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  مۇقهددىمه

  

ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ سىياسىي تارىخى ناھايىتى مۇرەككهپ مۇساپىلهر ۋە مول مهزمۇنالر -20
هزگىلدە ئۆز ۋەتىنىدە باشقا خهلقلهر بىلهن بىرلىكته مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى ېئلىپ بىلهن تولغانلىقى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ بۇ م

بېرىپ، ىئككى قېتىم جۇمھۇرىيهت قۇرۇش ىئمكانىيهتلىرىگه ېئرىشكهنلىكى ،جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ مهزكۇر دەۋردىكى 
ئهسىر ئۇيغۇر -20. ىر بولمىسا كېرەكسىياسىي تهقدىرىدە سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ھهل قىلغۇچ رول ئوينىغانلىقى ھېچ س

يىلالردىكى جهريانلىرى ھهم -1920-1917قىسمهتلىرى، بولۇپمۇ بۇ تراگېدىيهلىك قىسمهتلهرنىڭ باشلىنىشى بولغان 
  .مۇناسىۋەتلىرى ھهققىدە پىكىر يۈرگۈزۈش مۇھىم ئهھمىيهتكه ىئگه  ئۇنىڭ سوۋېت رۇسىيهسى بىلهن بولغان

  

، »شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى«يىلىدىن بۇيان جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن -1955ئهسكهرتىش زۆرۈركى، 
چهتئهللهردىكى ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن ۋە خهلقائرا مهتبۇئاتالر ۋە شهرقشۇناسلىق ساھهسىدە، بولۇپمۇ ىئككى ئهسىردىن ئارتۇق 

دەپ ئاتىلىپ كېلىنىۋاتقان » شهرقى تۈركىستان«ۇناسلىقىدا داىئم ۋاقىتتىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان رۇس شهرقش
» ئاسىيانىڭ يۈرىكى« ، » يىپهك يولىنىڭ تۆگىنى«ۋە ياكى ) 1(» ئاسىيانىڭ تۆت كوچا ېئغزى- ياۋرو«شۇنىڭدەك يهنه 

ھېسابلىنىدىغان  دېگهندەك سىمۋوللۇق خاراكتېرگه ىئگه نامالرغىمۇ ېئرىشكهن بۇ زېمىن ھهم ئۇنىڭدىكى ئاساسىي مىللهت
ىئقتىسادى ھهم مهدەنىيهت ھاياتى ھهققىدە يېقىنقى يىلالردىن بۇيان - ئهسىر سىياسىي،ىئجتىماىئي-20ۋە  -19ئۇيغۇرالرنىڭ 

بىر قىسىم شهرق ۋە غهرب دۆلهتلىرىدە بىر قاتار ىئلمىي تهتقىقات ئهسهرلىرى شۇنىڭدەك پۇتبلىستىكىلىق ماقالىلهر كۆپلهپ 
 . باشلىدىمهيدانغا چىقىشقا 

ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا سوۋېت مهركىزىي ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرى بىلهن قوشنا ۋە -20بولۇپمۇ، سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ 
ئۇزۇن چېگرا لىنىيىسىگه ىئگه شۇنىڭدەك خىتاي گومىنداڭ مهركىزى ھۆكۈمىتىنىڭ بىۋاسىته كونترول قىلىشىدىن مۇستهسنا 

دەپ ئاتالغان »شهرقىي تۈركىستان ۋە جۇڭغارىيه «جۇغراپىيهسىدە داىئم -يهنى رۇس تارىخى تۇرغان ئۇيغۇرالر دىيارى ، 
يېڭى چوڭ «ۋە » كونا«خىتاي مۇناسىۋەتلىرى، جۈملىدىن - مهزكۇر زېمىنغا قاراتقان سىياسىتى، بۇ رايوننىڭ سوۋېت

  .ن ېئالن قىلىنىشقا باشلىدىئارقىدى-الردىكى ئورنى ھهم باشقا مهسىلىلهرگه ئاىئت ئهسهرلهر ئارقىمۇ»ئويۇن

-سىياسىي، سودا-ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن ېئتىبارەن مهركىزى ئاسىيا رايونى چوڭ ىئمپېرىيهلهر ئارىسىدىكى  ھهربىي-19
دەۋرىگه كىرىپ، بۇ رايوندا ئاساسلىقى رۇسىيه ۋە بۈيۈك بېرىتانىيه » چوڭ ئويۇن« -ىئقتىسادىي مهنپهئهتلهر توقۇنۇشى 

ئهۋجىگه » چوڭ ئويۇن« يىللىرىدا -70-60ئهسىرنىڭ -19.  ىر مهيدان كهسكىن كۈرەش ېئلىپ باردىىئمپېرىيهلىرى ب
چىققان بولۇپ، ياقۇپ بهگ رەھبهرلىكىدىكى يهتتىشهھهر دۆلىتى، جۈملىدىن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قىسمهتلىرى بۇ چوڭ 

يىلى قوزغىالڭلىرى پارتالپ، بىر قانچه -1864جۈملىدىن ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان خهلقلىرىنىڭ . ئويۇندىن ئورۇن ئالدى
يىللىق ئۇرۇشالر ئارقىلىق پۈتۈن تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبى ۋە شىمالىدىكى چۆچهك ۋە ئالتاينى ئۆز ىئچ ىئچىگه ئالمىغان 

چىڭ ىئمپېرىيهسى ھۆكۈمرانلىقى يوقىتىلدى شۇنىڭدەك -ھالدا تاكى بارىكۆلگىچه بولغان كهڭ بىپايان زېمىندا مانجۇ
يهتتىشهھهر ھاكىمىيىتىنىڭ  جهنۇبتا خوتهندىن تارتىپ شىمالدا ئۈرۈمچى ۋە ئۇنىڭ شهرقىدىكى جايالرنى ، غهربته تاكى 
ماناسقىچه بولغان رايونالرنى بىرلىككه كهلتۈرگهن مهركىزى ئاسىيادىكى كۈچلۈك چوڭ دۆلهتكه ئايلىنىشى  بۈيۈك بېرىتانىيه، 



4 

 

. ىيهلىرىنى بۇ رايوننىڭ سىياسىي تهقدىرىگه باش قاتۇرۇشقا مهجبۇر قىلغان ىئدىچار رۇسىيه، ئوسمانلى ۋە چىڭ ىئمپېر
مهزكۇر رايوننىڭ، يهنى يهتتىشهھهر دۆلىتىنىڭ سىياسىي تهقدىرى بىر تهرەپنىڭ مهزكۇر ھاكىمىيهتنىڭ ئۆز قۇدرىتى ۋە 

دىكى قۇدرەتلىك »چوڭ ئويۇن« دۈشمىنىگه تىز پۈكمهس روھىغا باغلىنىشلىق بولسا، ئهڭ مۇھىمى تاشقى جهھهتتىن 
بۇ ۋاقىتتا قۇدرەتلىك ياۋروپا دۆلهتلىرى .  كۈچلهر ھېسابلىنىدىغان رۇسىيه بىلهن بېرىتانىيه ىئمپېرىيىسىگه باغلىق ىئدى

قاتارلىق شهرتنامىلهر ئارقىلىق ئۆزلىرىگه باغلىۋېلىنغان ۋە مهنپهئهت داىئرلىرى بويىچه »بېيجىڭ شهرتنامىسى« تهرىپىدىن 
غا قاتنىشىش ساالھىتىگه ىئگه ئهمهس بولسىمۇ، بىراق ئۇ پۈتۈن »چوڭ ئويۇن« ېلىنغان ئاجىز چىڭ ىئمپېرىيهسى بۆلۈۋ

ئۇيغۇر دىيارىغان نىسبهتهن ىئلگىرى ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى تىكلىگهنلىكى ئۈچۈن بۇ جايالرنىڭ سىياسىي تهقدىرىنى بىر تهرەپ 
  . قىلىشتا يهنىال ئاۋاز كۈچىگه ىئگه ىئدى

سهنشى ۋە گهنسۇ رايونلىرىدىكى تۇڭگان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلغان قارشىلىق قوزغىالڭلىرى، -تهرەپتىن شهنشى بىر
يهنه بىر تهرەپتىن ياتالرغا، يهنى مانجۇالرغا قارشى خىتاي مىللهتچىلىكى بىلهن ياۋروپا خرىستىيان دىنى ېئتىقادى بىرلىشىپ 

نجۇ ىئمپېرىيهسىنى ئاجىزالتقان بولسىمۇ، ئهمما زو زوڭتاڭ باشچىلىقىدىكى ئاساسلىقى كهتكهن تهيپىڭ تيهنگو ھهرىكىتى ما
خۇنهنلىكلهردىن تۈزۈلگهن چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ تۇڭگانالرنى قىرغىن قىلىش بهدىلىگه قوزغىالڭنى باستۇرۇشى چىڭ 

لچىلىق ئۇرۇشى ېئلىپ بېرىشىغا ىئمپېرىيهسىنىڭ يهتتىشهھهر ھاكىمىيىتىگه قارشى جازا يۈرۈشى نامى ئاستىدىكى ىئشغا
ئهمما بۇ مهسىلىدە ئۇيغۇرالر دىيارىنى قايتا ىئشغال قىلىش، يهتتىشهھهر دۆلىتىگه قارشى يۈرۈش . ىئمكانىيهت ياراتقان ىئدى

قىلىش، يهنى قۇرۇقلۇق مۇداپىسىنى كۈچهيتىش تهرەپدارى زو زوڭتاڭ گۇرۇھى بىلهن چىڭ ئوردىسى ۋەزىرلىرىدىن لى 
چىلىقىدىكى دېڭىز مۇداپىئهسىنى كۈچهيتىش، غهربىي تهرەپتىكى جايالرنى تاشلىۋېتىش تهرەپدارلىرى ئارىسىدا خوڭجاڭ باش

يىلىغا كهلگهندە چىڭ ىئمپېراتورى ئاخىرى زو زوڭتاڭ -1875تارتىشالردىن كېيىن -ىئختىالپ چىقىپ، قاتتىق تاالش
ىرى تۇڭگان قوزغىلىڭىنى باستۇرۇش بىلهن بولۇۋاتقاندا ۋە ئهينى ۋاقىتتا مهنچىڭ قوشۇنل. گۇرۇھىنىڭ پىالنىنى قوللىدى
تارتىشالر داۋاملىشىۋاتقاندا بولسا ياقۇپ بهگ  گاھ رۇسىيه بىلهن يېقىنلىشىپ، بېرتانىيهگه -چىڭ ئوردىسىدىكى بۇ تاالش

بېسىم كۆرسىتىش بېسىم قىلسا، گاھ بېرىتانىيه ۋە ئوسمانلى ىئمپېرىيهسى بىلهن يېقىنلىشىپ، رۇسىيه ىئمپېرىيىسىگه 
ياقۇپ بهگنىڭ بېرىتانىيه ۋە ئوسمانلى ىئمپېرىيهلىرى بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت . تاكتىكىسى قوللىنىش بىلهن ئاۋارە ىئدى

-ئورنىتىشى، يهنى، بۇ ىئككى ىئمپېرىيهنىڭ يهتتىشهھهر دۆلىتىنى ېئتىراپ قىلىشى، ئۇنىڭ قوقان خانلىقى ۋە قازاق
ىسىگه قارشى كۈرەشلهرگه چاقىرىشى شۇنىڭدەك رۇسىيه ىئشغالىيىتىدىكى جايالرغا قوشۇن قىرغىزالرنى رۇسىيه ىئمپېرىي

تارتىپ بېرىش تهھدىتى رۇسىيه ىئمپېرىيهسىنىڭ ىئلى سۇلتانلىقىنى يوقىتىش ھهم ىئلىنى بېسىۋېلىش، گېزى كهلسه 
هقهت سودا كېلىشىمى تۈزۈش قهشقهرىيهگىمۇ ھۇجۇم قىلىش، ئهمما ئۇنى رەسمىي ېئتىراپ قىلماي ، ئۇنىڭ بىلهن پ

  . تاكتىكىسىنى قوللىنىشىغا سهۋەب بولغان ىئدى

دىكى مهركىزى ئاسىيادا كهسكىن ېئلىشىۋاتقان رۇسىيه ۋە بېرىتانىيه ىئمپېرىيهلىرى ئارىسىدا قهشقهرىيهنىڭ »چوڭ ئويۇن« 
نهتىجىدە، . تىشنى خالىمايتتىئورنى ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، ھېچ كىم بۇ جاينىڭ ئۆز تهسىر داىئرىسىدىن چىقىپ كې

-1876بىرىنچى بولۇپ، بۇ دۆلهتنى ېئتىراپ قىلغان بېرىتانىيه ھۆكۈمىتى چار رۇسىيه ھۆكۈمىتىنىمۇ ئۇنى ېئتىراپ قىلىشقا، 
يىلى بولسا، بىرلىكته ېئتىراپ قىلىپ، چىڭ ىئمپېرىيهسىنىڭ بۇ جاينى ىئگىلىۋېلىشىدىن ساقالپ قېلىشقا،  ھېچ بولمىسا، بۇ 

بىراق، رۇسىيه . نى بۇ ىئمپېريهلهر ئارىسىدىكى بىتهرەپ ، يهنى ئوتتۇرىدىكى دۆلهت سۈپىتىدە ساقالپ قېلىشقا چاقىردىجاي
بۇ تهلهپلهرنىڭ ھېچقايسىسىنى قوللىمىغان بولۇپ، نهتىجىدە لوندون ئۆزى تهنھا چىڭ ىئمپېرىيهسىنى قهشقهرنىڭ سىياسىي 
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لسىمۇ، بىراق زو زوڭتاڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۈرۈمچى، داۋانچىڭدىن غهلىبىلىك ئورنىنى ساقالپ قېلىشقا دەۋەت قىلغان بو
ئۆتۈشى نهتىجىسىدە، زو زوڭتاڭ گۇرۇھى داۋاملىق قهشقهرگه ھۇجۇم قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھهربىي ھهرىكهتنى 

لىيه بانكىلىرىنىڭ ئهكسىچه ئهنگ. داۋامالشتۇرۇشى نهتىجىسىدە لوندوننىڭ دىپلوماتىيهلىك ھهرىكهتلىرى كۈچ كۆرسىتهلمىدى
بۇ پاجىئهدە ياقۇپ . قهرز پۇللىرىغا ېئرىشكهن زو زوڭتاڭ ئۆز غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرۈشته ماددى مهنبهگه ىئگه بولغان ىئدى

بهگ تاكتىكا جهھهتتىن خاتاالشقان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ زامانىۋى قورالالر بىلهن قورالالنغان قوشۇنلىرىنىڭ ھهممىسىنى 
، زو زوڭتاڭنىڭ سانى ئاز ۋە دەسلهپكى سىناق شهكلىدە ھۇجۇم ېئلىپ بارغۇچى ۋە ئارقا سېپى يىراق شهرققه يۆتكهپ

قوشۇنلىرىغا ئۈرۈمچى ئهتراپىدا شىددەتلىك ھۇجۇمغا ئۆتمهستىن بهلكى چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۈرۈمچىنى ىئگىلهپ، ئۇ يهردە 
ياقۇپ بهگ باشتىن ئاخىرى ئۆز . سهت يارىتىپ بهردىبىر مهزگىل ئۆزىنى كۈچهيتىۋېلىشى ۋە تهييارلىنىشى ئۈچۈن پۇر

قوشۇنلىرىنى چىڭ ئارمىيىسىگه ھۇجۇم قىلماسلىققا بۇيرۇغان بولۇپ، ئۇ ئهكسىچه ئۆز ئهلچىسىنى چىڭ ھۆكۈمىتىگه 
ئۇنىڭ مهزكۇر سۇلھى تاكتىكىسى ئهينى ۋاقىتتا خوتهنلىكلهر، . ئهۋەتىپ، ئۇنىڭ بىلهن سۈلھى قىلماقچى بولغان ىئدى

سهنشىدە تۇڭگان قوزغىالڭچىلىرى ۋە ئۆز مىللهتداشلىرى، يهنى تهيپىڭ - چارلىقالرغا ئاققان بىلهن شهنشىكۇ
  .نامىنى ئالغان زو زوڭتاڭغا ئاقمىغان ىئدى»جالالت « چىالرنى قانلىق ۋە رەھىمسىز قىرىغىن قىلىپ، وگنتيه

 ىارچاپ ئاران كهلگهن زو زوڭتاڭنىڭ دەسلهپكياقۇپ بهگ قوشۇنلىرى باشتىال شىددەتلىك ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، يىراقتىن چ
رەر قوشۇنلىرىنى بىراقال تارمار قىلىۋەتكهن بولسا، ئهلۋەتته، زو زوڭتاڭ ئارمىيهسىدە ۋە ئۇنىڭ پىالنىدا ئومۇمى ۈي ئالدىن

هسى كۆز مهغلۇبىيهت يۈز بېرەتتى،  ئاقىۋەتته بېيجىڭدىكى لى خوڭجاڭ باشلىق زو زوڭتاڭنىڭ رەقىبلىرىنىڭ دېڭىز مۇداپىئ
بۇنىڭغا ئهگىشىپ، لوندوننىڭ چىڭ سۇاللىسى تهرەپكه قويغان .  قارىشى  كۈچكه ىئگه بولۇشى مۇمكىن ىئدى

ياقۇپ بهگنىڭ ئهنه شۇ ھهربىي تاكتىكا خاتاسى ۋە باشقا . قهشقهرنىڭ ئورنىنى ساقالپ قېلىش تهكلىپىمۇ ئهمهلگه ئاشاتتى
خاتالىرى بهلكى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ پاجىئهلىك ئۆلۈمىدىكى، پۈتۈن بىر  بىر قاتار ىئچكى ھهم تاشقى سىياسىي جهھهتتىكى

يىللىق بىر ھاكىمىيهتنىڭ ېئچىنىشلىق بويسۇنۇش تهقدىرىگه دۇچار بولۇشىدىكى مۇھىم ئامىلالر  12مىللهتنىڭ ۋە 
زلهردىن ىئبارەت بولۇپ، ئهلۋەتته، يۇقىرقىالر پهقهت ئهينى ۋاقىتتىكى ۋەقهلهرگه ئاساسهن قىلىنغان پهرە. ھېسابالنسا كېرەك

تارىخىي تهرەققىيات ھۆكۈمى بىزنىڭ پهرىزىمىزنىڭ ئهكسىچه ماڭغانلىقى ئۈچۈن بۈگۈن بىز خاتالىقالرنى ئالدى بىلهن 
  . ئۆزگىدىن ئهمهس، بهلكى ئۆزىدىن ىئزدەش ئۇسۇلى بويىچه ئهنه شۇ ياقۇپ بهگنىڭ ئۆزىدىن ىئزدىشىمىز كېرەك

ه سىياسىتى  چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ياقۇپ بهگ ھاكىمىيىتىنى يوقىتىشىغا قاراپ يىلىدىكى چار رۇسىي- 1876-1877
تۇرۇش ۋە يول قويۇشتىن ىئبارەت بولۇپ، بۇ ۋاقىتتىكى قهشقهرىيهنىڭ تهقدىرى خۇددى  رۇسىيه، بېرىتانىيه ىئمپېرىيهلىرى 

ىۋېلىشىغا تاشالپ بېرىشتىن ىئبارەت دېگهندەك پهقهت مانجۇ ىئمپېرىيهسىنىڭ ىئگىل» ساڭىمۇ يوق، ماڭىمۇ يوق« ئارىسىدا 
  . ىئدى

ئالدىغا ىئلىنى تاپشۇرۇپ بېرىش  ڭبىراق، قهشقهرىيهنىڭ چىڭ ئارمىيهسى تهرىپىدىن ىئگىلىنىشى زو زوڭتاڭنىڭ رۇسالرنى
يىلىدىن كېيىن ىئلى مهسىلىسىدە رۇسىيهگه ھهربىي تهھدىت سېلىشقا ېئلىپ كهلگهن بولۇپ، -1878تهلىپىنى  قويۇشىغا، 

يىلى ئارىسىدا رۇسىيه ۋە چىڭ ىئمپېرىيهسى ئارىسىدا ىئلى مهسىلىسىدە چوڭ كۆلهملىك ئۇرۇش پارتالش - 1878-1880
قهشقهرىيه دۆلىتى، بهي  ھالىتى شهكىللهنگهندە رۇسالر قايتىدىن  ياقۇپ بهگنىڭ چوڭ ئوغلى بهق قۇلىبهگ باشچىلىقىدا

رۇسىيه ھهربىي داىئرلىرى بۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ مانجۇالر بىلهن . ىياڭخۇنىڭ باشچىلىقىدا تۇڭگان دۆلىتىنى قۇرماقچى بولد
بولىدىغان ئۇرۇشىدا پايدىالنماقچى ۋە  چىڭ سۇاللىسىنى يهنه بىر قېتىم ئۇيغۇرالر دىيارىدىن قوغالپ چىقارماقچى بولغان 
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» شهرتنامىسىپېتىربۇرگ « ۋە ياكى » خىتاي ىئلى شهرتنامىسى-رۇسىيه« ئايدا -2يىلى -1881بىراق، . ىئدى
  . ىئمزالىنىشى بىلهن رۇسىيه ئۆزلىرىنىڭ مهزكۇر مهخپىي پىالنىدىن ۋاز كهچكهن ىئدى

نىڭ ىئمزالىنىشى بىلهن رۇسىيه ئۇيغۇرالر دىيارىدا كونسۇلخانىالرنى ېئچىش ۋە باج تۆلىمهي سودا »پېتىربۇرگ شهرتنامىسى« 
ىئقتىسادىي جهھهتتىن مونوپول -كىنىڭ جهنۇبى ۋە شىمالىنى سوداقىلىش قاتارلىق زور ىئمتىيازالرغا ىئگه بولۇپ،ئۇالر ئۆل

ىئقتىسادى ۋە سىياسى تهسىرىنى تىكلىشگه توسقۇنلۇق -قىلىۋالدى ۋە پۈتۈن كۈچى بىلهن بېرتانىيهنىڭ قهشقهرىيهدە ئۆز سودا
- 1900 لۇپ، ئاخىرىىئقتىسادي تهسىر كۈچىنى تىكلهشتىن ۋاز كهچمىگهن بو-بېرتانىيهمۇ قهشقهرىيهدىكى سودا. قىلدى

يىلىنىڭ بىرىنچى ئون يىلىدا قهشقهردە باش كونسۇلخانه ېئچىش ۋە باج تۆلىمهي سودا قىلىش، ئۆز پۇقرالىرىنى ئۆزلىرى 
يىلىدىن تارتىپ، -1901رۇس ىئمپېرىيهسى تاكى .  سوتالش قاتارلىق رۇسالر بىلهن ئوخشاش ىئمتىيازالرغا ىئگه بولدى

ېتىم ىئلى ، قهشقهرگه قوشۇن كىرگۈزۈش مهسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلغان بولۇپ، كۆپ قېتىم يىلىغىچه بىر قانچه ق-1912
يىللىرى ئارىسىدا قهشقهر ۋە غۇلجىدىكى كونسۇلخانىلىرى ئاز - 1916-1912ھهتتا . چىڭ ئوردىسىغا تهھدىت سالدى

كى مهنچىڭ، كېيىنكى خىتاي باشتى. كىشىلىكتىن ئارتۇق قوشۇن تۇتقان ىئدى 500، كۆپ بولغاندا  200بولغاندا 
مىلىتارىستالر ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغۇرالر دىيارىدا مهيلى رۇسالربولسۇن ۋە ياكى ىئنگلىزالربولسۇن، ھېچقايسىسىنىڭ،بولۇپمۇ 

  .بهكرەك رۇس ھاكىمىيىتىنىڭ چىشىغا تهگمهسلىك سىياسىتى يۈرگۈزۈپ كهلگهن ىئدى

مىللهتچىلىرى ۋە مىلىتارىستلىرى ) خهن( يىلى خىتاي -1912 مانجۇالرنىڭ چىڭ ىئمپېرىيهسىنىڭ ئاغدۇرۇلۇپ،
يىلىدىكى رۇسىيهدە يۈز بهرگهن ئۆكتهبىر ئۆزگىرىشىدىن كېيىن تاكى -1917ھاكىمىيهت دەۋرىنىڭ باشلىنىشىدىن ۋە 

ھاكىمىيىتى بۇ يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرالر رايونى نامدا خىتايغا تهۋە دەپ قارالسىمۇ، ئهمما خىتاي مهركىزى -1949
يهردە ئهمهلىي ۋە تولۇق ھۆكۈمرانلىق ئورنىتالمىغان بولۇپ، ياڭ زېڭشىن، جىن شۇرېن ۋە شېڭ شىسهي قاتارلىق 

سىياسىي، -مىلىتارىستالر چار رۇسىيه ۋە كېيىنكى سوۋېت ھۆكۈمهتلىرىگه بۇ رايوننى پۈتۈنلهي دېگۈدەك ئۇالرنىڭ ھهربىي
ئوربىتىسى ىئچىدە تۇتۇپ تۇرۇش ىئمكانىيىتى يارىتىپ بېرىش ئارقىلىق، ئۇالرغا بىر ىئقتىسادى ۋ مهدەنىيهت تهسىر -سودا

بۇ ئۆلكىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىم . تهرەپتىن يالۋۇرۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن يۆلىنىپ، ئۆز ھۆكۈمرانلىقلىرىنى ساقلىغان ىئدى
ىشى شۇنىڭدەك رايوننىڭ جهنۇبى قىسمىنىڭ يهنه رايونلىرىنىڭ سابىق رۇسىيه ۋە كېيىنكى سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن چېگرىلىن
توقۇنۇشلىرىنىڭ مهركىزى بولۇپ » چوڭ ئويۇن« بېرتانىيه ىئمپېرىيهسى مۇستهملىكىسى ۋە تهسىر داىئرىسى ئاستىدىكى 

يونغا ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا مهزكۇر را-20كهلگهن ھىندىستان، ئافغانىستان ۋە پامىر رايونلىرى بىلهن تۇتۇشۇشى ھهمدە 
يهنه ئوسمانلى ۋە تۈركىيه، ياپونىيه، گېرمانىيه ۋە ئامېرىكا قاتارلىق قۇدرەتلىك دۆلهتلهرنىڭمۇ ھهر خىل دەرىجىدە ئۆز دىپلوماتىيه 
ۋە سىياسىي تهسىرىنى تىكلهشكه ىئنتىلىشى جهريانىدا مهزكۇر رايون كۆپ خىل ىئستراتېگىيهلىك شاھمات تاختىسى بولغان 

ئۇيغۇرالر ئوخشاشال مهزكۇر ىئستراتېگىيهلىك شاھمات تاختىسىدىكى پېچكىلىق رولىنى  -اساسىي خهلقھهم بۇ رايوندىكى ئ
تارىخ ىئسپاتلىدىكى، مهزكۇر پېچكىدىن ئهڭ ئۈنۈملۈك پايدىالنغۇچىالر رۇسالر بولۇپ، رۇسالر يۇقىرىدا . ىئجرا قىلغان ىئدى

ئارقا ھويلىسى ھېسابلىنىدىغان بۇ رايونغا سىڭىپ كىرىشى ۋە ئۆز قهيت قىلىنغان خهلقائرا كۈچلهرنىڭ سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ 
تهسىر كۈچىنى تىكلىشىگه قهتئىي يول قويماسلىق ئۈچۈن ھهر قانداق مېتودتىن ، ھهتتا رايونغا بىر قانچه قېتىم ھهربىي قوشۇن 

ئۇالرنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىش  كىرگۈزۈش، ئۆزلىرىگه زۆرۈر ېئھتىياج بولسا ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك خهلقلهرنى قولالش،
،ئهمما ئاستىرىتتىن خىتاي بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىپ، ئاخىرىدا ئۇالرنى قۇربان قىلىشتهك ىئككى يۈزلىمىچىلىك ۋاسىتىلىرىنى 

ئهسىردىكى ئهنه شۇنداق مۇرەككهپ ۋەزىيهت شاراىئتلىرىدا ئۇيغۇرالر ىئككى قېتىم -20ۋەھالهنكى، . قوللىنىشتىن يانمىدى
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ۆز ىئستىقاللىيىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ىئمكانىيىتىگه ىئگه بولغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئهنه شۇ شاھمات تاختىسى ئۈستىدە ئ
خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ بىۋاسىته قۇربانىغا -مهۋجۇت بولغانلىقى ئۈچۈن،دۇنيا تهرتىپىنىڭ ئورنىتىلىش جهريانلىرىدىكى رۇس

  .ئايالنغان ىئدى

چىڭ ھۆكۈمرانلىرى بولسۇن ۋە -ىنچى يېرىمىدىكى بۇ رايوننىڭ سىياسىي سهھنىسىدە مهيلى مانجۇ ئهسىرنىڭ بىر- 20
ياكى كېيىنكى خىتاي مىلىتارىستلىرى ۋە ياكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئاجىز كۈچ 

بۇ . سىتىش قۇدرىتىگه ىئگه ئهمهس ىئدىھېسابلىنىدىغان بولۇپ، ئۇالر رايون تهقدىرىنى ئۆزگهرتىش ۋە ئهتراپقا تهسىر كۆر
سوۋېت ىئمپېرىيهلىرى، -رايوننىڭ سىياسىي تهقدىرىنى ئۆزگهرتىش قۇدرىتىگه ىئگه ھهقىقىي قۇدرەتلىك كۈچلهر رۇسىيه 

ىمۇ بۈيۈك بېرتانىيه، قىسمهن ئوسمانلى ىئمپېرىيهسى ھېسابالنغان بولۇپ، كېيىنرەك بولسا، ياپونىيه ۋە ئامېرىكا قوشما شتاتلىر
بۇ قاتارغا كىرگهن شۇنىڭدەك ىئككىنچى جاھان ئۇرۇشى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى دۇنيا تهرتىپىنى قايتا بهلگىلهشته مهزكۇر 
. رايوندا سوۋېت ىئتتىپاقى، ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ۋە بۈيۈك بېرتانىيهدىن ىئبارەت دۇنياۋى ئۈچ چوڭ كۈچ رىقابهتلهشتى

يىتى، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە خىتاي كومپارتىيهسى ھاكىمىيهتلىرىنىڭ مهزكۇر رايوندا گومىنداڭ ھاكىمى
سهھنىدىن قېلىش ۋە سهھنىگه چىقىشى مهزكۇر قۇدرەتلىك كۈچلهرنىڭ رىقابىتىگه باغلىق بولۇپ، ئاخىرقى ھېسابتا سوۋېت 

  .غىچه ئۈستۈنلۈك قازاندىيىلالر- 1950ىئتتىپاقى مهزكۇر رايوندىكى سىياسىي تهرتىپلهرنى بهلگىلهشته تاكى 

  

  توقۇنۇشالر سىرلىرىنىڭ ېئچىلىشى

ئهسىرنىڭ ىئككىنچى يېرىمىدىن تارتىپ، تاكى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى -19ئهلۋەتته، شۇنى ئهسكهرتىش كېرەككى، 
جۈملىدىن دەۋرىگىچه بولغان ئارىلىقتىكى قهشقهرىيه رۇس ۋە ياۋروپا كالسسىك شهرقشۇناسلىرى، ېئكسپېدىتسىيىچىلىرى، 

  .نىڭ ئهڭ قىزىققان رايون ىئدى »جاسۇسالر« رازۋېتچىكالر ، يهنى - دىكى ھهربىي»چوڭ ئويۇن«

ئهسىرنىڭ ئهڭ مهشھۇر ياۋروپا ېئكسپېدىتسىيىچىلىرى، شهرقشۇناسلىرى ۋە ىئستىخباراتچىلىرىنىڭ قهدەم -20ۋە -19
ئهسىرنىڭ ئهڭ مهشھۇر رۇس ھهربىي -19. لدىىئزلىرى تارىم ئويمانلىقى ئهتراپىدىكى ئۇيغۇر بوستانلىقلىرىدا قا

رۇسىيه ئارمىيهسى باش قوماندانلىق شتابىنىڭ قازاق ئوفىتسېرى،  –جاسۇسلىرى، يهنى ھهربىي ىئستىخبارات خادىملىرىدىن 
، رۇسىيه ئارمىيه باش قوماندانلىق )1865-1835(يىللىرى قهشقهردە تۇرغان چۇقان ۋەلىخانوۋ -1860-1859پراپۇرشىك، 

بى ئوفىتسېرى، پودپولكوۋنىك، كېيىنرەك گېنېرال لېيتېنانت ۋە رۇسىيه دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى، قهشقهرىيهنى زىيارەت شتا
، رۇسىيه ئارمىيهسى باش قوماندانلىق )1925-1848(قىلىپ، ياقۇپ بهگ بىلهن ئۇچراشقان ئالېكسى كۇروپاتكىن 

ور، قهشقهرىيه، جۇڭغارىيه ۋە لوپنۇر كۆلى رايونى ھهم تىبهتلهردە شتابىنىڭ ھهربىي ىئستىخبارات خادىمى، گېنېرال ماي
-1839(سىياسى، جۇغراپىيهلىك تهكشۈرۈشلهردە بولغان ھهم ياقۇپ بهگ بىلهن ئۇچراشقان نىكوالي پرژېۋالسكى -ھهربىي
ربىي كېڭهش ،دەسلهپكى باش شتاب كاپىتانى، كېيىنكى ئاتلىق ئهسكهرلهر گېنېرالى ۋە رۇسىيه ئارمىيهسى ھه)1888

نى »رۇس سودا كېلىشىمى-قهشقهر« ئهزاسى، ياقۇپ بهك ۋە ىئلى سۇلتانى ئهالخاننىڭ ئالدىغا ئهلچىلىككه بارغان ھهم 
، رۇسىيه ئارمىيهسى باش شتاب خادىمى، گېنېرال لېيتېنانت ، )1929-1844(ىئشقا ئاشۇرغان ئالېكساندىر كائۇلبارس 
يىلالرنىڭ ئاخىرىدا قهشقهر ۋە پامىردا تهكشۈرۈشته بولغان -1880ېگىيهچىسى، رۇسىيه ھهربىي ىئستىخبارات ۋە ىئسترات

، رۇسىيه دىپلوماتىيه مىنىستىرلىكىنىڭ دىپلوماتى، ىئستىخبراتچىسى ۋە )1926-1855(برونىسالۋ گرومبچېۋسكىي 
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، )1908-1837(يىل تۇرغان باش كونسۇلى نىكوالي پېتروۋسكىي  20شهرقشۇناسى ھهمدە رۇسىيهنىڭ قهشقهردە 
رۇسىيه ئارمىيهسى تۈركىستان ھهربىي رايونىنىڭ ھهربىي ىئستىخباراتچىسى، دەسلهپكى كاپىتان، كېيىنكى گېنېرال لېيتېنانت 

