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 كىرىش سۆز

 
سىياسىي  دۆلىتىنىڭيېقىنقى ۋە ھازىرقى زامان دۇنيا سىياسىي تارىخىدا كۆپلىگەن دۆلەتلەر ۋە مىللەتلەر ئۆز 

قىلغان.  تايانچىسىئاساسىي ھەم  نەزەرىيەۋىۋە مىللىي مەۋجۇدىيىتىنىڭ  دۆلەتچىلىكئىدىيەسىنى تىكلەپ، ئۇنى 
سىياسىي، -ئىدىيەسى ۋە ئىجتىمائىي دۆلەتچىلىكنۇرغۇن ئاتاقلىق دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ دۇنيا قاراشلىرى، 

گىيە  مەدەنىيەت، ئىقتىسادىي، دىنىي ۋە باشقا ھەر تەرەپلەردىكى قاراشلىرى، پىكىرلىرى جۇغلىنىپ ئىدېئولو
، ئۇ ئۆز دۆلىتىنى ۋە مىللىتىنىڭ مەنىۋى قۇرۇلمىسى، مەنىۋى ۋە روھىي تۈۋرۈكلىرىگە يەتكۈزۈلۈپدەرىجىسىگە 

ئايالندۇرۇلغان، بۇالرنىڭ ئىچىدىكىلەر مەلۇم دۆلەت ۋە مىللەت چېگراسىدىن ھالقىپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق مەنىۋى 
 دۇنياسىغا تەسىر كۆرسەتكەنىدى. 

ە دۆلەت ئالدى بىلەن ئۆز مىللىتى ۋە دۆلىتىنىڭ ئەنە شۇ ئىدېئولوگىيەسىنى ئۆزىنىڭ ئاساسىي ھەممە مىللەت ۋ
قىلىپ بېكىتىپ، ئاندىن باشقا ئىلغارلىقالرنى، ئىلغار ۋە پايدىلىق ئىدىيەلەرنى  تايانچىسىروھى بايلىقى ۋە روھى 

 قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ.
قىدە ئەنە شۇنداق ھازىرقى زامان  دەۋرىدە سىستېمىلىق ئىدىيەلەر دۆلەت ۋە ئۇيغۇر خەلقىچۇ؟ ئۇيغۇر خەل

ئۇيغۇر  بۇالرباقتىمۇ؟ قويۇلغان بولسا،  قويۇلۇپمىللەت  رەھبەرلىرى تەرىپىدىن سىستېمىلىق  ئوتتۇرىغا 
ە تەسىر ، جۈملىدىن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ  كەڭ قاتلىمىغا، خەلققە قانچىلىك  دەرىجىدجەمئىيىتىنىڭ

 كۆرسەتتى ۋە يېتەكچى بولدى؟ ئەلۋەتتە، كېسىپ ئېيتىمىزكى، بۇ بار! 
تارىخىدىكى بىر قانچە رەھبەرلەرنى، بولۇپمۇ ئەخمەتجان  دۆلەتچىلىكئىچىدە ھازىرقى زامان ئۇيغۇر  بۇالر
 ۋەكىل قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن.  قاسىمىنى

 ئىدېئولوگىيەلەر ئەللىرىدە نۇرغۇن    غەرب  ۋە باشقا    ماۋىزم،  كامالىزم،   ستالىنىزم، لېنىنىزم،  ماركسىزمدۇنيادا،  
 تەتقىق قىلدى.  ئۆز رەھبەرلىرىنىڭ ئىدىيەلىرىنى مەخسۇس كەڭ كۆلەمدە  دۆلەتلەرمەۋجۇت. نۇرغۇن 

، ترۇمېن ھاررى، رۇزۋېلت فرانكلىن، لىنكولىن ئابراخام، رسونرجېفف  تومماس،  ۋاشىنگتون جورجى ئامېرىكىدا
سىياسىي قۇرۇلمىسى،   ئامېرىكىنىڭۋە باشقا دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ دۇنياۋى تەرتىپلەرنى ئورنىتىش ۋە     كېننىديجون  

قىلدۇرۇشقا  تەرەققىي باشقىالرنىھەم ئەركىنلىكى ۋە  ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى ۋە پۇقراالر ھوقۇقى-ئىجتىمائىي
 ئۆز دۆلەت ئىدىيەلىرىگە ئىگە. دۆلەتلىرىمۇاۋروپا ۋە ئاسىيا كۆرسەتكەن ئىدىيەلىرى ئۆزگىچىدۇر. ئەلۋەتتە باشقا ي

 ئۇنداقتا ئۇيغۇرالرچۇ؟ 
قاتارلىق خوجا نىيا ھاجى  ،، سابىت دامولالبۇغرادېمەك، ئۇيغۇرالرمۇ ئەخمەتجان قاسىمى، مۇھەممەد ئىمىن 

نىڭ ئىدىيەسىنى سىستېمىلىق رەھبەرلىرى   ئۇيغۇر  يېتەكچىلىك قىلغان  مۇستەقىل مىللىي  ھاكىمىيەت ۋە دۆلەت قۇرۇپ
ئاساسقا ئىگە بولغان ئىدېئولوگ ۋە دۆلەت   نەزەرىيەۋىتەتقىق قىلىشى كېرەك، بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ سىستېمىلىق ۋە  

