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 چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى قىسمهتلهر
 نهبىجان تۇرسۇن

 تارىخ پهنلىرى دوكتورى
 بۆلۈم-1

قهدىمىي دىيارى خوتهننىڭ قاراڭغۇ  ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادىن خىلۋهت قالغان
ڭلۈكلىرىدىن تۇرىدىغان تۈ ئۇنىڭ غۇۋا نۇر چۈشۈپ، مهدرىسلىرىده ئولتۇرۇپ

بىلهن تهپهككۇر  پىلىرىنى كۆرۈش مۇسالىققهھرىمانالرشتىكى ئىنسانىيهتنىڭ ئۆتمۈ
قايتىدىن چاڭ  باتۇرالرنىڭ جهڭ ئارغىماقلىرىنى ئۆز ۋهتىنىده، قاينىمىغا چۆمۈپ

قېرىنداشلىرىغا   نهچچه يىل مۇقهددهم60بۇغرا بۇنىڭدىن . ئى.چىقارغۇسى كهلگهن م
تاختىسى  ئۇيغۇر ئېلىنىڭ چوڭ شاھمات-قارىغاندا بالدۇرراق ئۆز ئانا تۇپرىقى 

 مىللىتىنىڭ تهقدىرىنىڭ پاجىئهلىك بولۇپ، ئۇ. ىكىنى سېزىۋالغان ئىدىئىكهنل
قېلىشىدىكى سهۋهبلهر ھهققىده يهنىال بالدۇرراق چۈشهنچه ھاسىل قىلغان ئهرباپ 

سۈپىتى بىلهن تهلهيسىزلىكلهرنى ئالدى بىلهن جۇغراپىيىۋى مۇھىتتىن كېلىپ  بولۇش
  :نداق خۇالسىاليدۇجۇغراپىيىۋى سىياسهت بىلهن باغالپ مۇ چىقىدىغان

ئهتراپىنىڭ دۇنيانىڭ ئهڭ ئىگىز تاغلىرى بىلهن ۋه ئهڭ يامان  ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تۆت"
، ئورالغانلىقى ھهم ھېچ بىر تهرىپى دېڭىزغا يېقىن ئهمهسلىكى چۆللىرى بىلهن

مهملىكهتلهردىن بهك يىراقتا ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت بۇ  قۇرۇغلۇقتىمۇ مهدهنىي
ۋه كۈچلۈك دۈشمهننىڭ ئاچكۆز ۋه تاماخور ئاغزىغا  ىزلىكلىكىجۇغراپىيىلىك تهلهيس

  )1"(قاراشنى قۇۋۋهتلهيدۇ بهك يېقىن بولغانلىقى يۇقىرىقى كۆز
ئىتتىپاقىنى يىمىرىپ تاشالشنىڭ  سوۋېت، ئامېرىكىنىڭ ئاتاقلىق ئىستراتېگىيىسىچىسى 

 برىزېنسىكىي كۈچهيتكۈچى زبىگنېۋ ئىستراتېگىيىلىك تهپهككۇر ئاساسىنى ياراتقۇچى ۋه
كىتابىدىكى دۇنياۋى  ناملىق مهشهۇر" چوڭ شاھمات تاختىسى"ئۆزىنىڭ 

ھېسابلىنىدىغان توچكىالر  ئىستراتېگىيىلىك مهنپهئهتلهرنىڭ توقۇنۇش نۇقتىلىرىدىن
تۇپراقلىرىنىڭ چوڭ ئويۇنالر  قاتارىدا ئۇيغۇر دىيارىنىمۇ تىزغان يهنى ئۇ ئۇيغۇر

  )2(مۇئهييهنلهشتۈرگهن ئىدى  ئورنىنىئوينىلىدىغان شاھمات تاختىسىدىكى
ئىستىقالل قوزغىالڭلىرى تۈرلۈك  ئهسىرلهردىكى مىللىي-20-19ئۇيغۇرالرنىڭ  

خهلقىنىڭ سىياسىي  سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن مهغلۇبىيهتكه ئۇچراش بىلهن ئۇيغۇر
تۇتۇش  ئۆز ئازادلىقىنى ئۆز قولىدا. تهقدىرى پاجىئهلهرگه گىرىپتار بولدى

 بهلكى،  ئايرىلىپ قالغان بىر خهلقنىڭ سىياسىي جهھهتتىنال ئهمهسمۇمكىنچىلىكىدىن
ئىقتىساد ۋه باشقا ھهممه ساھهلهر بويىچه جاھالهت -ئىجتىمائىي، مهدهنىيهت
ئۇالرنىڭ مىللىي كىملىكى ۋه مىللىي مهۋجۇدىيىتىنىڭ ، بىلهن كىشهنلىنىپ زهنجىرلىرى
لىش تهھدىدىگه دۇچ كېلىشى يۈزلىنىش ھهتتا تارىخ سهھىپىسىدىن ئۆچۈرى زاۋاللىققا
سىياسىي پاجىئهسىنىڭ تارىخىي تهسۋىرى ۋه ئۇنىڭ سهۋهبلىرى ھهم  ئۇيغۇر. مۇقهررهر

ناھايىتى زور ئهمگهك تهلهپ قىلىدىغان ئىلمىي خىزمهت  ساۋاقلىرىنى يورۇتۇش
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ئابستراكىتالشتۇرۇلغان تهپهككۈرلهرنى ئوقۇرمهنلهرنىڭ  دهسلهپكى، بولۇشىغا قارىماي
   .ه تاشلىدىمدىققىتىگ

  پاجىئهنىڭ باشلىنىشى-قهشقهرىيىنىڭ يىقىلىشى.1
جىسمىغا اليىق چوڭ شاھمات -ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئىسمى-19دىيارى  ئۇيغۇر

ئۇنىڭ جهنۇبىي قوشنىلىرى ئۇلۇغ بېرىتانىيىنىڭ ، چۇنكى.ئىدى تاختىسى بولغان
رۇسىيىنىڭ كازاك غهربىي ۋه شىمالىي تهرهپلىرىده چار  ،خهرىتىسىگه كىرگهن بولسا
. رۇسالر ئىلى ۋادىلىرىغا قهدهم قويغان ئىدى، كىشنهپ سولداتلىرىنىڭ ئارغىماقلىرى
زېمىنگه يهتىپ كهلگهن مانجۇ خاندانلىقى شهرقنىڭ  بۇالردىن ئىلگىرىرهك مهزكۇر

لېكىن ئۇنىڭدا ، چوڭ ئويۇنغا ئىشتىراك قىلسىمۇ “كېسهل كۆرپىسى” سۈپىتىده مهزكۇر
، ئىمپهرىيىسى ئۆزىنىڭ ئاجىزلىشىپ ئوسمانلى، گهرچه. دىپاسسىپ رول ئوينى

، قاراپ يۈزلهنگهن بولۇشىغا قارىماي بۇرۇنقى جهڭگىۋارلىقى ۋه سهلتهنهتىنى يوقىتىشقا
ئۆز قېرىنداشلىرى ھېسابالنغان . ئالدى يهنىال مهزكۇر چوڭ ئويۇندىن ئۆز نېسىۋىسىنى
ان ۋه ياكى بۇنىڭغا ئىنتىلمىگهن قالغ ئۇيغۇرالر بىلهن بىۋاسته چېگرىلىنىشتىن مهھرۇم
، يوشۇرۇن مۇناسىۋهتلهرنى ئورنىتىپ ئوسمانلى ئىمپېراتورلىرى ياقۇپ بهگ بىلهن

غهزىپىنى قوزغاشتىن ئېهتىيات قىلىشىدىن  رهقىپلىرى بېرىتانىيه بىلهن چار رۇسىيىنىڭ
گهن ئارمانلىرىنى ئۆزلىرىگه يۈكلى- ئارزۇ قهتىي نهزهر ئۆزلىرىدىن ئۈمىد كۈتكهن ۋه

ياقۇپ بهگ دادىللىق بىلهن . ئالدى قهشقهرىيه دۆلىتىنى يهنىال ھامىلىق ئاستىغا
بىلهن ئۇنىڭ نامىغا ئاتاپ  ئۆزىنى سۇلتان ئابدۇل ئهزىزگه تهۋه دهپ ئېالن قىلىش

  .پۇل قۇيدى
ھۆكۈمرانلىقى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قوزغىالڭلىرىنىڭ  بۇ جايدىكى مهنچىڭ، گهرچه

 بېرىتانىيه دىپلوماتىك ئويۇنلىرى -لېكىن رۇسىيه ، بولسىمۇزهربىلىرى ئاستىدا گۇمران
" ماڭىمۇ يوق، خۇددى ساڭىمۇ يوق " ،ئوسمانلىالرنى بىر چهتكه قايرىۋېتىپ

ئهسكهرلىرىنى قايتىدىن باشالپ  دېگهندهك ئاخىرقى ھېسابتا بۇ تۇپراقالرغا مهنچىڭ
ركىستاندا شهرقىي تۈ-يۈرىكى ئاسىيانىڭ خهستىلهنگهن مهزكۇر، بهلكى. كهلدى

ماھىرلىق بىلهن دىپلوماتىك  يېقىنقى ئهسىرلهرده ھېچكىممۇ ساۋاتسىز ياقۇپ بهگدهك
بهدۆلهت ئۆزىنىڭ  سۇلهىگه ماھىر. ئويۇن ئويناپ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن

ئوسمانلى ۋه ، رۇسىيه چار، ئۇلۇغ بېرىتانىيه، جۇغراپىيىلىك مۇھىتىدىن چىقىش قىلىپ
ئويۇنى ئويناپ  ن بىر مهيدان دىپلوماتىك سېهىرگهرلىكمهنچىڭ ئىمپېرىيىلىرى بىله

رۇس ، ماڭدۇرۇپ بىر تهرهپتىن ئۆز ئهلچىلىرىنى سانكىتپېتېربۇرگقا، ئۇ. باقتى
تهرهپتىن  يهنه بىر، ئىمپېراتورى بىلهن ئىتتىپاقداش بولۇشقا رازىلىق بىلدۈرسه

كېلىشىمى  ن سودائۇالر بىله، ئىنگىلىزالرغىمۇ ئوخشاش خىلدىكى ئادهملىرىنى ئهۋهتىپ
 رۇس، ئىنگىلىز . تۈزۈش يولى بىلهن غهيرى رهسمى مۇناسىۋهت ئورناتتى

 ئۇالر، بىرى بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالغاندا–رازۋېتچىكلىرى قهشقهرنىڭ تار كوچىلىرىدا بىر 
 بهدۆلهت يهنه مهنچىڭ بىلهنمۇ. ئۆزلىرىنىڭ ئوينىلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىشتى
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 ،ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشىنى چهكلىمهكچى بولۇپ، ۈزۈپئۇرۇشقاندىن كۆره سۇلهى ت
  .ئادهملىرىنى ئهۋهتتى

، ئادىلراق يول تۇتقان بولۇپ چوڭ ئويۇننىڭ ئىشتىراكچىلىرى ئىچىده بېرىتانىيه بىراز
، قېلىشقا تىرىشىپ ئۇ پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرى بىلهن قهشقهرىيىنى ساقالپ

ھهققىده تهكلىپ  ى بىرلىكته تونۇشسانكىتپېتېربۇرگقا قهشقهرىيىنىڭ مۇستهقىللىقىن
زوزوڭتاڭ  يىلى-1877ئاخىرقى قېتىم . بۇ تهكلىپ رهت قىلىندى، لېكىن. قويدى

 داۋانچىڭدىن ئۆتكهنده لوندون يهنه بىر قېتىم، ئۇرۈمچىنى ئىشغال قىلىپ
بېرىتانىيه ۋه مهنچىڭ ئارىسىدىكى بىتهرهپ دۆلهت ، قهشقهرىيىنى چار رۇسىيه

، لىش ھهققىده سانكىتپېتېربۇرگقا قايتا تهكلىپ بهرگهن بولسىمۇساقالپ قې سۈپىتىده
يىلى مهنچىڭ ئىمپېرىيىسى -1865ئهسلىده ).3(قهتئىي رهت قىلىندى لهكىن بۇمۇ

ئىلى ۋه يهتته شهھهردىكى قوزغىالڭالرنى باستۇرۇشتا  رۇسىيه ھۆكۈمىتىدىن
ا قۇالق رۇسىيه ھۆكۈمىتى دهسلىۋىده بۇنىڭغ ،ياردهملىشىشنى سورىغان بولۇپ

ياقۇپ بهگنىڭ رۇسىيه ئۈچۈن خهتهرلىك  كېيىن قهشقهرىيه خانى، ئهمما. سالمىغان
مۇنداق دۈشمهنلىك خاراكتېرىدىكى  ئۆز چېگرىسى يېنىدا، ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىپ

ئاخىرىدا رۇسىيه قوشۇنلىرى ئىلى  بىر مۇسۇلمان ھۆكۈمرانىنىڭ بولۇشىنى خالىمىدى ۋه
ئىنگىلىزالرنىڭ ئاخىرقى قېتىملىق  )4(ى ئىشغال قىلدىۋه ئۇنىڭ مهركىزى غۇلجىن

ئىنگىلىزالر ئاخىرى ، كېيىن تهكلىپلىرى چار پادىشاھ تهرىپىدىن رهت قىلىنغاندىن
  .قهشقهرىيىگه قويۇۋهتتى ئۇنى، زوزوڭتاڭنى قورال بىلهن تهمىنلهپ، ئامالسىز قېلىپ

مېنىڭچه بۇنىڭ ؟ ۇقىلىد بۇ يهرده رۇسالر نېمه ئۈچۈن لوندوننىڭ تهكلىپىنى رهت
 :سهۋهبلىرى تۆۋهندىكىچه

ئوتتۇرا ئاسىيا پهقهت "ئىستراتېگىيىچىلىرى ئارىسىدا  بۇ چاغدا رۇس؛ سهۋهب-1 
كۈن "بۇ ، ئهگهر مۇستهقىل قهشقهرىيه شهكىللهنسه ،رۇسالرغىال تهۋه بولۇش كېرهك

ه رۇسىيىنى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋ، بويىغىچه كېڭىيىپ كاسپىي" پاتماس ئىمپېرىيىنىڭ
مۇستهقىل قهشقهرىيه بېرىتانىيىنىڭ يىراق ئاسىيا  ،كاۋكازىيىدىن سىقىپ چىقىرىشى
" خىزمهت قىلىشى ۋه ياكى ئىشلىتىلىشى مۇمكىن ئىستراتېگىيىسى ئۈچۈن ئۈنۈملۈك

مانا بۇ مهسىلىنىڭ تۈگۈنى ، ئىگىلىگهن بولۇپ دېگهندهك نۇقتىئىنهزهر ئۈستۈنلۈكنى
  .ئىدى

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن -19،ا قارىتىلغان بولۇپنۇقتىغ سهۋهب ئىقتىسادى-2
شهرقتىكى ، شهرق ئىستراتېگىيىسىنى كۈچهيتىش ئارقىلىق چار رۇسىيه ئۆزىنىڭ، باشالپ

ئىقتىسادىي جهھهتلهردىن مونوپول قىلىشقا -سودا ئاجىز ۋه قاالق مهملىكهتلهرنى
، اليمىقانچىلىقالرئىمپېرىيىسىده يۈز بهرگهن قا بۇ ۋاقىتالردا مهنچىڭ، بىراق. ئۇرۇندى

كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭالر تۈپهيلىدىن  بولۇپمۇ شهرقىي تۈركىستاندا كۆتۈرۈلگهن
ئىقتىسادىي مهنهپهئهتلىرىدىن ئايرىلىپ  سانكىتپېتېربۇرگ ئۆزىنىڭ بۇ جايالردىكى

گۈللىنىۋاتقان رۇسىيه سانائهت بۇرجۇئازىيىسى  يېڭىدىن. قېلىشتىن ئهندىشه قىلدى
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). 5(بولغان سودىنى كېڭهيتىشنى تهلهپ قىلدى مهنچىڭ بىلهنرۇسىيه ھۆكۈمىتىدىن 
كېلىشىملىرى ئارقىلىق قىيناپ كهلگهن رۇسىيه بۇ  بۇرۇندىنال مهنچىڭ ھۆكۈمىتىنى سودا

 ى قىلىشمهنچىڭ ھۆكۈمىتىنى راز، ۇپ بېرىپباستۇر قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ قوزغىالڭلىرىنى
 يارىتىش ھهمده مهنچىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈم بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇنىڭدىن زور

. ئىمتىيازلىرىنى بېرىشكه قىستاش سىياسىتىنى بهلگىلىدى ھۆكۈمىتىنى رۇسىيىگه زور سودا
يىلى تۈزۈلگهن لىۋادىن شهرتنامىسىده -1879 ئهنه شۇنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىده

ھۆكۈمىتىنى بهش مىليون رۇبلى تۆلهم تۆلهشكه  ئىلىنى قايتۇرۇش بهدىلىگه مهنچىڭ
شهرتنامه رهسمى ئىمزاالنغاندا تۆلهمنىڭ  يىلى بۇ- 1881،ۈرگهن بولساماقۇل كهلت

بۇنىڭدىن باشقا يهنه رۇس . بېكىتىلگهن باھاسى ئۆستۈرۈلۈپ توققۇز مىليون رۇبلىيغا
تۆلىمهي سودا قىلىش ئىمتىيازىغا  سودىگهرلىرى موڭغۇلىيه ۋه مانجۇرىيىده باج

قهرىيه دۆلىتىنى ۋه ئىلى قهش مهنچىڭ ئىمپېرىيىسى رۇسىيىنىڭ). 6(ئېرىشكهن
قانداق ئىقتىسادىي بهدهل  سۇلتانلىقىنى يوقىتىشتا كۆرسهتكهن خىزمىتى ئۈچۈن ھهر

  .تۆلهشكه ۋه دۆلهت نومۇسىنى سېتىشقا رازى بولغان
، ئۇ، بولۇپ ياقۇپ بهگنىڭ تاكتىكىدىكى ئاجىزلىقى ۋه ئېهتىياتسىزلىقى؛ سهۋهب3-

ئىتتىپاقداشلىق  چار پادىشاھ بىلهن، هۋهتىپسانكىتپېتېربۇرگقا ئۆز ئهلچىلىرىنى ئ
ياۋاشلىق بىلهن  ئورنىتىش ھهمده ئۇنىڭ بىلهن سودا ۋه چېگرا كېلىشىملىرىنى تۈزۈشنى

خېتى يهنى  ئۇنىڭ قوقان خانى خۇدايارخانغا يازغان، تهكلىپ قىلىۋاتقان ۋاقتىدا 
قوغالپ  دىنچار رۇسىيىنى ئوتتۇرا ئاسىيا، قوقان بىلهن قهشقهرىيىنىڭ بىرلىشىپ

 چىقىرىش ھهققىدىكى مهخپىي مهكتۇبى تۈركىستان گۇبېرناتورى كوئۇفماننىڭ قولىغا
بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈگهن گېنېرال كوئۇفمان چار پادىشاھنى ياقۇپ . چۈشۈپ قالىدۇ

رۇسالرنىڭ قهشقهرىيىنى يوقىتىش ۋه ، نهتىجىده. ئىشهنمهسلىككه دهۋهت قىلدى بهگگه
. هت سۈپىتىده ساقالپ قالماسلىق پىكرى تېخىمۇ كۈچهيدىمۇستهقىل دۆل ياكى ئۇنى

قهشقهرىيىگه مهخسۇس تهكشۈرۈشكه كهلگهن رۇسىيه خانلىق  ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه
جاسۇسلىرى ۋه تاشكهنت سودىگهرلهر جهمىيىتىنىڭ ئاتالمىش  جۇغراپىيه جهمىيىتىنىڭ

رالر بىلهن قهشقهرىيه ھهققىدىكى قورقۇنچلۇق ئۇچۇ سودىگهرلىرى ئاق پادىشاھنى
مۇددىئاسىنىڭ رۇسىيىنىڭ تهسىر كۈچىنى قوشنا ئوتتۇرا  ياقۇپ بهگنىڭ تۈپ. تهمىنلىدى

ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت ئاساسىي نۇقتا ياقۇپ بهگنىڭ  ئاسىيادىن سىقىپ چىقىرىش
بهلكى (ئېرىشىۋالغان كاۋكاز مۇسۇلمانلىرىدىن زامان بهگ تهرجىمانىلىق ساالھىتىگه

ئارقىلىق رۇسىيه تهرهپكه يهتكۈزۈلۈپ ) ئاپتور-كىنمۇم تاتارالردىن بولۇشى
. ئالىمى قۇربان ئهلى خالىدىنىڭ مهلۇماتلىرىدا كۆرۈلىدۇ تۇرغانلىق ئېهتىماللىقى تاتار

ياقۇپ بهگ ئۆلگهندىن ، ھهققىده بايان قىلىشىچه قۇربان خالىدىنىڭ زامان بهگ
ن ئۆز يېنىدا گۇبېرناتورى كوئۇفمان تهرىپىدى زامان بهگ تۈركىستان، كېيىن

ئادىمىمىز ئىدى” دهيدۇ شۇنىڭدهك ئۇنى  قالدۇرىلىدۇ ھهمده ئۇ” زامان بهگ بىزنىڭ
بولغاندىن كېيىن يۇقىرى ھوقۇق  ئۇنىڭغا ۋهزىپىسىنى ئاتقۇرۇپ، كابۇلغا ئهۋهتىپ
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زامان بهگ ، ئۆلگهندىن كېيىن كوئۇفمان، بىراق. بېرىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده قىلىدۇ
ئۇنى ئالمۇتىنىڭ گۇبېرناتورى  يېڭى تۈركىستان گۇبېرناتورى، ئهمما. قۇرۇق قول قالىدۇ

گۇبېرناتورى تهرىپىدىن بۇخارا  كېيىن ئۇ يهنه تۈركىستان. قىلىپ تهيىنلهيدۇ
  )7(ئهمىرنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ، ئهمىرلىكىگه ئهۋهتىلىپ

 قۇربان خالىدىنىڭ ئهسىرىده پاش بولغان مهزكۇر سىرالردىن زامان بهگ ئىسىملىك 
 ئوسمانلى ۋه مهنچىڭ، بېرىتانىيه، كىشىنىڭ ياقۇپ بهگنىڭ بىر مهھهل رۇسىيه

ئىمپېرىيىلىرى ئارىسىدا ئېلىپ بارغان دىپلوماتىيىلىك ھهرىكهتلىرىدىن تولۇق 
بولۇش ئۈچۈن ئهينى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى تهرىپىدىن “يېرىم  خهۋهردار

سىنىڭ باشلىقى كوئۇفماننىڭ مهخسۇس ئاتالغان تۈركىستان ئۆلكى پادىشاھ” دهپ
گهرچه .(ئىكهنلىكىنى جهزىم قىلىش مۇمكىن بولسا كېرهك ئورۇنالشتۇرغان ئادىمى
  )يېتهرلىك بولمىسىمۇ قولىمىزدا باشقا دهلىللهر

دهرىجىلىك رۇس ئهلچىسى ۋه  ئهينى ۋاقىتتا قهشقهرگه كهلگهن يۇقىرى، نهتىجىده
ئوتتۇرا ئاسىيا مۇسۇلمان  اسى بويىچه ئالغانداكروپاتكىننىڭ باھ. ن. رازۋېتچىكى ئا

 مىڭ 80مىڭ ۋه ياكى  40( دۇنياسىدىكى قۇدرهتلىك زامانىۋى ئارمىيه كۈچىگه ئىگه 
دۆلىتى  قهشقهرىيه) ئاپتور-كىشىلىك قوشۇن ھهققىده تۈرلۈك مهلۇماتالر بار

 غالئۆزىنىڭ قهشقهرىيىنى ئىش، دىپلوماتىيىلىك ئويۇنالرنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ
پۇرسهت كۈتۈپ ياتقان زو ،ۋهزىيهتنى كۆزىتىپ ، قىلىشىغا ئىشهنچىسى يهتمهي

بهلكى ياقۇپ بهگ دۈشمهن بىلهن ؟ كىم بىلىدۇ. ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بهردى زوڭتاڭغا
پاسسىپ مۇداپىئهدىن ئاكتىپ ھۇجۇمغا ئۆتۈش تاكتىكىسى ،تۇتماي  سۇلهى يولىنى

شىڭ شىڭشادىن كىرگۈزىۋهتكهن بوالر مهنچىڭ ئهسكهرلىرىنى  ،قولالنغان بولسا 
قهشقهرىيىنىڭ تهقدىرى باشقىچه ، ئۆلتۈرمىگهن بولسا خائىنالر ئۇنى، بهلكى. ئىدى

  ؟بوالر ئىدى
 يىللىق قىسقا ئۆمرى ئۇيغۇرالرنىڭ 14ياكى يهتته شهھهر دۆلىتىنىڭ  قهشقهرىيه ۋه

، بىلهن ساداقهتمهنلىكنىڭ توقۇنۇش نۇقتىسى بولۇپ تارىخىدىكى خائىنلىق
بهگلىرى زو زوڭتاڭنى قهشقهرىيىنىڭ ئاجىزلىقلىرى  ھهسهتخور ئۇيغۇر، مهنسهپپهرهس

ياقۇپ ، ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، قالماستىن بهلكى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرغا ئىگه قىلىپال
، قوشۇنلىرىنى يهتته شهھهرگه باشالپ كېلىپ بهگنى زهھهرلىدى شۇنىڭدهك زو زوڭتاڭ

. قانلىرىنىڭ ئېقىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى سانسىزلىغان ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ
تارىخىغا نهزهر سالغاندا ئۇالرنىڭ  ئۇيغۇرالرنىڭ ھۆرلۈك ئۈچۈن كۈرهش قىلىش

، چۈنكى . بولغاندهكمۇ كۆرۈنىدۇ تهلهيسىزلىكلىرى ۋه پاجىئهلىرىگه ئۆزلىرى سهۋهب
پۇرسهتپهرهس ۋه مهنسهپپهرهس  ،بۇ خهلقته قهھرىمانالرنىڭ سانى قانچه كۆپ بولسا

، ئاداۋهت بۇنىڭ تۈپ سهۋهبىنى شهخسىي. خائىنالرمۇ شۇنچه كۆپ ئىدى
باغالش  مهنىچىلىك ۋه ھهسهتخورلۇق قاتارلىق ئىللهتلهرگه-مهن، مهنپهئهتپهرهسلىك

 شهخسىي ئاداۋهت ۋه شهخسىي مهنپهئهتنى كۆزلىگهن ئادهملهر ھهمىشه ئۆز. مۇمكىن
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ر دۈشمهننىڭ كۈچىدىن قېرىنداشلىرى بىلهن بولغان توقۇنۇشالردا ئۈچىنچى بى
بۇ ئادهملهر دائىم . مىللهتداش رهقىبىگه زهربه بېرىشكه ئادهتلهڭهن ،پايدىلىنىپ

ئارىسىدىكى قارشىلىقالرنى دۇشمهننىڭ كۈچى بىلهن يوق قىلىشقا  دېگۈدهك ئۆز خهلقى
ئۇيغۇر تارىخىدىن بۇنىڭغا تاالي ، كهلتۈرۈش توغرا كهلسه مىسال. ئۆگهنگهن

ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي خاراكتېرىدىكى ئاجىزلىقالر ، قىسقىسى .مكىنپاكىتالرنى تېپىش مۇ
مىللهتنىڭ بېشىغا ئېغىر ، تهرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىلىپ دائىم ئۇنىڭ رهقىپلىرى

  .سهۋهبلهرنىڭ بىرىگه ئايالنغان ئىدى كۈنلهرنىڭ چۈشىشىدىكى مۇھىم
ۇسالرنىڭ مهغلۇبىيىتىنى ئۈمىد قىلغان ر يىلى قهشقهرىيىنىڭ-1877، ئومۇمهن

ئاچارچىلىق گىرداۋىغا بېرىپ قالغان  زو زوڭتاڭنىڭ، ئۇيغۇرالرنى ئىشقا سېلىپ
شۇنىڭ بىلهن ، بهرگهنلىكى خهشهك يهتكۈزۈپ–چېرىكلىرىگه ئاشلىق ۋه يهم 

مېنىڭچه قهشقهرىيىنىڭ  ؟مهنچىڭ قوشۇنىغا جان كىرگهنلىكى سىر بولمىسا كېرهك
ئوينىغان بولۇشى   ئامىل مۇھىم رولۋهيران بولۇشىدا تۆۋهندىكىدهك بهش ئاساسىي

  . مۇمكىن
، مهنمهنىچىلىك، ئىللهتلهر ناچار، ئۆز ئىچىدىكى ئىتتىپاقسىزلىق، ئامىل-1

. شهخسىيهتچىلىكلهر ھهسهتخورلۇق ۋه ھاكىمالرنىڭ مۇستهبىتلىكى ھهم باشقا
لېكىن كۆپىنچه  ،مۇنداق ئىللهتلهر ھهممه ئىنسانالرغا ئورتاق بولسىمۇ، ئهلۋهتته

زىددىيهتلهرنى ۋه  كىن مىللهتلهر تاشقى دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇشتا ئۆز ئىچىدىكىئهر
كهسكىن چهك  مىللهت ئىستىقبالىغا زىيانلىق ھهر قانداق خائىش ۋه ئىللهتلهرگه

ئاخىرلىرىدىن  ئۇيغۇرالرنىڭ سهئىدىيه خاندانلىقىنىڭ، بىراق. قويالىغان ئىدى
تاغلىق  ىقلىرى بىلهن شهكىللهنگهن ئاقباشالنغان دىنىي مهزھهپلهرنىڭ تهپرىقىچىل

 ۋه قارا تاغلىقالر كۈرىشى شهرقىي تۈركىستاننىڭ چىڭگىز ئىستىالسىدىن كېيىن
شهكىللهنگهن كهڭ كۆلهملىك ئېتنىك جهھهتتىكى ئارىلىشىشالر نهتىجىسىده پهيدا 

تۈركىي -بۇ رايوندىكى ئۇيغۇر، مىللىي پىسخىكىلىق ئۆزگىرىشلهرگه قوشۇلۇپ بولغان
شۇنىڭدىن . تهركىبىنىڭ مىللىي خاراكتېرىگه سهلبىي تهسىرلهرنى ئېلىپ كهلدى كئېتنى
ئۇيغۇر ئورخۇن ئىپېرىيىسى ۋه قاراخانىالر ، ئۇيغۇرالر ھۇن ئىمپېراتورلۇقى ،كېيىن

تۈركىي خهلقلىرىگه ئورتاق بولغان -ئولتۇراق ۋه كۆچمهن ئۇيغۇر دهۋرىدىكى
قهبىله ۋه دۆلهت -ھهمده ئۇرۇقبىلهن ئىش قىلىدىغان  ئۇيۇشقاق ۋه مهسلىههت

سۇنىدىغان جهڭگىۋار مىللىي خاراكتېر  باشلىقلىرىنىڭ سۆزىگه شهرتسىز بوي
بااليى ئاپهت ئېلىپ كهلگهن  ئۇيغۇرالرغا. سۇسلىشىشىشقا قاراپ يۈزلهنگهن ئىدى

، جۇڭغارالر پايدىالنغان بولسا ئاق تاغلىق ۋه قارا تاغلىق كۈرىشىدىن ئالدى بىلهن
قهشقهرىيىنى ، پايدىلىنىپ ڭ ئىشغالىيهتچىلىرى ئهپچىللىك بىلهنئارقىدىن مهنچى

