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تاغلىق ،تۆپىلىك، دېڭىز، دەريا، ئوكياندىن تهشكىللهنگهن يهر شارىنىڭ  تهبىئىى 
نىڭ مهدەنىيهتلىك  جهمئىيهت قۇرۇلمىسى بۇ باشقا بىر ئىش، ئىنسانىيهت جهمئىيىتى

قۇرۇلمىسى بۇ باشقا بىر ئىش ئىكهن.ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسى قانداق 
قۇرۇلما ئۇ؟ ھهربىر خهلق ياكى ھهربىر مىللهت  خۇدا تهقسىم قىلىپ بهرگهن زېمىن 

بىرىنىڭ دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىپ ياشايدىكهن. دۆلهت قۇرۇش -ئىچىدە دۆلهت قۇرۇپ ، بىر
شارائىتلىرىنى تهييارلىغان بولسىمۇ، دۆلهت قۇرۇشقا ھوقۇقلۇق بولسىمۇ ،ھهتتا - شهرت

تارىختا  دۆلهت قۇرغان بولسىمۇ لېكىن قۇرغان  دۆلهتكه ئىگه  بواللماي   باشقا ياۋايى 
زار   ياشاۋاتقان ئۇيغۇردەك مىللهتلهر ھهر -مىللهتلهرگه مۇستهملىكه بولۇپ قېلىپ  خارۇ

  ۋاملىق دۈشمهنلىك ئىچىدە ياشايدىكهن.نهگه بارسا  دا
دېموكراتىك دۆلهتلهردە ئادەملهر  سىياسهتنىڭ ئاستىدا ئهمهس، قانۇننىڭ ھىمايىسى  

ئاستىدا ياشايدىكهن، قانۇن يول قويغان دائىرىدە  نېمه ئىش قىلسا قىالاليدىكهن، نېمه 
تهبىئىتىنى ئاساس  دېسه دېيهلهيدىكهن. چۈنكى ، دېمۇكراتىك دۆلهتلهردە قانۇن  ئىنسان

قىلىپ تۈزۈلىدىكهن.  مۇستهبىت  سوتسىيالىستىك دۆلهتلهردە  بىر پارتىيه ھۆكۈمرانلىقى  
"تارتىپ ئېلىش، سېتىپ ئېلىش - ئاستىدا  ياشاۋاتقان ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسى 

 ۇنقان .تاپىدىكهن تهشكىل "تىن ئىبارەت  رەھمىسىزلىكنى  بهلگه قىلغان  قۇرۇلمىدىن
 .قىلىدىكهن خىزمهت بولۇپ قورالى سىياسهتنىڭ ئهلدە بۇنداق

 ئېلىشقا سېتىپ ئوبيېكتنى بادا مۇ  ،  قالغاندا بولۇپ زۆرۈر چۈشۈرۈش قولغا ئوبيېكتنى
  كېلىدۇ، توغرا تايىنىشقا  قۇدىرىتىگه كۈمۈچنىڭ ، زەر ئالتۇن پۇلنىڭ،  كهلسه توغرا
 "ئهخالقى" خىل بىر ئىككىنچى دۆلهتنىڭ  جۇڭگودا خىيانهتچىلىك پارىخورلۇق، شۇڭا



 ئادەتتىن كۇچ، ھهربى  كهلگهندە توغرا ئېلىشقا تارتىپ ئوبيېكتنى. قالدى بولۇپ
 ئىككى بۇ .كېلىدۇ توغرا تايىنىشقا قۇدرىتىگه  كۇچنىڭ ماددى كۇچ، قوراللىق تاشقىرى
 ېرىشكهنئ كۇچقا شۇ پهقهت   جۇڭگودا جهمئىيهت سوتسىيالىستىك  ئالدىدا كۇچنىڭ

 باشقا مىللهتلهردىن  ئېرىشكهن كۇچقا شۇ پهقهت ئادەملهر، باشقا ئادەملهردىن
 ئهخالقنىڭ  جهمئىيهتته بۇنداق .ئامالسىزدۇر چارىسىزدۇر، بىر نېمه دېيىشكه  مىللهتلهر

 .بولمايدۇ بىلگىلى ئوينايدۇ، رول  شارائىتتا  قانداق ، قاچان كۈچى
- دەۋا بويىچه ھوقۇق كىشىلىك  ئۇيغۇرنىڭ  هردەچهتئهلل  ئىچىدە يىل 10 كېيىنكى
 ئىسالم  يهنى دائىرىدە،  يهتكهن كۈچى ئۇيغۇرنىڭ يهتكهن، ئهقلى ئۇيغۇرنىڭ ، دەستۇرى

 چېگراسى -چهك  قولالشنىڭ خهلقئارا  دۈنياسىدىال غهرپ  مىللهت بۇ ئىشىنىدىغان دىنىغا
  خهلقئارا   مهسىلىسىنى يغۇرنىڭئۇ  كېڭهيتىپ كۆلىمىنى دەۋانىڭ  ، قىلىىپ دەۋا ئىچىدە

 .الشتۇردى
  قىلىۋاتقان دەۋاسى ھوقۇق سىياسى  چىقىپ، ئوتتۇرىغا ئۇيغۇر بىر ئهقىللىق ھازىرغىچه

 نېمىسى تارتىۋاتىدۇ، قىيىنچىلىق نېمه قىلىۋاتىدۇ، ئىش نېمه  ئادەملهر گۇرۇپپا بۇ،بىر
 قانداق ماتېرىيالنى تىدۇ،يېزىۋا نېمه دەۋاغا قىلىۋاتىدۇ، دەۋا كهم نېمىسى ئارتۇق

 خېنىرۈى ۋە قادىر رابىيه  سىيىتوپ، ئالىم خانىم، ئهيمى ماتېرىيالالرنى بۇ  تهييارالۋاتىدۇ،
 بىتىنىڭ تور  كىشىلهر بهزى يوق، دېمهكته ، ھۆججهتلهشتۈرۈۋاتىدۇ قانداق ئهپهندىلهر

 ، قىلدىيهى لهپته ئاپتونومىيه  قىلمىدىيهي، تهلهپ مۇستهقىللىق  ئۆتىۋېلىپ كهينىگه
 كىشىلهر بۇ  .،دېيىشتى يوق ئىدىيىسى ئاپتونومىيه ياكى يوق ئىدىيىسى مۇستهقىللىق
   قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر دۇنيا ، ئۇالرنىڭ سۆزىچه :  ئېيتقاندا بويىچه تىل ئۈگىنىۋالغان

 ۋەتهن ھهتتا .ئىمىش  يوق پىالنى سىتىراتېگىيىلىك ، يوق ئىدىيىسى سىتىراتېگىيىلىك
 دېگهن يوق، ئىدىيىسى قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر دۇنيا  ئهپهندىمۇ نىياز غهيرەت ىدىكىئىچ

 .بولدى بهرگهن سۆزلهپ مۇخبىرالرغا شياڭگاڭلىق گهپلهرنى
 ۋە ھوقۇق كىشىلىك  كىشىلهر گۇرۇپپا بىر ياكى ئادەم بىر ئهگهر ؟ نېمه دېگهن ئىدىيه

 بولمىسا ئىدىيه كىشىلهردە بۇ هنقىلىدىك ھهرىكهتلهر بويىچه تهلهپلىرى ھوقۇق سىياسى
 دەپ ئاپتونۇمىيه پهقهت توۋلىسىال، دەپ، "مۇستهقىللىق" پهقهت قىلىدۇ؟ ھهرىكهت قانداق

 سىنى مۇھىت ئهتىراپىڭدىكى ياكى دۇنيا كىم؟ سهن بوالمدۇ؟ بولغان ئىدىيه توۋلىسىال
 كىم ڭنىڭئۆزۈ ھازىرغىچه ، بىلمهي ئۆزۈڭ كىملىكىنى ئۆزۈڭنىڭ تونۇيدۇ؟ دەپ، كىم

 غهرپ  ئىكهنلىكىڭنى كىم سىنىڭ يۈرگهندە، ي ئاڭقىرالما ئۆزۈڭ  ئىكهنلىكىنى
 بىلمهيدۇ، كىم ھېچ بىلىدۇ؟سىنى نهدىن  يهنه  دۇنياسى شهرىق بىلىدۇ، نهدىن دۇنياسى
  ياكى مۇستهقىللىق كىلىپ يهنه ، يوق نېمه ھېچ نېمىدىن ھېچ ، ئىكهن شۇنداق



 ياكى تۈركمۇ كىم، سهن ئهپهندىلهر؟ مهنتهقه قانداق بۇ قىلىش تهلهپ ئاپتونۇمىيه
 مۇستهقىللىق ئۇيغۇرغا ياكى قىلىۋاتامسهن تهلهپ مۇستهقىللىق تۈرككه سهن ئۇيغۇرمۇ؟

 غهرپ ياكى دۇنيانىڭ بۇ .بار دۆلىتى دەپ تۈركىيه تۈركنىڭ قىلۋاتامسهن؟ تهلهپ
 يازغان !يوق ۇرىيىتىمهجب بېرىش قۇرۇپ دۆلهت  قېتىم بىر يهنه تۈرككه دۇنياسىنىڭ

 شهرقى" ، قۇرغان نى "جۇمهۇرىيىتى ئىسالم تۈركىستان شهرقى"  دېسه ھه يازمىلىرىڭدا
 مهن .شۇنداق ئهلبهتته . يازىدىكهنسهن دەپ  قۇرغان  نى"جۇمهۇرىيىتى خهلق تۈركىستان

 قۇرغان بۇ قېنى .كېرەك يېزىشىمىز  قۇرغانلىقىمىزنى  دۆلهت تارختا  ھهم سهن ھهم،
 قۇرۇلغان بۇ ئهپهندى؟ قااللمىدىڭ ساقالپ دۆلىتىڭنى قۇرغان نېمىشقا لىتىڭ؟دۆ

 تهرىپىدىن دۆلهتلهر قايسى تهرىپىدىن، كىملهر  يوقىتىلدى، قانداق دۆلهتلهر
 ئىزدىنىپ يولدا ،بۇ يوقىتىلدى نېمىشقا زادى دۆلهت قۇرغان سهن يوقىتىلدى؟نېمىشقا،

 باقتىڭمۇ؟
  بولىدۇ؟ پهيدا قانداق پىكىر  .دېگهنلىكتۇر پىكىر دېگهن ئىدىيه نېمه؟ دېگهن ئىدىيه

 ئېڭىدا ئىنساننىڭ توغرىدا بۇ بولسا بولىدىغانال ئهركىنلىك ماھىيىتى ئهسلى ئىنساننىڭ
 پهيدا تهبىئى ئېڭىدا ئىنساننىڭ بىراق، .بولىدۇ تهبىئى ئىديىلهر-پىكىر بولغان پهيدا

 ئۆزىنىڭ ئىنسان شۇڭا .ئۇچرايدۇ كلىمىگهچه  دۇنيادا تاشقى ئىدىيىلهر- پىكىر بولغان
 توغرا ماسالشتۇرۇشقا ھالالردا كۆپ   رېئاللىقىغا دۇنيا تاشقىرى ئىدىيىلىرىنى -پىكر

 مهنپهئهت  مهنپهئهتپهرەستلىكنىڭ، قوغلىشىشنىڭ، مهنپهئهت دۇنيا، ئهمما .كېلىدۇ
 يهردە بۇ  هتسىياس شۇڭا ، ئىكهن دۇنيا قۇرۇلغان ئۈستىگه  قىلىشنىڭ كۆرەش ئۈچۈن

 مهنپهئهتىنى ئۆزۈڭنىڭ ، مهيدانىدا قوغلىشىش مهنپهئهت بابىدا، تالىشىش ،مهنپهئهت
 .قالىدۇ بولۇپ شهكلى  بىرخىل كۈرەشنىڭ بېرىلىدىغان ئېلىپ ئۈچۈن كهلتۈرۈش قولغا

  يېرىمىدىن كېيىنكى ئهسىرنىڭ -19 ياكى تارىخىمىزدا زامان يېقىنقى ئۇيغۇرالر بىز  
 مىللى  خانىدانلىقىنىڭ مهنچىڭ-مانجۇ  ئىچىدە  يېرىمى ئاۋۋالقى ڭنى ئهسىر-20

 ئىدۇق، قۇرغان جۇمهۇرىيهت مۇستهقىل قېتىم ئۈچ ، تاشالپ  ئاغدۇرۇپ ھۆكۈمرانلىقىنى
 تارىخىڭنى قۇرۇش دۆلهت ئىشهندۈرەلهيسهن؟ كىمنى ئىدىيىگه- پىكىر دېگهن

 بىلهن تارىخىڭ قۇرۇش دۆلهت دى؟ئهپهن بېرەلهيسهن سۆزلهپ ئۇسۇلدا قايسى كىشىلهرگه
 ئۇسۇلدا قايسى كىشىلهرگه ئىكهنلىكىڭنى ئۇيغۇر مىللهت ئېتنىك  ئۆزۈڭنىڭ

 ئهپهندى؟ اليسهنقويا چۈشهندۈرۈپ
 خاتا قىلىشىڭ تهلهپ مۇستهقىللىق  خاتا، قىلىشىڭ تهلهپ ئاپتونومىيه  سىنىڭ مهن،

 دائىرىسىدىكى ھوقۇقى هتنىڭمىلل بىر پۈتۈنلهي قىلىش تهلهپ بۇنداق .يوق دېگىنىم
 تهلهپ مۇستهقىللىق ئۈچۈن نېمه يهنه قىلىسهن تهلهپ ئاپتونومىيه ئۈچۈن نېمه .ئىش



  ئاپتونومىيه كىمدىن ياكى قىلىسهن تهلهپ مۇستهقىللىق كىمدىن ياكى  قىلىسهن
 توغرىالپ ۋاقىتقا ۋە زامان  ئالدىدا كىشىلهرنىڭ تهلهپلهرنى بۇ ، قىلىسهن تهلهپ
   ئۇيغۇرىستانلىق پۈتۈن ۋە ئۈرۈمچى ئۇيغۇرنىڭ خۇددى كېرەك، بېرىشىڭ الپئىسپات

 كېرەك، بېرىشىڭ ئىپادىلهپ  ئارقىلىق كۈرەش سىياسى  ئهركهكلىرىدەك ئهزىمهت
 سائىتى- ۋاقتى ئىشنىڭ ھهر  سېلىۋەتمهي ئۆتۈك تۇرۇپ كۆرمهي سۇنى.دېمهكچىمهن

 .ئهپهندى هندېمهكچىم كېرەك، سۆزلهش كېرەك، قىلىش كهلگهندە
 ئۇيغۇرنىڭ ئاشمايدۇ، ئىشقا كوچىلىرىدا ۋاشىنگىتۇننىڭ مۇستهقىللىقى ئۇيغۇرنىڭ
 مۇستهقىللىق ئۇيغۇرنىڭ .ئاشمايدۇ ئىشقا  كوچىلىرىدا بېرلىننىڭ تهلهپلىرى ئاپتونومىيه

 خوتهن كوچىلىرىدا، ھهرەمباغ -غۇلجا كوچىلىرىدا، قهشقهرنىڭ تهلهپلىرى ئاپتونومىيه ،
 ئهنه مۇستهقىللىقى ئۇيغۇرنىڭ .ئاشىدۇ ئىشقا كوچىلىرىدا تۇرپاننىڭ پىچان، ، قارىقاش

 قىلىپ ساڭا ۋە بېرىدىغان قىلىپ ساڭا خهلقلىرىنىڭ ئهللهر دېمۇكراتىك .يهردە شۈ
 تهلهپلىرىڭگه سىنىڭ ۋە ساڭا دائىرىسىدە ئهخالقى دۆلهت  شۇكى، ئىشى بېرەلهيدىغان

 سىياسهتنىڭ تاشقى قىلغان ئاساس قوغداشنى  ھوقۇقنى كىشىلىك  .بولىدۇ مهسئۇل
 ئېلىپ سهن بىلهن ھۆكۈمىتى خىتاي كهلگهندە گېزى.بولىدۇ مهسئۇل ساڭا دائىرىسىدە
 خىتاينى ئهگهر.بولىدۇ مهسئۇل بېرىشكه يارىتپ شارائىتىنى سۆھبهتنىڭ بارىدىغان

 لقئاراخه پارچىالشنىڭ خىتاينى دۇنياسى غهرىب بولسا، قىلغان نىيهت پارچىالشنى
مۇستهقىللىق ئۈچۈن تاشلىغان   سىنىڭ يهتكهندىال ۋاقىتقا شۇ .بېرىدۇ يارىتىپ شارائىتىنى

  قهدىمىڭ   مۇئهييهن دەۋىر ئىچىدە رول ئوينايدۇ.
ه قادىرنىڭ ھاۋالىسى بويىچه  ئۇيغۇرنىڭ رابىي  دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە رەھبىرىمىز 

-تارىختا قۇرۇلغان دۆلىتىنى ئهسلىگه كهلتۇرۇش جهھهتته ،   ۋەتهنداشلىرىمىزنىڭ پىكىر
تهلهپلىرىنى  بىر نوختىغا جهملهپ، "ئۇيغۈرالر  قۇرغان دۆلىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ  

رېياللىق ئاساسلىرى "   تارىخ ، خهلقئارا سىياسهت ، خهلقئارا قانۇن  ۋە مۇستهملىكه
ئۇيغۇرالر  قۇرغان دۆلىتىنى  -1ناملىق چوڭ ماۋزۇ ئاستىدا   تۆت  قىسىمغا بۆلۈپ 

ئۇيغۇرالر  قۇرغان دۆلىتىنى  ئهسلىگه  -2ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ  تارىخ ئاساسلىرى
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهملىكىچىلىككه  -3كهلتۈرۈشنىڭ  خهلقئارا سىياسهت ئاساسلىرى 

  ئۇيغۇرالر -4رەشلىرى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى مۇستهملىكه  رېياللىقى  قارشى كۆ
 ماۋزۇالر قاتارلىق   ئاساسلىرى قانۇن خهلقئارا كهلتۈرۈشنىڭ ئهسلىگه دۆلىتىنى قۇرغان
(تۈزۈپ چىقىش)  چىقىش يېزىپ  ئهسهر بىر ھۆججهتلىك خاراكتېرلىك، ماتېرىيال ئاستىدا
 .تىلهيمهن  قۇۋۋەت كۇچ ئۆزۈمگه خۇدادىن . مئالدى قهلهم قولۇمغا ئۈچۈن
 قويۇلغان دەپ قالدى، بولۇپ مۇستهملىكه ئۈچۈن نېمه ئۇيغۈرالر ئاۋۋال يازمىدا ئۈشبۇ



 مىللهت ھوقۇقلۇق قۇرۇشقا دۆلهت ئۇيغۇرالرنىڭ ئاندىن.ئىزلهيمىز جاۋاب سوئالغا
 دۆلهت قېتىم ئۈچ  تارىخىدا زامان يېقىنقى ئۇيغۇرالرنىڭ.ئىسپاتاليمىز ئىكهنلىكىنى
 قانداق دۆلهتلىرىنىڭ ئۇيغۇر بۇ. ئىسپاتاليمىز بىلهن پاكىتالر تارىخى قۇرغانلىقىنى

 يۇقىتىلغانلىقىنى، تهرىپىدىن دۆلهتلهر قايسى ۋە كىملهر بىلهن، ئۇسۇل قانداق ،شارائىتتا
 ىنىپئايل قۇربانىغا سودىنىڭ سىياسى ئوتتۇرىسىدىكى دۆلهتلهر چوڭ ئهھۋالدا قانداق
 يوسۇندا تارىخى نلىقىنى قالغا چۈشۈپ ئورۇنغا قانداق يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ ،قېلىپ

ئۇيغۇرنىڭ سىياسى ئادەملىرى، ئۇيغۇرنىڭ ھهربى ئادەملىرى ، ئۇيغۇرنىڭ  .ئىسپاتاليمىز
تهشكىالتچىلىرى، ئۇيغۇرنىڭ دىنى ئاكابىرلىرى ۋە ئادەتتىكى دىنى ئادەملىرى، 

 الىرى  ئۆزلىرى قان تۆكۈپ  قۇرۇپ  چىققان دۆلهتلهرنىڭ ئۇيغۈرنىڭ ئۇمۇمى پۇقر
 ھاالك دولهتلهرنىڭ قۇرۇلغان ، قىلىپ سادىر گۇناھ  جهھهتته سىياسى  يۇقىلىشىدا

 ؟بۇ  ئوينىدى رول قانداق جهھهتته دىنى ۋە ئوينىدى رول قانداق  مهسىلىسدە بولىشى
 پهقهت  ، ئايرىمايمىز رغابابال ، ئايرىمايمىز ئىنجىلهرگه يازغاندا مهسىلىلهرنى
 ئوقۇرمهنلىرىمىز.ئايرىيمىز ئىنجىلهرگه ۋە بابالرغا بويىچىال ماۋزۇ يۇقىرىدىكى

 يۇقىرىقى  ئىچىدىن بايان ئومۇمى  پهقهتال ، ئوقۇپ ئهستايىدىل يازمىلىرىمىزنى
 .بولىدۇ ئالسا تېپىپ جاۋاب مهسىلىلهرگه

 تهتقىق بويىچه پهلسهپىسى  تارىخ ، ىتارىخن   قىلماي تارىخچىلىقىنى  يىلنامه مهن
 دۆلهتلهر بىرلهشكهن  ئىكهنلىكىنى نېمه ھوقۇقىنىڭ قۇرۇش دۆلهت ئۇيغۇرالرنىڭ قىلىپ،

 تهتقىق بويىچه پهلسهپهسى   قانۇن قوشۇمچه ، ئاساسىدا قانۇنۇنلىرى  تهشكىالتىنىڭ
 توغرىسىدا ئۇيغۇرال ەئهسهرلهرد تارىخى  قالدۇرغان يېزىپ تارىخچىلىرى ئۇيغۇر ،قىلىپ

 مۇناسىۋەتلىك بهزى ، قىلىپ ئاساس يازمىالرنى بۇ ، بولسا  قالدۇرۇلغان يېزىپ  دەپ نېمه
  ، پايدىلىنىپ ماتېرىياللردىن تهييارالنغان توغرىسىدا ئۇيغۇرالر  ئهسهرلهردە خىتايچه

 ىلمىغائ  ھوقۇقشۇناسلىق ۋە ھوقۇق قوشۇمچه سېلىشتۇرۇپ، ئارا ئۆز  ماتېرىيالالرنى
  .چىقتىم تۈزۈپ  كىتابنى ئۈشبۇ ، قىلىپ مۇراجىئهت
 ئهسلىگه دۆلىتىنى قۇرغان تارىختا  ئۇيغۇرالر -4 بولۇپمۇ  ئىچىدە ماۋزۇ  تۆت  يۇقىرىقى

 تۈزۈپ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ) ئاساسلىرى قانۇن خهلقئارا كهلتۈرۈشنىڭ
 بىلهن ۋەتهنداشلىرىمىز باشقا يهنه اخالىس   ( قىلىپ ئاساس قانۇنالرنى تارقاتقان
 ئورتاق  ئۈچۈن  چىقىش يېزىپ مۇكهممهل تۇلۇق، ماۋزۇنى بۇ  تهۋرىتپ قهلهم  بىرلىكته

 بىز يهنىال ئهمهس، قانۇنشۇناسالر بىز يهنىال لېكىن .كېلىدۇ توغرا  چىقىرىشمىزغا   كۇچ
 خهلقئارا   تايىنىپ مگهياردە خهلقئارا شۇڭا . بىلمهيمىز كۆپ قانۇنالرنى توغرىدىكى بۇ

 ئهسلىگه  دۆلىتىنى قۇرغان تارىختا ئۇيغۇرالر  ئاساسىدا نىزامنامىالر ۋە قانۇنالر



 توغرا چىقىشىغا يېزىپ دوستالرنىڭ خهلقئارادىكى  ئاساسلىرىنى قانۇن  كهلتۈرۈشنىڭ
 تهرجىمه تىلىغا ئىنگىلىز سۈپىتىدە ماتېرىيال ھۆججهتلهشكهن ئهسهر بۇ .كېلىدۇ

 خهلقئارا ئىتالىيه ۋە جهمئىيىتىگه قانۇنشۇناسالر خهلقئارا فرانسىيه كېيىن غاندىنقىلىن
 ھهقسىز  جهمئىيهتلهرنىڭ بۇ. بېرلىدۇ ئهۋەتىپ جهمئىيىتىگه قانۇنشۇناسالر ۋە زىيالىالر

 كهلتۈرۈشنى ئهسلىگه دۆلىتىنى قۇرۇلغان تارىختا  ئۇيغۇرالر  ئارقىلىق قىلىشى ياردەم
 ئوتتۇرىغا ماتېرىيالنى ھۆججهتلهشكهن دەيدىغان ، ئىكهن قلىقھه قىلىشقا تهلهپ

 ، ئاساسلىنىپ ھۆججهتلهرگه قانۇنلۇق  چىققان قولىدىن  قانۇنشۇناسالرنىڭ چىقارغاندا،
  توغرىسىدا ئۇيغۇرالر ئهزالىرىنىڭ  پارالمېنتى ياۋرۇپا ۋە مهجلىسى دۆلهت ئامېرىكىنىڭ 

 ئاالھىدە) .بولىدۇ ئېچىلغان يول اقۇللىشىغام  الھىيه قانۇن  خاراكتېرلىك سىياسهت
 ،ئىسپاتالپ بېقىشىمىز مېڭىپ يولدا بۇ بىز (مۇمكىن بولىشىمۇ باشقىچه يهنه  ئهھۋالدا

 .كېرەك بېقىشىمىز
  .ئىكهن بولغان ئورۇنالپ ئاللىقاچان ئىشالرنى تىگىشلىك قىلىشقا يولدا بۇ تىبهتلهر
 -قانۇن تارقاتقان تۈزۈپ خىتايالر تىبهتلهرنىڭ -ئۇلتىماتۇم تاپشۇرغان خىتايغا يېقىندا

 يېزىپ  ئاساسهن  قىلىشىغا تهلهپ ئاپتونومىيه ئالى خىتايدىن  ئاساسىدا نىزامنامىالر
 قانۇنشۇناسلىرى پاكولتىېتىنىڭ قانۇن ئۇنۋېرىستىتى خارۋارد  ئولتىماتومنى چىقىلغان

 .ئىكهن بهرگهن يېزىپ
 - 28 ئاينىڭ - 10يىلى - 1991، كېيىن ولغاندىنب قىلىپ ئىشالرنى شۇنداق تىبهتلهر 

 ئاالقىدار  يىلىغا مالىيه يىللىق -1992 ئهزالىرى پاالتانىڭ ئىككى ئامېرىكىدا كۈنى
 تىبهتنى جۇڭگونىڭ"، ماقۇللىغاندا نى"قانۇنى بېرىش ھوقۇق مۇناسىۋەتلهردە دىپلوماتىك"

 كىرگۈزۈپ اددىسىغام-7 بۆلۈمى-33 قانۇننىڭ ئۇشبۇ نى"قىلغانلىقى ئىشغال  قانۇنسىز
  ئىدى، " دۆلهت ھوقۇقلۇق ئىگىلىك  بۇرۇن قىلىنماستىن ئىشغال تىبهت" ،
 .كۆرسهتكهن دەپ 

 ، ئاستىدا قوللىشى پاالتاسىنىڭ كېڭهش ئامېرىكا كۈنى-28 ئاينىڭ-7يىلى-1992
 جۇڭگونىڭ "بولۇپ، تۈنجى تارىختا كومىتېتى مۇناسىۋەتلهر تاشقى پاالتاسىنىڭ كېڭهش
 گۇۋاھلىق ۋە بېرىش گۇۋاھلىق ، توغرىسىدا "مهسىلىسى تىبهت ئاستىدىكى يىتىئىشغالى
 .ئۆتكۈزدى يىغىنى ئېلىش

 (لۇبىن لۇڭ، جىڭ لىن ئاپتورى، نهشرى خىتايچه "نوختىال قىزىق")
 گۇۋاھلىق  كېلىۋاتقان ئۆتكۈزۈلۈپ مهجلىسىدە دۆلهت ئامېرىكىنىڭ توغرىسىدا ئۇيغۇرالر

 ھوقۇققا كىشىلىك  جهھهتتىن ئاساسى  ھازىرغىچه  يىغىنى  بېرىش گۇۋاھلىق ۋە ئېلىش
 .داۋامالشتۇرۇلدى  دائىرىدە شۇ ياكى مهركهزلهشتى



 " ،"قىلغانلىقى ئىشغال قانۇنسىز تىبهتنى جۇڭگونىڭ" ئۆتكىنىمىزدەك، كۆرۈپ يۇقىرىدا
  ھوقۇقلۇق ئىگىلىك بۇرۇن قىلىنماستىن ئىشغال تىبهت
 دەيدىغان "مهسىلىسى تىبهت ئاستىدىكى لىيىتىئىشغا جۇڭگونىڭ"،"ئىدى دۆلهت

 دولهت ئامېرىكىنىڭ  توغرىسىدا تىبهت  ئۇقۇمالر سىياسى خاراكتېرلىك سىياسهت
 ئۇيغۇرالر  مهجلىسىنىڭ دۆلهت ھهم  بىزنىڭ .سىياسهتتۇر بهلگىلهنگهن مهجلىسىدە
 ، كۆپ ئىنتايىن  ئۈچۈن كهلتۈرۈش قولغا بهلگىلىشىنى سىياسهت شۇنداق توغرىسىدا

 .كېلىدۇ توغرا  ئىشلىشىمىزگه خىزمهتلهرنى مۇرەككهپ ئىنتايىن ، ئىنچىكه ئىنتايىن
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ىخى دۇنيا تارىخى دېگهندە  ئهلۋەتته يهر شارىدا ياشاۋاتقان ، ياشىغان ئىنسانىيهتنىڭ تار
 ئىككىنچى  دۇنيادا كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئۇشبۇ دۇنيا ، دۇنيا بولۇپ يارالغاندىن بېرى،

 ئىزدەپ مىللهتنى بىر باقمىغان بولۇپ مۇستهملىكه ، ئۇچرىمىغان تاجاۋۇزىغا مىللهتنىڭ
 لېكىن  بولۇپ، مۇستهملىكه ئهبهت-ئهبهدىي شۇنداقال .كېرەك  بولمىسا تاپقىلى

 نۇرىنىڭ تاڭ ئازادلىقنىڭ، تۇرۇقلۇق، بولۇپ مىللهت ىيهتلىكساالھ بولۇشقا مۇستهقىل
 بۇ شۇڭا.كېرەك بولمىسا مىللهتمۇ كهتكهن بولۇپ غايىپ ئالهمدىن بۇ  تېتىماي تهمىنى

 بولىشى تارىخى ياراتقان ئالدىغا ئۆز ھالدا، يهككه مىللهتنىڭ بىر ئېيتقاندا مهنىدىن
 تاشقى بىر ئىككىنچى تارىخى مىللهتنىڭ شۇ ھالهتتىمۇ بولغان شۇنداق  لېكىن .مۇمكىن
 بولۇپ مهۋجۇت بولۇپ تارىخ يهك-يهكمۇ ئالدىغا ئۆز ، ئۇچرىماي تهسىرىگه كۈچنىڭ

 بۇ تارىخى مىللهتنىڭ قانداق ھهر شۇڭا.بولمايدۇ قىلغىلى تهسهۋۋۇر تۇرااليدىغانلىقىنى
 .قىسمىدۇر بىر تارىخىنىڭ دۇنيا ئهمهلىيهتته

 شۇنداق ، يېقىنالردا-يىراق دۆلهتلهرگه چوڭ ، رايونالردا ، رىسىدائا دۆلهتلهر چوڭ دۇنيادا
 ئېچىشقا سۆز توغرىسىدا تهقدىرى  مىللهتلهرنىڭ ياشاۋاتقان كهڭلىكته جۇغراپىيىلىك

 جۈملىلهر  دەيدىغان بهخىتلىك ئىنتايىن ۋە دەيدىغان پاجىئهلىك كهلسه،ئىنتايىن توغرا
 ياكى  دېگهندە ھه  مىللهتلهر كىچىك پلىقتى بۇ چۈنكى .بولىدۇ سۈپهتلهشكه بىلهن
 بولىدۇ دۇچار قىسمهتلىرىگه قىلىۋېلىش مۇستهملىكه قىلىپ تاجاۋۇز مىللهتلهرنىڭ چوڭ
 ئايلىنىپ بېقىندىسىغا مىللهتلهرنىڭ چوڭ ياكى يۇلۇقىدۇ تهقدىرگه پاجىئهلىك ياكى

 .قالىدۇ بولۇپ ھامىيسى مىللهتلهرنىڭ كىچىك- ئاجىز شۇ مىللهتلهر چوڭ  ياكى قالىدۇ
 دۆلهتلهر چوڭ رايونالردا، مىللهتلهر كىچىك بولىدىكى، شۇ تهرىپى پاجىئهلىك ھهممىدىن 

 دۆلهتلهر چوڭ ، مىللهتلهر كىچىك  تۇرىدۇ، سېتىلىپ   ئۆتۈپ  قولغا-قولدىن ئارىسىدا
 قولىدا  بېدىكلهرنىڭ سىياسى  مۇناسىۋەتلهردە  سىياسى دىپلوماتىك، ئوتتۇرىسىدىكى

 .قالىدۇ ئايلىنىپ يهمچۈككه سىسىيا



 تاختى قاتالپ ئايالندۇرۇپ پۈتۈكلهرگه تارشى  يېزىپ ، پۈتۈپ قىلىپ كىتاب تارىخنى
  تارىخ ئهكسىچه. ئهمهس نهرسه قويىدىغان ئېلىپ بېشىغا

 خاراكتېرلىك زامان ، دائىمىي  تۇرىدىغان ئايلىنىپ ، قىلىپ دەۋر بهلكى  ئۆزلۈكسىز
 تارىخ، ": ماركىس توغرىسىدا تارىخ.ھهرىكهتتۇر دېمهك، بۇ تارىخ .ھهرىكهتتۇر
 ئاالھىدە مهلۇم  پايدىلىنىدىغان دەپ قورالى، يىتىشنىڭ ئۆزمهقسىتىگه ھهرگىزمۇ
  پائالىيىتى ئادەمنىڭ ئىزدىنىۋاتقان مهقسىتىگه ئۆزىنىڭ - تارىخ . ئهمهس ساالھىيهت

 بهزىدە ۋەقهلهر رىخىتا ":ماركىس شۇ يهنه .كۆرسهتكهن جايىدا دەل دەپ،"خاالس
 دەپمۇ "تهكرارلىنىدۇ تۈسته تراگېدىيىلىك بهزىدە كرارالنسا، ته تۈسته كومېدىيىلىك
- قولدىن قولىدا دولهتلهرنىڭ چوڭ ، دۆلهتلهرنىڭ مىللى كىچىك شۇڭا.كۆرسهتكهن

  ۋەزىيىتىنى دۇنيا  تۇرۇشى سېتىلىپ  قولغا- قولدىن ، تۇرۇشى ئۆتۈپ قولغا
 تهقدىرىنى مىللهتلهرنىڭ  ئاجىز ۋەزىيىتى دۇنيانىڭ نۆۋىتىدە ئۆز ، نيىرىكلهشتۈرىدىغا

 شهكلى ئاالھىدە  كۈرەشنىڭ ئۈچۈن ھوقۇق ئارا دۆلهتلهر چوڭ- ئىش بهلگىلهيدىغان
 ئىچكى دولهتلهرنىڭ چوڭ شۇ نۆۋىتىدە ئۆز يهنه شهكىل ئاالھىدە بۇنداق .كهلگهن بولۇپ

 .ۇكۆرسىتىد تهسىر لگىلىك به  سىياسىتىگىمۇ
 ئاغدۇرۇپ، ھۆكۈمرانلىقىنى مىللى جۇڭگودىكى توڭغۇسالرنىڭ-مانجۇ ، مهسىلهن

 قوللىشىغا ئامېرىكىنىڭ) ، جېشى جىياڭ چىققان قۇرۇپ ھۆكۈمىتىنى گومىنداڭ
 ئىچكى  جۇڭگونىڭ  ھالدا قىلغان دەۋىر مهسىلىسىنى  موڭغۇلىيه تاشقى ، (ئېرىشكهن

 كوممۇنىست كۇچ خىل بىر ئىككىنچى ، شتهكۆرە ئىچكى  يايدۇرۇلغان قانات  قىسمىدا
 جىياڭ ، يېڭىلىپ (ئېرىشكهن قوللىشىغا سىتالىننىڭ سوۋېتلهر سابىق) خىتايالردىن

 بهرگهن بوشىتىپ ئامېرىكىلىقالر يىلى- 1949  جېشى،
  رەۋىشته  كومېدىيىلىك باشتا پائالىيىتى تارىخى جىياڭجېشىنىڭ.تهيۋەنگهكېلىۋالدى

 يىلالردا ئهينى .ئاخىرالشتى رەۋىشته تراگېدىك خىرالشقاندائا بولسا، باشالنغان
 جىياڭچىڭ، خوتۇنى ماۋزېدۇڭنىڭ  ئولتۇرغان،  بولۇپ "گۈلپهرى ئۈستىدە  ھوقۇقنىڭ"

 .ئاخىرالشتۇردى رەۋشته تراگېدىيىلىك ھاياتىنى ئۆلۈۋېلىپ تۈرمىدە
 پايدىلىنىدىغان، رىبى-بىرىدىن تۇرىدىغان، ئۆتۈپ بىرىگه -بىرىدىن شۇنداق ،ئهنه دۇنيا

 بىرىنى-بىرى ، قىلىدىغان بوزەك بىرىنى -بىرى ئالىدىغان، ياردەم بىرى -بىرىدىن
 ئالقىشاليدىغان  بىرىنى -بىرى قىلىدىغان، ھاالك بىرىنى -بىرى ئۇلۇغاليدىغان،

 كۈلكه كۈلكىسى بىرسىنىڭ ئىككىنچى تۆكۈلمىسه، يهردە بىر ياش تامچه بىر .دۇنيادۇر
 ياش كۆزىدىن بىرسىنىڭ ئۈچۈنچى تۇرمىسا كۈلۈپ بىرسى ىككىنچىئ بولمايدۇ،

  ياكى ياراتتىمۇ رەھمىسىز شۇنداق مۇناسىۋەتلهرنى دۇنياۋى ئالالھ ياكى .تۆكۈلمهيدۇ



 .قىلدىمۇ ۋاپاسىزلىق ، بولدى گۇناھكار ئالدىدا خۇدانىڭ  بهندىلهر ياكى ئادەملهر
 تارىخچى  ئىكهنلىكىنى ئۇيغۇر هگنىڭياقۇپب )  ئوغلى ئۇيغۇرنىڭ  ، مىللىتى ئۇيغۇر
 ، چۈشۈپ  ئاكوپقا دەۋرىدە ياقۇپبهگ سهركهردە بۈيۈك(ئىسپاتلىدى ئۇيغۇرى سابىت
 چىقىرىپ، قوغالپ كېسىل-ئۈزۈل دۆلىتىدىن ئۇيغۇر چىرىكلىرىنى خىتاي-مانجۇ

 يىل12 ھاكىمىيهت بۇ ).ئىدى قۇرغان ھاكىمىيىتىنى ياقوپبهگ بهدۆۋلهت مۇستهقىل
 ئارقىلىق قوزغىالڭ قوراللىق  چۈشۈپ ئاكوپقا يهنه ئۇيغۇرالر (تۇردى بولۇپ مهۋجۇت
  قېتىم بىر يهنه ئۇيغۇرال  بولسا، قۇرغان جۇمهۇرىيهت مۇستهقىل  قهشقهردە يىلى-1933
 ئىلى دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر يىلى-1944  ئارقىلىق قوزغىالڭ قوراللىق چۈشۈپ، ئاكوپقا

 بىراق . ئىدى قۇرغان جۇمهۇرىيهت مۇستهقىل  قىلىپ زمهركه شهھرىنى غۇلجا ئۆلكىسىدە،
 دۆلهتلهرنىڭ چوڭ قاتارلىق  خىتاي ئهنگىلىيه، روسىيه، ئامېرىكا،  بېسىم، خهلقئارا
 دۆلهتلهرنىڭ چوڭ ، مهنپهئهتلىرى دىپلوماتىك دۆلهتلهرنىڭ چوڭ سودىسى، سىياسى
 .قىلىندى مۇنقهرز ۆلهتلىرىد قۇرغان ئۇيغۇرالرنىڭ  ئالدىدا شىۋېلىشى بۆلۈ دائىر تهسىر

 قورالنى قولىدىكى  يهنه ، قىلىپ غهلىبه ئارقىلىق ئۇرۇش  ئۇيغۇرالر - كۈرەش قوراللىق
 تۈسته  كومېىدىيىلىك - تارىخ بۇ بولغان تهسلىم خىتايلىرىغا گومىنداڭ تاشالپ

 ىغانباشلىنىد  يهنه رەۋشته تراگېدىيهلىك ياكى ھېسابلىنامدۇ بولۇپ تارىخ ئاخىرالشقان
 تارىخى ۋە  شهيهى ۋەقه،تارىخى  تارىخى  !دىققهت ئادەملهر ھېسابلىنامدۇ؟ بولۇپ تارىخ 

 تارىخى ۋەقه، تارىخى خىل بىر ئىككىنچى ، يهردە تۈگۈگهن ، ئاخىرالشقان ھادىسىلهر
 ئۇيغۇرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ  .تۇغۇلىدۇ يهنه باشلىنىدۇ، يهنه  ھادىسه تارىخى شهيهى،
 چار ، قىلىنغان مۇنقهرز  تهرىپىدىن كۈچلهر جاھانگېر خهلقئارا لېكىن، قۇرۇلغان تارىختا
  خانىدانلىقى  مهنچىڭ-مانجۇ ئىمپېراتورلىقى، ئهنگىلىيه  ئىمپېراتورلىقى، روسىيه

  ھاكىمىيىتىنى دۆۋلهت به  ياقۇپبهگ قىلىنغان مۇنقهرز ئوتتۇرىسىدا  دۆلهت ئۈچ قاتارلىق
 ھامان شۇ  قۇرۇلغان قهشقهردە يىلى-1933  قىنى،ھوقۇ قۇرۇش دۆلهت ئۇيغۇرنىڭ ۋە

 دۆلىتىنى، ئۇيغۇر  قىلىنغان مۇنقهرز ئارقىلىق باستۇرۇشى چىقىرىپ ئهسكهر سىتالىننىڭ
  ئىلى دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر يىلى-1944 قىلىپ ياردەم ھۆكۈمىتى سوۋېتلهر سابىق ئاۋۋىلى

 رامكىسى نىڭ "سىستېمىسى التاي" تۇرغۇزۈلغان خهلقئارادا  لېكىن،  قۇرۇلغان ئۆلكىسىدە
 ھۆكۈمىتى گومىنداڭ خىتاي  بىلهن ھۆكۈمىتى سوۋېتلهر سابىق ئىچىدە (1945)

 سوۋېتلهر سابىق كېيىن ئۇنىڭدىن ئىمزاالپ (1945) نى"شهرتنامىسى موسكۋا"
 دائىسى ھۆكۈمىتىنىڭ  كوممۇنىست خىتاي بىلهن  سىتالىن رەھبىرى ھۆكۈمىتىنىڭ

 سوۋېت -جۇڭگو"قېتىملىق  ئىككىنچى ، ئىمزالىغان موسكۋادا  يىلى-1950 ماۋزېدۇڭ
 كهلتۈرۈش ئهسلىگه دۆلهتلىرىنى   ئۇيغۇر  يۇقىتىلغان ئارقىلىق  "شهرتنامىسى



 بېرىلىدىغان ئېلىپ  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش ئهسلىگه ھوقۇقىنى قۇرۇش دۆلهت ،ئۇيغۈرنىڭ
 خهلقئارا ، بولىدىغان كېرەك ئۈچۈن  پايدىلىنىش  كۈرەشلهردە خىل-خىلمۇ

 تۈزۈپ  قولالنمىسىنى سىياسى ئۇيغۇرنىڭ ، ئاالقىدار  سىياسهتلهرگه  سىتىراتېگىيىلىك
 تهرتىپكه كۈن تهرىپىدىن ئىرادىسى ئۇيغۇرنىڭ مىليون20 ، بۈگۈن ۋەزىپىسى  چىقىش
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 ياقۇپبهگ سهركهردە بۈيۈك  نهقىلىمزىدىن كهلتۈرىدىغان تۆۋەندە  سۈپىتىدە مىسال
 ئوتتۇرىسىدىكى دولهتلهر چوڭ  سهلتهنهتىنىڭ دۆلهت دۆۋلهت، به  چىققان قۇرۇپ

  قىلىنغانلىقىنى مۇنقهرز قانداق ھالدا  باغلىق مۇناسىۋەتلىرىگه مهنپهئهت ۋە دىپلوماتىك
 .يېتهلهيسىلهر كۆرۈپ

 :باشاليدۇ مۇنداق ھېكايىسىنى  بولگېر چارلىز نگىلىيىلىكئه
 بېيجىڭدا بىلهن، قالغىنى بوغۇچلىنىپ ئاسىيادا ئوتتۇرا قولىمىز بىزنىڭ لېكىن...."

 چوقۇم بولساق، تهبرىكلىمهكچى غهلبىسىنى جۇڭگولۇقالرنىڭ .قالمىدى بوغۇچلىنىپ
 توغرا تهبرىكلىشىمىزگه  نىغهلبىلىرى ئۇلۇغ  ئهتىراپىدىكى تهڭرىتاغلىرى ئۇالرنىڭ
 يېڭى ھهم بىزنىڭ .قاالر چىقىپ نهتىجىلهر  پايدىلىق بهزى بهلكىم، بۇنىڭدىن .كېلىدۇ

 كهلدى-باردى  دوستانه بىلهن جۇڭگولۇقالر  بولغان خوشنىمىز كونا ھهم خوشنىمىز،
 .مۇمكىن بولىشى مۇيهسسهر ئالقىشلىشىغا  قىزغىن ئۇالرنىڭ ئارزويىمىز قىلىش
 تىز ئۈچۈن قېلىش ساقالپ ھۆكۈمرانلىقىنى ئۇيغۇرىستاندىكى  ئۆزلىرىنىڭ لۇقالرجۇڭگو
 ئهمما (يۇشۇرۈۋاتىدۇ مهقسىتىنى سىياسى جۈملىدە بۇ ئاپتور)ياراشمايدۇ؛ بىلهن بىز پۈكۈپ

 ئهقىلغا قاراش دەپ ئازارلىشىدۇ، بىلهنمۇ بىز ، قالغاندا ئازارلىشىپ بىلهن روسالر ئۇالر
 قوشۇنىنى تارماق بىر  جۇڭگولۇقالرنىڭ قىلمىساقال، نتهكلىكته بىز .سىغمايدۇ

 مۇناسىۋەت بىلهن ئاقساقالى خوتهن مۇستهقىل يېرىم ھېلىقى دېگهن  يېڭىپتۇمىش
 غۇلجا جۇڭگولۇقالرنىڭ  قويمىساقال، تېگىپ چىشىغا جۇڭگولۇقالرنىڭ دەپ، ئورنىتىمىز
 سۇلتانلىقىغا ئىلى  وۋىسكىكولپاك گېنېرالى روسىيىنىڭ چار  يىلى-1871 )مهسىلىسى

 ئىلى  ئۇيغۇرىستاننىڭ بولغان پهيدا خهلقئارادا كېيىن، كىرگهندىن قىلىپ تاجاۋۇز
 تۇرغان  ئېغىشى تهرەپكه بىز تۈپهيلىدىن (تۇتۇدۇ كۆزدە مهسىلىسىنى غۇلجا - ئۆلكىسى

 .گهپ
 شۇنى  ئۆتكۈزگهندە سۆھبهت بىلهن ھۆكۈمرانى قهشقهرىيه ، ۋاقىتتا بىر بىلهن شۇنىڭ
 سىياسى لېكىن مۇھىم، پايدىغۇ كېلىدىغان سېتىقتىن-سودا زۆرۈركى، ساقالش ئهسته
 ھامىلىق پبهگكه ياقۇ بىزنىڭ قىسقىسى .مۇھىم چهكسىز ئۇنىڭدىنمۇ  پايدا



  بېرىشتىنال تېپىپ بازار ئۈچۈن چېيى نىڭ(1)كانگېرا پهقهت مهقسهت قىلىشىمىزدىن
 پايدىمىز ئهرزىمهس كىچىككىنه بۇ ئېرىشكهن  هجهھهتت سودا بىزنىڭ ئهمما .ئىبارەت
 ئهنگىلىيه  يهردە بۇ دېمهك) قويۇپ، قىلىپ ئېتىراپ  غازىنى ئاتىلىق بىزنىڭ

 يالغان سۆزمۇ دېگهن قىلغان ئېتىراپ ھاكىمىيىتىنى ياقۇپبهگ دۆلهت به  ئىمپېراتورلىقى
 مهڭگۇ زىيىنىمىزنى  تارتىدىغان جهھهتته سىياسى (چىقىدۇ بولۇپ

 تۇرغان بولۇپ كۇچ قۇدرەتلىك ئاسىيادا ئوتتۇرا  مهقسىتىمىز بىزنىڭ...پلىيالمايدۇقا
 (جۇڭگولۇقالر) ئۇالر .ئورنىتىشتۇر مۇناسىۋىتى كېلىش-بېرىش دوستانه بىلهن جۇڭگو

 ( قولىدىن روسىيىنىڭ چار  شهھرىنى  غۇلجا- ئۆلكىسى ئىلى  ئۇيغۇرىستاننىڭ)،
 نهرسىلهرنىڭ بولغان ئېرىشمهكچى ن،ئۆزلىرىكېيى ئالغاندىن قايتۇرۇپ غۇلجىنى

 تاقابىل كېڭهيمىچىلىكىگه ئاشقان ھهددىىدن روسىيىنىڭ دە،-ئېرىشىدۇ ھهممىسىگه
 ھهممىسى بۇالرنىڭ .تۇرىدۇ تهرەپته بىز ۋە بولىدۇ مايىل بىزگه چوقۇم تۇرۇشتا

 كېلىدىغان يارىشىشىدىن ئهنگىلىيىنىڭ بىلهن جۇڭگو كېيىن، بۇنىڭدىن
 غۇلجا  ئۇيغۇرىستاننىڭ)  جهھهتلهردە نۇرغۇن  مهسىلىسى ئافغانىستان.."،"تتۇرمهنپهئه
 قىلىش ھهل ئشنى بۇ ھازىر مهسىله،  بولغان ئاالقىدار بىلهن غۇلجا ( بىلهن شهھرى

 " تهرجمهالى بهگنىڭ ياقۇپ")  "كېتىۋاتىدۇ كۈچىيىپ بارغانسېرى ساداالر توغرىسىدىكى
   .  (ئهنگىلىيه بولگېر، رلىزچا  ئاپتورى .نهشرى ئۇيغۇرچه 

 ئهنگىلىيه بۇلۇشىۋاتقان جۇڭگوغا قولالپ، جۇڭگونى دېمهكچى؟ نېمه بۇيهردە ئاپتور )
 روسىيه چار  بويىچه مهسىلىسى شهھرى  غۇلجا  ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىمپېراتورلىقى

  غۇلجىنى ، كېتىپ چىقىپ چىكىنىپ غۇلجىدىن ئىشلىتىپ بېسىم ئىمپېراتورلىقىغا
  روسىيه چار ئهگهر .مهجبۇراليدۇ بېرىشكه بوشۇتۇپ خانىدانىغا  مهنچىڭ-مانجۇ

 ئهنگىلىيه بولسا، كهتمهيدىغان چىقىپ چىكىنىپ شهھرىدىن غۇلجا ئۇيغۇرىستاننىڭ
 نۇرغۇن مهسىلىسى ئافغانىستان شۇڭا.ئارىلىشىدۇ ئىشلىرىغا ئافغانىستان ئىمپېراتورلىقى

 غۈلجا مهسىله، بولغان ئاالقىدار بىلهن هھرىش  غۇلجا  ئۇيغۇرىستاننىڭ جهھهتلهردە
 مهسىله ئاالقىدار  مهسىلىسىگه ئافغانىستان جهھهتلهردە نۇرغۇن مهسىلىسىمۇ  شهھرى
 بولىدىكهن قانداق سودا سىياسى ئوتتۇرىسىدا دۆلهتلهر چوڭ .قالىدۇ بولۇپ

 (ۋەتهنداشلىرىم؟
  ئۇيغۇرىستاننىڭ لمىغاندىمۇبو ھېچ ئهھۋالى تهرەققىيات مهسىلىسىنىڭ ئافغانىستان..."

 .يهتكۈزەتتى تهسىر ئېغىر  باسقۇچلىرىغا كېيىنكى مهسىلىسىنىڭ  شهھهر غۇلجا
 ئهمىرلهرنىڭ  ئۆتكهن ئافغانىستاندا ئهلىخان شىر )  (2) ... ئهلىنى شىر روسىيه ئهگهر
 مىرئه دەۋىردە شۇ ئېهتىمال سېلىشتۇرساق :مۇنداق پىكرىمىز بىزنىڭ توغرىدا بۇ ).(بېرى



 تالالپ يولىنى بولۇشنىڭ گۇماشتى روسىيىگه چار تۇرۇپ قارشى ئهنگىلىيىگه ئهلىخان شىر
 كېسىپ بولىدىكهن، قىلماقچى ئۇرۇش دەپ قالىمهن ساقالپ (كېرەك بولسا ئالغان

  كولپاكوۋىسكى گېنېرال تۇرمايدۇ، قاراپ ھهرگىز ئارمىيىسى زوزۇڭتاڭ ئېيتااليمىزكى،
 قىلچىمۇ تايىنىپ  كۇچىگه ئهسكىرى يا بولىدۇ، جبۇرمه چېكىنىشكه ئالمۇتىغا

 قوغداش ئهلىنى شىر روسىيه ئهگهر .بولىدۇ مهجبۇر قىلىشقا ئۇرۇشنى  يوق ئهھمىيىتى
 غۇلجا ئۇيغۇرىستاننىڭ  بولسا، ئارىلىشىدىغان  ئوچۇق -ئوچۇقتىن ئافغانىستانغا ئۈچۈن

 تهرەپتىن يان  روسىيه چار بولمىسا شهرت، بېرىشى قايتۇرۇپ جۇڭگوغا  شهھرىنى
 كىمنىڭ تهرەپتىن يان روسىيه چار ؟...دېگهنلىك نېمه بۇ ).ئۇچرايدۇ زەربىگه قاقشاتقۇچ
 ھهرگىز پۇرسهتنى بۇنداق جۇڭگولۇقالر (؟  ئهنگىلىيىنىڭمۇ ، ئۇچرايدۇ زەربىسىگه

 ۋەقهمۇ، ئىلىدىكى ( ئۆلكىسى  ئۇيغۇرىستاننىڭ )  ھازىر شۇڭا.بهرمهيدۇ قولدىن
 ئورنىنىڭ زومىگهرلىك  ئاسىيادىكى ئوتتۇرا روسىيىنىڭ چار ۋەقهمۇ ىكىكابولد

 ئهنگىلىيه .سېلىۋاتىدۇ تهھدىت  ۋاستىلىك ياكى بىۋاسته ياكى  تىكلىنىشىگه
 ئىشغال قىسمىنى بىر ئافغانىستاننىڭ يېقىنراقى ئېهتىمالغا ياكى  ئافغانىستاننى

 .ئاجىزاليدۇ دەرىجىدە ئېغىر  وپۇزىن تۈركىستاندىكى غهربى روسىيىنىڭ چار قىلىۋالسا،
 چار قىلسا، ئشغال غۇلجىنى (ئۆلكىسى ئىلى  ئۇيغۇرىستاننىڭ )ئهگهر جۇڭگو

 تهھلىكه ئورنىغا ئارىسىدىكى قىرغىزالر شۇنىڭدەك نارىن ئالمۇتا، روسىيىنىڭ
 (ئهنگىلىيه. بولگېر چارلىز ئاپتورى"تهرجىمهالى ياقۇپبهگنىڭ")"...يىتىدۇ

 چار ۋاقىتتا شۇ ئۆلكىسىنىڭ ئىلى ھهتتا  ئۇيغۇرىستاننىڭ دۆلىتىمىز . ئۆتتۇق كۈرۈپ 
 سودىغا قانداق ئوتتۇرىسىدا ئىمپېراتورلىقى ئهنگىلىيه بىلهن ئىمپېراتورلىقى روسىيه
 گېر، بور چارلىز ئاپتور يازغان كىتاپنى بۇ .ئۆتتۇق كۆرۈپ قالغانلىقىنى چۈشۈپ

 ئۇيغۇرىستان ۋەقهلىرىگه، ئافغانىستان اچاغد شۇ بهلكى  ئهمهس يازغۈچى ئادەتتىكى
 مهسىلىلىرى ئارىلىشىش ھهربى بويىچه، مهسىلىلهر ئىستىراتېگىيىلىك باغلىق ۋەقهلىرىگه

 ئهنگىلىيىنىڭ  تارتىشالرغا تاالش ئوتتۇرىسىدىكى ئهنگىلىيه بىلهن روسىيه چار بويىچه،
 خىتايالرنىڭ-مانجۇ  ئۈستىىگه ئۇنىڭ .ئادەمدۇر  قاتناشقان  بىۋاسته بولۇپ ۋەكىلى

 به  تۇرۇش، قارشى قۇرۇشىغا دولهت ئۇيغۇرنىڭ قولالپ، قىلىشىنى تاجاۋۇز ئۇيغۇرىستانغا
 مهيدانى ئاساسلىق يازغۇچىنىڭ مۇناپىق بۇ ، تۇرۇش قارشى ھاكىمىيىتىگه ياقۇپبهگ دۆلهت
 ارشىق روسىيىگه چار زوزۇڭتاڭنى  ئاساسالنغاندا پاكىتالرغا تارىخى يۇقىرىقى .ئىكهن

 قىلىشقا تاجاۋۇز ئۇيغۇرىستانغا زوزۇڭتاڭنى ئىكهن، ئهنگىلىيه كۈشكۈرتكهنمۇ
 كېتىشكه چىقىپ تاشالپ غۇلجىنى روسىيىنى چار  ئىكهن، ئهنگىلىيه كۈشكۈرتكهنمۇ

 بىلهن ئهنگىلىيه باغالپ، مهسىلىسگه ئافغانىستان مهسىلىسىنى غۇلجا ھهتتا زورلىغانمۇ



 تۆۋەندىكى.ئىكهن ئهنگىلىيه ئايالندۇرغانمۇ ىلىگهمهس تالىشىدىغان  روسىيه چار
 .ئايدىڭلىشىدۇ تېخىمۇ پىكىرلىرىمىز يۇقىرىدىكى  ئاغدۇرساق نهزەر ئابزاسالرغا

- ئهنگىلىيه  شهكىللىنىۋاتقان ، ۋەقهلهر تۇرغان ئالدىدا بىرىش يۈز  باشقا ئۇنىڭدىن..."
 خهلقى مىللهت ھهر اسىيادىكىئ ئېيتقاندا، ئۇمۇمهن ئىستىقبالى،  ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو
 بۇيهردە جۇڭگولۇقالرنىڭ ئىنگىلىزالر ئهمما .ئهلۋەتته پايدىلىق، ئهڭ ئۈچۈن

 پايدىلىق مهسىلىسىدىكى ئاسىيا ئوتتۇرا> چىقىشىنى ئوتتۇرىغا  (ئۇيغۇرىستاندا)
 بولغان بىلهن جۇڭگو بىزنىڭ بۇرۇن، كېلىشتىن قاراشقا دەيدىغان <ئامىل

 .الزىم ئورنىتىلىشى ئاساسقا دوستانه ، مۇستهھكهم دەرىجىدە ىسىزمىسل مۇناسىۋىتىمىز
 كۈنگه -كۈندىن  ئوتتۇرىسىدا جۇڭگو بىلهن روسىيه .قادىرمىز قىلىشقا بۇنى بىز

 كۈنلهرنىڭ .بهردى ئاسانالشتۇرۇپ مۇنچه بىر  ۋەزىپىمىزنى بىزنىڭ  چاك كېڭىيىۋاتقان
  چۈشىنىدۇ، ئهمهسلىكىنى مهسىله ىچىكك ھهرگىز  مهسىلىسىنىڭ غۈلجا روسىيه ، بىرىدە

  غۈلجا جهريانىدا  سىنىشىش كۇچ مۇددەت ئۇزۇن بىلهن روسىيه ئهنگىلىيىمۇ
 مىسلى ئۈچۈن ئۆزى ئىكهنلىكىنى بىرى نىڭ ئهھۋالالر پايدىلىق ئهڭ مهسىلىسىنىڭ
 دىپلوماتىك  غۇلجىنى ئهنگىلىيه مۇبادا )ئوينايدىغانلىقىنى رول دەرىجىدە كۈرۈلمىگهن

 تاپشۇرۇپ قولىغا خىتايالرنىڭ-مانجۇ  ئېلىپ قولىدىن روسىيىنىڭ چار ئارقىلىق بېسىم
 ( ئاپتوردىن  ئاالاليدىغانلىقىنى، نهپ كۆپ ئىنتايىن جۇڭگودىن شهرقته يىراق  بېرەلىسه

 چاغدا،كابۇللۇق شهكىللهنگهن ۋەزىيهت جىددى چېگرىسىدا دۆلىتىمىزنىڭ .چۈشىنىدۇ
 بولۇپ  توغرا تهھلىلىم يۇقىرىقى  مىنىڭ يهردە بۇ  هكچىدېم ئهلىنى شىر)ئهمىرنى
 ئۆز روسىيه چېغىمىزدا، ئويلىنىۋاتقان بىلهن ئېهتىياتچانلىق ئۈستىدە جازاالش (چىقتى

 تۈپهيلىدىن بولغانلىقى مهجبۇر ئۆتكۈزۈشكه سۆھىبهت بىلهن جۇڭگو  ئورنىنىڭ
 قاراتمىسا تهرەپكه شقا اب يهنه نهزەرىنى دىققهت ئۆزىنىڭ كهتكهنلىكىنى، ئاجىزالپ

 قىلغان تهلهپ جۇڭگولۇقالر (روسىينڭ چار) ئۇالرنىڭ .سهزگهنىدى  بولمايدىغانلىقىنى
 قىاللمايدۇ؛ جۈرئهت قىلىشقىمۇ رەت ئۇنى لېكىن كهلمهيدۇ، دىگۈسى ماقۇل نهرسىگه

 كۈتۈپ  قالغىچه بوغۇلۇپ قىيىنچىلىققا  ئورۇندا بىر باشقا  تاكى روسيه جۇڭگولۇقالر
 ئۇنىڭغا ياكى (يىلى-1881) ئاخىرى كېلهريىلنىڭ غۇلجىنى جۇڭگولۇقالر .تۇرااليدۇ

 ھهرگىزمۇ دېسهك، ئالىدۇ قايتۇرۇپ بىلهن كۇچى قورال ياكى  بىلهن يول تىنچ قالماي
 ئىككىسى دۆلهتنىڭ چوڭ ئۈچ ئاسىيادىكى چاغدا شۇ.بولمايمىز قىلغان ھۆكۈم قارىسىغا

 .تۈزىدۇ ئىتتىپاق ئالغان ئىچىگه ئۆز ئىشلىرىنى پۈتۈن ئاسىيانىڭ 
 دۆلهت ،ئۈچۈنچى ئالدىدا ئىتتىپاق بۇ (دېمهكچى ئهنگىلىيه بىلهن  مهنچىڭ -مانجۇ)
 بېرىشكه تهن تهقدىرىگه ئىگىپ باش قۇزىسىدەك قوينىڭ  (دېمهكچى روسىيه چار)



 ئۆز ، تهلتۆكۈس ساۋاقلىرىمىزنى بۇرۇنقى كهلگهندە، يىتىپ كۈنلهر شۇ .بولىدۇ مهجبۇر
 مهنچىڭغا -مانجۇ ئۇيغۇرنى ئهنگىلىيه، ، ھهي).كېلىدۇ توغرا قىلىشىمىزغا قۇبۇل ۋاقتىدا

 ساتقانلىقى قانداق كىمنىڭ ئۇيغۈرنى  ھازىرغىچه ئۇيغۇرالر ! ئهنگىلىيه بهرگهن سېتىپ 
  بولسىمۇ ئاز  بۈگۈن ئهمدى  .ئىكهن ئېرىشمىگهن پاكىتقا تولۇق تېخى  توغرىسىدا
 بولۇپ تۈنجى  روسىيىنىڭ چار بىلهن ئهنگىلىيه  ئهسىردە-19 ياكى  رداچاغال دەسلهپكى

 چار ئهگهر  .بىلىۋالدۇق  ساتقانلىقىنى  خانىدانلىقىغا مانجۇ - مهنچىڭ  ئۇيغۇرىستاننى
 ئىدى، بولمىغاندا تاياق يان خانىدانلىقىغا مانجۇ-مهنچىڭ ،  ئهنگىلىيه بىلهن روسىيه
 ئۇيغۇرالر ،  بولسا كىرگهن قىلىپ تاجاۋۇز قېتىم قانچه  ئۇيغۇرىستانغا  مهنچىڭ -مانجۇ

 (.بوالتتى چىقارالىغان قوغالپ بىلهن ئۇرۇش  قېتىم شۇنچه يهنه  تاجاۋۇزچىالرنى
 .ئىدى  يۇقىرىقىدەك ئهھۋالى ئۇيغۇرالرنىڭ  دەۋىردە  قۇرغان دۆلهت ياقۇپبهگ

 مهزگىلدە، ئۆتكۈزگهن هتسۆھب  بىلهن ھۆكۈمىتى سواللىسى  مهنچىڭ -مانجۇ ، روسىيه" 
 كىتابتا) تهئهللۇق دۆلىتىگه ئۇيغۇر ئۆتكۈزۈپ، سۆھبهت  مهخپى بىلهنمۇ ئهنگىلىيه يهنه

 ئاينىڭ-3 يىلى-1895 .بۆلۈشۈۋالغان مهخپى  رايونىنى پامىر  (دېيىلگهن تهۋە جۇڭگوغا
 كېلىشىمدە .ئىمزالىغان نى<كېلىشىمى روسىيه-ئهنگىلىيه> تهرەپ ئىككى كۈنى -11

 "سىزىقى چېگرا" پامىردىكى  روسىيىنىڭ ۋە (تۇرۇشلۇق ھىندىستاندا) ئهنگىلىيه
 جهنۇپتىكى ئايرىلىپ، قىسىمغا ئىككى  رايونى پامىر  دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇر  بهلگىلىنىپ

 النكۆل  قالغان بېرىلگهن، ئايرىپ دائىرىسىگه كۇچ تهسىر ئهنگىلىيىنىڭ پامىر ۋاھان
 روسىيىگه قىسمى بىر پامىرنىڭ سالىز  پامىر، كىچىك ىر،پام چوڭ پامىر، ئالچۇر پامىر،

 جاھانگىر ئىككى  چاغدا ئهينى <كېلىشىمى روسىيه-ئهنگىلىيه> . بېرىلگهن ئايرىپ
  رايونىنى پامىر ئۇيغۇرالرنىڭ  ئىمزالىغان ھالدا يۇشۇرۇن ئۇيغۇرالردىن  دۆلهتنىڭ

 (ھېسابالنغان)  بولۇپ " كېلىشىمى بۆلۈشۈۋېلىش
 ئۇيغۇرچه  شېڭ لى ئاپتورى   "ئهھۋالى ھازىرقى ۋە تارىخى شىنجاڭنىڭ جۇڭگو ")

 (يىلى-2006 نهشىرىياتى خهلق شىنجاڭ ، نهشرى
                                                                                            

  
لىقىنى ئهسلىگه  كهلتۈرۈشنىڭ  تارىخ ئۇيغۇرالر مۇستهقىلبۆلۈم   ىبىرىنچ

  ئاساسلىرى
  

  ئهجدىها  بىلهن بۆرە



  
-60"....ھۆكۈمدارالرنىڭ  ئېيتىشىغا قارايدىغان بولساق، شىنجاڭ مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  

سى ئۇنى ئىككى مىڭ يىل يىلىدىن باشالپال جۇڭگونىڭ بىر قىسمى، ئهمما ئهڭ توغرى
قېتىملىق تاجاۋۇزى ئارقىلىق  بېسىۋېلىنغان بىر  - 70ياكى  -6ئىچىدە جۇڭگونىڭ 

  دۆلهت دېگهن تۈزۈك.
يىلى پۈتۈنلهى - 102بىرىنچى قېتىملىق خىتاينىڭ تاجاۋۇزى  مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

ئهسكىرى ئهسىردە  خىتاينىڭ تاجاۋۇزچى - 1مهغلۇپ بولغان . ئىككىنچى قېتىم مىالدى 
ئهسىرنىڭ بېشىدا تاڭ سواللىسى -7بهن چاۋنىڭ قۇماندانلىقىدا ۋاقىتلىق غهلبه قىلغان. 

ئهسىردە  بۇ زېمىننى مۇڭغۇلالر  ئىگهللىۋېلىپ -13قىسقا ۋاقىت ھۆكۈمرانلىق قىلغان. 
ئهسىردە ياقۇپبهگ مانجۇالرنى قوغالپ چىقىرىپ (به -19ئىشغال قىلىۋالغان.ئهمما 

-1884( ۆلىتىنى قۇرۇپ چىققان) زوزۇڭتاڭنىڭ قايتا ئىشغال قىلىشىئۇيغۇر د -دۆلهت
خىتاي  -يىلى) بولسا ئهسىر ئاخىرىدا  پادىشاھلىقنىڭ ئاغدۇرۇلىشى (مانجۇ

  ھۆكۈمىتىنىڭ ئاغدۇرۇلىشى)  بىلهن تهڭال كۈچىنى يۇقاتقان.
يىلىدىن كېيىنال (شىنجاڭ) نىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى (قىزىل خىتاي)  - 1949پهقهت 

  گو ھۆكۈمىتىنىڭ قولىغا ئۆتكهن.جۇڭ
» يېڭى زېمىن«مهدەنىيهتلهرنىڭ ئوزئارا تهسىر قىلىشىدىن كۆرۈۋېلىشقا  بولىدۇكى، بۇ 
قولغا ئۆتۈپ -(شىنجاڭ) نىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى غهرب بىلهن شهرىق ئارىسىدا قولدىن

يىللىق تارىخ ئىچىدە  جۇڭگونىڭ شىنجاڭنى 2000تۇرغان. مىالدىدىن كېيىنكى 
  ى كونتۇرول قىلغان ۋاقتىھهقىق
يىل ئهتراپىدا دېيىشكىمۇ پهقهت بولمايدۇ. (  بۇ يهردە ئاپتور كىرىستىن تهيلېر ، 500

خىتايچه يېزىلغان تارىخى مهنبهئهلهرگه ئاساسلىنىپ  ، غهرىپته يېزىلغان  تارىخى 
رلىق كىتابالردىن پايدىالنغان بولۇشى مهمكىن. خىتاي يازغان ئۇيغۇرغا مۇناسىۋەتلىك با

تارىخنى يالغان دېيىشكه   ھهقلىقمهن . بۇنىڭ پاكىتىنى تۆۋەندە كهلتۈرۈمهن ) پهقهت 
يىل ئىلگىرى،  چىيهنلۇڭ خان غهرب تهرەپتىن (پادىشاھ ئوردىسىغا بىر  250بۇنىڭدىن 

يىل بۇرۇن يهنه بىر 50ئىپارخاننى ئېلىپ كهلگهن) ئۇنى تاكى  بۇنىڭدىن -كېلىن 
يۇلتۇز تاقىغان  خىتاي خان كهلگۈچه  بولغان ئارىلىقتا  قاسقان شهپكىلىك، قىزىل

(ئهسال) بوي سۇندۇرالمىغان. يېڭى كهلگهن كوممۇنىست خان ،بۇ نازنىننىڭ  كۆڭلىنى 
ئېلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ،(كۆڭلىنى) ئااللماي ،  بوي سۇنۇشقا قاتتىق مهجبۇرلىغان 

خىتاي  ىنىن( بۇ يهردە    ئاپتور بولسىمۇ، ئاخىرى  (بوي سۇندۇرالمىغان) بۈگۈن بۇ ناز
پۇشقاقلىرىغا  -ھۆكۈمرانلىقىدىكى  ئۇيغۇرالر  دېمهكچى ) جهمئىيهتنىڭ بۇلۇڭ



ھهيدەلمهكته.<ھهقىقى ئىتتىپاقلىشىمىز> دەپ ئۇيغۇرالرغا بهرگهن يالغان  ۋەدىلهرمۇ  
  بۈگۈن پۈتۈنلهي ئۇنتۇلدى.

لېنىنىزىم ئىديسىنىڭ   -ىمماۋزېدۇڭ مىللى مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن  ماركىسىز
سېهىرلىك پورمۇلىسىنى قولالنغان بولسىمۇ، ئاخىرى بۇ پورمۇال مهغلۇپ بولدى.ئهمما 
بۇنىڭلىق بىلهنال قالماستىن ، ماۋزېدۇڭنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئىجتىمائىي ئىدارە قىلىشىغا 

ئهۋج  ئىنتايىن زىيانلىق بولدى ۋە  ئۇنىڭ ئىدارە قىلىش ئۇسۇللىرى بۈگۈن ھهممه يهردە
ئالغان مىللى كهمسىتىش ۋە ئىرقى ئايرىمىچىلىققا يول ئېچىپ بهردى. بۇ رايوننىڭ 

قولغا ئۆتۈپ تۇرغان  ھالىتىگه خاتىمه بېرىپ، ئهبىدى -ئهسىرلهردىن بېرى قولدىن
(ئۆزىنىڭ كونتۇروللىقى ئاستىغا ئېلىشنى ) نىيهت قىلغان ماۋزېدۇڭنىڭ ۋارىسلىرى، بۇ 

دەيدىغان سىياسهتنى »  غهربى رايوننى ئېچىش «ئۈچۈن رايوننى خىتايالشتۇرۇش 
بهلگىلهپ، غهرپكه قاراپ يۈرۈش قىلىش شوئارىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كۆچمهنلهرنى 

  كۆچۈرۈپ ئىش باشلىۋەتتى.
يۇ، ئهمما -ئۇيغۇرىستاندا (شىنجاڭ) دا  مىللهتچىلىك  يهر ئاستىدا ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ

هس. ئهگهر جۇڭگونىڭ مهقسىتى (ئۇيغۇرالرنى) تۇلۇق يهر يۈزىگه چىقىشتىن يىراق ئهم
ئاسسملىياتسىيه قىلىش بولسا، ياتالر تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ياكى ئىدارە قىلىنغان  

ساۋاقلىرى ئۇنىڭغا (جۇڭگوغا) خوش ياقمايدۇ.  -باشقا ئهللهرنىڭ ئاچچىق تهجرىبه
ان بولسىمۇ، مهسىلهن: نهچچه يۈز يىل ئىنگىلىز ھاكىمىيىتى ئاستىدا تۇرغ

ئېرالندىيىلىكلهر كۈچلۈك بىر دۆلهتتىن  مۇستهقىللىقىنى تارتىپ ئالغان چاغدا، 
ۋىېلىشلهر  يهنىال ۋېلىش، شوتالندىيىلىكلهر يهنىال شوتالندىيىلىك  پېتى قالدى. 

ئۇيغۇرالر،  مانا مۇشۇنىڭدەك قېلىشى مۇمكىن. گهرچه تۇرمۇش ئۇسۇلى جهھهتته بىر ئاز 
ما زۇلۇمغا ئۇچرىغان  بىر ئۇيغۇر مىللىتى ئكهنلىكىدىن ئىبارەت بىر ئۆزگهرسىمۇ، ئهم

  ئوبرازىنى  ئىلگىركىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك ھېس قىاللىشى مۇمكىن.
ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئوتتۇرىسىدىكى مهدەنىيهت پهرقى يهنه چوڭايمايدۇ. رىمنىڭ  

بوۋىسىنىڭ  -ىنىڭ ئاتاقۇرغۇچىسى  رومۇلۇس بىلهن رېمۇسقا ئوخشاش ئۇيغۇرالر، ئۆز
ئۆتمۈشته بۆرە تهرىپىدىن ئېمىتىلگهنلىكىنى سۆزلهيدىغان  ئهپسانىلهرگه قوالق سالىدۇ. 

خاقانغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ ئىككى مىللهت ئۆز ئالدىغا خىتايالردا بولسا  ئهجدىها 
 تىنجىماس ئۇيغۇر«پهخىرلهنگهن جانۋارالر  بىر زېمىندا بىلله ياشىيالمايدۇ"  ( 

  ئۇيغۇرچه نهشرى.كىرستېن تايلېر . ئهنگلىيه)»دىيارى
 



  بىرىنچى باب   ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشى
  

قايسى مىللهتنىڭ قانداق كېلىپ چىقىشى  يهر شارىنىڭ يارىلىشىغا ، يهر شارىدا 
اندەك ، ئۇيغۈرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشىنى  ھاياتلىقنىڭ پهيدا بولىشىغا  باغلىق بولغ

ولىدۇ. يهر شارىدا ھاياتلىقنىڭ ، ئىنسانالرنىڭ  پهيدا بولىشىغا باغالپ چۈشهندۈرۈشكه ب
"بېيجىڭ ئادىمى"، "جۇكۇدىيهن ئادىمى" پهيدا بولغاندىن  ھهرگىز خىتايالرغا ئوخشاش

ا بولغان ، يهنى  يهر شارىدا كېيىن ، يهر شارىدا باشقا ئۇرۇق ۋە قهبىلىلهر توپى پهيد
ياشىغۇچى ئىنسانىيهت پهقهت "جۇكۇدىيهن ئادىمى"دىن تارالغان،" بېيجىڭ ئادىمى" 

، (ئوتتۇرا مهكتهپته شۇنداق ئوقىغان ئىدىم) دېگهندەك ، بوۋىسىدۇر -ئىنسانالرنىڭ ئاتا
سهپسهتهلهرگه ئادەملهر بىر ئۇرۇقتىن تارالغان ياكى بىرال قهبىلىدىن تارالغان  دەيدىغان 

  ئىشهنمهسلىك كېرەك.
زامانالر -ئۇيغۇرالر ئۇرۇقتىن قهبىلىگه، قهبىلىدىن مىللهتكه تهرەققى قىلغۇچه  زامان

ئىچىدە  تىل تهرەققىياتىنىڭ ، مهدەنىيهت تهرەققىياتىنىڭ ، ئىقتىسادقا مۇناسىۋەتلىك 
، ئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇللىرى ئۆز گىرىشىنىڭ، ئاڭ ئۆزگىرشىنىڭ  مهسىلهن 

ھهم ماددى ئېهتىياجنىڭ ئۆزگىرىشىگه ھهم  لهپچىقىرىش ئۇسۇلىنىڭ ئوزگىرىشى ئىش
ئاڭ قاتلىمىدا پىكىر، تهپهككۇرنىڭ ئۆزگىرىشىگه باغلىق  ھالدا  بارلىق ئۆزگىرىشلهرنى 

تاالي قېتىم تاجاۋۇزچىالرنى  ئۇرۇش بىلهن  -باشتىن كهچۈرگهن مىللهتتۇر. تارىختا تاالى
للهت ئۇيغۇرالر،  بۈگۈنكىدەك مۇستهملىكه بولۇپ قالغىچه  ياكى چېكىندۈرگهن بۇ مى

تىلىنى يۇقاتماي، ياكى مهدەنىيىتىنى يۇقاتماي، ياكى ئهنئهنىۋى تۇرمۇش ئۇسۇلىنى 
يۇقاتماي  ياشاپ كېلىۋاتقان مىللهت ئىدى . ئهمدى ھازىر بۇ مىللهتنىڭ يهر شارىدا 

  ۇچ كهلدى.مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ئىنتايىن زور  تهھدىتكه د
مىللهتنىڭ دىنى ئېتىقادى، مىللهتنىڭ سىياسى ئېتىقادى، سىايسى تهجرىبىلىرى (تارىختا 

جامائه بولۇپ ئۇيۇشمىغان، جهمئىيهت تهشكىللىمىگهن، خانلىق، سوالله ، پادىشاھلىق 
دۆلهت ۋە ھازىرقى زامان دۆلىتى قۇرمىغان بىرمۇ مىللهت بولمىسا كېرەك)ئىقتىسادى، 

پهن، قول ھۈنهرۋەنچىلىك،  تېخنىكا، يهرلىك تىېخنىكا، - ت ، ئىلىم بهدىئى سهنئه
-ئادەت، تۇرمۇشنى تهشكىللهشكه مۇناسىۋەتلىك  يۇسۇن-دىن، ئۆرپ مائارىپ، تىل ،

قائىدىلهر نىڭ ھهممىسى نۆۋەتته  زامانىمىزدىكى مىللهتلهرنىڭ  مىللى مهدەنىيىتىنى 
ېك كېلىپ چىقىشىغا ئىزدىنىشته تهسۋىرلهپ ئانالىز قىلىپ ، بۇ مىللهتنىڭ ئېتن

ئېتنوگرافىيىلىك مهنبهئه بىلهن تهمىنلهيدۇ. بىرخىل مهدەنىيهتنىڭ مهۋجۇتلۇقى  شۇ 



مهدەنىيهتنى ياراتقان مىللهتنىڭ  ئېتنىك كېلىپ چىقىشىغا باغلىق بولىدىكهن، پهقهت شۇ 
ىشىنى خىل مهدەنىيهتنى تهتقىق قىلىش ئارقىلىقال  يهنه شۇ مىللهتنىڭ  كېلىپ چىق

  بىلىشنىڭ  يىلتىزىغا يهتكىلى بولىدۇ.
ئهگهر بىزنىڭ يىتىپ بارىدىغىنىمىز يۇقىرىقى ئامىلالرنىڭ  ئارقا تهرىپىدىكى ئهمهلىيهت 

بولىدىغان بولسا بىز شۇ نهرسىنى ئېنىق كۆرۈپ ئاالاليمىزكى، دېمهك، بىزنىڭ يىتىپ 
سى يهنى  بىر مىللهت  بىر مىللهت ھهرىكىتىنىڭ  ئهندىزى  -بارىدىغىنىمىز  مۇھىمى

ھهرىكىتىنىڭ شهكلىدۇر.ئىدىيىۋى پىكىرلهرنىڭ ئهندىزىسى  ۋە ھېسياتنىڭ - ھهددى
روھىيهتنىڭ  ھهرىكهت ئاالھىدىلىكىدۇر . بىر مىللهتنىڭ -ئهندىزىسى ئىچكى دۇنيا 

ئېتنىك كېلىپ چىقىشىنى ئىسپاتالپ بېرىدىغان  ماددى بهدەن بىلهن روھنىڭ 
روھ ئىجات قىلغان  شۇ مىللهتكه تهئهللۇق  بولغان  مهدەنىيهت بىرلىكىدىن ۋە مىللى 

ئامىللىرنى تهكشۈرۈشتىن ، تهتقىق قىلىشتىن  باشقا  يهنه نېمىنى پاكىت قىلغىلى 
  بولىدۇ؟

  
 ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشىغا ئائىت رىۋايهتلهر ۋە ھهقىقهتلهر.  - 1
مهنبهلهردە   ھهر خىل رىۋايهتلهر   ئۇيغۇرالرنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرۇلۇق ھهرخىل 

  تهبهرىى"دە ئېيتىلىدۇ. تارىخ" رىۋايهت بىرىنچى ...ئېيتىلىدۇ
رىۋايهت قىلىنىشىچه ، قهدىمقى زاماندا  يهر يۈزىدە تۇپان باالسى بولۇپ، نۇرغۇن ئهللهرنى 

سۇ بېسىپ كهتكهن ئىكهن. نوھ پهيغهمبهر كېمه ياسىتىپ ، ھهر بىر جانلىقالردىن بىر 
پ جانلىقنى كېمىگه چىقىرىپ ئالغان ئىكهن... بۇ رىۋايهت بويىچه  ئۇيغۇرالر  نوھ جۈ

  پهيغهمبهرنىڭ  ئۈچۈنچى ئوغلى  ياپهسنىڭ ئهۋالدى بولۇپ چىقىدۇ.
 ئۇ ..."ئوغۇزنامه داستانى" دا ئېيتىلىشىچه : كۈنلهرنىڭ بېرىدە ئوغۇزخان ئوۋغا چىقتى

  قاراڭغۇلىشىپ ئالهم...سېغىنىۋاتاتتى تهڭرىگه جايدا بىر
 بىر  ئىچىدە نۇرنىڭ بۇ  بېرىپ قېشىغا ئوغۇزخان .چۈشتى نۇر كۆك بىر ئاسماندىن

  بويىچه رىۋايهت بۇ...كۆردى ئولتۇرغانلىقىنى تهنها قىزنىڭ
 ئىككى چۈشكهن كۆكتىن بولسا، ئانىسى ئوغۇزخان، خاقانى ھهم دادىسى ئۇيغۇرالرنىڭ

 .چىقىدۇ بولۇپ قىزالر پهرى ھۆر نهپهر
 ياۋرۇپا مهنبهلىرىگه، خىتاي شۇكى، ھهقىقهت توغرۇلۇق چىقىشى كېلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ" 

 ئارخېئولوگىيىلىك چىققان قېزىپ ئالىمالر ئهمگهكلىرىگه، ئىلمى تارىخچىلىرىنىڭ
ماتېرىياللىرىغا   تىلشۇناسلىق سېلىشتۇرما ۋە يادىكارلىقالرغا يازما بىلهن قېزىلمىالر

الرنىڭ  قهدىمى ئهجدادلىرىنىڭ  ئېتنىك تهركىبىنى  مۇنۇ ئىككى ئاساسالنغاندا ، ئۇيغۇر



رايوندا ياشىغان قوۋۋملهردىن ئىزدەشكه توغرا كېلىدۇ. ئۇنىڭ بىرى تهڭرىتاغنىڭ  
شىمالىدىكى رايونالر بولۇپ، كاسپى دېڭىزىدىن بايقال كۆلىگىچه سوزۇلغان كهڭ 

  ز، زېمىندا ياشىغان، دى، دىلى،دىڭلىڭ،گاۋجۈي،تىلى، ئوغۇ
قۇمان،داغار،قامىق، ھازار، ھون، ئاۋار، ئۇيغۇر، قاز، پېچىنهك ۋە باشقا قوۋۋمالردۇر. يهنه 

دىن » كۆكنۇر«بىرى تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدىكى رايونالر بولۇپ ھازىرقى چىڭخهي 
تارتىپ تارىم ۋادىسى ئارقىلىق قاراقۇرۇم تېغىغىچه  بولغان كهڭ زېمىندا ياشىغان : ئېۋۇ، 

دى، چاڭ ۋە باشقا قوۋۋمالردۇر. مۇشۇ ئىككى جۇغراپىيىلىك دائىرىدە  جۇشى، يۆجى،
تۈرلۈك قهۋملهرنىڭ  ئوز ئارا قوشۇلىشىدىن  ھازىرقى ئۇيغۇر مىللىتى  -ياشىغان تۈرلۈك

شهكىللىنىپ چىققان . بىز مۇشۇ مهلۇماتنى ھهقىقهتكه يېقىن بولسا كېرەك دەپ 
يوندا مۇشۇنداق نام بىلهن ئاتىلىدىغان  ئوياليمىز. چۈنكى قهدىمقى زاماندا  مۇشۇ را

قهبىلىلهر ياشىغانلىقى راست. بۇالرنىڭ بهزىلىرى بىۋاسته، بهزىلىرى ۋاستىلىك ھالدا 
 .ئۇيغۇرالرنىڭ  ئهجدادلىرى بولغان بولىشى  تهبىئىى"( ئۇيغۇر ئالىمى ئىمىن تۇرسۇن) 

 (ئۇيغۇرى سابىت : ئاپتورى .ئېلىندى دىن "ئۇيغۇرنامه")
، »توققۇز ئۇيغۇر«خىتاينىڭ تارىخ مهنبهلىرىدە ئهڭ قهدىمقى  زاماندىكى  مهلۇمكى

دەپ ئاتىغان. » دىلى«قهبىلىلىرىنى بولسا، » ئون ئۇيغۇر«دەپ، » دىڭلىڭ«قهبىلىلىرىنى 
دېگهن ئورتاق نامغا ئىگه بولغاندىن كېيىن » تۇرا«بۇ قهبىلىلهر ئۆز ئارا قوشۇلۇپ 

الرنى جايالشقان ماكانلىرىغا »تىلى«" دەپ ئاتىغان. خىتاي تارىخچىلىرى ئۇالرنى "تىلى
 «تىلى»  ئهسىردە-5مىالدى .دەپ ئاتاشقان» غهربى تىلىالر«، » شهرقى تىلىالر«قاراپ 

 ئۇ» ، تۈزۈپ ئىتتىپاق بىر  قهبىلىلىرى بايىرقۇ  توڭرا، بۆكه، ئۇيغۇر،  قهبىلىلىرىدىن
ئهسىرگه كهلگهندە  ئۇيغۇرالر -6مىالدى  .چىققان ئورتىغا  نام ئورتاق دېگهن «يغۇر

 )2چوڭ قاغانلىق بولۇپ  تارىخ سهھنىسىگه چىققان . (يۇقىرىقى كىتابتىن) (
  -35-34ماۋزۇلۇق  تارىخ ئهسىرىنىڭ (» ئۇيغۇرالر«تارىخچىمىز تۇرغۇن ئالماسمۇ 

بهتلىرىدە )  ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشىغا  ئائىت  يۇقىرىقى رىۋايهت ۋە 
 )3لهر  توغرىسىدا  ئوخشاش توختۇلۇپ ئۆتكهن .(ھهقىقهت

  ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشى-2
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشى  ئۇزاق ۋە مۇرەككهپ جهريانالرنى بېسىپ  

ئۆتكهن .ئهڭ قهدىمى زامانالردا  تارىم ۋادىسى بىلهن جۇڭغار داالسىدا، ئىلى ۋادىسى 
انلىقىدا، پهرغانه ۋادىسى بىلهن ئىسسسقكۆل بويلىرىدا  يهتته سۇ بىلهن تۇرپان ئويم

بىلهن  ئالتاي تېغى ئارىسىدىكى ئوتالقالردا  چارۋىچىلىق كهسپى بىلهن 
قهبىلىلىرى ياشايتى. ئهنه شۇ ئۇيغۇر » ئون ئۇيغۇر «، »توققۇز ئۇيغۇر«شۇغۇللىنىدىغان،



هقىقى ئىگىلىرى بولۇپ  قهبىلىلىرى  مۇشۇ زېمىنالرنىڭ  تۈپلۈك ئاھالىسى، ھ
يىل ئاۋۋال( ھازىردىن      1000ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇ يهرلىك ئۇيغۇرالرغا مىالدىيىدىن  

يىل ئاۋۋال) شىمالى تهرەپتىن ساك قهبىلىلىرى كېلىپ قوشۇلغان. مىالدىيهنىڭ 3000
) شهرق تهرەپتىن ھون قهبىلىلىرى كېلىپ  يىل ئاۋۋال 2000باشلىرىدا  (ھازىردىن 

 تهرەپتىن غهرب بىلهن سهۋەبلهر تۈرلۈك  دەۋرلهردە تۈرلۈك شۇنىڭدەك..غان.قوشۇل
 جهنۇبى تهڭرىتاغنىڭ كېلىپ،  كۆچۈپ باشقىالر ۋە تۇخارالر ئارىيانالر،سوغدىالر،

 بولۇپ ئاسسىمىلىياتسىيه ئۇيغۇرالرغا يهرلىك ئاستا-ئاستا ۋە ئورۇنالشقان قىسمىغا
 دېگۈدەك ھهممىسى  قهبىلىلهرنىڭ بۇ نقوشۇلغا كېلىپ يېڭىدىن. كهتكهن سىڭىپ
بولغانلىقتىن، يهرلىك ئۇيغۇرالر  چىققان كېلىپ قهبىلىلهردىن  تىللىق ئۇيغۇر ئهسلى

  بىلهن ئاسانال ئۆزلىشىپ سىڭىپ كېتىشكهن.
  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىرقى ئاالھىدىلىكى-3

هسىلىگه ...ئهندى، ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى ئىرقى تىپالرنىڭ قايسىغا كىرىدۇ، دېگهن م
كهلسهك، شۈبهىسىزكى، ئۇيغۇرالر مهنسۇپ بولغان ئانتروپولوگىيىلىك تۈركۈممۇ، 

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ  تهبىئىى شارايىتلىرىدىن كېلىپ چىققان. يېقىنقى زاماندىكى 
ئانتروپولوگىيه ئالىملىرى مهركىزى ئاسىيانىڭ يهر  ئاستىدىن  تېپىلغان قهدىمكى زامانغا 

باش سۆڭهكلىرىنىڭ تۈزۈلۈشىنى تهكشۈرۈپ ، تهتقىق قىلغاندىن ئائىت ئىنسانالرنىڭ 
دەپ » تۇران ئىرقى تىپى - ئارىيان«كېيىن قهدىمقى زاماندا بۇ تهۋەدە ياشىغان ئىنسانالرغا 

  نام بېرىشتى.
غهربىي ئۇيغۇرالردۇر. - شهرقي ئۇيغۇرالر؛  ئارىيانالر  -بىز ياخشى بىلىمىزكى تۇرانالر 

دېگهنلىك، ئۇيغۇر ئىرقى تىپى » تۇران ئىرقى تىپى -ئارىيان«ن ئۇنداق بولغاندىن كېيى
تۇران ئىرىق تىپىدىكى بۇ -ئارىيان« دېگهنلىك بولىدۇ. ئۇالر (يهنى تهتقىقا تچىالر) 

ئىنسانالر شهرقى ئاسىيادىكى سېرىق تهنلىكلهر جىنسىغا ئهمهس، بهلكى ياۋرۇپادىكى ئاق 
  هشتۈردى.تهنلىكلهر جىنسىغا كىرىدۇ" دەپ مۇئهييهنل

يىلىدىن كېيىن خىتاينىڭ ئىنسانشۇناس ئالىملىرىدىن خهن -1984يهنه بىر پاكىت .
كاڭ شىڭ، زۇ چۇڭ شىن قاتارلىق ئالىمالر، خۇتهننىڭ سامپۇل قهدىمى قهبرىستانلىقىدىن  

ئهسىرگه توغرا كېلىدىغان باش سۈڭهكلهرنى -3تېپىلغان، ۋاختى ئىرامىزدىن ئاۋۋالقى 
قىلغاندىن كېيىن بۇ قهدىمى ئىنسانالر ئانتروپولوگىيىلىك تهكشۈرۈپ، تهھلىل 

تۈزۈلۈش جهھهتته قازاقىستاندا تېپىلغان ئاندىرۇنوۋ تىپىدىكى ئىنسانالر بىلهن تامامهن 
بېردەك ئىكهنلىكىنى، يهنى تارىم ۋادىسىدا ياشىغان ئىنسانالر ، ياۋروپا ئىرقىنىڭ  يهر 

كىنى مۇئهييهنلهشتۈردى. بۇ يولدا بىزنىڭ ئوتتۇرا دېڭىز تارمىقىغا مهنسۈپ ئىكهنلى



ياۋرۇپا  تىپىدىكى ئاق تهنلىك ئىنسانالر بولۇپ، شهرقى ئاسىيادىكى  -"ئۇيغۇرالر  ھىندى
، دېگهن پىكرىمىزنى » سېرىق تهنلىك ئىنسانالرغا قايناتسا قېنى قوشۇلمايدۇ 

  تهستىقاليدۇ.
ياۋرۇپا   -ئارىيانالر بۇ ھىندى«ئامېرىكا تارىخ شۇناسى ماك گوۋرىننىڭ كۆرسىتىشىچه:  

  »تىپىدىكى دىڭلىڭالر  يهنى توققۇز ئۇيغۇرالردۇر
بۇ » تۇران  -ئارىيان«يهنه  بىر تارىخچىمىز  ئابدۇشۈكۈر  مۇھهممهت ئىمىن  بولسا، 

ئىسىم ئانتېرپولوگ ئالىملىرى تهرىپىدىن قويۇلغان ئىرقى كاتوگۇرىيىنىڭ نامى. ئهسلى 
،  »ساكالرنىڭ  ئاتا بوۋىلىرىنىڭ  تىلى ئىدى - ىلى كېيىنكى تۇرانبولسا ، ئارىيانالرنىڭ ت

بهت) قىسقىسى ئۇيغۇر ئاتالغۇسى  يالغۇز -77، »قهدىمقى مهركىزى ئاسىيا« دەيدۇ.( 
مىللهتنىڭال نامى بولۇپ قالماستىن، ئوتتۇرا ئاسىيا تىپىدىكى ئىنسانالر تۈركۈمىنىڭ يهنى 

  ئۇيغۇرنامه" ئاپتورى : سابىت ئۇيغۇرى)ئىرىقنىڭ نامى  بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.("
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشى توغرىسىدا  تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرنىڭ   

يېزىشىچه، پىروفېسسور ئا.ن.  بېرنىشتام ، قولىدىكى ئىشهشلىك دەلىل ئىسپاتالرغا 
مهركىزى ئاسىيانىڭ كهڭ « ئاساسلىنىپ  تۆۋەندىكىدەك جاۋاب بهرگهن:

اسىغا(قوينىغا) تارقىلىپ ياشىغان  ئۇيغۇرالر ئۆز دۆلهتلىرىنىڭ  ھىمايىسى ئاستىدا فاز
سىياسى، ئىقتىسادى،  مهدەنىي،  تىل، پىسخىكا جهھهتلهردە ئور تاقلىققا  ئېرىشىپ، 

بۇقاخان (ئهپراسياپ) دەۋرىدىال مىللهت بولۇپ شهكىللهنگهن، ھونالرنىڭ دەۋرىدە بۇ 
  ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت بولۇپ  جهريان تامامالندى. شۇنىڭ

شهكىللىنىش تارىخى، كام دېگهندە ھونالرنىڭ قهبىلىۋى ئىتتىپاقى دەۋرىدىن باشلىنىشى 
كېرەك. شه رقى تۈركىستان  دەپ (ئاتىلىشمۇ شۇ چاغدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ) بۇ 

قى زېمىننىڭ ئىسمى ئۇيغۇرىستان دەپ ئاتالغان. يازما مهنبهلهردە  بولسا،  شهر
تۈركىستان (دەپ ئاتالماي) ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نامى بىلهن ئۇيغۇرىستان دەپ ئاتىلىشى  

بهت) . باتۇر -33،(ئا. ن. بېرنىشتام  كىتابى » ئهسىردىن باشلىنىدۇ-5مىالدى 
يىلغا يېقىن ھۆكۈم  500مۇدەخان تهشكىل قىلغان ھون ئىمپېرىيىسى  تهڭرىقۇت

جهريانىدا كۆپلىگه ئۇيغۇر تىللىق   شاشئهسىرلىك بىرلىشىپ يا 5سۈردى. مۇشۇ 
قهبىلىلهر ئۆز ئارا يۇغۇرۇلۇپ (قوشۇلۇپ) بىر مىللهت بولۇپ شهكىللهنگهنلىكى ئهينى 

  ھهقىقهت. 
دېمهك، ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ  مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشىدە ، ئاساس بولغان ھونالر 

خان (ئوغۇزخاندىن)  مىننهتدار دەنىڭ قۇرغۇچىسى باتۇر تهڭرىقۇت موئىتتىپاقىدىن ، ئۇ
  بولىشى كېرەك.(نهقىل "ئۇيغۇرنامه"دىن ئېلىندى)



ئهندى تارىم ۋادىسىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت بولۇپ شهكىللىنىشى توغرىلىق 
مهسىلىگه كېلهيلى،  ھازىرقى دۇنيا ئالىملىرى ئارخېلوگىىيىلىك دەلىل ئىسپاتالرغا 

مىڭ  يىلالر بۇرۇنال  ئۇيغۇرالرنىڭ 7- 6ن ئاساسلىنىپ، تارىم ۋادىسىدا بۇنىڭدى
قهبىلىلىرىنى ئاساس قىلغان  شهھهر دۆلهتلىرى بار ئىدى دەپ، ھېسابلىماقتا. دەسلهپكى 

يىل بولدى، ئهگهر بىز،  5000ئۇيغۇر ئىمپېرىيىسىنىڭ  قۇرۇلغانلىقىغىمۇ  سهل كام 
تاندا   ئۇيغۇر دۆلهت مىللهتنىڭ مهھسۇلى دەيدىكهنمىز ، ئۇ چاغدا شهرقى ئۇيغۇرىس

    )4يىل بولىدۇ.( 3000مىللتىنىڭ شهكىللهنگهنلىكىگه  كام دېگهندە 
  ( "ئۇيغۇرنامه"دىن ئېلىندى)

 
  ئىككىنچى باب  ئۇيغۇرالرنىڭ  دۆلهت قۇرۇش  تارىخى

  
لۇپ ئاشكارىالنغاندا ، ئۆزىنى ئېتىقادنىڭ  رىياللىقى بو -"دۆلهت  مهنتىقى ، ئهقىدە

بىلگۈچى ھهقىقى ئىرادىنىڭ  قائىدىلهشكهن روھى سۈپىتىدىمۇ ئىپادىلىنىدۇ، بۇنداق 
قائىدىلهشكهن روھ  ئۆزىنى تهپهككۇر قىلىدۇ ۋە ئۆزىنى بىلىدۇ،  ھهمدە ئۇ بىلگهن 

تلهرنىڭ ئادە-بارلىقنى  بهلكى ئۇ بىلىدىغان بارلىقنى تاماماليدۇ. دۆلهت بىۋاسته  ئۆرپ 
-ئىچىدە بولىدۇ، بهلكى ۋاستىلىق ھالدا  شه خىسنىڭ ، ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ، ئۇنىڭ بىلىم

  ئهقلىنىڭ،
ھهرىكىتىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ.ئوخشاشال شهخىسنىڭ  ئۆزلۈك ئېڭى، سىياسى - ھهددى

كهيپىياتقا ئىگه  بولغانلىقتىن دۆلهت ئىچىدە بولىدۇ، يهنى ئۇ ،  (شهخىسنىڭ ئۆزلۈك 
نىڭ  ماھىيىتى ئىچىدە بولىدۇ، ئۆزىنىڭ ھهرىكهت قىلىش مهقسىتى ۋە ئېڭى) ئۆزى

نهتىجىلىلىرىنىڭ ئىچىدە بولىدۇ، ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ ئهمهلىيهتتىكى (دۆلهت ئارقىلىق) 
  ئهركىنلىكىگه ئىگه بولىدۇ.

قوشۇمچه شهرھى: ئائىلىۋى روھ ، ئىچكى ۋە تۆۋەن دەرىجىلىك روھتۇر؛ مىللى روھ  
ۋە ئۆزىگه تهلهپچان، ئۆزىگه ئېهتىياجلىق  مۇقهددەس نهرسىدۇر. ئۆزىنى بىلگۈچى 

-سهزگۈ لهردە ئىپادىلهنگهن  قائىدە -ئائىلىۋى قائىدە يوسۇنالرغا ئهمهل قىلىش سهزگۈ
يوسۇنالر؛ سىياسى ئهخالققا كهلسهك، ئۆزىدە ئۆزى ئۈچۈن مهۋجۇدىيهت  تهپهككۇر 

لسهپهسىنىڭ قائىدىلىرى"ئاپتورى : قىلىنغان مهقسهتنىڭ  تهلهپلىرىدۇر"  ("قانۇن په
  گېگىل  ) 

يۇقىرىدىكى نهقىلدە كۆرۈپ ئۆتكهن  دۆلهت، ئهقىدە، ئهقىل،  قائىدىلهشكهن روھ 



،ئۆزلۈك ئېڭى، سىياسى كهيپىيات  دەيدىغان ئۇقۇمالشقان ئاڭ شهكىللىرىنىڭ 
ھهممىسىنى  باشقا مىللهتلهر قاتارىدا ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ۋۇجۇدىدىن تاپقىلى 

ىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىن بېرىكى دۆلهت قۇرۇش پائالىيهتلىرىنىڭ بول
  پاكىتلىرى ئارقىلىق  ئىسپاتالشقا بولىدۇ.

  ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلهر - 1
 -ئورتا ئاسىيا،  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهزەلدىن  ياشاپ  كهلگهن قهدىمى ئانا يۇرتى

مدە قېرىنداشلىرى بولغان تۇراالر، ھونالر، ساكالر، ۋەتىنىدۇر.ئۇيغۈرالرنىڭ ئهجدادلىرى ھه
  ئۇزاق تارىختىن بېرى  ئورتا ئاسىيادا دۆلهت قۇرۇپ  ياشا پ كهلگهن:

-216يىلىدىن مىالدى  -204)  ئۇلۇغ ھون ئىمپېرىيىسى  (مىالدىيىدىن ئىلگىرى 1 
  يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن)

يىلىغىچه ھۆكۈم - 468ن  يىلىدى-375) ياۋروپا ھون ئىمپېرىيىسى   (مىالدى 2
  سۈرگهن)

يىلىغىچه ھۆكۈم - 565يىلىدىن -420) ئاق ھون (ئېفتالىت)ئىمپېرىيىسى( مىالدى 3
  سۈرگهن)

يىلىغىچه ھۆكۈم - 745يىلىدىن -551) ئۇلۇغ كۆك تۈرك قاغانلىقى( مىالدى 4
  سۈرگهن)

يىلىغىچه ھۆكۈم -845يىلىدىن -646ئورخۇن قاغانلىقى (مىالدى  -) ئۇيغۇر5
  گهن)سۈر

يىلىغىچه ھۆكۈم -1335يىلىدىن  -850ئىدىقۇت دۆلىتى( مىالدى  -) ئۇيغۇر6
  سۈرگهن)

يىلىغىچه ھۆكۈم - 1212يىلىدىن  -850) ئۇيغۇر قارا خانىالر دۆلىتى (مىالدى 7
  سۈرگهن)

  يىلىغىچه  ھۆكۈم سۈرگهن)-1187يىلىدىن -960) غهزنىۋىلهر سۇلتانلىقى (مىالدى 8
يىلىغىچه ھۆكۈم -1157يىلىدىن -1040لتانلىقى (مىالدى) ئۇلۇغ سالچۇقالر  سۇ9

  سۈرگهن)
  يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن)-1231يىلىدىن - 1172) خارەزىم دۆلىتى  (مىالدى 10
يىلىغىچه ھۆكۈم - 1381يىلىدىن -1341) ئاالھىدىن ئهرتۇڭا سۇلتانلىقى (مىالدى 11

  سۈرگهن)
يىلىغىچه ھۆكۈم -1678دىن يىلى-1504) سهئىدىيه ئۇيغۇر  قاغانلىقى (مىالدى 12

شهرقى تۈركىستان «،»شهرقى تۈركىستان قولالنمىسى«سۈرگهن).(ئابدۇلههكىم باقى 



  )5).(   1999ئىستانبۇل .  -ۋەخپى تهتقىقات مهركىزى تۈركىيه
يىلىغىچه ھۆكۈم -1759يىلىدىن - 1753با تۇرخان ئۇيغۇر دۆلىتى  -) غۇجا جاھان 13

  سۈرگهن)
يىلىغىچه ھۆكۈم -1877يىلىدىن -1865ھهر دۆلىتى به دۆلهت () ياقۇپبهگ يهتته شه14

  سۈرگهن)
يىلغىچه ھۆكۈم -1934يىلىدىن -1933) شه رقى تۈركىستان  جۇمهۇرىيىتى (15

  يىلى ستالىن  ئارمىيه ئهۋەتىپ باستۇرغان)-1934سۈرگهن. بۇ دۆلهتنى  
يىلىدىن  -1944)غۇلجا شهھىرىدە قۇرۇلغان شهرقى تۈركىستان خهلق جۇمهۇرىيىتى (16

  يىلىىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن)-1949
ئىچىدىن چىققان خائىنالرنىڭ يۈزسىزلىكى تۈپهيلىدىن  ، ئۇيغۇر خهلقى قۇدرەت تاپقان  

يىلى ئايرىلىپ قېلىپ،  تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن جۇڭغار -1678سهئىدىيه خانلىقىدىن  
-ا كهلگهندە  مانجۇ يىلىغ-1759قالماقلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالدى. 
  توڭغۇسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالدى. 

يىل قورچاق 37يىلى  قهشقه ردە ھاكىمىيهتنى قولغا ئېلىپ  -1698) دانىيال خۇجا 17
يىلى  ئۆلگهندىن كېيىن ، جۇڭغار خاننىڭ ئهمرى بىلهن  دانىيال -1735خان بولۇپ، 

ى قهشقهرىيه خانلىقىنىڭ پادىشاھى خۇجىنىڭ ئىككىنچى ئوغلى غۇجا جاھان ئهرش
بولدى. ئۇ ئاتىسىنىڭ ۋەسيىتىگه ئاساسهن جۇڭغار قالماقلىرىنىڭ  ھۆكۈمرانلىقىدىن 

يىلىغا كهلگهندە  خۇجا جاھان ئهرشى -1753قۇتۇلۇشنىڭ يوللىرىنى داۋاملىق ئىزدىدى. 
خوجا قهشقهردە  مۇستهقىللىق جاكارالپ  باتۇرخان ئۇيغۇر دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقتى. 

  جاھان ئهرشى بۇ دۆلهتنىڭ تۈنجى پادىشاھى بولدى.
جۇڭغارالر بىلهن « فرانسۇز تارىخچىسى  رېنى گىروسىس  مۇشۇ تارىخنى قهلهمگه ئېلىپ:

خىتايالر  ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋەزىيىتىدىن پايدىلىنىپ، بورھانىدىن بىلهن -مانجۇ
، بىراق بۇ كۈنلهر ئۇزاققا خوجا جاھانالر  مىللى مۇستهقىللىققا  قول يهتكۈزگهن 

مهنچىڭ  جۇڭغارىيىنى بېسىپ ئالغاندىن كېيىن، مۇستهقىل بولغان -بارالمىدى، مانجۇ 
يىلى -2003» ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى(«دەيدۇ. » قهشقهرىيىگىمۇ ئهسكهر  ماڭغۇزدى

) باتۇرخان ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  دۇنياغا كېلىشى  قهشقهرىيىهدە   نويابر،ئالمۇتا -29
لماقالر ھۆكۈمرانلىقىنىڭ  ئاخىرالشقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان  تارىخى بهلگه ۋە  قا

  )(نهقىل "ئۇيغۇرنامه"دىن ئېلىندى)6تارىخنىڭ بۇرۇلۇش پهيتى بولۇپ قالدى.(
  



  ئۈچۈنچى باب  ئۇيغۇر مهدەنىيىتى
  

بۇ ئىسىم ياكى  ئۇقۇم قارىغاندا كىلىشتۈرگۈچىىلىك رولىنى <جهمئىيهت> دېگهن  
ئوينىشى مۇمكىن. لېكىن بهك ئاددى ئېيتقاندا  <جهمئىيهت> بىر توپ  ئادەمگه 

قارىتىلغان بولىدۇ. بۇ ئادەملهر مۇئهييهن زامان مۇئهييهن ماكان ئىچىدە  يهنه مۇئهييهن 
بىرىگه -يتقاندا  كۆپ ھالالردا بىرتهرەپتىن تاشقى، يات ئادەملهر توپىغا نىسبىتهن ئې

ھهر شهكىللىك ، چوڭ -تهسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا بۇنداق تهسىر كۆرسىتىش  ھهرخىل
قهبىلىلهردىن مىللهتكىچه، مىللهت توپلىرىدىن   -ياكى كىچىك، ئادەملهر پائالىيىتىنى

تلهر ، ئجتىمائى سىنىپالرغىچه  ، ئاممىۋى ئورگانالر،  گۇرۇپپىالر، قۇرۇلغان جهمئىيه
ئاددى ھۈجهيرە ئائىلىلهرگىچه ، ھهتتا كوچىنىڭ دوقمۇشىدا تۇرۇپ پاراڭلىشىدىغان  

ئۈچ ئادەمگىچه  پاكىتالرنى  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بىر جهمئىيهت   - ئاددى ئىككى
ھهرىكهتلىرى يهنى -ئادەملهردىن تهشكىللهنگهن بولىدۇ ، بۇ ئادەملهرنىڭ ھهددى 

ك، مهدەنىيهتتۇر("  مهدەنىيهت ۋە تارىخ" ئاپتورى: فىلىپ  بۇ دېمه -ھهرىكهت شهكىللىرى 
تارىخنىڭ كۆلهڭگۈسى"  ماۋزۇسىدا خىتاي تىلىغا -بهيجىبى ، ئامېرىكا . "مهدەنىيهت 

  تهرجىمه قىلىنغان)
  ئۇيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت ئاالھىدىلىكلىرى - 1

شهرقته   دۇنيانىڭ  مهدەنىيهت خهزىنىسىگه ئۆچمهس  تۆھپىلهرنى قوشقان، قهدىمى
  تېررتورىيىدە  - ياشىغان  ئۇيغۇرالر،ئۆزلىرى ياشىغان زېمىن

ئارقىدىن كۈچلۈك سىياسى ھاكىمىيهتلهرنى قۇرۇپ، پارالق ۋە شانلىق "يايالق -ئارقا
مهدەنىيىتى"،  ۋە"شهھهر مهدەنىيىتى" ، "دېهقانچىلىق مهدەنىيىتى"،"مىمارچىلىق 

ئاسىيا، ياۋرۇپانى تۇتاشتۇرغان  يىپهك يولىنى  مهدەنىيىتى" (ئارخىتوكتۇرلۇق) نى ياراتقان.
تىجارەت مهدەنىيىتى"نى راۋاجالندۇرۇپ، ئۇيغۇرالر ئوۋچىلىق ،چارۋىچىلىق  -ئېچىپ ، "سودا

تىجارەت بىلهنمۇ شۇغىللىنىپ ئۆزلىرىنىڭ ماددى ۋە - ، دېهقانچىلىق، قول سانائىتى ، سودا 
داتلىرى تۇراالر ، ھونالر، ساكالر،  مهنىۋى مهدەنىيىتىنى يارىتىش بىلهن  بىرگه، ئهج

  سوغدىالر دەۋرىدىن باشالپ شهكىللهنگهن شانلىق 
  تارىخ ۋە ئهنئهنىۋى  مهدەنىيىتىگه ۋارىسلىق قىلىپ كهلدى.

قېتىمدىن ئارتۇق ، يات مىللهتلهرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرىغان، 500ئۇيغۇرالر تارىختا 
  گهن،كۆچنى باشتىن كهچۈر- قېتىم  بۈيۈك كۆچ  56
خىل يېزىق ئىشلهتكهن. بۇ جهرياندا تاكى بۈگۈنگه  26خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغان ، 5



ئادەتلىرىنى يوقاتماي قوغداپ ۋە بېيىتىپ  -قهدەر ئۆزىنىڭ مهدەنىيىتىنى  ئانا تىلىنى، ئۆرپ
  كېلىۋاتقان مىللهتتۇر. 

  ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىغى -2
تىل ئائىلىسى،غهر بى ھون تىل تارمىقى،  ئالتاي تىل سىستېمىسى ، تۈرك- ئۇيغۇر تىلى 

قارلۇق  تىل گۇرۇپپىسىغا مهنسۇپ بولۇپ، ۋەتهن ئىچى ۋە ۋە تهن سىرتىدا -ئۇيغۇر
ئهسىردىال  تاۋۇشالرنى يېزىق  -5ياشاۋاتقان  ئۇيغۇرالر قوللىنىۋاتقان تىلدۇر. مىالدى 

باشالپال   بىلهن خاتىرلهشكه باشلىغان ئۇيغۇر تىلى،ھون ئىمپىرىيىسى دەۋرىدىن
ئورخۇن، قاراخانىالر ، ئىدىقۇت،  كهڭسۇ ئۇيغۇر دۆلهتلىرىدە  دۆلهت تىلى سۈپىتىدە 

قوللىنىلغان،قارا خانىالر دەۋرىدە خاقانىيه تىلى، قهشقهرىيه تىلى دەپ ئاتالغان بولسا ، 
سهئىدىيه دەۋرىدە سهئىدىيه تىلى دەپ ئاتالغان. ئۇيغۇر تىلى پۈتكۈل تارىخى تهرەققىيات 

هريانىدا  ئۆزىنىڭ مۇكهممهل فونىتىكا ، گىرامماتىكا ۋە  لېكسىكىلىق ج
  خۇسۇسىيهتلىرىنى ئهينهن ساقالپ قالغان  بۈگۈنكى ئۇيغۇر تىلى بولۇپ قالدى.

بۈگۈنكى ئۇيغۇر تىلى قهشقهر، ئاتۇش، ئاقسۇ،  قۇمۇل،  تۇرپان، ئىلى ۋە ئۈرۈمچى  
ىت ئاساسىدا شهكىللهنگهن بولۇپ، شېۋىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان  مهركىزى دئالېك

ئۈرۈمچى تهلهپپۇزى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر  تىلىنىڭ  يېتهكچى تهلهپپۇزى  ھېسابلىنىدۇ. 
ھازىر بىر قهدەر مۇكهممهل بولغان  "ئۇيغۇر ئهدەبىي تىلىنىڭ ئىمال لوغىتى"،" ئۇيغۇر 

  تىلى ئىزاھ لۇغىتى" يېقىندا نهشىردىن چىقتى. 
ئهسىردە -5ولوگىيىلىك يازما ماتېرىيالالرغا  ئاساسالنغاندا مىالدى ئارخېئ-ئۇيغۇر يېزىقى

ئىشلىتىلگهنلىكى خاتىرلهنگهن. ئهمما بهزى رىۋايهتلهردە  كۆرە ئۇنىڭدىنمۇ  كۆپ 
- 49بۇرۇن ئىجات قىلىنغانلىقىنى پهرەز قىلىش مۇمكىن. چۈنكى مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  

ۈنجى قېتىم (سهيلۇن بېگىم  قهغىزىدىن يىلى  ئهجدادلىرىمىز تهرىپىدىن  دۇنيادا ت
چىگه تااللىق  ياپراق قهغهز  توغرىسىدا توختالغاندا ،ئهلۋەتته  -يىل بۇرۇن) لوپنۇر150

يېزىقىمىزنى، تاۋۇشلىرىمىزنى  خاتىرلهش ئېهتىياجىدىن  قهغهزنىڭ كهشىپ 
  قىلىنغانلىقىنى  ھۆكۈم قىلىش مۇمكىن.

قۇچۇ يېزىقى،  كاروشتى يېزىقى،  ئهرەپ يېزىقى، ئۇيغۇرالر تارىختا، بىراھمى يېزىقى، 
  فارىس يېزىقى، سۈرىيه يېزىقى، مانى يېزىقى، چاغاتاي يېزىقى

سوغدى يېزىقى، ئورخۇن يېزىقى، قهدىمقى  ئۇيغۇر يېزىقى، سانسىكىرىت يېزىقى،  
  تۇخرى يېزىقى، ساك يېزىقى قاتارلىق يېزىقالرنى قولالنغان.

رغىچه  التىن ئىلىپبهسىنى قولالنغان. ئۇيغۇرالر  يىلال-1980يىلالردىن -1960
ئۇنىڭدىن بۇرۇن ۋە كېيىن  ئهرەپ ئىلىپبهسى ئاساسىدا ئۆزگهرتىلگهن مۇكهممهل 



  ئۇيغۇر يېزىقىنى قولالنماقتا.
  سهنئىتى -ئۇيغۇر ئهدەبىيات  -3

ئۇيغۇر خهلق ئېغىز ئهدەبىياتى  ۋە كىالسسىك ئهدەبىياتى دۇ نياغا مهشهۇر دېسهك 
ۇرۇۋەتكهن بولمايمىز. ساقلىنىپ قالغان قهدىمقى زامانغا ئائىت كىالسسىك قوشاقالر، ئاش

بوز قۇرت توتېمى،  ئوغۇزنامه  داستانى،باتۇر تهڭرىقۇت، بۆكه خان رىۋايهتلىرى، دەدە قور 
قۇت، ئالىپ ئهرتۇڭا داستانلىرى، مهڭگۇ تاش  ئهدەبى يادىكارلىقلىرى، ئىدىقۇت 

ۈك، ئىككى تېكىننىڭ ھېكايىسى، چېستانى ئىلىك بهگ داستانى، ئىرىق پۈت-ئهدەبىياتى 
فارابى ئهسهرلىرى،دىۋانى لۇغهتىت تۈرك، قۇتاتقۇ -ئالتۇن ياراق، قاراخانىيالر ئهدەبىياتى

بىلىگ، دىۋانى ھېكمهت، ئهتهبۇتۇلههقايىق، چاغاتاي ئهدەبىياتى، قىساسۇل ئهنبىيا، دىۋان 
رى...، يېقىنقى زامان ئهدەبىياتى، ئابدۇرېهىم نىزارى،  غهزەليات، سهككاكى، ناۋايى ئهسهرلى

  غېرىبى، 
مۇلال بىالل، مۆجىزى،قاراقاشى، مۇلال ئىمىن،  دىلبهر دورغا، خهسته،سايرامى،   سهبۇري، 

  زىيائى، نىيازى، گۇمنام، خىسلهتى، نازۇگۈم، مۇلال شاكىر، 
رلىرى  ئۇيغۇر كىالسسىك سادىر پالۋان، ناقىس ، تهجهللى قاتارلىق ئهدىپلهرنىڭ ئهسه

ئهدەبىياتىدا   ۋە دۇنيا ئهدەبىياتىدا  قىممهتلىك مهدەنى مىراسالر قاتارىدا تهتقىق 
  قىلىنماقتا.