مەتجان سىستېمىلىق تەتقىق قىلىش، يەنى »ئەخ قاسىمىنىئەخمەتجان  .قاسىمىدۇرئەخمەتجان  نەزەرىيەچىسى
 دۇر. ەئىگ ىگە تىساالھىي ملىقىئىلزور بىر ئىلمىي ۋەزىپە شۇنىڭدەك بىر مەخسۇس قاسىمى ئىدىيەسى  تەتقىقاتى« 

مپېرىيەسى ئىدۆلىتى مانجۇ  رەھبەرلىكىدىكى يەتتىشەھەر ياقۇپبەگ ئەخمەتجان قاسىمى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ
ل ئىدىيەگە مەنسۇپ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مۇستەملىكىسىگە  تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ھەر خى

، مىللىي مۇستەقىللىق كۈرەش تارىخىدىكى سىياسىي ۋە ، مىللىي ئازادلىقئايالنغاندىن بۇيانقى مىللىي مەۋجۇتلۇق
 . مىللىي داھىي  بولۇش سۈپىتى بىلەن تاكى ھازىرغىچە خەلق قەلبىدە تىكلىگەن مەنىۋى ئورنىدىن ئايرىلمىدى

، قابىلىيەت، كۆپ تەرەپلىمىلىك ئېرىشكەن ساالھىيەت قاسىمىھېچقانداق بىر ئۇيغۇر تاكى ھازىرغىچە ئەخمەتجان 
 ، داھىيلىق ۋە كىشىلىك ھەم ناتىقلىق ەش قىلىشۈرىپ كدۆلەتچىلىك ۋە سىياسىي نەزەرىيەگە تايىن ئىقتىدار، 

 قىنلىشالمىدى.ېيقاتارلىق مۇكەممەللىكلەرگە  پەزىلىتى  ھەم  خەلق قەلبىدىكى غايىۋى يۈكسەكلىك 



دىكى ۋە ھازىرمۇ ئۆز دەۋرى ، ئۇ،بولۇپ ئىدىيەۋى دۇنياسى ئىنتايىن كەڭ ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ  
لەر، خەلقچىللىق ئىدېئولوگىيەسى، تۈرلۈك دۇنياۋى سىياسىي ئىدېئولوگىيەلەر، مىللىي ئىدېئولوگىيە داۋاملىشىۋاتقان 

، دۆلەتچىلىك ئىدېئولوگىيەلىرى ھەم دىنىي ئىدېئولوگىيەلەرنى مۇجەسسىملەشتۈرۈپ، ئۇيغۇر خەلقىنى  مۇستەقىل 
ئەركىن ، ئازاد ھالدا دۇنيا دۆلەتلىرى ۋە دۇنيا مۇستەقىل مىللەتلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالدۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىگە 

گىيەنى، يەنى ئەخمەتجان قاسىمى ئىدېئولوگىيەسىنى شەكىللەندۈرۈپ، خەلقنىڭ  كۈرىشىگە  خاس بولغان ئىدېئولو
. شۇڭا ئەخمەتجان قاسىمى ئىدىيەسىنى  ئەتراپلىق تەتقىق قىلغاندا ئەنە شۇ ئىدېئولوگىيە بويىچە رەھبەرلىك قىلدى

ىڭ ھەممىسىنىڭ ئېلىمېنتلىرىنى  كۆرۈش نلەرئۇنىڭ ئىدىيەۋى دۇنياسىدىن يۇقىرىدا تەكىتلەنگەن بارلىق ئىدېئولوگىيە
مۇمكىن. ئەنە شۇ نۇقتىدىن ئەخمەتجان قاسىمى ئۆز دەۋرىدە  ئۇيغۇرالردىن باشقىمۇ شەرقىي تۈركىستان 

مىللەتلەرنىڭ ئورتاق رەھبىرى ۋە   بارلىق ئەزىلگەن     جۇمھۇرىيىتىدە ، جۈملىدىن پۈتۈن ئۇيغۇرالر دىيارىدا ياشىغۇچى
 ايلىنىپ، ئورتاق سۆيۈشكە ئېرىشەلىگەنىدىسىياسىي داھىيسىغا ئ

بىر ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئوقۇپ - تۆۋەندىكىسى ئەخمەتجان قاسىمى ئىدىيەسى تەتقىقات اليىھەم بولۇپ، بىرمۇ
 تەھلىل قىلىشىغا سۇنىمەن.