نىزالىرى ۋه يۇقىرىدا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكى، دېمهك. كونتروللۇق ئاستىغا ئالغان ئىدى
ئورناتقان ھهر قانداق  ئېيتىلغان ئىللهتلىرى ھېچقاچان بۇ يهرده ھۆكۈمرانلىق

  !كۈچهيتىلگهن خاالس مۇبهلكى تېخى، ھاكىمىيهت تهرىپىدىن چهكلهنگهن ئهمهس
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قهشقهرىيىلىكلهر ئارىسىدىكى  بىلهن) غهربىي تۈركىستانلىقالر(ئهنجانلىقالر، ئامىل-2
ھوقۇقالرنى ئۆز  ياقۇب بهگ ئاساسىي ھهربىي ۋه مهمۇرىي. ئىشهنچىسىزلىكلهر

پهقهت  يهرلىكلهردىن، ئادهملىرىگه ۋه غهربىي تۈركىستاندىن كهلگهنلهرگه بېرىپ
ئادهملهرگه   بهگ قاتارلىق بىر قانچىال ئۆزىگه شهرتسىز بويسۇنغانھوشۇر، نىياز بهگ

چىقىشالمىغان  ئىچكى جهھهتتىن ئىتتىپاقلىشالمىغان ۋه، ئهمما. مهلۇم ئىمتىياز بهردى
 ،بىراق چهتتىن كهلگهن دۈشمهنگه قارشى بىرلىشهلهيدىغان، بولسىمۇ

 سارهتلىك باشقا پۈتۈنمۇستهقىللىقلىرىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىدىغان جا
 كۇچار قوزغىالڭچىلىرىنىڭ داھىسى). 8(مىللىي ئىنقىالبچىالرنى قاتتىق باستۇرۇپ يوقاتتى

ئىسهاقخان شۇنىڭدهك خوتهن ۋه يهركهنت قوزغىالڭچىلىرىنىڭ ، راشىدىن غوجا
  .ئهنه شۇالرنىڭ مىسالىدۇر رهھبهرلىرى

توقۇنۇشى بۇ مهسىله مهنپهئهت  چوڭ ئىمپېرىيىلهرنىڭ، تاشقى جهھهتته، ئامىل-3
  .شهرھىلهيمىز بىز بۇ ھهقته داۋاملىق، ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ

دۆلهتنىڭ ئىچكى  تاشقى سىياسى تاكتىكىسى ۋه-ياقۇپ بهگنىڭ ئىچكى، ئامىل-4
 ياقۇپ بهگ ھهربىي ئىشالر جهھهتته غهرب . سىياسىتىدىكى يېتهرسىزلىكلهر

بهلكى (ال بولسىمۇ غهرب ئۇسلۇبىداقوراللىرىنىڭ قۇدرىتىگه ئىشهنگهن ھهمده ئاز تو
ئهمما ، ھهربىي تهلىم تهربىيه ئېلىپ بارغان بولسىمۇ) ۋه ئافغان ئۇسلۇبىدا تۈرك

ئوسمانلى ۋه بېرىتانىيه ، ئۇ. يهنىال پهقهت ئۆزىگىال تايىنىپ باشقۇردى دۆلهتنى
ا قۇدرهتلىك مهلىكهتلهر بىلهن دىپلوماتىك پائالىيهت ئېلىپ بارغان بولۇشىغ قاتارلىق
ئۇ ، ئهكسىچه. ئۇالرنىڭ ئىلغار باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئۆگهنمىدى ،قارىماي

پىكىر ۋه تهلهپلهرنىڭ ھهممىسىنى ، تېگىشلىك پۈتۈن سىياسهت ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا
بهزى . مۇھىم ئىشالردا كېڭهش ۋه مۇزاكىره ئۇيۇشتۇرمايتتى .ئۆزى بهلگىلهپ چىقاتتى
ردا ناھايىتى ياخشى ماڭغان دۆلهت دهسلهپكى ۋاقىتال مهلۇماتالرغا قارىغاندا

بهگلهر چىرىكلىشىشكه ، ئاستا خاراپلىشىشقا-ئاستا باياشات ھايات، ئىشلىرى
ئىمپېرىيىسىنىڭ زۇلمىنى يهتكىچه تارتقان ۋه  مهنچىڭ، ئهمما. باشلىغان ئىدى

ئۇنى ، يهنىال ئۆز ھاكىمىيىتىنى قهدىرلهپ ئهركىنلىككه مۇھتاج بولغان ئۇيغۇر خهلقى
ئاخىرغىچه توغرا ۋه ياخشى  ئهگهر ياقۇپ بهگ. ىپ قوغدىغان ئىدىجان تىك

، تاپقۇزغان بولسا دۆلهتنى ھهر جهھهتتىن قۇدرهت، باشقۇرۇش سىياسىتى يۈرگۈزۈپ
  .ئهمهس ئىدى مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ بۇ تۇپراققا قايتىپ كېلهلىشى ئهسال مۇمكىن

ئۇنىڭغا ، قوللىنىپ سۇلىنىياقۇپ بهگنىڭ دۈشمهن بىلهن سۇلهى قىلىش ئۇ، ئامىل-5
سۇلهىچىلىك يولىغا  ياقۇپ بهگ. قاتتىق ۋه قهتئىي زهربه بهرمهسلىك ھهم باشقىالردۇر

قۇلبهگ ۋه  دۈشمهن بىلهن قهتئىي سوقۇشۇش تهرهپدارى بولغان ئوغلى بهگ، مېڭىپ
ئهھۋالىنى  رهقىپلىرىنىڭ ئۆز، )9(باشقا قوماندانلىرىنى ئالدىنقى سهپتىن قايتۇرىۋېلىپ

ئىشهنچ پهيدا  ئۆزىده، ىلىۋېلىشىغا ھهمده ئۆزىنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىغا ھۇجۇم قىلىپب
زوزوڭتاڭ  ئهسلىده مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ. قىلىشىغا پۇرسهت يارىتىپ بهردى 
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قىاللمىغان  تهرهپدارلىرى قهشقهرىيه دۆلىتىگه ھۇجۇم قوزغاشقا ئالدىراپ جۈرئهت
يهنه بىر  ،ىڭ كۈچىگه ئهندىشه بىلهن قارىسائۇالر بىر تهرهپتىن ياقۇپ بهگن، بولۇپ

يهتته " ،تهرهپتىن بۇ ئۇرۇشقا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى بىلهن رۇسىيىنىڭ ئارىلىشىپ
 ئالدى بىلهن، گه ياردهم بېرىپ قېلىشىدىن ئهندىشه قىلىپ"شهھهر دۆلىتى

 ئاندىن ئۇرۇش باشلىماقچى بولغان، ۋهزىيهتنى كۆزىتىپ، ئۇرۈمچىنى ئىشغال قىلىپ
قۇدرىتى ئهينى ۋاقىتتا مهنچىڭ ئوردىسىنى خېلى –ياقۇپ بهگنىڭ كۈچ ).10(ئىدى

لىخوڭجاڭ گۇرۇھى بىلهن زوزوڭتاڭ گۇرۇھىنىڭ يهتته ، سالغان بولۇپ ساراسىمگه
تارتىشلىرىدا لىخوڭجاڭ گۇرۇھى باشتىن ئاخىرى -تاالش شهھهر مهسىلىسىدىكى

ئهگهر ئۇنىڭغا ، زوزوڭتاڭ بولسا، ائهمم. ئوتتۇرىغا قويغان قهشقهرىيىنى تاشلىۋېتىشنى
ھامان بىر كۈنى سهددىچىننىڭ ئىچىگه بېسىپ  يول قويغاندا ياقۇپ بهگنىڭ

نېمه . ئېلىش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنىڭ ئالدىنى، كىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ
بۇ دهل ئهنه شۇ ؟ تارتىشالر يۈز بهردى-تاالش سهۋهبتىن مهنچىڭ ئوردىسىدا مۇنداق

قۇدرىتى ئىدى -ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كۈچ قۇدرىتى جۈملىدىن-يه دۆلىتىنىڭ كۈچقهشقهرى
ھۇجۇمدىال رهقىپلىرىگه قاتتىق  ياقۇپ بهگ بىرىنچى، مۇنداق ئهھۋال ئاستىدا. خاالس

. باشقىچه يېزىلغان بوالر ئىدى ئۇيغۇر سىياسىي تارىخى تامامهن، زهربه بهرگهن بولسا
ھۇجۇمغا ئۆتۈشتىن پاسسىپ  ئاكتىپ، رىپقىسقىسى ياقۇپ بهگ پۇرسهتنى قولدىن بې

  .يۈزلهندى ئاخىرىدا بېرىپ چېكىنىشكه ھهمده يوقىلىشقا، مۇداپىئهگه
ۋادىسىنى ئاشكارا  تۆت ئهتراپى ئىگىز تاغالر بىلهن ئورالغان تارىم، ئاقىۋهتته

كۆتىرىشنى خالىمىغان  بېرىۋېلىش ۋه ياكى ئۇ جايدا مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قهد
بىلهن رۇسىيه ئۆزلىرىدىن  خالىسىمۇ ئۆزارا پايدىسىز دهپ قارىغان بېرىتانىيه، بهلكى 

ئۇتتۇرغاندهك كۆرۈنۈش  دا"چوڭ ئويۇن"ئاجىز مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىگه خۇددى بۇ 
، ساقالپ قېلىپ بىلهن بۇ رايوندا ئهبهدىي ئۆز ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي تهسىرىنى

بىلهن چار  ئۇلۇغ بېرىتانىيه.  بهلگىلىدىبارا سىڭىپ كىرىش ئىستراتېگىيىسىنى- بارا
ئاخىرغىچه  رۇسىيىنىڭ بۇنداق قارارغا كېلىشىگه يهنىال ئالدى بىلهن ياقۇپ بهگنىڭ

ھاكىمىيىتىنى  ئۆز، پۇت تىرهپ تۇرالماسلىقى ۋه مهنچىڭ قوشۇنلىرىغا زهربه بېرىپ
  .ساقالپ قااللماسلىقى بىر سهۋهب بولۇپ قالدى

مهنچىڭ خاندانلىقىنىڭ ، ىۋاردنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشىچه جامېس مىل ئامېرىكا ئالىمى
زو ، ھۆكۈمرانلىقى ھهقىقى ئىمپېرىيالىزملىق ھۆكۈمرانلىق بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى
يىلى شىنجاڭ ئۆلكىسى -1884قايتا ئىشغال قىلىشى بىلهن  زوڭتاڭنىڭ ئۆلكىنى

ك پۈتۈنلهي ھۆكۈمرانلىق ئورۇنلىرىنى ئىلگىرىكىده ئۆلكىنىڭ، تهسىس قىلىنىپ
ئاساسىي ھوقۇق زو زوڭتاڭ ، خىتايالر ئالمىشىپ مانجۇرالر ئىگىلهشنىڭ ئورنىغا

ئۇيغۇر ھاكىمبهگلىرىنىڭ ھوقۇق دائىرىسىگه  قاتارلىق خىتايالرنىڭ قولىغا ئۆتتى ھهمده
ليۇ جىنتاڭ گۇرۇھى خىتايالرنىڭ - زوڭتاڭ زو، شۇنىڭدىن كېيىن).11(چهك قويۇلدى

ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهر  خىتايالر بىلهن، داپئىمتىيازىنى تىكلهپ ۋه قوغ
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زوزوڭتاڭ .ئاساس سالدى  ئارىسىدىكى مىللىي مۇناسىۋهتنىڭ تېخىمۇ ئۆتكۈرلىشىشىگه
ئىلگىرىمۇ ئۇزۇن  قوشۇنلىرىنىڭ دهھشهتلىك ئۆچ ئېلىشلىرىغا دۇچ كهلگهن شۇنىڭدهك

 ىيقات زۇلۇم ۋه مىلل- قاتمۇ، يىلالر ئۇرۇش زهرداپلىرىنى چهككهن خهلق
  . نهچچه يىل تاقهت قىلىشقا مهجبۇر بولدى50كهمسىتىشلهرگه نىسبهتهن 

 ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى مىقياسى بويىچه-19،قىسقىسى
كۆتۈرۈلگهن قوزغىالڭالرنىڭ غهلىبىسى مهنچىڭ خاندانلىقىنىڭ بۇ جايدىكى 

هپپهقىيهت قازانغىنى بۇنىڭدا ئهڭ مۇۋ، پاچاقالپ تاشلىغان بولۇپ ھۆكۈمرانلىقىنى
ئهينى ۋاقىتتا ئازاد . باشچىلىقىدىكى كۇچار قوزغىالڭچىلىرى ئىدى راشىدىن غوجا

 قوشۇنىنىڭ جهڭگىۋارلىقىنىڭ ئۈستۈنلىكى ۋه باشقا، تېررىتورىيىسىنىڭ كهڭلىكى قىلغان
، جهھهتلهردىن كۇچارنى مهركهز قىلغان قوزغىالڭچىالر ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان بولۇپ

 جهنۇپتا قهشقهر تهرهپلهرگه قاراپ، شىددهت بىلهن شهرقته ئۇرۈمچىگهكۈچ  بۇ
 كېڭىيىۋاتقاندا قهشقهر قوزغىالڭچىلىرىنىڭ رهھبهرلىكىنى زىممىسىگه ئالغان ياقۇپ بهگ

 ياقۇپ بهگ تۈرلۈك ۋاسىتىلهر بىلهن ھهر قايسى جايالردىكى.بىلهن ھهمكارالشتى
 مۇستهقىل قهشقهرىيه دۆلىتىنى، هلگهنبىرلىككه ك، ھاكىمىيهتلهرنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ

بهلكى بۈگۈنكى ، ئهگهرده ئۇ بۇ ھاكىمىيهتنى ساقالپ قااللىغان بولسا. بهرپا قىلدى
 يىللىق مۇساپىسىنى باشتىن 140ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئىستىقالل دۆلىتىنىڭ  كۈنده

ئۇيغۇر دۆلهتچىلىك ئىدىيىلىرى تهرهققى قىلىپ ۋه . ئىدى كهچۈرگهن بوالر
ئهسىرگه قهدهم قويۇش -21ئىلغار قىياپهت بىلهن  زامانىۋى ۋه، شۇپتاكاممۇللۇ

بهلگىلهش ئىشلىرىغا ھهمده ئوتتۇرا ئاسىيادىكى  بىلهن دۇنيانىڭ كۈن تهرتىپىنى
ئۆزىنىڭ ئاكتىپلىقىنى جارى قىلدۇرغان بوالر  مۇررهككهپ ئىستراتېگىيىلىك ئويۇنالردا

اكىمىيهتنىڭ يىقىلىشى ئهينى رهھبهرلىكىدىكى بۇ ھ ياقۇپ بهگ، ئهپسۇسكى. ئىدى
كۆتۈرۈلگهن قوزغىالڭالرنىڭ غهلىبىسىنىڭ  ۋاقىتتىكى پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىدا

ئۇنىڭدىن كېيىنكى تهقدىرىنىڭ  مۇۋهپپهقهيهتسىز بولۇشى شۇنىڭدهك ئۇيغۇرالرنىڭ
بۇ . بىرىگه ئايالندى پاجىئهلهرگه گىرىپتار بولۇشىدىكى مۇھىم ئامىلالرنىڭ

، بىراق. خاالس نىڭ قولىغا كهلگهن ئهڭ چوڭ پۇرسهت ئىدىئۇيغۇرالر، ئهمهلىيهتته
پاجىئه  قهشقىرىيىنىڭ يىقىلىشى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىدىكى بىر ئۇنتۇلماس

 ئهمما قهشقهرىيه دۆلىتىدىن ئىبارهت مهزكۇر يېقىنقى زامان ئۇيغۇر، بولسىمۇ
 رۇس، ىيىگه ئىگهزامانىۋىالشقان ئارم، دۆلهتچىلىك تارىخىدىكى خېلى سىستېمىالشقان

 دىپلوماتى كروپاتكىننىڭ باھاسى بويىچه ئالغاندا مهركىزىي ئاسىيادىكى كۈچلۈك
 ،مۇسۇلمان دۆلىتى بولۇش ئېهتىماللىقى زور بولغان ھاكىمىيهتنىڭ مهيدانغا چىقىشى 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىق كۈرهشلىرى ۋه مىللىي دۆلهت غايىلىرىگه مهنىۋى روھ ئاتا 
ىكى ئىككى “شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى “ ئهمهلىيهتته ئهسىرد-20 .قىلدى

ئهسىردىكى قهشقهرىيه دۆلىتى جۈملىدىن تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبى ۋه -19 ئهنه شۇ
ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنىڭ كهڭ كۆلهملىك مىللىي ئىستىقالل  شىمالىدىكى
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نىڭ ھامىسى ۋه ھهم تېخىمۇ كۈچهتگهن مىللىي ۋه دىنىي روھ كۈرهشلىرىدىن تۇغۇلغان
  .مىراسخورى ئىدى

ئالهمشۇمۇل  ئهسىر قوينىغا كىرىش بىلهن ئىنسانىيهت دۇنياسىدا-20تارىخ ، بىراق
 بۇ شاھمات تاختىسىدا تېخىمۇ زور ۋه مۇرهككهپ ھهم، ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرىپ

. بۇ ئويۇنالردا لېنىن رۇسىيىسى غالىپ كهلدى. كهسكىن ئويۇنالر ئوينالدى
 پهريادلىرى قىزىل خىشلىق كرېمىل تېمىنىڭ ئىچىگه ئاڭالنمىدى -هنال ئۇيغۇرالرنىڭ

  ! خاالس
  جۇغراپىيىۋى سىياسهتنىڭ قۇربانلىرى-2

ئازابلىق  ئۇيغۇر دىيارىنىڭ خهستىلىك ۋه- ئاسىيانىڭ خهستهلهنگهن يۈرىكى-ياۋرو
ئۈچۈن  تارىخى ئهركسىزلىكنىڭ تهمىنى تېتىغان ھهمده ئهركسىزلىكنىڭ بىر مىللهت

  دهرىجىدىكى يوقىتىش ۋه تراگېدىيه ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان قهلبلهرئهڭ زور
 .لېكىن ئۇ يهنه ئۆزىگه خاس تهرهپلهرگه ئىگه، بىلهن كۆپ ئوخشاشلىققا ئىگه بولسىمۇ

  !؟ئۇنىڭ خهستهلىك تارىخىنىڭ ۋاراقلىرى كۆپرهك بولسا كېرهك، بهلكى
اندهك جۇغراپىيىلىك بۇغرا ئېيتق. رهئاللىق ۋه ئۇنىڭ خۇددى م تارىخىي

مهدهنىيهت ۋه باشقا ، ئىقتىسادىي، يهنه ئۇنىڭ سىياسىي  مېنىڭچه، تهلهيسىزلىكى
، ئالدى بىلهن ئۆزى بىلهن بىۋاسته تارىخىي جهھهتلهردىكى تهلهيسىزلىكلىرى

باغلىنىشلىق بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن  مهدهنىيهت ۋه جۇغراپىيىلىك جهھهتتىن
ئاسىيانى ئۇزۇن يىلالر كونتروللۇق ئاستىدا تۇتۇپ  ۇھىمى ئوتتۇرائهڭ م. مۇناسىۋهتلىك

، چۈنكى. بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىكتۇر كهلگهن سانكىتپېتېربۇرگ ۋه موسكۋا
تۇركىستان ئۆزىنىڭ يهنه بىر  شهرقىي-_ئاسىيانىڭ خهستهلهنگهن يۈرىكى-ياۋرو

، بولغان بولسائىگه  پارچىسى غهربىي تۈركىستان بىلهن تارىخىي تهقدىرداشلىققا
مهقسهدلىرىنى ئهمهلگه  كېيىنكى ئهسىرلهرده بۇ رايونغا كىرگهن موسكۋا دائىم ئۆز

چۈشهنگهن ھهممه كۈچلهر  بۇ نۇقتىنى. ئاشۇرۇشتا ئوتتۇرا ئاسىيانى ۋاسته قىلغان 
تۈركىستان ئارقىلىق  ئاسىيانىڭ مهزكۇر خهستهلهنگهن يۈرىكىنى غهربىي-ياۋرو

  .للىۋالدى ھهمده تاللىۋالماقتائازابالش تاكتىكىسىنى تا
يۈرىكى  ئاسىيانىڭ خهستهلهنگهن-يېڭى رۇسىيىنىڭ ياۋرو–ئۇنداقتا تارىختىكى كونا 

  ؟ۋه ئۇنىڭ قوشنىلىرىغا تۇتقان سىياسىتىنى قانداق تهسۋىرلهش الزىم
ياكى  رۇسىيىنىڭ شهرقىي تۈركىستان سىياسىتى مهيلى چار پادىشاھ دهۋرى بولسۇن ۋه

  كېيىنكى سوۋېت رۇسىيىسى مهزگىلى بولسۇن ھهممىسىال شهرقىييىلىدىن-1917
 تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك خهلقلهر بىلهن خىتاي ھاكىمىيىتى

 قارشىلىقالردىن ئىبارهت مهزكۇر رايوننىڭ ئىچكى سىياسىي-ئوتتۇرىسىدىكى قارمۇ
 ۇر قاتارلىقئۇيغ، چۈنكى ). 12(ھاياتىدىكى ئۆزگىرىشلهر ئاساسىدا شهكىللهنگهن

 خهلقلهرنىڭ ھهر قهتىملىق قوراللىق قارشىلىق ھهرىكهتلىرى يالغۇز جۇڭگو ھاكىمىيىتىگه
تهسىر  رۇسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغىمۇ كۈچلۈك، تهسىر كۆرسىتىپال قالماستىن بهلكى
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ئوتتۇرا  رۇسىيه ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتكهن، بۇنىڭدىكى سهۋهب بىرىنچىدىن. كۆرسهتكهن
ئىقتىسادىي – تىل ھهتتا ئىجتىمائىي، دىن،  بىلهن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئېتنىكئاسىيا

ئىگه  ھايات شهكلى قاتارلىق تۈرلۈك تهرهپلهردىن بىردهكلىككه ۋه ئوخشاشلىققا
جۇغراپىيىلىك  ئۇيغۇر ئېلى بىلهن غهربىي تۈركىستان نىڭ، ئىككىنچىدىن. بولغانلىقى

، كېتىپ  ۋه يايالقلىرىنىڭ تۇتۇشۇپئېرقلىرى–ئېتىز، دهريالىرى -جهھهتتىن تاغ
بىردهكلىك  ئورتاق بىر جۇغراپىيىلىك گهۋدىنى شهكىللهندۈرىشىدىن ئىبارهت بۇ خىل

سۇنئىي  ھهمده باغلىنىشلىق مۇناسىۋهت رۇس ۋه مهنچىڭ ئىمپېرىيىلىرى تهرىپىدىن
 بهرىبىر مهنىۋى جهھهتتىن، ئۇسۇلدا جىسمانىي جهھهتتىن ئايرىۋېتىلسىمۇ لېكىن

ئهنه شۇ يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئامىل تۈپهيلىدىن چېگرىنىڭ . ىۋېتىلمىدىئاير
بىرىگه ئۆتۈپ ياشاشنى ۋه ھهر قېتىملىق -تهرىپىدىكى خهلقلهر ئۆزارا بىر ئىككى

ھهرىكهتلىرى مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغاندا ئۆزارا قېچىپ كېلىپ پاناھلىنىش ۋه  قارشىلىق
غهربىي . نى داۋامالشتۇرۇشقا ئادهتلهندىئۆز ئېلىدىكى كۈرهش، كۈچ توپالپ قايتىدىن

  .ئۇيغۇر ئېلى بۇالر ئۈچۈن ئارقا سهپلىك ھهم بازىلىق رول ئوينىدى تۈركىستان ۋه
يىلىدىكى بۇرھانىدىن غوجا ۋه خان غوجا باشچىلىقىدىكى -1759 ،مهسىلهن

زھاۋخۇي باشچىلىقىدىكى مهنچىڭ تاجاۋۇزچى قوشۇنىغا قارشى  قهشقهرىيه خهلقىنىڭ
، - 1847،-1830، قوزغىلىڭى ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى جاھانگىر غوجا، ىرىكۈرهشل
ئهسىرده يۈز -20ۋهقهلهرده شۇنىڭدهك   يىللىرىدىكى-1881، -1877، -1856

، قىرغىز، قازاق، ساندىكى ئۇيغۇر بهرگهن بىر قاتار ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسىده كۆپ
. غا قېچىپ بېرىپ پاناھالندىرايونى تۇڭگان قاتارلىقالر ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه يهتته سۇ

يىللىرىدىكى -20ئهسىرنىڭ -19 چوقان ۋهلىخانوپنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا
 70شهھرىخان قاتارلىق جايالرغا  ،جاھانگىر غوجا قوزغىلىڭى مهغلۇپ بولغاندا قوقان

 مىڭ ئۇيغۇر 15بولسا  يىللىرىدا-50ئهسىرنىڭ -19.مىڭ ئۇيغۇر كۆچۈپ چىققان
ئۇيغۇرالرنىڭ دوالن  هھرىخان بىلهن قاراسۇ ئارىسىدىكى جايالرغاش. كۆچۈپ چىققان

پهرغانه ۋادىسىدا  ، مىڭ ئادهم كۆچۈپ چىققان بولۇپ9دهپ ئاتالغان گۇرۇپپىسىدىن 
ۋاقىتتا  بۇ قازاق ئالىمى يهنه ئهينى). 12( مىڭ ئۇيغۇر بولغان324جهمىي 

 نىڭ)ئۇيغۇرالر(رتاشكهنتنىڭ جهنۇبىدىكى يېڭى شهھهر مهھهللىسىده قهشقهرلىكله
 ئهندىجان شهھىرىنىڭ ئاھالىسىنىڭ يېرىمىنىڭ، شهھرىخان، تۇرىدىغانلىقىنى

 كروپاتكىنمۇ. ن.ئا). 13(قاراسۇنىڭمۇ شۇنداق ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ، قهشقهرلىكلهر
  مىڭ قهشقهرلىكلهر250يىللىرىدا قوقان خانلىقى تهۋهلىكىده -60ئهسىرنىڭ -19
 بۇنداق كۆچۈش ئىزچىل، ئهلۋهتته). 14(دىن مهلۇمات بېرىدۇ بارلىقى) ئۇيغۇرالرنىڭ(

پاكىتالر  تارىخىي .ئۇيغۇرالرنىڭ سانىمۇ ئۈزلۈكسىز تۈرده ئاشقان، داۋامالشقان بولۇپ
 ئۇيغۇر ئېلىده يۈز بهرگهن ھهممه قوزغىالڭالردا مهزكۇر، شۇنى ئىسپاتلىدىكى

، ن جاھانگىر غوجامهسىله. پاناھالنغان مۇساپىرالر بهلگىلىك مۇھىم رول ئوينىدى
غوجا ۋه باشقا غوجىالرنىڭ قوزغىغان قوراللىق ھهرىكهتلىرىده پهرغانه  يۈسۈپ



http://bostan.cn                           ن ������ى�����  

 12 

ئۆز ، بارغان قهشقهرىيىلىكلهر ئاۋانگارت قوشۇن بولۇپ ئۇيۇشۇپ ۋادىسىغا قېچىپ
قايتىپ كهلگهن شۇنىڭدهك كۈرهشلهرده مۇھىم تايانچىلىق  يۇرتلىرىغا جهڭ بىلهن

، مهزگىلگه تهۋه مىسالالرنىڭ بىرى شۇكى ىنقىئهڭ يېق. رولىنى ئوينىغان
سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ بارغان  يىلىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىدىمۇ-1944
تهرىپىدىن قايتىدىن  قازاق ۋه باشقىالر سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى، ئۇيغۇر

، قوزغىلىڭى غۇلجا، نىلقا قوزغىلىڭى، مهخسۇس گۇرۇپپىالر بولۇپ، تهشكىللىنىپ
 هرهمباغ ئۇرۇشى ۋه باشقا جهڭلهردىكى مۇھىم ھهربىي تايانچلىق رولىنىھ

 سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا، ئومۇمهن). 15(ئوينىدى
مۇناسىۋهتلىك ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنالشتۇرۇشلىرىدا دائىم ۋه ئىزچىل ھالدا شۇ 

ڭ ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۇيغۇر كۆچمهنلىرىنىڭ ئۆز ۋهتىنىنى جايدىكى
ئۇالرنى ۋاسته قىلىش ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاندىكى ، پايدىلىنىپ ئىستهكلىرىدىن

  .تىقتى ۋه ياكى ئۇنى كونترول قىلدى ھهرىكهتلهرگه قول
، تهقدىرداشلىقىغا مۇناسىۋهتلىك يهنه بىر نۇقتا شۇكى تۈركىستاننىڭ ئىككى تهرىپىنىڭ

رۇسىيىسىگه قارشى جهڭ قىلغان ۋه ئۇنىڭ بىلهن   سوۋېتئوخشاشال چار رۇسىيه ۋه
، قىرغىزالر، ئۆزبېكلهر، كۆپلىگهن قازاقالر ئىدېئولىگىيىلىك جهھهتتىن چىقىشالمىغان

ئاسىياغا يهرلهشكهن رۇسالر ئۇيغۇر ئېلىغا قېچىپ  تاتارالر ھهم ئۇيغۇرالر ھهتتا ئوتتۇرا
 كهلىپ پاناھالنغان قازاق سۇلتانلىقىغا قېچىپ ئىلى، مهسىلهن. كېلىپ پاناھالندى

ئىلى ، رهھبهرلىكىدىكى قازاقالر مۇھىم مهسىله بولۇپ باتۇرى تازانبېك ۋه باشقىالر
قېرىنداشلىق تۈپهيلىدىن تازانبېكنى چار  سۇلتانى ئهالخان مىللىي ۋه دىنىي

. بهدىلىگه ئۆز مۇستهقىللىقىنى يوقاتتى پادىشاھقا قايتۇرۇپ بېرىشنى رهت قىلىش
ئېلىشىغا قارشى تۇرۇپ قوزغىالڭ  ه چار پادىشاھنىڭ ئهسكهريهن، يىلى-1916

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ، تۈركۈملهپ-تۈركۈم قىرغىزالر، مهغلۇپ بولغان قازاق، كۆتۈرۈپ
تارىخچىسى بېلهك سۇلتاناينىڭ  قىرغىز. شىمالىغا قېچىپ كېلىپ ماكانالشتى-جهنۇپ

ارىغا قېچىپ كهلگهن دىي مهلۇماتلىرىغا قارىغاندا ئىسسىق كۆل ئهتراپىدىن ئۇيغۇر
مىڭدىن ئارتۇق  300باشقا مهلۇماتالردا .  مىڭدىن ئاشقان200قىرغىزالرنىڭ سانى 
قاچقۇنلىرىنى  ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالدا قالغان بۇ قىرغىز). 16(دهپمۇ يېزىلىدۇ 

ھهم ئۇالرنى  ئۇالرنى ئاشلىق بىلهن تهمىنلىگهن، ئۇيغۇرالر ئۆيلىرىگه ئورۇنالشتۇرغان
  .ماكانالشتۇرغان

رۇس كوممۇنىستلىرى ، قىلىپ سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى جهڭ، ئۇنىڭدىن كېيىن
، ئىرگهش باتۇرنىڭ ئوزبېك ،دهپ ئاتالغان ئهنۋهر پاشانىڭ" باسمىچىالر" تهرىپىدىن

ئهتراپىغا قېچىپ كېلىپ  تاۋاباتلىرى قهشقهر–قىرغىز ئهسكهرلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئائىله 
تۈسكىتان  هشقهرده بولغان شهرقىييىلالردىكى ق-1930. پاناھالنغان ئىدى

