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ئاپتور: روزىنىسا  (مۇستەقىل تەتقىقاتچى)

ۋاقــــــىت - ئــــــۇ ھــــــەرقــــــانــــــچە ئــــــالــــــدىــــــراڭــــــغۇ بــــــولــــــسىمۇ، تــــــارىــــــخنى 
ئــارقــىسىغا يــانــدۇراملــايــدۇ. بــەلــكى تــارىــخ ئــەنــە شــۇ ئــالــدىــراڭــغۇ 
ۋاقـىتنى ئـوز قـۇچـىقىدا ئـەلـلەي ئـېتىپ، پـەپـىلەپ ھـايـاتـنىڭ بـۈيـۈك 
كـــارۋانـــالر تـــوپـــى بـــىلەن بـــىللە ئـــۇنـــى ئـــۇپـــۇقـــنىڭ ئـــۇ تـــەرىـــپىدىـــكى 
كـــــــــۆز يـــــــــەتـــــــــكۈســـــــــىز نـــــــــىشانـــــــــغا قـــــــــاراپ ئـــــــــوز رىـــــــــتىمىدا ئـــــــــېلىپ 
مــــــېڭىۋېــــــرىــــــدۇ…. ســــــىز ۋە بــــــىز بــــــۇ ھــــــايــــــاتــــــلىقتا ئــــــەيــــــنەن شــــــۇ 
كــــارۋانــــالر ســــەپــــىگە قــــوشــــۇلــــغان بــــىر يــــولــــۇچــــىدىــــنال ئــــىبارەت، 

خاالس!

 
ئــەگــەر ســىز تــارىــخنى يــاراتــقان بــولــسىڭىز ۋە ئــۇ تــارىــخ پــەقــەت 
چـــىن بـــولـــسىال، مـــەيـــلى ئـــارىـــدىـــن 28 يـــىل ئـــۆتـــسۇن يـــاكـــى يـــۈز 
يـــــىلالر ئـــــۆتـــــسۇن، شـــــۇ يـــــاراتـــــقىنىڭىز خـــــەلـــــقىڭىزنـــــىڭ بـــــەخـــــتى، 
سـائـادىـتى ۋە ئـارزۇ-ئـارمـانـلىرىـنى مـەقـسەت قـىلغانـال بـولـسا، ئـۇ 
خــەلــقىڭىزنــىڭ قــەلــبىدە ئــەبــەدىــي ئــەبــەدكــە رەڭــگى ئــۆڭــمەيــدىــغان 
تــــارىــــخىي خــــاتــــىرە بــــولــــۇپ ســــاقــــلىنىپ قــــېلىۋېــــرىــــدۇ... چــــۈنــــكى 
تــــارىــــخنىڭ ھــــەر بــــىر بــــېتىنى ئــــىنسانــــالر جــــاپــــالــــىق كــــۈرەشــــلەر 
بـــەدىـــلىگە يـــاراتـــىدىـــغانـــلىقىدىـــن ئـــىبارەت بـــۇ ھـــەقـــىقەتـــنى تـــاكـــى 

بۈگۈنكى كۈنگە قەدەر ھېچ بىر ئىنسان ئىنكار قىاللىغىنى يوق.
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ئــــەنــــە شــــۇ دۆلــــەت قــــانــــۇنــــى دۆلــــەت تــــەرىــــپىدىــــن ئــــىنسانــــىي ھــــەق-ھــــوقــــۇقــــى دەپــــسەنــــدە قــــىلىنغان، مــــىللىي 
كـــەمـــسىتىلىش، تـــەڭـــسىزلـــىك ۋە بـــاراۋەرســـىزلـــىك ھـــەمـــمىال يـــەردە يـــامـــراپ كـــەتـــكەن بـــىر تـــۈزۈملـــە ئـــاســـتىدا، 
1985- يـىلى ئـۈرۈمـچىدە يـۈز بـەرگـەن “12-دېـكابـىر ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتى” دە تـەشـەبـبۇس قـىلىنغان 
ئــۇيــغۇر يــاشــلىرىــدىــكى ئــىلغار دېــموكــراتــىك ئــىدىــيە ۋە شــۇ ئــىدىــيىنىڭ ســادىــق قــولــلىغۇچــىسى ۋە ئــاكــتىپ 
تــەشــۋىــقاتــچىلىرىــدىــن بــىرى بــولــغان ئــەزىــز ئــەيــسا ئــەپــەنــدىــنىڭ كــۈلــپەتــلىك قــىسمەتــلىرى … مــانــا بــۇالرنــىڭ 
ھــەمــمىسى ئــۇيــغۇر مــىللىتىگە شــان شــەرەپ ئــاتــا قــىلىدىــغان ئــۇنــتۇملــاس تــارىــخ بــولــۇپ، بــۇ تــارىــخ دۇنــياغــا 
ئـۇيـغۇرالرنـىڭ ئـەسـلى تـېررورىسـت ئـەمـەسـلىكىنى، ئـۇيـغۇرالرنـىڭمۇ قـانـۇنـنى، دېـموكـراتـىيىنى تـەشـەبـبۇس 
قـــىلىدىـــغان، تـــەڭـــلىك ۋە بـــاراۋەرلـــىككە تـــەشـــنا بـــىر مـــىللەت ئـــىكەنـــلىكىنى بـــايـــان قـــىلىش بـــىلەن بـــىر بـــىرگـــە، 
مــىڭلىغان ۋە ئــونــمىڭلىغان ئــەزىــز ئــەيــساغــا ئــوخــشاش ئــىلغار پــىكىرلــىك دېــموكــراتــىك ئــۇيــغۇر يــاشــالرنــىڭ 
مــىللىي كــەمــسىتىش، مــىللىي زۇلــۇم ۋە ئــېزىــلىش بــوملــىغان، تــەڭــلىك بــاراۋەرلــىك ئــاســاســىدىــكى يــېڭى بــىر 
تــۈزۈملــىنى بــەرپــا قــىلىش يــولــىدا شــۇ يــىلالردىــن بــاشــالپ جــاپــالــىق كــۈرەشــكە ئــاتــالنــغانــلىقى ۋە شــۇ يــولــدا 
بــېشىغا كــەلــگەن رەھــىمسىز ۋە ئــازابــلىق قــىسمەتــلىرى بــىزنــى چــوڭــقۇر ئــويــغا ســالــىدۇ ۋە بــىزنــىڭ ئــۇالرغــا 

بولغان ھۆرمىتىمىزنى ھەسسىلەپ ئاشۇرىدۇ.

 
مـــــۇنـــــدىـــــن 21 يـــــىل ئـــــىلگىرى، يـــــەنـــــى 1992-يـــــىلنىڭ مـــــەلـــــۇم بـــــىر كـــــۈنـــــى، ئـــــاقـــــسۇ ۋىـــــاليـــــەتـــــلىك ســـــاقـــــچى 
ئـــــىدارىـــــسىدە نـــــاھـــــايـــــىتى ئـــــاددىـــــي بـــــىر ۋەقـــــە يـــــۈز بـــــەردى، بـــــىراق بـــــۇ ۋەقـــــە بـــــىر ئـــــادەمـــــنىڭ تـــــەقـــــدىـــــرىـــــنى 
ئـــۆزگـــەرتـــىشكە پـــۈتـــۈنـــلەي يـــېتەرلـــىك ئـــىدى. ئـــاقـــسۇ ۋىـــاليـــەتـــلىك ســـاقـــچى ئـــىدارىـــسىنىڭ تـــاشـــقى ئىشـــالر 
بــۆلــۈمــى، چــىگىدىــن كــىرىــپ – چــىققۇچــىالرنــى بــاشــقۇرۇش ئــىشخانــىسىغا يــېڭىدىــن خــىزمــەتــكە تــەقــسىم 
قــــىلىنغىنىغا ئــــاران 10 ئــــاي بــــولــــغان شــــىنجاڭ ئــــۇنــــىۋېــــرســــىتېتى چــــەتــــئەل تــــىلى فــــاكــــۇلــــتېتى رۇس تــــىلى 
كــــەســــپىنى پــــۈتــــتۈرۈپ كــــەلــــگەن ئــــەزىــــز ئــــەيــــسا “جــــىنايــــى تــــارىــــخنى يــــوشــــۇرۇپ، ســــاقــــچىالر قــــوشــــۇنــــىغا 
سـۇقـۇنـۇپ كـىرىـۋالـغان مـىللىي بـۆلـگۈنـچى ئـۇنـسۇر” دېـگەن جـىنايـەت بـىلەن خـىزمـەتـتىن ھـەيـدەلـدى. بـۇنـىڭ 
سـاۋابـى 1986-يـىلى 12- دېـكابـىر كـۈنـى تـېخى ئـەمـدىـال تـولـۇق ئـوتـتۇرىـنىڭ بـىرىـنچى يـىللىقىغا چـىققان 
ئـــــەزىـــــز ئـــــەيـــــسا شـــــۇ قـــــېتىمقى 12-دېـــــكابـــــىر ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالر ھـــــەرىـــــكىتىنىڭ بـــــىر يـــــىللىقىنى خـــــاتـــــىرىـــــلەش 
يــۈزىــسىدىــن بــىر پــارچــە چــاقــىرىــقنامــە يــېزىــپ، ئــۇنــى مــەكــتەپ مــۇدىــر ئــىشخانــىسىنىڭ ئــىشىكىگە چــاپــالپ 

قويغان ئىكەن.

 
شـــەرقـــىي تـــۈركىســـتان (شـــىنجاڭ ئـــۇيـــغۇر ئـــاپـــتونـــوم رايـــونـــى) خـــىتاي دۆلـــىتىنىڭ جـــىنايـــەتـــچىلەر الگـــېرىـــغا 
ئـايـالنـغانـدىـن بـىرى، تـارىـم ئـەتـراپـىدىـكى چـوڭ – كـىچىك شـەھـەرلـەردە جـىنايـەتـچىلەرنـىڭ تـۈرمـىدىـن قـېچىپ 
كــــېتىشىدەك قــــانــــلىق ۋەقــــەلــــەر ھــــەر دائــــىم دېــــگۈدەك يــــۈز بــــېرىــــپ تــــۇراتــــتى. مــــۇشــــۇ خــــىلدىــــكى جــــىنايــــى 
ۋەقــەلــىرىــنىڭ بــىرى 1991- يــىلى شــايــار نــاھــىيىسىنىڭ جــەنــۇبــىدىــكى تــارىــم دەريــا بــويــىغا جــايــالشــقان 
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تـــارىـــم ئـــەمـــگەك بـــىلەن ئـــۆزگـــەرتـــىش مـــەيـــدانـــى (تـــارىـــم تـــۈرمـــىسى) دا يـــۈز بـــەرگـــەن. شـــۇ ۋاقـــىتتا شـــايـــار 
نــــاھــــىيىسىنىڭ تــــارىــــم تــــۈرمــــىسىدە جــــىنايــــەتــــچىلەرنــــىڭ تــــۈرمــــىدىــــن قــــېچىپ كــــېتىش ۋەقــــەســــىدىــــن كــــېيىنال، 
بـانـكىدىـن بـىرال قـېتىمدا 500 مـىڭ يـۈەن خـىتاي خـەلـق پـۇلـىنى بـۇالپ كېتىشـتەك ئـېغىر جـىنايـى ۋەقـە يـۈز 
بـــەرگـــەنـــدىـــن كـــېيىن ، ئـــاقـــسۇ ۋىـــاليـــەتـــلىك ســـاقـــچى ئـــىدارىـــسى تـــاشـــقى ئىشـــالر بـــۆلـــۈمـــى تـــېخى يـــېڭىال 
خـىزمـەتـكە قـاتـناشـقان، سـاقـچى كـىيىمىمۇ كـىيمىگەن (سـاقـچى كـىيىمى ئـادەتـتە بـىر يـىل سـىناق ئىشـلەپ 
رەســـمىيلەشـــتۇرۇلـــگەنـــدىـــن كـــېيىن تـــارقـــىتىلىپ بـــېرىـــلىدۇ) ئـــەزىـــز ئـــەيـــسا بـــىلەن يـــەنـــە بـــىر مـــۇئـــاۋىـــن بـــۆلـــۈم 
بــاشــلىقى ئــابــال بــىلەن بــىللە شــايــار نــاھــىيىسىدىــكى چــەتــئەلــگە چــىققانــالر ۋە پــاســپورت بــار ئــادەمــلەرنــىڭ 
ئـەھـۋالـلىرىـنى ئـېنىقالش خـىزمـىتىگە ئـەۋەتـىلىدۇ. ئـەزىـز ئـەيـسا خـىزمـەتـدىـشى بـىلەن شـايـار نـاھـىيىسىدە 3 

كۈن تۇرۇپ خىزمىتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئاقسۇغا قايتىپ كېلىدۇ.

 
ئــەزىــز ئــەيــسانــىڭ شــۇ قــېتىمقى خــىزمــەت ســەپــىرىــدىــن كــېيىن ئــانــچە ئــۇزاق ئــۆتــمەيــال شــايــار نــاھــىيىلىك 
ســــاقــــچى ئــــىدارىــــسى ســــىياســــىي قــــوغــــداش بــــۆلــــۈمــــى يــــۇقــــىرىــــنىڭ تــــەلــــىپى بــــويــــىچە شــــايــــار نــــاھــــىيىسى 
تـــەۋەســـىدىـــكى بـــارلـــىق ســـىياســـىي جـــىنايـــەتـــچىلەرنـــىڭ تـــىزىـــملىكى ۋە ئـــارخـــىپلىرىـــنى ئـــاقـــسۇ ۋىـــاليـــەتـــلىك 
ســاقــچى ئــىدارىــسىنىڭ ســىياســىي قــوغــداش بــۆلــۈمــىگە تــاپــشۇرىــدۇ. بــۇ قــېتىم تــاپــشۇرۇلــغان ئــارخــىپالر 
ئــىچىدە ئــەزىــز ئــەيــسانــىڭ شــايــاردا تــولــۇقــسىز ئــوتــتۇرىــنىڭ بــىرىــنچى يــىللىقىدا ئــوقــۇۋاتــقان ۋاقــتىدا 12- 
دېــكابــىرنــى ھــەرىــكىتىنىڭ بــىر يــىللىقىنى خــاتــىرىــلەش مــۇنــاســىۋىــتى بــىلەن يــازغــان تــەشــەبــبۇســنامــىسى ۋە 
ســـــاقـــــچى ئـــــىدارىـــــسىنىڭ بـــــۇ دېـــــلونـــــى ســـــىياســـــىي دېـــــلو قـــــاتـــــارىـــــدا بـــــىر تـــــەرەپ قـــــىلغانـــــلىق ھـــــەقـــــقىدىـــــكى 

ئەسلىدىكى ئارخىپالر سىياسىي گۇماندارالرنىڭ ئارخىپلىرى ئارىسىدىن تېپىلىدۇ.

 
 

شـۇنـىڭ بـىلەن ئـەيـنى ۋاقـىتتا يـەنـى 1986- يـىلى ئـەزىـز ئـەيـسانـى سـوراق قـىلغان، 1992- يـىلى شـايـار 
نــاھــىيىلىك ســىياســىي قــوغــداش ۋە تــاشــقى ئىشــالر بــۆلــۈمــىنىڭ بــاشــلىقى بــولــۇپ خــىزمــەت قــىلىۋاتــقان، 
خـــىزمـــەت قـــۇاليـــلىقىدىـــن پـــايـــدىـــلىنىپ پـــارا ئـــالـــغانـــلىقى ســـەۋەبـــلىك تـــەكـــشۈرۈلـــۈۋاتـــقان خ خ خ ئـــىسىملىك 
سـاقـچى بـۇ پـۇرسـەتـنى ئـۆزىـنىڭ گـۇنـاھـىنى يـۇيـۇش، خـىزمـەت كـۆرسـىتىش ۋە تـېخىمۇ چـوڭـراق ئـەمـەلـگە 
ئــــــېرىــــــشىشنىڭ ئــــــەڭ يــــــاخــــــشى پــــــۇرســــــىتى دەپ بــــــىلىپ، مــــــەخــــــسۇس ئــــــەزىــــــز ئــــــەيــــــسانــــــىڭ “12-دېــــــكابــــــىر 
ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالر ھــــەرىــــكىتى” نــــىڭ بــــىر يــــىللىغىنى خــــاتــــىرىــــلەپ مــــەكــــتەپ ئــــىچىگە تــــەشــــۋىــــقات ۋاراقــــلىرى 
چــــاپــــلىغانــــلىقى، ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالرنــــى نــــامــــايــــىش قــــىلىشقا چــــاقــــىرىــــق قــــىلغانــــلىقى ۋە مــــەخــــپىي ســــىياســــىي 
تــەشــكىالت قــۇرغــانــلىقى قــاتــارلــىق ســىياســىي جــىنايــەتــلىرى تــوغــرىــسىدا مــەخــسۇس ئــايــرىــم بــىر دوكــالت 
تـــــەيـــــيارالپ ئـــــاقـــــسۇ ۋىـــــاليـــــەتـــــلىك ســـــاقـــــچى ئـــــىدارىـــــسىنىڭ بـــــاشـــــلىقى يـــــاڭ شـــــىۇمـــــىڭغا ئـــــوز قـــــولـــــى بـــــىلەن 
تـاپـشۇرىـدۇ. گـەرچـە بـۇ دېـلونـى ئـەيـنى چـاغـدا مـەكـتەپ ۋە سـاقـچى ئـىدارىـسى بـىرلـىكتە بـىر تـەرەپ قـىلىپ 
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بـولـغان بـولـسىمۇ، ھـەتـتا 1988- يـىل ئـەزىـز ئـەيـسا شـىنجاڭ ئـۇنـىۋېـرسـىتېتىغا ئـىمتىھان بـېرىـپ ئـوقـۇشـقا 
كـىرگـەن ۋە يـەنـە ئـۇنـىۋېـرسـىتېتنى ئـەال نـەتـىجە بـىلەن پـۈتـتۈرگـەن بـولـسىمۇ بـىراق شـۇ ئـىش يـۈز بـېرىـپ 7 
يـــىلدىـــن كـــېيىنمۇ بـــىر قـــارا ســـايـــە ئـــۇنـــىڭ ئـــارقـــىسىدىـــن ئـــەگـــىشىپ كـــېلىدۇ. ئـــاخـــىر بـــۇ قـــارا ســـايـــە ئـــەزىـــز 
ئــەيــسانــى تــۇغــۇلــۇپ ئــۆســكەن ئــوز ۋەتــىنىدە يــاشــاش ۋە خــىزمــەت قــىلىش ھــوقــۇقــىدىــن مــەھــرۇم قــىلىشقا 

سەۋەبچى بولىدۇ…

 
ئــەزىــز ئــەيــسا 1970- يــىلى 6-ئــايــنىڭ 22-كــۈنــى تــارىــم دەريــاســىنىڭ شــەرقــى تــەرىــپىدىــكى بــوســتانــلىق 
شـــەھـــەرلـــەردىـــن بـــىرى بـــولـــغان شـــايـــار نـــاھـــىيىسى تـــوي بـــولـــدى يـــېزا يـــېڭىچىمەن (تـــالـــلىقبۇلـــۇڭ) كـــەنـــتىدە 
دوخـــتۇر ئـــائـــىلىسىدە دۇنـــياغـــا كـــەلـــگەن. ســـىلىق ســـىپايـــە، ئـــەدەپ قـــائـــىدىـــلىك، كـــىتابـــخۇمـــار، يـــېزىـــقچىلىق 
قـابـىلىيىتىگە ئـىگە ئـەزىـز ئـەيـسا ئـەسـلىدە بـۇ كـوپ قـىسمى ھـەربـىيدىـن كـەسـىپ ئـاملـاشـتۇرۇپ كـېلىدىـغان، 
ئـالـىي مـەكـتەپ مـەلـۇمـاتـى بـوملـىغان ۋە خـۇددى مـاشـىنا ئـادەمـدەك خـىزمـەت قـىلىدىـغان سـاقـچى قـوشـۇنـى 
ئـــۈچـــۈن نـــاھـــايـــىتى ئـــەتـــىۋارلـــىق ئـــىختىساس ئـــىگىسى بـــۆلـــىشى كـــېرەك ئـــىدى. بـــىراق 7 يـــىلنىڭ ئـــالـــدىـــدا 
ئـــەمـــدىـــال 16 يـــاشـــقا كـــىرگـــەن بـــىر ئـــوتـــتۇرا مـــەكـــتەپ ئـــوقـــۇغـــۇچـــىسىنىڭ يـــازغـــان بـــىر پـــارچـــە خـــاتـــىرىـــلەش 
خـــاراكـــتېرلـــىك يـــازمـــىسى تـــۈپـــەيـــلىدىـــن، مـــانـــا ئـــەمـــدى بـــۇ ســـاغـــالم تـــەپـــەكـــكۇرلـــۇق، قـــولـــىدىـــن كـــوپ ئىشـــالر 
كـــېلىدىـــغان ئـــىقتىدارلـــىق ئـــۇيـــغۇر يـــاش بـــۇ دۆلـــەتـــتە، مـــۇشـــۇ ھـــاكـــىمىيەت تـــۈزۈملـــىسى ئـــاســـتىدا ئـــېغىر بـــىر 
روھــى بــېسىمغا مــۇپــتىال قــىلىندى. ئــۇنــى ئــاز دېــگەنــدەك ســاقــچى ئــىدارە بــاشــلىقى يــاڭ شــىۇمــىڭ چــوڭ 
يـــېغىنى ئـــېچىپ، نـــەچـــچە يـــۈزلـــىگەن ئـــادەمـــلەر ئـــالـــدىـــدا كـــۆپـــچىلىككە “بـــۇ ســـاقـــچى قـــوشـــۇنـــىغا ســـۇقـــۇنـــۇپ 
كــــــىرىــــــۋالــــــغان مــــــىللىي بــــــۆلــــــگۈنــــــچىنىڭ يــــــوشــــــۇرغــــــان ســــــىياســــــىي جــــــىنايــــــەت تــــــارىــــــخىنىڭ ئــــــارخــــــىپىدىــــــن 
ئـاشـكارىـالنـغانـلىقىنى، سـاقـچى قـوشـۇنـىنى پـاكـالشـتۇرۇش ئـۈچـۈن ئـۇنـى سـاقـچى ئـىدارىـسىدىـن قـەتـئىي 
قـوغـالپ چـىقىرىـدىـغانـلىقىنى” ئـۇقـتۇرىـدۇ. شـۇنـىڭ بـىلەن بـىر چـاغـدا ئـۇنـىڭ بـۇ سـاھـەدە ئىشـلەش ھـوقـۇقـى 
پـــۈتـــۈنـــلەي چـــەكـــلەنـــگەنـــلىكىنىمۇ قـــوشـــۇپ قـــويـــىدۇ. ئـــۇ نـــەق مـــايـــدانـــدىـــال ســـاقـــچى ئـــىدارىـــسىدىـــن قـــوغـــالپ 
چـىقىرىـلىدۇ. سـاقـچى ئـىدارە بـاشـلىغىنىڭ بـۇ جـاكـارلـىغىنى ئـەزىـز ئـەيـسانـىڭ بـۇنـىڭدىـن كـىيىن بـۇ دۆلـەتـتە 
ھـەر قـاچـان ۋە ھـەر ۋاقـىت سـاقـچىالر تـەرىـپىدىـن خـالـىغانـچە تـەكـشۈرۈلـۈشـى، قـولـغا ئـېلىنىشى ۋە تـەقـىب 

ئاستىغا ئېلىنىشىنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇراتتى.

