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   شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى  1945-يىلى  8-سېنتهبىر كۈنى جىڭ ۋه شىخۇدىن ئىبارهت
مهركىزىي فرونتتىكى خىتاي قوشۇنلىرىنى تارمار قىلىپ، قهدهممۇ  قهدهم دۈشمهن قوشۇنلىرىنى قوغالپ
ماناس دهرياسى بويىغا يېتىپ كېلىپ، ئۈرۈمچىگه يۈرۈش قىلىشقا جىددىي تهييارلىنىۋاتقاندا، 1945-يىلى 9-
ئاينىڭ 17-كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپنىڭ جىددىي بېسىم خاراكتېرلىك بۇيرۇقى بويىچه ئۈرۈمچىگه
ھۇجۇم قىلىشنى، يهنى داۋاملىق ئۇرۇش قىلىشنى توختاتتى.  بۇنىڭ ئالدىدا  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ 16-
سېنتهبىر كۈنى خىتاي تهرهپكه مېموراندۇم تاپشۇرۇپ، ئۆزىنىڭ  غۇلجا قوزغىالڭچىلىرى بىلهن خىتاي
تهرهپنىڭ سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ، مهسىلىنى تىنچلىق بىلهن ھهل قىلىشىدا ۋاسىتىچى بولۇپ بېرىشكه رازى
ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى. 17-سېنتهبىر كۈنى جاڭ كهيشىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن خىتاي تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقى ۋهكىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى ئاپپولون پېتروفقا رهسمىي
بىلدۈرۈپ، خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرىدا ۋاسىتىچى بولۇشىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى
بىلدۈردى. دېمهك، بۇ جهھهتته ئىككى دۆلهت ئىچكى جهھهتته پۈتۈشۈپ بولغانىدى. ستالىن رهھبهرلىكىدىكى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهئىسى ئهلىخان تۆرىنىڭ ستالىنغا
ئهۋهتكهن ئۇلتىماتۇم خاراكتېرلىك  مهكتۇپى ۋه تىنچلىق سۆھبىتى
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سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى 15-سېنتهبىر كۈنى  خهلق ئىچكى
ئىشالر كومىسسارى الۋرېنتىي بېرىيا بىلهن خهلق تاشقى ئىشالر مۇئاۋىن كومىسسارى ئاندرېي ۋىشىنسكىي
تهييارلىغان  «شىنجاڭ  ۋهزىيىتى  ھهققىده»  ناملىق  مهخپىي  ھۆججهتنى   ئىمزاالپ،    «قوزغىالڭچىالرغا
خىتاي  ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئهلچىسىنىڭ  باياناتىغا جاۋاب بهرگۈچه  ھهمده يهنه    ئهگهر سۆھبهت بولۇپ
قالسا، سۆھبهت ۋاقتىدا  ئۆز قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ئاكتىپ ھهرىكهتلىرىنى  توختىتىشنى تهۋسىيه قىلىش»
دهپ كۆرسهتكهن ھهمده مىللىي ئارمىيهنىڭ ئۇرۇش توختىتىشىنى ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
تهرهپنى خىتاي بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه تهۋسىيه قىلىش ھهم خىتاي تهرهپنىڭ ئالدىغا بۇ مهسىلىنى
قويۇشتىن باشقا يهنه خىتاي تهرهپكه قويۇلىدىغان اليىھهنىڭ تېكىستلىرىنىمۇ بېكىتىپ بولغانىدى. شۇ
ۋاقىتتا يهنه، موسكۋانىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  غۇلجىدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك
ھهربىي-سىياسىي مهسلىھهتچىلىرى، يهنى 2-دومدىكى  گېنېرال مايور ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف
قاتارلىقالر شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه ئۇرۇش توختىتىپ، خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى
ئۆتكۈزۈش تهكلىپىنى بهرگهنىدى. موسكۋانىڭ  ھهربىي جهھهتتىن، يهنى قورال-ياراق، ئوق-دورا ۋه ئوفىتسېر
قاتارلىق ھهر ساھهلهر بويىچه  زور دهرىجىده ياردىمىگه ئېرىشكهن شۇنىڭدهك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىزچىل
قوللىشىغا ئېرىشىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى  رهھبهرلىكى تهركىبىده خىتاي بىلهن
سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ياكى ئۆتكۈزمهسلىك مهسىلىلىرى ھهققىده كۆپ پىكىر ئىختىالپى بولسىمۇ، بىراق
موسكۋانىڭ قاتتىق بېسىمى ئاستىدا  ئاخىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى  ھهيئىتى قارار
ماقۇلالپ، ئۈرۈمچىگه ۋهكىل ئهۋهتىپ، خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش، يهنى « تىنچلىق
سۆھبىتى ئارقىلىق خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشنى قولغا