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا ئابدۇلقادىر دامۇلالم،ئابدۇ خالىق ئۇيغۇرى ، (ھهم 
ا، مهمتىلى توختاجى ئهدىب ھهم ئىنقىالبچى)قۇتلۇق ھاجى شهۋقى، مهھهممهت ئىمىن بۇغر

تهۋپىق، (ھهم ئهدىب ھهم ئنىقىالبچى) لوتپۇلال مۇتهللىپ (ھهم ئهدىپ ھهم ئىنقىالبچى) 
نىم شېهت ئارمىيه دامۇلال قاتارلىق ۋەتهنپهرۋەر ھهم يازار شائىرالرنىڭ  ئهسهرلىرى،  

  زۇنۇن قادىرى، ئهخمهت زىيائى، ئىبىرايىم تۇردى، ساتتار بۇلبۇل،  چوپان،  زىيا
همهدى، تۇرغۇن ئالماس، ئابدۇرېهىم ئۆتكۈر، زوردۇن سابىر، ئىمىن ھۈسهيىن قارى، س

مهھهممهت ئىمىن ئىسالمى، تۈردى سامساق، تېيىپجان ئېلىيۇپ قاتارلىق يازغۇچى 
  شائىرالرنىڭ ئهسهرلىرى مهيدانغا كهلدى.

ا مۇزىكىالر  ئهۋالدقا ئېيتىلىپ كېلىۋاتقان  ناقش -ئۇيغۇرىستان (شىنجاڭ)دا   ئهۋالتتىن 
بولۇپمۇ ئۇيغۈرنىڭ ئهنئهنىۋى تارىخى  مۇزىكىلىق داستانى "ئون ئىككى مۇقام"، دەۋر 

خۇسۇسىيىتى قهدىمى، مىللى پۇراق، مىللى روھنى ئىپادىلهش جهھهتته ئۆزگىچه 
سۆزلىرى باي مهزمۇنغا ئگه، مۇزىكىلىق قۇرۇلمىسى مۇ كهممهل ۋە  - ،تېكسىت

ام قىلغۇچى  بۇ مۇزىكىلىق داستان دۇنيا سهنئهت مۇرەككهپ ئىنسان ھېسياتىنى ر
يىلى  بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى  -2005سهھنىسىدە  ئاالھىدە باھاغا ئېرىشىپ 



  ئاالھىدە مهدەنىيهت مىراسلىرى قاتارىدا تىزىمغا ئالدى.
"نورۇز بايرىمى"، ۋە "مهشرەپ" ئۇيغۇرالرنىڭ ئاممىۋى سهنئهت پائالىيىتى بولۇپ، ئۇيغۇر 

 -ئهلهم ، قايغۇ ھهسرەتلىرىنى، ئارزو-خهلقى دوستلۇق  ۋە سهمىمىيىتىنى ، دەرت
  ئىستهكلىرىنى  بۇ بايرام پائالىيهتلهردە  ناخشا ، مۇزىكا، ئۇسسۇل  بىلهن ئىپادىلهيدۇ.

ئۇيغۇرالرنىڭ داپ،دۇمباق، غېجهك، نهي، قالۇن، ساتار، دۇتار ، تهمبۇر، راۋاپ، چاڭ، قوبۇز ، 
مۇزىكا ئهسبابلىرى بار. دۇتار،  -خىل قهدىمى  چالغۇ27ود، سوناي قاتارلىق ساپايى، تاش ئ

  تهمبۇر، راۋاپ  ھهر بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىگىچه ئومۇمالشقان.
  ئادەتلىرى-ئۇيغۇر ئۆرپى-4

  ئا) توي مۇراسىمى:
يىگىت -ئىسالم دىنى شه رىئىتى بويىچه  نكاھ ئوقۇش، توي زىياپىتى، توي پائالىيىتى، قىز

رۇشى،  قىز كۆچۈرۈش،  رازىلىق ئېلىش، ئۇزۇتۇش، يول توسۇش، يۈز ئاچقۇ، ساالم ئولتۇ
بېرىش، چىلالق چىلالش قاتارلىق جهريانالردا داۋام قىلىدۇ.  يىگىت بىلهن قىزنى 

ئۇچراشتۇرۇشتىن ئاۋۋال  قىز تهرەپكه ئهلچى ئهۋەتىش، كىچىك تازىم (قىز تهرەپكه تازىم 
قىز تهرەپكه تويلۇق تهقدىم قىلشقا بېرىش)، توققۇز  قىلىشقا بېرىش) ، چوڭ تازىم(

  تازىم رەسمىيهتلىرى بىجىرىلىدۇ.
  ب)  تۇغۇت مۇراسىمى :

ئىسرىق سېلىش، (تازىلىق تهييارلىقى)، ياغ پۇرۇتۇش،(پوشكال سېلىش)، كىندىك 
ئانىسىنى تهكلىپ قىلىش ، قىرىق سۇيى ، ئات قويۇش ، بۆشۈك توي ، يۈز ئاچقۇ 

  ئۆتكۈزىلىدۇ.  پائالىيهتلىرى
  س) سۈننهت مۇراسىمى:

باال يهتته ياشقا كىرىشتىن ئاۋۋال، ئوغۇل بالىالر ئىسالم دىنى قائىدىلىرى بويىچه  
سۈننهت قىلىنىدۇ. بۇ خهتنه توي ياكى ئوغۇل بالىنىڭ خهتنىسىنى  قىلىش دېيىلىدۇ، 

ھال ئوقىتى مېهمان چاقىرىپ زىياپهتتىن كېيىن  ئوغۇل بالىنىڭ خهتنىسى قىلىنىدۇ.  
ياخشى ئائىلىلهر ئوغالق تارتىدۇ. (  بىر تۇياق ئۆچكىنى ئۆلتۇرۇپ  بويۇن تهرەپنى 

تىكىۋىتىپ  ئاتلىق چهۋەنداز يىگىتلهرگه تاشالپ بېرىلىدۇ ، ئۇالر ئات چاپتۇرۇپ  بۇ 
  ئوغالقنى تارتىشىپ ئوينايدۇ. بۇ ئوغالق تارتىشىشى ئويۇنى دېيىلىدۇ)

  ى:د ) ئۇستاز تۇتۇش مۇراسىم
ئانىسى ، مهھهلله جامائهتنى ۋە ھۈنهر ئۈگهتكۈچى - يېڭى ھۈنهر ئۈگهنگۈچىنىڭ ئاتا

ئۇستامنى  ئۆيگه چاقىرىپ داستقان  تارتىپ،ئۇستازغا تون كهيدۈرۈپ ، بالىسىنى (ياكى 
  ياغاچچىلىق ياكى مۇزدوزلۇق ۋە ياكى  تۇماقچىلىق ھۈنىرىنى ئۆگىنىشكه )  تاپشۇرىدۇ. 



  مۇراسىمى:  ئې) شاگىرت چىقىرىش 
شاگىرت بولغان كىشى ھۈنهر ئۆگىنىپ كامالهتكه يهتكهندە  ئۇستازى مېهمان چاقىرىپ ، 

سايمان تهقدىم قىلىدۇ ۋە  -مېمانالرنىڭ ئالدىدا ئۇستازى شاگىرتىغا  بىر يۈرۈش ئهسۋاب
  شاگىرتنىڭ مۇستهقىل  ئىشلهش ھوقۇقى بارلىقىنى جاكاراليدۇ.

  ف) سۇ، يامغۇر تىلهش مۇراسىمى:
كاال - مارت كۈنى  مهھهللىدىكى جامائهت دەريا بويى ياكى تاغ باغرىدا قوي-22ھهر يىلى 

سويۇپ، قاننى دەرياغا ئېقىتىپ ، كۆك تهڭرىسى، سۇ ،ئىالھىدىن ، ئىسالمىيهتتىن كېيىن 
  ئالالھتىن سۇ ، يامغۇر تىلهپ دۇئا تىالۋەت قىلىدۇ.

  گ) سودا تىجارەت باشالش مۇراسىمى:
، دۇكان ئېچىشتىن ئاۋۋال  يۇرت ئاقساقاللىرى ، مهھهلله جامائىتى، تىجارەت -سودا

زىياپهت بېرىپ ، كهسىپ رىسالىسى ئوقۇلىدۇ، دۇئا  -كهسىپ ئهھلىلىرىگه  چاي
  ئوقۇلىدۇ.

  خى )ئۆي سېلىش مۇراسىمى: 
ئۆي سالغۇچى تهييارلىقىنى پۈتتۈرۈپ، جامائهتنى  چايغا چاقىرىپ ، قىبلىنى بهلگىلهپ 

قول ھهمكارلىشىپ ھهقسىز ياردەم - قوزۇق قاققۇزىدۇ.مهھهلله ئادەملىرى قولمۇئۇستامغا 
قىلىپ ئىشلهيدۇ. ھهقسىز ئىشلىشىپ بېرەلمىگهنلهر ، ياغاچ، تاش،  يېمهك ئهۋەتىپ 

ياردەملىشىدۇ.ئۆي پۈتكهندە جامائهتكه چاي بېرىلىدۇ. مېهمانالر سوغا بىلهن 
  تهبرىكلهيدۇ.

  ج) دەپنه مۇراسىمى :
-زارە قىلىدۇ.ئۇرۇق-اپات بولغاندىن كېيىن، ھازىدارالر بىلىگه ئاق باغالپ، يىغائادەم ۋ

بىلىشلىرى  كېلىپ ھازىدارالردىن ھال سورايدۇ.  -خوشنا، تۇنۇش-تۇغقان ، خۇلۇم
مېيىت(جهسهت) ئىسالم قائىدىلىرىگه يارىشا  نامىزى چۈشۈرۈلگهندىن كېيىن يهرلىككه 

بىلگه باغالنغان ئاق  يهتته نهزىرىگىچه يېشىلمهيدۇ.  دەپنه قىلىنىدۇ.   ھازىدارالرنىڭ
ساقىلى ئېلنىمايدۇ. يىل نهزىرىگىچه ھازىدارالر -قىرىق نهزىرىگىچه ھازىدارالرنىڭ چاچ

  تويغا ، تاماشاغا بارمايدۇ. تۇپراق بېشىدا بىر نهچچه كۈن خهتمه قۇرئان ئوقۇلىدۇ.
، قۇرئان ئوقۇپ رازىلىق بېرىش ، ئۆلۈمدىن ئاۋۋال ئۆلگۈرەلىگهنلهر  ۋەسىيهت قىلىش 

  ياسىن ئوقۇپ دەمىدە ئىچكۈزۈش  ئىشلىرىنى پۈتتۈرۈۋالسا،
ئۆلۈمدىن كېيىن  يهتته كۈن تولغاندا، قىرىق كۈن ۋە يىل تولغاندا  جامائهتكه نهزرە 

  ئايهم كۈنلىرى-بېرىپ،  دۇئا ئوقۇلىدۇ. جۈمه كۈنى ، ھېيت
  ئوقۇلىدۇ.تۇپراق بېشىغا چىقىپ ، رەھمهتلىككه دۇئا 



  ك)ئۇيغۇرالرنىڭ بايرام پائالىيهتلىرى
ئۇيغۇرالرنىڭ نورۇز بايرىمى، روزى ھېيت بايرىمى،قۇربان ھېيت بايرىمى  قاتارلىق 

بايراملىرى بار.ئۇنىڭدىن باشقا مهشرەپ، باراۋەت، بهزمه، باھار سهيلىسى، مايسا 
رۋازلىق، جانبازلىق، سهيلىسى،گۈل سهيلىسى، داال سهيلىسى، باغ سهيلىسى، چېلىشىش، دا

ئوغالق تارتىشىش، ئات بهيگىسى،  چهۋگهن ئويۇنى، چاقپىلهك ئويۇنى، ئىلهڭگۈچ 
تاخ ، گۇمپا كۆرسىتىش، ئوردىكام ئويۇنى، ماالي توپ، - ئويۇنى، چۆكچىۆك، لىڭگىر تاخ

ياڭاق ئويۇنى، تهپكۈچ، قوشماق ئاداش ، توققۇز قاتار، مۇز تېيلىش،  ئاق سۆڭهك ،سۇ 
  تارلىق  ئويۇن ۋە پائالىيهتلىرى بار.ئۈزۈش قا

  ل) ئۇيغۇرالرنىڭ يېمهكلىكلىرى
يىلالر ئىلگىرىال سۇ،سۈت،ماي، تۇخۇم بىلهن يۇغۇرىلغان 3000ئۇيغۇرالر بۇنىڭدىن 

بۇغداي نېنىنى  چهككۈچ( تۈكچه) بىلهن زىننهتلهپ  تونوردا پىشۇرۇپ يېگهن. گۆشنى 
ئۇيغۇرالرنىڭ يېمهك تۈرلىرى  ياغاچ زىققا ئۆتكۈزۈپ  كاۋاپ قىلىپ يېگهن.

  تۆۋەندىكىچه:
نان تۈرلىرى: نان، گىردە، توقاچ، گۆش نان، قاتلىما، خو يلىما، كۆمهچ، ھهمهك،ياغ نان، 

  قايماق نان، قاتلىما نان، ھونان...
گۆش تۈرلىرى: قوي گۆشى، كاال،ئات گۆشى ، تۆگه، بېلىق، توخۇ،غاز، ئۆدەك 

ئارقار بۆكهن،كهكلىك، قىرغاۋۇل، بۆدۈنه گۆشى، چىل گۆشى،جهرەن كېيىك، بوغا، مارال، 
  ئوالر، توشقان، كىرپه، كهپتهر، قۇشقاچ گۆشلىرى...

كۆكتات تۈرلىرى: سهۋزە،چامغۇر،پىياز،سامساق،كاۋا،پۇرچاق، تۇرۇپ،، شوخال،پىدىگهن، 
مۇچ، قىزىلمۇچ،كۈدە، ماش،  بىدە (بىخلىغاندا) يېسىۋىلهك،  يۇمىالق يېسىۋىلهك  

  يېمهكلىكلهر : تۇخۇم، شېكهر، مۇراببا، قۇرۇت، سېرىقماي، مېغىز، قۇرۇق ئۈزۈم قوشۇمچه
  كېچهكلىرى: -ق)ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىم

باش كىيىملىرى: دوپپا، گىلهم دوپپا،چىمهن دوپپا، ئۈنچه دوپپا، ئالتۇن قاداق دوپپا، 
  تاجلىق دوپپا، قالپاق، كوال، قاسقان تۇماق، سهرپۇش تۇماق، 

اق، ئايالالرنىڭ داكا ياغلىق، يىپ ياغلىق، شايى ياغلىق،پهرەڭ ياغلىق، تىۋىت قۇالقچا، پاپ
شال،غىجىم رومال، لىچهك، چۈمبهل، پهرەنجه قاتارلىق  مىللى ئاالھىدىلىككه ئىگه  باش 

  كىيىملىرى بار. 
  

  اق ئادەتلىرىئولتۇر تۆتىنچى باب  ئۇيغۇرالرنىڭ مېمارچىلىق ۋە



  
ئۇيغۇرالر مىالدىيىدىن ئىلگىرىال ئوردۇ بالىق كهبى چوڭ شهھهرلهرنى  بىنا قىلغان. 

ئۇيغۇرالر قهدىمىدە ئىككى ئاچىغا  بىر لىم ياغاچ قويۇپ، ئىككى يېنىغا قومۇچ يۆلهپ  
چېدىر شهكىلدە، كېيىن ئۆڭكۈر ئۆي ، سوقما تاملىق ئۆي ياساپ ، ئىشىك، تۈڭلۈك ،  

اشىغان. مىالدىدىن ئىلگىرىال ھۇل قويۇپ  تامنى قېلىن ، ئېگىز قىلىپ ، بېكىتىپ ي
ئىككى ئۈچ  ئېغىز قىلىپ،  ئويۇق،  تهكچه،  لىمتاق چىقىرىپ ، مۇرا، ئوچاق  چىقىرىپ،  

تۈڭلۈك دېرىزە ئورنىتىپ، تۇرۇس ۋە تۈۋرۈكلهرگه  نهقىش چىقىرىپ، تامالرنى ئاقارتىپ  
نى ئېهتىياجغا ماسالشتۇرۇپ ، كۆركهملىكىگه ئاالھىدە ئۆي ياسىغان. ئۆينىڭ سېلىنىشى

تېشى  سۇۋىلىدىغان ، سۇۋاققا ھاك،قۇم، -ئېتىبار بېرىلگهن. كېيىنچه ئۆينىڭ ئىچى
  سېغىز توپا، توزغاق،

ئۇن، تۇخۇم، ناۋات  شهربىتى ئىشلىتىپ ئالى سىمۇنت ياسىلىدىغان بولدى.ئىشىك 
ستى ۋاسىجۇپ ۋە تاختايلىق قىلىنىدىغان، دېرىزىلهر ياغاچتىن ياسىلىدىغان ، ئۆي ئۈ

يازلىق، قىشلىق،مېهمانخانا، ئاشخانه ئۆيلهر  ئايرىپ سېلىنىدىغان ، تۈز ۋە ئهگمه 
پېشايۋان  ياسىلىدىغان، دەرىزىگه  قهغهز چاپلىنىدىغان كىيىنكى ۋاقىتالردا ئهينهك 

ىغان بولدى. سېلىنىدىغان كۆتۈرمه، ئىككى قهۋەتلىك ئۆيلهر (مهنزەرلهر)  سېلىندى
-كىمىر ئۆي شهكلىمۇ(توالراق تۇرپان، توقسۇن تهرەپلهردە) تهڭال بارلىققا كهلدى.باغ

  ئاراملىق  ئۆيلهر ئومۇمالشتى. -ۋارانلىق، ھويال 
ئۇ زامانالردا ئۇيغۇرالردا مېمارچىلىق، بىناكارلىق ، تامچىلىق، ياغاچچىلىق، ھاكچىلىق، 

رلىققا كېلىپ ۋە تېخىمۇ بېيىپ ئهتراپالرغا تاشچىلىق، نه ققاشچىلىق سهنئهتلىرى با
  تارقىلىشقا باشلىغان.

ئۇيغۇرالردا ئۆي ئىشىگىنى جهنۇپقا قارىتىش  ئادىتى ئومۇمالشقان ، ئۆيلهرگه بورا  
ئۈستىگه پاالز ياكى كىگىز، گىلهم سالىدۇ. تامىغا نهفىس گىلهم ئاسىدۇ. يېزىالردا ئوچاق 

سېلىنىدۇ.ئهستهرلىك يوتقان كۆرپىلهر، كهشتىلىك ئالدىغا ئېيىق تېرىسى، ئىت تېرىسى 
  ياستۇقالر ئىشلىتىلىدۇ. 

كۆرپه، ياستۇقالر زاپاس ھازىرلىنىدۇ.  -مېهمانالر ئۈچۈن  مهخسۇس ئاالھىدە  يوتقان
بۇالر ئويۇققا ياكى كارۋاتقا قاتالپ تىزىلىپ، ئۈستىگه ئهدىيال  يېپىلىدۇ. ("شهرقى 

  تۈركىستان قولالنمىسى")
  

  بهشىنچى باب  ساياھهت رايونلىرى ۋە ئاسارە ئهتىقىلىرى



  
  ساياھهت رايونلىرى - 1

تهڭرىتاغنىڭ ۋە ئۈرۈمچىنىڭ  شهرقىدىكى  بوغدا چوققىسى ئۈستىگه ،  -بوغدا كۆلى
  مېتىر  ئېگىزلىككه جايالشقان.سۇ 1980دېڭىز يۈزىدىن 

مېتىر بولۇپ،  ئاپپاق قارلىق  105لىدۇ. چوڭقۇرلىقى كۋادرات كىلو مېتىر كې5يۈزى 
  قاتار قارىغايلىق  تاغ گۈللىرىگه ئورالغان -چوققىالر ، قاتار

بۇ چىرايلىق كۆل، رىۋايهتلهردىكى ئوماي ئانىنىڭ  گىرىم ئۈستىلىدىكى خاسىيهتلىك 
ۆلنىڭ  ئهينهك دەپ تهسۋىرلهنگهن. تۇرپان تېكىستلىرىگه يېزىلغان رىۋايهتلهردە، بۇ ك

ئوغۇز خاننىڭ شىكار سه يلىگاھى ئىكهنلىكى ، ئىسمىنىڭ بوغدا كۆلى ئكهنلىكى قهيت 
  قىلىنغان.

تهڭرىتاغنىڭ غهربىدىكى ئارشاڭ ناھىيىسى تهۋەسىدە بولۇپ، ئىلى  -سايرام كۆلى
  ۋادىسىغا ئۆتىدىغان  كهڭساي تاغلىرىنىڭ  كىرىش ئېغىزىغا ،

كۋادرات كىلومېتىر  454جايالشقان. كۆلىمى  مېتىر ئېگىزلىككه 2070دېڭىز يۈزىدىن 
قېلىن ئورمانالر ۋە  -كېلىدۇ. ساياھهت مهنزىرىسى ئاالھىدە گۈزەل بولغان بۇ كۆل

  كۈك  كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.- چهكسىز يايالقالر  ئارىسىدا كۆپ
تهڭرىتاغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى يۇلتۇز ئويمانلىقىنىڭ بىر قىسمى  -بايىن بۇالق يايلىقى

ئهسىردە ئهجدادلىرىمىز  بۇ يهردە پايتهخت بهرپا قىلغان ئىدى. -9ۇ.مىالدى ھېسابلىنىد
قارا شهھهر دەرياسى بايىن بۇالق يايلىقىدىن باشلىنىدۇ. كۆللىرىدە ئاققۇالر ياشايدۇ، 

چېچهكلهرگه تولۇپ تۇرىدىغان بۇ گۈزەل يايالقتا ھهر يىلى چارۋىچىالرنىڭ -گۈل
  زىلىدۇ.ئهنئهنىۋى يايالق يهرمهنكىسى ئۆتكۈ

  ئاسارە ئهتىقىلىرى -2
شىمالىغا، لوپنۇر ( خىتاي ئاتوم سىناق  -تارىم ئويمانلىقىنىڭ شهرقى -كىرو رەن شهھرى

  شىمالىغا-مهيدا نىغا ئايالندۇرۇۋالغان) كۆلىنىڭ غهربى 
مىڭ يىلالر ئىلگىرى ، ئهجدادلىرىمىز بهرپا قىلغان  بۇ   4جايالشقان. مىالدىيىدىن

سىپىل ئىزلىرى ، ئوردا خارابىلىرى ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان. قهدىمى شهھهرنىڭ  
يىلى  تارىخالردا خاتىرىلىنىشىچه  -108كۋادرات مېتىر. مىالدى 330مهركىزى كۆلىمى 

ئهسىرنىڭ -4بۇشهھهر ئهڭ ئاۋات سودا شهھهرلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىكهن. مىالدى 
اھالىسى  ئهتراپالرغا كۆچۈپ كهتكهن. بوران ئاپىتى يۈز بېرىپ ئ -ئوتتۇرىلىرىدا  قۇم

خارابىلىكتىن قهدىمى جهسهتلهر قېزىۋېلىنغان بولۇپ،  خارابىلىققا ئايالنغان بۇ شهھهر  
دۇنيانىڭ قهدىمى مهدەنىيهت  تهتقىقات مهركهزلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى.("شهرقى 



  تۈركىستان قولالنمىسى")
-1شهرقىدە، مىالدىيىدىن ئىلگىركى كىلومېتىر  45تۇرپاننىڭ  -ئىدىقۇت شهھرى -3

كىلومېتىر. 5ئهسىردە ياسالغان ، ئهسلى ئىسمى قارا خوجا بولۇپ ، شهھهرنىڭ ئايالنمىسى 
ئوردا شهھرى ، تاشقارقى شهھهر ۋە  مهركىزى شهھهردىن ئىبارەت  ئۇچ قىسىمدىن 

ينهن شهكىللهنگهن. شهھهر سېپىلى، ئىبادەتخانه. شهھهر  خارابىلىرى ھازىرغىچه  ئه
  ساقلىنىپ قالغان.

تۇرپان ناھىيىسى بازىرىنىڭ  شهرقىدىكى  ئىككى دەريا  - يارغول شهھرى-تۇرپان 
ئېقىنىنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى ئېگىز ئارالغا جايالشقان. ئۇزۇنلىقى مىڭ مېتىر، ئىدىقۇت 

ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  مهركىزى شهھهرلىرىنىڭ بىرى. شهھهر يوللىرى  زىچ 
  لۇپ  خارابىلىرى ھازىرغىچه ئهينهن ساقلىنىپ قالغان.ئورۇنالشتۇرۇلغان بو

كىلومېتىر شىمالىدا ، نىيه  150خوتهن ۋىاليىتىنىڭ  نىيه ناھىيىسىنىڭ  -نىيه خارابىسى
كىلومېتىر ، ئۇزۇنلىقى 2دەرياسىنىڭ ئايىقىغا جايالشقان.شهھهرنىڭ كهڭلىكى 

هرلىك ۋە مىللى ئۇسلۇبقا  كىلومېتىر. مىالدىيهنىڭ بېشىدا ياسالغان  بۇ شهھهرنىڭ ي10
  ئىگه قۇرۇلۇشلىرى  شهھهرنى كېسىپ ئۆتكهن دەريانىڭ ئىككى قىرغىقىغا جايالشقان.

پامىر، تۇرپان، مورى، نىيه، قهشقهر، ئاقسۇ، ئۈرۈمچى قاتارلىق  - قهدىمى تاش قورالالر
جايالردىن تاش قورال، ساپال، ياغاچ قاچىالر، چۈشهك ، چۈلۈك،ھايۋان سۆڭهكلىرى 

ئوكسىدلىق خىمىيىۋى 14پىلغان. بېيجىڭ، ئۈرۈمچى مۇزىلىرىغا قويۇلغان  كاربۇن تې
مىڭ يىلدىن  ئاۋۋالقى بۇيۇمالر ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان. 7-6ئانالىز ئارقىلىق 

  تاشقورغان تىزناپ يېزا  جىرغال مهھهللىسى ئهڭ قهدىمى ئىزالردۇر.
تى دۇنياغا مهشهۇر بولۇپ ، ھهر ئۇيغۇرىستاننىڭ تاش گهمه سهنئى -تاش گهمه سهنئىتى

يىلى مىڭالرچه چهتئهللىك مهقسۇس تاش گهمه سهنئىتىنى تهتقىق قىلىش  ياكى ئۆز 
كۆزى بىلهن كۆرۈش مهقسىتىدە  ئۇيغۇرىستانغا زىيارەتكه كېلىدۇ. تارىم، قارا شهھهر  

نهچچه تاش گهمه بار، بۇ گهمىلهردىكى  700ئورۇندا   17تۇرپان ئويمانلىقلىرىدا 
  سهنئهت ئهسهرلىرى ئاساسهن ئهينهن ساقلىنىپ قالغان.

باي ناھىيىسىنىڭ ئۆگهن دەرياسى بويىدا. مىڭ ئۆدەك  تېغىدىكى ھاڭ -قىزىل مىڭ ئۆي
تاش گهمىگه نومۇر قويۇلغان.  236قهۋەت جايالشقان پهللهمپهيسىمان -ئۈستىدە. قهۋەت

-5سۈ رەتلىرى  مىالدى  مىڭ كۋادرات مېتىرغا يېقىن جايدا ساقلىنىپ قالغان  تام10
  ئهسىردە  تهرەققى قىلغان ئۇيغۇر بۇددا مهدەنىيىتىنىڭ  نامايهندىلىرى ئىدى.

  بېزەكلىك مىڭ ئۆي -4 
كىلومېتر  يىراقلىقتىكى يالقۇنتاغ ئېتىكىدە. سىڭگىم  25تۇرپان ناھىيه بازىرىدىن 



هنگهن بولۇپ، گهمه رەتل 57ئېغىزىغا يېقىن مۇرتۇقتىكى ھاڭغا جايالشقان.ھازىرغىچه 
ئهسىرگه تهئهللۇق ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى زامانالرغا ئائىت بولغان  ئۇيغۇر -7مىالدى 

  بۇددا سهنئىتى  رەسىملىرى ۋە يېزىقلىرى بار.
يىلى ئۈرۈمچىنىڭ بوغدا كۆلى -1934 -تهڭرىتاغ سۆرەلمه ھايۋان سىكلىتى:

ۇيغۇرىستاندىن ئېلىپ يانباغرىدىن قېزىۋېلىنغان، بۈيۈك سۆرەلمه ھايۋان سىكلىتى ئ
كېتىلىپ( ھازىر خىتاينىڭ بېيجىڭ شهھرىدە مۇزىدا  ساقالنماقتا) ئىنسانالر دەسلهپته 

  ياشىغان زېمىنالردىن تېپىلىدىغان
  بۇ سىكىلىت  دۇنيادا زور مۆجىزىلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ.

اش قهشقهرنىڭ ئاتۇش رايونىدىن تېپىلغان ئادەمنىڭ ب-ئاتۇش ئادىمى باش سۆڭىكى:
سۆڭىكى ھازىر ئۈرۈمچى مۇزىدا ساقالنماقتا . بۇ باش سۆڭهكنى تهكشۇرۈش ئارقىلىق  

مىڭ يىلالر ئىلگىرى بۇ رايونالردا قانداق ئىنسانالرنىڭ (ئۇيغۇرالرنىڭ) 30بۇنىڭدىن 
  ياشىغانلىقى ئىسپاتالندى.

ى ئۇيغۇرىستاننىڭ كورال رايونىدىكى كۆنچى دەرياسىنىڭ  بويىدىك -كىرورەن گۈزىلى
ئىلكهل مازارلىقىدىن  قېزىۋېلىنغان ئايال كىشىنىڭ جهسىتى ، نهنجىن ئۇنۋېرىستىتى  

تهجرىبه خانىسىدا  تهھلىل قىلىنغاندىن كېيىن  14جۇغراپىيه پاكولتىتىنىڭ كاربۇن 
يىل بۇرۇنقى ئادەمنىڭ جهسىتى ئكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇپ ئىالن قىلدى.يۇڭ 6412

ىدە بۇغداي دانلىرى  سىۋەت بىلهن بىلله قهۋرىدىن توقۇلما، كىيىم ۋە سېۋەت ئىچ
مىڭ يىلالر ئىلگىرىال 4قېزىۋېلىندى. بۇ جهسهت ، ئارىيانالر ئۇيغۇرىستانغا كېلىشتىن  

  بۇ زېمىندا  ئاق تهنلىك ئىرىققا مهنسۇپ
ئهجدادلىرىمىزنىڭ  دېهقانچىلىق ۋە سانائهت بىلهن شۈغۇللىنىپ ياشىغانلىقىنى پۈتۈن 

  رلىدى.جهسهت ھازىر ئۈرۈمچى مۇزىيدا ساقالنماقتا. دۇنياغا جاكا
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ  بېيجىڭدا  -تۈنجى مهتبهئه ھهرىپلىرى:

ئۆتكۈزۈلگهن  مهدەنىيهت مائارىپ يىغىنىدا ، دۇنخۇاڭدىن (دەشت ئاتا) دىن تېپىلغان  
يىل بۇرۇن  400ادىن دانه  ياغاچ مهتبهئه ھهرپلىرى ھهممىسى ئۇيغۇرچه بولۇپ ، ياۋرۇپ6

 ئۇيغۇرال تهرىپىدىن ئىجات قىلىنغانلىقى قهيت قىلىندى.
   -قىيا تاش رەسىملىرى: 

ئۇيغۇرىستاننىڭ تهڭرىتاغ،ئالتاي، قاراقۇرۇم تاغلىرى،كوئىنلۇن ۋە چۆلتاغ قاتارلىق 
  مىڭ پارچه  قىياتاش رەسىملىرى بار.10تاغلىرىدا بىر نهچچه 

يۋانالرنىڭ ئوبرازى، ھهر خىل قىياپهتتىكى ئادەملهر(غهلىته رەسىملهردە ھهر خىل ياۋايى ھا
نىقابالنغان) ئۇسسۇلچىالر ، سېرىكچىالر، ئوۋچىالر، مال پادىلىرى ۋە چوپانالر، ئىپتىدائى 



ئۇرۇقالرنىڭ جهڭدە ئېلىشىشلىرى،  -ئېتىقادقا دائىر رەسىملهر، قهدىمى قهبىله
ارلىقالر ئويۇلغان بولۇپ، يىل دەۋرىدىن ئهجدادلىرىمىز ئىشلهتكهن بهلگه، تامغىالر قات

يىلالر غا قهدەر بارىدۇ.كۆكتوقايدىكى "تامغىلىق تاش" ، 8000ئېيتساق ئهڭ قهدىملىرى 
چاغانتوقايدىكى "قىزىل تاش بۇالق"، قورغاستىكى"قولۇستۇ"،  ئۈرۈمچىدىكى "دىڭگهك"، 

پ"، توخسۇندىكى چهرچهندىكى"ئالتۇنتاغ "،قۇمۇلدىكى "تاشۋېلىق"، پىچاندىكى "سىركى
  جايالردا مهشهۇردۇر.-"پهنجىرتاغ"، "توغراق بۇالق " قاتارلىق قىياتاش رەسىملىرى  جاي

كىلومېتىر 3ئىلى ۋىاليىتى نىلقا ناھىيىسىنىڭ شهرقى جهنۇبىدىن  -نوراساي مىس كان:
نهچچه جايدا  تېپىلغان مىس كانلىرىنىڭ ، كاربۇن 10يىراقلىقتىكى نوراساي جىلغىسىدا 

يىل بۇرۇنقى زاماندا ئېچىلغانلىقى   3000سىدى ئانالىزى ئارقىلىق  ئوك4
ئىسپاتالندى.( يۇقىرىقى نهقىللهر  " شهرقى تۈركىستان قولالنمىسى" دىن ئېلىندى. 

  يىلى ئىستانبۇل نهشرى)-1999ئاپتورى : ئابىلىكىم باقى ئىلتهبىر  
تىنىڭ موڭغۇلكۈرە ئىلى ۋىاليى -تاش ھهيكهل (بالبال)  سىنتاش قهبرە تاشلىرى:

ناھىيىسى  تېكهس يايالقلىرىدا  نىلقا، قورغاس، توققۇز تارا ناھىيىلىرىدە ، كىچىك 
خونۇقاي، سىنتاش، بۆرتاال ئارشاڭ، مىلچىك،شوتا، قوڭۇر بۇالق قاتارلىق جايالردا  زور بىر 

تاي، تۈركۈم تاش ھهيكهللهر ، قهبرە تاشلىرى تېپىلدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئالتاي، تارباغا
بۆرتاال، ئاراتۈرك ،بارىكۆل، ئۈرۈمچى، خۇتۇنسۇمبۇل قاتارلىق جايالردىنمۇ بۇخىل 

ئهسىرگىچه  -10ئهسىردىن  - 6سىنتاشالر كۆپلهپ تېپىلدى. يىل دەۋرىنى مىالدى
ئىزدەشكه بولىدىغان  بۇ خىل تاش ھهيكهل ۋە سىنتاشالر ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنى تهتقىق 

  نبهلهر بىلهن تهمىنلىدى.قىلىشتا قىممهتلىك تارىخى مه
-ئىلى ۋىاليىتى كونا قورغاس ناھىيىسىنىڭ  شهرقى  -قهدىمقى شهھهر ئالمىلىق:

ئهسىرلهردىن -5كىلومېتىر يىراقتىكى مازار يېزىسىغا جايالشقان بولۇپ، 15شىمالىدىن 
باشالپ، ئهجدادلىرىمىز پائالىيهت ئېلىپ بارغان  مهركىزى شهھهرلهرنىڭ بىرى،بۇ شهھهر 

گىزخان ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ، بولۇپمۇ چاغاتاي خان ۋە تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ چىڭ
يىلى ۋاپات بولغان تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ -1363دەۋرىدە تېخىمۇ مۇھىم رول ئوينىغان. 

يىلى قۇبلهيخاننىڭ ئىنىسى ئارىغ -1262قهبرىسى بۇ شه ھهرنىڭ  شىمالىدا بولۇپ ، 
هرگه بېسىپ كىرىپ، شهھهر خهلقىنى تارقىتىۋەتكهن ، بۇقا،  قوشۇنلىرى بىلهن بۇ شه ھ

كېسىل ۋەيران بولغان.("شه رقى تۈركىستان -ئهسىرلهردە ئۇزېل -16شهھهر 
  قولالنمىسى")

  



  تۇپراقالر -ئالتىنچى باب  ئۇيغۇرالر ياشىغان زېمىن 
 
  توغرىسىدا چۈشهنچه ئۇيغۇرالر ياشىغان زېمىن  ئوتتۇرا ئاسىيا - 1
قهتئىي ئۈزۈپ ئېيتىش كېرەككى، دەپ باشاليدۇ رەھمهتلىك تارىخچىمىز تۇرغۇن -

  ئوتتۇرا ئاسىيا.- ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا يۇرتى-ئالماس
بۇ مهسىلىنى تهپسىلىرەك بايان قىلىشتىن بۇرۇن ئوتتۇرا ئاسىيا  دېگهن  بۇ  

  كۆر سېتىپ ئۆتۈش كېرەك.  جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم دائىرىسىگه كىرىدىغان جايالرنى
ئوتتۇرا ئاسىيا دېگهن  بۇ نام توغرىسىدا ھېلىغىچه غهرب ۋە شهرىق ئالىملىرىنىڭ  كۆز 
قاراشلىرى بىردەك بولمىسىمۇ،لېكىن  بىر قهدەر ھهقىقهتكه ئۇيغۇن كېلىدىغان  كۆز 

لهش قاراش بويىچه  ئوتتۇرا ئاسىيا دائىرىسىگه كىرىدىغان  جايالرنىڭ كۆلىمىنى بهلگى
  مۇمكىن.

جۇغراپىيه ئالىملىرى ئاسىيا قىتئهسىنى شهرقى ئاسىيا، ئوتتۇرا ئاسىياۋە غهربى ئاسىيا 
  قاتارلىق قىسىمالرغا بۆلىدۇ. 

مېنىڭچه ،ئوتتۇرا ئاسىيا دائىرىسىگه شهرقته ھىنگان تاغلىرىدىن تارتىپ، غهربته كاسپى 
ھىمااليا تاغلىرىغىچه  بولغان دېڭىزغىچه، شىمالدا ئالتاي تاغلىرىدىن تارتىپ، جهنۇبتا 

جايالر ئوتتۇرا ئاسىيا دائىرىسىگه كىرىدۇ. مانا شۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دائىرىسىگه كىرىدىغان 
ئۇيغۇرىستان ، (مۇستهملىكه) يهتته سۇ، -چهكسىز زېمىننىڭ مهركىزى قىسمى 

  ئۆزبېكىستان،قىرغىزىستان، تاجىكىستان قاتارلىق دۆلهتلهر نى  باغرىغا ئالغان.
ئۇيغۇرالر ئهڭ قهدىمكى چاغالردىن تارتىپال تهڭرىتاغلىرى بىلهن قاراقۇرۇم  تاغلىرى 

ئارىلىقىدىكى تارىم ۋادىسىدا، تهڭرىتاغلىرى بىلهن بالقاش كۆلى ئارىلىقىدىكى 
جايالردا، جهنۇبى سىبىرىيىدە، ھازىرقى موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى تهەۋسىدىكى 

ۇن دەريالىرىنىڭ  ۋادىلىرىدا ، كهڭسۇ(خىتاي تىلىدا سېلىنگا، ئۇرخۇن، تۇغال، قۇرۇل
يىلى ئىستانبۇل قايتا -2010تۇرغۇن ئالماس "ئۇيغۇرالر"(گهنسۇ)دا،  ياشاپ كهلگهن.

  بهت)-1نهشرى. 
  
  

  يهتىنچى باب  ئۇيغۇرىستاننىڭ جۇغراپىيهلىك تېررتورىيىسى
  

ىڭ  مهركىزىگه جايالشقان  ئۇيغۇرىستان ئۇيغۇرالرنىڭ ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىن -ياۋرۇپا



، تهبىئى جۇغراپىيىسى،شانلىق سىياسى ۋە سىتېراتىگىيىلىك ئورنىئانا ماكانى بولۇپ  
تارىخى،ئېتنىك  تهركىبى، ئهنئهنىۋى مهدەنىيىتى يهرئاستى ۋە يهر ئۈستى بايلىقلىرى 

  تونۇلغان بىر دۆلهتتۇر.  شۇنىڭدەك بۈگۈنكى مۇستهملىكه ھالىتى بىلهن دۇنياغا 
ئۇيغۇرىستان ئورتا ئاسىيانىڭ  شهرىق  ۇيغۇرىستاننىڭ جۇغراپىيىۋى ئورنىئ- 1

شىمالىغا جايالشقان. شهرىق ۋە جهنۇپ تهرىپى -تهرىپىگىرەك، خىتاي دۆلىتىنىڭ غهربى
كهڭسۇ( خىتاي تىلىدا گهنسۇ) ، كۆكنۇر (خىتاي تىلىدا چىڭخهي) ، تىبهت قاتارلىق 

جهنۇبىغىچه ، موغۇلىستان(تاشقى -شىمالدىن، غهربى - بىلهن ؛شهرقىئۆلكىلهر 
موڭغۇلىيه)،روسىيه، قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان، ئافغانىستان، 

كىلومېتىرلىق  مۇساپىدا  5700 پاكىستان،كهشمىر، ھىندىستان قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن
شىمالغا -، جهنۇبتىن كىلومېتىر1900غهرپكه قهدەر -چېگرىلىنىدۇ.شهرىقتىن 

بولۇپ، ھهيۋەتلىك ئېگىز تاغالر، ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ  كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتا 1500قهدەر
تۆۋەن  ئويمانلىقالر، ئهڭ ئۇزۇن ئىچكى دەريا، ئهڭ چوڭ قۇملۇق ۋە قهدىمى تارىخى 

مىڭ كۋادرات كىلومېتىر بولۇپ 828مىلىيۇن 1شهھهرلهردىن شهكىللهنگهن.يهر مهيدانى  
  مىڭ كۋادرات كىلومېتىر دەپ ئىالن قىلماقتا.650مىليون 1خىتايالر ھازىر 

  دەريا ۋە كۆللىرى -2
مۇز بىلهن قاپالنغان تاغالردىن ئېرىپ ئېقىپ چۈشكهن  - ئۇيغۇرىستاندا  قېلىن قار

كىچىك دەريا بار. تارىم - تىن ئارتۇق چوڭ570سۇالردىن ھاسىل بولىدىغان 
ا)، يهركهن دەرياسى(زەرەپشان)،ئاقسۇ دەرياسى، دەرياسى،قهشقهر دەرياسى(تۈمهن دەري

ئۆگهن دەرياسى، يۇرۇڭقاش دەرياسى،چهرچهن دەرياسى، قايدۇ دەرياسى، كۆنچى 
دەرياسى،ئىلى دەرياسى، ئېرىتىش دەرياسى،ئۇلۇنغۇر دەرياسى، ماناس دەرياسى، ئۈرۈمچى 

  رتىلىپ كهتكهن. دەرياسى قاتارلىق چوڭ دەرياالر بولۇپ ، ئۈرۈمچى دەرياسىنىڭ سۇيى تا
شهرىققه قاراپ -تارىم دەرياسى تارىم ئويمانلىقىنىڭ شىمالى چېتىنى بويالپ غهربتىن 

كىلومېتىر، ئېقىن مىقدارى 2300ئېقىپ لوپنۇر كۆلىگه قۇيۇلىدۇ.ئۇمۇمىي ئۇزۇنلىقى 
  مىليارد كىلومېتىردىن ئارتۇق.5

ىپ، دەريا سۇيى ئهڭ كۆپ تهڭرىتاغلىرىنىڭ ئىلى ۋادىسىنى ئايلىنىپ ئېق-ئىلى دەرياسى 
مىليون كۈپ مېتىرغا يىتىپ 800مىلىيارد 15بولۇپ، سۇ ئېقىن مىقدارى يىلىغا 

  مىليارد كۈپمېتىر سۇ قازاقىستانغا ئېقىپ چىكىتىدۇ.12بارىدۇ.ئهمما 
شىمالى مۇز ئوكىيان سىتېمىسىغا  مهنسۇپ. ئالتاي تاغلىرىنىڭ -ئېرىتىش دەرياسى 

مىليون كۈپ 600مىليارد 12.ئېقىن سۇ مىقدارى  يىلىغا جهنۇبى باغرىدىن باشلىنىدۇ
مىليارد كۈپ مېتىر سۇيى قازاقىستان ئېقىپ چىقىپ كېتىدۇ. جهنۇبى 10مېتىر بولۇپ، 



ئۇيغۇرىستاندا بىر قانچه دەرياالرنىڭ سۇيى تاجىكىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق 
سۇيى كهمچىىل   دۆلهتلهرگه ئېقىپ چىقىپ كېتىدۇ.(دېمهكچىمهنكى، دەرياسى كۆپ

ئۇيغۇرىستان   كۆچمهن خىتايالرنى باقالمايدۇ. شۇڭا بۇ ۋەتهندە ئېكولوگىيىلىك ئاپهت 
  يۇشۇرۇپ تۇرۇپتۇ. تۈزگىچىدىن) 

ئۇيغۇرىستاندا يۈزدىن ئارتۇق كۆل بار ، كۆپىنچىسى دەرياالرنىڭ چۈشۈرگىسىگه 
ھازىر قۇرۇپ جايالشقان.ئهڭ چوڭ لوپنۇر كۆلى (ئاتوم سىناق قىلىش رايونىدا) 

كهتكهن.ئېبنۇر كۆلى (خىتاي كۆچمهنلىرى كۆچۈپ كېلىپ بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈپ قۇرۇپ 
كۋادرات 1000كهتكهن)،ئايدىڭكۆل، باغراش كۆلى قاتارلىق كۆللهرنىڭ سۇ يۈزى 

كىلومېتىر ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇلۇنغۇر كۆلى، ماناس كۆلى، سايرام كۆلى،بوغدا كۆلى، 
كۆلى، بارىكۆل، ئوتۇنكوزا كۆلى( خىتاي كۆچمهنلىرى بوز يهر  قاناس كۆلى،بۇرۇلتۇقاي

ئۆزلهشتۈرۈپ قۇرۇپ كهتكهن) ،قاتارلىق كۆللهر گۈزەل مهنزىرىلىك ساياھهت رايونلىرىنى  
 ۋە سۇ مهھسۇالتلىرى ئىشلهپچىقىرىش مهيدانىنى ھاسىل قىلغان.

  ھاۋا كىلىماتى -3
سىدا  بولغانلىقى ئۈچۈن ھاۋا كىلىماتى ئۇيغۈرىستان دېڭىزدىن يىراق،ئېگىز تاغالر ئارى

تىپىك قۇرغاق ھاۋا خۇسۇسىيىتىگه ئىگه. يامغۇر ئاز ياغىدۇ. نهملىك نىسبىتى تۆۋەن قىش 
 -ئۇزۇن، ئهتىياز، كۈز كۈنلىرى قىسقا، كۈن نۇرى چۈشىدىغان ۋاقىت ئۇزۇن، يۇقىرى

للىق ئوتتۇرىچه تۆۋەن تىمپىراتورا  پهرقى چوڭ بولۇشتهك ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه. يى
يېغىن غهربتىن شهرىققه، شىمالدىن -مىللىمېتىر بولۇپ ، ھۆل145يېغىن مىقدارى -يۆل

مىللىمېتىر 1000جهنۇپقا قاراپ ئازىيىپ بارىدۇ. ئىلى رايونىدا يىللىق يېغىن مىقداري 
مىللىمېتىر يامغۇر ياغىدۇ. ياققان قارنىڭ 7توخسۇن ناھىيىسى تهرەپلهردە ئاران  بولسا،

سانتىمېتىر بولۇپ ، تېرىلغۇ يهرلىرىنىڭ نهملىكىنى ساقالشتا مۇھىم رول 25.5نلىقىقېلى
قارالردىن  -ئوينايدۇ.دەريا سۇلىرىنىڭ ئاساسى مهنبهسى  يازدا ئېرىيدىغان تاغدىكى مۇز

  % نى  ئىگىلهيدۇ.80ئىبارەت بولۇپ، ئېتىزلىقالرنى سۇغىرىدىغان سۇنىڭ 
ىل بهلۋاغقا، جهنۇبى ئىسسىق مۆتىدىل بهلۋاغقا ئۇيغۇرىستاننىڭ شىمالى سوغاق مۆتىد

گىرادوس، ئهڭ تۆۋەن تىمپىراتورا 7مهنسۇپ بولۇپ، شىمالدا يىللىق تىمپىراتورا سىلسىيه 
گىرادوس بولىدۇ.ئومۇمهن ئۇيغۇرىستاننىڭ ھاۋا كىلىماتى ياز  20.15دىن تۆۋەن  0

غاق بولۇشتهك پهسلى ئىسسىق، قىش پهسلى سوغاق ، كۈندۈزى ئىسسىق،كېچىسى  سو
  "شهرقى تۈركىستان"قولالنمىسى))خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه. 

 



  سهككىزىنچى باب ئۇيغۇرالر تارىختا ئىشهنگهن دىنالر
  

ئۇيغۇرىستاندا ياشىغان ئۇيغۈرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىشتىن بۇرۇن، ھهرخىل 
ت(ئاتهشپهرەستلىك)، مانى، خىرىستىيان ،بۇددا قاتارلىق توتېمالرغا ، شامان، زەردوش

ئادەتلىرىگه - دىنالرغا ئېتىقاد قىلغان ئىدى.ئهسىرلهر بويى داۋاملىشىپ خهلقنىڭ ئۆرپ
قهدەر سىڭىپ كهتكهن  بهزى دىنى قائىدىلهر ياكى  دىنى ئادەتلهر  ئىسالم ئهقىدىلىرى 

 مهكته.بىلهن بىىرلىشىپ ئاال بۈگۈنگىچه  داۋاملىشىپ كهل
تۇپراق، سۇ ھاۋا، ئوتتىن ئىبارەت  تۆرت -ئهجدادلىرىمىزنىڭ دەسلهپكى چوقۇنۇشى"ئالهم 

  مهنزىلدىن تهركىپ تاپقان"لىقتهك رېئاللىق ئاساسىدا 
شهكىللهنگهن بولۇپ، ئۇيغۇرىستاندىكى ئهڭ چوڭ تاغنىڭ "تهڭرىتاغ" دەپ ئاتىلىپ  

ئايغا ، ئوتقا چوقۇنۇشالر ئهنه شۇنداق   ،ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئۇنىڭغا چوقۇنۇشى، ئاسمانغا،
ئاساسالرنى پاكىت قىلغان.ئهجدادلىرىمىز ئۇنىڭدىن باشقا ئوخشىمىغان تارىخى 

دەۋىرلهردە كۆك بۆرە، بۇغرا، يولۋاس، شىر، ئارقار، تاغ تېكىسى، قارچىغا ، شۈڭقارالرنى 
بىر ساقال تاغىقىنىڭ مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگه  3تۇتېم قىلغان، ئۇيغۇرىستاندا تېپىلغان 

سېپىغا چۈشۈرۈلگهن بۆرىنىڭ سۈرىتى بىزگه كۆك بۆرە تۇتېمىنىڭ  ئۇزۇن يىللىق 
  تارىخقا ئىگه ئىكهنلىكىنى دەلىللهپ بېرىدۇ.

زەردوشت(ئاتهشپهرەسلىك ) دىنى: ئهجدادلىرىمىز قهدىمقى زامانالردا زەردۇشت دىنىغا - 1
چلۇق تهبىئهت ھادىسىلىرى، چاقماق ئېتىقاد قىلىپ ئوتقا چوقۇنغان ئىدى. قورقۇنۇ

چېقىنلىرى، يانار تاغ الۋىللىرى قاتارلىقالر شۇنىڭدەك يېمهكلىكلهرنى پىشۇرۈپ يىيىش 
ئادەتلىرى بىرلىشىپ ئوتنى ئۇلۇغالش ، ئوتتىن مهدەت تىلهش ئهقىدىسىنى 

شهكىللهندۈرگهن. ئوت بىلهن ئۇچۇغداش، توي قىلغان قىزنى ئوت گۈلخانىدىن 
 قاتارلىق ئادەتلهر ئاتهشپهرەسلىك دىنىدىن قالغان ئادەتلهر ئىدى. شئايالندۇرۇ

  شامان دىنى: -2
ئۇيغۇرالر ئهڭ بۇرۇن شامان دىنىغا ئېتىقاد قىلغان ئىدى."كۈن تهڭرى"شۇ ۋاقىتالردا 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ چوڭ خۇداسى ئىدى. ئۇيغۇرالر ئۇرۇشقا ماڭغاندا  ئاق بوز ئاتنى 
پ ماڭاتتى. ئاق بوز ئاتقا ئالتۇندىن جىيهك تۇتۇلغان قىزىل قوشۈننىڭ ئالدىدا يېتىله

يىل 2000دۇخاۋا يۇپۇق ئارتىالتتى. يازما خاتىرىلهردە شامان دىنى ئۇيغۇر تۇرمۇشىدا 
داۋامالشقان. ئىسرىق سېلىش، پېرىخونلۇق، داخانلىق، ئۇخالۋاتقان بوۋاقنىڭ بېشىغا 

  پىچاق 



  دىنىدىن قالغان  دىنى مۇراسىم ئادەتلىرى ئىدى.قويۇپ قويۇش  قاتارلىق ئادەتلهر شامان 
  مانى دىنى: -3

ئهسىرلهردە دىنىنى مانى دىنىغا ئۆزگهرتكهن.ئۇيغۇرالردا يورۇقلۇقنى -5-4ئۇيغۇرالر 
ئۇلۇغالش،كۈن، ئاي، يۇلتۇز قاتارلىق ئاسمان جىسىملىرىنى مۇقهددەس بىلىش ئادىتى 

"...ھون تهڭرىقۇتى ھهر كۈنى  مانى دىنىدىن قالغان.خىتاي تارىخ مهنبهلىرىدە
ئهتىگهندە  يېڭى چىققان قوياشقا ، كهچته ئايغا چوقۇنىدۇ، ئايغا چوقۇنۇش مۇراسىمى 

  دەپ خاتىرىلهر قالدۇرغان. ئۆتكۈزىلىدۇ"
  نېستورىيان دىنى: -خىرىستىيان -4

داۋاملىق  ئهسىردە ئوتتۇرا شه رىقته دۇنياغا كهلگهن خىرستىيان دىنى -1مىالدىى 
  يىلى -334ىپ شهرىققه تهسىر كۆرسهتكهن. مىالدىيهنىڭ كېڭىي

- 6خۇراساندىكى مهرۋە، تۈس دېگهن جايالردا چېركاۋالر بارلىقى خاتىرلهنگهن. 
ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا  شهرقى رىم پادىشاھسى مائۇرىك بىلهن  پارىس پادىشاھسى خىسراۋ 

ئۇيغۇر خاقانى  ىگهن يۇلتۇزدا خانلىق تىكل -بىرلىشىپ، ئۇيغۈرىستاننىڭ قارا شه ھهر
بهھرام بىلهن سوقۇشقاندا ، ئهسىر چۈشكهن ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنى كونستانتىپۇلغا ئېلىپ 

كهتكهن. ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى  رىم پادىشاھسى مائۇرىك بىلهن ئىران پادىشاھسى 
خىسراۋغائهسىر چۈشكهندە  ئۇالرنىڭ پېشانىسىدىكى كىرست بهلگىسىگه قاراپ ھهيران 

ى  ۋە ئۇالرنىڭ خرىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى رىم تارىخچىلىرى قالغانلىقىن
خاتىرلىگهن. شىۋېدسىيىلىك ئىېكىسپىلودىيىچى  سىتهيىن ۋە لىكوكالر مىرەن، خوتهن، 

  باي، تۇرپان قاتارلىق
جايالردىن  خرىستىيان دىنىنىڭ چوڭ مهزھهپلىرىدىن بىرى بولغان نېستورىيان دىنىغا 

ىملهر، فىراگمېتالر، ئىنجىل پارچىلىرى، ئىزوپ مهسهللىرى ، كىرسىت قهبرە ئائىت رەس
  تاشلىرىنى تاپقان.

  بۇددا دىنى: -5
-4ئهسىردىن باشالپال  بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلغان . -1غهربى ئۇيغۇرالر  مىالدى 

ياۋى ئهسىرلهردە بۇددا دىنى ئومۇملىشىپ ، خوتهن ،كۇچار،  تۇرپانالر بۇددا دىنىنىڭ دۇن
مهركهزلىرىگه ئايالنغان.بۇددىزىم نوملىرى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه 

  قىلىنغان.ئۇيغۇرىستاندا بۇددا دىنى بىلهن مانى دىنى  
ئهسىرلهردە  بۇددا -10ئۇزۇنغىچه تهڭ ياكى ئارىلىشىپ مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان.ئۇيغۇرالر 

  دىنىنى تهرك ئېتىشكه باشلىغان بولۇپ، بۇ دەۋىرلهردە 
  الر ئالهمشۇمۇل ئهھمىيهتكه ئىگه  مهدەنىيهت تۆھپىلىرىنى ياراتقان.ئۇيغۇر



  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىشى    -6 
يىللىرىدىن تارتىپ ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىشقا باشلىدى. -914مىالدى  

لىقتا ئىران سامانىيالر پادىشاھلىقىنىڭ شاھزادىسى  سامانى ئوردا قااليمىقانچى
ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراپ  قهشقهرگه قېچىپ كهلگهن. ئۇيغۇر قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ 

قاغانى ئوغۇلچاق قاغان  ئۇنى قارشى ئېلىپ ئاتۇشقا ئورۇنالشتۇرغان.شۇ كۈنلهردە 
ئاتۇشتىكى تاغقا ئوۋغا  بىلله چىققان شاھزادە سۇتۇق بۇغراخان،  ئهبۇ نهسىر ساما نى 

يىلى سۇتۇق بوغراخان -920سالم دىنىنى ئۇنىڭدىن قۇبۇل قىلغان .بىلهن تونۇشۇپ ، ئى
تاغىسى ئوغۇلچاقنى  ئوردا ئۆزگىرىشى ئارقىلىق ئاغدۇرۇپ تاشالپ شاھلىق تهختىگه 

چىقىپ  ئىسالم دىنىنى دۆلهت دىنى دەپ ئىالن قىلغان.("شهرقى تۈركىستان 
  قولالنمىسى")

  
  ئهسىر  تارىخى-19چى باب ئۇيغۇرىستاننىڭ قىسقىچه توققۇزىن

  
- 18ئهسىر تارىخىنى گهۋدىلهندۈرۈشكه مهجبۇر بولدۇق. -19نېمىشقا ئۇيغۇرىستاننىڭ 

خىتايالر ئۇيغۇرىستانغا  بىر، ئىككى  قېتىم   -ئه سىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا  مانجۇ
-19دەت تۇرالمىدى. تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن بولسىمۇ  لېكىن ھهر قېتمدا ئۇزۇن مۇد

يىللىرىدىن كېيىنكى يېرىمىغىچه ئهنگىلىيه بىلهن چار روسىيىنىڭ  -30ئهسىرنىڭ  
ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاۋۋال ئافغانىستانغا قاراتقان   سىياسى ھهرىكهتلىرى، ھهربى 

ھهرىكهتلىرى ، دىپلوماتىك ئېلىشىشلىرى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ جۈملىدىن ئۇيغۇرىستاننىڭ 
قدىرىنىڭ نېمه بولىشىنى بهلگىلهپ قويغان ئىدى.شۇڭا بىز ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكى ته

  ئهسىر تارىخىنى نوختىلىق تهتقىق قىلىشنى اليىق تاپتۇق. - 20- 19
ئهسىرنىڭ ئىككىنچى -19روسىيىلىك تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىشى  

تاجاۋۇز قىلىشى شۇنىڭ ئۈچۈن يىلىدا باشالندى. چار روسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا 25
كېچىكىپ قالدىكى، مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا، شىمال تهرەپته پايدا مهنپهئهتكه 

تېرە سودىسىغا سېلىشتۇرغاندا ،ئىقتىسادى غىدىغالش، -ئېرىشتۈرىدىغان  يۇڭ 
مهنپهئهتكه ئېرىشىش ئوتتۇرا ئاسىيادا  كام بولغانلىقتىن، چار روسىيىنىڭ ئوتتۇرا 

تاجاۋۇز قىلىشى بىر مهزگىل كېچىكىپ قالدى.تاجاۋۇز قىلىشتا كېچىكىپ ئاسىياغا 
قېلىشقا سهۋەب بولغان ئىككىنچى سهۋەپ شۇكى، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ھاۋا كىلىماتى ۋە 

تهبىئهتته ئۆسكهن ئۈسۈملۈكلىرى  روسىيىلىك موژىكالر ياشىغان،  ئادەتلهنگهن تهبىئهت 



سالر ياشىغان تهبىئى مۇھىتقا  ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ۋە ھاۋاكىلىماتىغا  ئوخشىمايتى. ئۇرۇ
ئهسىردىن كېيىنكى دۇنيا -15" دۇنيانىڭ ئۇمۇمى تارىخى" (تهبىئى مۇھىتى ئوخشىمايتى.

  ،خىتايچه نهشرى)
  چار روسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىشى - 1

چى دۆلهتنىڭ بۆرىنىڭ ئالدىدا قوزىچاققا ھاياتلىق يولى يوق بولغاندەك، بىر تاجاۋۇز
ئالدىدا ئاجىز، مهھكۈم مىللهتلهرگىمۇ ھاياتلىق يولى يوق ئىدى. تاجاۋۇزچى چار 
پادىشاھنىڭ ئهسكهرلىرىگه  سىبىرىيىنىڭ جهنۇپ تهرىپىدە  پايانسىز قازاق داالسى 

سوزۇلۇپ ياتاتىتى.  توختىماي جهنۇبقا قاراپ ئىلگىرلىگهندە قۇملۇقالر، چۆللۈكلهر، 
ان قاتارلىق  قهدىمى مۇسۇلمان خانلىقلىرىنى  بېقىپ تۇرغان  مۇنبهت بۇخارا، خىۋە، قوق

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن بۇرۇن بۇ خانلىقالر  -19بوستانلىقالر  يېيىلىپ ياتاتتى. لېكىن ،
سېلىشتۇرغاندا ھهربى جهھهتته چېچىلىپ كهتكهن  سىبىرىيه قهبىلىلىرىدىن  كۈچلۈك 

ڭ بۇ تهرىپى چار روسىيىگه يېقىنلىشىشتىن ساقلىنىپ ھېسابلىناتتى.شۇڭا ئوتتۇرا ئاسىيانى
  قاالاليتى.

يىل ئىچىدە چار روسىيه قازاق 30يىلىغىچه --1854يىلىدىن -1824ئهسىرنىڭ - 19
گاھىدا پاراكهند - داالسىنى بوي سۇندۇرۇپ ئوتتۇرا ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى. گاھى

راكهندىچىلىك  سېلىپ تۇرغان ىچىلىك سېلىپ تۇرغان ياكى دائىمى خاراكتېرلىك پا
ئهتراپتىكى مىللهتلهرنىڭ  تهھدىتى ياكى روسىيىلىكلهرنىڭ  ۋە پېتىر بورگنىڭ 

ئهندىشىلىرىگه  ياكى ئهنگىلىيىنىڭ نارازىلىق بىلدۈرۈشلىرىگه قارىماي، چار 
  پادىشاھنىڭ 

..........................................................................................................
.....................................................  

تاجاۋۇزچى ئارمىيىسى  جهنۇپقا  يۈزلىنىپ بار كۇچ بىلهن ئىلگىرلىدى.ھهتتا ئهنگىلىيه 
سىياسىئونلىرى شۇ ۋاقىتتا" ئهمهلى توسقۇنلۇق بولمىغانلىقتىن، دۇچ كهلگهن 

تاالڭ قىلىشنىڭ -ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۇسۇلى پهقهت، بۇالڭ دۈشمهننىڭ ھاياتلىققا
مهنىسىگه تهڭ بولغانلىقتىن،ئهنگىلىيىلىكلهر  مهغلۇبىيهتتىن باشقا دىپلوماتىيه 

مهنتهقىسىنى چۈشهنمىگهنلىكتىن... خۇددى يهر شارى قوياشنى ئايالنغاندەك  ئايلىنىپ 
بولمايدىغان تهخىرسىز  ھالهتكه چار روسىيىنىڭ تاجاۋۇزچى ئارمىيىسى،  ئىلگىرلىمىسه 

  كهلگهن ئىدى" دېيىشكهن.
قىشالق دااللىرى  -ئوتتۇرا ئاسىيا مۇسۇلمانالر مهدەنىيىتىنىڭ مهركىزى شهھهرلىرى ، يېزا

بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى  ئىلگىرلهش ئىچىدىكى چار روسىيه ئارمىيىسىنىڭ قولىغا 



بۇخارا بوي سۇندۇرۇلدى، يىلى - 1868يىلى تاشكهنت قولغا چۈشتى، -1865چۈشتى.
  يىلى  خىۋە خانلىقى بوي سۇندۇرۇلدى.- 1873

شىددەتلىك تاجاۋۇزچىلىق ھىندىستانغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ئهنگىلىيىنى 
  چۈچىتىۋەتتى. چار روسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا ئهگىشىپ 

تاجاۋۇز  كوچا خهۋەرلىرىمۇ تارقىلىشقا باشلىدى ، مهسىلهن، چار روسىيه تىبهتكه
ئهسىر)  ئهنگىلىيه بىلهن چار روسىيه - 19قىلىدىكهن دېگه ندەك،    لېكىن بۇ ئهسىر (

ئاشكارە توقۇنۇشمىغان بىر ئهسىر بۇلۇپ ئۆتۈپ كهتتى. چۈنكى ، ئهنگىلىيه 
(ھىندىستاندا) بىلهن چار روسىيىنىڭ ئارىلىقى ئىتايىن يىراق بولۇپ،قاتناش قوراللىرى 

ئىدى. چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا يهنه ئىنتايىن چهكلىك 
ئېلىشىشى  قورال كۇچىنى سىناق قىلىش ئۈچۈن ئهمهس  بهلكى بۇ ئىككى دۆلهت 

  ئوتتۇرىسدا ياشاۋاتقان كىچىك دۆلهتلهرنى كىم تىزگىنلهيدۇ دېگهن ،مهقسهتلهر بويىچه 
..........................................................................................................
.....................................................  

  كهسكىنلىشىپ كهتكهن ئېلىشىش ئىدى. 
..........................................................................................................

........................................................  
بولۇپمۇ ئىران بىلهن ئافغانىستاننى  قايسى دۆلهت قانداق تىزگىنلهش مهسىلىسىنى  دەۋىر 
قىلغان ، سىتىراتېگىيىلىك مهقسهتنىڭ ئوبېىيكتىغا ئايالندۇرغان ھالدا ئېلىپ بېرىلغان  

-15دۇنيانىڭ ئۇمۇمىي تارىخى"  كۆرەش ۋە قانات يايدۇرۇلغان ئېلىشىشالر ئىدى.("
ئهسىردىن كېيىنكى دۇنيا خىتايچه نهشرى ، شاڭخهي ئىجتىمائى پهنلهر نهشىرىياتى 

  يىل)-1995
تهكتىدىن ئېيتقاندا  چار روسىيىنىڭ ئوتتۇرا  -ئهجهپلهنمهڭ كىتابخانلىرىم،  تېگى

ڭغۇسالرغا  تو  -ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىشى ۋە بوي سۇندۇرۇشى  ئۇيغۇرىستاننىڭ مانجۇ
مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان بىردىن بىر سهۋەب ئىدى. غهربلىك 
 -دىۋە چار روسىيىنىڭ بىر پۇتى  ، لېكىن دىپلوماتىك رەۋىشته ،شهرقنىڭ دىۋىسى مانجۇ

توڭغۇسنىڭ  بىر پۇتى  ھهربى كۇچ بىلهن  شۇ كۈنلهردىن باشالپ ئۇيغۇرىستانغا 
ى بوي سۇندۇرغان بۈيۈك بېرىتانىيه ، يۇقىرىقى ئىككى قويۇلدى. ھىندىستانن

جاھانگېرنىڭ  ئۇيغۇرىستاننى ئارىلىق رايونغا ئايالندۇرۇشىغا سۇكۇت قىلدى. سۇكۇت 
  قىلدىال ئهمهس ھهتتا ئۇيغۇرالرغا پايدىسىز ئهھۋالدا  ئارىالشتى.

دۆلهت  يىلى  تۈزۈلگهن ئىككى- 1882"چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيه ئوتتۇرىسىدا  



  كېلىشىمىنىڭ بىر ماددىسىدا:< ئهنگىلىيه ئافغانىستانغا 
..........................................................................................................

.........................................................  
يغۇرىستانغا قول ئۇزارتماسلىق  مهجبۇرىيهتلىرىنى  قول ئۇزا رتماسلىق؛ چار روسىيه ئۇ

  دىپلوماتىك يولالر بىلهن كېلىشكهنلىكتىن روسىيه، ئىلى 
..........................................................................................................

...........................................................  
ئۆلكىسىنى ھهتتا پۈتۈن ئۇيغۇرىستاننى  بېسىۋېلىشقا جۈرئهت قىاللمىغان ئىدى> 

 سابىت ئۇيغۈرى) بهت.336( "ئۇيغۇرنامه"  
ئىككى جاھانگېر دۆلهت ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنغان كېلىشىم ئۇيغۇرىستاننىڭ كېيىنكى 

 تهقدىرىگه قانداق تهسىر كۆرسهتتى؟
تان مهسىلىسىگه، ئۇنداقتا  مانجۇ  ھاكىمىيىتىنىڭ  ئهمدى كېلهيلۇق  ئۇيغۇرىس

ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ قوراللىق قوزغىالڭ ئارقىلىق مانجۇالرنى  
ۋەتىنى ئۇيغۇرىستاندىن  قوغالپ چىقارغانلىقى توغرىسىدا،  مانجۇالرنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا 

يىلىدا  ئۇ تهرەپتىن چار روسىيىنىڭ -1884يهنه تاجاۋۇز قىلغانلىقى  ئاقىۋەتلىرىدە 
ياردىمى ئارقىلىق بۇ تهرەپتىن ئهنگىلىيه جاھانگېرلىكىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق  زوزۇڭتاڭ 

ئهسكهر چىقىرىپ ، ئۇيغۇرىستاننىڭ مانجۇ الرغا مۇستهملىكه بولۇپ قالغانلىقى 
  ىز. توغرىسىدا ،يۇقىرىقى پارچىالرغا مۇناسىۋەتلىك تۆۋەندە توختۇلۇپ ئۆتىم

ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ  تۆۋەندە "ياقۇپ بهگنىڭ تهرجمهالى " ماۋزۇلۇق كىتابتىن نهقىل  
كهلتۈرۈلگهن  بىر ئابزاس  سۆزنىڭ مهنىسىگه  تېخىمۇ چۇڭقۇر دىققهت قىلىشىنى  

  ئۈمىد قىلىمىز.
"  بۇ كىتابنىڭ ئاخىرقى بىر بابىدا ،  ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ  ياقۇپ بهگ ھاكىمىيىتىنى 

ساۋاقلىرىنى  يهكۈنلهپ كېلىپ ئاپتور ، -ۆلهپ ، تۇرغۇزۈش جهھهتتىكى تهجرىبه ي
ئهنگىلىيه مۇستهملىكىچىلىرىگه  ئهقىل ۋە يول كۆرسىتىدۇ. چارلىز بولگېر 

ئهنگىلىيىنىڭ  ياقۇپ بهگ ھاكىمىيىتىنى قولالپ  سودا جهھهتته ئالغان پايدىسى، ياقۇپ 
ى جهھهتته تارتقان زىيىنىنى  قاپلىيالمايدۇ، دەپ بهگ ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلىپ سىياس

قارىغان. شۇڭا ئۇ ئه نگىلىيه ھۆكۈمىتىگه "روسىيىنىڭ ھهدىدىن  ئېشىپ كهتكهن 
  كېڭهيمىچىلىكىنى (جۇڭگو بىلهن بىرلىكته ) چهكلهپ

بىتىگه قارالسۇن) ئاندىن جۇڭگودىن نهپ ئېلىش  -299"  (ئهنگىلىزچه نوسخىسىنىڭ 
ڭگونىڭ ئىلى رايونىغا  تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ ، جۇڭگو روسىيه ئۈچۈن، روسىيه جۇ



مۇناسىۋىتىنى جىددىلهشتۈرۈپ قويغان  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، جۇڭگو بىلهن ئۆزئارا 
چۈشىنىش ھاسىل قىلىش توغرىسىدا تهكلىپ بهرگهن.("ياقۇپ بهگنىڭ تهرجىمهالى" 

  بهت)- 4ئهنگىلىيه، ئاپتورى چارلىز بولگېر ، 
  مانجۇ الرنىڭ   ئۇيغۇرىستانغا بىرىنچ قېتىم تاجاۋۇز قىلىشى     -2  
يىل  ھهر قانداق تاجاۋۇزچىلىقتىن   خاتىرجهم ،خالى ياشىغان ئۇيغۇرىستان 1038" 

يىلى مانجۇ -1758خهلقى ، دەپ باشاليدۇ رەھمهتلىك تارىخچى مهمتىمىن بۇغرا ،  
  الرنىڭ  تاجاۋۇزىغا ئۇچرىدى.

- قۇماندانى جاۋخۇي قهشقهرگه يېقىنالپ كېلىپ، قهشقهر يىلى مانجۇ الرنىڭ - 1758
  يهكهن خهلقىنى ئېغىر دەرىجىدە مهغلۇپ قىلىپ، بۇ خهلقنىڭ تولىسى ئۆلتۈرۈلدى.

يىلى( ئۇيغۇرىستان )نىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا  مانجۇ الرغا قارشى قوراللىق -1815
يىلى  -1824.ئىنقىالب قوزغالدى. جاھانگېر خۇجا ئۆزىنى پادىشا ئىالن قىلدى

مانجۇالر( ئۇيغۇرىستان) غا يهنه تاجاۋۇز قىلىپ، جاھانگېر خۇجىنى تۇتۇپ بېيجىڭغا 
  ئېلىپ كېتىپ ۋەھشىلهرچه  شېهىت قىلىندى.
يىلى ئهنگىلىيه بىلهن مانجۇ -1839خىتايدا توپىالڭالر داۋام قىلىۋاتقان بىر چاغدا 

نىڭ بىلهن ئۇيغۇرىستاندا  مانجۇ ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا " ئهفىيۇن ئۇرۇشى" پارتلىدى.شۇ
تهرەپتىن قوزغۇلۇپ چىقىپ،ئۈرۈمچى ۋە -ئهسكهرلىرى ئازالپ كهتتى . ئۇيغۇرالر تهرەپ

ئىلى شهھرىدىن  باشقا پۈتۈن جايالرنى  مانجۇالرنىڭ ئىشغالىدىن پۈتۈنلهي تازىلىدى. 
  لېكىن ئۇيغۇرىستان خهلقى يهنه پۈتۈنلهي بىرلىشىپ كېتهلمىدى.

ئۇرۇشى> ئاياقلىشىپ مانجۇالر بىلهن ئهنگىلىيه ئوتتۇرىسىدا تىنچلق  <   ئهپىيۇن
يىلى  مانجۇنىڭ ئىمپېىراتورى ئۇيغۇرىستانغا -1846كېلىشىمى ئىمزاالنغاندىن كېيىن 

يىلدىن كېيىن، 36مىڭ كىشىلىك قوشۇن ئهۋەتىپ  تاجاۋۇز قىلدى. دېمهك 100يهنه 
اجاۋۇزىغا ئۇچرىدى.( " شهرقى ئۇيغۇرىستان مانجۇالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق ت

تۈركىستان تارىخى"  ) ، ( جاھانگېر خۇجىنى تۇتۇۋېلىپ  بېيجىڭغا ئېلىپ كهتكهن 
يىل بولىدۇ،  جاھانگېر خۇجا ئۆزىنى پادىشاھ دەپ 22   يىلىدىن ھېسابلىغاندا -1824

  يىل بولىدۇ.   31   يىلىدىن ھېسابلىغاندا-1815جاكارلىغان 
ه بىلهن مانجۇالر ئوتتۇرىسىدا پارتلىغان ئهفىيۇن ئۇرۇشىدا شۇنچه ( تۆنۈگۈنال ئهنگىلىي 

ئۆتمهيال  يهنى مهسىلهن، -يىل ئۆته 6تاالپهت تارتقان  مانجۇ ھۆكۈمىتى ئارىدىن 
يىلى  ئهفىيۇن ئۇرۇشى توختاپ ئهنگىلىيه جاھانگېرلىكى بىلهن مانجۇ -1842

ى. ئۇنداق بولغاندا ئارىدىن ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا  "نهنجىڭ شهرتنامىسى" ئىمزاالند
يىلى -1846مىڭ كىشىلىك ھهربى قوشۇننى  100ئۆتمهيال  يهنه  - يىل ئۆته4



ئۇيغۇرىستانغا قانداق ئهۋەتهلىدى؟ تارىخنى خاتىرلهشته خاتالىق كۆرۈلگهنمۇ ياكى 
مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز 100راستىنال مانجۇ ھۆكۈمىتى 

مىڭ كىشىلىك ھهربى قوشۇننى ئهنگىلىيه تهشكىللهپ بهرگهن،  100قىلغانمۇ؟ بۇ، 
ئهنگىلىيه تهربىيهلهپ بهرگهن، ئهنگىلىيه  ما ددى ئىقتىساد بىلهن تهمىنلىگهنمۇ يا؟!  
شۇنىڭ ئۈچۈن مانجۇ  ھۆكۈمىتى  ئهنگىلىيه بىلهن "نهنجىڭ شهرتنامىسى"نى ئىمزاالپ  

؟!)،تارىخنىڭ مهخپى تهرەپلىرى پهقهت خوڭكۇڭنى   ئهنگىلىيىگه كېسىپ بهرگهنمۇ يا
  تارىخقا تهۋە بولىدۇ.

يىلى  پۈتۈن (ئۇيغۇرىستان )مىقياسىدا قوراللىق  ئىنقىالب  قوزغالدى .تۆت يىل -1853
داۋام قىلغان ئۇرۇشتىن كېيىن ، ئاخىرى (ئۇيغۇرىستان ) ئىنقىالبچىلىرى غهلبه قىلىپ ، 

كېسىل يۇقۇتۇپ خاتىرجهم -ۇ الرنى ئۇزېلخوتهندىن تۇرپانغىچه بولغان جايالردا مانج
بولدى . ئهمما ئۇيغۇر ئىنقىالبچىالر بۇ قېتىممۇ بىر كۇچ ئاستغا بىرلىشهلمىدى.شۈڭا 

  يىل قالمايال يهنه ھۇجۇم قىلدى.5دۈشمهن 
يىلى  ئۇيغۇرالر يهنه بىر قېتىم قوراللىق ئىقىالب قوزغىدى.باشتا ئۇيغۇرالر تاغ - 1872

قىلغىلى بولىدىغان جايالرغا  يهرلىشىۋېلىپ  پارتىزانلىق ئۇرۇش  ئارىسىدىكى  مۇداپىئه
تاكتىكىسى بىلهن  مانجۇ ئهسكهرلىرىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ ئېغىر زەبه 

بهردى.( بۈگۈنلهردە يهر نامى چهيلهڭزە دەپ ئاتىلىدىغان بۇ شه ھهرنى ) تارىختا 
خىتاينى -دىن ئارتۇق مانجۇ80000پۈتۈنلهي ۋەيران قىلىپ ، ئۇيغۇر قوزغىالڭچىالرنىڭ  

  ئۆلتۈرگهنلكى ھازىرغىچه رىۋايهت قىلىنىپ كهلمهكته.("شهرقى تۈركىستان تارىخى")
  

ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە ياقۇ پ بهگنىڭ  ئونىنچى باب  بهدۆۋلهت 
  ھۆكۈمرانلىقى

  
مهسىلهن ،يۈز بهرگهن ۋە يۈز  تارىخ شۇنداق قىزىقارلىق  ھادىسىكى  ، شۇ ھادىسىلهرنىڭ 

بېرىۋاتقان ياكى كهلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان ھادىسىالرنىڭ  بهلكى شۇ ھادىسىلهرنى 
تهشكىل قىلغۇچى ھادىسىلهرنىڭ   قۇرۇلمىسىغا ئامهت ۋە ئاپهتتىن ئىبارەت  ئىككى 

ن بۇ يا -خىل  ئامىل  يۇشۇرۇنغان بولىدىكهن . تارىخنى ياراتقۇچى ياكى تارىخنى ئۇيان
قىلغۇچى شهخسىلهر  نىڭ ئايرىملىرى تارىخى پۇرسه ت ۋە ئامهتنىڭ يىتىپ  كېلىشىنى  

سهزگۈرلۈك بىلهن كۆرۈپ يىتىپ ،   تارىخى تهرەققىياتنىڭ تهلهپلىرىگه ماسلىشىپ 
ھهرىكهت قىلىپ  غهلبىگه ئېرىشىدىكهن. تارىخى شهخىسلهرنىڭ ئايرىملىرى بولسا ، 



تلىرىنى كۆرۈپ يىتهلمهيدىكهن  بهلكى تهرەققىياتقا تارىخى تهرەققىياتنىڭ قانۇنىيه
  قارشى تهتۈر ئېقىم پهيدا قىلىپ مهقسهتلىرىگه يهتمهي تۇرۇپ مهغلۇپ بولىدىكهن.

تا رىختا  ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنى  تاجاۋۇزچىلىلققا دۇچار بولغان   چاغالردا ، تاجاۋۇزچىالرنى 
ىنىڭ شانلىق تارىخىنى ياراتقان  كهينىدىن  ئۇرۇش بىلهن قوغالپ چىقىرىپ ئۆزلىر-كهينى

ئۇيغۇر خهلقىنى ، ھهتتا  -ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهڭ چوڭ كهمچىلكى شۇكى ،بۇ خهلق
  ھازىرغىچه   تارختىن ئىبرەت ئالغان خهلق  دېيىشكه بولمايدۇ.  

گهرچه تارىخى ماتېرىيالالر كهمچىل بولغان ياكى تارىخى ماتېرىىيالالر  تۇلۇق بولغان 
غان تارىخ ئهسهرلىرى  بولسۇن  بۇ ئهسهرلهرنىڭ ئاپتۇرلىرىنىڭ تارىخى ئهھۋالدا يېزىل

خىل بولغانلىقتىن، -ۋەقهلهرنى يۇرۇتقاندا  سىڭدۈرۈدىغان  كۆز قاراشلىرى خىلمۇ
  تارىخى ۋەقهلهردىن چىقىرىدىغان نهتىجىلىرىمۇ ئوخشاش ئهمهس ئىدى . 

شهخىس ئىدى.زامان ياقۇپ ياقۇپ بهگ ،ئۇيغۇر يېقىنقى زامان تارىخىدىكى ئهڭ بۈيۈك 
بهگنىڭ ئۇلۇغلىقى، دەنالىقىنى  يۈكسهكلىككه كۆتۈرگهن بولسا ، ماكان جهھهتته 

ئۇيغۇرسىتان شۇ زامان ئىچىدە غهرب تهرەپتىن   چار روسىيه موژىكلىرىنىڭ تهھدىتكه 
دۇچ كهلگهندەك ، شهرىق تهرەپتىن  مانجۇالرنىڭ  يهنه بىر قېتىملىق تاجاۋۇزىغا دۇچ 

ن. شۇنداق ئېغىر بىر ۋەزىيهت ئاستىدا ياقۇپ بهگ ، ئىككى جاھانگېر دۆلهت، چار كهلگه
خىتاي ئىمپېراتورلىقى  ئوتتۇرىسىدا  قهشقهرىيىدە -روسىيه ئىمپېراتورلىقى بىلهن مانجۇ

يىلىلىرىدا) بهدۆۋلهت ئۇيغۇر دۆلىتىنى قۇرۇپ -1877- 1865مۇستهقىللىق جاكارالپ( 
  چىققان .

لىرى توغرىسىدا بىزنىڭ ئىككى نهپهر تارىخچىمىزنىڭ كۆز قاراشلىرى تارىخنىڭ بۇ ۋەقه 
  قانداق بولدى؟

"شهرقى تۈركىستان (ئۇيغۇرىستان) دا ،< بهدەۋلهت> لهقىمى بىلهن تونولغان ۋە< 
ئاتىلىق غازى> دەپمۇ ئاتالغان ياقۇپ بهگ دەۋرىدىكى ۋەقهلهرنى  ئۇزاقتىن كۈزۈتۈپ 

رىنىڭ ئهسهرلىرىدە ، ياقۇپبهگنى خاتا تهخمىن قىلىپ، تهتقىق قىلغان چهتئهل تارىخچىلى
ئۇنى شهرقى تۈركىستان (ئۇيغۇرىستان)  ئىنقىالبچىسى ۋە مىللى ھۆكۈمدارى دەپ 

  كۆرسىتىدۇ. ياقۇپ بهگ ئهسىلىدە پهرغانىلىك بولۇپ، قوقهنت خانى خۇدايارخاننىڭ قۇش
لىقى ئۈچۈن جازالىنىپ، بىگى( ۋەزىرى ياكى قۇماندانى ) ئىدى. خانغا خىيانهت قىلغان

تۈرمىگه تاشالنغان، بۇزرۇكخان  تۆرە بىلهن  كونا بىر دوستلۇق مۇناسىۋىتى يۈزىسىدىن 
بۇزرۇكخان تۆرە ،خانغا ئىلتىماس قىلىپ، ئۇنى تۈرمىدىن چىقىرىپ، خىزمهتكه تهيىنلهپ 

بهت مهمتىمىن  328بىلله قهشقهرگه ئېلىپ كهلگهن" (" شهرقى تۈركىستان تارىخى" 
  غرا)بۇ



" ياقۇپ بهگنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرىلىق ئهنگىلىز تارىخ تهتقىقاتچىسى  چارلىز 
  بولگېر <ياقوپبهگنىڭ تهرجىمه ھالى > ماۋزۇلۇق كىتابىدا 

يىلى قوقهنتتىكى پىسكهنت دېگهن يۇرتتا  پىر مۇھهممهت -1820ياقوپ بهگ تهخمىنهن-
يىلى روسىيىنىڭ -1876ن...دېگهن بىر تاجىكنىڭ ئائىلىسىدە تۇغۇلغان، دەپ يازغا

ۋەكىللهر ئۈمىكىنى باشالپ يهتته شهھهر دۆلىتىنى  زىيارەت قىلغان  روس گېنېرالى ئا.ن  
- 182 6كىروپاتكىن بولسا<قهشقهرىيه> ماۋزۇلۇق كىتابىدا ياقۇپ بهگ تهخمىنهن    

يىلى خۇجهنتته تۇغۇلغان  ئۇنىڭ ئاتىسى ئىسمىتۇلال  دېهقان كىشى ئىدى دەپ 
ن.ئۇنىڭ مىللى تهۋەلىكى توغرىلىق  ھېچ نهرسه دېمىگهن.(ئېهتىمال   مىللى يازغا

تهۋەلىكى توغرۇلۇق ھېچ نېمه دېمهيدىغان ئورتا ئاسىيالىقالرنىڭ ئادىتىگه ماسالشقان 
بولسا كېرەك) نۇرغۇنلىغان كىشىلهر چارلىز بولگېرنىڭ  يۇقىرىقى مهلۇماتىغا 

  قاراپ كهلگهن >ئاساسلىنىپ <ياقۇپبهگ تاجىك ئىكهن دەپ 
يېقىندا تارىخچىمىز ، ئارخېىئولوگ  ئابدۇكېرىم سابىت <ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى>نىڭ  

سانىدا  ئېالن قىلغان ، ئۇزۇن يىلالر ئزدىنىپ، تهتقىق قىلىش -23يىللىق -2003
ئارقىلىق  يازغان <ياقۇپبهگ زادى كىم؟>ماۋزۇلۇق ماقالىسىدا: ياقۇپ بهگنىڭ ئهسلى 

تاجىك ئهمهس قهشقهرلىق ئۇيغۇر ئكهنلىكىنى دەلىللهپ  كېلىپ چىقىشى 
چىقتى.ئالىمنىڭ يېزىشىچه ، ياقۇپبهگنىڭ دادىسى قهشقهرلىق يۈسۈپ تاشچى دېگهن 
كىشى بولۇپ، ياش ۋاقتىدا مىللى ئازادلىق كۆرەشلهرگه قاتنىشىپ،قوزغىالڭ مهغلۇپ 

ىزدەپ قوقهنت خانلىقى بولغاندىن كېيىن،ئۆزىنىڭ يۇرتداشلىرى بىلهن بىلله پاناھلىق ئ
تهۋەسىگه ئۆتۈپ كهتكهن ئىكهن... دەپ كۆرسهتتى. دېمهك ياقۇپ بهگ، ئۇيغۇر 

  بهت)- 330پهرزەندى بولۇپ چىقتى.("ئۇيغۇرنامه"
"ئهسكىرى قىسىمالرنىڭ  ۋە غهربى ئورتا ئاسىيالىق  مۇھاجىرالرنىڭ تۇرمۇشىنى 

  قسېلى -ياخشىالش ئۈچۈن(ياقۇپبهگ )ھهرخىل باج ۋە ئالۋاڭ
ئېلىشنى يولغا قويدى. مهسىلهن: يهر بېجى،تىجارەت بېجى،چارۋا مال بېجى ۋە باشقا ھهر 

خىل ئىسىمالر بىلهن  خهلقتىن ئالىدىغان باج ۋە ئالۋاڭ سېلىقالر، خهلق 
تهرەپكه - كۆتۈرەلمهيدىغان دەرىجىدە ئېغىرالشتى. دېهقانالر يهرلىرىنى تاشالپ تهرەپ

تىجارەت ئازلىدى، خهلق قىممهتچىلىك ۋە ئاچارچىلىق قېچىپ كهتتى.بازار كاساتلىشىپ 
  بهت)-335ئاپهتلىرىگه دۇچار بولدى" ("شهرقى تۈركىستان تارىخى" 

"بهزى تارىخچىالر ياقۇپ بهگنىڭ مهمىلىكهتنى  بىرلىككه كهلتۈرۈش جهريانىدا 
مىكىر -خۇسۇسهن يهكهن، خوتهن، كۇچا خانلىقلىرىنى ئۆزىگه بىقىندۇرۇشتا ھيلى 

تىپ ، < ئالدامچىلىق> ئۇسۇللىرىنى قولالنغانلىقىنى، قارشىلىق قىلغان ئاممىنى ئىشلى



ئاياۋسىز قىرغانلىقىنى، دېهخانالردىن ئېلىنىدىغان باج سېلىقنىڭ  ئېغىر بولغانلىقىنى  
ۋە باشقا دەلىللهرنى كهلتۈرۈپ، ئۇنى تارىختىكى سهلبى شهخىس دەپ باھااليدۇ. يهنه 

بهگ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا  شهرىقتىن بېسىپ كېلىۋاتقان زوزۇڭ بهزى تارىخچىالر  ياقۇپ 
تاڭنىڭ  تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىگه قارشى ئاكتىپ جهڭ قىلماي، ئهسكهرلىرىنى تۇرپاندىن 
كورلىغا چېكىندۈرۈپ كهتكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ھه ربى سىياسى خاتالىقى دەپ باھااليدۇ.(" 

  بهت)-330ئۇيغۇرنامه" 
  ا قانداق باھا بىرىش كېرەك؟ياقۇپ بهگكه مۇشۇ نوختىد

ياقوپ بهك ئۇيغۇر ئوغلى ئىدى ،شۇنداقال تارىخنىڭ ئوغلى ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق 
ئېهتىياجى   ياراتتى.   -دەيمىزكى ،ياقۇپ بهگنى تارىخنىڭ تاسادىپ ۋە زۆرۈرى  تهلهپ

اشالنغان ئهسىردە ب-15ياقۇپ بهگنى تارىخى زامان ياراتتى . ياقۇپ بهگ ياشىغان دەۋىر، 
ئهسىرگه كهلگهندە  تېخىمۇ ۋەھشىلىشىپ ئهۋزەيلىگهن بىر -19مۇستهملىكىچىلىك  

دەۋىر ، ياۋرۇپادىن  مۇستهملىكه قىلىش كۇچى  ۋە  مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتى 
ئاسىياغا يۆتكهلگهن   ۋە بۇ سىياسهتنى بۇ دەۋىرلهردە  سىبىرىيىنى ئهمدىال بوي 

ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭهيمىچىلىك قىلىش ھهربى  سۇندۇرۇپ قايتقان  چار روسىيه
ھهرىكىتىگه ئايالندۇرغان بىر دەۋىردە  ياشىغان ئىدى. ھىندىستاننى بوي سۇندۇرغان 

ئهنگىلىيه ،ئافغانىستان ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆز تىكىپ تۇراتتى ،  دەل مۇشۇنداق 
هنگىلىيه بۇستۇن بانكىسىنىڭ تۈلۈك ياردىمىگه تايىنىپ ، ئ-پهيتته،  روسىيىنىڭ ئۇزۇق 
ئۆزىنىڭ تېررتورىيىسى بىلهن ھهر قانداق ئاالقىسى بولمىغان  -پۇلىنى خهجلهپ ، يىراققا 

-پهقهت تاجاۋۇزچىالرغا ئوبېيكىت بولۇپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا يۈرۈش قىلغان مانجۇ 
رىستانغا خىتاي خاندانلىقىنىڭ يالالنما ،خىتاي ئهسكىرى قۇماندانى زوزۇڭ تاڭ  ئۇيغۇ

تاجاۋۇز قىلدى.  بۇنداق   نازۇك بىر ۋەزىيهتته  ياقۇپ بهگ،  بۇ پاسىباننىڭ قىلىدىغان 
-قۇدرەتلىك دۆلهت قۇرۇش ۋە قۇرغان دۆلهتنىڭ كۇچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن قايتا- ئىشى

  قايتا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش    ئىدى خاالس.
لىدى، بىز ئۆزىمىزنى شۇ ۋاقىتتىكى ئارمىيه قۇماندانى ياقۇپ بهگ، شۇ ۋاقىتتا قانداق ئوي

ياقۇ پ بهگنىڭ ئورنىغا قويالمايمىىز ،  ھهمدە ئۆزىمىزنى شۇ ۋاقىتتىكى ماكان زاماننىڭ 
ئىچىگه قويالمايمىز.شۇنداقال سوبېيكتىپ ئىدىيىلىرىمىزنى، ئارزولىرىمىزنى  تارىخنىڭ 

وقۇغىچىالرغا ئېنىق شۇدەۋىر  ئهمهلىيىتىگه مهجبۇرالپ تاڭالمايمىز. ئهمما شۇ نهرسه ئ
  بولىشى كېرەككى، ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلغان مانجۇالرنىڭ تاجاۋۇزىغا 

خاتىمه بېرىلىشى كېرەك ئىدى، ئۇيغۇرىستاندا قۇدرەتلىك ئۇيغۇر دۆلىتى قۇرۇلۈشى 
جايالردا ئۆزى بهگ، ئۆزى خان بو لىۋالغان  ھازىرقى - كېرەك ئىدى، بۇنىڭ ئۈچۈن جاي



لهن ئېيتقاندا  مىللىتارىست ھاكىمىيهتلهرگه  قارشى ئۇرۇش ئېچىپ  زاماننىڭ تىلى بى
باستۇرۇپ ئۇيغۇرىستاندا ھاكىمىيهتنى بىرلىككه كهلتۈرگهندىال  ئاندىن قۇدرەتلىك 

  دۆلهت قۇرۇش غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بوالتتى.
يىلىغىچه  ھهر قېتىم  ئۇرۇشتا يېڭىلىپ تۇرسىمۇ، - 1865يىلىدىن -1758 

ىستانغا  ھهر قېتىم تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندە  بىر نهچچه قېتىم قوغالپ ئۇيغۇر
چىقىرىلغان بولسىمۇ، يهنه توختىماي تاجاۋۇز قىلىپ تۇرغان  مانجۇ تاجاۋۇزچىلىرىنى   
ئاخىرقى قېتىم تارمار قىلىپ ئۇيغۇرىستاندا بىرلىككه كهلگهن قۇدرەتلىك بىر دۆلهتنى 

  ته ڭرىنىڭ قامچىسى" ئىدى.ياقۇپ بهگ " -قۇرۇپ چىققان كىشى 
ئارخېئولوگ  -بۇ توغرىدا  سابىت ئۇيغۇرى  "ئۇيغۇرنامه" دە :" بۇ مهسىلىگىمۇ تارىخچى

سانىدا  ئېالن -4يىللىق - 2003ئابدۇكېرىم سابىتنىڭ <يېڭى ھايات گېزىت>نىڭ 
قىلغان <ياقۇپ خوجام نېمىشكه چېكىندى؟>ماۋزۇلۇق ماقالىسىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ  

دەپ  كۆرسهتتى:"< زوزۇڭتاڭ قوشۇنلىرى ياقۇپ بهگكه قارشى  جىددى ئۇرۇش مۇنداق 
  باشالش ئالدىدا تۇرغاندا ، چار روسىيه ئىمىپېىرىيىسى ئۆزى

..........................................................................................................
........................................................  

بېسىۋالغان قوقهنت تېررتورىيىسىدىن  قهشقهرىيهگه بېسىپ كىرىشكه  تهييارلىنىپ  
قويغان . مانا مۇشۇ ئهھۋال ياقۇپ بهگنى قايمۇقتۇرۇپ، ئىككىلهندۈرۈپ قويدى.ئهگهر 

چار روسىيىنىڭ ئۇيغۇرىستانغا  بېسىپ كىرىش ئېهتىمالى بولمىغاندا، ياقۇپ بهگ 
  هرىقتىن كېلىۋاتقان  مانجۇ ش

..........................................................................................................
...........................................................  

ىدىن چوقۇم ئهسكهرلىرىگه قارشى ئۇرۇش ئاچقان، ئۇرۇشتا خىتاي ئهسكهرلىرى ئۈست 
  غهلىبه قىلغان بوالتتى>

  بهت)-330("ئۇيغۇرنامه" 
  "ياقۇپ بهگنىڭ چهت دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقى- 1

يىلى ياقۇپ بهگ، تۈركىيه سۇلتانى  ۋە شۇ چاغدىكى ئىسالم خهلپسى - 1870" مىالدى 
ىكىگه تهۋە ئابدۇلئهزىز خاننىڭ ئالدىغا ھهيئهت ئهۋەتىپ ، ئۆزىنىڭ ئىسالم خهلپىل

بولىدىغانلىقىنى مهلۇم قىلىپ ، ئۇيغۇرىستاننى مۇستهقىل ئىسالم دۆلىتى  دەپ ئېتىراپ 
  قىلىشنى ئىلتىماس قىلدى.

سۇلتان ئابدۇلئهزىز، بۇ ھهيئهت بىلهن كۆرۈشتى ۋە ياقۇپ بهگنىڭ ئىلتىماسىنى 



ر خۇشاللىق بىلهن قۇبۇل قىلىپ ، ئۇنىڭغا <ئهمرئىلمۇسلىمىن> يهنى مۇسۇلمانال
ئهمرى دېگهن ئۇنۋاننى بهردى.خۇتبىنى مۇسۇلمانالرنىڭ خهلپىسى نامىدا ئوقۇشنى ۋە 

  پۇلغا خهلپىنىڭ ئىسمىنى چۈشۈرۈشنى 
بۇيرىدى. ياقۇپ بهگ،  بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىپ، خۇتبىنى سۇلتان  ئابدۇلئهزىز نامىدا  

  ئوقۇتتى ۋە قۇيدۇرغان كۆمۈش تهڭگىگه  خهلپىنىڭ 
ۈستىدە <سۇلتان ئابدۇلئهزىز > ئىبارىسى چۈشۈرۈلگهن  كۆمۈش ئىسمىنى چۈشۈردى.ئ 

  تهڭگىلهر  ھازىرمۇ خهلقنىڭ قولىدا بار.
ئۇندىن كېيىن  ياقۇپ بهگ، ھىندىستان ۋە روسىيىگه بىردىن ئهلچى ئهۋەتتى .ئهنگىلىيه 

ۋە روسىيه ئۇيغۇرىستاننىڭ  مۇستهقىللىقىنى تونۇدى(ئېتىراپ قىلدى). ھىندىستان 
بىلهن تىجارەت كېلىشىمى  ئىمزاالندى.ئىككىنچى يىلى ، چار  روسىيه ۋە ھۆكۈمىتى 

ھىندىستاندىن  ياقۇپ بهگكه رەسمى ئهلچى كهلدى. ھىندىستاندىن تۆت مىڭدىن  
كۆپرەك  كارتوشلۇق  ۋە يىگىرمه مىڭ ، پىستانلىق مىلتىق ۋە باشقا نۇرغۇن مىقداردا  

راق، مانجۇ ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ جاھىللىقىدا ھهربى الۋازىمات بويۇملىرى سېتىۋېلىندى. بى
  چىڭ تۇرۇپ ، (ئۇيغۇرىستان) نىڭ  مۇستهقىللىقىنى تونۇمىدى.

لېكىن گۈدەك ياشتىكى ئىمپېراتور تۇڭشى غا  ۋاكالىتهن ئىش بېجىرىۋاتقان كۇڭ، 
ئوسمانلى ئىمپېراتورلىقى، ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى، چار روسىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ 

قىلغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇيغۇرىستانغا ئهسكهر يوللىمايدىغانلىقىنى رەسمى  ئېتىراپ
خىتايدا ئىچكى ئىنقىالب ۋە ئهنسىزلىك سهۋەبىدىن ۋە -ئېالن قىلدى. ئۇچاغدا مانجۇ

چهتئهللهرنىڭ  سهۋەبىدىن (بولسىمۇ) مهنچىڭ سواللىسى ھۆكۈمىتى  بۇنىڭغا (شۇ 
.  (مانجۇ مهنچىڭ) ھۆكۈمىتىنىڭ  بۇنداق قىيىن دەرىجىدە)  يول قويۇشقا مهجبۇر ئىدى

ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغان  چاغلىرىدا  ئىكىكى يۈزلىمه سىياسهت قوللىنىدىغانلىقىدىن، 
ياقۇپ بهگ خهۋەرسىز ئىدى. دۇنيانىڭ ئۈچ چوڭ دۆلىتى مۇستهقىللىقىمىزنى ئېتىراپ 

نىڭمۇ  تونۇماقتىن قىلدى، (گۇمان بىلهن قارايمهن ، تۈزگۈچى) چىن (مانجۇ ) دۆلىتى
(ئېتىراپ قىلماقتىن)  باشقا چارىسى يوق دېگهن چۈشهنچه بىلهن (ئۇيغۇرچه) بىپهرۋالىق 

  بهت)-336قىلماقتا ئىدى" ("شهرقى تۈركىستان تارىخى" 
يىلىغا كهلگهندە ئۇيغۇرنىڭ قولىدىكى ئامهت ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن چىقىپ - 1876

دە ياقۇپ بهگنىڭ قولىدىن چىقىپ كهتكهن كهتتى. چۈنكى ئامهت ئاۋۋال بۈيۈك سهركهر
مىڭ كىشىلىك قوشۇن 70ئىدى.مهنچىڭ (مانجۇ) دۆلىتىنىڭ يالالنما گېنېرالى زوزۇڭتاڭ 

بىلهن ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ ، "بىر مىلىيۇنغا يېقىن ئۇيغۈرنى ئۆلتۈرۈپ" 
ڭ يىلى شىنجاڭ ئۆلكىسى تهھسىس قىلدى . شىنجاڭ دېگهن خىتايچه سۆزنى-1884



  مهنىسى= يېڭى يهر، يېڭى مۇستهملىكه دېگهنلىك بوالتتى.
ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان بهدۆۆلهت ، سهركهردە ياقۇپ بهگ دۆلىتى ئاغدۇرۇلدى.نېمىشقا 

،چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى، ئوسمانلى ئىمپېراتورلىقى، ھىندىستاننى بېسىپ ياتقان 
لغان  ياقۇپبهگ دۆلىتىنى" ئېتىراپ ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى ، ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇ

قىلغان" بۈيۈك ئىپېراتورلۇقالر بولۇپ تۇرۇقلۇق  ، مانجۇالرنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز 
قىلغانلىقى توغرىسىدا ، ئوچۇق ئاشكارە نارازىلىقىنى ئىپادە قىلمىدى؟ گۈمانىمىزغا 

ەپته قىلىپ چار پاكىت تېپىپ بهرسهك ،  دەل شۇ كۈنلهردە  غهربى ئوتتۇرا ئاسىيانى ز
روسىيىنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايالندۇرغان چار روسىيه ، شهرقى ئورتا ئاسىيادا  بىر 

مۇسۇلمان ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى ھهرگىز خالىمىغاندەك ؛ھىندىستاننى 
مۇستهملىكه قىلىپ ياتقان ئهنگىلىيىمۇ ھىندىستانغا خوشنا  شهرقى ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر 

غۇر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنى ھهرگىز خالىمايتى. چۈنكى، ئۇيغۇرىستانغا مۇسۇلمان ئۇي
خوشنا ھىندىستاندىكى  مۇسۇلمانالر مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىپ، ئهنگىلىينىڭ  

ھىندىستاندىكى  مىللى مۇستهملىكه ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇۋىتهتتى.چار روسىيه 
خىتاي خاندانلىقى ئۇيغۇرىستاننى -ۇئىمپېرىيىسىنىڭ ۋە ئهنگىلىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ ،مانج

قوراللىق بېسىۋالغاندا سۇكۇت قىلغانلىقىنىڭ  تارىخى ئارقا كۆرۈنىشىنى يهنه باشقا 
  سهۋەبلهردىنمۇ ئىزدەشكه توغرا كېلهتتى. 

  چار روسىيىنىڭ  يىراق شهرىقنى بۇ يسۇندۇرۇش ھهرىكىتى بىلهن ، -2
  ش ھهرىكىتىنىڭ ئىچكى مۇناسىۋىتىمانجۇالرنىڭ ئۇيغۇرىستاننى بۇ يسۇندۇرۇ       

"...كېنهز گوبېرناتۇر  مۇراۋىيۇپنىڭ ھوقۇقى چوڭ بولسىمۇ ،ئۇ يهنىال ھوقۇق 
دائىرىسىدىن ئالقىپ، يىراققا يۈرۈش قىلغۇچى تهكشۈرۈش ئۆمىكىنى ئهۋەتىپ چار 

روسىيىنىڭ بايرىقىنى باشقىالرنىڭ تۇپرىقىغا تىكلىدى. ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى ئوفتىسېر 
ۋىرىسكى (كېيىن دېڭىز ئارمىيه گېنېرالى بولغان)، كامچاتكا يېرىم ئارىلىدا  پېتىر نې

پاۋلوۋىسكى قورۇقىنى قۇرۇپ، ساخالىن ئارىلىدا ئولتۇرۇشلۇق ياپۇنىيه پۇقرالىرىنى 
قوغلىۋىتىپ بۇ ئارالنى ئىگىلىدى.يهل پاراخۇتقا ئولتۇرۇپ ، ( ئامۇر دەرياسى ۋە يهنه بىر 

نىڭ ئىچىدە ئامۇر دەرياسى يىراق شهرقته كورىيىگه ۋە ھازىرقى ختاينىڭ  ئامۇ دەرياسى،  بۇ
چېگرالىرىغا تۇتۇشىدىغان  تۇپراقالردىن ئىېقىپ  ئۆتىدىغان دەريا بولۇپ ، ئامۇ دەرياسى  

تاجىكىستاندىن جۈملىدىن  ۋەتىنمىز ئۇيغۇرىستاننىڭ  تاشقورغان ناھىيىسىنىڭ  
قۇيۇلىدىغان  دەريانىڭ ئىسمىدۇ ر .  بۇ ئىككى  تاغلىرىدىن باشلىنىپ كاسپى دېڭىزغا

دەريانىڭ ئىسمىنى پهرقلهندۈرۈپ چۈشىنىشىمىز كېرەك ) ئامۇر دەرياسىدا    
ئۈزۈپ،مۇستهملىكىچى روسىيه پۇقرالىرىنى ئامۇ ر دەرياسىنىڭ قىرغاقلىرىدا ماكانلىشىپ 



ى بىلهن كورىيه ئولتۇراقلىشىشقا رىغبهتلهندۈردى. ئامۇر دەرياسىنىڭ قۇيۇلۇش ئېغىز
چېگراسى ئارلىقىدا  نۇرغۇنلىغان سودا تىجارەت پونكىتلىرىنى قۇردى.ناھا يىتى ئاز بىر 

قىسىم كىشىلهرنىال ئىشلىتىىپ بىپايان تېرتورىيىنى ئىگىلهش بۇ،  مۇراۋىيۇپنىڭ 
ئاالھىدىلىكى ئىدى. مهسىلهن ، نېۋىرىسكى پاراخۇتتىكى ئادەملهرنىال 

)ئادەمنى ئهۋەتىپ  بىر سودا پونكىتىنى قوغداشقا  6قا ئۇ( تىزگىنلىيهلهيتى.شۈڭالش
)ئادەمنى ئهۋەتىپ يهنه بىر سودا  پونكىتىنى قوغداشقا ساالتتى. پۈتكۈل 8ساالتتى، يهنه (

بىپايان رايون (ئامۇر دەرياسىنىڭ بويلىرى) جۇڭگولۇقالرغا نىسبىتهن مۇجىمهل، مىتىرو 
ملىنى ئېهتىمال  خىتاي تهرجىمان قوشقان پولوگىيىلىك كۆلهڭگۈدە  تۇراتتى.( بۇ جۈ

خىتاي خاندانلىقىنىڭ  بۇ چېگراالر ۋە زېمىنالر -بۇلۇشى مۇمكىن. ئۇنداق بولمىسا  مانجۇ
بىلهن نېمه ئاالقىسى بار؟     ) بۇ رايونالر  ئادەم ياشىمايدىغان رايون بولغاچقا ،  

رىش مۇمكىن مۇراۋىيۇپنىڭ ئۇسۇلىدەك، كىچىك كۆلهملىك ھهرىكهت ئېلىپ بې
خىتاي خاندانلىقىنىڭ ئوردىسى ، چار -بولىدىغان ئىش ئىدى.ئهمهلىيهتته بولسا مانجۇ

ئايغا -5يىلى-1851روسىينىڭ  بۇ رايونالردا قىلىۋاتقان ئىشلىرىدىن بىخهۋەر بولۇپ، 
كهلگهندە  ئاندىن چار روسىيه بۇ رايوندا قىلغان ئىشلىرىنى جۇڭگو تهرەپكه ئۇختۇرۇپ 

يانىڭ ئۇمۇمى تارىخى" ئون بهشىنجى ئهسىردىن كېيىنكى دۇنيا ،خىتايچه قويدى.("دۇن
  بهت)-291نهشرى 

تهھلىل: بىر جاھانگېر دۆلهت بىر رايونغا ياكى بىر  تېرتورىيىگه كېڭېيمىچىلىك 
قىلىۋاتقاندا، ئىككىنچى بىر جاھانگېر دۆلهتكه ئۇختۇرۇپ قويۇش  خهلقئارا قائىدە بولسا 

-نالر ياكى چار روسىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىدە ئهمهس ياكى مانجۇكېرەك. يۇقىرىقى رايو
خىتا ي ھۆكۈمىتىنىڭ تهسىر دائىرىسىدە ئهمهس پهقهت بۇ قېتىم چار روسىيه تاجاۋۇز 

قىلىدىغان ئوبېيكىتقا ئايلىنىپ قالغان بۇ زېمىن ،  خىتاينىڭ  دۆلهت چېگراسىغا   تۇتاش 
سىز رايونالرنى ئىگىلىدىم دەپ خىتاي تهرەپكه رايون بولغاچقا چار روسىيه ، مهن بۇ ئىگى

  ئۇختۇرۇپ قويغان بولسا كېرەك.
يىلى  جۇڭگو بىلهن ئهنگىلىيه ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش -1856بهش يىلدىن كېيىن     

يىلى ئىمزاالنغان" تىيهنجىن -1858پارتلىدى.ئۇرۇشتا جۇڭگولۇقالر يېڭىلىپ، 
بلىك سودىگهرلهرگه تېخىمۇ كۆپ پورت، شهرتنامىسى" بويىچه ، مانجۇ خانىدانلىقى غهر

  قولتۇقالرنى ئېچىپ بېرىپ يول قويۇشقا مهجبۇر بولدى.
مۇراۋىيىۇپ  بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇۋېلىپ مانجۇ ئوردىسىغا ئاگاھالندۇرۇش بىرىپ: 
جۇڭگولۇقالر ، ئهنگىلىيىلىكلهرنىڭ  ئامۇر دەرياسىنى تىزگىنلىۋېلىشىدىن ئېهتىيات 

ھهمدە چار روسىيىلىكلهر تهكلىپ بىرىپ: جۇڭگو ،روسىيه  قىلىشى كېرەك، دىدى.



ئىككى دۆلهت بۇ رايوننى  ئورتاق مۇئاپىزەت قىلىشىمىز كېرەك دىدى.نهتىجه شۇ 
يىلى ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا  <ئهيخۇي شهرتنامىسى> ئىمزاالندى. -1858بولدىكى 

سسۇرى دەرياسىغىچه سول بۇ شهرتنامىگه ئاساسلىنىپ  چار روسىيه  ئامۇر دەرياسىدىن ئۇ
قىرغاق تهرەپكه ئېرىشتى.ئۇنىڭدىن باشقا چار روسىيه بىلهن جۇڭگو،ئامۇر دەرياسىدىن 
  تاكى شهرقى دېڭىزغىچه ئىككى قىرغاققا ئورتاق ئىگىلىك ھوقۇق يۈرگۈزىدىغان بولدى.

مۇراۋىيۇپ بۇ كۈنلهردە يېڭى ئېرىشكهن تېررتورىيىنى ئىنچىكىلىك بىلهن       
،ئا مۇر دەريانىڭ تۆۋەن ئېقىمىنى تىزگىنلهشنىڭ  دەريا قاتنىشى ئۈچۈن  كهم كۈزۈتۈپ

بولسا بولمايدىغانلىقىنى  كۆرۈپ يهتتى.ئۇ كورىيىگه يېقىن دېڭىزدا  ئهپچىل بىر 
يىلى بۇ يهردە بىر شهھهر قۇردى. بۇ شهھهرگه <ۋىالدى - 1860قولتۇقنى بايقاپ، 

ىم قويدى. بۇ چاغدا جۇڭگو غهربتىكى ۋوستوك> يهنى< شهرقنىڭ خانىشى >دەپ ئىس
يىلى فرانسىيه، -1860تارتىش ئىچىگه كىرىپ قېلىپ،-كۈچلۈك دۆلهتلهر بىلهن تاالش

ئهنگىلىيىنىڭ بىرلهشمه قوشۇنى بېيجىڭنى بېسىۋالدى. چار روسىيىنىڭ بېيجىڭدە  
ىغا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى، كېنهز  نېكوالي رىگادىنىپ ياراشتۇرغۇچى سۈپىتىدە ئوتتۇر

خىتاي ئوردىسىغا ياردەم قىلىپ،ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ئارمىيىسىنى -چىقىپ، مانجۇ
غهلبىلىك ھالدا بېيجىڭدىن چېكىندۈردى. تهسىرلىنىپ كهتكهن جۇڭگو ياخشىلىققا، 

يىلى< بېيجىڭ شهرتنامىسى>نى ئىمزاالپ، ئامۇر - 1860ياخشىلىق قىلىشقا رازى بولۇپ،
چه تاكى شهرقى دېڭىزغىچه  ئىككى قىرغاقنى ھهتتا  دەرياسىدىن ئۇسسۇرى دەرياسىغى

ئامۇر دەرياسىنىڭ قۇيۇلۇش ئېغىزىدىن كورىيه چېگراسىغىچه  ئارىلىقتىكى زېمىنالرنى 
چار روسىيىگه "ئۆتۈنۈپ " بهردى.يېڭى زېمىنالرغا ئېرىشىشكه ئهگىشىپ چار روسىيه  

ىق ھهرىكىتنى يهنه بىر يىراق شهرىقته كېڭهيمىچىلىك قىلىشنى توختاتتى. تاجاۋۇزچىل
ئهسىرنىڭ  باشلىرىدا -20) -2قېتىم باشالپ چار روسىيىنىڭ پادىشاھى نېكوالي (

جهنۇپقا، كورىيىگهۋە مانجۇرىيىگه تاجاۋۇز قىلىشقا ئۇرۇنغاندا ياپۇنىيه بىلهن چار 
  يىلى  ئاپهت خاراكتېرلىك  دېڭىز ئۇرۇشى پارتلىدى. -1904روسىيه ئوتتۇرىسىدا 

ىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن " ئۆتۈنۈپ بېرىش" مهسىلىسىگه كهلسهك، ئۆزىگه يۇقىر      
ئهسال تهۋە بولمىغان زېمىن تېررتورىيىنى  يهنه باشقا بىر تاجاۋۇزچى جاھانگىر دۆلهتكه 

"ئۆتۈنۈپ بېرىش" قالتىس ئىش ئىكهن...ھهي، تارخ! دۇنيا چوڭ دۆلهتلهر ئارا  
ىڭ تهقسىماتىنىمۇ كۆزگه ئىلمهيدىغان دۇنيا ، بۆلۈشۈۋېلىشقا  بولىدىغان دۇنيا، خۇدان

بىرىگه ئۆتۈنۈپ بېرىپ، -بىرىگه تهۋە بولمىغان زېمىنالرنى  بىر-يهنه تېخىى بىر
بىرىنى قولاليدىغان دۈنيا ئكهن ، بۇ دۇنيانىڭ ماھىيىتى  ئهسلى -جاھانگىر دۆلهتلهر بىر
  شۇنداق دۇنيا ئىكهن.



  خاندانلىقىنىڭ مۇناسىۋىتى ئهنگىلىيه جاھانگېرلىكى بىلهن مانجۇ -3
... جۇڭگولۇقالر تاشقى دۇنياغا ھهرگىز قىزىقمايتى.ئۇالرنىڭ ياۋروپا  ۋە ياۋرۇپا لىقالر 

توغرىسىدا  ھېچ قانداق بىلىمىنىڭ يوقلىقى  بۇ نوختىنى تۇلۇق چۈشهندىۇرۈپ 
 -سوراپبېرەتتى.ياۋرۇپانىڭ جۇغراپىيىۋى ئورنىنىڭ قهيهردىلكىنىمۇ بىلمهيتى. بۇ توغرىدا 

-ئۇقۇشنىمۇ خالىمايتى. ياۋرۇپادىكى ھهر قايسى مىللهتله رنىمۇ پهرقلهندۈرمهي، قارا
  قويۇقال <قاڭشارلىق ياۋايىالر >دەپ ئاتايتى.

قېتىملىق ئاپهتلىك ئۇرۇشقا  3ئىشىك تاقىۋېلىپ ، ئۆزلىرى ئۆزىگه كۆرەڭلهپ بېرىپ،     
  دۇچ كهلگهندىن كېيىن  جۇڭگولۇقالر بېشى قايغان 

يىلىغىچه ئهنگلىيه بىلهن - 1942يىلىدىن -1839ادەمدەك سىلكىنىشكه باشلىدى.ئ
  جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن بىرنچى قېتىملىق 

يىلى جۇڭگو بىلهن ياپۇنىيه ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن ئىككىنچى -1895ئۇرۇش؛ 
ۇڭگو  يىلىغىچه  ئهنگلىيه، فرانسىيه بىلهن ج-1858يىلىدىن -1856قېتىملىق ئۇرۇش؛ 

ئوتتۇرىسىدا بولغان ئۈچۈنچى قېتىملىق ئۇرۇش؛ بۇ ئۇرۇشالردا جۇڭگونىڭ  ئېغىر 
  دەرىجىدە  مهغلۇپ بولۇشى جۇڭگونى ئىشىكنى ئېچىۋېتىشكه مهجبۇرلىدى.