 
دائـىرىـلەرنـىڭ بـۇ قـىلمىشى ۋۇجـۇدىـدا خـىزمـەتـكە، ھـايـاتـقا بـولـغان چـەكـسىز قـىزغـىنلىقى ئـۇرغـۇپ تـۇرغـان 
بـىر يـاشـنىڭ يـۇمـران قـەلـبىگە چـوڭـقۇر ئـازاب ۋە سـاقـايـمايـدىـغان خـورلـۇقـنىڭ تـامـغىسىنى بـاسـقان ئـىدى. 
ئـــەزىـــز بـــۇ ئـــىشقا قـــەتـــئىي نـــارازى بـــولـــۇپ، ئـــاپـــتونـــوم رايـــونـــلۇق پـــارتـــكوم ئـــەرزىـــيەت ئـــىدارىـــسى، مـــەركـــىزى 
كـومـىتېت ئـەرزىـيەت ئـىدارىـسى قـاتـارلـىق ئـورۇنـالرغـا ئـەرز ئـېيتىپ بـاردى، بـىراق ھـېچ كـىشى ئـۇنـىڭ گـېپىگە 
قـــۇالق ســـاملـــىدى. ئـــۇنـــىڭ ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەرىـــكىتىنى قـــولـــالش يـــۈزىـــسىدىـــن يـــازمـــا يـــازغـــىنىنى ئـــاڭـــلىغان 
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كـــــىشىلەر بـــــاشـــــلىرىـــــنى چـــــايـــــقىشىپ ئـــــۇنـــــىڭدىـــــن ئـــــۆزلـــــىرىـــــنى تـــــارتىشـــــتى. ئـــــۇزۇن كـــــەتـــــكەن ئـــــەرز قـــــىلىش 
مـۇسـاپـىسىدىـكى 4 يـىل جـەريـانـىدا ئـۇنـىڭ بـارمـىغان يـېرى قـاملـىدى، ئـۇنـىڭ ئـېرىـشكىنى ئـارانـال “ ئـەرزى 
قــوبــۇل قــىلىندى، تــەكــشۈرۈپ بــىر تــەرەپ قــىلىڭال” دېــگەن بــىر ۋاراق قــۇرۇق قــەغــەزدىــنال ئــىبارەت بــولــدى، 
بــىراق بــۇ جــەريــانــدا ئــۇ نــۇرغــۇن نــەرســىلەرنــى چــۈشــەنــدى. ئــەنــە شــۇ ئــەرىــز-داۋا قــىلىش يــولــىدا يــۈرگــەن 
نـــەچـــچە ئـــون مـــىڭلىغان دەۋاگـــەرلـــەرنـــىڭ پـــاجـــىئەلـــىك كـــەچـــۈرمىشـــلىرى ئـــۇنـــىڭغا بـــۇ دۆلـــەتـــنى، بـــۇ تـــۈزۈملـــە 
ئـاسـتىدا ئـاشـكارىـالنـمىغان، مـەكـتەپـتە ئـوقـۇتـقۇچـىسى ئـۇنـىڭغا ئـۆگـەتـمىگەن بـاشـقا بـىر دۇنـيانـى تـونـۇتـقان 
ۋە چـــۈشـــەنـــدۈرگـــەن ئـــىدى. ئـــۇنـــىڭ دەۋا قـــىلىش ئـــىرادىـــسى، ئـــادالـــەتـــنى ئـــىزدەش ئىســـتەكـــلىرى تـــېخىمۇ 
كــۈچــەيــدى. ئــۇ دەۋانــى تــوخــتاتــمىغانــلىق ئــۈچــۈن نــەتــىجىدە بــاشــقا دەۋاگــەرلــەرگــە ئــوخــشاش قــانــۇنــسىز 
قـولـغان ئـېلىنىپ سـوالقـخانـىغا سـوالنـدى، ئـەركـىنلىكى چـەكـلەنـدى، بـۇ كـەچـۈرمىشـلەر 1999- يـىلغىچە، ئـۇ 
بــــىر ئــــامــــالــــالرنــــى قــــىلىپ ئــــانــــا ۋەتــــىنىدىــــن ئــــايــــرىــــلغانــــغا قــــەدەر داۋامــــالشــــتى. نــــەتــــىجىدە بــــۇ دۆلــــەت، بــــۇ 
ھــــاكــــىمىيەت تــــۈزۈملــــىسى بــــىر ئــــىقتىدارلــــىق ئــــالــــىي مــــەكــــتەپ ئــــوقــــۇغــــۇچــــىسىنى زورالپ ئــــۆزىــــنىڭ قــــارشــــى 

تەرىپىگە ئىتتەرگەن ئىدى.

 
ئــەمــەلــىيەتــتە دۆلــەتــنىڭ قــارشــى تــەرىــپىگە ئــىتتىرىــلگىنى ئــەزىــز بــىرال كــىشى بــوملــاســتىن، ئــۇيــغۇرنــىڭ نــەچــچە 
ئـەۋالد ئـالـىي ۋە بـاشـالنـغۇچ مـەكـتەپ ئـوقـۇغـۇچـىلىرى، زىـيالـىيلىرى ئـىچىدىـكى كـالـلىسى سـاق، تـەپـەكـكۇر 
قـــىلىش ئـــىقتىدارىـــغا ئـــىگە كـــىشىلەرنـــىڭ ھـــامـــمىسى بـــۇ تـــۈزۈملـــىنىڭ گـــۇمـــانـــلىنىدىـــغان، گـــەپـــنىڭ راســـتىنى 
دېـــگەنـــدە قـــورقـــىدىـــغان كـــىشىلىرى ئـــىدى. چـــۈنـــكى بـــۇ كـــىشىلەرنـــىڭ ھـــار بـــىر مـــاڭـــغان تـــۇرغـــىنى نـــازارەت 
ئــــاســــتىدا بــــولــــغىنى يــــەتــــمىگەنــــدەك، يــــەنــــە ئــــۇالرغــــا ســــىياســــەتــــنىڭ ئــــېھتىياجــــىغا ئــــاســــاســــەن ئــــويــــدۇرۇپ 
چـىقىرىـلغان ھـەرخـىل جـىنايـى تـۆھـمەتـلەر چـاپـلىناتـتى. يـېڭى خـىتاي دۆلـىتى قـۇرۇلـغان 64 يـىلدىـن بـىرى 
بـۇ دۆلـەتـتە ئـۇيـغۇرالرنـىڭ ئىسـتىخىيىلىك شـەكـىللەنـگەن ھـەرقـانـداق بـىر ئـامـمىۋى پـائـالـىيەتـلىرىـگە قـاتـناشـقان 
ھـــەرقـــانـــداق بـــىر ئـــىنسانـــغا بـــۇ دۆلـــەت ئـــوز تـــۈزۈملـــىسىنىڭ ئـــېھتىياجـــىغا ئـــاســـاســـەن يـــاســـاپ چـــىقىرىـــلغان 
ھـــەرخـــىل ئـــويـــدۇرمـــا جـــىنايـــەت نـــامـــلىرىـــنى چـــاپـــالش ئـــارقـــىلىق، ئـــۇالرنـــىڭ بـــارلـــىق ھـــەرىـــكىتىنى چـــەكـــلىمىگە 
ئـــۇچـــرىـــتىپ تـــۇردى. نـــەتـــىجىدە بـــۇ يـــەردىـــكى كـــىشىلەر خـــۇددى ئـــۇســـتى ئـــوچـــۇق تـــۈرمـــىدە يـــاشـــىغانـــدەك 
يـــاشـــاپ كـــەلـــدى. گـــەرچـــە بـــۇ تـــۈرمـــىنىڭ ئـــۇســـتى ئـــوچـــۇق بـــولـــسىمۇ بـــۇ يـــەنـــىال تـــۇرمـــا ئـــىدى، قـــانـــىتى يـــوق 
ئـۇيـغۇرالر نىسـبەتـەن ئـۇسـتى ئـوچـۇق تـۈرمـىدە يـاشـاش رەسـمىي تـۈرمـىگە قـامـالـغانـدىـنمۇ ئـازابـلىق ئـىدى. 
چـۈنـكى بـۇ يـەردىـكى كـىشىلەر بـۇ يـەردە يـېشىل ئـاسـمانـنى، ئـاق بـۇلـۇتـالرنـى كـۆرەلـەيـتتى. ئـەنـە شـۇ يـاپ – 
يـېشىل ئـاسـمانـغا تـەلـپۈنـۈش جـەريـانـىدا كـىشىلەرنـىڭ قـەلـبىدە گـۈزەل ئـارزۇ – ئـارمـانـالرنـىڭ پـايـدا بـۆلـىشى 
تـەبـىئىي ئـىدى، بـىراق ئـەركـىنلىكىدىـن ئـايـرىـلغىنى ئـۈچـۈن ئـارزۇ – ئـارمـانـالرنـى ئـىشقا ئـاشـۇراملـاسـلىقى 
ئــۇيــغۇرالرنــى تــېخىمۇ ئــېغىر ئــازاب ئــوقــۇبــەتــكە، يــۇرەكــزادىــلىككە ھــەتــتا يــەنــە ئــومــۇتــسىزلــىككىمۇ بــاشــالپ 

باراتتى.
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نــەتــىجىدە ئــامــالــسىز قــالــغان ئــەزىــز ئــەيــسا مــېھرىــبان ئــانــىسىدىــن، دادىــسىدىــن، ســۆيــۈمــلۈك ئــايــالــىدىــن، 
تــــېخى ئــــەمــــدىــــال 3 يــــاشــــقا كــــىرگــــەن ئــــومــــاق قــــىزىــــدىــــن، ئــــەل – ئــــاغــــىنە، دوســــت – بــــۇرادەرلــــىرىــــدىــــن، ئــــوز 
ۋەتـــىنىدىـــن، ئـــۆزى ئـــۆســـۈپ چـــوڭ بـــولـــغان يـــۇرتـــىدىـــن ئـــايـــرىـــلىشقا مـــەجـــبۇر بـــولـــدى. چـــۈنـــكى ئـــۇ ئـــۆزىـــنىڭ 
تــــۇغــــۇلــــۇپ ئــــۆســــكەن ۋەتــــىنىدە قــــانــــىتى بــــوغــــۇلــــغان قــــۇش، تــــومــــۇر قــــەپــــەســــكە ســــوالنــــغان يــــولــــۋاس بــــولــــۇپ 
يــاشــاشــنى خــالــىمىدى. چــۈنــكى تــومــۇر قــەپــەســتە يــاشــاۋاتــقان ئــىنسان ئــۈچــۈن ئــۇنــىڭ ھــايــات – مــامــاتــى 
ھـەر ۋاقـىت ھـار زامـان خـەۋپ ئـاسـتىدا ئـىدى. 1999-يـىلى ئـۇ ھـەق يـول ئـىزدەپ قـىرغـىزىسـتان، تـۈركـىيە 
ۋە فــىرانــسىيە ئــارقــىلىق بــىر يــىلدىــن ئــارتــۇق ســەرســان بــولــۇپ مــىڭ بــىر مــۇشــەقــقەتــلەرنــى تــارتــىپ ئــاخــىر 
گـــېرمـــانـــىيەنـــىڭ مـــيۇنـــخېن شـــەھـــىرىـــگە كـــەلـــدى. ئـــۇ بـــۇ يـــەردە ۋەتـــەنـــسىزلـــىكنىڭ دەردىـــنى تـــېخىمۇ قـــاتـــتىق 
تـارتـتى. ئـۇ بـۇ سـەرگـەردانـلىق ھـايـاتـىدا كـېچىللىرى بـاسـما زاۋۇتـىدا، كـۈنـدۈزلـىرى تـازىـلىق شـىركـەتـلىرىـدە 
ئىشـلىدى، تـۇرمـۇش ئـۈچـۈن ئـالـدىـغا ئـۇچـرىـغان ھـەمـمە خـىزمـەتـنى قـىلدى. بـۇ جـەريـانـدا ئـۇ ھـايـاتـىدىـكى 
ئــــەڭ جــــاپــــالــــىق كــــۈنــــلەرنــــى بــــېشىدىــــن ئــــۆتــــكۈزدى. شــــۇنــــىڭ بــــىلەن بــــىر چــــاغــــدا ئــــۇ يــــاۋروپــــادىــــكى ئــــەركــــىن 
دېـموكـراتـىك مـۇھـىتتىن تـولـۇق پـايـدىـلىنىپ، ئـۆزىـنىڭ كـەچـۈرمىشـلىرىـگە بـىرلـەشـتۈرۈپ ئـۇيـغۇرنـىڭ ئـاۋازىـنى، 
ئـۇيـغۇرنـىڭ ۋەتـەنـدىـكى ئـۇچـراۋاتـقان ئـادالـەتـسىزلـىكلىرىـنى پـۈتـۈن دۇنـياغـا چـامـىنىڭ يـىتىشىچە تـونـۇتـۇش 
ئــۈچــۈن پــۈتــۈن كــۈچــى بــىلەن تــىرىشــتى. ئــۇزۇن ئــۆتــمەي ئــۇ خــەلــقئارادىــكى ئــۇيــغۇر ئــۈچــۈن دادىــل ھــەق 

سۆزلىيەلەيدىغان كىشىلەرنىڭ بىرىگە ئايالندى.

 
ئــۇ ھــەر قــېتىم ۋەتــىنىنى قــاتــتىق ســېغىنىپ، ۋەتــەنــگە قــايــتىش ئــىمكانــىيىتى بــوملــىغانــلىقى ئــۈچــۈن يــۈرىــكى 
ئــازابــتىن پــۇچــىالنــغان چــاغــالردا، ئــۇنــىڭ قــەلــبىدىــكى ئــاشــۇ ئــازابــلىق تــۇيــغۇالر ئــۇنــىڭ يــۈرىــكىدە كــۈچــلۈك 
غـەزەپ ۋە ئـۆچـمەنـلىك تـۇيـغۇلـىرىـنى پـايـدا قـىالتـتى، بـۇ خـىل تـۇيـغۇالر قـوشـۇلـۇپ ئـۇنـىڭ يـۈرىـكى خـۇددى 
يــــېنىش ئــــالــــدىــــدا تــــۇرغــــان ۋولــــقانــــدەك تــــىتىرايــــىتتى. ئــــۇنــــىڭ يــــۈرىــــكى ۋەتــــەنــــگە بــــولــــغان ســــېغىنىش ئــــوتــــىدا 
پـــــــۇچـــــــىلىنىپ كـــــــۆيـــــــەتـــــــتى… ئـــــــۇ ئـــــــۆزىـــــــنىڭ مـــــــۇشـــــــۇ ۋەتـــــــەنـــــــسىزلـــــــىك قـــــــىسمىتىنى پـــــــايـــــــدا قـــــــىلغان ئـــــــاشـــــــۇ 
ئــــادالــــەتــــسىزلــــىككە، ئىســــتىبدات تــــۈزۈمــــگە لــــەنــــەتــــلەر ئــــوقــــۇيــــتتى. بــــۇنــــداق چــــاغــــالردا ئــــۇنــــىڭ قــــەلــــبىدىــــكى 
ئــــۆســــمۈرلــــۈك ۋاقــــتىدىــــن تــــارتــــىپ پــــايــــدا بــــولــــغان چــــوڭــــقۇر جــــاراھــــەت ئــــىزلــــىرى بــــاشــــقىدىــــن تــــاتــــىلىنىشقا 
بــاشــاليــتتى… بــىراق ئــۇ ئــەقــلى ھــوشــى جــايــىدا ئــىنسان ئــىدى. بــۇنــداق چــاغــالردا ئــۇ ئــانــىسىنىڭ مــۇنــۇ 
گـەپـلىرىـنى ئـېسىگە ئـاالتـتى: “بـاالم، ئـادەم ئـۆزىـنىڭ بـاتـۇرلـۇقـىغا تـايـىنىپ ئـىش قـىلسا پـۇشـايـمانـغا قـالـىدۇ، 
ئــىنسان ئــەقــىلگە تــايــىنىپ ئــىش كــۆرۈش كــېرەك. ئــەقــىلگە تــايــىنىپ ئــىش قــىلغانــدا كــىشى ھــەرگــىز قــىلغان 

