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ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى 

ئۇ . سالھات، ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ۋە جۇڭگوچە سوتسيالىزم قۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتىئى-ساقالش

شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپال قالماستىن، بەلكى پۈتۈن 

مەملىكەتنىڭ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئومۇمىيلىقىغىمۇ 

تارىخ شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلەتنىڭ بىرلىككە كېلىشى ۋە مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاق . سىۋەتلىكمۇنا

ئۆتۈشى دۆلەتنىڭ گۈللىنىشى، روناق تېپىشى، خەلقنىڭ خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلىشىنىڭ مۇھىم 

ور كاپالىتى؛ ئۇنىڭ ئەكسىچە بولسا، بۆلىنىش ۋە مالىمانچىلىق كېلىپ چىقىدۇ، دۆلەت ۋە مىللەت ز

نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر يەتكۈزۈۋاتقان ئاساسلىق خەۋپ مىللىي . بااليىئاپەتكە قالىدۇ

ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى . بۆلگۈنچىلىك ۋە قانۇنسىز دىنىي ھەرىكەت

مىللىي . كېرەككۈچەيتىش ئۈچۈن مىللىي بۆلگۈنچىلىككە بايراق روشەن ھالدا قارشى تۇرۇش 

بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغدىغانلىق دۆلەتنىڭ ئالىي مەنپەئەتىنى، 

 .شۇنداقال شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغدىغانلىق

ان مىللىي بۆلگۈنچىلىك بۇرژۇئا مىللەتچىلىكىنىڭ كۆپ مىللەتلىك دۆلەتتىكى بىر خىل چېكىدىن ئاشق

ئىپادىسى، ئۇ مىللەت بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پەيدا قىلىش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى 

. بۇزۇشنى مەقسەت قىلغان بىرخىل ئەكسىيەتچىل پىكىر ئېقىمى ۋە ئەكسىيەتچىل سىياسىي كۈچ

شىنجاڭ ئازاد . تائۇزۇندىن بۇيان، مىللىي بۆلگۈنچىلەر شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى ئېلىپ بارماق

بولغاندىن كېيىنمۇ تاشقى مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر شىنجاڭنى پارچىالش، ئاغدۇرۇش ھەرىكىتىنى 

توختاتقىنى يوق، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى ئۇالرنىڭ جىنايى ھەرىكىتىنى دەسلەپتىال توسقان 

تەھكەم ئارقا تۈۋرۈكى ۋە ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان، ئۇالر جۇڭگودىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ مۇس

قايتا شەرمەندىلەرچە -ئالدىدا ۋە قۇدرەتلىك خەلق دېموكراتىيىسىنىڭ ھەيۋىسى ۋە زەربىسىدە قايتا

مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر ھەرگىزمۇ مەغلۇبىيىتىگە تەن بەرمەيدۇ، ئۇالر پۇرسەت تاپقان 

 . دۇھامان سەكرەپ چۈشۈپ، بۇزغۇنچىلىق، مالىمانچىلىق تۇغدۇرى

يىلالردىن بۇيان، مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدا مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى يەنە  - 41

كۈچىيىپ كەتتى، ئۇالر غەربتىكى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ دۆلىتىمىزنى تىنچ ئۆزگەرتىۋېتىش 

ئىستىراتېگىيىسگە ئاكتىپ ماسلىشىپ، جۇڭگوغا قارشى كۈچلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ، يىراقتىن 

ىشىپ، شىنجاڭدا ۋەقە تۇغدۇرۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇش، جەمئىيەت تەرتىپىنى ماسل

قااليمىقانالشتۇرۇش، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، جۇڭگو كوممۇنىستىك 

پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىكىگە قارشى تۇرۇش، خەلق دېموكراتىيىسى دىكتاتورىسىنى ئاغدۇرۇش، 
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مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ سۇيىقەست . قۇرۇشقا ئۇرۇندى" رقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىشە"ئاتالمىش 

پانتۈركىزم، : پىالنالش، بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتىنى ئېلىپ بېرىشتىكى ئاساسلىق ۋاسىتىسى تۆۋەندىكىچە 

پانئىسالمىزمدىن ئىبارەت ئەكسىيەتچىل ئىدىيىنى تەشۋىق قىلىش؛ شىنجاڭنىڭ تارىخىنى بۇرمىالش، 

شىنجاڭ بىلەن ۋەتىنىمىزنىڭ مۇناسىۋىتىنى بۇزۇش؛ مىللەتلەر مۇناسىۋىتىگە ئازارلىق سېلىش، مىللىي 

قارشىلىقنى كۈشكۈرتتى، مىللىي ماجىرا تۇغدۇرۇش، خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇش، خەنزۇالرنى چەتكە 

كسىيەتچىل قىلىشقا چاقىرىش؛ ئە" غازات"قېقىشنى تەرغىب قىلىش؛ دىنىې ئەسەبىيلىكنى قۇترىتىپ 

تايانچالرنى يېتىشتۈرۈش، ئەكسىيەتچىل تەشكىالتالرنى قۇرۇش؛ مالىمانچىلىق پەيدا قىلىش، 

يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش، پارتلىتىش قاتارلىق تېررورلۇق ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىش، ھەتتا قوراللىق 

ۈزىدىغان شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي مۇقىملىققا خەۋپ يەتك. توپىالڭنى پىالنالش ۋە تەشكىللەش

ئىجتىمائىي مۇقىملىققا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ئەڭ -نۇرغۇن ئامىلالر ئىچىدە مىللىي بۆلگۈنچىلىك

مۇھىم، ئەڭ خەتەرلىك ئامىل، شۇنداقال جەمئىيەتكە، سىياسىيغا، ئىقتىسادقا خەۋپ يەتكۈزىدىغان 

خەۋپ شۇڭا ئۇ شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق . ئەڭ چوڭ ئامىل

 . ھېسابلىنىدۇ

مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۆرۈشىمىز بىر مەيدان ئېغىر سىياسىي كۈرەش، مۇئەييەن دائىرىدىكى 

پەۋقۇلئاددە سىنىپىي كۈرەش، شۇنداقال ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى 

ەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، كۈچەيتىش، مىللەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن ۋەت

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇش، مىللەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى 

يىلى  -1331. ماماتلىق كۈرەش، كۈرەشنىڭ يادروسى يەنىال ھاكىمىيەت مەسىلىسىدۇر-ھايات

: " ا مۇنداق دەپ كۆرسەتتىيولداش جياڭ زېمىن مەركەزدە ئېچىلغان مىللەتلەر خىزمىتى يېغىنىد

جۇڭگونىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدا يۈز بەرگەن مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرىنىڭ ھەممىسىنى 

چەتئەلدىكى تاجاۋۇزچى كۈچلەر پىالنالپ قوزغىغان، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئەزەلدىن چەت ئەلدىكى 

لۈۋېلىشىگە ئىچكى جەھەتتىن تاجاۋۇزچى كۈچلەرنىڭ دۆلىتىمىزنىڭ چېگرا رايونى زېمىنىنى بۆ

ئۇالر ھەم ۋەتەنگە خائىنلىق قىلدى، ھەم ئۆز مىللىتىنى ساتتى، . ماسلىشىدىغان كۈچ بولۇپ كەلدى

 “. ئۇالر دۆلەت ۋە مىللەت ئالدىدىكى جىنايەتچى

جاھانگىرالر ۋە چەتئەلدىكى دۈشمەن كۈچلەر دۆلىتىمىزگە تاجاۋۇز قىلىش، دۆلىتىمىزنى پارچىالش 

مان بارلىق ئامالالرنى قوللىنىپ، مىللىيى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرنى ئۆزىنىڭ ۋاكالەتچىسى ئۈچۈن ھا

قىلىپ يېتىشتۈرىدۇ ۋە ئۇالردىن پايدىلىنىدۇ؛ مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالرمۇ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى 

قۇرۇش مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن، چەتئەلدىكى " شەرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"پارچىالش 

زچى كۈچلەرنى ئۆزىگە تايانچ قىلىپ، ئۇالرنىڭ قوللىشىغا موھتاج بولىدۇ، شۇڭا مىللىي تاجاۋۇ

 -بۆلگۈنچىلەر بىلەن چەت ئەلدىكى تاجاۋۇزچى كۈچلەر ئەزەلدىن ئۆز ئارا تىل بىرىكتۈرۈپ، بىر 

 . بىرىدىن پايدىلىنىپ، بىرلىشىپ ئەسكىلىك قىلىدۇ
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ۋە تەرەققىي قىلىشى كىشىلەرنىڭ ئىرادىسىگە مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇشى 

خەلقئارادا دۈشمەن كۈچلەر مەۋجۇدال بولىدىكەن، مەملىكەت ئىچىدە ئېكسپىالتاتسىيە . باقمايدۇ

سىنىپىنىڭ قالدۇق كۈچلىرى مەۋجۇدال بولىدىكەن، مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرگە قارشى كۆرۈشىمىز 

ى كۆرۈش ئۇزاق مۇددەتلىك، مۈشكۈل، مۇرەككەپ شۇڭا مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارش. توختىمايدۇ

بۇنىڭغا قارىتا تونۇشنى ئۆستۈرۈشىمىز، يۈكسەك . كۆرۈش، ئۇ بەزىدە تېخى ناھايىتى كەسكىن بولىدۇ

يولداش جياڭ زېمىن شىنجاڭدا . ھۇشيار بولىشىمىز، قىلچە بىپەرۋالىق قىلماسلىقىمىز كېرەك

پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ھەر “ : ەپ كۆرسەتتىخىزمەتلەرنى تەكشۈرگەندە مۇنداق دەپ تەكىتل

دەرىجىلىك كادىرالر بولۇپمۇ ھەر دەرىجىلىك پارتىيە، ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل 

يولداشالر قايسى مىللەتتىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، ھەممىسى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ كادىرى، 

ۇشنى ئۆزىنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مۇقەددەس ھەممىسى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇر

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا، ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ھەرىكىتى . بۇرچى قىلىشى كېرەك

بىلەن شۇغۇلالنغانالرنىڭ مەيلى قانداق ئادەم بولىشىدىن قەتئىي نەزەر، بۇنداق ھەرىكەتلەرنى 

ەملەرنىڭ مەيلى قايسى مىللەتتىن بولىشىدىن قەتئىي نەزەر، پىالنلىغان ئۇنىڭغا قاتناشقان ئاد

ھەممەيلەن ئىتتىپاقلىشىپ، ئۇالرغا قەتئىي قارشى تۇرۇشى، قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بېرىشى، 

بۇنداق زور مەسىلىدە قىلچە ئىككىلىنىشكە، ھەر قانداق . ھەرگىز يۇمشاق قوللۇق قىلماسلىقى كېرەك

زىتسىيىسىدە بولۇشقا بولمايدۇ، بۇمۇ پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ھەر چېكىنىش ۋە يول قويۇش پو

رەھبىرىي كادىرالرنىڭ ئۆزىنىڭال بايرىقى روشەن بولىشى . دەرىجىلىك كادىرالر ئۈچۈن مۇھىم سىناق

كۇپايە قىلمايدۇ، ئۇالر ھەر مىللەت ئاممىسىنى تولۇق قوزغاپ ۋە تەشكىللەپ، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى 

 . دەك ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇشى كېرەك" ئۇرغا قالغان-ۆتكەن چاشقان ئۇركوچىدىن ئ"

شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگو زېمىنىنىڭ ئايرىلماس تەركىبى قىسى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى 

پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن بىرلىكتە ۋەتەننىڭ چېگرا رايونىنىڭ ئامانلىقىنى 

لىكىنى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن تىلدا داستان بولغۇدەك قوغداش، ۋەتەننىڭ بىر

قەھرىمانانە كۈرەشلەرنى ئېلىپ باردى، ئۇالر شىنجاڭدا تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش 

تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە ھەر مىللەت . كۈرىشىدىكى تايانچ كۈچ

ماماتتا بىللە بولۇپ،  -رىنى قولالپ، ئىتتىپاقلىشىپ دۈشمەنگە تاقابىل تۇرۇپ، ھايات بى -خەلقى بىر 

جۇڭخۇا مىللەتلىرى تارىخىنى ئورتاق يارىتىشتەك ئۇلۇغۋار مۇساپىدە تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان 

ۋەتەنپەرۋەرلىك، مىللەتلەر . قىلىدىغان شىجائەت بىلەن نۇرغۇن شانلىق سەھىپىلەرنى ياراتتى

ىتتىپاقلىقى ئۇلۇغ تۇغىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى ئ

تۇرۇشتەك شەرەپلىك تارىخى ئەنئەنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسىغا 

ڭ مىللەتلەر ۋەتەنپەرۋەرلىك، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەربىيىسى ئېلىپ بېرىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيىنى

سىياسىتى ۋە دىن سىياسىتىنى ئەستايىدىل ئىزچىلالشتۇرۇپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى 

ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، پارتىيە بىلەن ھۆكۈمەت، پارتىيە بىلەن خەلقنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىپ، 

ياخشى ئىشلەپ، يولىدىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى يەنىمۇ   شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش

شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ۋە مىللەتلەرنىڭ گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تىنچ، ئىتتىپاق 
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ئەسىرگە ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن تىرىشىپ كۆرۈش  - 11بولغان، جۇش ئۇرۇپ راۋاجالنغان شىنجاڭنى 

 . قىلىشىمىز الزىم

  

پ بېرىلغان تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككە يىلىغىچە شىنجاڭدا ئېلى - 1391يىلىدىن  - 1481. 1

 قارشى تۇرۇش كۈرەشلىرى

  

يىلى كاڭ شى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن  - 1667چىڭ سۇاللىسىنىڭ دەسلەپكى يىللىرىدا، 

باشالپ بۈيۈك بىرلىك يولىدا پائال تىرىشچانلىق كۆرسىتىلدى، چيەنلۇڭ زامانىسىغا كەلگەندە، يەنى 

كېيىن  -لىرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە، چىڭ سۇاللىسى ئارمىيىسى، ئىلگىرى يىل-51ئەسىرنىڭ -14

بولۇپ، تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ توپىلىڭىنى تىنچىتىپ، ئىلى 

 - 1448. سانغۇن مەھكىمىسى تەسىس قىلىپ، پۈتكۈل غەربىي يۇرت رايونىنى بىۋاسىتە تىزگىنلىدى

كە بولۇپ قۇرۇلغاندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ يەرلىك ھاكىمىيىتى ئىچكى جايالرنىڭكى يىلى شىنجاڭ ئۆل

بىلەن تامامەن بىردەك قىلىنىپ، ۋىاليەت، ناھىيە تۈزۈمى يولغا قويۇلدى، چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭغا 

مەنسەپدارالرنى ئەۋەتتى، شىنجاڭدا لەشكەر تۇرغۇزدى، باج ئالدى، شۇنىڭ بىلەن شىنجاڭنىڭ 

 .بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى تېخىمۇ قويۇقالشتى ۋەتىنىمىز

نەچچە يىل داۋامىدا شىنجاڭدا بەش  151چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭغا بىۋاسىتە ھۆكۈمرانلىق قىلغان 

قېتىم بىر قەدەر زور كۆلەمدە بۆلگۈنچىلىك، يېغىلىق ۋە تاشقى دۈشمەنلەر تاجاۋۇز قىلىپ كىرىش ۋەقە 

ۋە " يەتتە خوجا"تىمقىسى، يەنى جاھانگىر خوجا، يۈسۈپ، يۈز بەرگەن بولۇپ، ئالدىنقى تۆت قې

ۋەلىخان قاتارلىقالرنىڭ توپىلىڭى قوقەنتنىڭ قوللىشى ۋە قاتنىشىشى ئارقىسىدا يۈز بەردى، ئاخىرقى 

خەلق ئاممىسى   قېتىملىق ۋەقەدىكى ئەھۋال بىر قەدەر مۇرەككەپ بولۇپ، دەسلەپتە ھەر مىللەت

ىغا قارشى قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرگەن بولسىمۇ، قوزغىالڭ ناھايىتى چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىق

تېزلىكتە مەغلۇپ بولغانلىقتىن، ئارقىدىنال جايالردىكى قوزغىالڭنىڭ رەھبەرلىك ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا 

ئارا ئۇرۇشۇپ، ئاخىرىدا قوقەنتنىڭ ھەربىي ئەمەلدارى  -كىرگۈزىۋالغان فېئودال دىنىي كاتتىۋاشالر ئۆز 

ھەر   .ۇپبەگ ۋە چارروسىيىنىڭ ھەربىي جەھەتتىن تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىگە سەۋەبچى بولدىياق

قېتىملىق ئىچكى يېغىلىق ۋە تاشقى دۈشمەنلەرنىڭ تاجاۋۇزى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىگە 

 غايەت زور بااليىئاپەتلەرنى ئېلىپ كەلدى، كۆپ ئادەم ئۆلدى، ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش غايەت زور

دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى، بولۇپمۇ يېقىنقى زاماندا تاشقى دۈشمەنلەر تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ 

ۋەتىنىمىزنىڭ غەربىي شىمال چېگرىسىدا ئېغىر بۇھران پەيدا قىلغانلىقتىن، جۇڭگو پارچىلىنىش خەۋپىگە 

ۋە تاشقى دۈشمەنلەرنىڭ  لېكىن يۇقىرىدا ئېيتىلغان بەش قېتىملىق بۆلگۈنچىلىك، يېغىلىق. دۇچ كەلدى

يىلغىمۇ يەتمەيدۇ، مۇقىملىق ۋە تەرەققىيات يەنىال چىڭ  11تاجاۋۇزى ۋاقىت جەھەتتىن ئېيتقاندا 

سۇاللىسى شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مەزگىلدىكى تارىخىي تەرەققىياتنىڭ ئاساسىي ئېقىمى بولۇپ 
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ىقى ۋە بىرلىكىنى قوغداش يولىدا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى دۆلەتنىڭ مۇستەقىلل. كەلدى

شىنخەي ئىنقىالبىنىڭ تەسىرى ئاستىدا، . سۇنماي كۈرەش قىلىپ كەلدى -باشتىن ئاخىر، ئىگىلمەي 

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى 

 .بىر باسقۇچقا قەدەم قويدىتوسالغۇسىز ھالدا تېخىمۇ شىددەت بىلەن تەرەققىي قىلىپ، يېڭى 

  

يېقىنقى ئىككى . رېئاللىقتىن ئېيتقاندا، تارىخ بىر پارچە ئەينەك، رېئاللىق تارىخنىڭ داۋامى ۋە راۋاجى

ئەسىردە شىنجاڭدىكى ئارمىيە، خەلقنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ 

ساۋاققا ئىگە بولدۇق، شۈبھىسىزكى، بۇ شىنجاڭنىڭ -تارىخىنى ئەسلىگىنىمىزدە، قىممەتلىك تەجرىبە

ئىتتىپاق ۋەزىيىتىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىگە  -ھازىرقى تىنچ 

 .قارشى تۇرۇشىمىز ئۈچۈن پايدىلىق

  

 شىشىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چار رۇسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۈرى      .1

          

ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ دۆلەت كۈچى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقىغا قارىغاندا تېخىمۇ 

ئاجىزالپ كەتتىم ئۇرۇش چىقىمىنى تۆلەش ئۈچۈن، غەربى شىمال چېگرا رايونىنىڭ تىنچ بولۇشى 

باش ھەربىي  بىلەن ھېسابالشماي، شىنجاڭنىڭ ھەربىي خىراجىتىنى ئازايتىش، ئىلى بازىسىدىكى

ئورگاننى ئەمەلدىن قالدۇرۇشتەك خاتا تەدبىر قوللىنىپ، تاجاۋۇزچىلىققا ئادەتلىنىپ كەتكەن چار 

رۇسىيىگە پۇرسەت تۇغدۇرۇپ بەرگەچكە، چار رۇسىيە جۇڭگونىڭ زېمىنى بولغان شىنجاڭغا قارىتىلغان 

جاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ چار رۇسىيە شىن. ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي تاجاۋۇزچىلىقنى جىددىيلەشتۈردى

كىرىشتە، ئاساسەن، جۇڭگو زېمىنىنى ئىگىلىۋېلىش ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىن تاجاۋۇز قىلىشتەك 

 . ئىككى خىل ئۇسۇلنى قولالندى

          

چار رۇسىيە جۇڭگو زېمىنىنى ئىگىلىۋېلىشتا، ئاساسلىقى، قورغان سېلىپ ئىلگىرىلەش ئۇسۇلىنى 

سىم كازاك قىسمىنى ئىشقا سېلىپ ئېلىمىز زېمىنىدىكى مۇھىم جايالرنى ئاۋۋال ئاز بىر قى. قولالندى

قانۇنسىز ئىشغال قىلىپ ھەربىي قورغانالرنى سالدى؛ ئاندىن قورغان ئەتراپىغا قوراللىق ھالدا ئاھالە 

كۆچۈرۈپ، تاجاۋۇز قىلىپ ئىگىلىگەن جايالرنى مۇستەھكەملىدى ھەمدە داۋاملىق تاجاۋۇز قىلىپ 

شارائىت ھازىرالپ، ئاندىن بۇ مۇھىم جايالرنى تاشيولالر ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇپ، -ەرتكىرىش ئۈچۈن ش

ئېلىمىزنىڭ زېمىنىنى پارچىالشنىڭ قورغان لىنىيىلىرىنى شەكىللەندۈردى، شارائىت پىشىپ يېتىلگەندىن 
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ل كېيىن يەنە قورغان لىنىيىلىرىنى ئالدىغا سۈرۈپ، ئېلىمىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ زېمىنلىرىنى ئىشغا

 .قىلىۋالدى

  

يىللىرىغا كەلگەندە، چار رۇسىيە مۇشۇنداق ئىگىلىۋېلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق -51ئەسىرنىڭ -13

 .ئېلىمىزنىڭ بالقاش كۆلىنىڭ شەرقىي ۋە جەنۇبىدىكى كەڭ زېمىننى زورلۇق بىلەن ئىشغال قىلىۋالدى

يىلى -1451. بولدى چار رۇسىيىنىڭ ئىقتىسادى جەھەتتىكى تاجاۋۇزچىلىقىمۇ ئىنتايىن دەھشەتلىك

" چار رۇسىيىنىڭ تەھدىت سېلىشى ۋە ئۆزىگە تارتىشى ئارقىسىدا، چىڭ سۇاللىسى چار رۇسىيە بىلەن 

چار رۇسىيە بۇ بىر تەڭسىز . نى ئىمزاالشقا مەجبۇر بولدى" تارباغاتاي سودا نىزامنامىسى-ئىلى

جەھەتلەردە بىر قاتار  شەرتنامە ئارقىلىق جۇڭگونىڭ زېمىنى شىنجاڭدا سىياسىي، ئىقتىسادىي

دە چار رۇسىيىنىڭ ئىلى، تارباغاتايالردا كونسۇل " نىزامنامە“. ئىمتىيازالرنى قولىغا كىرگۈزىۋالدى

تۇرغۇزىدىغانلىقى ھەمدە كونسولالرنىڭ كېسىم ھوقۇقىدىن يەنى رۇسىيە كونسۇلىنىڭ جۇڭگو زېمىنى 

ھاجىرلىرىدىن ئەدلىيە جەھەتتتىن باشقۇرۇش شىنجاڭدا ئۆز دۆلىتىنىڭ قانۇنى بويىچە ئۆز دۆلىتىنىڭ مۇ

كونسولالرنىڭ كېسىم ھوقۇقى تۈزۈمى ئېلىمىزنىڭ . ئىمتىيازىدىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقى بەلگىلەندى

سودا ئاالقىسىدە ئىككى “: دەپ" نىزامنامە“. تەرۇز يەتكۈزدى -ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئېغىر ھالدا دەخىل 

سودا ئاالقىسىدا . دەپ بەلگىلەندى" لىنىدۇ، ئۆز ئارا باج ئېلىنمايدۇدۆلەتنىڭ ئىناق ئۆتۈشى مەقسەت قى

باجنى كەچۈرۈپ قىلىشتەك بۇ بەلگىلىمە ئەمەلىيەتتە، چار روسىيىگىال پايدىلىق ئىدىم، چۈنكى ئۇ 

چاغالردا ئاساسلىقى چار رۇسىيە سودىگەرلىرى جۇڭگودا ئۆزىنىڭ تاۋارلىرىنى كۆپلەپ ساتاتتى، شۇڭا بۇ 

ە جۇڭگونىڭ تاموژنا بېجى جەھەتتە ئۆز ئىشىغا ئۆزى خوجا بولۇش ھوقۇقىغا بۇزغۇنچىلىق بەلگىلىم

قىلىپ قالماي، يەنە چارروسىيىنىڭ جۇڭگو زېمىنىنى شىنجاڭدا تاۋارالرنى كۆپلەپ سېتىشىغا كۆپ 

سودا  دە يەنە چاررۇسىيە سودىگەرلىرىنىڭ ئىلى ۋە تارباغاتايدا" نىزامنامە“. قۇاليلىق يارىتىپ بەردى

چەمبىرىكى قۇرىدىغانلىقى، يەنى يەر سېتىۋېلىپ ئۆي، تۇرالغۇ جاي سالسا ۋە تىجارەت سورۇنلىرىنى 

قۇرسا بولىدىغانلىقى ھەمدە جۇڭگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ سودا چەمبىرىكى دائىرىسىدە يۈرگۈزۈلۈشى 

 .پەيدىنپەي چەتكە قېقىلىدىغانلىقى بەلگىلەنگەن

          

جۇڭگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزدى، ئۇ يېقىنقى زاماندا شىنجاڭ رايونىغا  "نىزامنامە"بۇ 

تېڭىلغان تۇنجى تەڭسىز شەرتنامە، شەرتنامە چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇز نەتىجىسىنى مۇستەھكەملەپال 

ىققا رۇسىيە سودىسىدا غايەت زور بايل -قالماستىن، يەنە چارروسىيىنى شىنجاڭ رايونىدىكى جۇڭگو 

 .ئىگە قىلدى

          



12 

 

 -چىڭ سۇاللىسىنىڭ چىرىكلىكى ۋە ئاجىزلىقى تۈپەيلىدىن چاررۇسىيە ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى ئارقا 

ئارقىدىن ئىشقا ئاشۇرغان بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭدىكى كۆرۈش روھىغا ئىگە ھەر مىللەت خەلقى 

 .ەردىچارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا كۈچلۈك قايتۇرما زەربە ب

دىن ئارتۇق قازاق چارۋىچى ئىېلىمىزنىڭ توئۇچۇبېك رايونىغا تاجاۋۇز   8111ئايدا -8يىلى -1451

قىلىپ كىرگەن چاررۇسىيە تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرىنى قورشىۋېلىپ، قىرغىز چارۋىچىالرنىڭ ماسلىشىشى 

تاجاۋۇزچى يىلى چارروسىيىنىڭ -1455. ئارقىسىدا بۇ تاجاۋۇزچىالرغا قاخشاتقۇچ زەربە بەردى

قوشۇنلىرى قۇربان ئالماتادىن غەربكە قاراپ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندە، ئېلىمىزنىڭ قىرغىز چارۋىچىلىرى 

ئۇالرغا قاخشاتقۇچ زەربە بەرگەچكە، تاجاۋۇزچىالر قوشۇنى ئىلى دەرياسىغا قاراپ چېكىنىشكە مەجبۇر 

رلىشىپ ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، چوڭ يىلى قازاق، قىرغىز چارۋىچىالر يەنە بىر قېتىم بى-1456. بولدى

قازاق، قىرغىز . ئالمائاتا بىلەن كىچىك ئالمائاتادىكى كازاكالر كەنتكە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى

خەلقىنىڭ چارروسىيىگە قارشى تۇرۇش كۈرىشى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چارروسىيىنىڭ 

  .تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇشتەك كۈرەش روھىنى نامايان قىلدى

ئايدا چاررۇسىيە چۆچەكتىكى يالتۇ ئالتۇن كېنىنى ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن چۆچەكتە  - 1يىلى  - 1455

نى باشالپ بېرىپ يېرگىتتىكى جۇڭگولۇق  111تۇرۇشلۇق كونسۇلى تاتارىئوۋ قوراللىق ئەسكەرلەردىن 

ن كىشىنى ئارقىدى-كان ئىشچىلىرىنى ھەيدىۋېتىش توغرىسىدا كۆرسەتمە بەردى، كېيىن يەنە ئارقا

بۇ ۋەقە . نەچچە كان ئىشچىسىنى ئۆلتۈردى 111چۈچۈتىدىغان پاجىئەلەرنى پەيدا قىلىپ جۇڭگولۇق 

يۈز بەرگەندىن كېيىن، چۆچەكتىكى كان ئىشچىلىرى شۈتيەنياۋ، ئەن يۇشىيەن قاتارلىقالرنىڭ 

روسىيىنىڭ باشالمچىلىقىدا مەخسۇس چۆچەك سودا ئاالقىسىنى باشقۇرىدىغان ژانكىن سابىتوفقا چار

جىنايىتى ئۈستىدىن ئەرز قىلغاندا، ژانكىن سابىتوف ئەرزنى قوبۇل قىلىپ بىر تەرەپ قىلىشنى رەت 

قىلغانلىقتىن، ۋەكىللەر يەنە مەسلىھەتچى ئامبال بىڭشيۇغا ئەرز قىلىپ، يەنىال رەت قىلىشقا 

ەتىنىمىزنىڭ شۇنىڭ بىلەن چۆچەكتىكى ھەر مىللەت خەلقى قاتتىق غەزەبكە كېلىپ، ۋ. ئۇچرىدى

مۇقەددەس ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن چارروسىيىنىڭ سودا چەمبىرىكىنى بۇزۇپ تاشالپ، 

ئېغىز سارىيى، ئۆي ۋە بېسىپ قويغان ماللىرىنىڭ ھەممىسىنى  51چارروسىيىنىڭ چەمبىرەك ئىچىدىكى 

لىرى، ئىگىسىز قالغان تاتارىئوۋ ۋە چارروسىيىنىڭ مەككار سودىگەر. كۆيدۈرۈپ كۈلگە ئايالندۇرۇۋەتتى

بۇ چارروسىيىنىڭ سودا چەمبىرىكىنى . ساپا ئىتالرغا ئوخشاش، باقتۇغا قاراپ پەرىشانە ھالدا قاچتى

ۋەھالەنكى زاۋالغا يۈز تۇتقان چىڭ سۇاللىسى چارروسىيىنىڭ . بۇزۇپ تاشالش ۋەقەسى دەپ ئاتىلىدۇ

يىڭشيۇ، سابىتۇفالر ۋەزىپىسىدىن . ىھەيۋىسىدىن قورقۇپ ئۇالرنىڭ ئاتالمىش زىيىنىنى تۆلەپ بەرد

. قالدۇرۇلدى، ئەن يۇشىيەن ئۆلتۈرۈلدى، شۈتيەنياۋغا جازا ھۆكۈم قىلىنىپ لەشكەرلىككە پاالندى

چىڭ سۇاللىسى خەلقنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش غەزەپ ئوتىنى ئۆچۈرۈپ تاجاۋۇزچىالرغا خۇشامەت 

پۈكۈلمەي كۈرەش قىلىش -ئىگىلمەي قىلغان بولسىمۇ، لېكىن شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ

روھى ۋە ئالىيجاناب مىللىي غۇرۇرى ئاسماندىكى قۇياش ۋە ئايغا ئوخشاش تارىخ سەھىپىسىدىن 

چارروسىيىنىڭ سودا چەمبىرىكىنى بۇزۇپ تاشالشتەك بۇ بىر كارامەت ھەرىكەت . مەڭگۈ ئورۇن ئالدى
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چارروسىيىگە قارشى تۇرۇش كۈرىشىگە شۇنىڭ بىلەن تەڭ شىنجاڭنىڭ باشقا جايلىرىدا يۈز بەرگەن 

 .قوشۇلۇپ چاررۇسىيە تاجاۋۇزچىلىرى ئۈچۈن قاخشاتقۇچ زەربە بولدى

  

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ خوجىالر قالدۇقلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرىگە قارشى ( 1)

 تۇرۇش ھەرىكىتى 

  

تاجاۋۇز قىلىشىدەك ئېغىر بۆھرانغا دۇچ ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن، شىنجاڭ چارروسىيىنىڭ قوراللىق 

كېلىپال قالماي، يەنە خوجىالر ئەۋالدلىرىدىن تەركىب تاپقان قايتا تىرىلىش كۈچلىرىنىڭ توپالڭ 

خوجا دېگەن سۆز ئەرەبچە سۆز بولۇپ، . قوزغاپ توال پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرۇشىغىمۇ دۇچ كەلدى

ىڭ ياراتقۇچىسى مۇھەممەت ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنى ئىسالم دىنىن" پەيغەمبەر ئەۋالدى"مەنىسى 

ئەۋالدى دېگەنلىك بولىدۇ، ئەمەلىيەتتە خوجىالرنىڭ كۆپ قىسمى ئۆزلىرىگە ئىسالم دىنىنىڭ 

چىڭ سۇاللىسى . كاتتىۋېشى دەپ تەمەننا قويۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قوغدىغان

كىچىك خوجىالرنىڭ توپىلىڭىنى -ردا چوڭشىنجاڭنى بىرلىككە كەلتۈرگەن دەسلەپكى چاغال

تىنچىتقاندىن كېيىن، خوجىالرنىڭ ئەۋالدلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى فېئودال پادىشاھلىق قوقەنتكە 

قېچىپ بېرىۋالدى ھەمدە قوقەنتتىكى فېئودال خوجىالرنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئۈزلۈكسىز تۈردە 

نجاڭنى ۋەتىنىمىزنىڭ قوينىدىن بۆلۈپ چىقىپ كېتىپ، تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ پاراكەندىچىلىك سېلىپ، شى

. شىنجاڭدا ئۆزلىرىنىڭ ئەكسىيەتچىل فېئوداللىق ھۆكۈمرانلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئۇرۇندى

يىلى يۈسۈپ خوجىنىڭ توپىلىڭى تىنچىتىلغاندىن كېيىن، شىنجاڭدا تىنچلىق ئون نەچچە يىل -1491

ۇرۇشىدىن كېيىن چىڭ سۇاللىسىنىڭ دۆلەت كۈچىنىڭ ئاجىزالپ داۋام قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئەپيۈن ئ

كېتىشىگە، چېگرا مۇداپىئەسىنىڭ بوشاپ كېتىشىگە ئەگىشىپ، خوجا كۈچلىرى قوقەنتنىڭ قوللىشى 

 . ئارقىسىدا شىنجاڭدا يەنە يېغىلىق پەيدا قىلدى

  

تتە خوجا مىڭدەك يىلى خوجىالرنىڭ ئەۋالدلىرىدىن مەمتىمىن، ۋەلىخان باشچىلىقىدىكى يە-1487

باسمىچىنى يىغىپ، قوقەنتلىك سودىگەر نامەتنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا، قەشقەر كونا شەھىرىگە 

چىڭ سۇاللىسى ئوردىسى . ھۇجۇم قىلىپ غەلىبە قىلغاندىن كېيىن يەنە يېڭىسارغا ھۇجۇم قىلدى

خوجىالر . ئەۋەتتى گەنسۇ باش ۋالىسى بۇيانتاينى لەشكەر تارتىپ توپىالڭنى تىنچىتىشقا -شەنشى 

مۈلۈكنى بۇالپ قېچىپ كەتتى، بۇ  -قوراللىق كۈچلىرى قەشقەر كونا شەھەرنى تاشالپ، نۇرغۇن مال 

 . دەپ ئاتىلىدۇ" يەتتە خوجا يېغىلىقى"ۋەقە 
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قېتىم  - 8ئايغىچە تەۋەككۈل بىلەن ۋەلىخان  - 4ئايدىن  -6يىلى  -1451ئۇنىڭدىن كېيىن، يەنى 

. يىلى ھۈسەن خوجا ئىشان خوجا توپىلىڭى يۈز بەردى - 1455. دىمالىمانچىلىق تۇغدۇر

ئايدا -6شۇ يىلى . نىڭ كۆلىمى تېخىمۇ چوڭ بولدى" ۋەلىخان توپىلىڭى"يىلى يۈز بەرگەن -1457

ئاستىن ئاتۇشتىكى شېيىخ ئاخۇن مىرەخمەت بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ توپىالڭ قوزغاپ، قوقەنتلىك 

مكارلىشىشى ئارقىسىدا، قەشقەر كونا شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىپ بەش، ئالتە مىڭ سودىگەرنىڭ ھە

كىردى ھەمدە قەشقەر يېڭىشەھەرنى سۇ ۋە ئوت بىلەن ھۇجۇم قىلىپ ئىشغال قىلىۋالدى، يەنە 

لەشكەر ئەۋەتىپ شەرقتە بارچۇققا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى، يەكەننى مۇھاسىرىگە ئالدى، بۇنىڭ 

ئايدا چىڭ سۇاللىسى ئارمىيىسى  - 3يىلى -1457. ۈپ كەتتىبىلەن ئۇالرنىڭ خورىكى ئىنتايىن ئۆس

ئىلى، ئۈرۈمچى قارا شەھەر قاتارلىق جايالردا بەش مىڭدەك ئەسكەر توپالپ، توپىالڭنى پۈتۈن كۈچى 

مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى مەجبۇرى ئېلىپ مېڭىپ،  15ۋەلىخان تەڭ كېلەلمەي، . بىلەن تىنچىتتى

مۈلۈكلىرىنى بېسىپ قوقەنتكە قېچىپ  -ىن ئارتۇق ئاتقا بۇلىغان مال ت 81دىن ئارتۇق تۆگە ۋە  1111

 . كەتتى

خوجىالر ئەۋالدىنىڭ قالدۇقلىرى توپىالڭ كۆتۈرۈپ شىنجاڭ بولۇپمۇ جەنۇبىي شىنجاڭ خەلقىگە ئېغىر 

دا خوجىالرنىڭ قوراللىق كۈچلىرى " يەتتە خوجا يېغىلىقى" يىلى  - 1487. بااليىئاپەتلەرنى كەلتۈردى

قىلغان بىرىنچى ئىشى بارلىق خەنزۇ " شقەر كونا شەھىرىگە باستۇرۇپ كىرگەندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ قە

قىزلىرىنى ئىگىلىۋىلىش  -سودىگەرلەرنى قىرىپ تاشالش، ئۇالرنىڭ ماللىرىنى بۇالش، ئۇالرنىڭ خوتۇن 

لىشى ئارقىسىدا ، توپىالڭ مەزگىلىدە يالغۇز قەشقەر بىلەن يېڭىساردىال خوجىالرنىڭ مەجبۇر"بولدى

مىڭدىن ئېشىپ كەتتى، نۇرغۇن ئادەم قوقەنتكە  97قوقەنتكە كۆچۈپ كەتكەن ھەر مىللەت خەلقى 

كۆچۈش سەپىرىدە سوغۇق ۋە ئاچارچىلىق دەستىدىن ئۆلۈپ كەتتى، ئەمما خوجىالر ئۇرۇشتا نۇرغۇن 

يتىپ، چۈمبەل تارتمىغان بايلىققا ئىگە بولۇۋالدى، ۋەلىخان خوجا دىنىي ھۆكۈمرانلىقنى ئاالھىدە كۈچە

ئايالالرنىڭ كوچىغا چىقىشىغا رۇخسەت قىلمىدى، بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى چېچىنى كېسىپ، 

ئالتە ياشتىن يۇقىرى بالىالرنىڭ ھەممىسىگە سەللە يۆگىتىپ، ھەر كۈنى . دەررە بىلەن ئۇردى

شۇ چاغدا . ئېغىر جازاغا تارتتى مەسچىتتە بەش ۋاق ناماز ئوقۇتتى، بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى

بۇنداق بەلگىلىمىگە خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن كاللىسىنى ئېلىش ئىشلىرى ھەر كۈنى دېگۈدەك يۈز 

ۋەلىخان كۆڭلىنى ئاچىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى بەلگىلىمىگە خىالپلىق قىلغۇچىنىڭ . بېرىپ تۇردى

ىتكە ياقمىغان بىرەر ھەرىكەت، بىرەر ئېغىز بۇ مۇستەب  .“كاللىسىنى ئۆز قولى بىلەن ئېلىش بولدى

سۆز، بىرەر قېتىملىق ئەسنەش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى كالال كېتىشكە سەۋەب 

ئېيتىشالرغا قارىغاندا ۋەلىخان خوجا تەرىپىدىن بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ بېشى تۆت يەردە ”. بوالتتى

 .ئىككى گەز تۆتچى ئېگىزلىكتە دۆۋىلىنىپ كەتكەن

  

نجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى خوجىالر ئەۋالدلىرىنىڭ زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىگە قارىتا قاتتىق شى

غەزەپلەندى، بىر قانچە قېتىملىق توپىالڭنى تىنچىتىش داۋامىدا چىڭ سۇاللىسى ئارمىيىسىدىكى ھەر 
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نى قىرىپ، جەڭچىلەر باتۇرلۇق بىلەن قانلىق جەڭ قىلىپ، باتۇرلۇق بىلەن دۈشمەن-مىللەت ئوفىتسېر

ئۆچمەس خىزمەتلەرنى كۆرسەتتى، بۇ جەڭلەردە تىلالردا داستان بولغۇدەك نۇرغۇن قەھرىمانالر ۋە 

يىلى ھۈسەن خوجا ئىشان خوجا توپىالڭ كۆتۈرۈشتىن  - 1455. تەسىرلىك ئىشالر بارلىققا كەلدى

للىشىغا ئېرىشىشكە ئىلگىرى ئاستىن ئاتۇشقا ئاالقىلىشىش ئۈچۈن ئادەم ئەۋەتىپ، يەرلىك خەلقنىڭ قو

دىن ئارتۇق ئادەم  911ئادەم ۋە  91-11ئۇرۇندى، بۇ چاغدا بۇ يۇرتتىكى ئون بېشى ھېزىم كۆرۈنۈشتە 

يىغىپ بېرىشكە ماقۇل بولدى ھەمدە ھۈسەن خوجا ئىشان خوجىغا ئۆرۈك، چاي قاتارلىق سوغاتالرنى 

شۇ يىلى . ر گەپكە كېلىشتىبەردى، يەنە ئىككى تەرەپ يىغىلىدىغان ۋاقىت ۋە جاي توغرىلىق بى

ياراق ئېلىپ  -باسمىچى قوللىرىغا قورال  19ئاينىڭ بىر كۈنى ھۈسەن خوجا ئىشان خوجا قاتارلىق -7

قۇرۇلدىن كىرىپ، كەچتە ئاستىن ئاتۇشقا كېلىپ، يۈز بېشى مەتقۇۋانشا ۋە قاسىمالرنىڭ ئۆيىگە 

. قا كەلدى" ھال سوراش"ېپىپ چۈشكەندە، بىر مۇنچىلىغان ئۇيغۇر ئامما بۇ ئىشتىن خەۋەر ت

باسمىچىالر خوشلۇقىدىن خودىنى يوقىتىپ بىخەستە تۇرغاندا، ھېزىم باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ئامما بۇ 

 . بىر توپ باسمىچىنى تۇتۇۋېلىپ، بىراقال يوقاتتى

  

شۇ يىلى تەۋەككۈل بىلەن ۋەلىخاننىڭ مالىمانچىلىقى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قاخشاتقۇچ زەربىسىگە دۇچ 

دەرىجىلىك ھاكىمبېگى ۋە نەسەپلىك تۆرىسى خالمەت رېھىمشا ئۇيغۇر -5تاشمىلىقنىڭ . ەلدىك

خەلقىنى باشالپ بېرىپ قورۇلنى چىڭ ساقلىدى، خائىنالرنىڭ كۆپ قېتىم بىزگە ئەل بول دەپ قىلغان 

نەسىھەتلىرىنى غەزەپ بىلەن رەت قىلدى ھەمدە چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا دۈشمەن ئەھۋالىنى 

زۋېدكا قىلىپ بەردى، مۇداپىئە ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇپ، ئاتلىق ئەترەت تەشكىللەپ جەڭ قىلىپ، را

 . دۈشمەننى قىرىپ، ناھايىتى زور باتۇرلۇق كۆرسەتتى

  

ۋەلىخان توپىلىڭىدا، توپىالڭچىالر يېڭىساردا پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرىۋاتقاندا، يېڭىسارنىڭ يەكەندە 

خۇدا بەردى دەرھال لەشكەر تارتىپ يېڭىسارغا بېرىپ جەڭ قىلىشنى تەلەپ تۇرۇۋاتقان ھاكىمبىېگى 

قىلىپ، ئۇيغۇر ئامما بىلەن دۈشمەن قوشۇنلىرىغا زەربە بېرىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكى ئۈچۈن جەڭ قىلىش 

 .روھىنى ئىپادىلىدى

ەكەنگە شىنجاڭنىڭ سىياسىي مەركىزى ي  ئۇنىڭدىن كېيىن، ۋەلىخان يەنە نۇقتىلىق ھالدا جەنۇبىي

يەكەننى مۇداپىئە قىلىش جىڭى ئىنتايىن كەسكىن بولدى، ھاكىمبەگ ئاقاليدۇ ئىچىدە . ھۇجۇم قىلدى

يەكەننىڭ مەسلىھەتچى ئامبىلى چىڭ . خەلقنى تەشكىللەپ كۈزەتچىلىك قىلىپ، ساتقىنالرنى تازىلىدى

ۇالرغا مىللىي مىللەت ئاممىسىنىڭ بېشىنى سىالپ، ئ  يىڭيى ئومۇملىققا ئەھمىيەت بېرىپ، ھەر

توپىالڭچى قوشۇن باستۇرۇپ . ھەققانىيەتنى بىلدۈرۈپ، يەكەن كونا شەھىرىنى مۇستەھكەم ساقلىدى

كىرگەندە، ھەر مىللەت ئاممىسى بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، دۈشمەنگە بىرلىكتە تاقابىل تۇردى، شۇنىڭ 

ەن سودىگەرلەر بىلەن بىلەن بىللە كەشمىر، بەدەخشان، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىن كەلگ
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بىرلىشىپ ئاتلىق ئەسكەرلەر قوشۇنى تەشكىللەپ، ئۇالرنىڭ توپىالڭچىالرغا بولغان نارازىلىقىدىن 

پايدىلىنىپ بىرلىكتە ۋەلىخانغا تاقابىل تۇرۇپ، يەكەننى مۇداپىئە قىلىشنىڭ ئاخىرقى غەلىبىسىنى قولغا 

 . كەلتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە ياراتتى

  

وپىلىڭىنى تىنچىتىش جەريانىدا، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چىڭ يۇقىرىقى خوجىالر ت

سۇاللىسى قوشۇنىغا كۈچلۈك ياردەم بەرگەنلىكىگە سەل قاراشقا بولمايدۇ، ئەمەلىيەتتە جاھانگىر 

توپىلىڭىنى تىنچىتىش داۋامىدىال، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى باشتىن ئاخىر توپىالڭنى 

توپىالڭنى تىنچىتقۇچى قىسىمالرنى ئاشلىق . ىسى قوشۇنى تەرەپتە تۇردىتىنچىتقۇچى چىڭ سۇالل

بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن جايالردىكى ئۇيغۇر ئاممىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ماددىي بويۇم 

ئاقسۇدا تۇرۇشلۇق نەچچە . ۋە كۈچ چىقارغانلىقىدەك تەسىرلىك ئىشالر ھەممە جايدا بارلىققا كەلدى

سۇاللىسى لەشكەرلىرى يەيدىغان ئاشلىق ئاساسەن ئۈرۈمچى ۋە ئىلىدىن توشۇپ  مىڭ چىڭ 11

 91كىلومېتىرغا يېقىن بولۇپ، يول بويىدا  1111ئۈرۈمچى بىلەن ئاقسۇنىڭ ئارىلىقى . كېلىنگەن

پونكىت قۇرۇلغان ئىدى، شۇنداق ئۇزاق جايدىن نەچچە مىليون كىلوگرام ئاشلىقنى ئۇالققا ئارتىپ ياكى 

ۆرەپ يۆتكەپ كېلىش ھەقىقەتەن تەس ئىش ئىدى، مۇشۇ ئىش ئۈچۈن يالغۇز كۇچادىكى ئادەم س

ئېشەك  1111كاال،  1511ئات،  511ھارۋا،  111دىن ئارتۇق ئادەم،  1111ئۇيغۇر ئاممىدىن 

ئىلىدىن ئاقسۇغا ئاشلىق يۆتكەشكە، گەرچە يول ئۈرۈمچىنىڭكىگە . ئاشلىق توشۇشقا قاتناشتۇرۇلدى

نراق بولسىمۇ، لېكىن ئارىلىقتا چوقۇم تەڭرىتاغدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلەتتى، بولۇپمۇ كۆك قارىغاندا يېقى

مۇز بىلەن قاپلىنىپ  -نەچچە كىلومېتىر يول يىل بويى قار  71چاغاردىن تامغاتاشقىچە بولغان 

ىشى كېتىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگە تاغ ئېگىز، يول خەتەرلىق بولغاچقا، ئات، تۆگىلەرنىڭ مېڭ

كىلوگرامدىن ئاشلىق  15ئادەم ھەر قېتىمدا  1111شۇڭا ئۇيغۇر ئاممىدىن . ناھايىتى تەس ئىدى

يۈدۈپ، قار ۋە مۇزدا مېڭىپ، مۇز داۋاندىن ئۆتۈپ نەچچە مىليون كىلوگرام ئاشلىقنى تەڭرىتاغدىن 

ىمىزنىڭ ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ۋەتىن. يۈدۈپ ئۆتكۈزدى، بۇ مۈشكۈلچىلىكنى قىياس قىلماق تەس ئەمەس

ئوقۇبەتلەرنى تارتىپ  -مۇقەددەس زېمىنىنى قوغدا يولىدا جەبرى جاپادىن قورقماي، كۆپ قېتىم ئازاب 

بىز يۇقىرىدا ئېيتقان توپىالڭنى تىنچىتىش ئۇرۇشىدا، ! كۆرسەتكەن خىزمەتلىرى مەڭگۈ ئۆچمەيدۇ

سىنىڭ توپىالڭنى ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئېسىل ئەنئەنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ، چىڭ سۇاللى

تىنچىتىش قوشۇنىغا پائال ماسالشتى، جان تىكىپ ئېلىشىدىغان تەسىرلىك ئىشالرنى ساناپ 

 . تۈگەتكىلى بولمايدۇ

  

خوجا ئەۋالدلىرىنىڭ بىر قانچە قېتىم توپىالڭ قوزغاپ گۇمران بولۇش ئاقىۋىتىگە قالغانلىقىدىن شۇنى 

چىقىپ ئاممىنى ئازدۇرۇشقا ئادەتلەنگەن بولسىمۇ،  كۆرىمىزكى، گەرچە خوجىالر دىن بايرىقى كۆتۈرۈپ

لېكىن شىنجاڭدىكى ۋەتەننى قىزغىن سۆيىدىغان ھەر مىللەت خەلقى ئاخىرى ئۇالرنىڭ سۈيقەستىنى، 

بەشرىسىنى ئېنىق تونۇۋېلىپ ھەمدە  -ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇشتەك بەد 
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ئاخىرىدا توپىالڭنى تىنچىتىش كۆرىشىنىڭ   ۈرەش قىلىپ،پۈكۈلمەي ك -ئۇالرغا قارشى ئىگلمەي 

 . غەلىبىسىنى قولغا كەلـتۈرۈپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغدىدى

  

لېكىن چىڭ سۇاللىسى خوجىالر توپىلىڭىنى تىنچىتقاندىن كېيىنكى قالدى خىزمەتلەرنى ئوبدان 

، نەتىجىدە بۇ كېيىنكى چاغالردا ئىشلىمىدى، قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭشاشتا ئۈنۈم ھاسىل قىاللمىدى

قااليمىقانچىلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يوشۇرۇن ئامىل بولۇپ قالدى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت 

خەلقى كېيىنكى كۈنلەردە بۆلگۈنچىلىككە، تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە تېخىمۇ كەسكىن 

 .سىناققا دۇچ كەلدى

  

 خەلقىنىڭ قوقەنتلىك ياقۇپبەگنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇشى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت - 9

          

يىلى شىنجاڭنى بىرلىككە كەلتۈرگەندىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى ۋە  - 1753چىڭ سۇاللىسى 

مۇقىملىقى ئۈچۈن كۆپلىگەن خىزمەتلەرنى ئىشلەپ، ئاكتىپ رول ئوينىغان بولسىمۇ، لېكىن بەزى 

ىر قەدەر زور سەۋەنلىكلەرنى سادىر قىلدى، بۇ سەۋەنلىكلەر چەت ئەلدىكى تاجاۋۇزچىالر جەھەتلەردە ب

بۇنىڭ كونكىرىت ئىپادىسى . ۋە دۆلەت ئىچىدىكى بۆلگۈنچى كۈچلەرگە پۇرسەت تۇغدۇرۇپ بەردى

 :تۆۋەندىكىچە

لىشى سىياسىي تۈزۈم جەھەتتە ھەربىي مەھكىمە تۈزۈمى ئاستىدىكى بەگلىك تۈزۈمىنىڭ قوللىنى-1

ئۇيغۇرالردىن بولغان . بىلەن، شىنجاڭدىكى فېئودال يانچىلىق تۈزۈم مەلۇم دەرىجىدە ساقالپ قېلىندى

بەگلەر ئامبال يامۇلىنىڭ ھوقۇقىغا تايىنىپ يەر ۋە سۇالرنى ئىگىلىۋىلىپ، دېھقانالر دەھشەتلىك ئېزىپ 

سكىلىكلەرنى قىلىپ، پۇقراالرنى ۋە ئىكسپىالتاتسىيە قىلىپ، پۇقراالرغا زىيانكەشلىك قىلىپ، ھەممە ئە

خورالشنى ئامبال يامۇلىدىن ئاشۇرۇۋېتىپ، سىنىپىي زىددىيەتنىڭ كۈنسېرى ئۆتكۈرلىشىشىگە سەۋەب 

 .بولدى

چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭدا چېگرىنى ساقالشقىال ئەھمىيەت بېرىپ ئىگىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا -1

مەسىلەن، جياچىڭ . قىياتى ئاستا بولۇپ قالدىئەھمىيەت بەرمىگەچكە شىنجاڭنىڭ ئىگىلىك تەرەق

خان زامانىسىدا، شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق بىر ئامبال قوغۇشۇن زاۋۇتى قۇرۇپ شىنجاڭنىڭ باج كىرىمىنى 

شىنجاڭدىكى " جياچىڭ خان . ئاشۇرماقچى بولغاندا، جياچىڭ خاننىڭ قاتتىق ئەيىپلىشىگە ئۇچرىدى

. دېدى" ەك، ياخشىچاق بولۇش ئويىدا بولۇنمىسۇنۋەزىپە ئېغىر، ساقالشنى ئاساس قىلىش كېر

شىنجاڭنىڭ كونا ئىقتىسادىي تۈزۈلمىسىنى ئۇزاققىچە ساقالپ، تەرەققىياتىغا ئىنتىلمەسلىك 

 . نەتىجىسىدە، شىنجاڭدا مۇقەددەس ھالدا داۋالغۇش پەيدا بولدى



18 

 

اڭغا ئەۋەتىلىدىغان چىڭ سۇاللىسى قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭشاشتا سەۋەنلىك ئۆتكۈزدى، شىنج - 9

مەنسەبدارالرنى تالالشتا، ئەھۋال جىياچىڭ خان ۋاقتىدىن تارتىپ يامانلىشىشقا باشلىدى، خۇددى 

دەپ " سېلىقنى ھاكىمبەگلەردىن ئاشۇرۇۋەتتى-ئامبالالر ساختىلىق ئىشلىتىپ باج"نايەنچىڭ 

ىرىكلىشىپ كەتكەنلىكتىن كۆرۈلدى، ئەمەلدارالر ئەنە شۇنداق دەرىجىدە چ  كۆرسەتكەندەك ئەھۋالالر

 .سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقالپ قالغىلى بولمىدى

ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن، چىڭ سۇاللىسى خوجىالر ئەۋالدلىرىنىڭ توپىلىڭى ۋە بۆلگۈنچىلىك 

ھەرىكەتلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسلىككە سېلىپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىكى ۋە بىرلىكىگە قارىتا 

اسسىپ پوزىتسىيەدە بولدى، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش ئىستىراتىگىيەسى جەھەتتە، ھەم كونا ئىنتايىن پ

ئەسىرنىڭ -13ئىللەتلەرگە تەگمەي، ھەم يېڭىلىق ياراتماي، باشقىچە ئىش تۇتۇپ، نەتىجىدە 

 .يىللىرىدا شىنجاڭدا مالىمانچىلىق بىر قانچە ئون يىل داۋاملىشىشىغا سەۋەبچى بولدى-61

  

نىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن بۇيان، تەيپىڭ تيەنگو دېھقانالر ئىنقالبى ھەرىكىتىنىڭ تۈرتكىسىدە، ئەسىر - 13

 -مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا دېھقانالر قوزغىلىڭى شىددەت بىلەن ئەۋج ئالدى، شەنشى 

 گەنسۇ ئۆلكىلىرىدىكى خۇيزۇالر قوزغىلىڭىنىڭ دولقۇنلىرىمۇ شىنجاڭغا يېتىپ كەلدى، شۇنىڭ بىلەن

بىللە فېئودال يانچىلىق تۈزۈمىنىڭ دەھشەتلىك ئىكىسپالتاتسىيىسى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت 

يىلى شىنجاڭدا چوڭ -1468خەلقىنىڭ قارشىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى، ئاشۇنداق ۋەزىيەتتە 

 . قوزغىالڭ پارتلىدى

ى بىر تۈركۈم يىلى كۇچادىك-1468قوزغىالڭ بۈيۈك تۇغىنى ئالدى بىلەن كوچا خەلقى كۆتۈردى، 

ياساققا چىدىماي، توختىنىياز قارى قاتارلىق كىشىلەرنىڭ  -دېھقان ئىنتايىن ئېغىر ئالۋان 

 -باشالمچىلىقىدا كۇچادىكى ئۆگەن دەرياسى قۇرۇلۇشى ئورنىدا بايراق تىكلەپ قوزغىلىپ، ئالۋان 

ى، قوزغىالڭچى بەگنى ئۆلتۈرۈۋەتت 15ياساق ئېلىشنى نازارەت قىلىدىغان ئىككى مەنسەبدار ۋە 

دېھقانالر شىددەت بىلەن كوچا شەھىرى ئىچىگە قاراپ ئىلگىرىلەپ كىرگەندە، شەھەر سىرتىدىكى 

كۈنى  - 6ئاينىڭ  - 6. بەس بىلەن ئۇالرغا ماسالشتى -ئۇيغۇر، خەنزۇ، خۇيزۇ ئامما بەس 

بان قوزغىالڭچى دېھقانالر كوچا بېگى سالىڭئا قاتارلىق ئەمەلدارلىرى ۋە ھاكىمبەگ قۇر

يېزىلىرىنى تىزگىنلەپ، چىڭ  -كىچىك بەگلەرنى ئۆلتۈرۈپ، كۇچانىڭ شەھەر  -باشچىلىقىدىكى چوڭ 

 .سۇاللىسىنىڭ جەنۇبى شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى تەۋرەتتى

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۈرۈمچىنىڭ نەنسەن رايونىدا قوزغىالڭ كۆتۈرگەن خۇيزۇالر داۋانچىڭنى ئىشغال 

ئۈرۈمچىدىكى يېشىل تۇغلۇق ( داۋۇت خەلىپە)كۈنى خۇيزۇ ئاخۇن تومىڭ -15ئاينىڭ -7. قىلدى

قوشۇن مەھكىمىسىنىڭ بارگاھ بېشى، مەسلىھەتچى ئامبال سۇ خۇەنجاڭ بىلەن بىرلىشىپ، چىڭ 

سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ جەنۇبتا كۇچاغا ياردەم بېرىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۈرۈمچىنىڭ خەنزۇالر 
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ىرىنى ئىشغال قىلدى، ئارقىدىنال سانجى، ماناس، مورى، قۇتۇبى قاتارلىق ئولتۇراقالشقان جايل

 . ئارقىدىن قوزغىالڭ كۆتۈردى -جايالردىكى خۇيزۇالر ئارقا 

ئىلىدىمۇ خۇيزۇ، ئۇيغۇر ئامما قوزغىالڭ  -چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىق مەركىزى

دېگەن بايراقنى كۆتۈرۈپ " ەلق قارشى چىقىدۇئامبال ئەزسە، خ" كۆتۈردى، قوزغىالڭچىالر قوشۇنى 

كۈنى كۈرە شەھىرىنى ھۇجۇم بىلەن ئالدى، -4ئاينىڭ -9 -1466چىقتى، قوزغىالڭچىالر قوشۇنى 

ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنغان ئىلى سانغۇنى چاڭ چىڭ ئەسىرگە چۈشتى، ئىلىغا قاراشلىق توققۇز 

غا ئۆتتى، شۇنىڭ بىلەن چىڭ سۇاللىسىنىڭ شەھەرنىڭ ھەممىسى قوزغىالڭچىالر قوشۇنىنىڭ قولى

يامغۇر ئىچىدە داۋالغۇپ، ھۆكۈمرانالر كۈننى كەچ  -شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقى شىددەتلىك بوران 

 .قىلىشقا كۆزى يەتمەيدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى

ۈرەش تەكتىدىن ئيتقاندا، سىنىپىي ك -شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بۈيۈك قوزغىلىڭى، تېگى 

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قارشى تۇرىدىغىنى چېرىك . ئۆتكۈرلەشكەننىڭ نەتىجىسى ئىدى

ھۆكۈمرانلىق بولۇپ، ئۇالر ھەم چىرىك چىڭ سۇاللىسىغا قارشى تۇردى، ھەم ھەر مىللەت   فېئودالىزم

ى قىسقا ۋاقىت ئىچىدىكى ئاچكۆز فېئودال ئاق سۆڭەكلەرگە قارشى تۇردى، شۇڭا قوزغىالڭچىالر قوشۇن

لېكىن قوزغىالڭچىالر قوشۇنى ئىچىگە سۇقۇنۇپ . ئىچىدە غايەت زور غەلىبىنى قولغا كەلتۈردى

كىرىۋالغان فېئودال دىنىي ئاق سۆڭەكلەر قوزغىالڭنى ناھايىتى تېزلىكتە تۇيۇق يولغا باشالپ، غەلىبە 

يامان غەرەز بىلەن  بۇ فېئودال ئاق سۆڭەكلەر. مېۋىسىنى تامامەن چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالدى

قوزغىالڭنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى ئۆتكۈر سىنىپىي زىددىيەتنى پەيدىنپەي مىللىي زىددىيەتكە 

ئۆزگەرتىۋەتتى، دىننى سۇيئىستىمال قىلىپ كەڭ كۆلەمدە مىللىي قىرغىنچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىپ، 

ھەر مىللەت ھەققانىيەتچى ئۇالرنىڭ ئەكسىيەتچىل ھەرىكەتلىرى . قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلدى

 . زاتالر ۋە ئاممىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى

فېئودال ئاق سۆڭەكلەر ھەر قايسى قوزغىالڭچى قوشۇنىنىڭ رەھبەرلىك ھوقۇقىنى تامامەن چاڭگىلىغا 

ئارا زېمىن ۋە ھاكىمىيەت  -كىرگۈزىۋالغانلىقتىن، ھەر قايسى فېئودال تەپرىقىچىلىق ھاكىمىيەتلىرى ئۆز 

يەنە . پ، شىنجاڭ قااليمىقانچىلىق ئىچىدە قېلىپ، ھەر مىللەت خەلقى بااليىئاپەت تارتتىتالىشى

تېخى بەزى كىشىلەر تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئۆيىگە بۆرىنى باشالپ كىرىشتىن ئايانماي، 

ت چەت ئەللىك دۈشمەنلەرنى شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشكە شەرەتلەپ، شىنجاڭدىكى ھەر مىللە

 .خەلقىنى قوقەنتلىك ياقۇپبەگنىڭ قانلىق ھۆكۈمرانلىقى ئىچىگە پاتۇرۇپ قويدى

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆزبېك فېئوداللىرى قۇرغان بىر فېئودال خاقانلىق بولۇپ، بۇرۇن چىڭ  -قوقەنت 

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا -13مۇناسىۋىتىدە ئىدى، ( ئىدارە قىلىنىش)سۇاللىسى بىلەن قارام بولۇش 

ئەسىردىن بۇيان قوقەنت -13. ەرەققىي قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىر كۈچلۈك دۆلەتكە ئايالندىت

ئىزچىل تۈردە ئېلىمىزنىڭ زېمىنى شىنجاڭنى داۋالغۇتۇپ كەلگەن بىر مۇھىم ئامىل بولۇپ، ياكى 

ا قىلىشىنى بىۋاسىتە ئەسكەر ئەۋەتىپ تاجاۋۇز قىلدى، ياكى خوجىالر ئەۋالدلىرىنىڭ مالىمانچىلىق پەيد

يىلى شىنجاڭ بويىچە كۆتۈرۈلگەن بۈيۈك قوزغىالڭ قوقەنتنىڭ  - 1468قوللىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگە 
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شۇ چاغدا قەشقەرنى بۆلۈۋالغان . شىنجاڭغا يەنە بىر قېتىم قول تىقىشىغا پۇرسەت يارىتىپ بەردى

ۋالدىدىن بولغان سىدىق باشقا ھاكىمىيەتلەر بىلەن قارشىلىشىش ئۈچۈن، قوقەنتتىن خوجىالرنىڭ ئە

بۇزرۇكنى تەكلىپ قىلىپ ئۆزىنىڭ كۈچىنى ئاشۇرماقچى بولۇپ، خۇيزۇ فېئودال خوجا جىڭ شياڭنى 

قوقەنتكە ۋەز ئېيتىشقا ئەۋەتكەندىن كېيىن، قوقەنت ئۆز ئارمىيىسىنىنڭ قوماندانى ياقۇپبەگنى لەشكەر 

بارەن ياقۇپبەگ باسمىچىلىرىنىڭ تارتىپ جەنۇبى شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىشقا ئەۋەتتى، شۇنىڭدىن ئېتى

 . تاجاۋۇز قىلىشى بىلەن ئون يىل داۋامالشقان يېغىلىق باشلىنىپ كەتتى

  

يىلى ياقۇپبەگ جەنۇبىي شىنجاڭغا كىرىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى تەپرىقىچىلىك كۈچلىرى  - 1465

بولۇپ، قەشقەر، ئاخىرى  -ئۆز ئالدىغا ھۆكۈمەت بولۇۋېلىشتەك ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ، ئىلگىرى 

يېڭىسار، يەكەن، خوتەن، ئاقسۇ، كۇچانى ئىشغال قىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭنى پۈتۈنلەي چاڭگىلىغا 

لەشكەر ئەۋەتتى، ئاخىرىدا خۇيزۇ مۇسۇلمانالر خانى تومىڭنى مەغلۇپ   ئېلىپ، ئاندىن يەنە تۇرپانغا

دىن تولىراقى ياقۇپبەگنىڭ قىلىپ ئۈرۈمچىنى ئىشغال قىلدى، شۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ زېمىنىنىڭ تەڭ

 .قورچاق ھاكىمىيىتىنى قۇردى" يەتتە شەھەر"قولىغا چۈشۈپ كەتتى، ئۇ ئاخىرىدا ئاتالمىش 

دۆلىتىمىزنىڭ زېمىن ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداپ، ياقۇپبەگ تاجاۋۇزچىلىرىغا زەربە بېرىش ئۈچۈن 

باتۇرلۇق بىلەن دۈشمەننى  شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى دۈشمەنگە بىرلىكتە نەپرەت ياغدۇرۇپ،

 .قىرىپ، تاجاۋۇزچىالرنى ھەر بىر قەدەمدە ئېغىر تاالپەت تارتقۇزدى

          

يىلى ياقۇپبەگ شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن دەسلەپكى چاغالردا، قەشقەردە قىرغىز -1465

ېرىش بەختكە خەلقىنىڭ قەيسەرلىك بىلەن توسۇپ زەربە بېرىشىگە ئۇچرىدى، گەرچە توسۇپ زەربە ب

قارشى مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ، لېكىن ياقۇپبەگ تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش مۇقەددىمىسى 

باشالندى، ئۇنىڭدىن كېيىن ياقۇپبەگ يەكەندىكى تەپرىقىچىلىك كۈچلىرىنىڭ ھاكىمبىگى نىياز بىلەن 

رۇشىغا ئۇچرىدى، تىل بېرىكتۈرۈپ يەكەنگە ھۇجۇم قىلغاندا، يەرلىك خەلق ئاممىسىنىڭ قارشى تۇ

دېگەنگە ئوخشاش شوئارالرنى توۋالپ غەيۇرانە جەڭ " ئەنجانلىقالرنى قىرىپ تاشاليلى"كىشىلەر 

ئەپسۇسكى، يەكەندىكى . قىلدى، ياقۇپبەگ باسمىچى قوشۇنلىرى مەغلۇپ بولۇپ قەشقەرگە قاچتى

مۇددەتتە مۇسۇلمانالر قوشۇنى يەكەن يېڭى شەھىرىنى قورشاش بىلەن بولۇپ كېتىپ، دېگەن 

ھازىرقى يېڭىشەھەر ناھىيىسىنىڭ شەرقى )ماسلىشالمىغانلىقتىن، ئىنقىالبىي قوشۇن خانئېرىق 

تا تاجاۋۇزچىالر تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىندى، لېكىن ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال كۇچادىكى قوشۇن ( جەنۇبىدا

ىق جېڭى قىلدى، ماماتل-قايتىدىن ھەربىي كۈچىنى تەرتىپكە سېلىپ تاجاۋۇزچىالرغا قارشى ھايات

جەڭ ئىنتايىن كەسكىن بولغانلىقتىن، ياقۇپبەگ جېنىدىن ئايرىلغىلى تاس قالدى، كۇچا تەرەپتىكى 

ياقۇپبەگ . قوشۇنالرغا بولغان قوماندانلىق ياخشى بولمىغاچقا، قېچىپ ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالدى

جىدارى خې بۇيۇنگە قەشقەر يېڭىشەھەرنى ئىشغال قىلغاندا، گەرچە يېشىل تۇغلۇق قوشۇننىڭ خو
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ئوخشاش تەسلىمىچىلەر چىققان بولسىمۇ، لېكىن چىڭ سۇاللىسىنىڭ بۇ شەھەرنى مۇداپىئە 

قىلىۋاتقان قوشۇنلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى قانلىق جەڭ قىلىپ، تاجاۋۇزچىالرغا ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى 

ى ئامبال كۈي يىڭ يەنە چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى ئىچىدىكى مەسلىھەتچ. ئارقىلىق زەربە بەردى

قاتارلىق ھەر مىللەت ئەمەلدارلىرى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈپ ۋەتەنگە بولغان ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ، 

 . ئالىيجانابلىق جاسارىتىنى ئىپادىلىدى

 7شۇ يىلى كۈزدە، ياقۇپبەگ رۇسىيە ئارمىيىسى تارمار قىلغان بىر تۈركۈم قالدۇق ئەسكەرلەردىن 

ۋە ئۇالرغا يەنە بۇرۇنال قوقەنتتە ئۆلگەن جەنۇبىي شىنجاڭلىق ئۇيغۇر  مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى توپالپ

دىنىي ئاق سۆگەك، يانچى ئىگىسىنىڭ ئەۋالدى ۋەلىخان خوجا قاتارلىقالرنىڭ قالدۇق ئەسكەرلىرىنى 

قوشۇپ، ئۆزىچە تاجاۋۇزچىلىق قىلىشنىڭ دەسمايىسىنى كۆپەيتتىم دەپ قاراپ، ئىسەنكىرەپ شۇئان 

راھەتلىك "لىش قارا نىيىتىگە كېلىپ، باشقا بىر ئەلنىڭ چېگرا رايونىدا ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق قى

قېتىم يەكەنگە تاجاۋۇز قىلىش ئۇرۇشىنى قوزغىغاندا،  - 1ياقۇپبەگ . نى قۇرۇشقا ئۇرۇندى"ماكانى

يەكەندىكى خۇيزۇالر قوشۇنى بىلەن قىرغىز خەلقىنىڭ بىرلىشىپ قايتۇرما زەربە بېرىشىگە ئۇچراپ، 

ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچلىرى ئوبدان . ە بىر قېتىم يامان ھالغا چۈشۈپ قالدىيەن

ئايدا، ياقۇپبەگ  - 6يىلى - 1466. ماسلىشالمىغانلىقى ئۈچۈنال قەشقەرگە قېچىپ بېرىۋالدى

قېتىم ھۇجۇم قىلغاندا، كوچا ۋە يەكەندىكى خۇيزۇالر قوشۇنىنىڭ بىرلىشىپ قايتۇرما زەربە  - 9يەكەنگە 

شىگە ئۇچرىدى، ئەمما شاۋۇل يۇقىرى قاتالم ئۇنسۇرلىرى خائىنلىق قىلغانلىقتىن، يەكەن بېرى

 - 11يىلى -1466. خەلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش كۈرىشى پاجىئەلىك مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىدى

ئايدا، ياقۇپبەگ خوتەنگە تاجاۋۇز قىلغاندا، خوتەن خەلقى جان تىكىپ قارشىلىق كۆرسەتتى، ئايالالرمۇ 

مىڭدىن ئارتۇق ئارمىيە ۋە  5خوتەندىكى . ەڭگە قاتناشتى، جەڭ بىر ئايدىن ئارتۇق داۋامالشتىج

يىلى،  - 1467. خەلق ياقۇپبەگنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش يولىدا مەردانىلەرچە قۇربان بولدى

پ، ئېغىر ياقۇپبەگ كۇچادىمۇ ئوخشاشال يەرلىك خەلقنىڭ جان تىكىپ قارشىلىق كۆرسىتىشىگە ئۇچرا

تاالپەت تارتتى، كۇچاغا باستۇرۇپ كىرگەندىن كېيىن، شەھەر ئىچىدىكى ئاھالە كوچا جېڭى قىلىپ، 

 . ياقۇپبەگنىڭ ئوغلى خۇدا قۇلبەگنى ئۆلتۈرۈۋەتتى

يىلى تۇرپان شەھىرى يېرىم يىل مۇھاسىرە ئىچىدە قالغاندا، شەھەر ئىچىدىكى  - 1471

پۈكۈلمەي كۈرەش قىلدى، ئاخىرىدا، ياقۇپبەگ  -ىپ، ئىگىلمەي خەلق پىداكارلىق بىلەن ئېلىش-ئارمىيە

مىڭ ئادەمنى سېلىپ بېرىش  99خائىن ماجۇڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى مارىندېنىڭ كۆرسەتمىسى ئارقىلىق 

ياقۇپبەگ ئۈرۈمچىدىمۇ ئوخشاشال ھەر مىللەت خەلقىنىڭ . بەدىلىگە تۇرپاننى ئىشغال قىلدى

مىڭ ئادەم  81مىڭ، ماناستىن  61تومىڭ يەرلىك كىشىلەردىن  قاقشاتقۇچ زەربە بېرىشىگە ئۇچرىدى،

تەشكىللەپ دۈشمەنگە تاقابىل تۇردى، جەڭ بەش جايدا تەڭ ئېلىپ بېرىلىپ ياقۇپبەگنىڭ تاجاۋۇزچى 

ئەلەمدىن قاتتىق غەزەپلىنىپ، -ياقۇپبەگ ئىزاھ. زەخمەتكە ئۇچرىدى-باسمىچىلىرى ئېغىر زىيان

مىللەت خەلقىنى دەھشەتلىك قىردى، جۇڭگولۇق بولسىال ئۆلتۈر، شەھەرنى ئالغاندىن كېيىن ھەر 

بالىالر، ئەسىرلەرنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرما دەپ بۇيرۇق چۈشۈردى، بۇنداق قىرغىنچىلىقتىن قورقۇپ 

 - 11كەتكەن تومىڭنىڭ يۈرىكى قېپىدىن چىقىپ كەتتى، ئۇ ھەر مىللەت ئارمىيە، خەلقنى تاشالپ، 
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ياقۇپبەگ ماجۇڭنى ئۈرۈمچىنىڭ قورچاق . ئېچىپ تەسلىم بولدىئاينىڭ ئاخىرىدا شەھەرنى 

كېيىن شۇ شۆگۈڭ . يەنە لەشكەر ئەۋەتىپ ماناسقا ھۇجۇم قىلغۇزدى. ھاكىمبەگلىكىگە تەيىنلىدى

قاتارلىق خەنزۇالر مىنتۇەنى خۇيزۇالر قوشۇنى، خۇيزۇ ئامما بىلەن بۇرۇنقى ئاداۋەتلەرنى بىر ياققا 

ۈرۈمچىگە قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ، بىر مەھەل غەلىبە قىلدى ھەم قورچاق قايرىپ قويۇپ بىرلىشىپ ئ

بۇ پاكىت شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تاشقى دۈشمەننىڭ . كاتتىۋاش ماجۇڭنى تۇتۇۋالدى

تاجاۋۇزى ئالدىدا ھامان مىللىي ھەققانىيەتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتالپ 

 . بەردى

  

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چارروسىيىنىڭ ئېلىنى ئىشغال قىلىۋېلىشىغا قارشى تۇرۇش ( 8)

 كۈرىشى 

  

" روسىيە غەربىي شىمال چېگرىسىنى چارالپ ئايرىش كېلىشىمى –جۇڭگو "يىلى -1468چاررۇسىيە 

ن ئىگىلىۋالدى، شۇ مىڭ كۋادرات كىلومېتىردىن ئارتۇق زېمىنىنى زورلۇق بىلە 881ئارقىلىق ئېلىمىزنىڭ 

قاتاردا ئىلى رايونىنىڭ غەربىدىكى بەشتىن تۆت قىسىم جاينى ئىگىلىۋالدى، شۇنىڭ بىلەن ئىلى رايونىدا 

ئاشۇنداق تۇرۇقلۇقمۇ، چاررۇسىيە . توققۇز شەھەر ۋە ئەتراپتىكى بىنام ئۆزلەشتۈرۈلگەن جايالرال قالدى

 . چۈشتى يەنە تويماي پۈتۈن ئىلى رايونىنى يۇتۇۋېلىش كويىغا

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، چاررۇسىيە بىلەن ئەنگلىيە جاھانگىرلىكىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى تالىشىش كۈرىشى 

ئەنگلىيە ئۆزىنىڭ تۈركىيە ۋە ئافغانىستاندىكى ئۈستۈنلۈكىدىن پايدىلىنىپ، . ئۆتكۈرلىشىشكە باشلىدى

نى قۇرغان قوقەنتلىك ھەربىي ھاكىمىيىتى"يەتتە شەھەر"شىنجاڭغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ ۋە قورچاق 

ئامبال ياقۇپبەگكە تەسىر كۆرسىتىپ، ئۇ ھاكىمىيەتنى ئاساسەن ئەنگلىيەپەرەس ھاكىمىيەتكە 

ۋەھالەنكى . شۇنىڭ بىلەن ئەنگلىيە جەنۇبىي شىنجاڭدا ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى. ئايالندۇردى

نى يۇتۇۋېلىش ئەلپازىدا چاررۇسىيە ياقۇپبەگنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە شىمالغا قاراپ قاتراپ ئىلى

بولۇۋاتقانلىقىدىن تېخىمۇ ئەنسىرىدى، ئەنگلىيىنىڭ مۇستەملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقى بىلەن 

تېنەپ ئىلىنى ئىشغال قىلىشقا  -قارشىلىشىشتىكى تەڭپۇڭلۇقىنى ساقالش ئۈچۈن، چاررۇسىيە ئالدىراپ 

 . ئۇرۇندى

اۋۇز قىلىشىغا قەيسەرلىك بىلەن قايتۇرما زەربە ئىلىدىكى ھەر مىللەت خەلقى چارروسىيىنىڭ ئىلىغا تاج

بۇ ھال ئالدى بىلەن ئىلىدىكى ئىرارخان ھاكىمىيىتىنىڭ چارروسىيىنىڭ چىڭ سۇاللىسى . بەردى

روسىيىنىڭ غەربىي شىمال چېگرىسىنى چارالپ ئايرىش  -جۇڭگو "ھۆكۈمىتى بىلەن ئىمزالىغان 

. نى ئېتىراپ قىلىشنى رەت قىلىشىدا ئىپادىلەندى"ىتارباغاتاي سودا نىزامنامىس-ئىلى"ۋە " كېلىشىمى
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شۇنىڭ بىلەن چاررۇسىيە ئۈزلۈكسىز رەۋىشتە ۋەقە تېرىپ، سۈركىلىش پەيدا قىلىپ، ئىلىغا تاجاۋۇز 

 . قىلىش ئۈچۈن ئاكتىپ تەييارلىق قىلدى

ونىغا ئايدا چارروسىيىنىڭ قوراللىق بەش ئادىمى قانۇنسىز ھالدا ئىلىنىڭ تېكەس راي-6يىلى -1471

باستۇرۇپ كىرىپ ئىغىۋارگەرچىلىك قىلغاندا، ئۇالرنىڭ بىرى ئېتىپ تاشلىنىپ، ئۈچى ئەسىرگە ئېلىندى، 

بۇنىڭ بىلەن رۇسىيە تەرەپ دەرھال ئولتىماتوم تاپشۇردى، ئارقىدىنال چوڭ قوشۇن ئەۋەتىپ ئىلىنىڭ 

داۋىنىنى ئىشغال قىلىپ، ( ىدۇھازىر مۇزات دېيىل)مۇزئارت  -جەنۇبىدىكى ئىستراتېگىلىك ئۆتەڭنىڭ بىرى 

ئۇنىڭدىن كېيىن چاررۇسىيە لەشكەر . ئىلىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى باشلىدى

يۆتكەپ، پائال تۈردە ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىپ، ئەسكەر سانىنى كۆپلەپ ئاشۇرغاندىن باشقا، يەنە 

ۈكسىز ھالدا باھانە ئىزدەپ ۋەقە تېرىپ ھەدەپ ھەربىي جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ، ئۈزل

يىلى باھاردا، ئەسلىدە جۇڭگوغا قاراشلىق قازاق ئالبەن قەبىلىسىنىڭ  - 1471. ئىغۋارگەرچىلىك قىلدى

ئاقساقىلى تازابېك خااليىقنى قوزغاپ چاررۇسىيە ئىشغال قىلىۋالغان رايوندا لەشكەر تارتىپ 

 1111غا قارشى تۇرۇپ مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن، چارروسىيىنىڭ مۇستەملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقى

ئۇنىڭدىن كېيىن ئالمائاتادىكى قازاق . ئائىلىدىن ئارتۇق چارۋىچىنى باشالپ جۇڭگوغا ئەل بولدى

ئارقىدىن ئىلىغا  -چارۋىچىالرمۇ چارروسىيىنىڭ دەھشەتلىك ھۆكۈمرانلىقىدىن نارازى بولۇپ، ئارقا 

بۇنى باھانە قىلىپ ئېلىمىزنىڭ ئىلى رايونىغا قارىتا قوراللىق  شۇنىڭ بىلەن چاررۇسىيە. قېچىپ كەلدى

 . تاجاۋۇزچىلىق قوزغىدى

چارروسىيىنىڭ ۋەھشىيلىك بىلەن يولسىزلىق قىلىشى جۇڭگو خەلقىنىڭ غەزىپىنى قوزغىدى، ھەر 

مىللەت خەلقى ئاكتىپلىق بىلەن ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىپ، تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن چاررۇسىيە 

كۈنى چاررۇسىيە ئىلىغا زور كۆلەمدە تاجاۋۇز - 15ئاينىڭ  - 5. لىرىغا زەربە بېرىشكە تەييارالندىقوشۇن

كازاكتىن  31قىلىپ كىرىشكە باشلىدى، ئالدى بىلەن بىر پىيادە ئەسكەر ليەنى چىقاردى، 

تەشكىللەنگەن بۇ ليەن ئىككى زەمبىرەك بىلەن قورغاس چېگرىسىدىن بۆسۈپ كىردى، ئىلى 

خەلقى مازار قەلئەسىگە چېكىندى ھەم دەريانىڭ سۈيىنى ئۈزۈۋېتىپ، تاجاۋۇزچىالر قوشۇنىنى -ئارمىيە

كۈنى چارروسىيىگە قارشى ئاتالنغان -13. قاتتىق قاغجىرىتىپ تولىمۇ پەرىشان ھالدا چۈشۈرۈپ قويدى

ي، خەلق باتۇرلۇق بىلەن دۈشمەنگە قاراپ ئېتىلىپ، دۈشمەننىڭ توپ ئوقلىرىغا قارىما-ئارمىيە

ياراقلىرىنىڭ قاالقلىقى تۈپەيلىدىن يېڭىلىپ -باتۇرلۇق بىلە ئاتاكىغا ئۆتكەن بولسىمۇ، ئاخىرى قورال

مۈلۈك ۋە -خەلقى مال-جۇڭگو ئارمىيە. قالدى، چاررۇسىيە شۇئان مازار قەلئەسىنى ئىشغال قىلىۋالدى

شۇنلىرىنى چېكىنىشكە تۈلۈكنى يوشۇرۇپ، دۈشمەننىڭ تەمىناتىنى ئۈزۈپ تاشالپ چاررۇسىيە قو-ئوزۇق

خەلقىنىڭ ئۈزلۈكسىز توسۇپ زەربە -مەجبۇر قىلدى، دۈشمەن چېكىنىش يولىدا جۇڭگو ئارمىيە

 . بېرىشىگە ئۇچرىدى، شۇنىڭ بىلەن غەربىي لىنىيىدىكى ئۇرۇش بىر مەھەل توختىدى

ئۇرۇش ئوتىنى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، چاررۇسىيە قوشۇنلىرى كەتمەن تېغىدىن تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، 

خەلقى قەيسەرلىك بىلەن -كەتمەن تېغىدا جۇڭگو ئارمىيە. ئىلىنىڭ جەنۇبىي تەرىپىگە تۇتاشتۇردى

قارشىلىق كۆرسەتتى ھەمدە ئۇالرنى يان تەرىپتىن قورشىۋالدى، جەڭ بىر كۈن داۋام قىلدى، ئەمما 



24 

 

ئۇچراپ، چىداشلىق  چاررۇسىيە قوشۇنىنىڭ ئۈستۈنلۈككە ئىگە توپ ئوتىدا ئېغىر زىيان زەخمەتكە

. كۈنى، كەتمەن كەنتى قولدىن كەتتى - 3ئاينىڭ  - 6. بېرەلمەي، ئارقىغا چېكىنىشكە مەجبۇر بولدى

خەلقى ياردەمگە ئېرىشىپ، ئۈچ يولغا بۆلۈنۈپ چاررۇسىيە -كۈنى، جۇڭگو ئارمىيە-11ئاينىڭ  - 6

تىغ قۇچاقالشما -پ قېتىم تىغمۇقوشۇنلىرىغا قايتۇرما زەربە بېرىپ، چاررۇسىيە قوشۇنلىرى بىلەن كۆ

جەڭ قىلدى، چاررۇسىيە قوشۇنلىرىنىڭ دەھشەتلىك ھالدا مەركەزلىك توپقا تۇتۇشى ئارقىسىدا، جۇڭگو 

. خەلقى قۇربان بېرىشتىن قورقماي، ئالدىنقىلىرى يىقىلسا، كېيىنكىلىرى ئالغا ئىلگىرىلىدى-ئارمىيە

ىپ قالغان بوۋايالر ۋە بالىالر مۇ قوللىرىغا ياراق نۇرغۇن ياشىن"ئەسكىرىي كۈچ يېتەرسىز بولغاچقا، 

 . ئېلىپ سەپكە ئاتلىنىپ، جەڭگە كىردى

خەلقى جەنۇبىي لىنىيە بىلەن بولۇۋاتقان چاغدا، يوشۇرۇن  -چاررۇسىيە قوشۇنلىرى جۇڭگو ئارمىيە 

ۇچى يىراققا يۈرۈش قىلغ. ھالدا كۆپلىگەن ياردەمچى قوشۇنىنى شىمالىي لىنىيىگە يۆتكەپ كەلدى

ئىلى . قوشۇننىڭ قوماندانى كولپاكوۋىسكىي قوشۇن باشالپ ئىلىنى ھۇجۇم بىلەن ئالماقچى بولدى

قاتارلىق جايالردا مۇداپىئەنى ( ھازىرقى قورغاس ناھىيە بازىرى)خەلقى چىڭسىخوزا، سۈيدۇڭ -ئارمىيە

الن قىلىشقا كۈنى چاررۇسىيە قوشۇنىغا رەسمىي جەڭ ئې-17ئاينىڭ -6كۈچەيتتى ھەمدە ئەالخاننى 

كۈنى چاررۇسىيە قوشۇنلىرى قورغاس دەرياسى مۇداپىئە  - 14ئاينىڭ  - 6. مەجبۇر قىلدى

خەلقى قەلئەنى تايانچ -لىنىيىسىدىكى ئىستىھكامالرغا شىددەت بىلەن ھۇجۇم قىلدى، جۇڭگو ئارمىيە

ېرىپ، بىر كۈن قىلىپ، ئاتلىق ئەسكەرلەر ئارقىلىق ئىككى ياندىن قورشاپ، باتۇرلۇق بىلەن زەربە ب

كۈنى، چاررۇسىيە قوشۇنى  - 1ئاينىڭ  - 7. كەسكىن جەڭ قىلغان بولسىمۇ، قەلئە قولدىن كەتتى

سۈيدۇڭگە باستۇرۇپ كەلگەندە، بۇ شەھەردىكى خۇيزۇ ئاقسۆڭەك شەھەر دەرۋازىسىنى ئېچىپ بېرىپ 

لىم بولدى، كۈنى تەس - 1ئاينىڭ  - 7تەسلىم بولدى، ئارقىدىن ئەالخان ئۆلگىدەك قورقۇپ، 

 . ئىلىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىپ قىلغان جەڭلىرى ئەنە شۇنداق بىكارغا كەتتى

كۈن داۋام  51ئىلىدىكى دۈشمەنگە قارشى تۇرۇش كۈرىشى گەرچە مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ، لېكىن 

سىل قورالالر بىلەن خەلقى ئې-قىلغان قارشىلىق كۆرسىتىش جېڭىدە، جۇڭگودىكى ھەر مىللەت ئارمىيە

قورالالنغان تاجاۋۇزچىالر ئالدىدا، بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، قۇربان بېرىشتىن قورقماي، ئالدىنقىلىرى 

. يىقىلسا، كېيىنكىلىرى ئالغا ئىلگىرىلەپ، تاجاۋۇزچىالرنى ھەر بىر قەدەمدە ئېغىر تاالپەت تارتقۇزدى

ق قېنى ۋە ئەزىز جېنى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ خەلق ئىسسى-ئىلىدىكى ھەر مىللەتتىن بولغان ئارمىيە

 . يېقىنقى زاماندا تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرغانلىقى توغرىسىدا كۆپلىگەن كاتتا داستانالرنى يازدى

چاررۇسىيە قوشۇنى ئىلىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ئۈرۈمچىگە تاجاۋۇز قىلىشىغا 

قاتارلىق جايالرغا تاجاۋۇز قىلىپ كەلگەندە، شۇشۆگۇڭ ئۇرۇندى ھەمدە كۆپ قېتىم ماناس 

باشچىلىقىدىكى خەنزۇالر مىنتۇەنى ۋە خۇيزۇالر قوشۇنىنىڭ بىرلىشىپ زەربە بېرىشىگە ئۇچراپ، ئېغىر 

مىڭ  -7بىراق ئىلىدىكى توققۇز شەھەرنىڭ . چىقىم تارتقاچقا، پىالنىنى توختىتىشقا مەجبۇر بولدى

 .چاررۇسىيە مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتۈپ كەتتىكۋادرات كىلومېتىر زېمىنى 
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 چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىشى( 5)

  

 تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن دۈشمەنلەرنىڭ شىنجاڭ خەلقىگە قارىتا يۈرگۈزگەن پاجىئەلىك ھۆكۈمرانلىقى . 1

چىلىرى بولسۇن، ياكى چاررۇسىيە تاجاۋۇزچىلىرى بولسۇن، ھەممىسى مەيلى ياقۇپبەگ باسمى

ئۆزلىرىنىڭ مۇستەملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقىنى قوغداش ئۈچۈن ئىنتايىن دەھشەتلىك ۋاسىتىلەرنى 

 . قوللىنىپ خەلقنى قۇل قىلدى

. ۈۋرۈك قىلدىياقۇپبەگ باسمىچىلىرى شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتا ئارمىيە بىلەن فېئوداللىق دىننى ت

دەيدىغان بىر ھەربىي فېئوداللىق " سۇيۇرغاللىق"ياقۇپبەگ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئىشغالىيەت رايونىدا 

تۈزۈمنى يولغا قويۇپ، ئىشغال قىلىۋالغان يەرلەرنى ئارمىيىنىڭ باشقۇرۇشىغا بەردى، سۇيۇرغاللىق 

ىالتاتسىيە ۋە زۇلۇمغا ئۇچرىدى تۈزۈمى ئاستىدا ھەر مىللەت خەلقى قۇل بولۇپ، ھايۋان كەبى ئېكسپ

ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسىم ئەمگەك مېۋىسى تارتىۋېلىندى، شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە 

مۈشكۈل ھەقسىز ئەمگەككە سېلىندى، ئەسلىدە مانجۇ بيۇروكراتلىرىغا تەۋە يەرلەرنى ۋە خەنزۇ 

شۇڭا . سوقتى قىلدى-ر سېتىپ قاقتىكۆچمەنلەر ئاچقان يەرلەرنى شەخسىي مۈلۈك قاتارىدا تەكرا

دەپ " يەتتە قات زېمىننىڭ ھەممىسىنى سېتىپ تۈگەتتى"يەرلىك خەلق غەزەپ بىلەن ياقۇپبەگنى 

دېگەن " سائادەت شاھى-بەخت" )"بەدۆلەت غازى"يەنە بىر تەرەپتىن ياقۇپبەگ ئۆزىنى . ئەيىبلىدى

بىخۇدالشتۇرۇش ئارقىلىق قارشىلىق  دەپ ئاتىۋېلىپ، دىننى سۇيئىستىمال قىلىپ خەلقنى( بولىدۇ

كۆرسەتمەيدىغان قىلىپ، قاتتىق ئىسالم دىنى تەرىقەتلىرى ئارقىلىق ھەر مىللەت خەلقىنى چەكلىدى، 

شۇنىڭ بىلەن تەڭ كۆپ پۇل ۋە ئەمەلىي مەنپەئەت ئارقىلىق ئىسالم دىنىي يۇقىرى قاتالم 

ياقۇپبەگنىڭ ئەكسىيەتچىل . لىۋالدىئۇنسۇرلىرىنى سېتىۋېلىپ ئۆزى ئۈچۈن كەتمەن چاپىدىغان قى

 . ھەرىكەتلىرى ئارقىسىدا پۈتكۈل جەنۇبىي شىنجاڭ پانى دۇنيادىكى دوزاققا ئايالندى

چاررۇسىيە ئىلىنى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كېيىن بىۋاسىتە ھەربىي ئىشغالىيەت يۈرگۈزۈش ئۇسۇلىنى 

ي مەسئۇللۇقىدىكى ئىلى ئىشلىرى قوللىنىپ، چاررۇسىيە قوشۇنلىرىنىڭ قوماندانى كۆلپاككىۋىسكى

پەۋقۇلئاددە ئىشخانىسى تەسىس قىلىپ شۇ جاينىڭ ھەربىي، سىياسىي، ئامانلىق، ئىقتىسادىي 

ئىشلىرىغا مەسئۇل قىلدى، ھەر مىللەت خەلقىنى پارچىالپ، ئوخشاش بولمىغان مىللەتنى ئوخشاش 

يىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى بولمىغان ئۇسۇلدا باشقۇرۇش شەكلىنى قوللىنىپ، خەلقنىڭ چارروسى

تۇرۇش كۈرىشىنى پارچىالش ئۈچۈن، پۈتۈن ئىلى رايونىنى تۆت ناھىيىگە ئايرىپ، تاجاۋۇزچىالر 

چاررۇسىيە قوشۇنلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھەربىي . قوشۇنىنىڭ ئەمەلدارلىرىنى ھاكىملىققا تەيىنلىدى

غىپ، ئاتالمىش ھەر مىللەت ياراغ يى-ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن كۆپ قېتىم قورال

لىرىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقالپ، ئىلىنىڭ شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرى بىلەن بولىغان "خائىن"

ئۇرۇش ئېھتىياجىنى ئۇرۇش ئارقىلىق "ئاالقىسىنى تامامەن ئۈزۈپ تاشلىدى، ئىقتىسادىي جەھەتتە 

مۈلكىنى ئەڭ زور -پۇل، مالسىياسىتىنى يولغا قويۇپ، ئىلىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ " قامداش
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ياسق ئىنتايىن كۆپىيىپ كەتتى، ھەر يىلى ئىلى خەلقىدىن -چەكتە سىقىپ ئالدى، تۈرلۈك ئالۋان

 . تارتىۋېلىنغان كۆمۈش مىليون سەردىن ئېشىپ كەتتى

چاررۇسىيە ئىلىنى چارروسىيىنىڭ زېمىنىغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن يەنە مۇستەملىكىچىلىكنى كۈچەيتىش  

 . نى قولالندىسىياسىتى

بىرىنچىدىن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئۆزلەشتۈرگەن بىنەم يەرلىرى، تېرىلغۇ يەرلىرىنى مۇسادىرە قىلىش 

شەكلى بىلەن زورمۇ زور ئىگىلىۋالدى، جۇڭگونىڭ زېمىن ھوقۇقىنى تارتىۋالدى، ئىشغالىيەت رايونىدىكى 

تىرىكچىلىك ھوقۇقىدىن مەھرۇم  مانجۇ، خەنزۇ، شىبە، سولۇن، چاخار مىللەتلىرىدىن بولغان خەلقنى

قىلدى، يەرلىرىنى تارتىۋالدى، چارروسىيىنىڭ بۇالڭچىلىق ھەرىكەتلىرى ئىلىدىكى ھەر مىللەت 

دەپ نەپرەت ياغدۇرۇشىغا ئۇچرىدى، بۇ سۆز چاغدا " كۆككۆز، قارا نىيەتلەر: "خەلقىنىڭ بىرلىكتە

 .يەرلىك خەلقنىڭ ئاغزىدا كەڭ تارقىلىپ يۈردى

، ئىشغالىيەت رايونىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنى رۇسىيە تەۋەلىكىگە ئۆتۈشكە ئىككىنچىدىن

تەسلىم "قا دەۋەت قىلدى، ئاندىن "ئەل بولۇش"مەجبۇرالپ، ئالدى بىلەن ھەر مىللەت خەلقىنى 

 . ، بوي ئەگمىگەنلەرنى خالىغانچە ئۇردى، قاتتىق ھاقارەتلىدى"بولۇشقا مەجبۇرلىدى

ۆكۈمىتىنىڭ ئىلىنىڭ يەرلىك ئىشلىرىنى باشقۇرۇشىغا توسقۇنلۇق قىلدى، ئۈچىنچىدىن، چىڭ سۇاللىسى ھ

ئىلىنى باشقۇرۇش ئىگىلىك ھوقۇقىنى تارتىۋېلىشقا ئۇرۇندى، ئىلىنىڭ سىرت بىلەن بولغان ئاالقىسىنى 

ئەسكەرلىرىنىڭ ئىلىدىكى قىيىنچىلىقتا قالغان پۇقراالرنىڭ -ئۈزۈپ تاشالپ، چىڭ سۇاللىسى ئەمەلدار

 . خەۋەر ئېلىشىغا، ئىشغالىيەت رايونىدىكى خەلقنىڭ ئۆزئارا ئاالقە قىلىشىغا يول قويمىدىھالىدىن 

تۆتىنچىدىن، ئىشغالىيەت رايونىدا رۇسىيە قانۇنلىرىنى تەتبىقالپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئىلى رايونىدىكى 

 . ئەدلىيە ھوقۇقىنى بىكار قىلىۋەتتى

ىنى ئىلىغا كۆچۈپ كېلىپ، بازارنى ئىگىلىۋېلىشقا، بەشىنچىدىن، چاررۇسىيە سودىگەرلىرى، پۇقرالىر

ئىگىلىكنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋېلىشقا رىغبەتلەندۈردى، بۇنىڭ بىلەن روسىيىدىن كۆچۈپ كەلگەنلەر 

 . زومبۇلۇق قىلدى-كۆز قىلىپ، كۆرەڭلەپ زورلۇق-ئۆزىنى كۆز

ۈكمەي، بىر تەرەپتىن ئۇالرغا ھەر مىللەت خەلقى تاجاۋۇزچىالرنىڭ زوراۋانلىقى ئالدىدا ھەرگىز تىز پ

سۇنماي كۈرەش قىلدى، يەنە بىر تەرەپتىن، چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭنى -قارشى ئىگىلمەي

جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت . ۋەتىنىمىز قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىشىنى تۆت كۆزى بىلەن كۈتتى

بىرىگە -خەۋەرلەرنى بىردېگەنگە ئوخشاش ‹ خەنزۇالر كەلگۈدەك›كوچىالردا توپلىشىپ "خەلقى 

يالغانلىقىنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇلىرى -يەتكۈزۈشتى، بۇ خەۋەرلەرنىڭ راست

بويىچە ئۆز كۆڭلىنى خوش قىلىدىغان نۇرغۇن ھېكايىلەرنى توقۇشتى، بىر ئادەم قوش ھەيدەپ، ئۇرۇق 

رگە نېمە تېرىدىڭىز؟ دەپ سورىسا، نېمە چېچىپ تۇرغاندا، يەنە بىر ئادەم كېلىپ ئەي بۇرادەر، بۇ يە

كىشىلەر كۈزدە كۆپلىگەن خەنزۇالرنىڭ يېتىپ . تېرىماقچى ئىدىم، خەنزۇ تېرىدىم، دەپ جاۋاب بەردى
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ئىلى خەلقى بىردىل ". تىالۋەت قىالتتى-كۈندۈز خەنزۇالرنى تىلەپ دۇئا-كېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ، كېچە

ققا قەسەم قىلىپ، ھاياتىنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي بىر نىيەتتە، چارروسىيىگە ئەل بولماسلى

ئەسكەرلىرى بىلەن كۆپ -چارروسىيىنىڭ مۇھاسىرىسىنى يېرىپ تاشالپ، چىڭ سۇاللىسى ئەمەلدار

 . قېتىم ئاالقىلەشتى

يۇقىرىقى پاكىتالر شۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇكى، بىر ئوچۇم مىللىي مۇناپىقالرنى ھېسابقا ئالمىغاندا، 

ىكى دۈشمەننى قوغالپ چىقىرىش، بىرلىككە ئىنتىلىش ئارزۇسىدىن تەۋرەنمەي، قول شىنجاڭد

تۇتۇشۇپ مۆرىنى مۆرىگە تىرەپ كۈرەش قىلغان ھەر مىللەت خەلقى ياقۇپبەگنىمۇ، چاررۇسىيە 

 . قوشۇنلىرىنىمۇ ۋەتىنىمىز زېمىنىدىن قوغالپ چىقاردى

  

 رىشى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنىنىڭ ياقۇپبەگنى قوغالپ چىقى. 1

  

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى تاجاۋۇزچىالرنى قوغالپ چىقارماقچى بولۇۋاتقاندا، چىڭ سۇاللىسى 

ھۆكۈمران گۇرۇھى ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلەرمۇ تېزلىكتە شىنجاڭغا لەشكەر ئەۋەتىپ قولدىن 

ۇڭتاڭنى خان شۇنىڭ بىلەن چىڭ سۇاللىسى زوز. كەتكەن يەرلەرنى قايتۇرۇۋېلىشنى تەشەببۇس قىلدى