ئهنگلىيه شۇنىڭ ئۈچۈن جۇڭگونىڭ ئىشىكىنى ئاۋۋال ئېچىۋەتتىكى، چۈنكى 
ئىدى، دېڭىز ئوكياننى  ھىندىستاندا ئهنگىلىيىنىڭ كۈچلۈك ھهربى بازىسى بار

تىزگىنلهپ تۇراتتى.ئهنگىلىيىنىڭ جۇڭگوغا زوراۋانلىق بىلهن  ئىغۋاگهرچىلىك قىلىشى، 
تىجارەت يولىدا جۇڭگونىڭ توسقۇنلۇق قىلىشىنى   كۆزدىن يىراق قىلىشىنى -سودا

  مهقسهت قىالتتى.
ىپ كىردى. ئهفىيۇن سودىسى مهسىلىسى ئهنگىلىيه بىلهن جۇڭگونى بىۋاسته ئۇرۇشقا ئېل

جۇڭگولۇقالرنىڭ ئهفىيۇنغا چۈشكهن ئېهتىياجى، ئهنگىلىيىنىڭ جۇڭگو تاۋارلىرىغا 
تۆلهيدىغان  نهخ پۇلنىڭ  ئورنىنى ئاالتتى. بۇنىڭدىن بۇرۇن  ئهنگىلىيه ، جۇڭگودىن 
سېتىپ ئالغان تاۋارغا  ئا لتۇن ۋە كۆمۈچ بىلهن پۇل تۆلهيتى. نۆۋەتته ئه فىيۇن بازىرى 

  تىكى تهتۈر باالنسنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىپ، ئهنگىلىيىگه پايدا ياراتتى.تىجارەت-سودا
يىللىرى بۇيرۇق چىقىرىپ، ئهفىيۇن -1799ۋە-1729مانجۇ خاندانلىقى ھۆكۈمىتى، 

يىلىغا كهلگهندە  ئهفىيۇن سودىسى -1833ئىمپورت قىلىشنى چهكلىدى. لېكىن، 
  يۈز مىلىيۇن دولالرغا يهتتى.5مىليارد 1
الر  زوراۋانلىق بىلهن ئه فىيۇن سودىسىنى توختىتىشقا ئۇرۇنغاندا ، بىرىنچى جۇڭگولۇق   

قېتىملىق ئهفىيۇن ئۇرۇشى پارتلىدى. ئۇرۇشنىڭ كېيىنكى جهريانى" جۇڭگولۇقالرنىڭ  
ئۈمىدسىز ھهربى ئاجىزلىقىنى  ئاشكارىالپ قويدى " ئهنگىلىيىلىكلهر بىر نهچچه تارماق 



ئادىمىنى ئىشقا سېلىپ، پورتالرنى بىرىنىڭ كهينىدىن  ئهتىرەتنى ياكى بىر نهچچه مىڭ
  بىرىنى ئىگىلىدى.

يىلى  مانجۇ خاندانلىقى  ئهنگىلىيىگه تهسلىم بولۇپ "نهنجىڭ شهرتنامىسى"نى -1842
  قۇبۇل قىلدى.

"نهنجىڭ شهرتنامىسى" غا ئاساسلىنىپ،  جۇڭگولۇقالر شاڭگاڭنى  ئهنگىلىيىلىكلهرگه   
فۇجۇ، نىڭپو، شاڭخهي قاتارلىق سودا پورتلىرىنى ئه كېسىپ بهردى. گۇۋاڭجۇ، 

نگىلىيىگه ئېچىپ بهردى.ئىمزاالنغان شهرتنامىالر جۈملىدىن سودىدا ئېتىبار بىرىش 
ماددىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. ھهتتا ئهنگىلىيىلىكلهرنڭ باشقا دولهتلهر ئېرىشهلمه 

الهتلىك قىلدى.  بۇ يدىغان ئىمتىيازالردىن تۇلۇق بهھرىمهن بولۇشىغا كاپ
چهتئهللىكلهرگه ئايرىپ  -شهرتنامىالرنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا مۇرەككهپ بىر ۋەزىيهتكه

بېرىلگهن ئولتۇراق رايونالر،  ئىجارە بېرىلگهن يهرلهر نىڭ ھهممىسى چهتئهل 
ھۆكۈمهتلىرىنىڭ  باشقۇرۇشىدىكى چهتئهل شهھهرلىرىگه ئايلىنىپ كېتىدىغان  بىر 

  ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ھېچ كىم ئويلىمىغان  ئىدى.مۇرەككهپ ۋەزىيهتكه 
"نهنجىڭ شهرتنامىسى" جۇڭگولۇقالر بىلهن ياۋرۇپالىقالر ئوتتۇرىسىدىكى  سۈركۈلۈشنى  

تۈگۈتهلمىدى.شۇ چاغدا "مانچېستىر سودا جهمئىيىتى " بايانات ئېالن قىلىپ" بىزنىڭ 
ېڭىيىپ ، بىزنى چهكله پ سېتىش ھوقۇقىمىز ك-جۇڭگو بىلهن بولغان سودىمىز، ئېلىپ 

تۇرغان پورتالرنىڭ  تاشقىرىسىغا يهتكهندە  ئاندىن تۇلۇق تهرەققى قىلغان 
  ھېسابلىنىدۇ" دېگهن.

بىرىگه قارشى -ئهنگىلىيىلىكلهر بىلهن جۇڭگولۇقالر ئوتتۇرىسىدا ئۆرلهپ تۇرغان بىر
ئۇرۇش  يىلى ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا  يهنه بىر قېتىم-1856ئېغىر كهيپىياتتىن 

پارتلىغانلىقىغا  ئهجهپلىنىپ كهتمىسهكمۇ بولۇدۇ.ئهنگىلىيىلىكلهر گۇۋاڭدۈڭنى توپقا 
تۇتتى.فرانسىيىلىكلهر ئهنگىلىيىلىكلهرگه بولۇشۇپ ئۇرۇشقا قاتناشتى.بىرىنچى قېتىملىق 

ئهپيۇن ئۇرۇشىغا ئوخشاشال جۇڭگولۇقالر بۇ ئۇرۇشتىمۇ ئارتۇقچه قارشىلىق 
ى جۇڭگولۇقالر "تيهنجىن شهرتنامىسى"نى ئىمزاالشقا مهجبۇر يىل-1858كۆرسىتهلمىدى.

بولدى ، لېكىن شهرتنامىنىڭ ماددىلىرىنى ئىجرا قىلىشنى رەت قىلىپ، تهستىقالش ۋا قتىنى 
-1860كهينىگه سۈرۈۋەتتى.فرانسىيه، ئهنگلىيه ئارمىيىسى شىددەتلىك ھۇجۇم قىلىپ 

ىگىلىدى.جۇڭگو" بېيجىڭ يىلى  مانجۇ خاندانلىقىنىڭ پايتهختى بېيجىڭنى ئ
شهرتنامىسى" نى ئىمزاالشقا مهجبۇر بولدى." بېيجىڭ شهرتنامىسى"، "تىيهنجىن 

خىتاي خاندانلىقى يهنه بىر قانچه سودا پورتىنى -شهرتنامىسى" بويىچه ، مانجۇ
ئېچىۋىتىپ،"باشقۇرۇشنىڭ سىرتىدىكى قانۇنلۇق ھوقۇق "نىڭ دائىرىسىنى كېڭهيتىپ، 



ئهلچىخانىلىرىنى قۇرۇشقا ، دىن تارقاتقۇچى دىنى ته شكىالتالرنى بېيجىڭدا چهتئهل  
  قۇرۇشقا رۇخسهت قىلدى.

كشىلهر ئويالپ يىتهلهيدۈكى، دەل مۇشۇ ۋاقىتتا روسىيىلىكلهر پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ 
جۇڭگونىڭ بېشىغا كۇن چۈشكهن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، دىپلوماتىك يولالر ئارقىلىق 

قىرغاقلىرى ۋە تىنچ ئوكيان قىرغاقلىرىدا ھهرىكهت قىلىپ ئىنتايىن ئامۇر دەرياسىنىڭ 
زور تېررتورىيىگه ئېرىشتى.( بۇ ئىككى جۈمله خىتاي تىلىغا شۇنداق تهرجىمه قىلىنغان 

ئىكهن. ئهسلى كىتابتىمۇ شۇنداق يېزىلغانمىدى ، بۇ تهرىپى ماڭا قاراڭغۇ. ئامۇر 
اقلىرى  جۇڭگوغا تهۋە دەرياسىنىڭ قىرغاقلىرى، تىنچ ئوكىيان قىرغ

تېررتورىيىلهرمىدى،جۇڭگونىڭ زېمىنىمىدى ياكى تهرجىمان تهرجمه قىلىش ئارقىلىق بۇ 
  زېمىنالر جۇڭگونىڭ زېمىنى ئىدى دېمهكچىمۇ؟)

  ياپۇنىيه پادىشاھلىق دۆلىتى بىلهن مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ مۇناسىۋىتى-4
ايىن ھاقارەتلىك جۇڭگو دۇچ كهلگهن ئۈچۈنچى قېتىملىق مهغلۇبىيهت ئنىت

يىلى كورىيه -1894بولدى.چۈنكى بۇ قېتىم خوشنىسى ياپۇنىيىگه يېڭىلىپ قالدى. 
خىتاي خاندانلىقىغا -خانىدانلىقى قوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇپ بىرىش توغرىسىدا ، مانجۇ

ئىلتىماس قىلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن جۇڭگو كورىيىگه ئاز بىر  گۇرۇپپا  ئهسكىرى قىسىم 
پۇنىيه دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ قۇرۇقلۇقتا جهڭ قىلغۇچى بىر تارماق قىسمى ئهۋەتكهندە،يا

كورىيهدە قۇرۇقلۇققا چىقتى. ياپۇنىيه ،مانجۇ خانىدانلىقى ئهسكىرى قىسىملىرى 
ئايدا ئىككى دۆلهت -8يىلى -1894ئوتتۇرىسىدا ، كورىيه زېمىنىدا توقۇنۇش يۈز بىرىپ، 

ىدانلىقىنىڭ ئهسكىرى قىسىملىرى ئوڭايال بىرىگه ئۇرۇش ئېالن قىلدى.مانجۇ خان-بىر
بېيجىڭ "ماگىۋەن - ئايدا ، مانجۇ خانىدانلىقى-4يىلى -1895پىرەن بولدى.-تىرە

شهرتنامىسى"نى  قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى. شهرتنامىنىڭ ماددىلىرىدا جۇڭگودىن 
ارىلى، ئۇرۇش چىقىمىنى تۆلهش ، كورىيىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىش، تهيۋەن ئ

پىڭخو تاقىم ئاراللىرى، ۋە لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلىنى ياپۇنىيىگه كېسىپ بېرىش يهنه 
باشقا تۆت سودا پورتنى ئېچىۋىتىش تهلهپ قىلىندى. قاراپ تۇرۇڭ بۇ ھېكمهتكه ! 

ياۋرۇپادا بهزى كۈچلۈك دۆلهتلهر  ئوتتۇرىغا چىقىپ جۇڭگۇدا ئجا رە ئالغۇچى 
ت قىالاليدىغان يېڭى بىر كۇچنىڭ ئوتتۇرىغا ئىككىنچى دۆلهت بىلهن رىقابه

چىققانلىقىدىن نارازى بولدى.شۇنىڭدىن كېيىن چار روسىيه، فرانسىيه، ۋە گېرمانىيه 
بىرلىشىپ، سىتراتېگىيىلىك مۇھىم جاي لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلىنى  جۇڭگوغا قايتۇرۇپ 

نېمىشقا تاجاۋۇز بېرىش تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى.( ھهيرانمهن.ھازىر بۇ دۆلهتلهر 
قىلىپ بېسىپ ئېلىنغان   ئۇيغۇرىستاننى ئۇيغۇرغا قايتۇرۇپ بېرىش توغرىسىدا خىتايغا 



  بېسىم ئىشلهتمهيدۇ؟) ياپۇنىيه ئىالجىسىز بۇ تهلهپنى قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى.
خىتايالرغا -ياپۇنىيىلىكلهر ئېالن قىلغان ئۇرۇش ،كۆرەڭ ، ھاكاۋۇر  مانجۇ         
لىك زەربه بهردى.كهمسىتىشكه ئۇچرىغان مانجۇ خانىدانلىقى،  غهربنىڭ ئهجهل

تېخنىكىسىغا اليىق ئۇرۇش قوراللىرى بىلهن قورالالنغان خوشنىسى ياپۇنىيىنىڭ ئالدىدا 
ئىنتايىن ئىقتىدارسىز ئىدى.بهلكى بۇنىڭدىن بىر نهچچه يىلالر ئىلگىرى ياۋرۇپادىكى 

ىڭ ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئهنئهنه جهھهتته كۈچلۈك دۆلهتلهر  مانجۇ خاندانلىقىن
بېيجىڭنىڭ مىتىروپولوگىيىلىك ھوقۇقى ئېتىراپ قىلىنغان يىراق چېگراالرنى يۈتۈپ 

ئايرىم ھالدا ھىندىچىنى تاقىم ئاراللىرى ۋە -كهتتى.فرانسىيه ۋە ئهنگىلىيه ئايرىم
بىر قىسمى بولۇپ  بېرمانى يۈتۈپ كهتتى ( توۋا، بۇ دۆلهتلهرمۇ جۇڭگونىڭ ئايرىلماس

كهلگهنمىدى؟ خىتاي تىلىغا تهرجىمه قىلغۇچى  تهرجىما ن ئهپهندى ،تارىخنى 
ئۆزگهرتىۋاتامسىز ياكى  تهرجىمه قىلىۋاتامسىز؟) چار روسىيه  ئامۇر دەرياسىنىڭ 

قىرغاقلىرىنى، دېڭىز بويىدىكى ئۆلكىلهرنى يۈتۈۋېلىپ ،ئوتتۇرا ئاسىيادا ئىلى دەرياسىنىڭ 
بىر مهزگىل  ھهربى ئىشغالىيهت ئاستىغا ئالغان ئىدى. (توۋا ، ئىلى ۋادىلىرىنى 

دەرياسىنىڭ ۋادىللىرىمۇ يهنه كېلىپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىلى دەرياسىنىڭ" 
ئۇيغۇرىستاننىڭ بىر ئۆلكىسى" ئىلى ئۆلكىسىنىڭ، ئىلى دەرياسىنىڭ   قىرغاقلىرىمۇ  

ال بۇ زېمىنالردا   "تهڭرىنىڭ خىتاينىڭ تېررتورىيىسىمىدى ، تېخى يېقىندى-مانجۇ
قامچىسى"  ياقۇپ بهگ ،به دۆلهت ئۇيغۇر دۆلىتىنى قۇرغان ئهمهسمىدى، بۇ دۆلهت نهگه 

  قايسى دۆلهتلهرنىڭ سۈيى قهستى  بىلهن مۇنقهرز بولدى    ؟)-كهتتى، كىم
ياپۇنىيه كورىيىدە جۇڭگونى مهغلۇپ قىلىپ،  ياپۇن دۆلىتىنىڭ ئۈستـۈنلىكىنى         

يىلى كورىيىنى يۈتۈۋېلىپ  مۇستهملىكىسىگه -1910لىگهندىن كېيىن،تىك
ئايالندۇردى. يۇقىرىقىدەك تېررتورىيىلهرگه ئېرىشكهندىن باشقا ، غهرب دۆلهتلىرى  

جۇڭگونىڭ ئۆزىنى بىر قانچه تهسىر دائىرىگه ئايرىۋالدى. بۇ تهسىر دائىرىلهردە 
ئالى ھوقۇقلىرى ئېتىراپ قىلىشقا جاھانگېر دۆلهتلهرنىڭ  سىياسى، ئىقتىسادى ،ئهڭ 

ئېرىشتى. يۈننهن، ۋە ھىندىچىنى تاقىم ئاراللىرى چېگرالىرىغا يېقىن رايونالر  
فرانسىيىنىڭ تهسىر دائىرىسى، گۇاڭدۇڭ، چاڭ جىياڭ بويلىرى  ئهنگىلىيىنىڭ تهسىر 

مانىيه، ئايرىم ھالدا چار روسىيه، گېر- دائىرىسىگه ، مانجۇرىيه، سهندۇڭ ، فۇجىيهن ئايرىم
 ياپۇنىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه ئايرىپ بېرىلدى.

ئىلى دەريا ۋادىسى تىلغا ئېلىنغاندا ، بىر پاكىتنى قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ. 
بۇنىڭ ئۈچۈن يهنىال سابىت ئۇيغۇرىنىڭ  تارىخ ئهسهرى "ئۇيغۇرنامه"گه مۇراجىئهت 

بىرىگه -ك مۇناسىۋەتلهر گه، بىرقىلىمىز.يۇقىرىقى دۆلهتلهر ئارا  ئۇرۇش، دىپلوماتى



بېسىم ئىشلىتىشلهرگه مۇناسىۋەتلىك  ئوتتۇرا ئاسىيادا چار روسىيه يهنىال ئۇيغۇرىستاننى 
تهسىر دائىرىسىگه ئېلىپ، خالىغاندا سىياسى جهھهتته سىڭىپ كىرەلهيدىغان ، خالىغاندا 

ارشىلىق ئىقتىسادى جهھهتته سىڭىپ كىرەلهيدىغان  ئىگىسىز، ئىگىسى بولسىمۇ ق
  كۆرسىتهلمهيدىغان، گهپ قىاللمايدىغان رايونغا ئايالندۇرۇۋالدى.

  
تاجاۋۇز  ىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە چار روسىيىنىڭئىلى سۇلتانلىق  ئونبىرىنچى باب

  قىلىپ كىرىشى
  

ۇبى ئۇيغۇرىستاندا دەپ باشاليدۇ، تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرى:  كۆتۈرۈلگهن مىللى جهن
يىلى غۈلجا شه ھرىنى - 1864ئازادلىق كۈرەشلىرىنىڭ تهسىرى ۋە ئىلهامى ئاستىدا 

خىتايالرنىڭ  مىللى زۇلۇملىرىغا قارشى  -مهركهز قىلغان ھالدا ،ئىلى ۋىاليىتىدىمۇ  مانجۇ
ى باشلىنىپ كهتتى.  ئىلى ئۇيغۇرلىرىدىن ئابدۇروسۇل مىللى ئازادلىق قوزغىلىڭ

ھېكىم،سادىر پالۋان ،ئهال پالۋان ۋە نهسرىدىن ئهلهم ئاخۇنالر، تۇڭگانالردىن ياگور 
ئاخۇن بىلهن خهنجه ئاخۇنالر بۇ  قوزغىالڭغا  باشالمچى بولغان. مانجۇ خاندانلىقىنىڭ 

ىق پهرمان چىقارغانلىقى، تۇڭگانالرنى  ئاممىۋى يوسۇندا قىرىپ تاشالش توغرىل
تۇڭگانالرنىڭ مىللى ئازادلىق ھهرىكىتىگه  قاتنىشىشىغا مۇھىم سهۋەب بولغان ئىدى. 
قىرىلىپ كېتىشتىن قورققان تۇڭگانالرنىڭ چوڭلىرى ئابدۇرۇسۇل ھېكىمنىڭ ئالدىغا 

كېلىپ يالۋۇرۇشتى."ئۇيغۇرالر بىلهن ئىتتىپاقلىشىپ كۆرەش قىلىمىز ، بۇ دوستلۇققا ھېچ 
خىتايالرنى يۇقىتىپ ئىلى -قاچان خىيانهت قىلمايمىز!" دەپ قهسهم قىلىشتى...مانجۇ

يىلى  ھهرقايسى يۇرتنىڭ ئاقساقاللىرى -1865ۋىاليىتى تامام ئازاد قىلىنغاندىن كېيىن 
يىغىلىپ ئىلى سۇلتانلىقىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدى . بۇ سۇلتانلىق مانجۇ 

يىلى ئىلى -1867مۇناسىۋەتلىرىنى  ئۈزدى...-لىكه ئاالقه خاندانلىقىدىن بارلىق مۇستهم
خهلقىنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئىشهنچىسىگه ئىگه بولغان ئهال پالۋان بۇ دۆلهتنىڭ  سۇلتانى 

  بولۇپ سايالندى.
تهبىئىتى گۈزەل، تۇپرىقى مۇنبهت، سۇيى ئهلۋەك،  يهر ئۈستى ۋە يهر ئاستى -ئىلى ۋادىسى 

 8ايىن قواليلىق بىر تۇپراق بولۇپ يهر يۈزىدىكىبايلىقلىرى مول، ياشاشقا ئنىت
مىڭ كىۋادرات 180جهننهتنىڭ بىرى ھېسابلىناتتى... سۇلتانلىقنىڭ يهر مهيدانى 

يىلىدىن -1865يۈزمىڭدىن ئوشۇق بولۇپ...ئىلى سۇلتانلىقى 8كىلومېتىر، ئاھالىسى 
  يىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىدى.6يىلىغىچه  -1871



ىتتىكى سۇلتانلىقالر ئىچىدە (مىللتارىستلىق شهكلىدە)  ئىلى سۇلتانلىقى شۇ ۋاق
نىسبىتهن كۈچلۈكرەك سۇلتانلىق  بولسمۇ ياقۇ پ بهگ،  بۇ سۇلتانلىق بىلهن كېلىشىم 

دۆلهتنى بىرلىككه  كهلتۈرۇش غايىسىنى غهلبىلىك تاماملىغان. بۇ چاغدا مانجۇ  تۈزۈپ
ىالڭالرنى باستۇرۇش بىلهن خاندانلىقى ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى قوزغ

ئاۋارە بولۇپ،( ئهمهلىيهتته مۇشۇ مهزگىللهردە  مانجۇ خاندانلىقى ھۆكۈمىتى، چار روسىيه، 
ياپۇنىيه، ئهنگىلىيه، فىرانسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ  زېمىن تهلهپ قىلىش بېسىمى 

) شۇنداق ئالدىدا پاراكهندە بولۇپ،ئىلى ئۆلكىسىنى قايتۇرۇپ ئېلىشقا ئامالسىز ئىدى
خىتاي خاندانلىقى  يهنه بىر ئىمپېرىيه  چار روسىيه ئىمپېرىيىسىگه  - سهۋەبلهردىن مانجۇ

يالۋۇرۇپ ئىلتماس قىلىپ،ئىلى ئۆلكىسىنى ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىپ مانجۇ 
خاندانلىقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى. بۇ توغرىدا مانجۇخاندانلىقىنىڭ خانى  

  يىلىنىڭ بېشىدا چار روسىيه پادىشاھىغا مۇراجىئهت قىلىپ -1870ن  گۇۋاڭ شۈخا
  مهكتۈپنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه ئىدى: بىر مهكتۈپ ئهۋەتتى.

..........................................................................................................
....................................................  

باش كۆتۈرىپ،  بىزگه (خانغا) قارشى  <...بىزنىڭ غهربى تهرىپىمىزدىكى ئۇيغۇرالر
  چىقىپ، قهشقهرىيىدە ۋە ئىلىدا مۇستهقىل دۆلهتلهرنى 

..........................................................................................................
......................................................  

قۇرۇۋېلىشتى .ئهندى بىزنىڭ بيېيجىڭدىن ئهسكهر تارتىپ بېرىپ،ئۇ يۇرتالرنى قايتات 
  بېسىۋېلىشىمىز قىيىن.يول يىراق، چۆل جهزىرە ۋە باشقا 

..........................................................................................................
.........................................................  

قىيىنچىلىقلىرىمىز بار.شۇنىڭ ئۈچۈن روس پادىشا ھنىڭ چېگرا ئهسكهرلىرىنى 
  كىرگۈزۈپ، ئىلىنى بىزگه ئېلىپ بىرىشىنى سورايمىز.

..........................................................................................................
..................................................  

مهرھهمهتلىك پادىشا ھ جانابلىرىنىڭ بۇ خىزمىتى  ئۈچۈن بىز مىننهتدارلىق   
 بىلدۈرەتتۇق ھهم جانابلىرىنى  رازى قىلغان بوالتتۇق.

..........................................................................................................
...................................................... 



 مهنچىڭ ئىمپېرىيىسىنىڭ ئىمپېراتورى گۇاڭ شۈخان >
يىلى  موسكۋادا نهشىر قىلىنغان (" كولونىزاتورىسكايا  پولىتىكا - 1962بۇ سىتاتا 

 روسسىكوگۇ ئىمپېرىيالىزىما ناۋوستوكى" ماۋزۇلۇق كىتابتىن ئېلنىدى.("ئۇيغۇرنامه")
ئىككى ئىمپېرىيه ئوتتۇرىسىدىكى  ئۇزاق سۆزلىشىشىلهردىن كېيىن،چار روسىيه 

  ئىپېراتورلىقى ئىلى ئۆلكىسىنى بېسىۋېلىشنى ماقۇل كۆردى.
..........................................................................................................

........................................................ 
ئهسلىدە  چار روسىيه ،ئۇيغۇرىستاننىڭ  ئىلى ئۆلكىسىگه خېلى بۇرۇنال كۆز تىككهن . 

  -1882بىراق روسىيه بىلهن ئهنگىلىيه ئوتتۇرىسىدا  
..........................................................................................................

...........................................................  
قول سالماسلىق،  يىلى تۈزۈلگهن كېلىشىمنىڭ بىر ماددىسىدا <ئهنگىلىيه ئافغانىستانغا 

  الماسلىق >چار روسىيه ئۇيغۇرىستانغا قول س
..........................................................................................................

......................................................  
مهجبۇرىيىتىنى ئۈستىگه ئالغانلىقتىن، چار روسىيه ئىلى ئۆلكىسىنى بېسىۋېلىشقا 

( بۇ جۈملىنى  بىر ئاز تۈزۈتىشكه توغرا كهلدى ، شۇڭا رەھمهتلىك  لمىغان.جۈرئهت قىال
ئاپتورىمىزنىڭ روھىدىن ئهپۇ سورايمهن.كېلىشىم چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى بىلهن 

يىلى تۈزۈلگهن.ئهمما ، چار روسىيه چېگرا -1882ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى ئوتتۇرىسىدا 
يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى - 1871ولپا كوۋىسكىرايون ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى ك

ئۆلكىسىگه تاجاۋۇز قىىلغان.ئهسلىدە ئىككى جاھانگېر دۆلهت ئوتتۇرىسىدا  ئورتا ئا 
يىللىرى باشالنغان ، چار روسىيه بىلهن -1830مىالدىنىڭ  سىيانى  پارچىالپ بۆلۈۋېلىش 

ۋاقىتتا ئافغانىستانغا  تارتىش  شۇ-ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  ئوتتۇرىسىدىكى تاالش
 مهركهزلهشكهن.

ئهنگىلىيه ، ئوتتۇرا ئاسىيادا كېڭهيمىچىلىك قىلىۋاتقان چار روسىيىدىن ئېهتىيات قىلىپ، 
مۇستهملىكىسى ھىندىستاننىڭ ئهتىراپىدا  قوغدىنىشقا  بولىدىغان ئارىلىق رايون قۇرۇپ 

ئىككى قېتىم  لى يى- 1879يىلى ۋە  -1839چىقىشقا  ئۇرۇناتتى. بۇنداق ئۇرۇنۇش 
ئهنگىلىيىنىڭ  نېمىشقا ئافىغانىستانغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى چۈشهندۇرۈپ 

بېرەتتى.كېيىن ئهنگىلىيه ئافغانىستاننىڭ مۇستهقىللىقنى ئېتىراپ قىلىپ، بۇ دۆلهتكه 
پۇل ياردەم قىلىپ ، ئافغانىستاننىڭ دىپلۇماتىك مۇناسىۋەتلىرىنى تىزگىنلىمهكچى 



 بولدى)
نىڭ "ئۇيغۇرىستانغا قول سالماسلىقى، ئهنگىلىيىنىڭ ئافغانىستانغا قول چار روسىيى

شۇ ۋاقىتتا  سالماسلىقى"توغرىسىدىكى دىپلوماتىك تهھدىتلهر ۋە ئۆزئارا ھهربى تهھدىتلهر
باشلىنپ  ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز 

تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكىتىنى  چهكلهپ قويغانلىقى  قىلماقچى بولغان  چار روسىيىنىڭ 
بىرىنچىدىن ، ئهنگىلىيىنىڭ قهشقهرىيىدە  بىر مۇسۇلمان دۆلىتى قۇرۇش توغرىسىدا  
مانجۇ   خانىدانلىقىغا تهكلىپ بهرگهنلىكىگه،( بۇ جۈملىنى بىر كىتاپتىن ئوقۇغان 

ىنچىدىن، ئىدىم  ھازىر ئېسىمدىن چىقىپ قالدى . ئهسلهشكه قىينالدىم) ئىكك
خىتاي خانىدانلىقىنىڭ  يالالنما ھهربى -ئهنگىلىيه جاھانگېرلىكىنىڭ  مانجۇ

سهركهردىسى زوزۇڭ تاڭنى  ئۇيغۇرىستان ئۆلكىسىگه باشالپ كىرمهكچى بولغانلىقىغا 
نېمىشقا ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى قهشقهرىيىدە بىر دۆلهت قۇرۇش  باغلىق بولسا كېرەك.
ىدانلىقىغا تهكلىپ بهرگهن،  يهنه نېمىشقا زوزۇڭ تاڭنىڭ توغرىسىدا  مانجۇ  خان

ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشىغا يول تۈزلهپ بهرگهن؟) تۆۋەندە مۇشۇ قۇرالرغا 
  مۇناسىۋەتلىك تارىختىن خۇالس چىقارغاندا  توختۇلۇپ ئۆتىمىز.

، مانا ئهمدى دەپ،  يهنه  داۋامالشتۇرىدۇ رەھمهتلىك تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرى
خىتاي  ئىمپېراتورىنىڭ رەسمى ئىلتىماس -"ئۇيغۇرنامه" ماۋزۇلۇق كىتابىدا : مانجۇ

قىلغانلىقى ، چار روسىيىنىڭ  ئىلى ئۆلكىسىگه ئهسكهر كىرگۈزۈشكه بىر سهۋەب بولغان 
يىلى چار روسىينىڭ -1871بولسا،ئهسكهر كىرگۈزۈشكه يهنه بىر باھانىمۇ تېپىلدى. 

جان سېركى دېگهن  -زاقلىرىنىڭ قىزاي قهبىلىسىمۇستهملىكىسى قازاقىستان قا
كىشىنىڭ  باشچىلىقىدا  ئىلى ئۆلكىسىگه كۆچۈپ بېرىپ سۇلتان ئهالخاندىن سىياسى 

پاناھلىق تىلىگهن. ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئالبان قهبىلىسىنىڭ باشلىقى تازابېك 
ئهالخان دىن ئۇشۇق ئائىلىنى باشالپ ئىلى ئۆلكىسىگه كىرىپ ئۇمۇ، 1000بوسۇرمانوپ، 

سۇلتاندىن سىياسى پاناھلىق تىلىدى. ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىنى بېسىۋېلىشقا 
چار روسىينىڭ گېنېرالى كولپاكوۋىسكى ، سۇلتان ئهالخانغا بىر  باھا نه تاپالماي تۇرغان

  پارچه مهكتۈپ يولالپ مهقسهتلىرىنى  بايان قىلدى:
  "ئىلى سۇلتانى ئهال ئابىل ئوغلىغا!

-نىڭ ئهمىر 11ىن بېرى شوھرەتلىك پادىشا ھىمىز  ئالىكىساندىر يىلد7مهن 
مهنچىڭ دۆلىتى -پهرمانلىرىغا سادىق بولۇپ، ئۇلۇغ چار روسىيه دۆلىتى بىلهن مانجۇ

چېگراسىدا  خالىس خىزمهت قىلىپ كهلدىم. بۇ جهرياندا ئىككى چوڭ دۆلهت 
، سىلهرنىڭ بىراق  خوشنىدارچىلىقىغا  نوقسان يهتكۈزمهسلىككه تىرىشتىم.



توپىالڭچىلىرىڭال  بىزنىڭ چېگرا رايونلىرىمىزدا قااليمىقانچلىق تۇغدۈرۈپ، 
تاالپ  كۆپ زىيان يهتكۈزدى. بۇ خۇسۇستا سىزنى - مۈلكىنى بۇالپ- ئاھالىمىزنىڭ مال

ئاگاھالندۇرغان بولساممۇ، قوپال جاۋاب قايتۇردىڭىز. بۇنداق كۆڭۈلسىزلىك يهنه 
  تهكرارالنسا ، 

ئۇچاغدا بۇ ئىشقا بىز  پ ئوتتۇرىسىدا  توقۇنۇش كېلىپ چىقىشى شۆبهسىز.ئىككى تهرە
  ئهمهس سىز جاۋابكار بولىدىغانلىقىڭىزنى قهتئى ئهسكهرتىمهن.

ئىككىنچى مهسىله ، يېقىندا تازابېك دېگهن بىر جىنايهتچى  بىزدىن سىلهر تهرەپكه 
ئۆز ھىمايهڭالرغا   قېچىپ بېرىپ ، سىلهردىن پاناھلىق  ئالغىنى ۋە ئۇنى سىلهرنىڭ

ئالغىنىڭالر  ئېنىقالندى. ئهشۇ تازابېكنى  ئۆزىنىڭ قهبىلىسى بىلهن قوشۇپ، بىزگه 
  ئهۋەتىپ بېرىشىڭالرنى تهلهپ قىلىمهن. 

يىل ، -1871يهتته سۇ گوبىرىياسىنىڭ گوبېرناتورى گېنېرال مايۇر : كولپاكوۋىسكى 
  ماي"-15

ئۆلكىسىنى بېسىۋېلىش ئالدىدىكى مانا بۇالر گېنېرال كولپاكوۋىسكىنىڭ ئىلى 
  دىپلوماتىك پوپۇزىسى ئىدى، ئارخىۋ ماتېرىيالالردا كۆرسىتىلىشىچه 

  ئىلى سۇلتانلىقى چار روسىيه گېنېرالىنىڭ بۇ نوتىسىغا مۇنداق جاۋاب بهرگهن: 
  "يهتته سۇ گوبېرنىياسىنىڭ  گوبېرناتورى ۋ. كولپاكوۋىسكى جانابلىرىغا!

 7ۇبىڭىزدە : تازابېك بوسۇرمانوۋ ۋە ئۇنىڭ خهلقىنى تۇتۇپ سىز بىزگه ئهۋەتكهن مهكت
كۈن ئىچىدە  ئۆتكۈزۈپ بىرىشىمىزنى تهلهپ قىلىپسىز.  جاۋابىم شۇكى، مىنىڭ دۆلىتىم 

  ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قازاق قېرىنداشلىرىنى تۇتۇپ سىزگه ئۆتكۈزۈپ بهرمهيدۇ.
  ماي"-18 يىل-1871ئىلى سۇلتا نلىقىنىڭ سۇلتانى ئهال ئۇبۇل ئوغلى. 

  قوشۇمچه ماتېرىىيال 
چار روسىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ  ئىلى سۇلتانلىقىنى بېسىۋېلىش  جهريانىنى ئېنىقراق 

  تهساۋۇر قىلىشىڭىز ئۈچۈن، يازغۇچى مهسىمجان زۇلپىخاروۋنىڭ
ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىكى  ئۇيغۇر تارىخىغا بىر نهزەر> ماۋزۇلۇق -19<

  بايانالرنى ئهينهن كهلتۈرۈمىز. ماقالىسىدىكى  مۇناسىۋەتلىك
غهربى خىتايغا نىسبىتهن ئهھۋالنى ئۆزگهرتىش 11يىلى يانۋاردا  ئالىېكىساندىر -1871<

ۋە ئېنىق چارىالرنى كۆرۈشنى ھهربى مىنستىرلىككه تاپشۇرغان. مۇشۇ كۆرسهتمىگه 
ه يىغىنى  ئا  پرېل كۈنلىرى  ھهربى كېڭېشم  -   20يانۋار ۋە  -29بىنائهن ئا مېلىيۇتىن 

  ئۆتكۈزۈپ بۇ مهسىله ئۈستىدە توختىلىدۇ:
ئىلگىركىدەك  ئارىالشماسلىق سىياسىتىنى داۋامالشتۇرۇش كېرەكمۇ ياكى بوغدىخان - 1



مانجۇ  ھۆكۈمىتىنىڭ قوزغىالڭچىالرنى  ئۆز قولى بىلهن باستۇرۇشىنى كۈتۈش  -
  كېرەكمۇ؟

  ئۈستىمىزگه ئالساق قانداق؟ ۋەزىيهتنىڭ تهلىپى بويىچه  قوراللىق ئارىلىشىشنى ئۆز-2
..........................................................................................................

.......................................................  
قىلىرى يىل جهريانىدا سودا ئاال7ئۇيغۇرىستاندا  مىللى قوزغىالڭالر يۈز بهرگهن 

  ئۈزۈلگهنلىكى ئۈچۈن، چار روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادي
..........................................................................................................

 ........................................................  
ئېلىنىپ <يېقىن ۋاقىتتا  قهتئى ئارىلىشىش  الزىم>  جهھهتته تارتقان زىيانلىرى تىلغا

  دېگهن قارار قۇبۇل قىلىندى. بۇ قارارنى ئهمهلگه 
..........................................................................................................

....................................................  
اشۇرۇش ۋەزىپىسى غه ربى سىبىر ۋە تۈركىستان  گېنېرال گوبېرناتۇرلىرىغا تاپشۇرۇلدى. ئ

  مۇشۇ كېڭهشمىدە يهنه چار روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ 
..........................................................................................................

......................................................  
بېيجىڭدە تۇرۇشلۇق ئهلچىسى ئارقىلىق مانجۇ ھۆكۈمىتى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ،  

  ئىلى ئۆلكىسىگه  ئىككى تهرە پتىن بىرال ۋاقىتتا 
..........................................................................................................

........................................................  
ئهسكهرلىرىنىڭ بىرال ۋاقىتتا ھۇجۇم  - ھۇجۇم قىلىشنى( چار روسىيىنىڭ ۋە مانجۇ 

  قىلىشى)  تهكلىپ قىلىشمۇ كۆزدە تۇتۇلدى.
...............................................................  

مايدا  - 22فېۋىرالدا ۋە  - 10يىلى -1871وسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭدىن تاشقىرى چار ر
مانجۇ خانىغا ئهۋەتكهن مهكتۈپلىرىدە  ھازىرچه بوغدىخانغا  ياردەملىشىپ ، ئۇيغۇر 

قوزغىالڭچىلىرىنى باستۇرۇپ، ئىلى ئۆلكىسىنى ئىگهللهپ تۇرۇپ ، كېلهچهكته بۇ رايوندا 
لدارلىرى بىلهن ھهربى قىسىملىرى ،بوغدىخاننىڭ ھاكىمىيىتى تىكلىنىپ، مانجۇ ئهمه

يىتىپ كهلگهندە ، چار روسىيه قوشۇنلىرى بۇ رايوندىن چېكىنپ چىقىپ كېتىشى  
خىتاي ھۆكۈمىتى  چار روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مهكتۈبىگه -تهكىتلهنگهن. مانجۇ



  قايتۇرغان جاۋابىدا  غهربى رايوندىكى قوزغىالڭالرنى
..........................................................................................................

..........................................................  
باستۇرۇشقا ھازىرچه ئىمكانىيىتى  يوق ئىكهنلىكىنى يهنى چامى يهتمهيدىغانلىقىنى 

  بىلدۈرگهن .
..........................................................................................................

........................................................  
مايدا چار روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ھهربى كېڭهشمه يىغىنىدا، ئىلى -22يىلى  -1871

ى يوق، دېگهن خۇالسىگه خىتاي ھاكىمىيىتىنى قايتا  تىكلهشنىڭ  ھاجىت-رايونىدا مانجۇ
كېلىپ، ھهربى يۈرۈش ئارقىلىق  ئىلى سۇلتانلىقىنىڭ مهركىزى غۇلجا شه ھرىنى 

  بېسىۋېلىش ۋەزىپىسى گېنېرال كولپاكوۋىسكىغا  تاپشۇرۇلدى. ("ئۇيغۇرنامه")
..........................................................................................................

..........................................................  
ئاجىزلىق دېگهن نېمه؟مهھكۈملۇق دېگهن نېمه؟ مهزلۇملۇق دېگهن نېمه؟         

بىچارىلىك دېگهن نېمه؟ نىيهتنىڭ خالىس بولماسلىقى،ئادەملهردە بىردەكلىك، ئۆز ئارا 
ئىتتىپاقلىقنىڭ بولماسلىقى،شهقسىيهتچىلىكنىڭ نېمه  ياردەم، ئۆز ئارا ئىشهنچ، ئۆز ئارا

ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهسلىك، كوللېىكتىپ مىللى مهنپهئهتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى چۈشه 
نمهسلىك، ھهرۋا قىت ھۇششىيارلىقنى ئۆستۈرۈپ  دۈشمهن كۆز قارىشى ئېڭىنى  بىر 

ملهر ئادەملهرگه بوزەك دەقىقىمۇ بۇشاشتۇرماسلىق  روھىنى تىكلهشنى بىلمىگهندە ، ئادە
  بولىدۇ، مىللهت يات مىللهتلهرگه بوزەك بولىدۇ.

  
  
  
  
  

ئورتا ئون ئىككىنچى باب  جاھانگېر دۆلهت چار روسىيىنىڭ كېڭهيمىچىلىكى 
  يىراق شهرىققه يۆتكهلدى. ئاسىيادىن

  
للىرىغا كهلگهندە ،چار روسىيه جاھانگېرلىكىنىڭ قىزىقىشى  يىى-90ئهسىرنىڭ - 19



ئوتتۇرا ئاسىيادىن يىراق شهرىققه يۆتكهلدى.سىبىرىيىنى كېسىپ ئۆتكهن تۆمۈر يولنىڭ 
ياتقۇزۇلۇشى تاماملىنىپ، چار روسىينىڭ ئىقتىسادى، سىياسى كېڭهيمىچىلىكىگه  يېڭى 

  پۇرسهتلهر يارىتىپ بهردى.
- 6ئاينىڭ -11يىلى - 1892يه  ۋەزىرى كېنهز سهيىچ ۋىتېر  يېڭى تهيىنلهنگهن مالى

گه دوكالت يولالپ: " سىبىرىيىنى كېسىپ ئۆتكهن   111كۈنى پادىشاھ ئالېكىساندىر
تۆمۈر يول، سۈۋەيىش قانىلىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، جۇڭگوغا يىتىپ بارىدىغان 

ۈسىدە  ئاسىيا سودىگهرلهرنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ قالىدۇ. ئۇ ، چار روسىيىنىڭ كهلگ
بىلهن  غهرب دۇنياسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا  بهلگىلىگۈچى  ھهكىمگه ئايلىنىپ 

  قالىدىغانلىقىنى 
..........................................................................................................

........................................................  
خىتاي ئىتتىپاقى قۇرۇش توغرىسىدا تهكلىپ - كۆرۈپ يىتىپ،چار روسىيه بىلهن  مانجۇ

  بېرىپ  ، بۇ خىل ئىتتىپاقنىڭ  يۇقىرىقى مهرتىۋىلىك ئورۇنغا
..........................................................................................................

..........................................................  
  بىر  ياخشى ئۇسۇل ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن "-ئىگه بولۇشتا  بىردىن

يىلى پارتلىغان روس،ياپۇن ئۇرۇشى ۋىتېر تهكىتلىگهن چار روسىيه بىلهن - 1905
  خىتاي ئىتتىپاقى قۇرۇشنىڭ مۇمكىنلىكىگه يول تۈزلهپ-مانجۇ

..........................................................................................................
...........................................................  

  بهردى. 
قايتا - يىلى جۇڭگو ئۇرۇشتا  ئاساسانال مهغلۇپ بولغانلىقتىن  قايتا- 1895       

هنگىلىيىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ، جۇڭگو بىلهن ياپۇنىيىنى  يالۋۇرۇپ ، ئامېرىكا بىلهن ئ
ياراشتۇرۇپ قويۇشىنى ئۆتۈندى. لېكىن ئۆتۈنۈش  ئىككى دۆلهتنىڭ رەت قىلىشىغا  

كۈنى -17ئاينىڭ -4يىلى -1895خىتاي  ھۆكۈمىتى -ئۇچرىغاندىن كېيىن ، مانجۇ 
تنامه توغرىسىدا "ماگىۋەن شهرتنامىسى" نى قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى. (بۇ شهر

يۇقىرىدا توختۇلۇپ ئۆتكهن ئىدۇق) بۇ چاغدا  چار روسىيه ، فىرانسىيه، گېرمانىيه قاتارلىق 
دۆلهتلهر بىلهن بىرلىكته  ئارىلىشىپ ، ياپۇنىيىگه بېسىم ئىشلىتىپ، لىياۋدۇڭ يېرىم 

  ئارىلىنى  ياپۇنىيىنىڭ قولىدىن جۇڭگوغا ئېلىپ بهرگهن.
ڭگولۇقتا چۇڭقۇر تهسىر قالدۇرغانلىقتىن، ئىككىنچى يىلى چار روسىيىنىڭ ياردىمى جۇ



جۇڭگو ئۆزى ئىختىيار قىلغان ھالدا، چار روسىيه بىلهن بىر پارچه مهخپى شهرتنامه 
يوق؟ ھېچ كىم - ئىمزالىدى.( بۇ شهرتنامه ھازىرغىچه ئاشكارە ئېالن قىلنغانمۇ

  بىلمهيدۇ )    شهرتنامىدا ، يا پۇنىيه 
..........................................................................................................

.........................................................  
تاجاۋۇز قىلغان ئهھۋالدا ،ئوزئارا ياردەملىشىش  بهلكى مانجۇرىيىنى كېسىپ ئۆتۈپ 

  شهرىق تۆمۈر -تتۇراۋىالدى ۋوستوكقا يىتىپ بارىدىغان ئو
..........................................................................................................

........................................................  
كىغا يولىنىڭ  ئاالھىدە باشقۇرۇش ھوقۇقىنى  جۇڭگو، روسىيه ئورتاق باشقۇرىدىغان بان

  ئۆتكۈزۈپ بېرىش بهلگىلهندى.
..........................................................................................................

...........................................................  
چار روسىيىلىكلهر بۇ بانكا قارىماققا خۇسۇسى شىركهت ئاتىالتتى،لېكىن  بانكىنى 

  يىلى روس، ياپۇن ئۇرۇشى پارتلىغان چاغدا -1904باشقۇراتتى. 
  چاقىرىم  ئۇزۇنلۇققا  تۆمۈر يول ياتقۇزۇپ بولغان.  1596بانكا مانجۇرىيىدە  

يىلى چار روسىيه  لۈيشۇن پورتىدەك،  سىتىراتېگىيىلىك سودا پورتلىرىنى ئۆز - 1898
  يىللىق 25ىم ئارىلىنى ئىچىگه ئالغان ھالدا، لىياۋدۇڭ يېر

..........................................................................................................
.........................................................  

شهرىقته  ئىجارىگه ئېلىپ، يهنه جۇڭگو بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ ، چار روسىيىنىڭ يىراق
  يېڭى ئىلگىرلىشىنى باشلىغان. ئىككى يىلدىن كېيىن،

..........................................................................................................
................................................  

  
هلگهن جۇڭگودىكى ، تهيپىڭ تىيهنگو قوزغىلىڭىغا ئهگىشىپ يىتىپ ك 

  يىلى  پۈتكۈل-1900قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، چار روسىيه  
..........................................................................................................

.......................................................  
قلۇقىنى ھهربى ئىشغالىيهت ئاستىغا ئالدى. ئاسىيادا بىرخىل ئوي بىلهن مانجۇرىيه قۇرۇ 



  مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ياپۇنىيه، چار روسىينىڭ 
..........................................................................................................

.......................................................  
يۇقىرىقىدەك  مهزمۇت قهدەم بىلهن بېسىپ كېلىشىدىن چۇچۇپ كهتتى. ياپۇنىيه ئۆز 

ئالدىغا چار روسىيىنى توسۇپ قااللمايتى.شۇڭا ئىتتىپاقداشالرنى قولغا كهلتۈرۈپ 
-1902،شۇالرنىڭ كۇچى ئارقىلىق  چار روسىيىنىڭ ئىلگىرلىشىنى چهكلىمهكچى بولۇپ، 

كۈنى  ئهنگىلىيه بىلهن ھهربى ئىتتىپاق قۇرۇپ ، جۇڭگو بىلهن - 30ئاينىڭ - 1يىلى 
  كورىيىنىڭ مۇستهقىللىقنى ئېتىراپ قىلىشنى، ئهنگىلىيىنىڭ ئوتتۇرا جۇڭگودىكى

..........................................................................................................
..........................................................  

 
مه  نپهئهتىنى ۋە ياپۇنىيىنىڭ كورىيىدىكى ئاالھىدە مهنپئهتىنى ئوزئارا ئېتىراپ قىلىشنى  

قارار قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىن ياپۇنىيه دۆلهت كۇچىنى كۈچهيتىپ ، چار روسىيه بىلهن 
پ ، كورىيىدە ياپۇنىيىنىڭ ئايدا ، تهكلىپ بېرى- 7يىلى - 1903ھېسابلىشىشقا باشلىدى.

ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهن كۇچىنى  چار روسىيىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىنى  تهلهپ 
قىلدى.جاۋابهن ياپۇنىيه، مانجۇرىيىدە  چار روسىيىنىڭ تۆمۈر يول ئىشلىرى جهھهتتىكى 

  "ئاالھىدە مهنپهئهتىنى " ئېتىراپ قىلدى.
  

  زوزۇڭتاڭنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشىئون ئۈچۈنچى  باب 
  

مهنچىڭ ئىپېراتورلىقى دەپ ، باشاليدۇ  مهرھۇم تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇري : كۈچىلۈك 
كاپىتالېست دۆلهتلهرنىڭ  كۈچلۈك ئىقتىسادى، ھهربى ياردىمىگه تايىنىپ، ئىچكى 

يۈننهن ئۆلكىلىرىدە  ئۆلكىلهردىكى تهيپىڭ تىيهنگوچىالرنىڭ قوزغىالڭلىرىنى،  گهنسۇ،
كۆتۈرۈلگهن تۇڭگانالرنىڭ مىللى ئازادلق قوزغىالڭلىرىنى باستۇرۇپ خاتىرجهم 

بولغاندىن كېيىن، مۇشۇ قوزغىالڭالرنى باستۇرۇشتا ئاالھىدە خىزمهت كۆرسهتكهن  
كىشىلىك قوشۇن بىلهن 70000يالالنما ئهسكىرى قۇماندان زوزۇڭتاڭنى  

  ۋەتكهن ئىدى.ئۇيغۇرىستاننى بېسىۋېلىشقا ئه
زوزۇڭتاڭ ئۆز ئهسكهرلىرىنى زامانىۋى قورالالر بىلهن قۇرالالندۇرۇپ، چهتئهللىك ھهربى 

مۇتهخهسسىلهرنىڭ  ياردىمى بىلهن  ئهسكهرلىرىگه ھهربى ماھارەت ئۈگۈتۈپ ، چار 



يىلى  ئۇيغۇرىستان چېگراسىغا بېسىپ -1876روسىيىنىڭ ئىقتىسادى ياردىمىنى ئېلىپ 
ى بىلهن قۇمۇل ۋىاليىتىنى بېسىۋېلىپ ياقۇپ بهگ دۆلىتىنىڭ باشقا كهلدى. ئۇ ئالد

تهرەپلىرىگه ھۇجۇم قىلىشقا ئالدىرىمىدى. ئۆزىنڭ جاسۇسلىرىنى سودىگهر قىياپىتى 
بىلهن ئىشقا سېلىپ،ئوردا غهزىنىدارى ھۆشۇر بهگ بىلهن  خوتهننىڭ ھاكىمى نىياز 

لهن ياقۇپ بهگنى زەھهرلهپ بهگلهرنى سېتىپ ئالدى. مۇشۇ خائىنالرنىڭ قولى بى
-ئۆلتۈردى.ياقوپبهگنىڭ ئىككى ئو غلى ھهققۇلى بهگ بىلهن  بهگقۇلى بهگلهرنى  بىر

بىرىنى ئۆلتۈرگۈزدى. زوزۇڭتاڭ مۇشۇنداق ئىچكى زىددىيهت -بىرىگه قارشى قويۇپ، بىر
ۋە قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۈستـۈن ئهسكىرى  كۇچىنى ئىشلىتىپ، 

ياقۇپ بهگ دۆلىتىنىڭ -بىرلهپ بېسىۋالدى. ئاخىرىدا به دۆلهت -غۇر يۇرتلىرىنى بىرئۇي
مهركىزى قهشقهر شهھرىنى، دۆلهتنىڭ ئارقا سېپى بولغان  يهكهن ۋە خوتهن شهھهرلىرىنى 

مىلىيۇنغا يېقىن 1بېسىۋالدى. تارىخچىالر بهرگهن مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا  زوزۇڭتاڭ 
  گهن.ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈر

يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك،  زوزۇڭتاڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرىستاننى بېسىۋېلىشىغا چار 
روسىيه ئىمپېراتورلىقىمۇ  "ئاجايىپ" چوڭ ياردەم بهرگهن. شۇنداق قىلىپ زوزۇڭتاڭ  

يىل ھۆكۈم سۈرگهن  بهدۆلهت ياقۇپ بهگ دۆلىتىنى ئاغدۇردى ، مۇستهقىللىقا ئىگه 12
قايتىدىن مانجۇ ئىمپېرىيىسىنىڭ  مۇستهملىكىسىگه  بولغان ئۇيغۇر خهلقى

-11يىلى -1884ئايالندۇرۇلدى. مانجۇ خانى گۇۋاڭشۇ زوزۇڭتاڭنىڭ تهكلىپى بويىچه  
  ئايغا

كهلگهندە مهقسۇس پهرمان چىقىرىپ، ۋەتىمىزنىڭ ئۇيغۇرىستان دېگهن ئهسلى نامىنى 
ەپ ئات قويدى. ھهم خىتاي ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، "شىنجاڭ" يېڭى بېسىۋېلىنغان  زېمىن د

  دۆلىتىنىڭ بىر ئۆلكىسىگه ئايالندۇردى.
زوزۇڭتاڭنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشىنى مهرھۇم تارىخچىمىز مهمتىمىن بۇغرا 

  بۇنداق شهرھىلىگهن:
يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدەك،   -ئۇيغۇرىستانغا  تۆتىنچى قېتىملىق مانجۇ ئىستىالسى

يىلى  ئالتىشهھهر، -1877لىسىنىڭ قوماندانى زوزۇڭتاڭ مىالدى مهنچىڭ  سوال-مانجۇ
تۇرپان ۋە ئۈرۈمچىنى ئىشغال قىلدى. بۇ ئىشغالىيهت تامامالنغاندىن كېيىن  چىنلىقالر  

  ئۇيغۇرىستانغا  چىنچه "يېڭى ئابات"
يهنى يېڭى مۇستهملىكه ، دېگهن مهنىدىكى "شىنجاڭ" دېگهن ئىسىمنى قويدى.  

  هلهپپۇزىنى بۇزۇپ" سىڭكىياڭ "دەيدۇ. ياۋرۇپالىقالر ت
- 1876مانجۇالرنىڭ  ئۇيغۇرىستاندىكى تۆتىنچى قېتىملىق  ئىشغالىيىتى مىالدى 



يىلى پارتلىغان ئۇمۇمى -1932يىلىدىكى زوزۇڭتاڭنىڭ تاجاۋۇزىدىن باشالپ، مىالدى 
يىللىرى  خهلق ئىنقىالبىغىچه  داۋام قىلىدۇ. بۇ دەۋىر مانجۇ ئىمپېراتورلىقىنىڭ ئاخىرقى

  ۋە  خىتايدا جۇمهۇرىيهت دەۋرى باشالنغان ئىككى دەۋىرگه بۆلۈنىدۇ.
  

ئون  تۆتىنچى  باب  ئۇيغۇرىستاننىڭ  مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنىڭ 
  سهۋەبلىرى

  
ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىدا  ئهنگىلىيه بىلهن چار روسىيىنىڭ - 1

  غان رولىئوينى
"چار روسىيه ئۇيغۇرىستانغا قول سالماسلىق، ئهنگىلىيه ئافغانىستانغا قول سالماسلىق " 
توغرىسىدا  ئىككى دولهت ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىمنى كۆرۈپ ئۆتكهن ئىدۇق. 

ئۇنداقتا ئىككى چوڭ دۆلهت دىپلوماتىيه ساھهسىدە ھهمكارلىشىپ  ئۇيغۇرىستاننى  
  ئۈچۈنچى دۆلهت قايسى دۆلهت ئىدى؟                 ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغان

مهن ھهرقانداق كىشىنىڭ تارىخى ۋەقهلهر ۋە تارىخى ھادىسالر توغرىسىدىكى كۆز  
  قاراشلىرىنى ھۆ رمهت قىلىمهن .ئه مما ھهرقانداق كۆز قاراش

 تارىخى پاكىتالرنى ئاساس قىلىشى الزىم، تارىخى پاكىتالرنىڭ ئوبېيكتىپلىقى ، تارىخ
پاكىتالرنىڭ چىنلىقى  مۇئهييهن كۆز قاراشالرنىڭ ياكى مۇئهييهن ئىدىيىلهرنىڭ 

بۇرمىلىشىغا ئۇچرىماستىن، تارىخنىڭ  چىنلىقى ۋە ئوبېيىكتىپلىقى  ئهينهن 
  خاتىرلهنگهندە  تارىخ  كۆز ئالدىمىزدا ئهسلى قىياپىتى بويىچه ھازىر بولىدۇ. 

ەرىسلهردە ھهپتىيهك ئوقۇپ ئولتۇرغان ئورتا ئۇيغۈرالر خانىقاالردا ساپايى چېلىپ، مهد
ئهسىرلهردە  دۇنيانىڭ يهنه باشقا بىر بۇرجىكىدە ، ئورتا ئهسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا ، 

ئاسىيادا ئادەتتىن تاشقىرى بىر تهرەقىيات ۋە بىر ئۆزگىرىش يۈز بهرگهن . بىر -ياۋرۇ
شىك تاقېۋېلىپ ئۆزىنى تهرەپتىن ئسالم دۆلهتلىرى ۋە رايىشالر دۆلىتى(جۇڭگو) ئى

ئاسىيانىڭ -قوغداپ، بارغانسېرى قاتماللىشىپ كهتكهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ياۋرۇ
غهربى بۇرجىكىدە  تارىختا ئهسال  كۆرۈلمىگهن  بىر ئىنقىالب يۈز بهرگهن ، يهنى غهربى 

ر ياۋرۇپالىقالر تۇرمۇشىنىڭ ھهر قايسى ساھهلىرىدە  گويا دېگۈدەك ناھاىيىتى چۇڭقۇ
غهربى -ئۆزگىرىش يۈز بهرگهن . دېڭىز سىرتىغا زور كۆلهمدە كېڭهيمىچىلىك قىلىش 

ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئۆزىگه خاس  ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۇچى بهلكى يېڭى بىر كۇچنىڭ 
  ئىپادىسى بولۇپ قالغان ئىدى.



بۇ كېڭهيمىچىلىك پۈتكۈل دۇنيانىڭ كېيىنكى تارىخىغا  ئىنتايىن مۇھىم تهسىر         
ئوكىيان  يوللىرىنى -كۆرسهتتى. بۇ تهسىر غهربى ياۋرۇپالىقالرغا دېڭىز

تىزگىنلهتتى.شىمالى ئامېرىكا، ئاۋىستىرالىيه قاتارلىق ئادەملهر شاالڭ ياشايدىغان 
قىتئهلهرگه يىتىپ بېرىپ، بوي سۇندۈردى ۋە شۇ يهرلهردە ئولتۇراقالشتى.شۇنداق قىلىپ 

ه ئولتۇراقلىشىش ئهنئهنىسىنى ئۆزگهرتىۋەتتى.ئهڭ دۇنيانىڭ ھهر قايسى ئىرىقالر بويىچ
ئاخىرىدا كېڭهيمىچىلىك ئارقىلىق  غهربى ياۋرۇپانىڭ بايلىقى ھهسسىلهپ ئېشىشقا 

ئهسىرگه يىتىپ كهلگهندە  ئورتا -19مادارى زورۇيىشقا باشلىدى.  -باشلىدى. كۇچ
 شهرىققه سىڭىپ كىرىپ تىزگىنلىدى،ھىندىستان ۋە جۇڭگوغا سىڭىپ كىردى

  ئاسىيا  مهرىپهت مهركىزىنىمۇ تىزگىنلىدى.-تىزگىنلىدى،قهدىمى ياۋرۇ
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنسانىيهت تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگهن ئىشالر ئىدى. دۇنيانىڭ بىر 

  بۇر جىكىنىڭ ئىككىنچى بۇرجىكىنى تىزگىنلىشى 
ىشنىڭ ئىلگىرىكى تارىختا ھېچ قاچان كۆرۈلۈپ باقمىغان  بىرئىش ئىدى. شۇڭا بۇ ئ

  تهسىرى ئىنتايىن چۇڭقۇر بولدى. دۇنيا يېڭى ،ئۆزىگه خاس 
ئاسىيا باسقۇچى ئاخىرلىشىپ ئهمدى -بىرلىككه يىتىپ كهلدى. دۇنيا تارىخىدىكى يا ۋرۇ

  دۇنياۋى خاراكتېرىلىك ياۋرۇ ئاسىيا دەۋرى باشالندى.
  رايونالر ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشالر بىر كېچىدە دېگۈدەك شهكىللهندى.

ۋرۇپانىڭ كېڭهيمىچىلىكىنى بىر مهنىدىن ئېيتقاندا، ياۋرۇپا خىرىستىيان دىنىنىڭ يا
كېڭهيمىچىلىكى دەپ ،چۈشهندۇرۈشكىمۇ بوالتتى. خىرىس تىيان دىنىنىڭ ياۋرۇپادا باشقا 

خىرىستىيان دىنىغا، " بارلىق ئا دەملهر ئهڭ ئاخىرىدا - دىنالرغا ئوخشىمايدىغان يېرى
  ىغان ئىالھىيهتچىلىك  ئىدىيىسى سىڭدۈرۈلگهن .قۇتقۇزۇۋېلىنىدۇ "، دەيد

ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ -18ئهنگىلىيه ،ھىندىستان قۇرۇقلىقىغا يىتىپ كهلدى.
ئهسىر ئىچىدە ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  پۈتكۈل ھىندىستاننى  بوي سۇندۇرۇپ - 19

قان چار روسىيه  بولدى. باشتا ئېيتقاندەك ، ئوتتۇرا ئاسىيادا كېڭهيمىچىلىك قىلىۋات
ئىمپېراتورلىقىنڭ كېڭهيمىچىلىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ، ئهنگىلىيه،  
بهلۋاغ  -مۇستهملىكىسى  ھىندىستاننىڭ ئهتىراپىدا  قوغدىنىش خاراكتېرلىك  ئارىلىق

-1839پهيدا قىلىشقا ئۇرۇناتتى. بۇ نوختا ،  باشتا كۆرۈپ ئۆتكهندەك، ئهنگىلىيىنىڭ 
نېمه ئۈچۈن ئىككى قېتىم ئافغا نىستانغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنىڭ يىلى -1879يىلى ۋە

سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەتتى. ئاخىرىدا ئهنگىلىيه، ئافغانىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى 
ئېتىراپ قىلىپ ۋە بۇ دۆلهتكه پۇل بىرىپ ياردەم قىلىپ ئافغانىستاننىڭ دىپلوماتىك 

كچى بولدى. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا  چار مۇناسىۋەت باغالش ھوقۇقلىرىنى  تىزگىنلىمه



روسىيه تىبهتكه تاجاۋۇز قىلىدىكهن دەيدىغان كوچا گهپلىرىنىڭ ئېقىپ يۈرۈشىگه 
يىلى  تىبهتكه يىراققا يۈرۈش قىلىش  ئارمىيىسى - 1904ئاساسلىنىپ ، ئهنگىلىيىلىكلهر 

چار ئهۋەتتى.( مۇشۇ يىلى شهرقى دېڭىزدا ياپۇنىيىنىڭ دېڭىز ئارمىيىسى بىلهن  
روسىيىنىڭ دېڭىز ئارمىيىسى ئۇرۇشقا كىرگهن بىر يىل ئىدى)  نهتىجىدە  تىبهتلىكلهر ، 

ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى بىلهن  شۇ كۈندىن باشالپ  ھهر قانداق بىر چهتئهللىككه 
  گۇماشتا بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا  كېلىشىم تۈزدى.

پىېرىسىيه   ئهتىراپىدا  (ئىران) تهسىر   يهنىمۇ غهرىپكه ئىلگىرلىگهندە  ئهنگىلىيىلىكلهر
دائىرىگه ئىگه بولۇش ئۈچۈن، ئوتتۇرىدا چار روسىيه بىلهن توقونۇش يۈز بهردى. 

يىلى  چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى -1907توقونۇشنىڭ ئاخىرقى نهتىجىسى سۈپىتىدە  
،  بىلهن  ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىم بويىچه

پىېرىسىيىنىڭ جهنۇپ تهرىپى ئهنگىلىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه، پىېرىسىيىنىڭ شىمال 
چار روسىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه ئايرېۋېلىندى. دىققهت  -ئوتتۇرا ئاسىيا -تهرىپى 

  كىتاپخانلىرىم، تۆۋەندىكى بىر ئابزاس سۆزگه تېخىمۇ دىققهت قىلىڭالر!
يىلىغىچه  ھىندىستانغا گوبېر ناتور بولغان -1905يىلىدىن -1899                    

  كېنهز  جورجى ناتانېل كورزۇن
ئهنگىلىيىنىڭ پېىرىسيه ئهتىراپىدا  ۋە ھىندىستاندا   ھهربى ھهرىكىتىنىڭ ۋە                 

  دىپلوماتىك ئورۇنالشۇرۇشنىڭ 
  نهزەرىيىۋى ئاساسلىرىنى مۇنداق شهرھىلىگهن:"             
ھىندىستان گويا بىر مۇھىم ئۆتكهلگه ئوخشايدۇ. بىپايان دېڭىز ھىندىستاننىڭ             

  ئىككى تهرىپىدىكى بۈيۈك ئىككى
ئاكوپقا ئوخشايدۇ. تاغ تىزمىلىرى ھىندىستاننى  ئوراپ تۇرغان قورغانغا              

  تاغ-ئوخشايدۇ. لېكىن بۇ قورغان 
تاغ تىزملىرى ئهمهس.  تاغدىن ئۆتۈپ ئۇ تىزمىلىرى  ئۆتكىلى بولمايدىغان              

  تهرەپكه بارغىلى بولىدۇ، (ئۇ تهرەپتىن
قورغاننىڭ ئۇ تهرىپىدە   -بۇ تهرەپكه كهلگىلى بولىدۇ.) بۇ تاغ تىزمىلىرى            

  بىپايان سوزۇلۇپ ياتقان  كهڭلىكى ۋە 
ر. بىز ئۇتهرەپلهرنى ئۇزۇنلىقى ئوخشاش بولمىغان  تۈزلهڭلىك ۋە تۆپۈلۈكلهر با            

  ئىشغال قىلىشنى ھهرگىز خالىمايمىز.
لېكىن ، ئۇتهرەپلهرنى بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمىزنىڭ  ھهربى ئىشغال            

  قىلىۋېلىشىنىمۇ كۆرۈشنى خالىمايمىز .ئۇ تهرەپلهرنىڭ 



ۇمۇ بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ  ياكى دوستلىرىمىزنىڭ قولىدا قېلىشىنى  تول           
  ئارزو قىلىمىز. بىراق، مۇبادا 

رىقابهتچىلهر ۋە دۈشمهن كۇچالر ئوغۇرلۇقچه ئۇ تهرەپلهرگه يېقىنلىشىپ             
  كىلىپ ، بىزنىڭ قورغانلىرىمىزنىڭ 

ھۇلىغا كۇچ ئورۇنالشتۇرىدىغان بولسا، بىز ئارىالشماي تۇرالمايمىز.  چۈنكى،            
  هتهركۈنلهرنىڭ بېرىدە  بىزنىڭ بىخ

لىكىمىزگه تهھدىت سالىدىغان  تهھدىت  مۇشۇ تهرەپلهردە پهيدا بولۇشى            
  مۇمكىن.
يۇقىرىقىالر ئهرەپ يېرىم ئارىلىنىڭ، پېرىسىيه(ئىران) ، ئافغانىستان ( ھهم            

  ئۇيغۇرىستان) تىبهت ۋە شهرىقتىن  شىيهن لو
ئىسمى) غىچه بولغان  يهرلهر توغرىسىدىكى ( ھازىرقى تايالنت دۆلىتىنىڭ كونا            

  مهيدانىمىزنىڭ مهخپىيهتلىكىدۇر"
قوشۇمچه قىلىشقا تىگىشلىك بىر تهرىپى شۇكى، ئهنگىلىيه ۋە  چار روسىيه 

خانىدانلىقى   -ئىمپېرىيىسىنىڭ يول قويىشى ياكى باشالپ كىرىشى ئارقىلىىق مانجۇ
لهت ئۇيغۇر دۆلىتىنى يۇقاتتى. مۇنداق ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى  ۋە به دۆۋ

سوئال قوياتتىم.نېمىشقا مانجۇ خانىدانلىقى  ئۆزىنىڭ ئهتىراپىدىكى يېقىن خوشنىللىرى  
ھىندىچىنى  ئاراللىرىغا  تاجاۋۇز قىلماي ، سهددىچىننىڭ تېشىدىكى  ئىنتاين يىراق بىر 

ال قوياتتىم ئۆزۈمگه . بۇ ئارقا تاجاۋۇز قىلدى ، دەپ سوئ -ئۇيغۇرىستانغا  ئارقىمۇ -ئهل
  سوئالنى ھازىرغىچه تهكرالىغانىدىم. مهلۇم بولدىكى:

ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  ھىندىستان ۋە ھىندىستاننىڭ ئهتىراپىدا ئولتۇراقالشقان ۋاقىتتا  
، فىرانسىيه  ئىمپېراتورلىقى ھىندىچىنى   دولهتلىرىنى بوي سۇندۇرۇشقا كىرىشىپ 

خىتاي خانىدانلىقى -ىرانسىيه  ئىمپېراتورلىقى  مانجۇيىلى  ف-1883كهتكهن. 
ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلىتىپ ، ھىندىچىنى ئاراللىرىغا  ئىگىلىك ھوقۇق تهلىپى 

قويۇشتىن ۋاز كېچىشكه  مهجبۇرلىدى . ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ   بوي 
ھىندىچىنى   سۇندۇرۇلغان  بېرما بىلهن  فىرانسىيه ئىمپېراتورلىقىغا قارام بولغان

ئاراللىرى ئوتتۇرىسىدا  مۆتىدىل ئارىلىق دۆلىتىنى ساقالپ قېلىشقا  ئىهتىياجى 
تايالنت دۆلىتى چهتئهللىكلهرگه قارام بۇلۇشتىن  ۋە -چۈشكهنلىكتىن ،   شىيهن لو

چهتئهللىكلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىشىدىن  ساقلىنىپ قالدى. شۇ چاغدا شهرقى ھىندى 
-1883هنىله پورتۇگالىيىلىكلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا تۇراتتى.ئوكىيان ئاراللىرى ي

يىلى دەپ ،تىلغا ئېلىنغاندا بۇ ئىش يهنىال كېيىنكى ئىش ئىكهنغۇ دەپ قېلىشڭالر 



مۇمكىن. باشتا كۆرۈپ ئۆتكهندەك،  ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى ۋە فىرانسىيه 
خىتاي خانىدانلىقىنى -ۇيىلالردىال  مانج 1860- 1858ئىمپېراتورلىقى بىرلىكته 

"بېيجىڭ شهرتنامىسى" ۋە "تىيهنجىن شهرتنامىسى" نى ئىمزاالشقا مهجبۇرلىغان 
  ئهمهسمىدى؟

دېمهك ، ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى ۋە  فىرانسىيه ئىمپېراتورلىقى ھىندىچىنى ئاراللىرىنى 
ى ئاراللىرىغا  تامام كونتۇروللىقى ئاستىغا ئېلىپ بولۇپ، مانجۇخانىدانلىقىنى  ھىندىچىن

ئىگىلىك ھوقۇق تهلىپى قويۇشتىن ۋاز كېچىشكه مهجبۇرالپ ، مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ 
-1871تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىنى  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشقا يولغا سېلىپ قويغاندا،  

يىلى چار روسىيىنىڭ گېنرالى كولپاكوۋىسكى  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئىلى ئۆلكىسىگه 
يىلى  مانجۇ خانىدانلىقى شهرقتىن  ئۇيغۇر دۆلىتىگه تاجاۋۇز -1876پ، تاجاۋۇز قىلى

قىلىپ ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  مانجۇالرغا مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىدىن ئىبارەت  تارىخى 
  پاجىئهنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى.

يىلى چار روسىيه ئىپېراتورلىقى بىلهن  ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  - 1907      
جهنۇبى، -ۇرىسىدا  تۈزۈلگهن يۇقىرىقىدەك كېلىشىم بويىچه پېرىسىيىنىڭ شهرقى ئوتت

ھىندىستان ۋە ھىندى ئوكيان ئهنگىلىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه ئايرىپ برىلدى؛ 
پېرىسىيىنىڭ شىمالى ۋە ئوتتۇرا قىسىمالر  يهنى  ئۇيغۇرىستاندىن باشقا پۈتكۈل ئورتا 

-1877يىلىدىن -1865ىسىگه ئايرىپ بىرىلدى. ئاسىيا ،چار روسىيىنىڭ تهسىر دائىر
يىلى ئېتىراپ قىلغان  -1876يىلىغىچه قۇرۇلغان به دۆۋلهت ياقۇپ بهگ دۆلىتىنى  

ئهنگىلىيه  -ئمپېراتورلىقنىڭ بىرى3(ئېتىراپ قىلغانلىقىدىن گۇمان قىلىمهن)
ئېلىپ ئمپېراتورلىقى ئىدى،  ھىندىستانغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان  يۇقىرىدا تىلغا 

ئۆتكهن كېنهزنىڭ يۇقىرىقى دىپلوماتىك سىياسىتىدە ئۇيغۇرىستان ئېغىزغا ئېلىنمىدى، 
لېكىن "ئۇ تهرەپ"، " بۇتهرەپ" دەپ ئىشارە قىلىندى. ياقوپ بهگ دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلغان 

ئهنگىلىيه نېمىشقا بۇنداق يۇشۇرۇن سىياسى مهقسهتكه يول قويدى؟ "ئۇتهرەپلهرنى 
رىمىزنىڭ  ھهربى ئىشغال قىلىۋېلىشىنىمۇ كۆرۈشنى خالىمايمىز" بىزنىڭ دۈشمهنلى

دېگهن ئىبارىنىڭ مهنىسى نېمه؟ ئهنگىلىيىلىك گوبېرىناتور "دۈشمهن" دەپ تىلغا 
  ئالغاندا  قايسى دۆلهتنى كۆزدە تۇتتى؟

چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى ئوتتۇرىسىدىكى توقونۇشالر "كېلىشىم" 
قىلىندى . ئۇنداقتا ئېشىپ قالغان قايسى دۆلهت ،"دۈشمهن" دۆلهتكه  ئارقلىق ھهل

ئايرىپ قويۇلدى؟"ياقۇپ بهگنىڭ چهت دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقى " 
ماۋزۇلۇق باياننامىسىدا  تارىخچىمىز مهمتىمىن بۇغرا قهلهم تهۋرىتىپ  " ياقۇپ بهگنىڭ  



للهر ئۈمىكى ئهۋەتىپ ياقۇپ بهگ دۆلىتىنى تۈركىيىنىڭ خهلپىسى ئابدۇلئهزىزگه ۋەكى
ئېتىراپ قىلىشنى تهلهپ قىلغانلىقى  ۋە تۇركىيه خهلپىسىنىڭ ھامىلقىدىكى بىر دۆلهتكه 

ئايلىنىشىنى خااليدىغانلىقى توغرىسىدا ئىپادە بىلدۈرۈپ"  ئىلتىماس قىلغانلىقى 
  پ ئۆتكهن ئىدۇق. توغرىسىدا   يېزىپ قالدۇرغان تارىخى  پاكىتالرنى  يۇقىرىدا  كۆرۈ

ياقۇپ بهگنىڭ ئۇنداق "خاتالىقى" ۋە بۇنداق" خاتالىقى " توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتكهن  
تارىخچىالر  ، ياقۇپ بهگنىڭ دىپلوماتىيه ساھهسىدىكى نىگىزلىك خاتالىقى توغرىسىدا 

توختىلىپ ئۆتمىگهن تارىخچىالر ئىدى. كولپاكوۋىسكىنىڭ قوقهنت تهرەپتىن  
يىلى كولپاكوۋىسكىنىڭ  ئىلى سولتانلىقىغا -1871ىستاپ كېلىشى، قهشقهرىيىگه ق

يىلى زوزۇڭتاڭنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى ھهممه، -1876ھۇجۇم قىلىشى ، 
ھهممىسى چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسدىكى ھهربى يۈرۈشلهر، ياۋروپا دۆلهتلىرى ئهنگىلىيه، 

 -لدى مۇناسىۋەتلهرنىڭ  مېغىزى كه- چار روسىيه  ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك باردى
ئۇيغۇرىستاننى تۈركىيىدىن يىراق قىلىش، ئورتا ئاسىيانى تۈركىيىدىن يىراق قىلىشتىن 

خىتاي  -ئىبارەت دىپلوماتىك سىياسهت ،  ئۈچ دۆلهت ئهنگىلىيه، چار روسىيه، مانجۇ
ه دۆلهت ئىمپېراتورلىقى  دىپلوماتىك  مۇناسىۋەتلىرىنىڭ مهركىزىگه قويۇلغان ئىدى. ب

بۈيۈك سهركهردە ياقۇپبهگنىڭ  دەل دىپلوماتىيه مهسىلىسىدە قىلتاققا چۈشۈپ ، 
تۈركىيىنىڭ خهلپىسىگه مهكتـۈپ يولالپ   تۈركىيىنىڭ ، ئۇيغۇرىستان به دۆلىتىگه  ھامى 

دۆلهت بولۇشنى تهلهپ قىلغانلىقى، قۇيۇلغان  كۈمۈش  پۇلغا  خهلپه ئابدۇلئهزىزنىڭ 
ياقۇپبهگنىڭ كېچىرگىلى  - ىكى  ، بۇ سهلتهنهت ئىگىسىسۈرىتىنى چۈشۈرگهنل

بولمايدىغان  نىگىزلىك  دىپلوماتىك سىياسهت  خاتالىقى بولۇپ قالدى . ياۋرۇپادا  
ئوسمانلى تۈركىيىسى چار روسىينىڭمۇھهم  ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭمۇ  ھهم  

ه كۇچلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئهشهددى دۈشمىنى بولۇپ قالغا نلىقتىن، چار روسىيمۇ، تۈركىي
ئاسىيادا پهيدا بولۇشىنى خالىمىغاندەك ھىندىستاندا  قونداققا چىققان  ئهنگىلىيمۇ، 
تۈركىيه كۇچلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا جۈملىدىن  ئۇيغۇرىستاندا پهيدا  بولۇشىنى  

خالىمايتتى ، ھهر گىز خالىمايتى...ئۇيغۈرالر ئۆزىنىڭ بۈيۈك سهركهردىسى ياقۇپبهگ 
رقىلىق  تۇنجى قېتىم دىپلوماتىك سىياسهت خاتالىقى ئۆتكۈزۈپ ، چار روسىيه ئا

ئىمپېراتورلىقى بىلهن ئهنگىلىيه ئمپېراتورلىقىنىڭ ئۇيغۇرىستاننى مانجۇ خانىدانلىقىغا 
مۇستهملىكه قىلىپ بىرىشدە ، سهركهردىمىز  ياقۇپبهگ ئۆتكۈزگهن  بۇ خاتالىق ، تۈنجى 

  غان خاتالىق  بولۇپ قالدى. قېتىم  كهچۇرگىلى بولمايدى
يىلى  بهش چوڭ كۈچلۈك دۆلهت  بوغۇز شهرتنامىسىنى ئىمزااليدۇ، بۇ -1841مهسىلهن، "

-1844شهرتنامىگه ئاساسهن ، فوسفۇر بۆغۇزى بىلهن داردانىل بوغۇزى تاقاپ قويۇلىدۇ.



جانابالر يىلى چار پادىشاھ نىكۇالى ئهنگىلىيىنى  زىيارەت قىلىپ، ئهنگىلىيه بىلهن  "ئالى
كېلىشىمى "  ئىمزاالپ مۇبادا تۈرك ئىمپېرىيىسى يىمىرىلسه، ئهنگىلىيه بىلهن روسىيه  
ئىككى تهرەپ  كېڭهش ئۆتكۈزۈشنى بهلگىلهيدۇ.شۇنىڭدىن كېيىن ئهھۋال ئوسمانلى 

يىلى -1853ئىمپېرىيىسىدە يىمىرىلىش پهيدا قىلىدىغان تهرەپكه قاراپ  راۋااجلىنىدۇ"  ،"
ىكۇالى  ئهنگىلىيىنىڭ روسىيىدە تۇرۇشلۇق  باش ئهلچىسى لورد  سىمۇر چار پادىشاھ ن

بىلهن كۆرۈشۈپ "ياۋروپانىڭ كېسهل كۆرپىسى"  تۈركىيىنىڭ ئۆلۈمى ۋە تـۈرك 
-1876ئىمپېرىيىسىنىڭ  يىمىرىلىشى مهسىلىسى ئۈستىدە  مهسلىههتلىشىدۇ"،"...

ىيه  سۇلتاننىڭ ھهرقانداق يىلى ...روسىيه بولسا ئېتىراز بىلدۈرۈشكه باشاليدۇ. روس
ئۇنىڭ قانداق تهرققىپهرۋەر الھىيه بولىشىدىن قهتئى نهزەر، ئۇ پهقهت -الھىيىسىگه

بالقاندىكى كىچىك  كېنهزلىكلهرنى مهڭگۇ ئوسمانىالر ئىمپېرىيىسىگه  تهۋە قىلىدىغان 
الھىيىال بولىدىكهن، ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلىپ تۇرمايتى" ("ئىسالم دىنىنڭ قىسقىچه 

رىخى"  ئاپتورى سه يىد فهيياز  مهھمۇد، پاكىستان. شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى  تا
  ئۇيغۇرچه نهشرى)

-1876يىلىدىن - 1861كۆرگهنلىرىمىزدىن مهلۇم بولدىكى، شۇ ۋاقىتتا خهلىپه  بولۇپ 
  يىلىغىچه  تۈركىيىدە تهخىتكه ئولتۇرغان  ئابدۇل ئهزىز

ه دۆلهت قۇرۇپ  تهخىتكه ئولتۇرغان يىلىغىچه  قهشقهرىيىدە ب-1876يىلىدىن -1865
ياقۇپبهگ ئوخشاش دەۋىردە  تهخىكه ئولتۇرغان پادىشاھالر ئىدى. ئهمما تۈركىيىنىڭ 

ئهھۋالى باشقىچىرەك بولۇپ  ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى  يىمىرىلىشكه يۈزلهنگهن  ئاخىرقى 
يه تۈركىيىگه دەۋىرلهر ئىدى.ياقۇپبهگ مۇشۇنداق چاغدا ، مۇشۇنداق ئهھۋالدا ، چار روسى

تهرەپتىن بېسىم ئىشلىتىۋاتقان مۇشۇنداق ئهھۋالدا ، ئۆزىنىڭ ۋەكىلىنى - تهرەپ
تۈركىيىگه ئهۋەتىپ ، تۈركىيه خهلىپىسى ئابدۇل ئهزىزنىڭ قهشقىرىيه دە قۇرۇلغان  

  ئۇيغۇر به دۆلىتىگه ھامى بولىشىنى تهلهپ قىالمدۇ؟!
  تۆۋەندىكى نهقىلگه قاراپ باقايلى: 

الر كۆپ يىلالردىن بويان  روسىيىلىكلهرنىڭ ياخشى دوستى بولۇپ كهلدى، "...جۇڭگولۇق
ياقۇپ بهگ ئۆمۈر بويى  روسىيىنىڭ ئهشهددى دۈشمىنى بولۇپ كهلدى.  ئۇرۇشۇۋاتقان 
ئىككى تهرەپ (تاجاۋۇزچى زوزۇڭتاڭ ئارمىيىسى بىلهن ئۇيغۇر سهركهردە ياقۇپ بهگ 

زمهن  ئالدى بىلهن جۇڭگولۇقالرغا ئارمىيىسى) ئوتتۇرىسىدا روسىيه ھۆكۈمىتى جه
ھېسداشلىق قىالتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگه،  ياقۇپ بهگ يېقىندىن بويان  روسىيىگه ئانچه 
ئېتىياتچانلىق بىلهن مۇئامىله قىلىپ كهتمىگهنىدى. ياقۇپ بهگنىڭ جىيهنى سېيىت 

مهشهۇر  ياقۇپخان  ھاجى تۆرە  ئۇنىڭ مهلۇم بىر مهقسىتى ئۈچۈن  ئىستامبولدا تۇرۇۋاتقان



گۇماشتىسى ئىدى. ئۇ يهنه  روسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهشهددى دۈشمىنى  بۇخارا 
  پادىشاھى  ئابدۇل مهلىك

ياكى كاتتا تۆرە دېگهن زاتقا  ھامىلىق قىلغان . مۇشۇ ئىشالر  روسىيىنى ياقۇپ بهگدىن 
ئاپتورو    بهت-356يىراقالشتۇرۇش رولىنى ئوينىدى.("ياقۇپ بهگنىڭ تهرجىمهالى"    

  چارلىز بولگېر ئهنگىلىيه)
ئۇيغۇرىستاننى مۇستهملىكه قىلىپ بىرىش بهدىلىگه  ( بۇ جۇملىدە  مانجۇ -2

خانىدانلىقى  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندە ئهنگىلىيه ئمپېراتورلىقىنىڭ زۇۋان 
ىسىنى  سۈرمىگهنلىكىنى ، ئهكسىچه  زوزۇڭتاڭنىڭ  تهڭرىتاغنى ئىشغال قىلغان غهلب

تهبرىكلىگهنلىكىنى ۋە چار روسىيه  ئمپېراتورلىقىنىڭمۇ بۇ تاجاۋۇزچىلىق تۆغرىسىدا  
خىتاي -زۋۋان سۈرمىگهنلىكىنى   نهزەردە تۇتتۇق) چار روسىيه ۋەئهنگىلىيه ، مانجۇ 

  خانىدانلىقىدىن قانداق  ماددى مهنپئهتكه ئېرىشتى؟
-1870ھىېس قىلىپ يهتتۇقكى،  يۇقىرىدىكى تارىخى ماتېرىيالالردىن  شۇ نهرسىنى

  كهينىدە  ئهنگىلىيىنىڭمۇ، چار روسىيىنىڭمۇ-يىلالرنىڭ ئالدى
ئۇيغۇرىستانغا قاراتقان سىياسىتى ئۆزگىرىپ كهتتى. بۈيۈك سهركهردە ياقۇپبهگ 

ئۇيغۇرىستان  ئىچىدىكى بهگلىكلهرنى بىرلىككه كهلتۈرگهن كۈنلهردە ،  ياقۇپبهگنى 
لىگهن كولپاكوۋىسكى  ئىلى سولتانلىقىغا تاجاۋۇز قىلدى. ئۆزىگه تهھدىت دەپ مۆلچهر

ئىككى قېـىتملىق ئهفىيۇن ئۇرۇشى ئارقىلىق  ئهنگىلىيه مانجۇ خانىدانلىقى بىلهن، 
"نهنجڭ شهرتنامىسى"، "تىيهنجىن شهرتنامىسى"، "بېيجىڭ شهرتنامىسى" نى ئىمزاالپ ، 

ولدى. ئۇنىڭدىن باشقا يىلى خوڭكۇڭ (شاڭگاڭ) پورتىغا ئىگه ب-1842ئهنگىلىيه 
شاڭخهي قاتارلىق ئىچكى سودا پورتلىرىغا ئگه بولدى، ئهنگىلىيىلىكلهر ھىندىستاندا ۋە 

يىلى  مانجۇ -1883بۇ دۆلهتنىڭ ئهتىراپىدا ئولتۇراقلىشىشقا باشلىغاندا ، فىرانسىيه 
  خانىدانلىقىغا بېسىم ئىشلىتىپ ، ھىندىچىنى تاقىم  ئاراللىرىغا  متروپولوگىيىلىك

خىتاي -ھوقۇق يۈرگۈزىشتىن ۋاز كېچىشنى تهلهپ قىلدى. شۇ ئارقىلىق  مانجۇ
خانىدانلىقىنىڭ يالالنما سهركهردىسى زوزۇڭتاڭنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا يۈرۈش قىلىشىغا  

خىتايالرنىڭ  -سهۋەپ تېپىپ بهردى ۋە  يول ئېچىپ بهردى. ھىندىچىنى دۆلهتلىرى ، مانجۇ
-1884-1883يه بىلهن فىرانسىيىنىڭ قولىدا قالدى. تاجاۋۇزىدىن قۇتۇلۇپ ،ئهنگىلى

يىل ئارىلىقىدا  ئهنگىلىيه ۋە فىرانسىيىنىڭ ھهربى تهھدىتىگه دۇچ كهلگهن 1يىللىرى 
مانجۇ خانىدانلىقى ، به دۆۋلهت ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  ئىسمىنى  "شىنجاڭ"غا ئوزگهرتىپ  

دىنال ،ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قانداق ئۆلكه تهھسىس قىاللىدى دەپ سوئال قويۇلسا  ئارقى
قىلىشتا  زوزۇڭتاڭغا كىم، قايسى دۆلهتلهر  دىپلوماتىيه ۋە باشقا تهرەپلهردىن ياردەم 



  قىلدى دېگهن سوئالمۇ ئوتتۇرىغا  قويۇلىشى كېرەك.
بۇ توغرىدا  ، "زوزۇڭتاڭنى ئۇيغۇرىستانغا كىم ئېلىپ چىققان " ماۋزۇلۇق               
  ماقالىنىڭ

  مۇئهللىپى ، ئهمىىن ئا مىر  بايېىۋ  ئوغلىنىڭ قهلىمىگه مۇراجىئهت قىاليلۇق.                 
كۈنى "يېڭى ھايات گېزىتى" دە " ئۇيغۇرىستان تارىخىنىڭ  -22ئاينىڭ -10يىلى - 1999

  بهزى بىر مهسىلىلىرى " ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
يىلى - 1933وۋېت  ئىتتىپاقىنىڭ مۇئهللىپ ماقالىسىنى مۇنداق باشاليدۇ: سابىق س

يىلى -1944قۇرۇلغان  "شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى"نى  قانلىق باستۇرغانلىقىنى  
قۇرۇلغان يهنه بىر شهرقى "تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى"نى مهسلهكداش  خىتاي 

كوممىنىستلىرىغا  تۇتۇپ بېرىش ئارقىلىق يۇقاتقانلىقىنى كۆپچىلىك ياخشى بىلىدۇ. 
ار روسىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ ئۆتكهن ئهسىردە  خىتاي ھۆكۈمىتىنى قولالپ ، بىراق چ

ئهسىردىكى باسقۇنچى ، -19ئۇيغۈرالرنى مۇستهقىللىقتىن قانداق مهھرۇم قىلغانلىقىنى، 
جالالت زوزۇڭتاڭنى  ئۇيغۇرىستانغا  ئېلىپ چىقىشقا قانداق كۇچ چىقارغانلىقىنى  

ىققىتىڭالرغا ھاۋاله قىلىنىۋاتقان مهزكۇر ماقالىدا نۇرغۇنلىغان زامانداشالر بىلمهيدۇ. د
  تارىخىمىزدىكى ئهنه شۇ پاجىئهلىك. پىنهىان ۋەقهلهر يۇرۇتىلىدۇ.

ئۇيغۇرىستان ئهزەلدىن تارتىپ  ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  ئازادلىق ۋە مۇستهقىللىق    -1 
  ئۈچۈن كۆرەش قىلىدىغان  مهيدانى بولۇپ كهلگهن.

ن بولغان قۇملۇق ۋە باياۋانالر  ۋە ئىگىز تاغالر بىلهن بۇ كۈرەش بۇرۇن ئۆتۈش قىيى
قورشىلىپ تۇرغان مهزكۇر زېمىننىڭ  تاشقى دۇنيادىن بۆلىنىپ، ئايرىلىپ قالغانلىقى 

ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا  بىر قانچه روس -19تۈپهيلى مۇرەككهپلهشكهن بولسا، 
رغا ھهربى مهنسهپدارالر ئىكىسپېىدىيىچىلىرى  ئۇيغۇرىستانغا كېلىپ كهتتى. ئۇال

  رەھبهرلىك قىلدى .ئهنه شۇالرنىڭ  بىرى پرېژېۋا لىسكىنىڭ ئىكىسپېدىيىسى بولۇپ
تىبهتكىچه يىتىپ بارغان بۇ ئىكىسپېدىيىچىنى  پهقهت روسىيه جۇغراپىيه جهمئىيىتىال 

ئهمهس ھهربى   باش شىتاپمۇ مالىيه بىلهن تهمىنلىگهن. يهتته سۇ ۋىاليهتلىرى روسىيه 
رىپىدىن قوشۇۋېلىنغاندىن كېيىن چار روسىيىنىڭ ئۇيغۇرىستان چېگراسىغا بىۋاسته ته

يېقىنلىشىپ  قېلىشى  بىلهن مهزكۇر رايون  ئهنگىلىيه بىلهن چار روسىيىنىڭ  مهركىزى 
ئاسىيادا رىقابهتلىشىدىغان رايونىغا ئايلىنىپ قالدى. بۇ دۆلهتلهرنى (چار روسىيه 

لىيه ئىمپېراتورلىقىنى يهرلىك خهلقلهرنىڭ  مۇستهقىل ئىمپېراتورلىقى بىلهن ئهنگى
دۆلهتكه ئىگه بولۇش  مهسىلىسى قىلچىمۇ قىزىقتۇرمايتى. ئهكسىچه بۇ دۆلهتلهر  بۇ  

ئۆلكىنى يېرىم مۇستهملىكه ۋە "يۇۋاش" خىتاينىڭ  تهركىبى قىسمىدا قالدۇرۇشقا 



  ئىنتىلهتتى.
دىكى سىپايىالر قوزغىلىڭىنى شۇنىڭدىن سهل بۇرۇنراق، ئىنگىلىزلهر ھىندىستان

  باستۇرغان بولسا، چار روسىيه كېنېسار قاسىمۇپ رەھبهرلىكىدىكى 
  قازاقالر قوزغىلىڭىنى  يهنه شۇنداقالر قوقهنتلىكلهرنىڭ  قارشىلىقىنى باستۇرغان ئىدى. 

يىللىرىدا  ئىلى ئۆلكىسى قوزغىالڭ قىلىپ كۆتۈرۈلگهندە،  ھهر -60ئهسىرنىڭ - 19
ىكىچى چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى ۋە ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ ئىككى مۇستهمل

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى مۇسۇلمانالرغا  تهسىر يهتكۈزۈپ قاالمدىكىن دېگهن  ئهندىشه 
  پهيدا بولدى. بۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ ئهنگىلىيه ئهكس سادا قايتۇردى.

رقىتىش پائالىيىتى بىلهن بۇ توغرىلىق خىتايدا ئۇزاق ۋاقىتتىن بېرى دىن تا -2
شۈغۇللىنىپ كهلگهن ئىنگىلىز دىندارى جۇن ماككوۋېن  "خىتايالر ئۆز ئۆيىدە " 

يىلى  ئۇيغۇرىستاندا ۋە خىتاينىڭ غهربى -1873ماۋزۇلۇق كىتابىدا مۇنداق يازىدۇ: "
ئۆلكىلىرىدە  مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭلىرى باشالندى. قانداق قىلىپ بولسۇن 

استۇرۇش كېرەك ئىدى. شۇڭالشقا خىتاي ھۆكۈمىتى زوزۇڭتاڭنى  قوزغىالڭنى ب
جازالىغۇچى ئهسكهرلهرگه باش قۇماندان قىلىپ تهيىنلىدى. ۋەزىپه ئېغىر ئىدى . چۈنكى 
قوزغىالڭ  يالغۇز غهربى ئۆلكىلهر بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن، ناھايىتى كهڭ زېمىنگه 

هرلهر ئىكهنلىكى،  راۋان يولالرنىڭ يوق قانات يايغان ئىدى. بۇ يهرلهرنىڭ تاغلىق ي
دېيهرلكى  ۋە يهرلىك ئاھالىنىڭ دۈشمهنلىك ھهرىكهتلىرى  ھۆكۈمهت ئارمىيىسىنىڭ 

ياراق توشۇپ كېلىشىگه  يېڭىپ بولمايدىغان توسقۇنلۇقالرنى پهيدا  قىالتتى. -قورال
  خىتاي ئارمىيىسى ئېغىر ئهھۋالدا قالغان ئىدى.

ئىلگىرلىگهنسېرى، ئىسيان بىلهن  قارشى ئالغان ئۆلكىگه  زوزۇڭتاڭ غهرىپكه قاراپ 
  ياراقالرنى يهتكۈزۈپ بېرىش مۇمكىن بولماي قالدى..."-قهدەم باسقانسېرى ھهربى قورال

ھهممىگه مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلى  جۇن ماككوۋېن  يۇقىرىقىالرنى  يازغاندا ، خىتاينىڭ 
ئىچىدە  رازىلىق بېرىشى،  شاڭخهي ۋە  "جازالىغۇچى" ئارمىيىسىگه ئهنگىلىيىنىڭ سۇكۇت

شاڭگاڭدىكى ئىنگىلىز تىجارەت بانكىلىرى(بوستۇن بانكىسى)  زوزۇڭتاڭنى مالىيه 
بىلهن تهمنلىگهنلىكى ھهققىدە  ھېچ نېمه دېمهيدۇ.ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ 

ئۇيغۇرىستان  ئۇيغۇر مۇسۇلمانىلىرىنىڭ  قوزغىالڭلىرىنى  باستۇرۇش جهھهتته  
كه ئىگه بولغانلىقى، يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهندەك، ئۇيغۇرىستاندا مۇستهقىللىق مهپهئهت

خىتاي خانىدانلىقىغا قارشى  غهزەپ -ئۈچۈن پارتلىغان قوزغىالڭ ۋە  مانجۇ
ئۇچقۇنلىرىنىڭ  بېرىتانىيه پادىشاھلىقىنىڭ گۆھهر زېمىنى بولۇپ  ھېسابالنغان  

  ئهنسىرىشى بىلهن چۈشهندۈرىلهتتى. ھىندىستان مۇسۇلمانلىرىغا تۇتۇشۇپ كېتىشىدىن 



يىلى "تۈركىستانىسكى ۋىېدۇمىستى" (تاشكهنت)  گېزىتى مۇنداق يازىدۇ. -1884
مهزكۇر گېزىت  زوزۇڭتاڭىنىڭ مهركىزى خىتايدىن  بۇ زېمىن ئۇيغۇرىستانغا يىتىپ 

باياۋانالرنى  بېسىپ ئۆتۈشكه توغرا كهلگهنلىكىنى -كېلىشى ئۈچۈن چهكسىز  چۆل 
تۈلۈك تۈگهيدۇ.  -قىلدى."ئۇ ئۇيغۇرىستان تهۋەسىگه يىتىپ كهلگهندە ئۇزۇقخهۋەر 

يۈرۈش قىلىۋاتقان خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ  ئهھۋالى ئىنتايىن ئېغىرلىشىدۇ. زوزۇڭتاڭ 
سىبىرىيىدىكى روس ھاكىمىيهت ئورگانلىرىغا  مۇراجىئهت قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ. 

  قوزغىالڭچىالرنىگهرچه چار روسىيه  خوشنا ئۆلكىلهردىكى 
باستۇرغاندا مهنپهئهتكه ئىگه بولسىمۇ،  لېكىن زوزۇڭتاڭغا ئهمهلى ياردەم 

  بېرەلمهيتى.چۈنكى چار روسىيه شۇ چاغدا  تۈركىيهگه قارشى 
..........................................................................................................

...................................................  
قانلىق ئۇرۇشقا كىرىشىپ كهتكهن . زوزۇڭتاڭغا ياردىمى شۇنىڭدىن ئىبارەت بولدىكى، 

چار روسىيه ئۆزىنىڭ سىبىرىيىدىكى سودىگهرلىرىگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ خىتاينىڭ 
 تۈلۈك يهتكۈزۈپ بېرىشكه رۇخسهت قىلدى. بۇ-تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىگه ئۇزۇق

ياردەملهر ئۈچۈن زوزۇڭتاڭ روسىيه سودىگهرلىرىگه  كۆپ نهرسىلهرنى تۆلهشكه ۋەدە 
  بهردى.

زوزۇڭتاڭنىڭ تاجاۋۇزچى ئهسكهرلىرى ئۇيغۇرىستان ته ۋەسىگه قهدەم بېسىش -3
  تۈلۈك جهھهتتىن قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدى.-بىلهنال،  ئۇزۇق

تېشىپ -ا  ئاشلىق دېگهن ئېشىپبۇ چاغالردا تارباغا تاى ، ئىلى ۋادىسى دېهقانلىرىد
تۇراتتى. ئۇالر بۇ ئاشلىقىنى  نېمه قىلىشنى ۋە قانداق بىر تهرەپ قىلىشنى بىلمهي تۇراتتى. 
شۇنىڭدىن كېيىن دېهقانالر ئاشلىقلىرىنى چار روسىيه سودېگهرلىرىگه سېتىپ بېرىشكه 

رغا  بېسىپ، باشلىدى.شۇنداقال بۇ ئاشلىقنى ئۆزلىرىنىڭ قاتناش ۋاستىلىرى  ھارۋىال
شىڭشاغىچه  يهتكۈزۈپ -شىڭ- ئشهكلهرگه ئارتىپ، زوزۇڭتاڭنىڭ ھهربى الگىرىغا 

  بهردى.
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزى (بۇ ئهقىللىق مىللهت) زوزۇڭتاڭنىڭ جازا يۈرۈشى قىلىۋاتقان 

ئهسكىرى قىسىملىرىنى  قارشى ئېلىپ ئاشلىق يهتكۈزۈپ بىرىپ تاجاۋۇزچى خىتاي 
انغا ئىچكىرلهپ كىرىشىگه ئىمكانىيهت يارىتىپ بهردى. ئارمىيىسىنىڭ ئۇيغۇرىست

  زوزۇڭتاڭ بۇنىڭغا رەخمهت سۈپىتىدە پۈتكۈل ئۇيغۇرىستان ئۆلكىسىنى قانغا بويىدى.
زوزۇڭتاڭ روس ھاكىمىيهت ئورگانلىرىنىمۇ ئۇنتۇپ قالمىدى. ئۇ غۇلجىدا كۇچ 

ايالندۇرۇپ يهتته مىڭ كىشىلىك ئارمىيىنى زەربىدار كۈچكه ئ40توپلىۋالغاندىن كېيىن 



  سۇغا بېسىپ كىرىمهن دەپ پوپۇزا قىلدى...
..........................................................................................................

.....................................................  
انغا تهيىنلىگهن گوبېرناتور  جورجى ئهمدى قايتىپ كېلهيلۇق ،ئهنگىلىيه ھىندىست

  ناتانېل كورزۇن  يۇقىرىقى بىر ئابزاس سۆزىدە ئېيتتىغۇ:
"ئۇ تهرەپلهرنى بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمىزنىڭ ئىشغال قىلىۋېلىشىنىمۇ كۆرۈشنى 

خالىمايمىز،  ئۇ تهرەپلهرنىڭ بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ ياكى دوستلىرىمىزنىڭ  
ئارزو قىلىمىز" دەپ ئېيتتىغۇ. شۇنداق قىلىپ ئۇيغۇرىستان   قولىدا قېلىشىنى تۇلۇمۇ

ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ ئىتتىپاقدېشى ئوخشاشال بىر ۋاقىتتا يهنه باشقا 
سىتىراتېگىيىلىك مهقسهتلهر ۋەجىدىن  چار وسىيىنىڭ ئىتتىپاقدېشى بولۇپ قالغان  

  خىتاي خانىدانلىقىنىڭ قولىدا قالدى.-مانجۇ
ىڭ ئۇيغۇرىستانغا تۇتقان مۇئامىلىسى ، ئهنگىلىيىنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تۇتقان چار روسىيىن

  مۇئامىلىسىدىن  باشقىچه بولمىدى ئوخشاش بولدى.
چار روسىيه يىراق شهرىقته ئامۇر دەرياسىنىڭ ئىككى قىرغاقلىرىغا ھهتتا  شهرقى دېڭىز 

خىتاي  -پ ، مانجۇبويلىرى تىنچ ئوكيان قىرغاقلىرىغىچه  بپايان زېمىنغا ئىگه بولۇ
يىلى "ئهيخۇي شهرتنامىسى"نى  ئىمزاالپ،  چار روسىيىنىڭ -1858خانىدانلىقى بىلهن 

خىتاي خانىدانلىقىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىنى قولغا -زېمىن كېڭهيمىچىلىكنى  مانجۇ
  خىتاي ئىمپېراتورلىقىنىڭ  بىرلىشىپ،-كهلتۈردى.چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى بىلهن مانجۇ

ئۆلكىسىگه ئىككى تهرەپتىن  بىرال ۋاقىتتا ھۇجۇم قىلىشىنى  تهكلىپ  " ...ئىلى
  قىلىشمۇ(شۇ چاغدا)  كۆزدە تۇتۇلدى..."،" چار روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ 

..........................................................................................................
........................................................  

ئىيۇندا  مانجۇ خانىغا ئهۋەتكهن مهكتۈپلىرىدە  -22فېۋىرالدا،  - 10يىلى -1871
ھازىرچه بوغدىخانغا  ئۇيغۈر قوزغىالڭچىلىرىنى باستۇرۇپ بېرىپ...چار روسىيىنىڭ مالىيه 

كىساندىر كۈنى پادىشاھ ئالې-6ئاينىڭ - 11يىلى -1892ۋەزىرى  كېنهز سهيىچ ۋېتىر  
  گه دوكالت يولالپ:111

...چار روسىيىنىڭ كهلگۈسىدە  ئاسىيا بىلهن غهرپ دۇنياسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا  
  بهلگىلىگۈچى ھهكىمگه ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يىتىپ

خىتاي ئىتتپا قى قۇرۇش توغرىسىدا تهكلىپ بېرىپ..."     ۋە -چار روسىيه بىلهن مانجۇ
رنىڭ ھهممىسى ، چار روسىيىنىڭ ياكى قىزىل روسىيىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ھاكازا ، ۋە ھاكازاال



سېتىش، ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهت قۇرۇشىغا يول قويماسلىق خائىنلىقىنىڭ بۈگۈنال 
  باشالنمىغانلىقىنى  بهلكى بۇنداق 

چا ررۋسىيىچه ۋە قىزىل روسىيىچه  خائىنلىقنىڭ  بهك ئۇزۇندىن باشالنغانلىقىنى 
  ۇ.كۆرۈۋالغىلى بولىد

ئهسىر ئىككى ئهسىر ئىچىدە  چار روسىيه  شهرىق تهرەپكه، جهنۇپ -19ئهسىر ۋە - 18
تهرەپكه كېڭهيمىچىلىك قىلىپ ئامۇر دەرياسىنىڭ ئۇزاق قىرغاقلىرىغا ۋە ئورتا ئاسىياغا 

ئېرىشىپ ئىمپېرىيه قۇرۇش ۋەزىپىسىنى تاماملىدى.ئامۇر دەريا قىرغاقلىرىغا 
خىتاي خانىدانلىقىنى تاڭ قالدۇردى.ئورتا ئاسىيادا - انجۇئىلگىرلىگهندە  چار روسىيه  م

بولسا، چار روسىيه ئۆزىنىڭ مىللى ھۆكۈمرانلىقىنى قهدىمى مۇسۇلمان خانلىقلىرىغا 
  تاڭدى.

غهرىپتىن ئۈگهنگهن تېخنىكىسىغا تايىنىپ  چار روسىيه شهرقى ئاسىيادا جۇڭگولۇقالر 
ۇلمانالر بىلهن ئاالقىدە بولغاندا ھهل قىلغۇچ بىلهن ئاالقىدە بولغاندا، ئورتا ئاسىيادا مۇس

ئۈستۈنلۈكته تۇراتتى. چۈشىنى رىياللىققا ئايالندۇرغۇچى بىر قۇدرەتلىك دۆلهت چار 
روسىيه  ئورتا ئاسىيادا ئافغانىستان، پاكىستان ئارقىلىق ھنىدى ئوكىيانغا چىقىشنى،  

ۋە تىنچ ئوكىياندا شهرقى دېڭىز ئارقىلىق  تىنچ ئوكىيانغا چىقىشنى  -سىبىرىيه
توڭلىماس پورتقا ئېرىشىشنى كۆڭلىگه پۈككهن .  بۈيۈك پېتىر دەۋرىدىن باشالپ  
شۇنداق چۈش كۆرۈشكه ئادەتلهنگهن  چار روسىيه ، گهرچه ھازىرغىچه  توڭلىماس 

پورتقا ئىگه بولۇپ ئافغانىستان ئارقىلىق  ھىندى ئوكىيانغا چىقالمىغان بولسىمۇ لېكىن 
  ەۋرىدە چار روسىيه  ئىىمپېرىيه قۇرۇش چۈشىنى ئىشقا ئاشۇرغان ئىدى .تارىخنىڭ شۇ د

يىلىغىچه بولغان تارىخى دەۋىردە  يهر شارى خاراكتېرلىك سىياسى مۇناسىۋەتلهر - 1763
خۇددى  ئىقتىسادى مۇناسىۋەتلهرگه ئوخشاش نېگىزلىك ئۆزگىرىشلهرنى ھاسىل 

ئاسىيا -ىسالم دىنى تهرىپىدىن ياۋرۇقىلغانتى. غهربى ياۋرۇپالىقالر  كېڭىيىۋاتقان ئ
قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربى بۇرجىكىگه قىستاپ قويۇلمىدى. بۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالر ھىندى 

ئوكىياننى تىزگىنلهشكه تايىنىپ جهنۇپ  تهرەپتىن مۇسۇلمان دۇنياسىنى قورشاۋغا 
زېمىنى)  ئالدى. چار روسىيىلىكلهر بولسا ، سىبىرىيىنى  (ئهسلى ئۇيغۇرالر ۋە تاتارالرنىڭ

بوي سۇندۇرۇش ئارقىلىق  شىمال تهرەپتىن ئىسالم دۇنياسىنى قورشاۋغا 
ئالدى.ئۇيغۇرىستاننىڭ، چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيىنىڭ قولىدا پاايدىلىنىشقا بولىدىغان  

  دىپلوماتىيىلىك يهمچىۈككه ئايلىنىپ قېلىشى، 
يۇقۇرىقى يهر شارى  ۋە مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ  مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قېلىشى 

خاراكتېرلىك سىياسهتنىڭ، مۇستهملىكىچىلىك ۋە كېڭېيمىچىلىكنىڭ  تهسىرىدىن بولغان 



  ئىدى. ئىش
  

ئون  بهشىنچى  باب چار روسىيه بىلهن ئۇيغۇرىستان ئوتتۇرىسىدا  چېگرا 
  سودا مۇناسىۋەتلىرى مۇناسىۋەتلىرى ۋە

  
خىتاي خانىدانلىقلىرى توغرىسىدا باشتىن باشالپ يېزىپ -چار روسىيه، ئهنگىلىيه، مانجۇ

كىلىۋاتىمىز. ئۈچ دۆلهتنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرى، دىپلوماتىك مهنپهئهتلىرىگه 
لىكه قىلىپ بېرىلگهنلىكىنى خىتايالرغا مۇستهم-توغرا كهلگهندە ئۇيغۈرىستاننىڭ مانجۇ

يۇقىرىقى يازمىالردا كۆرۈپ كهلدۇق. بۇنىڭ ئىچىدە ئىككى ياۋرۇپا دۆلىتى ئهنگىلىيه، 
چار روسىيه قانداق قىلىپ ئۇيغۇرىستانغا بىۋاسته چېگرىلىنىدىغان دۆلهتلهرگه ئايلىنىپ 

هندىن قالدى؟ باشتا كۆرۈپ ئۆتكهندەك  ئهنگىلىيه ھىندىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگ
كېيىن ، ئۇيغۇرىستانغا  خوشنا بىر  دۆلهتكه ئايلىنىپ قالغاندەك،چار روسىيىمۇ ئوتتۇرا 

ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندىن كېيىن ، ئۇيغۈرىستانغا خوشنا بىر دۆلهتكه 
ئايلىنىپ قالدى. بۇنىڭ ئىچىدە چار روسىيه تارىختىن بېرى  ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىل دۆلهت 

خىتاي خانىدانلىقىنىڭ  مۇستهملىكه -يماي، ئۇيغۈرىستاننى  مانجۇقۇرۇشىغا يول قو
قىلىشىغا تۇتۇپ بهرگهندە ، چار روسىيىنىڭ ئىقتىسادى، ھهربى، سىياسى جهھهتته  

سىتالىن روسىيىسىگه ئۇدۇم -ئۇيغۇرىستانغا تۇتقان پوزىتسىيىسى  كېيىنكى، لېنىن 
روسىيىسى بىلهن  ئۇيغۇرىستاننىڭ   سىتالىن  -بولۇپ قالدى. شۇڭا چار روسىيه ۋە لېنىن

سودا، سىياسى مۇناسىۋەتلىرى ۋە  ھهربى ، ئاغدۇرمىچىلىق مۇناسىۋەتلىرى ئۈستىدە  
ئهتىراپلىق توختىلىپ ئۈتۈش  ئۇيغۈرىستاننىڭ تهقدىرى يهنى  ئۇيغۇرىستاننىڭ  بۇ قېتىم 

ۇنىستلىرىغا  مانجۇ خانىدانلىقىغا، ئۇنىڭدىن  كېيىن خىتاي گومىنداڭى ۋە خىتاي كومم
بىر -مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنىڭ  سهۋەبلىرىنى يۇرۇتۇپ بېرىدىغان بىردىن

  مۇئهممادۇر.
ئېهتىمال بهزىلهر  مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشنىڭ سهۋەبلىرىنى  مىللىتىڭنىڭ ئىچكى 

ئاجىزلىقلىرىدىن ئىزدىمهي، ھهدىسه، تاشقىرىدىن ئىزدەيدىكهنسىنا ۋەي، ئاداش! 
كۈنى  ئۈچ يېرىم مىلىيۇن ئهسكىرى كۇچ -22ئاينىڭ -6يىلى - 1941دېيىشى مۇمكىن.