ئىشىدىن پۇشايمان قاملايدۇ، ئەقىلگە تايىنىپ قىلغان ئىش مۇۋەپپەقىيەتكە ئەڭ يېقىن بولىدۇ”…
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خـەلـق ئـارىـسىدا شـۇنـداق بـىر گـەپ بـار ”ئـالـالنـىڭ ئـىرادىـسىسىز قـىل تـەۋرىـمەيـدۇ“. ئـالـالھ سـاڭـا سـېنىڭ 
ھـايـات رىـزىـقلىرىـڭنى ئـاتـا قـىلغانـىكەن، ئـۇ ئـىلگىرى يـاكـى كـېيىن بـولـسۇن ھـامـىنى سـېنىڭ بـولـىدۇ. ئـەزىـز 
لـــــونـــــدونـــــدا بـــــىر قـــــېتىملىق ئـــــۇيـــــغۇرالر مـــــەســـــىلىسى تـــــوغـــــرىـــــسىدا ئـــــېچىلغان يـــــىغىندا مـــــەخـــــسۇس ئـــــۇيـــــغۇر 
مــــۇزىــــكىسىنى تــــەتــــقىق قــــىلىدىــــغان ئــــەنــــگلىيەلــــىك قــــىز – لــــونــــدون ئــــۇنــــىۋېــــرســــىتېتى ئــــاســــىيا – ئــــافــــرىــــقا 
ئىنسـتىتۇتـىنىڭ پـروفـېسسور دوكـتور رەيـچېل ھـاررىـس خـانـىم بـىلەن تـونـۇشـۇپ قـالـىدۇ. ئـۇالر ئـەڭ قـىزغـىن 
مــــۇھــــەبــــبەتــــلىرى بــــىلەن بــــەخــــتلىك ئــــائــــىلە قــــۇرۇپ ئــــىككى پــــەرزەنــــتلىك بــــولــــىدۇ. شــــۇنــــىڭدىــــن كــــىيىن ئــــەزىــــز 
ئــەيــسانــىڭ تــۇرمــۇشــىدىــكى ســەرســانــلىق ھــايــاتــى ئــاخــىرلــىشىدۇ. لــونــدونــدا ئــۇ مــۇســتەقــىل تــەتــقىقات بــىلەن 
شـــــۇغـــــۇلـــــلىنىدۇ. ئـــــۇ ئـــــوز خـــــاھـــــىشى بـــــىلەن ھـــــەر خـــــىل ژانـــــىردىـــــكى ئـــــىجادىـــــيەتـــــلەر بـــــىلەن شـــــۇغـــــۇلـــــلىنىپ، 
ھـــېچقانـــداق تـــوســـالـــغۇســـىز نـــەشـــر قـــىلىش ھـــوقـــۇقـــىغا ئـــېرىـــشىدۇ. شـــۇنـــىڭ بـــىلەن بـــىر چـــاغـــدا ئـــۇ ئـــەنـــگلىيە 
كــــۆچــــمەنــــلەر ئــــىدارىــــسىدە تــــەرجــــىمانــــلىق قــــىلىدۇ. ئــــۇنــــىڭدىــــن بــــۇرۇن ئــــۇ ئــــەنــــگلىيەنــــىڭ BBC رادىــــئو – 
تـېلېۋىـزىـيە خـەۋەر ئـاگـېنتلىقىنىڭ ئـوتـتۇرا ئـاسـىيا ئـۆزبـېك ۋە ئـافـغان بـۆلـۈمـىدە بـىر مـەزگـىل مـۇخـبىر بـولـۇپ 
ئىشـــلەيـــدۇ. 2004-يـــىلى ئـــەزىـــز ئـــەيـــسا لـــونـــدون ئـــۇيـــغۇر ئـــانـــسامـــبىلىنى قـــۇرۇپ، ئـــۇيـــغۇرالرنـــى ئـــۇيـــغۇر 
مـەدەنـىيىتى، ئـۇيـغۇرنـىڭ نـاخـشا مـۇزىـكا سـەنـئىتى ئـارقـىلىق خـەلـقئاراغـا تـونـۇتـۇش يـولـىدا نـاھـايـىتى زور 
ھــــەســــسىلەرنــــى قــــوشــــىدۇ. 2010- يــــىلدىــــن بــــىرى ئــــۇ بــــاش شــــتابــــى لــــونــــدونــــغا جــــايــــالشــــقان خــــەلــــقئارا 
قـەلـەمـكەشـلەر جـەمـئىيىتى ئـۇيـغۇر مـەركـىزىـنىڭ پـائـالـىيەتـلىرىـگە ئـاكـتىپ قـاتـنىشىپ، ئـۇيـغۇرالرنـىڭ ئـەركـىن 
پـىكىر قـىلىش، يـېزىـش ۋە نـەشـر ھـوقـۇقـىنى قـوغـداش، تـۈرمـىدىـكى ئـۇيـغۇر قـەلـەمـكەشـلەرنـى قـۇتـقۇزۇش، 
ئـۇالرنـىڭ ئـىش ئـىزلـىرىـنى دۇنـياغـا تـونـۇتـۇش ئىشـلىرى ئـۈچـۈن كـوپ خـىزمـەتـلەرنـى ئىشـلەيـدۇ. بـۇ جـەريـانـدا 
ئـۇ خـەلـقئارا قـەلـەمـكەشـلەر ئـۇيـغۇر مـەركـىزىـنىڭ ئىجـرائـىيە ھـەيـئەت ئـەزاسـى، تـۈرمـىدىـكى قـەلـەمـكەشـلەرنـى 
قـۇتـقۇزۇش كـومـىتېتىنىڭ مـەسـئۇلـى ۋە تـور سـەھـىپىسىنى بـاشـقۇرۇش قـاتـارلـىق خـىزمـەتـلەرنـى ئىشـلەيـدۇ. 
ئـۇ 2010- يـىلى چـوڭـالر مـائـارىـپى بـويـىچە لـونـدون ئـۇنـىۋېـرسـىتېتى Birkbeck ئىنسـتىتۇتـىنىڭ ئـۇچـۇر -
ئـاالقـە ۋە تـور اليـىھىلەش كـەسـپىنى مـۇۋەپـپەقـىيەتـلىك پـۈتـتۈرگـەنـدىـن كـېيىن، ئـۇ لـونـدونـدا ئـۇچـۇر – ئـاالقـە 
ۋە تـــــور اليـــــىھىلەش ســـــاھـــــەســـــىدە خـــــىزمـــــەت قـــــىلىدۇ. ئـــــۇ ھـــــازىـــــر ئـــــەنـــــگلىيە پـــــۇل مـــــۇئـــــامـــــىلە بـــــاشـــــقۇرۇش 

ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى بولۇپ ئىشلىمەكتە.

مـــۇســـاپـــىرچـــىلىقتا ئـــوتـــكەن ھـــايـــات كـــىشىنىڭ مـــۇھـــەبـــبەت ۋە نـــەپـــرەتـــكە بـــولـــغان تـــۇيـــغۇلـــىرىـــنى نـــاھـــايـــىتى 
سـەزگـۇرلـەشـتۇرىـۋېـتىدىـغانـلىقى ھـەمـمىمىزگـە ئـايـان. ئـەزىـز ھـەر قـېتىم ئـەسـلىدە ئـۆزى بـىلەن ھـېچقانـداق 
مـــۇنـــاســـىۋىـــتى بـــوملـــىغان چـــەتـــئەلـــلىكلەرنـــىڭ ۋە بـــۇ چـــەت دۆلـــەتـــتىكى ھـــۆكـــۈمـــەت ئـــورگـــانـــلىرىـــنىڭ ئـــۆزىـــگە 
ســـــەمـــــىمىي يـــــاردەم قـــــىلغانـــــلىرىـــــدا، ئـــــۇالرنـــــىڭ ســـــەمـــــىمىي قـــــولـــــالشـــــلىرىـــــغا ئـــــېرىـــــشكەن چـــــاغـــــالردا، ھـــــەر 
تـەرەپـلەرنـىڭ يـاردىـمى ۋە ئـۆزىـنىڭ تـىرىـشچانـلىقى بـىلەن مـۇۋەپـپەقـىيەتـلەرگـە ئـېرىـشكەن چـاغـالردا ، ئـۇ شـۇ 
كـىشىلەرگـە چـەكـسىز مـىننەتـدار بـولـۇش بـىلەن بـىر چـاغـدا، ئـۇنـىڭ قـەلـبىنى تـىل بـىلەن ئـىپادىـلىگۈسـىز يـەنـە 
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بـىر خـىل تـۇيـغۇ قـاتـتىق چـىمدىـپ ئـازابـاليـتتى. ئـۇنـىڭ خـىيالـلىرى ئـۇنـى ئـىختىيارسـىز ئـەنـە شـۇ ۋەتـەنـدىـكى 
ئـــازابـــلىق كـــۈنـــلەرگـــە بـــاشـــالپ بـــاراتـــتى، ئـــەنـــە شـــۇ چـــاغـــالردا ســـاقـــچى ئـــىدارىـــسىنىڭ ئـــۆزىـــگە چـــاپـــلىغان 
تـۆھـمەتـلىرىـنى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالش ئـۈچـۈن ئـۇ شـۇنـچە كـوپ ئـورۇنـالرغـا ئـەرز ئـېيتىپ بـارغـان بـولـسىمۇ ، 
بـىراق شـۇ چـاغـالردا ئـوز ۋەتـىنىدە ئـادالـەتـنىڭ بـارلـىق دەرۋازىـلىرى ئـۇنـىڭ ئـۈچـۈن چـىڭ تـاقـالـغان ئـىدى. 
ئـۇ گـەرچـە مـۇشـۇ دۆلـەتـنىڭ گـىراژدانـى بـولـسىمۇ، بـىراق ھـېچقانـداق سـەۋەبـسىزال، ھـەتـتا قـانـۇنـسىز ھـالـدا 
مـــۇشـــۇ دۆلـــەت تـــەرىـــپىدىـــن تـــاشـــلىۋېـــتىلگەن ئـــىدى. ئـــۇنـــىڭ كـــىچىكىدىـــن بـــاشـــالپ تـــىرىـــشىپ ئـــوقـــۇشـــتىكى 
مـەقـسىتى ئـوز يـۇرتـىغا قـايـتىپ بـېرىـپ، مـۇشـۇ ئـۆزىـنى تـەربـىيىلىگەن ئـانـا تـۇپـراقـنىڭ ئـەجـرىـنى قـايـتۇرۇش 
ئــۈچــۈن ئــىدى، بــىراق بــۇ يــولــسىز ۋە مــۇســتەبــىت تــۇزۇم تــۈپــەيــلىدىــن ئــۇ ئــانــا تــۇپــرىــقىغا پــاتــمىدى، بــۇنــىڭ 
سـەۋەبـى نـاھـايـىتى ئـاددىـي ئـىدى، چـۈنـكى ئـۇ ۋۇجـۇدىـدا ۋەتـىنىگە بـولـغان ئـىشقى مـۇھـەبـبىتى ئـۇرغـۇپ 
تـۇرغـان، ھـوش كـالـلىسى جـايـىدا، قـەلـبىگە ئـۇلـۇغـۋار غـايـىلەرنـى پـۈكـكەن بـىر ئـۈمـىدۋار يـاش ئـىدى. ئـۇنـىڭ 
قــەلــبىدە ۋەتــىنى، خــەلــقى بــار ئــىدى. ئــەڭ مــۇھــىمى ئــۇنــىڭ ھــەق-نــاھــەقــنى پــەرقــلەنــدۈرۈش ئــىقتىدارى بــار 
ئـــــىدى. ئـــــۇ ھـــــەرقـــــانـــــداق مـــــەســـــىلىگە يـــــولـــــۇقـــــقانـــــدا بـــــەزى بـــــىر كـــــىشىلەردەك قـــــارىـــــغۇالرچـــــە بـــــاشـــــقىالرنـــــىڭ 
ئـــارقـــىسىدىـــن ئـــەگـــەشـــمەســـتىن، ئـــەكـــسىچە ” بـــۇ نـــېمە ئـــۈچـــۈن؟” دېـــگەن ســـوئـــالـــنى ســـوراشـــنى بـــىلەتـــتى. 
شــــۇنــــىڭ ئــــۈچــــۈن گــــەرچــــە ئــــۇ نــــەچــــچە مــــىڭ كــــىلومــــېتىر يــــىراقــــلىقتىكى ئــــاقــــسۇنــــىڭ شــــايــــار نــــاھــــىيىسىدە 
ئــوقــۇۋاتــقان بــىر ئــۆســمۈر بــاال بــولــسىمۇ، ئــۇ يــەنــىال ئــۈرۈمــچىدە يــۈز بــەرگــەن 1985- يــىلى 12- دېــكابــىر 

ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىنىڭ بىۋاسىتە تەسىرىگە ئۇچرىغان ئىدى.

 
ئـــۇنـــداقـــتا 1985- يـــىلى ئـــۈرۈمـــچىدە يـــۈز بـــەرگـــەن شـــەرقـــىي تـــۈركىســـتانـــدىـــكى ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەرىـــكىتى 
زادى قـانـداق ھـەرىـكەت؟ 1985- يـىلنىڭ بـېشىدىـن بـاشـالپ خـىتاي دۆلـىتى مـىقياسـىدا شـەكـىللەنـگەن بـىر 
خـىل دېـموكـراتـىيە ۋە ئـەركـىنلىك ھـاۋاسـىنىڭ شـامـىلى بـىلەن خـىتاي مـەمـلىكىتىنىڭ ھـەرقـايـسى جـايـلىرىـدا 
نــۇرغــۇن قــېتىمالپ ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتى يــۈز بــەردى. بــۇ ھــەرىــكەتــلەرنــىڭ تــەســىرى ئــۇيــغۇر ئــېلىگىمۇ 
يـېتىپ كـەلـدى. ئـەيـنى چـاغـالردا خـىتاي مـەركـىزى ھـۆكـۈمـىتىنىڭ خـىزمـەتـلىرىـگە خـۇ يـاۋبـاڭ رىـياسـەتـچىلىك 
قـــىالتـــتى. ئـــۇنـــىڭ ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەرىـــكىتىگە تـــۇتـــقان پـــوزىـــتسىيىسى مـــودېـــتىل بـــولـــۇپ، “ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر 
مـەسـىلىسىنى سـۆھـبەتـلىشىش، پـىكىر ئـاملـاشـتۇرۇش، مـەسـلىھەتـلىشىش ئـۇسـۇلـى ئـارقـىلىق ھـەل قـىلىش 
كـــــــېرەك.” (1) دەپ كـــــــۆرســـــــەتـــــــمە بـــــــەرگـــــــەن ئـــــــىدى. بـــــــىراق خـــــــۇ يـــــــاۋبـــــــاڭـــــــنىڭ بـــــــۇ خـــــــىلدىـــــــكى مـــــــەســـــــىلىنى 
ئـــادەمـــگەرچـــىلىك، ئـــىنسانـــپەرۋەرلـــىك مـــەنـــتىقىسىدە تـــۇرۇپ ھـــەل قـــىلى ئـــۇســـۇلـــى مـــۇتـــەئـــەســـسىپ خـــىتاي 
مـىللەتـچىلىرىـنىڭ نـارازىـلىقىنى قـوزغـىدى. نـەتـىجىدە 1987- يـىلى 1-ئـايـدا “پـارتـىيە ئـىچىدىـكى تـۇرمـۇش 
يــــــېغىنى “دا دىــــــڭ شــــــاۋپــــــىڭ بــــــاشــــــچىلىقىدىــــــكى بــــــىر قــــــىسىم “پــــــېشقەدەمــــــلەر” خــــــىتاي كــــــومــــــمۇنىســــــتىك 
پــارتــىيىسىنىڭ ســايــالم بــىلەن ئــوتــتۇرىــغا چــىققان ســېكرېــتارنــى قــانــۇنــسىز ھــالــدا ھــوقــۇق ســەھــنىسىدىــن 
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چـۈشـۈرۈۋەتـتى. مـانـا شـۇنـىڭدىـن كـېيىكى خـىتاي مـەمـلىكىتى ئـىچىدە “بـۇرژۇئـازىـيىنىڭ چـېكىدىـن ئـاشـقان 
ئەركىنلىكنىڭ زەھىرىنى تازىالش كۆرۈشى“ نامىدىكى يېڭى بىر سىنىپىي كۈرەش باشلىنىپ كەتتى.

 
مـــانـــا بـــۇ شـــەرقـــىي تـــۈركىســـتانـــدا ئـــېلىپ بـــېرىـــلغان ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر نـــارازىـــلىق ھـــەرىـــكەتـــلىرىـــمۇ ئـــاخـــىرقـــى 
ھـــېسابـــتا خـــىتاي مـــەمـــلىكىتىنىڭ بـــاشـــقا جـــايـــلىرىـــدىـــكى ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەرىـــكىتى بـــىلەن بـــىرگـــە خـــىتاي 
كـــومـــمۇنىســـتىك پـــارتـــىيىسى ئـــىچىدىـــكى ھـــوقـــۇق تـــالـــىشىش كـــۈرىـــشىنىڭ قـــۇربـــانـــى بـــولـــدى. نـــەتـــىجىدە بـــۇ 
ھـەرىـكەتـكە خـىتاي كـومـمۇنىسـت پـارتـىيىسىنىڭ ”ھـوقـۇقـىنى تـارتـىۋېـلىش، دۆلـەتـنى پـارچـىالشـقا ئـۇرۇنـۇش“ 
ھـەرىـكىتى دېـگەنـدەك قـالـپاقـالر كـىيدۈرۈلـۈپ، “دوسـت بـىلەن دۈشـمەن ئـوتـتۇرىـسىدىـكى زىـددىـيەت” دەپ 

قارىلىپ شۇ ئۇسۇلدا بىر تەرەپ قىلىنىشقا باشلىدى.

 
ئـەمـەلـىيەتـتە يـېڭى خـىتاي دۆلـىتى قـۇرۇلـغان 64 يـىلدىـن بـىرى ئـۇيـغۇر جـەمـئىيىتىدە يـۈز بـەرگـەن نـۇرغـۇن 
قـېتىملىق تىنچـلىق بـىلەن ئـېلىپ بـېرىـلغان ئـامـمىۋى نـارازىـلىق ھـەرىـكەتـلەر مـەلـۇم نـۇقـتىدىـن ئـېلىپ ئـېيتقانـدا 
ئـــومـــۇمـــيۈزلـــۈك دېـــگۈدەك ئـــۆزىـــنى “خـــەلـــقنىڭ چـــاكـــىرى” دەپ ئـــاتـــىۋالـــغان ھـــۆكـــۈمـــرانـــالر بـــىلەن” دۆلـــەتـــنىڭ 
خــوجــايــىنى” دەپ ئــاتــىلىپ كــەلــگەن خــەلــق ئــوتــتۇرىــسىدىــكى زىــددىــيەتــلەر بــولــۇپ، ئــەمــەلــىيەتــتە بــۇ پــەقــەتــال 
“خــوجــايــىن” “ چــاكــار” نــىڭ مــەلــۇم قــىلغان ئــەتــكەنــلىرىــدىــن رازى بــوملــىغانــلىقتىن پــايــدا بــولــغان زىــددىــيەت 
ئـىدى. ئـاخـىرغـا كـەلـگەنـدە بـۇ ئـەمـەلـىيەت پـۈتـۈنـلەي ‘پـەرداز” بـىلەن بـۇرمـىلىنىپ ، “خـوجـايـىن” الرغـا “مـىللىي 
بــــــــۆلــــــــگۈنــــــــچى”، “تــــــــېررورىســــــــت’ دېــــــــگەنــــــــدەك قــــــــالــــــــپاقــــــــالرنــــــــى كــــــــىيدۈرۈش ئــــــــارىــــــــلىق ئىشــــــــالر تــــــــېخىمۇ 
مـــۇرەكـــكەپـــلەشـــتۇرۇلـــدى. بـــۇ خـــىل قـــالـــپاقـــالرنـــىڭ كـــىيدۈرۈلـــۈشـــى ھـــۆكـــۈمـــرانـــالرنـــىڭ پـــۇقـــراالرغـــا قـــارىـــتا 
دېـــكتاتـــۇرلـــۇق ھـــوقـــۇقـــىنى يـــۈرگـــۈزۈشـــىگە بـــەكـــال قـــۇاليـــلىق ئـــىدى. بـــۇ قـــالـــپاقـــالر ھـــۆكـــۈمـــرانـــالرنـــىڭ خـــەلـــق 
ئــۇســتىدىــن جــازا يــۈرگــۈزۈشــىنى قــانــۇنــالشــتۇرۇشــقا ئــۇرۇنــۇشــىغا ئــاســاس يــارىــتىپ بــېرەتــتى، شــۇنــىڭ 
ئـۈچـۈن مـانـا مـۇشـۇ خـىلدىـكى قـالـپاق كـىيدۈرۈش ئـۇسـۇلـى ئـۇزۇنـدىـن بـىرى ھـۆكـۈمـرانـالر تـەرىـپىدىـن كـەڭ 

كۆلەمدە قوللىنىلىپ كەلگەن ئۈنۈملۈك تەجرىبىلەرنىڭ بىر يەكۈنى بولۇپ قالغان ئىدى.

