتتى، ئۇيغــۇر ي ــا بېرىــپ، ئورن ــاتىنى ۋه ئاھــاڭلىرىنى  ۇرغــئۇيېزىلىرىغ ھاي

ــدى ــۇ، . ئۆگهن ــدا ئ ــۇ جهريان ــىب ــۇللىر يهركهت« يهركهتتىك ــاملىق  »بۇلب ن

گۇرۇپپىنىڭ چالغۇچىسى پوالت مۇرات ئۈچۈن كۆپ پىـداكارلىق كۆرسـهتتى، 

. ئۇ مۇراتقا ئۇيغۇر ئاھاڭلىرىنى ۋه خهلق ناخشىلىرىنى توپالشقا ياردهملهشتى

» قالدىم يـالغۇز«يىلى دادىسىغا بېغىشالپ –2004 ناسىروفرات ئاخىرى، مۇ

ــا  ــۇرچه ناخش ــۇنجى ئۇيغ ــڭ ت ــاملىق ئۆزىنى ــالبومىنىن ــارالپ موســكۋا  ئ تهيي

بۇ رۇسىيه تارىخىدا تۇنجى قېتىم مهيـدانغا . قىلىپ تارقاتتى نهشر شهھىرىده

كهلگهن ئۇيغۇرچه ئۈن پالستىنكىسى بولۇپ، مهزكـۇر پالسـتىنكا موسـكۋا ۋه 

مانــا ئهمــدى، رۇســالر ئۇيغــۇرچه ناخشــا . ۇســىيه بازارلىرىــدا تارقالــدىر

ئۇنىـــڭ . ئاڭاليـــدىغان مهنزىـــره شـــهكىللهندى ســـهتىۋېلىپ پالستىنكىســـى

ــده مهن ئۇنىــڭ  پالستىنكىســىئۇيغــۇرچه  ــان كۈنلهرنىــڭ بىرى تارقىتىلىۋاتق

يىــراق ئوكيــان قىرغىقىــدىن . بىــلهن تېلېفونلىشــىش پۇرســىتىگه ئېرىشــتىم

كهلگهن ئاۋازىمنى ئاڭلىغان مۇرات ماڭا دادىسىغا بېغىشالپ ئۇيغۇرچه ناخشـا 

 .ئىجاد قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى

 ئالبومىرچه ناخشا ماڭا ئۆزىنىڭ قانداق قىلىپ، ئۇيغۇ ناسىروفمۇرات 
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چىقارغــانلىقى ھهققىــده ســۆزلهپ بېرىــپ، بۇنىڭغــا دادىســىنىڭ ۋاپاتىنىــڭ 

بولغانلىقىنى شۇنىڭ بىـله بىـر ۋاقىتتـا قانـداقتۇر بىـر روھـى  سهۋهبمۇھىم 

كۈچ ئۇنى ئۆز مىللىتىگه قايتىشقا، ئۇنى تېخىمۇ سۆيۈشكه ئۈندهۋاتقانلىقىنى 

يتۇرغــان ۋه ئۇنىــڭ ئۇيغۇرلــۇقىنى مهن مــۇراتنى ئۇيغۇرلۇققــا قا. ئهســكهرتتى

 .مىللىي روھ ھهققىده ئويلىنىپ قالدىم ئاشۇكۈچهيتكهن 

يىلـــالر ئىلگىـــرى ئۆزىنىـــڭ ئۇيغۇرلـــۇقىنى ئېتىـــراپ  10بۇنىڭـــدىن 

قىلسىمۇ، ئهمما تېخى ئۇيغۇرلۇققا تولۇق قايتمىغان مـۇرات بۈگـۈنكى كۈنـده 

لهرده بولسۇن ۋه ئهل دهيدىغان، مهيلى چهت »!مهن ئۇيغۇر«ھهممىال يهرده 

ياكى رۇسىيه ھهم باشـقا جۇمھۇرىيهتلهرنىـڭ سـهھنىلىرىده بولسـۇن چوقـۇم 

ئىككـى ئۇيغـۇرچه ناخشـا ئېيتمـاي قالمايـدىغان شـۇنىڭدهك –ئۇيغۇرچه بىـر

دهپ ئـۆزىنى  »مهن ئۇيغـۇر«ئۇيغۇرنى ئاڭالپ باقمىغان تاماشىبىنالرغا  ئاشۇ

دىغان مۇراتقـا ئايالنغـان ۋه ئۇيغۇرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمىسه كـۆڭلى ئۇنىمايـ

رۇســـىيه گېزىتلىرىنىـــڭ مـــۇرات ھهققىـــده ئـــېالن قىلغـــان ھهمـــمه . ئىـــدى

» قهشقهردىن سوپى ئىسمائىلدادام «، »مهن ئۇيغۇر«، ئۇنىڭ ماقالىلىرىده

ــان ــورۇن ئالغ ــۈملىلهر ئ ــتۇرىدىغان ج ــر . دهپ تونۇش ــۇرات بى ــتم  ئىنتېرنې

 .مۇنداق دهپ بىلدۈرگهن مۇخبىرىگهگېزىتىنىڭ 

قهشـقهرده  ناسىروف سوپى ئىسمائىلمهن ئۇيغۇر، دادام رهھمهتلىك «

 ئۇيغۇرلۇقىمدىنخاتىره غۇلجىدا تۇغۇلغان، مهن ئۆزۈمنىڭ  ئانانتۇغۇلغان، 

ياشايمهن، باشـقا ئهنئهنىلهرنـى  ئالمۇتىالرداپهخىرلىنىمهن، مهن موسكۋا ۋه 

بــۇ  مانــا» .ھــۆرمهت قىلىــش ۋه ئــۆز ئهنئهنهمنــى ســۆيۈش بىــلهن ياشــايمهن

 مۇراتنىڭ يۈرىكىدىن چىققان سۆزلهردۇر

يېقىنقى ۋاقىتالردا موسكۋادىكى مهركىزىـي تېلېـۋىزىيه  ناسىروفمۇرات 

ــۈپ  ــم كۆرۈن ــىده دائى ــتۇرۇش سهھىپىس ــانالرنى تونۇش ــدىكى چولپ قاناللىرى

ئۇ، ئۆزى بىلهن تۈرلۈك ئۇيغۇر چـالغۇ ئهسـۋابلىرىنى بىـرگه ئېلىـپ . تۇرغان

ۈچىلهرگه ئۇيغـۇر مۇزىكـا ئهسـۋابلىرىنى، ئۇيغـۇر چىقىپ، تېلېـۋىزىيه كۆرگـ

ســهنئىتىنى ۋه ھــازىرقى ھــالىتىنى تونۇشــتۇرغان، بىــر قېتىملىــق چولپــانالر 
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، مانتــا قاتــارلىق لهڭــمهنپروگراممىســىدا ئانىســى بىــلهن بىــرگه ئۇيغــۇرچه 

 .مىللىي تاماقالرنى ئېتىشنى كۆرسهتكهن

. ىر قىزى بار ئىكهنمۇراتنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه، ئۇنىڭ بىر ئوغۇل، ب

مىللىتىدىن بولغان ئايالى ئۇنىڭ ئهڭ سهمىمىي ۋه ئهڭ يـېقىن  التىشئۇنىڭ 

ــدىن ســىرت يهنه  ــۇرچه ئۆگهتكهن ــا ئۇيغ ــۇ ئايالىغ ــۇپ، ئ قوللىغۇچىســى بول

ــۆگهتكهن ــۇرچه ناخشــىالرنىمۇ ئ ــۇرچه . ئۇيغ ــم ســهھنىلهرده ئۇيغ ــۇالر دائى ئ

ــدىكهن جــورناخشــىالرنى  ــۇپ ئېيتى ــ. بول ــۇرات ھهتت ــۇرچه م ــا ئۇيغ ا ئۇنىڭغ

 .تاماقالرنىمۇ تهييارالشنى ئۆگىتىپ قويغان

  

 مۇراتتىن تۇغۇلغان ئويالر

ــۆزى موســكۋا مۇخبىرىغــا ئېيتقانــدهك  ناســىروفمــۇرات  ــۇ ئ خــۇددى ئ

ئـۇنى ھـېچ بولمىغانـدا مۇسـتهقىل . »!دۇنيادىكى ئهڭ مهشـھۇر ئۇيغـۇردۇر«

ــلهر  ــتلۇقىدىكىدۆلهت ــدۇ،  300 ھهمدوس ــق بىلى ــدىكى خهل ــون ئهتراپى مىلي

ــا  ــۇر دىيارىغ ــا ۋه ئۇيغ ــرى، ئامېرىك ــا مهملىكهتلى ــامى يهنه ياۋروپ ــڭ ن ئۇنى

 .بهلگىلىك دهرىجىده تونۇلغان

ــى  ــۇر مىللىت ــده ئۇيغ ــى، بهزى ــېس قىلىمهنك ــق ھ ــۇنىڭغا ھهيرانلى ش

ھۆكـۈمهت . ھهقىقهتهن تـاالنتلىق خهلقمـۇ دېـگهن سـوئالنى قويغـۇم كېلىـدۇ

ــ ــدىكى  تىكىلىرىستاتىس ــوۋېت ئىتتىپاقى ــابىق س ــا س ــى ۋاقىتت ــويىچه ئهين ب

ئورۇنالردا تۇرغان، ئانا ۋهتىنىدىكى –60مىللهتلهر ئىچىده نوپۇس جهھهتته 

ھهسســه ئــاز ھېســابلىنىدىغان  40–30ئــۆز قېرىنداشــلىرىدىن كهم دېگهنــده 

ئۆزبېكىســتان ۋه قىرغىزىســتانالردىمۇ ئــاز ســانلىق  شــۇنىڭدهك قازاقىســتان،

للهتلهرنىـڭ بىـرى دهپ قارىلىـدىغان ئۇيغـۇرالردىن نـېمه سـهۋهب بىـلهن مى

شۇنچه تـاالنتلىق ئـادهملهر كـۆپلهپ يېتىشـىپ چىقالىـدى؟ بۈگـۈنكى كۈنـده 

قازاقىستاندىكى مىللهتلهرنىڭ بىـرى ھېسـابلىنىدىغان ئۇيغـۇرالردىن مـۇرات 

، ئارتىســتالرئاتــاقلىق  ئهخمهدىيېــۋادهكباشــقا يهنه دىلنــاز  ناســىروفتىن
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كهبى مهشـھۇر گـۇرۇپپىالر مهيـدانغا كهلگهنـدىن سـىرت يهنه » دهرۋىشلهر«

ــر  ــۋزاكى ــاخۇنوپ، توختىيې ــدۇلاليېۋ، ھېيت ــان  ئاب ــارلىق نهچــچه ئونلىغ قات

، چېمپىيـونلىرىتۈرلىرى بويىچه دۇنيـا  بوكسھهم  تاكۋاندۇچامباشچىلىق، 

 .ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىگه كهڭ تونۇلدى چېمپىيونلىرىياۋروپا 

يىلالردىـال ئىككـى قېـتىم –50 ئومهروپ ماخمۇتئۇيغۇرالردىن چىققان 

ــتىم  ــر قې ــويىچه بى ــتىش ب ــا ئې ــىگه قاتنىشــىپ، قارىغ ــك مۇسابىقىس ئولىمپى

ئۇ ئهينى ۋاقىتتا . يهنه بىر قېتىم يېڭى رېكورت ياراتقۇچى بولغان چېمپىيون

ــاھ ــڭ ئهڭ م ــدىدۇنيانى ــابالنغان ئى ــى ھېس ــا ئاتقۇچىس  مــاخمۇت. ىر قارىغ

ـــومهروپ ـــونىپهقهت ئولىمپىـــك  ئ ـــتىن بهلكـــى،  چېمپىي بولـــۇپال قالماس

ــۇپ،  لېنىنگراتتىكــى ھهربىــي مېدىتســىنا ئىنســتىتۇتىنىڭ پروفېسســورى بول

 30ئهپسۇسكى، ئۇ . ئىدى دوكتورلىرىدىنتۇنجى ئۇيغۇر مېدىتسىنا پهنلىرى 

 .ئۆتكهن نهچچه يېشىدىال ئالهمدىن

مـــاھىرى ئابـــدۇراخماننىڭ  بـــوكسئۇيغـــۇر دىيارىـــدىكى ئۇيغـــۇرالر 

ــته  ــرلهنمهكته، ئهمهلىيهت ئولىمپىــك مۇسابىقىســىگه قاتناشــقانلىقىدىن پهخى

بۇنىڭدىن يېرىم ئهسىر ئىلگىرى ئولىمپىـك  ئومهروپ ماخمۇتئۇيغۇر ماھىرى 

ــك  ــى، ئولىمپى ــتىن بهلك ــىپال قالماس ــىگه قاتنىش ــقمۇسابىقىس  چىمپىيونىلى

شــۆھرىتىگه ســازاۋهر بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئولىمپىــك تارىخىنىــڭ تــۇنجى 

ئۇيغۇرالر بۇ نـامنى ئوتتـۇرا ئاسـىيا خهلقلىـرى ئىچىـده . بېتىنى يازغان ئىدى

 شـۈئهڭ بۇرۇن قولغا كهلتۈرگهن بولۇپ، جۇڭگونىڭ قارىغا ئېتىش مـاھىرى 

التۇن مېــدالىنى يىلــى جۇڭگـو ئۈچــۈن تــۇنجى ئولىمپىـك ئــ–1984 خهيفېـڭ

قولغا كهلتـۈرۈش بىـلهن جۇڭگـو ئولىمپىـك تارىخىـدىكى تـۇنجى شهخسـكه 

 30 خهيفېڭدىن شۈ ئومهروپ ماخمۇتدېمهك، ئۇيغۇر ئوغلى . ئايالنغان ئىدى

 .يىلالر ئىلگىرى بۇ قهدهمنى باستى

دۆلهت تهۋهلىكىدىن ئېيتقاندا مهيلى سابىق سوۋېت  پوئومهر ماخمۇت

بولسۇن، ئۇنىڭ قازانغان غهلىبىسى ئۆزى تهۋه بولغان دۆلهتـكه  ئىتتىپاقلىق

مهنســۇپ بولســۇن، لــېكىن مىللىــي كىملىــك جهھهتــتىن ئــۇ ئالــدى بىــلهن 
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بهرىبىر ئۇيغۇر مىللىتىگه مهنسۇپتۇر، شۇڭا ئۇنىڭ نـامى ئۇيغـۇر تهنتهربىـيه 

 !تارىخىدا ئالتۇن خهت بىلهن يېزىلىدۇ خاالس

 يۈسۈپوۋق ئۇيغۇر يىگىتى سهھىرىدىن شۇنىڭغا ئوخشاش قازاقىستانلى

ئۆتكـۈزۈلگهن  ھوللىۋودتابۇنىڭدىن ئۈچ يىل ئىلگىرى دۇنيا كىنو پايتهختى 

مۇزىكــا مۇسابىقىســىگه قاتنىشــىپ، كونــا قهشــقهر راۋابــى –مىللىــيچه ناخشــا

مۇزىكا ئورۇنالپ، بىرىنچى ئورۇنغا سازاۋهر بولغـان –بىلهن ئۇيغۇرچه ناخشا

نهتىجىسى قازاقىسـتان دۆلىتىنىـڭ بولسـىمۇ، ئهممـا  ئهلۋهتته، ئۇنىڭ. ئىدى

 دومبۇراسـىئالتۇن مېدالنى قازاق مۇزىكىسىنى، قـازاق  يۈسۈپوۋسهھىرىدىن 

بىلهن ئورۇنالپ ئهمهس، بهلكى ئۇيغۇر مۇزىكىسىنى، قهشقهر راۋابـى بىـلهن 

ئۇ، ئېتنىك كىملىك جهھهتـتىن يهنىـال ئۇيغۇرغـا مهنسـۇپ . ئورۇنالپ ئالدى

ـــدۇ ـــى قى. بولى ـــاخمۇتسقىس ـــۆمهرهپ م ـــۇرات ئ ـــىروف، م ـــۇددۇس ناس ، ق

 ئهخمهدىيېـۋاۋه دىلنـاز  يۈسۈپوۋ، سهھىرىدىن دۇگاشېۋ، ئهزىز غوجامياروپ

قازاقىســتانلىق،  ئاشــۇقاتــارلىقالر شــۇنىڭدهك بــۇ يهرده ئىســمى ئاتالمىغــان 

نهچــچه ئونلىغــان، نهچــچه يــۈزلىگهن مهشــھۇر ئۇيغــۇر  ئوزبېكىســتانلىق

. جهۋھهرلىرىدۇر دهنىيىتىنىڭهماشال بىر پۈتۈن ئۇيغۇر سهنئهتكارلىرى ئوخش

، سـاتتاروپ دېمىر، ئوپتىكا ئالىمى رهخىموپيادرو ئالىمى ئىسكهندهر –ئاتوم

پهنلىـرى ئـالىمى  پىلولـوگىيهۋه  كهرىمبايېۋ تېلمانئالهم تېخنىكىسى ئالىمى 

قاتارلىق نهچچه ئونلىغان ئۇيغۇر ئـالىملىرى سـابىق سـوۋېت  ھهمرايېۋمۇرات 

ئىلىـم ساھهسـىده ئالـدىنقى ئورۇنـدا  خهلقئـارائىتتىپاقىدىال ئهمهس، بهلكى 

مانـا بـۇ ئالىمالرنىـڭ ھهممىسـى ئۇالرنىـڭ ئانـا . تۇرغان ئىلىم ئهربابلىرىدۇر

اش، ۋهتىنىدىكى ۋه دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئۇيغۇر ئالىملىرىغا ئوخشـ

 مىللىيبۇ سهنئهتكارالر ئۇيغۇر ۋهتىنىدىكى سهنئهتكارالرغا ئوخشاش ئۇيغۇر 

 !خاالس گۇۋاچىلىرىروھىنىڭ، ئۇيغۇر تاالنتىنىڭ، ئۇيغۇر قابىلىيىتىنىڭ 

، ھهمدوســـتلۇقىتهخمىـــن قىلىشـــىچه ھـــازىر مۇســـتهقىل دۆلهتـــلهر 

ئۇدى تـۈركىيه، سـه( جۇڭگو، ياۋروپا ئهللىرى، ئوتتۇرا شهرق مهملىكهتلىرى

، يــاپونىيه ھهمــده شــىمالىي ئامېرىكــا قاتــارلىق مهملىكهتــلهرده )ۋه باشــقىالر
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ــدىن  ــالىملىرى جۈملى ــۇر ئ ــان ئۇيغ ــان ھهم قىلىۋاتق ــات قىلغ ــي تهتقىق ئىلمى

 بىــراق، بۇالرنىــڭ تهخمىــنهن . دىــن ئاشــىدۇ 1000ســانى  دوكتورلىرىنىــڭ

 .دېيىشكه بولىدۇ هللهردهئچهتدىن ئارتۇقراقى  %80

قىزلىـرى قولغـا –بۇيان ئۇيغۇر دىيارىـدىكى ئۇيغـۇر يىگىـتيېقىندىن 

كهلتۈرۈۋاتقــان نهتىجىــلهر، ئــۇالردىكى ئىــراده ۋه جاســارهت ھهقىــقهتهن 

. قىلماقتـا نامايـانئۇيغۇرنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى، ئهسلى روھى كىملىكىنـى 

مهن بۇالرنى يېقىنقـى يىلالردىـن بۇيـان كۈچهيتىلىۋاتقـان روھـى ئاجىزلىققـا 

ئۇيغـۇرالردا قوزغالغـان دۇنيـا . قارشى جهڭ ئېالن قىلىش دهپ چۈشـىنىمهن

پهلهك . رېكورتى يارىتىش قىزغىنلىقى كىشىنى تېخىمـۇ سـۆيۈندۈرىدۇ جىنس

تۇغۇلغـان روھ  بويسـۇندۇرۇش روھىـدىن سهنشانى ھوشۇرنىڭشاھى ئادىل 

، ئهسقهر شۇنىڭدهك كىچىـك ئادىلجـان ۋه سـهمهت ئىمىـن مهجۈنيهنه ئابال 

ۋه سـهمهت  مهجۈن، ئابال ھوشۇرئادىل . كهبى باتۇرالرنى مهيدانغا كهلتۈردى

ــارد  ــر مىلي ــودىكى بى ــقىالر جۇڭگ ــن ھهم باش ــڭ  300ئىمى ــون ئادهمنى مىلي

ى، دۇنيــادىكى بهش بــاتۇرالر بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــ يېگــانهئىچىــدىكى 

بۇنداق بـاتۇرلۇق تهكلىماكـانغىال . باتۇرلىرى ئىدى يېگانهمىليارد ئادهمنىڭ 

ــۈچ  ــلهن ك ــۇالر بى ــازىرغىچه ئ ــلهر ھ ــى كىم ــۇپ، قېن ــتىلگهن بول بهخــش ئې

ــان  ــورنىنى يازغ ــۆز ئ ــىگه ئ ــىي خهرىتىس ــا سىياس ــى دۇني ــالىدى؟ قېن سىنىش

 ئهزىمهتلهر؟

رمۇ بىـر مهزگىـل دۇنيـا دهپ نـام ئالغـان ئابدۇشـۈكۈ »بوكس شاھى«

 قىســمىنىسهھنىســىده بولمىســىمۇ، ئهممــا دۇنيــا نوپۇســىنىڭ بهشــتىن بىــر 

ئــالتۇن  »شــاھلىق« ئىگىلهيــدىغان ئــادهملهر ئارىســىدا يهنــى جۇڭگــودا

ــدى ئهمهســمۇ؟ ــى باغلى ــته ئۇيغۇرنىــڭ ! كهمىرىن ئۇنىــڭ مۇشــتى، ئهمهلىيهت

ىڭ تهكلىماكانىنى ئۇيغۇرن گۈلزۆھرهمۇشتى ئهمهسمۇ؟ تهكلىماكان مهلىكىسى 

روھـى  گـۈلزۆھره. قىلـدى نامايـانئۇيغۇر ئۆزى بويسـۇندۇرۇش ئىرادىسـىنى 

ـــارىخىمىزدىكى قهھرىمـــان خـــانىم ـــته ت ـــى –ئهمهلىيهت قىزلىرىمىزنىـــڭ يهن

ـــــاخاننىڭ ـــــاغ جهڭ ئاماننىس ـــــڭ ۋه ھهرهمب ـــــڭ، مايىمخاننى ، نۇزۇگۇمنى
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، بــۇ مهيدانلىرىــدىكى رىزۋانگۈللهرنىــڭ روھىنىــڭ يېڭــى ئىپادىســى بولــۇپ

روھى ئۈرۈمچى ۋه  گۈلزۆھره. ئىككى روھنىڭ ئاخىرقى مۇددىئاسى بىر ئىدى

ئىچكىرى جۇڭگو شـهھهرلىرىنىڭ قاۋاقخانىلىرىـدا، مېھمانخانىلىرىـدا يېـرىم 

يالىڭاچ بهللىرىنى تولغـاپ، ئۇسـۇل ئوينـاپ، خېرىـدار كۈتـۈش قىسـمىتىگه 

ىلىنغـان جهڭ ئۇيغـۇر قىزلىرىنىـڭ روھىيىـتىگه ئـېالن ق ئاشـۇدۇچار بولغان 

ــلىده  ــۇپ، ئهس ــۇبول ــدىمۇ  ئاش ــيهت قاتلىمى ــدىمۇ ۋه روھى ــڭ قېنى قىزالرنى

ــاننى  ــدى گــۈلزۆھره بويســۇندىرااليدىغانتهكلىماك . روھــى يوشــۇرۇنغان ئى

ئهپسۇسكى، ئاچچىق رېئاللىق، ئـۆز روھىيىتىنـى قۇربـان قىلىشـتهك روھىـي 

ئۇيغۇر قىزلىرىنىال ئهمهس بهلكى  مىكروبلىرىئاجىزلىق ۋه روھىي ئهسىرلىك 

كۈرىشـى،  گۈلزۆھرهنىـڭ. ئۇيغۇر يىگىتلىرىنىمۇ كېسهللىككه دۇچار قىلماقتا

سـىڭىللىرىغا –ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر ئهركهكلىرىنى ئـۆز ئاياللىرىغـا، ئـۆز ھهده

ھهم ئۆز ۋىجدانىغا سادىق بولۇشقا چاقىرىپ چالغان ئاخىرقى سىگنال بولسـا 

 .كېرهك

هنئىتىمىزنىڭ بايراقــــدارى ســــۈپىتىده ھهر زامــــان ئهنئهنىــــۋى ســــ

ـــۇننى ـــدىلىرىمىزنى تۇرداخ ـــۈزلىگهن نامايهن ـــقا ي ـــانى ۋه باش ـــا ئىش ، پاش

يـاش ناخشـىچى ئهركىـن ئابـدۇلالنى  دائىمـالھۆرمهتلهش بىلهن بىر ۋاقىتتا 

ئۇنىــــڭ ئىچكىــــرى جۇڭگــــو . ئوخشــــاتقۇم كېلىــــدۇ ناســــىروفقامــــۇرات 

پ كېلىپ، مىليونلىغان ئىخالسمهنلهرنى شهھهرلىرىدىكى مۇسابىقىلهرده غالى

ئۇنىــڭ . مهنىــۋى جهھهتــتىن ئــۆزىگه مهھلىيــا قىلىشــى مېنــى ســۆيۈندۈرىدۇ

ۋه باشــقا ناخشــىلىرى ئــارقىلىق ئــۆز  »دۆڭ كــۆۋرۈك ھهققىــدىكى پــاراڭالر«

ئۆگـۈن –كهسىپداشلىرىنىڭ دوالننـى ئۆزىنىـڭ قىلىۋالغانـدىن كېـيىن، ئهته

قاتـارلىقالرغىمۇ » ئالال خالىـدهم«، »گۈلئايشهم«، »سادىر پالۋان«بولسا، 

ئىــگه چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ ئــۆزلىرىگه ســادىر پــالۋان ۋه يــاكى خالىــدهم دهپ 

ئىسىم قويۇۋېلىشىدىن مۇداپىئه كۆرمهكچى بولغان پىداكارلىقى مېنى تېخىمۇ 

 .تهسىرلهندۈردى

ــۇرات  ــالۋانالر، مىڭلىغــان م ــا مىڭلىغــان ســادىر پ قىسقىســى، ئۇيغۇرغ
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سـادىر ناخشىسـى ئىلـى ۋادىسـىدىال . ئهركىن ئابدۇلالالر كېـرهكۋه  ناسىروف

ئهمهس بهلكى، پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىـدا، پۈتـۈن جۇڭگـودا، پۈتـۈن دۇنيـادا 

اليىق  جىسمىگه–ئىسمىئۇيغۇر ئۆز  چاغدىالياڭرىشى كېرهك ئىدى، ئهنه شۇ 

ۋه يـازغۇچى  ئـارتىسبوالاليدۇ خاالس، ئۇنداق بولمايدىكهن تاالنتلىق ياش 

ـــدۇلال ئېيتقانـــدهك  راخمانجـــان دۆڭ كـــۆۋرۈكتىن «يازغـــان، ئهركىـــن ئاب

بهلكــى، دۆڭ . بىــلهن روھلىنالمــايمىز »ئۇيغــۇر ھىــدى قىقــىهھكېلىــدىغان 

ۋه ياكى  ئهتىقىلهرنى–ئاسارهكۆۋرۈككه كهلگهن كىشىلهرنى خۇددى قهدىمى 

 ئىپتىدائىي بىر قوۋمنى زىيارهت قىلغانـدهك ھېسسـىياتقا كهلتـۈرۈپ قـويىمىز

 سـېرىق–كـاۋابدۆڭ كۆۋرۈكتىن ئهسلى كېلىشكه تېگىشلىك ھىـد، . خاالس

ئاشالرنىڭ ھىدى، دۆڭ كۆۋرۈكتىن كېلىدىغان ئاۋاز، سولغۇن چىرايلىرىنـى 

ئهڭلىك بىلهن يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغـان ئۇيغـۇر قىزلىرىنىـڭ ۋه قـوللىرى –ئۇپا

 اشـۇئسازلىرىنىڭ پهدىلىرىده بولسـىمۇ، ئهممـا خىيـاللىرى باشـقا يهردىكـى 

ــاتىۋان  ــان ن ــېزىلىپ تۇرغ ــكۈنلۈك س ــلهن چۈش ــىرهش بى ــدىن ئهنس كۆزلىرى

ســـازچىالرنىڭ ناخشـــا ســـادالىرى ئهمهس بهلكـــى، ســـادىرنىڭ ئـــارغىمىقى 

ناخشـا  مهردچـاڭ ھىـدى بىـلهن ئۇنىـڭ يـاڭراق ۋه –ئاستىدىن چىققان توپا

 ....ئهپسۇس. سادالىرى بولۇشى كېرهك ئىدى

ئۆز مىللىتىگه قايتىـپ كېلىشـى،  ئاخىرقى ھېسابتا ناسىروفنىڭمۇرات 

ئۇنىڭ رۇسىيه چولپىنىدىن ئۇيغۇر چولپىنى بولۇشنى ئهۋزهل كـۆرگهنلىكى، 

ــا قهلهم  ــالدى ۋه قولۇمغ ــا س ــى ئويغ ــكهمېن ــدى ئېلىش ــۆز . ئۈندى ــنىڭچه ئ مې

ئۆتمۈشى ۋه مىللىي كىملىكىنى ئۇنتـۇپ، ئۆزىنىـڭ ھـازىرقى مهۋجۇتلـۇقىنى 

ــا چۈشــهنمىگهن بىــر مىللهتنىــڭ قاراڭغۇ لۇقتــا، روھىــي ۋه مــاددىي خارلىقت

قېلىشى تهبىئىي، ئۆز روھىنى ساقلىمىغان ۋه ئـۇنى قۇتۇلـدۇرمىغان مىلـلهت 

ــمهي،  ــنى بىل ــا قهدهم بېسىش ــۇپ قاياقق ــپ قوي ــىنى يوقىتى ــى ھاسىس بهئهين

گــاڭگىراپ قالغــان ھهتتــا باشــقىالرنىڭ يېتهكلىشــىگه ئهگىشــىپ، ئۆزىنىــڭ 

 .خشايدۇئهسلىدىن ئايرىلغان ئهما كىشىگه ئو

ۋه قهلبىـدىكى  قانىـڭمۇراتنىڭ قايتىپ كېلىشى، ئهسلى تومـۇردىكى 
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مـۇرات ئـۆز . روھنىڭ غهلىبىسى بولۇپ، بۇ ئۇنىـڭ ئـاخىرقى تاللىشـى ئىـدى

ئـۆتكهن يىلـى . خهلقىنى قانچه سۆيسه، ئۆز خهلقى مۇراتنى شـۇنچه سـۆيدى

ئىلھــام «ئالمۇتــادىكى قازاقىســتان ئۇيغــۇر بــايلىرى كۇلــۇبى تهشــكىللىگهن 

بېـــرىش مۇراســـىمىدا باھـــالىغۇچىالر بىـــردهك ھالـــدا ئۇنىـــڭ » مۇكاپـــاتى

مۇزىكــا –تــۆھپىلىرىنى مۇئهييهنلهشــتۈرۈپ، ئۇنىڭغــا ســهنئهت ۋه ناخشــا

 .بهردى »ئىلھام مۇكاپاتى«ساھهسى بويىچه بىرىنچى دهرىجىلىك 

ــــۇرات، قهشــــقهر  ــــۋاتم ــــىدىكى يهر تهۋرهشــــنى  پهيزى ۋه مارالبېش

موســكۋادىن ئوتتــۇرا ئاســىياغا كېلىــپ، قازاقىســتان،  ئاڭلىغانــدىن كېــيىن،

ــۇرىيهتلهرده مهخســۇس  ــارلىق جۇمھ  ســاخاۋهتلىك خهيــرىقىرغىزىســتان قات

ـــان  ـــاپهتكه ئۇچرىغ ـــان ۋه ئ ـــات بولغ ناخشـــا كېچىلىكـــى ئۆتكـــۈزۈپ، ۋاپ

 .قېرىنداشلىرىغا ماتهم بىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇق بۇرچىنى ئادا قىلدى

   

 

 ىل ۋه ئانا مهدهنىيهت روھىئانا ۋهتهن، ئانا ت

رۇســىيه ناخشــا چــولپىنى، رۇســىيه ۋه ئۇيغــۇر ســهنئهت تارىخىــدىن  

ئۆزىنىـڭ ئهڭ چـوڭ  ناسىروفپهخىرلىك ئورۇن ئالغان ئۇيغۇر يىگىتى مۇرات 

ــۆرۈش، دادىســى  ــۇپراقلىرىنى ك ــا ت ــڭ ئان ــرى ئۇيغۇرالرنى ــڭ بى ئارزۇلىرىنى

ــۇم  ــر يۇت ــۈمهن دهرياســىنىڭ ســۈيىنى بى ــزانه قهشــقهرنىڭ ت تۇغۇلغــان ئهزى

قىلىـپ، شـۇ  تـاۋاپىڭ قهبرىسـىنى نقهشـقىر مـۇدهھمئىچىش، بۈيۈك ئـالىم 

ىـش، ئهگهر مـۇمكىن يهرده ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۇلۇغ زاتلىرىغا ئاتاپ دۇئـا قىل

ـــالغۇز«بولســـا،  ـــدىم ي ـــۈرۈمچى، قهشـــقهر ۋه غۇلجـــا  »قال ناخشىســـىنى ئ

ئېيـتىش ئىكهنلىكىنـى ھاياجـان بىـلهن سـۆزلهپ بهرگىنىـده  سهھىنىلىرىده

ۋه ئۇيغۇرنىـڭ نـېمه ئۈچـۈن مۇسـاپىر  نىمىزتـارىخىئۇيغۇرنىڭ مۇسـاپىرلىق 

ــانلىقىنى  ــلىگىمبولغ ــدى ئهس ــا ۋه. كهل ــۆز ئان ــڭ ئ ــدىن ئۇيغۇرالرنى تهنلىرى

ئهڭ . ئايرىلىپ، تاشقى دۇنيـادا ماكانلىشـىپ قـېلىش تـارىخى خېلـى ئـۇزۇن
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ۋاقىتالرنـى قويـۇپ تـۇرۇپ، پهقهت يېقىنقـى ئـۈچ ئهسـىردىن سـۆز  قهدىمكى

باشلىغىنىمىزدا تاكى ھازىرغىچه ئۇيغۇرالرنىڭ چهت مهملىكهتلهرگه كۆچـۈش 

 .دولقۇنىنى ئالته قېتىمغا ئومۇمالشتۇرۇش مۇمكىن

خـــۇي  جـــاۋيىللىرىـــدا –1760–1759قېـــتىم ئۇيغـــۇرالر  تـــۇنجى

باشــچىلىقىدىكى مهنچىــڭ قوشــۇنلىرى ئۆزلىرىنىــڭ فېئوداللىــق مۇســتهبىت 

ھۆكــۈمرانلىقىنى ئــورنىتىش جهريانىــدا قهشــقهرىيىگه باســتۇرۇپ كىرگهنــده 

ئۇنىــڭ بىــلهن ئېلىشــىپ، مهغلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، بىــر قىســىم ئۇيغــۇر 

انه ئاھالىلىرى مهنچىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن قورقۇپ، قوشنا پهرغـ

ئهنه . ۋادىسى، يهتته سۇ ۋه باشقا جايالرغا قېچىپ بېرىپ ماكانالشقان ئىدى

شۇ يىلالردىن تارتىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا مهملىكهتلهرگه بولۇپمـۇ، قوشـنا 

ئىككىنچى . تۇپراقالرغا كۆچۈپ كېتىپ ماكانلىشىپ قېلىشى ھېچ توختىمىدى

ر غوجىنىـڭ كهڭ جاھـانگى دهسـلىۋىدىكىئهسـىرنىڭ –19قېتىملىق دولقۇن 

ــۇپ،  ــگهن بول ــوغرا كهل ــا ت ــۇپ بولغانغ ــوزغىلىڭى مهغل –1825كۆلهملىــك ق

. يىللىرىدا زور ساندىكى قهشقهرىيه ئاھالىسى ئوتتۇرا ئاسىياغا كهتتى–1830

. يىللىرىغا توغرا كېلىدۇ–80–70ئهسىرنىڭ –19ئۈچىنچى قېتىملىق دولقۇن 

رىنىــڭ جهنــۇبى ۋه يىللىرىــدا پۈتــۈن ئۇيغــۇر دىيا–1865–1864مهلــۇمكى، 

ئىلگىرى كېـيىن . قارشى قوزغىالڭالر پارتلىدى سۇاللىسىگهشىمالىدا مهنچىڭ 

ــا ــۇۋهپپهقىيهت  كۇچ ــوزغىالڭچىلىرى ئهڭ م ــى ق ــلهن ئىل ــوزغىالڭچىلىرى بى ق

ئهممـا، . قازانغان بولۇپ، ئىلگىرى كېيىن ئۇالر ئۆز ھـاكىمىيىتىنى تىكلىـدى

جهنــۇبى يــاقۇپ بهگنىــڭ  يىلىــدىن ئېتىبــارهن تهڭــرى تاغلىرىنىــڭ–1865

 زوڭتـاڭزو . باشالمچىلىقىدىكى يهتته شهھهر دۆلىتىنىـڭ تهركىـبىگه كىـردى

يىللىرى قهشـقهرىيىنى بويسـۇندۇرغاندا، يهنه بىـر قېتىملىـق –1878–1877

كهلـگهن  قهشـقىرىيىگهبۇ ھهقته ئهينى ۋاقىتتـا . كۆچۈش دولقۇنى قوزغالدى

ه باشــقىالر ئېنىــق مهلۇمــات ۋ كروپــاتكىنچــار پادىشــاھ ئهلچىســى گېنېــرال 

ئىمزالىنىـپ،  »شهرتانىمىسـىرۇسـىيه ئىلـى –جۇڭگـو«يىلى –1881.بېرىدۇ

قايتۇرۇلغانـدا، ئىلـى  سۇاللىسـىگهيىل بېسىۋالغان ئىلى مهنچىڭ  10رۇسىيه 
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مىڭ ئهتراپىـدا كىشـى  5مىڭ، تۇڭگانالردىن  50ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالردىن 

ــىدىن ئه ــۆچ ئېلىش ــۇنلىرىنىڭ ئ ــڭ قوش ــۆيمهنچى ــۆز ئ ــپ، ئ ــه قىلى –ندىش

ــۈپ كېلىــپ  ــته ســۇغا كۆچ ــدا يهت ــپ ھال ــانلىرىنى تاشــالپ، كوللېكتى ماك

ــتى ــاقلىق . ماكانالش ــىدا ئات ــى ئارىس ــى خهلق ــته ئىل ــۇ ھهق ــۆچ«ب ــۆچ-ك  »ك

 .ناخشىسىمۇ پهيدا بولغان بولۇپ، خهلق ئۇنى تېخى ئۇنتۇلۇپ كهتكىنى يوق

ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا –20قېتىملىـق كۆچۈشـى –4ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ 

بـۇ . ئازراق پهرقـلهر مهۋجـۇت خاراكتېرىدهكۆچۈشنىڭ  چاغدىكىبولۇپ، بۇ 

ـــده  ـــاڭمهزگىل ـــىڭ ي ـــى  زېڭش ـــۇر يهرلىرىن ـــتالر ئۇيغ ـــارلىق مىلىتارىس قات

ئىقتىســادىي، مهدهنىــيهت ۋه باشــقا جهھهتلهردىــن قوشــنا ئهللهردىــن كــۆپ 

قۇرۇش سىياسـىتى ئارقىدا قالدۇرغان بولـۇپ، ئۇنىـڭ نـادان قالـدۇرۇپ باشـ

تۈپهيلىــدىن ئۇيغــۇرالر باشــقا خهلقــلهرگه قارىغانــدا ھهر جهھهتــتىن قــاالق 

تهڭـرى تاغلىرىنىـڭ جهنـۇبى بولۇپمـۇ قهشـقهر  چاغدابۇ . قالدۇرۇلغان ئىدى

تهۋهسىدىن ھهر يىلى ياز ئايلىرىدا قوشنا پهرغانه ۋادىسـىغا ۋه يهتـته سـۇغا 

ـــول ھۈنهرۋه ـــارچىلىق، ق ـــۈك مهدىك ـــپ، تۈرل ـــارهت بېرى ـــك ۋه تىج نچىلى

بـۇ چـاغالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ . قىلىدىغانالرنىڭ سانى ئۈزلۈكسىز تۈرده ئاشـتى

 سـانكىتپېتىربۇرگقىچهقهدهملىرى يىراق ياۋروپا شهھهرلىرى ھهتتا موسـكۋا، 

، زاۋوديېتىپ بېرىپ، مهلۇم ساندىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى شۇ جـايالردىكى 

 .مهتلهر بىلهن شۇغۇلالندىكارخانا قاتارلىق جايالردا قارا خىز

سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ دهسـلهپكى مهزگىللىـرىگىچه بولغـان ئارىلىقتـا 

. نۇرغۇنلىغــــان ئۇيغــــۇرالر رۇســــىيه تۇپراقلىرىــــدا ماكانلىشــــىپ قالــــدى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇ ياقالردا قېلىشىدىكى ئاساسـىي سـهۋهبلهرنىڭ بىـرى خېلـى 

نقىالبالرغـا قاتنىشىشـى، كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئى

تهشــكىللىگهن ئۇيغــۇر ئىنقىالبــى  رۇزىبــاقىيېۋشــۇنىڭدهك يهنه ئابــدۇلال 

ئىتتىپاقىنىــڭ پائــالىيهتلىرىگه ئىشــتىراك قىلغــانلىقى تۈپهيلىــدىن ئۇالرنىــڭ 

ئۆزلىرىـدىن ئـۆچ ئېلىشـىدىن  مىللىتارسـتالرنىڭيۇرتلىرىغا قايتىـپ بارسـا، 

ۇپراقلىرىدا دۇچ كېلىۋاتقـان قـاالق ۋه ئهنسىرىشى شۇنىڭدهك ئۇالرنىڭ ئۆز ت
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–مۇستهبىت تـۈزۈمنى كۆرۈشـنى خالىمىغـانلىقى ھهم يهرلىكـلهر بىـلهن ئـۆي

 .ئوچاقلىق بولۇش ھهم باشقىالردۇر

ئۇيغۇرالرنىڭ بهشىنچى قېتىملىـق كهڭ كۆلهملىـك كۆچـۈش دولقـۇنى 

 رهسـمىييىللىرىدا قوزغالغـان بولـۇپ، جۇڭگـو –60–50ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 

مىڭـــدىن ئـــارتۇق ئادهمنىـــڭ ســـوۋېت ئىتتىپاقىغـــا  100تلىرىـــدا مهلۇما

كهتكهنلىكـــى سۆزلهنســـىمۇ، ئهممـــا ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى قىرغىزىســـتان 

 پولكـوۋنىكىئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتىنىڭ ك گ ب ئورگىنىنىڭ بىر قىرغىـز 

 يىلىغىـچه–1963 يۇلىـدىن–1955ك گ ب ھۆججهتلىرىگه تايىنىپ تـۇرۇپ، 

خمىــنهن بىــر مىليونــدىن ئهتراپىــدا ئادهمنىــڭ ئۇيغــۇر بولغــان ئارىلىقتــا ته

بۇالرنىــڭ . دىيارىــدىن ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا كۆچــۈپ كهلگهنلىكىنــى يازىــدۇ

 .ئىچىده مۇتلهق كۆپ ساننى ئۇيغۇرالر ئىگىلهيدىكهن

قېتىملىق چهت مهملىكهتلهرده ماكانلىشىشى دولقۇنى –6ئۇيغۇرالرنىڭ 

ـــىرنىڭ  ـــۆتكهن ئهس ـــڭ ئاخىر-80ئ ـــلىنىپ، يىللىرىنى ـــدىن باش –90لىرى

بــۇ قېتىمقــى دولقــۇن . يــۇقىرى پهللىــگه يهتتــى ئاخىرلىرىــدايىلالرنىــڭ 

ئىلگىرىكىــدىن تــۈپتىن پهرقلىــق بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر بۇرۇنقىــدهك ئوتتــۇرا، 

جهنۇبىي ۋه غهربىي ئاسىياغا كۆچۈشتهك ئهنئهنىسىنى ئۆزگهرتىـپ، ياۋروپـا 

رىكىغــا كېلىــپ يهرلىشىشــكه ئىتتىپاقىــدىكى مهملىكهتــلهرگه، شــىمالىي ئامې

ھازىر ياۋروپانىڭ ھهر قانـداق بىـر يېـرىگه بارسـىڭىز ئۇيغۇرنىـڭ . باشلىدى

دۇتار ئاۋازىدىن چىقىۋاتقان ئـاچچىق ۋه مهغـرۇر ئـاۋازلىرىنى ئاڭلىيااليسـىز، 

كىشـــىلهر  زېمىنالردىكـــىھېچقاچـــان ئۇيغۇرنىـــڭ ئـــايىغى تهگمىـــگهن بـــۇ 

اتقان بۇ قارا كۆزلۈك ئىنسانالر توپىغـا تهكلىماكاندىن ئايىغى ئۈزۈلمهي كېلىۋ

ــر  ــڭ بى ــپ، ئۇالرنى ــا قىلى ــانلىقلىرىنى ئات ــقان مېھرىب ــلىق ئارىالش ھېسداش