 
 ئىدىيەسى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب قاسىمىنىڭ ئەخمەتجان . 1

 
يىلالردىن تارتىپ -1950يىللىرىدىن باشالپ، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلغىچە، شۇنىڭدەك -30ئەسىرنىڭ -20

ۋە  خىتاي  ئىتتىپاقى ، سوۋېتئىنتېرناتسىئونالكوممۇنىستىك    تاكى ھازىرغىچە، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ۋە خىتايدا
دۆلەت قۇرۇشنى نىشان قىلغان كۈرەشلىرىگە قانداق ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدىكى مۇستەقىل -20ئۇيغۇرالرنىڭ 

، ئۇيغۇرالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ كۈرەشلىرىنىڭ تۈپ ماھىيىتى، مۇددىئاسى ھەققىدە ئېنىق قەتئىينەزەرتەبىر بېرىشىدىن 
تونۇشقا ئىگە بولۇپ، بۇ كۈرەشلىرىنىڭ ئاخىرقى مەقسىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا جۇمھۇرىيەتچىلىك پىكىرلىرى 

 ىكى مۇستەقىل دۆلەت، مۇستەقىل مىللىي جۇمھۇرىيەت قۇرۇش دەپ بىلگەنىدى. ئاساسىد
يىللىرىدىكى كەڭ كۆلەملىك قوزغىالڭ ھەرىكەتلىرى ئەينى ۋاقىتتا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن مىللىي -1931-1934 

ان ئىنقىالبى« مىللىي ئىستىقاللىيەت ئىنقىالبى«، »شەرقىي تۈركىستمىللىي ئىنقىالب«، »رەھبەرلەر تەرىپىدىن »
دەپ ئاتالغان بولۇپ، ئىنقىالبچىالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىنقىالبىنىڭ تۈپ مەقسىتى مۇستەقىل جۇمھۇرىيەت قۇرۇش دەپ 

نويابىر كۈنى قەشقەردە -12يىلى،-1933تونۇغان ھەم بېكىتكەنلىكى ئۈچۈن ئەنە شۇ غايىنىڭ ئىپادىسى سۈپىتىدە 
ۇيغۇر قاتارلىق ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئېلىپ بارغان بۇ بىر مەيدان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ، ئ

يىلى، سوۋېت -1934قىلدى. گەرچە،  نامايانقوراللىق ئىنقىالبىنىڭ مۇستەقىللىق ئىنقىالبى ئىكەنلىكىنى 
ھەمكارلىشىشى ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپ،   شىسەينىڭ شېڭئىتتىپاقىنىڭ ئارىلىشىشى بىلەن خوجا نىياز ھاجىم بىلەن 

شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇپ، ئۆلكە تارىخىدا تۇنجى قېتىم مىللىي باراۋەرلىك سىياسىتى ئېتىراپ قىلىنىپ، 
ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ كۈرەشلىرىنىڭ ئەسلىدىن مۇستەقىللىقنى ئەمەس بەلكى ئەنە شۇنداق ئەركىن، ھوقۇقتا باراۋەرلىكنى 

شنى مەقسەت قىلغانلىقى چۈشەندۈرۈلگەن ۋە تەشۋىق قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ چۈشەندۈرۈشلەر قولغا كەلتۈرۈ
ئابدۇنىيازنىڭ باشچىلىقىدىكى قوزغىالڭ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ  يىلى،-1937مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىدى. 

ىكى ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت باشچىلىقىد شىسەي شېڭكۈرەشلىرىنىڭ مەقسىتىنىڭ موسكۋانىڭ ھىمايىسى ئاستىدىكى 
ئەمەس بەلكى ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ھەقىقىي يوسۇندا خوجا بولغان، ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مىللىي دۆلەت قۇرۇش 

 ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم جاكارلىدى.
قېتىملىق كەڭ كۆلەملىك قوزغىالڭ، يەنى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ -2يىلى، پارلىغان -1944

يىلالردىكى بىرىنچى قېتىملىق -1930تىراكچىلىرى ۋە رەھبەرلىرى ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەزگىلىدىكى ئىنقىالبىنى ئەنە شۇ  ئىش
ئەسىردىن -18مىللىي ئىنقىالبنىڭ داۋامى، شۇنىڭدەك ئۇيغۇر خەلقىنىڭ، جۈملىدىن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ 



ملىشىۋاتقان كۈرىشىنىڭ داۋامى دەپ قارىغان. بۇ نۇقتا خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىگە قارشى داۋا-ئېتىبارەن مانجۇ
نۇتۇقلىرىدا كەڭ  -تۆرە، ئەخمەتجان قاسىمى شۇنىڭدەك باشقىمۇ زىيالىيالرنىڭ ماقالىلىرى ۋە سۆز ئەلىخان

قوللىنىلغان. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبەرلىرى ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىنقىالبىنى ئازادلىق، مۇستەقىللىق 
ى دەپ ئاتاپ، ئۇنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان مىقياسىدا ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مىللىي كۈرىش

 جۇمھۇرىيەت قۇرۇش دەپ قارىغان ھەم شۇنداق بولۇشىنى ئۆزلىرىنىڭ غايىسى قىلىپ تاللىغانىدى.
ىن قوللىشى، ياردىمىگە بىراق، بۇ ئىنقىالب باشتىن ئاخىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مەنىۋى ۋە ماددىي جەھەتلەرد

تايانغانلىقى ئۈچۈن، سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپنىڭ تۈرلۈك شەكىلدىكى تەسىرى ھەتتا كۆرسەتمىسىدىن خالى 
- 1946يىللىرىدىكى ئۇرۇش باسقۇچى بىلەن -1946-1944بواللمىدى. شۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، ئىنقىالبنىڭ 