كهلتۈرۈشنى » بېكىتكهنىدى.
   1949-يىلى، 9-ئايدا سهيپىدىن  ئهزىز بىلهن بىرگه بېيجىڭغا بېرىپ، سىياسىي كېڭهش يىغىنىغا
قاتناشقان  ئالىمجان ھاكىمبايېفنىڭ يېزىشىچه،  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۆھبهت ۋهكىللهر
ئۆمىكىنىڭ خىتاي  گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتى تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ،« گومىنداڭنى  پۈتۈن
شىنجاڭ تېررىتورىيهسىنى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھاكىمىيىتىنىڭ  رهھبهرلىكىگه ئۆتكۈزۈپ
بېرىش،  خىتاي ھۆكۈمىتىدىن شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ھهمده  خىتاي  بىلهن
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئارىسىدا تهڭ باراۋهر مۇناسىۋهت ئورنىتىش  تهكلىپى بېرىش » دېگهندهك 

تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى قارار قىلغان.
   ئالىمجان ھاكىمبايېفنىڭ بۇ ئۇچۇرلىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ھهيئىتىنىڭ  1945-
يىلى، 10-ئاينىڭ 2-كۈنىدىكى   100-سانلىق يىغىنىدا ئېلىنغان، «خىتاي  ھۆكۈمىتىگه غهيرىي قوراللىق
ۋاسىته، يهنى سۆھبهت  ئۆتكۈزۈش  شهكلى قوللىنىپ،   شهرقىي تۈركىستاننىڭ   مۇستهقىللىقىنى    ئ ېتىراپ  
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قىلىش تهكلىپىنى بېرىش، ئهگهرده خىتاي  ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قوشۇلسا، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت رهھىمجان
سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى تۆره ۋه ئهخمهتجان قاسىمىنى سۆھبهت ۋهكىللىرى قىلىپ ئۈرۈمچىگه ئهۋهتىپ،

خىتاي  ھۆكۈمىتى بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش » دېگهندهك قارارىدىن كهلگهنىدى.
ئهنه شۇ پرىنسىپ بويىچه رهھىمجان سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى رابات تۆره، ئهخمهتجان قاسىمىدىن ئىبارهت ئۈچ
ۋهكىل 1945-يىلى،12-ئۆكتهبىر كۈنى ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى ۋه 17-ئۆكتهبىردىن 21-ئۆكتهبىرگىچه جاڭ
جىجوڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتى ۋهكىللىرى بىلهن تۇنجى قېتىم سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ،
خىتاي تهرهپ بىلهن ھېچقانداق پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلماستىن  خىتاي تهرهپنىڭ مهسىلىنى ھهل
قىلىشقا ئائىت 12 ماددىلىق « كۆرسهتمه اليىھهسى»نى ئېلىپ، غۇلجىغا قايتىپ كهلدى. بىرىنچى قېتىملىق
بۇ سۆھبهتتىال خىتاي تهرهپ شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى تونۇمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ۋه
بهلكى 12 ماددىلىق اليىھه بويىچه ئهڭ تۆۋهن دهرىجىلىك ھوقۇقالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، غۇلجا ۋهكىللىرىنىڭ 
رهت قىلىشى بىلهن نهتىجىلىنىپ، مهزكۇر ئۈچ ۋهكىل غۇلجىغا قايتىپ كهلدى. بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا
ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ناھايىتى غهزهپلهندى ۋه ئهلىخان تۆره
باشلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى خىتاي بىلهن بولىدىغان سۆھبهتنى توختىتىش، خىتايغا قارشى داۋاملىق ئۇرۇش
قىلىشنى كۈچهيتىشنى قارار قىلىپ، بىر قاتار ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ باردى. ئهنه شۇ ھهرىكهتلهرنىڭ بىرى
ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى 12 نهپهر ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ ستالىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىگه
خهت يېزىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇلىرىنى بىلدۈرۈشى ئىدى. مانا بۇ ئهلىخان تۆرىنىڭ 1945-يىلى 4-ئاينىڭ 22-

كۈنىدىن كېيىن ستالىنغا ئهۋهتكهن ئىككىنچى قېتىملىق رهسمىي مهكتۇپىدۇر.
 