يىللىرى قهشقهردە بولۇپ، مهخسۇس -1899-1898ۋە رۇسىيه ئارمىيهسى پىيادە قوشۇنلىرىنىڭ باش قوماندانى شۇنىڭدەك 
، رۇسىيه ئارمىيهسى باش شتابى ئوفىتسېرى، گېنېرال مايور ، ) 1918-1870(ىلوۋ تهكشۈرۈش ېئلىپ بارغان الۋر كورن

، مهخسۇس ىئلى دىيارىدا پائالىيهت قىلغان ۋە ، ) 1902-1843(قهشقهرىيهدە تهكشۈرۈش ېئلىپ بارغان مىخايىل پېۋسوۋ 
ارىخى ۋە مهدەنىيهتلىرى تهتقىقاتىدا ىئزدەنگهن ئۇيغۇرالر دىيارى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادا ماتېرىيال توپالپ ، ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى ، ت

، سېرگېي مالوۋ )1918-1837(، ۋاسىلىي رادلوۋ   )1909- 1849(ئۇيغۇرشۇناس ئالىمالردىن نىكوالي پانتۇسوۋ 
سىياسىي ۋەزىيىتى،جۇغراپىيهلىك ئهھۋالى، مىللهتلهر ۋە -ۋە باشقىالرنىڭ ئۇيغۇرالر دىيارىنىڭ تارىخى) 1880-1957(

ئادەت ، تارىخى ۋە تىل ئهھۋاللىرى باشقا كۆپلىگهن ئهھۋالالرغا -سىياسىي، مهدەنىيهت، ئۆرپ-رنىڭ ىئجتىماىئيئاھالىله
سىياسىي ۋە -يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان رۇس ھهربىي. ئاىئت ناھايىتى مول مهلۇماتالر ھازىرمۇ ئۆز قىممىتىنى يوقاتقىنى يوق

ئۇيغۇرالر دىيارى ھهققىدە نهشر قىلدۇرغان بىر يۈرۈش ئهسهرلىرى دۇنيا  ىئستىخبارات خادىملىرى ھهم تهتقىقاتچىلىرىنىڭ
. شهرقشۇناسلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر دىيارى ھهققىدىكى قىزىقىشلىرى ھهم چۈشهنچىلىرىنى كۈچهيتىش رولىنى ئوينىغان ىئدى

،ئهڭ دەسلهپكى »ىخىئۇيغۇر تار« ، ئهڭ دەسلهپكى »شهرقىي تۈركىستان تارىخى«ئومۇمهن، دۇنيادىكى ئهڭ دەسلهپكى 
ۋە ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى » شهرقىي تۈركىستان« ، ئهڭ دەسلهپكى »شهرقىي تۈركىستان ھهققىدىكى ئومۇمىي مهلۇمات« 

بۇنىڭ ئۈچۈن بىز چۇقان . خىتاي مهنبهلىرىنىڭ باشقا تىلالرغا تولۇق تهرجىمىسى رۇسالر تهرىپىدىن بارلىققا كهلتۈرۈلدى
شهرق شهھىرىنىڭ ئهھۋالى  6) كىچىك بۇخارادىكى( ياكى خىتاي ئۆلكىسى نهنلۇدىكى ئالتىشهھهر« ۋەلىخانوۋنىڭ 

- 1873(»شهرقىي ياكى خىتاي تۈركىستانى« گرىگورىيېۋنىڭ .ناملىق مهشھۇر ئهسىرى، ۋ» )1859-1858( ھهققىدە
ئۇيغۇر « هسىرى، يهنى پوزدنېيېۋنىڭ تۇنجى ئۇيغۇر تارىخى ئ.، د)يىلى- 1878( »قهشقهرىيه« كۇروپاتكىننىڭ .، ئا)يىلى

قهشقهرىيه ياكى شهرقىي تۈركىستان « ، الۋر كورنىلوۋنىڭ )يىلى-1899(»خىتاي مهنبهسى بويىچه.تارىخى ئوچېرىكلىرى
  .ھهم باشقىالرنىڭ ئهسهرلىرىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن ۋە پرژېۋالسكى) يىلى- 1901( 

ن ئهنگلىيه، گېرمانىيه، فىرانسىيه، ياپونىيه، شىۋېتسىيه قاتارلىق ئهللهرنىڭ كېيى-رۇسالردىن باشقا يهنه بۇ رايونغا ىئلگىرى
ېئكسپېدىتسىيىچىلىرى، ىئستىخباراتچىلىرى ، ساياھهتچىلىرى ۋە ئارخېوئلوگلىرىنىڭ قهدەم ىئزلىرىمۇ بېسىلغان بولۇپ، 

ئومۇمى ئهھۋالىنى تهكشۈرگۈچى  سىياسىي ۋەزىيهت ھهم رايون -بۇالرنىڭ ئارىسىدا بېرىتانىيه دىپلوماتىيه، ھهربىي
، )1879-1839(خادىملىرىدىن، ياقۇب بهگ رەھبهرلىكىدىكى يهتتىشهھهر دۆلىتى بىلهن ئاالقه ئورناتقان روبېرت شاۋ 

، ھهربىي ىئستىخباراتچى ۋە ېئكىسپېدىتسىيهچى ، بېرىتانىيه )1886-1827(دىپلومات توماس دوئۇگالس فورسايت 
، دىپلومات ۋە بېرتانىيهنىڭ قهشقهردىكى تۇنجى باش )1942- 1863(فرانسىس ياڭخاسباند ئارمىيهسى پودپولكوۋنىكى 

-1862(، ئاتاقلىق ئارخېوئلوگ، ېئكىسپېدىتسىيهچى ئاۋرېل ستېيىن )1945- 1867( كونسۇلى گېوئرگى ماكارتنېي 
لوگ ۋە ، گېرمانىيهلىك ئارخېوئ)1952-1865(، شىۋېتسىيهلىك ېئكىسپېدىتسىيهچى سۋېن ھېدىن )1943

ۋە باشقا نهچچه )1930-1860(ۋە ئالبېرت فون لېكوك ) 1935-1865(ېئكسپېدىتسىيىچىلهردىن ئالبېرت گرۈنۋېدېل 
ئهسىر كىشىلىرىنى بۇ -20ۋە -19ئونلىغان ياۋروپا ېئكسپېدىتسىيىچى، ئالىم، رازۋېدچىك ۋە ساياھهتچىلهرنىڭ ئهسهرلىرى 

  .ىيالىي تهپهككۇرلهرگه ىئگه قىلغان ىئدىسىرلىق زېمىن ھهققىدە ئاجايىپ سىرلىق ۋە خ
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ئۇيغۇرالرنىڭ رۇسىيه ۋە كېيىنكى سوۋېت مهنپهئهتلىرىدىكى -ئۇيغۇرالر دىيارىنىڭ، جۈملىدىن رايونىدىكى ئاساسلىق ئاھاله  
ئورنىنىڭ مۇھىملىقى شۇنىڭدەك چېگرانىڭ ىئككى تهرىپى ئاھالىسىنىڭ تارىخى، مهدەنىيهت، دىن، تىل ،ېئتنوگرافىيهلىك 

باغلىنىشلىق ئاالھىدىلىكلىرى تهبىئىيكى ىئنقىالبتىن ىئلگىرىكى رۇسىيه ۋە ىئقتىسادىي جهھهتلهردىكى زىچ -ۋە سودا
كېيىنكى سوۋېت ىئتتىپاقىدا قهشقهرىيه ھهم جۇڭغارىيه ھهققىدە خېلى كۆپ ھهر خىل ژانىرالردىكى، ئهڭ مۇھىمى ىئلمىي 

ىيه ىئمپېرىيهسى ۋە كېيىنكى قىسقىسى، ىئلگىرىكى رۇس. تهتقىقات ئهسهرلىرىنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه يول ئاچقان ىئدى
سوۋېت ىئتتىپاقى ىئزچىل ھالدا ئۇيغۇرالر تارىخى، مهدەنىيىتى، تىلى، ېئتنوگرافىيىسى، ئۇيغۇرالر رايوننىڭ سىياسىي، 
ىئقتىسادىي ۋە تهبىئىي جۇغراپىيهسى ھهم باشقا تۈرلۈك مهسىلىلهرگه ئاىئت ماتېرىيال توپالش، تهتقىقات قىلىشقا ئهھمىيهت 

  .ىئدىبهرگهن 

يىلالرنىڭ باشلىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا -1990خىتاي رەقىبلىك دەۋرىدىن تاكى -يىلالردىكى سوۋېت- 1960-1980
سوۋېت ىئتتىپاقىدا ھۆكۈمهتنىڭ بىۋاسىته مهبلهغ سېلىشى ئاستىدا ئۇيغۇرشۇناسلىق، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى، 

قىقاتالردا يۇقىرى دەرىجىدە جانلىنىش ھهم راۋاجلىنىش مهنزىرىسى مهدەنىيىتى ۋە باشقا ئهھۋاللىرى ھهققىدىكى تهت
خىتاي -شهكىللهنگهن بولۇپ، بۇ مهزگىلدە ھهتتا ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇرالر دىيارى تارىخى مهسىلىلىرى تهتقىقاتى سوۋېت

رىسىدىكى ىئدېوئلوگىيه ىئدېوئلوگىيىلىك توقۇنۇشلىرىدىن ئورۇن ئالدى، سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئا
يىللىرى ئارىسىدا ماۋ زېدوڭ -1970-1962ساھهسىدىكى ۋە قوراللىق چېگرا توقۇنۇشلىرى كۈنسايىن كۈچهيگهن 

چار رۇسىيهنىڭ بىر يېرىم مىليون كۋادرات كىلومېتىر جۇڭگو زېمىنىنى «ۋەكىللىكىدىكى خىتاي كوممۇنىستلىرى 
سوتسىيال « ، »زومىگهرلىك«، »تاجاۋۇزچىلىق«قىلىپ، سوۋېت ىئتتىپاقىنى نهزەرىيىسى كهڭ تهرغىب » تارتىۋالغانلىقى
يىلىدىن -1964بىلهن ئهيىبلهش ئهۋجى ئالغاندا، باشتا سوۋېت رەھبىرى نىكىتا خرۇشېۋ، » رېۋىزىوئنىزم«، ۋە »جاھانگىرلىك

چه قېتىم مهخپىي قارار قوبۇل قىلىپ، كېيىن لېوئنىد برېژنېۋ باشچىلىقىدىكى سوۋېت كومپارتىيهسى سىياسىي بىيوروسى بىر قان
 -19-18قاتارلىق جايالرنىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ىئكهنلىكى ۋە » شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ، موڭغۇلىيه، تىبهت«

شهرقىي « ئهسىرلهردىكى خىتاينىڭ چېگرالىرىنىڭ شهكىللىنىش تارىخىنى يورۇتۇشنى، جۈملىدىن مانجۇ ىئمپېرىيهسىنىڭ 
، »باستۇرۇش« خىتايالرنىڭ يهرلىك ئۇيغۇر ۋە باشقا خهلقلهرگه قارىتا -ۋە مانجۇ» ان ۋە جۇڭغارىيهنى بېسىۋالغانتۈركىست

يۈرگۈزگهنلىكىدىن ىئبارەت تارىخىي ئهمهلىيهتلهرنى تهتقىق »مۇستهملىكىچىلىك سىياسهت «ھهم » تاراج قىلىش-تاالن«
ىئيۇن كۈنى سوۋېت ىئتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي -8، يىلى- 1964مهسىلهن، . قىلىشنى ئورۇنالشتۇرغان ىئدى

خىتاي چېگرالىرىنىڭ شهكىللىنىش تارىخىنى يورۇتۇش ھهققىدە مهخپىي قارار چىقارغان بولۇپ، مهزكۇر -كومىتېتى سوۋېت
ىش ماتېرىيال ۋە يېقىنقى يىلالردا نهشر قىلىنغان ئالىي ،مهكتهپلهرنىڭ تارىخى دەرسلىك كىتابلىرى ۋە پايدىلىن«: قاراردا

خىتاي ئارىسىدىكى چېگرا لىنىيىسىنىڭ بېكىتىلىش مهسىلىسىدە ناتوغرا -ىئلمىي ئهسهرلهر ھهم تارىخى خهرىتىلهردە سوۋېت
ئهسىرگىچه بولغان ئارىلىقتا ىئمزاالنغان نېرچىن شهرتنامىسى، ئۇيغۇن شهرتنامىسى، -20ئهسىردىن -17بايانالر مهۋجۇت، 

يجىڭ شهرتنامىسى ۋە باشقا شهرتنامىلهر ھهم كېلىشىملهرگه ناتوغرا باھا بېرىلگهن، تارىخى تيهنجىن شهرتنامىسى، بې
جۇغراپىيه خهرىتىلىرى، دەرسلىك كىتابلىرى ۋە ىئلمىي ئهسهرلهردە ئهزەلدىن خىتايغا تهۋە بولمىغان زېمىنالر خىتاي 

رىنىڭ ئهسهرلىرىدە خىتاي مهدەنىيىتىنىڭ يىراق بىر قىسىم سوۋېت ئالىملى. ىئمپېرىيهسى خهرىتىسىگه كىرگۈزۈپ قويۇلغان
شهرق ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقىگه بولغان تهسىرلىرى كۆرۈنهرلىك دەرىجىدە ئاشۇرۇۋېتىلگهن ۋە يىراق شهرق ، سىبىرىيه ھهم 
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كىتا خرۇشېۋ نى. دەپ كۆرسىتىلگهن 1»ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىدا ىئلگىرى خىتابالرنىڭ مهۋجۇت بولغانلىقىنىمۇ ېئيتىشقان
رەھبهرلىكىدىكى سوۋېت ىئتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى بۇ قارار ئارقىلىق سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ىئلگىرىكى 

خىتاي دوستلۇق دەۋرىدە تۈزۈلگهن دەرسلىكلىرى ۋە بهزى تارىخى كىتابلىرىدىكى خاتالىقالرنى ئۆزگهرتىشنىال -سوۋېت
  .يېڭىدىن يورۇتۇشنى بهلگىلىگهن ئهمهس، بهلكى تارىخى مهسىلىلهرنى

ئايدا -8خىتاي قوشۇنلىرى دامانسكي ئارىلىنى تالىشىپ،بىر مهيدان ېئلىشقاندىن ۋە شۇ يىلى -ئايدا سوۋېت-3يىلى، -1969
تارباغاتايدىكى جاالڭاشكۆل رايونىدا قوراللىق توقۇنۇش يۈز بهرگهندىن كېيىن ىئككى دۆلهت تولۇق ئۇرۇش ھالىتىگه ئۆتكهن 

-24ئاينىڭ -9يىلى -1969مانا مۇنداق شاراىئتتا . پ، ىئككى دۆلهت ئارىسىدىكى چېگرا ماجىرالىرى ئهۋجىگه يهتتىبولۇ
كۈنى ،لېوئنىد برېژنېۋ رەھبهرلىكىدىكى سوۋېت ىئتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتى 

خىتاي چېگرالىرىنىڭ -سوۋېت: رتىيهسى مهركىزى كومىتېتىنىڭ قارارىسوۋېت ىئتتىپاقى كومپا« باش بولۇپ تهييارلىغان 
خىتاي چېگرالىرىنىڭ -ناملىق بىر مهخپىي دوكالتنى تهستىقالپ ، مهخسۇس سوۋېت» تارىخىنى يورۇتۇش ھهققىدە 

تىپ ، بۇ شهكىللىنىش تارىخى ۋە چىڭ سۇاللىسىنىڭ ىئشغالىيهتچىلىك تارىخى مهسىلىلىرى بويىچه تهتقىقاتالرنى كۈچهي
مهسىلىلهر بويىچه مهخسۇس ئهسهرلهرنى يېزىشنى قارار قىلىپ، سوۋېت ىئتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيهسى ۋە باشقا 

  .مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرغا تاپشۇردى

خىتاي چېگرالىرىنىڭ -سوۋېت: سوۋېت ىئتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتىنىڭ قارارى« مهزكۇر سهككىز ماددىلىق 
خىتاي چېگرالىرىنىڭ شهكىللىنىش تارىخى ۋە -دەپ ئاتالغان مهخپىي ھۆججهتته سوۋېت»ىنى يورۇتۇش ھهققىدە تارىخ

ئهسىردە ئۆز زېمىنلىرىنى كېڭهيتكهنلىكى، شۇنىڭدەك چار -18-17خىتاينىڭ، يهنى چىڭ سۇاللىسىنىڭ قانداق قىلىپ، 
ز كونتروللۇقى ئاستىغا ېئلىش جهريانىغا قايتىدىن قاراپ چىقىپ، رۇسىيهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا، سىبىرىيه ۋە باشقا رايونالرنى ئۆ

« مهزكۇر قاراردا. ئۇنى قايتىدىن مۇئهييهنلهشتۈرۈش ۋە باشقا خىزمهتلهرنىڭ كونكرېت نىشانى ھهم ۋەزىپىلىرى كۆرسىتىلگهن
وللىنىپ، رۇسىيهنىڭ سىبىرىيه ، سوۋېت ىئتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسىگه ئاساسىي تهتقىقاتالرنى قانات يايدۇرۇش تهدبىرى ق
سوۋېت ىئتتىپاقى پهنلهر « ، 2»يىراق شهرق ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى راۋاجالندۇرۇشتا ئوينىغان تارىخى ىئلغار رولىنى يورۇتۇش 

- 18ئهسىردىن -17ئاكادېمىيىسى ۋە تاشقى ىئشالر مىنىستىرلىكى مهسلىھهتلىشىپ ، يېرىم يىل ىئچىدە خىتاينىڭ 
ه بولغان كېڭهيمىچىلىك سىياسىتى ۋە ىئشغال قىلىۋالغان زېمىنالر، ھهققىدە ىئلمى ئاممىباب ئوقۇشلۇق يېزىپ ئهسىرگىچ

  .دەپ بېكىتىلگهن ىئدى 3»چىقىش

توقۇنۇشىدىن ) جېنباۋداۋ( يىلىدىكى دامانسكي -1969چۆچهك ۋەقهسى ۋە -يىلىدىكى ىئلى-1962سوۋېت ىئتتىپاقى 
ن ۋە قىرغىزىستان قاتارلىق جۇمھۇرىيهتلهرگه يهرلهشكهن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، مۇتهخهسسىسلىرى كېيىن قازاقىستان، ئۆزبېكىستا

يىللىرىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە مىللىي ئازادلىق ىئنقىالبقا قاتناشقان بىر قىسىم -1949-1944شۇنىڭدەك 
تهشۋىقات پائالىيهتلىرىنى ئۇيۇشتۇردى، ىئلگىرى  رەھبىرى شهخسلهرنى تهشكىللهپ، ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قاتار سىياسىي

« توختىتىۋېتىلگهن تاشكهنت رادىوئسىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمىنى ئهسلىگه كهلتۈردى، ئهرەب يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىدا 
                                                           

1
 .ЦХСД. Ф. 4.Оп. 17. Д. 579. Л. 4 (  ھازىرقى زامان ھوججهتلىرىنى ساقالش مهركىزى). 

 
2
 .ЦХСД. Ф. 4.Оп. 17. Д. 579. Л. 4 (  ھازىرقى زامان ھوججهتلىرىنى ساقالش مهركىزىرۇسىيه ). 

  
3
 .ЦХСД. Ф. 4.Оп. 19, Д. 555, Л.2-3,23-27 (  ھازىرقى زامان ھوججهتلىرىنى ساقالش مهركىزى). 
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ىتىنى گېز» كوممۇنىزم تۇغى« گېزىتلىرىنى نهشر قىلدى ھهم سالۋيان يېزىقىدىكى » بىزنىڭ ۋەتهن« ، » يېڭى ھايات 
تېخىمۇ كېڭهيتتى، قازاقىستان پهنلهر ئاكادېمىيهسى تىلشۇناسلىق ىئنستىتۇتى قارمىقىدا ئۇيغۇرشۇناسلىق بۆلۈمى، كېيىنچىرەك 
ئۇيغۇرشۇناسلىق ىئنستىتۇتى قۇرۇپ، ئۇيغۇر ئالىملىرىنى تهشكىللىدى، يازغۇچى زىيا سهمهدىنى قازاقىستان يازغۇچىالر 

يغۇر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى قىلىپ تهيىنلهپ، ئۇيغۇر دىيارىدىن چىققان يازغۇچى ۋە ىئتتىپاقىنىڭ قارمىقىدىكى ئۇ
بۇ ۋاقىتالردا يهنه بىر قىسىم ئالىي مهكتهپلهر ۋە نهشرىياتالر . سهنئهتكارالرنى ئهدەبىيات ۋە سهنئهت ساھهسىگه جهلپ قىلدى

ئۇسۇل -ندا بولسا مهخسۇس ئۇيغۇر دراما، ناخشاقارمىقىدا ئۇيغۇر بۆلۈملىرى تهسىس قىلىندى، قازاقىستان ۋە ئۆزبېكىستا
يىللىرى -1964-1962ھهتتا ، نىكىتا خرۇشېۋ . تىياتىرلىرى قايتىدىن جانالندۇرۇلدى ھهم يېڭىدىن تهسىس قىلىنىدى

ىم ئارىسىدا ئۇيغۇرالردىن ىئسماىئل يۈسۈپوفنى قازاقىستان كومپارتىيهسىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارلىقىغا تهيىنلهپ، تۇنجى قېت
  .مهزكۇر ىئتتىپاقداش جۇمھۇرىيهتنىڭ ئهڭ ئالىي رەھبىرى ئۇيغۇرالردىن بولدى

تارىخىنى كهڭ » تاراج قىلىش-تاالن« ، »جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش«بۇ ۋاقىتالردا خىتايمۇ ئوخشاشال چار رۇسىيهنىڭ 
» اجاۋۇز قىلىش تارىخىچار رۇسىيهنىڭ جۇڭگوغا ت« يىلالردىن باشالپ، -  1970تهشۋىق قىلىشقا كىرىشكهن بولۇپ،

چار رۇسىيهنىڭ شهرقىي « ، »چار رۇسىيهنىڭ غهربىي شىمالغا تاجاۋۇز قىلىش تارىخى« ناملىق تۆت توملۇق كىتاب ۋە 
ئارقىدىن نهشر -دېگهندەك ئايرىم كىتابالر ئارقىمۇ» شىنجاڭنىڭ قىسقىچه تارىخى« ،»شىمالغا تاجاۋۇز قىلىش تارىخى

  .قىلىنغان ىئدى

دە چار رۇسىيهنىڭ جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالدىكى ئامۇر دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ھهم پامىر بۇ ئهسهرلهر
شىنجاڭ ۋە شهرقىي شىمالغا «رايونىدىن بولۇپ، جهمئىي بىر يېرىم مىليون كۋادرات كىلومېتىر زېمىنىنى تارتىۋالغانلىقى، ئۇنىڭ 

تاراج -ىئقتىسادىي ۋە باشقا جهھهتلهردىن تاالن-امىلهر ئارقىلىق جۇڭگونى سودائۇزۇن يىلالر تاجاۋۇز قىلىپ، تهڭسىز شهرتن
چار رۇسىيه جۇڭگو زېمىنىنى ئهڭ كۆپ ىئگىلىۋالغان ئهڭ ئهشهددىي «نى بايان قىلىش بىلهن بىرگه »قىلغانلىقى

  .دېگهن ىئدىيه ئاساسىي نۇقتا قىلىنغان ىئدى» تاجاۋۇزچى

اقىدىكى رۇس، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك ، بۇيرات ۋە باشقا مىللهت يىلالردا سوۋېت ىئتتىپ- 1970-1980
تارىخچىلىرى خىتاينىڭ ىئشغالىيهت تارىخى، چېگرا رايونلىرى تارىخى، ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن خىتاينىڭ مۇناسىۋەت 

. ۋە ماقالىلهرنى ېئالن قىلدىتارىخلىرى قاتارلىق كهڭ تېمىالر بويىچه كهڭ تهتقىق قىلىشقا كىرىپ زور ساندىكى كىتابالر 
ۋە چىڭ ىئمپېرىيهسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ » يهتته شهھهر ئۇيغۇر دۆلىتى«ئهنه شۇ قاتاردا ياقۇپ بهگ رەھبهرلىكىدىكى 

-جهنۇبى ۋە شىمالىنى قايتا بېسىۋېلىشى مهسىلىلىرى، چىڭ ىئمپېرىيهسىنىڭ مۇستهبىت ۋە مۇستهملىكىچىلىك ھهربىي
تهتقىقاتىغا ئاالھىدە ئهھمىيهت » ىئلى كرىزىسى«ىئقتىسادىي ۋە مهدەنىيهت سىياسهتلىرى ھهم -يسىياسىي، ىئجتىماىئ

بۇنىڭدىن باشقا ) .2(بېرىلىپ، ئايرىم ئاپتورالر ئۆزلىرىنىڭ كۆپ ساندىكى بىر قاتار كىتابلىرى ۋە ماقالىلىرىنى نهشر قىلدى
ى قۇرغان، شانلىق مهنىۋى ۋە ماددىي مهدەنىيهت ياراتقان تۈركىي يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختا مۇستهقىل قۇدرەتلىك دۆلهتلهرن

دەل ئهنه شۇ ىئككى دۆلهتنىڭ ) . 3(مىللهت ىئكهنلىكىمۇ كۆپ تهرەپلهردىن يورۇتۇلۇشقا ئهھمىيهت بېرىلگهن ىئدى
قشۇناسلىق ىئدېوئلوگىيىلىك توقۇنۇش ۋە رەقىبلىك دەۋرىدە سوۋېت ىئتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيهسى موسكۋادىكى شهر

لېنىنگراد ئالىملىرى ، قازاقىستان ىئتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى پهنلهر ئاكادېمىيهسى ۋە باشقا  ىئنستىتۇتىنىڭ باش بولۇشى ئاستىدا
شهرقىي تۈركىستان قهدىمكى ۋە « ئوتتۇرا ئاسىيا ىئتتىپاقداش جۇمھۇرىيهتلىرى ئالىملىرىنى تهشكىللهپ، مهخسۇس

ماۋزۇسىدا تۆت توملۇق زور كۆلهمدىكى كوللېكتىپ تهتقىقات اليىھىسىنى تهييارالپ، نهشر » دەسلهپكى ئوتتۇرا ئهسىرلهردە
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دىنغا ئاىئت ىئككى تومىنى سوۋېت  قىلىشقا كىرىشىپ، ئهسهرنىڭ تارىخ، مىللهت، قهدىمكى يېزىقالر، يادىكارلىقالر ۋە
قالغان . يىلى نهشر قىلىپ تارقاتتى-1992ۋە  يىلى-1988ئايرىم ھالدا -ىئتتىپاقى يىمىرىلىش ئالدىدا پۈتتۈرۈپ، ئايرىم

يىلى نهشر -2000يىلى ۋە -1995ماددىي مهدەنىيهت، ىئگىلىك، سهنئهت، بىناكارلىققا ئاىئت ىئككى تومى بولسا، 
بۇنىڭدىن باشقا يهنه شهرقىي تۈركىستان بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئهنئهنىۋى تارىخى، مهدەنىيهت، سهنئهت . قىلىندى
ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچه « ناملىق ماقالىلهر توپلىمى، » شهرقىي تۈركىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا« تلىرىگه ئاىئت مۇناسىۋە
شۇنىڭدەك يهنه خىتاي .  (4)ۋە باشقا بىر قانچه كوللېكتىپ ئاپتورالر ئهسهرلىرىمۇ تهييارلىنىپ تارقىتىلدى» تارىخى

  ماتېرىيالالرمۇ تهرجىمه قىلىنىپ ئايرىم كىتاب سۈپىتىدە نهشر قىلىندى مهنبهلىرىدىكى ئۇيغۇرالر دىيارىغا ئاىئت بىر قىسىم

سوۋېت ىئتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن، سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ئۆتكهن ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا مهزكۇر رايونغا قاراتقان 
اي مۇناسىۋەتلىرىگه ئاىئت مۇتلهق خىت-ىئقتىسادىي ۋە دىپلوماتىيهسى ھهمدە سوۋېت-سىياسىي، بىخهتهرلىك، سودا-ھهربىي

مهخپىي ئارخىپ ھۆججهتلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ مهخپىيهتلىكىنىڭ بىكار قىلىنىشى نهتىجىسىدە ، بىر قىسىم رۇسىيه ۋە 
شىنجاڭ «ئهسىردىكى -20باشقا ئهللهر تارىخچىلىرى ھهر خىل ئارخىپ ھۆججهتلىرى ئاساسىدا سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ 

يىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا -50تاننىڭ ، جۈملىدىن بۇ رايوندا تاكى ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ياكى شهرقىي تۈركىس»
تىنائرتۇق نوپۇس ئۈستۈنلۈكىنى ساقالپ، رايون سىياسىي تهقدىرىگه ئۆز تهسىرىنى كۈچلۈك كۆرسىتىپ كهلگهن 75%

زىيىتى، بۇ رايوندىكى سوۋېت ىئقتىسادىي ۋە- ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي قىسمهتلىرى، بۇ رايوننىڭ سىياسىي ۋە سودا
رۇسىيهسىدىن قېچىپ كهلگهن ئاق گۋاردىيهچى رۇس قاچاقلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى، بولشېۋىكلهرنىڭ پۈتۈن ىئتتىپاق 

يىللىرى ئارىسىدا ئابدۇلال روزىباقىيېف  -1920مهركىزى كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ  (5)كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى
غايىسىنى بهربات » ئۇيغۇرىستان«ىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋە مىللهتپهرۋەرلىرىنىڭ قاتارلىقالر ۋەكىللىك

قاتارلىقالر ۋەكىللىكىدىكى بىر ) 1938-1887( قىلىشى، التىش مىللىتىدىن كېلىپ چىققان كوممۇنىست يان رۇدزۇتاك 
كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيا ( تۈركىستان بىيوروسى  قىسىم پۈتۈن رۇسىيه كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى

، »شىنجاڭنى سوۋېتلهشتۈرۈش«رەھبهرلىرى ۋە كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىوئنالنىڭ بىر قىسىم ئهزالىرىنىڭ ) بىيوروسى
-1944يىللىرى ۋە -1934- 1933پىالن ۋە ئارزۇلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشى شۇنىڭدەك » ىئنقىالبىيالشتۇرۇش«

ىدىكى ىئككى قېتىملىق شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيهتلىرى ھهم شېڭ شىسهي ۋە گومىنداڭ يىللىر-1949
ىئقتىسادىي سىياسهتلىرى، سوۋېت ىئتتىپاقى خهلق ىئچكى ىئشالر - سىياسى، سودا-ھۆكۈمهتلىرىگه قاراتقان ھهربىي

، كېيىنكى دۆلهت )ن ك گ ب( ، سوۋېت ىئتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى ) ن ك ۋ د( كومىسسارىياتى 
سىياسى -ۋە سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ بۇ ئۆلكىدىكى مهخپىي ھهربىي) ك گ ب( بىخهتهرلىك كومىتېتى 

نى يورۇتۇشقا كىرىشىپ، تارىخ »قاراڭغۇ تهرەپلهر«پائالىيهتلىرى،ئوپېراتسىيهلىرى ھهم باشقا نۇرغۇن مهسىلىلهرگه ئاىئت 
مهسىلىلهر ھهققىدىكى ىئلگىرى ېئنىقسىز قالغان نۇقتىالرغا بولغان چۈشهنچىلهرنى  تهتقىقاتى ساھهسىدىكى بىر قاتار

بۇ جهرياندا سوۋېت ىئتتىپاق كومپارتىيهسى، ) . 6(نى ئايدىڭالشتۇرۇش رولىنى ئوينىدى »سىرالر«چوڭقۇرلىتىش ھهم 
ۋە باشقا ساھهلهرنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا ئاىئت دۆلهت ىئچكى ىئشالر ۋە بىخهتهرلىك كومىتېتى، قىزىل ئارمىيه، دىپلوماتىيه ،سودا 

رۇسىيه « ،»رۇسىيه دۆلهتلىك ھهربىي ئارخىپى« ، »سىياسىي تارىخ ئارخىپى-رۇسىيه دۆلهتلىك ىئجتىماىئي« 
« ،»رۇسىيه يېقىنقى زامان ھۆججهتلىرىنىڭ تهتقىقات ۋە ساقالش مهركىزى« ،»فېدېراتسىيهسى تاشقى سىياسهت ئارخىپى

قاتارلىق ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىنىڭ دۆلهت ئارخىپلىرىدىكى ىئلگىرىكى » سىيهسى دۆلهت ئارخىپىرۇسىيه فېدېرات
ئايرىم ۋە توپالم شهكىلدە رۇسىيه، ئامېرىكا ، -مهخپىي تۇتۇلغان بىر قىسىم ئارخىپلىرى ېئچىلغان بولۇپ، بۇ ئارخىپالر ئايرىم
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ئهسىرنىڭ - 20ئهلۋەتته، مهزكۇر ئارخىپ ھۆججهتلىرى . شقا باشلىغان ىئدىقازاقىستان ۋە باشقا ئهللهردە ېئالن قىلىنى
ىئقتىسادىي مهسىلىلىرىنى -سودا- بىرىنچى يېرىمىدىكى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىياسىي قىسمهتلىرى ، ىئجتىماىئي

  .ى قول مهنبهلهر ھېسابلىنىدۇچوڭقۇر چۈشىنىشتىكى ۋە بۇ ساھهدىكى تهتقىقاتالرنى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇشتىكى بىرىنچ

  

  تراگېدىيهدىن قېچىش يولىھۆرلۈك  ئۈچۈن  -»غۇلجا يولى«

ئهسىر ئۇيغۇر ھاياتىنى كۈچلۈك رېژىسسورنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدىكى تراگېدىيىلىك درامىغا ئوخشىتىش -20ئهگهردە،  
سىياسىي ىئستراتېگىيىسى بىلهن زىچ باغالنغان  توغرا كهلسه، بۇ تراگېدىيهلىك قىسمهتلهر سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ تاشقى

يىللىرىدىكى ىئككى قېتىملىق شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى -40يىللىرىدىكى ۋە -30ئهسىرنىڭ -20بۇ نۇقتا . ىئدى
سىي بهرپا قىلغان ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئازادلىق ىئنقىالبىنىڭ تراگېدىيهلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر سىيا

تهقدىر ئۇنىڭ رېژىسسورى –يىلالردىكى قىسمهت -1940ۋە  -1930ئهمهلىيهتته . تراگېدىيهسى ئارقىلىق ىئسپاتلىنىدۇ
  .يىلى بېكىتىلگهن ىئدى-1921تهرىپىدىن 

ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي تراگېدىيهلىرىگه باش ئهگمهسلىك بىلهن ئازادلىق غايىلىرىدىن ۋاز كهچمهسلىك روھى زىچ 
  .يىقىلماس بىر گهۋدىگه ئايالنغان خهلق بىرلهشكهن، 

شانلىق ئۆتمۈشى . بۇ يىقىلماس روھ ئۇنىڭ كۆپ ئهسىرلىك شانلىق ۋە سهلتهنهتلىك ئۆتمۈش مۇساپىلىرىدىن كهلگهن ىئدى
بولمىغان خهلقنىڭ سۇنماس روھى بولۇشى ناتايىن، مهھكۇملۇقنىڭ ۋە قۇللۇقنىڭ ۋاقتى سوزۇلسىمۇ شانلىق سهلتهنهتكه 

غارالر ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا ، ڭبۇ ئهمهلىيهت ئۇيغۇرالرنىڭ جۇ. رلماستۇتهلپىنىشتىن ىئبارەت يىقىلماس روھ بهرىبىر يوقا
يىللىق كۈرەش تارىخى  300ئارقىدىن مانجۇالر ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ قالغاندىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان 

خهلقتىن بۈگۈنكى كۈندە   يىل تىز پۈكمهي كۈرەش قىلغان 300دۇنيادا ئۆز ئازادلىقى ئۈچۈن . ئارقىلىق ىئسپاتالندى
يىللىق ھۆرلۈك كۈرەش روھى بۈگۈنكى كۈنلهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ دەھشهتلىك  300ئۇيغۇرالر يېگانه بولسا كېرەك، 
يىل تهسلىم بولمىغان بۇ مىللهتنى بۈگۈن  300چۈنكى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دۈشمهنلىرىنىڭ  . تراگېدىيهسىگه سهۋەب بولدى

ئۇيغۇرالر ئالدىدا ئهزەلدىن ىئككى يول بولغان . لىمهن  دېگهن ىئرادىگه كهلگهنلىكى  كۆرىنىپ تۇرىدۇتۆكۈس تهسلىم قى- تهل
بىرى ئۆز رەقىبلىرىگه تهسلىم بولۇپ، ئۆز ىئرادىسى،ئۆز روھى، ئۆز  غايىسى ۋە ئۆز كىملىكىدىن ۋاز كېچىش، يهنه . ىئدى

بىر قانچه قېتىملىق زور مۇۋەپپهقىيهتلهر  بۇ مىللهتنىڭ ئۆز  تارىختىكى.بىرى تهسلىم بولماي ئۆز غايىسىگه يېتىش ىئدى
  .غايىسىگه يېتهلهيدىغانلىقى ھهم بۇنىڭغا قابىل ىئكهنلىكىنى كۆرسهتكهن ىئدى

يهنه بىر تهرەپتىن ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇرالر دىيارى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى ۋە بۇ رايوندىكى تۈركىي خهلقلىرىنىڭ سىياسىي 
ىرىمۇ زىچ باغالنغان بولۇپ، ېئتنىك يىلتىز، مهدەنىيهت،دىن ۋە تىل جهھهتتىن مهنبهداشلىق، ئوخشاشلىق ۋە قىسمهتل

ئهسىرلهرگىچه -17بىردەكلىككه ىئگه بولۇش بىلهن ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى ئهسلىدىن ھۇن ىئمپېرىيهسىدىن باشالپ، تاكى 
اراخانىيالر سۇاللىسى، چاغاتايالر ، تۈمۇرىلهر، سهىئيىدىيهلهر، قوقان بولغان ئارىلىقتاتۈرك قاغانلىقى ، ئۇيغۇر قاغانلىقى، ق

كىچىك خاندانلىقلىرىنىڭ ئورتاق سىياسى رامكىسى ئاستىدا بولۇپ كهلگهندىن كېيىن، ھازىرقى -خانلىقى ۋە باشقا چوڭ
قهدەم -ئهسىردىن ېئتىبارەن قهدەممۇ-18ئۇيغۇرالر دىيارى بىلهن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيانى ئۆز ىئچىگه ئالغان كهڭ مهركىزى ئاسىيا 
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رۇس ۋە مانجۇ ىئمپېرىيهلىرى تهرىپىدىن بۆلۈۋېتىلىپ، مهركىزى ئاسىيانىڭ ىئككى ئايرىم ۋە ىئككى خىل سىياسىي 
  .ھۆكۈمرانلىق گهۋدىسى ئاستىدا بولۇش ۋەزىيىتى شهكىللهنگهن ىئدى

زى ئاسىيانىڭ ىئككى پارچىسىدىكى خهلقلهرنىڭ چوڭقۇر ئهسلىدىن كۈچلۈك بولغان ۋە ئۇزۇن ئهسىرلهر داۋامالشقان مهركى
-20ئهسىرلهردە شهرق ۋە غهربتىن كهلگهن ىئمپېرىيهلهر ۋە ياكى -19- 18ۋە كۆپ تهرەپلىمىلىك باغلىنىشى ئۇالرنىڭ 

 يهنى رۇس كوممۇنىستلىرى ۋە ياكى خهن-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا مهيدانغا كهلگهن يېڭى سىياسىي گهۋدىلهر ھۆكۈمرانلىرى
  .بۇ ئاالقىلهر ھهر خىل شهكىلدە يهنه داۋامالشقان ىئدى. مىلىتارستلىرى تهرىپىدىنمۇ توسۇپ قېلىنالمىدى

رۇسىيه ىئمپېرىيهسىدىكى قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك ، تاتار قاتارلىق كۆپ نوپۇسلۇق تۈركىي خهلقلهر مانجۇالرنىڭ چىڭ 
رانلىقىدىكى ئۇيغۇرالر دىيارىدىكى ئهڭ كۆپ نوپۇسلۇق تۈركىي ھۆكۈم ىئمپېرىيهسى ۋە كېيىنكى خىتاي مىلىتارىستلىرىنىڭ

مهدەنىيهت تۇغقانچىلىقى ئۇالرنى سىياسىي  -ئۇالر ئارىسىدىكى ېئتنو. ئۇيغۇرالر بىلهن ھهر جهھهتتىن تهقدىرداشتۇر -خهلق
ز مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ئهسىر تارىخىدا چېگرانىڭ ىئككى تهرىپىدىكى ئاھالىلهرنىڭ ئۆ-20-19. جهھهتتىن زىچ باغلىغانىدى

بىرى تهرەپكه داىئم كوللېكتىپ ھالدا قېچىپ بېرىپ پاناھلىنىش يوللىرىنى ىئزدىشى ئالدى بىلهن شۇ -بولغان كۈرەشلهردە بىر
  .ىئدى ىنداشلىقنىڭ بىر ىئپادىسى بولغانقېر

ا ئهۋجى ئالغان، ئهسىردىكى باشلىنىشلىرى بىرىنچى جاھان ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچلىرىد-20بۇ ئاالقىلهرنىڭ
يىلىدىكى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈز بهرگهن رۇسىيه ىئمپېرىيهسىگه قارشى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرى -1916جۈملىدىن 

ۋە بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ ىئدىيىۋى ئاساسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك مهركىزىي ئاسىيا جهدىدچىلىك ھهم مىللىي ئويغىنىش 
مهغلۇبىيىتى مىڭلىغان  يىلىدىكى چار رۇسىيهگه قارشى قوزغىالڭنىڭ-1916بولۇپ،  تلىككۈرەشلىرى بىلهنمۇ مۇناسىۋە

 ئۇيغۇرالر دىيارىغا كېلىپ پاناھلىنىشى شۇنىڭدەك ئۇالرنىڭ بىر قىسىملىرىنىڭ ئۆزلىرىدىكى ڭنىئوتتۇرا ئاسىيا ئاھالىسى
  .ېئلىپ كهلگهنلىكى تهبىئىيبىرگه جهدىدچىلىك، مىللى زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش ىئدىيهلىرىنى ئۆزلىرى بىلهن 

بهدەل ئارت  ئۇچتۇرپان قاراقول« ، »پهرغانه يولى-قهشقهر« ۋە ئاالقىالردە تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدا مانا بۇ قېچىشالردا
  .داىئم ئۆز ئهھمىيىتىنى كۆرسهتكهن ىئدى» غۇلجا يولى« تهرەپلهردە بولسا ىئلى ۋادىسىدىكى ئاساسلىقى  ، شىمالىي» يولى

يىلالردىن ېئتىبارەن رەسمىي تۈردە ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان -1870ئاتالغۇسى ئالدى بىلهن رۇسالر تهرىدىن »يولىغۇلجا «
بولۇپ،بۇ يولرۇس ىئمپېرىيهسىنىڭ ىئلى ۋادىسىنى ئۆز ىئچىگه ئالغان شهرققه ۋە قوقان خانلىقى ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئوتتۇرا 

ىسۇ رايونىنى مهمۇرىي ۋە ھهربىي جهھهتتىن ىئدارە قىلىش مهركىزى سۈپىتىدە ئاسىيانىڭ جهنۇبىي رايونلىرىغا كېڭىيىش، يهتت
رۇسىيه ھهربىي داىئرىلىرىنىڭ ئهنه شۇ شهرققه كېڭىيىش ىئستراتېگىيهلىك . باشلىنىدۇ) ئالمۇتا( قۇرۇلغان ۋېرنىي شهھىرىدىن 

چېلهك يېزىسى ئارىسىدا يول ياسالدى ھهم  شهھىرى بىلهن) ئالمۇتا( مهقسهتلىرىدىن چىقىش قىلىنىپ، ئالدى بىلهن ۋېرنىي 
. ئارقىدىن چونجا يېزىسى تۇتاشتۇرۇلدى ۋە ئاخىرىدا بۇ يول ياركهنتكه تۇتاشتۇرۇلۇپ، ئۇدۇل غۇلجا شهھىرى بىلهن باغالندى

كۇلژىنسكىي « ئهنه شۇ چاغالردا ئالمۇتادىن چېلهك، چونجا ۋە ياركهنتكه بارىدىغان بۇ يول رۇسالردىن تهرىپىدىن 
يىللىرى ئارىسىدا بۇ يول ئۈزلۈكسىز ياسالغان، -80-30ئهسىرنىڭ -20دەپ ئاتالغان شۇنىڭدەك ) »غۇلجا يولى« (»تراكت

يىلالردىكى - 1980-1960ھهتتا » غۇلجا يولى« مهزكۇر . رېمونت قىلىنغان ، كېڭهيتىلگهن ۋە ئاسفالىتالشتۇرۇلغان ىئدى
ېگىيه خاراكتېرىگه ىئگه بولغان بولۇپ، ئهگهر سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن خىتاي رەقىبلىك دەۋرىدە ھهربىي ىئسترات-سوۋېت

برونىۋىكلىرى، ھهربىي -خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئارىسىدا ئۇرۇش پارتالپ قالسا، سوۋېت قوشۇنلىرىنىڭ تانكا
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ئۇيغۇر ناھىيهسىدىن  نى ئۆز ىئچىگه ئالغان»غۇلجا يولى« . ئاپتوموبىللىرى مانا شۇ يول بىلهن غۇلجىغا بېسىپ كىرەلهيتتى
باشالپ، تاكى ياركهنتكىچه بولغان كهڭ ئۇيغۇر يېزىلىرى جايالشقان جايالر چېگرا بىخهتهرلىك رايونى ھېسابلىنىپ، 

  .رۇخسهتنامىسىز كىرىش مۇمكىن بولمىغان ىئدى

ك يولىنىڭ يهتتىسۇ، يىپه. نامىدىن ىئلگىرىال ئهمهلىيهتته بۇ ئهسلىدىن مهۋجۇت بولغان تارىخى يول ىئدى»غۇلجا يولى«
ئۇرال ۋە ئوتتۇرا سىبىرىيه رايونلىرى بىلهن ئۇيغۇرالر دىيارى ۋە ئۇنىڭدىن يىراق شهرقىي رايونالرنى -ئوتتۇرا ئاسىيا، ىئدىل

ئاسىيا تارىخىدا  - ياۋرو تۇتاشتۇرىدىغان تۆگىنى ھېسابالنغان بۇ يول قهدىمكى ، دەسلهپكى ۋە كېيىنكى ئوتتۇرا ئهسىرلهردە
ئۆز ىئمپېرىيهلىرىنى كېڭهيتىش يولىدا  ۇمنالر، كۆك تۈركلهر، ئۇيغۇرالر، قىدانالر ۋە موڭغۇلالر، جۇڭغارالرنىڭئۆتكهن ھو

ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن كېيىن -19داۋاملىق غهربكه ۋە غهربىي شىمالى تهرەپلهرگه يۈرۈش قىلىشتىكى ئۆتكهل بولغان بولسا، 
يىللىرىغىچه بولغان -50ئهسىرنىڭ -19. يولى داىئرىسىگه كىرگهن ىئدى رۇسىيه ىئمپېرىيهسىنىڭ داۋاملىق شهرققه كېڭىيىش

ئارىلىقتا پۈتۈن قازاق يايالقلىرى ۋە يهتتىسۇنىڭ كۆپ قىسمىنى ىئگىلىگهن رۇس ىئمپېرىيهسى مانجۇالرنىڭ قولىدىكى ىئلى 
گىلهش ئۈچۈن، مانجۇالرنىڭ ۋادىسى ۋە پۈتۈن تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبى، شىمالى ۋەشهرقىدىكى زېمىنالرنى داۋاملىق ىئ

سىياسىي ھۆكۈمرانلىق مهركىزى جايالشان غۇلجا يولىنى -ئهڭ غهربىي چېگرالىرىدىكى ئالدىنقى سېپى، يهنى ئۇنىڭ ھهربىي
ىئشغالىيهت يولى، رۇس » غۇلجا يولى« رۇس ھهربىي ىئستراتېگىيهچىلىرى ئۈچۈن . بېسىپ ئۆتۈشى كېرەك ىئدى

  .يىش، ئۆز ماللىرىنى سېتىپ پۇل تېپىش يولى ىئدىسودىگهرلىرى ئۈچۈن بولسا بې

رۇسىيه ىئمپېرىيىسى بىلهن مانجۇ » غۇلجا يولى« نىڭ ىئمزالىنىشى نهتىجىسىدە، »غۇلجا شهرتنامىسى«يىلىدىكى -1851
ە ىئقتىسادىي مهنپهئهتلىرىنى ئاساس قىلغان سىياسىي مهنپهئهتلىرىنىڭ ئۇچرىشىش يولى سۈپىتىد-ىئمپېرىيهسىنىڭ سودا

رۇسالر بىلهن مانجۇالر ئارىسىدا ىئمزاالنغان تۇنجى شهرتنامىلهردىن بىرى  .يېڭىچه شهكىلدە ئاساس سېلىندى
ئهمهلىيهتته رۇسىيه ىئمپېرىيهسى بىلهن بۈيۈك بېرتانىيهنىڭ مهركىزى ئاسىيا » غۇلجا شهرتنامىسى« ھېسابلىنىدىغان مهزكۇر 

سىيه خىتاينىڭ ىئشىكىنى ېئچىىش ھهرىكىتىدىن ىئبارەت بولۇپ، رۇسالر رايونىدىكى رىقابىتىنىڭ ىئپادىسى سۈپىتىدە رۇ
مهزكۇر شهرتنامه ئارقىلىق مانجۇ ىئمپېرىيهسى كونتروللۇقىدىكى ىئلى، چۆچهك ۋە باشقا رايونالردا ئهركىن باج تۆلىمهي سودا 

رۇسالرنىڭ داۋاملىق پۈتۈن  »غۇلجا شهرتنامىسى«يىلىدىكى مهزكۇر -1851.  4قىلىش ىئمتىيازىغا ىئگه بولغان ىئدى
ھازىرقى قازاقىستان تۇپراقلىرى، يهنى، يهتتىسۇنى ئۆز ىئچىگه ئالغان پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا قارىتا قول ئۇزارتىشى ئۈچۈن 

ئهسىردە ئۆتكهن مهشھۇر ىئشغالىيهت پىالنلىغۇچىسى، رۇسىيه ىئمپېرىيهسىنىڭ -19رۇسىيهنىڭ . 5ئاساس بولغان ىئدى
ىنىڭ شىمالى ۋە ھهتتا قۇمۇلغىچه بولغان رايونالرنى ىئشغال قىلىش تهرەپدارى گېنېرال لېيىنانت ىئۋان تهڭرى تاغلىر

غۇلجا شهرتنامىسى سودا جهھهتتىنال « : مهزكۇر شهرتنامىگه يۇقىرى باھا بېرىپ) 1905-1827( فيودوروۋىچ بابكوۋ
چاكوۋ تهرىپىدىن باشلىتىلغان ئوتتۇرا ئاسىياغا تېخىمۇ ئهمهس، بهلكى سىياسىي جهھهتتىن ئهھمىيهتكه ىئگه بولۇپ، ئۇ گور

ھهقىقهتهن، . دېگهن ىئدى 6»ىئچكىرىلهپ ھۇجۇم قىلىپ كىرىش تهشهببۇسلىرىنى كۈچهيتىش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ
                                                           
4
 .10) . Rahul, Ram (1997). Central Asia: An Outline History Concept Publishing Company. p. 81. 

5
 .Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. - 1917 г.).Барнаул. 2003. S.26 

6
 .Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири, 1859-1875 гг  

يىللىرى مېنىڭ غهربىي-1875-1859. بابكوۋ. ف.ىئ )  
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 يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئاخىرى قوقان-1876شۇنىڭدىن كېيىن رۇسالر قوقان خانلىقىغا قارشى ئۇرۇش باشالپ، تاكى 
كېسىل يوقىتىپ، پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيانى ىئگىلهپ، خالىسانه بىۋاسىته قهشقهرىيىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنى -خانلىقىنى ئۈزۈل

  .ىئگىلهش ۋەزىيىتى ياراتقان ىئدى

- بىلهن باشالنغان سودا مۇنسىۋەتلىرىگه ئهگىشىپ، رۇسالرنىڭ لۇغىتىگه قهدەممۇ»غۇلجا شهرتنامىسى«ئومۇمهن، ئهنه شۇ 
ئاتالغۇسىنى كىرگۈزدى شۇنىڭدىن كېيىن رۇس سودىگهرلىرى ۋە رۇس ھهربىي جاسۇسلىرىنىڭ » غۇلجا يولى« م قهدە

» غۇلجا يولى«.ئارقىلىق ىئلى ۋادىسى ۋە باشقا كهڭجايالرغا يېتىپ بېرىشقا باشلىغان ىئدى» غۇلجا يولى« قهدەملىرى ،
انلىقى بىلهن قۇدرەتلىك ۋە بىپايان رۇسىيه ىئمپېرىيهسى ئايدا كىچىككىنه ۋە ئاجىز ئۇيغۇر ىئلى سۇلت-6يىلى -1871

ماماتلىق ئۇرۇش يۈز بهرگهن يول بولۇپ، رۇسىيه ىئمپېرىيهسىنىڭ شهرققه كېڭىيىش - قوشۇنلىرى ئارىسىدا بىر مهيدان ھايات
ل گېراسىم قوماندانلىرىدىن بىرى، پۈتۈن يهتتىسۇ قاتارلىق يايالق ۋادىلىرىنى بويسۇندۇرغۇچى قوماندان، گېنېرا

« ىئلى سۇلتانلىقىنى يوقىتىپ، غۇلجانى ىئشغال قىلىش ھهربىي ھهرىكىتىنى مانا شۇ ) 1896- 1819(كولپاكوۋسكىينىڭ 
دا ېئلىپ بارغان، ىئككى مىڭغا يېقىنرۇس مۇنتىزىم ئاتلىق، پىيادە ۋە توپچى ئهسكهرلىرى ۋە كازاك ئاتلىق » غۇلجا يولى

ياراقلىرى ۋە يۇقىرى ھهربىي مهشىق كۆرگهن مۇنتىزىم ھهربىي كۈچىگه تايىنىپ، مانا شۇ -الروتىلىرى ئۆزلىرىنىڭ زامانىۋى قور
ىئلگىرىلهپ، كهتمهن، قورغاس، سۈيدۈڭ، چىڭسىخوزا قاتارلىق جايالردا ىئلى سۇلتانلىقىنىڭ شهرققهغۇلجا يولىدا داۋاملىق 

ق ، ئهمما ئۆزىنى پىدا قىلىش ۋە قورقماسلىق روھىغا تايانغان ىئپتىداىئي قورالالر بىلهن قورالالنغان، ھېچ بىر مۇنتىزىملىقى يو
قوشۇنلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقلىرىنى تارمار قىلىپ، تهخمىنهن بىر ئايغا يېقىن ھهربىي ھهرىكهتلهر ۋە شىددەتلىك جهڭلهردىن 

رۇشسىز تاپشۇرۇشى كېيىن، ئهالخان سۇلتاننىڭ خهلقنىڭ بىھۇدە قىرىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن شهھهرنى ئۇ
ىئيۇل كۈنى ئهالخان -17ۋە كولپاكوۋسكىي  7ىئيۇن كۈنى،غۇلجا شهھىرىنى ىئگىلىدى-22يىلى،-1871نهتىجىسىدە، 

  .8تاۋابىائتلىرى بىلهن بىرگه ئالمۇتا شهھىرىگه ئورۇنالشتۇردى-سۇلتاننى ئهسىر سۈپىتىدە ئاىئله

يىل مهۋجۇت بولغان مۇستهقىل ىئلى  6انسىزلىغان قۇربانلىرى بهدىلىگه ئۇيغۇر، تۇڭگان، قازاق قاتارلىق خهلقلهرنىڭ سرۇسىيه
. يىل ىئدارە قىلدى 10ئۇيغۇر سۇلتانلىقىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، بۇ زېمىننى رۇسىيه ىئمپېرىيهسىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە 

ويۇشقا مهجبۇر قىلىپ، غا ىئمزا ق»پېتېربۇرگ شهرتنامىسى«يىلى -1881ئاخىرىدا بولسا مانجۇ چىڭ ىئمپېرىيهسىنى 
ىئقتىسادىي مهنپهئهتلهرگه ىئگه بولۇش بهدىلىگه بۇ رايونى مانجۇالرغا تاپشۇرۇپ -ئۇالرنى زور مىقداردا تۆله تۆلىتىش ۋە سودا

يىللىرى رۇسىيه ىئمپېرىيهسى ىئلىنى مانجۇالرغا - 1883-1881»غۇلجا يولى«دېمهك، يهنه ئۆز نۆۋىتىدە مانا بۇ . بهردى

                                                                                                                                                                                           
 .СПб., 1912. С. 133-134 .(سىبىرىيىدىكى خىزمهتلىرىمگه ئاىئت ئهسلىمىلهر

 
7
 . В.А. Моисеев, ”Россия и Китай в Центральной Азии(вторая половина XIX в. - 1917 гг.).Барнаул: АзБука, 

2003,. С. 124. Дьяков А. Воспоминания Илийского сибинца о дунганско-таранчинском восстании в 1864-

1871 годах в Илийском крае (  تارانچى قوزغىلىڭى ھهققىدىكى  - يىللىرىدىكى ىئلى ئۆلكىسىدىكى تۇڭگان-1871- 1864ىئلىلىق شىبهنىڭ

 .СПб., 1908 .(ئهسلىمىسى

8
 .Дьяков А. Воспоминания Илийского сибинца о дунганско-таранчинском восстании в 1864-1871 годах в 

Илийском крае (  تارانچى قوزغىلىڭى ھهققىدىكى ئهسلىمىسى - يىللىرىدىكى ىئلى ئۆلكىسىدىكى تۇڭگان-1871- 1864ىئلىلىق شىبهنىڭ ). СПб., 

1908.С. 21-23 
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ئۇيغۇر، تۇڭگان ، قازاق، قىرغىز قاتارلىق خهلقلهرنىڭ مانجۇ ىئمپېرىيهسىنىڭ ) 7(مىڭدىن ئارتۇق 100رگهندە قايتۇرۇپ به
-مۈلۈكلىرىنى تاشالپ، مانجۇ-قايتا ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا چۈشۈپ ياشاشنى خالىماي ئۆز ئۆي ماكانلىرى، يايالقلىرى، مال

  .(8)رىيه ھۆكۈمرانلىقىنى تالالش سهپهر يولى بولغان ىئدىچىڭ ىئمپېرىيه ھۆكۈمرانلىقىدىن چار رۇسىيه ىئمپې

ىئمپېرىيهسى قوشۇنلىرى قهشقهرىيهگه بېسىپ كىرگهندە  يىلى مانجۇ-1759ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  »پهرغانه يولى-قهشقهر«
خهرىتىسىگه مانجۇ ىئمپېرىيهسى  قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىپ، ئاخىرى مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبى

-1825كىرگۈزۈلۈش نهتىجىسىدە مىڭلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقىالرنىڭ قوشنا ئهللهرگه قېچىش يولى بولغان بولسا، مهزكۇر يولدا 
قوزغىالڭالر ھهر قېتىم باستۇرۇشقا ئۇچرىغاندا زور  يىلىغىچه ئۇدا بىر قانچه قېتىم داۋامالشقان-1857يىلىدىن تاكى 

شۇ ۋەجىدىن . تۈردە پهرغانه ۋادىسىغا ئاممىۋى قېچىپ بېرىپ پاناھلىنىشى داۋامالشتى ساندىكى ئاھالىنىڭ توختاۋسىز
يىلى قهشقهردە ماتېرىيال توپلىغان چوقان ۋەلىخانوف قوقان خانلىقى - 1859مهشھۇر قازاق تارىخچىسى، ېئتنوگرافى، 

 350يىلالرغىچه بولغان ئارىلىقتا -1860ىدازېمىنلىرى بولغان پهرغانه ۋادىسىدا،بولۇپمۇ ئهنجان، شهھرىخان، ئوش ئهتراپلىر
ئۇنىڭ مهلۇم . مىڭ ئهتراپىدا قهشقهرلىق ۋە دوالنلىقالر، يهنىۇئيغۇرالرنىڭ ياشايدىغانلىقىدىن مهلۇمات قالدۇرغان ىئدى

ى ئهۋالدلىرى تاۋابىائتلىرى ھهم كېيىنك-قىلىشىچه،ئهنه شۇ ئۇيغۇرالر ئهسلى قهشقهرىيه تهرەپتىن ئۆتكهنلهر ۋە ئۇالرنىڭ ئاىئله
يىلى زو زوڭتاڭ قوشۇنلىرى ياقۇپ بهگ رەھبهرلىكىدىكى يهتتىشهھهر دۆلىتىگه ھۇجۇم -1877ئاخىرقى قېتىم . ىئدى

، يهنى ئۇيغۇرالر، تۇڭگانالر، 9مىڭ ئادەم 26قوزغاپ، ئۇنى قهشقهرنى ىئشغال قىلىش ئالدىدا ۋە كېيىنرەك يهنه 
ه ھۆكۈمرانلىقىدىكى پهرغانه ۋادىسى، ىئسسىق كۆل ئهتراپلىرىغا كېلىپ پهرغانىلىقالر، ئاساسلىقى ئۇيغۇرالر رۇسىي

  .ماكانالشقان ىئدى

بۇ يولالرئوخشاشال يهنهرۇس ۋە كېيىنكى سوۋېت ھاكىمىيهتلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل قىلىشنى خالىمىغان ياكى ئۆز 
تۈزۈمى ئاستىدىكى ئاھالىالرنىڭ قۇتۇلۇش يولى، ھاياتى ۋە خۇسۇسىي بايلىقىنىقوغداشنى ئۈمىد قىلغان رۇس ۋە سوۋېت 

  .بولغان ىئدى» تراگېدىيهدىن قېچىش يولى« يهنى 

يىلىدىكى ئازادلىق كۈرىشىنىڭ مهغلۇپ بولۇشى -1916تارىخ ساھهسىگه ئاشكارىكى، ئهنه شۇ ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقىنىڭ 
تۇلۇشنى ئۈمىد قىلغان رۇسىيه ىئمپېرىيهسى نهتىجىسىدە ئۆزلىرى دۇچ كېلىشى مۇمكىن بولغان تراگېدىيىلهردىن قۇ

سهپىرىگه » غۇلجا يولى«ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى زور ساندىكى قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، ئۇيغۇر ۋە باشقا خهلقلهر ئهنه شۇ 
ارىم ۋادىلىرىغا بۇ يول زور ساندىكى قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، ئۇيغۇر ۋە باشقىالر قوشنا ىئلى، جۇڭغارىيه ۋە ت. ئاتالنغان ىئدى 

يىلىدىكى ئۆكتهبىر ئۆزگىرىشىدىن كېيىن تاكى -1917كوللېكتىپ قېچىپ كېلىپ پاناھلىنىشى بىلهن باغالنغان بولسا، 
يهنه زور ساندىكى بولشېۋىكالر تۈزۈمىگه قارشى، مىللىي ئازادلىق ىئدىيىسىگه ىئگه » غۇلجا يولى«يىلالر ئارىلىقىدا -1920

بىزار بولغان ھهم بولشېۋىكلهرنىڭ جازالىشى ۋە بايلىقلىرىنى مۇسادىرە قىلىشىدىن ئهندىشه قىلغان ۋە ياكى ىئچكى ئۇرۇشتىن 
تۈركىي ئاھالىلهر، ھهتتا زور ساندىكى بولشېۋىكلهر تۈزۈمىگه قارشى سالۋيانالردىن تهشكىل تاپقان ئاق گۋاردىيهچىلهر 

يىللىرىدىكى - 1933-1929غۇلجا يولى يهنه داۋاملىق . دىقوشۇنى ۋە مۇساپىر ئاھالىلهرنىڭ پاناھلىنىش يولى بولغان ىئ

                                                           
9
 .Кадников В.Из истории Кульджинского вопроса// Исторический вестник. № 6, 1911    

 (   (   غۇلجا مهسىلىدىن. كادنىكوۋ ۋ 
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بايالرغا زەربه بېرىش، كوللېكتىپالشتۇرۇش ۋە ئۇ كهلتۈرۈپ -قازاقىستان قاتارلىق سوۋېت زېمىنلىرىدا يۈز بهرگهن كۇالق
باشقا خهلقلهرنىڭ  چىقارغان ېئغىر ئاچارچىلىق تراگېدىيهسىگه ئۇچرىغان مىڭلىغان قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، ئۇيغۇر، رۇس ۋە

يىللىرى ئارىسىدا جۇڭگودا ماۋ زېدوڭ —1962-1954ئۇيغۇرالر دىيارىغا قېچىپ كېلىپ ئۆزلىرىنى قۇتۇلدۇرۇش يولى، 
چوڭ سهكرەپ «رەھبهرلىكىدىكى جۇڭگو كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن يۈرگۈزۈلگهن تۈرلۈك سىياسىي كۈرەشلهر، 

ۋە باشقا » يهرلىك مىللهتچىلىككه زەربه بېرىش« ،»الرغا زەربه بېرىشئوڭچى« ، »كوممۇناالشتۇرۇش«ۋە » ىئلگىرىلهش
ھهرىكهتلهر كهلتۈرۈپ چىقارغان ېئغىر تۇرمۇش بېسىمى ،سىياسىي بېسىم ھهم باشقا ئايىغى ئۈزۈلمهس ھهرىكهتلهردىن بىزار 

ۋە باشقا جايالردىن سوۋېت بولغان نهچچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مىللهت ئاھالىلىرىنىڭ ىئلى، چۆچهك 
مهزكۇر يول سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى ۋە . دۆلىتىگه كېتىش، ھهتتا كوللېكتىپ قېچىش يولى بولغان ىئدى

يىللىرى ئارىسىدا ىئككى تهرەپتىكى مىڭلىغان -1995-1990مۇستهقىل ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرى مهيدانغا كهلگهن 
مىللهت كىشىلىرىنىڭ مال توشۇپ سودا قىلىپ، بېيىش شۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ قايتىدىن ئۆز ئۇيغۇرالر ۋە باشقا 

  .ئهتراپىدىكى سىرتقى دۇنيا بىلهن ئۇچرىشىش، يىراق ياۋروپا، ئوتتۇرا شهرق مهملىكهتلىرىگه سهپهر قىلىش يولى بولغان ىئدى

  

  ئۆكتهبىر بورانلىرى -يېڭى قىسمهتلهرنىڭ  باشلىنىش نۇقتىسى

  كۈنى پېتېرگرادتا -25ئاينىڭ -10نويابىر كۈنى، يهنى كونا رۇس كالېندارى بويىچه -7يىلى،-1917

دەپ ئاتالغان سىياسىي ئۆزگىرىش بولشېۋىكلهرنىڭ ھاكىمىيىتىنى بارلىققا كهلتۈرۈش بىلهن » ئۆكتهبىر ىئنقىالبى«يۈز بهرگهن 
لېنىن . لىزم الگېرىغا ئايرىلىش سهھىپىسى ېئچىلدىدۇنيا ىئككى سىياسىي الگېرغا، يهنى كوممۇنىزم ۋە كاپىتا

باشچىلىقىدىكى كوممۇنىستالر ھاكىمىيهتنى ىئگىلهش بىلهن تهڭ كوممۇنىزم ىئدىيهسىنى دۇنياغا، بولۇپمۇ شهرقتىكى ئاسىيا 
ڭدەك بۇ تىدا شۇنىسلوزۇنكىسى ئا» ىئمپېرىائلىزمغا قارشى كۈرەش قىلىش « خهلقلىرى ئارىسىغا تارقىتىپ ۋە كېڭهيتىپ 

كوممۇنىزم ىئدىيهسىگه ئاساسالنغان ھاكىمىيهتلهرنىڭ مهيدانغا كېلىپ، ئۇالرنى بېرىتانىيه ۋە باشقا ئانتانتا دۆلهتلىرىگه قارشى 
كۈرەش قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئانتانتا دۆلهتلىرىنىڭ ئاسىيا رايونىدىكى ۋە شهرقىي ياۋروپادىكى تهسىرلىرىنى ئاجىزلىتىشقا 

  .تىرىشتى

زم ىئدىيىسى بولسا رۇسىيه ىئمپېرىيهسى ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىنى ئۆز ىئچىگه ئالغان كوممۇنى
مۇسۇلمان رايونلىرىغىمۇ يېتىپ كېلىپ، بۇ رايونالردا ياشايدىغان رۇسالر ۋە باشقىالرنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق يهرلىك مىللهتلهر 

قهدەم يهرلىك كوممۇنىستالر -يىللىرى ئارىسىدا قهدەممۇ-1920-1918ارتقۇزۇلۇپ، قهدەم يىلتىز ت-ئارىسىدىمۇ قهدەممۇ
يىلىدىكى ئۆكتهبىر -1917. دەپمۇ ئاتالغان ىئدى» مۇسۇلمان كوممۇنىستلىرى« بۇالر ھهتتا . شهكىللىنىشكه باشلىدى