مۇپەتتىشى سۈپىتى بىلەن ھەربىي ئىشالرغا مەسئۇل قىلىپ ئەۋەتىپ، جىڭ شۇننى شىنجاڭنىڭ 

 . ھەربىي مۇشاۋۇرى قىلىپ شىنجاڭنى قايتۇرۇۋالدى

كېيىن بولۇپ -زوزۇڭتاڭنىڭ باشالمچىلىقىدا، غەربكە يۈرۈش قىلغان چىڭ سۇاللىسى قوشۇنى، ئىلگىرى

 41-71يغا كەلگەندە، شىنجاڭغا كىرگەن چىڭ سۇاللىسى قوشۇنى ئا -6يىلى -1476يولغا چىقتى، 

مىڭچىغا  61غا، ئادەم سانى ئەسلىدە شىنجاڭدا بار قىسىمالر بىلەن قوشۇلۇپ ( يىڭ)باتالىيون 

گە كېلىپ قوماندانلىق قىلدى، ( ھازىرقى گەنسۇ ئۆلكىسى جيۇچۇەن شەھىرى)زوزۇڭتاڭ سۇچۇ . يەتتى

ئاۋۋال شىمالدا، "، تاكتىكا جەھەتتە"ال جەنۇبنى ئاندىن شىمالنى ئېلىشئاۋۋ"ئىستراتېگىيە جەھەتتە 

ھەرىكەت قىلىشتەك ھەربىي ھەرىكەت اليىھىسىنى، يەنى ئاۋۋال جەنۇبتا ياقۇپبەگكە "ئاندىن جەنۇبتا

. جازا يۈرگۈزۈپ، ئاندىن كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ ئىلى مەسىلىسىنى ھەل قىلىش اليىھىسىنى تۈزدى

رۇسىيە كۈچلۈك، ياقۇپبەگ ئاجىز بولۇشتەك ئەھۋالغا قارىتا، نىشانلىق ئوق ئېتىش بۇ اليىھە چار

ئاۋۋال شىمالدا، ئاندىن "ئاساسىدا، مەسىلىنى پەيدىنپەي ھەل قىلىشتىكى ئاقىالنە اليىھە بولدى، 

ھەرىكەت قىلىپ، ياقۇپبەگنىڭ شىمالدىكى ئىستېھكامى گۇمۇتى، ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردا " جەنۇبتا

قاتتىق جەڭ قىلىپ، ياقۇپبەگنىڭ ھەيۋىسىنى يەرگە ئۇرۇش، ئاندىن داۋانچىڭنى ئېلىپ، جەنۇبىي 

 . شىنجاڭنى بىراقال قولغا ئېلىش پىالنالندى

ياقۇپبەگ چىڭ سۇاللىسى چوڭ قوشۇنىنىڭ ھۇجۇمى ئالدىدا، بىر تەرەپتىن، گۇمۇدى، داۋانچىڭ، 

اپىئە لىنىيىسى تۈزۈپ، كۆپ لەشكەر يۆتكەپ شىڭجىڭ ئېغىزى ۋە تۇرپان، توقسۇنالردا ئۈچ مۇد
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ئورۇنالشتۇرۇپ چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ غەربكە قاراپ يۈرۈش قىلىشىنى توسۇشقا ئۇرۇندى، 

يەنە بىر تەرەپتىن، ئەنگلىيە بىلەن رۇسىيىگە كۆپ قاتراپ كۈچلۈك دۆلەتلەرنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ 

مۇرەسسە "ئەنگلىيە ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ئاتالمىش . چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنى توسماقچى بولدى

ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، لېكىن چىڭ سۇاللىسى ئوردىسى رەت قىلدى، چىڭ " قىلىش

سۇاللىسىنىڭ ئەنگلىيىدە تۇرۇشلۇق ئەلچىسى گوسۇڭتاۋ قەتئىي بايانات ئېالن قىلىپ قەشقەرنىڭ 

، جۇڭگونىڭ قەشقەرنى قايتۇرۇۋېلىشى يوللۇق ئەزەلدىنال جۇڭگوغا قارام جاي ئىكەنلىكىنى

 . چاررۇسىيە قۇرۇق ئەمچەك سېلىپ ياقۇپبەگكە يەل بەردى. ئىكەنلىكىنى جاكارلىدى

ياقۇپبەگ . ئايدا، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى تۇنجى جەڭدە گومۇتىنى ئالدى-4يىلى -1476

نى قاتتىق ساقلىدى، چىڭ باسمىچى قوشۇنلىرى نۇرغۇن ئەسكەر بىلەن خۇاڭتيەندىكى سۇ مەنبىئى

كۈنى خۇاڭتيەننى -1سۇاللىسى ئالدىن يۈرەر قىسىمالرنىڭ قوماندانى ليۇجىنتاڭ كېچىدە ھۇجۇم قىلىپ، 

ئېلىپ، كەسكىن جەڭ قىلىش ئارقىلىق گومۇتىنى ھۇجۇم بىلەن ئالغاندىن كېيىن، يەنە ئۈرۈمچىنى 

. ۈچلىرى تامامەن تازىالپ تۈگىتىلدىئايغا كەلگەندە ياقۇپبەگنىڭ شىمالدىكى ك-11قايتۇرۇۋالدى، 

تۇرپانغا قاراپ يۈرۈش -چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى شۇنىڭغا ئۇالپال جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ دەرۋازىسى

چەتتىن كەلگەن بەزى باسمىچىالر . قىلدى، بۇنىڭ بىلەن ياقۇپبەگ ھاكىمىيىتى ساراسىمىگە چۈشتى

ئەگەشكەن بىر قىسىم يۇقىرى قاتالم كىشىلەر پۇلالرنى ئېلىپ قاچتى، تەھدىتكە ئۇچراپ دۈشمەنگە 

ئارقىدىن ھەقىقەتكە قايتىپ، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا ئەل بولدى؛ ياقۇپبەگنىڭ خەزىنە -ئارقا

نەچچە ئاتلىق ئەسكەرنى باشالپ چىڭ سۇاللىسى  81كۆمۈشنى ئېلىپ، -بېگى نۇرغۇن ئالتۇن

تۈلۈك، -ۋانچىڭدىكى ھەربىي تەمىناتى ۋە ئوزۇققوشۇنلىرىغا تەسلىم بولدى؛ ياقۇپبەگنىڭ توقسۇن، دا

سامانلىرىنى ھەقىقەتكە قايتقان كىشىلەر بىلەن يەرلىك ئامما كۆيدۈرۈپ تاشالپ ياقۇپبەگنى -ئوت

ئايدا چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى جەنۇبقا ھۇجۇم قىلغاندا، -8يىلى -1477. ئېغىر زىيانغا ئۇچراتتى

قارىماي چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ بارگاھلىرىغا شەھەر ئىچىدىكى ئۇيغۇر خەلقى ئۆلۈمگە 

بېرىۋالدى ھەمدە باسمىچىالر قوشۇنىنىڭ شەھەرنى تاشالپ جەنۇبقا قاچماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى 

خەۋەر قىلدى، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى شەھەرنى قاتتىق مۇھاسىرە قىلىپ ھۇجۇمنى 

ئاندىن توقسۇن، شىڭجىڭ ئېغىزى ۋە  كۈندە داۋانچىڭنى قايتۇرۇۋالدى، 11جىددىيلەشتۈرۈپ، 

مىڭدىن ئارتۇق يوقىتىپ، جەنۇبىي  11ئاخىر بولۇپ، -تۇرپانالرنى ھۇجۇم بىلەن ئېلىپ، ئىلگىرى

ھوشىنى -كورلىدا تۇرۇۋاتقان باسمىچىالر باشلىقى ياقۇپبەگ ئەس. شىنجاڭ دەرۋازىسىنى ئاچتى

 .ئېغىر يارىلىنىپ ئۆلدى جېدەل قىلغاندا،-يوقىتىپ، قول ئاستىدىكىلەر بىلەن ئۇرۇش

كۈنى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى جەنۇبىي شىنجاڭدىكى سەككىز شەھەرگە  - 15ئاينىڭ  - 4

نى قايتۇرۇۋالدى، يەنە ( ھازىرقى يەنجى)كۈنى قارا شەھەر -7ئاينىڭ -11ئومۇمىي ھۇجۇم قوزغاپ، 

زىپ سەل قويۇۋەتكەن قايدۇ يەرلىك موڭغۇل، ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا، دۈشمەن قوشۇنى قې

باي بىلەن ئاقسۇدىكى خۇيزۇ، . دەرياسىدىن ئۆتۈپ كورلىنى قايتۇرۇۋېلىپ، كۇچانى ھۇجۇم بىلەن ئالدى

ئۇيغۇر خەلقى قوزغىالڭ كۆتۈرگەندە، يۈز نەچچە مىڭ ئادەم شەھەرنى ئىشغال قىلىپ، قايتۇرما ھۇجۇم 

ڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى قىلغان باسمىچى قوشۇننى زەربە بىلەن چېكىندۈرۈپ چى
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. كۈتتى، ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچىدىكى قىرغىز خەلقى غەربكە قاراپ قاچقان باسمىچىالرغا ھۇجۇم قىلدى

ئاينىڭ ئاخىرلىرى چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى باي، ئاقسۇ، ئۇچتۇرپانغا كىرىپ ئورۇنلىشىپ، -11

غەربىي تۆت شەھەردىكى دۈشمەنلەر خۇددى  .شەرقتىكى تۆت شەھەرنى پۈتۈنلەي قايتۇرۇۋالدى

چىڭ ( نىياز ھېكىمبەگ)تەرەپكە قاچتى، خوتەندە نىياز -چۆچۈپ كەتكەن قوشقا ئوخشاش تەرەپ

سۇاللىسى قوشۇنلىرىغا تەسلىم بولدى، قەشقەر يېڭىشەھەردە خې بۇيۈن قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ چىڭ 

ن دۈشمەنلەرنىڭ باشلىقى يۇنۇس سۇاللىسى قوشۇنلىرىنى قارشى ئالدى، يەكەننى ساقالۋاتقا

ئايدا چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى قەشقەر، يەكەن، يېڭىسارنى ھۇجۇم -11. تۈركىيىگە قېچىپ كەتتى

كۈنى، غەربتىكى تۆت شەھەر تامامەن قايتۇرۇۋېلىنىپ، -1ئاينىڭ -1يىلى -1474. بىلەن ئالدى

 . لدىياقۇپبەگ تاجاۋۇزچى كۈچلىرى ئاساسىي جەھەتتىن تازىالپ تۈگىتى

شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچە يىلدا، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى چىڭ سۇاللىسى 

مەسىلەن، . قوشۇنلىرىغا ماسلىشىپ، ياقۇپبەگ قالدۇقلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىك توپىالڭلىرىنى تىنچىتتى

ھۈنەرۋەنلەرنى  خوتەندىكى بىر ھۈنەرۋەن نىيازنىڭ ھەقىقەتكە قايتىپ خانلىق ئورنىغا چىقالمىغاچقا،

ياراق سوقتۇرۇپ توپىالڭ كۆتۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى چىڭ سۇاللىسى -يىغىپ خۇپىيانە ھالدا قورال

ئايدا، -5يىلى -1441يىلى قىشتا ۋە -1474. قوشۇنلىرىغا خەۋەر قىلدى، كېيىن نىياز قولغا ئېلىندى

ە شايار مەھكىمىسىنىڭ يەرلىك خەلقنىڭ پاش قىلىشى بىلەن، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى يەن

ھاكىمبېگى ئابدۇلال ۋە يېڭىسار ماڭشىن يېزىسىدىكى يۈز بېشى ئابالنىڭ ئىككى قېتىم ئەجنەبىي 

تەك توپىالڭچىلىق سۈيقەستىنى تارمار " ئادەم توپالپ توپىالڭ كۆتۈرۈش"مىلتىقالرنى ساقالپ 

ۈرىشىنىڭ مېۋىسىنى قىلىپ، ئاپەتنىڭ يىلتىزىنى تۈگەتتى، تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش ك

 . مۇستەھكەملىدى

ئومۇمەن ئالغاندا، شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش ئۇرۇشى ناھايىتى ئوڭۇشلۇق بولدى، غەربنى 

نى "بويسۇندۇرغۇچى ئەمىرلەشكەر زوزۇڭتاڭمۇ نۇسرەت پۇرسىتىنىڭ شۇنچە پات يېتىپ كېلىدىغانلىقى

شۇكى، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنىڭ بۇنداق بولۇشتىكى ئەڭ تۈپكى سەۋەب . تەسەۋۋۇر قىلمىغانىدى

ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى قولدىن كەتكەن يەرلەرنى قايتۇرۇۋېلىش يولىدىكى ھەققانىيەتلىك ئۇرۇش 

بولغاچقا، بۈيۈك قوشۇن قەيەرگىال بارسۇن، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ پۈتۈن كۈچ بىلەن 

" پۇرسىتىنىڭ شۇنچە پات يېتىپ كېلىشى نۇسرەت:"قوللىشىغا ئېرىشتى، زوزۇڭتاڭمۇ مۇنداق دېدى

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ياردىمىدىن، بولۇپمۇ جەنۇبىي شىنجاڭ خەلقىنىڭ چىڭ 

سۇاللىسى قوشۇنىنىڭ باندىتالرنى يوقىتىشىغا ھەمكارلىشىپ ئېلىپ بارغان قوراللىق كۈرىشىدىن 

ياكى يول باشالپ بەردى، ياكى " پۈتكۈل ئۇرۇش مەزگىلىدە، ھەر مىللەت خەلقى. ئايرىاللمايدۇ

؛ جايالر قايتۇرۇۋېلىنغاندىن كېيىن، بېجىرىشكە تېگىشلىك "قوشۇنالرغا قوشۇلۇپ جەڭگە قاتناشتى

شۇ جايدىكى ئەمەلدارالرنىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرۇلدى، ئىشالرنىڭ "ئىشالر بىردەك ۋاقتىنچە 

اننىڭ زەپەر ئەسەرلىك چىرىكلىرى ئۇلۇغ خ"دە "تارىخىي ھەمىدى")( "ھەممىسى جايىدا بېجىرىلدى

تۇرپاندىن چىقىپ كاشىغەرگىچە بولغان جايالرنى قولغا كىرگۈزگىچە، بىرەر ئادەم ئۇالرنىڭ يولىنى 

توسۇپ ئوق چىقارمىدى، بەلكى ھەر قايسى شەھەرلەرنىڭ مۆتىۋەرلىك ئەئيانلىرى ئۇالرنىڭ ئالدىغا 
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ئۇنىڭ ئۈستىگە شىنجاڭدا . دېيىلگەن" رسەتتىچىقىپ، قولىدىن كېلىدىغانال خىزمەتكارچىلىقىنى كۆ

تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى ئۇزاقتىن بۇيان داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن خەنزۇالر مىنتۇەنى، 

تارىخ . موڭغۇل ئەسكەرلەر قاتارلىقالرمۇ شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش داۋامىدا مۇھىم رول ئوينىدى

ل تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قۇل قىلىشىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چەت ئە

شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش . خەنزۇ خەلقى بىلەن بىردەك ئىتتىپاقالشمىسا بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى

داۋامىدا، زوزۇڭتاڭ ئوخشاش بولمىغان پىكىرلەرنى رەت قىلىپ، شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىشتا قەتئىي چىڭ 

الپ ئىش تۇتتى، ئالدىنقى سەپ باش قوماندانى ليۇجىنتاڭ ھەر مىللەت تۇرۇپ، كۆڭۈل قويۇپ پىالن

سانغۇن ۋە لەشكەرلىرىنى باشالپ سەپكە ئاتلىنىپ ياقۇپبەگ باسمىچىلىرىنى يەر بىلەن يەكسان 

. قىلدى، ئۇالر شىنجاڭنى قايتۇرۇۋېلىش ۋە ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش كۈرىشىدە خىزمەت كۆرسەتتى

نجاڭغا كىرىپ غەربكە يۈرۈش قىلغان قوشۇنلىرىنىڭ ئاساسلىق كۈچى بولغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ شى

خۇنەن قىسمى، خەبىي قىسمى ۋە مانجۇالردىن تەركىپ تاپقان سەككىز قوشۇن، خۇيزۇالر قوشۇنى 

قاتارلىق قوشۇنالردىكى سانغۇن ۋە لەشكەرلەر شۇنىڭدەك جىلىن، خىيلۇڭجياڭ ئاتلىق قوشۇنلىرى 

ردىن كەلگەن خەنزۇالر تۈمەن چاقىرىمالپ يولالرنى بېسىپ، شىنجاڭغا كېلىپ، قاتارلىق ئىچكى جايال

ماماتلىق -جاپا چېكىپ ئاز سانلىق مىللەتلەر بىلەن بىرلىكتە ھايات-باياۋانالردا جەبر-دەشت

 .جەڭلىرىنى قىلىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن تۆھپە ياراتتى

  

 ى ۋە ئىلىنىڭ قايتۇرۇۋېلىنىشى نىڭ ئىمزالىنىش"ئىلى شەرتنامىسى. "9

  

بۇ چاغدا چارروسىيىنىڭ . يىلى شىنجاڭنىڭ ئىلىدىن باشقا جايلىرى تامامەن قايتۇرۇۋېلىندى-1471 

چارروسىيە -ياۋروپا، يىراق شەرققە قاراتقان ئىستراتېگىيىسىدىمۇ زور ئۆزگىرىش بولدى، جۇڭگو

ۆھبەت ئۆتكۈزدى، جۇڭگو تەرەپنىڭ باش پېتېربۇرگدا ئىككى قېتىم ئىلى مەسىلىسى توغرىسىدا س

ۋەكىلى چۇڭ خۇ ئىقتىدارسىز بولغاچقا، رۇسىيە ئۇستىلىق بىلەن قۇرغان تۇزاققا دەسسەپ ئالدىنىپ، 

خەلقنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن ياقۇپبەگ باسمىچىلىرىنى يوقىتىپ -ئېلىمىز چېگرا رايونىدىكى ئارمىيە

كىتتىن پايدىلىنىپ سۆھبەتتە تەشەببۇسكارلىقنى قولغا غەلىبە قازانغانلىقىدەك مۇشۇنداق بىر پا

ئىلىنى "ئايدا ئۆز ئالدىغا -11يىلى -1473كەلتۈرمەكتە يوق، ئەكسىچە ئوردىنىڭ يارلىقىنى كۈتمەيال، 

( دەپمۇ ئاتىلىدۇ" رىژاگىيە شەرتنامىسى"بۇ شەرتنامە يەنە " )تاپشۇرۇپ بېرىش شەرتنامىسى

 . ئىمزالىدى

زالىنىشى بىلەن رۇسىيە فېئودال ئاق سۆڭەكلىرىنىڭ جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش بۇ شەرتنامىنىڭ ئىم

ئارزۇسى قانائەت تاپتى، جۇڭگونىڭ شىمالى تامامەن رۇسىيىگە ئېچىۋېتىلدى، ئۇالرنىڭ ئىچكىرىلەپ 

توشۇپ كېلىپ ( ئەپيون" )ئەجنەبىي دورا"چاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدىكى خەنكۇغا كىرىشىگە، ھەتتا 

كۆپەيتىپ تەسىس قىلىنغان كونسۇلخانىالر پۈتكۈل . ىنى زەھەرلىشىگە يول قويۇلدىجۇڭگو خەلق
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رۇسىيە بىرەرمۇ ئەسكەر چىقىم تارتماي ئىگە بولۇۋالغان . غەربىي شىمالنى دېگۈدەك قاپلىدى

چۇڭ خۇنىڭ . مەنپەئەت ئۇرۇشتا يېڭىلگەن دۆلەتلەرگە تېڭىلغان شەرتلەردىنمۇ ئېشىپ كەتتى-ھوقۇق

نى ئىمزالىغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەر يېتىپ كەلگەندىن كېيىن، پۈتۈن مەملىكەت شەرتنامىسى

خەلقى چۆچۈپ، بىرلىكتە چۇڭ خۇنىڭ ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ھوقۇقنى ئۆتۈنۈپ بېرىپ ۋەتەنگە 

خااليىقنىڭ غەزىپىنى بېسىپ، كېيىنكىلەرگە "ساتقۇنلۇق قىلغانلىقىنى ئەيىپالپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، 

. پۈتۈن مەملىكەت خەلقى چارروسىيىنىڭ جىنايىتىنى ئەيىبلىدى. نى تەلەپ قىلدى" ىشئىبرەت قىل

جۇڭگو خەلقنىڭ رۇسىيىگە قارشى تۇرۇش غەزىپى چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ۋە مەنسەپدارلىرىغا 

يامۇلدىكىلەرمۇ ۋەزىيەتنىڭ قىستىشى ئارقىسىدا، ( باش ۋەزىر)غايەت زور تەسىر كۆرسەتتى، زۇڭلى 

ىمزالىغان شەرتنامىدە جىق زىيان تارتىپتۇق دەپ قاراشتى، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ چۇڭ خۇ ئ

پوزىتسىيىسى ئىجتىمائىي جامائەت پىكرىنىڭ ئەۋج ئېلىشىغا ئەگىشىپ ئۆزگەردى، شۇنىڭ بىلەن ليۇ 

جىنتاڭغا شىنجاڭنىڭ ھەربىي ئىشلىرىغا ياردەملىشىش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، ۋەتەنگە 

چاررۇسىيە . دىن كېيىنال خىزمىتىدىن قالدۇرۇۋېتىلگەن چۇڭ خۇغا ئۆلۈم جازاسى بەردىقايتقان

مەنپەئىتىنىڭ چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىنكار -شەرتنامىگە كىرگۈزۈلگەن ھوقۇق

قىلىنغانلىقىنى كۆرۈپ، ئەمەلگە چىدىماي غەزەپلىنىپ قوراللىق مۇداخىلە يۈرگۈزۈشكە تەييارلىق 

 .ڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتىمۇ ھۇشيار تۇردىقىلدى، چى

بۇ چاغدا ھەر قايسى جاھانگىر دۆلەتلەر ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش قىلىپ ئارىلىشىپ، چىڭ 

ئاينىڭ -6سۇاللىسى ھۆكۈمىتىگە بېسىم ئىشلەتتى، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئاخىرى يول قويۇپ، 

ن قالدۇرۇپ، زېڭ جىزېنى چاررۇسىيە بىلەن كۈنى چۇڭ خۇغا بېرىلگەن ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدى-16

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا -1يىلى -1441كەسكىن ئېلىشىش ئارقىلىق، . سۆھبەت ئۆتكۈزۈشكە ئەۋەتتى

رەسمىي ئىمزاالندى، بۇ شەرتنامىنىڭ شىنجاڭغا چېتىشلىق "ئىلى شەرتنامىسى"روسىيە -جۇڭگو

 : ئاساسلىق مەزمۇنى مۇنداق

 . لىۋالغان ئىلىنى قايتۇرۇپ بېرىدۇرۇسىيە ئۆزى ئىگى     (1)

ئىلى خەلقىدىن رۇسىيە تەۋەلىكىگە ئۆتۈشنى خااليدىغانالرنىڭ بىر يىل ئىچىدە كۆچۈپ      (1)

 .بېرىشىغا رۇخسەت قىلىش

ئىلى قورغاس دەرياسىنىڭ جەنۇبىدىكى جايالر رۇسىيىگە بۆلۈپ بېرىلىدۇ، . يەر بۆلۈپ بېرىش     (9)

شىمال -غەربىي"يىلى -1468دىكى كۆلزات كەنتىنىڭ شەرقىي جەنۇبى ئىلى دەرياسىنىڭ جەنۇبى

دە بېكىتىلگەن كونا چېگرا بىلەن چېگرىلىنىدۇ؛ ئاتاي، "چېگرىسىنى چارالپ ئايرىش شەرتنامىسى

تارباغاتاي زېمىنىنىڭ چېگرىسىغا كەلسەك، كۈيتۈندىن ساۋۇر تېغىغىچە بولغان ئارىلىقتىن بىر تۈز 

ئايرىشقا مەسئۇل بولغان ئەمەلدار تۈز سىزىق بىلەن كونا چېگرا ئوتتۇرىسىدىن  سىزىق سىزىلىدۇ، چېگرا

قەشقەرنىڭ غەربى بىلەن تۇتىشىدىغان چېگرا ئىككى دۆلەتنىڭ ھازىر . يېڭى چېگرىنى بېكىتىدۇ

 . باشقۇرۇپ كېلىۋاتقان چېگرىسى بويىچە بېكىتىلىدۇ
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 .كونسۇلخانا تەسىس قىلىدۇ رۇسىيە جيايۈيگۇەن، تۇرپان قاتارلىق جايالردا     (8)

رۇسىيە سودىگەرلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بېرىپ قىلغان سودىسىدىن باج      (5)

 . ئېلىنمايدۇ

 . مىليون رۇبلى تۆلەم بېرىلىدۇ 3     (6)

نىڭ ئىمزالىنىشى رۇسىيىنىڭ دۆلىتىمىز ئىلى رايونىغا يۈرگۈزگەن "روسىيە ئىلى شەرتنامىسى-جۇڭگو"

مۇستەملىكىچىلىك ھۆكۈمرانلىقىغا خاتىمە بېرىلگەنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ، بۇ ئېلىمىزنىڭ ھەر مىللەت 

خەلقىنىڭ چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ كۈنسېرى ئەۋج ئالغانلىقىنىڭ 

ۈننى كۈنى، چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئىلى سانغۇنى جىڭ ش-1ئاينىڭ -3يىلى -1441. نەتىجىسى

ئىككىنچى يىلى تارباغتاينىڭ مەسلىھەتچى . ئىلىنى قايتۇرۇۋېلىش ئىشلىرىنى بېجىرىشكە بۇيرۇدى

ئامبىلى ئىلىغا كېلىپ رۇسىيە تەرەپ ۋەكىلى بىلەن ئىلىنى قايتۇرۇۋېلىش چارىلىرى ئۈستىدە كېڭىشىپ، 

ىغاندا، ئىلىدىكى ھەر ئىلى خەلقىنى يىغىپ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئېالنىنى ئوقۇغان ۋە كوچىالرغا چاپل

روسىيە ئىككى تەرەپ -كۈنى، جۇڭگو-11ئاينىڭ -9. مىللەت خەلقىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى

شەرتنامە نۇسخىسىنى ئالماشتۇردى، شۇنىڭ بىلەن چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئىلىنى رەسمىي 

خىرى ۋەتىنىمىز قوينىغا قىزلىرى قانلىق كۈرەش قىلىپ قوغدىغان ئىلى ئا-جۇڭخۇا ئوغۇل. ئۆتكۈزۈۋالدى

 .قايتىپ كەلدى

  

كەينىدە شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا -شىنخەي ئىنقىالبىنىڭ ئالدى     (6)

 قارشى تۇرۇش يولىدا ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى

  

ئەسىرنىڭ دەسلەپكى چاغلىرىدا جۇڭگودىكى ھەر مىللەت خەلقى چىرىك چىڭ سۇاللىسى  - 11

يىلى شىنخەي -1311انلىقىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بۇرژۇئا ئىنقىالبىنى قانات يايدۇردى، ھۆكۈمر

 . ئىنقىالبى پارتالپ چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاغدۇرۇپ تاشالندى

كەينىدە، چاررۇسىيە تاجاۋۇزچىلىرى ئىبلىس قولىنى ئۈزلۈكسىز -شىنخەي ئىنقىالبى پارتالشنىڭ ئالدى

چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقى ئالدىدا، شىنجاڭدىكى ھەر . چېگرا رايونلىرىغا ئۇزاتتى تۈردە ۋەتىنىمىزنىڭ

 . پۈكۈلمەي كۈرەش قىلدى-مىللەت خەلقى ئىگىلمەي

يىلى رۇسىيىنىڭ قەشقەردىكى بىر ئەلچىسى ئايالالرنى ھاقارەتلىگەچكە ھەر مىللەت -1311

دەم رۇسىيە كونسۇلخانىسى ئادىدا كۈچ مىڭدىن ئارتۇق ئا 1خەلقىنىڭ چەكسىز غەزىپىنى قوزغىدى، 

كۆرسىتىپ، نامايىش قىلىپ، كونسۇلخانا مۇھاپىزەت ئەترىتى بىلەن باتۇرانە ئېلىشتى، بۇ قېتىمقى ۋەقە 
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گەرچە باستۇرۇلۇپ كەتكەن بولسىمۇ، لېكىن جۇڭگو خەلقىنىڭ ھاقارەت قىلىشقا يول قويماسلىقتەك 

ئايدا، رۇسىيىنىڭ بىر ئوفىتسېرى دوتەينىڭ خېتىنى -1 يىلى-1311. مىللىي غۇرۇرى نامايان قىلىندى

كېلىپ، باش مۇپەتتىشىنىڭ   ئېلىپ، تۆت ئەسكەر ۋە تۆت ياردەمچى بىلەن بىللە سېرىققولغا قېچىپ

تەستىقى بىلەن بۇ يەرنىڭ پوچتا كەسپىنى باشقۇرغىلى كەلدۇق دېگەندە، بۇ ئىش يەرلىك خەلقنىڭ 

ڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن، يەرلىك خەلق چىڭ دۆلەتنى. قارشى تۇرۇشىغا ئۇچرىدى

نەچچە ئادەم قول قويغان بىر تەلەپنامىنى سۇنۇپ،  111سۇاللىسىنىڭ يەكەندىكى ئەمەلدارىغا 

ئايدا، -5يىلى -1311. جۇڭگونىڭ پوچتا ئىشلىرىنى چەت ئەللىكلەرنىڭ باشقۇرۇشىغا قارشى چىقتى

قېتىم رۇسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تۇرۇش كۈرىشى  پەيزىۋات، خوتەن قاتارلىق جايالرمۇ كۆپ

پارتلىدى، جاھانگىرلىككە قارشى تۇرۇپ، ۋەتەننى سۆيۈش ئاساسىدا پارتلىغان چىرا كەنتى ۋەقەسى 

چىرا كەنتى ھازىرقى چىرا ناھىيىسى بولۇپ، ئۇ چاغدا ئۇدۇن . ئاشۇنداق ۋەزىيەتتە پارتلىغان

م بازار ھەم رۇسىيە سودىگەرلىرى كېلىپ سودىگەرچىلىك قىلىدىغان مەھكىمىسىگە قارايدىغان بىر مۇھى

چارروسىيىنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى بۇ يەردە قانۇنسىز ھالدا . جايالرنىڭ بىرى ئىدى

شاڭيو قويۇپ، رۇسىيە مۇھاجىرلىرى تەشكىالتى قۇردى، بۇ رۇسىيە مۇجاھىرلىرى، شاڭيوالر كىشىلەرنى 

ۇسىيە مۇجاھىرى قاتارىغا كىرگۈزۈپ، جۇڭگولوقالرنى روسىيىلىكلەرگە ئايالندۇردى، قانۇنسىز ھالدا ر

شۇ چىغدا چىرا كەنتىدىكى شاڭيو سېيت ئاشۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ قىلمىغان ئەسكىلىكلىرى قالمىدى

ئىچىدىكى ئەڭ ياۋۇز بىر ئادەم بولۇپ، ئۇ رۇسىيىلىكلەرنىڭ ھىمايىسىدە باشقىالرنى بوزەك قىلىپ، 

 . ايىن غالجىرلىشىپ كەتتىئىنت

ئىلىدىكى ئىنقىالبىي پارتىيىنىڭ ئەزالىرى قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ چىڭ سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭدىكى 

ئەكسىيەتچىل ھۆكۈمرانلىقىغا ھۇجۇم قوزغىغان چاغالردا، چاررۇسىيە بارغانلىكى جايدا بااليىئاپەت 

ىدى، سېيتمۇ ھەدەپ ھەرىكەتلىنىپ، شۇ جايدىكى پەيدا قىلىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، توپىالڭ پىالنل

نى قوبۇل قىلىڭالر دەپ ئازدۇرۇپ، "مۇھاپىزىتى"خەلقنى رۇسىيە تەۋەلىكىگە ئۆتۈڭالر، رۇسىيىنىڭ 

. دورا تارقىتىپ، توپىالڭ كۆتۈرۈشنى قەستلەپ، شىنجاڭنى پارچىالشقا ئۇرۇندى-ياراغ، ئوق-قورال

تەرەپتىن بوزەك قىلدى، ھەتتا يەر سۇغۇرۇشقا سۇ بەرمەي سېيت ئۆزى ئازدۇرالمىغان ئاممىنى كۆپ 

ئايدا، يەرلىك خەلق ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن ئەرز سۇنغاندا، -1يىلى -1311. زىرائەتلىرىنى قۇرۇتۇۋەتتى

دەپ ئەمەلدارالرنى قورقاتتى، ئۇ نەزەربەند قىلىنغان بولسىمۇ، " رۇسىيە مۇھاجىرى"سېيت مەن 

سېيت داۋاملىق يامان ئىشالرنى . ئېلىشى ئارقىسىدا تېزال قويۇپ بېرىلدىچارروسىيىنىڭ قانات ئاستىغا 

قىلىپ يۈردى، چاررۇسىيە لەشكەر ئەۋەتىپ قەشقەرگە تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندىن كېيىن، ئۇ تېخىمۇ 

ئەيمىنمەيدىغان بولۇۋېلىپ، چىرا كەنتىدىكى ئاھالىنى رۇسىيە تەۋەلىكىگە ئۆتۈشكە مەجبۇرلىدى، 

شۇ چاغدا قەشقەرنى . ەنە بىر قېتىم ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈمەتكە ئەرز قىلدىيەرلىك خەلق ي

تىزگىنلەپ تۇرغان گىالۋخوينىڭ ئاقساقىلى بيەن يۇڭغۇ، ۋەي دېشى قاتارلىقالر چىرا خەلقىنىڭ 

ناھايىتى قولالپ يەكەننىڭ مەسلىھەتچى سانغۇنى   رۇسىيىلىكلەرنىڭ يولسىزلىقلىرىغا قارشى تۇرۇشنى

ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى جاۋداشېڭنى چىراغا بۇ ئىشنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشقا  شۇڭ گاۋشېڭ

ئۇدۇن خەلقى سېيتنى جازاالشنى تەلەپ قىلغاندا، سېيت ئۆزىنىڭ چوماقچىلىرىنى ئوق . ئەۋەتتى

چىقىرىپ قارشىلىق كۆرسىتىشكە بۇيرۇپ شۇ مەيداندىال جۇ شۇتاڭ ۋە ئىككى ئەسكەرنى، بىر قانچە 
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ھەر مىللەت خەلقى مۇنداق زوراۋانلىق . ېتىپ ئۆلتۈردى، بىر كىشىنى يارىالندۇردىئاممىنى ئ

ھەرىكىتىگە چىداپ تۇرالمىدى، سۈپۈرگە دېگەن ئادەم بىلىكىدە قىزىل التا باغلىغان خەلق ئاممىسىنى 

 يېتەكلەپ، قوللىرىغا كالتەك، نەيزە، كەتمەن قاتارلىق ياراقالرنى ئېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىپ، شۇ

قورولىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىدى، -ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ، سېينىڭ ھويال 13مەيداندىال باسمىچىالردىن 

سېيت ئايالچە ياسىنىپ، قاراڭغۇدا ھويلىسىنىڭ ئارقا تېمىدىن تۆشۈك ئېچىپ قەشقەرگە قېچىپ بېرىپ 

ڭ چىرىدا قانۇنسىز غەزەپلەنگەن ئامما بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ چارروسىيىنى. كونسۇلخانىغا كىرىۋالدى

قويغان شاڭيو تەشكىالتلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ، چاررۇسىيە قانۇنسىز ھالدا ئاچقان روسىيىلىكلەر 

مەكتەپلىرىنى تاقىدى، چىرا خەلقىنىڭ ھەققانىي كۈرىشى پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ قوللىشىغا 

 . ئېرىشتى

دا چىرا خەلقىگە ساتقۇنلۇق قىلىپ، لېكىن يۈەن شىكەي ھۆكۈمىتى چارروسىيىنىڭ ھەيۋىسى ئالدى 

چارروسىيىنىڭ ناماقۇل بولۇش، قاتىلالرنى جازاالش، نەپىقە بېرىش قاتارلىق تەلەپلىرىگە ماقۇل 

چاررۇسىيە ھۆكۈمىتى شىمالىي مىللىتارسالر ھۆكۈمىتىنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ تېخىمۇ . بولدى

چاررۇسىيە قوشۇنلىرى تەپ تارتماي قەشقەر كۈنى كېچىدە، -16ئاينىڭ -4ئىنساپسىزلىق قىلدى، 

. شەھىرىنىڭ دەرۋازىسىنى پارتلىتىپ، شەھەرگە كىرىپ خالىغىنىچە ئىغۋارگەرچىلىك قىلدى

تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئۆكتەملىكى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ ساتقىنلىقى ئالدىدا، ھەر مىللەت شىنجاڭ خەلقى 

شۇڭ گاۋشېڭ " تۇغدۇرغۇچى ۋەقە"يۈەن شىكەي ۋە ياڭ زېڭشىن . باتۇرانە كۈرەش قىلدى

قاتارلىقالرنى تۇتۇپ جازالىماقچى بولغاندا، گۇما، قاغىلىق، يەكەن قاتارلىق جايالردىكى ۋەتەنپەرۋەر 

خەلق داغدۇغىلىق مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ، زەمبىرەك ئېتىپ شوڭ گاۋشېڭ قاتارلىق كىشىلەرنى -ئارمىيە

چارروسىيىنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن . دىكۈتۈۋېلىپ، قەھرىمانالرغا بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلى

جەڭچىلەر -توپالشقا بارغاندا، شۇ جايدىكى ۋەتەنپەرۋەر كوماندىر" ماتېرىيال"كونسۇلى بىلسىن چىرىغا 

خوتەن، قەشقەرلەردىكى ھەر مىللەت خەلقى غەزەپ بىلەن قارشى تۇرغاچقا، . ئاشكارا قارشى تۇردى

پۇقراسىنى ئۆلتۈرۈپ بېرىش كېرەك دېگەن يولسىز تەلىپىدىن ۋاز -رئەمەلدا 141چاررۇسىيە ئېلىمىزنىڭ 

 . كېچىشكە مەجبۇر بولدى

ئاتالمىش . ئايدا چىرا كەنتى ۋەقەسى توغرىسىدا قەشقەردە سوت ئىچىلدى-1يىلى -1319

شوڭ گاۋشېڭ قاتارلىق " جاۋابكار"رۇسىيە مۇھاجىرىنىڭ ئادىدا،   يالغان 16سوكۇف قاتارلىق "داۋاگەر"

نەچچە ۋەتەنپەرۋەر ئەمەلدار ۋە پۇقرا پاكىت قويۇپ سېيت قاتارلىقالرنىڭ تۈرلۈك جىنايەتلىرىنى  71

سوكۇف قاتارلىقالر پوالتتەك پاكىتالر ئالدىدا زۇۋانى تۇتۇلۇپ، رەسۋا بولدى، . غەزەپ بىلەن ئەيىبلىدى

. ، سوت توختىتىلدىدەۋاگەردىن جاۋابكارغا ئايالنغان سوكۇف چىچاڭالپ، پاراكەندىچىلىك سالغاچقا

لېكىن شىمالىي مىللىتارىسالر ھۆكۈمىتى چارروسىيىنىڭ تەھدىتى ئالدىدا خوتەننىڭ ئايماق بېگى تاڭ 

يۈنجۇڭ بىلەن نىيە ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى شېن يۇڭچىڭنى ۋەزىپىسىدىن قالدۇردى، ئۇالرغا جەرىمانە 

لتە يىل ئېغىر ئەمگەك جازاسى يىللىق قاماق جازاسى، جاۋ داشېڭغا ئا 11قويدى؛ شوڭ گاۋشېڭغا 

پۇقراغىمۇ   بەردى، چىرادىكى سۈپۈرگە دېگەن ئادەمنىڭ باشچىلىقىدىكى تۆت ۋەتەنپەرۋەر
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جۇڭگو يەنە تېخى . ئايرىم ھالدا، تۆت يىلدىن ئون يىلغىچە ئېغىر ئەمگەك جازاسى بەردى-ئايرىم

 . مىڭ سەر كۆمۈش تۆلەپ بەردى 71چارروسىيىگە 

نگىرلىككە قارشى تۇرۇش، ۋەتەننى سۆيۈش كۈرىشى گەرچە ئادالەتسىزلىك بىلەن چىرا خەلقىنىڭ جاھا

كېيىن قەشقەر، خوتەن، گۇما، . بىر تەرەپ قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ھەر مىللەت خەلقى تىز پۈكمىدى

قاغىلىق، يەكەن ۋە ئىلى، ئالتايالردىكى ھەر مىللەت ئاممىسىمۇ چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى 

چىرادىكى ۋەتەنپەرۋەر پۇقراالرنىڭ ئاقساقىلى . ئۈچۈن يۇقىرىقىدەك كۈرەشلەرنى ئېلىپ باردىتۇرۇش 

كىچىك، -سۈپۈرگە دېگەن ئادەم جازا مۇددىتى توشۇپ ئائىلىسىگە قايتقاندا، پۈتۈن يۇرتتىكى چوڭ

رىپ چاقىرىم يول يۈرۈپ خوتەنگە بې 911قىرىالر ئالدىغا چىقىپ قارشى ئالدى، بەزى كىشىلەر -ياش

سۈپۈرگە قاتارلىق كىشىلەر قايتىپ كەلگەندىن كېيىن يەنە يەرلىك خەلق بىلەن بىللە . ئالدىغا چىقتى

گۇما قاتارلىق جايالردىكى . داۋاملىق چاررۇسىيە تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەشكە ئاتلىنىپ كەتتى

روسىيىنىڭ جىنايى ئالدىنىپ رۇسىيە تەۋەلىكىگە ئۆتۈپ كەتكەن بىر مۇنچىلىغان جۇڭگولۇقالر چار

بەشىرىسىنى تونۇپ يەتكەندىن كېيىن چارروسىيىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق جىنايەتلىرىنى غەزەپ -ئەپتى

. ئارقىدىن جۇڭگو تەۋەلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى-بىلەن ئېچىپ تاشالپ، ئارقا

ۈرەش قىلىپ، بۇ يىلى ئۇدۇندىكى ھەر مىللەت خەلقى چاررۇسىيە تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ك-1315

شۇ يىلى . تاجاۋۇزچىالرنى رۇسىيىگە قوغلىۋېتىش توغرىسىدا ئاشكارا بايانات ئېالن قىلدى

ئايالردا چاررۇسىيە ئالتاي رايونىدىكى سارسۈمبە، قابا، بۇرچىن تەۋەسىگە قانۇنسىز ھالدا زور -5،-8

ى تىزگىنلەپ، ئۇالقالرنى تۈركۈم مۇستەملىكىچىلەرنى كۆچۈردى، ئۇالر تېرىلغۇ يەرلەر، ئوتالقالرن

بۇالپ، سۇ مەنبەلىرىنى ئىگىلىۋېلىپ خەلقنى بوزەك قىلغاندا، ھەر مىللەت خەلقى قوزغىلىپ قارشى 

تۇرۇپ، شۇ جايدا تۇرۇشلۇق قوشۇنالرنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا تاجاۋۇزچىالرغا قارىشى كۈرەش 

 . قىلدى

ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەتەن ساتقۇچلۇق سىياسىتى ۋە  قىسقىسى، بۇ بىر تارىخىي مەزگىلدە شىمالىي مىللىتارس

شىنجاڭدىكى يەرلىك مىللىتارىسالرنىڭ كالۋالىقى تۈپەيلىدىن، چاررۇسىيە پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ 

شىنجاڭغا بولغان تاجاۋۇزچىلىقنى كېڭەيتكەن بولسىمۇ، لېكىن تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى 

لقى ئىچكى جايالردىكى بۇرژۇئا ئىنقىالبىي ھەرىكىتىنىڭ ئەنئەنىسىگە ئىگە ھەر مىللەت شىنجاڭ خە

تۈرتكىسىدە تېخىمۇ زور باتۇرلۇق بىلەن تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشىگە ئاتلىنىپ، 

ۋەتىنىمىزنىڭ زېمىنى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئىسىسىق قېنى ئەزىز جېنى بىلەن قوغداپ، چارروسىيىنىڭ 

غال قىلىۋېلىش خام خىيالىنى تارمار قىلىپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ جۇڭگونى پارچىالش، شىنجاڭنى ئىش

بۇ تارىخىي پاكىتالر ئېلىمىز . تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش كۈرىشى تارىخىدا شانلىق سەھىپە ئاچتى

ھەر مىللەت خەلقىنىڭ چەت ئەل تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش يولىدا، زوراۋانالردىن قورقماي، 

 . ىلىشتەك شەرەپلىك ئەنئەنىسىنى تولۇق گەۋدىلەندۈرۈپ بېرىدۇئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش ق

يىلغا يېقىن تارىختىن شۇنى  111يىلىغىچە بولغان -1391يىلىدىن -1481يۇقىرىدا ئېيتىلغان 

كۆرۈۋاالاليمىزكى، ھەر مىللەت شىنجاڭ خەلقى بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، ۋەتەنگە تەلپۈنۈپ، ئىسىسىق 
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ىق تۈرلۈك مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋە چەت ئەل تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئىگىلىك قېنى ۋە ئېزىز جېنى ئارقىل

ھوقۇقىنىڭ پۈتۈنلۈكىنى قوغدىدى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، مول ئىنقىالبىي كۈرەش تەجرىبىلىرىنى 

توپالپ كېيىنكى چاغالردىكى تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇش، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى 

        .ستەھكەم ئاساس سالدىئۈچۈن مۇ

          

  

 نىڭ گۇمران بولىشى« شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى»يىلىدىكى  - 1399. 1

  

يىللىرىنىڭ باشلىرىدا جاھانگىرالرنىڭ پىالنلىشى بىلەن، شىنجاڭدا  - 91ئەسىرنىڭ  - 11

شەرقىي »ەك رەزىل ئويۇننى ئويناپ، پانئىسالمىزمنىڭ بىر ئوچۇم تەرغىباتچىلىرى جۇڭگونى پارچىالشت

بۇ رەزىل ئويۇن باشلىنىشى . دېگەن نېمىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى« تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

بىلەنال شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىنى قوزغىدى، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى 

ۋەتەننىڭ . كۈرىشى تېزدىن قوزغالدىقوغداپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش ھەققانىي 

بۇ يېقىنقى زاماندا شىنجاڭدىكى ھەر . بىرلىكىنى پارچىالش ئويۇنى يېرىم يىلغا بارماي ئاخىرالشتى

مىللەت خەلقى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداشتا قولغا 

ەن پانتۈركىزم شىنجاڭغا تارقىلىپ پەيدا قىلغان بۇ كۈرەشتە پانئىسالمىزم بىل. كەلتۈرۈلگەن زور غەلىبە

شۇڭا بىز گەپنى ئالدى بىلەن پانئىسالمىزم ۋە . ئېغىر ئاقىۋەت بىر قەدەر تولۇق ئاشكارىالندى

 . پانتۈركىزمنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە ئۇنىڭ شىنجاڭغا تارقىلىشىدىن باشاليمىز

  

 پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنىڭ پەيدا بولۇشى ( 1)

  

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پەيدا بولغان، ئۇنىڭ ئاساسىچىسى ئافغانىستانلىق -13پانئىسالمىزم 

دەسلەپتە غەرب مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ زوراۋانلىقى ۋە غەرب مەدەنىيىتىنىڭ شەرق . جامالىدىن

ىنى مەدەنىيىتىگە بەرگەن زەربىسى شۇنىڭدەك مۇسۇلمانالرنىڭ دىن قارىشىنىڭ سۇسالپ كېتىۋاتقانلىق

ئاڭلىغان، كۆرگەن جامالىدىندا ئىسالم دىنىنى گۈللەندۈرۈش ئىدىيىسى بىخالنغان ۋە شەكىللەنگەن 

ھەمدە ئۇ تەدرىجىي پانئىسالمىزمنى شەكىللەندۈرۈپ، بارلىق مۇسۇلمانالر بىرلىشىپ، بىرلىككە 

م مىللەتتىن، جامالىدىن تارقاتقان پانئىسالمىز. كەلگەن ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلغان

سىنىپتىن، دۆلەتتىن ھالقىغان تار دىن قارىشى بولۇپ، ئۇنىڭدا فېئودالىزمغا قارشى تۇرۇشمۇ ئېنىق 
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شۇڭا كېيىنكى چاغالردا پانئىسالمىزم فېئودال كۈچلەر ۋە جاھانگىرالر تەرىپىدىن . ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان

تاراج قىلىشىغا -لىكىچىلىرىنىڭ تاالنپايدىلىنىپ كېتىلىپ، شۇنىڭ بىلەن ئۆزىدىكى ياۋروپا مۇستەم

قارشى تۇرۇپ، دۆلەت ۋە مىللەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىنتىلىشتەك كىچىككىنە نۇرىنىمۇ يوقىتىپ 

ياۋروپا، ئامېرىكا "لېنىن پانئىسالمىزمنىڭ سىنىپى ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشالپ، ئۇ . قويدى

ىنىپ، خاقان، پۇمېشچىك، مولال قاتارلىقالرنىڭ جاھانگىرلىكىگە قارشى ئازادلىق ھەرىكىتىدىن پايدىل

ئىسالم دۆلەتلىرىدىكى مىللىي . قورالى دەپ قارىغانىدى" ئورنىنى مۇستەھكەملەشكە ئۇرۇنۇش

بۆلگۈنچىلەر پانئىسالمىزمنى بۇ دۆلەتلەرنى پارچىالشتىكى ئىدىيىۋى قورال قىلىپ، بۇ دۆلەتلەرنىڭ 

 . بىرلىكىگە ئېغىر خەۋپ يەتكۈزدى

پانتۈركىزم تۈركىي تىلىدا . كىزممۇ پانئىسالمىزمغا ئوخشاشال بۇرژۇئا شوۋىنىزمى پىكىر ئېقىمىپانتۈر

سۆزلىشىدىغان بارلىق مىللەتلەرنى ئوسمانلى تۈرككە بىرلەشتۈرۈپ، چوڭ تۈرك ئىمپېرىيىسى قۇرۇشنى 

ئوتتۇرا دېڭىز، سپۇرۇس بوغۇزىدىن ئالتاي تاغلىرىغىچە، ھەتتا  تەشەببۇس قىلىدۇ، ئۇنىڭ دائىرىسىنى 

ئەسىردىكى گۈللەنگەن دەۋرىنى ئەسلىگە -16تىنچ ئوكيانغىچە كېڭەيتىپ، ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ 

ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى ياۋروپادا، -13پانتۈركىزم ئەڭ بۇرۇن . كەلتۈرۈشنى خام خىيال قىلىدۇ

ركىزم ئىدىيىسى دەل ئوسمانلى پانتۈ. بولۇپمۇ چاروسىيە زېمىنىدىكى تاتارالر ئارىسىدا پەيدا بولغان

پومېشچىكالر سىنىپى ۋە بۇرژۇئازىيىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجىغا ئۇيغۇن كەلگەچكە، -تۈركىنىڭ فېئودال

ۋەھالەنكى، دۇنيادا . ئوسمانلى تۈركتە يىلتىز تارتقان ھەمدە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تاقالغان

ۋجۇد بولغان، تاڭ سۇاللىسىغا كەلگەندە شەرقىي، ئەزەلدىن تۈرك بىر كۆچمەن قەبىلە سۈپىتىدە مە

غەربىي تۈرك خانلىقىنىڭ گۇمران بولۇشى بىلەن تۈركىي قەبىلىلەر ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، تۈركلەر 

تەرەققىي قىلىپ يېقىنقى زامان مىللىتىگە ئايلىنىش تارىخىي پۇرسىتىدىن مەھرۇم قالغان، ئەسلىدىكى 

ئۇنداق بولسا، ئۇالر . ىكى قەبىلىلەر ئۆزىنىڭ تەرەققىيات يولىغا ماڭغانتۈركلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىد

پانتۈركىزمنى نېمە ئۈچۈن شۇنچە كۈچەپ تەرغىب قىلىدۇ؟ دەل ئېنگلىس پانئىسالمىزمنىڭ ماھىيىتىنى 

پانئىسالمىزم مەۋجۇد بولمىغان سىالۋىيان مىللىتىدىن ئىبارەت بۇ نىقاب "ئېچىپ تاشلىغاندا دېگەندەك، 

تىدا، دۇنيا زومىگەرلىكىنى تالىشىدىغان ئالدامچىلىق پىالنى بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ ۋە روسىيىلىكلەرنىڭمۇ ئاس

شۇڭا بىزمۇ شۇنداق دېيەلەيمىزكى، پانتۈركىزم مەۋجۇد بولمىغان تۈركىي ." ئەشەددىي دۈشمىنىمىز

ا چۈشەپ، يەنىمۇ مىللەتتىن ئىبارەت بۇ نىقاب ئاستىدا ئوسمان ئىمپېرىيىسى تارىخىي چۈشىنى قايت

 . ئىلگىرىلەپ چوڭ تۈرك ئىمپېرىيىسى قۇرۇشنى تەرغىب قىلىدىغان ئالدامچىلىق پىالنىدۇر

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم بىر خىل ئەكسىيەتچىل پىكىر ئېقىمى 

ىنى يولغا قويۇش ئېھتىياجىنى بولۇپ، ئۇ جاھانگىر دۆلەتلەرنىڭ سىرتقا قارىتا تاجاۋۇزچىلىق سىياسىت

شۇڭا پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم قەپەستىن چىققاندىن كېيىن جاھانگىر دۆلەتلەر بۇ . قاندۇردى

جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونى . ئەكسىيەتچىل ئىدىيىنى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە كۈچەپ سىڭدۈردى

نچىلەرنىڭ بۇزغۇنچىلىق شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، مىللىي بۆلگۈ. ئۇالرنىڭ مۇھىم نىشانى بولدى

ھەرىكەتلىرى شىنجاڭدا گاھ ئۆرلەپ، گاھ پەسىيىپ، ئالىتوپىالڭ پەيدا قىلىپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە 

 .مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا ئۇزاق مۇددەت خەۋپ يەتكۈزدى ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلدى



38 

 

  

ىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ پانئىسالمىزم، پانتۈركىزمنىڭ شىنجاڭغا سىڭىپ كىرىشى ۋە شىنجاڭدا م( 1)

 پەيدا بولۇشى

شىنجاڭ ئىستراتېگىيىلىك ئورنى مۇھىم بولغان كۆپ مىللەتلىك رايون، شىنجاڭدا كۆپ ساندىكى 

پانئىسالمىزم، پانتۈركىزم پەيدا بولغاندىن كېيىن، جاھانگىرالر ۋە . مىللەتلەر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ

يىللىرىدا، -41ئەسىرنىڭ -13. ۈركىزمنى شىنجاڭغا كۈچەپ تارقاتتىتۈركىيە پانئىسالمىزم بىلەن پانت

ژۇرنىلى شىنجاڭغا "تەرجىمان گېزىتى"پانتۈركىزمنى ئەڭ بالدۇر تارقاتقان گاسپىرنىسىكىي چىقارغان 

يىللىرى گېرمانىيىلىك فون ھېنتىخ باشچىلىقىدىكى ئىشپىيونلۇق  -1316، -1315. ئېقىپ كىرگەن

ن، رۇسىيە ۋە جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغا پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى تەشكىالتى ئافغانىستا

جاھانگىرالر . تەشۋىق قىلىدىغان كىتابچىالردىن كېيىن، دۇنيا ۋەزىيىتىدە غايەت زور ئۆزگىرىش بولدى

ياش سوۋېت دۆلىتىگە قارشى تۇرۇش، شۇنىڭ بىلەن بىللە جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلىش ۋە ئۇنى 

ن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭغا ئىدىيە، مەدەنىيەت جەھەتتىن سىڭىپ كىرىشنى پارچىالش ئۈچۈ

. تېزلەتتى، ئۇنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى ھەدەپ تارقىتىش بولدى

ئاساسلىق سىڭىپ كىرىش ئۇسۇلى مەكتەپ ئېچىش، ياش ـ ئۆسمۈر ئوقۇغۇچىالرغا پانئىسالمىزم، 

ئايدا تۈركىيىلىك پانئىسالمىزمچى ئەھمەد -1يىلى -1318. كارا سىڭدۈرۈش بولدىپانتۈركىزمنى ئاش

پانتۈركىزمنى ئەسەبىيلەرچە تەرغىب قىلغۇچىالر " )بىرلىك ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى"كامال تۈركىيە 

نىڭ كاتتا بېشى مۇھەممەد تاراشاننىڭ ھاۋالىسى بىلەن شىنجاڭدىكى ئاتۇشقا كېلىپ، ھەر ( پارتىيىسى

ىللەت ياش ـ ئۆسمۈرلىرىنىڭ ۋەتەن قارىشىنى سۇسالشتۇرۇپ، جۇڭگونى پارچىالش يولىدا خىزمەت م

قىلدۇرۇش ئۈچۈن، مەكتەپ ئېچىش نامى بىلەن ئوقۇغۇچىالرغا پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى 

لى ھەدەپ سىڭدۈرگەن، ئوقۇغۇچىالرنى ئوسمانلى تۈرك سۇلتانىنى ئۆز داھىسى دەپ بىلىشكە، ئوسمان

ھەتتا ناخشا ئېيتقاندىمۇ تۈركىيە . تۈرك خەلىپىسىنى ئۆزىنىڭ مەنىۋى ئاتىسى دەپ بىلىشكە زورلىغان

ناخشىلىرىنى ئېيتقۇزغان، بۇنىڭدىن باشقا يەنە تاتارالر، تۈركلەر كوچا، يەكەن، تۇرپان قاتارلىق 

ى چاغدا چەت ئەلدە ئەين. جايالردا مەكتەپ ئېچىپ، پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى تارقاتقان

قوبۇل قىلغان، ۋەتەنگە قايتقاندىن كېيىن ئىلىدا   ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدە پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى

بەزى . دەپ ھەدەپ داۋراڭ سالغان" ئەجدادىمىز تۈرك، ۋەتىنىمىز تۈركىيە"مەكتىپى ئېچىپ، " تۇران"

ىرىتشى بىلەن پانتۈركىزمچى، پانئىسالمىزمچى ئوقۇغۇچىالر بۇ خىل ئەكسىيەتچىل پىكىر ئېقىمىنىڭ چ

قورچاق ھۆكۈمىتىنىڭ " شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"بولۇپ كەتكەن، كېيىنكى كۈنلەردە 

 .كاتتىۋېشى بولغان سابىت دامولال ئاتۇشتا مۇشۇنداق تەربىيە كۆرگەن

پ دىنىي دەرس ئۆتۈپ، پانئىسالمىزم مەكتەپ ئاچقاندىن سىرت، ئۇالر يەنە دىنىي پائالىيەتتىن پايدىلىنى

بۇنىڭدىن باشقا . بىلەن پانتۈركىزمنى تاقىتىپ، ھەدەپ قۇتراتقۇلۇق قىلغان ۋە ئاممىنى قايمۇقتۇرغان

ئۇالر يەنە شىنجاڭدىن مەككىگە ھەج قىلىشقا بارغانالر ياكى تۈركىيە، ھىندىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا 
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بارغانالر ئارىسىدا پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزم ئوقۇش، تىجارەت قىلىش، ئىشلەش ئۈچۈن 

 . تەشۋىقاتى ئېلىپ بارغان

جاھانگىرالر جۇڭگونىڭ شىنجاڭ رايونىغا ئىدىيە، مەدەنىيەت جەھەتتىن سىڭىپ كىرىشنى 

يىللىرى شىنجاڭدا مەسئۇد، سابىت دامولال، مۇھەممەت -11ئەسىرنىڭ -11چوڭقۇرالشتۇرغاچقا، 

كىزمچى، پانئىسالمىزمچىالر تەدرىجىي پەيدا بولدى، ئۇالر ھەدەپ پۇرسەت ئىمىن قاتارلىق پانتۈر

يىلى سابىت دامولال بىلەن -1391. تېپىپ ۋەتەننى پارچىالش ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇلالندى

مۇھەممەت ئىمىن غۇلجىدا تونۇشتى، ئۇالر ھەمنەپەس بولۇپ، جىن شۇرېن ھۆكۈمىتىنى 

 .ۇش سۇيقەستىدە بولدىدۆلەت قۇر" مۇستەقىل"ئاغدۇرىۋېتىپ، 

  

جىن شۇرېننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش ۋە شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى قااليمىقان بولۇش ( 9)

 ئارقىدىن سەھنىدە ئۆزىنى كۆرسىتىشى-پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ ئارقا

  

دىن كېيىن، شىنجاڭنىڭ نى باستۇرغان"ئىيۇل سىياسىي ئۆزگىرىشى-7"يىلى جىن شۇرېن -1314

ئۇ ھەر مىللەت خەلقىنى دەھشەتلىك ئېكسپىالتاتسىيە قىلدى . ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى قولغا كىرگۈزدى

تاراج قىلىشتىن ئىبارەت ئەكسىيەتچىل -ۋە ئەزدى، بولۇپمۇ ئاز سانلىق مىللەتلەرگە كەمسىتىش، تاالن

يىلى قۇمۇل دېھقانلىرى  -1391. زغىدىسىياسەت يۈرگۈزۈپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قارشىلىقىنى قو

بۇنىڭ بىلەن جىن شۇرېننىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى كۈرەش . ئالدى بىلەن قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈردى

مالىمانچىلىق يىللىرىدا، دۆلەت ئىچكى مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ . توختىمىدى

چوڭ ئائىلىسىدىن ئايرىپ چىقىپ، جاھانگىرالرنىڭ ئوتقۇيرۇقلۇق قىلىپ، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز 

ئايدا كۇچادىكى ھاممالالرنىڭ باشلىقى تۆمۈر -1يىلى -1399. بېقىندىسىغا ئايالندۇرماقچى بولدى

قۇمۇل دېھقانلىرىنىڭ جىن شۇرېنغا قارشى كۈرىشىگە ئاۋاز قوشۇپ، كۇچادا قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، كوچا 

كۈنى ئاقسۇ شەھىرىنى ئىگىلىدى -5ئاينىڭ -1، باينى ئالدى، شەھىرىنى ئىگىلىدى، ئارقىدىن بۈگۈر

مۇسۇلمانالرنى "ھەمدە قەشقەرگە ھۇجۇم قىلىشقا پائال تەييارلىق كۆردى، شۇ جەرياندا ئۇ 

قۇرىمىز دېگەندەك بۆلگۈنچىلىك تەشەببۇسىنى " ، ئىسالم دۆلىتى"گۈللەندۈرۈپ، خەنزۇالرنى يوقىتىمىز

 . ئوتتۇرىغا قويدى

خوتەندىكى پانتۈركىزمچى، پانئىسالمىزمچى مۇھەممەت ئىمىن قۇمۇل قوزغىلىڭىدىن خەۋەر بۇ چاغدا 

تاپقاندىن كېيىن، تاقەتسىزلىك بىلەن چوڭ ئىنىسى ئابدۇلالنى قۇمۇل قوزغىلىڭىنىڭ تەپسىالتى 

شۇنىڭدەك جايالردىكى جىڭ شۇرېنغا قارشى كۈرەش ئەھۋالىنى ئىگىلەش ئۈچۈن تىۋىپلىق قىلىش 

شۇنىڭ بىلەن بىللە مۇھەممەت ئىمىن . ەن ئۈرۈمچى، تۇرپان قاتارلىق جايالرغا ئەۋەتتىنامى بىل

ئەزا قوبۇل قىلدى ھەمدە خۇپىيانە ھەر  191قاراقاش ناھىيىسىدە بىر مەخپىي تەشكىالت قۇرۇپ، 
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. بۇ چاغدا سابىت دامولال ھىندىستاندىن ئەمدىال قايتىپ كەلگەنىدى. خىل قورال ـ ياراقالرنى ياسىدى

يىلى غۇلجىدا قولغا كەلتۈرگەن ئورتاق -1391ئىككىيلەن يەنە بىر قېتىم ئۇچرىشىپ، بۇنى ئۇالر 

تونۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان پەيت دەپ قارىدى، سابىت دامولال مۇھەممەت ئىمىن پىالنلىغان 

پ، يىلىنىڭ ئاخىرى ئابدۇلال خوتەنگە قايتىپ كېلى-1391ھەرىكەتنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللىدى، 

ئۇنىڭغا قۇمۇل قوزغىلىڭى ۋە تۇرپان، پىچان، توقسۇن قاتارلىق جايالردىكى خەلقنىڭ جىن شۇرېننىڭ 

ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش ئەھۋالى شۇنىڭدەك يول بويىدىكى جايالرنىڭ ئىجتىمائىي داۋالغۇش 

زور ئىلھام  ئۇزۇن ئۆتمەي كۇچاردا تۆمۈر قوزغىلىڭى پاتالپ، ئۇالرغا. ئەھۋالىنى دوكالت قىلدى

بەردى، مۇھەممەت ئىمىن ۋە سابىت دامولال ھەرىكەت قىلىدىغان پەيت پىشىپ يېتىلدى دەپ 

جىن شۇرېن ھىندىستاندىن ئەكەلدۈرگەن بىر تۈركۈم ئوق ـ دورىنى تارتىۋالغاندىن كېيىن، . قارىدى

ىمىن كۈنى قارىقاشتا قوزغىالڭ كۆتۈردى، ئارقىدىنال مۇھەممەت ئ-15ئاينىڭ -1يىل -1399

قوزغىالڭچىالرنى باشالپ خوتەنگە ھۇجۇم قىلدى، يول بويى قوشۇننى ئۈزلۈكسىز زورايتىپ، ناھايىتى 

خوتەننى ئىگىلىگەندىن كېيىن، مۇھەممەت ئىمىن . تېزال خوتەن، كېرىيە قاتارلىق جايالرنى ئىگىلىدى

دىنىي زات  تەشكىل قىلدى، يەرلىك مەشھۇر" خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى"بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت 

لىككە تەيىنلىنىپ، "ئەمىر"مۇھەممەت نىياز ھۆكۈمەت باشلىقلىقىغا سايالندى، مۇھەممەت ئىمىن 

ھەربىي ئىشالرغا مەسئۇل بولدى، سابىت دامولال دىنىي ئىشالرغا مەسئۇل بولدى، ئۇالر غالجىرلىق 

خوتەن ئىسالم . "بىلەن ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىاليدىغان جىنايى ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ باردى

قۇرۇلغاندىن كېيىن ئەسكەر چىقىرىپ، مۇھەممەت ئىمىننىڭ ئىنىسى شامەنسۇر ۋە سابىت " ھۆكۈمىتى

داموللىنىڭ باشچىلىقىدا گۇما، قاغىلىق، پوسكام، يەكەن قاتارلىق ناھىيىلەرگە ھۇجۇم قىلدى ھەمدە 

قۇرۇش " جۇمھۇرىيىتىشەرقىي تۈركىستان ئىسالم "قەشقەرنى ئىگىلەپ، بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت 

 . كويىدا بولدى

  

 نىڭ قەپەستىن چىقىشى ۋە گۇمران بولۇشى"شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى( "8)

    

جەنۇبىي شىنجاڭدا مالىمانچىلىق بولغان، مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ ھەرىكىتى كۆپەيگەن پەيتتە، 

. تەرەققىياتىغا يېقىندىن دىققەت قىلدى ئەنگلىيە جاھانگىرلىكى جەنۇبىي شىنجاڭ ۋەزىيىتىنىڭ

ئۇزۇندىن بېرى ئەنگلىيە جاھانگىرلىكى دۆلىتىمىزنىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مەملىكىتىمىز 

چوڭ "ئاتالمىش . قۇرۇش كويىدا بولۇۋاتاتتى" چوڭ شىزاڭ دۆلىتى"زېمىنى شىزاڭنى ئايرىپ چىقىپ، 

اڭ شۇنىڭدەك شىنجاڭنىڭ جەنۇبى، چىڭخەي، مەملىكىتىمىزنىڭ پۈتۈن شىز" شىزاڭ دۆلىتى

، يۈننەننىڭ غەربىي شىمالىي قاتارلىق كەڭ رايونالرنى (ھازىرقى سىچۈەن ئۆلكىسىنىڭ غەربى)شىكاڭ

شۇنىڭ . تۇر" مۇستەقىل دۆلەت"ئۆز ئىچىگە ئالغان غەربىي زېمىننى ئايرىپ چىقىپ قۇرماقچى بولغان 

ڭنى مۇستەقىل قىلىپ، ئۇنى ھىندىستان، ئافغانىستان، ئىران بىلەن بىللە ئەنگلىيە يەنە جەنۇبىي شىنجا

بۇنىڭدىن . قۇرۇشنى پىالنلىدى"چوڭ ئىسالم دۆلىتى"قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، 



41 

 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جەنۇبىي شىنجاڭنى مۇستەقىل قىلىش ئەنگلىيىنىڭ ئاسىياغا تاجاۋۇز قىلىش 

شۇڭا سابىت دامولال، مۇھەممەت ئىمىن . نىنىڭ تەركىبىي قىسمىئومۇمىي ئىستراتېگىيىلىك پىال

قۇرۇشنى پىالنلىغاندا دەرھال ئەنگلىيە جاھانگىرلىكىنىڭ " شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"

ئايدا ئەنگلىيە ھىندىستان ھۆكۈمىتى ئارقىلىق قەشقەرگە -4يىلى -1399. قوللىشىغا ئېرىشتى

ىق سودىگەرلەرنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ساھە بىلەن جاسۇس ئەۋەتتى، ھىندىستانل

قويۇق ئاالقىسى بارلىقىدەك پايدىلىق شارائىتتىن پايدىلىنىپ، ئايرىم كىشىلەرنى ئەنگلىيىنىڭ 

جاسۇسلۇقى ۋە تەشۋىقاتچىلىقىغا سېتىۋالدى، ئۇالردىن پايدىلىنىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا پانئىسالمىزم 

ياش "نى دوراپ "ياش تۈرك پارتىيىسى"ەدەپ تەرغىب قىلدى، يەنە قەشقەردە بىلەن پانتۈركىزمنى ھ

مىڭ رۇبلى  511بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتىنى قولالش ئۈچۈن ئەنگلىيە . قۇردى" قەشقەر پارتىيىسى

شۇ چاغدىكى شىنجاڭنىڭ دۇبەنى شىڭ شىسەي . چىقىرىپ، ئۇنى پائالىيەت خىراجىتى قىلىپ بەردى

مۇستەقىللىق ھەرىكىتى مەسىلىسى توغرىسىدا نەنجىڭدىكى گومىنداڭ شىنجاڭنىڭ جەنۇبىدىكى 

مەزكۇر قورچاق ھۆكۈمەتنىڭ : "ھۆكۈمىتىگە يوللىغان دوكىالتىدا مۇنداق دەپ كۆرسەتكەنىدى

تەشكىللىنىشى ۋە بارلىق ئاسىيلىق ھەرىكەتلىرىدە ئەنگلىيىنىڭ قولى بار، ئۇنىڭغا ئەنگلىيىنىڭ 

 ".ستىرىتتىن قوماندانلىق قىلىۋاتىدۇخوتەنگە ئەۋەتكەن ۋەكىلى ئا

ئەنگلىيىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، سابىت دامولال بىلەن مۇھەممەت ئىمىن بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتىنى  

ئايدا تۆمۈر، سابىت دامولال قەشقەر ۋالى مەھكىمىسى قارمىقىدىكى  - 5يىل -1399. تېزلەتتى

بىرىكتۈرۈپ، ئىچكى ـ تاشقى جەھەتتىن قىرغىز مىللىي يىڭىنىڭ يىڭجاڭى ئوسمان بىلەن تىل 

سابىت دامولال . ماسلىشىپ قەشقەرگە ھۇجۇم قىلدى، تۆمۈر قەشقەر كونىشەھەرنى ئىگىلىدى

قەشقەرگە بارغاندىن كېيىن شۇ جايدىكى ھەر قايسى قاتالم زاتلىرى بىلەن كۆرۈشتىى، نۇتۇق 

لىي ئۆچمەنلىكنى قۇتراتتى، شىنجاڭنى سۆزلىدى، پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى تەرغىب قىلدى، مىل

مۇستەقىل قىلىشنى تەرغىب قىلدى، مىللىي بۆلگۈنچىلىك بايرىقىنى ئاشكارا كۆتۈرۈپ چىقىپ، كۈچىنىڭ 

 . نى قۇراشتۇرۇپ چىقتى"شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"بارىچە 

كۆرسىتىدۇ، مىالدى تۈركلەر ئولتۇراقالشقان ۋە ياشىغان جايالرنى " تۈركىستان"ئاتالمىش 

ئەسىرنىڭ ئالدى ـ كەينىدە بارلىققا كەلگەن، كېيىن تۈركىستاننىڭ دائىرىسى بارغانسېرى چوڭىيىپ، -4

ئەسىردە رۇسىيە ۋە -13، -14. تۈركىي تىللىق مىللەتلەر ئولتۇراقالشقان بارلىق جايالرغا كېڭەيدى

ۋە " غەربىي تۈركىستان"چېگرا قىلىپ،  ياۋروپادىكى نۇرغۇن يازغۇچى تۈركىستاننى پامىر ئىگىزلىكىنى

 چەت ئەللىكلەر . دەپ ئايرىدى" شەرقىي تۈركىستان"

. ئادەتتە شىنجاڭنىڭ جەنۇبى قىسمى ياكى شىنجاڭنىڭ ھەممىسىنى شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدۇ

دىلىنىپ، شەرقىي تۈركىستان ئەسلىدە جۇغراپىيىلىك ئاتالغۇ ئىدى، كېيىن جاھانگىرالر بۇ ئاتالغۇدىن پاي

دېگەن بۇ نام "شەرقىي تۈركىستان. "ئۇنى جۇڭگونى پارچىاليدىغان قورالغا ئايالندۇرۇۋالدى

يىللىرى شىنجاڭغا كىرگەن، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ دۆلەتنى پارچىالش -91، -11ئەسىرنىڭ -11

ەتسىزلىك ئېھتىياجىغا باب كەلگەچكە، سابىت دامولال قاتارلىقالر قەشقەرگە كىرگەندىن كېيىن تاق
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قۇرۇش مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۆلگۈنچىلىك "شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھۆكۈمىتى"بىلەن 

ئەينى چاغدا تۆمۈر بىلەن خوتەن تەرەپ ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت . شوئارىنى ھەرىكىتىدە كۆرسەتتى

ئايدا، -4يىلى -1399ناھايىتى چوڭقۇر بولغاچقا، سابىت داموللىنىڭ تەشەببۇسى قوبۇل قىلىنمىغان 

سابىت دامولال . ماشىمىڭغا قاراشلىق ماجەنساڭ قىسمى تۆمۈرگە ھۇجۇم قىلدى ھەمدە ئۇنى ئۆلتۈردى

شۇنىڭدىن كېيىن سابىت دامولال ئەنگلىيە . بىلەن ئوسمان يەنە بىرلىشىپ توققۇزاقنى قايتۇرۇۋالدى

 . اساپ چىقتىنى ي"شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ،

سابىت دامولال ئاتۇشتا تۇغۇلغان، كىچىكىدىن تارتىپال ئىسالم دىنىدىن سىستېمىلىق تەربىيە ئالغان، 

يىلىدىن كېيىن ئۇ يۇرتىدىن -1314. كېيىن ئاتۇش، قەشقەردىكى مەشھۇر دىنىي زاتقا ئايالنغان

ن بولۇپ، ئاقسۇ، كوچا قاتارلىق ئايرىلىپ، تارىم ئويمانلىقىنى بويالپ شىمالغا مېڭىپ، ئىلگىرى ـ كېيى

جايالردىكى دىنىي مەكتەپلەردە خەلپەتلىك قىلغان، كېيىن يەنە ئىلىغا بېرىپ داۋاملىق دىنىي تەربىيە 

يىلىدىن كېيىن ئۇ ئافغانىستان، ھىندىستان قاتارلىق -1391. پائالىيىتى بىلەن شۇغۇلالنغان

ركىزمنى قوبۇل قىلغان ھەمدە ئەنگلىيىنىڭ دۆلەتلەرگە بېرىپ ئۇقۇپ، پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈ

يىلىنىڭ باشلىرىدا ۋەتەنگە قايتىپ، مۇھەممەت -1399جاسۇسلۇق ئورگىنى بىلەن ئاالقە ئورناتقان، 

نىڭ دىنىي "ئىسالم ھۆكۈمىتى"ئىمىننىڭ قارىقاشتا قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىنى قوللىغان ھەمدە خوتەن

ۆمۈر بىلەن بىرلىشىپ قەشقەرنى ئىگىلىگەن ھەمدە ئارقىدىن ئۇ قوشۇن تارتىپ، ت. مەسئۇل بولغان

قۇرۇشنى ئاكتىپ پىالنلىغان، تۆمۈر ئىككىسىنىڭ " شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"

تۆمۈر ئۆلتۈرۈلگەندىن . ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت بولغاچقا، بۇ بۆلگۈنچىلىك پىالنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىدى

وللىشى ئارقىسىدا دۆلەتنى پارچىاليدىغان قورچاق ھۆكۈمەت كېيىن، سابىت دامولال ئەنگلىيىنىڭ ق

ئۇ ئەكسىيەتچى فېئودال پومېشچىكالر ۋە يۇقىرى قاتالم دىنىي . قۇراشتۇرۇپ چىقىشنى تېزلەتتى

خوتەن ئۇرۇشىغا ياردەم بېرىلىدىغان ماددىي ئەشيا باشقۇرۇش "زاتالرنى ئەتراپىغا توپالپ، ئاۋۋال 

كېيىن بۇ تەشكىالتنىڭ ئىسمىنى . ى بۆلگۈنچىلىك تەشكىالتى قىلدىقۇرۇپ چىقىپ، ئۇن"ئىدارىسى

ئاينىڭ  -3. قىلىپ ئۆزگەرتتى" خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسى"

دەپ ئۆزگەرتتى، ئۇ مەزكۇر " شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق جەمئىيىتى"كۈنى ئۇ يەنە ئۇنى -11

قۇرۇش " شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل ئىسالم دۆلىتى"غىنىدا جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇش يى

سابىت . تەشەببۇسىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۆلگۈنچىلىك ئەپتى ـ بەشىرىسىنى ئاشكارىلىدى

دامولال قۇمۇل دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ داھىيسى غوجا نىيازنىڭ ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسى ئارىسىدا 

ىكەنلىكىنى ئوبدان بىلگەچكە، بۆلگۈنچى ھۆكۈمەتنى پەردازالش ئۈچۈن، ئۇ يۇقىرى ئابرۇيغا ئىگە ئ

ئەنگلىيىنىڭ . نى بولۇشقا تەكلىپ قىلدى"زۇڭتۇڭ"ئاقسۇغا ئادەم ئەۋەتىپ غوجا نىيازنى ھۆكۈمەتنىڭ 

قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىشى ۋە رىژىسورلۇق قىلىش ئارقىسىدا، سابىت 

كۈنى كېچىدە ئاتالمىش -11ئاينىڭ -11يىلى -1399جىددىي پىالنلىشى بىلەن،  داموللىنىڭ

غوجا نىياز كەلمىگەن . ئاخىرى ياسىلىپ قەپەستىن چىقتى"شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"

بولدى، بىر تۈركۈم فېئودال "زۇڭلى"قىلىپ سايالندى، سابىت دامولال "زۇڭتۇڭ"بولسىمۇ يەنىال 

ىگەر، يۇقىرى قاتالم دىنىي زات، پانئىسالمىزمچى، پانتۈركىزمچىلەر بۇ بۆلگۈنچى پومېشچىك، سود

، ھۆكۈمەتنىڭ "ئاساسىي قانۇن"بۇ قورچاق ھاكىمىيەت . ھاكىمىيەتنىڭ چوڭ ھوقۇقىنى ئىگىلىدى
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تەشكىلىي پروگراممىسى، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش پروگراممىسى ۋە ۋازارەت، نازارەتلەرنى يولغا قويۇش 

" مەڭگۈ دېموكراتىك جۇمھۇرىيەت" "شەرقىي تۈركىستان"تەشكىلىي پروگراممىدا . ى تۈزدىچارىسىن

نەنجىڭ ۋە خەلقئارا ئىتتىپاقنىڭ ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىشىنى، ئاخىرقى . بولدى دەپ جاكارلىدى

مەقسەتكە يېتىپ مەڭگۈ مۇستەقىل بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىشىنى تەلەپ قىلدى، بۇ پروگرامما 

نىڭ سېپى ئۆزىدىن بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى، "ىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىشەرق"

ئۇنىڭ قەپەستىن چىقىشى دۆلەتنىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئېغىر ۋەقە ئىكەنلىكىنى تولۇق 

 . چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ

دا قۇرۇلغان، ئۇ قۇرۇلۇش بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت ئەنگلىيىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىشى ئارقىسى

بىلەنال دۆلەت ۋە خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى ساتتى، چەت ئەلنىڭ بېقىندىسى ۋە غالچىسى بولۇشنى راۋا 

ئۇنىڭ كاتتىۋېشى سابىت دامولال ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ ھىندىستان، ئافغانىستان، ئىران، . كۆردى

ارلىق دۆلەتلەرگە ئادەم ئەۋەتىپ ئېتىراپ قىلىشنى ئەنگلىيە، ئامېرىكا، ياپونىيە، گېرمانىيە، ئىتالىيە قات

سابىت دامولال ئافغانىستان پادىشاھى باتۇر مۇھەممەت دىنارغا يازغان خېتىدە . تەلەپ قىلدى

ئالىيلىرىنىڭ قورال ـ ياراق، توپ ـ زەمبىرەك، ئوق ـ دورا جەھەتتە بىزگە ياردەم "نۇمۇسسىزلىق بىلەن 

ئەگەر مۇمكىن بولسا، ئالىيلىرى يېڭىلمەس قوشۇنلىرىنى ئەۋەتىپ .. .بېرىشلىرىنى ئىلتىماس قىلىمىز

ئەگەر بىزنى ئۆزلىرىنىڭ يېتەكچىلىكى ۋە ياردىمىدىن مۇھرۇم قىلىشىنى ... بىزگە ياردەم قىلغايال

 . دېگەن... " خالىمىسىال، ئۇنداقتا بىزنى يېتەكلەپ، ھىمايىلىرىگە ئالغايال

زم بىلەن پانتۈركىزمنى ھەدەپ تەرغىب قىلىپ، مىللەتچىلىك بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت پانئىسالمى

ئەسەبىيلىكىنى قۇترىتىپ، ئۇيغۇرالردىن باشقا بارلىق مىللەتكە ئۆچمەنلىك قىلدى ۋە ئۇالرنى قىردى، 

كۈچلىرى ئۆزلىرى بىلەن قارشىالشقانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ دىندىشى بولغان ( خۇيزۇ)ماجۇڭيىڭ 

تۇڭگانالر خەنزۇالردىنمۇ ئۆتە ئەشەددىي "قىغىچە ئۆچمەنلىك قىلىپ، خۇيزۇالرغىمۇ چىش ـ تىرنى

تۇڭگانالردىن ئېھتىيات قىلىشىمىز، ئۇالرغا قەتئىي تاقابىل تۇرۇشىمىز، ھەرگىز يۈز ـ "، "دۈشمىنىمىز

شىنجاڭنىڭ قەدىمدىن بۇيانقى مىللەتلەر مۇناسىۋىتى . دەپ قارىدى" خاتىرە قىلماسلىقىمىز كېرەك

تارىخىنى كۈچەپ ئىنكار قىلدى، خەنزۇالر بىلەن ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا ئۆگىنىش، تەرەققىيات 

ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش، قويۇق مۇناسىۋەتتە بولۇپ، ئورتاق تەرەققىي قىلىش تارىخىنى ئىنكار قىلدى، 

ڭمۇ چوڭ سېرىق خەنزۇالرنىڭ شەرقىي تۈركىستان بىلەن قىلچە مۇناسىۋىتى يوق، قارا تۇڭگانالرنى"

دەپ " مۇناسىۋىتى يوق، شەرقىي تۈركىستان شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ شەرقىي تۈركىستانى

 . بىلجىرلىدى

بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت دۆلەتنى ئىسالم دىنى بويىچە قۇرۇشنى، مەھكىمە شەرئى قۇرۇشنى 

ىك قىلدى، جاكارالپ، ھەر مىللەت خەلقىگە قااليمىقان تەن جازاسى بېرىپ، ھەدەپ زىيانكەشل

 . شەرىئەت بويىچە يۈزىگە چۈمبەل تارتمىغان ئايالالرنى ئۆلتۈردى

بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت ۋەتەن ساتقۇچ فېئودال پومېشچىك سىنىپى ۋە يۇقىرى قاتالم دىنىي زاتالرنىڭ 

, شۇڭا ئۇ. مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ئارزۇسىنى ئەكس ئەتتۈردى
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خەلقنىڭ باج، ئىجارە . چىقىشى بىلەنال ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدىقەپەستىن 

بۇ بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت بىلەن قەشقەر ئەتراپىدا . تاپشۇرۇشقا قارشى تۇرۇش ۋەقەلىرى بولۇپ تۇردى

شۇ چاغدا . ھەرىكەت قىلىۋاتقان باشقا كۈچلەر ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت مۇرەككەپ ئىدى

قەشقەر ۋالىسى ماشاۋۋۇ ۋە ماجۇڭيىڭنىڭ قول ئاستىدىكى ماجەنساڭ ئىگىلەپ  يېڭىشەھەرنى

شۇ چاغدا ئاقسۇنى ئىگىلەپ تۇرغان غوجا . تۇرۇۋاتاتتى، ئۇالر بۆلگۈنچى كۈچلەر بىلەن كېلشەلمەيتتى

نىياز ئىنتايىن سىرلىق كۈچ ئىدى، غوجا نىياز قۇمۇل دېھقانالر قوزغىلىڭىدا باش كۆتۈرۈپ چىقىپ، جىڭ 

ۇرېنغا قارشى كۈرەشنىڭ داھىسىغا ئايالنىدى، بۇ كۈرەشتە ئۇ تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ قوللىشىغا ش

ئېرىشتى، ماجۇڭيىڭنى گەنسۇدىن شىنجاڭغا باشالپ كىردى، ئۇ ئەسلىدە ماجۇڭيىڭ بىلەن بىرلىشىپ 

يىلى -1399. جىڭ شۇرېنغا قارشى تۇرغان ئىدى، كېيىن ئولجا بۆلۈشەلمەي، دۈشمەنلىشىپ قالدى

سىياسىي ئۆزگىرىشىدىن كېيىن، شىنجاڭغا شىڭ شىسەي ھۆكۈمرانلىق قىلدى، ئۇ " ئاپرېل-11"

ماجۇڭيىڭغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلىنىڭ ياردىمىدە غوجىنىياز 

لىدى، بىلەن سۇلھى قىلدى ھەمدە غوجانىيازنى جەنۇبىي شىنجاڭ گارنىزونىنىڭ قوماندانلىقىغا تەيىن

شۇنىڭدىن ئېتبارەن غوجانىياز شىڭ شىسەي تەرەپتە تۇرۇپ ماجۇڭيىڭغا قارشى تۇردى، كېيىن جەنۇبىي 

ئەينى چاغدىكى جەنۇبىي . شىنجاڭدا ماجۇڭيىڭ بىلەن جەڭ قىلىپ زىيان تارتىپ، ئاقسۇغا چېكىندى

جەنۇبىي شىنجاڭدىكى شىنجاڭدا غوجىنىيازنىڭ كۈچى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ، دېيىشكە بوالتتى، شۇڭا 

ھېلىقى . باشقا ھەرخىل كۈچلەر غوجىنىيازنىڭ كۈچىگە تايىنىپ ئۆز كۈچىنى زورايتىشنى ئوياليتتى

بۆلگۈنچى ھاكىمىيەتمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئەمەس ئىدى، ئۇ قەپەستىن چىقىشى بىلەنال 

قىلىق بۆلگۈنچى لۇققا كۆتۈرۈپ، غوجىنىيازنىڭ كۈچى ئار"زۇڭتۇڭ"تېنەپ غوجىنىيازنى -ئالدىراپ

 . ھاكىمىيىتىنى قوغداش غەرىزىدە بولدى

ماجەنساڭ قىسمىغا زەربە بېرىش ئۈچۈن، غوجىنىياز بىلەن مامۇت قوشۇن تارتىپ ئاتۇشتىن قەشقەرگە 

غوجانىيازنىڭ ئادىمى كۆپ، . كۈنى قەشقەرگە كىردى-19ئاينىڭ -1يىل -1398يۈرۈش قىلدى، 

بۇ چاغدا . تتە ناھايىتى تېزال قەشقەرنى كونترول قىلدىقوراللىرى خىل بولغاچقا، ھەربىي جەھە

يېڭىشەھەرنى ساقالپ تۇرۇۋاتقان ماجەنساڭ قىسمى بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت ئۈچۈن تەھدىت 

ئەڭ چوڭ قوراللىق كۈچ ئىدى، غوجىنىياز ماجۇڭيىڭ بىلەن دۈشمەنلىشىپ قالغاچقا،   بولۇۋاتقان

ىڭ قارمىقىدىكى ماجەنساڭغا ھۇجۇم قىلدى، قەشقەر كونىشەھەرگە كىرگەندىن كېيىن ماجۇڭي

ماجۇڭيىڭ ماشىمىڭنى ئىككى مىڭ ئادەم بىلەن ماجەنساڭغا . يېڭىشەھەر خەۋپ ئىچىدە قالدى

ماشىمىڭ قىسمىنى توسۇش ئۈچۈن نۇرمۇھەممەتنى " خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى."ياردەمگە ئەۋەتتى

. ڭنىڭ قىسمىغا تاقابىل تۇرۇشقا ئەۋەتتىدىن كۆپرەك ئادەم بىلەن پەيزىۋات ناھىيىسىگە ماشىمى 911

خوتەن قوشۇنى ماشىمىڭ قىسمى بىلەن تۇتۇشۇپال مەغلۇپ بولدى، ماشىمىڭ قىسمى قاتمۇ ـ قات 

غوجىنىياز ماشىمىڭ . مۇداپىئەنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، قەشقەرگە كىرىدىغان يولنى ناھايىتى تېزال ئاچتى

يېڭىشەھەر   اشالپ، ئاۋۋال ماشىمىڭ قىسمىنىڭقىسمىغا پەرۋا قىلماي ئۆزىنىڭ قوغدىغۇچىلىرىنى ب

ناھىيىسىنىڭ يامانيا كەنتىدىكى بازىسىغا قارشى مۇداپىئە تۈزدى، غوجىنىياز ماشىمىڭ قىسمى بىلەن 

يېرىم كۈن قاتتىق جەڭ قىلدى، ئاخىرى دۈشمەنگە تەڭ كېلەلمەي قەشقەر كونىشەھەرگە چېكىندى، 

ماشىمىڭنىڭ . اڭنى قورشاۋدىن قۇتقۇزدىماشىمىڭ قىسمى يېڭىشەھەرگە كىرىپ ماجەنس
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يېڭىشەھەرگە كىرىشى بىلەن قەشقەر كونىشەھەر قااليمىقانلىشىپ كەتتى، سابىت دامولال ۋە ئۇنىڭ 

غوجىنىياز . ھەربىي، مەمۇرىي ئەمەلدارلىرى كەينى ـ كەينىدىن شەھەرنى تاشالپ قېچىپ كەتتى

ۇيغۇر قاتارلىق شىنجاڭ ھەر مىللەت خەلقى ئ. بىلەن مامۇت قوشۇنىنى باشالپ يېڭىسارغا چېكىندى

ئارقىدىن قوزغىلىپ بۇ ئەكسىيەتچىل بۆلگۈنچى -ۋەتەنپەرۋەرلىك بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئارقا

كۈن مەۋجۇد بولۇپ تۇرغان  44ـ كۈنى  6ـ ئاينىڭ  1ـ يىل  1398. ھاكىمىيەتكە قارشى تۇردى

يىمىرىلىپ، تارىخنىڭ ئەخلەت " ۇمھۇرىيىتىشەرقىي تۈركىستان ئىسالم ج"بۆلگۈنچى ھۆكۈمەت ــ 

تارىخ شەپقەتسىرلىك بىلەن شۇنى ئۇقتۇردىكى، شىنجاڭدا بۆلگۈنچلىك قىلىش . دۆۋىسىگە تاشالندى

 . كىشىلەرنىڭ كۆڭلىگە ياقمايدۇ، ئۇنىڭ ئاقىۋىتى جەزمەن ئېچىنىشلىق بولىدۇ

سابىت دامولال ئىگىسىز قالغان  گۇمران بولغاندىن كېيىن"شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"

قوشۇنىنىڭ " خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى"اللما ئىتتەك نەمۇ نە قاترىدى، يېڭىسارغا بارغاندا، 

كاتتىۋېشى نۇرمەھەممەت قوبۇل قىلمىدى، ئۇ ئامالسىز قېلىپ، يېڭىسار، يەكەن ئەتراپىدا مۆكۈنۈپ 

ققاندىن كېيىن، خوتەننىڭ كۈچى بىلەن يۈردى، غوجىنىياز قوشۇنىنى باشالپ قەشقەردىن چېكىنىپ چى

بىرلىشىپ، ماشىمىڭ قىسمىغا تاقابىل تۇرماقچى بولغانىدى، لېكىن جايالر ئاۋاز قوشمىدى، پەيزاۋاتتا 

ماشىمىڭ قىسمى بىلەن يالغۇز جەڭ قىلىپ مەغلۇپ بولدى، غوجىنىياز ئاتۇشقا چېكىنگەندىن كېيىن، 

ىڭ ياردىمىگە ئېرىشىپ، ئۆزىنى قايتىدىن ئوڭشىماقچى سوۋېت ئىتتىپاقىن-ئۇلۇغچات ئارقىلىق جۇڭگو

چېگرا ئېغىزىدا ئۇ سوۋېت ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشتى، سوۋېت ئىتتىپاقى ئەمەلدارى ئۇنى . بولدى

شىڭ شىسەي ھۆكۈمىتى بىلەن كېلىشىم تۈزگەن ئىدىڭىز، نېمىشقا ۋەدىڭىزدە تۇرماي، : ئەيىبلەپ

غوجىنىياز . دە ۋەزىپە ئۆتەيسىز؟ دېدى"ان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىشەرقىي تۈركىست"ئەكسىچە قانۇنسىز 

بۇ ھۆكۈمەتنى مەن قۇرمىدىم، سابىت داموللىنىڭ قانۇنسىز ھەرىكەتلىرىگە قاتناشمىدىم : ئۆزىنى ئاقالپ

سوۋېت ئەمەلدارلىرى غوجانىيازنىڭ دېگەنلىرىنى دەلىللەش ئۈچۈن، سابىت دامولال قاتارلىق . دېدى

غوجىنىياز . ئەمەلدارلىرىنى تۇتۇپ بەرسە ئاندىن ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردىقورچاق ھۆكۈمەت 

كېيىن ئۇالر . ئۆركەشتامدىن ئايرىلىپ، ئوپال ئارقىلىق يېڭىسارغا يېتىپ بېرىپ، مامۇت بىلەن كۆرۈشتى

. ىزور كۈچ بىلەن سابىت داموللىالرنىڭ پېيىگە چۈشتى، ئۇنىڭ يەكەندە ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپت

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى غوجىنىياز يەكەندە سابىت دامولال ۋە قورچاق ھۆكۈمەتنىڭ بىر  - 8يىلى -1398

مۇھەممەت ئىمىن غوجىنىيازنىڭ قىلىقىدىن قاتتىق نارازى بولۇپ، . قانچە مىنىستىرىنى قولغا ئالدى

پ ئاقسۇ غوجىنىياز قوشۇنىنى باشال. ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ، قوشۇننى باشالپ خوتەنگە كەتتى

ۋىاليىتىنىڭ ئاۋات ناھىيىسىگە كېلىپ، قورچاق ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ماجۇڭيىڭغا قوغالپ زەربە 

سابىت دامولال ئۈرۈمچىگە ياالپ ئېلىپ كېتىلدى، . بېرىۋاتقان ئۆلكە ئارمىيىسىگە تاپشۇرۇپ بەردى

ياز سابىت داموللىنى غوجىنى. كېيىن تۈرمىدە ئۆلۈپ، ئۆزىنىڭ نومۇسسىز ھاياتىنى ئاخىرالشتۇردى

شىڭ شىسەي ئەمدىال جاڭ پېييۇەن، ماجۇڭيىڭنى . تۇتقاندىن كېيىن سوۋېتنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشتى

مەغلۇپ قىلغاچقا، ھاكىمىيەتنى مۇستەھكەملەشكە توغرا كېلەتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەسلى غوجىنىياز 

غوجىنىيازدىن پايدىلىنىشنى  شۇڭا شىڭ شىسەي ۋاقتىنچە. بىلەن ھەمكارلىق كېلىشىمى تۈزگەنىدى

قارار قىلىپ، غوجىنىيازنى ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىكىگە تەيىنلىدى، ئۇنىڭ قىسمىنى 
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شىسى قىلىپ ئۆزگەرتتى، مامۇتنى شىجاڭلىققا تەيىنلەپ، قەشقەردە -6شىنجاڭ ئاتلىق ئەسكەرلەر 

 . تۇرغۇزدى

قورشاپ تۇرغان ماجۇڭيىڭ قىسمى شىڭ شىسەيگە  بۇنىڭدىن باشقا، ئۆلكە مەركىزى ــ ئۈرۈمچىنى

ياردەم بېرىشكە كەلگەن سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىدىن مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن، جەنۇبىي شىنجاڭغا 

ئايدا رېن خەنشۇەن، ماجۇڭيىڭ قاتارلىقالر سوۋېت -7يىل -1398. قاراپ چېكىنىپ قەشقەرگە باردى

ئەۋەتكەن خادىمالرنىڭ ھېمايىسىدە چېگرىدىن ئۆتۈپ ئىتتىپاقىنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى 

سوۋېت ئىتتىپاقىغا كەتتى، قالغان قىسىمغا ھەدىسىنىڭ يولدىشى ماخۇسەن قوماندانلىق قىلىپ خوتەندە 

. مەۋجۇد ئىدى" ئىسالم پادىشاھلىقى"بۇ چاغدا خوتەندە يەنە بىر بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت . تۇردى

لەتنىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بۇ بۆلگۈنچى ماخۇسەن ئەسكەر باشالپ بېرىپ، دۆ

ھاكىمىيەتنى يوقاتتى، بۇ ھاكىمىيەتنىڭ باشلىقى، مىللىي بۆلگۈنچى مۇھەممەت ئىمىن چەت ئەلگە 

 . قېچىپ كېتىپ، داۋاملىق شىنجاڭنى پارچىالش بىلەن شۇغۇلالندى

. سالمىزم، پانتۈركىزمنى ياقاليتتىمامۇت، ماخۇسەن قارا نىيەت، يامان ئادەملەر ئىدى، ئۇالر پانئى

 .شۇنداق بولغاچقا، شىنجاڭدا بۆلگۈچىلەر يەنىال مەۋجۇد ئىدى

  

 مامۇت، ما خۇسەن توپىلىڭىنى تىنچىتىپ، شىنجاڭنى پۈتۈنلەي بىرلىككە كەلتۈرۈش( 5)

  

ى ئايدا غوجىنىياز ئۈرۈمچىگە كېلىپ، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى بولدى، قىسىمن-4يىلى -1398

مامۇت تۇرپان . ئۆزىنىڭ يېقىنى مامۇتنىڭ باشچىلىقىدا قەشقەرنى مۇداپىئە قىلىشقا قالدۇردى

ئاستانىلىق چوڭ پومىشچىك ئىدى، ئەنگلىيىگە يېقىنلىشىش، شىڭ شىسەي ھاكىمىيىتىنىڭ سوۋېتقا 

بىلەن  يېقىنلىشىش سىياسىتىگە قارشى تۇرۇشىنى تەشەببۇس قىالتتى، ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى كوممۇنىزم

ئۇ شىنجاڭدا بىر مۇستەقىل ئىسالم . دەپ قارايتتى" دىنغا قارشى"شۇغۇللىنىۋاتىدۇ، كوممۇنىزم

شەرقىي تۈركىستان "شۇڭا ئۇ ئۆزى قوللىغان . ھۆكۈمىتى قۇرۇشنى ئۆزىنىڭ سىياسىي غايىسى قىلغانىدى

پ، داۋاملىق قەشقەردە گۇمران بولغاندىن كېيىن، سابىت داموللىنىڭ ئىزىنى بېسى" ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

شى -6ئۇ دىنىي ئەسەبىيلىكنى ھەدەپ قۇترىتىپ، . مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى ئېلىپ باردى

شتابىدا مەسچىت سالدۇرۇپ، ھەر قانداق ئەھۋالدا، ھەر قانداق ئادەم بەش ۋاق ناماز ئوقۇشى 

مەكتەپ ئېچىشقا  يىغىپ، ئۇنى" زاكات"، "ئۆشرە"كېرەكلىكىنى بەلگىلىدى؛ ئۇ يەنە مەجبۇرى 

ئىشلىتىپ، مىللەتچىلىكنى تەرغىب قىلىپ، بۆلگۈنچى كۈچلەرنى يېتىشتۈردى؛ ئۇ دىننى قوغداش نامى 

" ئىسالم ئۇيغۇر دۆلىتى"بىلەن جۇڭگونى پارچىالش سەپسەتىلىرىنى كۈچەپ تەرغىب قىلىپ، قانداقتۇر 

س پۇل ئاجرىتىپ قۇرىمەن دەپ جار سالدى؛ ئۇ قەشقەرگە كەلگەندىن كېيىن يەنە مەخسۇ

گە زور كۈچ بىلەن ياردەم بەردى، مۇشۇ " يېڭى ھايات گېزىتى"بۆلگۈنچىلىكنى تەرغىب قىلىدىغان 
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گېزىت ئارقىلىق پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى تەرغىب قىلىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا مىللىي 

لىكىگە زىيان مامۇتنىڭ دۆلەتنىڭ بىر. بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتىنى بىر مەھەل ئەۋج ئالدۇردى

يەتكۈزىدىغان تۈرلۈك ئېقىمغا قارشى ھەرىكەتلىرى شىڭ شىسەينىڭ قەشقەردىكى ھۆكۈمرانلىقىغا 

تەھدىت بولدى، شۇنىڭ بىلەن شىڭشىسەي مامۇتتىن ئىبارەت بۇ بۆلگۈنچى كۈچكە بىر قاتار 

ھەربىي . چەكلەش تەدبىرى قولالندى ھەمدە بۇ كۈچنى يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالشقا تەييارالندى

شىغا قىسىمنى -6ئايدا شىڭ شىسەي سوۋېتلىق شاۋجياڭ ژېبراكىننى -3يىلى -1398جەھەتتە، 

مەشىق قىلدۇرۇشقا ئەۋەتتى، ژېبراكىننىڭ تەكلىپى بىلەن مامۇت ئۈچ ئوفىتسېرنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا 

پ، مامۇتنىڭ تەربىيىلىنىشكە ئەۋەتتى، نەتىجىدە بۇ ئوفىتسېرالر سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل بولۇ

قىسمىدىن ئون نەچچە ئوفىتسېرنى ئۈرۈمچىگە بىلىم ئاشۇرۇشقا ئېلىپ كېلىپ، كۆپ قېتىم قوبۇل 

نى تەشۋىق قىلدى، بۇنىڭ بىلەن " ئالتە بۈيۈك سىياسىتى"قىلدى، ئۆزىگە تارتتى ھەمدە ھۆكۈمەتنىڭ 

شىنجاڭنىڭ تىنچلىقى ۋە بۇ ئوفىتسېرالر مەيدانىنى ئۆزگەرتىپ، ھۆكۈمەتكە سادىق بولىدىغانلىقىنى، 

. گۈللىنىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

شۇنداق قىلىپ مامۇتنىڭ پۈتۈن شىنى قۇترىتىپ ھۆكۈمەتكە قارشى تۇرۇشى، بۆلگۈنچىلىك قىلىشى 