، قازى جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇش قوزغىالڭلىرىغا ئىشتىراك قىلغان قىرغىزالردىن جانىبهك
 ئۆزبېكلهردىن يۈسۈپجان ۋه سېتىۋالدىجان ھهم ئۇالرنىڭ نهچچه، چىپاق قازى
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  )17(يۈزلىگهن ئهگهشكۈچىلىرى ۋه باشقىالر بۇنىڭ مىسالى بولسا كېرهك
 ھهر ئىككىال تهرىپىگه قېچىپ بېرىپ ماكانالشقان قېرىنداش چېگرىنىڭ ،ئومۇمهن

ھۆرلۈك كۈرهشلىرى گه ئاكتىپ ئىشتىراك قىلدى ھهمده  بىرىنىڭ-خهلقلهر بىر
ئهلۋهتته كۆپ مهسىلىلهرگه (پاناھىغا ئېلىشتى  ئۆز، بىرىگه ئىگه چىقىپ-بىر

ار پادىشاھ چ، دېمهك). ھېسابقا ئالمىغاندا مۇناسىۋهتلىك مهۋجۇت بهزى ئهھۋالالرنى
، قىلىنغان ئهھۋالالرنى نهزهرگه ئېلىپ رۇسىيىسى يۇقىرىدا قهيت ۋه كېيىنكى سوۋېت

تهدبىرلهرنى ئالغان ھهمده  شهرقىي تۈركىستاننىڭ تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك
رۇسىيىنىڭ بۇ ھهقتىكى  سوۋېت رۇسىيىسى چار، بولۇپمۇ. سىياسهتلهرنى تۈزگهن ئىدى

قىلىش ھهم  قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ۋارىسلىقتهجرىبىلىرىنى ياخشى تهتقىق 
  .كۈچهيتىش چارىسىنى قولالندى

ئۇنىڭ مهركىزىي ۋه شهرقىي ۋه جهنۇبىي ئاسىيا  رۇسىيه تاشقى سىياسىتى جۈملىدىن
كونا ، قىلغاندا شۇنداق يهكۈن چىقىش مۇمكىنكى سىياسى ئىستراتېگىيىسىنى تهھلىل
ك ئۇنىڭ كېيىنكى مهزگىللهرنىڭ ھهممىسىده شۇنىڭده رۇسىيه ۋه قىزىل لېنىن رۇسىيىسى

مۇناسىۋهتلىك جۇڭگو سىياسىتىده ئۈچ خىل ئېقىم  كرېمىلنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ تهقدىرىگه
  ؛يهكۈنلهش مۇمكىن بۇنى مۇنداق. زىددىيهتلىشىپ كهلگهن

ئهكسىچه جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه  ،شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىگه يول قويماي -1
يهنى تېررىتورىيىلىك  بۇ جاينى رۇس تهسىرى ئاستىدىكى رايون قىلىش، ياردهم بېرىپ

مهدهنىي ۋه باشقا  ،ئىقتىسادىي، ھوقۇق جهھهتتىن جۇڭگونىڭ قولىدا قالدۇرۇش 
كۈچىنى بۇ  ئۈچىنچى بىر دۆلهت، جهھهتلهردىن رۇسىيىنىڭ تهسىرى ئاستىدا تۇتۇش

  . يهرگه كىرگۈزمهسلىك
بهرپا قىلىش ۋه ياكى ئۇنىڭغا ياردهم  غۇر دۆلىتىبۇ رايوندا مۇستهقىل بىر ئۇي-2

موڭغۇلىيه ھهم باشقىالرغا ئوخشاش  بۇ ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاننى خۇددى. قىلىش
، دۆلهت سۈپىتىده تۇتۇپ كرېمىلنىڭ تهسىرى ۋه ھىمايىسى ئاستىدىكى بىر قورچاق

كېرهكلىك باشقا  ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسى ۋه، ئۇنىڭدىن كرېمىلنىڭ سىياسىي
  .نۇقتىلىرى ئۈچۈن پايدىلىنىش

رۇسىيىنىڭ بىر گۇبېرنىيىسى ، بىلهن ئاشكارا بېسىۋېلىپ بۇ رايوننى قوراللىق يول-3
مهزكۇر ئۈچ . بىر ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيىتى قىلىش ياكى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

ى ئۆتكۈر تهشهببۇسكارلىرى ئارىسىدىكى كۈرهشمۇ ناھايىت خىل نۇقتىئىنهزهرلهرنىڭ
نۇقتا چار پادىشاھ دهۋرىدىال ئاساسىي جهھهتتىن  -3بۇنىڭ ئىچىدىكى ، بولۇپ

نهزهر دائىملىق تالىشىش مهركىزى بولۇپ  يۇقۇرىدىكى ئىككى نۇقتا، سهپتىن قېلىپ
ئىشلىرى مۇتهخهسسىسى مهرھۇم تۇرسۇن  سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو. كهلدى

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي  ۋه كېيىنكىرۇسىيىنىڭ ؛ سادىقوپنىڭ ئېيتىشىچه
مهزكۇر ئىككى نۇقتا ئارىسىدا  تۈركىستان سىياسىتىنى بهلگىلهشتىكى ئاچقۇچلۇق

دۆلهت سىياسىتى دهرىجىسىگه  ،بىرىنچى خىل نۇقتىئىنهزهر دائىم ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهپ
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ۋهتلىرى جۇڭگو مۇناسى-سوۋېت ئاخىرى- ئۇيغۇر مهسىلىسى باشتىن) .18(كۆتۈرۈلدى
يىلى سوۋېت -1924،بولۇپ بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك بولۇشتهك خاراكتېرگه ئىگه

، تۈزۈلگهندىن كېيىن  جۇمهۇرىيىتى ئارىسىدا تۇنجى كېلىشىمارۇسىيىسى بىلهن جۇڭخۇ
قانداق  موسكۋا تۈركىستان تهۋهسىدىكى جۇڭگوغا قارشى كهيپىياتتىكى ھهر

 ۋېت كوممۇنىستالر پارتىيىسى مهركىزىيھهرىكهتلهرنى قاتتىق چهكلىدى ھهتتا سو
 دا تهشكىالتچىلىق پائالىيىتىنى ئېلىپ بېرىشنى چهكلهش ھهققىده» شىنجاڭ«كومىتېتى 

شىنجاڭنى ياكى بۇنىڭ مهلۇم قىسىمىنى جۇڭگودىن ئايرىشنى «، قارار چىقىرىپ
قىلىدىغان ھهر قانداق ھهرىكهت ۋه تهشۋىقاتنى پۈتۈنلهي زىيانلىق دهپ  مهقسهت

  ）19( قىلدى نى قارار»شقارا
  تهقدىردىكى ئوخشاشلىقالر.3

ئاغدۇرۇلغاندىن  يىلىدىكى رۇسىيىنىڭ فېۋرال ئىنقىالبىدا پادىشاھلىق تۈزۈم-1917
 دېموكراتلىرى ئارىسىدىكى كۈرهش- ئۇئا ؟كېيىن بولشېۋىكلهر بىلهن بۇر

 چار پادىشاھ ھۆكۈمىتىنىڭ يوقىلىشى بۇ كونا ئىمپېرىيىنىڭ يېڭى. ئۆتكۈرلهشتى
 ھاكىمىيىتىنى تالىشىدىغان تۈرلۈك سىياسىي ئېقىمالر ۋه پارتىيىلهرنى مهيدانغان

، ئۇرال بويلىرىدىن تارتىپ-)ۋولگا(بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلگهن ئىدىل. كهلتۈردى
ئوتتۇرا ئاسىياغىچه بولغان بىپايان زېمىندىكى رۇس مۇستهملىكىسىنىڭ ئازابىنى  تاكى

كېيىن تۈرلۈك پارتىيه ۋه -ئىلگىرى ، يولىنى تۇتۇپخهلقلهر مۇستهقىللىق  تارتقان
  .گۇرۇھالرنى شهكىللهندۈردى سىياسىي

مهدهنىيهت گۈللىنىش ۋه  ئالدى بىلهن قىرىملىق ئىسمائىل گاسپىرالىنىڭ
بولغان بىپايان " بالقاندىن جۇڭگوغىچه" جهدىدچىلىك ئىدىيىسىنى ئاساس قىلغان 

شارائىتىغا   سىياسىي ۋه ئورتاق تىلزېمىندىكى تۈركىي خهلقلهرنى بىر ئورتاق
بىلهن  ئۇالرنىڭ مۇستهھكهم ئىتتىپاقىنى شهكىللهندۈرۈش ئىدىيىسى، ئۇيۇشتۇرۇپ

 ناملىق سىياسىي" ياش تاتار پارتىيىسى"قورالالنغان قىرىملىق تاتار زىيالىيلىرى 
مائارىپ جهھهتتىن ئويغۇنۇشنىڭال -پهقهت مهدهنىيهت، تهشكىالت ئاستىغا ئۇيۇشۇپ

پهقهت ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي جهھهتتىن ، ىللهت ئۈچۈن يېتهرلىك ئهمهسلىكىنىم بىر
مىللهتنى بۇ ھوقۇقالردىن بهھرىمهن قىلغاندىال ھهقىقى ، ئېلىپ بېرىپ ئىسالھات

ۋه گۈللىنىش مۇمكىنچىلىكى ھهم كاپالىتى بولىدىغانلىقىنى  مهنىدىكى قۇتۇلۇش
ئايدا تۈركىي خهلقلهر ئىچىده -2يىلى -1917پارتىيىسى  ياش تاتار. تهشۋىق قىلدى
. ھاكىمىيهتنى قولغا ئالماقچى بولدى،پارتىيىسىنى قۇرۇپ "پىرقه مىللىي"، تۇنجى بولۇپ
قىرىم تاتار ھۆكۈمىتىنى ، ئايدا يهنه قۇرۇلتاي چاقىرىپ-5 يىلى-1917بۇ پارتىيه 

ىم يىلى سوۋېت رۇسىيىسى قىر-1920، لېكىن. بهلگىلىدى قۇردى ۋه ئاساسىي قانۇننى
تاتار مىللهتچىلىرى بىلهن كوممۇنىستالرنىڭ بىرلىشىشى  ،ئارىلىنى ئىشغال قىلىۋېلىپ

  جۇمهۇرىيىتىنى قۇردى ھهمده ھاكىمىيهتنى ئاستىدىكى قىرىم سوۋېت
مىللهتچىلىرىنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك  تاتار، مۇستهھكهملىۋالغاندىن كېيىن
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يىلىغا -1944ھهتتا ، ر كېلىپكۈنله قىرىم تاتارلىرىنىڭ بېشىغا ئېغىر. جازالىدى
  )20(كهلگهنده ئۆز يۇرتلىرىدىن قوغالندى خاالس

بويىدىمۇ  ئۇرال-)ئىدىل( ئوخشاش بىر ۋاقىتتا يهنه قازاننى ئاساس قىلغان ۋولگا
كۆتۈرۈش  تاتارالر ۋه باشقىرىتالرنىڭ مىللىي ئويغىنىش ھهم سىياسىي جهھهتتىن قهد

پىكىر  باشقىرت مىللهتچىلىرى ئىككى خىل-لېكىن تاتار، ھهرىكىتى جانالنغان بولسىمۇ
 "سىياسىي جهھهتتىن بىرلىككه كهلتۈرۈش"بۇنىڭ بىرى . ئېقىمىغا بۆلۈنۈپ كهتتى

 ئۇالرنىڭ تهرهپداپلىرى بىرلىككه كهلگهن بۇرجۇئازىيه ۋهكىللىكىدىكى رۇسىيه، بولۇپ
 هشهببۇسبارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ مۇختارىيىتىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ت، تهۋهسىده قېلىپ

 ئۇالر، يهنه بىر گۇرۇپپا فېدېراتسىيىچىلىك پىكىر ئېقىمىغا مهنسۇپ بولۇپ، قىلسا
 رۇسىيه، ئۇنى زېمىن جهھهتتىن مۇستهقىل قىلىش ئهمما، ئۇرال دۆلىتىنى قۇرۇپ-ۋولگا

بىلهن يهنىال فېدېراتسىيىلىك مۇناسىۋهتنى ساقالش تهشهببۇسىنى ئوتتۇرىغا 
پ كۆپلىگهن مىللهتچىلهر كېيىن بولشېۋىكلهر گۇرۇپپىغا مهنسۇ بۇ). 21(قويدى

بولشېۋىكلهرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ غايىسىنى  ،پارتىيىسىگه كىرىپ
يىلى -1920ئۇالرنىڭ ياردهملىشىشى نهتىجىسىده  .ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولدى

بۇ بىر قىسىم ، ئهمما. جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلدى مايدا تاتارىستان سوتسىيالىستىك-27
ئهزا بولغان بىلهن ھېچ قاچان ئۆزلىرىنىڭ  اتار زىيالىيلىرى كوممۇنىستىك پارتىيىگهت

ئۇالر موسكۋانىڭ ئۆزلىرىگه ، بولۇپ مىللهتچىلىك ئىدىيىسىدىن ۋاز كهچمىگهن
پارتىيىنىڭ ئىچكى ، ئىپادىلهپ بهرگهن سىياسىي ھوقۇقلىرىدىن رازى ئهمهسلىكىنى

تۈزۈش مهسىلىسىده  كىنى قايتىدىنقىسىمىدا تۈركىي خهلقلهرنىڭ دۆلهتچىلى
رهھبهرلىكىدىكى تاتار  مىرسهيىد سۇلتان غالىيېۋ. تارتىشالرنى قانات يايدۇردى-تاالش

قازاقىستان ۋه ، تۈركمهنىستان، ئوزبېكىستان، ئۇرال-مىللهتچىلىرى ئىدىل
رايونالرنى   مۇسۇلمانالر جايالشقان-قىرغىزىستاننى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ تۈركىي

بارلىق  تۇران دۆلىتى قۇرۇشنى شۇنىڭدهك يهنه بۇ رايوندىكى، ه كهلتۈرۈپبىرلىكك
" پارتىيىسىنى مۇسۇلمان كوممۇنىستالر"مۇسۇلمانالرغا ۋهكىللىك قىلىدىغان ئۆز ئالدىغا 

  مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىگه خاس-سوتسىيالىزىم دۇنياسىنى تۈركىي، )22(قۇرۇپ
نىڭ ئۆز ئالدىغا رۇسىيه مهدهنىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ

پارتىيىسىدىن مۇستهسنا بىر ئايرىم پارتىيه بولۇش ساالھىيىتىگه اليىق  كوممۇنىستالر
ئهپسۇسكى ئۇالرنىڭ بۇ ئىستراتېگىيىسىمۇ . ئهتىراپ قىلدۇرۇشقا تىرىشتى ئىكهنلىكىنى

يىلى ھاكىمىيهتنى تولۇق مۇستهھكهملىۋالغان موسكۋا -1928، ئاشمىدى ئهمهلگه
، رهھبهرلىكىدىكى مهزكۇر مىللهتچى كوممۇنىستالرنى بىراقال تازىالپ ىيېۋسۇلتان غال
سۇلتان . سۈرگۈنگه ۋه تۈرمىگه مهھكۇم قىلدى، ئادهملهرنى ئۆلۈمگه نۇرغۇنلىغان

دېگهن بۇ غهيرى " مۇسۇلمان كوممۇنىستلىرى پارتىيىسى"قىلغان  غالىيېۋ ئىجاد
سىي ئاتالغۇالر لۇغىتىدىن غايىپ ئۈستىدىكى كۆپۈكتهك سىيا سىياسىي ئىدېئولوگىيه سۇ

مۇسۇلمان "يىلىغىچه موسكۋا ئوتتۇرا ئاسىيادىمۇ -1924تاكى، چۈنكى. بولدى
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  .ئاتالغۇالرنى كهڭ ئىشلهتكهن ئىدى دېگهن" كوممۇنىستلىرى
بىلهن ئوخشاشلىققا ۋه ياكى قىسمهن  ئۇرال بويىدىكى موسكۋا-ئىدىل، قىسقىسى

مىللهتچىلىرىنىڭ ھهر خىل شهكىل ۋه ھهر خىل  تباشقرى-پهرقلهرگه ئىگه بولغان تاتار
ئېقىمىدىكى ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسى سوۋېت  ئۇسۇلدىكى شۇنىڭدهك ھهر خىل پىكىر

شۇنىڭغا . بېرىش ئوبيېكتى بولدى  ئىتتىپاقىنىڭ دۈشمىنى دهپ قارىلىنىپ زهربه
ازادلىق غهربىي تۈركىستانغىمۇ ئ چار پادىشاھ ھاكىمىيىتىنىڭ يىمىرىلىشى، ئوخشاشال

تهسىرىنى ئالغان شۇنىڭدهك  ياش تۈركلهر پارتىيىسىنىڭ. ئىشهنچىسىنى ئېلىپ كهلدى
ھهرىكىتى ھهمده  يىلىدىكى مۇنارخىزىمغا قارشى دېكابىرچىالر-1905رۇسىيىنىڭ 

تاشقى  ياپونىيه ئۇرۇشىدا رۇسىيىنىڭ يېڭىلىشىدهك بىر قاتار ئىچكى ۋه-رۇسىيه
 ق دهپ قارىغان تۈركىستانلىقالر ئىلگىرى كېيىنۋهزىيهتنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلى

 مىللىي ئويغىنىش تهشۋىقاتلىرىنى قانات، ئاشكارا ھهم مهخپىي تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇپ
 نى"ياش خىۋهلىكلهر پارتىيىسى" ، "ياش بۇخارالىقالر پارتىيىسى" يايدۇردى ھهمده 

ستان ئايدا ئۇالر تۈركى-5يىلى -1917، فېۋرال ئىنقىالبىدىن كېيىن. قۇردى
مىللىي مهجلىسنى –تۇنجى مۇستهقىل ھۆكۈمهت ، قۇرۇلتىيىنى چاقىرىپ مۇسۇلمانلىرى

بۇ مهجلىس ، يىلى ئۆكتهبىر ئىنقىالبى پارتلىغاندىن كېيىن-1917 .تهسىس قىلدى
ئېلىش ئۈچۈن قوقاندا تۈركىستان مۇسۇلمانالر ھۆكۈمىتىنى  ئهمهلىي ھوقۇقنى قولغا

دهپ ئاتالغان بۇ ھۆكۈمهتنىڭ ئۆمرى قىسقا  "ئاپتونومىيىسى قوقان. "ئېالن قىلدى
تاشكهنتتىكى سوۋېتلهر ئهۋهتكهن قوراللىق كۈچ تهرىپىدىن  يىلى-1919ئۇ ، بولۇپ

  )23(ئىنقىالبچىلىرى دهھشهتلىك قىرغىنچىلىققا ئۇچرىدى  ئاغدۇرىۋېتىلدى ۋه قوقان
ىدىن قۇتۇلۇش قىرغىز رايونلىرىدىمۇ چار رۇسىي–ئالغان قازاق  يهتته سۇنى ئۆز ئىچىگه

يىلى كهڭ كۆلهملىك قوراللىق قوزغىالڭ -1916، باشالنغان بولۇپ ھهرىكىتى بۇرۇنال
" ئاالش ئوردا"قازاق زىيالىيلىرى ، يىقىلغاندىن كېيىن بولسا چار پادىشاھ. پارتلىدى

ئۇرال ۋه ، ئورىنبۇرگ، تهشهببۇس قىلىدىغان بىر پارتىيه قۇرۇپ ناملىق ئهركىنلىكنى
بۇ پارتىيه دهسلىۋىده قىزىلالرغا قارشى كازاكالر . ھهركهت قىلدى رىدايهتته سۇ رايونلى
يىلىدىن كېيىن -1919، بولشېۋىكالرغا قارشى تۇرغان بولسا ،بىلهن بىرلىشىپ

ئۇالر بىلهن كېلىشىم ، ئۇالر تهرىپىگه ئۆتۈپ، ئىشىنىپ بولشېۋىكالرنىڭ ۋهدىلىرىگه
شكه رازى بولدى ھهمده شۇ يىلى ئالىي ئاپتونومىيه بېرى بولشېۋىكالر قازاقالرغا. تۈزدى

رۇس كوممۇنىستلىرى ، ئاپتونوم جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇپ رۇسىيه تهۋهسىده قازاق سوۋېت
قوللىشى ئاستىدا قازاق تۇپراقلىرىدا ئۆز  ئاالش ئوردىچىالرنىڭ ياردىمى ۋه

قىرغىز مىللهتچىلىرىنى -قازاق ،ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملىۋالغاندىن كېيىن
  )24(ىلىدى خاالسبىرلهپ تاز-بىر

بۇخارا رايونىدا بۇخارا ئهمىرلىكى ، يهنه خارهزم رايونىدا خىۋه خانلىقى بۇ مهزگىلده
. بۇالرنىڭ ھهممىسى چار رۇسىيىنىڭ ھامىلىقى ئاستىدا ئىدى، بولۇپ مهۋجۇت
بويىدا جهڭ قىلىۋاتقان قىزىل ئارمىيه قوشۇنى لېنىننىڭ بىۋاسته  يىلى ۋولگا-1919
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ئىلگىرى كېيىن خىۋه ۋه بۇخارا خانلىقلىرىنى ، تۇرا ئاسىياغا كىرىپئوت بۇيرۇقى بىلهن
، )يىلى-1919(ئاخىر خارهزم خهلق جۇمهۇرىيىتى-خانلىقالر ئىلگىرى بۇ. يوقاتتى

  .گه ئۆزگهرتىلدى)يىلى-1920(   جۇمهۇرىيىتى بۇخارا خهلق
ئۇرال ۋه -ئىدىل، ئوتتۇرا ئاسىيا، غهلىبىلهرگه ئېئىشىپ سوۋېت رۇسىيىسى زور، گهرچه

لېكىن ئۇالر ، مۇسۇلمانالر رايونىنى ساقالپ قالغان بولسىمۇ-تۈركىي كاۋكازىيه قاتارلىق
ياش بۇخارالىقالر ، گهرچه. تاشقى تهھدىدلهردىن خالى بواللمىدى يهنىال ئىچكى ھهم

باشقا مىللهتپهرۋهرلهرنىڭ بىر قىسىمى بولشېۋىكالر پارتىيىسى  ياش خىۋهلىكلهر ھهم، 
تۈركىستاندىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىده يۇقىرى الۋازىمهتلىك  ،پبىلهن ھهمكارلىشى

ئهمما ئۇالر لېنىننىڭ ئىنقىالب غهلبه قىلىشتىن ئىلگىرى  ،ئورۇنالرغا ئېرىشكهن بولسىمۇ
رۇسىيىنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى ھهر قايسى  چار"ئوتتۇرىغا قويغان 

ئۆز مىللىي ، ىپھاكىمىيهتتىن چىقىپ كېت مىللهتلهرنىڭ خالىسا فېدېراتسىيىلىك
شۇئارىدىن غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈپ  دېگهن" مۇستهقىل دۆلىتىنى قۇرۇش ھوقۇقى بار

بۇنىڭدىن ، يېنىۋالغانلىقىنى بىلىپ ئاستا-ئاستا، ھاكىمىيهتنى ئىگىلىگهندىن كېيىن
شۇنىڭ نهتىجىسىده . ئىدى سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ئهسلى مهقسىتىنى سېزىۋالغان

خهلقلىرىنىڭ سوۋېت  اس قىلغان ھالدا ئوتتۇرا ئاسىياپهرغانه ۋادىسىنى ئاس
شۇئارىدىكى قوراللىق  رۇسىيىسىگه قارشى مىللىي مۇستهقىللىق ۋه ئىسالمىي غازات

كۈنسايىن ئېشىش بىلهن  پارتىزانالرنىڭ سانى، قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى پارتالپ
بۇ كۈچنى يوقىتىش  موسكۋا ھۆكۈمىتى. قىشالقالر ئۇالرنىڭ قولىغا ئۆتتى،بهزى شهھهرلهر

، دېمهك . مىڭدىن ئارتۇق ئهسكهر سالدى200ئۈچۈن فرۇنزېنىڭ باشچىلىقىدا 
تۈرك  ئۇرال ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى-ھهمده ئىدىل" باسمىچىالر ھهرىكىتى"ئاتالمىش 

رۇسىيىسى  مىللهتپهرۋهرلىك ئىدىيىلىرىنىڭ كۈچۈيۈۋاتقانلىقىنى نهزهرگه ئالغان لېنىن
جۇمهۇرىيىتىنى  تۈركىستان سوۋېت ئاپتونوم، نى مهركهز قىلىپيىلى تاشكهنت-1919

تاكتىكىسىنى  قۇرۇش ئۇسۇلى بىلهن تۈركچىلىك پىكىرىدىكىلهرنى قايمۇقتۇرۇش
ئاپتونوم  تۈركىستان، ئاخىرىدا ۋهزىيهتنى ئوڭشاپ بولغاندىن كېيىن. قولالندى

زىيالىلىرىنىڭ  يهرلىك مىللهت رهھبهرلىرى ۋه، جۇمهۇرىيىتىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ
تاكى  ،يىلىدىن باشالپ-1924، نارازىلىقىغا قارىماستىن تۈركىستاننى پارچىالپ

 قىرغىزستان، قازاقىستان،تاجىكىستان ، تۈركمهنىستان، يىلىغىچه ئوزبېكىستان-1936
 ئوتتۇرا ئاسىيادا مىللىي"بۇنى ، ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيهتلىرىنى بهرپا قىلىپ

، دهپ ئاتىدى"لىي جۇمهۇرىيهتلهرنى قۇرۇش سىياسىتى چېگرىالرنى ئايرىش ۋه مىل
ئۇنىڭ ئورنىغا ئوتتۇرا ئاسىيا ، ئىبارىسىنى چهكلهپ" تۈركىستان" شۇنىڭدهك

ئومۇمالشتۇردى ھهمده ئومۇمىي يۈزلۈك پانتۈركىزمغا قارشى ھهركهت  ئاتالغۇسىنى
  .باشلىدى

مۇستهملىكىلىرىنى  ھلېنىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت رۇسىيىسى پۈتۈن سابىق چار پادىشا
سىياسىي  بۇ جايالردا يهرلىك خهلقلهرنىڭ مىللىي، تولۇق ئىداره ئاستىغا ئېلىپ
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 ھوقۇقلىرى ئېتىراپ قىلىنغاندهك ھالهتنى بىلدۈرىدىغان تۈرلۈك ئاپتونومىيىلىك
 ھوقۇقنى موسكۋاغا مهركهزلهشتۈرۇش بىلهن بىرگه يهنه پۈتۈن، جۇمهۇرىيهتلهرنى قۇرۇپ

 "“ئهزىلگهن خهلقلهرنى ئازاد قىلىش، "پرولېتارىيات ئىنقىالبى قوزغاش"دۇنيا يۈزىده 
 ،بىراق. شۇئارى ئاستىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ تهقدىرى مهسىلىسىگىمۇ كۆڭۈل بۆلدى

 دهسلىۋىده بۇ جايدا ئىنقىالب قوزغاشنى مۇۋاپىق تاپقان سوۋېت رۇسىيىسى ھۆكۈمىتى
 جۇڭغارىيه-كتاكنىڭ “قهشقهرىيهئۈچىنچى ئىنتېرناتسىيونالنىڭ باشلىقى رۇگزۇ

يىلى مهخسۇس كومىسسىيه تهشكىللهپ - 1921جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇش “اليىهىسىنى 
بۇ پىالندىن ۋاز كهچتى ھهمده ئۇيغۇرالر ، قىلىش ئارقىلىق بىكار قىلىپ مۇزاكىره

 )25(بۇ قارارغا لېنىن بىۋاسته ئارىالشقان ئىدى. پائالىيهتلىرىنى چهكلىدى ئىتتىپاقىنىڭ
 

 يىلىدىن ئېتىبارهن يهتته سۇنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئوتتۇرا-1917،ۇمهنئوم
ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسى ئازادلىقىنى تهمىن ئېتىشنى 

. قىلىدىغان سىياسىي ھهرىكهتلهر پهيدا بولدى ۋه كۈنسايىن كۈچهيدى مهقسهت
يا تۈرك خهلقلىرىنىڭ بىر قىسىمى ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ جۈملىدىن دۇن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا

ئاسىيا مىقياسىدا داۋامالشقان بارلىق تۈركىي خهلقلهرنىڭ -ياۋرو بولۇش سۈپىتى بىلهن
ئۆزلىرىنىڭ ئىستىقبالىنى بهلگىلهشنىڭ ، قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ ئازادلىق كۇرهشلىرى
  .ئۇسۇللىرىنى ئىزدىدى تۈرلۈك يوللىرىنى ۋه

كۈچىيىشكه قاراپ يۈزلهنگهن  مهيدانغا كهلگهن ۋه بىشىدائهسىرنىڭ-20ئۇيغۇرالر 
ئىدېئولوگىيىلىرى  ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىيهت، ھهم خارابالشقان تۈرلۈك سىياسىي

ۋه " ئازادلىق مىللىي"، "ئىسالمىي گۈللىنىش"، "تۈركچىلىق"، "كوممۇنىزم"مهسىلهن 
 ۆزھهم باشقىالرنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك ھهر خىل سهۋىيىده ئ" جهدىدچىلىك"

بۇالرنى مىللىي ھۆرلۈك كۈرهشلىرى ئۈچۈن خىزمهت ، تۇرمۇشىغا ئېلىپ كىرىپ
بىراق ، بۇ ئىدىيىلهر ئۇيغۇر جهمىيىتىده ئۆز ئورنىنى تاپقان بولسىمۇ، گهرچه .قىلدۇردى

 ھهر قايسى ئىدىيىلهرنىڭ. ئۆزارا كۈرهشلهرگىمۇ مهلۇم دهرىجىده سهۋهب بولدى ئۇ
 ن يول بىلهن ئۆز مىللىتىنىڭ ئازادلىقىنى قولغاتهرغىباتچىلىرى ئۆزلىرى ئىشهنگه
 بۇنداق. ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىدىيىلىرىگه سادىق بولدى، كهلتۈرگىلى بولىدۇ دهپ قارىغاچقا

 قازان قاتارلىق جايالردا ئوقۇپ، ئىستامبۇل، مهپكۇرىۋى توقۇنۇشالر دهسلهپته بۇخارا
 جىرجىس ھاجى قاتارلىق، قۇتلۇق شهۋقى، مهسۇد سهبىرى، كهلگهن ئابدۇقادىر دامولال

 ئۇكا مۇسابايېۋالر ھهم مهخسۇت-ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋه تاشقى دۇنيانى كۆرگهن ئاكا
 ئۆز ۋهتىنىده يېڭىچه، مۇھىتى قاتارلىق ئۇيغۇر بۇرجۇئازىيىسىنىڭ ئۆزارا بىرلىشىپ

مائارىپ ئويغىنىش ھهرىكىتىنى قوزغىغان -يېڭى مهدهنىيهت، مهكتهپلهرنى ئېچىپ
ىڭغا قارشى چىققان ئۆمهرباي قاتارلىق جاھىلالر گۇرۇھى ئوتتۇرىسىدا ئۇن ۋاقتىدا

ياڭزېڭشىڭ قاتارلىق مىلىتارىستالر ئۇيغۇرالرنىڭ . ئىپادىلهندى كهسكىن رهۋىشته
يېڭى مهدهنىيهت ۋه يېڭى ئاڭنىڭ ھىمايىچىلىرى بىلهن  ئىچكى قىسىمىدىكى بۇ
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ايدىالندى ھهمده ئۇنى كۈرهشتىن ئهپچىللىك بىلهن پ جاھىلالر گۇرۇھى ئارىسىدىكى
  .تېخىمۇ ئۇلغايتتى

زېڭشىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆزىنىڭ سانى يهتته مىڭغا يهتمهيدىغان ئهپيۈكهش  ياڭ
نهيرهڭلىك سىياسىي ئويۇنلىرى ۋه -ھىله، بىلهن ئهمهس بهلكى ئهسكهرلىرى

دۆتلهشتۈرۈش” شۇنىڭدهك “ياتالرنى ياتالرنىڭ قولى ئارقىلىق ”،“ “نادانالشتۇرۇش
.  يىل ئىداره قىلدى17باقاتار سىياسىي تاكتىكىلىرى بىلهن   ۋه باشقا بىرباشقۇرۇش”
پاتقىقىغا چوڭقۇر پاتۇرۇلغان ئۇيغۇرالر ئۆز خهلقى ئىچىدىن  جاھالهت، نادانلىق

بهلكى ياڭ ، ئېچىلغان زاتالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهمهس كۆزى، چىققان ئاڭلىق
،  بولۇۋالغان بىر قىسىميۇرتنىڭ ئاق ساقىلى ،زېڭشىڭنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشىپ

تونغا ئورىنىۋالغان نادان خۇراپىي  شهخسىيهتچى جاھىل بايالر ھهمده دىنىي
دامولالمدهك ھهقىقى  ئابدۇقادىر. ئۇنسۇرالرنىڭ قايمۇقتۇرىشىغا ئۇچرىدى

بۇ جاھىل . ئۆلتۈرۈلدى تهرهققىيپهرۋهر ئىسالم ئالىملىرى بولسا چهتكه قېقىلدى ھهتتا
، ئۇنىڭغا ماسلىشىپ ياسهتلىرىنى كهڭ تهرغىپ قىلىش بىلهنگۇرۇھ ياڭ زېڭشىڭنىڭ سى

ئېچىندۇرىدىغان  كىشىنى. ئۆز خهلقىنى قۇللۇققا مهھكۇم قىلدى، يۇرتنى ئىداره قىلىپ
بىلهن ياڭ  ئهنه شۇ گۇرۇھالرنىڭ ماسلىشىشى، شۇنچىلىك پاجىئهلىك قىسمهت شۇكى

 نلىقنىزېڭشىڭ تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبىدىكى ئۇيغۇرالر مۇتلهق كۆپ سا
 ،ئادهتته.  يىل تىنچ ۋه قارشىلىقسىز ئىداره قىاللىدى17ئىگىلهيدىغان ناھىيىلهرنى 

 پۈتۈن ناھىيه بويىچه ھاكىم ۋه ساقچى باشلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قانچه خهنزۇ
 پۇقرادىن باشقا كۈچلۈك ھهربىي ۋه ساقچى قوشۇنى بولمىغان ھۆكۈمرانلىق ئاپاراتىغا

ھهتتا خىتاي ، پۇسلۇق ئۇيغۇر خهلقى شهرتسىز بويسۇنۇشقانهچچه يۈز مىڭ نو
توپى بىلهن يۈكىنىپ تازىم - كوچىدىكى ئادهملهر توپ، كوچىغا چىقسا ئهمهلدارى

قىسقىسى پۈتۈن بىر ناھىيىنى پهقهت بىر خىتاي ھاكىم . دۇچ كهلدى قىلىشتهك ئهھۋالغا
ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه ، ىنباشقۇراتتى ھهمده يانچۇقى پۇلغا تولغاندىن كېي ئۆزى تهنها

بۇنىڭغا قارشى چىقسا يۇرت ، سهل ئويغۇنۇپ، ئهگهر كىمكى. كېلهتتى بىرسى
كاللىسىنى ، خىتاي ئهمهلدارىغا تاپشۇرۇپ، ئادهمنى ئۆزلىرى تۇتۇپ ئاقساقاللىرى بۇ

يىللىرىدا قهشقهرگه كهلگهن -20-10ئهسىرنىڭ -20ھهقته  بۇ. ئالغۇزاتتى
كامال ئىلقۇل ۋه شىۋىتسىيىلىك دىپلومات گۇننار  مهتتۈركىيىلىك مائارىپچى ئهخ

 قاراش مۇمكىن يارىڭ ۋه باشقىالرنىڭ بايانلىرىغا
مهيدانغا كهلگهن چار  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا-20، قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادا بولسا

تهمىن ئهتمهكچى  ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىنى، رۇسىيىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشىدىن پايدىلىنىپ
ھۈسهيىن  ئۇيغۇر زىيالىيىسى، نىڭ باشلىقى"تۇڭگان كومىتېتى–ى تارانچ"بولغان 

 تارانوپ ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن بولشېۋىكالرنىڭ ۋهدىسىگه ئىشىنىپ
ئۇالرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق ئۇيغۇرىستان جۇمهۇرىيىتىنى تىكلهشنى غايه قىلغان 

، ىڭدىن كېيىن بولسائۇن. روزىباقىيېۋچىالر بىر مهيدان كۈرهشنى باشلىۋهتتى ئابدۇلال
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پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىر قانچه يىل  يهتته سۇ ۋه
بۇ ئىككى شىۋىنىڭ قايسىسىنى ئۇيغۇر ئهدهبىي  قهشقهرلىك جىدىلى يهنى-تارانچى

الرنىڭ بىر مىللهتكه ئۇيغۇرتارانچىالر بىلهن  تىلى قىلىش مهسىلىسىگه مۇناسىۋهتلىك
يىلى بولسا -1934).26(مۇنازىره داۋامالشتى كهسكىنتهۋهلىكى مهسىلىسى ھهققىده 

، تارانچىالرنى ئۇيغۇرالردىن ئايرىپ چىقىپ ،بۇ جىدهلدىن شېڭ شىسهي پايدىلىنىپ
  .باشقا مىللهت قىلىپ بېكىتتى

 ئۇرال بويىدىكى تۈركىي قېرىنداش-ئۇيغۇرالر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ئىدىل
 تۈرۈش يوللىرى جهريانىدا دۇچار بولغانخهلقلهرنىڭ مىللىي ئازادلىقىنى قولغا كهل

ئوخشاش تهقدىرىنىڭ يهنه بىر تهرىپى ئۇالرنىڭ مىللىي ئازادلىقنى قولغا 
يول ۋه ئۇسۇل جهھهتتىكى پىكىر ئوخشىماسلىقى بىلهن بىر قانچه  كهلتۈرۈشتىكى

ئۆز رهقىپلىرىگه پۇرسهت يارىتىپ بېرىشتىال ، بۆلۈنۈپ كېتىپ قارشى گۇرۇھالرغا-قارمۇ
دائىم ئۆزلىرى قارشى تۇرغان ھۆكۈمرانالر بىلهن ، بهلكى ىلىنىپ قالماستىنئىپاد

يولىنى تۇتقان گۇرۇپپىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ تېخىمۇ  سۇلهىچىلىك، بىرلىشىشتهك
، قىرغىز، ئېيتىلغاندهك رۇسىيه بولشېۋىكلىرى ئوزبېك يۇقىرىدا. پاجىئهلىك بولۇشىدۇر

رلىق خهلقلهرنىڭ ئىچىدىكى سۇلهىچىلىك ئازهرى قاتا تاتار ۋه باشقۇرت ھهم، قازاق
ئۇالرنىڭ قولى ، ئۇالر بىلهن ھهمكارلىشىپ، كهلتۈرۈپ پىكىردىكى گۇرۇھالرنى قولغا

ھاكىمىيهتنى تولۇق ، ئهمما. تهرهپدارلىرىغا زهربه بهردى ئارقىلىق باشقا قهتئىيلىك
ىنى ئۆزلىرى بىلهن ھهمكارالشقان گۇرۇھالرنىڭ ۋهكىللىر ،ئىداره قىلغاندىن كېيىن

يىلىدىكىتۆمۈر خهلىپىدىن -1912ئۇيغۇرالرنىڭ  .بىر جازالىغان ئىدى-بىرمۇ
، شۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كهلگهن بولۇپ ئهسىر ئىنقىالبلىرىمۇ دهل-20باشالنغان 

مهسۇد ، ئهخمهتجان قاسىمى يىلالردىكى-40، يىلالردىكى خوجا نىياز ھاجىم-30
كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ  يىنكىسهبىرى قاتارلىق “ئۈچ ئهپهندىلهر” ۋه ئۇنىڭدىن كې

ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرى  ھهر قايسى ئېقىمغا مهنسۇپ .تهقدىرىنى مىسال قىلىش مۇمكىن
يولالرنى ئۇيغۇر مىللىي  يىلىغىچه ئۆزلىرى ئىشهنگهن ۋه ئېتىقاد قىلغان-1949تاكى 

، ئىنكار قىلغان بولسىمۇ بىرىنى- ئازادلىق ھهرىكىتىگه تهۋسىيه قىلىش جهريانىدا بىر
مىڭو ھۆكۈمىتىگه ائهمما مهيلى تۈركچىلىك ئىدىيىسىنى ئاساسىي قورال قىلغان جۇڭخۇ

بولغان ئۈچ  ئۇيغۇرالرنىڭ ئالىي مۇختارىيىتىنى قولغا كهلتۈرمهكچى، تايىنىپ
قاتارلىق  بولسۇن ۋه ياكى ئهخمهتجان قاسىمى" كونسېرىۋاتىپالر"ئهپهندى باشلىق 

قىلغان  دلىقنى قولغا كهلتۈرۈشنى تهشهببۇسرۇسالرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق مىللىي ئازا
 بولسۇن ۋه ياكى بۇ ئىككى ئىدىيىنىڭ ھېچ قايسىسىغا قوشۇلماي) 27"(رادىكالالر"

 ئوتتۇرا يولنى تاللىغان ئابدۇل ئهزىزخان مهخسۇم قاتارلىقالر بولسۇن بهرىبىر ئۇالرنىڭ
لىتىنىڭ بۇ ئۇيغۇر مىل، ئهلۋهتته. ھهممىسى پاجىئهلىك قىسمهتكه دۇچار بولدى

بهلكى بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى تالالش ھوقۇقىدىن ، ئهمهس ئىدى ئاجىزلىقى
خهلقارا سىياسىي ئېقىمالرنى ۋه ۋهزىيهتنى تهتقىق ، بولۇشقا ئىنتىلىش بهھرىمهن
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، ئهسلىده مۇنداق پىكىر ئېقىملىرىغا بۆلۈنۈپ. چىقارغان خۇالسىلىرى ئىدى قىلىشتىن
، رالرنىڭ مۇستهقىل ھاكىمىيىتى تىكلىنىپ بولغاندىن كېيىنقىلىش ئۇيغۇ ئۆزارا كۈرهش

ئامېرىكا قاتارلىق باشقا دېموكراتىك دۆلهتلهردىكىدهك شهكىلده  خۇددى تۈركىيه ۋه
ئهينى ، ئهپسۇسكى. بولسا تېخىمۇ ئهھمىيهتلىك بوالر ئىدى ھهم مهۋقهده مهۋجۇت

قىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن پىكىر ئېقىملىرىنى ئۆز ئازادلى ۋاقىتتا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل
بىرىنى ئىنكار -ئۇالرنىڭ ئۆزارا زىددىيهتلىشىپ ھهتتا بىر تاللىشى ئهمهلىيهتته

ئۇيغۇرالرنى ، رهقىپلىرىنىڭ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېتىشىگه ئۇالرنىڭ ئورتاق، قىلىپ
ئهينى ۋاقىتتىكى . ئاجىزلىتىشىغا پۇرسهت يارىتىپ بهردى ئىچكى جهھهتتىن
ئاتالغان ئاتاقلىق دىپلومات جاڭ جىجوڭ ئۆز ئهسلىمىسىده  سى دهپجۇڭگونىڭ تۈلكى

ئۇالرنىڭ ئۆزارا زىددىيىتىنى ، زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ
قىلىدۇ شۇنىڭدهك مهيلى كونسېرىۋاتىپالر بولسۇن ۋه ياكى  كۈچهيتكهنلىكىنى ئىقرار

نىڭ يهنىال مۇستهقىللىق ھهممىسىنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى رادىكالالر بولسۇن ئۇالرنىڭ
  )28.(ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

بهرگهن  ئاسىيادا يۈز-ئهسىرنىڭ دهسلىۋىده ياۋرو- 20،قانداق بولۇشتىن قهتىي نهزهر
ئۆزلىرىنىڭ  زور سىياسىي ۋهقهلهر ھهم ئىدېئولىگىيىلىك توقۇنۇشالردا ئۇيغۇرالر يهنىال

مۇستهملىكىدىن   قاتارىدائۇيغۇرالرنىڭ دۇنيا مىللهتلىرى، مهۋجۇتلۇقىنى ئىپادىلهپ
. بىلدۈردى مۇستهقىل مىللىي دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىنى ۋه غايىسىنى دۇنياغا، قۇتۇلۇش

شۇنىڭدهك  ئۇيغۇر سىياسىيونلىرى ئۆزلىرى ئىشهنگهن سىياسىي ئىدىيه ۋه ئېقىمالر
ئۈچۈن  كۈرهش يوللىرى ۋه ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئاخىرقى ئورتاق مهقسهتلىرىگه يېتىش

 ئۇرۇندى ۋه بۇ ئورتاق غايه ھهم مهقسهتلىرى ئۈچۈن زور بهدهللهرنى، ىتىرىشت
  .تۆلىدى
 خۇالسه

ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ، تارىخىغا قارىغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇزاق ئهسىرلىك سىياسى
تهرىپىدىن بىۋاسته جىسمانىي جهھهتتىن  مهۋجۇتلۇق كۈرهشلىرىده رهقىبلىرى

غالىپ چىقىشى كۆپىنچه ھالدا بۇ  ىرىنىڭئۇيغۇرالرنىڭ رهقىبل. يېڭىلگهن ئهمهس
، جهھهتتىكى يېتهرسىزلىكلهر مىللهتنىڭ ئۆز ئىچىدىكى ئىتتىپاقسىزلىق ۋه سىياسىي

تهقدىرىنى قامال  بۇنىڭغا قوشۇلۇپ تاشقى چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ئۇيغۇر سىياسىي
، نىزاالر ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى ئىچكى. قىلىۋېلىشى نهتىجىسىده ئهمهلگه ئاشقان

 ونالر ئارىسىدىكى مىللىي پىسخىكىلىق ۋه مهدهنىيهت پهرقلىرى شۇنىڭدهكراي
 ئهسىر ئۇيغۇر سىياسىي ھاياتىنىڭ بهختسىزلىكلهرگه-20ئىدېئولوگىيىلىك توقۇنۇشالر 

ئىچكى ئامىل بىرىنچى ، چۈنكى. يولۇقىشىدىكى ئامىلالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
  دېگهندهك

 پهئهت ئۈچۈن ھهممه شهخسىيئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى مىللىي مهن
 ئۆزارا بىرلىك ۋه ئۇيۇشقاقلىقنى قهدىرلهش روھىنىڭ، مهنپهئهتلهردىن ۋاز كېچىش
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ئۇزۇن مهزگىللىك كۈرهش ئهنئهنىسى ئىگه ، كهمچىللىكى ھۆرلۈككه مۇھتاجلىقى بار
بۇ يولدا ھهددىدىن زىياده كۆپ قۇربان بهرگهن ئۇيغۇردهك مىللهت ئۈچۈن  ھهمده

  .ېسابلىناتتىھ زور پاجىئه
ئهسىر -20-19 ئاسىيانىڭ يۈرىكى ھېسابالنغان ئۇيغۇر ۋهتىنى-قىسقىسى ياۋرو

ئهتراپىدىكى  سىياسى تارىخىدا ئۆزىنىڭ جۇغراپىيىلىك تهلهيسىزلىكى سۈپىتىده
 قۇدرهتلىك كۈچلهرنىڭ چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى پېچكىالر كهبى ئوينىلىش ۋه

تهقدىرى  ئۇيغۇر سىياسىي !لىپ خهستهلهندىقۇربان قىلىۋېتىلىش قىسمىتىگه دۇچ كې
، ئايلىنىپ چوڭ دۆلهتلهرنىڭ تاشقى سىياسىي ئىستراتېگىيىلىرىدىكى ئويۇن قهرتىگه

  .دىپلوماتىك سورۇنالرنىڭ ئويۇنچۇقى بولدى
مىللهتلىرىنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالردهك باشقا چوڭ دۆلهتلهرنىڭ مىللىي  ئوتتۇرا ئاسىيا

 ئايلىنىپ كهتكهن يهنه باشقا مىللهت يوق دېسهكمۇ قۇربانىغا مهنپهئهتلىرىنىڭ
  !؟خاتاالشمىساق كېرهك

باشقىالرنىڭ  ئۆز ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈشته دائىم، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاق كۆڭۈللىكى
تارىخى  ئۆزىنىڭ ئهسلى قۇدرىتىنى سهل چاغلىشى ھهمده، ۋهدىسىگه ئاسان ئىشىنىپ

، ئهلۋهتته .سلىكىمۇ مهلۇم رول ئوينىدىتهجرىبىلهرنى يهكۈنلهشكه ئهھمىيهت بهرمه
باشقىالردىن  كۆپىنچه ھالالردا ئاجىز مىللهتلهرده ئهنه شۇنداق ئاق كۆڭۈللۈك يهنى

  .ياخشىلىق كۈتۈش ۋه ئۈمىد باغالش پسىخىكىسى بولىدۇ
ئۇرال ۋه كاۋكازىيىدىكى تۈركىي تىللىق قېرىنداش -ئىدىل، ئاسىيا مهركىزىي

پ ئۆتكهن سىياسىي مۇساپىلىرى ۋه دۇچ كهلگهن ئهسىرده بېسى-20 خهلقلهرنىڭ
ئۇيغۇرالر دىنىي جهھهتته . ئاساسىي جهھهتتىن ئورتاقلىققا ئىگه سىياسىي قىسمهتلىرى
جۇغراپىيه ، ۋه مهدهنىيهت جهھهتته تۈرك دۇنياسىنىڭ تىل، ئىسالم دۇنياسىنىڭ

ۇر ئۈچ بىر قىسىمى بولۇش سۈپىتى بىلهن مهزك ئاسىيانىڭ-جهھهتته مهركىزىي ياۋرو
دېمهك ئۇيغۇرسىز بىر ، شۇنداق ئىكهن .چوڭ گهۋدىنى بىر پۈتۈنلۈككه ئىگه قىلغان

ئۇيغۇرسىز بىر پۈتۈن گۈللهنگهن  ،پۈتۈن تۈركىي تىلالر گهۋدىسى ۋه تۈرك مهدهنىيىتى
ئاسىيا سىياسى -مهركىزىي ياۋرو تىنچ ۋه مۇقىم، ئۇيغۇرسىز بىر پۈتۈن، ئىسالم دۇنياسى

  !سھاياتى بولمايدۇ خاال
ئهسىر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن زور -20-19، قهتىي نهزهر مهيلى قانداق بولۇشتىن

قۇربانالرنى بهرگهن ئازابلىق بهتلهر بىلهن  ھېسابسىز-ھهددى، ئىزتىراپالرنى چهككهن
، خهلقىغه ئاجايىپ قهھرىمانلىقالرنى يهنه ئۆز نۆۋىتىده ئۇيغۇر، پۈتۈلگهن بولسا

ئۆتمۈشكه چوقۇنۇش بىلهن پارالق   شهرهپلىكپىداكارلىقالرنى شۇنىڭدهك قۇدرهتلىك ۋه
. قىلغان ئهسىر بولدى كېلهچهككه نىسبهتهن ئۈمىد ئۈزمهسلىك روھىنى ئاتا

، ئاتا قىلغان بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ قولغا كهلتۈرگهن مۇۋهپپهقىيهتلىرى ئۇالرغا ئىشهنچ
. ىلدىروھىنى تهقدىم ق بوشاشماسلىق، مهغلۇبىيهتلىرىمۇ ئوخشاشال ئۇالرغا ئۈمىدۋارلىق

ئۇيغۇرالر ئۆز ھۆرلۈكىنى  ئۆز ھۆرلۈكى ئۈچۈن كۈرهش قىلغان خهلقلهر تارىخىدا بهلكى
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ئهمما ھېچقاچان ، يوقاتقان ئهڭ كۆپ قېتىم قولغا ئالغان شۇنىڭدهك ئهڭ كۆپ قېتىم
داۋامالشتۇرغان  ئاخىرقى نىشانى ئۈچۈن بهدهل تۆلهشنى، ئۈمىدسىزلهنمهي

  .بىر مىللهت بولسا كېرهك- بىردىن
قۇرۇلمىسى كۈنسايىن ئۈمىدسىزلىنىش ۋه زهئىپلىشىش  ئۇيغۇر روھىيهت، ىسقىسىق

مۇستهھكهملىنىش ۋه تاكامۇللىشىش ھۈجهيرىلىرى بىلهن  تېخىمۇ، ئهمهس بهلكى
تارىخ قۇرلىدىن ئۆچمهس ۋه يوقالماسلىقىغا كاپالهت  ئۆزىنىڭ ھېچ قاچان، يۇغۇرۇلۇپ
  .تۇرغۇزدى

 بۆلۈم-2
 ۇرالريالتا كېلىشىمى ۋه ئۇيغ

 
 فېۋرالغىچه -11فېۋرالدىن -4يىلى -1945نهچچه ئىلگىرى يهنى  60 بۇنىڭدىن

ئۇلۇغ بېرىتانىيه ۋه سوۋېت ، ئىچىده ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى بولغان بىر ھهپته
ئۈچ چوڭ دۆلهت رهھبهرلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قىرىم يېرىم  ئىتتىپاقىدىن ئىبارهت
دۇنيانىڭ يېڭى ، اياھهت نۇقتىسى يالتىغا توپلىنىپمهنزىرىلىك س ئارىلىدىكى گۈزهل
بهلگىلهيدىغان ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئىنتايىن مۇھىم  سىياسىي تهرتىپىنى

ئاخىرىدا بىر قاتار مهسىلىلهر ، نى ئېچىپ" يالتا يىغىنى " ئهھمىيهتكه ئىگه مهشهۇر
، الغاندهسلهپته مۇتلهق مهخپىيهتلىك تۈسى ئ .بويىچه كېلىشىم ھاسىل قىلدى

توغرا كهلگهن مهزكۇر يىغىن بۇنىڭدىن  دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا-2
، بهلگىلهشتىال ئهمهس بهلكى  نهچچه ئىلگىرىكى دۇنيانىڭ يېڭى تهرتىپىنى60

. رولىنى جارى قىلدۇرماقتا بۈگۈنكى كۈندىكى خهلقئارا مۇناسىۋهتلهردىمۇ يهنىال ئۆز
بىرلهشكهن دۆلهتلهر  الىق مهسىلىلهر مهسىلهنزامانىمىزدىكى كۆپلىگهن خهلقئار

دىپلوماتىيىلىك  تهشكىالتى رامكىسى ئاستىدىكى ۋه باشقا رايون خاراكتېرلىك
دهرىجىده ئهشۇ  مۇناسىۋهتلهرگه ئائىت مهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىشى يهنىال مهلۇم

  .يالتا كېلىشىمى بىلهن باغلىنىشلىققا ئىگه
ئهمما ئۇنىڭ تهسىرى ئۇنچه ، ىلى كونىرىسىمۇكېلىشىملهرنىڭ ي تارىختىكى بهزى
، پولشا، كۈنده بالتىق دېڭىزى بويىدىكى جۇمهۇرىيهتلهر  بۈگۈنكى. ئاسان تۈگىمهيدۇ

مهملىكهتلهر بىلهن رۇسىيه فېدېراتسىيىسى ئارىسىدا ھهتتا  فىنالندىيه قاتارلىق
هن سوۋېت تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوۋ بىل ئاۋغۇستتىكى- 23، يىلى-1939

گېرمان ئۆزارا -سوۋېت" رىببېنتروپ قول قويغان  گېرمانىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى
ۋه باشقا شهرتنامه ھهم كېلىشىملهرگه  "ئۇرۇش تاجاۋۇز قىلماسلىق شهرتنامىسى

پولشا ، تارتىش تۈسىنى ئالغان بولۇپ مۇناسىۋهتلىك تارىخىي مهسىلىلهر يهنىال تاالش
يىلدىن بۇيان ئۈزلۈكسىز تۈرده  ىلگهن ئون نهچچهھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىر

پولشىغا باستۇرۇپ  يىللىرىدا گېرمانىيه-1940-1939موسكۋا دائىرىلىرىدىن 
 سوۋېت ئىتتىپاقى، كىرگهندىن كېيىن گېرمانىيه ئارمىيىسىدىن يېڭىلىپ
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تېررىتورىيىسىگه قېچىپ كىرگهن پولشا ئارمىيىسىنىڭ جهڭچى ئوفىتسېرلىرىنى 
قىرغىن قىلىش جىنايىتى جۈملىدىن ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پولشا  كوللېكتىپ
پولشا ، گېرمانىيه ئارمىيىسىگه ماسلىشىپ، يېنىغا نۇرغۇن ئهسكهر يۆتكهپ چېگرىسى

بۇ ھهقتىكى ، ئارقىدىن زهربه بهرگهنلىك قىلمىشىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىپ ئارمىيىسىگه
 تاپشۇرۇشنى ۋه سىرالرنى ئاشكارىالشنى تهلهپ ئارخىپالرنى پولشا ھۆكۈمىتىگه مهخپىي
ئهنه شۇ . تارىخ ھېچقاچان قېرىمايدۇ ۋه ئۆز رولىنى يوقاتمايدۇ، دېمهككى .(1(قىلماقتا

پولشا ۋه بالتىق دۆلهتلىرى بۈگۈنكى كۈنده مۇستهقىل دۆلهت سۈپىتىده قهد  سهۋهبتىن
ال بولدى تۇرۇش بىلهن بىرگه يهنه ئۆتۈپ كهتكهن تارىخنى بىراق كۆتىرىپ

مىللهتنىڭ ئۆتمۈشىنىڭ ئهينىكى بولۇپال قالماستىن بهلكى  تارىخ بىر. قىلىۋهتمىدى
تهرهققىياتىنىڭ ئهينىكى بولغانلىقى ئۈچۈن ھهر قانداق بىر مۇستهقىل  كېلهچىكىنىڭ ۋه
بولغان مىللهت ئالدى بىلهن ئهنه شۇ تارىخنى مىللىي ۋه  دۆلهتكه ئىگه

ى سۈپىتىده يهكۈنلهشكه ۋه تىكلهشكه شۇنىڭدهك مهنبهس ۋهتهنپهرۋهرلىك روھىنىڭ
   .ئهھمىيهت بېرىدۇ تهربىيىلهشكهپۇقرالىرىنى ئۆز 

ۋه تارىختىن ساۋاق  مېنىڭچه ئاڭلىق مىللهت ھېچقاچان ئۆز تارىخىنى ئۇنتۇمايدۇ
ئىلگىرى كاتىن   يىلالر65پولشالىقالر . ئېلىشنى ھهر قاچان ئۆزىگه ئادهت قىلىدۇ

 ىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن كۆمۈۋېتىلگهن پولشا جهڭچىئورمانلىقىغا ستالىنن
ئوفىتسېرلىرىنى ئۇنتۇپ قالمىغانلىقى ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈنده ئۇ سىرالرنى بىلىشنى –

ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز تارىخىدىكى نۇرغۇن پاجىئهلىك سىرالرنى ، )2(دهپ بىلگهندهك زۆرۈر
كه تامامهن بىلىشنى تهلهپ قىلىش ھهم ئۇنى مهجبۇرىيهت دهپ چۈشىنىش سوراش ۋه

ئۆز تارىخىنىڭ شهرهپلىك بهتلىرىدىن پهخىرلىنىش بىلهن . كېرهك ھهقلىق بولسا
نهپرهتلىنىش شۇنىڭدهك بىچاره قىسمهتلىرىدىن  نومۇسلۇق بهتلىرىدىن

يېتىلدۈرگهن مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى  تهئهججۈپلىنىش ھهم ئىبرهت ئېلىش روھنى
   .سىزالىغانالردۇر نىبۈگۈنكى دۇنيا سىياسىي خهرىتىسىغا ئۆز ئورنى

مۇھىم پېچكىلىق  ئاسىيا چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى-ئۇيغۇرالمۇ ئۆزلىرىنىڭ ياۋرو
سىياسىي  ئۇيغۇر. رولىنى ئۆتۈگهن خهستىلىك تارىخىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرهك

شهرتنامىلهر  تهقدىرى يېقىنقى دهۋىرلهرگه خاس كۆپلىگهن خهلقئارالىق كېلىشىملهر ۋه
 ئهسىردىكى رۇسىيه بىلهن مهنچىڭ-19، اسىۋهتلىك بولۇپبىلهن زىچ مۇن

ئهسىردىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه يېڭى رۇسىيه بىلهن جۇڭگو -20، ئىمپېرىيىسى
ئاسىيا سىياسىي تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك -تۈزۈلگهن شۇنىڭدهك ياۋرو ئارىسىدا

لهن باغالش تۈرلۈك كېلىشىملهرنى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ھاياتى بى باشقىمۇ كۆپلىگهن
   .تامامهن مۇمكىن

 ئۇيغۇر سىياسىي تارىخىغا، چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى قىسمهتلهرنىڭ بۇ قىسىمىدا
 مۇناسىۋهتلىك بىر قاتار خهلقارالىق شهرتنامىلهر ۋه كېلىشىملهر ھهققىده پىكىر

 نويابىردا غۇلجىدا-12، يىلى-1944ئالدى بىلهن ، يۈرگۈزۈشنى مۇۋاپىق كۆردۈمكى
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تهقدىرى بىلهن مۇناسىۋهتلىك " شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ"قۇرۇلغان 
ئۇيغۇرالر ئاالھىده قىزىقىدىغان يالتا كېلىشىمى ھهققىده توختىلىشنى  جۈملىدىن
   .ھېسابلىدىم مۇۋاپىق

   يالتا يىغىنىنىڭ دهۋر شارائىتى
باسقۇچقا دهۋر گىتلېر گېرمانىيىسىگه قارشى ئۇرۇش ھهل قىلغۇچ  يالتا يىغىنى ئېچىلغان

ئىتتىپاقچىالرنىڭ تىنچ ئوكيان دۆلهتلىرىدىكى ياپونىيه  ئامېرىكا باشلىق، 
ئۇرۇش ، ئۇرۇشىمۇ ئاخىرقى باسقۇچقا كىرگهن ئىشغالىيهتچىلىرىگه قارشى

ۋهزىيهت يارىتىش ھهمده يېڭى دۇنياۋى  تىنچلىق، قااليمىقانچىلىقىنى ئاخىرالشتۇرۇپ
ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئومۇمىي بىر  تىنىخهلقنىڭ خاتىرجهم ھايا، تهرتىپ ئورنىتىپ

   .ئىدى يۈزلىنىش ھهم ۋهزىيهتنىڭ تهقهززاسى بولۇپ قالغان چاغ
ئهنگىلىيه  ،ئهينى ۋاقىتتا فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشتا ھهل قىلغۇچ رول ئوينىغان ئامېرىكا

ئىتالىيه ھهم  ،ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئىبارهت ئۈچ ئىتتىپاقچى دۆلهتنىڭ گېرمانىيه
بولسىمۇ  ىيه ئۈستىدىن غهلبه قىلىش ۋه باشقا جهھهتلهردىكى مۇددىئاسى بىرياپون
 ئۇالر ئارىسىدا خهلقئارا سىياسىي شۇنىڭدهك ئىدىئولوگىيه جهھهتلهرده، لېكىن