 
بـولـۇپـمۇ ئـامـېرىـكىدا يـۈز بـەرگـەن 11- سـېنتەبـىر ۋەقـەسـىدىـن كـىيىن، خـىتاي دۆلـىتى تـېررورىـزمـغا زەربـە 
بــــېرىــــش ئــــۆلــــچىمى بــــىلەن خــــىتاي چــــېگراســــى ئــــىچىدىــــكى ھــــۆكــــۈمــــەتــــنىڭ ئــــىش ھــــەرىــــكەتــــلىرىــــگە نــــارازى 
بــولــغۇچــىالرغــا تــاقــابــىل تــۇرۇشــقا بــاشــلىدى، مــۇشــۇ خــىل ئــۇســۇل ئــارقــىلىق خــىتاي مــەركــىزى ھــۆكــۈمــىتى 
ئـۆزىـنىڭ مـىللىي سـىياسـەت مـەسـىلىسىدە ئـۆتـكۈزگـەن ئـېغىر خـاتـالـىقىنى يـوشـۇرۇپ قـاملـاقـچى بـولـۇشـتى. 
پــۇقــراالر بــىلەن ھــۆكــۈمــەت تــۈزۈملــىسى ئــوتــتۇرىــسىدىــكى زىــددىــيەتــنىڭ بــارغــانــسېرى كــەســكىنلىشىشىگە 
ئــەگــىشىپ، دۆلــەت قــورالــىنىڭ تــىغ ئــۇچــى پــۇقــراالرغــا قــارىــتىلدى ۋە بــۇ قىلمىشــلىرىــنى قــانــۇنــالشــتۇرۇش 
ئـــۈچـــۈن ھـــۆكـــۈمـــەت قـــولـــىدىـــكى ھـــوقـــۇقـــىدىـــن پـــايـــدىـــلىنىپ خـــىتاي ئـــاســـاســـىي قـــانـــۇنـــىغا قـــارمـــۇ –قـــارشـــى 
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تـۇرىـدىـغان ۋە ئـۇنـىڭ ئـۈسـتىگە دەسـسىتىلگەن قـانـۇن بـەلـگىلىمىلەرنـى ئـوز ئـالـدىـغا چـىقىرىـپ، ئـۆزلـىرىـنىڭ 
خەلق ئالدىدا سادىر قىلغان جىنايەتلىرىنى قانۇنالشتۇرۇشقا ئاساس سالدى.

دەســلەپــكى بــىر مــەزگــىلدە دۇنــيا خــەلــقى خــىتايــنىڭ بــۇ خــىل ھــەرىــكەتــلىرىــنى چــۈشــەنــمىگەن ئــىدى. ئــۇنــىڭ 
ئــۈســتىگە ئــۇ چــاغــالردا ئــۇچــۇر ئــاالقــە تــېخنىكىلىرى ھــازىــرقــىدەك راۋان بــوملــىغاچــقا، خــىتاي ھــۆكــۈمــىتى 
ئـــۆزىـــنىڭ ئـــادەتـــلەنـــگەن ئـــالـــدامـــچىلىق ھـــەرىـــكەتـــلىرى بـــىلەن دۇنـــيانـــى ئـــالـــداپ كـــەلـــگەن ئـــىدى. دۇنـــيا تـــىز 
ســــۈرئــــەتــــتە بــــىر گــــەۋدىــــلىشىش يــــۆلــــىنىشىگە قــــاراپ مــــاڭــــغانــــدىــــن كــــېيىنكى بــــۈگــــۈنــــكى كــــۈنــــدە، ئــــۇچــــۇر 
ئـاالقـىسىنىڭ تـىز راۋانـلىشىشىغا ئـەگـىشىپ، دۇنـيانـىڭ ھـەرقـانـداق بـىر بـۇلـۇڭ پـۇچـقاقـلىرىـدا يـۈز بـەرگـەن 
ئىشــالرنــىڭ ھــەمــمىسىنى پــۈتــۈن دۇنــيا تــىزال خــەۋەر تــاپــىدىــغان بــولــدى. مــانــا بــۇ ئــۇچــۇر تــېخنىكىسىدىــكى 
ئـەۋزەل شـارائـىت تـۈپـەيـلى خـىتايـدا يـۈز بـەرگـەن ھـەمـمە ئىشـالر ئـوز ۋاقـتى-قـەرەلـىدە دۇنـياغـا تـارقـىلىشقا 
بــاشــلىغانــدىــن كــىيىن، دۇنــيا جــامــائــىتىنىڭ نــەزىــرى بــۇ ئــىقتىسادىــي نــاھــايــىتى تــىز تــەرەقــقىي قــىلىۋاتــقان 
دۇنـيادىـكى 2- ئـىقتىسادىـي چـوڭ دۆلـەتـنىڭ ئـۇيـغۇرالر ۋەتـىنىدە 64 يـىلدىـن بـىرى ئـۆتـكۈزۈپ كـېلىۋاتـقان 
ئــــــىنسان ھــــــەقــــــلىرى ۋە بــــــاشــــــقا ســــــاھــــــەلــــــەردىــــــكى ســــــىياســــــىي ۋە جــــــىنايــــــەت قىلمىشــــــلىرىــــــغا دىــــــققىتىنى 
مـەركـەزلـەشـتۈردى. نـەتـىجىدە پـۈتـۈن دۇنـيا بـۇ دۆلـەتـكە ئـىشەنـمەسـلىك نـەزىـرى بـىلەن قـارايـدىـغان بـولـدى. 
چـۈنـكى بـۇ دۆلـەتـنىڭ تـۈزۈملـىسى يـىلالردىـن بـىرى ئـوز خـەلـقىنىال ئـەمـەس، ھـەتـتا پـۈتـۈن دۇنـيانـى ئـالـداپ 
كــېلىۋاتــقاچــقا، مــانــا ئــەمــدى پــۈتــۈن دۇنــيا بــۇ دۆلــەتــكە گــۇمــانــلىق نــەزىــرىــنى ئــاغــدۇردى. خــىتاي دۆلــىتى 
گـــەرچـــە ئـــىقتىسادىـــي جـــەھـــەتـــتىن ئـــون نـــەچـــچە يـــىل قـــوش رەقـــەم بـــىلەن تـــىز تـــەرەقـــقىي قـــىلغان بـــولـــسىمۇ، 
ئـۇنـىڭ دۇنـيا خـەلـقى ئـالـدىـدىـكى ئـىناۋىـتىمۇ ئـوخـشاش قـوش رەقـەم بـويـىچە بـارغـانـسېرى خـۇنـۈكـلىشىشكە 
قـــاراپ يـــۈزلـــەنـــدى. دېـــمەك شـــۇنـــداق بـــىر ھـــەقـــىقەت ھـــەمـــمىگە ئـــورتـــاقـــكى، ھـــەر قـــانـــداق بـــىر ئـــىنسان ۋە 
ھـەرقـانـداق بـىر دۆلـەت ئـۈچـۈنـمۇ ئـوخـشاشـال پـۇلـنى تـاپـقىلى بـولـىدۇ، ئـەمـما يـوقـىتىلغان ئـىناۋەتـنى پـۇلـغا 
ســېتىپ ئــالــغىلى بــوملــايــدۇ. خــىتاي دۆلــىتى ئــوز خــەلــقى ۋە خــىتايــدىــكى خــەن مــىللىتى بــوملــىغان ئــۇيــغۇر، 
تــىبەت، مــوڭــغۇل قــاتــارلــىق ئــوز زېــمىنىدا ئــاز ســانــلىققا چــۈشــۈپ قــالــغان مــىللەتــلەرنــىڭ ھــەق-ھــوقــۇقــىنى 
دەپـــــسەنـــــدە قـــــىلىشى ســـــەۋەبـــــلىك ئـــــۆزىـــــنىڭ دۇنـــــيادىـــــكى چـــــوڭ دۆلـــــەتـــــلىك ئـــــوبـــــرازىـــــنى يـــــوقـــــاتـــــتى. خـــــىتاي 
ھــــۆكــــۈمــــىتى ئــــۇيــــغۇر خــــەلــــقىنىڭ قــــەلــــبىگىال ئــــەمــــەس، ئــــۆزىــــنىڭ خــــەن خــــەلــــقىنىڭ قــــەلــــبىگىمۇ “ئىســــتىبدات” 

ھاكىمىيەتلىك تامغىسىنى باستى.

 
يــەنــە بــىر جــەھــەتــتىن ئــېلىپ ئــېيتقانــدا، بــۇ خــىلدىــكى پــۇقــراغــا قــاتــتىق قــولــلۇق قــىلىش ۋە دۆلــەتــنىڭ قــورال 
كـۈچـىدىـن پـايـدىـلىنىپ ئـوز خـەلـقىگە بـولـۇپـمۇ ئـوز دۆلـەت تـەۋەلـىكىدىـكى ئـۇيـغۇردەك بـىر قـەھـرىـمان مـىللەتـكە 
جــازا يــۈرگــۈزۈشــىدىــن ئــىبارەت “بــىچارىــلەرچــە” ئــۇســۇلــى ئــاخــىرقــى ھــېسابــتا يــەرلــىك خــەلــقىنىڭ دۆلــەت 
تــۈزۈملــىسىگە بــولــغان ئــىشەنــچىنى پــۈتــۈنــلەي يــوقــاتــتى. نــەتــىجىدە خــىتايــنىڭ تــۈزۈملــىسى بــىلەن خــەلــقىنىڭ، 
بــولــۇپــمۇ ئــۇيــغۇر خــەلــقىنىڭ ئــوتــتۇرىــسىدىــكى ئــوز-ئــارا پــىكىرلــىشىش يــولــى شــۇنــىڭدىــن كــىيىن ئــومــۇمــەن 
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ئــــــۈزۈلــــــۈپ قــــــالــــــدى. خــــــىتاي ھــــــۆكــــــۈمــــــىتى بــــــىلەن ئــــــۇنــــــىڭ تــــــېررىــــــتورىــــــيىسى ئــــــىچىدىــــــكى يــــــەرلــــــىك خــــــەلــــــق 
ئـوتـتۇرىـسىدىـكى نـورمـال پـىكىر ئـاملـاشـتۇرۇش ئـىمكانـىيىتى، يـەنـى ئـوز-ئـارا ئـىشەنـچ ئـاسـاسـىدا مـايـدانـغا 
كـــېلىدىـــغان دىـــئالـــوگـــالرنـــىڭ ئـــىمكانـــىيىتى يـــوقـــالـــغاچـــقا، بـــۈگـــۈنـــكى كـــۈنـــدە مـــانـــا ھـــازىـــرقـــىدەك مـــەســـىلىنى 
مـەسـلىھەت بـىلەن، ئـوچـۇق سـۆزلـىشىش بـىلەن ھـەل قـىلغىلى بـوملـاسـلىقتەك قـاتـمال ۋەزىـيەت شـەكـىللەنـدى. 
تــــەبــــىئىيكى ھــــۆكــــۈمــــەت بــــىلەن پــــۇقــــرا ئــــوتــــتۇرىــــسىدا ئــــوز-ئــــارا بــــىر بــــىرىــــگە بــــولــــغان ئــــىشەنــــچ ۋە ئــــوچــــۇق 
سـۆزلـىشىش ئـىمكانـىيىتىمۇ يـوقـىلىش ئـالـدىـدا تـۇرۇۋاتـقان مـۇنـداق بـىر جـەمـئىيەتـتە، خـەلـقنىڭ ھـەرقـانـداق 
نــارازىــلىق ھــەرىــكىتى نــاھــايــىتى تــىزال ئــەســەبــىيلىك بــىلەن قــارشــىلىشىشقا ئــېلىپ بــارىــدۇ. بــۇنــداق ھــالــەت 
خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتى بـــىلەن ئـــۇيـــغۇرالر ئـــارىـــسىدىـــال كـــۆرەملـــەســـتىن، يـــەنـــە خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتىنىڭ يـــىلالردىـــن 
بـۇيـان خـىتاي خـەلـقى ئـارىـسىدا ئـېلىپ بـېرىـۋاتـقان خـەن شـوۋىـنىزمـى مـەنـتىقىسىدىـكى خـاتـا تـەشـۋىـقاتـى 
بــىلەن زەھــەرلــىنىپ، بــارلــىق ئــۇيــغۇرالرنــى “تــېررورىســت مــىللەت”، “نــاچــار مــىللەت” ۋە “ئــاســسىمىلياتــسىيە 
قــىلىپ يــوقــىتىۋېــتىشكە تېگىشــلىك مــىللەت “دەپ قــارايــدىــغان خــەن مــىللىتى بــىلەن بــارلــىق خــەن مــىللىتىنى 
ئـۆزلـىرى ئـۇسـتىدىـن ھـۆكـۈمـرانـلىق يـۈرگـۈزۈۋاتـقان “ھـۆكـۈمـران مـىللەت” ۋە “تـاجـاۋۇزچـى مـىللەت” دەپ 
قــارايــدىــغانــالرنــىڭ ســانــى ئــۇيــغۇر خــەلــقى ئــارىــسىدا كــۈنــسايــىن كــۆپــىيىۋاتــىدۇ. چــۈنــكى ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم 
رايــونــىدا خــەنــلەر ھــەر دائــىم يــەرلــىك خــەلــق تــەرىــپىدىــن “ھــۆكــۈمــرانــالرنــىڭ ۋەكــىلى” دەپ قــارىــلىدۇ. بــۇنــىڭ 
سـەۋەبـى ئـۇيـغۇر ۋەتـىنىدە ھـەر قـانـداق بـىر ئـورگـانـغا كـىرسـىڭىز ئـۇ يـەرنـىڭ ئـاسـاسـلىق ھـوقـۇقـى چـوقـۇم 
خــــەن مــــىللىتىدىــــن بــــولــــغانــــالرنــــىڭ قــــولــــىدا بــــولــــغاچــــقا، نــــەتــــىجىدە مــــەيــــلى خــــەن مــــىللىتى خــــالــــىسۇن يــــاكــــى 
خــالــىمىسۇن، ئــۇيــغۇر ئــېلىدە يــاشــاۋاتــقان خــەن مــىللىتى مــەيــلى نــىمىال قــىلمىسۇن، يــەرلــىك مــىللەتــلەرنــىڭ 
نـــــەزىـــــرىـــــدە ئـــــۇالرنـــــىڭ قـــــىلغان ئـــــەتـــــكەنـــــلىرىـــــنىڭ ھـــــەمـــــمىسى خـــــىتاي ھـــــۆكـــــۈمـــــىتىگە، شـــــۇنـــــداقـــــال خـــــىتاي 

كوممۇنىستىك پارتىيىسىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ، دەپ قارىلىدۇ.

 
ئــەگــەر بــىز ئــىشنىڭ ئــۆزىــنىال ئــوبــيېكتىپ بــايــان قــىلىش ئــۇســۇلــى بــىلەن شــەرقــىي تــۈركىســتانــنىڭ يــېقىنقى 
زامــــان تــــارىــــخىغا نــــەزەر ســــالــــىدىــــغان بــــولــــساق، بــــۇ تــــۇپــــراقــــتا يــــۈز بــــەرگــــەن نــــۇرغــــۇن قــــېتىملىق ئــــامــــمىۋى 
نـارازىـلىق ھـەرىـكەتـلەرنـىڭ ئـىچىدىـكى پـەقـەت يـېقىنقى مـەزگـىلدىـكى بـىرسـىنى، يـەنـى 1985-يـىلدىـكى 12- 
دېـكابـىر ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتىنى خـىتاي سـىياسـىتىنىڭ ئـاز-تـوال مـودېـتىللىشش خـاھـىشىغا يـۈزلـەنـگەن، 
ئـــۇيـــغۇرالرنـــىڭ قـــايـــتا ئـــوز تـــەقـــدىـــرى ئـــۈســـتىدە ئـــويـــلىنىش ئـــىمكانـــىيىتىگە ئـــېرىـــشكەن بـــىر ۋاقـــىتتا پـــارتـــالپ 
چــــــىققانــــــلىقىنى ، ئــــــۈرۈمــــــچىدىــــــكى شــــــۇ قــــــېتىملىق ئــــــوقــــــۇغــــــۇچــــــىالر ھــــــەرىــــــكىتى شــــــۇ دەۋردىــــــكى خــــــىتاي 
مــــەمــــلىكىتىنىڭ ئــــىچكى-تــــاشــــقى ســــىياســــىي مــــۇھــــىتى بــــىلەن بــــىۋاســــىتە مــــۇنــــاســــىۋەتــــلىك ئــــىكەنــــلىكىنى 
كــۆرەلــەيــمىز. ئــەيــنى يــىلالردا خــىتايــنىڭ ھــار قــايــسى جــايــلىرىــدا يــۈز بــەرگــەن شــۇنــىڭغا ئــوخــشايــدىــغان 
نــۇرغــۇنــلىغان ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكەتــلىرىــنىڭمۇ ئــوز – ئــارا مــۇنــاســىۋىــتى بــارلــىقىنى ۋە ئــوز ئــارا تــەســىر 
كــۆرســەتــكەنــلىكىنىمۇ رەت قــىالملــايــمىز، ئــەلــۋەتــتە. گــەرچــە شــۇ قــېتىمقى 1985- يــىلىدىــكى 12- دېــكابــىر 
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ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالر ھـــــەرىـــــكىتىنىڭ 1989- يـــــىلدىـــــكى تـــــىيەنـــــئەنـــــمېن ۋەقـــــەســـــى بـــــىلەنـــــمۇ مـــــەلـــــۇم خـــــاراكـــــتېر 
جـــەھـــەتـــلەردىـــن ئـــاز-تـــوال ئـــورتـــاقـــلىقى بـــار بـــولـــسىمۇ، ئـــەمـــما بـــۇ ئـــىككى ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر تـــەرىـــپىدىـــن ئـــېلىپ 
بـــېرىـــلغان ھـــەرىـــكەتـــنىڭ خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتى تـــەرىـــپىدىـــن بـــاســـتۇرۇلـــۇشـــى ۋە يـــەكـــۈنـــلىنىشى ھـــەم كـــېيىن 
كـــەلـــتۈرگـــەن ئـــاقـــىۋەتـــلەر تـــەبـــىئىيكى روشـــەن پـــەرقـــلىنىدۇ. گـــەرچـــە ئـــۈرۈمـــچى 12- دېـــكابـــىر ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر 
ھـەرىـكىتى خـىتاي ھـۆكـۈمـىتىنىڭ قـانـۇن رامـكىسى ئـىچىدە تىنچـلىق بـىلەن ئـېلىپ بـېرىـلغان ئـوقـۇغـۇچـىالر 
نـــــــامـــــــايـــــــىشى ۋە نـــــــارازىـــــــلىق ھـــــــەرىـــــــكىتى بـــــــولـــــــسىمۇ، ئـــــــەمـــــــما بـــــــۇ دۆلـــــــەتـــــــنىڭ خـــــــىتاي خـــــــەن مـــــــىللىتىنىڭ 
ھـــۆكـــۇمـــىرانـــلىغى ئـــاســـتىدىـــكى بـــىر دۆلـــەت بـــولـــغانـــلىقى ســـەۋەبـــلىك مـــەســـىلە قـــانـــۇن ئـــارقـــىلىق ئـــادىـــل ھـــەل 
قــىلىنىش ئــەمــەس، بــەلــكى مــىللەت ئــۇقــۇمــى، مــىللەت ئــايــرىــمىسى بــىلەن بــىرتــەرەپ قــىلىنغانــلىقىنى تــونــۇپ 

يېتەلەيمىز.

 
دېــمەك خــىتاي دۆلــىتىدە ســانــى ئــاز بــولــغان، مــەدەنــىيەت جــەھــەتــتىن ئــوخــشىمايــدىــغان ئــۇيــغۇر قــاتــارلــىق 
مـــىللەتـــلەرنـــىڭ ھـــەرقـــانـــداق شـــەكـــىلدىـــكى بـــىر نـــارازىـــلىق ھـــەرىـــكەتـــلىرىـــنىڭ ۋاقـــتى كـــەلـــگەنـــدە خـــاراكـــتېرى 
بــــۇرمــــىلىنىپ تــــەبــــىر بــــېرىــــلىدىــــغانــــلىقى، ھــــاكــــىمىيەتــــنى مــــونــــوپــــول قــــىلغان خــــەن مــــىللىتىنىڭ خــــەن بــــوملــــىغان 
مـىللەتـلەرنـىڭ نـارازىـلىقىنى ھـەر قـانـداق چـاغـدا ئـۆزلـىرىـنىڭ ھـۆكـۈمـرانـلىقىغا بـولـغان تـەھـدىـت دەپ قـاراپ، 
دوســت -دۈشــمەن ئــوتــتۇرىــسىدىــكى كــۈرەش دەپ قــارايــدىــغانــلىقى، قــىسقىسى مــىللەت ئــوخــشىماســلىقى 
تـــۈپـــەيـــلىدىـــن، نـــارازىـــلىق ھـــەرىـــكەتـــلىرىـــنىڭ ئـــېلىپ كـــېلىدىـــغان ئـــاقـــىۋىـــتىنىڭمۇ پـــەرقـــلىق بـــولـــىدىـــغانـــلىقى ۋە 

ئوخشىمايدىغان نەتىجە بىلەن خۇالسىالنغانلىغىدىن ئىبارەت بىر ماھىيەتنى بىلىۋاالاليمىز.