كىشىلىك ئۆز نېنىنـى ئـۆزلىرى تاپااليـدىغان ئىقتىـدارىنى ھـۆرمهت قىلىـپ، 

 .ئۇالرغا پۇرسهتلهر يارىتىپ بهردى

ــى ــڭ تهركىب ــۇننى تهشــكىل قىلغۇچىالرنى ــۇ يېڭــى دولق ــۋهتته، ب  ئهل

ــدىن  ــڭ جۈملى ــۇر خهلقىنى ــۈن ئۇيغ ــر پۈت ــۇن بى ــۇ دولق ــۇپ، ب ــۈك بول تۈرل
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دۈملهنـگهن روھنىـڭ ئهلچىسـى سـۈپىتىده ئىلگىـرى ئۇيغـۇرالر  كانغاماىلتهك

ئۈچۈن تونۇشلۇق بولمىغان غهرب دۇنياسى بىلهن ئۇيغۇر خهلقىنى بـاغالپ، 

بـۇ دولقـۇن ئۇيغۇرالرنىـڭ . ئۇيغۇرالرنىڭ كهڭ تونۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى

ئهسىرلهردىن بۇيان تهكلىماكانغا قاپسىلىپ قالغان ئاۋازىنى يىراق شـىمالىي 

تارتىپ، ئاتالنتىك ئوكيان، تىنچ ئوكيان ۋه ھىنـدى ئوكيـان  ئوكيادىنۇز م

بهتلىرىنى ياراتتى  ئۆچىرىلمهسبويلىرىغىچه يهتكۈزۈشته ئۇيغۇر تارىخىنىڭ 

 .ۋه ياراتماقتا

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇزۇن يىللىـق كۆچـۈش دولقۇنلىرىـدا ئىلگىرىكـى ئـۈچ 

لىغان ئۇيغـۇرالر ئـۆزى قېتىملىق دولقۇننىڭ ۋهكىللىرى ھېسابالنغان سانسـىز

ئهممــا، ئهڭ . بارغــان يهرلهردىكــى ئاساســلىق خهلقــلهرگه ســىڭىپ تۈگىــدى

ئهھمىيهتلىك يېرى شۇكى، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ پهرغانه ۋادىسـىنىڭ نۇرغـۇن 

دهپ ئاتــاپ،  ئۆزبېــكشــهھهر ۋه يېــزا قىشــالقلىرىغا بارســىڭىز، ئــۆزىنى 

دولقۇننىــڭ  ئاشــۇهن ئاللىقاچــان مىللىــي كىملىكىنــى ئــۆزگهرتكهن كــۆپلىگ

–ئهۋالدلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىدىن ئۇيغۇرالرغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنـى، ئاتـا

ـــا  ـــدا ئوتتۇرىغ ـــۆھبهتلهر جهريانى ـــى س ـــۇر ئىكهنلىكىن ـــڭ ئۇيغ بوۋىلىرىنى

چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىـڭ ئهجـدادلىرىنىڭ ئۇيغـۇر ئىكهنلىكىنـى پهخىـرلىنىش 

ۆچــۈش دولقــۇنلىرىنى ئهممــا، كېيىنكــى ك. بىــلهن يادلىغــاننى ئۇچرىتىســىز

، ئۆز مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قالدى ۋه ساقالپ بولساتهشكىل قىلغۇچىالر 

 .قېلىش ئۈچۈن جان پىدالىق بىلهن تىرىشماقتا

ئهلۋهتته، غهرب مهملىكهتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئـۆز مىللىـي كىملىكىنـى 

ــۇرچه  ــۆگىتىش، ئۇيغ ــۇرچه ئ ــرىگه ئۇيغ ــېلىش ئۈچــۈن پهرزهنتلى ســاقالپ ق

ــيه بېرىشــكه كىيى ــي ئاڭــدىن تهربى ــيهت ۋه مىللى ــي مهدهنى ــدۈرۈش، مىللى ن

بۇ يهرده مهزكۇر تېما ئۈستىده مهخسـۇس توختىلىشـنى . ئهھمىيهت بهرمهكته

ــايمهن ــا قىلم ــاش . مۇددىئ ــولغىنىم، بايانىمــدىكى ب ــۇمهن، دېمهكچــى ب ئوم

ــۇرات  ــان م ــا مهنســۇپ  ئاشــۇقهھرىم ــۇر مۇســاپىرالر دولقۇنىغ كېيىنكــى ئۇيغ

ــۇپ،  ــۇر بول ــىيا ئۇيغ ــۇرا ئاس ــىزلىغان ئوتت ــاش سانس ــا ئوخش ــۇ ۋه ئۇنىڭغ ئ
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ئـانىلىرى ۋه يـاكى بـوۋىلىرى تېخـى ئـۆتكهن ئهسـىرنىڭ –ياشلىرىنىڭ ئاتـا

باشــلىرىدىال ۋهتهنــدىن كۆچــۈپ چىققــان بولغاچقــا، ئــۇالر قويــۇق، ئۇيغــۇر 

ئانىســـى ۋه يـــاكى –مىللىـــي پـــۇرىقى ئىچىـــده ئۆســـۈپ يېتىلىشـــكه، ئاتـــا

ـــلهن بوۋىلىرىنىـــڭ كىچى ـــۇق تۇيغۇســـى بى ـــدىن ســـىڭدۈرگهن ئۇيغۇرل كى

 .ئوزۇقلىنىشقا مۇۋهپپهق بواللىدى

–80ئهسـىرنىڭ –19ۋه مهدهنىـيهت مـۇھىتى  سىياسىيكۈچلۈك رۇس 

بولـۇپ،  قىاللمىغـانيىللىرى كۆچۈپ چىققان يهتته سۇ ئۇيغۇرلىرىنىمۇ يـوق 

ــۆزلىرىنى  ــۇ » يهرلىــك«قازاقىســتان تهۋهســىدىكى ئ ــدىغان ب لهر دهپ ئاتاي

. گۇرۇپپىمۇ ئوخشاشال ھېچ قاچان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇقىـدىن تانمىغـان ئىـدى

يىمىرىلگهندىن كېيىن بولسا، ئۇالردىكى ئانـا ۋهتهن تۇيغۇسـى ۋه  سوۋېتالر

» سـوۋېت ئۇيغـۇرلىرى«چۈشهنچىلىرى ئۆزگىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرىكـى 

روھىنـــى  لـــۇق» ئۇيغـــۇر«دهپ پهخىرلىنىـــدىغان تۇيغۇســـىنىڭ ئورنىغـــا 

ئۇالردا ئۆزلىرىنى ئانا ۋهتهننىڭ تهقدىرى بىـلهن بـاغالش، ئانـا . دهسسهتتى

ۋهتهننى سـۆيۈش، ئانـا تىلنـى سـۆيۈش چۈشـهنچىلىرى كۈچىيىشـكه قـاراپ 

ــدى ــۆزلىرىنى . يۈزلهن ــدهك ئ ــۇالردىكى بۇرۇنقى ــۈپ –60–50ئ ــالردا كۆچ يىل

ـــۆزلىرىنى ئ ـــدۈرۈپ، ئ ـــۇرالردىن پهرقلهن ـــگهن ئۇيغ ـــڭ ئهڭ كهل ۇيغۇرالرنى

دهپ قارايدىغان  »سوۋېت ئۇيغۇرلىرى« يهنى قىسمىشهرهپلىك، ۋه ئېسىل 

يىلـالردا –90. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يوق بولۇشى بىلهن يوقالدى يلىكئسۈن

ــك ۋه  ــز، ئۆزبې ــازاق، قىرغى ــۇرا ئاســىيادىكى ق كۈچىيىشــكه باشــلىغان ئوتت

ــك ھ ــك ھهم مىللهتپهرۋهرلى ــي كىملى ــقىالرنىڭ مىللى ــي باش ــى تهبىئى هرىكىت

نهتىجىـده، . ھالدا، بـۇ يهردىكـى ئۇيغۇرالرغـا تهسـىر كۆرسـهتمهي قالمىـدى

دۇنيــا يۈزىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلهت تهۋهلىكــى ۋه ياشــىغان يهرلىــرى 

ھهممىسىنىڭ تهقـدىرى بىـر، ھهممىسـى « پهرقلىق بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ

 .اپ يۈزلهندىدهيدىغان چۈشهنچىلهر ئومۇملىشىشقا قار »بىر ئۇيغۇر

دېمهكچــى بــولغىنىم، دۇنيانىــڭ نهرىــگه بارســىڭىز، ئۇيغۇرنىــڭ ئــۆز 

، ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىـدىيىلىرىنىڭ كۈرۈشـىۋاتقانلىقىكىملىكى ئۈچـۈن ئورتـاق 

596



 
 

 مهن ۋە ناسىروف مۇرات ئهسهرلىرىجان تۇرسۇن بنه  

ـــــېرى ـــــگه  بارغانس ـــــر گهۋدى ـــــۇنىڭدهك بى ـــــىۋاتقانلىقىنى ش ئورتاقلىش

ئۇيغــۇرالردىكى ئانــا ۋهتهن، ئانــا تىــل، ئانــا . ئايلىنىۋاتقــانلىقىنى كۆرىســىز

مهدهنىيهت ئىدىيىلىرى چهتئهللهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز تارىخىي ۋهتىـنىگه 

بولغان سۆيگۈسى ۋه ئۇنىـڭ تهقـدىرى ئۈچـۈن يىغـالش ھهم بهدهل تـۆلهش 

 .يدا قىلدىپه خاھىشىنى

ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان ئهزىمهتلهر ئهنه شۇ  ناسىروفمۇرات 

بولـۇپ، يېقىنقـى يىلالردىـن بۇيـان پهيـدا  ھاممىسىئۇيغۇرالردىكى روھنىڭ 

ــۇرالردىكى  ــنسبولغــان ئۇيغ ــان جى ــگه ئالغ ــۆز ئىچى  رېكــورتى يارىتىشــنى ئ

ـــارىتىش« ـــق ي ـــارىتىش« ،»يېڭىلى ـــجه ي ـــ» ئالهمشـــۇمۇل نهتى ى ھهرىكىت

ئورتـاق مىللىـي  ئۇيغۇرالردىكى شهخسىي كىملىك سۆيگۈسى ئهمهس بهلكى،

باشـلىغان بـۇ ھهر  ھوشـۇرسۆيگۈنىڭ بهدهللىرىدىن ئىبارهت بولۇپ، ئادىل 

ئۇيغـۇرالردىكى بىـر «ساھهلهرده كۆرۈلۈۋاتقان يېڭىلىقنـى دادىللىـق بىـلهن 

ـــۇن ـــته، . دهپ ئېيتســـاق خاتاالشـــمايمىز »يېڭـــى دولق ـــۇ ئهمهلىيهت –20ب

يىللىرىـدا قوزغالغـان كهڭ كۆلهملىـك ئـۆزىنى ئـازاد –40ۋه  –30ئهسىرنىڭ 

جىســمىغا اليىــق –قىلىــش، روھــى قۇللــۇق ۋه زۇلۇمــدىن قۇتۇلــۇپ، ئىســمى

سىياســىي مىلــلهت بولــۇپ شــهكىللىنىش دولقۇنىنىــڭ يــېڭىچه ۋه ئــۆزگىچه 

  !ۋارىيانتى خاالس

 

 خاتىمه 

كهلتــۈرگهن غهلىبىلىــرى ئهســىرده قولغــا –20 ئۇيغــۇرالر ئۆزلىرىنىــڭ

ــدا  ــر مۇســىبهتلىرىنى ھــېچ ئۇنتۇيالمىغــان ھال ــلهن ئۇچرىغــان ئېغى –21بى

ئهسـىرده سانسـىزلىغان قۇربـانلىرى بهدىلىـگه –20. ئهسىرگه قهدهم قويـدى

ئهسىرده ئۆز غايىلىرىنى –21ئاخىرقى غايىلىرىگه يېتهلمهي قالغان ئۇيغۇرالر 

ھهر بىــر ئــۆزىنى ئۇيغــۇر دهپ  ئهمهلــگه ئاشــۇراالمدۇ يــوق بــۇ ئالــدى بىــلهن

ھېسابلىغان ئىنساننىڭ روھىي دۇنياسىغا باغلىق، ئـۆز ئۆتمۈشـىنى ئۇنتـۇش 
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ــۇر  ــقان ئۇيغ ــلهن توش ــادهملهر بى ــۈزگهن ئ ــد ئ ــدىن ئۈمى ــلهن كېلهچىكى بى

ئوخشاشال تېخىمۇ ئېغىر بهختسىزلىكلهرگه گىرىپتـار بولۇشـى  جهمئىيىتىنىڭ

 ).!خۇدا ساقلىسۇن(مۇقهررهر 

رنىڭ تارىخىي مۇساپىلىرىدىن قارىغانـدا، ھهر بىـر ئهسـىرده ئۇيغۇرال 

–21ھهر خىــل شــهكىلده بولغــانكى،  تهھدىــدلهرئۇنىڭغــا ھهيــۋه قىلغــان 

ئهسىرده ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىكى تېخىمۇ ئېغىـر تـالالش، رىقـابهت ۋه 

ئـۆزى ياشـاۋاتقان بـۇ زېمىنـدا . ھهيۋىگه توغرا كهلدى خاراكتېرلىككرىزىس 

چه مىڭ يىلالردىن بۇيان سىياسىي، مهدهنىيهت، ئىقتىساد ۋه نوپۇس بىر قان

ــده باشــالمچىلىق  ــۇقىرى ســالماقنى ھهم ــته ي تهشــكىل  ســاالھىيهتنىجهھهت

 ئهسىرده بۇ ساالھىيىتىنى ساقالپ قاالالمدۇ يوق؟–21قىلغان ئۇيغۇرالر 

ئهســـىرده ئـــۆز ئىســـتىقبالىنى قولغـــا كهلتـــۈرگهن نۇرغۇنلىغـــان –20

ــلهر  ــدلهرنى كــۈتمهكته–21مىللهت ــۇ زور ئۈمى ــۇالر . ئهســىردىن تېخىم –21ئ

ئهسىرده ئۆز زېمىنىدىن ۋه ئۆز رايونىدىن ھالقىپ، دۇنيـاۋى تهسـىر كـۈچكه 

ئهسـىرنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ –21ئىگه بولۇش سهۋىيىسىگه يېتىشـكه تىرىشـىپ، 

ــا ــدىغانلىقىنى جاكارلىماقت ــىرى بولى ــالق . ئهس ــي ئهخ ــۇر مىللى ــا، ئۇيغ ئهمم

 بوسۇغۇســىدىالئهســىرنىڭ –21گه كرىــزىس ئېلىــپ كهلــگهن چۈشــهنچىلىرى

ئهسىرنىڭ دهھشهتلىك ۋاباسى ھېسابلىنىدىغان زهھهرلىـك چېكىملىـك –20

بىلهن ئهيدىز كېسىلى ھهتتـا ئۇيغـۇرالر ماكانالشـقان ئهڭ چهت يېـزىالرغىچه 

ــدى ــپ كهل ــالق . يېتى ــي ئهخ ــى ۋه مىللى ــي ئهخالق ــالم دىنى ــدىنال ئىس ئهزهل

ئــاق «بولغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ لۇغىتىــده بۈگــۈنكى كۈنــده قاراشــلىرىغا بــاي 

. دائىم قوللىنىلىدىغان سـۆز سـۈپىتىده يهر ئالـدى »ئهيدىز«بىلهن  »تاماكا

ئهپهندىنىڭ تهبىـرى بـويىچه ئالغانـدا،  رۇدېلسون جۇستىنئامېرىكا ئالىمى 

ــلهت « ــڭ مىل ــيىن ئۇيغۇرالرنى ــدىن كې ــده ۋه بۇنىڭ ــۈنكى كۈن ــدىز بۈگ ئهي

شـۇڭا ئۇيغـۇر . مۇھىم ئامىلى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن لۇشىنىڭيوقۇسۈپىتىده 

خهلقـى ئهگهر ئـۆزىنى سـاقالپ قالمــاقچى بولسـا، ئهيـدىز بىـلهن زهھهرلىــك 

 .» چېكىملىككه قارشى پۈتۈن ۋۇجۇد بىلهن كۈرهش قىلىشى كېرهك
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ئهسىرنىڭ يېتىپ كېلىشى بىلهن دهسلهپكى ۋه كېيىنكى ئوتتـۇرا –21

ــا ئاســىيادا ئورتــاق ئهدهبىــي تىللىــق رولىنــى –ۋروئهســىرلهرده مهركىزىــي ي

، قىتانالرنىـڭ، پارىسالرنىڭتۈركىي تىلى، ئهرهبلهرنىڭ، –ئوينىغان ئۇيغۇر

موڭغۇلالرنىڭ ھهمده مانجۇالرنىـڭ ھۇجـۇملىرى ئۈسـتىدىن غالىـپ كېلىـپ، 

ــقان ــانىۋى پهن تهككهممۇلالش ــى –ھهم زام ــهت تىل ــى ۋه سىياس ــا تىل تېخنىك

بولســىمۇ، ئۇيغــۇرالر خىمىــيه،  كۆتــۈرگهنتــا قهد ئهســىرده قاي–20بولـۇپ، 

فىزىكـا، بىئولـوگىيه، ماتېماتىكـا قاتـارلىق سـاھهلهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغــان 

ئۇچۇر تېخنولوگىيىسـىدىن –زامانىۋى پهنلهر ھهم مېدىتسىنا ھهتتا كومپيۇتېر

ئىبارهت يېڭى ۋه نازۇك تېخنىكىلىـق پهنلهرنىمـۇ ئـۆز تىلىـدا ئـۆگىنىش ھهم 

تهتقىــق قىلىــش شــۇنىڭدهك ئىجــاد قىلىــش ئىقتىــدارىغا ئىــگه ئوقۇتــۇش، 

نهچچه مىللهتنىڭ ئىچىدىكى نوپۇسـى  2000بولسىمۇ، ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى 

ئهڭ كــۆپ يــۈز مىللهتنىــڭ قاتارىغــا كىــرىش بىــلهن جۇڭگــودا ئــاز ســانلىق 

مىللهت دهپ قارالسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىـدا ئاساسـىي مىلـلهت، 

ىق مىلــلهت شــۇنىڭدهك دۇنيــا مىللهتلىــرى ئىچىــده يهنىــال كــۆپ كــۆپ ســانل

ئهســـىرنىڭ –21ســـانلىق مىلـــلهت ھېسابالنســـىمۇ، لـــېكىن ئۇيغـــۇر تىلـــى 

 تهھدىـدىگهبوسۇغىسىدىال تارىختا كۆرۈلمىگهن رىقابهت ۋه شاللىنىۋېتىلىش 

 .دۇچ كهلدى

يېزىقىنى بىلىش مهدهنىيهتنىڭ ئهڭ –ئوتتۇرا ئهسىرلهرده ئۇيغۇر تىلى

ئاســىيا ئىنسـانلىرى بــۇ –يـۇقىرى پهللىســى دهپ قارىلىـپ، مهركىزىــي يـاۋرو

تىلنى بىلگهنلىكىـدىن پهخىـرلهنگهن بولسـا، بۈگـۈنكى كۈنـده بـۇ تىلنىـڭ 

ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغـۇر تىلىنـى ئـۆزلىرى ئېتىبارسـىز 

ىنى پهيـدا قالدۇرماقتا ۋه ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلهشتىن نومۇس قىلىش كهيپىيـات

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز تىللىرىنــى قهدىرلىمهســلىكىنى ھــېس قىلغــان . قىلماقتــا

تېخنىكـــا –ئۇيغـــۇر تىلىـــدا پهن«سىياســـهتچى ئهربـــابالر ئاشـــكارا ھالـــدا 

ئۆگىنىشــكه بولمايــدىغانلىقىنى، بــازار ئىگىلىكىــگه تېخىمــۇ ماسالشــقىنى 

 اكتېرلىـكخار جهمئىـيهتتهكىتلىمهكـته، سىياسـهت ۋه  »بولمايدىغانلىقىنى
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 دۇهھمــمشــهكىللىنىۋاتقان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ رولىنــى چۈشــۈرۈش دولقــۇنى، 

ۋه ئهلىشـىر ناۋايىنىـڭ شـۇنىڭدهك  ھاجىپنىـڭقهشقىرىنىڭ، يۈسۈپ خـاس 

دائىرىسىده  شهرقىي تۈركىستان ھۆكىمىتىيىلىغىچه –1949يىلىدىن –1944

سىســـتېمىلىق ھـــاكىمىيهت تـــۈزۈلمىلىرىنى بهش يىـــل باشـــقۇرۇش بىـــلهن 

ممىــگه قابىــل ۋه اليىــق تىــل ئىكهنلىكــى يهنه بىــر قېــتىم ئىســپاتالنغان ھه

شۇنىڭدهك بـۇ تىلنـى قوغـداش ئۈچـۈن جـانلىرىنى  قاسىمىنىڭئهخمهتجان 

 .يهتمهكته تهھدىتقۇربان قىلغان يۈز مىڭلىغان قۇربانالرنىڭ تىلىغا 

تىلدىن ئىبارهت مىللهتنىڭ قهلب ئهڭگۈشـتىرىدىن ئايرىلىـپ قالغـان 

ڭ ئىستىقبالىدىن سۆز ئېچىش ئهسال مـۇمكىن ئهمهس، خالىسـىڭىز، مىللهتنى

، فرانسـۇزالردىن ۋه خهنـزۇالردىن ئـۆز تىلىڭىزنـى يـاپونالردىنرۇسالردىن، 

تاشالپ ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا تىلنى ئىشلىتىشنى، ئـۆز تىلىڭىزنـى ئۇنتۇشـنى 

پ خاالمسىز دهپ سوراپ بېقىڭ، ئـۇالر بهلكـى بـۇ سـوئالىڭىزغا چىرايلىـق گه

ئهلـۋهتته، . بىلهن ئهمهس، بهلكـى مۇشـتى بىـلهن جـاۋاب بېرىشـى مـۇمكىن

باشقا بىر تىلنى ياخشى ئـۆگىنىش بىـلهن ئـۇ تىلنـى ئۆزىنىـڭ مائارىپىغـا ۋه 

ــق قىلدۇرۇشــنىڭ ــالىيهتلىرىگه ھۆكۈمرانلى ــدىلىك پائ ــن–ئاســمان كۈن  زىمى

 .پهرقى بار

ئهســىرنىڭ يېتىــپ كېلىشــى بىــلهن ئۇيغــۇرالر يهنه ئىنتــايىن –21

كۈچلــۈك بــازار رىقــابىتى، مهدهنىــيهت رىقــابىتى ھهم مىللىــي ئــاڭ ۋه غــۇرۇر 

ئۇيغۇرالرغـا بـۇ رىقـابهتلهرده غالىـپ چىقىشـتىن . رىقابهتلىرىگه دۇچ كهلدى

باشقا چىقىش يولى يوق، ئهگهر ئۇتتۇرسا، ئاقىۋهتنى ھهر قانـداق شـهكىلده 

لېكىن، خۇشاللىنارلىق بىر نۇقتا شۇكى، ئۈمىـدۋارلىق . ۋىرلهش مۇمكىنتهس

 ىكىسىنىڭخپىبىلهن ئۆزلىرىنى ھېچ كىمدىن كهم سانىماسلىق روھى مىللىي 

چوڭقۇر قاتالملىرىدىن ئورۇن ئالغان ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ دۇنيادىكى باشـقا 

ئــارقىلىق  خهلقلهردىــن ئــارتۇق تۇرىــدىغان يېقىنــدىن بۇيــانقى نهتىجىلىــرى

دهپ ئېيتىشـقا  »ئهسـىر بىزنىـڭ ئهسـىرىمىز بولىـدۇ–21«دادىللىق بىـلهن 

 .ھهقلىق
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ئۇيغۇر دىيارى جۇغراپىيىلىك جايلىشىش جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقانـدا 

ئۇيغۇر دىيارى . ئۇيغۇرالر ئۈچۈن شۇنچىلىك مۇھىم ۋه ئهۋزهل شارائىتقا ئىگه

. بولۇش رولىنى ئۆتهيـدۇ ئهسىرده يېڭى يىپهك يولىنىڭ مۇھىم ئۆتكىلى–21

ــادىي  ــاجى ۋه ئىقتىس ــرگىيه ئېھتىي ــىۋاتقان ئېنې ــايىن ئېش ــڭ كۈنس جۇڭگونى

سىياسىي ئىستراتېگىيىسى ئۇيغـۇر –تهرهققىياتى شۇنىڭدهك خهلقئارا ھهربىي

دىيارى بىلهن زىچ باغالنغان بولـۇپ، نـۆۋهتته، قازاقىسـتان بىـلهن جۇڭگـو 

بـۇ يـول جۇڭگونىـڭ . كىرىشتى ئارىسىدىكى نېفىت توشۇش تۇرۇبىسى ئىشقا

ــۇھىم ۋاســىته ــاجىنى ھهل قىلىشــتىكى ناھــايىتى م ــان ئېھتىي ــتكه بولغ . نېفى

ــاز –2011 ــارهن گ ــدىن ئېتىب ــدىغانيىلى ــو  ئاقتۇرۇلى ــلهن جۇڭگ ــىيه بى رۇس

 .ئارىسىدىكى تهبىئىي گاز تۇرۇبىسىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئۆتىدۇ

 ئۆزبېكىستان–انقىرغىزىست–قهشقهرتۆمۈر يول قاتنىشى جهھهتتىنمۇ، 

جۇڭگونىـڭ بىۋاسـىته ئوتتـۇرا ئاسـىيا  چاغـداتۆمۈر يولى تۇتاشتۇرۇلسا، ئـۇ 

رايونى بىلهن بولغان ئىقتىسادىي  كاۋكازىيهئارقىلىق غهربىي ئاسىياغا ھهمده 

ئهگهرده پاكىستانغا تۇتىشىدىغان تۆمۈر . ئاالقىسى يېڭى پهللىگه كۆتۈرۈلىدۇ

يول مهيدانغا كهلسه، جۇڭگو ئۇيغۇر دىيارى ئارقىلىق پاكىسـتاننىڭ كـاراچى 

پورتىغا ئاندىن كېيىن ھىندى ئوكيانغا چىقىپ، ھىنـدى ئوكيـان بويىـدىكى 

بـۇ يـول ئـارقىلىق قىسـقا ۋاقىـت ھهم قىسـقا مۇسـاپه  نېفىت مهھسۇالتلىرىنى

ــاۋار ئالماشتۇرۇشــتا ۋه  ــدۇ شــۇنىڭدهك ت ــا توشــۇپ كېلهلهي ــلهن جۇڭگوغ بى

قىسقىســى، ئۇيغــۇر دىيــارى . ســودىدا يهنه يېڭــى مهنــپهئهتلهرگه ئېرىشــىدۇ

جۇڭگونىڭ غهربىي ۋه جهنـۇبىي ئاسـىيا جۈملىـدىن ياۋروپـا بىـلهن بولغـان 

القىلىرىدىكى مۇھىم ئۆتكهل بولۇپال قالماستىن بهلكى، تۈرلۈك ئىقتىسادىي ئا

كهلگۈسىده جۇڭگونىڭ ئىسالم دۇنياسى بىـلهن بولىـدىغان دىپلوماتىيىلىـك 

شــۇڭا، جۇڭگــو . رولىغــا ئېرىشــىدۇ ۋاســىتىلىكمۇناســىۋهتلىرىدىكى مــۇھىم 

 .دهپ بىكارغا ئېيتمىغان »شىنجاڭ گۆھهر زېمىن« ئىستراتېگىيىچىلىرى

ۆزلىرىنىڭ جۇڭگـو بىـلهن تاشـقى دۇنيـا ئارىسـىدىكى ئۇيغۇر خهلقى ئ

ـــا  ـــۇھىم بهلۋاغق ـــدىكى م ـــى تهرهققىياتى ـــڭ كهلگۈس ـــۇنىڭدهك جۇڭگونى ش
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ـــپ،  ـــۇپ يېتى ـــۇق تون ـــى تول ـــى ۋه رولىن ـــقانلىقىدهك ئهۋزهللىكىن جايالش

ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئهۋزهللىكلىرى ۋه روللىرىدىن قانداق پايدىلىنىش يـوللىرىنى 

. الر ئۈچـۈن بهخـت ئېلىـپ كېلهلىشـى مـۇمكىنتېپىپ چىقالىسـا، بـۇ ئۇيغـۇر

ئهلۋهتته، ئارزۇالرنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن بهدهل تۆلهش كېرهك، ئادىل 

مــېڭىش  هئېگىــزلىكتبوغۇزىغــا تارتىلغــان تــۆت يــۈز مېتىــر  ايسهنشــى ھوشــۇر

چۈنكى، ئۇمۇ خۇددى بىزگه ئوخشـاش . ئۈچۈن بهدهل تۆلهشكه تهييار ئىدى

ېگىـزلىكتىن چۈشـۈپ كهتسـه، ئۇنىـڭ ھېچنېمىسـى ئ ئاشـۇئادهم بولغاچقـا، 

 !ئابال مهجۈنمۇ خۇددى شۇنداق. قالماس ئىدى

ئۆتۈش ئۈچۈن ئوخشاشـال  يۈگۈرۈپ ماكاندىنلىتهكگۈل زۆھره بهلكى 

ئـۇالر . قېلىشـمايدىغان خهتهرگه تهۋهككۈلچىلىـك قىلـدى ھوشۇردىنئادىل 

لكـى مىللىتىنـى ئهنه شۇنداق بهدهل تۆلهش روھى بىلهن ئـۆزىنىال ئهمهس به

تونۇتتى، بـۇ مىللهتنىـڭ دۇنيـادىكى ھهر قانـداق بىـر ئـۆزلىرىنى ئىلغـار ۋه 

بۈيۈك ھېسابلىغان ئىنسانالر توپىـدىن قېلىشـمايدىغان، ھهممىـگه قـادىر ۋه 

! مانـا بـۇ ئۇيغۇرغـا كېـرهك روھ! اليىق بىر مىللهت ئىكهنلىكىنى ئىسـپاتلىدى

ــ ــى ئهزهل ــۇر خهلق ــىنىمهنكى، ئۇيغ ــۇنىڭغا ئىش ــۆز ش ــاتۇرلىرى، ئ ــۆز ب دىن ئ

ئالىملىرى، سهنئهتكارلىرى، قىسقىسى ئۆز مىللىتى ئۈچۈن ياخشى ئىشـالرنى 

قىلغــان ئــادهملىرىنى قهدىرلهشــكه ۋه سۆيۈشــكه شــۇنىڭدهك ئــۇنى ئۇنتــۇپ 

 .قالماسلىق خۇسۇسىيىتىگه ئىگه بىر خهلقتۇر

ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۇيغۇرسىز قالغان، يۇرت ئۈچۈن يۇرتسىز قالغان، ئانـا 

–مۇراتتىلى ئۈچۈن تىلسىز قالغان، پاك روھى ئۈچۈن جانسىز قالغانالرنىڭ 

! چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇ، چۈنكى تارىخ ئهڭ ئادىـل سـوتچىدۇر مهخسهتلىرى

چۈنكى تارىخ ھېچ قاچان كۆز يېشىغا ئىشهنمىگهن ھهم ئىشـهنمهيدۇكى، بـۇ 

نـدهك پهلهكنى بويسۇندۇرۇش روھى تارىخ ياراتقا ھوشۇرنىڭخۇددى ئادىل 

 راخمانجـانالربىر ئىش، ئىشـىنىمهنكى، يـاش تـاالنتلىرىمىز ئهركىـن بىـلهن 

قىلغاندهك دۆڭ كـۆۋرۈكتىن كېلىـدىغان ئۇيغـۇر ھىـدى ئهبهدىيلىـك  خىتاب

، بـــاتۇر ســـۇتۇقتهكھهم بـــۇ ھىـــد خـــۇددى تارىختـــا ســـۇلتان ! بولغۇســـى
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قهھرىمـان ئهجـدادلىرىمىز دۇنياغـا يايغانـدهك  مويۇنچـۇردهكتهڭرىقۇتتهك، 

 !! يهنه دۇنياغا يېيىلغۇسى

ـــۇراقالر كهلســـۇنكى، ئۇنىڭـــدا  ئۇيغـــۇر ناخشـــىلىرىدىن شـــۇنداق پ

ئاجىزالرنىڭ يىغىسى بىلهن بىچارىلهرچه ئىڭرىشـى ئهمهس، بهلكـى مهردانه 

نهرىلهر، جاسارهت ۋه ئۈمىدۋارلىقالر مهۋجى ئۇرسۇن، سهنئهت بىلهن بىرگه 

ياشـايدىغان ئۇيغــۇرالر ھامــان ســهنئهت بىـلهن ئــۆزىنى تۇيىــدۇ ۋه ســهنئهت 

ـــدۇ ـــۆزىنى تهربىيىلهي ـــلهن ئ ـــلىق ۋه . بى ـــۇپ قالماس ـــلىنى ئۇنت ـــۆز ئهس ئ

مـۇزىكىلىرىنى ئۆگىنىـپ، –يوقاتماسلىق ئاساستا باشقا مىللهتلهرنىڭ ناخشـا

باشــقىالرنىڭ  ھهرگىزمــۇئــۇنى ئۇيغــۇر مۇزىكىســىغا ســىڭدۈرۈش كېرهككــى، 

قوبۇل قىلىپ پايدىلىنىش . كىلىرىنىڭ ئهسىرى بولۇپ قالماسلىق كېرهكمۇزى

مۇزىكىدىكى –ناخشا. ئارىسىدا زور پهرقلهر مهۋجۇت كۆچۈرۈۋېلىشنىڭبىلهن 

تهرهققىياتمۇ بىر مىللهتنىڭ بۈگـۈنكى كۈنـدىكى تهرهققىيـات سهۋىيىسـى ۋه 

 كۆرسىتىپ بېرىدىغان بهلگىلهرنىڭ بىرىدۇر يۆلۈنىشىنىراۋاجلىنىش 

ئىشىنىمهنكى، مۇراتنىڭ ئىلى ۋه تۈمهن دهرياسىنىڭ سۈيىنى ئىچىـش 

ئارزۇلىرى چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇ، يالغۇز مۇراتنىڭال ئهمهس بهلكى، ئۇنىڭغا 

–ئوخشاش ئون مىڭلىغان، يۈز مىڭلىغان، مىليونلىغـان مۇراتالرنىـڭ مـۇرات

  .ئايلىنىدۇ اللىققائرېمهقسهتلىرى چوقۇم 
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 ۋاپاتىغا ئىككى يىل توشقاندا ناسىروفنىڭمۇرات 

 

رۇسـىيه سهھنىسـىدىكى  ،ئاتاقلىق ئۇيغۇر ناخشىچىسـى، كومپوزىتـور

ۋاپـــات  ناســـىروفنىڭتونۇلغـــان چولپانالرنىـــڭ بىـــر ھېســـابالنغان مـــۇرات 

ئهلـۋهتته، بـۇ . بولغانلىقىغا كۆزنى يۇمـۇپ ئـاچقىچه ئىككـى يىلـدىن ئاشـتى

ئىككى يىل ھهممىال ئادهم ئۈچۈن ئۇنچه تېز ئۆتكىنى يوق، بهلكى مۇراتنىـڭ 

تاۋابىئــاتلىرى، دوســتلىرى شــۇنىڭدهك -ئهڭ ســۆيۈملۈك ئانىســى، ئــائىله

تهڭ بولۇشـى يىلغـا  20مىڭلىغان مۇخلىسلىرى ئۈچۈن بۇ ئىككى يىل بهلكى 

 !مۇمكىن

جىسمانىي جهھهتتىن ئارىمىزدىن كهتـكهن بولسـىمۇ،  ناسىروفمۇرات 

ــاۋازى  ــارقىن ئ ــۈزۈك ۋه ي ــاراڭلىق، س ــڭ ج ــېكىن ئۇنى ــۇلىقىمىزل ــده  ق تۈۋى

ئۈزلۈكسىز ياڭرىماقتا، قهشقهر راۋابىنـى چىـڭ تۇتـۇپ، جىـددىي قىيـاپهتته 

كۆز ئالدىمىزدا پارالپ، ئۇ خـۇددى ھايـاتتهك، يهنه  سېيماسىقاراپ تۇرغان 

ناخشىسىنى ئورۇنداپ،  »گۇاليىم«شۇ رۇسىيه ۋه باشقا ئهللهر سهھنىلىرىده 

ـــدىن  ـــمهنلهرنى ئورۇنلىرى ـــا تهۋه ئىخالس ـــل تىلالرغ ـــرق ۋه ھهر خى ھهر ئى

قىلىــــپ، ئۇســــۇلغا  مهســــتخۇشتۇرغــــۇزۇپ، ئۇيغــــۇر ئاھــــاڭى بىــــلهن 

 .كتهسېلىۋاتقاندهك تۇيغۇ بهرمه

ھايــات ۋاقتىــدا ھهر قاچــان ۋه ھهر يهرده دائىــم  ناســىروفنىڭمــۇرات 

، »!ئۇيغــۇر ناخشىچىســى«، »!مهن ئۇيغــۇر پهرزهنتــى«جاكــارالپ تۇرغــان 

دېگهن خىتابلىرى ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۆز  »!دۇنيادىكى ئهڭ داڭلىق ئۇيغۇر«

ـــداق  ـــۇالر دۇنيانىـــڭ ھهر قان ـــۇ سۆيۈشـــكه، ئ ـــى تېخىم ـــۇڭمىللىتىن -بۇل
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ــدىكىۇچقپ ــي  ىقى ــۆز مىللى ــنهزهر، ئ ــدا بولۇشــىدىن قهتئىي ئۇيغۇرســىز ماكان

دېـگهن مـۇقهددهس نامـدىن  »ئۇيغـۇر«كىملىكىنى ئۇنتـۇپ قالماسـلىققا ۋه 

 !پهخىرلىنىپ، قهددىنى تىك تۇتۇپ ياشاشقا ئۈندىمهكته

ـــۇرات  ـــى ناســـىروفم ـــارىمىزدىن كهتت ـــۋى ! ئ ـــېكىن، ئۇنىـــڭ مهنى ل

ۋه ســۆيۈش روھــى ئهبهدىيلىــك  ماســلىقئۇنتۇبــايلىقلىرى، ئــۆز كىملىكىنــى 

ئهنه شۇ روھ سهۋهبىدىن بولسا كېرهك، ئۇيغۇر خهلقى . مىراس بولۇپ قالدى

ــۇنى  ــدى، ئ ــلهپ كهل ــۈرده ئهس ــىز ت ــۇنى ئۈزلۈكس ــرى ئ ــدىن بې ــى يىل ئىكك

ــا تۈزلهڭلىكىــدىن  ــا قىلــدى، ياۋروپ ســېغىندى، ئۇنىــڭ روھىغــا ئاتــاپ دۇئ

پايـان جۇغراپىيىلىـك بوشـلۇقتىكى تارتىپ تارىم ئويمـانلىقىغىچه بولغـان بى

ــلىمىلىرى،  ــدىكى ئهس ــۇرات ھهققى ــڭ م ــانلىرى ئۆزلىرىنى ــلهت ئىنس ھهر مىل

، ئىنگلىـــز، مولـــدوۋانسېغىنىشـــلىرى ۋه تىلهكلىرىنـــى رۇس، ئـــۇكرائىن، 

ئۇيغۇر، قازاق، تۈرك، تاتار، ئۆزبېك، قىرغىز، خهنزۇ ۋه باشقا ھهر تۈرلـۈك 

، رادىئـــو دولقـــۇنلىرى ھهم الالرۇرنـــژ-گېزىـــتتىلالردىكـــى تـــور بهتـــلهر، 

 .تېلېۋىزىيه قاناللىرى ئارقىلىق ئىزچىل ئىپادىلهشنى داۋامالشتۇرماقتا

مۇراتنىڭ ۋاپات بولغانلىقىغا ئىككى يىل توشقان بۇ كۈنلهرده مۇراتنى 

تاۋابىئـــاتلىرى ھهم -ئهســـلهش ۋه ئـــۇنى ســـېغىنىش پهقهت ئۇنىـــڭ ئـــائىله

!. ھهقلىقـمهنپ كهسـكىن ئېيتىشـقا يېقىنلىرى بىلهنال چهكلهنگىنـى يـوق ده

ئهلۋهتته، ياۋروپا ئاسىيانىڭ بىر بۇرجىكىگه جايالشقان ئالمۇتادىكى ئۇيغـۇر 

ــۇرات  ــلىرىنىڭ م ــىروفنىڭياش ــاكى  ناس ــا ۋه ي ــورۇن، كوچ ــرهر ئ ــامىنى بى ن

ـــۈمهت  ـــېخىچه ھۆك ـــارزۇلىرى ت ـــۇپ، ئهبهدىيلهشـــتۈرۈش ئ ـــتهپكه قوي مهك

رنىـڭ ئـارزۇلىرى تولـۇق ئهمهلـگه تهرىپىدىن كاپالهتكه ئىـگه قىلىنىـپ، ئۇال

ئاشــمىغان بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇالر مهزكــۇر ئىككــى يىــل جهريانىــدا مۇراتقــا 

 ئۆزلۈكىـدىنبولۇپمـۇ، ئـۇالر . بېغىشلىغان كۆپلىگهن پائالىيهتلهرنى قىلـدى

نامىــــدا مۇكاپــــات تهســــىس قىلىــــپ، ئالمۇتــــادىكى  ناســــىروفمــــۇرات 

ئۇيغۇر تىياتىرىدا ياش ناخشىچى ۋه مۇزىكانتالر ئارىسـىدىن  جۇمھۇرىيهتلىك

مۇزىكـا -تاالنت ئىگىلىرىنى تالالش ۋه تهربىيىلهشنى مهقسهت قىلغان ناخشـا
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مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈپ، بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگهنلهرگه مهزكۇر مۇكاپاتنى 

ــىگه مۇراتنىــڭ مىــس  ــا شــهھىرىدىكى مۇراتنىــڭ قهبرىس ــارقىتىش، ئالمۇت ت

مىڭ دولالر ئهتراپىدا پۇل توپالپ، مۇراتقا  100يكىلىنى ئورنىتىش ھهمده ھه

بېغىشلىغان خهلقئارالىق خـاراكتېردىكى كونسـېرت ۋه باشـقا پائـالىيهتلهرنى 

ـــالىيهتلهرنى  ئۇيۇشـــتۇرۇش ـــدىكى پائ ـــۆپ مهزمۇن ـــۈك ۋه ك ـــارلىق تۈرل قات

خىرلىك تهشكىللهش ئارقىلىق ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ سۆيۈملۈك ۋه په

 .پهرزهنتلىرىگه ئىگه چىقااليدىغان ئاالھىدىلىكىنى نامايان قىلدى

مۇرات ۋاپات بولغانلىقىغا ئىككـى يىـل توشـقان بـۇ كـۈنلهرده رۇسـىيه 

ھهققىدىكى ماقـاله ۋه ئهسـلىمىلهرنى  ناسىروفمهتبۇئاتلىرى قايتىدىن مۇرات 

الرنىڭ قىزىـق يهنه بىر قېتىم مهتبۇئات ناسىروفمۇرات . كۆپلهپ ئېالن قىلدى

 .تېمىسىغا ئايالندى

كـــۈنى دۇنيانىـــڭ ئهڭ مهشـــھۇر چـــوڭ -12ئاينىـــڭ -3يىلـــى 2009-

داڭلىق ناخشا چولپـانلىرى،  موسكۋادىكىشهھهرلىرىدىن بىرى ھېسابالنغان 

سهنئهت ۋه مهدهنىـيهت ئهربـابلىرى بىـر يهرگه جهم بولـۇپ، مـۇراتنى چىـن 

غـۇرچه ناخشـا ئورۇنـداش يۈرىكىدىن ئهسلهپ، ئۇنى خاتىرىلىدى ھهتتا ئۇي

ۋه ئۇنىڭ ئۆز مىللىتىنى قهدىرلهش روھىغا ئاپىرىن  ناسىروفئارقىلىق مۇرات 

 .ئوقۇدى

يېڭى «رۇسىيه مهتبۇئاتلىرىدىكى، جۈملىدىن داڭلىق مهتبۇئاتالردىن 

ــۇرات » خهۋهرلهر ــۇم بولۇشــىچه، م  ناســىروفنىگېزىتىنىــڭ ئۇچۇرىــدىن مهل

موســكۋا خهلقئــارا مۇزىكــا «ىكى خــاتىرىلهش كېچىلىكــى موســكۋا شــهھىرىد

دهپ ئاتالغــان ئورۇننىــڭ تىيــاتىر زالىــدا ئۆتكــۈزۈلگهن بولــۇپ، » ئــۆيى

ــت  ــرى، پارالمېن ــىيونلىرىدىن بى ــاقلىق سىياس ــىيىنىڭ ئات ــالىيهتكه رۇس پائ

ئهزاسى، رۇسىيه دۆلهتلىك تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ سابىق رىياسهتچىسى 

مىللىتىـدىن بولغـان  بۇرىيـاتتى، يېقىن دوس ناسىروفنىڭشۇنىڭدهك مۇرات 

 .رىياسهتچىلىك قىلغان بۇراتايېۋا ئالېكساندرا
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تورىـدا خهۋهر قىلىنىشـىچه، مهزكـۇر » رۇ. نېۋسمۇسىك«رۇسىيىنىڭ 

ــــۇرات  ــــېچىلىككه م ــــىروفنىڭك ــــتلىرى،  ناس ــــدىكى دوس ــــات ۋاقتى ھاي

كهسىپداشلىرى ھهمده ئۇنىڭ بىـر قىسـىم مۇخلىسـلىرى قاتناشـقان بولـۇپ، 

 ھهمدوسـتلۇقىغائىچىده بۈگۈنكى رۇسىيه ۋه مۇسـتهقىل دۆلهتـلهر  بۇالرنىڭ

 پاۋېـل، خلېبنوكـوۋا مارىنـا، ئاپىنـا ئالىيونـاكهڭ تونۇشلۇق چولپـانالردىن 

ــكال،  ــواليپاس ــاچ نىك ــك  تۇرب ــايدىغان دانىيىلى ــكۋا ياش ــۇنىڭدهك موس ش