ئهلىخان تۆرىنىڭ ستالىنغا يازغان ئىككىنچى قېتىملىق مهكتۇپىنىڭ تولۇق تېكىستى
 

1945-يىلى، 10-ئاينىڭ 31-كۈنى، يهنى سۆھبهت ۋهكىللىرى غۇلجىغا قايتىپ كېلىپ 5 كۈن ئۆتكهندىن كېيىن
تهييارلىنىپ،  ھۆكۈمهت رهئىسى ئهلىخان تۆره، مۇئاۋىن رهئىسى ھاكىمبهگ غوجا ۋه باشقا 10 نهپهر ھۆكۈمهت
ئهزاسى، جۈملىدىن تىنچلىق سۆھبىتى ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه بارغان رهھىمجان سابىر ھاجى، ئهخمهتجان قاسىمى
قاتارلىقالرمۇ ئىمزا قويغان مهكتۇپ شۇ كۈنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى كونسۇلخانىسىغا يهتكۈزۈپ
بېرىلدى. بۇ خهت دهرھال رۇسچىغا تهرجىمه قىلىنىپ، 3-نويابىر كۈنى 2-دومدىكى گېنېرال يېگناروف ۋه
گېنېرال النفاڭ تهرىپىدىن  سوۋېت ئىتتىپاقى ن ك ۋ د رهھبىرى بېرىياغا ھهم  ستالىن، مولوتوف، مالېنكوف،

مىكويان، ۋىشىنسكىي قاتارلىق سوۋېت ئالىي رهھبهرلىرىگه يهتكۈزۈلدى.
بۇ خهت ئهسلى ئۇيغۇرچه يېزىلغان بولۇپ، خهتنىڭ ئهسلى نۇسخىسى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا مهزكۇر خهتنى
رۇسچىدىن  ئۇيغۇرچىغا  قايتا تهرجىمه قىلىشىمغا توغرا  كهلدى. خهتنىڭ رۇسچىدىن ئۇيغۇرچه تولۇق   

تهرجىمه  تېكىستى  تۆۋهندىكىچه:
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« ئۇلۇغ سوۋېتالر ئىتتىپاقى ئالىي رهھبىرى، ئاق كۆڭۈل ۋه مېھرىبان ستالىن ئالىيلىرىغا،
 

ئازابلىنىۋاتقانالرنىڭ  سىزگه يوللىغان تۆۋهندىكى مهكتۇپىنى قوبۇل قىلغايسىز:
بىز شهرقىي تۈركىستان خهلقى 200 يىلدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  قۇل قىلىشىدا  ۋه  ئۇنىڭ زۇلۇمدا
ياشىدۇق. بىز ئۇنىڭ بۇ ئۇزۇن مهزگىللىك زۇلۇمىدا بولۇپ، ھېچقانداق ھوقۇققا ئىگه بواللمايال  قالماستىن
بهلكى قان-تهرىمىزدىن مهھرۇم قىلىندۇق، چۈنكى بىزنىڭ مال -مۈلۈكلىرىمىز  ھهردائىم مۇسادىره قىلىنىشقا
ئۇچرىدى. بىزنىڭ ئهڭ ياخشى كىشىلىرىمىز  يالغان ئهيىبلهشلهر بىلهن تۈرمىلهرگه تاشلىنىپ، قىيىن-
قىستاقالرغا ۋه ئۆلتۈرۈشكه ئۇچرىدى، بىزنىڭ مۇقهددهس ئېتىقادىمىز ھاقارهتلهشلهرگه ئۇچرىدى، ھهددى-