 
بـــــولـــــۇپـــــمۇ بـــــۇ 12-دېـــــكابـــــىر ئـــــۇيـــــغۇر ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالر ھـــــەرىـــــكىتىنىڭ خـــــاراكـــــتېرى ھـــــۆكـــــۈمـــــەت تـــــەرەپـــــتىن 
مــــــەســــــئۇلــــــىيەتــــــسىزلــــــىك بــــــىلەن خــــــالــــــىغانــــــچە بــــــېكىتىلگەنــــــدىــــــن كــــــىيىن، ئــــــادەتــــــتىكى ئــــــامــــــمىۋى نــــــارازىــــــلىق 
ھـــــەرىـــــكەتـــــلىرىـــــنىڭ خـــــاراكـــــتېرىـــــمۇ ئـــــاخـــــىرىـــــغا بـــــارغـــــانـــــدا بـــــاشـــــقىچە تـــــۈس ئـــــېلىپ، دۈشـــــمەن بـــــىلەن ئـــــوز 
ئـوتـتۇرىـسىدىـكى زىـددىـيەتـكە ئـايـلىنىپ قـالـغان. مـەسـىلەن: 1985-يـىلدىـن بـىرى خـىتاي دۆلـىتىنىڭ ئـىچكى 
ئــۆلــكىلىرىــدە نــۇرغــۇن قــېتىم ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكەتــلىرى يــۈز بــەردى، ئــەيــنى چــاغــالردا خــىتاي مــەركــىزى 
ھــۆكــۈمــىتىنىڭ خــىزمــەتــلىرىــگە رىــياســەتــچىلىك قــىلىۋاتــقان خــۇ يــاۋبــاڭــنىڭ ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتىنى بــىر 
تـەرەپ قـىلىش ئـۇسـۇلـى تـوغـرىـسىدا “ئـوقـۇغـۇچـىالر مـەسـىلىسىنى سـۆھـبەتـلىشىش، پـىكىر ئـاملـاشـتۇرۇش، 
مــــەســــلىھەتــــلىشىش ئــــۇســــۇلــــى ئــــارقــــىلىق ھــــەل قــــىلىش” دەپ كــــۆرســــەتــــمە بــــەرگــــەن ئــــىدى. بــــىراق گــــەرچــــە 
ئــــوخــــشاش ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالر ھــــەرىــــكىتى- ئــــوخــــشاش بــــىر دۆلــــەتــــتە، ئــــوخــــشاش بــــىر دەۋردە يــــاشــــاۋاتــــقان 
ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالر تــــەرپــــىدىــــن ئــــېلىپ بــــېرىــــلغان بــــولــــسىمۇ، ئــــەمــــما مــــىللىتى ئــــوخــــشىمىغاچــــقا، ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالر 
ھـەرىـكىتىگە قـاتـنىشىپ نـامـايـىشقا چـىققان ئـوقـۇغـۇچـىالرنـىڭ ئـەڭ ئـاخـىرقـى تـەقـدىـرىـمۇ ئـوخـشىمايـدىـغان 
قــــىسمەتــــلەر بــــىلەن ئــــايــــاغــــالشــــتى. خــــۇ يــــاۋبــــاڭــــنىڭ ســــىياســــىتى ئــــۇيــــغۇر ۋەتــــىنىگە كــــەلــــگەنــــدە شــــەكــــلى 
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ئـــۆزگـــەردى. بـــىز يـــۇقـــىرىـــدا بـــايـــان قـــىلغان ئـــەزىـــز ئـــەيـــسانـــىڭ كـــەچـــۈرمىشـــلىرى مـــانـــا بـــۇنـــىڭ بـــىر مـــىسالـــى 
بـوالاليـدۇ. 1989-يـىلىدىـكى تـىيەنـئەنـمېن ۋەقـەسـى دەسـلەپـتە “6- ئـىيۇن ئـەكـسىلئىنقىالۋى تـوپـالڭ” دەپ 
بــېكىتىلگەن ئــىدى، يــېقىنقى يــىلالردىــن بــىرى بــۇ مــۇقــام ئــۆزگــىرىــپ “1989-يــىلى بــاھــار يــاز پــەســلىدىــكى 
ســىياســىي بــوھــران” يــاكــى “4-ئــىيۇن بــوھــرانــى”دەپ ئــىزاھــات بــېرىــلىدىــغان بــولــدى. بــىراق 1985- يــىلى 
12- دېـكابـىردىـكى ئـوخـشاش ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتىنى بـولـسا “مـىللىي بـۆلـگۈنـچىلىك ھـەرىـكىتى” دەپ 

بېكىتىپ، ئۇنى مەڭگۈ ئاقالنمايدىغان قارا دېلوالر قاتارىغا كىرگۈزۈۋەتتى.

 
ئــەمــەلــىيەتــتە بــۇ شــەرقــىي تــۈركىســتانــدىــكى ئــۇيــغۇرالرنــى ئــاســاس قــىلغان ھــەر مــىللەت ئــوقــۇغــۇچــىلىرىــنىڭ 
يـــېڭى خـــىتاي دۆلـــىتى قـــۇرۇلـــغانـــدىـــن كـــېيىنكى تـــۇنـــجى قـــېتىم ئـــەڭ تىنچـــلىق يـــولـــى بـــىلەن، ئـــەڭ ئـــاقـــىالنـــە 
ئـــۇســـۇلـــدا خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتىگە ئـــۆزلـــىرىـــنىڭ ئـــارزۇ- تـــەلـــەپـــلىرىـــنى ئـــىپادىـــلىشى، شـــۇنـــداقـــال ئـــەڭ ئـــىلمىي 
ئــۇســۇلــدا ئــۆزلــىرىــنىڭ دۆلــەتــنىڭ كــەلــگۈســىدىــكى خــوجــايــىنلىرى بــولــۇش ســۈپــىتى بــىلەن دۆلــەت ئىشــلىرىــغا 
ئـارىـلىشىشى ، دېـموكـراتـىيىنى، ئىسـالھـاتـنى تـەلـەپ قـىلىشى ئـىدى. بـۇ ئـەسـلىدە ھـۆكـۈمـەت بـىلەن پـۇقـرا 
ئــوتــتۇرىــسىدىــكى ئــەڭ ســاغــالم بــولــغان كــەيــپىياتــتىكى بــىر خــىل پــىكىر ئــاملــاشــتۇرۇش ئــۇســۇلــى ئــىدى. بــۇ 
خـــىل ئـــۇســـۇلـــنىڭ مـــايـــدانـــغا چـــىقىشى بـــىر دۆلـــەتـــكە نىســـبەتـــەن نـــاھـــايـــىتى ســـاغـــالم بـــولـــغان دېـــموكـــراتـــىك 
كـەيـپىياتـنىڭ ئـىپادىـلىنىشى ئـىدى، مـەسـىلەن: بـۇ قـېتىمقى نـامـايـىش مـايـدانـغا چىقىشـتىن بـۇرۇن ئـۇيـغۇر 
ئـاپـتونـوم رايـونـىنىڭ ھـار قـايـسى مـەكـتەپـلىرىـدىـكى ئـوقـۇغـۇچـىالر ئـارىـسىدا ئـوقـۇش قـىزغـىنلىقى نـاھـايـىتى 
ئـــۈســـتۈن بـــولـــغان. شـــۇ دەۋردىـــكى ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ئـــۆزلـــىرىـــنى دۆلـــەتـــنىڭ كـــەلـــگۈســـى خـــوجـــايـــىنلىرى دەپ 
قــارايــتتى. ئــۇالردا ۋەتــەن، مــىللەت ئــۈچــۈن پــىداكــارلــىق بــىلەن ھــەرقــانــداق مــەجــبۇرىــيەتــنى ئــوز ئــۈســتىگە 

ئېلىشتىن ئىبارەت جەسۇرانە ئىرادە بار ئىدى.

بـــــولـــــۇپـــــمۇ خـــــۇ يـــــاۋبـــــاڭ ئـــــەمـــــىلىدىـــــن ئـــــېلىپ تـــــاشـــــالنـــــغانـــــدىـــــن كـــــىيىن، “خـــــۇ يـــــاۋبـــــاڭـــــنىڭ بـــــۇرژۇئـــــازىـــــيىچە 
ئـــەركـــىنلەشـــتۇرۋېـــتىش ئـــىدىـــيىسىنىڭ زەھـــىرىـــنى تـــازىـــالش“ نـــامـــى بـــىلەن مـــۇشـــۇ ھـــەرىـــكەتـــكە قـــاتـــناشـــقان 
نـۇرغـۇنـلىغان ئـىلغار ئـۇيـغۇر ئـوقـۇغـۇچـىالر ۋە شـۇ ھـەرىـكەتـنىڭ تـەسـىرىـگە ئـۇچـرىـغان بـاشـقا يـاشـالرنـىڭ 
ھــەمــمىسى ئــوخــشاشــال “تــازىــالش ئــوبــيېكتلىرى” قــىلىندى. ئــەمــدىــال 16 يــاشــقا كــىرگــەن، تــېخى تــولــۇق 
ئـوتـتۇرىـنىڭ بـىرىـنچى يـىللىقىدا ئـوقـۇۋاتـقان ئـۆسـمۈر يـاش ئـەزىـز ئـەيـسانـىڭ بـىر ۋاراق يـازمـىسى ئـۈچـۈن 
بــىر ئــۆمــۈر ئــېغىر روھــى بــېسىم ئــىچىدە، بــىر ئــۆمــۈر خــىتاي ھــۆكــۈمــىتىنىڭ “قــارا تــىزىــملىكى” دە خــەۋپ 
ئــىچىدە ئــەنــسىز يــاشــاشــقا مــەجــبۇرلــىنىشىدەك جــازاالرغــا مــەھــكۇم قــىلىنىشى بــۇ بــايــانــلىرىــمىز ئــۈچــۈن 
تـــــىپىك بـــــىر ئىســـــپات بـــــوالاليـــــدۇ. گـــــەرچـــــە ئـــــەزىـــــز ئـــــەيـــــسا ئـــــەڭ ئـــــاخـــــىرىـــــدا بـــــېشىغا كـــــەلـــــگەن قـــــىسمەتـــــلىرى 
سـەۋەبـىدىـن چـەتـئەلـگە چـىقىپ كـېتىش يـولـىنى تـالـالپ بـۇ ئـاسـارەتـتىن ۋاقـىتلىق قـۇتـۇلـغان بـولـسىمۇ، ئـەمـما 
ۋەتــەن ئــىچىدە ئــەنــە شــۇنــداق ئــاســارەت ئــىچىدە، خــورلــۇق ۋە ئــەنــسىزچــىلىك ئــىچىدە يــاشــاۋاتــقان “ئــەزىــز 
ئـــــى ئـــــەيـــــسا” الرنـــــىڭ نـــــەچـــــچە ئـــــون مـــــىڭى ھـــــېلىمۇ ھـــــەم بـــــار. مـــــانـــــا بـــــۇ ئـــــوخـــــشاشـــــال “جـــــۇڭـــــخۇا خـــــەلـــــق 
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جـــۇمـــھۇرىـــيىتىنىڭ پـــۇقـــراســـى” دەپ ئـــاتـــالـــغان ئـــۇيـــغۇرالر بـــىلەن خـــەن (خـــىتايـــالر) نـــىڭ ئـــوخـــشىمايـــدىـــغان 
تەقدىرى.

 
ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىنىڭ ھـەر قـايـسى ئـالـىي مـەكـتەپـلەردىـكى ئـۇيـغۇر، قـازاق ۋە بـاشـقا ھـەر مـىللەتـلەرنـىڭ 
ئـــــىلغار ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىلىرى ئـــــۆزلـــــۈكـــــىدىـــــن تـــــەشـــــكىللىنىپ ئـــــىلىم پـــــەن ئـــــۇگـــــنىش ۋە چـــــەتـــــئەل تـــــىلى ئـــــۇگـــــنىش 
كــۇرجــەكــلىرىــنى قــۇرۇپ، مــۇشــۇ خــىل ئــۇســۇل بــىلەن ئــوقــۇغــۇچــىالرنــى ئــىلىم پــەن ئــۆگــىنىشكە، مــەدەنــىيەت 
ئــۆگــىنىشكە تــەشــكىللىگەن. ئــەيــنى چــاغــدا مــۇشــۇ پــائــالــىيەتــلەرگــە قــاتــناشــقان بــىر قــىسىم كــىشىلەر شــۇ 
قـېتىمقى ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتىنى ھـەتـتا خـىتايـنىڭ “5-مـاي يـېڭى مـەدەنـىيەت ھـەرىـكىتى” گـە ئـوخـشاش 
كــۈچــلۈك تــەســىرگــە ئــىگە بــىر قــېتىملىق مــىللىي ئــويــغىنىش ھــەرىــكىتى بــولــغان دەپ بــاھــا بــېرىــشىدۇ. ئــەنــە 
شــۇ چــاغــالردا ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ ئــوقــۇش ئــاكــتىپلىقى نــاھــايــىتى ئــۈســتۈن بــولــۇپ، ئــوقــۇغــۇچــىالر ئــىچىدە 
قـانـۇنـسىز ئـىش ھـەرىـكەتـلەرگـە قـاتـنىشىدىـغان، مـەكـتەپ قـائـىدە تـۈزۈمـلىرىـگە خـىالپـلىق قـىلىدىـغانـالر يـوق 
دېـــيەرلـــىك ئـــىدى. ھـــەتـــتا ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ئـــىچىدە ھـــاراق ئـــىچىپ، تـــامـــاكـــا چـــېكىدىـــغانـــالرمـــۇ نـــاھـــايـــىتى ئـــاز 
كــۆرۈلــەتــتى. ئــەگــەر مــۇشــۇ قــېتىمقى يــېڭى خــىتاي دۆلــىتى قــۇرۇلــغانــدىــن كــېيىنكى تــۇنــجى ئــوقــۇغــۇچــىالر 
ھـەرىـكىتىنى خـىتاي ھـۆكـۈمـىتى يـاخـشى يـېتەكـلىيەلـىگەن، مـەسـىلىنى ھـەل قـىاللـىغان بـولـسا، شـۇ قـېتىمقى 
ھـــــەرىـــــكەت ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالرنـــــىڭ ھـــــۆكـــــۈمـــــەت ئىشـــــلىرىـــــغا ئـــــارىـــــلىشىش قـــــىزغـــــىنلىقىنى ئـــــۆســـــتۈرۈشـــــىگە ۋە 
ھـۆكـۈمـەتـنىڭ تـۈزۈملـە ئىسـالھـاتـىغا ئىشـتىراك قـىلىشى، يـاردەم بـېرىـش جـەھـەتـلەردە نـاھـايـىتى ئـەھـمىيەتـلىك 

بىر باشلىنىش بولۇپ قاالتتى.

 
شـــۇ قـــېتىمقى 12- دېـــكابـــىر ھـــەرىـــكىتى پـــۈتـــۈن ئـــۇيـــغۇر ئـــاپـــتونـــوم رايـــونـــىغا تـــەســـىر كـــۆرســـەتـــكەن بـــولـــۇپ، 
مـــــەســـــىلەن: ئـــــۈرۈمـــــچى، قـــــەشـــــقەر، ئـــــاقـــــسۇ، خـــــوتـــــەن، كـــــورال، غـــــۇلـــــجا، بـــــورتـــــاال قـــــاتـــــارلـــــىق جـــــايـــــالردىـــــكى 
ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر قـــوشـــۇلـــۇپ ئـــاز دېـــگەنـــدىـــمۇ 15 مـــىڭدىـــن كـــۆپـــرەك ئـــوقـــۇغـــۇچـــى بـــۇ قـــېتىمقى ھـــەرىـــكەتـــكە 
ئىشــتىراك قــىلغان ئــىدى. بــۇ شــوئــارى ئــېنىق بــولــغان، ئــېنىق نــىشانــى بــولــغان بــىر قــېتىملىق ئــوقــۇغــۇچــىالر 
ھــــــەرىــــــكىتى ئــــــىدى. بــــــىز ئــــــۇالرنــــــىڭ شــــــوئــــــارى ئــــــارقــــــىلىقال بــــــۇ ئــــــوقــــــۇغــــــۇچــــــىالر ھــــــەرىــــــكىتىنىڭ مــــــەقــــــسەت، 

مۇددىئالىرىنى ئېنىق كۆرۈۋاالاليمىز. ئۇالرنىڭ شوئارى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت بولغان:

� 	14

http://www.azizisa.org


	www.azizisa.org	 	12- دېكابىر ئوقۇغۇچىالر ھەركىتى" نىڭ 28 يىللىقىغا بېغىشالندى. 2013- يىلى 12- دېكابىر" 

1.  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا دېموكراتىك سايالمنى ھەقىقىي تۈردە يولغا 
قويۇش؛

2.  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئاتوم سىنىقىنى 
توختىتىش؛

3.  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ جىنايەتچىلەر الگېرى 
قىلىش ۋە كۆچمەن يۆتكەشنى توختىتىش؛

4.  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ھەقىقىي مەنىدىكى مىللىي ئاپتونومىيە 
قانۇنىنى يۈرگۈزۈش؛

5.  مۇسۇملانالرغا يۈرگۈزمەكچى بولغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئەمەلدىن 
قالدۇرۇش؛

6.  ئاز سانلىق مىللەت مائارىپىنى ھەقىقىي تۈردە تەرەققىي قىلدۇرۇش.

 
 

مــەن 12- دېــكابــىر ئــۈرۈمــچىنى ئــاســاس قــىلغان ھــالــدا پــۈتــۈن ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم رايــونــى تــەۋەســىدىــكى 
ئـالـىي ۋە ئـوتـتۇرا مـەكـتەپـلەردە بـىر تـۇتـاش قـوزغـالـغان ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتى شـوئـارىـنىڭ مـەنـبەسـىنى 
ئـــىزدەپ، شـــۇ ھـــەرىـــكەتـــنىڭ پـــىداكـــارلـــىرىـــدىـــن بـــىرى بـــولـــغان ئـــۇيـــغۇر يـــازغـــۇچـــىسى، شـــائـــىر ئـــەزىـــز ئـــەيـــسا 
ئــەپــەنــدىــنى زىــيارەت قــىلىش پــۇرســىتىگە ئــېرىشــتىم. ئــۇنــىڭ مــاڭــا تــەمــىنلەپ بــەرگــەن يــازمــا ھــۆجــجەتــلىك 
مــــــاتــــــېرىــــــيالــــــالرنــــــى ۋە بــــــىر قــــــىسىم ئــــــۇيــــــغۇرچــــــە تــــــورالردا ئــــــېالن قــــــىلىنغان شــــــۇ قــــــېتىمقى ھــــــەرىــــــكەتــــــكە 
مـــۇنـــاســـىۋەتـــلىك ئـــۇچـــۇرالر ۋە ئـــۆزۈمـــنىڭ ئـــەيـــنى چـــاغـــدا ھـــۆكـــۈمـــەت ئـــورگـــىنىدا ئىشـــلەۋاتـــقان قـــۇاليـــلىق 
خــىزمــەت پــۇرســىتىمدىــن پــايــدىــلىنىپ ئــىچكى مــاتــېرىــيالــالرغــا ئــاســاســلىنىپ، شــۇ قــېتىمقى ئــوقــۇغــۇچــىالر 
ھــەرىــكىتىنىڭ شــوئــارلــىرىــنىڭ پــايــدا بــولــۇش ســەۋەبــلىرىــنى ئىســپاتــالپ چــىقتىم. بــۇ يــازغــانــلىرىــم ئــارقــىلىق 
ئـــوقـــۇرمـــەنـــلەرنـــىڭ مـــۇشـــۇ قـــېتىمقى 12- دېـــكابـــىر ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ھـــەرىـــكىتىنى ئـــەيـــنەن مـــاھـــىيىتى بـــويـــىچە 

چۈشىنىشىگە پايدىسى بوالر دەپ قارايمەن.