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قـانچه ئـون  نوۋاگرىن توماسناخشىچى 

ــار ــان ب ــد چولپ ــۇرات ىئى ــۇالر م ــىروفنىڭ، ئ ــمهك مهن« ناس ــهن دې ، «س

قاتـارلىق ئونلىغـان  »مېنىـڭ تـارىخىم«، »بولغان بـاال ماقچىربا تامبوفقا«

ناخشىلىرىنى ئورۇندىـدى، بـۇالردىن باشـقا يهنه تونۇلغـان گـۇرۇپپىالردىن 

قاتارلىقالرنىـڭ چولپـانلىرىمۇ مۇراتقـا  »سـتۇدىيا-ئا «، »ۋاتسوندوكتور «

بېغىشلىغان ۋه ياكى ئۇنىـڭ ناخشـىلىرىنى ئورۇنـداپ، ناخشـا كېچىلىكىنـى 

 .يۇقىرى پهللىگه كۆتۈردى

ھايات  ناسىروفنىڭمهزكۇر خاتىره كېچىلىكىده باشتىن ئاخىرى مۇرات 

ـــۇپ، رىياســـهت ـــارقىلىق تونۇشـــتۇرۇلغان بول ـــالىيهتلىرى ئېكـــران ئ چى پائ

قهدىمىـي مهدهنىـيهت  ناسـىروفنىڭخـانىم بىـلهن پاسـكال مـۇرات  بۇراتايېۋا

ئهنئهنىسىگه ئىگه ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پهرزهنتى ئىكهنلىكى تهكىتلهپ، ئۇنىڭ 

 .ئىجادىي ھاياتىغا يۇقىرى باھا بهردى

ئهڭ ئهھمىيهتلىك نۇقتـا شـۇكى، مهزكـۇر ناخشـا كېچىلىكىـده مـۇرات 

نـاملىق تـۇنجى ۋه ئـاخىرقى » قالـدىم يـالغۇز«ھايـات ۋاقتىـدا  ناسىروفنىڭ

ــوپلىمىنى  ــا ت ــۇرچه ناخش ــرئۇيغ ــاي  نهش ــڭ ب ــۇر خهلقىنى ــدۇرۇپ، ئۇيغ قىل

ـــۆز  ـــۇنى ئ ـــدۈرگهنلىكى ۋه ئ ـــىيىلىكلهرگه بىل ـــهنئىتىنى رۇس ـــگهس  خهلقى

ئهلــۋهتته، مــۇرات ئهينــى . ئهبهدىيلىــك ســوۋغا قىلغــانلىقى تىلغــا ئېلىنــدى

دا ئۇنىــڭ مۇخلىســلىرى ۋه ســهنئهت ۋاقىتتــا مهزكــۇر تــوپالمنى تارقاتقانــ

ـــۇپ، رۇســـىيه  ـــقان بول ـــق ھـــېس قىلىش ـــابالر ھهيرانلى ـــدىكى ئهرب بازىرى

 .مهتبۇئاتلىرىدا بۇ ھهقته كۆپ ئىنكاسالر پهيدا بولغان
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ھهيران قالدۇرغان نۇقتا مۇراتنىڭ مهزكۇر ئۇيغـۇرچه  رۇسىيىلىكلهرنى

ىـلهن موسـكۋا قىلغـان ب نهشرناخشا توپلىمىنى كۆپ ئىقتىساد سهرپ قىلىپ 

قىيىنچىلىقنـى بىـر  يارىتالمايدىغانلىقىـدهكسهنئهت بازىرىدا سودا قىممىتـى 

چهتكه قايرىپ قويـۇپ، مهزكـۇر قهدهمنـى بېسىشـى بولـۇپ، رۇسـالر پهقهت 

ــاددىي  ــڭ م ــلىدىن مۇراتنى ــڭ ئهس ــنال بۇنى ــدىن كېيى ــات بولغان ــۇرات ۋاپ م

لغـان چوڭقـۇر مهنپهئهت ۋه پايدا كـۆزلهش ئهمهس بهلكـى، ئـۆز خهلقىـگه بو

مۇھهببهتنى ھهممىدىن ئهال بىلىش روھى بىـلهن باغلىنىشـلىق ئىكهنلىكىنـى 

 .چۈشىنىپ يهتتى

بېغىشـــالنغان مهزكـــۇر  اقناســـىروفموســـكۋادا ئۆتكـــۈزۈلگهن مـــۇرات 

 ۋىكتورىيـاكېچىلىكته ئهنه شۇ روھتىن تهسـىرلهنگهن رۇس چولپانلىرىـدىن 

بىـرلىكته  ماكارسـكىي تونئـانبىلهن ئۇنىڭ ئېرى يهنـى ناخشـىچى  موروزوۋا

ئۇيغۇر تىلىدا ئېيتىـپ مىـراس قالـدۇرغان، ئهممـا تېخـى  ناسىروفنىڭمۇرات 

نـاملىق ناخشىسـىنى  »سېنى سـۆيىمهن«ھازىرغىچه تېخى ئېالن قىلىنمىغان 

 .ئۇيغۇر تىلىدا ئورۇندىغاندا ھهممه ھاياجان بىلهن چاۋاك چېلىشقان

ـــدا  ـــات ۋاقتى ـــۇرات ھاي شـــۇنى ئهســـكهرتىپ ئۆتـــۈش كېرهككـــى، م

سهھنىلهرده دائىم ئۇيغۇرچه ناخشا ئېيتىشنى ئادهت قىلغان بولـۇپ، ئايـالى 

بىر قىسىم ئۇيغۇرچه ناخشىالرنى ئۆگىتىپ، ئۇنى سهھنىده ئـۆزىگه  ناتالىياغا

قالــدىم «جــور بولۇشــقا ئادهتلهنــدۈرگهن، ھهتتــا ئــۇ ئالمۇتــا سهھنىســىده 

ئۇنىڭغا جـور بولغـان شـۇنىڭدهك  ناتالىياناخشىسىنى ئېيتقاندىمۇ،  »زيالغۇ

ئايــدا مــۇرات بىــلهن تېلېفونــدا سۆزلهشــكىنىمده ئۆزىنىــڭ -4يىلــى – 2004

ئىجـــادىيهتلىرى ھهققىـــده توختالغانـــدىمۇ، ئايالىنىـــڭ ئۇيغـــۇرچه ناخشـــا 

 بـۇ كونسـېرتقا يهنه قازاقىسـتانلىق. ئېيتااليدىغانلىقىنى ئهسكهرتكهن ئىـدى

تهكلىپ قىلىنغـان بولـۇپ، ئـۇ  ئهخمهدىيېۋامۇئۇيغۇر ناخشا چولپىنى دىلناز 

 .بىر قانچه ئۇيغۇرچه ناخشىلىرىنى ئېيتقان ناسىروفنىڭمۇرات 

دىلناز خانىم ئۈچـۈن ئهڭ قىممهتلىـك ۋه ھۆرمهتلىـك  ناسىروفمۇرات 

شـــهخس بولـــۇپ، دىلنـــاز بىـــلهن ئۆتكـــۈزگهن بىـــر قېتىملىـــق تېلېفـــون 
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ئۆزىنىـڭ مـۇراتنى ئهڭ يۈكسـهك ئورۇنـدا كۆرىـدىغانلىقى ۋه سۆھبىتىمده ئۇ 

مۇراتنىڭ ئهسلى مهقسىتىنىڭ ئۆزىنى موسـكۋا سهھنىسـىگه ئېلىـپ چىقىـپ، 

قازاقىســـتاندىن ھالقىغـــان ۋه پۈتـــۈن رۇســـىيه ھهم مۇســـتهقىل دۆلهتـــلهر 

تونۇلغان ناخشا چولپىنى قىلىـش ئۈچـۈن تىرىشـىدىغانلىقى  ھهمدوستلۇقىغا

ــدا تىرىشــچانلىق كۆرســهتكهنلىكىنى ھهققىــده ۋهده به رگهنلىكــى ۋه بــۇ يول

دېمىسىمۇ، بـۇ ئىككـى چولپاننىـڭ ھهمكـارلىقى بىـر . سۆزلهپ بهرگهن ئىدى

ــدى ــا بارمى ــراق ئۇزۇنغ ــل داۋامالشــقان بولســىمۇ، بى ــاز . مهزگى ــا، دىلن ئهمم

نـاملىق ناخشىسـىنى  »جۇلىتـا-رومېيـو«مۇراتنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىجادىيىتى 

گه ئېرىشــكهن بولــۇپ، ئــۇ مهزكــۇر ناخشــىغا ئهڭ ياخشــى ئېيــتىش شــهرىپى

ئهسلىده مۇرات ھايـات . كۆرۈنۈشلهرنى كىرىشتۈرۈپ، ئېكرانغا ئېلىپ چىقتى

 ئالسـۇنىڭۋاقتىدا بۇ گۈزهل ناخشـىنى موسـكۋادىكى داڭلىـق تاتـار چولپـان 

ئورۇندىشىنى ئارزۇ قىلغان ئىكهن، بىراق ئاخىرىدا ئۇيغۇر چولپىنى دىلنازغا 

 .نېسىپ بولغان ئېيتىش

ــۈن  ــدا پۈت ــېرتنىڭ ئاخىرى ــۈزۈلگهن كونس ــكۋادا ئۆتك ــالرموس  ئارتىس

 »سـهن بـۇ مهن« ناسـىروفنىڭسهھنىگه چىقىـپ، ھهمـمه بىـرلىكته مـۇرات 

ناملىق ناخشىسىنى خور قىلىپ ئېيتىپ، ئۇنىڭغا بولغـان چهكسـىز ھـۆرمىتى 

 .ۋه مۇھهببىتىنى ئىزھار قىلغان

داڭلىق ناخشـا  ھهمدوستلۇقىغارۇسىيىنىڭ پۈتۈن مۇستهقىل دۆلهتلهر 

مۇراتقـا يـۇقىرى باھـا بېـرىش بىـلهن كونسـېرتنىڭ  ئاپىنـا ئالىيوناچولپىنى 

ئـۇ ئۆزىنىـڭ مانـا بـۇ ! مـۇرات بىـز بىـلهن بىـرگه«خۇالسىسىنى چىقىرىـپ، 

 .دهپ جاكارلىغان» !ناخشىلىرى بىلهن ئهبهدىي بىرگه ياشايدۇ

 ئاپىنـا ئالىيونـانىڭ ئاخىرىدا مۇرات داڭلىق گۈزهل چولپـان يىلالر-90

ناملىق ناخشـىنى ئورۇنـداپ، رۇسـىيه سهھنىسـىنى  »ئايدىڭ كېچه«بىلهن 

زىلــزىلىگه ســالغان بولــۇپ، بــۇ ئىككــى چولپاننىــڭ شهخســىي تۇرمۇشــى ۋه 

بىـله مـۇرات بـۇ  ئالىيونا. مۇھهببىتى ھهققىده ئۆسهك سۆزلهر تارقالغان ئىدى

سۆزلهرنى رهت قىلىپ، ئۇالرنىڭ دوستلۇقىنىڭ سـاپلىقى ۋه ئهبهدىيلىكىنـى 
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مۇرات ۋاپات بولغاندا ئهڭ قايغۇرغان  ئاپىنا ئالىيوناجاكارلىغان، ھهقىقهتهن 

بېرىــپ، ئۇنىــڭ ئانىســى ۋه ئائىلىســى بىــلهن  ئالمۇتاغــاكىشــى ســۈپىتىده، 

ونسـېرتتا مـۇرات ھهققىـدىكى كۆرۈشكهن شۇنىڭدهك مۇراتقـا بېغىشـالنغان ك

تــارامالپ يــاش تۆكۈشــكه مهجبــۇر  كــۆرۈرمهنلهرنىناخشــىالرنى ئورۇنــداپ، 

 .قىلغان ئىدى

كـۈنى موسـكۋادىكى ئـۆز -19ئاينىـڭ -1يىلـى، -2007 ناسىروفمۇرات 

يېشـىدا ئىنتـايىن سـىرلىق تـۈرده  38 ،ئۆيىنىڭ بالكونىدىن چۈشۈپ كېتىپ

نى زىلـزىلىگه سـالدى، سانسـىزلىغان بۇ خهۋهر پۈتۈن رۇسـىيى. ۋاپات بولدى

ــىدىكى  ــۈم توغرىس ــۇ ئۆل ــادهملهر ب ــىزلىغان ئ ــى، سانس ــادهملهرنى يىغالتت ئ

ــهنمىدى ــا ئىش ــىرلىق قازاســى . ئۇچۇرالرغ ــاالرلىق ۋه س ــران ق ــڭ ھهي مۇراتنى

تۇيغۇسـىنى پهيـدا قىلغـان  »ئېچىلماس سـىر«رۇسىيىلىكلهرنىڭ كاللىسىدا 

ئـۆز تارىخىـدىكى نۇرغۇنلىغـان سـىرلىق  بولسا، ئهلۋهتته، ئۇيغۇرالر دهرھال

ئهنه شـۇ سـىرنى پـاش قىلىشـقا . پاجىئهلهرنى ئهسلهپ، ئېغىر خورسىنىشتى

ئهمهس بهلكى، رۇسىيه ۋه باشقا مۇستهقىل  چىكلىرىالدرازۋېئادهتتىكى دېلو 

تهۋه ئهللهرگه تونۇلغـان ئالـدىن پهرهز قىلىـش ۋه  ھهمدوستلۇقىغادۆلهتلهر 

قاتنىشـىپ، مۇراتنىـڭ سـىرلىق  رهمباللىرىمۇقىياس قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه 

مهزكـۇر ئاالھىـده . ئۆلۈمى ھهققىـده ھهر خىـل قىياسـالرنى قىلىـپ بېقىشـتى

مۇراتنىــڭ ئــۆيىگه بېرىــپ،  رهمبالالرنىــڭئىقتىــدار ئىگىلىــرى ھېســابالنغان 

ــۇرات ئولتۇ ــان م ــرى ۋه ئېيتق ــالغان رهملى ــۇرۇپ س ــدۇقالردا ئولت ــان ئورۇن رغ

بىــراق، مهيلــى . قىياســلىرى تېلېــۋىزىيه ئېكرانلىــرى ئــارقىلىق كۆرســىتىلدى

بولسۇن ئىككـى  چىكلىرىدراۋزېبولسۇن ۋه ياكى دېلو  رهمبالالرئىقتىدارلىق 

بهختسـىز  تاسادىپىي« يىلدىن بېرى ھېچكىممۇ مۇراتنىڭ ئۆز ئهجىلى بىلهن

نــــامهلۇم ئــــادهملهر تهرىپىــــدىن «قــــازا قىلــــدىمۇ؟ يــــاكى  »ادىســــىدهھ

دېــگهن ســوئالغا ئېنىــق ۋه پــاكىتلىق جــاۋاب بېرهلمىــدى،  »ئۆلتۈرۈلــدىمۇ؟

 »بهختسىز ھادىسه بىلهن ئۆلـدى تاسادىپىي ناسىروفمۇرات «ساقچىالرنىڭ 

 .دېگهن يهكۈنى كىشىلهرنى تېخىمۇ قايىل قىاللمىدى
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بىـلهن ئۈمىـد ۋه ئىشـهنچىنى يوقاتمىغـان  مۇرات بۇ دۇنيا! خهيرىيهت

! بىلىدۇ ۋه مـۇرات ئـۆزىال بىلىـدۇ ئالالھبۇ سىرنى ! ھالدا سىرلىق خوشالشتى

ئهگهرده بــۇ ئۆلــۈم ھهقىــقهتهن ســىرلىق دهپ قارالغانــدا، ئــۇنى نــامهلۇم 

 !بىلىدۇ خاالس »كۆلهڭگىلهر«كۆرۈنمهس 

تـــاالنتلىق ئـــادهملهر بىـــر  قهتئىيـــنهزهرمهيلـــى قانـــداق بولۇشـــتىن 

تاالنت ئىگىلىرى بىر مىللهتته ساناقسـىز بولمايـدۇ، ھهر ! مىللهتنىڭ بايلىقى

قانداق بىر مىللهت ئۆزى ئىچىدىن چىققان ھهقىقىي تاالنـت ئىگىلىرىنـى ئـۆز 

ــى  ــتىكى روھ ــۆرمىتىنى تىكلهش ــززهت ھ ــى ۋه ئى ــي كىملىك ــڭ مىللى خهلقىنى

ــۆز مىللىتــ ى ئۈچــۈن تهر تــۆكمىگهن ۋه يــاكى مهنبهســى قىلىــدۇ، بىــراق، ئ

ــتىن  ــالىي روھ ــارهت ئ ــدىن ئىب ــى ئىكهنلىكى ــلهت پهرزهنت ــۇ مىل ــڭ ش ئۆزىنى

سۆيۈنۈشــــنى ۋه باشــــقىالرغا سۆيدۈرۈشــــنى بىلمىــــگهن تاالنتلىقالرنىــــڭ 

 !بواللىشى ناتايىن »بايلىق«

مۇرات نېمه ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىـڭ سۆيگۈسـىگه ۋه باشـقا خهلقلهرنىـڭ 

ى؟ چـۈنكى، ئـۇ ئـۆز مىللىتىـدىن ئايرىلىـپ ۋه ئۇيغـۇر ھۆرمىتىگه ئېرىشهلىد

ۋهتىنى ھهم مهدهنىيىتىدىن شۇنچه يىراقتا ياشاپمۇ ئۆز مىللىتىنى سۆيدى ۋه 

سـهنئهتنىڭ قۇدرهتلىـك ! بىلدى سۆيدۈرۈشنىمۇھهم  سۆيۈشنىمۇباشقىالرنى 

كۈچى ئارقىلىق ئاجىز بىر خهلقنى تونۇشتۇردى ۋه ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى 

ئهلۋهتته، شـۇنىمۇ ئهسـكهرتىپ ئـۆتىمهنكى، . ۇلىرىنى نامايان قىلدىۋه ئارز

ئۇنىــڭ ئېيتقــان ئۇيغــۇرچه ناخشــىلىرى ئــۆز مىللىــي مهدهنىــيهت ۋه مىللىــي 

سهنئهت پۇراقلىرى بىلهن تولغان ماكاندا ياشاپ، مهزكۇر مىللىـي پۇراقالرغـا 

! نكــۆنگهن ئادهملهرنىــڭ ھهممىســىگىال يېقىملىــق بولــۇپ تۇيۇلۇشــى ناتــايى

كىچىكىــدىن ئــۆز تىلــى ۋه ئــۆز مهدهنىــيهت ھهم ســهنئهت مۇھىتىــدا ئۆســۈپ 

مۇراتنىــڭ ئۇيغــۇرچه ناخشــىلىرىدا . يېــتىلگهن كــۆپلىگهن ناخشــىچىالر بــار

ئۇيغۇر پۇرىقى ياۋروپا پـۇراقلىرى بىـلهن بىرلهشـتۈرۈلگهن بولـۇپ، بـۇ دهل 

هرىپـى، خهلقلىرىنى ئۇسۇلغا سـااللىغان ت ھهمدوستلۇقىمۇستهقىل دۆلهتلهر 

ئۇيغۇر پۇرىقى بولسا، ئۇيغـۇرالرنى سـۆيۈندۈرگهن ۋه رازى قىلغـان تهرىپـى 
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ــىلىرىنى  ــى ناخش ــقهر ۋه ئىل ــدىن قهش ــا كىچىكى ــۋهتته، ئۇنىڭغ ــۇپ، ئهل بول

يېتىشـكهن ناخشـىچىغا قويغـان تهلهپنـى تېڭىشــقا  پـۇراقتىال ئاشـۇئېيتىـپ، 

ڭ ھېچقاچـان بولمايتتى، بۇ نۇقتىنى ئۇ ئۆزىمـۇ ياخشـى بىلهتتـى ۋه ئۆزىنىـ

كۆرمىگهن تارىخى ۋهتىنىدىكى قېرىنداشلىرى بىلهن كۆرۈشۈش ۋه ئۇالرنىڭ 

مىللىــــي پــــۇراقتىكى ناخشــــىلىرىنى ئاڭالشــــنى، ئۆگىنىشــــنى ئــــارزۇ 

مهن ئىلگىـرى . قىلىدىغانلىقىنى ئىزھار قىلغانلىقى ھېلىمۇ ئېسىمده تۇرۇپتـۇ

اتىرهمــده مــاۋزۇلۇق ئهدهبىــي خ »ۋه مهن ناســىروفمــۇرات «ئــېالن قىلغــان 

 يـېگهن لهڭـمهنيىلى موسـكۋادا ئۇنىـڭ بىـلهن تونۇشـقان ۋه بىـرگه -1995

ــقان  ــاغالردا قىلىش ــۆھبهتلىرىمنىچ ــدىم س ــۆتكهن ئى ــلهپ ئ ــۇ . ئهس ئهنه ش

چاغــدىكى ســورۇندا مــۇرات ئۈرۈمچىــدىن كهلــگهن مۇزىكانــت دوســتىمىز 

ۋه ئېيتقـــان خهلـــق  دۇتتـــارلىرىشـــاۋقۇننىڭ ۋايىغـــا يهتكـــۈزۈپ چالغـــان 

 .ناخشىلىرىنى ئاڭالپ كۈچلۈك ھاياجانالنغان ئىدى

ئايــدا مــۇرات بىــلهن يېزىشــقان ئــېلخهتلهر ھــازىرمۇ -4يىلــى، 2004-

خاتىرهمده تۇرۇپتۇ، مهن ئۇنى ئامېرىكىغا كېلىشكه تهكلىپ قىلغـان ئىـدىم، 

غا ئۇ بۇ تهكلىپىمنى خۇشاللىق بىلهن قارشى ئالغان ھهمده ئهگهرده ئامېرىكى

ئۇيغـۇرالر بـارمۇ؟ دهپ  ئاڭلىقىـدهكبارغاندا ئۇيغۇرچه ناخشا ئېيتىپ بهرسـه 

ـــڭ  ـــۇنىڭدهك ئۆزىنى ـــورىغان ش ـــۇس ـــۆپ -ني ـــالر ك ـــارلىق رۇس ـــورك قات ي

ئولتۇراقالشــقان شــهھهرلهرگه بىــر قــانچه قېــتىم كېلىــپ ناخشــا كېچىلىكــى 

ئۆتكـــــۈزگهنلىكىنى، ئـــــۇ يهرده رۇســـــچه ۋه ئىنگلىـــــزچه ناخشـــــىالرنى 

مهن ئۇنىڭغـــا بـــۇ يهردىكـــى . ىقىنى ســـۆزلهپ بهرگهن ئىـــدىئورۇنـــدىغانل

ئۇيغۇرالرال ئهمهس، بهلكى يۈزلىگهن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىـدىن كهلـگهن 

ئــادهملهر، ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئــۇنى كۈتىــدىغانلىقى، ئۇنىــڭ ناخشــىلىرىنى 

ياقتۇرىدىغانلىقى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇنى تۆت كۆزى بىلهن 

يهنه بىــر قېــتىم ھاياجانالنغــان شــۇنداقال  بىلدۈرگىنىمــدهتقــانلىقىنى كۈتۈۋا

ــۆيۈنۈپ،  ــايدىغانلىقىدىن س ــۇرالر ياش ــدىمۇ ئۇيغ ــالئامېرىكى ــارايلى  نهگى ب

 .، دېگهن مهزمۇندا سۆزلىگهن ئىدىئۇنتۇمايلىئۆزىمىزنى 
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» بۇلبـۇللىرى يهركهت«دوستى،  ئالمۇتادىكىيىلى، مۇراتنىڭ -2006

قاتارلىقالر بۇ يهرگه  ھېزىموفئانسامبىلىنىڭ يېتهكچىسى، كومپوزىتور پوالت 

كهلگهنده، مۇراتنىڭ ماڭـا ئېيتقـان سـالىمىنى يهتكـۈزگهن شـۇنىڭدهك يهنه 

ئېلىـپ كېتىـپ، موسـكۋادا  كۆرۈنۈشـۈمنى ئوىۋىـدمېنىڭ مۇراتقا سـۆزلىگهن 

ـــيىن چ ـــۇ كې ـــدا ئ ـــپ، ئاڭالتقان ـــۇپ بېرى ـــا قوي ـــا ئۇنىڭغ ـــۇم ئامېرىكىغ وق

يىلـى، مـۇرات ۋاپـات -2007ھهقىـقهتهن، . كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىـكهن

ــرگه  ــلهن بى ــۇم ئائىلىســى بى ــتىم چوق ــۇ قې ــاي ئىلگىــرى ب ــر ئ بولۇشــتىن بى

ــارار  ــنى ق ــىالرنى ئېيتىش ــۇرچه ناخش ــۇ يهرده ئۇيغ ــېلىش ۋه ب ــا ك ئامېرىكىغ

نـى تـۈزۈپ، ئـۇزۇن قىلغان، ئهپسۇسكى، ئۇ مانا شۇنداق كۆپلىگهن پىالنالر

ــۆتمهيال  ــۇرات «ئ ــۆزىنى  ناســىروفم ــدىئ ــدا  »ئۆلتۈرۈۋال ــگهن خهۋهر پهي دې

بولدى، رۇس گېزىتلىرىدىن مهرھۇمغـا ئائىـت ئـېالن قىلىنغـان ھهر قانـداق 

ــلهر  ــۇدۇم، تهھلىل ــدۇرماي ئوق ــاتنى قال ــۇر ۋه مهلۇم ــر ئۇچ ــۈزدۈمبى ، يۈرگ

بىــرال جــاۋاب،  ئاكىســى، ئايــالى ۋه دوســتلىرى بىــلهن سۆزلهشــتىم، پهقهت

ھهقىـــقهتهن، شـــۇنداق چـــوڭ » !مـــۇرات ھهرگىـــز ئـــۆزىنى ئۆلتۈرمهيـــدۇ«

بهزى  ئاشـۇئىجادىيهت ۋه خۇشال ئائىلىۋى ھايات پىالنلىرىنى تۈزگهن ئادهم 

بىـراقال ئـۆزىنى  »ئىجادىيهت كرىزىسى تۈپهيلىدىن«خهۋهرچىلهر يازغاندهك 

 تاشالپ شۇنداق قىالمدۇ؟؟ ئىككى ئوماق بالىسىنى كۆز ئالدىدا ۋاالمدۇۈئۆلتۈر

، »بىرى كهچۈرىدۇ كىمدۇر«، »مېنىڭ تارىخىم« ناسىروفنىڭمۇرات 

قاتارلىق بهش پالستىنكىسـى رۇسـىيه زامـانىۋى سـهنئهت تارىخىـدىن ئـورۇن 

ناملىق ناخشىسـى  »بارماقچى بولغان باال تامبوفقا«ئېلىش بىلهن بىرگه، ئۇ 

 تـامبوفمۇراتنى رۇسىيىنىڭ . بىلهن كىشىلهرگه ئۇنتۇلماس تۇيغۇ ئاتا قىلدى

چـۈنكى، ئۇنىـڭ نـامى بـۇ . شهھىرىدىكى ئـادهملهر تېخىمـۇ ياخشـى بىلـدى

ــكهن  ــچ باغلىنىــپ كهت ــلهن زى ــامبوۋشــهھهر بى شــهھىرىدىكى رۇســالر ۋه  ت

ئهزىمهتنــى ئــۆز باشــقىالر ئــۆز شــهھىرىنىڭ داڭقىنــى چىقارغــان بــۇ ئۇيغــۇر 

پهرزهنتىدهك كۆرۈپ، ئۇنىڭغا خۇددى تارىختىكى رۇس قهھرىمانلىرى كهبى 

بولۇشـقانلىقى ھهققىـدىمۇ ئۇچـۇرالر پهيـدا  ئۇمىدلىرىـدهھهيكهل ئـورنىتىش 
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 .بولغانلىقى مهلۇم

ياشــقا كىرهتتــى، ئــۇ ھايــات ۋاقتىــدا،  40ئايــدا -12مــۇرات بــۇ يىــل 

ــ ــارمىيه جهڭچىس ــي ئ ــابىق مىللى ــى، س ــدا دادىس ــۇ جهڭ مهيدانلىرى ى، ئاقس

دۈشمهن بىلهن جان تىكىپ ئېلىشقان، ماناس دهرياسى بويىـدا بىـر قولىـدا 

راۋاب كۆتــۈرۈپ، يهنه بىــر قولىــدا مىلتىقىنــى چىــڭ تۇتــۇپ، دۈشــمهننىڭ 

كــۆزىگه قادىلىــپ، تــۆت يىــل ئــۆز ئــازاد ھۆكــۈمىتىنى قوغــدىغان ئىســمائىل 

ــادالپ، ئهپهندىــدىن ئۆگىنىۋالغــان قۇرئــان ســ ناســىروف ۈرىلىرىنى دائىــم ي

ئۇ ھهتتا ئايالى . قۇرئاننى شۇنچه ياخشى قىرائهت قىلىشنى ئۆگهنگهن ئىكهن

مۇسۇلماندهك بهش ۋاق  ھهقىقىيياشقا كىرگهندىن كېيىن  40مهن  ناتالىياغا

ئۇ . ناماز ئوقۇپ، تهرتىپ، قائىده بىلهن يۈرىدىغان ئادهم بولىمهن، دېگهن

هر، ئانىسـىنىڭ يـۇرتى غۇلجىغـا بېرىـپ، ئـۇ ھهتتا دادىسىنىڭ يۇرتى قهشـق

يهردىكى قېرىنداشلىرى بىلهن كۆرۈشـۈش ئارزۇسـىنى كـۆپ قېـتىم ئېيتقـان 

قىلىنغان  نهشرئىكهن، مۇرات تارىخ خۇمارى بولۇپ، ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت 

بارلىق كىتابالرنى سېتىۋېلىپ، ئوقۇغان، ئۇيغـۇرالر كىمـلهر؟ ئۇيغۇرالرنىـڭ 

انچىلىك؟ نېمه ئۈچۈن قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك قاتـارلىق دۇنيادىكى ئورنى ق

ئۇيغۇرالرنىڭ قېرىنداشلىرى ئېرىشـهلىگهن پۇرسـهتلهرگه شـۇنچه ئـۇزۇن ۋه 

مــۇقهددهس تــارىخى بــار ئۇيغــۇرالر يېتهلمىــدى؟ دېــگهن ســوئالالرغا جــاۋاب 

ئىزدىگهنــدىن ســىرت ئــۆزى بىــلهن ئــاالقه قىلغــان ۋه دوستالشــقان رۇســىيه 

ــانل ــا چولپ ــيهت ناخش ــاىرى ۋه مهدهنى ــارىخى،  ئهربابلىرىغ ــڭ ت ئۇيغۇرالرنى

ــۇرالر  ــڭ ئۇيغ ــپ، ئۇالرنى ــۆزلهپ بېرى ــده س ــى ھهققى ــهنئىتى، مهدهنىيىت س

ھهققىــدىكى چۈشــهنچىلىرىنى ئاشــۇرغان، ھهتتــا مۇراتنىــڭ ئانىســى خــاتىره 

خانىمنىڭ ئېيتىشىچه، مۇرات بىر مهزگىل پارالمېنت ئهزاسى بولۇش نىيىتىگه 

-ه پارالمېنتىغا كىرىش نىيىتىگه كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن ئاتاكېلىپ، رۇسىي

ئانىســــى ۋه بهزى دوســــتلىرىنىڭ تهكلىپــــى بىــــلهن ســــهنئهت يــــولىنى 

خانىمنىــڭ  ناتالىيــاشــۇ ســهۋهبتىن مۇراتنىــڭ ئايــالى . داۋامالشــتۇرۇۋهرگهن

دېگهنلىكــى  »مهن ئۇيغــۇر خهلقىنــى مــۇرات ئــارقىلىق بىلــدىم ۋه ســۆيدۈم«
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 !بىكار ئهمهس

مۇراتنىــڭ ۋاپاتىغــا ئىككــى يىــل بولغــان بــۇ ئــاي بــۇ كــۈنلهرده يهنه 

شۇنداق ئويغا كهلدىمكى، مۇرات ئۇيغۇر روھىدىن تۇغۇلۇپ، ئۇيغۇر روھىغـا 

قايتتى، ئۇيغۇر سهنئهت بۇلىقىدىن سۇ ئىچىـپ، ئۇيغـۇر سـهنئهت ئېتىزىنـى 

سۇغاردى، ئۇيغۇر مۇھىتىدىن ئايرىلىـپ، باشـقا مىلـلهت مۇھىتىـدا ياشـاپ، 

ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسـمىنى ئۆتكۈزسـىمۇ، ھهتتـا باشـقا مىلـلهت بىـلهن ئـائىله 

قۇرۇپ، پهرزهنتلىك بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ ئۇيغۇرلۇق روھى بوشاشـمىدى، 

ــۆز -ئهكســىچه كۈنــدىن ــاقىۋهتته ئ بولغــان  خهلقىــگهكــۈنگه كۈچهيــدى ۋه ئ

ــالغۇز«ھــۆرمهت سوۋغىســى ســۈپىتىده  ــدىم ي ــراس  »قال پالستىنكىســىنى مى

مىليـون ئۇيغـۇر خهلقـى بىـلهن  10، ئۆزىنىڭ يالغۇز قالمىغانلىقىنى، قىلىپ

قىسقىسـى مۇراتنىـڭ بىـزگه . مهڭگۈ بىرگه ياشايدىغانلىقىنى نامايـان قىلـدى

ــــڭ ســــهنئهت مۇخلىســــلىرىنى  ــــدۇرغان ئهڭ چــــوڭ سوۋغىســــى ئۇنى قال

بويسۇندۇرغان يېقىملىق ناخشىلىرىال ئهمهس بهلكى، ئۇنىڭ ئـۆز ۋهتىنىـده، 

ــۆز يۇرت ــان ۋه ئ ــۆز تىلــى ۋه مهدهنىيىتىنــى ئۇنتــۇپ كېتىۋاتق ــۇرۇپ، ئ ــدا ت ى

 !دېگهن خىتابى خاالس» !مهن ئۇيغۇر«قالدۇرغان  قهدىرلىمهيۋاتقانالرغا
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 هسى قىزىل ئىمپېرىيىنىڭ مىراسىئئوش پاجى

 

ئوبالستلىرىدا يۈز  ئاباد–قىرغىزىستاننىڭ جهنۇبىدىكى ئوش ۋه جاالل

ئۆزبېكلهر بىـلهن قىرغىـزالر ئارىسـىدىكى −بهرگهن ئىككى قېرىنداش خهلق

كېلىـپ چىقىشـىدىكى  توقۇنۇش كىشىلهرنى مهزكۇر ۋهقهنىڭ قانلىق ئېتنىك

ــۇر قىلمــاي تۇرمايــدۇ ــۇر ئويلىنىشــقا مهجب . تــۈپ ســهۋهبلهر ھهققىــده چوڭق

ھازىرغىچه بۇ ھهقته تۈرلـۈك كـۆز قاراشـالر ۋه پهرهزلهر ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان 

كۈچلهرنىڭ سىياسىي ئويۇنىنىڭ  بولسىمۇ، بىراق مهزكۇر ۋهقهنىڭ ئۈچىنچى

. ى ئىكهنلىكىنــى جهزملهشــتۈرۈش ئاساســىي ســالماقنى ئىگىلىــدىنهتىجىســ

ئېتنىك «مهزكۇر ۋهقهنىڭ  ھهتتا، ئۆزبېكىستان پرېزىدېنتى ئىسالم كهرىموف

ئــۈچىنچى كــۈچ تهرىپىــدىن  بــۇ«نــى كۆرســىتىپ،  »توقۇنــۇش ئهمهســلىكى

قىرغىزىســتان ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمىتى . دهپ تهبىــر بهردى »ئۇيۇشــتۇرۇلغان

مىللىي بىخهتهرلىك ئورگىنى بولسا، مهخسۇس ئوش ۋهقهسىنى تهكشـۈرۈش 

پىكرىنى كۈچكه ئىگه قىلىپ، ئـوش  دوكالتى ئېالن قىلىپ، كهرىموفنىڭ بۇ

ئىسـالمىي تېررورچـى «ۋهقهسىنى ئۆزبېكىستان ئىسـالم ھهرىكىتـى قاتـارلىق 

لىسـى ئىرىتتىن سابىق پرېزىدېنت قۇرمـانبهك بـاقىيېف ئانىڭ ئاست» كۈچلهر

 .بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ پهيدا قىلغانلىقىنى دهلىللىدى

يېقىندىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيا مهتبۇاتلىرىدا ئېتنىك توقۇنۇشقا پىلتـا 

ياققىچۇالرنى ئىـزدهپ تېـپىش ۋه جـازاالش پىكىرلىـرى كـۈچهيگهن بولـۇپ، 

چىــدىن بىــر قىســىم كىشــىلهر نهزهربهنــد ئاســتىغا ئــۆزبېكلهر ۋه قىرغىــزالر ئى

ئېلىنغان بولسىمۇ، بىراق ئوش ۋهقهسـىنى خهلقئـارالىق تهكشـۈرۈش ئېلىـپ 

مهتبـۇاتالردا يهنه ئـوش ۋهقهسـىده . تېخى ھهقىقىي يۈرۈشكىنى يوق بېرىش
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ـــۆلمىگهنلىكى، بهلكـــى نۇرغـــۇن قىرغىزالرنىڭمـــۇ  ـــۆزبېكلهرنىڭال ئ پهقهت ئ

  .ه ئۇچۇرالر كۆپىيىشكه باشلىغانئۆلتۈرۇلگهنلىكى ھهققىد

ئـۈچىنچى «ئوش ۋهقهسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان  بىراق، دهلىللهشلهر

هتكه ئىگه قىاللمىغان بولـۇپ، ئالنى قانائزادى قايسى كۈچ دېگهن سو »كۈچ

مهخپىـي تېپىشـماقالر ئامبىرىغـا كىرىـپ كهتـكهن بولۇشـى  بۇ سىرالر بهلكـى

ــۇمكىن ــتلهش الزىم .م ــا، شــۇنى تهكى ــاكى ئهمم كــى، تاشــقى ئامىلنىــڭ ۋه ي

ئۈچىنچى بىر كـۆرۈنمهس كۈچنىـڭ مهۋجۇتلۇقىـدا ۋه بـۇ ۋهقهده مهلـۇم بىـر 

مۇھىم ئىكهنلىكىده شهك يوق، لېكىن ئىچكى ئامىـل ھامـان  تاشقى ئامىلنىڭ

چــۈنكى، ئهگهرده كۈچلــۈك ئىچكــى ســهۋهب بولمىســا،  .ھهممىــدىن مــۇھىم

مىللىـي توقۇنۇشـنى  ئوشتىكى .تاشقى تهسىرلهرنىڭ ئۈنۈمى بولۇشى ناتايىن

ــتىن ــداق چۈشهندۈرۈش ــارتۇق  قان ــدىن ئ ــى مىڭ ــر ئىكك ــنهزهر بهرىبى قهتئىي

مىڭغا يېقىن ئادهمنىڭ مۇسـاپىرلىق يولىغـا مېڭىشـى  400 ئادهمنىڭ ئۆلۈشى،

مىــڭ ئهتراپىــدا ئادهمنىــڭ ئــۆز ماكــانىنى تاشــالپ قوشــنا دۆلهت  100ۋه 

ــۇر بولۇ ــقا مهجب ــۈپ، پاناھلىنىش ــىگه ئۆت ــىتهۋهس ــنىڭ  ش ــۇر توقۇنۇش مهزك

 .كۆرسىتىدۇ نهقهدهر كهڭ كۆلهملىك ۋه دهھشهتلىك بولغانلىقىنى

ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسـىتىلىرىده شـاھىتالرنىڭ ئۇچـۇرلىرى ئاساسـىدا 

ئوشتىكى توقۇنۇشنىڭ قىرغىنچىلىـق تۈسـى ئالغـانلىقى، ھهر خىـل قـورالالر 

 ىگه كىرىــپبىــلهن قورالالنغــان قىرغىــز ياشــلىرىنىڭ ئۆزبېــك مهھهللىــر

ئۆزبېكلهرنى ئوققا تۇتقانلىقى، ئۆيلىرىنى كۆيـدۈرگهنلىكى، ھهتتـا كىچىـك 

 مهلۇماتالر پهيـدا تئئا بالىالرغىچه ئۆلتۈرگهنلىكىدهك ۋهھشىيانه قىلمىشالرغا

توقۇنۇشقا قاتناشقان قىرغىز ياشلىرىنىڭ رۇسالرغا، ئۇ يهرده  ھهتتا، .بولدى

 مىللهتــلهرگه چېقىلماســتىن، بهلكــى ســودا قىلىۋاتقــان خىتايالرغــا ۋه باشــقا

  .ئۆزبېكلهرنىال ھۇجۇم نىشانى قىلغانلىقى مهلۇم پهقهت

ئــــۆزبېكلهرگه «ت ســــۈرهتلهرده ئــــئوشــــتىكى قىرغىنچىلىققــــا ئا

دېگهنـدهك خىتابالرنىـڭ تامالرغـا، ماشـىنىالرغا  »سارتالرغا ئۆلـۈم«،»ئۆلۈم

ئهلــۋهتته،  .چــوڭ خهتــلهر بىــلهن يېزىلغــانلىقى كــۆزگه تاشــلىنىپ تۇرىــدۇ
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 پهرغــانه ۋادىســىدا ئــۆزبېكلهر بىــلهن قىرغىزالرنىــڭ بــۇ خىــل شــهكىلدىكى

بۇنـداق توقۇنـۇش . قانلىق توقۇنۇشى بىرىنچـى قېـتىم يـۈز بهرگهن ئهمهس

خېلـى  يىلى ئوش ۋه ئۆزگهند رايونلىرىدا يـۈز بېرىـپ،–1990تۇنجى قېتىم 

رغىزىسـتان بىـراق، سـابىق قى .كۆپ ساندا ئادهمنىـڭ جېنىغـا زامىـن بولغـان

ھــازىرغىچه ئاشــۇ ۋهقهده ، پرېزىــدېنتى ئهســقهر ئاقايېفنىــڭ كۆرسىتىشــىچه

ئهنه شـۇ  .قىقى سانى ھېچقاچان ئېنىقالپ چىقىلمىغانهئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ھ

كۆرۈنمهس كۈچلهر تهرىپىدىن سـۈنئىي  ۋهقهنىڭمۇ كېيىنكى ۋاقىتالردا مهلۇم

مهخســۇس  ۈچنىــڭرهۋىشــته كهلتــۈرۈپ چىقىرىلغــانلىقى، بــۇ كــۆرۈنمهس ك

ــاكى  ئورگــانالر ئىكهنلىكــى پهرهز قىلىنغــان بولســىمۇ، بىــراق بــۇ ســىرنى ت

مۇستهقىل قىرغىزىسـتان ۋه يـاكى ئۆزبېكىسـتاننىڭ ھېچقايسىسـى  ھازىرغىچه

 .ئېنىق ئوتتۇرىغا چىقارغىنى يوق

ۋادىســىنىڭ بىــر  مهيلــى، قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر، پهرغــانه

قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىده ئىككى قېتىم قـانلىق  داقىسمى ھېسابالنغان بۇ جاي

ۋهقه كېلىپ چىقتى؟ ئالدىنقىسـى سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ جـان تالىشـىۋاتقان 

مۇســتهقىل  كېيىنكىســى مهركىزىــي ئاســىيا پهيــتىگه تــوغرا كهلــگهن بولســا،

ــدىن ــگهن، جۈملى ــدانغا كهل ــۇرىيهتلهر مهي ــۈركىي جۇمھ ــتاننىڭ  ت قىرغىزىس

بولسـىمۇ، لـېكىن يهنىـال  يىـل 19 ولىغـا ماڭغىنىغـامۇستهقىل دۆلهتچىلىك ي

ۋه دېموكراتىيه ئۈچـۈن كۈرهشـلهر ئهۋجـى  ھاكىمىيهت، ئىقتىسادىي كاپالهت

ئالغــان، خهلــق تۇرمۇشــى ئهڭ كهمــبهغهل بىــر ھالغــا چۈشــۈپ، دۆلهتنىــڭ 

 ئىســتىقبالى قايتىــدىن مهۋھــۇم ھالغــا قالغــان بىــر پهيــتكه تــوغرا كېلىــپ،

كهڭ داىرىلىــك ۋه  ئــۇزۇن ۋاقىــت ســوزۇلغان، ېخىمــۇت بۇرۇنقىغــا قارىغانــدا

 ھالدا تهكرارالندى؟ تېخىمۇ دهھشهتلىك

خىتـــــــاي  قىرغىزىســـــــتان ۋه، تاجىكىســـــــتان، ئۆزبېكىســـــــتان

تــۆت دۆلهت تۇتاشــقان  كونتروللۇقىــدىكى شــهرقىي تۈركىســتاندىن ئىبــارهت

ــي  ــاد ۋه دىنى ــي ئېتىق ــالمىي دىنى ــده ئىس ــۈنكى كۈن ــى بۈگ ــانه ۋادىس پهرغ

 سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزىي ئاسـىيا رايونىنىـڭ باشـقا مهدهنىيهت

618



 
 

 مىراسى ئىمپېرىيىنىڭ قىزىل هسىئپاجى ئوش جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه  

يىلىـدىكى –2005 جايلىرىغا نىسبهتهن كۈچلۈك ئاالھىده بىر نۇقتـا بولـۇپ،

تــۈزۈمگه  ھــاكىممۇتلهقلىق ئهنجــان ۋهقهســىدىن كېــيىن، ئۆزبېكىســتاندىكى

ئـوش  ئهركىـن ھېسـابالنغان قىرغىزىسـتاننىڭ قارىغاندا، كۆپ دېموكراتىـك

ئۆزبېكىستانغا دېموكراتىك پىكىرلهرنىڭ تارقىلىـدىغان بازىلىرىنىـڭ  رايونى

ئهينـى ۋاقىتتـا ئهنجانـدىكى باستۇرۇشـتىن قاچقـان  .بىرىگه ئايالنغان ئىدى

ھىمايىسىگه  كىشىلهر ئوش تهۋهسىگه قېچىپ ئۆتۈپ، خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ

 .ئېرىشكهن ئىدى

 -جـاالل ئـوش ۋه قوشـنا انغائۆزبېكىست جۈملىدىن قىرغىزىستاندىكى،

ـــۆزبېكلهر ـــادتىكى ئ ـــتىكىگه قارىغانـــدا، دېموكراتىـــك  ئاب ـــنا دۆلهت قوش

بهكرهك بهھرىمهن بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر كېيىنكى ۋاقىتالردا  ھوقۇقالردىن

ســـاالھىيهتكه ئېرىشـــتۈرۈش،  ئـــوش رايونىـــدا ئۆزبېـــك تىلىنـــى رهســـمىي

ش ۋه مائارىـپ تهربىيىسـى ئۆزبېكلهرنىڭ ئۆز ئانا تىلىـدا دهرسـلىك چىقىـرى

بېرىش ھهمده ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا مهلۇم نىسبهتته خىزمهت قىلىش  ئېلىپ

ئېلىــپ بــاردى  پۇرســىتىگه ئېرىشــىش يوللىرىــدا بىــر قىســىم پائــالىيهتلهرنى

 .ئهركىن ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى ھهمده بۇ ھهقتىكى ئۆز قاراشلىرىنى

ئاباد -ئۇالر ئوش ۋه جاالل ئۆزبېكلهرنىڭ چۈشىنىشى بويىچه ئالغاندا،

ــان ــارتىپال ياشــاپ كېلىۋاتق ــدا قهدىمــدىن ت ــق  رايونلىرى كــۆپ ســانلىق خهل

مهدهنىيىتـى ۋه ھوقـۇقلىرىنى كاپـالهتكه -ئۇالرنىـڭ تىلـى بولغانلىقى ئۈچۈن

بىـر قىسـىم  تهلهپلىـرى  بىراق، ئۆزبېكلهرنىـڭ بـۇ خىـل .ئىگه قىلىش الزىم

ــۈك ــىياتى كۈچل ــك ھېسس ــڭ مىللهتچىلى ــز زىيالىيلىرىنى ــزالر ۋه قىرغى  قىرغى

اكسىيىسـىنى قوزغىغـان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ نهزىرىـده ئـوش ۋه ئنارازىلىق رې

ئىگىسى  قىرغىزالرنىڭ زېمىنى، زېمىننىڭ ئابادتىن ئىبارهت بۇ تۇپراق-جاالل

ماكانسىز، ئهممـا ئـۆزبېكلهر ۋه باشـقىالر -ئۆي كهمبهغهل ۋه بولغان قىرغىزالر

ــۆي ــانالر ۋه-ئ ــلهن  ماك ــدى بى ــى ئال ــڭ ھهممىس ــگه، بۇالرنى ــا ئى بايلىقالرغ

  .قىرغىزالرغا مهنسۇپ بولۇشى كېرهك

ــى ــۆز قاراشــنىڭ يېقىنق ــل ك ــۇ خى ــا ۋه ب ــتالردا توقماقت بىشــكهك  ۋاقى
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ــدىكى ــۈز بهرگهن ئېتنىــك خــاراكتېرىنى ئالغــان  يېنى ــدا ي ــا يېزىلىرى مايوفك

 ىن، ئـوش ۋهقهسـىلـېك .ئۆز ئىپادىسىنى تاپقـانلىقى مهلـۇم توقۇنۇشالردىمۇ

 مهركىزىي ئاسىيا رايونىدىكى قوزغىغان ئارىلىشىشىنى خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ

ئېتنىك توقۇنۇش بولۇپ، بۇ سابىق سـوۋېت  بىر قېتىملىق ئهڭ دهھشهتلىك

بـۇ يېڭـى جۇمھـۇرىيهتلهرگه بىـر  ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزىي ئاسىيا رايونىدىكى

ـــار ـــۇرهككهپ ئېتن قات ـــدا، م ـــۇپراق مهســـىلىلهر قاتارى ىـــك، چېگـــرا ھهم ت

ئـۆز نـۆۋىتى  مهسىلىلىرىنى مىراس قىلىپ قالدۇرغانلىقى، بۇ مهسـىلىلهرنىڭ

گهۋدىلىنىــپ، بــۇ دۆلهتلهرنىــڭ ئىچكــى ۋه تاشــقى  قهدهم-قهدهم بىــلهن

 .مۇناسىۋهتلىرىگه تهسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىدىن دېرهك بهردى

 تۈســـى ئالغـــان قىرغىنچىلىـــق ئهگهرده، ئـــوش ۋهقهســـىنى ئېتنىـــك

ئېتنىك كېلىـپ چىقىـش  ھهقىقىي ئېتنىك توقۇنۇش دهپ ئېتىراپ قىلغاندا،

ئادهتلىرى ئۇنچىۋاال زور -تىلى ۋه تۇرمۇش ئۆرپ، ۋه تهرهققىيات مۇساپىلىرى

پهرققه ئىگه ئهمهس، دىنىي جهھهتتىن ئوخشاشال ئىسـالم دىنىنىـڭ سـۈنئىي 

ــزالر ئارىســىدىكى  ــۆزبېكلهر بىــلهن قىرغى ــۋاال مهزھىــپىگه مهنســۇپ، ئ مۇنچى

ال تۇغۇلۇشى ئدېگهن سو  ۋه زىددىيهت نهدىن كهلدى؟ كۈچلۈك ئۆچمهنلىك

مېنىڭچه، بۇنىڭ ئاساسـلىقى ئـۈچ خىـل ئامىـل بـار بولـۇپ، بـۇالر  .تهبىئىي

تــارىخىي  .ئىبــارهت سىياســىي ۋه ئىقتىســادىي ئــامىلالردىن-تــارىخىي، ئېتنــو

هۋجۇت بولـۇپ، بـۇ ئامىل ئارىسىدا باغلىنىش م سىياسىي-ئامىل بىلهن ئېتنو

ئىككــى ئامىــل  ئهگهرده يــۇقىرىقى. ئىقتىســادىي ئامىلغــا تهســىر كۆرســهتكهن

بولمىغان بولسا، بهلكى نوقـۇل ئىقتىسـادىي ئامىلنىـڭ مۇنچىـۋاال دهھشـهتكه 

شۇڭا مهن بۇ يهرده ئىقتىسادىي ئامىلغا قارىغانـدا،  .سهۋهب بولۇشى ناتايىن

 چـۈنكى، .لىق دهپ ھېسـاباليمهنسىياسىي ئامىلنى ئاساس-تارىخىي ۋه ئېتنو

قىرغىــزالر  تــارىخى تهرهققىيــات جهريانىــدا شــهكىللهنگهن سىياســىي تــۈزۈم

بىرىـدىن بارغانسـېرى يىراقالشـتۇرۇپ، -بىلهن ئۆزبېكلهرنىڭ ئارىسـىنى بىـر

ــده  ــۇپراق كىملىكــى ھهم ــك، دۆلهت ۋه ت ــايرىم ئېتنىــك كىملى ــۇالردىكى ئ ئ

ــى شــهكىللهندۈردى ۋه ــيهت كىملىكىن ــۋهتكهن  مهدهنى بارغانســېرى كۈچهيتى
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 تارىخىي جهرياندا كېلىپ چىققان ۋه ئۈزلۈكسىز كۈچهيتىلگهن مانا بۇ. ئىدى

  .كىملىك تۇيغۇلىرى توقۇنۇشنىڭ تۈپ سهۋهبلىرىدىن ئىبارهت خاالس

ـــتىرى،  ـــلىرى مىنىس ـــڭ ســـابىق دۆلهت ئىش ـــۈركىيه جۇمھۇرىيىتىنى ت

هت ئهندىجانىمۇ ئوش تۈركىستان مهسىلىسى تهتقىقاتچىسى، پروفېسسور ئهخ

ســـهۋهبلىرىنىڭ بىرىنىـــڭ تـــارىخىي ســـهۋهب  ۋهقهســـىنىڭ ئهڭ مـــۇھىم

يهرده ئېيتىلغان تـارىخىي سـهۋهبمۇ ئوخشاشـال  بۇ. ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

 .سۈنئىي رهۋىشته پهيدا قىلىنغان مىللىي كىملىك بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇر

ــدىن  ــاقى تهرىپى ــوۋېت ئىتتىپ ــى س ــك تۇيغۇس ــل كىملى ــۇ خى -20ب

ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن ئېتىبارهن سۈنئىي رهۋىشته پهيدا قىلىنغـان بولـۇپ، 

ئهســــلىدىن مهۋجــــۇت بولغــــان  رايونىــــدا ئاســــىيا  مهركىزىــــي  بۇنىــــڭ

ياكى  »تۈرك« دىن ئىبارهت تۇپراق تهۋهلىك كىملىكى بىلهن »تۈركىستان«

مهدهنىـيهت كىملىكـى چۈشـهنچىلىرىنىڭ -ئېتنـو دىن ئىبـارهت »مۇسۇلمان«

   .هققىيات قانۇنىيىتىگه خىالپ بولغانلىقىنى ھېس قىلىش مۇمكىنتهر

  

  تارىخىي كهچمىشلهردىن ئهسلىمه.1

ئۆتمـۈش ۋه . بۈگۈنى چۈشىنىشكه يـاردهم بېرىـدۇ تارىخنى ئهسلهش،

  .بۈگۈن ئېتىنىڭ باشلىنىشىدىن ئىبارهت

مهركىزىـــي ئاســـىيادىكى تـــۈركىي  بېشـــىدا ئهســـىرنىڭ-20ئهگهرده، 

ئورتــاق تۈركىســتان  سىياســىيونلىرى ۋه مىللهتپهرۋهرلىرىنىــڭمۇســۇلمان 

سىياسىي كىملىكىنى تىكلهش غايىسى ئهمهلگه ئاشقان بولسا، بىـر ئهسـىرگه 

سـاپا –يېقىن ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى مهدهنىيهت تهرهققىي قىلغان، ئـاڭ

قىلىـپ ئېيتقانـدا  ئوش ۋهقهسـى، ئېنىـق دهھشهتلىك ئۆسكهن بۇ كۈنلهرده

قـانلىق  ئهسىر جاھالهت دهۋرىگه مهنسۇپ، ياۋايىلىق تۈسىنى ئالغان ئوتتۇرا

 مهھهللىلىرىنــى كۆيدۈرۈۋېتىشــتهك ۋه شــهھهر قىرغىنچىلىــق، باســقۇنچىلىق

ــدى ــوالر ئى ــگهن ب ــۈز بهرمى ــىيىلىكلهر ي ــي .ۋهھش ــى، دىنى ــادى،  تىل ئېتىق
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مهدهنىيىتى ۋه تارىخىي مۇساپىلىرى ئوخشاش بولغان، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه بىـر 

بىــرىگه -تۇغقــان خهلقنىــڭ مۇنــداق بىــر تىــزدىن ئاپىرىــده بولغــان،يىل

ــامىلالر  ــۇرۇپتىكى ســۈنئىي ئ ئهشــهددىي ئۆچمهنلىــك قىلىشــى، كۆرۈنــۈپ ت

تهرىپىدىن كهلتۈرۈپ چىقىرىلغان بولۇپ، بۇ ئۇزاق مۇساپىلىك پىالنـالش ۋه 

تهرهپــتىن  بىــر امىئــئــوش قهتلى. ئىســتراتېگىيىلهرنىڭ يهكۈنىــدىن ئىبــارهت

بولسـا، يهنه بىـر  مۇراسىمىنىڭ داۋامـى-ئورتاق تۈركىستان غايىسىنىڭ ماتهم

 ئىمپېرىيىنىــڭ ســوۋېت تهرهپــتىن ئورتــاق تۈركىســتان غايىســىنى يوقاتقــان

مىكروپىنىــــڭ قايتىــــدىن ئــــۆز كــــۈچىنى  قالــــدۇرۇپ كهتــــكهن كېســــهل

 .كۆرسىتىشىدۇر

 مهركىزىي ئاسىيانىڭ ئهڭ مـۇنبهت، ئهڭ باياشـات، ئـۇزاق ئهسـىرلىك

ۋه دۆلهتچىلىـك ئهنئهنىسـىگه ئىـگه بىـر پارچىسـى ھېسـابلىغان  مهدهنىـيهت

پهرغــانه ۋادىســى تــارىختىن بېــرى بــاكتېرىيه خانىــدانلىقى، كېيىنكــى كــۆك 

تــۈركلهر ئىمپېرىيىســى، ســامانىيالر ۋه قاراخــانىيالر سۇاللىســى، ئۇنىڭــدىن 

ــيىن ــتالردا كې ھهم  تىمــۇرىالر چاغاتــاي خــانلىقى شــۇنىڭدهك كېيىنكــى ۋاقى

-18ئۇنىــڭ ئهۋالدلىرىنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق دهۋرلىرىنــى باشــتىن كهچــۈرۈپ، 

ئهسىرگه كهلگهنده قوقان شهھىرىنى پايتهخت قىلغـان قوقـان خانلىقىنىـڭ 

ۋاقىــت ســهلتهنهت ســۈرگهن قوقــان  ئىككــى ئهســىر. ھۆكۈمرانلىقىــدا بولــدى

ئهسـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغـا كهلگهنـده مهركىزىـي -19) 1876-1709( خانلىقى

ــۇر دۆلهت  ــۇپ، مهزك ــان بول ــكه ئايالنغ ئاســىيادىكى ئهڭ قۇدرهتلىــك دۆلهت

 .پۈتۈن غهربىي تۈركىستاننى بىرلىككه كهلتۈردى

ــيىش ۋه ــۇپراقلىرىنى  قوقــان خانلىقىنىــڭ كېڭى ــلهر ت ــۈركىي قهبىلى ت

بولسـىمۇ،  ئۇرۇشالر يـۈز بهرگهن بىرلىككه كهلتۈرۈش كۈرهشلىرى جهريانىدا

ھهم كـۆچمهن  ئولتـۇراق ڭ مـۇتلهق كـۆپ قىسـىملېكىن غهربىي تۈركىسـتاننى

تۈركىي ئاھالىلىرى چـوڭ قارشىلىقسـىز بـۇ خانـدانلىققا بهيـئهت قىلغـانلىقى 

ئۈچۈن ئـۇ تىمـۇرىالردىن كېـيىن ئهڭ ئـۇزۇن مهۋجـۇت بولغـان خانـدانلىققا 

قوقــــان خانلىقىنىــــڭ چهگرىلىرىنــــى ھــــازىرقى غهربىــــي . ئايلىنالىــــدى
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جهنـۇب  نى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بولـۇپ،تۈركىستاننىڭ مۇتلهق كۆپ قىسـمى

تهرهپته قهشقهرىيىگىمۇ بهلگىلىك تهسىر كۆرسهتكهن، بولۇپمۇ بـۇ زېمىننـى 

چىڭ سۇاللىسىگه ھهر خىل بېسىمالرنى كۆرسىتىش بىلهن -مانجۇ بېسىۋالغان

مۇسـتهقىللىق قوزغىالڭلىرىغـا  قهشقهرىيىده ئېلىپ بېرىلغان بىر ۋاقىتتا يهنه

  .ى ئوينىغان ئىدىئارقا سهپلىك رولىن

ۋه دىنىـي  مهدهنىيهت-قهدىمكى ۋه ئوتتۇرا ئهسىرلهردىن تارتىپ ئېتنو

ھهتتـا ئورتاقلىققـا ئىـگه بولـۇپ  بىرى بىلهن زىچ باغلىنىشلىق-جهھهتته بىر

 ئهسـىرنىڭ ئاخىرلىرىغـا كهلگهنـده رهسـمىي-19كهلگهن غهربىي تۈركىستان 

مهدهنىـيهت جهھهتـتىن -تۈرده سىياسـىي جهھهتـتىن پـارچىلىنىش ۋه ئېتنـو

ئايرىلىشقا قاراپ يۈزلهندۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ چـار رۇسـىيه ئىمپېرىيىسـىنىڭ 

ــدى ــىدىن باشــالنغان ئى ــا قهدهم بېسىش ــۇر تۇپراقالرغ ــۇمكى، . مهزك -15مهل

ئهسىرده كىچىككىنه موسـكۋا ۋه ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرغـان 

لگهنــده ئىــۋان گروزنــي كه ئهســىرنىڭ باشــلىرىغا-16موســكۋا كىنهزلىكــى، 

موسـكۋا دۆلىتىنىـڭ بىرىنچـى . دهۋرىده ئهتراپقا كېڭىيىشكه قاراپ يۈزلهندى

ــازان نىشــانى ــۈركىي خهلقلهرنىــڭ ق ــلهن ت ــدى بى ــرىم )1152-1438(ئال ،قى

خــــانلىقلىرىنى يوقىتىــــپ، ) 1556-1459(ۋه ئاســــتراخان) )1141-1783(

ىق سالۋىيانالرنى ئۇزۇن ئالتۇن ئوردا ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى خانلىقالر ئارقىل

ئىـۋان . تاتارالرنى يوق قىلىشتىن ئىبـارهت ئىـدى-ئهسىر قۇل قىلغان تۈركىي

 مىــڭ كىشــىلىك زور قوشــۇنى بىــلهن قــازان 150يىلــى -1552گروزنىــي 

شــــهھىرىنى كۆيــــدۈرۈپ، ئىنســــانىيهت تارىخىــــدىكى ئهڭ دهھشــــهتلىك 

-1556قىـدىنال قىرغىنچىلىق ئارقىلىق قـازان خـانلىقىنى يـوق قىلـدى ۋه ئار

ۋه ئاسـتراخاننىڭ  ئهممـا، قـازان. يىلى ئاستراخانا خانلىقىنى مۇنقهرز قىلدى

ــالىقلىرىنى  ــانلىق خات ــلهن ئىتتىپاقــداش بولمىغ ئوســمانلى ئىمپېرىيىســى بى

قوبـۇل  سادىر قىلمـاي، ئهكسـىچه ئوسـمانلى ئىمپېرىيىسـىگه تهۋه بولۇشـنى

ھۇجــۇملىرىنى تارمــار  قىلغــان قىــرىم خــانلىقى بولســا، ئىــۋان گروزنىينىــڭ

كهلتۈرۈپال قالماستىن بهلكى، موسكۋاغا ھۇجۇم قوزغاپ، موسكۋا شـهھىرىنى 
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بېرىش تارىخىنى  كۆيدۈرۈپ تاشالپ، رۇسالرنىڭ قازاندا قىلغانلىرىغا جاۋاب

ۋه قىـرىم  قـازان ۋه ئاسـتراخاننى بويسـۇندۇرغاندىن ئهمما، رۇسـالر .ياراتتى

كهڭ قىپچــاق داالســىغا ھهم تۈركىســتان   خــانلىقى ئاجىزالشــقاندىن كېــيىن

 .تۇپراقلىرىغا يول ئېچىشقا مۇۋهپپهق بولدى

ۋه  ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىگه تهڭ كـېلهلمىگهن موسـكۋا دۆلىتـى غهرب

جهنۇب تهرهپـلهرگه ئـۇرۇش قىلغاننىـڭ ئورنىغـا بىپايـان سـىبىرىيه ھهمـده 

چـۈن بـۇ مهركىزىي ئاسىياغا يۈرۈش قىلىپ، يېڭـى زېمىنالرنـى ئىگىـلهش ئۈ

ــاالقىلهرنى ــۈك ئ ــلهن تۈرل ــايالر بى ــلىغان  ج ــنى باش ــۇر توپالش ــده ئۇچ ھهم

بولسىمۇ، لېكىن سىبىرىيىدىن باشقا مهركىزىـي ئاسـىيا تۇپراقلىرىغـا ئاسـان 

ــالمىدى ــالىقالردىن -18 .قهدهم باس ــر ياۋروپ ــر بى ــده پېتى ــىرگه كهلگهن ئهس

ه بولـدى ئهڭ كۈچلـۈك دېڭىـز پىلوتىغـا ئىـگ ئۆگىنىش ئىسـالھاتى قوزغـاپ،

شــۇنىڭدهك ئىلىــم دهرگــاھلىرىنى قــۇرۇپ، رۇســالرنى ئورمــانالردىن ئېلىــپ 

پېتىــر بىرنىــڭ  .ئــۆزگهرتتى قــاالق تۇرمــۇش ئۇســۇلىدىن چىقىــپ، ئــۇالرنى

ئىســـالھاتى رۇســـالرنىڭ ئوســـمانلى ئىمپېرىيىســـى بىـــله ئـــۇرۇش قىلىـــش 

ا مهركىزىــي ئاســىيا تۇپراقلىرىغــ سهۋىيىســىگه يهتكــۈزۈپال قالماســتىن بهلكــى

 ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا قـازاق-19. يېقىنلىشىش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه قىلـدى

يىلىغـا كهلگهنـده تـۈركمهن -1865ئىگىلىگهن رۇسـالر  يايالقلىرىنى تامامهن

ھالقىپ ئۆتۈپ، غهربىي تۈركىستاننىڭ ئهڭ ئاھاله زىچ، بـاي  تۇپراقلىرىدىن

 .ۋه مهدهنىيهت بۆشۈكلىرىگه تهھدىت پهيدا قىلدى

ــالر پې ــمانلى رۇس ــتىن ئوس ــر تهرهپ ــيىن، بى ــدىن كې ــر دهۋرى ــر بى تى

ئىمپېرىيىسىگه تاقابىل تۇرۇش ۋه ئۇنى مهغلـۇپ قىلىـش غايىسـىنى ئهمهلـگه 

ئاشۇرۇش، يهنه بىر تهرهپتىن مهركىزىـي ئاسـىيا ۋه سـىبىرىيىدىكى تـۈركىي 

بويسـۇندۇرۇش ئۈچـۈن بـۇ خهلقلهرنـى ئـۆگىنىش ھهم تهتقىـق  قهبىلىلهرنى

ۇالر ھهققىــدىكى ئۇچــۇرالرنى ئىگىلهشــكه كىرىشــكهن قىلىــش شــۇنىڭدهك ئــ

ئارىســـىدىن  ئهســـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغـــا كهلگهنـــده ئـــۇالر-19بولـــۇپ، 

تۈركىستاننىڭ تارىخى، سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي ھاياتى، مهدهنىيىتى ھهمده 
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ياخشى چۈشـهنگهن خـادىمالر ۋه ئـالىمالر  دۆلهت ۋه ھهربىي تۈزۈملمىلىرىنى

ئۇالر تۈركىستاننىڭ جۇغراپىيىلىـك داىرىسـىنى . شلىدىيېتىشىپ چىقىشقا با

-19ئېنىــق بىلــگهن بولــۇپ، شهرقشــۇناس پــوپ يــاكىنىف بىچۇرىننىــڭ 

 يېرىمىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇشــىچه، تۈركىســتان غهربــته ئهســىرنىڭ بىرىنچــى

رىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئئوتراردىن تارتىـپ، شـهرقته قۇمـۇلغىچه بولغـان كهڭ دا

 .ئالغان

ئادهتته تۈركىستاننىڭ رۇسىيه  ىرىنىڭ قارىشىچه،رۇس مۇتهخهسسىسل

ئىشــغالىيىتىدىكى  ئىشــغالىيىتىدىكى قىســمى غهربىــي تۈركىســتان، مهنچىــڭ

ـــۇپ، دهســـلهپكى رۇس  قىســـمى شـــهرقىي تۈركىســـتان دهپ قارالغـــان بول

شهرقىي تۈركىستاننى شهرقىي تۈركىسـتان، خىتـاي تۈركىسـتانى،  ئالىملىرى

ــ ــك بۇخ ــاكى كىچى ــقهرىيه ۋه ي ــامالرقهش ــدهك ن ــان  ارا دېگهن ــلهن ئاتىغ بى

ـــاخىرى  ـــتىن ئ ـــى باش ـــتان ئاتالغۇس ـــهرقىي تۈركىس ـــراق ش ـــىمۇ، بى بولس

 يىلـى، تاشـكهنتنى-1865رۇسـالر  .رهسمىيلهشتۈرۈلۈپ ئىشـلىتىلگهن ئىـدى

ــاتورلۇقىنى ــتان گۇبېرن ــپ، تۈركىس ــغال قىلى ــده  ئىش ــش ھهم تهســىس قىلى

لىـــپ، غهربىـــي يىلـــى، قوقـــان شـــهھىرىنى ئىشـــغال قى-1876 ئارقىـــدىن

قۇدرهتلىك كۈچ سۈپىتىده مهۋجۇت  ۋاقىت تۈركىستان رايونىدا ئىككى ئهسىر

بولــۇپ تۇرغــان مهزكــۇر خــانلىقنى مــۇنقهرز قىلىــش بىــلهن پۈتــۈن غهربىــي 

تۈركىســتانغا نىســبهتهن بىــر تۇتــاش ھۆكۈمرانلىــق ئورنىتىشــى پۇرســىتىگه 

ــتى ــاقۇپبهگ . ئېرىش ــده ي ــۇ مهزگىل ــا ش ــىيه مان ــار رۇس ــدىكى چ رهھبهرلىكى

قهشــقهرىيه دۆلىتىنــى ئۆزىنىــڭ تۈركىســتاننى ئىگىــلهش ئىستراتېگىيىســىنى 

 ،ور توســــۇق دهپ قارىغــــانلىقى ئۈچــــۈنئهمهلــــگه ئاشۇرۇشــــتىكى ئهڭ ز

برىتانىيىنىڭ بـۇ دۆلهتنىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى بىـرلىكته ئېتىـراپ قىلىـش ۋه 

ــلىرىن ــېلىش تهشهببۇس ــاقالپ ق ــۈپىتىده س ــتهرهپ دۆلهت س ــاكى بى ى رهت ي

قىلىپ، ئاسـتىرىتتىن چىـڭ سۇاللىسـىنىڭ ئـۇنى يـوق قىلىشـىنى قوللىغـان 

قهدهم -قوقاننىڭ ئىشـغال قىلىنىشـىدىن كېـيىن، چـار رۇسـىيه قهدهم. ئىدى

ئاالي تاغلىرىدىكى قىرغىزالرنى بويسۇندۇرۇپ، قهشـقهرىيىنىڭ بوسۇغىسـىغا 
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شـۇنلىرى يېتىپ كهلگهنده ياقۇپ بهگ كورلىـدا زهھهرلىنىـپ، زو زوڭتـاڭ قو

  .شىددهت بىلهن باستۇرۇپ كهلمهكته ئىدى

-يىلى زو زوڭتاڭ قوشـۇنلىرىنىڭ قهشـقهرىيه دۆلىتىنـى ئـۈزۈل-1878

هلهرنى كۆزىتىــپ ئكېســىل مــۇنقهرز قىلغانــدا، چــار رۇســىيه بــۇ قــانلىق پــاج

ــۇ ــۇپ، ئ ــان بول ــرال  تۇرغ ــگهن رۇس رازۋېتچىكــى ، گېنې قهشــقهرىيىگه كهل

ئهڭ ئــاخىرقى «هركىزىــي ئاســىيادىكى كروپاتكىننىــڭ يهكــۈنى بــويىچه م

نىــڭ مــۇنقهرز قىلىنىشــى بىــلهن شــهرقىي » قۇدرهتلىــك مۇســۇلمان دۆلىتــى

مهنچىـــڭ ئىمپېرىيىســـى ۋه چـــار رۇســـىيه  تۈركىســـتان ئۇلـــۇغ برىتـــانىيه،

ئىمپېرىيىســىنىڭ بىــر مهيــدان كــۈچ سىنىشــىدىغان سهھنىســىگه ئايالنغــان 

هرغـانه ۋادىسـى، جۈملىـدىن قوقان خـانلىقىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان پ. ئىدى

ــــته شــــهرقىي  ــــۇنقهرز قىلىنىشــــى، ئهمهلىيهت غهربىــــي تۈركىســــتاننىڭ م

 مهنچىـڭ. تۈركىستاننىڭ تايانچ ۋه مهنىۋى كۈچتىن ئايرىلىپ قېلىشى ئىـدى

يىلىغـا كهلگهنـده بـۇ جايـدا چىـڭ ئىمپېرىيىسـىنىڭ -1884 ئىمپېرىيىسىنىڭ

ىـلهن ئىـداره قىلىـش ئىچكىرى رايونلىرىـدىكىگه ئوخشـاش ئـۆلكه تـۈزۈمى ب

بىر پۈتۈن تۈركىستاننىڭ رهسمىي رهۋىشته ئىككىـگه  سىستېمىسى ئورنىتىشى

ـــۈپ، ئىككـــى ئىمپېرىيىنىـــڭ سىياســـىي خهرىتىســـى كىرگۈزۈلۈشـــى  بۆلۈن

چـار رۇسـىيه بىـلهن مهنچىـڭ ئىمپېرىيىسـى ھهمـده ئـۇالردىن  .ھېسابلىنىدۇ

ــۈمهتلهر ــى ھۆك ــۆز م كېيىنك ــي ئ ــۇپراقالرنى ئهبهدى ــۇر ت ۇستهملىكىســى مهزك

ــر ســۈپىتىده ســاقالش ئۈچــۈن ــارا -بى ــدا ئۆزئ ــلهن ماسالشــقان ھال ــرى بى بى

بىرىنىـــڭ باشـــقۇرۇش -ئىســـتراتېگىيىلىك مۇناســـىۋهتلهر ئورناتقـــان، بىـــر

 ئىجتىماىي ۋه سىياسىي تاكتىكىلىرىنى ئۆگهنگهن-ئىقتىسادىي ئۇسۇللىرى ۋه

ــر ــده بى ــدىن تهجــرىبه-ھهم ــدى ســاۋاقالر-بىرى ــۈنلىگهن ئى ــۋهتته، ئه. يهك ل

يهنه ئۆزگىچه بولغان باشقۇرۇشـقا خـاس مىللىـي ئاالھىـدىلىكى ۋه  بۇالرنىڭ

بولۇپ، رۇسالر قانداقال بولمىسۇن،  دۆلهتچىلىك ئاالھىدىلىكلىرىمۇ مهۋجۇت

ئهنه شـۇنىڭ . ئۆزلىرى بېسىۋالغان تۇپراقالنىڭ ئهسلى نامىنى ئۆزگهرتمىـدى

ىيانىڭ ئهســلى نــامى ئوتتــۇرا ئاســ چــار رۇســىيه ھۆكــۈمىتى مىســالى شــۇكى،
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 »تۈركىسـتان«بولغان تۈركىستان ئاتالغۇسىنى ئۆزگهرتمهستىن ئۇنى يهنىال 

دهپ ئاتىـــــدى ۋه ئۆزىنىـــــڭ ئىـــــداره قىلىـــــش ئاپپاراتىنىـــــڭ نـــــامىنى 

ــــــــى، تۈركىســــــــتان »تۇركېستانســــــــكوه گۇبېرناتورســــــــتۋو« ، يهن

تۇركېستانســكىي «كېــيىن، يهنه . دهپ ئاتىــدى) ئۆلكىســى(گۇبېرنــاتورلۇقى

بـۇ  .تۈركىسـتان چېگـرا ئۆلكىسـى دېـگهن نـام بىـلهن ئاتىـدى يهنـى »كراي

ئهمهلىيهتــته مهزكــۇر زېمىننىــڭ تــۈركىي خهلقلهرنىــڭ ۋهتىنــى ئىكهنلىكىنــى 

بۇنـداق ، بولسـا چىـڭ ئىمپېرىيىسـى بىـراق، .ھېسابلىناتتى ئېتىراپ قىلىش

ــدى ــول تۇتمى ــى. ي ــۆز زېمىنىن ــڭ ئ ــتاندىكى خهلقلهرنى ــهرقىي تۈركىس  ۋه ش

 »شـىنجاڭ« ى قانداق ئاتاشتىن قهتئىي نهزهر، بۇ زېمىننى خىتايچهئۆزلىرىن

   .دهپ ئاتىدى

سىستېمىسى بويىچه ئىداره قىلىـش چىـڭ  ئۆلكه شهرقىي تۈركىستاننى

رۇسـالرنىڭ غهربىـي تۈركىسـتاننى ئـۆلكه شـهكلىده ئىـداره  ئىمپېرىيىسىنىڭ

  .قىلىشىدىن ئالغان ئۆرنهكتۇر

ــىيىنىڭ ــار رۇس ــا چ ــتان گۇبېرن ــنهن تۈركىس ــل  52تورلۇقى تهخمى يى

يىلى سانكتپېتېربۇرگتا پارتلىغان -1917مهۋجۇت بولۇپ تۇرغاندىن كېيىن، 

نهتىجىسى تارىخ سهھىپىسـىدىن چۈشـكهن بولسـىمۇ،  ئىنقىالبى بولشېۋىكالر

لــېكىن بــۇ يهرنىــڭ سىياســىي ۋه ئېتنىــك مۇناســىۋهتلهر سهھنىســىده يېڭــى 

ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاغدۇرۇلۇشــى  چــار رۇســىيه .مهيــدانغا كهلــدى ئۆزگىرىشــلهر

مىللىــي رايونلىرىــدا بىــرلىككه كهلــگهن بىــر دۆلهت  بىــلهن رۇســىيىنىڭ

تهركىبىده قـېلىش يـاكى ئۇنىڭـدىن ئايرىلىـپ ئىگىلىـك ھوقۇقلـۇق دۆلهت 

 بىـــراق، .تـــۈزۈمىگه مـــېڭىش يـــولىنى تـــالالش مـــۇمكىنچىلىكى تۇغۇلـــدى

ۋاقىتلىــق  انپادىشــاھلىق تــۈزۈمنى ئاغــدۇرۇپ ھــاكىمىيهتنى قولغــا ئالغــ

مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق يولىنى تاللىشىغا نىسبهتهن ناھـايىتى   ھۆكۈمهت

لېـنىن  ۋه چهكلهش پوزىتسىيىسـى تۇتقـان بولـۇپ، بـۇ ئهھـۋال ئېھتىياتچان

ــدى ــان ئى ــهت ياراتق ــتالرغا پۇرس ــدىكى كوممۇنىس ــېۋىكالر  .رهھبهرلىكى بولش

رۇسىيىنىڭ مىللىي رايونلىرىدىكى خهلقلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى بهلگىـلهش 
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ـــنىن  ـــۇپ، لې ـــان بول ـــدىغانلىقىنى جاكارلىغ ـــك قىلى ـــا كاپالهتلى ھوقۇقىغ

ــر يولىنىــڭ  ــردىن بى ــنىڭ بى ــىلىنى ھهل قىلىش ــي مهس ــىيىدىكى مىللى رۇس

ېتىـراپ ئىكهنلىكىنى ئ» مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى ھهل قىلىش«

فېدېراتسـىيىلىك تۈزۈمنىـڭ  مهزكـۇر مهسـىلىنى ھهل قىلىشـتا قىلغان ھهمده

ــهتكهن ــلىكىنى كۆرس ــرهك ئهمهس ــپ،  .كې ــبه قىلى ــى غهلى ــۆكتهبىر ئىنقىالب ئ

كوممۇنىســــتالر ھــــاكىمىيهتنى ئىگىلىــــگهن دهســــلهپكى ۋاقىتتــــا لېــــنىن 

ــراپ  ــۇقىنى ئېتى ــلهش ھوق ــۆزلىرى بهلگى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ مىللهتلهرنى

يىلـى نويـابىردا ئـېالن -1917يهنه تهكىتلىـدى شـۇنىڭدهك  ىدىغانلىقىنىقىل

ــــىدا ــــىي خىتابنامىس ــــېۋىكالرنىڭ سىياس ــــان بولش ــــىيىدىكى  قىلىنغ رۇس

خهلقلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى بهلگىلهش ھوقۇقى، ھهتتا بـۇ خهلقـلهر خالىسـا 

رۇسىيىدىن ئايرىلىش ۋه ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىل دۆلىتىنى قۇرۇش ھوقۇقىغـا 

 ھاكىمىيىتىنىڭ دهسـلهپكى ۋاقىـتالردا سوۋېت .ئىكهنلىكى جاكارالندى ئىگه

چار رۇسىيه ھۆكۈمرانلىقىدا ياشىغان رۇس ئهمهس خهلقلهرنى  ئۇزۇن مهزگىل

ئۆز يېنىغا تارتىپ، ئۆزىنىـڭ كـۈچىنى ئۇلغـايتىش ۋه شـۇ ئـارقىلىق ئىچكـى 

ملهش ئۇرۇشنىڭ غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇسـتهھكه

ئـۇرال ۋه -مهقسىتىده ئوتتۇرىغا قويغان بۇ تهشهببۇسلىرى كاۋكازىيه، ئىدىل

چـار رۇسـىيه  مهركىزىي ئاسىيادىكى خهلقـلهرگه زور ئىلھـام بولغـان بولـۇپ،

ئىمپېرىيىســـى ۋهيـــران بولغـــان ھهمـــده رۇســـالرنىڭ سىياســـىي قاتلىمىـــدا 

ــدېولوگىيىلىك ــۈ ئى ــدىالنغان ت ــۈچهيگهن پۇرســهتتىن پاي ــۈش ك ركىي بۆلۈن

ـــتهقىل  ـــپ، مۇس ـــىيىدىن ئايرىلى ـــالىيلىرى رۇس ـــار زىي ـــڭ ئىلغ خهلقلهرنى

ئــۇرال، مهركىزىــي -بــۇ ۋاقىتتــا ئىــدىل .ھــاكىمىيهت قــۇرۇش يولىغــا ماڭــدى

ئاسىيادىكى تـۈركىي زىيالىيلىرىنىـڭ ئاساسـلىق غايىسـى بىـرلىككه كهلـگهن 

 مۇسۇلمان تۈركىي جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشتىن ئىبارهت بولۇپ، بۇ خىل خاھىش

ــاكى  ــۇن ۋه ي ــالىيالردا بولس ــۇپ زىي ــدىيىگه مهنس ــتىك ئى ــى كوممۇنىس مهيل

  .ئۇالرنىڭ ھهممىسىده ئورتاق ئىدى بولسۇن تۈركچىلىك ئىدىيىسىگه تهۋه

ئاغدۇرۇلغانــدىن كېــيىن، چــار  پادىشــاھ فېۋرالــدا چــار يىلــى،-1917
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ئۇنىــڭ  ئهمهلــدىن قېلىــپ، تۈركىســتان ئۆلكىلىــك ھۆكــۈمىتى پادىشــاھنىڭ

ــا ۋ ــدى ۋه ئىشــچىالر ئۇيۇشمىســى ئورنىغ ــۈمهت تهســىس قىلىن ــق ھۆك اقىتلى

مهزكــۇر ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمهتنى پۈتــۈنلهي رۇســالرنى ئــۆز ئىچىــگه  .قۇرۇلــدى

 ئالغان ياۋروپـا مىللهتلىـرى ئىگىلىـگهن بولـۇپ، تۈركىسـتان مۇسـۇلمانلىرى

ــدى ــورۇن ئالمى ــدىن ئ ــڭ تهركىبى ــنىن -1917. بۇنى ــۆكتهبىرده لې ــى، ئ يىل

ـــدىكى ـــيىن، رهھبهرلىكى ـــدىن كې ـــبه قىلغان ـــى غهلى ـــېۋىكالر ئىنقىالب   بولش

ــۈرۈپ، ســوۋېت ھــاكىمىيىتى  تاشــكهنتتىكى ــوزغىالڭ كۆت كوممۇنىســتالرمۇ ق

-بـۇ ۋاقىتتـا تۈركىسـتاندا يهرلىـك خهلقلهرنىـڭ تۈرلـۈك ئىجتىمـاىي .قۇردى

 تۈركىسـتاندا سىياسىي تهشكىالتلىرى بارلىققـا كېلىشـكه باشـلىغان بولـۇپ،

 تهشـكىالتى قۇرۇلـدى، »ئىسـالمىيه شـوراىي«جهدىـدلهرنىڭ   ئالدى بىلهن

ئهمگهكچىلىـرى  مۇسـۇلمان«ئايـدا تاشـكهنتته -3 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتـا

ئارقىـــدىنال رۇس . دهپ ئاتالغـــان بىـــر تهشـــكىالت قۇرۇلـــدى »ئىتتىپـــاقى

تۈركىستان كوممىسسارلىرى كېڭىشـى قۇرۇلغـان بولـۇپ،  كوممۇنىستلىرىنىڭ

رۇس كوممۇنىسـتلىرىنىڭ  ىدىيىسى بىـلهن قورالالنغـانرۇس شوۋىنىستىك ئ

ئـۆكتهبىر . مهزكۇر كېڭىشىگه يهرلىك خهلقتىن بىرمۇ ئهزا قوبـۇل قىلىنمىـدى

ئىنقىالبــى غهلىــبه قىلىــپ، ئــانچه ئــۇزۇن ئــۆتمهي، تاشــكهنتته تۈركىســتان 

قېتىملىق قۇرۇلتىيى چاقىرىلىـپ، تۈركىسـتانغا -3ئۆلكىلىك مۇسۇلمانالرنىڭ 

ت تهلهپ قىلىش پىكىرلىرى مهيدانغا چۈشـكهن بولسـىمۇ، بىـراق، مۇختارىيه

خهلــق كوممىسســارالر . كهلــدى كوممۇنىســتالرنىڭ قــاتتىق قارشــىلىقىغا دۇچ

 كېڭىشى تۈركىستاننىڭ رۇسىيىدىن ئايرىلىشىغا ۋه ياكى تولـۇق ئـاپتونومىيه

ئېلىشىغا ئهشهددىي قارشى چىققان بولۇپ، بۇ ئهمهلىيهتته يهرلىـك تـۈركىي 

چار رۇسىيه دهۋرىدىن ئېتىبـارهن بـۇ يهرگه كۆچـۈپ كېلىـپ  هلقلهر بىلهنخ

 .ماكانالشـــقان رۇســـالرنىڭ ئارىســـىدىكى ئىختىالپنـــى ئهكـــس ئهتتـــۈرهتتى

ــىدىكى  ــتلىرى ئارىس ــلهن رۇس كوممۇنىس ــرى بى ــتان مىللهتپهرۋهرلى تۈركىس

تۈركىستاننىڭ تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك كۈرهش ئاخىرىـدا مۇسـتاپا چوقـاي 

قوقـاننى بـازا قىلىـپ، تۈركىسـتان  ىق تۈركىستان مىللهتپهرۋهرلىرىنىڭباشل

  .ئېلىپ كهلدى مۇختارىيىتىنى جاكارلىشىغا
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ئايدا تاشكهنتنى مهركهز قىلغان كوممۇنىستالر -3يىلى، -1918بىراق، 

ھۆكــۈمىتى موســكۋانىڭ يــاردىمى بىــلهن تۈركىســتان ئــاپتونوم ھۆكــۈمىتىنى 

ــيىن، ــدىن كې ــانلىقىنىتۈركىســتا يوقاتقان ــۇرىيىتى قۇرۇلغ ــاپتونوم جۇمھ  ن ئ

ســـابىق چـــار رۇســـىيىنىڭ تۈركىســـتان ئۆلكىســـىنىڭ بـــارلىق  جاكـــارالپ،

 .زېمىنلىرىغا ئىگىدارچىلىق قىلدى

ئوتتــۇرا ئاســىيادا بۇخــارا ئهمىرلىكــى ئاغــدۇرۇلۇپ،  بــۇ ۋاقىتتــا، يهنه

ئۇنىــڭ ئورنىغــا بۇخــارا خهلــق جۇمھــۇرىيىتى، خىــۋه خــانلىقىنى ئهمهلــدىن 

ــىيا قا ــي ئاس ــۇپ، مهركىزى ــۇرىيىتى قۇرۇل ــق جۇمھ ــارهزم خهل ــدۇرۇلۇپ، خ ل

مهزكـۇر ئـۈچ جۇمھۇرىيهتنىـڭ  .رايونىدا ئۈچ ئـايرىم دۆلهت مهيـدانغا كهلـدى

ــــده ــــۇق كوممۇنىســــتالر  ئىچى ــــۇرىيىتى تول ــــاپتونوم جۇمھ تۈركىســــتان ئ

بولـۇپ، ئـۇ ئـۆزىنى موسـكۋادىكى سـوۋېت  ھۆكۈمرانلىقىدىكى جۇمھـۇرىيهت

تهركىبىــي قىســمى ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغــان بولســىمۇ،  رۇسىيىســىنىڭ

ــاكى  ــۇرىيهتلىرى ت ــق جۇمھ ــارهزم خهل ــارا ۋه خ ــراق بۇخ ــچه-1924بى  يىلىغى

 .مۇستهقىل ھاكىمىيهت سۈپىتىده مهۋجۇت بولۇپ تۇردى

قىســىم جۇمھــۇرىيهتلهرنى بىرلهشــتۈرۈپ  ېــنىن بىــرليىلــى، -1922

مهركىزىي ئاسـىيا رايـونىنى تولـۇق ئارقىدىن ئۇ . سوۋېت ئىتتىپاقىنى قۇردى

ئىــــداره ئاســــتىغا كىرگــــۈزۈش ئۈچــــۈن، مهركىزىــــي ئاســــىيادا مىللىــــي 

جۇمھۇرىيهتلهرنى بهرپا قىلىـش ۋه مىللىـي چېگرىالرنـى ئـايرىش سىياسـىتى 

يىلىغــا كهلگهنــده مهركىزىــي ئاســىيا رايونىــدا ئۆزبېــك، -1924يۈرگــۈزۈپ، 

ىك ۋه ئۇيغـۇر قاتـارلىق ئېتنىـك تاج تۈركمهن، قارا قالپاق، قازاق، قىرغىز،

تهركىبلهرنى ئايرىپ چىققاندىن كېـيىن ئالـدى بىـلهن تۈركىسـتان ئـاپتونوم 

ــارهزم ــۇرىيىتى ۋه خ ــق جۇمھ ــارا خهل ــدىن بۇخ ــۇرىيىتى، ئارقى ــق  جۇمھ خهل