يىسىنىڭ جۇڭگو سىياسىي جەھەتتە، شىڭ شىسەي سوۋېت كومپارتى. مۇمكىن بولماي قالدى

قەشقەرنىڭ ۋالىيلىقىغا تەيىنلىدى، قاۋۇل خادىمالرنى ( جاۋشى)تەۋەلىكىدىكى ئەزاسى ۋاڭ باۋچيەننى 

يىلى -1395. قەشقەر ج خ ئىدارىسىنىڭ باشلىقلىقىغا تەيىنلەپ، مامۇتنى نازارەت قىلدى، چەكلىدى

نى " يېڭى ھايات گېزىتى"سوۋېت كومپارتىيىسىنىڭ ئەزاسى مەنسۇرنىڭ تەكلىپى بىلەن ھۆكۈمەت 

بۇنىڭدىن باشقا شىڭ . ئۆتكۈزۈۋالدى، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى ئاشكارا تەرغىب قىلىدىغان تىلنى يوقاتتى

شىسەي يەنە قەشقەردە سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل زات غوپۇر داموللىنى يۆلەپ، ئۇنىڭ ئابرۇيىدىن 

 . پايدىلىنىپ مامۇتنىڭ تەسىرىنى تۈگەتتى

ئەينى . بارا سېزىپ قېلىپ، خاتىرجەمسىزلىنىشكە باشلىدى -ينىڭ غەرىزىنى بارامامۇت شىڭشىسە

چاغدا ئۇ تېخى شىڭ شىسەيگە ئاشكارا قارشى تۇرۇشقا پېتىنالمايتتى، قوراللىق قارشىلىشىشقا 

ئۇ قول ئاستىدىكى ھۆكۈمەتكە مايىل ئۇنسۇرالرنى تازىلىدى، . ئاستىرىتتىن پائال تەييارلىق كۆرۈۋاتاتتى

ىڭ بىلەن بىللە، ئىچكى جەھەتتە قەشقەر، ئاقسۇ قاتارلىق جايالردىكى ئەكسىيەتچى دىنىي، شۇن

فېئودال كۈچلەر بىلەن بىرلىشىپ، تاشقى جەھەتتە ئەنگلىيە، ياپونىيە جاھانگىرلىكى بىلەن تىل 

ئۇ ئابدۇلال بەگ دامولال ئارقىلىق ئەنگلىيە . بىرىكتۈرۈپ، مەقسىتىگە يەتمەكچى بولدى

ئۇ ھەتتا ياپونىيىگە خۇپىيانە ئەلچى ئەۋەتىپ، . رلىكىنىڭ بىر مۇنچە پۇلىنى قوبۇل قىلدىجاھانگى

بولۇشىغا ياردەم بېرىشىنى تەلەپ قىلماقچى " مۇستەقىل"ياپونىيىنىڭ شىنجاڭغا ئەسكەر ئەۋەتىپ، 

ن بولدى، بۇنىڭ بىلەن ئۆزىنىڭ ۋەتەن ساتقۇچلۇق ئەپتى ـ بەشىرىسىنى تولۇق ئاشكارىلىدى، لېكى

ئۇنىڭ ياپۇنىيىنى پانا تارتىش غەرىزى ئەۋەتكەن ئادىمىنىڭ يولدا توسۇلۇپ قېلىشى بىلەن ئەمەلگە 

. مامۇت بىلەن شىڭ شىسەي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت كۈنسېرى چوڭقۇرالشتى. ئاشمىدى

ۈرۈلدى، ئايدا غوپۇر دامولال قەشقەردە مامۇت ئەۋەتكەن ئادەملەر تەرىپىدىن ئۆلت -5يىلى -1396

غۇپۇر دامولال قەشقەردە يۇقىرى ئابرۇيغا ئىگە . بۇنىڭ بىلەن زىددىيەت تېخىمۇ كەسكىنلىشىپ كەتتى

قېتىملىق شىنجاڭ خەلق قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئالتە  -1يىلى ئۇ  -1395  .زات ئىدى
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قەشقەرگە قايتىپ . ىشكەنىدىبۈيۈك سىياسىتىنى ھىمايە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئالتۇن ئوردىنغا ئېر

بارغاندىن كېيىن، ئۇ مامۇت بىلەن قارشىلىشىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئالتە بۈيۈك سىياسىتىنى تەشۋىق 

ئىغۋا ۋە -قىلدى، ھەر مىللەت خەلقىنى ھۆكۈمەتكە سادىق بولۇشقا چاقىردى، جاھانگىرالرنىڭ پىتنە

ىپ، مامۇتنىڭ ياپون جاھانگىرلىكى ئۇ مىللەتنىڭ مەنپەئەتىنى مۇھىم بىل. سۇيقەستىنى پاش قىلدى

غۇپۇرنىڭ ھەققانىي ھەرىكىتى . بىلەن تىل بىرىكتۈرۈشتىن ئىبارەت نومۇسسىز قىلمىشىغا قارشى تۇردى

ئايدا شىڭ شىسەي ھۆكۈمىتى غۇپۇر داموللىنىڭ ئۆمەك باشلىقى  -5يىلى  -1396. مامۇتقا ياقمىدى

ىغا ئېكسكۇرسىيە، زىيارەتكە بېرىشىنى قارار بولۇپ تەكشۈرۈش ئۆمىكىنى باشالپ، سوۋېت ئىتتىپاق

مامۇت غۇپۇر دامولال ئۆزىنى پۈتۈنلەي شىڭ شىسەيگە ئاتتى دەپ قاراپ، ئۇنىڭ مەۋجۇد . قىلدى

بولۇپ تۇرۇشىنى ئۆزىگە ئىنتايىن پايدىسىز ئىش دەپ قاراپ، غۇپۇر دامولال ئۈرۈمچىگە مېڭىشقا 

ئۆزىگە پات   مامۇت شىڭ شىسەينىڭ. وشۇرۇن ئۆلتۈردىتەمشىلىۋاتقان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ي

ئارىدا قول سىلىدىغانلىقىنى بىلگەچكە، شىڭ شىسەيگە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنى پىالنالشنى 

يىلىنىڭ ئاخىرىدا، مامۇت توپىالڭ كۆتۈرۈشىنى يەنە بىر قانچە قېتىم يوشۇرۇن -1396تېزلەتتى، 

ىل بەزى ئوفىتسېرالر قارشى تۇردى ھەمدە مامۇتنىڭ پىالنلىدى، لېكىن بۇنىڭغا ھۆكۈمەتكە ماي

 . سۇيقەستىنى ھۆكۈمەتكە دوكالت قىلدى

قېتىملىق خەلق قۇرۇلتىيى ئېچىشنى باھانە  -9يىلىنىڭ بېشىدا شىڭ شىسەي ئۆلكىلىك -1397

قىلىپ، مامۇتنى ئۈرۈمچىگە ئېلىپ كېلىپ يوقاتماقچى بولدى، مامۇت بۇ سەپەرنىڭ ئۆزىگە پايدىسىز 

ەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى، ئۇ بىر تەرەپتىن، يالغاندىن ئۈرۈمچىگە بارماقچىمەن دەپ يۈردى، ئىك

يەنە بىر تەرەپتىن، توپىالڭ كۆتۈرۈشكە تەييارالندى، ئىش ئەپلەشمەي قالسا، چەت ئەلگە قېچىپ 

 . كەتمەكچى بولدى

شى -6اھانە قىلىپ، كۈنى سەھەردە مامۇت ئاقتۇغا ئوۋغا بېرىشنى ب -1ئاينىڭ  -8يىل  -1397

شتابى تۇرۇشلۇق جايدىن تۇيدۇرماي چىقىپ يېڭىسارغا باردى، ناھىيىلىك ھۆكۈمەت، باج ئىدارىسى 

يەكەندە ئۇ يەنە . قاتارلىق جايالردىكى پۇل، مالالرنى بۇلىغاندىن كېيىن يەكەنگە قاراپ يولغا چىقتى

نىيازنى تۈەنجاڭ سايىم، ھاكىم تۇەننىڭ مۇئاۋىن تۇەنجاڭى بورسوق  -8ئۆزىنىڭ يېقىن ئادىمى، 

ئەخمەتجاننى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى، يەكەن ناھىيىلىك ھۆكۈمەت، باج ئىدارىسى، بانكىدىكى پۇل، 

ئالتۇنالرنى، شۇنىڭدەك خەلقنىڭ مال ـ مۈلكى، ئاتلىرىنى بۇلىدى، ناھىيە بازىرىدىكى خەنزۇالرنىڭ 

، ئەنگلىيە جاھانگىرلىكىنىڭ ياردىمىنى قوبۇل ئۇ يەكەننى بازار قىلىپ. ھەممىسىنى دېگۈدەك ئۆلتۈردى

" ئىسالم ئۇيغۇر مۇستەقىل دۆلىتى"قىلىپ، قەشقەر كونىشەھەر، يېڭىشەھەرگە قايتا ھۇجۇم قىلىپ، 

لېكىن بۆلگۈنچىلىك كىشىلەر كۆڭلىگە ياقمىدى، . قۇرۇش خام خىيالىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىالنلىدى

رىدى، ئەسكەرلەرمۇ ئۇنىڭغا جېنىنى سېلىپ بېرىشكە خەلقىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچ  ھەر مىللەت

ئۇنىمىدى، ئۇنىڭ ۋەتەننى پارچىالش سۇيىقەستى تېزدىن ۋەيران بولدى، تاغالردىن ئۆتۈپ، الداق، 

ئايدا ئۇ يەنە ھىندىستاندىن ياپونىيىگە  -11يىلى -1393. كەشمىر ئارقىلىق ھىندىستانغا قاچتى

شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقىنى "لىق تىلىدى، توكيودا بېرىپ، ياپون جاھانگىرلىكىدىن پاناھ



49 

 

قۇرۇپ، ئۆزى رەئىس بولۇپ، داۋاملىق ۋەتەننى پارچىالش ھەرىكىتى " ئىلگىرى سۈرۈش ئۇيۇشمىسى

 . يىلى ۋەتەنگە قايتىپ كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمەي بېيجىڭدا ئۆلدى-1388. بىلەن شۇغۇلالندى

شىڭ شىسەي ماخۇسەننى قەشقەردىكى ئۆلكە مامۇت قوشۇن تارتىپ توپىالڭ كۆتۈرگەندە، 

ماخۇسەن بىر قارا نىيەت ئىدى، ئۇ . ئارمىيىسىگە ماسلىشىپ مامۇت توپىلىڭىنى باستۇرۇشقا بۇيرۇدى

ئاشكارا بىلدۈرۈپ " ئۇنى پۈتۈنلەي يوقىتىدىغانلىقىنى"، "ئاسىيالرغا ھەرگىز ئەگەشمەيدىغانلىقىنى"

دىكى ئابدۇلال نىياز بىلەن خۇپىيانە تىل بىرىكتۈرۈپ، قويۇپ، ئەمەلىيەتتە مامۇتنىڭ قول ئاستى

ماخوسەن قەشقەر كونىشەھەرنى ئىگىلەپ، يېڭىشەھەرنى . بىرلىكتە قەشقەرگە ھۇجۇم قىلدى

ماخوسەن ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئابدۇلال . قورشىۋېلىپ، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتكە ئاشكارا قارشى تۇردى

يزىۋات، بارچۇق، مەكىت، ئۇچتۇرپاننى ئىگىلىدى ھەمدە ئاقسۇغا نىياز بىلەن بىرلىكتە ناھايىتى تېزال پە

قىستاپ كېلىپ، شىڭ شىسەي ھۆكۈمرانلىقىغا ناھايىتى چوڭ تەھدىت پەيدا قىلدى، ماخوسەننىڭ 

" شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"سۇيقەستى ئەمەلگە ئاشسا، مامۇت قايتىپ كېلەتتى، 

شىڭ شىسەي ئىشقا سېلىشقا بولىدىغان . ىنى تىنچىتىش كېرەكىدىشۇڭا ماخوسەن توپىلىڭ. تىرىلەتتى

ئۆلكە ئارمىيىسىنىڭ بارلىقىنى يۆتكىدى، ھەتتا ھەربىي مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمۇ جەنۇبىي شىنجاڭغا 

كەسكىن جەڭدە ئىككى تەرەپتىن كۆپ ئادەم ئۆلدى ۋە يارىدار بولدى، . ئاتلىنىپ ئۇرۇشقا قاتناشتى

الدى، ئۆلكە ئارمىيىسىنىڭ ئەسكىرى كۈچى يېتىشمىدى، شىڭ شىسەي ئامالسىز جەڭ قىل ئۈستىدە ق

ئايدا سوۋېت -3يىلى -1397. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەسكەر چىقىرىپ ياردەم بېرىشىنى تەلەپ قىلدى

تانكىنىڭ  11ئايروپىالن،  81ئىتتىپاقى ماشىنىالشقان قىسىمنىڭ بىر تۇەنىنى ئەۋەتتى، ئۇالر 

شىسىغا -96سىدا تورغات تاغ ئېغىزىدىن جەنۇبىي شىنجاڭغا كىرىپ، ماخوسەننىڭ ماسلىشىشى ئارقى

ئايدا ماخوسەن بىر مۇنچە ئالتۇننى ئېلىپ، ئاز ساندىكى يېقىنلىرىنى -11. قاخشاتقۇچ زەربە بەردى

شۇنىڭدىن ئېتىبارەن . باشالپ ھىندىستانغا قېچىپ كەتتى، ماخوسەن توپىلىڭى تىنچىتىلدى

رە كۈچلىرى ئاساسىي جەھەتتىن يوقىتىلدى، شىنجاڭ پۈتۈنلەي بىرلىككە شىنجاڭدىكى دائى

 .كەلتۈرۈلدى

  

ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى مەزگىلىدە ئۈچ ۋىاليەتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە . 9

 قارشى تۇرۇش كۈرىشى

  

اقى بىلەن شېڭ شىسەي شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەسلەپكى مەزگىلىدە، سوۋېت ئىتتىپ

جاھانگىرالرغا قارىشى "يېقىنلىشىپ، كومپارتىيە بىلەن بىرلىشىپ، تەرەققىيپەرۋەر ئاساسىدىكى 

تۇرۇش، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن يېقىنلىشىش، مىللەتلەر باراۋەر بولۇش، پاك بولۇش، تىنچ ئۆتۈش، 

ر بىر قەدەر ئىناق ئۆتتى، تىن ئىبارەت مۇقىم بولدى، ئىقتىساد تەرەققىي قىلدى، مىللەتلە"گۈللەندۈرۈش

شىنجاڭ ئىككىنچى يەنئەن دەپ ئاتىلىپ، غايىلىك زاتالر ئىنتىلىدىغان جايغا ئايالندى، لېكىن ئۇزۇن 
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نىڭ " ئالتە بۈيۈك سىياسەت"ئۇ . ئۆتمەيال، شىڭ شىسەي مىللىتارىستلىق ئەپتىنى ئاشكارىلىدى

دەسسىتىپ، كۆپ قېتىم ئاتالمىش ئورنىغا ئەكسىيەتچىل مۇستەبىتلىك، تېررورلۇق سىياسىتىنى 

نى پەيدا قىلىپ، ھەر مىللەت تەرەققىيپەرۋەر "سۇيىقەست پىالنالش، توپىالڭ كۆتۈرۈش دېلوسى"

زاتالر ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدىكى خادىملىرىغا زەربە بەردى ۋە زىيانكەشلىك 

مىللەتلەر "زگىلىدە يولغا قويۇلغان مىللىي مەسىلە جەھەتتە، شېڭ شىسەي دەسلەپكى مە. قىلدى

دېگەن سىياسەتنى بىكار قىلىپ دەھشەتلىك مىللىي زۇلۇم سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ، مىللەتلەر "باراۋەر

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە بۇزغۇنچىلىق قىلدى، ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشىنى 

ئاز سانلىق . ىزلىك بىلەن زىيانكەشلىك قىلدىباستۇرۇپ، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىغا رەھىمس

مىللەتلەر بولۇپمۇ تەرەققىيپەرۋەر زىيالىيالر سىياسىي زىيانكەشلىككە چىداپ تۇرالماي، پائال 

ھەرىكەتكە كېلىپ، يەر ئاستى تەشكىالتالرنى مەخپىي قۇرۇپ، ئاممىنى سەپەرۋەر قىلىپ، شېڭ 

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، . پ تاشلىماقچى بولدىشىسەينىڭ ئەكسىيەتچىل ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇ

ۋەتەننى پارچىالش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنغان مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر 

خەلقنىڭ شېڭ شىسەيگە قارشى تۇرۇش ھېسسياتىدىن پايدىلىنىپ، ھەدەپ خەلقنى ئازدۇرۇپ ۋە 

ئايدا شېڭ -4يىلى -1388. قىشقا ئۇرۇندىقۇترىتىپ، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز قوينىدىن ئايرىپ چى

ئورمانچىلىق مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى بولۇپ -شىسەي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ دېھقانچىلىق

ۋۇجۇڭشىن ئۇنىڭ ئورنىغا ئولتۇردى، ئۇنىڭغا ئۇالپال، شىنجاڭنىڭ غەربىي شىمال . تەيىنلەندى

از سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئازادلىق ھەرىكىتى قىسمىدىكى ئىلى، تارباغاتاي، ئالتاي ئۈچ ۋىاليىتىدە ئ

 .دەپ ئاتالدى" ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىي"پارتلىدى، بۇ تارىختا 

  

مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى ئېلىپ ( 1)

 بېرىشى

     

سىنىڭ بىۋاسىتە رەھبەرلىكىدە ئېلىپ شىنجاڭدىكى ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىي پرولېتارىيات پارتىيى

بېرىلمىغاچقا، دەسلەپكى مەزگىلىدە ئۇنىڭ رەھبەرلىك ھوقۇقى فېئودال كۈچلەر، يۇقىرى قاتالمدىكى 

دىنىي زاتالر ۋە مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ قولىدا ئىدى، شۇڭا گومىنداڭنىڭ ئەكسىيەتچىل 

نتىلىش داۋامىدا ئېغىر مىللىي بۆلگۈنچىلىك خاتالىقى ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇش، مىللىي ئازادلىققا ئى

ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى ئەڭ يۇقىرى رەھبىرى ئەلىخان تۆرە . يۈز بەردى

ئۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزبېكىستاندىن . ئۇچىغا چىققان پانئىسالمىزمچى، پانتۈركىزمچى ئىدى

ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن، ئەكسىيەتچىل پانئىسالمىزم، . نياغا كەلگەنبولۇپ، دىندار ئائىلىدە دۇ

يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قولغا -1318پانتۈركىزم ئىدىيىسىنى تەرغىب قىلغانلىقتىن، 

ئېلىنغان، ئۇ كېيىن شىنجاڭغا كېلىپ، تېۋىپلىق قىلىش، دىننى تەشۋىق قىلىش نامى بىلەن مۇسۇلمان 

ئەلىخان تۆرە قاتارلىق مىللىي بۆلگۈنچى . مىسى ئارىسىدا مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تەشۋىق قىلغانئام
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ئۇنسۇرالرنىڭ ھەدەپ قۇترىتىشى ئارقىسىدا، قىسمەن ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسى ئارىسىدا مىللىي 

 . بۆلگۈنچىلىك ۋە مىللىي ئۆچمەنلىك كەيپىياتى ئېغىر دەرىجىدە يامراپ كەتتى

كۈنى قوزغىالڭ كۆتۈرگەن ئامما -11كۈنى غۇلجىدا قوزغىالڭ پارتلىدى، -7ئاينىڭ -11ل يى-1388

ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى " شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"شەھەر رايونىنى ئىگىلىدى، شۇ كۈنى 

ۋاقىتلىق ."قۇرۇلغانلىقى جاكارالندى، ئەلىخان تۆرە ۋاقىتلىق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى بولدى

الىرى ۋە ھەر قايسى تارماقالرنىڭ رەھبەرلىرى ئىچىدە چوڭ چارۋىدارالر، چوڭ نىڭ ئەز"ھۆكۈمەت

پومېشچىكالر، يۇقىرى قاتالمدىكى دىنىي زاتالر قاتارلىق فېئودال كۈچلەر مۇتلەق كۆپ ساننى 

ئايدا، ئۈچ ۋىاليەت غۇلجىدا -11يىلى -1385. ئىگىلىدى، تەرەققىيپەرۋەر زاتالر ناھايىتى ئاز ئىدى

ھۆكۈمىتىنى رەسمىي " شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"ت خەلقى ۋەكىللەر يىغىنى ئېچىپ، ھەر مىللە

ئۇ يىغىلىشالردا . ئەلىخان تۆرە چوڭ ھوقۇقنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋېلىپ، جاھانغا پاتماي قالدى. قۇردى

ي بىزنىڭ دىنىمىز ئىسالم دىنى، بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقى"ئاممىغا كۆپ قېتىم نۇتۇق سۆزلەپ 

" غازات"ئۇ يەنە جېنىنىڭ بارىچە خەنزۇالرغا قارىشى تۇرۇش، مۇستەقىللىق يولىدا . دېدى"تۈركىستان

شەرقىي تۈركىستان بىزنىڭ "، "ئۆلمىسەك غازى، ئۆلسەك شېھىت بولىمىز"قىلىشنى تەرغىب قىلىپ، 

، ئۇالرنىڭ زېمىنى ئۈچ ئورۇن يوق( خەنزۇالرنى كۆرسىتىدۇ)ۋەتىنىمىز، بىزنىڭ پاك زېمىنىمىزدا خىتايالرغا 

يەتتە مىليون نوپۇسقا ئىگە "، مەن "كىلومېتىر يىراقلىقتىكى سەددىچىن سېپىلىنىڭ نېرىسىدا 511مىڭ 

دەپ جار "خىتايالر شىنجاڭدىن يوقالسۇن، يول خىراجىتىنى مەن بېرىمەن"، "دۆلەتنىڭ رەھبىرى

بولدى، ئۇنىڭ قۇترىتىشى ئارقىسىدا، بۇ ئەكسىيەتچىل داۋاراڭالرنىڭ تەسىرى ناھايىتى يامان . سالدى

بەزى جايالردا ئەسىرگە چۈشكەنلەرنى، خەنزۇ ئاممىنى ئۆلتۈرۈش، خەنزۇ ئاياللىرىنى ھاقارەتلەش، 

بىگۇناھ خەنزۇ ئاممىسىنىڭ ھاياتى، . خەنزۇ ئاممىنىڭ مال ـ مۈلكىنى بۇالش ۋەقەلىرى يۈز بەردى

 .مال ـ مۈلكى ئېغىر دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىدى

  

تەرەققىيپەرۋەر زاتالرنىڭ قىيىن ئەھۋالدا قارشى كۈرەش قىلىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكى ۋە مىللەتلەر ( 1)

 ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىشى

  

ئۈچ ۋىاليەتتىكى تەرەققىيپەرۋەر زاتالرنىڭ كۆپ قىسمى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋە 

ەڭ، مەلۇم ماركسىزملىق ساپاغا ئىگە ئىتتىپاقىنىڭ تەربىيىسىنى ئالغان بولۇپ، نەزەر دائىرىسى ك

كىشىلەر ئىدى، ئۇالر مىللەتلەر مەسىلىسىگە ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا مۇئامىلە 

ئەخمەتجان قاسىمى ئۈچ . لېكىن ئەينى ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ كۈچى ناھايىتى ئاجىز ئىدى. قىالتتى

مىللىي ھەرىكىتىمىزدىكى ئاساسلىق بىزنىڭ : "ۋىاليەت ئىنقىالبىدىن خۇالسە چىقارغاندا

ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ دېھقانالر، لېكىن ئۇالر تامامەن فېئودال كۈچلەر ۋە دىنىي كۈچلەرنىڭ 

تەرەققىيپەرۋەر زىيالىيالر ھەرىكەتتە يېتەكچىلىك ھوقۇقىغا . دېگەنىدى" ھۆكۈمرانلىقىدا تۇرۇۋاتىدۇ
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لېكىن ئۇالر ئەڭ زور . كونترول قىاللمىدى ئېرىشەلمىدى، ھەرىكەتنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشنى

 . تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ خەنزۇ خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكىنى قوغدىدى

ئەخمەتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف قاتارلىق تەرەققىيپەرۋەر زىيالىيالرنىڭ ئارىلىشىشى 

ق قىلغۇچىالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى ئارقىسىدا، ھەربىي قوماندانلىق شتابى بۇالڭچىلىق ۋە پاشىۋازلى

كۈنى، ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت پەۋقۇلئاددە ھەربىي سوتى كۈرەنى -1ئاينىڭ -1يىل  -1385. جاكارلىدى

ھۇجۇم بىلەن ئالغاندىن كېيىن، نۇرغۇن بىگۇناھ خەنزۇ ئاممىسىنى ئۆلتۈرگەن الپۇساڭغا ئۆلۈم جازاسى 

ىڭ ئىچكى ئىشالر نازارىتىنىڭ نازىرلىقىنى ئۆتەۋاتقان شۇ ۋاقىتتا ۋاقىتلىق ھۆكۈمەتن. ھۆكۈم قىلدى

ئابدۇكېرىم ئابباسوف ئىچكى ئىشالر نازارىتىدىكى خادىمالرنى بۇنداق ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىشىنى تېزدىن 

توسۇشقا بۇيرۇدى ھەمدە ئىچكى ئىشالر نازارىتىنىڭ نامىدا غۇلجا، قورغاس، چىڭسىخوزا، لوسىگۇڭ 

نزۇ ئاممىلىرىغا قوغدىنىش گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بەردى، ئۇ يەنە جامائەت قاتارلىق جايالردىكى خە

پىكرىنىڭ بېسىمغا قارىماي، ئۆزى بىۋاسىتە بەزى خەنزۇ ئاممىسىنى ئۆز ئۆيىگە ئېلىپ كېلىپ قوغدىدى 

ھەمدە بەزى خەنزۇ ئاممىسىنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ قويدۇرۇۋەتكەن، ئابدۇكېرىم ئابباسوف ناھايىتى ئاز 

كى خەنزۇ ئاممىسىنى قوغداپ قااللىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى ئۈچ ساندى

ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ توغرا يۆنىلىشىگە ۋەكىللىك قىلدى، ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ ھەققانىي ھەرىكىتى 

ڭ نازىرلىقىدىن مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇرلىرىنىڭ زىتىغا تەككەنلىكتىن، ئۇ ئىچكى ئىشالر نازارىتىنى

ئايدا، -5يىل -1385. قالدۇرۇلۇپ، مىللىي ئارمىيە سىياسىي بۆلۈمىنىڭ مۇدىرلىقىغا تەيىنلەندى

خەنزۇ ئاممىسىنى قوغداش ئۈچۈن، ئۇالرنى ھەرقايسى ناھىيىدىكى جامائەت " ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت"

خەنزۇ ئاممىسىنى  دىن ئارتۇق 1111خەۋپسىزلىكى ئىدارىسىگە يىغدى، شەرقتىكى بەش ناھىيىدىكى 

دىن ئارتۇق خەنزۇ ئاممىسىنى كۈرەگە  1111چاپچال ناھىيىسىگە، غەربتىكى تۆت ناھىيىدىكى 

سۈيدۇڭ ناھىيىلىك ھۆكۈمەتكە تەستىق يوليۇرۇقى بېرىپ، " ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت"ئايدا -3. يىغدى

ڭ چارۋىسى، مال ـ خەنزۇ ئائىلىسىنى 57كۈرەگە كۆچۈپ كەتمىگەن، ھېلىھەم لوسۇگۇڭدا ئولتۇرۇشلۇق 

 . مۈلكى ۋە ئاشلىقىنى مۇسادىرە قىلماسلىقنى قارار قىلدى

ئالتايدا بىر مەھەل خەنزۇ خەلقىنى ئۆزىنىڭ شەخسى ئىشىغا سېلىش، خەنزۇ پۇقرالىرىنىڭ مەنپەئەتىگە 

كۈنى ئالتاي ۋالىي -17ئاينىڭ -11يىل -1385بۇنىڭغا قارىتا . زىيان يەتكۈزۈش ئىشلىرى يۈز بەردى

خەنزۇ ئاممىسىنىڭ مەنپەئەتىنى "نومۇرلۇق -19ىمىسى دەلىلقان سۇگۇربايوف ئىمزا قويغان مەھك

 : نى ئېالن قىلدى"قوغداش توغرىسىدىكى قارار

ئورگان، قىسىم ياكى شەخسلەرنىڭ خەنزۇ ئاممىسىنى ئۆزىنىڭ ئەمگىكىگە سېلىشى مەنئى      (1)

 . قىلىنىدۇ

جبۇرىي ئەمگەككە سېلىش ئەھۋالى بايقالسا، كىشىلىك خەنزۇ پۇقراالرنى خالىغانچە مە     (1)

 . ھوقۇقىغا دەخلى ـ تەرز يەتكۈزدى دەپ قارىلىپ، جاۋابكارلىقى سۈرۈشتۈرۈلىدۇ
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ناھىيىلىك ھۆكۈمەتلەر ئۆز ناھىيىسىدىكى خەنزۇالرنىڭ سانىنى ستاتىستىكا قىلىشى، ئۇالرنىڭ      (9)

 . ئەرزىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك

ىدە ئەھۋال ئاستىدا ھۆكۈمەت مۇۋاپىق ۋاقىتتا خەنزۇ پۇقراالرنى ئەمگەككە سېلىشقا ئاالھ     (8)

 . لېكىن، ھۆكۈمەتنىڭ بەلگىلىمىسى بويىچە ئەمگەك ھەقىقىي بېرىشى كېرەك. ھوقۇقلۇق

ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا ئورگانالرنىڭ خەنزۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئۆز مەيلىچە مۇسادىرە      (5)

مۈلۈكنى -تتىق مەنئى قىلىنىدۇ، ئەگەر خەنزۇالر ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇشقا تېگىشلىك مالقىلىشى قا

 . يەنىال ئىگىلەپ تۇرغان بولسا، سوت قارار قىلغاندىن كېيىن مۇسادىرە قىلىشقا بولىدۇ

مەزكۇر قارارنى ئىجرا قىلىش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىشقا ۋىاليەتلىك ئىچكى ئىشالر      (6)

بىر قىسىم تەرەققىيپەرۋەر زىيالىيالر خەنزۇ . ىلەن سوت مەھكىمىسى مەسئۇل بولىدۇباشقارمىسى ب

ئاممىسىنى تىرىشىپ قوغدىغاندىن سىرت، بەزى ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسىمۇ ئۆزلۈكىدىن 

ئۇالر ئۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى . قوغدىدى  ھەرىكەتكە كېلىپ خەنزۇ پۇقرالىرىنى

يوقىتالمىسىمۇ، ئەمما مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ زىيىنىنى مەلۇم دەرىجىدە يەڭگىللەتتى، لېكىن تۈپتىن 

ئۇالر قانداقال بولمىسۇن مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش كۈرىشىدە قىممەتلىك بىر قەدەمنى 

 . باستى

لومېترال كى151ئاينىڭ باشلىرىدا، ئۈچ ۋىاليەت مىللىي ئارمىيىسى ئۈرۈمچىگە -3يىل -1385

كېلىدىغان ماناس دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقىغا قاراپ يۈرۈش قىلدى، گومىنداڭ تېزدىن زور قوشۇننى 

شەرقىي قىرغاقنى قوغداشقا ئەۋەتتى، ئىككى تەرەپ دەريانىڭ ئىككى قىرغىقىدا تىركىشىپ تۇرۇپ 

ىنداڭ ھۆكۈمىتى تىنچلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياراشتۇرۇشى ئارقىسىدا، ئۈچ ۋىاليەت بىلەن گوم. قالدى

بېتىمدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن، گومىنداڭ . سۆھبىتى ئۆتكۈزۈپ، تىنچلىق بېتىم ئىمزالىدى

ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىگە تۈرلۈك دېموكراتىيە ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىك بەردى، ئۈچ 

اڭ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى نى بىكار قىلىپ، شىنج"شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"ۋىاليەت 

كۈنى ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت رەسمىي -1ئاينىڭ-7يىل -1386. ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى

ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرۇلۇش ئالدىدا، تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكە قارىشى . قۇرۇلدى

قاتارلىق كىشىلەر سوۋېت  تۇرىدىغان، بۆلگۈنچىلىك، مۇستەقىللىقتا چىڭ تۇرىدىغان ئەلىخان تۆرە

ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق تەرەققىيپەرۋەرلەر ئۈچ ۋىاليەتنىڭ رەھبەرلىك . ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇلدى

 . ھوقۇقىنى قولغا ئالدى

ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ، ئەلىخان تۆرە قاتارلىقالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك 

رغا قارشى تۇرۇش، خەنزۇالرنى چەتكە قېقىش ئەھۋاللىرى يەنىال ئىدىيىسىنىڭ تەسىرى ۋە خەنزۇال

ئايدا بىرلەشمە ھۆكۈمەت پارچىالنغاندىن كېيىن، -4يىل -1387ئېغىر دەرىجىدە ساقالندى، بولۇپمۇ 

ئۈچ ۋىاليەتتىكى تەرەققىيپەرۋەر زاتالر ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، . بۇنداق ئىدىيە قايتىدىن يامراشقا باشلىدى

ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ توغرا يۆنىلىشنى بويالپ تەرەققىي مىللەتلەر 



54 

 

قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن، دەسلەپكى مەزگىللەردىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك، تار مىللەتچىلىك 

 . جەھەتتىكى خاتالىقالرنى تۈزىتىشكە باشلىدى ھەمدە بۇنىڭغا قارشى قەتئىي كۈرەش ئېلىپ باردى

كۈنى، ئەخمەتجان قاسىمى ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت ئەزالىرى -11ئاينىڭ -4يىل -1386

شەرقىي تۈركىستان بىر جۇغراپىيىلىك ئاتالغۇ، ئۇنى سىياسىي پائالىيەت نەزەرىيىسى :"سۆھبەت يىغىنىدا

ئەگەر . مايدۇئەگەر ئۇنى كىمكى سىياسىي پائالىيەت نەزەرىيىسى قىلىۋېلىشقا بول. قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ

ئۇنى كىمكى سىياسىي پائالىيەت نەزەرىيىسى قىلىۋالسا، ئۇ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ دۈشمىنى يەنى 

شىنجاڭ جۇڭگونىڭ بىر تەركىبىي قىسمى، ئۈچ ۋىاليەت "، "پۈتۈن ئۆلكە خەلقىنىڭ دۈشمىنى

ىزنىڭ تەلەپ جۇڭگو بىزنىڭ ۋەتىنىمىز، بىزنىڭ ئانا يۇرتىمىز، ب... شىنجاڭنىڭ تەركىبىي قىسمى،

بۇ سۆز ئەخمەتجان قاسىمى . دەپ كۆرسەتتى" قىلىدىغىنىمىز ئازادلىق، ئەركىنلىك ۋە باراۋەرلىك

باشچىلىقىدىكى ئۈچ ۋىاليەتتىكى تەرەققىيپەرۋەر زاتالرنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش مەيدانىنى 

. يۆنىلىشىنى نامايان قىلدى شۇنداقال ئۇالر رەھبەرلىك قىلىۋاتقان ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ كۈرەش

كۈنى ئەخمەتجان قاسىمى ئۆلكىلىك ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئىلگىرى -17ئاينىڭ -1يىل -1387

سۈرۈش ئۇيۇشمىسى ئۆتكۈزگەن ئاممىۋى يىغىندا بەزى كىشىلەرنىڭ داۋاملىق ھالدا شەرقىي 

كىگە بۆلگۈنچىلىك تەلەپ قىلىپ، ۋەتەننىڭ بىرلى"مۇستەقىللىق"تۈركىستان بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، 

شىنجاڭدا )( بىز مىللىي قۇرۇلتايدا: "قىلىش مەسىلىسىگە قارىتا كەسكىن قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى

مىللەتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق، لېكىن بۇ مۇستەقىل بولۇش 

للەتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى، بۇ بىزنىڭ موھتاج بولۇۋاتقىنىمىز مى. دېگەن مەنىنى بىلدۈرمەيدۇ

ئۇ يەنىال پۈتۈن شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ... ھەرگىز بىر مىللەت بىلەن چەكلەنمەيدۇ

بىردەك باراۋەر بولۇشى ئاساسىدىكى مىللەتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشى بولۇپ، بۇنىڭدا دېموكراتىك 

ئومۇمەن مىللەتنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە . ىش كۆزدە تۇتۇلغانسىياسىنى يولغا قويۇش مەقسىتىگە يېت

قىلىشى پەقەت بىر مىللەتنىڭ مۇستەقىل، ئەركىن بولۇشى، دەپ قارىلىدىكەن، بۇنداق قارىغان 

: ئۇ يەنە، ئېنىق ۋە كەسكىن قىلىپ مۇنداق دېدى". ئادەملەرنىڭ ئىدىيىسى بەك خاتا بولغان بولىدۇ

ھۆكۈمىتى ئۆز ئىززىتىنى ‹ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى›ندىن كېيىن ئىمزاالنغا" تىنچلىق بېتىم"

باشقا ۋىاليەتلەرگە ئوخشاش، بۇنىڭغا يەنىال ... ساقالپ تارقىلىپ كەتكەنلىكىنى ئېالن قىلدى

ئەگەر بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە بەزىلەر يەنىال ... ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت رەھبەرلىك قىلىدىغان بولدى

غا قارشى "تىنچلىق بېتىم"نى تەرغىب قىلىدىكەن، ئۇنداقتا ئۇ ‹ان مۇستەقىللىقىشەرقىي تۈركىست›

‹ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى›خەلقىمىز بۈگۈنكى كۈندە قانداقتۇر . "تۇرغان بولىدۇ

نىڭ يولىغا قويۇلۇشىغا كاشىال تۇغدۇرۇشقىمۇ ھەرگىز ‹ تىنچلىق بىتىم›قۇرماقچى ئەمەس، شۇنداقال 

ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ ئوبيېكتى مەسىلىسى توغرىسىدا ئەخمەتجان قاسىمى ." قويمايدۇيول 

شۇنى بىلىش كېرەككى، مىللىتىمىزنىڭ دۈشمىنى خەنزۇالر ئەمەس، بەلكى : "مۇنداق دەپ كۆرسەتتى

ى بىز بۇ ئىككىسىنىڭ چېگرىسىن. ئىلگىرىكى مۇستەبىت تۈزۈم شارائىتىدىكى خەنزۇ چىرىك ئەمەلدارالر

ئۇ يەنە مۇنداق ." ئېنىق ئايرىمىساق، ھەتتا خاتا ھالدا خەنزۇالرنى دۈشمىنىمىز دەپ قارىساق بولمايدۇ

بىزنىڭ بۇ قېتىمقى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىمىز قايسى بىر مىللەتكە قارىتىلغان : "دەپ كۆرسەتتى

ي مىللىي باراۋەرلىكنى ھەرىكەت ئەمەس، بۇ قېتىمقى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى ئۆلكىمىزدە ھەقىقى
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ئىشقا ئاشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىدىغان ھەرىكەت، مۇستەبىت ھاكىمىيەت بىلەن چېتىشلىقى بولمىغان 

گەرچە بۇ بەزىبىر ئاز . خەنزۇالر كۈتمىگەن يەردىن ئىنقىالبنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە زەربىگە ئۇچرىدى

... اق ئىشنىڭ بولغانلىقىنى ئىنكار قىلمايمىزساندىكى كىشىلەرنىڭ قىلمىشى بولسىمۇ، لېكىن بىز بۇند

بىزنىڭ دۈشمىنىمىز خەنزۇالر ئەمەس، بەلكى مۇستەبىت ھاكىمىيەتنىڭ ھىمايىچىلىرى ۋە خەلق 

بۇنىڭدا خەنزۇالرنى چەتكە قېقىش، " ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغان جاھىلالر ۋە ئۇنىڭ ھامىيلىرى

ئاخىرىدا، . ەر ناھايىتى روشەن تەنقىدلەندىخەنزۇالرغا قارشى تۇرۇشتەك بارلىق خاتا ئىدىيىل

خەلقىمىز شۇنى : "ئەخمەتجان قاسىمى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىگە شۇنى ئۇقتۇردىكى

چۈشىنىشى الزىمكى، بۈگۈنكى كۈندە بىز خەنزۇالرغا ۋە دۆلەتنىڭ بىرلىكىگە قارىشى تۇرۇۋاتقىنىمىز 

تىنچلىق "لىكىگە قارىشى تۇرىدىكەن، ئۇ ھالدا ئۇ يوق، ئەگەر بەزىلەر خەنزۇالرغا ۋە دۆلەتنىڭ بىر

غا قارشى تۇرغان بولىدۇ، ئۇ بىزنىڭ "سىياسىي ئىشالرنى يولغا قۇيۇش پروگراممىسى"غا ۋە "بېتىم

 ".دىن باشقا ھەر قانداق ھەرىكەتنى قەتئىي قوللىمايمىز" تىنچلىق بېتىم"شۇڭا، . دوستىمىز ئەمەس

نى ئېنىق ئىنكار قىلىش بىلەن بىرگە، ۋەتەننىڭ "مۇستەقىللىق" ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى رەھبەرلىرى

بىرلىكىنى قوغداش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا مىللەتلەر باراۋەرلىكى ۋە دېموكراتىيە، ئەركىنلىكنى قولغا 

كەلتۈرۈشتەك ئىنقىالبى يۆنىلىشنى مۇئەييەنلەشتۈردى، بۇ مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش، 

 . ىنى قوغداش كۈرىشىنىڭ ئىدىيىۋى نەزەرىيە ئاساسىي بولدىۋەتەننىڭ بىرلىك

شۇنىڭدىن كېيىن، ئۈچ ۋىاليەت بىر يۈرۈش تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ تەسىرىنى 

كۈنى، ئالتاي ۋالىي -13ئاينىڭ -11يىل -1387. تۈگىتىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغدىدى

ىرىپ، ئالتاي ۋالىي مەھكىمىسىدىكى ھەر قايسى تارماقالر، نومۇرلۇق بۇيرۇق چىق-41مەھكىمىسى 

ناھىيىلەرنىڭ ۋىۋىسكا، تامغا، ھۆججەتلىرى، ناملىرىدا شەرقىي تۈركىستان دېگەن سۆزىنى بىردەك 

كۈنى قۇرۇلغان شىنجاڭ تىنچلىقنى -1ئاينىڭ -4يىل -1384. چىقىرىپ تاشالشنى تەلەپ قىلدى

ۈركىستان دېگەن سۆزنى ئىشلەتمەي، شىنجاڭ دېگەن نامنى قوغداش خەلقچىل ئىتتىپاقى شەرقىي ت

سۆز ئەركىنلىكى بولۇش روھى : "ئەخمەتجان قاسىمى بۇنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئىشلەتتى

بويىچە ئۆلكىمىزنىڭ جۇغراپىيىلىك نامىنى خالىغانچە ئاتاشقا بولسىمۇ، لېكىن سىياسىي جەھەتتە، 

تاش كېرەك، بۇ ھەقتە شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خەلقچىل تەرتىپ جەھەتتە ئۇنى شىنجاڭ دەپ ئا

بۇ ئۈچ ۋىاليەتنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى .")( ئىتتىپاقى قۇرۇش يىغىنىدا مەخسۇس بەلگىلىمە چىقىرىلدى

 . قوغداش ئارزۇسىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ

چ ۋىاليەتتىكى ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى رەھبەرلىرى مىللىي بۆلگۈنچىلىكنىڭ تەسىرىنى تۈگىتىپ، ئۈ

كادىر، ئاممىنى ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى ئاڭلىق ھالدا قوغداشقا يېتەكلەش ئۈچۈن، ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىي 

بىلەن پۈتكۈل جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ مۇناسىۋىتىنى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىستىقبالى 

رىيە ۋە ئەمەلىيەت جەھەتتىن بىلەن پۈتكۈل جۇڭگو خەلقىنىڭ ئىستىقبالىنىڭ مۇناسىۋىتىنى نەزە

شۇڭا، ئۈچ ۋىاليەت بۇ جەھەتتىكى تەشۋىقاتنى . چۈشەندۈرۈش كېرەكلىكىنى چۈشىنىپ يەتتى

جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى . كۈچەيتىپ، نەزەرىيە جەھەتتە نۇرغۇن خىزمەتلەرنى ئىشلىدى
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ن، ئۈچ ۋىاليەتتىكى گېزىت ئايدىن باشالپ ئىستراتېگىيىلىك ھۇجۇمغا ئۆتكەندىن كېيى-6يىلى -1387

ـ ژۇرنالالردا ئىچكىرى ئۆلكىدىكى جۇڭگو خەلقى ئازادلىق ئۇرۇشتا ئۇدا غەلىبە قىلىۋاتقانلىقى خەۋەر 

قىلىندى، ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق رەھبەرلەر ئازادلىق ئۇرۇشىنىڭ يۈزلىنىشى ۋە جۇڭگو 

يىلى -1383. يېقىندىن دىققەت قىلدىكوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ فاڭجېن، سىياسەتلىرىگە تېخىمۇ 

ئايدا، ئابدۇكېرىم ئابباسوف شىنجاڭ تىنچلىقنى قوغداش خەلقچىل ئىتتىپاقى ئاكتىپلىرى يىغىنىدا -5

دېگەن دوكالتىدا، ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى " نۆۋەتتىكى سىياسىي ۋەزىيەت ۋە ۋەزىپىلىرىمىز"بەرگەن 

بىزنىڭ مىللىي : "سۇس بايان قىلىپ، مۇنداق كۆرسەتتىبىلەن جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ مۇناسىۋىتىنى مەخ

ئازادلىق ھەرىكىتىمىز باشقا ئاالھىدىلىكلىرى ۋە ۋەزىپىسى جەھەتتە جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئۇرۇشىغا 

ئوخشاش بولۇپال قالماستىن، بەلكى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنىڭ غەلىبە قىلىشى ياكى جۇڭگودىكى 

ېسىل ۋە توغرا ھەل قىلىنىشى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ جۇڭگو خەلق مىللىي مەسىلىنىڭ ئۈزۈل ـ ك

شىنجاڭدىكى يەرلىك مىللەتلەر جۇڭگو خەلق "، "ئازادلىق ئۇرۇشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق

شۈبھىسىزكى، جۇڭگو . ئىنقىالبىنىڭ ياردىمى ئاستىدىال تېز سۈرئەت بىلەن ئۆز مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ

ىگە ئېرىشكەن ئەھۋال ئاستىدىال، شىنجاڭ خەلقى ئاندىن ئازادلىققا خەلق ئىنقىالبى غەلىب

، شىنجاڭدىكى مىللەتلەر مەسىلىسى ئاندىن ئۈزۈل ـ كېسىل ۋە توغرا ھەل قىلىدۇ، "ئېرىشەلەيدۇ

ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ بۇ بايانلىرى كەڭ كادىر، " شىنجاڭ خەلقىنىڭ ئىستىقبالى ئاندىن پارالق بولىدۇ

ۇر تەربىيە بولدى، كەڭ كادىر، ئاممىنىڭ ئۈچ ۋىاليەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن ئاممىغا چوڭق

ئىچكىرىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ مەنپەئەتى مۇناسىۋەتلىك دەيدىغان قارىشى كۈچەيتىلدى، 

جۇڭگو ئىنقىالبى ئومۇمىيلىق، شىنجاڭنىڭ ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى قىسمەنلىك دەيدىغان تونۇشى 

 . ئۆستۈرۈلدى

  

ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مىللىي مەسىلە جەھەتتە كۆرۈلگەن خاتالىقالر ( 9)

ئۈستىدە ئويلىنىپ ۋە ئۇنى تۈزىتىپ، توغرا مىللەت قارىشى ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىغا تەربىيە 

 بېرىلدى

  

يىتىنىڭ ۋالىيسى باسباي كۈنى، ئەخمەتجان قاسىمى تارباغاتاي ۋىال-91ئاينىڭ -7يىل -1386

خەلق دېگەن ئاتالغۇنىڭ مەنىسىگە :"چوالقباي قاتارلىق كىشىلەرگە يازغان خېتىدە مۇنداق كۆرسەتتى

شۇ جاي دائىرىسىدە ياشاپ تۇرغان خەلقنىڭ ھەممىسى كىرىشى كېرەك، شۇڭا خەنزۇ خەلقىمۇ شۇ 

خەلقىمىزنىڭ بۇرۇندىن . زىمخەلقىمىزدىكى بىر تەرەپلىمە قاراشنى تۈزەش ال... جۈملىگە كىرىدۇ

شۇنىڭ ... ئېزىلىپ كېلىشىگە خەنزۇ خەلقى ئەيىبلىك ئەمەس، بۇنىڭدا خەنزۇ ئىستىبداتلىرى ئەيىبلىك

". ئۈچۈن سىزلەرنىڭ ئاممىغا بولغان تەربىيە خىزمىتىگە ئارتۇقچە دىققەت قىلىشىڭىزالرنى ئۆتۈنىمەن

ىقالرنى تۈزىتىشكە ۋە ئاممىغا تەربىيە بېرىش بۇ ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ مىللىي مەسىلىدىكى خاتال

ئۈچ ۋىاليەت رەھبەرلىرى ئۈچ ۋىاليەتكە . خىزمىتىگە ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ
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ئەخمەتجان قاسىمى . قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، مىللىي مەسىلە جەھەتتە ئىدىيىنى تەرتىپكە سالدى

ھاقارەتلەش، ئۇالرغا زىيان يەتكۈزۈش ۋەقەلىرى يەنىال  قاتارلىق كىشىلەر خەنزۇ پۇقرالىرىنى

ساقلىنىۋاتىدۇ، بۇنداق ئەھۋال مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىمىزگە پايدىسىز، دەپ جىددىي كۆرسەتتى، ھەم 

بىز سادىر قىلغان خاتالىقلىرىمىزنى يوشۇرمايمىز، بەلكى بۇ "سەمىمىي ھالدا مۇنداق دېدى 

بۇ خاتالىقالرنىڭ كۆرۈلۈشىدىكى مەنبەنى تېپىپ چىقىپ خاتالىقالرنى  خاتالىقلىرىمىزنى پاش قىلىپ،

خاتالىقالرنىڭ مەنبەسى توغرىسىدا تەرەققىيپەرۋەرلەر مۇنداق دەپ قارىدى، ". تۈگىتىشىمىز كېرەك

ئىنقىالبنىڭ دەسلەپكى مىللەتلەرنىڭ باراۋەر، ئەركىن تەرەققىي قىلىشىنى تېزلەتتى ھەمدە خەنزۇ 

تەرۇز يەتكۈزگەن ئۇنسۇرالرنى جازاالپ، مىللەتلەر -ەنپەئەتىگە ئېغىر دەرىجىدە دەخلىپۇقرالىرىنىڭ م

كۈنىدىن -11ئاينىڭ -3يىل -1387. خىزمىتى جەھەتتە مەلۇم نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى

ئاينىڭ ئاخىرلىرى، ئۈچ ۋىاليەت ئىلگىرى ـ ئاخىر بولۇپ موڭغۇل خەلق -11كۈنىگىچە ۋە -17

سولۇن داغۇر مىللەتلىرى قۇرۇلتىيى چاقىرىپ، مىللەتلەرنىڭ باراۋەرلىك ھوقۇقىنى -ەقۇرۇلتىيى ۋە شىب

نى ئىشقا ئاشۇرۇش "تىنچلىق بېتىم"تەكىتلەپ، ھەر مىللەت خەلقىنى پائال ھەرىكەتكە كېلىپ، 

قۇرۇلتايدا ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا موڭغۇل مەدەنىيەت . ئۈچۈن تىرىشىپ كۈرەش قىلىشقا چاقىردى

ئۈچ ۋىاليەت يەنە خەنزۇ . مەدەنىيەت ئۇيۇشمىسى قۇرۇلدى( داغۇر)سولۇن -ى ۋە شىبەئۇيۇشمىس

مەدەنىيەت ئۇيۇشمىسى قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلدى ۋە قۇردى، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆز 

كۈنى، -13ئاينىڭ -8يىل -1383. پەرزەنتلىرىنى ئۆز تىلى بىلەن تەربىيىلەيدىغان مەكتەپلىرىنى قۇردى

سانلىق -11ىنچلىقىنى قوغداش خەلقچىل ئىتتىپاقى مەركىزىي تەشكىلىي كومىتېتىنىڭ شىنجاڭ ت

يىغىنىدا خەنزۇالرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ ئوقۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن، خەنزۇ مەكتەپلىرىنى 

كۆپەيتىپ ئېچىش، رەھىمجان سابىرھاجى، ئەنۋەر خانبابا، ئەسئەت ئىسھاقۇپ قاتارلىق كىشىلەردىن 

ئۈچ . ىب تاپقان مەخسۇس ھەيئەت تەشكىل قىلىپ بۇ خىزمەتكە مەسئۇل قىلىشنى قارار قىلدىتەرك

يېزىقىدا -ۋىاليەت يەنە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالرنى يېڭىپ، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆز تىل

ئايدا، غۇلجىدا ئۇيغۇرچە، قازاقچە، -5يىل -1385. ژۇرنال چىقىرىشىغا ياردەم بەردى-گېزىت

ژۇرنال نەشر قىلىندى، ئامالنىڭ -چە، رۇسچە، شىبەچە، موڭغۇلچە يېزىقتىكى ئالتە خىل گېزىتخەنزۇ

بارىچە ھەر مىللەت تىل ـ يېزىقىدىكى دەرسلىكلەر بېسىلدى، ھۆكۈمەت تارماقلىرىغا ھەر مىللەتتىن 

لۇق، جايالرنىڭ مەمۇرىي تارماقالرنىڭ بىرىنچى قول. بولغان مۇنەۋۋەر كادىرالر قوبۇل قىلىندى

مۇئاۋىنلىق ۋەزىپىسىگە ۋە بۆلۈم، بۆلۈمچىلەرنىڭ خىزمەتچىلىكىگە شۇ جايدىكى نوپۇسى بىر قەدەر 

كۈنى شىنجاڭ تىنچلىقنى -1ئاينىڭ -4يىل -1384. كۆپ بولغان مىللەتتىن بولغانالر قويۇلدى

اڭ شىنج"قوغداش خەلقچىل ئىتتىپاقى قۇرۇلغاندىن كېيىن تارقىتىلغان بىرىنچى ھۆججەت يەنى 

تە خەنزۇالرنىمۇ ئۆز "تىنچلىقنى قوغداش خەلقچىل ئىتتىپاقنىڭ پۈتۈن ئۆلكە خەلقىگە مۇراجىئەت

ئىچىگە ئالغان مىللىي ئىنقىالب بىرلىك سېپىنى قۇرۇش تۇنجى قېتىم ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، 

رغىز، موڭغۇل، ئىشىنىمىزكى، ئۆلكىمىزدە ياشاپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر، قازاق، قى:"مۇنداق كۆرسىتىلدى

خەنزۇ، خۇيزۇ، ئۆزبېك ۋە باشقا مىللەتلەر نامرات، قاالق، ھوقۇقسىز بولغان قۇللۇق ئورنىغا مەڭگۈ 

خاتىمە بېرىش ئۈچۈن بىردەك ئىتتىپاقلىشىدىغان بولساق، شىنجاڭنى تىنچ، دوستانە، ئادىل، ھەققانىي، 

يسى مىللەتلەرنىڭ ئۈچ ۋىاليەتتە بۇ ھەر قا". ئەركىن بولغان جەمئىيەت قىلىپ قۇرۇپ چىقااليمىز
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سىياسىي جەھەتتە بىردەك باراۋەر ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ ئۈچ ۋىاليەتنىڭ خەنزۇ ئاممىسى بىلەن خەنزۇ 

ئەكسىيەتچىل ھۆكۈمرانلىرىنى پەرقلەندۈرگەنلىكىنى ھەمدە خەنزۇ خەلقىنى مىللىي ئازادلىق بىرلىك 

ئۈچ ۋىاليەت رەھبەرلىرى خەنزۇ ئاممىسىغا . بېرىدۇ سېپىنىڭ بىر ئەزاسى قىلغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ

زىيانكەشلىك قىلىشتەك قانۇنسىز قىلمىشالرغا ئاالھىدە ئېتىبار بىلەن قاراپ جايالردىكى ئەدلىيە 

ئەخمەتجان . تارماقلىرىدىن كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ بۇنىڭغا قاتتىق زەربە بېرىشنى تەلەپ قىلدى

ۈنى چۆچەك ناھىيىلىك خەنزۇ مەدەنىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ك-11ئاينىڭ -1يىل -1384قاسىمى 

ئارقىدىن يۈز بەرگەن بىر -ئۇيۇشمىسىغا يازغان خېتىدە، تارباغاتايدا يېقىنقى بىر مەزگىلدىن بۇيان، ئارقا

مۈلكىنى بۇالش ۋەقەسىنى جىددىي بىر -ئۆلتۈرۈپ، مال قانچە قېتىملىق خەنزۇ ئاممىسىنى 

مەيلى قانداق ئادەم، قانداق مىللەت :"ئۇ خېتىدە مۇنداق كۆرسەتتى. ىلدۈردىقىلىدىغانلىقىنى ب  تەرەپ

لودې، ۋاڭ خۇاۋېن، ۋاڭ . بولسۇن جۈملىدىن خەنزۇ خەلقى بولسۇن، ئۇالر قانۇن تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ

. دۇماۋسۇ قاتارلىق كىشىلەرنى ئۆلتۈرگەن قاتىلالر ئۆزلىرىنىڭ جىنايىتىگە ئاساسەن قاتتىق جازاغا تارتىلى

سىلەر خاتىرجەم بولۇڭالركى، قاچانال . بۇ ھەقتە مەن ئەدلىيە تارماقلىرىغا مەخسۇس يوليورۇق بەردىم

بولمىسۇن، بۇنداق ۋەقە سادىر قىلغان قاتىلالرنى ئەدلىيە تارماقلىرى قەتئىي جازااليدۇ، سىلەر بىزنىڭ 

ىش قىلىدىغانلىقىنى ھېس قانۇن تارماقلىرىمىزنىڭ ھەقىقەتەن ھەر مىللەت خەلقى ئۈچۈن ئادىل ئ

 ". قىلغايسىلەر

ئايدا، دېڭ لىچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئاالقىچىسى -4يىل -1383

. ساالھىيىتى بىلەن شىنجاڭ غۇلجىغا كېلىپ، ئۈچ ۋىاليەت رەھبەرلىرى تەرىپىدىن قارشى ئېلىندى

ستىك پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى ۋە رەئىس جۇڭگو كوممۇنى"ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقالر 

ياقا رايونالردا ياشاۋاتقان خەلقنىڭ -ماۋزېدۇڭنىڭ مۇرەككەپ ۋە مۈشكۈل ۋەزىپىلەر ئىچىدە چەت

ئۆزلىرىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىدىن ھەم ئاالقە باغالشقا ئادەم ئەۋەتكەنلىكىدىن ئىنتايىن خۇرسەن 

ىڭ خىزمىتىگە پائال ھەمكارلىشىپ، مەركەزگە ئۈچ ئۇالر دېڭ لىچۈنن. بىلدۈردى" ئىكەنلىكىنى

ۋىاليەتنىڭ ھەر قايسى جەھەتتىكى ئەھۋاللىرىنى دوكالت قىلدى ھەم يېڭى سىياسىي مەسلىھەت 

ئۇالر رەئىس ماۋزېدۇڭ . كېڭىشى يىغىنىغا قاتنىشىش تەكلىپىنى خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلدى

دىن بۇيان ئېلىپ بارغان كۈرىشىڭالر پۈتۈن جۇڭگو سىلەرنىڭ كۆپ يىلالر"ئەۋەتكەن تەكلىپنامىدىكى 

دېگەن سۆزدىن " خەلقىنىڭ دېموكراتىك ئىنقىالب ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، ئۈچ ۋىاليەت جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ . ئىنتايىن مەمنۇن بولدى

ۋىاليەت ئىنقىالبىي پۈتۈن جۇڭگو خەلقىنىڭ  رەھبەرلىكىنى قوبۇل قىلدى، بۇنىڭ بىلەن ئۈچ

ئايدا شىنجاڭ تىنچ يول بىلەن ئازاد 11يىل -1383. دېموكراتىك ئىنقىالبى تاشقىنىغا قوشۇلدى

 . ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى كۆزلىگەن پۈتۈن شىنجاڭنى ئازاد نىشانى ئەمەلگە ئاشتى. بولدى

ڭدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنى ئازاد قىلىش ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى ئاخىرى ھەقىقىي تۈردە شىنجا

دەرۋەقە ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى پارتالش، تەرەققىي قىلىش جەريانىدا، . توغرا يولىغا ماڭدى

بۆلگۈنچىلىك، مۇستەقىللىق، خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇش، خەنزۇالرنى چەتكە قېقىشتەك ئېغىر 

يەتتىكى تەرەققىيپەرۋەر زاتالرنىڭ رەھبەرلىكىدە خاتالىقالر سادىر قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۈچ ۋىال
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مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ كۈچلۈك بېسىمغا بەرداشلىق بېرىلىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكى ۋە مىللەتلەر 

 .ئىتتىپاقلىقى قوغدالدى، بۇ تارىخىي تۆھپە مەڭگۈ ئۆچمەيدۇ

  

ڭ سۇيقەستلىك ئازادلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى. 8

 ھەرىكەتلىرىنىڭ تارمار قىلىنىشى

  

تاشقى ئەكسىيەتچى كۈچلەر شىنجاڭدىكى مەغلۇبىيىتىگە -شىنجاڭ ئازاد بولۇش ھارپىسىدا، ئىچكى

تەن بەرمەي، ئۆزئارا تىل بىرىكتۈرۈپ، جاھىللىق بىلەن قارشىلىق كۆرسىتىپ، خەلق ئازادلىق 

ئۇالر بارلىق پەسكەش نەيرەڭلەرنى ئىشلىتىپ، . رۇندىئارمىيىسىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنى توسۇشقا ئۇ

مىللىي ئۆچمەنلىكنى ھەدەپ قۇترىتىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پەيدا قىلىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ 

شۇڭا، ئازادلىقنىڭ دەسلەپكى . قوزغاپ، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز قوينىدىن ئايرىپ چىقىشقا ئۇرۇندى

ك قىلىش بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدا كەسكىن مەزگىلىدە، شىنجاڭ بۆلگۈنچىلى

 . كۈرەشكە دۇچ كەلدى

  

تۆرەلمە پېتى "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى غەربىي شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، ( 1)

 ئۇجۇقتۇرۇلدى

  

للەر ئۆمىكى ئايدا، ليۇشياۋچى ئۆمەك باشچىلىقىدىكى جۇڭگو كومپارتىيىسى ۋەكى-6يىل -1383

: مەخپىي ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېرىپ زىيارەتتە بولدى، سۆھبەت جەريانىدا سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپ

ئامېرىكا جاھانگىرلىكى شىنجاڭغا قول تىقىپ، مابۇفاڭ باشچىلىقىدىكى غەربىي شىمال يەرلىك 

چلەر بىلەن بىرلىشىپ، مىلىتارىست كۈچلىرىنى شىنجاڭغا چېكىندۈرۈپ، شۇ جايدىكى ئەكسىيەتچى كۈ

ئەگەر ئۇالرنىڭ بۇ . قۇرۇشنى پىالنالۋاتىدۇ، دېگەن ئاخباراتنى يەتكۈزدى"بۈيۈك ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"

سۇيقەستى ئەمەلگە ئېشىپ قالسا، جۇڭگو ئىنقىالبىغا ناھايىتى زور خەۋپ يېتەتتى، سوۋېت 

سوۋېت . توسالغۇ تېخىمۇ چوڭ بوالتتى ئىتتىپاقىغىمۇ ئىنتايىن پايدىسىز ئىدى، شىنجاڭنى ئازاد قىلىشتا

ئىتتىپاقى تەرەپ جۇڭگو تەرەپنىڭ شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، جاھانگىرلىكنىڭ 

ليۇشياۋچى مەزكۇر ئاخباراتنى رەئىس ماۋزېدۇڭغا مەلۇم . سۈيقەستىنى تارمار قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى

ى تېزلىتىپ، شىنجاڭغا مۇددەتتىن بۇرۇن يۈرۈش قىلىش قىلىپ، غەربىي شىمالنى ئازاد قىلىش سۈرئىتىن

پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە ماۋجۇشى كەسكىن قارار چىقىرىپ، شىنجاڭغا يۈرۈش . تەكلىپىنى بەردى

 . يىلىنىڭ ئاخىرىغا ئورۇنالشتۇردى-1383يىلىدىن -1351قىلىش مۇددىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ 
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ە تۇرۇشلۇق كونسۇلى پايكىستون ۋە مۇئاۋىن كۇنسۇلى ماكنەن ئەينى ۋاقىتتا، ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىد

ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىپ، مابۇفاڭ قاتارلىق ئەمەلىي كۈچى بار يەرلىك گۇرۇھالرنى تۈرلۈك ئامالالر 

بىلەن ئۆزىگە تارتىپ ۋە سېتىۋېلىپ، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچى يولۋاس، مۇھەممەت ئىمىن، 

رۈپ، شىنجاڭنى ۋەتەن قوينىدىن ئايرىپ چىقىش سۇيقەستلىك ئەيساالر بىلەن تىل بىرىكتۈ

 . ھەرىكىتىنى جىددىي پىالنالۋاتاتتى

مابۇفاڭ ناھايىتى قارا نىيەت شەخس بولۇپ، ئۆزىنى غەربىي شىمالنىڭ خوجىسى دەپ ئاتىۋالغانىدى، 

بىي مۇئەييەن كۈچكە ئىگە بولۇپ، غەر" ماجەمەتى قوشۇنى"ئۇنىڭ باشچىلىقىدا تەكشىللەنگەن 

كۈنى، مابۇفاڭ -18ئاينىڭ -5يىل -1383. شىمال ۋەزىيىتىگە مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتەلەيتتى

مەمۇرىي ئەمەلدارى بولۇپ، غەربىي -جاڭ جىجۇڭنىڭ ئورنىغا گومىنداڭنىڭ غەربىي شىمال ھەربىي

ڭنى مېنىڭ مابۇفاڭ ئەزەلدىن شىنجا. مەمۇرىي ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋالدى-شىمالنىڭ ھەربىي

كۈچ دائىرەمدىكى جاي، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ 

ئېتىقادى بىز بىلەن ئوخشاش، ھەممىمىز مۇسۇلمان ھېسابلىنىمىز، شۇڭا ئاممىنى دىندىن پايدىلىنىپ 

شىنجاڭ مېنىڭ قولۇمدا، " مابۇفاڭ. ئاسانال قۇتراتقىلى ۋە قايمۇقتۇرغىلى بولىدۇ دەپ قارايتتى

 .دېدى." شىنجاڭدا قوشۇنۇم بار، شىنجاڭ خەلقى گېپىمنى ئاڭاليدۇ، چۈنكى ئۇالر مۇسۇلمانالر

يىلى يازدا، فۇمىي ئۇرۇشىدىن كېيىن، گومىنداڭ گېنېرالى خۇزۇڭنەننىڭ غەربىي شىمال -1383

ئاساسەن شۇ پېتى  "ماجەمەتى قوشۇنى"رايونىدىكى قوشۇنى ھېچقانچە قالمىدى، مابۇفاڭنىڭ 

مىڭدىن ئارتۇق ئەسكىرى بىلەن چىڭخەي، نىڭشيا ۋە گەنسۇنىڭ قىسمەن جايلىرىنى  51بولۇپ، 

كونترول قىلىپ تۇراتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگە كۆپىنچىسى ئاتلىق ئەسكەر بولۇپ، ھەرىكەتچانلىقى كۈچلۈك 

ى، گومىنداڭمۇ دونى ھەم مۇئەييەن جەڭگىۋارلىققا ئىگە ئىدى، ئامېرىكىنىڭ كۆزى مابۇفاڭ چۈشت

مابۇفاڭغا تىكىپ، ئۇنىڭدىن غەربىي شىمالدا خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىگە قارشى تۇرۇشنى تەلەپ 

مابۇفاڭ بولسا چىڭ خەي، نىڭشيادا كومپارتىيىگە تاقابىل تۇرۇپ، گەنسۇنى تېزگىنلەپ، . قىلدى

ىنداڭنىڭ شىنجاڭدىكى گوم. شىنجاڭنى چېكىنىش يولى قىلىپ، چوڭ ئىشالرنى تەۋرەتمەكچى بولدى

شىسىغا -1كېيىن تەرەپكە سېلىپ ئاتلىق ئەسكەرلەر )جۈنىنىڭ -5ئاتلىق ئەسكەرلىرى 

جۇنجاڭى ماچېڭشىياڭ مابۇفاڭنىڭ جيەنى بولغاچقا، شىنجاڭنىڭ ھەربىي ھوقۇقىنىمۇ ( ئۆزگەرتىلگەن

وقۇقى ئەڭ مابۇفاڭنىڭ غەربىي شىمال رايونىدىكى ھ. ماجەمەتى قوشۇنى ئىگىلەپ تۇرۇۋاتاتتى

 . كۈچلۈك ئىدى

شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچى مۇھەممەت ئىمىن، ئەيساالرمۇ گومىنداڭنىڭ ئنستۈنلۈكنى قولدىن 

بېرىپ قويۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ يېتىپ، جاھىللىق بىلەن قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈمىدىنى مابۇفاڭغا 

. نىيىتىنى بىلىپ باقماقچى بولدىئايدا، يولۋاس لەنجۇغا بېرىپ مابۇفاڭنىڭ -6يىل -1383. باغلىدى

. مابۇفاڭ ئاللىبۇرۇن شىنجاڭغا چىشىنى بىلەپ تۇرغاچقا، ئىككى تەرەپ ئاسانال پۈتۈشۈپ قالدى

. بۇرۇن يالىشىپ كەتتى-شۇندىن باشالپ، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەر مابۇفاڭ بىلەن ئېغىز

قوراللىق تەشكىالت قۇرۇپ، ئاندىن  يولۋاس گۇرۇھى يەنە ئەسكەر قوبۇل قىلىپ، ئات سېتىۋېلىپ،
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بۇرھان باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتىنى ئاغدۇرۇش قەستىدە بولدى، يولۋاس 

بۇرھاننىڭ ئورنىدا شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ رەئىس، ماگويىنى خەلق ئىشلىرى نازارىتىنىڭ نازىرى، مابۇفاڭ 

ھۆكۈمەتنىڭ باش كاتىپى قىلماقچى  گۇرۇھى بىلەن زىچ ئاالقىسى بولغان جاڭ شاۋنى ئۆلكىلىك

ئايدا ماچېڭشياڭنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا -4بۇ سۇيقەستىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئەيسا . بولدى

" سالىمىنى مابۇفاڭ جانابلىرىغا يەتكۈزۈش ئۆمىكى-شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ سوۋغا"

ەت تەشۋىقات كومىتېتىغا قاراشلىق تەشكىللەپ، ئۆزى ئۆمەك باشلىقى بولۇپ، ئۆلكىلىك ھۆكۈم

ئۇسسۇل ئۆمىكىنى باشالپ، ماچېڭشياڭنىڭ مەخسۇس ئاپتوموبىلى بىلەن لەنجۇغا -شىنجاڭ ناخشا

مىڭ ئۇيغۇر ياشنى  111  تۇياق جەڭ ئېتى، يەنە 511ئەيسا مابۇفاڭغا تۇغ تەغدىم قىلدى ۋە . باردى

ە مابۇفاڭدىن جياڭ جېشىغا ئۆزلىرىنىڭ تەشكىللەپ مابۇفاڭغا ئەسكەرلىككە بەرمەكچى بولدى ھەمد

ى قۇرۇشىغا ئىجازەت بېرىشىنى ئېيتىپ بېقىشنى "مۇستەقىل دۆلەت"غەربىي شىمالدا بىر ئىسالم دىنى 

قۇرۇشىغا ياردەم " ئۇيغۇر ياشلىرى مەشىق سىنىپى"ماچېڭشياڭ مۇھەممەت ئىمىننىڭ . ئۆتۈندى

دەپ نام بەردى، ئۇالر ئۈرۈمچى " ر ليەنىشىسى ساپيوال-1ئاتلىق ئەسكەرلەر "بېرىپ، ئۇنىڭغا 

 . ئەتراپىدىكى تۇدۇڭخابا رايونىدا مەخپىي مەشىق ئېلىپ باردى

ئامېرىكىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلى . ئامېرىكىمۇ ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىپ يېقىندىن ماسالشتى

دورا -ياراغ، ئوق-پايكىستون ۋە مۇئاۋىن كونسۇلى ماكنەن ئوتتۇرىغا چىقىپ يىغىن ئېچىپ، قورال

 . تارقىتىپ، ئوسمان، جانىمقان قاتارلىق كىشىلەرنى قوراللىق توپىالڭ قوزغاشقا كۈشكۈرتتى

تاشقى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ سۇيقەستلىك -ج ك پ مەركىزىي كومىتېتى بىلەن ماۋزېدۇڭ ئىچكى

ىمالغا يۈرۈش ھەرىكىتىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ غەربىي ش

قىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، تېز جەڭ قىلىپ تېز غەلىبە قىلىپ، دۈشمەن كۈچلەرنى يوقىتىشنى ھەمدە 

خۇزۇڭنەن، . "نىڭ شىنجاڭغا قېچىپ كېلىۋېلىشىنى توسۇشنى قارار قىلدى"ماجەمەتى قوشۇنى"

ىش سۇيقەستىنى ، دۈشمەننىڭ شىنجاڭنى بۆلىۋېل"مابۇفاڭنىڭ تەڭرىتېغىدىن ئۆتۈشىگە يول قويماي

ماۋزېدۇڭ پىڭ دېخۇەيگە تېلېگرامما بېرىپ، . تارمار قىلىش باش ئىستراتېگىيىلىك مەقسەت قىلىندى

غەربىي شىمال جەڭ مەيدانىدا ئازاد قىلىنمىغان رايونالرغا يۈرۈش قىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىش، يىل 

گرىسى سىرتىدا يوقىتىش نى شىنجاڭ چې"ماجەمەتى قوشۇنى"ئاخىرىغىچە شىنجاڭغا يۈرۈش قىلىپ، 

 . توغرىسىدا يوليورۇق بەردى

پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە رەئىس ماۋزېدۇڭنىڭ ئىستراتېگىيىلىك مەقسىتىگە ئاساسەن، پىڭ دېخۇي 

ئوڭ لىنىيە قوشۇنى، شۈگۇاڭدا بىلەن . قوشۇنى ئىككى لىنىيە بويىچە قالدۇق دۈشمەنلەرنى تازىلىدى

ليەنجۇ تاشيولى بىلەن غەربىي -ە، ليۇپەنشەن تېغىدىن ئۆتۈپ، شىئەنۋاڭ شىتەينىڭ يېتەكچىلىكىد

 5مەمۇرىي ئەمەلدارالر مەھكىمىسى تۇرۇشلۇق جاي لەنجۇغا قىستاپ كېلىپ، -شىمال ھەربىي

كۈنى لەنجۇنى ئېلىپ، مابۇفاڭ ئاساسىي -16ئاينىڭ -4كۈندۈز جەڭ قىلىش ئارقىلىق، -كېچە

يوقاتتى، مابۇفاڭ ئەھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى كۆرۈپ چىڭخەيگە مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى  17قوشۇنىدىن 

ئەسكەرلەر تۈەنى ۋاڭ -1سول لىنىيە قوشۇنى . قېچىپ بېرىپ كونا ئۇۋىسىنى چىڭ ساقلىماقچى بولدى
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جېنىنىڭ يېتەكچىلىكىدە، باۋجى، تيەنشۈينى ئالغاندىن كېيىن، جەنۇبىي گەنسۇغا يۈرۈش قىلىپ، 

بۇ . بىلەن ئۆتۈپ، ئۇدۇل مابۇفاڭنىڭ كونا شىنىڭنى ئىگىلىدى تاۋخې، خۇاڭخې دەرياسىدىن جەڭ

. قېتىمقى ھەل قىلغۇچ جەڭنىڭ غەلىبىسى غەربىي شىمالنى ئازاد قىلىش سۈرئىتىنى تېزلەتتى

نىڭشيادىكى ماخوڭكۈينىڭ قالدۇق قىسىملىرى خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كۈچلۈك زەربە بېرىشى 

كۈنى خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى -19گرامما بېرىپ تەسلىم بولدى، كۈنى تېلې-11ئاينىڭ -3ئاستىدا، 

 81گومىنداڭنىڭ خۇزۇڭنەن، مابۇفاڭ قالدۇق قىسىملىرىدىن تەخمىنەن . يىنچۈنگە كىرىپ جايالشتى

خۇزۇڭنەن، مابۇفاڭ . جيۇچۈەن ئەتراپىغا چېكىندى-مىڭدىن ئارتۇق كىشى خېشى كارىدورىدىكى جاڭيې

ى كارىدورىدا تولۇق يوقىتىپ، شىنجاڭنى ئازاد قىلىش ئىستراتېگىيىلىك قالدۇق قىسىملىرىنى خېش

ئەسكەرلەر تۈەنى شىنىڭدىن يولغا -1ئورۇنالشتۇرۇشنى ئورۇنداش ئۈچۈن، سول لىنىيە قوشۇنى 

شىۋىرغانلىق چىليەنشەن تېغىدىن -كلومېتىردىن ئارتۇق ساسلىقنى بېسىپ ئۆتۈپ، قار 111چىقىپ، 

ئەسكەرلەر تۈەنى لەنجۇدىن يولغا -1ئوڭ لىنىيە قوشۇنى . ا تېگىش قىلدىئۆتۈپ، بىۋاسىتە جاڭيىغ

شىنجاڭ تاشيولى بىلەن غەربىي شىمالغا قاراپ قوغالپ زەربە بېرىپ، يىل بويى قار –چىقىپ لەنجۇ 

ئاينىڭ -3كۈن تىز يول يۈرۈپ، 17ئېرىمەيدىغان ۋۇشاۋلىڭ چوققىسىدىن ئۆتۈپ، شەندەن ئارقىلىق 

لەر تۈەنى بىلەن جاڭيېدا ئۇچرىشىپ، شىنجاڭغا قېچىپ كەلمەكچى بولغان ئەسكەر-1كۈنى -11

رايونىغا توپالشقان گومىنداڭ قالدۇق قىسىملىرىدىكى . دۈشمەننىڭ چېكىنىش يولىنى ئۈزۈپ تاشلىدى

شۇنىڭ بىلەن . مىڭدىن ئارتۇق كىشى ھەقىقەتكە قايتقانلىقى ۋە تەسلىم بولغانلىقىنى جاكارلىدى 81

دىكى شەنشى، گەنسۇ، نىڭشيا، چىڭخەيدىن ئىبارەت تۆت ئۆلكە ئازاد بولدى، غەربىي شىمال

شىنجاڭدىكى دۈشمەنلەر يېتىم قىلىپ چەت ئەلگە قاچتى، خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى يۈمىنگۈەنگە 

 . يېتىپ باردى، شىنجاڭنىڭ ئازاد بولۇشىغا ساناقلىقال كۈن قالدى

ئارقىسىدا، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى ئاكتىپ خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كۈچلۈك ھۇجۇمى 

. ماسلىشىپ، ئازادلىققا ئىنتىلىپ بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى قانات يايدۇردى

تەرەققىيپەرۋەر زات بۇرھان شەھىدى بىر تەرەپتىن نۇرغۇن سورۇنالردا ئۇيغۇرالر ۋە شىنجاڭدىكى ھەر 

مىللەتلەر ئىتتىپاق ئۆتكەندىال، ئاندىن شىنجاڭ ئىستىقبالغا مىللەت خەلقىگە ۋەتەن بىرلىككە كېلىپ، 

قايتا چۈشەندۈردى؛ يەنە بىر تەرەپتىن، مۇھەممەت ئىمىن -ئىگە بولىدۇ دېگەن نۇقتىئىنەزىرىنى قايتا

: قاتارلىقالرنىڭ دۆلەتنى پارچىالش سەپسەتىلىرىگە كەسكىن رەددىيە بېرىپ مۇنداق كۆرسەتتى

ن بۇيان جۇڭگونىڭ تەركىبىي قىسمى بولۇپ كەلگەن، خۇددى جۇڭگو نەچچە يىلدى 1111شىنجاڭ 

بىر مىللەتنىڭ جۇڭگوسى بولماستىن، بەلكى ھەر مىللەتنىڭ جۇڭگوسى بولغىنىغا ئوخشاش، 

شىنجاڭمۇ بىر مىللەتنىڭ شىنجاڭى ئەمەس، بەلكى ھەر مىللەتنىڭ شىنجاڭى؛ مۇبادا شىنجاڭدا ئۇيغۇر 

ەت بار دېسەك، شىنجاڭ دائىرىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، چوڭ مىللەتچىلىك مىللىتىدىن ئىبارەت بىرال مىلل

خاتالىقى سادىر قىلغان بولىمىز، پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، يەرلىك مىللەتچىلىك، 

شىنجاڭ تىنچ يول بىلەن ئازاد ھارپىسىدا، . يەنى تار مىللەتچىلىك خاتالىقى سادىر قىلغان بولىمىز

ي بۆلگۈنچىلەر بىلەن گومىنداڭنىڭ ئۇرۇش تەرەپدارلىرى بىرلىشىپ سۇيىقەست ئىشلىتىپ، مىللى

شىنجاڭنى بۆلىۋېلىش مەقسىتىدە شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئازادلىقىغا توسقۇنلۇق 

قىلىۋاتقان ئاچقۇچلۇق پەيتتە، بۇرھان شەھىدى تەرەققىيپەرۋەر دېموكراتىك زات شۇجى ۋە يەر ئاستى 
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ققىيپەرۋەر ئاممىۋى تەشكىالتالر بىلەن ئاالقىلىشىپ، ھەربىي ساھەدىكىلەر بىلەن بىرلىكتە تارىخ تەرە

شىنجاڭدىكى تەرەققىيپەرۋەر . ئېقىمىغا ماسلىشىپ، تىنچ يول بىلەن ھەقىقەتكە قايتىش يولىغا ماڭدى

ىسى قاتارلىقالرمۇ يەر ئاستى ئاممىۋى تەشكىالتالردىن جەڭگىۋارالر ئۇيۇشمىسى، ئاۋانگارتالر ئۇيۇشم

تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلەن مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋە گومىنداڭ قوشۇنىدىكى جاھىل ئۇنسۇرالرغا قارشى 

ئۇالر تەشۋىقات ۋارىقى تارقىتىپ، گېزىت چىقىرىپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ ئازادلىق . قەتئىي كۈرەش قىلدى

ىسىنى، جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ تۈرلۈك ئۇرۇشىنىڭ ۋەزىيىتىنى، ماركسىزم، لېنېنىزىم ۋە ماۋزېدۇڭ ئىدىي

فاڭجېن، سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلدى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تىنچلىق ۋە بىرلىككە 

ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا، تاۋسىيۆ . ئىنتىلىش ئارزۇسىنى ئىپادىلىدى

شەھىدى باشچىلىقىدىكى گومىنداڭنىڭ شىنجاڭ  باشچىلىقىدىكى گومىنداڭ قوشۇنى ۋە بۇرھان

ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتى ھەقىقەتكە قايتقانلىقىنى جاكارلىدى، نەتىجىدە شىنجاڭ تىنچ يول بىلەن ئازاد 

شىنجاڭ تىنچ يول بىلەن ئازاد قىلىنغاندىن كېيىن، شىنجاڭ ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قوينىغا . بولدى

قتىن بېرى غالجىرلىشىپ كەتكەن مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر قايتىپ كېلىپال قالماستىن، بەلكى ئۇزا

قاتتىق زەربىگە ئۇچراپ، مەخسۇت، مۇھەممەت ئىمىن، ئەيسا قاتارلىق بىر تۈركۈم كونا مىللىي 

 . بۆلگۈنچىلەر شەرمەندىلەرچە مەغلۇپ بولدى

گۈنچىلەرنى ئامېرىكىنىڭ مابۇفاڭ باشلىقلىقىدىكى ئەكسىيەتچىل كۈچلەردىن پايدىلىنىپ مىللىي بۆل

قۇرماقچى بولغان سۇيقەستى تېخى ئىشقا "بۈيۈك ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"يېنىغا تارتىپ، شىنجاڭدا 

 .كېسىل تارمار بولىدۇ-ئاشماي تۇرۇپال، خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ زەربىسى ئارقىسىدا ئۈزۈل

  

ئىنقىالبىي توپىالڭنى غۇلجا، موڭغۇلكۈرە، توققۇزتارا قاتارلىق جايالردا يۈز بەرگەن ئەكسىل( 1)

 تىنچىتىش كۈرىشى

       

قۇرۇش سۇيقەستى تارمار قىلىنغاندىن " ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئامېرىكا جاھانگىرلىكىنىڭ شىنجاڭدا 

كېيىن، ئۇالر يەنە ھەدەپ قوراللىق توپىالڭ قوزغاشنى پىالنالپ، خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ 

 . شىنجاڭغا كىرىشنى توسماقچى بولدى

مەزگىلىدە، شىمالىي شىنجاڭدىكى بەزى رايونالردىمۇ مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى ئىنتايىن  بۇ

غۇلجىدا راخمانوف باشچىلىقىدىكى بۆلگۈنچىلىك قىلىش، توپىالڭ قوزغاش . ئەۋج ئېلىپ كەتتى

سى ئارمىيە شەھەر مۇداپىئە-5يىلىنىڭ باشلىرىدا، غۇلجىدا تۇرۇشلۇق  -1351. ۋەقەسى يۈز بەردى

ئاينىڭ -9. نى قۇردى"پانتۈركىزم ئىسالم پارتىيىسىنىڭ ئىلى گۇرۇپپىسى"يىڭىنىڭ پەيجاڭى راخمانوف 

كۈنى، بۇ ئەكسىيەتچىل تەشكىالت غۇلجىنىڭ بەخت باغچىسى مەھەللىسىدىكى مەھەللە -14

ە قېتىملىق يىغىن ئېچىپ، قەسەم بېرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى ھەمد-1باشلىقى مۇھەممەتنىڭ ئۆيىدە 



64 

 

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، غۇلجىدا ھەدەپ ئىغۋا، . ئەزا قوبۇل قىلىپ، تەشكىالتنى زورايتىشنى قارار قىلدى

كومپارتىيىنى يوقىتىپ، شىنجاڭنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كۈرەش "شوئار، تەشۋىقات ۋارىقى تارقىتىپ، 

غىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئاي تۇ-ئەجدادلىرىمىز شەرقىي تۈركىستاندا تۇغۇلۇپ ئۆسكەن، يۇلتۈز"، "قىاليلى

ئاينىڭ باشلىرىدا، -7. دەپ جار سالدى"شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىاليلى

ئۇالر يەنە ئاز ساندىكى ئەكسىيەتچى كۈچلەر، يۇقىرى قاتالمدىكى دىنىي ئۇنسۇرالر ۋە مىللىي 

ىپ، شىنجاڭنىڭ ئىلى، بۆلگۈنچىلەرنى كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلىپ كۈچ كۆرسىتىشكە قۇترىت

تارباغاتاي، ئالتايدىن ئىبارەت ئۈچ ۋىاليىتىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قوشۇۋېتىش كېرەك دەپ ئاشكارا جار 

راخمانوف ئۆزىنىڭ سۇيقەستى ئاشكارىلىنىپ قالغاندىن كېيىن ھەممىنى دوغا تىكىپ، . سالدى

قىلىپ ھەمدە جەمئىيەتتىكى كىشىنى ئاساس  111كۈنى شەھەر مۇداپىئەسى يېڭىدىن -16ئاينىڭ -7

ئۇالر ئىلى رايونىدىكى . بىر تۈركۈم جېدەلخور لۇكچەكلەرنى يىغىپ، ئەكسىلئىنقالبىي توپىالڭ قوزغىدى

ئارمىيىنىڭ -5پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىرىمىزنى قەستلەپ ئۆلتۈرگەندىن كېيىن، بايانداي تۈرمىسىگە ۋە 

كى جىنايەتچىلەرنى يىغىپ، باقىيوف قوماندانلىقىدىكى ئەدلىيە باشقارمىسىغا ھۇجۇم قىلىپ، قاماقتى

لىيەن بىلەن بىرلىشىپ، يەنە تاغدىكى باندىتالر بىلەن قوشۇلۇپ، توپىالڭ كۆلىمىنى -1توپىالڭچى 

بىز تەرەپ راخمانوفنىڭ بۆلگۈنچىلىك قىلىپ توپىالڭ قوزغاش . كېڭەيتىشنى پىالنلىغان ئىدى

اندىن كېيىن، دەرھال كەسكىن تەدبىر قوللىنىپ، توپىالڭ ھەرىكىتىنى رازۋېدكا قىلىپ پاش قىلغ

ياراغلىرىنى يىغىۋالدى ھەمدە باقىيوف قاتارلىق تايانچ -قوزغىماقچى بولغان قوشۇننىڭ قورال

كۈنى ئاسىيلىق قىلغان ئەسكەرلەرنى باشالپ -18ئاينىڭ -7راخمانوف . ئۇنسۇرالرنى قولغا ئالدى

رى ئەتراپىدىكى تۇرپانيۈزگە بېرىپ يوشۇرۇنۇۋالدى ھەمدە ئۆزىنى ياراغالرنى ئېلىپ غۇلجا شەھى-قورال

قولغا ئالغىلى بارغان شەھەر مۇداپىئە يىڭىنىڭ يېتەكچىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن، ئىلىنىڭ 

ئۇ ئىلىنىڭ ھەر . يېزىلىرىدا ئېقىپ يۈرۈپ، داۋاملىق مەخپىي ئەزا قوبۇل قىلىپ تەشكىالتىنى كېڭەيتتى

دىن ئارتۇق ئادەمنى ئەزالىققا  1511كېيىن بولۇپ سەككىز گۇرۇپپا قۇرۇپ، -ا ئىلگىرقايسى جايلىرىد

كۈنى، راخمانوف غۇلجا ناھىيىسىنىڭ قىشالقتام كەنتىدىكى يەر ئاستى -17ئاينىڭ -4. قوبۇل قىلدى

دانە قىلىچ ۋە  31دانە پىلىموت،  6دىنە مىلتىق،  79ئۆيدە قولغا چۈشتى ھەمدە ئۇنىڭ ئۆيىدىن 

ىلئىنقىالبىي تەشكىالتقا قاتنىشىش قەسەمنامىسى، ئىلتىماسى، كىنىشكىسى قاتارلىق بىر تۈكۈم ئەكس

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ج ك پ مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ شۆبىسى يەنە . جىنايى پاكىتالر تېپىلدى

ۇلجىغا ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ھەربىي رايونىنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇللىرىنى غ

تەربىيە بېرىش خىزمىتى ئىشلەشكە ئەۋەتتى، كېيىن سەيپىدىن ئەزىزى شىنجاڭ -يېتەكلەش

يېتەكلەش خىزمىتى -تەشۋىقات. شۆبىسىگە ۋاكالىتەن بۇ ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلغىلى غۇلجىغا باردى

. دىناھەقنى ئېنىق ئايرىۋال-ۋاقتىدا ئىشلەنگەچكە، كەڭ ئامما ھەقىقىي ئەھۋالنى چۈشىنىپ، ھەق

نەتىجىدە، بۇ بۆلگۈنچىلىك سۇيقەستى ناھايىتى تېزال تارمار قىلىنىپ، بىر قېتىملىق توپىالڭ توسۇپ 

 .قېلىندى

كۈنى، يەنە -14ئاينىڭ -4يىل -1351راخمانوفنىڭ قوراللىق توپىلىڭى تارمار قىلىنغاندىن كېيىن، 

. بىي قوراللىق توپىالڭ يۈز بەردىموڭغۇلكۈرەدە يەنە بىر قېتىم ئوسمانغا مۇناسىۋەتلىك ئەكسىلئىنقىال

ئايدا، ئوسمان موڭغۇلكۈرەدە ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشقا ئادەم ئەۋەتتى، ئۇالر شۇ جايدا -1يىل -1351
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قاواق، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا شىنجاڭغا كەلگەن، ئۈچ )تۇرۇشلۇق ئىدرىس نۇرباس 

مۇڭغۇلكۈرە ناھىيىسى شاد رايونىنىڭ )، مامۇرقان (نۋىاليەت ئىنقىالبىدا مىللىي ئارمىيىگە قاتناشقا

كىشىنى  96كۈنى، -14ئاينىڭ -4. بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ توپىالڭ قوزغاش قەستىدە بولدى( باشلىقى

دانە مىلتىق، ئىككى دانە پىلىموتنى ئېلىپ، خەلقنىڭ ئاتلىرىنى بۇالپ، ئاسىيلىق قىلىپ  96باشالپ، 

دىن ئارتۇق ئاممىنى يىغىپ يىغىن ئاچتى، توپىالڭچى  111گە چۈشۈپ ئۇالر شاد كەنتى. چىقىپ كەتتى

بۈگۈن جۈمە، پۈتۈن شىنجاڭدا قوزغىالڭ :"باندىتالرنىڭ تايانچىسى ئىدرىس ئۇستا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ

بىز ئۈچ ۋىاليەتتىكىلەرنىڭ ئىلگىرى ئىنقىالب قىلىشىمىزدىكى مەقسىتىمىز شەرقىي "، "كۆتۈرمەكچىمىز

كومپارتىيە ئەخمەتجانالرغا قەست "دېدى ھەمدە زەھەرخەندىلىك بىلەن، "لىتى قۇرۇشتۈركىستان دۆ

كومپارتىيە ھەممىگە رەھبەرلىك قىلىپ، بىزنى چەتكە قېقىۋاتىدۇ، "، "قىلدى، ئەمدى بىزنىمۇ ئېزىۋاتىدۇ

" اتىدۇمۈلكىمىزنى مۇسادىرە قىلىۋالدى، دىنىمىزنى يوقاتماقچى بولۇۋ-بىزنى چەكلەپ قويۇۋاتىدۇ، مال

ئامېرىكا سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئاتوم :"دەپ ئېغۋا توقۇدى، ئارقىدىنال يەنە يۈرىكىنى قاپتەك قىلىپ

دېدى، ۋەھاكازا، يەنە "بومبىسى تاشلىدى، بىز ئامېرىكىنىڭ ياردىمى بىلەن ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرىمىز

ر ئىككى يىلدىن كېيىن بىز توپىالڭ قوزغىمىساقمۇ، ئۇال:"بىر توپىالڭ تايانچىسى شاۋەلى دامولال

دىن ئارتۇق ئادەمنى يىغىپ  111توپىالڭچى باندىتالر شاد كەنتىدە . دەپ جار سالدى"تۈگىشىدۇ

دەپ ئاتىدى، كېيىن "ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ سادىق ئارمىيىسى"توپىالڭغا قاتناشتۇردى، ئۇالر ئۆزلىرىنى

اتنىشىشقا داۋاملىق قۇتراتتى ۋە ئاقسۇ كەنتىگە قېچىپ بېرىپ، ئۇ يەردىكى ئاممىنى توپىالڭغا ق

خەلق ئازادلىق ئارمىيىمىز بۇ توپىالڭچىالرنى ئېغىر پاالكەتكە ئۇچراتقاندىن كېيىن ئۇالر . مەجبۇرلىدى

كۈنى، -18ئاينىڭ -11يىل -1351. نىلقا، تېكەس، موڭغۇلكۈرە قاتارلىق ناھىيىلەرگە قېچىپ كەتتى

ى ئورگانلىرىنىڭ يېقىندىن ماسلىشىشى ئارقىسىدا، بۇ خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى جامائەت خەۋپسىزلىك

كېسىل -باندىت توپىالڭچىالرنى پۈتۈنلەي قورشاپ يوقىتىپ ياكى قولغا چۈشۈرۈپ، توپىالڭنى ئۈزۈل

 . تىنچىتتى

يىل -1351موڭغۇلكۈرەدە يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ تىنچىتىلغاندىن كېيىن، 

ئىلى ۋىاليىتى توققۇزتارا ناھىيىسىدە يەنە مالىك ھاجى باشچىلىقىدىكى كۈنى، -17ئاينىڭ -11

ئەكسىيەتچىل چارۋىدار، پومېشچىك، زومىگەر، كەسپىي باندىتالر ۋە ئەكسىيەتچىل دىنىي كۈچلەر 

باندىتنى يىغىپ، توققۇزتارا  81مالىك ھاجى . قوزغىغان ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ يۈز بەردى

موخۇر يېزىسىدا دېھقانالر ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇدىرى ئابدۇسايىتنى ۋە دېھقانالر ئۇيۇشمىسى ناھىيىسى 

ئەزاسى، ئامانلىق ساقالش خادىملىرىدىن بولۇپ ئالتە كىشىنى باغالپ قويدى، ئاندىن كېيىن 

دۇ، توققۇزتارا، تېكەس، كۈنەستە ئەتە بىر ۋاقىتتا توپىالڭ كۆتۈرۈلى: "باندىتالرنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ

كىمكى قاتنىشىشنى خالىمايدىكەن، ئۇنى ئۆلتۈرگەننىڭ . بىز بىر تۇتاش ھەرىكەت قىلىشىمىز الزىم

ئامېرىكا قوشۇنى يېتىپ كەلدى، پۈتۈن دۇنيا قوزغالدى، ھەممىڭالر بىزگە "، "سورىقى بولمايدۇ

توپىالڭنىڭ ئارقىدىنال مالىك ھاجى ئۆزىنى . دەپ قۇتراتقۇلۇق قىلدى" ئەگىشىپ مېڭىشىڭالر كېرەك

يىغىندا باندىتالر دىنىي . دەپ تەيىنلىدى" مۇئاۋىن باش قوماندان"، ھەيدەرنى "باش قوماندانى"

دىن ئارتۇق  1111باندىت يىغىلدى،  111شۇ چاغدا يىغىنغا . قەسەم بېرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى

ئاۋۋال . وزغىدىكۈنى سەھەردە توپىالڭنى ق-14ئاينىڭ -11ئۇالر . ئامما مەجبۇرىي قاتناشتۇرۇلدى
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چارۋا بېقىۋاتقان يەرلىك ئازادلىق ئارمىيىگە ھۇجۇم قىلىپ تۆت ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىسىنى ئېتىپ 

توپىالڭ يۈز بەرگەندىن كېيىن، توققۇزتارا ناھىيىلىك . ئۆلتۈردى، توققۇز دانە مىلتىقنى بۇالپ كەتتى

سىدىن ساقلىنىشقا سەپەرۋەر قىلىپ، پارتكوم بىر تەرەپتىن ئاممىنى باندىتالرنىڭ يوشۇرۇن زەربى

خەلقنىڭ زىچ ھەمكارلىشىشى ئارقىسىدا ئۈچ كۈندىال باندىتالرنىڭ كۆپىنچىسىنى يوقاتتى، -ئارمىيە

كۈنى قالغان باندىتالر خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى تەرىپىدىن باي -4ئاينىڭ -1يىل -1351

اپلىرىدا پۈتۈنلەي قورشاپ يوقىتىلدى، ناھىيىسىنىڭ غەربىدىكى تۇزلۇق سۇ جىلغىسى ۋە يۈرگىن ئەتر

 . مالىك ھاجى قاتارلىق باندىتالر ئەسىرگە چۈشتى، توپىالڭ پۈتۈنلەي تىنچىتىلدى

ئازادلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر بىر قانچە قېتىم ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى 

لىڭى قوزغىغان بولسىمۇ، لېكىن خەلق پارچىالش مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش توپى

. ئازادلىق ئارمىيىسى ۋە ھەر مىللەت خەلقنىڭ زەربە بېرىشى ئارقىسىدا بىردەك تارمار بولدى

بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش، توپىالڭنى تىنچىتىش كۈرىشىدە، ھەر مىللەت خەلقى كومپارتىيە ۋە 

ل باشالپ، ئاخبارات يەتكۈزۈپ، توپىالڭنى ئازادلىق ئارمىيە تەرەپتە تۇرۇپ، خەۋەر يەتكۈزۈپ، يو

بەزى مىللىي كادىرالر باندىتالر تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەندە، قېچىپ . تىنچىتىشقا ئاكتىپ قاتناشتى

چىققاندىن كېيىن ئۆز ھاياتىنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگىنى ۋە 

ئەھۋال مەلۇم قىلدى ھەمدە باندىتالرنى قورشاپ يوقىتىشقا ئازادلىق ئارمىيە تۇرۇشلۇق جايغا بېرىپ 

باندىتالر بارغانلىكى جايدىكى ھەر مىللەت ئاممىسى ئۇالرنىڭ تەھدىت، . پائال ھەمكارالشتى

ھەيۋىلىرىدىن قورقۇپ قالماي، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ئەسكىلىك قىلىشىغا قەتئىي قارشى تۇرۇپ، 

دىكى ھەر مىللەت خەلقى ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر شىنجاڭ. ئۇالرنى يېتىم قالدۇردى

ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، يېڭى جۇڭگونىڭ مۇقىملىقى ۋە چېگرا رايوننىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن قىممەتلىك 

 .تۆھپىلەرنى قوشتى

  

   يىلالردا مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى ئېلىپ بارغان كۈرىشى-51خوتەن خەلقىنىڭ . 5

  

رتىيە رەھبەرلىك قىلغان ئەكسىلئىنقىالبچىالرنى باستۇرۇش، ئىجارە ھەققىنى يىلى پا-1358

كەڭ . كېمەيتىش، زومىگەرلەرگە قارشى تۇرۇش، يەر ئىسالھاتى ھەرىكىتى غەلىبىلىك ئاياغالشتى

دېھقانالر پومېشچىكالرنى كۈرەش بىلەن يوقىتىپ، يەرگە ئىگە بولدى، فېئوداللىق يەر مۈلۈكچىلىكى 

قۇتۇلدى، ئۇالرنىڭ ئىنقىالبىي قىزغىنلىقى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئاشتى، لېكىن  ئاسارىتىدىن

ئاغدۇرۇلغان ئەكسىيەتچى كۈچلەر مەغلۇبىيىتىگە تەن بەرمەي، قولدىن كەتكەن جەننىتىنى تۈرلۈك 

خەلقئارادا جاھانگىرالر جۇڭگوغا قورشاپ ھۇجۇم . ئامالالر بىلەن ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئۇرۇندى

لىش ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە قامال قىلىشنى جىددىيلەشتۈردى، جياڭ جيېشى گۇرۇھى چوڭ قى

ئازادلىقتىن بۇرۇن چەت ئەلگە قېچىپ . قۇرۇقلۇققا قايتۇرما ھۇجۇم قىلىمىز دەپ توختىماي جار سالدى
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كەتكەن مىللىي بۆلگۈنچىلەرمۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قۇتراتقۇلۇق قىلدى، ئۇالر خەت يېزىش، 

ىشپيون ئەۋەتىش قاتارلىق ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ، خوتەندىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەر بىلەن تىل ئ

بىرىكتۈرۈپ، ئاكتىپ ھالدا توپىالڭ پىالنالپ، ۋەتەننى پارچىالپ، ئىسالم پادىشاھلىق دۆلىتى قۇرۇش 

انات كويىدا بولدى، شۇنىڭ بىلەن، بۆلگۈنچىلىك بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەش خوتەندە ق

 .يېيىپ كەتتى

  

 مۇھەممەت ئىمىننىڭ كۆلەڭگىسى ( 1)

   

. مۇھەممەت ئىمىن خوتەننىڭ لوپ ناھىيىسىدىن بولۇپ، جاھىل مىللىي بۆلگۈنچى ئىدى

يىلى، ئۇ تەشكىللىگەن قورچاق ھۆكۈمەت مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن كەشمىرگە قېچىپ -1399

ق شۇغۇللىنىپ، شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىۋېتىش بېرىپ، ۋەتەننى پارچىالش ھەرىكىتى بىلەن داۋاملى

" شەرقىي تۈركىستان تارىخى"كويىدىال بولۇپ كەلدى، ئۇ شىنجاڭ تارىخىنى قەستەن بۇرمىالپ، 

ئويدۇرۇپ " ئاساس"دېگەن كىتابنى ئويدۇرۇپ چىقىپ، ئۆزىنىڭ شىنجاڭنى ئايرىۋېلىشىغا تارىخىي 

يىلى، شىنجاڭدا  -1386. مىنداڭنىڭ قوينىغا ئاتتىكېيىن پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى گو. چىقتى

بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرۇلغاندا، ئۇ گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن شىنجاڭ ئۆلكىلىك خەلق 

ئىشلىرى نازارىتىنىڭ نازىرلىقىغا تەيىنلەندى، ئۇزۇن ئۆتمەي يەنە ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن 

ھوقۇقىغا تايىنىپ مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى ھەدەپ تەرغىب قىلىپ رەئىسى بولدى، شۇنداق قىلىپ ئۇ 

ھەمدە تۈركىزم ياشالر ئىتتىپاقى، ياشالر پارتىيىسى قاتارلىق ئەكسىيەتچىل تەشكىالتالرنى قۇرۇپ، 

ئازادلىق ھارپىسىدا مۇھەممەت ئىمىن خوتۇنى . ئەسەبىيلەرچە بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى ئېلىپ باردى

لىق جايالرغا ئەۋەتىپ، بۆلگۈنچىلىك تەشۋىقاتى ئېلىپ بېرىپ، ياشالرنى كوچىغا ئامىنەنى خوتەن قاتار

شىنجاڭ . دەپ جار سېلىشقا قۇتراتتى" شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىۋالىمىز"چىقىپ نامايىش قىلىپ، 

ئازاد بولۇش ئالدىدا، مۇھەممەت ئىمىن ئۆزى خوتەنگە كېلىپ مىللىي بۆلگۈنچىلەر، فېئودال 

ە ئەكسىيەتچى موللىالرنى چاقىرىپ، ئۇالرغا يوشۇرۇن ۋەزىپە ئورۇنالشتۇرغاندىن كېيىن پومېشچىكالر ۋ

تېنەپ چەت ئەلگە قېچىپ كەتتى، تەكشۈرۈلۈشىچە، ۋەزىپە تاپشۇرۇۋېلىپ  -ئالدىراپ

دىن ئاشقان، ئۇالر تۈرلۈك ئوسۇلالر ئارقىلىق مۇھەممەت ئىمىن بىلەن  111يوشۇرۇنۇۋالغانالر 

 . ىڭدىن يوليورۇق ئېلىپ، كېيىنكى قېتىمقى توپىالڭالردا تايانچالردىن بولۇپ قالغانئاالقىلىشىپ، ئۇن

ئايدا، مۇھەممەت ئىمىن قۇتراتقان مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەر ۋە يۇقىرى قاتالمدىكى -11يىل -1383

بىر قىسىم ئەكسىيەتچىلەر ئازادلىق ئارمىيە خوتەنگە يېتىپ كەلمىگەن پۇرسەتنى غەنىمەت بىلىپ، 

وپىالڭ كۆتۈرۈپ ئازادلىق ئارمىيىنىڭ خوتەنگە كىرىشىگە توسقۇنلۇق قىلدى، بىر قانچە مىڭ تال ت

ئازادلىق ئارمىيە تەكلىماكان . كالتەك تەييارلىدى، يەنە بۆلگۈنچى ھاكىمىيەت قۇرۇش پىالنىنى تۈزدى
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ندە توساتتىن قۇملۇقىنى پيادە بېسىپ، ئۇدا يۈرۈش قىلىپ ئاسماندىن چۈشكەن لەشكەرلەردەكال خوتە

 . پەيدا بولغاچقا، خوتەندىكى توپىالڭ سۇيقەستى توسۇپ قېلىندى

مۇھەممەت ئىمىن چەت ئەلگە قېچىپ چىققاندىن كېيىن، ئاغدۇرمىچىلىق، بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى 

بىلەن داۋاملىق شۇغۇللىنىپ، تەشكىالت قۇرۇپ، ئاخبارات توپالپ، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەر 

يىلى -1356. قە باغالپ، ئاغدۇرمىچىلىق، بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتى ئېلىپ باردىبىلەن ئاال

ھاجى، ھاممال 159ئايدىكى ستاتىستىكىدىن قارىغاندا، خوتەن ۋىاليىتىدە ئازادلىقتىن كېيىن -11

كىشى مۇھەممەت ئىمىن قاتارلىقالرنىڭ ئىقتىسادىي  14ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەن، بۇالردىن 

كىشى جاسۇسلۇق ۋەزىپىسى تاپشۇرۇۋالغان بولۇپ، قايتىپ كەلگەندىن  11لغان، ياردىمىنى قوبۇل قى

كېيىن مۇھەممەت ئىمىننىڭ شىنجاڭدىكى يېقىنلىرى بىلەن ئاالقە باغالپ، ئۇالرغا ئۇچۇر يەتكۈزگەن، 

ئەكسىيەتچىل تەشكىالتنى راۋاجالندۇرغان، بەزىلىرى ئۇزاق مۇددەت يوشۇرۇنۇپ يېتىپ، ھەرىكەت 

مەسىلەن، قاراقاش ناھىيىسىدىكى نايىپ ھاجى ئۈچ قېتىم چەت ئەلگە چىقىپ . ۈتكەنپۇرسىتى ك

مۇھەممەت ئىمىن ۋە ئامىنە بىلەن كۆرۈشكەن، ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن خوتەن 

خوتەن توپىلىڭى يۈز بەرگەندىن كېيىن، مۇھەممەت . توپىلىڭىدىكى ئاساسلىق تايانچ بولۇپ قالغان

 . خېتى ۋە توپىالڭ ھەققىدىكى يوليورۇقىمۇ بۇ كىشىلەر ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەنئىمىننىڭ تەبرىك 

مۇھەممەت ئىمىنغا دوست تارتىشىپ بەرگەنلەردىن يەنە يەركەندىكى ئەكسىيەتچى دىن كاتتىۋېشى، 

ئىشان مەزھىپىنىڭ چوڭ ئىشانى ئايۇپ قارىمۇ بار، ئۇ دائىم تەپسىر ئېيتىش نامى بىلەن دىنىي 

ئازادلىقنىڭ ھارپىسىدا، . ىغىۋېلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تەرغىب قىلغانخادىمالرنى ي

يەركەندىكى خاڭدى مەدرىسىسىدە ئۆزىگە ئەگەشكۈچىلەرنى يىغىپ ئۆزگىرىشكە تاقابىل تۇرۇش 

يىغىنى ئېچىپ، ئازادلىق ئارمىيىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىنى توسۇش تەدبىرى ئۈستىدە كېڭەشكەن ھەمدە 

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، دىن كاتتىۋاشلىرىنى . ىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىش پىالنى تۈزگەنبۇزغۇنچ

تەيىنلەپ، ئۇالردىن پائال تۈردە ئىشان مۇرىتى قوبۇل قىلىشنى تەلەپ قىلغان، ئەمەلىيەتتە ئۇالر دىن 

. ن كۈچ توپلىغانمۇرىتى قوبۇل قىلىش تونىغا ئورۇنۇۋېلىپ، كېيىنكى ئەكسىلئىنقىالبىي ھەرىكىتى ئۈچۈ

لېكىن، مۇسا خەلىپە ئۇستازىنىڭ . ئۇزۇن ئۆتمەي، ئايۇپ قارى ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ئۆلۈپ كەتكەن

چاۋشيەن ئۇرۇشى . ئىشلىرىغا ۋارىسلىق قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتىنى داۋامالشتۇرغان

.  يەنە جانلىنىپ كەتكەنپارتىلغاندىن كېيىن، مۇسا خەلىپە خۇددى يەل ئۇرۇلغان توپتەك، بىراقال

ئايدا، مۇسا خەلىپە مۇرىتلىرىنى چاقىرىپ خاڭدىدا توپىالڭ پىالنالش يىغىنى -3يىلى -1351

ئۆتكۈزگەن، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قانچە شەھەردىكى توپىالڭ گۇرۇھىنىڭ مەسئۇللىرىنى 

ئۇ چاغدا داغدۇغىلىق لېكىن . بېكىتكەن ھەمدە ئاۋۋال خوتەندە توپىالڭ كۆتۈرۈشنى قارار قىلغان

ئىجارە كېمەيتىش، زومىگەرلەرگە قارشى تۇرۇش ۋە يەر ئىسالھاتى ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى، 

ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنىڭ قىزغىنلىقى ناھايىتى يۇقىرى بولغانلىقى ئۈچۈن، بۆلگۈنچىلەر توپىالڭ 

ېھتىياتچانلىق بىلەن دىن ئارقىلىق كۆتۈرسە ئەدىبىنى يەپ قېلىشىدىن قورقۇپ، ئۆزىنى تېخىمۇ ئ

 . يوشۇرۇپ، پۇرسەت كۈتۈپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولغان
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بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مۇھەممەت ئىمىننىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسى باشقا دىنىي 

 يىلالردا خوتەندىكى توپىالڭنىڭ ئاساسىي ئاپەت يىلتىزى-51كۈچلەرنىڭ خوتەندىكى چوڭقۇر تەسىرى 

 .بولۇپ قالغان

  

 نىڭ رەئىسى بولماقچى بولۇشى"ئىسالم ھۆكۈمىتى"داموللىنىڭ ( 1)

   

مۇھەممەت ئىمىننىڭ ئەگەشكۈچىسى ئابدۇلھېمىد خوتەن ۋىاليىتىدىكى ئىشان مەزھىپىنىڭ چوڭ 

يارتا ھوقۇق نېسىپ -ئۇ يېرىم. ئىشانى بولسىمۇ، سىياسىي جەھەتتىن قارا نىيەت ئادەم ئىدى

ەپ بىر توپ مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە ئەگىشىپ، شىنجاڭنى ياكى شىنجاڭنىڭ مەلۇم بىر بوالرمىكىن د

يىلالردا، ئۇ شۇ جايدىكى دىن -51. رايونىنى جۇڭگودىن ئايرىۋېلىش ئۈستىدە باش قاتۇردى

مۇرىتلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ خۇراپىي ئارزۇسى بويىچە مىللىي ئۆچمەنلىك ۋە مىللىي 

ىتىپ، خەلق ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتىنى ئۇدا تۆت قېتىم بۆلگۈنچىلىكنى قۇتر

 . پىالنالپ، خوتەن ۋىاليىتىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ باش كاتتىۋېشىغا ئايالندى

قېتىم ئەكسىلئىنقىالبىي -1كۈنى، خوتەندە دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان -91ئاينىڭ -11يىلى -1358

 . ، توپىالڭغا ئابدۇلھېمىد باش قوماندان بولدىتوپىالڭ يۈز بەردى

ئاساسىي . ئۇ چاغدا خوتەندە يېزا ئىگىلىكىنى كوپىراتسىيىلەشتۈرۈش ھەرىكىتى باشلىنىپ كەتكەنىدى

قاتالم ھاكىمىيىتىدىكى بەزى يېزا كادىرلىرىنىڭ خىزمەت ئۇسۇلى ئاددىي، بولۇشقا تېگىشلىك سىياسەت 

ئىنتىزامغا خىالپلىق قىلىش ئەھۋالى -رۇققا مەجبۇرالش ۋە قانۇنسەۋىيىسى كەمچىل بولغاچقا، بۇي

كۆرۈلۈپ، ئاممىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىدى؛ ئۇنىڭ ئۈستىگە سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىش جەريانىدا، 

سىياسەتنى ئىجرا قىلىشتا كۆرۈلگەن بىر تەرەپلىمىلىك تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان ئاممىنىڭ تۇرمۇش 

ىنىڭ نارازىلىقىنى كۈچەيتىۋەتتى، ئابدۇلھېمىد باشچىلىقىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەر قىيىنچىلىقىمۇ ئامم

پۇرسەت كەلدى دەپ بىلىپ، ئاممىنىڭ نارازىلىق كەيپىياتىدىن پايدىلىنىپ، توپىالڭ كۆتۈرۈشكە 

 . قۇتراتقۇلۇق قىلدى

يدا دەل ئۆزىنىڭ ئا-1شۇ يىلى . يىلىنىڭ باشلىرىدا، ئابدۇلھېمىد ھەرىكەت قىلىشقا باشلىدى-1358

بۇ ئادەم . ئاجىز ھەم يالغۇزلۇقىنى ھېس قىلغان ئابدۇلھېمىد پەتھىددىن مەخسۇمنى ئۇچرىتىپ قالدى

مۇھەممەت ئىمىننىڭ ئاكتىپ ئەگەشكۈچىسى بولۇپ، ئىلگىرى مۇھەممەت ئىمىن ئورۇنالشتۇرغان 

ي جىنايەت بىلەن قولغا ئېلىنىپ يوشۇرۇن ۋەزىپىلەرنى تاپشۇرۇۋالغان، ئازادلىقتىن كېيىن ئەكسىلئىنقىالبى

تۈرمىگە تاشالنغان، جازا مۇددىتى توشۇپ قويۇپ بېرىلىپ ئۇزاق ئۆتمەي ئابدۇلھېمىد بىلەن 

ئۇالر مەسلىھەتلىشىپ يەنىال دىن ئارقىلىق قوغدىنىپ، . ئۇچرىشىپ قېلىپ، ئۇنى ياقتۇرۇپ قالدى

ئايدا، -5. چ تولۇقالشنى قارار قىلدىمۇرىتلىرى بىلەن مەخپىي ئاالقە باغالپ، ئاكتىپلىق بىلەن كۈ
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. تەشكىللىدى" ئىسالم ھۆكۈمىتى بىرلەشمە كومىتېتى"ئۇالر تايانچ ئۇنسۇرالرنى چاقىرىپ، 

كېيىن يەنە كۆپ قېتىم يىغىن ئېچىپ، تەشكىالتنىڭ پروگراممىسى ۋە . ئابدۇلھېمىد ئۆزى رەئىس بولدى

 . ەدرىجىي يولغا قويدىھەرىكەت پىالنىنى مۇزاكىرە قىلدى ھەمدە پىالنىنى ت

ئايدا، ئابدۇلھېمىد ئۆزى قاراقاش ناھىيىسىگە كېلىپ، ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن قورقۇپ، ئاستا قاقاس -6

چۆللۈكتىكى ئادەمزات ئاياغ باسمىغان يەرگە بېرىۋېلىپ، ئۆز ئىنىسى ئابدۇسەمەت دامولال، پەتھىددىن 

ھەرىكىتىگە قوماندانلىق قىلىپ، ئۇالرنىڭ  مەخسۇم ۋە مۇھەممەت ئىبراھىم قاتارلىق كىشىلەرنىڭ

ئابدۇھېمىدنىڭ بىۋاسىتە قوماندانلىقىدا . توپىالڭ كۆتۈرۈش قەدىمىنى تېزلىتىشىگە ھەيدەكچىلىك قىلدى

ئابدۇسەمەت، پەتھىددىن مەخسۇم قاتارلىق ساختا دىن كاتتىۋاشىلىرى خوتەن، قاراقاش، لوپ قاتارلىق 

دىن مۇرىتلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە تېخىمۇ كۆپ بېرىپ، ئۇالرنى نارازى جايالردىكى دىنىي سورۇنالرغا ۋە 

بولۇشقا قۇتراتتى، ئۇالرنى ھۆكۈمەتكە قارشى تۇرۇشقا كۈشكۈرتتى ھەمدە دىنىي مۇراسىم ئارقىلىق دىن 

قۇرۇش " ئىسالم ھۆكۈمىتى"ئېلىپ ئابدۇھېمىد داموللىغا سادىق بولۇپ، " قۇرئان"مۇرىتلىرىنى قولىغا 

 . قىلىشقا قەسەم قىلدۇردى" اتغاز"يولىدا 

كۈنى، ئىسالم تەشكىالتىنىڭ تايانچ ئەزالىرى شېرىكى مۇھەممەتنىڭ -11ئاينىڭ -11يىلى -1358

ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ " ئىسالم"قېتىملىق يىغىن ئۆتكۈزدى، بۇ توپىالڭدىن بۇرۇن ئېچىلغان -9ئۆيىدە 

ئەزاسى سايالپ  11ھۆكۈمىتىنىڭ " سالمئى"ئاخىرقى بىر قېتىملىق يادرولۇق يىغىنى بولۇپ، يىغىندا 

ئابدۇلھېمىد رەئىس، قوشۇمچە . چىقىلدى، ھەر قايسى مىنىستىرلىقالرنىڭ مىنىستىرلىرى بەلگىلەندى

ھەربىي ئىشالر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ئابدۇلالھ غازى دامولال مۇئاۋىن رەئىس، پەتھىددىن مەخسۇم 

ۇمچە باش كاتىپ، ناسىر دامولال باش كېسىمچى ھەربىي ئىشالر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، قوش

بولدى، بۇنىڭدىن باشقا، يەنە دىپلوماتىيە، مالىيە، خەلق ئىشلىرى، مائارىپ، سەھىيە قاتارلىق 

يىغىندا يەنە توپىالڭنىڭ ھەرىكەت پىالنى ۋە ئۇنى يولغا . مىنىستىرلىقالرنىڭ مىنىستىرلىرى بەلگىلەندى

كۈنى، توپىالڭ كۆتۈرۈشنى قارار -1ئاينىڭ -1يىل -1355ر ئۇال. قويۇش اليىھىسى بەلگىلەندى

قىلدى ھەمدە ھەر قايسى تارماقالرنىڭ شەھەرنى ئىگىلەپ بولغاندىن كېيىنكى ۋەزىپە تەقسىماتى ۋە 

يىغىن ئاياغالشقاندىن كېيىن، ئۇالر بۆلۈنۈپ ھەرىكەت قىلىشقا . خىزمەت نىزاملىرىنى بەلگىلىدى

تۇغىنى كۆتۈرۈپ، ئەڭ ئاخىرقى "غازات"لىرىنى يىغىپ، يەنە بىر قېتىم باشلىدى، ھەر كىم ئۆز ئادەم

 . قۇتراتقۇلۇقىنى قىلدى

كۈنلىرى، پەتھىددىن مەخسۇم ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش ئەترىتى  - 14، -17ئاينىڭ  - 11

دىن ئارتۇق ئىشان مۇرىتىنى  111يېنىدىكى يۈسۈپ دامولال بىلەن نىياز بەگ ئىككىيلەننىڭ ئۆيىدە 

تىالۋەت ئۆتكۈزۈش نامى بىلەن تەشكىلىي جەھەتتىن سەپەرۋەرلىك قىلىپ، ئالدامچىلىق -ىغىپ، دۇئاي

كۈنى يەنە ئۇالرنى باشالپ، ئىسالمىيەت يولىدا كۈرەش قىلىپ ھايات -91. تەشۋىقاتى ئېلىپ باردى

تەك، قالساق غازى، ئۆلسەك شېھىت بولىمىز دەپ كوللېكتىپ قەسەم ئىچتى، كېيىن كىشىلەرگە كال

خەنجەر، قىلىچ، ئارغامچا قاتارلىق توپىالڭ قوراللىرى ۋە قول چىرىغى، نان قاتارلىق بۇيۇمالرنى 

 . تارقىتىپ بەردى
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مىللىي بۆلگۈنچىلەر ھەرىكىتىنى جىددىيلەشتۈرۈۋاتقان پەيتتە، خوتەن ۋىاليەتلىك پارتكوم قاراقاش 

تنىڭ قاراقاش ناھىيىسىدىكى ئابدۇھېمىد ناھىيىلىك سىياسىي كېڭەشتە ۋەىپىسى بولغان بىر دىنىي زا

قۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ " ئىسالم ھۆكۈمىتى"دامولال دىنىي يىغىلىشتىن پايدىلىنىپ توپىالڭ كۆتۈرۈپ، 

خوتەن ۋىاليەتلىك پارتكوم دەرھال جىددىي يىغىن چاقىرىپ، . دېگەن دوكالتىنى تاپشۇرۇپ ئالدى

ىش تەدبىرلىرىنى تۈزۈپ چىقتى ھەمدە ھەر قايسى دۈشمەن ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ، ئالدىنى ئېل

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، خوتەن، لوپ، قاراقاش . ئورۇنالرغا قوغدىنىش ھەققىدە يوليورۇق بەردى

ناھىيىلىرىدە دىنىي زاتالر سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ، پارتىيىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي سىياسىتىنى تەشۋىق 

 . ڭ ئالدىنى ئالدىقىلىپ، ئۇالرغا ئالدىنىپ كېتىشنى

تۈەنگە ھۇجۇم  -9كۈنى، ئەھمەد باشچىلىقىدىكى بىر توپ كىشىلەر يېزا ئىگىلىك -13ئاينىڭ -11

تۈەنىنىڭ تەييارلىقى بارلىقىنى بىلىپ قېلىپ، يەڭگىللىك  - 9قىلماقچى بولدى، لېكىن يېزا ئىگىلىك 

يەنى بازار كۈنى ئادەم كۆپ  ،(كۈنى-91)بىلەن ھۇجۇم قوزغاشقا پېتىنمىدى، شۇنىڭ بىلەن ئەتىسى 

كۈنى -91. ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ، پۇرسەت كۈتۈپ ئاممىنى توپىالڭ كۆتۈرۈشكە قۇترىتىشنى كېڭەشتى

ئەھمەد قاتارلىقالر قاراقاش ناھىيە بازىرىغا كەلدى، بۇ چاغدا ۋىاليەتلىك پارتكوم ئەۋەتكەن قوراللىق 

يامان كىشىلەرنىڭ ئالدىمىدىن ھۇشيار بولۇش  تەشۋىقات ئەترىتى ئاممىۋى يىغىن ئېچىپ، ئاممىغا

ھەققىدە خىزمەت ئىشلەۋاتاتتى، ئەھمەدلەر ئاشكارىلىنىپ قېلىشتىن قورقۇپ، ئۇزاق تۇرۇشقا جۈرئەت 

كۈنى ئەھمەد قاتارلىقالر ھەممىال جاينىڭ مۇداپىئەدە -91. قىاللماي تېزال قېچىپ كەتتى

رايون -5زۈپ، بىر توپ توپىالڭچىالرنى باشالپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، توپىالڭدىن ئۈمىد ئۈ

ۋىاليەتلىك پارتكوم ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال . سودا كوپىراتىپىنى بۇلىدى-تەمىنات

تۇەنىنىڭ مۇئاۋىن سەنمۇجاڭى دۇ شيۇچۈەننى ئەۋەتتى، ئۇ ئاممىنى باشالپ بېرىپ، -9يېزا ئىگىلىك 

 . مەيداندا باشالمچى ئۇنسۇر ئەھمەدنى قولغا ئالدىئاممىنىڭ پاش قىلىشى بىلەن، نەق 

توپىالڭ كۆتۈرۈشكە ئۇرۇنغان بۇ بۆلگۈنچىلەر تارمار قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن يەنە ئىككى بۆلەك 

كۈنى كېچىدە، ئابدۇلھېمىد ئۆزى بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا -91. ئادەم پىالنى بويىچە ھەرىكەت قىلىۋاتاتتى

دىن ئارتۇق ئادەمنى باشالپ خوتەن ئەمگەك  111ڭ قول ئاستىدىكى چىقىپ، پەتھىددىن مەخسۇمنى

. بىلەن ئۆزگەرتىش ئەترىتىگە يوشۇرۇن بېرىپ، خىش زاۋۇتى ئوتتۇرا ئەترىتىنىڭ ھويلىسىنى قورشىۋالدى

ئۇالر قاراۋۇلالرنىڭ تەييارلىقسىز تۇرغان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرنى چېپىپ ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن 

ئالتىسى يېتەكچى فىڭ چېنشېڭنىڭ ياتىقىغا بېسىپ كىرىپ، -ئۇالردىن بەش. لۇپ ھويلىغا كىردىيوپۇرۇ

بەنجاڭ ۋاڭ جەنكۈي ئاۋازنى ئاڭالپ مىلتىقنى . ئۇنى كارىۋاتتىن تۇرغىچىال كالتەكلەپ ئۆلتۈرۈۋەتتى

ڭچىنىڭ ئېلىپ ئېتىلىپ چىقىپ، توپىالڭچىدىن بىرنى ئېتىپ ئۆلتۈردى، لېكىن ئارقىسىدىكى توپىال

بۇ چاغدا توپىالڭچىالر جەڭچىلەر ياتىقىنىڭ . ئۇشتۇمتۇت زەربىسى بىلەن بېشى يارىلىنىپ ۋاپات بولدى

ئىشىكىنى مەھكەم قامال قىلىۋالغانىدى، جەڭچىلەر ئىچىدىن سىرتقا قارىتىپ ئوق چىقىرىپ 

لتىققا ئوق توپىالڭچىالر جەڭچىلەر مى. توپىالڭچىدىن بىرنى ئۆلتۈردى، ئىككىنى يارىالندۇردى

سېلىۋاتقان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ياتاققا بېسىپ كىردى، ياتاق كىچىك، ئادەم كۆپ بولۇپ، مىلتىقنىڭ 

رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا ئامال بولمىغاچقا، ئىككى تەرەپ تۇتۇشۇپ قالدى، دۈشمەنلەر كۆپ، 
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يەنە بىر توپ . تۈرۈۋەتتىجەڭچىلەر ئاز بولغاچقا، دۈشمەن ياتاقتىكى جەڭچىلەرنىڭ بىر قانچىسىنى ئۆل

توپىالڭچىالر ئوتتۇرا ئەترەت باشلىقى بىلەن ھېسابات قىلىۋاتاتتى، ئېلىشىشتا خوجىلىق باشلىقى ئۆلۈپ 

كەتتى، ۋاڭ جېنخەي قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ يالغۇز قېچىپ چىقىپ، چوڭ ئەترەت شىتابىغا 

 . بېرىپ ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى

تىيە كومىتېتى توپىالڭ خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، توپىالڭنى تىنچىتىشقا خوتەن ۋىاليەتلىك پار

دەرھال ج خ قىسمىنى ئەۋەتتى ھەمدە كېچىلەپ جىددىي يىغىن ئېچىپ، توپىالڭنى تىنچىتىش 

تەدبىرلىرىنى تۈزدى، شەھەر بىخەتەرلىكىنى قوغداش خىزمىتىنى ئورۇنالشتۇردى، شۇنىڭ بىلەن بىر 

كاتتىۋاشالرنى چوقۇم بىر تەرەپ قىلىش، مەجبۇرىي "ى تىنچىتقۇچى قوراللىق قوشۇنىغا ۋاقىتتا، توپىالڭن

ئەگەشكۈچىلەرنى سۈرۈشتۈرمەسلىك، تۆھپە كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتالش، ئەكسىلئىنقىالبىي 

فاڭجېنى بويىچە، باش " ھەرىكەت بىلەن داۋاملىق شۇغۇلالنغانالرنى قاتتىق بىر تەرەپ قىلىش

بىلەن مەجبۇرىي ئەگەشكۈچىلەرنى ئەستايىدىل پەرق ئېتىش، ئۆزىمىزنى تولۇق جىنايەتچىلەر 

 . قوغداش، يېنىكلىك بىلەن ئوق چىقارماسلىق ھەققىدە يوليورۇق بەردى

توپىالڭچىالر ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش ئوتتۇرا ئەترىتىدە مەقسىتىگە يەتكەندىن كېيىن، پەتھىددىن 

قورالالرنى تايانچالرغا تارقىتىپ بېرىپ، ئۇالرنى تۈرمە دەرھال جەڭچىلەردىن بۇالپ ئالغان 

دەرۋازىسىنى ئېچىشقا بۇيرۇدى ھەمدە جىنايەتچىلەرنى توپىالڭغا قاتنىشىپ، بىرلىكتە خوتەنگە ھۇجۇم 

سابىق گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تەمىنات پونكىتىنىڭ پولكوۋنىك )ئاندىن خۇكۈي . قىلىشقا قۇتراتتى

يىللىق قاماق جازاسى بەرگەن، ئۇ ئەمگەك بىلەن  11ىمىز ئۇنىڭغا دەرىجىلىك باشلىقى، ھۆكۈمىت

نى ماشىنا بىلەن ئۆزلىرىنى خوتەنگە ئاپىرىپ قويۇشقا ( ئۆزگەرتىش ئەترىتىدە ماشىنا ھەيدەيتتى

يول ئۈستىدە ئابدۇلھېمىد جىنايەتچىلەرنىڭ ئۆزى بىلەن توپىالڭغا قاتناشقۇسى . مەجبۇرلىدى

ەن ئادەملەرنىڭمۇ بارغانسېرى ئازالپ كېتىۋاتقانلىقىنى سېزىپ، بىر قانچە يوقلۇقىنى، ئالداپ كېلىنگ

كاتتىۋاش بىلەن يېقىن ئەتراپتىكى بىرەيلەننىڭ ھويلىسىدا يىغىن ئېچىپ، بۆلۈنۈپ يوشۇرۇنۇشنى قارار 

ئۇالر يىغىن ئېچىپ بولۇپ قايتىپ كېلىپ قارىسا شوپۇرنىڭمۇ قارىسى كۆرۈنمىدى، شۇنىڭ . قىلدى

 . شنىڭ چاتاقلىقىنى بىلىپ، ھەممىسى بېشىنى ئېلىپ قاچتىبىلەن ئى

ئۇزۇن ئۆتمەيال ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى ئەۋەتكەن توپىالڭنى تىنچىتىش خادىملىرى ماشىنا بىلەن 

دىن ئارتۇق توپىالڭچىنى قولغا ئالدى ھەمدە  91يېتىپ كېلىپ، ئاختۇرۇپ تۇتۇشقا تەشكىللەپ، 

كىلى پروگراممىسى، ئەزاالر تىزىملىكى، يىغىن خاتىرىسى، ھەرىكەت نىڭ تەش"ئىسالم كومىتېتى"

پىچاق -توقماق، پالتا-پىالنى، تامغىسى، شاپىگرافىنى ۋە زور بىر تۈركۈم ئېالن، بايراق كالتەك

ئابدۇلھېمىد بىلەن بىرلىكتە يىغىن ئاچقان ئالتە باش جىنايەتچى شۇ . قاتارلىقالرنى قولغا چۈشۈردى

ۈشتى، پەقەت ئابدۇلھېمىدال قورسىقىدا جىن بولغانلىقى ئۈچۈن بالدۇر قېچىپ چاغدىال قولغا چ

كۈنى، ج خ خادىملىرى يەنە خوتەن كوچىسىدا ئوندىن ئارتۇق -1ئاينىڭ -1يىل -1355. كەتكەنىدى

پىچاق ئېلىۋالغانىدى، كىيىملىرى قانغا -ئۇالر قوللىرىغا كالتەك ياكى پالتا. ئادەمنى قولغا چۈشۈردى

بۇ . نىدى، تۇرۇقىدىنال توپىالڭغا قاتناشقان باندىت ئىكەنلىكى مانا مەن دەپ چىقىپال تۇراتتىبويالغا
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چاغدا، ئۇالر خوتەن ئابدۇلھېمىد دامولال تەرىپىدىن ئىشغال قىلىندى دەپ ئويالپ، كۆرەڭلىگەن ھالدا 

 . تۆھپىسى ئۈچۈن تارتۇق ئالغىلى كېتىشىۋاتقانىدى

كۈنى كەچتە ئىمىن داموللىنىڭ يېتەكچىلىكىدە خوتەن -91ر لوپقا ھۇجۇم قىلماقچى بولغانال

تىن كۆپرەك ئادەمنى باشالپ  61مەمتىمىن دامولال . شەھىرىنىڭ شەرقىدىكى شورلۇققا يوشۇرۇندى

گۇجانباغ ئەتراپىغا يوشۇرۇنۇپ، ئابدۇلھېمىد، پەتھىددىن خىش زاۋۇتىنى ئالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بىلەن 

لېكىن، تاڭ ئاتقاندا ئاڭلىغىنى بىر قىسىم تايانچالرنىڭ . قىلىشنى كۈتتىبىرلىكتە لوپقا ھۇجۇم 

شۇنىڭ بىلەن، ئابدۇلھېمىد دامولال مۇرىتلىرىنى تاشالپ . تۇتۇلغانلىقىدىن باشقا خەۋەر بولمىدى

پەش -قالغانالر تۇرىۋەرسە ياخشىلىقتىن يامانلىق كۆپ بولىدىغانلىقىنى بىلىپ، ھەش. قېچىپ كەتتى

اپ كېتىشتى، قېچىپ كېتىشكە ئۈلگۈرەلمىگەن ئوندىن كۆپرەك كىچىك كاتتىۋاش چارالشقا دېگۈچە تار

شۇنىڭ بىلەن، توپىالڭ تېزلىكتە تىنچىتىلىپ، پۈتكۈل . چىققان ج خ خادىملىرىنىڭ قولىغا چۈشتى

 . ۋەزىيەت تىزگىنلەندى

ئاغدۇرۇش، ۋەتەننى ئابدۇلھېمىد باشچىلىقىدىكى خوتەن توپىلىڭى پۈتۈنلەي دۆلەت ھاكىمىيىتىنى 

: ئۇالر چىقارغان ئېالنالردا تەپتارتماستىن. پارچىالشنى مەقسەت قىلغان ئەكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ

دىنىمىزنىڭ دۈشمىنى كومپارتىيە مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەتىنىنى بېسىۋېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنى، كان "

، ئۆزلىرىنىڭ قانۇنىنى ئىسالم دىنى تاراج قىلدى-مۈلكىنى تاالن -مەھسۇالتلىرى ۋە باشقا مال 

ھازىر مىللىتىمىزنى ئەمگەككە سېلىۋاتىدۇ، لېكىن ئەمگەك "؛ "ئەقىدىلىرىنىڭ ئۈستىگە قويدى

ئىسالم شەرىئىتىدە كۇپپارالر مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنىنى "؛ "مېۋىلىرىنىڭ خوجايىنى قىلمايۋاتىدۇ

نىڭ بۇرچى دېيىلگەن، ھازىر توپىالڭ ئىگىلىۋالسا، ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ھەر بىر مۇسۇلمان

كۈنى، خوتەن -1ئاينىڭ -1يىل -1355شۇ سەۋەبتىن، . دېگەن" كۆتۈرىدىغان پەيت يېتىپ كەلدى

ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى مەيداندا ئاممىۋى چوڭ يىغىن ئېچىپ، كەڭ ھەر مىللەت خەلقىگە 

ئاممىسىنى كۆزىنى روشەنلەشتۈرۈپ،  توپىالڭچىالرنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئاشكارىالپ، ھەر مىللەت

شۇنىڭ بىلەن . توپىالڭچىالرنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى كۆرۈشكە، يەنە ئالدىنىپ قالماسلىققا چاقىردى

بىر ۋاقىتتا، مەجبۇرىي ئەگەشكۈچىلەرگە دەرھال قورالنى تاشالپ ج خ ئورگانلىرىنىڭ غوللۇق 

غا ئۆزلۈكىدىن ج خ ئورگانلىرىغا بېرىپ تىزىمغا ئۇنسۇرالرنى تۇتۇشقا ھەمكارلىشىشىنى، توپىالڭچىالر

 . ئالدۇرۇپ، كەڭچىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈشنى رەسمىي ئۇقتۇردى

ج ك پ شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ يوليورۇقىغا ئاساسەن، خوتەن ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى تېزلىك بىلەن 

قولغا ئېلىپ، قاچقۇن جىنايەتچىلەرنى تۇتۇپ، ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىپ، توپىالڭچىالرنى 

قاتتى ئىشالرنى ئوبدان بىر تەرەپ قىلىپ، ۋەزىيەتنى مۇقىمالشتۇرۇپ، نورمال ئىجتىمائىي -قالدى

تەرتىپنى ئەسلىگە كەلتۈردى، كەڭ ئاممىنىڭ پائال قوللىشى ۋە ھەمكارلىشىشى ئارقىسىدا، توپىالڭغا 

ھۆكۈمەت . تىن كۆپرەك ئادەم ئۆزىنى مەلۇم قىلدى 71تى، نەچچە ئادەم قولغا چۈش 181قاتناشقان 

جىنايىتى بار غوللۇق ئۇنسۇرنى قولغا ئالغاندىن سىرت، تۇنجى  17تەكشۈرۈپ دەلىللەش ئارقىلىق، 

 . قېتىملىق توپىالڭنى تىنچىتىشنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈردى
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رمىيىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگە توسقۇنلۇق ئازادلىق ھارپىسىدا، ئابدۇلھېمىد ئايۇپ قارىنىڭ ئازادلىق ئا

يىغىندا ئابدۇلھېمىد ئازاد . قىلىش يۈزىسىدىن ئاچقان ئۆزگىرىشكە تاقابىل تۇرۇش يىغىنىغا قاتناشتى

بولغاندىن كېيىن قانداق قىلىپ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىش ھەققىدە ئاكتىپلىق بىلەن ئەقىل 

ئىشاندىن تۆۋەن )اخشى بولغاچقا، ئايۇپ قارى ئۇنى خەلىپىلىك ئۇنىڭ ئىپادىسى جانلىق، ي. كۆرسەتتى

نى پائال ( ئىشان مەزھىپىنىڭ تالىپلىرى)كە تەيىنلەپ، ئۇنىڭدىن سوپىالر ( تۇرىدىغان دىنىي مەنسەپ

مۇھەممەت ئىمىن چەت . كۆپەيتىپ، ئىشان مەزھىپىنىڭ تەسىر كۈچىنى زورايتىشنى تەلەپ قىلدى

ۇبىي شىنجاڭدا يوشۇرۇنۇش ۋەزىپىسىنى ئورۇنالشتۇرغانىدى، ئايۇپ قارى ئەلگە قېچىشتىن بۇرۇن جەن

يەنە ئابدۇلھېمىدنى مەخسۇس ئەلچى قىلىپ مۇھەممەت ئىمىننىڭ قېشىغا تاقابىل تۇرۇش تەدبىرى 

ئابدۇلھېمىد بۇ ئىشتىن ناھايىتى پەخىرلىنىپ، ئۆزىنى . ئۈستىدە مەسلىھەتلىشىشكە ئەۋەتتى

ئۇ مۇھەممەت ئىمىن بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن، . ال بولۇپ خۇدىنى يوقاتتىئەتىۋارلىغانلىقىدىن خۇش

ئارقىدىن قوشۇلۇپ قاالرمىكىن دېگەن ئۈمىدتە . ئالدى بىلەن ئايۇپ قارىنىڭ پىكرىنى يەتكۈزدى

. ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئۆزىنىڭمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە چەت ئەلگە چىقىش خىيالى بارلىقىنى ئېيتتى

رقۇنچ تۈپەيلىدىن، ئۇ بۇ سۆزنى بىۋاسىتە ئېيتماي، يالغاندىن كەمتەر، سەمىمىي قىياپەتتە كۆڭلىدىكى قو

مۇھەممەت ئىمىن ئابدۇلھېمىدنىڭ جىددىيلىك چىقىپ تۇرغان ۋە ئۈمىد كۈتكەن كۆزىگە قاراپمۇ . دېدى

ئالتە -سىلەر دېگەن ئاخۇن، كومپارتىيە سىلەرنى ھېچنېمە قىلمايدۇ، مەن كۆپ بولسا بەش:"قويماي

سىلەر بۇ يەردە قېلىپ سوپىالرنى كۆپەيتىڭالر، . ئۈچ يىلدا قايتىپ كېلىمەن-يىل، ئاز بولسا ئىككى

مەن قايتىپ كەلگەندە بىز بىرلىكتە كومپارتىيىنى يوقىتىپ، ئىسالم ھۆكۈمىتىنى قۇرىمىز، ئۇ چاغدا سىز 

مۇھەممەت ئىمىننىڭ بىراقال ئابدلۇھېمىد . دەپ ئۇدۇلال ئېيتتى" كاتتا خىزمەت كۆرسەتكەن بولىسىز

رەت قىلىۋەتكەنلىكىدىن ئىنتايىن ئۆكۈندى، لېكىن ئۇنىڭ كېيىنكى بىر ئېغىز سۆزىنى ئويالپ يەنىال 

 . روھلىنىپ، ئۆلگۈچە نىيىتىدىن يانماي ئىشلەش قارارىغا كەلدى

پ، يېقىنلىرى ئابدۇلھېمىد خوتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئىشان مەزھىپىنىڭ تەسىر كۈچىنى زورايتى

يىلالردا مۇھەممەت ئىمىن -91ۋە ئىشەنچلىك ئادەملىرىنى تەربىيىلەشكە كىرىشتى، بولۇپمۇ 

. توپىلىڭىغا قاتناشقانالرنى تالالشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىپ، ئۇالرنى نۇقتىلىق تەربىيىلىدى

اندەك دىن ئاساسچىلىرى ئابدۇلھېمىد مۇرىتلىرىنىڭ ئالدىدا ساالپەت بىلەن ئولتۇرۇپ، ھېچ ئىش بولمىغ

تىت بوالتتى ھەم قورقاتتى، ئەتىدىن -قىياپىتىگە كىرىۋالغىنى بىلەن، ئەمەلىيەتتە كۆڭلىدە ھەم تىت

دۈككىدە بىر كۈننى بىر يىلدەك ئۆتكۈزۈشتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن دەرھال توپىالڭ -كەچكىچە دەككە

بدۇلھېمىد يەنە بىر قېتىم يەكەنگە ئايدا، ئا-9يىلى -1351. قوزغاپ مۇۋەپپەقىيەت قازانسام دەيتتى

كېلىپ ئايۇپ قارىغا ئۆزىنىڭ دىن مۇرىتلىرىنى كۆپەيتىش ئەھۋالىنى دوكالت قىلىپ، شارائىت پىشىپ 

يېتىلدى، توپىالڭنى قوزغىساق بولىدۇ دەپ قارىدى ھەمدە ئايۇپ قارىنىڭ توپىالڭنى باشالش ۋاقتى، 

ئادەم سانى : "ئايۇپ قارى. قويۇشىنى ئۈمىد قىلدى كونكرېت پىالن ھەققىدە ئۆز پىكرىنى ئوتتۇرىغا

دەپ، دەرھال توپىالڭ "يەنىال بەك ئاز ئىكەن، مۇرىتالر تېخى پۈتۈن ۋىاليەتكىچە كېڭەيمەپتۇ

قوزغاشقا قوشۇلمىدى ھەمدە ئۇنىڭغا سەۋرچانلىق بىلەن كۈتۈپ تۇرۇش، تەسىر كۈچىنى داۋاملىق 

 . زورايتىش ھەققىدە نەسىھەت قىلدى
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ئۆتمەي چاۋشيەن ئۇرۇشى پارتلىدى، جياڭ جيېشىمۇ چوڭ قۇرۇقلۇققا قايتۇرما ھۇجۇم قىلىمىز ئۇزۇن 

سىرتىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەر پۇرسەت يېتىپ كەلدى دەپ -دۆلەت ئىچى. دەپ جار سالدى

ئايدا، مۇسا خەلىپە ئايۇپ قارىنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە  - 3. ھېسابلىدى

نى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، خوتەن مۇھەممەت ئىمىننىڭ يۇرتى، ئۇ يەردە ئىشان مەزھىپىنىڭ تايانچالر

تەسىر كۈچى زور، ئۇنىڭ ئۈستىگە مۇھەممەت ئىمىن سالغان ئاساس بار، شۇڭا، ئالدى بىلەن خوتەندە 

 . توپىالڭ كۆتۈرەيلى دەپ قارار قىلدى

لېكىن ئۇ ئاالقە . رىكەتكە ئاتالندىئابدۇلھېمىد بۇنىڭدىن ئىنتايىن خۇشال بولۇپ، دەرھال ھە

باغالپ توپىالڭنى ئۇيۇشتۇرۇش داۋامىدا مۇرىتالرنىڭ توپىالڭغا ئۆزى ئويلىغاندەك ئۇنداق 

مۈلۈككە ئېرىشكەنىدى، دېھقانالر -قىزىقمايدىغانلىقىنى سەزدى، چۈنكى ئۇالر يەرگە، مال

. غىزدىن چۈشۈرمەي ماختىشاتتىئۇيۇشمىسىغا قاتناشقانىدى، ئۇالر كومپارتىيە ياخشىكەن دەپ ئې

ئابدۇلھېمىد بىر قانچە قېتىم بۇرنىغا يېگەندىن كېيىن، ئىشتىن چاتاق چىقىپ، توپىالڭ كۆتۈرەلمەي 

شۇنىڭ بىلەن پىالننى . قالساق، ئالدى بىلەن ئۆزۈم ئاشكارىلىنىپ قاالرمەنمىكى دەپ ئەنسىرىدى

. پ قانۇنسىز ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلالندىئەمەلدىن قالدۇرۇپ، داۋاملىق تۈردە دىندىن پايدىلىنى

كەنت، -شۇڭا ئۇ كەنتمۇ. ھېلىمۇ ئۇ ئاخۇن بولغاچقا، قانۇنلۇق ساالھىيەتكە ئىگە بولۇۋالدى

مەھەللە يۈرۈپ دىن تارقىتىپ، مۇرىتلىرىنى كۆپەيتتى ھەمدە ئاكتىپلىق بىلەن خەلپە -مەھەللىمۇ

يىلغىچە، -1358يىلىدىن -1351. ۈردىتەربىيىلەپ، يەنە خەلىپىلەر ئارقىلىق مۇرىت يېتىشت

 14كېيىن بولۇپ -ئابدۇلھېمىد خوتەن، قاراقاش، لوپ، گۇما، قاغىلىق قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى

مىڭدىن كۆپرەك مۇرىت يېتىشتۈردى، شۇنىڭ بىلەن ئۇ خوتەن  15خەلپە تەربىيىلىدى ۋە تەيىنلىدى، 

ىنىپ، ئۇنىڭ تەسىرى پۈتۈن خوتەن ۋىاليىتىگىچە ۋىاليىتىدىكى ئىشان مەزھىپىنىڭ چوڭ ئىشانىغا ئايل

ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى خەلىپىلىرى ۋە يېقىن، ئىشەنچلىك مۇرىتلىرى ئۇنى بولۇشىغا . تارالدى

ئېغىزغا كۆچۈشى بىلەن، ئۇنىڭ دىن مۇرتلىرى -ياۋىداق سۆزلەرنىڭ ئېغىزدىن-ئۇچۇرۇشتى، يالغان

دەپ "ئەۋلىيا"قاراقاش ئەتراپىدا ئۇنى تېخى مۇرتالر ئىچىدىكى ئابرۇيى بىراقال كۆتۈرۈلۈپ كەتتى، 

 . كۆككە كۆتۈردى

" ئەۋلىيا"ئابدۇلھېمىدنىڭ تەلىيىنىڭ ئوڭدىن كېلىپ قېچىپ كېتەلىشى ئۇنىڭ راستتىنال قانداقتۇر 

بولغانلىقىدىن ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ توپىالڭنىڭ باشقا كاتتىۋاشلىرىغا قارىغاندا تېخىمۇ قۇۋ، ھىيلىگەر 

 . توال شەپە سەزگەن ھامان دەرھال قۇيرۇقىنى خادا قىلغانلىقىدا-لىقى، ئازبولغان

ئابدۇلھېمىدنىڭ ئۆزلۈكىدىن ھەقىقەتكە قايتىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن، خەلق ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا 

قارىتا كەڭچىلىك قىلىش سىياسىتىنى قوللىنىپ، ئۇ جىنايەت ئۆتكۈزۈشنى توختىتىپ، تەشەببۇسكارلىق 

. ئۆزىنى مەلۇم قىلسىال، ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ دەپ كۆرسەتتىبىلەن 

ئۇ . لېكىن ئابدۇلھېمىد توۋا قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئەكسىچە داۋاملىق قااليمىقانچىلىق تۇغدۇردى

ق كىشىلەر بىلەن يەنە قاراقاش ناھىيىسىدىكى باقى دامولال، بارات دامولال، جاپپار، نۇرچانگا قاتارلى

رايون يېزا -1ئالدى بىلەن قاراقاش ناھىيىسى : ئۇالر مەخپىي ھالدا. بىرلىكتە يېڭى توپىالڭ پىالنلىدى
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تۇەنىگە ھۇجۇم قىلىپ، قورالنى قولغا چۈشۈرگەندىن كېيىن، ئاندىن قاراقاش ۋە خوتەن -9ئىگىلىك 

ىغا چىققان دىنىي ئۇنسۇرالر بىلەن ناھىيىسىنى ھۇجۇم بىلەن ئېلىش؛ ئاندىن كېيىن بىر تۈركۈم ئۇچ

قورچاق ئارمىيە، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ناماز ئوقۇش نامى بىلەن يىغىپ يىغىن ئېچىپ، ئاشلىق، 

ئۇالر يەنە . ياراغ توپالش، توپىالڭدا ئىشلىتىدىغان قاتىللىق قورالى ياساشنى قارار قىلدى-پۇل، قورال

چىتنىڭ ئىماملىرى، مەدرىسىلەردىكى تالىپالر، يېقىن، ئىشەنچلىك سوپىلىرى ئارقىلىق مەس

ئەكسىيەتچى پومېشچىك، زومىگەر ۋە جېدەلخور، لۈكچەكلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ تەشكىالتىنى 

تۇەنى ھەقىقەتكە قايتقان قوشۇن، ئۇنىڭدا بىزنىڭ ئادىمىمىز بار، -9يېزا ئىگىلىك : "كېڭەيتتى ھەمدە

پۈتۈن دۇنيا ئىسالم "ئىغۋا تارقاتتى،-دەپ پىتنە" يدىغانالر باررايون باشلىقلىرى ئىچىدە بىزنى قولال

دەپ ئاممىنى " ھاكىمىيىتى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتىدۇ، ئەتە ئىسالم ھۆكۈمىتى دۇنياغا كېلىدۇ

 . ئالدىدى

كۈنى تۈن نىسپىدە، پالتا، پىچاق، كالتەك، توقماق قاتارلىق قاتىللىق -3ئاينىڭ -9يىل -1356

تۇەنى ئەتراپىغا يىغىلىپ، يېزا -9توپىالڭچى مەخپىي ھالدا يېزا ئىگىلىك  111كۆتۈرۈۋالغان  قوراللىرىنى

. ياراغنى قولغا چۈشۈرمەكچى بولدى-تۇەنگە ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلىپ، قورال - 9ئىگىلىك 

كۈنى سەھەردە نۇرچانگا، جاپپار، يۇنۇس قارى قاتارلىق كىشىلەر قاتىللىق قورالىنى ئېلىپ -11

يول ئۈستىدە توپىالڭچىالر . تۇەنى تۇرۇشلۇق جايغا بېسىپ كىردى-9مچىلىق بىلەن يېزا ئىگىلىك باشال

ئارقىدىن بىر نەچچە پالتا چېپىپ -بىر چارلىغۇچى جەڭچىنىڭ دىققەتسىزلىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئارقا

ڭچىالرنىڭ خورىكى قورالغا ئېرىشكەندىن كېيىن، توپىال. ئۆلتۈرۈۋېتىپ، ئۇنىڭ قورالىنى تارتىۋالدى

رازۋېدكا . تېخىمۇ ئۆسۈپ، ئۇدۇل تۈەن مەيدانىغا يېقىن جايدىكى رازۋېدكا گۇرۇپپىسىغا قاراپ ماڭدى

. گۇرۇپپىسىدىكى جەڭچىلەر ئامالسىزلىقتىن ئوق چىقىرىپ ئۆلتۈردى، باشقا توپىالڭچىالر تاراپ كەتتى

مما ئوق ئاۋازىنى ئاڭالپ يېتىپ كېلىپ نەق تۇەنىدىكى قوراللىق خادىمالر ۋە كادىر، ئا-9يېزا ئىگىلىك 

 . غوللۇق ئۇنسۇرنى قولغا ئالدى 13مەيداندىال 

توپىالڭ مەغلۇپ بولدى، لېكىن پەردە ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ئابدۇلھېمىد نىيىتىدىن يانماي، داۋاملىق 

ىمام، ئەخمەت ئۇنىڭ قۇترىتىشى بىلەن باقى دامولال، تۇرسۇنئاخۇن ئ. توپىالڭ قوزغاش كويىدا بولدى

رايوندىكى مەسچىتكە بېرىپ، دىننى نىقاب قىلىپ، ناماز ئوقۇغىلى  -3، -5ھاجى قاتارلىق كىشىلەر 

ئايال -دىن ئارتۇق ئەر 911كەلگەن مۇرتالرنى قۇتراتتى، ئۇالرنىڭ ئالدىشى، مەجبۇرلىشى بىلەن 

، "پپارالرنى ئۆلتۈرەيلىكۇ"، "كومپارتىيىنى يوقىتايلى"مۇرت قوللىرىغا قاتىللىق قورالى ئېلىپ، 

رايوننىڭ رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىغا -5دېگەندەك شوئارالرنى توۋالپ، " ياشىسۇن ئىسالم ھۆكۈمىتى"

ھۇجۇم قىلغىلى ماڭدى، بۇ ئىشتىن خەۋەر تېپىپ يېتىپ كەلگەن خوتەن خەلق ساقچىلىرى ئوتتۇرا 

ڭ رەھبەرلىرى توپىالڭچىالرغا ھۆكۈمەتنىڭ ئوتتۇرا ئەترەتنى. ئەترىتى ئۇالرنى يېرىم يولدا توسۇۋالدى

. پەرمانىغا بويسۇنۇپ، قايتىپ بېرىپ ئىشلەپچىقىرىشقا قاتنىشىش ھەققىدە نەسىھەت قىلدى-ئەمىر

لېكىن توپىالڭچىالر ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمايال قالماستىن، بەلكى يەنە ۋەھشىيلەرچە ئۇالرغا 

خەلق ساقچىلىرى ئوتتۇرا ئەترىتى ئۆزىنى . الماقچى بولدىياراغلىرىنى تارتىۋ-ئېتىلىپ، ئۇالرنىڭ قورال

قوغداش ئۈچۈن ئوق چىقىرىپ، ئاق بايراق كۆتۈرۈپ توپىالڭچىالرغا قوماندانلىق قىلىۋاتقان ئۈچ 
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بۇ چاغدا، رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىرىمۇ نەق . توپىالڭچىالر كاتتىۋېشىنى ئېتىپ ئۆلتۈردى

مەيداندىكى ئاممىغا پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىپ، توپىالڭنى مەيدانغا يېتىپ كېلىپ، 

پىالنلىغۇچىالرنىڭ جىنايىتىنى پاش قىلىپ، ئاممىنى ئۇالرنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈرمەسلىككە 

تەربىيىسى ئارقىسىدا، ئالدانغان ئامما -رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىرىنىڭ تەشۋىق. چاقىردى

ئارقىدىن قوللىرىدىكى پالتا، پىچاقالرنى تاشلىۋەتتى ھەمدە قۇتراتقۇلۇق، قاتىللىق -ئارقائويغىنىپ، 

غوللۇق ئۇنسۇر نەق مەيداندا قولغا 11قىلغان جىنايەتچىلەرنى كۆرسىتىپ بەردى، باقى قاتارلىق 

ق، كالتەك شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۈچ دانە تاللىق مىلتىق ۋە نۇرغۇن پالتا، چەيدۇ، پىچا. ئېلىندى

 . قېتىملىق توپىالڭ تىنچىتىلدى-1قاتارلىق قاتىللىق قوراللىرى ئولجا ئېلىندى، 

تېزىنى باسسا مېزى چىقىپتۇ دېگەندەك، پەردە ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇپ كۈن نۇرىنى كۆرۈشكىمۇ جۈرئەت 

قۇلۇق قىاللمىغان ئابدۇلھېمىد بۇ چاغدا خۇددى بىر خەتەرلىك ئەرۋاھتەك نەمۇ نە يۈرۈپ قۇترات

ئۇ قاراقاش توپىلىڭىنى پىالنالش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنە لوپتىكى ئابدۇقادىر، ئەبەيدۇلال . قىلدى

 . قاتارلىق كىشىلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ لوپ توپىلىڭىنى پىالنلىدى

ئۇ . ئەبەيدۇلال ئەسلىدىال ئابدۇلھېمىدنىڭ ئىشەنچلىك سوپىسى بولۇپ، ئۇنىڭ سۆزىدىن چىقمايتتى

ئۇ چاغالردا ئۇالر دائىم . ىرى لوپتىكى ئاسىم مازىرىدا ئابدۇقادىر بىلەن بىرلىكتە دىندا ئوقۇغانئىلگ

ھازىر ئابدۇلھېمىدنىڭ قوللىشىغا . بىرلىكتە خەلق ھۆكۈمىتىگە بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرۈشكەن

بايالر،  ئېرىشكەنلىكتىن، ئازادلىقتىن كېيىن جازاالنغان، زەربىگە ئۇچرىغان پومېشچىكالر،

ئەكسىلئىنقىالبچىالر، يامان كىشىلەر ۋە جېدەلخور، لۈكچەكلەرنى ئۆزىگە تارتىپ تەشكىالت قۇرۇپ، 

كۈنى، ئابدۇقادىر، ئەبەيدۇلال قاتارلىقالر -19ئاينىڭ -8يىل -1356. توپىالڭ كۆتۈرمەكچى بولغان

قىي قىلدۇرۇش، توپىالڭ كۆتۈرۈش سۇيقەستى ھەققىدە تۇنجى قېتىم يىغىن ئېچىپ، ئەزا تەرەق

. شەھەرگە ھۇجۇم قىلىش پىالنى ۋە توپىالڭ كۆتۈرۈش ۋاقتى قاتارلىقالرنى مۇھاكىمە قىلغان

ياراغ تەييارالش، خىراجەت توپالش قاتارلىق -شۇنىڭدىن كېيىن يەنە كۆپ قېتىم يىغىن ئېچىپ، قورال

تە، دىندىن توپىالڭغا تەشكىللەش ۋاسىتىسى جەھەت. مەسىلىلەر ھەققىدە مەخپىي كېڭەشكەن

پايدىلىنىپ دىنىي مۇرتالرنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا قۇتراتقاندىن سىرت، يەنە ئاممىنىڭ ئاشلىقنى بىر 

تۇتاش سېتىۋېلىش، بىر تۇتاش سېتىشقا ۋە ھەمكارلىق ھەرىكىتىدىكى بەزى خاتالىقالرغا بولغان 

دەپ "ئېلىشقان ياخشىبۇنداق ئازاب چەككۈچە ھۆكۈمەت بىلەن "نارازىلىقلىرىدىن پايدىلىنىپ، 

قۇتراتقۇلۇق قىلغان ھەمدە ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇپ، ئاشلىق ئامبىرى، ماددي ئەشيا ئامبىرىنى 

ئىگىلىۋېلىپ، خەلققە ئاشلىق ۋە ماددىي بۇيۇم بۆلۈپ بېرىمىز دەپ ئاممىنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا 

كۆپرەك تايانچى يىغىپ يىغىن تىن  51كۈنى، ئابدۇقادىر -9ئاينىڭ -5. قۇتراتقان ۋە قىزىقتۇرغان

نىڭ رەئىسى، "جۇمھۇرىيەت"ئابدۇقادىر . دېگەن ۋىۋىسكىنى ئاسقان" ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئېچىپ، 

قوشۇمچە توپىالڭنىڭ باش قوماندانى، ئەبەيدۇلال مۇئاۋىن رەئىس، قوشۇمچە مۇئاۋىن باش قوماندان 

ومىسسار، تۈەنجاڭ ۋە تۆت يىڭجاڭ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر يەنە سىياسىي ك. بولغان

ئومۇمەن ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد : "ئابدۇقادىر جەڭدىن بۇرۇن سەپەرۋەر قىلىپ. تەيىنلىگەن

قىلىدىغانالرنىڭ ھەممىسى جەڭگە قاتنىشىشى كېرەك، ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش ھەر بىر 
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ڭچىالرنى باشالپ سايدا يىغىندىن كېيىن، ئەبەيدۇلال توپىال. دېگەن" مۇسۇلماننىڭ مەجبۇرىيىتى

 . ھەربىي مەشىق قىلدۇرغان

كۈنى ئەتىگەندە، ئابدۇقادىر، ئەبەيدۇلال قاتارلىقالر ئەكسىيەتچى دىنىي -8ئاينىڭ -5يىل -1356

كىشىنى توپالپ ۋە قىسمەن كوممۇنا  161كاتتىۋاشالر ۋە ئۆزگەرتىشكە قارشى دۈشمەن ئۇنسۇرالردىن 

دېگەن خەت يېزىلغان بايراقنى كۆتۈرۈپ، "ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"ئەزالىرىنى مەجبۇرىي ئەگەشتۈرۈپ، 

" ياشىسۇن ئابدۇلھېمىد دامولالم"، "ياشىسۇن ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"، "كومپارتىيىنى يوقىتايلى"

دېگەن شوئارالرنى توۋالپ، قولىغا چەيدو، پالتا، پىچاق، كالتەك، توقماق قاتارلىق قاتىللىق قوراللىرىنى 

رايونىغا ھۇجۇم قىلىپ، رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنى ئىگىلىۋالدى، ئاشلىق پونكىتى، -8ئېلىپ، لوپنىڭ 

ئەشيا ئامبىرى، ھەمكارلىق كوپىراتىپى ۋە ئامانەت قەرز كوپىراتىپىنى بۇلىدى، ج خ كادىرى -ماددىي

 مەتيۈسۈپ بىلەن ئۈچ خىزمەتچى خادىمنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، بەش ئادەمنى يارىالندۇردى، شۇنىڭ بىلەن

نى گۆرۆگە ئېلىۋالدى، رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ بىر تامغىسىنى،  11بىر ۋاقىتتا، رايوننىڭ ئورگان كادىرىدىن 

يۈەندىن كۆپرەك خەلق پۇلى ۋە ئاشلىق قاتارلىق باشقا ماددىي  1111بىر مىلتىق، بىر تاپانچا، 

لغاندىن كېيىن، كۈچىنىڭ ئابدۇقادىر ئادەم ئۆلتۈرۈپ، بۇالڭچىلىق قىلىپ بو. ئەشياالرنى بۇالپ كەتتى

مەسلىھەت قىلىشقاندىن كېيىن، جۈمە مازىرىغا بېرىپ، . يېتەرسىزلىكىنى ھېس قىلىپ سەل قورقتى

مازاردىن ۋەھىي كەلدى، بىزنى : "ساختىپەزلىك قىلىپ، ئۇ يەردە ناماز ئوقۇۋاتقان مۇرتالرنى ئالداپ

ال مۇھەممەت ئىمىن قوشۇن باشالپ بىز ئىشنى باشلىساق"، "ئىسالم ئىنقىالبى قوزغاشقا چاقىردى

، دەپ ئۇ يەردىكى ئاممىنىڭ ھەممىسىنى ئالدام خالتىسىغا چۈشۈردى، ئاندىن ئۈچ يولغا "قايتىپ كېلىدۇ

يول ئۈستىدە ئۇالر دەرەخ بىلەن يولنى . بۆلۈنۈپ لوپ ناھىيىسىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئاتالندى

مىنى ئۈزۈۋەتتى، يەنە يول بويى بىر قىسىم كوممۇنا توسۇۋەتتى، ناھىيە بازىرىغا ئۇلىنىدىغان تېلېفون سى

دىن كۆپرەككە  1911ئەزالىرىنى ئۆزىگە مەجبۇرىي ئەگەشتۈرۈپ، توپىالڭچىالر سانىنى بىراقال 

 . يەتكۈزۈپ، ئۇۋىسىدىن چىققان ھەرىدەك ناھىيە بازىرىغا يوپۇرۇلۇپ كەلدى

نىدا توپىالڭ يۈز بەرگەنلىكىدىن خەۋەر رايو-8بۇ چاغدا، خوتەن ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى لوپ 

ساقچىلىرىنى ئەھۋال ئىگىلەپ كېلىشكە ئەۋەتتى، يەنە بىر تەرەپتىن، -تېپىپ، بىر تەرەپتىن ج خ كادىر

بىر تۈركۈم كادىرنى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىنى باشالپ ئۇ يەرگە ئاتلىق بېرىپ، توپىالڭنى 

مېتىر قالغان جايدا قوراللىق ساقچى قىسىم لوپقا ھۇجۇم قىلىش لوپقا بەش كىلو. تىنچىتىشقا ئەۋەتتى

قوراللىق ساقچى قىسىم بىلەن . ئۈچۈن كەلگەن توپىالڭچىالر قوشۇنى بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى

كەلگەن كادىرالر سىياسىي ھۇجۇمنى باشالپ، ئاز ساندىكى بۆلگۈنچىلەرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈشكە 

توپىالڭچىالرغا دەرھال ھەرىكىتىنى توختىتىش، ئالدام خالتىغا قۇترىتىش سۇيقەستىنى پاش قىلىپ، 

توپىالڭچىالر قوشۇنى باش پىالنلىغۇچىنىڭ قۇترىتىشى . چۈشمەسلىك ھەققىدە نەسىھەت قىلدى

بىلەن نەسىھەتكە قۇالق سالماي ئەكسىچە ۋەھشىيلەرچە ئادەم ئۇرۇپ، قوراللىق ساقچى قىسىم 

. ىلىرىنى بۇلىدى، نۇرغۇن كادىر ۋە جەڭچىنى ئۇرۇپ يارىالندۇردىدور-ياراغ، ئوق-خادىملىرىنىڭ قورال

جەڭچىلەر زىددىيەتنىڭ كەسكىنلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، -توپىالڭنى تىنچىتقۇچى كوماندىر

ئۇالر ئۇرسا قول ياندۇرماي، تىللىسا جاۋاب قايتۇرماي، زىيانكەشلىككە ئۇچراش خەۋپىگە قارىماي 
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جەڭچىلەرنىڭ يول -توپىالڭچىالر كوماندىر. ق بىلەن ئۇالرغا نەسىھەت قىلدىداۋاملىق سەۋرچانلى

توپىالڭچىالرنىڭ قورالنى . قويغىنىنى قورقتى دەپ بىلىپ، ئۇرۇش، بۇالشنى تېخىمۇ كۈچەيتتى

تارتىۋالغاندىن كېيىن تېخىمۇ چوڭ زىيان كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، توپىالڭنى 

ەسكىنلىك بىلەن ئوق چىقىرىپ، نەق مەيداندىال ۋەھشىيىلىك قىلغان تىنچىتقۇچى قىسىم ك

بۇ چاغدا، توپىالڭچىالر قوشۇنىغا مەجبۇرىي ئەگەشكەن زور . نى ئېتىپ ئۆلتۈردى 15توپىالڭچىدىن 

كۆپ ساندىكى كىشىلەر ئويغىنىپ، قوللىرىدىكى قاتىللىق قورالىنى تاشالپ، قىسىمنىڭ ۋەھشىيىلىك، 

دىن  11ج خ خادىملىرى ئابدۇقادىر باشچىلىقىدىكى . الرنى تۇتۇشىغا ياردەملەشتىبۇالڭچىلىق قىلغان

 . كۆپرەك غوللۇق ئۇنسۇرنى قولغا ئېلىپ، توپىالڭنى تىنچىتتى

ئابدۇلھېمىد بارلىق يۈرەك قېنىنى سەرپ قىلىپ قوزغىغان مىڭدىن كۆپرەك كىشىلىك توپىالڭنىڭ مۇنداق 

تىت بولدى، -ئۇ ھەم ئاچچىقالندى، ھەم تىت. لتۈرمىگەن ئىدىئاسان تىنچىتىلىشىنى خىيالىغىمۇ كە

لېكىن بۇ چاغدا جەمئىيەتتە ئۇنى . ئۇنىڭ ئۆزى بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا چىقىپ تازا بىر تۇتۇشقۇسى كەلدى

تۇتۇش ساداسى ناھايىتى كۈچلۈك ئىدى، شۇڭا ئۇ سەل بىخەستەلىك قىلىپ قويسام، خەق چېقىپ 

. دۈككىدە ئۆتتى-ە چىقىشقىمۇ جۈرئەت قىاللماي، كۈنبويى دەككەتۈزىگ-قويامدىكىن دەپ، تاال

ئىسالمىيەت ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ "، "ئۆلسەك شېھىت، ھايات قالساق غازى"توپىالڭچىالر توۋلىغان 

دېگەنگە ئوخشاش شوئارالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇنىڭدىن چىققان " شېھىت بولساق جەننەتكە كىرىمىز

مىسىنىڭ يالغان، ساختا سۆز ئىكەنلىكى، بۇ شوئارالرنى مەخسۇس بولسىمۇ، لېكىن بۇالرنىڭ ھەم

ئاشۇ نادان دىن مۇرتلىرىنى ئالداش ئۈچۈن ئىشلەتكەنلىكى ئۇنىڭغا ئايان ئىدى، ئۇ ئۆلۈشنى 

 . خالىمايتتى، قانداقتۇر جەننەتكە كىرىشنىمۇ خالىمايتتى

غا كەلتۈرۈش، قۇتقۇزۇۋېلىش ئۈچۈن، بۇ چاغدا، خەلق ھۆكۈمىتى يەنىال داۋاملىق ئابدۇلھېمىدنى قول   

ئۇنىڭ تۇغقانلىرى ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئاشكارا خەت ئەۋەتىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنى مەلۇم قىلىپ، كەڭچىلىككە 

لېكىن بۇ چاغدا، ئابدۇلھېمىد ئاخىرىغىچە جاھىللىق بىلەن . ئېرىشىش ھەققىدە نەسىھەت قىلدى

بولسۇن ئۈچۈن، تېخىمۇ چوڭقۇر، تېخىمۇ مەخپىي شۇڭا بىخەتەر . قارشىلىشىش قارارىغا كەلگەنىدى

 . يوشۇرۇنۇشقا مەجبۇر بولدى

ئۇزۇن ئۆتمەي ئابدۇلھېمىد قاراقاش ناھىيىسىدە خېلىچىخان دېگەن بىر ئايالىنىڭ بارلىقىنى، ئۇنىڭ 

دائىم ئاممىنى يىغىپ كېچىچە قۇرئان ئوقۇپ چىقىدىغانلىقىنى ھەمدە شۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ 

. ۆكۈمەتكە بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئاڭالپ، قورسىقىغا جىن كىردىئۆزىنىڭ ھ

( يىلى قۇرۇلغان قورچاق ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى-1399)خېلىچىخان مېلىك ھەزرەت 

نىڭ ئاسراندى قىزى شۇنداقال ئۇ دەسلەپكى مەزگىللەردە تەرەققىي قىلدۇرغان سوپى بولۇپ، بۇ يىل 

ئۇ راھەتكە يۈگرەيدىغان، جاپادىن قاچىدىغان ئايال بولۇپ، ئون نەچچە ئەرگە . ياشتا ئىدى 91

تەگكەن، نەشە چەككەنلىكى، پاھىشە قىلغانلىقى ئۈچۈن ج خ ئىدارىسى تەرىپىدىن يىغىۋېلىنىپ 

چاپاق بولۇپ بىر ئۆيدە -يېقىندا ئۇ يەنە ھەسەن دېگەن بىر نەشىكەش بىلەن ئاپاق. تەكشۈرۈلگەن
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ئابدۇلھېمىد ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كۈچ توپالپ، يەنە بىر قېتىم توپىالڭ قوزغاش . ۇرۇۋاتقانىدىت

 . نىيىتىگە كەلدى

خېلىچىخان ئابدۇلھېمىد داموللىنىڭ ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش چوڭ ئىشىنى مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن 

گۈچە ئۇنىڭ سۆزىدىن ئۆزى بىۋاسىتە كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ خۇشاللىقىدىن خۇدىنى يوقىتىپ، ئۆل

شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، ئۇ ھەسەن بىلەن بىرلىكتە ئابدۇلھېمىد داموللىنىڭ . چىقمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى

بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كۈچلۈك دىنىي ھېسسىياتىدىن پايدىلىنىپ، ساختىپەزلىك 

تۇرۇپ ھەمدە شۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قىلىپ زور تۈركۈم ئاممىنى مازارنى تاۋاپ قىلىشقا قايمۇق

دەپ " ئايال ئەۋلىيا"خېلىچخان ئۆزىنى . ئەكسىيەتچىل تەشۋىقات ئېلىپ بېرىپ، كىشىلەرنى ئازدۇردى

ھەممىمىز ئابدۇلھېمىد دامولالمنىڭ مۇرتلىرى، بىز ئىسالم : "ئاتاپ، مازارنى تاۋاپ قىلىپ كەلگەنلەرگە

ئۇ يەنە فېئودال خۇراپاتلىقتىن پايدىلىنىپ . دېدى" ز كېرەكھۆكۈمىتى قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىمى

شۇنىڭ بىلەن بىر . دەپ ئاممىنى ئەخمەق قىلدى" بىز توپىالڭ كۆتۈرسەك، ئالال بىزنى يۆلەيدۇ"

ۋاقىتتا، ئۇ يەنە نەشە چېكىش قاتارلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق بىر قىسىم نەشىكەشلەر ۋە لۈكچەكلەرنى 

 . ئۆز يېنىغا تارتتى

كۈنى، خېلىچىخان، ھەسەنلەر تايانچالرنى يىغىپ يىغىن ئېچىپ، توپىالڭ -11ئاينىڭ -8يىل -1357

نىڭ رەئىسى بولدى، ئۇالر " ئىسالم ھۆكۈمىتى"خېلىچىخان بىلەن ھەسەن . قوزغاشنى پىالنلىدى

كىچىك -يەنە مۇئاۋىن رەئىس، توپىالڭنىڭ قوماندانى ۋە تۈەنجاڭ، سەنموجاڭ قاتارلىق چوڭ

كۈنى يەنى ئىسالم دىنى بويىچە رامىزاننىڭ ئون يەتتىسى -17ئاينىڭ -8الرنى بېكىتىپ، ئەمەلدار

رايونلۇق ھۆكۈمەتكە ھۇجۇم -6ئالدى بىلەن خوتەن ناھىيىسى . توپىالڭ كۆتۈرۈشنى قارار قىلدى

سودا كوپىراتىپىنى بۇالش، -قىلىپ، ئاندىن تەرتىپ بويىچە بانكا، ئاشلىق ئامبىرى، تەمىنات

ئىسالم "ىك فابرىكىسىغا ھۇجۇم قىلىش، ئەڭ ئاخىرى خوتەن ناھىيە بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ، يىپەكچىل

 . قۇرۇشتىن ئىبارەت توپىالڭ اليىھىسىنى تۈزۈپ چىقتى" ھۆكۈمىتى

رايونىدىكى مازاردا -6تىن كۆپرەك ئادەمنى يىغىپ، خوتەن  151كۈنى، خېلىچىخان -15ئاينىڭ -8

ئۇ چاغدا، خوتەن ناھىيىلىك پارتىيە كومىتېتى . ئىشلىرىنى ئىشلىدىتوپىالڭدىن بۇرۇنقى تەييارلىق 

شۇڭا ۋەقەنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ناھىيە، . بۇنىڭدىن خەۋەر تېپىپ بولغانىدى

دىن كۆپرەك ئادەمنى نەق مەيدانغا ۋەقەنى  11رايون كادىرلىرى ۋە ج خ كادىر، ساقچىلىرى بولۇپ 

خېلىچىخان ھۆكۈمەتنىڭ خىزمەتچى خادىم ئەۋەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ئىشنى  .تىنچىتىشقا ئەۋەتتى

يىغىشتۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئەكسىچە ئەكسىيەتچىل خورىكى تېخىمۇ ئۆسۈپ، باشالمچىلىق بىلەن 

خىزمەتچى خادىمالر ئارىسىدا دىنىي زاتالرمۇ . قاتىللىق قورالى ئارقىلىق خىزمەتچى خادىمالرنى ئۇردى

لىچىخان ئاممىنىڭ ئۇالرنىڭ نەسىھىتىنى ئاڭالپ توپىالڭنى توختىتىپ قويۇشىدىن بولغاچقا، خې

قورقۇپ، ئاممىنىڭ ئالدىدىال ئىشتىنىنى سېلىپ ئۇالرنى ئاغزىغا كەلگەنچە تىلالپ، ھاقارەتلەپ، 

خېلىچىخاننىڭ قۇترىتىشى بىلەن توپىالڭچىالر قاتىللىق قورالىنى . ئاممىنى جېنىنىڭ بارىچە قۇتراتتى

لىپ خىزمەتچى خادىمالر بىلەن كادىر، ساقچىالرنى قورشىۋېلىپ، ئۇدۇل كەلگەن يېرىگە ئۇرۇشقا ئې



81 

 

ئۇالر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزاسى، خوتەن ناھىيىلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ . باشلىدى

ساقچىنى ئۇرۇپ -مۇئاۋىن رەئىسى ناسىر ھاجىنى ئۇرۇپ قىيناپ ئۆلتۈرۈۋەتتى، ئۈچ كادىر

زەخىملەندۈردى، ناھىيىلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مۇمەممەت سالى مۇپتىنىمۇ 

. مېلىنى قۇرۇتىۋەتتى-يارىالندۇردى ھەمدە ئۈچ مىلتىقنى تارتىۋېلىپ، ئۆلگەنلەرنىڭ يېنىدىكى پۇل

دا خوتەن ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى ئەۋەتكەن قوراللىق ساقچى قىسىم ئۇ يەرگە يېتىپ بارغان

كۆپچىلىك قورقماڭالر، بىز خۇدا دەپ توۋاليدىغانال بولساق، ئۇالرنىڭ :"خېلىچىخان ئەسەبىيلەرچە

مۇھەممەت ئىمىن .... قولىدىكى مىلتىقتىن ئوق چىقمايدۇ، ئۇ كاپىرالرمۇ بىزگە ئەگىشىپ ماڭىدۇ

اشىنا بىلەن نى ئىگىلىدى، ئۇالر ئايروپىالن، م( رايون-4خوتەن )ئادەمنى باشالپ تەۋەككۈل  7111

 61خېلىچىخاننىڭ قۇترىتىشى بىلەن نەق مەيداندا تۇرغان . دەپ ۋارقىرىدى... " بىزنى ئالغىلى كېلىدۇ

قوراللىق . تىن كۆپرەك توپىالڭچى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىگە تەلۋىلەرچە زوراۋانلىق قىلدى

سەن تۇردى باقىنى ئېتىپ ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى ئامالسىز ئوق چىقىرىپ باش جىنايەتچى ھە

قېتىملىق  - 8شۇنىڭ بىلەن . ئادەمنى قولغا ئالدى 97ئۆلتۈردى، ئالتە ئادەمنى ئېتىپ يارىالندۇردى، 

 .توپىالڭ تىنچىتىلدى

  

 ھەر مىللەت ئاممىسى بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشتىكى ئاساسىي قوشۇن ( 9)

  

لىنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا، خوتەندە يى-1357قېتىملىق توپىالڭدىن تاكى -1يىلىدىكى -1358

ى ئالدىن پىالنالندى ۋە  18كۆلىمى ئوخشاش بولمىغان سۇيىقەست، توپىالڭ دېلوسىدىن جەمئىي 

پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ توغرا رەھبەرلىكى، ھەر مىللەت كادىرلىرى، ئاممىسىنىڭ ياردىمى، . يۈز بەردى

مار قىلىندى، تۆت قېتىملىق  -ەست ئىشقا ئاشقۇچە تارئۇنى سۇيىق  قوللىشى ئارقىسىدا، ئۇنىڭ

توپىالڭنى تىنچىتىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىدا، ھەر مىللەت . توپىالڭمۇ تېزلىك بىلەن تىنچىتىلدى

كادىرلىرى، ئاممىسى تىنچىتىشقا پائال قاتنىشىپ، باتۇرلۇق ۋە چېچەنلىك بىلەن تۈرلۈك ئۇسۇلالرنى 

ڭچىالرغا قارشى كۈرەش قىلىپ، توپىالڭنى تىنچىتىشنىڭ قوللىنىپ، بۆلگۈنچىلەر ۋە توپىال

 . كېسىل غەلىبىگە ئېرىشىشى ئۈچۈن غايەت زور تۆھپە قوشتى-ئۈزۈل

قېتىم توپىالڭ يۈز بەرگەندە، ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتىغا خەۋەرنى دەسلەپتە دەل -1خوتەندە 

رنىڭ كاتتىۋېشى ئابدۇلھېمىد ئۇنى توپىالڭچىال. قاراقاش ناھىيىسىدىكى بىر دىنىي زات يەتكۈزدى

بىۋاسىتە ئىزدەپ بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىپ، ئۇنىڭدىن مۇرتالرنى ئاالقىلىشىپ توپىالڭغا 

قاتناشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلغان ھەمدە ئۇنى ئىشان مەزھىپىنىڭ كاتتۋېشى قىلىپ تەيىنلەشكە ۋەدە 

. مدە ئۇنىڭ جىنايى قىلمىشىنى ئەيىپلىگەنبەرگەندە، بۇ دىنىي زات بۇنى شۇ جايدىال رەت قىلغان ھە

ئارقىدىنال ئۇ ھۆكۈمەتكە دوكالت قىلىپ، ۋىاليەت رەھبەرلىرى ۋە ئاالقىدار تارماقالرنى تەييارلىق 

 . كۆرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى
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تۇەنىگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم -9توپىالڭ داۋامىدا، قاراقاش ناھىيىسىدىكى توپىالڭچىالر يېزا ئىگىلىك 

ئۇ . لماقچى بولغاندا، بىر ئامانلىق كادىرنى كېچىدە ئۆزلىرىگە يول باشالپ بېرىشكە مەجبۇرلىدىقى

لېكىن يول ئۈستىدە قەستەن ئەگىپ مېڭىپ، قاراڭغۇدا يول . ئەقىل ئىشلىتىپ دەرھال ماقۇل بولدى

يېزا . زدىماڭماق تەس دېگەننى باھانە قىلىپ، ئۇياققا مېڭىپ، بۇياققا ئەگىپ ۋاقىتنى كەينىگە سو

بۇ چاغدا ئۇ پۇرسەتنى غەنىمەت بىلىپ . تۇەنىنىڭ ئەتراپىغا يېتىپ بارغاندا تاڭ سۈزۈلدى-9ئىگىلىك 

رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىغا ۋاقتىدا دوكالت قىلدى، شۇنىڭ بىلەن، , توپىالڭچىالر قوشۇنىدىن قۇتۇلۇپ

تاڭ ئېتىپ . ئەھۋالىنى ئىگىلىدىخوتەندىكى رەھبەرلىك ئورگىنى توپىالڭچىالر قوشۇنىنىڭ ھەرىكەت 

قالغانلىقتىن، توپىالڭچىالر تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشقا ئامال قىاللماي، قايتىپ بېرىپ رايونلۇق 

بىر ئامانلىق مۇدىرى بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، ئۆزى . سودا كوپىراتىپىنى بۇلىدى-تەمىنات

كۈندۈز ئىش ئورنىدىن ئايرىلماي پوست تۇردى -يالغۇز توپىالڭچىالرنىڭ پېيىگە چۈشۈپ، ئىككى كېچە

تۇەنى ئەۋەتكەن  - 9توپىالڭچىنى تۇتتى، ئاخىرىدا يېزا ئىگىلىك  11كېيىن بولۇپ -ھەمدە ئىلگىرى

قوراللىق ساقچى خادىملىرىغا ماسلىشىپ، بۇ توپىالڭچىالرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتىنى تىنچىتىپ، 

 . مۈلكىنى قوغداپ قالدى-دۆلەتنىڭ مال

رايون يېزىسىدىكى بىر دىنىي زات بۆلگۈنچىلەرنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ دىنىي مۇرتالر -8قاراقاش ناھىيىسى 

بىلەن ئاالقىلىشىپ توپىالڭ كۆتۈرمەكچى بولغانلىقىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، چوڭ ئىش يۈز بەرگۈدەك 

ل يىراق، ئۇنىڭ يو. دەپ ئويالپ، ئېشەككە مىنىپ كېچىلەپ ناھىيە بازىرىغا بېرىپ دوكالت قىلدى

بۇ ئاخۇنۇم . ئۈستىگە بەك تېز ماڭغاچقا، ئېشەك يېرىم يولدا ھېرىپ قېلىپ يېتىۋېلىپ ماڭغىلى ئۇنىمىدى

ئىچى تىتىلداپ، ئارزۇلۇق ئىشىكى بىلەنمۇ كارى بولماي، كېچىلەپ يۈرگەندەك مېڭىپ ناھىيە بازىرىغا 

 . بېرىپ دۈشمەن ئەھۋالىنى دوكالت قىلدى

يېزىدىكى پومېشچىكنىڭ ئوغلى ئابدۇغېنى يېزا -1رايون -9توپىالڭ يۈز بەرگەندە، يىلى لوپتا -1356

كىشىلىك قوشۇن توپالپ،  111ئۇ ئاالقىلىشىپ . ئاھالىسىنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا قۇتراتقان

ۋىاليەتتىن ئەۋەتكەن ئۈچ خەنزۇ كادىرنى باغالپ قويغان، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ئاندىن باشقا 

دەل مۇشۇ خەتەرلىك پەيتتە، شۇ رايوندىكى ھەربىي . ر بىلەن ئۇچراشماقچى بولغانتوپىالڭچىال

سەپتىن چېكىنگەن ھەسەن خوجا مەمەت بۇنىڭدىن خەۋەر تېپىپ، ئوتۇن كېسىدىغان پالتىنى 

كۆتۈرگىنىچە ئۇچقاندەك يىتىپ كېلىپ، ئۆزى يالغۇز كىشىلەر ئارىسىغا بۆسۈپ كىرىپ، ھەققانىي سۆزلەر 

الڭچىالرنى ئەيىبلەپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشىنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش جىنايىتى ئىكەنلىكىنى پاش بىلەن توپى

قىلىپ، ئاممىغا ئالدانماسلىق ھەققىدە تەربىيە بەردى، كۆپ ساندىكى ئامما بۇ يەرگە ئالدىنىپ 

بىرلەپ -كەلگەچكە، ھەسەننىڭ مەردانىلىك بىلەن قىلغان يوللۇق، پاكىتلىق سۆزىنى ئاڭالپ، بىر

بىر قىسىم ئامما غەزەپلەنگەن . ولىدىكى قورالنى تاشالپ، باغالپ قويۇلغان كادىرالرنى قۇتقۇزۇۋالدىق

ھالدا ئابدۇغېنى قاتارلىقالرنى ئەيىبلەپ، ئالدىنىپ جىنايەت ئۆتكۈزۈش يولىغا مېڭىشقا تاس قاپتۇق، 

ئۇنسۇرنى مەھكەم سۆزسىز ئېتىلىپ بېرىپ ئابدۇغېنى قاتارلىق ئۈچ غوللۇق -كۆپچىلىك گەپ. دېدى

باغالپ، ھەسەننىڭ باشچىلىقىدا ناھىيىلىك ج خ ئىدارىسىگە ياالپ ئاپىرىپ بەردى ھەمدە بۇلىغان 

 . نەرسىلەرنى تولۇق قايتۇرۇپ بەردى
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كەنتتە -1يېزا -1قاراقاشتا توپىالڭ باشالنغاندىن كېيىن، بىر توپ توپىالڭچى قاراقاش ناھىيىسى 

. ېزا ئىگىلىك كوپىراتىپى ئەزالىرىنى توپىالڭغا قاتنىشىشقا قۇتراتقانتېپىرالپ يۈرۈپ، شۇ كەنتتىكى ي

كوپىراتىپ مۇدىرى سىيىت بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن دەرھال يېتىپ كېلىپ، قۇتراتقۇچىالرنى 

بۇنداق قىلىش جىنايى :"قاتتىق ئەيىبلىدى ھەمدە كوپىراتىپ ئەزالىرىنى سەمىمىي ئاگاھالندۇرۇپ

ىنىدۇ، يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپى ئەزالىرىدىن ھېچقايسىڭالرنىڭ بېرىشىغا رۇخسەت يوق، قىلمىش ھېسابل

" ئەگەر كىمكى بېرىشقا جۈرئەت قىلىدىكەن، ئۇنى دەرھال تۇتۇپ ج خ ئىدارىسىگە ئاپىرىپ بېرىمەن

دەپ ! دەرھال كېتىش، بولمىسا ھەممىڭنى تۇتىمەن: ئۇ يەنە تەرىنى تۈرۈپ توپىالڭچىالرغا. دېدى

سىيىتنىڭ ئارىلىشىشى بىلەن، بۇ بىر توپ كىشىلەر ھەم ئۇنىڭغا ئۆچلۈكى كېلىپ، . ۇيرۇق چۈشۈردىب

باقى توپىالڭچىالرنى باشالپ، نەچچە يۈز . ھەم ئۇنىڭدىن قورقۇپ، ئامالسىز سالپايغىنىچە تىكىۋەتتى

پەر رايون ئاممىنى مەجبۇرىي ئەگەشتۈرۈپ رايونلۇق ھۆكۈمەتكە قورشاپ ھۇجۇم قىلغاندا، ئۈچ نە

خەتەردىن قورقماي، توپىالڭچىالرنىڭ غالجىرلىقىغا ۋە -رەھبىرى نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ، خەۋپ

قان ئېقىش، قۇربان بېرىش خەۋپىگە قارىماي، ئالدانغان ئاممىغا پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تەشۋىق 

ى سۇيقەستچىلەرگە قىلىپ، دۈشمەنلەرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش سۇيقەستىنى پاش قىلدى ھەمدە ئاممىن

بۇ بىر نەچچە رەھبەرنىڭ قەتئىي كۈرەش قىلىشى ئارقىسىدا، كۆپ . قارشى كۈرەش قىلىشقا چاقىردى

بىرلەپ قورالنى تاشلىدى ھەمدە ج خ -ساندىكى ئامما قۇتراتقۇچىالرنىڭ سۇيقەستىنى بىلىۋېلىپ، بىر

ئۇالرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈش  تارماقلىرىنىڭ نەق مەيداندىال باشالمچى تايانچالرنى قولغا ئېلىپ،

خېلىچىخان توپىالڭ كۆتۈرگەن مەزگىلىدە، خوتەن . مار قىلىشىغا ھەمكارالشتى-سۇيقەستىنى تار

ناھىيىلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ناسىر ھاجى قاتارلىق كىشىلەر ج خ خادىملىرى بىلەن 

ندا ئۇالر ئەسەبىيلەشكەن توپىالڭچىالر نەق مەيدا. بىرلىكتە ئۇالرنى نەسىھەت قىلىپ توسۇشقا باردى

ئالدىدا قىلچىمۇ قورقماستىن پاكىت سۆزلەپ كۈرەش قىلىپ، پارتىيىنىڭ سىياسەتلىرىنى زور كۈچ بىلەن 

توپىالڭچىالر شەرمەندە بولغانلىقىدىن . تەشۋىق قىلىپ، يامان ئادەملەرنىڭ سۇيىقەستىنى پاش قىلدى

ىق قىلىپ، قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقىمۇ بولمىغان ناسىر ھاجى غەزەپلىنىپ، ۋەھشىيلىك بىلەن زوراۋانل

ناسىر ھاجى قاتارلىق كىشىلەر قۇربان بولغان بولسىمۇ، . بىلەن بىر نەچچە ج خ خادىمىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى

مەيداندىكى ئاممىنىڭ كۆپىنچىسى ئاق . لېكىن ئۇالرنىڭ قېنى ئاممىنىڭ كۆزىنى روشەنلەشتۈردى

قاراپ تۇرۇپ باشقىالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈۋېتىلگەنلىكىنى كۆرگەندىن كېيىن كۆڭۈل، دۇرۇس ھاجىمنىڭ 

توپىالڭنى تىنچىتقۇچى . ئازابلىنىپ، قاتىللىق قورالىنى تاشالپ، نەق مەيداندىن ئاستا كېتىپ قالدى

تىن كۆپرەك جاھىل ئۇنسۇرال قالغان بولۇپ،  61خادىمالر يېتىپ كەلگەندە، نەق مەيداندا پەقەت 

ى تىنچىتىشتىكى بېسىم خېلى يېنىكلەپ قالغانىدى، بۇنىڭدىن باشقا، ھەر قېتىم توپىالڭ يۈز توپىالڭن

بەرگەندىن كېيىن، نۇرغۇن جىنايەتچى نەق مەيداندىن قېچىپ كەتتى، لېكىن ئاخىرى يەنىال ئاممىنىڭ 

ن چۈشۈپ قېتىملىق توپىالڭدا توردى-1. پاش قىلىشى ۋە بىۋاسىتە ياردەم بېرىشى بىلەن قولغا چۈشتى

تىن كۆپرەك توپىالڭچى پاش قىلىنىپ قولغا چۈشتى، بۇنىڭ ئىچىدە بەشى باش  81قالغان 

باش جىنايەتچى قولغا چۈشتى، ئامما ئاكتىپ  18قېتىملىق توپىالڭدا -1. جىنايەتچى

 . ماسالشقانلىقتىن، توپىالڭچىالر تېگىشلىك جازاسىنى يېدى
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ئاممىسى توپىالڭچىالرغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلىپال توپىالڭ داۋامىدا، ھەر مىللەت كادىرلىرى، 

. قالماستىن، بەلكى خەلق ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قامالغانالرمۇ توپىالڭچىالر بىلەن ھەمكارالشمىدى

يىلى، -1358. بەزىلىرى ھەتتا يامان يولدىن قايتىپ، ياخشى يولغا مېڭىپ تۆھپە كۆرسەتتى

ئەترىتىنىڭ خىش زاۋۇتىغا ھۇجۇم قىلغاندا، توپىالڭنىڭ توپىالڭچىالر ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش 

كاتتىۋېشى ئابدۇلھېمىد ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش ئەترىتىنى ھۇجۇم بىلەن ئېلىپ، تۈرمە دەرۋازىسى 

ئاچساقال جىنايەتچىلەر بىز بىلەن بىرلىكتە ئىسيان كۆتۈرىدۇ دەپ ئويلىغانىدى، لېكىن ئەمەلىيەت دەل 

جىنايەتچى خۇ كۈي ئامالسىز توپىالڭچىالرنى ماشىنا . كسىچە بولۇپ چىقتىئۇنىڭ ئويلىغىنىنىڭ ئە

بىلەن دېگەن يېرىگە ئاپىرىپ قويۇشقا مەجبۇر بولغان بولسىمۇ، لېكىن يېرىم يولدا بىر ئامال قىلىپ 

ئۇالرنى تاشالپ قويۇپ، ماشىنىنى ھەيدەپ خوتەن ۋىاليەتلىك ج خ باشقارمىسىغا بېرىپ ئەھۋالنى 

دى ھەمدە توپىالڭنى تىنچىتقۇچى قىسىمنى ماشىنا بىلەن ۋەقە يۈز بەرگەن جايغا ئاپىرىپ دوكالت قىل

زور تارقىتىپ -پەتھىددىن زورمۇ. قويۇپ، توپىالڭنى ۋاقتىدا تىنچىتىش يولىدا خىزمەت كۆرسەتتى

بەرگەن مىلتىقنى قولغا ئالغان بىر جىنايەتچى مىلتىقتىن بىر پايمۇ ئوق چىقارماي، توپىالڭنىڭ 

كونتروللۇقىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، خوتەن ۋىاليەتلىك ج خ باشقارمىسىغا بېرىپ، تەشەببۇسكارلىق 

قويۇپ بېرىلگەن باشقا جىنايەتچىلەرمۇ ئۆزلۈكىدىن . بىلەن قورال تاپشۇرۇپ ئۆزىنى مەلۇم قىلدى

ەگىشىپ شۇملۇق پۈتكۈل توپىالڭ داۋامىدا بىر جىنايەتچىمۇ توپىالڭچىالرغا ئ. تۈرمىگە قايتىپ كەلدى

 . قىلمىدى

خوتەن توپىلىڭىنىڭ باش كاتتىۋېشى ئابدۇلھېمىد گەرچە ئىنتايىن قۇۋ، ھىيلىگەر بولسىمۇ، لېكىن كەڭ 

. ئاممىنىڭ ئويغىنىشى ۋە پاش قىلىشى بىلەن ئاخىرى يەنىال يوشۇرۇنغان گەمىسىدە قولغا چۈشتى

تەربىيىلىدى، نۇرغۇن ئامما مىللىي توپىالڭنى تىنچىتىش داۋامىدا، قانلىق ئەمەلىيەت ئاممىنى 

ئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىقىپ، -بۆلگۈنچىلەرنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى تونۇپ يەتتى، ئۇالر ئاقار

تەشەببۇسكارلىق بىلەن ج خ ئورگىنىنى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلەپ، ئۇالرنىڭ قاچقۇن 

غان بىر نەچچە ئۇيغۇر ئايال ج خ بىر قېتىم، ياشىنىپ قال. جىنايەتچىلەرنى تۇتۇشىغا پائال ماسالشتى

ج خ خادىملىرى مۇشۇ يىپ ئۇچىغا . خادىملىرىغا ئۆزلىرى بايقىغان يىپ ئۇچىنى مەلۇم قىلدى

ئاساسەن، ئىز قوغالپ زەربە بېرىپ، ئاندىن ئابدۇلھېمىد يوشۇرۇنغان جاينى تاپتى، ئابدۇلھېمىد 

ىپ كەتكەن، چىرايىدا قان دىدارى قاراڭغۇ، سېسىق گەمىدىن تۇتۇپ چىقىلغاندا چاچلىرى پاخپىي

. قالمىغانىدى، پۈتۈن بەدىنىدىن كىشىنى سەسكەندۈرىدىغان بىر خىل سېسىق پۇراق چىقىپ تۇراتتى

. قورققانلىقىدىنمۇ ياكى ئۈمىدسىزلەنگەلىكىدىنمۇ، ئىشقىلىپ پۈتۈن بەدىنى غالىلداپ تىترەپ تۇراتتى

نلىغۇچى، توپىالڭنىڭ باش قوماندانى پارالق قۇياش خوتەندە بىر مەھەل نام چىقارغان بۇ توپىالڭ پىال

 . نۇرىدا ئىككى كۆزىنى چىڭ يۇمۇپ، زۇۋان سۈرەلمەي، لەقۋالىشىپ يەرگە چاپلىشىپ قالغانىدى

خوتەن ۋىاليىتى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ يوليورۇقىنىڭ روھىنى قەتئىي ئىزچىلالشتۇرۇپ، 

سىنى زىچ ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ۋە ئۇالرغا تايىنىپ، بۆلگۈنچىلەر قوزغىغان ھەر مىللەت كادىرلىرى، ئاممى

تۆت قېتىملىق توپىالڭنى تىنچىتىپ، توپىالڭنىڭ باش پىالنلىغۇچىسى ئابدۇلھېمىدنى تۇتۇپ، توپىالڭنىڭ 

يىلتىزىنى قومۇرۇپ، خوتەنگە كۆپ يىل زىيان يەتكۈزگەن مىللىي بۆلگۈنچى كۈچنى يوقىتىپ، خوتەنگە 
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كېسىل -ىل زىيان يەتكۈزگەن مىللىي بۆلگۈنچى كۈچنى يوقىتىپ، بۇ قېتىمقى كۈرەشنىڭ ئۈزۈلكۆپ ي

بۇ قېتىمقى كەسكىن كۈرەشتە خەلق ناھايىتى زور بەدەل تۆلىگەن . غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈردى

بۆلگۈنچىلەرنىڭ جىنايەت پاكىتى . بولسىمۇ، لېكىن سەلبىي جەھەتتىنمۇ چېنىقتى ۋە تەربىيە ئالدى

ناھەقنى ئېنىق ئايرىۋېلىشىغا تۈرتكە بولدى، بۇنىڭ بىلەن، -ئاممىنىڭ كۆزىنى روشەنلەشتۈردى، ھەق

ئۇالر ئاشۇ بۆلگۈنچىلەرنىڭ دەل بۇ قانلىق ۋەقەلەرنىڭ باش جىنايەتچىسى، بارلىق مۇقىمسىزلىق 

وقۇم ئامىللىرىنىڭ يىلتىزى ئىكەنلىكىنى، تىنچ، خاتىرجەم، ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈش ئۈچۈن، چ

كېسىل يوقىتىپ، خوتەننىڭ -خەلققە خەۋپ يەتكۈزۈۋاتقان ئاشۇ مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى ئۈزۈل

ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشى ۋە مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى ئۈچۈن تىنچ، خاتىرجەم مۇھىت يارىتىش كېرەكلىكىنى 

 . تونۇپ يەتتى

. كىتى ناھايىتى تېز ئازايدىيىلىدىن ئېتىبارەن، خوتەن ۋىاليىتىدە مىللىي بۆلگۈنچىلىك ھەرى - 1354

خۇرام تىرىكچىلىك قىلدى، تىرىشىپ ئىشلىدى، ئۇالرنىڭ  -ھەر مىللەت خەلقى ئىناق مۇھىتتا خوشال 

دۆلەت قىيىن ئەھۋالدا قالغاندا، خوتەن خەلقى ئۆزىگە يېتەرلىك . تۇرمۇش شارائىتىمۇ ياخشىالندى

دىن سىرت يەنە باشقا جايالر ۋە باشقا ئاشلىق ئېلىپ قېلىپ، تۇرمۇشىنى ئوبدان ئورۇنالشتۇرغان

مىڭ كىلوگرام ئاشلىق يۆتكەپ بېرىپ، دۆلەت ۋە خەلقنىڭ قىيىن  941مىليون  7ئۆلكىلەرگە 

بۇ نەتىجىلەرنىڭ قولغا كېلىشى خوتەن ۋىاليىتىنىڭ . ئۆتكەلدىن ئۆتۈۋېلىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشتى

 .ىنچ مۇھىت ياراتقانلىقىدىن ئايرىلمايدۇبۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە غەلىبە قازىنىپ، ت

  

نىڭ قەپەستىن چىقىشى ۋە "شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى مەزگىلىدە . 6

 يوقىتىلىشى

  

 نىڭ قەپەستىن چىقىشى"شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى( "1)

  

ىزچىل تۈردە ئاتالمىش شىنجاڭنى شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن بۇيان، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئ

قۇرۇش ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك "شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"قىلىش ۋە "مۇستەقىل"

ھەرىكىتى بىلەن خۇپىيانە شۇغۇللىنىپ كەلدى، ئۇالر كۆپ قېتىم پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئىش تېرىپ، 

ۋە سادىر قىلغان بولسىمۇ، لېكىن پارتىيە  توپىالڭ ۋە ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقەلىرىنى پىالنلىغان

بۇ بىر . ۋە ھەر مىللەت خەلقى ئاممىسى تەرىپىدىن بىتچىت قىلىنىپ، شەرمەندىلەرچە مەغلۇپ بولدى

يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى -61ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر يەنىال مەغلۇبىيىتىگە تەن بەرمەي، 

سىدا، پائال ھەرىكەتلىنىپ كەڭ ئاالقە باغالپ، ئېنىق جۇڭگوغا قارشى كۈچلەرنىڭ قوللىشى ئارقى

سىياسىي پروگراممىسى بولغان ئەكسىلئىنقىالبىي پارتىيە قۇرۇشنى مەخپىي پىالنلىغان بولسىمۇ، لېكىن 



86 

 

شۇ چاغدا دۆلەت ئىچىدىكى جاھانگىرلىككە، زومىگەرلىككە قارشى كۈرەشنىڭ كۈچلۈك ھەيۋىسىدىن 

. ىنالماي، يوشۇرۇن پۇرسەت كۈتۈپ يېتىپ، نىشاننى كۆزىتىۋاتاتتىقورقۇپ، قاراملىق قىلىشقا پېت

بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى، ئۇالر " مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى"

تەشكىللىك، پىالنلىق، مەقسەتلىك ھالدا ئاممىۋى تەشكىالتالرنى تىزگىنلەپ، ئاممىۋى تەشكىالتالر 

دىغا ئېلىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي پارتىيە قۇرۇپ، تېخىمۇ چوڭ دائىرىدىكى مىللىي ئارقىلىق ئۆزىنى دال

بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى ۋە ئەكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىشنى 

كېيىن -كېيىن بولۇپ ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى-ئۇالر ئىلگىرى. مەخپىي پىالنلىدى

شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق كۈرىشى "، "شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىالبى پارتىيىسى"پ بولۇ

ياشالر ۋەتەن قۇتقۇزۇش "، "شەرقىي تۈركىستان ياشالر ۋەتەن قۇتقۇزۇش ئارمىيىسى"، "ئىتتىپاقى

. ۇردىقاتارلىق ئەكسىلئىنقىالبىي تەشكىالتالرنى ق" ئىنتىقام ئالغۇچىالر جەمئىيىتى"، "ئارمىيىسى

بۇالر ئىچىدىكى ئەڭ چوڭ ئەكسىلئىنقىالبىي " شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىالبى پارتىيىسى"