غان سىياسىي كۈرەش باسقۇچىدا شارائىت ۋە ۋەزىيەتكە يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە بول-1949ئايدىن تاكى  -7ىلى ي
مەلۇم پەرقلەر بولدى. لېكىن، ئىنقىالبچىالر ۋە شەرقىي  شوئارلىرىدىمۇمۇناسىپ ھالدا ئىشلەتكەن ئاتالغۇلىرى ۋە 

 تۈركىستان خەلقىنىڭ تۈپ غايىسى بولغان مۇستەقىللىق ۋە ئۆز دۆلىتىگە ئىگە بولۇش غايىسىدە ئۆزگىرىش بولمىدى.
ۋە مەتبۇئات تەشۋىقاتلىرىدا ھەمدە  شوئارلىرىھەقىقەتەن، بىرىنچى باسقۇچتا ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي ھۆججەتلىرى، 

شەرقىي تۈركىستان ئازادلىقى« نۇتۇقلىرىدا »شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق كۈرىشى«، »-رەھبەرلەرنىڭ سۆز
- ئۈزۈل  زالىملىرىنىخىتاي  . مۇستەقىللىق، ئازادلىق، »ئاشكارا ھەم كەڭ ئوتتۇرىغا قويۇلدى  شوئارلىرىئاتالغۇسى ۋە  

دۈشمەننى ۋەتەندىن قوغالپ كېسىل شەرقىي تۈركىستاندىن قوغالپ چىقىرىپ، ۋەتەننى تولۇق ئازاد قىلىش«، »
نۇتۇقلىرى ۋە مەتبۇئاتالردا ئورۇن ئالغاندىن تاشقىرى ھەتتا -جۇمھۇرىيەت رەھبەرلىرىنىڭ سۆز شوئارلىرىچىقىرىش« 

 دۈشمەننى سەددىچىنگىچە قوغاليمىز« دېگەن مىسراالر ئورۇن ئالغانىدى. »  مارشلىرىدىمۇلىي ئارمىيەنىڭ ھەربىي  مىل
ھەتتا ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي شاھادەتنامىلىرى ۋە  شوئارى»شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئازادلىق كۈرىشى« 

ركىستان خەلقىنىڭ ئازادلىق كۈرىشى«، شەرقىي تۈئوردېن بېرىشتىكى ئۆلچەم قىلىنغان بولۇپ، ئەنە شۇ »
مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى ئۈچۈن« ھەسسە قوشقان ھۆكۈمەت، ھەربىي ۋە ھەر ساھە كىشىلىرى ئالىي ئوردېن ۋە »

 تۈركىستانتۆرە ئىمزا قويغان، شەرقىي  ئەلىخانمېدالالر بىلەن تەقدىرلەنگەنىدى. مەسىلەن، جۇمھۇرىيەت رەئىسى 
فېۋرال -3يىلى -1945بەرگەن  مەمەدوفقا ئېلىئىتتىپاقىنىڭ مەسلىھەتچىسى  سوۋېتڭ جۇمھۇرىيەت ھۆكۈمىتىنى

»شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۆز ئازادلىقى ئۈچۈن قوزغالغان قوراللىق   تەقدىرنامىسىدەنومۇرلۇق    -15كۈنىدىكى  
« دەپ يېزىلغان بولۇپ، ندىئەفە  ئېلىكۈرەشنىڭ ئالدىنقى سەپلىرىدە قەھرىمانلىق بىلەن شان ۋە شەرەپلىك بولغان  

 بۇ يەردە ئىشلىتىلگەن ئازادلىق ئەمەلىيەتتە مۇستەقىللىق چۈشەنچىسىنى بەرگەن.
شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ئەنە شۇنداق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئازادلىقى، مىللىي ئازادلىق 

، دەلىلقان مۇنۇنوف  ئىسھاقبېكان قاسىمى،  تۆرە، ئەخمەتج  ئەلىخانكۈرەشلىرى زور تۆھپە قوشقان شەخسلەرگە، ھەتتا  
«، ئازادلىقشەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى«، »، ھەتتا ئوسمان باتۇر ۋە باشقىالرغا »سۇگۇربايېف

مۇستەقىللىق » «، يەنىئىستىقاللىيەتمۇستەقىللىق« ئوردېنلىرى تەقدىم قىلغانىدى. »» ئىستىقاللىيەت«، يەنى»
يىلىنىڭ -1949« دەرىجىلىك ئوردېنلىرى ھەم باشقا ئوردېنالر تاكى -2قاللىيەت « دەرىجىلىك ۋە »ئىستى-1

 1ئاخىرىغىچە داۋاملىق بېرىلدى.
، مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب  شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىقى ئىنقىالبى، شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى

ساقلىغان بولۇپ، بۇ خىل ئىدىيەدىن ھېچقاچان ۋاز كېچىلمىدى. تەرغىباتى  بىتىمدىن كېيىنمۇ ئىزچىللىقنى 
ئەخمەتجان قاسىمى ئەنە شۇ مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب ئىدىيەسى ۋە تەرغىباتىنىڭ يېتەكچىسى ۋە نەزەرىيەچىسى 

 ئىدى.
 