تۇپراقلىرىـدا ئۆزبېكىسـتان  جۇمھۇرىيهتلىرىنى ئهمهلدىن قالـدۇرۇپ، ئۇنىـڭ

يىتى، تۈركمهنىستان سوتسىيالىستىك سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرى

ئىتتىپاقــداش جۇمھــۇرىيىتى ۋه ئۆزبېكىســتان ئىتتىپاقــداش جۇمھــۇرىيىتى 

  .تهركىبىده تاجىكىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنى قۇردى
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يىلى، قىرغىزالر ئۈچۈن قارا قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى قۇرۇپ، -1925

ــتىك ــىيه سوتسىيالىس ــۇنى رۇس ــدېراتىپ جۇمھۇرىي ئ ــبىگه فې ــڭ تهركى ىتىنى

يىلى، قارا قىرغىز ئاپتونوم ئوبالسـتىنىڭ دهرىجىسـى -1926بىراق،  .قوشتى

ئهسـلىده قوقـان  قىرغىز ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىگه كۆتۈرۈلـۈپ، ئۆستۈرۈلۈپ،

-خانلىقىنىڭ بىر پارچىسى ھېسابالنغان پهرغانه ۋادىسىدىكى ئوش ۋه جاالل

 .ۇرىيىتىگه قوشۇپ بېرىلدىقىرغىز ئاپتونوم جۇمھ وبالستلىرىئ ئاباد

جايالر قازاقىسـتان  ئۆزبېكىستان پايتهختى تاشكهنت شهھىرىگه يېقىن

يىلىغـــا -1929ئهممـــا،  .ئـــاپتونوم جۇمھـــۇرىيىتىگه تهۋه قىلىـــپ بېرىلـــدى

پۈتۈن تۈركىستاننى يهنه بىر قهدهم پارچىالش ۋه ئۆزىنىڭ  كهلگهنده موسكۋا

ــــۇبى ــــان جهن ــــگه ئالغ ــــۆز ئىچى ــــتاننى ئ ــــىي ئافغانىس ــــىيا سىياس ي ئاس

ئىستراتېگىيىســــىنىڭ ئېھتىيــــاجى نهتىجىســــىده تاجىكىســــتان ئــــاپتونوم 

جۇمھۇرىيىتىنى ئۆزبېكىسـتاننىڭ كونتروللـۇقى ئاسـتىدىن ئايرىـپ چىقىـپ، 

ئۇنى ئۆز ئالدىغا تاجىكىسـتان سوتسىيالىسـتىك ئىتتىپاقـداش جۇمھـۇرىيىتى 

 .قىلىپ قۇرۇپ چىقتى

ــل ــاھىرلىق بى ــكۋا يهنه م ــراق، موس ــاپ، بى ــۇنى ئوين ــته ئوي هن خهرى

تــاجىكالر مــۇتلهق كــۆپ ســانلىقنى ئىگىلىــگهن ســهمهرقهند بىــلهن بۇخــارا 

شهھهرلىرى ۋه ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى زېمىنالرنـى ئۆزبېكىسـتانغا، ئـۆزبېكلهر 

سانلىقنى ئىگىلىگهن خوجهنت قاتارلىق جايالرنى تاجىكىستانغا ئايرىپ  كۆپ

 .بهردى

رلىرى ۋه ئۇنىــڭ ئهتراپىــدىكى ئابــاد شــهھه -ئــوش بىــلهن جــاالل

خهلقـلهر،  ھايـاتتىكى تـۈركىي ئولتـۇراق ئهزهلـدىن دېھقانچىلىق رايونلىرىدا

ــدى ــگهن ئى ــانلىقنى ئىگىلى ــۇرالر زور س ــۆزبېكلهر ۋه ئۇيغ ــى ئ ــز . يهن قىرغى

قهبىلىلىرى بولسا، ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى تـاغلىق، چـارۋىچىلىق رايونلىرىـدا 

 .ياشايتتى
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  پارچىالشتىن روھى پارچىالشقازېمىننى .2

ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ھهر  سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ مانا شۇنداق پـارچىالپ،

خىل ئايرىم تۈركىي خهلقلهر ۋه تۈركىي مىللىي جۇمھـۇرىيهتلهر سىياسـىتىنى 

ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئارقىلىق مهزكۇر رايوندا ئهزهلدىن ھۆكۈم سۈرۈپ كهلگهن 

ـــاق  ـــۈرك«ئورت ـــۇلمان «،  »ت ـــيمى »مۇس ـــى ھهم ۋه للى ـــي كىملىك  دىنى

نهتىجىـده يىلالرنىـڭ . تۇيغۇسىنى ئاجىزالتتى زېمىن كىملىك »تۈركىستان«

ئۆتۈشى بىلهن بۇ زېمىندا ئايرىم مىللهتچىلىك خاھىشلىرى بـاش كۆتـۈرۈپ، 

ــان -20 ــدانغا چىقق ــاق «ۋه  »تۈركچىلىــك«ئهســىرنىڭ باشــلىرىدا مهي ئورت

 سـوۋېت .ئورنىنى ئىگىلىـدى ڭقۇرۇش خاھىشلىرىنى »تۈركىي جۇمھۇرىيىتى

رۇسىيىسى ئارقىدىنال تۈركىستان كهلىمىسىنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ، ئۇنىـڭ 

دېــگهن جۇغراپىيىـۋى ئاتــالغۇنى  »ئوتتـۇرا ئاســىيا ۋه قازاقىسـتان«ئورنىغـا 

پانتۈركىزمغا قارشى كۈرهشنى قىلىشنى كۈچهيتسـه،  بىر تهرهپتىن. تىكلىدى

تچىلىك ئىدىيىلىرىگه قارشى تۇرۇپ، ئورتاق يهنه بىر تهرهپتىن ئايرىم مىلله

مهركىزىـي   رۇس شـوۋىنىزىمىنىڭ. ئىدىيىسىنى تىكلىدى »سوۋېت خهلقى«

ئاسىيا خهلقلىرى ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىشى كاپالهتكه ئىـگه قىلىنىـپ، 

ــدى ــا رۇسالشــتۇرۇش ئىستراتېگىيىســى يۈرگۈزۈل ــلهرگه قارىت . يهرلىــك خهلق

ــۇرا  ــده، ئوتت ــك ۋه نهتىجى ــارا ئېتنى ــارىخى ،ئۆزئ ــۆز ت ــرى ئ ــىيا خهلقلى ئاس

ھالغا كېلىـپ  بىلمهيدىغان مهدهنىيهت باغلىنىشلىرىنى چۈشهنمهيدىغان ھهم

 .قالدى

بىراق، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېـيىن بولسـا، ھهر قايسـى 

مىللىي جۇمھۇرىيهتلهر مۇسـتهقىل بولـۇپ، ئـۆز ئالـدىغا مىللىـي كىملىـك ۋه 

مىللهتچىلىــك  ملىــك تىكلهشــكه ئهھمىــيهت بېــرىش جهريانىــداسىياســىي كى

ــــدى ــــول قوي ــــىگه ي ــــلىرىنىڭ كۈچىيىش ــــۇرا  .خاھىش ــــى ۋه ئوتت قهدىمك

ــــيهت  ــــان مهدهنى ــــاق بولغ ــــلهرگه ئورت ــــۈركىي خهلق ــــىرلهردىكى ت ئهس

نامايهندىلىرى، سىياسىي ئهربابالرنى ئۆز ئالدىغا قىلىپ بېكىتىـپ، ئـۇالرنى 
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ــدۇ ــىمۋولالرغا ئايالن ــي س ــىمىللى ــلىرى ئهۋج ــدى رۇش خاھىش ــپ . ئال مائارى

ساھهسىده بولسا، بۇرۇنقى سوۋېت ئىدېولوگىيىسى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلۇپ، 

ــا ــۆزلىرىگه خــاس بولغــان  ئۇنىــڭ ئورنىغ ھهر قايســى جۇمھۇرىيهتلهرنىــڭ ئ

ــــــى  ــــــۇنىڭدهك ھهر قايس ــــــدى ش ــــــرى تۈزۈل ــــــۇش پروگراممىلى ئوقۇت

ـــڭ ـــاىي جۇمھۇرىيهتلهرنى ـــادى-سىياســـىي، ئىجتىم ـــيهت ئىقتىس ي ۋه مهدهنى

يىللىـــق  20. تـــارىخلىرى ئـــايرىم تۈزۈلـــۈپ، مهكـــتهپلهرده ئوقۇتۇلـــدى

مىللهتچىلىـك  مۇستهقىللىق جهريانىدا يولغا قويۇلغـان بـۇ بىـر قاتـار ئـايرىم

ــــىدىكى پهرق ھهم  ــــلهر ئارىس ــــۈركىي خهلق ــــى ت ــــرى ھهر قايس تهربىيىلى

 .ئايرىمىچىلىق چۈشهنچىلىرىنى ئاشۇرۇشتا رول ئوينىدى

ىيىـــۋى سىياســـهت جهھهتـــته، ھهر قايســـى ئوتتـــۇرا ئاســـىيا جۇغراپ

ئۆزئارا چېگرالىرىنى  بىرىدىن يىراقلىشىپ،-جۇمھۇرىيهتلىرى بارغانسېرى بىر

 تاقاشــنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇپ، تــارىختىن ئېـنىقالش ھهمــده بېكىــتىش ھهتتــا

بۇيــان چېگــرا ئۇقــۇمى بولمىغــان بــۇ خهلقــلهر ئارىســىدا بۆلۈنــۈش ھهم 

 .ا ئاشۇردىئايرىلىشنى ئىشق

ئاباد ئوباستلىرىنىڭ -مىسالغا ئالساق، قىرغىزىستاننىڭ ئوش ۋه جاالل

ئۆزبېكىسـتان بىـلهن تۇتىشـىپ كهتـكهن  ئېرىقلىرى-تۇپراقلىرى ھهتتا ئېتىز

بۇ ئىككى جۇمھۇرىيهت ئارىسىنىڭ بهزى جـايلىرىنى پهقهت كىچىـك  بولۇپ،

ر مهھهلـله يـاكى بىـر ئهسلىدىن بىر بولغان بىـ. بىر ئېرىقالر ئايرىپ تۇراتتى

ئىككــى جۇمھــۇرىيهتكه ئــايرىلىش ئهھــۋاللىرى مهۋجــۇت بولــۇپ، تــاكى  يېـزا

 سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ مۇستهقىل جۇمھـۇرىيهتلهر شـهكىللهنگه قهدهر

بېرىـپ  ئۆزئارا ئۆتۈپ كېـتىش، ئۆزئـارا ئهركىـن كالىلىرى-بىرىنىڭ قوي-بىر

چېگرىنىـڭ  ىلىلهرئىگهن ئائېلىش ھېچقاچان چهكلىمىگه ئۇچرىمىغان، كۆپل

 .ئىككى تهرىپىگه ئايرىلىپ ياشىغان

بـۇ دۆلهتـلهر  مۇستهقىللىق ئىـدىيىلىرىنىڭ كۈچىيىشـىگه ئهگىشـىپ،

ئۆزئـارا چېگـرا تۇيغۇسـى  ئارىسىدىكى چېگرا ئۇقۇمىمۇ كۈچهيدى، ئهزهلدىن

ـــا -بولمىغـــان خهلقـــلهر ئارىســـىدىكى بـــاردى ـــدىلهر قىســـقىرىش ھهتت كهل
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ــد ــلهن تاجىكىســتان، ئۆزبېكىســتان  .ىكېسىلىشــكه يۈزلهن ئۆزبېكىســتان بى

ـــىدىكى  ـــتان ئارىس ـــلهن قازاقىس ـــتان بى ـــتان، ئۆزبېكىس ـــلهن قىرغىزىس بى

چېگرىالردا دائىم كىچىك كۆلهملىك توقۇنۇشالر، مىنا كۆمۈپ قويۇش بىـلهن 

مـالالر پـارتالپ -تهۋهلىكىگه ئـۆتكهن ئـادهملهر ۋه چـارۋا بىرىنىڭ چېگرا-بىر

چېگـرىالر  ھهتتا، بۇ دۆلهتلهر ئارىسىدا .هر كېلىپ چىقتىئۆلۈشتهك قىسمهتل

تــاقىلىش ۋه يــاكى قــاتتىق چهكلىــمه قويــۇش ئهھــۋاللىرى نهتىجىســىده 

سېتىق قىلىش ۋه بېرىپ كېلىشـلىرى چهكلىمىـگه -كىشىلهرنىڭ ئۆزئارا سودا

  .ئۇچرىدى

-ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مهزكۇر ئىقتىسـادىي، مهدهنىـيهت جهھهتـته بىـر

ــله ــربىــرى بى ــدىن بى ــلهر ئهزهل بىرىنىــڭ -ن زىــچ باغلىنىــپ ياشــىغان خهلق

ھهل قىلىـپ كهلـگهن بولـۇپ، دېھقـانچىلىق قىلىـدىغان  ئېھتىياجىنى ئۆزئارا

 تـات ۋه ئاشـلىق قاتـارلىق-چېـۋه، كـۆك-ئولتۇراق ھايـاتتىكى خهلقـلهر مېـۋه

هت مهھســۇالتلىرىنى قوشــنا كــۆچمهن ئســانا-قــول  ئىچــمهك ھهمــده-يــېمهك

 چارۋىچى خهلقـلهر گـۆش، يـۇڭ قاتـارلىق ،خهلقلهرگه يهتكۈزسهھاياتتىكى 

ــۇراق ــل مهھســۇالتلىرىنى ئولت ــۈزهتتى ھهر خى ــلهرگه يهتك ــاتتىكى خهلق . ھاي

لېنىن ۋه ستالىن سۈنئىي تۈرده پهيدا قىلغـان  بىراق، مهركىزىي ئاسىيادىكى

بـۇ زېمىنىـدىكى خهلقلهرنىـڭ بـۇ خىـل  مهزكۇر زېمىن ۋه ئېتنىك پاسىللىرى

بــۇزۇپ تاشلىنىشــىغا  قهدهم-باغلىنىشــلىق مۇناســىۋهتلىرىنىڭ قهدهم ارائۆزئــ

  .ئاساس ياراتتى

قىرغىزىسـتاننىڭ ئـوش  تولۇق پاكىتالر ئاساسىدا ئېيتىشقا بولىدۇكى،

 70ئىيۇنـدىكى ئېتنىــك توقۇنـۇش ئهنه شــۇ -14-11يــۈزبهرگهن  شـهھىرىده

ياســىتى ۋه يىللىــق ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مىللىــي ئــايرىمىچىلىق سى

ــى  ــده 20كېيىنك ــتهقىللىق دهۋرى ــق مۇس ــايرىم  يىللى ــدۇرۇلغان ئ ــات ياي قان

 .مىللهتچىلىك ئىدىيىسىنىڭ نهتىجىسى خاالس

ئهســـىرنىڭ باشـــلىرىدا تۈركىســـتاندىكى ھهر قايســـى -20ئهگهرده، 

يهرلىـك خهلـق زىيـالىيلىرى ئارىسـىدا مهۋجـۇت بولغـان ئورتـاق تۈركىسـتان 
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اشقان بولسا، بۈگۈنكى بۇ خىل ئـايرىمىچىلىقالر قۇرۇش ئىدىيىسى ئهمهلگه ئ

ھېچ بولمىغاندا، سوۋېت ئىتتىپـاقى يىمىرىلىـپ، ھهر  .بوالر ئىدى بولمىغان

قايســى ئىتتىپاقــداش جۇمھــۇرىيهتلهر مۇســتهقىللىققه ئېرىشــكهن دهســلهپكى 

يىلالردا باش كۆتـۈرگهن ئورتـاق تۈركچىلىـك پىكىرلىرىنـى ئاسـاس قىلغـان 

تلهر فېدېراتسىيىسى قۇرۇش پىكىرلىـرى ئهمهلـگه ئاشـقان تۈركىي جۇمھۇرىيه

ــۇلتان  ــدېنتى نۇرس ــتان پرېزى ــالردا قازاقىس ــى يىل ــاكى كېيىنك ــا، ۋه ي بولس

ــاقىنى  ــرى ئىتتىپ ــىيا دۆلهتلى ــي ئاس ــان مهركىزى ــا قويغ ــايېف ئوتتۇرىغ نازارب

ــىي ــاش سىياس ــا ئوخش ــا ئىتتىپاقىغ ــۇددى ياۋروپ ــۇرۇپ، خ ــادىي -ق ئىقتىس

ھهر قايسـى جۇمھۇرىيهتلهرنىـڭ قوللىشـىغا  تهشهببۇسـىگهۋدىگه ئايلىنىش 

 .بولسا، بهلكى ئوش تراگېدىيىسى مهيدانغا چىقمىغان بوالر ئىدى ئېرىشكهن

 

  نى سېغىنىش »ئاكىالر«كونا .3

ۋه رايـون  بۈگۈنكى كۈندىكى مهركىزىي ئاسىيا كوپ خىل خهلقئارالىق

ــى  ــكىالتالرنىڭ رامكىس ــاق ھهم تهش ــك ئىتتىپ ــۇپ، خاراكتېرلى ــتىدا بول ئاس

ــــتان ــــتان ۋه تاجىكىس ــــتان، قازاقىس ــــتان، ئۆزبېكىس ــــده  قىرغىزىس ھهم

ــۆزىگه خــاس بولغــان تاشــقى سىياســهت  ــۇرىيهتلىرى ئ تۈركمهنىســتان جۇمھ

 .يۈرگۈزمهكته

 ســـېنتهبىر ۋهقهســـىدىن كېـــيىن، ئافغانىســـتاننى بـــازا قىلغـــان–11

اندىن كېـيىن، تالىبانالر ۋه خهلقئارا تېررورچىلىققا قارشـى ئـۇرۇش باشـالنغ

. ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ ئوتتـۇرا ئاسـىيا سىياسـىتى مهيـدانغا كهلـدى

. قۇرغان ئىـدى چۈنكى، ئامېرىكا قىرغىزىستان ۋه ئۆزبېكىستاندا ھهربىي بازا

ــاتنى  ــك تهرهققىي ــدا دېموكراتى ــۇ رايون ــا يهنه ب ــر ۋاقىتت ــلهن بى شــۇنىڭ بى

ــۈزۈمگه ــاتورلۇق ت ــۈرۈپ، دىكت ــرى س ــاتىمه  ئىلگى ــرىشخ ــۇ  بې پىكىرلىرىم

رايوننىڭ ئىقتىسادىي جهھهتته چېكىنىشى ۋه ئۇنىڭ ئىقتىسـادىي . كۈچهيدى

مهركىزىـي ئاسـىيا  تهرهققىـي قىلىۋاتقـان خىتـاي بىـلهن قوشـنا بولۇشـى تېز

 .دۆلهتلىرىنى ئىقتىسادىي جهھهتته خىتاي بىلهن مهلۇم دهرىجىده باغلىدى
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ــڭ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــيىن،  س ــىدىن كې ــىيادا يىمىرىلىش ــۇرا ئاس ئوتت

مۇستهقىل تۈركىي جۇمھۇرىيهتلهرنىـڭ مهيـدانغا كېلىشـىدىن ئىلھـام ئالغـان 

ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق ۋه كىشىلىك ھوقۇق پاالىيهتلىرىنىـڭ كۈچىيىـپ 

ئۇيغۇرالر بىر قهدهر زىچ جايالشـقان ھهمـده بـۇ  كېتىشى نهتىجىسىده خىتاي

ئاسىيا دۆلهتلىـرى بىـلهن سىياسـىي الىيهتلهر روناق تاپقان قوشنا ئوتتۇرا ئپا

شۇنىڭ بىلهن خىتاي ئالدى  .ھهمكارلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا مهجبۇر بولدى

بىلهن رۇسىيه بىلهن ھهمكـارلىق ئورنىتىـپ، چېگـرا ئىختىالپلىرىغـا خـاتىمه 

. شــاڭخهي ھهمكــارلىق تهشــكىالتىنى بهرپــا قىلــدى بېــرىش شــوارى ئاســتىدا

ــان  ــتهقىل بولغ ــېكىنگهرچه مۇس ــىمۇ، ل ــۇزۇن  بولس ــىيىنىڭ ئ ــال رۇس يهنى

مهزگىللىـــك تهســـىرى داىرىســـىدىن چىقىـــپ كېـــتهلمىگهن ھهمـــده تېخـــى 

بهلگىلهشـكه قـادىر بواللمىغـان  ئۆزلىرىنىڭ مۇسـتهقىل تاشـقى سىياسـىتىنى

ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھـۇرىيهتلىرى تهبىئىـي ھالـدا رۇسـىيىنىڭ باشـالمچىلىقىدا 

 .قاتناشتى شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىغا

بــۇ دهل چــېچهن ئۇرۇشــى پــارتالپ، رۇســىيىنىڭ مىللىــي رايونلىرىــدا 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه رۇسـىيه بىـلهن ، ئىگىلىك ھوقۇق خاھىشلىرى كـۈچهيگهن

چېگرا مهسىلىسىنى ھهل قىلىش كۈن تهرتىپكه كهلـگهن  خىتاي ئارىسىدىكى

اسـىيا ئوتتـۇرا ئ .پهيت بولغاچقا رۇسىيه خىتاينىڭ قوللىشىغا موھتـاج ئىـدى

بولغان چېگـرا مهسـىلىلىرىنى ھهل قىلىـپ،  خىتاي بىلهن جۇمھۇرىيهتلىرىمۇ

ـــى ـــقا ئىنتىلهتت ـــى مۇقىمالشتۇرۇش ـــڭ تهۋهلىكلىرىن ـــڭ  .ئۆزلىرىنى خىتاينى

 ئېھتىيــاجى بولســا، قوشــنا ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئهۋجــى ئالغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ

ڭ ئالـدىن ئـۆز مۇقىملىقىغـا تهسـىر يهتكۈزۈشـىنى ھهرىكهتلىرىنىڭ سىياسىي

ۋه زۆرۈرىـيهتلهر  مانا مۇشـۇنداق تۈرلـۈك ئېھتىيـاج .ئېلىشتىن ئىبارهت ئىدى

 .مهركىزىي ئاسىيادا شاڭخهي گۇرۇھىنى ئهمهلگه ئاشۇردى

خىتـاي  يىلالرنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، مهركىزىي ئاسـىيا دۆلهتلىـرى

ا ئـۇالر ئارىسـىد. ئىقتىسادىي ئـاالقىلهرنى كـۈچهيتتى-بىلهن ئايرىم سىياسىي

تهبىئىي گاز نېفىتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئېنېرگىيه كېلىشىملىرى تۈزۈلـدى ۋه 
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  .ھهم تهبىئىي گاز تۇرۇبىلىرى ياتۇقۇزۇلۇپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى نېفىت

ۋه ياۋروپا ئىتتىپـاقى  مهركىزىي ئاسىيا دۆلهتلىرى بىر ياقتىن ئامېرىكا

ــ ــقا كىرىش ــىۋهتلىرىنى قويۇقالشتۇرۇش ــان مۇناس ــلهن بولغ ــۇ، . تىبى بولۇپم

 رۇســىيه ئامېرىكىنىــڭ مهركىزىــي ئاســىيا رايونىــدا مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــى

ئامېرىكىنىـڭ  بىلهن خىتايغا ياقمىغان بولـۇپ، موسـكۋا بىـلهن بېيجىڭنىـڭ

ــىر دا ــاق ئتهس ــدانى ئورت ــتىكى مهي ــى تۇرۇش ــىگه قارش ــىنىڭ كېڭىيىش ىرىس

كۈچلـۈك  نىـڭبـۇ جايـدا خىتاي يهنه ئـۆز نۆۋىتىـده بولسىمۇ، لېكىن رۇسىيه

خىتاينىڭ مهركىزىي ئاسىيا ئېنېرگىيىسىنى  .ئورۇننى ئىگىلىشىنى خالىمايتتى

يېقىنقـى  رۇسىيه ئۈچۈن خىـرىس بولـۇپ، ئۆز ئالدىغا ئىگىلهشكه ئىنتىلىشى

ـــىيه ـــان رۇس ـــدىن بۇي ـــتلۇقىنى   بهش يىل ـــلهر ھهمدوس ـــتهقىل دۆلهت مۇس

ئاسـىيا -ياۋرو تهشكىالتى ۋه كوللېكتىپ بىخهتهرلىك كېلىشىمى كۈچهيتىش،

تاموژنا ئىتتىپاقىنى تهسىس قىلىش يوللىرى بىلهن مهركىزىي ئاسىيادىكى بۇ 

 .دۆلهتلهرنــى قايتىــدىن ئــۆز تهســىر كــۈچ داىرىســى ئىچىــگه ئېلىــپ كىــردى

رۇسىيه كېـرهك بولغانـدا، شـاڭخهي گـۇرۇھى ئـارقىلىق، كېـرهك بولغانـدا، 

ون خاراكتېرلىـك ئۆزى بـاش بولغـان، ئهممـا خىتـاي كىـرمىگهن مهزكـۇر رايـ

 .تهشكىالتالر ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا ۋهزىيىتىنى مونوپول قىلىپ كهلدى

ــل  ــۇ يى ــدا-7ب ــۆزگىرىش  ئاپرېل ــىي ئ ــۈز بهرگهن سىياس ــكهكته ي بىش

ئالـدى بىـلهن رۇسـىيىنىڭ  مهيدانغا چىققان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت نهتىجىسىده

بىــلهن موســكۋا ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمهت ئالــدى  قوللىشــىغا ئېرىشــكهن بولــۇپ،

ئىنسـانپهرۋهرلىك  رۇسىيه ھۆكـۈمىتى قىرغىزىسـتاننى. بىلهن ئاالقه ئورناتتى

  .بىلدۈردى ياردىمى بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىنى

مىليـون دولـالر  30مىليون دولالر ياردهم ۋه  20 قىرغىزىستانغا رۇسىيه

 بىــراق، بــاش مىنىســتىر پــۇتىن. قهرز بېرىــپ تۇرىــدىغانلىقىنى جاكارلىغــان

قىرغىزىستاندا بولۇۋاتقان ئىشالر ئۇالرنىڭ ئىچكى ئىشـلىرى، ئىجتىمـائىي ۋه 

ــق شــارا ــر ئىقتىســادىي قىيىنچىلى ــاردهم ئئېغى ىتىدا ئۇالرنىــڭ رۇســىيىدىن ي

  .سورىغانلىقىنى تهكىتلىگهن
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ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمهت ھــاكىمىيهتنى قولغــا ئالغــان بىرىنچــى كۈنىــدىن 

ىنىـڭ بىرىنچـى ھهمكـارلىق نىشـانى ئېتىبارهن ئىزچىل تـۈرده رۇسـىيىنى ئۆز

ســــۈپىتىده بېكىــــتكهن بولــــۇپ، ۋاقىتلىــــق ھۆكــــۈمهت رهھبهرلىرىنىــــڭ 

چۈشىنىشىچه، ئهگهرده رۇسىيه بۇ ھۆكۈمهتنى ئېتىراپ قىلغانـدىال ئۇالرنىـڭ 

 .ئورنى قانۇنالشقان بولىدۇ ھهمده باشقا دۆلهتلهرمۇ ئېتىراپ قىلىدۇ

كا ھۆكۈمىتىمۇ قىرغىزىستانغا مۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، ئارقىدىن ئامېرى

ئاپرېـل كـۈنى –14 .يـاردىمى بېرىـدىغانلىقىنى بىلـدۈردى ئىنسـانپهرۋهرلىك

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرىنىڭ جهنۇبىي ۋه مهركىزىي ئاسىيا ئىشـلىرى 

بويىچه ياردهمچىسـى روبېـرت بلېيـك بىشـكهككه يېتىـپ كېلىـپ، ۋاقىتلىـق 

ئۇنىـڭ ئالدىـدا  .يېۋا بىـلهن سۆزلهشـكهنھۆكۈمهتنىڭ رهھبىرى روزا ئوتۇنبا

بولسا، ئامېرىكىنىڭ قىرغىزىستانغا ئىنسانپهرۋهرلىك ياردىمى بېرىدىغانلىقى 

ــدۈرۈلگهن ئىــدى ــۇم بىل ــلهن . مهل ــايېۋا ئۆزلىرىنىــڭ ئامېرىكــا بى روزا ئوتۇنب

. بولغان كېلىشىملهرنى داۋاملىق كۈچكه ئىگه قىلىـدىغانلىقىنى تهكىـتلىگهن

ۋا يهنه ئامېرىكا تاشقى ئىشـالر مىنىسـتىرى خىلالرىـي كلىنتـون روزا ئوتۇنبايې

خانىم بىلهن تېلېفوندا سۆزلهشكهن شـۇنىڭدهك ئامېرىكىنىـڭ بىشـكهكتىكى 

غا دا، ئــــۇ، ئامېرىكىنىــــڭ قىرغىزىســــتانئهلچىســــى بىلهنمــــۇ ئۇچراشــــقان

بېرىلىــــدىغان ئىنســــانپهرۋهرلىك ياردىمىنىــــڭ كېڭهيتىلىــــدىغانلىقىنى 

  .بىلدۈرگهن ئىدى

ــىنگتوندىكى ــق  ۋاش ــدوۋ ۋاقىتلى ــىر خهمى ــالىزچى، ئهلىش ــك ئان ئۆزبې

ھۆكۈمهتنىڭ تاشقى سىياسـىتىنى تهھلىـل قىلىـپ، بـۇ ھۆكۈمهتنىـڭ ھـازىر 

ئامېرىكـــا ۋه رۇســـىيىدىن ئىبـــارهت ئىككـــى چـــوڭ دۆلهتنىـــڭ قوللىشـــىغا 

ئېرىشىشــنى قولغــا كهلتۈرۈشــكه تىرىشــىۋاتقانلىقى، چــۈنكى ئۆزلىرىنىــڭ 

ىـڭ ھـازىرچه تېخـى يېتهرلىـك ئهمهسـلىكىنى، بولۇپمـۇ، تهسىرى ۋه كۈچىن

ئىقتىســادىي جهھهتــته ئىنتــايىن ناچــار ئهھۋالــدا ئىكهنلىكىنــى كۆرســهتكهن 

 .ئىدى

ۋه ئامېرىكىــدىن  بىــراق، قىرغىزىســتان ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمىتى رۇســىيه
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ھېچقانـداق يـاردهم  ياردهم سورىغان بولسـىمۇ، ئهممـا قوشنىسـى خىتايـدىن

هك خىتايمۇ قىسمهن ياردهمدىن باشـقا ھېچقانـداق چـوڭ سورىمىدى شۇنىڭد

  .ياردهم بېرىش ۋه ياكى قولالش پوزىتسىيىسىنى بىلدۈرمىدى

ۋهزىپىسـىدىن ئىسـتېپا  ھهتتا، سابىق پرېزىدېنت قۇرمـانبهك بـاقىيېف

بهرمهي، ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمهت بىــلهن قارشىالشــماقچى بولغانــدا، رۇســىيه، 

 ىڭ بىرلىكته كـۈچ چىقىرىشـى بىـلهن بـاقىيېفتهرهپن ئامېرىكا ۋه قازاقىستان

  .ئايرىلغان ئىدى قىرغىزىستاندىن

ـــى  ـــڭ ۋهزىيىتىن ـــۈمىتى تېخـــى ئۆزىنى ـــق ھۆك قىرغىزىســـتان ۋاقىتلى

ئىيـۇن كـۈنلىرى ئـوش ۋه جـاالل -14-11بواللمـاي تـۇرۇپ،  مۇقىمالشتۇرۇپ

ئابادتا ئېتنىك توقۇنۇش كېلىپ چىققاندا ۋاقىتلىق ھۆكـۈمهت رهھبىـرى روزا 

يهنه ئالــدى بىــلهن رۇســىيىدىن ھهربىــي قوشــۇن ئهۋهتىــپ  ئوتۇنبــايېۋا

ۋهزىيهتنى تىنچالندۇرۇشىنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، بىراق رۇسىيىنىڭ رهت 

پــارتىيه ۋه ئــاممىۋى  76ئارقىــدىنال قىرغىزىســتاندىكى . قىلىشــىغا ئۇچرىــدى

تهشــكىالت بىــرلىكته رۇســىيىنىڭ قوشــۇن كىرگۈزۈشــىنى تهلهپ قىلغــان 

 .ھهرگىز بۇ قهدهمنى باسمىدى بولسىمۇ، بىراق موسكۋا

كهرىمــوف بىــلهن دمىترىــي مېدۋېــدېۋ  ئىســالم ئىيــۇن كۈنىــدىكى–12

 قىرغىـز چېگرىلىرىـدا-تېلېفـون سـۆھبىتىدىن كېـيىن، ئۆزبېـك ئارىسىدىكى

تــانكىالر بىــلهن ھهيــۋه قىلىــپ تۇرغــان ئۆزبېكىســتان قوشــۇنلىرى بىــردىنال 

تۇشــتىن -مۇســاپىرالرغا كهڭ ئېچىــپ بېرىـپ، ئــۇالرنى تۇشــمۇچېگرىلىرىنـى 

ــدى ــۇل قىل ــوق  قوب ــپ ئ ــوغالپ كېلى ــىدىن ق ــاپىرالرنىڭ ئارقىس ــا مۇس ھهتت

چىقىرىۋاتقــان بانــدىتالرنىڭ برونىــۋىكىنى نىشــانغا ئالمــاي، پهقهت ئۇنىــڭ 

يېنىغا قارىتىـپ ئـوق ئېـتىش بىـلهن برونىـۋىكنى ئارقىغـا قېچىشـقا مهجبـۇر 

 .ى قولالندىقىلىش تاكتىكىس

خهۋهرلىرىده غهزهپلهنگهن ئۆزبېك ياشـلىرى  وىئۋىد تورىنىڭ پهرغانه

ياردهم سوراش بىلهن بىرگه رۇسىيه  سۆزلهپ، رۇسىيه ھۆكۈمىتىدىن ھهربىي
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تهرهپــته تـــۇرۇپ قىرغىزالرغـــا قارشـــى جهڭ قىلىشـــقا تهييـــار ئىكهنلىكـــى، 

ۆزلىرىگه ئىـگه ئۆزلىرىنىڭ رۇسىيىگه سادىق بولىدىغانلىقى ۋه رۇسىيىنىڭ ئـ

 .چىقىشىنى تهلهپ قىلدى

ھه؟، غالىپ چىققان ھۆكۈمهتمـۇ −نېمه دېگهن دراماتىك كۆرۈنۈشلهر

 .بولغانالرمۇ موسكۋاغا ئىنتىلمهكته موسكۋانى چاقىرماقتا، ۋهيران

ـــاكى ئىنتىلدۈرۈشـــمۇ؟ ـــمۇ ي ـــۇ ئىنتىلىش ـــۇ  ب ـــوئالغا بهك ئاش ـــۇ س ب

  !ىسه كېرهك؟ئىنتىلگۈچلهرنىڭ ئۆزلىرى ئهڭ توغرا جاۋاب بېرهل

دمىترىي مېدۋېـدېۋنىڭ ۋاشـىڭتون  قىرغىزىستان ۋهزىيىتى پرېزىدېنت

ــلهن بولغــان ســۆھبهت ئۈســتىلىگه  ــا بى ــاراك ئوبام ــدېنت ب ســهپىرىده پرېزى

ئامېرىكــا بىــلهن رۇســىيىنىڭ ھېچقايسىســى ئېتنىــك  چۈشــكهن بولــۇپ،

شتا توقۇنۇش رايونىغا قوشۇن ئهۋهتمهسلىك، ئهمما ۋهزىيهتنى مۇقىمالشتۇرۇ

ـــدى ھهمكارلىشـــىش ـــدانى بىلدۈرۈل ـــوش ۋهقهســـىدىن . مهي بىشـــكهك ۋه ئ

كۆرۈنۈشـلىرى مهركىزىـي  كېيىنكى دىپلوماتىـك مۇناسـىۋهتلهر ئىلگىرىكى ۋه

ــىيادا ــكۋانىڭ ئاس ــلهن موس ــىڭتون بى ــارلىق ۋاش ــڭ  ھهمك ــارىخىي دهۋرىنى ت

از ئاۋ باشالنغانلىقى، بۇ رايوننىڭ تهرتىپىنى بهلگىلهشته ئۇالرنىڭ بىرلهشمه

  .كۈچى شهكىللهنگهنلىكىنى ئىپاده قىلسا كېرهك

 ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستانغا ھازىر قىرغىزىستاننىڭ ماناس ئايرودرومىدا

ھهربىي ئهسلىھهلهرنى يهتكۈزۈش مهركىزى، رۇسـىيىنىڭ بىشـكهك شـهھىرى 

ــڭ ھهر  ــكهك بۇالرنى ــۇپ، بىش ــۇت بول ــى مهۋج ــارمىيه بازىس ــاۋا ئ ــدا ھ يېنى

ــر ئىككىســىنىڭال  ــۈچىنچى بى ــا ئ ســاقلىنىپ قېلىنلىشــىنى خااليــدىكى، ئهمم

دۆلهتنىڭ بۇ يهرده يهنه بىـر يېڭـى بـازا بهرپـا قىلىشـىنى ھهرگىـز خىيالىغـا 

   .كهلتۈرمهيدۇ ھهم كهلتۈرۈشىمۇ مۇمكىن ئهمهس
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  اللىقتىن يىراق ئهمهس تىلهكلهرئرې.4

ھـــازىر قىرغىزىســـتاندا ۋهزىـــيهت مۇقىمالشـــقان ۋه يېڭـــى ھۆكـــۈمهت 

 ئېتنىـك زىـددىيهتلهر ۋه بـۇ دۆلهتتىكـى انۇنالشتۇرۇلغان بولسىمۇ، بىـراقق

سابىق پرېزىدېنت باقىيېف تهرهپدارلىرى بىلهن يېڭى ھۆكۈمهت ئارىسىدىكى 

 .زىددىيهتلهرنىڭ يهنىال ئۆتكۈر ئىكهنلىكى مهلۇم

ئالمۇتىدا ئۆتكـۈزۈلگهن  قازاقىستان پرېزىدېنتى نۇرسۇلتان نازاربايېف

 تهرلىكى ۋه ھهمكـارلىقى تهشـكىالتىنىڭ يىغىنىـدا قىرغىزىسـتانياۋروپا بىخه

ۋهزىيىتىنىڭ ھازىرچه مۇقىالشقانلىقى ھهققىده گهپ قىلىشنىڭ تېخى بالدۇر 

مهزكۇر تهشكىالت قىرغىزىسـتانغا بىـرلىكته  ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن ھهمده

خهلقئــــارالىق ســــاقچى گۇرۇپپىســــى ئهۋهتىــــپ، ۋهزىيهتنىــــڭ داۋاملىــــق 

شتۇرۇشقا ياردهم بېرىشنى قارار قىلغان بولسىمۇ، بىراق قىرغىزىستان مۇقىمال

  .تهرهپ بۇ تهكلىپنى رهت قىلغان ئىدى

جــايالردا  باشــقا توقۇنۇشــنىڭ تا يــۈز بهرگهن ئېتنىــكشــئو كىشــىلهر

. ھهمده باشـقا جۇمھۇرىيهتلهردىمـۇ تهكرارلىنىـپ قېلىشـىدىن ئهنسـىرىمهكته

سـۈنئىي سـىزىلغان چېگـرىالر ۋه ئېتنىـك چۈنكى، يۇقىرىدا ئېيتىلغانـدهك، 

خهرىتىلهر تۈپهيلىدىن ئۆزبېكىستان تهۋهسىدىكى قازاقالر بىلهن ئۆزبېكلهر، 

قىرغىزالر بىلهن ئۆزبېكلهر، تـاجىكالر بىـلهن ئـۆزبېكلهر، ئـۆزبېكلهر بىـلهن 

تهۋهسـىدىكى  تاجىكىسـتان  قارا قالپـاقالر، ئـۆزبېكلهر بىـلهن تـۈركمهنلهر،

ــلهن ــۆزبېكلهر بى ــاجىكالر، قازاقىســتان تهۋهســىدىكى ئ ــۆزبېكلهر بىــلهن  ت ئ

ــقا  ــالر ھهم باش ــلهن رۇس ــازاقالر بى ــۇرالر، ق ــلهن ئۇيغ ــازاقالر بى ــازاقالر، ق ق

بـۇ  .چىقىـرىش تولىمـۇ ئاسـان ئىـش ئارىسـىدا ئېتنىـك توقۇنـۇش مىللهتلهر

نىيىتىنى بۇزغان ئهتراپتىكـى  »ئويۇنىنى«دۆلهتلهردىكى ئېتنىك توقۇنۇش 

 شۇ نـۇقتىنى چۈشـهنگهن. ئوينىيااليدۇ بىر كۈچ خالىغان ۋاقىتتا ھهر قانداق

ئهسـقهر   ئىسالم كهرىموف، نۇرسۇلتان نازاربايېف ۋه ھهم سـابىق پرېزىـدېنت

ـــول  ـــۇ مهســـىلىلهرده م ـــده ب ـــۇرۇنقى ســـوۋېت دهۋرى ـــارلىق ب ـــايېف قات ئاق

ــــان ــــگه بولغ ــــرىبىلهرگه ئى ــــرى تهج ــــىيا رهھبهرلى ــــۇرا ئاس ــــۆز  ئوتت ئ
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ــدى ــامىله جۇمھۇرىيهتلىرى ــان مۇئ ــازۇك ۋه ئېھتىياتچ ــىلىگه ن ــي مهس كى مىللى

قىرغىزىسـتان بىزنىـڭ « ئهسقهر ئاقايېف ئـۆز دهۋرىـده. قىلغان ھهم قىلماقتا

ار ئاستىدا مىللهتلهرنىڭ ئۆملـۈكىنى كاپـالهتكه ئدېگهن شو »ئورتاق ئۆيۈمىز

 .ئىگه قىلىشقا تىرىشقان ئىدى

قهبىله ۋه جهمهت  ىنىڭئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه مهركىزىي ئاسىيا خهلقلىر

تۇيغۇســىمۇ زىــددىيهتلهرنىڭ يهنه بىــر ئــامىلى بولــۇپ، بىــر پۈتــۈن قىرغىــز 

بولۇپ، بۇ ئىككـى  بۆلۈنگهن مىللىتى جهنۇبىي ۋه شىمالىي قهبىلىلهر توپىغا

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . زىددىيهتلىك ئامىلالر بار ئارىسىدا كۆپلىگهن گۇرۇپپا

ىم بهزىده شىمالىي قىرغىز قهبىلىلىرىـدىن تاكتىكىسى بويىچه ھاكىمىيهت دائ

چىققان كىشىگه بېرىلسه، گاھىـدا جهنۇبلىققـا بېـرىلگهن بولسـىمۇ، لـېكىن 

ــىي  ــۈمىتى ئاساس ــتان ھۆك ــچه قىرغىزىس ــاقىيېف دهۋرىگى ــابهك ب ــاكى قۇرم ت

شـۇنى، . جهھهتتىن شـىمالىي قهبىلىلهرنىـڭ قولىـدا بولـۇپ كهلـگهن ئىـدى

ۇشـىدىكى سـهۋهبلهرنىڭ بىـرى شـۇكى ئهسكهرتىش كېرهككـى، بۇنـداق بول

ئهسىرده چار رۇسىيه قوشۇنلىرى ئىسسـىق كـۆل بويىغـا كېلىـپ، ئالـدى -19

ــۇبىي  ــراق جهن ــى بويســۇندۇرغان بولســىمۇ، بى ــلهن شــىمالىي قهبىلىلهرن بى

قهبىلىلهر قوقان خانلىقى بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ، رۇس قوشۇنلىرى بىلهن 

 .قارشىالشقان ئىدى

ــلهن باشــقا گــۇرۇپپىالر قازاقىســتاندا بول ــايهف جهمهتــى بى ســا، نازارب

ئارىسىدىكى ئىختىالپالردىن باشقا ھـاكىمىيهت سـوۋېت تاكتىسـىكى بـويىچه 

ــۈزىگه ــۇغ ي ــالالردا ئۇل ــۆپىنچه ھ ــۇرا ك ــۇرۇلۇپ، ئوتت ــقا  تاپش ــۈزى ۋه باش ي

 .قهبىلىلهر چهتته قالدۇرۇلغان

ـــق ۋه خـــارهزمل ـــا، ســـهمهرقهنتلىك، ۋادىلى ـــتاندا بولس ىق ئۆزبېكىس

گۇرۇپپىسى مهۋجـۇت بولـۇپ، سـوۋېت تاكتىكىسـى بـويىچه ئۆزبېكىسـتانىڭ 

ــا، ــهمهرقهنتلىككه تاپشۇرس ــورنىنى س ــۇق ئ ــى قولل ــېڭهش  بىرىنچ ــالىي ك ئ

ۋادىيلىـــق يـــاكى تاشـــكهنتلىكلهرگه بېرىلىـــپ، خـــارهزىملىكلهرگه باشـــقا 

ــان ــىم قىلىنغ ــۇقالر تهقس ــهمهرقهندلىكلهر . ھوق ــتاندا س ــۆۋهتته، ئۆزبېكىس ن
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لۈكنى ئىگىلىگهن بولۇپ، ئىسالم كهرىموفنىڭ ئۆزىمۇ سهمهرقهندلىك ئۈستۈن

   .ئىدى

يىلـدىن  70ئۆزبېكىستاندىكى قارا قالپاقىستان جۇمھـۇرىيىتى بولسـا، 

ئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيان ئـاپتونوم جۇمھۇرىيهتلىـك سـاالھىيىتىنى سـاقلىماقتا 