 .بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى تەشكىالتى

شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىالبى "كۈنى، ئۈرۈمچى بىلەن قەشقەردە -11ئاينىڭ -8يىل -1367

دەسلەپتە . خۇپىيانە قۇرۇلدى( ېيىلىدۇد" قىسقارتىلىپ شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى" )پارتىيىسى

كېيىن كۆز بوياپ، ئاممىنى . دەپ ئاتالدى" خەلق ئىنقىالبى پارتىيىسى( ستان)ئۇيغۇرىيە "ئۇنىڭ نامى 

ئالداش ئۈچۈن، بۇ نام شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى مەزگىلىدىكى خەلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ 

كۈنى -11ئاينىڭ -11يىل -1361ھەمدە قۇرۇلغان ۋاقتى نامى بىلەن ئوخشاش قىلىپ ئۆزگەرتىلدى 

دەپ ( كۈنى ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىدا ۋاقىتلىق ئىنقىالبىي ھۆكۈمەت قۇرۇلغان كۈن-1488-11-11)

" شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى مەركىزىي كومىتىتى"ئايدا -1يىلى -1364. ئۆزگەرتىلدى

مەركىزىي ھەيئەت "ت ئەزادىن تەشكىل تاپقان تەشكىللەندى ھەمدە بىر نەچچە ئەزا ۋە كاندىدا

 .تەسىس قىلىندى" رىياسىتى

دا تەرەپبازلىق "مەدەنىيەت زور ئىنقىالبىي"قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۇالر " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

كۈرىشى يامرىغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، تەشكىالتىنى تېز راۋاجالندۇرۇپ، بۆلگۈنچىلىك ۋە ئۇرۇش، 

ئۆزىگە " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى. "، بۇالش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىشنى پائال پىالنلىدىچېقىش

دىن " ياشالر تەشكىالتى"، "تەڭرىتاغ ئۇغالنلىرى"، "تەڭرىتاغ قىساسچىلىرى"بىۋاسىتە تارايدىغان 

ېيىن ك-ئايغىچە، ئىلگىرى-8ئايدىن -1يىلى -1363ئىبارەت ئۈچ ئەكسىيەتچىل تەشكىالتتىن باشقا، 

شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى ئۈرۈمچى شۆبىسى، ئالتاي شۆبە بيۇروسى، ئىلى كومىتېتى، "بولۇپ 

بۇ . بورتاال شۆبە بيۇروسى، قەشقەر جەنۇبىي شىنجاڭ بيۇروسى قاتارلىق تاماق ئاپپاراتالرنى قۇردى

كومىتېت، ( رلىكشەھە)تارماق ئاپپاراتالر يەنە ئۆز تەۋەلىكىدە ۋىاليەتلىك كومىتېت، ناھىيىلىك 

ئاساسىي قاتالم تەشكىالتىنى قۇرۇپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى  74رايونلۇق كومىتېت، ياچېيكا قاتارلىق 

 .رايون دەرىجىلىك ئورۇنغىچە كېڭەيدى 11ۋىاليەت، ئوبالست، شەھەرگە ۋە ئاپتونوم رايوندىكى  11

  



87 

 

ۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق نىڭ پروگراممىسى ۋە ئۇنىڭ بۆلگ"شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى( "1)

 ھەرىكەتلىرى 

  

پروگراممىسى، تەشكىالتى، پىالنى، ھەرىكىتى بولغان " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك تەشكىالتى بولۇپ، ئۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگە، ئېلىمىزنىڭ 

ىلىك بىلەن ھۇجۇم قىلىپ، مىللەتلەر مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە تۈزۈمىگە زەھەرخەند

ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پەيدا قىلىپ، شىنجاڭنى مۇستەقىل قىلىشنى 

دىكى قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي "مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى"ئۇ . تەرغىب قىلدى

سىلئىنقىالبىي تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقىتىپ، دۆلەتنىڭ تەشكىالتنى ھەدەپ راۋاجالندۇرۇپ، ئەك

دورا توپالپ، ئەكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇنچىلىق -يارغ، ئوق-تاراج قىلىپ، قورال-مۈلكىنى تاالن-مال

 . قۇرۇشقا ئۇرۇندى" مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"ھەرىكىتى بازىسى قۇرۇپ، 

شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى مەركىزىي "ۇلغاندىن كېيىن، قۇر" شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

شەرقىي "، "ئۇيغۇرىيەنىڭ تەقدىرى"كېيىن بولۇپ، -ئىلگىرى" شۆبە بيۇروسى"بىلەن " كومىتېتى

شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىالبى "، "تۈركىستان خەلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ نىزامنامىسى

قاتارلىق ئەكسىيەتچىل ھۆججەتلەرنى تەييارالپ، جۇڭگو " پارتىيىسىنىڭ ئومۇمىي پروگراممىسى

كوممۇنىستىك پارتىيىسىگە زەھەرخەندىلىك بىلەن ھۇجۇم قىلدى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ 

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى " قوراللىق كۈرەش قىلىپ"مىللىي سىياسىتىنى خۇنۇكلەشتۈردى، 

بۇ ئەكسىيەتچىل ھۆججەتلەردە شىنجاڭنىڭ تارىخىنى . قۇرىمىز، دەپ ئاشكارا داۋراڭ سالدى

شەرقىي تۈركىستان " ئىدى، دەپ جۆيلۈپ،" مۇستەقىل دۆلەت"بۇرمىالپ، شىنجاڭ ئەزەلدىنال بىر 

مىللىي بۆلگۈنچىلەر بۇ . بۇ نۇقتىنى خەلققە دائىم تەشۋىق قىلىپ تۇرىدۇ، دەپ كاپشىدى" پارتىيىسى

ئۇيغۇرىيە خەلق "ۋە " پارتىيە بايرىقى"، "پارتىيە گېربى"نىڭ "شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"يەنە 

ئۇالر ئاممىنى ئالداش ئۈچۈن، بەزىدە . نۇسخىسىنى تەييارلىدى" دۆلەت بايرىقى"نىڭ "جۇمھۇرىيىتى

لگۈنچىلىك شۇملۇقى بىلەن ئىبارىلىرىنى تىلغا ئېلىپ قويۇپ، مىللىي بۆ-ماركسىزمنىڭ سۆز

 . شۇغۇلالندى

دىكى قااليمىقان ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ، "مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى" "شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى مەركىزىي ھەيئەت "ئايدا، -1يىلى -1364. تېز سۈرئەتتە راۋاجالندى

تەرەپكە زور تۈركۈمدە ئادەم ئەۋەتىپ، ھەر تەرەپتىن ئاالقە  مەيدانغا كېلىشى بىلەنال، ھەر" رىياسىتى

باغالپ، تەشكىالتنى راۋاجالندۇرۇپ مورت توپلىدى، ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئېلىمىزنىڭ شەرقىي 

شىمالىدىكى جىنباداۋ ئارىلىغا ۋە شىنجاڭ تارباغاتاينىڭ تېرەكتى رايونىغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىش 

سوۋېت ئىتتىپاقى پات يېقىندا "ىنىپ، سۆزـ چۆچەك پەيدا قىلىپ ۋە تارقىتىپ، ۋەقەسىدىن پايدىل

دەپ گەپ سېتىپ، كۈچىنىڭ بارىچە جىددىي كەيپىيات پەيدا قىلدى ھەمدە "باستۇرۇپ كېلىدۇ

. بولۇش پەيتى يېتىپ كېلەي دەپ قالدى، دەپ بېشارەت بەردى"مۇستەقىل"كىشىلەرگە بۆلۈنۈپ 
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ۋە ھاكازا دەپ " يىللىق تارىخقا ئىگە بولۇپ قالدى 19ىستان پارتىيىسى شەرقىي تۈرك"ئۇالر يەنە 

ئۇالر ھەممىال يەرگە . ماختىنىپ، بۇ ئارقىلىق ئاممىنى ئالداپ، تەشكىالتنى كېڭەيتىپ تولۇقلىدى

ئاغىنە، ساۋاقداش، خىزمەتداشلىق ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت -تۇغقان، ئەل -سۇقۇنۇپ كىرىپ، ئۇرۇق 

ق ئەزاالردىن پايدىلىنىشقا ئادەتلىنىپ، ھەتتا زوراۋانلىق قىلىپ ۋە تەھدىت سېلىپ، تورىدىكى بارلى

. دەپ جار سالدى" تەشكىالتىمىزغا قاتناشمىغانالرنى ئۆلتۈرىمىز، ئۆي بىساتىنى ئېلىپ كېتىمىز"

دىن تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بارالر ۋە رېئاللىققا نارازى بولۇپ يۈرگەنلەرنى پۇل بېرىپ ئازدۇرۇپ، ئان

 . ئۇالرغا زوراۋانلىق قىلىپ تەھدىت سېلىپ، ئۇالرنى تەشكىالتقا قاتنىشىشقا مەجبۇرلىدى

تەشكىالتىنى راۋاجالندۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇنىڭ ئاساسلىقلىرى " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

ئۇالر . ارلىقالرۋە باشقا ئەكسىيەتچىل ماقالە، تەشۋىقات ۋەرەقىلىرى، كىتابچە قات" مەشئەل گېزىتى"

يەنە ئۆزلىرىنىڭ ئەزالىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگوغا قارشى رادىئو تەشۋىقاتىنى ئاڭالشقا 

نىڭ بەزى ئاساسلىق ئەزالىرى كۆپلىگەن ئەكسىيەتچىل "شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى. "ئۇيۇشتۇردى

پ، ئاق ـ قارىنى ئاستىن ـ ماقالىلەرنى يېزىپ، تارىخنى كۈچەپ بۇرمىالپ، پاكىت ئويدۇرۇپ چىقىرى

ئۈستۈن قىلىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگە، سوتسىيالىزم تۈزۈمىگە ۋە پارتىيىنىڭ تۈرلۈك 

فاڭجېن، سىياسەتلىرىگە زەھەرخەندىلىك بىلەن ھۇجۇم قىلىش، شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن بۇيانقى 

ا تەرغىب قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك نەتىجىلەرنى يوققا چىقىرىپ، شىنجاڭنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئاشكار

 . ھەرىكىتى ئۈچۈن جامائەت پىكرى تەييارلىدى

يەنە پائال ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ پىالنلىدى، " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

ئۇالر ھەرىكەت خىراجىتى توپالش ئۈچۈن، بانكا، . ئەكسىلئىنقىالبىي بازا قۇرۇش قەستىدە بولدى

زىن، ئاشلىق دۇكىنى قاتارلىقالرنى تەپتارتماستىن بۇلىدى، پەقەت ئۈرۈمچى، ئىلى، ئىسكىالت، ماگى

نەچچە مىڭ يۈەندىن ئارتۇق نەق پۇل  111قېتىم بۇالڭچىلىق قىلىپ،  11قاراماي قاتارلىق جايالردىال 

تارقىتىش چارىلىرىنى " زايوم"يىغىش، ئىئانە توپالش ۋە " ئەزالىق بەدىلى"ئۇالر يەنە . بۇلىدى

تەپتارتماستىن " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسىنىڭ ئۈرۈمچى شۆبىسى. "قوللىنىپ خىراجەت توپلىدى

بېسىپ چىقىرىپ، خەلق دېموكراتىيىسى دىكتاتۇرىمىزنى ئاغدۇرۇپ تاشالش غەرىزىنى " زايوم"

 . ئاشكارىلىدى

ق ـ دورا ۋە ماددىي ـ يەنە جايالردىكى ئەزالىرىنى قورال ـ ياراغ، ئو" شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

ئالتاي شۆبە . "ئەشيا بۇالشقا كۆپ قېتىم بۇيرۇپ، قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلدى

بىلەن سوۋېت " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"توپىالڭغا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن، " بيوروسى

ېچەك، يەم ـ خەشەك قاتارلىق ئىتتىپاقىدىن كۆپ قېتىم قورال ـ ياراغ سورىدى ھەمدە كىيىم ـ ك

كىچىك گازارما، " بورتاال شۆبە بيۇروسى. "نەرسىلەرنى تەييارلىدى، قېچىش يولىنى سىزىپ چىقتى

ئاتلىق ئەسكەرلەر تارماق ئەترىتى ۋە ساقچىخانىنىڭ قورال ـ ياراغلىرىنى بۇلىغاندىن كېيىن، قارا تولۇق 

اغ بازىسى قۇرۇپ، ئەكسىلئىنقىالبىي پارتىزانلىق تېغىنىڭ ئېغىزىدا ئەكسىلئىنقىالبىي قورال ـ يار

ئۈرۈمچى "، "شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى ئىلى كومىتېتى. "ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىش قەستىدە بولدى
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سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن   قېتىم 11ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ " ئالتاي شۆبە بيۇروسى"، "شۆبىسى

اراغ، تېلېگراف ئاپپاراتى سورىدى ھەمدە ھەربىي ئىشالر موڭغۇلىيىگە ئادەم ئەۋەتىپ، قورال ـ ي

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلۇق، ئاخبارات ئورگىنى . مەسلىھەتچىسى ئەۋەتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى

قېتىم تېلېگراف ئاپپاراتى، قورال ـ ياراغ / ئادەم18شىنجاڭغا توققۇز تۈركۈمدە خۇپىيانە ھالدا تۈركۈمدە 

 .بىلەن ئاالقىالشتى" شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"ى كىرگۈزۈپ، ۋە ھەرىكەت خىراجىت

   

 نىڭ يوقىتىلىشى" شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى( "9)

  

نىڭ تۇتقان تەتۈر يولى خەلقنىڭ كۆڭلىگە ياقمىغاچقا، ئاخىرى يېتىم " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"

ئايدا، ئاپتونوم -1يىلى -1363. تۇاللمىدىقېلىپ، مۇقەررەر يوقىلىش تارىخىي تەقدىرىدىن قېچىپ قۇ

رايوننىڭ جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوغداش تارماقلىرىدىن تەشكىللەنگەن مەخسۇس دېلو تەكشۈرۈش 

نىڭ " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"بەنزىسى ئەتراپلىق تەكشۈرۈپ رازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق، 

تولۇق، ئىشەنچلىك پاكىتالرنى قولغا  ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئاساسى جەھەتتىن ئىگىلەپ ھەمدە

چۈشۈرۈپ، بۇنىڭ ئازادلىقتىن بۇيان شىنجاڭدا يۈز بەرگەن ئەڭ چوڭ تەشكىالتى، پروگراممىسى، 

. پىالنى، ھەرىكىتى بولغان ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى دېلوسى ئىكەنلىكىنى بايقىدى

رايونلۇق ئىنقىالبىي كومىتېت پارتىيە يادرو شىنجاڭ ھەربىي رايونى پارتىيە كومىتېتى، ئاپتونوم 

جۇ ئېنلەي دوكالتنى ئاڭلىغاندىن . گۇرۇپپىسى دېلونى دەرھال پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا يوللىدى

دەلىل ـ : كېيىن، بۇ دېلونى بىر تەرەپ قىلىش ھەققىدە دەرھال تۆۋەندىكىدەك مۇھىم يوليورۇق بەردى

قا ئەھمىيەت بېرىپ، خىزمەتكە ماۋزېدۇڭ ئىدىيىسى ئارقىلىق ئىسپاتقا، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش

قوماندانلىق قىلىڭالر؛ سىياسەتنى ئىگىلەپ، جىنايىتى چېكىدىن ئاشقان، پاكىتى تولۇق بولغان 

كاتتىۋاشالرغا ۋە ئۇالرنىڭ ئارقا تېرەكلىرىگە قاتتىق تەنقىد قىلىپ، قايمۇققان، مەجبۇرىي ئەگەشكەنلەر 

ن ئىقرار قىلغانالرنى كەڭچىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلىڭالر؛ ئىشنى كېڭەيتىۋېتىشنىڭ ۋە راستچىللىق بىلە

ئالدىنى ئېلىڭالر، دۈشمەنلەرنىڭ مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ، باشقىالرنى قااليمىقان چىشلەپ 

 شەرقىي تۈركىستان. "تارتىپ، دىققەت ت نەزىرىنى باشقا ياققا يۆتكىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر

خەلق . ئايدا تارمار قىلىندى-9ـ يىلى  1371ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى " پارتىيىسى

جەڭچىلىرى ھەر مىللەت خەلق ئاممىسى ۋە خەلق -ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كەڭ كوماندىر

 نى ئۈزۈل ـ"شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"ئەسكەرلىرىنىڭ پائال ماسلىشىشى ۋە قوللىشى ئارقىسىدا، 

ئۇنسۇرلىرىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقالش " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى"كېسىل بىت ـ چىت قىلىش ۋە 

يولىدا زور تۆھپە قوشۇپ، ئارمىيە بىلەن خەلق قول تۇتۇشۇپ توپىالڭنى تىنچىتىشنىڭ زەربە مارشىنى 

 . ياڭراتتى
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ي شىنجاڭ شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى جەنۇبى"ـ كۈنى،  11ـ ئاينىڭ  4ـ يىلى  1363

نىڭ كاتتىۋىشى ئاخۇنۇف باشچىلىقىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭچىالر گۇرۇھى "بيۇروسى

بىر تۈركۈم توپىالڭچىالرنى يىغىپ، ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا مەكىت بىلەن قەشقەردىن يولغا چىقىپ، 

ي قوراللىق توپىالڭ بازىسى سەككىز تۈگمەندە ئۇچرىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا تايىنىپ ئەكسىلئىنقىالبى

ئۇالرنىڭ ئەكسىلئىنقىالبىي سۇيىقەستى باشلىنىشى بىلەنال، جامائەت . قۇرۇشقا ئۇرۇندى

خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرىمىز ئەھۋالنى ئىگىلەپ بولغانىدى، ئۇالر كەڭ خەلق ئاممىسى بىلەن 

ۈنى، يۇقىرى دەرىجىلىك ـ ك 11ـ ئاينىڭ  4. مەخسۇس ئورگانالرنىڭ قاتتىق نازارىتى ئاستىدا ئىدى

رەھبەرلىك ئورگىنى جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئىگىلىگەن ئەھۋالغا ۋە خەلق ئاممىسى مەلۇم 

قىلغان ئەھۋالغا ئاساسەن، تېزدىن خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنى ۋە خەلق ئەسكەرلىرىنى تەشكىللەپ، 

كسىلئىنقىالبىي خورىكى ئىنتايىن ئۆسۈپ ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنىڭ پائال قوللىشى ئارقىسىدا، ئە

    .كەتكەن بۇ ئىككى تۈركۈم قوراللىق توپىالڭچىالرنى قورشاپ يوقاتتى

مەكىتتىن يولغا چىققان بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر بىر قېتىملىق زەربىگە بەرداشلىق بېرەلمەي، بىردەمنىڭ 

تىن ئارتۇق  81ىز يايغان تورغا چۈشتى، ئىچىدىال خەلق ئازادلىق ئارمىيىمىز بىلەن خەلق ئەسكەرلىرىم

 . توپىالڭچى بىر ـ بىرلەپ قولغا ئېلىندى

قەشقەردىن يولغا چىققان يەنە بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر مەخپىي ھەرىكەت ئېلىپ بارغان بولغاچقا، 

رمار ئۇالرنىڭ كەتكەن يېرىنى بىلگىلى بولمىغانىدى، قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ سۇيقەستىنى ۋاقتىدا تا

قىلىش ئۈچۈن، يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىك ئورگانلىرىمىز تېزدىن شۇ يەردىكى ھۆكۈمەتكە خەلق 

ئەسكەرلىرىنى ۋە خەلق ئاممىسىنى تەشكىللەپ، ھۇشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، ئۆتكەن ـ كەچكەنلەرگە 

 . دېرىكىنى ئىگىلەشنى ئۇقتۇردى-قۇالق بولۇپ، توپىالڭچىالرنىڭ ئىز-قاتتىق كۆز

توپىالڭچىالرنىڭ ئاتۇش ناھىيىسى كاتتايالق گۇڭشېسىنىڭ قىزىلسۇ سەككىز تۈگمەن ئەتراپىغا  ئۇالر

جايالشقان ئارپىلىق دادۈيدىكى بىر خالىي تاغ جىلغىسىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىق خەۋىرىنى ئاڭالپ، 

. ردىدەرھال خەلق ئەسكەرلىرى بىلەن ئاممىنى تەشكىللەپ، ئۇالرغا زەربە بېرىشكە تەييار تۇ

دە، خەلق ئەسكەرلىرى ليەنىنىڭ ليەنجاڭىنىڭ دادىسى ئۆگزىدە 11كۈنى كەچ سائەت -11ئاينىڭ -4

ھەمدە نۇرغۇن . تۇرۇپ تاغ قاپتىلىدىن كىشىلەرنىڭ ئاياغ ئاۋازى كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى

ۇنىڭدىن خەۋەر ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان خەلق ئەسكەرلىرى ب. كىشىنىڭ سايىسىنى خىرە ـ شىرە كۆردى

تاپقاندىن كېيىن دەرھال نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ، ئۇ يەردە نۇرغۇن خۇرۇم ۋە رېزىنكە ئاياغ ئىزىنى 

بايقىدى ھەمدە بۇ ئىزالرنىڭ بۇ يەردىكى كىشىلەرنىڭ ئىزى ئەمەسلىكىنى جەزىملەشتۈرۈپ، بۇ 

قارىغاندا، ئۇالرنىڭ دەل ئاشۇ كىشىلەرنىڭ كېچىسى يول يۈرۈپ، كەنتكە كىرىشكە پېتىنالمىغانلىقىغا 

ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان خەلق . توپىالڭچىالر بولۇش ئېھتىمالى ناھايىتى چوڭ، دەپ قارىدى

ئەسكەرلىرى توپىالڭچىالرغا قوغالپ زەربە بېرىۋاتقان خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىگە دەرھال ئادەم 

تا، ئۆزلىرىمۇ كۈچ تەشكىللەپ ئەۋەتىپ بۇ ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت

خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى يەرلىك ئاممىنىڭ ياردىمى، خەلق . توپىالڭچىالرنى قوغالپ ماڭدى
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. ئەسكەرلىرىنىڭ يول باشلىشى بىلەن، شۇ يەردىكى بىردىنبىر سۇ مەنبەسىدە توپىالڭچىالرنى بايقىدى

ماسلىشىپ، توپىالڭچىالرنى تېز  خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلەن خەلق ئەسكەرلىرى ئۆز ئارا

سۈرئەتتە قورشاپ، جاھىللىق بىلەن قارشىلىق كۆرسەتكەنلىرىگە زەربە بېرىپ، توپىالڭچىنى نەق 

مەيداندا ئېتىپ ئۆلتۈردى، توپىالڭچىالرنىڭ كۆپىنچىسىنى قولغا ئالدى، پەقەت ئالتە نەپەر توپىالڭچى 

 . چېگرا تەرەپكە قېچىپ كەتتى

ئاتۇش ناھىيىسى قارا جول گۇڭشېسىنىڭ مەسئۇلى توپىالڭچىالرنىڭ مۇشۇ رايونغا چېگرىغا جايالشقان 

سۇقۇنۇپ كىرىۋالغانلىقىنى ئاڭالپ، دەرھال خەلق ئەسكەرلىرىنى تەشكىللەپ، ئازادلىق ئارمىيىگە 

خەلق ئەسكەرلىرى توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتىدىغانلىق . ماسلىشىپ توپىالڭچىالرنى ئىزدىدى

لىغاندىن كېيىن، بەس ـ بەستە ئۆزلىرىنى تىزىمالتتى، بۇ ھەرىكەتكە ئايال خەلق خەۋىرىنى ئاڭ

خەلق ئەسكىرى توختى سىرتقا چىقىپ قايتىپ . ئەسكەرلىرىمۇ قاتنىشىشنى تەلەپ قىلدى

كەلگەنىدى، ئۇ باشقا خەلق ئەسكەرلىرىنىڭ توپىالڭچىالرنى تۇتقىلى كەتكەنلىكىنى ئاڭالپ، شۇ 

شۇنداق . ر ئېتىنى سوراپ تېزدىن باشقا باشقا خەلق ئەسكەرلىرىگە يېتىشىۋالدىھامان باشقىالرنىڭ بى

قىلىپ، توپىالڭچىالرنى ئىزدەشكە قاتناشقان خەلق ئەسكەرلىرى بارغانسېرى كۆپىيىپ، ئەڭ ئاخىرىدا 

خەلق ئەسكىرىدىن تەشكىل تاپقان توپىالڭچىالرغا قوغالپ زەربە بېرىش، توپىالڭچىالرنى  61

خەلق ئەسكەرلىرى غەزەپ ـ نەپرىتى تاشقان ھالدا . تۇش قوشۇنى شەكىللەندىئىزدەش ـ تۇ

توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتقۇچى ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرى بىلەن بىرلىكتە تاغ ـ ئېدىرالردىن 

نەچچە كىلومېتىر يول يۈرۈپ، سۇ ۋە يېمەك ـ ئىچمەك كەمچىل  71ئېشىپ، بىر كېچە ـ كۈندۈزدە 

ق مۇھىتتا، روھلۇق، جەڭگىۋارلىق بىلەن كۈرەش قىلىپ، قېچىپ سۇقۇنۇۋالغان بولغان جاپالى

 . توپىالڭچىالرنى تېزال قولغا چۈشۈردى

توپىالڭچىالرنى بىرلىكتە قورشاپ يوقىتىش جېڭىدە ئارمىيە بىلەن خەلق بېلىق بىلەن سۇدەك چوڭقۇر 

دىغان مەنزىرە ھەر ۋاقىت رىشتە ئورناتتى، خەلق ئاممىسى پەرزەنت ئەسكەرلەرنى قىزغىن سۆيى

ھەممىال يەردە كۆزگە چېلىقىپ تۇردى، بىر قېتىم ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرى توپىالڭچىالرنى ئىزدەپ 

يېقىن ئەتراپتىكى . تۇتۇش جەريانىدا بىر قاقاسلىققا كېلىپ قېلىپ، سۇ بولمىغاچقا قىينىلىپ قالغانىدى

ەرھال سۇ ۋە يېمەك ـ ئىچمەكلەرنى ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئامما بۇ ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، د

. ئالدىغا باردى، بىر موماي چوڭ بىر قوغۇندىن بىرنى ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرىگە ئاپىرىپ بەردى

نۇرغۇن ئامما ئۆيلىرىدىكى ئاتلىرىنى ئېلىپ چىقىپ ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرىگە توپىالڭچىالرغا 

بەزى ئامما ئۇالرغا يول باشالپ بېرىپ، توپىالڭچىالرنى تۇتۇش . بەردىقوغالپ زەربە بېرىڭالر دەپ 

بىر قېتىملىق توپىالڭچىالرنى ئىز قوغالپ تۇتۇش ھەرىكىتىدە، ھاۋا . ھەرىكىتىگە تەڭ قاتناشتى

ئىسسىق، سۇ كەمچىل بولغاچقا، بىر ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىسى ئۆزىنىڭ يېرىم سۇدان سۈيىنى 

ماڭغان چارۋىچى بوۋايغا بەرگەنىدى، بوۋاي بۇنىڭدىن چوڭقۇر تەسىرلىنىپ،  ئۆزلىرىگە يول باشالپ

. قوينىدىن قولياغلىققا ئىككى قات قىلىپ ئورالغان چوڭ بىر نەشپۈتنى ئاۋايالپ ئېلىپ ئۇنىڭغا بەردى

بۇ ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىسى نەشپۈتنى ئېلىپ كۆڭلىدە بۇ بىر تال نەشپۈت بولۇپال قالماي، بەلكى 

ئۇ نەشپۈتنى ئۆزى . را رايوندىكى خەلقنىڭ پەرزەنت ئەسكەرلەرگە بولغان كۆڭلى، دەپ ئويلىدىچېگ
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يالغۇز يېيىشكە قىيماي، ئۇنى ئوراپ قوينىغا سېلىۋېلىپ، توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتۇش ۋەزىپىسىنى 

جەڭچىلەرگە ئورۇنداپ بولۇپ ليەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، نەشپۈتنى پارچىالپ، پۈتۈن بەندىكى 

بىر پارچىدىن بەردى، كىچىككىنە بىر پارچە نەشپۈت خەلق ئاممىسىنىڭ پەرزەنت ئەسكەرلەرگە 

ياشتىن ئاشقان بىر بوۋاي ئالتە دانە چوڭ  61بىر كۈنى . بولغان چوڭقۇر مۇھەببىتىنى ئىپادىلىدى

ىنى ئااليىتەن ساقالپ قاچىالنغان خالتىنى يۈدۈپ، يولدا ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرىنىڭ يېتىپ كېلىش

" ئۈچ چوڭ ئىنتىزام، سەككىز دىققەت "تۇرغانىدى، ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرى يېتىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا 

نى سۆزلەپ، ئازادلىق ئارمىيە جەڭچىلىرى ئاممىنىڭ بىر تال يىپ ـ يىڭنىسىنىمۇ خالىغانچە ئالسا 

: كۆزىگە ئىسسىق ياش ئالغان ھالدابولمايدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى، بوۋاي تەسىرلەنگىنىدىن 

ئازادلىق ئارمىيە چەڭچىلىرى قۇربان بېرىشتىن قورقماي خەلقنىڭ دۈشمىنىنى يوقاتتى، ئاممىنىڭ "

نەرسىلىرىگە زىيان سالمىدى، زىرائەتلىرىگىمۇ دەسسىمىدى، بۇ بىز دېھقانالرنىڭ پەرزەنت 

" كۆڭلىمىز، بۇنى ئالمىساڭالر بولمايدۇ ئەسكەرلەرگە ئەكەلگەن ئاددىي سوۋغىتىمىز، سىلەرگە بولغان

خەلق ئاممىسىنىڭ پەرزەنت ئەسكەرلەرنى قىزغىن سۆيۈشتەك ئەمەلىي ھەرىكىتى ئازادلىق . دېدى

چېگرا خەلقى ئۈچۈن ئۆمۈرۋايەت خىزمەت "ئارمىيە جەڭچىلىرىنى ناھايىتى ئىلھامالندۇردى، ئۇالر 

 . دەپ ئىرادە بىلدۈرۈشتى!" قىلىمىز

ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھىنى پاش قىلىش ۋە تەكشۈرۈپ " ىستان پارتىيىسىشەرقىي تۈرك"

ئېنىقالپ خىزمىتى ئارقىلىق، پۈتۈن شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى بىر قېتىملىق سوتسىيالىزم ۋە 

ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيىسىگە شۇنداقال ماركسىزملىق دۆلەت قارشى ۋە مىللەت قارىشى تەربىيىسىگە 

ىگە بولدى، ھەر مىللەت خەلقى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىكى بولمىغان بولسا، ئ

سوتسىيالىستىك جۇڭگونىڭ بۈگۈنى بولمايدىغانلىقىنى، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئازادلىققا 

دىغانلىقىنى ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈنكىدەك بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرەلمەي

نىڭ ئەكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك " شەرقىي تۈركىستان پارتىيىسى. "ھەقىقىي تونۇپ يەتتى

ھەرىكىتى دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە ۋە بىرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزدى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت 

ك بولۇشى خەلقىنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىگە زىيان سالدى، كىشىلەرنىڭ كۆڭلىگە ياقمىدى، ئۇنىڭ ھاال

 . مۇقەررەر ئىدى

  

يىلالردا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ توپىالڭغا ۋە مالمانچىلىققا قارشى ئېلىپ بارغان  - 41. 7

 كۈرەشلىرى

  

ـ يىلالرغا قويغاندىن بېرى، خەلقئارا مۇھىتنىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىش ۋەزىيىتىنىڭ كۈنسېرى  41

خنىكا ئاساس قىلىنغان ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى روشەنلىشىشىگە ئەگىشىپ، ئىقتىساد، پەن ـ تې

جەھەتتە كۈچ سىنىشىش خەلقئارا مۇناسىۋەتتىكى مۇھىم ئامىل، تىنچلىق بىلەن تەرەققىيات بۈگۈنكى 
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خەلقئارا جەمئىيەتتە ئاساسىي ئېقىم بولۇپ قالدى، ئېلىمىزنىڭ خەلقئارادىكى ئورنىنىڭ ئۈزلۈكسىز 

لالر ئېلىمىزنىڭ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ۋە يۇقىرىقى ئامى

ئامېرىكا قاتارلىق . قۇرۇلۇشىنى نۇرغۇن پايدىلىق شارائىت ۋە تەرەققىيات پۇرسىتى بىلەن تەمىن ئەتتى

غەرب دۆلەتلىرى جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىنى ۋە قۇدرەت تېپىشىنى توسۇشنىڭ قىيىنلىقىنى تونۇپ يېتىپ، 

ن سىياسىتىنى تەڭشەشكە مەجبۇر بولدى، لېكىن ئۇالرنىڭ جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىنى جۇڭگوغا قاراتقا

ئۇالر . نىيىتى ئۆزگەرمىدى ھەم ئۆزگەرمەيدۇ" پارچىالش"، "غەربلەشتۈرۈش"چەكلەش، جۇڭگونى 

بىزگە كۆپ تەرەپتىن سىڭىپ كىرىش، بۇزغۇنچىلىق، ئاغدۇرمىچىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، 

بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، مەنىۋى ۋە ماددىي جەھەتتىن پارتىيىمىز بىلەن " دىن"، "مىللەت"ئۇالر 

دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى قىسمىدا ئۆكتىچىلەرنى ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى يېتىشتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ دۆلەتنى 

 . پارچىالشتەك بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىشىنى قوللىماقتا

ۇئازىيە ۋە ئەكسىيەتچى كۈچلەرنىڭ ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ رايونىغا ئىدىيە ۋە سىياسىي خەلقئارا بۇرژ

. ـ يىلالردا تېخىمۇ روشەن، تېخىمۇ ئاشكارا ئىپادىلىنىشكە باشلىدى 41جەھەتتىن سىڭىپ كىرىشى 

دورا، توپىالڭچىالرنى يېتىشتۈرۈش -ياراغ، ئوق-ئۇالر سىياسىي تەشۋىقات، ھەرىكەت خىراجىتى، قورال

قاتارلىق جەھەتلەردىن شىنجاڭدىكى مىللىي بۈلگۈنچىلەرنىڭ تۈرلۈك بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق 

ھەرىكەتلىرىنى قولالپ كەلدى ھەمدە ھەر قايسى مەزگىللەردە شىنجاڭدىن چەت ئەلگە قېچىپ 

 چىققان مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى ئۈزلۈكسىز بىر يەرگە جەم قىلىپ، ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ شىنجاڭنى

چەت ئەللەردىكى . جۇڭگودىن ئايرىپ چىقىش مەقسىتىدە بۆلگۈنچىلىك تەشكىالتىدىن ئوننى قۇردى

دۈشمەن كۈچلەرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ بۆلگۈنچىلىك، 

بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى بارغانسېرى ئەۋج ئالدى، ئۇالر پىالنلىق، تەشكىللىك، پروگراممىلىق، 

مەقسەتلىك ھالدا چەت ئەللەردىكى دۈشمەن كۈچلەر بىلەن يىراقتىن دوست تارتىشىپ، جەمئىيەتتە 

تاسادىپىي يۈز بەرگەن ۋەقەلەردىن ۋە مىللەت، دىن جەھەتتە يۈز بەرگەن ئادەتتىكى مەسىلىلەردىن 

ش، پايدىلىنىپ ئىش تېرىپ، تەلۋىلىك قىلىپ بىر قاتار توپىالڭ كۆتۈرۈش، ئۇرۇش، چېقىش، بۇال

قانۇنسىز نامايىش قىلىش ۋەقەلىرىنى پەيدا قىلىپ، تىغ ئۇچىنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلەن 

مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ . قىلىشقا ئۇرۇندى" مۇستەقىل"خەلق ھۆكۈمىتىگە قارىتىپ، شىنجاڭنى 

تلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىغا، مىللە

ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلىشىغا ئېغىر دەرىجىدە خەۋپ يەتكۈزگەن، ھەر 

مىللەت خەلقىنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزگەنلىكتىن، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ كۈچلۈك 

ۇش داۋامىدا تىلالردا ھەر مىللەت خەلقى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇر. قارشىلىقىغا ئۇچرىدى

 .داستان بولغۇدەك شانلىق ۋەتەنپەرۋەرلىك سەھىپىسى ياراتتى

  

 بۆلگۈنچىلىك قىلغان، توپىالڭ كۆتۈرگەنلەر مۇقەررەر ھالدا ئۆزىنى ئۆزى ھاالك قىلىدۇ ( 1)
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ـ ئايدا، شىنجاڭدىكى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئىچكى ـ تاشقى دۈشمەن  1ـ يىل  1341

ىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، ئۇزاق مۇددەت مەخپىي پىالنالش ئارقىلىق پەيزىۋات ناھىيىسىدە بىر كۈچلەرن

ـ ئاينىڭ ئاخىرىدا، ئۇالر مەخپىي كېڭىشىپ،  9. ئەكسىلئىنقىالبىي تەشكىالت قۇرماقچى بولدى

ىق مىللىي خەلق ئازادل"بايرىقىنى رەسمىي كۆتۈرۈپ چىقىپ، " شەرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"

ئىنتىزام تەكشۈرۈش "، "تەشكىلى ئىشالر كومىتېتى"، "ئىقتىسادىي ئىشالر كومىتېتى"، "سېپى

، "رەئىس"قاتارلىق تەشكىلىي ئاپپاراتالرنى قۇردى ھەمدە چوڭ، كىچىك كاتتىۋاشالرغا " كومىتېتى

ئەكسىيەتچىل سىياسىي . قاتارلىق مەنسەپلەرنى بەردى" دائىمىي كومىتېت ئەزاسى"، "شۇجى"

شەرقىي تۈركىستاننىڭ _ دۇنيادا مەلۇم ئورۇنغا ئىگە بولغان ئىسالم دۆلىتى "روگراممىنى، يەنى پ

مۇستەقىللىقى ۋە مىللەتلەرنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن، دۆلەت ئىچىدىكى خەلققە 

دىن دۆلىتىمىز( خەنزۇالرنى دېمەكچى)رەھبەرلىك قىلىپ، جاھانگىرلىككە قارشى تۇرۇپ، ئۇالرنى 

قوراللىق كۈچ "نى ماقۇللىدى ھەمدە " مەڭگۈلۈك قوغالپ چىقىرىپ، ئىسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش

ئەسلى كۇففارالر دېگەن مەنىدە، بۇ يەردە )تەشكىللەپ، ئىسالم قورالىدىن پايدىلىنىپ، كاپىرالر 

پارتىيە "ۋەزىپىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى،" جاھانگىرلىكىگە جەڭ ئېالن قىلىش( خەنزۇالرنى دېمەكچى

بۇ ئەكسىيەتچىل تەشكىالتنىڭ . نىڭ نۇسخىسىنىمۇ اليىھىلەپ چىقتى" دۆلەت بايرىقى"، "بايرىقى

پىالنلىشى ئارقىسىدا، مىللىي بۆلگۈنچىلەر كۆپ قېتىم مەخپىي يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ، مۇرىت توپالپ، 

تارقىلىش ئەھۋالىنى ياراغالرنىڭ -ئاخبارات تىڭ ـ تىڭلىدى، بولۇپمۇ پەيزىۋات ناھىيىسىدىكى قورال

ياراغ بۇالپ، ناھىيە -ـ كۈنى تايانچ ئەزاالر يىغىنى چاقىرىپ، قورال 18ـ ئاينىڭ  5ئۇالر . ئىگىلىدى

بازىرىغا ھۇجۇم قىلىشنى پىالنلىدى ھەمدە ئەكسىيەتچىل قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈشنىڭ كونكرېت 

ىق، بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى ئېلىپ اليىھىسىنى تۈزۈپ، ئاشكارا ھالدا بۆلگۈنچىلىك، ئاغدۇرمىچىل

نىڭ نەچچە يۈز ئەزاسىنى " يالقۇن پارتىيىسى"ـ كۈنى كەچتە، ئۇالر  16ـ ئاينىڭ  5. بارماقچى بولدى

ۋە توپىالڭچىالرنى يىغىپ، ناھىيىلىك قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ قورال ـ ياراغ ساقلىغۇچىسىنى 

 151راغ، ئوق ـ دورا ئامبىرىنى ئېچىپ، تۈرلۈك قورالدىن ئاچقۇچنى چىقىرىشقا مەجبۇرالپ، قورال ـ يا

ئۇالر ناھىيە بازىرىغا ھۇجۇم قىلىشقا . پايدىن ئارتۇق ئوقنى بۇالپ كەتتى 14111گرانات،  41نى، 

كىلومېتىر يىراقلىقتىكى چىالنزارلىققا  9ئۈلگۈرمەيال سۇيىقەستى پاش بولۇپ قېلىپ، ناھىيە بازىرىدىن 

مىللىي خەلق "بىلەن " شەرقىي تۈركىستان يالقۇن پارتىيىسى"مدە ئاشكارا ھالدا قېچىپ بېرىۋالدى ھە

خىتايالرنى شەرقىي تۈركىستاندىن قوغالپ "بايرىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۆزلىرىنى " ئازادلىق سېپى

 . دەپ ئاتاپ، جاھىللىق قىلىپ داۋاملىق قارشىالشماقچى بولدى" غازاتچىالر قوشۇنى" "چىقىرىدىغان

قوراللىق توپىلىڭى يۈز بەرگەندىن كېيىن، پارتىيە، ھۆكۈمەت ۋە ئارمىيىمىزنىڭ بىر تۇتاش " ـ ماي 17"

رەھبەرلىكى ۋە قوماندانلىقى ئارقىسىدا، ئازادلىق ئارمىيە، خەلق ئەسكەرلىرى ۋە جامائەت 

سكىن خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى زىچ ماسلىشىپ، ئۆز ئارا ھەمكارلىشىپ جەڭ قىلىپ، تېز، كە

تەدبىر قوللىنىپ، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىغا تايىنىپ، يەرگە قاپقان قۇرۇپ، ئاسمانغا تور يېيىپ، 

توپىالڭنى تىنچىتىش داۋامىدا، ئىنتايىن ئاز ساندىكى قوراللىق . توپىالڭچىالرنى مۇھاسىرىگە ئالدى

رشىلىق كۆرسەتتى، جامائەت تايانچ توپىالڭچىالر قاتتىق ئەسەبىيلىشىپ، جاھىللىق بىلەن تىركىشىپ قا

خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز بۇ بىر ئوچۇم توپىالڭچىالرنى قورشىۋېلىپ، قوراللىق زەربە بېرىپ، كۈچلۈك 
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شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇالرنى . تەھدىت شەكىللەندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ زوراۋانلىقىنى ئۈنۈملۈك توستى

بولۇپ ئۇالرنىڭ يېنىغا جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر سىياسىي جەھەتتىن پارچىالپ، ئىلگىرى ـ كېيىن 

ـ ساقچىلىرى، دىنىي زاتالر ۋە ئۇالرنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىدىن بولۇپ نەچچە ئون كىشىنى ئەۋەتىپ، 

ئۇالرغا پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىپ، ئۇالرغا كەڭ ھەربىي ۋە خەلقنىڭ مۇھاسىرىسى ئىچىدە 

شالپ تەسلىم بولۇپ، ئۆزىنى مەلۇم قىلسىال كەڭچىلىككە قالغانلىقىنى، قورالنى تا

مۇشۇنداق زور كۈچ . ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن باشقا يول يوق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈردى

ئالدىدا، توپىالڭچىالرنىڭ ھەممىسى قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ تەسلىم بولۇشقا مەجبۇر بولدى، شۇنداق 

   .ىقىلىپ توپىالڭ تېزال تىنچىتىلد

مىللىي بۆلگۈنجىلەر پىالنالپ قوزغىغان قوراللىق توپىالڭ ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىرادىسىگە تامامەن 

خىالپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشى خەلقنىڭ كۆڭلىگە ياقمىدى، ھەر مىللەت خەلقى ئۇالرغا ئىنتايىن 

ھازىر پارتىيە : "قىلىپخەلق ئاممىسى بەس ـ بەستە مۇالھىزە . نەپرەتلەندى ۋە قەتئىي قارشى تۇردى

يېزا ئىقتىسادىي سىياسىتىنى كەڭ قويۇۋېتىپ، يېزىالردا كۆپ خىل شەكىلدىكى ئىشلەپچىقىرىش 

مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى يولغا قويدى، بىز ئەمدىال ياخشى كۈن كۆرۈپ باي بواليلى دەپ تۇرساق، بۇ 

ى، بىز ئۇالرغا قەتئىي قارشى بىر توپ بۇزۇق كىشىلەر ئىش تېرىپ، ئىشلەپچىقىرىشقا تەسىر يەتكۈزد

ھازىر پارتىيە مىللىي سىياسەت، دىنىي سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈردى، بىز بۇنىڭدىن "، "تۇرىمىز

ناھايىتى رازى، بۇ بىر تۈپ ئەبلەخلەر جېدەل تېرىپ، جەمئىيەت ئامانلىقىغا تەسىر يەتكۈزۈپال 

بۇ بىر توپ ئەبلەخلەر قولغا چۈشتى، " ،"قالماستىن، دىن ساھەيىمىزگىمۇ يامان تەسىر پەيدا قىلدى

ھەر مىللەت خەلقى ھۆكۈمەتكە ھەمكارلىشىپ، . دېيىشنى" بىز ئەمدى خاتىرجەم بولدۇق

توپىالڭچىالرنى ئاكتىپلىق بىلەن پاش قىلدى، جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ قاچقۇن 

. رنى يىغىۋىلىشقا ياردەم بەردىجىنايەتچىلەرنى تۇتۇشىغا ھەمدە تارقىلىپ كەتكەن قورال ـ ياراغال

ـ دادۈي پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ئالتە قاچقۇن جىنايەتچىنىڭ ئۆز تەۋەلىكىگە  8بازار گۇڭشې 

قېچىپ بېرىۋالغانلىقىنى ئاڭالپ، ئەھۋالنى دەرھال جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرىغا مەلۇم قىلدى، 

نۇرغۇن باشالنغۇچ . ـ بىرلەپ قولغا چۈشۈردى جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئۇالرنى بىر

مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى تەشكىللىنىپ، ئازادلىق ئارمىيىگە ياردەملىشىپ تارقىلىپ كەتكەن ئوقالرنى 

تېپىپ بەردى، ھەتتا دادىسى بالىسىنى، ئاكىسى ئىنىسىنى جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگىنىغا ئېلىپ 

ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، بارلىق . رمۇ بولدىبېرىپ ئۆزىنى مەلۇم قىلدۇرغان ئەھۋالال

ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدىغىنى شۇكى، قورال ـ ياراغالر . توپىالڭچىالر قولغا چۈشۈرۈلدى

بۇالنغاندىن كېيىن، قورال ـ ياراغ ساقلىغۇچىنىڭ ئايالى ھاياتىنىڭ خەۋپىگە قارىماي، كېچىلەپ يەتتە 

ىن ئارتۇق يول يۈرۈپ ناھىيىلىك خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىگە بېرىپ دېلونى ۋاقتىدا كىلومېتىرد

مەلۇم قىلدى، ئۇنىڭ بۇ ھەرىكىتى بىزنىڭ كۈچ تەشكىللەپ توپىالڭنى تىنچىتىشىمىزغا ۋاقىت يارىتىپ 

ش بەردى، بىز توپىالڭچىالر ناھىيە بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ بولغۇچە توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلى

تەييارلىقىنى ئوبدان قىلىۋالغانلىقىمىز ئۈچۈن توپىالڭچىالر قاراملىق قىلىشقا پېتىنالمىدى، نەتىجىدە 

توپىالڭنى تىز تىنچىتىپ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىياننى ئازايتىش ئۈچۈن 

ە تىنچىتىلىشى مىللىي قوراللىق توپىلىڭىنىڭ تېز سۈرئەتت" ـ ماي 17. "پۇختا ئاساس سېلىۋالدۇق
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بۆلگۈنچىلەرگە كۈچلۈك زەربە بولدى، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنى تەربىيىگە ئىگە قىلدى ھەمدە 

پارتىيە، ھۆكۈمەتنىڭ ۋە خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىلەن جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ 

الڭنى تىنچىتقانلىقىمىزنى بىر ئابرۇيىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسى توپى

ئېغىزدىن ماختىشىپ، خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى قانۇن بويىچە قاتتىق 

بىزنىڭ مانا مۇشۇنداق ياخشى پارتىيىمىز، ھۆكۈمىتىمىز ۋە : "ئۇالر. جازالىشىنى قەتئىي ھىمايە قىلدى

ىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالشقا، كۈچلۈك ئارمىيىمىز تۇرغان يەردە، بىر ئوچۇم مىلل

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇشقا، پرولېتارىيات دىكتاتورىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشالشقا ئۇرۇنغانلىقى 

 .دېيىشتى" ھەقىقەتەن تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغانلىقى، ئۇخلىماي چۈش كۆرگەنلىكى

  

ە قېقىپ كىشىلەر كۆڭلىگە ياقمايدۇ، مىللەتلەر خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇش، خەنزۇالرنى چەتك( 1)

 ئىتتىپاقلىقى ئۇيۇلتاشتەك مۇستەھكەم

  

ـ كۈنى، مىللىي بۆلگۈنچىلەر قەشقەر شەھىرىدە يۈز بەرگەن بىر  91ـ ئاينىڭ  11ـ يىل  1341

( ئىككى ياش سوقۇشۇپ قېلىپ، خەنزۇ ياش ئۇيغۇر ياشنى ئۆلتۈرۈپ قويغان)جىنايى ئىشالر دېلوسى 

پايدىلىنىپ ۋەقە تۇغدۇرۇپ، مىللىي ئۆچمەنلىكنى قۇترىتىپ، ئاممىنى خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا، دىن 

خەنزۇالرنى چەتكە قېقىشقا كۈشكۈرتۈپ، زوراۋانالرنى تەلۋىلەرچە ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا 

مىڭدىن ئارتۇق نوپۇسى بار قەشقەر شەھىرى بىر مەھەل ئۇرۇش، چېقىش،  111. تەشكىللىدى

بىلەن شۇغۇلالنغان زوراۋانالرنىڭ كونتروللىقىغا چۈشۈپ قالدى، خەنزۇ ئاھالىلەر ھەتتا بۇالش 

زوراۋانالر قوللىرىغا خەنجەر، كالتەك، قامچىالرنى . جىسمانىي بىخەتەرلىكنىمۇ قوغدىيالماي قالدى

ىتى ئۇيغۇرىستان جۇمھۇرىي"، "خىتايالر ھۆكۈمىتىنى يوقىتايلى"، "خەنزۇالرنى يوقىتايلى"ئېلىپ 

دېگەندەك ئەكسىيەتچىل شوئارالرنى توۋالپ، كوچا ـ كويالرنى توسۇپ، ئۆز بېشىمچىلىق " ياشىسۇن

قىلىپ، تەلۋىلەرچە ئۇرۇش، چېقىش بۇالش بىلەن شۇغۇلالندى، ئۇالرنىڭ ئەكسىيەتچىل خورىكى 

ىز دىن ئارتۇق گۇناھس 611شۇ قېتىملىق ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقەسىدە . تولىمۇ ئۆسۈپ كەتتى

. دىن ئارتۇق ئادەم يارىالندى، ئىككى ئادەم ئۆلدى 111خەنزۇ ئاممىسى تاياق يېدى، ئۇالردىن 

زوراۋانالر يەنە ئاپتوموبىلالرنى توسۇپ، ئىدارە ـ ئورگانالرغا ھۇجۇم قىلىپ، دۇكانالرنى چېقىپ، مال ـ 

پەيدا قىلدى، بۇ شىنجاڭ مۈلۈكلەرنى بۇالپ، ئېغىر ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىق ۋە ئېغىر تېررورلۇق 

تىنچ ئازاد بولغاندىن بۇيانقى بىر قېتىملىق ئەڭ ۋەھشىي بولغان خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇش ۋەقەسى 

 . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقەسىدە نۇرغۇن خەنزۇ ئامما زىيانكەشلىككە ئۇچرىدى، " ـ ئۆكتەبىر 91"

اۋانالر بىلەن مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىر ئوچۇم زور. بۇ كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ

بىلەن شۇغۇللىنىپ، گۇناھسىز خەنزۇ ئاممىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ ۋە يارىالندۇرۇپ، مىللىي ئۆچمەنلىك 
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كەلتۈرۈپ چىقاردى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، شىنجاڭنىڭ تىنچ، ئىتتىپاق ۋەزىيىتىنى 

 . مان تەسىرىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈگىتىپ بولغىلى بولمايدۇبۇزدى، ئۇنىڭ يا

شۇ قېتىملىق مالىمانچىلىقتا كۆپ ساندىكى ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى، ئىشچىلىرى ۋە شەھەر 

خەلقى ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىدى، كەڭ ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى 

يىنىڭ رەھبەرلىكىدە ئۆزلۈكىدىن قوزغىلىپ بىر ئوچۇم زوراۋانالر ۋە بۆلگۈنچىلەرگە ۋە ئاممىسى پارتى

قارشى قەتئىي كۈرەش قىلدى، بايرىقى روشەن ھالدا ھەر خىل شەكىللەر ئارقىلىق ئىپادە بىلدۈرۈپ، 

جېدەل تېرىشقا، خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا، خەنزۇالرنى چەتكە قېقىشقا، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا 

بۇ جەرياندا نۇرغۇن تەسىرلىك . ارشى تۇرۇپ، خەنزۇ ئاممىسىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغدىدىق

 . ئىش ئىزالر مەيدانغا كەلدى

ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، قەشقەر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ رەھبەرلىرى " ئۆكتەبىر - 91"

قۇغۇچىالرغا خىزمەت ئىشلەپ، مىللەتلەر خىزمەتچىلەرگە ۋە ئو-دەرھال بارلىق ئوقۇتقۇچى، ئىشچى

ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىپ، مەكتەپنىڭ نورمال تەرتىپىنى قەتئىي قوغداپ، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا 

زوراۋانالر بۇ مەكتەپكە بۆسۈپ كىرىپ ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇتقۇچى، . قارشى تۇرۇشنى تەلەپ قىلدى

ى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا قاتنىشىشقا قۇتراتماقچى ئىشچى ـ خىزمەتچىلىرىنى ۋە ئوقۇغۇچىلىرىن

دىن ئارتۇق 111دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىسى ۋە 711بولغاندا، پۈتۈن مەكتەپتىكى 

ئوقۇتقۇچى، ئىشچى ـ خىزمەتچى بۇنداق قىلمىش دۆلەتنىڭ ئاساسىي قانۇنىنى دەپسەندە قىلغانلىق، 

ىلىق قىلغانلىق، دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا قەتئىي قارشى تۇردى ھەمدە مىللەتچىلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچ

تەنتەربىيە فاكۇلتېتىدىكى . بىرەرسىمۇ ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشنى قوللىمىدى ۋە ئۇنىڭغا قاتناشمىدى

ئوقۇغۇچى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەشكىللىنىپ، -دىن ئارتۇق ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇتقۇچى111

 . ھەلىرىنى ۋە مۇھىم تارماقلىرىنى قوغدىدىمەكتەپنىڭ مۇھىم ئەسلى

زوراۋانالر بىلەن بۆلگۈنچىلەر ئەڭ ۋەھشىيلەشكەن ۋاقىتتا، قەشقەر ئوتتۇرا خەلق سوت 

نەپەر باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى ئېلىپ ماڭغان  18مەھكىمىسىنىڭ كادىرى مەمەت تۇرسۇن 

تاياق يەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، قاتتىق بىر ماشىنىنىڭ توسۇۋېلىنىپ، شوپۇر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

سىلەرنىڭ ئادەم ئۇرۇشۇڭالر قانۇنغا خىالپ، مەن سوت : "ئاچچىقالنغان ھالدا زوراۋانالرغا

ئۇقۇغۇچىنى ئۆز  13دەپ ۋارقىراپ، " مەھكىمىسىنىڭ كادىرى، سىلەرنى ھەرگىز بوش قويۇۋەتمەيمەن

ىڭ ئائىلىلىكلەر قورۇسىدىكى بىر قىسىم ئاز سانلىق پاناھىغا ئېلىپ، ئۇالرنى ئېلېكتر سايمانلىرى شىركىتىن

بىرلەپ ئۆز ئۆيلىرىگە  -مىللەت ئاممىسىنىڭ ئۆيىگە ئورۇنالشتۇرۇپ قويدى، كېيىن يەنە ئۇالرنى بىر

 1111ئۇ يەنە قاغىلىق ناھىيىسىدىكى بىر خەنزۇنىڭ زوراۋانالر بۇالپ كەتكەن . ئاپىرىپ قويدى

 .ىنى قايتۇرۇۋېلىشقا ياردەم بەردىيۈەن نەق پۇل 511يۈەنلىك چەك ۋە 

ئۆستەڭبويى كوچا باشقارمىسى نوبېشى كەنتى ئاھالىلەر كومىتېتىدىكى گۇرۇپپا باشلىقى پاتەمخان 

زوراۋانالرنىڭ ئىككى خەنزۇ ئايال بىلەن ئىككى خەنزۇ بالىنى قوغالپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، دەرھال 

لىپ، ئۇالرغا مىللىيچە كىيىم كىيدۈرۈپ، ئۆيلىرىگە ئاپىرىپ بۇ خەنزۇ يولداشالرنى ئۆز ئۆيىگە ئەكىرىۋې
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شۇ كوچىدىكى تاھىر غوجا يەتتە خەنزۇ ئىشچىنى ئۆز ئۆيىگە ئەكىرىپ، ئۆيى يېقىنراقلىرىنى . قويدى

 .بىرلەپ ئۆيىگە ئاپىرىپ قويدى-كېچىسى ئۆيىگە ئاپىرىپ قويدى، ئۆيى يىراقلىرىنى ئەتىسى بىر

ركىتىنىڭ سىرچىسى قادىر سىيىت خەلق كىنوخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆز جەنۇبى شىنجاڭ قۇرۇلۇش شى

خەنزۇ خىزمەتچىنىڭ تاياق يەپ يېتىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇالرنى يۈدۈپ ئۆيىگە  9ئىدارىسىدىكى 

ئاپىرىپ، يارىلىرىنى يۇيۇپ تازىالپ، ئۇالرنى قوندۇرۇپ قالدى ھەمدە ئۇالرنىڭ يىتىپ كەتكەن 

شىپ بەرگەندىن كېيىن، ئەھۋالنى شىركەتكە مەلۇم قىلىپ، ئۇالرنى دوختۇرخانىغا ۋېلىسىپىتلىرىنى تېپى

 .ئاپاردى

تېخىمۇ ماختاشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، قەشقەر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدىكى ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچى 

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقەسىدە ئۆزلىرىنىڭ ئېزىز جېنى ۋە " ئۆكتەبىر-91"ئوقۇغۇچىلىرى –

بۇ كىشىنى ھاياجانالندۇرىدىغان . سسىق قېنى ئارقىلىق مىللەتلەرنىڭ دوستلۇقىنى شەكىللەندۈردىئى

كۈنى، قەشقەر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى جەمئىيەتتىكى -91ئاينىڭ -11. ئۇنتۇلغۇسىز ھەقىقىي ھېكايە

نەچچە يۈز قايمۇقتۇرۇلغان ئاممىنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى، پۈتۈن مەكتەپتىكى 

. مۈلكى زور زىيانغا ئۇچرىدى-ئوقۇغۇچىالرنىڭ جىسمانىي بىخەتەرلىكى ۋە دۆلەتنىڭ مال-وقۇتقۇچىئ

زوراۋانالر نۇرغۇن ئوقۇغۇچىنى كالتەك، تاش بىلەن ئۇرۇپ، بەزىلىرىنى ئېغىر زەخىملەندۈردى، 

ق ئەھۋالغا ئورۇندۇقلىرى قانغا بويالدى، بۇ ئېچىنىشلى-ئوقۇغۇچىالرنىڭ كىيىم ـ كېچەكلىرى ۋە پارتا

ئوقۇغۇچى  19يىللىق سىنىپىدىكى  - 41ماتېماتىكا فاكۇلتېتىنىڭ . قاراپ چىداپ تۇرغىلى بولمايتتى

يەتتە . دەرسخانىدا تەكرار قىلىۋاتقاندا، بىر توپ زوراۋانالر باستۇرۇپ كىرىپ ئۇالرنى ئۇرۇپ كەتتى

ەملىك قىلىش سورۇنى بولۇپ ئوقۇغۇچى ئېغىر يارىالندى، مۇقەددەس دەرسخانا زوراۋانالرنىڭ ئۆكت

ئوقۇغۇچىالر تېخىمۇ چوڭ ئىش تېرىلمىسۇن دەپ، زوراۋانالرنىڭ ئۇرۇش ـ تىلالشلىرىغا ئىنكاس . قالدى

قايتۇرمىدى، ئۇالر باشقا ئادەتتىكى ئادەملەر بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان ئازابقا قەيسەر ئىرادە بىلەن 

فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى مەھەممەت يۈسۈپ بىر  مۇشۇنداق خەتەرلىك پەيتتە، ماتېماتىكا. چىدىدى

باشالپ كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ تېنى . قىسىم ئوقۇتقۇچى ـ ئوقۇغۇچىالرنى

ئارقىلىق يامغۇردەك تېگىۋاتقان كالتەك، تاشالرنى توسۇپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن خەنزۇ ئوقۇغۇچىالرنى 

ئۇالرنىڭ تاياق . ىلەن نەسىھەت قىلىپ خىزمەت ئىشلىدىئالدانغان ئاممىغا پۈتۈن كۈچى ب. قوغدىدى

ـ توقماق، تاشالرنى ئۆز بەدىنى ئارقىلىق توسۇشى، ھەققانىيەت يولىدا تۇرۇپ زوراۋانالرنى ئەيىپلىشى 

ھېلىقى . ئارقىسىدا، زوراۋانالر بىلەن ئالدانغان ئامما سىنىپتىن چېكىنىپ چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، تۆت تەرەپتىن . ى خېيىمخەتەردىن قۇتۇلۇپ قالدىخەنزۇ ئوقۇغۇچ 19

قورشاۋدا قالغان ساۋاقداش نيۇۋيي ھاياتىدىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپ بىنادىن سەكرىدى، ئۇ يەرگە چۈشۈشى 

بىلەن تەڭ، يەنە بىر نەچچە كىشىنىڭ قورشاۋىدا قالدى، مۇشۇنداق جىددىي پەيتتە، ماتېماتىكا 

ڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بەختى يېتىپ كېلىپ، زوراۋانالرنى نەسىھەت قىلىپ توسۇپ، ساۋاقداش فاكۇلتېتىنى

 1ـ يىللىق  77جۇڭگو ئەدەبىياتى فاكۇلتېتى . نيۇۋېينى ئەپچىللىك بىلەن خەتەردىن قۇتۇلدۇرۇپ قالدى

غان ئامما ـ سىنىپتىكى بارلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ، بىر توپ قايمۇقتۇرۇل

تەرىپىدىن قورشىۋېلىنغان لى مۇئەللىمنى قۇتقۇزۇپ چىقتى، قايمۇقتۇرۇلغان ئامما ئەكسىيەتچىل شوئار 
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توۋالپ، نەق مەيداندىكى ئوقۇغۇچىالرنى جېدەل تېرىشقا قۇتراتقاندا، ئۇالردىن بىرەرسىمۇ قوللىمىدى، 

بۇ بىر ئېغىر ۋەقەگە ھۇشيارلىق ۋە  كىشىلەر. بۇنىڭغا ھېچقانداق سۈكۈت قىلىش ئىپادىسىدىمۇ بولمىدى

تەنتەربىيە فاكۇلتېتىدىكى ئابلەت، نۇرقاسىم، ئابلىمىت ئۈچ . ئېغىر ـ بېسىقلىق بىلەن تاقابىل تۇردى

ئوقۇغۇچى بۇ ئېغىر مالىمانچىلىقتا توغرا مەيداندا تۇرۇپ، تەنتەربىيە فاكۇلتېتىدىكى بارلىق مىللىي 

تمۇقات ئادەم تېمى شەكىللەندۈرۈپ، ئوقۇغۇچىالر ياتىقى ئوقۇغۇچىالرغا باشالمچىلىق قىلىپ قا

تەنتەربىيە فاكۇلتېتىدىكى . بىناسىنىڭ تۆت دەرۋازىسىنى توسۇپ، جېدەلخورالرغا پۇرسەت بەرمىدى

ئوقۇتقۇچىالر بىلەن ئوقۇغۇچىالر ياتاق بىناسىدىكى نەچچە يۈز ئوقۇغۇچىنىڭ جىسمانىي 

ـ ئۆكتەبىر كېچىدە مەكتەپ  91. ۈلكىنى ساقالپ قالدىبىخەتەرلىكىنى، شۇنداقال دۆلەت مال ـ م

گەرچە قاتتىق زەربىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن ئاز سانلىق مىللەتلەر بىلەن خەنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى 

ھۈسەندەك مەكتەپنى پارالق نۇرغا -ئىسسىق قان بىلەن يۇغۇرۇلغان ئىتتىپاقلىق خۇددى ھەسەن

قەشقەر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتىدىكى . تەنەتلىك تۈسكە كىرگۈزدىچۆمدۈردى، مەكتەپنى تېخىمۇ سەل

مىللىي ئوقۇتقۇچى ـ ئوقۇغۇچى، خىزمەتچىلەرنىڭ ھەققانىي ھەرىكىتى كەڭ ئاز سانلىق مىللەت 

خەلق ئاممىسىنىڭ توپىالڭغا، بۆلگۈنچىلىككە، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشقا، خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇشقا 

ىشقا قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ۋە خەنزۇالرنى چەتكە قېق

 .قوغدايدىغانلىقىنى، مىللەتلەرنىڭ دوستلۇقىنى قەدىرلەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ بەردى

  

ھەر مىللەت خەلقى پارتىيىنىڭ سىياسىتىنى ئىنكار قىلىپ، مالىمانچىلىق پەيدا قىلىشنى بىردەك ( 9)

 ئەيىبلىدى 

  

ـ كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر بىلەن بىر قىسىم يامان  11ـ ئاينىڭ  11 ـ يىل 1345

غەرەزلىك كىشىلەر تىل بىرىكتۈرۈپ، ئاپتونوم رايوننىڭ نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى ئۆتكۈزۈش 

پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، پەردە ئارقىسىدا تۇرۇپ رەھبەرلىكى، قوماندانلىقى، پىالنى، تەشكىلى بولغان 

ئۇالر بىر قىسىم ياش ئوقۇغۇچىالرنىڭ نادانلىقىدىن ۋە ئوڭاي . وپىالڭنى مەخپىي پىالنلىدىت

دىن  1111ھاياجانلىنىدىغان ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۈرۈمچى رايونىدىكى يەتتە ئالىي مەكتەپنىڭ 

نىڭ تۈپ ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىسىنى كوچىغا چىقىپ قانۇنسىز نامايىش قىلىشقا قۇترىتىپ، دۆلەت

سىياسىتىگە ۋە تۈرلۈك سىياسەت، فاڭجېنالرغا قارشى تۇرۇپ، تىغ ئۇچىنى پارتىيىگە ۋە خەلق 

خەنزۇالرنى شىنجاڭدىن قوغالپ "مىللىي بۆلگۈنچىلەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ . ھۆكۈمىتىگە قاراتتى

شىنجاڭ "، "رەكشىنجاڭغا مۇستەقىللىق كېرەك، ئەركىنلىك كېرەك، ئىگىلىك ھوقۇقى كې"، "چىقىرايلى

دېگەندەك ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىاليدىغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا " مۇستەقىللىقى ياشىسۇن

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قۇتراتقۇلۇق خاراكتېرىدىكى شوئارالرنى توۋالپ، ئېغىر ئىجتىمائىي 

پىگە، رەھبەرلىك بۇ ۋەقە مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇتۇش تەرتى. قااليمىقانچىلىق كەلتۈرۈپ چىقاردى

ئورگانلىرىنىڭ خىزمەت تەرتىپىگە ۋە جەمئىيەتنىڭ ئامانلىق تەرتىپىگە پارتىيىنىڭ غەمخورلۇقىغا ۋە 
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دېگەندەك سەمىمىي، تەسىرلىك سۆزلەرنى قىلىپ، " تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈشىگە يۈز كېلەلەيمىز

نجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، شى" دېكابىر-11. "ئۇالرنى قايىل قىلدى

دوتسېنتى جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى مۇھىم بىلىپ، بايرىقى روشەن ھالدا ئوقۇغۇچىالرغا 

سەمىمىي نەسىھەت قىلىپ، ئۇالرنى توستى، شۇنىڭ بىلەن، ئۇ دەرس بەرگەن ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئۇ ئوقۇغۇچىالرغا . قا قاتناشمىدىبىرەرسىمۇ قانۇنسىز يىغىلىشقا ياكى كوچىغا چىقىپ نامايىش قىلىش

ئۇنىۋېرسىتېتىمىزغا ئوقۇشقا كېلىدىغانالر يوق ئەمەس، بەلكى نۇرغۇن كىشى بۇ : "سەمىمىي ھالدا

يەرگە كېلىمەن دەپمۇ كېلەلمەيدۇ، دۆلەت شۇنچە كۆپ پۇل خەجلەپ سىلەرنى سوتسىيالىستىك 

ۇ، سىلەر بۇنى قەدىرلەپ ئوبدان قۇرۇلۇشنىڭ ئىختىساس ئىگىلىرى قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىۋاتىد

بىلىشىڭالر كېرەككى، دۆلىتىمىز ھازىر ئىقتىسادىي "، "ئوقۇساڭالر، ئاندىن توغرا ئىش قىلغان بولىسىلەر

جەھەتتە بەك تەرەققىي قىلىپ كەتمىدى، تۆتنى زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشى زور تۈركۈمدىكى 

لىق ئىختىساس ئىگىلىرى قىلىپ يېتىشتۈرۈپ ئىختىساس ئىگىلىرىگە موھتاج، دۆلەت سىلەرنى يارام

بىز خۇددى زاۋۇتقا ئوخشاش الياقەتلىك مەھسۇالتالرنى ئىشلەپچىقىرىمىز، كېرەكسىز . چىقىدۇ

نەرسىلەرنى، الياقەتسىز مەھسۇالتالرنى ئىشلەپچىقارمايمىز، دۆلەت شۇنچە كۆپ پۇل سەرپ قىلىپ 

ملىق ئىختىساس ئىگىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىۋاتىدۇ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا يارا

سىلەر ياش ئەۋالدالر بۇنى قەدىرلىشىڭالر، ھەرگىزمۇ ياشلىق باھارىڭالرنى نابۇت قىلىپ، ئۆمۈرلۈك 

 . دېدى" پۇشايمانغا قالماسلىقىڭالر كېرەك

پارتىيىنىڭ  ۋەقەسى جەريانىدا، يامان غەرەزلىك بەزى كىشىلەر پاكىتقا قارىماي،" ـ دېكابىر 11"

مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە سىياسىتىنى ئىنكار قىلىپ، دۆلەت شىنجاڭنىڭ بايلىقىنى تاالن ـ تاراج 

قىلدى، دەپ جۆيلىدى ھەمدە ئاز سانلىق مىللەتلەر ئارىسىدا پىالنلىق تۇغۇتنى يولغا قۇيۇش 

ۇنۇپ، تىغ ئۇچىنى پارتىيە بىلەن قاتارلىقالرغا قارشى تۇرۇپ، ۋەزىيەتنى قااليمىقانالشتۇرۇشقا ئۇر

بۇ خاتا سۆز ـ ھەرىكەت ۋە سۈيقەستلىك . ھۆكۈمەتكە قارىتىپ، ئاممىنى ۋەقە پەيدا قىلىشقا قۇتراتتى

. ھەرىكەتلەر باشلىنىشى بىلەنال ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنىڭ توسۇشىغا ۋە قارشىلىقىغا ئۇچرىدى

يىڭى جۇڭگو : قۇغۇچى، خىزمەتچىلەر مۇنداق دېدىئالىي مەكتەپلەردىكى ھەر مىللەت ئوقۇتقۇچى، ئو

قۇرۇلغاندىن بۇيان، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىكىدە، پارتىيىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك 

ئاپتونومىيە سىياسىتى توغرا يولغا قويۇلۇپ، شىنجاڭنىڭ سانائەت، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى 

مىللەت خەلقى باراۋەر، ئىتتىپاق، ئىناق ئۆتتى، خەلق خاتىرجەم ئۇچقاندەك راۋاجالندى، ھەر 

تىرىكچىلىك قىلىۋاتىدۇ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى تارىخ ئالدىدا، دەۋر ئالدىدا، شىنجاڭدىكى ھەر 

شىنجاڭ ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى، . مىللەت خەلقى ئالدىدا يەرگە قاراپ قالمايدۇ

يلىقى مەلۇم بىر رايون ياكى مىللەتكە مەنسۇپ بولماستىن، بەلكى دۆلەتكە ۋە پۈتۈن شىنجاڭنىڭ با

دۆلەت زېمىنىدىكى بايلىقالرنى ئېچىش ۋە . مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىگە ئورتاق مەنسۇپ

ئۇالردىن پايدىلىنىش ھامان دۆلەتنىڭ بىر تۇتاش پىالنلىشى بىلەن پىالنلىق، قەدەم ـ باسقۇچلۇق 

دۆلەت شىنجاڭنىڭ . بېرىلىدۇ، ئۇ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى يۈرگۈزگەنلىكىنىڭ ئىپادىسى ئېلىپ

بايلىقىنى ئېچىش جەريانىدا، ھەر يىلى نۇرغۇن مەبلەغ چىقىرىپ شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتىدۇ، قېرىنداش 

ارلىق ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، شەھەرلەرمۇ ماددىي ئەشيا، تېخنىكا، ئىختىساس ئىگىلىرى قات
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جەھەتلەردىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىپ، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ياخشى تەرەققىيات 

پۇرسىتى بىلەن تەمىن ئەتتى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى تېزلىتىپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ 

ۆلەتنىڭ يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ د. تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ مۇقىم ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈردى

شىنجاڭدىكى بايلىقالرنى ئېچىشىغا قارشى تۇرغانلىقى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئورتاق 

بېيىشىغا قارشى تۇرغانلىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ شىنجاڭنى بۆلۈۋېلىش سىياسىي قارا نىيىتىنى ئاشكارىالپ 

ىق تۇغۇتنى يولغا قويۇپ، مىللەتلەر ئارىسىدا پىالنل: نۇرغۇن ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى. بەردى

نوپۇسنىڭ قارىغۇالرچە كۆپىيىشىنى تىزگىنلىگەندە، نوپۇسىنىڭ ئېشىشىنى ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي 

تەرەققىياتقا ئۇيغۇنالشتۇرۇپ، بايلىقتىن پايدىلىنىش ۋە مۇھىتنى قوغداش بىلەن ماسالشتۇرۇپ، ئاز 

سۈرگىلى بولىدۇ، بۇ ئاز سانلىق  سانلىق مىللەتلەرنىڭ نوپۇس ساپاسىنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى

مىللەتلەرنىڭ گۈللىنىشى، ئالغا ئىلگىرىلىشى ۋە تەرەققىي قىلىشنىڭ ئېھتىياجى، ئاز سانلىق 

لېكىن يامان غەرەزلىك ئاشۇ كىشىلەرنىڭ ئاز . مىللەتلەرنىڭ كەلگۈسى مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن، دېدى

ۇشقا يامان نىيەت بىلەن قارشى تۇرۇشتىكى سانلىق مىللەتلەر ئارىسىدا پىالنلىق تۇغۇتنى يولغا قوي

مەقسىتى، مۇشۇ ئارقىلىق پارتىيە رەھبەرلىكىگە قارشى تۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ تىنچ ـ ئىتتىپاق بولغان 

بۇالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، شىنجاڭدىكى ھەر . چوڭ ياخشى ۋەزىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش

تسىيالىستىك ۋەتەننى قىزغىن سۆيىدۇ، پارتىيە ۋە مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى پارتىيىنى، سو

دۆلەتنىڭ تۈرلۈك فاڭجېن، سىياسەتلىرىنىڭ شىنجاڭدا ئىزچىللىشىشى ۋە ئەمەلىيلىشىشىنى قوغدايدۇ، 

ھەر قايسى تەرەپتىن كەلگەن بۆلگۈنچىلىك سۆز ـ ھەرىكەتلىرى بىلەن چەك ـ چېگرىنى ئېنىق 

ئىتتىپاقلىقىنى، شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىنى ۋە ئايرىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر 

ھەر قانداق كۈچ جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ . ئىقتىساد، مەدەنىيەت جەھەتتىكى تەرەققىياتىنى قوغدايدۇ

   .بىرلىككە كېلىش ۋە تەرەققىي قىلىش تارىخىنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشىنى توسالمايدۇ

  

 لىك بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەشئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى بۆلگۈنچى. 4

  

ئومۇمەن، بىر ھاكىمىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن، : " ماۋزېدۇڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتكەنىدى

ھامان ئالدى بىلەن جامائەت پىكرى تەييارالشقا، ھامان ئالدى بىلەن ئىدېئولوگىيە جەھەتتىكى 

نىپالر شۇنداق قىلىدۇ، ئەكسىلئىنقىالبىي ئىنقىالبىي سى. خىزمەتلەرنى ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ

ـ يىللىرىدىن باشالپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرى  41ـ ئەسىرنىڭ  11." سىنىپالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ

شىنجاڭدا ھەدەپ زوراۋانلىق، تېررورلوق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، 

ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، مەكتەپلەرنىڭ دەرس مۇنبىرى ئەكسىلئىنقىالبىي جامائەت پىكرى تەشۋىقاتىنى 

ۋە ھەر خىل نەشر بۇيۇملىرىدىن پايدىلىنىپ، تارىخنى ھەدەپ بۇرمىلىدى، ئۆزگەرتتى ۋە ياساپ چىقتى، 

مىللىي بۆلگۈنچىلىك قىلىش، خەنزۇالرغا قارشى تۇرۇش ۋە خەنزۇالرنى چەتكە قېقىشقا قۇتراتقۇلۇق 

مۇشۇنداق ئاالھىدە تارىخىي ئارقا . نى تەرغىب قىلدى"ىششىنجاڭنى مۇستەقىل قىل"قىلدى، 
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ـ يىلغىچە بولغان تات يىل ئىچىدە  1343ـ يىلدىن  1346كۆرۈنۈشتە، تۇرغۇن ئالماس 

قەدىمكى ئۇيغۇر "، "ھونالرنىڭ قىسقىچە تارىخى"، "ئۇيغۇرالر"-ئارقىدىن ئۈچ كىتاب-ئارقا

 . نى ئوتتۇرىغا چىقاردى( پ ئاتىلىدۇدە"ئۈچ كىتاب"تۆۋەندە قىسقارتىلىپ " )ئەدەبىياتى

ئۇ ئىلىم مۇھاكىمىسى . نەشر قىلىنغاندىن كېيىن، جەمئىيەتتە كەڭ تارقالدى" ئۈچ كىتاب"

ۋىۋىسكىسىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، تارىخنى بۇرمىالش، ئۆزگەرتىش ۋە ياساپ چىقىش يولى بىلەن، ۋەتەننىڭ 

لىقىغا زىيان سالىدىغان نۇرغۇن خاتا بىرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان، مىللەتلەر ئىتتىپاق

نۇقتىئىينەزەرلەرنى تارقىتىپ، بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئىدىيىسىنى قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى، بولۇپمۇ 

تارىخىي ئەھۋالالرنى ئانچە كۆپ چۈشەنمەيدىغان، جەمئىيەتكە ئەمدىال قەدەم قويغان ياشالرنى 

غاندىن كېيىن خۇددى گۆھەر تېپىۋالغاندەك، ھەممىال نى قولغا ئال"ئۈچ كىتاب"بەزىلەر . زەھەرلىدى

ئىلىم ئۈچۈن "نىڭ "ئۈچ كىتاب"يەردە كىتابتىكى خاتا نۇقتىئىنەزەرلەرنى تارقىتىپ يۈردى؛ بەزىلەر 

نى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ، دەپ قارىدى؛ نۇرغۇن ياش ئوقۇغۇچىالر تالىشىپ "قوشقان تۆھپىسى

ئىچكى ـ تاشقى دۈشمەن كۈچلەر . دىيە جەھەتتىن زەھەرلەندىقولدىن قولغا ئۆتكۈزۈپ ئوقۇپ، ئى

نىڭ قەپەستىن چىققانلىقىغا بارىكالال ئوقۇپ، تەرجىمە قىلىپ "ئۈچ كىتاب"بىلەن مىللىي بۆلگۈنچىلەر 

نەشر قىلىشقا كىرىشتى، شىنجاڭنى مۇستەقىل قىلىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە 

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا . ئەكسىلئىنقىالبىي جامائەت پىكرى تەييارلىدى بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئۈچۈن

تا تەرغىب قىلىنغىنى ھەرگىز ئىلىم نۇقتىئىنەزىرىگە ياتىدىغان ئوخشاش "ئۈچ كىتاب"بولىدۇكى، 

بولمىغان تونۇش بولماستىن، بەلكى ئوبيېكتىپ مەۋجۇد بولۇپ تۇرغان پانتۈركىزم بىلەن 

ىجتىمائىي پىكرى ئېقىمى، ئىچكى ـ تاشقى مىللىي بۆلگۈنچىلىك پانئىسالمىزمدىن ئىبارەت ئ

كۈچلىرىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك ئېلىپ 

 . بارىدىغان، شىنجاڭنى ۋەتىنىمىز خەرىتىسىدىن ئايرىپ چىقىرىۋېتىشقا ئۇرۇنۇشتەك سىياسىي ئېھتىياج

يدا، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ رەھبەرلىكىدە، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ئا-1يىلى -1331

تەشۋىقات بۆلۈمى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى، ئاپتونوم رايونلۇق ئاخبارات ـ 

، "ىھونالرنىڭ قىسقىچە تارىخ"، "ئۇيغۇرالر"نەشرىيات ئىدارىسىنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن، 

. دېگەن ئۈچ كىتاب مەسىلىسى توغرىسىدا مۇزاكىرە يىغىنى چاقىرىلدى"قەدىمكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى"

يىغىنغا شىنجاڭ ۋە قېرىنداش ئۆلكە، شەھەرلەردىكى تارىخشۇناسلىق، مىللەتشۇناسلىق، 

لغان ئارخېئولوگىيە، ئاز سانلىق مىللەتلەر ئەدەبىياتى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەر مىللەتتىن بو

مۇتەخەسسىس، ئالىمالر ۋە تەشۋىقات، مائارىپ، مەدەنىيەت، نەشرىيات، مىللەتلەر، دىن خىزمىتى 

يىغىنغا قاتناشقان ھەر . تىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى 181تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى بولۇپ جەمئىي 

ىدا، نۇرغۇن نى ئەستايىدىل ئوقۇپ تەكشۈرۈش ئاساس"ئۈچ كىتاب"مىللەت ئالىم، مۇتىخەسسىسلىرى 

تىكى ئېغىر سىياسىي خاتالىقنى چوڭقۇر تەھلىل "ئۈچ كىتاب"پوالتتەك تارىخىي پاكىتالر ئارقىلىق، 

قىلدى ۋە قاتتىق تەنقىد قىلدى، ئاپتورنىڭ تارىخنى ھەيدەپ بۇرمىالپ، ئۆزگەرتىپ ۋە ياساپ چىقىپ، 

يىغىندا شىنجاڭ . ى پاش قىلدىمىللىي بۆلگۈنچىلىك ئىدىيىسىنى تارقاتقان رەزىل ئەپتى ـ بەشىرىسىن

تارىخىدىكى نۇرغۇن چوڭ ھەق، چوڭ ناھەق مەسىلىسى ئايدىڭالشتۇرۇلدى؛ شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن 
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ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ ئايرىلماس تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكى ۋە شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ 

بۇ قېتىمقى يىغىن . تەشۋىق قىلىندىئۇلۇغ جۇڭخۇا مىللىتىمىزنىڭ مۇھىم ئەزاسى ئىكەنلىكى كۈچلۈك 

ئۇزاقتىن بۇيانقى بەزىلەر تارقاتقان خاتا، ئەكسىيەتچىل شەرقىي تۈركىستان تارىخىنىڭ زەھىرىنى 

تازىالپ، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ سىياسىي سەزگۈرلۈكىنى ئۆستۈرۈپ، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، 

كە قەتئىي قارىشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى قوغداپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك

مۇھىملىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ چوڭقۇر تونۇشتا، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ئىشى 

   .ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە يىغىن بولدى

  

 چوڭ مۇھىتتا قەپەستىن چىققان سەلبىي دەرسلىك ( 1)

    

نىڭ ئارقا ـ ئارقىدىن نەشر قىلىنىپ تارقىتىلىشى ھەرگىز "ئۈچ كىتاب"اس ياساپ چىققان تۇرغۇن ئالم

تاشقى شارائىت تەسىرىنىڭ مەھسۇلى، ئامېرىكا -ئۇ ئەينى ۋاقىتتىكى ئىچكى. تاسادىپىي ئىش ئەمەس

سۇيىقەستى ۋە دۆلەت " پارچىالش"، "غەربلەشتۈرۈش"قاتارلىق غەرب ئەللىرىنىڭ جۇڭگونى 

بۇرژۇئاچە ئەركىنلەشتۈرۈش پىكىر ئېقىمىنىڭ شىنجاڭدىكى ئىنكاسى، شۇنداقال بۆلگۈنچىلىك ئىچىدىكى 

 . بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قاشى كۈرەشنىڭ ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى گەۋدىلىك ئىپادىسى

ـ ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن، پۈتۈن  9ـ نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى  11ـ يىلىدىكى پارتىيە  1374

ە ۋە پۈتۈن مەملىكەتتە خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشنى مەركەز قىلىشقا پارتىي

يۆتكەلدى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، شىنجاڭدا پۈتۈن مەملىكەتكە ئوخشاش، تات ئاساسىي پرىنسىپتا 

بۇ . چىڭ تۇرۇش بىلەن بۇرژئاچە ئەركىنلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇش كۈرىشى مەۋجۇد بولۇپ كەلدى

ۈرەش يەنە كېلىپ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ك

كۆپ يىلالردىن بېرى، خەلقئارادىكى جۇڭگوغا، . ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشتە گەۋدىلىك ئىپادىلەندى

 كوممۇنىستىك پارتىيىگە قارشى كۈچلەر بىلەن چەت ئەلدىكى ئەيسا كاتتىۋاشلىقىدىكى مىللىي

بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى دۆلىتىمىز ئىچىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرى بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ، 

شىنجاڭدا ۋەتەن بىرلىكىگە بۆلگۈنچىلىك سېلىش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش جىنايى 

تەرغىب نى ھەدەپ " مۇستەقىل قىلىش"ھەرىكىتىنى زادى توختاتماي كەلدى، ئۇالر شىنجاڭنى 

قۇرۇش قەستىدە بولۇپ، شىنجاڭنى " شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى"قىلىپ، 

قااليمىقانالشتۇرۇش، پۈتۈن مەملىكەتنى قااليمىقانالشتۇرۇش، كومپارتىيە رەھبەرلىكىنى ئاغدۇرۇش، 

ر بۇ ئۇال. سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى ئاغدۇرۇش، كاپتالىزمنى تىرىلدۈرۈش خام خىيالدا بولۇپ كەلدى

ئەكسىيەتچىل مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن، بىر تەرەپتىن، ھەر خىل رەزىل سۇيىقەست ۋە رەزىل 

نەيرەڭلەرنى ئىشلىتىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي تېررورلۇق، بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ باردى، ھەتتا 

يە، مەدەنىيەت ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغىدى؛ يەنە بىر تەرەپتىن، سىياسىي، ئىدى
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ئىس ـ تۈتەكسىز "ستراتېگىيىسىنى يولغا قويۇپ، " تىنچ ئۆزگەرتىۋېلىش"جەھەتتىن سىڭىپ كىرىپ، 

ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن يوچۇق تېپىش ئۈچۈن، ئۇالر مىللەت، دىن تونىغا . ئېلىپ باردى" ئۇرۇش

يەتچىل تەشۋىقات ئورۇنۇۋېلىپ، ئەكسىيەتچىل كىتاب ـ ژۇرنالالرنى تۈزۈش، نەشر قىلىش، ئەكسى

رەسىملىرىنى چېگرا سىرتىدىن ئوغۇرلۇقچە توشۇش، ئەكسىيەتچىل تەشۋىقات ۋەرەقەلىرىنى تارقىتىش، 

ئەكسىيەتچىل شوئار يېزىش قاتارلىق ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ، بۆلگۈنچىلىك كەيپىياتى پەيدا قىلىشقا 

نى تەرغىب قىلدى، "قىل قىلىششىنجاڭنى مۇستە. "قۇتراتقۇلۇق قىلدى، مىللىي ئۆچمەنلىك قوزغىدى

دېگەننى كۈچىنىڭ بارىچە كۆككە كۆتۈردى، بۇ ئارقىلىق كىشىلەرنى " يۇرتىمىز شەرقىي تۈركىستان"

ـ يىلالرغا كەلگەندە،  41. قايمۇقتۇرۇپ، ھەقىقىي ئەھۋالنى بىلمەيدىغان كىشىلەرنى ئالدىدى

قات ۋاسىتىلىرىنى مونۇپۇل قىلىۋېلىش غەربتىكى چوڭ دۆلەتلەر ئەمەلىي ئىقتىسادىي كۈچىگە ۋە تەشۋى

ئۈستۈنلۈكىگە تايىنىپ، سوتسىيالىستىك دۆلەتلەر ۋە كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە مەدەنىيەت، 

مەسىلىسىدىن " دىن"، "مىللەت"، "كىشىلىك ھوقۇق"ئىدىيە جەھەتتىن سىڭىپ كىرىشنى كۈچەيتىپ، 

مەملىكەت ئىچىدىكى مىللىي . ىغا ئېغىر ئارىالشتىپايدىلىنىپ، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىر

بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەتنىڭ زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا 

يىراقتىن ماسلىشىپ، مىللەت ۋە دىن نىقابىغا ئورۇنۇۋېلىپ، ۋەتەنگە بۆلگۈنچىلىك قىلىشتەك جىنايىي 

مانا مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشتە ياسىلىپ چىقىپ، " كىتابئۈچ . "شۇملۇق بىلەن شۇغۇلالندى

 . قەپەستىن چىقىرىلدى

  

 چوڭقۇر تارىخىي مەنبە ۋە ئىدىيىۋى مەنبە( 1)

  

نىڭ مەيدانغا چىقىشىنىڭ چوڭقۇر خەلقئارا ۋە ئىچكى ئارقا كۆرۈنۈشى بولۇپال قالماستىن، "ئۈچ كىتاب"

شىنجاڭدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك پىكىر . نبەسى باربەلكى چوڭقۇر تارىخىي مەنبەسى ۋە ئىدىيىۋى مە

" ئۈچ كىتاب. "ئېقىمى پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى ئۆزىنىڭ ئىدىيىۋى نەزەرىيە ئاساسى قىلغان

يېقىنقى بىر ئەسىردىن بۇيانقى پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنىڭ شىنجاڭدا تارقالغانلىقىنىڭ ۋە 

دىن ئىبارەت "شەرقىي تۈركىستان تارىخى"كىنىڭ مەھسۇلى، شىنجاڭغا تەسىر كۆرسەتكەنلى

 . بۆلگۈنچىلىككە ۋەكىللىك قىلىدىغان بۇ ئەسەرنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى كۆچۈرۈلمىسى

شىنجاڭغا پانئىسالمىزم بىلەن پانتۈركىزمنى تەرغىب قىلىدىغان ۋە " شەرقىي تۈركىستان تارىخى"

ى ئەسەر بولۇپ، ئۇنىڭدا ئەكسىيەتچىل سىياسىي قاراش، يېتىشتۈرۈپ بېرىدىغان ۋەكىللىك خاراكتېرىدىك

بۇ ئەكسىيەتچىل ئەسەردە . تارىخىي قاراش، مىللەت قارىشى، دىن قارىشى مەركەزلىك يىغىنچاقالنغان

 : كۈچنىڭ بارىچە تەرغىب قىلىنغان ئاساسىي نۇقتىئىنەزەر ئاساسلىقى تۆۋەندىكىلەر
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ئۇنىڭدا تۈركىي تىل سىستېمىسىدىكى تىلالردا . ىنەزەرىيىس" مىللەت ھەممىدىن ئەال"     (1)

سۆزلىشىدىغان مىللەتلەرنىڭ تارىخىي پائالىيەتتىكى ماكان دائىرىسى ۋە تارىخىي رولى مۇبالىغە 

يىل ئىلگىرى ئۆزنىڭ يېزىقىنى ياراتقان، تېررىتورىيىسى شەرق ـ  3111قىلىنىپ، تۈركلەر بۇنىڭدىن 

ان، ھىندى ئوكيان، شىمالىي مۇز ئوكيانغىچە تۇتىشاتتى، بۇ جەنۇب، غەرب ـ شىمالدىن ئۇلۇغ ئوكي

 .دەپ ۋاالقشىغان" دۇنيادا ئىنسانالر مەدەنىيىتى بارلىققا كەلگەن جاي ئىدى"جاي 

ئۇنىڭدا شىنجاڭ تارىخى ھەدەپ بۇرمىلىنىپ، . نەزەرىيىسى" مۇستەقىل قىلىش"شىنجاڭنى      (1)

دەپ ئويدۇرمىچىلىق قىلىنغان، مەملىكىتىمىزنىڭ " ەتشەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن مۇستەقىل دۆل"

مۇستەقىل "قەدىمكى شىمالىي ۋە غەربىدىكى مىللەتلەرنى جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىنىڭ سىرتىدا 

دەپ ۋاالقشىغان، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خانىدانلىق بىلەن خەنزۇالر جۇڭگوغا باراۋەر " تۇرغان مىللەت

چېگرا دەپ، " تۈركلەر بىلەن جۇڭگونى ئايرىپ تۇرىدىغان"ن سېپىلىنى قىلىپ قويۇلغان، سەددىچى

شىنجاڭنىڭ غەربىي خەن سۇاللىسىدىن تارتىپال ئۇلۇغ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلگەنلىكىدەك 

 .تارىخىي پاكىت تۈپتىن ئىنكار قىلىنغان

نىڭدا مەملىكىتىمىزنىڭ ئۇ. نەزەرىيىسى" خەنزۇرالرغا قارشى تۇرۇش، خەنزۇالرنى چەتكە قېقىش( "9)

كۆپ مىللەت دوستانە بېرىش ـ كېلىش قىلىپ، ئۇلۇغ ۋەتەننى ئورتاق ياراتقان تارىخىي تەرەققىيات 

ئاساسىي ئېقىمى ئىنكار قىلىنىپ، مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تارىخى خەنزۇالر بىلەن باشقا ئاز سانلىق 

. قىلىش تارىخى قىلىپ تەسۋىرلەنگەن مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا دۈشمەنلىشىش، توختىماي جازا ئۇرۇشى

شەرقىي تۈركىستان مىللەتلىرىنىڭ "دەپ ھاقارەتلەنگەن، جۇڭگونى " ياۋايى تاجاۋۇزچىالر"خەنزۇالر 

دەپ، خەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرتنى بىرلىككە كەلتۈرگەنلىكىنى " يىللىق دۈشمىنى 9111

" پۈتۈۋېلىش"نجاڭنى قايتۇرۇۋالغانلىقىنى دەپ، چىڭ سۇاللىسىنىڭ شى" تاجاۋۇز قىلىپ ئىگىلىۋېلىش"

" كۇففار"، "تۈركىي مىللىتىدىن باشقا بارلىق مىللەتلەرگە قارشى تۇرۇش كېرەك"دەپ قارا چاپالنغان، 

 .الرنى يوقىتىش كېرەك دەپ جار سېلىنغان

ىتى ئىنقىالبىنىڭ مەقس"ئۇنىڭدا ئاتالمىش تۈركىستان . نەزەرىيىسى" پانتۈرك ئورتاق گەۋدىسى( "8)

دەپ داۋراڭ سېلىنىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتالمىش " جۇڭگونىڭ ئاسارىتىدىن مەڭگۈلۈك قۇتۇلۇش

نى كۈچەيتىش كېرەك دەپ جار سېلىنىپ، شىنجاڭ " دۆلەت قارىشى، مىللەت ئېڭى، دىنىي ئېتىقادى"

تۇرۇپ كېلىشكە نىڭ روھىنى قاي"شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى"زېمىنىدا ئاللىقاچان گومران بولغان 

 . ئۇرۇنۇلغان

يېرىم ئەسىردىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، دۆلەت سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەر شىنجاڭغا ھەر خىل 

يولالر بىلەن سىڭىپ كىرىشنى يولغا قويغاندا، بۇ ئەسەردىكى بىر قاتار ئەكسىيەتچىل نۇقتىئىنەزەرلەرنى 

اڭدىكى بۆلگۈنچىلىك كۈچلىرىمۇ بۇ كىتابنى ئۈزۈلدۈرمەي تەشۋىق قىلىپ ۋە قوللىنىپ كەلدى، شىنج

. دەپ كۆككە كۆتۈرۈپ، مەخپىي بېسىپ تارقاتتى" ئىلمىي تارىخىي كاتتا ئەسەر"گۆھەر دەپ بىلىپ، 

ئۇنىڭ زەھىرى جەمئىيەتكە تارقىلىپ، كىشىلەردە ئىدىيىۋى قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلدى، ئەمەلىيەتتە، 
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ك ۋە قانۇنسىز دىنى كۈچلەرنىڭ ھەرىكەت قىبلىنامىسى بولۇپ بۈگۈنكى كۈندىكى مىللىي بۆلگۈنچىلى

 . قالدى

  

 تا تارقىتىلغان ئاساسلىق خاتا نۇقتىئىينەزەرلەر " ئۈچ كىتاب( "9)

  

 مىللىي مۇستەقىللىق ۋە بۆلگۈنچىلىك كۈچنىڭ بارىچە تەرغىب قىلىنغان . 1

دۆلىتىمىزدىكى مىللەتلەر ئۇزاق تارىخىي مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدىغان تارىخىي پاكىتالر ئىسپاتلىدىكى، 

مەملىكىتىمىزدىكى ئۇيغۇرالر . جەرياندا، بىرلىككە كەلگەن كۆپ مىللەتلىك دۆلەتنى شەكىللەندۈرگەن

ئۆز ئىچىگە ئالغان مىللەتلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىخىنى بىرلىكتە ياراتقان، ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ 

رنىڭ تارىخى بىلەن مەملىكىتىمىز چېگرىسى ئىچىدىكى باشقا ئاز ئۇيغۇرال. زېمىنىنى بىرلىكتە ئاچقان

نىڭ " ئۈچ كىتاب"لېكىن . سانلىق مىللەتلەرنىڭ تارىخ ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ ئۇزاق تارىخىنىڭ بىر قىسمى

ئاپتورى تارىخىي پاكىتالرغا قارىماي، تارىختىكى ئۇيغۇرالرنى جۇڭگونىڭ سىرتىدا مۇستەقىل ياشىغان 

تارىختا مەملىكىتىمىزنىڭ شىمالىدا ۋە شىنجاڭدا ياشىغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى مىللەت دەپ، 

مۇستەقىل "جۇڭگودىكى قەدىمكى مىللەت ئەمەس، ئۇالر جۇڭگونىڭ سىرتىدا ئۆز ئالدىغا تۇرغان 

ئۇيغۇر : دېگەن كىتابتا ئاپتور كىتابخانىالرغا ئېنىق قىلىپ" ئۇيغۇرالر. "دەپ ھېسابلىغان" دۆلەت

بۇ مىللەت دەسلىپىدە ئۆزلىرىنىڭ ئەجدادى ۋە قان قېرىندىشى بولغان ھونالرنىڭ ئۇلۇغ " دېگەن

ھون تەڭرىقۇتلۇقى، ئۇلۇغ كۆك تۈرك خاقانلىقى، تەركىبىدە ياشىغان بولسا، كېيىن -ئوغۇز

ئۇرخۇن خاقانلىقى، قاراخانىالر دۆلىتى، ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىقى، كەڭسۇ ئۇيغۇر خانلىقى، -ئۇيغۇر

شۇنداق قىلىپ ئاپتور . دېگەن" خانلىقى قاتارلىق قۇدرەتلىك دالەتلەرنى قۇرغان( سەئىدىيە)كەنت يار

مەملىكىتىمىزدىكى ھونالر، تۈركلەر قاتارلىق قەدىمكى مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى توغرىدىن توغرا 

ىڭ تارىخىنى ئۇيغۇرالر تارىخى قىلىۋېلىش بىلەنال قالماستىن، بەلكى ئېنىق قىلىپ ھونالر، تۈركلەرن

ھونالرنىڭ جۇڭگوغا "ئۇ جەنۇبقا كۆچكەن ھونالرنى. جۇڭگونىڭ سىرتىدىكى تارىخ قىلىپ سۆزلىگەن

سەددىچىن سېپىلى ئىچىگە "دەپ ئاتىغان، ھونالر قاتارلىق قەدىمكى مىللەتلەر " كۆچۈپ كېلىشى

ولغان تاڭ سۇاللىسىنىڭ تۈركلەر بىلەن ب. دېگەن"كۆچۈپ كىرىپ، جۇڭگودا دۆلەت قۇرغان 

گاھىدا تۈركلەر سەددىچىن سېپىلىدىن ئۆتۈپ جۇڭگو : "مۇناسىۋىتىگە كەلگەندە، تېخىمۇ يالىڭاچ ھالدا

تېررىتورىيىسىگە تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەن، گاھىدا جۇڭگو قوشۇنلىرى سەددىچىن سېپىلىدىن چىقىپ 

ركلەرنى جۇڭگونىڭ بۇ ئۇنىڭ ھونالر، تۈ. دېگەن" تۈركلەر تېررىتورىيىسىگە تاجاۋوز قىلىپ كىرگەن

قەدىمكى شىمالىدا ياشىغان قەدىمكى مىللەت دەپ قارىمايدىغانلىقىنى، شۇنداقال ھونالر، تۈركلەر 

ياشىغان ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلغان جايالرنى تارىختا جۇڭگونىڭ تېررىتورىيىسى بولغان دەپ 

پەقەت " جۇڭگو"تۇرغۇن ئالماس ئەمەلىيەتتە، . قارىمايدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ

نىڭ " جۇڭگو"خەنزۇالرنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىدا قۇرغان خەن ـ تاڭ سۇاللىلىرىنى كۆرسىتىدۇ، 
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تېررىتورىيىسى پەقەت سەددىچىن سېپىلىنىڭ ئىچى بىلەنال چەكلىنىدۇ، دەپ قارىغان، يەنىمۇ 

ىزنىڭ شىمالىي، غەربىي ئىلگىرىلەپ جۇڭگودىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى ۋە مەملىكىتىم

 . رايونىنىڭ تارىخىنىمۇ جۇڭگونىڭ تارىخىدىن ئايرىۋەتكەن

نىڭ ئاپتورى ئۆز مىللىتىدىكى تارىختا ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى " ئۈچ كىتاب"مۇشۇنى چىقىپ قىلىپ، 

دېگەن، ئاتالمىش مىللىي دۆلەت " كەچۈرگۈسىز جىنايەت ئۆتكۈزگەنلەر"، "خائىن"قوغدىغانالرنى 

مەسىلەن، ئەينى ۋاقىتتا خەن . للىقى ۋە ئازادلىقىنى كۈچىنىڭ بارىچە تەرغىب قىلغانمۇستەقى

سۇاللىسىغا قاراشلىق بولغان، چېگرا رايون بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنىڭ بىرلىكى، خەن سۇاللىسى 

دېگەن؛ خەن " خائىن"بىلەن ھونالرنىڭ ئىناقلىقى ئۈچۈن تۆھپە قوشقان قوغۇشار تەڭرىقۇتنى 