  .مۇئهييهن پهرقلهر ۋه توقۇنۇشالر مهۋجۇت ئىدى
 ئامېرىكا بىلهن؛ ئهسهرلهردىن مهلۇم بولۇشىچه يالتا يىغىنىغا ئائىت يېزىلغان
ئىتتىپاقىنى كۆپلىگهن مهسىلىلهرده قايىل قىلىش ئۇالر  ئهنگىلىيىنىڭ نهزىرىده سوۋېت

بىلهن ئامېرىكا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئاتوم  ئهنگىلىيه. ئۈچۈن پايدىلىق ئىدى
بۇ خىل يادرو قورالىنىڭ ئۇالردىن ، بولۇپ بومبىسىغا ئىگه بولۇشىغا ئاالھىده قىزىققان

   ).3(ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىسىز دهپ قارايتتى بولۇشىنىئىلگىرىرهك سوۋېتنىڭ قولىدا 
ئاسىيادىكى بىر قىسىم -قىلىندى ھهم ياۋروپا يىغىندا بىر قاتار مهسىلىلهر ھهل

   .قايتىدىن بىر تهرهپ قىلىندى مهملىكهتلهر ۋه مىللهتلهرنىڭ تهقدىرى
   پولشا مهسىلىسى
ن نۇقتىسى ياۋروپا مىنىستىرى چېرچىلنىڭ كۆپرهك كۆڭۈل بۆلگه ئهنگىلىيه باش

قىلىنغاندىن كېيىنكى گېرمانىيىنىڭ تهقدىرى ۋه پولشا مهسىلىسى  فاشىزىمدىن ئازاد
. مۇستهقىل يېڭى ھۆكۈمىتىنى تهسىس قىلىش مهسىلىسىده چىڭ تۇردى ئۇ پولشا، بولۇپ
پولشا مهسىلىسىده سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىخهتهرلىك ، قوشۇلماي ستالىن بۇنىڭغا، لېكىن

 يىل ئىچىده پولشانىڭ ئىككى 30، قىلىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ نۇقتىسىدىن چىقىش
سوۋېت ئىتتىپاقىغا ، قارشى ھۇجۇمالرنىڭ كارىدورى بولۇپ قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىغا

داق باشقىالرنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن موسكۋانىڭ مۇن ،تهھدىد ئېلىپ كهلگهنلىكىنى
. توسۇۋېتىشنى خااليدىغانلىقىنى كۆرسهتتى ھۇجۇملىرىغا كارىدور بولىدىغان جاينى

، پىداكارلىرىنىڭ ئىتتىپاقچىالر تهرىپىده تۇرۇپ  مىڭدىن ئارتۇق پولشا150چېرچىل
پولشانىڭ مۇستهقىللىقىنى ، نهزهرگه ئېلىپ گېرمانىيىگه قارشى جهڭ قىلغانلىقىنى

ئامېرىكا پرىزدېنتى ). 4(تۇتىشىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى بېرىپساقالشنىڭ ئادالهتكه 



http://bostan.cn                           ن ������ى�����  

 26 

تهۋهسىدىكى لىۋوفنى پولشاغا قوشۇپ بېرىشنى ئوتتۇرىغا  ئۇكرائىنىيه، رۇزۋېلت بولسا
تارتىشالر ئارقىلىق -ئاخىرى تاالش، ئهمما. قوشۇلمىدى ستالىن بۇنىڭغا، لېكىن. قويدى

ئهسلى .هسىس قىلىش قارارىغا كهلدىھۆكۈمىتىنى ت بۇ ئىتتىپاقداشالر پولشا ۋاقىتلىق
مۇستهقىل دولهت سۇپىتىده مهۋجۇت بولماسلىقى  ستالىننىڭ ئىدىيىسى بويىچه پولشا

  .كهرهك ئىدى
   

  تهقدىرى مهسىلىسى گېرمانىيىنىڭ
يىلىدا بېرىتانىيه ۋه -1941 ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيىنىڭ تهقدىرى مهسىلىسى

ئۇالر بۇ دۆلهتنى بىر قانچه  ،ره قىلىنغان بولۇپسوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن مۇزاكى
يالتا يىغىنىدا يهنه  مهزكۇر نۇقتا. دۆلهتلهرگه پارچىلىۋېتىشنى ئويالشقان ئىدى

گېرمانىيىنى  ئاساسىي مۇزاكىره نۇقتىسى بولۇپ قالدى ھهمده ئۇرۇشتىن كېيىن
ئىرىلىرى دا ئىتتىپاقچىالرنىڭ گېرمانىيىنى ئىشغال قىلىش، پارچىالش قارارالشتۇرۇلۇپ

 ). 5(بېكىتىلدى
مهزكۇر ئۈچ دۆلهت ، قىلىنىپ يالتا يىغىنىدا يهنه يۇگوسالۋىيه مهسىلىسى مۇزاكىره

بىرلهشمه ۋاقىتلىق ، قىلىپ مارشال تىتونىڭ دهرھال فاشىزمغا قارشى كۈچلهرنى ئاساس
   ).6( ھۆكۈمهت قۇرۇشىنى قارار قىلدى

 
  .ىلىندىيهنه باشقا مهسىلىلهرمۇ ھهل ق يالتا يىغىنىدا

 
ئهنگىلىيه باش مىنىستىرى چېرچىل ۋه سوۋېت ئىتتىپاقى  ،ئامېرىكا پرىزدېنتى رۇزۋېلت

مۇزاكىرىلهرده يهنه ئۇرۇش چىقىمى ئۈچۈن  رهھبىرى ستالىن ئارىسىدىكى
بۇنىڭ يېرىمىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا  ، مىليارت دولالر تۆلهم ئېلىش20گېرمانىيىدىن 

ئېلىش بىلهنال چهكلهنمهستىن يهنه  موسكۋا پۇل، بىراق، بېرىش قارار قىلىنغان بولسىمۇ
باشقىالرغا ئىگه بولۇش تهلىپىنىمۇ  پاراخود ۋه، سانائهت ئهسلىههلىرى، ئهمگهك كۈچى

  )8(ئوتتۇرىغا قويدى
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنى ، بىر نهتىجىسى شۇكى يالتا يىغىنىنىڭ ئهڭ مۇھىم
  ،قىلىنىپ قۇرۇش مهسىلىسىمۇ مۇزاكىره

 ئاپرېلدا ئامېرىكىنىڭ-25يىلى -1945ت نىڭ تهسىس قىلىنىش يىغىننىڭ  ب د 
 ،سوۋېت ئىتتىپاقى بولسا ئۇكرائىنىيه. سانفرانسىسكو شهھىرىده ئېچىلىشى بېكىتىلدى

ت نىڭ ئهزاسى قىلىشنى ب د بېلورۇسىيه قاتارلىق ئىككى ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيهتنى 
ت ب د و بىلهن فرانسىيه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىگه يىغىندا يهنه جۇڭگ. كهلتۈردى قولغا

بهزى . قىلىش يىغىنىغا قاتنىشىشى ھهققىده تهكلىپ بېرىش قارار قىلىندى نىڭ تهسىس
   ). 9(ت غا كىرگۈزۈشكه ستالىن قارشى چىققان ئىكهنب د مهلۇماتالردا جۇڭگونى  بىر
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جۇڭگو رهھبىرى جاڭ بۇنىڭغا ، كېلىشىمى ئهينى ۋاقىتتا مهخپىي كېلىشىم بولۇپ يالتا
 فرانسىيه ئازادلىق ھهرىكىتىنىڭ داھىسى گېنېرال دېگول قاتارلىقالر تهكلىپ ،كهيشى

 ئهمما دۇنياۋى يېڭى تهرتىپ. قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ نارازىلىقلىرى قوزغالغان
 چېرچىل ۋه ستالىن قاتارلىق ئهينى ۋاقىتتا دۇنيا ۋهزىيىتىنى تهڭشهش، يهنىال رۇزۋېلت

 زاتهن فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشنىڭ غهلىبىسى ئۈچۈن ئهڭ زور بهدهل، تىدارىغا ئىگهئىق
دۇنيانىڭ سىياسىي تهقدىرىنى ئۆزگهرتكهن ئۈچ ئىتتىپاقچى دۆلهت ، تۆلهپ

  .پۈتۈشكىنىدهك ئورنىتىلىدۇ خاالس رهھبهرلىرى
 

  ؟تهقدىرى بىلهن مۇناسىۋهتلىكمۇ يالتا كېلىشىمى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي
 
 

ئهنگىلىيه باش مىنىستىرى چېرچىل ۋه ، رۇزۋېلت ا يىغىنىدا ئامېرىكا پرىزدېنتىيالت
ياۋروپاغا مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهردىن باشقا يهنه  سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبىرى ستالىنالر

مۇناسىۋهتلىرى ھهم ياپونىيىنىڭ تهقدىرىگه  جۇڭگو–ئاسىياغا جۈملىدىن سوۋېت 
يالتا كېلىشىمىنىڭ . كېلىشىم ھاسىل قىلغان ئىدى ،ىپئائىت مهسىلىلهرنىمۇ مۇزاكىره قىل

قىسىمىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرى  جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرىگه ئائىت–سوۋېت 
ئۇزۇندىن بۇيان ئۇيغۇرالر ئارىسىدا  بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىكى ھهققىده

اراشالر مهيدانغا ئانالىزالر ۋه كۆز ق بۇ ھهقته ھهم تۈرلۈك. غۇلغۇلىالر داۋام قىلماقتا
  .چىقماقتا

ئۇيغۇرالرنىڭ ؛ مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ قارىشىچه بىر قىسىم خهلقارا مۇناسىۋهتلهر
يالتا كېلىشىمى بىلهن مهلۇم نۇقتىدىن  ئهسىرىدىكى سىياسىي تهقدىرى مهزكۇر-20

خهلقىنىڭ ئازادلىق قوزغىالڭلىرى  ئۇيغۇر، ئېيتقاندا باغلىنىشلىققا ئىگه بولۇپ
ئېلى جۇمهۇرىيىتىنىڭ  نويابىردا قۇرۇلغان ئۇيغۇر-12يىلى -1944نهتىجىسىده 

رهھبهرلهر ئارىسىدا  چېرچىل ۋه رۇزۋېلت قاتارلىق، تهقدىرىنى ئهنه شۇ ستالىن
ماددىلىرى بىلهن  مهيدانغا كهلگهن يالتا كېلىشىمىنىڭ جۇڭگو ۋه موڭغۇلىيىگه ئائىت

  .باغالپ تهھلىل قىلىشنىڭ رىيال ئاساسىي بار
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى جېمېس  ا جورجى توۋنئامېرىك

يالتا يىغىنىغا گهرچه جاڭ كهيشى قاتناشمىغان ؛ قارىشىچه مىللىۋارد ئهپهندىنىڭ
يىلى -1945،يىغىندىن كېيىن. ئائىت قارارالر قوبۇل قىلىندى لېكىن جۇڭگوغا، بولسىمۇ

، نهتىجىده.  ئارىسىدا كېلىشىم تۈزۈلدىكهيشى ھۆكۈمىتى ئايدا ستالىن بىلهن جاڭ-8
جۇمهۇرىيهت ۋاقىتلىق "غۇلجىدا قۇرۇلغان  نويابىر كۈنى-12، يىلى-1944

قاسىمى قاتارلىقالرنى جاڭ كهيشى  ئهخمهتجان، مۇ ئۇرۇش توختىتىپ"ھۆكۈمىتى
بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى  .ھۆكۈمىتى بىلهن تىنچلىق كېلىشىمى تۈزۈشكه ئهۋهتتى

  ).10(كېرهك يالتا يىغىنى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولسائهمهلىيهتته ئهشۇ 
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ۋاقىتلىق " ،كۆپىنچه تارىخشۇناسالرنىڭ ۋه تارىخىي شاھىدالرنىڭ ئورتاق يهكۈنىچه
 تىنچلىق بېتىم تۈزۈشى، گومىنداڭغا قارشى ئۇرۇشىنى توختىتىپ" ھۆكۈمهتنىڭ

 .ۋهتلىكتۇرئهمهلىيهتته ستالىننىڭ بۇ ھۆكۈمهتكه ئىشلهتكهن بېسىمى بىلهن مۇناسى
ئىلى مهسىلىسىنى جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى تهرىقىسىده ، ستالىن شۇ كېلىشىمدىن كېيىن

  )11.(قىلىشقا تهييارلىق قىلىپ بولغان ئىدى ھهل
ئىيىدا نويابىر، يىلى-2003مهخسۇم ئىبراھىمى  جۇمهۇرىيهت باش كاتىپى ئابدۇرهۋۇپ

  ؛ دېگهن ئىدىئاپتورىغا مۇنداق تېلېفون ئارقىلىق مهزكۇر قۇرالرنىڭ
بىز ئۇنىڭغا قارشى ، ستالىن چىقارغان ئۇنى، بېتىم دېگهننى بىز چىقارغان ئهمهس"

قانداقسىگه يېڭىلىۋاتقان دۈشمهن بىلهن  شۇنچىۋاال غهلىبه قىلىۋاتقان بىز، چىققان
ئهمهس ئالدى بىلهن ئهشۇ جۇڭگو  سۆھبهت قىلىمىز دېگهن بىز؟ سۆھبهت ئۆتكۈزىمىز

ئاڭلىماسللىققا نېمه  بىزنىڭ ئۇنى،بىزگه بېسىم ئىشلهتتى ستالىن . ھهم سوۋېت
گېنېرالالرنىڭ مهسلىههتلىرىنى  ئهشۇ، بىز ئهشۇ ستالىنغا ئىشهنگهن ئىدۇق؟ ھهددىمىز
، لىكىن قوماندانالر شۇالردىن تۇرسا پۈتۈن، ھهربىي ھوقۇق شۇالرنىڭ قولىدا، ئاڭلىدۇق

ئۆزىمىزنىڭ قېنى ، لداپئا ستالىن دېگهن بۇ بهدبهخنىڭ ئهسلى مهقسىدى بىزنى
  ).12".(بىلهن ئۆزىمىزنىڭ گۆشىنى قورۇش ئىكهن

 سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن ئاشكارىالنغان ئارخىپ، ئهمهلىيهتته
ئازادلىق  تارباغاتاي ۋه ئالتايدا قوزغالغان مىللىي، ئىلى، ماتېرىياللىرىغا قارىغاندا

ئىنقىالبنىڭ  ،خىرى قول تىققان بولۇپھهرىكهتلىرىگه سوۋېت ئىتتىپاقى باشتىن ئا
. بارغان ئۇيۇشتۇرۇش ھهم تهشۋىقات پائالىيهتلىرى ئېلىپ، دهسلىۋىدىال تهشكىللهش

 ئازادلىق" ئابدۇكېرىم ئابباسوپ قاتارلىقالر رهھبهرلىكىدىكى ، ئهلىخان تۆره 
نىڭ تهسىس قىلىنىشىغا غۇلجىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى كونسۇلللىرى داباشىن "تهشكىالتى

 جۇمهۇرىيهت باش كاتىپى ئابدۇرهۋۇپ مهخسۇم. بورىسوپ قاتارلىقالر ئارىالشقان ۋه
داباشىن (ئازادلىق تهشكىالتى بىلهن سوۋېت كونسۇللىرى ، ئىبراھىمىنىڭ بىلدۈرۈشىچه

، ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇرالرغا ياردهم بېرىپ) بورىسوپ قاتارلىقالر ۋه
 ئوخشاش ھۆكۈمهت بولۇشىغا ياردهم خۇددى تاشقى موڭغۇلىيىگه ئۇالرنىڭ

غۇلجىنىڭ بىر قىسىمى ئازاد ) . 13(ئاغزاكى كېلىشىم بولغان بېرىدىغانلىقى ھهققىده
تهسىس قىلىنغاندىن كېيىن موسكۋا ئهۋهتكهن گېنېرال  ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت، بولۇپ

سىياسىي ۋهكىللهر - قاتارلىقالر باشچىلىقىدىكى ھهربىي ئېگناروۋ ۋه گېنېرال النفاڭ
، نومۇرلۇق ئۆينى تهسىس قىلىپ-2ۋه -1 ،ئۆمىكى غۇلجىغا يېتىپ كېلىپ

مهسلىههتچىلىك قىلغاندىمۇ جۇمهۇرىيهت  جۇمهۇرىيهتنىڭ ھهممه ئىشلىرىغا دېگۈدهك
ۋهكىللىرى ئارىسىدىكى  رهھبهرلىرى بىلهن ئهشۇ يۇقىرى دهرىجىلىك سوۋېت

سوۋېت ن ك ). 14.(لدۈرگهنبى سۆھبهتلهرده ئۇالر ئۇيغۇرالرغا ياردهم قىلىدىغانلىقىنى
ئېگناروپ ئۇيغۇر ئېلى  ۋ د ئاالھىده خىزمهت بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گېنېرال مايور

. ياردهمچىسى ئىدى گېنېرال النفاڭ ئۇنىڭ، ھۆكۈمىتىگه مهسلىههتچىلىك قىلغان بولۇپ
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ئهھۋالى ھهققىده  مولوتوۋ ۋه بېرىياغا ئىلىنىڭ، بۇالر ھهر ھهپتىده دېگۈدهك ستالىن
ستالىن  ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ ھهممه پائالىيهتلىرى) 15.(ولالپ تۇرغاندوكالت ي

 ستالىن ۋهزىيهتنىڭ تهرهققىيات ئهھۋالىدىن تولۇق، قاتارلىقالرغا ئايدىڭ بولۇپ
 خهۋهردار بولۇپال قالماستىن بهلكى بېرىيا ۋه مولوتوۋالر ئارقىلىق ھهم بهلگىلىمه بېرىپ

  .تۇرغان ئىدى
جۇڭگو ۋه موڭغۇلىيه  ،زىنىڭ ئهسلى مۇددىئاسىنى پاش قىلىپيالتا يىغىنىدا ستالىن ئۆ

سوۋېت -جۇڭگو تېخى، بىراق، مهسىلىسىده كۆزلىگهن مهقسىتىگه يهتكهن بولسىمۇ
 دوستلۇق شهرتنامىسى تۈزۈلمىگهنلىكى ھهمده يالتا كېلىشىمىده ئېرىشكهن

 ، ئۈچۈن مهنپهئهتلىرى رهسمى يوسۇندا كاپالهتكه ئىگه بولدى دهپ ئىشهنمىگهنلىكى
 ئۆزىنىڭ ئىلى ئىنقىالبچىلىرىغا تۇتقان پوزىتىسىيىسىنى بىردىنال ئۆزگهرتمىدى ھهمده

 ئاپرهلدا مىللىي ئارمىيه تهسىس قىلىش ۋه مۇنتىزىم ھالدا-8يىلى -1945ئۇالرنىڭ 
داۋاملىق ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىگه ھهمده جهنۇبىي يۆلۈنۈشكه قاراپ ئالغا 

جهھهتلهردىن قوللىدى شۇنىڭدهك مۇستهقىللىق مهنىۋى ، ھهربىي ئىلگىرىلىشىنى
ئابدۇرهۋۇپ مهخسۇم ئىبراھىمى ئېيتقاندهك ، ئېلىشىنى قولالپ شۇئارىنىڭ كهڭ ئهۋجى

ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن خهلقنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا  جۇمهۇرىيهت رهھبهرلىرىنى
سلى يالتا يىغىنىدىن ۋه موسكۋانىڭ ئه. كهلتۈردى بولغان ئىشهنچىسىنى قولغا

ئىستراتېگىيىسىدىن خهۋهرسىز قالغان جۇمهۇرىيهت رهھبهرلىرى  مهقسىتى ھهم سىياسىي
موسكۋادا ئىككى ، ئىتتىپاقى رهسمى سۆھبهت باشالپ پهقهت جۇڭگو بىلهن سوۋېت

ستالىن جاڭ كهيشىنىڭ تهلىپىگه ماقۇل  ،تهرهپ رهسمى كېلىشىم ھاسىل قىلىپ
بېتىمگه قىستىغاندىال ئاندىن  ىنچلىقبولغاندىن كېيىن ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنى ت

ۋهكىللىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرى  ستالىن. ستالىننىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشكه باشلىدى
بېتىمگه قىستىغانلىقىنىڭ  ئۇالرنى، ئىنقىالبچىالرغا بهرگهن ۋهدىلىرىنى ئۆزگهرتىپ

كهلتۈرۈۋالغان  سهۋهبلىرىنىڭ قاتارىدا ستالىننىڭ يالتا كېلىشىمىده قولغا
 سوۋېت دوستلۇق شهرتنامىسى-تىيازلىرىنىڭ جاڭ كهيشى تهرىپىدىن جۇڭگوئىم

 ئهمدى بۇ ئىنقىالبنىڭ ستالىن ئۈچۈن كېرهك، ئارقىلىق كاپالهتكه ئىگه قىلىنغانلىقى
 ئهمهسلىكىدىن ئىبارهت خهلقارا سىياسىي ۋه دىپلوماتىيىلىك ئامىلالردىن ئهينى ۋاقىتتا

 اشقا ئهربابالرنىڭ قانچىلىك خهۋهر تاپقانلىقىجۇمهۇرىيهت رهئىسى ئهلىخان تۆره ۋه ب
 ھازىرغىچه مهلۇم بولغان ماتېرىيالالردا يالتا يىغىنى ۋه كېيىنكى، چۈنكى. نامهلۇم
 جۇڭگو شهرتنامىسىدىن ئهينى ۋاقىتنىڭ ئۆزىده جۇمهۇرىيهت رهھبهرلىرى -سوۋېت
 سهۋىيىده تاپقان بولسىمۇ قانچىلىك دهرىجه ۋه، تاپقان ياكى تاپمىغانلىقى خهۋهر

 .ھهققىده ئۇچۇر يوق ئىكهنلىكى
مهسىلىسىنىڭ مۇزاكىره تېمىسى بولغانلىقى " ھۆكۈمىتى ئىلى" يالتا يىغىنى جهريانىدا 

ئهمما مهزكۇر ، ھازىرچه ئېنىق پاكىت يوقلۇقىنى ياكى بولمىغانلىقى ھهققىده
 كهيشى يىغىنىدىن كېيىن ستالىن بىلهن جاڭ جۇمهۇرىيهتنىڭ تهقدىرىنىڭ ئهشۇ يالتا
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شهرتنامىسىدىكى بهلگىلىمىلهر بىلهن  جۇڭگو دوستلۇق-ئوتتۇرىسىدىكى سوۋېت 
بارنائۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ  باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن رۇسىيىدىكى

ئىتتىپاقى ئارخىپ ماتېرىياللىرىنى  ئىلى ئىنقىالبىغا ئائىت سوۋېت، پروفېسسورى
ئهنه شۇ ، ئوتتۇرىغا قويۇشىچه ارمىن ئهپهندىنىڭتهتقىق قىلغان دوكتور ۋالېرىي ب

 ياراق -قوزغىالڭچىالرغا قورال ،يالتا يىغىندىن كېيىن ستالىن ۋهزىيهتنى مۆلچهرلهپ
ئۇ ئۆزىنىڭ جۇڭگو بىلهن ، چۈنكى . بهرمهسلىككه ۋه ياردهم قىلماسلىققا قارار قىلدى
شتا شهرقىي تۈركىستان با" قىسقىسى  ،بولغان مۇناسىۋىتىنى بۇزىۋېلىشىنى خالىمايتتى

قۇربان قىلىۋېتىشتهك ناھايىتى  ئاخىرى ئۇنى، جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى قولالپ
  (16"(مهينهت بىر ئويۇننى ئوينىدى

 
يالتا يىغىنىدا ستالىن بۇ جۇمهۇرىيهتنى ، ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ چۈشىنىشىچه بىر قىسىم

 ىنى ۋه ئۆزىنىڭ مانجۇرىيىدىكىقىلىش بهدىلىگه موڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىق قۇربان
 يالتا يىغىنىدىكى كېلىشىملهرگه ئاساسهن جۇڭگو، ئۇ. مهنپهئهتلىرىنى ساقالپ قالغان
ھۆكۈمهت رهھبهرلىرىنى جۇمهۇرىيهت نامىنى ، بىلهن شهرتنامه ئىمزاالپ

  .قىستىغان ئىشلهتمهسلىككه
تهسىس قىلىنغان  يالتا كېلىشىمىنىڭ ماددىلىرىدا ئۇيغۇر ئېلىغا جۈملىدىن غۇلجىدا

بۇ نۇقتا  .شهرقىي تۈركىستان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىگه ئائىت ھېچقانداق ماددا يوق
نهزهردىن  بۇ ھهرگىزمۇ مهزكۇر مهسىلىنىڭ، ئهمما. كېلىشىم تهركىبىگه كىرگۈزۈلمىگهن

 ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىگه. ساقىت قىلىنغىنىدىن دېرهك بهرمهيدۇ
ياپونىيه ماددىلىرى -جۇڭگو-لتا كېلىشىمىنىڭ سوۋېت مۇناسىۋهتلىك نۇقتا دهل يا

  .باغلىنىشلىقتۇر بىلهن
، ناملىق كىتابقا ئاساسالنغاندا  "رهقىبلهر ۋه ئىتتىپاقداشالر"ئامېرىكا ئالىمى يازغان 

مانجۇرىيه ۋه ، ساقالپ قېلىش مهزكۇر يىغىندا ستالىن موڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىقىنى
ئۇيغۇرالرنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلغان   ئېرىشىش بهدىلىگهباشقا جايالردىكى ئىمتىيازالرغا
مهرھۇم ، باش كاتىپى جۇمهۇرىيهت، لېكىن) 17. (ھاكىمىيىتىنى مۇنقهرز قىلغان

بويىچه ستالىن بۇ  يالتىدا پۈتۈشۈلگهن كېلىشىم"ئابدۇرهۋۇپ مهخسۇم ئىبراھىمى 
پىكىرگه دېگهن  ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىقىنى قۇربان قىلدى، ھۆكۈمهتنى يوقاتتى

مېنىڭچه ، ناتوغرا بىزنىڭ تهقدىرىمىزنى پهقهت يالتا يىغىنىغا باغالش. قوشۇلمايمهن
ستالىننىڭ ، بولۇپ بىزنىڭ تهقدىرىمىز ستالىننىڭ قولىدا ئاللىقاچان بهلگىلهنگهن

ئهمهلگه ئاشۇرۇپ  ئۆز پىالنىنى، ئۇ. ئهسلى نىيىتىده بىزنى مۇستهقىل قىلىش يوق
كۆزلىگهن  پهقهت ئۆز، ئۇ. ر بىزنى قۇربان قىالر ئىدىبهرىبى، بولغاندىن كېيىن

، ئادىمىلىك يوق ستالىننىڭ نىيىتىده. مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈنال بىزنى قوللىغان ئىكهن
ئۆزىمىزنىڭ گۆشىنى  ئۆزىمىزنىڭ مېيىمىز بىلهن، بىزنى ئالداپ، ئۇنىڭ بىزگه قىلغىنى

مانا ، بهردى خاالس ا تۇتۇپجۇڭگو كوممۇنستلىرىغ، ئاخىرىدا بىزنى ئالداپ، قورىدى
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ئازادلىق "سۆز  يۇقىرىدا ئېيتىلىۋاتقان، دېمهك) 18(دهيدۇ" بۇ ئۇنىڭ بىزگه قىلغىنى
قىلىنىشى ۋه  ئۇيۇشتۇرۇلىشىدىن تارتىپ تاكى جۇمهۇرىيهتنىڭ تهسىس" تهشكىالتىنىڭ

باش  ئۆز ئىشلىرىنى يۈرۈشتۈرىشىگىچه بولغان مهزگىلده مهخسۇس دۆلهت ئىشلىرى
 ق ۋهزىپىسى بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ كۈندىلىك خىزمهتلىرى ھهم پىالنلىرىدىنكاتىپىلى

ئابدۇرهۋۇپ ، تولۇق خهۋهردار بىر يۇقىرى دهرىجىلىك ئهربابنىڭ خۇالسىسى بولۇپ
ئىبراھىمى ئهلىخان تۆرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىههتچىلىرى ۋه  مهخسۇم

ن دېگۈدهك ئىشتىراك بولغان ھهر بىر ئۇچرىشىشلىرىغا ئاساسه كونسوللىرى بىلهن
ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىتىنى بىر قهدهر ياخشى  قىلغانلىقى ئۈچۈن ئهينى

  .چۈشهنگهن ئىدى
  ؟يالتا يىغىنىدا ستالىن نېمىلهرنى تهلهپ قىلدى

ئاينىڭ -2يىلى - 1945ئاساسالنغاندا يالتا يىغىنى جهريانىدا  تارىخىي پاكىتالرغا
ېرىكا پرىزدېنتى رۇزۋېلت مهخسۇس سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئام كۈنى ستالىن بىلهن-8

قاتنىشىش شهرتلىرى ھهققىده سۆھبهتلهشكهن ھهمده بۇ ئۈچ  ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇشقا
ئامېرىكا تهرهپ سوۋېت . كۈنى كېلىشىم ھاسىل قىلغان فېۋرال-11دۆلهت رهھبهرلىرى 

ستالىن ، د قىلغان بولۇپئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى ئۈمى ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشى
دالىيهننى سودا ، مهۋجۇت ھالىتىنى ساقالش تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ"بۇنىڭ ئۈچۈن 

ئىتتىپاقى ئاالھىده ئىمتىيازغا ئىگه  پورتى قىلىپ خهلقئاراالشتۇرۇش ھهمده سوۋېت
سوۋېت . بازا قىلىپ كىراغا ئېلىش سوۋېت ئىتتىپاقى لۈشۈن پورتىنى ھهربىي، بولۇش

ئورتاق باشقۇرۇش شۇنىڭدهك سوۋېت  ن جۇڭگو مانجۇرىيه تۆمۈر يولىنىئىتتىپاقى بىله
مانجۇرىيىدىكى ئىگىلىك ھوقۇقى  ئىتتىپاقىنىڭ ئىمتىيازلىق ھوقۇقى ۋه جۇڭگونىڭ

ھۆكۈمىتى بىلهن دوستلۇق  كاپالهتكه ئىگه بولۇش ئاخىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگو
رۇزۋېلت ۋه چېرچىلنىڭ  خىرىئا، قاتارلىق شهرتلهرنى قويۇپ" شهرتنامىسى تۈزۈش
كېلىشىمىدىن ئورۇن  يۇقىرىدىكى مهزمۇنالر يالتا، نهتىجىده. قوشۇلۇشقا ئېرىشتى

  .ئالدى
ئۆزارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق  يىلى ياپونىيه بىلهن تۈزگهن-1941سوۋېت ئىتتىپاقى 

ى كېيىن ياپونىيىگه قارش گېرمانىيىنى مهغلۇپ قىلغاندىن، كېلىشىمىنى بىكار قىلىپ
رايونىدىكى ياپونىيه  بۇ چاغ ئامېرىكىنىڭ تىنچ ئوكيان. ئۇرۇش ئېچىشقا ماقۇل بولدى

لىنىيىسى ئارالالردىن  ئۇرۇش، قوشۇنلىرىغا قارشى ئۇرۇشلىرى غهلىبىگه قاراپ مېڭىپ
سوۋېت ئىتتىپاقى  ئهگهرده، ياپونىيه زېمىنىغا قاراپ تهرهققى قىلىۋاتاتتى، ئۆتۈپ