ئىقتىسـادىي  ھهمده ئارال كۆلىنىڭ قۇرۇپ كېتىشى بىـلهن قـارا قالپاقالرنىـڭ

جهھهتتىن ئارقىدا قېلىشىنى تاشـكهنتنىڭ كۆڭـۈل بۆلمهسـلىكىدىن كۆرىـدۇ 

ھهمده قارا قالپاقالر ئارىسىدا قازاقىستانغا تهلپۈنۈش ھهم ئۆزلىرىنى ئهسلىده 

 . قازاقالر بىلهن بىر خهلق دهپ ھېسابالش ئىدىيىسى مهۋجۇت

ـــۆپ  ـــك ك ـــددىيهتلهر يېتهرلى ـــىيادا زى ـــي ئاس ـــۈنكى مهركىزى ۋه بۈگ

 مــۇرهككهپ، بــۇ زىــددىيهتلهرنىڭ ئهڭ خهتهرلىكــى ئىچكــى ئــايرىمىچىلىقالر

بولـۇپ، ئـوش ۋهقهسـى بـۇنى تولـۇق  ئهمهس بهلكى ئېتنىـك ئـايرىمىچىلىق

دىن ئـارتۇق ھهر خىـل مىلـلهت ۋهكىللىـرى ياشـايدىغان  100 .ئاشكارىلىدى

 مهركىزىــي ئاســىيا جۇمھۇرىيهتلىرىــدىكى ئاساســىي ئاھــاله تهركىبــى يهنىــال

ــنىڭ  ــۇقىملىقنى قوغداش ــلهر م ــۇ خهلق ــۇپ، ب ــلهر بول ــق خهلق ــۈركىي تىللى ت

ــالىتى ــوش پاجى .كاپ ــلىقىئئ ــىنىڭ تهكرارالنماس ــۇنىڭدهك هس ــي  ش مهركىزى

ئۈچۈن ئورتاقلىشىپ يول   ئاسىيادا مۇقىم ۋه گۈللهنگهن جهمئىيهت يارىتىش

بىردىنبىــر يــول ئالــدى بىــلهن مهركىزىــي ئاســىيا  بهلكــى، .تېــپىش كېــرهك

ۋه  نــامى» مهركىزىــي ئاســىيا«ئــۆزلىرى بىــرلىكته يــېڭىچه  ھــۇرىيهتلىرىجۇم

  مىللىــي  نــامى ئاســتىدا ئورتــاق »تۈركىســتان« يــاكى تــارىخىي ئورتــاق نــام

 .ئىدېولوگىيىسى بهرپا قىلىش

ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئوخشـاش ۋه يـاكى باشـقا مۇۋاپىـق خىلـدىكى بىـر 

بىرىنىـڭ بـايلىقلىرى ۋه -رھاسىل قىلىـپ، بىـ سىياسىي، ئىقتىسادىي گهۋده

ــتىن تهڭ  ــادىي جهھهت ــۇپ، ئىقتىس ــرىمهن بول ــدىن تهڭ بهھ ئهۋزهللىكلىرى

 .تهرهققىي قىلىش

ھهم باشـقا تهرهپـلهرده ئورتـاق  مائارىپ، تارىخ، سهنئهت، ئهدهبىيات
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پروگراممىالرنى بهرپا قىلىپ، ئورتاق مهدهنىيهت بايلىقى ئىدىيىسـىنى بهرپـا 

 .قىلىش ۋه كۈچهيتىش

ــ ــدادىنى ــاق ھال ــىنىڭ ئورت ــته ھهممىس ــۇننى  ي جهھهت ــالمنىڭ س ئىس

مهزھىپىگه مهنسۇپ ئىكهنلىكى ۋه ئهزهلـدىن بـۇالر ئارىسـىدا دىنىـي مهزھهپ 

ئاساس قىلىپ، ئورتـاق مۇفتىلىـك  زىددىيىتى بولمىغانلىقىدهك تهرهپلىرىنى

ھهمده دىنىي تهربىيه پروگراممىسى تهسىس قىلىپ، دىنىـي قېرىنداشـلىقنى 

  .شكۈچهيتى

بـاي ۋه گـۈللهنگهن،  تهدبىـرلهر ئـارقىلىق-مانا مۇشۇ بىر قاتـار چـاره

 .مهركىزىي ئاسىيانى قۇرۇپ چىققىلى بولىدۇ تىنچ ۋه مۇقىم

ــوش پاجىهســى ــتانغىال ئ  ســاۋاق بولماســتىن بهلكــى پهقهت قىرغىزىس

پۈتــۈن مهركىزىــي ئاســىيا جۇمھــۇرىيهتلىرىگه، جۈملىــدىن تــۈركىي خهلقــلهر 

 !ساۋاق دۇنياسىغا چوڭقۇر

 

  ئاي- 7يىل -2010
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  جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه جۇمهۇرىيهتلىرىغىچه تۈركىي مۇستهقىل مۇختارىيىتىدىن تۈركىستان   

 

 

مۇستهقىل تۈركىي  مۇختارىيىتىدىنتۈركىستان 
  جۇمھۇرىيهتلىرىغىچه

 

       

 مۇقهددىمه

ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا -20بىـخ ئـۇرۇپ،  ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىـدا-19 

غايىســى ســابىق چــار رۇســىيه  دۆلهتچىلىــكغــۇنچه چىقارغــان ئورتــاق تــۈرك 

ــدىكى ــدىل ھۆكۈمرانلىقى ــۇرال-ئى ــاكى ئ ــپ، ت ــدىن تارتى ــهرقىي  بويلىرى ش

ــتانغىچه ــان تۈركىس ــان بولغ ــاۋرو بىپاي ــدىكى-ي ــىيا تۇپراقلىرى ــار،  ئاس ئىلغ

  .ۋه مىللهتپهرۋهرلهر ئارىسىغا كهڭ تارقالدى مهرىپهتپهرۋهر

 يهنــى، ئورتــاق تــۈرك مىللىــي كىملىكــى چۈشهنچىســى ،تۈركچىلىــك

 ۋه چۈشـــهنچه تهلهپ قىلىـــدىغان ســـهۋىيه-ئهســـلىدىن بىـــر يـــۇقىرى ئـــاڭ

تـۈركىي مىللىـي كىملىـك توپىغـا مهنسـۇپ ، ئۈچۈن غانلىقىبول ئىدىولوگىيه

ـــاۋام خهلقلهرنىـــڭ  بولغـــان ـــارلىق ئ ـــاتتىكى ب ئولتـــۇراق ۋه كـــۆچمهن ھاي

 ئىـدىولوگىيهھهم مهزكۇر مىللىـي  ھهممىسىنىڭ ئۇنى بىردىنال قوبۇل قىلىشى

شۇنداق  .ئۈچۈن ئورتاق قۇربان بېرىش يولىنى تاللىشى ئاسانغا چۈشمهيتتى

ئهســـىرنىڭ باشـــلىرىدا رۇســـىيىده پادىشـــاھلىق -20رىمـــاي، بولۇشـــىغا قا

ـــر قىلىـــش  ـــن پىكى ـــدۇرۇلۇپ، ئهركى ـــۇپ تىئشـــاراتۈزۈمنىـــڭ ئاغ ، تۇغۇل

ـــدا دېموكراتىـــك ئىســـالھات ـــدانغا چىققان ـــدىيىلىرى مهي  تۈركچىلىـــك، ئى

ــىنى ــيىش ۋه ئىدىيىس ــان  كهڭ يې ــبه قىلغ ــىي مهن ــدىيىنى ئاساس ــۇر ئى مهزك

ئۈچــۈن كــۈرهش قىلىــش  ئاشــۇرۇش ئهمهلــگه دۆلهتچىلىكنــىمۇســتهقىل 
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بـويلىرىغىچه،  ئـۇرال-ئىـدىلتـاكى ، قىرىمدىن تارتىـپ. پۇرسىتى تۇغۇلدى

ــدىن ــپ،  كاۋكازىيى ــازاق داالســى ھهم كاســپىتارتى ــويى ۋه ق تۈركىســتان  ب

مىللىــي ئــويغىنىش  تــۇپراقلىرىغىچه بولغــان كهڭ جۇغراپىيىلىــك بوشــلۇقتا

ئاساســى  دېولوگىيىلىكئىــمهزكــۇر ھهرىكهتنىــڭ ، ھهرىكىتــى قوزغىلىــپ

ــانىتىنى  ــكق ــدى تۈركچىلى ــدىيه .ئىگىلى ــۇر ئى ــمانلى مهزك ــۈركلىرى ئوس ، ت

، بالقار ۋه قۇمۇق، ئهزهرى كاۋكازىيىدىكى، قىرىم تاتارلىرى نىيىدىكىئئۇكرا

غهربىــي ۋه شــهرقىي  ھهم تاتــار ۋه باشــقۇرت ئۇرالــدىكى-ئىــدىل، قاراچــايالر

ــازاق ــۇر، ئۆزبېــك، ق ــاق، تۈركىســتاندىكى ئۇيغ ــز، قاراقالپ ــارلىق  قىرغى قات

ئۇالرنىــڭ مىللىــي ۋه سىياســىي ، خهلقــلهر ئارىســىغا تېــز يېيىلىــپ تــۈركىي

 .ئىدىيىلىرى تهركىبىدىن ئورۇن ئالدى

ــاۋرو20- ــدا ي ــى يېرىمى ــىرنىڭ بىرىنچ ــانچه -ئهس ــر ق ــىيادىكى بى ئاس

ــىدىن  ــارىخ سهھىپىس ــپ، ت ــادا قىلى ــىنى ئ ــارىخىي ۋهزىپىس ــرىيىلهر ت ئىمپې

يېڭى جۇمھۇرىيهتچىلىك ئىدىيىلىرى  رنىڭ خارابىلىرى ئورنىداچۈشۈپ، بۇال

شـــهرقىي ئاســـىيادا ئالـــدى بىـــلهن مانجۇالرنىـــڭ چىـــڭ  .جـــۇش ئـــۇردى

باشچىلىقىدىكى خىتـاي مىللىـي دۆلهت  جۇڭشهنسۇن ، ئىمپېرىيىسى غۇالپ

ــيه قىلغــان خىتــاي مىللىتىنىــڭ ھــاكىمىيىتى  ئىدىيىســىنى ئاساســىي نهزهرى

ــدى ــدىن. تىكلهن ــدۇرۇلۇپ ئارقى ــۈزۈم ئاغ ــاھلىق ت ــىيىده پادىش ــار ، رۇس چ

ــــتا ــــىنى ئاس ــــىيىنىڭ خارابىس ــــلهپ، -رۇس ــــتالر ئىگى ــــتا كوممۇنىس ئاس

سوتسىيالىســــتىك جۇمھــــۇرىيهتلهر ئىتتىپــــاقى نــــامى ئاســــتىدىكى بىــــر 

ــدى ــدانغا كهل ــاكىممۇتلهق دۆلهت مهي ــا . ھ ــاش ۋاقىتت ــله ئوخش ــۇنىڭ بى ش

ئۇنىــڭ ناھــايىتى ئــاز بىــر ئىمپېرىيىســى ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلۇپ،  ئوســمانلى

  .قهد كۆتۈردى قىسىم تۇپراقلىرىدا تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى

 نهتىجىسـىده ئاسىيادىكى مهزكۇر ئۈچ ئىمپېرىيىنىـڭ يوقىلىشـى-ياۋرو

 ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدىكى نۇرغــۇن خهلقلهرنىــڭ مهزكــۇر ئىمپېرىيىلهرنىــڭ

ىلغــان ۋه مۇســتهقىللىق يــولى ئېچ مۇســتهملىكىدىن قۇتۇلــۇش، ئــازادلىق

ــۇپ ــامىيلىقى، بول ــىنىڭ ھ ــىيه ئىمپېرىيىس ــاز  رۇس ــايىتى ئ ــتىدىكى ناھ ئاس
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ئېرىشـكهن  مۇسـتهقىللىققهساندىكى بىر قىسىم ياۋروپا مهملىكهتلىرى تولۇق 

سـوۋېت ئىتتىپـاق  بولسىمۇ، لېكىن مۇتلهق كـۆپ قىسـىم مىللهتـلهر بهرىبىـر

 ى ئاسـتىداھۆكـۈمرانلىق يېڭـى قىزىـل ئىمپېرىيىنىـڭ دېگهن نام ئاسـتىدىكى

بىراق، ئۇالر چار رۇسىيه دهۋرىدىكىدىن پهرقلىق ھالـدا ئـۆز مىللىـي . قالدى

ســاالھىيىتىگه ئېرىشــىپ،  جۇمھۇرىيهتلىــكئىتتىپاقــداش ۋه يــاكى ئــاپتونوم 

ئاساسـىغا  ئېرىشىشـنىڭ قـانۇنىي مۇسـتهقىللىققهئىككىنچى قهدهمده تولـۇق 

  .بولسىمۇ ئىگه بولدى

بولۇشـى ئوخشـاش ئۇنىـڭ بېسـىۋالغان  چىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ۋهيران

تۇپراقلىرىدىكى ئۇيغۇر، تىبهت، موڭغۇل ۋه جهنۇب تهرهپتىكـى بىـر قىسـىم 

پۇرسـىتى ئاتـا  ھـاكىمىيهت قـۇرۇش قۇتۇلۇش ۋه ئـۆز ئالـدىغا مىللهتلهرنىڭ

ــهتتىن پهقهت ــۇ پۇرس ــا ب ــىمۇ، ئهمم ــان بولس ــىمالىي  قىلغ ــڭ ش موڭغۇلالرنى

تىبهتلهر بولسـا، مۇسـتهقىل دۆلهت . لىدىتهرهپتىكى قىسمىال بهھرىمهن بوال

بۇالرنىـڭ ئىچىـده ئهڭ تهلىيـى كـاج كهلگىنـى  .كهبى ئۆزىنى ئىـداره قىلـدى

ــدا ــۇل تاغلىرى ــۇپ، پهقهت قۇم ــۇرالر بول ــوزغىالڭ  ئۇيغ ــڭ ق ــۈر خهلىپىنى تۆم

 كۆتۈرۈپ، قىسقا ۋاقىت مهۋجـۇت بولغـانلىقىنى ھېسـابقا ئالمىغانـدا، پۈتـۈن

 ئوسـمانلى. لىۋاتقـان پۇرسـهتتىن مهھـرۇم بولـدىئۇيغۇر دىيـارى ئـۆزىگه كې

ــڭ ــا دۆلهتلىرىنى ــۇپراقلىرى ياۋروپ ــۇن ت ــىنىڭ نۇرغ ــي ۋه  ئىمپېرىيىس ھهربى

سىياســىي ئارىلىشىشــلىرى تۈپهيلىــدىن قولــدىن كهتتــى شــۇنىڭدهك ئهڭ 

ۋه ئىســتانبۇل ئهتراپىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان  ىئانــاتولئاخىرىــدا ھــازىرقى 

  .ه جۇمھۇرىيىتى دۇنياغا كهلدىتۈركىي تۈركىيه تۇپرىقىدا

 لـېكىن، چىــڭ ئىمپېرىيىسـى يىقىلىــپ، ئۇنىــڭ مـۇتلهق كــۆپ قىســىم

ــتاندا ــهرقىي تۈركىس ــۇ ش ــىده، بولۇپم ــاي  خارابىس ــتلىرىخىت ۋه  مىللىتارس

مىللهتچىلىرىنىڭ ئـۆز ھـاكىمىيىتىنى تىكلىشـى، چـار رۇسـىيه ئاغـدۇرۇلۇپ، 

سـوۋېت رۇسىيىسـىنىڭ ئـۆز بولۇپمـۇ ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ، ئۇنىڭ خارابىسـىده

بۇ جهريانالر تولىمۇ مۇرهككهپ . ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىشى ئاسانغا چۈشمىدى

نۇرغۇنلىغـان  باسقۇچالرنى باشتىن كهچۈرگهن بولۇپ، بۇ ئىككـى تهرهپـتىن
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 .ئهمهلگه ئاشتى ئىنساننىڭ ئۆلۈمى، خانىۋهيران بولۇشى بهدىلىگه

يېڭــى ســوۋېت ، ممېنىــڭ تۆۋهنــده ئوتتۇرىغــا قويمــاقچى بــولغىنى

ئوتتـۇرا –خارابىسـى  چـار رۇسـىيه ئىمپېرىيىسـىنىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ سـابىق

ــلىرى ــدىكى كۈرهش ــلهش يولى ــاكىمىيىتى تىك ــۆز ھ ــىيادا ئ ــۇنىڭدهك  ئاس ش

ـــــڭ مۇســـــتهقىللىق ۋه ـــــاق  تۈركىســـــتان خهلقلىرىنى ـــــكئورت  تۈركچىلى

ــى ــتىدا ئىدېولوگىيىس ــىنىڭ  ئاس ــۇرۇش كۈرىش ــگهن دۆلهت ق ــرلىككه كهل بى

ىنىش نۇقتىسى ھېسـابالنغان تۈركىسـتان مۇختـارىيىتى ھهققىـده بايـان باشل

  .قىلىش ۋه قىسمهن يهكۈنلهرنى چىقىرىشتىن ئىبارهت

 

 چار رۇسىيىنىڭ يىمىرىلىشىدىن تۇغۇلغان پۇرسهتلهر 1.

ـــى1917- ـــدا چـــار، يىل ـــيىن پادىشـــاھ فېۋرال ـــدىن كې ، ئاغدۇرۇلغان

 .ھـاكىمىيهتنى ئىگىلىـدىۋاقىتلىـق ھۆكـۈمهت  رهھبهرلىكىـدىكى كېرىنسكىي

ئــۆزلىرىنى دېموكراتىــك ھــاكىمىيهت دهپ ئاتــاپ رۇســىيىنى قاششــاقلىق ۋه 

 رۇسـىيه ئانارخىسـت دېمـوكراتلىرى كرىزىستىن قۇتۇلدۇرۇشقا ۋهده بهرگهن

( پۇرســهتپهرهس بولشــېۋىكالر، تېخـى غايىســىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرماي تــۇرۇپال

ـــتالر ـــدىن) كوممۇنىس ـــدى تهرىپى ـــتاننىڭ -1916 .ئاغدۇرۇل ـــى، تۈركىس يىل

تاشكهنت ۋه پهرغانه ۋادىسـىدىكى ئهنجـان قاتـارلىق شـهھهرلهرنى زىيـارهت 

 هتلىرىگهئجامــاقىلىــپ، ھهتتــا مهســچىتلهرگه كىرىــپ، يهرلىــك مۇســۇلمان 

ئۇالرنىــڭ ئهركىنلىكىنــى، دېموكراتىــك ھوقــۇقلىرىنى قولغــا كهلتۈرۈشــىگه 

بـۇ رايونغـا قاراتقـان  ياردهم بېرىدىغان ھهمـده چـار پادىشـاھ ھۆكۈمىتىنىـڭ

ۋه كهمسىتىش سىياسىتىنى ئۆزگهرتىشكه كۈچ چىقىرىش ۋهدىلىرىنـى  قاتتىق

ــكىيبهرگهن  ــده كېرىنس ــاكىمىيىتىنى ئىگىلىگهن ــىيىنىڭ ھ ــۈن رۇس ــۇ  پۈت ب

ۋهدىلىرىــده ھهققىــده جىــم تۇرۇۋالغــان بولۇشــىدىن قهتئىــي نهزهر بهرىبىــر 

 .ئاغدۇرۇلۇشتىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى
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بىرلىككه كهلگهن بىـر  رۇسىيىنىڭ چهت مىللىي رايونلىرىدابۇ ۋاقىتتا 

ــاكى  ــۇش، ي ــگه بول ــاپتونومىيىگه ئى ــاكى ئ ــېلىش ۋه ي ــده ق دۆلهت تهركىبى

. بولمىسا دۆلهت ھوقۇقىغا ئىـگه بولۇشـنى تـالالش مـۇمكىنچىلىكى تۇغۇلـدى

 ،يىلــى-1917 ،فېــۋرال ئىنقىالبىــدىن ســهككىز ئــاي ئۆتكهنــدىن كېــيىن

سىياسىي  سانكتپېتېربۇرگدا بولشېۋىكالر هھبهرلىكىدىكىلېنىن ر ئۆكتهبىرده

كېــيىن، رۇســىيه، جۈملىــدىن  قىلغانــدىن غهلىــبه، ئــۆزگىرىش قوزغــاپ

ـــى  ـــا ئىكك ـــى، دۇني ـــقۇچقا، يهن ـــر باس ـــى بى ـــارىخى يېڭ ـــانىيهت ت ئىنس

بىـــرى بىـــلهن -الگېرغـــا بۆلۈنـــۈپ، ئـــۇزۇن يىلـــالر بىـــر ئىـــدېولوگىيىلىك

بىـر مىلـلهت، بىـر خهلـق ئىككـى  كىبىر دۆلهتتى دۈشمهنلىشىش شۇنىڭدهك

ئىچكى ئـۇرۇش ، بىرىنىڭ قېنىنى تۆكۈپ-ئېقىم ئۈچۈن بىر ئىدېولوگىيىلىك

ــتهك ــانىۋهيران بولۇش ــده خ ــڭ ئىچى ــانىيهت تارىخىنى ــهددىي  ئىنس ئهڭ ئهش

  .باشتىن كهچۈردى جاھالهتلىك يىللىرىنى

ـــۈركىي  ـــۋهتته، رۇســـىيىدىكى ھـــاكىمىيهت ئۆزگىرىشـــى پهقهت ت ئهل

ىڭال ئۆز ئهركىنلىكىنى قولغـا كهلتۈرۈشـى ئۈچـۈنال تـۈرتكه بولغـان خهلقلهرن

مهزكۇر پۇرسهتتىن سابىق چار رۇسىيىنىڭ مۇستهملىكىسـىده  ئهمهس، بهلكى

پايدىلىنىشــقا تىرىشــقان  بولغــان بــارلىق خهلقلهرنىــڭ ھهممىســى دېگــۈدهك

 .ئىدى

چــار  ئــۇزۇن مهزگىــل دهســلهپكى ۋاقىــتالردا كوممۇنىســتلىرى رۇســىيه

يه ھۆكۈمرانلىقىـــدا ياشـــىغان رۇس ئهمهس خهلقلهرنـــى ئـــۆز يېنىغـــا رۇســـى

تارتىپ، ئۆزىنىڭ كۈچىنى ئۇلغـايتىش ۋه شـۇ ئـارقىلىق ئىچكـى ئۇرۇشـنىڭ 

غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهش مهقسـىتىده 

ئېتىـراپ  نـى »مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىـلهش ھوقـۇقى«

ئوتتۇرىغا  ارىنىئشو» مىللهتلهرنىڭ خالىسا ئايرىم دۆلهت قۇرۇش«، قىلىپ

 ،يىلى، نويابىردا ھاكىمىيهتنى ئىگىلهپـال-1917بولشېۋىكالر  .قويغان ئىدى

رۇسىيىدىكى مىللهتلهرنىـڭ ھوقـۇقلىرى ھهققىـده خىتابنـامه ئـېالن قىلغـان 

بارلىقى، بولۇپ، بۇنىڭدا مىللهتلهرنىڭ تهڭ باراۋهرلىكى، ئىگىلىك ھوقۇقى 
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رۇســـىيىدىن ئايرىلىـــپ، ئۆزلىرىنىـــڭ مۇســـتهقىل دۆلهت  ئۇالرنىـــڭ تـــاكى

ئۆز تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى ھهل قىلىـش ھوقـۇقلىرى ئېتىـراپ  قۇرغىچه بولغان

ســـوۋېت ھۆكۈمىتىنىـــڭ مۇنـــداق ئىـــدىيىنى . قىلىـــدىغانلىقى جاكارالنغـــان

ــن  ــارلىق رۇس ئهمهس مىللهتلهردى جاكارلىشــىدىكى مهقســهت رۇســىيىنىڭ ب

ــان ــب تاپق ــارتىش  تهركى ــكه ت ــۆزلىرى تهرهپ ــڭ ئ ــدىكى ئاھالىلهرنى جايلىرى

 .ئىجتىمائىي ئاساسىنى كېڭهيتىشتىن ئىبارهت ئىدى ئارقىلىق

ۋه مهركىزىـي ئاسـىيادىكى  ئـۇرال-ئىـدىل، كاۋكازىيهبۇ تهشهببۇسالر 

چــار رۇســىيه ئىمپېرىيىســى ۋهيــران ، خهلقــلهرگه زور ئىلھــام بولغــان بولــۇپ

بۆلۈنـۈش  ئىـدېولوگىيىلىكرۇسـالرنىڭ سىياسـىي قاتلىمىـدا بولغان ھهمـده 

كۈچهيگهن پۇرسهتتىن پايدىالنغان تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئىلغار زىيـالىيلىرى 

رۇســىيىدىن ئايرىلىــپ، مۇســتهقىل ھــاكىمىيهت قــۇرۇش پۇرســىتى پىشــىپ 

 .كۈرهش سېپىغا ئاتالندى، يېتىلدى دهپ ھېسابالپ

، بېلورۇسـىيه ۋه ئـۇكراىنىيه، هكاۋكـازىيكېيىن  -نهتىجىده، ئىلگىرى

، ھهتتــا. بۆلــۈنمه ھــاكىمىيهتلهر مهيــدانغا كهلــدى رايــونالردا ئــايرىم باشــقا

ئايرىم جۇمھۇرىيهتلهر  رۇسالر ئۆزلىرى قۇرغان شهرقلىرىدهرۇسىيىنىڭ يىراق 

  .باش كۆتۈردى

التــۋىيه، لىتــۋا،  مهزكــۇر پۇرســهتتىن ئهڭ ئۈنۈملــۈك پايــدىالنغانلىرى

جاكـارالپ، ئـۆز  تولـۇق مۇسـتهقىللىق ئـۇالر، نالندىيه بولـۇپفى، ئېستونىيه

ــراق ــىمۇ، بى ــان بولس ــداپ قااللىغ ــتهقىللىقىنى قوغ ــۇكراىنىيه مۇس ــقا  ئ باش

رايونالردىكى باشـقا يېڭـى ھـاكىمىيهتلهر قايتىـدىن سـوۋېت رۇسىيىسـىنىڭ 

ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىغا چۈشــۈپ قېلىــپ، ئــۆز مۇســتهقىللىقلىرىنى ســاقالپ 

 .قااللمىدى

، ئىبــارهتكىۋهزىيىتــى شــۇنىڭدىن  مهركىزىــي ئاســىيا بــۇ ۋاقىتتىكــى

ـــى-1917 ـــار، يىل ـــدا چ ـــاھ فېۋرال ـــار  پادىش ـــيىن، چ ـــدىن كې ئاغدۇرۇلغان

ئۇنىــڭ ، ئهمهلــدىن قېلىــپ تۈركىســتان ئۆلكىلىــك ھۆكــۈمىتى پادىشــاھنىڭ
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ــدى ۋه ئىشــچىالر ئۇيۇشمىســى  ــۈمهت تهســىس قىلىن ــق ھۆك ــا ۋاقىتلى ئورنىغ

قىتلىــق ھۆكــۈمهتنى پۈتــۈنلهي رۇســالرنى ئــۆز ئىچىــگه مهزكــۇر ۋا .قۇرۇلــدى

 ئالغان ياۋروپـا مىللهتلىـرى ئىگىلىـگهن بولـۇپ، تۈركىسـتان مۇسـۇلمانلىرى

شــۇ يىلــى، لېــنىن رهھبهرلىكىــدىكى . بۇنىــڭ تهركىبىــدىن ئــورۇن ئالمىــدى

كوممۇنىسـتالرمۇ  بولشېۋىكالرنىڭ غهلىبه قىلىشـى بىـلهن تهڭ تاشـكهنتتىكى

 .، سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇردىقوزغىالڭ كۆتۈرۈپ

بولشېۋىكالر ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغانـدىن كېـيىن، مۇسـۇلمان ئـاۋام  

كوممۇنىسـتىك ئىـدىيىنى كهڭ  پۇقرالىرى ۋه بىر قىسىم زىيالىيلىرى ئارىسىدا

مهنســۇپ  تهبىقىــغهكهمــبهغهل  مهلــۇم ســاندا ئــاۋام ۋه، تهشــۋىق قىلىــپ

كوممۇنىسـتالرنى  ىسـىدىن تـۇنجىكىشىلهرنى ئـۆز يېنىغـا تارتىـپ، ئـۇالر ئار

ئۇستىلىق بىلهن كهشـىپ ، مهزكۇر يهرلىك كوممۇنىستالر بولسا. يېتىشتۈردى

دېـگهن ئاتـالغۇ بىـلهن ئاتىلىــپ،  »مۇسـۇلمان كوممۇنىسـتلىرى« قىلىنغـان

غا ’ئۇالر ئۈچۈن ئايرىم ياچېيكىالر تهسىس قىلىنىپ، ئۇالرنى باشقۇرىدىغان 

  .دىن سېكرېتارالر بهلگىلهندى »رىمۇسۇلمان كوممۇنىستلى«يهرلىك 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتـا شـۇ نـۇقتىنى تهكىـتلهش زۆرۈركـى، چـار  

ــگهن  ــاكىمىيهتنى ئىگىلى ــتالرنىڭ ھ ــى ۋه كوممۇنىس ــىيىنىڭ يىمىرىلىش رۇس

ــلهپكى چاغلىرىــدا ــۈركىي دهس ــۇلمان خهلقلىرىنىــڭ-ت ــازادلىقىنى ۋه  مۇس ئ

ــىمۇســتهقىل  ــ دۆلهتچىلىكىن ــدىغانتهمىــن ئېتىشــنى مهقس ــۈك  هت قىلى تۈرل

گۇرۇھالر، ئاممىۋى ۋه سىياسىي جهمئىـيهتلهر ھهمـده ئىشـچىالر ۋه –پارتىيه 

دېھقانالر ئۇيۇشمىلىرى مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، بۇالرنىـڭ ئىچىـده مىللىـي 

رۇسـىيىده ئـالىي مائارىـپ ، مۇستهقىللىق ۋه گۈللىنىش ئىدىيىسىگه مهنسۇپ

، بايتۇرسۇنوف ئاخمهت ر زىيالىيلىرىدىنقازاق مىللهتپهرۋه تهربىيىسى ئالغان

 رهھبهرلىكىـدىكى قاتارلىقالرنىڭ دۇالتوف مىرجاقىپ ۋه بۇيكهخانوف ئالىخان

 ئـــاالشپارتىيىســـى ھهم ئۇالرنىـــڭ رهھبهرلىكىـــدىكى  »ئـــوردا– ئـــاالش«

ئاپتونومىيه ھۆكۈمىتى، بۇخارانى بازا قىلغـان ۋه تۈركىيىـده ئـالىي مائارىـپ 

 خوجــايېف، ئوســمان فىتــرهت، بۇرھــانوف ۋاھىــد ۇئابــد تهربىيىســى ئالغــان
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يــــاش « تاجىــــك ياشــــلىرىنىڭ باشــــالمچىلىقىدىكى-ئۆزبېــــك قاتــــارلىق

 »خىۋهلىكلهرياش « خانلىقىنى بازا قىلغان خىۋهتهشكىالتى،  »بۇخارالىقالر

ــدى ــدانغا كهل ــپهرۋهرلهرگه مهنســۇپ . پارتىيىســى مهي ــۇ گــۇرۇپپىالر مىللهت ب

  .تهلپۈنهتتى تا غهربكهبولۇپ، ئۇالردا تۈركىيه ھهت

تاشـكهنت قاتـارلىق  جهدىـدلىرىنىڭ تۈركىسـتان بۇالردىن باشقا يهنه

تۈركىستاننىڭ كۆپ جايلىرىغا كېڭهيـتكهن، مـۇنهۋۋهر ، قۇرۇپ شهھهرلهرده

تۈركىستاندا خۇددى، تـۈركىيه، ئىـران، ئافغانىسـتان  قارى باشچىلىقىدىكى

 قۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىغان ئوخشاش بىر ھاكىمىيهتنى مىسىردىكىگهۋه ياكى 

 قهدهمىيچىلىكنـىقارشـى،  جهدىـدلهرگه ،پارتىيىسـى »ئىسالمىيه ئى-شورا«

سـوتى بولغـان ھهمـده  شـهرىيهتتهرغىب قىلىـدىغان، تۈركىسـتاندا تولـۇق 

بولۇشـــنى تهشـــهببۇس  جۇمھـــۇرىيهت رۇســـىيه تهۋهســـىدىكى ئـــاپتونوم

 »ئۆلۈمـا شوراىي« كۈچلهرنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى الپىن سېرالىقىلىدىغان، 

مهركىزىـي ئاسـىيا خهلقلىرىنىـڭ  قاتارلىق پارتىيه ۋه تهشـكىالتالر پارتىيىسى

 .ھاياتىدا مۇھىم رول ئوينىدى سىياسىي-ئىجتىماىي

بىـر قىسـمى ھېسـابالنغان يهتـته سـۇ  تۈركىسـتاننىڭ يهنه بۇ ۋاقىتتـا 

ــانالرمۇ ــك ۋه تۇڭگ ــار، ئۆزبې ــز، تات ــازاق، قىرغى ــۇر، ق ــىدىكى ئۇيغ  ۋادىس

 ئۇيغۇرالرنىڭ يىلىنىڭ ئاپرېل ئېيىدا-1917، تهشكىالتالرغا ئۇيۇشقان بولۇپ

 بۇ تهشكىالتنى دهسلهپته سـودىگهر .تهسىس قىلىندى »تارانچى كومىتېتى«

ئـۆتمهي دىنىـي  ئىسىملىك كىشـى باشـقۇرغان بولسـا، ئـۇزۇن ئابدۇساتوروف

 ىگه ئالدىزىممىس ىسلىكىنىئرهمهزكۇر تهشكىالتنىڭ  ئۇدىمهس مهرۇپ ئۆلۈما

ئىسـىملىك كىشـىنىڭ  مـايېف شـىالزاۋه تۇڭگانالرنىڭ رهھبهرلىرىدىن بىـرى 

قوبــۇل قىلىــپ، تهشــكىالت نــامىنى  تۇڭگــانالرنى باشــچىلىقىدا بىــر قىســىم

  . دهپ ئۆزگهرتتى »تۇڭگان كومىتېتى-تارانچى«

تارانچىالر، يهنى، ئۇيغۇرالر مهزكۇر كومىتېت تهركىبىـدىكى ئاساسـىي 

 ئالمۇتىـدىن ھهمـده ئالمۇتـا ۋه ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا ۇ تهشكىالتب، كۈچ بولۇپ

قىشـالقلىرىدا تېـزدىن -بولغـان كهڭ ئۇيغـۇر يېـزا يهركهتكىـچهتارتىپ تاكى 
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كۈچلـۈك  تۇڭگان كـومىتېتى ئهڭ–تارانچى يهركهتتىكىيىلتىز تارتتى، ئهمما 

سـى بولۇپ، بۇ تارماقنى ئاتـاقلىق ئۇيغـۇر زىيالىي پائالىيهت ئاساسى ياراتقان

تىغ ئېلىشقان -لېنىن رۇسىيىسى بىلهن تىغمۇ. باشقۇرغان يۇنۇسوفھۈسهيىن 

سوۋېت ھۆكۈمىتىنىـڭ ئـۆچ ئېلىشـىدىن ئهنسـىرهپ غۇلجىغـا  بۇ زات، كېيىن

تۇڭگان كومىتېتىنىڭ يهتـته سـۇ -تارانچى قېچىپ كهتكۈچه بولغان ئارىلىقتا

غــۇر ئۇي .بولــۇپ تونۇلغــان ئىــدى ىســىئرهبىرلهشمىســىنىڭ  ئوبالســتلىق

بىـــلهن ھۈســـهيىن  مهســـئۇدى مهرۇپئېقىمىغـــا مهنســـۇپ،  جهدىـــدچىلىك

ــدا، -1918 يۇنۇســوف ــته ســۇدا ئورنىتىلغان ــاكىمىيىتى يهت ــى ســوۋېت ھ يىل

ــلىققا ــاكىمىيهتكه بويسۇنماس ــۇ ھ ــۇرالرنى ب ــان ئۇيغ ــئۇدىچىالر. چاقىرغ  مهس

قارشــى قوراللىــق كــۈرهش ئېلىــپ  ســوۋېتلهرگهيېزىالرغــا بېرىــپ، خهلقنــى 

-ئهينــى دهۋرده تــارانچى  .رهك دهپ تهشــۋىقاتالر ئېلىــپ بارغــانبېــرىش كېــ

تۇڭگـان كومىتېتىنىــڭ كـاتىپى بولغــان، كېيىنكـى مهشــھۇر سـوۋېت ئۇيغــۇر 

تــارانچى ، قارىشــى بــويىچه ئالغانــدا روزىباقىيېفنىــڭرهھبىــرى ئابــدۇلال 

يىلىدىكى ئىلـى قوزغىلىڭىنىـڭ -1864كومىتېتىنىڭ غايىسى ئۇيغۇر خهلقىنى 

بىلهن ئىلھامالندۇرۇپ، ئىلى سۇلتانلىقىنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنى  غهلىبىسى

ــارانچى كومىتېتىنىــڭ .تهشــهببۇس قىلغــان ــراق، ت قارشــى  ســوۋېتلهرگه بى

نهتىجىســىده بىــر قىســىم ئۇيغۇرالرنىــڭ ســوۋېت ھــاكىمىيىتى  تهشهببۇســى

قىزىـل ، جايالشقان ئالمۇتـا قورغىنىغـا ھۇجـۇم قىلىـش ۋهقهسـىدىن كېـيىن

، يىلــى، مــاي ئېيىــدا ئۇيغــۇر مهھهللىــرىگه ھۇجــۇم قوزغــاپ-1918ئــارمىيه 

مىـڭ  20-15مهخسۇس ئۇيغـۇرالر ئۈسـتىدىن قىرغىنچىلىـق ئېلىـپ بېرىـپ، 

  .كېلىپ چىققان ئىدى »هسىئپاجى ئاتۇ«كىشىنى ئۆلتۈرۈشتهك 

ــهيىن  ــوفنىڭھۈس ــك  يۇنۇس ــۇ ئهھمىيهتلى ــدا تېخىم ــى ھاياتى كېيىنك

ــيىن ــدىن كې ــا قاچقان ــۇ غۇلجىغ ــۇپ، ئ ــڭ  بول ــۈرده ئۇيغۇرالرنى ــق ت داۋاملى

ــۇغۇلالنغان ــلهن ش ــلىرى بى ــرىياتچىلىق ئىش ــارتىش ۋه نهش ــى . ئاق ــۇ، ئىل ئ

-1934 ،ئاكتىـپ قاتناشـقان بولـۇپ الىيهتلىرىگهئـپامائارىپ جهمئىيىتىنىڭ 

ھۆكـۈمىتى تهسـىس قىلىنغانـدا، خوجـا نىيـاز ھـاجىم  شىسـهي شـېڭيىلى، 
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ھۆكـــۈمهتكه قاتناشـــقان  مهبىـــلهن بىـــرگه ئۆلكىلىـــك بىرلهشـــ قاتـــارلىقالر

ــۇنىڭدهك  ــېڭش ــهي ش ــش  شىس ــۇچى ئهۋهتى ــكهنتكه ئوقۇغ ــدىن تاش تهرىپى

ــكه  ــلهن سۆزلىشىش ــىتېتى بى ــىيا ئۇنىۋېرس ــۇرا ئاس ــكهنت ئوتت ــده تاش ھهققى

ئهۋهتىلىـــپ، تاشـــكهنت ئۇنىۋېرســـىتېتىنىڭ باشـــلىقى بىـــلهن مهخســـۇس 

-1934بهلكــى،  .ئوقۇغــۇچى ئېلىــپ كــېلىش مهسىلىســىده سۆھبهتلهشــكهن

ئــۈچ قــارار ئوقۇغــۇچىنى تاشــكهنتكه ئهۋهتىشــكه  شــېڭنىڭيىلىــدىكى -1937

ئـاالقه ئىشـلىرىنى رۇس تىلىغـا پىششـىق بىلـگهن بـۇ زات بېجىـرگهن  ىتئئا

، ئاخىرى ئۆزلىرىنىڭ كونا رهقىبى ستالىنچىالر، ئهپسۇسكى .بولۇشى مۇمكىن

قــولى بىــلهن يوقاتقــان بولــۇپ،  شىســهينىڭ شــېڭ يۇنۇســوفنىھۈســهيىن 

يىلى، خوجـا نىيـاز ھـاجىم قاتـارلىق رهھـبهرلهر ۋه زىيـالىيالر بىـلهن -1937

ھۆكۈمىتىـده  شىسـهي شـېڭئۇ ئۆلۈشـتىن ئىلگىـرى،  .بىرلىكته ئۆلتۈرۈلگهن

 قاسـىموفتاشكهنتكه ئهۋهتىلگهنده، ئۇيغۇر ئـالىمى بۇرھـان ، په ئۆتهپىۋهز

تـا بىلهن كوپ سـۆھبهتلهرده بولغـان ھهمـده ئۇنىڭغـا ئۆزىنىـڭ ئهينـى ۋاقىت

ـــانلىقىنى  ـــدىن پۇشـــايمان قىلغ ســـوۋېت ھۆكـــۈمىتىگه قارشـــى چىققانلىقى

يىلىغـا -1937 ستالىنچىالرنىڭئۇ تېخى  چاغدابىراق، بۇ . بىلدۈرگهن ئىكهن

كهلگهنده خوجا نىياز ھاجىم ۋه ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرىغا بهرگهن ۋهدىلىرىنى 

، ئالغـانئـۆز ئىچىـگه  قـولى بىـلهن ئـۆزىنى شىسـهينىڭ شېڭبىكار قىلىپ، 

بىــــلهن  شــــېڭئالدىشــــى بىــــلهن قــــورال تاشــــالپ،  ســــىتالىنچىالرنىڭ

ھهمكارلىشــىپ، ئــۈرۈمچىگه كېلىــپ، باشــلىقلىق ۋهزىپىلهرنــى ئـــۆتىگهن 

  .ئويالپمۇ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن ئهربابالرنى ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى

-باشــچىلىقىدىكى تــارانچى مهســئۇدى مهرۇپ ۋه يۇنۇســوفھۈســهيىن 

ـــومىتېت ـــالمۇتىنى ىتۇڭگـــان ك ـــان ئ ـــۇمىي مۇســـۇلمانالر « مهركهز قىلغ ئوم

ـــۇرۇلتىيى ـــارمىقى »ق ـــڭ ت ـــۇپ،  نى ـــان بول ـــۇلمانالر «بولغ ـــۇمىي مۇس ئوم

ــۇرۇلتىيى ــان  »ق ــدادهپ ئاتالغ ــان ئالمۇتى ــۇ تهشــكىالتنى تهســىس قىلىنغ  ب

باشـقۇرغان ، مهزكـۇر تهشـكىالتنىڭ  تازىدىنوفزهينىدىن ھاجى  تاتارالردىن

ى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، ئۇيغۇر قاتارلىق تـۈركىي مۇددىئاسى يهتته سۇدىك
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تاتـارالرنى  بويلىرىـدىكى ئـۇرال-ئىـدىل مهركىزىي رۇسىيه، يهنـى قوۋمالرنى

ــويغىنىش  ــازادلىق ۋه ئ ــي ئ ــان مۇســۇلمانالرنىڭ مىللى ئاساســىي گهۋده قىلغ

ئومــۇمىي  ئالمۇتىــدائــۇالر، . ھهرىكهتلىــرى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈش ئىــدى

ــاتلىرىمۇســۇلمانالر ناما ــۇپ، ئۇالرنىــڭ پالك  يىشــلىرىنى تهشــكىللىگهن بول

ــــار  ــــي رۇســــىيىدىكى تات ــــي  بۇرجازىيىســــىنىڭمهركىزى ــــي مهدهنى مىللى

  .بىلهن ئوخشاش ئىدى ارلىرىئشوئاپتونومىيىسى توغرىسىدىكى 

يهتته سۇدىكى قـازاق، ئۇيغـۇرالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان مۇسـۇلمانالر 

ــۆزبېكلهر تهشــكىللىگهن  تهشــكىالتىنىڭ  »ئىســالمىيه وراىيشــ«ئارىســىدا ئ

ئۆزئـارا ئـاالقه ۋه ھهمكـارلىق بـار  تهسىرىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، ئۇالر ئارىسـىدا

تارمىقى  ئىسالمىيىنىڭ شوراىيمهزكۇر تهشكىالت پهرغانه ۋادىسىدىكى  .ئىدى

  .جهھهتتىن بىردهك ئىدى بولۇپ، مهۋقه

ـــا  ـــۇ ۋاقىتت ـــۇرالر ئارى ب ـــدىكى ئۇيغ ـــۇ رايونى ـــته س ـــىدا يهنه يهت س

ئۇيغۇرالرنىڭ كهلگۈسـى تهقـدىرى ۋه ئـازادلىق مهسـىلىلىرىده ئوخشـىمىغان 

ــــزىلهر  ــــۇپ، بې  ئىســــالمىيىنىڭ شــــوراىيكــــۆز قاراشــــالر مهۋجــــۇت بول

ــارانچى، تهشهببۇســلىرىنى قوللىســا ــزىلهر ت تۇڭگــان كومىتېتىنىــڭ -يهنه بې

ــــدى ــــلىرىنى قوللى ــــىيه مىقياســــىدا ، لــــېكىن .تهشهببۇس ــــۈن رۇس پۈت

ئىشـچىالر، ئهسـكهرلهر ۋه  ان ھهمده ئومۇمىي ئېقىمغا ئايالنغـانداۋاملىشىۋاتق

تهســىرى ئاســتىدا بىــر  دېھقــانالر بىــر تهشــكىالتقا ئۇيۇشــۇش يۈزلىنىشــىنىڭ