ھېسابسىز باج -سېلىقالر بىزنىڭ  گۈللهپ ياشناۋاتقان   ئېلىمىزنى گادايلىقتا قالدۇردى.
خىتاي قارانىيهتلىرى مهركىزىي خىتايدا ھوقۇقالرنى سېتىۋېلىپ، بىزگه قارىتا ئىپالس سىياسهت  يۈرگۈزدى.
ئۇالر شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى ھايۋانالر بىلهن تهڭ كۆرۈپ ئۇالرنى  ھايۋاندهك ئېكسپىالتاتسىيه قىلدى.
ئهسلى مهدهنىيهت ساپاسى تۆۋهن  خهلق بولغان بۇ خىتايالر بىزنى تۆۋهن ئىرق كۆرۈپ، ياۋايىالرچه

ئېكسپىالتاتسىيه قىلدى.
ئۇالر بىزنى مهدهنىيهتتىن ۋه بىلىمدىن ئايرىپ تاشالپ بىزنى بىچاره ھالغا قالدۇردى. بۇنىڭ نهتىجىسىده،
بىزنىڭ پۈتۈن خهلقىمىز ئۆزىمىزنىڭ ئهھۋالىنى ئېنىق تونۇپ يېتىپ، بىرلىك ۋه دوستلۇق لوزۇنكىسى ئاستىدا
بىرلىشىپ، زۇلۇمغا قارشى  كۈرهش ئۈچۈن قوزغالدى، بىز قانلىق جهڭگه ئاتالندۇق، بىز  <كۆپچىلىكنىڭ
ھاكىمىيىتى ئالالنىڭ ھاكىمىيىتى> دېگهن لوزۇنكا ئاستىدا بىرلهشتۇق، خهلقنىڭ كۈچى دۈشمهننى نهده
ئۇچراتسا شۇ يهردىال يهرده تارمار قىلدى. بىز ۋهتىنىمىزنىڭ ئۈچ ۋىاليىتىنى خىتاي زالىملىرىدىن ئازاد قىلدۇق

ۋه  جۇمھۇرىيهت ھۆكۈمىتىمىزنى قۇردۇق.
ھازىر بىز شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاي ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلمايمىز ۋه بىز ئۆز ھوقۇقلىرىمىزنى ۋه

ئۆز ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاننى  تولۇق قوغدىيااليمىز. بىز ئۆز  ۋهزىيىتىمىزنىڭ خوجايىنلىرى بولدۇق.
بىزنىڭ ئىنقىالبىي كۈرهشلهر نهتىجىسىده قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىمىز  ۋه بىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى
گۈللىنىشىمىز  بىزنىڭ ئۇلۇغ قوشنىمىز، پۈتۈن ئېزىلگهن خهلقلهرنىڭ تايانچىسى بولغان سوۋېتالر ئىتتىپاقى
ۋه ئۇنىڭ خهلقىنىڭ ئاتىسى، ئۇلۇغ داھىيغا  باغلىق.  بىز خىتايالر بىلهن خۇددى ئوت بىلهن سۇ
بىرلىشهلمىگهندهك، قوي بىلهن بۆره بىله بىرگه تۇرالمىغاندهك ھالدا ئايرىلىپ كهتتۇق. بىز شهرقىي
تۈركىستان  خهلقى ئالالھ ئالدىدا   ۋهتىنىمىز  ئۈچۈن بولغان كۈرهشته غهلىبه قازانماي تۇرۇپ، بارلىق

ھوقۇقلىرىمىزنى قولغا كهلتۈرمهي تۇرۇپ ھهرگىز قورال تاشلىمايدىغانلىقىمىز  ھهققىده قهسهمياد قىلدۇق.
بهش مىليون شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاب قىلىدۇكى، بۇ ھوقۇقالرنى قولغا كهلتۈرۈشته ئۇالر بىزنىڭ
سۆيۈملۈك قوشنىمىزنىڭ  ئۇلۇغ خهلقىنىڭ، ئۇلۇغ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ، ئۇنىڭ ئۇلۇغ  رهھبهرلىرىنىڭ 

ھهرۋاقىت  ياردىمىگه موھتاجدۇر»
 