بىلهن  سابىق سوۋېتلهرگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن  گىتلېر؛ ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، 
فىرانسىيه، سابىق سوۋېتلهرنىڭ  بىرلهشمه ئارمىيىسىنىڭ ھۇجۇمى  ئالدىدا چارىسىز 

پاكوۋىسىكى  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  يىلى چار روسىيىنىڭ گېنېرالى كول-1871قالغاندەك، 



يىلى  مانجۇ خىتاي -1876ئىلى ئۆلكىسىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ تۆت يىلدىن كېيىن 
خانىدانلىقىنىڭ خىتاي ئهسكىرى قوماندا نى زوزوڭتاڭ  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ 

جاۋۇز ئوخشاش بىر ۋاقىتتا  ئۇيغۇرىستانغا تا -كىردى. فىزىكىلىق قۇدرەتلىك بىر كۇچ 
خىتاي خانىدانلىقى ئالدىدا  ئۇيغۇرنىڭ سهركهدىسى -قىلىپ كىرگهن چار روسىيه، مانجۇ

  ياقۇپ بهگمۇ  ئهلۋەتته  ئهنه شۇنداق چارىسىز قالدى... 
كېيىن " ئۇيغۇرالر مۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ خهلقئارا سىياسهت 

ازمىللىرىمىزدا  سۆزلىنىدىغان  ئاساسلىرى"  دەيدىغان ماۋزۇ ئاستىدا يېزىلىدىغان  ي
ۋەقهلهرنى  تېخىمۇ تولۇق يۇرۇتۇپ بىرىش ئۈچۈن ، تارىخنىڭ قايسى چاغلىرىدا  

تىجارەت -ئۇيغۇرىستان بىلهن چار روسىيه ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئۆتكهن سودا
مۇناسىۋەتلىرى توغرىسىدىمۇ، توختىلىپ ئۈتۈش  شۇڭا بىزگه  بۇ يهردە  زۆرۈر بولۇپ 

  قالدى.
  ئۇيغۇر دۆلىتى  بىلهن روسىيه سودا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ  قىسقىچه تارىخى - 1
تىجارەت تارىخى" ماۋزۇلۇق كىتابنىڭ ئاپتورى   -" ئۇيغۇر دۆلىتى بىلهن  روسىيىنىڭ  سودا 

لى شىڭ  ئهپهندى ھه دېگهندىال "خهن دەۋرى" دېگهن ئىبارىنى ئېغىزغا ئالىدۇ. ئهگهر 
غاندىمۇ ياكى  مهقسهتلىك بولغاندىمۇ، جانابى ھهزىل بول -مۇشۇ يهردە چاقچاق

خىتاينىڭ تارىخىدا "خهن دەۋرى" دەيدىغان بىر دەۋىر بولغا نمىدى؟ دەپ   -تارىخچى!  
ئىدىيالىست دەپ ئوتتۇرىغا         -سوئال قويسام  كىمدۇ بىرسى ، نېمه دەيسهنوى 

  چىقارمۇ؟
رۋىچى مىللهتلهر كۆپ ئاپتور مۇنداق باشاليدۇ:  "خهن دەۋرىدىن تارتىپ  چا

ئولتۇراقالشقان  غهربى يۇرت بىلهن  ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكته ئولتۇراقلىشىپ دېهقانچىلىق 
كىلىشلهر ئۆزلۈكسىز -بىلهن شۇغۇلالنغا ن  رايونالر ئوتتۇرىسىدا  ئىقتىسادى بېرىپ 

يوقنى ئالماشتۇرۇشتا  قويۇق ئىقتىسادى مۇناسىۋەت -كۆپهيگهن، ئىككى تهرەپ بارى
اتقان. تارىخنىڭ تهرەققىياتى جهريانىدا  غهر بى يۇرت بىلهن ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك  ئورن

ئهسىرنىڭ -16ئىقتىسادى جهھهتته  تهدرىجى بىر گهۋدىگه ئايالنغان . تاكى 
تۆۋەن ئېقىنلىرىدا ،  -ئاخىرلىرىغا يىتىپ كهلگىچه   ئېرىتىش دەرياسىنىڭ يۇقىرى

ملىدىن جۇڭغارىيه ئويمانلىقىدا ياشايدىغان  يهنسهي دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىمىدا  جۈ
ئوتتۇرا -جۇڭگونىڭ ئويرات مۇڭغۇلالر قهبىلىسى جۇڭگونىڭ ئىچكى قىسمى 

  تۈزلهڭلىك بىلهن  تهكرار ئىقتىسادى مۇناسىۋەتلهرنى ساقالپ كهلگهن ئىدى"
دى تارىخچىمىز  ئهنۋەر بايتۇر "شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى" ماۋزۇلۇق كىتابىدا "  مىال

يىلى  مانجۇالر ھازىرقى شىنياڭ شهھرىدە  چىڭ سواللىسىنى قۇرغانلىقىنى - 1636



يىلى  خۇنتهيجى  تارباغا تايدا  ئويرات ۋە قالقا مۇڭغۇل  -1640جاكارلىدى... مىالدى 
ئاق سۆڭه كلىرىنىڭ  كېڭىشىنى چاقىرىپ  جۇڭغار خانلىقىنى قۇرغانلىقىنى  

بهت) دەپ كۆرسهتكهن -1212-1211ر تارىخى "جاكارلىدى" ("شىنجاڭدىكى مىللهتله
تۇرسا، بۇ چاغدا خىتاينىڭ خهن دەۋرى دېگهن  دەۋرى نهدە ئىدى، خىتاينىڭ نېمه سوالله ، 

نېمه خانلىقلىرى نهدە ئىدى؟ ئاڭلىمىغانال بىر ئۇقۇم  تارىخنىڭ بهتلىرىدە كۆرۈلۈپ 
دەيدىغان بىر ئۇقۇم  باقمىغان بىر ئۇقۇم " جۇڭگونىڭ ئويرات مۇڭغۇلالر قهبىلىسى "

ئهسىرنىڭ ئاخىرىغىچه ... دەيدىغان تهسۋىرى -16ئوتتۇرىغا چىقىپ قالدىغۇ؟ تاكى 
جۈمله ئىشلىتىلىپتىغۇ؟ قىزىق ئىش!بۇ" جۇڭگونىڭ ئويرات مۇڭغۇللىرى قهبىلىسى" 

  ئهمهس ، ئهسلىدە  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئويرات مۇڭغۇللىرى قهبىلىسى ئىدى.
ئهپهندى . رايونالر ئارا سودا مۇناسىۋەت تارىخى، دولهتلهر ئارا  ئېهتىمال ئاپتور لى شىڭ

سودا مۇناسىۋەت تارىخنى سۆزلهپ كېلىپ ، يوق يهردىن پۇتاق چىقىرىپ ، "ئويرات 
مۇڭغۇلالر بىلهن خىتايالر خهن دەۋرىدىن باشالپ  سودا تىجارەت قىلغان ئىدى" دەپ  

ياساپ چىقماقچى بولغان بولسا  پاكىت ئويدۇرۇپ تارىخقا تېڭىپ، سىياسهت تارىخى
كېرەك. شۇڭا" جۇڭگونىڭ ئويرات مۇڭغۇلالر قهبىلىسى " دەيدىغان  بىر ئۇقۇمنى 

ئويدۇرۇپ چىقىپ تارىخقا تاڭماقچى بولغان بولسا كېرەك. بۇ ئاپتور نهقىل كهلتۈرگهن 
تارىخى پاكىتالرغا ئاساسالنغاندا  چار روسىيه بىلهن ئويرات مۇڭغۇللىرىنىڭ سودا 

  ۇناسىۋەت تارىخىنى  باشقىچه شهرھىلهشكه توغرا كىلىدۇ.م
يىللىق  -1574ئاپتور بۇنداق نهقىل كهلتۈرۈدۇ:< " ستىخانوف يىلنامىسى" نىڭ 

مۇندەرىجىسىدە  چار روسىينىڭ   سىبىرىيىدە  توسىۋ ، ئېرىتىش دەرياسى ۋە ئوب دەرياسى  
ارامۇق( ئويرات مۇڭغۇلالر) ۋە قازاق قاتارلىق دەريا قىرغاقلىرىغا قورغان قۇرۇپ، بۇخارا، ق

تىجا رىتىگه  -قاتارلىق مىللهتلهر ئېلىپ كهلگهن تاۋارالرغا  باج قويماي ئۇالرنىڭ سودا
ئاسانلىق تۇغدۈرۈپ بىرىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگهن >لىكىگه ئائىت خاتىرىلهر 

سى ئوتتۇرا ئاسىيادا قالدۇرۇلغان .مهيلى پهرغانه، قهشقهرىيه، جۇڭغارىيه، سىبىرىيه  قىسقى
تىجارەت مۇ -ئهسىرلهردىن باشالپال روسىيه بىلهن سودا-15ياشاۋاتقان خهلقلهرنىڭ  

ناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنى يۇقىرىقى نهقىلدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.ئۇيغۈرالر يېزىپ 
چىققان ياكى  ئۇيغۈرالر توغرىسىدا چهتئهللهردە يېز ىلىپ ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه 

ان ئهسهرلهردە (ئۇيغۇر دۆلىتىدە  ياشايدىغان چارۋىچى مىللهتلهر  خهن دۆلىتى قىلىنغ
  تىجارەت قىلغان دېگهن بىر جۈملىنى ئۇچراتقىلى بولمايدۇ) -بىلهن سودا

يىللىرىدا  چار روسىيه ئۇيغۇر دۆلىتى بىلهن  -  1805ئهسىرنىڭ دەسلهپكى چاغلىرى - 19
. (بۇ چاغدا ئۇيغۇر دۆلىتى  مانجۇ تىجارەت  مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچهيتتى -سودا



خانىدانلىقىنىڭ   مۇستهملىكىسى  ئىدى) چار روسىيه ھۆكۈمىتى  ۋەكىللهر ئۈمىكىنىڭ 
خىتاي ھۆكۈمىتىگه خىزمهت ئىشلهپ -باشلىقى  كىروپكىنگه بۇيرۇق بېرىپ:" مانجۇ

ئىلى ئۆلكىسى، تارباغاتاي(چۆچهك) ۋىاليهتلىرىنى  روسىيه سودىگهرلىرىگه ئېچىپ 
بىرىش" نى قولغا كهلتۈرۈش  توغرىسىدا جىكىلىدى. كېيىن چار روسىيه ھۆكۈمىتى  

خىتاي خانىدانلىقىنىڭ چهكلهشلىرىگه پهرۋامۇ قىلماي يهرلىك چارۋىدارالر، بايالر -مانجۇ
تىجارەتنى قانات يايدۇردى. (لى شىڭ ئهپهندىگه شۇنى ئېيتىپ -بىلهن  ئوزئارا سودا

يىلى  ئۇيغۇر دۆلىتىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگىچه  - 1943قويايكى  تاكى گومىنداڭ 
ئوتتۇرا ئاسىيادا دۆلهت چېگراسى دەيدىغان بىر ئىش بولغان ئهمهس. پۈتۈن ئورتا 

تىجارەتمۇ  قىالاليتى ، چېگرا  -ئاسىيالىقالر ئۆزئارا بېرىپ كىلهلهيتى ، ئۆز ئارا سودا
  توسالغۇسى يوق ئىدى)

تىجارەت قىلىشى ، چار روسىيىنىڭ - بىلهن سودا  چار روسىيىنىڭ ئۇيغۇر دۆلىتى  -2
ئىچكى قىسمىدا كاپىتالىستىك ئىشلهپچىقىرىشنىڭ  تهرەققى قىلىشىغا بىۋاسته 

مۇناسىۋەتلىك ئىدى.چار روسىيىنىڭ ياۋروپا قىسمىدا ئىشلهنگهن سانائهت مهھسۇالتلىرى  
ك مهھسۇالت ، خام ئايىقى ئۈزۈلمهستىىن  ئۇيغۈر دۆلىتىگه كىرىپ تۇراتتى بهلكى يهرلى

ئهشياالر ئۇيغۇر دۆلىتىدىن  چار روسىيىنىڭ سانائهت مهركهزلهشكهن شهھهرلىرىگه  
توشۇلۇپ  تۇراتتى. ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ چار روسىيىگه، چار روسىيىنىڭ ئۇيغۇر دۆلىتىگه  

تىجارەتلىرىدە ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  يېرىم مۇستهملىكىلىك ئورنى  -قاراتقان سودا
گهۋدىلىنىشكه باشلىغان .جهمئىيهت، سىياسهت ۋە يهرلىك ئىختىساد كۈنسايىن 

ساھهلىرىدە  يېرىم مۇستهملىكه دۆلهت بولۇپ قېلىشنىڭ دەرىجىسى كۈن سايىن 
چۇڭقۇرالشقان.(" شىنجاڭ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  روسىيه بىلهن بولغان سودا مۇناسىۋەت 

ۇيغۇر دۆلىتى چار روسىيىگه يېرىم تارىخى" ماۋزۇلۇق كىتابىدا ئاپتور لى شىڭ ئهپهندى "ئ
مۇستهملىكه بولۇپ قالغان ئىدى" دەپ كۆرسهتتى . بۇ سىياسى ئىبارە شۇ ۋاقىتالردا چار 
روسىيه بىلهن ئۇيغۇر دۆ لىتىنىڭ   مىتىروپولوگىيىلىك دۆلهت  مۇناسىۋەتلىرىنى  تولۇق 

  چۈشهندۈرۈپ بېرەتتى.
يىن بولۇپ، قازاق داالسىنى، ئوتتۇرا كې - ئهسىردىن باشالپ چار روسىيه ئىلگىرى-3-19

  ئاسىيادا  خىۋە، قوقهنت، بۇخارا خانىدانلىقىنى بېسىۋېلىپ، 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسلىدە ئۇيغۇر دۆلىتىگه  تهۋە بولغان  تۆۋەنكى ئىلى، بالقاش 

كۆلىنىڭ شهرقى ۋە جهنۇبىدىكى  كهڭ زېمىنالرنى،( يهتته سۇ ۋىاليهتلىرىنى ) 
ىلى  چار روسىيه بىلهن مانجۇ خانىدانى ئوتتۇرىسىدا  ئىمزاالنغان " ي-  1881كېسىۋالغان (

زېمىنى  چار  -ئىلى شهرتنامىسى"دا ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  تېررتورىيىسى -مانجۇ، چار روسىيه



خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى ئوتتۇرىسىدا -روسىيه مۇستهملىكچىلىرى بىلهن مانجۇ 
ر دۆلىتىدىن بۆلۈۋېلىنغان، كېسىۋېلىنغان ، شهرتنامه شهكلىدە  بۆلۈۋېلىنغان )  ئۇيغۇ

بېسىۋېلىنغان  زېمىن، تېررتورىيىلهر  كېيىن  چار روسىيىگه قاراشلىق ئوتتۇرا ئاسىيانى 
تهشكىللىدى. بۇ رايۇنالر ئادىمهتچىلىك، جۇغراپىيىۋى، مىللهتلهرنىڭ ئېتنېك 

خهلقلىرىنىڭ تۇرمۇش، قۇرۇلمىسى، دىنى ئېتىقادى، تىل مهدەنىيىتى ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىيا 
روھى ساپاسى، ئىستىمال قۇرۇلمىسى قاتارلىق جهھهتلهردە    -ئۆرپئادەتلىرى، پىسخىك

ئۇيغۇر دۆلىتىدەياشىغۇچى قېرىىنداشلىرى  بىلهن ئورتاقلىققا ئىگه  بولغانلىقى، چار 
تىجارەت شارائىتى -روسىيه سودىگهرلىرىنى ئۇيغۇر دۆلىتىدە   ئىنتايىن ئوڭۇشلۇق سودا

  ىلهن تهمىنلىگهن .ب
چار روسىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشقا تهيىنلىگهن تۈنجى نۆۋەتلىك  ئهلچىسى  پېتورىۋىسكى 

-تىجارەت قهبىله -شۇ چاغدا:<چار روسىيه بىلهن ئۇيغۇ دۆلىتى ئوتتۇرىسىدىكى سودا
بىلىشلهر ئوتتۇرىسىدىكى  بهلكى  -ئايماقالر ئوتتۇرىسىدىكى،  تۈنۈگۈنكى تونۈش

  تىىجارەتتۇر > دەپ كۆرسهتكهن.-راكتېرلىك سودائائىلىۋى خا
تىجارەت مۇناسىۋەتلىرى  خۇددى -ئهسلىدنال  ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرى ئوتتۇرىسىدا سودا

تىجارەت -پېتورىۋىسكى ئېيتقاندەك راستىنال ئائىلىۋى خاراكتېرلىك  سودا
  مۇناسىۋەتلىرىگه ئوخشاپ كىتهتتى.

يۆتكهش شارائىتلىرىمۇ ئۆزگىرىشكه  -دە توشۈشتىجارىتى-ئىككى تهرەپنىڭ سودا-4
ئوتتۇرا ئاسىيا تۆمۈر يولى سهمهرقهنتكىچه -يىلى  چار روسىيه - 1888باشلىدى.

يىلى چار روسىيه . سىبىرىيه تۆمۈر يولىنىڭ غهبى بۆلهكلىرى -1894ياتقۇزۇلدى. 
  ئومسىك-ئورالدىن  ئومسىكقىچه (ئورال

يىن تۆمۈر يول  تىزلىك بىلهن  ئۇيغۇرىستاننىڭ تۆمۈر يولى)  ياسالدى .  ئۇنىڭدىن كې
چېگرالىرىغا سوزۇلۇپ  كېلىپ، چار روسىيىنىڭ ياۋرۇپا قىسمىدىكى سانائهت 

مهھسۇالتلىرىنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا كىرىشىنى  ئىنتايىن راۋان توشۇش شارائىتى بىلهن 
چېگرا  تهمىنلىدى.چار روسىيه سانائهت مهھسۇالتلىرىنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا كىرىش  

جايدىكى چېگرا 2يىلى ئىمزاالنغان شهرتنامىدا بهلگىلهنگهن -1851ئېغىزلىرى 
جايدىكى چېگرا  12يىلى ئىمزاالنغان شهرتنامىدا  بهلگىلهنگهن -1881ئېغىزىدىن ، 

كىلومىتېر ئۇزۇنلۇقتىكى  چېگرا 3100ئېغىزىغا كۆپهيدى. بۇ چېگرا ئېغىزلىرى 
  لىنىيىسىنىڭ ئىچىدە ئىدى.

روسىيىلىك سودىگهرلهر  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  ئىچكى بازىرى ۋە ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  چار  - 5
چار روسىيىگه ئېكىسپورت قىلىدىغان ۋە چار روسىيىدىن ئىمپورت قىلىدىغان سودىسىنى 



يىللىرىدا  چار روسىيىلىك سودىگهرلهر  ئۇيغۇر -70ئهسىرنىڭ -19كونتۇول قىلىۋالدى.
خىتايالرغاقا -دىسى  ياقۇپبهگنىڭ رەھبهرلىكىدە  مانجۇدۆلىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ سهركهر

رشى  ئۇمۇمى يۈزلۈك  قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  
ئىچكى بازىرىنى پۈتۈنلهي قول ئاستىغا ئېلىۋالدى.ھهتتا تاجاۋۇزچى زوزۇڭتاڭ ئۇيغۇر 

يىلى ئۆلكه تهھسىس -1884تىپ دۆلىتىنىڭ  نامىنى" شىنجاڭ" دېگهن ئىسىمغا ئۆزگهر
تىجارەتنى يولغا - قىلغاندىن كېيىنمۇ، چار روسىيه  بۇرۇنقى شهرتنامىالر بويىچه سودا

تىجارەتنى ماناپولىيه -قويۇپ،ئۇيغۇر دۆلىتى  بىلهن چار روسىيه ئوتتۇرىسىدىكى سودا
نى  قۇرۇپ تىجارەت تورلىرى-قىلىۋالدى.ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ  بارلىق  زېمىنى ئىچىدە   سودا

  چىقتى.
ئۇيغۇر دۆلىتى تاشقى سودىسىنىڭ  خاراكتېرىدە نېگىزلىك ئۆزگىرىش يۈز   - 6

يىلى  مانجۇ خانىدانلىقى بىلهن چار روسىيه ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن -1881بهردى.
تىجارەت نىزامنامىسى> - <ئىلى شهرتنامىسى> ۋە<ئۆزگهرتىپ تۈزگهن قۇرۇقلۇق سودا

تىجارەت -لىتى بىلهن چار روسىيه ئوتتۇرىسىدىكى سودامۇشۇ مهزگىلدە ئۇيغۇر دۆ
مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئاساسى بولۇپ قالدى. چار روسىيه سودىگهرلىرى شهرتنامىالردا 

تىجارەت ئىمتىيازلىرى ئارقىلىق،ئۇيغۇر دۆلىتىگه  تۇۋار مالالرنى -بهلگىلهنگهن سودا
باھادا ئېلىپ كىتىپ، ئۇيغۇر  تۆكمه قىلىپ ساتاتتى، خام ئهشيا ماتېرىىياللىرىنى ئهرزان

دۆلىتىنىڭ يېڭى زامان ئىقتىسادى تهرەققىياتىغا  مۇستهملىكه دۆلهتلىك تامغىسىنى 
باسقان. مۇ شۇ مهزگىللهردە چار روسىيىنىڭ  ئۇيغۇر دۆلىتىدىكى  ئىقتىسادى، سىياسى 

ە مۆرىگه تېرەپ تهرەققى قىلىپ خۇددى شۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر دۆلىتىد -كۇچلىرى مۆرىنى
  ياشاۋاتقان 

..........................................................................................................
........................................................  

ئهنگىلىيىلىكلهر  كۆرسهتكهندەك" ئىقتىسادى جهھهتته ئۆزىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن 
  ۇالتاتىسىيه قىلىپ، سىياسى جهھهتته ئۇيغۇر ئېكىسپ

..........................................................................................................
..........................................................  

ر دۆلىتىنى  تىزگىنلهش بۇ چار دۆلىتىنىڭ ئاجىزلىقىنى ساقالپ قېلىش ئارقىلىق ئۇيغۇ
  روسىيىنىڭ سىياسىتى ئىدى"

..........................................................................................................
..........................................................  



ئارىلىقىدا، سابىق سوۋېتلهر، ئۇيغۇر يىل 30يىلىغىچه  -1949يىلىدىن - 1918 -7
  دۆلىتى بىلهن روسىيىنىڭ ئىككى تهرەپ سودا مۇناسىۋەتلىرىدە

تهشهببۇسكارلىقنى قولىغا ئېلىۋالدى.تۈنجى سوتسىيالىستىك دۆلهت سۈپىتىدە  سابىق 
تىجارەت مۇناسىۋەتلىرىدە باراۋەر، ئۆزئارا -سوۋېتلهر ئۇيغۇر دۆلىتىگه قاراتقان سودا

يهتكۈزۈش  سىياسىتى بىلهن مۇئامىله قىلدى. لېكىن ھهر قېتىم ئۇيغۇر مهنپهئهت 
دۆلىتىدە ۋەزىيهت تهۋرىنىشكه باشلىغان ھامان، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادى 

قىيىنچىلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن  ئىقتىسادى بهھرىمهن 
تىجارەت قۇرۇلمىسىدىن ئېيتقاندا  -دابۇلۇشنىڭ پۇرسىهتلىرىدىن  تۇلۇق پايدىالندى.سو

ئۇيغۇر دۆلىتى سوۋېتلهرگه خام ئهشيا ئېكىسپورت قىلىدىغان، سوۋ ېتلهردىن پىششىقالپ 
ئىشلهنگهن سانائهت مهھسۇالتلىرىنى ئىمپورت قىلىدىغان  قۇرۇلما بولۇپ،   بۇ قۇرۇلما  

دۆلىتى ئىقتىسادى  يېقىنغىچه  داۋاملىشىپ كهلگهن  چار روسىيىگه  مۇستهملىكه ئۇيغۇر
قۇرۇلمىسىنىڭ  گومىنداڭ تاجاۋۇزچىلىرى  ھۆكۈمرانلىق قىلغان قىسقا بىر مهزگىلدىمۇ 

  ئۆزگهرمىگهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرەتتى.
يىلى ئۈيغۇر دۆلىتىدە قوراللىق  مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالب پارتلىدى. شۇ - 8-1944

كىسىنىڭ غۇلجا شهھرىدە كۈنى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆل -12ئاينىڭ -11يىلى 
"شهرقى تۈركىستان خهلق جۇمهۇرىيىتى " نامىدا قۇرۇلۇپ -  مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتى

چىقتى.ئىنقىالب ۋە بۇ دۆلهتنىڭ ئالى رەھبهرلىك ئورگىنى  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ شىمالى 
ئۆلكىللىرىنى  تامام تىزگىنلهش ئاساسىدا  پۇتـۇن ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ زېمىن 

ىنى پۈتۈنلهي تىزگىنلىگهن . تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن گومىنداڭ تېررتورىيىس
مىڭ 60مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم ئارمىيىسى  ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ 100خىتايلىرىنىڭ  

كىشىلىك مىللى ئازادلىق ئارمىيىسى تهرىپىدىن تارمار قىلىنغان ئىدى. شۇنىڭدىن 
نىدىغان ئىلى، كېيىن،  شىمالدا  سابىق سوۋېتلهر چېگرىسى بىلهن چېگرالى

چۆچهك(تارباغاتاي) ئالتاي ۋىاليهتلىرىدە ، جهنۇپ تهرەپته  ئۆركهشتام ، سىمخانا، 
تورغات چېگرا ئېغىزلىرى ئارقىلىق قهشقهر ۋىاليهتلىرىدە  گومنداڭ خىتايلىرى 
ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئىچكىرى خىتاي بىلهن بارلىق مۇناسىۋەتلهرنى ئۈزۈپ 

تىجارەتنى يولغا قويدى. ئۇيغۇر - ۈر دۆلىتىدە  ئۆز ئالدىغا  سوداتاشلىنىپ، سوۋېتلهر ئۇيغ
دۆلىتى  روسىيىلىكلهر تهرىپىدىن سىياسى سودا ئارقىلىق خىتايغا يهنه بىر قېتىم سېتىلىپ 

يىلى" بىرلهشمه ھۆكۈمهت" قۇرۇلغاندا ( بۇ توغرىدا كېيىنكى باپالردا تهپسىلى -1946
ۇيغۇر دۆلىتى ئىككى تهرەپنىڭ سودا توختۇلىمىز) سابىق سوۋېتلهر بىلهن ئ

مۇناسىۋەتلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش توغرىسىدا سوھىبهت ئۆتكۈزۈپ، "سوۋېتلهر 



تىجارەت كېلىشىمى" الھىيىسىنى تۈزۈپ چىققاندا، - ئىتتىپاقى بىلهن ئۇيغۇر دۆلىتى  سودا
  ر قىلدى.ئاغدۇرۇلۇش ئالدىدا تۇرغان خىتاينىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى  بۇ الھىيىنى ئىنكا

  
ئوتتۇرىسىدا،  خىتاي ھۆكۈمىتى-ئون  ئالتىنچى  باب  چار روسىيه بىلهن  مانجۇ

گۆمىنداڭى ۋە خىتا ي  لېنىن ، سىتالىن روسىيىسى بىلهن  خىتاي
 ئۇيغۇر دۆلىتىگه مۇناسىۋەتلىك  تۈزۈلگهن ا،كوممۇنىستلىرى ئوتتۇرىسىد

  شهرتنامىالر سىياسى ۋە ئىقتىسادى
  

بهردى قىلغاندا - وتتۇرىسىدا ئالدىخۇددى شهخىس بىلهن شهخىس ئ - شهرتنامه تۈزۈش
ھۆججهتلهشكهندەك ، شهرتنامه تۈزۈشمۇ دۆلهت بىلهن دۆلهت ئوتتۇرىسىدا  زېمىن 

ىش، دائىرىسىنى ئايرىۋېلىش، باشقىالرنىڭ ۋەتىنىنى كۇچقا تايىنىپ  پارچىالپ بۆلۈشىۋېل
قاتارلىق شهرتنامه ئارقىلىق تهسىر دائىرىگه ئېلىۋېلىش  باشقىالرنىڭ دولهت زېمىنىنى

دۆلهت بىلهن دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى ھهركهتلهر ۋە مۇناسىۋەتلهردە ، دىپلوماتىك 
مۇناسىۋەتلهردە ، ھهتتا خهلقئارا قائىدە قانۇنالرغا خىالپ بولسىمۇ، مۇناسىۋەتلىك 

دۆلهتلهرنىڭ تاشقى سىياسهتلىرىگه مۇخالىپ بولسىمۇ  كۇچ ئارقىلىق بهزىدە كىلىشىش 
نه باشقا چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ئارىلىشىشى ئارقىلىق ۋۇجۇتقا ئارقىلىق  بهزىدە يه

چىقىدىغان ،ئىككى تهرەپنىڭ مهنپهئهت تهلهپلىرىنى  ھۆججهت ئارقىلىق 
  مۇقىمالشتۇرىدىغان  بىر خىل دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلهرنىڭ  يېزىق شهكلىدۇر. 

-د، سودائىقتىسا- 2سىياسهت خاراكتېرلىك بولىدۇ،  -1شهرتنامه، كېلىشىم ئىمزاالش 
ھهربى  -4مائارىپ خاراكتېرلىك بولىدۇ، -مهدەنىيهت -3تىجارەت خاراكتېرلىك بولىدۇ،

زېمىن تېررتورىيىلهرگه مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. يهنه  - 5ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ،
  باشقا خىللىرىمۇ بولىدۇ ،لېكىن بۇ يهردە تهپسىلى توختىلىپ ئولتۇرمايمىز. 

يىلىدىن باشالپ مۇستهملىكىچى دۆلهت ئورنىدا 25ىڭ ئاۋۋالقى ئهسىرن-19چار روسىيه 
خىتايالرغا -ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈرۈش قىلغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ مانجۇ

مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىدا  چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ قانداق رول 
ىسقىچه توختىلىپ ئۆتكهن ئىدۇق."ئۇيغۇر ئوينىغانلىقى توغرىسىدا  يۇقىرىقى بابالردا ق

دۆلىتىنىڭ روسىيه بىلهن بولغان سودا مۇناسىۋەت تارىخى" ماۋزۇلۇق كىتابنىڭ ئاپتورى لى 
شىڭ ئهپهندىنىڭ " ئۇيغۇر دۆلىتى چار روسىيىگه يېرىم مۇستهملىكه  بولۇپ قالدى " 

  ئىبارىسىنىمۇ كۆرۈپ ئۆتكهن ئىدۇق.  - دېگهن سىياسى سۆز



ھۋالدا كېيىنكى بابلىرىمىزدا  چار روسىيىگه يېرىم مۇستهملىكه بولۇپ قالغان شۇنداق ئه
يىلالرغا كهلگهندە يهنه بىر -1940ئۇيغۇر دۆلىتى يهنه  قانداق قىلىپ  ،  -"شىنجاڭ"

قېتىم خىتايغا مۇستهملىكه قىلىپ بېرىلدى، دەيدىغان چوڭ مهسىلىگه  يهنه 
خىتايالرنىڭ قولىغا، لېنىن ،سىتالىن -مانجۇ ئۇيغۇرىستاننىڭ چار روسىيىنىڭ   قولىدىن

روسىيىسىنىڭ قولىدىن  گۆمىنداڭ خىتايلىرىنىڭ ۋە قىزىل كوممىنىست خىتايالرنىڭ 
قولىغا  مۇكىدەك ئۆتۈپ تۇرغانلىقى توغرىسىدا جاۋاب تهييارالشقا تۆغرا كهلگهندە ، چار 

لىقى  ئوتتۇرىسىدا، خانىدان-روسىيىسى بىلهن ئۇيغۇر دۆلىتىگه مۇناسىۋەتلىك  مانجۇ
لېنىن ، سىتالىن روسىيىسى بىلهن ئۈ يغۇر دولىتىگه مۇناسىۋەتلىك خىتاي گومنداڭى ۋە 

خىتاي كوممۇنىستلىرى ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن شهرتنامىالرنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش  
روسىيه بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا  ، دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلهر دائىرىسىدە ئۇيغۇر  دۆلىتى 

  زادى قانداق ئورۇندا تۇتاتتى  دېگهن مهسىلىگه جاۋاب تېپىشنى مهقسهت قىلىدۇ.
 -6ئاينىڭ -8يىلى -1851تىجارەت نىزامنامىسى"        (-"ئىلى، تارباغاتاى سودا- 1

  كۈنى  غۇلجا)
-10يىلى -1858" تۆلهم تۆلهش كېلىشىمى بويىچه تارباغاتاي شهرتنامىسى"    (-2

  غاتاى)كۈنى  تاربا -16ئاينىڭ 
كۈنى  پېتىر  -24ئاينىڭ -2يىلى - 1881ئۆزگهرتىپ بىكىتىلگهن شهرتنامه"     (-3

  بورگ)
ئاينىڭ -2يىلى - 1881"ئۆزگهرتىپ تۈزۈلگهن قۇرۇقلۇق يولى سودا شهرتنامىسى"   ( -4

  كۈنى   پېتىر بورگ) -24
 "روسىيه سودىگهرلىرىنىڭ  سودا ئادىرىسى  بويىچه كېلىشىم شهرتنامىسى"    -5
  كۈنى تارباغاتاى)  -4ئاينىڭ -4يىلى -1883(
دەستۇرى  توغرىسىدا كېلىشىم شهرتنامىسى"      -"ئىككى نهپهر ئۇيغۇر سودىگهرنىڭ دەۋا-6
  كۈنى  تارباغاتاى) -4ئاينىڭ - 4يىلى  -1883(
 -9ئاينىڭ -1يىلى -1885" تارباغاتاى قازاقلىرىنىڭ تهۋەلىكى شهرتنامىسى"    ( -7

  كۈنى)
كۈنى  كېلىشىم  -11ئاينىڭ -3يىلى -1895ئهنگىلىيه كېلىشىمى"  -ىيه"روس  -8

  ئىمزالىغان ئورۇن نامهلۇم"
ئاي...  -11يىلى -1896"ئۈرۈمچى ۋاقىتلىق سودا شهرتنامىسى بويىچه كېلىشىم"     -9

" روسىيه سودىگهرلىرىنىڭ بىلهتلىك مال يۆتكهش  نىزامنامىسى"    -109ئۈرۈمچى)
  ..ئۈرۈمچى)ئاى.- 12يىلى -1906(



" روسىيه سودىگهرلىرىنىڭ كېلىشىم بويىچه  تارباغاتاى، ئىلى ئارقىلىق  روسىيىگه  -10
  كۈنى   تارباغاتاى )- ئاينڭ                   -10يىلى -1907چاي يۆتكهش شهرتنامىسى" 

"ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ روسىيه سودىگهرلىرىگه ژۈڭ يۇيۇش مهيدانى بىرش توغرىسىدا -11
  كۈنى ) -10ئاينىڭ -6يىلى -1915توختام"( 

" روسىيه سودىگهرلىرىگه ژۈڭ يۇيۇش مهيدانى بىرىش توختامىنىڭ داۋامى"  - 12
  كۈنى  ئۈرۈمچى) -1ئاينىڭ -9يىلى -1917( 

  كۈنى) -27ئاينىڭ -5يىلى -1920" ئىلى ئۇچرىشىشىدا تۈزۈلگهن الھىيه"    (- 13
  نى)كۈ-16ئاينىڭ -2يىلى -1924" توختام"        (-14
كۈنى  -1ئاينىڭ -10يىلى -1931"ۋاقىتلىق سودا تىجارەت كېلىشىمى"   (-15

  ئۈرۈمچى)
"شىنجاڭ ھۆكۈمىتىنىڭ  سوۋېت ئىتتىپاقىغا مال زاكاز قىلىش ھهمدە يهرلىك - 16

  مهھسۇالتالر ئارقىلىق تـۆلهم تۆلهش  تولۇقلىما كېلىشىمى"
  ئاى... ئۈرۈمچى)-8يىلى -1932(

رياسىدا پارخۇت شىركىتىنىڭ پارخۇتلىرىنى ئىجارىگه ئېلىش  "ئالتاي ئېرىتىش دە- 17
  ئاي...ئۈرۈمچى)-6يىلى -1937توختىمى"   (

  ئاي ... موسكۋا)-6يىلى -1941نومۇرلۇق توختام"  (-34"- 18
  كۈنى ...ئۈرۈمچى) -12ئاينىڭ -3يىلى -1942"ئات سېتىۋېلىش توختىمى"    (- 19
ساتتى قىلىش - ىقارغۇچى زاۋۇتالرنى ئالدى" يېزا ئىگىلىك سايمانىلىرى ئىشلهپچ-20

  ئاي... ئۈرۈمچى)-5يىلى -1944توختىمى" قوشۇمچه الھىيه.(
يىلى ... ئاي كۈنى ، قهيهردە -1937" جۇڭگو سوۋېت شهرتنامىسى"   - 21

ئىمزاالنغانلىقى بىزگه مهلۇم ئهمهس ، بىراق بۇ شهرتنامىدا ئۇيغۇر دۆلىتىگه 
  هن دەپ ، خهۋەر تاپتىم. مۇناسىۋەتلىك ماددىالر بار ئىك

ئاينىڭ -8يىلى -1945"  جۇڭگو ،سوۋېت دوستلۇق ئىتتىپاقداشلىق شهرتنامىسى"   (-22
  يىلى -1945كۈنى  موسكۋا)  بۇ شهرتنامه  -14
كۈنىگىچه   يالتا شهھرىدە ئېچىلغان خهلقئارا " يالتا  -14كۈنىدىن  -11ئاينىڭ -2

ئىمزاالنغان "موسكۋا شهرتنامىسى"  ئۇيغۇرالر  يىغىنى"  بهلگىلهپ بهرگهن رامكا ئىچىدە 
قۇرغان دۆلهتنى مۇنقهرىز قىلىپ خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه  قوشۇپ بېرىشكه 

  مۇناسىۋەتلىك  مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.
-5يىلى -1947سوۋېتلهر بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا  " خاربېن شهرتنامىسى"  ( -23

  كۈنى)-20ئاينىڭ 



 - يىلى  ئاي-1948وۋېتلهر بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا " موسكۋا كېلىشىمى"    (س - 24
  كۈنى ...ئېنىق ئهمهس )

- 1950"جۇڭگو، سوۋېت دوستلۇق، ئىتتىپاقداشلىق، ھهمكارلىق شهرتنامىسى" (   - 25  
  كۈنى موسكۋا) بۇ شهرتنامه ئارقىلىق - 14ئاينىڭ -2يىلى 

خىتاينىڭ كوممۇنىستىك پارتىيىسى ھۆكۈمرانلىق سىتالىن بۇ قېتىم  ئۇيغۇر دۆلىتىنى  
قىلىۋاتقان  خىتاي دۆلىتىگه قوشۇپ بهرگهن. بۇ شهرتنامه ماۋزېدۇڭ بىلهن ستالىن 

ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنغان.بىراق، شهرتنامىنىڭ ئهسلى تېكسىتىگه ئاساسالنغاندا  سىتالىن 
مىللهتلىرىگه دۆلهت  بىلهن ماۋزېدۇڭ بىرلىشىپ ، تىبهت، شىنجاڭ، ئىچكى مۆڭغۇلىيه

  قۇرۇپ بهرمهكچى بولغان . تۆۋەندە بۇ پىكىرلهر بىلهن ئۇچرىشىسىلهر.
يۇقىرىقى شهرتنامىالرنىڭ ئىمزالىنىشىدا كىشىلهرنى قىزىقتۇرىدىغان بىر نوختا شۇكى، 

قايسى بىر شهرتنامه، قايسى بىر يىلدا ھېچ قاچان خىتاينىڭ قايسى بىر شهھرىدە 
دەيمىزكى خىتاي تىجىمهللهلىرىنىڭ  زادى نېمه ھهققى بار  ئۇيغۇر ئىمزاالنمىغان. شۇڭا 

دۆلىتىدە؟!قولىمىزدىكى ماتېرىيالالرغا ئا ساسلىنىپ روسىيه بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا 
ئۇيغۇر دۆلىتىگه مۇناسىۋەتلىك تۈزۈلگهن كېلىشىمنامىالرنى  شۇنچىلىكال تهييارالپ 

شهرتنامىالر بولىشى مۇمكىن. يهنه باشقا چىقتۇق.  يهنه  ئاشكارە بولمىغان مهخپى 
ئاشكارىالنغان  شهرتنامه خاراكتېرلىك  ماتېرىيالالر بولىشى مۇمىكن . تۇلۇقالپ 

  تاييارالش ۋەزىپىسى  ئۇيغۇرنىڭ كېيىنكى ئهۋالدىغا قالدۇرۇلدى.
نومۇرلۇق شهرتنامىالرنىڭ  مهزمۇنلىرىنى  كېيىنكى بابالردا تولۇق  - 22-23-24-25

رىمىز. بۇ ماۋزۇدا ھازىرچه قولۇمدا بار ماتېريال بويىچه شۇنچىلىك يازدىم ، كهم تونۇشتۈ
  يهرلىرىنى كېيىنكىلهر تولدۇرۇپ قويار دەپ ئويلىدىم.

  
  
  
  

ىيه ئالىملىرىنىڭ روسئون يهتتىنچى باب ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دۆلىتى توغرىسىدا 
  ئېيتقانلىرى

  
ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دۆلىتى توغرىسىدا ئهرەپلهر ،ئىرانىالر، تۈركىلهر، فىرانسوزالر، 

ساكسونالر، گېرمانالر، شىۋىتلهر، روسىيه ئالىملىرى ۋە ياپۇن ئالىملىرى يهنه  -ئهنگىلىز



ىپ قالدۇرۇشقان باشقا مىللهت ئالىملىرى  توخىتۇلۇپ ئۆتكهن ۋە كىتابالر يېز -باشقا
  ئىدى.

خىتاي مىللىتىنىڭ ئالىملىرى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دۆلهتلىرى توغرىسىدا توختالغاندا  
"شىنجاڭ خهن دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىر قىسمى ئىدى" دەيدىغان 

مهنتهقىسىز پىرىنسىپنى  تارىخچىلىق ۋە تارىخشۇناسلىققا قىبلهنامه قىلغانلىقتىن شۇڭا 
ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالر توغرىسىدا نېمىلهرنى دەپ، نېمىلهرنى قويغانلىقى ،  خىتاي

نېمىلهرنى يېزىپ نېمىلهرنى يۇشۇرغانلىقى  بىزنى قىزىقتۇرمايدۇ. ئهمما روسىيه 
ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ، نېمىلهرنى دېگهنلىكى توغرىسىدا، نېمىلهرنى 

ئهسىرنىڭ كېيىنكى  يېرىمىدىن -18مىسهك ، يازغانلىقى توغرىسىدا  توختۇلۇپ ئۆت
ئهسىرنىڭ ئاخىرىغىچه  چار روسىيه -20ئهسىر ئىچىدە  ياكى - 19باشالپ  پۈتكۈل 

سىتالىن  ھۆكۈمىتىنىڭ  ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇرالرغا -ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە سابىق سوۋېتلهر 
  قانداق مۇئامىله قىلغانلىقىنى  يۇرۇتۇپ بهرگىلى بولمايدۇ.

هسىرنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر تارىخىنى تهتقىق قىلىش گويا ئۈزۈلۈپ قالغاندەك ئ-20 - 1
بولدى،  بۇ تېما ئۈستىدە نهشىر قىلىنغان ئهسهرلهر يوقنىڭ ئورنىدا بولدى. بۇنداق ئهھۋال 

قولدا بار ھۆججهتلهرنى، مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنى قانائهتلهندۈرگىدەك دەرىجىدە 
شۇنىڭدەك يېڭى ماتېرىيالالرنىڭ بهك كهملىكىنىڭ  ئۈگىنىپ يىتىلمىگهنلىكنىڭ ، 

نهتىجىسىدىن بولدى. دۇنيادىكى شهرىقشۇناسلىق ئىلمىنىڭ  يىتهكچى مهركهزلىرىدىكى 
پهن ساھهسىدە -كۈتۇپ خانىالردا تولۇقلىنىشقا باشلىغان  يېڭى مهنبهئهلهرنىڭ  ئىلىم

  يۈرۈشۈپ كېتىشى  تهلهپ قىلىندى.
ئهسىرنىڭ - 20ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە -19لىشكه باشلىشى بۇنداق ماتېرىيالالرنىڭ كې

بېشىدا مهركىزى ئاسىياغا بولغان تهكشۈرۈش پائالىيىتىنىڭ جانلىنىپ كېتىشى 
نهتىجىسىدىن بولدى. روسىيه، فىرانسىيه، ئهنگىلىيه ۋە ياۋرۇپادىكى باشقا 

ىلىرى مهمىلىكهتلهرنىڭ  ۋە شۇنىڭدەك ئامېرىكا  ۋە ياپۇنىيىنىڭ  ئىلمى مۇئهسسهس
تهشكىل قىلغان  نۇرغۇنلىغان تهكشۈرۈش ئۆمهكلىرى ئىلمى مهركهزلهرنى نۇرغۇنلىغان  

قوليازمىالر، ماددى مهدەنىيهت، گۈزەل سهنئهت بويۇملىرى  -ھهر خىل ماتېرىيالالر بىلهن
قاتارلىقالر بىلهن بېيىتتى. بۇ بايلىقالر ئۈستىدە خىزمهت ئېلىپ بېرىش  بىر نهچچه ئهۋالد 

رنىڭ  كۇچ چىقىرىشىنى تهلهپ قىلدى. ھهتتا بۈگۈنكى كۈ ندىمۇ، بۇ نازۇك ئالىمال
خىزمهتنى ئىشلىنىپ بولدى دېيىش تهس گهپ. ئۇيغۇرىستاندا ئۈيهردىكى ئاھالىنىڭ  

ياۋرۇپا  تىللىرىدا سۆزلىشىدىغانلىقىنى  ئىسپاتاليدىغان كۆپ مىقداردىكى قول  -ھىندى
ۇ ئهجهپلهندۈرىدىغان  قىممهتلىك ماتېرىيال يازمىالرنىڭ تېپىلىشى  ئادەمنى  بهكم



بولدى. ئېنىقلىنىشالرغا قارىغاندا ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ شىمالى ۋە جهنۇبىدا بهك قهدىمكى 
زامانالردا تۈركى تىلالردا سۆزلىشىدىغان  ئاھالىالر ماكانالشمىغانىكهن. مانا بۇ كهشپىيات  

ۆزلهشكۈچى خهلقلهر  ياشاپ كهلگهن ئۇيغۇرىستاندا ئهزەلدىن تارتىپال تۈركى تىلدا س
  ،دېگهننى ئۆزىگه مهزمۇن قىلغان  كۆپلىگهن كۆز قاراشالرنى ئاغدۇرۇپ تاشلىدى.

  ئهسىرلهردىكى ئۇيغۇر دۆلهتلىرى"  ئاپتورى :مالياپكىن)-9-12( "
شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى، ئۇيغۇرالر تارىخىنى دەۋىرلهرگه بۆلۈشته جۇڭگودا -2

بۇ سوالله ھۆكۈم سۈرگهن دەۋىرلهر ئاساسىدا بۆلۈشكه بولمايدۇ.   ئۆتكهن ئۇ ياكى
گاملىتۇن بولسا ئۆزىنىڭ كىتابىدا  مۇشۇ ئاساستا بۆلگهن. ھهر قانداق بىر خهلقنىڭ 
جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىمۇ يالغۇز ئۇمۇمى قانۇنىيهتلهر  تهرىپىدىنال ئهمهس ، 

ىدە خۇسۇسىيهتلهر بىلهنمۇ بهلگىلىنىدۇ. بهلكى كونكېرىت جهمئىيهتكه مهنسۇپ  ئاالھ
ئهلۋەتته، تاشقى ئامىلالرنىڭ تهسىرىنى رەت قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق.لېكىن تاشقى 

  ئامىلالر كۆپ چاغالردا ھهل قىلغۇچ ئهھمىيهتكه ئىگه بولمايدۇ.
ئهسىرلهردە  جۇڭگونىڭ مهركىزى ئاسىيا ئىشلىرىغا بولغان تهسىرى بهك  -9-12

غۇرالر خانلىقلىرىنىڭ تىكلىنىشى ۋە تهرەققىياتىغا ئۇيغۇرالرنىڭ چاغلىق ئىدى. ئۇي
بىۋاسته  قوشنىلىرى تاڭغىتالر، قىتانالر، تىبهتلىكلهر، قارلۇقالر ۋە باشقا خهلقلهر 

  جۇڭگوغا قارىغاندا  سېلىشتۇرغۇسىز  دەرىجىدە تهسىر كۆرسهتتى.
ردىسىنى كۆرسىتىدۇ. مانا مۇشۇ تىزىس خهنزۇنى مهركهز قىلىشنىڭ  ئوچۇق چۈمپه  -3

جۇڭگو ھۆكۈمرانلىرىنىڭ تاكتىكىسى ئۆزلىرىنىڭ قوشنىلىرى بىلهن بولغان ھهر قانداق 
توقۇنۇشالرنى قوشنىالرنىڭ ئىتائهت قىلماسلىقىنىڭ ئىپادىسى، ئۇالرنىڭ بۇالڭچىلىق 

ھهرىكىتى دەپ قاراپ كهلگهنلىكى بهكمۇ روشهن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ۋە مۇشۇ  تاكتىكىغا  
 ۋاقىتالردا  ئېغىشماي رىئايه قىلىپ كىلىندى. جاڭ يىچاۋ ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرى ھهممىال

نهيرەڭلىك  ئۇسۇلالرنىڭ  بىر يۈرۈشىنى تۇلۇق ئىگىلهپ  -مانا مۇشۇنداق ھىله
  ئهسىرلهردىكى ئۇيغۇر دۆلهتلىرى" ئاپتورى : مالياپكىن .-12-9ئىشلهتتى...("

رىش توغرىسىدا  كۆپ تىرىشچانلىق بىز بۇ ماۋزۇنى تېخىمۇ چۇڭقۇر  يۇرۇتۇپ بې
كۆرسىتىشىمىز كېرەك. چۈنكى، روس تارىخچىلىرىنىڭ   تارىختىن بېرى ئۇيغۇرالرنىڭ 

خىتايغا  بېقىنمايدىغان مۇستهقىل مىللهت ئىكهنلىكى توغرىسىدا سۆزلىگهن بايانلىرى، 
نى خىتايغا سىتالىن روسىيىسىنىڭ  ئۇيغۇرالر- كېيىنكى چاغالردا چار روسىيىنىڭ ۋە لېنىن 

بهشىرە  سىياسهتلىرىنىڭ  جاھانگېرلىك سىياسىتى ئىكهنلىكىنى  -سېتىۋەتكهن بهت
  ئىسپاتالشتا  يېتهرلىك تارىخى ئاساسالر بىلهن تهمىنلهيدۇ.

...بۇنىڭ سىرتىدا ، ئهنگىلىيىنىڭ  بۇ دۆلهتنى ئۆز يېنىغا تارتىپ، شۇنىڭ بىلهن 



يرىپ تۇرىدىغان  بىتهرەپ دۆلهت قهشقهرىيهنى  روسىيه بىلهن ھىندىستاننى  ئا
دائىرىسىگه كىر گۈزۈۋېلىشىنى، ئىككىنچىدىن ، قهشقهرىيهدە ئۆزلىرىنىڭ  تهييار 

مهھسۇالتلىرىنى ساتىدىغان  يېڭى بازارغا ئىگه بولۇشنى  قهستلهۋاتقانلىقى  ئۈچۈنمۇ،  
ئاپتورى  بىزنىڭ نهزەرىمىزدە قهشقهرىيهنىڭ مۇھملىقى ئېشىپ كېتىۋاتاتتى. (قهشقهرىيه"

  كوروپاتكىن)
...روسىيه  باش شىتابىنىڭ مهشهۇر ئوفتسېرى تهرىپىدىن يېزىلغان قهشقهرىيه 

ھهققىدىكى مۇھىم ئهسهرنىڭ  ئىنگىلىزچه تهرجىمىسىنى  نهشىر قىلىش ئىشى  
كۈتۈلمىگهن سهۋەبلهر يۈزىسىدىن  ئۇزاققىچه كېچىكىپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ 

ۈش ئالدىدا تۇرىدۇ،شۇڭا ئۇنى كېچىكتى دېيىشكىمۇ بولماس. جامائهت بىلهن يۈز كۆرۈش
دەرۋەقه قهشقهرىيه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى  مۇستهقىل دۆلهتلهر  (ئامدىلىكته ناھايىتى تىز 

ئازىيىۋاتقان دۆلهتلهر ) ئىسىملىكىدىن ئۆچۈرۈۋېتىلدى. ھالبوكى،  پهلهكنىڭ چاقى يهنه 
ېتىم  بۇ رايونغا ئىگه بولىدىغان  ئورۇنغا بىر قېتىم  چۆگىلهپ ، جۇڭگونى يهنه بىر ق

چىقىرىپ قويدى. ئهمما شۇ نهرسه ئېهتىمالغا ناھايىتى يېقىنكى... (ئهنگىلىيه ۋە 
ھىندىستان  ناھايىتى دىققهت قىلىپ كېلىۋاتقان باشقا بىر كۈچلۈك دۆلهت  ئانچه 

ۋە تۈركمهن ئۇزاققا قالماي  تېخىمۇ ئىلگىرلهپ ، ئۆزىنىڭ ھازىرقى ۋاقىتتا  غۇلجا 
بوستانلىقلىرىغا  قاراتقان قىسمهن دىققهت ئېتىبارىنى  قهشقهرىيهگه قارىتىشى مۇمكىن.  

قهشقهر دۆلىتىنى ھهر قانداق  -پاكىت شۇنى چۈشهندۈرۈپ بهردىكى، روسىيىنىڭ يهركهن
شهكىل بىلهن ئىشغال قىلىشى ئهنگىلىيىنىڭ  ھىمااليا تېغىنىڭ  غهربى شىمال رايونىدا  

ن بويان تهھقىقلهنگهن  ھوقۇق ۋە مهنپهئهتلىرىگه  ئېغىر زىيان سالىدۇ. شۇنداقال ئۇزاقتى
ئافغانىستاننىڭ شهرقى شىمال چېگرىسىغىمۇ تهسىر يهتكۈزىدۇ. ياۋرۇپا كۇچلىرىنىڭ 

قهشقهرغه  مۇداخىله قىلىشىغا نىسبىتهن ئهنگىلىيىنىڭ ھهقلىق يوسۇندا   -يهكهن
زمهن سېزىۋااليدۇ.ئهمما بىزنىڭ قارىشىمىزچه ، ھهسهت قىلىدىغانلىقىنى  روسىيه جه

ئهنگىلىيه ئۆز نارازىلىقىنىڭ سالمىقىنى خاتا قىلماي، دەل روسىيه ھۆكۈمىتىگه قارىتىشى  
ئۆزىنىڭ  - ئاقىالنه تهدبېردۇر....)روسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندا قولالنغان مۇھىم تهدبىرى

ى ئانچىكى بىر ئىش بولمىسا بىر باش كونسۇلىنى قهشقهردە تۇرۇشقا ئهۋەتكهنلىك
شۇبهىىسىزكى، بۇ ئىش ئوتتۇرا ئاسىيا سودىسىغا قىزىقىدىغان  - كېرەك. شهك

كىشىلهرنىڭال ئهمهس ، بهلكى باشقا كىشىلهرنىڭمۇ  دىققهت ئېتىبارىنى قوزغايدۇ.    
يىلى  رىچارد، بارۇن تىپلىر ، بات ۋە باشقىالر(قهشقهرىيه" ئاپتورى -1880ھىندىستاندىن 

  رو پاتكىن، ئهنگىلىز چىگه تهرجىمه قىلغۇچىدىن)كو
كۈنى ، سوۋېت ئىتتىپاقى مىنىستىرالر   - 31ئاينىڭ -1يىلى) -1949...كېيىنكى يىلى(



كېڭىشىنىڭ مائاۋىن رەئىسى  مىكويان  مهخپى ھالدا بېيجىڭ  شىبهيپونى زىيارەت قىلغان 
ھبهتلهشكهندە ئىپادە ، ئۇ جۇڭگو كومپارتىيىسى (ئهمهلىيهتته ماۋزېدۇڭ بىلهن) سۆ

بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگهن:" شۇنى ئېنىق جاكاراليمهنكى، بىز شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق 
مىللهتلهرنىڭ  مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه قوشۇلمايمىز، شىنجاڭ زېمىنىغا نىسبىتهن قارا 

نىيىتىمىز تېخىمۇ يوق. مېنىڭچه شىنجاڭ جۇڭگو تېررتورىيىسىگه كىرىپ بولدى، 
  كىرگۈزۈلۈشى كېرەك" (لېۋ داۋىسكى :شۇنداقال 

ئايالر -2-1يىلى -1949"ن.ئا مىكوياننىڭ  جۇڭگوغا بېرىشىدىكى مهخپى بۇرچى" 
سانىغا بېسىلغان. -2يىللىق -1995"يىراق شهرىق مهسىلىسى" نىڭ روس تىلى نهشرى، 

-338بهت ("جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ئهھۋالى" ئۇيغۇرچه نهشرى -106
  بهت)

..."ئۆكتهبىر ئىنقىالبى" غهلىبه قىلغاندىن كېيىن، كوممۇنىستىك ئىنتېر ناتسىئۇنال ۋە 
سوۋېت روسىيىسى  شىنجاڭ مىللىتارىستلىرىنىڭ  ھۆكۈمرانلىقىنىڭ خاراكتېرىنى 
مۇستهملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقى دەپ بېكىتكهن. ئۇالر دۇنيا ئىنقىالبىغا بولغان 

نجاڭ رايونىنى (ھهي، خىتاي جۇڭگونىڭ شىنجاڭ ئهقىدىسى ۋەجىدىن ، جۇڭگونىڭ شى
رايونى دېگۈچه ئۆزىڭنىڭ كۆتىگه ئىگه بولساڭچۇ  خىتاي) ئىنقىالب تارقىتىدىغان ، 

دۇنيا ئىنقىالبى  دولقۇنىنى كېڭهيتىدىغان  مۇھىم رايون، دەپ  قاراشقا 
ىگه باشلىغان.ئۇالرنىڭ قارىشىچه ، ئىنقىالب روسىيىنىڭ مهركىزى رايونى ۋە روسىي

قاراشلىق ئوتتۇرا ئاسىيا  رايونلىرىنى قاپلىغاندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ كېيىنكى 
قهدەمدىكى  سوتسىيا لىستىك ئىنقىالبنىڭ سهھنىسىگه ئايلىنىش ئېهتىماللىقى ناھايىتى 

زور ئىدى.بۇنداق بولۇشىدىكى سهۋەب، شىنجاڭ ، سوۋېت روسىيىسىنىڭ  ئهنگىلىيىنىڭ 
غان  ھىندىستانغا بېرىشىدىكى ئهڭ قىسقا يول، يهنه ئهڭ چوڭ مۇستهملىكىسى بول

كېلىپ ھىندىستاندىكى ئېزىلگۈچى خهلقنىڭ  ئهنگىلىيه مۇستهملىكىچىلىرىگه  قارشى 
ئېلىپ بارغان كۆرەشلىرىنى نهزەردە تۇتقاندا ، ھىندىستاننى كهلگۈسىدىكى دۇنيانىڭ  

قاراش تامامهن مۇمكىن  شهرقىدىكى ئىنقىالبى ھهرىكهتنىڭ  مهركهزلىرىدىن بېرى دەپ،
ئايدا -8يىلى- 1919ئىدى. كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىئۇنالنىڭ  رەھبىرى تروتىسكى  

ئافغانىستان ۋە ھىندىستانغا  يۈرۈش قىلىپ ، "دۇنيا ئىنقىالبى"نىڭ ئوتىنى يالقۇنلىتىش 
تهسهۋۋۋرىنى  ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ تهخمىنى ئهقلى ھۆكمى شۇكى، ئهنگىلىيىنىڭ 

ستهملىكىچىلىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ھىندىستانغا ياردەملىشىپ مۇ
مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش  ھهمدە ئۇنى بولشىېۋىكالشتۇرۇش كېرەك. 

ھىندىستاندىكى ئىنقىالبى خىزمهتنى  ئافغانىستان ۋە پېرىسيه ئارقىلىق ئېلىپ بېرىشقا 



ئۈچۈن ، ئالدى بىلهن شىنجاڭدا تهجرىبه  توغرا كېلىدۇ.ھالبۇكى ، ئافغانىستانغا كىرىش
  توپالش كېرەك .

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ، سوۋېت كومپارتىيىسى(بولشېۋىكالر)  مهركىزى كوممىتېتى  -20
ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىنىڭ  رەئىسى رۇد زۇتاف ھهتتا شىنجاڭدا" قهشقهر ۋە جۇڭغار 

ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىدىكى  جۇمهۇرىيىتى "قۇرۇش  تهكلىپىنى بهرگهن. بۇ تهكلىپنىڭ
سهۋەب، "شىنجاڭدىكى بىر قىسىم ئىنقىالبى كوللېكتىپ ۋە تهشكىالتالرنىڭ  (كۆرەش 

قىلىپ) مىللىتارىستالرنىڭ ئېكىسپىالتاتىسىيىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن،"مۇستهقىل 
  قهشقهر ۋە جۇڭغار جۇمهۇرىيىتى "  قۇرۇش تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىدىن ئىدى.

كۈنى سوۋېت كومپارتىيىسى (بولشېۋىكالر) مهركىزى  -4ئاينىڭ -6يىلى -1921
كوممىتېتى سىياسى بىيۇروسىنىڭ يىغىنىدا  بۇ تهكلىپ مۇزاكىرە قىلىنغان. بهخىتكه 
يارىشا(دەيدۇ، خىتاي) سىياسى بىيۇرو يىغىنىدا ،گ،ۋ. چىچېرىن  بۇ تهكلىپكه  قهتئى 

رو ئهزالىرىمۇ  چىچېرىننىڭ  پىكرىنى قولالپ ، قارشى تۇرغان. لېنىن قاتارلىق سىياسى بيۇ
بۇ تهكلىپنى ئاخىرقى ھېسابتا رەت قىلغان.( ئا.ن. خېيفېس :" سوۋېت ئىتتىپاقى 

  دىپلوماتىيىسى 
-128يىلى نهشرى -1968يىلى موسكۋا -1927-1921ۋە شهرىقتىكى مىللهتلهر" 

  بهتلهر)-295-294بهتلهر) ، ("جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تارىخى" ئۇيغۇرچه نهشرى  - 129
كۆرۈپ يهتتۇقكى، موسكۋادا  ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىللىقى توغرىسىدا  مۇھاكىمه ئېلىپ 

بارىدىغان  يىغىنغا لېنىنمۇ قاتنىشىپ ، ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىل بولىشىغا قارشى 
تۇرغۇچىالرنىڭ پىكرىگه قوشۇلۇپ ئاۋاز بهرگهن ئىشالرمۇ بولغان ئىكهن!ھهي، خۇدا !  

  الدىدا نېمه گۇناھ قىلغان بولغىدىڭ  ئۇيغۇرۇم!بىلمهسمۇ كىمنىڭ ئ
  

  
ئۇيغۇرالرغا ياپۇن ئۇرۇشى ۋە بۇ ئۇرۇشنىڭ - روس  ئون سهككىزىنچى باب

  كۆرسهتكهن تهسىرى
  

كۈنى  ياپۇنىيه ، چار روسىيه بىلهن ئوتتۇرىدىكى سۆھبهتنى -5ئاينىڭ -2يىلى-1904
  تىپ، ئۈچ كۈندىن كېيىن  ئۇرۇش ئېالن قىلمايالتوختى

چار روسىيىنىڭ لۈيشۈن پورتىدىكى  دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ پاراخۇتلىرىغا ھۇجۇم 
قىلدى.كېيىنكى ئۇرۇش ئوپراتسىيىلىرىدە ياپۇنىيىنىڭ دەيۋىدلىرى( دەيۋىد  مىالدىدىن 



ڭ پادىشاھسى يىلالردا ياشىغان ، ئىسرايىل پادىشاھلىق دۆلىتىنى-1000- 960بۇرۇن 
ئىدى. دەسلىۋىدە  ئىسرايىل قهبىلىيلىرىنىڭ باشلىقى بولۇپ، ساۋۇلنىڭ ئىش ئىزلىرىغا 

ۋارىسلىق قىلىپ، فىلىستىنلىكلهر بهلكى ھازىرقى پهلهستىنلهرنى ئۇرۇشتا يېڭىپ، شىمالى 
يهھۇدى دۆلىتىنى  -ئىسرايىلىيىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ، بىرلىككه كهلگهن ئىسرايىل

قان. ئىروسالىمنى بۇ دۆلهتنىڭ پايتهختى قىلغان، بۇ كىشى  تارىختىن بېرى قۇرۇپ چىق
ئىسرايىلىيىنىڭ  باتۇرى، مىللى قهھرىمانى ئاتىلىپ كهلمهكته.  دەيۋىد  بىزنىڭ 

تىلىمىزدىكى داۋۇت ئهلهيهىسالمنىڭ ئۆزى ئىدى . تۈزگۈچىدىن) شۇنداق قىلىپ  
يلىرىنى   يېڭىپ  ئاسىيادا شانلىق نهتىجه ياپۇنىيىنىڭ دەيۋىدلىرى  چار روسىيىنىڭ گېرو

  ياراتتى.
چار روسىيىنىڭ  دېڭىز ئارمىيىسى  ياۋروپادىكى روسىيىنىڭ سانائهت مهركهزلىرىدىن  بىر 
قانچه مىڭ چاقىرىم يىراقلىقتا ئۇرۇش قىلغانلىقتىن،ئۇنىڭ ئۈستىگه سىبىرىيىنى كېسىپ 

 -ىز ئارمىيىسىنىڭ تهلهپئۆتكهن تاق لىنىيىلىك تۆمۈر يولمۇ چار روسىيه دېڭ
  ئېهتىياجلىرىنى قاندۇرالمىدى.

ئۇرۇشنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا  ياپۇنىيىنىڭ دېڭىز ئارمىيىسى لۈيشۈن پورتىنى 
كۈنى بۇ مۇھىم -19ئاينىڭ -12يىلى-1904كۈندىن كېيىن  148قورشىۋېلىپ 

ۇ ئۆتكهلنى ئىگىلىدى. ئىككىنچى باسقۇچ  مانجۇرىيه تۈزلهڭلىكىدىكى ئۇرۇشتىم
ياپۇنىيه ئارمىيىسى غهلبه قىلىپ، بۇ غهلبه چار روسىيه  ھۆكۈمىتىنى   سۆھبهت 

  ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇراليدىغان  بىر غهلبه بولۇپ قالدى.
 -كىشى ئىشهنگىلى بولمايدىغان بىر ئىش شۇ بولدىكى، چار روسىيىلىكلهر  ئالدىراپ

دېڭىزىغا ئهۋەتتى؛ بۇ  تېنهپ رەتكه سېلىنغان  بالتىق دېڭىزى ئىسكادىرونىنى  ياپۇن
كۈنى ياپۇنىيه بىلهن كۆرىيه ئارىلىقىدىكى -27ئاينىڭ -5يىلى -1905ئىسكادىرون ، 

دېڭىزغا كىرىپ كهلدى. لېكىن شۇ ھامان سان جهھهتته ۋە ئهمهلى كۈچ جهھهتته 
ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغان  ياپۇنىيه ئىسكادىرونىنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كهلدى. ئهمهلىيهتته 

سائهتكه يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە، چار روسىيه ئىسكادىرونىنىڭ بارلىق پا بىر قانچه 
راخۇتلىرى دېڭىزغا چۆكتۈرۈۋېتىلدى ۋە قولغا ئېلىندى. ياپۇنىيىلىكلهر بىر قانچه 

  قوغلىغۇچى  پاراخۇتنى زىيان تارتتى خاالس.
ن بىزار دېڭىزدا ئهجهللىك زەربىگه ئۇچرىغان ، مهمىلىكهت ئىچىدە پۇقراالرنىڭ ئۇرۇشتى

يىلى چار روسىيه مهمىلىكىتىدە ئېنقىالب -1905بولىشى  ئۆرلىگهن بىر پهيتته   
تاشقى سىياسىتىنى  ئۆزگهرتىشكه - باشلىنىپ كهتتى. چار روسىيه ھۆكۈمىتى ئىچكى

مهجبۇر بولدى. روسىيىلىكلهر تىنچلىقنىى مۇ ھاكىمه قىلىشقا باشلىدى. ئامېرىكا 



كۈنى چار روسىيه بىلهن ياپۇنىيه ئوتتۇرىسىدا  -5 ئاينىڭ-9يىلى  - 1905ئارىلىشىپ 
"پورستمۇز كېلىشىمى" ئىمزاالندى. كېلىشىمگه ئاساسلىنىپ چار روسىيه ، ياپۇنىيىنىڭ 

كورىيىدىكى سىياسى، ھهربى جهھهتته ۋە  ئىقتىسادى مهنپهئهت جهھهتتىكى بارلىق 
ىق بهھرىمهن بولۇشالر ۋە ئېمتىيازىنى ئېتىراپ قىلدى.  چار روسىيه  مانجۇرىيىدىكى بارل

چارروسيىنىڭ ئۆز ئالدىغا تۇرغۇزىۋالغان ئىېمتىيازلىرىدىن ۋاز كهچتى. ساخالىن 
ئارىلىنىڭ جهنۇبىدىكى ئارالالرنى (ئهسلىدىنال ياپۇنىيىنىڭ ئاراللىرى)  ياپۇنىيىگه 

ئۆتۈنۈپ بېرىپ، لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلىنى  ئىجارىگه ئېلىش ھوقۇقىنىمۇ ياپۇنىيىگه 
  تۈنۈپ بهردى.ئۆ

يۇقىرىقىالردىن كۆرۈپ يهتتۇقكى، ياپۇنىيه  قۇدرەتلىك دۆلهت كۇچىغا تايىنىپ ،چار 
روسىيىنىڭ يىراق شهرققه يىتىپ كېلىپ  ، تاجاۋۇزچىلىق، كېڭهيمىچىلك  قىلىش 

يىل ئۆتكهندىن كېيىن، يهنه 40ھهرىكهتلىرىنىڭ ئالدىنى ئالدى ۋە  توسۇپ قالدى . 
تىنچ ئوكىيان ئۇرۇشىدىن چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن، بۇ قېتىم -اياپۇنىيىلىكلهر ئاسىي

سىتالىن روسىيىسى ، "يالتا شهرتنامىسى "نى ئىمزاالپ  چوڭ دولهتلهر بىلهن بېرلىشىپ 
بېسىم پهيدا قىلىش  ئارقىلىق "پورستمۇز كېلىشىمى"دە  "قولدىن كهتكهن" يهرلهرنى يا 

  پۇنىيىنىڭ قولىدىن  قايتۇرۇپ ئالدى.
روسىيه يهنىال قۇدرەتلىك ئاسىيا دۆلىتى ھېسابلىناتتى. بۇ دولهت كهڭ كهتكهن          

سىبىرىيىنى  ۋە قۇملۇق، چۆللۇكىتىن تهشكىللهنگهن  ئورتا ئاسىيا بهلباغلىرىنى ئۆز 
ئىچىگه ئاالتتى. بۇ دۆلهتنىڭ دۆلهت چېگرىسى  ئاسىيانىڭ مهركىزىدىن ئۆتۈپ،  سېرىق 

ن  ،قارا دېڭىز  بۇيىدىكى  تۇركىيه چېگرالىرىغىچه  سوزۇلۇپ دېڭىز بۇيىدىكى كورىيىدى
يهتكهن ئىدى. پهقهت روسيىال ئاسىيادا تۇرۇپ تاشقىرىغا قارىيااليتى. غهرىپلىككه 

ئوخشاش جاھانگىرلىكنىڭ التقىسى  ھېسابالنغان  ئوۋمىن ، شىياڭگاڭدىال تۇرۇپ 
  قالمايتى. 

- 15قاندا ، مانا  بۇ ، ئېرماك تىموفىۋىچ ( ئۆزىمىز تۇرۇۋاتقان دەۋىردە تۇرۇپ سۆز ئاچ
يىللىرىدا  سىبىرىيىنى بوي سۇندۇرغان كازاك ، روسىيىلىكنىڭ تىلىدا - 80ئهسىرنىڭ 

قهھرىمان .كېيىن سىبىرىيىدىكى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ قولىدا ئۆلگهن. نېمىشقا بۇرۇن 
  ئۆلتۈرۈلمىگهن بولغىدى؟)

سىيه بىلهن ياپۇنىيه ، مانجۇرىيه تۈزلهڭلىكىدە ئورال تاغ تىزمىلىرىدىن ئۆتۈپ ، چار رو
ئۇچرۇشۇپ  ئۇرۇشقا كىرگهن چاغالرغىچه  بولغان  ئۈچ ئهسىر ئىچىدە  چار روسىيه 

تاجاۋۇزچىلىقىنىڭ ، قۇرۇقلۇقتا كېڭهيمىچىلك قىلىش تارىخىنىڭ سىياسى  ئهھمىيىتى 
  ئىدى.



ارشى ئۇرۇشتا غهلبه قىلدى، بۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهندەك، ياپۇنىيه چار روسىيىگه ق
خىتاي خانىدانلىقى -يىلى ياپۇنىيه بىلهن خىتاي ، مانجۇ-1895يىل بۇرۇن (10غهلبىنى 

خىتاي  -ئوتتۇرىسىدا پارتلىغان خىتايچه  ئاتىلىشىدا جىياۋۇ ئۇرۇشى.  بۇ ئۇرۇشتا مانجۇ
ان خانىدانلىقى يېڭىلگهن ئىدى) ياپۇنىيىنىڭ جۇڭگولۇقالر  ئۈستىدىن قازانغ

غهلبىسىگه سېلىشتۇرغاندا  ئويلىمىغان بىر يهردىن چىقتى. "پورسىتمۇز كېلىشىمى"گه 
ئاساسلىنىپ ياپۇنىيه  كۈرىل تاقىم ئاراللىرىنى قايتۇرۇپ ئالغاندىن باشقا، روسىيه 

ئىجارىگه ئالغان لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلىنىمۇ ئۆتكۈزۈپ ئېلىپ، ياپۇنىيىنىڭ كۆرىيىدىكى 
  لىرىمۇ ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىىشتى.ئاالھىدە مهنپهئهت

ئويالپ كۆرگهندە چار روسىيه بىلهن ياپۇنىيه ئوتتۇرىسىدا دېڭىزدا پارتلىغان ئۇرۇش  
يىراق شهرق تارىخىنىڭ  ھهتتا دۇنيا تارىخىنىڭ  ئىنتايىن مۇھىم بۇرۇلۇش نوختىسى 

تقان چار بولۇپ قالدى.( ئهسلىدە ياپۇنىيه بىلهن ياخشى مۇناسىۋەتنى ساقالپ كېلىۋا
روسىيه  ئۇرۇشتىن كېيىن  ياپۇنىيىنى تاشلىۋېتىپ خىتاي بىلهن بىرلىكسهپ قۇردى. 
روسىيه بىلهن خىتاينىڭ بىرلىشىپ قېلىشى  ئوتتۇرا ئاسىياغا  بولۇپمۇ ئۇيغۇرىستانغا 

  ئاپهت ئېلىپ كهلدى)-بااليى
ۇنىيىنىڭ  شۇنداق. مۇھىم بۇرۇلۇش نوختىسى بولۇپ قالدى .شۆھبىسىزكى، بۇ ئۇرۇش ياپ

قۇدرەتلىك بىر دۆلهتلىك ئورنىنى تۇرغۇزدى. يىراق شهرق كۇچ سېلىشتۇرمىسىنىڭ 
پهرقلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتتى. تېخىمۇ  ئهھمىيهتلىك بىر تهرىپى شۇ بولدىكى، تارىختا 

 -تۈنجى قېتىم بىر ئاسىيا دۆلىتى  بىر ياۋروپا دۆلىتىنى  ياۋروپادىكى چوڭ بىر ئىمپېرىيه
ئۇرۇشتا يېڭىپ ، پۈتكۈل ئاسىيادا كىشىنى خۇشال قىلىدىغان بىر  تهسىرات چار روسىيىنى 

بهلكى، چۇڭقۇر تهسىرات ياراتتى. بۇ ئۇرۇش مۇستهملىكه ئهللهردىكى مىلىيۇنلىغان 
كىشىلهرگه  شۇنى ئۇختۇرۇپ قويدىكى ، ياۋروپانىڭ ھۆكۈمرانلىقى مۇقهددەس، تهقدىردە 

سۇندۇرۇش دەۋرىدىن باشالپ تاكى ھازىرغىچه   بهلگىلهنگهن ھۆكۈمرانلىق ئهمهس . بوي
ئاق تهنلىكلهرنىڭ  ئاسىيادا تۈنجى قېتىم مهغلۇپ بولىشى  يهر شارىدىكى بارلىق غهيرى 
ئاق تهنلىك مىللهتلهرگه  كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان ئۈمىد ئاتا قىلدى. بۇ مهنىدىن 

رىخىدىكى بىر نامايهندە، ياپۇن ئۇرۇشى  دۇنيانىڭ يېقىنقى زامان تا - ئېيتقاندا روس
غهيرى ياۋروپالىق، غهيرى ئاق تهنلىك مىللهتلهرنىڭ ئويغىنىشىدا  كۆتۈرۈلگهن تۆمۈر 

پهردە ، بۇنداق ئويغىنىش بۈگۈنمۇ ھهم پۈتۈن دۇنيانى  زىلزىلىگه سالماقتا.("دۇنيانىڭ 
  ئهسىردىن كېيىنكى دۇنيا )-15ئۇمۇمى تارىخى" 

ىيىنىڭ غهلبىسى دۇنيادا  ئاۋۋال قايسى ئۆلكىگه، قايسى بۇ ئۇرۇشنىڭ غهلبىسى ياكى ياپۇن
رايونغا شۇنداق چۇڭقۇر  تهسىر كۆرسهتتى؟ قهدىمى شهرقنى بىر  ئۈزۈك دېسهڭ، ئۇنىڭ 



ياقۇت كۆزى ئۇيغۇرىستان ھېسابلىناتتى .ئادەملىرى سهزگۈر ئهقىللىق ئىدى. شۇڭا 
ۇرا ئاسىيانىڭ ئويغىنىشىغا ياپۇنىيىنىڭ غهلبىسى ئاۋۋال ئۇيغۇرىستانغا  ئاندىن ئوتت

يىلى قۇمۇلدا ئىسمايىل تورپاق ۋە ياقۇپ -1907ئىنتايىن كۈچلۈك  تهسىر كۆرسهتتى." 
خىتايالر بهلگىلىگهن  -دەك تاغ خهلقى مانجۇ300تورپاقالر رەھبهرلىكىدە قورالالنغان 

سېلىقالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشىگه  قارشى -ۋاڭنىڭ قۇللۇق تۈزۈمىگه، تۈرلۈك ئالۋاڭ
كىتاب)، (بۇ -15قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈردى"( "شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى"  

قوزغىالڭ تارىختا  تورپاقالر قوزغىلىڭى دەپ ئاتالدى)  بۇ قوزغىالڭچىالر   چار 
روسىيىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن ياڭ زىڭشىڭ ھاكىمىيىتىگه ئهجهللىك زەربه بهردى . 

لى تۆمۈر خهلفه رەھبهرلىكىدە قوراللىق قوزغىالڭ يى- 1911داۋامى سۈپىتىدە قۇمۇلدا ،
كۆتۈرۈلۈپ، پۈتۈن ئۇيغۇرىستاندا سىياسى داۋالغۇش كهلتۈرۈپ چىقارغاندا ، مىللىتارىست 
ياڭ زىڭ شىڭ چار روسىيىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ  بۇ قوزغىالڭنىمۇ قوراللىق باستۇردى . 

پلىك بىر سىياسى پۇرسهت يېتىپ ئۇيغۇرالرغا بۇ قېتىم ئىنتايىن قوالي، ئىنتايىن ئه
كهلگهن . بۇ ۋاقىتتا جۇڭگودا شىنخهي ئىنقىالبى پارتلىدى. جۇڭگو تهلتۆكۈس قوراللىق 
قااليمىقانچىلىق، مىللىتارىستالر يېغىلىقى دەۋرىگه كىرىپ كهتتى. مانجۇ ھۆكۈمىتىنىڭ 

كۇچ باستۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۈرىستانغا ۋاقىت ئاجراتقۇدەك، ئۇيغۇرىستانغا ھهربى 
يوللىغىدەك مادارى يوق ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه خهلقئارا ۋەزىيهتمۇ ئۇيغۇرالرغا پايدىلىق  

يىلى چار روسىيه زېمىنىدا پارتلىغان بۇرژۇئا -1905ئاجايىپ بېر دەۋىردە تۇراتتى.
قولى يهرگه تهگمهيدىغان ھالغا كهلتۇرۇپ -ئىنقىالبى روسىيىلىك موژىكالرنى پۇت

نى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرلىغان چاغالر بولغاچقا ، چار روسىيه قويغان ، سىياسهتلىرى
ئۇيغۇر قوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشقا ، ياڭ زىڭشىڭغا ياردەملىشىپ  ئۇيغۇرىستانغا 

ئهسكهر چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى. لېكىن ،  بۇنداق خۇپسهنلىكنى چار روسىيه 
چار روسىيه دۆلىتى بىر يىلىغىچه -1917يىلىدىن  -1905داۋامالشتۇرالمايتى. چۈنكى،  

كۈنمۇ خاتىرجهم بواللمىدى. ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىل بولىشى، دۆلهت قۇرۇشى، دۆلهت 
قۇرۇپ ئوتتۇرا ئاسىيادا ۋە دۇنيادا قهد كۆتۈرۈشى ، چار روسىيىنى ھهيرەتته قالدۇرۇشى ۋە 

، چار روسىيىنىڭ ئۇيغۇرىستاندا غهلبه قىلغان ئىنقىالبنى باستۇرۇشقا چارىسىز قېلىشى
ھىندىستان قۇرۇقلىقىنى بېسىپ ياتقان ئهنگىلىيه جاھانگېرلىكىنى   ھۇدۇقتۇرۇپ 

قويىشى ياكى دىپلوماتىيه ساھهسىدە ئىنگىلىزچه ھېلىگهرلكىنى ئىشقا سااللمايدىغان 
ياكى ھهربى كۇچىنى ئىشقا سېلىپ ئۇيغۇرالرنى باستۇرالمايدىغان بىر پۇرسهت ،  

هن بىر ئۇلۇغ  پۇرسهت  يىتىپ كلهگهندە  ۋە بۇ پۇرسهت ئۇيغۇرالرغا ئالالھ يارىتىپ بهرگ
خىتايالرغا قارشى  قارشىلىق  -پالگان تۈمۈر خهلفه تهرىپىدىن بايقىلىپ يىتىپ ، مانجۇ



كۆرسىتىپ  قوراللىق ئىنقىالبقا ئايلىنىپ ، مىللى ئازادلىق ئۈچۈن پۈتۈن ئۇيغۇرىستان 
الب دەۋرى يىتىپ كهلگهندە ، ساددە خهلقى قوزغىلىپ، ئۇيغۇرىستاندا بۈيۈك بىر ئىنقى

سىتهم قارىشى ،ساددە  -دىنى ئېتىقاد، ساددە ئهقىل، ساددە ئادىمىگهرچىلىك،  ساددە زۇلۇم
ئازادلىق تۇيغۇسى،  ساددە ئىشهنچ ، ساددە ساۋاتسىزلىق ، ساددە ئىنقىالب قارىشى ، ساددە 

ه  ۋە ئۇنىڭ خۇداگۇيلۇق  كاللىسىغا قوغۈشۇندەك ئۇيۇپ كهتكهن تۈمۈر خهلف
رەھبهرلىكىدىكى دېهقان ئىنقىالبچىالر، تۇڭگان ئاتالغان ئهمهلىيهتته  ئىسالم دىنىنى 

ساقتا قۇبۇل قىلغان  خىتاي لى پۇشۈننىڭ  ئالدامچىلىقلىرىغا ئالدىنىپ، قولىدىكى 
قورالنى تاشالپ ئورنىغا قولىغا قۇرئان ئېلىپ قهسهم قىلىپ ، لى پۇشۇنغا  ئىشىنىپ 

ىقىپ  مىللىتارىست ياڭ زىڭشىڭنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلدى. ئۇلۇغ پۇرسهتته ئۈرۈمچىگه چ
پارتلىغان ئۇلۇغ ئىنقىالب مهغلۇپ بولدى. بۇ توغرىدا  كېيىنكى بابالردا يهنه چۇڭقۇر 

  خوش دەيمىز.-توختىلىمىز، ئوقۇرمهنلىرىمىزگه بۇ يهردە خهيىر
  

  مىللى بۇرژۇئازىيىسىنىڭ باش كۆتۈرۈشى ئۇيغۇرئونتوققۇزىنچى باب  
  

مىللهتنىڭ ھهر جهھهتتىن ئهتىراپلىق تهرەققى قىلىشى  شۇ مىللهتنىڭ ئىچكى قىسمىدا 
مىللى بۇرژۇئازىيىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى  ۋە ئوخشاشال ۋاقىتتا  مىللى بۇر ژۇئازىيىنىڭ 

دىنى ئهربابالر سىياسى سهھنىگه چىقىشغا باغلىقتۇر. ئهسلىدە يۇقىرى تهبهقىلىق  
ئوقىتى ياخشى تۆرىلهر قاتلىمى ۋە -قاتلىمى، يېزا ئىگىلك جهمئىيىتى ئاساسىدا  ھال

ئاددى پۇخراالردىن تهشكىللهنگهن ئۇيغۇر  كونا جهمئىيتى   مۇئهييهن دەۋىرگه 
كىرگهندە بۇ جهمئىيهتته ئىستىخىيىلك ھالدا ئاۋۋال قول سانائهتنىڭ تهرەققى قىلىشى، 

  استا تېخنىكىلىق سانائهتنىڭ تهرەققى قىلىشى بۇ دېمهك ،ئاندىن شۇ ئاس
بۇرژۈئازىيىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ۋە مىللى بۇرژۇئازىيىنىڭ  ئىقتىساد ۋە باشقا 

  جهھهتلهردە تهرەققىيات دەۋرىگه   كىرىشى  دېگهنلىكتۇر.
 خىل ئىدىيه مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ ياكى4ھهر قانداق  ئهنئهنىۋى مىللى جهمئىيهتته 

  خىل ئىدىيىدىن تهشكىللهنگهن بولىدۇ.4جهمئىيهت شۇ 
دىنى مائارىپ : ئىسالم دىنى مائارىپى  ناھائىيىتى ئۈنۈملۈك ھالدا  ئۇيغۇر - 1

مهدەنىيىتىنى بىر گهۋدىلهشتۈرگهن. خىتايالر ھۆكۈمرانلىقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن 
ىرىمىز  ئىلگىرى، دىنى مائارىپ تهربىيىسى كۆرگهن ئاكابىرلىرىمىز، زىيالىل

ئۇيغۇرىستاندا دۆلهت باشقۇرۇش ۋە ھۆكۈمهت باشقۇرۇش خىزمهتلىرىدە ئاكتىپ 



  ئىشلىگهن.سهمىمىيىتى ۋە ساداقىتىنى ئۇشبۇ خىزمهتكه تاپشۇرغان ئىدى.
سىياسى ئىدىيىلهر: ئۇيغۇر جهمئىيىتى  مۇستهملىكىچىلهر ۋە تاجاۋۇزچىالرغا قارشى -2

سالم دىنىنى بايراق قىلىپ كۆتۈرگهن . بىراق تۇرۇشتا  كېيىنكى چاغالردا  كۆپرەك ئى
ئىنقىالب ھهرگىز  دىنى ئىنقىالب ساھهسىدە توختاپ قا لمىغان بهلكى  ھهر قېتىملىق 

ئىنقىالب دۆلهت قۇرۇش بىلهن ئاخىرالشقان . ھهتتا غهلبه قىاللمىغان ئىنقىالبالر بولسىمۇ  
ىدى. ئۇيغۇرالر ھهر سىياسى غايىالرنى كۆڭلىگه پۈكۈپ تۇرۇپ مهغلۇپ بولغان ئ

قېتىملىق ئىنقىالب، ھهر قېتىم قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرگهندە  ئۆزىنىڭ مهنپهئهتىنى 
قوغداشنى سىياسهت بىلهن شۇغۇللىنىشنىڭ  يوللۇق قائىدىسى قىالتتى.ئۆزىنىڭ 

مهنپهئهتىنى قوغداش بىلهن مىللى مهنپهئهتنى قوغداشنى  سىياسهتنىڭ ئاخىرقى مهنزىلى 
  تى.دەپ قاراي

ئىجتىمائى ئىدىيىلهر:ئىنسانىيهت جهمئىيىتى  ئادەملهرنى چېرىكلهشتۈرۈدىغان  -3
  چاكىنا ئىدىيىلهرگىمۇ تۇلۇپ تاشقان بولىدۇ، گۈزەل ئهخالق

ۋە گۈزەل ئهخالقنى قوغلىشىش ، گۈزەل ئهخالقنى جهمئىيهتته ئۇمۇمالشتۇرۇش ، 
مئىيهتنىڭ نېگىزلىك ئهركىنلىك ، كۆڭۆل ئازادىلىكنى قوغلىشىشتىن ئىبارەت جه

قۇرۇلمىسى  ھهر قانداق چاغدا غالىپ ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇخىل ئهھۋال ئهنئهنىۋى 
  جهمئىيهتنىڭ ئهخالق قۇرۇلمىسىنى تهشكىللهيدۇ. 

ئىقتىساد ۋە تهرەققىيات ئىدىيىلىرى: بىر جهمئىيهت ئاۋۋال ئىقتىسادنىڭ  -4
جهمئىيهتنىڭ يهنه باشقا ساھهلىرىدە تهرەققىياتىغا، ئىقتىسادى تهرەققىياتالر ئاساسىدا  

ئهتىراپلىق  تهرەققى قىلىشقا مۇھتاج بولىدۇ.ھهر قانداق جهمئىيهتته ئىشلهپچىقارغۇچى 
ئۆزى ئۈچۈنمۇ ئىشلهپچىقىرىدۇ ۋە باشقىالر ئۈچۈنمۇ ئىشلهپچىقىرىدۇ. كېيىنكى 

ك كاپىتالىزىم دەۋرىدىمۇ شۇنداق ئهھۋال تهكرارالندى ، ئاۋۋالقى يېزا ئىگىلى
ئايرىۋاشالش ياكى  -تاۋار-جهمئىيىتىدىمۇ شۇنداق ئهھۋال تهكرارالندى . ئىشلهپچىقىرىش

سېتىش ، يېزا ئىگىلىك جهمئىيىتىگىمۇ ئوخشاش خۇسۇسىيهت، كېيىنكى كاپىتالىزىم 
جهمئىيىتىگىمۇ ئوخشاش خۇسۇسىيهت بولدى. تاۋار ئىشلهپچىقىرىش تاۋار ئايرىۋاشالش 

اپىتالىزىمنىڭ بېخلىنىشى ۋە مىللى بۇر ژۇئازىيىنىڭ باش بولىدغانلىكى جهمئىيهتته ك
كۆتۈرۈشى مۇقهررەردۇر. ئۇيغۇر جهمئىيهتلىك تارىخىنىڭ مۇئهييهن مهزگىلىدە باش 

كۆتۈرگهن ، ئۇيغۇر مىللى بۇرژۇئازىيىسىنىڭ ۋەكىلى مۇساباى ئائىلىسى ۋە مۇساباى  
ىلىق، ئىقتىساد ياراتقان جهمهتى  ئهنه شۇنداق ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه پايدىلىق  باي

كاپىتالىستالر ئىدى. بىز تۆۋەندە ئاپتور ئېزىز ئابدۇلالنىڭ  مۇسابايالر جهمهتى توغرىسىدا  
  يېزىپ چىققان تارىخى ئهسىرىدىن مىسالالر كهلتۈرۈمىز.



  مۇسابايالر سودا تىجارىتىنىڭ خهلقئاراغا يۈزلىنىشى. - 1
دىن) باشالپ  بىر قىسىم يىلى-1848ئهسىرنىڭ دەسلهپكى يېرىمىدىن (- 19

سانائهتچىلهر ئۇيغۇرىستاننىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى -ئۇيغۇرىستانلىق  مىللى سودا
تىجارەتتىن  خهلقئاراغا يهنى روسىيه، قازان،  تاشكهنت، ئالمۇتا، ئهنجان، سىر  -سودا

شۇ  شهھهر ۋە چهتئهل ۋىاليهتلىرىگه كېڭىيىپ، 18ۋالىسكى، زەيسهن، موسكۋا،  قاتارلىق 
  تىجارەتنىڭ خهلقئاراغا كېڭىيىشى،-سارايالرنى قۇردى. ئۇزاق ئۆتمهي سودا - جايالردا سودا

كاپىتالنىڭ كۆپىيىشى نهتىجىسىدە ، فىنالندىيه، گېرمانىيه ، تۈركىيه،  ئوتتۇرا شهرق ۋە 
تىجارەت مۇناسىۋىتى ئورناتتى. -ئوتتۇرا ئاسىيا قاتارلىق  رايون ، دۆلهتلهر بىلهن سودا

سانائهتچىلهر  ھهر قايسى -ى چاغدىال ياۋروپا  مهدەنىيىتىنى كۆرگهن  بۇ سودائهين
جايالردىكى  تىجارەت ،ئىگىلىك باشقۇرۇشنى  ماناپاكتور يهنى  تالونلۇق ھېسابات ۋە 

  مائاشلىق ئىشچى  تۈزۈمى بىلهن باشقۇرغانىدى.
ئۇيغۇر مىللى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىقتىسادى تهرەققىيات تارىخىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا  

) 1926-1844ئۇكا ھۈسهنباى ھاجى (-بۇرژۈئازىيىسىنىڭ تىپىك ئۆلگىسى بولغان  ئاكا
پهنگه مۇھتاج  -) مۇسابايالر  سانائهت ئېهتىياجى  ئىلىم1928- 1851باۋۇدۇنباى (

  بولغاندا  مائارىپ ئىسالھاتىمۇ ئېلىپ بارغان .
  مۇسابايالرنىڭ قىسقىچه ئائىله تارىخى -2

نىڭ ئهسلى يۇرتى ئۇيغۇرىستان  ئاتۇش ناھىيىسى  ئىكىساق كهنتى بولىدۇ. مۇسابايالر
ئۇالرنىڭ يهتته ئاتىسى ئىكىساق كهنتىدە تۇغۇلۇپ  ئۆز يۇرتىدا دېهقانچىلىق ۋە تىجارەت 

ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان . مۇساباى دەۋرىگه كهلگهندە ، ئۇالرنىڭ تىجارىتى  
ناھىيىلىرىگىچه  ھهمدە ئوتتۇرا  ئاسىيادىكى بهزى ئۇيغۇرىستاننىڭ ھهر قايسى ۋىاليهت 

  دۆلهتلهرگىچه  تارالغان.
مۇساباى بۇ كىشى  ئاتىسى ئابدۇرۇ سۇلنىڭ  تىجارەت ئىشلىرىغا تولۇق ۋارىسلىق قىلىپ ، 
بارلىق كۈچى بىلهن تىجارەتنى رىۋاژالندۇرۇدۇ. ئۆزى توپلىغان دۇنياسىنىڭ  مۇتلهق كۆپ 

تىجارەت ، قول سانائهت ئىشلىرى -ىرىشقا سهرپ قىلىپ ،سودا قىسمىنى قايتا ئىشلهپچىق
  بىلهن شۇغۇللىنىپ

ۋە ئۇنى تېخىمۇ رىۋاژالندۇرۇپ  كۇن سايىن روناق تاپقان. مۇساباي بۇخارادا ئوقۇيدۇ. 
سانائهت تهرەققىياتىنى -چهتئهلنىڭ بولۇپمۇ ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ گۈللهنگهن سودا

دىكى سانائهت تهرەققىياتىنىڭ چۇڭقۇر تهسىرىگه كۆرۈپ ، ئۇنىڭ يهنى چهتئهللهر
تېخنىكا جهھهتته  ياۋروپا -سانائهت، پهن- ئۇچرايدۇ.ھهمدە ئۆز يۇرتىنىڭ  سودا

  دۆلهتلىرىدەك  تهرەققى قىلىشىنى ئوياليدۇ.



ھۈسهنباى بىلهن  -مۇساباى ئۆزىنىڭ تىجارەت ئىشلىرىغا  ئىككى چوڭ ئوغلى 
ئۇكا مۇسابايالر مهمىلىكهت ئۇيغۇرىستان ئىچىدىكى -باۋۇدۇنباينى ۋارىس قىلىدۇ. ئاكا

يىلى غۇلجا شهھرىدە  ئۆزلىرىنىڭ باش -1895تىجارەتنى تهرەققى قىلدۇرۇپال قالماى، 
"مۇساباى بۇرادەرلىرى شىركىتى"نى قۇرۇپ ، مۇسابايالر جهمهتى -تىجارەت شىركىتى

جا ، روسىيه ئارقىلىق  غۇل- تىجارەت دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭهيتىدۇ. ئۆز ۋاختىدا ئىلى
ياۋرۇپا دۆلهتلىرى بىلهن سودا قىلىشنىڭ بىر مۇھىم دەرۋازىسى ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا  

قارا يهرمهنكىسى، سىمى پاالتىسكى يهرمهنكىسى،  -دۆلهت سىرتىدا قازاقىستاندىكى قارا
 سىبىرىيىدىكى ئومىسكى، بارناۋول شهھهرلىرىدىكى يهرمهنكىلهرگه قاتنىشىپ تىجارەت

قىلىپال قالماستىن، يهنه روسىيىنىڭ نېژنى نوۋى گىرود ، موسكۋا، پېتىر بورگ، قازان، ئۇفا، 
تاشكهنت، ئالمۇتا، ئهنجان قاتارلىق شهھهرلهرگه بېرىپ تىجارەت قىلىدۇ. تىجارەت 
قىلىدىغان مالالر ۋە ماتېريالالر:ئۈچهى، قوى تېرىىسى، ئهل تېرە، كاال تېرىسى، ئات 

سۇغۇر، بۇرسۇق، تۈلكه، بۆرە، سولهيسۇن تېرىسى، ھهمدە يۇڭ ، يايال، ئات  تېرىسى، مارىيه،
قۇيرۇقى، شۇنىڭ بىلهن بىلله يهنه قوى، ئات، كاال قاتارلىق  جانلىق مالالرنى ئېكىسپورت 

قىلىپ، ئۇ دۆلهتلهردىن ئۇيغۇرىستان پۇقرالىرىغا كېرەكلىك سانائهت مهھسۇالتلىرىنى 
ېيىنكى ۋاقىتالردا ، سودا ئىشلىرىنىڭ ئېهتىياجى بىلهن ئىمپورت قىلىپ ئهكىلهتتى. ك

روسىيىنىڭ ياركهنت، (پامپىلوپ) ئالمۇتا، بىشكهك، سىمپىالتىنىسكى،تا شكهنت، ئهنجان 
  ،ئوش، جاالل ئابات، موسكۋا قاتارلىق

-1895تىجارەت ئىش باشقۇرۇش ئورۇنلىرىنى تهھسىس قىلغان. -شهھهرلىرىدە، سودا
چه "ئىلى تېرە زاۋۇتى"نى قۇرۇپ، ئۇيغۇرىستاندا تۈنجى زامانىۋى يىلىغى-1909يىلىدىن 

سانائهت بهرپا قىلىپ ، ئۇيغۇرىستاننىڭ چهتئهللهر بىلهن بولغان سودىسىنى تېخىمۇ 
  ئىلگىرى سۈرۈپ رىۋاژالندۇرغان.

ھۈسهنباي ھاجىنىڭ چوڭ ئايالى ماينۇرخاندىن بولغان چوڭ ئوغلى سابىت مۇساباي، 
  التۇنخاندىن بولغان  ئوغۇللىرى ئابلىز ئىككىنچى ئايالى ئ

يىلى سوۋېت - 1973يىلى ئۈرۈمچىدە ۋاپات بولدى). مىجىت مۇساباى(-1984مۇساباى(
ئايالى نورىمان خېنىمدىن بولغان  -3ئالمۇتادا ۋاپات بولدى).ھۈسهنباى ھاجىنىڭ 

ھازىر يىلى غۇلجا شهھرىدە ۋاپات بولدى).  تهلهت مۇساباى (-1987ئابلهھهت مۇساباى (
  تۈركىيه تهۋەلىكىدە بولۇپ 

يىلى  ياپۇنىيىدە -1980چهتئهللهردە تىجارەت بىلهن شۈغۇللىنىدۇ) .فىكرەت مۇساباى (
يىلى (لوندۇندا ۋاپات بولدى). بۇنىڭدىن -1984ۋاپات بولدى). نېلۇپهر مۇساباى(

مۇساباى ئهۋالدىنىڭ ۋەتهندىن باشقا چهتئهللهرگىمۇ تارقىلىپ كهتكهنلىكىنى  



  رۈۋالغىلى بولىدۇ.كۆ
  ھۈسهنباى تېرە زاۋۇتىنىڭ قۇرۇلۇش جهريانى-3

يىلى ئىلىدا قۇرۇلغان - 1895مۇساباى  ۋاپات بولغاندىن كېيىن  ئۇنىڭ پهرزەنتلىرى 
باش تىجارەتخانىسى ئارقىلىق  ئۆزلىرىنىڭ تىجارەت دائىرىسىنى  كېڭهيتىشنىڭ يوللىرىنى 

ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ۋە ياۋرۇپا   ئىزدەيدۇ. ھۈسهنباى بىلهن باۋۇدۇن بايالر
دۆلهتلىرىگه بېرىپ كۈزىتىش جهريانىدا، ياۋروپانىڭ سانائىتىدە زور گۈللىنىشلهر بولۇپ ، 

ئاجايىپ مۆجىزىلهر  يارىتىلغانلىقىنى  ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆرۈپ ، زور ئىلهام  ۋە 
ۇز ئۇيغۇرىستانال ئهمهس  ئۈمىدلهر بىلهن قايتىپ كېلىدۇ. ئۇالر شۇنى بايقايدۇكى، يالغ

  پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا چارۋا مهھسۇالتلىرىنى
پىششىقالپ ئىشلهيدىغان  زامانىۋى زاۋۇت يوق، پهقهت ئادەم كۇچى ۋە سۇ كۇچى بىلهن 

ئىشلهيدىغان  قول سانائهت كارخانىلىرى بولۇپ،  بۇالرنىڭ ئىشلهپچىقارغان  
ەن  بولۇش سهۋەبىدىن جهمئىيهت ۋە مهھسۇالتلىرىنىڭ سۈپىتى ناچار، مىقدارى تۆۋ

  خهلقنىڭ ئېتىياجىدىن چىقالمايدۇ.
شارائىتالرنى  بىلىپ يهتكهندىن كېيىن، -ھۈسهنباي بىلهن باۋۇدۇنباي مۇشۇ شهرت

يىلى - 1903ئۇيغۇرىستاندا  ئىلى تېرە زاۋۇتىنى  قۇرۇش تهييارلىقىنى  باشلىۋىتىدۇ. 
هرمهنكىگه قاتنىشىدۇ.ھۈسهنباى ھۈسهنباى موسكۋادا ئۆتكۈزۈلگهن  خهلقئارا ي

ئۆزبېكىستانلىق  ئهرشانباى دېگهن سودىگهرنڭ پاختىسىنى سېتىۋېلىپ ، بۇ پاختىنى 
مىڭ تىلال 50ژاخارمارو ژۇپ دەيدىغان  يهھۇدى سودىگهرگه سېتىپ بىرىپ بىر قېتىمدىال 

سكۋا مىڭ سوم تىلال پۇلى) ساپ پايدا ئالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھۈسهنباى ئۆزى مو500(
  يهرمهنكىسىگه ئېلىپ بارغان  ھهرخىل تېرە، ئۈچهي، يۇڭ، 

جانلىق مالالر نى سېتىپ ناھائىيىتى كۆپ پايدا ئالىدۇ.شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئىلى تېرە 
  زاۋۇتىنى قۇرۇشنىڭ  ئىقتىسادى ئاساسىنى تولۇق تىكلهپ ئالىدۇ.

رلىك مالالر بىلهن يىلى ھۈسهنباى ھاجى  ئىنىسى باۋۇدۇنباينى  نۇرغۇنلىغان يه-1904
گېرمانىيىگه تىجارەت قىلىش ئۈچۈن ھهمدە زاۋۇت كۆرۈپ كېلىش ئۈچۈن يولغا سالىدۇ. 

باۋۇدۇنباي گېرمانىيىگه بېرىپ، نۇرغۇنلىغان ماشىناسازلىق شىركهتلىرىنىڭ 
خۇجايىنلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ، كۆپلىگهن سانائهت ئهسلىهه،زاۋۇتالرنى كۆرۈپ ، 

ىرۇم زاۋۇتىنىڭ  ئىلغار زامانىۋى ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ. خ-ئۇالرنىڭ ئىچىدە كۆن
مىڭ 500ئۇيغۇرىستانغا يۆتكهپ بارغاندا مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى بايقايدۇ.باۋۇدۇنباى  

  خىرۇم زاۋۇتىنى زاكاز قىلىدۇ. -سوم ئالتۇن پۇل زاكالهت بېرىپ،كۆن
تىر ئىشلهپچىقىرىدىغان سىتانوك، پارۋاى قازان،  پارۋاى ماشىنا،ئېلېك -ھهر خىل ماشىنا



ئۈسكىنىلىرىنى   -ماتور،  دىنامالرنى ھهمدە زاۋۇتنىڭ  مۇشۇ ئىشلهپچىقىرىش ماشىنا
رېمۇنت قىلىشقا  كېرەكلىك  بىر يۈرۈش سىتانوك سايمانالر، بېر دانه چوڭ مېتال قىرىش 

سىتانوكى،  رەندىلهش سىتانوكى، بۇرغۇالش سىتانوكى، چاقالش سىتانوكى،  ئېلېكتىر 
هپشهرلهش  ماشىنىسى قاتارلىق  بىر يۈرۈش  مۇكهممهل زامانىۋى سايمانالرنى سېتىپ ك

  ئالىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا باۋۇدۇن باي، يهنه  گېرمانىيىنىڭ ئاالقىدار شىركهتلىرى بىلهن 

  سۆزلىشىپ، بۇ زاۋۇتنى  ئۆز ۋاقتىدا  تېخنىكا ئۆلچهملىرىگه اليىق
پىللىك قىلىش شهرتى بىلهن، يۇقىرى مائاش قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن،تۇرمۇشىغا كې

  بېرىپ گېرمانىيىدىن بىر نهپهر ئېلىېكتىر مىخاينىك، 
ئۈسكىنه  رېمۇنت قىلىدىغان تېخنىك ، بىر نهپهر قۇرۇلۇش ئىنژىېنېر، -بىر نهپهر ماشىنا 

تېلېفون ئاالقىسىنى ئورنىتىدىغان بىر نهپهر مانتىيۇر( بۇالرنىڭ ھهممىسى نېمىس 
  لۇپ  ئائىلىسى بىلهن بېرلىكته  ئۇالرنى ئۇيغۇرىستانغا كېلىدۇ)مىللىتى بو

  مۇسابايالرنىڭ كارخانا باشقۇرۇش ئۇسۇلى-4
ھۈسهنباى ھاجى بىلهن  باۋۇدۇنبايالر  چهت ئهللهرگه بېرىپ ، رېئاللىقنى  بىۋاسته 

كۆزىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ تىجارەت باشقۇرۇش  ئۇسۇلىنى  زاماننىڭ تهرەققىياتىغا 
دادىسى مۇسا ھاجىم دېگهندەك"پۇلنىڭ  -تۇرۇش  ئۈچۈن، بىردىنبىر چارەاليىقالش

خوجىسى بولماي،  ئىلىمنىڭ خوجىسى بولۇش"نىڭ زۆرۈرلىكىنى  تېخىمۇ چۇڭقۇر ھېس 
قىلىپ، بارلىق كۇچى بىلهن  ئۆز ئهۋالتلىرىنى چهتئهللهرگه ئوقۇشقا چىقىرىپ ئالى 

  ىشىلهردىن قىلىپ تهربىيهلهيدۇ.بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇتۇپ، ئالى مهلۇماتلىق ك
ھۈسهنباي ھاجى بىلهن باۋۇدۇنبايالر  ياۋرۇپادىكى  گۈللهنگهن دەۋىرنىڭ  ئهمهلى 
ئهھۋالىنى كۈزىتىپ  كهلگهن  مهرىپهتپهرۋەر زاتالر بولۇپ،ئۆز تىجارىتىنى زاماننىڭ  

نىڭ تهرەققىياتىغا اليىقالشتۇرۇش  ئۈچۈن، بىر قىسىم مهلىكىلىك ئىشچىالر  قوشۇنى
بولمىسا بولمايدىغانلىقىنى،شۇنداقال بىر بۆلۈك مالىيه، سودا خادىملىرىنىڭ  بولمىسا 

مائارىپنى -بىر چارە -بولمايدىغانلىقىنى چۇڭقۇر ھېس قىلغان.بۇنىڭ ئۈچۈن بىردىن
يىلى  ئۆز -1885رىۋاژالندۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ.  تۇنجى بولۇپ 

  سهينىيه  مهكتىپى"نى قۇرۇپ چىقىدۇ.......يۇرتى ئېكىساقتا  "ھۈ
ئايدا ئېچىلىدىغان يىغىنغا ئۈلگهرتىشنى  مهقسهت قىلغانلىقىمىز -5ئالدىرىغانلىقىمىز ، 

  ئۈچۈن  داۋاملىق يېزىشقا تىگىشلىك ماۋزۇالر قېلىپ قالدى.
  
  



 )2(  
  

  يهنه بېر قېتىم  سۆز بېشى ئورنىدا 
مېنىڭچه ھازىر تىرىك ياشاۋاتقان  ئۇيغۇرالرنىڭ ھهر قاندىقى  ئهگهر خا ئىن بولۇپ 

خىتايغا سېتىلىپ كهتمىگهنال بولسا،  خىتاى ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلدى دەپ، ھۆكۈم 
تاجاۋۇز قىلدى،  قىلىدۇ. خىتاى ئۇيغۇرىستانغا نېمه ئۈچۈن تاجاۋۇز قىلدى، قانداق

خىتاي ئۆز تارىخىنىڭ ھهر قانداق بىر   نېمىشقا تاجاۋۇز قىلدى ، قاچان تاجاۋۇز قىلدى؟ 
دەۋرىدە  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلغانمۇ ياكى قىلمىغانمۇ ، خىتاي قايسى دەۋىرگه 

يىتىپ كهلگهندە ئاندىن ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلدى؟  دەپ  ئۆز ئارا سوئال قويۇپمۇ 
باقمىدۇق.  خىتاي يېزىپ بهرگهن تارىخنى تارىخ دەپ، ئوقىۋەردۇق. كىشىلهر،  ئۇيغۇر 

توغرىسىدا   خىتاي تۈزۈپ بهرگهن ئهپسانىۋى ، رىۋايهتلهشكهن،  "شىنجاڭ  خهن 
دەۋرىدىن تارتىپ  جۇڭگو زېمىنىنىڭ  بىر قىسمى ئىدى"دەيدىغان  جۈملىلهرنىمۇ 

تارىخى مۇناسىۋىتى، مۇستهملىكه ۋە چايناۋەردى. خىتاى بىلهن ئۇيغۇرنىڭ 
بۇ تېما ھازىرغىچه مۇھاكىمه قىلىشقا تىگىشلىك  -مۇستهملىكىچىلىك مۇناسىۋىتى

" شىنجاڭ خهن -مۇرەككهپ تېما بولۇپ كهلدى. خىتايالر يېزىپ كېلىۋاتقان تارىخ 
دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىر قىسمى  ئىدى"، دەيدىغان سهپسهتهلهشكهن  

خ قاراشلىرىغا  ، دۇنيادا تارىخ باشالنماستىن بۇرۇنمۇ  سهپسهته بارمىدى  دېگهن  تارى
مۈشۇنداق بىر مهسىلىگه جاۋاب بېرەلهيدىغان بىرەر  تارىخچى بولىدىغانال بولسا ، ئۇ 

تارىخچى " شىنجاڭ ئهزەلدىن تارتىپ جۇڭگۆ زېمىنىنىڭ بىر قىسمى ئىدى"،  دەيدىغان 
تاشاليدىغان   بىردىنبىر تارىخچى بولۇپ قاالتتى. خىتاي  سهپسه تىنىڭ سىرىنى ئېچىپ

تارىخچىلىرى خهن دەۋرىدىن باشالپ  ئۇيغۇرىستانغا (ئاتالمىش غهربى يۇرتقا قانداق 
)  ئۇنىڭدىن باشقا  ئۇيغۇر تىللىق غالچا  ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنى يېزىپ كېلىشتى

تاڭ سۇاللىلىرىدە - نىيىتى"، "سۈىئۇسسۇل مهدە - تارىخچىالرمۇ  "تاڭ دەۋرىدىكى ناخشا
ئۆتكهن  ئۇيغۇر سهنئهتكارلىرى"  دەيدىغان ماۋزۇالردا ئهپسانىۋىالشقان سهپسهتهلهرنى 

يېزىپ چىقىپ ، خىتاى بىلهن ئۇيغۇرنىڭ تارىخىنى  بىر تارىخ قىلماقچى بولۇشتى.  
يىلى -1368يىلى خىتايدا  يىۋەن سواللىسنى قۇرۇپ - 1227موڭغۇلالرنىڭ(

رۇلغىچه، باشقا مىللهتلهر قاتارىدا ئۇيغۇرالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنى ھېسابقا ئاغدۇ
مهنچىڭ سواللىسىنى قۇرۇپ -يىلى مانجۇ-1644ئا لغاندا، مانجۇالر خىتاينى بېسىۋېلىپ ، 

يىلى  ئۇيغۇرىستاننى بېسىۋېلىپ ،" شىنجاڭ" دەپ ئىسىم قويۇپ  ، -1884، 
يىلى  خىتايالرنىڭ شىنخهي ئىنقىالبى ئارقىلىق  -1911ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ، بۇ سوالله 



ئاغدۇرۇلغىچه  ئۇيغۇرالرغا  مانجۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنى  ھېسابقا ئالغاندا) 
موڭغۇلالر بىلهن  مانجۇالرنىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى، موڭغۇل بىلهن 

يازغاندىن باشقا، خىتاينىڭ خىتاي مانجۇالرنىڭ  ئىستىال قىلىش تارىخى  ھېسابىغا  
يىللىرىدىكى بىر ئىش -40ئهسىرنىڭ -20بولۇپ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى  

ئىكهنلىكىنى ئهيمهنمهستىىن تىلغا ئېلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن بۇرۇن خىتاي دېگهن 
مىللهتنىڭ  ئۇيغۇرىستانغا  تاجاۋۇز قىلىپ كىرەلمىگهنلىكىنى تارىخىلىق ۋە مهنتهقىلىق 

جهھهتته قهيت قىلىش كېرەك. بىز نېمه ئۈچۈن شۇنداق دېيىشكه جۈرئهتلىك بولدۇق؟ بۇ 
بىزنىڭ خىيالپهرەستلىكىمىزمۇ، بۇ بىزنىڭ بىلىمسىزلىكىمىزمۇ، بۇ بىزنىڭ ھېسياتقا 

بېرىلگهنلىكىمىزمۇ ، بۇ بىزنىڭ پاكىتقا ھۆرمهت قىلمىغانلىقىمىزمۇ ؟ پاكىت دېگهن 
ېزىشنىڭ  ئارخىلوگىيىلىك  پاكىتى ماتېريال ئاساسلىرى نېمه؟ تارىخنى تارىخ دەپ ي

نېمه؟ ئۇنداقتا خىتاي نېمىگه ئاساسلىنىپ ئۆزى قويىۋالغان ئىسىم "شىنجاڭ"  
ئۇيغۇرىستان خهن دەۋرىدىن تارتىپ  جۇڭگو زېمىنىڭ بىر قىسمى ئىدى" دەپ  قارىسىغا 

ايىنىپ، سىياسى ھۆكۈم قىاللىدى،  پهقهت خىتاي زوراۋانلىققا، قورال كۇچىغا ت
زوراۋانلىققا تايىنىپ  يۇقىرىقىدەك ھۆكۈم قىاللىدى. بىز بۈگۈن پهقهتال تارىخچىمىز  

مهنچىڭ  -يىلالردا  چىڭ سواللىسى (مانجۇ - 1796-1763ئهنۋەر بايتۇرنىڭ " مىالدى 
سواللىسى) ئۆز تهرەققىياتىنىڭ ئالتۇن دەۋرىگه كىردى. دۆلىتىمىزنىڭ (ئۇ خىتاينى 

دېيىشكه مه جبۇر)  بۈگۈنكى زېمىن دائىرىسى  دەل مۇشۇ دەۋىردە  دۆلىتىمىز
بهت)دېگهن بىر جۈمله -1000شهكىللهندى"  ("شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى "  

سۆزىنى پاكىت قىلىپ ، ئۇيغۇرىستاننى بوي سۇندۇرالىغان خىتاي ئهمهس ، موڭغۇلالر 
ىشىغا ئىگه بولۇپ خىتاينىڭ بىلهن مانجۇالر ئىكهن ،  جاھانگىر دۆلهتلهرنىڭ قولل

يىللىرىغىال توغرا -40ئهسىرنىڭ  -20ئۇيغۇرىستاننى بوي سۇندۇرغان ۋاقتى  
  كېلىدىكهن ، دەپ ھۆكۈم قىالاليمىز.  

ئۇنداقتا نېمىشقا خىتاى ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلدى، دەيمىز؟ بۇ ھۈكۈمنى تارىخقا 
رىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى خهلقئارا ئاساسلىنىپ قانداق ئىسپاتاليمىز، خىتاينىڭ ئۇيغۇ

قانۇنالرغا خىالپمۇ ياكى ئۇيغۇنمۇ؟  خىتاينىڭ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنى، شۇ 
ۋاقىتتىكى تارىخى رېئاللىققا ئاساسلىنىپ قانداق ئىسپاتاليمىز، خهلقئارا  سىياسهتكه 

ئۇيغۇرنىڭ ئهقلىگه  ئاساسلىنىپ قانداق ئسپاتاليمىز،  ئۇيغۇرنىڭ ھېسياتىغا تايىنىپ،
تايىنىپ، ئۇيغۇرنىڭ ئىرا دىسىگه تايىنىپ قانداق ئىسپاتاليمىز؟  مۇشۇ ماۋزۇالردا قهلهم 

تهۋرىتىپ  چوڭ ھهجىملىك بىر پارچه ئهسهر يېزىپ  ،ئۇيغۇر جامائىتىگه تاپشۇرۇش 
ئايدا ئېچىلىدىغان ئۇيغۇر جامائىتى كونفىرىنسىگه ئۈلگۇرتىشكه جىددى -5ئالدىدا ، 



يارلىق قىلىۋاتقاندا، يېزىشقا تىگىشلىك ، سىتاته ئېلىشقا، نهقىل كهلتۈرۈشكه  تهي
تىگىشلىك  تېما ۋە ماۋزوالر كۆپىيىپ كېتىپ ،  يازغانلىرىمىزنى پاكىتلىق  ئىسپاتالشقا  

كۆپلىگهن ماتېريالالرغا  ھاجىتىمىز چۈشۈپ ، ئانىلىز قىلىشقا ۋە ماتېريالالرنى  
ا كهلگهنلىكتىن ، قولىمىزدىكى ئىشنى يېرىم يولدا توختىتىپ تهرتىپلىك رەتلهشكه توغر

قويۇپ ، ئۇيغۈرالر زادى نېمه تهلهپ قىلىدۇ، مهيلى خهلقارا جهمئىيهتتىن ياكى خىتايدىن 
نېمه ياكى  قانداق سىياسى مهمۇرى بىرلىك تهلهپ قىلىدۇ، دېگهن ماۋزۇنى بىرلىك قىلغان 

  تېريال تهييارالشنى  اليىق تاپتۇق . ھالدا قىسقىچه  ھۆججهتلىك بىر پارچه ما
                     

ئىككىنچى بۆلۈم  ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ 
  خهلقئارا سىياسهت ئاساسلىرى

  
  پارتلىشى يىگىرمه بىرىنچى باب  مۇستهملىكه خىتايدا شىنخهي ئىنقىالبىنىڭ

  
ئوتتۇرىسىدا  ئهپىيۇن ئۇرۇشى پارتلىغاندىن  يىلى خىتاي بىلهن ئهنگىلىيه-1940

كۈنگه كۈچىيىشكه  -كېيىن،  ياۋرۇپا دۆ لهتلىرىنىڭ ئاسىيادىكى نوپۇزى كۈندىن
باشلىدى.ئهنگىلىزلهر شاڭگاڭ پورتىنى، پورتىگالىيه ئوۋمىن پورتىنى  زورلۇق بىلهن 

انىدانلىقىنىڭ  مانجۇ خانىدانلىقىدىن  تارتىۋلدى .بۇنىڭ بهدىلىگه ئهنگىلىيه مانجۇ خ
ئۇيغۇرىستانغا كېڭهيمىچىلىك قىلىشىغا  يول قويغانمۇ بولدى. مۇشۇ قاتاردا يهنه 

ئهنگىلىيه، فىرانسىيه،  گېرمانىيه ، ئىتالىيه، ئامېرىكا ۋە ياپۇنىيه قاتارلىق دۆلهتلهر  
مانجۇ خانىدانلىقى ھۆكۈمىتىدىن شاڭخهي، تىيهنجىن، فۇجۇ،خاڭجۇ ۋە نهنجىڭ قاتارلىق 

تىجارەت  پورتلىرىدىن شۇ دۆلهتلهرگه مهخسۇس ئېمتىيازلىق رايون -سودا  چوڭ
يىللىرى ئارىلىقىدا فىرانسىيه ھىندىچىنى -1885ئاجرىتىپ بېرىشكه زورلىدى.

دۆلهتلىرىنى بېسىۋالدى.يهنه بىر تهرەپتىن ياپۇنىيه ،كورىيىنى تالىشىشقا باشلىدى. بۇ 
ياپۇنىيه بىلهن مانجۇ خانىدانلىقى  يىلى -1895تارتىشالر سهۋەبى بىلهن -تاالش

ئوتتۇرىسىدا جاۋۇ دېڭىز ئۇرۇشى پارتالپ، مانجۇ خانىدانلىقى بۇ ئۇرۇشتا قاتتىق مهغلۇپ 
بولدى.كورىيه ياپۇنىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىدىكى دۆلهتكه ئايلىنىپ قالدى.شۇ يىلى چار 

الدى. يهنه شۇ يىلى روسىيه لۈيشۇن پورتىنى ۋە لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلىنى ئىشغال قىلىۋ
گېرمانىيه شىڭداۋ پورتىنى، ئهنگىلىيه ۋەييۈى پورتىنى  مانجۇ خانىدانلىقىدىن تارتىپ 

يىلى چار روسىيه مانجۇرىيىدە تۆمۈر يول تارتىپ،  تۆمۈر يولنى مۇئاپىزەت -1898ئالدى. 



يىلى پۈتۈن مانجۇرىيه -1900قىلىش ئۈچۈن مانجۇرىيىگه ئهسكهر كىرگۈزۈپ، 
بېسىۋالدى.ئهسلىدە بۇ مانجۇرىيه خىتاينىڭمۇ مانجۇرىيىسى ئهمهس، چار  ئۆلكىسىنى

روسىيىنىڭمۇ مانجۇرىيىسى ئهمهس، مانجۇالرنىڭ مانجۇرىيىسى ئىدى. شۇنداق قىلىپ 
مانجۇ خانىدانلىقى  يۇقىرىقى چهتئهل دۆلهتلىرىنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىغا چۈشۈپ 

رىنىڭ باشقۇرۇشىنى قۇبۇل قىلماقتىن قالدى.ئىمپېراتور گۇۋاڭ شىنىڭ  چهتئهل دۆلهتلى
  باشقا چارىسى يوق ئىدى.("شهرقى تۈركىستان تارىخى" )

يىلى مانجۇ خانىدانلىقىدا  يىخېتىۋەن قوزغىلىڭى پارتلىدى. -1900ئۈنىڭ ئۈستىگه  
پادىشاھ بۇ ئىنقىالبنى باستۇرالمىدى.ئىنقىالبچىالر بېيجىڭدە تۇرۇشلۇق چهت دۆلهت 

دۆلهت تاجاۋۇزى دەيدىغان  چهتئهل 8شاۋغا ئالدى. نهتىجىدە ئهلچىخانىلىرىنى قور
دۆلهتلىرىنىڭ  بېيجىڭغا تاجاۋۇز قىلىشى يۈز بىرىپ، ياۋرۇپالىقالر خىتايدا  ئېمتىيازغا 

  ئىگه بولدى .
چهتئهللهرنىڭ تاجاۋۇز قىلىشى ، مانجۇ خانىدانلىقنىڭ تاقابىل تۇرالمىغانلىقى،  خهلق 

يىلى جهنۇبى جۇڭگودا  سۇنجۇڭسهن - 1891تىجىسىدە  نارازىلىقىنىڭ كۈچىيىشى نه
  رەھبهرلىكىدە گومىنداڭ پارتىيىسى قۇرۇلدى.("شهرقى تۈركىستان تارىخى" )

يىلى  مانجۇ خانىدانلىقى ئاغدۇرۇلۇپ ئۇنىڭ ئورنىغا  خىتايدا جۇڭخۋا مىنگو -1911
تېخى ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى. بۇ جۈمهۇرىيهتنىڭ رەئىسى  سۇنجۇڭسهننىڭ ھۆكۈمىتى 

خهلقئارا ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشهلمىگهن . ئۇنىڭ يهنى جۇڭخۋا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئارمىيىسى  مۇستهملىكه ئۇيغۈرىستانغا يىتىپ كېلهلمىگهن. قۇرۇلۇش بىلهنال  جۇڭخۋا 

مىنگو ھۆكۈمىتىنى دۇنيادا قايسى دۆلهت ئېتىراپ قىلدى؟ بۇ توغرىدا تارىخچىمىز 
يازدى:  مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ ئۇيغۇرىستاندا تۇرۇشلۇق  مهمتىمىن بۇغرا  مۇنداق 

ئۇمۇمى ئىشالر ۋالىسى (جاڭجۇڭىى)  مهركىزى ھۆكۈمهتتىن يۈز ئۆرىدى يهنى يېڭىال 
قۇرۇلغان  جۇڭخۋا مىنگو ھۆكۈمىتىدىن يۈز ئۆرىدى. شۇنىڭ بىلهن جاڭجۇڭنىڭ 

ق  ھۆكۈمراننىڭ مۇستهبىتلىكى  ئۇيغۇرىستاندا ھۆكۈم سۈرگهن  بۇرۇنقى ھهر قاندا
  مۇستهبىتلىكىدىنمۇ ئېشىپ كهتتى.

يىۋەن شىكهي ئۆلگهندىن كېيىن،  لى يىۋەن خۇڭ پىرىزدېنت بولغان بولسىمۇ بىراق  - 1
،بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى ھهقىقى تىزگىنلهپ تۇرغان كىشى دۈۋەن چىرۈى، ۋەزىر قوشۇمچه 

مالى مىللىتارستالر ئۇرۇش قىلىش مىنىستىر لىكىنىڭ مىنىستىرى ئىدى.دۇۋەن چىرۇى شى
  گۇرۇھىنىڭ باشلىقى ۋە

يىلى يىۋەن شىكهي تۈزگهن ئاساسى قانۇن بويىچه -1914ئۇنىڭ مىراسخورى ئىدى.ئۇ، 
  ئاينىڭ -6يىلى -1914ئىش قىلىشنى ماقۇل كۆرەتتى. 



يىلى تۈزۈلگهن "ۋاقىتلىق -1912كۈنى سۇن جۇڭ سهن ئاۋارىچىلىق پهيدا قىلىپ،  -9
  كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلدى.ئهھدىنامه"نى ئهسلىگه 

-1916دۈۋەن چىرۇى  پارالمېنتنى ئهسلىگه كهلتۇرۈشنى قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولدى.
  كۈنى لى يىۋەن خۇڭ  قهسهم بېرىپ  - 1ئاينىڭ -8يىلى 

كۈنى فىڭ گوجاڭ  -30ئاينىڭ -10رەسمى پىرېزىدېنتلىق ۋەزىپىسىگه ئولتۇردى. 
  مائاۋىن پىرېزىدېنت  بولدى.

هى ئۆلگهندىن كېيىن، شىمالى مىللىتارىستالر گۇرۇھى باشسىز قېلىپ، فىن يىۋەن شى ك
گوجاڭ گۇرۇھى بۆلۈنۈپ چىقىپ، (ئامېرىكا بىلهن ئهنگىلىيه قولاليدىغان 

مىللىتارىستقا ئايالندى) ، دۈۋەن چىرۈىينىڭ ئهنفۇ گۇروھى (ياپۇنىيه قولاليدىغان 
  مىللىتارىستقا ئايالندى).
، شه نشى ئۆلكىسىنى ئىگىلىدى.مىللىتارىست فىڭ يۇ شاڭ  غه مىللىتارىست يهن شىشهن

ربى يۈنىلىش ئارمىيىسىگه قۇماندانلىق قىلدى.  مىللىتارىست جاڭ زۇڭ چاڭ  شهندۇڭ 
ئۆلكىسىنى ئىگىلىدى.  مىللىتارىست چىن تۇڭ مىڭ  گۇۋاڭدۇڭ ئۆلىكسىنى ئىگىلىدى. 