ۈن ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى سىياسىي ئۆزگىرىشى نهتىجىسىدە، پېتېربۇرگدا سوۋېت ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، پۈت
ئارىسىدا مۇستهقىللىق ىئدىيهلىرىمۇ، جهددىچىلىك ھهرىكهتلىرىمۇ ئهۋجى ئالغان بولسىمۇ، بىراق تاشكهنتنى مهركهز قىلغان 
. سابىق رۇسىيه تۈركىستان ئۆلكىسى تهۋەسىدە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تېزدىن تىكلهش ىئمكانىيىتى بولمىدى 

كى رۇس كوممۇنىستلىرى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، سوۋېت ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش بىلهن يهرلىك خهلقلهرنى سىرتقا تاشكهنتتى
مهسىلهن، تاشكهنتته تهسىس قىلىنغان سوۋېت ھاكىمىيىتى كۈچلۈك رۇس مىللهتچىلىكىگه تايانغان بولۇپ، ھهتتا . قالدۇردى
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شۇنىڭدەك بۇ ھۆكۈمهت باشلىقى . 10ەكىلى بولمىغان ىئدىئهزاسى ىئچىدە بىرمۇ يهرلىك مىللهت ۋ 14ھۆكۈمهتنىڭ 
ئۇزۇن . 11فېيودور كولېسوۋ ئاشكارا ھالدا مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ھۆكۈمهتتىن ئورۇن ېئلىش ساالھىيىتى يوقلۇقىنى ېئيتقان ىئدى
تۈركىستان  ئۆتمهي، مۇستافا چوقاي باشچىلىقىدا قوقان شهھىرىدە يهرلىك تۈركىي خهلقلهرنى ئاساسىي گهۋدە قىلغان

يىلى، مارت -1918مۇختارىيهت ھۆكۈمىتى قۇرۇلۇپ، تاشكهنتتىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ېئتىراپ قىلمىغانلىقى ئۈچۈن 
ېئيىدا تاشكهنتتىكى سوۋېت ھاكىمىيىتى موسكۋادىن ئهۋەتىلگهن قىزىل ئارمىيه كۈچلىرىنىڭ ماسلىشىشى بىلهن قوقان 

ئارقىدىنال .12ەيرانچىلىق سېلىش ئارقىلىق تۈركىستان مۇختارىيىتىنى تارمار قىلدى شهھىرىگه ھۇجۇم قىلىپ، قىرغىنچىلىق ۋە ۋ
ئاپرېل كۈنى تاشكهنتنى مهركهز قىلىپ، رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ يادرولۇقىدىكى تۈركىستان سوۋېت -30يىلى -1918

ىتىشى قاتارلىق تۈرلۈك ئامىلالر قاتتىق ۋەھالهنكى، ئۇنىڭ تۈركىستان مۇختارىيىتىنى يوق. ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى ېئالن قىلىندى
ئهمما، . قارشىلىقالرغا ، يهنى پهرغانه ۋادىسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭلىرىغا دۇچ كېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ىئدى

يىلىنىڭ ئاخىرى ۋە -1918شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، موسكۋادىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه، 
ىدىن باشالپ، تاشكهنتتىكى ۋە باشقا رايونالردىكى سوۋېت ھاكىمىيىتى ئورگانلىرىغا يهرلىك مۇسۇلمانالرنىمۇ يىل-1919

قهدەم يهرلىك -قاتناشتۇرۇش ۋە يهرلىك خهلقنىڭ قوللىشىغا ېئرىشىش سىياسىتى بهلگىلىنىش نهتىجىسىدە، قهدەممۇ
پهرغانه ۋادىلىرى ۋە ) ئالمۇتا(خىۋە ، تاشكهنت، ۋېرنىي بۇخارا ، . خهلقلهردىن كوممۇنىستالر شهكىللىنىشكه باشلىدى

ئهمما بولشېۋىكالرغا بولغان قارشىلىق . يهتتىسۇ رايونىدا يهرلىك مىللهتلهرنىڭ كومپارتىيه گۇرۇپپىلىرىنى قۇرۇلۇشقا باشلىدى
شهرق مىقياسىدا ئهۋجى ئالغان پۈتۈن رۇسىيه، جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا، كاسپى دېڭىزى ئهتراپى، يهتتىسۇ، سىبىرىيه، يىراق 

دانالر ئۇرۇشى نهتىجىسىدە ئاخىرى ژۈچ يىلغا سوزۇلغان شىددەتلىك گرايىللىرى ئارىسىدىكى ئ-1921-1918بولۇپ، 
سوۋېتالر غالىپ چىقىپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملىدى،جۈملىدىن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيانى ئۆز ىئچىگه ئالغان يهتتىسۇ 

بۇ رايونالردىكى بولشېۋىكالرغا قارشى رۇسالرنىڭ ئاقالر ھهرىكىتى، . ھاكىمىيىتى مۇستهھكهملهندى رايونىدىمۇ سوۋېت
  .مۇسۇلمانالرنىڭ مىللىي ىئستىقاللىيهت ھهرىكهتلىرى ۋە باشقا قارشىلىقالرنىڭ ھهممىسى باستۇرۇلدى

  

  قىرغىنچىلىقىكوممۇنىستالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهڭ ېئغىر -» ئاتۇ پاجىئهسى« 

لىرىنىڭ شتىكلهش ۋە مۇستهھكهملهش جهريانىدىكى ئهڭ قانلىق باستۇرۇ بولشېۋىكالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆز ھاكىمىيىتىنى
تاشكهنتتىكى تۈركىستان  بۇنىڭ ئۈچۈنيهتتىسۇدىكى بولشېۋىكالرغا قارشى كۈرەشته ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بولغانلىقى،  بىرى

                                                           
10

 .(16) .История Алаш и Алаш-Орды (ئاالش ئوردىنىڭ تارىخى). http://bankreferatov.kz/history/280-alash-i-alash-

orda.html. 

Кабиров М. Н. «Очерки истории уйгуров Советского Казахстана» ( سوۋېت قازاقىستانى ئۇيغۇرلىرىنىڭ تارىخى . كهبىروف.ن.م

 .Алма-Ата, 1975, с. 149-150.(ئوچېرىكلىرى

11
 .Мустафа Чокой-Оглы ”Туркестан под властью советов“ ( “ مۇستافا چوقاي ئوغلى."تۈركىستان سوۋېت ھاكىمىيىتى ئاستىدا) 

Алма-Ата ”Айкап“ 1993 
12

 .Q.Usmanov , M.Sodiqov. Ozbekiston Tarixi (1917-1991). Toshkent. 2010. 26-bet. 
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يېگور مۇرايېۋ قوماندانلىقىدىكى قىزىل ئارمىيه قوشۇنىنى ئهۋەتىپ ئۇيغۇرالرنى قىرغىن  نىڭسوۋېت ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى
  .ۋەقهسىدۇر» ېئتنىك تازىالش« قىلغانلىقىدىن ىئبارەت قانلىق 

دەپ ئاتالغان مهشھۇر قانلىق ۋەقه بولۇپ، » ئاتۇ پاجىئهسى«يىلالر ىئچىدە ئۇيغۇر تارىخچىلىرى تهرىپىدىن  20بۇ، يېقىنقى 
وۋېت ىئتتىپاقى دەۋرىدە، سوۋېت ھۆكۈمهت تارىخ ساھهسى مهزكۇر ۋەقهنىڭ ماھىيىتى ۋە سادىر قىلغۇچىلىرىنى س

كۆرسهتمهستىن، ئۇنى ئاق گۋاردىيهچىلهرگه دۆڭگهپ، ئاق گۋاردىيهچىلهرنىڭ يهتتىسۇ ۋە باشقا جايالردا ئهمگهكچى 
يىل  70قىسقىسى، بۇ ۋەقهنىڭ ماھىيىتى خهلقتىن . قىلىنغانسۈپىتىدە بايان » جىنايهتلىرى«خهلققه قارشى ېئلىپ بارغان 

- يىلى ماي-1918ئومۇمهن، سوۋېت ىئتتىپاقى دەۋرىدە بولشېۋىكالر پارتىيهسى قىزىل ئارمىيهسىنىڭ . سىر تۇتۇلغان ىئدى
ئايدا، -3ى، يىل-1918، »قىرغىنچىلىقى« ىئيۇن ئايلىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن دەھشهتلىك ئاممىۋى 

يوقىتىش جهريانىدا » تۈركىستان مۇختارىيىتى«مۇستاپا چوقاي قاتارلىقالر رەھبهرلىكىدە قوقاننى مهركهز قىلغان مۇستهقىل 
يىلى، بۇخارا ئهمىرلىكىنى يوقىتىش جهريانىدا، بۇخارادا سادىر قىلغان -1920قوقاندا ېئلىپ بارغان قىرغىنچىلىقالر ۋە 

تاالڭ ۋە قىرغىنچىلىقلىرى تاكى سوۋېت ىئتتىپاقى يىمىرىلگىچه سىر تۇتۇلغان بولۇپ، -بۇالڭ دەھشهتلىك بۇزغۇنچىلىق،
  .كۈچهپ تهشۋىق قىلىنغان ىئدى» قىرغىنچىلىقلىرى» «ئاقالرنىڭ« ۋە » باسمىچىالر« ئۇنىڭ ئهكسىچه 

تارىخى تهشۋىقاتچىلىقىنىڭ  يىلالردىكى سوۋېت-1970» ئاتۇ قىرغىنچىلىقى« گهرچه، ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزۈلگهن 
مهنسۇر ئهپهندى «يىللىرى ئارىسىدا -1937-1934ئهسهرلىرىدىن بىرى بولغان، ستالىن ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن » نادىر« 
نامىدا چۆچهك رايونىدا » ئابدۇلال رامىزانوف« يىللىرى ئارىسىدا -1946-1944نامىدا ئۇيغۇر دىيارىغا ئهۋەتىلگهن، »

ۋە شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ مۇئاۋىن ۋالىسى سۈپىتىدە تاكى  ھهرىكهت قىلدۇرۇلغان
نامى بىلهن » ۋەتهن ئوغلى« يىللىرى -1950-1946ئايغىچه خىزمهت قىلىپ، ۋەتىنىگه قايتقان، - 6يىلى، -1946

مهشۇر روزىيېفنىڭ  ژۇرنىلىدا خىزمهت قىلغان» قازاق ېئلى« ئالمۇتادا مهخسۇس ئۇيغۇر دىيارى ئۈچۈن چىقىرىلغان ئۇيغۇرچه 
ناملىق كىتابىدا ئازراق بايان قىلىنغان بولسىمۇ ، بىراق بۇ كىتابتا مهزكۇر تراگېدىيهنىڭ » يېڭىلىۋاشتىن تۇغۇلغان ئۇيغۇر خهلقى«

، »يات ئۇنسۇرالرقىزىل ئارمىيه سېپىگه كىرىۋالغان « كهلتۈرۈپ چىقارغۇچىلىرىنىڭ كوممۇنىستالر ىئكهنلىكى يوشۇرۇلۇپ، 
قىزىل ئارمىيه قىياپىتىگه كىرىۋالغان ئهكسىيهتچىل بايالر قالدۇقلىرى ئۇيغۇر ئاممىسىنىڭ سوۋېت ھاكىمىيىتىگه بولغان « 

  .13سادىر قىلغانلىقى كۆرسىتىلگهن» ىئشهنچىنى بۇزۇش ئۈچۈن 

سوۋېت « شۇناس مالىك كهبىروفمۇ ئۆزىنىڭ ھهتتا بۇ ۋەقهدىن تولۇق خهۋەردار ھهم بۇ ھهقته كۆپ ماتېرىيال توپلىغان تارىخ
مۇرايېۋنىڭ « ناملىق ىئلمى ئهسىرىدە ئوخشاشال مهزكۇر ۋەقهنىڭ » قازاقىستانىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ئوچېركلىرى

  .14نىڭ قىلمىشى ىئكهنلىكى ېئيتىلغان ىئدى »قىزىل ئارمىيه ئهترىتى تهركىبىگه كىرىۋالغان يات ئۇنسۇرالر

ھهسسه قوشقان، دەسلهپكى سوۋېت ئۇيغۇر رەھبهرلىرىدىن  سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ ئورنىتىلىشى ئۈچۈن ھهتتا يهتتىسۇدا
بىرى، شۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئازادلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان شۇنىڭدەك مهزكۇر قىرغىنچىلىقتىن خهۋەردار 
                                                           
13

 .Рузиев М. «Возрожденный уйгурский народ» (. يېڭىلىۋاشتىن تۇغۇلغان ئۇيغۇر خهلقى. رۇزىيېف -Алма-Ата, 1982, с. 127 .( م .
128 
14

 .(20 )Кабиров М. Н. «Очерки истории уйгуров Советского Казахстана» ( سوۋېت قازاقىستانى ئۇيغۇرلىرىنىڭ . كهبىروف.ن.م

 .bАлма-Ата, 1975, с. 149-150.(تارىخى ئوچېرىكلىرى
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قېچىپ كهتكهن ئۇيغۇرالرنى قايتۇرۇپ كېلىش  يىلى سوۋېت ھاكىمىيىتى تهرىپىدىن-1920شهخس ئابدۇلال روزىباقىيېفمۇ 
يىلالردا مهزكۇر ۋەقهنى سۈرۈشتۈرۈش ۋە قېچىپ كهتكهنلهرنى قايتۇرۇپ -1920ئۈچۈن غۇلجىغا ئهۋەتىلگهن بولۇپ، 

كېلىپ ئورۇنالشتۇرۇش بويىچه مهخسۇس كومىسسىيه قۇرۇلۇپ، ئابدۇلال روزىباقىيېف بۇ كومىسسىيه تهركىبىگه كىرگهن 
يىلى ېئالن قىلغان غۇلجىغا قېچىپ كهتكهن ئاھالىلهرنىڭ قايتىپ كېلىش مهسىلىسىگه ئاىئت -1926زىنىڭ ئۇ ئۆ.ىئدى

مىڭ ئادەمنىڭ غۇلجىدىن قايتىپ كېلىشكه باشلىغانلىقى ،ئۇالرنىڭ  15يىلىدىن باشالپ، -1920ماقالىسىدە 
لىكى، يهنه ئون مىڭ ئادەمنىڭ تېخى يىللىرى ئارىسىدا ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ كهلگهن-1925-1922كۆپىنچىسىنىڭ 

بىراق، ئابدۇلال روزىباقىيېفمۇ ئۇالرنىڭ قېچىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئامىلنىڭ . قايتىپ كهلمىگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ
ئۆلۈشتىن قورقۇپ، خىتايغا قېچىشقا مهجبۇر « قىزىل ئارمىيهنىڭ قىرغىنچىلىقى ىئكهنلىكىنى ېئيتماستىن،ئۇالرنىڭ پهقهت 

  .15نىال ئهسكهرتىدۇ»غانلىقىبول

يىلالرغىچه بولغان پۈتۈن سوۋېت دەۋرىدە مهھكهم تۇۋاقالنغان - 1990-1920بۇ ۋەقهدىن خهۋەردار كىشىلهرنىڭ ئاغزى 
ئاتۇ «  مهشۇر روزىيېف ئهمهلىيهتته. بولۇپ، مهشۇر روزىيېفمۇ دەل ئهنه شۇ ئاغزى تۇۋاقالنغان ئۇيغۇرالردىن بىرى ىئدى 

ياشالردىكى يىگىت بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزى چوڭ بولغان يهتتىسۇدا يۈز بهرگهن بۇ  18هرگهندە يۈز ب» پاجىئهسى
ۋەھالهنكى، ئۇ بىر ئۆمۈر ھهقىقهتنى . قىرغىنچىلىقنى كىملهرنىڭ سادىر قىلغانلىقىنى بىلمهسلىكى مۇمكىن ئهمهس 

ئاتۇ «م تارىخىي ۋەقهلهرگه باھا بېرىلگهندە، ئهمما، سوۋېت ىئتتىپاقى يىمىرىلىپ، بىر قىسى. يوشۇرۇشقا مهجبۇر بولغان ىئدى
» ئاتۇ« . نىڭ ئاقالر ئهمهس، بهلكى قىزىل گۋاردىيهچىلهر تهرىپىدىن ېئلىپ بېرىلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى »پاجىئهسى

ف ئۆز پاجىئهسى ھهققىدە رۇس تىلىدا بىر قهدەر تهپسىلىي ماقاله ېئالن قىلغان تونۇلغان يازغۇچىى ىئسمايىلجان ىئمىنو
ىئيۇن ېئيىدا يهتتىسۇدا يۈز بهرگهن -يىلى ماي-1918روشهنكى، « : ماقالىسىنىڭ كىرىش قىسمىدابۇ ھهقته توختىلىپ 

قورقۇنچلۇق تراگېدىيه ھهققىدە ىئلگىرى كۆپچىلىك ئاڭلىغان، بىراق مهزكۇر قانلىق درامىنىڭ ئهسلى ھهقىقىتىنى پهقهت 
غاندىن كېيىنال بىلدۇق، بۇ تراگېدىيهنىڭ قاتناشقۇچىلىرىنىڭ ئهسلىمىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قازاقىستان ئۆز مۇستهقىللىقىغا ىئگه بول

  .دەپ يازىدۇ 16»ئهۋالدلىرىنىڭ سۆزلهپ بهرگهنلىرى خاتىرىلهنگهن ئارخىپالر ېئچىلدى 

النغان بۇ يىل سىر ساق 70ھهقىقهتهن، سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىپ، قازاقىستاننىڭ مۇستهقىل بولۇشىدىن كېيىنال 
ھهقىقهت ئالدى بىلهن بىر قىسىم تونۇلغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى تهرىپىدىن مهتبۇئات يۈزىگه ېئلىپ چىقىلغان بولۇپ، ئهينى 

 17ئهدەبىيات كافېدراسىنىڭ پروفېسسورى مهخمۇت ئابدۇراخمانوف-ۋاقىتتىكى قازاق پېداگوگىكا ىئنستىتۇتى ئۇيغۇر تىل
» ئاتۇ « ۋە باشقىالر بىرىنچىالردىن بولۇپ،  20ىئسمايىلوف.، ت19ھاسامىدىنوف.ك ، 18ىئسمايىلوف.شۇنىڭدەك يهنه ر

  .قىرغىنچىلىقىنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالى ھهققىدە مهخسۇس ماقاله ېئالنقىلىپ، ۋەقهدىن خهۋەرسىز كىشىلهرنى خهۋەرلهندۈردى

                                                           
15

 . ئالمۇتا، . »تارىخ ساۋاقلىرى ياكى ئۆتمۈشسىز كېلهچهك يوق « . كوممۇنار تالىپوف  

بهت-174يىلى، - 2010  “مىر  “ .

16
 . شۇ ماقالىگه قاراڭ. ىئسمايىلجان ىئمىنوف . 

17
 . اۋازىئۇيغۇر ئ “  .، « ئۇيغۇرالر پاجىئهسى-ئاتۇ ۋەقهسى« . ماخمۇت ئابدۇراخمانوف  
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سلهردىن كوممۇنار تالىپوف،ئابلهت مهزكۇر ۋەقه ھهققىدە يهنه تونۇلغان شاىئر ۋەژۇرنالىست مالىك سادىروف،مۇتهخهسسى
- كامالوف، ىئسمايىلجان ىئمىنوف ۋە باشقىالر مهزكۇر تراگېدىيهنىڭ پۈتۈن جهريانلىرىنى ئهڭ تهپسىلىي رەۋىشته تارىخى

پاجىئهسى ھهققىدە "ئاتۇ "ئۇيغۇر قىسمىتى ياكى « بولۇپمۇ مالىك سادىروفنىڭ . پۇبلىستىكىلىق ئۇسۇلدا يورۇتتى
  .21قئهمگىكى مول تهكشۈرۈش ماتېرىياللىرىغا تايىنىلغان تۇنجى مهخسۇس كىتاب ھېسابلىنىدۇناملى» ھهقىقهت

ياكى يهتتىسۇدىكى "ئاتۇ"« تونۇلغان يازغۇچى ىئسمايىلجان ىئمىنوف بولسا تۇنجى قېتىم بىۋاسىته رۇس تىلىدا ئۆزىنىڭ
ق ماقالىسىنى قازاقىستاندا رۇس تىلىدا ماۋزۇلۇق چوڭ ھهجىملىك پۇبلىستىكىلى 22»قىزىل تېررور ھهققىدىكى ھهقىقهت

ژۇرنىلىدا ېئالن قىلغاندىن كېيىن، مهزكۇر ۋەقه ھهققىدە خهۋەرسىز قالغان رۇسالر، قازاقالرۋە » تهپهككۇر« تارقىتىلىدىغان 
نىڭ بااليى ئاپهتلىرىنى »قىزىل تېررورلۇق« باشقا مىللهت كىشىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن مهزكۇر 

تىن »ېئتنىك تازىالش« چۈنكى، ئۇيغۇر مىللىتى ئۈستىدىن ېئلىپ بېرىلغان مهزكۇر . نىۋېلىشىغا زور پايدىسى بولدىچۈشى
پاجىئهسى مهسىلىسى كۆپىنچه قازاقىستاندىكى » ئاتۇ« ھهممه مىللهت كىشىلىرى بىخهۋەر قالدۇرۇلغان بولۇپ، ىئلگىرى 

قى، رۇس ۋە قازاق تىلىدا بۇ ھهقته بىر قىسىم مهلۇماتالر خاتىرلهنسىمۇ، بىراق بىر ئۇيغۇر تىللىق مهتبۇئاتالردا ئوتتۇرىغا چىققانلى
قهدەر كهڭ ۋە تهپسىلى يورۇتىلمىغانلىقى ئۈچۈن رۇس تىللىق باشقا مىللهت ئوقۇرمهنلىرى ۋەقهنىڭ تهپسىالتى ھهققىدە 

  .كهڭ خهۋەر تېپىشى چهكلىمىگه ئۇچرىغان ىئدى

يىلى ماي ېئيىدا ئهسلى چار پادىشاھ -1918ىي ھۆججهتلىك تهسۋىرى شۇكى، نىڭ تارىخ»ئاتۇ قىرغىنچىلىقى«
ئوفىتسېرى، ئهمما كېيىن قىزىلالر تهرەپكه ئۆتكهن، قىزىل ئارمىيىنىڭ پولكوۋنىكى يېگور مۇرايېۋنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر 

ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى مهركىزى پولك قىزىل ئارمىيه قوشۇنى رۇس كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان تۈركىستان سوۋېت 
تاشكهنت يۆنىلىشىدىن كېلىپ، ئهينى ۋاقىتتىكى ۋېرني دەپ ئاتالغان ئالمۇتا شهھىرى يېنىدىكى ئۇيغۇر يېزىلىرىدىن ئاۋاتتىن 

 20باشالپ، تاكى ياركهنتكىچه بولغان ئاۋات، الۋار، مالىباي، چىلهك، بايسېيىت، قورام، تاشتىقارا، ئاقسۇ ۋە باشقا 
قىزىل ئهسكهرلهرنىڭ ۋەھشىيلهرچه قىرغىن قىلىشىدا . 23پىدىكى ئۇيغۇر يېزىلىرىدا قىرغىنچىلىق ېئلىپ بارغانئهترا

مىڭغىچه، ئۇيغۇرنىڭ  25مىڭدىن 20ئۆلگهنلهرنىڭ سانى ھهققىدە تۈرلۈك ئۇچۇرالر مهۋجۇت بولۇپ، كۆپىنچه ھالدا 
ىنچىلىق تۈسى ئالغان بولۇپ، مهركىزى ئاسىيا تارىخىدا بۇ ئهمهلىيهتته ېئتنىك قىرغ. 24ئۆلتۈرۈلگهنلىكى خاتىرلىنىدۇ

قىشالقلىرىنى بويالپ، مهخسۇس تۈردە كوللېكتىپ -سوۋېتلهرنىڭ قىزىل ئارمىيىسىنىڭ مۇنداق بىر مىللهتنى ، تۇرۇۋاتقان يېزا
همهلىيهتته قىزىلالر ئ» ئاتۇ پاجىئهسى«. قىرغىن قىلىش ۋەقهسى بهلكى ئۇيغۇرالر ئۈستىدىنال ېئلىپ بېرىلغان بولسا كېرەك
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بىلهن ئاقالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە يهتتىسۇدىكى توقۇنۇشلىرىدىكى ئۆزئارا قىرغىنچىلىق ئۇرۇشلىرىدىن پهرقلىق خاراكتېرىگه 
  .ىئگىدۇر

 ه ئاممىۋى يوسۇندائهنه شۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ئۇيغۇرالردا قاتتىق قورقۇنچ پهيدا قىلىپ، زور ساندا ئاھالىنىڭ غۇلجا تهرەپك
يىللىرى ئارىسىدا ىئلى ۋادىسىدىن رۇسىيه - 1883-1881بۇ، ھهم ئۇيغۇرالرنىڭ . قېچىپ ئۆتۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

يىل ئۆتۈپ ىئككىنچى قېتىم ئهنه شۇ  36ىئمپېرىيىسى تهۋەسىدىكى يهتتىسۇغا كوللېكتىپ كۆچۈشىدىن كېيىن، تهخمىنهن 
رىگه قارىتا داۋاملىق قىرغىنچىلىق قىلىشىدىن قۇتۇلۇپ قېلىش ئۈچۈن غا ئاتلىنىپ، رۇس ئارمىيىسىنىڭ ئۆزلى »غۇلجا يولى«

  .  ئۆز تارىخى ئانا ۋەتىنىگه كوللېكتىپ يوسۇندا قايتىپ كېلىشى ىئدى

يىللىرىدىكى كۆچۈش ىئلى دىيارى رۇسىيه -1883-1881پهرقلىق تهرىپى شۇكى، كۆچۈشنىڭ  قېتىملىق بۇ ىئككى
يىللىرىدىكى ئۇيغۇر ۋە -1867-1864خىتاي ھهربىي داىئرىلىرىنىڭ -يتۇرۇلغاندا مانجۇىئمپېرىيهسى تهرىپىدىن مانجۇالرغا قا

ئاپهتلهرگه -تۇڭگان قوزغىالڭلىرى نهتىجىسىدە تارتقان زىيانلىرىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئۆزلىرىدىن ئۆچ ېئلىپ ، بااليى
. سىيه ىئمپېرىيىسى تهۋەسىگه ئۆتۈشى ىئدىماكانلىرىنى تاشالپ، رۇ- يولۇقتۇرۇشىدىن قورققان ئۇيغۇر ۋە تۇڭگانالرنىڭ ئۆي
ئاھالىالرنى « ۋە » چار رۇسىيهنىڭ جۇڭگو زېمىنىنى بېسىۋېلىش« ئهلۋەتته، خىتاي تارىخچىلىرى بولسا، بۇ ۋەقهنىڭ 

ئهمما، ئۇيغۇر ۋە رۇس تارىخى مهنبهلىرى بولسا، بۇ كۆچۈشنى ئۇيغۇر . 25دەپ تهبىر بېرىدۇ» مهجبۇرى كۆچۈرۈپ كېتىشى
مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى رۇسىيه « ، »ئۆچ ېئلىنىشتىن ئهندىشه قىلىپ، رۇسىيه تهۋەلىكىگه كۆچۈشى « گانالرنىڭ ۋە تۇڭ

دېگهندەك مهزمۇنالردا » بۇ ئاھالىالرنىڭ ئۆز ئارزۇسى بويىچه كۆچۈشى« ،»تهۋەسىگه كۆچۈشنى تهلهپ قىلغان 
  .26تهسۋىرلىگهن ىئدى
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يىلى فېۋرالدىن ېئتىبارەن پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا -1918ئومۇمهن، بولشېۋىكالر ھاكىمىيىتى ۋە ئۇنىڭ قىزىل ئارمىيهسىنىڭ 
رايونىدا ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىش ۋە مۇستهھكهملهش جهريانىدا پهرغانه ۋادىسىدا قوقان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىنى يوقىتىش 

قىرغىنچىلىقى، پهرغانه ۋادىسى، تۈركمهنىستان ۋە » ئاتۇ« سۇ رايونىدا ئۇيغۇرالرغا قاراتقانجهريانىدىكى قىرغىنچىلىقى، يهتتى
ئارال كۆلى ئهتراپىدىكى رايونالردىكى تۈركىي ئاھالىالرنىڭ مۇستهقىللىق ۋە بولشېۋىكالرغا قارشى قوراللىق –كاسپى 

ازاك رۇسلىرىنى باستۇرۇش ھهرىكهتلىرى ھهرىكهتلىرى شۇنىڭدەك بولشېۋىكالرغا قارشى ئاق گۋاردىيهچىلهر ۋە ك
بولشېۋىكالرغا قارشى پۈتۈن رۇسىيه خاراكتېرلىق ھهرىكهتلهرنىڭ، جۈملىدىن گراژدانالر ئۇرۇشىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە 

. دىئۇزۇن مهزگىللىك كوممۇنىستالرغا قارشىلىق ۋە نارازىلىق كهيپىياتىنىڭ داۋاملىشىشىدىكى مۇھىم ئامىلالرغا ئايالنغان ىئ
-يىللىرى ئارىسىدىكى باي-1933-1928يىللىرىدىكى ىئچكى ئۇرۇش، - 1921-1917ئومۇمهن قىلىپ ېئيتقاندا،

- 1941، »خهلق دۈشمهنلىرىنى تازىالش« يىللىرىدىكى -1938- 1937كۇالقالرغا زەربه بېرىش، كوپېراتسىيهلهشتۈرۈش،
تۈن جهرياندا، ئۇرۇش، باستۇرۇش، كېسهللىك، گېرمان ئۇرۇشىنى ئۆز ىئچىگه ئالغان پۈ-يىللىرىدىكى سوۋېت-1945

ئاچارچىلىق، سىياسىي تهقىبلهش قاتارلىق ھهر خىل سهۋەبلهر بىلهن مىليونلىغان ىئنسانالر ھاياتىدىن ئايرىلدى ، خانىۋەيران 
ا مهجبۇر بولدى، تۈرمىلهرگه سوالندى، ئهمگهك الگېرلىرىغا ھهيدەلدى، ئاممىۋى سۈرگۈن قىلىندى ۋە چهتئهللهرگه قېچىشق

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئارقىسىدا كوممۇنىزم ىئدېوئلوگىيهسىنىڭ ھاكىمىيهتكه كېلىشى ۋە ئۇنىڭ كېڭىيىشى . بولدى
تراگېدىيهسى »ئاتۇ « ئۇيغۇرالر ئۇچرىغان . ئامىلى سۈپىتىدە تۇرغان ىئدى -ھهم كۈچىيىش كۈرىشى ئاساسىي سهۋەب
كۆرۈلۇپ، ئاممىۋى ۋە ېئتنىك قىرغىن قىلىنىش ئوبيېكتىغا » دۈشمهن«هرىپىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ كوممۇنىستالر ھاكىمىيىتى ت

چۈنكى، مهزكۇر ۋەقهگىچه بولغان ئارىلىقتا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن . ئايالنغان تۇنجى ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
قارشى » باسمىچىالرغا« رگه ، يهنى ئاتالمىش ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا ئاقالر بىلهن قىزىلالر، قىزىلالرنىڭ مۇستهقىلچىله

ئۇرۇشلىرى ىئككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت داۋامالشقان بولسىمۇ، ئهمما قىزىل ئارمىيهنىڭ پۈتۈن بىر مىللهت ئاھالىسىنى، يهنى 
ڭ لىنىيه كىلومېتىردىن ئارتۇق كه 300يهنى ىئلى چېگراسىغىچه بولغان –ئۇيغۇرالرنى ئالمۇتادىن باشالپ، تاكى ياركهنت 

ئايال، باال دېمهي بىر يهرگه توپالپ - ياش، ئهر-ئۆي بېسىپ كىرىپ، ئادەملهرنى قېرى-يېزا ، ئۆيمۇ-بويىچه يېزىمۇ
جىنايىتى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ باشقا  27ئايالالرغا باسقۇنچىلىق قىلىشتهك-پىلىموتالرغا تۇتۇپ قىرغىن قىلىش، ۋە قىز

ئهمما باشقا خىل شهكىلدىكى باستۇرۇشالر . ېئلىپ بېرىلغانلىقى ھهققىدە ئۇچۇر يوقجايلىرىدىكى باشقا مىللهتلهرگه قارىتا 
  . بولغانلىقى روشهن

نىڭ ئۇيغۇرالرغا «ئاتۇ پاجىئهسى«ىئيۇن ېئيىدىكى رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ كهلتۈرۈپ چىقارغان -يىلى، ماي -1918 
ر ساندىكى يهتتىسۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ يېڭى سوۋېت كۆرسهتكهن تهسىرى ىئككى خىل نهتىجىدە كۆرۈلگهن بولۇپ، بىرى زو

ھۆكۈمىتىگه، جۈملىدىن كوممۇنىستالرغا ىئشهنمهسلىك پىكىرلىرىنى پهيدا قىلىش ۋە كۈچهيتىش رولىنى ئويناپ، ئۇالرنىڭ 
بۇ ئهھۋال سوۋېت ھاكىمىيىتىنى خالىمىغان ۋە مىللىي . ئاممىۋى تۈردە ىئلى تهرەپكه قېچىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

دېوئلوگىيهگه ىئگه بولغان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئاڭلىق كىشىلىرى، ئاۋام خهلقى ئارىسىدا جۈملىدىن يهتتىسۇ ۋە ىئلىدىكى ىئ
ئۇيغۇر جهدىدلىرىنىڭ مىللى پىكىرلىرىدە ،تۈركىيه تهرەپلهرنى ئاساس قىلىپ كېلىدىغان تۈركچىلىك پىكىرلىرى ئاساسىدىكى 
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ئاستا راۋاجلنىشى شۇنىڭدەك سوۋېت تۈزۈمىگه ھهمدە رۇسالرغا -اڭنىڭ ئاستامىللى مائارىپ، مهدەنىيهت ۋە سىياسى ئ
يهنه بىرى، ئۇنىڭ ئهكسىچه بولۇپ، سوۋېت .بولغان مىللى نارازىلىق كهيپىياتىنىڭ كۈچىيىشىگه تهسىر كۆرسهتتى

قىيېف باشچىلىقىدىكى ھاكىمىيىتىگه تايىنىش پىكرىدىكى كىشىلهرنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئابدۇلال روزىبا
گۇرۇپپىنىڭ بولسا سوۋېت ھاكىمىيىتى بىلهن زىچ ھهمكارلىشىش، بولشېۋىكالرنىڭ سىياسىي ىئدىيهسىنى قوبۇل قىلىپ، 
كومپارتىيه مهپكۇرىسىدا مېڭىش يولىنى تۇتۇپ، سوۋېت ھاكىمىيىتىگه تايىنىش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي، مهدەنىيهت، 