    خهتكه ئىمزا قويغۇچىالر
 

    خهتنىڭ ئاخىرىغا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رهئىسى ئهلىخان تۆره، ھۆكۈمهت مۇئاۋىن
رهئىس ھاكىم بهگ غوجا ۋه ھۆكۈمهت ئهزالىرى:  مۇھهممهتجان مهخسۇم، كهرىم ھاجى، مىرۋاقاس ھاجىم، 
مۇسابايېف،   قاسىموف،  سالىجانباي،  جانى ئاخۇن، جىخا ئاخۇي جىداۋ (  جۈمه ئاخۇن ؟) ،  رهھىمجان  سابىر-
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خوجايېف، ئابدۇلكادىر (ئابدۇل كهرىم)، موسكاليېۋ قاتارلىقالر ئىمزا قويغان.
    خهتنىڭ ئىمزا قويغۇچىلىرىنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئىمزا ئىسمى  رۇسچىغا تهرجىمه قىلغۇچىالر تهرىپىدىن خاتا
ياكى ئېنىقسىز تهرجىمه قىلىنغان بولۇپ، ھهتتا ھاكىم بهگ غوجا، «ھاكىم شاھ» دېيىلگهن، ئهخمهتجان
قاسىمى، پهقهت « قاسىموف» دېيىلگهن، باشقىالرنىڭ ئىمزا ئىسىملىرىدىمۇ مهلۇم مهسىله مهۋجۇت، شۇنداق

بولسىمۇ، مهن ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى رۇسچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش جهريانىدا نورمالالشتۇردۇم.
ئىمزا تىزمىلىكىگه قارىغاندا، مهزكۇر خهتكه خىتاي تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه بارغان رهھىمجان
سابىر ھاجى ۋه ئهخمهتجان قاسىمىمۇ ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇالرمۇ  ئهلىخان تۆره ۋه باشقا ھۆكۈمهت ئهزالىرىغا
ئوخشاشال خىتاي بىلهن بولغان سۆھبهتنى ئۈزۈپ تاشالپ، شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولغا

كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئاخىرغىچه كۈرهش قىلىش مهۋقهسىنى ئىپادىلىگهنىدى.
  مهزكۇر مهكتۇپتا ھۆكۈمهت ئهزالىرى ۋه مىللىي ئارمىيه قوماندانلىرىدىن ئىسھاقبېك مۇنونوف، مىللىي
ئارمىيه قوماندانى ئىۋان پالىنوف شۇنىڭدهك تارباغاتاي ۋالىيسى باشباي، ئالتاي ۋالىيسى ئوسمان ۋه باشقا
يهنه بىر قانچه نهپهر ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ ئىمزاسى كۆرۈلمىگهننى ھېسابقا ئالمىغاندا غۇلجىدا بار ھۆكۈمهت
ئهزاسىنىڭ ھهممىسى ئىمزا قويغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف
قاتارلىق ئهسلىده خىتاي تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش تهرهپدارلىرىنىڭمۇ ئىسىملىرى بار، قىسقىسى
مهزكۇر مهكتۇپقا شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىدىكى ئهسلىدىكى خىتاي تهرهپ بىلهن مهسىلىنى سۆھبهت
بىلهن ھهل قىلىش تهرهپدارلىرى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزمهسلىك تهرهپدارلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئىمزا
قويغان، ھهتتا ئىلىغا يهرلهشكهن رۇسالرنىڭ ۋهكىلى، ئىچكى ئىشالر مۇئاۋىن مىنىستىرى پاۋېل
موسكالىيوفمۇ ئىمزا قويغانىدى. ھۆكۈمهت ئهزالىرى ئىسھاقبېك مۇنونوف بىلهن ئىۋان پالىنوف گهرچه ئهلىخان
تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھهربىي ئىشالر كومىتېتىغا كىرگۈزۈلگهن بولسىمۇ،
لېكىن ئۇالر بۇ ۋاقىتتا نېمىشقا بۇ خهتكه ئىمزا قويمىدى؟ بۇ نامهلۇم. ئېھتىمال ئىۋان پالىنوفنىڭ مهركىزى
فرونت قوماندانى سۈپىتىده شىخهنزىده، ئىسھاقبېك مۇنوفنىڭ جهنۇبىي فرونت قوماندانى سۈپىتىده

موڭغۇلكۈرهده، باشباي، ئوسمان ۋه باشقىالرنىڭ چۆچهك ھهم ئالتايدا بولغانلىقى سهۋهب بولسا كېرهك.
 