 
ئــالــدى بــىلەن شــۇنــداق دېــيىشكە بــولــىدۇكــى، ئــوقــۇغــۇچــىالر خــىتاي ھــۆكــۈمــىتىدىــن ھــەل قــىلىشنى تــەلــەپ 
قــىلىپ ئــوتــتۇرىــغا قــويــغان ھــەر بــىر مــاددا كــۈچــلۈك ئــىلمىي ۋە ئــەمــەلــىي ئــاســاســقا ئــىگە بــولــۇپ، بــۇالرنــىڭ 
ھــەمــمىسىنى ئــوقــۇغــۇچــىالر ئــۆزلــىرى خــەلــق ئــارىــسىدا نــۇرغــۇن قــېتىم ئــەمــەلــىي تــەكــشۈرۈش ئــاســاســىدا 
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شـــەكـــىللەنـــدۈرگـــەن. مـــەســـىلەن ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ئـــوتـــتۇرىـــغا قـــويـــغان “شـــىنجاڭـــدا دېـــموكـــراتـــىك ســـايـــالمـــنى 
ھــەقــىقىي تــۈردە يــولــغا قــويــۇش” دېــگەن مــاددىــنى ئــېلىپ ئــېيتساق، ئــايــنى چــاغــدىــكى ئــاپــتونــوم رايــونــنىڭ 
رەئــىسى ئــىسمائــىل ئــەھــمەت ئــىدى. پــۇقــراالرنــىڭ نــەزىــرىــدە ئــوقــۇتــقۇچــىلىقتىن كــېلىپ چــىققان بــۇ رەھــبەر 
خـەلـققە بـىر قـەدەر يـېقىن ئـىدى. بـىراق 1985-يـىلى ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـلۇق پـارتـكوم خـىتاي مـەركـىزى 
كـومـىتېتىنىڭ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـىغا ئـاسـاسـەن ئـىسمائـىل ئـەھـمەتـنىڭ چـەتـئەلـگە زىـيارەتـكە كـەتـكەن ۋاقـتىدىـن 
پــايــدىــلىنىپ ئــۇنــىڭ ئــاپــتونــوم رايــونــنىڭ رەئىســلىكىنى ئــۆزلــىرى خــالــىغانــچە ئــېلىپ تــاشــالپ، ئــۇنــىڭ ئــورنــىغا 
ئــۆزلــىرىــچە ئــۇنــىڭدىــن نــەچــچە يــاش چــوڭ دېــھقان رەھــبەر تــومــۇر داۋامــەتــنى يــالــغان ســايــالم ئــۇســۇلــى 

بىلەن رەئىسلىك ئورنىدا ئولتۇرغۇزغان ئىدى.

 
ئـەمـەلـىيەتـتە خـىتاي مـەركـىزى ھـۆكـۈمـىتىنىڭ بـۇ قـىلغىنى يـەرلـىك سـايـالم قـانـۇنـىغا، ئـاپـتونـومـىيە قـانـۇنـىغا ۋە 
دېــموكــراتــىك ســايــالم قــانــۇنــىغا ئــېغىر دەرىــجىدە خــىالپ بــولــۇش بــىلەن بــىرگــە خــەلــقىنىڭ رايــىغىمۇ خــىالپ 
ھـەرىـكەت ئـىدى. 12- دېـكابـىر كـۈنـى ئـوقـۇغـۇچـىالر ۋەكـىلى شـۇ چـاغـدىـكى ئـاپـتونـوم رايـونـلۇق پـارتـكومـنىڭ 
ســـېكرېـــتارى ســـوڭ خـــەنـــلىياڭ بـــىلەن ئـــېلىپ بـــارغـــان 6 ســـائـــەتـــلىك مـــۇنـــازىـــرىـــدە ئـــوقـــۇغـــۇچـــىالر ئـــۇنـــىڭدىـــن 
ھـــۆكـــۈمـــەتـــنىڭ نـــېمە ئـــۈچـــۈن ئـــاپـــتونـــومـــىيە ســـايـــالم قـــانـــۇنـــى يـــولـــى بـــىلەن قـــانـــۇنـــلۇق ســـايـــالنـــغان رەئـــىس 
ئــىسمائــىل ئــەھــمەتــنى ئــۇنــىڭ خــىزمــەت ۋاقــتى تــېخى ئــاخــىرالشــماســتىنال ســەۋەبــسىز “دۆڭــگە يــېقىتىپ” 
بــــــېيجىڭغا يــــــۆتــــــكىگەنــــــلىكىنى ۋە ئــــــۇنــــــىڭدىــــــن نــــــەچــــــچە يــــــاش چــــــوڭ تــــــومــــــۇر داۋامــــــەتــــــنى ئــــــۇنــــــىڭ ئــــــورنــــــىغا 
ئــــولــــتۇرغــــۇزغــــانــــلىقىنىڭ ســــەۋەبــــىنى چــــۈشــــەنــــدۈرۈشــــنى تــــەلــــەپ قــــىلىپ تــــۇرۇۋالــــغانــــدا، ســــوڭ خــــەنــــلىياڭ 
ئــوقــۇغــۇچــىالرغــا رازى بــولــغۇدەك بــىرەر جــۈمــلە ســوز بــىلەن چــۈشــەنــچە بــېرەملــىگەن. ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ بــۇ 
خــىلدىــكى ھــۆكــۈمــەت ئىشــلىرىــغا ئــارىــلىشىش قــىزغــىنلىقى ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ ئــەيــنى چــاغــدىــكى خــىتايــنىڭ 
مـىللىي دېـموكـراتـىيە چـوڭ مـۇھـىتى ئـىچىدە شـەكـىللەنـگەن ئـۇيـغۇر قـاتـارلـىق مـىللەتـلەردىـكى سـاغـالم مـىللىي 

روھ ۋە بارغانسېرى يۇقىرى كۆتۈرۈلۈۋاتقان پۇقرالىق روھىنىڭمۇ بىر خىل نامايەندىسى ئىدى.

 
ئـەمـەلـىيەتـتە خـىتاي مـەركـىزى كـومـىتېتىدىـن نـەچـچە مـىڭ كـىلومـېتىر يـىراقـلىقتىكى ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىغا 
نىسـبەتـەن ئـۇيـغۇر ئـوقـۇغـۇچـىالرنـى ئـاسـاس قـىلغان ئـوقـۇغـۇچـىالر ھـەرىـكىتىنىڭ بـۇنـداق شـوئـارالر ئـاسـتىدا 
ئــېلىپ بــېرىــلىشى ئــاالھــىدە ئــەھــمىيەتــكە ئــىگە ئــىدى. دېــموكــراتــىك ســايــالم مــەســىلىسى، “تــارىــختىن بــىرى 
نـــاخـــشا ئـــېيتىپ ئـــۇســـۇل ئـــويـــناشـــنىال بـــىلىدىـــغان، ســـىياســـەتـــكە قـــىزىـــقمايـــدىـــغان، ھـــەتـــتا كـــىمنىڭ ئـــاپـــتونـــوم 
رايــــونــــنىڭ رەئــــىسى بــــۆلــــىشى بــــىلەنــــمۇ كــــارى بــــوملــــايــــدىــــغان ئــــۇيــــغۇر يــــاشــــلىرى” غــــا نىســــبەتــــەن ئــــۇالرنــــىڭ 
بــىرىــنچى قــېتىم ‘دېــموكــراتــىك ســايــالمــنى ھــەقــىقىي تــۈردە يــولــغا قــويــۇش’ تــەلــىپىنى كــەســكىن ئــوتــتۇرىــغا 
قــويــۇشــى ئــەيــنى چــاغــدا ئــاپــتونــوم رايــونــلۇق پــارتــكومــنىڭ ســېكرېــتارى ســوڭ خــانــلىياڭــنىال ئــەمــەس، ھــەتــتا 
خــــــــىتاي كــــــــومــــــــمۇنىســــــــتىك پــــــــارتــــــــىيە مــــــــەركــــــــىزى كــــــــومــــــــىتېتىدىــــــــكى مــــــــۇنــــــــاســــــــىۋەتــــــــلىك ئــــــــەمــــــــەلــــــــدارالرنــــــــىمۇ 
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جــىددىــيلەشــتۈرۈۋەتــكەن ئــىدى. چــۈنــكى بــۇ ئــۇيــغۇر يــاشــلىرىــنىڭ مــىللىي ئــېڭىنىڭ ئــويــغىنۋاتــقانــلىغىدىــن 
دېرەك بېرەتتى.

 
ئـەگـەر نـورمـال تـۈزۈملـە ئـاسـتىدىـكى قـانـۇن بـىلەن بـاشـقۇرۇلـىدىـغان، پـۇقـراالر دۆلـەت ھـاكـىمىيىتىنى تـولـۇق 
نـــازارەت قـــىالاليـــدىـــغان دۆلـــەتـــتە بـــۇ خـــىل مـــىللىي روھـــنىڭ بـــۆلـــىشى تـــولـــىمۇ نـــورمـــال ھـــالـــەت ئـــىدى. بـــىراق 
بـــىزنـــىڭ يـــاشـــاۋاتـــقىنىمىز مـــىللىي روھـــنى، دېـــموكـــراتـــىيىنى ۋە پـــۇقـــرالـــىق ئـــاڭـــنى خـــالـــىغانـــچە دەپـــسەنـــدە 
قــىلىدىــغان نــورمــالــسىز، شــەكــلى بــۇرمــىالنــغان تــۇزۇم ۋە شــەكــلى بــۇرمــىالنــغان جــەمــئىيەتــتىكى بــىر دۆلــەت 
ئــــىدى. تــــەبــــىئىيكى مــــانــــا مــــۇشــــۇالرنــــىڭ ھــــەمــــمىسى بــــىز يــــاشــــاۋاتــــقان شــــۇ جــــەمــــئىيەتــــنىڭ ســــاغــــالمــــلىق 

دەرىجىسىنى ئۆلچەيدىغان ئۆلچەم ئىدى.

 
ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىدا، خـىتاي ھـەربـىي دائـىرىـلەر 1964-يـىلدىـن 1985-يـىلغا قـەدەر بـولـغان 22 يـىل 
جـەريـانـىدا خـەلـقئارانـىڭ ئـەيـىبلىشىگە پـەرۋا قـىلماسـتىن نـۇرغـۇن قـېتىم ئـاتـوم سـىنىقى ئـېلىپ بـاردى. ئـەيـنى 
چـاغـدا ئـوقـۇغـۇچـىالرنـىڭ “ئـاتـوم سـىنىقىنى قـەتـئىي تـوخـتىتىش” دەپ نـامـايـىش قـىلىشىنىڭمۇ ئـاسـاسـىي 
بــار ئــىدى. 1964-يــىلى 10-ئــايــدا لــوپــنۇرنــىڭ ھــاۋا بــوشــلۇقــىدا تــۇنــجى ئــاتــوم بــومــبىسى پــارتــالپ، ئــاتــوم 
ســىنىقىنىڭ مــۇۋەپــپەقــىيەتــلىك بــولــغانــلىقى دۇنــياغــا جــاكــاالنــغانــدىــن بــۇيــان، ئــاتــوم ســىناق مــەركــىزى مــالــەن 
ئـــەتـــراپـــىدىـــكى ئـــاتـــوم ســـىنىقى ئـــېلىپ بـــېرىـــلغان رايـــونـــنى چـــۆرىـــدىـــگەن ھـــالـــدا ھـــەرخـــىل غـــەلـــىتە كـــېسەلـــلەر 
كـۆرۈلـۈشـكە بـاشـلىدى، شـۇ چـاغـالردا ھـاۋا كـىلىماتـىدىـمۇ ئـېغىر دەرىـجىدە بـۇلغىنىشـالر كـۆرۈلـگەن ئـىدى. 
“شـــىنجاڭـــدىـــكى ئـــاتـــوم ســـىناق مـــەيـــدانـــىنىڭ مـــەركـــىزى بـــولـــغان تـــاغ تـــېكە جـــىلغىسى، ئـــاھـــالـــىلەر قـــويـــۇق 
ئــــولــــتۇراقــــالشــــقان كــــورال شــــەھــــىرى ۋە لــــوپــــنۇر نــــاھــــىيىسى، شــــۇنــــداقــــال مــــىليونــــلىغان يــــەرلــــىك خــــەلــــقىنىڭ 
ئـىچىملىك سـۇ مـەنـبەسـى بـولـغان رايـونـىمىزدىـكى بـىرىـنچى دەرىـجىلىك تـاتـلىق سـۇ كـۆلـى – بـوسـتان كـۆلـى 
بــــىلەن بــــولــــغان ئــــارىــــلىقى ئــــاران 270 كــــىلومــــېتىرال كــــېلەتــــتى.(2)  ئــــاتــــوم ســــىناق رايــــونــــىنىڭ ئــــارقــــا ســــەپ 
تـــەمـــىنات مـــەركـــىزى بـــولـــغان مـــالـــەنـــنىڭ ئـــارىـــلىقى بـــولـــسا ئـــاران 180 كـــىلومـــېتىر كـــېلەتـــتى. شـــىنجاڭ يـــېزا 
ئـىگىلىك ئىشـلەپـچىقىرىـش 2- دېـۋىـزىـيىسىنىڭ 36- دېـھقانـچىلىق مـەيـدانـى بـىلەن بـولـغان ئـارىـلىقى ئـارانـال 
127 كـىلومـېتىر كـېلەتـتى”. مـۇشـۇ يـەردە يـىلالردىـن بـىرى كـوپ قـېتىم ئـاتـوم سـىنىقى ئـېلىپ بـېرىـلغانـلىقتىن 
مــۇشــۇ يــەردە يــاشــاۋاتــقان كــىشىلەردە ھــەر خــىل غــەيــرىــي كــېسەلــلىك ئــاالمــەتــلىرى كــۆپــلەپ كــۆرۈلــۈشــكە 
بـــــاشـــــلىدى. بـــــۇ غـــــەلـــــىتە كـــــېسەلـــــلەرنـــــىڭ ئـــــىچىدىـــــكى ئـــــەڭ كـــــوپ كـــــۆرۈلـــــۈۋاتـــــقىنى ھـــــەر خـــــىل تـــــىپتىكى راك 

كېسەللىكلىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئۆلۈش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغانلىرى ئۆپكە راكى ئىدى.

 
ئـاتـومـنىڭ ئـىنسانـالرغـا ئـېلىپ كـەلـگەن بـاالسـى مـىللەت ۋە ئـىرق ئـايـرىـمايـدۇ. بـۇ رايـونـدا يـاشـاۋاتـقان ھـەر 
بـــىر كـــىشى مـــەيـــلى ئـــۇنـــىڭ كـــىم بـــۆلـــىشى ۋە قـــايـــسى مـــىللەتـــتىن بـــۆلـــىشىدىـــن قـــەتـــئىي نـــەزەر ئـــوخـــشاشـــال 
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ئــــاتــــومــــنىڭ ھــــاۋانــــى ئــــېغىر دەرىــــجىدە بــــۇلــــغىشى ســــەۋەبــــىدىــــن يــــۇقــــىرىــــدا تــــىلغا ئــــېلىنغان كــــېسەلــــلەرنــــىڭ 
ھـەرقـانـداق بـىرسـىگە دۇچـار بـۆلـىشى مـۇمـكىن ئـىدى. بـىراق خـىتاي دۆلـىتى ئـاتـوم سـىنىقىنىڭ بـۇ رايـونـدا 
يـــاشـــاۋاتـــقان كـــىشىلەرنـــىڭ ھـــايـــاتـــىغا ئـــېلىپ كـــېلىدىـــغان خـــەۋپـــىنى بـــاشـــتىن ئـــاخـــىرى خـــەلـــقتىن يـــوشـــۇرۇپ 
كـەلـدى. ھـەتـتا كـۆرۈلـۈپ بـولـغان يـامـان ئـاقـىۋىـتىنىڭمۇ ئـەيـنەن ئـەھـۋالـىنى خـەلـقتىن سـىر سـاقـلىدى ۋە شـۇ 

ئارقىلىق مەسئۇلىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرماقچى بولۇشتى.

 
ھــــەقــــىقەت، ئــــاتــــوم ســــىنىقىنىڭ ئــــىنسان ھــــايــــاتــــىغا ئــــېلىپ كــــېلىدىــــغان بــــىۋاســــىتە زىــــيىنىنى ئــــالــــال بــــۇرۇن 
ئىســــپاتــــلىغان ئــــىدى. ئــــەيــــنى چــــاغــــدا لــــوپــــنۇردا تــــۇرۇپ ئــــاتــــوم ســــىنىقىغا قــــاتــــناشــــقان ئــــازادلــــىق ئــــارمــــىيە 
قـــۇرۇقـــلۇق 8023- قـــىسىمنىڭ پـــېشقەدەم جـــەڭـــچىسىنىڭ ئـــەرزنـــامـــىسىدە، ئـــايـــنى چـــاغـــدا شـــۇ ســـىناقـــقا 
قـاتـناشـقان ئـەسـكەرلـەرنـىڭ خـېلى كـۆپـى دېـگۈدەك ھـەرخـىل غـەلـىتە كـېسەلـلەر بـىلەن يـاش تـۇرۇپـال ئـۆلـۈپ 
كــەتــكەنــلىكى، ھــەتــتا ئــۇالرنــىڭ پــەرزەنــتلىرىــنىڭمۇ ئــىسمىنى بــىلگىلى بــوملــايــدىــغان غــەلــىتە كــېسەلــلىكلەرگــە 
مـــۇپـــتىال بـــولـــغانـــلىقى بـــايـــان قـــىلىنغان.ئـــۇنـــىڭدا يـــەنـــە ئـــاتـــوم ســـىنىقىغا قـــاتـــنىشىپ ھـــايـــات قـــالـــغان خـــىتاي 
ئــەســكىرىــدىــن بــىرىــنىڭ ئــۆزى، ئــوغــلى، نــەۋرىــسى بــولــۇپ ئــۇچ ئــەۋالد كــىشىلىرى ئــەنــە شــۇنــداق ئــىسمىنى 
بـــىلگىلى بـــوملـــايـــدىـــغان غـــەلـــىتە كـــېسەل بـــىلەن 10 نـــەچـــچە يـــىلدىـــن بـــىرى پـــۈتـــۈن بـــايـــلىقىنى ســـەرپ قـــىلىپ 
تـــوخـــتىماي داۋالـــىنىۋاتـــقان بـــولـــسىمۇ، ھـــۆكـــۈمـــەت تـــا ھـــازىـــرغـــىچە ھـــېچقانـــداق مـــەســـئۇلـــىيەتـــنى ئـــۈســـتىگە 
ئــــاملــــىغانــــلىقى بــــايــــان قــــىلىنغان. ئــــاتــــوم ســــىنىقىدىــــن پــــەيــــدا بــــولــــغان قــــۇم بــــورانــــالر غــــەرب تــــەرىــــپكە قــــاراپ 
ئـــۇچـــقاچـــقا، يـــېقىن ئـــېتىراپـــتىكى ئـــۇيـــغۇر قـــاتـــارلـــىق مـــىللەتـــلەر ئـــولـــتۇراقـــالشـــقان رايـــونـــدىـــكى خـــەلـــقلەرنـــىڭ 
ھـايـاتـىغىمۇ زور ئـاپـەت ئـېلىپ كـەلـگەن. بـۇ ئـاتـوم سـىنىقى سـەۋەبـلىك مـۇھـىت بـۇلـغىنىشنىڭ تـەسـىرى ھـەتـتا 
قــازاقىســتانــغىمۇ بــارغــان بــولــۇپ، قــازاقىســتانــدىــمۇ ئــاتــومــنىڭ تــەســىرى بــىلەن غــەلــىتە تــۇغــۇلــغان بــوۋاقــالر 

كۆرۈلگەن.