« ر تهرەپلهردىن گۈللىنىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ، ھهتتا ئاخىرىدا ئۆز تارىخى ئانا ۋەتىنى بولغان ىئقتىساد ۋە باشقا ھه
  .دا سوتسىيالىستىك مۇستهقىل جۇمھۇرىيهت قۇرۇش مۇددىائسىغا يهتمهكچى بولدى» ئۇيغۇرستان

ۋەرلىرىنىڭ بىر رهيغۇر مىللهتپئامىلالر قاتارىدا كۆرگهن ئۇ- سهۋەب» قوقان قىرغىنچىلىقى« ۋە » ئاتۇ پاجىئهسى«ئهنه شۇ  
قىسمى، بىر قىسىم دىنىي پىكىردىكى كىشىلهر ۋە ئاددى ئاۋامپهرغانه ۋادىلىرىدىكى ئاساسلىقى ئۆزبېك، قىرغىزالردىن 

ھهرىكىتى دەپ ئاتالغان قوراللىق » باسمىچىالر« ئاتالمىش  تۈزۈلگهن بولشېۋىكالر ۋە ئۇنىڭ قىزىل ئارمىيهسىگه قارشى
ئۇالرنىڭ يهنه بىر قىسمى . جهڭچىلىرىگه ئايلىنىپ، قولىغا قورال ېئلىپ، قىزىلالرغا قارشى جهڭ قىلىدۇ كۈرەشنىڭ ئاكتىپ

 بولسا يهتتىسۇ ۋادىسىدىكى بولشېۋىكالرغا قارشى دۇتوۋ ۋە ئاننېنكوۋ قاتارلىقالر يېتهكچىلىكىدكى ئاق گۋاردىيهچىلهرنىڭ
اخىرىدا تارمار بولغاندىن كېيىن غۇلجا تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىپ، سوۋېت قىزىل ئارمىيهگه قارشى كۈرەشلىرىگه قاتنىشىدۇ ھهم ئ

  . ھاكىمىيىتىگه قارشى كۈرەشنى داۋامالشتۇرىدۇ

نى تاكى »سىر« سوۋېت كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۆز تارىخىدىكى بۇ دەھشهتلىك ېئتنىك قىرغىنچىلىق قىلمىشىنى، يهنى 
روشهنكى، ئۇيغۇر  .لېكىن، ھهقىقهت ئاخىرى بهرىبىر پاش بولدى.ئۆزى يىقىلغىچه يوشۇرۇشقا مهجبۇر بولغان ىئدى

خهلقىنىڭ تارىخىدا كوممۇنىست ھاكىمىيهتلهر بىلهن مۇناسىۋەتلىك يهنه نۇرغۇن سىرالر مهۋجۇت بولۇپ، بۇنداق سىرالر ئۆز 
  !كېرەك خاالس نۆۋىتىدە داۋاملىق ېئچىلماقتا ھهم ھامان تولۇق ېئچىلىشىدا شۈبھه يوق، بۇنىڭغا پهقهت ۋاقىتال

  

  ئۇيغۇرالر دىيارى سوۋېت رۇسىيهسىۋە بېرتانىيه ئارىسىدا

رۇسىيهدىكى ئاقالر بىلهن قىزىلالر ئارىسىدىكى ىئچكى ئۇرۇشنىڭ ئهۋجىگه چىققان يىللىرى ئارىسىدا- 1919-1921
ۋە باشقا قۇرباشالر رەھبهرلىكىدىكى ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىيادا، بولۇپمۇ پهرغانه ۋادىسىدا سوۋېت تۈزۈمىگه قارشى ېئرگهش 

دېگهن نام بىلهن قارىالنغان، ئهمهلىيهتتىكى مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى » باسمىچىالر«يىل ۋاقىت  70سوۋېت دەۋرىدە 
كۈچهيگهن پهيتته سوۋېت رۇسىيهسى قىزىل ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانى، ىئنقىالبىي ھهربىي كومىتېت رەىئسى لېۋ 

نهزەرىيهسىنى تهرغىب قىلىپ، قانداق شهكىلدە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ دۈشمهنلىرى، » ۇنيا ىئنقىالبىد«تروتسكىينىڭ 
  .ئىدىباش قاتۇرغان جۈملىدىن بۈيۈك بېرىتانىيه باشچىلىقىدىكى ئانتانتا كۈچلىرىگه زەربه بېرىش پىالنى ئۈستىدە

غا تاقابىل »ىئنگلىزالر«بېرتانىيهگه،يهنى،  سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ ئهڭ چوڭ رەقىبى ھېسابلىنىدىغان بۈيۈكتروتسكىي.ل 
سىياسىي تهسىرلىرىنى كاۋكازىيه، كاسپى دېڭىزى ئهتراپى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىدىن خالى -تۇرۇش، ئۇنىڭ ھهربىي

 ىڭ ئاساسىي ۋەزىپىسى قىلغانقىلىش شۇنىڭدەك ئاقالرنىڭ ىئنگلىزالرنىڭ ياردىمىگه ېئرىشىشىنى بىتچىت قىلىشنى ئۆزىن
  .نىنى تۈزگهن پىال» ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش« ھهتتا بۇنىڭ ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق 
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مارت كۈنى سوۋېت ھۆكۈمىتى گېرمانىيه -3يىلى -1918ھۆججهتلىك تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشلهرگه ئاساسالنغاندا، 
نى ىئمزالىغاندىن كېيىن، »لىتوۋسكىي شهرتنامىسى-برېست«شهھىرىدە باشچىلىقىدىكى ىئتتىپاقچى دۆلهتلهر بىلهن برېست

سوۋېت ھاكىمىيىتى بىر تهرەپتىن ئهنگلىيه قاتارلىق ئانتانتا دۆلهتلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا، يهنه بىر تهرەپتىن بولشېۋىكالرغا 
چكى ئۇرۇش ۋەزىيىتى باشلىنىدۇ قارشى كۈچلهرنىڭ شىددەتلىك ھۇجۇملىرىغا دۇچ كېلىپ، پۈتۈن رۇسىيه مىقياسىدا ىئ

يىلى، -1918گهرچه ،.شۇنىڭدەك لېنىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتى خهلقائرا مىقيادا يېتىم قالدۇرۇلۇشقا ئۇچرىدى
،  28ئايدا گېرمانىيهنىڭ ئانتانتا دۆلهتلىرىگه تهسلىم بولۇپ، مهزكۇر كېلىشىم ئانتانتا دۆلهتلىرى تهرىپىدىن بىكار قىلىنسىمۇ-11

ئهمما بۇ كېلىشىمنىڭ ىئچكى ئۇرۇش پاتقىقىغا پاتقان سوۋېت ھاكىمىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى يهنىال ېئغىر بولدى، 
چۈنكى، ئۆكتهبىر ئۆزگىرىشى تۈپهيلىدىن سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ېئتىراپ قىلمىغان ۋە رۇسىيه بىلهن بولغان كونا دىپلوماتىيهلىك 

يىلى، ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىمۇ رۇسىيه بىلهن بولغان -1918بارغانسېرى ئاشتى ۋە ئاالقىسىنى ئۈزگهن دۆلهتلهرنىڭ سانى 
يىلىغىچه سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن دىپلوماتىيهلىك مۇناسىۋەت -1933دىپلوماتىيهلىك مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈپ، تاكى 

رى سوۋېت رۇسىيهسىنى سىياسىي ۋە ىئقتىسادىي بۇ جهرياندا بېرتانىيه، فرانسىيه ۋە باشقا ياۋروپا دۆلهتلى. 29ئورناتمىقان ىئدى
جهھهتلهردىن يېتىم قالدۇرۇش سىياسىتى قولالنغان بولۇپ، سوۋېت دىپلوماتىيه ئورگانلىرىنىڭ مهزكۇر دۆلهتلهر بىلهن 

رىلىرىدا يىلىنىڭ ئوتتۇ-1919قىسقىسى، . دىپلوماتىيهلىك ئاالقه ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇشلىرى ئۇالر تهرىپىدىن نهزەرگه ېئلىنمىدى
بولشېۋىكالر بىلهن ئاقالر ئارمىيهسى ئارىسىدىكى ئۇرۇشالر كهڭ داىئرىلهرگه كېڭىيىپ، ۋەزىيهتنىڭ تېخىمۇ 
ئۆتكۈرلىشىشىگه ئهگىشىپ، سوۋېت ھاكىمىيىتى ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ دىپلوماتىيه جهھهتتىن يېتىم قالدۇرۇشىغا تېخىمۇ 

سىبىرىيه، يىراق شهرق ۋە باشقا جايالردا سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ېئتىراپ  بۇ ۋاقىتتا يهنه. 30كۈچلۈك دەرىجىدە ئۇچرىدى
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ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا بولسا ىئلگىرى چار رۇسىيهگه بېقىندى . ئارقىدىن قۇرۇلدى-قىلمىغان ئايرىم ھاكىمىيهتلهر ئارقىمۇ
  .ۇستهقىل ھاكىمىيهت يۈزگۈزدىشهكلىدە مهۋجۇت بولغان،بۇخارا ئهمىرلىكى ۋە خارەزم خانلىقىۆئز ئالدىغا تولۇق م

نى تۈزۈپ، گېرمانىيهگه »لىتوۋسكىي شهرتنامىسى-برېست« ئانتانتا دۆلهتلىرى سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ گېرمانالر بىلهن 
قارشى ئۇرۇشتىن چېكىنىپ چىقىپ، گېرمانىيه، ئاۋستريه قوشۇنلىرىنىڭ ئاتانتا دۆلهتلىرىگه قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىش 

يىللىرى ئارىسىدا گېرمانىيهگه قارشى ئانتانتا دۆلهتلىرى بىلهن - 1920-1918راتقانلىقى ئۈچۇن، ىئمكانىيىتى يا
ھۆكۈمىتىنى ۋە كازاك رۇس ئارمىيهسىنى قولالش يۈزىسىدىن  ىئتتىپاقداشلىقنى ساقلىغانكولچاك باشچىلىقىدىكى رۇسىيه

ئهنگلىيه، ئامېرىكا، . ىزى ئهتراپىغا قوشۇن ئهۋەتتىرۇسىيهنىڭ يىراق شهرق ۋە ياۋروپا قىسمىدىكى، شۇنىڭدەك كاسپىي دېڭ
ئامېرىكا،  دۆلهت قوشۇنلىرى رۇسىيهگه كىرگهن بولۇپ، يىراق شهرقتىكى جايالرغا 14قاتارلىق  كانادا، فرانسىيه، ياپونىيه

رايونىغىچه يېتىپ بولۇپمۇ ياپونىيه قوشۇنلىرى بايقال كۆلى  .31قوشۇنلىرى كىرگهن ىئدى كانادا، ياپونىيه، ئهنگلىيه ۋە خىتاي
-1925يىلى سىبىرىيهنىڭ شهرقىي شىمالىدىكى جايالرنى، جهنۇبىي ساخالىن رايونىنىتاكى -1922باردى ۋە تاكى 

كاسپىي دېڭىزى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىمۇ ئوشاشال بېرتانىيهنىڭ ھهربىي ھهرىكهت .32يىلىغىچه ىئشغال قىلىپ تۇردى
رىسىدا بىر قىسىم بېرتانىيه قوشۇنلىرى ئهزەربهيجاننىڭ باكۇ قاتارلىق جايلىرىدا ۋە يىلى ئا-1919-1918داىئرىسىگه كىرىپ، 

ىئران ئارقىلىق . ئاقالرغا ياردەم بهردى  تۈركمهنىستاندا ھهربىي ھهرىكهت ېئلىپ بېرىپ، ئاساسلىقى قىزىلالر بىلهن تۇتۇشقان
قابىل تۇرۇش نۇقتىسى تاشكهنتنى مهركهز قىلغان سوۋېت ئاساسلىق تا تۈركمهنىستان رايونىغا كىرگهن بېرتانىيه قوشۇنلىرىنىڭ

 .33نىستان تاشكهنتنىڭ كونتروللۇقىغا ئۆتتىهتۈن تۈركمۈيىلىغا كهلگهندە پ-1920ولۇپ، ئهڭ ئاخىرىدا ب ھاكىمىيىتى

چلهر بىلهن يىلى،ئۆكتهبىر ېئيىدا يهرلىك قوراللىق كۈ-1919ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قهشقهر رايونىغا يېقىن ئهركهشتامدا بولسا، 
ئهركهشتامدا . كۆچمهن رۇسالر ۋە ئاق گۋاردىيهچىلهر رەھبهرلىرىنىڭ ھهمكارلىقىدا پهرغانه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى
 بهك مهدەمىن قۇرۇلغان مهزكۇر پهرغانه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى رەھبهرلىكى كۆپ مىللهتلىك تۈسى ئالغان بولۇپ، ئۆزبېكلهردىن

، كۆچمهن رۇسالرنىڭ بولشېۋىكالرغا قارشى تهشكىللهنگهن قوشۇنىنىڭ قوماندانى  ھۆكۈمهت بېشى ۋە باش قوماندان
مۇخانوۋ ھهربىي . ىئ.كونستانتىن مونستروۋ مۇاۋىن ھۆكۈمهت بېشى، بولشېۋىكالرغا قارشى ئاق گىۋاردىيهچىلهردىن گېنېرال ئا

ئۇالر بىرلىكته پۈتۈن تۈركىستاندىن  .ىئشالر مىنىستىرى، يهھۇدىيالردىن نېنسبېرگ ىئچكى ىئشالر مىنىستىرى بولدى
بولشېۋىكالرنى قوغالپ چىقىرىش ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن ئانتانتا دۆلهتلىرى، جۈملىدىن ئهنگلىيه بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىشنى 

  .نىشان قىلدى
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. 34ىندىسوۋېت تارىخشۇناسلىقىدا مهزكۇر ھۆكۈمهتنىڭ ئهنگلىيه رازۋېتكىسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ىئكهنلىكى قهيت قىل
روشهنكى، بۇ ھۆكۈمهتنىڭ قهشقهر چېگراسىدىكى ئهركهشتامدا قۇرۇلۇشى ۋە ئهنجان، ئوش قاتارلىق جايالرنى بازا قىلىشىمۇ 
بهلكى ئۇالرنىڭ قهشقهردىكى ئهنگلىيه كونسۇلخانىسى ئارقىلىق ئهنگلىيهنىڭ قهشقهر يولى بىلهن ئۆزلىرىگه ياردەم بېرىشىنى 

ئهينى ۋاقىتتا قهشقهردىكى بېرتانىيه كونسۇلخانىسى ۋە بېرتانىيه . ېلىپ چىققان بولساكېرەكقولغا كهلتۈرۈش ئۈمىدىدىن ك
مۇستهملىكىسىدىكى ھىندىستان بىلهن چېگرىداش قهشقهر رايونى ىئستراتېگىيهلىك نۇقتىدىن سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ 

ڭ مۇھىم تاشقى تهھدىت سىياسىي مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ئه-ھهربىي) غهربىي تۈركىستاندىكى( تۈركىستاندىكى 
تارىخى مهنبهلهر ئهنگلىيهنىڭ قهشقهردىكى كونسۇلى ېئسسېرتون بىلهن پهرغانه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى رەھبىرى . ھېسابلىناتتى

مهدەمىنبهك ھهتتا ئۆز ئۆز ئوغلىنى . مهدەمىنبهك تهرەپدارلىرى ئارىسىدا مهخپى ئۇچرىشىشالر بولغانلىقىنىمۇ قهيت قىلىدۇ
بىراق، ئهنگلىيهنىڭ . قهشقهردىكى ئهنگلىيه كونسۇلىدىن ياردەم سوراش ئۈچۈن ئهۋەتكهنلىكىمۇ خاتىرلىنىدۇ مهخپىي تۈردە

سىياسىي  -ھۆكۈمىتى ياكى باشقا بولشېۋىكالرغا قارشى كۈچلهرگه ھېچقانداق ئهمهلىي ھهربىي قهشقهر ئارقىلىق پهرغانه
زكۇر پهرغانه ھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهر بىلهن ئاالقه ئورنىتىش ھهم سوۋېت ھاكىمىيىتىمۇ مه.  35ياردەم كۆرسهتمىگهنلىكى روشهن

سىياسىي ياردىمىگه ېئرىشىشى، قهشقهر رايونىنىڭ -ئۇ يهردىكى ئهنگلىيه كونسۇلخانىسى ئارقىلىق ئهنگلىيهنىڭ ھهربىي
تىراپ قىلمىغان نىڭ سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى بازىسىغا ئايلىنىپ قېلىشى، تېخىچه سوۋېت ھۆكۈمىتىنى ېئ»ىئنگلىزالر«

ۋە ئانتانتا دۆلهتلىرىنىڭ ، بولۇپمۇ ئهنگلىيهنىڭ ىئتتىپاقچىسى ھېسابلىنىدىغان خىتاي جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئهنگلىيهنىڭ 
قهشقهرنى بازا قىلىشىغا ماسلىشىشىدىن ئهڭ ئهندىشه قىلغان، نهتىجىدە قىزىل ئارمىيه قوماندانى مىخايىل فرۇنزې ئاساسىي 

پهرغانه ھۆكۈمىتىنى تېزدىن يوقىتىپ، قهشقهر  نىڭ ئهنجان ۋە ئوش لىنىيهسىگه قارىتىپ، مهزكۇركۈچنى پهرغانه ۋادىسى
چېگراسىنى ئۆز كونتروللۇقى ئاستىغا ئالدى ۋە ئهنگلىيهنىڭ بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىق ھالدا قهشقهرىيه تهرەپتىن ئۇالرغا ياردەم 

  .دىدتىن خالى بولدىكېلىدىغان ھهربىي تهھ پهرغانىغا بېرىش يولىنى كهستى ھهم

 ، يهنى مۇستهقىلچى قوراللىق كۈچلهر بىلهن»باسمىچىالر«يىلى، پهرغانه ۋادىسىدا ئاتالمىش -1919دەل ئهنه شۇ 
« ھهربىي ئهمهلدارى، يهنى  قهشقهرنىڭ داۋاملىشىۋاتقاندا ئۇرۇشالر شىددەتلىك سوۋېتلهرنىڭ قىزىل ئارمىيهسى ئارىسىدا

باتالىيون قوشۇن تهييارالپ، پهرغانىغا  15ئهسكهر ېئلىپ،  يغۇر مۇسۇلمانلىرىدىنيهرلىك ئۇ تۇڭگان ما فۇشىڭ» تىدۇسى
قىلىمهن دەپ جار سېلىپ، ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قوشۇن  يۈرۈش قىلىپ، سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىگه قارشى ئۇرۇش

.  36تىنى توسسۇپ قويدىياڭ زېڭشىنگهن يوللىغان بولسىمۇ، بىراق ياڭ زېڭشىن ئۇنىڭ بۇ ھهرىكى ئهۋەتىش تهلىپىنى
بولشېۋىك رازۋېتكا ئورگانلىرى، ما فۇشىڭنىڭ بۇ ھهرىكهتلىرىنىڭ ئارقىسىدا ئهنگلىيه بار دېگهندەك گۇمانالردا بولۇشى 

ما فۇشىڭ قهشقهردىكى ئهنگلىيه باش كونسۇلى ېئسسېرتونۋە چار رۇسىيهنىڭ قهشقهردىكى باش كونسۇلى  .تهبىئىي ىئدى
بىلهن يېقىن ئاالقىالردا بولغان بولۇپ، رۇس كونسۇلى ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قوشۇن ئهۋەتىپ، قىزىل ئۇسپېنسكىي قاتارلىق 
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ئهنگلىيه باش كونسۇلىنىڭمۇ ئوخشاش پىكىردە ىئكهنلىكىدە شهك . 37ئارمىيهگه قارشى جهڭ قىلىشىنى تهشهببۇس قىالتتى
شهرتنامىسى ىئمزالىنىش بىلهن تهڭ ما فۇشىڭنى  خىتاي ھهمكارلىقى-يىلى، سوۋېت-1924ياڭ زېڭشىن .يوق ئهلۋەتته

ئۆلتۈرۈپ، بىر تهرەپتىن سوۋېت ىئتتىپاقىنى خۇش قىلسا، يهنه بىر تهرەپتىن يهرلىك ئۇيغۇرالرنى خۇش قىلىش، ئهمهلىيهتته 
  .بولسا ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ خهتهرلىك قوراللىق دۈشمهندىن قۇتۇلۇش مهقسىتىگه يهتكهن ىئدى

ن قوشۇن تهييارالپ، پهرغانه ۋادىسىغا، يهنى ئوتتۇرا ئاسىياغا كىرىپ، قىزىلالرغا قارشى ئۇرۇش ما فۇشىڭنىڭ قهشقهردى
 يىلى ئهنگلىيه- 1918خىتاي جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ  قىلىش چاقىرىقى ئهمهلىيهتته ئانتانتا دۆلهتلىرى ىئتتىپاقىغا ئهزا

زىلالرغا قارشى ھاكىمىيهتكه ياردەم بېرىش چاقىرىقىغا قاتارلىق ئانتانتا دۆلهتلىرىنىڭ رۇسىيهگه قوشۇن ئهۋەتىپ، قى
ماسلىشىپ، ۋالدىۋوستوكقا ھهربىي قوشۇن ئهۋەتىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئهنگلىيه، ياپونىيه قاتارلىق دۆلهتلهر 

ر رۇسىيه سابىق چا. ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىياغا ئهسكهر كىرگۈزۈشنى تهشهببۇس قىالتتى» شىنجاڭ«خىتاينى ئوخشاشال 
كېرىنسكىي  ھۆكۈمىتى ئانتانتاغا ئهزا دۆلهت بولغانلىقى ، ئۇنىڭ ئۈستىگه چار پادىشاھ ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن قۇرۇلغان

رەھبهرلىكىدىكى ۋاقىتلىق رۇسىيه ھۆكۈمىتى ۋە بولشېۋىكالر ھاكىمىيهتنى تارتىۋلغاندىن كېيىنكى بولشېۋىكالرغا قارشى 
ھهممىسى گېرمانالرغا قارشى تۇرۇپ، ئهنگلىيه قاتارلىق  رۇسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ رلىكىدىكىئادمىرال كولچاك رەھبه قۇرۇلغان

ئانتانتا دۆلهتلىرى تهرىپىنى تۇتقانلىقى ئۈچۈنچار رۇسىيهنىڭ ئۈرۈمچى، غۇلجا، چۆچهك، قهشقهردىكى كونسۇللىرى، كېيىن 
ياغا ،بولشېۋىكالرغا قارشى قوشۇن ئوتتۇرا ئاسى  مقىلىپ، ياڭ زېڭشىندىن كۆپ قېتى كولچاك ھۆكۈمىتىگه ۋەكىللىك

ھهتتا ياپونىيهمۇ بىر دىۋىزىيه قوشۇن ئهۋەتىپ،ىئلى، چۆچهكته تۇرغۇزۇپ، چېگرا قوغداشقا . 38ئهۋەتىشنى تهلهپ قىلدى
. بىراق، سىياسىي نهيرەڭگه باي ياڭ زېڭشىن ھهرگىز بۇ يولنى تۇتمىدى. 39ياردەم بېرىش تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى

ئانتانتا دۆلهتلىرى بىلهن بىرلىكته رۇسىيهگه قوشۇن كىرگۈزۈپ، قىزىلالرغا قارشى  ىرى بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭئۇ،باشتىن ئاخ
ئۇرۇش قىلىش تهشهببۇسىغا قارشى بولۇپ، بۇ تهلهپنى ھېچقاچان ئورۇندىمىدى، ئهكسىچه سوۋېت رۇسىيهسى بىلهن 

ما فۇشىڭگه ئهۋەتكهن تېلېگراممىسىدا ېئنىق قىلىپ،ئهگهر ياڭ زېڭشىن . ئاستىرىتتىن ىئتتىپاقلىشىش يولىنى تاللىغان ىئدى
ئوتتۇرا ئاسىياغا قوشۇن ئهۋەتسه، قىزىل ئارمىيهگه تهڭ كېلهلمهيدىغانلىقى، ئۇ چاغدا قىزىل ئارمىيهنىڭ قهشقهر، ئاقسۇ،ىئلى، 

ايدىغانلىقى، نهتىجىدە چۆچهك قاتارلىق جايالردىن بېسىپ كىرىپ ئۇرۇش قىلسا، ئۆز قوشۇنىنىڭ ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرالم
چارە سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ غهزىپىنى  شۇنىڭ ئۈچۈن بىردىنبىر. 40ئۆزلىرىنىڭ ۋەيران بولىدىغانلىقىنى شهرھىلىگهن ىئدى
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لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، سوۋېت ھاكىمىيىتى ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭغا بېسىم . قوزغىماسلىق زۆرۈر ىئدى
ئهنگليهنىڭ سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى  ىننى قوشۇن ئهۋەتكۈزىشى ، بولۇپمۇ قهشقهر رايونىنىڭىئشلىتىپ، ياڭ زېڭش

-1930بۇ خىل ئهندىشه تاكى .بازىسى بولۇپ قېلىشىدىن ىئزچىل ئهندىشه قىلدى سىياسىي-ھهرىكهت قىلىدىغان ھهربىي
  .يىلالرغىچه داۋامالشقان ىئدى

ا، يهنى سابىق رۇسىيه كونتروللۇقىدىكى تۈركىستان رايونىدا مىللهتچىلىك، دىنى ۋە بۇ ۋاقىتالردا يهنه پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىياد
» شوراىئي ىئسالمىيه«، »ئاالش ئوردا«، »ياش خىۋەلىكلهر«، »ياش بۇخارالىقالر« مىللى گۈللىنىش ىئدىيهلىرىگه ىئگه 

« ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه ئاتالمىش . قتا ىئدىقاتارلىق نهچچه ئونلىغان ھهر خىل تهشكىالتالر ئاكتىپ پائالىيهت ېئلىپ بارما
دەپ ئاتالغان مۇستهقىلچى قوراللىق كۈچلهرنىڭ ھهرىكهتلىرى كۈچىيىپ، پۈتۈن پهرغانه ۋادىسى، شهرقىي » باسمىچىالر

بۇخارا، سهمهرقهند، قاراقۇم ،كاسپىي بويلىرىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقان بولۇپ، سوۋېت رۇسىيه تۈركىستان فرونتىنى ېئچىپ، 
ىئچكى . ىخايىل فرۇنزېنىڭ قوماندانلىقىدا زور ساندىكى ئهسكىرى كۈچنى يۆتكهپ كېلىپ، ئۇرۇشقا سېلىشقا كىرىشكهن م

ئۇرۇش يهنه ۋولگا ۋە ئۇرال بويلىرىدا ھهم سىبىرىيه رايونلىرىدىمۇ شىددەت بىلهن داۋاملىشىۋاتقان بولۇپ، سوۋېت بولشېۋىكلىرى 
سوۋېت ھاكىمىيىتى «القىلىق پهيتكه، قىسقىسى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ سۆزى بويىچه قۇتۇلۇش ياكى يوقىلىشتىن ىئبارەت ھ

بۇ ۋاقىتتا پۈتۈن غهربىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىق يولىغا مېڭىش ۋەزىيىتىمۇ . ىئدى» جىددى خهۋپكه دۇچ كهلگهن
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ مهزكۇر  شهكىللهنگهن بولۇپ، بۇخارا ئهمىرلىكى ۋە خارەزم خانلىقىنىڭ مۇستهقىللىق جاكارلىشى
مانا شۇنداق ئاچقۇچلۇق پهيتته . ىئككى ھاكىمىيهتنىڭ سىرتىدىكى جايلىرىدىكى خهلقلهرگه كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتى

بولشېۋىكالر دۇنيا ىئنقىالبى ىئدىيهسىنى تهرغىب قىلىپ، ئاسىيادىكى خهلقلهر، بولۇپمۇ مۇسۇلمانالر بىلهن ھهمكارلىق 
الرنى بۈيۈك بېرىتانىيه مۇستهملىكىسىگه قارشى قوزغاش ئارقىلىق ئۇنىڭ سوۋېت ھاكىمىيىتىگه بولغان بېسىمىنى ئورنىتىپ،ئۇ

سوۋېت ھۆكۈمىتى ياۋروپا دۆلهتلىرى تهرىپىدىن يېتىم قالدۇرۇلغان ئهھۋال ئاستىدا ئاسىيا، . ئاجىزالشتۇرۇش پىالنىنى تۈزدى
، ىئران ۋە باشقىالر بىلهن دىپلوماتىيهلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش ىئمكانىيىتىگه جۈملىدىن شهرق دۆلهتلىرى، يهنى ئافغانىستان

ىئگه بولۇش، شهرق خهلقلىرى، جۈملىدىن شهرق مۇسۇلمان خهلقلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهتتا لېنىن 
يه ىئمپېرىيهسىدىكى شهرق ئايدا ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىپ ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال سابىق رۇسى-11يىلى، -1917

خهلقلىرىگه مۇراجىئهتنامه ېئالن قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقلىرىنى ېئتىراپ قىلىدىغانلىقىنى 
- 1يىلى ئهزەربهيجاننىڭ باكۇ شهھىرىدەېئچىلغان كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىوئنالنىڭ -1920ھهتتا، . جاكارلىغان ىئدى

» ىئنگىلىز «ق خهلقلىرى قۇرۇلتىيىدا رۇسىيه كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ قېتىملىق شهر
ھهتتا مهزكۇر قۇرۇلتاينىڭ ېئالن . 41قىلىش چاقىرىقىمۇ ئوتتۇرىغا چىقىرىلدى» جىھات« مۇستهملىكىچىلىكىگه قارشى 

،  42مۇ ئورۇن ېئلىپ»قهشقهر« ىيارى، يهنى قىلغان شهرقتىكى ئازاد قىلىنىشقا تېگىشلىك رايونالر قاتارىدىن ئۇيغۇرالر د

                                                                                                                                                                                           

 
41.Carr.The Bolshevik Revolution( bolshéwik inqilabi). vol. 3, pg. 261.Теймур АТАЕВ.“Армянскийвопрос“ 
”подколпаком“ Ленина. О корняхпризыва I-госъезданародов Востока к коммунистическомугазавату(  لېنىننىڭ

شهرق خهلقلىرىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق قۇرۇلتىيىنىڭ. استىدىكى ئهرمهن مهسىلىسىقاپقاق ئ  

 . Независимаяобщественнополитическаягазета ”Эхо“.21.07.2012(كوممۇنىستىك غازات چاقىرقىنىڭ مهنبهسى ھهققىدە

42
 . Manifesto of the Congress to the Peoples of the East (  لتىيىنىڭ خىتابنامىسىشهرق خهلقلىرى قۇرۇ ). 



31 

 

غا ئابدۇراخمان ماخمۇدوف ىئسىملىك قهشقهرلىق  »شهرق ھهرىكهت ۋە تهشۋىقات رەھبهرلىك كومىتېتى«قۇرۇلتاينىڭ 
سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ ھهربىي ىئشالر ۋە دېڭىز مۇداپىئه كومىسسارىياتىنىڭ كومىسسارى لېۋ . ئۇيغۇر كىرگۈزۈلگهن ىئدى

دۇنيا ىئنقىالبىنى ئاسىياغا كېڭهيتىش تهرغىباتچىسى بولۇپ، ئۇ ئاساسلىقى ھىندىستاندىكى بېرىتانىيه تروتكسىي 
ھۆكۈمرانلىقىنى يوقىتىش ۋە ئاسىيا خهلقلىرىنى بېرىتانىيه، فرانسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرگه قارشى قوزغاش ۋە ئۇنىڭدىن 

  .پايدىلىنىش تهرەپدارى ىئدى

  

 تانغا يۈرۈش قىلىش پىالنىدا ئۇيغۇرالر رايونىلېۋ تروتسكىينىڭ ھىندىس

يىللىرى ئارىسىدىكى سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ ئالى باش -1920-1918تارىخىي مهنبهلهردە قهيت قىلىنىشىچه، 
قوماندانى، ھهربىي ىئشالر ىئنقىالبى كومىتېتى رەىئسى لېۋ تروتسكىي ھهقىقهتهن، دۇنيا ىئنقىالبىنى شهرققه كېڭهيتىش 

. دىيهسىنى بولشېۋىكالر پارتىيهسى سىياسىي بيۇروسىغا سۇنغان ۋە لېنىن قاتارلىقالر ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى ئويالشقان ىئدىىئ
يىللىرى ئارىسىدىكى ئۇيغۇر دىيارىغا ئاىئت -1941-1918بارمىننىڭ سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ . رۇسىيه تارىخچىسى ۋ

تروتسكىي قىزىل .مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالالردا بايان قىلىنىشىچه، لسىياسـتى توغرىسىدىكى كىتابىدا ۋە باشقا بهزى 
» شىنجاڭنى بازا قىلىش«ئارمىيهنىڭ ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش پىالنىنى تۈزگهن بولۇپ، ئۇ ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىشتا 

تروتسىي بۇ پىالن .ل. تتىچۈنكى، قهشقهرىيه تهرەپ بېرىتانىيه مۇستهملىكىسىدىكى ھىندىستانغا تۇتىشا. 43نى ئويالشقان
ئۈچۈن تۈركىستاندىكى، يهنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھاكىمىيهتنى مۇستهھكهملهپ، بۇ يهردە مهخسۇس ھهربىي بازا قۇرۇش، 

ئاۋغۇست -5يىلى، -1919ئۇ ئۆزىنىڭ . بۇنىڭغا يهرلىك مۇسۇلمانالردىنمۇ قوشۇن تهييارالش قاتارلىقالرنى ئوتتۇرىغا قويغان
مىڭ كىشىلىك ئاتلىق قوشۇن قۇرۇش، ئۇرال ۋە  40-30ىيۇروغا يوللىغان دوكالتىدا بۇ ھهرىكهت ئۈچۈن كۈنى سىياسىي ب

ياكى تۈركىستاندا ئاسىيادىكى ىئنقىالبنىڭ قوماندانلىق شىتابى ۋە ھهربىي سىياسى ئاكادېمىيه قۇرۇش قاتارلىقالرنى ئوتتۇرىغا 
سىي بىيۇروغا يوللىغان دوكالتىدا ئۆز پىالنىنى يهنه تهكىتلىگهن سېنتهبىر كۈنى سىيا-20يىلى،-1919ئۇ يهنه . 44قويغان
  .ىئدى

  

-تروتكىينىڭ بۇ پالنى دەسلهپكى ۋاقىتالردىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ مهنپهئهتلىرىگه ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهربىي.ل
 ىيهنىڭ قهشقهريه، ئافغانىستان ئارقىلىقسىياسىي مهقسهتلىرىگه ئۇيغۇن بولۇپ، ئۇ بۇ پالن ئارقىلىق بىر تهرەپتىن بۈيۈك بېرتان

                                                                                                                                                                                           
https://www.marxists.org. 