مهزكۇر مهكتۇپنىڭ يېزىلىشىدىكى ئارقا كۆرۈنۈش ۋه سهۋهب
 

   شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۆھبهت ۋهكىللىرىنىڭ  ئۈرۈمچىده خىتاي ۋهكىللىرى بىلهن
ئېلىپ بارغان  بىرىنچى قېتىملىق سۆھبىتى ھېچقانداق نهتىجه بهرمهيال قالماستىن جاڭ جىجوڭنىڭ
شهرقىي تۈركىستان تهرهپكه تاپشۇرغان 12 ماددىلىق «مهركهزنىڭ شىنجاڭدا يۈز بهرگهن قىسمهن ۋهقهنى
ھهل قىلىش توغرىسىدىكى كۆرسهتمه اليىھهسى» شهرقىي تۈركىستان خهلقى ، جۈملىدىن شهرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهھبهرلىرى قهتئىي قوبۇل قىالاليدىغان اليىھه ئهمهس ئىدى. بۇ اليىھىدىكى
خىتاي ھۆكۈمىتى بهرمهكچى بولغان « ھوقۇقالرنىڭ » شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ تهلهپلىرىگه جاۋاب  
بېرهلمهيدىغانلىقىنى  رهھىمجان سابىر ھاجى، ئهخمهتجان  قاسىمى ۋه ئوبۇلخهيرى  تۆره 19-ۋه 20
-ئۆكتهبىر  كۈنلىرىال  كهسكىن  كۆرسهتكهن ئىدى. ھهتتا 21-ئۆكتهبىر كۈنى جاڭ جىجوڭ سوۋېت
كونسۇلى يېۋسېيېف بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، غۇلجا تهرهپ ۋهكىللىرىنى يۇمشىتىشنى
تهلهپ قىلغاندا، يېۋسېيېفمۇ ناھايىتى ئېنىق  قىلىپ،   بۇ  « كۆرسهتمه  اليىھه » نىڭ ئۈيغۇر خهلقىنىڭ     
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 ئارزۇسىنى قاندۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنىدى. 
   دېمهك،  شهرقىي تۈركىستان سۆھبهت ۋهكىللىرى ئالغاچ كهلگهن  خىتاي تهرهپنىڭ ئهنه شۇ «كۆرسهتمه
اليىھىسى» ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمهت ھهيئىتى ئهزالىرى ۋه
باشقا ھهر ساھه ئهربابلىرىنىڭ غهزىپىنى تېخىمۇ قوزغىشى، شۇنىڭدهك خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى
ئۆتكۈزۈپ، سۆھبهت ئارقىلىق مۇستهقىللىقنى ئېلىشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى تونۇپ يهتكۈزۈشى

تهبىئىي ئىدى.
   يۇقىرىدا قهيت قىلىنغاندهك، خىتاي تهرهپنىڭ بۇ خىل ئهرزىمهس اليىھهسىگه قارشى ئهلىخان تۆره
باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى  خىتاي بىلهن بولغان سۆھبهتنى بىكار قىلىپ،  مىللىي
ئارمىيهنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھهربىي ھهرىكىتىنى باشالپ، پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى 
قوراللىق كۈرهش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈش  پىكىرى تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش پىكىرىنى بېسىپ
چۈشۈشى تهبىئىي ئىدى. بىرىنچى قېتىملىق سۆھبهتته خىتاي تهرهپنىڭ شهرقىي تۈركىستان
مۇستهقىللىقىنى تونۇش ۋه ياكى  بۇ مهسىلىنى مۇزاكىره قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، << كۆرسهتمه اليىھه>>
ئارقىلىق ئهڭ تۆۋهن دهرىجىدىكى بهزى ھوقۇقالرنى تهۋسىيه قىلىشى شهرقىي تۈركىستان  ھۆكۈمىتى تهرهپنىڭ
قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىشى ئېنىق ئىدى. ئهنه شۇ سهۋهبتىن ئهخمهتجان قاسىمى ئىككىنچى قېتىملىق
سۆھبهتتىن كېيىن، 15-دېكابىر كۈنىدىكى مىللهت مهجلىسىده سۆزلىگهن سۆزىده « بىز بىرىنچى قېتىم
بارغىنىمىزدا بىزلهرنى قوبۇل قىلىش بىلهن بىزنىڭ خهلقىمىزگه يهرلىك ھۆكۈمهتته<شهنگهنلىكنىڭ
مۇئاۋىنلىقىنى>بهرمهكچى بولۇپ، ئىشهنگهن مهركىزىي ھۆكۈمهت تهرىپىدىن بولسۇن دېگهن تهكلىپنى
قىلغانىدى.   … بىرىنچى نۆۋهتلىك مۇزاكىرىمىزدىن ئىككىنچى نۆۋهتلىك مۇزاكىرىمىز  يهر بىلهن
ئاسماندهك پهرقلىنىدۇ. بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى بولسا، بىزنىڭ كۈچىمىزنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