ن  ئىدى ، مىللىتارىستالر بۇ مىللىتارىستالرنىڭ ئىچىدە كۇچى چوڭراقى  جاڭ زولى
ئۆزلىرىنى كۈچلۈك، چوڭ دەپ سانىغانلىقتىن، ئۆز ئارا يهر تالىشىپ، ئۆزئارا مهركىزى 

ھۆكۈمهت قۇرۇش ھوقۇقىنى تالىشىپ، ئۆزئارا ئۇرۇش قىلىپ تۇراتتى.مهقسهتلىرى ئۈچۈن 
  ئۆز ئارا ئىتتىپاقداشالرنى 

بۇنىڭغا قارشى تۇراتتى. ھهربىر ئالماشتۇرۇپ تۇراتتى. يائۇنىڭغا قارشى تۇراتتى يا 
مىللىتارىستنىڭ كهينىدە ھهربى جهھهتته قولاليدىغان  چهتئهل دۆلهتلىرى بار 

ئىدى.شىمالى مىللىتارىست جاڭ زولىن ياپۇنىيىگه تايىناتتى، مىللىتارىست ۋۇفىڭ فۇ 
اننى ئهنگىلىيىگه تايىناتتى،  مىللىتارىست فىڭ يۇشاڭ چار روسىيىگه تايىناتتى.ئۇيغۇرىست
بېسىپ ياتقان ياڭ زىڭ شىڭ ، جىن شۇرىن ، كېيىنكى شىڭ شى سهي قاتارلىق خىتاي 
مىللىتارىستلىرى چار روسىيىگه، سوۋېتلهر روسىيىسىگه تايىناتتى. مىلىتارىست سۈن 
چىۋەن فاڭ بولسا، ئامېرىكىغا تايىناتتى. جۇڭگودا مىللىتارىستالر ئوتتۇرىسىدا يۈز 

ىچكى ئۇرۇش ئهمهلىيهتته  چهتئهل دولهتلىرىگه گۇماشتا بهرگهن  ئىچكى يېغىلىق، ئ
  بولغان  خىتاي گۇماشتىالر ئوتتۇرىسىدىكى يېغىلىق ۋە  ئىچكى ئۇرۇش ئىدى.

مىللىتارىست جاڭ زولىن باشقۇرۇۋاتقان  خىتايچه شهرقى شىمال دەپ ئاتىلىدىغان 
ىدى. ياپۇنىيىنىڭ % ئهتىراپىدا  كۆچمهن خىتاي بار ئ3ئهسلىدىكى مانجۇرىيىدە،  ئاران 

مهبلهغ سېلىشىغا تايىنىپ مانجۇرىيىدە تهرەققى قىلغان ئېغىر سانائهتنىڭ سالمىقى 
%تىن ئېشىپ كهتتى. شۇ ۋاقىتتا ئهسلى خىتاينىڭمۇ بۇنچىلىك سانائهت ئاساسى يوق 90



  ئىدى. جاڭ زولىن سۇن جۇڭسهن بىلهن بېرلىشىپ بېيجىڭنى ئىگىلىگهندىن كېيىن، 
وۋېتلهرنىڭ بېيجىڭدە تۇرۇشلۇق باش ئهلچى خانىسىغا باستۇرۇپ ئهسكهر باشالپ س

كىرىپ،  ئهلچىخانىغا قېچىپ كىرىۋالغان ، ئهسلىدە  كوممىنىستىك پارتىيىنى 
  قۇرغۇچىالرنىڭ بېرى  ھېسابالنغان  لى دا جاۋنى  دارغا  ئېسىپ ئۆلتۈردى.

ياپۇنىيىدە ئوقۇغان، ئۆلگىلىك ئۆلكه باشلىقى دەپ ئاتالغان  مىللىتارىست يهن شى شهن 
يىلى خىتاي - 1949يىلى خىتاي مۇستهقىللىق جاكارىلىغاندىن باشالپ  -1911

ئىككىنچى قېتىم مۇسته قىللىق جاكارلىغىچه شهنشى ئۆلكىسىگه ھۆكۈمرانلىق 
قىلدى.مۇستهقىل  پادشاھلىقىدا نۇرغۇن ئىسالھاتالرنى ئېلىپ باردى. يهن شى شهننىڭ 

مىللىتارىزىملىق دۆلهت بولۇپ ، مىللهتچىلىك،  شهنشى  دۆلىتى ئۇنۋېرىسال
ھۆكۈمهتسىزلىك، دېمۇكراتىيه، كاپىتالىزىم،كومىنىزىم، شهخسىيهتچىلىك، 

جاھانگىرلىك، ئالهمچىلىك، ئائىلىۋى ھۆكۈمرانلىقتىن ئىبارەت داشقايناق ھالهتتىكى 
  مىللىتارىست ھاكىمىيهت ئىدى. ("بوشۈن" تور بىتى)

كۈنى جىياڭ جېشى  سهددىچىننىڭ ئىچىدىكى بۆلۈنمه -29ئاينىڭ -12يىلى - 1928
ھالهتكه خاتىمه بېرىپ، سهددىچىننىڭ تېشىدىكى، ئۇيغۇرىستان، تىبهتتىن باشقا  با رلىق 
ئۆلكىلهرنى بىرلىككه كهلتۈرگهندە ، ئۆزىگه تهئهللۇق بولغان سهددىچىننىڭ ئىچىدىكى 

بلىناتتى.شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مىللىتارىست ھاكىمىيهتلهرنى بىرلىككه كهلتۈرگهن ھېسا
يهنى جىياڭ جېشى سهددىچىننىڭ ئىچىدىكى بۆلۈنمه ھاكىمىيهتلهرنى بىرلىككه 

كهلتۈرگهندە، تۈنجى بولۇپ ، جىياڭ جېشىنىڭ گومىندا ڭ ھۆكۈمىتى ئامېرىكا  قوشما 
شىتاتلىرىنىڭ  ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. بىراق، جىياڭ جېشىنىڭ دۆ لهت ئارمىيىسى 

ئۇيغۇرىستان  بۇ دۆلهتكه  يىتىپ كېلهلمىگهن .  جىياڭ جېشىنىڭ ئارمىيىسى ھه  تېخى 
دېگهندە بۇ ئۆلكىگه يىتىپ  كېلهلمهيتى. چۈنكى بۇ ئۆلكىكگه ئاتاقتا خىتاى 

مىللىتارىست ھۆكۈمرانلىق قىالتتى ، ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرىستان دەسلىۋىدە چار روسىيىنىڭ 
ىگه ئايلىنىپ بولغان . بۇ ھال خهلقئارا سىياسهتته كېيىنچه سوۋېتلهرنىڭ مۇستهملىكىس

تهسىر دائىرە بۆلۈۋېلىش دەپ، ئاتىالتتى. بۇنداق ئۆلكىنى  يهنه ئۇيغۇرىستاننى  يهنه 
  نېمىگه ئاساسلىنىپ خىتاينىڭ تېررتورىيىسى دېگىلى بولىدۇ؟

مۇنداق  ئۇيغۇرىستاننىڭ بۇ ۋاقىتتىكى مهۋجۇتلۇق ھالىتىنى  تارىخچىمىز مهمتىمىن بۇغرا
  تهسۋىرلىگهن:

مانجۇ ئىمپېراتورلىقى دەۋرىنىڭ ئاخىرىدا  ۋە خىتاينىڭ جۈمهۇرىيهت دەۋرىدە  ياۋرۇپا  -2
دولهتلىرىنىڭ  خىتايدىكى ئېمتىياز ۋە ھوقۇقلىرى  دۇنياغا ئايان بولغان بىر ھهقىقهتتۇر. 

رى،  چا ر لېكىن ئۇيغۇرىستاندا جۈمهۇرىيهت ئېالن قىلىنىشتىن  بىر قانچه يىل ئىلگى



روسىيه ۋە ئهنگىلىز كونسۇللىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرىستاندا ياشايدىغان پۇقرالىرى ئىگه 
  بولغان ئېمتىياز  كىشىنى ھهيران قالدۇرغىدەك دەرىجىدە ئاالھىدە ئىدى.

ئهنگىلىزلهر، چار روسىيىلىكلهر ئېمتىيازغا ئېرىشكهن دەۋىرنى  ئۇيغۇرىستاننىڭ 
  م ھۆكۈمهت دەۋرى" دەپ ئاتىغان.زىياليلىرى " ئىككى يېرى

يهنى بىر ھۆكۈمهت چار روسىيه كونسۇللىقىنى كۆرسهتسه، ئىككىنچى ھۆكۈمهت 
ئهنگىلىيه كونسىلىستىۋالىقىنى كۆرسهتكهن. بۇ ئىككى ھۆكۈمهت  ئۇيغۇرىستاندا 

ئوخشاش ھوقۇق ۋە ئېمتىيازغا ئىگه بولغان. ئهمدى بۇنىڭ ئىچىدىكى "يېرىم ھۆكۈمهت" 
ىڭ ئۇيغۇرىستانغا تهيىنلىگهن قورچاق ۋالىسىنى كۆرسىتىدۇ. قورچاق ۋالى مانجۇالرن

  ئۇيغۇرىستاندا ھېچ قانداق ئېمتىيازغا ئىگه بولمىغاچقا  يېرىم ھۈكۈمهت دەپ ئاتالغان.
چار روسىيه ۋە ئهنگىلىز كونسۇللىرى  مانجۇالرنىڭ قانۇنلىرىغا رېئايه قىلىش ئۇ ياقتا 

  ئارا قانۇننىمۇ دەپسهندە قىلىپتۇرسۇن،  ئۇيغۇرىستاندا خهلق
ئۆز ئىختىيارى بىلهن ھهرىكهت قىالتتى. چار روسىيه كونسۇلخانىسى ئالدىدا  چار 

روسىيىنىڭ پىيا دە قوراللىق ئهسكهرلىرى ھهتتا  توپچى قىسىملىرى بار ئىدى. ئهنگىلىز 
ھوقۇق كونسۇلخانىسىنىڭ  ئهسكهرلىرى بولمىسىمۇ، ئادەملىرى كۆپ ، پۇقرالىرى كۆپ  ، 

  ۋە ئېمتىياز جهھهتته چار روسىيه كونسۇلخانىسىدىن ھهر گىز قېلىشمايتى.
بۇ كونسۇلالرنىڭ گېپىنى  مانجۇالر ئۇيغۇرىستانغا بهلگىلىگهن ۋالىالر، دۆ تهيلهر رەت 

قىاللمايتى. ئهكسىچه چار روسىيه، ئهنگىلىيه كونسۇلىستىۋالىرى،  مانجۇالر 
ۋالىالرنىڭ گهپلىرىنى  خالىغان ۋاقىتتا  رەت قىالتتى. ئۇيغۇرىستانغا بهلگىلىگهن دۆتهي، 

ئۇيغۇرىستاننىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىدە ،ئهنگىلىيه، چار روسىيه كونسۇللىرىنىڭ  ئۆز 
ئالدىغا ۋاكالىتهن ئىش باشقۇرىدىغان  "ئاقساقال" ئۇنۋانىدىكى تولۇق ھوقۇقلۇق  

ھهرلهردە  ، مانجۇالر بهلگىلىگهن ۋەكىللىرى قويۇلغان  بوالتتى.  بۇ ئاقساقالالر شۇ شه
ئامبالالردىنمۇ ئۈسـتۇن ئېمتىيازغا،  ئۈسـتۇن ھوقۇققا ئىگه ئىدى. بۇ كونسۇلالر 

ئۇيغۇرىستانلىق  كىشىلهردىن خالىغان كىشىلهرنى  ئۆز دۆلهتلىرىنىڭ پۇقرالىقىغا 
ئېلىپ، پۇقرالىق گۇۋانامىسى بېرىش ھوقۇقىغىمۇ ئىگه ئىدى. ئهنگىلىز ۋە روس 

قرالىرىنىڭ دەۋالىرىنى ئۆز كونسۇلى ۋە ئاق ساقاللىرى سوراپ  ھهل قىالتتى.مانجۇالر پۇ
قويغان ئهدىلىيه ئورگانلىرى  ئۇالرنىڭ دەۋا ئىشلىرىغا ئارىلىشالمايتى.  ئهگهر بىر نهپهر 

ئۇيغۇرىستانلىق بىلهن  بىر نهپهر روس ياكى بىر نهپهر ئهنگىلىز دەۋالىشىپ قالسا،  بۇ 
ۇل ياكى كونسۇل  بىكىتكهن ئاق ساقالالر بىر تهرەپ قىالتتى. كونسۇلالر دەۋانى كونس

ئۆز پۇقرالىرىنىڭ يېنىنى ئېلىپ، دەۋا ئىشلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ زىيىنىغا ھهل قىالتتى. 
  ئهگهر  كونسۇلالر ۋە ئۇالرنىڭ پۇقرالىرىغا مۇناسىۋەتلىك  دەۋاالر



لدىغا كېلىپ قالسا، ئۇالر بۇ دەۋانى مانجۇالر بهلگىلىگهن ئامبال ياكى قازىالرنىڭ ئا
  كونسۇلالرنىڭ ئالدىغا ئهۋەتىپ بېرىشكه مهجبۇر بوالتتى.

روس ۋە ئهنگىلىز پۇقرالىرى تىجارەت بېجى تۆلىمهيتى ياكى يېرىم باج تۆلهيتى.  دۆتهي 
ۋە ئامبالالر ، كونسۇل ۋە ئاق ساقالالرنىڭ تهلىپىنى  دەرھال قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر 

هر قارشىلىق كۆرسهتسه ئۇالرنىڭ ئاھانىتىگه ئۇچراش بىلهنال توختاپ ئىدى. ئهگ
قالماستىن، بۇ ئامبالالرنى كونسۇلالر، مانجۇالرنىڭ  يۇقىرى دەرىجىلىك  ئورگانلىرىغا  

شىكايهت قىلىپ،  ئهمهلىدىن ئېلىپ تاشالتقۇزاتتى. روس ۋە ئهنگىلىز پۇقرالىرى  
كىن ئىدى.  يهرلىك خهلققه زىيان يهتكۈزسىمۇ ئۇيغۇرىستا ندا زېمىن سېتىۋېلىشتا  ئهر

بۇنى ھېچ كىم سورىمايتى.يېزىالردا روس ۋە ئهنگىلىز پۇقرالىرى دېهقانچىلىق  بېجىدىن 
  ياساق تۆلىمهيتى.-باشقا ئالۋاڭ

خهلقنىڭ  تېرىغان زىرا ئهتلىرى سۇسىزلىقتىن قۇرۇپ كهتسىمۇ ، ئالدى بىلهن 
رنىڭ  زىرائهتلىرىگه ۋە باغلىرىغا سۇ بېرىلهتتى. ئهنگىلىيىلىك، چار روسىيىلىك پۇقراال

روس ۋە ئهنگىلىز پۇقرالىرىنىڭ ، روس ۋە ئهنگىلىز كونسۇللىرىنىڭ  بۇنداق چهكسىز 
ھوقۇق ئېمتىيازلىرى،  بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرىغىچه داۋام قىلدى. ئۇرۇشتىن 

روس كونسۇلخانىسى  كېيىن روس ئىمپېراتورلىقى ئاغدۇرۇلدى ۋە ئۇيغۇرىستاندىكى
  ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئهنگىلىز كونسۇلخانىسىنىڭ   (ھهي، تارىخ) 
  ئۇيغۇرىستاندىكى پائالىيهتلىرىمۇ  ئاجىزلىشىپ قالدى.

  تهھلىل:  
مهمتىمىن بۇغرا  ئهپهندى خاتىرلهپ قويغان  ، تارىخى خاتىرىنىڭ مهزمۇنلىرىغا 

ئهسىرنىڭ بېشىدىن باشالپال چار روسىيه  -20ئۈزۈپ ئېيتىشقا بولىدىكى  ئاساسالنساق ، 
ۋە ئهنگىلىيه ئىمپېراتورلىقى  ئىقتىسادى ئىشالر بويىچه، دىپىلوماتىيه ئىشلىرى بويىچه،  

ھهربى ۋە مهدەنىيهت ئىشلىرى بويىچه  ئۇيغۇرىستانغا سىڭىپ كىرگهنلىكىنى ھهتتا 
  شالپ كهلگهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.ئولتۇراقلىشىشقا پۇقرالىرىنىمۇ با

چار روسىيه ۋە ئهنگىلىيه كونسۇللىرىنىڭ  ھۆكۈمهت دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلىشىدەك ،بۇ 
ھوقۇق ،  قارىماققا ئۇيغۇرىستانغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان  مانجۇالرنىڭ چار روسىيه ۋە 

متىياز ۋە  ھوقۇق ئهنگىلىيىگه بېرىۋەتكهن خالىسانه  ئېمتىيازى  ئه مهس .  بۇ ئې
قالپاقلىق مانجۇالردىن  ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغان، چار روسىيه    ،باشقۇرۇش جهھهتتىن 

كونسۇلىستىۋالىقى، ۋە ئهنگىلىيه كونسىلىستىۋالىقى  ئۈمۇمى يۈزلۈك مهمۇرىيهت 
تىكلىمىگهن بولسىمۇ ، چار روسىيه بىلهن ئهنگىلىيه  ئۇيغۇرىستاننى  ئهمهلىيهتته  



ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا ئالغان بولىدۇ. تارىخنى  قىياس قىلىشقا بولمايدۇ  مۇستهملىكه
يىللىرى ئارىلىقىدا  - 20 -10ئهسىرنىڭ -20ئهگهر قىياس قىلىشقا بولىدىغان بولسا،  

بىرنچى دۇنيا ئۇرۇشى قوزغالمىغان بولسا، روسىيىدە قىزىل پاچاقاالرنىڭ  ئۆكتهبىر 
غۇرىستان ياكى ئهنگىلىيىنىڭ (ھىندىستاندىكى ئىنقىالبى قوزغالمىغان بولسا ، ئۇي

ئهنگىلىيه) ياكى چار روسيىنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قاالتتى.  ياكى ئهنگىلىيه 
بىلهن چار روسىيه بىرلىشىپ ئۇيغۇرىستاننى تۇلۇق  مۇستهملىكه قىلغان بوالتتى. 

ر. ئهگهر مۇستهملىكه مۇستهملىكىچىلىكنى تاللىۋېلىش بۇ ھارامنى تاللىۋېلىشقا بارابهردۇ
  بولۇش پىشانهڭگه پۈتۈلگهن بولسا  ئۇ چاغدا نېمىنى تاللىۋېلىشىڭ مۇمكىن؟ 

تهھلىلىمىزگه ئاساسالنغاندا مۇستهملىكه دەپ جاكارالنمىغان ئهمما ئهمهلىيهتته روسىيه 
بىلهن ئهنگىلىيه كونسۇللىرىنىڭ كونتۇروللىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى 

بىر ئۆلكه دېيىش كېرەك . مۇشۇنداق ئهھۋالدا مانجۇ خانىدانلىقىنىڭ   قانداق 
ئۇيغۇرىستانغا بهلگىلىگهن گوبېرناتۇر ،جاڭجۇڭلىرى  قورچاق ئورۇنغا چۈشۇپ قالغان 

بولمامدۇ ، "شىنجاڭ ئهزەلدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىڭ بىر قىسمى  ئىدى" دېگهن  
ولغان بولمامدۇ؟"  ئۇيغۇرىستاندىكى خىتاي سهپسهته  يهنه نۇمۇسسىز  ھالهتته ئاشكارە ب

مىللىتارىستالر مهركىزى ھۆكۈمهتتىن يۈز ئۆرىدى دېگهندەك"  ئۇيغۇرىستان 
 -1911مۇستهقىللىق جاكارلىمىغان مۇستهقىل دۆلهتكه ئايالندى دېگهنلىك بولمامدۇ؟ 

كىرگهن  يىلى خىتايدا غهلىبه قىلغان ، غهلىبه قىلپال  خىتاينى ئىچكى ئۇرۇشقا سۆرەپ 
شىنخهي ئىنقىالبى  ۋە  مىللىتارىستالرنىڭ ئۆز ئارا جىدەللىرى بىلهن  ھالىدىن كهتكهن 

خىتاي ھۈكۈمرانالرىنىڭ مهيلى گومىنداڭ بولسۇن ، مهيلى كىم بولسۇن  قايسىسى  
  ئۇيغۇرىستانغا ھۆكۈمرانلىق قىاللىشى مۇمكىن ئىدى؟

 
  انۇنىدا نېمه دېيىلدى؟يىگىرمه  ئىككىنچى باب گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ ق

  
خىتاينىڭ مۇستهملىكىچى كوممۇىنىستىك پارتىيىسى ئۇيغۇرىستانغا مىللى ھۆكۈمرانلىق 

يىلى  خىتاينىڭ گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن  -1943قىلىشتىن بۇرۇن  
گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ ئارمىيىسى  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى. كوممۇنىىست 

ينىڭ نهشىر ئهپكارى "رىمىن رىباۋ" ساختهپهزلىك بىلهن تارىخ ياساپ  ئۇيغۈرالرغا خىتا
تهرغىبات قىلىۋاتقان بولسا،  ئهينى  -قارىتىپ ھازىرغىچه  غالجىرلىق بىلهن  تهشۋىق

چاغدا گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ "جۇڭياڭ رىباۋ گېزىتى"مۇ  تارىختىن بېرى  ۋە ھازىرمۇ 



، ساختاپهزلىك ۋە كاززاپلىقنى تهرغىپ قىلىشنىڭ مهنبىئى  پاسات تارقىتىشنىڭ-پىتنه
بولۇپ كهلگهن.شۇ ئارقىلىق  خىتاي  گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ بىر ئارالغا، خىتاي 

كوممىنىست پارتىيىسىنىڭ بىر قۇرۇغلۇققا  ھۆكۈمرانلىق قىلىشىنى ساقالپ كهلگهن. 
جاھانگىر دولهتلهرنىڭ  يىللىرىدىال  چهتئهللىك-40يىلالرنىڭ -20خىتاينىڭ پهقهت 

يول قويىشى، كۈشكۈرتىشى، ياردەم قىلىشى ئارقىلىقال  ئۇيغۈرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ 
  كىرگهنلىكىنى  ئسپاتاليدىغان تۆۋەندىكى پاكىتالرغا نهزەر ئاغدۇرايلى:
- 9يىلى -2009تهيۋەن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ زۇۋانى ھېسابالنغان "جۇڭياڭ رىباۋ"  

  ى "شىنجاڭ بىزنىڭ ئهزىلى تۇپرىقىمىز، كۈن -25ئاينىڭ 
شىنجاڭ مۇستهقىللىقىغا قارشى تۇرۇمىز" ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىپ،  دۇنيا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبىرى  رابىيه قادىردەك مۇنداق پىرسوناژالرنىڭ  تهيۋەنگه كېلىشىنى 

  ھۆكۈمهت قانداق ئويلىشىشى كېرەك ؟ دەپ رېتورىك سوئال قويدى.
ماقاله ۋە بۇ خىل رېتورىك سوئالغا قارىتا بىزنىڭ پىكرىمىز مۇنداق:  ئهگهر  بۇ

تهيۋەنلىكلهر ئۆزلىرى ئېيتقاندەك،  تهيۋەن دېمۇكراتىك دۆلهت ھېسابالنسا،  دۇنيانىڭ 
ھهر قايسى جايلىرىدا  كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان  ھهر قانداق 

  ۋە تهيۋەنگه كېلىش ھوقۇقى بولىدۇ.كىشىنىڭ  تهيۋەنگه بېرىش 
ماقالىدا : " جۇڭخۋا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسى قانۇنىغا ئاساسالنغاندا ،شىنجاڭ ھېلى 

ھهم بىزنىڭ ئهزىلى تۇپرىقىمىز، جۇڭخۋا مىنگو ھۆكۈمىتى، تهيۋەن مۇستهقىللىقىغا 
ئۈچۈن قارشى تۇرۇدۇ،  ئهلۋەتته شىنجاڭ مۇستهقىللىقىغىمۇ قارشى تۇرۇدۇ.شۇنىڭ 

  شىنجاڭ مۇستهقىللىقىنى 
ئىلگىرى سۈرىدىغان ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ  تهيۋەننىڭ چېگرىسىدىن كىرىشىنى رەت 

  قىلىدۇ. بۇ ئىشنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بىلهن ھېچ قانداق ئاالقىسى يوق دېيىشتى.
بىزنىڭ قارىشىمىزچه ، خىتاينىڭ كوممۇنىستىك پارتيىسى بولسۇن ياكى خىتاينىڭ 

پارتىيىسى بولسۇن ، پارتىيىلهر ئوتتۇرىسىدىكى كۈچلۈك ۋە ئاجىزلىقنىڭ  گومىنداڭ
دەرىجىسى  ناھايىتى ئاز پهرقلهنسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ بۇ پارتىيىلىرى، ئۇيغۇرالرنى، 

  تىبهتلهرنى باستۇرۇش جهھهتته 
بۇ ئىككى مۇستهملىكه مىللهتنىڭ مۇستهقىللىق تهلهپلىرىنى بۇغۇپ تاشالش جهھهتته،  

  كى پارتىيه بىر جاڭگالنىڭ ياۋا توڭگۇزلىرى ئىدى.ئىك
تهيۋەننىڭ "جۇڭياڭ رىباۋ گېزىتى"  شىنجاڭ ئهزىلى بىزنىڭ تۇپرىقىمىز ، دىدى. بىراق، 

خىتاي گومىنداڭى ئۈچۈن سابىق سوۋېتلهرنىڭ ، ئۇيغۇرىستان  مهسىلىسى بويىچه 
ه رنىڭ  خىتايغا ياردەم گومنداڭ خىتايلىرىغا  ياردەم بېرىشىدىن ئېيتقاندا، "  سوۋېتل



قىلىپ ، ياپۇنىيىنىڭ قولىدىن شهرقى شىمالنى ئېلىپ  بهرگهنلىكى، ناتسىستالر 
دۇنيا ئۇرۇشىنى قوزغاپ، سابىق سوۋېتلهرنىڭ قولىدىن   -2گېرمانىيىسىنىڭ 

ئۇيغۇرىستاننى  ئېلىپ بهرگهنلىكى ياكى ئامېرىكىنىڭ ياردىمۇ بىلهن  خىتاينىڭ تهيۋەن 
ىگه ئېرىشكهنلىكى ئانچه چوڭ پهرقلىنىپ كهتمهيتى. (" رەقىپلهر ۋە ياكى مانجۇرىي

ئتتىپاقداشالر" ئۇيغۇرچه نهشرى) .خىتاي بۇنىڭ ئۈچۈن نېمه بهدەل تۆلىشى مۇمكىن 
ئىدى؟ خىتاي مهن كوممۇنىستىك پارتىيه دەپ،  يالۋۇرۇپ  سىتالىندىن  ئۇيغۇرىستاننى  

چۇ؟  مهن خىتاينىڭ ئىچكى بازىرىنى تهلهپ قىلىشى كېرەك ئىدى. خىتاي گومىنداڭى
ئامېرىكىغا، ياۋرۇپاغا  ئېچىپ بېرىمهن،  مهن جۇڭگو قۇرۇقلىقىنى قۇرۇقلۇقتا  ياپۇنغا 

قارىشى ئۇرۇش قىلىدىغان جهڭ مهيدانىغا ئايالندۇرۇپ بېرىمهن  دەپ روزۋېلىتقا، 
شۇپ بېرىشىنى ئامېرىكىغا يالۋۇرۇپ مانجۇرىيىنى، تهيۋەننى، ئۇيغۇرىستاننى  جۇڭگوغا قو

تهلهپ قىلىشى كېرەك ئىدى. گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ رەئىسى جىياڭ جېشىنىڭ  دۆلهت 
قۇرۇش تارىخى ئهنه شۇنداق تارىخ ئهمهسمىدى؟ كوممۇنىست خىتايالرنىڭ رەئىسى 

  ماۋزېدۇڭنىڭ  دۆلهت قۇرۇش تارىخىمۇ يهنه شۇنداق تارىخ بولغان ئهمهسمىدى؟
هھرىرلىرى ، ئهپهندىلهر!  سىلهر نېمىگه ۋە قايسى قانۇنغا "جۇڭياڭ رىباۋ گېزىتى" نىڭ ت

ئاساسلىنىپ، ئۇيغۇرىستان  ئهزىلى بىزنىڭ تۇپرىقىمىز  ، دېيىشكه قانداق پېتىندىڭالر 
ئهپهندىلهر؟ "جۇڭياڭ رىباۋ گېزىتى"  گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسى قانۇنلىرىنى  

  يلىرىنىڭ قانۇنلىرىنى!قهلهمگه ئاپتۇ.  كۆرۈپ باقايلى ، گومىنداڭ خىتا
كۈنى "جۇڭخۋا  -11ئاينىڭ -3يىلى -1911جۇڭخۋا مىنگو ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان ،  

ماددىسىدا: جۇڭخۋا  -3مىنگونىڭ ۋاقىتلىق قانۇنى "ئېالن قىلىندى. بۇ قانۇننىڭ 
تىبهت  ۋە چىڭخهينى ئۆز - ئۆلكه ،تاشقى موڭغۇلىيه، شىزاڭ 22مىنگونىڭ تېررتورىيىسى 

  ۇ، دەپ بهلگىلهندى. ئىچىگه ئالىد
يىلى بولسا كېرەك، "جۇڭخۋا -1931يىلى  ئېهتىمال مىالدى -20جۇڭخۋا مىنگونىڭ  -2

مادد  -1تهربىيه  مهزگىلى قانۇنى" ئېالن قىلىندى. بۇ قانۇننىڭ -مىنگونىڭ تهلىم 
ىسىدا : جۇڭخۋا مىنگونىڭ تېررتورىيىسى  ھهر قايسى ئۆلكىلهرنى   جۈملىدىن 

ىبهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، دەپ بهلگىلهنگهن. " شىنجاڭ " دېگهن ئىسىم  موڭغۇلىيه  ۋە ت
يۇقىرىدىكى ئىككى قانۇننىڭ ھهر قانداق بىرسىگه، بىر ئىسىم ئورنىدا  

  كىرگۈزۈلمىگهن. بۇنىڭ سهۋەبى نېمه؟ 
جۇڭخۋا مىنگونىڭ ئاساسى قانۇنى يېڭىلىنىپ تۇرغان باشقا ۋاقىتالردا  "شىنجاڭ " دېگهن 

زىدە قانۇنالرنىڭ  ماددىلىرىغا  كىر گۈزۈلگهن بهزىدە  ئاساسى قانۇننىڭ ئىسىم به
ماددىلىرىغا  كىرگۈزۈلمىگهن.  بۇنداق قىلىشنىڭ سهۋەبى نېمه،  قانۇننىڭ   بۇنداق 



ئىشلىنىشى  نېمىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ؟ چۈنكى، خىتاينىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى، " 
ن بۇ تۇپراق ئۇيغۇرىستانغا  شىنجاڭ " دەپ خىتايالر ئىسىم قويىۋالغا

ئېرىشهلهيدىغانلىقىغا  ئهسال ئىشهنمىگهن ، شۇڭا  بۇ "شىنجاڭ " دېگهن ئىسىمنى 
بهزىدە ئاساسى قانۇنلىرىنىڭ ماددىلىرىغا كىرگۈزگهن بهزىدە ئاساسى قانۇنلىرىنىڭ 
ماددىلىرىغا كىرگۈزمىگهن. كوممۇنىست خىتاي پارتىيىسىنىڭ دائىسى ماۋزېدۇڭ ، 

ماقالىلىرىدا "شهن. گهن .نىڭ . بىيهنچۈ"  دەپ ئىشلهتكهن.  ماۋزىېدۇڭ ، يازغان 
شهنشى، گهنسۇ، نىڭشا  ئۆلكىلىرىنى چېگرا رايون دەپ ئاتىغاندا  قايسى دۆلهتكه 

  نىسبىتهن شۇنداق ئاتىغان ئىدى؟
  ئۇيغۇرىستان دۆلىتىگه نىسبىتهن شۇنداق ئاتىغان بولمامدۇ؟ 

تلهرنىڭ يول قويىشى  ۋە سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بىلهن خهلقئارادا  ئهكسىيهتچى  دۆله
گېرمانىيىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قانلىق   ئۇرۇشنىڭ ھهل قىلغۇچ  باسقۇچقا كېلىپ قېلىشى  

ئايالردا   -2-1يىلى -1943ئارقىسىدا، خىتاينىڭ گومىنىداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئارمىيىسى  
انغا ئاتالمىش "شىنجاڭ مىڭ كىشىلىك قوشۇننى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ، ئۇيغۇرىست100

"غا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى. مانا بۇ خىتاينىڭ تۈنجى قېتىم ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز 
يىلى ئۇيغۇرىستاندا قوراللىق مىللى دېمۇكراتىك -1944قىلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

ئىنقىالب پارتلىدى. ئۇيغۇرنىڭ قورال تۇتقان ئوغالنلىرى خىتاي مىللىتارىست شىڭ شى 
- ىڭ يالالنما قوشۇنلىرىنى ۋە گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ مۇنتىزىم قوشۇنلىرىنى  بىتسهين

كۈنى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى  -12ئاينڭ - 11چىت قىلىپ، تارمار قىلىپ بولۇپال، شۇ يىلى 
ئۆلكىسىنىڭ غۈلجا شهھرىدە  "شهرقى تۈركىستان خهلق جۇمهىۇرىيىتى"نى قۇرۇپ چىقتى. 

يىل ۋاقىتقىمۇ 2الىمىش شىنجاڭدا پۇت تېرەپ تۇرالىشى  گومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ ئات
  يهتمىدى.

خىتايالرنىڭ تۇراقلىق ئىبارىللىرى ئىچىدە " قورودىن قاڭقىپ چىقىپ كهتكهن بايتال   
قولۇنالپ كهپتۇ "دەيدىغان بىر ھېكىمهتلىك تۇراقلىق ئىبارىسى بار. ماۋزېدۇڭنىڭ 

ە جىياڭ جېشىنىڭ دىپلوماتىك سۆز دىپلوماتىك سۆز ئىبارىللىرى، يالۋۇرۇشلىرى ۋ
ئىبارىلىرى ۋە يالۋۇرۇشلىرى ، خىتاي بايتاللىرىنىڭ قولۇنالپ كېلىشلىرىگه تۈرتكه 

كۈنى  قىرىم ئۆلكىسىنىڭ يالتا شهھرىدە  -14ئاينىڭ -2يىلى -1945بولدى بولغاي ، 
ينىڭ ئا-8يىلى -1945چاقىرىلغان خهلقئارا "يالتا شهرتنامىسى"نىڭ رامكىسى ئىچىدە،  

كۈنى  موسكىۋادا "جۇڭگو،سوۋېت شهرتنامىسى" ئىمزالىنىپ ، جىياڭ جېشى تۇنجى  -14
-1950قېتىم  ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ زېمىنغا ئىگه بولدى. 

كۈنى يهنه "يالتا شهرتنامىسى"پىرىنسىپلىرىنىڭ ئىچىدە  موسكۋادا  -14ئاينىڭ -2يىلى  



سوۋېت دوستلۇق، ھهمكارلىق شهرتنامىسى"نى  -ىن "جۇڭگوماۋزېدۇڭ بىلهن سىتال
ئىمزاالپ،ماۋزېدۇڭ ئىككىنچى قېتىم ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ 

  زېمىنغا ئىگه بولدى.
قېنى ، جۇڭياڭ رىباۋ"غا باش ماقاله يازغۇچى تهيۋەنلىك تهھرىر جاناپالر! ئۇيغۇرىستان  

نىڭ تۇپرىقى"مىكهن ياكى خىتاينىڭ قورودىن قاڭقىپ "شىنجاڭ ئهزىلى جۇڭخۋا مىنگو
چىقىپ كهتكهن بايتاللىرى  قولۇنالپ كهلگهندەك، ئۇيغۇرىستان  "شىنجاڭ " دەپ 

  ئاتىلىپ  قالغان بۇ زېمىن  خىتايغا چوڭ دولهتلهر تهرىپىدىن قوشۇپ بېرىلگهنمىكهن؟
"خهلقئارا كىشىلىك خىتاي گومىنداڭىنىڭ  ئا ساسى قانۇنلىرى  توغرىسىدىكى گهپلهر( 

ئايدا  "سىچىۋەن خهلق ناشىرىياتى -10يىلى  -1990ھوقۇق قانۇنلىرى توپلىمى" 
  تهرىپىدىن  خىتاي تىلىدا نهشىر قىلغان نوسخىسىدىن ئېلىندى)

  يىلى  سۇڭ مېيلىن" شىنجاڭ "غا نېمىشقا كهلگهن ئىدى؟-1943 -2
دا بولدى.ئۇ، ئۇچۇش يىلى كۈزدە جىياڭ جېشى  كۈتۈلمىگهندە لهنجۇدا پهي-1943

  ئالدىدا تۇرغان ، ئامېرىكىدا ياسالغان  يۈك ئايروپىالنىنىڭ 
شوتىسى يېنىدا تۇراتتى...جىياڭ جېشى خۇتۇنى سۇڭ مېيلىننى  ئۇزۇتۇشقا كهلگهن 

  ئىدى...سۇڭ مېيلىن نېمىشقا شىنجاڭغا كهلمهكچى بولدى،
ۇرۇپ كهلمهكچى بولدى؟  سۈن يهنه نېمىشقا ئامېرىكىدا ياسالغان يۈك ئايروپىالنىغا ئولت

ئاياالردا  سۇڭ مېيلىن ئامېرىكىدا  دۆلهت  -5ئاي -2مېيلىن يېقىندا نهدە ئىدى، 
مهجلىسىگه دوكالت بهرگهن ئىدىغۇ؟شۇنداق تىز سۈرئهتته ھه، نېمىشقا  ئۇيغۇرىستان 
"شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ  زېمىننىڭ پايتهختى   ئۈرۈمچىگه كېلىدىغان بولۇپ 

  الدى؟ق
-30ئاينىڭ -8يىلى -1943ئامېرىكىدا ياسالغان، سۇڭ مېيلىن ئولتۇرغان ئايروپىالن 

كۈنى  ئۈرۈمچىگه يىتىپ كهلدى. "ئايدۇرومدا  چوڭ چهمبىرەك شهكىلدە تىزىلغان  
مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان كىشىلهر  بايراقالرنى پوالڭلىتىپ قىزغىن قارشى ئالدى" 

ىدە ئايدۇرومغا چىققۇدەك شۇنچىلىك خىتاي كىشى  دېيىلىپتۇ، يازمىدا.  ئۈرۈمچ
  بارمىدىكىنه ، شۇ چاغدا؟

شىڭ شى سهي تهييارلىغان زىياپهتته  سۇڭ مېيلىن سۆز قىلىپ :" مهن بۇ قېتىم شىنجاڭغا 
كېلىپ،  ناھايىتى خۇشاللىق ھېس قىلدىم. بىزنى كاتتا كۈتۈپ ئالغىنىڭالرغا كۆپ 

هننىڭ باشقۇرۇشىدا  ناھايىتى  زور نهتىجىلهرنى  رەخمهت ئېيتىمهن. "شىنجاڭ "شىڭ دۈب
  قولغا كهلتۈرۈپتۇ..."دىدى.

يىلى كۈزدىن باشالپ شىڭ شى سهي ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل بارلىق شوئار، -1943



لوزۇنكىالرنى  يىرتىپ تاشلىدى..."  شىڭ شى سهي  قانداقسىگه يۈرىكىنى شۇ دەرىجىدە 
  قاپتهك قىاللىدى؟

ئاخىرىدا ئېچىلغان  بىر نهچچه قېتىملىق (خهلقئارالىق) چوڭ  دۆلهت  يىلىنىڭ - 1943"
باشلىقلىرى يىغىنىدا ، جىياڭ جېشىنىڭ ئهڭ مۇھىم نىشانلىرىدىن بېرى ئهنگىلىيه، 

ئامېرىكا ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  نۆۋەتته جۇڭگونىڭ تېررتورىيه توغرىسىدىكى باياناتىنى 
ى" ، بۇ دېمهك ، چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا  ئېتىراپ قىلىشنى  قولغا كهلتۈرۈش ئىد

  دائىمى تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان  دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلهرنىڭ  رايونالر مهسىلىلىرىگه
، ئاز سانلىقالر ، كىچىك مىللهتلهر ياشايدىغان تېررىتورىيىلهرنى  قايسى دولهتنىڭ تهسىر 

  دائىرىسىگه ئايرىپ بېرىشكه  ماقۇل بولۇش ئارقىلىق 
وڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى  دىپلوماتىك مهنپهئهت  مۇناسىۋەتلىرىنى  تهڭشهشكه چ

  بېرىپ چېتىالتتى.
جىياڭ جېشىغا نىسبىتهن "ئېتىراپ قىلىشنى قولغا كهلتۈرۈش" تىن ئېيتقاندا ، 

"مانجۇرىيه، تاشقى موڭغۇلىيه  ۋە تهيۋەنگه بولغان ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىش  
. ئامېرىكىلىق يازغۇچى جۇن گارۋېر  بۇ يهردە ئۇيغۇرىستان   دېگهنلىك ئىدى"

"شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ زېمىننىڭ ئىسمىنى  نېمىشقا قهلهمدىن چۈشۈرۈپ 
  قويدى؟ ياكى خىتاي تهرجىمان چۈشۈرۇپ قويدىمۇ؟

ئايدا  روزۋېلىت بىلهن سۆھبهتلهشكهندە  بۇ تهلهپلهرنى -2يىلى -1943سۇڭ مېيلىن  
جۇرىيه، تهيۋەن،  تاشقى موڭغۇلىيه، "شىنجاڭ" قاتارلىق رايونالردا  گومنىداڭنىڭ "مان

ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىش مهسىلىسىنى  روزۋېلىتنىڭ ئالدىغا قويغان ئىدى، 
  دېيىشكه بولىدۇ.  چۈنكى، 

 ئهگهر سۇڭ مېيلىن تاشقى موڭغۇلىيه،  مانجۇرىيىلهر قاتارىدا  "شىنجاڭ" مهسىلىسىنىمۇ
ئايدا  جىياڭجېشى -2- 1يىلى -1943روزۋېلىتنىڭ ئالدىدا ئوتتۇرىغا قويمىغان بولسا، 

مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم ئارمىيىسى  ئۇيغۇرىستان، "شىنجاڭ" دەپ 100گومىنداڭىنىڭ 
ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىنغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرەلمىگهن بوالتتى. سۇڭ مېيلىن ئۆزىمۇ 

ئولتۇرۇپ ، ئۇيىغۈرىستان "شىنجاڭ"غا ، ئۈرۈمچىگه ئامېرىكىنىڭ ئايروپىالنىغا 
ئايالردا ئامېرىكىنىڭ دۆلهت مهجلىسىگه  دوكالت بېرىپ  -5-2كېلهلمىگهن بوالتتى. 

( بۇ دوكالتتىن خاتىرە قالدۇرۇلمىغان ئىكهن)  يۇقىرىقى تېررتورىيىلهرنى   جۇڭگوغا 
غا ئېرىشمىگهن بولسا،سۇڭ قوشۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلغاندا، ئامېرىكىنىڭ ماقۇل بولىشى

  كۈنى ئۈرۈمچىدە پهيدا بواللمىغان بوالتتى. -30ئاينىڭ -8يىلى -1943مېيلىن 
"جىياڭ جېشىنىڭ ئاساسلىق دىپلوماتىيه  سىتراتېگىيىسى : جۇڭگو ئۆزىنىڭ مىللى 



غورۇرىنى  ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۇن  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ھهمكارلىشىشى كېرەك 
رەت ئىدى. لېكىن  بۇ مهقسهتكه يىتىش ئۈچۈن، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دېگهندىن ئىبا

مهنپهئهتى بىلهن جۇڭگونىڭ دۆلهت مهنپهئهتى ئوتتۇرىسىدا  تۇقۇنۇش يۈز بېرەتتى.  
جىياڭ جېشى شىنجاڭ، تاشقى موڭغۇلىيه،  مانجۇرىيىدىن ئىبارەت قولدىن كهتكهن 

بېسىۋېلىنغان) نى قايتۇرۇۋېلىشى  يهرلهر (بۇ يهرلهر تارىختا چار روسىيه تهرىپىدىن 
كېرەك ئىدى" دەپ يازغان  ئامېرىكىلىق يازغۇچى جۇن گارۋېر ئهپهندىنىڭ ، سۇڭ 

مېيلىن روزۋېلىتنىڭ ئالدىدا  ئوتتۇرىغا قويغان مهسىلىلهرنىڭ ئىچىدىن  "شىنجاڭ" 
دېگهن ئىسىمنى  يازمىسىدا چۈشۈرۈپ قويغانلىقى  بۇ يازغۈچىنىڭ خاتالىقىمۇ ياكى  

  خىتاي تىلىغا تهرجىمه قىلغان تهرجىماننىڭ مهقسهتلىك خاتالىقىمۇ؟ 
كوز قىلىش، ئامېرىكىنىڭ  -ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىك ياردىمىگه ئېرىشكهنلىكىنى كوز

ئايدا  (سۇڭ مېيلىننىڭ تهلهپلىرى بويىچه)  ئېرمۇندى كىلوبىنى  -4يىلى -1943
تهينلىگهنلىكىنى  سوۋېتلهرنىڭ  ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق  كونسۇلى قىلىپ

كوز قىلىش ، ئۆزىنىڭ  ۋاشىنگىتۇندىكى دىپلوماتىك پائالىيهتلهردە  غهلىبه -ئالدىدا كوز
كوز  قىلىش، شۇ چاغدا خىتاينىڭ گومىنداڭ - قىلغانلىقىنى  سىتالىننىڭ ئالدىدا كوز

، قوللىشىغا پارتىيىسىنىڭ  دىپلوماتىيه ۋە ھهربى ئىشالردا  ئامېرىكىنىڭ ياردىمىگه .
كوز قىلىش ئۈچۈنال ۋە "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ -ئېرىشكهنلىكىنى  كوز

كوز -زېمىنغا  ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىك ياردەم قىلىشى ئارقىلىق  ئېرىشكهنلىكىنى كوز
ئايدا ئۈرۈمچىگه كهلگهن. كهلگهندىمۇ -8يىلى - 1943قىلىش ئۈچۈنال ، سۇڭ مېيلىن  

پىالنىغا ئولتۇرۇپ كهلگهن  ئىدى. گومىنداڭ تاشقى ئىشالر ئامېرىكىنىڭ ئايرو
مىنىستىرلىكىنىڭ ئۇيغۇرىستان،  "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ زېمىندا تۇرۇشقا 

تهينلهنگهن  پهۋقۇلئاددە  خادىمى  ۋۇزىشىياڭنىڭ سۇڭ مېيلىنغا ھهمراھ بولۇپ  
ىكى  دىپلوماتىك ئۈرۈمچىگه بىلله كهلگهنلىكى  چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىد

  مۇناسىۋەتلهردە  يهنه نېمىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغاندۇ؟ 
  )"جىياڭ جېشى شىنجاڭنى قايتۇرۇپ ئالغان" ئىمىش 3

...شېڭ شى سهي  سوۋېت بولشىۋىكلهر پارتىيىسىگه مهخپى ئهزا بولۇپ ئۇيغۇرىستان، " 
ۇرىيهتلىرىنىڭ  شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىننى  سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمه

قاتارىدىكى  بىر جۇمهۇرىيهتكه ئايالندۇرۇشنى  پىالنلىغان .  چۇڭ چىڭدىكى گومىنداڭ 
-6ىيىلى 1941ھۆكۈمىتى ۋەقهنىڭ تهرەققىياتىغا يېقىندىن دىققهت قىلىپ،  ئاخىري  

ئايدا  گېرمانىيىنىڭ سوۋېتلهرگه تاجاۋۇز قىلىپ ، سوۋېتلهر ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ 
ىراپىغىمۇ قارىيالمايۋاتقان بىر چاغدا ، شېڭ شى سهينىڭ  سوۋېتلهردىن يۈز ئۆرۈپ  ، ، ئهت



يىلىنىڭ -1942گومىنداڭنىڭ قۇچىقىغا قايتىپ كېلىشىنى  مۇۋاپىقىيهتلىك پىالنلىدى. 
يىلىنىڭ باشلىرىدا  مه ركىزى ھۆكۈمهت ئارمىيىسى ئۇيغۇرىستان، -1943ئاخىرى،  

  بۇ زېمىنغا  تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشنى پىالنلىدى. "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان
جىياڭ جۇڭ جىڭ (جىياڭ جېشىنىڭ ئوغلى)  رەھبهرلىكىدە جۇڭگو، ئىككىنچى دۇنيا 
ئۇرۇشى ئارقىلىق  زەئىپلىشىشتىن قايتا تېرىلىپ باش كۆتۈرۈپ، خهلقئارا جهمئىيهتته 

هر تهسكىالتىنى كۈچلۈك دۆلهت، تۆت دۆلهتنىڭ بېرىگه ئايلىنىپ، بىرلهشكهن دۆلهتل
قۇرغان دۆلهت  (بهش دائىمى ھهيئهتنىڭ بىرى) بولغان  دۆلهتكه ئايلىنىپ، باشقۇرۇشنىڭ 

سىرتىدىكى قانۇنلۇق ھوقۇق ۋە تهڭسىز شهرتنامىالرنى بىكار قىلىپ، باج ئېلىش 
ھوقۇقىنى، ۋە كونسىنسىيهلهرنى (شاڭ گاڭ) دىن باشقا ھهممىسىنى قايتۇرۇپ ئالدى. 

انجۇرىيه)  تهيۋەن، پىڭخو تاقىم ئاراللىرى ۋە ئۇيغۇرىستان ، "شىنجاڭ" شهرقى شىمال (م
دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىننىمۇ  قايتۇرۇپ ئالدى.(نۇمۇسنى بىلهمدىغاندۇ مۇشۇ 

  خىتايالر، ھهي!) شۇ زېمىنالرنى خىتايغاچوڭ دۆلهتلهر قوشۇپ بهرگهن ئهمهسمىدى؟
 6.1ى شۇكى، "شىنجاڭ" جۇڭگونىڭ بولۇپمۇ تىلغا ئېلىشقا تىگىشلىك بىر تهرىپ

قىسمىغا  توغرا كېلىدىغان بۇ زېمىن "ئىككىنچى تاشقى موڭغۇلىيه " بولۇش تهقدىرىگه 
يىلى  "شىنجاڭ"غا  ھۆكۈمرانلىق -1937يۈزلهنگهن ئىدى. سوۋېتلهر روسىيىسى 

قىلىۋاتقان مىللىتارىست شېڭ شى سهي بىلهن  مۇستهملىكه مۇناسىۋەتلىرى شهرتنامىسى 
مزاالپ، بۇ شهرتنامىنىڭ ياۋۇزلۇق دەرىجىسى  ياپۇنىيه مهجبۇرالپ، خىتاينىڭ ۋاقىتلىق ئى

ماددىلىق شهرتنامه"نىڭ ياۋۇزلۇق 21پىرېزىدېنتى  يىۋەن شىكهي بىلهن ئىمزالىغان  "
دەرىجىسىدىن ئالقىپ كهتكهن ئىدى.سوۋېتلهر روسىيىسى "شىنجاڭ"دا  كان ئېچىش 

وقۇقى، ئۇيغۇرىستانغا  ئاھاله كۆچۈرۈش ھوقۇقى  ھوقۇقى، ئىقتىسادي مهنپهئهت ھ
مهمۇرىيهتته "ھهمكارلىشىش" ،ئارىلىشىش ھوقۇقى قاتارلىق ھوقۇقالرنى قولغا كهلتۈرۈپ 
ئېلىپ، روسىيىلىكلهرنى "شىنجاڭ"غا ئهۋەتىپ ، "شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستاننى سوۋېتلهرنىڭ 

  ان ئىدى.قانىتى ئاستىدىكى  مۇستهقىل پادىشاھلىققا ئايالندۇرۇۋالغ
  پايدىالنغان ماتېريالالر:

  ) ("رەقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشال" ئاپتورى جۇن گارۋېر ، ئامېرىكا)؛ 1
  كىتاب) ،  -23("شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى"  -2
  كۈنى) - 14ئاينىڭ -1يىلى  2009( "بوشۇن تور بېىتى"  -3
  
  



  ڭ قۇرۇلىشىيىگىرمه  ئۈچۈنچى باب ئۇيغۇرىستاندا ئىككنچى جۈمهۇرىيهتنى
  

باشتا كۆرۈپ ئۆتكهندەك،  ئۇيغۇرنىڭ ئوغلى تهجرىبىلىك سهردار  ياقۇپ بهگ بىرنچى 
  جۈمهۇرىيهتنى قۇرۇپ ، پۈتۈن ئۇيغۇرىستاننى بېرلهشتۈرۈپ 

قۇدرەتلىك ئۇيغۇر  دۆلىتى بهدەۋلهتنىىڭ ، ئورتا ئازىيانىڭ شهرقىدە  قهد كۆتۈرۈشكه  
ۇيغۇر بهدەۋلىتى  يهنه باشقا قۇدرەتلىك جاھانگىر ئالالھ نېسىپ قىلغاندا ، بۇ دۆلهت ئ

دۆلهتلهرنىڭ دىپلوماتىك مهقسهتلىرىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ  كىتىپ، يه نه شۇ 
مىكىرلىرى بىلهن  مۇنقهرز قىلىندى. بهدەۋلهت ياقۇپ بهگ دۆلىتىنى  -دۆلهتلهرنىڭ ھېله

ليه ئىمىپېراتورلىقى، مانجۇ مۇنقهرز قىلغان دۆلهتلهر چار روسىيه ئىمپېراتورلىقى، ئهنگى
 49توغرا - ئهسىرنىڭ ئاۋۋالقى يېرىمىغا يىتىپ كهلگهندە  توپ-19خانىدانلىقى ئىدى. 

يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ  قهشقهر ئۆلكىسىنىڭ قهشقهر شهھرىدە  -1933يىلدىن كېيىن، 
  ئىككىنچى قېتىملىق جۈمهۇرىيهت" شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۈمهۇرىيىتى" قۇرۇلدى.

....شۇ كۈندىن باشالپ قهشقهردە ، مهمۇرى ئىشالر سابىت دامۇلال ھاجىمنىڭ  ۋە      
ئهسكىرى ئىشالر ئوراز بهگنىڭ مهسئۇلىيىتىدە  بىر ھۆكۈمهت تهشكىللىنىپ ، "خوتهن 

ئىدارىسى جهمئىيىتى" ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. مۇشۇنداق بىر پهيتته، ھىندىستاندىن، 
را پهرەست"  كىشىلهر ئوتتۇرىغا چىقىشتى. بۇالر تۈركىيىدىن كهلگهن،  بهزى "ماج

ئۆزلىرىنى" چوڭ ئىشالر قىلغان" ، "كاتتا بىلهرمهن"، دەپ كۆرسىتىپ، ھۆكۈمهت 
ئىشلىرىغا ھهتتا ، ئهسكىرى ئىشالرغا ئارىالشقىلى تۇردى.. بۇالردىن بهزىلىرى سابىت 

امۇلال ھاجىم، خوتهن دامۇلال ھاجىمنىڭ  ئهڭ يېقىن مهسلىههتچىلىرى بولىۋالدى.سابىت د
ھۆكۈمىتىنىڭ ياكى خوجا نىياز ھاجىنىڭ  پىكرىنى سورىماستىنال،  مىنىستىرالر كابىنتىنى 

  تهشكىللىدى.("شهرقى تۈركىستان تارىخى" )
كۈنى سابىت دامۇلال قهشقهردە، ئۆزى باش مىنىستىر ۋە  -12ئاينىڭ -11يىلى - 1933
 كابىنتىنى  تهشكىللهپ، "ۋاقىتلىق شهرقى ئهزادىن تهركىپ تاپقان  مىنىستىرال 16باشقا 

تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى" قۇرۇلغانلىقىنى  جاكارلىدى. ھۆكۈمهت كابىنتى ئهزالىرىنىڭ 
ئىچىدە  ئۈچ كىشىدىن باشقىسى مىللى ئىنقىالب  كومىتېتى ئهزالىرى بولماستىن، 

شۈڭا مهيلى شۇنداقال خهلقنىڭ نهزەرىدە  بۇ خىزمهتكه اليىق ئادەملهر مۇ ئهمهستى.
خوتهن ھاكىميىتى بولسۇن ياكى خوجىنىياز ھاجى بولسۇن بۇ ھۆكۈمهتنى ئېتىراپ 

  بهت)- 426قىلمىدى.("شهرقى تۈركىستان تارىخى" 
سابىت دامۇلال ھاجىم بۇنداق چوڭ ئىشتا ئۆز بېشىمچىلىق قىلماسلىقى كېرەك ئىدى، بۇ 



  كىىشىنى ئاقاليدىغان جۈملىلهر بىلهن گهپ قىلساق 
ئالدىراشقا توغرا كهلگهندۇر، بهلكى شارايىت يار بهرمىگهنلىكتىن  خوتهن تهرەپ  بهلكى

  ۋە خۇجىنىياز ھاجى تهرەپ بىلهن ئاالقه ئورنىتالمىغاندۇ.
سابىت دامۇلالمنى تهنقىد قىلىشقا توغرا كهلسه  بهلكى ئۇيغۇرچه شهخسىيهتچىلىك 

  يانىغا نهزەر ئاغدۇراايلى:قىلغاندۇ.  بۇ تۆغرىدا تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرىنىڭ  با
" سابىت دامۇلال ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ ، ھهر تهرەپتىكى ئىنقىالبى كۇچالرنى ئۆزىنىڭ 

ئهتىراپىغا توپالپ  ، مىللى ھۆكۈمهت قۇرۇش تهييارلىقىنى تىزلهتتى. بىراق، ئۇ ئاقسۇدا 
ت نىياز تۇرۇۋاتقان  غوجىنىياز ھاجى بىلهن،  خوتهن ھۆكۈمىتىنىڭ باشلىقلىرى مۇھهممه

ئهلهم ئاخۇنوم، مۇھهممهت ئىمن بۇغراالر بىلهن مهسلىههتلهشمهي، ئۆز ئالدىغا ئىش 
ئېلىپ باردى.  ئۇنىڭ ئۈستىگه مىللى ئۇيغۇر دۆلىتى قۇرۇشنىڭ  ھهل قىلغۇچ پهيتىدە 

قهشقهردە تۈركىيىلىك ئهلى بهي،  نهدىم بهي،  مۇستا فا كهنتىلى بهي،  دەيدىغان 
يدا بولدى. يهنه ئۇزاققا ئۆتمهيال ئىستانبولدىكى < تۈركىستان ( تۈرك )ئادەملهر  په

بىرلىكى > تهشكىالتىنىڭ  رەئىسى دوكتۇر  مهجىددىن  ئهخمهت دالىمبېك  دەيدىغان 
كىشى،  ئارقىدىنال تۈرك ئارمىيىسىنىڭ پولكوۋنىكى  ئهخمهت سۇراييا بېك  بىلهن يۈسۈپ 

هر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مىللى ئازادلىق ئهپهندىلهر  قهشقهرگه يىتىپ كهلدى. بۇ كىشىل
ھهرىكىتىنى ئۆز  قنىدىن چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ پان تۈركىستلىق  ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ 
ئىزىغا سالماقچى بولدى. نهتىجىدە سابىت دامۇلالم ئوتتۇرىغا قويغان، غوجا نىياز ھاجىم 

ۋە دۆ لهت نامى  قۇبۇل قىلغان "ئۇيغۇرىستان  جۇمهۇرىيىتى " دەيدىغان توغرا ئىسىم 
ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ پانتۈركىزىم، پان ئىسالمىزىمنىڭ پۇرىقى چىقىپ تۇرىدىغان 
"شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى" دەيدىغان ئىسىم قۇبۇل قىلىندى. بۇ بىر تارىخى 

خاتالىق بولغان ئىدى.("ئۇيغۇر نامه")،  (ئۆزىنى ئۆزىنىڭ قولى بىلهن يوقاتقان 
سىلهرگه)  ئهمدى قهشقهردە مۇستهقىللىق جاكارالپ بولغاندىن  ئۇيغۇرلىرىم رەخمهت

كهينىدە  ئۇيغۇرىستاننىڭ ۋەزىيىتى قانداق ئىدى ،  -كېيىن ، ھۆكۈمهت قۇرۇشنىڭ ئالدى
  دېگهن سوئال بويىچه  يهنه تارخچىمىز مهمتىمىن بۇغراغا مۇراجىئهت قىاليلى:

دەپ تىنچلىقنى تهلهپ قىلىپ   خىتاي پهرەست بهگلهرنىڭ  ۋە شهخىس مهنپهئهتلىرىنى- 1
خىتاينىڭ داۋاملىق ھۆكۈمرانلىق قىلىشىنى  قۇبۇل قىلىدىغان  قاالقالرنىڭ (جهمئىيهت 

  داشقاللىرىنىڭ)  جهمئىيهتتىكى نوپۇزىمۇ خېلى كۈچلۈك ئىدى.
پۈتۈن مهمىلكهت ئۇيغۇرىستان مىقياسىدا ، خهلق ئارىسىدا مۇستهھكهم بىر سىياسى ئاالقه 

  ئىمكانىيىتى يوق ئىدى.  ئورنىتىشنىڭ 
خىتاي مىللىتارىستلىرى  داۋاملىق قوراللىق پوپۇزا قىلىپ ، خهلقنىڭ يۈرىكىنى مۇجۇپ 



  قورقىتىپ تۇراتتى. خهلق قو رالسىز ئىدى.
لېكىن كېيىنچه خىتاينىڭ ئىچكى تهرەپلىرىدە جۈمهۇرىيهت قۇرۇلغاندىن كېيىن، 

،  بۇيهر ئۇيغۇرىستاننى ئېغىزدا ئۇيغۇرىستانغا مانجۇالر بهلگىلىگهن جاڭجۇڭالر
گومىنداڭ  - مهركهزگه تهۋە دېسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرىستاننىڭ  خىتاي ھۆكۈمىتى 

ھۆكۈمىتىنىڭ  نوپۇزى ۋە ھۆكۈمرانلىقىدىن تاشقىرى  مۇستهقىل بىر ئىدارە 
ئاستا خهلققه مهلۇم - تهشكىلىگه( مۇستهقىل بىر دۆلهتكه ) ئايلىنىپ قالغانلىقى ئاستا

لۇپ قالدى.  شۇنىڭ بىلهن خهلق  بۇ يۇرتنىڭ كىمنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى بو
ئويلىنىشقا باشلىدى. خهلق ئۆزلىرىنىڭ " ھهيۋەتلىك " خىتاي ھاكىمىيىتى"نىڭ ئهمهس، 

بهلكى ئاز سانلىق بىر ئۇچۇم  خىتاي كۆچمهنلىرىگه  مهھكۇم بولۇپ قالغانلىقىنى  
زابى ۋە قاتتىق خىجالهتچىلىك ئىچىدە قالدى. شۇنداق بىلگهنسېرى  قاتتىق ۋىژدان  ئا

قىلىپ  بۇ ئاچكۆز خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنى  بېشىدىن چۆرۈپ تاشالشنىڭ 
  مۇۋاپىق پهيتلىرىگه ئىزدىنىشكه باشلىدى.("شهرقى تۈركىستان تارىخى")

ىنىڭ يىللىردىكى ئۇيغۇرىستان ۋەزىيىتىگه دائىر،  ياپۇنىي -30ئهسىرنىڭ -20   -2
يىلى دېڭىزدىن مانجۇرىيىدە قۇرۇغلۇققا چىقىپ ، خىتاي  دولىتىگه ھۇجۇم -1931

يىلى - 1928قىلىشى؛ئهمدىال قۇرۇلۇپ تېخىچه دولهت شهكلىگه كېلهلمهيۋاتقان  
قۇدرەتلىك دۆلهت ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكهن بولسىمۇ ، 

ان  شهرقى جهنۇبى ئاسىيانىڭ كېسهل كۆرپىسى ئاتالغان  تېخىچه ئورنىدىن تۇرالمايۋاتق
خىتاي دۆلىتىگه ھۇجۇم قىلىشى،  ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنىدىن تۇرۇشى ئۈچۈن  ئاجايىپ  

تارىخى پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنلىكىنى   نۇرغۇن تارىخچىلىرىمىز قهلهمگه ئېلىپ 
  باقمىدى.

ە ، مانجۇرىيه دۆلىتى قۇرۇلدى. يىلى مانجۇرىيىد- 1931ئۇيغۇر خهلقى ئهقىللىق ئىدى. 
يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتكهندەك  ياپۇنىيىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ بۇ دۆلهت قىسقا ۋاقىت 

ئىچىدە  ئاسىيادا پارلىغان يۇرۇق يۇلتۇزغا ئايلىنىپ قالدى. مانجۇرىيه دۆلىتىنىڭ 
  قۇرۇلىشى ناھايىتى  تىز ئارىدا 

يىلى -1931ەر بولۇپ يىتىپ كهلدى.ئۇيغۇرىستاننىڭ قۇمۇل ئۆلكىسىگه خۇش خهۋ
  قۇمۇلدا ئىنقىالب پارتلىدى.

تارىختىن بېرى ئۇيغۇرغا دۈشمهن بولۇپ كېلىۋاتقان ئىتتىپاقسىزلىق ، يۇرت  -3
  ئىچىدىكى بايالرنىڭ ۋە "كاتتا"الرنىڭ غهپلهت ئىچىدە قېلىشى،

خس ئاۋام خهلقنىڭ ساۋادسىز ، قابىلىيهتسىزلىكى،  بهزى كاتتا  كىشلهرنىڭ شه
مهنپهئهتنى كۆزلهپ  مىللىتارىست خىتايالر ھاكىمىيىتىگه باغلىنىپ قېلىشى  



مىللىتارىست خىتايالرنى ، ھۆكۈمرانلىقنى  قىيامهتكىچه داۋام قىلدۇرۇش خىيالىغا 
  كهلتۈرۈپ قويغان ئىدى. بىراق ۋەزىيهتنىڭ 

يىۋاتاتتى. خهتهرلىك بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئويالۋاتقانالرنىڭ سانى يۇشۇرۇن كۆپى
بۇالرنىڭ كۆپچىلكى مىللىتارىست خىتايالرنىڭ  ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ،  

توغرا  ئۇيغۇرىستان خهلقى بىلهن -ئۇيغۇرىستاننىڭ سىياسى مهسىلىسىنى  توغرىدىن 
گومىنداڭ خىتايلىرى ئوتتۇرىسىدا  ھهل قىلىش الزىم دەيدىغان كۆز قاراش بويىچه  

ى. ئهمما بۇ كۆز قاراشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىرلىككه كېلىشكهن ئىد
زىيالىيالر  بىر تهشكىالت(پارتىيه ئىچىدە ) بېرلىشىشلىرى الزىم ئىدى. بۇنداق بىر 
تهشكىالتنى قۇرۇش ئۈچۈن  تهجرىبىلىك، قابىلىيهتلىك (ئاڭلىق) تهشكىالتچىالر  

مهمتىمىن بۇغرانىڭ  خهلقنىڭ ئىچىدىن چىقمىغى الزىم ئىدى! يۇقىرىدا تارىخچىمىز 
  بايانلىرىنى كۆرۈپ ئۆتتۇق. 

" شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى "نىڭ قۇرۇلىشى  ۋە ئۇيغۇر ئهۋالدىغا يىتىپ -4
  كهلگهن تهجرىبه ساۋاقالر.

مهيلى نامايىش قىلغاندا بولسۇن، مهيلى تارىختا ئۇرۇش قىلغاندا بولسۇن، مهيلى يازغاندا 
دا بولسۇن  كىشىلهر ھامان ئىتتىپاقلىقنى تهكرارالپ كهلدى. ، تهشكىالتچىلىق قىلغان

ئهمما ئۇيغۇر كىشىلهر بۈگۈنگىچه ئىتتىپاقلىققا ئېرىىشهلمىدى. ئىتتىپاقلىشىشقا ئارتۇق 
شهرت قويغىلى بولمايدۇ. پهقهت قويغىلى بولىدىغان بېرال شهرت بار ، ئۇ بولسىمۇ 

ى ئازادلىق توغرىسىدا بولىۋاتقان شهخسىيهتچىلىكتىن ۋاز كېچىش.  ئهگهر گهپ مىلل
ئىكهن، تهشكىالتچىلىققا كىرگهندە ، لىدىرلىق، رەئىسلىك تالىشىدىغان  ئهمهلخورلۇق 

شهخسىيهتچىلىكىدىن ۋاز كېچىش؛ تهشكىلى ئىشالرغا كىرىشكهندە يۇرتۋازلىق، 
يار بۇرادەرلىك شهخسىيهتچىلىكىدىن ۋاز كېچىش؛ يېزىقچىلىق -مهھهللىۋازلىق، دوست

لهن مىللهتكه خىزمهت قىلىشقا ئۆتكهندە  ئىلمى مۇنازىرىگه يول قويۇپ بېرىش بى
كۇچى يهتمىگهندە قارشى تهرەپنى ھاقا رەتلىمهسلىك ،  ھېچ نېمىنى بىلمهي تۇرۇپ 

  ئۆزەمچىلىك،  مهنمهنلىك ، ئۆزۈمنىڭال توغرا دېيىشتىن ۋاز كېچىش  ۋەھاكازا. 
چاغدىكى،  تارىخى شهخىسلهرنىڭ ئۆز ئارا  ئهمدى بىز ئىككىنچى جۈمهۇرىيهت قۇرۇلغان

  مۇناسىۋەتلىرىگه نهزەر ئاغدۇرايلى!
سهئۇدى ئهرەبىستان تۈركىيه، مىسىر ۋە ھىندىستانالرنى - ) سابىت دامۇلال ھاجى1

  ئايلىنىپ كهلگهن كىشى.
خوتهندە ھۆكۈمدار سايالنغان كىشى. مۇھهممهت -)مۇھهممهد نىياز ئهلهم ئاخۇنوم2

  تهندە ئىنقىالب جهريانىدا  ھهربى ئىشالرغا مهسئۇل بولغان كىشى.خو -ئىمن ھهزرەت



خىتاي مىللىتارىسى. سوۋېت ئىتتىپاقىغا تايانغان ۋە ئۇيغۇرىستان  -شى سهي شىڭ )3
  توغرىسىدا سوۋېت ئىىتىپاقى بىلهن مهخپى كېلىشىم تۈزگهن كىشى.

اقچى بولغان كىشى. ئۇيغۇرىستان تۇپراقلىرىدا  بىر تۇڭگان دۆلىتى قۇرم -) ماشىمىن4
شىنجاڭغا  -تاالڭ قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرىستان -تۇڭگان ئهسلىدە بۇالڭ -) ماجۇڭيىڭ 5

  قوراللىق بېسىپ كىرگهن ، غۇجا نىياز ھاجىم باشالپ كىرگهن كىشى.
  خۇجىنىياز ھاجى قۇمۇلدىن كۆتۈرۈلۈپ چىققان ئىنقىالبچىالر. -) سالى دورغا6
ت مۇھىتى ۋە رەقىپقازى قاتارلىق تۇرپان ئىنقىالبىنىڭ )ھهمدۇلال ئهلهمئاخۇنوم، مهقسۇ7

  شىڭ شى سهي تهرىپىدىن قهتلى قىلىنغان. -ئهڭ قىممهتلىك  رەھبهرلىرى
  خىتاي. -) خوتهن ۋالىسى يهن دوتهي8
  تۇڭگان.-)ماجىسا9

  مادوتهي، تۇڭگان.-) قهشقهر ۋالىسى 10
  كهش.ھهربى قۇماندان ، تولۇمۇ ساۋادسىز ھارۋى -)تۆمۈر سىجاڭ11
  تۆمۈر سىجاڭنىڭ يېقىنى  ۋە ھهربى كىشى. -) ھاپىز تهنجاڭ 12
  مامۇت سىجاڭ. -)مهخمۇت مۇھىتى13
  كۇچارلىق ئىنقىالبچى. - ) ئىسمايىل باي 14
  كۇچارلىق ئىنقىالبچى- ) ۋاڭ بهگ 15
  قىرغىز .  -)ئوسمان ئهلى16
ىپ، دۆ لهت قۇرۇشقا قىرغىز. ئهڭ ئاخىرىدا سابىت دامۇلالمنىڭ يېنىدا قېل-) ئوراز بهگ 17

  ھهمرا ھ بولغان كىشى.
  ئۆزبېك. ھهربى كىشى.  -) سېتىۋالدىجان18
  ئۆزبېك. ھهربى كىشى. - )يۈسۈپجان قۇر بېشى19
مىڭ ئۇيغۇرنى 4يىلى قهشقهرگه بېسىپ كىرىپ -1934تۇڭگان.  -) مافۇيهن20

  قىرغىن قىلغان تۇڭگان.
  ) ماخۇ سهن تۇڭگان.21
  ) ئوسمان قىرغىز.22
ىالب نېمه ئۈچۈن مهغلۇپ بولدى. يېڭىال قۇرۇلغان دۆلهت نېمه ئۇچۈن مۇنقهرز ئىنق -5

  بولدى؟
تۇڭگان، قىرغىز، خىتاي، ئۇيغۇر  قاتارلىق  -ئىنقىالب قوشۇنىنىڭ مۇرەككهپلىكى 

ئىنقىالبقا قاتناشقان تهرەپلهرنىڭ  ئىچىدە خىتاي دۈشمهن تهرەپ بولسا، باشقا تهرەپلهر 
ۇرۇشقاندا  بىر كۈنى ھهمكارلىشىپ، بىر كۈنى دۈشمهنلىشىپ، خىتايغا قارشى بولۇپ  ئ



تۇراغا  چىقىپ كېتىپ، يهنه بىر كۈنى بىرسى  -ئادەمنى باشالپ تاغ6بىر كۈنى بىرسى 
ئادەمنى باشال يهكهنگه قېچىپ  كېتىپ ، بىر كۈنى تۇڭگانالر بىلهن بىرلىشىپ ، بىر 10

ا قارشى قوزغالغان ئىنقىالب قوشۇنىدا كۈنى تۇڭگانغا قارشى ئۆز ئارا ئۇرۇشۇپ ، خىتايغ
ئىچكى  بىرلىك بولمىدى. روسىيه جاسۇسلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىگه زىددىيهت سېلىپ 

  ئارامىدا قويمىدى. "ك گ ب"نىڭ جاسۇسى قادىرھاجى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر.
تۇڭگانالرنى  لهنجۇدىن باشالپ كېلىش ئهقىللىق ئادەم قىلىدىغان ئىشمىدى ياكى  -5

ئهقىلسىز ئادەم قىلىدىغان ئىشمىدى. ئىنقىالب جهريانىدا سهللىگه قاراپ 
ئىتتىپاقلىشىدىغان ئىشمىدى ياكى  مىللى تهركىپكه قاراپ ئىتتىپاقلىشىدىغان 

  ئىشمىدى.
قۇمۇلدا قوزغالغان ئىنقىالب، خوتهندە قوزغالغان ئىنقىالب ئاخىرقى ھېسابتا  -6

قهشقهر ئۆلكىسى نېمىشقا قوزغىتىلمىدى ،  قهشقهرگه مهركهزلهشتى دەيلۇق،  پۈتۈن
نېمىشقا ئىنقىالبقا تهشكىللهنمىدى، دەپ سوئال قويساق،  تارىخنى سوراققا تارتقان 

  بولىمىزمۇ؟
ئىنقىالبقا قاتناشقان كىشىلهرنىڭ مهقسىدى بىردەكمىدى؟ ئىنقىالبنىڭ ئهڭ  -7

ىدى؟مۇشۇ ئاخرقى دۆلهت قۇرۇش ئىكهنلىكىنى چۈشىنىشى بىردەكم -ئاخىرقى مهقسىدى 
مهقسهت  ئالدىدا ئىنقىالبقا رەھبهرلىك قىلغۇچىالر ۋە ھهربى ئىشالردا قۇماندا ن 

  بولغۇچىالر بىردەك پىكىر ھاسىل قىلغانمىدى؟
ياراقلىرى ئازىيىپ كهتكهن ھهربى قۇماندان خۇجىنىياز ھاجىم ( سىتالىن -قورال -8

بىرلىشىپ  جۇنۇبى  ئهۋەتكهن ھهربى قۇماندان بېكتىف  شىڭ شىسهي بىلهن
ئۇيغۇرىستانغا ھهربى يۈرۈش قىلغان پهيتلهردە) دەل شۇنداق پهيتته  ھهربى قۇماندان 

-خۇجىنىياز ھاجىم ، سابىق سوۋېتلهرنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ، ۋەدە قىلغان قورال
ئايدا  ئهركهشتام چېگراسىغا -2يىلى-1934ياراقالرنى  ئۆتكۈزۈپ ئېلىش ئۈچۈن 

-ېتلهر ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىللىرى  بولسا،  خۇجىنىياز ھاجىمنىڭ قورالكهلدى. سابىق سوۋ
-ياراققا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىپ، ئۇزاققا سوزۇلغان سۆھبهتلهر ئارقىلىق ، ئاستا

خىتاي ئىمپېرىيىلىرىنىڭ مهنپهئهتىگه  - ئاستا خۇجىىنىياز ھاجىمغا تهسىر ئۆتكۈزۈپ، روس
ماددىلىق 12ازادلىق ھهرىكىتىگه پايدىسىز بولغان  پايدىلىق ، ئۇيغۇرالرنىڭ مىللى ئ

كېلىشىمگه  ئىمزا قويۇىشقا ھاجىمنى  ماقۇل كهلتۈردى. مهجبۇرالپ دېگۈدەك  ئىمزا 
قويدۇردى.  سابىق سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىللىرى بىلهن  خۇجىىنىياز ھاجىم 

  ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىمنىڭ مهزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچه:
جىىنىياز ھاجىم بۈگۈندىن ئېتىبارەن،  نهنجىڭ ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان بارلىق ) خۇ1



مۇناسىۋەتلىرىنى قهتئى ئۈزۈپ تاشالپ، ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ"نى روسىيه  -ئاالقه
ھېمايىسى ئاستىدىكى (  سابىق سوۋېتلهر دۆلىتىگه بېقىندى بولغان )  ئىچكى جهھهتته 

  دەپ ئېالن قىلىدۇ. ئىستىقاالل( مۇستهقىل)  بېر ئۆلكه
)ئۆلكىدىكى شهرقى تۈركىستان ئىستىقىاللىيىتىنى (مۇستهقىللىقىنى) يوقىتىپ، مىللى  2

جۈمهۈرىيهت ھۈكۈمهت  ئىسالمىيىسىنى تار قىتىۋېتىپ، ئۈرۈمچى شهھرىدە شىڭ دۇبهن 
  باشچىلىقىدا تهشكىللهنگهن ھۆكۈمهتكه بوي سۇندۇرىدۇ.

ىس جۇمهۇرلىقىنى تهرك ئهتكهن زامان ، ئۈرۈمچى ) شهرقى تۈركىستان دۆلىتىنىڭ  رەئ3
  ھۆكۈمىتى  خۇجىنىياز ھاجىنى  ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىگه 

  رەئىس ياكى گوبېر ناتۇرلۇققا تهيىنلهيدۇ.
) ئۇيغۇرىستان"شىنجاڭ"  دەپ ئاتىلىپ قالغان تهۋەدىكى مهۋجۇت قوراللىق 4

 -ز ھاجىم قهتئى چارەئهسكهرلهرنى  شىڭ دۈبهنگه بوي سۇندۇرۇش خۇسۇسىدا  خۇجىنىيا
  تهدبېرلهرنى كۆرۈشى كېرەك. 

) تۇڭگان، ئۆزبېك ، قىرغىز ، قازاقالردىن ئىبارەت مىللى قوشۇنالرنى قورالسىزالندۈرۈش  5
ۋە تهرتىپ سااقالش مهقسهتلىرىدە  ئۈرۈمچىدىن ئالته شهھهر تهرە پكه (جه نۇبى 

ساقاللىق خىتايالر) ، خىتاي،  ئۇيغۇرىستانغا)  بېرىپ ھهرىكهت قىلىدىغان،  خۇنخوزا ( 
يهنه روس ئهسكهرلىرىگه ياردەم بېرىش ئۈچۈن، خۇجىنىياز ھاجىم  ئۆز ئىختىيارىدىكى 

قۇمۇللۇق،  تۇرپانلىقالردىن تهشكىللهنگهن، مهخمۇت مۇھىتى قۇماندانلىقىدىكى  
  ئهسكهرلهرنى شىڭ دۇبهننىڭ ئىختىيارىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ.

خۇنخۇزا ( ساقاللىق  خىتايالرنى)  ، سابىق سوۋېتلهر   )مانجۇرىيىدىن چېكىنگهن6
ئارقىلىق ئۇيغۇرىستانغا " شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالگان  بۇ زېمىنغا  كىرگۈزۈش 

ھهققىدە  سوۋېت ھۆكۈمىتى بىلهن شىڭ دۇبهن  ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن  كېلىشىمگه 
  خۇجىنىياز ھاجىم تهستىق سالىدۇ.

جۇمهىۇرىيىتى ھۆكۈمىتىدىكى ۋە ھهربى خىزمهتتىكى  )شهرقى تۈركىستان ئىسالم 7
چهتئهللىك  ئهمهلدارالرنى  خۇجىنىياز ھاجىم دەرھال خىزمىتىدىن بوشىتىپ، ئۇالرنى 

ئۈيغۇرىستان " شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ دۆلهت  چېگراسىدىن چهتئهلگه 
  چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن قهتئى چارە كۆرىدۇ.

  جاڭنىڭ تهرەققىياتى ۋە ئاۋاتلىقىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ.)سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى شىن8
)  سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى ، ئۇيغۇرىستانغا " شىنجاڭ "غا  ئىچكىرى خىتايدىن،  نهنجىڭ ، 9

مانجۇرىيه ۋە باشقا تهرەپلهردىن  ھۇجۇم قىلىش ، تاجاۋۇز قىلىش ئېهتىمالى بولغاندا ، 
ېمىننى مۇداپىئه قىلىش خىزمىتىنى ئۇيغۇرىستاننى " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ ز



  ئۆز ئۆستىگه ئالىدۇ.
) ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىندا تهرتىپ ئورنىتىلغاندىن 10

ھهربى  -كېيىن،  تىز ئارىدا روسىيه ھهربى ئىشالر نىزامىغا ئاساسلىنىپ ، ئهسكىرى
لىشىم تۇزۈش ئۈچۈن (س س س قىسىمالرنى تهشكىللهشكه توغرا كېلىدۇ. بۇ توغرىدا كې

ر تهرەپتىن)  ھهربى قىسىمالرنى ئۆزگهرتىپ تهشكىلله يدىغان   ھهربى ئىشالر 
ھهيهىتىنى ئهۋەتىپ، تىگىشلىك ھهربى قوشۇننى  زامانىۋى ئۇسۇلدا قۇرۇپ چىقىش  ۋە 

  ھهربى قورالالر بىلهن قورالالندۇرۇشنى  بۇ ھهيههت ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ. 
ۈمىتى بىلهن  سوۋېت ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا  سىياسى ۋە ) ئۈرۈمچى ھۆك11

  ئىقتىسادى مهسىلىلهر ھهققىدە  ئاالھىدە كېلىشىمنامه تۈزۈلىدۇ.
ماددىسى بارمىدى ياكى يوقمىدى بۇ توغرىدا تارىخچىمىز   -12يۇقىرىقى  كېلىشىمنىڭ   

. بۇ كېلىشىم  قهشقهرگه   سابىت ئۇيغۇرى "ئۇيغۇرنامه" كىتابىغا  بىر نهرسه يازمىغان
  "شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى " ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىگه يىتىپ كهلدى.

سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى بىلهن خۇجىنىياز ھاجىم ئوتتۇرىسىدا  تۈزۈلگهن  كېلىشىمدىن      
ۋاقىپ بولغان  "ۋاقىتلىق  شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمهىۇرىيىتى"نىڭ  ئهزالىرى، باش 

ەكىل سابىت دامۇلال ئابدۇلباقىنىڭ  بۇ كېلىشىم توغرىسىدا تهييارلىغان  دوكالتىنى  ۋ
ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن ، ھۆكۈمهتنىڭ مىنىستىرالر ھهيهىتى تۆۋە ندىكىچه قارار قۇبۇل 

  قىلدى:
) خۇجىنىياز ھاجىنىڭ  مىللهتنىڭ تاپشۇرىقىنى ئالماي تۇرۇپ،  سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىنىڭ 1

ويىچه  ئهركاشتامغا بېرىپ ، بولشىۋىكالر بىلهن  مىللهتنىڭ مهنپهئهتىگه زىت تهكلىۋى ب
كېلىدىغان كېلىشىم تۈزگهنلىكىنى، تۈركىستان تۈركلىرىگه قىلىنغان خىيانهت دەپ 

  قارايدۇ.
ماددىلىق 12) سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى بىلهن خۇجىنىياز ئوتتۇرىسىدا  تۈزۈلگهن 2

  دەپ ھېساباليمىز. كېلىشىمنى  غهيرى قانۇنى كېلىشىم
)نهچچه يىلالردىن بېرى توختىماي كۆرەش قىلىپ، ھېسابسىز قوربان بېرىپ، قولغا 3

كهلتۈرگهن شهرقى تۈركىستان مىللى ئىستىقىاللىنىڭ  (مۇستهقىللىقىنىڭ )  كېلىشىم 
ئارقىلىق ئاياقالشتۇرۇلغانلىقى ، تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ (ئۇيغۇرالرنىڭ)  

  ىغانلىقىدۇر. زىيانكهشلىككه ئۇچر
مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قېلىش يولىدا  شهرقى تۈركىستان تۈركلىرى (ئۇيغۇرالر)  ھهر 

قانداق پىداكارلىققا ھازىردۇر. مىنىستىرال كېڭىشى  خۇجىنىياز ھاجىمنىڭ  كهچۈرگىلى 
  بولمايدىغان خىيانىتىنى  نهپرەت بىلهن ئهيىپلهيدۇ.



ر)   بولشىۋىكالر قولىغا چۈشىشكه  ئهسال رازى )شهرقى تۈركىستان تۈركلىرى (ئۇيغۇرال4
بولمايدۇ.  بۇ مهيدانىمىزغا ئاساسهن مىللهتنىڭ نارازىلىقى  قهشقهردىكى كېڭهش 

  كونسۇللىقى ئارقىلىق  س س س ر ھۆكۈمىتىگه مهلۇم قىلىنسۇن!
) مىنىستىرال كېڭىشى  سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ شهرقى تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشىنى 5

قئارا قائىدىلهرگه خىالب ، ھېچ بىر تارىختا كۆرۈلمىگهن ،  تۇركىستان ،  خهل
تۈركلىرىگه (ئۇيغۇرىستانغا) قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىق  دەپ ھېساباليدۇ. بۇنىڭغا 

ئاساسهن  قىزىل سوۋېت بولشىۋىكلىرىنىڭ  قانۇنسىز ھهرىكهتلىرىنى  ئۆز 
تا ، قهشقهردە تۇرۇشلۇق چهتئهل ھۆكۈمهتلىرىگه بىلدۈرۈپ قويىشنى ھاۋاله قىلغان ئاساس

  كونسۇللىرىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن!
) خۇجىنىياز ھاجىنىڭ كېلىشمگه ئهقىلسىز رەۋىشته قول قويغىنىدىن پايدىلىنىپ ، 6

سوۋېتله ئىتتىپاقى شهرقى تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشقا ھهرىكهت قىلىدۇ. بۇ ئهھۋالنى 
ۋە ئالى باش قۇماندانلىققا  دۈشمهنلهرنىڭ نهزەردە تۇتۇپ ، ھهربى ئىشالر نازارىتى  

  ھۇجۇمىغاقارشى  مۇداپىئه چارىسىدا بولۇش  توغرۇلۇق  تهۋىسيه قىلىنسۇن!
)ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ ئېغىرلىقىنى  ئېتىبارغا ئېلىپ ، ئۇمۇمى مىللهت سهپهرۋەرلىككه 7

  چاقىرىق قىلىنسۇن!
ېرىق ساقاللىق خىتايالرنى)  ) قىزىل بولشىۋىك سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىنىڭ  خۇنخۇزا (س8

چۆچهك ئېغىزى ئارقىلىق شهرقى تۇركىتستانغا ئوتكۈزۈپ بىرىشىنى توسۇپ قېلىش 
  ئۈچۈن تهۋىسيه قىلىپ ئالتايدىكى  شىرىپخان تۆرىگه  تىز رەۋىشته بۇيرۇق ئهۋەتىلسۇن!

كۈنى  شهرقى تۈركىستان ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى  يىغىنى چاقىرىلسۇن!  -10ئاينىڭ -3) 9
ۇجىنىياز ھاجىم بىلهن سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىمنامه  خ

ھهققىدە قۇبۇل قىلنغان  نازىرالر ھهيهىتىنىڭ ئۇشبۇ قارارى  خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىغا 
  تاپشۇرۇلسۇن!

) خۇجىنىياز ھاجىم نازىرالر  ھهيهىتىنىڭ مۇراجىئهتلىرىنى قۇبۇل قىلىپ، تۇتقان 11
ز كهچمهيدىغان بولسا ، خۇجىنىياز ھاجىنى جۇمهۇر رەئىسى ۋە  ئالى باش يولىدىن ۋا

قۇماندانلىق ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش  توغرىسىدا،  ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىغا ھاۋاله 
  قىلىنسۇن!

) نهنجىن ھۆكۈمىتگه ( بۇ ئارتۇقچه بولسا كېرەك) ، ياپۇنىيه ھۆكۈمىتىگه ، 12
  داپىئه قىلىش توغرىسىدا مۇرەجىئهت قىلىنسۇن!ھوقۇقلىرىمىزنى  مۇ-خهلقئاراغا  ھهق

  سابىت دامۇلال ئابدۇلباقى(ئىمزا) -باش ۋەكىل   
  سوپىزادە (ئىمزا)  -كاتىپ



  شهرقى تۈركىستان باش ۋاكالىتى (مۆھىر بېسىلغان) -مۆھىر 
  ئاينىڭ ... كۈنى                                    -2يىلى -1934

  ئېلىندى. بۇ نهقىل "ئۇيغۇرنامه"دىن
  بۇ توغرىدا تارىخچى سابىت ئۇيغۇرىنىڭ تهھلىلى مۇنداق بولدى:

مۇشۇنداق ئهھۋالدا تهڭ قىسلقىتا قالغان خۇجىنىياز ھاجىم،  ماقمۇت مۇھىتىغا (مامۇت 
سىجاڭغا)  بۇيرۇق چۈشۈرۈپ،  شهرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتى ئهربابلىرىدىن ، سابىت 

م، شهمسىددىن دامۇلال، سۇلتانبېك ۋە ئابالخان دامۇلال ئابدۇلباقى،  زېرىىپقارىهاجى
قاتارلىق كىشىلهرنى  قولغا ئالدۇرۇپ ، قوللىرىنى زە نجىرگه، پۇتلىرىنى كىشهنگه بهنت 
قىلىپ، ئاقسۇغا (سوۋېت كونسىلىستىۋاسىغا ) ئهۋەتىپ بهردى.  بىزنىڭ قارىشىمىزچه ، 

ماددىسى   -12كېلىشىمنىڭ  (خۇجىنىياز ھاجىم بىلهن سوۋېتلهر ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن 
ئېهتىمال  سابىت دامۇلالم قاتارلىق دولهت رەھبهرلىرىنى  تۇتۇپ بېرىش توغرىسىدىكى بىر 

.  ( "مهن كهچكهن كېچىكلهر"  ماۋزۇلۇق كىتابنىڭ ئاپتورى  ماددا  بولسا كېرەك
سوپاخۇن سوۋرۇف بۇ توغرىدا "  خۇجىنىياز ھاجى سوۋېت ھۆكۈمىتى  كىشىلىرى بىلهن 

سىز شېڭ شى سهي ھۆكۈمىتى بىلهن  تۈزگهن ئهھدىنامىگه (يهنى  -ۆزلهشكهندە، ئۇالر: س
يىلى شېڭ شى سهي  ۋەكىللىرى بىلهن خۇجىنىياز ھاجىالر  ئوتتۇرىسىدا - 1933

تۈزۈلگهن" فۇكاڭ ئهھدىنامىسى"نى  دېمهكچى . ..) ئهھدىنامىگه ئهمهل قىلماي، 
سابىت دامۇلالم قۇرغان قانۇنسىز شهرقى  كۈنى  -12ئاينىڭ -11يىلى - 1933قهشقهردە 

 -تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى" ھۆكۈمىتىگه  باشلىق بولۇپسىز . شۇڭا بىز قورال
ياراغنى شېڭ شىسهيدىن ئېلىڭ ، دەيدۇ . -ياراغنى شېڭشىسهيگه تاپشۇردۇق . سىز قورال

غا  قورال سابىت دامۇللىنى تۇتۇپ بېرىش شهرتى بىلهن سوۋېت ھۆكۈمىتى خۇجىنىياز
بېرىشكه ماقۇل بولىدۇ. لېكىن سىلهر ئاز ئادەم ئىكهنسىلهر ، قورالنى كۆپ بهرسهك 

ئېلىپ كېتهلمهيسىلهر ، بهلكى يولدا دۈشمهنلهرگه تارتقۇزۇپ قويىشىڭال مۇمكىن، دەپ 
ئالته ساندۇق ئوق بېرىدۇ.)، دەپ يازىدۇ. ( "مهن كهچكهن -تال مىلتىق، بهش 100

بهت)  مهمتىمىن بۇغرا ئهپهندىم بۇ -83سوپاخۇن سوۋرۇپ .  كېچىكلهر"   ئاپتورى
چاقىسىنى ئېلىپ ھىندىستانغا چىقىپ كهتتى.  -سۇئىقهستنى سىزىپ قالغانلىقتىن،  باال

سىتالىن  بىلهن  -شۇنداق قىلىپ خۇجىنىيازنىڭ قولى بىلهن ياندۇرۇلغان ئىنقىالبنى  روس
ىنىيازنىڭ قولى بىلهن ئۆچىرىشكه خىتاي  مىللىتارستلىرى بىرلىشىپ  يهنه شۇ خۇج

  مۇۋەپپهق بولدى.
ئهبهد كهتمهيدىغان  -بۇ پاجىئه ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق  ھهرىكهت تارىخىدا  ئهبهدىل

  نۇمۇس ۋە ئۆچمهيدىغان داغ بولۇپ قالدى!



بهزى كىشىلهر ئهگهر سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ  قاتتىق بېسىمى بولمىغان بولسا، خۇجىنىياز 
اخمۇت مۇھىتىمۇ سابىت دامۇلال قاتارلىقالرنى   قولغا  ئالىدىغان ئىشنى  ھاجى بىلهن م

دېيىشىدۇ.  بۇنداق دېيىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئاقالشقا  - ھهرگىز قىلمىغان بوالتتى
بولمايدۇ، ئهلۋەتته.  سوۋېت ھۈكۈمىتى  نېمه ئۈچۈن مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتىگه  

كه ئالدىرىدى؟ دېگهن سوئال ھهركىمنى شۇنچىۋىال ئۆچمهنلىك قىلىپ، يۇقىتىۋېتىش
  ئويالندۇرىدۇ.

سابىت ئۇيغۇرى مۇنداق تهھلىل قىلىدۇ: سوۋېتلهر ھۈكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ دائىسى سىتالىن  
ئهزەلدىنال  ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇستهقىل دولهت قۇرۇپ ياشىشىنى خالىمايتى. ئوتتۇرا 

ىڭ روسىيهدىن بۆلۈنۈپ ئاسىيادىكى مۇستهملىكىلىرىگه تهسىر كۆرسىتىپ ، ئۇالرن
  كېتىشىگه سهۋەپ بۇ لىدۇ دەپ، ئهنسىرەيتى.
  بۇ پاجىئهگه بىزنىڭ كۆز قارىشىمىز قانداق؟ 

خۇددى تارىخچىلىرىمىز مهمتىمن بۇغرا، سابىت ئۇيغۇرىالر كۆرسهتكهندەك ، بىر قىسىم 
تۈركىيىدىن كهلگهن، بىر قىسىم ھىندىستاندىن كهلگهن  "ماجراپهرەست كىشىلهر" 

قهردە پهيدا بولدى... سابىت ئۇيغۇرى بۇ كىشىلهرنى مۇنداق تهرىپلىدى: " دەل مۇشۇ قهش
پهيتته،  تۈركىيىلىك ئهلى بهي، نهدىم بهي، مۇستافا كهنتىلى قاتارلىق كىشىلهر قهشقهردە 

پهيدا بولدى،ئارقىدىنال دوكتۇر مهجىددىن ئهخمهت، دالىمبېك،  تۈرك ئارمىيىسىنىڭ 
  راييا بېك  ۋە يۈسۈپ ئهپهندىلهرمۇ  قهشقهرگه يىتىپ كهلدى"پولكوۋنىكى ئهخمهت سو

ھېلىمۇ سىتالىن كهڭ قورساق ئىكهن، ھېلىمى سىتالىن بهرداشلىق بېرىپتۇ.  پۈتۈن 
ئارمىيىسىنى ئهۋەتمهي قىسمهن ئارمىيىسىنى ئهۋەتىپ ، ماجۇڭيىڭ تۇڭگان  ۋە 

م جۇمهىۇرىيىتى"نى مىلىتارىست خىتاي بىلهن بىرلىشىپ ، "شهرقى تۈركىستان ئىسال
يۇقىتىپتۇ.  تۈركىيىلىك ئادەملهرنىڭ قهشقهرگه يۈگۈرۈپ كېلىشىگه نېمه تۇرتكه 

بولغان ؟ ھاالك بولغان ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىنى  تېرىلدۈرۈشنى قهشقهردىن 
باشلىماقچىمىدى؟ تۈرك ھهربى ئادەملهرنىڭ قهشقهرگه كېلىشىگه نېمه تۈرتكه بولغان ؟  

انلى ئىمپېرىيىسىنىڭ ئارمىيسىنى قهشقهردە تهشكىللىمهكچى ھاالك بولغان ئوسم
بولغانمۇ؟ بۇ تارىخ ياقۇپ بهگ دەۋرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىگه قايسى دەرىجىدە ئوخشاپ 

يىلى بهدەۋلهت ياقۇپ بهگ ، تۈركىيىگه ئۆزىنىڭ ۋەكىلى  - 1872كهتكهن؟ شۇ چاغدا " 
غا  تۈركىيه سۇلتانى ھۇزۇرىغا سهئىد ياقۇپخاننى  ھىندىستاننىڭ باش ۋالىسى ھۇزۇرى

ئهۋەتكهن "، ("قهشقهرىيه" روسىيه ئا.ن. كورو پاتكىن) ئهۋەتىپ ، ئابدۇلئهزىز تۈرك 
سۇلتانىغا  بېقىندى بولۇپ ياشاشنى مۇراجىئهت قىلغاندا ،  خوشنا دۆلهت  چار روسىيه 

ئادەم  مۇنداق تهلهپلهرنى قۇبۇل قىالرمىدى دەپ، ئوياليدىغان بىر ئۇيغۇر سىياسى  



ئوتتۇرىغا چىقمىغان! سابىت دامۇلال قهشقهردە يۇقىرىقى تۈرك بۈيۈكلىرى  بىلهن 
بىرلىشىپ، ئۇيغۇر دېگهن ئىسىمنى چۆرۈپ تاشالپ، "شهرقى تۈركىستان ئىسالم 

جۈمهۇرىيىتى"نى قۇرغاندىمۇ ، خوشنىمىز سىتالىن قۇبۇل قىالرمۇ دەپ، سوئال 
ۇرىغا چىقمىغان!ئوتتۇرىغا چىققان بولسا قانداق تاشاليدىغان  بىر سىياسى  ئۇيغۇر ئوتت

قىالرىدى، بۇ تارىخنى ئۆزگهرتىش قولىدىن كېلهرمىدى. شۇ دەۋىردە ئۇيغۇرالر خىتايغا 
قارشى، سوۋېتكه قارشى،  تۇڭگانغا قارشى  ئىتتىپاقال شقانال بولسا، ئاخۇنۇمالر، دىنى 

ال  بولسا ، ھىندىستاندا تۇرۇۋاتقان زىيالىيالر  ئىتتىپا قلىقنى كاپالهتكه ئىگه قىاللىغان
ئهنگىلىيه  ياردەم قىالرمىدى ياكى بۇ ئىنقىالبقا بۇزغۇنچىلىق قىالرمىدى؟ يۇقىرىقى 

ئهھۋالالردىن خهۋەردار بولۇپ تۇرغان سىتالىن  شۇڭا بۇ دولهتنى يوقىتىشنى 
  جىددىلهشتۈردى."

الم جۇمهۇرىيىتى" نويابىردا  قهشقهرىيىدە شهرقى تۈركىستان ئىس -12يىلى - 1933
  قۇرۇلغان ۋاقىتتا ، خۇجىنىياز ھاجىم ئۆز ئهسكهرلىرى بىلهن 

كۇچا، ئاقسۇالردا يۈرۈپ، بۇ ئىشالردىن خهۋەرسىز ئىدى. مۇشۇ ئهھۋالالرنى كۈزىتىپ 
  تۇرغان ئهنگىلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق ۋىسى  كونسۇلى

ىتىدا:" ئاساسهن خوتهن تومسۇن گىلوۋېر ، ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتىگه يوللىغان دوكال 
ئىسالمچىلىرىدىن قۇرۇلغان بۇ ھۆكۈمهتنىڭ  سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىگه تاقابىل تۇرالىشى 
مۇمكىن ئهمهس.  ئهگهر خوتهن ئهمىرلىرى  خۇجىنىياز ھاجىم بىلهن بېرلىشهلىسه،  شۇ 
چاغدىال بىزنىڭ ھۆكۈمىتىمىز (ئهنگىلىيه)  بۇ يېڭى دۆلهت (شهرقى تۈركىستان ئىسالم 

مهۇرىيىتى) گه ياردەم بېرىشى مۇمكىن" دەپ يازغان .("ئۇيغۇرنامه")  . دېمهك ، جۇ
ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ياردەم بېرىشكه تهييار تۇرغان ئىكهن، شۇ چاغدا بۇنىڭغا نېمىشقا 
سهل قارالغاندۇ؟ سوۋېتلهرنىڭ ئۇيغۇر دۆلىتىنى يۇقاتماقچى بولىشى ، ئهنگىلىيىنىڭ بۇ 

ر تۇرۇشى، لېكىن  ئۇيغۇر ئىنقىالبچىالرنىڭ ئهنگىلىيىدىن ياردەم دۆلهتنى قولالشقا تهييا
ئالىدىغان شهرتلهرنى تهييارلىيالمىغانلىقى  شۇ چاغدا دۇنيا تارىخىنىڭ پىشانىسىغا 

چۈشكهن تهمرەتكه بولسا كېرەك. باتۇرلىرىمىز ئاخىرەتكه كېتىپ بولدى. ئۇنداق قىلسا 
ھهققىمىز يوق.  تۈتۈننىڭ ئاچچىقىنى پهقهت  بوالتتى، بۇنداق قىلسا بوالتتى ،دەيدىغان

  مورىال بىلهتتى خاالس.
بىز يۇقىرىدا ،ئهينى چاغدا چار روسىيىگه  كۆز ئااليتماسلىق، كېينكى چاغدا  سىتالىنغا 

دول چىقارماسلىق كېرەك ئىدى، دىدۇق . بۇ  توغرىدا توختىماي كاپشىپ كهلدۇق.  
ئهپ ئۆتكهن بولسا، قهشقهردە دۆلهت غهرىزىمىز، ياقۇپ بهگ چار روسىيه بىلهن 

قۇرغۇچىالر سىتالىننغا يېلىنىپ، يالۋۇرغان بولسا،  چار روسىيه ياقۇپ بهگ دۆلىتىنى، 



سىتالىن  قهشقهردە قۇرۇلغان سابىت دامۇلالم دۆلىتىنى يۇقاتمىغان بوالرىدى ، دەيدىغان 
ه  ھهمدەم بولۇش  بۇ كالته پهم ۋە كالتا پىكىرلىك ئادەملهرنىڭ ھېسياتىغا  ئاڭسىزالرچ

بىزنىڭ سهۋەنلىكىمىز ئىدى. تۆۋەندە  قهشقهردە قۇرۇلغان ئۇيغۇر دۆلىتى مۇنقهرز 
  سهۋەبىگه نهزەر ئاغدۇرايلۇق.-9بولۇشنىڭ  

  ) تارىخچىمىز سابىت ئۇيغۇرى  مۇنداق بايان قىلىدۇ:9
-ق،  قهددىياشالردىكى ئىگىز بويلۇ 40...تارىخچىالرنىڭ يېزىشىچه ،ئابدۇنىياز  كامال  

قامىتى كېلىشكهن، جىددى كىشى بولۇپ ، تۇرپان قوزغىلىڭى باشالنغان ۋاقىتتا  
قوزغىالڭغا قاتناشقان، ماخمۇت مۇھىتىغا قوشۇلۇپ قهشقهرگه كهلگهن. ماخمۇت مۇھىتى 

ھىندىستانغا چىقىپ كېتىدىغا ۋاختىدا  ئابدۇنىيازنى ئۆزىنىڭ ئورنىغا دىۋىزىيه 
گهن. ئابدۇنىياز دىۋىزىيه كوما ندىرى بولۇپ تهيىنلهنگهندىن كوماندىرى قىلىپ تهيىنلى

كېيىن، خىتاينىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق ئهسكهرلىرىنىڭ قۇماندانى  لىيۇ سىلىڭغا ، 
سوۋېتلهرنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق كونسۇلىغا خهت يېزىپ ئهۋەتكهن. لىيۇ سىلىڭغا 

  يازغان خىتىدە:
  ىرى قىلىپ تهينلهپ بۇيرۇق چىقىرىپ بېرىشنى؛دىۋىزىيىنىڭ  كوماند-6) ئابدۇنىيازنى 1
  )بۇ دىۋىزىيىنىڭ يهكهندە داۋاملىق تۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىشنى؛ 2
دىۋىزىيىنىڭ تهمىناتىنى  ھۆكۈمهت تهرەپتىن تهمىنلهپ تۇرۇشنى ئىلتىماس -6)  3

  قىلغان. 
سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق كونسۇلىغا  قارىتىپ يازغان خىتىدە  

  بدۇنىياز كامال :ئا
ئىزىلگۈچى مىللهتلهرنىڭ باش پاناسى .شۈڭا بىز سوۋېت  -" سوۋېت ئىتتىپاقى  

ھۆكۈمىتىنىڭ  ياردەم قىلىشىنى سورايمىز. بىز سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئهمهس.  
ئهكسىچه سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىلهن  دوستانه ئۆتۈشنى خااليمىز. سوۋېت 

سانائهتنى  قانداق يولغا -تىجارەتنى، سودا - زنىڭ يۇرتىمىزدا سودائىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بى
قويسا،  بىز ئۇنى ھېمايه قىلىمىز  ۋە قوغدايمىز" ، دېيىلگهن . ئابدۇنىيازنىڭ  بۇ 

خهتلىرنى  ئۆزى بهلگىلىگهن ۋەكىللهر  قادىر ھاجى (بۇ قادىر ھاجى سىتالىن ئهۋەتكهن 
اجىمۇ مهلۇم ئهمهس) بىلهن  ئابدۇلال جاسۇس قادىر ھاجىمۇ ياكى باشقا قادىر ھ

كۈنى  قهشقهرگه ئېلىپ كېلىپ ، لىيۇ سىلىڭغا  -20ئاينىڭ  -4يىلى -1937دامۇللىالر  
ۋەسوۋېتلهرنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق كونسۇلىغا تاپشۇرغان. بىراق، سوۋېت ئىتتىپاقى 

، ("  ھۆكۈمىتىمۇ، شىڭ شىسهي ھۆكۈمىتىمۇ  بۇ خهتلهرگه رەسمى جاۋاب بهرمىگهن"
ئۈيغۇرنامه") بۇ بىر يامانلىقنىڭ ئىپادىسى ئىدى. دېمهك ،سوۋېتلهرگه ياخشى مۇئامىله 



قىلساڭمۇ بولمىسا، دۈشمهنلىك قىلىپ ئهسكى مۇئامىله قىلساڭمۇ بولمىسا، زادى قانداق 
قىلىشى كېرەك؟ دۇنيا ئۇرۇش تارىخىدا ، مىللهتلهر بىلهن مىللهتلهرنىڭ تو قۇ نىش 

مۇ بولىدىغان ، مۇرەسسهمۇ بولىدىغان ،نېمىشقا  ئورۇس  بۇ ياۋرۇپالىق تارىخىدا  سولهى
كۆككۆ ز، ئۇيغۇرالرغا  بۇ قهدەر ئۆچ بولۇپ كهتكهن. ئورۇسنىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان 

ئۇرۇسقا دۈشمهنلىك  -مهيدانى  باشتىن ئاخىر دۈشمهنلىك ئىكهن ، ئۈنداقتا، سا ڭمۇ  
 -10ۆۋەندە  ئۇيغۇر  دۆلىتى مۇنقهرز بولۇشنىڭ  قىلماقتىن باشقا يول قالمايدىغۇ؟!  ت

  سهۋەبىگه  نهزەر ئاغدۇرايلى:
) باشقا يول قالمىغانلىقتىن، ئابدۇنىياز كامال  دەرھال خوتهننى ئىگىلهپ ياتقان 10

ماخۇسه ن بىلهن ئاالقه ئورنىتىپ،  بىرلىشىپ كۈرەش قىلىپ،شىڭ شىسهي  ھاكىمىيىتىنى 
قۇرۇشقا كېلىشىم ھاسىل قىلىدۇ. كېلىشىم بويىچه ئاغدۇرۇپ ، مۇسۇلمان دۆلىتى 

قهشقهرنى ئازاد قىلماقچى بولىدۇ. ئابدۇنىياز كامال ئوزىنىڭ ئۇيغۇر  - ماخۇسهن
ئهسكهرلىرى بىلهن  قهشقهردىن ئۈرۈمچىگه ھهربى يۈرۈش قىلىدۇ.  ماخۇسهن ئۆز 

ق، ئاچ كۆز ئهسكهرلىرى بىلهن كېلىپ، قهشقهر يېڭى شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ. بىرا
تۇڭگان كوماندىرى ماخۇسهن  دۈشمهندىن نۇرغۇن مىقداردا پارا ئېلىپ، يوق باھانىالرنى 

تېپىپ ھۇجۇمنى كهينىگه تارتقانلىقتىن، شهھهر ئۇزاققىچه ئېلىنمايدۇ.ئابدۇنىيازنىڭ 
ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى بولسا قهھرىمانلىق بىلهن جهڭ قىلىپ،  بارغانال يېرىدە دۈشمهننى 

مارالبېشى، ئاقسۇ، كۇچاالرنى ئىگهللهپ،  تاكى قارا شهھهرگىچه بولغان  يېڭىپ،  
  كىلومېتىرغا يېقىن يولنى بېسىپ ئۆتىدۇ.("ئۇيغۇرنامه")1000

ئابدۇ نىيازغا  ئالالھ نۇسرەت ئاتا قىلدى . مىللهت ئۇيغۇر، روھى  ۋە ئىقتىسادى  
لىقىنى ھېسابقا ئالمىغا جهھهتته قوللىدى.  ماخۇسهن بىلهن بىرلىك سهپ تۈزگهن ئاخماق

ندا  ئابدۇنىيازنىڭ ئهسكهرلىرى پىېيىزى گىچىلدىمايدىغان ساب ئۇيغۇرالردىن 
تهشكىللهنگهن.  بۇ قوشۇننىڭ ئىچىدە دىنى قېرىىنداشالمۇ ، قهبىلىۋى قېرىنداشالرمۇ يوق 

ئىدى. ئهسكىرى قىسىمالرنىڭ ئىنتىزامى، ئهسكهرلهرنىڭ ئۆز ئارا ئىتتىپا قلىقى 
شتهك بولغاچقا  ئابدۇنىيازنىڭ قوشۇنلىرى قۇدرەتلىك كۇچقا ئايلىنىپ، شېڭ شى ئۇيۇلته

يولدا تارمار قىلىپ ، غهلىبه ئۈستىگه غهلىبه قىلىپ -سهينىڭ ياالنما قوشۇنلىرىنى يول
  سهۋەبىگه نهزەر ئاغدۇرايلى:-11ئىلگىرلهۋاتقاندا .... تۆۋەندە دۆلهت مۇنقهرز بولۇشنىڭ 

زادە بولغان شېڭ شىسهي  ئىتتىپاقدېشى سوۋېتلهر ھۆكۈمىتىگه )... بۇنىڭدىن ئاالق11
مۇراجىئهت قىلىپ،  ھهربى ياردەم قىلىشنى سورايدۇ. ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئازاد بولۇشىنى 

ئوچۇق ئارمىيه -خالىمايدىغان سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ دائىسى سىتالىن،  ئوچۇقتىن
يىلى -1937باستۇرىدۇ. سوۋېت ھۆكۈمىتى كىرگۈزۈپ،  بۇ ئىسيانچىالرنى قانلىق تۈردە 



ئايدا  قاراقول تهرەپتىن بىدىل داۋىنى ئارقىلىق  روس، قازاق، قىرغىزالردىن تهركىپ -8
كىشىلىك قىزىل ئارمىيىنى  5000تاپقان ، زامانىۋى قورالالر بىلهن قورالالنغان  

، ئاقسۇغىمۇ ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىشقا كىرگۈزىدۇ. بۇ قوشۇن ئۈچ تۇرپانغىمۇ
 200كىرمهستىن،  ئۇتتۇر يول ئارقىلىق مارالبېشىغا چىقىدۇ. ئاتبېشى يولى ئارقىلىق يهنه 

يۈز ھهربى ماشىنىدا  سوۋېت ئهسكهرلىرى  ئاتۇشقا كىرىپ كېلىدۇ. نهتىجىدە ماخۇسهن 
ئايدا ماخۇسهن  ئازغىنا -9يىلى-1937بىلهن ئابدۇنىيازنىڭ ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ. 

  ى بىلهن قېچىپ ھىندىستانغا ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئادىم
ئابدۇنىياز قوماندا نلىقىدىكى ئۇيغۇر قوشۇنلىرى كۇچا ئهتىراپىدا سوۋېت ئهسكهرلىرىگه 
قارشى  كهسكىن جهڭلهرنى قىلىدۇ.  بىراق، سوۋېتلىك دۈشمهنلهرگه تاقابىل تۇرالماي،  

اراپ چېكىنىدۇ. جهڭلهردە شهھهر ئاھالىسىنى زىيانغا ئۇچراتماسلىق ئۈچۈن  چۆللۈككه ق
ھېرىپ چارچىغان ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىنى  سوۋېتلهر ئارمىيىسى  يهردە تانكىالر بىلهن 
قوغالپ، زەمبىرەك پىلىمۇتالردا  ئېتىپ،  ھاۋادىن ئايروپىالن بىلهن بومبىالپ قىرىپ 

نهپهردىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئهسكىرى سوۋېت  7000تۈگهتتى.  مۇشۇ ئاخىرقى جهڭدە 
رلىرىنىڭ قوشۇمچه شېڭ شى سهينىڭ يالالنما قوشۇنلىرىنىڭ ئوقىدا شېهىت بولدى.  ئهسكه

قهيسهر ئۇيغۇر جهڭچىلىرى  بىلهن كوما ندىرلىرى  ۋەتهننىڭ مۇستهقىللىقى، مىللهتنىڭ 
  ئازادلىقى يولىدا 

ئهزىز جانلىرىنى قۇربان قىلىشتى، لېكىن دۈشمهنگه تهسلىم بولمىدى. ئۇيغۇر خهلقنىڭ 
هھرىمانى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهزىزانه ئوغلى  ئابدۇنىياز كامال ئوق تىگىپ مىللى ق

يارىالنغاندىن كېيىن،  سوۋېت ئهسكهرلىرى  تۇتۇۋېلىپ ،ئۈرۈمچىگه  شېڭ شى سهيگه 
  تاپشۇرۇپ  بېرىپ، تۈرمىدە  ۋەھشىيانه ئۇسۇلالر بىلهن قىيناپ ئۆلتۈرۈلدى.

ىدا بوغۇلدى، ئۇيغۇرنىڭ قهھرىمانلىرى ئۇيغۇرنىڭ ئىنقىالبى روس بىلهن خىتاينىڭ قول
روس بىلهن خىتاينىڭ قولىدا ئولتۇرۈلدى . ئۇيغۇرالر قۇرغان  دۆلهتلهر روس بىلهن 

  خىتاينىڭ قولىدا مۇنقهرز قىلىندى. 
) شېڭ شى سهينىڭ شهخسى كاتىۋى  ۋە تهرجىمانى شى يىۋەن پو نىڭ ئهسلىمىلىرىگه 12

ىدە،  شېڭ شى سهينىڭ جالالتلىرى بىلهن ئاساسالنساق: شېڭ شى سهي قۇرغان تۈرم
بىرلىكته  موسكۋادىن ئهۋەتىلگهن  سېمىېنوۋ بىلهن  قادىر ھاجى، ياقۇپ ھاجى  قاتارلىق" 

ن.ك.ۋ.د "(ھازىرقى" ك.گ.ب") خادىملىرىمۇ بىلله ئىشلهيتى. خۇجىنىياز ھاجى 
نهپهر ئۇيغۇر سىياسى ئادەملىرى ئۈستىدىن سوئال سوراق 108باشچىلىقدىكى 
يىلى كۈزدە سېمىېنوۋ بىلهن ياقۇپ ھاجى  "جىنايهت دېلولىرىنى " -1938ئاخىرالشقاندا، 

سومكىغا قاچىالپ  موسكۋاغا  ئېلىپ بارىدۇ.  شۇنىڭدىن كېيىن ھاشىمهاجى موسكۋاغا 



نهپهر ئۇيغۇر سىياسى مهھبۇسقا ئۆلۈم جازاسى بېرىش توغرىسىدا   108بېرىپ،  
ۈمچىگه قايتىپ كېلىپ  شېڭ شى سهيگه موسكۋانىڭ قارارىنى ئېلىپ  ئۈر

ئايدا  شېڭ شى سهي بىلهن  سىتالىننىڭ جاسۇسى -12يىلى-1938تاپشۇرىدۇ.
نهپهر  ئۇيغۇر  108ھاشىمهاجىنىڭ نازارىتى ئاستىدا،خۇجىنىياز ھاجىم باشچىلىقىدا 

بىرلهپ ئاغامچا بىلهن بوغۇپ ئۆلتۈرۈلدى. دېمهك ، ئارغامچىنىڭ -سىياسى مهھبۇس  بىر
ئۇچى  مىللىتارىست خىتاي شىېڭ شى سهينىڭ  قولىدا، ئارغامچىنىڭ يهنه  بىر ئۇچى   بىر

سىتالىننىڭ جاسۇسى ھاشىمهاجى ئارقىلىق  سىتالىننىڭ قولىدا بولدى. ئۇيغۇرىستاندا 
ئىككىنچى جۇمهۇرىيهتنىڭ قۇرۇلىشى  خىتاي مىللىتارىست بىلهن سىتالىننىڭ قولىدا ئهنه 

 -13ىل  ئاياقالشتى. ئهمدى ئۇيغۇر دۆلىتى مۇنقهرز بولۇشنىڭ  شۇنداق پاجىئهلهرگه داخ
  سهۋەبىگه نهزەر ئاغدۇرايلى:

يىلى ئىسهاقبهگنى  ئۇيغۇرالرغا گېنېرال قىلىپ تهيىنلهپ بهرگهن . -1944) سىتالىن 13
يىلالردا  قهشقهردە نېمه ئىشالرنى قىلغان ئىدى؟ تۆۋەندە سىتالىننىڭ -1930بۇ كىشى 

ت قۇرۇش پالىيهتلىرىگه  قايسى دەرىجىدە، قانداق يولالر بىلهن ئۇيغۇرنىڭ دۆله
ئارىلىشىپ بۇزغۇنچىلىق قىلىپ كهلگهنلىكىنى ، ئۇيغۇرنى شېڭ شى سهيگه  قانداق 
تۇتۇپ بهرگهنلىكىنى   تېخىمۇ چۇڭقۇر كۆرۈپ يىتهلهيسىلهر.  تارىخچىمىز سابىت 

  ئۇيغۇرى مۇنداق بايان قىلىدۇ: 
يىللىرىدا  ئۇيغۇرىستاندا مىللى ئازادلىق -40-30ئهسىرنىڭ -20ئىسهاقبهگ مۇنۇنوۋ 

ھهرىكهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىپ،  ئۇيغۇرنىڭ  تارىخىدا ئىز قالدۇرغان مۇھىم شهخىس 
يىلالر ئارىلىقىدا "شهرقى تۈركىستان " مىللى ئارمىيىسىنىڭ  1949-1944ئىدى. 