43 .Бармин В.А. СоветскийСоюз и Синьцзян.1918-1941 ( 1941-1918- يىللىرىدىكى  سوۋېت ىئتتىپاقى ۋە شىنجاڭ ). 

Барнаул, 1998.с.83. 
44

 .Архив Троцкого. Коммунистическаяоппозиция в СССР. 1923-1927(  سوۋېت:  ئارخىپىتروتسكىي  

 Т.1. М., 1990. С.183. М. Корабельников .ЛевТроцкий и .(ىئتتىپاقىدىكى كوممۇنىستىك ئۆكتىچىلىك
другие.Вчера,сегодня.Историческийпроцесс( تارىخى جهريانالر.تۆنۈگۈن، بۈگۈن. لېۋ تروتسكىي ۋە باشقىالر ).М. ,2015. “Большевики 
и мироваяреволюция”( bolshéwiklar we dunya inqilabi).http://www.e-reading.club. 
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىگه سالىدىغان تهھدىتلىرىدىن خالى بولۇش، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ رايونالر، جۈملىدىن 
 ھدىتئافغانىستان، قهشقهرىيه، يهنى ئۇيغۇرالر دىيارى ئارقىلىق بۈيۈك بېرتانىيهنىڭ ھىندىستاندىكى ھۆكۈمرانلىقىغا ته

سوۋېت ھاكىمىيهت ئورگانلىرى بۇ مهقسهتلهرگه يېتىش ئۈچۈن پايدىلىنىشقا . يارىتىش مهقسىتىگه يهتكىلى بوالتتى
يىلى -1920باشچىلىقىدا )1954-1887(تېگىشلىك تۇرلۈك ئامىلالر قاتارىداھىندىستانلىق كوممۇنىست مانابېندراروي 

ه ھىندىستان كوممۇنىستالر پارتىيهسىنى بهرپا قىلدى ھهمدەمهركىزى ئۆكتهبىردە ھىندىقاچاقلىرىنىۇئيۇشتۇرۇپ، تاشكهنتت
. 45ئاسىيادا جۇملىدىن ئافغانىستاندا ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش ئۈچۈنمهخسۇس مهخپىي ھهربىي پالنلىرىنى ېئلىپ باردى 

قوشۇن تهشكىللهپ ۋە ئۇالرنى  مانابېندرا روي ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا ھىندىستانلىق مۇسۇلمان قاچاقالردىن مهخسۇس ھهربىي
تهربىيهلهپ، ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش تهشهببۇسكارى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بۇ تهكلىپلىرىنى سوۋېت رەھبهرلىرىگه سۇنغان 

يىللىرى ئارىسىدىكى تاشكهنت، ئهنجان، ئالمۇتانى مهركهز قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قاتار سىياسىي -1921-46.1919ىئدى
ھهرىكهتلىرى ۋە ئۇيغۇرالر ھهم تۇڭگانالردىن قىزىل ئارمىيه قوشۇنلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى قاتارلىق بىر يۈرۈش  تهشكىالتچىلىق

تروتسكىينىڭ دۇنيانى ىئنقىبىالشتۇرۇش ۋە ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش .ھهرىكهتلهر ئهمهلىيهتته ئهنه شۇ ل
  .ستراتېگىيهسىنىڭ بىر قىسمى ىئدىىئ

ۋاقىتالردا ئۆزىنىڭ شهرق ىئستراتېگىيهسى، جۈملىدىن ئانتانتا دۆلهتلىرىگه زەربه بېرىشته سوۋېت ھاكىمىيىتى دەسلهپكى 
پايدىلىنىدىغان تۈرلۈك ئامىلالر قاتارىغا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ ۋەتىنىمۇ كىرگۈزگهن دەپ پهرەز قىلىشىمىز 

ئهمما، ياڭ زېڭشىن ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئۇيغۇرالر بۇ خهلقائرالىق  .تروتسكىينىڭ پىالنى بۇ نۇقتىنى چۈشهندۈرىدۇ.ل. مۇمكىن
تروتسكىينىڭ پالنىنىڭ ئهمهلدىن قېلىشى، ئۇنىڭغا ئۇالپ، كېيىنرەك .كۈرەشته ئۆز ئورنىنى تاپالمىغان بولۇپ، ل

 ى تۈرلۈك ئامىلالررۇدزۇتاكنىڭ قهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيه جۇمھۇرىيهتلىرىنى قۇرۇش اليىھهسىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشىدىك
قاتارىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ۋەتىنىدە ئومۇميۈزلۈك نادان، جاھالهتته قېلىپ، ئۆز ئهتراپىدا يۈزبېرىۋاتقان ئومۇمىي سىياسىي ېئقىمىغا 
ا ئومۇميۈزلۈك ماسلىشالمىغانلىقى، ئۇنىڭ ئهكسىچه، ياڭ زېڭشىن قاتارلىق مىلىتارستالرنىڭ نهيرەڭۋاز تاكتىكىلىرىنىڭ قۇربانىغ

  .ئايلىنىشى ۋە باشقىالرمۇ بار

قهشقهرىيه ۋە باشقا  ئهگهر تروتسكىينىڭ  قهشقهرىيهنى بازا قىلىپ، ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىش پىالنى ىئشقا ئاشقان بولسا،
. بىراق قىزىل سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ كۈنلۈكى ئاستىغا كىرىشى تهبىئىي ىئدى.رايونالر خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇالتتى

يىلالردا سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ گۇمران بولۇشى بىلهن   مۇستهقىللىق خىيالىدىن ئاللىبۇرۇن -1990قانداقال بولمىسۇن،   مهيلى
ئايرىلىپ ئۇنى ئۇنتۇلۇپ قالغان، چىرايى رۇسالشمىسىمۇ، تىلى ۋە پىسكىخىسى ھهم مهدەنىيهت قۇرۇلمىسى رۇسلىشىپ 

                                                           
45

 . .Ю. Л. Тихонов. Подготовкасоветскоймиссии в Афганистан в 1920 году. Неизвестноеписьмо М. 
М.Грузенберга (Бородина) В. И. Ленину( نىنغاگرۇزېنبېرگنىڭ لې. م.م. ئافغانىستاندىكى سوۋېت ۋەزىپىسىنىڭ تهييارلىنىشى  

 .Восточныйархив».№ 1 (29).2014 г» .(ئهۋەتكهن نامهلۇم خېتى

46
 . Индийский поход Ленина и другие тайныи ндийской полиции 

 لېنىننىڭ ھىندىستان يۈرۈشى ۋە باشقا ھىندى سىياىئتىگه ئاىئت مهخپىيهتلىكلهر)

http://www.agentura.ru. 05.04.199 
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قهدەر مۇستهھكهمرەك  ئۆزبېكلهر، ئهزەرلهر ۋە باشقىالرغا ئوخشاش  ئامهتلهردىن بولغان قىرغىزالر، قازاقالر، مىللىي روھى بىر 
يىلالر پۈتۈن تۈركىي خهلقلهر ئۈچۈن ئامهتلىك يىلالر  بولسىمۇ، بىراق ئۇيغۇرالر   - 1990.بهھرىمهن بولۇشى مۇمكىن ىئدى

مپېرىيهلهر ئارىسىدىكى  جۇغراپىيهۋى چۈنكى  ئۇيغۇرالر ىئ.ئۈچۈن ئهڭ يېڭى تراگېدىيهلهرنىڭ باشلىنىش باسقۇچى بولدى
سىياسىي تهڭپۇڭلۇقنىڭ ئاچقۇچىلىق رولىنى ئۆتهپ كهلگهن، ھهم بۇ تهڭپۇڭلۇق بهلكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن پايدىلىق رولالرنى 

مهركىزى ئاسىيانىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي قىسمهت تارىخىغا . ئويناش پۇرسهتلىرى يارىتىشى مۇمكىن ىئدى
غهربتىن كېلىدىغان قۇدرەتلىك كۈچلهر، ىئمپېرىيهلهرنىڭ  ئۇچرىشىش نۇقتىسى -سالغىنىمىزدا بۇ رايون ئهزەلدىن شهرق نهزەر

قاچان بۇ . بۇ مهركهزدە ئۇيغۇرالر ھهل قىلغۇچ رولالرنى ئويناپ كهلگهن ىئدى. ۋە تهڭپۇڭلۇق ھاسىل قىلىش مهركىزى ىئدى
يىلالردىن كېيىن بۇ رايوندىكى -1990.پ قالسا ئۇيغۇرالرغا زىيانلىق بوالتتىرايوندا بىرال قۇدرەتلىك كۈچ  تهنھا ېئشى

ئارتۇق ۋاقىت   نسوۋېت ىئمپېرىيىۋى قۇدرىتىنىڭ ئاجىزلىشى ۋە چېكىنىشى،ىئككى ئهسىردى-ىئككى ئهسىرلىك رۇس
ا ئۆز قهدەملىرىنى قاپىغا قاراپ ىئش تۇتۇپ، قهشقهر، غۇلجا كوچىلىرىد-رۇسىيه ۋە كېيىنكى سوۋېت قۇدرىتىنىڭ قاش

ېئھتىياتچان ۋە قورقۇنۇچ ىئچىدە بېسىپ كهلگهن جۇڭگولۇقالرغا تهنھا خوجايىنلىق پىسخىكىسى ۋە ىئشهنچىسى ئاتا قىلغان 
مانا بۇ تهنھا خوجايىنلىق پىسخىكىسى  ۋە ىئشهنچىسىدىن ئۇيغۇر تراگېدىيه ياشلىرى  تۈمهن، تارىم ۋە ىئلى . ىئدى

  .ۋاتقان سۇلىرىنى كۆپهيتتىتىېدەريالىرىنىڭ قۇرۇپ ك

  

  ئۇيغۇرالردىكى ىئككى تاشقى تهسىر يولى

كهينىدە ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىدىغان تاشقى تهسىرلهر -ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، يهنى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئالدى-20
بۇ لىنىيهئارقىلىق .يولى ىئدى ئاساسلىقى ىئككى لىنىيه بويىچه كېلىدىغان بولۇپ،ئۇنىڭ بىرى ، ئوسمانلى ىئمپېرىيهسى

نىڭ » ىئتتىھات ۋە تهرەققىي جهمئىيىتى«تۈركچىلىك، مىللى ئاقارتىش ۋە مىللى ئويغىنىش ىئدىيهلىرى گىرەلهشكهن ھالدا
ئهخمهت كامال ۋە باشقا بىر قىسىم ۋەكىللىرى ئارقىلىق قهشقهر قاتارلىق جايالرغا مهكتهپ ېئچىش يولى بىلهن يېتىپ 

ت كامالنىڭ قهشقهردىكى بىر قانچه يىللىق مائارىپ پائالىيىتى روشهنكى بۇ رايوندا ئۆز مىللىتىنىڭ سىياسىي ئهخمه. كهلدى 
تهقدىرى ھهققىدە باش قاتۇرۇش مهجبۇرىيهت تۇيغۇسىنىڭ يۇرتنىڭ بىر قىسىم ىئمانى كۈچلۈك ، كاللىسى ئوچۇق دىنى 

ئهخمهت كامال نوقۇل ھالدا مائارىپ . ۈرۈش رولىنى ئوينىدىئهربابلىرى، زىيالىيلىرى ئارىسىدا كۈچىيىشىنى ىئلگىرى س
جهھهتتىن ئاقارتىشال ئهمهس، بهلكى سىياسىي جهھهتتىن مهلۇم ساندىكى ىئلغار كىشىلهر ئارىسىدا مىللى ئويغىنىش، مىللى 

ئۇرۇشى  بىرىنچى دۇنيا. گۈللىنىش ۋە مىللى ىئپتىخارلىق ىئدىيهلىرىنى سىڭدۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئاتقۇرغان ىئدى
مهزگىلىدىكى مۇرەككهپ خهلقائرا ۋەزىيهت ۋەبۆلۈنمه ھالىتىدىكى خىتاي ۋەزىيىتي گهرچه ئۇيغۇرالرئۈچۈن پايدىلىق پۇرسهت 
بولسىمۇ ، بىراق پۈتۈن جهمئىيهت خاراكتېرلىق ۋە ئومۇميۈزلۈك جاھالهتته قالغان ئۇيغۇرالر بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنشتىن مهھرۇم 

  .قالغان ىئدى

 يىلى، مانجۇ ىئمپېرىيهسى ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلۇشى بىلهن خىتاينىڭ- 1911الر ئۈچۈن ئهسلىدىكى چوڭ پۇرسهت ئۇيغۇر
يۈئهن شىكهي ھاكىمىيهتنى  ئارقىدىن مۇستهقىللىق ېئالن قىلىشى، گهرچه- پارچىلىنىشى ۋە ھهر قايسى ئۆلكىلهرنىڭ ئارقىمۇ

ىر ھاكىمىيهت ئاستىغا ئۇيۇشالماسلىقتهك چوڭ داۋالغۇش ۋەزىيىتى ىئگىلىسىمۇ، ئهمما، خىتاينىڭ تېخى بىرلىككه كهلگهن ب
 مانجۇ ىئمپېرىيهسىنىڭ ۋەيران بولۇشىدىن ىئبارەت بۇ پۇرسهتتىن موڭغۇلالر تولۇق پايدىلىنىپ، رۇسالر بىلهن ئاكتىپ.ىئدى

ى ئاستىدا ئۆز مۇستهقىل ھهمكارلىق ئورنىتىش ۋە ئۇالرغا تايىنىش سىياسىتى قوللىنىش يولى بىلهن رۇسالرنىڭ ھامىيلىق
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بۇ خىل سىياسهتنى كېيىنكى سۇخباتور، چويبالسان قاتارلىقالرمۇ داۋامالشتۇرۇپ، . دۆلىتىنى قۇردى ۋە ئۇنى ساقالپ قالدى
تىبهتلهرمۇ مانجۇ . ئاخىرقى ھېسابتا تولۇق مۇستهقىل دۆلهت سۈپىتىدە خهلقائرا سهھنىگه چىقىش پۇرسهتلىرىنى ياراتتى

يىلىغىچه - 1950اكارالپ، ئۆزىنى ئۆزى ىئدارە قىلىشنى تاكى ج ئۆز ىئگىلىك ھوقۇقىنى يىمىرىلىشى بىلهن ىئمپېرىيهسىنىڭ
ىئنقىالبچىالر «خىتايالرنىڭ  يىلى، پهقهت سۇن جۇڭشهن تهرەپدارلىرى ھېسابلىنىدىغان كۈرەدىكى-1912.داۋامالشتۇردى

رىنى مۇستهقىللىق جاكارلىغان بولسىمۇ، بىراق ياڭ قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، جۇمھۇرىيهت ېئالن قىلىپ، ئۆزلى» پارتىيهسى
قهشقهر قاتارلىق جايالردا بولسا . نهيرىڭى بىلهن ئۇالرئۈرۈمچى ھۆكۇمىتىگه بويسۇنۇپ ئاخىرى تۈگهشتى-زېڭشىننىڭ ھىله

الرنى خىتاي ئهمهلدارلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، قهشقهر، ئاقسۇ ۋە باشقا جاي ، چىڭ ىئمپېرىيهسىدىن قالغان»گېالۋخۇيچىالر« 
تىن كۆپرەكىنى تهشكىل قىلىدىغان ئۇيغۇرالر % 80ۋاھالهنكى، پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ . پاراكهندە قىاللىدى

ىئچىدە پهقهت قۇمۇلدا تۆمۈر خهلىپه قوزغىالڭ كۆتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ قوزغىلىڭى بىۋاسىته قۇمۇل ۋاڭى، يهنى 
ا قارشى ىئسيان بولۇپ، ئۇنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقىنى چىڭ ىئمپېرىيهسىدىن، ۋە ياكى ياڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر يهرلىك خانىغ

زېڭشىن ۋەكىللىكىدىكى خىتاي مىلىتارستلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلدۇرۇش، مۇستهقىل قىلىش ھهرىكىتىلىكخاراكتېرىغا 
ى يۈزبهرگهن بولسىمۇ، ئۇمۇ تار داىئرىدە چهكلىنىپ بۇ ۋاقىتتا تۇرپان رايونىدىمۇ قوزغىالڭ ھهرىكهتلىر. ىئگه ئهمهس ىئدى

قىسقىسى، تۆمۈر خهلىپه قوزغىلىڭى پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى مىقياسىدا يۈز بهرگهن ۋە ېئنىق سىياسىي مهقسهتكه ىئگه، .قالدى
بولسا، چىڭ تهرىپىدىن ئورتاق يېتهكچىلىك قىلىنغان ئومۇمى خهلق ھهرىكىتى بولغان  يۇقىرى سىياسىي ساپالىق رەھبهرلىك

ىئمپېرىيهسىنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى ئۇيغۇر خهلقى ئۆز ھاكىمىيىتىنىقۇرۇش ۋە دۇنيادا ېئتىراپ قىلدۇرۇش 
-1912-1911يىلالردىكى ئومۇمى ئازادلىق ھهرىكىتى ئهسلىدە -1934-1931ئومۇمهن، . ىئمكانىيىتىگه ىئگه بوالتتى

. يىلالر ىئلگىرى قۇرۇلۇشى كېرەك ىئدى 20ركىستان جۇمھۇرىيىتى يىلىدىكى شهرقىي تۈ-1933يىللىرى يۈز بېرىشى، 
لېكىن، ىئمپېرىيهلهرنىڭ ۋەيران بولۇشى بىلهن ئۆز مۇستهقىللىقلىرىنى جاكارالشتىن ىئبارەت بۇ دۇنيا تارىخىدىكى چوڭ 

ىدىكى سهۋەبلهر ھهر خىل ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ پۇرسهتلهردىن پايدىلىنالماسلىق. قانۇنىيهت ئۇيغۇرالرغا نېسىب بولمىغان ىئدى
بولۇپ، ئهڭ ئاساسلىقى،بۇۋاقىتالردا ئۇيغۇرالرداتاشقى دۇنيادىكى ئۆزگىرىشلهرنى كۆرۈپ، ئۇنى ئۆز ۋەتىنىنىڭ ۋەزىيىتىگه، 
ئۆز مىللىتىنىڭ ئهھۋالىغا تهدبىقلىيااليدىغان، پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ، ئۆز مىللىتىنىڭ ئازادلىق ، مۇستهقىللىق يولىغا پۈتۈن 

بار بولسىمۇ، بۇ سانى ناھايىتى ئاز كىشىلهردىن ىئبارەت . هلقنى باشلىيااليدىغان مىللهتپهرۋەرلهر قوشۇنىنىڭ يوقلىقى ىئدىخ
بۇنىڭغا جهمئىيهتنىڭخىتاي . بولۇپ، ئۇالرنىڭ يۇرتقا يېتهكچىلىك قىلىش ۋە تهسىر كۈچى يوق دېيهرلىك ىئدى

ر ، بايالر ۋە جاھىل دىندارالر گۇرۇھى يول قويمايتتى، قىسقىسى، بىر ئابدۇقادىر مىلىتارستلىرىبىلهن ھهمكارلىشىۋالغان پۇلدارال
دامولالم، بىر سابىت دامولالم ياكى مهمتىمىن بۇغرا ۋە باشقىالر سانسىزلىغان نادان خهلقنى قوزغاش ىئقتىدارىغا ىئگه ئهمهس 

رلىق ئهللهرنى كۆرگهن ۋە تهربىيه ئالغان بىر قىسىم ئاڭلىق شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، ئهنه شۇ مهزگىللهردە تۈركىيه قاتا. ىئدى
ئهنه شۇنداق تىرىشچانلىقالر .كىشىلهر، مىللهتپهرۋەرلهر ئۆز ىئمكانىيهتلىرىنىڭ يېتىشىچه، خهلقنى ئويغىتىش يولىنى تۇتتى

بولۇشقا باشالپ، مىلىتارست ياڭ بارا مىللى ۋە دىنى ئويغىنىش پىكىرلىرى پهيدا -جهريانىدا جهمئىيهتنىڭ مهلۇم قاتلىمىدا بارا
ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئهنه شۇنداق . زېڭشىن ۋە ئۇنىڭ ھاكىمىيهت ماشىنىسىغا بهلگىلىك تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىغان ىئدى

كېلىپ تۇرغان بىر -مىللى ئويغىنىش ۋە مىللى گۈللىنىش پىكىرلىرىنىڭ بىخ ئۇرۇشىدا يهنه تۈركىيه ۋە باشقا ئهللهرگه بېرىپ
م ئاڭلىق تىجارەت ئادەملىرى، دىنىي زىيالىيالر ۋە ىئستانبۇلدا يېڭىچه مائارىپ تهربىيهسى ئالغان كىشىلهر مۇھىم رول قىسى

  .مۇسابايوفالر جهمهتى، مهسۇئد سهبىرى بايقوزى ۋە باشقا بىر قىسىم كىشىلهر بۇالرنىڭ ۋەكىللىرى ىئدى. ئوينىدى
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مۇسابايوفالر  ئوقۇغۇچىالر مهكتهپ تهربىيهسى ئالىدىغان ئالى ىتۇنجى تۈركۈمدىك ئهسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى-20 
جهمهتى ئارقىلىق ىئستامبۇلغا ئهۋەتىلدى ۋە بۇ ىئش يهنه داۋامالشقان بولۇپ، بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى باشالنغىچه بولغان 

 6لۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ىئستانبۇلدىكى ئالى ۋە ئوتتۇرا دەرجىلىك مهكتهپلهردە ئوقۇغان بو 15ئارىلىقتا 
بۇالرنىڭ ىئچىدە . ىئمپېرىيه سهنئهت ئاكادېمىيهسىدە ئوقۇدى گاالتساراي لىتسېيىسدە، بىر ئادەم 4ئادەم ھهربىي ئاكادېمىيهدە، 

.  47ئهڭ ئابرويلۇق ىئمپېرىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىببى فاكۇلتېتىدا ئوقۇپ ئۇنى پۈتتۈرگهن ىئدى مهسۇد سهبىرى بايقوزى
ىئستانبۇلغا بېرىپ ئوقۇغان بۇياشالرنىڭ سانى ئهينى ۋاقىتتا  مۇسابايوفالر جهمهتىنىڭ ىئقتىسادى ۋە ئاكتىپلىقى بىلهنگهرچه 

كېيىن، غۇلجا، قهشقهر، خوتهن، ئاتۇش ۋە باشقاجايالردىن تۈركىيه ، ھىندىستان، مىسىرۋە  كۆپ بولمىسىمۇ، ئهنه شۇنىڭدىن
تارىخى نۇقتىدىن .يىلالرغىچه داۋامالشقان ىئدى- 1930ىپ ئوقۇيدىغانالر تاكى باشقا ئوتتۇرا شهرق مهملىكهتلىرىگه بېر

قارىغاندا، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان مائارىپ تارىخىدىكى تۇنجى زامانىۋى ئالى مائارىپ تهربىيهسى كۆرگهن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى 
لالردا مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن ئالى يى-1930-1920ىئستانبۇل ئالى مهكتهپلىرى ئارقىلىق مهيدانغا كهلگهن بولسا، 

قازان، باكۇ ۋە باشقا شهھهرلهر، بولۇپمۇ تاشكهنت بولۇپ  موسكۋا، ئالمۇتا، مائارىپ تهربىيهسى ېئلىش مهركىزى تاشكهنت،
  .قالغان ىئدى

لىك ۋە ئاڭلىق ئۇيغۇر كهينىدىن ېئتىبارەن بىر قىسىم بىلىم-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، يهنى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئالدى-20
ئابدۇقادىر دامولالم، سابىت دامولال، مهسۇئد سهبىرى بايقوزى ، مۇسابايوفالر جهمهتىدىكىلهر ،  مىللهتپهرۋەرلىرى، مهسىلهن

بۇ ئاڭلىق ىئلغار . شهۋقى ھهم باشقىالر ئۆز ۋەتىنىنىڭ ئهتراپىدا بولۇۋاتقان ئۆزگىرىشلهرنى يېقىندىن كۆزەتكهن ىئدى قۇتلۇق
رنىڭ سانى ناھايىتى چهكلىك بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى بۇخارا، تۈركىيه، ھىندىستان، مىسىر ھهتتا ياۋروپا كىشىله

ئهللىرىنى كهزگهن، ىئلىم تهھسىل قىلغان ، قىسقىسى دۇنيادىكى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئهتراپىدا بولۇۋاتقان سىياسىي، 
  .ىشلىرىدىن خهۋەردار كىشىلهر ىئدىىئقتىسادىي ۋە مهدەنىيهت ئۆزگىر- ىئجتىماىئي 

ئۇرال ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى بولۇپ، بۇ يول ئارقىلىق ئاساسلىقى جهدىتىزم ىئدىيهلىرى يېتىپ كهلگهن -يهنه بىر يول ىئدىل
ئهنجان، جۇغراپىيهلىك يېقىنلىق ۋە قواليلىق ئۇيغۇرالرنىڭ رۇسىيه ىئمپېرىيهسى تهۋەسىدىكى بۇ رايونالرغا، بولۇپمۇ . ىئدى

تاشكهنت، بۇخارا، قوقان، شهمهي، ئورىنبۇرگ، ئۇفا، قازان، باكۇ ۋە باشقا شهھهرلىرىگه كۆپلهپ بېرىش ىئمكانىيىتى ياراتقان 
يىللىرى ئارىسىدا ئهنجان بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا تۆمۈر يولىنىڭ تولۇق پۈتۈپ، موسكۋا ۋە پېتېرگراد -1906-1900بولۇپ، 

ىق شهھهرلهرنىڭ، جۈملىدىن ياۋروپانىڭ باغلىنىشى ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ يول بويىدىكى شهھهرلهرگه قاتارل) سانكىتپېتېربۇرگ(
بۇ ھال كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ . تىجارەت، ىئشلهش مهقسهتلىرى بىلهن كۆپلهپ بېرىش پۇرسىتى ياراتقان ىئدى

ى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرغا تېخىمۇ يېقىن بولغان پهرغانه ۋادىسى، تاشكهنت، شهمهي ،قازان، ئورىنبۇرگ ۋە باشقا شهھهرلهردىك
تاشكهنت قاتارلىق جايالردىكى جهدىتىزم ۋە مىللى ئويغىنىش ھهرىكهتلىرى، ىئدىيهلىرى بىلهن ئۇچرىشىش پۇرسىتى 

قهشقهرىيه بىلهن قوشنا بۇ جايالر . بۇ دەل بۇ جايالردا ئۆزبېك جهدىتىزمنىڭ كۈچىيىۋاتقان مهزگىلى ىئدى. يارىتىلدى
ئۆكتهبىر ئۆزگىرىشى نهتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . قهرىيهگه ئهڭ تېز تهسىر كۆرسىتىش كۈچىگه ىئگهقهش

سىياسىي ،ىئجتىماىئي، ىئقتىسادى ۋە مهدەنىيهت جهھهتلهردىكى ئۆزگىرىشلهر، بۇ رايوندا قۇرۇلغان قوقان ھۆكۈمىتى، 
نىڭ »شوراىئىي ىئسالمىيه«هنت، قوقان، ئهنجان ۋە باشقا جايالردىكى بۇخارادىكى ياش بۇخارالىقالر ھهرىكىتى ، تاشك
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دەپ نام بهرگهن »باسمىچى« پائالىيهتلىرىگه ھهمدە پهرغانه ۋادىسى ۋە باشقا قوشنا جايالردا كهڭ ئهۋجى ئالغان ۋە رۇسالر 
ۇ رايونالردا ياشىغۇچى ۋە قىزىل رۇس ىئشغالىيىتىگه قارشى قوراللىق مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىگه تهبىئىي ھالدا ب

قهشقهرىيهدىن كېلىپ ۋاقىتلىق تۇرىۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭمۇ قاتنىشىشى ۋە ياكى ھېچ بولمىغاندا بۇ ۋەقهلهرگه شاھىد 
  .بولۇشى تهبىئىي ىئدى

ھهر خىل ئۇچۇرالر  كهينىدە قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشىغۇچى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ھهققىدە -ئۆكتهبىر ئۆزگىرىشىنىڭ ئالدى
يىلى رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيىسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىغا ئۇيغۇر -1923مهۋجۇت بولۇپ، ئابدۇلال روزىباقىيېف 

مهسىلىسى ھهققىدە يوللىغان دوكالتىدا، پۈتۈن تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى تهۋەسىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 
مىڭ،  300مىڭ، پهرغانه ئوبالستىدا  30مىڭ، سىر دەريا رايونىدا  265پ، يهتتىسۇ رايونىدا ھهققىدە مهلۇمات بېرى

مىڭ ئۇيغۇر  600بولۇپ، پۈتۈن تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىدە جهمئىي  2500، سهمهرقهنتته 2500تۈركمهنىستاندا 
« يىلى، ئۆزىنىڭ -1925ى يىل ئۆتۈپ، يهنى ئهمما، ئابدۇلال روزىباقىيېف، ئارىلىقتىن ىئكك. 48بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ

گېزىتىدە ېئالن قىلغان ماقالىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهر قايسى جۇمھۇرىيهتلهردە ياشىغان ئۇيغۇرالرنى » كهمبهغهللهرئاۋازى
لېكىن ئۇ، بۇ سانالرنىڭ قانچىلىكىنىڭ سوۋېت پۇقرالىقىدىكى . 49مىڭغىچه دەپ ھېساباليدۇ 700مىڭدىن  500
  .ۇرالر ىئكهنلىكى ھهققىدە مهلۇمات بهرمىگهنئۇيغ

  

- 1920نىڭ بىرى ، »ئۈچ ھاجى«يىلالردا سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن شېڭ شىسهيگه ياردەمگه ئهۋەتىلگهن -1930
يىلالردا -1920يىلالردىكى شهرق كوممۇنىستىك ئهمگهكچىلهر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ھاشىم ھاجىنىڭ 

مىڭدىن ئارتۇق ھهر خىل  500تسىوئنالنىڭ شهرق بۆلۈمىگه يازغان بىر دوكالتىدا ئوتتۇرا ئاسىيادا كوممۇنىستىك ىئنتېرنا
يهنه بىر . 50ۋاقىتالردا كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇر بارلىقى، بۇالرنىڭ يېرىمىنىڭ خىتاي پۇقرالىقىدا ىئكهنلىكىنى قهيت قىلغان

-1920-1917ئومۇمهن، . 51ياشايدىغانلىقى كۆرسىتىلگهنمىڭ شىنجاڭدىن چىققان كىشى  279ماتېرىيالدا تۈركىستاندا 
يىللىرى ئارىسىدا پهرغانه ۋادىسى ، يهتتىسۇ ۋە باشقا جايالردا ئاللىبۇرۇن ماكانلىشىپ، رۇسىيه ىئمپېرىيهسى پۇقراسى 

قان ۋە ۋاقىتلىق كېتىۋات-ھېسابالنغان ئۇيغۇرالردىن باشقا يهنه ۋاقىتلىق ىئشلهش، تىجارەت قاتارلىق سهۋەبلهر بىلهن كېلىپ
ۋاقىتلىق تۇرۇۋاتقانالرنىڭ ئۆز ۋەتىنى بىلهن بولغان ئاالقىلىرى ئهڭ . تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرالردىن ىئبارەت ىئككى گۇرۇپپا بار ىئدى

غا بارىدىغان ئۇيغۇر ىئشلهمچىلىرى ، »ئهنجان« قىسقىسى، ھهر يىلى ياز مهزگىللىرىدە مىڭالپ .زىچ ھېسابلىناتتى
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تۇغقان يوقلىغۇچىالرنىڭ ھهممىسى بولمىسىمۇ ھېچ بولمىغاندا مهلۇم قىسمى ئۆزلىرىگه قوشنا -ۇرۇقسودىگهرلىرى ۋە ئ
تېخنىكا يېڭىلىقلىرىنىڭ نهتجىلىرى، زامانىۋى -بۇرايونالردىكى ۋە ئۇنىڭدىن يىراق جايالردىكى سانائهتلىشىش، زامانىۋى پهن

پىكىر جهھهتلهردىكى يېڭىلىنىش -ەنىيهت ،مائارىپ ۋە ىئدىيه قاتناش، زامانىۋى ئاالقىلىشىىش ۋاستىلىرى، زامانىۋى مهد
  .قاتارلىق تۈرلۈك ھادىسىلهرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىشى تهبىئىي ىئدى

ىئجتىماىئي تهسىرلهر ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن ئهنه شۇنىڭ ئۆزىنىڭ -ئومۇمهن، بۇ ۋاقىتتا ھهر قانداق ىئلغارلىق ۋە سىياسىي،
ئارقىلىق يېتىپ كهلگهن بولۇپ، مهدەنىيهت جهھهتته قاالق، فېوئدال ۋە مۇستهبىت  ى رىرايونل ا ئاسىي غهربىي ۋە جهنۇبىدىكى

ياڭ زېڭشىن ۋەكىللىكىدىكى ھۆكۈمرانالر ئۇيغۇرالرغا ئۆزلىرىگه ئوخشاش قاالقلىق ۋە تېخىمۇ نادان قالدۇرۇشتىن باشقا ھېچ 
دەۋرىدە خهلق سىياسىي ۋە مهدەنىيهت جهھهتتىن شۇڭا ياڭ زېڭشىن . نهرسه ېئلىپ كېلهلمهيتتى ھهم كهلمهيتتى

  .ئومۇميۈزلۈك قاالق قالدى

 

  تۈركىستان كومىسسىيهسى

يىلىنىڭ ىئككىنچى يېرىمىدىن ېئتىبارەن يهتتىسۇدىن غۇلجا تهرەپكه كهتمىگهن ئۇيغۇرالر ، - 1918ئابدۇلال روزىباقىيېف 
بولۇپمۇ ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، ئابدۇلال روزىباقىيېف ۋە ئۇنىڭ سهپداشلىرى 

ىڭ ئازادلىقىغا ياردەم بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقلىرىنى لېنىننىڭ شهرق مۇسۇلمان خهلقلىرىن
ېئتىراپ قىلىش چاقىرىقلىرىغا ىئشهنگهنلىكى ئۈچۈن سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قهشقهرىيه ۋە ىئلى ۋادىلىرىدا ئازادلىق 

ىد باغالپ، سوۋېت ھاكىمىيىتى تهرەپته تۇرۇش ھهم ئۇنىڭ ھهرىكهتلىرى ېئلىپ بېرىشىنى قوللىشى ۋە ياردەم بېرىشىگه ئۈم
  .بىلهن ھهمكارلىشىش يولىنى تاللىۋالغان ىئدى