قىسىم يېڭىچه مائارىپ تهربىيىسى كـۆرگهن ھهمـده تاتـار ۋه رۇس ئىشـچىالر 

 ىرىئۇيغۇر زىيـالىيل ھهم زىيالىيالر قوشۇنى بىلهن مهلۇم رهۋىشته ئۇچراشقان

ــچىلىرىمۇ ــچىالر  ۋه ئىش ــاش ئىش ــدىكىگه ئوخش ــقا جايلىرى ــىيىنىڭ باش رۇس

ــاقىنى ــارقىلىق  ئىتتىپ ــۈچى ئ ــۇرالر ك ــى ئۇيغ ــچى ۋه ئهمگهكچ ــۇرۇپ، ئىش ق

-5يىلـى، -1917، نهتىجىـده .ھوقۇقالرنى كاپالهتكه ئىگه قىلماقچى بولـدى

ئابــدۇلال ، ىســلىكىئره شــاغابۇدىنوفنىڭبــارى  ئالمۇتــا شــهھىرىده مايــدا

مۇســـۇلمان ئىشـــچىلىرىنىڭ بىرلهشـــمه « ســـېكرىتارلىقىدا زىباقىيهۋنىـــڭرو

ۋاقىت ئىچىده ئـادهم  قىسقىغىناناملىق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇپ،  »ئىتتىپاقى
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 .گه يهتتى 600سانى 

ــارانچى ــۇ تهشــكىالتقا ت ــا قاتناشــقان ۋه-ب ــيىن  تۇڭگــان كومىتېتىغ كې

، ل ئوينىغـان بولـۇپزىيـالىيالر ئاكتىـپ رو ئۇنىڭدىن ئايرىلغان بىـر قىسـىم

، يۈســۈف ســابىتوف، تېيىــپ ھــاجى زارۋاتــوفســوپى ، روزىبــاقىيېفئابــدۇلال 

ــوف ــا ئهخمهت ــف، مۇس ــراھ روزىيې ــدىنوف، ھهم ــرى  فهرى ــقىالر رهھبى ۋه باش

  .خاراكتېرلىك شهخسلهر ئىدى

 400قاتارلىقالرنىڭ رهھبهرلىكىده  غاپپاروفشۇ ۋاقىتتا يهنه ياركهنتته 

ه قــازاقتىن تهركىــب تاپقــان ئىشــچىالر ئىتتىپــاقىنى ۋ نهپهر، ئۇيغــۇر، رۇس

  .قۇرۇلغان

ـــته ســـۇ  يىلىـــدىن كېـــيىن-1918بـــۇ كىشـــىلهرنىڭ ھهممىســـى  يهت

غـا ئايالنغـان بولـۇپ،  »مۇسۇلمان كوممۇنىستلىرى«دهسلهپكى  رايونىدىكى

ئهزادىــن  72مۇســۇلمانالرنىڭ  يىلىنىــڭ بېشــىدا يهتــته ســۇ رايونىــدا-1918

ــۇنجى  ــان ت ــداتهركىــب تاپق ــارتىيه ياچېيكىســى قۇرۇلغان ، كوممۇنىســتىك پ

 نهپىـرى 18نهپىرى قازاق،  9نهپهر ئهزاسى ئۇيغۇر،  44 مهزكۇر ياچېيكىنىڭ

يهتـته سـۇدىكى دهسـلهپكى ۋه  تاتاردىن تهركىب تاپقان بولـۇپ، ئۇيغـۇرالر

  .ئهڭ كۆپ سانلىق كوممۇنىستالردىن بولغان ئىدى

گه ئالغـان بـارلىق غهربىـي سوۋېت ھاكىمىيىتى يهتته سۇنى ئـۆز ئىچىـ

ئىشــچىالر ئىتتىپاقلىرىــدىن باشــقا  ،تۈركىســتاننى ئىگىلىگهنــدىن كېــيىن

ــۈدهك ــىگه دېگ ــڭ ھهممىس ــكىالتالر ۋه پارتىيىلهرنى ــېۋىكالردىن(  تهش  بولش

قـالپىقى  »تۈركىسـت-پـانۋه  ئىسالمىسـت-پـان«، »ئهكسىيهتچىل« )باشقا

ـــدى، كومم ـــرى جازاالن ـــڭ رهھبهرلى ـــدۈرۈلۈپ، ئۇنى ـــلهن كىي ۇنىســـتالر بى

يىلىـــدىكى چـــوڭ -1938-1937ھهمكارالشـــقانلىرى بولســـا، ئهڭ ئاخىرىـــدا 

 .تازىالشتا باشقا كوممۇنىست رهھبهرلىرى بىلهن بىرلىكته يوقىتىلدى

ــاكى 1917- ــا-1918يىلىنىــڭ بېشــىدىن ت ــچه بولغــان ئارىلىقت  يىلىغى

شـتۇرغاندىن تهشكىالتالر پائالىيهتلىرىنى داۋامال مهركىزىي ئاسىيادا يۇقىرىقى
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ئهمگهكچىلىــرى  مۇسـۇلمان«ئايــدا تاشـكهنتته -3، يىـل-1917سـىرت يهنه، 

ئارقىـــدىنال رۇس  .دهپ ئاتالغـــان بىـــر تهشـــكىالت قۇرۇلـــدى »ئىتتىپـــاقى

كېڭىشــى قۇرۇلغــان  كوممىسســارلىرىتۈركىســتان خهلــق  كوممۇنىســتلىرىنىڭ

رۇس  ئىدىيىســــى بىــــلهن قورالالنغــــان شوۋىنىســــتىكبولــــۇپ، رۇس 

ىستلىرىنىڭ مهزكـۇر كېڭىشـىگه يهرلىـك خهلقـتىن بىرمـۇ ئهزا قوبـۇل كوممۇن

ئــۆكتهبىر ئىنقىالبــى غهلىــبه قىلىــپ، ئــانچه ئــۇزۇن ئــۆتمهي،  .قىلىنمىــدى

قېتىملىـق قـۇرۇلتىيى -3 تاشكهنتته تۈركىسـتان ئۆلكىسـى مۇسـۇلمانلىرىنىڭ

چاقىرىلىـپ، تۈركىسـتانغا مۇختـارىيهت تهلهپ قىلىـش پىكىرلىـرى مهيـدانغا 

ــىلىقىغا دۇچچۈشــ ــاتتىق قارش ــتالرنىڭ ق ــراق، كوممۇنىس ــىمۇ، بى  كهن بولس

كېڭىشـــى تۈركىســـتان نىـــڭ رۇســـىيىدىن  كوممىسســـارالرخهلـــق . كهلـــدى

ئېلىشىغا ئهشهددىي قارشـى چىققـان  ئايرىلىشىغا ۋه ياكى تولۇق ئاپتونومىيه

ــلهن ــلهر بى ــۈركىي خهلق ــك ت ــته يهرلى ــۇ ئهمهلىيهت ــۇپ، ب ــىيه  بول ــار رۇس چ

تىبــارهن بــۇ يهرگه كۆچــۈپ كېلىــپ ماكانالشــقان رۇســالرنىڭ دهۋرىــدىن ئې

ــۈرهتتى ــس ئهتت ــى ئهك ــىدىكى ئىختىالپن ــتان. ئارىس ــاكىمىيىتىنى  تۈركىس ھ

ئىگىلىۋالغان تاشـكهنتتىكى رۇس كوممۇنىسـتلىرى گهرچه ئـۆزلىرىنى پۈتـۈن 

ــراق ــۈمهت دهپ جاكارلىســىمۇ، بى ــدىغان ھۆك ــداره قىلى ــوننى ئى ــۇالردا  راي ئ

ھىشـــلىرى كۈچلـــۈك بولغاچقـــا لېـــنىن رهھبهرلىكىـــدىكى مىللهتچىلىـــك خا

ۋه موســــكۋانى مهركهز قىلغــــان رۇســــىيه بولشــــېۋىك  ســــانكىتپېتېربۇرگ

ئۈمىـد  شـوارلىرىغاداھىيلىرىنىڭ مىللهتلهر تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىـلهش 

ـــان ـــىش باغلىغ ـــى ھهمكارلىش ـــك خهلقلهرن ـــاكىمىيهتكه  يهرلى ـــاكى ھ ۋه ي

نــارازىلىقىنى قوزغىغاچقــا يــالغۇز  ۇالرنىــڭتۇتــۇپ، ئ قاتناشتۇرۇشــتىن نېــرى

ــۇۋهپپهق  ــقا م ــداره قىلىش ــايالرنى ئى ــقا ج ــكهنتتىن باش ــده تاش ــدى ھهم قال

 مىللهتچىلىــك شــۇ دهرىجىــگه بارغــانكى، رۇس كوممۇنىســتلىرى .بواللمىــدى

تۈركىستان سـوۋېت جۇمھـۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىـڭ  تاشكهنتته تهسىس قىلغان

هممىسـى رۇسـالر بولـۇپ، بـۇ ھۆكـۈمهت ھهيئهت ئهزاسـىنىڭ ھ كىشىلىك 14

  .كىرگۈزۈلمىگهن بىرمۇ يهرلىك مىللهت كىشىسى ىتىگهئېيهھ
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رۇس كوممۇنىســـــتلىرى  تۈركىســـــتان مىللهتپهرۋهرلىـــــرى بىـــــلهن

ــدا  ئارىســىدىكى تۈركىســتاننىڭ تهقــدىرىگه مۇناســىۋهتلىك كــۈرهش ئاخىرى

ــڭ ــتان مىللهتپهرۋهرلىرىنى ــاي باشــلىق تۈركىس ــتاپا چوق ــانن مۇس ــازا  ىقوق ب

 قىلىپ، تۈركىستاننىڭ مىللىي مۇختارىيهت ھۆكـۈمىتىنى قـۇرۇپ، ئـۆزلىرىنى

دهپ جاكــارالش بىــلهن تاشــكهنتتىكى  تۈركىســتاننىڭ قــانۇنلۇق ھۆكــۈمىتى

بىـراق، مۇسـتاپا چوقـاي . رۇس كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنى ئېتىـراپ قىلمىـدى

لېـــنىن ۋه ســـتالىن رهھبهرلىكىـــدىكى  ئـــاق كۆڭۈللـــۈك بىـــلهن يهنىـــال

، ولشــېۋىكالرنى تاشــكهنتتىكى كوممۇنىســتالردىن پهرقلىــق دهپ ھېســابالپب

تۈركىستان مۇختارىيىتىنى ۋاقتىنچه تولۇق مۇستهقىللىق ئېلىشـتىن ئىلگىـرى 

رۇسىيه سوتسىيالىستىك فېدېراتىپ جۇمھۇرىيىتىنىڭ تهركىبىدىكى ئـاپتونوم 

رىنى ئــۆزلى ســانكىتپېتېربۇرگنىڭئــېالن قىلغــان شــۇنىڭدهك  ھۆكــۈمهت دهپ

بولســىمۇ، ئهممــا، موســكۋا بىــلهن تاشــكهنتنىڭ  تونۇشــىنى ئۈمىــد قىلغــان

 .بىــر ئىكهنلىكىنــى كېچىكىــپ چۈشــهنگهن ئىــدى نىيىتــى ھهم ماھىيىتىنىــڭ

 ئىســماىل ئاساســچىلىرىدىن بىــرى تۈركچىلىكنىــڭلــېكىن، مۇســتاپا چوقــاي 

غايىسىنى مهدهنىي يول بىلهن ئهمهس، سىياسىي يـول بىـلهن  گاسپىرالىنىڭ

ــتىلگهن ــگه ئاشۇرۇشــقا ئىن ــۇش  ئهمهل ــۇنجى تۈركىســتان كۈرهشچىســى بول ت

سۈپىتى بىـلهن بىرىنچـى قېـتىم بـارلىق تـۈركىي قـوۋمالرنى بىرلهشـتۈرۈپ، 

تهجرىبىسـىنى -بىرلىككه كهلگهن مىللىي ھاكىمىيهت بهرپا قىلىشنىڭ سـىناق

ـــۇردى ـــگه ئاش ـــۇ  .ئهمهل ـــدىلئ ـــدىن-ئى ـــان  ئۇرال ـــۇلغىچه بولغ ـــاكى قۇم ت

سىياسـىي گهۋدىـگه ئايالندۇرۇشـنى -لىك بوشـلۇقنى بىـر ئېتنىـكجۇغراپىيى

ئارمانلىرىنىــڭ -ئـارزۇ گــايىۋىمىللهتپهرۋهرلىرىنىـڭ  مهقسـهت قىلغـان تــۈرك

ئايلىنىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى ئىسـپاتالپ قالماسـتىن بهلكـى،  اللىققائرې

رۇس ھۆكۈمرانلىقىـدىن قۇتۇلـۇپ، مۇسـتهقىللىق يولىغـا  ھاماتۈركىستاننىڭ 

قهد  دۆلهتچىلىكلهرنىــــــڭماڭىــــــدىغانلىقى ۋه ئاخىرىــــــدا مۇســــــتهقىل 

ــــڭ  ــــدى ۋه ئىشــــهنچىنى ئۆمرىنى ــــدىن پهرهز قىل ــــدىغانلىقىنى ئال كۆتۈرى

  .ئاخىرىغىچه يوقاتمىدى
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مۇستاپا چوقاي سـىناق قىلغـان تـۇنجى ئورتـاق زامـانىۋى تۈركىسـتان 

 نهچـــچه كـــۈنال مهۋجـــۇت بولـــۇپ تۇرالىغـــان 60پهقهت  گهرچه ھۆكـــۈمىتى

نهچـچه كۈنلـۈك مهزكـۇر  60يىـل ئۆتكهنـدىن كېـيىن،  74 بولسىمۇ، بىـراق

مۇسـتهقىل جۇمھـۇرىيهتلهر  بوۋاق ھۆكۈمهتنىڭ مهنىـۋى خارابىسـى ئۈسـتىده

بهلكى، مۇستاپا چوقاي باشلىق مىڭلىغـان، يـۈز مىڭلىغـان . مهيدانغا كهلدى

ــچىلىرىنىڭ ــتان كۈرهش ــى  تۈركىس ــان بولۇش ــدىن خــۇش بولغ ــى بۇنىڭ روھ

ئورتاق تۈركىسـتان  بىراق، ئۇالرنىڭ روھلىرى مهزكۇر غايه ئۈستىده .مۇمكىن

ــارا ــى ئۆزئ ــايرىمىچىلىق،  ئهمهس، بهلك ــكئ ــزا مهنمهنىلى ــۋى نى  ۋه مهھهللى

بىرىـدىن بارغانسـېرى يىراقلىشـىۋاتقان ھـازىرقى -چېچىلىپ، بىر ئۇرۇغلىرى

ــرې ــده اللىقتىكىئ ــانلىقىنى ب تۈركىســتاننى كۆرگهن ــر قانچىلىــك قورۇنۇۋاتق ى

  .بىلىدۇ ئالالھ

ــچىلىقىدىكى -20 ئهســىرنىڭ20- ــاي باش ــرىغىچه مۇســتاپا چوق يىللى

، ئـۇرال-ئىـدىلپۈتۈن تۈركىستان،  تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلھامى بىلهن

، مىللىـي تۈركچىلىكۋه قازاق دااللىرىدا ئىلگىرى كېيىن بىر قاتار  كاۋكازىيه

، اشـقۇرت مىللىـي ھۆكـۈمىتىب-تاتار ئىدىيىلىرى بىلهن يۇغۇرۇلغان ئازادلىق

بۇخــارا  ئــوردا مۇختــارىيهت ھۆكــۈمىتى ئــاالش، ئهزهربهيجــان جۇمھــۇرىيىتى

ھـاكىمىيهتلهر  خهلـق جۇمھـۇرىيىتى قاتـارلىق خـارهزىمخهلق جۇمھـۇرىيىتى، 

ــگهن  كۈنســايىن قــۇدرهت تاپقــان بولســىمۇ، بىــراق ئاخىرىــدا مهيــدانغا كهل

رى ئاستىدا ۋهيران بولـۇپ سىياسىي ھۇجۇملى-رۇسىيىسىنىڭ ھهربىي سوۋېت

ۋه ياكى ئهمهلدىن قالـدۇرۇلۇپ، سـوۋېت رۇسىيىسـىنىڭ تهركىبـى قىسـمىغا 

 .قېتىلىپ كهتتى

يىلىغىـــچه -1931تــاكى ، تۈركىســتاننىڭ شــهرقىي قىســـمىدا بولســا

 ئىسـتىغبار تـۆۋه« زېڭشـىڭنىڭ ياڭ ئۇيغۇر خهلقى ،جاھالهت ھۆكۈم سۈرۈپ

بىـرىگه -بىـر«، »دۆتلهشـتۈرۈش« ئولتۇرۇپ ئويالپ تاپقـان دا »ھۇجرىسى

قوشنا ئهللهردىكى ئۆزگىرىشـلهرنىڭ تهسـىرىنى مهسـچىتلهر «، ۋه »سېلىش

نهيرهڭلىرىــدىن مهســت -قاتــارلىق بىــر يــۈرۈش ھىــيله »ئــارقىلىق توســۇش
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يېتىشـقا مهجبـۇر بولغـان،  ئۇيقىـدابهخىرامـان ، دۇنيادىن بىـخهۋهر، بولۇپ

دىن خهۋهر تېپىپ، مىللىتىنىڭ سىرتقى دۇنيادىكى ئالهمشۇمۇل ئۆزگىرىشلهر

ئــاز ســاندىكى مىللهتپهرۋهرلىرىنىــڭ  قاششــاقلىقىدىن ۋۇجــۇدى ئــۆرتهنگهن

 .دېگهن خىتابلىرىنى ئاڭلىمىغان ئىدى »!ئويغان ئۇيغۇر«

بالــدۇر ئويغانغــان ئۇيغــۇرالردىن بىــرى  ئهنه شــۇالرنىڭ ئارىســىدا

 ،ه ئالغانـداشۇ دهۋر ھهققىدىكى تهسۋىرى بويىچ بۇغرانىڭمۇھهممهد ئىمىن 

ۋه يۇرتنىــڭ  ھۆكــۈمهت خهلقنىــڭ ئويغىنىشــى ۋه گۈللىنىشــى خالىمايــدىغان

مىللىتىنى ئويغىتىشقا ئىنتىلگهن كىشىلهرنى،  هتپهرهستلىرىئمهنپه نوپۇزلۇق

زىيالىيالرنى داۋاملىق كۆزىتىپ تۇرغـانلىقتىن ئۇالرنىـڭ خهلقنـى ئويغىتىشـقا 

ئىـدى، يۇرتنىـڭ  ىـلهن تهڭپىكىرلهرنى ئېغىزدىن چىقىرىشـى ئۆلـۈم ب ئاىت

بهك  سىياسـىتىدىن زېڭشـىڭنىڭ يـاڭبهگلىـرى  نوپۇزلۇق ئاخۇنلىرى باي ۋه

بـــۇ چـــاققىچه ھېچقانـــداق بىـــر  چىـــن ھۆكۈمرانلىرىـــدىن .رازى بولۇشـــتى

بۇ كىشىلهر ئۇنى سهمىمىي بىر ئىسالم ھىمايىچىسى  كۆرمىگهن كهڭچللىككنى

  .ۋه ئىنساپلىق ھۆكۈمدار دهپ قارىدى

يتقانـــدهك ئهنه شـــۇ نـــادانلىق تۈپهيلىـــدىن، تۈركىســـتان بـــۇغرا ئې

ئــوز  بىــر قــانچه مىليــون ئۇيغــۇر خهلقــى ،دۇنياغــا كهلگهنــده مۇختــارىيىتى

قوشنىسى پهرغانىده بولۇۋاتقان ئۆزگىرىشلهردىن بىـخهۋهر نـادانلىق، ئۇيقـۇ 

ئۆزىنىـڭ بىـر قـانچه مىـڭ كىشـىلىك  زېڭشـىڭ يـاڭئىچىده ياتقان بولـۇپ، 

بىلهن بىر قـانچه مىليـون ئۇيغـۇرنى كولـدۇرلىتىپ  هرلىرىئهسك ئهپيۈنكهش

  .بولدى خاتىرجهم ئىداره قىلىشقا مۇۋهپپهق

قهشقهرىيىنىڭ ناھىيىلىرىده پهقهت بىـر خىتـاي ھـاكىم ئۆزىنىـڭ بىـر 

 .قانچه ئون نهپهر ئهسكىرى بىلهن بىر قـانچه يـۈز مىـڭ ئـادهمنى باشـقۇردى

ر بىــلهن ھىــيله بىــلهن ئۇيغــۇرالرنى ئهســكه جيــاڭجۈن يــاڭقىسقىســى، 

  .بولۇشى مۇمكىن تاشلىغان سېھىرلهپ

لېكىن، ھهر قانداق قاراڭغۇ كېچه ھامـان ئاخىرلىشـىدۇ، ھهر قانـداق 
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بىر كۈنى  شېرىن ئۇيقۇ ھامان تۈگهيدۇ، ھهر قانچه ئۇيقۇچان ئىنسان ھامان

ــكهن،  ــۇنداق ئى ــدۇ، ش ــاس بولى ــى، -1931ئۇخلىيالم ــۇل -2يىل ــدا قۇم ئاي

ئۇيقۇچان ئىنسانالرنى ئويغىتىـۋهتتى، تاڭغـا  لغان ئوق ئاۋازىتاغلىرىدا ئېتى

ــان  ــۇزۇۋهتتى، ھهر قاچ ــدىن تۇرغ ــانالرنى ئورنى ــاي ياتق ــۈرۈپ ئۇخلىم تهلم

ــوغالنالرنى ــۈرگهن ئ ــده ي ــكهت ئىچى ــهگهك ۋه ھهرى ــۈرهش  س ــك ك ئهركىنلى

 .مهيدانىنىڭ بىرىنچى سېپىغا ئاتالندۇردى

ـــده،  ـــدىلنهتىجى ـــۇرال-ئى ـــازىيه، ئ ـــي تۈركىســـتاندا ۋه غه كاۋك ربى

ــانغىنى يىلــالر بولغــان ئــون نهچــچه ئۆچــۈرۈلگىنىگه  ئورتــاق تۈركىســتان ي

 چوقـاي الۋۇلـداپ، مۇسـتاپا ۋادىلىرىـدا قۇمـۇل-جۇڭغـارىيه-تارىم قايتىدىن

 -مۇختـارىيهت ھۆكۈمىتىنىـڭ يېڭـى نۇسخىســى تهسـىس قىلغـان تۈركىسـتان

ده قۇرۇلغـان بـۇ قهشـقهر. شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دۇنياغـا كهلـدى

مۇسـتاپا  ياشاۋاتقان قازاق پهرزهنتى جۇمھۇرىيهت پارىژدا سىياسىي ھىجرهتته

قهلبىنـى  خىرهلىشـىۋاتقان، ئۈمىـد شـاملىرى ئـۆچهي دهپ قېلىـپ چوقاينىڭ

 اللىققـائرېھامـان بىـر كـۈنى  يورۇتقان شۇنىڭدهك ئۆزى تاللىۋالغان غايىنىڭ

  .ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشهندۈرگهن ئىدى

 

 رېالىئورتاق تۈركىستان ئارزۇسىنىڭ تۇنجى  2.

 ئهزاسىلىقمۇسۇلمانالردىن تهيىنلهنگهن  دۇماسىنىڭئهسلىده رۇسىيه 

ھوقۇقلىرىنى قوغـداش ئۈچـۈن  رۇسىيه مۇسۇلمانلىرىنىڭ ساالھىيىتى بىلهن

دهرىجىــده سىياســىي كــۈرهش تهجرىبىســىگه ئىــگه  كــۈرهش قىلىــپ، مهلــۇم

ـــۇناس ـــان قانۇنش ـــتاپا چ بولغ ـــايمۇس ـــلىرى وق ـــڭ مهسلهكداش  ھهم ئۇنى

-1917 ،زوراۋانلىقىغـا قهتئىـي بويسـۇنماي كوممۇنىسـتالرنىڭ تاشكهنتتىكى

تهشـــكىالتىنىڭ  »ئىســالمىيه شـــوراى«كــۈنلىرى،  دېكـــابىر-12-9يىلــى، 

مۇسـۇلمانلىرىنىڭ  قېتىملىـق تۈركىسـتان-4 شـهھىرىده قوقانرهھبهرلىكىده 

ــۇرۇلتىيىنى چــاقىردى ــا ھهر .ق ــۇ قۇرۇلتايغ ــن  200قايســى جــايالردىن  ب دى
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ــلهن ــى بى ــاۋاز بېرىش ــڭ ئ ــۇپ، ۋهكىللهرنى ــقان بول ــل قاتناش ــارتۇق ۋهكى  ئ

  .جاكارالندى تۈركىستان مۇختارىيىتى قۇرۇلغانلىقى

تاشكهنتنى مهركهز قىلغان تۈركىسـتان  چار رۇسىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى

ئۆلكىســــىنىڭ تهۋهلىكىــــگه ھــــازىرقى ئۆزبېكىســــتان، قىرغىزىســــتان، 

مهنىستان، تاجىكىستان ۋه قازاقىستاننىڭ بىر قىسمى كىرگهن بولـۇپ، تۈرك

تهســــىس  گۇبېرنـــاتورلۇقى يىلــــى تۈركىســـتان گېنېــــرال-1865ئهممـــا، 

ئوتتۇرا ئاسـىيادا  يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا-1918قىلىنغاندىن كېيىن تاكى 

ــونىنى ئىــداره  تۈركىســتان ئۆلكىلىــك ھۆكۈمىتىــدىن باشــقا يهنه بۇخــارا راي

 خىـۋه رايـونىنى ئىـداره قىلىـدىغان خـارهزىملىدىغان بۇخارا ئهمىرلىكـى، قى

تهسـىس  بولۇپ، قالغان جايالرنىڭ ھهممىسـىده ئوبالسـت خانلىقى مهۋجۇت

ــان ــىۋېلىنغان . قىلىنغ ــدىن بېس ــىيه تهرىپى ــانلىق رۇس ــى خ ــۇقىرىقى ئىكك ي

رۇسـىيه  .بولۇپ، چار رۇسىيىنىڭ ھامىيلىقى ئاستىدىكى ھاكىمىيهتلهر ئىدى

 ھۆكــۈمىتى بــۇ ئىككــى خانلىقنىــڭ تاشــقى ئــاالقىلىرىنىال كــونترول قىلغــان

  .بولۇپ، ئىچكى ئىشلىرىغا، ئىداره شهكىللىرىگه ئارىالشمايتتى

 سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دهۋرىدىكى ئوتتـۇرا ئاسـىيا مۇتهخهسسىسـى

يىلىــدىكى رۇســىيىنىڭ ســانلىق مهلۇمــاتى -1913، مهلۇمــاتىچه غاپپاروفنىــڭ

خانلىقىنى ئوز ئىچىگه ئالمىغـان  خىۋهچه ئالغاندا، بۇخارا ئهمىرلىكى ۋه بويى

ئىچىـده تـۈركلهر  ىـڭنبۇالرمىليون بولۇپ،  9.5 پۈتۈن تۈركىستان ئاھالىسى

 .تهشكىل قىلغاننى  3،7%رۇسالر نى،  6.9%تاجىكالر نى،  %88.4

مهزكـۇر نىسـبهتنى  شهمشـىدىنوفنىڭ يهنه بىر يهرلىك مۇتهخهسسـىس

تلهر بـويىچه ئايرىشـى بـويىچه ئالغانـدا، بـۇ ۋاقىتالردىكـى ئاھالىنىـڭ مىلله

 9.1%قىرغىـزالر، نـى  13.5%قازاقالر، نى  19.5% ،نى ئۆزبېكلهر %39.2

نــى  1%قاراقالپــاقالر،  نــى 1.3% ،تــۈركمهنلهرنــى  4.9%تــاجىكالر، نــى 

 80%بۇنــداق بولغانــدىمۇ، تــۈركىي خهلقــلهر . ئۇيغــۇرالر تهشــكىل قىلغــان

 .اپىدا بولۇپ چىقىدۇئهتر
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ــارلىق ــاي قات ــتاپا چوق ــرلىكته  مۇس ــرى بى ــتان مىللهتپهرۋهرلى تۈركىس

 مانـا شـۇنداق ئېتنىـك تهسىس قىلغان تۈركىسـتان مۇختـارىيىتى ھۆكـۈمىتى

ئىگىلىگهن پۈتۈن تۈركىستاننىڭ  88%تهۋهلىك جهھهتتىن تۈركىي خهلقلهر 

ىنىدىكى خهلقلهرنىڭ بۇ زېم، قانۇنلۇق ھۆكۈمىتى سۈپىتىده مهيدانغا چىقىپ

مهنپهئهتلىرىنى قوغداش ۋه كاپالهتكه ئىگه قىلىشنى مهقسهت قىلغان تۇنجى 

 .ئۇرۇنۇش ئىدى

شۇ يهرنى بازا قىلغانلىقى ئۈچـۈن ، قۇرۇلۇپ قوقاندا مهزكۇر ھۆكۈمهت

دهپ  تۈركىســتان مۇختــارىيىتى، لــېكىن. ھۆكــۈمىتى دهپمــۇ ئاتالــدى قوقــان

دېكـابىر كۈنلىرىـدىكى قۇرۇلتـاي -12-9 .ىئاتىلىش ئادهتكه ئايالنغـان ئىـد

ــڭ ــارىيهت ھۆكۈمىتىنى ــتان مۇخت ــان تۈركىس ــىده قۇرۇلغ ــۈمهت  نهتىجىس ھۆك

سـايالپ  »ۋاقىتلىق خهلق كېڭىشى«ۋه قانۇن ھاكىمىيهت ئورگىنى  ئورگىنى

 12ھۆكـۈمهت تهركىبـى ، ئـادهم ئهزا بولـدى 54 چىقىلغان بولـۇپ، بۇنىڭغـا

ــاپتى ــب ت ــن تهركى ــتانلىقالرتۈركى .ئهزادى ــى  س ــكهنتتىكى رۇس مىللهتچ تاش

كوممۇنىستلىرىغا قارىغاندا، دېموكراتىـك بىـر ئۇسـۇل ھهم چـاره قولالنغـان 

ـــۇپ،  ـــق كېڭىشـــىنىڭ  54بول ـــك  36كىشـــىلىك خهل نهپهر ئهزاســـى يهرلى

 .تهركىب تاپتى نهپىرى رۇسالردىن 18مىللهتلهردىن، 

پارالمېنـت  مارتتـا رهسـمىي-20 ،يىلـى-1918تۈركىستان مۇختارىيىتى 

ــاۋاز بېــرىش  تهســىس قىلىــش ۋه پارالمېنــت ئهزالىرىنــى خهلــق يوشــۇرۇن ئ

ســايالش، پارالمېنــت ئهزالىرىنىــڭ ئــۇچتىن ئىككــى قىســمىنى  ئــارقىلىق

مۇسۇلمانالردىن، ئۈچتىن بىر قىسمىنى باشقا مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهردىن 

 .تهيىنلهش قارار قىلىنغان

، دهســلهپته ىســلىكىگهئرهڭ تۈركىســتان مۇختــارىيىتى ھۆكۈمىتىنىــ

سـابىق ئهزاسـى، ئىنژېنېـر، قـازاقالردىن كېلىـپ  دۇماسىنىڭرۇسىيه دۆلهت 

 قانۇنشـۇناس تاتـارالردىن مـۇاۋىنلىكىگه، تىنىشـپايېۋ مۇھهممهدجانچىققان 

  .سايالنغان شاگىاخمهتوۋئىسالم 

663



 
 
  جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه جۇمهۇرىيهتلىرىغىچه تۈركىي مۇستهقىل مۇختارىيىتىدىن تۈركىستان   

 ماگـدى، مىنىسـىرلىقىغامۇستاپا چوقـاي ھۆكۈمهتنىـڭ تاشـقى ئىشـالر 

، ئۆزبېكلهردىن ئهبهيدۇلال رهىسلىكىگهھهربىي كېڭهشنىڭ ) تارتا( چانىشېف

 ھىــدايهتبهك ، ئــاگرونوممىنىســتىرىلىقىغاخوجــا جامــائهت خهۋپســىزلىك 

ــۇللى ــا يۇرغ ــدجان، مىنىســتىرىلىقىغايهر ۋه ســۇ ئىشــلىرى  ئاغ ــاخمۇد ئابى  م

قانۇنشــۇناس ئابــدۇراخمان  قــازاقالردىن، مىنىســتىرىلىقىغائىشــلهپچىقىرىش 

 يهھـــۇدىيالردىن ،مىنىســـتىرىلىقىغا مۇاســـىنئىچكـــى ئىشـــالر  ازايئـــۇربهل 

 ئېرگهشكىچىك  ئۆزبېكلهردىن، مىنىستىرىلىقىغامالىيه  گېرسفېلدسولومون 

  .قوراللىق كۈچلهرنىڭ قوماندانلىقىغا تهيىنلهنگهن

ئىچكى ئىشـالر  شهھهر قوقان ماخمۇد ئابىدجانبۇالردىن باشقا يهنه، 

ۋه پهرغـانه ۋىاليىتـى  مهرغىـالن ئادىـل مىـر، كىگهرهىسلىئورنىنىڭ مۇئاۋىن 

 .ۋهكىللىكىگه سايالندى نامهنگان ناسىرخان، ىسلىكىگهئرهكېڭىشىنىڭ 

ــۇتلهق ــارىيهت ھۆكــۈمىتىنى تهشــكىللىگهنلهرنىڭ م  تۈركىســتان مۇخت

كۆپ قىسمى ئهينى ۋاقىتتىكى تۈركىي خهلقلهر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققـان 

ر بولـــۇپ، ئۇالرنىـــڭ كۆپىنچىســـى رۇســـىيه، ئـــالىي مهلۇمـــاتلىق زىيـــالىيال

ـــۆرگهن ـــپ تهربىيىســـى ك ـــالىي مائارى ـــده ئ ـــىدا . تۈركىيى ـــڭ ئارىس ئۇالرنى

ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ مهخسۇس قانۇنشۇناسلىق فـاكۇلتېتلىرىنى  رۇسىيىدىكى

ھۆكۈمهت ، ئهزاسى بولغانالر بار بولۇپ دۇماسىنىڭتاماملىغانالر ھهم رۇسىيه 

تۆمـۈر يـول  رىسـىدىن يېتىشـىپ چىققـان تـۇنجىتۈركىي خهلقـلهر ئا ىسىئره

ياساش ئىنژېنېرى بولۇش سۈپىتى بىلهن خهلق ئىچىده زور ئابرۇي قازانغان 

ــىيه  ــالىتهن رۇس ــىغا ۋاك ــازاق داالس ــده ق ــىنىڭھهم ــۇپ  دۇماس ــى بول ئهزاس

  .سايالنغان ئهرباب ئىدى

 ھۆكۈمىتىنىـڭ ئىچكـى قىسـمىدا پىكىـر قوقـانلېكىن، ئۇزۇن ئۆتمهي 

 مۇھهممهدجـــان ىســـىئرهھۆكـــۈمهت  ،پ كېلىـــپ چىققـــان بولـــۇپئىخـــتىال

تهرهپــدارلىرى بىــلهن مۇســتاپا چوقــاي تهرهپــدارلىرى ئارىســىدا  تىنىشــپايېۋ

ــڭ ــتان مۇختارىيىتىنى ــاكى  تۈركىس ــايرىلىش ۋه ي پۈتــۈنلهي رۇســىيىدىن ئ

ۋاقتىنچه رۇسىيه تهركىبىـدىكى مۇختـارىيهت سـۈپىتىده قـېلىش شـۇنىڭدهك 
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 ىســت ھۆكــۈمىتىنى ئېتىــراپ قىلىــش يــاكى قىلماســلىقتاشــكهنتتىكى كوممۇن

  .مهسىلىلىرىده پىكىر ئىختىالپى كېلىپ چىققان

ــاز  تۈركىســتان ئۇنىــڭ ئۈســتىگه يهنه ــۇ بىرئ ھۆكۈمىتىنىــڭ تهركىبىم

تۈركىســـتاننىڭ كهلگۈســـى تهقـــدىرىنى بهلگىلهشـــته ، مـــۇرهككهپ بولـــۇپ

تۈرلـۈك  تۇتىـدىغان ياۋروپا تهرهپـدارلىقىنى–ۋه گېرمانىيه  رۇسىيه، تۈركىيه

  .كۆز قاراشالر مهۋجۇت ئىدى

ــدچىلهر ئارىســىدا يهنه بۇالرنىــڭ ــر قهدىمىيچىلهرنىــڭۋه  جهدى  پىكى

ئىختىالپىمۇ ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىشكه باشـلىغان بولسـىمۇ، ئهممـا ئۇالرنىـڭ 

 تاشكهنت ھاكىمىيىتىنى ئىگىلىگهن رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ بولشېۋىكالر ۋه

ئهممـا، بـۇ ئىككـى  .شى مهيدانى ئورتاقلىققا ئىـگه ئىـدىمىللهتچىلىكىگه قار

مۇســـتاپا چوقـــاي ئۇالرنىـــڭ ، پارتىيىنىـــڭ زىـــددىيىتى كۈچلـــۈك بولـــۇپ

ــــڭ  ــــارىيهت ھۆكۈمىتىنى ــــددىيهتنىڭ تۈركىســــتان مۇخت ئارىســــىدىكى زى

 .كۈچىيىشىگه سهلبىي تهسىر يهتكۈزگهنلىكىنى تهنقىد قىلغان

ـــپايېۋ مۇھهممهدجـــان ـــارلىقالر تىنىش ـــاي بو قات ـــتاپا چوق ـــا، مۇس لس

قـــاتتىق  قاتارلىقالرنىـــڭ تاشـــكهنتتىكى رۇس كوممۇنىســـت ھـــاكىمىيىتىگه

ــڭ  ــڭ بهزى قارارلىرىنى ــۇ ھۆكۈمهتنى ــان، ئ ــارازى بولغ ــىغا ن ــامىله قىلىش مۇئ

ــڭ ــلهن ئارىنى ــېۋىكلىرى بى ــكهنتتىكى رۇس بولش ــهۋهب  تاش ــىغا س بۇزۇلۇش

ا ھۆكــۈمهت يىلــى، يانۋارنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــد-1918بولىــدۇ دهپ قــاراپ، 

 .ئىستېپا بهردى رهىسلىكىدىن

ــان ــبايېۋ مۇھهممهج ــنىڭ  تىنىش ــيىن كېڭهش ــدىن كې ــتېپا بهرگهن ئىس

بولـــۇپ ۋهزىـــپه رهئىســـى چوقـــاي ھۆكـــۈمهت  سايلىشـــى بىـــلهن مۇســـتاپا

 قوقاندىكىمۇستاپا چوقاي ۋهزىپه تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن،  .تاپشۇرۇۋالدى

ىستان مۇختارىيهت ھۆكـۈمىتىنى دېھقانالر قۇرۇلتىيى تۈرك-تۈركىستان ئىشچى

 ســـانكىتپېتېربۇرگدىكىبىلـــدۈرۈپ،  رهســـمىي ئېتىـــراپ قىلىـــدىغانلىقىنى

قۇرۇلتاينىـڭ مهركهزگه  .تېلېگراممـا يوللىـدى سوۋېت مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه
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ـــان ـــدا يوللىغ ـــي  باياناتى ـــك ھهربى ـــكهنتتىكى چهتئهللى ـــن تاش مهركهزدى

ۋېلىـپ، ئـۆزىنى ھۆكـۈمهت يـاردىمى بىـلهن ھـاكىمىيهتنى تارتى كۈچلهرنىڭ

تـــارقىتىۋېتىش تهلهپ  كوممىسســـارلىرىنىســـوۋېت خهلـــق  ئـــېالن قىلغـــان

  .قىلىنغان

بىراق، ئهينى ۋاقىتتىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىـڭ مىللهتـلهر ئىشـلىرىغا 

يهرلىك كېڭهشلهر « ستالىن ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ، يوسىفمهسئۇل رهھبىرى 

ئهگهر تۈركىستاندىكى دېھقـان ۋه ، ئۆز ئىچكى ئىشلىرىدا مۇختارىيهتكه ئىگه

ــگهن  ــك دهپ بىل ــاڭالر، چهتئهللى ــگه بولس ــۈچكه ئى ــق ك ــچىالر قوراللى ئىش

ــارقىتىڭالر ــارلىرىنى ت ــق كومىسس ــوۋېت خهل ــكهنت س ــىز  دهپ »تاش قورالس

ـــگه تاشـــكهنتتىكى  تۈركىســـتانلىقالرنى ـــۇنتىزىم كـــۈچكه ئى قورالالنغـــان م

ئهمهلىيهتته، بۇ ستالىننىڭ  .نبولشېۋىكالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا چاقىرغا

ئۇالر ھېچقاچـان تاشـكهنتتىكى بولشـېۋىكالر  ،تاكتىكىسىدىن ئىبارهت بولۇپ

  .خالىمايتتى ھاكىمىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى

 لېــنىن قاتارلىقالرنىــڭ بىــر تهرهپــتىن تهرهپــدارلىرى مۇســتاپا چوقــاي

هنسـه، ئىش مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىـلهش چاقىرىقلىرىغـا

رۇسىيه كوممۇنىستلىرىنىڭ قۇدرهتلىك ھهربىي كـۈچى ۋه  تهرهپتىن يهنه بىر

 جهھهتـتىن تېخـى كـادىرالر قوشـۇنى ئۆزلىرىنىڭ دۆلهتنى ئىداره قىلىدىغان

ــــاجىز -پىشــــىپ يېــــتىلمىگهن، ھهربىــــي ئىقتىســــادىي جهھهتلهردىــــن ئ

 ۋاقتىـــنچه رۇســـىيه، نهزهرگه ئېلىـــپ اللىقنىئـــرېئىكهنلىكىـــدىن ئىبـــارهت 

ــدېراتىپد ــك فې ــۇرىيىتى ېموكراتى ــهببۇس  جۇمھ ــنى تهش ــده تۇرۇش تهركىبى

ــدى ــان ئى ــڭ .قىلغ ــۇ پىكرىنى ــڭ ب ــۇ ئۆزىنى ــهۋهبىنى  ئ ــش س ــپ چىقى كېلى

تولۇق مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئاسان ئهمهس، چـۈنكى، «چۈشهندۈرۈپ، 

 ئهڭ مــۇھىمى كهلگۈســى، تهجــرىبه يــوق كــادىرالر يــوق ۋه بۇنىــڭ ئۈچــۈن

رۇسـىيه گهرچه ئاجىزالشـقاندهك . دىغان ئـارمىيه يـوقمۇختارىيهتنى قوغدايـ

تىـنچ ۋه  بىـز رۇسـىيه بىـلهن .بولسىمۇ، لـېكىن بىـزدىن ناھـايىتى كۈچلـۈك

ـــم ـــىمىز الزى ـــتانه ئۆتۈش ـــۇنى . دوس ـــۇغراپىيىمىزب ـــته ج مهن . بهلگىلىمهك
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ۋهيران  سىياسىتىنى قوبۇل قىلمايمهن، ئهمما بولشېۋىكالرنىڭ سوۋېتلهرنىڭ

  .دېگهن »رلىقىغا ئىشىنىمهنقىلىش كۈچىنىڭ با

ۋه تاشقى سىياسـىي  تۈركىستاننىڭ تهقدىرى ھۆكۈمىتى قوقان، بىراق

ــامىله تۇتــۇش  يۆنىلىشــى، ســوۋېت كوممۇنىســتالر ھۆكــۈمىتىگه قانــداق مۇئ

. سىياسىي يۆنىلىشـكه ئىـگه بواللمىـدى مهسىلىسىده تېخى بىرلىككه كهلگهن

قارشـى،  جهدىـدچىلهرگهلىق نـام »ئۆلۈمـا شوراىي« بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا

تهشـكىالت تۈركىسـتان مۇختـارىيهت ھۆكـۈمىتى  پىكىرگه ئىـگه قويۇق دىنىي

كىرىشـــنى رهت قىلىـــپ، تۈركىســـتان ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئـــاممىۋى  تهركىـــبىگه

، بىـــراق. جهھهتـــتىن ئاجىزلىشىشـــىدىكى ئامىلالرنىـــڭ بىـــرىگه ئايالنـــدى

قوللىشــــىغا تۈركىســــتان مۇختــــارىيىتى تۈركىســــتاندىكى كهڭ خهلقنىــــڭ 

تاشـكهنتته تۈركىسـتان  دېكـابىر كـۈنى-13يىلى، -1917ئېرىشكهن بولۇپ، 

مۇختارىيىتىنى قولالش نامايىشى بولغاندا، كوممۇنىستىك ھۆكۈمهتنىڭ ئوققا 

چوقــاي بــۇ كــۈننى مــاتهم كــۈنى قىلىــپ . تۇتــۇپ، باستۇرۇشــىغا ئۇچرىغــان

  .بېكىتكهن

ســــتاپا چوقــــاي نهزهرگه ئالغــــان مۇ زىــــددىيهتلهرنى ھهر تۈرلــــۈك

دېموكراتىـك سـايالم  يىلـى، مـارت ئېيىـدا-1918 باشچىلىقىدىكى ھۆكـۈمهت

ــش ۋه پارالمېنــت تهركىــبىگه يهرلىــك  ــت تهســىس قىلى ــارقىلىق پارالمېن ئ

ــۈزۈپ،  ــۇ كىرگ ــڭ ۋهكىللىرىنىم ــقا مىللهتلهرنى ــلهر ۋه باش ــۇلمان خهلق مۇس

ىلىــش تــۇنجى پارالمېنــت ئــارقىلىق ھــاكىمىيهتنى ئىــداره ق تۈركىســتاندا

ـــدى ـــنى پىالنلى ـــا كهلتۈرۈش ـــىنى بارلىقق ـــراق .سىستېمىس ـــتان ، بى تۈركىس

سوۋېتىنى ئېتىراپ قىلمـاي، ئـۆز  كومىسسارالر مۇختارىيىتىنىڭ تاشكهنتتىكى

ئالدىغا پۈتۈن تۈركىستاننى بىرلىككه كهلتۈرگهن بىر دۆلهتكه ئايالندۇرۇشقا 

اشــكهنتتىكى ت. غهزىپىنــى قوزغىــدى رۇســىيه بولشــېۋىكلىرىنىڭ ئىنتىلىشــى

ۋاز  مۇختارىيىتىـدىنكوممۇنىستالر ھاكىمىيىتى مۇستاپا چوقاينى تۈركىسـتان 

كېچىپ، سوۋېت ھاكىمىيىتىگه بويسۇنۇشـنى تهشـهببۇس قىلىـپ، ئۇنىڭغـا 

ۋه قـــاتتىق چـــارىلهرنى  ئـــالىي مهرتىـــۋه بېرىـــدىغانلىق ھهققىـــده يۇمشـــاق
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  .بۇنى رهت قىلدى بولسىمۇ، لېكىن قولالنغان

 

  تۈركىستان مىللهتپهرۋهرلىرىنىڭ−ي تىز پۈكمهي ئۆلۈشقهتئى 3.