شىنجاڭ  «كۈنى ئېالن قىلىنغان(. بۇ ماقالە-6ئاينىڭ  -6يىلى،  -1949ئەخمەتجان قاسىمى، مىللىي مەسىلىدىكى بەزى خاتالىقلىرىمىز.)  1
ناملىق كىتابتا قايتا  »ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى رەھبەرلىرىنىڭ ج ك پ مەركىزىي كومىتېتىغا يوللىغان دوكالتى ۋە ماقالىلىرىدىن تالالنما

 يىلى، شىنجاڭ خەلق نەشىرىياتى.-1997بەت. -105ىنغان. شۇ كىتاب، ئېالن قىل



ىالر دور-ياراقال، ئوق-ئايغىچە شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى ۋە ھۆكۈمىتىگە  ھەربىي  قورا-10يىلى -1946
ۋە ھەربىي ئوفىتسېر ھەم مەسلىھەتچى ، ئىسترۇپكتورالر بىلەن ياردەم كۆرسەتكەن، شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق 

ئايدىن كېيىن خەلقارا مۇناسىۋەت ۋە -6يىلى،  -1946ۋە ئازادلىق شوئارىنىڭ كۈچلۈك قوللىغان سوۋېت ئىتتىپاقى،  
ي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەسمىي شەكىلدە ھاكىمىيەت ئۆزىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسى نۇقتىسىدىن شەرقى

يۈرگۈزۈشىنى قوللىمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ غەيرى رەسمى شەكىلدىكى مەۋجۇتلۇقى، شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل 
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈچ ۋىاليەتتە مۇستەقىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى يەنىال قوللىدى. شۇڭا بىتىمدىن كېيىنمۇ، 

اسىمى رەھبەرلىكىدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى ھەممە نەرسىسىنى  بۇرۇنقىدەك داۋامالشتۇرىۋەردى ئەخمەتجان ق
ۋە  ئاي يۇلتۇزلۇق دۆلەت بايرىقىنى داۋاملىق ئېسىپ، ماناس دەرياسىنى چېگرا پاسىلى قىلىپ،  شەرقىي 

ن قاسىمى ئۆز نۇتۇقلىرىدا، ماقالىلىرىدا  تۈركىستاننىڭ ئۈچ ۋىاليىتىنى  مۇستەقىل ئىدارە قىلدى شۇنىڭدەك ئەخمەتجا
خىتاي ئىسپتىبدات خىتاي مۇستەبىتلىرى«، »ئۆلكىنى«، »پۈتۈن ۋەتەننى« يەنى   شەرقىي تۈركىستاننى  »پۈتۈن »

دىن  ئازاد قىلىش شوئارىنى توۋلىدىن ھەم بۇ غايىدىن ۋاز  خىتاي مۇستەملىكۇچىلىرى«» ھۆكۈمرانلىرى«،
 يىلالردىكى1980- ۋە يىلىدىن كېيىنكى  -1950نۇتۇقلىرى  -ەخمەتجان قاسىمىنىڭ بۇ سۆزكەچمىدى. ئەلۋەتتە، ئ

خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى« دېگەن سۆزلەردىكى »  خىتاي ئىستىپداتلىرى«،»  خىتاي مۇستەبىتلىرى«،نەشرىلىرىدە »
 دەپ« ئىستىپداتالر» سۆزى «مۇستەبىتلەرغا ئۆزگەرتىلگەن ۋە ياكى » گومىنداڭ«» سۆزى »خىتاي«

 .ئۆزگەرتىۋېتىلگەنىدى
 قىسىم  بىر  باشلىق  قاسىمى  ئەخمەتجان  قۇرۇلۇپ،  ھۆكۈمەت  بىرلەشمە  ئايدا-7  يىلى-1946سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ  

 قاتارلىقالر  قاسىمى  ئەخمەتجان  ھەم  قاتناشقاندىن  ھۆكۈمەتكە  بىرلەشمە  ئۈرۈمچىدىكى  ۋەكىللىرى  تۈركىستان  شەرقىي
پ كەلگەندىن كېيىنكى ئەخمەتجان قاسىمى رەھبەرلىكىدىكى ئىلى، تارباغاتاي قايتى  غۇلجىغا  ئادا-8  يىلى،-1947

شەرقىي ۋە  ئىدىيەسىۋە ئالتاي ۋىاليىتى تەۋەسىدىكى مەتبۇئاتالردا »مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىي ھەرىكەت« 
لىق رەھبەرلەرنىڭ قىلىنىشىغا، ھەتتا ئەخمەتجان قاسىمى قاتار تەرغىبداۋاملىق  شوئارىنىڭ تۈركىستان ئىنقىالبى 

- 1949-1946مەزكۇر ئاتالغۇنىڭ كەڭ ئورۇن ئېلىشىغا چەك قويمىدى. مەسىلەن،    ماقالىلىرىدەنۇتۇقلىرى ۋە    -سۆز
يىللىرى ئارىسىدا ئەخمەتجان قاسىمى ۋە ئابدۇكېرىم ئابباسوف قاتارلىقالر ئۆزلىرى رەھبەرلىك قىلىۋاتقان ئىنقىالبىي 

وختالغىنىدا، ئىلى، تارباغاتاي ۋە ئالتايدىكى بۇ ئىنقىالبالرنىڭ پۈتۈن ئۆلكە  ھەرىكەتنىڭ خاراكتېرى ھەققىدە ت
خەلقىنىڭ ئۇنىڭ مىللىي ئازادلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدىغان »مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى« ۋە ياكى 