يىلىنىڭ باشلىرىدا ئالمۇتىدا يهتته ئهر، -1919تارىخى مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالر باشچىلىقىدا 
ئهسىر تارىخىدىكى بىرىنچى قېتىم ئۇيغۇر -20بۇ . قۇرۇلدى» يغۇر جهمئىيىتىئۇ« ىئككى ئايالدىن تهركىپ تاپقان تۇنجى 

مىللى نامىنى قوللىنىپ قۇرۇلغان ، ئۇيغۇر مىللى كىملىكى ۋە مىللى ىئدېوئلوگىيهسىنى شهكىللهندۈرۈش ھهم كۈچهيتىشنى 
ۋاقىت ىئچىدە يهتتىسۇ  مهزكۇر جهمئىيهت تېز كېڭىيىپ قىسقا. سىياسىي تهشكىالت ىئدى-مهقسهت قىلغان ئاممىۋى

  .لىرى قۇرۇلۇپ، ئهزالىرى كۆپهيدىتهۋەسىدىكى كۆپ جايالردا تارماق

بىرلىكته ئوتتۇرا ئاسىيادا ھهرىكهت  ومىتېتى ۋە ىئجراىئيه كومىتېتىىسوۋېت رۇسىيهسى كومپارتىيهسى مهركىزى كبۇ ۋاقىتتا
. كۇيبشېۋ، يان. ۋ. گولوشچېكىن، ۋ. ىئ. ىىئ، فبوك. ىئ. بولۇپ،گتۈركىستان كومىسسىيهسىنى قۇر غان قىلىش ئۈچۈن 

يهنه بىر ۋەزىپىسى لېۋ 52ئهلىائۋا قاتارلىقالردىن تۈزۈلگهن بهش كىشىلىك كومىسسىيهنىڭ. ز. فرۇنزې، ش. ۋ. رۇدزۇتاك، م. ئه
ىستانالرغا يېيىش تروتسكىينىڭ ىئدىيهسى بويىچه دۇنيا ىئنقىالبىنى بۇخارا، قهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيه، ئافغانىستان ھهم ھىند

يىلىدا يېڭىدىن قۇرۇلغان بۇخارا خهلق -1920تۈركىستان كومىسسىيهسى . شۇنىڭدەك ئۇنىڭغا رەھبهرلىك قىلىش ىئدى
يىلى قۇرۇلغان تاشكهنتنى مهركهز قىلغان - 1918سوۋېت جۇمھۇرىيىتى، خارەزم خهلق سوۋېت جۇمھۇرىيىتى ۋە 
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ك ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنى نازارەت قىلىش، ھهتتا باشقۇرۇش بولشېۋىكالرنىڭ تۈركىستان سوۋېت سوتسيالىستى
  . ىئمكانىيهتلىرىگه ىئگه بولدى

ئهسلى مۇستهقىل بۇخارا ئهمىرلىكىنى  تاشكهنتتىكى رۇس كوممۇنىستلىرى ۋە موسكۋادىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ
بۇخارا ئهمىرىنى  نىڭهرۋەرلىرىدەپ ئاتالغان بۇخارا جهدىت مىللهتپ» ياش بۇخارالىقالر «يوقىتىشنى نىشان قىلىپ، 

قاالق خانلىق تۈزۈمنىڭ ئورنىدا جۇمھۇرىيهت قۇرۇش ھهرىكىتىنى قوللىدى ۋە ئۇنىڭغا ھهربى ياردەم بهرگهن  ئاغدۇرۇپ،
ئايروپىالن ۋە باشقا ېئغىر  نهتىجىدە، ئهنه شۇ قىزىل ئارمىيهنىڭ غايهت زور ئهسكىرى كۈچلىرىنىڭ ،جۈملىدىن. ىئدى

ۇخارا سوۋېت خهلق ب يىللىق دۆلهت يوقىتىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىدا 500را دەھشهتلىك بومباردىمان قىلىشلىرىقوراللىرىنىڭ بۇخا
بارا موسكۋانىڭ كونتروللۇقى ئاستىغا  -بارا ېئالن قىلسىمۇ، بىراق بۇ ھۆكۈمهت جۇمھۇريىتى قۇرۇلۇپ،ئۆزىنى مۇستهقىل دەپ

ھهتتا ئهنه شۇ سوۋېتلهرنىڭ كۈچىگه تايىنىپ .غان ىئدىيىلى، پۈتۈنلهي بىكار قىلىن-1924چۈشۈپ قالغان، ئاخىرىدا 
قۇرغان  بۇخارا شوراالر جۇمھۇرىيىتىنى يىللىق خاندانلىقىنى يوقىتىپ، نۇرغۇن ئادەمنىڭ قىرىلىشى بهدىلىگه 500ئۆزلىرىنىڭ 

« باشقا ئونلىغان )1938-1886(، ئابدۇرەۋۇپ فىترەت )1938- 1896(بۇخارا جهدىتلىرى فهيزۇلال خوجايېف 
  .ئۆلتۈرۈلگهن ىئدى يىللىرى ستالىن تۈزۈمى تهرىپىدىن-1938-1937گۇرۇپپىسى رەھبهلىرى بهرىبىر »اشبۇخارالىقالري

بۇخارا سوۋېت خهلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇش ۋە ئاخىرىدا ئۇنى موسكۋانىڭ تهسىرىگه ېئلىشا ئهنه شۇ موسكۋادىن كهلگهن 
چۈنكى، بۇ كومىسسىيهنىڭ قولىدا قۇدرەتلىك ۋە . م رول ئوينىغا ىئدىكومىسسىيه ئهزالىرى،جۈملىدىن قوماندان فرۇنزې مۇھى

يىلى تۈركىستان سوۋېت ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى -1920تۈركىستان كوممىسسىيهسى . زور سانغا ىئگه قىزىل ئارمىيه بار ىئدى
قۇلوف باشچىلىقىدا تۈركىستان كومپارتىيهسى مۇسۇلمانالر بىيوروسىنىڭ قازاق مىللىتىدىن كېلىپ چىققان مهسۇئلى تۇرار رىس

گه ئۆزگهرتىش، »تۈركىي خهلقلهر سوۋېت جۇمھۇرىيىتى«سوۋېت ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنى بىكار قىلىپ، ئۇنى 
تۈركىستاندىكى خهلقلهرنى ئۆزبېك، تاجىك، قىرغىز دېگهندەك ئايرىم ېئتنىك نامالرغا ئايرىشقا قارشى تۇرۇپ، بىرلىككه 

قىلىش » مهركىزى كومىتېت «نى »مۇسۇلمانالر بىيوروسى«ۋېت جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش، كهلگهن تۈركىي خهلقلهر سو
، رۇسىيه سوۋېت فېدېراتىپ 53قۇرۇش دېگهندەك قارار ۋە تهلهپلىرىگه قارشى چىقىپ»تۈرك قىزىل ئارمىيهسى«،ئايرىم 

ساقلىنىشى ۋە مۇستهھكهملىنىشى جۇمھۇرىيىتى تهركىبىدىكى تۈركىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
بۇ جهھهتته تۈركىستان . ھهمدە تۈركىستاندىكى مىللهتپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرىنى چهكلهش جهھهتتىمۇ ئۈنۈم قازاندى

كومىسسيهسى ۋەكىلى ۋە تۈركىستان فرونتى قوماندانى مىخايىل فرۇنزې ئهڭ مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، ئۇ يۇقىرقىدەك 
بىلهن ئهيىبلهپ، » مىللهتچىلىك«نىڭ رەھبهرلىرىنى »مۇسۇلمانالر بىيوروسى«غا، لېنىنىڭ ئالدىغا قويغان تهلهپلهرنى موسكۋا

قهدەم پۈتۈن ئوتتۇرا -تۈركىستان كومىسسىيهسىنى قهدەممۇ.  54لېنىننى بۇ تهلهپلهرنى ئاڭلىماسلىققا ئاگاھالندۇرغان ىئدى
وۋېت رۇسىيهسى مهركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللۇقى ئاستىغا ئاسىيا رايونىنى موسكۋادىكى لېنىن رەھبهرلىكىدىكى س

  .توپالش ىئمكانىيىتىگه ىئگه بولدى

                                                           
53

 .Glenn L. Roberts( 2007).Commissar and Mullah: Soviet-Muslim Policy from 1917 to 1924 ( 1917: كومىسسار ۋە مولال-

يىلىغىھه سوۋېت مۇسۇلمانالر سىياسىتى- 1924 ) . Publisher.Dissertation.Comp. pp.73-76. 

 
54

 . بهتلهر-76-73.يهنه شۇ كىتاب . 



39 

 

مهزكۇر كومىسسىيهنىڭ ۋەزىپىلىرى قاتارىغا ئۇيغۇرالر مهسىلىسىمۇ كىرگهن بولۇپ، ئۇيغۇرالر دىيارىدا ىئنقىالبى ھهرىكهت  
يىلىغا -1921مهزكۇر كومىسسىيه،. ئورۇن ئالغان ىئدىېئلىپ بېرىش مهسىلىسى مهزكۇر كومىسسىيهنىڭ خىزمهتلىرىدىن 

-كهلگهندە رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيهسى تۈركىستان بيۇروسىغا ئۆزگهرگهن بولۇپ، ئۇ ھهم پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهربىي
رى يان رۇدزۇتاكنىڭ مهزكۇر بىيورونىڭ رەھبى. سىياسىي ۋە پارتىيه ىئشلىرىنىڭ ئهڭ يۇقىرى ھوقۇقلۇق ئورگىنى ھېسابلىناتتى

ئۇيغۇرالر بىلهن زىچ ئاالقه ئورنىتىشى ۋە ئاخىرىدا قهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيهدىن ىئبارەت ىئككى جۇمھۇرىيهت قۇرۇش 
ىئيۇن كۈنلىرى تاشكهنتته  -9-3يىلى، -1921اليىھهسىنى تۈزۈپ، موسكۋانىڭ مۇزاكىرە قىلىشىغا يوللىشى شۇنىڭدەك 

مهزكۇر كومىسسىيه ۋە نىڭ مهيدانغا كېلىشىنى قوللشى »ىئنقىالبى ئۇيغۇر ىئتتىپاقى« ىرىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ قۇرۇلتىيىنى چاق
  .رونىڭ ھهرىكهت داىئرىسىگه ئۇيغۇرالر ھهم ئۇيغۇرالر دىيارىمۇ كىرگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇكېيىنكى بىي

سىنى گهۋدە قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ىئككى ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالر يېتهكچىلىكىدە يهتتىسۇ ۋە پهرغانه ۋادى
دەپ ئاتالغان ئهسلى ىئلى ۋادىسىدىن » تارانچىالر« دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرالر بىلهن » قهشقهرلىقلهر«گۇرۇپپىسى، يهنى 

كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مهۋجۇت بولغان ۋە بارغانسېرى كۈچهيگهن ئۆزلىرىنىڭ ئانا ۋەتىنىنى ياڭ زېڭشىن 
ىقىدىكى خىتاي مىلىتارىستلىرىدىن ئازاد قىلىپ، ئۆز ۋەتىنىنىڭ ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ىئدىيهسىنى يادرو قىلىپ، باشچىل

ئۇيغۇرالر  بۇ خىل ىئدىيهگه مهنسۇپ. رغان تۈرلۈك سىياسىي، ئاممىۋى ۋە مهدەنىيهت ئاقارتىش پائالىيهتلىرىنى ېئلىپ با
وجا ئابدۇسهمهتوف ۋە باشقىالربولۇپ ، ئۇالر يان رۇدزۇتاك قاتارلىق وف، نهزەرغئابدۇلال روزىباقىيېف، ىئسماىئل تاھىر

تۈركىستان كومىسسىيهس ئهزالىرى ۋە تۈركىستانائپتونوم جۇمھۇرىيىتى كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى ۋە ئۇنىڭيهتتىسۇ 
 .بۇيوروسى بىلهن زىچ ئاالقىالردە بولغان ىئدى

  

  ۋە ئۇيغۇر  سىياسىي قىسمىتىنىڭ تۇنجى قېتىم پىچىلىشى »ىئتتىپاقىئۇيغۇر ىئنقىالبى « 

يىلى ئارىسىدا يهتتىسۇ ، تاشكهنت ۋە پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا نهچچىلىگهن سىياسىي، - 1920-1921
روزىباقىيېف قاتارلىقالر . ئائاممىۋى تهشكىالتالر ۋە كوممۇنىستىك پارتىيه ياچېيكىلىرى بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ىئچىدىكى 

لغان تهشكىالتنىڭ دەپ ئاتا» جۇڭغار ىئشچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى-ئالتىشهھهر«باشچىلىقىدىكى 
  .پائالىيهتلىرىمۇھىمدۇر

ىئيۇن كۈنلىرى تاشكهنتته چاقىرغان قۇرۇلتىيى ۋە بۇنىڭ نهتىجىسىدە مهزكۇر -9-3يىلى -1921مهزكۇر تهشكىالتنىڭ 
ئۇيغۇر ىئنقىالبى «دەپ ئاتىلىپ، ئۆز ھهرىكىتىنى تېز تهرەققىي قىلدۇرغانلىقى، » ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى«ت تهشكىال
نىڭ ئهسلى تۈپ نىشانىنىڭ ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر دىيارىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنى كېڭهيتىپ، » ىئتتىپاقى

ىكى ۋە باشقىالرئۇيغۇر مىللهتپهرۋەرلىكىنىڭ شهكىللىنىش ۋە راۋاجلىنىش كهنلئۆز مۇستهقىل جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇش ىئ
  .تارىخىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئاالھىدە سىياسىي ۋەقه ھېسابلىنىدۇ

ىئيۇن كۈنلىرى كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىوئنال ۋە رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيهسى تۈركىستان -9-3يىلى، - 1921ھهقىقهتهن، 
تۈركىستان سوۋېت ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتىنىڭ قوللىشى بىلهن بيۇروسى ۋە 

ئۆتكۈزۈلگهن مهزكۇر مهزكۇر بىرىنچى قۇرۇلتايغا مۇتلهق كۆپ قىسىمى ئۇيغۇرالر، قالغانلىرى، تۇڭگان ۋە باشقا مىللهتلهردىن 
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نىڭ ھهرىكهت »ئۇيغۇر ىئتتىپاقى« قۇرۇلتايدا . 55قاتناشقان  كىشى 117بولۇپ، ىئككى ئايالنى ئۆز ىئچىگه ئالغان 
پروگراممىلىرى ۋە باشقا نىشانلىرى بېكىتىلگهن ھهمدە مهركىزى ىئجراىئيه كومىتېتى قۇرۇلۇپ، قهشقهرلىق ۋە ىئلىلىق 

ىلهر مهركىزى كومىتېتقا ئۇيغۇرالردىن ئابدۇلال روزىباقىيېف، ىئسماىئل تاھىروف، تۇڭگانالردىن ماگازى ماسانچى قاتارلىق كىش
ئابدۇلال روزىباقىيېف ىئتتىپاقنىڭ رەىئسى بولۇپ سايالنغان شۇنىڭدەك ىئسماىئل تاھىروف، ماخمۇدوف ۋە ماگازى . كىرگهن

ھهتتا، . 56قېتىملىق قۇرۇلتىيىغا ۋەكىل بولۇپ تالالنغان-3ماسانچى موسكۋادا ېئچىلىدىغان كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىوئنالنىڭ 
قاتارلىق جايالردىكى تۇڭگانالردىن تهشكىللهنگهن تۇڭگان ئاتلىق )ھازىرقى بىشكهك(رمىيهنىڭ يهتتىسۇ، پىشپېك قىزىل ئا

نىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە ىئسماىئل تاھىروف ۋە » ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى«پولكىنىڭ كوماندىرى ماگازى ماسانچى 
كېيىن، قىزىل ئارمىيهنىڭ تۈركىستان فرونتى قوماندانى مىخايىل ئابدۇراخمان ماخمۇدوف بىلهن بىرگه موسكۋاغا بارغاندىن 

  .57فرۇنزېنىڭ تونۇشتۇرۇشى ئاستىدا ۋالدىمىر لېنىن بىلهن ئايرىم كۆرۈشۈپ پىكىر ئالماشتۇرغان ىئدى

يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا يهتتىسۇدىكى تۇڭگانالر سىياسىي -1920شۇنى ئهسكهرتىش كېرەككى،
ىيهتلهردە ئۇيغۇرالر بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت ېئلىپ بارغان بولۇپ، تۇڭگانالر ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقىنىڭ تهركىبىدە پائال

يىلالردىن كېيىن -1924نامى ئاستىدىكى ھهرىكهتلهرگه ئاكتىپ ىئشتىراك قىلغان ، پهقهت » ئۇيغۇر« ،جۈملىدىن 
  .ۇش يولىغا كىرگهن ىئدىتۇڭگانالر ئۆزلىرى ئايرىم پائالىيهتلهردە بول

لېنىن باشچىلىقىدىكى بولشېۋىكالر پارتىيهسى سىياسىي . ئهسىر ئۇيغۇر سىياسىي قىسمهتلىرىگه مۇناسىۋەتلىك ۋ-20
نىڭ تهقدىرىنىال ئهمهس »ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى« ۇن كۈنىدىكى ھهل قىلغۇچ قارارىىئي- 4يىلى، -1921بيۇروسىنىڭ 

  .ياسىي قىسمهتلىرىنى بېكىتىش رولىنى ئوينىدىبهلكى كېيىنكى ئۇيغۇر سى

رەسمىي قۇرۇلۇپ ،ئالته ئايدىن كېيىن تارقالغان بولۇپ، بۇنىڭ تارقىلىشى رۇسىيه » ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى«مهلۇمكى، 
-1887( اك بولشېۋىكالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتىغا بىۋاسىته قاراشلىق تۈركىستان بيۇروسىنىڭ سېكرىتارى يان رۇدزۇت

قهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيه سوۋېت «نىڭ قهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيهدە ىئنقىالب ېئلىپ بېرىپ، بۇ رايوندا )1938
ىئيۇن كۈنى چاقىرىلغان رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيىسى -4يىلى،  -1921اليىھهسىنىڭ » جۇمھۇرىيهتلىرىنى قۇرۇش

 - 3تاشكهنتتىكى ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى . ى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ىئدىمهركىزى كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ مهخسۇس يىغىن
ىئيۇن كۈنى، رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى سىياسى بىيوروسىمۇ -4ىئيۇن كۈنى باشلىنىپ، ئهتىسى،

الىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ مهخسۇس يىغىن چاقىرغان بولۇپ، بۇ يىغىنىدا لېنىن، تروتسكىي، ستالىن ۋە باشقا سىياسىي بيۇرو ئهز
بۇ اليىھهگه تاشقى ىئشالر خهلق كومىسسارى گېوئرگى . قاتنىشىشى بىلهن رۇدزۇتاكنىڭ بۇ اليىھهسى مۇزاكىرىگه قويۇلغان

                                                           
55

 . . David Brophy. Uyghur Nation. Reform and Revolution in Russia-China Frontier ( خىتاي - رۇس: ئۇيغۇر خهلقى

 .Harvard University Press.2016.pp. 175-190 . (چېگرىسىدىكى ىئسالھات ۋە ىئنقىالب

56
 . .سان- 2يىلى، - 2013جۇرنىلى، " ئانا يۇرت "  - ىننىڭ يىراق شهرق ىئستراتېگىيهسىدە ئۇيغۇر مىللى ئازادلىق ھهرىكىتىلېن. نهبىجان تۇرسۇن  

بهتلهر-190-175. شۇ كىتاب. داۋىد بروپھي. ئهنقهرە  . 

57
 .Тельман ДОСТАНБАЕВ, Герой дунганского народа Магазы Масанчи (  ماسانچى ماگازى-تۇڭگان خهلقىنىڭ قهھرىمانى ) 

.<«Мысль» . Июнь 27, 2016. 

 



41 

 

. 58چىچېرن قهتئىي قارشى تۇرغان ھهمدە ئالدى بىلهن ئۇنىڭ قارشى پىكىرلىرى ۋالدىمىر لېنىننىڭ قوللىشىغا ېئرىشكهن
روشهنكى قهشقهرىيهدە ۋە . اسىي بىيورونىڭ باشقا ئهزالىرىمۇ بىردەك قوشۇلۇشى تهبىئىي ىئدىلېنىننىڭ قارارىغا سىي

جۇڭغارىيهدە ىئككى ئايرىم جۇمھۇرىيهت قۇرۇشقا قوشۇلمىغان ۋالدىمىر لېنىننىڭ رازىلىقى بىلهن ئۇيغۇر ىئنقىالبى 
  .59ن قالدۇرۇلۇشىغا ئاساس سېلىنغان ىئدىىئتتىپاقىنىڭ غايىسى قوبۇل قىلىنمايال قالماستىن بهلكى ئۇنىڭ ئهمهلدى

دېكابىر كۈنى موسكۋادا ېئلىنغان مهزكۇر قارارغا ئاساسهن، تۈركىستان -18يىلى، -1921ئارقىدىن ئالته ئاي ۋاقىت ئۆتۈپ، 
ئوتتۇرا كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقىنى رەسمىي تارقىتىۋەتتى ۋە ئۇنىڭ ئهزالىرى 

بۇنىڭدىكى ئاساسىي سهۋەبلهرنىڭ ئارقا .  60غا قوشۇلدى»قوشچىالر ىئتتىپاقى« ئاسىيادا يېڭىدىن تهسىس قىلىنغان 
دۇنيا «كۆرۈنىشى ھهر خىل بولۇپ، تۈپ سهۋەبلهر سوۋېت رۇسىيهسى بولشېۋىكالر پارتىيهسى سىياسىي بيۇروسىنىڭ 

بۇ ۋاقىتتا . ېگىيهسىدە ئۆزگىرىش يۈز بېرىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ىئدىپىالنىدا ۋە تاشقى سىياسىي ىئسترات» ىئنقىالبى 
سوۋېت رۇسىيهسى ھۆكۈمىتى تاشقى سىياسى جهھهتتىن، سوۋېت رۇسىيهسىنى سىياسىي ۋە ىئقتىسادىي جهھهتتىن يېتىم 

سىتىلهر بىلهن ئۇالرنىڭ ېئتىراپ قالدۇرۇۋاتقان غهرب، يهنى ئانتانتا دۆلهتلىرى بىلهن رەقىبلىشىشنىڭ ئورنىغا دىپلوماتىيهلىك ۋا
قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش، يىراق شهرقته بولسا، خىتاي بىلهن بولغان دىپلوماتىيه سۆھبهتلىرىنى كۈچهيتىپ، خىتاي 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ېئتىراپ قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش يولى ئارقىلىق ياپونىيهنىڭ يىراق شهرقتىكى 

تاقابىل تۇرۇش ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر دىيارىدا ىئنقىالپ قوزغاپ، سوۋېتلهشتۈرۈشنى پايدىسىز دەپ تهھدىتلىرىگه 
كرېمىل يهنه ئوتتۇرا ئاسىياغا نىسبهتهن بولسا، ئهنۋەر پاشا . ھېسابالش قاتارلىق سىياسىي تهدبىرلهرنى قوبۇل قىلغان ىئدى

سىدا ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك دۆلىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن ېئلىپ بېرىلىۋاتقان باشچىلىقىدا ئورتاق تۈركچىلىك ىئدېوئلوگىيهسى ئاسا
ھهرىكىتىنى باستۇرۇش ھهم ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقىنىڭ ئۆزىنىڭ ىئچكى قىسمىدىكى » باسمىچىالر«كۈرەشلهر ۋە 

لهرنىڭ ئهنۋەر پاشا بۆلۈنۈش، يهنى ئۇنىڭ مهركىزى كومىتېتى رەھبهرلىكىدىكى سابىر ئهخمهت قاتارلىق بىر قىسىم كىشى
ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه، بۇ ۋاقىتالردا ىئچكى . 61ئامىللىرى بار ىئدى-تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىشى ھهم باشقا بىر يۈرۈش سهۋەب

-1886( ئۇرۇشتا سوۋېتلهرنىڭ قىزىل ئارمىيهسى پۈتۈنلهي غهلىبه قىلىش يولىغا مېڭىپ، ئادمىرال ئالېكسانىدر كولچاك 
پۈتۈن رۇسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئارمىيهسى تولۇق دېگۈدەك  –ېت ھاكىمىيىتىگه قارشى ھۆكۈمهت باشچىلىقىدىكى سوۋ)1920

ئايدا سوۋېت ھاكىمىيىتى ياڭ زېڭشىن بىلهن مهخپىي كېلىشىم تۈزۈپ، قىزىل - 5يىلى، -1921يوقىتىلغاندىن تاشقىرى 
لىنىۋاتقان گېنېرال ئالېكسېي دۇتوۋ، گېنېرال ئارمىيهنى چۆچهك قاتارلىق جايالرغا كىرگۈزۈپ، بۇ رايونغا قېچىپ كېلىپ پاناھ
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ئاندرېي باكىچ ۋە گېنېرال بورىس ئاننېنكوۋ قوماندانلىقىدىكى قاچاق ئاقالر ئارمىيهسىنى تارمار قىلىش ىئمكانىيىتىگه ىئگه 
نىدىغان سىياسىي ياڭ زېڭشىن پۈتۈنلهي سوۋېتلهرنىڭ مهنپهئهتلىرىگه ئۇيغۇن كېلىدىغان ۋە ئۇنىڭ رايىغا بويسۇ. بولغان ىئدى

 .تهدبىر قوللىنىۋاتاتتى

 

  ئۈمىدسىزلىك ۋە ئۈمىد ئارىسىدىكى توقۇنۇش

ئهسىرنىڭ بىرىنچى -20ئابدۇلال روزىباقىيېف بىلهن ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوف  يهتتىسۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ ىئككى ۋەكىلى
ىڭغا پۈتۈن ئۈمىدىنى باغالش، سوۋېت يېرىمىدىكى ئۇيغۇر سىياسىي قىسمهتلىرىدىكى سوۋېت ىئتتىپاقىغا ىئشىنىش، ئۇن

دەپ » نىجات يۇلتۇزى«ىئتتىپاقىنىڭ ئۆز مىللىي ئازادلىقىغا ياردەم بهرگۈچى ۋە ئۇنى قوللىغۇچى، ھهتتا ئۆزلىرىنىڭ 
ئارمانلىرىنى پهقهت -قارايدىغان پىكىر ېئقىمى بىلهن سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئازادلىقى يولىدىكى ئارزۇ

ئۇنىڭغا  ڭ سىياسىي مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن قۇربان قىلىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىپ، ئۇنىڭغا ئارتۇقچه ئۈمىد باغلىماسلىق،ئۆزىنى
ئۆز تهقدىرىنى ئۆزگهرتىشته باشقا خىل يول ىئزدەشتىن ىئبارەت يهنه بىر خىل ىئشهنمهسلىك ، ھهتتا ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشۋە 

  .ىئككى خىل تىپنىڭ ۋەكىللىرى ىئدىپىكىر ېئقىمىغا ۋەكىللىك قىلغۇچى 

يىلى، ىئيۇندىكى تاشكهنت قۇرۇلتىيى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، -1921شۇنى ئهسكهرتىش كېرەككى، 
ئۇالر ئۆز ۋەتىنىدە ىئنقىالب قوزغاپ، ياڭ . ىئنقىالبچىلىرى ۋە مىللهتپهرۋەرلىرى ئۈچۈن زور ئۈمىد ېئلىپ كهلگهن ىئدى

زېڭشىن ۋەكىللىكىدىكى خىتاي مىلىتارىست ھۆكۈمرانلىقىنى يوقىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىدا خۇددى بۇخارا، خارەزم قاتارلىق 
كۆلهڭگۈنىڭ يوشۇرۇنغانلىقى، يهنى كرېمىل  جايالردا قۇرۇلغاندەك سوۋېت جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش غايىسىنىڭ ئارقىسىغا قارا

. ھبهرلىك قاتلىمىنىڭ نىيىتىنىڭ باشقا ىئكهنلىكىدىن بىخهۋەر قالغان ىئدىسارىيىدىكى بولشېۋىكالر پارتىيهسى يۇقىرى رە
نىڭ تارقىتىۋېتىلىشى »ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى« بىراق، يان رۇدزۇتاك اليىھهسىنىڭ كۈن تهرتىپتىن قېلىشى ۋە ئارقىدىن 

للىمايدىغانلىقىنى چۈشىنىپ يهتسىمۇ، بىراق بىلهن بىر قىسىم سهزگۈر ئۇيغۇر مىللهتپهرۋەرلىرى سوۋېتلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنى قو
ۋە باشقا  سوۋېتلهرگه ئۈمىد باغلىمىغان، ئهكسىچه ئۇالرغا قارشى تۇرغان ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوف. يهنىال ئۈمىدىنى ئۈزمىدى

  . مىللهتپهرۋەرلهر بولسا غۇلجىغا قېچىپ بېرىۋالدى

يىلى چىقىرىلغان تۇنجى -1918رەىئسى ۋە ئالمۇتادا نىڭ »تۇڭگان كومىتېتى-تارانچى« يىلى ئالمۇتا قۇرۇلغان -1917
بهگ يۇنۇسوفنىڭ غۇلجىغا كهتكهندىن كېيىنكى تهقدىرى يهنه نىڭ ساھىبى ھۈسهيىن»اىئي تارانچىساد« ئۇيغۇر گېزىتى 
 -مهتبهچلىك ۋە مهدەنىيهت. يىلالرغىچه غۇلجا ۋە ئۈرۈمچىدە ياشىغان-1930يىلىدىن تاكى -1918ئۇ . باشقىچه بولدى

يىلى، شېڭ شىسهي تهرىپىدىن -1934رۇس تىلىنى مۇكهممهل بىلگهن بۇ زىيالىي . اقارتىش ىئشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغانئ
تاشكهنتكه ئهۋەتىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتهتىدا ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهت ئوقۇغۇچىلىرىنى ئوقۇتۇش مهسىلىسىدە 

الرنى ئايرىم مىللهت قىلىپ بېكىتىشىگه كۈچ چىقارغان دېگهن  »تارانچى«بىراق، ئۇ شېڭ شىسهينىڭ . سۆزلهشكهن
ئۇ ئهسلىدە سوۋېت رۇسىيهسىنىڭ، . ئهمما ئۇ شېڭ شىسهي دەۋرىدە ئاپتوموبىل ھادىسىسى بىلهن قازا قىلغان. ئۇچۇرالرمۇ بار

سوۋېت بىخهتهرلىك  يهنى لېنىن ۋە ستالىن ھۆكۈمىتىنىڭ كونا ئهشهددىي دۈشمىنى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ
ئورگانى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى ېئھتىماللىقىنىمۇ ئوتتۇرىغا )ىئچكى ىئشالر خهلق كومىسسارىياتى( ن ك ۋ د -ساھهسى

  .قويۇشقا بولىدۇ
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سوۋېت ھاكىمىيىتىگه قارشى  يىللىرى ئارىسىدا-1920-1918ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوف غۇلجىغا قېچىپ بارغاندىن كېيىنمۇ 
هرنى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، غۇلجىدىكى رۇسىيه كونسۇلىنىڭ ىئلىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تهشۋىقات يۈرگۈزۈپ، پائالىيهتل

 ئۇالردىن پىداىئي قوشۇن تهشكىللهپ، يهتتىسۇغا ئهۋەتىپ، گېنېرال ئاننېنكوۋ، ئاتامان دۇتوۋنىڭ قاتارلىقالرنىڭ قوماندانلىقىدا
ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوف بۇ ۋاقىتتا . رغا قاتناشتۇرۇش ھهرىكهتلىرىگه ماسالشقانسوۋېت قىزىل ئارمىيهسىگه قارشى ئۇرۇشال

لېنىن رەھبهرلىكىدىكى سوۋېت ھاكىمىيىتىنى ئهمهس، ئهكسىچه ئومسك شهھىرىنى مهركهز قىلغان ئادمىرال كولچاك 
ىپ، ىئلىنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ رەھبهرلىكىدىكى پۈتۈن رۇسىيه ئالى ھۆكۈمىتىنى ېئتىراپ قىلغان ۋە ھهتتا كولچاكقا خهت يېز

. 62تارىخى ۋە مهدەنىيىتىنى تونۇشتۇرغان ىئدى) ئۇيغۇرالرنىڭ(تارانچىالر  بارغانسېرى ناچارلىشىپ كېتىۋاتقانلىقى شۇنىڭدەك
پاجىئهسى ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوفنىڭ ، جۈملىدىن يهتتىسۇدىن ىئلىغا قېچىپ كهلگهن ۋە » ئاتۇ « يىلىدىكى -1918

ئارىسىدا سوۋېت ھاكىمىيىتىگه نىسبهتهن ئۆچمهنلىك كهيپىياتىنى كۈچهيتكهنلىكى روشهن، شۇ  ىئلىدىكى ئۇيغۇرالر
يىلى، -1918ئارمىيهسىگه پىداىئي بولۇپ قاتنىشىپ، قىزىلالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا  سهۋەبتىن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئاقالر

 ا غۇلجىدىكى چار رۇسىيه كونسۇلى تارانچىالردىننهپهر،كېيىنرەك ئۇنىڭدىن كۆپ ئۇيغۇر ياشلىرى قاتناشقان، ھهتت 500
تارانچىالرنىڭ، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ .ېئيتقان ىئدى ئۈچ مىڭ كىشىنى ئهسكهرلىككه تهييارالپ يهتتىسۇغا ئهۋەتىدىغانلىقىنى

ى يىل- 1919بۇ خىل پىداكارلىقى ۋە سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇالرنى قىرغىن قىلغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلهن كولچاكمۇ 
سانى ئاز بولسىمۇ،ئهمما « ۇالرنىڭئ قىغا رەھمهت خېتى ئهۋەتكهن ھهمدەۋە ئۆزىنى قوللىغانلى ئۇيغۇرالرغا ھېسداشلىق

  .بۇ ئاالقىلهردە ھۈسهيىنبهگ يۇنۇسوفنىڭ رولى بار ىئدى. 63نى يۇقىرى باھالىغان»ئۇالرنىڭ روھىنىڭ يۇقىرى ىئكهنلىكى

ىروف ۋە باشقا يۈزلىگهن مىللهتپهرۋەرلهر يهنىال بولشېۋىكالردىن ئۈمىدىنى لېكىن، ئابدۇلال روزىباقىيېف، ىئسماىئل تاھ
يوقاتمىغان بولۇپ، ئۇالر بولشېۋىكالر مهپكۇرىسىنى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كېڭهيتىشكه كىرىشىپ، بۇ يولدىن پايدىالنماقچى 

ى تارقىتىۋېتىلگهندىن كېيىن، ئۇيغۇر يىلى، ئۇيغۇر كوممۇنىستلىرىنىڭ يهتتىسۇ ۋىاليهتلىك كومىتېت-1923ئهمما، . بولدى
مىللهتپهرۋەرلىرى ئارىسىدا سوۋېتلهردىن تولۇق ئۈمىد ئۈزۈش كۈچهيگهن بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىر مهزگىل مۇنازىرىلهر 