ئارمىيىسىگه  ڭ تهخمىنهن بىر مىليون كىشىلىك كانتونمانجۇرىيىدىكى ياپونىيىنى
ياپونىيه  بۇ پۈتۈن جۇڭگو قۇرۇقلۇقىدىكى، ئۇنى مهغلۇپ قىلسا، ھۇجۇم قوزغاپ

ئوكياندا  ياپونىيىنىڭ تىنچ، قوشۇنلىرىنىڭ مهغلۇبىيىتىنى تېزلىتىپال قالماستىن بهلكى
كهلتۈرگىلى   قولغاقىسقا ۋاقىت ئىچىده تهسلىم بولۇشىنى، تامامهن مهغلۇپ بولۇپ

تهسلىم  ياپونىيىنىڭ. ھهمده ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ چىقىملىرىنى ئازالتقىلى بوالتتى
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دۇنيا  ،پۈتۈن دۇنيادا ئۇرۇش ئوتلىرىنى تولۇق ئۆچۈرۈپ، بولۇشىنى قولغا كهلتۈرگهنده
 شۇنى تهكىتلهش، ئهلۋهتته. ۋهزىيىتىنى مۇقىمالشتۇرۇشنى قولغا كهلتۈرگىلى بوالتتى

 ئهگهرده تىنچ ئوكيان رايونىدا ئامېرىكىنىڭ تۆت يىلدىن ئارتۇق ئۇرۇش، ىمۇمكىنك
 ،سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مانجۇرىيىگه كىرىپ، تىنچ ئوكيان رايونىنى ئازاد قىلىشى ، قىلىپ

 جۇڭگونىڭ ياپونالر، ياپونىيه قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ قىلىشى بولمىغان بولسا
. بولۇشى ئهسال مۇمكىن ئهمهس ئىدىئايدا ئازاد -8يىلى -1945ئىشغالىيىتىدىن 

جۇڭگونىڭ ياپونغا قارشى ئۇرۇشى يهنه قانچه يىلالر داۋاملىشىشىنى پهرهز  ،بهلكى
 .تهس قىلىش

قانچىلىك  سوۋېت ئىتتىپاقى، يالتا يىغىنىنىڭ ئهڭ چوڭ ئهھمىيىتىنىڭ بىرى شۇكى
 لهتبهرىبىر ئاخىرقى ھېسابتا بۇ جۇڭگونىڭ چوڭ بىر دۆ، مهنپهئهتكه ئېرىشسۇن

 ماۋزېدۇڭ ستالىننىڭ ياردىمىنى قولغا، كېيىنكى. بولۇپ قېلىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولدى
 ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلهپ بولغاندىن كېيىن بهرىبىر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ، كهلتۈرۈپ

 ھهمده ئىلگىرىكى چار رۇسىيىنىڭ ئازغىنا كهم بىر ئهسىرگه يېقىن ۋاقىت تىكلىگهن
 بۇ جايدىن رۇس تهسىرىنى تازىلىۋهتتى، تلىرىنى بىكار قىلىپمانجۇرىيىدىكى مهنپهئه

  !خاالس
  جۇڭگو كۈرىشى-يالتا كېلىشىمىدىن كېيىنكى سوۋېت

ئىلىدا قۇرۇلغان جۇمهۇرىيهت مهسىلىسى يالتا يىغىنىدا مهخسۇس تۈرده  ئهگهرده
 "مهزكۇر جۇمهۇرىيهت مهسىلىسىنى"بۇنى ستالىننىڭ ، قىلىنمىدى دېگهنده  مۇزاكىره

ئۇنى پهقهت ئۆزىنىڭ يالتا كېلىشىمده قولغا كهلتۈرگهن ، خهلقئاراالشتۇرماي 
ئهگهرده بۇ . ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشتىال ئىشلهتتى دهپ قاراشقا بولىدۇ نهتىجىلىرى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي ، كېلىشىمىده مۇزاكىره قىلىنسا بهلكى مهسىله يالتا
ىتتىپاقچىلىرىنى شۈبهىلهندۈرۈشى ھهتتا بۇ كۆزلىگهن مهقسىتى ئۇنىڭ ئ تۈركىستاندا
، چۈنكى، خهلقارا جهمىيهت تهرىپىدىن تونۇلۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىراتتى مهسىلىنىڭ

ھهتتا جۇمهۇرىيهتنى ھهربىي ، ئىلى ئىنقىالبىنى قوللىغانلىقىنى سوۋېت ھۆكۈمىتى
زهلدىنال شۇنىڭدهك ھهربىي ئهسلىههلهر بىلهن تهمىنلىگهنلىكىنى ئه سىياسىي كادىرالر-

پهقهت ، ئۈچۈن بهلكى بۇ مهسىلىنى مهزكۇر سورۇنغا ئېلىپ چىقماي مهخپىي تۇتقانلىقى
، سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدىال مۇزاكىره قىلىشقا قالدۇرۇپ ئۇنى جۇڭگو بىلهن
سوۋېت ئىتتىپاقى ئهينى ۋاقىتتا . پايدىالنغان بولۇشى مۇمكىن ئۇنىڭدىن ئۆز ئالدىغا

ب ۋه تهسىس قىلىنغان ھۆكۈمهتنى ھهربىي ھهم سىياسىي ئىنقىال ئىلىدا يۈز بهرگهن
گومىنداڭ ھۆكۈمىتى غهرب ، قهتئىي ئېتىراپ قىلمىغان بولۇپ جهھهتتىن قوللىغانلىقىنى
، سوۋېت ئىتتىپاقى ئويناپ چىققان دهپ تهشۋىق قىلىشقا  دىپلوماتلىرىغا بۇ ۋهقهنى

ى ئىسپاتالشقا تىرىشقان ئىلىغا ئهسكهر كىرگۈزگهنلىكىن ھهتتا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
چوڭچىڭدىكى . بۇنداق ئۇچۇرالرنى تارقاتقان ھهمده جۇڭگو مهركىزىي گېزىتلىرى

" ئىلى ۋهقهسى"ھۆكۈمىتى ئارقىلىقال  غهرب دىپلوماتلىرى پهقهت جۇڭگو مهركىزىي
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ئۈرۈمچىدىكى ئهنگىلىيه ۋه ئامېرىكا  ھهققىده ئۇچۇرغا ئىگه بولغاندىن سىرت يهنه
ئۈرۈمچىدىكى گومىنداڭ ئۆلكىلىك  ھهر خىل يولالر ئارقىلىق ھهمدهكونسۇلخانىلىرىمۇ 

ھهققىده قىسمهن " ۋهقهسى  ئىلى"ھۆكۈمىتى ئارقىلىق دىپلوماتىيىلىك يول بىلهن 
ماناس دهرياسى بويىدا  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللىي ئارمىيىنى. ئۇچۇرالرغا ئېرىشكهن

، بىرى بهلكى بلىرىنىڭئۈرۈمچىگه كىرگۈزمهسلىكىنىڭ سهۋه، توختىتىپ قويۇپ
ئۈرۈمچىنى  ئهگهر ئىلى ئارمىيىسى، ئۈرۈمچىده ئهشۇ غهرب دىپلوماتلىرىنىڭ بارلىقى

ئاشكارىلىنىپ  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بېرىۋاتقان ياردهملىرىنىڭ، ئىشغال قىلغاندا
  .قېلىشىنى خالىمىغانلىقى بولسا كېرهك

ب قوزغاش پىالنىنى ئهنگىلىيه دهسلهپتىال كهڭ كۆلهملىك ئىنقىال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
ھىندىستان شۇنىڭدهك ئافغانىستان بىلهن چېگرىلىنىدىغان ئۇيغۇر  ھۆكۈمرانلىقىدىكى
بهلكى تهڭرى تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى غهرب ، رايونلىرىدا ئهمهس ئېلىنىڭ جهنۇبىي
پهقهت سوۋېت ئىتتىپاقى ھهم سوۋېت ، چېگرىسى بولمىغان  دۆلهتلىرى بىلهن

ئالتاي ۋادىسىدا ، موڭغۇلىيه بىلهنال چېگرىلىنىدىغان ئىلى  ئاستىدىكىھۆكۈمرانلىقى
سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنى ، شۇڭا. ئىدى قوزغىشى تهسادىپىي ئهمهس

تاغلىرىنىڭ ئارىسىدىكى جۇڭغارىيه ئويمانلىقى دائىرىسىدىال  پهقهت ئالتاي ۋ تهڭرى
شهرقتىن ھېچقانداق غهيرى جهنۇپ ۋه شىمال ياكى  مهزكۇر جايغا، چهكلهپ

ئۇچۇر ئىگىلىيهلمهسلىكىدهك ۋهزىيهت بهرپا  كۈچلهرنىڭ سىڭىپ كىرهلمهسلىكى ھهمده
ئۆز ، موسكۋانىڭ ئىنقىالبنى كېڭهيتىۋهتمهي بۇ خىل جۇغراپىيىلىك مۇھىت ھهم. قىلدى

ئهگهرده مۇتلهق . شارائىتالر بىلهن تهمىنلىدى قولىدا كونترول قىلىشى ئۈچۈن قواليلىق
تارىم ۋادىسى جۈملىدىن ، تاپقان  قىسىم نوپۇس ئۇيغۇرالردىن تهركىپكۆپ

ۋىاليهت ھۆكۈمىتى غۇلجىنى  ئىنقىالب قوزغالسا ھهمده ئۈچ، قهشقهرنى مهركهز قىلىپ
بهلكى ، بولسا قهشقهرنى مهركهز قىلغان ھالدا مهۋجۇت بولغان، ئهمهس بهلكى

ئىشلىتىشى  لىرى ئۈچۈنسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهزكۇر جۇمهۇرىيهتنى ئۆز مهنپهئهت
قامال  ھهممه ئىشالرنى، ھهمده ئۇنىڭغا ھهربىي ۋه باشقا جهھهتلهردىن ياردهم بېرىپ

 قىلىشىنى بىرىنچىدىن قهشقهرىيه بىلهن قوشنا ئۇلۇغ بېرىتانىيىدىن ۋه باشقا
 ،بۇ ئىش تېزدىنال پۈتۈن دۇنياغا بىلىنىپ كېتهتتى. مهملىكهتلهردىن يوشۇرالمايتتى

 ئىنگىلىزالر قول"اقىنىڭ ئهنئهنىۋى قارىشى بويىچه ئالغاندا بۇنىڭغا سوۋېت ئىتتىپ
  ."تىقىشى مۇمكىن ئىدى

ئاسان يوق قىاللمايتتى  ئىككىنچىدىن بۇ شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى ئۇنچه
بۇنىگدىكى  .شۇنىڭدهك بۇ ھۆكۈمهتنى قاتتىق كونتروللۇق ئاستىغا ئااللمايتتى

 يىللىرى موسكۋا-1937-1933دىن قهشقهرده بىرىنچى، سهۋهبلهر تۈرلۈك بولۇپ
 كهلتۈرۈپ چىقارغان ئۇيغۇر قوزغىالڭلىرىنىڭ مهغلۇبىيىتىگه مۇناسىۋهتلىك ئهسلىدىنال

  .سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئىشهنمهسلىك ۋه قارشىلىق ئىدىيىلىرى مهۋجۇت
قهشقهرىيه ، بۇ جايدىكى مىللىي تهركىپ شىمالدىن پهرقلىق بولۇپ ئۈچىنچىدىن
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ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ جايدا رۇسالرنىڭ بىۋاسىته . تىن ئارتۇق٪90 ئۇيغۇرالرتهۋهسىده 
تهسىرىگه ئۇچرىغان تاتارالر ھهم رۇس كۆچمهنلىرى يوق  مهدهنىيهت ھهم سىياسىي

قىرغىزالر ۋه ئۆزبېكلهر شۇنىڭدهك تۇڭگانالرنىڭ  ئاز ساندىكى، دېيهرلىك بولۇپ
، بىراق. هلمهسلىكى تهبىئىي ئىدىسالماقنى ئىگىلىي مۇھىم، ئىنقىالبقا قاتنىشىشى ئهمما

ئۇيغۇرالردىن باشقا مىللهتلهر بۇ ھۆكۈمهتنىڭ  ئىلىدىكى جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتىده
بۇالر ، خىزمهتلىرىده مۇھىم سالماقنى ئىگىلىگهن بولۇپ مهمۇرىي ۋه ھهربىي رهھبىرىي

نى شۇڭا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئىنقىالب. كۈچلۈك ئىدى ئارىسىدا سوۋېت تهسىرى ناھايىتى
  .تهركىپلهردىنمۇ ئۈنۈملۈك پايدىالنغان ئىدى كونترول قىلىشتا باشقا مىللىي
ئاھالىالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد  تۆتىنچىدىن قهشقهرىيىدىكى

ئهزهلدىنال ئىسالم دۇنياسى بىلهن مهنىۋى باغلىنىشقا ئىگه  قىلغان بولغاچقا بۇ جاي
دى ھهم مىللىي مهندهنىيهت ئېڭى كۈچلۈك ئېتىقا ئىسالم دىنىي. بولۇپ كهلگهن

تهسىرىدىن باشقا يهنه تۈرك دۇنياسىنى ئۆز ئىچىگه  بولۇشتىن سىرت بۇ جايدا سوۋېت
ھهمده غهرب دۆلهتلىرىنىڭ يوشۇرۇن سىياسىي  ئالغان ئىسالم دۇنياسىنىڭ تهسىرى

 قارشى كوممۇنىزمغا، جهھهتتىن ئېيتقاندا ئىدېئولىگىيىلىك. تهسىرلىرىمۇ مهۋجۇت ئىدى
تۈركچىلىك پىكىرلىرى بىلهن ، گۈللىنىش ئىسالمىي، پىكىرالر ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولۇپ

يىلى -1943موسكۋا ، دېمهك. ئىدى يۇغۇرۇلغان مۇستهقىللىق ئىدىيىلىرى مهۋجۇت
، ئىستراتېگىيىسىنى تۈزگهنده شېڭ شىسهيگه قارشى ھهرىكهت قوزغاش" شىنجاڭدا"

ئاخىرى ، نهزهرگه ئېلىپ  يۇقىرىدىكى ئهھۋالالرنى،شىمال بىلهن جهنۇبنى سېلىشتۇرۇپ
  )19.(ئىلى ۋادىسىنى بازا قىلىشنى تاللىۋالغان ئىدى

جۇڭگو  سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوۋ، يالتا كېلىشىمىدىن كېيىن
 "تېز ئارىدا ھهل بولىدىغانلىقىنى" ۋه غهرب دىپلوماتلىرىغا ئىلى ۋهقهسىنىڭ 

 موسكۋا بهرىبىر مىللىي ئارمىيىنىڭ داۋاملىق ھۇجۇم، لېكىن، )20(لسىمۇكۆرسهتكهن بو
 بۇنىڭدىكى سهۋهب. ماناس دهرياسى بويىغىچه كېلىشىگه توسقۇنلۇق قىلمىغان، قوزغاپ

ستالىن بۇ جاڭ كهيشى ھۆكۈمىتىنى يالتا كېلىشىمىدىكى موڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىقى 
 ،لىشكه قىستاشتىكى بىر ۋاسىته قىلغان بولۇپباشقا بىر قاتار شهرتلهرگه ماقۇل كې ھهم

 موسكۋا ئىنقىالبنىڭ ئاخىرقى چېكىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ئهسلىدىنال بېكىتىپ
پهقهت جۇڭگو ھۆكۈمىتىنى موسكۋانىڭ يالتا كېلىشىمىده كاپالهتكه ، بولغان بولۇپ

شۇڭا .  ئىدىقىلىنغان شهرتلىرىگه كۆندۈرۈشكىچه بولغان ئارىلىقنى چهك قىلغان ئىگه
نىڭ ئۆزىنى "شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى"ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىرىنچىدىن  سوۋهت
  . قىلىش تهلىپىنى رهت قىلغان ئېتىراپ

ئۇنىڭ خهلقارا ، خۇپىيانه تۇتۇپ ئىككىنچىدىن بۇ ھۆكۈمهتنى خهلقئارا جهمىيهتتىن
هجىدىن ھۆكۈمهت شۇ ۋ. ئالغان جهمىيهت تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى

ھهر قايسى مىنىستىرلىكلهر  دهرھال بارلىق ھۆكۈمهت ئاپپاراتلىرى ھهمده، قۇرۇلغاندا
مهزكۇر جۇمهۇرىيهتنىڭ  ئهمما موسكۋا مهسلىههتچىلىرى، تهسىس قىلىنغان بولسىمۇ
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باش كاتىپى  جۇمهۇرىيهت. تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنى قۇرۇشىنى قوللىمىغان
 سوۋېت مهسلىههتچىلىرى ئۇالرغا، براھىمىنىڭ ئېيتىشىچهئابدۇرهۋۇپ مهخسۇم ئى

 كېيىن تولۇق، ھازىرچه بۇنداق مىنىسىتىرلىقنى قۇرۇشنىڭ تېخى ۋاقتى كهلمىگهنلىكىنى
 موسكۋاغا قاتتىق ئىشهنگهن، غهلىبىدىن كېيىن ئۇنى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا

   )21.(جۇمهۇرىيهت رهھبهرلىرى بۇنىڭغا ماقۇل بولغان
  ىن رازۋېتكىسى ئىنقىالبنى خهلقئاراالشتۇرماسلىق ئۈچۈن ئىشلىدىستال

ماتېرىياللىرى  يېقىنقى يىلالردا ئاشكارىالنغان نهق ئارخىپ، تارىخىي پاكىتالر بولۇپمۇ
ھهر  موسكۋا ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن باشقا،كۆرسهتتىكى 

 ۇرىيهت دائىرىسىگه باشقا دۆلهتقانداق دۆلهت بىلهن ئاالقه قىلىشىنى ھهمده بۇ جۇمه
ھهتتا جۇمهۇرىيهت رهھبهرلىرىنىڭ ، كۈچلىرىنىڭ كىرىشىنى قاتتىق چهكلىگهن بولۇپ

دۆلهتلهر ھهمده كۈچلهر بىلهن ئاالقه ئورنىتىش ئارزۇسىنى ئېنىقالش ۋه ئۇنى  باشقا
  .ئۈچۈن مهخسۇس رازۋېتكا خادىملىرىنى ئىشقا سالغان قامال قىلىش

ئىلى ئىنقىالبى باشلىنىشتىن ئىلگىرىال قازاقىستان  ھۆكۈمىتىسوۋېت ئىتتىپاقى 
سىياسىي تهشكىللهش -تېررىتورىيىلىرىده ھهربىي قىرغىزىستان ۋه ئۆزبېكىستان،

يهنه تاشكهنت ۋه ئالمۇتا شهھىرىده ئۇيغۇر  پائالىيهتلىرى ئۇيۇشتۇرغانىدى سىرت
لى” قاتارلىق جۇرنالالرنى ھهقىقىتى” ۋه “ قازاق ئې “شهرق، زىيالىيلىرىنى ئىشقا سېلىپ

بۇ ). 22(تارباغاتاي ۋه باشقا رايونالرغا كىرگۈزگهن  ،ئۇنىڭ ئىلى، نهشىر قىلىپ
مۇستهقىللىققه ئۈندهيدىغان ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ مهۋجۇت  جۇرنالالردا ئۇيغۇرالرنى

ئهكىس ئهتتۈرىدىغان ماقالىالر كۆپلهپ ئېالن  ھالىتى ھهمده تارىخىي ئۆتمۈشىنى
مهزكۇر جۇرنالالر ئىلى ۋادىسىدىكى  يىللىرىدا-1944-1943، قىلىنغان بولۇپ

جۇرنالالرنىڭ ئاساسلىق  مهزكۇر. ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىغا تارقالغان
سوۋېت ئۇيغۇر رهھبىرى  تهشكىللىگۈچىلىرى ۋه تهھرىرلىرى ھهم ئاپتورلىرى ئاتاقلىق

ئهرباب تۇرسۇن سىياسىي  ،ئابدۇلال رۇزىباقىيېفنىڭ ئىنىسى ئابدۇمېجىت رۇزىباقىيېف
ئۇيغۇر تارىخچىسى  ۋه ئاتاقلىق شائىر قادىر ھهسهنوپ ھهمده ئاتاقلىق، رهھىموف

  ).24(ئهرشىدىن ھىدايهتوف ۋه باشقىالر ئىدى
جۇرنىلى ئالدى بىلهن ئاتاقلىق سوۋېت ئۇيغۇر سىياسىيونى تۇرسۇن  شهرق ھهقىقىتى

ۇرىيهت ۋاقىتلىق نويابىردا غۇلجىدا جۇمه-12يىلى -1944  .رهخىموپ باشقۇردى
سوۋېت ، كېيىن تۇرسۇن رهخىموپ موسكۋاغا چاقىرتىلىپ ھۆكۈمىتى تهسىس قىلىنغاندىن

كومىتېتىنىڭ ئىلى ئىنقىالبى بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلىرىگه  مهركىزىيكومپارتىيهسى 
بهزى ئېنىقسىز ئۇچۇرالرغا ، ھهتتا. شۇغۇلالنغان ئىكهن ئائىت خىزمهتلهر بىلهن

ئادهم مهخپىي رهۋىشته غۇلجىغا بىر قانچه قېتىم كېلىپ  ۋاقىتتا بۇئهينى ، قارىغاندا
رهخىموپتىن كېيىن بۇ جۇرنالنى تارىخچى ئهرشىدىن  تۇرسۇن. كهتكهن ئىكهن

سوۋېت . ئابدۇمېجىت روزىباقىيېف باشقۇردى ئۇنىڭدىن كېيىن، ھىدايهتوپ
ي ماقالىالر سىياسى، جۇرنالالردىكى تارىخىي ئىتتىپاقىدىن مهخپىي كىرگهن مهزكۇر
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كۈچىيىشىگه بهلگىلىك تهسىر  ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهتپهرۋهرلىك ئىدىيىلىرىنىڭ
يازغۇچى مهسۈمجان  مىللىي ئىنقىالب قاتناشقۇچىلىرىدىن، كۆرسهتكهن بولۇپ

بۇ جۇرنالالرنى  زۇلپىقاروف ۋه تۇرسۇن قاھارى قاتارلىقالر ئهينى ۋاقىتتا ئۆزلىرىنىڭ
ھېسسىياتلىرىنىڭ تېخىمۇ   ۋه گومىنداڭغا قارشىئۇنىڭدىن بىلىم ئالغانلىقى، ئوقۇپ

بۇنىڭدىن باشقا  ،سهيدۇلال سهيفۇلاليېفنىڭ يېزىشىچه. ئاشقانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ
قاتارلىقالرنىڭ قاتنىشىشى  سهيدۇلال سهيفۇلاليېۋ، يهنه ئالمۇتا ئهتراپىدا فاتىخ باتۇر

ن ھهمده بېرىلغا تهييارلىق ئېلىپ، سىياسىي كۇرس ئېچىلىپ- ئاستىدا ھهربىي
قهشقهردىكى  يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ-30قىرغىزىستاننىڭ ئىسسىق كۆل بويىدا 

، مۇنونوپ قوزغىالڭلىرىنى باستۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهن كىشىلهردىن ئىسهاقبهگ
 نهچچه ئادهمنىڭ 300مهمتىلى تهۋپىق قاتارلىق ( رازاق مهۋالنوپ

«بۇيگى» ، ىشى ئاستىدا ‹باتۇر› قاتارلىقالرنىڭ باشالمچىلىقى ھهم قاتنىش ）قاتىلى
تهلىم تهربىيه ئېلىپ -ھهربىي، مهخپىي قوراللىق ئهترهت قۇرۇلۇپ ناملىق ئىككى

  )25.(گۇرۇپپىالر سوۋېت ك گ ب سى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن ئىدى بۇ. بېرىلغان
يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى -1943ئىنقىالب قوزغاش ئىشى  ئۇيغۇر ئېلىدا

، بۇنىڭغا ئهينى ۋاقىتتا ستالىن، تهرىپىدىن قارار قىلىنغان بولۇپ كومىتېتىمهركىزىي 
قاتارلىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىي رهھبهرلىرى بىۋاسىته ئىشتىراك  مولوتوۋ، بېرىيا
ئىتتىپاقىنىڭ بىخهتهرلىك ئىشلىرىغا مهسۇل رهھبىرى بېرىيا  سوۋېت). 26(قىلغان

ئىنقىالبنىڭ قوزغىلىشىدىن ئىلگىرىال ، ولۇپزېممىسىگه ئالغان ب ئاساسلىق ۋهزىپىنى
چۆچهك قاتارلىق جايلىرىدىكى كونسۇللىرى ئۇيغۇرالر ، غۇلجا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

گومىنداڭغا قارشى كهيپىياتالرنى كۆزهتكهن ھهمده  ئارىسىدىكى شېڭ شىسهي ۋه
ئىنقىالبىي پىكىردىكى كىشىلهر بىلهن ئاالقه  مهخسۇس ماتېرىيال توپالپ ۋه يهرلىك

  .تهشكىللهش ئېلىپ بارغان ئىدى ئۇالرغا ئىلهام بېرىش ھهم، رنىتىپئو
، قوزغاش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقاندا سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇر ئېلىده ئىنقىالب

ھهرىكهتلىرى ئاللىقاچان باشلىنىپ  قازاقالرنىڭ قارشىلىق، ئۇيغۇر، ئهمهلىيهتته
قازاقالرنىڭ قوراللىق قوزغىالڭلىرى  ئالتاي تهۋهسىده ئوسمان باتۇر باشچىلىقىدا، بولغان

  .ھېچ تىنچىمىغان ئىدى
غۇلجىنى مهركهز قىلغان ھالدا يهرلىك خهلقلهر بىلهن خهنزۇ  ئىلى ۋادىسىدا

خهلقنىڭ ، مىللىي زىددىيهت يۇقىرى پهللىگه يهتكهن ھۆكۈمرانلىرى ئارىسىدىكى
شېڭ ، شقان بولۇپبىيوكراتلىرىغا بولغان غهزىپى قايناپ تا گومىنداڭ ھهربىيلىرى ۋه
سىياسىتى ۋه باستۇرۇشلىرى ئۇيغۇر قاتارلىق ھهممه مىللهتنىڭ  شىسهينىڭ قاتتىق قول

گومىنداڭ . تهبىقىسىگه بولغان نهپرىتىنى كۈچهيتىۋهتكهن ئىدى خهنزۇ ھۆكۈمرانالر
ئىلىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن ئۇيغۇر ، ئالغاندىن كېيىن ھوقۇقنى قولغان

، مهمۇرىي ھوقۇقالر خهنزۇالرنىڭ قولىدا بولۇپ-ھهربىي ېگۈدهكدىيارىدىكى بارلىق د
دهسلهپكى چاغالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  شېڭ شىسهي ھاكىمىيهتنى ئىگىلىگهن
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ئاستىدا ئۆلكىنىڭ ھهر دهرىجىلىك  كۆرسهتمىسى ۋه ئۇيغۇر قوزغىالڭچىلىرىنىڭ بېسىمى
. ىرىمۇ قاتناشتۇرۇلغان مىللهتلهرنىڭ ۋهكىلل رهھبهرلىك ئورۇنلىرىغا ئۇيغۇر قاتارلىق
مۇئاۋىن رهئىسى بولغاندىن سىرت يۇنۇس  ئۇيغۇرالردىن خوجا نىياز ھاجىم ئۆلكه

قاتارلىق خېلى كۆپ بىر قىسىم  ماخمۇت مۇھىتى، تاھىربهگ، ئابدۇراخمان، بهگ
قىرغىزالردىن ئىسهاق ،  تۇڭگانالردىن ماشاۋۋۇ، قازاقالردىن شهرىپخان، كىشىلهرگه 

ھاكىملىققا ئوخشاش تۈرلۈك  ۋالىيلىق ھهم، قوماندانلىق، ازىرلىقبهگ قاتارلىقالرغا ن
دىيارى مهنچىڭ  بۇ ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر. رهھبىرى ۋهزىپىلهر بېرىلگهن ئىدى

يىل  50ئىمپېرىيىسى تهرىپىدىن شىنجاڭ ئۆلكىسىگه ئۆزگهرتىلگهندىن كېيىنكى 
ۇنىڭدىن كېيىن يىلللىرى ۋه ئ-1938-1937، ئهمما. ئىچىدىكى زور يېڭىلىق ئىدى

بۇ كىشىلهرنى قولغا ئېلىپ ، شىسهي ئۆزىنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى ئاشكارىالپ شېڭ
شۇنىڭدهك ھهر قايسى رهھبهرلىك ئورۇنلىرىدىكى مىللىي باشلىقالر ۋه  ئۆلتۈردى

، يىللىرىغا كهلگهنده ئۇيغۇر-1944-1943، نهتىجىده. تازىالندى زىيالىيالر قوشۇنى
. لهرنىڭ نارازىلىقلىرى ئهڭ يۇقىرى پهللىگه يهتتىخهلق قازاق قاتارلىق يهرلىك

ئۆزىنىڭ “ ئانا يۇرت” رومانىدا ناھايىتى ئېنىق  سابىرى بۇ ھهقته.يازغۇچى ز
تارىخىي شاھىدالردىن مهرھۇم سهيدۇلال  ئهينى ۋاقىتتىكى. تهسۋىرلهيدۇ
ئهينى ۋاقىتتىكى غۇلجىنىڭ  ۋه باشقىالرمۇ)28(زىيا سهمهدى ، )27(سهيفۇلاليېۋ

شۇالرنىڭ ئهمگهكلىرى ۋه باشقا  ئهنه. ىتىنى ئۆز ئهسهرلىرىده تهپسىلى كۆرسىتىدۇۋهزىي
ئىنقىالب پارتالشنىڭ  ،يىللىرى-1944 -1943تارىخىي پاكىتالرغا تايانغاندا 

ئۇچقۇچى  گومىڭداڭ، ھارپىسىدا غۇلجىدىكى مىللىي زىددىيهت ئهۋجىگه چىققانكى
 ئاياللىرىغا-ت خهقلىرىنىڭ قىزئوفىتسېرلىرى غۇلجىدىكى ئۇيغۇر ۋه باشقا مىلله

 خهنزۇ ھۆكۈمرانالر تهبىقىسى يهرلىك خهلقلهرنى، خالىغانچه باسقۇنچلىلىق قىلىدىغان
ئۇالرنى ئادهم قاتارىدا كۆرمهيدىغان ۋهزىيهت شهكىللهنگهن ، قىلچه كۆزگه ئىلماي

ئهنه شۇنداق نارازىلىقالر ئىلى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئورتاق نارازىلىقىنى  .ئىدى
يىللىرىدىن باشالپ غۇلجىدا مهخپىي تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش ئىشلىرى -1943،وزغاپق

  .باشالنغان
 ،ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتى ھهربىي نازارىتىنىڭ كاپىتان دهرىجىلىك ئوفىتسېرى 

 ئىلىدىكى، ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ سېكرىتارى ماخمۇت پارماشېفنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه
يىلىنىڭ -1943. ۇيغۇرالر ئۆزلىرى قوزغىغان جۈملىدىن غۇلجىدىكى ئىنقىالبنى ئ

يىلىنىڭ باشلىرىدا غۇلجا شهھىرىدىكى مهھهللىلهرده ئۇيغۇر -1944 ،ئاخىرلىرى
«غۇنچه» ناملىق يهر ئاستى تهشكىالتلىرى قۇرۇلۇپ  ، ياشلىرىنىڭ « چوغ»