تاالنتلىق : "سى بىلەن دۈشمەنلەشكەن غەربىي ھون تەڭرىقۇتى قۇتئۇسنى كۆككە كۆتۈرۈپسۇاللى

دەپ " يېڭىلمەس قەھرىمان"ۋە " ھەربىي ئىستراتېگىيىچى، قەيسەر، مەغرۇر، ۋەتەنپەرۋەر تەڭرىقۇت

 . ماختىغان

  

ىقىغا زىيانلىق خاتا دۆلىتىمىز تارىخىدىكى مىللەتلەر مۇناسىۋىتى بۇرمىالنغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقل. 1

 . قاراشالر تارقىتىلغان

  

جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ شەكىللىنىش جەريانى مەملىكىتىمىزدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئۇزاق تارىخىي 

جەرياندا ئۆز ئارا ئاالقە قىلىش، ئىناق بىللە ياشاش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش جەريانى، مەملىكىتىمىز 

ئۇنىڭ ئاساسىي . ىڭ خۇسۇسىيىتى مانا مۇشۇنداق شەكىللەنگەنتارىخىدىكى مىللىي مۇناسىۋەتن

مەزمۇنى شۇنىڭدىن ئىبارەتكى، ھەر قايسى مىللەتلەر كۈنسايىن ئۆزئارا يېقىنلىشىپ، ئۆزئارا سىڭىشىپ، 

ئۆزئارا يار ـ يۆلەك بولۇپ، بىزنىڭ بۇ كۆپ مىللەتلىك، بىرلىككە كەلگەن ئۇلۇغ دۆلىتىمىزنى بىرلىكتە 

ئەلۋەتتە، بۇ ئورتاق تەرەققىي قىلىش جەريانىدا سىياسىي، ئىقتىسادىي، مەدەنىيەت . بەرپا قىلغان

كېلىشتە ئىپادىلەنگەن مىللەتلەر مۇناسىۋىتىمۇ بەزىدە تىنچ تەرەققىي -جەھەتتىكى ئاالقە ۋە بېرىش

ا قىلغان ئەمەس، بەلكى مىللىي زىددىيەت ۋە مىللىي توقۇنۇش بىلەن تولغان، بەزىدە ھەتتا ئۆزئار

لېكىن ئەگەر مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ ۋاقتى بىلەن . ئۇرۇشۇش شەكلى بىلەن ئىپادىلەنگەن

مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا ئىناق ئۆتكەن ۋاقتىنى سېلىشتۇرىدىغان بولساق، ئىناق ئۆتكەن مەزگىل ئۇرۇش 

ىدىكى بىرلىك، دېمەك، مەملىكىتىمىز تارىخىدىكى كۆپ مىللەت ئوتتۇرىس. مەزگىلىدىن كۆپ ئۇزاق

. ئىتتىپاقلىق، ئالماشتۇرۇش، ئىلگىرىلەش مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىدىكى ئاساسىي ئېقىم

نىڭ ئاپتورى مەملىكىتىمىز تارىخىدىكى مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىنىڭ "ئۈچ كىتاب"لېكىن،

زئارا دۈشمەنلىشىش، ئاساسىي ئېقىمىغا كۆز يۇمۇپ، تارىختىكى مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆ

قىرغىنچىلىق ۋە يۇتۇۋېلىشتىن ئىبارەت تارماق ئېقىمنى كۈچنىڭ بارىچە كۆپتۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ 
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مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تارىخىنى ئۇرۇش تارىخى قىلىپ بۇرمىلىغان، بولۇپمۇ خەنزۇالر بىلەن ئاز سانلىق 

 . مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بۇرمىلىغان

تا دۆلىتىمىز تارىخىدىكى مەركىزىي خاندانلىقالر بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى "ئۈچ كىتاب"ر ئاپتو

خەنزۇالر ھاكىمىيىتىنى تامامەن باراۋەر قىلىپ قويۇپ، خەنزۇالر تىكلىگەن فېئودال ھاكىمىيەت بىلەن 

ۈزلەڭلىكتىكى خەنزۇ خەلقىنى تامامەن باراۋەر قىلىپ قۇيۇپ، ئۇزاق تارىخىي جەرياندا، ئوتتۇرا ت

خەنزۇالر ھاكىمىيىتى ۋە خەنزۇ خەلقى بىلەن ئاز سانلىق مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئىزچىل 

تۈردە دۈشمەنلىشىش، قارشىلىشىش بىلەن تولغان، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خەنزۇالر ھاكىمىيىتى ياكى 

تاراچ ۋە تاجاۋۇز قىلىش مەقسىتىدە  مەركىزىي خانىدانلىق ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئەزەلدىن تاالن ـ

ئاپتورنىڭ قەلىمى ئاستىدا، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خەنزۇالر قۇرغان . بولۇپ كەلگەن، دەپ قارىغان

ھاكىمىيەتلەر بىلەن قەدىمكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدا تىنماي جازا ئۇرۇشى بولغاندىن 

خىر دۈشمەنلىك بىلەن تولغان قارمۇ قارشىلىق تاشقىرى، تىنچلىق مەزگىللەردىمۇ باشتىن ـ ئا

 . مۇناسىۋەت بولغانمىش

نىڭ ئاپتورى يەنە تارىخنى قەستەن بۇرمىالپ، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك ھاكىمىيىتى بىلەن " ئۈچ كىتاب"

خەنزۇالر ئارىغا بۆلگۈنچىلىك سالدى ۋە ۋاپاسىزلىق قىلدى، دېگەننى يامان غەرەزلىك بىلەن ئويدۇرۇپ 

 91سىلەن، خەن سۇاللىسىنىڭ ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىشى بىلەن، بەن چاۋ غەربىي يۇرۇتتا مە. چىققان

يىلدىن كۆپ ۋاقىت پائالىيەت ئېلىپ بېرىپ، دۆلەتنىڭ بىرلىككە كېلىشى ۋە غەربىي يۇرتنىڭ تىنچلىقى 

ئۈچۈن پائال ئەجىر سىڭدۈرۈپ، زور تۆھپە قوشقان، شۇ يەردىكى خەلقنىڭمۇ ھۆرمىتىگە سازاۋەر 

بەن چاۋ تارىم ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر : "نىڭ ئاپتورى زەھەرخەندىلىك بىلەن" ئۈچ كىتاب"لغان، لېكىن بو

خانلىقلىرىنىڭ ئۆزئارا زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرنى بىر ـ بىرى بىلەن كالال سوقۇشتۇرۇپ، ئۆزئارا 

يەنە ئاتالمىش ئاپتور . دېگەن"ئۇرۇشقا سېلىپ قويۇپ، كۆپلەپ قان تۆكۈلۈشكە سەۋەب بولدى

، سىيانپىالر بىلەن ھونالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ ھەممىسى خەن سۇاللىسىنىڭ ئارىغا "تۇراالر"

 . دېگەن"بۆلگۈنچىلىك سېلىشىدىن بولغان

مەملىكىتىمىز تارىخىدا خەنزۇالر بىلەن شىمال ۋە غەربتىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئارىسىدا، ھەر قايسى 

ئارىسىدا كۆپ قېتىم قۇدا ـ باجىلىق مۇناسىۋىتى بولغان، بۇ ئىش فېئودال  ئاز سانلىق مىللەتلەر

ھۆكۈمران گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدا بولغان بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئوبيېكتىپ جەھەتتە مىللەتلەر 

لېكىن، ئاپتور بۇنى بار كۈچى بىلەن . ئارىسىدىكى ئاالقىگە ۋە ئىناق بىللە تۇرۇشقا پايدىلىق بولغان

ىتىپ، خەن سۇاللىسىنىڭ شىجۈن مەلىكىسى، جيېۇۋ مەلىكىسى، ۋاڭ جاۋجۈن ۋە تاڭ تۆۋەنل

جۇڭگو خانلىرى باشقا دۆلەتنىڭ "سۇاللىسىنىڭ تەيخې مەلىكىسى قاتارلىقالرنىڭ ياتلىق بولۇشىنى 

ھۆكۈمرانلىرىغا ياتلىق بولغان قىزلىرى ئارقىلىق شۇ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئەھۋالىدىن خەۋەردار بوالاليدۇ، 

ەلىكە ئۆزىگە ھەمراھ بولۇپ بارغان تەجرىبىلىك سىياسەتچىلەرنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن جاسۇسلۇق م

جۇڭگو خانلىقى باشقا دۆلەتنىڭ ھۆكۈمرانلىرىغا ياتلىق بولغان مەلىكە "، "ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بارىدۇ

كۈمران بولۇشنى، بۇ قىزلىرىدىن تۇغۇلغان بالىلىرىنىڭ ۋارىسلىقى ئارقىلىق، كەلگۈسىدە شۇ دۆلەتكە ھۆ
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دۆلەتنى ئۆزىگە بېقىنىدىغان ھالغا چۈشۈرۈشنى نەزەردە تۇتقان، يەنە بىر تەرەپتىن، ئۆزلىرىدىن 

تۇغۇلغان شاھزادىلەرنىڭ شۇ دۆلەتنىڭ پادىشاھلىق ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىشى توغرىسىدا دەۋا قوزغاپ، 

ىر پۈتۈن دۆلەتنى پارچىالپ شۇ دۆلەت ھۆكۈمرانلىرى ئىچىدە ئىتتىپاقسىزلىق تۇغدۇرۇپ، ب

 . دېگەن" ئاجىزالشتۇرۇشنى، ئاخىرىدا ئۇنى يوق قىلىشنى كۆزلىگەن

  

 .ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ئورنى ۋە رولى بەك ئاشۇرۇۋېتىلگەن. 9

  

ئۇيغۇرالر دۆلىتىمىزدىن ئىبارەت كۆپ مىللەتلىك چوڭ ئائىلىنىڭ مۇھىم ئەزاسى، پەخىرلىنىشكە 

ىخقا ئىگە، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەدەنىيىتىنى يارىتىشتا، ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرا ئەرزىيدىغان ئۇزاق تار

رايونىنى ئېچىش، بىرلىككە كەلگەن كۆپ مىللەتلىك دۆلىتىمىزنى بەرپا قىلىش جەريانىدا زور تۆھپە 

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى جۇڭگو تارىخىنىڭ بىر قىسمى، شۇنداقال شىنجاڭ تارىخىنىڭ مۇھىم . قوشقان

 . ي قىسمىتەركىبى

تارىخقا تارىخىي ماتېرىيالىزملىق كۆز قاراش بىلەن ئىلمىي "، "ئەستايىدىل، مەسئۇلىيەتچان"لېكىن، 

دەپ تەرىپلەنگەن تۇرغۇن ئالماس تارىخ ئەمەلىيىتىگە ۋە ئىچكى ـ تاشقى ئىلىم "مۇئامىلە قىلغان

ورنى ۋە رولىنى خالىغانچە ساھەسىدىكىلەرنىڭ ئورتاق قارىشىغا كۆز يۇمۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ئ

 . بەك ئاشۇرۇۋەتكەن

مەسىلەن، ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت مەنبەسى مەسىلىسىدە، شىمالدىكى قەدىمكى ئاز سانلىق مىللەتلەر، 

، تۈركلەر قاتارلىق مىللەتلەرنى ئۇيغۇرالرنىڭ "تۇراالر"مەسىلەن، ساكالر، ھونالر، سىيانپىالر، رۇرانالر، 

دەپ قاراپ، بۇ مىللەتلەرنىڭ تارىخىنىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى دەپ " قېرىندىشى"، "ئەجدادى"

ھېسابلىغان، شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي پائالىيەت ۋاقتىنى ئۇزارتقان، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي 

يىل ئىلگىرى  4111پائالىيەت ماكانىنى كېڭەيتكەن ھەمدە قىلچە ئاساسسىزال ئۇيغۇرالر بۇنىڭدىن 

يىل ئىلگىرى يېزا  7111دا ياشىغان؛ ئۇيغۇرالردا بۇنىڭدىن "ئوتتۇرا ئاسىيا"سۈپىتىدەبىر مىللەت 

ئىگىلىكى بولغان، چارۋىچىلىق بىلەن دېھقانچىلىق ئىگىلىكى بىللە مەۋجۇد بولۇپ تۇرغان ۋەزىيەت 

يېزىق ئارقىلىق خاتىرىلەش "يىل ئىلگىرى يېزىق يارىتىلغان،  8111مەيدانغا كەلگەن؛ بۇنىڭدىن 

ئۇيغۇرالرنىڭ "تا ئاپتور "ئۈچ كىتاب. "دېگەننى توقۇپ چىققان" ارىخىغا قەدەم قۇيۇشقا باشلىغانت

ئاسىيا سەھنىسىدە شىرغا ئوخشاش "، ئۇالر "ئەجدادى تارىختا نۇرغۇن قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرغان

ورنى ۋە دەپ ماختاپ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي ئ"شەرق ۋە غەربنى زىلزىلىگە كەلتۈرگەن"، "ھۆكىرىگەن

 . رولىنى كۆككە كۆتۈرگەن

مىللىي مەدەنىيەتكە مۇئامىلە قىلىش مەسىلىسىدە، ئاپتور تارىختىكى مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا مەدەنىيەت 

ئالماشتۇرغانلىقى، تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدەك ئەمەلىيەتكە كۆز يۇمۇپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەر قايسى 
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تەسىر كۆرسەتكەن، ئۇ "مۆلچەرلىگۈسىز"مەدەنىيىتىگە  مىللەتلەر مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى، دۇنيا

دەپ ھۆكۈم چىقارغان " دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ قەدىمكى، ئەال داڭلىق ئالتۇن بۆشۈكلىرىنىڭ بىرى"

ھەم ماختاش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، پانتۈركىزمچە مەدەنىيەت ئىدىيسىنى يامان غەرەزلىك بىلەن 

 . دېگەن خاتا نۇقتىئىينەزەرنى بازارغا سالغان" ەنىيەتئورتاق تۈركىي مەد"تارقىتىپ، 

  

 . پانتۈركىزمچى ئىدىيىۋى نۇقتىئىينەزەر بار كۈچ بىلەن تەرغىب قىلىنغان ۋە تارقىتىلغان. 8

  

غا ئوخشاش، بىۋاسىتە "شەرقىي تۈركىستان تارىخى"شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى " ئۈچ كىتاب"

ھەتتا ئازىنى بەزىدە بىر نەچچە ئېغىز ماركسىزم ئىبارىسى بىلەن  ئوتتۇرىغا قويۇشقا پېتىنمىغان،

پەردازالپ كۆرسەتكەن بولسىمۇ، لېكىن شۇنى ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئاپتورنىڭ ئاساسىي 

 . بىلەن تومۇرداش"شەرقىي تۈركىستان تارىخى"مەيدانى، نەزەرىيە نۇقتىئىينەزىرى 

ئېتنىك مەنبە جەھەتتىن بىر ـ "بار، "قانداشلىق مۇناسىۋىتى"ر بىلەن ئاپتور ئۇيغۇرالرنىڭ ھونالر، تۈركلە

ياراتقان مەدەنىيىتى، تۈپتىن ئېيتقاندا، "، "ئىرق جەھەتتىن بىر مەنبەدىن چىققان"، "بىرىگە قېرىنداش

دېگەن نام تۈركچە تىلدا " تۈرك"، شەرقىي تۈرك خاقانلىقى دەۋرىدە "بىر خىل مىللىي مەدەنىيەت

ان ئىرق ۋە ئۆرپ ـ ئادەت جەھەتتە بىر ـ بىرىگە ئوخشاش ياكى يېقىن بولغان ئۇيغۇر، سۆزلىشىدىغ

" ۋە كېيىنچە تۈركلەشكەن قىتانالر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ ئورتاق مىللەت نامى بولغان... ئوغۇز، قىرغىز

لقلەر، بۇ تۈركىي خە"نى ئۆز ئىچىگە ئالغان "شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر"دەپ ھۆكۈم چىقارغان؛ يەنە 

جۇغراپىيىلىك ئورنى جەھەتتىن ئالغاندا، ئاسىيانىڭ شەرقىدىن غەربىگە ۋە غەربىي جەنۇبىغا قاراپ بىر 

بۇ تۈركىي خەلقلەرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى "، "تۇتاش ھالدا سوزۇلۇپ كەتكەن كەڭ زېمىندا ياشايدۇ

ڭ ئومۇمىي ئاھالە سانى ئەڭ ئاز ئېتىقاد قىلىدۇ، ئۇالرنى( سۈننىي مەزھىپى بويىچە)ھازىر ئىسالم دىنىغا 

بۇ تۈركىي خەلقلەرنىڭ تىللىرى ئالتاي تىل "، "مىليوندىن ئارتۇقراق كېلىدۇ 151دېگەندىمۇ 

ھون ـ )ئۇالرنىڭ ئىرقىي ئاق تەنلىكلەرنىڭ تۇران "، "سىستېمىسى تۈرك تىللىرى گۇرۇپپىسىغا تەۋە

 . دېگەن" تىپىغا مەنسۇپ( تۈرك

قەتئىي ئۈزۈپ "دېگەن كىتابنىڭ بىرىنچى جۈملىسىدىال " ئۇيغۇرالر"سىدا ئۇيغۇرالرنىڭ يۇرتى توغرى

شۇنىڭغا دىققەت قىلىش . دېيىلگەن"ئوتتۇرا ئاسىيا"ئېيتىش كېرەككى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا يۇرتى 

دېگەن ئۇقۇم بىلەن مۇھەممەت ئىمىنالر ئېيتقان " ئوتتۇرا ئاسىيا"كېرەككى، ئاپتور ئېيتقان 

ئۇنىڭ چېگرىسى غەربتە قارا . "دېگەن ئۇقۇم ئەمەلىيەتتە بىر يەرنى كۆرسىتىدۇ"تۈركلەرنىڭ ۋەتىنى"

دېڭىزغا، شىمالدا ئاتاسقا، شەرقتە ياپون دېڭىزىغا، جەنۇبتا خۇاڭخې دەرياسىغا ھەم قارا قۇم 

دېگەندىن شۇنى كۆرۈۋېلىش " چۆللۈكىگە تۇتىشىدۇ، يۇقىرىدا ئېيتىلغان كەڭ زېمىن تۈركلەرنىڭ يېرى
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شەرقىي تۈركىستان بىلەن غەربىي تۈركىستاننىڭ "ئوتتۇرا ئاسىيا"مەسكى، ئاپتور ئېيتقان تەس ئە

 .باشقىچە ئاتىلىشى

  

 ھەققانىي كەسكىن تەنقىد 

  

تىكى بىر قاتار خاتا نۇقتىئىينەزەرلەر ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر مىللەت " ئۈچ كىتاب"

غەزىپىنى قوزغىدى، كەڭ كادىرالر، ئاممىنىڭ كەسكىن  كادىرلىرى، ئالىملىرى ۋە ئاممىنىڭ قاتتىق

ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ رەھبەرلىرى ۋە يىغىنغا قاتناشقان مۇتەخەسسىس، . تەنقىدىگە ئۇچرىدى

نىڭ ئەسلى ئورىگىنالىنى ئەستايىدىل ئوقۇپ " ئۈچ كىتاب"ئالىمالر خەنزۇچىغا تەرجىمە قىلىنغان

يالىستىك تارىخىي قاراش ۋە دىئالېكتىك ئۇسۇلنى قوللىنىپ نۇرغۇن تەكشۈرۈپ، ماركسىزملىق ماتېرى

ئۈستىدە چوڭقۇر مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، كىتابتا " ئۈچ كىتاب"تارىخىي ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ چىقىپ، 

ساقالنغان ئاساسلىق مەسىلىلەر ۋە خاتا نۇقتىئىينەزەرلەرنى سىستېملىق، كىشىنى قايىل قىالرلىق 

لىز قىلىپ، شىنجاڭنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، قەدىمكى زامان جۇغراپىيىسى، ئاھالىسى، دەرىجىدە ئانا

شۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ شەكىللىنىشى ۋە كۆپىيىشىنى ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا 

    .ئىلمىي شەرھلىدى

ك خەلق قۇرۇلتىيى ھازىر مەملىكەتلى)ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكمىتىنىڭ رەئىسى تۆمۈر داۋامەت 

تۇرغۇن ئالماسنىڭ : چوڭقۇر قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى( دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى

. لېنىنىزم، ماۋزېدۇڭ ئىدىيىسىدىن چەتنەپ، شىنجاڭنىڭ تارىخىنى بۇرمىلىغان-ى ماركسىزم"ئۈچ كىتاب"

كۆپ مىللەتلىك، بىرلىككە كەلگەن نىڭ ئەجەللىك يېرى دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمدىن تارتىپ "ئۈچ كىتاب "

دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىش، مۇستەقىللىقىنى تەرغىب قىلىش، بۆلگۈنچىلىككە قۇتراتقۇلۇق 

نىڭ " ئۈچ كىتاب. "قىلىش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە تارىخىي ئاساس يارىتىپ بېرىشتىن ئىبارەت

شەرقىي "ە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئەسەر سىياسىي مەيدانى ۋە سىياسىي قارىشى پانتۈركىزم ئىدىيىسىگ

بىلەن تومۇرداش بولۇپ، نۇرغۇن مەسىلىلەرنىڭ بايان قىلىنىشى جەھەتتىن " تۈركىستان تارىخى

 91تامامەن " ئۈچ كىتاب"بۇ . نىڭ كۆچۈرمىسى"شەرقىي تۈركىستان تارىخى" "ئۈچ كىتاب"ئالغاندا، 

، ئەيساالرنىڭ قارىشىنى كۆچۈرۈۋالغان، يىلالردىكى پانتۈركىست مەسئۇد، مۇھەممەت ئىمىن-81ـ،

نىڭ قەپەستىن چىقىشى " ئۈچ كىتاب: "ئۇ مۇنۇالرنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭدا يېڭى نەرسە يوق

شىنجاڭدىكى ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى جىددىي كۈرەش، بۇ كۈرەشنى جەزمەن ئەستايىدىل ۋە 

 . نى تەلتۆكۈس تۈگىتىش الزىمنىڭ ئىجتىمائىي تەسىرى" ئۈچ كىتاب"ئاخىرىغىچە چىڭ تۇتۇپ، بۇ 

( ھازىر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى)ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى 

تا بايان قىلىنغان بىر قاتار خاتا نۇقتىئىنەزەرلەر ۋە "ئۈچ كىتاب: "جانابىل مۇنداق دەپ كۆرسەتتى
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ق تارىخىي ۋە ئەدەبىي ئەسەرلەردە ئىپادىلەنگەن روشەن سىياسىي خاھىشالر ئىلىم شەكلى ئارقىلى

بولغاچقا، مۇرەككەپلىك ۋە تېخىمۇ زور كۆز بويامچىلىققا ئىگە، بۇ كىشىلەرنىڭ ئىدىيىسىنى چوڭقۇر 

قاتالمدىن زەھەرلەيدىغان، دۆلەتنىڭ بىرلىكىگە ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا زىيان يەتكۈزىدىغان 

 . مەنىۋى ئەپيۈن

ىق قىلغان ۋە تەرغىب قىلغان خاتا نۇقتىئىنەزەرنىڭ ۋەكىللىك قىلىدىغىنى بىر خىل ئاپتور ۋارىسل

شۇڭا، بىز ئۇنى يالغۇز ئاپتورنىڭال مەسىلىسى دەپ . پانتۈركىزملىق ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىمى

دېگەن كىتاب بىلەن " شەرقىي تۈركىستان تارىخى: "ئۇ مۇنۇالرنى تەكىتلىدى. قارىماسلىقىمىز الزىم

تارقاتقان خاتا نۇقتىئىنەزەرلەرنى ئەستايىدىل ئېنىقالپ، پانتۈركىزم ۋە "ئۈچ كىتاب"قاتارلىق "غۇرالرئۇي"

كېسىل رەددىيە بېرىشمىز، -بايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغان مىللىي بۆلگۈنچىلىككە ئۈزۈل" شەرقىي تۈركىستان"

شتۈرۈشكە قارشى تۇرۇپ، تۆت ئاساسىي پرىنسىپتا قەتئىي تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، بۇرژۇئاچە ئەركىنلە

بولۇپمۇ ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى كۈرەشنىڭ ئاالھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، 

ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى ئۇزاق مۇددەتلىك 

 .ئىستراتېگىيىلىك ۋەزىپە سۈپىتىدە داۋاملىق تۇتۇشىمىز كېرەك

تۇرغۇن ئالماس يازغان : شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسىدىكى ئالىمالر مۇنداق دەپ قارىدى

سەپسەتە ۋە يالغانچىلىق بىلەن تولغان، بۇنىڭغا ئەستايىدىل " ئۈچ كىتاب"قاتارلىق "ئۇيغۇرالر"

ۇپ چىقىلغان تۈرلۈك كىتابتىكى بىر تەرەپلىمىلىك قاراشقا ئاساسەن توق. مۇئامىلە قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ليۇ بىڭ ئەپەندى كەسكىن . ئىدېئالىستىك غەلىتىلىكنى تارىخىي پاكىتقا ئاساسەن پاش قىلىش كېرەك

يالغاننى راست، ناھەقنى ھەق، " ئۈچ كىتاب"قاتارلىق " ئۇيغۇرالر: "قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى

قىلىپ، پارچە ـ پۇرات خاتا  سەپسەتىنى ھەقىقەت دەپ كۆرسىتىپ، ئاق ـ قارىنى ئاستىن ـ ئۈستۈن

نۇقتىئىينەزەرلەرنى سىستېمىالشتۇرۇپ بىركتۈرۈپ سىياسىي قاراش، تارىخ قارىشى، مىللەت قارىشى ۋە 

مەدەنىيەت قارىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەكسىيەتچىل نۇقتىئىينەزەر سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، 

وتسىيالىستىك ئىدېئولوگىيىنىڭ ئورنىغا ئۇنى سوتسىيالىستىك ئىدېئولوگىيىگە قارشى قويۇپ، س

ئۇالرنىڭ زەھەرلەش ۋە زىيان سېلىش رولىنى ھەرگىز تۆۋەن مۆلچەرلەشكە . دەسسىتىشكە ئۇرۇنغان

 . بىز بۇ ئەكسىيەتچىل سەپسەتىلەرگە قارشى ئۇزاققىچە قەتئىي كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك. بولمايدۇ

كىتابنىڭ يېتەكچى ئىدىيىسى ئۈستىدە مەخسۇس تېمىدا دېگەن " ئۇيغۇرالر"ئۇيغۇر ئالىم قۇتلۇق ئىمىن 

سۆز قىلىپ، تۇرغۇن ئالماسنىڭ ئىدېئالىستىك قاراشتا چىڭ تۇرۇپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى ئاشكارا 

ئاپتور مەملىكىتىمىزنىڭ : تەرغىب قىلغانلىق مەسىلىسىنى كەسكىن پاش قىلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى

ىن تارتىپال، ھوقۇق مەركەزگە مەركەزلەشتۈرۈلگەن چوڭ دۆلەت چىن شىخۇاڭ بىرلىككە كەلتۈرگەند

بولۇپ كەلگەنلىكىدەك بۇ تارىخىي پاكىتقا تۈپتىن كۆز يۇمۇپ، جۇڭگودىكى ئۇيغۇرالر تارىخىنى زورمۇ 

ئاپتور سەددىچىن سېپىلىنىڭ ئىچىال خەنزۇالر دۆلىتى ـــ . تارىخ قىلىپ يازغان" مۇستەقىل"زور 

بىر ئۇقۇمنى قەستەن پەيدا قىلىپ، تارىختا سەددىچىن سېپىلىنىڭ سىرتىدا  جۇڭگو دېگەن مۇشۇنداق

ياشاپ كەلگەن تۈرك، ھون، ئۇيغۇر قاتارلىق باشقا مىللەتلەرنى جۇڭگو دائىرىسىدىن ئايرىۋېتىپ، بۇ 
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مىللەتلەر ۋە ئۇالر قۇرغان خاقانلىق بىلەن مەملىكىتىمىزنىڭ مەركىزىي خاندانلىقلىرىنىڭ مۇناسىۋىتىنى 

ەركىزىي خانىدانلىقىنىڭ دۆلىتىمىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى دەپ قارىغان، ئۇالر ئوتتۇرىسىدا يۈز م

ئاپتور مەملىكىتىمىزنىڭ . بەرگەن توقۇنۇش ۋە ئۇرۇشنىمۇ دۆلىتىمىزگە قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىق دەۋالغان

ەت مەمۇرىي ئاپپاراتلىرىنى مەركىزىي خاندانلىقلىرىنىڭ باشقا ئاز سانلىق مىللەت رايونلىرىدىكى ۋاكال

ئېتىراپ قىلماي، بۇ مىللەتلەر قۇرغان خانلىقنىڭ مەركىزىي خانىدانلىق بىلەن بولغان تەۋەلىك 

مۇناسىۋىتىنى ئىنكار قىلىپ، مەملىكىتىمىزنىڭ ئەزەلدىن كۆپ مىللەتلىك دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئىنكار 

ن تارىخىي شەخسلەرنى خۇنۇكلەشتۈرۈپ، بۇ بىرلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا تۆھپە قوشقا. قىلغان

مىللىي "بىرلىككە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مەركىزىي خاندانلىققا قارىشى تۇرغان كىشىلەرنى

شىنجاڭنىڭ تارىخىدىن : قۇتلۇق ئىمىن تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ مۇنداق دەپ كۆسەتتى. دەۋالغان"قەھرىمان

شتىن ـ ئاخىر يېتەكچى ئورۇندا تۇرىدۇ، بۇ قارىغاندا، ئۇنىڭ ۋەتەن بىلەن بىرلىككە كەلگەنلىكى با

نى "مۇستەقىللىق تارىخى"تارىختىكى ئاساسىي ئېقىم؛ تۇرغۇن ئالماسنىڭ ھەدەپ شىنجاڭنىڭ 

" مۇستەقىللىق"سۆزلەشتىكى غەرىزى سوتسىيالىستىك ۋەتىنىمىزدە ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئاتالمىش 

ىش، بۇ ھەرگىز قانداقتۇر ئىلىم مەسىلىسى ۋە ئېڭىنى قوزغاش، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تەرغىب قىل

 .تارىخقا بولغان ئوخشاش بولمىغان قاراش مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى كەسكىن سىياسىي مەسىلە

نىڭ مىللىي مەسىلىدىكى ئېغىر خاتالىقىغا باھا بەرگەن "ئۈچ كىتاب"ئۇيغۇر ئالىم ياسىن ناسىر

چە مىللەت قارىشىنىڭ يېتەكچىلىكىدە، مىللىي ماقالىسىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى؛ ئاپتور بۇرژۇئا

تاشقى -بۆلگۈنچىلىك مەيدانىدا تۇرۇپ، پانتۈركىزم مېلىنى كۈچىنىڭ بارىچە بازارغا سېلىپ، ئىچكى

مىللىي بۆلگۈنچى كۈچلەرنىڭ سىياسىتى تەشەببۇسىنى تولۇق ئىپادىلەپ، ئۆزنىڭ بۆلگۈنچىلىك قىلىش، 

ناچار، يۈكسەك ـ پەس دېگەن پەرقى بولىدۇ، -نىڭ ئېسىلمۇستەقىللىق دەۋاسى قىلىش، مىللەتلەر

 .دېگەن بۇرژۇئاچە مىللەت قارىشىدا چىڭ تۇرۇشتەك ئەسلى قىياپىتىنى ئاشكارىلىغان

: غا باھا بەرگەن ماقالىسىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى"ھونالرنىڭ قىسقىچە تارىخى"بەزى ئالىمالر 

دا تارىخىي مەسىلىلەرنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭغا "ىخىھونالرنىڭ قىسقىچە تار"تۇرغۇن ئالماس يازغان 

بىر )قاراشتا ماركسىزمنىڭ سىنىپىي نۇقتىئىينەزىرىگە ئەمەل قىلىنماي، بەلكى مىللەت قارىشى 

مىللەت بىلەن مىللەت " ھونالرنىڭ قىسقىچە تارىخ. "قوللىنىلغان( تەرەپلىمىلىك مىللەت قارىشى

زۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش، ھونالر بىلەن خەن سۇاللىسى ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش، ھونالر بىلەن خەن

ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش، سىيانپىالر بىلەن ھونالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋە باشقا مىللەتلەر 

مىللىي كۈرەش ۋە مىللىي ئۇرۇش كىتابنىڭ بەت ـ بېتىدە . ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش بىلەن تولغان

ئاپتور مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى، بولۇپمۇ ھونالر . ئېلىنمىغان سۆزلەنگەنۇ دەل سىنىپىي كۈرەش تىلغا

سىنىپنى . بىلەن خەنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنى سىنىپىي مەزمۇننى قايرىپ قويۇپ سۆزلىگەن

 . دېگەن سۆزنىمۇ ئۇچراتقىلى بولمايدۇ" سىنىپ"نەزەرگە ئېلىشقا پېتىنمىغان، ھەتتا پۈتۈن كىتابتا 

ئۈچ "ئالىمالر مەخسۇس تېمىدا سۆزلىگەن سۆزىدە ۋە نەزەرىيىۋى ماقالىسىدە نۇرغۇن مۇتەخەسسىس، 

: تىكى خاتا نۇقتىئىنەزەرلەرگە سىستېمىلىق رەددىيە بەردى ھەمدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى"كىتاب
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قاتارلىق ئۈچ كىتاب خاتالىق بىلەن تولغان، ئۇنىڭدا ئىلمىي مۇھاكىمە ئىدىيىسى " ئۇيغۇرالر"

ىق، نەزەرىيە قارىشى جەھەتتىكى خاتالىق بار، تەتقىقات ئۇسۇلى جەھەتتىكى جەھەتتىكى خاتال

ئىدېئالىستىك تارىخىي قاراشمۇ بار، بۇ ئۈچ كىتاب تارىخىي ماتېرىيالالرنى بۇرمىالش، ئۆزگەرتىش، ھەتتا 

ئويدۇرۇپ چىقىش يولى بىلەن ساختا تارىخ ياسىغان ئۈچ كىتاب، ماركسىزملىق مىللەت قارىشى ۋە 

خ قارىشىغا تامامەن خىالپلىق قىلغان ئۈچ كىتاب، مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە ۋە تارى

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشى ئۈچۈن ئاتالمىش تارىخىي ئاساس يارىتىپ بەرگەن ئۈچ 

تۈگىتىش ۋە زەھىرىنى ئۈچ كىتابتىكى خاتا نۇقتىئىينەزەرلەرنى تەنقىد قىلىپ، ئۇنىڭ تەسىرىنى . كىتاب

تازىالش يەنىال نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە ئىدېئولوگىيە ساھەسىدە مىللىي 

 .بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش كۈرىشىدىكى بىر ئېغىر ۋەزىپە

  

 بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنچىتىش. 3

  

جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت دېھقانلىرى ئەتىيازلىق ئىشلەپچىقىرىش  ئايدا،-8يىل -1331

دولقۇنى كۆتۈرۈۋاتقان پەيتتە، كوئىنلۇن تېغى باغرىغا جايالشقان ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدا ئوق 

ئەسەبىيلەشكەن بىر ئوچۇم ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر دىندىن پايدىلىنىپ، ھەقىقىي . ئاۋازى ئاڭالندى

لنى بىلمەيدىغان بەزى ئاممىنى قايمۇقتۇرۇپ ۋە زورالپ، ۋەتەننى پارچىالشنى مەقسەت قىلغان ئەھۋا

ھەر مىللەت خەلقى، قوراللىق ساقچى قىسىم . ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغىدى

ساقچىلىرى ۋە خەلق ئەسكەرلىرىدىن تەركىب -جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر-كوماندىر

ان پوالت ئىستىھكام ئالدىدا، بۇ توپىالڭچىالر كۇكۇم ـ تالقان قىلىنىپ، بۇ مەيدان تاپق

كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان بۆلگۈنچىلىك . ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ تېزال تىنچىتىلدى

قا بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى بۇ مەيدان ھايات ـ ماماتلىق ئېلىشىش تارىخ

 . يېزىلدى

  

بىر ئوچۇم ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر دىن بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، بارىن يېزىسىدا ئەكسىلئىنقىالبىي ( 1)

 قوراللىق توپىالڭ قوزغىدى 

  

بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ تاسادىپى يۈز بەرگەن ئەمەس، ئۇ ئۇزۇن 

يىلى ئىنتايىن ئاز ساندىكى بۇزۇق كىشىلەر -1343. يىقەستمۇددەت كۆڭۈل قويۇپ پىالنلىغان سۇ

ئوقۇش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، دىن مۇخلىسلىرى بولۇپمۇ، ياشالر ئارىسىدا دىنىي " ناماز"مەسچىتتە 
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بىز "ئۇالر ئاشكارا ھالدا . ئەسەبىيلىكنى قۇترىتىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي جامائەت پىكرى پەيدا قىلدى

ئىلگىرى ماركسىزم دىننى "، "بىز سوتسىيالىزمغا قارىشى تۇرىمىز"، "مەيمىزسوتسىيالىزمغا ئىشەن

ئۇالر مىللىي . دەپ جار سالدى" باسقانىدى، ئەمدى دىن بىلەن سوتسىيالىزمنى باسىمىز

جەڭ قىلىپ خەنزۇالرنى شىنجاڭدىن قوغالپ : "ئۆچمەنلىكىنى قۇترىتىپ، غالجىرالشقان ھالدا

دەپ جار سالدى؟ بۇ ئەكسىيەتچى " ان جۇمھۇرىيىتى قۇرىمىزشەرقىي تۈركىست"، "چىقىرىمىز

ئۇنسۇرالرنىڭ ئەكسىلئىنقىالبىي توپىالڭنى پىالنالشتا قوللنىلغان ئاساسلىق ۋاسىتىسى دىننى نىقاب 

زەيدىن " باش قوماندانى"توپىالڭنىڭ . قىلىش، مىللىي ئۆچمەنلىك ۋە دىنىي ئەسەبىيلىكنى قۇترىتىش

" غازات قانۇن ـ قائىدىسى"ى پارىلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزى خالىغانچە بىر نىڭ بەز"قۇرئان"يۈسۈپ 

توقۇپ چىقىپ، دىن مۇخلىسلىرىنى قايمۇقتۇرۇپ، مىللىي ئۆچمەنلىكنى قۇتراتتى، ئۇ ئۆزى توقۇپ 

تىن " غازات قىلىش: "ـ ماددىسىدا مۇنداق دەپ جۆيلۈگەن 1نىڭ "غازات قانۇنى ـ قائىدىسى"چىققان

مۇسۇلماننىڭ ئىماملىرى ھەر "شۇڭا، ". ارالرنى يوقىتىش، كۇففارالرغا ھۇجۇم قوزغاشكۇپپ"مەقسەت 

، "قانداق بىر كىشىنى غازاتقا قاتنىشىشقا دەۋەت قىلىدۇ، بۇنىڭغا ھەممە كىشى بويسۇنۇشى شەرت

 ". ھەتتا مۇسۇلمان ئاياللىرىمۇ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن دۈشمەنلەرنى ئۆلتۈرۈشى كېرەك"

ساندىكى ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغاش ئۈچۈن ئىنتايىن ئاز 

شەرقىي "ـ يىلدىن باشالپ ئاالقە باغالپ، ئەكسىيەتچىل تەشكىالت تەشكىللەپ، ئاتالمىش  1343

ـ يىلدىن بۇيان، بۇ ئەكسىيەتچىل تەشكىالت ئىلگىرى  1331. قۇردى" تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى

بولۇپ تۆت قېتىم يىغىن ئېچىپ، تەشكىل، قورال ـ ياراغ، خادىمالرنىڭ ئىش تەقسىماتى  ـ كېيىن

قاتارلىق جەھەتلەردە تەييارلىق كۆرۈپ توپىالڭ قوزغاشنى مەخپىي پىالنلىدى ھەمدە قوشۇننى 

ئۇالرنىڭ ئىنچىكە ئىش تەقسىماتى، باش . ھەدەپ زورايتىپ، چامباشچىلىق مەشىقى ئېلىپ باردى

، مۇئاۋىن باش قوماندانلىرى، ھەربىي ئىشالر قوماندانى ۋە ئارقا سەپ تەمىناتى، قاتناش، قوماندانى

ئۇالرنىڭ . ئاالقىلىشىش قوماندانى، شۇنىڭدەك ئەسەر باشالپ ئۇرۇش قىلىدىغان قوماندانىي بار

بەزىلىرى پارتىيە ۋە سوتسىيالىزمغا ئىزچىل ئۆچمەنلىك قىلىپ كەلگەن ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر؛ 

ەزىلىرى ئادەم ئۆلتۈرگەن قاچقۇنالر؛ بەزىلىرى ئەمگەك ئارقىلىق ئۆزگەرتىپ قويۇپ بېرىلگەن، ئەمما ب

ئۇالر ئاممىنى ئاشلىق تاپشۇرۇش، . ياخشى ئۆزگەرمىگەن ئۇنسۇرالر؛ بەزىلىرى ئادەتلەنگەن ئوغرىالر

غقان پۇلالرغا مىڭ يۈەن نەق پۇل توپلىدى، مەجبۇرىي يى19پۇل ئىئانە قىلىشقا قىستاپ، جەمئىي 

ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ قىلىچ، پارتلىتىش دورىسى سېتىۋالدى، گرانات، پارتالتقۇچ بوغچا ياسىدى، 

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن كېيىن، بارىن -9. يەنە تۆت ئات ۋە موتسىكلىت قاتارلىق بۇيۇمالرنى سېتىۋالدى

ەرىكىتى تەدرىجىي ئەۋجگە يېزىسىدىكى ئاز سانلىق ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالرنىڭ سۇيقەستلىك ھ

چىقىپ، مەخپىي ھالەتتىن ئاشكارا ھالەتكە ئۆتۈپ، ئەكسىيەتچىل خورىكى بارغانسېرى ئېشىپ 

نى تەشۋىق " غازات"ئۇالر تەپ تارتماستىن مەسچىتكە يۇقىرى ئاۋازلىق ياڭراتقۇ ئورنىتىپ . كەتتى

" ىسالم دىنىنى راۋاجالندۇرىمىزبارىن يېزىسىدا ئ"، "ئۇرۇش قىلىمىز"قىلدى، ئەسەبىيلەشكەن ھالدا 

تۇتۇپ قەسەم قىلىشقا مەجبۇرلىدى، ئاشلىق، پۇل ئىئانە "قۇرئان"ئۇالر ئاممىنى. دەپ داۋراڭ سالدى

قىلىشقا قىستىدى، ئاشلىق ۋە پۇل تاپشۇرمىغانالرنى قاتتىق ئۇردى؛ نۇرغۇن يېزا، كەنت كادىرلىرى، 

ىيپەرۋەر دىنىي زاتالرغا تەھدىت سالدى ۋە ئۇالرنى پارتىيە ئەزالىرى، ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە تەرەقق
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شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر قورال ـ ياراغ، ئوق ـ دورا ۋە ئات ـ ئۇالغ، ئوزۇق ـ تۈلۈك . قورقاتتى

توپالشنى تېزلەتتى، يەنە نەچچە ئون ياش ـ ئۆسمۈرنى يىغىپ، گرانات ئېتىش، چامباشچىلىق 

 . قىلىشنى مەشىق قىلدۇردى

كۈنى، رامزان باشالنغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ھەرىكىتى تېخىمۇ غالجىرالشتى،  - 17ئاينىڭ  - 9

ئۇششاق بالىالر بازاردا قېتىق ساتسا، كوزىلىرىنى چىقىۋەتتى؛ موخوركا سېتىۋاتقانالرنىڭ موخوركىسىنى 

تىمىز، قايسى ئۇالر يەنە قايسى بىر ئايال كوچىغا چىقىشقا پېتىنىدىكەن چېچىنى كېسىۋې. چېچىۋەتتى

كىشىلەر بىر . بىر ئاشخانا تىجارەت قىلىشقا پېتىنىدىكەن ئاشخانىسىنى چېقىۋىتىمىز، دەپ جار سالدى

ئىسالم ( كۈنى-5ـ ئاينىڭ  8)پەيشەنبە كۈنى : "زوراۋانالر. مەھەل دەككە ـ دۈككىگە چۈشۈپ قالدى

 . دەپ جۆيلىدى" بايرىقىنى يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىگە قادايمىز

ئۇالر . ـ كۈنى سەھەردە، بەزى ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر چاپان سېلىپ ئوتتۇرىغا چىقتى 5ـ ئاينىڭ  8  

نەچچە كىشىنى يىغىپ رەتكە تۇرغۇزۇپ، قول چىرىغى يېقىشىپ، قۇرئان ئوقۇپ تۇرۇپ كوچا  111

ئاۋۋال  ئوقۇپ ۋەقە تۇغدۇرماقچى بولدى، ئۇالر" ناماز"ئايلىنىپ ھەيۋە كۆرسەتتى، ئاندىن كوللېكتىپ 

بارىن يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىگە قورشاپ ھۇجۇم قىلىپ، يېزىلىق ھاكىمىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، 

 . ئەكسىلئىنقىالبىي ھەرىكەت بازىسى قۇرۇشقا ئۇرۇندى

قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى بىلەن ئاقسۇ ناھىيىسى ئەھۋالنىڭ ئېغىرلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، 

نى توسۇش ئۈچۈن رەھبىرىي كادىرالرنى چۈشەندۈرۈپ قايىل قىلىش ۋە ۋەقەنىڭ چوڭىيىپ كېتىشى

بۇ ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر ئاڭالش ئۇياقتا تۇرسۇن، . تەربىيە بېرىش خىزمىتى ئىشلەشكە ئەۋەتتى

چۈشتىن كېيىن سائەت ئالتە . ئەكسىچە ئوچۇقتىن ـ ئوچۇق ئەكسىلئىنقىالبىي قۇتراتقۇلۇق قىلدى

قوراللىق  61ئەن ئىجتىمائىي تەرەپنى قوغداشقا كەلگەن قىزىلسۇ ئوبالستىنىڭ يېرىمدا، بۇيرۇققا بىنا

ساقچى قىسىم جەڭچىسى ئوبالستلىق جامائەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسى باشلىقىنىڭ يېتەكچىلىكىدە 

بارىن يېزىسىغا يېتىپ كەلگەندە، يېزىلىق ھۆكۈمەت ئالدىدا ۋەقە تۇغدۇرغۇچىالر ئۇالرنى مۇھاسىرىگە 

قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى يېزىلىق ھۆكۈمەتكە كىرگەندىن كېيىن، . الدىنى توسىۋالدىئېلىپ ئ

چە ئادەم  911ـ  111ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالرنىڭ قۇترىتىشى بىلەن، 

تەلۋىلەرچە ۋارقىرىشىپ كادىرالر، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى ۋە جامائەت خەۋپسىزلىكى 

مىنۇت  81كەچ سائەت سەككىزدىن . ـ ساقچىلىرىنى يېزىلىق ھۆكۈمەت ھويلىسىغا قاپسىۋالدى كادىر

ئۆتكەندە، ۋەقە تۇغدۇرغۇچىالر يېزىلىق ھۆكۈمەت دەرۋازىسى ئالدىدا تۇرغان ئوبالست، ناھىيە، يېزا 

كادىرلىرى ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىگە تاش ئېتىشقا باشالپ، ئىككى كىشىنى 

كەچ سائەت توققۇزالردا، . ىالندۇردى، سىرتتا ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان ئىككى شوپۇرنى قاتتىق ئۇردىيار

ياردەمگە كەلگەن قەشقەر قوراللىق ساقچى قىسىم تارماق ئەترىتىنىڭ جەڭچىلىرى بارىن يېزىغا يېتىپ 

ىالڭچىالرنىڭ كېلىپ، يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتى دەرۋازىسىنىڭ يېنىدىكى دوقمۇشقا كەلگەندە توپ

قوراللىق  18تۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى، توپىالڭچىالر ئىككى ئاپتوموبىلنىڭ ئەينىكىنى چېقىۋەتتى، 

ساقچى قىسىم جەڭچىسى، بىر جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسى بىلەن شوپۇرنى ئۇرۇپ 
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دۇرغۇچىالرنى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى ماشىنىدىن چۈشۈپ ۋەقە تۇغ. يارىالندۇردى

تارقىتىۋېتىپ، يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتى قورۇسىغا كىردى ھەمدە باشالمچىلىق بىلەن ۋەقە تۇغدۇرغان 

بەزى قانۇنسىز ئۇنسۇرالرنى تۇتتى، بۇ چاغدا، يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتى ئەتراپىغا ئولىشىۋالغان كىشىلەر 

م جەڭچىلىرى، جامائەت بارغانسېرى كۆپەيدى، توپىالڭچىالر يەنە قوراللىق ساقچى قىسى

توپىالڭچىالر بۇيرۇققا بىنائەن توپىالڭنىڭ . ساقچىلىرىغا تاش ئېتىشقا باشلىدى-خەۋپسىزلىكى كادىر

ئاساسلىق كاتىۋىشى زەيدىن يۈسۈپنى تۇتۇشقا بارغان بەش جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىرـ 

ۆزلىشىش ئاپپاراتى، توك گە ئېلىۋالدى ھەمدە ئۇالرنىڭ تاپانجا، س"گۆرۈ"ساقچىسىنى تۇتۇۋېلىپ 

دىن ئاشقاندا، 11كەچ سائەت . كالتىكىنى تارتىۋالدى، ساقچى كىيىملىرىنى مەجبۇرى سالدۇرىۋالدى

قوراللىق ساقچى قىسىم ئاقتۇ ناھىيىلىك چېگرا مۇداپىئە چوڭ ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن تەربىيىچىسى 

اڭ جىڭپىڭ، گوشۆۋېن، شۈشىنجيەن ئاالقىلىشىش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن جەڭچى ۋ

لۇجيەنخۇينى باشالپ ماشىنىلىق بارىن يېزىسىغا كېتىۋىتىپ، يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىگە بىر كىلومېتىر 

قالغان كۆۋرۈككە كەلگەندە، بىر توپ توپىالڭچىالر ئۇالرنى توسۇۋېلىپ، تۆت قوراللىق ساقچى قىسىم 

. ھۋالنى كۆرگەن ئادەم چىداپ تۇرالمايتتىجەڭچىسىنى ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرىۋەتتى، بۇ ئېچىنىشلىق ئە

ـ ئوتتۇرا ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئەلى  6ئۇزۇن ئۆتمەي، قەشقەر قوراللىق ساقچى قىسىم 

ياسىن، بەنجاڭ ۋۇيوڭ، مۇئاۋىن بەنجاڭ تىيەن چۇڭفېڭالر قىزىلسۇ ئوبالستلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ 

 ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇپ بارىن يېزىسىغا ۋەزىپە ئىجرا ماركىلىق داال" تويوتا"شوپۇرى ئادىل ھەيدىگەن 

قىلىشقا كېتىۋېتىپ يەنە شۇ كۆۋرۈككە كەلگەندە، توپىالڭچىالرنىڭ تۇيۇقسىز توسۇۋېلىپ ھۇجۇم 

قىلىشىغا ئۇچرىدى، توپىالڭچىالر ئۈچ كوماندىر ـ جەڭچى بىلەن شوپۇرنى ماشىنىدىن سۆرەپ چۈشۈپ 

ۇپ ھۇشسىزالندۇرۇپ باغالپ كەتتى، ۋۇيوڭ بىلەن تىيەن چۇڭفېڭنى قاتتىق ئۇردى، ئەلى ياسىننى ئۇر

ماركىلىق داال ئاپتوموبىلىنى پارتلىتىۋەتكەندىن كېيىن كۆۋرۈكتىن " تويوتا"ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرىۋەتتى، 

 . ئىتتىرىۋەتتى

گە ئېلىۋالغان بەش جامائەت " گۆرۈ"ئەتراپىدا، توپىالڭچىالر  1ـ كۈنى سائەت  6ـ ئاينىڭ  8

خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسىنىڭ پېشانىسىگە تاپانجا تەڭلەپ تۇرۇپ، تارتىۋالغان سۆزلىشىش 

ئاپپاراتى ئارقىلىق بىز بىلەن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرنى بىز تۇتقان ئادەملەر بىلەن ئالماشتۇرۇشنى تەلەپ 

بىز . دىقىلدى ھەمدە ئەگەر شەرتىمىزگە كۆنمىسەڭالر ئۇالرنى ئۆلتۈرىۋېتىمىز دەپ جار سال

بىز توپىالڭچىالرغا داۋاملىق . خادىمالرنى ئالماشتۇرۇشقا قوشۇلدۇق، ئەمما ئۇالر ۋەكىل ئەۋەتمىدى

. زىياننى چۈشەندۈرۈپ، يامان نىيىتىدىن يېنىشقا دەۋەت قىلدۇق-سىياسەتنى تەشۋىق قىلىپ، پايدا

زگە ۋە ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالرنىڭ بىر نەچچە جاھىل كاتتىۋاشلىرى بىزنىڭ دەۋىتىمى

تۇتۇپ قەسەم " قۇرئان"ئاگاھالندۇرۇشىمىزغا پەرۋا قىلماي، ئەكسىچە توپىالڭچىالرنى باشالپ، 

 . جارقىراپ، تەۋەككۈللۈك قىلماقچى بولدى-قىلىپ ھەمدە ئۈزلۈكسىز تۈردە تەلۋىلەرچە ۋارقىراپ

خەلق ھۆكۈمىتى ئۇالر يېزىلىق . سائەت تۆتتىن ئاشقاندا، توپىالڭچىالر پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سالدى

قوراللىق . قوروسىغا ئون نەچچە گرانات ۋە پارتالتقۇچى بومبا ئاتتى ھەمدە ئاۋۋال ئوق چىقاردى

قوراللىق . ساقچى قىسىم جەڭچىسى دوڭ شىمىن، ياڭ پېيجوڭ، دۇيوڭلياڭالر نەق مەيداندا يارىالندى
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ىال ئۆزىنى بىلمەي، ساقچى قىسمىمىز ئاسمانغا ئوق ئېتىپ ئاگاھالندۇردى، توپىالڭچىالر يەن

غالجىرالشقان ھالدا قورو ئىچىگە داۋاملىق ئوق ئاتتى، گرانات تاشلىدى ھەمدە قورو تېمىنىڭ ئۈچ 

ئاسمانغا ئوق ئېتىپ ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئۈنۈمى بولمىغان، تاقەت قىلىش مۇمكىن . يېرىنى پارتلىتىۋەتتى

ى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىر

ساقچىلىرى ئۆزىنى ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن، ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ھالدا 

زەيدىن يۈسۈپنى، يەنە دەرەخكە چىقىۋېلىپ " باش قوماندانى"قايتۇرماقتا زەربە بېرىپ، توپىالڭنىڭ 

شۇ چاغدا، . ن بىر توپىالڭچىنى ئېتىپ ئۆلتۈردىقوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىگە ئوق ئېتىۋالغا

ساقچىلىرىدا -قورو ئىچىدىكى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر

دورا بار بولۇپ، توپىالڭچىالرنىڭ ھۇجۇمىنى چېكىندۈرۈشكە -نەچچە ئون قورال ۋە يېتەرلىك ئوق

ساندىكى ئەكسىلئىنقىالبچىالر بىلەن ھەقىقىي ئەھۋالنى  لېكىن، ئىنتايىن ئاز. تامامەن قۇربى يېتەتتى

بىلمەيدىغان ئامما ئارىلىشىپ كەتكەچكە، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى ۋە جامائەت 

خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى بىرمۇ ئاممىغا زىيان ـ زەخمەت يەتكۈزمەسلىك ئۈچۈن 

ىتسىيىسىنى قوللىنىپ، سىياسەتنى تەشۋىق ئاخىر ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ۋە يول قويۇش پوز-باشتىن

 . قىلىشتا چىڭ تۇردى

ـ كۈنى، ئەتىگەن سائەت سەككىزدىن ئاشقاندا، ياردەمگە ئەۋەتىلگەن جەڭچىلەر ۋە بىڭتۈەن،  6 

يەرلىكىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى ئىككى يولغا بۆلۈنۈپ بارىن يېزىسىغا يېتىپ كېلىپ، توپىالڭچىالرغا 

توپىالڭچىالر ۋەزىيەتنىڭ . زەربە بېرىشتەك ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردىئىككى تەرەپتىن قورشاپ 

چاتاقلىقىنى كۆرۈپ، پاتىپاراق بولۇشۇپ، دەرھال قۇيرۇقىنى تىكىۋەتتى، توپىالڭچىالرنىڭ كۆپ قىسمى 

مىنۇت  51سائەت توققۇزدىن . قولغا چۈشتى، پەقەت ئون نەچچە توپىالڭچى قوراللىق قېچىپ كەتتى

 . ەيدان ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ بىر يولال تارماق قىلىندىئۆتكەندە، بۇ م

  

ساقچىلىرى ۋە خەلق -قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر  (1)

 ئەسكەرلىرى باتۇرلۇق بىلەن جەڭ قىلىپ توپىالڭنى تىنچىتتى

  

وم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى بىلەن خەلق بارىن يېزىسىدا توپالڭ يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئاپتون

ھۆكۈمىتى قەشقەردە بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنچىتىش قوماندانلىق 

قىزىلسۇ ئاپتونوم ئوبالستى، قەشقەر ۋىاليىتى ۋە ئۇالرغا قاراشلىق ناھىيىلەردە . شتابىي قۇردى

ق شتابى قۇرۇلدى، بارىن يېزىسىدا ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلىش قوماندانلى

شتابى قۇرۇلدى، ھەر قايسى قوماندانلىق شىتابىغا شۇ جايدىكى پارتىيە، ھۆكۈمەتنىڭ ئاساسلىق 

توپىالڭنى تىنچىتىش قوماندانلىق شتابىنىڭ بىر تۇتاش . رەھبەرلىرى بىۋاسىتە قوماندانلىق قىلدى

خەلق ئاممىسىنىڭ ھەمكارلىشىشى ئاستىدا، قوراللىق ساقچى قىسىم  رەھبەرلىكىدە، ھەر مىللەت
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جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى ۋە خەلق ئەسكەرلىرى ئاساسىي قوشۇن 

 . قوللىنىپ، بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنچىتىش جېڭى باشالندى

شقان قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر توپىالڭنى تىنچىتىشقا قاتنا

ـ ساقچىلىرى ۋە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ھەر مىللەت خەلق ئەسكەرلىرى مۇستەھكەم مەيداندا 

. تۇرۇپ، ئىنتىزامنى چىڭىتىپ، سىياسەتنى ئىجرا قىلىپ، قوماندانلىققا بويسۇنۇپ، باتۇرانە جەڭ قىلدى

ىتىشقا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ماسلىشىپ، بىردەك ھەرىكەت قىلىپ، يۈكسەك توپىالڭنى تىنچ

ئۇالر ياۋۇز توپىالڭچىالر . سىياسىي ئېڭى، ھەربىي ساپاسى ۋە ئۆزىنى ئۇنتۇش روھىنى ئىپادىلىدى

ئالدىدا جان پىدا قىلىپ، ئىسسىق قېنى ۋە ھاياتى بىلەن پوالت سېپىل ھاسىل قىلىپ، خەلق 

 . مىيىتىنى قوغدىدىدېمۇكراتىيىسى ھاكى

مىنۇت ئۆتكەندە، باش قوماندانلىق شىتابىي  88ـ كۈنى ئەتىگەن سائەت تۆتتىن  6ـ ئاينىڭ  8

لېكىن . قايتۇرما زەربە بېرىش بۇيرۇقىنى چۈشۈردى، قىساس ئوقلىرى دۈشمەنلەرگە ئېتىلدى

غا تەرەپ ـ تەرەپتىن دۈشمەنلەر پايدىلىق ئېگىزلىكنى ئالدىن ئىگىلىۋېلىپ قوراللىق ساقچى قىسمىمىز

توپىالڭچىالرنىڭ ئوت كۈچى . ئوق ئاتتى، قايتۇرما زەربە بېرىشكە نۇرغۇن قىيىنچىلىق تۇغدۇردى

كۈچلۈك ئىدى، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئۆزى ياسىۋالغان گراناتلىرى جەڭچىلەرگە ناھايىتى زور تەھدىت 

وراللىق ساقچى قىسىم تاماق خەۋپلىك پەيتتە، بىرىنچى سەپنىڭ باش قوماندانى، قەشقەر ق. سالدى

ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن سەنمۇجاڭى ئەسكەر كۈچىنى ئورۇنالشتۇرۇپ، تەمكىنلىك بىلەن قوماندانلىق 

جەڭچىلەر باتۇرلۇق بىلەن ئاتاكىغا ئۆتۈپ، قايتۇرما زەربە بېرىش جېڭىدە بىرىنچى پايدىلىق . قىلدى

ـ چوڭ ئەترەتنىڭ مۇئاۋىن  1. ىلدىئېگىزلىكنى ئىگىلەپ، دۈشمەنلەرگە شىددەت بىلەن ھۇجۇم ق

تەربىيىچىسى بىرىنچى سەپتە تۇرۇپ، توپىالڭچىالرغا توختىماي نەسىھەت قىلىپ، دۈشمەنلەرنى 

پارچىلىدى، دۈشمەن بىلەن تۇتۇشۇپ قالغاندىن كېيىن، خەۋپ ـ خەتەرگە ئۇچرىشىغا قارىماي، قولىغا 

بىلەن كوچا جېڭى قىلغاندا، دۈشمەن  دۈشمەن. قورال ئېلىپ دۈشمەنگە شىددەتلىك ھۇجۇم قىلدى

بىر نەچچە كادىر، جەڭدە يۈگۈرۈپ كېلىپ . تاشلىغان بىر گرانات ئۇنىڭ يېنىدا پارتلىغاچقا، ئۇ يارىالندى

... مەن بىلەن كارىڭالر بولمىسۇن... مەن بىلەن كارىڭالر بولمىسۇن"ئۇنى كۆتۈرمەكچى بولغاندا، ئۇ

ئۆزىنى ئارقا سەپكە . ى قايتا ـ قايتا توستىدەپ ئۇالرن" دۈشمەننى يوقىتىش مۇھىم

مەن بىر كوماندىر، جەڭ : "ئەۋەتىۋېتىدىغانلىقتىن خەۋەر تاپقاندا، ئۇ ئاغرىق ئازابىغا بەرداشلىق بېرىپ

جەڭچىلەر كۆزىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ بۇ ئۇيغۇر . دەپ رەت قىلدى!" مەيدانىدىن ئايرىلسام بولمايدۇ

بىر ئائىلىنىڭ ھويلىسىغا كۆتۈرۈپ كېلىپ يارىسىنى تاڭدى، ئىسسىق قان  تەربىيىچىنى يېقىن ئەتراپتىكى

 . يارا ئېغىزىدىن توختىماي ئېقىپ تۇرغاچقا، ئۇ ھوشىدىن كەتتى

ـ ئوتتۇرا ئەترەتنىڭ يېتەكچىسى قىسىمغا قوماندانلىق قىلىپ يېزىلىق ھۆكۈمەتكە يېقىنالپ  6

ئۇنى يارىالندۇردى، گرانات پارچىسى ئوڭ قوۋۇرغىسىغا كېلىۋاتقاندا، ئۇچۇپ كەلگەن بىر گرانات پارتالپ 

كىرىپ كېتىپ، ئىسسىق قان كۆينىكىنى ھۆل قىلىۋەتتى، ئۇ ئاغرىق ئازابىنى ئۇنتۇپ، جەڭچىلەرگە 

توپىالڭچىالر قوراللىق ساقچى قىسىم قىزىلسۇ ئوبالستى . قوماندانلىق قىلىپ داۋاملىق ھۇجۇم قىلدى
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نەپەر قوراللىق ساقچى قىسىم  61سىياسىي كوممىسارى بىلەن  تارماق ئەترىتىنىڭ باشلىقى ۋە

ئاخىر -ئۇالر باشتىن. جەڭچىسىنى بارىن يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ھويلىسىدا مۇھاسىرىگە ئېلىۋالدى

قايتۇرما زەربە بېرىش جېڭى . خەتەردىن قورقماي توپىالڭچىالرغا قارىشى كۈرەش قىلدى-خەۋپ

توپىالڭچىالرنىڭ ھەر بىر قېتىملىق , ئالدىنقى ئىستىھكامنى چىڭ ساقالپئۇالر , باشالنغاندىن كېيىن

 .ھۇجۇمىنى چېكىندۈردى

ئالدىنقى سەپتە ۋەقە تېزدىن كېڭىيىپ كەتتى، قەشقەر ۋىاليەتلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى 

كۈنى ئەتىگەن سائەت بەشتە، -6. باشقارمىسى بارىن يېزىسىغا ئىسپات ئېلىش گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى

نىكا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئۈچ رازۋېدچىنى باشالپ بىر سىنئالغۇ ئاپپاراتى، ئىككى فوتو تېخ

سۈرەت ئاپپاراتىنى كۆتۈرۈپ، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىنىڭ ھىمايىسىدە، ياردەمگە كېتىۋاتقان 

ۇرۇپپىسى بارىن ئىسپات ئېلىش گ. ـ ئوتتۇرا ئەترەتكە ئەگىشىپ بارىن يېزىسىغا قاراپ يول ئالدى 9

قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئالدىنى   يېزىسىغا يېتىپ كەلگەندە، توپىالڭچىالر ياردەمگە كەلگەن

توسۇۋالغاچقا، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا جىددىي جەڭ بولۇۋاتاتتى، زارىۋېدچىالر ئوقالرنىڭ قۇالق 

وراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى تۈۋىدىن ۋىژىلداپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىغا قارىماي، توپىالڭچىالرنىڭ ق

ۋە خەلق ئەسكەرلىرىنى ئۆلتۈرگەن، يارىالندۇرغان جىنايى قىلمىشلىرىنى تەمكىنلىك بىلەن بىر ـ 

 . بىرلەپ سۈرەتكە ئېلىۋالدى

توپىالڭنى تىنچىتىشقا ئۈزۈل ـ كېسىل غەلىبە قازىنىش ئۈچۈن، توپىالڭنى تىنچىتىش قوماندانلىق 

ۇش شۆبە ئەترىتى قۇرۇپ، قاچقان توپىالڭچىالرغا غەلبىسېرى قوغالپ شتابى تېزدىن قوغالپ تۇت

قىزىلسۇ، قەشقەر ۋە ھەر قايسى ناھىيىلەر، شۇنىڭدەك بىڭتۈەننىڭ دېھقانچىلىق . زەربە بەردى

مەيدانلىرى پائال ماسلىشىپ، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى 

ـ كۈنى چۈشتىن  7. لىرىنى ئەۋەتىپ ھەمكارلىشىپ جەڭ قىلدىساقچىلىرى ۋە خەلق ئەسكەر-كادىر

توپىالڭچىنىڭ بىرسى قوراللىق  16كېيىن، قوغالپ يوقىتىش شۆبە ئەترىتىمىز سامانغا يېتىپ كەلگەندە، 

تۈلۈك سوراپ -كېچەك، ئوزۇق-ساقچى قىسىمنىڭ كىيىمىنى كىيىۋالغان بولۇپ، دېھقانالردىن كىيىم

دە، شۆبە  11شۇ كۈنى كەچ سائەت . يېزىسىغا قاچقانلىقىدىن خەۋەر تاپتى ئالغاندىن كېيىن، قورغان

ئەترەت ئەزالىرى يەڭگىللەپ تېزدىن سەپكە ئاتلىنىپ، قورغان يېزىسىدىن ئۆتۈپ تاكى يالغۇز ئۆيگىچە 

بۇ چاغدا ئەزاالر ئىككى كۈن توختىماي يول يۈرگەچكە ۋە داالدا قونۇپ . ئاقتۇرۇپ كەلدى

رىپ ھالىدىن كەتكەنىدى، نۇرغۇن ئەزاالرنىڭ پۇتلىرى قاپىرىپ كەتكەن بولۇپ، يول غىزاالنغاچقا، ھې

توپىالڭچىالرنى تېزدىن قوغالپ يوقىتىش ۋە ئۇالرغا توسۇپ زەربە بېرىش . يۈرۈشى قىيىنغا چۈشتى

ئاقتۇ ناھىيىلىك خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ . ئۈچۈن، ئاتلىق ئەترەت قۇرۇش قارار قىلىندى

ئات سەپلەپ بەردى، ئات مىنىشكە ماھىر ئاز سانلىق مىللەت ئەزالىرى  19لىقى شۆبە ئەترەتكە باش

كۈنى سەھەردە يامغۇر ئارىالش قار ياغقاچقا، ھاۋا -4. بەس ـ بەس بىلەن ئاتلىق ئەترەتكە قاتناشتى

تىر ئېگىز كىشىلىك ئاتلىق ئەترەت دېڭىز يۈزىدىن ئازكەم تۆت مىڭ مې 19ناھايىتى سوغۇق ئىدى، بۇ 

يامغۇرالر ئۇالرنىڭ ياالڭ كىيىملىرىنى ھۆل قىلىۋەتتى، قاتتىق ئىگەرلەر -قار. تاغلىق رايوندا يۈردى
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ئەمما ئۇالر لىۋىنى چىشلەپ، خۇددى شەمشەرگە ئوخشاش . ئۇالرنىڭ يوتىلىرىدىن قان چىقىرىۋەتتى

 . بىدىلىك ئېگىزلىكىگە چىقتى

چەت، قاقاس كەنت بولۇپ، تۆت ئەتراپىنى تاغالر قورشاپ  بۇ يەتتە قىرغىز ئائىلىسى ئولتۇرۇشلۇق،

تۇيۇقسىز، غەربىي شىمالى تاغ ئېتىكىدىكى تاش ئۆڭكۈرىدە بىر قانچە ئادەمنىڭ كۆلەڭگىسى . تۇراتتى

ئاتلىق ئەسكەرنىڭ قوماندانى دەرھال تۆت گۇرۇپپىنى قورشاپ ھۇجۇم ! توپىالڭچىالر. پەيدا بولدى

 . قىلىشقا ئورۇنالشتۇردى

وپىالڭچىالر ئاتلىق ئەترىتىمىزنىڭ مىڭ مېتىر يىراقلىقتا كېلىۋاتقانلىقىنى بايقىغاندىن كېيىن، ئاالقزادە ت

ئاتلىق . بولۇشۇپ تاغ ئېگىزلىكىنى ئىگىلەپ، تاش ئۆڭكۈرنى پاناھ قىلىپ قېچىپ كەتمەكچى بولدى

جاھىللىق بىلەن قارشىلىق لېكىن توپىالڭالر . ئەترەت گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ ئۇالرنى دەرھال قورشىۋالدى

بىرىنچى گۇرۇپپىدىكىلەر دۈشمەنگە تېزدىن يېقىنلىشىپ، كۈچلۈك ئوت . كۆرسىتىپ، بىزگە ئوق چىقاردى

كۈچى ئارقىلىق قالغان ئۈچ گۇرۇپپىنىڭ ئالغا ئىلگىرىلەپ دۈشمەننى تارمار قىلىشنى قوغدىدى، بىر 

بىر دۈشمەننى ئېتىپ ئۆلتۈرۈشىگە، يەنە  جەڭچى سول تەرەپتىن دۈشمەننىڭ كەينىگە ئۆتۈپ، ئەمدىال

بىر توپىالڭچىنىڭ تاپانچا بىلەن ئۆز سەپدىشىنى قارىغا ئېلىۋالغانلىقىنى بايقاپ، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە 

بولغان ئارىلىقتا ئۆڭكۈرگە سەكرەپ چۈشۈپ، توپىالڭچىنىڭ قولىدىكى تاپانچىنى پەشۋا بىلەن بىرنى 

ھەممىمىز مۇسۇلمان، بۇنداق : "دەپ ۋارقىرىدى، توپىالڭچى!" ۈرقولۇڭنى كۆت"تېپىپ ئۇچۇرۇۋېتىپ، 

سەن مۇسۇلمانالر ئىچىدىن : "بۇ جەڭچى ھەققانىي مەيداندا تۇرۇپ. دېدى" قىلىشنىڭ نېمە ھاجىتى

 .ئارقىدىنال بۇ توپىالڭچىنى باغلىدى. دەپ ئەيىبلىدى!" چىققان مۇناپىق

ش ئۆڭكۈرنى بويالپ قېچىپ كەتمەكچى بولغاندا، توپىالڭچىالر تا. جەڭ كەسكىن داۋاملىشىۋاتاتتى

بىر جەڭچىنىڭ . جەڭچىلەرگە ئۆز ھاياتى بىلەن ھېسابالشماي، ئۇالرنى توسۇۋېلىپ زەربە بەردى

يوتىسى ۋە ئىڭىكىنىڭ ئوڭ تەرىپىي يارىالنغان بولسىمۇ پۇتىنى سۆرەپ ئالغا ئىلگىرىلەپ، ئوت كۈچى 

 . دىبىلەن تاغ ئېغىزىنى داۋاملىق قامال قىل

ئالتە توپىالڭچىنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى، ئۈچ . مىنۇت ئۆتكەندە، جەڭ ئاخىرالشتى 91تىن  19سائەت 

توپىالڭچى قولغا چۈشتى، يەتتە توپىالڭچى ئېلىشىشتىن ئىلگىرى قېچىپ كەتكەچكە، ئاتلىق ئەترەت 

نى يول باشالشقا ئۇالرغا غەلىبىسېرى قوغالپ زەربە بەردى، جەڭچىلەر توپىالڭچىالرنىڭ بىر چارۋىچى

مەجبۇرالپ قارا تۈز تەرەپكە قېچىپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال خەتەرلىك يول 

 . بىلەن دۈشمەننى توسۇشقا ئاتالندى

ئەترەت ئەزالىرى ئات ۋە قوتازلىرىنى يېتىلەپ قىرغىز چارۋىچىنىڭ باشالمچىلىقىدا، تىك كەتكەن تاغ 

بىردەمدىن كېيىنال، قاتتىق بوران چىقىپ . ن ئالغا ئىلگىرىلىمەكتە ئىدىيوللىرىدا مۈشكۈللۈك بىلە

بولغاندا، شۆبە  17سائەت . كەتتى، شىۋىرغان خۇددى نەشتەردەك ئەزاالرنىڭ يۈزىگە سانجىالتتى

نەچچە مېتىر ئېگىز بولغان قاراتۈزمۇز داۋىنىغا چىقىپ دۈشمەننى  8711ئەترەت ئاخىرى دېڭىز يۈزىدىن 

ئەگەر سەن ھەقىقىي مۇسۇلمان "دۈشمەنلەرگە . ەڭچىلەر داۋاملىق ئالغا ئىلگىرىلىدىج. بايقىدى
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توپىالڭچىنىڭ گېپى تۈگە ـ تۈگىمەيال، بىر ئاز . دەپ توۋلىدى"! بولساڭ، ئارقاڭدىكى كاپىرنى ئات

 . سانلىق مىللەت جەڭچىسى ئۇنى بىر پاي ئۆچمەنلىك ئوقى بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈردى

ەپتىن قورشاپ چىققان ئادىلجان بىلەن يەنە بىر جەڭچى خەتەرلىك تاغ بۇ چاغدا، سول تەر

كەسكىن . چوققىسىغا يامىشىپ چىقىپ، بىر پايدىلىق ئېگىزلىكنى ئىگىلەپ، دۈشمەنگە ئوت ئاچتى

جەڭدە، بەختكە قارشى ئادىلجاننىڭ بېشىغا ئوق تېگىپ، تىك قىيادىن چۈشۈپ كېتىپ، قەھرىمانالرچە 

 . قۇربان بولدى

ئەترەتنىڭ جەڭچىلىرى ئۈچ كۈندە ئاران بەش سائەت ئۇخلىدى، ئىككى نان يېدى، ئەمما ئالتە  شۆبە

كىلومېتىردىن ئارتۇق يول يۈرۈپ، ئىككى قېتىم  151قېتىم سۈيى مۇزدەك ئۆستەڭدىن كېسىپ ئۆتۈپ، 

 17جەڭ قىلىپ، دۈشمەندىن توققۇزنى يوقاتتى، ئۈچنى قولغا چۈشۈردى، ئالتە ھەر خىل قورال، 

ئۇالر ئاخىرى پارتىيە ۋە خەلق تاپشۇرغان . پاي ئوق ۋە باشقا بۇيۇمالرنى ئولجا ئالدى 41گرانات، 

 ! ۋەزىپىنى غەلىبىلىك ئورۇندىدى

شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى توپىالڭنى تىنچىتىش  -9قەشقەردە تۇرۇشلۇق بىڭتۈەن يېزا ئىگىلىك 

كۈنى تاڭ سەھەر سائەت ئىككىدە، يېزا  -6ئاينىڭ  - 8. داۋامىدا ئاالھىدە خىزمەت كۆرسەتتى

شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى دەرھال ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدىكى -9ئىگىلىك 

ھەمدە سائەت ئالتىدە يىغىلىپ ! ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭنى تىنچىتىش جېڭىگە ئاتالنسۇن

نەچچە خەلق  111شىسىنىڭ -9يېزا ئىگىلىك . دېگەن جىددىي بۇيرۇقنى تاپشۇرۇۋالدى" بولسۇن

ئەسكىرى بىر سائەتتىن ئارتۇق ۋاقىتتىال يىغىلىپ بولۇپ، ماشىنىلىق ئۇدۇل توپىالڭنى تىنچىتىش جەڭ 

شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى قىسىم  - 9سەھەر سائەت سەككىزدە يېزا ئىگىلىك . مەيدانىغا ئاتالندى

لىتىپ ۋەيران قىلىۋېتىلگەن ساقچى كۆۋرۈكتە پارت. بىلەن تەڭ بارىن يېزىسىغا يېتىپ كەلدى

ماشىنىسىنى ۋە ئۆلتۈرگەن جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىنىڭ جەسىتىنى 

. كۆرگەن خەلق ئەسكەرلىرى دەرغەزەپكە كېلىپ دەرھال دۈشمەنلەرنى يىراقتىن قورشاپ كەلدى

ىنائەن بىر يولنى قامال قىلدى، ئۇالر ئەن ترانسپورت شىركىتىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى لىيەنى بۇيرۇققا ب

نەچچە توپىالڭچىنىڭ غەربىي جەنۇب تەرەپكە قاراپ قېچىۋاتقانلىقىنى بايقاپ، دەرھال كەينىدىن 

قوغالپ بىر دېھقان ئائىلىسىنىڭ ئىشىك ئالدىغا كەلگەندە، قورو تامنىڭ يېنىدىكى بىر تۈپ ئۆرۈك 

لىكىنى، بىرسىنىڭ تامدىن ياماشقان ئىزىنى بايقاپ، دەرىخىنىڭ چېچەكلىرى يەرگە تۆكۈلۈپ كەتكەن

دەرھال ھويلىغا كىرىپ ئاقتۇرۇپ، بىر قاراڭغۇ ئۆي ئىچىدىن تېخى دېمىنى ئېلىشقا ئۈلگۈرمىگەن ئۈچ 

توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى، يەنە بىر گۇرۇپپىدىكى خەلق ئەسكەرلىرى يىراقتىكى بىر دېھقان 

ئۇياق ـ بۇياققا قاراپ كىرىپ كەتكەنلىكىنى بايقاپ، شۇ ئۆينىڭ  ئائىلىسىدىن بىرسى بېشىنى چىقىرىپ

ئۇالر . ئالدىغا كەلگەندە، ئۆي ئىگىسى ئاالقزادە بولۇپ، خەلق ئەسكەرلىرىنى ئۆيگە كىرگۈزمىدى

مەجبۇرى ئاقتۇرۇپ كىرسە، قولىدا قىلىچ تۇتۇۋالغان بىر توپىالڭچىنىڭ قوي پادىسى ئارىسىدا تۈگۈلۈپ 

 ... نلىقىنى كۆردىتىترەپ ئولتۇرغا
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ـ تۈەننىڭ خەلق ئەسكەرلىرى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىگە  81شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، 

ماسلىشىپ توپىالڭچىالرنى ئاقتۇرۇپ تۇتۇۋالغاندا، بىر خەلق ئەسكىرى قوراللىق ساقچى قىسىم 

دەپ " ېنى قوغداڭالرسىلەر ياش، ئانچە تەجرىبەڭالر يوق، مەن كىرەي، سىلەر م: "جەڭچىلىرىگە

يەنە بىر خەلق ئەسكىرى بىر ھويال . ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ ئىككى توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى

 91ئىچىدە گەپ تالىشىۋاتقان ئاۋازنى ئاڭالپ دەرھال شۇ ھويلىغا كىرىپ قارىسا، بىر توپىالڭچىنىڭ 

بۇ توپىالڭچى مىلتىق . نى بايقىدىدانە پىستاننى مۇشۇ ئائىلىگە يوشۇرۇپ قويماقچى بولۇۋاتقانلىقى

 . ئالدىدا پىستان ۋە خەنجىرىنى ياۋاشلىق بىلەن تاپشۇردى

 11شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى جەمئىي -9كۈندۈز داۋام قىلغان جەڭدە، يېزا ئىگىلىك -ئىككى كېچە

 .پىستان، ئىككى كالتەك ئولجا ئالدى 91خەنجەر،  11نەچچە توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى، 

  

ھەر مىللەت كادىرلىرى، ئاممىسى توپىالڭنى تىنچىتىش قىسمىغا ماسلىشىپ قاچقۇن ( 9)

 توپىالڭچىالرنى تۇتتى 

  

ساقچىلىرىمىز ۋە خەلق ئەسكەرلىرىمىز -قوراللىق ساقچى قىسمىمىز، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر

ىن كېيىن، بىر مەھەل توپىالڭچىالرنى قورشاپ ھۇجۇم قىلىشتەك جەڭگىۋار ھالەتنى شەكىللەندۈرگەند

لېكىن ئۇالر . كۆرەڭلەپ كەتكەن توپىالڭچىالر قورقۇپ يۈرىكى يېرىلىپ، تەرەپ ـ تەرەپكە قېچىشتى

 . يەنىال كەڭ ئارمىيە، خەلق قۇرغان توردىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى

نەچچە كىلومېتىر  51بارىن يېزىسى قەشقەرنىڭ غەربىي جەنۇبىغا جايالشقان بولۇپ، قەشقەرگە 

قەشقەر ۋىاليىتىنىڭ يېڭى شەھەر، كونا شەھەر، يېڭىسار ناھىيىسى بىلەن چېگرىداش، . دۇكېلى

تەرەپكە قېچىپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر -قەشقەر ۋىاليىتى رەھبەرلىرى توپىالڭچىالرنىڭ تەرەپ

 تاپقاندىن كېيىن، ناھايىتى ئەندىشە قىلدى، چۈنكى بۇ توپىالڭچىالر ئىنتايىن ۋەھشىي، ئۇنىڭ ئۈستىگە

ئۇالردا قورال، پارتالتقۇچ دورا بار بولۇپ، ھەر ۋاقىت خەلقنىڭ ھاياتى ۋە بىخەتەرلىكىگە خەۋپ 

يەتكۈزۈشى مۇمكىن ئىدى، شۇڭا ئۇالرنى تېزدىن تۇتۇپ قولغا ئېلىش كېرەك ئىدى، شۇڭا ئۇالرنى 

تارقىتىپ، گە ئۇقتۇرۇش ( شەھەر)ناھىيە  11تېزدىن تۇتۇپ قولغا ئېلىش كېرەك ئىدى، ئۇالر دەرھال 

كۈنى چۈشتىن كېيىن، يېڭىسار ناھىيىلىك جامائەت  - 6. قاتىلالرنى تۇتۇشنى ئەتراپلىق ئورۇنالشتۇردى

خەۋپسىزلىكى ئىدارىسى بىر توپ توپىالڭچى يېڭىسارغا قېچىپ كېلىۋاپتۇ، ياردەمگە ئادەم 

قارمىسى قەشقەر ۋىاليەتلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى باش. دەپ دوكالت قىلدى" ئەۋەتسەڭالر

دەرھال سىياسىي باشقارمىنىڭ مۇدىرى قاتارلىق ئون جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىسىدىن 

تەركىب تاپقان كىچىك شۆبە ئەترەت تەشكىللەپ، ئىككى ساقچى ماشىنىسى بىلەن ئۇچقاندەك 

ھىيىلىك ئارقىدىنال، ئۇالر نا. يېڭىسار ناھىيىلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسىگە يېتىپ كەلدى
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خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى ۋە جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرى بىلەن 

بىرگە توپىالڭچىالرنى ئاختۇرۇپ تۇتۇش ئۈچۈن يولغا چىقتى، ئۇالر سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى ئەتراپىدا 

ەپكە كېتىۋاتقانلىقىنى ئىككى گۇمانلىق كىچىك قارا كۆلەڭگىنىڭ قۇرۇتقا ئوخشاش تاغلىق رايون تەر

بۇ ئىككى گۇمانلىق كىچىك كۆلەڭگە ئەسلىدە ئاتلىق قېچىپ . بايقاپ، دەرھال ماشىنىلىق قوغلىدى

يۈرگەن توپىالڭچى بولۇپ، ئات ھېرىپ قالغاچقا، ئاتنى يوشۇرۇپ قويۇپ، تاغلىق رايونغا پىيادە 

ئىككى توپىالڭچى جىنايىتىنى زادىال  قېچىۋاتقانالر ئىكەن، شۆبە ئەترەت ئەزالىرى سوراق قىلغاندا، بۇ

بىر ئەترەت ئەزاسى توپىالڭچىنى تونۇۋالغاندىن كېيىن، ئامالسىز بېشىنى . ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىمىدى

ساڭگىلىتىپ جىنايىتىنى ئىقرار قىلدى ھەمدە جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىنى باشالپ يوشۇرۇپ 

چىالرنى يېقىن ئەتراپتىكى ئەگۈس يېزىسىغا ئاپىرىپ ئۇالر توپىالڭ. قويغان ئېتىنى تېپىپ بەردى

شۆبە ئەترەت ئەگۇس يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ قورىسىغا . ۋاقتىنچە قاماپ قويۇشنى قارار قىلدى

شۆبە . كەلگەندە، ئامما ئۇالرغا ئىىشخانىدا تۆت گۇمانلىق كىشىنىڭ بارلىقىنى مەلۇم قىلدى

چۇخەي كىيىۋالغان ئىككى توپىالڭچىنى تۇتۇۋالدى ھەمدە ئەترەتتىكىلەر ئىشخانىغا كىرىپال ئاق 

پاي پىلىموت ئوقى بېسىلغان ئوقدان بىلەن مىڭ يۈەندىن ئارتۇق نەق پۇلنى  91ئۇالرنىڭ يېنىدىن 

ئىككى توپىالڭچى تۆت شىرىكىنىڭ پارتالتقۇچ دورىنى ئېلىپ ئەتراپتىكى لومبا . ئاقتۇرۇپ تاپتى

يېرىم كېچە سائەت ئىككى ئەتراپىدا، شۆبە ئەترەتتىكىلەر . ار قىلدىيېزىسىغا قېچىپ كەتكەنلىكى ئىقر

كەنت ياچېيكىسىنىڭ , كەنتكە كىرگەندىن كېيىن. لومبا يېزىسى ئېرىقال كەنتىگە يېتىپ كەلدى

بىر : شۆبە ئەترەتتىكىلەر ئىككى يولغا بۆلۈندى. شۇجىسى توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا ماسالشتى

ئەسىرلەرگە قاراشقا مەسئۇل بولدى؛ يەنە بىر يولدىكىلەر ياچېيكا , قايولدىكىلەر ئاممىنى قوغداش

قورو ئىچىدە تۆت توپىالڭچى خورەك . شۇجىسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا ئاتالندى

جەڭچىلەر چاقماق تېزلىكىدە بېسىپ كىرىپ، تۆت توپىالڭچىنىڭ دولىسىغا . تارتىپ ئۇخالۋاتاتتى

 .چىالر قارشىلىق كۆرسىتىشكە ئۈلگۈرەلمەي قولغا چۈشتىتوپىالڭ. دەسسىدى

قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى بىلەن قوشنا بولۇپ، بۇ ناھىيىنىڭ تاشمىلىق، تېرىم، بۇالقسۇ يېزىسى 

ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسى بىلەن چېگرىداش ئىدى، بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبي 

ەھەر ناھىيىسىدە كۈچلۈك ئىنكاس قوزغاپ، بۇ ناھىيە بىردىنال دۈشمەنگە قوراللىق توپىالڭ كونا ش

" توپىالڭنى تىنچىتايلى"، "مۇقىملىقنى قوغدايلى"قارشى كۈرەشنىڭ ئالدىنقى سېپىگە ئايالندى، 

دېگەن شوئار ھەر بىر ئورگان، ھەر بىر يېزا، كەنتتە ياڭرىدى، ئاپتوموبىل يېتىشمىسە، ناھىيە 

نالر نەچچە ئون چوڭ، كىچىك ئاپتوموبىلنى قوماندانلىق شتابىنىڭ يۆتكەپ بازىرىدىكى ئورگا

ئىشلىتىشىگە تاپشۇردى؛ ئالدىنقى سەپتە ئاشلىق، ياغ يېتىشمىسە، ئاشلىق ئىدارىسىنىڭ رەھبەرلىرى 

تېلېگىراف ئىدارىسى جىددىي سەپەرۋەرلىك قىلىپ، سىم -ئۆزى بىۋاسىتە ئاپىرىپ بەردى؛ پوچتا

ـ كەنتتىكى كادىرالر،  11ائەت راۋان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلدى؛ تاشمىلىق يېزىسى س 18يوللىرىنىڭ 

نەچچە ئات ئەكېلىپ  11ئامما قاچقۇنالرنى قوغالپ تۇتۇشقا ئىشلىتىش ئۈچۈن، بىر كېچىدىال 

 . بەردى
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گۇرۇپپىدىكى بىر يەككە ترانسىپورتچى ئائىلىسى توپىالڭنى تىنچىتىش -8كەنت -1لەڭگەر يېزىسى 

ۈرىشى باشالنغاندا، خەلق ئەسكىرى بولغان ئوغلىنى باشالپ، ماشىنىسىنى ھەيدەپ ناھىيىلىك ك

رەھبەرلەر . قوماندانلىق شتابىغا تىزىمغا ئالدۇرۇپ، ئالدىنقى سەپكە بېرىشنى تەلەپ قىلىپ تۇرۇۋالدى

كە بېرىپ ھال ئۇنىڭغا چۈشەندۈرۈپ، ئالدىنقى سەپتە ئادەم ۋە ئاپتوموبىل تولۇق دېسە، ئالدىنقى سەپ

 911نان،  811سوراپ كېلىشى تەلەپ قىلدى، ئۇ رەھبەرلەرنىڭ ماقۇللىغىنى ئالغاندىن كېيىن، 

قاپ تاماكا ۋە ئون قولچىراغ سېتىۋېلىپ، ئۆزى ماشىنا ھەيدەپ ئالدىنقى  11سامسا، بىر كىلو موخوركا، 

ئالدىنقى . ىن ھال سورىدىسەپكە بېرىپ، بىرىنچى سەپتىكى كادىر ـ ساقچىالر ۋە خەلق ئەسكەرلىرىد

سەپكە بارغاندىن كېيىن، ئۇ يەنە ئوغلى بىلەن ماشىنىنى قالدۇرۇپ قېلىپ ئالدىنقى سەپتىكى جەڭگە 

رەھبەرلەر قايتا ـ قايتا خىزمەت ئىشلىگەندىن كېيىن، ئۇ كېتىشكە . قاتناشتۇرۇشنى تەلەپ قىلدى

ىنقى سەپكە ماشىنا الزىم بولسا، مەن ئەگەر ئالد: "كېتىشىدە، ئۇ يەنە ئاالھىدە. تەستە قوشۇلدى

 . دەپ تاپىلىدى" ھەر ۋاقىت تەييار

. ئالدىنقى سەپتە تۇرمۇش ناھايىتى جاپالىق ئىدى، يا مۇقىم تۇرالغۇ جاي، يا ئاشخانا يوق ئىدى

كۈندۈز ئۇخلىيالمىدى، -ساقچىلىرى ئۈچ كېچە-قوماندانالر بىلەن جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر

ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ بىر ئاشپىزى بۇ ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن -1ناھىيىلىك . ىتاماقمۇ يېيەلمىد

نان سېتىۋېلىپ،  111ئۇ ئۆزى پۇل چىقىرىپ سېمىز قويدىن بىرنى ۋە . كېيىن، ئىنتايىن بىئارام بولدى

ئۇ قوماندانلىق شتابىدىكى رەھبەرلەرگە . بۇالقسۇغا بېرىپ بىرىنچى سەپتىكىلەردىن ھال سورىدى

ئالدىنقى سەپكە كېلىپ جەڭگە قاتنىشالمىدىم، بۇ قوي : "ۇپ تاشقان چوڭقۇر مۇھەببەت بىلەنتول

 . دېدى"بىلەن نان بولسىمۇ مېنىڭ كۆڭلۈمكەن

كەنتىدە قاراۋۇللۇق -11كۈنى چۈشتىن كېيىن، قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى تاشمىلىق يېزىسى  - 6

 9ىر ـ ساقچىسى بىلەن خەلق ئەسكىرى يىراقتىن قىلىۋاتقان بىر نەچچە جامائەت خەۋپسىزلىكى كاد

ئۇالر دۈشمەننى قاچۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، مۇئاۋىن كەنت . كىشى كېلىۋاتقانلىقىنى بايقىدى

باشلىقىنى ئۇالرنى تونۇپ بېقىڭ، دەپ يول دوقمۇشىغا قالدۇرۇپ قويۇپ، ئۆزلىرى دېھقان ئائىلىسىدە 

دەپ مەخپىي " ىالڭچى بولسا، بېشىڭىزنى سىالپ قويىسىزئەگەر ئۇالر توپ"يوشۇرۇنۇپ تۇردى ھەمدە 

ئۇ ئۈچ كىشى ئالدى تەرەپتە قاراۋۇللۇق قىلغۇچىالرنىڭ يوقلىغىنى كۆرۈپ، ئۇدۇل . كېلىشىۋالدى

كەنت باشلىقى ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن بارىن يېزىسىنىڭ توپىالڭچىالر ئىكەنلىكىنى . كېلىۋەردى

ئۆي ئىچىدىكى جامائەت . بېشىنى سىالپ قويدى جەزمەنلەشتۈرگەندىن كېيىن، چاندۇرماي

خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى بىلەن خەلق ئەسكەرلىرى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە بولغان ئارىلىقتا 

ئېتىلىپ چىقتى، ياۋۇزلۇقتا ئۇچىغا چىققان ئىككى توپىالڭچى ئەھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى كۆرۈپ، 

ولىۋىدى، كۆزى ئۆتكۈر، ھەرىكىتى چاققان جامائەت خەنجىرىنى چىقىرىپ قارشىلىق كۆرسەتمەكچى ب

 . خەۋپسىزلىكى جەڭچىلىرى مىلتىقنى ئاللىبۇرۇن ئۇالرنىڭ كۆكرىكىگە تەڭلەپ بولدى

ئەلۋەتتە، دۈشمەنلەر ئىچىدە ئەجىلى توشقانلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، جان تالىشىدىغانلىرى ئاز ئەمەس، 

لىرى ئورمانلىققا يوشۇرۇنىۋالدى، بەزىلىرى جىلغىالرغا ئۇالرنىڭ بەزىلىرى تاغقا قېچىپ كەتتى، بەزى
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لېكىن كەڭ ئاممىنىڭ . يوشۇرۇنىۋالدى، بەزىلىرى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىڭكىدە ئۆزىنى دالدىغا ئالدى

مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان كۆزلىرىنىڭ قاتتىق نەزەر بەنتى ئاستىدا، بىرەر قارا نىيەتمۇ قانۇن تورىدىن 

  .قېچىپ قۇتۇاللمىدى

ـ كۈنى چۈشتە، تىرەم يېزىسىدىكى دېھقانالر يۈرۈش ـ تۇرۇشى گۇمانلىق ئۈچ كىشىنىڭ  6ـ ئاينىڭ  8

بارىن يېزىسىغا يېقىن ئورمانچىلىق مەيدانىدا الغايالپ يۈرگەنلىكىنى، يېنىدا قورال بارلىقىنى مەلۇم 

اقچىسى ۋە خەلق جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ س 16دېلو مەلۇم قىلىنغاندىن كېيىن، . قىلدى

بەش، ئالتە كىلومېتىر ئۇزۇنغا . ئەسكىرى بۇيرۇققا بىنائەن ئۇالرنى قوغالپ تۇتۇشقا ئاتالندى

چوپلەر قويۇق ئۆسكەن بولۇپ، يەر شەكلى  -دەرەخ، ئوت -سوزۇلغان ئورمانچىلىق مەيدانىدا دەل

ق يەرنىمۇ ئاال قويماي ئۇالر توغرىسىغا قاتار تىزىلىپ ئاختۇرۇپ، ئازرا. ئىنتايىن مۇرەككەپ ئىدى

لېكىن ئىككى سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىت تەپسىلىي ئاقتۇرغان بولسىمۇ توپىالڭچىالرنىڭ . تەكشۈردى

خىزمەتچىلەرنىڭ ئولتۇراق ئۆي -ئۇالر ئاچلىققا بەرداشلىق بېرىپ، ئىشچى. قارىسىمۇ كۆرۈنمىدى

ـ تېنەپ ئىشىكنى ئېتىپ چىقىشى تۇيۇقسىز، بىر ئايالنىڭ ئالدىراپ . رايونىنى ئاقتۇرۇشقا باشلىدى

ئۇالر ئايالدىن ئىشىكنى ئېچىپ بېرىشنى تەلەپ قىلسا، ئۇ ئايال . ئۇالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى

يولدىشىم ئوت ـ چۆپ ساتقىلى كەتكەن، ئۆيدە ئەر كىشى يوق، ئىشىكنى ئېچىپ بەرسەم "

ھۇشيار جامائەت . ىسەۋەب كۆرسىتىپ ئىشىكنى ئېچىپ بېرىشنى رەت قىلد-دەپ بانا"بولمايدۇ

خەۋپسىزلىكى جەڭچىلىرى ئىشىكنىڭ يوچۇقىدىن ئوت ـ چۆپ توشۇيدىغان ئېشەك ھارۋىسى بىلەن 

شۇنىڭ بىلەن، . ئېشەكنىڭ ھويلىدا تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئايالنىڭ يالغان ئېيتقانلىقىنى جەزملەشتۈردى

ئارتىلىپ كىرىپ، جامائەت خەۋپسىزلىكى جەڭچىسى بىلەن ئىككى خەلق ئەسكىرى ئىشىكتىن 

كارىۋات ئاستىدىن بىر يەردە تۈگۈلىشىۋالغان ئۈچ توپىالڭچىنى تارتىپ چىقاردى ھەمدە بولدۇرۇلغان 

 . خېمىر ئاستىدىن ئىككى قىلىچ، بىر پىچاق ئاقتۇرۇپ تاپتى

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن، تىرەم يېزىسىدىكى بىر خەلق ئەسكىرى كەنت دوقمۇشىدا قاراۋۇللۇق 

ومكا كۆتۈرۋالغان بىر كىشىنىڭ ھېرىپ ـ چارچىغان ھالدا بارىن يېزىسى تەرەپتىن قىلىۋېتىپ، س

كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئالدىغا ئۆتۈپ گەپ سورىدى، ئۇ كىشى دۇدۇقالپ، دەيدىغان گېپىنى تاپالماي 

 لېكىن ئۆزۈم يالغۇز. قالدى، خەلق ئەسكىرى ئۇ كىشىنىڭ ھەقىقىي سىياقىنى بىر قاراپال بىلىۋالدى

جېنىدىن تويغان بۇ ئەبلەخكە تاقابىل تۇرالماسمەنمىكىن دەپ ئەنسىرەپ، ئۇ كىشىگە 

ئۇ . دېدى" مەن ئااليىتەن ئالدىڭىزغا چىقتىم، تېزرەك ئۆيۈمگە كىرىپ يوشۇرۇنىۋېلىڭ:"يالغاندىن

خەلق ئەسكىرى ئۇ . كىشى راست شۇنداق ئوخشايدۇ دەپ ئىشىنىپ، ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۆيىگە كىردى

كىرەي دەپ قويۇپ، ئىشىكنى " ئەھۋالنى كۆزىتىپ"يالغاندىن ". ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ"ى كىشىن

كېيىن . تېشىدىن قۇلۇپالپ قويۇپ دەرھال يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىگە كېلىپ ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى

ڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، بۇ جىنايەتچى ئەسلىدە بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي تەشكىالتنى

تايانچىسى بولۇپ، كۆپ قېتىم ئەكسىيەتچى تەشۋىقات ئېلىپ بارغان ئەكسىلئىنقىالبىي تەشكىالتقا 

 . ئەزا قوبۇل قىلغانىكەن
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ئالتە كېچە ت كۈندۈز ئالدىراش، جاپالىق ھەم ئۇنتۇلغۇسىز كۈنلەر باشتىن كۆچۈرۈش ئارقىلىق، قەشقەر 

كەينىدىن قېچىپ كەلگەن توپىالڭچىالرنى كونا شەھەر ناھىيىسىدىكى ھەر مىللەت خەلقى كەينى ـ 

ئاخىرى قولغا چۈشۈردى ھەمدە خەنجەر ـ قىلىچ، پوالت قامچا، پارتالتقۇچ باغچىسى، ئۆزى 

 . ياراغنى يىغىۋالدى-دىن ئارتۇق قورال 111ياسىۋالغان گرانات ۋە توقماق قاتارلىق 

للەت كادىرلىرى بايرىقى روشەن يۈرەكنى تىرىتىدىغان بۇ مەيدان دۈشمەنگە قارشى كۈرەشتە، ھەر مى

بولۇپ، خىزمەتلەرنى باشالمچىلىق بىلەن ياخشى ئىشلەپ، توپىالڭنى تىنچىتىش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە 

قوشتى، بولۇپمۇ قىزىلسۇ، قەشقەر ۋىاليىتىدىكى ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى ئىنتايىن ئاز ساندىكى 

اندىن تارتىپ توپىالڭنى تىنچىتىشقىچە بولغان بۇزۇق كىشىلەر ۋەقە تۇغدۇرۇشقا قۇتراتقۇلۇق قىلغ

قىزىلسۇ، قەشقەرنىڭ . ئاخىر سەپنىڭ ئالدىدا تۇردى-پۈتكۈل جەرياندا باتۇرلۇق بىلەن باشتىن

ھەرقايسى ناھىيىسىدىكى ھەر مىللەت خەلقى قەتئىي ھالدا پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت بىلەن بىرگە تۇرۇپ، 

لىپ، قېچىپ يۈرگەن توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا پائال بۇزۇق كىشىلەرنى ئاكتىپلىق بىلەن پاش قى

ئىزالر -قاتناشتى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تىلالرغا داستان بولغۇدەك نۇرغۇن ئىلغار شەخسلەر ۋە ئىلغار ئىش

 .مەيدانغا كەلدى

كۈن بولغان يېڭى جەڭچى بىلەن ئۇنىڭ  15بارىن يېزىسىدىن ھەربىيلىككە قاتناشقىنىغا ئەمدىال 

 .ر ئارىسىدىكى تىپىك ۋەكىللەردۇردادىسى ئۇال

قوراللىق ساقچى قىسىم قىزىلسۇ تارماق ئەترىتى بۇيرۇققا بىنائەن بارىن يېزىسىغا ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا 

بارماقچى بولغاندا، بۇ يېڭى جەڭچى رەھبەردىن بۇ قېتىمقى ھەرىكەتكە قاتنىشىشقا رۇخسەت 

كۈنى چۈشتىن كېيىن، ئۇ قىسىم بىلەن بىرگە بارىن -5ئاينىڭ -8. قايتا ئىلتىماس قىلدى-قىلىشنى قايتا

بۇ ۋاقىتتا يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ توپىالڭچىالر ۋە ھەقىقىي ئەھۋالنى . يېزىسىغا يېتىپ كەلدى

خىزمەت ئىشلەشكە ئەۋەتىلگەن ھۆكۈمەت، جامائەت . بىلمەيدىغان ئامما توپلىشىۋالغان ئىدى