 
يــاپــونــىيەلــىك ئــالــىم گــاو تــئانــنىڭ ئــۇيــغۇر ئــېلىدە ئــېلىپ بــارغــان ئــاتــوم ســىنىقى تــوغــرىــسىدىــكى تــەتــقىقاتــىدا، 
لــوپــنۇردا 32 يــىلدىــن بــىرى ئــېلىپ بــېرىــلغان ئــاتــوم ســىنىقى جــەريــانــىدا ئــاتــومــنىڭ بــىۋاســىتە زەھــەرلــىشى 
بـىلەن راك كـېسىلى يـاكـى قـان راكـى كـېسىلى بـىلەن ھـايـاتـىدىـن ۋاقـىتسىز ئـايـرىـلغان خـالـىقنىڭ سـانـىنىڭ 
190 مـــىڭغا يـــەتـــكەنـــلىكى، 35 مـــىڭ نـــەپـــەر بـــوۋاقـــنىڭ ئـــاتـــوم ســـىنىقىنىڭ تـــەســـىرىـــدىـــن غـــەلـــىتە تـــۇغـــۇلـــۇپ 
قـــالـــغانـــلىقىنى بـــايـــان قـــىلىنغان. بـــۇ يـــەردە يـــاشـــاۋاتـــقان پـــۇقـــراالرنـــىڭ قـــالـــغانـــلىرى بـــولـــسا ھـــېلىھەم “ئـــۇن–
تـــۈنـــسىز ھـــالـــدا ئـــەنـــە شـــۇ ئـــاتـــومـــنىڭ بـــۇلـــغىنىشىدىـــن كـــېلىپ چـــىققان ھـــەر خـــىل كـــېسەلـــلىكلەرنـــىڭ ئـــېغىر 
ئـــــاقـــــىۋەتـــــلىرىـــــگە بـــــەرداشـــــلىق بـــــېرىـــــپ يـــــاشـــــاپ كـــــەملـــــەكـــــتە”، “بـــــۇنـــــىڭ كـــــەلـــــتۈرگـــــەن زىـــــيىنى رۇســـــىيەنـــــىڭ 
چـــــۆرنـــــوبـــــىلسكى ئـــــاتـــــوم ئـــــېنېرگـــــىيە زاۋۇتـــــىنىڭ يـــــارتـــــىلىشىدىـــــن كـــــېلىپ چـــــىققان ئـــــاپـــــەتـــــنىڭ نـــــەچـــــچە يـــــۈز 

ھەسسىسىگە باراۋەر” ئىكەنلىكى ئىسپاتالنغان.
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1985-يـىلى يـازلـىق تـەتـىل مـەزگـىلىدە، يـۇرتـىغا قـايـتىپ كـېتىۋاتـقان ئـوقـۇغـۇچـىالر جـەنـۇبـىي ئـۇيـغۇر ئـېلىگە 
بـارىـدىـغان يـولـدا ئـاپـتوبـۇسـتا كـېتىۋېـتىپ نـەچـچە يـۈزلـىگەن جـىنايـەتـچىلەر سـوالنـغان، دېـرىـزىـلىرى تـومـۇر 
بـىلەن پـايـاتـالنـغان، ئـىچكىرى ئـۆلـكىنىڭ نـومـۇرى يـېزىـلغان جـىنايـەتـچى تـوشـۇش ئـاپـتوبـۇسـلىرىـنى نـۇرغـۇن 
قـــورالـــلىق ســـاقـــچىالرنـــىڭ يـــاالپ مـــېڭىشى بـــىلەن تـــارىـــم ئـــويـــمانـــلىقى تـــەرەپـــكە قـــاراپ كـــېتىۋاتـــقانـــلىقىنى 
كــــۆرىــــدۇ. ئــــەنــــە شــــۇ يــــىللىرى كــــىشىلەر يــــەنــــە جــــەنــــۇبــــى ئــــۇيــــغۇر ئــــېلىنىڭ ھــــەر قــــايــــسى يــــول ئــــېغىزلــــىرىــــدا 
تـوسـۇقـالر قـويـۇلـۇپ، تـۈرمـىدىـن قـاچـقان جـىنايـەتـچىلەرنـى ئـىزدەش ئـۈچـۈن يـولـدىـن ئـوتـكەن ئـاپـتوبـۇسـالرنـى 

بىر بىرلەپ تەكشۇرۇلىۋاتقانلىغىنىمۇ كۆرىدۇ.

 
بـۇ ئـەھـۋال مـۇشـۇ رايـونـدا يـاشـاۋاتـقان خـەلـقىنىڭ بـىخەتـەرلـىكىگە ئـېغىر تـەھـدىـت ئـېلىپ كـەلـگەن ئـىدى. يـەنـە 
تــــــېخى كــــــىشىلەر بــــــۇ جــــــىنايــــــەتــــــچىلەرنــــــىڭ جــــــازا مــــــۇددىــــــتى تــــــوشــــــقانــــــدىــــــن كــــــىيىن مــــــۇشــــــۇ يــــــەردە قــــــېلىپ 
ئــۆزلــىشىدىــغانــلىقىدىــنمۇ خــەۋەر تــاپــقان ئــىدى. ئــەمــەلــىيەتــتە 20- ئــەســىرنــىڭ 60 – يــىللىرىــدىــن بــاشــالپ 
نــاھــايــىتى نــۇرغــۇن خــەن كــۆچــمەنــلەر ئــۇيــغۇر ئــېلىنىڭ شــەھــەر رايــونــلىرىــغا ۋە ســۇ مــەنــبەســى بــاي بــولــغان 
يـەرلـەرگـە كـېلىپ ئـولـتۇراقـالشـقان بـولـۇپ، ئـۇالر يـەرلـىك خـەلـق بـىلەن سـۇ بـايـلىقى، تـېرىـلغۇ يـەر ۋە خـىزمـەت 
ئــورۇنــلىرىــنى تــالــىشىشقا بــاشــلىغان ئــىدى. ئــۇنــىڭ ئــۈســتىگە ئــۇالر مــۇشــۇالرنــىڭ ھــەمــمىسىگە نــاھــايــىتى 
ئــاســانــال ئــېرىــشەلــەيــتتى. بــىراق يــەرلــىك خــەلــق ئــۈچــۈن خــىزمــەتــكە ئــورۇنــلىشىش ئــۇيــاقــتا تــۇرســۇن، ھــەتــتا 
يـــېزا نـــوپـــۇســـىنى شـــەھـــەر نـــوپـــۇســـىغا يـــۆتـــكەشـــتىن ئـــىبارەت شـــۇنـــچىلىك ئـــاددىـــي بـــىر ئـــىشمۇ ئـــاســـمانـــغا 
چـىققانـدىـنمۇ قـىيىن ئـىدى. مـانـا ھـاال بـۈگـۈنـكى كـۈنـگە كـەلـگەنـدە مـۇشـۇ كـۆچـمەن جـىنايـەتـچىلەرمـۇ ۋاقـتى 
كــەلــگەنــدە مــۇشــۇ زېــمىنغا يــەرلــىشىپ، بــۇ يــەردىــكى خــەلــق بــىلەن داۋامــلىق مــەنــپەئــەت تــالــىشىش ئــالــدىــدا 
تـۇراتـتى. بـۇ ئـەھـۋال ئـەلـۋەتـتە بـۇ يـەردىـكى يـەرلـىك خـەلـقنى ئـەنـسىرىـتەتـتى. شـۇ سـەۋەبـتىن ئـوقـۇغـۇچـىالر 
“ئـــۇيـــغۇر ئـــاپـــتونـــوم رايـــونـــىنى خـــىتايـــنىڭ ئـــېغىر جـــىنايـــەتـــچىلەر الگـــېرى قـــىلىش ۋە كـــۆچـــمەن يـــۆتـــكەشـــنى 

توختىتىش” تىن ئىبارەت شوئارنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.

 
ئـــــۆزۈمـــــنىڭ نـــــۇرغـــــۇن يـــــىل خـــــىتاي ھـــــۆكـــــۈمـــــەت تـــــۈزۈملـــــىسى ئـــــىچىدە خـــــىزمـــــەت قـــــىلىش جـــــەريـــــانـــــىدىـــــكى 
بــىلگەنــلىرىــمگە ئــاســاســالنــغانــدا، ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ “ شــىنجاڭــدا مــىللىي ئــاپــتونــومــىيە قــانــۇنــىنى ھــەقــىقىي 
تــــۈردە يــــولــــغا قــــويــــۇش“ شــــوئــــارىــــنى ئــــوتــــتۇرىــــغا قــــويــــۇشــــىدىــــمۇ يــــېتەرلــــىك ئــــاســــاســــى بــــار ئــــىدى. بــــۇنــــداق 
دېــيىشىمدىــكى ئــاســاســالرنــىڭ بــىرى، گــەرچــە “شــىنجاڭ ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم رايــونــى” نــىڭ قــۇرۇلــغىنىغا 58 
يــىل بــولــغان بــولــسىمۇ، پــۈتــۈن خــىتايــدا ھــازىــرغــا قــەدەر “ئــاپــتونــومــىيە” دېــگەن پــەقــەت بــىر قــۇرۇق نــامــدىــنال 
بــولــۇپ، بــۇ خــۇددى پــۇلــى ئــەمــەلــىيلەشــمىگەن قــۇرۇق چــەكــتىنال ئــىبارەت ئــىدى. خــىتايــدا ئــىچكى مــوڭــغۇل 
ئــاپــتونــوم رايــون، “شــىنجاڭ ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم رايــون”، تــىبەت زاڭــزۇ ئــاپــتونــوم رايــون، گــۇاڭــشى جــۇاڭــزۇ 
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ئـاپـتونـوم رايـون، نـىڭشىيا خـۇيـزۇ ئـاپـتونـوم رايـونـدىـن ئـىبارەت خـىتاي دۆلـىتىدىـكى سـانـى ئـاز بـولـغان بـەش 
“ئــــاز ســــانــــلىق مــــىللەت ئــــاپــــتونــــوم رايــــونــــى” بــــار بــــولــــۇپ، بــــۇالر ئــــۈچــــۈن خــــىتاي مــــەركــــىزىــــدە ھــــازىــــرغــــىچە 
“ئــاپــتونــومــىيە قــانــۇنــىنى ئىجــرا قــىلىشنىڭ كــونــكرېــتنى قــولــالنــمىسى” تــۈزۈملــىگەن ئــىدى. قــانــۇنــنى ئىجــرا 
قىلىشـتا كـونـكرېـت قـولـالنـما بـوملـىسا بـۇ خـۇددى “جـىنايـى ئىشـالر قـانـۇنـى “بـولـۇپ، ئـۇنـىڭ تـەرتـىپ قـانـۇنـى 
بـولـغان “جـىنايـى ئىشـالر دەۋا قـانـۇنـى” بـوملـىسا “جـىنايـى ئىشـالر قـانـۇنـى”نـى ئىجـرا قـىلغىلى بـوملـىغانـدەك 
بــىر ئــىش ئــىدى. چــۈنــكى تــەرتــىپ قــانــۇنــى قــانــۇنــنى ئــەمــەلــىي ئىجــرا قــىلىشنىڭ قــولــالنــمىسى ئــىدى، ئــەگــەر 
تـەرتـىپ قـانـۇنـى بـوملـىغانـدا ھـېچقانـداق قـانـۇنـنى ئىجـرا قـىلىش مـۇمـكىنچىلىكى بـوملـايـتتى، نـەتـىجىدە قـانـۇن، 

قانۇن پېتى قەغەز يۈزىدە قېلىۋېرەتتى.

 
ئـــەمـــەلـــىيەتـــتە “قـــالـــپاقـــنىڭ ئـــىچىدە قـــىرغـــىز يـــوق” ئـــىدى. بـــۇ ئـــەھـــۋالـــنى خـــىتاي مـــەركـــىزى ھـــۆكـــۈمـــىتىدىـــكى 
يـۇقـىرى دەرىـجىلىك قـانـۇن تـۈزەش ئـورۇنـلىرى ئـەلـۋەتـتە مـەنـدىـن يـاخـشى بـىلىدۇ. بـۇ ئـەھـۋال خـىتايـدىـكى 
بـارلـىق ئـاز سـانـلىق مـىللەت رايـونـىدىـكىلەرگـە ئـورتـاق بـولـۇپ، بـۇ ھـەقـىقەت شـۇنـى ئىسـپاتـلىدىـكى، خـىتاي 
مـەركـىزى ھـۆكـۈمـىتى ئـاپـتونـوم رايـونـالرغـا قـۇرۇق نـامـدىـن بـاشـقا ھـېچنەرسـە بـەرمـىگەن بـولـۇپ، بـۇ يـەردىـكى 
بـــاشـــقا ســـىياســـەتـــلەر ئـــىچكىرى ئـــۆلـــكىلەر بـــىلەن ھـــېچقانـــداق پـــەرقـــى بـــوملـــايـــال قـــاملـــاســـتىن يـــەنـــە نـــۇرغـــۇن 
سـىياسـەتـلەردە يـوشـۇرۇن ئـالـدامـچىلىقالر مـەۋجـۇت ئـىدى. خـىتاي ھـۆكـۈمـىتىنىڭ بـۇ خـىل قـۇرۇق نـامـدىـكى 
مــەمــۇرى تــۈزۈملــە ئــارقــىلىق ئــوز دۆلــىتىدىــكى ئــاز ســانــدىــكى مــىللەتــلەرنــى ئــۇزۇن يــىلالرغــىچە ئــالــدىــشىنى 
كـىشىلەر بـارغـانـسېرى تـونـۇپ يـەتـتى. خـىتاي ھـۆكـۈمـىتى ئـۆزىـنىڭ مـۇشـۇ خـىل ھـەرىـكىتى بـىلەن ئـۆزىـنىڭ 

ۋەدىسىدە تۇرمايدىغان پارتىيە ئىكەنلىكىنى يېتەرلىك ئىسپاتالپ كەملەكتە.

 
ئـوقـۇغـۇچـىالرنـىڭ “شـىنجاڭ ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىدا ھـەقـىقىي مـەنـىدىـكى مـىللىي ئـاپـتونـومـىيە قـانـۇنـىنى 
يـۈرگـۈزۈش” تـەلـىپىنى ئـوتـتۇرىـغا قـويـۇشـى بـۇ شـۇ چـاغـدىـكى ئـوقـۇغـۇچـىالرنـىڭال ئـارزۇسـى بـوملـاسـتىن، ئـۇ 
يــــەنــــە پــــۈتــــۈن خــــىتايــــدىــــكى بــــارلــــىق ئــــاز ســــانــــلىق مــــىللەت رايــــونــــىدا يــــاشــــاۋاتــــقان مــــىللەتــــلەرنــــىڭمۇ ئــــورتــــاق 
ئـــارزۇســـى ئـــىدى. بـــىراق مـــۇســـتەبـــىت تـــۈزۈملـــە ئـــاســـتىدىـــكى خـــەلـــق ئـــۆزلـــىرىـــنىڭ مـــۇشـــۇنـــچىلىك تـــەلـــىپىنىمۇ 

دادىلراق ئوتتۇرىغا قويۇش ھوقۇقىغا ئىگە ئەمەس ئىدى.

 
ئىسـالم دىـنىي ئـېتىقادى ۋە مـەدەنـىيىتىدە يـاشـاۋاتـقان مـۇسـۇملـانـالرغـا نىسـبەتـەن ئـانـىنىڭ قـورسـىقىدىـكى 
بــالــىنى قــەســتەن ئــالــدۇرۇۋېــتىش ئىســالمــدا قــاتــتىق مــەنــئى قــىلىنىدۇ. مــۇســۇملــانــالرنــىڭ نــەزىــرىــدە پــەرزەنــت 
ئــالــالھ تــائــالــالنــىڭ ئــاق كــۆڭــۈل كــىشىلەرنــى مــۇكــاپــاتــالپ بــەرگــەن قــىممەتــلىك ســوۋغــىتى بــولــۇپ، ھــەر بــىر 
پـــەرزەنـــت تـــۇغـــۇلـــسا ئـــۇنـــىڭ رىـــسىقىسىنى ئـــالـــالھ بـــېرىـــدۇ. پـــەقـــەت كـــىشىلەر تـــىرىـــشىپ ئىشـــلىسىال، ئـــوز 
پـــەرزەنـــتىنى ھـــەر قـــانـــداق ئـــەھـــۋال ئـــاســـتىدىـــمۇ بـــېقىپ كـــېتەلـــەيـــدۇ دەپ قـــارايـــدۇ. ئـــۇيـــغۇرالردا ھـــەرقـــانـــچە 
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نــــامــــرات بــــولــــسىمۇ ئــــۆزىــــنىڭ پــــەرزەنــــتىنى بــــاشــــقىالرغــــا بــــېرىــــدىــــغان يــــاكــــى ئــــۆزىــــنىڭ پــــەرزەنــــتىنى پــــۇلــــغا 
سـاتـىدىـغان ئـادەت زادىـال يـوق ئـىدى. شـۇنـىڭ ئـۈچـۈن ئـوقـۇغـۇچـىالرنـىڭ ئـوتـتۇرىـغا قـويـغان “مـۇسـۇملـانـالرغـا 
يــۈرگــۈزمــەكــچى بــولــغان پــىالنــلىق تــۇغــۇت ســىياســىتىنى ئــەمــەلــدىــن قــالــدۇرۇش” شــوئــارى مــۇســۇملــانــالرنــىڭ 
تـۇرمـۇش ئـورۇپ ئـادىـتىگە ئـۇيـغۇن ئـىدى. كـېيىنكى يـىلالردا پـىالنـلىق تـۇغـۇتـنى قـوپـالـلىق بـىلەن مـەجـبۇرى 
يـولـغا قـويـۇش جـەريـانـىدا، ئـېتىزلـىقتا ئىشـلەۋاتـقان تـۇغـۇت يـېشىدىـكى ئـايـالـالرغـا شـۇ ئـېتىزلـىقنىڭ ئـۆزىـدە 
يــاتــقۇزۇپــال تــۇغــۇتــنى چــەكــلەيــدىــغان ئــەســۋابــالرنــى ســالــىدىــغان، ئــايــالــالردا بــۇنــىڭدىــن كــېلىپ چــىقىدىــغان 
يـامـان ئـاقـىۋەتـكە ھـېچ كـىشى ئـىگە بـوملـايـدىـغان،ھـەتـتا ئـانـىنىڭ قـورسـىقىدىـكى 8 ئـايـدىـن ئـاشـقان بـالـىنىمۇ 
مـــەجـــبۇرى ئـــالـــدۇرۇۋېتىشـــتەك ئـــانـــا بـــالـــىالرنـــىڭ يـــاشـــاش، پـــەرزەنـــتلىك بـــولـــۇشـــتىن ئـــىبارەت ئـــەڭ ئـــاددىـــي 
ئــــىنسانــــىي ۋە قــــانــــۇنــــىي ھــــوقــــۇقــــىغىمۇ ئــــېغىر دەرىــــجىدە ئــــايــــاغ – ئــــاســــتى قــــىلىدىــــغان ئىشــــالر كــــۆپــــلەپ 
كــۆرۈلــگەنــلىكتىن، غــەزەپــلەنــگەن جــامــائــەت پــىالنــلىق تــۇغــۇت پــونــكىتىغا ئــوت قــويــىدىــغان، پــىالنــلىق تــۇغــۇت 
خـىزمـەتـچى خـادىـملىرىـنى ئـۇرۇپ زەخـىملەنـدۈرۈش ۋە ھـەتـتا ئـۆلـتۈرۈۋېتىشـتەك خـىتاي ھـۆكـۈمـىتى بـىلەن 
خـــەلـــق ئـــوتـــتۇرىـــسىدىـــكى مـــۇنـــاســـىۋەتـــكە ئـــېغىر دەرىـــجىدە زىـــيانـــلىق بـــولـــغان ۋەقـــەلـــەر ھـــەمـــىشە دېـــگەنـــدەك 
كـــۆرۈلـــۈشـــكە بـــاشـــلىدى. چـــۈنـــكى كـــىشىلەرنـــىڭ يـــۈرەك پـــارىـــلىرى بـــولـــغان پـــەرزەنـــتلىرى بـــۇ دۇنـــياغـــا كـــۆز 
ئـاچـماي تـۇرۇپـال خـىتاي ھـۆكـۈمـىتى تـەرىـپىدىـن ئـۆلـتۈرۈلـگەن ئـىدى، ئـايـالـالرنـىڭ ئـانـا بـولـۇشـتىن ئـىبارەت 
مــۇقــەددەس ھــوقــۇقــى ھــۆكــۈمــەت تــەرىــپىدىــن دەپــسەنــدە قــىلىنغان ئــىدى. بــۇنــى ھــېچقانــداق بــىر نــورمــال 

ئىنسان قوبۇل قىالملايتتى، ئەلۋەتتە!