ارلىقالرنىڭ نهزەرغوجا ئابدۇسهمهتوف قاتارلىق سوۋېتلهردىن ئۈمىد ئۈزگهن گۇرۇپپا بولسا ئابدۇلال روزىباقىيېف قات. داۋامالشتى
  .ئۆزلىرىنىڭ دەسلهپكى يولىدا چىڭ تۇرغانلىقىنى تهنقىد قىلىشتى

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ىئچكى قىسمىدا بولسا، سوۋېت ھۆكۇمتىنىڭ پۈتۈن دۇنيا، جۈملىدىن شهرقتىكى ېئزىلگۈچى خهلقلهرنىڭ 
غان بىر قىسىم ئۇيغۇر مىللهتپهرۋەرلىرى مىللى ئازادلىق ھهرىكهتلىرىگه ياردەم بېرىش شوئارلىرىغا ىئشهنگهن ۋە ئۇمىد باغلى

بۇ . ھهرىكىتى پائالىيهتلىرىنى ېئلىپ باردى» ئۇيغۇرىستان« تۈرلۈك يهر ئاستى تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇپ، مهخپىي تۈردە 
خىل تهشكىالتالرنىڭ سانى ئانچه كۆپ بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇالر قهشقهر، ئاقسۇ ۋە غۇلجا ئهتراپلىرىدا ھهرىكهت قىلغان 

تهشكىالتى ئهنه » شهرق « يىللىرى غۇلجا ئهتراپىدا پائالىيهت ېئلىپ بارغان مهخپىي يهر ئاستى -1924-1923. دىىئ
غايىسىنى ئاساس قىلغان مهزكۇر تهشكىالت ھهتتا كوممۇنىستىك » ئۇيغۇرىستان«شۇنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ، 

تارىخى مهنبهلهرگه تايانغاندا كوممۇنىستىك ىئنتېرناتسىوئنال . 64ىىئنتېرناتسىوئنالنىڭ ئاگېنتلىرى بىلهنمۇ ئاالقه ئورناتقان ىئد
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يىللىرىغىچه ئۇيغۇرالر دىيارىغا كىرگۈزۈشنى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، ئالمۇتانى بازا قىلغان -1927ئۆز ئاگېنتلىرىنى تاكى 
دىيارىغا ئهۋەتىش ۋە ئۇ يهردە مهخپىي ئابدۇلال روزىباقىيېف مهسۇئل بولۇپ، بىر قىسىم ئۇيغۇر يهر ئاستى خادىملىرىنى ئۇيغۇر 

  . تهشكىالتالرنى قۇرۇش ھهم ئاالقه قىلىش ىئشلىرىنى ېئلىپ بېرىشنى داۋامالشتۇردى

 

 ستالىن باسقان  ئۇيغۇر سىياسىي تراگېدىيه قارا تامغىسى

كوممۇنىستىك پارتىيهسى فېۋرال كۈنى ستالىن رەھبهرلىكىدىكى پۈتۈن رۇسىيه بولشېۋىكلىرىنىڭ -17يىلى، -1927
تلىرىنى قاتتىق چهكلهش ھهققىدە   مهركىزى كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ۋەتىنىدە ىئنقىالب قىلىش ھهرىكه

-قوراللىق ئۇيغۇر خادىملىرنى ئهۋەتىش، قورال«قارار قوبۇل قىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئۇيغۇر دىيارىغا مهخپىي تۈردە مهخپىي 
كىرگۈزۈش ىئشلىرىنى دۆلهت سىياسىي قوغداش ىئدارىسىنىڭ قاتتىق چهكلىشى، كوممۇنىستالر پارتىيهسى ئوتتۇرا ياراق 

ئاسىيا بيۇروسى ۋە قازاق ئۆلكىلىك بيۇروسىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈملىرىنى تهشكىللىگىچىلهر تهركىبىنى قاتتىق تهكشۈرۈپ، ئۇيغۇر 
شىنجاڭنى خىتايدىن ئايرىيدىغان « ، 65نى»نى خىزمهتكه قويماسلىقدىيارىدىكى ھهرىكهتلهرگه ئارىالشقان كىرىشىلهر

ھهرقانداق ھهرىكهتلهرنىڭ ۋە تهشۋىقاتالرنىڭ ھهممىسى زىيانلىق دەپ ھېسابالپ، ئۇالرغا قهتئىي يول قويۇشقا 
يهنه بىر قېتىم ئهنه شۇ ۋاقىتتىن ېئتىبارەن سوۋېت ىئتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ ئهسلى ماھىيىتى .66نى بېكىتتى»بولمايدىغانلىق

رەسمىي تۈردە سوۋېت تېررىتورىيهسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا ئايدىڭ بولغان ىئدى، ئهمما ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرالر 
  .ئارىسىدا موسكۋانىڭ بۇ تۈپ مهيدانىدىن بىخهۋەر ھالدا ئۇنىڭدىن ئۈمىد كۈتۈش خاھىشى يهنىال داۋاملىشىۋەرگهن ىئدى

كېسىل -تالردا نهزەرغوجا ئابدۇسهمهتوف قاتارلىق بىر قىسىم ئۇيغۇر مىللهتپهرۋەرلىرىنىڭ سوۋېتلهردىن ئۈزۈلبۇ قارار ئهنه شۇ ۋاقى
ئاالقىسى ۋە ئۈمىدىنى ئۈزۈش، ھهتتا سوۋېت ىئتتىپاقىدىن ىئلى قاتارلىق جايالرغا قېچىپ كېلىپ، تىنچ ياشاش يولىنى 

قارار بويىچه، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئهنجان، قاراقول،تاشكهنت ،ئالمۇتا  ئهنه شۇ. تۇتۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش رولىنى ئوينىدى
ۋە باشقا جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى ئۆز ئانا ۋەتىنىدە سوۋېتلهرگه تايىنىپ، ىئنقىالپ ېئلىپ بېرىش سىياسىي 

يۈز بهرگهن بولۇپ، ئهيسا تهشۋىقاتلىرى ېئلىپ بارغان ھهم تهشكىالت بولۇپ ئۇيۇشقانالرنى تۇتقۇن قىلىش ۋەقهسىمۇ 
ناملىق ئهسلىمىسىدە قهيت قىلىنغان ئهنجان قاتارلىق جايالردا »ئهسىر شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن«يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ 

مهخپىي تهشكىلىنىپ، قهشقهر تهرەپلهرگه كىرىپ ىئنقىالب قىلماقچى بولغان بىر گۇرۇپپا قوراللىق ئۇيغۇرالرنىڭ كوللېكتىپ 
  .ىش ۋەقهسى سىياسىي بىيورونىڭ ئهنه شۇ قارارىدىن كېيىن بولغان ىئشالر بولۇشى مۇمكىنتۇتقۇن قىلىن

قۇرۇش ئۈمىدىنى ئاخىرغىچه يوقاتمىغان ۋە بۇ يولدا پۈتۈن ىئمكانىيهتلىرى بىلهن » ئۇيغۇرىستان« سوۋېتلهرگه تايىنىپ،
نى قۇرغان بىر قىسىم »البى ىئتتىپاقىئۇيغۇر ىئنقى« تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن ئابدۇلال روزىباقىيېف ۋە ئۇنىڭ 

ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ىئسمايىل تاھىروف، ئابدۇلھهي مۇھهممىدى،بۇرھان قاسىموف قاتارلىق يۈزلىگهن  -مهسلهكداشلىرى
« ىرى ئابدۇلال روزىباقىيېفقا ئارتىلغان جىنايهتلهرنىڭ ب.يىلى قولغا ېئلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى-1937ئۇيغۇر مىللهتپهرۋەرلىرى 

مهركىزى كومىتېتى ئهزاسى تۇڭگانالردىن ماگازى ماسانچىمۇ » ئۇيغۇر ىئنقىالبى ىئتتىپاقى« ھهتتا .ىئدى» مىللهتچىلىك
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ھهتتا . شايكىسى ئهزاسى سۈپىتىدە ئهيىبلىنىپ ئۆلتۇرۈلۈشتىن خالى قالمىغان ىئدى» مىللهتچىلىك«ئابدۇلال روزىباقىيېفنىڭ 
نى قۇرۇش اليىھهسىنى سۇنغان التىش مىللىتىدىن كېلىپ چىققان يان »ۇرىيهتلىرىقهشقهرىيه ۋە جۇڭغارىيه جۇمھ« 

  .ئاتىلىپ ئۆلتۈرۈلگهن ىئدى» شمىنىخهلق دۈ«يىللىرىدىكى تازىالشتا -1938-1937رۇدزۇتاكمۇ 

اشقاندا، كرېمىل يىلى قۇمۇل تاغلىرىدا مىللىي ئازادلىق قوزغىالڭلىرىنىڭ  ئوتلىرى  يېنىپ پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىغا تۇت-1931
ىئنتېرناتسىيونال -3، يهنى  لانويسانرېتنىئ كىتسىىنېكوم. يهنه بىر قېتىم بۇ دىيارنىڭ سىياسىي تهقدىرىگه باش قاتۇردى

خادىملىرى    ۋە سوۋېت بولشېۋىكالر پارتىيهسى  ئوتتۇرا ئاسىيا بىيوروسىنىڭ التىش مىللىتىدىن بولغان سېكرىتارى كارىل 
دىكى بۇ قوزغىالڭالرنى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى، ېئزىلگهن خهلقنىڭ ئهزگۈچىلهرگه، يىلى،  ئۇيغۇر دىيارى-1932بائۇمان 

فېۋدال مۇستهبىتلهرگه قارشى كۈرىشى  دەپ كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، بىراق كرېمىلدىكى 
ر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى سىياسىي بىيوروسى  ستالىن، ۋوروشىلوۋ، مولوتوۋ قاتارلىقالرنىڭ  قاتنىشىسىدا   بولشېۋىكال

ماددىلىق  قارار قوبۇل قىلىپ،  ئۇيغۇر دىيارىدا  12ئاۋغۇست كۈنى -1يىلى، -1933مهزكۇر مهسىلىنى  يهنه مۇزاكىرە قىلىپ، 
الپ، ما مۇستهقىللىققه  يول قويماسلىق، بۇ جاينىڭ خىتايدىن ئايرىلىشىنى قوللىماسلىق، ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىنى قول

.  جۇڭيىڭنى يوقىتىپ، ئۇيغۇر قوزغىالڭچىلىرىنى ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى بىلهن  ىئتتىپاقالشتۇرۇش سىياسىتىنى بهلگىلىدى 
ېئيىدا ئالتايىسكىي نامىدا زور قوشۇن -1يىلىنىڭ -1934يىلىنىڭ ئاخىرى ۋە -1933ئهنه شۇ مهخپىي قارار بويىچه موسكۋا  

نويابىر كۈنى قهشقهردە قۇرۇلغان شهرقىي تۈكىستان جۇمھۇريىتى   -12تتى ۋە شۇ يىلى كىرگۈزۈپ، تۇڭگان كۈچلىرىنى يوقا
يىلى بولسا سوۋېت قىزىل - 1937. ئاخىرالشتۇرۇلۇپ، خوجا نىياز ھاجى شېڭ شىسهي بىلهن ىئتتىپاقالشتۇرۇلدى

نۇبىي رايونالرغا  بېسىپ كىرىپ، ئارمىيهسىنىڭ بىر دىۋىزىيهگه يېقىن ئهسكىرى  ئايروپالن ۋە تانكىالرنىڭ ھىمايىسىدە جه
ئابدۇنىياز بهگ قوماندانلىقىدىكى ئۇيغۇر قوزغىالڭچىلىرىنى ۋە ما خۇسهن باشچىلىقىدىكى تۇڭگان قوراللىق كۈچلىرىنى تارمار 

  .قىلىپ،  ۋەيران بولۇش ئالدىدا تۇرغان  شېڭ شكىسهينى ىئككىنچى قېتىم قۇتۇلدۇرۇپ يۆلهپ تۇرغۇزدى

ىئيۇن كۈنى ۋالدىمىر لېنىن پىچقان -4يىلى،-1921ئايدىكى سىياسىي بىيورونىڭ قارارى -8يىلى -1933ئهنه شۇ 
سوۋېت . ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي قىسمىتىنى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، لېنىننىڭ قارارى ھېچقاچان بۇزۇلمىغان ىئدى

يىللىرى ئارىسىدا - 1937-1931بولشېۋىكلىرى كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتىنىڭ   سىياسىي بىيوروسى  
قېتىمغا يېقىن مهخسۇس ئۇيغۇر دىيارى ھهققىدە  يىغىن ېئچىپ، مهخپىي قارارالرنى قوبۇل قىلغان   10كېيىن –ىئلگىرى 

بۇ قارارالرنىڭ ھهممىسىدە باشتا جىن شۇرېنغا قورال سېتىپ بېرىش،كېيىن شېڭ شىسهيگه ياردەم بېرىش ۋە يۆلهش . ىئدى
امدا خىتاينىڭ  خهرىتىسى ىئچىدە قالدۇرۇپ، ئهمهلىيهتته ئۆزىنىڭ ن) شىنجاڭنى( ھهم شۇ ئارقىلىق بۇ شهرقىي تۈركىستاننى 

ھهتتا . ىئقتىسادىي جهھهتتىن  پايدىلىنىش تاكتىكىسى قولالنغان ىئدى-جۇمھۇريىتىدەك ھالدا ىئدارە قىلىش ھهم  سودا -17
ى ئۆزى ئايرىم قۇرۇش، يهنى بۇ ئۆلكىن» شىنجاڭ سوۋېت جۇمھۇريىتى « ستالىن شېڭ شىسهينىڭ بىر قانچه قېتىم 

موسكۋا . ىي رەت قىلىپ تاشلىغان ىئدىئىتباشقۇرۇش ياكى سوۋېت ىئتتىپاقىنىڭ رامكىسى ئاستىدا بولۇش تهلهپلىرىنى قهت
بۇ ىئشالرنى خىتاينىڭ ياپونالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشىنى  قولغا كهلتۈرۈش،شۇ ئارقىلىق  ياپونالرنىڭ مانجۇرىيه ئارقىلىق يىراق 

جهنۇب تهرەپته . ە ئۇيغۇرالر دىيارىغا يېتىپ كېلىشىدىن ساقلىنىش پىالنى ئۈچۈن ىئشلهتكهن ىئدىشهرققه ھۇجۇم قىلىش ۋ
ۋاھالهنكى، ستالىن . بولسا بۈيۈك بېرتانىيه ئامىلى ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا ھامان يوشۇرۇن تهھدىدىنى يوقاتمىغان ىئدى

رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيهسىنىڭ  « ۆزى يۆلهپ تۇرغۇزغان ئۇ ئ.  يىللىرى شېڭ شىسهيدىن دەشنام يېدى- 1942-1943
سىياسهت -ئاسىيا جۇغراپىيىۋى-نىڭ ئۆزىنى ئالدىغانلىقىنى چۈشهنگهندىن كېيىن ئۇيغۇرالرنى ياۋرو»بۇ ساقتا ئهزاسى
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تاي شېڭ شىسهي ۋە ئۇ  باشالپ كهلگهن مىللهتچى خى.  شاخمات تاختىسىدىكى  پېچكا قىلىپ ئويناش ئويىغا كهلدى
پارتىيهسى، يهنى گومىنداڭ پارتىيهسىنىڭ سوۋېت ىئتتىپاقىغا قارشى ھهرىكهتلىرىگه ئهڭ شىددەتلىك زەربه بېرىپ، ئۇنىڭدىن 
. ئۆچ ېئلىشتا ئهڭ ياخشى كۈچ ئۇيغۇر قاتارلىق خهلقلهرنىڭ مۇستهقىللىق ۋە ئازادلىق ھهرىكهتلىرىدىن پايدىلىنىش ىئدى

شېڭشىسهي يۈزسىز « ىن سىياسىي بىيوروسى يهنه بىر قېتىم مهخپىي يىغىن ېئچىپ،ماي ستال-4يىلى، -1943نهتىجىدە، 
دەپ خۇالسه چىقاردى ۋە ئۇنى تهختتىن چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا خهلقلهرنىڭ مىللىي ئازادلىق » ئادەم

يىللىرىدىكى -1949-1944رىنىش مانا بۇ ئارقا كۆ.   67ھهرىكهتلىرىنى قولالش ھهم ياردەم بېرىش كېرەك دەپ بهلگىلىدى
ىئيۇن -22يىلى، -1945. مىللىي ئازادلىق ىئنقىالب ۋە شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇريىتى بىلهن زىچ بىرلىشىپ كهتكهن ىئدى

مىڭ كىشىلىك 15كۈنى بولسا سوۋېت كومپارتىيهسى  سىياسىي بىيوروسى  يهنه بىر قېتىم مهخپىي قارار  قوبۇل قىلىپ،
ئوفىتسېر ئهۋەتىپ، مىللىي ئارمىيهگه ياردەم  500دىن ئارتۇق ئهسكهر ۋە  2000وشۇنىنى قورالالندۇرۇش، مىللىي ئارمىيه ق

ئاۋغۇست كۈنى -15يىلى، -1945ئهپسۇسكى، ىئككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرىلىشىپ، . 68بېرىش پالنىنى بېكىتتى
دىن كېيىن كرېمىل بۇرۇنقى سىياسىي يۆنىلىشلىرىنى خىتاي دوستلۇق ، ىئتتىپاقداشلىق شهرتنامىسىنىڭ ىئمزالىنىشى-سوۋېت

  .ئۆزگهرتكهن بولۇپ، بۇنىڭدىن شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇريىتىنىڭ كېيىنكى تهقدىرى پىچىلغان ىئدى

« يىلى  ماۋ زېدوڭ   ئۈچ چوڭ ئۇرۇشتا گومىنداڭ ئارمىيهسىنى تارمار قىلىش بىلهن ستالىن  ئۆزىنىڭ - 1948-1949
ئايدا سىياسىي بىيورو -2يىلى، -1949ىي تۈركىستان سىياسىي ىئستراتېگىيهسىنى تۈپتىن ئۆزگهرتتى، ياكى شهرق»  شىنجاڭ

بىلدۈرۈپ، ماۋنى خاتىرجهم »شىنجاڭدىن زېمىن تهلىپ يوقلۇقىنى«  ڭىنىقاپىتتىئ تېۋوسئهزاسى مىكوياننى ئهۋەتىپ، 
ھبهرلهر، جۈملىدىن ئۇيغۇر خهلقى ئهپسۇسكى، بۇ مهخپىي پىچىمدىن غۇلجىدىكى ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق رە.قىلدى

ئايدا خىتاي كوممۇنىست ئارمىيهسى نهنجىڭنى ىئشغال قىلىش بىلهن  ستالىن ماۋنىڭ -4شۇ يىلى  .  بىخهۋەر ىئدى
بۇ ۋاقىتتا سوۋېت ىئتتىپاقى، ئامېرىكا، ئهنگلىيهدىن ىئبارەت ئۈچ سابىق ىئتتىپاقداش دۆلهت . غهلىبىسىگه تولۇق ىئشهندى

ى يىرىكلىشىپ، يوشۇرۇن ئۇرۇش ھالىتى ۋە رەقىبلىك شهكىللىنىپ بولغان بولۇپ، بۇ، سوغۇق مۇناسىۋەتلهر مۇناسىۋەتلىر
كوممۇنىستىك خىتاي    -چوڭ دۆلهت كىتسىنۇمموسكۋا ئۈچۈن  يېڭى كوم. ئۇرۇشىنىڭ دەسلهپكى باسقۇچى ىئدى

ئامېرىكىغا قارشى كۈرەش قىلىش ئۈچۈن   خىتاي چۈنكى، ئۇ . ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىغا قارىغاندا ىئنتايىن كېرەك ىئدى
ستالىن مۇنداق ئهھۋالدا   . كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنى ئۆزىگه ىئتتىپاقداش قىلسا ئۇنىڭغا زور دەرىجىدە پايدىلىق بوالتتى

لىرى ۋە ياكى ئۆزىگه قوشنا ئۇيغۇر دىيارىدا بىرەر مۇستهقىل دۆلهت مهۋجۇت بولۇشى ياكى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئازادلىق كۈرەش
ئهنه . بۇ جهھهتته ئامېرىكا ۋە ئهنگلىيهنىڭ قول تىقىشىدىن ئهندىشه قىالتتى .قوراللىق قوزغىالڭالر يۈزبېرىشىنى خالىمايتتى
ماۋ زېدوڭنىڭ بۇ ئۆلكىنى تېزدىن ىئشغال قىلىشىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئايروپالن شۇنداق گۇمانلىق ئهندىشىلىرى تۈپهيلىدىن 

مىڭ  كىشىلىك قوشۇن ئهۋەتىمهن  500يىلالردا كىرىمهن ۋە -1950ئهسلى . ىغانلىقىنى بىلدۈردىچىقىرىپ ياردەم بېرىد
مىڭ كىشىلىك   ئارمىيهسىنى  ستالىننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە  ئايروپالن ياردەملىرى  120دەپ تۇرغان ماۋ زېدوڭ   69

ئايدا سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن -2يىلى -1950. ئاخىرى پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىغا كىرگۈزۈشكه  ېئرىشتى–بىلهن ىئلگىرى 

                                                           
67

 . .ياپراقالر -78-76دېلو،-37خاتىرە، -162. فوند-17.  تهتقىقات ئارخىپى ىئجتىماىئي تارىخ-رۇسىيه دۆلهتلىك سىياسىي   
 
68

 . .ياپراقالر -145-155دېلو،-37خاتىرە، -162. فوند-17.  ىئجتىماىئي تارىخ تهتقىقات ئارخىپى-رۇسىيه دۆلهتلىك سىياسىي  
69
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« بۇالرنىڭ ھهممىسى ماۋنىڭ  . ىئمزاالپ، زور ياردەملهرگه ىئگه بولدى» دوستلۇق ۋە ئۆزارا ياردەم بېرىش شهرتنامىسى«
  ،يهنى پهقهت سوۋېت ىئتتىپاقى تهرەپتىال تۇرۇش سىياسىتىنى جاكارلىشىنىڭ بىر نهتىجىسى ىئدى» بىرال تهرەپته تۇرۇش

تۈزۈپ، ىئقتىسادىي هىراق ، ماۋنىڭ ئۇيغۇرالر دىيارىغا ئۇرۇشسىز ھالدا ىئگه بولۇشى، سوۋېت ىئتتىپاقى بىلهن شهرتنامب
يىللىرى ستالىننىڭ -1953-1950ئۇ، . ياردەملهرگه ۋە سىياسىي قولالشالرغا ېئرىشىشى بهدەلسىز بولمىدى

رىكا باشلىق بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ېزۈپ، ئامئورۇنالشتۇرۇشى ۋە بۇيرۇقى بويىچه كورېيهگه قوشۇن كىرگۈ
ماۋ ئهمهلىيهتته ستالىن . قوشۇنلىرى بىلهن ئۈچ يىل ئۇرۇش قىلىپ، زور ساندىكى ئادىمىنى بۇ ئۇرۇشقا  يهم قىلىپ بهردى

ا قاتناشقان ئهنه شۇ كورېيه ئۇرۇشى داۋاملىشىۋاتقاندا غۇلجىدا سابىق مىللىي ئازادلىق ىئنقىالبق.  ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ىئدى
نهپهر مىللهتپهرۋەر كادىر جۇڭگو كوممۇنىست ھۆكۈمىتى تهركىبىدە ئۇيغۇرىستان ئاپتونوم جۇمھۇريىتى قۇرۇش  51

بۇ كىشىلهر ستالىننىڭ ىئتتىپاقداش .  اليىھهسىنى تۈزۈپ يوللىغان بولسىمۇ، قولالشقا ئهمهس، تهنقىدكه ېئرىشتى
ھهل قىلىش سىياسىتىنى خىتاي كومپارتىيهسىمۇ قوبۇل قىلىدۇ دەپ  جۇمھۇرىيهت ئۇسۇلى بويىچه مىللىي مهسىلىنى

يىلى ستالىن ئۆلگهندىن كېيىنال خىتاي كومپارتىيهسى ئۇيغۇر دىيارىدا ئاپتونومىيه -1953ىئشهنگهن بولسا كېرەك، 
بېرىپ ، پۈتۈن كىچىك مىللهتلهرگه ئاپتونومىيه ھوقۇقى -مهسىلىسىنى ھهل قىلىشقا كىرىشىپ، ئالدى بىلهن بارلىق چوڭ

شىنجاڭ  ئۇيغۇر «ئايدا -10يىلى، -1955پارچه ھالغا كهلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن -ئۆلكىنى مهمۇرىي  جهھهتلهردىن پارچه
شۇ ۋاقىتتىكى خىتاي كومپارتىيهسى رەھبهرلىدىن دوڭ بىۋۇ   ئۆزلىرىگه قانداق . قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدى»ئاپتونوم رايونى 

سىلهر شىنجاڭغا نىسبهتهن ئاكا مىللهت، شۇڭا سىلهر « قۇقى بېرىلىشىنى بىلهلمهي تۇرغان ئۇيغۇرالرغا خىلدىكى ئاپتونوم ھو
جۇڭگوغا نىسبهتهن خهنزۇالر ئاكا مىللهت، بىز ئاز سانلىق « ، »ئالدى بىلهن  ئۇكىلىرىڭالرنىڭ ىئشىنى ھهل قىلىڭالر

بۇ . ۋە سهيپىدىن  ئهزىز قاتارلىقالرغا تهسهللىي بهرگهن ىئكهن دېگهندەك شهكىلدە گهپ قىلغان» مىللهتلهرگه ياردەم بېرىمىز
يىللىرىدىكى يهرلىك مىللهتچىلىككه زەربه -1958-1957شۇنىڭ بىلهن ۋە .سۆزنىڭ نهق ھۆججىتى بارلىقى روشهن

ېت ىئتتىپاقى بېرىش ھهرىكىتىدە  سوۋېت تهسىرىگه ئۇچرىغان ۋە ئۇزۇن يىلالر ئۆزلىرىنىڭ ئازادلىق كۈرەشلىرىدە پهقهت سوۋ
يىلىغىچه جاكارالپ -1947يىلىدىن تاكى -1922ياردەم بېرىدۇ دەپ سهبىلهرچه ىئشهنگهن ھهم خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 

كهلگه مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرىنى بهلگىلهش ھوقۇقىنى ېئتىراپ قىلىش شوئارلىرىغا ئۈمىد كۆزى بىلهن قارىغان   
اقى مودېلىدىكى ئۆزبېكىستان، قازاقىستان قاتارلىق ىئتتىپاقداش جۇمھۇريهتلىرىگه ئوخشاش ئۇيغۇرالرنىڭ سوۋېت ىئتتىپ

ماۋ زېدوڭ . ىئتتىپاقداش ياكى ئاپتونوم جۇمھۇرىيهتكه ېئرىشىش ئارزۇسى ستالىننىڭ ئۆلۈشى بىلهن تهڭ دەپنه قىلىنغان ىئدى
-1957ېسسىياتى بىلهن مهيدانغا چىققان  بولۇپ، ستالىننىڭ ئۆلۈشى بىلهن سوتسىيالىزم الگېرىنىڭ داھىيسى بولۇش ھ

. تۆكۈس بۇزۇپ تاشالندى-يىللىرى بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ ىئتتىپاقداش ياكى ئاپتونوم جۇمھۇرىيهت چۈشى تهل-1958
ئاقىۋەتته ، ىئتتىپاقداش ياكى ئاپتونوم جۇمھۇريهت چۈشىدىكى كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر ئۆز ۋەتىنىدىن ۋاز كېچىپ، سوۋېت 

  .تتىپاقىغا كېتىش ۋە ياكى قېچىش  قىسمىتىنى تاللىدىىئ

ئايدا ئۇيغۇر تىلى  خىتاي تىلى بىلهن تهڭ ساالھىيهتته پۈتۈن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ  -10يىلى، -1955 
پ ىئش ئهينى ۋاقىتتا ئهنه شۇ ھۆكۈمهتته ئۇيغۇر تىلىدا سۆزله. ھۆكۈمهت  ۋە  مائارىپ تىلى دەپ بېكىتىلگهن ىئدى

بېجىرگهن  باشلىقالر ۋە  كادىرالر ئۆز  بالىلىرى ۋە نهۋرىلىرىنىڭ  بۈگۈنكى كۈندە  ئۆز ئانا تىلىدا كېكهچلىشى ۋە ياكى بۇ 
  . تىلدىن نومۇس قىلىش، قورقۇش، ئازابلىنىش كېسىلىگه گىرىپدار قىلىنىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان ىئدى
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. خاتاالر ىئزچىل تهكرارالندى ۋە تهكرارالنماقتا. ئۇيغۇرالرنىڭ تراگېدىيهلىك تارىخىدا  خاتالىقالرمۇ كۆپلهپ سادىر قىلىندى 
بۈگۈنكى خاتاالر كېيىنكىالرنى يىغلىتىشى .تارىختىكى خاتاالر ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى يىغا پهريادلىرىنىڭ مهنبهسىدۇر

-چاپقۇنلىرىدىن بۈگۈنكى كۈنىمىزگه ساق-يىلالردىن بۇيان تارىخنىڭ ئۇزۇن ۋە بوران ئهمما، بىر قانچه مىڭ.  تهبىئىي
ساالمهت يېتىپ كهلگهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ نهچچه مىڭ يىل جهريانىدا شهكىللهنگهن ، راۋاجالنغان ۋە كۈچهيگهن روھى 

ر،تىلالر ۋە مهدەنىيهتلهرنى ئۆزىگه دۇنياسى  ئۇنچىۋاال ئاسان زاۋال تاپمايدۇ، تارىختا قانچىلىغان مىللهتلهر، دىنال
بويسۇندۇرۇپ، سىڭدۈرۈپ، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر مىللى گهۋدىسىنى ھاسىل قىاللىغان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئالدىدا يهنه 

بۇ ئاتىالر سۆزىنىڭ ئۆزى ھهم . ئۇيغۇر خهلقىدە بىر ئاتىالر سۆزى بار.نهچچه مىڭلىغان شانلىق تارىخىي مۇساپىلهر تۇرۇپتۇ
نىيىتى ياماننىڭ قازىنى « ، »باشقىالرغا كولىغان ئورىغا ئۆزى چۈشىدۇ« ئۇ بولسىمۇ.يىلالردىن ئارتۇق تارىخقا ىئگه مىڭ

ئۇيغۇرالرغا ئورا كولىغان ھهر «ئهگهر ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئاتىالر سۆزىگه ىئشهنسه چوقۇم . دېگهن ماقالالردۇر»تۆشۈك
  !غا ىئشىنىشى كېرەك »ئۆزى ھامان بىر كۈنى چۈشىدىغانلىقى قانداق كۈچنىڭ  ئۆزى كولىغان ئورىغا

' 
  
  
  

 
 
 

  ىئزاھاتالر 
  
   

ئامېرىكا تارىخچىسى جهيمس مىللۋارد ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئومۇمى تارىخى ھهققىدىكى ئهسىرىدە     (1)
 EurasianCrossroads: A History of“ :قاراڭ.دەپ ئاتىغان» ئاسىيا تۆت كوچا ېئغزى-ياۋرو« ئۇيغۇر دىيارىنى 

Xinjiang”. Columbia University Press. 2007. 
 

 ۇ خىلدىكى ۋەكىل خاراكتېرىلىق مونوگرافىيه ۋە ماقالىالر تۆۋەندىكىچهب  (2) 
Гуревич Б.П., Плоских В.М. Кокандско-китайские отношения и кризис 

национально-колониальной политики Цинской империи в Синьцзяне // 
Известия Академии наук Киргизской ССР. 1980. N 5. Гуревич Б.П. 
Международные отношения в Центральной Азии в ХVII - пер.пол. ХIХ в. 
Изд. 2-е. М., 1983.Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем 
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 45كۆپىنچه رۇس تارىخچىلىرى . بۇ قېتىملىق كۆچۈشتىكى ئادەم سانى ھهققىدە ئوخشىمىغان قاراشالر مهۋجۇت )7( 
ئهمما، رۇسىيه ىئمپېرىيهسى يهتتىسۇ . مىڭ ئهتراپىدا تۇڭگان ئاھالىسىنىڭ كۆچكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ 5مىڭ ئۇيغۇر، 

مارت كۈنى رۇسىيه ئارمىيهسى باش قوماندانلىق -19يىلى، -1883وۋسكىي ھهربىي گۇبېرناتورى گېنېرال گېراسىم كولپاك
مىڭ تۇڭگان  5ۋە ) ئۇيغۇر( مىڭ تارانچى  75ئوبرۇچېۋغا يوللىغان دوكالتىدا . ن.شىتابىنىڭ باشلىقى گېنېرال ن

نلىكىنى قهيت شۇنىڭدەك يهنه باشقا ېئنىق ساندىكى قازاق ھهمقىرغىزالرنىڭ رۇسىيه تهۋەلىكىدىكى جايالرغا كۆچكه
-64-76.63، دېلو 1خاتىرە .رۇسىيه دۆلهتلىك ھهربىيتارىخى ئارخىپى،ۋ ئۇ ئا فوندى(об 64-63 ..76 ..قاراڭ؛. قىلغان

  )تىزىملىك
. مىڭ ئادەمنىڭ كۆچكهنلىكىنى يازغان 107مويسېيېۋ بۇ ساننى خۇالسىپ، شۇ قېتىم جهمىئىي . رۇسىيه تارىخچىسى ۋ 

 . 207.- ,2003 : :قاراڭ
 70يىلىدىكى ىئلمى تهتقىقاتىدا شۇ قېتىمقى كۆچۈشته -1959گ بارانوۋا بولسا ئۆزىنىڭ .يۇ  هنه بىر رۇس تارىخچىسىي

مۇسۇلمان « .گ.بارانوۋا يۇ: قاراڭ.رۇسىيه تهۋەلىكىگه كۆچۈپ كهلگهنلىكىنى قهيت قىلغان ىئدى مىڭ ئادەمنىڭ
 . »ا كۆچۈش مهسىلىسى ھهققىدەيىللىرى ىئلى ئۆلكىسىدىن يهتتىسۇغ-1883-1881ئاھالىسىنىڭ 

 .ناملىق ئهسىرىگه قارالسۇن» ىئلى تارىخى« بۇ ھهقته ئۇيغۇر تارىخچىلىرىدىن ىئمىنجان باۋۇدوننىڭ   (8) 
  .مويسېيېۋ. ئا.ۋ. رۇس تارىخچىلىرىدىن
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