ىنقىالب« ئىدىيەسىنى داۋاملىق مىللىي ئازادلىق ئمىللىي ئازادلىق ئىنقىالبى« ئىكەنلىكىنى داۋاملىق تەكىتلەپ، »»
قىلدى. ئەخمەتجان قاسىمى ئۆزىنىڭ »مىللىي مەسىلىدىكى بەزى خاتالىقلىرىمىز« ناملىق ماقالىسىدە:  تەرغىب

»مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىمىزنىڭ ئاساسىي مەقسىتى مۇستەبىت تۈزۈمنى يوقىتىش، مىللەتلەرنىڭ ھەقىقىي 
لقچىللىق سىياسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت«، »ھەقىقىي باراۋەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، خە

ھازىرقى ۋەزىپىسى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا سادىر بولغان مىللىي  خەلقچىللەرنىڭ
ئايرىماي، گومىنداڭ ۋە ، مىللەت  قەتئىينەزەرمەسىلىدىكى خاتالىقالرنى تېزدىن تۈزىتىپ، قايسى مىللەت بولۇشىدىن  

جاھانگىرالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بولمىغان، مىللەتلەرنىڭ ھەقىقىي ئەركىنلىكى، باراۋەرلىكىنى ئاساس قىلغان، 
 دەپ خۇالسە چىقارغانىدى. 2ئەمەلىيەتتىكى يېڭى خەلقچىللىق ھاكىمىيىتىنى قۇرۇشتىن ئىبارەت«

دلىق ئىنقىالبنىڭ مەقسىتىنىڭ دېموكراتىك ھاكىمىيەت نۇتۇقلىرىدا مىللىي ئازا-سۆز قاسىمىنىڭئەخمەتجان  
قۇرۇش ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولسىمۇ، بىراق مەزكۇر ھاكىمىيەتنىڭ كىم تەۋەلىكى ھەمدە رەھبەرلىكى 

 ئېڭىدا ئاستىدا بولىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسەتمىگەن. ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ۋە دوكالتلىرىنى ئوقۇغان كىشىنىڭ  
تۆرە دەۋرىدە قوبۇل قىلىنغان توققۇز  ئەلىخانرەئىس  جۇمھۇرمىللىي ئازادلىق ھەرىكەتنىڭ مەقسىتى يەنىال سابىق 

 
 سانى دىكىكۈنى-25ئاينىڭ -5 يىلى-1949ئالغا« گېزىتى. مىللىي مەسىلىدىكى بەزى خاتالىقلىرىمىز. »  ،ئەخمەتجان  قاسىمى  2



ماددىلىق خىتابنامىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان نىشاندىن چەتنەپ كەتمەيدۇ دەيدىغان چۈشەنچە بەرگەن بولۇپ، چۈنكى 
يانۋاردا ئېالن -5يىلى، -1945ەرلىك قىلغان مەزگىلىدىمۇ مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ ئەخمەتجان قاسىمى رەھب

ماددىلىق مۇستەقىللىق خىتابنامىسى ۋە ئارقىدىن ئېالن قىلىنغان سىياسىي پروگراممىغا ئەمەل  9قىلىنغان 
ماددىلىق خىتابنامە كېيىنكى ۋاقىتالردا ئەخمەتجان قاسىمى تەرىپىدىن  9قىلىنىدىغانلىق تەكىتلەنگەن بولۇپ، 

مەخسۇم ئىمزا   مۇھەممەتجانتۆرە بىلەن ئالىي سوت باشلىقى    ئەلىخانچان بىكار قىلىنغان ئەمەس، ئەكسىچە  ھېچقا
شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشالر قانۇنى« ۋە »جىنايى ئىشالر قانۇنى توغرىسىدىكى قويغان »

تتە ئىجرا قىلىنغان بولۇپ، مەزكۇر قانۇننىڭ يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ئۈچ ۋىاليە-1949ۋاقىتلىق قولالنمىسى« تاكى 
»ھۆكۈمەتنىڭ توققۇز ماددىلىق خىتابنامىسىگە بۇزغۇنچىلىق قىلغان ۋە ياكى بۇ  ماددىسىدا-9دەسلەپكى 

 . 3خىتابنامىگە خىالپلىق قىلغان ھەر بىر پۇقرا جازاغا تارتىلىدۇ« دەپ بەلگىلەنگەن 
كۇلۇبىدا ئوقۇتقۇچىالر ۋە زىيالىيالرغا سۆزلىگەن   قىنى  ئۇ قا  يانۋار كۈ-13يىلى،  -1949ئەخمەتجان قاسىمى   

ئۈچۈن قوزغىالڭ   ئىستىقاللىيىتىمىزنىشان ھەققىدە يەنە:» بىزمۇ ئۆز  –نۇقتىدا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنىڭ مەقسەت  
ق قوزغىلىڭى كۆتۈردۇق، بىزنىڭ كۆتۈرگەن قوزغىلىڭىمىز مۇستەملىكىچىلىككە قارشى كۆتۈرۈلگەن مىللىي ئازادلى

ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە بىزنىڭ كۆتۈرگەن قوزغىلىڭىمىز ئىنسانىيەتچىلىك مۇئامىلىسىدىن مەھرۇم بولغان 
خەلقىمىزنىڭ  سىياسىي ئەركىنلىكى ھوقۇقلىرى قولغا ئېلىش ئۇچقۇن بولغان قوزغىالڭ ئىدى. شۇنىڭ  ئۈچۈن  بىزنىڭ  

 دەيدۇ. 4رمۇشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بولغان قوزغىالڭ ئىدى«سىياسەتنى تۇ خەلقچىلكۆتۈرگەن قوزغىلىڭىمىز 
نۇتۇقلىرىدا » -ئايدىن كېيىنكى ئۈرۈمچىدىكى سۆز-7يىلى -1946ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق رەھبەرلەر  

شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىقى«، ياكى » شەرقىي تۈركىستان ئازادلىقى« دېگەن ئاتالغۇنى رەسمىي رەۋىشتە 
ن پەقەت» مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب«،» مىللىي ئازادلىق ھەرىكەت« ئاتالغۇسىنى ئەڭ كەڭ قولالندى. قولالنماستى

ھاكىمىيەت  خەلقچىللېكىن، ئۇ » مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنىڭ مۇستەملىكىچىلىككە، مۇستەبىتلەرگە قارشى«، »
  بىتىمگە ر تەرەپتىن خىتاي بىلەن تۈزگەن قۇرۇش« مەقسىتىنى ئاشكارا ۋە كەڭ قوللىنىۋەردى. بۇ ئەمەلىيەتتە بى

ئارقا تەرەپتە تۇرۇپ ياردەم   تېخىچىالئاساسەن قولالنغان تاكتىكا ئىدى. يەنە بىر تەرەپتىن مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبقا  
شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىقى شوئارىنى ئاشكارا بېرىۋاتقان ۋە قولالۋاتقان  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ »

لەتمەسلىك« كۆرسەتمىسىگە مۇناسىۋەتلىكتۇر. ئەخمەتجان قاسىمى ئۆز نۇتۇقلىرىدا ئۈرۈمچى، تۇرپان، غۇلجا ئىش
سەھنىلىرىدە مىللىي ئازادلىق ھەرىكەتنىڭ مۇستەملىكىگە ئۇچرىغان خەلقلەرنىڭ مۇستەملىكىچىلەرگە قارشى مىللىي 

 . ئىزاھالۋەرگەنئازادلىقى ۋە ئىستىقاللىيىتىنى قولغا كەلتۈرۈش مەنىسىدىن 
ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ كۆزلىگەن ئاخىرقى  نىشانى ۋە غايىسىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان شەرقىي 

دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن قۇدرەتلىك دۆلەتلەر دۇنيا تەرتىپىنى، -2تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقى  بولسىمۇ، ئەمما ئۇ 
نالشتۇرغان، تەڭشىگەن، شۇنىڭدەك يېڭى مۇناسىۋەتلەر ۋە زىددىيەتلەر، خەلقارا مۇناسىۋەتلەرنى قايتىدىن  ئورۇ

رىقابەتلەر، رەقىبلىك ۋە ئىتتىپاقداشلىقالر  شەكىللەنگەن ۋاقىتتا شەرقىي تۈركىستاننىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ 
مۇستەسنا ىق ۋە بۇنىڭدىن  ۋە خەلقارا ۋەزىيەتلەر بىلەن زىچ باغلىنىشل تەقدىرىنىڭ ئەنە شۇ خەلقارا مۇناسىۋەتلەر

، خەلقچىللىق بىلەن مۇستەقىللىق غايىسىنى ئازادلىق، ئەركىنلىك ۋە ھۆرلۈكمەسىلە ھەل بولمايدىغانلىقىغا قاراپ، 
 بىرلەشتۈرۈپ چۈشەندۈرگەنىدى.

ىتتىپاقى ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب رەھبەرلىرىنىڭ سوۋېت ئيەنە بىر نۇقتا  شۇكى   
بار بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى شەرقىي  كۆرۈنۈشىتەرەپنىڭ كۆرسەتمىلىرىنى قوبۇل قىلىشنىڭ مۇئەييەن ئارقا 

 
كى كىتاپقا كىرگۈزۈلگەن: يەن ديەننچىڭ. »ئازاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشالر قانۇنى مەجمۇئەسى« تۆۋەندى 3
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زورلىغان بولسىمۇ، ئەمما مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنىڭ داۋاملىشىشىنى يەنىال  بىتىمگەتۈركىستان ھۆكۈمىتىنى 
ر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ »ئېزىلگەن مىللەتلەرنىڭ ئازادلىقىغا . شۇڭا ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقالقولالۋەرگەنىدى

ياردەم بېرىش« ۋەدىلىرىدىن تېخى تولۇق ئۈمىد ئۈزمىگەن، يەنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئازادلىق 
- 7  يىلى-1946ھەرىكىتىنى ئاخىرغىچە قوللىشىدىن ئۈمىد ئۈزمىگەنىدى. ھەقىقەتەن، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى  