تهشكىالتىنى قۇرۇش تهكلىپىنى سوۋهت  » « ئازادلىق، دېمهك). 29(بولغان
ئىنقىالبنىڭ ، تهھلىل قىلىپ هنه شۇ ۋهزىيهتنى كۆزىتىپ ۋهرازۋېتچىكلىرى ئ

يېتىلگهنلىكىنى چۈشهنگهندىن كېيىنال  تهييارلىنىپ قالغانلىقىدهك ۋهزىيهتنىڭ پىشىپ
ئابدۇكهرىم ئابباسوپ تارلىق ، باي سالىهجان، ئابدۇرهۋۇپ مهخسۇم ، ئهلىخان تۆره
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لىرىده غۇلجىدىكى سوۋېت پائالىيهت مهزكۇر ئۇيۇشتۇرۇش. كىشىلهرگه بهرگهن ئىكهن
ئىتتىپاقى رازۋېتكا خادىمى ھاكىم  ئهمهلىيهتته سوۋېت، دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرى

ئىسىملىك ئۆزبېك كىشى ۋاسىتىچىلىك  جاپپار يارۇلالبېكوپ ۋه يهنه بىر نهپهر پوالت
  )30.(رول ئوينىغان

 
نى كونترول قىلىش ۋه تارباغاتايدا باشلىنىش ئالدىدىكى ئىنقىالب سوۋېت ئىتتىپاقى ئىلى

ۋه ئۇلغايتىش ئۈچۈن نىلقا ۋه غۇلجا قوزغىالڭلىرىدىن  ھهمده ئۇنى تهشكىللهش
كېيىنكى ك ، ن ك ۋ د( ئىشالر خهلق كومىسسارىياتى ئىلگىرىال سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى

قورغاستا ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى  تهرىپىدىن ئالمۇتا شهھىرى ۋه) گ ب
خادىملىرى شىمالىي ۋه جهنۇبىي ئۇيغۇر   گۇرۇپپىسىنىڭنكۋد نىڭ مهزكۇر. قۇرۇلغان

مهزكۇر گۇرۇپپىنىڭ ئاساسلىق  لېكىن، دىيارىدا پائالىيهت ئېلىپ بارغان بولۇپ
ئۇيغۇر دىيارىدىكى  )31(پائالىيىتى ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىگه تارقالغان ئىدى

پ ئېگنارو سوۋېت ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى گېنېرال مايور
بهلكى  بۇ ئادهم كېيىن ئهلىخان تۆرىگه مهسلىههتچىلىك قىلىپال قالماستىن، )32(بولۇپ

 .نومۇرلۇق ئۆينىڭ باش رهھبىرى بولغان-2ۋه -1بىر تهرهپتىن غۇلجىدىكى 
 - 1جۇمهۇرىيهتكه ھهربىي ۋه سىياسىي جهھهتلهردىن مهسلىههتچىلىك قىلىدىغان 

، جۇمهۇرىيهتنى رازۋېتكا قىلىش بولۇپئۆيلهرنىڭ ۋهزىپىلىرىنىڭ بىرى  نومۇرلۇق-2
. ئۇيغۇر ئېلىغا قارىتىلغان پۈتۈن رازۋېتكا ئىشلىرىغا مهسۇل ئىدى گېنېرال ئېگناروۋ

ئۇالر بىلهن ، ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرىغا ئۆزلىرىنى تاتار دهپ تونۇشتۇرۇپ ئهينى ۋاقىتتا
ىرى كهتكهن پودپولكوۋنىك ئۇنۋانىدىكى سوۋېت رازۋىتچىكل زىچ ئارىلىشىپ

قىرغىزىستاندا تۇغۇلۇپ ، مىللىتىدىن بولغان ئهلى مهمهدوف باشقۇرت) جاسۇسلىرى(
تىللىرىنى پۇختا ئۆگهنگهن رۇسالردىن ئىۋان ئىۋانوۋىچ  قىرغىز، يهرلىك ئۇيغۇر

قاتارلىق ) زاكىر ئهپهندى( ۋه پېتر ساۋىن ) ئىسكهندهر ئۇيغۇرچه ئىسمى( ئىۋانوپ 
يىلالردىمۇ -1937-1933ئۇالر . ردىن ئىدىرازۋهتچىكال ئۈچ كىشى ئهڭ داڭلىق

  .ئېلىپ بارغان ئىدى جهنۇبىي ۋىاليهتلهرده پائالىيهت
تونۇلغان ئۇ بىر مهزگىل  ئهلى مهمهدوپ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئهلى ئهپهندى دهپ

، مهسلىههتچىسى بولۇپ شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ
. ئېگناروپقا بويسۇناتتى ئۇ بىۋاسىته گېنېرال. نى باشقۇرغانپۈتۈن رازۋېتكا ئىشلىرى

ئۇ ئىسسىق كۆل ، بولۇپ ھهربىي رازۋېتكىنى كونترول قىلغان، زاكىر ئهپهندى بولسا
رازۋېتكا ئىشلىرىغا  بويىدا تهشكىللهنگهن « باتۇر» ناملىق قوراللىق گۇرۇپپىنىڭ

. رهھبهرلىك قىلغان ۇنونوپمهزكۇر گۇرۇپپىغا ئىسهاق بهگ م. مهسۇل رهھبىرى ئىدى
سوۋېت ئىتتىپاقى  يىلى قهشقهرده قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان-1937ئۇنىڭ تهركىبىده 

ئاقسۇغا چۈشكهن  زاكىر. ك گ ب ئوفىتسېرى راززاق مهۋالنوپ قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى
قوشۇننى كونترول  ئۇ ئاقسۇغا يۈرۈش قىلغان. قوشۇننىڭ ھهربىي مهسلىههتچىسى بولغان
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ئاالقه قىلىپ  بۇ غۇلجىدىكى ئىسكهندهر ۋه ئېگناروپالر بىله بىۋاسىته، غان بولۇپقىل
). 32(يهتكۈزگهن ئاقسۇدىن چېكىنىش بۇيرۇقىنىمۇ زاكىر بىلهن ئىسكهندهر. تۇراتتى

تۆرىنىڭ  ئهنه شۇ سوۋېت جاسۇسلىرىنىڭ كۈچلۈك ھهرىكهتلىرى تۈپهيلىدىن ئهلىخان
، چېكىنمهي ا ئۇيغۇر رهھبىرى خادىمالرغا ئىلىغاپودپولكوۋنىك سوپاخۇن قاتارلىق باشق

ھهققىدىكى  ئۇرۇشنى جهنۇبىي ۋىاليهتلهرگه كېڭهيتىش، داۋاملىق ئاقسۇدا جهڭ قىلىپ
 نومۇرلۇق ئۆينىڭ قوماندانى گېنېرال-2مهخپىي خېتى غۇلجىدىكى - ئىككى پارچه 

قىده ئېگناروپ بۇ خهتنىڭ مهزمۇنى ھهق) 33.(ئېگناروپنىڭ قولىغا يهتكۈزۈلىدۇ
ئىنقىالب ، قىسقىسى ئهلىخان تۆرىنىڭ ئاقسۇدىن چېكىنمهي. ئۇچۇر يولاليدۇ موسكۋاغا

مۇسۇلمان ، ستالىننىڭ ئالقىنىدىن قۇتۇلۇپ، جهنۇبقا تۇتاشتۇرۇپ ئوتىنى پۈتۈن
ئالغان چهتهللهر بىله ئاالقه قىلىش نىيىتى ئهمهلگه ئاشماي  دۇنياسىنى ئۆز ئىچىگه

يىلالردا مۇئهللىپكه بۇ -90ىمان مهرھۇم سوپاخۇن ئاكا قهھر بۇ ھهقته مىللىي. قالىدۇ
شۇڭا زاكىرنىڭ كېيىن سوپاخۇن ھهققىدىكى  .ھهقته سۆزلهپ بهرگهن ئىدى

ئۇنىڭ سوۋېتلىك ، ئىكهنلىكىنى تهن ئېلىپ ئهسلىمىسىده ئۇنىڭ ئاجايىپ قهھرىمان
  .)34(ئاڭلىمايدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن نىڭ سۆزىنى)زاكىرنىڭ( مهسلىههتچىلهر

مهمهدوپنىڭ ئهسلىمه خاتاكتېرلىق كىتابىدىن  يېقىندا نهشىر قىلىنغان ئهشۇ ئهلى
ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنى شۇنچىلىك قامال  سوۋېت رازۋېتكىسى ئۈچ، مهلۇم بولۇشىچه

ھۆكۈمهتتىكى «ئاق ئورۇس»الر دهپ  مىللىي ئارمىيه سېپى ۋه، ھهتتا، قىلغانكى
مىللىي ئارمىيه پولكوۋنىكى  ،لىنوپئاتالغان مىللىي ئارمىيه باش قوماندانى پو

، پولكوۋنىك موگوتنوپ ،مالىيه مىنىستىرلىقىنىڭ مهسلىههتچىسى گرىبكىن ، لېسكىن
دهرىجىلىك  نوغايبايېف باشقا نهچچه ئونلىغان يۇقىرى، قىرغىزالردىن مهۋالنوپ

 ھهربىي سىياسىي خادىمالر سوۋېت رازۋېتكىسىغا باغالنغان ۋه ئۇنىڭ بىۋاسىته
شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ۋه ئۇنىڭ ھهر . بولغان ئىكهنخادىملىرى 

 مىنىستىرلىقلىرىدىكى مهسلىههتچىلهرىڭ كۆپىنچىسى سوۋېت ن ك ۋ د سى بىلهن قايسى
تاكى  ،ئېگناروپ،گىنىرال مهزكۇر كىتابتا كۆرسىتىلىشىچه. مۇناسىۋهتلىك كىشىلهر بولغان

 سىياسىي-ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھهربىي،  تۇرۇپيىلىنىڭ ئاخىرلىرىغىچه قورغاستا-1949
مهخسۇمنىڭ سۆزلهپ .ئا، ھهتتا. ۋهزىيهتنى كونترول قىلىشقا رهھبهرلىك قىلغان

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى رازۋېتكا ئورۇنلىرى بىر -1945 ،بېرىشىچه
، «ئافغانىستاندىن كهلگهن» دېگهن نام بىلهن غۇلجىغا ئهۋهتكهن بولۇپ كىشىنى

پارىسچه تىلالرنى ياخشى سۆزلهيدىغان بۇ ئادهم ماشىنا ھهيدهش ۋه  ،ئۆزبېكچه
رهسساملىق ھهمده خهلقارا سىياسىي ۋهزىيهت ، ھهربىي كوماندىرلىق ،رېمونت قىلىش 

قاتارلىق ھهر تهرهپتىن يېتىشكهن تولىمۇ قابىلىيهتلىك كىشى  شۇنىڭدهك دىنىي ئىلىم
يغۇر ئېلى جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنى ئاڭالپ ئىلىدا ئۇ ئهلىخان تۆره ئۇنىڭ. ئىدى

. ئۇنى ئۆز يېنىدا قالدۇرغان، ئىبارهت سۆزلىرىگه ئىشىنىپ ياردهمگه كهلگهنلىكىدىن
مهزگىل بىرگه يۈرگهن ھهمده ئۇنىڭ كانۋويلىرىغا ھهربىي  ئۇ ئهلىخان توره بىلهن بىر
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ئهسلى چهتئهل تۇيۇقسىزال ئۇنىڭ ، ئۇزۇن ئۆتمهي ،لېكىن. بىلىملهرنى ئۆگهتكهن
. تۇتۇپ كېتىلىپ ئىز دېرهكسىز يوقالغان ئىشپىيونى ئىكهنلىكى پاش بولدى دهپ

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزىنىڭ  ،چهتئهل ئىشپىيونى ئهمهس بهلكى، ئهسلىده ئۇ
ئهلىخان تۆرىنىڭ ئىچكى كۆز  ئۇ، ئهلىخان تۆرىنىڭ يېنىغا تاشلىغان جاسۇسى ئىكهن

  )36.(ئهۋهتىلگهن ئىكهن  كۆزىتىشكه مهخسۇسقاراشلىرى ھهمده مهخسهتلىرىنى
ئىنقىالبنى قوللىغان بىلهن ئۇنى  سوۋېت ئىتتىپاقى بىر تهرهپتىن مىللىي، ئومۇمهن

بۇ ئىشنى ئهمهلگه ، بولۇپ تولۇق قامال قىلىش ئۈچۈن بارلىق چارىلهرنى قولالنغان
 سوۋېت. قىلغان ئاشۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپاقى رازۋېتكىسى ئۈنۈملۈك خىزمهت
نهتىجه قازانغان  رازۋېتكىسى ستالىننىڭ ئىلى ئىنقىالبىنى خهلقئاراالشتۇرماسلىقتا زور

تۈركىستان  ھهتتا يالتا يىغىنى ۋه ستالىننىڭ كهلگۈسى پىالنلىرىدىن شهرقي، بولۇپ
جاڭ  جۇڭگو رهھبىرى، جۇمهۇرىيىتى رهھبهرلىرى خهۋهرسىز بولۇپال قالماستىن بهلكى

 بىر قانچه ئايالردىن، پهقهت كېلىشىم تۈزۈلۈپ، ئۇ. ىكهيشىمۇ خهۋهرسىز قالغان ئىد
 جۇڭگو دائىرىلىرى. كېيىنال ئهنه شۇنداق بىر كېلىشىمنىڭ بولغانلىقىدىن خهۋهر تاپقان

لېكىن ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇالرنىڭ كۈچسىز ، بۇنىڭغا قارشىلىق كۆرسهتمهكچى بولسىمۇ
 كهيشى ھۆكۈمىتى جاڭ. پاسسىپ خهلقارالىق ئورنى بۇنىڭغا يول قويمىغان ھهم

. لېكىن ئامالسىز قالغان، بىلهن تىركىشىشقا ئۇرۇنۇپ باققان بولسىمۇ ستالىن ھۆكۈمىتى
گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بولسا پاسسىپ ، ئاخىرى ئاكتىپ ئورۇندا تۇرغان ستالىن باشتىن

جۇڭگو ئۇچرىشىشلىرىدا –ئايدىن باشالنغان سوۋېت - 6-1945 .ھاالتته قېلىۋهرگهن
كېلىشىمىدىكى شهرتلهرگه كۆنسىال جۇڭگونىڭ  ڭگو يالتاستالىن ئهگهر جۇ

، نهتىجىده. قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى غا كاپالهتلىك"شىنجاڭدىكى ئىگىلىك ھوقۇقى"
كېلىشىمىدىكى ماددىالرغا ئاساسهن  ئىيۇن كۈنى جاڭ كهيشى يالتا-8يىلى -1945

ىگىلىك ھوقۇقى شىنجاڭدىكى ئ ئهگهر سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمال ۋه"
كوممۇنستلىرى ۋه  جۇڭگو، ھهم زېمىن پۈتۈنلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلسا

ياپونغا قارشى  ،شىنجاڭدىكى قوزغىالڭالرنى داۋاملىق قوللىماسلىققا كاپالهتلىك قىلسىال
 ئومۇمى خهلق ئاۋاز بېرىش ئۇسۇلى بىلهن، ئۇرۇش غهلبه قىلغاندىن كېيىن
 سىنى ھهل قىلىدۇ شۇنىڭدهك يهنه جۇڭگو دالىيهننىڭموڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىق مهسىلى

جۇڭگو –شهرقىي شىمال تۆمۈر يولى ۋه لۈشۈن پورتىنى سوۋېت ، ئهركىن پورت بولۇشى
 "پايدىلىنىشقا ئهمما باشقۇرۇش ھوقۇقى جۇڭگونىڭ قولىدا بولۇشقا قوشۇلىدۇ ئورتاق
جاڭ . ىلدۈردىسوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپكه رهسمى ب، دېگهندهك قارارغا كېلىپ(39)

«شىنجاڭ» بىلهن مانجۇرىيىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن زور مهنپهئهتلىرىدىن  كهيشىمۇ
ستالىنمۇ ئۆز مهنپهئهتلىرىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ، تهييار بولغان ۋاز كېچىشكه
قىسقىسى ئهينى ، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنى قۇربان قىلىشقا تهييار بولغان ئۇيغۇر ئېلىنى
جۇڭگو –هسىلىسى بىلهن جۇڭگو كوممۇنىستلىرى مهسىلىسى سوۋېت م ۋاقىتتا ئۇيغۇر

ئۇيغۇرالر ستالىننىڭ ، ئاچقۇچلۇق نۇقتىغا ئايالنغان بولۇپ مۇناسىۋهتلىرىدىكى
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 .ئايلىنىپ قالغان ئىدى قولىدىكى سىياسىي قهرتكه
 

   جۇڭگو دوستلۇق شهرتنامىسى ۋه ئىلى ھۆكۈمىتى– سوۋېت
  

الستاي تاغلىرىدىكى قوراللىق ھهرىكهت ئۇ ئايالردا باشالنغان-8يىلى -1944
نىلقا ناھىيىسىنىڭ ئازاد بولۇشى  ئايدا-10ئاخىرى شۇ يىلى ، بارا كېڭىيىپ- بارا

، تهشكىالتىمۇ جىددىي ھهرىكهتكه كېلىپ ئازادلىق. بىلهن زور نهتىجىلهرگه ئېرىشتى
 نويابىر كۈنى غۇلجا-7ھهمده  غۇلجا شهھىرىده قوزغىالڭ تهييارلىقى ئېلىپ باردى

غۇلجا شهھىرىدىكى  بهش كۈنلۈك جهڭدىن كېيىن. ئوقىنى ئاتتى-1قوزغىلىڭىنىڭ 
، چاقىرىپ ئازادلىق تهشكىالتى جىددىي يىغىن. مۇھىم جايالر ئىشغال قىلىندى

. جاكارلىدى «شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى» ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى
ۋىاليىتى  ىچه بولغان ئۈچ ئاي ئىچىده ئىلىشۇنىڭدىن كېيىن تاكى يالتا يىغىنى ئېچىلغ

 بۇ جهرياندا. مىنداڭ قوشۇنلىرىدىن تهلتۆكۈس تازىالندىگوئىلى، ئازاد قىلىنىپ
جۇمهۇرىيهت ئۆزىنىڭ ھهممه ھاكىمىيهت سىستېمىلىرىنى بارلىققا كهلتۈردى ھهمده 

پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىنى ئازاد قىلىشنىڭ تهييارلىق ، ھهرىكهتكه كېلىپ جىددىي
، سهيدۇلال سهيفۇلاليېۋ. زىيا سهمىدى،زوردۇن سابىر . ئېلىپ باردى ىزمهتلىرىنىخ

ئهينى ۋاقىتتا ، تۇردى سامساق قاتارلىقالرنىڭ تهسۋىرلىشىچه ،ئابدۇراخمان قاھار
« ھهممه ئالدىنقى سهپ ، مهنزىره شهكىللهنگهنكى شۇنداق قاينام تاشقىنلىق

قاداش» شىياغا ت بايرىقىنى شىڭ«جۇمهۇرىيه ، « ئىستىقاللىيهت ئۈچۈن»، ئۈچۈن»
ئهنه شۇنداق ) 40.(ئىنقىالب قوينىغا ئاتتى شۇئارى ئاستىدا ھهممه خهلق ئۆزلىرىنى

 ياشتىن 18قوبۇل قىلىش مىزانىدىمۇ  روھ تۈپهيلىدىن جۇمهۇرىيهتنىڭ تۇنجى ئهسكهر
، بولۇش بهلگىلهنگهن بولۇپ  ياشقىچه بولغان ئهرلهرنىڭ ھهممىسى ئهسكهر45

، ئارمىيه قۇرۇلۇپ كۈنى مۇنتىزىم مىللىي ئازادلىق-8ئاينىگ -4 يىلى-1945
كهلگهن قوماندانلىق  بىرلىككه. بۇرۇنقى تارقاق پارتىزانلىق ئۇرۇشقا خاتىمه بېرىلدى 

ھهربىي مهشىقلهر  ،ئىنتىزاملىق ھهربىي سىستېما بهرپا قىلىنىپ، ئاستىدىكى مۇنتىزىم
ئۈچ فرونتتا  نۇبىي يۆلۈنۈشتىن ئىبارهتئوتتۇرا ۋه جه، كۈچهيتىلدى ھهمده شىمالىي

ئېتىبارهن  يىلىنىڭ ئىيۇن ئايلىرىدىن- 1945. جهڭ قىلىش ھهربىي پىالنى تۈزۈلدى
، ئۈرۈمچىگه شهرقته، شىمالىي ۋه ئوتتۇرا يۆلىنىشتىكى قوشۇنالر ھۇجۇملىرىنى باشالپ

 سوئال بۇ يهرده شۇنداق بىر. شىمالدا تارباغاتاي ۋه ئالتايغا قاراپ ئاتالندى
يېڭى  نېمه ئۈچۈن ستالىن يالتا كونفېرېنسىيىسىنىڭ روھىغا بىنائهن بۇ، تۇغۇلىدىكى

 ،ئۇنىڭ ئهكسىچه، جۇمهۇرىيهتكه ياردهم بېرىشنى دهرھال توختىتىپ قويماي
ئۈچ سهپ ، ئىنقىالبنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىشى ۋه مۇنتىزىم مىللىي ئارمىيىنىڭ قۇرۇلۇپ

جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرى بىلهن –ىيهتته سوۋېت بۇ ئهمهل؟ جهڭ قىلىشىنى قولاليدۇ بويىچه
ھهقىقهتهن مىللىي ئارمىيىنىڭ چوڭ كۆلهملىك ، مۇناسىۋهتلىك بولۇپ بىۋاسىته
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مىللىي ئارمىيه . يالتا يىغىنىدىن كېيىن باشالنغان ئىدى ھۇجۇملىرى پهقهت
ئېتىبارهن ئوتتۇرا ۋه شىمالىي يۆلۈنۈش بويىچه  ئايالردىن-6-5يىلى -1945

ستالىن بىلهن جاڭكهيشى ئارىسىدا  ن ئالغا ئىلگىرىلهۋاتقانداشىددهت بىله
گومىڭداڭ ھۆكۈمىتى ستالىننىڭ ئهشۇ  .دىپلوماتىيىلىك كۈرهشلهر ئهۋجى ئېلىۋاتاتتى
جۇڭگونىڭ دۆلهت ، ئېرىشكهن ئهمما يالتا يىغىنىدا چېرچىل ۋه رۇزۋېلتنىڭ رازىلىقىغا

ئاستىرىتتىن خهۋهر تاپقان  ىدىنمهنپهئهتىگه ئۇيغۇن بولمىغان بىر قاتار شهرتلىر
تولۇق خهۋهردار ئهمهس  ئهمما تېخى يالتا كېلىشىمىنىڭ مهزمۇنلىرىدىن، بولسىمۇ
ئهنگىلىيه ۋه ، ئامېرىكا جاڭ كهيشى ھۆكۈمىتىنى غهزهپلهندۈرگهن نۇقتا)41. (ئىدى

يهنى ، ئالمىغانلىقى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو جۇمهۇرىيىتىنى پهقهت نهزهرگه
قاتناشتۇرماستىن  ىڭ تهرتىپىنى بهلگىلهيدىغان بۇ مۇھىم يىغىنغا جۇڭگونىدۇنيان

كهيشى بۇ  جاڭ، ئۇنىڭ «مهنپهئهتلىرىنى قۇربان قىلىۋهتكهنلىكى» بولۇپ، ئهكسىچه
 كېلىشىمنى ئېتىراپ قىلماسلىق ئۈچۈن بارلىق ئىمكانىيهتلىرىدىن پايدىلىنىپ

 ۇڭگونىڭ ياپونىيه ئىشغالىيىتىدىنج؟ لېكىن ئامال قانچه، تىرىشچانلىق كۆرسهتسىمۇ
 ئىگىلىك ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈشىده يۇقىرىدىكى ئۈچ كۈچلۈك دۆلهتكه، ئازاد بولۇپ

  .ئۇالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا بويسۇنماي ئامال يوق ئىدى، تايانماي
يىلى ياپونىيه جۇڭگو ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك رايونىغا كهڭ كۆلهملىك -1937 جاڭ كهيشى

اشلىغاندىن ئېتىبارهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇش ئېالن ب ھۇجۇم
ستالىننى ياپونغا ، جۇڭگوغا ياردهم بېرىشىنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىپ ،قىلىپ

سۆرهپ كىرىش ئۈچۈن بارلىق دىپلوماتىيىلىك ۋاسىتىلهرنى قولالنغان  قارشى ئۇرۇشقا
پون بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى ستالىن جاڭكهيشىنى دهپ يا ئهمما، بولسىمۇ

يىلى ياپونىيه بىلهن -1941ئهكسىچه ئۇ ). 42(ئىدى بۇزۇۋېلىشنى خالىمىغان
جۇڭگوغا مهخپىي بېرىۋاتقان ھهربىي  بىتهرهپلىك كېلىشىمى تۈزگهن ھهمده

گېرمان ئۇرۇشى باشالنغاندا – ستالىن سوۋېت). 42(ياردهملىرىنى توختاتقان ئىدى
قېلىشىدىن ئهندىشه  رقىي ۋه غهربىي سهپته ئۇرۇش قىلىپسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شه

غهربته گېرمانىيه ، ساقالپ ياپونىيه بىلهن ئۈزلۈكسىز تۈرده نورمال مۇناسىۋهتنى، قىلىپ
بىراقال گۇمران بولۇشتىن  ،شهرقته ياپونىيه ئارمىيىسىنىڭ ئىسكهنجىسىده قېلىپ، 

ئامېرىكىنىڭ  چۈنستالىن شهرقىي رايونلىرىنىڭ بىخهتهرلىكى ئۈ. ساقالندى
ئامېرىكا  تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ھهربىي ھهرىكهتلىرىگىمۇ قوشۇلمىدى ۋه-ئاسىيا

بهش يىل  ياپونىيىنى، جۇڭگونىمۇ ئاشكارا قوللىماي. بىلهنمۇ ئاشكارا ھهمكارالشمىدى
ئارمىيىسىنى  ۋاقىت ئالداپ تۇتۇپ تۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ غهربىي سهپته گېرمانىيه

  .قلىرىدىن غهلىبىلىك تازىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈۋالدىسوۋېت تۇپرا
 ئهمما، يىلىنىڭ بېشىدا گېرمانىيىنىڭ مهغلۇبىيىتى ئايدىڭالشقان بولسىمۇ-1945

 تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ تىنچلىقىنى–ئاسىيا ، ياپونىيه بىلهن ھهل قىلغۇچ ئۇرۇش قىلىپ
  قويغان ئامېرىكا سوۋېتئهسلىگه كهلتۈرۈشنى مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك كۈن تهرتىپكه
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 بىر، ئىتتىپاقىنى ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىپ
 تهرهپتىن جۇڭگونى يالتا كېلىشىمىگه كۆندۈرۈشكه يهنه بىر تهرهپتىن ستالىننى تېزراق

، ئىلىدا مىللىي ئارمىيه قۇرۇلۇپ). 43(ياپونغا قارشى ئۇرۇش باشالشقا ئۈندىدى
 تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغا» دېگهن خهتلهر يېزىلغان بايراقالرنى ىي«شهرق

 يىلى- 1945جىددىي ھهربىي تهييارلىقالرنى ئېلىپ بېرىۋاتقاندا يهنى ، تاپشۇرۇۋېلىپ
ۋهزىپه . كۈنى ئامېرىكا پرېزىدېنتى رۇزۋېلت ۋاپات بولدى-12ئاينىڭ -4

لتا كېلىشىمىده بهرگهن ۋهدىلىرىگه پرېزىدېنت ترۇمېن ستالىننىڭ يا تاپشۇرۇۋالغان
ئايدا ھوپكىنسنى ستالىن بىلهن -5قىلماسلىقىنى بىلىش ئۈچۈن – ئهمهل قىلىش

ستالىن ھوپكنسنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه . ئهۋهتتى سۆزلىشىشكه موسكۋاغا
ستالىن قهتىي ، قاتناشماسلىقى مهسىلىسىنى سورىغاندا-قاتنىشىش قارشى ئۇرۇشقا

قىلماسلىقىغا -ھهممىسىنىڭ جۇڭگونىڭ يالتا كېلىشىمىنى قوبۇل قىلىش ه بۇنىڭرهۋىشت
پهقهت شۇنىڭدىن كېيىنال قارار چىقىرىدىغانلىقىنى  ،باغلىق ئىكهنلىكى

ھوپكىنسكه ئۇرۇشتىن كېيىن جۇڭگونىڭ بىرلىككه  ستالىن يهنه). 45(بىلدۈرگهن
قىنىڭ جۇڭگودىن زېمىن سوۋېت ئىتتىپا، خااليدىغانلىقىنى كهلگهن دۆلهت بولۇشىنى

شىنجاڭ قاتارلىق جايالردىكى جۇڭگونىڭ ، مانجۇرىيه بولۇپمۇ، تهمهسى يوقلۇقى
ھۆرمهت قىلىدىغانلىقىنى شۇنىڭدهك يهنه  ئىگىلىك ھوقۇقىنى ھهر قانداق مهنادا

قۇرۇلۇشنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش  پهقهت ئامېرىكىنىڭال ئۇرۇشتىن كېيىن جۇڭگونىڭ
ھوپكىنسكه ، ستالىن ). 46(قىلدى هلهيدىغانلىقىنى ئىپادهخىزمهتلىرىگه ياردهم بېر

سوڭزىۋېن بىلهن بىلهن  ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى-7يهنه 
سۆھبهتلىشىشكه  موسكۋادا يالتا كېلىشىمىنىڭ مۇناسىۋهتلىك ماددىلىرى بويىچه

ئايدا -6 نترۇمېن بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندىن كېيى. قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
 يالتا كېلىشىمىدىكى، جۇڭگو تاشقى ئىشالر مىنىستىرى سوڭ زىۋېن بىلهن كۆرۈشۈپ

 سوڭ زىۋېن جۇڭگونىڭ بۇ كېلىشىمنىڭ، جۇڭگوغا ئائىت ماددىالر ھهققىده سورىغاندا
، بىراق. جۇڭگوغا ئائىت مادددىلىرىغا قهتىي قوشۇلمايدىغانلىقىنى ئهسكهرتتى

، ت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتناشسارهھبىرى ئهگهرده سوۋې ۋاشىڭتون
ھۆكۈمىتىنىڭ يالتا كېلىشىمىگه نىسبهتهن قولالش پوزىتسىيىسىده بولماسلىقى  ئامېرىكا
كۈنى ترۇمېن سوڭ زىۋېنگه -14ئاينىڭ - 6). 47(ئهمهسلىكىنى بىلدۈردى مۇمكىن

،  ئۇقتۇرۇپھوپكىنسكه بهرگهن ۋهدىلىرىنىڭ تهپسىلى مهزمۇنلىرىنى ستالىننىڭ
ئىتتىپاقى بىلهن يالتا كېلىشىمىنىڭ مۇناسىۋهتلىك ماددىلىرى  جۇڭگونىڭ سوۋېت

  .ئۆتكۈزۈشىنى تهۋسىيه قىلدى بويىچه سۆھبهت
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلهن  جۇڭگو رهھبهرلىرى يالتا كېلىشىمى مهسىلىسى بويىچه

ى جىڭ ۋه شىخو ھهم ئارمىيىس ۋاقىتنى ئارقىغا سوزۇۋاتقاندا ئىلى مىللىي، سۆزلىشىپ
كۈنى ئامېرىكىنىڭ - 15ئاينىڭ - 6 .چۆچهك لىيىنىسىگه قاراپ ئالغا ئىلگىرىلهۋاتاتتى