تونۇغانلىقىدۇر»دېگهنىدى.
   دېمهك،  بىرىنچى قېتىملىق سۆھبهتنىڭ نهتىجىسىدىن غهزهپلهنگهن شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى
سۆھبهتنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن قىلغان تۈرلۈك پائالىيهتلىرى قاتارىدا ئۇالرنى بۇ سۆھبهت ئۈستىلىگه ئېلىپ
كهلگهن سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبهرلىرىنى، جۈملىدىن سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبىرى ستالىننى قايىل قىلىش،
ستالىننىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈشكه ئىنتىلىش بولدى. بۇنىڭ ئۈچۈن ئهلىخان تۆره ئۆزى باش بولۇپ،
قالغان 12 ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ قول قويۇشى بىلهن ستالىن نامىغا مهخسۇس ئۇنىڭدىن ياردهم سوراش

مهكتۇپى تهييارالپ ئهۋهتىش قارار قىلىنغانىدى.
 

ستالىنغا يېزىلغان مهكتۇپتىن كۆزلهنگهن تۈپ مهقسهت ۋه نىشان
 

    ئهلىخان تۆره ۋه  باشقا بارلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ ئىمزاسى بىلهن يېزىلغان بۇ خهتته ئاساسلىقى ئۈچ
نۇقتا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان؛ بىرىنچىدىن  ستالىننىڭ  شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قارشى
كۈرىشىنى قوللىشى ۋه ياردهم بېرىشىنى قولغا كهلتۈرۈش، شۇنىڭدهك شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ئازادلىق

كۈرىشىگه بولغان ھېسداشلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش. 
   ئىككىنچىدىن، ستالىن باشلىق  شهرقىي تۈركىستان تهرهپنى خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتىگه
قىستىغان   سوۋېت  رهھبهرلىرىگه   ئۆزلىرىنىڭ  خىتاي  بىلهن  بولىدىغان  سۆھبهتنى  توختىتىپ،  قوراللىق  
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كۈرهشنى ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرۇش ئىرادىسىنى جاكارالش. ئۈچىنچىدىن، سوۋېت  ھۆكۈمىتىنىڭ،
جۈملىدىن ستالىننىڭ  ئېزىلگهن خهلقلهرگه يار-يۆلهك بولىمىز دېگهن لوزۇنكىنى كۆتۈرۈپ چىققان 
 بولۇشىغا قارىماي ئۆزلىرىنى 200 يىل زۇلۇم سالغان خىتاي زالىملىرىغا تاشالپ بېرىشىنى توسۇش ۋه
ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزمهيدىغان ھهم كېلىشىم تۈزمهيدىغان، ئهكسىچه   ئۆزلىرىنىڭ 
 ۋهتىنى شهرقىي  تۈركىستاننى تولۇق ئازاد قىلىپ، ھوقۇقلىرىنى تولۇق قولغا ئېلىش يولىنى
تۇتىدىغانلىقىنى، ھهتتا سوۋېت ئىتتىپاقى ياردهم بهرمىسىمۇ، ئۆزلىرى بۇ ئىشنى ئهمهلگه

ئاشۇرااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتىن ئىبارهت.
   ئۇالرنىڭ تهكىتلىگهن تۈپ نۇقتىسى خىتايالرنىڭ پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدىكى«زالىم»
ھاكىمىيىتىنى تولۇق يوقىتىپ، مۇستهقىللىقنى تولۇق قولغا كهلتۈرۈش ھهم بۇنىڭ ئۈچۈن شهرقىي
تۈركىستان خهلقىنىڭ ئىرادىسىنىڭ مۇستهھكهم ۋه ئىشهنچىگه تولغانلىقىنى بىلدۈرۈش شۇنىڭدهك
ئۆزلىرىنىڭ ئاللىقاچان ئۈچ ۋىاليهتنى تولۇق ئازاد قىلىپ، مۇستهقىل جۇمھۇرىيهت ھاكىمىيىتى قۇرۇپ
بولغانلىقى ۋه بۇنىڭدىن ھهرگىز ۋاز كهچمهيدىغانلىقىنى قهتئىي جاكارالشتىن ئىبارهتتۇر. چۈنكى، شهرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ۋه خهلقى رهھىمجان سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى تۆره ۋه
ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر قايتىپ كېلىپ سۆھبهت ئهھۋالىنى ھهمده ئۇنىڭدا خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاننىڭ تىنچلىق يول بىلهن مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈمىدىنى ئاقلىمايدىغانلىقى،
ھهم سوۋېت تهرهپنىڭمۇ بۇ سۆھبهتتىن شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولالش تهرهپدارى
ئهمهسلىكىنى ھهقىقىي چۈشىنىۋالغانىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه خىتاي تهرهپ تاپشۇرغان 12 ماددىلىق
«كۆرسهتمه اليىھه» شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ۋه خهلقىنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن ئهمهس ۋه كۈتكهن
نۇقتىالر ئهمهس ئىدى. ئهلىخان تۆره باشلىق شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ئهنه شۇ
نۇقتىالردىن چىقىش قىلىپ، ستالىن باشلىق موسكۋا رهھبهرلىرىگه سۆھبهتنى توختىتىپ، داۋاملىق
قوراللىق كۈرهش قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاننى تولۇق ئازاد قىلىش نىيىتىنى بىلدۈرۈشنى قارار قىلغان.

مهزكۇر مهكتۇپ رهسمىي ھۆكۈمهت مهكتۇپى، بهلكى ئۇلتىماتۇمى بولۇپ   ھېسابلىناتتى.
   يهنه بىر نۇقتا شۇكى ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ھهيئىتى ئۆزىنى
پهقهت جۇمھۇرىيهت ھاكىمىيىتى مهۋجۇت بولۇۋاتقان ئىلى، تارباغاتاي ۋه ئالتايدىن ئىبارهت ئۈچ
ۋىاليىتىنىڭال ئهمهس، بهلكى 5 مىليون نوپۇسلۇق پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ قانۇنلۇق ۋهكىلى، ئۇالرنىڭ
ھۆكۈمىتى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھۆكۈمىتى دهپ چۈشهنگهن. مهزكۇر مهكتۇپتا نوپۇسنىڭ 5 مىليون
دېيىلىشىمۇ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولۇپ،  1945-يىللىرى ئارىسىدا خىتاي ئۆزلىرىنىڭ رهسمىي
ستاتىستىكىلىرىدا شىنجاڭ ئۆلكىسى نوپۇسىنى 3 مىليون 780 مىڭ ،  ئامېرىكانىڭ ئۈرۈمچىدىكى
كونسۇلى روبېرد  ۋارنىڭ  ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرلىقىغا يوللىغان دوكالتىدا  تهكىتلهنگهن
سىنكاڭنىڭ  نوپۇسى تهخمىنهن 4 مىليون ئهتراپىدا، ئۇيغۇرالر 75 %، خىتايالر 5 % دهپ  ھېسابلىغانىدى.

ھالبۇكى، ستالىن، مولوتوف قاتارلىقالر ئهلىخان تۆرىنىڭ بۇ خېتىنى كۆرگهن بولسىمۇ،بىراق  بۇ خهتنىڭ ئۇالرغا
ھېچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمىگهنلىكى روشهن. سوۋېت تهرهپ بهرىبىر  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ
خىتاي بىلهن بولىدىغان سۆھبىتىنى داۋامالشتۇرغۇزۇش سىياسىتىدىن يانمىدى. ۋه 13-نويابىر كۈنى مهزكۇر
ئۈچ ۋهكىل يهنه ئۈرۈمچىگه يېتىپ، 1945-يىلى، 14-نويابىر كۈنى جاڭ جىجوڭ بىلهن سۆھبهتنى 
داۋامالشتۇردى، شۇنىڭدهك مهزكۇر سۆھبهت سوۋېت تهرهپنىڭ « ۋاسىتىچىلىقى» ئاستىدا   ئىلگىرى -ئاخىرى
8 ئاي داۋاملىشىپ، 1946-يىلى، 6-ئىيۇن كۈنى  « 11 ماددىلىق بىتىم»نىڭ پۈتۈن ھۆججهتلىرى رهسمىي

يوسۇندا ئىمزاالندى.
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