لغانلىقىنى  كۆپچىلىك كىشىلهر مائاۋىن قۇماندانى، باش قۇماندانى سۈپىتىدە  خىزمهت قى
يىلالر ئارىلىقىدا  شېڭ شى سهي بىلهن سوۋېت -1937-1935ئوبدان بىلسىمۇ،  

ھۆكۈمىتىنىڭ قول چو مىقى بولۇپ، قهشقهردە ئۇيغۇر مىللى قوشۇنالرنى يوقىتىشتا  
  خىزمهت كۆرسهتكهنلىكىنى بىلدىغان كىشىلهر بهك ئاز .

هي بىلهن سوۋېت ھۆكۈمىتى قهشقهردە تۇرۇشلۇق  يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك، شېڭ شى س
ماخمۇت مۇھىتى قۇماندانلىقىدىكى ئۇيغۇر قوشۇنلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ بېقىنىغا  

ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشنى پىالنلىدى.مۇشۇ مهقسهتته سوۋېت ئىتتىپاقى 
ر پولكى تهشكىل ئوفتىسېرلىرىنىڭ قولى بىلهن قهشقهردە يېڭى ئاتلىق ئهسكهرله

قىلىندى. بۇ پولكنىڭ جهڭچىلىرى پۈتۈنلهي قىرغىز ياشلىرى بولۇپ، كوما ندىرلىرى 
سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئهۋەتىلگهن تۇرغانباي، جۇماغۇل، مولال ساۋر  ۋە قاشاڭ دېگهن 

قىرغىز ئوفتىسېرال ئېدى.پولك كوماندىرى يهرلىك قىرغىز ئىسهاقبهگ بولۇپ،ئۇمۇ ياش 



يىل ئوقۇغان . بو پولك پۈتۈنلهي  3ت ئىتتىپاقىنىڭ فىرونزى شهھرىدە  ۋاختىدا سوۋې
سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ زامانىۋى قوراللىرى بىلهن قۇرالالنغان بولۇپ، ئاتاقتا شېڭ شى سهي 

ھۆكۈمىتىنىڭ ئهسكهرلىرى دېيىلسىمۇ،  ئهمهلىيهتته سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن 
خهلقى  ئۇ ئهسكهرلهرنى" تۆتىنچىلهر" دەپ باشقۇرۇالتتى. بۇنى بىلىۋالغان قهشقهر 

  ئاتايتى.
قىزىغى شۇ يهردىكى بۇ ئهسكهرلهر ئۆزلىرىنى ،"ئۈرۈمچىدىن كهلگهن بىز " 

  دېيىشهتتى.لېكىن ناخشا ئېيتىۋاتقان ئهسكهرلهرنىڭ ئىچىدە بىرمۇ ئۇيغۇر يوق ئىدى.
 نهپهر ئهسكهر ئېلىپ، پولك 300يىلى يهرلىك قىرغىزالردىن  يهنه - 1936

پولكقا 2گه يهتكۈزۈلدى.  قىسىم ئهمدى برىگادا ئاتىلىپ  800ئهسكهرلىرىنىڭ سانى  
پولكوۋنىك شىرمهت، ئۇنىڭ مائاۋىنى  سىدقبهگ، شىتاپ - پولك كوماندىرى - 1بۆلۈندى. 

باشلىقى قۇربان تىۋەنپۇ قاتارلىق قىرغىزالر ئىدى.بۇ پولك قهشقهر يۇمۇالق شهھهر كۆل 
پولك كوماندىرى  پولكوۋنىك مهۋالنوۋ  بولۇپ بۇ كىشىمۇ  -2بېشىغا ئورۇنالشتۇرۇلدى.

قىرغىز ئىدى.بۇ پولك خوتهن ۋىاليىتىگه مهسئۇل قىلىندى.  مۇشۇ ئىككى پولكنىڭ 
ئۈستىدە برىگادا كوماندىرى بولۇپ  ،ئىسهاقبهگ مۇنونۇۋ تۇراتتى. ئۇنىڭ 
هن كىشىلهر مهسلىههتچىلىرى سوۋېتلهردىن ئهۋەتىلگهن  كوشكىن، باغداساروۋ دېگ

بولۇپ . بۇ برىگادا بىر قاتار تهييارلىقالردىن كېيىن ئهمهلى ھهرىكهت قىلىشقا 
يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ قهشقهرىيىدە -1935ئۆتتى.شېڭ شى سهينىڭ بۇيرىقى بىلهن 

بىرلهپ يوقىتىشقا كىرىشتى. -مهۋجۈت بولۇپ تۇرغان ھهر خىل ھهربى كۇچالرنى  بىر
زى قۇماندانلىقىدىكى  قاچقۇن ئهسكهرلهر قىسمىنى (سوۋېتتىن ئالدى بىلهن خهنبهك قا

قېچىپ كىرگهن قىرغىز قوشۇنلىرى بولىشى مۇمكىن) ،ئاندىن كېيىن ئوراز 
قۇماندانلىقىدىكى  ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىنى  يوقاتتى.(ئوراز سابىت دامۇلالمنىڭ ھۆكۈمهت 

سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىنىڭ قۇرۇشىغا ياردەملهشكهن  ئۇراز شۇ بولسا كېرەك). ئاخىرىدا 
بىۋاسته ئارىلىشىشى بىلهن مازىخۇي (ماجۇڭ يىڭ) باشچىلىقىدىكى تۇڭگان 

ئهسكهرلىرىنى تامامهن يوقىتىپ ، قهشقهرىيىدە شېڭ شى سهي مىللىتارىست ھاكىمىيىتىنى  
قارار تااپقۇزدى. شۇنىڭدىن كېيىن تىغ ئۇچىنى مامۇت سىلىڭ قۇماندانلىقىدىكى  ئۇيغۇر 

هرلهرگه قاراتتى .قىسقىسى ، ئىسهاقبهگ قۇماندانلىقىدىكى  قىرغىز برىگادىسى  ئه سك
شېڭ شى سهي بىلهن سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدىكى ، ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرىغا قارشى، 

  ئۇيغۇرنىڭ دۆلهت قۇرۇشىغا قارشى قىلىچ بولۇش رولىنى ئوينىغان ئىدى.
تاماقنى كىم  -ى، مۇشۇالر يهيدىغان ئاشمۇشۇالر يهيدىغان كاۋابنى كىم ئىتىپ بىرەتت

تهييارالپ بېرەتتى. سىتالىن بۇ ئهسكهرلهرنى يهرلىك قىرغىزالردىن تهشكىللهپتۇ. 



ئهسكىرى قىسىمالرغا كېرەكلىك الۋازىمات ۋە ھهربى راسخودنى  سىتالىن سوۋېتلهردىن 
تالىن يهرلىك ئهۋەتىپ بهردىمۇ ياكى  يهرلىك ئۇيغۇرالردىن يىغىپ ئالدىمۇ؟ نېمىشقا سى

قىرغىزالردىن شۇنداق  جهڭگىۋار قوشۇن تهييارالپ چىقالىدى،  نېمىشقا ئۇيغۇرالرنى 
جهڭگىۋار قوشۇن بولۇشقا تهشكىللىمىدى؟ نېمىشقا سىتالىن قىرغىزنى ئۇيغۇرغاقارشى  

قويالىدى؟ نېمىشقا سىتالىن ئۇيغۇرغا شۇ دەرىجىدە شۇنداق ئۆچمهنلىك قىلىدۇ؟ 
-1944ساۋاقالرغا  ئىگه بولدى؟ يهنه سىتالىن -ن قانداق تهجرىبه ئۇيغۇرالر بۇنىڭدى

يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىدە ئىككىنچى قېتىملىق قوراللىق ئىنقىالبنى 
قوزغىغاندا  ئۇيغۇر خهلقى يۇقىرىقى تهجرىبه ساۋاقالرنى  ئېسىگه ئالمىغان بولغىمىدى؟ 

  هۋەبىگه نهزەر ئاغدۇرايلى:س -14ئهمدى ئۇيغۇر دۆلىتى مۇنقهرز بولۇشنىڭ 
بۇياققا چېپىپال يۈرۈيدىغان ياۋايى ھايۋانالر ئهمهس.  ئۇالر  -) ئهسكهرلهر ئۇياقتىن14

-تۇرالغۇالردا تۇرۇشى كېرەك،  كىيىم كىچهك كىيىشى كېرەك، قاتناش ۋاستىلىرى ئات
ئهلبهتته ئۇالقتىن پايدىلىنىشى كېرەك  . بۇالرنى  ئهسكهرلهرگه كىم تهييارالپ بېرىدۇ، 

ئۇيغۇر خهلقى تهييارالپ بېرىدۇ. سوۋېتلهر تهشكىللىگهن ، ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇشقا 
سالىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ  ئىقتىسادى راسخوتىنى تهييارالپ بېرىش  ئۇيغۇر خهلقىنىڭ 

زېممىسىگه چۈشكهندىن باشقا، شېڭ شى سهي  ئۇيغۇرنىڭ ئىنقىالبچىلىرىنى، 
مۈلكىنى مۇسادىرە  -ى قولغا ئېلىپال توختاپ قالماي، ئۇالرنىڭ مالزىيالىيلىرىنى، بايلىرىن

قىالتتى. مۇسادىرە قىلىشنى شېڭ شى سهيگه  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئۈگهتكهن . 
( "ك گ ب")  جاسۇسلىرىنى  ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ" غا  ھهتتا سىتالىن "ن ك ۋ د "،

،  سوراق قىلىش ، يۇشۇرۇن ئۆلتۈرۈش  ئهۋەتىپ  ئۇيغۇر ئىنقىالبچىالرنى قولغا ئېلىش
ئىشلىرىغا بىۋاسته قاتناشتۇرغان. دېمهك ئهسلىدە ئۇيغۇرىستان روسىيىنىڭ 

ئهمهلىيهتتىكى مۇستهملىكىسى  پهقهت خهلقئارا جهمئىيهتته چاندۇرۇپ قويماسلىق 
چۆچه كلىرىگه  پاكىت تېپىپ بهرمهسلىك  -ئۈچۈنال، باشقا جاھانگىر دولهتلهرنىڭ گهپ

ۈنال، خىتاي شېڭ شى سهينى  ئۆلكىنى باشقۇرۇشقا ئولتۇرغۇزۇپ قويغان ئىكهن ئۈچ
سهۋەبىگه نهزەر - 15دېيىشكه بولىدۇ! ئهمدى ، ئۇيغۇر دۆلىتى مۇنقهرز بولۇشنىڭ  

  ئاغدۇرايلى:
) ھىندىستاننى مۇستهملىكه قىلىپ تۇرۇۋاتقان ئهنگىلىيه ھۆكۈمىتى ،ھىندىستان 15

لىق ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان ھۈكۈمهتكه تهسىر كۆرسىتىپ مۇستهملىكه  ھۆكۈمىتى ئارقى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىق ئۈچۈن  ئېلىپ بېرىۋاتقان كۆرەشلىرىگه ياردەم بېرىپ بۇ قېتىم 

يىلى  تۆمۈر -1933مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتىنى قوللىماقچى بولدى.شۇنىڭ ئۈچۈن 
مهكتۈپ ئهۋەتىپ،  سىلىڭنىڭ دادىسى ئه مهت ھاجى ئارقىلىق  تۆمۈر سىلىڭغا  



ئۇيغۇرىستاندا دۆلهت قۇرغۇچىالرغا يېقىنالشماقچى بولدى."شهرقى تۈركىستان ئىسالم 
جۇمهۇرىيىتى" قۇرۇلۇۋاتقان مهزگىلدە، ھىندىستاندىن  مهخسۇس ۋەكىللهرنى  ئهۋەتىپ ،  

ئهنگىلىيه  ئۇيغۇرنىڭ دۆلهت قۇرۇش ئىشلىرىغا  بۇ قېتىم ياخشى نىيهت بىلهن  
چى بولدى.  بىراق،شۇ ۋاقىتتا تۆمۈر سىلىڭ ۋە باشقا ئۇيغۇر قوراللىقلىرى ئارىالشماق

  "ناساراالردىن ياردەم ئالمايمىز"دىدى ، ئهنگىلىيىنىڭ ياردىمىنى رەت قىلدى.مهسىلهن،
يىلى تۆمۈر سىلىڭنىڭ  دادىسى ئهمهت ئاخۇن مهككه مۇكهررەمگه  بېرىپ ھاجى - 1933

ختىدا  ھىندىستان ھۆكۈمىتى بۇ ھاجىالردىن پويىز بولۇپ قايتتى. ھهرەمدىن قايتقان ۋا
بىلىتى، ياتاق پۇللىرىنى ئالمىغاننىڭ ئۈستىگه ، ئۈزۇتۇش زىياپىتى  ئۇيۇشتۇرۇپ، ئهمهت 

ئاخۇن ھاجىغا بىر پهتنۇس تىلال بهر گهن ھهم  تۆمۈر پادىشاغا ئالغاچ كهتسىله دەپ  بىر 
ىشاسىنىڭ نامىدىن يېزىلغان خهت پارچه مهكتۇپ بهرگهن.بۇ خهت ئهنگىلىيه ئايال پاد

  بولۇپ، خهتنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق جۈملىلهر بار ئىدى:
ھۆرمهتلىك تۆمۈر سىلىڭ! سىز پادىشا بولدىڭىز ، قهشقهرىيىدە ئىسالم ھۆكۈمىتىنى 
قۇردىڭىز، كېلىڭ سىز بىلهن دوست بواليلى، ئهگهر سىزگه ھهربى كۇچ الزىم بولسا، 

لىڭ خهتنى ئوقۇتۇپ ئاڭلىغاندىن كېيىن، بىر بارمىقىنى يهتكۈزۈپ بېرىمىز...تۆمۈر سى
چىشلهپ ئولتۇرۇپ: ئۇالر ناسارا دىنىدىكىلهر تۇرسا، ئۇالر بىلهن ئىتتىپاق بولۇپ ياردەم 
تىلىگهندىن كۆرە خۇدادىن نۈسرەت تىلىسهك بولدى، دەپ جاۋاب بهرگهن.("شىنجاڭ 

رقى زامان قارىشىمىزچه ، تۆمۈر بهت)،  ( بىزنىڭ ھازى-258سان -4تارىخ ماتېرياللىرى" 
سىلىڭ شۇ چاغدا ئهنگىلىيىدىن ھهربى  ياردەم ئالغان بولسا ، ئهمهلىيهتته بۇ، خۇدانىڭ 

  تۆمۈر سىلىڭغا  نۇسرەت بهرگهنلىكى بولۇپ ھېسابلىناتتى)
  

  يىگىرمه  تۆتىنچى باب  ئۇيغۇرىستاندا  ئۈچۈنچى جۇمهىۇرىيهتنىڭ قۇرۇلىشى
  

قېتىم قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ ، -3ىدا  ئۇيغۇر خهلقى يىللىر- 40ئهسىرنىڭ -20
مىللهتنىڭ ئازادلىقى يولىدا يهنه بىر قېتىم  ئۇرۇشقا كىردى. بۇ ئېنقىالب تارىختا "ئۈچ 

ۋىاليهت ئىنقىالبى" دەپ ئاتالدى. ئىنقىالبقا بۇنداق ئىسىم قويۇىشنى  ئورۇسالر قويدىمۇ 
يدىمۇ ۋە ياكى  خىتاينىڭ كوممۇنىستالر ياكى خىتاينىڭ گومىنداڭ ھاكىمىيىتى قو

ھاكىمىيىتى شۇنداق ئىسىم قويدىمۇ  بىلگىلى بولمايدۇ. بۇ ئىنقىالبقا ئهگهر ئورۇسالر 
شۇنداق ئىسىم قويغان بولسا ، ئۇنداقتا  سىتالىننىڭ كۆڭلىگه يامان غهرەز ئۈستىگه يهنه 

ا  "ئۈچ ۋىاليهت يامان غهرەز يۇشۇرۇنغان بولىدۇ.ئهگهر خىتايالر بۇ ئىنقىالبق



ئىنقىالبى"دەپ ئىسىم قويغان بولسا ، بۇ ئىنقىالبنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇرىستان بويالپ 
كۆتۈرۈلگهن" ئۇيغۇر مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالبى " ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىپ،  

ئىنقىالبنى كۆلهم جهھهتتىن كىچىكلهشتۇرۇپ  رايون خاراكتېرلىك ئىسيانغا ئايالندۇرۇپ 
اقچى بولغانلىقىىدىن ئىبارەت خىتايچه دانا لىقىنى ئاشكارىالپ قويغان ئىسىم قويم

  بولۇدۇ.
خىتاينىڭ كېيىنكى نۆۋەتلىك دائىسى ماۋزېدۇڭ " ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى جۇڭگو ئىنقىال 

بىنىڭ بىر قىسمىدۇر" دېگهندە،  بىرنچىدىن خىتاينىڭ تهبىئىتىنى ئاشكارىلىغان 
اننى مۇستهملىكه قىلىشتىن ئىبارەت سىياسى بولدى .ئىككىنچىدىن  ئۇيغۇرىست

  مهقسهتلىرىنى ئاشكارىلىغان بولدى.
ئۇيغۇرىستاندا كۆتۈرۈلگهن "ئۇيغۇر مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالبى"  نېمىشقا خىتاي 
ئىنقىالبىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالدىكهن؟ ئهلبهتته مۇنداق سوئال قويغۇچىالر ساددا 

  ئۇيغۇرالردۇر.
تهنپهرۋەرلىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۈرالرنىڭ مۇستهقىللىق ئارزولىرىدىن ئۇيغۈرالرنىڭ ۋە

  پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ جهڭگىۋارلىقىدىن پايدىلىنىپ 
ئۇيغۇرىستاندا  ئىنقىالپ قوزغىماقچى بولغان سىتالىن ، ئىنقىالب ئاخىرالشقاندىن 

شىغا تاپشۇرۇپ كېيىن، ئۇيغۈرىستاننى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلى
بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا  ماۋزېدۇڭغا ۋەدە بهرگهن بولسا، ئىنقىالب غهلىبه قىلغاندىن 

كېيىن ياكى ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق ئارمىيىيىسىنىڭ پايتهخىت ئۈرۈمچىگه 
كىرىشىنىڭ  ئالدىنى توسۇپ ، بۇ ئارمىيىنىڭ قۇماندانلىق ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا 

الىن، ئىلگىرلهش ئىچىدە كېتىۋاتقان ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق كىرگۈزۈپ ئالغان سىت
ئارمىيىسىنى ماناس دەرياسىنىڭ بويىدا توختۇتۇپ،  گومىنداڭ خىتايلىرىغا ۋەكوممۇنىست 

  خىتايالرغا ئۆزىنىڭ ساداقىتىنى كۆرسهتكهن بولۇدۇ.
ۇپ روسىيىلىكلهرنىڭ قوزغىغانلىقى  بۇ ئېنىق. سوئال قوي-ئىنقىالبنى سىتالىن 

باقايلىكى، تېخى تۈ نۈگۈن قهشقهردە قۇرۇلغان "شهرقى تۈركىستان ئىسالم 
يىلى  -1937جۇمهۇرىيىتى"نى ئۈ يغۇرنىڭ ئۆزىنىڭ قولى بىلهن يو قاتقان سىتالىن، 

ھهربى ماشىنىدا ،تاجاۋۇزچى سوۋېت قىزىل  200قاراقول بىدىل داۋىنى ئارقىلىق 
ۆلهتنى، دۆلهت قۇرغۇچىالرنى  ئۆز قولى بىلهن ئارمىيىسىنى ئهۋەتىپ قهشقهردە قۇرۇلغان د

يىلى بۇقېتىم ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىدە  -1944يوقاتقان سىتالىن ، يهنه نېمىشقا 
ئىنقىالب قوزغىماقچى بولدى، نېمىشقا ئۇيغۇرالرنىڭ قولى بىلهن ئىنقىالب قوزغىماقچى 

  بولدى؟



قاندىال  سىتالىننىڭ يۈرۈكى يىلى ياپۇنىيه مانجۇرىيىدە قۇرۇقلۇققا چىق- 1931
دۈپۈلدەشكه باشلىغان ئىدى. بۇ ئۇرۈش يىراق شهرقته  بهلكى سىتالىن زېمىن تهلىپى 
قويااليدىغان ۋە زېمىن تهلىپى قويۇشقا ھوقۇقلۇق  مانجۇرىيىدە پارتلىغان بۇ ئۇرۇش 

  ئهندىشىگه سالغاندا ، سىتالىن دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ شهپىسىنى كۆرۈپ يهتكهن .
ىلى  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ھهل قىلغۇچ دەۋىرگه كىرىپ كهلگهندە چوڭ ي-1943

دۆلهتلهر  ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، فىرانسىيه ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پاشىزىمغا قارشى  
ئىككىنچى فىرونت ئىېچىش توغرىسىدا ئويلىشىشقا باشلىغان . ئىككىنچى  فىرونت 

گىلىيه، روسىيه، ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا ، ئېچىلىدىغانال بولسا  ، ئۇچ چوڭ دۆلهت ئهن
دۇنيانى قايتا تهقسىم قىلىدىغان بىر يىغىننىڭ ئىېچىلىشىمۇ تۇرغانال گهپ ئىدى. 

-1944-1943يىلى ئېچىلىدىغان "يالتا يىغىنى"نىڭ  تهييارلىقى -1945مهسىلهن ، 
كېلىشلهر  - يىلالر دىال باشالنغان ۋە چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك بېرىش

  شۇ ۋاقىتتىال باشالنغان.
) ئۇيغۇرىستاندا  ئۇيغۇر مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالبىنى قوزغاشنىڭ خهلقئارا ۋەزىيهت 1

  تهقهززالىقى.
يىلى  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ۋەزىيىتىدە  نېگىزلىك ئۆزگىرىش يۈز بهرگهن -1943

سى  ھهل قىلغۇچ غهلىبىگه بىر يىل بولدى.سىتالىنگىراد ئۇرۇشىدا سوۋېتلهر ئارمىيى
ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۇمۇمى يۈزلۈك قايتارما ھۇجۇم قىلىش باسقۇچىغا كىردى.شىمالى 

ئافرىكا ئۇرۇش مهيدانىدا   ئامېرىكا بىلهن ئهنگىلىيىنىڭ  مهشئهل پىالنى غهلىبه 
قىلغاندىن كېيىن، گېرمانىيه، ئىتالىينىڭ شىمالى ئافرىكىدىكى  ئهسكىرى كۇچىنى 

هن يوقىتىپ، بۇ ئىش  ئوتتۇرا شهرقنىڭ ۋەزىيىتىنى ئاساسى جهھهتتىن تامام
ئۆزگهرتىۋەتتى.ئىتتىپاقداش ئارمىيه ئىتالىيىنىڭ جهنۇبىدا قۇرۇقلۇققا چىقتى ، مۇسۇلىن 
تهختىن چۈشتى. ئىتالىيه ئۇرۇشتىن چېكىنىپ چىقىش بىلهنال ، ئىتالىيه، گېرمانىيه  ئوق 

يېڭى تهرەققىياتى ۋە يېڭى ئۆزگىرىشىنى نهزەرگه  مهركىزى پارچىالندى. ۋەزىيهتنىڭ
ئېلىپ، ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان بارلىق مهسىلىلهر بويىچه ئۆز ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇپ ، 

يېڭى سىتراتېگىيىلىك پىالن تۈزۈشنىڭ ئېهتىياجى فاشىزىمغا قارشى ئىتتىپاقداش 
-1943. بۇنىڭ ئۈچۈن دۆلهتلهرنىڭ ئالدىغا قويۇلغان  جىددى مهسىله بولۇپ قالدى

كۈنىگىچه  موسكۋادا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى،  -30كۈنىدىن   -19ئاينىڭ -10يىلى 
ئامېرىكا،  ئهنگىلىيه قاتارلىق ئۈچ چوڭ دولهتنىڭ  تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى يىغىنى 

ئېچىلىپ،  ئۈچ چوڭ  دۆلهت باشلىقلىرىنىڭ  خهلقئارا يىغىن  ئېچىشىغا  تهييارلىق 
قېتىمقى يىغىن تۆت پارچه خىتاپنامه ئېالن قىلدى . بۇنىڭ ئىچىدە "ئۇمۇمى  قىلدى. بۇ



يۈزلۈك بىخهتهرلىك خىتاپنامىسى"  ئىمزالىنىدىغان چاغدا ، جۇڭگو ئۇرۇشقا قاتناشقان 
تۆتىنچى دۆلهت سۈپىتىدە  خىتاپنامه ئىمزاالشقا تهكلىپ قىلىندى. بۇ يىغىنغا  گومىنداڭ 

  شلۇق باش ئهلچىسى فۇبىن چاڭ تهكلىپ بىلهن قاتناشتى.ھۆكۈمىتىنىڭ موسكۋادا تۇرۇ
) ئۇيغۇرىستاندا ئۇيغۇر مىللى دېمۇكرا تىك ئىنقىالبىنى قوزغاشنىڭ  ئىچكى ۋەزىيهت 2

  تهقهززالىقى.
شېڭ شى سهي تهخىتكه چىققاندىن كېيىن، سوۋىېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ ، 

، خۇجىنىياز ھاجىمنى ئۆزى بىلهن تۇڭگان ماجۇڭيىڭ كۇچلىرىنى تارمار قىلىپ
ھهمكارلىشىشقا مهجبۇرلىدى. شۇنداق قىلىپ قىسقىغىنا بىر يىل ئىچىدە پۈتۈن 

ئايدىن  باشالپ   ئۆزىنىڭ ئۇمۇمى يۈزلۈك  - 8يىلى - 1937ئۇيغۇرىستان" شىنجاڭ"نى  
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا ئالدى.شېڭ شىسهي تهخىتكه چىققان دەسلهپكى مهزگىللهردە  

ىر "ئىلغار " سىياسهتلهرنى يولغا قويۇپ ،"شىنجاڭ"نىڭ مهدەنىيهت ۋە ئىقتىساد بهزىب
 - ساھهلىرىدە  بهلگىلىك تهرەققىياتالرنى قولغا كهلتۈردى. بىراق، كېيىن ئۆزىنىڭ  ئهپتى

بهشىرىسىنى  بىراقال ئاشكارىالپ ،  ھۆكۈمرانلىقنى زوراۋانلىق بىلهن  يولغا قويۇپ، 
  گه دەھىشهتلىك زۇلۇم سالدى. ئۇيغۇر، قازاق خهلقلىرى

"توپىالڭ دېلولىرى "نى ئويدۇرۇپ  ياساب چىقىپ ،ئۇيغۇر ، قازاق خهلقلىرىدىن بىر 
نهچچه يۈزمىڭ ئادەمنى قولغا ئېلىپ، مهخپى ئۆلتۈرۈپ يوقاتتى. ئۇيغۇرىستاندا ئۇيغۇر، 

كۈن دۈككه ئىچىدە  -قازاق خهلقلىرىنىڭ ھاياتى كاپالهتكه ئىگه بواللماي،  دە ككه
يىلىنىڭ ئاخىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن -1943ئۆتكۈزۈدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى.  

تىجارەت يوللىرى ئۈزۈلۈپ ، -مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ، چېگرانى تاقىغاندىن كېيىن، سودا
تۇرمۇش بويۇملىرى قىس بولۇپ،  مال باھاسى ئۆرلهپ ئۇيغۇر ، قازاق قاتارلىق 

  كۈنگه قيىنلىشىپ،  -مىللهتلهرنىڭ  تۇرمۇشى كۈندىن
  نهپرەت ئاخىرقى چهككه يهتتى.-كۈنگه ئېشىپ، غهزەپ- خهلقنىڭ نارازىلىقى كۈندىن

يىلى تهختكه چىىقىپ،  دەسلهپته سوۋېت ئىتتىپاقىغا يېقىنلىشىپ،  - 1933شېڭ شى سهي 
بارلىق سىياسهتلىرىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل يول تۇتتى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  زور 

اردا ئادەم كۇچى ۋە ماددى كۇچ بىلهن ياردەم قىلىشىنى قولغا كهلتۈردى. بۇنىڭ مىقد
بىلهن "شىنجاڭ"دا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرى ئېشىپ، "شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستان سوۋېت 

ئىتتىپاقىنىڭ تهسىر دائىرىسىدىكى  رايون، يهنى بىر سىياسى ئىبارە بىلهن ئاتىغاندا  
مۇستهملىكىسى بولۇپ قالدى.شۇ دەۋىردە شېڭ شى سهي سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  يېرىم 

ھۆكۈمىتىنىڭ ھهممه تارماقلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنڭ مهسلىههتچىلىرى ئىشلهيتى.  
ھوقۇق شۇالرنىڭ قولىدا ئىدى.شېڭ شىسهي  باھانه تېپىپ  "توپىالڭ قوزغىماقچى بولدى"  



لهر موسكۋادىن  تهستىق دەپ ئويدۇرۇپ چىققان دېلوالرۋە ئۇيغۇر ، قازاق جىنايهتچى
  كهلگهندىن كېيىن بىر ته رەپ قىلىناتتى.

يىلى  سىتالىنگىراد ئۇرۇشىدىن كېيىن ، سىتالىن تۈگهشتى دەپ ئويلىغان شېڭ -1942
يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئۆزىنى گومىنداڭنىڭ قوينىغا -1943شىسهي ،  سىتالىندىن يۈز ئۆرۈپ 

ههتچىلهرنى  ئۇيغۇرىستاندىن قوغالپ ئاتتى.سوۋېت ئىتتىپاقىلىق خادىمالرنى، مهسلى
چىقىرىپ ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ "شىنجاڭ"دىكى تهسىر كۇچىنى پۈتۈنلهي 

تازىلىدى.شۇنىڭدىن كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچىدە  شېڭ شى سهينىڭ 
"شىنجاڭ"دىكى ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، "شىنجاڭ"نىڭ ئهسلىدىكى ھالىتىنى 

كهلتۈرۈش  مۇددىئاسى قوزغالدى. مهرھۇم سهيدۇلال سهيپۇلاليۇف  ئهپهندىنىڭ  ئهسلىگه
"مهن شائىد بولغان ئىشالر "ماۋزۇلۇق كىتابىدا يېزىشىچه، ئىلى ۋىاليىتىدىن سوۋېت 
ئىتتىپاقىغا قېچىپ چىققان  پاتىخ مۇسلىمۇف(تاتار)، سهيدۇلال سه يپۇلاليۇف، قۇربان 

  نهچچه نهپهر ياشنى 10چۇرىن(تاتار)  قاتارلىق بورھانىدىن (ئۇيغۇر) رەپىق باي
سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پۇرسهت  ئالمۇتا ئهتىراپىدىكى بىر سانا تورىيىدە تهربيلهپ ، 

تۇغۇلغاندا  چېگرىدىن كىرگۈزۈپ  ئىلى ۋىاليىتىدە ئىنقىالب قوزغىماقچى 
  بولغان.("سهلكىن تور بىتى")

مهلىيهتته  ئۇيغۇرىستان مىللى دېمۇكراتىك يۇقىرىدا نامدا "ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى" ئه
ئىنقىالبى ئاتىلىپ  پۈتۈن دۇنياغا پور كهتكهن ، ئۇيغۇر ئىنقىالبىنىڭ پارتلىشىغا 

مۇناسىۋەتلىك ئىچكى، تاشقى ۋەزىيهتلهر ئۈستىدە قىسقىچه توختىلىپ ئۆتتۇق. ئهمدى 
  تۆۋەندە ئىنقىالبنىڭ جهريانى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمىز. 

ت ئىتىپاقىنىڭ ، ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىنىڭ غۇلجا شهھرىدە تۇرۇشلۇق )سوۋې3
كونسۇلى دۇباشىن ،ئېلىخان تۆرە(ئۆزبېك)، ھېكىمبهگ غوجا  قاتارلىق يهرلهشكهن 

كۆچمهنلهرنىڭ  يۇقىرى قاتالم زاتلىرى بىلهن مهخپى ئاالقىلىشىپ، ئۇالرنى قوزغىلىپ  
ۇپ تاشالشقا دەۋەت قىلغان. نهتىجىدە ئېلىخان شېڭ شىسهينىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇر

تۆرە(ئۆزبېك) باشچىلىقىدا "ئازادلىق تهشكىالتى" قۇرۇلۇپ مهسچىتلهردە تهشۋىقات 
  خىزمهتلىرى ئىشلىنىپ، ئىنقىالپقا تهييارلىق قىلىش ئىشلىرى باشالندى.

ىمۇف ئاينىڭ بېشىدا پاتىخ مۇسل-8يىلى -1944يۇقىرىقىدەك ،تهييارلىقالردىن كېيىن، 
  كىشىلىك كىچىك ئهتىرەت 7(تاتار) ، باشچىلىقىدىكى  

قورغاس چېگرىسىدىن كىردى ۋە نىلقا ناھىيىسىدىكى ئوالستاي يايلىقىغا بېرىپ، تاغ  
تۇراغا كىرىپ كهتتى. ئهكبهر (قازاق) قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ قوزغىالڭ باشالش 

  توغرىسىدا مهسلىههتلهشتى.



كۈنى  ئوالستاي تېغىدا  پاتىخ مۇسلىمۇف(تاتار)، ئهكبهر  -14ئاينىڭ -8يىلى -1944)4
(قازاق)،  سىيىت(قازاق)،قۇربان بورھانىدىن(ئۇيغۇر)، رەپىق بايچۇرىن (تاتار)، غېنى 

مهھهممهتباقى(ئۇيغۇر)،نۇر ئوبۇلوف(ئۇيغۇر)، ئوسمان ئىبىراھىمۇف (ئۇيغۇر) ھىوشۇر 
جان(قازاق)، سىېريۇژا الپشىن(روس) مامىتوف (ئۇيغۇر)،خهمىت مۇسلىمۇف(تاتار)، مولدا

قاتارلىق كىشىلهرنى يادرو قىلغان پارتىزانالر ئهتىرىتى قۇرۇلدى ۋە ۋاقىتلىق قۇماندانلىق 
شىتابى تهھسىس قىلىندى. پاتىخ مۇسلىمۇف باش قۇماندان،، ئهكبهر، سېريۇژا الپشىن  

ت تهشكىل تارماق  ئهترە 3مائاۋىن باش قۇماندان بولدى. ئۇالرنىڭ تۆۋىنىدە 
چوڭ ئهتىرەتكه ئهكبهر باتۇر، سىيىتالر قۇماندان بولدى.ئۇالرنىڭ ئادەم سانى - 1قىلىندى.

تهرەققى قىلىپ،ئازادلىق، مۇستهقىللىق ئۈچۈن تهشنا بولۇپ تۇرغان ئۇيغۇرالر 
چوڭ ئهترەتكه غېنى  -2ئادەمگه يهتتى. 600ئايغا بارغاندا تهخمىنهن -11قوشۇلۇپ،

ىمۇف قۇماندانلىق قىلدى .ئۇالرنىڭ ئادەم سانى تهرەققى قىلىپ  باتۇر، ئوسمان ئىبراھ
چوڭ ئهترەتكه شۇتۇف ئىۋان، - 3ئهدەمگه يهتتى. 1800ئايغا بارغاندا تهخمىنهن-11

ئايغا -11خهمىت مۇسلىمۇف قۇماندانلىق قىلدى.ئۇالرنىڭ ئادەم سانى تهرەققى قىلىپ 
- 8ئهترىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن،  ئا دەمگه يهتتى.پارتزانالر 700بارغاندا  تهخمىنهن 

كۈنى  بۇ پارتىزانالرنى يۇقىتىش ئۈچۈن نىلقا ناھىيىسىدىن خىتاينىڭ -17ئاينىڭ 
ساقچىلىرى يولغا چىقتى.  خىتاي ساقچىلىرى يىتهر جايىغا يىتىپ كهلگهندە ، ئۇيغۇر، 

يوقىتىپ قازاق، تاتاردىن تهشكىللهنگهن پارتىزانالر خىتاينىڭ ساقچىلىرىنى ئۇرۇش بىلهن 
تۈنجى غهلىبهنى قولغا كهلتۈردى.ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه بىر نهچچه قېتىملىق غهلىبىلىك 

ئاينىڭ -10جهڭلهرنى قىلىپ ، پارتىزانالرنىڭ كۇچى بارغانسېرى ئۇلغايدى. پارتىزانالر 
كۈندۈز جهڭ قىلىش -كېچه  -كۈنى  نىلقا ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ،  بىر-5

ناھىيه بازىرىنى ئىشغال قىلدى ۋە غۇلجىدىن كهلگهن گومىنداڭنىڭ كۇنى -7ئارقىلىق  
  ياردەمچى قوشۇنلىرىنى  تارمار قىلدى.

كۈنىگه كهلگهندە، غۇلجا - 12ئاينىڭ -11بىر نهچچه كۈنلۈك كهسكىن جهڭ ئارقىلىق 
  شهھرىنىڭ ھهرەمباغ، ئايرودۇروم، لهڭشاڭ بۇتخانىسى،

تىزانالر تهرىپىدىن ئازاد قىلىندى. بۇ جهرياندا قاتارلىق ئورۇنالردىن باشقا جايلىرى پار
دىن كۆپرەك ئهسكىرى 150دىن ئارتۇق ئهسكىرى يوقىتىلدى.  400گومىنداڭنىڭ 

ئهسىرگه ئېلىندى. پارتىزانالر ھهرەمباغ قاتارلىق جايالرغا كىرىۋالغان  دۈشمهنلهرنى 
ئاينىڭ -2لى يى-1945قورشاپ داۋاملىق ھۇجۇم قىلىپ، كهسكىن كۆرەشلهر ئارقىلىق  

  كۈنىگه كهلگهندە غۇلجا شهھرىنى تولۇق ئازاد قىلدى. - 1
كۈنى غۇلجىدا "مىللى ھۆكۈمهت "  ، "شهرقى  12ئاينىڭ -11يىلى -1944)5



تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى "قۇرۇلدى. ئېلىخان تۆرە (ئۆزبېك) بۇ ھۆكۈمهتكه رەئىس 
  بولدى.
لىق يىغىندا ، ھۆكۈمهت قېتىم-4كۈنى  ئۆتكۈزۈلگهن  -5ئاينىڭ -1يىلى -1945

ئىنقىالبنىڭ مېۋىسىنى ۋە تىنچلىقنى قوغداش ئۈچۈن ھهر مىللهت خهلقىدىن ئهسكهر 
  ئېلىپ، قودرەتلىك قوشۇن تهشكىللهشنى قارار قىلدى.

كۈنى ئۆتكۈزۈلگهن ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى يىغىنىدا -12ئاينىڭ -1يىلى -1945
ر نازارىتى قۇرۇشنى تهستىقلىدى. پېتىر روما نومۇرلۇق قارار ماقۇلالپ ، ھهربى ئىشال-6

نۇۋىچ  ئالىكىساندىروپنى  ھهربى نازىرلىققا تهينلىدى.( ئۆزلىكىدىن چىقىپ تۇرۇپتۇ . 
ئهسكىرى ئۇيغۇر ، قازاقتىن، كوماندىرى ئورۇستىن تهشكىللهنگهن  بۇ ئارمىيىنىڭ 

  رۇپتۇ)ئاخىرى نېمه ئىش قىلىدىغانلىقى ئۆزىدىن ئۆزىگه مهلۇم بولۇپ تۇ
كۈنى  ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت، مىللى ئارمىيىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى  -8ئاينىڭ -4يىلى -1945

تهبرىكلهش  يۈزىسىدىن  غۇلجا شهھرىدە داغدۇغۇلۇق مۇراسىم ئۆتكۈزدى.مۇراسىم تۇغ 
مهيدانىدا ئۆتكۈزۈلدى، ئېلىخان تۆرە مۇراسىمدا سۆز قىلدى ھهمدە ھهربى قىسىمالرغا  

ىسى چۈشۈرۈلگهن"مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئالغا" دېگهن شۇ ئار يېزىلغان يۇلتۇز بهلگ-ئااي
ھهربى بايراق ۋە  ئايهت يېزىلغان ئاق رەڭلىك ئىسالم بايرىغى  تهقدىم قىلدى.مۇراسىمدا 

  مىللى ئارمىيىنىڭ رەسمى قۇرۇلغانلىقى  جاكارالندى.
قىدا ئوپېرەتىپ غۇلجا شهھرىدە مىللى ئارمىيه باش شىتابى قۇرۇلدى. باش شىتاپ قارمى

بۆلۈمى، ھهربى ته ييارلىق بۆلۈمى، رازۋىتكا بۆلۈمى،  كادىرالر بۆلۈمى، سىياسى بۆلۈم، 
  ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمى تهھسىس قىلىندى.

ئىۋان ياكوۋلوۋىچ  پالىنوف (روس) مىللى ئارمىيىنىڭ باش قۇماندانلىقىغا ، ئىسهاقبېك 
)  مائاۋىن باش قۇماندانلىققا، م.ماژاروف مۇنۇ نوف(قىرغىز) زۇنۇن تېيىپوف (ئۇيغۇر

(روس) شىتاپ باشلىقلىقىغا، ئهخمهتجان قاسىمى  ( ئۇيغۈر)  ھهربى بۆلۈم مۇدىرلىقىغا، 
ئابدۇكېرىم ئابباسوف(ئۇيغۇر )سىياسى بۆلۈم مۇدىرلىقىغا ، رەسولۇپ پهخرىدىن خۇجا 

(ئۇيغۈر)  ھهربى سوت (ئۆزبېك) ئارقا سهپ تهمىنات مۇدىرلىقىغا ، غېنى مهھهممهتباقى 
مهھكىمىسىنىڭ باشلىقلىقىغا ، ئابدۇغوپۇر سابىر ھاجى (ئۇيغۈر) ھهربى تهپتىش 

مهھكىمىسىنىڭ باشلىقلىقىغا،دامۇلال رازىيۇف (ئۇيغۈر) دىنى ئىشالر مهھكىمىسىنىڭ 
  باشلىقلىقىغا  تهينلهندى.("سهلكىن تورى")

ئارمىيىسىنىڭ ئادەم سانى   يىلىنىڭ ئاخىر لىرىغا كهلگهندە  ئۇيغۇر مىللى-1945
كىشىگه يهتكهن دېيىلدى. يهنه بهزى تارىخ ماترىىيالالردا  مىللى  650مىڭ 29

  مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن دېيىلدى.60ئارمىيىنىڭ ئادەم سانى 



مهلۇم بولدىكى، دېمهك سىتالىن مىللى ئارمىيىنىڭ ئالى دەرىجىلىك ھوقۇقىنى  ئۇيغۇرغا 
غۇر مىللى ئارمىيىسىنىڭ باش قۇماندانلىقىغا تهيىنلهنگهن بهرمىدى. ئورۇس پالىنوف ئۇي

ئىكهن، سىتالىن ، ئۇيغۇرىستاننى ئىككىنچ بىر خىل شهكىلدە  سابىق سوۋېتلهرنىڭ 
  مۇستهملىكىسىگه ئايالندۇرۇۋالغان بولىدۇ، خاالس.

  
يىگىرمه  بهشىنچى باب  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋە  يالتا سىتېمىسىنىڭ بهرپا 

  قىلىنىشى
  

  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتالشنىڭ سىياسى سهۋەبلىرى:
  ۋاشىنگىتۇن سىستېمىسى" نىڭ تىكلىنىشى. - )"ۋېرسال1
ۋىستىرىيه دۆلهتلىرىنىڭ اتۆت يىل داۋامالشقان بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ، گېرمانىيه، ئ 

مهغلۇبىيىتى بىلهن ئاخرالشتى.تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزاالش ۋە ئۇرۇشتىن كېيىن 
يانىڭ يېڭى  تهرتىپىنى تىكلهشنى دەۋىر قىلغان ھالدا ھارقايسى جاھانگىر دۆلهتلهر دۇن

  ئارا پارىژدا يېڭى كۆرەش باشالندى.
كۈنى  كۆلۈمى زور تىنچلىق يىغىنى  فىرانسىيىنىڭ  ۋېرسال  -18ئاينىڭ -1يىلى -1919

ومىيىلىك دۆلهتنىڭ ۋەكىللىرى ۋە تۆت ئاپتون 27سارىيىدا  ئېچىلدى. غهلىبه قىلغان 
رايوننىڭ ، ھىندىستاننىڭ ۋەكىللىرى بۇ يىغىنغا  قاتناشتى. ئۇرۇشتا يېڭىلگهن گېرمانىيه 
ۋە گېرمانىيىگه ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر  يىغىنغا قاتناشتۇرۇلمىدى.  روسىيه ئۇرۇشتا غهلىبه 

قىلغان بولسىمۇ، ئىچكى قىسمىدا ئۆكتهبىر ئىنقىالبى پارتالپ سوتسىيالىستىك دۆلهت 
  رۇلغانلىقتىن، يىغىننىڭ سىرتىغا قېقىۋىتىلدى.قۇ

يىغىن باشقۇرۇش ھوقۇقى ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، فىرانسىيه، ياپۇنىيه، ئىتالىيه قاتارلىق 
بهش دۆلهتنىڭ قولىدا  بولدى. ھهر بىر دۆلهتنىڭ قورسىقىدا جىن بولغانلىقتىن،كۈرەش 

ىشىپ، ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى كهسكىن بولدى. ئامېرىكا ئۇرۇش جهريانىدا زور نهپكه ئېر
قهرزدار دۆلهتلىك ئورنىدىن بىر سهكرەپال قهرز بهرگۈچى دۆلهت ئورنىغا ئۆتىۋالدى. دۇنيا 

% تىن ئارتۇق ئالتۇن زاپىسى توپالپ، ئهنگىلىيىنىڭ ئورنىغا ئۆتۈپ دۇنيا 40بويىچه 
ئىقتىسادىنىڭ مهركىزىگه ئايالندى. ئامېرىكا ئىقتىسادى ئۈستۈنلۈككه تايىنىپ، 

ئۇرۇشتىن كېيىنكى ياۋرۇپاغا كىمنىڭ رەھبهرلىك قىلىش ھوقۇقىنى تالىشىپ، دۇنياغا 
رەھبهرلىك قىلغۇچى دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلهتكه ئايالندى. ئهنگىلىيه ئۇرۇشتا نۇرغۇن 

تاالپهت تارتقان بولسىمۇ لېكىن چوڭ دۆلهتلىك ئورنى ئۇقهدەر ئاجىزالپ 



الشقا قارشى تۇراتتى.فىرانسىيه بىلهن گېرمانىيه كهتمىدى.ئهنگىلىيه گېرمانىيىنى پارچى
ئوتتۇرىسىدا  كېلىشتۈرگۈچىلىك رولىنى ئويناپ،گېرمانىيىنىڭ كۇچىدىن پايدىلىنىپ 
فىرانسىيىنى چهكلىمهكچى، سوۋېتلهرگه تاقابىل تۇرماقچى بوالتتى.فىرانسىيه ئۇرۇشتا 

رەتلىك قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىگه ئېغىر تاالپهت تارتقان بولسىمۇ ، ياۋرۇپا بويىچه يهنىال قۇد
ئىگه ئىدى. بۇ دۆلهتنىڭ نىشانى گېرمانىيىنى زور چهكته ئاجىزالشتۇرۇپ،ياۋرۇپاغا 

خۇجايىن بولۇش ھوقۇقىنى تىكلىمهكچى ئىدى. ياپۇنىيه بىلهن ئىتالىيىنىڭ ئىقتىسادى 
 كۇچىنى ، ئهنگىلىيه، ئامېرىكا، فىرانسىيىلهرنىڭ ئىختىسادى كۈچىگه سېلىشتۇرغىلى

بولمىسىمۇ،  ئارزولىرى يۈكسهك، ئاللىقاچان ئېرىشكهن مهنپهئهتنى قوغداپ قېلىشقا، 
ئىتالىيه ئوتتۇرا شهرقته ئۈستۈنلۈككه ئېرىىشىش ئۈچۈن، ياپۇنىيه يىراق شهرقته  

  قۇدرەتلىك دۆلهت  ئورنىغا چىقىشقا ئۇرۇناتتى.
مى" ئىمزالىنىپ، كۈنى "ۋېرسال كېلىشى -28ئاينىڭ -6ئۇزۇن دەتاالشالردىن كېيىن، 

كېلىشىم بويىچه گېرمانىيىنىڭ مۇستهملىكىلىرىنى تارتىۋېلىپ، گېرمانىيىنىڭ چېگرسىنى 
% تۆمۈر 65% نوپۇستىن،  10.1% تېررتورىيىدىن ، 8.1بېكىتىپ  ، گېرمانىيه 

% كۆمۈر كانىدىن ئايرىلىپ قالدى.كېلىشىم بويىچه گېرمانىيىنىڭ ھهربى 45كانىدىن، 
مىڭدىن ئاشماسلىقىنى 100تىمۇ چهكلىنىپ،قۇرۇقلۇق ئارمىيه سانىنىڭ ئىشالر تهرەققىيا

  بهلگىلىدى.
ۋاشىنگىتۇن سىستېمىسى"نى  جاھانگىر دۆلهتلهرنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىن  - "ۋېرسال 

دۇنيانى قايتا ته خسىم قىلىۋېلىش سىستېمىسى دېيىشكه بولىدۇ.لېكىن بۇ سىستېمىنىڭ 
قىلغان دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن  ئاساسى مۇستهھكهم بولمىغاچقا، غهلىبه

ئىتتىپاقداشلىق يىمىرىلدى.ھهر قايسى دۆلهتلهر ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن قورساق 
تارتىشنى كهسكىنلهشتۈرۈۋەتتى.ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولغان -سوقىشى قىلىشىپ، تاالش

بىراق، تاالڭ قىلىشقا ئۇچرىدى. -گېرمانىيه غالجىرلىق بىلهن قۇل قىلىشقا، بۇالڭ
گېرمانىيىنىڭ مونوپۇل بۇرجىئازىيىسى مهغلۇبىيهتكه تهن بهرمهيتى، قايتىدىن باش 

يىراق شهرقته ئامېرىكا بىلهن ياپۇنىيىنىڭ زىددىيىتى كېلىشتۈرگىلى  كۆتۈرەتتى.
  بولمايدىغان دەرىجىگه كۆتۈرۈلدى.

ىلىشكه ۋاشىنگىتۇن سىستېمىسى "نى يىمىر-بۇ زىددىيهتلهر ۋە كىرزىسلهر "ۋېرىسال 
يۈزلهندۈرۈپ، جاھانگىر دۆلهتلهر دۇنيانى قايتىدىن بۆلۈشىۋالىدىغان  بىر مهيدان ئۇرۇش 

  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنى مهيدانغا چىقاردى.-
  ئۇرۇش دەۋرىدە چاقىرىلغان  تۆت قېتىملىق خهلقئارا يىغىنالر -2
 ) قاھىرە يىغىنى1



مېرىكا، ئهنگىلىيه، جۇڭگو، كۈنىگىچه ئا -26كۈنىدىن  -22ئاينىڭ -11يىلى -1943
ئۈچ دۆلهت باشلىقلىرى  روزۋېلىت، چېر چىل، جىياڭ جېشى قاتارلىق دۆلهت باشلىقلرى  
مىسىرنىڭ پايتهختى قائىرە دە سۆھبهت ئۆتكۈزدى. بۇ يىغىن تارىختا قائىرە يىغىنى دەپ، 

رغا ئاتالدى. يىغىن ،  بىرلىشىپ ياپۇنىيهگه قارشى ئۇرۇش قىلىدىغان ھهربى ئىشال
مۇناسىۋەتلىك  مهسىلىلهرنى ۋە ئۇرۇشتىن كېيىن ياپۇنىيىنى قانداق بىر تهرەپ قىلىشقا 

مۇناسىۋەتلىك سىياسى مهسلىلهرنى مۇھاكىمه قىلدى. يىغىندىن كېيىن روزۋېلىت بىلهن 
چېرچىل ئىراننىڭ پايتهختى تىهرانغا ئۇچۇپ  بېرىپ سىتالىن بىلهن كۆرۈشۈپ،  

كۈنى  -1ئاينىڭ -12يىلى -1943لغا كهلتۈرگهندىن كېيىن  سىتالىننىڭ قوشۇلىشىنى قو
  "قائىرە خىتاپنامىسى"نى ئېالن قىلدى.

قائىرە يىغىنى مهزگىلىدە  روزۋېلىت بىلهن جىياڭ جېشى ئوزئارا كۆڭۈل بۆلىدىغان 
  كۇشادە پىكر ئالماشتۇردى.-سىياسى  مهسىلىلهر بويىچه كهڭ

ېلىت: جۇڭگو تۆت چوڭ دۆلهت قاتارىغا جۇڭگونىڭ خهلقئارا ئورنى مهسىلىسىدە روزۋ
  كىرىشى ۋە بۇ دۆلهتلهر قاتناشقان ئورگانالرغا قاتنىشىپ، 

  بىردەك قارار ۋە سىياسهت بهلگىلىشى كېرەك دەپ، كۆرسهتتى.
تېررتۆرىيىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش مهسىلىسىدە  روزۋېلىت بىلهن جىياڭ جېشى،  ياپۇنىيه 

ئۆلكه، (مانجۇرىيه)، 4رتىۋالغان شهرقى شىمالدىكى جۇڭگودىن قورال كۇچى ئارقىلىق  تا
تهيۋەن، فىڭخو تاقىم ئاراللىرى ، ئۇرۇشتىن كېيىن جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىلىشى كېرەك 

،دېگهن پىكىرگه قوشۇلدى. بۇ تېررتۆريىلهر  لىياۋدۇڭ يېرىم ئارىلى ۋە لۈيشۈن 
  پورتىنىمۇ، دالىيهننىمۇ  ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.

ئاالھىدە ئهھۋالدا  تۆۋەندىكى مهسىلىنى جىياڭ جېشىدىن سوراپ كۆردى.  روزۋېلىت يهنه
ئۇ بولسىمۇ تاڭ نوتۇۋا مهسىلىسى ئىدى . (تاڭ نوتۇۋا ھازىرق روسىيىگه قاراشلىق  

ئالتاينىڭ شىمال تهرىپىگه توغرا كېلىدىغان تۇۋا جۇمهۇرىيىتىنى كۆزدە تۇتۇدۇ.) ، بۇ 
ىلىكلهر قورال ئىشلىتىپ تارتىپ ئېلىشتىن توغرىدا جىياڭ جېشى: بۇ زېمىن روسىي

تاشقى موڭغۇلىيىسىنىڭ بىر قىسمى ئىدى. كهلگۈسىدە موڭغۇلىيه  -بۇرۇن،  جۇڭگو
مهسىلىسى بىلهن بىرلىكته  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن سوھىبهت ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ھهل 

الشتۇرۇش قىلىنىدۇ ، دەپ كۆرسهتتى.ئامېرىكا ،جۇڭگو ھهربى ئىشالر جهھهتته ، ئورۇن
ئېلىپ بېرىپ، قايسى تهرەپ تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرايدىغان بولسا ، ئىككى تهرەپ ئۆز ئارا 

  ياردەم بېرىشكه كېلىشتى.
جىياڭ جېشى يانا  جۇڭگونىڭ ھاۋا، قۇرۇقلۇق، دېڭىز ئارمىيىلىرىنى ئامېرىكىنىڭ 

  قورالالندۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى.



هسىلىسىدە روزۋېلىت تهكلىپ بېرىپ: كورىيه، ھىندىچىنى دۆلهتلىرى، تايالنت م
  ئامېرىكا، جۇڭگو مۇشۇ رايوننىڭ كهلگۈسى ئورنى مهسىلىسىدە 

ئۆزئارا چۈشىنىش ھاسىل قىلىشى كېرەك، دىدى. جىياڭجېشى قوشۇلىدىغانلىقىنى 
بىلدۈردى.ئىككى تهرەپ بېردەك كورىيىه مۇستهقىل بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى 

رىشچانلىق كۆرسىتىپ،  ھىندىچىنى دۆلهتلىرىنىڭ تهكىتلىدى.ئىككى دۆلهت ئورتاق تى
ئۇرۇشتىن كېيىن  مۇستهقىللىقا ئېرىشىشىگه  ياردەم بېرىشنى توغرا تاپتى. تايالنتنىڭ 

  مۇستهقىللىق ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشىگه قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
  )تىهران يىغىنى2

چه روزۋېلىت، چېرچىل، كۈنىگى-1ئاينىڭ -12كۈنىدىن -28ئاينىڭ -11يىلى-1943
دۆلهت باشلىقلىرىنىڭ  يىغىنىنى  3سىتالىن  تىهراندا  فاشىزىمغاقارشى ئىتىپاقداش 

دۆلهت باشلىقلىرى  تۈنجى قېتىم سۆھبهتلهشتى. يىغىندىن كېيىن، "ئۈچ  3چاقىرىپ، 
دۆلهت تىهران خىتاپنامىسى"نى ئىمزالىدى. بۇ قېتىملىق يىغىن فاشىزىمغا قارشى 

ۈرئىتىنى تىزلىتىش ۋە ئۇرۇشتىن كېيىنكى خهلقئارا مۇناسىۋەتلهر جهھهتته ئۇرۇشنىڭ س
 مۇھىم  ئهھمىيهتلىك يىغىن بولۇپ قالدى.

قېتىم يىغىن 3كۇنىگىچه  ئۇمۇمى -1ئاينىڭ -12كۈندىن -28ئاينىڭ -11تىهراندا 
قېتمدا  ئۈچ 3قېتىمدا ئۈچ تهرەپ سىياسى يىغىن ئاچتى،كېيىنكى - 1ئۆتكۈزۈلدى . 

ىڭ ئۈچ نهپهر باشلىقى شهخسى ئۇچرىشىشالردا بولدى. يىغىندا ، گېرمانىيىگه دۆلهتن
ئۇرۇش مهيدانىنى ئېچىش ۋە ئۇنىڭ ۋاقتىنى قارار -2قارشى ئۇرۇش قىلىش  يۈنۈلىشنىى، 

قىلىش، يىراق شهرىق مهسىلىسى(مۇشۇ مهسىلىنىڭ ئىچىدە  ئېهتىمال ئۇيغۇرىستان 
ش، پولشانىڭ چېگرسىنى بهلگىلهش، پىنالندىيه، مهسىلىسىمۇ  بار)، گېرمانىيىنى پارچىال

بالقان يېرىم ئارىلى، فىرانسىيه ، ئۇرۇشتىن كېيىن خهلقئارا تهشكىالت قاتارلىق 
  مهسىللىرى بويىچه كهڭتاشا پىكىر ئالماشتۇردى.

تارتىش ئىنتايىن كهسكىن -ئىككىنچى ئۇرۇش مهيدانى ئېچىش مهسىلىسىدە تاالش
ىڭ" ئوتتۇرا شهرىق سىتراتېگىيىسى"دە چىڭ تۇرۇپ،  "زوراۋان بولدى. چېرچىل ئهنگىلىيىن

خان پىالنى" نى كېچىتۈرمهكچى  بولدى.(شۇ ۋاقىتتا ئهنگىليىگه  يان باسىدىغان بىرسى 
ئاي كېچىككهن بولسا ھه؟)، سىتالىن چېر 5چىققان بولسا، بۇ پىالن ھېچ بولمىغاندا 

كىنچى  فىرونتنى تىز ئېچىپ ،"زوراۋان چىلنىڭ غهرىزىنى ئىنتايىن ئېنىق بىلگهچكه،  ئىك
خان" پىالنىنى تىز ئهمهلىلهشتۈرۈشته چىڭ تۇراتتى. روزۋېلىتنىڭ پوزىتسىيىسى دەسلهپته 

مۇجىمهل بولدى. چېرچىل يهنه ئۆزىنىڭ گېپىدە چىڭ تۇرغاندىن كېيىن، سىتالىن 
-11اپ قالدى. ئورنىدىن تۇرۇپ دۆلىتىگه  قايتماقچى بولدى. بۇ ۋاقىتتا روزۋېلىت ئالدىر



كۈنى چېرچىل يول قويۇشقا مهجبۇر بولدى. ئاخىرى "زوراۋان خان" پىالنىنى   30ئاينىڭ 
ئايدا يولغا قويۇشقا قوشۇلدى. بۇ  دېگهنلىك ئۈچ دۆلهت رەھبهرلىرى -5يىلى -1944

ئىككىنچى ئۇرۇش مهيدانى ئېچىش مهسىلىسىدە بىردەك پىكىرگه كهلدى، دېگهنلىك 
  بوالتتى.

ه قارشى ئۇرۇش قىلىش مهسىلىسىدە سىتالىن :  گېرمانىيه مهغلۇپ بولغاندىن ياپۇنىيىگ
كېيىن سوۋېتلهر ئارمىيىسى  ياپۇنىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىدۇ، دەپ كۆرسهتتى. 

لېكىن  سىتالىن يىغىندا ، ياپۇنىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتناشقاندا نېمه مهنپهئهتكه ئىگه 
دىمىدى. چېرچىل بىلهن روزۋېلىت بۇ نوختىنى ئېنىق  بولماقچى بۇ توغرىدا بىر نېمه

كۈزۈتۈپ تۇراتتى. سوۋېت ئارمىيىسى جۇڭگونىڭ دالىيهن  پورتىغا كىرسه بولىدۇ ، 
روزۋېلىت بۇ مهسىلىنى تهشهببۇسكارلىق بىلهن ئوتتۇرىغا قويدى. سىتالىن بۇ  -دىدى

روزۋېلىت  قارشى  الھىيىدىن گۇمان قىلىپ : جۇڭگو قارشى ئالمايدۇ، دىدى. لېكىن 
ئالىدۇ، دەپ مۇقىمالشتۇرۇپ جاۋب بهردى .چۈنكى ، دالىيهننى ئهركىن پورتقا 

ئايالندۇرۇش مهسىلىسىدە  روزۋېلىت قائىرە يىغىنىدا  جىياڭ جېشىنىڭ قوشۇلىشىنى قولغا 
كهلتۈرگهن . سىتالىن روزۋېلىتنىڭ پىكرىنى مهدىهلهپ ماختاپ : "ئۇنداق بولسا يامان 

  ۇ" دىدى.ئهمهسكه نغ
 ) يالتا يىغىنى 3

كۈنىگىچه ،ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېتلهر  -11كۈنىدىن  -4ئاينىڭ -2يىلى -1945
قاتارلىق ئۈچ چوڭ دۆلهتنىڭ  باشلىقلىرى روزۋېلىت، چېرچىل، سىتالىن ، ئۈچ نهپهر 
مۇھىم ئهرباب تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى ۋە باشقا   ئه مهلدارالرنىڭ ھهمراھلىقىدا 

سوۋېتلهرنىڭ بهلكى ھازىرقى ئوكراينانىڭ  قىرىمدىكى يالتا شهھرىدە ، ئهينى چاغدا چار ،
پادىشاھ دەم ئالىدىغان  ۋاجىيه سارىيىدا  خهلقئارا يىغىن ئۆتكۈزدى. بۇ يىغىن 

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى  مهزگىلىدە،ئىتتىپاقداش دۆلهت باشلىقلىرىنىڭ ئىككىنچى 
سابالنغاندا ،  يهنه بىر تهرەپتىن بۇيىغىن  دۇنياۋى قېتىملىق ئۇچرۇشىشى بولۇپ ھې

ئهھمىيهتلىك يىغىن بولۇپ قالدى. بۇ يىغىن ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرنىڭ ، ئۇرۇشنىڭ 
ئاخىرقى باسقۇچىدىكى  ئۇرۇش پىالنىنى تهرتىپكه سېلىشتا،  بولۇپمۇ، سوۋېتلهرنىڭ 

يىنكى دۇنيا ئىشلىرىنى ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىشى مهسلىسىدە ، ئۇرۇشتىن كې
  ئورۇنالشتۇرۇش مهسىلىسىدە ، ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه يىغىن بولۇپ قالدى.

يالتا يىغىنى ئاۋۋال مۇھاكىمه قىلغان مهسىله  ، ئۇرۇشتا يېڭىلگهن گېرمانىيىنى قانداق 
 كېسىل-بىر تهرەپ قىلىش مهسىلىسى ئىدى. ئۈچ دۆلهت باشلىقلىرى ، فاشىزىمنى ئۇزۇل
يوقىتىش، گېرمانىيه مىللىتارىزىمى تېرىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش بۇنىڭ ئۈچۈن 



گېرمانىيىنى شهرتسىز تهسلىم قىلىپ ، گېرمانىيىنى پارچىالش ، بارلىق ھهربى 
ئهسلىههلهرنى سۆكىۋىېتىپ، ناتسىتسالر  پارتىيىسىنى تازىالش جهھهتته بىردەك پىكىرگه 

پارچىالش، فىرانسىيه ، گېرمانىيىنى پارچىالشتىن  كېلىشتى. لېكىن، گېرمانىيىنى قانداق
بىر ئۈلۈشكه ئېرىشىپ، ئىگىلىگهن رايوننى باشقۇرۇشقا قاتنىشامدۇ، قاتناشمامدۇ؟  
دېگهن مهسىله بويىچه چىېرچىل بىلهن سىتالىن ئوتتۇرىسىدا كهسكىن دەتاالش يۈز 

اس قىلىپ ، بهردى. چېرچىل ئهنئهنىۋى "قۇرۇقلۇق قۇرۇلمىسى"  سىياسىتىنى ئاس
فىرانسىيىگه بىر پارچه باشقۇرۇش رايونى ئايرىپ بېرىشنى ئۈمىد قىلدى. سىتالىن، 

فىرانسىيه ئۇرۇشقا ھېچ قانداق تۆھپه قوشمىدى.فىرانسىيىگىمۇ ئىشغال قىلىنغان رايون 
ۋەيران قىلىۋەتكهن  باشقا ياۋرۇپا -بۆلۈپ بېرىدىغان بولساق،  گېرمانىيه خانى

  وخشاش تهلهپ قويىشىنى رەت قىاللمايمىز، دەپ قارايتى.دۆلهتلىرىنىڭمۇ ، ئ
تارتىش پهيدا -يىغىندا پولشانىڭ دۆلهت چېگرسىنى بېكىتىش مهسىلىسى كهسكىن تاالش

  قىلدى.
سوۋېتلهرنىڭ  ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى قولغا كهلتۈرۈش  بۇ، روزۋېلىتنىڭ  

بولغان  نىشانلىرىنىڭ بېرى ئىدى.    يالتاغا بېرىىپ ، يىغىنغا قاتنىشىپ  يهتمهكچى
يىغىندىن بۇرۇن ئامېرىكا بىلهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى  مۇشۇ مهسىلىدە بېردەك چۈشهنچه 

ئايدا مائاۋىن -6يىلى -1944ھاسىل قىلدى.( نۆۋىتى كهلگهندە قوشۇپ قوياي، ئامېرىكا 
ىنىڭ تهسىر پىرېزىدېنت ۋاللىسنى موسكۋاغا ئهۋەتىپ، سىتالىننىڭ قولىدىن ، روسىي

دائىرىسىگه كىرىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى ياكى  "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ 
زېمىننى  سۆھبهت ئارقىلىق تارتىپ ئېلىپ، خىتايغا قوشۇپ بهرگهنلىكى ، يالتا يىغىنى 

ئېچىلىشتىن بۇرۇن سۆزلىشىپ ھهل قىلىنىپ بولۇنغان مهسىلىلهر ئىدى دېسهك 
هتكهن بولىمىزمۇ ياكى  تېخى مهقسهتكه يېقىنالپ ،مهقسهتتىن يىراقلىشىپ ك

كېلهلمىگهن بولىمىزمۇ؟ سىتالىن ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىشنىڭ شهرتلىرى 
مىسالىدا  روزۋېلىتنىڭ ئالدىغا قانداق تهلهپلهرنى قويغان ئىدى؟ روزۋېلىت جاۋابهن 

  سىتالىننىڭ ئالدىغا قانداق تهلهپلهرنى قويغان ئىدى؟)
بىلهن سىتالىننىڭ ، سوۋېتلهرنىڭ  ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىش مهسىلىسى روزۋېلىت 

بويىچه بىردەك چۈشهنچه ھاسىل قىلغانلىقى  مهسىلىسى ، يىغىن جهريانىدا رەسمى 
كۈنى چۈشتىن كېيىن، روزۋېلىت بىلهن  - 8ئاينىڭ -2مۇھاكىمه قىلىنمىدى. پهقهت 

سىله ھهل بولدى . (بۇ ئىككىسىنىڭ سىتالىن  مهخپى خۇسۇسى سۆھىبهت قىلغاندا مه
ئاينىڭ -2خۇسۇسى سۆھبىتى  ھازىرغىچه يۇرۇق دۇنياغا ئاشكارىالنغان بولغىمىدى؟) 

كۈنى  مولوتوف ، "مارشال سىتالىننىڭ ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ  ياپۇنغا قارشى  -10



قويغان ئۇرۇشقا قاتنىشىشى توغرىسىدا ، بهلكى بۇ مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك ئوتتۇرىغا 
كۈنى   -11ئاينىڭ -2سىياسى شهرتلهر الھىيىسى"نى  ئامېرىكا تهرەپكه تاپشۇردى. 

ئۆزگهرتىشتىن ئۆتكۈزۈپ،  كېلىشىمگه ئۈچ چوڭ دۆلهت باشلىقلىرى ئىمزا قويدى. مانا 
بۇ كېلىشىم "مهخپى يالتا كېلىشىمى دەپ، ئاتالدى. كېلىشىمدە ، گېرمانىيه تهسلىم 

اي ئىچىدە ،سوۋېت ئىتتىپاقى ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشقا بولۇپ ئىككى ياكى ئۈچ ئ
) 2) تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى ساقالش؛1قاتنىشىدۇ، بۇنىڭ شهرتلىرى: 

يىلى ياپۇنىيه كورىيه دېڭىزىدا چار روسىيىنىڭ دېڭىز ئارمىيىسىگه  ھۇجۇم -1904
نپهئهتلىرىنى ئهسلىگه مه -قىلىپ ،  ئاياغ ئاستى قىلغان  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھوقۇق

كهلتۈرۈش يهنى كورېل ئاراللىرىنى  روسىيىگه قايتۇرۇپ بېرىش، دالىيهن سودا پورتىنى 
شهرىق -خهلقئاراالشتۇرۇش؛ لۈيشۇن دېڭىز ئارمىيه بازىسىنى ئىجارىگه ئېلىش؛ جۇڭگو

شىمال  تۆمۈر يولى ۋە جهنۇبى مانجۇرىيه تۆمۈر يولىنى ، سوۋېت، خىتاي ھهمكارلىشىپ 
رغان  شىركهتلهرنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش؛سوۋېتلهرنىڭ ئهۋزەل ھوقۇق قۇ

مهنپهئهتلىرىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش، لېكىن جۇڭگو  ، مانجۇرىيىگه ئىگىلىك ھوقۇق 
) شىكوتان تاقىم ئاراللىرىنى سوۋېتلهرگه قايتۇرۇپ 3يۈرگۈزۈشنى ساقالپ قېلىش.

  بېرىش.
كۈنىگه  -14ئاينىڭ -6يىلى -1946تا كېلىشىمى  بۇ مهخپى كېلىشىم،  يهنى يال

گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه ئۇختۇرۇلغان. بۇ توغرىدا خىتاي -كهلگهندە جىياڭ جېشى 
يازغۈچىالر نېمه دەيدۇ: ئامېرىكا بىلهن روسىيه ئوتتۇرىسىدا جۇڭگوغا ئۇختۇرماي 

ئهتىگه ئېغىر ئىمزاالنغان يالتا  مهخپى كېلىشىمى، جۇڭگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە مهنپه
زىيان سېلىپال قالماستىن، بۇ مهخپى يالتا  كېلىشىمى ئوخشاشال چوڭ دۆلهتلهر زوراۋان 

سىياسىتىنىڭ ئىپادىسى بولۇپ قالدى . بۇ توغرىدا ئۇيغۇر يازغۇچىالر نېمه دەيدۇ:   
مهزلۇم مىللهتلهرنىڭ دۆلهت قۇرۇش ھوقۇقىنى تارتىۋېلىش، دۆلهت قۇرغان بولسا مۇنقهرز 

بۇ ھهم  -باشقا جاھانگىر دۆلهتلهرنىڭ تېررتورىيىسىگه قوشۇپ بېرىش قىلىپ
جاھانگىرلىك، ھهم ئه خالقسىزلىق،  ھهم زوراۋانلىق،  چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا 

  شهرمهندىلهرچه سودىلىشىشنىڭ مهھسۇلىدۇر، ئىپادىسىدۇر، دەيدۇ.
مهسىلىلىرىنىمۇ مۇھاكىمه يالتا يىغىنى يهنه  يۇگۇسالۋىيه، ئىران، بالقان يېرىم ئارىلى 

كۈنى "ئازاد قىلىنغان ياۋرۇپا خىتاپنامىسى"نى ماقۇللىدى.  -9ئاينىڭ -2قىلدى. يىغىن 
خىتاپنامىدا: ئازاد قىلىنغان ياۋرۇپادىكى ھهر قايسى ئهللهر خهلقلىرى  ئۆزلىرىنىڭ 

لىق تۇرمۇش ئۇسۇلىغا مۇۋاپىق ھۆكۈمهت شهكلىنى تالالپ ئېلىشقا ھوقۇقلۇق، تاجاۋۇزچى
ئارقىلىق ئىگىلىك ھوقۇقى تارتىپ ئېلىنغان ، ئاپتونومىيىلىك ھوقۇقلىرى تارتىپ 



ئېلىنغان  ياۋرۇپا ئهللىرى خهلقلىرى  ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە ئاپتونومىيىلىك  ھۆكۈمىتىنى 
ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ھوقۇقلۇق دەپ، قهيت قىلىندى. يالتا يىغىنى دۆلهت قۇرغان 

رقا نداق كىشىنىڭ مۇنقهرز قىلىش ھوقۇقى يوق دەپ، خىتاپنامه ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلىتىنى ھه
ئېالن قىلمىدى. چۈنكى ،ئهكسىچه ئۇيغۇرنىڭ ئىگىسى يوق ئىدى.ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇرنىڭ 

  دۆلىتى  يىراق شهرىق ئۇرۇشىنى ئاخىرالشتۇرۇشنىڭ يهمچۈكى قىلىنىشى كېرەك ئىدى.
  )پوتسىدام يىغىنى4

كۈنىگىچه   -2ئاينىڭ -8كۈندىن،   - 17ئاينىڭ -7ى يىل-1945يالتا يىغىنىدىن كېيىن 
ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت باشلىقلىرى ۋە  بۇ دۆلهتلهرنىڭ تاشقى 
ئىشالر مىنىستىرلىرى بېرلىن شه ھرىنىڭ جهنۇبىدىكى پوتسىدام شهھرىدە خهلقئارا 

ۆلهت باشلىقلىرىنىڭ  يىغىن ئاچتى. بۇ  يىغىن ،دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە  ئۈچ چوڭ د
ئۈچۈنچى قېتىم ئۇچرۇشىشى ھهم يالتا يىغىنىڭ داۋامى،  يالتا يىغىنىدا ئوتتۇرىغا 

قويۇلغان مهسىلىلهرنى ،بهلگىلهنگهن پىرىنسىپالرنى  كونكىرېتالشتۇرۇش ، بۇ يىغىننىڭ 
  ۋەزىپىسى بولۇپ قالدى.

قىلىپ مۇۋاپىقىيهت پوتسىدام يىغىنى مهزگىلىدە  ئامېرىكا ئاتۇم بومبىسىنى سىناق 
كۈنى  ئىككى قېتىم  -24كۈنى ۋە  - 21ئاينىڭ -7قازاندى. پىرېزىدېنت تىروممىن، 

ئاتۇم بومبىسىغا ئائىت  دوكالت تاپشۇرۇپ ئالغاندا، قانائهت ھاسىل قىلغان ھالدا چېر 
چىل بىلهن مهسلىههتلىشىپ، ئامېرىكنىڭ  بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرى ئىنتايىن يۇقىرى بىر 

ا ئېرىشكهنلىكىنى سىتالىنغا ئېيتىپ بىرىپ،  سىتا لننىڭ يول قويىشىنى قولغا قورالغ
كهلتۈرۈش ئۈچۈن  بېسىم ئىشلهتمهكچى بولدى. سىتالىن مىيىغىدا  كۈلۈپ قويۇپ،  شۇ 

قورالدىن پايدىلىنىپ ياپۇنىيىگه تاقابىل تۇرۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن دىدى. بۇنىڭدىن 
ئۈمىدسىزلىنىپ كهتتى. يىغىن جهريانىدا  ئامېرىكا، ، تروممىن بىلهن چېرچىل بهك 

ئهنگىلىيه، جۇڭگو ئۈچ دۆلهت ( بۇ يىغىن ئهسلىدە ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېتلهر  ، 
ئۈچ دۆ لهت باشلىقلىرى قاتناشقا يىغىن ئىدى، جۇڭگو قانداق قاتنىشىپ قالدى ، 

ئىمزا قويۇپ ،" ياپۇنىيىنى   كۈنى -26ئاينىڭ -7ماتېريالدا بۇ تـوغرىدا بىر گهپ يوق)  ، 
ته سلىم بولۇشقا ئۈندەش توغرىسىدا پوتسىدام ئاخباراتى"نى ئېالن قىلدى. خىتاپنامىدا" 

قائىرە خىتاپنامىسى" دا  ئوتتۇرىغا قويۇلغان  شهرتلهرنى ئىجرا قىلىش تهكىتلىنىپ،  
ىڭخو تاقىم شىمال(مانجۇرىيه)  تهيۋەن، پ-ياپۇنىيه "ئىگهللىۋالغان" جۇڭگونىڭ  شهرقى

  ئاراللىرى  جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىلىشى كېرەك ، دېيىلدى.
سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىمزاالنغان كۈنىال  "ئاخبارات"نىڭ  نوسخىسىنى تاپشۇرۇپ 

كۈنى ياپۇنىيىگه قارشى ئۇرۇشقا كىرگهندە "ئاخبارات"قا قاتنىشىپ  - 8ئاينىڭ -8ئېلىپ، 



ئۇرۇشى خاتىرىسى"  خىتايچه نهشرى، چۇڭچىڭ ئىمزا قويدى. ("ئىككىنچى دۇنيا 
  نهشىرىياتى)

يىلى ئېچىلغان پوتسىدام يىغىنىدا - 1945"يىغىندا ئاشكارىالنغان مهلۇماتالرغا قارىغاندا  
سىتالىن ، يىغىن - ، ئاساسلىق غهلىبه قىلغۇچى دۆلهتلهر سۈپىتىدە سوۋېت ئىتتىپاقى

ل قاتارلىقالرغا : تۈركىيه، ئىران ۋە ئىشتىراكچىلىرى بولغان  روزۋېلىت بىلهن  چېرچى
جۇڭگونىڭ  غهربىدىكى رايونالرنى (ئۇيغۇرىستاننى دېمهكچى) قوشۇۋېلىش تهكلىپىنى 

بهرگهن. چېرچىل بۇ تهكلىپنى  ھهتتا تهكرار ئاڭالشنىمۇ رەت قىلغان ( ئهنگىلىيه ياقۇپ 
لهپ كېلىۋاتقان بهگ دەۋرىدىن تارتىپ روسىيىنىڭ ئۇيغۇرىستانغا قول ئۇزارتىشىنى  چهك

بىر دۆلهت  بولغاچقا بۇ قېتىم   چېرچىل  سىتالىننىڭ تهلىپىنى يهنه رەت قىلدى. 
تۈزگۈچىدىن   )  شۇ ۋەجدىن  سىتالىن ئوتتۇرىغا قويغان  تهكلىپ  رەسمى الھىيىگه 

-112ئايالندۇرۇلمىغان ئىكهن"، ("تۈركىيه ھازىرقى زامان تارىخى" ئۇيغۇرچه نهشرى، 
  بهت)  

  
سوۋېت شهرتنامىسى"  -مه ئالتىنچى باب  بىرىنچى قېتىملىق  "جۇڭگويىگىر

  نىڭ ئىمزالىنىشى
  

كۈنىگىچه  ، قىرىم ئۆلكىسىنىڭ پايتهختى   -14كۈنىدىن  -11ئاينىڭ -2يىلى -1945
يالتادا  ئۈچ چوڭ  دۆلهت  ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېت ئىتتىپا قى دۆلهت باشلىقىلىرى  

الىن ئۈچ نهپهر  كىشى باش قوشقان ھالدا  خهلقئارا يىغىن يالتا روزۋېلىت، چېر چىل، سىت
يىغىنى ئېچىلىپ ، خهلقئارا جهمئىيهتته  ، ياۋرۇپا سىتىراتېگىيىسى، يىراق شهرق 

سىتىراتېگىيىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان "يالتا سىستېمىسى"  تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن، 
بىلهن سوۋېتنىڭ  ئوتتۇرىسىدا " كۈنى  موسكۋادا  جۇڭگو  -14ئاينىڭ -8يىلى -1945

جۇڭگو، سوۋېت دوستلۇق ئىتتىپاقداشلىق  شهرتنامىسى"  ئىمزاالندى." جۇڭگو، سوۋىېت 
شهرتنامىسى "  ، "يالتا سىستېمىسى"نىڭ رامكىسى ئىچىدە، "يالتا سىستېمىسى" 

بهلگىلىگهن پىرنسىپالرنى ئىزچىلالشتۇرۇپ، يىراق شهرىقته  ياپۇنىيىنى ئۇرۇشتىن 
ىندۈرۈش مهسىلىسىنى، ياپۇنىيىنىڭ شىمالىدىكى تۆت ئارالنى  سوۋېت ئىتتىپاقىغا  چېك

كېسىپ بېرىش مهسىلىسىنى، مانجۇرىيه مهسىلىسى ۋە مانجۇرىيىگه مۇناسىۋەتلىك 
سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهنپهئهتى مهسىلىسىنى،  "تاشقى موڭغۈلىيىنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى 

تاندا قۇرۇلغان دۆلهتنى مۇنقهرز قىلىپ خىتايغا قوشۇپ ساقالش" مهسىلىسىنى، ئۇيغۇرىس



بېرىش مهسىلىسىنى، كورىيه مهسىلىسىنى  ۋە شۇالرغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن مهسىلىلهرنى 
-سىتالىننىڭ يىراق شهرىقگه  ئهسكهر چىقىرىپ  ، شهرقى  -ئاخىرىدا شۇنداقال  روسىيه

گه ئۇرۇش ئېالن قىلىش مهسىلىسىنى ، شىمالدا تۇرۇۋاتقان ياپۇنىيىنىڭ كانتۇن ئارمىيىسى
  مۇھاكىمىنىڭ ماۋزۇسىغا ئايالندۇردى.

ئامېرىكىنىڭ پىرېزىدېنتى روزۋېلىت  ھهر ئىككى قېتىملىق خهلقئارا يىغىندا ، سوۋېتلهر 
بىلهن جۇڭگونى، سىتالىن بىلهن جىياڭ جېشىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ، ئۈچ دۆلهت بىرلىكته 

قى،  جۇڭگو  بىرلىكته ياپۇنغا قارشى بېرلىكسهپ قۇرۇپ  ، ئامېرىكا، سوۋېتلهر ئىتتىپا
تىنچ ئوكىيان ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئوياليتى.  بۇ مهقسهت  -ئاسىيا

"يالتا يىىغىنى"نىڭ مۇھىم مهزمۇنى ۋە  موسكۋادا ئېچىلىدىغان  جۇڭگو، سوۋېت 
الغان. ئۇنىڭدىن باشقا  سۆھبىتىنىڭمۇ مۇھىم بهلكى ئهڭ مۇھىم مهزمۇنى بولۇپ ق

گومىنداڭ جۇڭگوسى ، جىياڭ جېشىنىڭ ياپۇنىيىگه تهسلىم بولۇپ كېتىش مهسىلىسى ، 
روزۋېلىتىنى ئالدىرىتىپ قويغان ئهڭ جىددى مهسىله بولۇپ قالغان  مۇشۇنداق پهيتته 

تىنچ ئوكىيان ئۇرۇشىدا غهلىبه  -،سوۋېتلهر بىلهن جۇڭگونى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ، ئاسىيا
لىش، ياۋرۇپادا گېرمانىيىنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىش ، ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېتلهر قى

ئىتتىپاقى  قاتارلىق ئۈچ چوڭ  دۆلهتنىڭ  دپىلوماتىيىسى، تاشقى سىياسىتى ۋە ئۇرۇش 
  سىياسىتىنىڭ  ئاساسلىق مهقسىتى بولۇپ قالغان ئىدى.
ى بار ئىدى. روزۋېلىت جىياڭ جىياڭ جېشىنىڭ  ياپۇنىيىگه تهسلىم بولۇش ئېهتىمال

جېشىنىڭ ياپۇنىيىگه تهسلىم بولۇشىغا يول قويمايتى. چۈنكى، گومىنداڭ ، جىياڭ جېشى 
تىنچ ئوكىيان ئۇرۇشى ئاخىرلىشاتتى.   -ياپۇنىيىگه تهسلىم بولىدىغان بولسا، ئاسىيا

ىمۇ شىمالى ئاسىياغا ھهتتا ئوتتۇرا ئاسىياغ-ياپۇنىينىڭ جۇڭگو قۇرۇقلىقىغا، شهرقى
ھۆكۈمرانلىق قىلىشى مۇمكىن  بوالتتى.  بۇنداق ئهھۋالدا سوۋېتلهرنىڭ ئاسىيادىكى 

مهنپهئهتىمۇ، ئامېرىكىنىڭ ئاسىيادىكى مهنپهئهتىمۇ  تامام تۈگهشكهن بوالتتى. شۇڭالشقا 
يىلىدىن باشالپ ، جىياڭ جېشى ۋە گومىنداڭ خىتايلىرىغا كۆڭۈل -1943روزۋېلىت 

ياڭ جېشى بىلهن سىتالىننى ئىتتىپاقالشتۇرۇش مهسىلىسىگه بۆلۈشكه كىرىشكهندە، جى
ئارتۇق  كۆڭۈل بۆلۈشكه باشلىدى. مۇشۇنداق كۆڭۈل بۆلۈش ،  - ئارتۇقتىن

  ئۇيغۇرىستاندا ئىككىنچى قېتىم قۇرۇلغان جۈمهۇرىيهتنى ئېتىراپ قىلماي مۇنقهرز قىلىپ 
نى  سوۋېتلهرگه بىېقىندى خىتايغا قوشۇپ بېرىشتىن ئىبارەت ئاقىۋەتنى، تاشقى موڭغۇلىيى

  دۆلهت قىلىپ ئايرىپ بىرىشتىن ئىبارەت  ئاقىۋەتنى  كهلتۈرۈپ چىقاردى.
بىزنىڭ بۇ ئهقلى خۇالسىمىزدىن ، ئهقلى يهكۈن چىقىرالمىغان  ئوقۇرمهنلهرنىڭ 
چۈشىنىشىگه ياردىمى بولۇدۇ ،دېگهن نىيهتته  تۆۋەندە  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى 



ر ئوتتۇرىسىدا يولغا قويۇلغان  دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلهردە مهزگىلىدە چوڭ دۆلهتله
ئۇيغۇرىستاننىڭ  قانداق دىققهتكه قويۇلغانلىقىنى ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئهقلى بىر تهرەپ 

  قىلىشىغا تاپشۇرىمىز.
  ) "شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى"دىن   ئۈزۈندىلهر1

ۈنى  ئامېرىكا پىرېزىدېنتى  روزۋېلىت  جىياڭ جېشىغا ك-10ئاينىڭ -4يىلى -1944
تېلېگىرامما يولالپ، ئۇنىڭغا دۇنيا بويىچه  فاشىزىمغا قارشى تۇرۇش ئىتتىپاقىنىڭ 

ئۇمۇمىلىقىنى  كۆزدە تۇتۇپ، جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  شىنجاڭدىكى جىددى 
ىن  تهشكىللىنىشى داۋامىدا مۇناسىۋىتىنى پهسهيتىپ، خهلقئارالىق كۇچالرنىڭ يېڭىباشت

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  قوللىشىغا ئېرىشىشنى  تهۋىسىيه قىلدى"  ("شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت 
  بهت)-11ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى" 

كۈنى  سىتالىن ئامېرىكىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدا -10ئاينىڭ -6يىلى -1944     
بۇل قىلغاندا: جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ شېڭ شى تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى خارىماننى قۇ

سهينى  شىنجاڭدىكى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇۋېتىشى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  جۇڭگو بىلهن 
بولغان مۇناسىۋىتىنى  ياخشىلىشىدا  مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ، دىدى. (يۇقىرىقى كىتاب 

  بهت)- 16
امېرىكىنىڭ مائاۋىن ئاينىڭ باشلىرى سىتالىن ،موسكۋادا  ئ-6يىلى  -1944    

 -پىرېزىدېنتى  ھېنېرى ۋاللىس بىلهن كۆرۈشكهندە،  شڭ شى  سهينىڭ موڭغۇلىيه
جۇڭگو "شىنجاڭ" چېگرىسىدا توقۇنۇش پهيدا قىلغانلىقىنى ئهيىپلهپ،  شڭشى سهينى 

جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى  -ئۇيغۇرىستاندىن " شىنجاڭ "دىن يۆتكهپ كېتىش  سوۋېت
  بهت) -16ى تهدبىر، دىدى (يۇقىرىقى كىتاب ياخشىالش يولىدىكى ئىجاب

كۈنىگىچه  موسكۋانى ئالته كۈن زىيارەت  -24كۈنىدىن  -18ئاينىڭ -6يىلى  -1944 
قىلغان  ئامېرىكىنىڭ مائاۋىن پىرېزىدېنتى ھېنېرى ۋاللىس،  سوۋېت ئىتتىپاقىدىن 

ڭغا ئۇيغۇرىستان" شىنجاڭ "ئارقىلىق (گومىنداڭ )ھۆكۈمىتىنىڭ پايتهختى چۇڭچى
بېرىپ،جىياڭ جېشىغا  ئۇيغۇرىستاننڭ   ئۆلكىسى ئالتايدا يۈز بهرگهن "مالىمانچىلىق " 
ۋەقهسى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مۇناسىۋىتى بارلىقىنى، سىتالىن ئىنكار قىلىپ، شېڭ 
شى سهي ئۇيغۇرىستاندىن " شىنجاڭ " يۆتكهپ كېتىلسىال  ئالتايدىكى "مالىمانچىلىق" 

ىقىدۇ،  دېگهنلىكىنى  ھهمدە   سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن جۇڭگونىڭ  ئۆزلىكىدىن بېس
قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتىنى  ياخشىالشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى( يۇقىرىقى 

  بهت)-17كىتاب 
  



كۈنى ۋۇجۇڭ شىن جىياڭ جېشىغا تىېلېگىرامما يولالپ،  -26ئاينىڭ -10يىلى -1944 
ئۇيغۇرىستاندا " شىنجاڭ "ئۆلكىسىدە تۇرۇشلۇق    تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ

پهۋقۇلئاددە  دىپلوماتىيه خادىمى ، ئامېرىكىدا ئوقۇغان ۋۇزې شىياڭنىڭ ئورنىغا  
جۇڭگونىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدا تۇرۇشلۇق  باش ئهلچىخانىسىنىڭ خادىمى ھهم سوۋېت 

ى  ئۇيغۇرىستانغا ئىتتىپاقىدا ئوقۇغان، روس تىلىنى پىششىق بىلىدىغان  لىيۇ زىرۇڭن
  بهت) -35"شىنجىياڭ "غا تىزرەك ئهۋەتىشنى تهلهپ قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

ئامېرىكىدا ئوقۇغان خىتاي دىپلوماتى بىلهن سوۋېتلهردە ئوقۇغان خىتاي دىپلوماتلىرىنى ، 
ئالماشتۇرۇپ" شىنجاڭ "غا ئهۋەتىلگىنىدىن قارىغاندا "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ 

ئامېرىكا بىلهن سوۋېتلهر ئوتتۇرىسىدا قايسى شهكىلدە ، قانداق ۋەدىلهرگه  زېمىن ،
ئاساسهن  خىتاي دۆلىتىگه قوشۇپ بېرىلگهن ؟ خىتاينىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى نېمىشقا  

مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا  "شىنجاڭ"دا تۇرۇشقا ، خىتاينىڭ تاشقى ئىشالر 
ا  ،ئۇيغۇرىستان،"شىنجاڭ"  دەپ ئاتىلىپ مىنىستىرلىكىدىن خادىم تهيىنلىگهن؟ئۇنداقت

قالغان  بۇ زېمىننىڭ شۇ چاغدا خهلقئارا  جهمئىيهتته تۇتقان ئورنى زادى قانداق ئورۇن 
  ئىدى؟
كۈنى  فاتى ئىۋانوۋىچ لىېسكىن  پارتىزاناالرنى باشالپ  -6ئاينىڭ -11يىلى -1944

رايون باشلىقى، ساقچى كهڭساي رايونلۇق ساقچى ئىدارىسىغا  تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى. 
تال مىلتىق غهنىمهت 53باشلىقى ۋە ساقچىالر بولۇپ نهچچه ئادەمنى ئېتىپ تاشالپ، 

ئېلىپ،  غۇلجا كهڭساي رايونىنى ئىشغال قىلدى. بۇ خهۋەر تارقالغاندىن كېيىن، 
پارتىزانالر ئهتىرىتىگه قاتنىشىش ئۈچۈن كهلگهنلهرنىڭ ئايىقى ئۈزۈلمهي، ناھايىتى تىزال  

)  لېسكىن قاتارلىقالر 1چه يۈز ئادەمگه يهتتى.  شۇنىڭ بىلهن موگۇنتۇپ (نهچ
  باشچىلىقىدىكى كهڭ ساي پارتىزانالر ئهترىتى تهشكىللهندى. 

كۈنى  ئابدۇكېرىم ئابباسوپ سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆپېتسىرى   -6ئاينىڭ -11يىلى -1944
  ) بىلهن بىرلىكته2پىېتىر رومانىۋىچ  ئالىكىساندورۇپ(

وراللىق قوشۇننى باشالپ يوشۇرۇن ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقىدىن  قورغاس ئارقىلىق بىر ق
غۇلجىغا كىرىپ،  "غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى" بىلهن بىرلىكته  ھهربى ئىشالر  

قوماندانلىق شىتابى قۇردى. ئالىكىساندۇرۇپ ئۇنىڭغا مهسئۇل بولدى. ئۇنىڭ ئهزالىرى 
)  قاتارلىقالردىن تهركىپ 3ئابباسوپ،  ۋ .ماژارۇپ (رەھىمجان سابىر ھاجى، ئابدۇكېرىم 

كۈنى  شهھهر بويىچه قوزغىالڭ  -7ئاينىڭ -11تاپتى. ھهربى قوماندانلىق شىتابى 
كۆتۈرۈشنى ، نىلقا پارتىزانلىرىنىڭ  غۇلجىغا ھۇجۇم قىلىشىغا  ماسلىشىشىنى قارار 

  بهت)-40قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 



غۇلغان ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەلىكىدىكى مۇھاجىر، يىلى تۇ-1899) موگۇنتوپ:  1(
روس، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى پارتلىغاندىن كېيىن، كهڭ ساي پارتىزانالر ئهترىتىنىڭ 

رەھبهرلىرىدىن بېرى بولۇپ، ئىلگىرى كېيىن قورغاس ناھىيه بازىرى،  سۇيدىڭ ناھىيه 
ىللى ئارمىيىسىدە پولكۋنىك، بازىرىنى ئېلىش جهڭلىرىگه  قوماندانلىق قىلغان. ئۇيغۇر م

بېرىگادا كوماندىرى  قاتارلىق ۋەزىپىلهردە بولغان. خىتاي جۇڭگوسى قۇرۇلغاندىن 
يىلى سوۋىېت - 1955كېيىن، غۇلجا شهھرىگه مائا ۋىن شهھهر باشلىقى بولغان. 

  ئىتتپاقىغا قايتىپ كهتكهن.
كىدىكى مۇھاجىر، روس،  ) پېتىر  رومانىۋىچ ئالىكىساندۇرۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەلى2(

ئاينىڭ باشلىرىدا  سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئىلىغا كېلىپ، غۇلجا -11يىلى -1944
كېيىن بولۇپ   - شهھرىگه ھۇجۇم قىلىش جىېڭىگه  قوماندانلىق قىلغان  . ئىلگىرى

ئۈچ ۋىاليهت پارتىزانلىرىنىڭ باش قوماندانى، ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ ئهزاسى، ھهربى 
ئايدا  -1يىلى -1945ارىتىنىڭ  نازىرى قاتارلىق  ۋەزىپىلهردە بولغان . ئىشالر ناز

  دۆلىتىگه قايتقان.
يىلى تۇغۇلغان، سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋەلىكىدىكى مۇھاجىر،  -1887) ۋ. ماژارۇپ: 3(

روس، روسىيه ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن،"شىنجاڭ"غا كهلگهن.ئۈچ ۋىاليهت 
ىن،  ئۈچ ۋىاليهت ئۇيغۇر مىللى ئارمىيىسىنىڭ شىتااپ ئىنقىالبى پارتلىغاندىن كېي

  يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىپ كهتكهن.- 1951باشلىقى بولغان. 
كۈنى كهچته ساۋ رىلىڭ ، جۇشاۋلىياڭغا "غۇلجا ۋەقهسى"نى  -9ئاينىڭ -11يىلى -1944

 تېلېگىرامما ئارقىلىق مهلۇم قىلدى. ھهمدە تۆۋەندىكىچه ھهل قىلىش چارىسىنى 
  ئوتتۇرىغا قويدى.

) قىسىمالرنىڭ  كۇچىنى ئۆزلۈكسىز كۆپهيتىپ، دۆلهت كۇچىنىڭ يېتىشىشىچه  1(
  ئۇرۇشۇش،  نامدا" باندىتالرنى تازىالش"  دەپ، ئهمهلىيهتته خهلقئارا ئۇرۇش قىلىش؛

) دىپلوماتىيه ئۇسسۇلىدىن پايدىلىنىپ، مۇرەسسه قىلىش، ئۇالرنىڭ دوستانه ياردەم 2(
هپ قىلىش، لېكىن سوۋېت روسىيىسىنىڭ  قوشۇن كىرگۈزۈشىگه يول بېرىشىنى تهل

  بهت)-42قويماسلىق. (يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى "غۇلجا ئازادلىق تهشكىالتى"، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز   -12ئاينىڭ -11يىلى -1944

كۇلۇبىدا يىغىن ئېچىپ "شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى " ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى 
جاكارلىدى. دۆلهت بايرىقىنىڭ تېگى يېشىل، ئوتتۇرىسى سېرىق ، ھىالل  قۇرۇلغانلىقىنى

ئاي ۋە يۇلتۇزلۇق  بولىدىغانلىقىنى بېكىتتى. يىغىندا ئېلىخان تۆرە(ئۆزبېك)، ھاكىمبهگ 
خوجا ،  ئابدۇروپ مهقسۇم، رەھىمجان سابىر ھاجى، مۇھهممهتجان مهقسۇم، ئابدۇكېرىم 



مۇسابايوپ، پاۋىل  پاپولوۋىچ، موسكالىيۇپ، ئابباسوپ، خهبىپ يونىچىپ، ئهنۋەر 
ئوبۇلخهيرى تۆرە، پۇجه، جانى يولداش، سالىجانباي باباجان، ئابدۇلموتهلى خهلپهت 

كىشىدىن 16(ئۆزبېك)  ، پېتىر رومانىۋىچ  ئالىكىساندىروپ، غېنى باتۇر قاتارلىق  
تۆرە  تهركىپ تاپقان"ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت كومىتېتى سايالپ چىقىلدى. ئېلىخان

رەئىسلىككه، ھاكىمبهگ خۇجا مائاۋىن رەئىسلىككه ، ئابدورۇپ مهقسۇم باش 
رەئىسلىككه كۆرسىتىلدى. يىغىندا "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت" قارمىقىدىكى ئاپپاراتالرنى 

قۇرۇش، "ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت" ئورگان گېزىتى  چىقىرىشقا تۇتۇش قىلىش، ھهربى 
ت" پارتىزانلىرى باش قوماندانلىق شىتابى قىلىپ قوماندانلىق شىتابىنى "ۋاقىتلىق ھۆكۈمه

ئۆزگهرتىش ، ئالىكىساندىروپ باش قوماندانلىقنى ئۈستىگه ئېلىپ، جايالردا ئۇرۇش 
قىلىۋاتقان بارلىق  كۈچلهرگه  بىر تۇتاش قوماندانلىق قىلىش قارار قىلىندى. (يۇقىرىقى 

  بهت) -46كىتاب 
ى ۋۇجىڭشىنغا تېلېگىرامما ئهۋەتىپ كۈنى  جىياڭ جېش -13ئاينىڭ -11يىلى -1944

لىيۇ زېرۇڭنى  تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ  ئۇيغۇرىستاندا " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ 
قالغان زېمىندا  تۇرۇشلۇق  ئاالھىدە دىپلوماتىيه خادىمى قىلىپ  تهينلهشكه 

  بهت)-48قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.(يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى ئىسهاقبېك مونونوپ بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىلىق  -16ئاينىڭ -11يىلى -1944

) 1ئوفېتىسىر ئالىكىساندىر (تهخۇللىسى ئىسكهندەر) ،ئىۋان ياكوۋلىۋىچ  پالىنوپ (
قاتارلىقالر  تاتار، قىرغىز، قازاقالرنى ئاساس قىلغان  بىر باتا لىيۇن ئاتلىق ئهسكهرنى 

تتىپاقىدىن غۇلجىغا كېلىپ، باشالپ( سوۋېتلهردە ئۇيغۇر يوقمىدى )، سوۋېت ئى
  بهت) -49ھهرەمباققا قورشاپ ھۇجۇم قىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشتى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنى لىيۇ زېرۇڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئايروپىالن بىلهن  -20ئاينىڭ -12يىلى -1944
ئۈرۈمچىگه كېلىپ، مىللى ھۆكۈمهت دىپلوماتىيه مىنىستىرلىكىنىڭ ، ئۇيغۇرىستان،" 

"ئۆلكىسىدە تۇرۇشلۇق  ئاالھىدە دىپلوماتىيه خادىمى بولدى.(يۇقىرىقى كىتاب  شىنجاڭ
  بهت)-62

كۈنى  ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى ۋاررېد  -11ئاينىڭ -1يىلى -1945
ۋۇجۇڭشىننى زىيارەت قىلىپ، ئامېرىكا گېزىتلىرىدە خهۋەر ئېالن قىلىپ ، پۈتۈن 

چۈن ، "غۇلجا ۋەقهسى"نىڭ تهپسىلى  ئهھۋالىنى بىلىشنى  دۇنيانىڭ دىققىتىنى قوزغاش ئۈ
  بهت)-72ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.(يۇقىرىقى كىتاب 

دېمهك ، يالتا يىغىنى ئېچىلىشقا  بىر ئاي  ۋاقىت قالغان كۈنلهردىن باشالپال ئامېرىكا  
ىتالىننىڭ ئۇيغۈرنىڭ مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالبىغا،  شۇ ۋاقىتتا سوۋېتلهرنىڭ، س



قوللىشىغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر  ئىنقىالبىغا،  يهنه بىر مهنىدىن ئېيتقاندا  ئۇيغۇرىستاندا 
ئىنقىالب قوزغاپ سىتالىن  ، يالتا يىغىنىدا  ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنى سىياسى تاۋىكاغا  
  مهخپى  قويۇپ، موسكۋا يىغىندا  ئۇيغۇرىستان مهسىلىسنىى سىياسى   تاۋىكاغا ئاشكارە 

قويۇپ ، ئامېرىكا ۋە ئهنگىلىيه بىلهن بولغان دىپلوماتىك كۆرەشلهردە  ئوتۇۋېلىش 
ئۈچۈن ، سىتالىن ئۇيغۇرىستاندا قوزغىغان ئىنقىالبقا  ئامېرىكا، خىتاي گومىنداڭى 

  جىياڭ جېشى تهرەپته تۇرۇپ ئارىالشتى....
لى كۈنى ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇ -23ئاينىڭ -1يىلى -1945

ۋاررېد"غۇلجا ۋەقهسى"گه دائىر ئهڭ يېڭى ئهھۋالالرنى ئىگىلهش ئۈچۈن  يهنه بىر قېتىم  
  بهت)-77ۋۇجۇڭشىننى زىيارەت قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈن قالدى.  جانابى كونسۇل ۋاررېد ئهپهندىنىڭ ، سىتالىن 11يالتا يىغىنى ئېچىلىشقا 
ىڭ ئالدىغا قويۇشقا تىگىشلىك ماتېريال بىلهن روزۋېلىت يالتادا ئېلىشقاندا،  سىتالىنن

تهييارالپ،  روزۋېلىتقا  ئهۋەتىپ  بېرىشنىڭ غهرىزىدە ،"غۇلجا ۋەقهسى"گه مۇناسىۋەتلىك  
كۈن ئىچىدە ئىككى قېتىم  ۋۇجۇڭشىن بىلهن كۆرۈشكهنلىكى  يۇقىرىقى يازمىالردا  10

  مهلۇم بولدى.
دىن كېيىن،ۋۇجۇڭ شىن كۈنى غۇلجا قولدىن كهتكهن -30ئاينىڭ -1يىلى -1945

"غۇلجاۋەقهسى"نى  ھهل قىلىش توغرىسىدا  تۆۋەندىكى كۆز قارىشىنى  ئوتتۇرىغا 
قويدى.:جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  دىپلوماتىيه مۇناسىۋىتى ياخشىالنسا، 

مهسىلىنى يېرىم ھهربى،  يېرىم سىياسى يول بىلهن  ھهل قىلىشقا بولىدۇ؛ ئهگهر جۇڭگو 
ئىتتىپاقىنىڭ  دىپلوماتىك مۇنا سىۋىتى ياخشىالنمىسا ياكى سوۋېت  بىلهن سوۋېت

ئىتتىپاقى تهرەپ  كۆز بويامچىلىق قىلىپ ئاستىرىتىن قۇتراتقۇلۇق قىلسا ، پۈتكۈل 
ئۇيغۇرىستان  شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى قااليمىقانلىشىپ كېتىدۇ؛ مهركهز ئارمىيىسى غۇلجىدا 

ت ئىتتىپاقى ۋە ھهر مىللهت خهلقى ئالدىدا  ئوڭۈشسىزلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن، سوۋې
  بهت)- 79ئىناۋىتى زور دەرىجىدە چۈشۈپ كهتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنىگىچه  ئامېرىكا، ئهنگىلىيه ۋە سوۋېت  -11كۈنىدىن  -4ئاينىڭ -2يىلى -1945
 ئىتتىپاقىنىڭ  رەھبهرلىرى روزۋېلىت، چېر چىل ۋە سىتالىن يالتادا يىغىن ئۆتكۈزۈپ ، يالتا

  بهت)-81مهخپى كېلىشىمىنى ئىمزالىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى (مۇشۇ كۈنى بهلكىم  ئۇيغۇرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى  -28ئاينىڭ -5يىلى -1945

تهقدىرى پىچىلغان بولىشى مۇمكىن) ،سىتالىن موسكۋادا ، ئامېرىكا پىرېزدېنتى  
التا مهخپى تىرومىننىڭ پهقۇلئاددە ئهلچىسى  جۇنس خوپكىنىسقا ، ئهگهر جۇڭگو ي

كېلىشىمىدىكى شهرتلهرگه ماقۇل بولسا، سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيىسىنىڭ دەرھال 



شىمالدا ياپۇن باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش -ئهسكهر چىقىرىپ ، شهرقى 
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يهنه جىيىڭ جېشى رەھبهرلىكىدىكى  جۇڭگونىڭ  

لاليدىغانلىقىنى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  بىرلىككه كېلىشىنى پۈتۈن كۇچى بىلهن قو
جۇڭگودىن، مهيلى ئۇيغۇرىستان ،" شىنجاڭ "دا ياكى باشقا جايالردا  زېمىن تهلهپ 

  بهت)-103قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.( يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى  جىياڭجېشىنىڭ دىپلوماتىيه ۋەكىلى لىيۇ زېرۇڭ   -9ئاينىڭ -6يىلى -1945

ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق مۇۋەققهت  باش كونسۇلى  يىۋىسىيېپقا   سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
سوۋېت ئىتتىپاقىدىن  "ئىلىدىكى مالىمانچىلىق"نى  تىنجىتىشقا دوستانه ياردەم سوراش  

تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. يىۋىسيېپ  بۇ ئىشقا موسكۋادىن يوليۇرۇق سوراش  
  بهت)-105كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنى   خىتاي مىللى ھۆكۈمهت مهمۇرى كېڭىشىنىڭ   -20ئاينىڭ -6يىلى -1945
مۇۋەققهت باشلىقى، قوشۇمچه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى سۇڭ زىۋېن چۇڭچىڭدا نۆۋەتته 

مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا  " شىنجاڭ "دا ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهر ئۈستىدە  ۋۇجۇڭ 
ى  تېلېگىرامما ئارقىلىق  چۇڭ چىڭغا شېن بىلهن  مهسلىههتلىشىپ، لىيۇ زېرۇڭن

  بهت)-107چاقىرتىپ موسكۋاغا بىلله بېرىشنى بېكىتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 
مۇشۇ كۈنلهردە موسكۋادا جۇڭگو، سوۋېت خهلقئارا يىغىنى ئېچىلماقچى ، يىغىندىن 

  كېيىن  "جۇڭگو، سوۋېت شهرتنامىسى" ئىمزاالنماقچى ئىدى. 
اتىيه  ۋەزىرى سۇڭ زىۋېن ، مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا " گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ دىپلوم

شىنجاڭ "دا تۇرۇشقا بهلگىلهنگهن دىپلوماتىيه خادىمى لىيۇ زېرۇڭنى  نېمىشقا موسكۋاغا 
  بىلله ئېلىپ بارماقچى بولغاندۇ؟

كۈنى ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى ۋاررېد -29ئاينىڭ -6يىلى -1945
بىر قېتىم زىيارەت قىلىپ ، ئىلىنىڭ يېقىنقى ئهھۋالىنى سۈرۈشتۈردى ۋۇجۇڭ شىننى  يهنه 

ھهمدە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى تىرومىننىڭ  پهۋقۇلئاددە ئهلچىسى  جۇنس خوپكىنىسنىڭ  
موسكۋاغا كهتكهنلىكىنى ئېيتىپ،"ئىلى ۋەقهسى"نىڭ يهنه كېڭىيىپ كهتمهيدىغانلىقىنى 

  بهت)-108بىلدۈردى. (يۇقىرىقى كىتااب 
رمهتلىك ئوقۇرمهنلىرىم ! مۇشۇ ئابزاسنىڭ مهزمۇنىنى چۈشهندۈرۈشكه توغرا كهلسه ھۆ

  نېمه دېيىشىمىز كېرەك. 
ئارىلىقتا  "ئۇيغۇر مهسىلىسى يالتا يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان"  دەيدىغان     

پىكىرلهر ئوتتۇرىغا چىقىتى . ھهتتا خهلقئارا جامائهتنى ئالداش ئۈچۈن "يالتا مهخپى 
غهش كېلىشىملهرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ تور - ېلىشىمى " نامىدا ئېالن قىلنغان  غهلدەك



مانا بۇ كېلىشىمدە ئۇيغۇر مهسىلىسى يوققۇ  -بهتلىرىگه چاپالپ قويۇپ ، نېمه دىدى؟
،دېيىشتى.  بۇ كىشىلهر  سىياسهتته شۇنداق پىكىر قىلىدىغان بولسا ،  قىزىق بىر ھال 

قىلغان خهلقئارا يىغىنالردا مهسىلىنىڭ قويۇلىشى شۇ  سېتىشنى مهزمۇن-شۇكى،  ئېلىش
تارتىشقا -مهسىلىنىڭ ئىگىسى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ؛مۇئهييهن مهسىلىنىڭ تاالش

ئايلىنىشى يهنه شۇ مهسىلىنىڭ ئىگىسى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ؛ مۇئهييهن مهسىلىنىڭ 
يهنه شۇ مهسىلىنىڭ  خهلقئارا يىغىندا كونكرېت كېلىشىمگه بىر مهسىله بولۇپ يېزىلىشى

ئىگىسى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ؛ ئوتتۇرىغا قويۇلغان مهسىلىلهرنىڭ ئىچىدە قايسى بىر 
تارتىشقا ئايالنماسلىقى  ئۈچ دۆلهت باشلىقلىرىنىڭ بۇ مهسىلىدە - مهسىلىنىڭ تاالش

پىكرى ئوخشاشلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  بهلكى يالتا يىغىنىدا ئۇيغۇر مهسىلىسى ئهنه 
تارتىش -ق ئۈچ دۆلهت  دائىللىرىنىڭ  نهزىرىدە  مۇھاكىمه قىلمىسىمۇ، تاالششۇندا

قىلمىسىمۇ بولىدىغان، خىتايغا قوشۇپال بهرسه بولىدىغان  بىر  مهسىلىگه ئايلىنىپ 
  قالغان بولىشى مۇمكىن.

بىراق سىز ۋە بىز دىققهت قىلىدىغان بىر مهسىله، خهلقئارا يىغىنالردا چوڭ دۆ لهتلهر 
سىدا ۋەتىنى سېتىۋىتىلگهن ئۇيغۇر،  سىز بىلهن بىز مهسىلىگه ئۇنداق ئاددى ئوتتۇرى

قارىماسلىقىمىز كېرەك. مهسىلهن ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ پهۋقۇلئاددە ۋەكىلى جۇنس 
خوپكىنس موسكۋاغا بېرىپ سىتالىن بىلهن سوھىبهتلىشىدىكهن ، ئۇنداقتا بۇ  

ىيىپ كهتمهيدىغانلىقى" بىلهن نېمه ئاالقىسى سوھىبهتنىڭ  " ئىلى ۋەقهسىنىڭ يهنه كېڭ
بار؟  قېنى تارىخشۇناس  پهيالسوپ، دوكتۇر ئهپهندىم ، بۇ سوئالغا جاۋب بېرىپ 

كۆرسىڭىزچۇ"، " ئىلى ۋەقهسى"، ئۇيغۇر ئىنقىالبى، ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىللىقىنى مۇنقهرز 
ىق ئېيتقاندا قىلىپ، ئۇيغۇرىستاننى خىتايغا قوشۇپ بېرىدىغان مهسىله  ياكى ئېن

ئۇيغۇرىستان " شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالگان بۇ زېمىننىڭ  مهسىلىسى نېمىشقا جۇنس 
خوپكىنىس بىلهن سىتالىننىڭ ئوتتۇرىسىدا  مۇھىم  سۆھىبهت تېمىسىغا  ئايلىنىپ قالدى 
، ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق ئامېرىكا كونسۇلى ۋاررېد نىڭ ، خىتاينىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق 

ۋەكىلى ۋۇجۇڭ شېنغا  يهتكۈزگهن خهۋىرىدە ، ئۇيغۇرىستان ،شىنجاڭ" ئارمىيه 
مهسىلىسىنىڭ  ئاشكارىلىنىپ تۇرغانلىقى ساڭا نېمىلهرنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىشى 

  مۇمكىن ئهپهندى؟
شۇڭا نوۋەتته ئۇيغۇر ۋەتهنپهرۋەرلىرى خهلقئارا دەۋاغا چىققاندا ، كىشىلهرنى ئالداش 

سلىدە يالغان يېزىلغان ،شۇنىڭ ئۈچۈن  خهلقئارا جهمئىيهتكه  ئۈچۈن ئېالن قىلىنغان  ئه
غهش كېلىشىملهرنى  دەستهك قىلىپ ئولتۇرماي، -ئاشكارە  ئېالن قىلىنغان  غهلدە

ا يىغىنى توغرىسىدىكى ماتېرىيالالرنى قولىمىزغا  چۈشكهن  يالتا يىغىنى، موسكۋ



سېنتىزالپ ، تهھلىل قىلىپ ئۆزىمىز  بىر قوللۇق ماتېرىيال تهييارلىشىمىزغا توغرا 
  كېلىدۇ.  پاكىت دېگهن يۇقىرقىالردىن ئارتۇق بولمايدۇ.

ئهڭ مۇھىمى رەسمىيهت ئۈچۈن خهلقئارا جهمئىيهتكه ئېالن قىلىنغان كېلىشىملهر ئهمهس 
يىلى  موسكۋاغا بېرىپ سىتالىن بىلهن سوھبهت ئۆتكۈزگهن -1944ىمى، بهلكى ئهڭ مۇھ

، پىرېزىدېنت روزۋېلىتنىڭ مائاۋىنى يهنى مائاۋىن پىرېزىدېنت ۋاللىسنىڭ  سىتالىن بىلهن 
نېمه دېيىشكهنلىكى ، سىتالىن بىلهن  ۋاللىس سۆھبىتىنىڭ سۆ ھبهت خاتىرىسى، سىتالىن 

خاتىرىسى مهسىلىنىڭ ھهقىقىتىنى  بىلهن خوپكىنىس سۆھبىتىنىڭ سۆھبهت
ئاشكارىاليدىغان  ئهڭ مۇھىم تارىخى ھۆججهت  ۋە ئهڭ مۇھىم تارىخى ماتېرىيالدۇر. بۇ 
ھۆججهت، بۇ تارىخى ماتېرىيالالر نهدە؟ بىزنىڭ قولىمىزغا  يىتىپ كىلهله مدۇ؟ سوۋېتلهر 

  ا مۇشۇ يهردىدۇر!ئاشكارە قىالمدۇ؟ ئامېرىكا ئاشكارە قىالمدۇ؟ مهسىلىنىڭ يىلتىزى مان
كۈنى  گومىنداڭنىڭ تا شقى ئىشالر ۋەزىرى سۇڭ زىۋېن ،  -30ئاينىڭ -6يىلى -1945

جىياڭ جىڭگو( جىياڭ جېشىنىڭ ئوغلى) ، لىيۇ زېرۇڭ ( خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ  
ئۇيغۇرىستان "شىنجاڭ"  دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىندا  تۇرۇشقا تهيىنلهنگهن تاشقى 

نىستىرلىكىنىڭ  پهۋقۇلئاددە ۋەكىلى ) ،قاتارلىقالر ئايروپىالن بىلهن موسكۋاغا ئىشالر مى
بېرىپ،"يالتا مهخپى كېلىشىمى" توغرىسىدا سىتالىن  قاتارلىق  سوۋېت ئىتتىپاقى 

  بهت)-108رەھبهرلىرى بىلهن  سۆھبهت ئۆتكۈزدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
مىنداڭ خىتايلىرى قاتناشتۇرۇلماي ئىالۋە : "يالتا مهخپى كېلىشىمى"نى ئىمزاالشقا  گو

يىغىننڭ سىرتىغا قېقىۋېتىلگهن. شۇڭا جىياڭ جېشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالتا يىغىنى 
توغرىسىدا ئۇنداق، مۇنداق دېيىش ھوقۇقى  يوق بولۇپال قالماستىن، ھهتتا  يا لتا يىغىندا 

لىش ھوقۇقىمۇ يوق بهلگىلهنگهن پىرىنسىپالرنى  ئىجرا قىلمايمهن دەپ، بويۇن تاۋلىق قى
ئىدى. خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ موسكۋاغا يىتىپ كېلىشى  بىرىنچىدىن يالتا شهرتنامىسىنىڭ  

ئاسىياغا مۇناسىۋەتلىك قىسمىدىن خهۋەردار بولۇش ئۈچۈن،ئىككىنچىدىن  يالتا 
  شهرتنامىسىدا بهلگىلهنگهن پىرىنسىپالر بويىچه

خىتاي ۋەكىللىرى موسكۋاغا يىتىپ "جۇڭگو، سوۋېت شهرتنامىسى"نى ئىمزاالش ئۈچۈن، 
  كهلگهن.

كۈنى جىياڭ جېشى چۇڭ چىڭدا  يىغىنغا رىياسهتچىلىك  -5ئاينىڭ -7يىلى -1945
سوۋېت ئىتتىپاقى سۆھبىتىگه ئاالقىدار -قىلىپ، موسكۋادا ئۆتكۈزۈلىدىغان جۇڭگو

تىپاقى ئىشالرنى مه قسۇس مۇزاكىرە قىلدى. يىغىندا مۇنداق قارار چىقىرىلدى: سوۋېت ئىت
شىمال  ۋە ئۇيغۇرىستان " شىنجاڭ "زېمىنىغا ۋە مهمۇرى  -ھۆكۈمىتى  جۇڭگونىڭ شهرقى

ھوقۇقىغا  كاپالهت قىاللىسا ھهمدە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه ۋە ئۇيغۇرىستان، 



"شىنجاڭ  توپىلىڭى"غا  ھېچ قانداق ياردەم بهرمهيدىغان بولسا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى 
پاقىنىڭ تاشقى موڭغۇلىيه (يهنى موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى) ئاندىن  سوۋېت ئىتتى

  بهت)-110گه، ئاالقىدار تهلهپلىرىنى  ئويلىشىدۇ. (يۇقىرىقى كىتاب 
بۇ ئابزاس پىكىرنىڭ مهزمۇنىدىن، سهن سىتالىن، مۆڭغۇلىيىنى يالتا  كېلىشىمىنى  

ى" ئارقىلىق ماڭا ئىمزاالش  ئارقىلىق  ئېلىۋالدىڭ ، ئهمدى نۆۋەتته  "موسكۋايىغىن
ئۇيغۇرىستاننى  "شىنجاڭ" نى بېرىۋەت دېگهن مهنا چىقامدۇ ، چىقمامدۇ؟ يۇقىرىقى 

پىكىرنىڭ مهزمۇنىدىن، موڭغۇلىيه مهسىلىسى بىلهن ، شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستان  
مهسىلىسى  يالتا يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئۇيغۇرىستان،  "شىنجاڭ"  گومىنداڭ 

ىم قىلىپ بېرىلدى، موڭغۇلىيه  ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېقىندى دۆلهت خىتايلىرىغا   تهقس
قىلىپ تهقسىم قىلىپ  بېرىلدى، دېگهن مهنا چىقامدۇ، چىقمامدۇ؟ ئىشهنمىسهڭالر 

جىياڭ جېشىنىڭ چۇڭ چىڭدىكى يىغىندا سۆزلىگهن سۆزىنى يهنه بىر قېتىم 
  ئوقىۋىتىڭالر!!! تۆۋەندىكى ئابزاسالرغا دىققهت!