تۈرده يالتا كېلىشىمىنى  چوڭچىڭدىكى ئهلچىسى خهرلى جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه رهسمى
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بولغان جاڭ كهيشى  ۋهزىيهتنىڭ تهرهققىياتىغا بويسۇنۇشقا مهجبۇر. مهلۇم قىلدى
قوشۇلدى  سۆھبهتلىشىشكهن ىمى بويىچه سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهئاخىرى يالتا كېلىش

 كۈنى موسكۋادا جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدىكى-30ئاينىڭ -6ھهمده 
 سۆھبهت باشلىنىش بىلهنال جۇڭگو ۋهكىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يالتا. سۆھبهت باشالندى

 قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنىكهلىشىمىدا ئېرىشكهن مهنپهئهتلىرىگه ئائىت تهلهپلىرىنى 
كۈنى ستالىن -7ئاينىڭ -7، لېكىن. بىلدۈرگهنده ستالىن سۆھبهتنى ئۈزۈۋهتتى

يىغىنىغا قاتنىشىش جهريانىدا ئامېرىكا پرېزىدېنتى ترۇمېننىڭ سوۋېت  پودستام
قاتناشماسلىق مهسىلىسىنى تىلغا –ياپونىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىش  ئىتتىپاقىنىڭ

تالىن قهتئىي رهۋىشته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو بىلهن تېخى كېلىشىم س،  ئالغاندا
بۇ كېلىشىمنىڭ يهنىال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيىگه قارشى ، قىلمىغانلىقىنى ھاسىل
سوڭ ). 48(ئېالن قىلىشىنىڭ ئالدىنقى شهرتى بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى  ئۇرۇش

 بهش قېتىم سۆھبهت داۋامالشقان ستالىن ئارىسىدا ئىلگىرى كېيىن زىۋېن بىلهن
شۇنىڭ بىلهن سۆھبهت ئۈزۈلۈپ . ئۆز شهرتلىرىدىن يانمىدى لېكىن ستالىن، بولسىمۇ

ئاينىڭ -8، ئورنىغا ۋاڭشىجې موسكۋاغا كېلىپ قالدى ھهمده سوڭ زىۋېننىڭ
. ستالىن بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزدى كۈنىگىچه تۆت قېتىم-14كۈنىدىن تاكى -7

جۇڭگوغا قايتقاندىن كېيىن  ،سوڭ زىۋېن سۆھبهتنى تاشالپ، درامماتىك نۇقتا شۇكى
باشچىلىقىدىكى شىمالىي فرونت  شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيىسىنىڭ فاتىي لېسكىن

كېيىن دۆربىلجىننى ۋه  ئىلگىرى، قىسىملىرى تارباغاتاي ۋىاليىتىگه ھۇجۇم قوزغاپ
ۋىاليىتىنىڭ ئازاد  اتايپۈتۈن تارباغ، كۈنى چۆچهكنى ئىشغال قىلىپ-31ئاينىڭ -7

  .بولغانلىقىنى جاكارلىدى
شىخو ئهتراپىدىكى گومىنداڭ مۇداپىئه  ئوتتۇرا يۆلۈنىشتىكى قىسىمالر جىڭ ۋه

جىڭ ۋه شىخو شهھهرلىرىگه  گومىنداڭ كۈچلىرىنى، نۇقتىلىرىغا ھۇجۇم قوزغاپ
. الدىشىددهتلىك تۈس ئ قىسقىسى مىللىي ئارمىيىنىڭ ھۇجۇملىرى تېخىمۇ. قاپسىۋالدى

نومۇرلۇق ئۆينىڭ - 2 غۇلجىدىكى ستالىننىڭ بىۋاسىته ۋهكىللىرى ھېسابلىنىدىغان
گېنېرال مايور  سىياسىي مهسلىههتچىلىرى-باشلىقلىرى يهنى جۇمهۇرىيهتنىڭ ھهربىي

تۆرىنىڭ ياردهم  ئېگناروپ بىلهن گېنېرال لېيتىنانت النفاڭ رهئىس جۇمهۇر ئهلىخان
تهدبىرلىرىنى  نىڭ بارلىق شوئارلىرىنى ۋه سىياسىيئۇ، تهلهپلىرىنى بىجا كهلتۈرۈپ

كومىتېتى سىياسىي  سوۋېت ئىتتىپاقى كوممۇنىستالر پارتىيىسى مهركىزىي. ھىمايه قىلدى
كۈچهيتىش  مىللى ئارمىيىنى، ئايدا يىغىن چاقىرىپ-6يىلى -1945بۇيورىسى 

 ىده جهڭچى ئهۋهتىش ھهقق2000،  نهپهر قىزىل ئارمىيه ئوفىتسېرى500ئۈچۈن 
بۇ قاراردىن كېيىن ئىچكى ئىشالر رهھبىرى بېرىيانىڭ ) 49.(مهخسۇس قارار چىقاردى

ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپقا يوللىغان مهخسۇس مهلۇمات خېتىده «  تاشقى
مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭ ھهرىكهتلىرىگه قاتنىشىش ئۈچۈن قىزىل  شىنجاڭدىكى

لهرنى ئهۋهتىش ئهمهلگه ئاجرىتىلغان ئوفىتسېر ۋه جهڭچى ئارمىيه سېپىدىن
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يېنىك -بۇ چاغدا يهنه زور مىقداردا ئېغىر). 51(كۆرسىتىلگهن ئاشۇرۇلدى» دهپ
ئهلىخان تۆرىنىڭ ، دورىالر مىللىي ئارمىيىگه بېرىلگهن بولۇپ ياراقالر ۋه ئوق- قورال
موسكۋا رهھبهرلىرىگه يازغان خېتىدىكى ياردهم تهلهپلىرىگه  يىلى ماي ئېيىدا-1945

 )52(ھۆكۈمىتى يۇقىرقىدهك ياردهملهرنى كۆرسهتكهن ئىدى ۋېت ئىتتىپاقىجاۋابهن سو
ئىنقىالبقا ياردهم بېرىش ئىشلىرىغا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىمۇ  مىللىي ئازادلىق
ئوزبېكىستان ئىتتىپاقداش ، ئارخىپالردىن ئاشكارىلىنىشىچه، بولۇپ جهلىپ قىلىنغان

رهئىسى ئابدۇراخمانوپ ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى مىنىستىرالر كابىنېتىنىڭ  جۇمهۇرىيىتى
ئۆزىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى مالىيه مىنىستىرلىقىغا يازغان مالىيه خامچوت  بېرىيادىن

ئۇ بۇ ئىلتىماستا “ ئوزبېكىستان . تهستىقالشنى قولالشنى تهلهپ قىلغان ئىلتىماسىنى
ئېلىپ يىلىدىكى خامچوتىغا شىنجاڭدا -1946جۇمهۇرىيىتىنىڭ  ئىتتىپاقداش

كېتىدىغان چىقىمالر ئۈچۈن بهش مىليون رۇبلىي پۇل  بارىدىغان ھهرىكهتلىرىگه
تارىخىي شاھىدالرنىڭ ، ئهلۋهتته .)53(قوشۇپ بېرىش” تهلهپ قىلىنغان

تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىگه  سوۋېت ئىتتىپاقى ئهينى ۋاقىتتا شهرقىي، ئىسپاتلىشىچه
مىقتاردا تۆلهم ئالغان  رىيهتتىن زوربهرگهن ھهربىي ياردهملىرى ئۈچۈن مهزكۇر جۇمهۇ

ئوق دورىالر ۋه باشقا  يېنىك قورالالر ۋه-جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتى ھهر بىر ئېغىر، بولۇپ
ئاشلىق ئۆتكۈزۈپ  ،ئهسلىههلهر ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقىغا مهلۇم مىقتاردا چارۋا مال

ھهربىي ، ىكاتېخن موسكۋانىڭ ھهربىي، بۇ بهرىبىر چهكلىك بولۇپ، ئهمما). 54(تۇرغان 
يهنىال مۇھىم  قوماندانلىق ۋه باشقا ماددىي ھهم مهنىۋى تهرهپلهردىكى ياردهملىرى

دۆربىلجىننىڭ  ھهتتا، تارىخىي ئارخىپالردىن ئاشكارىلىنىشىچه. رول ئوينىغان
بۇيرۇق  ئېلىنىشىغا بىۋاسىته موسكۋادىكى ئىچكى ئىشالر قىسىملىرىنىڭ قوماندانى

 ه يالتا كېلىشىمىده ئۆز كۆزلىگهن مهنپهئهتلىرىگهموسكۋا گهرچ، دېمهك. قىلغان
 لېكىن جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن بۇ مهسىلىده ئېنىق كېلىشىم ھاسىل، ئېرىشكهن بولسىمۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ يالتا كېلىشىمىگه ئاسان، قىلمىغانلىقى
  قولالشنىشهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنى، كۆنمهيدىغانلىقىنى نهزهرگه ئېلىپ

 داۋامالشتۇرۇپال قالماستىن مىللىي ئارمىيىنىڭ ھهربىي ئۇرۇشىنى جۇڭگو دائىرىلىرىنىڭ
. يالتا كېلىشىمىدىكى ماددىالرغا تېزرهك ماقۇل بولۇشى ئۈچۈن پايدىالنغان خاالس

ئىيۇل كۈنىدىكى جۇڭگو ۋهكىلى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىده -9يىلى -1945 ستالىن
شهخسىلهرنىڭ قورال ياراق " بۇنىڭدىن كېيىن ،  توختىلىپمهسىلىسىده ئىلى ئىنقىالبى

، )55(نى بىلدۈرۈپ"توختىتىدىغانلىقى ھهمده چېگرىنى قامال قىلىدىغانلىقى توشۇشىنى
ئهمما بۇ . شىنجاڭدىن كۈتىدىغان باشقىچه نىيىتى يوقلىقىنى ئىپاده قىلدى ئۆزىنىڭ
، لىشىم تۈزۈلمىگهن بولۇپبىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدا تېخى كې جۇڭگو، چاغدا

قول قويغان كېلىشىمال ستالىننى خاتىرجهم قىالاليتتى ھهمده  پهقهت ئىككى تهرهپ
تاكى ، شۇڭا. كاپالهتكه ئىگه بولغان بوالتتى ئۇنىڭ ئېرىشكهن مهنپهئهتلىرى

ئىلى مىللىي ئارمىيىسى ھۇجۇملىرىنى  كېلىشىم تۈزۈلگىچه بولغان ئارىلىققىچه
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گومىنداڭ قوشۇنلىرىغا كهڭ كۆلهملىك  خو لېنىيىلىرىدىكىشى–جىڭ ، داۋامالشتۇرۇپ
چۆچهك ۋه ئالتاي تهرهپلهرگه ، بولسا شىمالىي فرونتتىكى قىسىمالر. ھۇجۇم قوزغىدى
شهرتلىرىگه قوشۇلۇشنى ئارقىغا  جاڭ كهيشى ھۆكۈمىتى ستالىننىڭ، يۈرۈش قىلىپ

وشۇنلىرى شىددهت ئارمىيه ق سۈرگهنسىرى ۋه ياكى قارشىلىق بىلدۈرگهنسىرى مىللىي
پۈتۈن شىنجاڭ قولدىن " جۇڭگو ھۆكۈمىتىده، بىلهن ئىلگىرىلهشنى داۋامالشتۇرۇپ

ئۇالرنىڭ ستالىن  بۇ، دېگهندهك خهۋپسىرىشىنى پهيدا قىلىپ" كېتىدىغان بولدى
، ئهمما. ئويناتتى ئوتتۇرىغا قويغا تهكلىپلهرنى قوبۇل قىلىش سۈرىتىنى تېزلىتىش رولىنى

ئۆزلىرىنىڭ ئىسسىق  ېنىنى پىدا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر جهڭچىلىرىمۇستهقىللىق دهپ ج
سارىيىدا  قانلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن بهش مىڭ كىلومېتىر يىراقتىكى كرېمىل

 ئولتۇرغان ستالىننىڭ ئىستراتېگىيىلىك پىالنى ئۈچۈن تۆكۈلىۋاتقانلىقىنى ھېچ
 بىلهن ئهۋجى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنىڭ مۇنداق شىددهت. سهزمىگهن ئىدى

قوزغىالڭچىالرنىڭ ھهر قهدهمده ، ئۇنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇر ئېلىده كېڭىيىۋاتقانلىقى ،ئېلىپ
گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ مهغلۇپ بولۇۋاتقانلىقى ھهمده ، قىلىپ غهلىبه

ئارقىسىدا قۇدرهتلىك دۆلهت سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهيۋه بىلهن  قوزغىالڭچىالرنىڭ
ستالىننىڭ شهرتلىرىگه كۆنمهي مۇمكىن جېشى  تۇرغانلىقىنى سهزگهن جاڭ

يهرده ئۇنى ئهڭ بىئارام قىلغان مهسىله  بۇ. ئهمهسلىكىنى ئاخىرى چۈشىنىپ يهتتى
بۇ جۇڭگو ، ھالىتىنى ساقالش” بولۇپ يالتا كېلىشىمىدىكى “موڭغۇلىيىنىڭ مهۋجۇت
انا ستالىن م. قىلىشى دېگهنلىك ئىدى ھۆكۈمىتى موڭغۇلىيىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ
  .قويمىدى بۇ مهسىلىده گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه قهتىي يول

. بولدى ئاقسۇ كونا شهھهر ئازاد، باي، كۈنىگىچه-15كۇنلىرىدىن -8ئاينىڭ-8
 ،ئاينىڭ بهشىدا تاشقورغان قوزغىالڭچىلىرى ئۇ جايدىكى دۈشمهننى يوقىتىپ-8

  .ىئارقىدىنال ئالتاي ئازاد بولد. تاشقورغان ۋالىي مهھكىمىسىنى قۇردى
جاڭ كهيشى ستالىننىڭ شهرتلىرىگه ماقۇل بولۇشنى ئارقىغا سوزغانسىرى  ،نهتىجىده
بهلكى موڭغۇلىيهال ، ۋهزىيىتىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن پايدىسىز بولىدىغانلىقى شىنجاڭ

شىنجاڭدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىش ئېهتىماللىقى بارلىقىنى تونۇپ  ئهمهس يهنه
 ئىمزاالشقا رازى بولدى ھهمده ئارىسىدا شهرتنامه ئىككى دۆلهت، )56(يېتىپ
ئىتتىپاقلىق ، جۇڭگو دوستلۇق-سوۋېت“ ئاۋغۇست كۈنى موسكۋادا-14يىلى -1945

ئائىت ئالماشتۇرۇلغان قوشۇمچه  بۇ شهرتنامىگه. شهرتنامىسى”نى رهسمى ئىمزاالندى
سوۋېت . مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدى ھۆججهتلهرده گومىنداڭ تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقى ، ۋهقهلهر توغرىسىدا  “شىنجاڭدا يۈز بهرگهن،  تهرهپ بولسائىتتىپاقى
ماددىسىدا -5شهرتنامىسىنىڭ  بىلهن جۇڭگو ھۆكۈمىتى دوستلۇق ئىتتىپاقلىق

نىيىتىمىز يوقلىقىنى بىلدۈرىمىز”  ئېيتىلغاندهك جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىش
 )58(دهپ بىلدۈردى

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ھېچقاچان رهسمى ، كېرهككى لېكىن شۇنى ئهسكهرتىش
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قوللىغانلىقى ۋه ئۇنىڭغا ھهربىي جهھهتتىن ياردهم  رهۋىشته ئۆزىنىڭ ئىلى ئىنقىالبىنى
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىلىدىكى بارلىق . ئهمهس بهرگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان

نداڭ ھۆكۈمىتى ۋه بۇ گومى، بېرىلغان بولۇپ پائالىيهتلىرى مهخپىي رهۋىشته ئېلىپ
ھهر قانداق بىر خهلقارالىق سورۇندا ، بولغاچقا خهلقارا جهمىيهتتىن سىر تۇتۇلغان

بىلهن مۇناسىۋىتى يوقلىقىنى بىلدۈرۈپ  موسكۋا ئۆزىنىڭ شىنجاڭدىكى قوزغىالڭالر
جۇڭگو دوستلۇق ئىتتىپاقلىق -سوۋېت “ ئىلى ئارمىيىسى، شۇڭا. كهلگهن ئىدى

شىخوغا قاراتقان ھۇجۇملىرىنى  بولغاندىن كېيىنمۇ جىڭ ۋهشهرتنامىسى” ئىمزالىنىپ 
ئۆتكىچه يهنى مىللىي  ئۈچ ھهپته،تاكى مهزكۇر شهرتنامه ئىمزالىنىپ، توختاتماي

، ئازاد قىلىپ كۈنلىرى ئىلگىرى كېيىن جىڭ ھهم شىخونى- 7 ۋه -6ئاينىڭ-9ئارمىيه 
پهقهت ، ۋامالشتۇرۇپماناس دهرياسى بويىغا يېتىپ كهلگهنگه قهدهر ھۇجۇملىرىنى دا

بىلهن  سوۋېت ئىتتىپاقىدىن مىللىي ئىنقىالپچىالر، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ مهيدانغا چىقىپ
ئۇرۈمچىدىكى  سېنتهبىر كۈنى-11. ياراشتۇرۇپ قويۇشنى تهلهپ قىلىشقا مهجبۇر قىلدى

 جۇڭگو دىپلوماتىيه ئهمهلدارى ئۇرۈمچىدىكى سوۋېت كونسۇلى يېۋسېيىپ بىلهن
 موسكۋا رهسمى تۈرده ئىككى، )59(ۇرۇشنى تهلهپ قىلغاندىن كېيىنياراشت، كۆرۈشىپ

، ئومۇمهن) 60(،تهرهپنى ياراشتۇرغۇچى ساالھىيىتى بىلهن ئاشكارا مهيدانغا چۈشتى
ئىنقىالبچىلىرىنىڭ ئارقىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۇرغانلىقىنى ئهينى ۋاقىتتا  ئىلى

ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ، ئامېرىكا، ادائىرىلىرى ئېتىراپ قىلمىغان بىلهن ئهمم موسكۋا
شۇڭا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا . جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا ئىشهنمىدى جۈملىدىن

جۇڭگو گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ نهزىرىده . مهسىله نۇقتىسىدىن قارىدى دىپلوماتىيىلىك
ئىلى ئارمىيىسىنىڭ . ئىلى مهسىلىسىنى ھهل قىلغىلى بولمايتتى سوۋېت ھۆكۈمىتىسىز

ئىتتىپاقلىق شهرتنامىسى» ئىمزالىنىپ بولغاندىن كېيىنمۇ  جۇڭگو دوستلۇق-سوۋېت«
ھۇجۇملىرىنى توختاتمىغانلىقى شۇنىڭدهك ماناس دهرياسى  جىڭ ۋه شىخوغا قاراتقان

جهنۇبتا ئاقسۇ ئهتراپىدىكى ۋه تاشقورغان ئهتراپىدىكى  بويىغا قىستاپ كېلىشى ھهمده
 بىر تهرهپتىن موسكۋانىڭ ئۆزىنىڭ بۇ ئىنقىالپ يهنىال جهڭلهرنىڭ داۋاملىشىۋېرىشى

، ھۆكۈمىتىگه ئىسپاتالپ بهرمهكچى بولغىنى بولسا بىلهن مۇناسىۋىتى يوقلىقىنى جۇڭگو
بىلهن موسكۋا ئارىسىدا شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ  يهنه بىر تهرهپتىن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى
 بۇ جايدا يهنىال ئۆز بهلكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ،ئۇنچىۋاال ئاسان تۈگىمهيدىغانلىقىنى

يالتا كېلىشىمىدا ، ئومۇمهن. بولسا كېرهك تهسىرىنى ساقاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىش
شهرتنامىسىنىڭ تۈزۈلۈشىدىن كېيىن  جۇڭگو دوستلۇق–ئالدىن بهلگىلهنگهن سوۋېت 

مىللىي ، باسقۇچىنى باشالپ موسكۋا شىنجاڭ سىياسىي ئىستراتېگىيىسىنىڭ يېڭى
تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى  شهرقىي، سىدا بويىدا توختىتىپ قويۇپئارمىيىنى ماناس دهريا

يالتا . قىستىدى گومىنداڭ مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكه
بىلهن دوستلۇق  كېلىشىمىده ئوتتۇرىغا قويۇلغان سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتى

جۇمهۇرىيىتى»نىڭمۇ  ركىستانشهرتنامىسى ئىمزاالش قارارى ئهمهلىيهتته «شهرقىي تۈ
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ۋهقهسىنىڭ كېلىپ  جۇڭگو مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن بىتىم تۈزۈش، ئۇرۇش توختىتىپ
  .چىقىشىغا ئاساس بولدى

يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا ستالىن -1949 تىنچلىق بىتىم ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن تاكى
تېگىيه قولالنغان يهنه باشقىچه ئىسترا ھۆكۈمىتى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا نىسبهتهن

بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى مهيدانغا ، كېتىپ موسكۋا گهرچه ئهلىخان تۆرىنى ئېلىپ، بولۇپ
كېيىنكى رهھبهرلىرىنى شهرقىي  چىقارغان ھهمده ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق

سهيدۇلال . قىلغان تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى دېگهن نامنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر
ئهمهلدىن  بىتىمدىن كېيىن جۇمهۇرىيهت نامى، چهسهيفۇلاليېۋنىڭ بايان قىلىشى

 «شهرقىي تۈركىستان تارباغاتاي، «شهرقىي تۈركىستان ئىلى ۋىاليىتى »، قېلىپ
ى بىر ئازاد رموسكۋا به. ئالتاي ۋىاليىتى دېگهندهك نامالر ئىشلىتىلگهن، ۋىاليىتى»

نى ۋىاليهتنىڭ يهنىال بىر گهۋده سۈپىتىده مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ئۈچ
موسكۋا يهنىال ئۈچ ۋىاليهتكه بولغان كونتروللۇقنى قولدىن ، ئهمما .قوللىدى

سوۋېت رازۋېتكىسى مهخپىي رهۋىشته پهقهت گومىنداڭ  ،بهرمىگهن بولۇپ
قورالالر بىلهن قورالالنغان مىللىي ئارمىيىنى ۋه  ئهسكهرلىرىدىن ئولجا ئالغان

ورىگه مهسلىههتچىلىق قىلغان ئهلىخان ت. تۇردى ھۆكۈمهتنى داۋاملىق نازارهت قىلىپ
يىلىنىڭ كۈز پهسلىگىچه قورغاستىكى -1949 دوم باشلىقى گېنېرال ئېگناروپ تاكى-2

سىياسى ۋهزىيىتىنى كونترول –ھهربىي  ئىلىنىڭ، سوۋېت رازۋېتكا ئورگىنىدا تۇرۇپ
قاسىمى قاتارلىق ئىلى ئىنقىالبچىلىرى  ئهخمهتجان) 61.(قىلىپ تۇرۇشنى داۋامالشتۇردى

گومىنداڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن  ىي ئهلىخان تۆره قاتارلىقالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭخۇدد
سورۇنالرنىڭ قۇربانى  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ ئارىسىدىكى دىپلوماتىك

ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ  بولۇۋاتقانلىقىنى پهقهت ئهڭ ئاخىرقى پهيتلهردىال سهزگىنىدهك
 يىلى-1949سىدىكى تهقدىرلىرىنىڭ ستالىن بىلهن لىئۇشاۋچى ئارى

ئهخمهتجان . ئايالردىكى سۆھبهتلهرده بېكىتىلگهنلىكىنى سهزمهي قالغان ئىدى-7-8
قاتارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىنى ئهينى ۋاقىتتىكى دۇنيادىكى ئهڭ  قاسىمى

دۆلهتلهرنىڭ بىرى بولغان سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رهھبىرى ستالىننىڭ  قۇدرهتلىك
ىلى بولمايدۇ دهپ قارىغان ھهمده ئۇنىڭغا ئۈمىد باغلىغان ئاشۇرغ قوللىشىسىز ئهمهلگه
ئهربابالر ھهمده ھهممىال يهرگه ئېسىلىپ تۇرغان ئاي يۇلتۇزلۇق  كۆپلىگهن سىياسىي

ۋه « شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغا»  جۇمهۇرىيهت بايراقلىرى
 ئارمىيىنىڭ بايراقالرنى كۆتۈرگهن مىللىي دېگهن خهتلهر يېزىلغان ھهربىي

كۈتكهن خهلق ئۆزلىرىنىڭ تهقدىرىنىڭ  يهنىال ستالىندىن ئۈمىد، مهۋجۇتلۇقىغا قاراپ 
پىچىلىپ بولۇنغانلىقىنى ئوخشاشال  ئهمهلىيهتته موسكۋا سېهرىگهرلىرى تهرىپىدىن

ئاخىرقى تهقدىرىنى  شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ. سهزمهي قالغان ئىدى
كۈنى مىكوياننى  يانۋار-30يىلى -1949ستالىن ، ولۇپئاللىقاچان بېكىتىپ بولغان ب

ھاكىمىيهتكه  مهخپىي تۈرده جۇڭگو كوممۇنىستلىرى بىلهن جۇڭگودا كوممۇنىستالر
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باشقا بىر  جۇڭگو مۇناسىۋهتلىرى ۋه-چىققاندىن كېيىنكى ۋهزىيهت جۈملىدىن سوۋېت
ئورنى  شلۇققاتار سىياسىي مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلىش ئۈچۈن ماۋزېدۇڭنىڭ تۇرۇ

،   كۈنلۈك سۆھبهت جهريانىدا ئهلۋهتته8فېۋرالغىچه بولغان -8. شىبهيپوغا ئهۋهتتى
 مىكويان ئۆزىنىڭ شىبهيپو زىيارىتى ھهققىدىكى. شىنجاڭ مهسىلىسىمۇ مۇزاكىره قىلىندى

  ؛ھېساۋات دوكالتىدا مۇنداق دهپ يازغان
 
نىسبهتهن گۇمانى قاراتقان مهقسىتىمىزگه  وڭنىڭ بىزنىڭ شىنجاڭغاىدماۋز «

ئۇرۈمچى ھۆكۈمىتىگه بويسۇنمايدىغان  شىنجاڭنىڭ ئىلى ۋىاليىتىده، ئۇ .بولغان
كوممۇنىستالر پارتىيىسى  مۇستهقىللىق ھهرىكىتى مهۋجۇت ۋه ئۇ يهرده

ئۇچراشقاندا  يىلى چوڭچىڭدا باي چوڭشى بىلهن-1945، ئۇ يهنه. دېدى- مهۋجۇت
 تانكىلىرى ۋه، ۋېت ئايروپالنلىرىئىلى ۋىاليىتىدىكى يهرلىك قوزغىالڭچىالر سو

 مهن ئۇنىڭغا بىزنىڭ، سۆزلهپ بهرگهن دېدىنغانلىقىنى زهمبىرهكلىرى بىلهن قورالال
 ،شىنجاڭ خهلقلىرىنىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئارقىسىدا تۇرمايدىغانلىقىمىزنى

ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنهشىنجاڭ زېمىنىگه نىسبهتهن ھېچقانداق زېمىن تهلىپىمىز 
بهلكى شىنجاڭنىڭ جۇڭگونىڭ تهركىبىگه كىرىشى الزىم دهپ  ،لىقىنىيوق

  )62.(ھالدا بىلدۈردۈم» ھېساباليدىغانلىقىمىزنى قهتىي
شىبهيپودىن ستالىنغا يوللىغان  فهۋرال كۇنى-4يىلى -1949مىكويان يهنه ئۆزىنىڭ 

كوممۇنىستلىرىنىڭ  تېلېگراممىسىدا ماۋزېدۇڭغا سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگو
قويغانلىقىنى  سىدىكى مىللىي سىياسىتى ھهققىدىكى تهكلىپلىرىنى يهتكۈزۈپكهلگۈ

  .مۇنداق دهپ يازغان، ئۇ . ئېيتقان
مهركىزىي كومىتېتىمىزنىڭ جۇڭگو كوممۇنستلىرىغا مىللىي  مهن ماۋزېدۇڭغا بىزنىڭ «

مىللهتلهرگه ھهددىدىن زىياده مۇستهقىللىق بهرمهسلىكنى  مهسىلىده ئاز سانلىق
كوممۇنىستلىرىنىڭ ھاكىمىيهتكه چىقىشىغا باغلىق جۇڭگو  بىلهن بىرگه جۇڭگوشۇنىڭ 

ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ،ئازالپ كهتمهسلىكىنى  دۆلىتىنىڭ تېررىتورىيىسىنىڭ
بېرىشنى تهۋسىيه قىلىدىغانلىقىنى مهلۇم  بهلكى ئاپتونومىيه، مۇستهقىللىق ئهمهس 

ئۇنىڭ چىرايىدىن ئۇنىڭ ، ئهمما. تىكهت ماۋزېدوڭ بۇ جاۋابقا خوش بولۇپ. قىلدىم
  )63.(كۆرۈنۈپ تۇراتتى” ھېچ كىمگه مۇستهقىللىق بهرمهيدىغانلىقى

يىل ئۆتكهندىن كېيىنكى  مانا بۇ يالتا كېلىشىمى تۈزۈلگهن فېۋرال ئېيىدىن تۆت
رهھبهرلهردىن ۋه  فېۋرالدا ستالىننىڭ غۇلجىدىكى ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق

سىياسىي  ئۇيغۇرالرنىڭ،ساددا خهلقتىن خۇپىيانه تۇتۇلغان موسكۋاغا ئىشهنگهن 
ئهنه شۇ  ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر، كېسىل قارار بولۇپ-تهقدىرىگه ئائىت ئۈزۈل

ستالىن  تهخمىنهن سهككىز ئايالر ئۆتكهندىن كېيىن، قارار ماۋزېدۇڭغا بىلدۈرۈلۈپ
 بهلكى- ( بىلهن ئۇچۇپ باشلىق كرېمىل رهھبهرلىرى مهخسۇس تهمىنلىگهن ئايروپىالن

سوۋېت ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدىكى چىتا شهھىرى يېنىدا ھادىسىگه )؟شۇنداقتۇ



http://bostan.cn                           ن ������ى�����  

 50 

ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالرنىڭ جهسىتى ستالىن بىلهن ماۋزېدۇڭ  .ئۇچرىدى
ئۆزارا ھهمكارلىق شهرتنامىسى» تۈزۈلۈپ ، جۇڭگو دوستلۇق-«سوۋېت ئارىسىدا

 ئايدىن 6 قاتارلىقالر غۇلجىدىن كېتىپ تهخمىنهن ئهخمهتجان ،بولغاندىن كېيىن
موسكۋادىكى دىپلوماتىيه سورۇنىغا ئىشتىراك قىلغان  كېيىن ماۋزېدۇڭ بىلهن بىرگه
دېڭلىچۈن ۋه ، سهيفىددىن، غۇلجىغا ئېلىپ كېلىنىپ سهيفىددىن ئهزىز تهرىپىدىن

ئهلىخان كېيىن ، باشتىن ئاخىرى قول تىققان يىلىدىكى غۇلجا قوزغىلىڭىغا-1944
بولغان غۇلجىدىكى سوۋېت كونسۇل  تۆرىنى ئېلىپ كېتىش بىلهن مۇناسىۋهتلىك

مانا بۇ چوڭ . رهھبهرلىكىده دهپنه قىلىندى داباشىن قاتارلىق ئۈچ كىشىلىك ھهيئهتنىڭ
  .داۋامى ئىدى شاھمات تاختىسىدىكى ئاجايىپ قىسمهتلهرنىڭ

 
 