ئارىغا ئېلىۋېلىپ تىلالپ ھاقارەتلەۋاتاتى، ئۇ جەڭچىنىڭ  خەۋپسىزلىك خادىملىرىنى توپىالڭچىالر

دادىسىمۇ ئادەم توپى ئىچىدە كۆپچىلىككە دۆلەتكە يۈز كېلەلمەيدىغان ئىشنى قىلماڭالر، دەرھال 

كېتىپ يېرىڭالرنى تېرىڭالر، تېرىقچىلىق مەزگىلى ئۆتۈپ كەتمىسۇن، دەپ نەسىھەت قىلىۋاتاتتى، بۇ 

ۋەقە : "گەنلىكىنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم ھالدا ئوغلىنىڭ ئالدىغا بېرىپچاغدا، ئۇ ئوغلىنىڭمۇ كەل

تۇغدۇرغان بۇ كىشىلەر تولىمۇ ۋەھشىي، لېكىن ئۇالردىن قورقۇپ كەتمە، چوقۇم قوماندانلىققا 

بويسۇنۇپ، رەھبەرنىڭ دېگەن يېرىدىن چىقىپ، يۇرتىمىزدىكى خەلقنىڭ ھاياتى ۋە بىخەتەرلىكىنى 

ئۇ سۆزىنى قىلىپ بولۇپال، قايتىپ بېرىپ يەنە . دېدى" كۆرسەتكىن قوغداش يولىدا خىزمەت

كەچ كىرىشى بىلەن، توپىالڭچىالرنىڭ ئەكسىيەتچىل . كىشىلەرگە نەسىھەت قىلىشىنى باشلىدى

توپىالڭچىالرنىڭ . خورىكى تېخىمۇ ئېشىپ، ئادەم توپى ئىچىدە ئەكسىيەتچى شوئار توۋالشقا باشلىدى

ەنلىكىنى كۆرگەن ھېلىقى يېڭى جەڭچى كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، بۇنداق غالجىرلىشىپ كەتك

سىلەرگىمۇ، ! بۇنداق ئەسكىلىك قىلساڭالر، سىلەرگە ياخشى ئاقىۋەت يوق: "ھەققانىي ھالدا

ھازىر تېرىقچىلىقنىڭ تازا ئالدىراش مەزگىلى، دەرھال كېتىپ يېرىڭالرنى . دۆلەتكىمۇ پايدىسى يوق



128 

 

: انچە توپىالڭچى ئۇنى قاراپال تونۇۋېلىپ، زەھەرخەندىلىك بىلەنبىر ق. دېدى"تېرىڭالر

. دېدى"ئائىلەڭدىكىلەرنىڭ ھەممىسى بارىندا، ئۇالرنى كۈن كۆرسۇن دېسەڭ، كۆزۈمدىن تېز يوقال"

سەن نېمىلەر : "توپىالڭچىالرنىڭ تەھدىتىدىن قورقۇپ قالمىغان بۇ يېڭى جەڭچى غەزەپ ئاچچىقىدا

دىدا غايەت زور جىنايەت ئۆتكۈزۈشتۇڭ، خەلق سەن نېمىلەردىن ھېساب بارىن يېزىسى خەلقى ئال

توپىالڭچىالر ئالداپمۇ، تەھدىت سېلىپمۇ مەخسىتىگە يېتەلمەي، ياۋۇزلۇق . دېدى!" ئالىدۇ

توپىالڭچىالر بۇ يېڭى جەڭچىگە بولغان ئاچچىقىنى چىقىرىش . بەشىرىسىنى ئاشكارىلىدى-ئەپتى

بۇنداق . سۆرەشتۈرۈپ توپىالڭچىالر توپىغا ئەكېلىپ قاتتىق ئۇردى ئۈچۈن، ئۇنىڭ دادىسىنى تارتىپ

خەۋپلىك پەتتە، تارماق ئەترىتىنىڭ رەھبەرلىرى دەرھال قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىگە 

دادىسى . توپىالڭچىالر توپىدىن ئۇنىڭ دادىسىنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش ھەققىدە بۇيرۇق قىلدى

بۇ ئەبلەخلەر ئىنتايىن : "اھايىتى ھاياجانالنغان ھالدا ئوغلىغاخەتەردىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، ن

ۋەھشىي، ئۇالر ئاتالمىش ئىسالم بايرىقىنى يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىگە قادايمىز دەپ داۋراڭ 

. دېدى" سەن ئۇالرغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلغىن، ھەرگىز يۇمشاق قوللۇق قىلما. سېلىۋاتىدۇ

ئوغلۇمنى سىلەرگە تاپشۇردۇم، ئوغلۇمنى : "لەر لىيەنىنىڭ يېتەكچىسىگەئارقىدىنال يەنە يېڭى ئەسكەر

خاتىرجەم ئىشقا سېلىۋېرىڭالر، ئەنسىرىمەڭالر، ئوغلۇم ئۆلۈپ كەتكەن تەقدىرىمۇ سىلەردىن 

جەڭ ئاختۇرۇپ تۇتۇش باسقۇچىغا كىرگەندىن كېيىن، توپىالڭچىالرنى توردىن . دېدى" كۆرمەيمەن

، ئۇ ئۆزى تونۇيدىغان بەزى توپىالڭچىالرنىڭ ئىسىملىكىنى يېزىپ چۈشۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن

تۇغقانلىرىنى توپىالڭچىالرنى پاش -جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگىنىغا تاپشۇرۇپ بەردى ھەمدە ئۇرۇق

ئۇنىڭ ئاكتىپلىق بىلەن . قىلىشقا سەپەرۋەر قىلدى، يەنە ئادەم باشالپ ئاقتۇرۇپ تۇتۇشقا قاتناشتى

 . تىدا، بەش توپىالڭچى ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ قانۇن تورىغا چۈشتىھەمكارلىشىشى ئاس

يېڭىسار ناھىيىلىك توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىنچىتىش ئالدىنقى سېپىنىڭ باش قوماندانى 

بولغان ناھىيىلىك خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمنىڭ باشلىقى ئۆزى باشالمچى بولۇپ، قوراللىق 

ىلىرى ۋە خەلق ئەسكەرلىرىنى باشالپ، ناھىيىلىك توپىالڭنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ساقچى قىسىم جەڭچ

ـ كۈنى كەچتە، بارىن  5ـ ئاينىڭ  8ئۇنى تىنچىتىش قوماندانلىق شتابىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە، 

ە يېزىسىغا يېقىن بولغان ئەگۇس، لومپا، چولپان قاتارلىق جايالرغا بېرىپ، ئاممىنى سەپەرۋەر قىلىپ ۋ

ئۇ كۆپچىلىككە . تەشكىللەپ، چازا قۇرۇپ، قاراۋۇل قويۇپ، ئاسماندا تور، يەردە قاپقان قۇردى

يۈكسەك دەرىجىدە ھۇشيار بولۇڭالر، توپىالڭچىالر ھەرگىز قېچىپ كەتمىسۇن دەپ قايتا ـ قايتا 

ۈرنىلىق تاپىلىدى، لومپا يېزىسىنىڭ تاشتۇۋاق مۇداپىئە رايونىدا، ئۇ خەلق ئەسكەرلىرى بىلەن دۈج

قىلىۋېتىپ، تۇيۇقسىز ئالدى تەرەپتىكى ئوچۇقچىلىقتا ئىككى كۆلەڭگىنى بايقىدى، ئۇالر بېرىپ 

بۇ چاغدا، . تەكشۈرگەندىن كېيىن، ئىككى توپىالڭچى ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈپ، ئۇالرنى باغلىدى

. دەپ يالۋۇردى" رھەممىمىز مۇسۇلمان ئىكەنمىز، رەھىم قىلساڭال: "بىر توپىالڭچى تىزلىنىپ تۇرۇپ

سېنىڭ نەرىڭ : "خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئۇنىڭغا قورال تەڭلەپ تۇرۇپ

مۇسۇلمان، سەن دېگەن مۇسۇلمانالر ئىچىدىن چىققان مۇناپىق، سەن ۋەتەنگە، خەلققە ئاسىيلىق 

ۇ خەلق قوراللىق ب. توپىالڭچى ئامالسىزلىقتىن قولغا چۈشتى. دېدى" قىلدىڭ، سەن ئۆلۈمگە مەھكۇم

كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى دۈشمەنگە ئىنتايىن نەپرەتلىنەتتى، خەلقنى چەكسىز سۆيەتتى، بولۇپمۇ 
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ـ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن، ئۇ ماشىنىلىق ھەر قايسى  6ـ ئاينىڭ  8. خەنزۇ ئاممىسىنى قەۋەتال ئاسرايتتى

تەشكىللەپ، يېرىم كۈنگە قالمايال چازىالرغا بېرىپ، خەلق ئەسكەرلىرىنى توپىالڭچىالرنى تۇتۇشقا 

بىر توپىالڭچى خەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمىنىڭ كىچىك ماشىنا . ئالتە توپىالڭچىنى قولغا چۈشۈردى

ئۇ چاققانلىق بىلەن يۈگۈرۈپ . دەپ ۋارقىرىغىنىچە ئېتىلىپ كەلدى" ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈيلى"شوپۇرىغا 

ئاندىن خەلق ئەسكەرلىرىنى ئۇنى . ەپ قاتتىق ۋارقىرىدىد" ياۋاش بول: "بېرىپ، تاپانچىنى چىقىرىپ

نەچچە خەنزۇ ئىشچىالرنىڭ  91ياالپ مېڭىشىغا بۇيرۇق قىلدى، ئالدى تەرەپتىكى توغان ئېغىرىدا 

قۇرۇلۇش قىلىۋاتقانلىقىنى ئېسىگە كېلىپ، خەلق ئەسكەرلىرىنى باشالپ ئۇچقاندەك توغان ئېغىزىغا 

. يتتى ھەمدە ئۇالرنىڭ مۇداپىئە تەدبىرى قوللىنىشىغا ياردەملەشتىبېرىپ، ئۇالرغا ئەھۋالالرنى ئې

ئارقىدىنال قوغالپ تۇتۇش شۆبە ئەترىتىنى باشالپ، تاغقا قېچىپ كەتكەن توپىالڭچىالرنى ئاختۇرۇپ 

تاغنىڭ يەر شەكلى مۇرەككەپ، ھاۋا كىلىماتى ناچار، يوللىرى خەتەرلىك ئىدى، . تۇتۇشقا ئاتالرندى

سا يول يۈرۈش ئىنتايىن قىيىن ئىدى، ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن باشالمچى بولۇپ، باشالمچى بولمى

قوغالپ تۇتۇش شۆبە ئەترىتىنىڭ قوغالپ يوقىتىش ۋەزىپىسىنى غەلىبىلىك ئورۇندىشى ئۈچۈن چوڭ 

 .تۆھپە قوشتى

ول قېچىپ كەتكەن قوراللىق توپىالڭچىالرنى تۇتۇش جەريانىدا، نۇرغۇن ئامما ئاكتىپلىق بىلەن ي

قوغالپ تۇتۇش شۆبە ئەترىتى بىدىلىك كەنتىگە كەلگەندە، شۇ . باشلىغۇچى بولۇشنى تەلەپ قىلدى

جايدىكى ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسى تەشببۇسكارلىق بىلەن يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىدى، شۆبە 

لتۈرۈپ ئەترەتنىڭ ئاتلىرىغا يەم ـ خەشەك تەييارالپ بەردى، يەنە تۆت ئائىلىلىك چارۋىچى قوي ئۆ

بۇ توپىالڭچىالرنى چوقۇم تەل ـ تۈكۈس يوقىتىڭالر، ئۇالرنىڭ : ئۇالر. جەڭچىلەردىن ھال سورىدى

قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقىشقا يول قويماڭالر، بولمىسا تاغدىكى چارۋىچىالرغا خاتىرجەملىك 

 . بولمايدۇ، دەپ قايتا ـ قايتا تاپىلىدى

تۇش جەريانىدا، يول بويىدىكى ئۇيغۇر، قىرغىز ئاممىسى قېچىپ يۈرگەن توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇ

ئاز سانلىق . تۆگە ۋە يەم ـ خەشەك بىلەن ھەقسىز تەمىنلىدى 91ئات، بەش قوتاز،  61جەڭچىلەرنى 

مىللەت كادىرلىرى، ئاممىسى تېنى بىلەن يېڭى بىر سېپىل ياساپ، پارتىيىنى، سوتسىيالىزمنى، ئۇلۇغ 

ە ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قەتئىي قوغداشتەك ۋەتىنىمىزنى قىرغىن سۆيۈش ۋ

 . يۈكسەك ئىددىيىۋى پەزىلىتىنى نامايان قىلدى

  

ھەر مىللەت خەلقى بارىن يېزىسىدىكى قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ جىنايەتلىرىگە غەزەپ بىلەن ( 8)

 لەنەت ئوقۇدى
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ق توپىالڭنى تىنچىتىش شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللى

قىزىلسۇ، قەشقەر ۋىاليىتى ۋە ئۇالرغا قاراشلىق . خەلقىنىڭ قەتئىي ھىمايىسى ۋە قوللىشىغا ئېرىشتى

ناھىيىلەر بەس ـ بەستە ئاممىۋى يىغىن ئېچىپ، ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ 

ھەر مىللەت، ھەر ساھە زاتلىرى بىردەك مۇنداق دەپ . دىجىنايەتلىرىگە غەزەپ بىلەن لەنەت ئوقۇ

ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئەكسىيەتچى ئۇنسۇرالر كومپارتىيىنىڭ رەھبەرلىكىنى ئاغدۇرۇپ : قارىدى

تاشالش، سوتسىيالىستىك تۈزۈمنى ئىنكار قىلىش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، خەلق ھاكىمىيىتىنى 

رىن يېزىسىدا ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ پەيدا قىلدى، ئاغدۇرۇپ تاشالش مەقسىتىدە با

ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە . ئۇالرنىڭ ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، ئۆلتۈرۈش ۋاسىتىسى ئىنتايىن قەبىھ

كومىتېتى بىلەن خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە غەمخورلۇقىدا، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە 

تلىرىنىڭ توغرا تەشكىالتچىلىق قىلىشى، قوماندانلىق قىلىشى ئاستىدا، كومىتېتلىرى، خەلق ھۆكۈمە

جايالردا تۇرۇشلۇق قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى، 

ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە خەلق ئەسكەرلىرى يېقىندىن ماسلىشىپ، توپىالڭنى بىردىنال تىنچىتىپ، 

قىزىلسۇ ئوبالستى . كىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قوغدىدىۋەتەننىڭ بىرلى

ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ قېنى ۋە ھاياتىي بەدىلىگە كەلگەن : "سىياسىي كېڭەشنىڭ بىر ئەزاسى

 ھاكىمىيەتنى بۈگۈنكى كۈندە ئىنتايىن ئاز ساندىكى بۇزۇق ئادەملەر ئاغدۇرۇپ تاشالشقا ئۇرۇنسا،

. ئوقۇبەتكە ئىتتىرىشنى خام خىيال قىلسا، بىز ھەرگىز ماقۇل بولمايمىز-خەلقنى يېڭىۋاشتىن ئازاب

ئازادلىقتىن كېيىن دۆلەت كۆپ تەرەپتىن قوللىغاچقا، . ئازادلىقتىن ئىلگىرى بارىن يېزىسى نامرات ئىدى

شتىكى ئىلغار كوللېكتىپ يىلى مەملىكەت بويىچە نامراتلىقتىن قۇتۇلۇ - 1346ئىقتىسادىي راۋاجلىنىپ، 

بۈگۈنكى كۈندە توپىالڭ بارىن يېزىسىدا يۈز بەردى، توپىالڭچىالر كەچۈرگۈسىز . بولۇپ باھاالندى

باش . بىز توپىالڭنى تىنچىتىشنى قەتئىي ھىمايە قىلىمىز. جىنايەت ئۆتكۈزۈپ، ۋاپاغا جاپا قىلدى

ستلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ بىر مۇئاۋىن ئوبال. دېدى" جىنايەتچىلەرنى قەتئىي قاتتىق جازاالش الزىم

ئاقتۇ ناھىيىسىدە يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭدا، ناۋادا ئۇالرنىڭ :"رەئىسى

پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ كەسكىن . سۇيىقەستى ئەمەلگە ئېشىپ قالسا، بىر ئاپەت بولغان بوالتتى

ىن دەل ۋاقتىدا، تامامەن توغرا بولدى، خەلقنىڭ تەدبىر قوللىنىپ توپىالڭنى تىنچىتقانلىقى ئىنتاي

 . دەپ كۆرسەتتى" كۆڭلىگە قاتتىق ياقتى، مەن ئۇنى قەتئىي ھىمايە قىلىمەن

 81ئازاد بولغان : "ئاتۇش شەھەرلىك سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ بىر ئەزاسى، دىنىي زات

نىستىك پارتىيىسى ئۇلۇغ، شەرەپلىك، نەچچە يىللىق ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇ

توغرا پارتىيە، ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ قوراللىق توپىالڭ قوزغاشتەك 

بىز بۇ جىنايەتچىلەردىن ئۈزۈل ـ . چېكىدىن ئاشقان جىنايىتىنى ئېغىر بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كەلدى

الستلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ بىر ئەزاسى، دىنى ئۇب. دېدى" كېسىل ھېساب ئېلىشىمىز الزىم

بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا، :"زات

ئىجتىمائىي مۇقىملىققا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىاليدىغان سىنىپىي كۈرەش، 

پارتىيە ئىسالم دىنىغا ۋە دىنىي زاتالرغا ئىنتايىن كۆڭۈل . ىمىز الزىمبىز ئۇنىڭغا قەتئىي قارشى تۇرۇش

" بۆلىۋاتىدۇ، بىز پارتىيە ئۈچۈن كۆپرەك خىزمەت قىلىپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قوغدىشىمىز الزىم
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بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن :"سانائەتچىلەرنىڭ ۋەكىلى -ئاتۇشتىكى يەككە سودا . دېدى

راللىق توپىالڭ مىللىي مەسىلىمۇ ئەمەس، دىنىي مەسىلىمۇ ئەمەس، بەلكى ئەكسىلئىنقىالبىي قو

سېپى ئۆزىدىن بولغان ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش 

قايسى مىللەت بولسۇن ياكى قايسى دىنىي زات بولسۇن، ئۇنىڭغا قەتئىي قارشى تۇرۇشى . جىنايىتىدۇر

ەنزۇ قېرىنداشالر شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش خ. الزىم

" خەنزۇالر بىلەن ئۇيغۇرالر مەڭگۈ ئايرىلماس بىر ئائىلە كىشىلىرى. ئۈچۈن نۇرغۇن تۆھپە قوشتى

ەل توپىالڭنى تىنچىتىش ناھايىتى د: "ئوبالستلىق سىياسىي كېڭەشنىڭ بىر مۇئاۋىن رەئىسى. دېدى

مەيلى . مەن ئۇنى قەتئىي ھىمايە قىلىمەن. ۋاقتىدا، ناھايىتى توغرا بولدى ھەم ئىنتايىن زۆرۈر ئىدى

كىم بولۇشىدىن، قايسى مىللەت بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، پارتىيىگە، سوتسىيالىزمغا قارشى تۇرىدىكەن، 

كەڭ . دېدى" ز كېرەكئۇ بىزنىڭ دۈشمىنىمىز، ھەممىمىز ئۇنىڭغا قارىشى قەتئىي كۈرەش قىلىشىمى

ئوقۇتقۇچى، كادىر، ئىشچىالر بەس ـ بەستە بۇ قېتىمقى بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي 

توپىالڭنى تىنچىتىشتا قولغا كەلتۈرگەن زور غەلىبە ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىرادىسىنى چىڭىتتى، 

بۇ قېتىمقى غەلىبە شۇنى . تىبۆلگۈنچىلەرنىڭ ئەكسىلئىنقىالبىي خورىكىنى قاتتىق يەرگە ئۇردى دېيىش

قايىل قىالرلىق دەرىجىدە يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، بىزنىڭ خەلق دېموكراتىيە دىكتاتۇرىمىز 

قانداق . ئويۇلتاشقا ئوخشاش مۇستەھكەم، مۇقەددەس بولۇپ، ھېچكىم دەخلى ـ تەرز قىاللمايدۇ

، تەۋەككۈلچىلىك قىلىپ، پارتىيە ۋە خەلق ئادەم بولۇشىدىن، قايسى بايراقنى كۆتۈرۈشىدىن قەتئىينەزەر

ھاكىمىيىتىگە، سوتسىيالىزمغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىگە، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا 

بۇزغۇنچىلىق قىلىشتەك جىنايى ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىشقا پېتىنىدىكەن، خەلق دېموكراتىيە 

 . نى ھاالكەتكە دۇچار قىلىدۇدىكتاتۇرىسىنىڭ تۆمۈر مۇشتىنى يەيدۇ، ئۆزى

بارىن يېزىسىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسى دۈشمەن سۇيقەستىنىڭ تارمار قىلىنغانلىقىدىن قىن ـ قېنىغا 

زەيدىن يۈسۈپ ۋە باشقا توپىالڭچىالر " باش قوماندانى"توپىالڭنىڭ . سىغماي خۇشال بولۇپ كەتتى

تىن ئاشقان بىر ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زات  51ئېتىپ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ دېگەن خەۋەر تارقالغاندا، يېشى 

پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت توپىالڭنى ۋاقتىدا تىنچىتىپ بىزنى : "ھاياجانلىنىپ كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ

بولمىسا مېنىڭ كالالم كېتىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئادەتتىكى پۇقراالرمۇ باال ـ قازاغا ! قۇتقۇزۇۋالدى

 . دېدى!" ئۇچرايتتى

لگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش مالىمانچىلىققا، بۆ

ـ ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدىكى ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر پىالنلىغان 

 ئەكسىلئىنقىالبىي توپىالڭ كۆتۈرۈش جىنايى ھەرىكىتىنى شىكايەت قىلىش يىغىنىدا ئىپادىلەنگەن

 . ئورتاق سادا

دىن ئارتۇق كادىر، دېھقان، دىنىي  1511ـ كۈنى چۈشتىن كېيىن، بارىن يېزىسىدىكى  91ـ ئاينىڭ  8

زات، ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى يېزىلىق ئوتتۇرا مەكتەپكە تەنتەنىلىك يىغىلدى، ھەر مىللەت 

يىغىندا، . تتىق لەنەت ئوقۇدىئاممىسى دەرغەزەپكە كېلىپ، بىر ئوچۇم توپىالڭچىالرنىڭ جىنايىتىگە قا
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ھەر مىللەت، ھەر ساھە ۋەكىللىرى ئۆزلىرىنىڭ كۆرگەن، ئاڭلىغانلىرى ۋە ئۆز كەچۈرمىشلىرى ئارقىلىق، 

توپىالڭچىالرنىڭ دىننى راۋاجالندۇرۇشنى نەيرەڭ قىلىپ، ھەدەپ پارتىيىگە، سوتسىيالىزمغا قارشى 

لىپ بېرىشتەك ئەكسىلئىنقىالبىي جىنايەتلىرى تۇرۇش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش ھەرىكىتى ئې

بۇ ئەكسىلئىنقىالبچىالر يېزىدا زورلۇق ـ : ئۇالر ئۆز سۆزلىرىدە مۇنداق دېدى. ئۈستىدىن شىكايەت قىلدى

زومبۇلۇق قىلىپ، ئۆيلىرىمىزگە ئۈسۈپ كىرىپ، ئاممىنى قاتتىق ئۇرۇپ، پۇل، ئاشلىق، نەرسە ـ كېرەك 

قوراللىق توپىالڭ قوزغاشقا مەبلەغ ۋە ئوزۇق توپلىدى، ۋەتەنپەرۋەر دىنىي ئىئانە قىلىشقا مەجبۇرلىدى، 

قا زورلىدى، ياشالرنى "قەسەم قىلىش"زاتالرغا تەھدىت سالدى ۋە زىيانكەشلىك قىلدى، ئاممىنى 

ئۇالر ئۆز سۆزلىرىدە . توپىالڭغا قاتنىشىشقا ئالدىدى ۋە ئازدۇردى، ئۇالرنىڭ جىنايىتى كىشىنى چۆچۈتىدۇ

سوتسىيالىزم ياخشى، پارتىيىنىڭ سىياسىتى ياخشى، بىر ئوچۇم : مۇنداق دېدى يەنە

ئەكسىلئىنقىالبچىالرنىڭ توپىالڭ پىالنلىشى كىشىلەرنىڭ كۆڭلىگە ياقمايدۇ، ئۇالر بارىن يېزىسىدىكى 

مىڭدىن ئارتۇق ھەر مىللەت ئاممىسى  14بارىن يېزىسىدىكى . كەڭ ئاممىغا ۋەكىللىك قىاللمايدۇ

تىنچ ـ . غا، قانۇنسىز دىنىي ھەرىكەتكە، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قەتئىي قارشى تۇرىدۇتوپىالڭ

بۇ قېتىمقى توپىالڭ نورمال تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىشقا تەسىر . ئىتتىپاقلىق بىزنىڭ ئورتاق ئارزۇيىمىز

بۇ ۋەقە . يەتكۈزدى، ھەممىمىزنى پاراكەندە قىلدى، بارىن خەلقى بۇنىڭ زىيىنىنى يەتكۈچە تارتتى

ئۇالر ئۆز . ئارقىلىق، بارىن خەلقى ئىتتىپاقلىق، مۇقىملىقنىڭ مۇھىملىقىنى تېخىمۇ تونۇپ يەتتى

سۆزلىرىدە بەس ـ بەستە جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، ھەر مىللەت 

 . خەلقىنى ئورتاق بېيىتىشتەك سوتسىيالىزم يولىدا ماڭىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

ئەكسىلئىنقىالبىي "ۋەكىللەر سۆز قىلىۋاتقاندا، ئاممىنىڭ روھى ناھايىتى كۆتۈرەڭگۈ بولۇپ، 

، !"ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قەتئىي قوغدايلى"، !"توپىالڭچىالرنىڭ جىنايىتىگە قاتتىق لەنەت ئوقۇيلى

ئۇلۇغ، شەرەپلىك، توغرا جۇڭگو "، !"ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى ياشىسۇن"

 . دېگەنگە ئوخشاش شۇئارالر ئۈزۈلمىدى!" كومپارتىيىسى ياشىسۇن

بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ ۋاقتىدا تىنچىتىلدى، لېكىن بۇ بىزگە 

ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى تۆمۈر . ئىنتايىن چوڭقۇر ھەم قىممەتلىك تەجرىبە ـ ساۋاق بولدى

ـ  18ـ كۈنى چىقىرىلغان خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ  11ـ ئاينىڭ  5ل ـ يى 1331  داۋامەت

قېتىملىق يىغىنىدا بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ ۋەقەسىدىكى تەجرىبە ـ 

بىرىنچىدىن، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر : ساۋاقالرنى ئەتراپلىق يەكۈنلەپ مۇنداق دېدى

غان ۋە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئاساسىي خەۋپ ئىچكى ـ تاشقى مىللىي بۆلگۈنچىلىك يەتكۈزىدى

بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق . كەچلىرى ئىكەنلىكىنى، يەنىمۇ تونۇپ يەتتۇق

توپىالڭ بىز ئۈچۈن بىر جانلىق سىنىپىي كۈرەش دەرسى بولدى، ئۇ بۆلگۈنچىلىكنىڭ ھەقىقەتەن 

جۇد ئىكەنلىكى بۇ كىچىك ئىشنى چوڭايتقانلىق، ۋەھىمە گەپ بىلەن كىشىنى چۆچۈتقانلىق مەۋ

بولماستىن، بەلكى پوالتتەك پاكىت ئوبيېكتىپ مەۋجۇدىيەت ئىكەنلىكىنى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە 

كومىتېتىنىڭ بۇ يىلدىن بۇيان مۇقىملىق شىنجاڭدىكى ئومۇملۇق، ھەممىنى بېسىپ چۈشىدىغان 

كىزى ۋەزىپە دەپ قايتا ـ قايتا تەكىتلەنگەنلىكى، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان مەر
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ئاساسىي خەۋپ مىللىي بۆلگۈنچىلىكتىن كېلىدۇ، دەپ ھۆكۈم چىقارغانلىقىنىڭ تامامەن توغرا 

كىشىنى . اتلىدىئىكەنلىكىنى، ئاپتونوم رايوننىڭ ئوبيېكتىپ رېئاللىقى توغرا يىغىنچاقالنغانلىقىنى ئىسپ

ھەيران قالدۇرىدىغان بۇ مەيدان كۈرەش بۆلگۈنچىلىك بىلەن بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش 

كۈرىشىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىكىنى، بەزىدە ناھايىتى كەسكىنلىشىپ بارىدىغانلىقىنى، بۆلگۈنچىلىككە 

قارىشىمىزنى  قارىشى تۇرۇشتەك ئىستراگىيىلىك ئېڭىمىزنى پۇختا تىكلەپ، سىنىپىي كۈرەش كۆز

كۈچەيتىپ، بايرىقىمىز روشەن ھالدا مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە قارشى كۈرەش قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى يەنە 

 .بىر قېتىم ئىسپاتالپ بەردى

. ئىككىنچىدىن، يېزا ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيەت قۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىشىمىز كېرەك

وراللىق توپىالڭ سەلبىي جەھەتتىن بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، بارىن يېزىسىدىكى ئەكسىلئىنقىالبىي ق

يېزا ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيەت قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ۋەزىيەتنى مۇقىمالشتۇرۇشتا ئىنتايىن مۇھىم 

ئاساسىي : بارىن يېزىسىدا يۈز بەرگەن ۋەقەدىن شۇنداق بىر ساۋاققا ئىگە بولدۇقكى. ئەھمىيەتكە ئىگە

تەشكىالتى ئاجىز بولسا، بۇزۇق ئادەملەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، قايتىدىن باش قاتالم ھاكىمىيەت 

بىز بۇ ساۋاقنى قوبۇل قىلىپ، كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، يېزا ئاساسىي قاتالم ھاكىمىيەت . كۆتۈرىدۇ

 . قۇرۇلۇشنى ھەقىقىي كۈچەيتىشىمىز الزىم

, ى كۈچەيتىپ، سوتسىيالىستىك ئىدىيەئۈچىنچىدىن، سوتسىيالىستىك مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشن

دىنى پائالىيەت سورۇنلىرى ۋە , نەزەرىيە ۋە مەدەنىيەت ئارقىلىق يېزىدىن ئىبارەت بۇ بازىنى ئىگىلەپ

بۆلگۈنچىلىك بىلەن بۆلگۈنچىلىككە . دىنىي پائالىيەتلەرنى باشقۇرۇشنى ھەقىقىي كۈچۈتىشىمىز كېرەك

مەس، دىنىي مەسىلىمۇ ئەمەس، لېكىن ئىچكى ـ تاشقى قارشى تۇرۇش كۈرىشى مىللىي مەسىلىمۇ ئە

دۈشمەن كۈچلەر شىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىك، ئاغدۇرمىچىلىق قىلغاندا، كۆپىنچە دىن تونىغا ئورىنىۋېلىپ، 

دىننى نىقاب قىلىپ، دىنىي ئەسەبىيلىك ۋە مىللىي ئۆچمەنلىكنى قۇترىتىدۇ، باشقا مىللەتنى چەتكە 

بارىن . بۇ بۆلگۈنچىلىك سۇيقەستىنىڭ مۇھىم بىر ئاالھىدىلىكى. ارايدۇقاقىدۇ ۋە دۈشمەنلىك بىلەن ق

ئىسالم دىنىنى "يېزىسىدا ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ قوزغىغان كاتتىۋاشالر دەل 

قا قۇتراتقۇلۇق " غازات" "كۇپپارالرنى يوقتىدىغان"دېگەننى نىقاب قىلىپ، ئاتالمىش " گۈللەندۈرىمىز

. بىر قىسىم ئاممىنى ئالداپ ۋە كۈشكۈرتۈپ ۋەقە توغدۇرغان ۋە توپىالڭ قوزغىغان قىلىش ئارقىلىق،

مىكىرنىڭ ئالدامچىلىق خاراكتېرى ۋە قۇتراتقۇلۇق خاراكتېرى ناھايىتى كۈچلۈك، بىز بارىن -بۇنداق ھىلە

يېزىسىدا يۈز بەرگەن ۋەقە ئارقىلىق، توپىالڭچىالرنىڭ دىن بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، ئاممىنى 

قايمۇقتۇردىغان، ئالدايدىغان شۇئارالر، قاراشالرنى قوللىنىشتەك ئەكسىيەتچىل ماھىيىتىنى ئېچىپ 

تاشالپ، دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئاممىغا ئۇالر بىلەن بولغان چەك ـ چېگىرىنى ئۈزۈل ـ كېسىل ئايرىش 

ىنىي پائالىيەتلەرنىڭ دىننى باشقۇرۇشنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، د. توغرىسىدا تەربىيە بېرىشىمىز الزىم

 . نورمال تەرتىپىنى قوغداپ، بۇزۇق ئادەملەرگە پۇرسەت قالدۇرماسلىقىمىز كېرەك

ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرا رايونىدا ئەۋالدمۇ ئەۋالد ياشاپ كەلگەن شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى 

تىپاقلىقىنى قوغداش ئۇالر ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر ئىت. بۆلگۈنچىلىككە ئەزەلدىن قارشى تۇرىدۇ
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شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى پارتىيىنى، سوتسىيالىزمنى، ئۇلۇغ . يولىدا ئۆچمەس تۆھپە قوشتى

ۋەتەننى قىزغىن سۆيىدۇ، ۋەتەننىڭ بىرلىككە كەلتۈرۈش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداشتەك ئېسىل 

بۇ نۇقتىدىن ھەر . ى ئاساسىي قوشۇنئەنئەنىگە ئىگە، ئۇالر ئىلگىرى بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشتىك

 .قانداق ۋاقىتتا تەۋرەنمەسلىكىمىز الزىم

  

ئاقسۇ ۋىاليىتىدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلەر پەيدا قىلغان بىر قاتار دېلوالرنى . 11

 تارمار قىلىشى

  

ىتىنىڭ ئاقسۇ كونا ـ كۈنىگىچە، ئاقسۇ ۋىالي 13ـ ئاينىڭ  8ـ كۈنىدىن  11ـ ئاينىڭ  1ـ يىل  1336

شەھەر، توقسۇ شايار، كوچا تۆت ناھىيىسىدە ۋەتەننىڭ بىلىكىنى پارچىالش، خەلق دېموكراتىيىسى 

دېكتاتۇرىسىنى ئاغدۇرۇش مەقسەت قىلىنغان، ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى، ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زاتالر، 

يكا بولۇپ بۇالڭچىلىق قىلىش، قاتىللىق خەنزۇ ئاممىسىغا قارىتىلغان قوراللىق ئۆلتۈرۈش، نىقاپلىنىپ شا

قىلىش، پارتلىتىش قاتارلىق ئادەمنى چۈچۈتىدىغان قەبىھ دېلوالر يۈز بېرىپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە 

خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال ـ مۈلكىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئېغىر خەۋپ يەتكۈزدى ۋە بۇزغۇنچىلىق 

نوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، ئاقسۇ ۋىاليەتلىك پارتىيە دېلو يۈز بەرگەندىن كېيىن ئاپتو. قىلدى

جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرى . كومىتېتى ۋە مەمۇرىي مەھكىمە يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى

جىنايەتچىلەرنى ئارقا . ساقچى كۈچى تەشكىللەپ، بۇ بىر قاتار دېلو نى كەسكىن ھەم تېز پاش قىلدى

تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ بىر قاتار قەبىھ . لىك جاجىسىنى يېدىـ ئارقىدىن تورغا چۈشۈپ تېگىش

دېلوالرنىڭ ئاز بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەردىن تەشكىللەنگەن مىللىي بۆلگۈنچىلىك 

تەشكىالتلىرىنىڭ سۇيقەستىلىك، تەشكىللىك ھالدا ئېلىپ بارغان زوراۋانلىق ـ تېررورلۇق ھەرىكىتى 

اليىتىدىكى ھەر مىللەت خەلقى بۇ قېتىمقى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە ئاقسۇ ۋى. ئىكەنلىكى ئىسپاتالندى

 .قارىشى تۇرۇش كۈرىشىدە قاتتىق سىناقالردىن ئۆتتى

  

مىللىي بۆلگۈنچىلىك تەشكىالتلىرى بىر قاتار زوراۋانلىق ـ تېررورلۇق دېلولىرىنى ئارقا ـ ئارقىدىن ( 1)

 پەيدا قىلدى

  

ئاۋۇت ئابال قاتارلىق بەش قارا نىيەت كونا پاسوندىكى ـ كۈنى،  11ـ ئاينىڭ  1ـ يىل  1336  

جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىنىڭ , جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرى فورمىسىنى كىيىپ

تىپلىق تاپانچا ھەمدە ئۆزلىرى " 68"تىپلىق جېپنى ھەيدەپ، 1111بېجىڭ , سىياقىغا كىرىۋېلىپ
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كېيىن بولۇپ ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى -پ، ئىلگىرىياسىۋالغان كىچىك كالىبىرلىق تاپانچا ئېلى

بوزدۆڭ دېھقانچىلىق مەيداندىكى رەھمەت مولالمەت، مەتنىياز ھاپىز قاتارلىق ئالتە چارۋىچىنىڭ 

بىز ئاقسۇ شەھەرلىك : بۇالڭچىلىق دېلوسى سادىر قىلىش داۋامىدا، بەش قارانىيەت. ئۆيىنى بۇلىدى

ياراغ، -تەپتىش مەھكىمىسى، ساقچىخانىنىڭ خادىملىرى قورالخەلق قوراللىق كۈچلىرى بۆلۈمى، 

دورىالرنى يىغىۋالغىلى كەلدۇق، دەپ رەھمەت مولالمەت قاتارلىق ئالتە چارۋىچىنىڭ -ئوق

دانە ئوۋ  8111پاي ئوق،  171تىپلىق مىلتىقتىن ئۈچنى، ئوۋ مىلتىقىدىن ئىككىنى،" 37"ئۆيىدىن

يۈەندىن كۆپرەك خەلق پۇلىنى  8111رىسى، ئىككى دۇربۇن، مىلتىقى پىستىنى، بىر كىلوگرام ئوق دو

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت بەشلەردە، ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىلىك جامائەت . بۇالپ كەتتى

خەۋپسىزلىك چېگرا مۇداپىئە چوڭ ئەترىتى بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئە ساقچىخانىسى چارۋىچىلىق 

قىلغان دېلودىن خەۋەر تاپتى، ساقچىخانىنىڭ يېتەكچىسى  مەيدانىدىكى يەككە شوپۇر رەھمەت مەلۇم

ماركىلىق " ئازاد"تىپلىق  181ليۇ شىنلەي، ساقچى ساۋ شىچياڭ دېلو مەلۇم قىلغان شوپۇرنىڭ 

ليۇ شىنلەي، ساۋ شىچياڭ نەق مەيداننى تەكشۈرۈپ، . ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇپ نەق مەيدانغا كەلدى

ەھۋالىنىڭ ئېغىرلىقىنى ھېس قىلىپ، يەنە شۇ ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئەھۋال ئىگىلىگەندىن كېيىن دېلو ئ

ساقچىخانىغا قايتىش يولىدا جىنايەتچىلەرنى بايقىدى، جىنايەتچىلەر بىلەن ئېلىشىش داۋامىدا چېگرا 

 . مۇداپىئە قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئىككى جەڭچىسى ۋە دېلو مەلۇم قىلغۇچى ئۆلتۈرۈلىدۇ

ىگەندە پىچاق ۋە قورال كۆتۈرۈۋالغان نىقابلىق ئىككى قارا نىيەت توقسۇ كۈنى ئەت-11ئاينىڭ  - 9

ناھىيىسىدىكى ۋەتەنپەرۋەر زات ـ رەستە مىچىتىنىڭ ئىمامى ھاكىم سىدىق قارىھاجىنىڭ ئۆيىگە 

ياشقا كىرگەن بولۇپ، توقسۇ  45زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى . باستۇرۇپ كىرىپ ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ

ئىيىتىنىڭ دائىمىي ئەزاسى، مەسچىتنىڭ ئىمامى، مۇنەۋۋەر ۋەتەنپەرۋەر زات ناھىيىلىك ئىسالم جەم

ھاكىم سىدىق قارىھاجىمغا زىيانكەشلىك قىلىش مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋە چېكىدىن ئاشقان دىنى . ئىدى

 . ھەرىكىتىنىڭ تەشكىلىي قىسمى ئىدى" مىللىي مۇناپىقالرنى جازاالش"كۈچلەر پىالنلىغان ئاتالمىش 

ـ كۈنىگىچە شايار ناھىيىسىدە سىياسىي خاراكتېرىنى ئالغان  1ـ ئاينىڭ  8ـ كۈنىدىن  18ينىڭ ـ ئا 9

ـ كۈنى نىقابلىق  18ـ ئاينىڭ  9. نىقابلىق بۇالڭچىلىق قىلىش دېلوسىدىن بىر نەچچىسىنى يۈز بەردى

ىي كېڭەشنىڭ تۆت قارا نىيەت موتسېكىلىتقا مىنىپ، قوللىرىغا پىچاق، پالتا ئېلىپ ناھىيىلىك سىياس

كۈنى،  - 17ئاينىڭ  - 9مىڭ يۈەن نەق پۇلنى بۇالپ كەتتى؛ 15مۇئاۋىن رەئىسىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ 

يۈۋەن  311نىقابلىق قارانىيەت مەزكۇر ناھىيىدىكى مەسچىتنىڭ ئىمامىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ ئالتە مىڭ 

كۇر ناھىيىدىكى بىر كەنت ـ كۈنى، نىقابلىق قارانىيەتچىلەر مەز 1ـ ئاينىڭ  8پۇلنى بۇالپ كەتتى؛ 

باشلىقىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ بۇالڭچىلىق قىلدى، ئېلىشىش داۋامىدا كەنت باشلىقى يارىالندى، قارانىيەتلەر 

قارانىيەتلەر بۇالڭچىلىق قىلىش داۋامىدا پۇل ـ مالالرنى ئۆزىمىز . موتسېكىلىتقا مىنىپ قېچىپ كەتتى

 . ۈن بۇلىدۇق، دېدىئۈچ" غازات"، "تەشكىالت"ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 

كىلومېتىر  91ناھىيە بازىرىدىن )كۈنى سەھەردە، كوچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى -1ـ ئاينىڭ  8

قارانىيەت  11. دا پەۋقۇلئاددە زور تېررورلۇق قىلىش، ئادەم ئۆلتۈرۈش دېلوسى يۈز بەردى( يىراقلىقتا
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تىش، ئېتىش، پىچاق تىقىش، بوغۇزالش پىچاق، قورال ۋە پارتلىتىش قۇرۇلمىلىرىنى كۆتۈرۈپ، پارتلى

قاتارلىق ئىنتايىن قەبىھ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ تۆت ئادەمنى ئۆلتۈردى، پارتلىتىپ ئۆلتۈردى، ئۈچ 

كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ ھەيئىتى، مەملىكەتلىك ئەمگەك نەمۇنىچىسى، . ئادەمنى يارىالندۇردى

ىلەن ئۆيىگە كىرىۋاتقاندا، قارىخاننىڭ يۈزىگە بىر پاي ياشقا كىرگەن قاۋۇل توقا ئايالى قارىخان ب 71

ئوق تەگدى، ئارقىدىنال سىرتتىن تاشالنغان ئىككى پارتالتقۇچ بوغچا پارتىالپ ئەر ـ خوتۇن 

قاۋۇل توقىنىڭ ئىنىسى، كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ ھەيئىتى ھاۋۇل توقىنىڭ . ئىككىيلەن يارىالندى

ۇشتۇمتۇت زەربىسىگە ئۇچرىدى، قاۋۇل توقىنىڭ بوينى، دۈمبىسىنىڭ ئۆيىگىمۇ يەتتە قارانىيەتنىڭ ئ

يەتتە يېرىگە پىچاق تىقىلغاچقا، نەق مەيداندا جان ئۈزدى، ئايالى دىلەيسەمخاننىڭ بېشىغا ئوق 

ئارقىدىن جىنايەتچىلەر يەنە قاۋۇل توقىنىڭ ئوغلى، پەن ـ تېخنىكىغا مەسئۇل . تېگىپ جان ئۈزدى

ئەنۋەر قاۋۇلنىڭ ئۆيىگە كىرىپ، ئەنۋەر قاۋۇلنىڭ بېشى، مەيدىسى، دۈمبىسى ۋە  مۇئاۋىن كەنت باشلىقى

كەنت )پۇتىنىڭ توققۇز يېرىگە پىچاق تىقتى، بېشىغا بىر پاي ئوق ئاتتى، ئەنۋەرنىڭ ئايالى رەيھانەم

نىڭ بېشى، بوينى، دۈمبىسىنىڭ سەككىز يېرىگە پىچاق تىقىپ، بېشىغا ( پىالنلىق تۇغۇت ھەيئىتى

ئالتە زوراۋان يەنە بۇ كەنتنىڭ . پاي ئوق ئېتىپ، ئۇنى ناھايىتى ئېچىنىشلىق ھالدا ئۆلتۈردى ئىككى

پارتىيە ياچېيكىسى شۇجىسى جارىن مەمەتئىمىننىڭ ئۆيىگە كىرىپ، ئۇنى ئەسەبىيلەرچە يەتتە يېرىگە 

 . پىچاق تىقىپ ئېغىر يارىالندۇردى

وچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر كومپارتىيىگە، سوتسىيالىزمغا قانلىق پاكىتالر بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، بىر ئ  

ئۇالر نىشانىنى سادىقلىق بىلەن پارتىيىگە ئەگىشىپ ماڭغان، يۇرتىنى گۈللەندۈرۈش يولىدا جان ـ . ئۆچ

دىلى بىلەن تىرىشىپ ئىشلەۋاتقان مۇنەۋۋەر ئاساسىي قاتالم كادىرلىرىغا، ۋەتەننى، دىننى سۆيىدىغان، 

ەرىكەتلەرگە قارشى تۇرىدىغان ئاددىي چارۋىچىالر ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم قانۇنسىز دىنىي ھ

 .جەڭچىلىرىگە قاراتتى

  

 ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇش زەپەر مارىشىنى ياڭرىتىش ( 1)

  

ە سەككىز يولداش تېررورلۇق ۋەقەسىد-مىللىي بۆلگۈنچىلەر پەيدا قىلغان بىر قاتار زوراۋانلىق 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھەم كومپارتىيە ئەزالىرى، قوراللىق ساقچى قىسىم . قەھرىمانالرچە قۇربان بولدى

چارۋىچى ۋە ۋەتەنپەرۋەر دىنى -كوماندىر ـ جەڭچىلىرى، كەنت كادىرلىرى بار، ھەم ئاددىي دېھقان

ئىشلەيتتى، تىرىشىپ ئەمگەك  ئۇالر ۋەتەننى، شىنجاڭنى، يۇرتىنى سۆيەتتى، ئاكتىپ. زاتالر بار

قىالتتى، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋە قانۇنسىز دىنىي ھەرىكەتلەرگە بايرىقى روشەن ھالدا قارشى تۇراتتى، 

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بارلىق سۆز ـ ھەرىكەتلەرگە قارشى قەتئىي كۈرەش 

لەن ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قىالتتى، ئۇالر ئىسسىق قېنى ۋە ئېزىز جېنى بى

 . قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش زەپەر مارشىنى ياڭراتتى
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ـ كۈنى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى رەھمەت  11ـ ئاينىڭ  6ـ يىل  1336

ھاكىم سىدىق قارىھاجىم، رەيھانەم مولالمەت، ئاۋۇل توقا، ئەنۋەر قاۋۇل، دىلەيسەمخان غوپۇر، 

ـ  4ئاينىڭ -7ـ يىل  1336. مەمەت قاتارلىق ئالتە يولداشنى ئىنقىالبىي قۇربا دەپ تەستىقلىدى

كۈنى، جۇڭگو خەلق قوراللىق ساقچى قىسمى سىياسىي بۇسى ليۇ شىنلەي، ساۋ شىچياڭنى ئىنقىالبىي 

 . قۇربا دەپ تەستىقلىدى

ـ ئايدا ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى بوزدۆڭ  1ـ يىل  1366, ررەھمەت مولالمەت، ئەر، ئۇيغۇ

چارۋىچىلىق مەيدانىدىكى چارۋىچى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان، ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسى 

ئۇ كىچىكىدىنال كوللېكتىپنى سۆيەتتى، باشقىالرغا . بوزدۆڭ چارۋىچىلىق مەيدانىنىڭ چارۋىچىسى ئىدى

خۇشاللىق دەپ بىلەتتى، بەشتە كاپالەتلىك ئائىلىلەر پاتەمخان ئاتىغا كۆمۈر ياردەم بېرىشنى 

يىل -1335. يېنىك ئىشلىرىنى قىلىشىپ بېرەتتى-ئەكىلىشىپ بېرەتتى، سۇ تۇشۇپ بېرەتتى، ئېغىر

تۇياقتىن ئارتۇق قوي  1111ئايدا، بوزدۆڭ چارۋىچىلىق مەيدانىدا قۇرغاقچىلىق تۈپەيلىدىن -11

قالغاندا، ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن سۇ توشۇپ قويالرنى قۇتقۇزۇپ قالغان ھەمدە  چۆلگە قاپسىلىپ

سۇ ئېغىر دەرىجىدە كەمچىل بولغان شاكەنتتىكى بەش قوي قوتىنىغا بىر ئاي سۇ توشۇپ بەرگەن، 

يەنە ماشىنا بىلەن ھەقسىز ئوت ـ چۆپ توشۇپ بەرگەن، چارۋىچىالرنىڭ قىيىن ئۆتكەلدىن ئۆتۈشىگە 

ئۇ پارتىيىنىڭ مىللەتلەر . ېرىپ، چارۋىچىلىق مەيدانىنى ئىقتىسادىي زىياندىن ساقالپ قالغانياردەم ب

ـ تۈەن  5ـ يىلى، ئۇ  1344. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئاڭلىق قوغدايتتى. سىياسىتىدە چىڭ تۇراتتى

قۇزۇشقا مەيدان كۆمۈر كانىدا يۈز بەرگەن پەۋقۇلئاددە چوڭ قار كۆچۈش ئاپىتىدە خەتەردىن قۇت

خەنزۇ ئىشچىنى قۇتقۇزۇۋالغان، يېزا  11تەشەببۇسكارلىق بىلەن قاتنىشىپ، قارا ئاستىدا قالغان 

ـ تۈەن پارتىيە كومىتېتى، ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىلىك پارتىيە كومىتېتى،  5ـ شىسى 1ئىگىلىك 

دېگەن " ى نەمۇنىچىمىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىدىك"ناھىيىلىك خەلق ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن 

رەھمەت مولالمەت چوڭ ھەق ـ چوڭ ناھەق ئالدىدا ھەقىقەتتە چىڭ . شەرەپلىك نام بېرىلگەن

ـ  1ـ يىل  1336. ـ سېپىدە تۇراتتى 1تۇرۇشقا، ھەقىقەتنى ياقالشقا جۈرئەت قىالتتى، كۈرەشنىڭ 

ەيدانىدا دېلو سادىر ـ كۈنى سەھەردە، بىر توپ مىللىي بۆلگۈنچى بوزدۆڭ چارۋىچىلىق م 11ئاينىڭ 

قىلىپ رەھمەت قاتارلىق ئالتە ئائىلىلىك چارۋىچىنى بۇلىدى، ئۇ سىرتتىن قايتىپ كېلىپ ئەھۋالنى 

تىپلىق ماشىنىنى ھەيدەپ بوزدۆڭ چېگرا  181ماركىلىق "شەرق شامىلى"ئۇققاندىن كېيىن، دەرھال 

ىلەرنى قوغالپ تۇتۇش ئۈچۈن مۇداپىئە ساقچىخانىسىغا بېرىپ دېلو مەلۇم قىلغان ھەمدە جىنايەتچ

تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىككى چېگرا مۇداپىئە قوراللىق ساقچىسىنى باشالپ ماڭغان، 

جىنايەتچىلەرنى قوغالپ ئاقبۇالق داۋىنىغا كەلگەندە جىنايەتچىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ قالغان، ئۇ 

ېلىشقان، لېكىن ئاخىرىدا باتۇرالرغا خاس تەڭداشسىز جاسارەت بىلەن جىنايەتچىلەر بىلەن كەسكىن ئ

بىر ئاددىي ئۇيغۇر چارۋىچى دۈشمەننى . يېشىدا باتۇرالرچە قۇربان بولغان 91دۈشمەن كۆپ بولغاچقا، 

بۇ قانداق . توسۇشتەك جىددىي پەيتتە قوراللىق ياۋۇز دۈشمەنگە قۇرۇق قول كۆكرەك كېرىپ ئېتىلدى

ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش ئۈچۈن بۇ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى ! روھ؟ بۇ ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى

 ! ئۆزىنى بېغىشالش روھى
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ئايدا كۇچا ناھىيىسى كونا شەھەر پاختا  - 1يىل  - 1311ھاكىم سىدىق قارىھاجىم، ئەر، ئۇيغۇر، 

ئۇ جۇڭگو . ھايات ۋاقتىدا توقسۇ ناھىيىسى رەستە مەسچىتىنىڭ ئىمامى ئىدى. بازىرىدا تۇغۇلغان

ئىلگىرى سىياسىي . يىسىنىڭ رەھبەرلىكىنى، سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى ھىمايە قىالتتىكوممۇنىستىك پارتى

نۆۋەتلىك كومىتېتىغىچە ئەزا بولغان،  -4نۆۋەتلىك كومىتېتىدىن تارتىپ  -1كېڭەش توقسۇ ناھىيىلىك 

نى ـ نۆۋەتلىك ئىسالم دى 1نۆۋەتلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، -1توقسۇ ناھىيىلىك

ئۇ ئىماملىق قىلغان نەچچە ئون يىلدىن بۇيان دىنغا ئېتىقاد . جەمئىيىتىنىڭ دائىمىي ھەيئىتى بولغان

قىلىدىغان كەڭ ئاممىنى قانۇندا يول قويۇلغان دائىرىدە نورمال دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللىنىشقى 

انۇنى ۋە پىالنلىق تۇغۇت تەشكىللەپ ھەمدە پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىي، مىللىي سىياسىتى، نىكاھ ق

بولۇپمۇ باشقىچە غەرەزدىكى كىشىلەر دىنى ھەرىكەتلەردىن . سىياسىتىنى دائىم تەشۋىق قىلغان

پايدىلىنىپ دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇلالنغاندا، ئۇ 

تتىق سۆككەن ھەمدە ئەھۋالنى كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇچىغا چىققان دىنىي كۈچلەرنى قا

ئۇ ئىماملىق قىلغان رەستە مەسچىتى ئۇدا توققۇز يىل . ئاالقىدار تارماقالرغا ۋاقتىدا مەلۇم قىلغان

مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، مىللىي . بولۇپ باھاالنغان" بەشتە ياخشى مەسچىت"

ئۇنىڭ مەيدانى مۇستەھكەم،  بۆلگۈنچىلىككە قارىشى تۇرۇشتەك چوڭ ھەق ـ چوڭ ناھەق ئالدىدا

كۈنى، رەستە مەسچىتىدە يۈز بەرگەن -13ئاينىڭ -8ـ يىل  1343. بايرىقى روشەن بولغان

ئولتۇرۇۋېلىپ غوۋغا چىقىرىش ۋەقەسىدە، ئۇ باتۇرلۇق بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئىجابىي تەشۋىقات 

تونىغا " دىن"ننىڭ خىزمىتىنى ئىشلىگەن ھەمدە سوتقا بېرىپ گۇۋاھلىق بېرىپ ياسىن تۇرسۇ

ئورۇنىۋېلىپ بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىشتەك ئەكسىيەتچىل قىلمىشىنى 

ئەكسىيەتچىل پارتلىتىش دېلولىرى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئۇ " ئىيۇل-14"يىل -1338. پاش قىلغان

ىكى بىر ئوچۇم مىللىي مەيدانى مۇستەھكەم ھالدا مەردانىلىك بىلەن ئەيسا ھەسەن باشچىلىقىد

بۆلگۈنچىلەرنىڭ ۋەتەننى پارچىالشقا ئۇرۇنۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشتەك جىنايى 

سۈيقەستىنى پاش قىلىپ، ئۆزىنىڭ مەيدانى، قارىشى ۋە پوزىتسىيىسىنى ئىپادىلەپ، دىنغا ئېتىقاد 

ئىتتىپاق ۋە جەمئىيەت مۇقىم بولغان چوڭ قىلىدىغان ئاممىغا دۈشمەنگە ئالدانماسلىق، مىللەتلەر 

ھاكىم سىدىق قارى ھاجىم پارتىيىنىڭ . ياخشى ۋەزىيەتنى ئاڭلىق قوغداش توغرىسىدا نەسىھەت قىلغان

دىنىي سىياسىتىنى توغرا ئىجرا قىلغان، ۋەتەننىڭ بىرلىكى ۋە مىللىي ئىتتىپاقلىقلىقىنى قوغدىغان 

. ىگە قادالغان مىق، تاپىنىغا سانجىلغان تىكەن دەپ قارىلىغانبولغاچقا، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئۇنى كۆز

كۈنى سەھەر سائەت يەتتىلەردە، قورال كۆتۈرۈۋالغان نىقابلىق ئىككى  - 11ئاينىڭ  -9يىل  -1366

 .ياشتا ئىدى 45مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىپ ئۇنى ئۆلتۈرگەن، ئۇ 

ا كوچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، ئايد-3يىلى -1314ھاۋۇل توقا، ئەر، ئۇيغۇر، 

ئايدا پارتىيىگە كىرگەن، ھايات ۋاقتىدا كوچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى قۇناس -6يىل -1361

كەنتى پارتىيە ياچىيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ئىدى، ئۇ پېشقەدەم پارتىيە ئەزاسى، كونا -1

يىل قوناس كەنت  15يىل كەنت رەھبىرى كادىرى،  81نەمۇنىچى قاۋۇل توقىنىڭ ئىنىسى، ھاۋۇل توقا 

دىلى بىلەن -پارتىيە ياچىيكىسىنىڭ رەھبەرلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان، ئۇ جان

پارتىيىگە ئەگىشىپ مېڭىپ، پارتىيىنىڭ لۇشيەن، فاڭجىن، سىياسەتلىرىنى قەتئىي ئىجرا قىلغان، 
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نامرات قوناس كەنتىنى ئورمان، يول، ئۆستەڭ، -اقاسئاممىنى باشالپ قۇم بېسىپ كەتكەن، ق

كەنت قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، كوچا " بەش يۇلتۇزلۇق"ئېتىزلىرى ئۆلچەملەشكەن، يۇقىرى ھوسۇللۇق 

ناھىيىسى بويىچە ئۈلگىلىك كەنتكە ئايالندۇرۇپ، قوناس كەنتىنىڭ يېزا ئىگىلىكىنى تەرەققىي 

ل توقا كىشىلەرگە سەمىمىي مۇئامىلە قىالتتى، ھاۋۇ. قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشقان

يولداشالر بىلەن ئىتتىپاقلىشىشقا ماھىر، باشقىالرغا ياردەم بېرىشكە خۇشتار بولغاچقا ئاممىنىڭ 

نەچچە يىل ئىچىدە، ئۆز  91ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان، ئۇ كەنت كادىرلىقىنى ئۈستىگە ئالغان 

ر ۋە كوللىكتىپنىڭال غېمىنى يېگەچكە، كۆپچىلىك ئۇنى مەنپەتىنى قىلچىمۇ كۆزلىمىگەن، دېھقانال

ھاۋۇل توقا . بىزنىڭ سىردىشىمىز، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ياخشى ئۈلگىسى دەپ تەرىپلىشەتتى

پارتىيە ياچيكىسىنىڭ ئىدىيىۋى، سىياسىي قۇرۇلۇشىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرەتتى، ئاساسى قاتالم 

سىياسى ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۇالرنىڭ مىللىي -نىڭ ئىدىيىۋىيكادىرلىرى ۋە پارتىيە ئەزالىرى

يىلى ئەتىيازدا، ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن -1331. بۆلگۈنچىلىككە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارنى ئاشۇرغانىدى

يېزىسىدا ئەكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئۇ دەرھال پارتىيىلىك كادىرالرنى 

تەشكىللەپ مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ جىنايى قىلمىشى ۋە ئەكسىيەتچىل ماھىيىتىنى پاش قىلىپ، 

ئۆزىنىڭ مەيدانى ۋە قارىشىنى بايرىقى روشەن ھالدا ئىپادىلەپ، ياخشى باشالمچىلىق رول ئويناپ، 

تسىيالىزم يولداش ھاۋۇل توقا پارتىيە ۋە سو. كەنتنىڭ ئىتتىپاقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن

ـ يىل  1336. ئىشلىرىغا سادىق بولغاچقا، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ئۆچمەنلىكىگە ئۇچرىغان

زوراۋان ئۇنىڭ  11پىچاق كۆتۈرىۋالغان -كۈنى سەھەر سائەت يەتتىلەردە، قورال - 13ـ ئاينىڭ  8

ئېلىشقان، بىراق دۈشمەن  ئۆيىگە باستۇرۇپ كىرىپ قاتىللىق قىلماقچى بولغاندا، ئۇ باتۇرلۇق بىلەن

 . يېشىدا قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان 64كۆپ بولغاچقا تەڭ كېلەلمەي 

ـ ئايدا كوچا ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان،  8ـ يىل  1398دىلەيسەمخان غوپۇر، ئايال، ئۇيغۇر، 

نلىق تۇغۇت ئۇ ئاساسىي قاتالمدا ئايالالر خىزمىتى ۋە پىال. ئايدا پارتىيىگە كىرگەن-6يىل -1361

نەچچە يىل ئىشلىگەن، ئۇ كۆرۈنەرلىك نەتىجە ياراتقانلىقتىن ناھىيە، يېزا تەرەپتىن كۆپ  81خىزمىتىنى 

ئۇ بۇ كەنتتىكى ئايالالرنى پارتىيىنىڭ سىياسەتلىرىنى، پەن ـ مەدەنىيەت . قېتىم تەقدىرلەنگەن

ئۈچنى ئۆگىنىش، ئۈچتە " بىلىملىرىنى ئۆگىنىشكە ئەستايىدىل تەشكىللەپ، ئايالالر ئارىسىدا

ـ كەنتىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ ھاللىق  1پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، قوناس " بەسلىشىش

ئۇ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى قەتئىي بوشاشماي . سەۋىيىگە يېتىشى ئۈچۈن پائال تۆھپە قوشقان

ىگە ئون نەچچە كىلومېتىر يول ئىشلەپ، ئۆيمۇ ئۆي يۈرۈپ، ھاردىم ـ تالدىم دېمەيتتى، بەزىدە كۈن

ـ يىلى، كوچا ناھىيىسى ئايالالرنى تۇغۇت چەكلەش ئوپراتسىيىسى قىلدۇرۇشقا  1331. يۈرەتتى

تەشكىللىگەنىدى، بىراق كونا قاراشنىڭ ئاسارىتى تۈپەيلىدىن خىزمەتتىكى توسالغۇ كۆپ ئىدى، 

لىق بىلەن ئون ئايالنى دىلەيسەمخان نۇرغۇن جاپالىق، ئىنچىكە خىزمەت ئىشلەپ، باشالمچى

تەشكىللەپ دوختۇرخانىغا بېرىپ ئون ئوپېراتسىيە قىلدۇرۇپ، پۈتۈن يېزىدا ب خىزمەتنى كېڭەيتىش 

يىلى بۇ كەنتتىكى ئىككى ئايال پىالنلىق تۇغۇتتىن قېچىپ -1335. ئۈچۈن ياخشى باشالمچى بولغان

ان، دىلەيسەمخان بۇنى ئۇققاندىن ئايرىم ھالدا شايار ناھىيىسى، باي ناھىيىسىگە بېرىۋالغ-ئايرىم

كىلومېتىردىن ئارتۇق يول يۈرۈپ ئۇالرنى تېپىپ، قايىل قىلىپ تۇغۇت چەكلەش  811كېيىن 
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ئۇ خىزمەتتە ئەستايىدىل، مەسئۇلىيەتچان بولغاچقا، ئۇ كەنت ناھىيە، يېزا . ئوپېراتسىيىسىنى قىلدۇرغان

ئاقسۇ ۋىاليىتىمۇ . لغار كەنت بولۇپ باھاالنغانتەرىپىدىن تۆت قېتىم پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىدىكى ئى

پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇش نەق مەيدان يىغىنىنى بۇ كەنتتە ئېچىپ، بۇ 

كەنتنىڭ تەجرىبىلىرىنى كېڭەيتكەن، دىلەيسەمخانمۇ ناھىيە تەرىپىدىن كۆپ قېتىم ئايالالر خىزمىتى 

. ۇنەۋۋەر پىالنلىق تۇغۇت خىزمەتچىسى بولۇپ باھاالنغانھەيئىتىنىڭ مۇنەۋۋەر كادىرى ۋە م

دىلەيسەمخان غۇپۇرنىڭ ئىشلەۋاتقان خىزمىتى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ ئۆچمەنلىكىگە ئۇچرىغان، 

كۈنى سەھەر يەتتىلەردە، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئۇنىڭ ئۆيىگە باستۇرۇپ -13ئاينىڭ -8يىلى -1336

 61ىلىق كۆرسەتكەن، بىراق كۆپ دۈشمەنگە تەڭ كېلەلمەي كىرگەندە، ئۇ باتۇرلۇق بىلەن قارش

 .يېشىدا قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان

ئايدا كوچا ناھىيىسىنىڭ ئالىقاغا يېزىسىدا تۇغۇلغان، -9يىلى -1369ئەنۋەر قاۋۇل، ئەر، ئۇيغۇر، 

مۇئاۋىن  كەنتىنىڭ پەن تېخنىكا مەسئۇل-1ھايات ۋاقتىدا كوچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى قۇناس 

كەنت باشلىقى، قوشۇمچە ئىتتىپاق ياچىيكىسىنىڭ شۇجىسى بولۇپ، پېشقەدەم پارتىيە ئەزاسى، 

ئەنۋەر يۇرتىنى قىزغىن سۆيەتتى، . پېشقەدەم ئەمگەك نەمۇنىچىسى قاۋۇل توقىنىڭ ئوغلى ئىدى

شنى تەرەققىي باشقىالرغا خۇشاللىق بىلەن ياردەم قىالتتى، نامرات كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرى

ئۇ قۇناس كەنتى . قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن كۆپ قېتىم خىمىيىۋى ئوغۇت، نەق پۇل بەرگەن

ئىتتىپاق ياچىيكىسىنىڭ شۈجىلىكىنى ئۆتىگەن مەزگىلدە، پارتىيىنىڭ يېزىالرغا قاراتقات سىياسەتلىرىنى 

شتۈرۈپ ياشالرغا يېزا ئىگىلىك زور كۈچ بىلەن تەشۋىق قىلغاندىن باشقا، يەنە ئەمەلىيەتكە بىرلە

تېخنىكىلىرىنى كونكرېت تەتبىقالش ۋە ئۇنى كېڭەيتىش توغرىسىدا سۆزلەپ بېرەتتى، ئۇ ئىتتىپاق 

ياچىيكىسىنىڭ خىزمەتلىرىنى جانلىق ئىشلەيتتى، ياشالر ئۇ تەشكىللىگەن تۈرلۈك پائالىيەتلەرگە 

ھەرلىك چېكىملىك تەسۋىرلەنگەن فىلىملەر، قاتنىشىشنى خااليتتى، بىر مەزگىللەردە چامباشچىلىق، زە

شەھۋانىي تۈس ئالغان سىنئالغۇ فىلىملىرى يامراپ كەتكەندە، بەزى ياشالر شۇالرنى دوراشقا 

قانداق "ئەنۋەر قاۋۇل بۇ ئەھۋالالرنى كۆرۈپ ياش ئىتتىپاق ئەزالىرىنى تەشكىللەپ . باشلىغانىدى

دا مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان، كۆپچىلىك ئۆگىنىش، مۇزاكىرە دېگەن تېمى" قىلغاندا مەنىلىك ياشىغىلى بولىدۇ

قىلىش ئارقىلىق تونۇشنى ئۆستۈرۈپ، پەن بىلىملىرىنى تىرىشىپ ئۆگىنىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىش 

تېخنىكا مەسئۇل مۇئاۋىن كەنت باشلىقى -ئەنۋەر قاۋۇل پەن. ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشقا بەل باغلىغان

يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنى يۈكسەلدۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ  بولغاندىن كېيىن كەنتنىڭ

تېخنىكا، باشقۇرۇش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشكە ئەھمىيەت بەرگەن، ناھىيە، يېزا ئاالقىدار -پەن

خادىمالرنى ئۆگىنىشكە تەشكىللىگەندە، ئەنۋەر قاۋۇل پۇرسەتنى غەنىمەت بىلىپ، خاتىرىسى ۋە 

ىنىپ ناھىيە كۇرس ئۇيۇشتۇرغان ئورۇنغا بېرىپ ئەستايىدىل قەلىمىنى ئېلىپ، موتسېكىلىتنى م

ئۇ قايسى ئۇرۇقالرنىڭ تېز ئۈنىدىغانلىقى، كېسەللىك، ھاشارەتكە قارشى ئىقتىدارى كۈچلۈك . ئۆگەنگەن

ئېرىق پەرۋىشىنى قانداق -ئىكەنلىكى، قانچىلىك ئوغۇتالش، قانچىلىك دورىالش كېرەكلىكى، ئېتىز

رىلىۋېلىپ، كەنتكە قايتىپ بارغاندىن كېيىن كەنت ئاھالىلىرىنى يىغىپ ئۇالرغا قىلىش كېرەكلىكىنى خاتى

ئەتىيازلىق تېرىلغۇ، يازلىق . يېڭى سورت، يېڭى تەجرىبىلەرنى تەپسىلىي تونۇشتۇرغان ۋە كېڭەيتكەن

يىغىم، كۈزلۈك يىغىم پەسىللىرىدە دېھقانالرنىڭ ئۆيلىرىگە بېرىپ ئۇالرنىڭ دېھقانچىلىق 
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. مانلىرىنى دېھقانچىلىقنىڭ ئالدىراش پەسلى يېتىپ كېلىشتىن ئىلگىرى ياساپ بەرگەنساي-ماشىنا

ئەنۋەر قاۋۇل پارتىيىنىڭ ئىشلىرىغا سادىق بولغاچقا مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك قىلغان، 

گە مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنىڭ ئۆيى 11ـ كۈنى سەھەر سائەت يەتتىلەردە،  13ـ ئاينىڭ  8ـ يىل  1336

باستۇرۇپ كىرگەندە، ئۇ باتۇرلۇق بىلەن قارشىلىق كۆرسىتىپ ئېلىشقان، ئاخىرىدا دۈشمەن كۆپ 

 . يېشىدا قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان 17بولغاچقا تەڭ كېلەلمەي 

ـ ئايدا كوچا ناھىيىسىنىڭ ئالىقاغا يېزىسىدا  4ـ يىل  1371رەيھانەم مەمەت، ئايال، ئۇيغۇر،    

ـ كەنتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت  1ۋاقتىدا كوچا ناھىيىسى ئالىقاغا يېزىسى قۇناس تۇغۇلغان، ھايات 

ئۇ كەنتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى پائال قولالپ، باشالمچىلىق بىلەن تۇغۇت . كادىرى ئىدى

چەكلەش ئوپراتسىيىسى قىلدۇرغان ھەمدە ئايالالر خىزمىتى ھەيئىتىگە ياردەملىشىپ باشقا ئايالالرغا 

ئۇ پارتىيىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئېتىز باشلىرىغا، ئۆيلىرىگە . ىۋى خىزمەت ئىشلىگەنئىدىي

ئۇ تىرىشىپ خىزمەت قىلغاچقا، ئۇ . بېرىپ، يول ئۈستىدە، بازارغا كېتىۋاتقاندا تەشۋىق قىلغان

ى نەچچە ئائىلىدە ئۇدا ئىككى يىلغىچە پىالندىن ئاشۇرۇپ تۇغۇش ئەھۋال 111باشقۇرۇۋاتقان 

ئۇ . بۇنداق بولۇشتا ئۇ نۇرغۇن يۈرەك قېنىنى سىڭدۈرگەن ۋە كۆپ قېتىم ياش تۆككەن. كۆرۈلمىگەن

ئەنۋەر قاۋۇل بىلەن توي قىلغاندىن كېيىن، قېيىنئاتىسى قاۋۇل توقا پېشقەدەم ياچېيكا شۇجىسى، 

لىرى بىلەن يولدىشى پەن ـ تېخنىكىغا مەسئۇل مۇئاۋىن كەنت باشلىقى بولغاچقا، كوللېكتىپنىڭ ئىش

شۇڭا پۈتۈن ئائىلىنىڭ . ئالدىراش بولۇپ ئۆي ئىشلىرىغا يېتىشەلمەيتتى، قېينئانىسى كېسەلچان ئىدى

ئۆي ئىشلىرىنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىپ قېيىنئاتىسى، يولدىشىنىڭ خىزمىتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قولالپ، 

ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئىزچىلالشتۇرۇش، 

رەيھانەم مەمەتنىڭ ئۈلگىلىك ھەرىكەتلىرى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ . گەۋدىلىك تۆھپە قوشقان

كۈنى سەھەر سائەت يەتتىلەردە ئۆيىگە -13ئاينىڭ -8يىل -1336ئۆچمەنلىكىنى قوزغىغاچقا، 

 . يېشىدا ئۆلتۈرۈلگەن 15باستۇرۇپ كىرگەن مىللىي بۆلگۈنچىلەر تەرەپتىن 

ئايدا گەنسۇ ئۆلكىسى جاڭجياچۈەن ناھىيىسى لۇڭشيەن -8يىل -1368يۇ شىنلەي، ئەر، خەنزۇ، ل

ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ كونا شەھەر . يېزىسى يۈيشۇ كەنتىدىكى بىر دېھقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

ئۇ . ناھىيىلىك جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى بوزدۆڭ ساقچىخانىسىنىڭ يېتەكچىسى ئىدى

يىلدىن بۇيان، ئۇ مەيلى  19. ۋەتەننىڭ چېگرا مۇداپىئە ئىشلىرىنى قىزغىن سۆيەتتى شىنجاڭنى،

جەڭچى ۋاقتىدا بولسۇن ياكى كادىر بولغاندا بولسۇن، مەيلى شارائىتى جاپالىق ئاساسىي قاتالم چېگرا 

. ئاخىر سۆيۈپ، بېرىلىپ ئىشلىگەن-مۇداپىئە ئورگىنىدا ئىشلىگەندە بولسۇن، ئۆز كەسپىنى باشتىن

ئايدا، ئۇ ئەال نەتىجە بىلەن جۇڭگو خەلق قوراللىق ساقچى ئىنستىتۇتىغا قوبۇل -3يىل -1343

قىلىنغان، ئۇنىڭ مەكتەپتىكى ئىپادىسى گەۋدىلىك ۋە ئۆگىنىشى، ئەخالقى ياخشى بولغانلىقتىن 

مەكتەپ رەھبەرلىكى ئۇنى مەكتەپكە قالدۇرماقچى بولسىمۇ، ئۇ قىلچە ئىككىلەنمەي شىنجاڭغا 

يتىپ كېلىپ، ئۆزىنىڭ غايىسى، ئېتىقادىنى كونكرېت ھەرىكەتكە ئايالندۇرۇپ، بارلىقىنى چېگرا قا

ـ  1ـ يىل  1336. مۇداپىئە ئىشلىرىغا، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىگە شەرتسىز بېغىشلىغان

ـ كۈنى سەھەردە، جىددىي قېقىلغان ئىشىك ئاۋازى بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئە  11ئاينىڭ 
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چارۋىچى رەھمەت ئايىنىڭ بۇالنغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، ليۇ . ىسىنىڭ جىمجىتلىقىنى بۇزدىساقچىخان

تىپلىق يۈك  181شىنلەي بىلەن سەپدىشى ساۋ شىچياڭ دەرھال دېلو مەلۇم قىلغۇچى ھەيدىگەن

ليۇ شىنلەي ساۋ شىچياڭ نەق مەيداننى تەكشۈرۈپ، . ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇپ نەق مەيدانغا كەلگەن

غان ئاممىدىن سۈرۈشتۈرۈپ دېلو سادىر قىلغۇچى بەش جىنايەتچىنىڭ چارۋىچىالرنىڭ قورال ـ بۇالن

ياراغ، ئوق ـ دورا ۋە نەق پۇل قاتارلىق نەرسىلىرىنى بۇالپ، جىپ ماشىنىغا ئولتۇرۇپ نەق مەيداندىن 

ىغا چوقۇم قاچقانلىقىنى ئۇققان، ليۇشىنلەي بۇ ئادەتتىكى بۇالڭچىلىق دېلوسى ئەمەس، بۇنىڭ ئارقىس

تېخىمۇ چوڭ سۇيىقەست يوشۇرۇنغان دەپ پەرەز قىلىپ، ساقچىخانىغا قايتىپ يۇقىرىغا مەلۇم قىلىش 

قارارىغا كەلگەن، قايتىش يولىدا گۇمانلىق بىر ماشىنىنى ئۇچراتقان، قوغالپ يېتىشىۋېلىپ 

دەپ قاچقان، تەكشۈرمەكچى بولغاندا، رەت قىلىشقا ئۇچرىغان، ماشىنىسىنىڭ شوپۇرى ماشىنىنى ھەي

ليۇ شىنلەي دەرھال قەغالشقا بۇيرۇق چۈشۈرگەن، ماشىنا ئاقبۇالق داۋىنىغا يېتىپ كەلگەندە، 

زوراۋانالر قوراللىق قارشىلىق كۆرسەتكەن، ليۇ شىنلەي ئۇالردىن قورقماي سەپدىشى ساۋ شىچياڭ ۋە 

نە ئېلىشقان، ئاخىرىدا دېلو مەلۇم قىلغۇچى رەھمەت مولال بىلەن بىرلىكتە بەش ياۋۇز بىلەن باتۇرا

 . يېشىدا قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان 91دۈشمەن كۆپ بولغاچقا تەڭ كېلەلمەي 

ئايدا گەنسۇ ئۆلكىسى چىڭشۈي ناھىيىسى گوچۇەن -11يىل -1364ساۋ شچياڭ، ئەر، خەنزۇ، 

كونا  ھايات ۋاقتىدا ئاقسۇ. يېزىسى نىڭچۇەن كەنتىدىكى بىر ئاددىي دېھقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

شەھەر ناھىيىلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسى بوزدۆڭ چېگرا مۇداپىئە ساقچىخانىسىنىڭ كەسپى 

ئۇ شىنجاڭنى، ۋەتەننىڭ چېگرا مۇداپىئە ئىشلىرىنى قىزغىن سۆيەتتى، ئۇ دېھقان . ساقچىسى ئىدى

خەلق ئىتتىپاقلىقىنىڭ پەرزەنتىدىن كەسپىي ساقچى بولۇپ يېتىلگەن، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، ئارمىيە ـ 

 11ئۇ قىسمىنىڭ ھەربىي ئاپتوموبىلىنى ئۆز كۆز قارچۇقىدىن بەكرەك ئاسرايتتى،. ئۈلگىسى بولغان ئىدى

يىللىق ھەربىيلىك ھاياتىدا ئون نەچچە يىلنى بىر كۈندەك ئۆتكۈزۈپ، باش چۆكۈرۈپ ئىشلەپ، قاتتىق 

ھەم شوپۇر ھەم خىزمەتچى ئىدى،  سىناقالردىن ئۆتەلەيدىغان ماھارەتنى يېتىلدۈرگەن بولۇپ

دەپ " ئەڭ بىخەتەر، ئەڭ پاكىز، ئەڭ ئىشەنچلىك شوپۇر"قىسىمدىكى باشلىقالر، سەپداشلىرى ئۇنى 

ئۇ سەپداشلىرىغا . بولۇپ باھاالنغان" قىزىل بايراقدار شوپۇر"تەرىپلىشەتتى، ئۇ كۆپ قېتىم 

. ىشتە قىلغان ئىشلىرى تېخىمۇ كۆپ ئىدىقېرىندىشىدىنمۇ بەكرەك كۆيۈنەتتى، باشقىالرغا ياردەم بېر

بىر قېتىم، ئۇ ئاقسۇ كونا شەھەر ناھىيىسىگە ئىش بېجىرگىلى كېتىۋېتىپ شەھەرلىك قۇرۇلۇش 

ماتېرىياللىرى زاۋۇتىنىڭ يېنىغا كەلگەندە، ئاز سانلىق مىللەتتىن بولغان بىر يولداشنىڭ يولنىڭ ئوتتۇرىدا 

رىدۇ، ساۋشچياڭ ماشىنىدىن چۈشۈپ ئۇنىڭدىن نېمىشقا يولنىڭ تۇرۇپ ماشىنىسىنى توساۋاتقانلىقىنى كۆ

ماشىنام بۇزۇلۇپ قالدى، "ئوتتۇرىدا تۇرۇپ ماشىنا توسىغانلىقىنى سورىغاندا، ھېلىقى مىللىي يولداش 

نەرى بۇزۇلغانلىقىنى بىلەلمىدىم، ماشىنا زادى ئوت ئالمايۋاتىدۇ، بىر نەچچە ماشىنىنى توسسام 

دېگەن، ساۋشچياڭ بۇنى ئاڭالپ " مۇشۇنداق قىلدىم، ئۇستام ياردەم قىلسىڭىزتوختىمىدى، ئىالجسىز 

سۆز قىلمايال يېڭىنى تۈرۈپ ماشىنىنى رېمونت قىلىشقا كىرىشىپ چۈش سائەت بىردىن كۈن -گەپ

پاتقىچە ئىشلەپ ماشىنىنى رېمونت قىلىپ بەرگەن، ساۋشچياڭ مانا مۇشۇنداق باشقىالرنى 

ئۇ قىسمىنى ئۆز . نى خۇشاللىق بىلىدىغان ئىنقىالبىي ھەربىي ئىدىقىيىنچىلىقتىن خاالس قىلىش

سەپداشلىرى ساۋشچياڭغا سۆزلىشىش ئاپپاراتى ئارقىلىق ئىككى ياشقا . ئۆيىدىنمۇ بەكرەك سۆيەتتى
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توشمىغان بالىڭىز قىزىتىپ قېلىپ ئۈچ كۈندىن بۇيان ئۆيدە يېتىپتۇ، كېسەلچان ئايالىڭىز تىت ـ تىت 

ھازىر ساقچىخانىدا ئۈچىمىزال قالدۇق، زادىال "تۇ، تېزرەك ئۆيگە قايتىڭ، دېگەندە، ئۇ بولۇپ كېتىۋېتىپ

قايتالمايمەن، ئۆگۈنلۈككە تارماق ئەترەت ئۇيۇشتۇرغان ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرىنىڭ نەزەرىيە 

ن بۇ ئويلىمىغان يەردى. دېگەن" ئۆگىنىشى ئاخىرلىشىپ، ساقچىخانىدىكىلەر كەلگەندىن كېيىن باراي

كۈنى ساۋ شچياڭ جىنايەتچىلەرنى -11ئاينىڭ -1ـ يىل  1336. گەپ ئۇنىڭ ۋەسىيىتى بولۇپ قالغان

 . يېشىدا قەھرىمانالرچە قۇربان بولغان 14قوغالپ تۇتۇش داۋامىدا 

باتۇرلىرىمىز ئەنە شۇنداق ۋاقىتسىز كېتىپ قالدى، ئۇالر ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى 

باتۇرالرنىڭ ئۆلۈمى توپىالڭچىالرنىڭ ۋەھشىيانە قىلمىشلىرى . ش ئۈچۈن قۇربان بولدىقوغدا

تۈنسىز شىكايەت ۋە ئوقۇلغان لەنەت بولدى؛ باتۇرالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى -ئۈستىدىن قىلىنغان ئۈن

بەدىلىگە مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ سۇيقەستى ۋە قەبىھلىكىنى پاش قىلدى؛ باتۇرالرنىڭ ئۆلۈمى ھەر 

مىللەت خەلق ئاممىسىنىڭ كۆزىنى تېخىمۇ روشەنلەشتۈردى ھەم بۆلگۈنچىلىككە قارىشى كۈرەش 

قىلىش ئىشەنچىنى ۋە ئىرادىسىنى كۈچەيتتى؛ باتۇرالر ئىسسىق قېنى ۋە ئېزىز جېنى ئارقىلىق ۋەتەننىڭ، 

 . چېگرا رايونلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىنى قوغدىدى

  

 كتە كۈچ چىقىرىپ، زوراۋانالرنى تېزدىن پاش قىلدى ۋە قوغالپ تۇتتى خەلق بىرلى-ئارمىيە( 9)

  

تېررورلۇق دېلولىرى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئاپتونوم رايون، -ئاقسۇ ۋىاليىتىدە بىر قاتار زوراۋانلىق

ۋىاليەتتىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرى بۇنىڭغا ئاالھىدە 

ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ئاقسۇ ۋىاليەتلىك جامائەت " فېۋرال-11. "يەت بەردىئەھمى

دېلوسىنى پاش قىلىش قوماندانلىق شتابىي قۇردى " فېۋرال-11"خەۋپسىزلىكى باشقارمىسى دەرھال 

ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت . ھەمدە قابىل خادىمالرنى ئاجرىتىپ مەخسۇس دېلو گۇرۇپپىسى قۇردى

لىكى نازارىتى خىزمەت گۇرۇپپىسىمۇ ئاقسۇ ۋىاليىتىگە بېرىپ دېلونى رازۋېدكا قىلىش خەۋپسىز

خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش بىلەن بىرگە، ناھىيىلەردىن رايون ۋە مۇداپىئە چەك ت چېگرىسىنى 

 . بۇزۇپ تاشالپ، بارلىق كۈچ بىلەن دېلونى بالدۇرراق پاش قىلىشنى تەلەپ قىلدى

قسۇ ۋىاليەتلىك تارماق ئەترىتىنىڭ كوماندىر ـ جەڭچىلىرى بىر توپ زوراۋانالرنى قوراللىق ساقچى ئا

جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىمىز سىياقىغا كىرىۋېلىپ پۇل ـ مال بۇالپ، چېگرا مۇداپىئە قوراللىق 

ساقچىلىرىمىزنى ۋە دېلو مەلۇم قىلغان چارۋىچىنى ئۆلتۈرگەنلىكىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، جەڭگە 

ـ كۈنى، قوراللىق  3ئاينىڭ -8. بەستە تىزىمغا ئالدۇردى-اتنىشىپ جىنايەتچىنى تۇتۇش ئۈچۈن بەسق

ساقچى قىسىم ئاقسۇ ۋىاليەتلىك تارماق ئەترىتى يۇقىرىنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە، 

دېلوسىدىكى جىنايەتچىلەرنىڭ " فېۋرال-11"جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرىغا ماسلىشىپ 
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. يوشۇرۇنۇۋېلىش مۇمكىنچىلىكى بولغان ئاقسۇ شەھىرى قىزىل كۆۋرۈك ئاھالىلەر رايونىنى قورشىۋالدى

ـ كۈنى سەھەر ئىككىدە باشلىنىپ ئالتىدە ئاخىرالشتى، دەسلەپكى جەڭدە  3ـ ئاينىڭ  8ھەرىكەت 

ممۇنىينىتراتلىق دېلوسىغا مۇناسىۋەتلىك ئۈچ ئادەم تۇتۇلدى، ئا" فېۋرال-11"غەلىبە قولغا كەلتۈرۈلۈپ 

مېتىر، ئەكسىيەتچىل سىنئالغۇ  5.1كىلوگرام، ئوت ئالدۇرغۇچى پىلتىدىن 5.11پارتلىتىش دورىسىدىن 

لېنتىسىدىن ئىككى قاپ، ياش ئاققۇزىدىغان گاز مىلتىقىدىن ئىككى دانە ھەمدە باشقا قاتىللىق 

قاتناشقان كوماندىر ـ  قوراللىرى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتالرنى قولغا چۈشۈردى، جەڭگە

كۈنى، جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرىمىز -15ئاينىڭ -8جەڭچىلەردىن بىرىمۇ يارىالنمىدى، 

دېلوسىدىكى جىنايەتچى ئاۋۇت ئابال قاتارلىقالرنىڭ كوچا ناھىيىسىدە يوشۇرۇنغانلىقىدىن " فېۋرال-11"

زدىن كوچا ناھىيىسىگە بېرىپ، خەۋەر تاپتى، جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىز تې

دېلوسىدىكى جىنايەتچىلەرنى ئاقتۇرۇش بىلەن بىرگە، باي، ئۈرۈمچى، ئاقسۇ يوللىرىدا " فېۋرال-11"

چازا قۇردى، ئاۋۇت ئابال قاتارلىق جىنايەتچىلەر كۇچادا پاناالنغۇدەك جاي تاپالماي شىرىكىنىڭ 

جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ . تەرەپكە قاچتىماركىلىق قىزىل پىكاپىغا ئولتۇرۇپ ئاقسۇ " سانتانا"

ساقچىلىرىمىز دەرھال ماشىنىلىق قوغلىدى، ماشىنىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئولتۇرغان بىر جىنايەتچى ئالدى 

بىلەن بىزگە قارىتىپ ئوق چىقاردى، جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىمىز چاققانلىق بىلەن 

جامائەت خەۋپسىزلىكى . بىر پاي چاقىنى يېرىۋەتتى يېتىشىۋالدى ھەمدە ئوق چىقىرىپ ماشىنىنىڭ

ئىككى تەرەپ يېرىم . كادىر ـ ساقچىلىرىمىز ئۇالرنى قورالنى تاشالپ تەسلىم بولۇشقا ئۈندىدى

سائەتتىن ئارتۇق تىركىشىپ تۇرغاندىن كېيىن، ئاۋۇت ئابال قاتارلىق جىنايەتچىلەر تەسلىم بولۇشنى 

تاشيولنىڭ . ساقچىلىرىمىزغا داۋاملىق ئوق ئاتتى-ىكى كادىررەت قىلدى ھەمدە جامائەت خەۋپسىزل

ئىككى چېتىگە يوشۇرۇنىۋالغان جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچىالر 

قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ ئوق چىقىرىپ، ماشىنا ئىچىدىكى جىنايەتچىلەرنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ تاپانچا، 

 . سى، پىستان قاتارلىقالرنى ئولجا ئالدىمىلتىق، ئوق، پارتلىتىش دورى

ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ناھىيىلىك خەلق ھۆكۈمىتى دەرھال جامائەت " ـ مارت 11"

خەۋپسىزلىكى، ئەدلىيە، بىرلىكسەپ قاتارلىق ئاالقىدار تارماقالرنى يىغىپ جىددىي يىغىن ئېچىپ، دېلو 

مەخسۇس دېلو " ـ مارت 11"دىن تەشكىللەنگەن ئادەم 18ئەھۋالىنى مۇھاكىمە ۋە تەھلىل قىلىپ، 

مەخسۇس دېلو . گۇرۇپپىسىنى قۇرۇپ، رازۋېدكا قىلىش ۋە قاتىلنى تۇتۇش خىزمىتىگە كىرىشىپ كەتتى

گۇرۇپپىسىدىكى كادىر ـ ساقچىالر مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ چېكىدىن ئاشقان جىنايەتچىلىرىدىن 

مۇشۇققەتتىن باش تارتماي دېلونى تېزدىن پاش غەزەپلىنىپ، خېيىمخەتەردىن قورقماي، جاپا ـ 

رازۋېدكا خىزمىتى باشلىنىشى . قىلىپ، خەلق ئۈچۈن بااليىئاپەتنى تۈگىتىدىغانلىقىنى بىردەك بىلدۈرۈشتى

 64كۈنىال -1بىلەنال مەخسۇس دېلو گۇرۇپپىسىدىكىلەر كەڭ كۈلەمدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، 

مىتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، تەكشۈرۈش دائىرىسىنى ئادەمنى زىيارەت قىلدى، رازۋېدكا خىز

نەچچە ئادەمنى تەكشۈردى، كېچە ـ  111كېيىن بولۇپ -بارغانسېرى كېڭەيتتى، ئۇالر ئىلگىرى

كۈندۈزلەپ ئاشكارا ھەم يوشۇرۇن زىيارەت قىلىش ئارقىلىق ۋە ئامما تەمىنلىگەن يىپ ئۇچىغا ئاساسەن 

ئادەم گۇماندارالر قاتارىدىن چىقىرىلىپ،  91ئىگىلەش ئارقىلىق گۇماندارنى بايقىدى، ئەھۋال  91

ئاخىرى شىرئەلى مۇھىم گۇماندار دەپ قارالدى، ئۇنى رازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق يەنە تۇردى قارى ۋە 
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كۈنى، مەخسۇس دېلو -4ئاينىڭ -8. مەريەم ئىمىن دېگەن ئىككى گۇماندار بايقالدى

بويىچە قولغا ئالدى، سوراقتا ئۇ ھېچنېمىنى بىلمەس بولىۋېلىپ گۇرۇپپىسىدىكىلەر شىرئەلىنى قانۇن 

ـ كۈنى تۇردى قارى ۋە مەريەم ئىمىن تۇتۇپ تۇرۇلدى،  11ـ ئاينىڭ  8. ھېچنەرسىنى تاپشۇرمىدى

كېيىن سىياسەت بىلەن پسىخىك ھۇجۇم . ئۇالر دەسلەپتە جاھىللىق قىلىپ جىنايىتىنى تاپشۇرمىدى

دا باش ئېگىپ شايار ناھىيىدىكى ئابدۇلال قاسىم، مەمەت ئابدۇلال، قىلىش ئارقىلىق پاكىت ئالدى

يۈسۈپ ئەخمەت ۋە ئابلەت قاسىم قاتارلىق تۆتەيلەننىڭ ھاكىم سىدىق قارىھاجىمنى ئۆلتۈرگەنلىك 

كۈنى كەچتە توقسۇ  - 11ئاينىڭ  - 9ئەسلىدە بۇ تۆت زوراۋان . جىنايى پاكىتىنى تاپشۇردى

ن، تۇردى قارى بىلەن ئۇچرىشىپ شىرئەلىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ تاماق ناھىيىسىگە كەلگەندىن كېيى

يېگەن، مېڭىش ئالدىدا ئابدۇلال شىر ئەلىدىن بىر پىچاق سورىغان، بەشەيلەن شىرئەلىنىڭ ئۆيىدىن 

لەردە ئابدۇلال قاسىم تۇردى قارىنى ھاكىم  11چىقىپ مەريەمنىڭ ئۆيىگە كەلگەن، كەچ سائەت 

ى كۈزىتىشىگە بۇيرۇغان، ئىككىنچى كۈنى سەھەردە ئابدۇلال قاسىم بىلەن سىدىق قارىھاجىمنىڭ ئۆيىن

مەمەت ئابدۇلال ھاكىم سىدىق قارىھاجىمنىڭ ئۆگزىسىگە چېقىۋالغان، ھاكىم سىدىق قارىھاجىم ئۆيدىن 

چىقىشىغا، ئۇالر ئۆگزىدىن سەكرەپ چۈشۈپ ئۇنى ئۆلتۈرگەن، ئارقىدىن يەنە مەريەمنىڭ ئۆيىگە بېرىپ 

بۇ تۆت زوراۋان شايار . خمەت، ئابلەت قاسىمنى چاقىرىپ شايار ناھىيىسىگە قاچقانيۈسۈپ ئە

كۈنى، ئۇالر ئاپتونوم -18ئاينىڭ -9. ناھىيىسىگە قېچىپ بارغاندىن كېيىن داۋاملىق دېلو سادىر قىلغان

رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەزاسى، شايار ناھىيىلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، 

يىلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى رەھمىتۇلال قارىھاجىمنىڭ ئۆيىگە كىرىپ ئۇنىڭ ناھى

مىڭ يۈەن نەق پۇلنى بۇالپ كەتكەن ھەمدە دېلو مەلۇم  15قىيىنئاتىسي، ئايالىنى باغالپ 

كۈنى كەچتە ئۇالر يەنە ناھىيىلىك سىياسىي -17ئاينىڭ -9. قىلمايسەن دەپ تەھدىت سالغان

يۈەن نەق  311اسى، ئىسالم جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقىنىڭ ئۆيىدىن ئالتە مىڭ كېڭەشنىڭ ئەز

كۈنى شايار ناھىيىلىك -11ئاينىڭ -8. پۇل ۋە بەزى ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرىنى بۇالپ كەتكەن

ھازىرغا قەدەر ھاكىم سىدىق قارى ھاجىمنىڭ . جامائەت خەۋپسىزلىكى ئىدارىسى تەرىپىدىن تۇتۇلغان

 . ەن قاتىلالردىن قېچىپ يۈرگەن يۈسۈپ ئەخمەتتىن باشقا ھەممىسى تۇتۇلغانئۆلتۈرگ

ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، كوچا ناھىيىسى، ئاقسۇ ۋىاليەتلىك مەمۇرىي مەھكىمە " ئاپرېل - 13"

ۋە ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى تېزدىن قابىل ساقچىالرنى نەق مەيدانغا ئەۋەتىپ 

ئاپتونوم رايوندىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى بۇ دېلوغا ئىنتايىن كۆڭۈل . راپلىق رازۋېدكا قىلدىئەت

 - 5. بۆلۈپ، بارلىق كۈچنى ئىشقا سېلىپ دېلونى تېزدىن پاش قىلىش توغرىسىدا يوليورۇق بەردى

اساسەن دەرھال كۈنى كەچتە، جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرى ئىگىلىگەن يىپ ئۇچىغا ئ - 1ئاينىڭ 

جەڭچىلىرى، -ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى ئوتتۇرا ئەترىتىنىڭ كوماندىر-جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر

ھاشىم ئابال قاتارلىق توققۇز . خەلق ئەسكەرلىرىنى جىنايەتچىنى قوغالپ تۇتۇشقا تەشكىللىدى

ك شۇ كۈنى كېچىدە جىنايەتچى دىكتاتۇرىمىزنىڭ ھەيۋىسىدىن قورقۇپ، چۆچۈپ كەتكەن قۇچقاشتە

ئۇالر ئۇچىسىغا بىردەك بوغماق چاپان، پۇتىغا ھەربىيچە چۇخەي . تېنەپ قېچىپ كەتكەن-ئالدىراپ

كىيىپ، تەييارالنغان پارتلىتىش قۇرۇلمىسى ھەمدە تاپانچا، پىچاق، پالتا قاتارلىق قاتىللىق قورالالرنى 

ئۇالر . ىتىنى قوزغاش سۇيقەستىدە بولغانئېلىپ، ناھىيە بازىرىغا بېرىپ تېخىمۇ زور تېررورلۇق ھەرىك
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مېڭىپ بىھىشباغ ئەتراپىغا كەلگەندە پارتلىتىش قۇرۇلمىسى ئۆزلۈكىدىن پارتىالپ كېتىپ ئۈچ 

ئاقتۇرۇش ھەرىكىتى ئېلىپ . جىنايەتچى شۇ جايدىال پارتىالپ ئۆلگەن، باشقا جىنايەتچىلەر يارىالنغان

ىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىم كوماندىر ـ جەڭچىلىرى ساقچ-بېرىۋاتقان جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر

قات -ئەھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن چاقماق تېزلىكىدە نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ، جىنايەتچىلەرنى قاتمۇ

ساقچىلىرىمىز سىياسىي ھۇجۇم قوزغاپ، جىنايەتچىلەرنى قورالنى تاشالپ تەسلىم . قورشىۋالدى

ۋانالر پەرۋا قىلماي، جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىمىزغا توختىماي بولۇشقا ئۈندىدى، بۇ تەلۋە زورا

ئوق چىقاردى، بۇنىڭ بىلەن دۈشمەن بىلەن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا كەسكىن جەڭ بولدى، بۇ ۋاقىتتا، 

كېيىن بولۇپ پارتالتقۇچنى پارتالتقاچقا تۆت جىنايەتچى نەق مەيداندا -يەنە ئىككى زوراۋان ئىلگىرى

يەتچى ھاشىم ئابال ئۆزلىرى ياسىۋالغان بومبىنى ئېتىپ جىپ ماشىنىمىزدىن بىرنى ئۆلدى، جىنا

ماركىلىق داال " تويوتا"پاچاقلىۋەتكەندىن كېيىن، تۈن قاراڭغۇسىدىن پايدىلىنىپ ساقچىالرنىڭ 

 يەنە بىر. ئاپتوموبىلنىڭ ئىچىگە كىرىۋېلىپ ئۇنى پارتلىتىۋەتتى، ئۆزىمۇ ماشىنا ئىچىدە پارتالپ ئۆلدى

جىنايەتچى پارتالتقۇچنى پارتلىتىپ جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ ساقچىلىرىمىزنى 

زەخمىلەندۈرمەكچى بولغاندا، جامائەت خەۋپسىزلىكى خادىملىرىمىز تەرىپىدىن نەق مەيداندا ئېتىپ 

 . ئۆلتۈرۈلدى، بىزدىن بىرەرمۇ ئادەم يارىالنمىدى

لىق دېلوسىدىكى سەككىز جىنايەتچىنىڭ ھەممىسى بىر يۈرۈش قاتىل" ئاپرېل-13"ئېنىقلىشىمىزچە، 

. تەربىيىسىگە قاتناشقان ئىكەن-تېررورلۇق تەلىم-تايانچ ئەزا ياسىن ئابال تەشكىللەنگەن زوراۋانلىق

ساقچىالر بۇ قېتىمقى جەڭدە -بۇ زوراۋان، تېررورچىالرغا ئۆلۈم ئازلىق قىلىدۇ، جەڭگە قاتناشقان كادىر

ۈپ، زوراۋان، جىنايەتچىلەرگە زەربە بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى زور نەتىجىنى قولغا كەلتۈر

قوغداش ئۈچۈن گەۋدىلىك تۆھپە قوشتى، جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن ئومۇمىي 

 . ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ تەقدىرلەندى

وممۇنىستىك ۋەقەسى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر جۇڭگو ك" ئاپرېل-13"

پارتىيىسىگە ئەگىشىپ ئىنقىالب قىلغان پېشقەدەم نەمۇنىچى، پېشقەدەم پارتىيە ئەزالىرى، پېشقەدەم 

كادىرالرنى ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئاق تېررورلۇق پەيدا قىلىپ، كىشىلەرنى خاتىرجەمسىزلەندۈرۈپ، تىنچ ت 

بىراق كۈچلۈك خەلق . ۇرۇندىئىتتىپاقلىققا، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئ

شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت . دېموكراتىيىسى دېكتاتۇرىسى ئالدىدا ئۇالر شەرمەندىلەرچە مەغلۇپ بولدى

خەلقى، كەڭ ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى دۈشمەننىڭ ئەكسىيەتچىل ھەيۋىسىدىن قورقۇپ قالمايدۇ، 

نىڭ ئىزىنى بېسىپ، جۇڭگو كومپارتىيىسىگە ئۇالر تېخىمۇ زىچ ئىتتىپاقلىشىپ، ئىنقىالبىي قەھرىمانالر

ئەگىشىپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم قۇرۇش يولىدا مېڭىپ، چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ 

 . زور تۆپە قوشقۇسى

  

 قاتىللىق دېلوسىنى پاش قىلىش" ـ ماي 11"قەشقەردە يۈز بەرگەن . 11
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. ەھەر قەشقەر ئاھالىسى تېخى ئۇيقۇدا ئىدىكۈنى سەھەردە، قەدىمىي ش-11ئاينىڭ -5يىل -1336

ياشقا كىرىپ قالغان ھارۇنخان ھاجىم ھېيتكا مەسچىتىدە ئىماملىق قىلىش ئۈچۈن ئوغلىنىڭ  78

ئوغلى ئادىتى بويىچە بوۋاينى ۋېلسىپىتكە ئولتۇرغۇزۇپ، . ھەمراھلىقىدا بالدۇرال ئۆيدىن چىقتى