كۈنى جىياڭجېشى، موسكۋادا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن  - 7ئاينىڭ -7يىلى-1945
ئارقىدىن ئىككى پارچه مهخپى تېلېگىرامما -سۆھبهت ئۆتكۈزۈۋاتقان سۇڭ زىۋېنغا ئارقا

ئهۋەتىپ، مۇنداق يوليۇرۇق بهردى:"تاشقى موڭغۈلىيىنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىن مۇستهقىل 
  بولىشىغا يول قويۇش "قا بولىدۇ،

ىتتىپاقى تهرەپ "شهرقى شىمال زېمىنىمىزنىڭ  ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە  لېكىن سوۋېت ئ
مهمۇرى جهھهتتىكى پۈتۈنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى، جۇڭگو كوممىنستىك پارتىيىسى ۋە 

ئۇيغۇرىستان، "شىنجاڭ" توپىالڭى"غا قايتا ياردەم بهرمهسلىكى كېرەك.(يۇقىرىدىكى 
  بهت)- 112كىتاب 
ڭ زىۋېن  ، جىياڭ جېشىنىڭ تېلېگىرامما كۈنى سۇ -9ئاينىڭ -7يىلى -1945

يوليۇرۇقىنىڭ روھىغا ئاساسهن، سىتالىننغا مۇنداق دىدى:  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى 
ئهگهر جۇڭگونىڭ  ئۇيغۇرىستان، "شىنجاڭ توپىالڭى" نى تىنجىتىشقا  ياردەم بېرىش 

مهسىلىسىدە  قاتارلىق مهسىلىلهردە  ۋەدە بهرسه، جۇڭگو ھۆكۈمىتى تاشقى موڭغۇلىيه 
يول قويىدۇ. سىتالىن: مهيلى يهنئهن، شىنجاڭ بولسۇن بېردەك ۋىيىۋەنجاڭ  جىياڭ 
جېشىنىڭ  رەھبهرلىكىگه بوي سۇنىدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقى  ئۇيغۇرىستان ،شىنجاڭ ۋە 
يهنئهننى بىردەك ۋىيىۋەنجاڭ جىياڭ جېشىنىڭ رەھبهرلىكىدىكى جاي دەپ قارايدۇ. 

ومىنداڭ  ھۆكۈمىتىنىال قولاليدۇ. جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى پهقهت گ
تهلىپىگه ئاساسهن بايانات ئېالن قىلىشقا بولىدۇ، دەپ ئىپادە بىلدۈردى ھهمدە سۇڭ 

زىۋېننىڭ  ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇرىستان ، شىنجاڭ"غا ئوغرىلىقچه" قورال 



  بهت)-112ىقى كىتاب شىنى توسۇش توغرىسىدىكى  تهلىپىگه ماقۇل بولدى.(يۇقىرىيۆتك
كۈنى  جىياڭ جېشى  جۇشاۋلىياڭ، ۋۇجۇڭ شىنالرغا   - 17ئاينىڭ -7يىلى -1945

ئۆكتهبىردە  ئىلىنى "قايتۇرۇۋېلىش"  ئىشىغا تۇتۇش قىلىشقا بۇيرىدى. جۇشاۋلىياڭ 
بىلهن ۋۇجۇڭشىن ئهگهر بۇ قېتىم سۇڭ زىۋېن بىلهن سىتالىننىڭ  سۆھبىتى نهتىجىلىك 

هن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  دىپلوماتىىك مۇناسىۋىتى ياخشىلىنىدۇ. بولسا، جۇڭگو بىل
ئۇيغۇرىستان، شىنجاڭغا ئاالقىدار ئىشالردا  جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى چۈشىنىش 

ھاسىل قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئىلىنى ئۆكتهبىردە  سىياسى يول بىلهن قايتۇرۇپ كهلگىلى 
  بهت)- 113بولىدۇ، دەپ ھېسابلىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنى ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئارمىيىسى ماناس دەرياسىنىڭ غه  -10ئاينىڭ -9يىلى -1945
كىلومېتىرال قالدى.  150ربى قىرغىقىغا قاراپ يۈرۈش قىلدى، پايتهخىت ئۈرۈمچىگه 

بېرىگادا بولۇپ ،  6ئهينى چاغدا  گومىنداڭنىڭ  ئۈرۈمچىدە قالغان  ھهربى كۇچى 
ئارقىدىن  ئۇچ قېتىم جىددى -جىياڭ جېشىغا ئارقا سائهت ئىچىدە  8جۇشاۋلىياڭ 

تېلېگىرامما ئهۋەتىپ، جىددى ياردەم بېرىشنى تهلهپ قىلدى . تېلېگىراممىنىڭ مهزمۇنىدا 
مۇنداق سۆزلهر بار ئىدى: "ئىچكى جهھهتته كارغا كېلىدىغان قوشۇن كامچىل،سىرىتتىن 

خهۋىپ ئىچىدە قالدى.  ياردەم بهرگۈدەك بېرەر ھهربى قوشۇنمۇ يوق. ... ئۈرۈمچى
-پىرقىمىزگه ۋە دۆلىتىمىزگه مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن دۆلهت زېمىنى بىلهن ھايات

ماماتتا بىلله بولۇپ،(دۆلهت زېمىنى دېگۈچه مۇستهملىكه زېمىنىمىز دېسه بولمامدۇ؟)، شۇ 
ته ئاقىالنه يولدا  ئۆزۈمنى قۇربان قىلماقتىن باشقا چارە قالمىدى.... ئالىيلىرىنىڭ تىزلىك

  بهت)-143تهدبىر كۆرسىتىشىنى  سهمىمى ئۆتۈنىمهن"(يۇقىرىقى كىتاب 
توسۇن ئايغىرالرنى مىنىپ  تهشكىللهنگهن  ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق ئارمىيىسى  

پايتهخىت ئۈرۈمچىگه مۇستهملىكىچى گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ ئاخىرقى قورغىنىغا قاراپ 
قويدى؟ ا سىتالىننمۇ؟  سىتالىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى  ئىلگىرلهۋاتقاندا كىم توختىتىپ

مهنپئهتى ۋە تاشقى موڭغۇلىيىدىكى مهنپئهتىنى كۆزدە تۇتۇپ ،ئۇيغۇر مىللى ئازادلىق 
  ئارمىيىسىنىڭ تىزگىنىنى تارتىپ  ماناس دەرياسى بويىدا توختىتىپ قويدىمۇ؟ 

رايونىدىكى مهنپهئهتىنى  ۋاشىنگىتۇندا پىرېزىدېنت تىروممىن ، ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكىيان
كۆزدە تۇتۇپ، ئۇرۇشتىن كېيىن ياپۇنىيىنى بېقىندى دۆلهتكه ئايالندۇرۇش ۋە تهيۋەننى 

ئامېرىكىنىڭ ھامىلىقىدىكى دۆلهتكه ئايالندۇرۇش ئۈچۈنال، پهقهت ئهنه شۇندا ق دۆلهت 
-3ن مهنپئهتلىرى ئۈچۈنال چوڭ دۆلهتلهر  ئۆز ئارا بىرلىشىپ  ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغا

قېتىملىق جۇمىهۇرىتيهتنى  مۇنقهرز قىلىپ ، ئۇيغۇرىستاننى  تۈنجى قېتىم خىتايغا 
  مۇستهملىكه قىلىپ بهردىمۇ؟ دەۋاغا تۇر ئۇيغۇر، قازىنىڭ ئالدىغا بار! قازى كىم؟ كۈلكه!



كۈنى جىياڭ جى جۇڭ (جىياڭ جېشىنىڭ ئوغلى)  -14ئاينىڭ -9يىلى-1945
ۇرۇشلۇق ئاالھىدە ئهۋەتىلگهن دىپلوماتىيه خادىمى ئۇيغۇرىستان، شىنجاڭ ئۆلكىسىدە ت

لىيۇ زىېرۇڭنىڭ ھهمراھلىقىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهلچىسى  يىۋىسېيۇپ  بىلهن 
كۆرۈشۈپ،"غۇلجا ۋەقهسى" توغرىسىدا  ئۇنىڭدىن پىكىر ئالدى.يىۋىىسېيۇپ مۇنداق 

چكى ئىشى، ئىپادە بىلدۈردى: بۇ پۈتۈنلهي ئۇيغۇرىستان،  شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ئى
سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن جۇڭگو موسكۋادا شهرتنامه  ئىمزالىغاندا ، سوۋېت ئىتتىپاقى ، 

ئۇيغۇرىستاننىڭ  شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا  ئارىالشمايدىغانلىقىنى  
  بهت)-146رەسمى بايان قىلغان ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

ىتى پارتىيه، ھۆكۈمهت، ئارمىيه كۈنى  گومىنداڭ ھۆكۈم -14ئاينىڭ -9يىلى -1945
بىرلهشمه يىغىن چاقىرىپ مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان ، شىنجاڭ مهسىلىسىنى مۇھاكىمه 
قىلدى. بهي چۇڭ شى يىغىندا مۇنداق كۆرسهتتى:  ھازىر "باندىتالر قوشۇنى" شىخونى 
، ئىگىلهپ،  ئۈرۈمچىگه قىستاپ كهلدى، جهنۇبى ئۇيغۇرىستاندا  شىنجاڭدا تاش قورغان

باي ناھىيىسى قولدىن كهتتى.شىمالى  ئۇيغۇرىستاندىكى  ئىلى ، تارباغاتاي، ئالتاي 
ۋىاليهتلىرىنى "باندىتالر" ئىگىلىۋالدى، گهنسۇغا تۇتىشىدىغان يولدىكى يهتته 

قۇدۇقتا( تۇرپان باغرىدىن شىمال تهرەپكه قاراپ ماڭسىڭىز  تاغ بويىغا جايالشقان يهتته 
  قۇدۇق كهنتىگه كېلىسىز)

چىقىپ يۈرىدۇ.ئۈرۈمچى قولدىن كهتمىگهن تهقدىردىمۇ يېتىم  - "باندىتالر " كىرىپ
قالدى. پۈتۈن مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان، شىنجاڭ ئىنتايىن خهۋىپ ئىچىدە  قالدى. بۇ 

سوۋېت ئىتتىپاقداشلىق - ئىش كىشىنى قاتتىق ئهندىشىگه سالىدۇ! جۇڭگو
تۇرۇپال، (ئۇيغۇرىستاننى بىزگه قوشۇپ  شهرتنامىسىنىڭ ئىمزاالنغىنىغا ئۇزۇن بولماي

بهرگىنىگه ئۇزۇن بوماي تۇرۇپال) ئهھۋالدا مۇنداق ئۆزگىرىش بولغانلىقىغا  ئادەمنىڭ 
  بهت)- 148ئهقلى يهتمهيدۇ.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنىگىچه  چاقىرىلدى ،  -11كۈنىدىن  -4ئاينىڭ -2يىلى -1945يالتا شهرتنامىسى 
كۈنى چاقىرىلدى ۋە 18ئاينىڭ -8يىلى -1945ۋا يىغىنى خىتاي بىلهن سىتالىننىڭ موسك

سوۋېت شهرتنامىسى ئىمزاالندى، ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق ئارمىيىسى ھېچ -جۇڭگو
كۈنىگىچه بولغاندىمۇ ، ماناس دەرياسى بويىغا 14ئاينىڭ -9يىلى -1945بولمىغاندا  

سىتالىن شۇنچىلىك يىتىپ  كېلىپ ئۈرۈمچىگه تهھدىت   سېلىشقا باشلىدى. نېمىشقا 
ۋاقىت بېرىۋەتتى بۇ ئارمىيىگه ؟ گومىنداڭ جىياڭ جېشى ھۆكۈمىتىنىڭ مىجهزىنى 

تهڭشهپ باقماقچى بولدىمۇ؟  ياكى سىتالىن ، يالتا يىغىنىغا قاتناشقان  ئهنگىلىيه 
ھۆكۈمىتى بىلهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تۆمۇرىنى تۇتۇپ باقماقچى بولدىمۇ ياكى يىراق 



ۇنغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىش مهسىلىسىدە ئىككىلىنىپ قالدىمۇ؟  سىتالىن شهرىقته ياپ
سوۋېت  -يالتا يىغىنىدا ۋە يالتا يىغىنىنىڭ رامكىسى ئىچىدە موسكۋادا ئىمزاالنغان جۇڭگو

شهرتنامىسى  ئارقىلىق ياپۇنىيىگه قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىش بهدىلگه پهقهت تاشقى 
الىدىكى  تۆت ئارالغىال ئېرىشتى . شۇنداق بولغانلىقى موڭغۈلىيىگه ۋە ياپۇنىيىنىڭ شىم

ئۈچۈن سىتالىن، ئۇيغۇرىستان  " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان  بۇ زېمىن مهسىلىسى 
بويىچه روزۋېلىتقا، چېرچىلغا بهرگهن ۋەدىسىدىن يېنىۋالماقچى بولدىمۇ؟ نېمىشقا 

مىللى ئارمىيىسى جىياڭ جېشىنى ۋە بهي چۇڭ شىالرنى ئهنسىرىتىپ، ئۇيغۇرنىڭ 
ئۈرۈمچىگه تهھدىت سالغىچه قاراپ تۇردى؟  بۇ مهسىلىگه بهي چۇڭ شىنىڭ ئهقلى 

  يهتمىگهندەك ، مېنىڭمۇ ئهقلىم يهتمىدى.
كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق باش  - 17ئاينىڭ -9يىلى -1945

گومىنداڭ  ئهلچىسى پېتىروپ سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن،
ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىگه مۇنۇالرنى ئۇختۇردى: يېقىندا بىر مۇنچه 

مۇسۇلمانالر  ئۆزلىرىنى ئۇيغۇرىستاندىكى شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان زېمىندىكى  
قوزغىالڭچى خهلقنىڭ ۋەكىلى دەپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق  

ۇپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ كونسۇلخانىسىغا ئىلتىماس سۇن
ۋاستىچى بولۇپ ، ئۆزلىرى بىلهن جۇڭگو دائىرلىرى ئوتتۇرىسىدا يۈزبهرگهن توقۇنۇشنى  
ياراشتۇرۇپ قويشىنى  ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئاستىرىتىن بىلدۈردى ھهمدە قوزغىالڭچى 

ق. ئۇالرنىڭ مۇددىئاسى خهلقنىڭ ئهسلىدىال  جۇڭگودىن ئايرىلىپ كېتىش نىيىتى يو
مۇسۇلمانالر ئۇيغۇرىستاندا " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىندىكى كۆپ ساننى 

ئىگىلىگهن جايالردا ئاپتونومىيىنى يولغا قويۇش مهقسىتىگه يىتىشتىن ئىبارەت دەپ 
ئىزھار قىلدى. پېتىروپ مۇنۇالرنى بىلدۈردى:سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى 

، خىتاي تىلىدا "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىننىڭ سوۋېت  ئۇيغۇرىستاننىڭ
ئىتتىپاقى بىلهن چېگراداش  بولغان رايونلىرىنىڭ تىنچ بولۇشى  ۋە تهرتىپلىك بولۇشىغا 

كۆڭۈل بۆلىدۇ.شۇڭا جۇڭگو ھۆكۈمىتى خالىسا،  ئۇيغۇرىستاننىڭ " شىنجاڭ " دەپ 
وڭشاشقا   قواليلىق بولسۇن ئۈچۈن ، سوۋېت ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىننىڭ  ۋەزىيىتىنى ئ

ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلىنى جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه  ئىمكانىيهت يار 
  بهت)-150بهرگهن ئاساستا  ھهمكارلىشىشقا  ئهۋەتمهكچى.(يۇقىرىدىكىكىتاب 

كىم، كىمگه شۇنداق دەپتۇ  . كىم قايسى ئۇيغۇر، قايسى ئۇرۇس كۆك كۆزگه قاچان 
يهردە شۇنداق، "جۇڭگودىن ئايرىلىپ چىقىش نىيىتىمىز يوق" دەپتۇ؟ھۆججهتلىك قه

ئاساسى بارمۇ بۇ گهپنىڭ ، تارىخى ئاساسى بارمۇ بۇ گهپنىڭ ، ئۇيغۇر بىلهن خىتاينى 



ياراشتۇرۇپ قويۇش توغرىسىدا ئۇيغۇرالر سوۋېت كونسۇلىغا ئىلتىجا قىلدى دېگهن بۇ 
لىرى بىلهن سىتالىننىڭ ئهتىراپىدىكى  سىياسهتۋازالر گهپ، گومىنداڭ خىتايلىرى دىپلومات

بىرلىشىپ ئويدۇرۇپ چىققان بۇ ئويدۇرما ، ھازىرغىچه سىياسى  تاۋىكادىن  يوقالغىنى 
يوق .  بۇ ئويدۇرما سهپسهتهنىڭ يهنه بهزى ساۋاتسىز ئۇيغۇرالرنىڭ قهلىمى ئارقىلىق  تور 

قورال ئېلىپ قان تۆكۈپ ئۇرۇشقا  بهتلىرىدە يامراپ يۈرگىنى تېخىمۇ قىزىق. قولىغا
پىرەن قىلىپ،  يهنه خىتاي بىلهن يارىشىپ قالدىغان -كىرىپ ، دۈشمىنى خىتاينى تىرە

ئۇيغۇر بارمىكهن دۇنيادا ، ھهتتا ئۇيغۇرنىڭ خائىنلىرىمۇ  مۇنداق يارىشىپ قېلىشنى  
اقى، خىتايدىن تهلهپ قىلمايدۇ. پهقهت  تۆت دۆلهت ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېتلهر ئىتتىپ

ئىبارەت تۆت دۆلهت بىرلىشىپ ، خهلقئارا يىغىنالر ئارقىلىق بېسىم ئىشلىتىپ ، 
ئۇيغۇرالرنى  قولىدىكى قورالنى تاشالشقا مهجبۇر قىلدى . ئۇنىڭ ئۈستىگه  ئىنقىالبنىڭ  
رەھبهرلىك ھوقۇقىنى،ئۇيغۇر مىللى ئارمىيىسىنىڭ قۇماندانلىق ھوقۇقىنى  روسىيىنىڭ "ك 

  سۇسالر ئورگىنى قولىغا چۈشۈرۈپ ئالدى.گ ب "جا
كۈنى  تاش قورغان ئىنقىالبى ئارمىيىسى يېڭىسارغا قورشاپ  -19ئاينىڭ -9يىلى -1945

  ھۇجۇم قىلىپ، قهشقهر خهۋىپ ئىچىدە قالغانلىقتىن،  
خىتاي مۇستهملىكىچى ئارمىيىسىنىڭ قوماندانى ۋۇجۇڭ شېن  ، لىيۇزېرۇڭنى  ، روسىيه 

تۇرانه كۆرۈشۈشكه ئهۋەتىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن،  - پ بىلهن يۈزكونسۇلى يىۋىسېيۇ
گومىنداڭ مهركىزى ھۆكۈمهت  غۇلجا تهرەپ بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكه  
تهييارلىق قىلىۋاتقان چاغدا ، پۈتكۈل سۆ ھىبهتكه تهسىر يىتىپ قېلىشتىن ساقلىنىش 

كېڭهيتىۋەتمهسلىكنى  ئۈمىد   ئۈچۈن ، ئامال قىلىپ جهنۇبى شىنجاڭدىكى ۋەقهلهرنى 
قىلدى. يىۋىسېيۇپ  بۇ ئىشنى دەرھال موسكۋاغا يهتكۈزۈدىغانلىقىنى 

  بهت)-151بىلدۈرىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا  گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى ئىشالر -9يىلى -1945

دىغان چاغدا  مىنىستىرى ۋاڭ شى جې( موسكۋادا جۇڭگو سوۋېت شهرتنامىسىغا قول قويى
خىتاينىڭ ئهسلى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى سۇ ڭزىۋېن ، شهرتنامه ئىمزاالشنى" ۋەتهن 
سېتىشقا باراۋەر" دەپ بىلىپ،  دەرھال ئىستىپا بېرىپ ، سىياسى قاقۋاش ۋاڭ شىجېنى  

شهرتنامىغا قول قويۇشقا ئورۇنالشتۇردى.  ئهگهر بۇ شهرتنامه ئىمزاالنمايدىغان بولسا ، 
شۇ چاغدا " شىنجاڭ" (مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى  ھهل قىلنماي بهلكى 

ئېسىلىپ قالغان بوالتتى)  ئهنه شۇ ۋاڭ شىجې  بۇ قېتىم ئهنگىلىيىنىڭ لوندۇن شهھرىدە 
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپ بىلهن "شىنجاڭ غۇلجا 

قىنىڭ ( سهۋەبلىرى ۋە كېڭىيىشنىڭ ۋەقهسى"نىڭ  كۈنسايىن كېڭىيىپ كېتىۋاتقانلى



ئالدىنى ئېلىش)  ئۈستىدە  مهسلىههتلهشتى. مولوتوپ، مۇنداق ۋەقه بولۇش ۋاقىتلىق 
  بهت)-152ھادىسه ، ئۇزۇن ئۆتمهي بېسىقىدۇ، دېدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

كۈنى يىۋىسېيىپ ، لىيۇزېرۇڭ بىلهن ئۇچرىشىپ مۇنداق  -3ئاينىڭ - 10يىلى -1945
تېلېگىرامما كهلدى.ئۈچ ۋىاليهت تهرەپ سۆھبهتكه بارىدىغان  دىدى:موسكۋادىن

ۋەكىللىرىنى بېكىتىپ بوپتۇ. ئۈچ ۋىاليهتتىن سۆھبهتكه بارىدىغان ۋەكىللهرنىڭ 
  بهت)-159ئۈرۈمچىگه بېرىش ۋاقتى ۋە لىنىيىسىنى بېكىتسهڭالر.(يۇقىرىقى كىتاب

الن قىلىپ، كۈنى  جىياڭجېشى رادىئو نوتقى  ئې -8ئاينىڭ - 10يىلى -1945
ئۇيغۇرىستان، " شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ زېمىننىڭ  مهسىلىسىنى تىنچ يول 

  بهت) -160بىلهن  ھهل قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. (يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنىگىچه جاڭ جىجۇڭ( ئهنگىلىيىلىك  -16كۈنىدىن  -15ئاينىڭ - 10يىلى -1945

رۇڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا يېزىپ چىققان "ماۋزېدۇڭ  خالىدەي بىلهن خوتۇنى جىياڭ
توغرىسىدا بىلىۋېلىنمىغان ھېكايىالر" ماۋزۇلۇق كىتاپتا ، جاسۇس بولۇپ سىتالىنغا 

خىزمهت قىلغان  جىياڭ  جىجۇڭ توغرىسىدا توختالغان ئىكهن ، شۇ ۋاقىتتا  ئۈرۈمچى 
ىجۇڭنى بهلگىلىگهن)  سۆھبىتىگه رىيايسهتچىلىك قىلىشقا  سىتالىن يهنه شۇ جىياڭ ج

بىز "شهرقى تۈركىستان   -شۇ  جاڭ جىجۇڭ ئۈچ ۋىاليهت سۆھبهت ۋەكىللىرىنىڭ 
جۇمهۇرىيىتى" نىڭ ۋەكىلى، مهركىزى ھۆكۈمهت ۋەكىلى بىلهن  تهڭ ئورۇندا تۇرۇشىمىز 

كېرەك. جاڭ جىجۇڭ بىلهن ئىككى دۆلهت سۆھبهت ۋەكىللىرى  ئۆز ئارا  گۇۋاھنامه 
ولمىساا سۆھبهت ئۆتكۈزمهي ئىلىغا قايتىمىز دېگهنلىكىدىن  خهۋەر ئالماشتۇرىمىز، ب

تېپىپ، دەرھال يىۋىسېيۇپ بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭ ئۈچ ۋىاليهت سۆھبهت ۋەكىللىرىگه  
ئۇنداق ساالھىيهتتىن ۋاز كېچىشنى  ئۇختۇرۇپ قويىشنى ئىلتىماس قىلدى. يىۋىسېيۇپنىڭ 

اليهت سۆھبهت ۋەكىللىرى ۋاقتىنچه "خهلق ئوتتۇرىدا كېلىشتۇرۇشى ئارقىلىق ، ئۈچ ۋى
-162ۋەكىلى"  ساالھىيىتى بىلهن  سۆھبهتكه قاتنىشىشقا قوشۇلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

  بهتلهر) - 163
دېمهك، سىتالىن، موسكۋا ھۆكۈمىتى  ئۈچ ۋىاليهت ياكى پۈتۈن ئۇيغۇرىستان  دېمكراتىك 

قىللىق جاكارلىغان "شهرقى ئىنقىالب سۆھبهت ۋەكىللىرىنىڭ  ھۆكۈمهتكه، يېڭى مۇسته
تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى" گه ۋەكىل بولۇپ ، خىتاي بىلهن سۆھبهتكه ئولتۇرۇشىغا  يول 

  قويمىدى.
كۈنى ئۈچ ۋىاليهت سۆھبهت ۋەكىللىرىدىن رەھىمجان  - 17ئاينىڭ - 10يىلى -1945

ېڭى سابىر ھاجى قاتارلىق ئۈچ نهپهر كىشى، لىيۇزېرۇڭنىڭ ھهمراھلىقىدا  ئۈرۈمچىدە ي
بىنادا  جاڭ جىجۇڭ بىلهن كۆرۈشتى. دېڭ ۋېنيى، پىڭ جىياۋشهن، ۋاڭ زېڭ شهن، چۇۋۇ 



  قاتارلىق خىتايالر بىلله بولدى.
جاڭ جىجۇڭ ئاۋۋال قېرىىنداشالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىناقلىق ۋە ئائىلىۋى ئىتتىپاقلىقنى 

سوۋېت  ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى  ئاساسى مهقسهت قىلىپ تۇرۇپ سۆز قىلدى.ئارقىدىنال
ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ  جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ئۈچ ۋىاليهت سۆھبهت ۋەكىللىرىنى ئىلى 

قوزغىالڭچىالر خهلقىنىڭ ۋەكىلى دەپ تونۇشتۇرغانلىقىدىكى سهۋەبنى چۈشهندۈرۈپ 
ئۆتتى.ئاخىرىدا رەخىمجان سابىر ھاجى قاتارلىق ئۈچ نهپهر كىشىدىن مهسىلىنى تىنچ يول 

ىسىدا پىكىر ئالدى. رەخىمجان سابىر ھاجى قاتارلىق ئۈچ نهپهر بىلهن ھهل قىلىش توغر
كىشى  مۇنداق ئىپادە بىلدۈردى:"شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىمىز"نى سوۋېت 

ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تېخى ئېتىراپ قىلمىغاچقا، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىزنى ئىلى 
مهسىلىنى تىنچ يول بىلهن ھهل قوزغىالڭچىالر خهلقىنىڭ ۋەكىلى دەپ  تونۇشتۇرغان، 

قىلىش توغرىسىدىكى پىكىر ۋە الھىيىنى  قولىمىزغا بېرىشىڭالرنى  ئۈمىد 
  بهت)-163قىلىمىز.(يۇقىرىدىكى كىتاب 

كۈنى ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى  -27ئاينىڭ -12يىلى  -1945
غىندا "جۇڭگو دۆلهتلىرىنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىرى موسكۋادا ئېچىلغان يى

مهسىلىسى  توغرىسىدا ئاخبارات" ئېالن قىلىپ،  گومنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبهرلىكىدە  
جۇڭگودا ئىتتىپاقلىق ۋە دېمكراتىيىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش  ھهمدە سوۋېت ئىتتىپاقى 

جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشمايدىغان سىياسهتنى قايتا تهكىتلىدى. (يۇقىرىقى 
  ت)به-183كىتاب 
كۈنى شهرقى شىمالنىڭ ئاالھىدە دىپلوماتىيه خادىمى جىياڭ  -12ئاينىڭ -1يىلى -1946

جىڭگو( جىياڭ جېشىنىڭ ئوغلى  بۇ كىشى نېمىشقا شهرقى شىمالنىڭ ئاالھىدە 
دىپلوماتىيه خادىمى دەپ ئاتالدى؟) سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئايروپىالن بىلهن  ئۈرۈمچىگه 

تىپاقىدا ئۆتكۈزۈلگهن  سۆھبهتكه ئاالقىدار  ئهھۋالالرنى كېلىپ، ۋۇجۇڭشىنغا  سوۋېت ئىت
ئۇختۇردى. جىياڭ جىڭگو ۋۇجۇڭشىنغا مۇنداق دىدى:  بۇقېتىم موسكۋادا ئۇيغۇرىستان " 
شىنجاڭ "مهسىلىسى تىلغا ئېلىنغاندا سوۋېت ئىتتىپاقى ياردەم بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى 

"دا تۇرۇشلۇق قىسىملىرىنى چېكىندۈرۈپ بىلدۈردى. ئىلى تهرەپتىن مهركهزنىڭ "شىنجاڭ 
كېتىشنى  تهلهپ قىلغانلىقى  مهسىلىسىگه كهلگهندە  سىتالىن بۇنىڭدىن خهۋەرسىز 

ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپتىن سوراپ ھهقىقهتهن مۇشۇنداق 
وۋېت ئىشنىڭ بارلىقىنى بىلدى ھهمدە بۇنداق قىلماسلىق كېرەكلىكىنى ئېيتتى. س

ئىتتىپاقى يهنه ئۇيغۇرىستان،" شىنجاڭ" بىلهن ئىقتىسادى جهھهتته ھهمكارلىشىشىنى، 
بولۇپمۇ مايتاغ نېفىت كېنى، ۋولفىرام كېنى شۇنىڭدەك تۆمۈر يول قاتارلىقالردا  بىرلىكته 



  بهت)- 191ئىگىلىك باشقۇرۇشنى  ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى  ئۇيغۇرىستاننى خىتايغا سېتىپ بىرىش ، سېتىپ دېمهك، خىتاي ب

ئېلىش رەسمىيىتىنى  خهلقئارا يىغىن ئارقىلىق موسكۋادا تاماملىغاندىن كېيىن  ، ھهتتا 
ئۇيغۇرىستاننىڭ يهر ئاستى بايلىقىدىن ئورتاق پايدىلىنىشنمۇ  قولغا كهلتۈردى. بۇ 

ىنىڭ مهخپى كېلىشىمىگه  بىر ماددا سۈپىتىدە بهلكى موسكۋادا ئىمزاالنغان شهرتنام
  كىرگۈزۈلگهن بولۇشى مۇمكىن.

كۈنى ؟ۇيغۇرىستاندا "  شىنجاڭ "ئۆلكىلىك  بىرلهشمه  -1ئاينىڭ - 7يىلى -1946
ھۆكۈمهت قۇرۇلدى . ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ ئهزالىرى  ئۈرۈمچىدىكى غهربى بىنادا  

ئۆتكۈزدى. گومىنداڭ ھۆكۈمىتى   ۋەزىپه تاپشۇرۇپ ئېلىپ قهسهم بېرىش مۇراسىمى
رېۋىزىيه  مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى يۈى يۈرىېن  قهسهم بېرىشكه نازارەتچىلىك 

قىلدى.سوۋېت ئىتتىپاقى ، ئامېرىكا، ئهنگىلىيه   قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ ئۈرۈمچىدە 
  بهت) -235تۇرۇشلۇق باش كونسۇللىرى مۇراسىمغا قاتناشتى.(يۇقىرىدىكى كىتاب 

اليمىزكى ، ئامېرىكا، ئهنگىلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى يالتا، موسكۋا يىغنىدا  شىنجاڭ كۆرۈۋاال
- 7يىلى -1946(ئۇيغۇرىستان)نى  خىتايغا سېتىپ بېرپال، قوشۇپ بېرىپال قالماي،  يهنه 

كۈنى  ئۇيغۇرالرنى زاڭلىق ئهتكهندەك  خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ  -1ئاينىڭ 
پ ، ئۈرۈمچىدە  ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت قۇرۇپ ، شىنجاڭ قۇرۇلغان كۈنىگه توغرىال

(ئۇيغۇرىستان)نى خىتاينىڭ باشقۇرۇشىغا تاپشۇرۇپ بهرگهننىڭ سىرتىدا ، خهلقئارا 
كۈزەتكۈچى دۆلهتلهر ئورنىدا  ئۈرۈمچىدە خىتايچه  ھۆكۈمهت قۇرۇش مۇراسىمىغا 

را دەۋا قىلىدىغان  قاتنىشىپ ، تارىخى پاكىت تهييارلىدى. بۇ پاكىت ئۇيغۇرالر خهلقئا
  پائالىيهتلهردە بۈگۈن  پايدىلىنىشقا تىگىشلىك تارىخى پاكىت بولۇپ قالىدى

كۈنى  ئامېرىكا "تۇرمۇش ژورنىلى " نىڭ ئايال مۇخبىرى  -12ئاينىڭ -1يىلى - 1947
ھېنىس تونىس باباال  ئۈرۈمچىدىن غۇلجىغا بېرىپ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنى تهكشۇردى 

ېمىنى چۈشهندى؟  خىتاي سهن بۇ مۇخبىرغا نېمىنى چۈشهندۈرۈپ ۋە چۈشهندى . (ن
قويدۇڭ ، ئۇيغۇرىستاننىڭ قانداق سېتلغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ قويدىڭمۇ؟) ، ھاكىمبېك 

خوجا، ئهنۋەر مۇسابايوپ ، غېنى باتۇر قاتارلىقالرنى زىيارەت قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
  بهت)-280

لهت رەھبهرلىرىنى نېمىشقا زىيارەت قىلغاندۇ؟ ئامېرىكىلىق مۇخبىر ، ئۇيغۇرنىڭ دۆ
مۇخبىر خانىم بۇ رەھبهرلهرگه يالتا يىغىنىڭ قانداق يىغىن ئىكهنلىكىنى، موسكۋا 
يىغىنىڭ قانداق يىغىن ئىكهنلىكىنى  سۆزلهپ بېرىپ چۈشهندىۇرۇپ قويغانمىدۇ، 

لىيه ئامېرىكا دىپلوماتلىرىنىڭ، روسىسىيه، سىتالىن دىپلوماتلىرىنىڭ ، ئهنگى



دىپلوماتلىرىنىڭ  ئۆز ئارا قاتىراپ يۈرۈپ ئۇيغۇرىستاننى خىتايغا قوشۇپ بېرشته 
قانچىلىك خىزمهت كۆرسهتكهنلىكىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ئارا  دۆلهت  مهنپئهت 

مۇناسىۋەتلىرىنى قانداق  تهشكىللىگهنلىكىنى ، قانداق تهڭشىگهنلىكىنى  ئۇيغۇرنىڭ 
رەلىگهنمىدۇ؟  ياكى ئۇيغۇر دۆلهت رەھبهرلىرىنىڭ دۆلهت  رەھبهرلىرىگه ئېيتىپ بې

  يېغىرىغا تۇز سهپكىلى بارغانمىدۇ؟
كۈنىگىچه  ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە  -26كۈنىدىن  -23ئاينىڭ -4يىلى - 1947

غۇلجا شهھرىنى ئېكىسكۇرسىيه ، زىيارەت -تۇرۇشلۇق  مائاۋىن كونسۇلى ماكىنان  ئىلى 
ت ئىتتىپاقىنىڭ  غۇلجىدا تۇرۇشلۇق  كونسۇلى قىلدى، ئهسئهت ئىسهاقوپنى ۋە سوۋې

دۇباشىننى زىيارەت قىلدى، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر ئهھۋالالرنى 
 بهت) 300ئىگىلىدى.(يۇقىرىقى كىتاب

كۈنىگىچه ئامېرىكىلىق ئايال مۇخبىر فاگ  -30كۈنىدىن  -24ئاينىڭ - 7يىلى - 1947
ېك مونونۇپ، ھاكىمبهگ خوجا قاتارلىق فارىگىر  ئۈرۈمچىدىن غۇلجىغا بېرىپ ئىسهاقب

كىشىلهرنى زىيارەت قىلدى.سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا  ياردەم بېرىىش 
  بهت)-322،مهدەت بېرىش ئهھۋاللىرىنى تهكشۇردى ھهم ئىگىلىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

پارچه خهتنى   ئايدا...جاڭ جىجۇڭ ئۆز قولى بىلهن سىتالىنغا يازغان  بىر- 7يىلى - 1947
خىزمهتلهرنى دوكالت قىلىش  ئۈچۈن ۋەتىنىگه قايتىش ئالدىدا تۇرغان سوۋېت 

ئىتتىپاقىنىڭ  ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى ساۋلېيېپنىڭ  ئالغاچ كېتىشىگه ھاۋاله 
قىلدى. خهتنىڭ ئاساسى مهزمۇنىدا  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ئۇيغۇرىستان  مهسىلىسىنى 

هل قىلىشتا ياراشتۇرغۇچى ئورۇندا تۇرۇپ بهرگهن ياردىمىگه تىنچ يول بىلهن ھ
مىننهتدارلىق بىلدۈرۈلگهن ھهمدە  ئۇيغۇرىستاندا ھازىر ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهرنىڭ 

ئاخرغىچه  ئاالھىدە ھالهتنى ساقالپ تۇرۇۋاتقانلىق -ئۈچ ۋىاليهت تهرەپنىڭ  باشتىن
ىنىڭ  يهنىال ئوتتۇرىغا چۈشۈپ مهسىلىسى ئىكهنلىكى كۆرسىتىلىپ، سوۋېت ئىتتىپاق

مۇناسىۋەتنى راۋانالشتۇرۇپ  ھهل قىلىپ قويىشى ئۈمىد قىلىنغان .(يۇقىرىقى كىتاب 
  بهتلهر)324-325

ئايدا  ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق مائاۋىن كونسۇلى  ماكىناننىڭ -6يىلى -1948
دا، كوممۇنىستىك پىالنلىشى ۋە تهشكىللىشى ئارقىسىدا، ئوسمان ئىسالم باشچىلىقى

پارتىيىگه، سوۋېت ئىتتىپاقىغا، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا  قارشى تۇرۇش ھهيهىتى 
  بهت)-361قۇرۇلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

بۇ ئىش راست شۇنداق يۈز بهرگهن ئىش بولغىمىدى ياكى  بۇ، خىتاي شۇ ۋاقىتتا 
ىستاننى خىتايغا تهشۋىقات ئۈچۈن  مهقسهتلىك تهييارلىغان  ماتېرىيالمىدى؟  ئۇيغۇر



قوشۇپ بهرگهن موسكۋا يىغىنى  ئهمدىال ئاياقالشقان تۇرۇقلۇق، موسكۋا شهرتنامىسى 
ئهمدىال ئىمزاالنغان تۇرۇقلۇق، ئامېرىكا كونسۇلى ماكىناننىڭ شۇنداق 

  ئورۇنالشتۇرۇشالرنى ئېلىپ بېرىشى مۇمكىنمىدى؟
ئۈچۈن ۋەتىنىگه قايتىپ ئايدا  ۋەزىپىسىدىن  ئايرىلىپ دوكالت  بېرىش - 7يىلى -1948

-10كهتكهن  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى  ساۋلېيېپ  ، 
ئاينىڭ باشلىرىدا  يهنه ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن (باش  كونسۇللۇق 

تېنهپ  - ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىپ كهتكهن بۇ سابىق كونسۇل يهنه نېمىشقا ئالدىراپ
ئارقىدىن  گومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ گېنىرالى -پ كهلدى؟)، ئارقائۈرۈمچىگه قايتى

تاۋسىيۇ،  ئۇنىڭدىن باشقا لىيۇ مىڭ چۈن،  چۇۋۇ قاتارلىق كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، 
ئۆزىنىڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت بىلهن ئۈچ ۋىاليهت تهرەپنى قايتىدىن ياراشتۇرۇش يولىدا 

تۈرلۈك كونكرېت  5دۈردى ھهمدە  تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خااليدىغانلىقىنى بىل
  پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى.

) سوۋېت ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى 1ئۇنىڭ پىكرىنىڭ ئاساسى مهزمۇنى مۇنداق: (
ئۇيغۇرىستان  ئۆلكىسىدە نۆۋەتتىكى بىر قانچه  مهسىلىنىڭ  گېنىرال جاڭ جى جۇڭنىڭ 

قىغا  ئىشىنىدۇ.( جاڭ تىرىشچانلىق  كۆرسىتىشى ئارقىسىدا  بىردەك ھهل بولىدىغانلى
جى جۇڭ سىتالىنغا ئىشلهيدىغان جاسۇس بولغاندىن كېيىن  ئهلۋەتته ئۇنىڭ ئىشلىگهن 

) ئۇيغۇرىستان  ئۆلكىسىدە مهسىلىلهر ئاساسلىقى 2دە)(-ئىشلىرىغا ئىشىنىدۇ
دىپلوماتىيه ۋە مىللهتلهر مهسىلىسىدۇر.دىپلوماتىيه جهھهتته ھېچ قانداق چوڭ مهسىله 

ئېتىبارنى قوزغاش  الزىم. ھازىر  -مىللهتلهر مهسىلىسى   ئاالھىدە دىققهتيوق. لېكىن 
ئهۋج  ئېلىۋاتقان بۈيۈك تۈركىزىمچىالرنىڭ جۇڭگودىن ئايرىلىپ كېتىش ھهرىكىتىگه 

ھهرگىز ھېسداشلىق قىلمايمهن. چۈنكى، ھهر قانداق بىر دۆلهتتىكى ئاز سانلىق 
  تىشتهك مۇنداق ھهرىكهتمىللهتلهر ئۆز ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چىقىپ كې

يول تاپالمايدۇ. ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چىقىپ كېتىشتهك مۇندا ھهرىكهت  ئازسانلىق 
مىللهتلهرگه زىيانلىق ؛لېكىن دۆلهتمۇ  ئاز سانلىق مىللهتلهرگه قارىتا مۇۋاپىق 

سىياسهتلهرنى قوللىنىپ، ئۇالر بىلهن دۆلهتنى ئايرىلماس  بىر گهۋدىگه ئايالندۇرۇشى 
) ھازىر ، ئۇيغۇرىستاننىڭ  ئىچكى قىسمىدىكى تۈرلۈك مهسىلىلهرنى ھهقىقى 3.(كېرەك

تۈردە ھهل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇنى ھهل قىلىش ۋاقتىنى ئهمدى كېچىكتۈرۈشكه 
بولمايدۇ. ئۇنداق قىلىمىغاندا ئۈچۈنچى تهرەپ  پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ  ئارىغا 

قىلىنىشى بارغانسېرى تهسكه توختايدۇ.  دە، مهسىلىلهرنىڭ ھهل- بۆلگۈنچىلك سالىدۇ
)ئىلى مهسىلىسىدە سوۋېت ئىتتىپاقى ئىككى تهرەپنىڭ  بىۋاسته سۆھىبهتلىشىپ، 4(



ھازىرقى ئۆزئارا تىركىشىش ۋەزىيىتىنى تىزدىن ئۆزگهرتىشنى  سهمىمى ئۈمىد قىلىدۇ. 
سىز مۇبادا ئىككى تهرەپنىڭ پىكرىدىكى پهرق  چوڭ بولۇپ يېقىنالشتۇرۇشقا ئامال

قالغاندا، ئهگهر ئىككى تهرەپ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ  ياراشتۇرۇپ 
قويىشىنى ئىلتىماس قىلسا، مهن سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىدىن  شۇنداق قىلىشنى 

تهلهپ قىلىمهن. ئهھۋالنى سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپكه دوكالت قىلىمهن. بۇ جهھهتته پېقىر 
) باش كاتىپ لىيۇ مىڭ چۈننىڭ پېقىر بىلهن قىلىشقان 5ن.(خىزمهت قىلىشقا تهييارمه

گېپىگه كهلسهك، ئۇنىڭ مهزمۇنىنى ئىلى تهرەپكه يهتكۈزدۈم.پېقىر بۇ قېتىم ۋەتهنگه 
قايتىش سهپىرىدە ، غۇلجىدىن ئۆتكهندە  ،غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلغا ،پهۋقۇلئاددە 

لجىدىن ئۆتكهندە ئۇنى تاشقى ئىشالر خادىمى لىيۇزېرۇڭ قايتىش سهپىرىدە  غۇ
- 372ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن  كۆرۈشتۈرۈشنى تاپىالپ قويدۇم.(يۇقىرىقى كىتاب 

  بهت)
ئاينىڭ باشلىرىدا  لىيۇزېرۇڭ( گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ  ئۇيغۇرىستاندا  -10يىلى -1948

ئاتا شهھرىگه بېرىپ -تۇرۇشلۇق  دىپلوماتىيه خادىمى)  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالما
سوۋېت ئىتتىپاقى ئاۋىئاتىسىيه  شىركىتى مۇدىرىيىتى  يىغىنىغا  قاتنىشىپ -گوجۇڭ

قايتىش سهپىرىدە  غۇلجا ئايرودرومىدا ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن كۆرۈشتى. ئهخمهتجان 
) ئۈچ ۋىاليهت تهرەپنىڭ 1قاسىمى لىيۇزېرۇڭغا  مۇنۇ ئۈچ تۈرلۈك پىكىرنى ئېيتتى:(

) بارلىق مهسىلىلهرنى تىنچ 2كېتىش  ئويى يوق. (ھهرگىز جۇڭگودىن بۆلۈنۈپ چىقىپ 
)  بۇنىڭدىن كېيىن جاڭ جى جۇڭنىڭ 3يول  بىلهن ھهل قىلىشنى خااليمىز؛(

ئۇيغۇرىستان  مهسىلىسى ئۈستىدە كېڭهشكهندە  دىپلوماتىك مۇناسىۋەتكه  ئاالھىدە 
  بهت)- 372دىققهت قىلىشىنى تهۋىسىيه قىلىمىز. (يۇقىرىقى كىتاب 

ئوقۇرمهنلىرىم! يۇقىرىدىكى ئىككى ئابزاس پىكىرگه دىققهت ئاغدۇرايلى! ھۆرمهتلىك  
ساۋلېيېپ ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىپ موسكۋاغا قايتىپ كهتكهن سابىق باش كونسۇل 

ئىدى ، ئۇ يهنه نېمىشقا مۇشۇنداق جىددى پهيتته ئۈرۈمچىگه قايتىپ  كهلدى؟ ئۇ 
پىكىرلىرىنىڭ ئۇزايىغا قارىساق ، ئهگهر ئوتتۇرىغا قويغان مهسىلىلهرنىڭ ئىچىدە بهزى 

ئۈچ ۋىاليهت تهرەپ  سۆھبهت ئارقىلىق يارىشىشقا ماقۇل بولمايدىغان بولسا، قورال 
ئىشلىتىمىز دەپ، ئاشكارە تهھدىت سالمىغان بولسىمۇ لېكىن  ئۇنىڭ سۆزىدىن سوۋېت 

غانلىقى ئىتتىپاقى تهرەپنىڭ ، ئۈچ ۋىاليهت تهرەپكه قورال ئىشلىتىشتىن يانمايدى
  كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.

 يۇقىرىدىكى  ئابزاسنىڭ مهزمۇنىغا دىققهت ئاغدۇرساق، ئهخمهتجان قاسىمى رەخمهتلىك، 
جۇڭگودىن ئايرىلىپ چىقىپ كهتمهيمىز ، دېگهندەك گهپنى قىلىپتۇ. بۇ خىتاينىڭ 



ئويدۇرمىسىمۇ ياكى ئهسلى تارىخ شۇنداقمىدۇ. مهن شۇنىڭغا ئئىشىنىمهنكى بۇ كىتاب  
يالر تهرىپىدىن يېزىلغانلىقى ئۈچۈن  ئۇنداق سۆزلهرگه ئىشىنىپ كهتكىلى خىتا

  بولمايدۇ.
سىتالىن ، ئامېرىكىنىڭ غهربى - كۈنى سوۋېت ئىتتىپاقى  -11ئاينىڭ - 7يىلى -1949

شىمالدىكى ما فامىلىلىك بهش كىشىنى  شىنجاڭغا چېكىنىپ كىرىپ ، شىنجاڭنى 
قۇترىتىۋاتقانلىقىدىن  خهۋەر تاپقاندىن كېيىن مۇستهقىل ئىسالم دۆلىتى قىلىپ قۇرۇشقا 

سىتالىن ، سوۋېت ئىتتىپاقىدا زىيارەتته بولىۋاتقان  لىيۇشاۋچىغا مۇنداق تهكلىپ 
بهردى:شىنجاڭدا ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى  كۇچلىرى  گومىنداڭ بىلهن تىركىشىپ 

تۇرىۋاتىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى  ئاۋۋال ئادەم ئهۋەتىپ 
قىلىشىپ،( خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى شىنجاڭدا  كىم بىلهن ئاالقىلىشىدۇ؟) ئاال

ئاندىن خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنى  شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىشقا بۇيرۇسا ، شىنجاڭنى 
  بهت)-401بالدۇر ئازاد قىلغىلى بولىدۇ.(يۇقىرىقى كىتاب 

اتا ئارقىلىق غۇلجا ئ-كۈنى دىڭ لىچۈن موسكۋا، ئالما -14ئاينىڭ -8يىلى -1949
شهھرىگه يىتىپ كهلدى .(  لىيۇشاۋچى بىلهن موسكۋاغا  بىلله بارغان خىتاي دىڭ لىچۈن  

سوۋېت - يىلى جۇڭگو- 1945كۈنىنى تالالپ ئالدى ، بۇ كۈن -  14ئاينىڭ -8نېمىشقا 
كۈنى   -17ئاينىڭ - 8كۈنى  ئهمهسمىدى؟)  -14ئاينىڭ -8شهرتنامىسى ئىمزاالنغان 

ىكىلهر مۇناسىۋەتلىك  تهرەپلهر بىلهن كېڭىشىپ(ئېهتىمال سوۋېت ئۈچ ۋىاليهتت
كونسۇلى بىلهن كېڭىشىپ ) ،ئهخمهتجان قاسىمى، ئىسهاقبېك مونونوپ،  ئابدۇكېرىم 

ئابباسوپ، دەلىلقان سۈگۈربايۇپ، لوجى(خىتاي) بهش كىشىنىڭ  شىنجاڭ ۋەكىلى بولۇپ 
ئېچىلىدىغان كوممۇنىستىك  يېڭى سىياسى مهسلىههت  كېڭىشى يىغىنىغا (بېيجىڭدا

-408 كىتاب پارتىيىنىڭ سىياسى كېڭهش يىغىنىغا)  قاتنىشىشىنى بېكىتتى.(يۇقىرىقى
  بهت)

كۈنى (بېيجىڭدە ئېچىلىدىغان) يېڭى سىياسى مهسلىههت -27ئاينىڭ -8يىلى  -1949
 يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن بېيجىڭغا كېتىۋاتقان  ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىر كوتىسكى  تاشقى بايقال  
كۆلى رايونىنىڭ ھاۋا بوشلۇقىغا بارغاندا ، ھاۋانىڭ ناچار بولىشى تۈپهيلىدىن، ئايروپىالن 

تاغقا سوقۇلۇپ كېتىپ، ئايروپىالندىكى ھهممهيلهن بهخىتكه قارشى قازا قىلدى(يۇقىرىقى 
  بهت)-419كىتاب 

سىتالىن، لىيۇشاۋچى، ماۋزېدۇڭ، دىڭ لى چۈن  بىرلىشىپ پىالنلىغان، -سوۋېت 
سوۋېتلهرنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى ۋە غۇلجىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلى  قول 



سېلىپ   تهشكىللىگهن   ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق  ئۇيغۇرنىڭ دۆلهت رەھبهرلىرىنى 
ئىجرا قىلىندى. بۇ دەردىمىزنى كىمگه ئېيتىمىز، بۇ  ئۆلتۇرۈش پىالنى  ئهنه شۇنداق

يىللىرىدا ئۇيغۇرىستانغا كىمنىڭ -40ئهسىرنىڭ -20دەردىمىزنى كىم ئاڭاليدۇ،  
ئهسىردىمۇ ئۇيغۇرىستانغا يهنه شۇ -21ئېتىياجى چۈشكهن بولسا، ئىشىنىمهنكى 

 بهلكىم  كىشىنىڭ ئېتىياجى چۈشىدۇ. ئۇيغۇرىستانغا ئېهتىياجى چۈشكهن بىر دۆلهت
  كۈنلهرنىڭ بېرىدە بىز ئۇيغۇرالرنىڭ دەردىنى ئاڭالپ قويار!!!

  "رقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر" ماۋزۇلۇق كىتابتىن ئۈزۈندىلهر-2
سوۋېت مۇناسىۋىتى  نورمالالشقاندا  بۇنداق ۋاز كېچىش -يىلى  جۇڭگو- 1924...

ر يولنى  يىلى  جۇڭگو شهرقى قىسمىدىكى  تۆمۈ-1935تېخىىمۇ تهن ئېلىندى. 
ياپۇنىيىگه سېتىپ بهردى ۋە شۇ ئارقىلىق  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مانجۇرىيىدىكى 

  ئىمتىيازىنىڭ  ئاخىرقى ساقىندىلىرىنىمۇ
پاكىز تازىلىۋەتتى.ئهمما، جىياڭ جېشىنىڭ  كۆز قارىشىغا ئاساسالنغاندا ، -پاك

ڭ ئىچىدە ئڭ جۇڭگونىڭ تاالي زېمىنى  يهنىال سوۋېتلىكلهرنىڭ  قولىدا بولۇپ، بۇنى
مۇھىمى ئۇيغۇرىستان ، "شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالگان بۇ زېمىن  بىلهن تاشقى 

  بهت)-15موڭغۇلىيه ئىدى. (يۇقىرىقى كىتاب 
...گهرچه جىياڭ جېشى  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ئامېرىكا بىلهن ياپۇنىيه توقونۇشىنى  

ۇ ئۇرۇشتا  كهلتۈرۈپ چىقىرىشىغا قارشى تۇرمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ب
بىتهرەپلىكنى ساقالپ قېلىش  غهرىزىدىن قاتتىق چۇچۇپ كهتتى. جىياڭ جېشى نهسههت 

قىلىپ  سىتالىننى  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن جۇڭگونىڭ  داۋاملىق ھهمكارلىشىشىنىڭ  
قىممىتى بارلىقىغا  ئىشهندۈرمهكچى بولدى. جىياڭ جېشىنىڭ ئامالى  سوۋېت ئىتتىپاقىغا  

ئىتتىپاقىنىڭ  ئۇيغۇرىستان " شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان بۇ  چۇڭچىڭ، سوۋېت
زېمىندىكى  مهنپهئهتىنى  تهن ئېلىشنى خااليدۇ، دەپ ئېيتىپ قويۇشتىن ئىبارەت ئىدى. 

بهت . ئاپتورى جۇن گارۋېر . -284("رەقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر " ئۇيغۇرچه نهشرى  
  ئامېرىكا)

ياپۇنىيه  بىتهرەپلىك كېلىشىمى  ، -ان سوۋېتئايدا  ئىمزاالنغ-4يىلى -1941...
  سوۋېت مۇناسىۋىتىدە  غايهت زور تهسىر پهيدا قىلدى.-جۇڭگو

بىتهرەپلىك كېلىشىم سۆھىبىتى جهريانىدا  توكيو ئهسلىدە  جۇڭگوغا ئاالقىدار ھهر 
تۈرلۈك مهسىلىلهردە  موسكۋا بىلهن بىردەك كېلىشىم ھاسىل قىلىشنى ئۈمىد قىالتتى. 

يه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  تاشقى موڭغۇلىيه بىلهن ئۇيغۇرىستان " شىنجاڭ " دەپ ياپۇنى
ئاتىلىپ قالگان بۇ زېمىندىكى  ئورنىنى تهن ئاالتتى. سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ  ياپۇنىيىنىڭ 



شىمالى جۇڭگو(مانجۇرىيه) بىلهن ئىچكى موڭغۇلىيىدىكى  ئورنىنى تهن ئېلىشى كېرەك 
زىنىڭ تهسىرى بار  رايونالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى  ئىدى. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆ

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن جۇڭگو بهلگىلىشى، ياپۇنىيىنىڭ ئۆزىنىڭ تهسىرى بار  رايونالر 
بىلهن بولغان،  مۇناسىۋىتىنىمۇ ھهم  شۇنداق قىلىشى كېرەك ئىدى... ئهڭ ئاخىرىدا 

رەپلىك كېلىشىمى"مانجۇرىيه دۆلىتى" بىتهرەپلىك كېلىشىمى ئىمزالىنىدىغان چاغدا ،بىته
ۋە "موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتى" گه نىسبىتهن  پهقهت "تهسىرى بار ئورۇنالر" دېگهن 

سۆزلهرال ئىشلىتىلگهن ئىدى. موسكۋا بىلهن توكيونىڭ ھهر ئىككىسىمۇ باشقا 
هت دۆلهتلهرنىڭ  زېمىن پۈتۈنلۈكى بىلهن چېگرا پۈتۈنلىكىگه  ھۆرمهت قىلىشقا كاپال

بېرەتتى. كېلىشىمدە ئۇالرنىڭ (سوۋېتلهر ئىتتىپاقى، ياپۇنىيىنىڭ) شىمالى 
جۇڭگو،(مانجۇرىيه) ئىچكى موڭغۇل ۋە ئۇيغۇرىستان " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان 

  بهت)- 285زېمىندىكى  ئورنى بهلگىلهنمىگهن ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ئىككىنچى كۈنى گومنداڭ   ...سوۋېت ياپۇنىيه بىتهرەپلىك كېلىشىمى ئىمزالىنىپ

ھۆكۈمىتىنىڭ دىپلوماتىيه ۋەزىرى ۋاڭ چۇڭ خۇي  ئاشكارە نارازىلىق بىلدۈردى...ۋاڭ 
چۇڭ خۇي يهنه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مانجۇرىيه دۆلىتىگه ھۆرمهت قىلىش دەيدىغان كۆز 

قاراشلىرىغا، ياپۇنىيىنىڭ موڭغۇلىيه خهلق جۇمهۇرىيىتىگه ھۆرمهت قىلىش دەيدىغان 
ۆزقاراشلىرىغا  نارازىلىق بىلدۈردى.ۋاڭ چۇڭ خۇي نارازىلىق بىلدۈرۈپ:"شهرقى ك

شىمالدىكى تۆت ئۆلكه بىلهن تاشقى موڭغۇلىيه  جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ۋە 
مهڭگۇ جۇڭگوغا تهۋە بولغان  جۇڭگونىڭ زېمىنى، بۇ قىل سىغمايدىغان 

ېلىشىم، جۇڭگونىڭ زېمىن ھهقىقهت"،ئۈچۈنچى دۆلهت ئارىالشقان ھهر قانداق ك
پۈتۈنلىكىگه زىيانلىقال بولىدىكهن، جۇڭگو تهن ئالمايدۇ، دېگهن ئىدى...ۋاڭ چۇڭ 
خۇي نىڭ نارازىلىق بىلدۈرۈشتىكى ئاساسلىق مهقسىتى جۇڭگونىڭ مانجۇرىيه دۆلىتى 
بىلهن تاشقى موڭغۇلغا بولغان  ئىگىلىك ھوقۇقىنى تهكىتلهش ئىدى. ئهگهر جۇڭگو 

جىمال تهن - ىلدۈرمىسه،  جۇڭگونىڭ بۇ رايونالرنىڭ  مۇستهقىللىقىنى جىمنارازىلىق ب
  ئالغانلىقىدىن  دېرەك بېرەتتى.

ئايدا چۇڭ چىڭنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان - 4يىلى - 1941مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا 
نارازىلىقى ، كېيىنكى چاغدا ، جىياڭ جېشىنىڭ  قاھىرەدە (قاھىرە يىغىنىدا دېمهكچى)  

ياپۇنىيه  كېلىشىمىنى ئهمهلدىن -ڭ تهسىرىدىن پايدىلىنىپ، سوۋېت ئامېرىكىنى
- 287قالدۇرۇپ، مانجۇرىيىنى قايتۇرۇۋېلىشقا ئاساس سېلىپ بهردى.(يۇقىرىقى كىتاب 

  بهت)
...ئۇرۇشنىڭ (ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ)ئوتتۇرا مهزگىلىدىكى بىر قانچه يىل ئىچىدە ، 



نچه جهھهتلهردە ھهمكارلىشىپ جۇڭگوغا قارشى موسكۋا بىلهن ياپۇنىيه باشقا بىر مۇ
تۇردى. تۆۋەنكى بابتا بىز سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه 

  قاراتقان سىايسىتى بولۇپمۇ، 
شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان زېمىن ئۇيغۇرىستانغا قاراتقان سىياسىتى بىلهن  جىياڭ 

ه ئۇرۇنۇش نىشانىنىڭ بىردەك ئهمهسلىكىنى جېشىنىڭ  جۇڭگونى بىرلىككه كهلتۈرۈشك
يىلالردا  سوۋېت ئىتتىپاقى خهلقئارا -1940يىلىنىڭ ئاخىرى ۋە -1939كۆرەلهيمىز. 

ئىتتىپا ققا قاراتقان سىياسىتىنى يېڭى باشتىن تهرتىپكه سالدى. بۇ موسكۋانى 
قىلدى. ماۋزېدۇڭنىڭ  ئىنقىالب مهسلىكىگه  كهڭرەك پوزىتسىيه قوللىنىشىغا  مهجبۇر 

موسكۋا "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان زېمىن  ئۇيغۇرىستاننى جۇڭگونىڭ 
زېمىنىدىن( خىتاينىڭ نېمه ھهققى بار ئىكهن بۇ زېمىندا)، ئايرىپ چىقىپ كهتمهكچى 

بولغان ئىدى. جىياڭ جيېشى موسكۋانىڭ بۇ سىياسىتىنى بار  كۇچى بىلهن 
قىلچه نهتىجىسى بولمىدى. پهقهت ئۆزگهرتمهكچى  بولغان بولسىمۇ ، لېكىن بۇنىڭ 

جۇڭگو، ئامېرىكا ئىتتىپاقى ۋە سوۋېت، ئامېرىكا ئىتتىپاقى شهكىللهنگهندىن كېيىنال 
(مهسىلهن ، ئاسىيا، تىنچ ئوكىيان رايونىدا ياپۇنىيىگه قارشى تۇرۇش ۋەجىدىن 

تهشكىللهنگهن ئىتتىپاق)، پهقهت سوۋېت ئىتتىپاقى  مىللهتنىڭ مهۋجۈت بولۇش  ياكى 
مۇنقهرز بولۇشىغا  ئاالقىدار بولغان  ناتسىستالر گېرىمانىيىسىگه  قارشى ئۇرۇشقا 
كىرگهندىن كېيىنال ئاندىن جىياڭ جېيشى ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى باشتىن 

  بهت) -294قوللىشىغا ئېرىشتى.(يۇقىرىقى كىتاب 
بىرىنچى بابتا ... سوتسىيالىزىمنىڭ زېمىنىنى  فىرانسىيىگىچه  كېڭهيتكىلى بوالتتى. 

كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك،  جۇڭگونىڭ "شىنجاڭ "رايونى (جۇڭگوغا تهۋە بولمىغان  
يىللىرى  يىراق شهرىقته  قىزىل 1941-1940،ئۇيغۇرىستان رايونى دېگهن تۈزۈك) 

ئارمىيه (سوۋېت ئارمىيىسى)  تهرىپىدىن ئازاد قىلىنغان رايونالرنىڭ  بېرى بولۇپ قېلىشى  
  بهت)-300-299مۇ يېقىن ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب  ئېهتىمالغا تولۇ

...پۈتكۈل ئۇرۇش مهزگىلىدە (ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە دېمهكچى) ، 
-جۇڭگونىڭ غهربى قىسمىدىكى" شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان، جۇڭگو

سوۋېت - سوۋېت رىقابىتى ۋە ھهمكارلىقىنىڭ ئاساسلىق سهھنىسى بولدى. جۇڭگو
ناسىۋىتىدىكى" شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان  مهسىلىسى ،چۇڭ چىڭ، مۇ

-موسكۋا ۋە يهنئهنلهرنىڭ  سىياسىتىگه زور تهسىر كۆرسىتهتتى. بۇنىڭ ئىچىدىكى ھهق
ناھهق مهسىلىسىنى ئايرىم  تهتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭدا ، بىر تهرەپتىن،" 

سوۋېت مۇناسىۋىتىدە  -ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى ،جۇڭگوشىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان 



گهۋدىلىك ئورۇن تۇتقان بولسا ، يهنه بىر تهرەپتىن ، جۇڭگونىڭ ئۆزىنى كۈچهيتىش 
يولىدىكى كۆرەشلىرىدە  شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننىڭ مول يهر ئاستى 

اقىنىڭ   قىزىقىشى يىلالردا ، سوۋېت ئىتتىپ-30بايلىقى  ئىنتايىن مۇھىم ئىدى. 
ئاساسهن" شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىستانغا  مهركهزلهشكهن. ئوخشاشال ، 

پۈتكۈل ئۇرۇش مهزگىلىدە " شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان يهنه بىر 
سوۋېت مىللى مهنپهئىتىنىڭ  بىۋاسته تۇتۇشىدىغان رايونىغا ئايالنغان -تهرەپتىن،جۇڭگو

ىقسى مۇبادا "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان  تاشقى ئىدى. قىس
موڭغۇلىيىگه ئوخشاش  مۇستهقىل دۆلهت بولۇپ قۇرۇلغان بولسا، جۇڭگونىڭ قۇدرەتلىك 

  دۆلهت
  بهت)-363قۇرۇش چۈشى  بىراقال تۈگهشكهن بوالتتى. (يۇقىرىقى كىتاب 

ئاتىلىپ قالغان  سىتالىن، جىياڭ جېيشى ۋە ماۋزېدۇڭالر " شىنجاڭنىڭ" دەپ
ئۇيغۇرىستاننىڭ تهرەققىياتىنى  ئۆزىگه خاس كۆزىتىش بويىچه  بىر تهرەپ قىلىشنى 

  ئوياليتى.
جىياڭ جېشى ،" شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان  بىر مهھهل قۇدرەت تاپقان  

مانجۇ ھۆكۈمىتى زاۋالغا  يۈزلهنگهندىن  -جۇڭگونىڭ بىر قىسمى  پهقهت مهنچىڭ
  چار روسىيه جاھانگىرلىكى بۇ زېمىننى تىزگىنلىگهن، دەپ قارايتى. سوۋېت كېيىنال

ئىتتىپاقىنىڭ" شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىستاننى  تىزگىنلىشى خۇددى 
ياپۇنىيه مانجۇرىيىنى تىزگىنلىگهندەك، غهرىپ كاپىتالىزىمى  جۇڭگونىڭ دېڭىز 

هجبۇرى قۇرغاندەكال بىر ئىش ئىدى. گهرچه ياقىسىدىكى رايونالردا  كونسىنسىيىلهرنى  م
سوۋېت ئىتتىپاقى  جۇڭگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ، مۇستهقىللىقى، تېررتورىيه 

پۈتۈنلىكىنى ھۆرمهت قىلىمىز دەپ، داۋراڭ قىلسىمۇ  ، لېكىن ئۇ" شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ 
ت قىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا  زور ئىمتىيازغا ئىگه ئىدى. جۇڭگونى قۇدرەتلىك دۆله

قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن، جۇڭگونىڭ " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان دىكى  
قۇدرەتلىك نوپۇزىنى قايتىدىن تىكلهش  ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقىنى " شىنجاڭ" 
دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىن قوغالپ چىقىرىشنىڭ (كىمنىڭ كۈچىغا تايىنىپ ؟ 

ا تايىنىپ  دېسهڭچۇ؟ ئامېرىكا بېسىم ئىشلهتمىگهن بولسا، سوۋېت ئامېرىكىنىڭ كۇچىغ
ئىتتىپاقىنى "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىن قانداق قوغالپ 

-364چىقىرااليتىڭ؟) زۆرۈرلىكىنىمۇ جىياڭ جېيشى ئوبدان بىلهتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 
  بهت)

قارشى -نىشانى بىلهن بىۋاسته قارىمۇ (جىياڭ جېيشىنىڭ پىكىر قىلىشى)بۇ،  سىتالىننىڭ  



ئىدى. سىتالىن "شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى  ئۆزىنىڭ بېقىندى 
سوۋېتنىڭ  ياپۇنغا  -دۆلىتىگه  ئايالندۇرۇش خىيالىدا ئىدى. ئهمما سىتالىن جۇڭگو

 قارشى تۇرۇش ئىتتىپاقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، جۇڭگونىڭ" شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ
قالغان ئۇيغۇرىستانغا  قاراتقان ئىگىلىك ھوقۇقىنى  ئېتىراپ قىلدى.شۇنىڭدەك، سىتالىن  

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بۇ رايوندا  سىياسى، ھهربى  زومىگهرلىكىنى  تۇرغۇزۇشقا ئۇرۇنۇش 
بىلهن بىرگه، ئىقتىسادى جهھهتته سىڭىپ كىرىشنى   جىددىلهشتۈرۈپ ، بۇ جهھهتته زور 

ى. جۇڭگو بىلهن ھهمكارلىشىپ  ياپۇنىيىگه قارشى تۇرۇش  موسكۋا نهتىجىگه ئېرىشت
يىلى  سوۋېت ئىتتىپاقى  ئوق -1940ئۈچۈن ئانچه زورۈر بولمىغاندا، ( مهسىلهن، 

مهركىزى دۆلهتلهر بىلهن ھهمكارالشقان مهزگىلدىكىدەك)، موسكۋا  ،جۇڭگونىڭ 
تالىمىش ئىگىلىك ھوقۇقىنى  "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىىستانغا قاراتقان ئا

  بهت)-365مهنسىتمىگهن ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
- موسكۋا، چۇڭچىڭ، يهنئهننىڭ "شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىكى تاالش 

تارتىشى  ۋەھشى مىللىتارىست  شېڭ شىسهي ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا  قانات يايدۇرۇلدى.  
سهي " شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان يىلىغىچه شېڭ شى-1944يىلىدىن - 1933

ئۇيغۈرىىستانغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مهزگىلدە ، ئۇستىلىق بىلهن سىتالىن ۋە جىياڭ 
جېيشى  ئوتتۇرىسىدا ئايلىنىپ يۈرۈپ ، ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى مۇستهھكهملىدى.  شېڭ 
ن شىسهي ئىسيان كۆتۈرۈشكه ئادەتلهنگهن ، ئىقتىساد ۋە مهدەنىيهت جهھهتته ئىنتايى
قاالق  ھالهتته تۇرغان بىر ئۆلكىگه  ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن، تاشقى ياردەمگه 

ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكىنى تونوپ يهتكهن؛ ئۇ ئۆزىدىن بۇرۇنقى ھۆكۈمرانالرغا ئوخشاش 
، دائىم تاشقى كۈچلهردىن ياردەم سوراپ ، ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى چىققان  ئىسيانالرنى 

-ھىندىستان ۋە جۇڭگونىڭ ئىچكى قىسمىدىن كېلىدىغان خىلمۇباستۇرغان. ياپۇنىيه، 
  بهت)-365خىل تهھدىتلهرگه قارىتا  دائىم ھۇشيار تۇرغان .(يۇقىرىقى كىتاب 

...ئۇرۇش  مهزگىلىدە ھهر خىل كۇچالرنىڭ" شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان 
ئۇيغۇرىستاندىكى رىقابىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى 

هزگىللىرىدە  سوۋېت ئتتىپاقىنىڭ " شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى م
يىلالرنىڭ ئوتتۇرىللىرىدا -30تىزگىنلهش دەرىجىسىنى  چۈشىنىش ئىنتايىن زۆرۈر ئىدى. 

سوۋېت ئتتىپاقى  "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا سىڭىپ كىرىشنى 
تتىپاقى بىلهن چېگراداش  بولغان، تارىختا كېڭهيتتى. سىڭىپ كىرىش  سوۋېت ئى

روسىيىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان رايونالر بىلهنال چهكلىنىپ قالمىدى. ئاللېن. س. 
يىلالرنىڭ ئوتتۇرىللىرىدا  سوۋېت ئىتتىپاقى" - 30ۋىختىڭنىڭ  سۆزىگه ئاساسالنغاندا  



پ كىرگهن: شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا  تۆت خىل يول بىلهن سىڭى
يىللىرى سوۋېت قوشۇنلىرى - 1937ۋە -1934، - 1933) ھهربى ئارىلىشىش. 1(

"شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا  تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، ئۈرۈمچى ۋە باشقا 
جايالردىكى ئىسيانالرنى باستۇرۇپ، شڭشىسهينىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قالغان 

سىڭىپ كىرىش. بۇنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچىنى تهشهككۈر ) ئىقتىسادى جهھهتته 2ئىدى.(
ئېيتىپ قهرز قۇبۇل  قىلىدىغان ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويدى. "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ 

يىلى -1934قالغان ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىقتىسادىنى  سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئېچىۋەتتى. 
لىرىنى  موسكۋا شېڭ شىسهيگه   سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ھهربى ۋە سانائهت ئهسلىهه

مىليۇن روبلى قهرز بهردى.  5سېتىۋېلىش ئۈچۈن ، به ش يىللىق مۇددەت بىلهن 
ئىككىنچى يىلى سىتالىننىڭ  ئايالىنىڭ تاغىسى ئا.س سىۋانىدىزى باشچىلىقىدىكى 

سوۋېت ۋەكىللهر ئۆمىكى  ئۈرۈمچىگه كېلىپ،  "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان 
) ئىدىيه 3ىالنىنى تۈزۈشىگه ياردەملهشتى.(ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىقتىساد تهرەققىيات پ

جهھهتته سىڭىپ كىرىش  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يهنه بىر ئۇسۇلى ئىدى. بۇنىڭدا ئهڭ 
) 4مۇھىمى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللى دوستلۇق سىياسىتى تهشۋىق قىلىناتتى.(

ىپاقى  مهسلىههتچىلهرنى ئهۋەتىپ سىڭىپ كىرىش ، بىۋاسته ئارىلىشىش ئىدى.سوۋېت ئىتت
ئىقتىساد مهسلىههتچىلىرى ۋە مۇتهخهسسىالرنى  ئهۋەتىپ ، -ھهربى، مالىيه

شېڭشىسهينىڭ مهمۇرى باشقۇرۇشىغا ياردەملهشكهن. مهسلىههتچىلهر ياردەملىشىپ " 
شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا  "ك گ ب"نىڭ  ئهندىزىسى بويىچه  سىياسى 

غان، ئون مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ قهتلى قىلىنىشى بۇ تۈزۈلمه بهرپا قىلغان ئىدى.مىڭلى
سىياسى تهشكىالتنىڭ ئۈنۈمى ۋە شهپقهتسىزلىكىنى  ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ. شڭ 

يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقى" -30شىسهينىڭ  بىر ئاخبارات ئهمهلدارىنىڭ ئېيتىشىچه ، 
نتېرناتسىئۇنالنىڭ  ئى - 3شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا    كوممۇنىستىك 

  بهت)- 368مهخپى ئاخبارات ئورگىنىنى قۇرغان ئىكهن.(يۇقىرىقى كىتاب 
يىلى" شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان  ئۇيغۇرىستان  رۆشهنكى، سوۋېت -1937...

يىلىدىن باشالنغان -1911ئىتتىپاقىنىڭ  تهسىر دائىرىسىگه كىرگهن ئىدى،(ئهسلىدە 
ۇرىستان  روسىيىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه كىرگهن يىلىدىن باشالپ ،ئۇيغ-1871ياكى 

دېيىش كېرەك.) گهرچه "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان شهكىل جهھهتته  
جۇڭگونىڭ تهركىبى قىسمى بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو گومنىداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىناۋىتى 

ن تۇرسا.) بۇيهردە (بۇ يىلالردا گومىنداڭ تېخى  ئۇيغۇرىستانغا  تاجاۋۇز قىلىپ كرمىگه
ئهڭ تۆۋەن چهككه چۈشۈپ قېلىپ،  موسكۋانىڭ "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان 



ئۇيغۇرىستاندىكى  تهسىرى  مۇتلهق ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهن... نهنجىڭنىڭ "شىنجاڭ " 
دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا  ھېچ قانداق ئهمهلى ھوقۇقى يوق ئىدى.       

  بهت)-368(يۇقىرىقى كىتاب 
ئايدا سىتالىن بىلهن سۆھبهتلهشكهندە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ -2يىلى -1938...سۇنكې 

شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىكى ،   ئورنىنىڭ كۈنسايىن 
كۈچىيىۋاتقانلىقىنى  ئوتتۇرىغا قويغان ...سىتالىننىڭ تاشقى موڭغۇلىيه بىلهن " شىنجاڭ 

تانغا  قارىتا  تهڭ ئۆلچهملىك قاراشتا بولۇشى  "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىس
جۇڭگولۇقالردا بولۇۋاتقان " شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىستان  ئهڭ ئاخىرى  

سوۋېت -تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ يولى بويىچه ماڭىدۇ، ئهمهلىيهتتىكى مۇستهقىللىق 
ن ئهندىشىسىنى  ئىتتىپاقىنىڭ قانىتى ئاستىدىكى مۇستهقىللىققا ئايلىنىدۇ ، دېگه

يىلى  سىتالىن بىلهن ئېلىپ بېرىلغان -1939شۈبهىسىز ھالدا چۇڭقۇرالشتۇرغان ئىدى. 
سۆھبهتته سۇنكې  يهنه  "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنى  

  بهت)-373ئۈچۈنچى قېتىم ئوتتۇرىغا قويدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ردا  سىتالىن،" شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان يىلال-30...ئېيتىشالرغا قارىغاندا ، 

- 3ئۇيغۇرىستانغا بېرىپ خىزمهت قىلىدىغان سوۋېتلىكلهرگه  ئۇالرنىڭ بۈيهردىكى 
قۇۋەتلىشىگه ئېرىشىپ، "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان -ئىنتېرناتسىئۇنالنىڭ  قولالپ
كىنى ، بۇ خىل سىياسى كۈچىگه ئايالندۇرۇشى كېرەكلى-3ئۇيغۈرىستاننى جۇڭگونىڭ 

خىل سىياسى كۇچنىڭ  گومىنداڭغىمۇ، كوممۇ نىستالرغىمۇ مهنسۇپ بولماسلىقى 
  بهت)- 376كېرەكلىكىنى تهكىتلىگهن.(يۇقىرىقى كىتاب 

...سىتالىننىڭ " شىنجاڭ"  دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىىستان توغرىسىدىكى  ھۆكۈمى، 
ىستان ئۆزىنى ئۆزى  باشقۇرۇشتا ئىزچىل رەۋىشته، "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇر

چىڭ تۇرۇپ ،  گومنىداڭ بىلهن كوممۇنىست پارتىيىنىڭ  مۇناسىۋىتىنى تهڭشهپ ھهم 
ئىككى تهرەپ بىلهن مۇۋاپىق  ئۇچرىشىشنى  ساقالپ،  ئوخشاشال ئىككى تهرەپنى  ئارمانى 

ھۋالدا بار ، دەرمانى يوق  ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويۇشنى  مهقسهت قىلغانىدى . بۇنداق ئه
جۇڭگولۇقالرنىڭ  "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىكى تهسىرى ئاجىزالپ 

دە، سوۋېت ئىتتىپاقى بولسا  ئۆزىنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى -ئهڭ تۆۋەن چهككه  چۈشهتتى
  بهت)-384ساقالپ قالغان بوالتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 

ڭ تهرەققىيات پىالنىنى ...شڭ شىسهي" شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى
بايان قىلىپ، " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى  سوتسىيالىستىك ئۆلگىلىك 

رايونغا  ئايالندۇرۇشنىڭ  مهنزىرىسىنى تهسۋىرلهپ بهردى. سىتالىن دەرھال 



ئۇيغۇرىستاننىڭ  ئۈچ يىللىق تهرەققىيات  پىالنىغا  كېرەكلىك  سانائهت ئهسلىههلىرىنى  
كانقهدەر   ئۇيغۇرىستانغا  تىز يۆتكهش توغرىسىدا  مولوتوپقا بۇيرۇق بهردى. شېڭ ئىم

شى سهيدىن بۇرۇن" شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا   ھۈكۈمرانلىق 
ئالته يىل ئىلگىرى ھهربى ئىشالرغا ئائىت مال بۇيرۇتۇش توختامىغا  -قىلغانالر  بهش

ام قىلىنغان بۇ ئهشياالرنى ئىككى ئاي ئىچىدە  قول قويغان ئىدى. شڭشىسهي توخت
ئۇيغۇرىستانغا يۆتكهپ بېرىشنى  تهلهپ قىلغاندا  مولوتوپ دەرھال قوشۇلدى." شىنجاڭ "  
دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننىڭ  ئورنى ئۈستىدە توختالغاندا  شڭشىسهي، ئۇزۇندىن 

ىنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى  سىياسىت -بېرى كېلىۋاتقان ئۆلكه ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش
ئهسكهرتىپ ئۆتتى. مهيل شڭ شىسهي بولسۇن، ياكى سىتالىن بولسۇن،" شىنجاڭ "دەپ 

ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننىڭ  مۇستهقىل جۈمهۇرىيهت بولۇشى ياكى سوۋېت 
ئىتتىپاقىغا  كىرىشى توغرىسىدا  بېر نېمه دېيىشمىدى. شڭ شىسهينىڭ كوممۇنىستىك 

ئهزا بولۇپ كىرىش  مهسىلىسىدە ، سىتالىننىڭ قارارى  ۋە كۆرسىتىشىگه  پارتىيىگه 
ئاساسهن، شڭ شىسهينىڭ جۇڭگو  كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه ئهمهس ، بهلكى 

بولشېۋىكالر پارتىيىسىگه  ئهزا بولۇپ كىرىشى توغرا تېپىلدى. شڭ شىسهي : سوۋېت 
تايىن قورقىمهن ، لېكىن ئىتتىپاقى كومپارتىيىسىگه  ئهزا بولۇپ كىرىشتىن ئىن

سىتالىننىڭ بۇ قارارىغا قوشۇلماقتىن باشقا  چارە يوق،  دېگهنىدى.شڭ شىسهينىڭ سوۋېت 
كومپارتىيىسىگه ئهزا بولۇپ كىرگهنلىكى سوۋېت ئىتتىپاقى تهسىرىنىڭ  

  بهت) -386ئۇيغۇرىستاندىكى  بىر غهلبىسى ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب
گه ئهزا بولۇپ كىرىشى قانداقتۇر سوۋېت شڭ شىسهينىڭ سوۋېت كومپارتىيىسى

ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرى مهسىلىسىال ئهمه س . ئهڭ مۇھىمى "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان، 
ئۇيغۈرىستاننىڭ ئورنى مهسىلىسى ، ئۇيغۇرىستان خىتايغا تهۋە بولدىمۇ ياكى 
كى  سوۋېتلهرگه تهۋە بولدىمۇ، ئۇيغۇرىستان سوۋېتلهرگه مۇستهملىكه بولدىمۇ يا

ئۇيغۇرىستان   خىتايغا مۇستهملىكه بولدىمۇ دېگهن مهسىلىدۇر.  قارىغاندا شڭ شىسهي  
يىلى سوۋېت كومپارتىيىسىگه ئهزا بولۇپ كىرىشكه -1938خالىسۇن، خالىمىسۇن  

مهجبۇر بولغان  كۈندىن باشالپ ،  ئۇيغۇرىستان  تولۇق مهنىدە  سوۋېتلهرگه قارام 
  ى، دېگهن سۆز. مۇستهملىكه ئۆلكه بولۇپ قالد

ياپۇنىيه بىتهرەپلىك شهرتنامىسى ئىمزاالنغاندىن -ئايدا ، سوۋېت- 4يىلى-1941...
كېيىن، سىتالىن ،"شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى  روشهن ھالدا  ئۆزىنىڭ 

  بهت)-390بېقىندى  دۆلىتىگه ئايالندۇرۇشقا تهييارلىق قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
يىلىغىچه موسكۋا ، شڭ شىسهي ۋە جۇڭگو كوممۇنىستلىرى  -1941ىنيىلىد-1939...



ئوتتۇرىسىدىكى  مۇرەككهپ مۇناسىۋەت  ۋە ئۇالرنىڭ تۇراقسىز  ئۆزگىرىپ تۇرغان  
شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنى بارغانسېرى   "سىتىراتېگىيىسى

نىڭدا مهسىلىنىڭ ماھىيىتى،" شىنجاڭ" تۇراقسىزالندۇرۇۋەتتى. ئاددى قىلىپ ئېيتقاندا بۇ
ئۇيغۇرىستان  جۇڭگونىڭ خهرىتىسىگه  كىرەمدۇ ياكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  قاتارىغا 

كىرەمدۇ، دېگهندىن ئىبارەت ئىدى. روشهنكى، سىتالىن "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان 
زېمىن"  ئۇيغۇرىستاننى  ئۆزى تهرەپكه تارتىشنى ئويلىسا ، ماۋزېدۇڭ بىپايان كهڭ

شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستاننى جۇڭگو ئىنقىالبىنى ئۇلغايتىشنىڭ  كۈچىگه ئايالندۇرۇشنى  
ھهمدە بۇ بۇرچنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهدەتى ئاستىدا  ئىشقا ئاشۇرۈشنى  ئۈمىد قىالتتى. 

  بهت)-392(يۇقىرىقى كىتاب 
جېشىنى " شىنجاڭ ياپۇنىيه  ئۇرۇشى پارتالپ ، جىياڭ -ئايدا  ئامېرىكا12يىلى -1941...

"دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىستاندا تېخىمۇ قاتتىق ھهرىكهت قوللىنىش  ئىمكانىيىتىگه 
يىلىغىچه  چۇڭ چىڭ  "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ -1943يىلىدىن -1942ئىگه قىلدى....

قالغان ئۇيغۇرىستان بىلهن بولغان  مۇناسىۋىتىنى كۈچهيتىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ"  
سهپلهپ  -ندىكى تهسىرىنى  تۈپتىن تازىلىماقچى بولدى...موسكۋا ئهپلهپئۇيغۈرىستا

يىلى -1943چۇڭ چىڭنىڭ نهزەرىنى  بۇرىماقچى بولغان بولسىمۇ،ئۇتۇق قازىنالمىدى. 
باھاردا موسكۋا قولىنى بوشۇتۇپ ، ئۇيغۇرىستان   مهسىلىسىنى بىر تهرەپ قىلماقچى 

قى ئىككى يىلغا تۈپتىن ئوخشاشماي قالغان بولغاندا ،ئۇيغۇرىستان نىڭ ئهھۋالى  بۇرۇن
  بهت)-395ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

...جۇڭگونىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدا تۇرۇشقا يېڭىدىن تهيىنلهنگهن  ھهربى ئهمهلدارى  
ئايدا  ئۇ موسكۋاغا كېتىۋېتىپ ئۈرۈمچىدىن ئۆتكهندە 12يىلى - 1941گودېچىۋەن  

زىنىڭ  جىياڭ جېشىنى ھۆرمهت ،شېڭ شىسهي ئۇنى قىزغىن كۈتۈۋېلىپ ،  ئۆ
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى.  بۇنىڭغا جاۋابهن گودېچىۋەن  جىياڭ جېشىنىڭ 

يېقىندا  ئامېرىكا،  ئهنگىلىيىنىڭ قوللىشىغا  ئېرىشكهنلىكىنىڭ مۇھملىقىنى  ھهدەپ 
 كوككه كۆتۈردى...سوۋېت ئىتتىپاقىنى" شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىن

قوغالپ چىقىرىش  سىتىراتېگىيىسى مهسىلىسىدە  جۇشاۋلىياڭ بىلهن شېڭ شى سهي  تىزال 
  بهت)-396بېردەك كۆز قاراشقا كهلدى...(يۇقىرىقى كىتاب 

يىلى " شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىىستاندا سوۋېت -1934...شېڭ شى سهي 
يىلى -1941ويغان ، ھۆكۈمىتى قۇرۇش توغرىسىدا  سوۋېت ھۈكۈمىتىگه تهكلىپ ق

"شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستاندا  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن ئىتتىپاق تۈزگهن  مۇستهقىل سوۋېت 
  بهت)-399دۆلىتى قۇرۇش توغرىسىدا تهكلىپ بهرگهن...(يۇقىرىقى كىتاب 



... ئاخىرىدا شېڭ شىسهي تهھدىت سېلىپ: سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ" شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ 
دىن   چېكىنىشنى رەت قىلغانلىقىنى  "پۈتۈن دۇنيا"غا جاكاراليمهن، قالغان  ئۇيغۇرىستان

ئامېرىكا  مۇناسىۋىتىگه قانداق   -موسكۋالىق ئهمهلدارالر بۇنداق ئاشكارىالشنىڭ  سوۋېت
ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى  چۈشىنىشى كېرەك، دىدى. (يۇقىرىقى كىتاب 

  بهت)- 417
ى ئىشالر مىنىستىرلىكى ئامېرىكا بۆلۈمىنىڭ بۆلۈم ئايدا جۇڭگو تاشق-10يىلى -1942

باشلىقى ،ئامېرىكىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى كىرالنىسى گائوسقا  
ئۈرۈمچىدە  ئامېرىكا كونسۇلخانىسى  ئېچىش توغرىسىدا تهكلىپ بهردى. گائوس  

ىدۇ،دەپ بۇنداق قىلىش  موسكۋانىڭ ئۇيغۇرىستاندىكى تهسىرىنى تۈگىتىشنى مهقسهت قىل
-4يىلى -1943قارىدى. ۋاشىنگىتۇن چۇڭ چىڭنىڭ تهكلىپىنى قۇبۇل قىلىپ ، 

يىلى  -1943ئايدا( ئامېرىكىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن خىتاي گومىنداڭىنىڭ ئارمىيىسى 
ئايدا  -4ئايدا  ئۇيغۇرىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ بولغاندىن كېيىن، ئهلبهتته  2- 1

ى  ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق  كونسۇلى قىلىپ ئامېرىكا ئېرمۇند كىلوبىن
قهدەم غهلىبه -ئايدا سوۋېت ئارمىيىسى گېرمانىيىنىڭ ئۈستىدىن قهدەممۇ- 9تهيىنلىدى...)

قىلىشقا باشلىغاندا، جىياڭ جېشى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ" شىنجاڭ "،ئۇيغۇرىستاننى قايتا 
نگىلىيىنىڭ  پوزىتسىيىسى  ئىشغال قىلىشىنى چهكلهش مهسىلىسىدە  ئامېرىكا، ئه

  بهت)-419ھالقىلىق ئهھمىيهتكه ئىگه مهسىله، دەپ  قارىغانىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ئايدا موسكۋا "شىنجاڭ" ،ئۇيغۇرىستاندىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار - 3يىلى - 1943...

  قىلدى. روشهنكى،  موسكۋانىڭ بۇنداق قارار چىقىرىشى ، 
ئۇنىڭ" شىنجاڭ" ، ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىدە    ئىنتايىن  كهسكىن ھهربى ۋەزىيهت

يېنىكلىك قىلىپ، جۇڭگو بىلهن ماجرا تۇغدۇرۇشىغا  ئىمكان بهرمىگهنلىكىدىن 
يىلى باھاردا سوۋېت ئىتتىپاقى "شىنجاڭ" ،ئۈيغۇرىستاندىن پۈتۈنلهي -1944ئىدى...

  بهت)-425چېكىنىپ چىقىپ كهتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 
ە ...روزۋېلىت خارلى خوپچىنىسنى ، چېرچىل ئانتونى ئايدىننى  يىلى يازۋە كۈزد-1941...

سىتالىن بىلهن مهخپى سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن  موسكۋاغا  ئهۋەتكهن 
  بۇ؟-بهت) ھهممىسىنىڭ گېپى بىر دېگهنلىكمۇ-451ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

يىلالردا  جىياڭ جېشىنىڭ  سوۋېت ئىتتىپاقى توغرىسىدىكى  1943- 1942...
ىتىگه توختالغاندا مۇنداق بىر نهچچه مهسىلىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشقا توغرا سىياس

كېلىدۇ: جىياڭ جېشى راستىنال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مهغلۇپ بولۇشىنى ئارزو قىالمدۇ؟  
ياپۇنىيه  بىتهرەپلىك شهرتنامىسىنى  چارە تېپىپ  -مۇشۇ سهۋەپ تۈپهيلىدىن ، ئۇ سوۋېت



همدە " شىنجاڭ"، ئۈيغۈرىستاندا  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بۇزۇش نىيىتىگه كهلگهنمۇ ھ
  بهت)-456ئۇرۇشىمىز دەپ، تهھدىت سالغانمۇ؟(يۇقىرىقى كىتاب 

...جۇڭگو ئۆزىنىڭ مىللى غورۇرىنى ئهسلىگه  كهلتۈرۈش ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن 
ۈچۈن ھهمكارلىشىشى كېرەك دېگهن مهسىله مۇھىم ئىدى. لېكىن بۇ مهقسهتكه يىتىش ئ

، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مهنپهئهتى بىلهن  جۇڭگونىڭ مهنپهئهتى   ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش 
  يۈز بېرەتتى.

جىياڭ جېشى" شىنجاڭ"،ئۇيغۇرىستان ، تاشقى موڭغۇلىيه، مانجۇرىيىدىن ئىبارەت  
"قولدىن كهتكهن يهر"  (بۇ يهرلهر تارىختا چار روسىيه تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان)نى 

ېلىشى كېرەك ئىدى.  بۇالرنى موسكۋانىڭ ئاسانلىقچه ئىككى قولالپ قايتۇرۇپ قايتۇرۇۋ
  بهت)-461بېرىشى مۇمكىنمۇ؟ (يۇقىرىقى كىتاب 

...جىياڭ جېشى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قاراتقان دىپلوماتىيىسىدە  ئامېرىكىنى تارازا تېشى 
ئىتتىپاقىنىڭ قىلىشنى  ئويلىغانىدى...ئامېرىكىنىڭ تهسىرىدىن پايدىلىنىپ، سوۋېت 

قوللىشىنى  قولغا كهلتۈرمهكچى بولدى.(يهنى جۇڭگوغا مۇناسىۋەتلىك ئۇيغۇرىستان 
مهسىلىسىگه  ئوخشاش مهسىلىلهردە  ئامېرىكىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېسىم 

ياپۇنىيه ئۆز -ئىشلىتىشىنى قولغا كهلتۈرۈپ دېمهكچى)بۇنىڭدا  ، ئامېرىكىنىڭ  جۇڭگو
هپلىشىپ قالىدىغان ) ئېهتىماللىقتىن قورقۇشى  جىياڭ ئالدىغا يارىشىدىغان،( ئ

جېشىنىڭ ئاساسلىق پايدىلىنىش  ۋاستىسى ئىدى. ئىككى سهپته ئۇرۇش قىلىش  ھهمدە 
تىنچ ئوكياندا  كهڭ كۆلهمدە قايتارما  ئۇرۇش قوزغاش  گىرۋىكىگه كېلىپ قالغان 

و ھېچ بولمىغاندا  ئامېرىكا، جۇڭگونىڭ رولىنى ئويالشمىسا بولمايتى. چۈنكى، جۇڭگ
مىلىيۇن كىشىلىك ئارمىيىسىنى  ئىسكهنجىگه ئاالاليتى.جىياڭ جېشى دەل 1ياپۇنىيىنىڭ 

مۇشۇ پىشاڭنى تۇتۇۋېلىپ ، ئامېرىكىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېسىم ئىشلىتىشىنى ئۈمىد 
بهت) -463قىلغاندىال  ئاندىن ئۆزىنىڭ تهلىپىنى قاندۇرااليتى.(يۇقۇرىقى كىتاب 

ىڭ تۈگۈنى، ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنىڭ تۈگۈنى مانا مۇشۇ مهسىلىن
  يهردە.

دېمهك ، جىياڭ جېشى: مۇبادا مېنىڭ تهلهپلىرىمنى قاندۇرۇشقا ماقۇل بولمىساڭ  
مهسىلهن، مانجۇرىيه ،"شىنجاڭ"،ئۇيغۈرىستان ، تاشقى موڭغۈلىيه مهسىلىلىرىدە  مېنىڭ 

ئامېرىكا، مهن ياپۇنىيىگه تهسلىم بولىمهن،  ياپۇنىيه  تهلهپلىرىمگه ماقۇل بولمىساڭ
بىلهن جۇڭگو ئۆز ئالدىغا ئۇرۇش توختىتىش شهرتنامىسى ۋە تىنچلىق شهرتنامىسى 

ئىمزااليدۇ. دېگهنلىكى ئۈچۈنال ، ئامېرىكا ، پىرېزىدېنتى روزۋېلىت  جياڭ جېشىنىڭ 
دىپلوماتىك  سۆھبهت ئارقىلىق  تهلهپلىرىگه ماقۇل بولۇپ، ئۇيغۇرىستاننى ، مانجۇرىيىنى ،



سىتالىننىڭ قولىدىن قايتۇرۇپ ئېلىپ، خىتاي گومىنداڭىنىڭ تېررتورىيىسىگه قوشۇپ  
بهرگهنمۇ؟  ئۇرۇش دەۋرىدە ئىككى سهپته ئۇرۇش قىلىۋاتقان  ئامېرىكا ئۈچۈن  

  بۇنىڭدىن باشقا يهنه قانداق يول بولۇشى مۇمكىن ئىدى.
سوۋېت توقۇنۇشىنى  پهيدا قىلىپ -كۈچىيىشى  جۇڭگو...بۇنداق  جىددى كهيپىياتنىڭ 

  "شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستاندىن  سوۋېت ئىتتىپاقى خادىملىرىنى 
قوغالپ چىقىرىش  ۋەقهسىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى...كونا ئاداۋەتلهر يهنه بىخ  سۈرۈشكه 

باشلىدى. سىتالىن جۇڭگونىڭ  ئۇرۇشتىن  كېيىن ياپۇنىيه ياكى ئامېرىكىنىڭ  سوۋېتكه 
قارشى بازىسىغا ئايلىنىپ كېتىشىدىن ئهنسىرەيتى؛ جىياڭجېشىنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ، 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بېقىنىدىكى مانجۇرىيه بىلهن "شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان 
ئۇيغۇرىستان توغرىسىدىكى باياناتى ۋە تاشقى موڭغۇلىيه توغرىسىدا قويغان تهلىپى 

 )بهت-466ئىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 
يىلى باھاردا  شىنجاڭنىڭ (ئۈيغۇرىستان)  تاشقى موڭغۇلىيه بىلهن چېگر - 1944...

موڭغۇلىيه توقۇنۇشى يۈز بهردى. بۇ ئىش تۈپهيلى   -ىلىنىدىغان  ئالتاي رايونىدا  جۇڭگو
ئارقا پىكىر ئالماشتۇردى. بۇالرنىڭ ئهمهلى  سهۋەبلىرىنىڭ -ئامېرىكا ئارقىمۇ-جۇڭگو

تارتىشقا قاتتىق پوزىتسىيه -تئى نهزەر، جىياڭ جېشى بۇ تاالشقانداق بو لۇشىدىن قه
  بهت)- 479تۇتتى. (يۇقىرىقى كىتاب 

...سوۋېت ئىتتىپاقى بولسا "شىنجاڭ "دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاننى ۋە جۇڭگونىڭ 
غهربى رايونىنى  تهسىر دائىرىسىگه كىرگۈزۈۋالىدۇ. بۇنداق ئۇرۇنۇش ئىشقا ئاشىدىكهن،  

ېرىشىدىغىنى  توكيو، موسكۋا بولىدۇ. زىيان تارتىدىغىنى  ۋاشىنگىتۇن ۋە چۇڭ نهپكه ئ
  بهت)-481چىڭ بولىدۇ. (يۇقىرىقى كىتاب 

...بۇنىڭدىن بۇرۇن روزۋېلىت جىياڭ جېشىغا ئىككى قېتىم تېلېگىرامما يولالپ، 
جۇڭگودىن" شىنجاڭ"  دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىكى توقۇنۇشنى ئازايتىشنى 

  بهت)-483تهلهپ  قىلغان ئىدى. (يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى  روزۋېلىت جىياڭ جېشىدىن " شىنجاڭ" دەپ  -8ئاينىڭ -4يىلى - 1944...

ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۈرىستاندىكى ۋەقهلهرنى توڭلىتىپ ، ئۇرۇشتىن كېيىن ھهل قىلىشنى  
  بهت)-486تهلهپ قىلدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

يلىرىدا  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشى ئاستىدا  غهربى يىلى ياز ۋە كۈز ئا- 1944...
ئۇيغۇرىستان ،  جهنۇبى ئۇيغۇرىستاندا  كۆتۈرۈلگهن توپىالڭ جىددى ئۇلغىيىشقا 

ئايغا كهلگهندە ، تهشكىلى مۇكهممهل، ياخشى قورالالنغان  توپىالڭچى -11باسلىدى.
الغان ئۇيغۇرىستاننىڭ ئۇنسۇرالر ئىلىنى ئىشغال قىلدى. بۇ "شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ ق



باي، ئاۋات، بهلكى سىتىراتېگىيىلىك ئورنى ئىنتايىن مۇھىم رايونى بولۇپ، توپىالڭچىالر 
بۇ يهردە ئىلىنىڭ مۇستهقىلللىقىنى (ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى  

تهرجىمان خىتاي جۈملىنى يۇقىرىقىدە قىسقارتقان بولۇشى مۇمكىن) جاكارالشقا 
  بهت يۇقىرىقى كىتاب)- 491رالندى. (تهييا
يىلى ئامېرىكىنىڭ مائاۋىن پىرېزىدېنتى ۋاللىس موسكۋانى زىيارەت قىلىپ -1944... 

-سىتالىن بىلهن  مۇھىم سۆھىبهتلهردە بولغان . بهلكى مۇشۇ سۆھبهتته شىنجاڭ 
ئۇيغۇرستاننىڭ كهلگۈسى تهقدىرى بىر تهرەپ قىلىنغان  بولۇشى مۇمكىن. جىياڭ 

ئايغىچه -8يىلى  -1943يىلىنىڭ ئاخىرىدىن  - 1942ىڭ خوتۇنى سۇڭ مېيلىن  جېشىن
بىر يىل دېگۈدەك  ۋاشىنگىتۇندا دىپلوماتىك پائالىيهتته بولدى. شۇنىڭدىن كېيىن 

ۋاللىس موسكۋاغا زىيارەتكه باردى.  ۋاللىسنىڭ موسكۋادىن قايتارىدا  ئهسلى ھاۋا يولى 
يوللىرى بىلهن چۇڭ چىڭغا قايتماي،  قايتارىدا  چۇڭ چىڭ ، يېڭى دېهلى، موسكۋا ھاۋا

موسكۋا، ئۈرۈمچى، چۇڭ چىڭ ھاۋا يوللىرى بىلهن قايتىپ  چۇڭچىڭغا كهلگهنلىكى ، 
گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه : سىتالىن بىلهن سوھىبهتلىشىپ  شىنجاڭ دېگهن  -چۇڭ چىڭ 

ۇپ  بېرىدىغان بۇ زېمىننى  سىتالىننىڭ قولىدىن ئېلىپ جۇڭگونىڭ تېررتورىيىسىگه قوش
ئىشنى  بېجىرىپ قايتىپ كهلدىم ،  دەپ  بىشارەت بېرىش ئۈچۈن ئىدى. بۇ ھهرىكهتنى 

  ئاپتور جۇن گارۋېر  "دىپلوماتىك جىلۋە" دەپ تهسۋىرلىگهن ) ،
يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا سىتالىن، ئامېرىكا ۋەكىللىرى بىلهن  مۇزاكىرە ئېلىپ -1944...  

كىتىلگهن دالىيهن پورتىنى  خهلقئاراالشتۇرۇش پىرىنسىپىغا سهل بارغاندا،   ئاللىقاچان  بې
قاراپ ، دالىيهن ، لۈيشۈن ۋە مانجۇرىيه تۆمۈر يولىنى بىۋاسته ئىجارىگه  ئېلىشنى تهلهپ 

قىلدى. سىتالىن يهنه قوشۇمچه شهرتلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ، جۇڭگونىڭ تاشقى 
ىنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى  ساقالپ قېلىشنى موڭغۈلىيىنى  ئېتىراپ قىلىپ ، تاشقى موڭغۇلىي

  بهت)-491تهلهپ قىلدى. (يۇقىرىقى كىتاب 
...سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بېسىمىغا تاقابىل تۇرۇپ، ئۇنىڭ چوڭ دۆلهت قىياپىتىدە  يىراق 

تېنهپ سوۋېت  -شهرىقته قايتا پهيدا بولۇشىنى چهكله ش ئۈچۈن، جىياڭ جېشى ئالدىراپ
ۋەتنى ياخشىالشقا كىرىشتى. بۇنداق قىلمىغاندا ئاقىۋىتىنى ئىتتىپاقى بىلهن  مۇناسى

  تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتى.
  بهت) -493مانجۇرىيه ۋە ئۇيغۇرىستاندىن  ئايرىلىپ قاالتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 

خىل مهسىلىلهرمۇ  -...ئۇرۇشتىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ ئۆزى دۇچ كېلىدىغان خىلمۇ
  ۋىتىنى  يېقىنالشتۇرۇشقا سوۋېت مۇناسى-روزۋېلىتنى  جۇڭگو

مهجبۇر قىلدى. روزۋېلىت ئۆزىنىڭ دىققىتىنى  ئۇرۇشتىن كېيىنكى مۇقىم تهرتىپنى  



قانداق بهرپا قىلىش كېرەك دېگهن مهسىلىگه يۆتكهشكه باشلىغاندا ، ئۇ ئاۋۋال دۇچ 
سوۋېت مهسىلىسىنى ياخشىالشنى قانداق ئىلگىرى سۈرۈش -كهلگهن مهسىله  جۇڭگو

ېلىت:  ئۇرۇشتىن كېيىن قۇدرەتلىك ۋە بىرلىككه كهلگهن جۇڭخۋا  بولدى.روزۋ
-فىرانسىيه- مىنگونىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ياپۇنىيه تهسلىم بولغان ۋە ئهنگىلىيه 

گولالندىيه مۇستهملىكىچىلهر گورۇھى ئاسىيا تىنچ ئوكىيان رايونىدىن چېكىنىپ 
  پ قارىغانىدى.چىققاندىن كېيىن پهيدا بولغان  بوشلۇقنى تولدۇرىدۇ، دە

بىرلىككه كهلگهن بۇ جۇڭگو ئهركىن، ئامېرىكىغا مايىل يولنى تۇتۇپ، زۆرۆر تېپىلغاندا   
ئامېرىكا ،جۇڭگو بىلهن بىرلىشىپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرۇش  ئىمكانىيىتى بار 

ئىدى. لېكىن روزۋېلىت  بۇ خىل زۆرۆر پهيتنىڭ  يۈز بېرىشىنىمۇ ئۈمىد قىلمايتى. بهلكى 
يان ھالدا  -سو ۋېت  مۇناسىۋىتى بىلهن  سوۋېت ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ  يانمۇ-ۇڭگوج

ئاخىر دوستانه ، مۇقىم تهرەققى قىلىشىنى ئارزو قىالتتى. روزۋېلىتنىڭ -، باشتىن
ئۇرۇشتىن كېينكى تىنچلىق ، بىخهتهرلىك ئىدىيىسى  تۆت چوڭ دۆلهتنىڭ ھهمكارلىقى 

سوۋېت توقۇنۇشى بۇنداق  پىكىرنى بۇ زۇۋېتهتتى، -ئۈستىگه قۇرۇلغان ئىدى.جۇڭگو
شۇنداقال ئۇرۇشتىن كېيىنكى دۇنيا تىنچلىقىغا  تهھدىت پهيدا قىالتتى.(يۇقۇرىقى كىتاب 

  بهت)-495
كۆرۈۋېلىشقا بولۇدىكى،  روزۋېلىتنىڭ مۇشۇنداق سىياسىتى ، مانجۇرىيىنى سوۋېتنىڭ   

ۇيغۇرىستاننى سوۋېتلهرنىڭ تهسىر قولىدىن ژۇلۇپ ئېلىپ جۇڭگوغا قوشۇپ بېرىپ ، ئ
دائىرىسىدىنال ئهمهس ھهتتا سوۋېتلهرگه  يېرىىم مۇستهملىكه بولۇپ تۇرغان  

ئۇيغۇرسىتاننى سۆھبهت  يولى ئارقىلىق سىتالىننىڭ قولىدىن ژۇلۇپ ئېلىۋېلىپ ، 
خىتاينىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه قوشۇپ بېرشتىن ئىبارەت  بااليى ئاپهتلىك ئاقىۋەتنى 

  ۈرۈپ چىقارغان سىياسهت ئىدى.كهلت
ئايدا  ئامېرىكىنىڭ مائاۋىن پىرېزىدېنتى  ھېنىرى  خاللىىس -6يىلى - 1944...

(ۋاللىس)  ۋەكىللهر ئۆمىكىنى باشالپ سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە جۇڭگونى زىيارەت قىلدى. 
سوۋېت يېقىنلىشىشىنى  ئىلگىرى سۈرۈشىنىڭ  باشلىنىشى -بۇ، ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو

للىس جۇڭگونىڭ تهكلىپى بىلهن، موسكۋادىن جۇڭگوغا دائىمى  يول لىنىيىسى  ئىدى. ۋا
بولغان ھىندىستان بىلهن ئهمهس ، بهلكى" شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغا ئۇيغۇرىستان 

بىلهن كهلگهن ئىدى. بۇ ئهسلىدە چۇڭ چىڭغا قىلىنغان دىپلوماتىك جىلۋە ئىدى. ۋاڭ 
الدىغا چىقتى ۋە ۋاللىسنىڭ ئالدىدا  سوۋېت شىجيى  ئۈرۈمچىگه كېلىپ  ۋاللىسنىڭ ئ

ئىتتىپاقىنى ئهيىپلىمهسلىك توغرىسىدا شېڭ شىسهينى ئاگاھالندۇردى. (يۇقىرىقى كىتاب 
  بهت)-495



...جىياڭ جېشىنىڭ سىتالىن بىلهن ئۇچرشىشنى خالىمغانلىقى " شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستان 
كۈنى"  -12ئاينىڭ -11ۋەقهسىنىڭ تهسىرىگه  ئۇچرىغانلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن.

شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى" نڭ  قۇرۇلغانلىقى رەسمى  جاكارالندى. جىياڭ جېشى 
بۇنى سىتالىننىڭ پىت ئۈچهيلىكىنىڭ ئىپادىسى دەپ قارىدى. بۇنىڭدىن سهل بۇرۇن  

-سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگوغا  دوستانىلىك كۆرسهتكهن  ھهمدە ئامېرىكىنى جۇڭگو
ىڭ ياخشىلىنىۋاتقانلىقىغا ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن،"شىنجاڭ"  دەپ سوۋېت مۇناسىۋىتىن

ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا  بىر ئاز يول قويغانىدى. ئهمدى بولسا ئامال قىلىپ بۇ 
  بهت يۇقىرىقى كىتاب)-504زىياننىڭ ئورنىنى تولدۇرۇۋالماقچى ئىدى.(

سالدى. بۇ پىالن بويىچه ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا جىياڭ جېشى بىر پىالنغا تهستىق -11...
  مىڭ نهپهر ئهسكهرنى 40تالالنغان  ئىككىنچى ئارمىيىدىن 

"شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستانغا ئهۋەتىپ ، ئىسياننى باستۇرماقچى بولدى.  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  
تاجاۋۇز چىلىق قىلىش پاكىتىنى  قولغا چۈشۈرۈپ، پاكىتنى ئامېرىكىغا تاپشۇرۈپ، 

پ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندىكى ئىسياننىڭ  ئامېرىكىغا، "شىنجاڭ " دە
كۈچىيىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈش  بۇھهرىكهتنىڭ ئاساسلىق مهقسىتى ئىدى. جىياڭ 

جېشى،" شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستان ۋەزىيىتىنىڭ يامانلىشىشى  سوۋېت ئىتتىپاقى 
ا يا كېڭهيمىچىلىكىنىڭ  ئىسپاتى،ئامېرىكا بۇ پاكىتقا ئېرىشكهن ھامان چوقۇم جۇڭگوغ

ردەم بېرىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنى چهكلهيدۇ ، دەپ قارىدى. بۇنداق چاغدا سوۋېت 
ئىتتىپاقىغا بېرىپ سىتالىن بىلهن كۆرۈشۈش  ئۆز پۇتىنى ئۆزى چۈشهپ بهرگهنلىك 

سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ   ھهقىقى -ئهمهسمۇ؟ بۇنداق ئۇچرىشىش  پهقهت جۇڭگو
ياردەم بېرەلمهيدىغان ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قىياپىتىنى يوشۈرۇپ، ئامېرىكىنى جۇڭگوغا 

قوياتتى.  لېكىن قانداق سهۋەبنى چىقىش قىلمىسۇن، جىياڭ جېشىنىڭ  سىتالىننىڭ 
سوۋېت مۇناسىۋىتى  بۇ ئىككى كىشى -تهكلىپىنى رەت قىلىشى، كهلگۈسىدىكى جۇڭگو

ھهل  تهرىپىدىن ئهمهس ، بهلكى  چوقۇم روزۋېلىت  بىلهن سىتالىن تهرىپىدىن يالتادا 
بهت) دېمهك ، كهلگۈسى -505قىلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى. (يۇقىرىقى كىتاب 

سوۋېت مۇناسىۋىتى يالتادا روزۋېلىت بىلهن سىتالىن تهرىپىدىن بهلگىلهندى. -جۇڭگو
  مۇشۇ يهردە ئۇيغۇرىستان ئېغىزغا ئېلىنمىدى دەپ كىم ئېيتااليدۇ؟

ستۇرۇپ قويۇشۇمغا رۇخسهت قىلىڭالر! مۇشۇ يهرگه كهلگهندە ئىككى جۈمله  سۆز قى
-ئايدا ئىمزاالنغان " جۇڭگو-8يىلى 1945ئۇيغۇرنىڭ تهقدىرى موسكۋادا  تۇنجى قېتىم 

سوۋېت شهرتنامىسى" ئارقىلىق بهلگىلهنگهن، ئۇيغۇرنىڭ مۇستهملىكه بولۇش تهقدىرىنى 
ىغان سوۋېت خهلقئارا يىغىنى ۋە  بۇ يىغىندا ئىمزالىنىد-بهلگىلهيدىغان  جۇڭگو



ئايدا  يالتادا ئېچىىلغان يالتا يىغنى ۋە  -2يىلى  -1945سوۋېت شهرتنامىسى" -"جۇڭگو
يالتا يىغىنىدا ئىمزاالنغان "يالتا شهرتنامىسى" تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن دېسهم  ھېچ كىم 

ئىشهنمهيدۇ. ئىشهنمهيدىغان ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ دۇنيادا يالتا يىغىنى دەپ بىر 
سوۋېت خهلقئارا يىغىنى دەپ بىر -غىننىڭ ئېچىلغانلىقىنى، دۇنيادا جۇڭگوخهلقئارا يى

سوۋېت -يىغىننىڭ  موسكۋادا ئېچىلغانلىقىنى، يىغىندىن كېيىن "جۇڭگو
شهرتنامىسى"ئىمزاالنغانلىقىنى بىلىدىغان، بىلمهيدىغانلىقى   ئهلبهتته گۇمانغا 

  تهئهللۇقتۇر.
يىراق -هۇرىيهت قۇردى.  ئۇيغۇرالرغا يېقىنقېتىم جۇم3ئهسىر ئىچدە -20-19ئۇيغۇرالر 

خوشنا بولغان ھهر قانداق  بىر دۆلهت ئۇيغۇرالر قۇرغان دولهتنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەك 
ئىدى. ئېتىراپ قىلىش شۇ دۆلهتلهرنىڭ ئهخالقى مهجبۇرىيىتى ئىدى.مهسىلهن ، 

ورلىقى، چار ئۇيغۇرنىڭ بۈيۈك ھهزرىتى ياقۇپبهگ قۇرغان دۆلهت  ئهنگىلىيه ئىمپېرات
مهنچىڭ ئىمپېراتورلىقى  تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشى -روسىيه ئىمپېراتورلىقى، مانجۇ

كېرەك ئىدى . بىراق، بۇ دۆلهتلهر ئېتىراپ قىلمىدى،  ئېتىراپ قىلماسلىقنىڭ   سهۋەبى 
  جاھانگىر ۋە جاھانگىرلىك، كېڭهيمىچىلىك ۋە تاجاۋۇزچىلىق ! -پهقهت بېرال ئىدى

نامىسى"، "موسكۋا شهرتنامىسى"  دېگهنلهرمۇ جاھانگىر دۆلهتلهرنىڭ  "يالتا شهرت
ئۇرۇشتىن كېيىن دۇنيانى تهقسىم قىلىۋېلىشىدا  ئۆتهشكه تىگىشلىك مۇقهررەر 

رەسمىيهت ئىدى خاالس! مىنىڭ بۇنداق تهھلىلىمگه قوشۇلمايدىغان كىشىلهر يهنه 
سۆزنى ماڭا ۋە سىزگه  ئوتتۇرىغا چىقىدىغان بولسا، ئۇ كىشىلهر  بۇ بىر جۈمله

سوۋېت مۇناسىۋىتى بۇ - چۈشهندۈرۈپ قويۇشلىرى كېرەك :" كهلگۈسىدىكى  جۇڭگو
ئىككى كىشى تهرىپىدىن ئهمهس، (جىياڭ جېشى بىلهن سىتالىن تهرىپىدىن ئهمهس)  
بهلكى چوقۇم روزۋېلىت بىلهن سىتالىن تهرىپىدىن  يالتادا ھهل قىلىنىدىغانلىقىدىن 

ۇقىرىقى كىتاب) دېگهن بۇ بىر جۈملىنى چۈشهندۈرۈپ قويىشلىرى دېرەك بېرەتتى" (ي
  كېرەك بولىدۇ.