 تاللىۋالغان يولى

ــۆزلىرىنى ــدىن ئ ــتاپا چوقاي ــېۋىكلىرى مۇس ــكهنتتىكى رۇس بولش  تاش

ھۆكـــۈمىتىنى  قوقـــانتۈركىســـتاننىڭ قـــانۇنىي ھۆكـــۈمىتى دهپ تونـــۇش، 

يىغىشـــتۇرۇپ  يـــاراقالرنى-قـــولالردىكى قـــورال، ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇش

 قوقـان چوقاينىـڭ دهرھـال تهسـلىم بولۇشـى ھهققىـدهتاپشۇرۇش، مۇستاپا 

قهتئىـي  ئولتۇمـاتۇمنىبىراق، چوقـاي بـۇ  .تاپشۇردى ئولتۇماتۇمھۆكۈمىتىگه 

شــهھىرى  قوقــانتاشــكهنتتىكى قىزىــل ئــارمىيه  ئهڭ ئاخىرىــدا. رهت قىلــدى

قــات قورشــاۋغا ئالغانــدىن -بوسۇغىســىغا يېتىــپ كېلىــپ، شــهھهرنى قــاتمۇ

ــيىن ــتىم، كې ــاخىرقى قې ــار قىلىشــقا، ئهگهر  ئ ــۈمىتىنى بىك تۈركىســتان ھۆك

ــۈچى ــورال ك ــدا، ق ــداق بولمىغان ــلهن  ئۇن ــۇندۇرىغانلىقىبى ــده  بويس ھهققى

مۇســتاپا چوقــاي، ھېچقانــداق مــۇنتىزىم قوراللىــق . ئاگاھالنــدۇرۇش بهردى

ئىلغـار قـورالالر ۋه تـوپ زهمبىـرهكلهر ، ئىگه بولمىغانلىقىغا قارىمـاي كۈچگه

 ھهيۋىسى ئالدىـدا ئاتلىق ۋه پىياده قىزىل ئهسكهرلهرنىڭ بىلهن قورالالنغان

رۇس بولشــېۋىكلىرىنىڭ  تهســلىم بولــۇش ۋه، ئــۇ. ئوخشاشــال تىــز پۈكمىــدى

ئۈچـۈن  تۈركىستانلىقالر ئۈستىدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئـۆزى

  .بىر مىللىي خىيانهت دهپ بىلدى

ــېۋىكلىر ــارلىق ســوۋېت بولش ــتالىن قات ــنىن ۋه س ــلهپكى لې ىنىڭ دهس

 قوقـان مۇختـارىيهتچىلىرىتۈركىسـتان  باغلىغان ئۈمىد ئازادلىق ۋهدىلىرىگه

ئارمــــانلىرى ئۈچــــۈن قولىــــدىن كهلــــگهن -شــــهھىرىده يۈكســــهك ئــــارزۇ

ـــــنىن  ـــــته، لې تىرىشـــــچانلىقالرنىڭ ھهممىســـــىنى كۆرســـــىتىۋاتقان پهيت

ــارىيهت رهھبهرلىكىــدىكى ســوۋېت رۇسىيىســى ھۆكــۈمىتى  تۈركىســتان مۇخت
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مىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن جىددىي ھهرىكهتكه ئۆتكهن بولۇپ، مهخپىـي ھۆكۈ

ـــۈرده بولشـــېۋىكالر ھـــاكىمىيىتىگه ھهربىـــي كـــۈچلىرىنى  تاشـــكهنتتىكى ت

ـــۈن تهييـــارلىق  ـــوقىتىش ئۈچ ـــارىيىتىنى ي ـــتان مۇخت ئهۋهتىـــپ، تۈركىس

قىزىــل  زهمبىــرهكلهر بىــلهن قورالالنغــان پــويىزدا 11 موســكۋا .قىلىۋاتــاتتى

موســكۋادىن كهلــگهن مهزكــۇر زور . تاشــكهنتكه ئهۋهتتــى ىنىئــارمىيه قوشــۇن

ۋه ئهرمهنلهرنىــڭ يهرلىــك  تاشــكهنتتىكى قىزىــل ئــارمىيه قوشــۇنى قوشــۇن

ــلهن قوشــۇلۇپ ــۇرۇپپىلىرى بى ــق گ ــى، -1918 ،قوراللى ــۈنى -9يىل ــانۋار ك ي

يـانۋار -29 .ھۇجـۇم باشـلىدى قوقانغـا قوماندانلىقىـدا ئوسىپوۋنىڭگېنېرال 

مىـڭ  150ئاھالىسـى  قوقانان قىلىندى، ئهينى ۋاقىتتىكى ۋهير قوقانكۈنى 

مىڭ ئادهم ئېشـىپ قېلىـپ، قالغـانلىرى ئۆلـدى ۋه يـاكى  60پهقهت ، بولۇپ

مىڭ ئـادهم  15فېۋرال كۈنلىرىدىكى جهڭلهردىال -7-4قېچىپ كهتتى، ھهتتا 

 ئهرمهنىـــلهرقىزىـــل ئهســـكهرلهر ۋه ئۇالرغـــا يـــاردهم بهرگهن  .ئۆلتۈرۈلـــدى

 .قهتلىئام ئېلىپ باردى شهھهرده چوڭ

ــدا ــڭ ھۇجۇملىرى ــل ئارمىيىنى ــان قىزى ــهھىرىدىكى قوق ــۆپلىگهن  ش ك

ۋه مهدرىسـه قاتـارلىقالر ۋهيـران  بىناالر، باسمىخانا، دوختۇرخانا، مهسـچىت

 11مهسـچىت، 37، جـاي-قـورامىـڭ  11شهھىرىدىكى  قوقان. قىلىۋېتىلگهن

ارالر ھهم مهكــتهپلهر دۇكـانلىرى ۋه بـاز ، سـوداماگـازىنمهدرىسـه ۋه بانكـا، 

ــان ــۈلگهن ئايالنغ ــۈپ ك ــا . كۆي ــمى خارابىغ ــر قىس ــۇچتىن بى ــهھهرنىڭ ئ ش

 .ئايالنغان

ئاپىرىلدىكى سانىدا -2يىلى، -1918گېزىتىنىڭ  »ئۇلۇغ تۈركىستان«

ــان « ــازىر مىڭلىغ ــانلىقالرھ ــيىم قوق ــىز -كى ــىز ۋه قانس ــىز، يېمهكس كېچهكس

. كېيىنمــۇ بولمايــدۇھهتتــا ئۇرۇشــتىن  ھــالهتته قالــدى بۇنــداق ئهھــۋال

ــۇم ئهمهس ــانى مهل ــق س ــڭ ئېنى ــۆپلىگهن . ئۆلگهنلهرنى ــقا ك ــدىن باش بۇنىڭ

ھۆكـۈمهت ئهزالىرىمـۇ  ئادهملهر ئهسىرگه ئېلىنغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىـده

  .دهپ يېزىلغان »بار

قالماستىن  زهمبىرهكلهرنى ئىشقا سېلىپال ھۇجۇمىدا بولشېۋىكالر قوقان

669



 
 
  جان تۇرسۇن ئهسهرلىرىبنه جۇمهۇرىيهتلىرىغىچه تۈركىي مۇستهقىل مۇختارىيىتىدىن تۈركىستان   

مىڭــدىن ئــارتۇق  10 نهتىجىــده. نى ئىشــقا ســالغانبهلكــى يهنه ئــايروپىالنالر

 .تىنچ ئاھاله ئۆلگهن

ئـــۈچ كـــۈنگه ســـوزۇلغان قـــاتتىق بومباردىمـــان، ھۇجـــۇم ۋه كوچـــا 

شـهھىرىنى ئىشـغال قىلىـپ، كهڭ  قوقانجهڭلىرىدىن كېيىن قىزىل ئارمىيه 

شهھىرىده ئېلىپ بېرىلغان قهتلىئام  قوقان .كۆلهملىك قىرغىن ئېلىپ باردى

ــرا ــادىلىرىنىۋه ۋهي ــڭ ئىپ ــهتلىك بولغانلىقىنى ــنىڭ نهقهدهر دهھش  ن قىلىش

ئالته يىل ئۆتكهندىن -ئۆزىنىڭ ۋهقه يۈز بېرىپ بهش ساغۇنىمۇتۆره  ئهلىخان

قىلغان سهپىرىده كۆرگهن ۋه ھېس قىلغانلىقىنى خاتىرىلهش  قوقانغاكېيىن 

ــــلهن ــــۇرا ئهســــىردىكى چىڭگىزخــــان بى ــــى ئوتت ــــۇر قىرغىنچىلىقن  مهزك

ــتېالچ ــىدىن ئىس ــران قىلىش ــان ۋهي ــپ بارغ ــىيادا ئېلى ــۇرا ئاس ىلىرىنىڭ ئوتت

  .قېلىشمايدىغانلىقىنى ئهسكهرتىدۇ

ــيىن ــرغىنچىلىقتىن كې ــۇ قى ــڭ، ش ــازالپ  قوقاننى ــراقال ئ ــى بى ئاھالىس

مىڭ بولغان بولسا،  120يىلى، -1897ئاھالىسى  قوقاننىڭكهتكهن بولۇپ، 

  .مىڭغا چۈشۈپ قالغان 69يىلى -1926

زادى  قوقاننىــڭماتېرىيــالالردا  ىــتئئاهيــران قىلىنىشــىغا ۋ قوقاننىــڭ

كـــۈنى ئېنىـــق ئهمهس، بهزىـــده رۇســـالرنىڭ  قاچـــان ئېلىنغانلىقىنىـــڭ

ـــدا باشـــالنغانلىقى يېزىلىـــدۇ-6ھۇجۇمىنىـــڭ  يـــانۋاردا -9بېـــزىلهر . فېۋرال

ئهممــــا، ســــوۋېت ئىتتىپاقىنىــــڭ رهســــمىي  .بولغــــانلىقىنى كۆرســــىتىدۇ

-19شـهھىرىگه  قوقانرنىڭ ئاخىرقى قېتىم ھۆججهتلىرىده قىزىل ئهسكهرله

 ئولتۇمـــاتۇمىبولـــۇش  تهســـلىم ئىرگهشـــكهفېـــۋرال ھۇجـــۇم قىلغـــانلىقى، 

فېــۋرال كــۈنى ئۇالرنىــڭ -22تاپشــۇرۇلغاندا ئۇنىــڭ رهت قىلغــانلىقى ھهمــده 

رۇس ، ئومــۇمهن قىلىــپ ئېيتقانــدا .يوقىتىلغــانلىقى يېزىلىــدۇ تۆكــۈس-تهل

بولســىمۇ،  ى دهسـلهپته تارمــار قىلغــانھۆكــۈمىتىن قوقــانقىزىـل ئارمىيىســى 

قوغـداپ،  قوقـاننى باشچىلىقىدىكى قالدۇق كۈچ ئـاخىرغىچه ئىرگهشلېكىن 

كېيىنكـى ۋاقىـتالردا  ئىـرگهش. بولۇشـى مـۇمكىن ئۇرۇش ئۇزۇنغا سـوزۇلغان

 .ئۇزۇنغا سوزۇلغان قوراللىق قارشىلىق ھهرىكىتىنى داۋامالشتۇرغان
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ــاننى ــى قوق ــش ئۇرۇش ــغال قىلى ــۇردهپ  ئىش ــان مهزك ــۇرۇش  ئاتالغ ئ

بولشــېۋىكالرنىڭ ھــاكىمىيهتنى ئىگىلىگهنــدىن كېــيىن ئېلىــپ بارغــان بىــر 

قېتىملىق ئهڭ دهھشهتلىك، ۋهيران قىلىش خاراكتېرلىـك ھهربىـي ھۇجـۇمى 

ئۇنىڭ دهھشىتىدىن ھهتتا لېنىنمۇ ئهپسۇسلىنىشقا مهجبۇر بولغـان،  ،بولۇپ

ــۇ ــولالپ، تۈركىســتان تاشــكهنت كوممۇنىســتلىرى ئاســتىرىتىن گهرچه ئ نى ق

مۇختــارىيىتىنى يــوقىتىش ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلغــانلىقىنى ئاشــكارىلىمىغان 

ئوتتۇرا ئاسـىيادا ئىشـقا ئاشـۇرۇلغان بـۇ دهھشـهتلهرگه كـۆز  بولسىمۇ، بىراق

چــۈنكى، ئۇنىــڭ نهزىرىــده كوممۇنىســتالر تېخــى . يۇمۇشــقا ئامالســىز قالغــان

ل ئاستىدا كوممۇنىستالرنىڭ خهلـق پۈتۈن رۇسىيىده غهلىبه قازانمىغان ئهھۋا

-1918لېنىننىـڭ  .ئىچىده مهلۇم ئابرۇيغا ئىـگه بولۇشـىنى خـااليتتى خـاالس

ئوتتــۇرا ئاســىيادا يــۈز بهرگهن ۋهقهلهر ھهققىــده  يىلــى، ئاپرېــل ئېيىــدا

يازغان  كوبزوۋغا. ئا .پ تۈركىستان كوممۇنىستلىرىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بىرى

ئىنقىالبچىالرنىـــڭ -سوتسىيالىســـت لىرىتاشـــكهنت كوممۇنىســـت«خېتىـــده 

ــدى ــق قىل ــلهرچه قىلى ــتىدا دۆت ــىرى ئاس ــدىن. تهس ــۇالر جۈملى ــۆزلىرى  ئ ئ

ئـۇرۇش بىـلهن . بـاردى ئېلىـپ سوتسىيالالشـتۇرۇشبىلمهيدىغان پۈتۈنلهي 

. تۈزۈلــدى تىنچلىــق كېلىشــىمى كولېســوفبۇخــارا ئېلىنىــپ، نومۇســلۇق 

بىـلهن  ئىنتېرناتسـىيونالچىالر بىلهن، يهنى ئىككىنچـى داشناقالرئهنجانلىق 

ــۈپ ــىمۇ تۈزۈل ــلىق كېلىش ــاننى، ئىتتىپاقداش ــدى قوق ــۇمران قىل دهپ  »...گ

ــارقىلىق تۈركىســتاندىكى رۇس  ــزىش ئ ــان  بولشــېۋىكلىرىنىيې ــد قىلغ تهنقى

  .ئىدى

مۇســتاپا چوقــاي باشــلىق بىــر قىســىم ھۆكــۈمهت رهھبهرلىــرى قېچىــپ 

ىپىدىن قولغا ئېلىنىپ، ئېتىپ كوممۇنىستالر تهر زور كوپ سانلىقى .قۇتۇلدى

ـــدى ـــان  .ئۆلتۈرۈل ـــارىيىتىنى يوقاتق گهرچه بولشـــېۋىكالر تۈركىســـتان مۇخت

ــېكىن ــىمۇ، ل ــاكى  بولس ــون -1930ت ــان ئ ــچه بولغ ــنهيىلالرغى ــق  چهچ يىللى

ـــۇپ ـــگهن بول ـــرىگه دۇچ كهل ـــۈمىتى، قارشـــىلىق ھهرىكهتلى  ســـوۋېت ھۆك

 »باسـمىچىالر« قارشـىلىق ھهرىكهتلىرىنـى تۈركىستان خهلقىنىـڭ قوراللىـق
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ھهرىكىتى دهپ ئاتاپ، بۇ ئومۇمىي خهلق قوراللىـق ھهرىكىتىنـى باسـتۇرۇش 

مىــڭ ئهتراپىــدا قىزىــل ئــارمىيه  200قوماندانلىقىــدا  فرۇنزىنىــڭ .ئۈچــۈن م

بۇخـارا  كېيىنكى ۋاقىتالردا قىزىـل ئـارمىيه .ئهسكىرىي كۈچىنى ئىشقا سالدى

قارشىلىقلىرىغا دۇچ كهلـگهن  تهۋهلىكىده ئهنۋهر پاشا قوشۇنلىرىنىڭ قاتتىق

-1930ئاتـــالمىش باســـمىچىالرنىڭ ئهڭ ئـــاخىرقى كـــۈچى تـــاكى ، بولـــۇپ

ــلىرىغىچه ــڭ باش ــدى يىلالرنى ــده قىل ــارمىيىنى پاراكهن ــل ئ ــاخىرقى . قىزى ئ

ــق ــز ۋه باشــقا خهل ــك، قىرغى ــق ئۆزبې ــداكارلىرى قوراللى ــامىر  پى تهڭــرى –پ

يىللىــرىغىچه -1934-1931ئۇيغــۇر دىيارىغــا كېلىــپ، ، تاغلىرىــدىن ئۆتــۈپ

مىللىــي ئىســتىقاللىيهت ئىنقىالبىغــا ئىشــتىراك  داۋامالشــان بولغــان ئارىلىقتــا

ــــدى ــــزالردىن .قىل ــــاق قىرغى ــــازى ۋه  چىپ ــــۆزبېكلهردىن جــــانىبهكق ، ئ

قــۇر بېشــى قاتــارلىقالر ھهمــده ئۇالرنىــڭ بىــر  يۈســۈپجان ۋه ســېتىۋالدىجان

كىســتان ئىســالم قىســىم ئهســكهر ۋه كومانــدىرلىرى شــۇنىڭدهك شــهرقىي تۈر

-مهدهنىـيبىر قىسىم مهمۇرىي ۋه  جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه ئىشتىراك قىلغان

ئهنه شۇ تۈركىستان مۇختـارىيىتىنى  باشقا ساھهدىكى ئۆزبېكلهر ھهم ارىپئما

 كۆرگهن ۋه سوۋېت رۇسىيىسىنى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمىنى ھېسابلىغان كىشىلهر

ــان شــهرقىي تۈر ــۇالر قهشــقهرده قۇرۇلغ ــۇپ، ئ ــۇرىيىتىنى بول ــتان جۇمھ كىس

 .ۋه قۇتۇلـۇش يـولى دهپ ھېسـابلىغان ئىـدى ئۆزلىرىنىڭ ئاخىرقى ھاياتلىق

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنى يوقىتىشى ئهمهلىيهتته  ستالىننىڭ

ــدۇق تهســىرىنى  ــڭ ئهڭ ئــاخىرقى قال ــۇ تۈركىســتان مۇختارىيىتىنى ئهنه ش

سىيىسى غهربىي تۈركىسـتاندا سوۋېت رۇ !ئىبارهت ئىدى خاالس تازىالشىدىن

تۈركىســـتان ئاتالغۇســـى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇپ، ئـــۇنى دۈشـــمهن ئاتـــالغۇ 

، قوشــنا چاغــدا تىنجىتقــانكاتېگورىيىســىگه كىرگــۈزۈپ، بــۇ يــۇرتنى ئــاران 

ۋه  تۈركچىلىــكمهزكــۇر ئاتــالغۇ بىــلهن يېڭىــدىن  شــهرقىي تۈركىســتاندا

گه ستالىننىڭ ئهشـهددىي ئىدىيه بىلهن قورالالنغان، ئۇنىڭ ئۈستى ئىسالمىي

قانداقمۇ چىـداپ  بىر ھۆكۈمهتنىڭ قۇرۇلۇشىغا دۈشمهنلىرىنى قوبۇل قىلغان

  تۇرالىسۇن؟
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 خاتىمه

كىرىــپ كېــتىش بىــلهن  تۈركىســتان مۇختــارىيىتى تــارىخ سهھىپىســى

 يىل ئۆتكهندىن كېـيىن ياۋروپـا تۇپراقلىرىـدا 13تاللىغان يولىدىن يانماي، 

 سىياسـىي تهشـۋىقات كۈرىشـىنى داۋامالشـتۇرغان يهنىال شـۇ غايىسـى يولىـدا

يىلىـــدىكى -1917 مۇســـتاپا چوقـــاي باشـــلىق تۈركىســـتان كۈرهشـــچىلىرى

ئۆزلىرىنىـڭ ، سـېغىنىپ كۈنلـۈك ئـۆمرى قىسـقا ھۆكـۈمىتىنى 64ئۆزلىرىنىڭ 

ئىلگىرى ساددىالرچه مۇختـارىيهت يـولىنى تاللىغانلىقىـدىن ئهپسۇسـلىنىپ، 

ه ئاخىرقى غايىسى ھهققىده مۇنداق خۇالسـه ئۆزلىرىنىڭ كۈرهش مۇساپىسى ۋ

تهڭ  ھۆكۈمىتى يىقىلدى، بۇنىڭ بىـلهن تۈركىستان مۇختارىيهت«چىقارغان 

يالغۇز ئىستىقالل، مۇستهقىل  بۈگۈن .مۇختارىيهت پىكرى يىقىلدى، يوقالدى

 ».تۈركىستان پىكرى ھاكىمدۇر

ـــاي باشـــلىق ـــاق تۈركىســـتان ئۈچـــۈن كـــۈرهش  مۇســـتاپا چوق ئورت

دۇنياۋى ئۇرۇشىغا توغرا  گېرمانىيىسىنىڭگىتلېر  چىالرنىڭ كۈرهشلىرىقىلغۇ

كونـا دۈشـمىنى سـوۋېت ئىتتىپـاقىنى  ئۆزلىرىنىـڭ گىتلېرنىـڭ ئۇالر .كهلدى

ــىدىن ــان مهنزىرىس ــران قىلىۋاتق ــامهلۇم ۋهي ــانلىقى ن ــك ھۇزۇرالنغ . قانچىلى

بىــراق، ئورتــاق تۈركىســتان ئۈچــۈن كــۈرهش قىلىشــتىن ئىبــارهت ســوۋېت 

تىپاقى ئهشهددىي ئۆچ كۆرىدىغان بىر ئىدىيىنىڭ مهۋجۇتلۇقى گىتلېرنـى ئىت

يىللىـرى گىتلېـر -1945-1941 .مهلـۇم ھوزۇرالنـدۇرغانلىقىتېخىمۇ بهكـرهك 

كېسىل -بۇ ئىدىيىدىن پايدىلىنىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئۈزۈل گېرمانىيىسى

ــۇپ ــاقچى بول ــۇمران قىلم ــىيالىق، گ ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــۈز مى ــانچه ي ــر ق ، بى

تــۈركىي قېنىغــا مهنســۇپ ئهركهكلهردىــن  ئۇراللىــق-ئىــدىل ،كاۋكازىيىلىــك

قاتـارلىق ئهربـابالر  قهيۇمخانچوقاي، ۋهلى  قوشۇن تهشكىللىگهن، مۇستاپا

ـــاردىمى ئاســـتىدىكى ـــڭ ي ـــۈمىتىنى  گىتلېرنى ـــتان ھۆك كهلگۈســـى تۈركىس

ق مۇستاپا چوقاي ھهر قانـدا كۆرىدىغانلىقىغا ئۈمىد باغلىغان بولسىمۇ، ئهمما
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ھۆكۈمهتتىن ھېچقاچان ياخشىلىق كهلمهيدىغانلىقىنى ئالدىن ھېس  ئىرقىچى

قىلغان بولسـىمۇ، بىـراق تـاكى ھـازىرغىچه ئېنىـق بولمىغـان سـىرلىق ئۆلـۈم 

  .بۇ دۇنيادىكى كۈرهشلىرىدىن ئايرىلغان ئىدى تۈپهيلىدىن

ــرى ــتان ئهزىمهتلى ــارلىق تۈركىس ــاي قات ــتاپا چوق ــدىن  مۇس  90بۇنىڭ

ھېچ ئايرىماي، ئورتـاق  بىرىنى ئېتنىك جهھهتتىن-لگىرى بىرنهچچه يىل ئى

بىـــر دۆلهت ئۈچـــۈن كـــۈرهش مهيـــدانىغا چىقىـــپ، ئۆزلىرىـــدىن كۈچلـــۈك 

تهسـلىم  زهمبىرهكلىرى ئاسـتىدىكى-تىز پۈكمهي، ئۇالرنىڭ توپ رهقىپلىرىگه

 ئۆزلىرىگه ئۆلـۈم ۋه خـانىۋهيرانچىلىق، رهت قىلىپ ئولتۇماتوملىرىنىبولۇش 

ئۇالرنىــڭ مۇســتهقىللىق غايىســى ئورتــاق تــۈرك  .للىۋالغــان ئىــدىيــولىنى تا

ئهمهلـگه  ئايرىم مىللىـي بـايراقالر ئاسـتىدا–بايرىقى ئاستىدا ئهمهس، ئايرىم 

ــۇ كــۈنلهرده ــاالنچى، ســهن پوكــۇنچى، ســېنىڭدىن مهن « ئاشــقان ب مهن پ

نـاۋايى بىزنىـڭ، ، قهشـقىرى بىزنىـڭ مهھمۇت ئۇلۇغ، سهن كىم، مهن كىم؟

ئابـاي بـوۋىمىز ئهڭ ، ئهۋالدى تىمۇرنىـڭاسنىڭ ئهۋالدى، بىز ئهمىـر مان بىز

ـــوچى ـــز ن ـــىيادا بى ـــۇرا ئاس ـــۇغ، ئوتت ـــۋى  »ئۇل ـــار ۋه مهھهللى ـــگهن ت دې

ــدى مىللهتچىلىكــلهر ــدىكى   .ئهۋجــى ئال ــۇرا ئاســىيانىڭ بۈگــۈنكى كۈن ئوتت

يىـل ئىلگىـرى تۈركىسـتان  90 تېخى ئاشـۇ بۇ خهلقلهرنىڭ اللىقىئرېمهزكۇر 

ۋه  ئىلغارلىققا، ئالىي چۈشـهنچىگه ئهجدادلىرىچىلىك ىنى قۇرغانمۇختارىيىت

 ئهسىرگه خاس يېڭىلىقالردىن-21يېتهلمىگهنلىكى، بهلكى  تهپهككۈرگه-ئاڭ

 يىلـالر ئىلگىـرى مهنىـۋى سهۋىيىسـىدىن 90-80 بهھرىمهن بولسىمۇ، بىـراق

 .كۆرسهتسه كېرهك قالغانلىقىنى يىراقلىشىپ

ــ  ــازاقالر مۇس ــده ق ــۈنكى كۈن ــۇنى بۈگ ــېغىنماقتا ۋه ئ ــاينى س تاپا چوق

ــا ــاينى ئۇنىــڭ غايىســى ۋه -21. ئۇلۇغلىماقت ــازاقلىرى مۇســتاپا چوق ئهســىر ق

ئىدىيىسىگه خىالپ ھالدا، ئۇنىـڭ بۈگـۈنكى مۇسـتهقىل قازاقىسـتاننى ئـارزۇ 

مىللهتچىســى ســۈپىتىده  قــازاق قىلغـان ۋه شــۇنىڭ ئۈچــۈن كــۈرهش قىلغـان

  .چۈشهندۈرمهكته

 ئىدېولوگىيىسـىنىڭ تۈركچىلىـكىيىتى ئهمهلىيهتته تۈركىستان مۇختار
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ــدانغا چىقىــپ ــلهن مهي ــتىم سىياســىي مهۋقه بى ــدىيه ، تــۇنجى قې مهزكــۇر ئى

چوقــاي  .ســىنىقىدىن ئىبــارهت-ئاســتىدا بىــر ھــاكىمىيهت قــۇرۇش تهجــرىبه

ھۆكــۈمهتنى ئىــداره قىلىــدىغان كهڭ ، ئېيتقانــدهك ئۇنىــڭ مهغلــۇپ بولۇشــى

بولۇپمـــۇ، ئۆزىنىـــڭ زامـــانىۋى ھهربىـــي  كـــادىر كۈچىنىـــڭ بولماســـلىقى،

قوشۇنىنىڭ بولماسلىقىدىن ئىبارهت بولسا، يهنه بىـر تهرهپـتىن تۈركىسـتان 

ــاد ۋه  ــيهت، ئىقتىس ــڭ مهدهنى ــاىيخهلقىنى ــته  سىياســىي-ئىجتم ــاڭ جهھهت ئ

ئاسـاس قىلغـان  تـۈركچىلىكنىئارقىدا قالغانلىقى، خهلقته ئومـۇمىي يۈزلـۈك 

شهكىللىنىپ بولۇنمىغانلىقى، ئهكسىچه  سىنىڭئىدېولوگىيىمىللهتپهرۋهرلىك 

مۇناسـىۋهتلىك  بىـلهن كۈچـۈكلىكىمهھهللىۋى كىملىك ۋه زىددىيهتلهرنىڭ 

 سىياسىي كۈچى بار-ھهربىي ئۇنىڭ ئۈستىگه موسكۋا ۋه تاشكهنتتىكى .ئىدى

كوممۇنىستالر ھاكىمىيىتى مهزكۇر ھاكىمىيهتنىڭ خهلـق ئىچىـده كهڭ يىلتىـز 

قىلىپ، خهلقته بۇ خىـل مىللىـي  ىلىرىنىڭ كهڭ تهشۋىقتارتىشى، ئۆز ئىدىي

ھهمده دىنىي ئىدىيه ۋه كىملىك بىـلهن بىـر  ئومۇمىلىشىش ئىدېولوگىيىنىڭ

گهۋدىگه ئايلىنىشىغا پۇرسهت بهرمهسـلىك ئۈچـۈن مهزكـۇر ھۆكـۈمهتنى تېـز 

  .يوقىتىش ئىستراتېگىيىسى بهلگىلىگهن ئىدى

ــــدا ــــدىن ئالغان ــــر نۇقتى ــــتان، يهنه بى ــــڭ تۈركىس  مۇختارىيىتىنى

 ھۆكـۈمهت تهركىبىـده ھهر، يهنه بىر رېئال سـهۋهب شـۇكى يىمىرىلىشىدىكى

ھهر خىل چهتنىڭ كـۈچىگه تـايىنىش تهرهپـدارلىرى بـار  خىل يۆنىلىش ھهم

ئېقىمـى  جهدىـدچىلهربـۇ پىكىـرلهر دائىـم توقۇنۇشـقان بولسـا، يهنه . ئىدى

ــئهنىچىلهر جۈملىــدىن  ــلهن ئهن ــلهن ب »ئىســالمىيه شــوراىي«بى  شــوراىي«ى

كهسكىنلىشىپ، ئىككىنچىسـى  پارتىيىسى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت »ئۆلۈما

  .سوغۇق مۇئامىلىده بولدى الىيهتلىرىگهئپاھۆكۈمهتنىڭ 

تۈركىسـتان  بـۇ ئىككـى پارتىيىنىـڭ زىـددىيىتىنىڭ چوقـايمۇمۇستاپا 

ــراپ  ــانلىقىنى ئېتى ــل بولغ ــدىكى ســهلبىي ئامى مۇختارىيىتىنىــڭ مهۋجۇتلۇقى

  .ان ئىدىقىلغ

ــارىيىتى   ــتان مۇخت ــي نهزهر تۈركىس ــتىن قهتئى ــداق بولۇش ــى قان مهيل
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ئوتتــۇرا ئاســىيا خهلقلىرىنىــڭ چــار رۇســىيه ھۆكۈمرانلىقىــدىن ، ئهمهلىيهتــته

ئايرىلىپ، ئۆز ئالدىغا ھاكىمىيهت قۇرۇش ئۈچۈن تۇنجى قېتىملىـق رهسـمىي 

 ۋه غايىسـى بولۇپ، ئۇنىڭ باسـقان ئىـزى ئۇرۇنۇشىدىن ئىبارهت رهۋىشتىكى

ــېكىن ــان بولســىمۇ، ل ــۇ تۇنجۇقتۇرۇلغ ــاكى ، گهرچه ئ -30ئهســىرنىڭ -20ت

دهپ نـام بېـرىلگهن مىللىـي  »باسـمىچىلىق«يىللىرىغىچه ئوتتـۇرا ئاسـىيادا 

 يىلالردىكى شهرقىي تۈركىسـتاندىكى مىللىـي-40-30ئازادلىق ھهرىكىتىگه، 

، ىن ئېيتقانــدامهلــۇم مهنىــد. ئــازادلىق ئىنقىالبلىرىغــا مىــراس بولــۇپ قالــدى

ــى  ــڭ غايىس ــپ -40ئۇالرنى ــۇ كىرى ــۇرۇش ئېقىمىغىم ــاۋى ئ ــى دۇني يىلالردىك

ــا ــكهن بولس ــي -90 ،كهت ــپ مىللى ــڭ يىمىرىلى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــالردا س يىل

جۇمھۇرىيهتلهرنىــڭ دۇنياغــا كېلىشــى ۋه ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئالــدىغا مىللىــي 

بۈگـۈنكى ، ئهنه شۇ سهۋهبتىن .تهسىر كۆرسهتتى تىكلىشىگىمۇئىدىيىلهرنى 

رهھبهرلىـرى ھهم  تۈرك دۇنياسى قۇدرهتلىك بولۇشنى خااليدىغان بىر قىسىم

بىر قىسـىم  ھهم ئۇنى چهتكه قاقمايدىغان سېغىنىدىغان ئاشۇ كونا ئىدىيىنى

ئورتــاق تۈركىســتاننىڭ ۋه يــاكى ئورتــاق تــۈرك  ئوتتــۇرا ئاســىيا زىيــالىيلىرى

ئهڭ  بـۇ يـولنى .ىزدىمهكتهدۇنياسىنىڭ يېڭىچه، زامانغا خاس مودېللىرىنى ئ

ئهڭ شـهرقته مـۇھهممهد ئىمىـن بـۇغرا، ، كامال ئاتا تـۈركتىن مۇستافاغهربته 

ــۇد ــهبىرى مهس ــا  س ــالىپتېكىنغىچهۋه ئهيس ــده،  ئ ــدىن كاۋكازىيى  ئهلچىبهي

ــىيادا ــۇرا ئاس ــالم  ئوتت ــوفئىس ــۇلتان كهرىم ــازارايېفقىچه ۋه نۇرس ــان  ن بولغ

بىلهن بېسىپ باقتى ھهم ئۇرۇنۇپ رهھبهرلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك نۆۋهت 

ــاقتى ــايېف .ب ــدىن  نازارب ــدا ئۆزى ــۇ  90گهرچه ئاشــكارا ھال ــرى ب ــل ئىلگى يى

ۋه  بۈگـۈنكى كۈنـده ئاشـكارا چوقاينى مۇستافا مىللهتدېشىسىناقنى قىلغان 

چوقاينىــڭ  مهدھىــيىلهپ باقمىغــان بولســىمۇ، بىــراق رهســمىي يوســۇندا

مهركىزىــي ئاســىيا « -يــانتىغايىســىنىڭ باشــقا بىــر خىــل، يــېڭىچه ۋارى

نى قۇرۇپ، ئورتاق پۇل چىقىرىش، ئورتـاق چېگـرا،  »دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى

ھهم بايلىقالردىن ئورتاق بهھرىمهن بولـۇپ،  ئورتاق مۇداپىئه ۋه ئورتاق بازا

ــهببۇس  50 ــنى تهش ــك دۆلهت بولۇش ــلۇق قۇدرهتلى ــون نوپۇس ــچه مىلي نهچ

  .قىلغان ئىدى
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ــوغلى  ئهبىــشنۇرســۇلتان   ــۇرۇپ تېخــىئ ــات ت ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ، ھاي

ئورنىتىلغان ئهنقهرهدىكى چـوڭ ھهيكهلنىـڭ يوپـۇقىنى ئـېچىش مۇراسـىمىدا 

ــدېنت ــدۇلال گۈلنىــڭ ئۇنىــڭ پرېزى ــۈرك دۇنياســى ئۈچــۈن قوشــقان « ئاب ت

  !بىكار بولمىسا كېرهك ؟ مهدھىيىلىشى نى »تۆھپىسى

ــاچچىق تــارىخىي ئهســلىمىلهر ۋه مۇســاپىلهر  ۆره بۆلــۈنگهننى بــ« ئ

ئهمهسـلىكى،  بىـرال ئۇيغۇرالرنىـڭ پهقهتـالدېگهن ئاتاالر سـۆزىنىڭ  »يهيدۇ

 تهمىسـىلى-ماقـالبارلىق تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ ئهڭ ئۈلگىلىـك  بهلكى ئۇنىڭ

دائىـم  ئاتـاالر سـۆزىگه تۈركىي خهلقلهرنىڭ مهزكۇر، ئىكهنلىكى، ئهپسۇسكى

 .خىالپلىق قىلىپ كهلگهنلىكىنى ئهسكه سالىدۇ

 

  

 :پايدىالنمىالر

ــــو ــــۋ. ئ ــــدىن ســــوۋېت كېڭهشــــلهرنىڭ .ۋولۇبېيې  رۇســــىيه جۇمھۇرىيىتى

 Rusmeprie.ru .ئىتتىپاقىغىچه

 .شۇ ماقاله. ۋولۇبېهيېۋ .ئو

 )رۇسچه(  Ferghana.ru .تهجرىبىسى خارهزىمبولشېۋىكالرنىڭ  .كالىشېۋسكىي مىخاىل

 .ژۇرنىلـى كونتىنېنـت. بـاب-2، جهدىـدلىرىتان تۈركىسـ .سـادىقوف باخىت

 )رۇسچه. قازاقىستان(

ـــدۇلال  ـــڭئاب ـاتىرىلىرى روزىباقىيهۋنى ـارانچى كـــومىتېتى .خــ ــ ـا. ت ــ ـاقىيۋ. م. ئ ــ . م. روزىب

 )ئۇيغۇرچه(بهت - 87.ئالمۇتا. 1987. مۇنهۋۋهر پهرزهنتى ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭروزىباقىيهۋا

 .بهتلهر-88-87.شۇ كىتاب

 بهت-88.تابشۇ كى

 بهت-88. شۇ كىتاب
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 .بهت-87.شۇ كىتاب

 بهت-18يىلى، -1992 .ئالمۇتا .قاسىموف، بۇرھان روزىباقىيهۋ. ئا

 بهت-19يىلى، -1992 .ئالمۇتا. قاسىموف، بۇرھان روزىباقىيهۋ .ئا

 بهت-88.، شۇ كىتابروزىباقىيهۋا .، مروزىباقىيهۋ .ئا

 بهت-84.شۇ كىتاب

 »قازاقىســـتان«ئالمۇتــا، . قايتــا تۇغۇلغــان ئۇيغـــۇر خهلقــى. ىــيهۋرۇز .م

 )رۇسچه. (بهت-124. 1976.نهشرىياتى

 بهت-129. شۇ كىتاب. رۇزىيېۋ. م

ــان ــده يېزىلغ ــاي ھهققى ــتاپا چوق ــا مۇس ــىدىكى ۋىكىپهدى  ئېنسكلوپېدىيىس

  .مهلۇماتتىن ئېلىندى

 .بهتلهر-378-370.ىشهرقىي تۈركىستان تارىخ. مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا

 .تهجرىبىســــى خــــارهزىمبولشــــېۋىكالرنىڭ  .كالىشېۋســــكىي ىــــلئمىخا

Ferghana.ru )رۇسچه( 

 ئهمگهكچىلهرنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋه قازاقىســتاندىكى .گــافۇروف. ئــا .ك

 .يىللىــرى-1924-1917.كۇرهشــلىرئىتتىپــاقلىق ئۈچــۈن  ئىنتېرناتســىوناللىق

 .بهتلهر-22-1972.21.موسكۋا

ــــــي . شامســــــۇتدىنوۋ .ت .ر ــــــۇرا ئاســــــىيادا ســــــوۋېتالر ۋه مىللى ئوتت

ــارىخ مهسىلىســى // يىللىــرى 1925-1917جۇمھۇرىيهتلهرنىــڭ قۇرۇلۇشــى، ت

 3. 1986ژۇرنىلى، 

ســــان، -13يىلــــى، دېكــــابىر، -1930. مهجمۇهســــىيــــاش تۈركىســــتان 

 .ئانـدىچانى ئاھـات. در .پـروف. بهت-6.ئىستانبۇلدىكى يېڭى تـوپالم نهشـرى

ــــدهنچ ــــىزلىگا هدىدىزم ــــارىچته باگىمس ــــتان . ھ ــــىتۈركىس  .مۇچادهلهس

 بهت-43. 2003.ئىستانبۇل
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رۇس ئىنقىالبـى  يىلىدىكى مهركىزىي ئاسىيادىكى-1917. ئىسخاكوۋساالۋات 

 )رۇسچه.(يىلى-2000.نويابىر-26.مهجمۇهسى ترانسكاسپى .ۋه تۈركلهر

ئـۇنى  سـاغۇنىتـۆره  ىخانئهل. كىملىكى بىراق ئېنىقسىز بۇ كىشىنىڭ مىللىي

تۈركىسـتان  .سـاغۇنىتـۆره  ئهلىخـان. پولهك مۇسـۇلمانلىرىدىن دهپ يازىـدۇ

 بهت-54. شهرق نهشرىياتى. 2003.توشكهنت. قايغۇسى

 .بهت-6 .سان-13، يىلى-1930. هسىئمهجمۇشۇ ماقاله ۋه ياش تۈركىستان 

 هممهدجـانمۇھ« تىنىشـپايهۋنىڭ دهۋلهتشـۇ ماقـاله ۋه . ئىسخاكوۋساالۋات 

ــرى .تىنىشــبايهۋ ــۇنجى ئىنژېنې ــازاق خهلقىنىــڭ ت ــاۋزۇلۇق ماقالىســىگه  »ق م

 www.tynyshpayev.kz. قارالسۇن

 .شۇ ماقاله

.( ژۇرنىلـى كونتىنېنـت. بـاب-2، جهدىـدلىرىتۈركىستان  .سادىقوف باخىت

 )رۇسچه. قازاقىستان

  .دېكابىر. انس-13يىلى، -1930. ياش تۈركىستان .تارىخىي ئهسلىمىلهر

  .سان-13ياش تۈركىستان، 

ـــت ـــادىقوۋ باخى ـــاي، س ـــتاپا چوق ـــا. مۇس ـــرى، -2004،ئالمات ـــى نهش يىل

ــادىكى ــۇن ۋىكهپهدى ــقا قارالس ــدىكى تونۇشتۇرۇش ــاي ھهققى ــتاپا چوق . مۇس

 )رۇسچه(

ـاالۋات  ـتان .. ئىســـــخاكوۋســــ ـانتۈركىســــ  )1918- 1917(ئاپتونومىيىســـــى  قوقــــ

www.forum.turan.info 

  .سان-13. ياش تۈركىستان

. تۈركىســــتاننىڭ يهرلىــــك خهلقــــى ۋه ئىنقىالبــــى. رىســــقۇلوۋتــــۇرار 

بىر قىسىم  ىتئئابۇ ئۇچۇر تۈركىستان مۇختارىيىتىگه . يىلى-1925.تاشكهنت

 .ماقالىلهرده ئهسلىتىلىدۇ
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. ئۇرۇشــــى مهزگىلىــــدىكى مىللىــــي مهســــىله گــــراژدانالر رۇســــىيىدىكى

http://bril2002.narod.ru/gr_pat1.html 

. ھـــارىچته باگىمســـىزلىگا چهدىدىزمـــدهن .ئانـــدىچانى ئاھـــات. در .پـــروف

 بهت-46. 2003.ئىستانبۇل .مۇچادهلهسىتۈركىستان 

 )1918-1917(ئاپتونومىيىسى  قوقانتۈركىستان  ،ئىسخاكوۋ ساالۋهت

-1995. زىشـهرق يۇلتـۇ. خىرونىكـازىـددىيهتلىك تـارىخىي  .ئابدۇلاليېۋ. ر

 )ئۆزبېكىستان(بهت -201.سان-12-11يىلى 

ـاالۋات  ـتان .. ئىســـــخاكوۋســــ ـانتۈركىســــ  )1918- 1917(ئاپتونومىيىســـــى  قوقــــ

www.forum.turan.info 

ـرىياتى. 2003. توشـكهنت. تۈركىستان قايغۇسى .ساغۇنىتۆره  ئهلىخان ـهرق نهش - 54. ش

 بهت

ـــىيىدىكى ـــراژدانالر رۇس ـــى مهزگى گ ـــىلهئۇرۇش ـــي مهس ـــدىكى مىللى  .لى

http://bril2002.narod.ru/gr_pat1.html. 

ـــى ـــكىي. ۋ .ئ ـــۋه .پوگورهلس ـــى ۋه  خى ـــارهزىمئىنقىالب ـــوۋېت  خ ـــق س خهل

  www.kungrad.comيىللىرى-1924-1917.جۇمھۇرىيىتى

  بهت-8، يىلى-1930.سان-13. ياش تۈركىستان
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