ىچاق كۆتۈرۋالغان ئۈچ زوراۋان ئېتىلىپ كېلىپ نەچچە مېتىر ماڭغاندا، تۇيۇقسىز پ 81تەخمىنەن 

نەچچە يېرىگە پىچاق  11ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ياۋۇزلۇق بىلەن كەينى ـ كەينىدىن بوۋاينىڭ 

زوراۋانالر . ئوغلى كۈچىنىڭ بارىچە قارشىلىق كۆرسىتىپ، ياشىنىپ قالغان دادىسىنى قوغدىدى. تىقتى

ئاتا ـ باال ئىككىيلەن لەختە ـ لەختە قان ئىچىدە يىقىلىپ . ىئۇنىڭمۇ ئون نەچچە يېرىگە پىچاق تىقت

 . قاتىلالر جىنايىتىدىن قورقۇپ قېچىپ كەتتى. ياتتى

ھارۇنخان ھاجىم قەشقەر شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى، ھېيتكا مەسچىتنىڭ 

ۇئاۋىن رەئىسى، جۇڭگو ئىمامى بولۇپال قالماستىن، يەنە ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ م

ئىسالم دىنى جەمئىيىتىنىڭ دائىمىي كومىتېت ئەزاسى، ھارۇنخان ھاجىمنىڭ قەستكە ئۇچرىغانلىقى 

ئاپتونوم رايون رەھبەرلىرىنىڭ يۈكسەك دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىدى، ئۇالر دەرھال 

منى قۇتقۇزۇش مۇتەخەسسىسلەردىن تەركىپ تاپقان داۋاالش گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ ھارۇنخان ھاجى

دېلو يۈز بەرگەندىن كېيىن، قەشقەر ۋىاليەتلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى . توغرىسىدا يوليورۇق بەردى

باشقارمىسى دەرھال كۈچلۈك قوشۇن تەشكىللەپ جەڭگە ئاتالندى، يېرىم ئايدىن كۆپرەك ئۇدا جەڭ 

ىبارەت ئۈچ جىنايەت نۇرمەمەت، سەيپۇلال ۋە ئابدۇلالدىن ئ. قىلىپ، دېلونى ئاخىرى پاش قىلدى

ئاپتونوم رايوندىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت رەھبەرلىرىنىڭ ھەر جەھەتتىن كۆڭۈل . گۇماندارى قولغا ئېلىندى

بۆلۈشى ۋە دوختۇر، سېستېراالرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ داۋالىشى ئاستىدا، ھارۇنخان ھاجىم بىلەن ئوغلىنىڭ 

ەست بىلەن پىالنلىغان، زەھەر خەندىلىك مىللىي بۆلگۈنچىلەر سۇيىق. ساالمەتلىكى ئەسلىگە كەلدى

لېكىن، ئۇ . قاتىللىق ھەرىكىتى ئۈزۈل ـ كېسىل مەغلۇپ بولدى" ـ ماي 11"بىلەن تۇغدۇرغان 

 .كىشىلەرگە ئويلىنىپ كۆرۈشكە ئەرزىيدىغان بىر قاتار مەسىلىلەرنى قالدۇردى

  

 ھارۇنخان ھاجىمنى نېمە ئۈچۈن قەستلەيدۇ      (1)

  

يېقىنقى . ىلەرنىڭ قەشقەردە بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقىنىغا ئۇزۇن بولدىمىللىي بۆلگۈنچ

بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، كەڭ " غازات"يىلالردىن بۇيان، ئۇالر دائىم دىن تونىغا ئورىنىۋېلىپ، 

ىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ دىنغا بولغان ساددا ھېسسىياتىدىن پايدىلىنىپ، ھەممە يەردە كۆز بويامچىلىق قىل

دىنىي بىلىمى كەمچىل، ھەقىقىي ئەھۋالنى بىلمەيدىغان بەزى ئاممىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن گۇپپاڭچىلىق 

بۇنداق كەسكىن پەيتتە، ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زاتالر بەس ـ . قىلىشقا قايمۇقتۇردى ۋە مەجبۇرلىدى
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ئۇرۇنۇشتەك رەزىل بەستە كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۇالرنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالشقا 

شۇڭا، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋەتەنپەرۋەرلىك دىنىي زاتالرغا . ئەپتى ـ بەشىرىسىنى پاش قىلدى

دېگەن قالپاقنى كىيدۈرۈپ، ئۇالرنى كۆزگە قادالغان مىخ، " مىللىي مۇناپىق"زەھەرخەندىلىك بىلەن 

. نىپ ئۇالرغا قەست قىلدىتەدبىرلەرنى قوللى-تاپانغا سانجىلغان تىكەن دەپ قاراپ، تۈرلۈك چارە

كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر توقسۇ ناھىيىسىدە ناھىيىلىك  - 11ئاينىڭ - 9يىل  - 1336

ئىسالم دىنىي جەمئىيىتىنىڭ دائىمىي ھەيئەت ئەزاسى ھاكىم سىدىق قارىھاجىمنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن، 

  .ئاندىن جىنايەت قارا قولىنى ھارۇنخان ھاجىمغا ئۇزاتتى

چەت ئەلدە نامى -ھارۇنخان ھاجىم دىنىي ئائىلىدە دۇنياغا كەلگەن، ئۇنىڭ دادىسى ۋە بوۋىسى جۇڭگۇ

بار ئىسالم ئۆلىماسى ۋە دىنىي كەسپىي خادىم بولۇپ، دىنىي ساھەدە ئابرۇيلۇق، تەسىرى چوڭ 

ى قېتىرقىنىپ ئۇ كىچىكىدىن تارتىپ دىندار ئائىلىدە تەربىيە ئېلىپ، دىنىي كىتابالرن. كىشىلەر ئىدى

ئوقۇغاچقا، دىنىي بىلىمى چوڭقۇر بولۇپ، قەشقەردىكى ئەڭ داڭلىق ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ بىرى بولۇپ 

قائىدىلەرگە ئەمەل قىلىپ كەلدى، ئۇ ئادىل، –ئۇ ئىزچىل تۈردە دىنىي ئەقىدە ۋە دىنىي قانۇن . قالدى

نتىزامغا ئەمەل قىالتتى، دىنىي ئى-ئاق كۆڭۈل ئىدى، دىنىي ساھەدە ئابرۇيى يۇقىرى ئىدى، قانۇن

 17ئىشالرغا باش قاتۇراتتى، ئۇ ۋەتەننى، دىننى سۆيىدىغان دىنىي كەسپىي خادىم ۋە پىشىۋا ئىدى، ئۇ 

يىلدىن بېرى ئىزچىل تۈردە قۇرئان، ھەدىستىكى تەلىملەر بويىچە ئىش  51يېشىدا ئىمام بولغان، 

ئىزچىل تۈردە دىن بىلەن سىياسەتنىڭ تۇتۇپ كەلدى، يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن، ئۇ 

مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، ئالالغا، پەيغەمبىرىگە ۋە ھۆكۈمەتكە ئىتائەت قىلىشتەك 

ئاخىر ئۆزىنىڭ ھەر خىل دىنىي پائالىيەتلىرىنى -ۋەتەننى، دىننى سۆيۈش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن

لىرى ۋە سىياسەتلىرى يول قويغان دائىرە ئىچىدە ئېلىپ نىزام -ئېلىمىزنىڭ ئاساسىي قانۇنى، قانۇن 

يىلى، ئۇ جۇڭگو مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھەج ئۆمىكىگە قاتناشتى، شۇ يىلى ئاپتونوم  - 1346. باردى

رايوننىڭ رەئىسى تۆمۈر داۋامەت بىلەن بىرگە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىگە زىيارەتكە چىقتى ھەمدە 

چەت ئەلدە ئۇ دىبلوماتىيە ئىنتىزامىغا رىئايە قىلىپ، ۋەتەننىڭ . ئەرەب تىلى تەرجىمانى بولدى

ھۆرمىتىنى قوغداپ، پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى ۋە ئېلىمىزنىڭ چوڭ ياخشى ۋەزىيىتىنى -ئىززەت

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، مول ھەم چوڭقۇر . ئاكتىپ تەشۋىق قىلدى، ئىپادىسى ناھايىتى ياخشى بولدى

لىيجاناب پەزىلىتى، ئىخالسمەن ئېتىقادى بىلەن ئىسالم دىنىي ساھەسىدىكىلەرنىڭ دىنىي بىلىمى، ئا

ئۇ . ياخشى باھاسىغا ئېرىشىپ، زىيارەتكە چىقىش ۋەزىپىسىنى ئاجايىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇندىدى

ھەر بىر قېتىم تەپسىر قىلغاندا، مول دىنىي بىلىمى ۋە ئۆز كەچۈرمىشلىرى ئارقىلىق كىشىلەرگە ياخشى 

ئىشالرنى قىلىش، ناشايان ئىشالرنى قىلماسلىق توغرىسىدا تەلىم بېرىپ، كەڭ دىن مۇخلىسلىرىنىڭ 

 .ئىشەنچىسىگە ۋە ھۆرمىتىگە ئېرىشتى

مىللىي بۆلگۈنچىلەر دىندىن پايدىلىنىش ئۈچۈن، تۈرلۈك ئامالالر بىلەن دىنىي زاتالرنى ئۆز يېنىغا 

وبيېكتى ئىدى، لېكىن ھارۇنخان ھاجىم ھەققانىيەتنى تارتتى، ھارۇنخان ھاجىم ئۇالرنىڭ ئاساسلىق ئ

ياقاليدىغان، كۆرگەن، ئاڭلىغانلىرى كۆپ ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زات بولغاچقا، ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى، 

ئۇالرنىڭ دامىغا چۈشمىدى، شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ھاقارەتلەش، ئىغۋا تارقىتىپ زىيان يەتكۈزۈش، نامسىز 
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ۇش قاتارلىق پەس، رەزىل ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ، ھارۇنخان ھاجىمنىڭ دىنغا خەت يېزىش، قورقۇت

ھارۇنخان ھاجىم قورقماي، . ئېتىقاد قىلىدىغان ئامما ئارىسىدىكى ئورنىنى تەۋرەتمەكچى بولدى

ئالدانماي، ئۆزىنىڭ خەۋپخەتەرگە ئۇچرىشىغا قارىماي، مەيدانى مۇستەھكەم ھالدا ئۇالرغا قارشى 

ئۇ تەپسىر ئېيتىش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى . ەش قىلدىتىغمۇ تىغ كۈر

يېڭى جەمئىيەت بىلەن كونا جەمئىيەتنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، . مەردانىلىك بىلەن تەشۋىق قىلدى

، كەڭ دىن مۇخلىسلىرى ئارىسىدا كومپارتىيىنىڭ ياخشىلىقىنى، سوتسىيالىستىك تۈزۈمنىڭ ئەۋزەللىكىنى

ئۇ خەنزۇ خەلقىنىڭ شىنجاڭنى ئازاد . دىننى سۆيۈش ئۈچۈن ۋەتەننى سۆيۈش كېرەكلىكىنى سۆزلىدى

قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش يولىدا قوشقان ئاجايىپ تۆھپىلىرىنى مىسالغا ئېلىش ئارقىلىق، مىللىي 

قلىقىغا نى تەرغىب قىلىشىدىكى جىنايى مەقسىتى مىللەتلەر ئىتتىپا"غازات"بۆلگۈنچىلەرنىڭ 

ھارۇنخان ھاجىمنىڭ . بۇزغۇنچىلىق قىلىش، ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى پارچىالش ئىكەنلىكىنى پاش قىلدى

سۆز ھەرىكىتى مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ زىتىغا تەگدى، مىللىي بۆلگۈنچىلەر ئۇنى بۆلگۈنچىلىك قىلىش، 

تەشكىللىك، پىالنلىق ئاخىرى، ئۇالر . مۇستەقىللىق داۋاسى قىلىشىدىكى چوڭ توسالغۇ دەپ قارىدى

ھالدا يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈشتەك رەزىل ۋاسىتىنى قوللىنىپ، ئىش پۈتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا 

 .ئۆزلىرىنىڭ ئادىمىنى دەسسەتمەكچى بولدى

ھارۇنخان ھاجىم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى قەستكە ئۇچرىغاندىن كېيىن، پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت بۇ ئىشقا قاتتىق 

الرغا كۆڭۈل بۆلدى، ئۇالرنى مەخسۇس ئۈرۈمچىدىكى داۋاالش شارائىتى ئەڭ ئەھمىيەت بەردى ۋە ئۇ

ياخشى دوختۇرخانىغا ئېلىپ كەلدى، ئاپتونوم رايوندىكى ئاتاقلىق تېببىي مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پۈتۈن 

ۋۇجۇدى بىلەن داۋاالش ۋە دوختۇر، سېستراالرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ قارىشى ئارقىسىدا ئۇالرنىڭ 

كۈنى، ھارۇنخان ھاجىم سىياسىي  -17ئاينىڭ  -1يىلى  - 1377. ىگە كەلدىساالمەتلىكى ئەسل

ئومۇمىي يىغىنىغا قاتنىشىپ، ھەر مىللەت خەلقى  -5نۆۋەتلىك كومىتېتى -7كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق 

كۈنى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېت -91ئاينىڭ -1. بىلەن يۈز كۆرۈشتى

كۈنى، ئۇ يەنە  -3ئاينىڭ  -1يىلى -1377. خەيدە ئۇنى سەمىيمىي قوبۇل قىلدىرەھبەرلىرى جوڭنەن

 .ھېيتكا مەسجىدىدە روزا ھېيت نامىزىغا رىياسەتچىلىك قىلدى

  

 قاتىل قانداق ئادەم؟     (1)

  

ھارۇنخان ھاجىم ۋە ئۇنىڭ ئوغلىنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان قاتىل زادى قانداق ئادەم؟ جامائەت 

رگانلىرى يېرىم ئايدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۇدا جەڭ قىلىپ ھەقىقىي ئەھۋالنى ئاخىرى خەۋپسىزلىكى ئو

ئايدىڭالشتۇردى، قاتىلالرنىڭ بىرى نۇرمەمەت قارشىلىق كۆرسەتكەنلىكتىن نەق مەيداندا ئېتىپ 

 .سەيپۇلال بىلەن ئابدۇلال قولغا ئېلىندى–ئۆلتۈرۈلدى، قالغان ئىككى قاتىل 
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ئانىسى ئۇنى بەش يېشىدىال بىر يەر -سى ئاۋات يېزىسىدىن بولۇپ، ئاتانۇرمەمەت مارالبېشى ناھىيى

ئاستى دىن ئوقۇتۇش نۇقتىسىغا دىن ئۆگىنىشكە ئاپىرىپ بەرگەن، ئۇ ئون نەچچە يىللىق تالىپلىق 

توغرا . نىڭ ئەكسىيەتچىل ئىدىيىلىرىنى قوبۇل قىلغان" پانتۈركىزم"، "پانئىسالمىزم"ھاياتىدا نۇرغۇن 

غان بۇ بىكار تەلەپ كۈن بويى كىمنىڭ ئۆيىدە پۇل بارلىقىنى، كىمنىڭ قوي، كاال، توخۇلىرى يولدا ماڭمى

تىڭالپ يۈرۈپ، ئۇنىڭكىنى ئوغرىالپ، بۇنىڭكىنى بۇالپ، قىلمىغان -سېمىز ئىكەنلىكىنى تىڭ

لەن بىر قېتىم مارالبېشى ناھىيە بازىرىدا، ئۇ بىرنەچچە جېدەلخور لۈكچەكلەر بى. ئەسكىلىكى قالمىغان

بازارغا قوي ساتقىلى كېتىۋاتقان بىر بوۋاينى ناھىيە بازىرى سىرتىغا ئالداپ ئەكېلىپ، بوۋاينىڭ قويىنى 

" بەرمىسەڭ ئۆلتۈرۈۋېتىمەن: "تارتىۋالماقچى بولغان، بوۋاي ئۇنىمىسا، نۇرمەمەت پىچىقىنى چىقىرىپ

ەمرىتكەن قويىنى نۇرمەمەتكە دەپ قورقۇتقان، بوۋاي نائىالج، قاراپ تۇرۇپ مىڭ بىر جاپادا بېقىپ س

يېشىدا، قەشقەردىكى بىر يەر ئاستى دىن ئوقۇتۇش نۇقتىسىغا  16نۇرمەمەت . تارتقۇزۇپ قويغان

قانۇنىدىكى تەلەپلەر  -ئالمىشىپ دىن ئۆگەنگەن، بۇ مەزگىلدە، ئۇ دىنىي ئەقىدە ۋە دىنىي قائىدە

ىپ، ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىق ۋە بويىچە دۇرۇس مۇسۇلمان بولماستىن، بەلكى تېخىمۇ بەتتەرلىش

پاھىشىۋازلىق قىلغان، كۆپ قېتىم قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى، كونا شەھەر ناھىيىسى ئەتراپىدا ۋە 

بىر يىلى ئۇ كونا . قەشقەر شەھىرىدە ئېقىپ يۈرۈپ ئەسكىلىك قىلىپ، بىر مۇتتەھەمگە ئايالنغان

لەن ئاشپۇزۇلدا پولۇ يېگەن، تاماقنى يەپ بى" ساۋاقدىشى"شەھەر ناھىيىسىدە ئاتالمىش بىر قانچە 

بولۇپ پۇل بېرىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، دۇكاندارغا بىر نەچچە پارچە گۆش تالالپ بېرىشنى بۇيرۇغان، 

دۇكاندار ئامالسىز ئۇنىڭغا بويسۇنغان، ئۇزۇن ئۆتمەي، ئۇ قەشقەر شەھىرى دۇڭخۇ كۆلى باغچىسى 

ەنگە سېتىۋېتىپ پاھىشىۋازلىق قىلغان، ئۇنىڭ قىلمىشى يۈ 41ئەتراپىدا بىر ۋېلىسىپىتنى ئوغرىالپ، 

قائىدىلەرگە تامامەن خىالپ، ئۇ مۇسۇلمانالردا بولۇشقا تېگىشلىك -دىنىي ئەقىدە ۋە دىنىي قانۇن

كېيىن ئۇ . پەزىلەت ۋە ئادەم بولۇشقا تېگىشلىك ئەخالقنى يوقاتقاچقا، كىشىلەرنىڭ لەنىتىگە قالغان

پ، ھەرخىل يولالر ئارقىلىق بىر يەر ئاستى دىن ئوقۇتۇش نۇقتىسىنى يەنە ئۈرۈمچىگە ئېقىپ كېلى

 .تېپىپ، تالىپلىق تونىغا ئورىنىۋېلىپ داۋاملىق ئەسكىلىك قىلغان

ئادەم تۈرى بىلەن، مال خىلى بىلەن دېگەن گەپ بار، بۇ يەر ئاستى دىن ئوقۇتۇش نۇقتىسىدا، ئۇ 

بولىدىغان سەيپۇلال ۋە ئابدۇلال بىلەن كەچۈرمىشى ئۆزىنىڭكىگە ئوخشاش بولغان، ھەمتاۋاق 

ئۇچرىشىپ قالغان، ئۇ ئىككىسىمۇ نۇرمەمەتكە ئوخشاش جېدەلخور لۈكچەك، ئۇنىڭ ئۈستىگە 

ئىلگىرى ئۇالر ئۈرۈمچىدە كۆپ قېتىم . ئۈرۈمچىدىكى بىر ئەكسىيەتچى تەشكىالتنىڭ ئەزاسى ئىدى

ەن بولۇپ، ئامما ئۇالرغا ئىچ ئەسكىلىك قىلغانلىقتىن، سېسىق نامى ھەممە يەرگە پۇر كەتك

 .تىرنىقىدىن ئۆچ ئىدى

بۇ ھەمتاۋاقالر تونۇشقاندىن كېيىن، سەيپۇلال ۋە ئابدۇلالنىڭ تونۇشتۇرۇشى ئارقىلىق، نۇرمەمەتمۇ بۇ 

ئەكسىيەتچى تەشكىالتقا قاتناشقان، ئەكسىيەتچى تەشكىالتنىڭ كاتتىۋېشى نۇرمەمەت قاتارلىق 

كىنى بىلىپ، قەشقەرنىڭ ئەھۋالىنى بىر قەدەر پىششىق بىلىشتەك كىشىلەرنىڭ قەشقەردىن كەلگەنلى

ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىپ، نۇرمەمەت قاتارلىق كىشىلەر قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ قاتارلىق جايالرغا 

يىلى -1336بېرىپ تېررورلۇق قىلىشقا، بىر تۈركۈم ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زاتالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئەۋەتكەن، 
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ئەكسىيەتچى تەشكىالتنىڭ كاتتىۋېشى نۇرمەمەت، سەيپۇلال ۋە ئابدۇلال بىلەن باش  ئايدا، بۇ-1

ھارۇنخان . قوشۇشۇپ، ھەرىكەت پىالنى تۈزۈپ، يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش تىزىملىكىنى تۇرغۇزغان

ئايدا، بۇ ئۈچ ئەبلەخ -8يىلى -1336. ھاجىمنى يوشۇرۇن ئۆلتۈرىدىغان ئاساسلىق نىشان قىلغان

التنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە قەشقەرگە كېلىپ، دەرھال قەشقەردىكى ئەكسىيەتچى تەشكى

شېرىكلىرى بىلەن ئاالقىالشقان ھەمدە مەخپىي ئۇۋا قۇرۇپ، ھەرىكەت اليىھىسى تۈزگەن، ھارۇنخان 

ھاجىمنىڭ ئۆيى ئەتراپىنىڭ يەر شەكلىنى ۋە ئۇنىڭ پائالىيەت قانۇنىيىتىنى كۆپ قېتىم كۈزەتكەن، ئۈچ 

بىردىن كىچىك كابېرلىق تاپانچا ۋە نەچچە ئون پايدىن ئوق بار ئىدى ھەمدە ئۇالر دېلو قاتىلنىڭ يېنىدا 

كۈنى تاڭ -11ئاينىڭ -5. سادىر قىلىشتىن ئىككى كۈن بۇرۇن بىردىن يېڭى خەنجەر سېتىۋالغان ئىدى

سەھەردە ئۇالر ئاخىرى كىشىنى چۈچۈتىدىغان، پۈتۈن شىنجاڭنى زىلزىلىگە سالغان بۇ قاتىللىق 

بۇ ئۈچ قاتىل دېلو سادىر قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئاالقىالشقۇچىلىرى . وسىنى سادىر قىلدىدېل

جىنايەتچىلەر . بىلەن قەشقەر يېڭى شەھەر، كونا شەھەر، يېڭىسار ئاھالىلىرىگە يوشۇرۇنىۋالدى

 كۈنى يېڭىشەھەر ناھىيىسى ئارال يېزىسىدىكى ساسلىقتا قولغا چۈشۈپ، خەلق-17ئاينىڭ -5

 .دېموكراتىيىسى دىكتاتۇرىسىنىڭ قانۇن تورىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى

  

 .كىم ئاسماندا تور، يەردە قاپقان قۇردى     (9)

  

دېلوسىنى سادىر قىلغان قاتىلنى تۇتۇش ئۈچۈن، قەشقەر ۋە ئەتراپىدىكى ناھىيە " ماي-11"

ئاينىڭ -5. قاپقان قۇردى بازىرىدىكى ھەر مىللەت خەلقى غەزەپكە كېلىپ، ئاسماندا تور، يەردە

كۈنى، جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرى بىرنەچچە جىنايەتچىنىڭ يېڭىسار ناھىيىسىگە قېچىپ -15

كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، جامائەت خەۋپسىزلىكى قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى 

. ھەرىكىتىنى باشلىۋەتتى ۋە ھەر مىللەت ئاممىسى تىزدىن كەڭ كۆلەمدىكى ئاقتۇرۇپ تۇتۇش

ئاچلىق . كۈنى چۈشتە، ئۈچ قاتىل يېڭىشەھەر ناھىيىسى ئارال يېزىسىغا قېچىپ كەلدى-17ئاينىڭ -5

ۋە ئۇسسۇزلۇققا چىدىمىغان نۇرمەمەت بىلەن سەيپۇلال بىر دېھقاننىڭ ئۆيىگە نان ۋە سۇ سوراپ 

ككى ئەبلەخنىڭ ھەرىكىتىنىڭ گۇمانلىق كۆپ يىللىق پارتىيىلىك سىتاژىغا ئىگە بۇ دېھقان بۇ ئى. كىردى

ئىكەنلىكىنى سېزىپ قېلىپ، ئۇالر چىقىپ كەتكەندىن كېيىن، دەرھال، كەنت، ئاھالە گۇرۇپپىسى 

كادىرلىرىغا ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى ھەمدە بىر نەچچە دېھقاننى تەشكىللەپ نۇرمەمەت بىلەن 

تىنىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ كەلدى، كەنت سەيپۇلالنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئۇالرنى كەنت ئاھالە كومىتې

كادىرلىرى بىر تەرەپتىن ئۇالرنىڭ ساالھىيىتىنى سۈرۈشتۈردى، بىر تەرەپتىن يېزىلىق ساقچىخانىغا ئادەم 

يېزىلىق ساقچىخانا ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، . ئەۋەتىپ ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى

چازىدا تۇرۇۋاتقان ساقچىخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى  ساقچىخانىنىڭ باشلىقى دەرھال ماشىنىلىق بېرىپ

 51، 81بۇ چاغدا كەنت دوقمۇشىغا . كەنتكە يېتىپ كەلدى-4ۋە بىر خەلق ساقچىسىنى ئېلىپ تېزدىن 

ئادەم ئولىشىۋالغانىدى، ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ساقچىالرنى باشالپ ئىشخانىغا كىرگەندە، بوغالتىر بىر 
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تتى، يەنە بىر ئۈستەلدە ئىككى ياش ئادەم ئولتۇرۇپ نان يەپ چاي ئۈستەلدە ھېسابات قىلىۋاتا

ئىچىۋاتاتتى، ساقچىالر ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ كىملىك نامىسى بىلەن پىچىقىنى تاپشۇرۇشنى بۇيرۇدى، 

بۇ ئىككى ئادەم كەينى ـ كەينىدىن پىچىقى ۋە يالغان كىملىك نامىسىنى تاپشۇرۇپ بەردى، تەكشۈرۈپ 

ىلىق، ساقچىالر بۇ ئىككى ئادەمنىڭ دەل تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان، ئاپتونوم رايونلۇق دەلىللەش ئارق

سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زات ھارۇنخان ھاجىمنى ئۆلتۈرۈشنى 

ساقچىالر تېزدىن . قەستلىگەن قاتىل نۇرمەمەت بىلەن سەيپۇلال ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈردى

قىرىپ ئېتىلىپ بېرىپ نۇرمەمەتنىڭ بوينى ۋە ئوڭ قولىنى سول بىلىكى بىلەن قاتتىق بېسىپ كويزىنى چى

" سەيپۇلال قۇتقۇز"سول قولىغا كويزا سالدى، جىنايەتچى نۇرمەمەت بويسۇنماي ھودۇققان ھالدا 

 دەپ ۋارقىراش بىلەن تەڭ، سول يېنىدىن تاپانچىنى چىقىرىپ ئوڭ تەرەپتىن كەينىگە قاراپ بىر پاي

ئوق ئاتتى، ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ئوق ئاۋازىنى ئاڭالپ نۇرمەمەتنى ئارقا تەرەپتىن قۇچاقلىۋالدى، 

نۇرمەمەت تىركىشىپ يەنە ئىككى پاي ئوق ئاتتى، ئىككى ساقچى ئېغىر يارىالنغان بولسىمۇ، قاتىلالر 

لىنىپ قانسىراپ بىلەن داۋاملىق ئېلىشتى، ساقچىخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئابلىمىت ئېغىر يارى

 .كەتكەنلىكتىن، باتۇرالرچە قۇربان بولدى، قاتىل قېچىپ كەتتى

شۇ جايدىكى ئامما قاتىلنىڭ كەنتتە پەيدا بولغانلىقىدىن ھەمدە يەنە ئادەم ئۆلتۈرگەنلىكىدىن خەۋەر 

بەستە دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى تاشالپ، -تاپقاندىن كېيىن، ھەممىسى قاتتىق غەزەپلىنىپ، بەس

رى جامائەت خەۋپسىزلىكى تارماقلىرىغا بېرىپ ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى، بەزىلىرى توخماق، بەزىلى

كەتمەنلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ قاتىلنى قوغالپ تۇتۇشقا قاتناشتى، بىر دېھقان ئۆزىنىڭ تاكسىسىنى 

ھەيدەپ شۇ كەنتنىڭ ئامانلىق قوغدىغۇچىسى بىلەن بىرگە ئەڭ ئاۋۋال قاتىلالر قېچىپ كەتكەن 

ئىككىيلەن ماشىنىدىن . ا قاراپ قوغلىدى، ماشىنا ساسلىققا كەلگەندە، يول ئۈزۈلۈپ قالدىنىشانغ

بىرەيلەننىڭ ئايىغى چۈشۈپ قالغاچقا، قاتتىق شېغىل تاشالر پۇتىغا كىرىپ . چۈشۈپ يۈگۈرۈپ قوغلىدى

ادىچى باال كېتىپ، پۇتلىرى قانغا بويىلىپ كەتتى، ئۇالر ئاغرىقنى ئۇنتۇپ داۋاملىق قوغلىدى، ئىككى پ

ئۇالرغا قاتىلنىڭ پادىالر ئارىسىغا يوشۇرنىۋالغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى، ئىككى دېھقان بالىالرنى دەرھال 

كەنتكە بېرىپ خەۋەر قىلىشقا ئەۋەتىپ، ئۆزلىرى تېزدىن قاتىلالر يوشۇرنىۋالغان پادىالرنى قورشاپ، 

" تەسلىم بول" رغا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ئاخىرى ئىككى قاتىلنىڭ كۆلەڭگىسىنى بايقىدى، ئۇالر قاتىلال

بىز ھارۇنخانغا پىچاق تىقتۇق، : "دەپ توۋلىدى، جېنىدىن تويغان ئىككى قاتىل ئۇالرغا تەھدىت سېلىپ

يەنە ئىككى ساقچىنى ئۆلتۈردۇق، سەنلەر نېمىتىڭ، كـۆزىمىزدىن يوقىلىش، بولمىسا پۈتۈن 

تچىلەر بىر تەرەپتىن قېچىپ، بىر تەرەپتىن ئۇالرغا ئوق جىنايە. دېدى" ئائىلەڭدىكىلەرنى ئۆلتۈرىۋېتىمىز

ئاتتى، قۇرۇق قول ئىككى دېھقان جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىنىڭ ئىز 

قوغالپ كېلىشىگە بېشارەت بېرىش مەقسىتىدە قىلچە قورقماستىن ئەقلىنى ئىشلىتىپ، بىر تەرەپتىن 

ىدى، تووپىالڭچىالر ماڭسا ئۇالرمۇ ئەگىشىپ ماڭدى، توپىالڭچىالر قوغالپ، بىر تەرەپتىن ۋارقىر

يۈگۈرسە ئۇالرمۇ بىر تەرەپتىن يۈگۈرۈپ، بىر تەرەپتىن ۋارقىرىدى، ئۈچ سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە 

نەچچە كىلومېتىر قوغالپ ماڭدى، ئاخىرى ھېرىپ ھالىدىن  11ئىككى باتۇر دېھقان چۆللۈكتە 

ر قاچىدىغان يول قالماي، يېڭىسار ناھىيىسى بىلەن كونىشەھەر ناھىيىسى كەتكەن توپىالڭچىال

 .تۇتىشىدىغان چۆللۈكتىكى بىر شورتاڭلىققا يوشۇرۇنىۋالدى
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ئىككى دېھقان قوغالپ تۇتۇش ھەرىكىتىدە غەلىبە قازاندى، خەۋەر تاپقان جامائەت خەۋپسىزلىكى، 

دىن تەرەپ تەرەپتىن قورشاپ كەلدى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ ئاقتۇرۇپ تۇتۇش قوشۇنى تېز

جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى جەڭچىلىرى ۋارقىرىغان ئاۋازنى ئاڭالپ شورتاڭلىققا يېتىپ 

كەلگۈچە ئىككى ئەقىللىق، باتۇر دېھقان شورتاڭلىقنىڭ يېنىدا يېتىپ تۇرۇپ، تاياقنى مىلتىق قىلىپ، 

دەپ توۋالپ تۇردى، " پاڭ، پاڭ: "ئوق ئاۋازىغا ئوخشىتىپتوپىالڭچىالرنى قارىغا ئېلىپ، توختىماستىن 

ئىككى توپىالڭچى ئۈركۈپ كەتكەن قۇشقا ئوخشاش قورقۇپ شورتاڭلىقنىڭ ئوتتۇرىسىغا بېرىۋېلىپ، 

 .شور سۇغا چىلىنىپ بېشىنى چىقىرىپ تۇردى

قىدەك تەرەپتىن كەلگەن قوغالپ تۇتۇش قوشۇنلىرى شورتاڭلىققا يىغىلدى، كۈپتىكى تاشپا-تەرەپ

قېچىپ قۇتۇاللمىغان ئىككى توپىالڭچى داۋاملىق قارشىلىق كۆرسىتىپ، جامائەت خەۋپسىزلىكى، 

قوراللىق ساقچى قىسىم جەڭچىلىرىمىزگە توختىماي ئوق ئاتتى، جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق 

يداندا ساقچى قىسىم جەڭچىلىرى دەرھال ئوق چىقىرىپ قايتۇرما زەربە بېرىپ، نۇرمەمەتنى نەق مە

 .ئېتىپ ئۆلتۈردى، سەيپۇلالنى قولغا چۈشۈردى، يەنە بىر جىنايەتچى ئابدۇلال قېچىپ كەتتى

قاتىللىق دېلوسىدىكىلەرنى قوغالپ تۇتۇش ھەرىكىتىدە، يېڭىسار ۋە " ماي-11"

ناھىيىسىدىكى نەچچە ئون مىڭ ئامما، ئوقۇغۇچىالر ئۆزلۈكىدىن ھەيۋەتلىك قوغالپ   يېڭىشەھەر

كەنتتىكى دېھقانالر قاتىلنىڭ ئورمانلىققا كىرىپ -18ى تەشكىللەندى، ياپچان يېزىسى تۇتۇش قوشۇن

 14كەتكەنلىكىنى ئاڭالپ، پۈتكۈل ئورمانلىقنى قورشىۋالدى، يېڭىيەر يېزىسىدىكى موتۇتسېكلىتى بار 

ر دېھقان ئۆزلۈكىدىن موتۇسېكلىتلىق ئاقتۇرۇپ تۇتۇش ئەترىتى بولۇپ تەشكىللەندى، بەزى دېھقانال

ئات، ئېشەكلىرىنى ھارۋىغا قېتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى 

كەنتتىكى بوۋايالر، ئايالالر ئوبدان چاي دەملەپ، قوي . قىسىم جەڭچىلىرىنىڭ ئىشلىتىشىگە بەردى

ەڭچىلىرىدىن سويۇپ، توخۇ ئۆلتۈرۈپ پولۇ ئېتىپ، جامائەت خەۋپسىزلىكى، قوراللىق ساقچى قىسىم ج

دېھقانالر تەشەببۇسكارلىق بىلەن جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورۇنلىرى، قوراللىق ساقچى . ھال سورىدى

قىسمىنى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىدى، ئۇالرغا يول باشالمچى بولدى، جامائەت خەۋپسىزلىكى 

ارائىت بىلەن تەمىن ئورۇنلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ تور يېيىش، قورشاش ئىشلىرىنى پايدىلىق ش

ئەتتى، بىر ساقچى ماشىنىسى يېزىدىكى چىغىر يولغا پېتىپ قېلىپ، ساقچىالر ماشىنىدىن چۈشۈپ 

بولغۇچە، بىر توپ دېھقان كېلىپ ئىتتىرىشىپ، كۆتۈرۈشۈپ، نەچچە مىنۇتتىال ماشىنىنى چىقىرىپ 

: تەسىرلەنگەن ھالدا بەردى، قەشقەر ۋىاليەتلىك جامائەت خەۋپسىزلىكى باشقارمىسىنىڭ مەسئۇلى

ئەينى ۋاقىتتىكى ئەھۋال تولىمۇ داغدۇغىلىق، بەك تەسىرلىك بولۇپ، ئازادلىق ئۇرۇش مەزگىلىدە " 

 .دېدى" پۇقراالر ئالدىنقى سەپكە ياردەم بەرگەن ئەھۋالغا ھەقىقەتەن ئوخشاپ قالدى

 .ھەقىقىي پوالت ئىستىھكام ۋە قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغان توردۇر -خەلق 
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ئۇرۇش، چېقىش، بالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنىڭ " فېۋرال-5"غۇلجىدىكى . 11

 تىنچىتىلىشى

  

شىنجاڭنىڭ غەربىگە . يىلدىكى باھار بايرىمى بىلەن روزا ھېيت بىرال ۋاقىتتا كەلدى-1337

. ىردىخۇرام بايرام تۈسىگە ك-جايالشقان چېگرا شەھىرى غۇلجا قاينام تاشقىنلىققا چۆمۈپ، شاد

غۇلجىدىكى ھەر مىللەت خەلقى خۇشال ھالدا ھېيت تەييارلىقىنى قىلىۋاتقان، ھويال ئاراملىرىنى 

تازىالپ، قۇتلۇق ھېيتنى كۈتىۋېلىۋاتقان پەيتتە، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر دىن تونىغا ئورىنىۋېلىپ، 

ى ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، تەشكىللىك، پىالنلىق، مەقسەتلىك ھالدا ۋەتەننى پارچىالش مەقسىتىدىك

 .بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنى تۇغدۇردى

  

 چېگرا شەھەر غۇلجىدا يۈز بەرگەن زوراۋانلىق     (1)

  

ۋەتەننى پارچىالش مەقسىتىدىكى ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش 

ولغان ئىش بولماستىن، بەلكى ئۇزۇندىن ۋەقەسىنىڭ چېگرا شەھەر غۇلجىدا يۈز بېرىشى تاسادىپىي ب

يىلدىن بۇيان، شىنجاڭدىكى رايون ھالقىغان مىللىي بۆلگۈنچى -1335. بۇيان پىالنالنغان سۇيىقەست

نىڭ كاتتىۋېشى پەيزۇلال ۋە ئۇنىڭ بىر " شەرقى تۈركىستان ئىسالم ئالالھ پارتىيىسى"تەشكىالت 

نەچچە  11ھەرىكەت ئېلىپ باردى ھەمدە ئۆزىنىڭ قىسىم ئاساسلىق تايانچىلىرى كۆپ قېتىم ئىلىدا 

تەشۋىقاتى " غازات"جەنۇبى شىنجاڭلىق ئەزاسىنى تەپسىر قىلىش نامى بىلەن ئىلىغا بېرىپ ئاتالمىش 

ئېلىپ بېرىش، مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى تەرغىب قىلىش، ئەزا قوبۇل قىلىش ۋە تەشكىالت قۇرۇشقا 

نىڭ كاتتىۋېشى يەنە غۇلجا شەھىرى، غۇلجا " تىيىسىئالالھ پار"ئايدا، -1يىلى-1336. ئەۋەتتى

ناھىيىسىنىڭ بەزى كەنتلىرىگە ئادەم ئەۋەتىپ، يەر ئاستى مەشىق نۇقتىلىرىنى قۇرۇپ، تايانچ ئەزالىرىنى 

ئاينىڭ بېشىغىچە، بۇ ئەكسىيەتچى  -1ئايدىن  -1يىلى -1377. يېپىق ھالەتتە مەشىق قىلدۇردى

لى ۋىاليىتىنىڭ ناھىيە، شەھەرلىرىدە مەخپىي ئاالقە باغالشقا نەچچە تايانچنى ئى 11تەشكىالت 

غۇلجا شەھىرىدە كوچىغا چىقىپ نامايىش ( كۈنى - 5ئاينىڭ  - 1)كۈنى -17ئەۋەتىپ، رامىزاننىڭ 

بىز كوچىغا چىقىپ دىننى : "قىلىشنى بەلگىلىدى، ئابدۇخېلىل، ئابدۇمىجىت قاتارلىق تايانچ ئۇنسۇرالر

مىز، بىز ئۈچۈن مۇۋەپپىقىيەتمۇ، مەغلۇبىيەتمۇ غەلىبە ھېسابلىنىدۇ، ھەممىمىز ئاشكارا تەشۋىق قىلى

جەننەتكە كىرىمىز، تۈرمىگە كىرىپ قالساقمۇ ئالالھ بىزنى ئۆز پاناھىدا ساقاليدۇ، سىرتتىكىلەر ئىشنى 

كۈنى ئابدۇمىجىت ھەرقايسى ناھىيىلەردىن -8ئاينىڭ -1. دەپ جار سالدى" داۋامالشتۇرۇۋېرىدۇ

ەن قاتناشقۇچىالرنى سەپەرۋەر قىلىپ، نامايىشتا كۆتۈرۈپ چىقىدىغان لوزۇنكىالرنىڭ مەزمۇنىنى كەلگ
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كۈنى نامايىشچىالر يىغىلىدىغان ۋاقىت، ئورۇن ۋە -5ئاينىڭ -1ئاغزاكى ئېيتىپ بېرىپ، ئاخىرىدا 

 .نامايىش لىنىيىسىنى بېكىتتى

نەچچە يۈز ئۇيغۇر ياش ئەرەب  مىنۇت ئۆتكەندە، 91دىن 11كۈنى بېيجىڭ ۋاقتى -5ئاينىڭ -1

يېزىقىدا يېزىلغان ئىككى لوزۇنكىنى كۆتۈرۈپ كوچىغا چىقتى، بۇ ئىككى لوزۇنكىنىڭ بىرىگە 

قۇرئاننى قورال قىلىپ كاپىرالرغا قارشى "دەپ يېزىلغان، يەنە بىرىگە " بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم"

غالىبىيەت يولىدىكى تەشلەپكە بازىرىغا  دەپ يېزىلغان، ئۇالر ئالدى بىلەن" قەتئىي كۈرەش قىاليلى

. يىغىلىپ، ئاندىن قىزىل بايراق يولى، ستالىن كوچىسى، ئازاد يولىنى بويالپ قانۇنسىز نامايىش قىلدى

، "باج تاپشۇرمايمىز"دىن ئاشتى، ئۇالر يول بويى  911كۆك تۈۋرۈككە يېتىپ بارغاندا، ئادەم سانى 

 11سائەت . دېگەندەك شوئارالرنى توۋالپ ماڭدى" مىزھۆكۈمەتنىڭ نەرسىسىنى كېرەك قىلماي"

بولغاندا تەخمىنەن مىڭدىن ئارتۇقراق ئادەم شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسى ئالدىغا يىغىلىپ، 

دەپ يېزىلغان يەنە بىر لوزۇنكىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، " الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن روسۇلۇلالھ"

، "ئىسالم دۆلىتى قۇرىمىز:"نامايىش قىلدى، ئاشكارا ھالدا شەھەر رايونىدا داۋاملىق قانۇنسىز

تەخمىنەن . دېگەنگە ئوخشاش ئەكسىيەتچىل شوئارالرنى توۋلىدى"خەنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"

بولغاندا، نەچچە يۈز ئادەم ئىلى ۋىاليەتلىك پارتىيە كومىتېتى، شەھەرلىك جامائەت  19سائەت 

ىنوخانا ۋە قىزىلبايراق سودا سارىيى قاتارلىق جايالرنىڭ ئالدىغا خەۋپسىزلىك ئىدارىسى، ئاممىۋى ك

نامايىشقا ۋە جېدەل . يىغىلىپ، ۋەقە چىقىرىش پۇرسىتى ئىزدەپ ئەكسىيەتچىل شوئارالرنى توۋلىدى

چىقىرىشقا قاتناشقان ئادەملەر تۇراقسىز بولۇپ، گاھ ئازىيىپ، گاھ كۆپىيىپ، گاھ تارقىلىپ تۇردى، 

قايمۇققانالرغا تەربىيە قىلىش ئۈچۈن، نەق . بىر مۇنچە ئاممىمۇ ئارىلىشىپ كەتتى قايمۇقۇپ قالغان

مەيداندا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى قانۇنسىز نامايىشچىالرغا تەربىيە 

بەرگەن، ئۇالرنى نەسىھەت قىلىپ توسۇغان بولسىمۇ، لېكىن، قوشۇن ئىچىدىكى بىر توپ زوراۋانالر 

: ا قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئەكسىچە جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىزنى بوزەك كۆرۈپتوۋ

دەپ تەلۋىلەرچە جار " ئەگەر نامايىش قىلدۇرمىساڭالر ئادەم ئۇرىمىز، ئۇچرىغانلىكى ئادەمنى ئۇرىمىز"

ى ئېلىپ، ۋەقە تېز جىددىيلەشتى، زوراۋانالر تاياق ـ توقماق، پىچاق، خىش، تاش پارچىلىرىن. سالدى

ساقچىنى  11نەق مەيداندا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ،

ئۇرۇپ يارىالندۇردى، ساقچى ماشىنىسى، موتوتسېكىلىتتىن تۆتنى پاچاقلىۋەتتى، يەنە ئۆتۈپ كېتىۋاتقان 

زوراۋانالر بىر . ۇپ ئۇردىئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاممىنى توس. باشقا ئاپتوموبىلالرنى چاقتى، كۆيدۈردى

خەنزۇ شوپۇر ھەيدەپ كېتىۋاتقان سانتانا ماركىلىق پىكاپنى ئۆرىۋەتتى، قىزىل بايراق سودا سارىيى 

ئالدىدىكى بىر پوجاڭزا سېتىش يايمىسىنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋەتتى، بەيتۇلال مەسچىتى يېنىدا بىر 

زوراۋانالر يەنە ئوبالستلىق . دۇردىمىنىبوسنى چاقتى، خەنزۇ شوپۇرنى ئۇرۇپ ئېغىر يارىالن

سودا كوپىراتىپنىڭ كوچا ياقىسىدىكى ئائىلىلىكلەر بىناسى، ئوبالستلىق، شەھەرلىك -تەمىنات

سانائەت مەمۇرىي باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ ئىشخانا بىناسىنىڭ بىر قىسىم دېرىزىلىرىنى چالما، -سودا

جامائەت خەۋپسىزلىكى كادىر ـ . پ كەتتىكېسەك ئېتىپ چاقتى، ئۇالرنىڭ خورىكى ناھايىتى ئۆسۈ

ساقچىلىرىمىز قوشۇننى پارچىالش ۋە تارقىتىش، تايانچ ئۇنسۇرالرنى قولغا ئېلىش قاتارلىق مەجبۇرىي 

 . دە تىنچىدى 11تەدبىرلەرنى قولالنغاندىن كېيىن، ۋەقە بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 
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ر داۋاملىق قانۇنسىز نامايىش قىلغان، ـ كۈنى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇرال 6ـ ئاينىڭ  1

يىغىلىپ جېدەل چىقىرىشنى تەشكىللىگەندىن باشقا، تېخىمۇ غالجىرانە ھالدا ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش 

زوراۋانالر مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى بۇزىدىغان، مىللىي ئۆچمەنلىكنى . ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ باردى

ۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ئەكسىيەتچىل شوئارالرنى جېنىنىڭ قۇترىتىدىغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا ب

بارىچە توۋالپ، كۆرگەنلىكى خەنزۇ ئاممىسىنى ئۇردى، خەنزۇالر ھەيدىگەن ئاپتوموبىلنى كۆرسىال 

چاقتى، كۆيدۈردى، كىم ئۇالرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتىنى توسۇسا شۇنى ئۇردى، ئۆلتۈردى، تەپ 

بىر ئوچۇم زوراۋانالر غالىبىيەت يولىدىكى كىيىم ـ كىچەك زاۋۇتى . يدىتارتماي ئادەم ئۆلتۈردى، ئوت قو

شەھەرلىك . نەچچە ياشلىق بىر خەنزۇ كىشىنى تاش، توقماق بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈردى 51ئالدىدا 

ئۇالر ئىچىدىكى . خەلق دوختۇرخانىسى دوقمۇشىدا، زوراۋانالر ئىككى خەنزۇ ئاممىسىنى قاتتىق ئۇردى

مە يېرى يارىلىنىپ، شۇ مەيداندىال جان ئۈزدى، يەنە بىر كىشى تاياق دەستىدىن بىر كىشىنىڭ ھەم

زوراۋانالر يەنە ئىتتىپاق ئۆتۈك زاۋۇتى ... ئېغىر يارىلىنىپ، ئازال تىنىقى بىلەن قان ئىچىگە يىقىلدى

 كىشىنى تېخىمۇ شۈركۈندۈرىدىغىنى شۇكى،. ئالدىدا بىر خەنزۇ كىشىنى تاش بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈردى

زوراۋانالر ئالغا كوچىسى ئېغىزىدا بىر خەنزۇ كىشىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، جەسەتنى ئوتقا تاشالپ 

جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى ئوفىتسېر ـ جەڭچىلىرى مەجبۇرىي . كۆيدۈردى

ـ  3اشالپ تەدبىر قولالنغاندىن كېيىن، مەغلۇبىيىتىگە تەن بەرمىگەن زوراۋانالر شۇ كۈنى كېچىدىن ب

چىسالغىچە، نۇرغۇن بۆلەكلەرگە بۆلۈنۈپ كىچىك كوچىالرغا كىرىۋېلىپ، شەھەر بىلەن يېزا 

. تۇتىشىدىغان يەرلەرگە بېرىپ ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلەن داۋاملىق شۇغۇلالندى

يېرىگە  4ر خەنزۇنىشىسىنىڭ خىش زاۋۇتىدا بى -8چېسال بىر ئوچۇم زوراۋانالر كېچىدە يېزا ئىگىلىك -7

يەنە بىر ئوچۇم زوراۋانالر تاشكۆۋرۈك يېزىسىغا كېلىپ ئىككى . پىچاق تىقىپ ئېغىر يارىالندۇردى

 . ئائىلىلىك خەنزۇ دېھقاننىڭ ئۆيىدىن ئالتە ئادەمنى ئۇرۇپ ئېغىر يارىالندۇردى

غىر پاراكەندىچىلىك دەسلەپكى سانلىق مەلۇماتتىن قارىغاندا، بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك ئې

ئادەم ئېغىر يارىالنغان؛ يەتتە خەنزۇ  51ئامما يارىالنغان، بۇنىڭ ئىچىدە 134ۋەقەسىدە بىگۇناھ 

ئاممىسى ئۆلتۈرۈلگەن؛ جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى 

ن؛ ئۆتۈپ ئادەم ئېغىر يارىالنغا18ئادەم يارىالنغان، بۇنىڭ ئىچىدە  91ئەسكەرلىرىدىن -ئوفىتسېر

ئاپتوموبىل چېقىپ بۇزىۋېتىلگەن، ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاپتوموبىلدىن ئاتىسى، ساقچى  18كېتىۋاتقان 

ئىلى ۋىاليىتىنىڭ نورمال . ماشىنىسىدىن توققۇزى، پۇقراالرنىڭ ئىككى ئېغىز ئۆيى كۆيدۈرۈۋېتىلگەن

، تۇرمۇش تەرتىپى ئېغىر ئىجتىمائىي تەرتىپى ۋە شۇ جايدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ نورمال خىزمەت

بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكى ئېغىر زىيانغا 

 . ئۇچرىغان، مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدا ناھايىتى يامان تەسىر پەيدا بولغان

 مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە قارشى كۈرەشنىڭ غەلىبە مارشى ياڭرىتىلدى      (9)

ئېغىر ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسى يۈز " فېۋرال-5"ا غۇلجىد

بەرگەندىن كېيىن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى جىددىي 
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لجىغا يىغىن ئېچىپ، ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىش پرىنسىپى ۋە تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ھەمدە غۇ

ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت گۇرۇپپىسىنى ئەۋەتىپ، شۇ جايدىكى ھۆكۈمەتنىڭ 

ئىلى ئوبالستى، ئىلى ۋىاليىتى ۋە غۇلجا . ۋەقەنى تىنچىتىشىغا يېتەكچىلىك قىلدى ۋە ياردەم بەردى

ئالدىنقى سەپ  شەھىرى ئاساسلىق رەھبەرلەردىن تەشكىللەنگەن بىرلەشمە قوماندانلىق شتابى ۋە

بۇنىڭ بىلەن، . قوماندانلىق شىتابىنى قۇرۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچىنى بىر تۇتاش تەشكىللىدى

بىر مەيدان توپىالڭنى تىنچىتىش كۈرىشى، غۇلجا شەھىرىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ قەتئىي ھىمايە 

 . قىلىشى ۋە قوللىشى ئارقىسىدا، ھەر تەرەپلىمە قانات يايدى

ـ كۈنىگىچە، غۇلجا شەھىرىنىڭ باشلىقى پوالت ئۆمەر، ئىلى ۋىاليىتىنىڭ  6ـ كۈنىدىن  5ئاينىڭ ـ  1

ۋالىسى قۇربانجان ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ تېلېۋىزىيە نۇتقى ئېالن قىلىپ، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك 

ەر مىللەت ئېغىر پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى ئاممىغا ئاشكارىالپ، ھ

كادىرلىرى ۋە ئاممىسىنى كۆزىنى سۈرتۈۋېتىپ، ھەق ـ ناھەقنى ئېنىق ئايرىش، ئالدام خالتىغا 

چۈشمەي، بايرىقى روشەن ھالدا مەيدانىنى مۇستەھكەملەپ، مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە قارشى تۇرۇش، 

ئاتلىنىشقا  ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشنى قەتئىي توسۇش كۈرىشىگە پائال

بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى جىنايىتىنى دەرھال توختىتىپ، ئۆزىنى مەلۇم قىلىپ، . چاقىردى

غۇلجا شەھەرلىك . كەڭچىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈش توغرىسىدا ئاگاھالندۇردى

اسىتىلىرى ئارقىلىق پۈتۈن خەلق ھۆكۈمىتى تېلېۋىزىيە، رادىئو، گېزىت ـ ژۇرنال قاتارلىق ئاخبارات ۋ

نومۇرلۇق ئومۇمىي ئۇقتۇرۇشنى ئېالن -8، -9، -1، -1كېيىن بولۇپ -شەھەر خەلقىگە ئىلگىرى

شۇنىڭ بىلەن بىر . قىلدى ھەمدە ئومۇمىي ئۇقتۇرۇشنى پۈتۈن شەھەرنىڭ ھەممە يېرىگە چاپلىدى

ەشۋىقات ۋاسىتىلىرى بۇ زوراۋانالرنىڭ ۋاقىتتا، شۇ جايدىكى تېلېۋىزىيە، رادىئو، گېزىت ـ ژۇرنال قاتارلىق ت

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت جىنايى قىلمىشىنى ۋاقتىدا خەۋەر 

ئىلى ئوبالستى، ئىلى ۋىاليىتى ۋە غۇلجا شەھىرىدىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ھەر . قىلدى

بىر نەچچە خىزمەت گۇرۇپپىسى قىلىپ تەشكىللەپ نەپەر كادىرنى ئاجرىتىپ  851مىللەتتىن بولغان 

غۇلجا شەھىرىدىكى مەھەللە، كوچىالر، يېزا ـ كەنتلەر ۋە ئاھالە ئولتۇرۇق نۇقتىلىرىغا بېرىپ ۋەقەنىڭ 

ھەقىقىي قىياپىتىنى ئاشكارىالش، زوراۋانالرنىڭ جىنايى قىلمىشىنى پاش قىلىش، ئاممىغا تەربىيە 

بۇ تەدبىرلەرنىڭ قوللىنىشى بىلەن، پۈتۈن شەھەردىكى . ىشقا ئەۋەتتىبېرىش ۋە ئاممىنى سەپەرۋەر قىل

ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى ۋەقەنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى تېزال بىلىۋالدى، بىر ئوچۇم مىللىي 

بۆلگۈنچىلەر ناھايىتى زور دەرىجىدە يىتىم قالدۇرۇلدى، توپىالڭنى تىنچىتىش كۈرىشىنىڭ غەلىبىسىنى 

 . لتۈرۈشكە پۇختا ئاممىۋى ئاساس سېلىندىقولغا كە

بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك ئېغىر پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنىڭ تەرەققىياتى تېز، 

ئەھۋال مۇرەككەپ بولغانلىقى، قانۇنسىز نامايىشچىالر قوشۇنىغا مەجبۇرالنغان، قايمۇقۇپ قالغان 

زوراۋانالر جامائەت خەۋپسىزلىكى , ارىلىشىپ كەتكەنلىكىئامما ۋە تاماشا كۆرگەن بىر مۇنچە ئادەم ئ

ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرى بىلەن قارشىلىشىشتا نىيىتىنى بۇزۇپ 

نۇرغۇن بىگۇناھ سەبى بالىالرنى سەپنىڭ ئالدىغا ئىتتىرىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، توپىالڭنى تىنچىتىش 
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بىگۇناھ ئامما ۋە بالىالرنى يارىالندۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، ۋەزىپە . بولدىكۈرىشى ناھايىتى قىيىن 

ساقچىالر ئالدى بىلەن نەسىھەت قىلدى، قانۇنسىز نامايىشچىالر قوشۇنىدىكى -ئۆتەۋاتقان كادىر

زوراۋانالر توقماق، پىچاق، تاش بىلەن قوراللىق قارشىلىشىپ، ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىگۇناھ ئاممىنى 

ۆتۈپ كېتىۋاتقان ئاپتوموبىلالرنى چاققان ۋە كۆيدۈرگەندىن كېيىن، قانۇنسىز نامايىشچىالر ئۇرغان، ئ

قوشۇنىنى مەجبۇرىي پارچىالپ تارقاقالشتۇردى، ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش بىلەن شۇغۇلالنغان بىر 

ان تۈركۈم زوراۋانالرنى قامىدى، بۇ قېتىمقى ۋەقەگە كونكرېت تەشكىالتچىلىق ۋە قوماندانلىق قىلغ

بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر بولدى قىلماي، . ئابدۇخېلىل بىلەن ئابدۇمىجىتنى نەق مەيداندا تۇتتى

داۋاملىق توپلىشىپ جېدەل چىقاردى، بىر تۈركۈم زوراۋانالرنى تەشكىللەپ غۇلجا شەھەرلىك جامائەت 

ڭنى تىنچىتىش خەۋپسىزلىكى ئىدارىسىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىپال قالماستىن، بۇ قېتىمقى توپىال

ساقچىالرنى كۆزگە قادالغان مىخ، -كۈرىشىدە مەيدانى مۇستەھكەم بولغان ئاز سانلىق مىللەت كادىر

ساقچىلىرىنىڭ -تاپىنىغا سالچىلغان تىكەن كۆرۈپ، بىر ئوچۇم زوراۋانالرنى بۇ ئاز سانلىق مىللەت كادىر

ڭ ئۆسۈپ كەتكەن خورىكىنى بېسىش مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى. ئۆيگە كىرىپ قاتىللىق قىلىشقا ئەۋەتتى

ئەسكەرلىرى -ئۈچۈن، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز ۋە قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

بۇيرۇققا بىنائەن شۇ كۈندىن باشالپ غۇلجا شەھىرىنىڭ ئاساسلىق كوچىلىرى، ئاۋات بازارلىرىدا 

غۇلجا شەھىرىگە كىرىپ ـ چىقىشىنى مەنئى  قاتناشنى چەكلەپ، بارلىق خادىمالر ۋە ئاپتوموبىلالرنىڭ

قىلدى، شەھەر رايونىدا پىيادە يۈرگەن بارلىق كىشىلەر ۋە ئاپتوموبىلالرنى تەكشۈردى، بۇنىڭ بىلەن 

 . ئەتراپىدا تىنچىدى 11ۋەقە بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 

املىق توپلىشىپ ـ كۈنى مەغلۇبىيىتىگە تەن بەرمىگەن بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈچىلەر داۋ 6ـ ئاينىڭ  1

ئاساسلىق كوچىالردا قانۇنسىز نامايىش قىلغان، غوۋغا كۆتۈرۈپ جېدەل چىقارغان ھەمدە تېخىمۇ 

غالجىرلىشىپ ئۇرۇش، چىقىش، بۇالش بىلەن شۇغۇلالنغان ئەھۋالغا قارىتا، جامائەت خەۋپسىزلىكى 

ش، بىر تۈركۈم ساقچىلىرىمىز ۋە قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ ئوفىتسېر ـ جەڭچىلەرنى پارچىال

ئۇرۇش، . زوراۋانالرنى نەق مەيداندا قاماش قاتارلىق مەجبۇرىي تەدبىرلەرنى كەسكىن قولالندى

چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلەن داۋاملىق شۇغۇلالنغان زوراۋانالرنى ئالدى بىلەن 

گەن ئەھۋال ئاستىدا بىر ئوق چىقىرىپ ئاگاھالندۇردى، ئوق چىقىرىپ ئاگاھالندۇرۇش ئۈنۈم بەرمى

زوراۋاننى ئېتىپ ئۆلتۈردى، بىر نەچچە زوراۋاننى يارىالندۇردى، بۇنداق قىلىش ئارقىلىق زوراۋانالرنى 

ناھايىتى زور دەرىجىدە چۆچۈتۈپ، كەڭ كۆلەملىك ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك پاراكەندىچىلىكنى 

وراۋانالر پارچىلىنىپ خىلۋەت كوچا ۋە لېكىن بىز بىلەن دۈشمەنلەشكەن ز. ئۈزۈل ـ كېسىل تىنچىتتى

شەھەر بىلەن يېزا تۇتىشىدىغان يەرلەرگە بېرىۋېلىپ ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم 

شۇڭا، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز، . ئۆلتۈرۈش ھەرىكىتى بىلەن داۋاملىق شۇغۇلالندى

شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى -8ئىگىلىك  جەڭچىلىرى ۋە يېزا-قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

بىر تەرەپتىن ئاسانلىق كوچىالرنى كېچە ـ كۈندۈز سەييارە چارلىدى، ئېلېكتر ئىستانسىسى، ئايرودروم، 

تۇرۇببا سۈيى زاۋۇتى، پوچتا ـ تېلېگراف، خەۋەرلىشىش ئورۇنلىرى، ئىلى دەرياسى كۆۋرۈكنى، تېلېۋىزىيە 

تارلىق مۇھىم ئەسلىھەلەر ۋە پارتىيە، ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنى ئىستانسىسى، رادىئو ئىستانسىسى قا

قوراللىق كىچىك تارماق ئەترەتنى تەشكىللەپ، ھەر بىر  11يەنە بىر تەرەپتىن، . نۇقتىلىق قوغدىدى
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كىچىك تارماق ئەترەتكە بىر نەچچە ئاپتوموبىل سەپلەپ بەردى، زوراۋانالر قەيەردە مالىمانچىلىق 

غۇلجا . اق ئەترەت دەرھال شۇ يەرگە بېرىپ مالىمانچىلىقنى توسۇدىتۇغدۇرسا، كىچىك تارم

شەھىرىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنى باھار بايرىمى ۋە روزا ھېيتنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە 

ئىگە قىلىش، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ داۋاملىق بۇزغۇنچىلىق قىلىش سۈيقەستىنى تار ـ مار 

كۈنى -4ـ ئاينىڭ  1قوراللىق كۈچلىرىنىڭ كۈچلۈك قۇدرىتىنى نامايان قىلىش ئۈچۈن، قىلىش، خەلق 

چۈشتىن بۇرۇن، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ 

شىسىنىڭ قورالالنغان خەلق ئەسكەرلىرى غۇلجا -8ئەسكەرلىرى بىلەن يېزا ئىگىلىك -ئوفىتسېر

قورالالنغان تىك ئۇچار . نى ئېلىش بىرلەشمە مانىۋېرى ئۆتكۈزدىشەھىرىدە زوراۋانلىقنىڭ ئالدى

ئايروپىالنالر ئاسماندا پەرۋاز قىلدى، پۈتۈن قورالالنغان جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق 

شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى چىققان -8ئەسكەرلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك -ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر

 . ى ماشىنىسىنىڭ يول باشچىلىقىدا ئاساسلىق كوچىالردىن ئاستا مېڭىپ ئۆتتىئاپتوموبىلالر ساقچ

جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرى ۋە يېزا 

ـ شىسى خەلق ئەسكەرلىرىنىڭ ھەمكارلىشىپ جەڭ قىلىشى ئارقىسىدا، ئۇرۇش، چېقىش،  8ئىگىلىك 

ش، ئادەم ئۆلتۈرۈش بىلەن شۇغۇلالنغان زوراۋانالر ئارقا ـ ئارقىدىن قانۇن تورىغا بۇالش، كۆيدۈرۈ

ـ كۈنى كەچتە، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىمىز ئابدۇزاكىر مۆمىن  4ـ ئاينىڭ  1. چۈشتى

باشچىلىقىدىكى بىر ئوچۇم زوراۋانالرنىڭ غۇلجا ناھىيىسى ئۈچئوت يېزىسىغا يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىدىن 

ئاللىبۇرۇنال تەييارلىق كۆرۈپ قويغان . ر تېپىپ، قار، شىۋىرغانغا قارىماي ئۇالرنى تۇتقىلى باردىخەۋە

زوراۋانالر قولىغا پىچاق، پالتا، تىشاڭ ئېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىپ، تۆت ساقچىنى يارىالندۇردى، ئىككى 

ساقچى ماشىنىسىدىن  تىپلىق تاپانچىدىن بىرنى بۇالپ كەتتى،" 58"ساقچىنى ئېغىر يارىالندۇرۇپ، 

بىرنى كۆيدۈرۈۋەتتى، يەنە جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرىغا ئوق چىقاردى، كوچىنىڭ ئۇدۇلىدا 

ئۇلتۇرۇشلۇق بىر خەنزۇ دېھقاننىڭ ئۆيىگە بېسىپ كىرىپ، ۋەھشىيلەرچە ئۈچ ئادەمنى ئۆلتۈردى، ئىككى 

ردەمگە كەلگەن ئوفىتسېر ـ قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ يا. ئادەمنى ئېغىر يارىالندۇردى

ئەسكەرلىرى زوراۋانالرنى تېز قورشاۋ ئىچىگە ئالدى، ئاگاھالندۇرۇش ئۈنۈم بەرمىگەن ئەھۋالدا 

 . جاھىللىق بىلەن قارشىالشقان زوراۋانالرنى قەتئىي باستۇرۇپ، زور غەلىبىنى قولغا كەلتۈردى

ئەسكەرلىرى ۋە يېزا -فىتسېرجامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئو

شىسى خەلق ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇدا جەڭ قىلىشى ئارقىسىدا، غۇلجا شەھىرىدىكى ھەر  - 8ئىگىلىك 

كۈنى يەنى باھار -3ئاينىڭ -1. مىللەت خەلقىگە تىنچ، خاتىرجەم ياشاش مۇھىتى يارىتىپ بېرىلدى

مىڭ ھەر مىللەت مۇسۇلمانلىرى  ـ كۈنى سەھەردە نەچچە ئون 1كۈنى، روزا ھېيتنىڭ - 9بايرىمىنىڭ 

خۇشال ـ خۇرام ھالدا ئۆيلىرىدىن چىقىپ تەرەپ ـ تەرەپتىن شەھەر رايونى ۋە يېزا، بازارالردىكى 

نامازدىن كېيىن ھەممەيلەن قول . مەسچىتلەرگە يىغىلىپ، تەرتىپلىك ھالدا روزا ھېيت نامىزىنى ئۆتىدى

تۇپراق بېشىغا بېرىپ ۋاپات بولغان ئۇرۇق ـ  ئارقىدىن ئۆرپ ـ ئادەت بويىچە. ئېلىشىپ كۆرۈشتى

 . تۇغقانلىرىنىڭ روھىغا دۇئا ـ تىالۋەت قىلدى
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روزا ھېيتنىڭ تىنچ ئۆتكەنلىكى غۇلجا شەھىرىدە توپىالڭنى تىنچىتىش كۈرىشىدە ھەل قىلغۇچ غەلىبە 

خىزمەت  قولغا كەلتۈرۈلگەنلىكى، جەمئىيەت ئامانلىقى تەرتىپى ۋە ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تۇرمۇش،

 .تەرىپى ئاساسىي جەھەتتىن نورمالالشقاندىن دېرەك بەردى

  

 ھەر مىللەت خەلقى بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى قەتئىي قوللىدى      (8)

  

ـ  5"غۇلجىدىكى ھەر مىللەت خەلقى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر غۇلجا شەھىرىدە قوزغىغان 

پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنى قەتئىي توسۇدى ۋە ئۇنىڭغا  ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك" فېۋرال

نى چۈشەندۈرۈشنى باھانە "قۇرئان"ۋەقە يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى، بەزى كىشىلەر . قەتئىي قارشى تۇردى

قىلىپ، بايانداي بازىرىدا قانۇنسىز ھالدا ئاالقە باغلىدى، بىر ئاشخانىدا پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە ھەدەپ 

، "تىجارەت كىنىشكىسى"، "توي خېتى"، "شوپۇرلۇق كىنىشكىسى"، "خەلق پۇلى" ھۇجۇم قىلىپ،

ھارام دەپ، بۇ ئاشخانىنىڭ خوجايىنىنى بۇ گۇۋاھنامىلەرنى كۆيدۈرۈۋېتىپ، ئۆزلىرى " كىملىكنامىسى"

بۇ ئاشخانىنىڭ خوجايىنى قەتئىي رەت قىلىپ، ئۇ ئادەملەرنى . بىلەن بىللە ئىش قىلىشقا ئۈندىدى

بايانداي بازىرى دۆڭمازار كەنتى ۋە تېچاڭگۇدىكى ھەر مىللەت . اشخانىدىن قوغالپ چىقاردىتىلالپ ئ

 . دېھقانالر ئاالقە باغالشقا ئەۋەتكەن ئادەملەرنى ئۆز كەنتىدن قوغالپ چىقاردى

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك ئېغىر پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، ھەر مىللەت 

اھايىتى نەپرەتلىنىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ھەرخىل شەكىلدىكى سۆھبەت يىغىنلىرىغا ئاممىسى ن

قانتاشتى، مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى، شۇ جايدىكى ھۆكۈمەت ۋە پارتىيە تەشكىالتلىرىغا 

بېرىپ سۆھبەتلەشتى، پوزىتسىيىسىنى بىلدۈردى، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنىڭ زوراۋانلىق 

قىلمىشىنى ئەيىبلىدى، پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت قولالنغان تەدبىرنى قولاليدىغانلىقى، ئۆز 

ئائىلىسىدىكىلەرگە، ئۇرۇق ـ تۇغقان، دوست ـ بۇرادەرلىرىگە تەشۋىق قىلىش، تەربىيە بېرىش 

خىزمىتىنى پائال تۈردە ياخشى ئىشلەيدىغانلىقى، ۋەتەننىڭ بىرلىكى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە 

غۇلجا . تىمائىي مۇقىملىقنى قوغداش ئۈچۈن بارلىق كۈچىنى تۆھپە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتىئىج

باھار بايرىمى، روزا ھېيت ھەر مىللەت : "شەھىرىدىكى مەسچىتلەرنىڭ ئىماملىرى مۇنداق دېدى

ى، خەلقى ئۇرۇق ـ تۇغقان، دوست ـ بۇرادەرلىرىنى يوقاليدىغان، ئائىلىدە جەم بولىدىغان كۈن ئىد

ئەمما بۇ بۇزۇق ئۇنسۇرالر پاراكەندىچىلىك سالدى، ئۇالر مىللىتىمىزگە ھەرگىز ۋەكىللىك قىاللمايدۇ، 

ئۇالر ۋەتەننىڭ بىرلىكى، ئىجتىمائىي مۇقىملىق، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزدى، ئۇالر 

رالرنى تېز تۇتۇشىنى ئۈمىد ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئورتاق دۈشمىنى، ھۆكۈمەتنىڭ بۇ بۇزۇق ئۇنسۇ

قىلىمىز، ھەر مىللەت مۇسۇلمانلىرىغا تەشۋىق قىلىش، تەربىيە بېرىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، 

ئىمامالر مۇشۇنداق دېدى ھەم مۇشۇنداق ". كۆپچىلىككە بۇ ۋەقەنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى بىلدۈرىمىز

ىقىي قىياپىتىنى تەكرار ـ تەكرار ئۇالر ھەر مىللەت مۇسۇلمانلىرىغا بۇ ۋەقەنىڭ ھەق. قىلدى
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نىزاملىرىغا چوقۇم -دۆلەتنىڭ قانۇن: "چۈشەندۈردى، دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئاممىغا نەسىھەت قىلىپ

ئەمەل قىلىپ، قانۇنلۇق دىنىي پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىش، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قەتئىي 

ەممىمىزنىڭ تۇرمۇشى تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ، ئاندىن جەمئىيەت تىنچ بولسا، ئاندىن ھ. قوغداش كېرەك

بىر ئۇيغۇر دېھقان مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل . دېدى" نورمال دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللىنااليمىز

خۇرام -جەمئىيەت تىنچ بولسا، ئاندىن ھەممىمىز ھېيتنى خۇشال: "قىلغاندا يۈرەك سۆزىنى ئېيتىپ

قە يۈز بەرگەندىن كېيىن، ھېيتتەك بولمىدى، ئېغىزىمغا تاماق تېتىمايدىغان، ھازىر بۇ ۋە. ئۆتكۈزەلەيمىز

ئەتىيازلىق تېرىلغۇ يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ، بىز . كۆزۈمگە ئۇيقۇ بارمايدىغان بولۇپ قالدى

باياندايدىكى ئۇيغۇر ئامما . دېدى" دېھقانالر تىنچ ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ بولۇشىغا ناھايىتى موھتاج

رقا ـ ئارقىدىن يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىغا ۋە يېزىلىق ھۆكۈمەتكە كېلىپ پوزىتسىيىسىنى بىلدۈرۈپ، ئا

پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت قولاليدىغان تەدبىرنى قەتئىي ھىمايە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى ھەمدە پۈتۈن 

ى قىلماسلىق، مىللەتلەر بازاردىكى ھەر مىللەت خەلقىگە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا زىيانلىق ئىشالرن

 . ئىتتىپاقلىقىغا زىيانلىق گەپلەرنى دېمەسلىك تەشەببۇسنامىسىنى چىقاردى

پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ بۇ قېتىمقى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىنى تېز 

ممىسى پائال تىنچىتىشىغا ياردەملىشىش ئۈچۈن، غۇلجا شەھىرىدىكى ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئا

قانۇنغا خىالپلىق قىلغان جىنايەتچىلەرنى ئارقا ـ ئارقىدىن پاش قىلدى، رازۋىت . ھەرىكەتكە كەلدى

يىپ ئۇچلىرى بىلەن تەمىنلىدى، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىم 

ئاممىنىڭ پاش . ملەشتىئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرىنىڭ توردىن چۈشۈپ قالغان زوراۋانالرنى تۇتۇشىغا ياردە

قىلىشى بىلەن، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ 

ئەسكەرلىرى توردىن چۈشۈپ قالغان ئابدۇزاكىر مۆمىن باشچىلىقىدىكى زوراۋانالرنى قورشاۋ ئىچىگە 

ئېتىپ ئۆلتۈردى، توققۇز  ئېلىپ، جاھىللىق بىلەن قارشىلىق كۆرسەتكەن زوراۋانالرنى نەق مەيداندا

شەھەر رايونىدا ھەر مىللەت ئاممىسى زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تەكشۈرۈش . زوراۋاننى تۇتتى

ئەترىتى بولۇپ تەشكىللەندى، شەھەر ئەتراپىدىكى ھەر قايسى يېزا، بازار، مەيدان ۋە شۇالرغا 

اپىئە گۇرۇپپىسىنى قۇردى، بۇ غۇلجا لەرمۇ ئامانلىق ساقالش بىرلەشمە مۇد( ئەترەت)قاراشلىق كەنت 

توغراق يېزىسى قارايار . شەھىرىنىڭ جەمئىيەت ئامانلىقى تەرتىپىنى ساقالشتا مۇھىم رول ئوينىدى

كەنتىدىكى دېھقانالر پېشقەدەم كەنت پارتىيە ياچېيكىسى شۇجىسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە، ئۆز كەنتىنىڭ 

ئۇيغۇر خەلق ئەسكەرلىرى ئاساس . خشى ئىشلىدىئامانلىقىنى ساقالش خىزمىتىنى پائال تۈردە يا

قىلىنغان جەمئىيەت ئامانلىقىنى ساقالش بىرلەشمە مۇداپىئە گۇرۇپپىسى كەنت ئىچى ۋە سىرتىدا كېچە 

ـ كۈندۈز سەييارە چارلىدى، كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ كونا ـ يىڭى شۇجىلىرى كەنتتىكى خەنزۇ 

سىلەر چاغاننى ئوبدان ئۆتكۈزۈڭالر :"ى بېرىپ، ئۇالرغادېھقانالرنىڭ ئۆيلىرىگە بېرىپ تەسەلل

قورقماڭالر، خەلق ئەسكەرلىرىدىن تەشكىللەنگەن بىرلەشمە مۇداپىئە گۇرۇپپىلىرى سىلەر ئۈچۈن 

خەنزۇ دېھقانالر ناھايىتى تەسىرلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ چاغان ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن . دېدى" پوستا تۇرۇۋاتىدۇ

ئېلىپ ئۇيغۇر خەلق ئەسكەرلىرىدىن تەشكىللەنگەن بىرلەشمە مۇداپىئە تەييارلىغان يېمەكلىكلىرىنى 

بايانداي بازىرى دۆڭمازار كەنتىدىكى خەنزۇ دېھقانالر . گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرىدىن ھال سورىدى

ئىستىخىيىلىك ھالدا ئون ئائىلە بىر قوغداش گۇرۇپپىسى بولۇپ تەشكىللەنگەندىن كېيىن، بۇ كەنتتىكى 
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الرمۇ خەنزۇ ئاھالە گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقىنى تېپىپ قاتنىشىشنى تەلەپ قىلدى ھەمدە بىز ئۇيغۇر دېھقان

تىل بىلىمىز، ئۇچۇر ئىگىلىيەلەيمىز، بىزمۇ قاتناشساق ئون ئائىلىدىن تەركىب تاپقان ھەر بىر قوغداش 

 . گۇرۇپپىسىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ، دېدى

بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسىدە، زوراۋانالر شۇ جايدىكى خەنزۇ ئۇرۇش، چېقىش،    

دەپ جار سېلىپ، ئۇرۇش، " خەنزۇالرنى قوغالپ چىقىرايلى"ئاھالىلەرنى كۆزىگە قادالغان مىخ كۆرۈپ، 

لېكىن . چېقىش، بۇالش، كۆيدۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈشتە خەنزۇ ئاممىسىنى ئاساسلىق نىشان قىلدى

ر مىللەت خەلقى ئەزەلدىن ئىناق ياشاپ، چېگرا رايوننى ئورتاق گۈللەندۈرۈش ۋە غۇلجىدىكى ھە

ئورتاق قوغداشتا گۆش بىلەن ياغدەك دوستانىلىك، بارـ يوقنى تەڭ كۆرۈشتەك يېقىن مۇناسىۋەت 

زوراۋانالر بىگۇناھ . ئورناتتى، بۇنداق دوستانىلىقنى بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەر ھەرگىز بۇزالمايدۇ

ەنزۇ ئاممىنى تەلۋىلىك بىلەن ئۇرغان چاغالردا نۇرغۇن ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى خ

كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ زوراۋانالرنى ئەيىبلىدى ۋە توسۇدى، ئۇالرنىڭ بىر مۇنچىلىرى 

تېخىمۇ  كەڭ ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسى قورقماي ئەكسىچە. زوراۋانالردىن تاياق يەپ يارىالندى

ـ كۈنى  5ـ ئاينىڭ  1. باتۇرلۇق بىلەن مەيدانغا چىقىپ خەنزۇ ئاممىسىنى قوغدىدى ۋە قۇتقۇزدى

چۈشتىن كېيىن، غۇلجا شەھەرلىك كۆكتات شىركىتىنىڭ ئىشچىسى جاڭ جۈن لەنتيەن سودا سارىيى 

تاش بىلەن ئۇرۇپ  بۇ زوراۋانالر جاڭ جۈننى خىش،. ئالدىدا بىر ئوچۇم زوراۋانالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى

يولدىن ئۆتۈپ . يۈەن نەق پۇلنى ۋە ۋېلسىپىتىنى بۇالپ كەتتى 511يىقىتىپ ئۇنىڭ يېنىدىكى 

كېتىۋاتقان بىر ئوچۇم ياش ئۈستى ـ بېشى قانغا بويالغان جاڭ جۈننى قۇتقۇزۇپ، يېقىن ئەتراپتىكى 

وچا تىنچالنغاندىن كېيىن ئائىلە قوروسىغا ئەكىرىپ يارىسىنى تاڭدى ھەم كوچىغا چىقىپ كۆزىتىپ، ك

جاڭ جۈن . دېدى" ئوبدان ئىنىم، ئەمدى ئۆيۈڭگە كەتسەڭ بولىدۇ: "قايتىپ كېلىپ قىزغىنلىق بىلەن

مېنى قۇتقۇزغان ئاشۇ ئۇيغۇر قېرىندىشىمغا : "قۇتقۇزۇۋېلىنغاندىن كېيىن ھاياجانلىنىپ ئائىلىسىدىكىلەرگە

غۇلجا شەھەرلىك پىالنلىق تۇغۇت  شۇ كۈنى،. دېدى!" چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن

ئىشخانىسىنىڭ خەنزۇ ئايال كادىرى لياڭ خۇاچىنمۇ بىر نەچچە ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ياردىمى بىلەن ئۆيىگە 

ئاساسىي قاتالمغا پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى : بۇ ئىش مۇنداق بولدى. تىنچ ئامان بېرىۋالدى

ىپ كېلىۋېتىپ خۇاگوشەن كەنتى ئەتراپىغا تەشۋىق قىلغىلى بارغان لياڭ خۇاچىن شەھەرگە قايت

كەلگەندە زوراۋانالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى، بىر ئۇيغۇر موماي ئەھۋالنى كۆرگەندىن كېيىن، ئۇنى ئۆز 

ئۆيىگە يوشۇرۇپ قويدى، يېرىم سائەت ئۆتكەندىن كېيىن، باشقا بىر ئائىلىلىك ئۈچ ئۇيغۇر ئاكا ـ 

ا جىددىيلەشمەڭ، قورقماڭ دەپ تەسەللى بەردى، تاماق سىڭىل ئۇنى ئۆز ئۆيىگە يۆتكەپ، ئۇنىڭغ

 . ئېتىپ بەردى، كوچا تىنچالنغاندا، ئاندىن لياڭ خۇاچىننى مۇھاپىزەت قىلىپ ئۆيىگە ئاپىرىپ قويدى

ـ كۈنى ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋەقەسى تېخىمۇ ئېغىرالشتى، زوراۋانالر غالجىرلىشىپ  6ـ ئاينىڭ  1

ۋەھشىي زوراۋانالر ئالدىدا، كەڭ ئاز سانلىق . ەنال يەردە توسۇدى ۋە ئۇردىبىگۇناھ خەنزۇ ئاممىنى كۆرگ

ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئۇيغۇر . مىللەت ئاممىسى قورقماي، خەنزۇ ئاممىنى داۋاملىق قوغدىدى ۋە قۇتقۇزدى

ئايال غۇلجا كوچىسىدا بىر توپ زوراۋانالرنىڭ غۇلجا شەھەرلىك باش ـ ئاياغ كىيىم زاۋۇتىنىڭ خەنزۇ 

ئىشچىسى فېڭ داخەينى قوغالپ ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، يارىالنغان فېڭ داخەينى قوغالپ 



163 

 

ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، يارىالنغان فېڭ داخەينى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئۆيىگە يوشۇرىۋالدى، 

. ۈمدىن قۇتقۇزدىئارقىدىن يەنە يولدىشىنى ئۇنى دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ داۋاالتقۇزۇپ، فېڭ داخەينى ئۆل

ھېيىتقا كېرەكلىك نەرسىلەرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن ئائىلە بويىچە شەھەرگە كىرگەن تاشكۆرۈك يېزىسى 

. كەنتتىكى خەنزۇ دېھقان جاڭ فۇجۇن بىر نەچچە ئۇيغۇر ئاممىنىڭ ياردىمىدە خەتەردىن قۇتۇلدى-1

سى ئالدىغا كەلگەندە، بىر ئوچۇم ئەينى ۋاقىتتا جاڭ فۇجۇن ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن شىنخۇا دوختۇرخانى

زوراۋانالر شۇ يەردە بىگۇناھ خەنزۇ ئاممىنى توسۇپ ئۇرۇۋاتقان، بۇالۋاتقان بولۇپ، ئەھۋال ناھايىتى 

بۇ چاغدا جاڭ فۇجۇننى تونۇمايدىغان ئىككى ئۇيغۇر ئامما تەشەببۇسكارلىق بىلەن . خەتەرلىك ئىدى

ئالغا كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق . ز ئۆيىگە يوشۇرىۋالدىجاڭ فۇجۇننى ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن قوشۇپ ئۆ

بىر ئۇيغۇر موماي زوراۋانالرنىڭ كوچىدىكى قەبىھ قىلمىشىنى كۆرۈپ ناھايىتى غەزەپلىنىپ، ئۆزى بىلەن 

بىر قورۇدا ئولتۇرىدىغان ئالتە ئائىلىلىك خەنزۇ ئاممىسىنىڭ ئۆيىگە تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىرىپ 

بۇ بىر نەچچە كۈندە سىرتقا چىقماسلىقنى تاپىلىدى ھەمدە ئۆز  .ئۇالرغا تەسەللى بەردى

ئائىلىسىدىكىلەرنى ھەر كۈنى ئۇالرغا تۇرمۇشقا كېرەكلىك كۆكتات ۋە يېمەكلىك ئەكېلىپ بېرىشكە 

بىر ئۇيغۇر . ئۆزى ھەر كۈنى قورۇ ئالدىغا چىقىپ ئەھۋالنى كۈزەتتى، ئۇالر ئۈچۈن پوستا تۇردى. بۇيرۇدى

ھەرلىك باش ـ ئاياغ كىيىم زاۋۇتىنىڭ ئىشچىسى تاياق يېگەنلىكى، يول بويىدىكى كادىر غۇلجا شە

ئۆيى كۆيدۈرۈلگەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن، دەرھال زاۋۇتقا بېرىپ ئەھۋال ئىگىلەپ، ئۇنى 

ئورۇنالشتۇردى، قايتىپ كېلىۋېتىپ شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ يېنىدا بىر خەنزۇ ئاممىنىڭ 

لىقىنى كۆرۈپ، ئەھۋالنى دەرھال جامائەت خەۋپسىزلىكى تارمىقىغا مەلۇم قىلدى، ئۇ جەسىتى تۇرغان

شەھەرلىك ۋەتەنپەرۋەرلىك تازلىق كومىتېتىنىڭ خەنزۇ كاسسىرىنىڭ ئوغلى زوراۋانالر تەرىپىدىن ئۇرۇپ 

شقا ئۆلتۈرۈلگەنلىكى، جەسىتىنىڭ دوختۇرخانىدا ئىكەنلىكى، ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ دوختۇرخانىغا بېرى

جۈرئەت قىاللمىغانلىقىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال مەرھۇمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن ھال 

سورىدى ھەمدە مەرھۇمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋاكالىتەن دوختۇرخانىغا بېرىپ ئاخىرەتلىك ئىشالرنى بىر 

بۇالشتەك شەھەر ئەتراپىدىكى ئۇيغۇر دېھقانالر شەھەردە ئۇرۇش، چېقىش، . تەرەپ قىلدى

پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن، دەرھال ھەرىكەتكە 

كەلدى، تاشكۆرۈك يېزىسىدىكى بىر ئۇيغۇر ياش ئۆز كەنتىدىكى بىر تەنھا بوۋاي گوشۈنفۇنى ئۆزىنىڭ 

ولۇپ بوۋاينى ئۆز ئۆيىگە ئۆيىگە ئەكېلىپ بىللە تۇردى، ۋەقە تىنچىتىلغاندىن كېيىن ئاندىن خاتىرجەم ب

بۇ يېزىدىكى بىر ئۇيغۇر بوۋاي ئۆز كەنتىدىكى بىر خەنزۇ دېھقاننىڭ ئۆيىدىكى ئۈچ ئادەم . ئاپىرىپ قويدى

زوراۋانالر تەرىپىدىن ئۇرۇپ يارىالندۇرۇلغانلىقى، يارىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تېپىپ، 

دەپ، يارىالنغان شۇ ئۈچ ئادەمنى ھارۋىغا چىقاردى، ئۇ مەردانىلىق بىلەن ئېشەك ھارۋىسىنى ھەي

يولدا بىر . بىخەتەرلىكنى كۆزلەپ كونا يوتقاننى ئۈستىگە يېپىپ، يارىدارالرنى دوختۇرخانىغا ئاپاردى

دەپ سورىغاندا، بوۋاي " ھارۋىغا نېمە باستىڭ"توپ زوراۋانالرغا ئۇچراپ قالدى، زوراۋانالر بوۋايدىن، 

شۇنداق قىلىپ بۇ بوۋاي ئۇالرنى . دەپ جاۋاب بەردى" بەسەي باستىم"چەبدەسلىك بىلەن،

تۇغقىنىنىڭ ئۆيىگە بىخەتەر ئاپىرىپ قويدى ھەمدە يارىدارالرنى تۇغقانلىرى بىلەن بىللە دوختۇرخانىغا 

يەنە بىر ئۇيغۇر بوۋاي خېنەندىن كەلگەن خەنزۇ ئىشلەمچى ئەر ـ خوتۇن بىلەن . ئاپىرىپ داۋاالتتى
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ئەنسىرىمەڭالر، بىز بار، بىز : "تۇراتتى، بوۋاي بۇ بىر جۈپ ئەر ـ خوتۇنىغا سەمىمىي ھالداقوشنا ئول

 . دېدى" ئىككىڭالرغا ياردەم قىلىمىز، بىز بىر ئائىلىنىڭ كىشىلىرى ـ دە

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالشتەك پاراكەندىچىلىك . زىمىستان كۆرمىگەن بۇلبۇل باھارنىڭ قەدرىنى بىلمەس

غۇلجا شەھىرىدىكى يەتكۈچە ئازار يېگەن ھەر مىللەت خەلقى خەلق پەرزەنت  سېلىش ۋەقەسىدە،

ئەسكەرلىرىنىڭ بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشتىكى پوالت ئىستىھكام، خەلقنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ 

ـ كۈنى چۈشتىن  4ـ ئاينىڭ  1. مۈلكىنىڭ سادىق قوغدىغۇچىسى ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى

سىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرى ۋە بۇرۇن، جامائەت خەۋپ

ـ شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى غۇلجا شەھىرىدە زوراۋانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش  8يېزا ئىگىلىك 

بىرلەشمە ھەربىي مانىۋېرى ئۆتكۈزگەندە، ئون مىڭلىغان ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى كوچىغا 

خەلقنىڭ قوراللىق ساقچى "ىككى تەرىپىدە قىزغىن چاۋاك چېلىپ قارشى ئالدى، چىقىپ يولنىڭ ئ

زوراۋانلىقنىڭ "، ! "بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە قەتئىي زەربە بېرەيلى"، "قىسىملىرى ياشىسۇن

دەپ توختىماي شوئار توۋلىدى، نۇرغۇن كىشىلەر يەنە ! " ئالدىنى ئېلىش مانىۋېرى ياخشى بولدى

ۋەقەنى تېز تىنچىتىپ، ھەر مىللەت خەلقىنى چاغان ۋە روزا ھېيتنى . ىنىپ كۆز يېشى قىلدىھاياجانل

خاتىرجەم ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ 

 بىخەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، جامائەت خەۋپسىزلىكى ساقچىلىرى، قوراللىق

ـ شىسىنىڭ خەلق ئەسكەرلىرى  8ساقچى قىسىمنىڭ ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك 

زىمىستان سوغۇققا قارىماي، قان ئاققۇزۇشتىن قورقماي، داالدا يېتىپ، غۇلجا شەھىرىنىڭ 

غۇلجا شەھىرىدىكى . كىچىك كوچىلىرىدا كېچىنى كۈندۈزگە ئۇالپ سەييارە چارالش ئېلىپ باردى-چوڭ

ىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بۇنى كۆرۈپ ئىچ ئاغرىتتى، بۇنىڭ بىلەن داغدۇغىلىق ھالدا ھەر م

. خەلقنىڭ پەرزەنت ئەسكەرلىرىدىن ھال سوراش ھەرىكىتى ئىستىخىيىلىك ھالدا قانات يېيىپ كەتتى

تە كارخانىالر، شەھەر خەلقى بەس ـ بەس-ئورگانالر، ئورۇنالر، مەكتەپ، دوختۇرخانىالر، زاۋۇت، كان

بىرىنچى سەپتە ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان پەرزەنت ئەسكەرلەرگە گۈرۈچ، . پۇل، ماددىي بۇيۇم ئىئانە قىلدى

ئۇن، قوي گۆشى، كۆكتات، كونسېرۋا، ئىچىملىك، نان قاتارلىقالرنى ئاپىرىپال قالماستىن، دوختۇر، دورا 

لدى، نۇرغۇن شەھەر ئەۋەتتى، ھال سوراش خېتى ئەۋەتتى، ئويۇن قويۇپ بەردى، لەۋھە تەقدىم قى

خەلقى ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ئىسسىق تاماق ئېتىپ ۋە سۈت چاي تەييارالپ ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان پەرزەنت 

خىزمەتچىلىرى زاۋۇت -ئىلى ئوبالستلىق سېمونت زاۋۇتىنىڭ ئىشچى. ئەسكەرلەردىن ھال سورىدى

ىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا ھال جەڭچىلەرنىڭ كۆمۈرى يوقلۇق-ئەتراپىدا چارالش ئېلىپ بېرىۋاتقان ئوفىتسېر

. سوراش بۇيۇملىرىنى ئاپىرىپ بەرگەندىن باشقا، يەنە ئاالھىدە ئىككى ماشىنا كۆمۈر ئاپىرىپ بەردى

ئىلى ئوبالستلىق دوستلۇق دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇر، سېستىرالىرى ھال سوراش بۇيۇملىرىنى ئاپىرىپ 

ىلى سىفەن ئىنىستىتۇتىدىكى ھەر مىللەت ئ. بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە دوختۇر، دورا ئەۋەتتى

تاماق -جەڭچىلەرگە ئاش-ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر ئىنىستىتۇتنىڭ ئەتراپىنى چارالۋاتقان ئوفىتسېر

توپىالڭنى تىنچىتىپ، غۇلجىنى "ئاپىرىپ بېرىشنى داۋامالشتۇردى ھەمدە چىن كۆڭلىدىن قايىل بولۇپ 

ئىلى ئوبالستلىق تۈرلۈك مالالر . ۋھەنى تەقدىم قىلدىدەپ يېزىلغان بىر لە"تىنچالندۇرۇڭالر

خىزمەتچىلىرى شىركەت ئەتراپىدا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان قوراللىق ساقچى قىسىم -شىركىتىنىڭ ئىشچى
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ئەسكەرلىرىنىڭ ئاخشىمى توك، ئىسىنىش ئەسلىھەلىرى يوق بىر ئامباردا نۆۋەتلىشىپ ئارام -ئوفىتسېر 

يىن، دەرھال بىر ئېغىز چوڭ ئۆينى بىكارالپ، توك تارتىپ، مەشكە ئوت ئېلىۋاتقانلىقىنى بىلگەندىن كې

بايانداي . قاالپ، ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلەرنىڭ ئاخشىمى ياخشى ئارام ئېلىشىغا شارائىت يارىتىپ بەردى

بازىرىدىكى بىر ئۇيغۇر بوۋاي ياشىنىپ ئاجىزالپ قالغانلىقىغا قارىماي، ئۆزى لىق بىر قازان پولۇ ئېتىپ 

قارا دۆڭ . اردا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان قوراللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرىدىن ھال سورىدىباز

يېزىسىدىكى ئۈچ ئۇيغۇر دېھقان بىرىنچى سەپتىكى ئوفىتسېر ـ جەڭچىلەرگە ئىسسىق تاماق ۋە كۆمۈر، 

ائىلىنىڭ ھاۋا سوغۇق، سىلەر جاپا چەكتىڭالر، بىز بىر ئ:"مەش ئاپىرىپ بەردى ھەمدە ئۇالرغا

كىشىلىرى، شۇڭا، ئازراق نەرسە ئەكېلىپ كۆڭلىمىزنى بىلدۈردۇق، پارتىيە، ھۆكۈمەت ۋە ئارمىيە بار 

بىر كۆكتاتچى دېھقان كۆزىگە . دېدى" يەردە، ۋەقەنى چوقۇم تىنچىتقىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز

زا، پىنتوزا، دۇفۇ قاتارلىق ياش ئېلىپ لىق بىر ھارۋا تەرخەمەك، پەمىدۇر، موگو، بەسەي، پالەك، ال

كىلو بادام ئېلىپ كېلىپ بىرىنچى سەپتىكى ئوفىتسېر  11كىلو تاسما بېلىق،  91قۇشۇمچە يېمەكلىك ۋە 

سىلەر بىز پۇقراالرنى قوغدايمىز : "ـ ئەسكەرلەر قوبۇل قىلغىلى ئۇنىمىسا، بۇ دېھقان يىغالمسىراپ

پا تارتتىڭالر، بىز پۇقراالر سىلەرگە چىن دەپ، كۈن بويى سوغۇقتا كوچىدا تۇرىسىلەر، بەك جا

، دەپ ئىسمىنى قالدۇرماي "قەلبىمىزدىن رەھمەت ئېيتىمىز، بۇ ئازغىنە كۆڭلۈمنى قوبۇل قىلساڭالر

يېڭى ھايات كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر ئۇيغۇر بوۋاي بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ئېتىپ . كېتىپ قالدى

راللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇنىمىسا ئەكەلگەن پولونى قاچىغا ئۇسۇپ قو

ئۇنىماي قولىغا تۇتقۇزۇپ، يەنە بىر تەرەپتىن غەزەپلەنگەن ھالدا قوراللىق ساقچى قىسىم ئوفىتسېر ـ 

ئوت قويدى، ئادەم ئۆلتۈردى، ئۇنى ئاز دەپ يەنە بېنزىن چېچىپ ( زوراۋانالر)ئۇالر : "جەڭچىلىرىگە

 . دېدى" قىلغان ئىشى ئادەم قىلىدىغان ئىش ئەمەسكۆيدۈردى، ئۇالرنىڭ 

غۇلجا كوچىلىرىدا بارلىققا كەلگەن كىشىنى تەسىرلەندۈرىدىغان كۆرۈنۈش ۋە ھېكايىلەر ھەر مىللەت 

خەلقى ھەقىقەتەن بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشتىكى مۇھىم كۈچ، مۇستەھكەم تۈۋرۈك ئىكەنلىكىنى 

خەلقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ۋە ئۇالرغا  ھەر مىللەت. تولۇق چۈشەندۈرۈپ بەردى

تايىنىپ، بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۈرەش قىلىدىغان ئەڭ كەڭ بىرلىكسەپنى بەرپا قىلىدىغانال بولساق، 

بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلەرنى ئەڭ زور دەرىجىدە يېتىم قالدۇرااليمىز ۋە ئۇالرغا زەربە بېرەلەيمىز، 

كىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىدە يېڭىلمەس ئورۇندا ۋەتەننىڭ بىرلى

 .تۇرااليمىز

   

  

 خاتىمە
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پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىنى قوغداش، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە 

الرنى بەردى ۋە مۇھىم قارشى تۇرۇش كۈرىشىگە ناھايىتى ئەھمىيەت بېرىپ، بىر قاتار مۇھىم يوليورۇق

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى بىلەن خەلق . ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ باردى

ھۆكۈمىتى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يوليورۇقىنىڭ روھىغا ئاساسەن، شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە 

ايدىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت بىرلەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق جايالرغا خىزمەت ئەترىتى ئەۋەتىپ شۇ ج

ئورگانلىرىغا ياردەملىشىپ جەمئىيەت ئامانلىقىنى مەركەزلىك تۈزەش، زوراۋانلىق، تېررورلۇق جىنايىتىگە 

قاتتىق زەربە بېرىش كۈرىشىنى قانات يايدۇرۇشنى قارار قىلىپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى قەتئىي 

 . ىقوغداپ، باسقۇچ خاراكتېرلىك غەلىبىنى قولغا كەلتۈرد

شىنجاڭنىڭ "مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىش ئۈچۈن، 

بۇ كىتابتا تارىخنىڭ . نى يېزىپ چىقتۇق"مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى تارىخى

رشى تەرەققىيات تەرتىپى بويىچە، شىنجاڭ چېگرىسى ئىچىدە يۈز بەرگەن مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قا

ۋاقىت قىس، ماتېرىيال . )تۇرۇشقا دائىر چوڭ ـ چوڭ كۈرەشلەر ئەتراپلىق، سىستېمىلىق بايان قىلىندى

توپالش قىيىن بولغاچقا، بەزى چوڭ ۋەقەلەرنى يازالماي قالدۇق، بۇ كىتابنى قايتا نەشرگە بەرگەندە، 

جاڭدىكى ھەر مىللەت بولۇپمۇ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن، شىن( ئۇنى تولۇقالپ كىرگۈزىمىز

خەلقى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋە ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ رەھبەرلىكىدە، مىللىي 

بۆلگۈنچىلەرنىڭ نەچچە قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق ۋە زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىنى قەتئىي تامار قىلىپ، 

قىملىقىنى قوغدىدى، شىنجاڭنىڭ ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى، مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى، شىنجاڭنىڭ مۇ

. ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىنى قوغدىدى

مىللىي بۆلگۈنچىلەرگە بولغان ئۆچمەنلىكىمىز تېخىمۇ ئاشتى، بۇ بىزنى ۋەتەنپەرۋەرلىك روھنى جارى 

ۋەتەننىڭ . قىلىشقا تېخىمۇ رىغبەتلەندۈرىدۇ قىلدۇرۇپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشى قەتئىي كۈرەش

بىرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن شەرەپلىك قۇربان بولغان ئىنقىالبىي قۇربانالرنى مۇڭگۈ يات ئېتىپ، 

ئۇالرنىڭ ۋەتەنگە، خەلققە سادىق بولۇشتەك ھېچنېمىدىن قورقمايدىغان تۆھپىكارلىق روھىدىن 

 ! ئۆگىنىمىز

، دۇن (1)، جۇ ياڭگۈي (1)، جۇ شاۋخۇا(كىرىش سۆز)ن يىشەنبۇ كىتابنى يېزىشقا شۈي يۈيچى، چې

، شې (4)، سەي خوڭمىڭ (7، 6)، جاڭ شۈيكەي (5)، ليۇ شياڭخۇي (8)، ياڭ چيەن (9)شىچۈن 

 . قاتارلىق يولداشالر قاتناشتى( 11)، چى روشۇڭ (11)، فېڭ جيەنجياڭ (11، 3)مىن 

سلەپكى كوپىيە پۈتكەندىن كېيىن، باش ئايدا باشالنغان، دە-9يىل -1337بۇ كىتابنى يېزىش 

مۇھەررىر شۈي يۈيچى، مۇئاۋىن باش مۇھەررىر چېن يىشەن قايتا تۈزىتىپ، تولۇقالپ ۋە بىرلىككە 

ئەڭ ئاخىرىدا يولداش چېن توڭۋېي بىلەن شەن يۈشىن . يىلنىڭ ئاخىرى بېكىتتى -1334كەلتۈرۈپ، 

 . تەكشۈرۈپ بېكىتتى
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ۇش كۈرىشى بىر قەدەر مۇرەككەپ، توپالنغان ماتېرىيال تولۇق مىللىي بۆلگۈچىلىككە قارشى تۇر

ئەمەس، ئاپتورنىڭ سەۋىيىسى چەكلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، سەۋەنلىكتىن ساقلىنالماسلىقىمىز تۇرغان 

 . گەپ، ھەر قايسى تەرەپتىكى زاتالرنىڭ ئايىماي تۈزىتىش بېرىشىنى سورايمىز
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