...يالتا يىغىنىدا ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى سۆھبهت ئارقىلىق  كهلگۈسىدىكى 
سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ  قۇرۇلمىسىنى الھىيىلىدى ھهمدە سۆھبهتنىڭ -جۇڭگو

ت ئىچىدىكى سىياسى بېسىم نهتىجىسىنى جۇڭگوغا ئۇختۇردى. جىياڭ جېشى دۆله
تۈپهيلىدىن  يالتا يىغىنى كېلىشىمىدىن چۇچۇپ كهتتى ۋە غهزەپلهندى.  لېكىن 

ئاخىر ئامېرىكىنىڭ -ھهممىگه مهلۇمكى، ئۇزۇندىن بېرى جىياڭ جېشى  باشتىن
كېلىشتۈرۈشى ۋە ياردىمىگه مۇھتاج بولۇپ كهلگهن ھهمدە روزۋېلىتقا  يالتاا يىغىنىدا 

ىلىنىۋاتقان  بهزى مهسىلىلهرنى  بىر تهرەپ قىلىشقا  ئاساسى جهھهتتىن تارتىش ق-تاالش



قوشۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا  كاپالهت بهرگهن. ئۇنىڭ ئۈستىگه يالتا كېلىشىمىدە 
يىلى  جىياڭ جېشى تۈزگهن  -1940سوۋېت مۇناسىۋىتى -بهلگىلهنگهن جۇڭگو

لىق قىلغان ئىدى.(يۇقىرىقى كۆپتۇر ۋارىس- سوۋېت ئىتتىپاقداشلىقىغا  ئازدۇر -جۇڭگو
  بهت)- 506كىتاب 

-ئهمدى نېمه دەيىمىز  روزۋېلىت بىلهن سىتالىن   يالتا يىغىنىدا كهلگۈسىدىكى جۇڭگو
سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ  قۇرۇلمىسىنى الھىيىلىگهندە " تاشقى موڭغۇلىيىنى سوۋېتلهرنىڭ 

الپ قالىدىغان ، يېڭىال بېقىندى دۆلىتىگه ئايالندۇرۇپ ھازىرقى مۇستهقىل ھالىتىنى ساق
دۆلهت قۇرغان ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان  ئۇيغۇر دولىتىنى  مۇنقهرز قىلىپ  خىتاي 
  گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه "شىنجاڭ" نامىدا قوشۇپ بېرىدىغان  الھىيىنى الھىيهلهپ 

سىتالىن بىلهن روزۋېلىت  ،جۇڭگو سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى قۇرۇلمىسىنى  ۋۇجۇتقا 
  مىدى ،ئۇنداق بولمىسا، ئهمسه نېمه؟چىقارغان

كۈنى  خېرلى( ئامېرىكىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق باش -15) 1945ئاينىڭ (-6...
ئهلچىسى) ئاخىرى يالتا كېلىشىمىنىڭ پۈتۈن ماددىلىرىنى،شۇنداقال  يهنه تىروممىن 
تاپشۇرۇپ بېرىشكه ھاۋاله قىلغان  بىر پهرچه ئهسلهتمىنىڭ قوشۇمچه نوسخىسىنىمۇ 

 -28ئاينىڭ -5يىلى -1945اڭ جېشىغا) تاپشۇرۇپ بهردى. ئهسلهتمه ، سىتالىن  (جىي
يلى - 1945كۈنى خوپچىنىسقا بهرگهن قوشۇمچه كاپالهتنامه ئىدى. (خارلى خوپچىنىس 

كۈنى موسكۋاغا بېرىپ سوۋېت ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى مۇستهھكهملهش -28ئاينىڭ -5
ممىننىڭ  پهۋقۇلئاددە ئهلچىسى ئىدى) بۇ پالىيىتى ئېلىپ بارغان ، پىرېزىدېنت تىرو

ئهسلهتمىگه ئاساسالنغاندا، سىتالىن جىياڭ جېشى رەھبهرلىكىدىكى  جۇڭگونىڭ 
بىرلىككه كېلىشىنى  بار كۇچ بىلهن قولالشقا قوشۇلغان  ھهمدە جىياڭ جېشى 

رەھبهرلىكىنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىنكى دەۋىرگىچه  داۋاملىشىشنىى ئۈمىد قىلغان؛ سىتالىن 
هنه جۇڭگونىڭ" شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستان ۋە مانجۇرىيه توغرىسىدىكى  باياناتىغا ي

قوشۇلغان . جۇڭگونىڭ مانجۇرىيىدە قايتا مهمۇرى ئاپپاراتالر  قۇرۇشىنى 
  بهت)-516قوللىغانىدى.( يۇقىرىقى كىتاب 

ى  ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنىڭ يالتا، موسكۋا يىغىنلىرىدا ئوخشاشال ئوتتۇرىغا چىققانلىقىن
، مۇھاكىمه قىلىنغانلىقىنى  ئىسپاتالپ بېرىشكه ساڭا ،ئهمدى بۇنىڭدىن ئارتۇق يهنه 

  قانداق پاكىت كېرەك؟ 
كۈنى  جۇڭگو سۆھبهت ۋەكىللهر ئۆمىكى  ئامېرىكىنىڭ  -30ئاينىڭ -6يىلى - 1945...

الر ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ، موسكۋاغا يىتىپ باردى. ئايرۇدرومدا  سوۋېتلهرنىڭ تاشقى ئىش
مىنىستىرى مولوتوۋ، ئالى سوۋېت رەئىسى كالنىنىن ھهمدە باشقا يۇقىرى دەرىجىلىك 



ھهربى قۇماندان ۋە بارلىق دىپلوماتىيه خادىملىرىنىڭ  قارشى ئېلىشىغا 
ئېرىشتى...سىتالىن قارشى ئېلىش نوتقى سۆزلىگهندە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگوغا 

رھىلىدى. ئۇ:ھازىر سوۋېت ئىتتىپاقى تۇتقان سىياسىتىنىڭ  پىرىنسىپلىرىنى شه
زېمىن پهرىقلىنىدۇ. ئۇ چاغدا چار -رەھبهرلىرى  چار روسىيه دەۋرىدىكى  بىلهن ئاسمان

روسىيىنىڭ مهقسىتى  ياپۇنىيه بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ  جۇڭگونى بۆلۈۋېلىش ئىدى؛ 
نى لېكىن ھازىر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهقسىتى جۇڭگو بىلهن بىرلىشىپ  ياپۇنىيى

  بهت)-520چهكلهش دەپ، كۆرسهتتى .( يۇقىرىقى كىتاب 
كۈنى جىياڭ جېشى  چۇڭ چىڭدا پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ   -5ئاينىڭ -7يىلى -1945

مۇھىم يىغىنىنى چاقىرىپ،  موسكۋادىكى سۆھبهتنى  مۇھاكىمه قىلدى. بهزى ئهمهلدارالر 
رەت قىلىشنى  تهشهببۇس  سىتالىننىڭ  تاشقى موڭغۇلىيىگه قويغان تهلىپىنى پۈتۈنلهي

قىلدى. يهنه بهزىلهر سىتالىننىڭ  ما نجۇرىيه ۋە" شىنجاڭ"دەپ ئاتىلىپ قالغان 
ئۇيغۇرىستان  مهسىلىسىدە  بهرگهن كاپالىتىگه  سهل قاراشقا بولمايدۇ،  شۇنىڭ بىلهن 

بىلله  بىر چهكلهش شهرتنامىسى  تۈزۈلمىسه سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىسى  ما 
يه،" شىنجاڭ "ئۇيغۇرىستان  ۋە ئىچكى موڭغۇلىيىنى  ئىشغال قىلىپال قالماستىن، نجۇرى

  بهت)-528يهنه شهرقى شىمالغىمۇ تاجاۋۇز قىلىشى مۇمكىن، دېيىشتى.(يۇقىرىقى كىتاب 
گهرچه پوزىتسىيىسى ئانچه ئېنىق بولمىسىمۇ، جۇڭگونىڭ ئامېرىكىنى -...تېرومىن 

سوۋېت شهرتنامىسى ئىمزاالشقا ) غهرىزىنى -جۇڭگو ئارىالشتۇرۇش(موسكۋا سۆھبىتىگه ۋە
كۈنى ئۇ خارىمانغا(ئامېرىكىنىڭ موسكۋادا  -4ئاينىڭ -7يىلى ) -1945رەت قىلدى. (

تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى) كۆرسهتمه بېرىپ ،موسكۋا سۆھبىتىگه ئاالقىدار بولغان  يالتا 
، دىدى. لېكىن تېرومىننىڭ كېلىشىمىنىڭ ھهر قانداق ماددىلىرىغا ئامېرىكا ئارىالشمايدۇ

بۇ  پىرىنسىپى ، ئهمهلىيهتته سۇڭ زىۋېنگه  ئامېرىكىنىڭ يالتا يىغىنىدا  ئوتتۇرىغا 
قويۇلغان  "ھازىرقى ھالهت"سۆزىنى  مۇھاكىمه قىلىشنى رەت قىلىدىغانلىقىنى  "غهيرى  

انۇنى" رەسمى " ئېيتىش  بىلهن بارابهر  ئىدى.  يهنى  تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ  ھازىرقى"ق
ئورنىنى ساقالشقا  ئامېرىكىنىڭ قوشۇلىدىغانلىقىنى  بىلدۈرۈپ قويۇىش ئىدى.(يۇقىرىقى 

  بهت)-529كىتاب 
دىققهت ،ئوقۇرمهنلىرىمىز ! بۇ يهردىكى بىر جۈملىنى تهپهككۇرنىڭ ئىلكىگه ئېلىڭالر!" 

  موسكۋا سۆھبىتىگه ئاالقىدار بولغان يالتا كېلىشىمىنىڭ 
ا ئامېرىكا ئارىالشمايدۇ" دېگهن بۇ بىر جۈمله سۆز،  " ئۇيغۇرالر ھهر قانداق ماددىلىرىغ

مهسىلىسى يالتا يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان "، دەپ سهپسهته تارقىتىۋاتقان ، ئهسلى 
قورسىقىدا ئىلم يوق، ئهمما ، دوكتۇرلۇ ق دىپلومىنى پۇلغا سېتىۋالغان كىشىلهرنىڭ 



ئۇنىڭدىن باشقا يۇقىرىقى بىر جۈمله سۆز  يۈزىگه ئۇرۇلغان بىر كاچات ئهمهسمۇ؟!
پهتىش مادىللىرىدىن باشقا، -تاشقىرى دۇنياغا ئېالن قىلنغان  يالتا شهرتنامىسىنىڭ پهله

يهنه چوڭ دۆلهتلهر ئارا ئىچكى جهھهتته پايدىلىنىدىغان  ،يالتا يىغىنىدا ئىمزاالنغان  
هردە يهنه دىققهت قىلىدىغان "مهخپى كېلىشم"نىڭ بارلىقىنىمۇ ئىسپاتالپ بېرىدۇ.  بۇ ي

بىر مهسىله شۇكى، موسكۋا يىغىنىدا ئىمزاالنغان "جۇڭگو سوۋېت شهرتنامىسى"  
ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىگه، مانجۇرىيه مهسىلىسىگه، تاشقى موڭغۇلىيه مهسىلىسىگه، 

ياپۇنىيىنىڭ شىمالىدىكى تۆت ئارالنىڭ تهۋەلىكى مهسىلىسىگه يهنه دالىيهن پورتى، 
  ورتى قاتارلىق مهسىلىلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئىدى.لۈيشۈن پ

...جۇڭگو گهرچه تاشقى موڭغۇلىيىدىن ئىبارەت ھالقىلىق مهسىلىدە يول قويغان 
بولسىمۇ، سىتالىن يهنه باشقا زۆرۈر مهسىلىلهردىمۇ ۋەدە بېرىشنى ئوياليتى. سۇڭ زىۋېن  

دەم قىلىدۇ ، دەپ سوۋېت ئىتتىپاقى شىنجاڭدىكى ئىسياننى  باستۇرۇشقا قانداق يار
سورىغاندا ، سىتالىن تهكلىپ بېرىپ:ئېهتىمال ئويناشقان بولۇشى مۇمكىن، سۆۋېت 

قىزىل ئارمىيىسىنى " شىنجاڭ " دەپ ئاتىلىپ قالغان زېمىن  ئۇيغۇرىستانغا كىرگۈزسهك 
  بهت)-535بولىدۇ ، دىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

ه ئېلىپ كهلگهن بولسىمۇ، سوۋېت مۇناسىۋىتىنى  چېكىنىشك-يىلى  جۇڭگو- 1944...
لېكىن  جىياڭ جېشىنىڭ  ئۇيغۇرىستان ، مانجۇرىيه ۋە جۇڭگو كوممۇنىستلىرى 

مهسىلىسىدە  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كاپالىتىگه ئېرىشىشىگه ھهر گىزمۇ توسقۇنلۇق 
  بهت)-556قىلمىدى.(يۇقىرىقى كىتاب 

ىپ قالغان ئۇيغۇرىستاندا ...بهزى قوشۇمچه كېلىشمالرنى ئىمزاالپ " شىنجاڭ " دەپ ئاتىل
كان ئېچىش كارخانىسىنى    ئىككى دولهتنىڭ ئورتاق باشقۇرۇشىغا  ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى 

  بهلگىلىدى.
كۈنى سىتالىننىڭ رىياسهتچىلىكىدە ، جۇڭگو تهرەپ  تاشقى ئىشالر  -14ئاينىڭ -8

مىنىستىرى ۋاڭ شىجي بىلهن سوۋېت  تهرەپ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى  مولوتوپ  
ئىتتىپاقداشلىق شهرتنامىسى"غا  ئىمزا قويدى.( يۇقىرىقى  -سوۋېت دوستلۇق-"جۇڭگو
  بهت)- 555كىتاب 

...سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مانجۇرىيىنى ئۆزىنىڭ  تهسىر دائىرىسىگه كىرگۈزۈۋېلىشى 
تامامهن مۇمكىن ئىدى. سىتالىن ھهقىقهتهن  شۇنداق ئويلىغان ئىدى. ئهگهر جۇڭگو 

قهيسهرلىك بىلهن قارشىلىق كۆرسهتمىگهن بولسا ، ئهگهر جىياڭ  موسكۋا سۆھبىتىدە 
  جېشى ئۇستىلىق بىلهن

ئامېرىكا ئاتلىق كوزىرىنى  چىقارمىغان بولسا، سىتالىن ئارزو قىلغان نهرسىگه  يهتكهن 



بوالتتى. .. ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى  كۇچ پهرقىنى ئويلىغاندا ،جۇڭگونىڭ 
كۆپ ئهمهسلىكىنى  ھېس قىلغىلى بولىدۇ. ئۇنداق  قولىدىن كهتكهن نهرسىسىنىڭ

بولمايدىكهن، بۈگۈنكى مانجۇرىيه  جۇڭگونىڭ خهرىتىسىگه مهنسۇپ بولمىغان 
  بهت)-558بوالتتى.(يۇقىرىقى كىتاب 

("رەقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر" ماۋزۇلۇق، ئامېرىكىلىق ئاپتور جۇن گارۋېر تهرىپىدىن 
گىلىز تىلىدىن   لىيۇ جهي فىڭ، ئهي نهن شىڭ  قاتارلىق يېزىلغان بۇ  كىتاب  ئاۋۋال ئهن

خىتاي كىشىلهر تهرىپىدىن  خىتاي تىلىغا تهرجىمه قىلىنىپ "ئىجتىمائى پهن ھۆججهتلهر 
يىلى خىتاي تىلىدا نهشىر قىلىنغان. بۇ كىتاب خىتاي -1992نهشرىياتى"  تهرىپىدىن  

رىپىدىن ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه تىلىدىن ، ئوسمانجان ساۋۇت ، سىدىقهاجى روزىالر ته
ئۆسمۈرلهر نهشىرىياتى" تهرىپىدىن نهشىر  -يىلى "شىنجاڭ ياشالر-1994قىلىنىپ  ،
  قىلىنغان)

  
يىگىرمه  يهتتىنچى باب ئىككىنچى قېتىملىق "جۇڭگو، سوۋېت 

  شهرتنامىسى"نىڭ ئىمزالىنىشى
  

ۋېت سو-كۈنى  ماۋزېدۇڭ بىلهن ستالىن جۇڭگو -14ئاينىڭ -2يىلى -1950
شهرتنامىسىنى  ئىمزالىغاندا ،ماۋزېدىۇڭ بىلهن سىتالىن سۆھبىتىنىڭ ئېغىرلىق نوختىسى، 
ماۋزېدۇڭ ئېيتقاندەك ، "شىنجاڭ " ئۇيغۇرىستاننى  ياخشى يىگىلى بولىدىغان ، چىرايلىق 

-كۆرىنىدىغان ئۆلكىگه ئايالندۇرۇشنى قانۇنى جهھهتته گهۋدىلهندۈرۈش، جۇڭگو
لقلىرى ۋە دۇنيادىكى ھهر قايسى ئهللهر خهلقلىرىنىڭ سوۋېت ئىككى دۆلهت خه

  ئېتىبارىنى ئاغدۇرغان بۇ ئىشقا مهركهزلهشكهن، دەپ باشاليدۇ خىتاي ئاپتور.-دىققهت
كۈنى  موسكۋاغا يىتىپ  -20ئاينىڭ -1يىلى -1950خىتاينىڭ ۋەزىرى جۇئىنلهي  

ئۆتكۈزدى.   كهلگهندىن كېيىن، ناھايىتى تىزلىكته سوۋېت تهرەپ بىلهن سۆھبهت
جۇڭگو سوۋېت سۆھبتى باشالنغان بىرىنچى كۈنى ، كىرىمېل سارىيىدا كهيپىيات ياخشى، 

ئىككى تهرەپ رەھبهرلىرى دوستانه كهيپىيات ئىچىدە  ئىككى تهرەپ ئىمزااليدىغان 
شهرتنامىنىڭ مهزمۇنلىرى توغرىسىدا سۆھبهتلهشكهن. سۆھبهت جهريانىدا ماۋزېدۇڭ 

هلقئارا ۋەزىيهتنى تهھلىل قىلىپ،  يېڭى ئهھۋال ئاستىدا  جۇڭگو، ئاۋۋال سۆز قىلىپ،  خ
سوۋېت ئىككى دۆلهتنىڭ دوستلۇق، ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى شهرتنامه ئىمزاالش شهكلىدە 
مۇقىمالشتۇرۇلىشى كېرەك؛ياپۇنىيه يىراق شهرىقته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىخهتهرلىكىگه 



قتىساد، سىياسهت، ھهربى ئىشالر، تهھدىت سېلىۋاتىدۇ، دىدى. ئىككى دۆلهت ئى
مهدەنىيهت،  تاشقى ئىشالر بويىچه ھهمكارلىشىپ، ياپۇنىيه جاھانگىرلىكىنىڭ ۋە ياپۇنىيه 

جاھانگىرلىكى بىلهن تىل بېرىكتۈرۈپ  باشقا دۆلهتلهرگه تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنىڭ 
ى دېسه تاجاۋۇزچىلىقىنى ئورتاق چهكلىشىمىز كېرەك، دىدى. ( با شقىالرنى تاجاۋۇزچ

  ئۆزىنى نېمه دەيدىغاندۇ ،روس بىلهن خىتاي)
سىتالىن غاڭزىسىنى ئاغزىدا ئۆمهللهپ تۇرۇپ:  ماۋزېدۇڭنىڭ سۆزلىرىگه 

قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهندىن كېيىن،  دوستلۇق، ئىتتىپاقداشلىق شهرتنامىسى ، 
تىجارەت -تىجارەت ۋە سودا-دالىيهن پورتى، سودا- چاڭچۈن تۆمۈر يولى، لۈيشۈن-جۇڭگو

كېلىشىمىنى، پۇل قهرز ئېلىش، ئاۋىئاتىسىيهھهمكارلىقى قاتارلىق مهسىلىلهرنى ئۆز 
  ئىچىگه ئېلىشى كېرەك، دىدى.

دالىيهن  بۇ ئۈچ -چاڭچۈن تۆمۈريولى، لۈيشۈن- ماۋزېدۇڭ تهكلىپ بىرىپ:جۇڭگو
  مهسىله بىر كېلىشىمگه كىرگۈزۈلىشى كېرەك، دىدى.

سوۋېت شهرتنامىسى، يېڭى شهرتنامه -دۈرۈپ: "جۇڭگوسىتالىن قوشۇلىدىغانلىقىنى بىل
بولۇشى ، يالتا مهخپى كېلىشىمى بىلهن ئاالقىسى يوق بولۇشى كېرەك دىدى"، دەيدۇ 

قىزىل يالغان سۆزلهيدۇ. ئهمهلىيهتته سىتالىن خىتاينىڭ گومىنداڭ -ئاپتۇر قىپ
يىلى -1945جىياڭ جېشىنىڭ سوھىبهت ۋەكىللىرى بىلهن بىرىنچى قېتىم  -پارتىيىسى

كۈنى موسكۋادا  "جۇڭگو سوۋېت شهرتنامىسى"نى ئىمزالىغاندىمۇ ۋە   -14ئاينىڭ -8
سوۋېت شهرتنامىسى" ئىمزاالشقا -نۆۋەتته ماۋزېدۇڭ بىلهن  يهنه موسكۋادا  يېڭى "جۇڭگو

سوۋېت شهرتنامىسى ئىمزاالشتا ، يالتا -كىرىشكهندىمۇ ھېچ قاچان ، جۇڭگو 
ىرىسىپتىن ۋاز كهچكهن ئهمهس. خىتاي ئاپتور نېمىشقا كېلىشىمىدە بهلگىلهنگهن پ

دە! ئۇنىڭ كۈڭلىگه پۈككهن سىياسى مۇددىئالىرى -يالغان سۆزلهيدۇ؟ چۈنكى ئو خىتاي
  دە!-باشقا

سىتالىن ماۋزېدۇڭغا مۇنداق تهكلىپ بهردى: ئۈچۈنچى دۆلهت گىرەژدانلىرىنىڭ  شهرقى 
ان ئۇيغۇرىستان رايونىغا كىرىپ مانجۇرىيىگه،"شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغ -شىمال

ئولتۇراقلىشىشىغا رۇخسهت يوق ، دىدى. چۈنكى ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ، 
سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى  جۇڭگوغا دىققهت قىلىشقا 
باشلىدى.سىتالىن ئامېرىكىلىقالرنىڭ  مانجۇرىيىگه  ۋە ئۇيغۇرىستانغا  كىرىپ 

  قلىشىشىغا سهزگۈر مۇئامىله قىالتتى.ئولتۇرا
كۈنى ،  -22ئاينىڭ -1يىلى -1950ماۋزېدۇڭ ۋە سىتالىننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه  

ماۋزېدۇڭ، جۇئېىنلهي،  سىتالىن بىلهن سۆھبهت ئۆتكىۈزدى.  مولوتوپ، ۋىشىنىسكى، 



  لىفۇ چۈن، ۋاڭ جىيا شاڭ قاتارلىقالر سۆھىبهتته بىلله بولدى.
نىدا ، سوۋېتلهر " شىنجاڭ" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان چېگراسىدا  سۆھبهت جهريا

ياراقنى جۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش مهسىلىسى ، -ساقالپ قويغان نۇرغۇن ھهربى قورال 
مانجۇرىيىدە سوۋېتلهرنىڭ  كونسۇلخانىسىنى قۇرۇش مهسىلىسى  ...قاتارلىق مهسىلىلهر 

  مۇزاكىرە قىلىندى.
-" دەپ ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستان چېگراسىدا ساقالپ قويغان قورالئىالۋە: " شىنجاڭ

ياراقالر مهسىلىسىگه كهلسهك، ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان "شهرقى تۈركىستان 
جۇمهۇرىيىتى" يالتا يىغىنى ۋە  يالتا مهخپى شهرتنامىسى، موسكۋا يىغىنى ۋە موسكۋادا 

سېتىلىپ خىتاي گومىنداڭىنىڭ   سوۋېت  شهرتنامىسى ئارقىلىق -ئىمزاالنغان جۇڭگو
تېررتورىيىسىگه قوشۇپ بېرىشنى قارار قىلغاندىن كېيىن،  ئۇيغۇرنىڭ مىللى ئازادلىق 

ئارمىيىسى سىتالىننىڭ بۇ يرۇقى بويىچه  ماناس دەرياسى بويىدا  توختىتىلدى. ئاڭالشالرغا 
قوراللىق ئىسيان قارىغاندا  قوراللىق ئۇيغۇرالر ، نېمىشقا ئۈرۈمچىگه كىرمهيمىز، دەپ 

كۆتۈرۈپ ، ۋەقه تۇغدۇرىدىغان بولسا ، سىتالىن ئۇيغۇرنىڭ قوراللىق قوشۇنىنى  
باستۇرۇش ئۈچۈن  ئهسلى ئۇيغۇرىستانغا تهۋە يۇقارقى ئىلى، ھازىرقى قازاقىستانغا تهۋە  
يهركهت ناھىيىسدە نۇرغۇن ئېغىر تىپلىق ھهربى قورالالرنى ساقلىغان ئىكهن. ماۋزېدۇڭ 

ن بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگهندە  ئهنه شۇ قورالالرنى جۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى سىتالى
  تهلهپ قىلدى. 

سۆھبهتتىن كېيىن، جۇڭگو سۆھبهت ۋەكىللىرىنىڭ تهركىۋىدىكى لى فۇ چۈن 
جۇڭگولۇق خىزمهتداشلىرى بىلهن بىرلىكته  ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپ بىلهن  

ىم ئىمزاالشنى كېلىشتى." شىنجاڭ " دەپ كونكىرېت تهتقىق قىلىپ  تۈرلۈك كېلىش
ئاتىلىپ قالغان ئۇيغۇرىستانغا  مۇناسىۋەتلىك مهسلىلهر  بويىچه ،ماۋزېدۇڭنىڭ، 

سهيپىدىن ئهزىزىنى  چاقىرتىپ  موسكۋاغا  ئېلىپ كېلىشى، دەل مۇشۇ كېلىشىملهرگه 
تى  ئىمزا قويدۇرۇش ئۈچۈن ئىدى.("ماۋزېدۇڭ ۋە سىتالىن" خىتاي مهركىزى كوممىتې

بهتلهر )  -299- 298-297-296پارتىيه مهكتىپى نهشىرىياتى خىتايچه نهشرى، 
ئۇنداقتا، سهيپىدىن ئهزىزى ، تۆۋەندە ئوقۇرمهنلهرگه ئايان بولىدىغان  "قوشۇمچه مهخپى 

ماددىسىدا  -17كېلىشىم"گىمۇ  ئىمزا قويغان بوالمدۇ؟"قوشۇمچه مهخپى كېلىشىم" نىڭ 
ئىچكى موڭغۇلالرغا دۆلهت قۇرۇپ بېرىش  قهيت قىلىنغان ئۇيغۇرالرغا، تىبهتلهرگه، 

يىلى - 1953سوۋىېت شهرتنامىسى" ئىمزالىنىپ -يىلى "جۇڭگو-1950ئىكهن، سىتالىن 
ئۆلۈپ كهتكىچه ، يۇقىرىقى مىللهتلهرگه دۆلهت قۇرۇپ بېرىش پىالنىنى  نېمىشقا 

ولسا ، بۇ كېلىشىم  ئهمهلگه ئاشۇرالمىدى؟كېلىشىمگه سهيپىدىن ئهزىزىمۇ قول قويغان ب



تارىخنىڭ ئۆچمهس پاكىتى بولۇپ قالىدۇ. ئۇنداقتا كىشىلهر سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ 
خائىنلىقى" ، "مۇناپىقلىقى" توغرىسىدا ۋاالقشىپ يۈرمهي ، سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ  
بىرئۇلۇغ تارىخ شهخىس ئىكهنلىكى توغرىسىدا  سۆزلهشكه ئادەتلىنىدۇ.ئاخىرىدا 

موسكۋاغا ئېلىپ بارغان كىشى ماۋزېدۈڭ ئهمهس ، ئهكسىچه  سهيپىدىن ئهزىزىنى
سىتالىن بولۇپ چىقىدۇ. تولۇق مهتبۇئات يۈزى كۆرمىگهن ئهمما شۇ چاغالردا كوچىالردا  

ئېقىپ يۈرگهن  پاراڭالرغا ئاساسالنغاندا  سىتالىن ،سهيپىدىن ئهزىزىنى  ۋېيناغا 
ڭ  مىللى مهسىلىلهرگه قاراپ ئهۋەتكهن ئىكهن . بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنى

چىقىدىغان ۋە مىللى مهسىلىلهرنى ھهل قىلىدىغان كوممىتېتى (بۈگۈنكى ئاتالمىش 
كىشىلىك ھوقۇق كوممىتېتىمۇ )شۇ چاغدا ۋېيناغا جايالشقان ئىدى.ۋىېينا شهھهر 

يىلى سىزنىڭ دادىڭىز تاش ئاخۇنۇم  - 1912باشلىقى سهيپىدىن ئهزىزىنى قۇبۇل قىلىپ: 
ىجارەت قىلىپ مۇشۇ شهھهرگه كهلگهن ئىدى، دېگهن ۋە بىر پارچه گىلهم سوغا ت -سودا

قىلغان  ئىكهن. مۇشۇ ئىشالرنىڭ راستلىقىنى بىر كۈنى تارىخ ئىسپاتاليدىغان بولسا، 
سهيپىدىننى موسكۋاغا چاقىرىپ كهلگهنمۇ سىتا لىن ۋە ۋېيناغا ئهۋەتكهنمۇ سىتالىن 

غا ماۋزېدۇڭنىڭ ھوقۇقى يهتمهيدۇ. ئۇنىڭ بولۇپ چىقىدۇ. چۈنكى بۇنداق ئىشالر
ئۈستىگه ئۇيغۇرالرغا، موڭغۇلالرغا، تىبهتلهرگه  دۆلهت قۇرۇپ بېرىش توغرىسىدا  
سىتالىن بىلهن ماۋزېدۇڭ ئوتتۇرىسىدا شهرتنامه ئىمزاالنغان ئىكهن ، سىتالىننىڭ  

يىلى -1945سهيپىدىن ئهزىزىنى  موسكۋاغا چاقىرىپ كېلىشى شهرتسىز بولىدۇ. سىتالىن 
ئاينىڭ -8يىلى -1945كۈنى  ئىمزاالنغان "يالتا شهرتنامىسى"دىن ،  -11ئاينىڭ -2

سوۋېت شهرتنامىسى" دىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ. بۇ  -كۈنى ئىمزاالنغان "جۇڭگو -14
ئىش  نېمه ئۈچۈن  شۇنداق بولىدۇ؟ئۇيغۇرالرغا، تىبهتلهرگه ، ئىچكى موڭغۇلغا دۆلهت 

دا  خىتاي ماۋزېدۇڭ بىلهن ئىمزالىغان كېلىشىمنى  سىتالىن ، قۇرۇپ بېرىش توغرىسى
سهيپىىدىننىڭ قولى ئارقىلىق ۋېينادا مىللهتلهر كوممىتېتىغا تىزملىتىشىمۇ يۇقىرىقى 

  پاكىتالرغا مۇناسىۋەتلىك بوالمدۇ ياكى مهن تاتلىق چۈش كۆرۈۋاتامدىمهن؟!
ىز لوندۇنغا سهپهر قىلماقچى ئايالر بولسا كېرەك رابىيه خېنىم ئىككىم- 4يىلى  -1994

بولۇپ   بېيجىڭگه كهلگهندە   سهيپىدىن ئهزىزى بىلهن كۆرۈشۈپ كه لمهكچى بولۇپ 
ئۆيىگه باردۇق . ئايالى ئايىم ئهزىزى بىلهن رەھمهتلىك سهيپىدىن ئهزىزى  بىزنى 

قىزغىن كۈتىۋالدى . مهن  سهيپىدىن ئهزىزىنى "ئۆمۈر داستانى"نى ئوقوپ 
  خهۋەرلهندۈردۈم. چىققانلىقىمدىن

سهيپىدىن ئهپهندىم، ئۇيغۇرنىڭ مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالب دەۋرىدە   ئابدۇكىېرىم -
ئابباسوپ  راستىنال سىتالىن بىلهن كۆرۈشكهنمىدى،دەپ سوئال قويدۇم. سهيپىدىن 



  ئهپهندىم ئويلىنىپ كېتىپ: 
سۆزلهشكه  ياق! دەپ جاۋاب بهردى  ۋە  كۆرۈشمىگهنلىك توغرىسىدا پاكىتالرنى -

باشلىدى....ئۈرۈمچىدە رابىيه خېنىم ئىككىمىز  سهيدۇلال سهيپۇلاليۇفنى يوقالپ ئۆيىگه 
كىرىپ ، خۇددى شۇنداق بىر سوئالنى  سهيدۇلال سهيپۇلاليوفقا قويغان ئىدۇق. سهيدۇلال 

  سهيپۇلاليوف:
شى نهپهر كى9ياق، ئابدۇكېرىم ئابباسوپ  سىتالىن بىلهن كۆرۈشمىگهن، بىز جهمئى -

بىرىمىز ناھايىتى ئوبدان -بىرىمىزنىڭ نېمه ئىش قىلغانلىقىنى بىر-ئىدۇق . شۇ چاغدا بىر
  بىلىمىز دېگهن ئىدى.مهن:   

دە، سهيپۇلاليوف ئاكا  دىدىم....  -نهپهر ئادەم ھهمىشه بىر يهردە يۈرمهيسىلهر9 -
اياۋان قۇملۇق " نېمىشقا مۇنداق سوئالالرنى قويغان ئىدۇق؟ شۇ چاغدا " قانغا بويالغان ب

ماۋزۇلۇق خىتاي تىلىدا نهشىر قىلىنغان بىر كىتاب ئۈرۈمچىدە پهيدا بولدى. كىتابتا 
سىتالىن بىلهن ئابدۇكېرىم ئابباسنىڭ كۆرۈشكهنلىكى شۇنداق  دەبدەبىلىك  

تهسۋىرلهنگهن ئىدى. كىتابنىڭ ئاپتورى شىڭ شى سهي دەۋرىدە "شىنجاڭ گېزىتى"گه  
ڭ بېر نېمه ئىدى.  تولۇق ئىسمىنى ئۇنتۇپ قالدىم. بۇ كىتابنى باش تهھرىر بولغان جا

تهرجىمه قىلىشقا شۇنچه تهقهززا بولساقمۇ  نهشىرىيات ئورۇنلىرى  كىتابنى تهرجىمه 
قىلىشقا نهشىر قىلىشقا ماقۇل بولمىدى . سىلهر ئۇيغۇر مىللى دېمۇكراتىك ئىنقىالبىغا 

نىڭ پىكرىنى  ئېلىڭالر دەپ يامان يهردىن  قاتناشقا ھازىر ھايات ياشاۋاتقان رەھبهرلهر
مهسىله چىقىرىپ تۇرۇۋالدى. شۇڭا مهن سهيپىدىن ئهزىزى ۋە سهيدۇلال سهيپۇلاليوف 

بىلهن شۇ كىتاب توغرىسىدا سۆھبهتلهشكهن ئىدىم. تىرىشچانلىقىمىز بىهۇدە 
تىرىشچانلىق بولۇپ قالدى. كىتابنى تهرجىمه قىلىپ نېشىر قىلدۇرالمىدۇق بۈگۈن 

يىلى سىتالىن بىلهن ماۋزېدۇڭ موسكۋادا سۆھبهت ئۆتكۈزگهندە  -1950ئهمدى،  
يىلى -1944سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ نهخ مهيداندا ھازىر بولغىندىن قارىغاندا، 

ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسىدە  ئىنقىالب تهييارالشنىڭ ھارپىسىدا سىتالىننىڭ 
بولۇپ چىقىدۇ. باشتىكى  ئابدۇكېرىم ئابباس بىلهن كۆرۈشكهنلىكىمۇ راست

  پىكرىمىزگه كېلهيلۇق . مهن شۇ چاغدا سهيپىدىن ئهپهندىگه،  سهيپىدىن ئهپهندىم:
يىلى ماۋزېدۇڭ بىلهن موسكۋاغا بىلله بارغان ئىكهنسىز. باال ۋاقىتلىرىمىزدا - 1950-

ئاڭلىشىمىزچه  شۇ چاغدا ۋېينا غىمۇ بارغان ئىكهنسىز....دەپ سوئال قويدۇم لېكىىن 
ئالنىڭ ئاخىرىنى داۋامالشتۇرالمىدىم. چۈنكى، ئايىم ئهزىزى، سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ ،سو

  جاۋاب بېرىشىنى چهكلهپ قويدى...
ئۆزئارا -ئىتتىپاقداشلىق-دوستلۇق-سوۋېت-"جۇڭگو                                   



  ھهمكارلىق شهرتنامىسى"
-ئىتتىپاقداشلىق -دوستلۇق  - سوۋېت-جۇڭگو ئىالۋە يازغۇچى خىتاي مۇنداق يازدى:"

كۈنى موسكۋادا ئىمزاالندى. بۇ  -14ئاينىڭ -2يىلى -1950ھهمكارلىق شهرتنامىسى"، 
سوۋېت ھۆكۈمهتلىرى -شهرتنامىنى كۆرگهندە كىشىلهرنىڭ يۈرىكى تىرەيدۇ. جوڭگو

ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن مهخپى شهرتنامه ئارقىلىق شۇ ۋاقىتتىكى تارىخنىڭ ھهقىقى 
كۈنى   -14ئاينىڭ -2يىلى -1950كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. بۇ شهرتنامه   قىياپىتىنى

كۈنىدىن باشالپ كۈچكه ئىگه قىلىندى، ئۈنۈملۈك مۇددىتى  -11ئاينىڭ -4ئىمزالىنىپ 
يىل. شهرتنامىغا ،جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ ۋەزىرى جۇئېنلهي، سوۋېت 30

رى ۋىشىنىسكى موسكۋادا، كىرىمىل ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ  مىنىستى
سارىيىدا ئىمزا قويدى. بۇ شهرتنامه تاشقىرىغا رەسمى ئېالن قىلىندى ، دىدى،خىتاي ئىالۋە 

  يازغۇچى.
كۈنى خىتاي  -12ئاينىڭ -2بۇ شهرتنامه ئىمزالىنىشتىن ئىككى كۈن بۇرۇن، يهنى 

پوبلىكىسى ، كوممۇنىستلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىلهن "جۇڭخۋاخهلق رېس
ئىتتىپاقداشلىقى -سوۋېت سوتسىيالىستك رېسپوبلىكىالر ئىتتىپاقىنىڭ  دوستلۇق

توغرىسىدا  ئاالھىدە كېلىشىم"نى ئىمزالىدى. بۇ "ئاالھىدە كېلىشىم" ئهسلىدە مهخپى 
كۈنى  ئامېرىكىنىڭ تاشقى  -16ئاينىڭ -7يىلى -1950بولىشى كېرەك ئىدى. بىراق، 

ىدىن  نىۋيورك شهھرىدە دۇنياغا ئاشكارىالندى. "ئاالھىدە سىياسهت جهمئىيىتى تهرپ
كېلىشىم"نىڭ  جۇڭگو تهرەپ رىياسهتچىسى  ماۋزېدۇڭ باشلىق، جۇئېنلهي تولۇق 

ھوقۇقلۇق ۋەكىل بولۇپ"ئاالھىدە مهخپى كېلىشىم"گه ئىمزا قويدى. سوۋېت ئىتتىپاقى 
خپى كېلىشم"گه ئىمزا تهرەپ رىياسهتچىسى سىتالىن باشلىق، ۋىشىنىسكى "ئاالھىدە مه

  قويدى.
  ئۆز ئارا ھهمكارلىق شهرتنامىسى" -ئىتتىپاقداشلىق -سوۋېت دوستلۇق-جۇڭگو - 1

كۈنى  جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ رەئىسى  -12ئاينىڭ -12يىلى -1949
 - 20ئاينىڭ -1يىلى -1950ماۋزېدۇڭ موسكۋاغا يىتىپ كېلىپ زىيارەتنى باشلىۋەتتى.

سپوبلىكىسىنىڭ ۋەزىرى قوشۇمچه تاشقى ئىشالر ۋەزىرى كۈنى جۇڭخۋا خهلق رې
جۇئېنلهي موسكۋاغا يىتىپ كهلدى. ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا ئۆتكۈزۈلگهن سۆھبهت 

كۈنى  ئىمزاالنغان   -14ئاينىڭ -2يىلى -1950كۈنى ئاياقالشتى.   -14ئاينىڭ -2
  شهرتنامه 
يىل 30ك ۋاقىت كۈنى كۈچكه ئىگه بولدى.ئۈنۈملۈ -11ئاينىڭ -4شۇ يىلى 

ئۆز ئارا ھهمكارلىق  -ئىتتىپاقداشلىق-دوستلۇق -سوۋېت -بولدى."جۇڭگو



  شهرتنامىسى"نىڭ  ئهسلى تېكسىتى تۆۋەندىكىچه:
سوۋېت سوتسىيالىستىك رېسپوبلىكىالر ئىتتىپاقىنىڭ  -" جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  

  ئۆزئارا ھهمكارلىق شهرتنامىسى"-ئىتتىپاقداشلىق -دوستلۇق
ۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن سوۋېت سوتسىيالىستىك  جۇڭخ

  رېسپوبلىكىالر ئىتتىپاقى ئالى مىنىستىرالرمهھكىمىسى بىلهن 
ئىرادە باغالپ، جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى بىلهن  سوۋېت سوتسىيالىستىك 

  جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ دوستلۇق ۋە ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىپ؛
ق ھالدا ياپۇنىيه جاھانگىرلىكىنىڭ قايتا باش كۆتۈرۈشىنىڭ  ياكى باشقا  ھهر خىل ئورتا

شهكىللىك تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىدە ياپۇنىيه بىلهن تىل بېرىكتۈرگهن دۆلهتلهرنىڭ  
، قايتا تاجاۋۇزچىلىق  يولىغا مېڭىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ؛ بىرلهشكهن دۆلهتلهر  

رىنسىپلىرىغا  ئاساسلىنىپ،  يىراق شهرىق ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭ  تهشكىالتىنىڭ  نىشانى ۋە پى
  ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىقى ۋە  ئۇمۇمى يۈزلۈك بىخهتهرلىكىنى مۇستهھكهملهپ؛

جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  ۋە سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى  
- ستهھكهملىنىشىنىڭ جوڭگوئوتتۇرىسىدىكى  يېقىنچىلىق، بۇرادەرلىك،  دوستلۇقنىڭ مۇ

سوۋېت ئىككى مهمىلىكهت خهلقلىرىنىڭ نىگىزلىك مهنپهئهتىگه  مۇۋاپىق ئىكهنلىكىگه 
  چۇڭقۇر ئىشىنىپ؛

ئۈشبۇ مهقسهتته ، بۇ شهرتنامىنى تۈزۈشنى ئىرادە قىلدۇق، ھهمدە  ھهر قايسى تهرەپلهر 
  تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللىرىنى ئهۋەتتى:

مهركىزى ھۆكۈمىتىنىڭ  ئاالھىدە ۋەكىلى ، جۇڭگو دۆلهت جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى 
مهھكىمىسىنىڭ  ۋەزىرى،  قوشۇمچه تاشقى ئىشالر ۋەزىرى جۇئېنلهي؛ سوۋېت 

سوتسىيالىستىك رېسپوبلىكىالر ئىتتىپاقىنىڭ ئاالھىدە ۋەكىلى،ئاندېرى. يانولىيىۋىچ. 
  ۋىشىنىسكى.

ھىيهت  داكومىتى ۋە ھۆججهتلهرنى  ئىككى نهپهر تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللهر ئۆزئارا ساال 
  ئالماشتۇرۇپ  كۆرۈپ، مۇۋاپىق دەپ قارىغاندىن كېيىن، تۆۋەندىكى ماددىالرغا قوشۇلدى:

  ) ماددا 1
شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهت ئورتاق كۇچ چىقىرىشقا كاپالهت قىلىپ،زۆرۈرى 

ىق ھهرىكهتلىرىدە  ياپۇنىيه تهدبىرلهرنى قوللىنىپ،  ياپۇنىيه ۋە باشقا بىۋاسته تاجاۋۇزچىل
بىلهن تىل بېركتۈرگهن ھهرقانداق دۆلهتنىڭ  قايتىدىن تاجاۋۇزچىلىق يولىغا مېڭىپ، 
تىنچلىققا بۇزغۇنچىلىق قىلىشىنى چهكلهيدۇ. شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهتنىڭ 

هتنىڭ  قايسى بېرى ياپۇنىيىنىڭ ياكى ياپۇنىيه بىلهن  ئىتتىپاقالشقان ھهرقانداق بىر دۆل



تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچراپ ، ئۇرۇش ھالىتىدە تۇرغاندا  شهرتتنامه تۈزگهن  لېكىن 
تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىمىغان ئىككىنچى دۆلهت  پۈتۈن كۇچىنى ئىشقا سېلىپ ھهربى ۋە 

  باشقا جهھهتىتن ياردەم بېرىدۇ.
ۋە ئىككى تهرەپ  سهمىمى ھهمكارلىشىشنى خااليدىغانلىقىنى  دۇنيا تىنچلىقىنى 

بىخهتهرلىكىنى  قوغداشنى مهقسهت قىلغان  ھهر قانداق ھهرىكهتلهرگه قاتنىشىشنى 
خااليدىغانلىقىنى  بىلدۈرۈدۇ ھهمدە بۇ مهقسهتنى تىزلىك بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

  ئۈچۇن تۆھپه قوشۇدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ.
  )ماددا2
چى دۇنيا ئۇرۇشى شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى تهرەپ  ئۆزئارا قوشۇلۇپ،ئىككىن 

مهزگىلىدە باشقا ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر بىلهن ئىمكانىيهت يار بهرگهن قىسقا مۇددەت 
ئىچىدە  ياپۇنىيه بىلهن تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزاالشنى قولغا كهلتۈرۈشنى كاپالهتكه 

  ئىگه قىلىدۇ.
  )ماددا3

ئۈچۈنچى تهرەپ شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهتنىڭ بىرسىگه  قارشى   تۇرىدىغان  
بىلهن   ھهر قانداق شهرتنامه ئىمزاالشقا قاتناشمايدۇ. ئىككى دۆلهتنىڭ بىرسىگه قارشى 

تۇرىدىغان  ھهرقانداق  بىر گۇرۇھنىڭ ھهرقانداق ھهرىكهت ۋە تهدبىر ئېلىشلىرىغا 
  قاتناشمايدۇ.

  )ماددا4
رلىكنى  شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهت تىنچلىقنى ۋە ئۇمۇمى يۈزلۈك بىخهته

سوۋېت ئىككى دۆلهتنىڭ  ئورتاق -مۇستهھكهملهش مهنپهئهتىگه ئاساسلىنىپ،  جۇڭگو
مهنپهئهتىگه مۇناسىۋەتلىك بارلىق زور مهسىلىلهردە  ئۆزئارا مهسلىههتلىشىش ئېلىپ 

  بارىدۇ.
  )ماددا5

شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهت  دوستلۇق، ھهمكارلىشىش روھىغا كاپالهت قىلىپ، 
باراۋەرلىك، ئۆز ئارا مهنپهئهت يهتكۈزۈش ، دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقوقى ۋە زېمىن ھهمدە 

پۈتۈنلىكىنى ، ئىچكى ئىشالرغا ئارىالشماسلىق پىرىنسىپىنى  ئۆزئارا ھۆرمهت قىلىپ، 
سوۋېت ئىككى دۆلهتنىڭ  ئىقتىساد، مهدەنىيهت مۇناسىۋەتلىرىنى  تهرەققى -جۇڭگو

بىرىگه مۇمكىن بولغان ئىقتىسادى ياردەملهرنى -بىر قىلدۇرۇپ، مۇستهھكهملهپ، ئۆزئارا
  بېرىپ،  زۆرۈرى ئىقتىسادى ھهمكارلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشلىرى كېرەك.

  )ماددا6



بۈ شهرتنامه ئىككى تهرەپ تهستىقلىغاندىن كېيىن دەرھال كۈچكه ئىگه 
  بولىدۇ.تهستىقالنغان نۇسخىسى بېيجىڭدە ئالماشتۇرۇلىدۇ.

يىل بولىدۇ. ئهگهر ۋاقىت توشىشتىن بىر يىل بۇرۇن  30ك ۋاختى بۇ شهرتنامىنىڭ قهرەللى
، شهرتنامه ئىمزالىغان ھهر قانداق بىر تهرەپ بۇ شهرتنامىنى بىكار قىلىدىغانلىقىنى  

يىل ئۇزارتىلىپ، بۇ قانۇنغا  ئهمهل قىلسا 5بىلدۈرگهندە ، شهرتنامىنىڭ ۋاقتى يهنه 
  بولىدۇ.
  كۋا دا ئىمزاالندى.كۈنى  موس -14ئاينىڭ -2يىلى -1950

ئۇمۇمى ئىككى پارچه، ھهربىر پارچىسى خىتايچه روسچه يېزىلغان.ئىككى خىل يېزىقتا  
  يېزىلغان ماددىالر ئوخشاشال كۇچقا ئىگه.

  جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى مهركىزى خهلق ھۆكۈمىتى (ئىمزا)
ىسى كابىنتى سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۈمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى   مىنىستىرالر مهھكىم 

  (ئىمزا)                                                         
  قوشۇمچه ئىمزاالنغان مهخپى كېلىشىم. 
"جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى ، سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۈمهۇرىيهتلهر  -2

ق ئىتتىپاقداشلىقى توغرىسىدا   ئاالھىدە كېلىشىم"جۇڭخۋا خهل -ئىتتىپاقىنىڭ دوستلۇق
رېسپوبلىكىسى مهركىزى خهلق  ھۆكۈمىتى بىلهن  سوۋېت سوتسىيا لىستىك 

جۈمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدىكى  قويۇق ھهمكارلىقنى تېخىمۇ  كۈچهيتىش 
ئۈچۈن، جاھانگىر دۆلهتلهرنىڭ ھهر قانداق شهكىللىك تاجاۋۇزىدىن  ھهمدە ياپۇن  

ش كۈتۈرۈشىدىن  ئورتاق ساقلىنىپ،  جاھانگىرلىكى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ قايتا با
ھهمكارلىق  -سوۋېت دوستلۇق-ئاسىيانىڭ يېڭى تهرتىپىنى  تۇرغۇزۇپ،  جۇڭگو

 -مۇناسىۋىتىنى مۇستهھكهملهپ، ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن دوستلۇق
ئىتتىپاقداشلىق،  ھهمكارلىق  شهرتنامىسىنىڭ ئاالھىدە سىرتىدا ،يهنه ئاالھىدە كېلىشىم 

  االيمىز.ئىمز
  ھهر قايسى تهرەپ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللىرىنى ئهۋەتىپ قاتناشتۇرسا بولىدۇ.

جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  مهركىزى خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ  ئاالھىدە ۋەكىلى، دۆلهت 
  مهھكىمىسىنىڭ ۋەزىرى قوشۇمچه تاشقى ئىشالر ۋەزىرى جۇئېنلهي.

ى مىنىستىرالر مهھكىمىسىنىڭ  ئاالھىدە سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاق
  ۋەكىلى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى  ئاندېرى. ( نو ئاليىۋىچ)  ۋىشىنىسكى.

ئىككى تهرەپنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىللىرى ئۆزئارا داكۇمىت، ھۆججهتلهرنى 
  ئالماشتۇرۇپ كۆرۈپ ، مۇۋاپىق تاپقاندىن كېيىن تۆۋەندىكى ماددىالرغا قوشۇلدى.



شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهت جاھانگىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى     ماددا: - 1
ئورتاق چهكلهپ ھهمدە  ئۈچۈنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا ئورتاق تاقابىل تۇرۇپ، جۇڭخۋا خهلق 

رېسپوبلىكىسى ، سوۋېت سوتىسيالىتىك جۈمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ  جۇڭگونىڭ ئىچكى 
  يىدۇ، دۇنيا تىنچلىقىنى ئورتاق قوغدايدۇ.قىسمىدا  ئهسكهر تۇرغۇزۈشىغا يول قو

ماددا:    كېلىشىم ئىمزالىغان كۈندىن باشالپ، جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  ئاۋۋال -2
شهرقى شىمال ، جۇڭگونىڭ شىمال تهرىپىدە  سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۇمهۇرىيهتلهر 

زىسى  بېرىدۇ. ھهمدە ئىتتىپاقىنىڭ   ھهربى ئورۇنالشتۇرۇشىغا  دېڭىز ۋە ھاۋا ئارمىيه با
جۇڭگو خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى  مهسئۇل بولۇپ شهرقى جهنۇبى ئاسىيانى ئازاد قىلىش 

  ئىشلىرىغا قاتنىشىپ ، ئاسىيانى ئازاد قىلىش ئىشلىرىنى تاماماليدۇ.
ماددا:    شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى تهرەپ  جۇڭگو خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنى -3

ا قىزىل ئارمىيه قىلىپ قۇرۇشقا ، سوۋېت قىزىل ئارمىيىسى ئالى ئۆزگهرتىپ خهلقئار
  قوماندانىنىڭ بىۋاسته قوماندانلىق قىلىشىغا قوشۇلىدۇ.  

مىلىيون ئادەم تهييارالپ، سوۋېت 10ماددا:    جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى، -4
سوۋېت ھهربى ئهسلىههلىرىنى ئورتاق قۇرۇپ، -ئىتتىپاقىغا ياردەملىشىپ، جۇڭگو

  اھانگىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرىگه تاقابىل تۇرۇدۇ.ج
ماددا:   جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  شهرقى شىمالدىكى ھهر قايسى چېگرا  -5

ئېغىزلىرىنى  سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئهبهدى ئهسكهر تۇرغۇزۈشىغا ئېچىپ بېرىدۇ. سوۋېت 
گىشلىك پورتالر جۈملىدىن  ئارمىيىسى ئهركىن چىقىپ تۇرۇدۇ.  ئېچىپ بېرىشكه تى

  چىڭ خۋاڭ داۋ، خهيجو، 
  يهنتهي، ۋي خهيۋي، چىڭ داۋ، دالىيهن قاتارلىق پورتالردىن ئىبارەت.

مىلىيون ئارمىيىنى 4ماددا:     جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  يىل ئاخىرىدىن بۇرۇن، -6
  هييارلىق قىلىدۇ.تولۇقالپ تهييارالپ ، جاھانگىرالرنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىگه قارشى ت

ماددا:     جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ نوپۇسىنى ، بايلىق مهنبهئهلىرى كهمچىل  -7
مىلىيون كېمهيتمىسه بولمايدۇ. تهپسىلى چارىلىرىنى  جۇڭخۋا خهلق 100بولغانلىقتىن، 

 رېسپوبلىكىسى ئۆزى بهلگىلهيدۇ.
ۆكۈمىتىگه  قاراشلىق  ھهر ماددا :    جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى مهركىزى خهلق ھ-8

  قايسى  ئىدارە ئور گانالر ، ئۇمۇمى خهلق ئىگىلىكىدىكى 
سانائهت تارماقلىرى ،سوۋېت سوتسىيالىستىك  جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ مهخسۇس 

  خادىملىرىنى مهسلىههتچىلىككه تهيىنلهيدۇ. 
ۈمىتىنىڭ  تېخنىك ماددا:      كېلىشىم تۈزگهن ئىككى دۆلهت ، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆك-9



خادىمالرنى ئهۋەتىپ، جۇڭگونىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى مۇھىم سانائهت ئورۇنلىرىدا 
باشقۇرۇشقا قاتناشتۇرىدۇ،  جۇڭخۋا خهلق جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ  ئهۋزەل مۇئامىله 

  قىلىش تۈزۈمى بويىچه ، يۇقىرىقى خادىمالرغا  ئهۋزەل مۇئامىله قىلىشىغا قوشۇلىدۇ.
ددا :    جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ دېڭىز بويلىرى سودا بازارلىرىنى ، ئىچكى ما-10

پىرسهنت 100.1بازارلىرىنى ، سوۋېتلىكلهرنىڭ ئهركىن سودا قىلىشىغا ئېچىۋېتىپ، 
  ئهۋزەل باھادا  باج ئېلىشنى يولغا قويىدۇ.

را مهنپهئهت سوۋېت ئۆز ئا-ماددا :   شهرتنامه ئىمزالىغان ئىككى دۆلهت، جۇڭگو -11
يهتكۈزۈش شهرتى ئاستىدا ، ماددى بويۇمالر بىلهن ماددى بويۇمالرنى تىگىشش  شهكلىدە 

  سودا قىلىپ ، دوستلۇق مۇناسىۋىتى تىكلهشكه قوشۇلىدۇ.
ماددا:   سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ، جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى دۆلىتى  - 12

باشقۇرۇش ئاالھىدە ھوقۇقىغا ئىگه. بۇنىڭ ئىچىدىكى  تۆمۈر ، خام ئهشيا كانلىرىنى  
ئىچىدە قهلهي كېنىدا يىل بويى ئىشلهپچىقىرىلغان   مهھسۇالتىنىڭ  

پىرسهنتىنى  جۇڭگو ئۆزىگه قالدۇرغاننىڭ سىرتىدا  ،قالغىندا سوۋېت 100.20
ئىتتىپاقىنى تهمىنلهيدۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى ئېغىر سانائهتنى راۋاژالندۇرۇپ، جۇڭخۋا خهلق 

  پوبلىكىسىنىڭ  سانائهت قۇرۇلۇشىغا ياردەملىشىدىغانلىقىغا قوشۇلىدۇ.رېس
ماددا:   جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسنىڭ بېي جىڭ، تىيهن جىن، شاڭ خهي، گۇۋاڭ - 13

 15جۇ، چۇڭ چىڭ، چاڭ شا، خاڭ جۇ، جىيۇ جىياڭ، ۋۇخۇ، شامىن،شهنتۇ،فۇجۇ قاتارلىق 
وۋېتلهر پۇقرالىرىنىڭ ئولتۇراقلىشىشىغا  شهھرىدە ، شهھهرنىڭ مهركىزى رايونلىرىنى  س

  ئايرىپ بېرىدۇ.
ماددا:   سوۋېت سوتسىيالىستىك  جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ، جۇڭخۋا -14

خهلق جۇمهۇرىيىتى مهركىزى خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ  تهلهپ، ئىلتىماسلىرىنى قاندۇرۇش 
ۇرۇش پىرىنسىپى قهرز بېرىش مىلىيون دولالر قهرز بېرىدۇ.(قهرز قايت3ئۈچۈن، جۇڭگوغا 

كېلىشىمى ئىمزالىغاندا  بهلگىلىنىدۇ)  بۇنىڭغا  جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى  شهرقى 
شىمال، شىمالى جۇڭگو،( مانجۇرىيه)خام ئهشيا مهھسۇالتلىرىنى  زاكالهت قىلىپ 

قويىدۇ،قهرزنى قايتۇرىدىغان چاغدا خام ئهشيانىڭ تۈرلىرىگه ئاساسلىنىپ ، ئهمهلى 
  ىياجغا كېرەك دەپ ، قارىغانلىرىنى تاللىۋالىدۇ.ئېهت
ماددا:    شهرتنامه ئىمزالىغان ئككى دۆلهت، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ  -15

مىل ،  1خىتاي مىلى( خىتايچه  15چاڭچۈن تۆمۈر يولى  ۋە تۆمۈر يول بويىدا 
ئىككى تهرەپ كىلومېتىرغا باراۋەر) ئىچىدە  ئورتاق باشقۇرۇشقا  قوشۇلىدۇ. 1.609

ۋەكىللىرىنىڭ خىزمهت ۋەزىپىسى مهسىلهن ، تۆمۈر يول ئىدارە باشلىقى، دائىمى 



ھهيههتلهر رەئىسى دېگهندەك خىزمهتلهردە  نۆۋەتتىكى ئېهتىياجغا ئېتىبار بېرىپ، 
  جۇڭگونىڭ ۋەكىللىرى مائاۋىنلىقنى ئۈستىگه ئالىدۇ.

بىلهن  سوۋېت سوتسىيا لىستىك ماددا:   بۇرۇن ، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى  - 16
جۇمهۇرىيهتلهر ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن  مانجۇرىيه كېلىشىمىگه (ئېهتىمال 

تىجارەت -خاربىن شهرتنامىسى بولسا كېرەك) ئاساسلىنىپ،سوۋېتلهر ئىتتىپاقى سودا
 ئىمتىيازىدىن داۋاملىق بهھرىمهن بولۇشى،  قايتۇرۇشقا تىگىشلىك قهرزنى جۇڭخۋا خهلق

جۇمهۇرىيىتى ھۆكۈمىتى دېهقانچىلىق مهھسۇالتلىرى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى 
  ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇشى كېرەك.

ماددا : كېلىشىم تۈزگهن ئىككى دۆلهت، ئىككى تهرەپ،ئىچكى موڭغۇلىيه،  - 17
(شىنجاڭ) ئۇيغۇرىستان، شىزاڭ(تىبهت ) قاتارلىق  ئۆلكىلهردە  ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ 

ۇرىيىتىنى قۇرۇشىغا  قوشۇلىدۇ. ئۇالرنىڭ مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشىغا ئىككى خهلق جۇمه
  تهرەپ ئورتاق مهسئۇل بولىدۇ.

ماددا:   كېلىشىمنامه  ئىككى تهرەپنىڭ تهستىقلىشىدىن ئۆتكهندىن كېيىن، - 18
دەرھال كۈچكه ئىگه بولىدۇ،  تهستىقالنغان ماتېرىيالالر چىتا شهھرىدە ئۆز ئارا 

  ۇ.ئالماشتۇرۇلىد
ماددا:   كېلىشمنامه ئىنتايىن مهخپى بولۇش خاراكتېرىغا ئگه، كېلىشىم ئىمزالىغان - 19

ئىككى دۆلهت ، ئىككى تهرەپ، مهخپىيهتلىكنى ساقالش ، ئاشكارىلىماسلىق 
  مهسئۇلىيىتىگه ئىگه.

  كۈنى  موسكۋادا ئىمزاالندى . -12ئاينىڭ -2يىلى -1950
خشاشال خىتايچه، روسچه يېزىلدى. كېلىشم ئۇمۇمى ئىككى نوسقه، ھهربىر نوسقه ئو 

  نامهنىڭ ئىككى خىل يېزىقتا يېزىلغان نوسقىلىرى ئوقشاش كۈچكه ئىگه.
جۇڭخۋا خهلق جۇمهۇرىيىتى مهركىزى خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق  ۋەكىلى  

  جۇئېنلهي ، (ئىمزا)
ەئىسلهر سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى ئالى مهھكىمىسى  ر

  كابىنتىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكىلى  ئاندېرى.  يانولىيىۋىچ .ۋىشىنىسكى،(ئىمزا)
خهينهن ئۆلكىسى  جالهي تولۇق ئوتتۇرا  -ماتېرىيال ۋە ماقالىنىڭ كېلىش مهنبىئى

  مهكتهپ تارىخى.( "جۇڭگوغا نهزەر "توربىتى)
  

كه  يىگىرمه سهككىزىنچى باب خىتاي بىلهن ئۆتكۈزۈلىدىغا ن سۆھبهت



  مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر
  

ئۇيغۇرالر كىمدىن، نېمه ۋە ياكى قايسى شهكىللىك  سىياسى مهمۇرى بىرلىك تهله پ  - 1
قىلىدۇ؟ ئوچۇق ئېيتقاندا  ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسى ھاياتىغا، سىياسى دېمۇكراتىيىسىگه 

تهلهپ  مۇناسىۋەتلىك  ئۇيغۇرالر كىمدىن  نېمه تهلهپ قىلىدۇ، كىمدىن قاچان ، قانداق
قىلىدۇ؟ ئهلۋەتته ئۇيغۇرالر خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىدىن  ۋەتهن تهلهپ قىلىدۇ، لېكىن 
ئاۋۋال ھوقۇق تهلهپ قىلماي تۇرۇپ، ۋەتهننى ئوڭايال  قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدۇ.ۋەتهن 

ئۇيغۇرىستاننى  ھازىر خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى بېسىپ يېتىپتۇ ، ۋەتهن ئۇيغۇرىستان 
تهملىكىچىلىرىنىڭ ئىشغالىيىتى ئاسىتىدا قالدى. مهسىلهن ، خىتايدىن ھوقۇق خىتاي مۇس

تهلهپ قىلغاندا ھوقۇق بېرىلىدىغان نهرسىمۇ؟ قائىدە بويىچه بولغاندا ھوقۇق 
بېرىلىدىغان نهرسه ئهمهس ، بهلكى تارتىپ ئالىدىغان نهرسىدۇر. ھوقۇق بۇ كۇچ 

ندا ، كۇچنى كۇچ بىلهن تارتىپ ئېلىشقا دېگهنلىكتۇر . ھوقۇقنى تارتىپ ئالماقچى بولغا
توغرا كېلىدۇ. ئۇنداقتا ئۇيغۇرالر ھازىر قانداق كۈچكه ئىگه ، ئۇيغۇرالرنىڭ نېمه كۇچى 

بار؟ ئۇيغۇرالرنىڭ ھېچ قانداق كۇچى يوق.  ئۇيغۇرالر دەسلهپ تۇرغان زېمىننى گهرچه 
ن بىر غېرىچ يهرمۇ ئۇيغۇرال مېنىڭ ۋەتىنم دېسىمۇ ، لېكىن ئۇيغۇرالر دەسلهپ تۇرغا

ئۇيغۇرالرغا تهئهللۇق ئهمهس . خىتاي ئاللىقاچان  بۇ زېمىن ئۇيغۇرىستاننى، شىنجاڭنى، 
شهرقى تۈركىستاننى "جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىرقىسمى"دەپ ھۆكۈم قىلىپ، ئاساسى 

  قانۇنىغا "يهر زېمىن دۆلهتنىڭ" دەپ، يېزىپ بولغان ئىدى.
غۇرالر نېمىگه ئاساسلىنىپ ۋەتهن تهلهپ قىلىمىز. بىز ئۇنداقتا ۋەتهنداشلىرىم ! بىز ئۇي

ئۇيغۇرالر نېمىگه ئاساسلىنىپ  ھوقۇق تهلهپ قىلىمىز ياكى ھازىرقى كۈندە كىشىلهرنىڭ 
ئاغزىدا ئېقىپ يۈرگىنىچه بولغاندا نېمىگه ئاساسلىنىپ ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىمز، 

  نېمىگه ئاساسلىنىپ مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىمىز؟ 
ڭچه بولغاندا ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىدىغان بىرمۇ ئۇيغۇر يوق . بىراق، خهلقئارا مېنى

نىزامنامىالرغا ئاساسلىنىپ ، دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى خهلقئارا ئېتىراپ قىلىشالرغا 
ئاساسلىنىپ، خوشنىمىز تىبهتلهرنىڭ خهلقئارا سىياسى سهھنىلهردە ئوينىغان رولىغا ئېتىبار 

ا ئالى ئاپتونومىيه تهلهپ قىلغاندەك ، ئالى ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىدىغان بېرىپ،  داالي الم
  ئۇيغۇرالر ئارىمىزدا يوق ئهمهس. 

ئۇنداقتا ئاپتونومىيه، ئالى ئاپتونومىيه دېگهن سىياسى ئاتالغۇالرنى قانداق  -2
  چۈشىنىشىمىز كېرەك.



ياسى، مهمۇرى، تهشكىلى ئاپتونومىينىڭ  سىياسى ئۇقۇملۇق مېغىزىنى ، ئاپتونومىيىلىك سى 
بىرلىكىنى ، ئاپتونومىيه دېگهن  سىياسى ئىبارىنى خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى قانداق 
خۇنۇكلهشتۈرگهن بولسا خىتاينىڭ نۆۋەتته  ئۇيغۇرالرغا قۇرۇپ بهرگهن ئاپتونومىيه 

سىياسى مهمۇرى بېرلىكىنى ھهم شۇنداق خۈنۈك سىياسى مهمۇرى بېرلىك ھهم  شۇنداق 
ىياسى مهمۇرى قۇرۇلما  دەپ، چۈشنىشىمىز كېرەك. مهسىلىنىڭ تۈگىنى خۇنۈك س

شۇيهردىكى ، ئاپتونومىيه، ئالى ئاپتونومىيه ئېلىش  ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مهقسهت ئهمهس ، 
قانداق ھوقۇق ئېلىش بۇ ئاساسلىق مهقسهتتۇر. مۇبادا خىتاي ئۇيغۇرالرنىڭ 

نال بولسا، خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا ئاپتونومىيىلىك ھوقۇقىنى بېرىشنى اليىق تاپىدىغا
قايسى شهكىللىك ئاپتونومىيه بېرىشى بۇ مۇھىم ئهمهس بهلكى ئۇيغۇرالرنىڭ قانداق 
شهكىللىك  ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىشى ۋە قانداق  شهكىللىك ئاپتونومىيه ئېلىشى  بۇ 

  مهقسهتكه مۇۋاپىق سىياسى ھهرىكهتتۇر.
نۆۋەتته خىتاي ئىكهن، مۇستهملىكىچى خىتايدىن ئۇيغۇرىستاننىڭ سىياسى ھۆكۈمرانى 

ئۇيغۇرالر ئهگهر  ئاپتونومىيه ھوقۇقى تهلهپ قىلىدىغان بولسا، ئاپتونومىيه ھوقۇقىنى  
بېرىش بىلهن ئاپتونومىيه مهمۇرى بېرلىكىنى ئېلىش تىنچ يول بىلهن بهلكى خهلقئارا 

ىش بىلهن ئېلىشنىڭ نازارەت ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان بولسا  ، ئۇنداقتا بېر
ئوتتۇرىسىدكى پهرقنى  يهنى خىتاي قانداق شهكىللىك  ھوقۇق بېرىدۇ ،  ئۇيغۇرالر قانداق 

شهكىللىك ھوقۇق تهلهپ قىلىدۇ ،دېگهن پهرىقنى كىم كېلىشتۈرۈپ قويىدۇ؟خهلقئارا 
جهمئىيهتته سىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ، سىياسى ھوقۇق دەۋالىرىڭغا كىم ، قايسى دۆلهت 

  ولغان بولسا ، بهلكى شۇ دۆلهت كېلىشتۈرۈپ قويىشى مۇمكىن!ئهمدى كېلهيلۇق:ئىگه ب
خىتاي ئۇيغۇرالرغا قۇرۇپ بهرگهن ئاپتونومىيىنىڭ ھوقۇق دائىرىسى قهيهردىن 

  قهيهرگىچىلىك؟
ئاپتونومىيه بۇ ئىسىمنىڭ مهنىسى ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇش دېگهنلىك بوالتتى، شۇڭا 

-1955ئاتالدى.  ئهمما ، مۈستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا  خىتاي تىلىدا "زى جى چۈ" دەپ
يىلى خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرغا  ئاپتونومىيه قۇرۇپ بهرگهندىن باشالپ 

  ھازىرغىچه  ، ئۇيغۇرالر
  بىر كۈنمۇ ھهتتا، بىر  دەقىقىمۇ  ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرۇپ باقمىدى.

يوق، -ىللهش ھوقۇقى بارمۇئاپتونومىيه مهمۇرى بېرلىكىنىڭ ھهربى قوشۇن تهشك
يوق. -ئاپتونوميه مهمۇرى بىرلىكىنىڭ  ساقچى قوشۇنلىرى تهشكىللهش ھوقۇقى بارمۇ

ئااليلۇق، ساقچى قوشۇنلىرىنى تهشكىللهش  "شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى"نىڭ  
يىلىدىن تاكى ھازىرغىچه "شىنجاڭ - 1955ھوقۇقى دائىرىسى ئىچىدە بولىدىغان   بولسا



ئاپتونوم رايونى"دا  تهشكىللهنگهن ساقچىالر قوشۇنىنىڭ مىللهت تهركىۋى نېمه؟  ئۇيغۇر
دەپ سوئال قويۇشقا توغرا كېلىدۇ. چۈنكى بۇ مهسىله يهنى   ساقچىالر قوشۇنىنىڭ 

مىللهت تهركىۋى بۇ، ئهڭ مۇھىم سىياسى ئامىلدۇر.ساقچى قوشۇنى تهشكىللهش بويىچه 
، ئۇيغۇرالردىن ساقچى قوشۇنى تهشكىللهش ھوقۇقى   "شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى"غا

بېرىلگهن بولسا،  "شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى"نىڭ  بىرنچى سكرېتارى ئۇيغۇردىن 
  قويۇلغان بوالتتى.

خىتاينىڭ سىياسى مهمۇرى تۈزۈمى  كوللېكتىپ رەھبهرلىك، ھۆكۈمهت بۇ پارتىيه،  پارتىيه 
بېرىلگهن ئاپتونومىيه ھهقىقى ئاپتونومىيه  بولۇپ بۇ ھۆكۈمهت.ئهگهر ، ئۇيغۇرالرغا 

قۇرۇلغان بولسا،"شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى"غا  ئۇيغۇرنى مهسئۇل قىلماقچى بولسا، 
كوممۇنىستىك پارتيىگه ئهزا بولۇپ كىرگهن ئۇيغۇرالرمۇ ئاز ئهمهس ئىدىغۇ؟! دېمهك 

قىزىل يالغان ئاپتونومىيه -ىپ،خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا  بهرگهن ئاپتونومىيه ھوقۇقى  ق
  ھوقىقىدۇر. 

نۆۋەتته ئۇيغۇرالر  مۇبادا ئاپتونومىيه ھۇقۇقى تهلهپ قىلىدىغان بولسا ، يهنىال  
يۇقىرىقىدەك  ئاپتونومىيه ھوقۇقى تهلهپ قىالمدۇ؟ بۇ مۇمكىن ئهمهس . بهزى كىشىلهر 

اق ئاپتونومىيىنىڭ ئالى ئاپتونومىيه دېگهن ئۇقۇمنى كۆتۈرۈپ چىقىشتى. ئۇنداقتا بۇند
ھوقۇق دائىرىسى قانداق بولۇشى كېرەك ،ئالى ئاپتونومىيىنىڭ ھوقۇق شهكىللىرى قانداق 

  بولۇشى كېرەك؟
دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئاپتونومىيه شهكىللىرىنى قويۇپ تۇرۇپ، پهقهت 

ه جۇڭگونىڭ ئۆزىگه مۇناسىۋەتلىك ، "بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم" سىياسىتى بويىچ
شاڭگاڭ مهمۇرى رايونىغا بېرىلگهن ھوقۇق نېمه؟ دېگهن سوئالنىڭ ئۆزىگىال جاۋاب 

  بېرەيلۇق.
شاڭگاڭنىڭ پۇل بېرلىكى شاڭگاڭنىڭ ئۆزىنىڭ پۇلى، شاڭگاڭنىڭ ساقچى قوشۇنلىرى  

شاڭگاڭلىق خىتايالردىن تهشكىللهنگهن،شاڭگاڭ مهمۇرىيىتىنىڭ باشلىقىنى گهرچه 
دىغان بولسىمۇ ، لېكىن  شاڭگاڭلىق خىتايدىن  مهركىزى ھۆكۈمهت  تهيىنلهي

تهيىنلهنگهن، ھهرگىز ياكى فۇجىيهندىن ياكى  جاڭسۇلۇق خىتايدىن تهيىنلهنمىگهن. 
شاڭگاڭنىڭ بايرىقىچۇ؟ گهرچه  رەڭگى،چوڭ قۇرۇقلۇق خىتايلىرىنىڭ بايرىقىغا 

اقتۇر. قىزىل بولسىمۇ، بهش يۇلتۇزلۇق ئهمهس . چىتىر شهكىللىك باير- ئوخشاش  قىپ
ھهممىدىن قىزىغى شۇ يهردىكى ، چوڭ قۇرۇغلۇق خىتايلىرى شاڭگاڭغا ئوز ئىختىيارى 

ماددىلىق قانۇن زادى قانداق  23چىقالمايدۇ. شاڭگاڭغا تۈزۈپ بېرىلگهن  - كىرىپ
  قانۇن ؟ (مهن بۇ قانۇننى ساقالپ قااللمىدىم) 



زوراۋنلىق  ئاستىدا   ئهمدى بۈگۈن ئۇيغۇرالر بولسۇن، موڭغۇلالر، تىبهتلهر بولسۇن،
ئۆزلىرى ئاتاپ كېلىۋاتقان  ۋە ياشاپ  كېلىۋاتقان  ئاپتونومىيىنى  شاڭگاڭنىڭ 

  ئاپتونومىيىسىگه سېلىشتۇرۇپ باقسا بولىدۇ.
ئهگهر ئۇيغۇرالر خىتايدىن ئالى ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىدىغان بولسا ئالى ئاپتونومىيىنىڭ 

  بولىدۇ؟سىياسى مهمۇرى بېرلىكى قانداق شهكىلدە 
ئالى ئاپتونومىيىنىڭ مهمۇرى بېرلىكى مۇشۇنداق شهكىللىك بولۇشى كېرەك دەيدىغان 

يوق ، مېنىڭ بۇنىڭدىن خهۋىرىم يوق ئىكهن. دۇنيانىڭ ھهر قايسى -خهلقئارا قانۇن بارمۇ
جايلىرىدا  شۇنداق ئالى ئاپتونومىيىلىك ھوقۇققا ئېرىشكهن  مىللهتلهرنىڭ 

ولىدۇ. مهسىلهن، قوشنىمىز روسىيه ئىمپېرىيىسى پارچىلىنىپ تهجرىبىسىدىن ئۈگىنىشكه ب
كهتكهندىن كېيىن ، قېلىپ قالغان يهنه باشقا مىللهتلهرگه ، روسىيه فېدىراتسىيىسى 
ھۆكۈمىتى مېنىڭ بىلىشىمچه جۇمهۇرىيهت شهكلىدە ئالى ئاپتونومىيه قۇرۇپ بهردى. 

ىاليهتلىرىدە تاتارىستان ئالتايىسكى ۋىاليهتلىرىدە تۇۋا جۇمهۇرىيىتى، قازان ۋ
جۇمهۇرىيىتى قۇرۇپ بهردى.يهنه مهسىلهن، كانادادا كۈبىكلهر  نىڭ ئالى ئاپتونومىيىسىنى  

دۆلهت ئىچىدىكى دۆلهت دېيىشكىمۇ بولىدۇ. يهنه مهسىلهن ، كانادا، ھىندسىتان، 
ن بولغان پاكىستان، يېڭى زىنالندىيه، ئاۋىستىرالىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ ئهنگىلىيه بىله

مۇناسىۋىتى  فىېدىراتسىيه شهكىللىك مۇناسىۋەتتۇر. بۇنداق دۆلهتلهر مۇنا سىۋىتىدىن  
 ئهتراپلىق  مهلۇماتىم يوق ئىكهن. بىلىدىغان باشقا  ۋەتهنداشالر تولۇقالپ قويسا بولىدۇ.

  ئالى ئاپتونومىيه  نامىدا ھوقۇق تهلهپ قىلىش:
ۆلهتنىڭ قولىدا بولىدۇ. مۇستهملىكىچى دۆلهت مۇداپىئه ھوقۇقى  مۇستهملىكىچى د- 1

مۇستهملىكه ئهلنىڭ چېگرالىرىدا قانچىلىك ساندا ئهسكهر تۇرغۇزىدۇ، بۇ قانۇن ئارقىلىق 
-بهلگىلىنىدۇ.ئهمما، مۇستهملىكىچى دۆلهت مهسلهن خىتاي، ئۇيغۇرىستاننڭ جاي

ئهسكىرى، جايلىرىدا  ۋىاليهتتىن تارتىپ ناھىيىلهرگىچه قانۇنسىز تۇرغۇزغان بارلىق 
  قوراللىق قىسىملىرىنى  جۈملىدىن بىڭتۋەننى  چېكىندۈرۈپ چىقىپ كېتىدۇ.

تاشقى مۇناسىۋەتلهر ھوقۇقى ، دىپلوماتىيه ھوقۇقى  مۇستهملىكىچى دۆلهتنىڭ قولىدا  -2
بولمامدۇ، شۇ ۋاقىتتا -بولىدۇ.تاشقى سودا ھۇقۇقىمۇ مۇستهملىكىچىلهرنىڭ قولىدا بوالمدۇ

  ىسىدا  تۈزۈلگهن قانۇندا بهلگىلىنىدۇ.ئىككى تهرەپ ئوتتۇر
مهسىلهن، خىتايدىن ئالى ئاپتونومىيه تهلهپ قىلغۇچى  تىبهت، ئۇيغۇردەك  مىللهتلهر -3

بىلهن  ئاساسلىق مىللهت خىتاي ئوتتۇرىسىدا  ئالى ئاپتونومىيه ھوقۇقلىرى بىلهن 
مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ ھوقۇقلىرىنى ماسالشتۇرىدىغان ، قهيت قىلىپ 

مالشتۇرىدىغان  ، ھهر ئىككى تهرەپ ئورتاق ئېتىراپ قىلىدىغان ئاساسى قانۇن موقى



  بولۈشى الزىم.
ئالى ئاپتونومىيه  ھوقۇقى بېرىلگهن مىللهت  بىلهن مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ  -4

  ئىقتىسادى مۇناسىۋەتلىرى  ئاساسى قانۇن ئارقىلىق بهلگىلىنىشى 
ىزى ھۆكۈمهتكه قاراشلىق  مۈستهملىكه الزىم بولىدۇ. مهسىلهن ، مۇستهملىكىچى مهرك

  ئۇيغۇرىستاندا  قۇرۇلغان كارخانا، شىركهتلهر  جۈملىدىن
بىڭتۋەن ۋە نېفىت شىركهتلىرى ئالى ئاپتونومىيه ھوقۇقىغا ئېرىشكهن مىللهتنىڭ  

  ئىختىيارىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهندىن سىرىت، مۇستهملىكه 
لغانلىقتىن ، ئۇيغۇرالرغا قانچىلىك ھهق تاالڭ قى-ئۇيغۇرىستاننىڭ  ئىقتىسادىنى بۇالڭ

تۆلهيدۇ، دېگهن مهسىلىمۇ، ئورتاق ئېتىراپ قىلىنغان ئاساسى قانۇننىڭ  روھى ئارقىلىق 
  بهلگىلىنىدۇ. 

 -ئالى ئاپتونومىيه ھوقۇقىغا ئېرىشكهن مىللهت بىلهن  مهركىزى  ھۆكۈمهتنىڭ باج-5
  سى قانۇن ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ.تۆلهم مۇناسىۋەتلىرى ئورتاق ئېتىراپ قىلىنغان ئاسا

كۆچمهنلهر مهسىلىسىدە  ھهرقانداق ئېتىرازغا ئورۇن يوق ،قهيهردىن كهلگهن بولسا، -6
شۇيهرگه قايتىپ  كېتىش سىياسىتى يولغا قويۇلىدۇ.  مهسىلهن، ئالى ئاپتونومىيه 

 ھوقۇقىغا ئېرىشكهن  مىللهت ئۆزىنىڭ ئىچكى قانۇنلىرىغا ئاساسلىنىپ ، چېگرىدىن
  چىقىش رەسمىيه تلىرىنى- كىرىپ

  قانۇن ئارقىلىق بهلگىلهيدۇ.
ئالى ئاپتونومىيلىك جايالردا قانچىلىك ساندا ساقچى ۋە قوراللىق ساقچى تهشكىللهش -7

ھوقۇقىنى ، ئالى ئاپتونومىيىلىك  ھوقۇقىغا ئېرىشكهن مىللهت ئۆزىنىڭ ئىچكى 
مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ ته قانۇنلىرىغا ئاساسلىنىپ بهلگىلهيدۇ ۋە مۇستهملىكىچى 

  ستىقلىشىغا يولاليدۇ.
ئهڭ ھالقىلىق مهسىله ، ئالى ئاپتونومىيىلىك مهمۇرىيهتنىڭ  باشلىقى ياكى رەئىسىنى   -8

مهركىزى ھۆكۈمهت بهلگىلهپ بهرمهسلىكى، ئالى ئاپتونومىيىلىك ھوقۇق ئالغان 
چىقىرىش  مىللهتنىڭ رەئىس ۋە باشلىقنى  قهرەللىك سايالم ئارقىلىق ۋۇجۇتقا

ھوقۇقلىرى ئوتتۇرىدا ئورتاق تۈزۈلگهن  ئاساسى قانۇننىڭ ماددىللىرى بويىچه ۋە ئالى 
  ئاپتونومىيىلىك  جايالرنىڭ  قانۇنلىرى بويىچه  بهلگىلىنىشى الزىم.

ئالى ئاپتونومىيه ھوقۇقىغا ئېرىشكهن مىللهت ئهڭ ئاۋۋال مىللى پارالمېنىت  -9
ارقىلىق يېتىمچى مىللهتلهرنى پارالمېنتقا جهلىپ تهشكىللهيدۇ.مۇۋاپىق سان بېرىش ئ

قىلىدۇ. مىللى پارالمېنت ئوتتۇرىدىكى ئاساسى قانۇن ئاساسىدا  يهرلىك قانۇن چىقىرىدۇ  
  ۋە قانۇننى شهرھىلهش ھوقۇقىمۇ بولۇشى الزىم.



ئالى ئاپتونومىيه ھوقۇقىغا ئېرىشكۈچى مىللهت بىلهن مۇستهملىكه قىلغۇچى -10
تنىڭ ئوتتۇرىسىدا  ئاۋۋال ھهل قىلىۋېلىشقا تىگىشلىك ئهڭ ئاساسلىق ئاساسلىق مىلله

مهسىله شۇكى، "بۇ تېررتورىيه كىمنىڭ"  دېگهن مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۇن  جۇڭخۋا 
ماددىسىغا  كىرگۈزۈلگهن "   - 4خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ ئاساسى قانۇنى ۋە بۇ قانۇننىڭ 

جۇڭخۋا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ          مىللى ئاپتونومىيىلىك جايالرنىڭ ھهممىسى
ئايرىلماس  قىسمىدۇر" دېگهن ساقتا قانۇننىڭ ساقتا ماددىسىنى  ئاۋۋال بىكار قىلىش 

  الزىم.
كۈنى  شىۋىتسارىيىنىڭ جهنۋە شهھرىدە  تىبهت،  -8ئاينىڭ -8يىلى -2009مهسىلهن، 

ېردەك : "جۇڭخۋا خهلق خىتاي زىيالىرىنىڭ يىغىنى بولۇپ ئۆتتى. يىغىنغا قاتناشقۇچىالر ب
رېسپوبلىكىسى  ئاتاپ كېلىۋاتقان ، تىبهت  ئهزەلدىن تارتىپ جۇڭگونىڭ بىرقىسمى " 

  دەيدىغان سۆز تارىخى پاكىتقا ئۇيغۇن ئهمهس  دەپ، ئورتاق پىكىرگه كېلىشتى.
مىڭ كۋادرات كىلومېترلىق بۇ زېمىن، بۇ تۇپراق ئۇيغۇرىستان  900مىلىيۇن  1 -11

  نىدۇر.ئۇيغۇرنىڭ زېمى
ئۇيغۇرىستاندا ياشاۋاتقان باشقا مىللهتلهرنىڭ تهقدىرى قانداق بولىدۇ؟بۇ   - 12

كۈنى ماقۇلالنغان  تۈركىيه،" گىراژدانالر  -28ئاينىڭ -1يىلى-1920مهسىلىگه مۇۋاپىق 
ماددىسىدا: " دۆلهت ئىچىدىكى ئازسانلىق مىللهتلهرنىڭ  ھوقۇقى -5ئهھدىنامىسى" نىڭ 
اشاۋاتقان  تۈركلهرنىڭ ھوقۇقى بىلهن  ئوخشاش ئۆلچهمدە بولىدۇ" (" قوشنا دۆلهتلهردە ي

  بهت) دېگهندەك ،-23تۈركىيه ھازىرقى زامان تارىخى" ئۇيغۇرچه نهشرى 
مهمىلىكىتىمىز ئۇيغۇرىستاندا ياشاۋاتقان  قازاقالرنىڭ ھوقۇقى، قازاقىستاندا  ياشاۋاتقان 

ولىدۇ،  مهمىلىكىتىمىز ئۇيغۇرىستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقى بىلهن ئوخشاش  ئۆلچهمدە ب
ياشاۋاتقان  قىرغىزالرنىڭ ، ئۆزبېكلهرنىڭ ھوقۇقىمۇ ، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستانالردا 

ياشاۋاتقان  ئۇيغۇرالرنىڭ ھوقۇقى بىلهن ئوخشاش ئۆلچهمدە بولىدۇ. تۇڭگانالر خالىسا 
  قايتىپ بېرىپ نىڭ شىيادا دۆلهت قۇرۇۋالسا بولىدۇ.

ىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىتى پۈتكۈل ئۆرتا ئاسىيالىقالرنىڭ قوللىشىغا ...سوۋېتلهرن
يىللىق پىالننىڭ دەسلهپكى باسقۇچىدىكى  باستۇرۇشالردىن قۇتۇلۇش  5ئېرىشهلمىدى.

مىڭغىچه قازاق خهلقى  قېچىپ جۇڭگونىڭ شىنجاڭ 200مىڭدىن 100ئۈچۈن، 
اپتورى لهپتىن سىتاۋروس ، ئۆلكىسىگه كىرىۋالدى....  ("دۇنيانىڭ ئۇمۇمى تارىخى" ئ

  بهت)- 691خىتايچه نهشرى 
يۇقىرىقى پىكىرالر الھىيىلهر پهقهت ئالى ئاپتونومىيه توغرىسىدىكى دەسلهپكى پىكىر ۋە 

  دەسلهپكى الھىيه دەپ قارىلىشى الزىم.



  
يىگىرمه توققۇزىنچى  باب  ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرۇلغان دۆلهتلىرىنى ئهسلىگه 

  كهلتۈرۈشى الزىم
  

ىز يۇقىرىدا  ئۈشبۇ ماقالىغا  ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلىرىنى ئهسلىگه ب
كهلتۈرۈشنىڭ خهلقئارا سىياسهت ئاساسلىرى دەپ، ماۋزۇ قويغان ئىدۇق.  ماۋزۇ بۇنداق 

قويۇلغاندا ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختا قۇرغان دۆلهتلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرىدىغان خهلقئارا 
دەيدىغان تۇيغۇغا كىلىپ قالما سلىقىمىز كېرەك. بىراق، مهسىله سىياسهت بار ئوقشايدۇ 

شۇيهردىكى ، ئۈيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دۆلهتلىرى تارىختا چوڭ دۆلهتلهرنىڭ تاشقى 
سىياسهتلىرى دائىرىسىگه كىرىپ قېلىپ ،بۈگۈنگىچه بۈ شهكىلدە سېتىلغان بولسا ، 

لىرىمىزنى ئۆقۇغان ئهتىسى ئۇ شهكىلدە سېتىلىپ كهلدى. باشتا يازغان يازمى
ئوقۇرمهنلىرىمىز ، تارىخى پاكىتالرنى كۆرۈپ شۇنداق ھېسياتقا كهلگهن بولۇشى 

  مۇمكىن.
يىلى  -1928مهسىلهن ، شۇنداق دەيلۇق. ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ھۆكۈمىتى 

يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ -1933گومىنداڭ جىياڭ جېشى ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلدى. 
قهر شهھرىدە قۇرۇلغان "شهرقى تۈركىستان ئىسالم قهشقهر ئۆلكىسى قهش

يىلى ئاسىيانىڭ شهرقى شىمالىدا  -1931جۇمهۇرىيىتى"نى  كىم ئېتىراپ قىلدى؟ 
مانجۇرىيىدە قۇرۇلغان  "مانجۇرىيه جۇمهۇرىيىتى"نى كىم ئېتىراپ قىلدى؟ تۈنجى بولۇپ 

ئۇيغۇرنىڭ ياش ئېتىراپ قىلىشقا تىگىشلىك ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ھۆكۈمىتى ، 
جۇمهۇرىيىتىنى نېمىشقا ئېتىراپ قىلمىدى، مانجۇرىيه دۆلىتىنى نېمىشقا ئېتىراپ 

كۈنى  خىتايدا "جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى "  -1ئاينىڭ -10يىلى -1949قىلمىدى؟ 
قۇرۇلدى. سوۋېت سوتسىيا لىستىك جۇمهۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ 

كۇنى 12ئاينىڭ -11يىلى -1944ولۇپ ئېتىراپ قىلدى. جۇمهۇرىيىتىنى تۈنجى ب
ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىسى غۇلجا شهھرىدە، جۇڭخۋا خهلق رېسپوبلىكىسى" 

يىل بۇرۇن  قۇرۇلغان بهلكى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىدە قۇرۇلغان ، 5قۇرۇلۇشتىن 
لىك  سوۋېت ئىتتىپاقى بۇ دۆلهت ئۇيغۇر دۆلىتىنى  تۈنجى بولۇپ ئېتىراپ قىلىشقا تىگىش

نېمىشقا ئېتىراپ قىلمىدى؟ روسيه ھۆكۈمىتى لېنىن ۋە چىچېرىنالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
ھۆكۈمهت ۋە دۆلهت قۇرۇپ بهرمهسلىك  سىياسىتىگه ئهمهل قىلدىمۇيا؟! سوۋېت ئىتتىپاقى  

خهلقئارا سىياسى تاۋىكاغا چۈشكهندە  ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان دۆلهتنى مۇنقهرز قىلىش 



  نىيىتىدە تاۋىكاغا قويغانمۇ،يا؟! 
يۇقىرىدا "يالتا شهرتنامىسى" ۋە "موسكۋا شهرتنامىسى" توغرىسىدا قىسقىچه توختۇلۇپ 
ئۆتكهن ئىدۇق. ئهمدى خىتاي تارىخچىلىرىنىڭ ئېنىق ئېيتقاندا  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 

يهردە دېمهكچى قىسمهن بولسىمۇ، "يالتا شهرتنامىسى"نى قانداق ئېتىراپ قىلغانلىقىنى؛  بۇ
ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنىڭ يالتادا سىياسى سودىغا -بولغىمىنىمىز شۇكى، ئۇيغۇر 

  قويۇلغانلىقىنى  ئېتىراپ قىلغان ماقالىسى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز. 
  "يالتا يىغىنىدا تىلغا ئېلىنغان  شىنجاڭ مهسىلىسى "  - 1

گو شىنجاڭنىڭ تارىخى ۋە ماۋزۇنى  شۇنداق قويغان ئاپتور لى شىڭ ئهپهندى ، "جۇڭ
  ھازىرقى ئهھۋالى" ماۋزۇلۇق كىتابىدا مۇنداق باشاليدۇ:

("ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت"نىڭ  ئۇيغۇرىستاننىڭ غۇلجا شهھرىدە قۇرۇلغان ئۇيغۇرنىڭ 
ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى) ئوتتۇرا سهپتىن ئۆلكه مهركىزى  ئۈرۈمچىگه ھۇجۇم قىلىشى ھهربى 

ىللى ئارمىيه ئاساسى  كۈچىنى مهركهزلهشتۈرۈپ ، پىالننىڭ مۇھىم نوختىسى  ئىدى. م
ئاينىڭ باشلىرىدا جىڭ ۋە شىخو جېڭىنى قىلىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ - 9يىلى  -1945

  ئايروپىالن ، بىرونېۋىكلىرى  ۋە زە مبىرەكچى قىسمىنىڭ ماسلىشىشى  ئارقىسىدا 
ل قىلغان ، (خىتاي ئايرىم ھالدا  جىڭ ۋە شىخو شهھرىنى  ئىشغا-سىنتهبىر ئايرىم  -8، 

گومىنداڭ ئارمىيىسى ياپۇنغا قارشى ئۇرۇش قىلغاندا  ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ ۋە  
قهيهرگه ھۇجۇم قىلغان ؟  -روسىيه  ھاۋا ئارمىيىلىرىنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا قهيهر

خىتاينىڭ چهتتىن ياردەم ئېلىشى بىلهن ئۇيغۇرنىڭ چهتتىن ياردەم ئېلىشىنىڭ پهرقى 
كېيىن بولۇپ ، گومىنداڭنىڭ بۇ ئىككى شهھهرنى قوغداپ ياتقان   -؟) ئىلگىرىنهدە

دورىالرنى  ئولجا  -ياراغ ، ئوق-مىڭدىن كۆپرەك ئهسكىرىنى يوقىتىپ، نۇرغۇن قورال6
كىلومېتىر  150ئالغان .بىر نهچچه كۈندىن كېيىن، مهركىزى شهھهر ئۈرۈمچىگه ئارانال 

بى قىرغىقىغا  قىستاپ كېلىپ، گومىنداڭ ئارمىيىسى كېلىدىغان  ماناس دەرياسىنىڭ غهر
بىلهن دەريانى پاسىل قىلىپ تىركىشىپ تۇرغان . ئهينى چاغدا ،گومىنداڭنىڭ ئۈرۈمچىدە  

بېرىگادا  ئهسكىرى كۇچى بولغاچقا ئۇالر ئامالسىز "بۈيۈك ئۈرۈمچىنى قاتتىق  6ئاران 
هرقته قۇمۇلغىچه، جهنۇپتا  قارا قوغداش" ،(" بۈيۈك ئۈرۈمچى"  خىتايغا خاس مهنىسىدە ش

  شهھهرگىچه،
غهرپته ماناس ناھىيىسىگىچه بولغان دائىرىنى كۆرسىتىدۇ. تۈزگىچىدىن)تىن ئىبارەت  
جىددى تاقابىل تۇرۇش پىالنىنى  تۈزۈشكه مهجبۇر بولغان. ھالبوكى بۇ چاغدا، سوۋېت 

ۆزگىرىش بولۇشقا ئىتتىپاقىنىڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا  قاراتقان سىياسىتىدە  ئ
  باشلىغان.



ئايدا  سوۋېت ئىتتىپاقى ، ئامېرىكا، ئهنگىلىيىدىن ئىبارەت  ئۈچ دۆلهت -2يىلى -1945
باشلىقلىرى  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  قىرىم يېرىم ئارىلىدىكى  يالتا شهھرىدە  يىغىن 
ى ئېچىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپۇنىيىگه قارشى ئۇرۇش قىلىشى ۋە ئۇرۇشتىن كېيىنك

دۇنيانىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى قاتارلىق مهسىلىلهرنى مهخپى  مۇزاكىرە قىلىدۇ. ئامېرىكا 
تهرەپ گېرمانىيىگه قارشى ئۇرۇش ئاياقالشقاندىن كېيىن،  ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى 

ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرگىال  تايانغاندا ياپۇنىيىنى مهغلۇپ قىلىش ئۈچۈن يهنه بىر يېرىم 
ياپۇنىيه  بىتهرەپلىك  -؛ئهگهر سوۋېت ئىتتىپاقى "سوۋېت ئىتتىپاقىيىل ۋاقىت كېتىدۇ

شهرتنامىسى"دىن ۋاز كېچىپ ياپۇنىيهگه قارشى ئۇرۇش قىلسا، ياپۇنىيىنى مۇددەتتىن 
بۇرۇن مهغلۇپ قىلغىلى بولىدۇ،ئامېرىكا تهرەپتىن ئۇرۇشتا يارىلىنىدىغان ، 

ۇ. سوۋېت ئىتتىپاقى تهرەپ جۇڭگوغا ئۆلىدىغانالرمۇ زور دەرىجىدە ئازىيىدۇ، دەپ قارايد
تهۋە تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ ، "ھازىرقى مۇستهقىل ھالىتى"نى  ساقالپ قېلىشنى  ياپۇنىيىگه 

قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىشنىڭ  بىر شهرتى قىلىپ ئوتتۇرىغا قويغاندا ، ئامېرىكا بۇنى 
ئىشلىتىشى  قولاليدۇ. شۇنداق قىلىپ ئامېرىكا بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  بېسىم

ئارقىسىدا ، جىياڭ جېشى ئامالسىز  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهلىپىگه قوشۇلىدۇ. لېكىن 
گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئالماشتۇرۇشنىڭ  بىرنىچى شهرتى سۈپىتىدە  سوۋېت ئىتتىپاقى 

ھۆكۈمىتىنىڭ ، جۇڭگونىڭ" شىنجاڭ" ئۇيغۇرىستان  زېمىنىغا بولغان  ئىگىلىك ھوقۇقى 
غا ھهمدە "شىنجاڭ توپىلىڭى"،(ئۈچ ۋىاليهت  ئىنقىالبىنى كۆرسىتىدۇ) ۋە مهمۇرى  ھوقۇقى

غا  ئهمدى ھهر قانداق ياردەم بهرمهسلىككه كاپالهتلىك قىلىشنى، شۇنىڭدىال  جۇڭگو 
ھۆكۈمىتىنىڭ ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ، تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ  مۇستهقىللىقى 

ىغا قويىدۇ.("جۇڭگو شىنجاڭنىڭ توغرىسىدىكى تهلىپىنى ئويلىشىدىغانلىقىنى ئوتتۇر
  بهت)-316-315تارىخى ۋە ھازىرقى ئهھۋالى" ئاپتورى لىشىڭ .ئۇيغۇرچه نهشرى 

خىتاي يازغۇچى لى شىڭنىڭ ئېتىراپ قىلىشى  بىلهن  خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى 
ھاكىمىيىتىنىڭ  يالتا يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئۇيغۇر مهسىلىسىنى ئېتىراپ قىلىشى 

بولۇپ ، بۇ ئېتىراپ قىلىشالردىن  گهرچه ئهسلى ماتېرىيال كهمچىل بولسىمۇ   ئوخشاش
ئۇيغۇر مهسىلىسىنىڭ يالتا يىغىنىدا بىۋاسته ئوتتۇرىغا قويۇلماي ۋاستىلىق ئوتتۇرىغا 

  قويۇلغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
ى يىل-1989يىللىرىغا كهلگهندە  ، -90ئه سىرنىڭ - 20پهلهكنىڭ چارقى چۆرگىلهپ 

بېرلىن تېمى ئۆرۈلۈپ، ئىككى بېرلىن بېرلىشىپ، ھېچ كىم دېمىسىمۇ، ھېچ كىم 
ئېيتمىسىمۇ  تارىخ، "يالتا شهرتنامىسى" ، "يالتا سىستېمىسى"نىڭ  يىمىرىلگهنلىكىنى 

جاكارلىدى.دۇنيا  تهنتهنه قىلدى ،تارىخچىالر، سىياسىئونالر، گېرىمانىيه خهلقى ، پۈتۈن 



سقىسى پۈتۈن دۇنيا خهلقى تهنتهنه قىلدى. شهرقى ياۋرۇپا شهرقى ياۋرۇپا خهلقى قى
  خهلقى 

كىرىمىل كوممۇنىزىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ئاسارەتلىرىدىن قۇتۇلدى. مۇستهقىللىقىنى 
ئۆزىنىڭ قولىغا قايتۇرۇپ كهلدى. بولۇپمۇ بالتىق بويىدىكى ئۈچ دۆلهتنىڭ تهنتهنىسى 

يىلى روسىيه بىلهن گېرمانىيه -1939ھهممىدىن ئۈستۈن بولدى. چۈنكى ، بۇ ئۈچ دۆلهت 
گېرمانىيه شهرتنامىسى"نىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ ،  -ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنغان "روسىيه

مۇستهقىللىقىدىن ئايرىلىپ قالغان دۆلهتلهر ئىدى. روسىيه كىرىمىل ئىمپېرىيىسى 
ېتلهر مۇستهقىل دۆلهت دۇنياغا كهلدى. كوممۇنىزىم ئىمپېرىيىسى، سوۋ 15پارچىلىنىپ 

ئىتتىپاقى دىدۇق، توغرىسىنى ئېيتقاندا  ، مۇستهملىكىچى سوۋېتلهر سىستېمىسى 
يىمىرىلدى. بۇنداق يىمىرىلىش پهقهت ياۋرۇپادا ، ئۇنىڭدىن كېيىن  روسىيىگه قاراشلىق  

  ئوتتۇرا ئاسىيادىال نهتىجه كۆرسهتتى. يهنى مىللهتلهر مۇستهقىل بولدى.
ستېما ياۋرۇپا سىتراتېگىيىسىى ۋە يىراق شهرىق يالتا سىستېمىسى دېگهندە  بۇ سى

سىتىراتېگىيىسىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. يالتا سىستېمىسى يىمىرىلدى دېگىنىمىزدە  
ھازىرغىچه ،  بۇ سىستېمىنىڭ ياۋرۇپا سىتىراتېگىيىسى يىمىرىلدى.لېكىن تېخى 

لتا ھازىرغىچه يالتا سىستېمىسىنىڭ يىراق شهرىق سىستېمىسى يىمىرىلمىدى.يا
سىستېمىسىنىڭ يىراق شهرىق سىتىراتېگىيىسى  ئۇيغۇرىستان مهسىلىسىنى، مانجۇرىيه 

مهسىلىسىنى، تاشقى موڭغۇلىيه مهسىلىسىنى، ياپۇنىيىنىڭ شىمالدىكى تۆت ئارال 
مهسىلىسىنى  ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.  يالتا سىستېمىسىدا يۇقىرىقى مهسىلىلهر 

تۇرىسىدا ئىككى قېتىم ئىمزاالنغان سوۋېت ئوت-كونكىرېتالشتۇرۇلۇپ، جۇڭگو
شهرتنامىالر ئارقىلىق  بۇنىڭ ئىچىدە مانجۇرىيه ۋە ئۇيغۇرىستان خىتاينىڭ گومىنداڭ 

  ھۆكۈمىتىگه ۋە خىتاينىڭ كوممۇنىستالر ھۆكۈمىتىگه قوشۇپ بېرىلدى. 
ئۇيغۇرالر خهلقئارا دەۋاغا چىققان ئىكهن،  چوقۇم  يالتا يىغىنىدا ئۇيغۇرالر قانداق 

تىلدى، موسكۋا يىغىنىدا ئۇيغۇرىستان قانداق سېتىلدى ، ئۇيغۇرالر قۇرغان دۆلهتلهر سې
قانداق يوقىتىلدى ، دېگهن مهسىلىلهرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ،  قازىنىڭ ، ئاالقىدار 

دۆلهتلهرنىڭ ئالدىغا قويىشلىرى الزىم بولىدۇ.لېكىن قازى كىم ؟ قازى ئامېرىكا، قازى 
ھازىرقى روسىيه فېدىراتسىيىسى ، يالتا يىغىنىنى  -ېتلهرئهنگىلىيه، قازى سابىق سوۋ

ئاچقان ، موسكۋا يىغىنىنى ئاچقان مۇشۇ دۆلهتلهر.قازىنىڭ ئالدىغا كېلىش ئۈچۈن 
  ئۇيغۇرنىڭ كۇچى بولىشى كېرەك.......

  دەۋا قىلىشقا ئىمكانىيهت يارىتىپ بهرگهن پاكىتالر -2
چى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غهلبىسىنى سابىق پىرېزىدېنت بوش ياۋرۇپاغا بېرىپ ئىككىن



  تهبرىكلهش مۇراسىمىغا قاتناشماقچى بولدى.
التۋىيىنىڭ پايتهختى رىگا شهھرى پىرېزىدېنت بوشنىڭ بىرىنچى بېكىتى بولدى. ئۇ، 

  ئۇيهردە بالتىق بويىدىكى ئۈچ دۆلهتنىڭ رەھبهرلىرى بىلهن 
ېدىراتسىيىسىنىڭ سۆھبهت  ئۆتكۈزۇدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن پىرېزىدېنت بوش روسىيه ف

  پايتهختى موسكۋاغا بېرىپ، قىزىل مهيداندا ئۆتكۈزۈلىدىغان 
يىللىقىنى تهبرىكلهش ۋە ھهربى پارات 60ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى غهلبىسىنىڭ  

  مۇراسىمىغا قاتنىشىدۇ.
بىراق، پىرېزىدېنت بوش ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسىنى تهبرىكلهش مۇراسىمىغا 

بىر چاغدا،بالتىق بويىدىكى دۆلهتلهر بىلهن روسىيه فېدىراتسىيىسىنىڭ  قاتنىشىدىغان
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئىختىالپلىرى تېخىمۇ چۇڭقۇرالشتى. التۋىيه 
ۋەكىللهر ئۆمىكىنى ئهۋەتىپ  ، قىزىل مهيداندا ئۆتكۈزۈلىدىغان ھهربى پارات ، كۆرەك 

ولدى، لېكىن بىر ئهركىن دۆلهت ساالھىيىتى بىلهن قىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتۇرماقچى ب
قاتنىشىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى.بالتىق بويىدىكى يهنه باشقا ئىككى دۆلهت  ئازانىيه، 

  لىتۋان  ۋەكىللهر ئۆمىكى ئهۋەتمهيدىغان ،
تهبرىكلهش مۇراسىمىغا قاتناشمايدىغان بولدى. ئۇالر،ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى 

ت قىزىل ئارمىيىسى ، گېرمانىيه ئارمىيىسىنى ۋەتىمىزدىن قوغالپ مهزگىلىدە گهرچه سوۋې
چىقارغان بولسىمۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى ھهربى ئىشغالىيهت ئاستىغا 

  ئالدى، دىدى.
بۈگۈن بالتىق بويىدىكى ئۈچ دۆلهت  ناتۇغا ۋە ياۋرۇپا ئىتتىپاقىغا ئهزا بولدى. ئۇالر ئو 

  سىيىسى ھۆكۈمىتىنىڭ  ئهينى چاغدا خشاشال  روسىيه فېدىرات
بۇ ئۈچ دۆلهتنى    ئىشغال قىلغانلىقىدىن  ئهپۇ سورىشىنى تهلهپ قىلدى. ئۇالرنىڭ بۇ 

  ھهرىكىتى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى.
لېكىن روسىيه فېدىراتسىيىسىنىڭ پىرېزىدېنتى ۋىالدىمىر پۇتىن، ئۆتكهن ھهپته  

ىستهنزىسى مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى قۇبۇل قىلغاندائۇ: بۇنىڭ گېرمانىيه تېلېۋىزىيه ئ
ئۈچۈن ئهپۇ سوراشنىڭ ھاجىتى يوق، بهلكى روسىيه ئاللىقاچان ئهپۇ سورىغان ئىدى، 

  دىدى.
يىلى  بىر تۈرلۈك قارار نامه ئېالن -1989ۋىالدىمىر پۇتىن: سابىق سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى 
يىلى -1939ىتلېر گېرمانىيىسى ھۆكۈمىتى قىلىپ، سابىق سوۋېتلهر ھۆكۈمىتى بىلهن  گ

ئىمزالىغان ، سوۋېتلهرنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مولوتوپ بىلهن  گېرمانىيىنىڭ 
تاشقى ئىشالر مىنىستىرى دىمىنتىروپ قول قويغان  "كېلىشىم" سىتالىننىڭ شهخسى 



ىدى. بۇنداق قارارى ، سوۋېت  ئىتتىپاقى خهلقىنىڭ  ئىرادىسىگه خىالپ  ئىدى ،دەپ جاكارل
جاكارالش  سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ  بالتىق بويىدىكى ئۈچ دۆلهتتىن ئهپۇ 

كۈنى "ب -6ئاينىڭ -5يىلى -2005سورىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، دەپ كۆرسهتتى. (
  ب س"   خىتاي تىل بۆلۈمى پىروگراممىسى، )

ا قۇرغان بهلكى يېقىنقى زامان ئهمگىكىمىز مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتى. ئۇيغۇرالر تارىخت
دۆلهتلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه  تولۇق  - تارىخىدا ئۈچ قېتىم قۇرغان  جۇمهۇرىيهت 

ھوقۇقلۇق مىللهتتۇر. ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلىرىنى  ۋە يهنه دۆلهت قۇرۇش 
ۇق ھوقۇقىنى  نۆۋەتته خهلقئارا جهمئىيهتكه  ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا  تولۇق ھوقۇقل

مىللهتتۇر.   ئۇيغۇرالر خهلقئارا سىياسى پائالىيهتلهردە تارىختا قۇرغان دۆلهتلىرىنى 
  ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلىشقا  تولۇق  ھوقۇقلۇق مىللهتتۇر.

ئۇيغۇرالر قۇرغان دۆلهتلهرنى ئهسلىدە، ئهينى چاغدا ۋاختىدا ئېتىراپ قىلىشقا تىگىشلىك 
ئهنگىلىيه، روسىيه  قاتارلىق دۆلهتلهر  نېمىشقا ئېتىراپ  دۆلهتلهر  مهسىلهن ، ئامېرىكا،

قىلمىدى؟ ئۇيغۇرنىڭ دۆلىتىنى نېمىشقا ئۈچ چوڭ دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى سىياسى 
سودىنىڭ قۇربانىغا ئايالندۇرۇۋەتتى؟ بۇ مهسىله سهن بىلهن مهن سوئال قويۇش بىلهن 

  ھهل قىالاليدىغان مهسىله ئهمهس. 
بىر دۆلهتته باشقا مىللهتلهر بىلهن بىلله ياكى ھاكىم  -ىش مۇستهقىللىق تهلهپ قىل

مىللهت بىلهن بىلله ياشاۋاتقان  بىر مىللهتنىڭ مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىشى (قوراللىق 
ھهرىكهت قىلغان بولسا، بۇ باشقا بىر ئىش) ياكى مۇنداق ئېيتقاندا قانۇنلۇق بىر 

قا ئۇرۇنۇشى ، قانۇنلۇق دۆلهت دۆلهتتىن ئايرىلىپ چىقىپ  مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش
دېگهندە دۇنيادا يهنه باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكهن بىر 
دۆلهتتىن ئايرىلىپ چىقىپ  مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشنى تهلهپ قىلىشى ، خهلقئارا 

  دۇ.نىزامنامه ۋە خهلقئارا قانۇنالرغا ئاساسالنغاندا يولسىزلىق  ۋە قانۇنسىزلىق بولى
تارىختا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دۆلهتلىرىنى  ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن كۆرەش قىلىش ۋە  - 1

) 1ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلىش  يوللۇق بولۇپال قالماستىن ھهم قانۇنلۇق بولىدۇ.
يىللىرى دۆلهت قۇردى، ھهر قانداق باشقا بىر دۆلهت  -1944 -1933 -1865ئۇيغۇرالر  

ى ئېتىراپ قىلسا يوللۇق بوالتتى  ۋە قانۇنلۇق بوالتتى. ئۇيغۇر ھهم شۇ ئۇيغۇرنىڭ دۆلىتىن
) ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلىرىنى ئهسلىگه 2دۆلهتلهرنى شۇنداق ئېتىراپ قىالتتى.

كهلتۈرۈشنى تهلهپ قىلغاندا خىتاي تاجاۋۇزچى ئورۇندا تۇرىدۇ.خىتاي ئۇيغۇرىستانغا 
)خهلقئارا "يالتا يىغىنى" ، 3يوسۇندا ئىسپاتلىنىدۇ. تاجاۋۇز قىلغان ھهرىكهت مهنتىقى

خهلقئارا "موسكۋا يىغىنى"  ، يالتا شهرتنامىسى ۋە ئىككى قېتىم ئىمزاالنغان  جۇڭگو 



،سوۋېت شهرتنامىللىرى ئۇيغۇرىستاندا قۇرۇلغان دۆلهتنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە  
ر ئاساسىدا خهلقئارا دە ۋاغا قولدىن قولغا سېتىلىشغا مۇناسىۋەتلىك ئىكهن ، پاكىتال

كىم ، سىنىڭ -) ئهگهر كىمدە4چىقىش ، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن  يوللۇق ۋە قانۇنلۇقتۇر.
يىلى -1974قۇرغان دۆلهتلىرىڭنى كىم ئېتىراپ قىلغان دەپ، سوئال قويۇ دىغان بولسا، 

كۈنى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ  ئۇمۇمى يىغىنىدا  -14ئاينىڭ - 12
نغان "تاجاۋۇزچىلىقنىڭ تهبىرى توغرىسىدا قارار"نى كۆتۈرۈپ چىقىپ ، قۇرغان ماقۇلال

  دولهتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش تهلهپلىرىگه  پاكىت ۋە دەستهك قىلىشقا بولىدۇ.
"يالتا سىستېمىسى" ۋە بۇ سىستېمىنىڭ ياۋرۇپا سىتراتېگىيىسى  بېرلىن تېمى ئۆرۈلۈش  -3

ى.  ئۇنداقتا  "يالتا سىستېمىسى"نىڭ ئاسىيا سىترا بىلهن تهڭال  ياۋرۇپادا گۇمران بولد
  تېگىيىسى  قاچان گۇمران بولىدۇ.  ئۇيغۇرالر مۇشۇنىڭ ئۈچۈن كۆرەش قىلىشى كېرەك. 

خۇدا بۇيرىغان ھهر قانداق  بىر سىياسى سورۇندا ، ئۇيغۇرنىڭ سىياسى پائالىيهتچىلىرى  -4
ن  ئوتتۇرىسىدا ئۇيغۇرالرغا، يىلى روس بىلهن خىتاي، ماۋزېدۇڭ بىلهن سىتالى-1950

تىبهتلهرگه ، ئىچكى موڭغۇلالرغا دۆلهت قۇرۇپ بېرىش توغرىسىدا ئىمزاالنغان  "مهخپى 
ماددىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇيغۇرنىڭ سىياسى دەۋاسىغا دەستهك  - 17كېلىشىم"نىڭ 

ىلىشقا قىلىپ،  ھهم روسىيىنىڭ ھهم خىتاينىڭ مهسئۇلىيىتىنى ، يالغانچىلىقىنى سۈرۈشته ق
خىيال بولۇشىمۇ مۇمكىن،  بهلكى -ھوقۇقلۇق. بىزنىڭ بۇ سۈپهتته پىكىر قىلىشىمىز خام

كهلگۈسىنىڭ رېئاللىقى بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.تارىختا ھهر قانداق زور ۋەقهلهر ئاۋۋال 
  خىيالدىن باشلىنىپ كېيىن ھهرىكهتكه ئايالنغان ئىدى.

ۇلغان دۆلهتنى  ئهسلىگه كهلتۈرۈش يىلى ئاخىرقى قېتىم قۇر-1944خۇالسه شۇكى، 
ئۈچۈن كۆرەش قىلىش   ھهربىر ۋەتهنپهرۋەر ئۇيغۇرنىڭ  تارىخى ۋەزىپىسى ۋە ئهخالقى 

مهسئۇلىيىتىدۇر.بۇنىڭ ئۈچۈن سابىق پىرېزىدېنت بوش  ئۇيغۇرنىڭ سىياسى 
  دەۋاگهرلىرىگه قانداق يول ئېچىپ بهردى؟

ت بوش خهلقئارا جهمئىيهتكه كۈنى  سابىق پىرېزىدېن -6ئاينىڭ -5يىلى -2005
  قارىتىپ: " يالتا يىغىنى ئىنتايىن زور تارىخى خاتالىق بولغان ئىدى" دەپ كۆرسهتتى.

كۈنىگىچه   -12ئاينىڭ -3يىلى - 2011كۈنىدىن   -3ئاينىڭ -9يىلى -2010
  ۋاشىنگىتۇندا يېزىلدى. تۈزگۈچى سىدىقهاجى روزى.

----------------------------------------- -------------------
 ---------------------------------------  

  پايدىالنغان كىتا بالر ۋە ماتېريالالر
  ("ياقۇپ بهگنىڭ تهرجىمهالى " ئهنگىلىيه، ئاپتورى چارلىز بولگېر) 



  ("شهرقى تۈركىستان قولالنمىسى" ئاپتورى ئابلىكم باقى . ئىستانبول نهشرى) 
  ابىت ئۇيغۇري . ئالمۇتا نهشرى)( "ئۇيغۇر نامه" ئاپتورى س 
  ("شهرقى تۈركىستان تارىخى" ئاپتورى مهمتىمىن بۇغرا  ئىستانبول نهشرى) 
  ("بوشۈن تور بىتى" ، "جۇڭگوغا نهزەر تور بىتى") 
("ماۋزېدۇڭ ۋە سىتالىن"  خىتايچه نهشرى، ئاپتورى  لىيۇ جيې چېڭ ،جۇڭگو  

  هكتىپى نهشىرىياتى)كوممۇنىستىك پارتىيىسى  ، مهركىزى پارتىيه م
  ("ئۇيغۇرالر "ئاپتورى تۇرغۇن ئالماس) 
("شىنجاڭدىكى مىللهتلهر تارىخى" ئاپتورى ئهنۋەر با يتۇر، خهيرىنىسا سىدىق ،  

  مىللهتلهر نه شىرىياتى)
ئهسىرلهردىكى ئۇيغۇر دۆلهتلىرى" ئاپتورى  ئا.گ. مالياپكىن  روسىيه، -11-12(" 

  شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى)
تته سۇ تارىخى ئۆچېرىكلىرى" ئاپتورى ، ۋ.ۋ. بارتولد  روسىيه ، شىنجاڭ خهلق ("يه 

  نهشىرىياتى)
  ("قهشقهرىيه" ئاپتورى ئا.ن. كوروپاتكىن روسىيه، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى) 
  توم، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى)-27("شىنجاڭ تارىخى ماتېرىياللىرى"  
  شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى) توم،-23("شىنجاڭ تارىخى ماتېرىياللرى" 
("ئككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى خاتىرلىرى"  تۈزگۈچى شېن يۇڭ شىڭ قاتارلىقالر ، خىتايچه  

  نهشرى  ، چۇڭچىڭ نهشىرىياتى)
("دۇنيانىڭ ئۇمۇمى تارىخى"  ئاپتورى لهپتىن سىتاۋروس، ئامېرىكا .خىتايچه نهشرى .  

  ى)شاڭخهي ئىجتىمايى پهنلهر ئاكادىمىيىسى نهشىرىيات
("شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت  ئىنقىالبىغا دائىر  چوڭ ئىشالر خاتىرىسى" شىنجاڭ خهلق  

  نهشىرىياتى، ئۇيغۇرچه نهشرى)
("رەقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر" ئاپتورى جۇن گارۋېر ، ئامېرىكا. ئۇيغۇرچه نهشرى،  

  ئۆسمۈرلهر نه شىرىياتى) -شىنجاڭ ياشالر 
لۇڭ قاتارلىقالر ، خىتايچه نهشرى، جۇڭگو  ("قىزىق نوختىالر" ئاپتورى لى جىڭ 

  مۇھاجىرالر نهشىرىياتى)
  ("تۈركىيه ھازىرقى زامان تارىخى" ئۇيغۇرچه نهشرى، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى) 
("قانۇننىڭ پهلسهپه ئاساسلىرى" ئاپتورى گىگىل، گېرمانىيه ، خىتايچه نهشرى ، سودا  

  نهشىرىياتى)
نۇنالر توپلىمى" ئۇيغۇرچه نهشرى، مىللهتلهر نه ("جۇڭخۋا خهلق جۇمهۇرىيىتى قا 



  شىرىياتى)
سوۋېت سودىسى" ئاپتورى لى شىڭ ، خىتايچه نهشرى، شىنجاڭ خهلق -("شىنجاڭ  

  نهشىرىياتى)
( "مهن كهچكهن كېچىكالر" ئاپتورى  سوپاخۇن سوۋۋ روپ ، ئۇيغۇرچه نهشرى،  

  مىللهتلهر نهشىرىياتى)
 -ئاپتورى سهيدۇلال سهيپۇلاليۇف ، شىنجاڭ ياشالر(" مهن شاھىد بولغان ئىشالر"  

  ئۆسمۈرلهر نهشىرىياتى)
("دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق ئهھدىنامىسى قولالنمىسى" سىچىۋەن خهلق نهشىرىياتى  

 يىل خىتايچه نهشرى)-1990
  ("تىنجىماس ئۇيغۇر دىيارى" كىرىستىن تهيلېر، ئهنگىلىيه، ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى) 
  كۈنى"ب ب س" خىتاي تىلى پىروگراممىسى) -6نىڭ ئاي-5يىلى -2005(  
 