ئەمەلدىن شەكلەن   تۆرە سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئېلىپ كېتىلىپ، جۇمھۇرىيەت نامى رەسمىيەت يۈزىسىدىن    ئەلىخانئايدا  
خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانغا قەدەر  جۇڭخۇائايغىچە، يەنى -10يىلى -1949قالدۇرۇلغاندىن تارتىپ تاكى، 

مۇستەقىل ھالدا گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگە بويسۇنمىغان ھالدا ئىلى، تارباغاتاي ۋە ئالتايدىن ئىبارەت ئۈچ ۋىاليەتنىڭ 
ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىشىنى داۋامالشتۇرۇشىنى قوللىغان. »شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى« نامى 
رەسمىي ھۆججەت شەكلىدە قوللىنىلمىسىمۇ، ئەمما شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى، شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى 

ىال ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى ساقالپ، ئىچكى جەھەتتە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ياكى ھۆكۈمىتى ۋە ياكى يەن
. خەلق يەنىال بۇ 5شەرقىي تۈركىستان نامىدىكى ھاكىمىيەت چۈشەنچىسى  داۋاملىشىۋەردى ۋە  ئاتىلىۋەردى

ۇرىيىتىنى خىتاي بىلەن سۆھبەتكە . سوۋېت ئىتتىپاقى شەرقىي تۈركىستان جۇمھتۆنىدىھۆكۈمەتنى مەۋجۇت دەپ 
ئېلىپ كەلگەنلىكى ئۈچۈن »شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى« ئاتالغۇسىنى رەسمىي يوسۇندا ئىشلىتىشكە يول 
قويمىغان بولسىمۇ، لېكىن، »شەرقىي تۈركىستان ئىلى ۋىاليىتى، شەرقىي تۈركىستان ئىلى ۋالىي كېڭەشمىسى« دەپ 

دەك ئىچكى جەھەتتە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ يەنىال ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى ئاتىلىشىغا يول قويغان، شۇنىڭ
ئايدىن كېيىن، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى بىتىم -7يىلى -1946ساقلىشىغا توسقۇنلۇق قىلمىدى. 

ۋىاليەتكە رەھبەرلىك « دېگەندەك رەسمىي نام ئاستىدا ئۈچ  ىشى»شەرقىي تۈركىستان ئىلى ۋالىي كېڭ روھى بويىچە
نويابىردا بېكىتىلگەن ش ت ج نىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق يېشىل دۆلەت -12يىلى -1944ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى  .6قىلدى

شەرقىي تۈركىستاننىڭ . مىللىي ئارمىيە بايرىقىدىكى »7ئايغىچە داۋاملىق ئاستى-10يىلى -1949بايرىقى تاكى 
ماددىلىق مۇستەقىللىق  9داۋاملىق ساقلىنىپ قالدى شۇنىڭدەك يەنە  مۇستەقىللىقى ئۈچۈن ئالغا« دېگەن خەتلەر

 مۇھەممەتجانتۆرە ۋە  ئەلىخانيىلىنىڭ ئاخىرىغىچە -1949خىتابنامىسى بىكار قىلىنمىغاندىن تاشقىرى تاكى 
ىق ئازاد شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشالر قانۇنى« داۋاملىق قانۇنچىلمەخسۇم قول قويغان »

نىشانى بىلەن يۇغۇرۇلغانىدى.  سىياسىيساھەسىنىڭ قولالنمىسى بولۇۋەردى. بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇستەقىللىق 
»شەرقىي تۈركىستان ئاتالغۇسى،  ژۇرنالالردا–شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۈچ ۋىاليەت تەۋەسىدىكى گېزىت 

چۈشەنچىلىرى ۋە تەرغىباتلىرى كەڭ ئورۇن ئېلىۋەردى.   مىللىي ئازادلىق ۋە مىللىي مۇستەقىللىق، مىللىي ئەركىنلىك«
 ئازاد ئۈچ ۋىاليەت مەتبۇئاتلىرى پۈتۈن شىنجاڭ ئۆلكىسىنى شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتاشنى ئىزچىل داۋامالشتۇردى. 
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ىقىنى ئاسماي، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت بايرىقى بىلەن ئاق رەڭلىك ئىسالم بايرىقىنى ئېسىش، دىنى بايراقنى پەقەت باير
ئۆكتەبىر كۈنىدىن ئېتىبارەن ئىلى ۋالى مەھكىمىسى بارلىق ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا -17دىنىي تەشكىالتالر ئېسىش تەكلىپىنى بەرگەن ھەمدە  

ننىڭ يېشىل ئاي يۇلتۇزلۇق بايرىقىنى ئېسىشنى توختىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دۆلەت بايرىقىنى شەرقىي تۈركىستا
نومۇرلۇق بۇيرۇقىنى ئېالن قىلغان. دېمەك، ئەلىخان تۆرە قاتارلىقالر تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان مەزكۇر بايراق -125ئېسىشتىن ئىبارەت 

لىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن ئىدى. بۇ ھەقتە »شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى چوڭ ئىشالر خاتىرىسى« گە كۈن بەش يىل ئېسى 13 پەقەت
 بەتلەر-447ۋە  -443قاراڭ. شۇ كىتاب، 