 
شـــۇنـــىڭ ئـــۈچـــۈن بـــۇ خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتىنىڭ شـــىنجاڭ ئـــۇيـــغۇر ئـــاپـــتونـــوم رايـــونـــىدا پـــىالنـــلىق ۋە مـــەقـــسەتـــلىك 
مــەجــبۇرى يــولــغا قــويــغان “پــىالنــلىق تــۇغــۇت” ســىياســىتى خــەلــقنىڭ قــاتــتىق غــەزىــپىنى قــوزغــىغان ئــىدى. 
چــۈنــكى بــۇ قىلمىشــالر نــورمــال ئــىنسانــنىڭ قــوبــۇل قــىلىش چــېكىدىــن ھــەســسىلەپ ئــېشىپ كــەتــكەن ئــىدى. 
ئـــۇيـــغۇرالرنـــىڭ نـــەزىـــرىـــدە ئـــىچكىرىـــدىـــن كـــۆچـــمەن يـــۆتـــكەشـــنى تـــوخـــتىتىپ، بـــۇ جـــايـــدىـــكى مـــۇســـۇملـــانـــالرغـــا 
قــارىــتىلغان پــىالنــلىق تــۇغــۇت ســىياســىتىنى ئــەمــەلــدىــن قــالــدۇرســىال، ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم رايــونــىنىڭ نــوپــۇســى 
ھــەرگــىز ئــېشىپ كــەتــمەيــتتى، بــۇ يــەرلــىك خــەلــقىنىڭ ئــارزۇ ئــارمــانــلىرىــغا ۋە ئــۆرپ ئــادەتــلىرىــگىمۇ ئــۇيــغۇن 

كېلەتتى، دەپ قارايتتى.

 
ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتىنىڭ ئــەڭ ئــاخــىرقــى شــوئــارى “ئــاز ســانــلىق مــىللەت مــائــارىــپىنى ھــەقــىقىي تــۈردە 
تـەرەقـقىي قـىلدۇرۇش” تـىن ئـىبارەت بـولـۇپ، بـۇ شـوئـار ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىدا ھـەر قـايـسى ئـالـىي ۋە 
ئـوتـتۇرا بـاشـالنـغۇچ مـەكـتەپـلەرنـىڭ ئـەمـەلـىي ئـەھـۋالـىغا ئـاسـاسـەن ئـوتـتۇرىـغا قـويـۇلـغان ئـىدى. چـۈنـكى ئـۇ 
چـاغـالردا مـىللىي مـەكـتەپ بـىلەن خـىتايـچە مـەكـتەپـلەرنـىڭ مـەكـتەپ قـۇرۇلـۇشـى، ئـوقـۇتـۇش مـاتـېرىـيالـلىرى ۋە 
ئـوقـۇتـۇش ئـەسـلىھەلـىرى قـاتـارلـىقالردا پـەرق نـاھـايـىتى چـوڭ ئـىدى. ئـەڭ يـاخـشى مـەكـتەپ بـىناسـى ، ئـەڭ 
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يــاخــشى ئــوقــۇتــۇش ســايــمانــلىرى ۋە ئــەڭ يــېڭى ئــوقــۇتــۇش قــورالــلىرى قــاتــارلــىقالرنــىڭ ھــەمــمىسى خــىتاي 
ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ ئــىدى. ئــۇيــغۇر ئــوقــۇغــۇچــىالرغــا بــولــسا تــەيــيار دەرســلىك يــوق ئــىدى، دەرس ئــۆتــىدىــغان 
دەرســلىك مــاتــېرىــيالــالرنــى بــولــسا مــۇئــەلــلىملەر كــېچىلىرى ئــۇخــلىماي ئــۆزلــىرى تــەرجــىمە قــىلىپ چــىقاتــتى، 
ئــانــدىــن ئــۇنــى ئــوقــۇغــۇچــىالر قــولــلىرىــدا يــاكــى شــاپــىرگــىرافــتا كــۆچــۈرۈپ دەرســلىك ئــورنــىدا ئىشــلىتەتــتى. 
تــەبــىئىي پــەن دەرســلىك كــىتابــلىرىــنى مــۇنــتىزىــم نــەشــرىــياتــتا نــەشــر قــىلدۇرۇش ئــۈچــۈن ئــۇزۇنــدىــن ئــۇزۇن 
ئــۆچــىرەت ســاقــالشــقا تــوغــرا كــېلەتــتى، بــۇ دەرســلىكلەر خــىتاي ئــوقــۇغــۇچــىالر ئىشــلىتىپ ئــاز دېــگەنــدىــمۇ 
3-4 يــىل ئــۆتــكەنــدىــن كــىيىن ئــانــدىــن ئــۇيــغۇر ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ قــولــىغا تــېگەتــتى. ئــۇيــغۇر ئــوقــۇغــۇچــىالر 
دەرســخانــىدا ئــەڭ يــېڭى ئــىلىم – پــەن بــىلىملەردىــن بــەھــرىــمەن بــولــۇش ئــىمكانــىيىتىگە ئــېرىــشەملــەيــتتى. ئــۇ 

چاغالردا كىتابخانىالردا ئۇيغۇر يېزىقىدىكى تەبىئىي پەن كىتابالرنى تاپماق قىيىن ئىدى.

 
ئـاز سـانـلىق مـىللەت مـائـارىـپىنىڭ ئـوقـۇتـۇش سـۈپـىتى بـىلەن ھـېچكىمنىڭ كـارى يـوق ئـىدى. 1985- يـىلدىـن 
بــۇرۇن ئــۇيــغۇر ئــاپــتونــوم رايــونــىدا ئــالــىي مــەكــتەپ ئــوقــۇغــۇچــىلىرىــغا نىســبەتــەن “چــەتــئەلــگە چــىقىپ بــىلىم 
ئـاشـۇرۇش” دېـگەن سـۆزنـى ھـېچكىم خـىيالـىغىمۇ كـەلـتۈرۈشـكە جـۈرئـەت قـىالملـايـتتى، بـىراق شـۇ يـىلالردا 
ھــــەر يــــىلى ئــــاز دېــــگەنــــدە ئــــىچكىرى ئــــۆلــــكىلەردىــــكى خــــىتاي ئــــوقــــۇغــــۇچــــىالردىــــن 30 مــــىڭدىــــن كــــۆپــــرەكــــى 
ھـــۆكـــۈمـــەت خـــىراجـــىتى بـــىلەن چـــەتـــئەلـــلەرگـــە چـــىقىپ بـــىلىم ئـــاشـــۇراتـــتى. (4) مـــانـــا بـــۇالرنـــىڭ ھـــەمـــمىسى 
مـىللىي مـائـارىـپنىڭ نـورمـال تـەرەقـقىياتـىغا تـەسـىر يـەتـكۈزۈش بـىلەن بـىرگـە، ئـۇيـغۇر قـاتـارلـىق ئـاز سـانـلىق 
مـــــىللەت ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىلىرىـــــغا ئـــــۆزلـــــىرىـــــنىڭ چـــــەتـــــكە قـــــېقىلىۋاتـــــقانـــــلىقىنى، كـــــەمـــــسىتىلىۋاتـــــقانـــــلىقىنى ھـــــېس 

قىلدۇرىدىغان ئامىلالر ئىدى.

 
“كـــــــۆتـــــــۈرەملـــــــىسەڭ ســـــــاڭـــــــگىلىتىۋال” دېـــــــگەنـــــــدەك، 1985- يـــــــىلى 12-ئـــــــايـــــــنىڭ 10- كـــــــۈنـــــــى، نـــــــامـــــــايـــــــىش 
بـاشـلىنىشتىن ئـىككى كـۈن بـۇرۇن مـۇشـۇ قـېتىمقى نـامـايـىشنى ئـۇيـۇشـتۇرغـۇچـى ئـورۇن بـولـغان شـىنجاڭ 
ئـۇنـىۋېـرسـىتېتىدا نـاھـايـىتى غـەلـىتە بـىر ئـىش يـۈز بـەردى. شـۇ كـۈنـى بـۇ قـېتىمقى نـامـايـىشنىڭ ئـاسـاسـلىق 
تـــــەشـــــكىللىگۈچـــــىسى بـــــولـــــغان شـــــىنجاڭ ئـــــۇنـــــىۋېـــــرســـــىتېت ئـــــوقـــــۇغـــــۇچـــــىالر بـــــىرلـــــەشـــــمىسىنىڭ رەئـــــىسى، 
مـەمـلىكەتـلىك ئـوقـۇغـۇچـىالر بـىرلـەشـمىسىنىڭ مـۇئـاۋىـن رەئـىسى، ئـەزەلـدىـن يـۈرەك كـېسەل تـارىـخى بـولـۇپ 
بــاقــمىغان ئــوقــۇغــۇچــىالر داھــىيسى مــىجىت قــۇربــان يــۈرەك كــېسىلى بــىلەن نــاھــايــىتى ســىرلــىق ھــالــەتــتە 
تــوســاتــتىن ئــالــەمــدىــن ئــۆتــتى. ســاۋاقــدىــشىنىڭ تــوســاتــتىن ئــالــەمــدىــن ئــۆتــۈشــى بــارلــىق ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ 
يـــۈرىـــكىنى جـــۇدالـــىقنىڭ ئـــازابـــىدا ئـــۆرتـــەنـــدۈرۈش بـــىلەن بـــىر چـــاغـــدا، يـــەنـــە ئـــۇالرنـــىڭ نـــامـــايـــىش ئـــارقـــىلىق 
سـاۋاقـدىـشىنىڭ ۋە ئـۆزلـىرىـنىڭ ئـارزۇلـىرىـنى ئـىپادىـلەش ئـىرادىـسىنى تـېخىمۇ چـىڭىتتى. كـۆپـچىلىك ئـەنـە 
شــــۇ چــــاغــــدىــــكى قــــاتــــناش قــــۇاليــــسىز، ئــــاالقــــىلىشىش ۋاســــىتىلىرىــــمۇ راۋان بــــوملــــىغان ئــــەھــــۋال ئــــاســــتىدا، 
ســاۋاقــداشــالر يــېرىــم كــېچىدە ئــورنــىدىــن تــۇرۇپ مــەكــتەپــلەر ئــارا پــىيادە يــۈرۈپ ئــاالقــىلىشىش ۋە مــەكــتەپ 
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دائــىرىــلىرىــنىڭ تــوســۇشــىدىــن ســاقــلىنىش ئــۈچــۈن يــېرىــم كــېچىدە مــەكــتەپ تــامــلىرىــدىــن ئــارتــىلىپ مــەكــتەپ 
سـىرتـىغا چـىقىۋېـلىش قـاتـارلـىق ئـۇسـۇلـالرنـى قـولـالنـدى. شـۇ قـېتىمقى نـامـايـىشقا پـۈتـۈن ئـۇيـغۇر ئـاپـتونـوم 
رايــونــىدىــكى ھــەمــمە ئــالــىي مــەكــتەپــلەردىــكى ئــوقــۇغــۇچــىالر ۋە ئــۇيــغۇر رايــونــىنىڭ بــاشــقا شــەھــەرلــىرىــدىــكى 
ئـوقـۇغـۇچـىالر بـولـۇپ 15000 غـا يـېقىن كـىشى ئىشـتىراك قـىلدى. ھـەتـتا ئـەزىـز ئـەيـسادەك ئـەمـدىـال تـولـۇق 
ئـوتـتۇرىـنىڭ بـىرىـنچى يـىللىقىدا ئـوقـۇۋاتـقان ئـۆسـمۈرمـۇ ئـۈرۈمـچىدىـن مـىڭ كـىلومـېتىر يـىراقـتا تـۇرۇپ مـۇشـۇ 

قېتىمقى ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدى ۋە بۇ ھەرىكەتكە ھەمنەپەس بولدى.

 
شــــــۇ قــــــېتىمقى نــــــامــــــايىشــــــتا گــــــەرچــــــە ئــــــوقــــــۇغــــــۇچــــــىالر ئــــــاپــــــتونــــــوم رايــــــونــــــلۇق پــــــارتــــــكوم ســــــېكرېــــــتارغــــــا ئــــــوز 
ئـىلتىماسـلىرىـنى بـايـان قـىلىپ بـولـغانـدىـن كـىيىن سـۆھـبەت ئـاخـىرالشـقانـدا رەھـبەرلـەرنـىڭ بـەرگـەن بـىر تـوقـاي 
ۋەدىـــلىرىـــگە ئـــىشىنىپ غـــەلـــىبە شـــاتـــلىغى بـــىلەن ھـــەمـــمەيـــلەن ئـــوز مـــەكـــتەپـــلىرىـــگە قـــايـــتقان بـــولـــسىمۇ، بـــىراق 
ئــۇزۇنــغا بــارمــايــال شــۇ قــېتىمقى پــائــالــىيەتــنىڭ بــاشــقا تــەشــكىالتــچىلىرى ئــىلگىرى – ئــاخــىر بــولــۇپ قــاتــتىق 
تـەكـشۈرۈلـدى ۋە قـولـغا ئـېلىندى، يـەنـە بـىر قـىسىملىرى بـولـسا مـەكـتەپـتىن قـوغـالنـدى قـىلىندى. بـۇ قـېتىمقى 
ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتىگە بــاغــالنــغان 15000 دىــن كــۆپــرەك ئــوقــۇغــۇچــىالرنــىڭ كــوپ قــىسمى دېــگۈدەك 
ئــوخــشىمىغان دەرىــجىدە جــازاالنــدى ۋە ســىياســىي زىــيانــكەشــلىكلەرگــە ئــۇچــرىــدى، ھــەتــتا بــۇالرنــىڭ بــىر 
قـــىسمى تـــۈرمـــىلەرگـــە تـــاشـــالنـــدى. ئـــەزىـــز ئـــەيـــسانـــىڭ كـــەچـــۈرمىشـــلىرىـــنىڭ ئـــوزىـــال بـــۇنـــىڭ تـــىپىك مـــىسالـــى 

بوالاليدۇ.

 
بـىز يـۇقـىرىـدا بـايـان قـىلغا ۋەقـە ئـارقـىلىق “شـىنجاڭـدىـكى تـېررورچـىالر” ۋە شـۇنـىڭغا ئـوخـشىغان ئـۇنـداق 
يـاكـى مـۇنـداق “چـىالر”نـىڭ “پـايـدا بـولـۇش” مـەنـبەسـىنى ۋە ئـۇنـىڭ سـەۋەبـلىرىـنى بـىلىۋاالاليـمىز. گـەرچـە بـۇ 
قــېتىمقى ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتى بــاشــقا خــىتاي ئــۆلــكىلەردىــكى ئــوقــۇغــۇچــىالر ھــەرىــكىتىگە ئــوخــشاش 
ئـاخـىرقـى ھـېسابـتا خـىتاي دۆلـىتىنىڭ دېـموكـراتـىك ئىسـالھـاتـىغا تـەسـىر كـۆرسـىتەملـىگەن بـولـسىمۇ، بـىراق 
يـــەنـــە بـــىر نـــۇقـــتىدىـــن ئـــۇيـــغۇرالرنـــىڭ خـــېلى بـــۇرۇنـــال ئـــويـــغانـــغانـــلىقىنى، ئـــۇيـــغۇرالرنـــىڭ 1985- يـــىللىرىـــدىـــن 
بـــاشـــالپـــال ئـــوز مـــىللىي كـــىملىكىنى تـــونـــۇش ئـــاســـاســـىدىـــكى دېـــموكـــراتـــىك ھـــەرىـــكەتـــنى بـــاشـــلىغانـــلىقىنى، 
ئــۇالرنــىڭ دېــموكــراتــىك ئــېڭىنىڭ ئــالــال بــۇرۇن شــەكــىللەنــگەنــلىكىنى ئىســپاتــالپ بــېرىــدۇ. ئــۇيــغۇرالر ئــەنــە شــۇ 
چــاغــدىــن بــاشــالپــال ئــۆزلــىرىــنىڭ قــولــلىرىــدىــكى ســايــالم ھــوقــۇقــىدىــن پــايــدىــلىنىپ دېــموكــراتــىك ســايــالم ئــېلىپ 
بـــېرىـــشنى ۋە ئـــۇنـــىڭ مـــىللەتـــنىڭ تـــەقـــدىـــرىـــنى بـــەلـــگىلەشـــتىكى قـــىممىتىنى بـــىلگەن، خـــىتاي ھـــۆكـــۈمـــىتىنىڭ 

قانۇنسىز قىلمىشلىرىغا قارىتا ئۇيغۇرالر “ياق!” دېيىشنى بىلگەن ئىدى.

 
ئاخىردا دېمەكچى بولغىنىم شۇكى، ھۆكۈمەت بىلەن خەلق ئوتتۇرىسىدىكى ئاقىالنە ھالدا سوغۇق 
قانلىق بىلەن پىكىر ئاملاشتۇرۇش يولى مۇستەبىتلىك، يولسىزلىق ۋە زوراۋانلىق بىلەن توسۇلغاندا، 
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ئەسەبىيلىك ھەممە يەرگە يامراشقا باشاليدۇ . چۈنكى ھەرقانداق بىر ھاياتلىقنىڭ بېسىمغا 
بەرداشلىق بېرىش چېكى بولىدۇ. ھۆكۈمرانالرنىڭ ھوقۇقى چەكسىز كۈچىيىپ، قانۇن ھۆكۈمرانالرنىڭ 
قولىدىكى بىر قورچاققا ئايالنغاندا؛ خەلقىنىڭ ئىرادىسى، ئارزۇ ئارمانلىرى ۋە ئىنسانىي ئەركىنلىكى 
ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە چەكلىمىگە ئۇچرىغان چاغدا؛ جەمئىيەتنىڭ نورمال تەرتىپى بۇزۇلىدۇ. چۈنكى 

بېسىم خۇددى شارچىغا يەل بەرگەنگە ئوخشايدۇ، ئەگەر بېسىم كۆتۈرۈپ قوپقۇسىز دەرىجىدە ئېغىر 
بولغاندا، خۇددى شۇ شار توپىغا ئوخشاش ئاخىرى پارتلىماي قاملايدۇ. بۇ تولىمۇ ئاددىي ھەم تاالش 

تارتىش تەلەپ قىلمايدىغان بىر قانۇنىيەتتۇر.

2013 - يىلى 16- نويابىر.

_____________________________________ 

ئىزاھات:  
 

 بـــۇ مـــاقـــالـــە ئـــەســـلى خـــىتايـــچە يـــېزىـــلغان ۋە خـــىتايـــغا نـــەزەر، ئـــۇيـــغۇربـــىز ، بـــېيجىڭ بـــاھـــارى قـــاتـــار تـــور 
سـەھـىپىلىرىـدە نـەشـر قـىلىنغان .مـەزكـۇر مـاقـالـە شـۇ خـىتايـچە مـەنـبە ئـاسـاسـىدا ئـاپـتور تـەرىـپىدىـن ئـۇيـغۇر 
تــىلىغا تــەرجــىمە قــىلىندى. ئــايــشەمــگۇل نــۇرمــەمــەت خــىتايــچە ۋە ئــۇيــغۇرچــە مــەنــبەلــەر ئــاســاســىدا ئــېنگىلىز 

تىلىغا تەرجىمە قىلدى.

مەزكۇر ماقالە ئۇيغۇر يېزىقىدا تۆۋەندىكى تور سەھىپىللىرىدە نەشىر قىلىندى:

www.azizisa.org/1985-12-dekabir-oqughuchilar-herkiti              (ئۇيغۇر كونا يېزىقىدا)

www.azizisa.org/en/elkun-12-dekabir-oqoghuchilar-herkiti         (Uyghur Latin yéziqida)
www.azizisa.org/AzizIsa_12Dekabir_1985_Herket_ar.pdf          (PDF- ئۇيغۇر كونا يېزىقىدا)

www.azizisa.org/AzizIsa_12Dekabir_1985_Herket_la.pdf          (PDF- Uyghur Latin yéziqida)
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ماقالە ئېنگىلىز يېزىقىدا تۆۋەندىكى تور سەھىپىللىرىدە نەشىر قىلىندى: 

Read this article in English

Aziz Isa Elkun:  www.azizisa.org/en/elkun-12december-student-protest/

Uyghur PEN Centre:  http://www.uyghurpen.org/blog/?p=243

English PDF:  www.azizisa.org/AzizIsa_12Dec_1985_Student_Protest.pdf

ماقالە خىتاي يېزىقىدا تۆۋەندىكى تور سەھىپىسىدە نەشىر قىلىندى:

北京之春:     http://beijingspring.Com/bj2/2010/170/20131115183919.htm

Aziz Isa Elkun:  h.p://www.azizisa.org/AzizIsa_Uyghur_12Dec_1985_cn.pdf  (PDF)

____________________________________________________

ماقالىدا پايدىالنغان مەنبەلەر:

(1) 《炎黄春秋》副社长回忆披露:胡耀邦下台前曾被批7天半. 
 https://groups.google.com/forum/#!msg/paste/6Z4GKP6XE7I/8GvTKsY8gjYJ

(2) 大纪元2011年03月26日讯. 
 http://us.dongtaiwang.com/loc/mobile/ywm.php?do=/11/3/26/n3209538p.htm

(3)  大纪元2011年03月26日讯. 
http://us.dongtaiwang.com/loc/mobile/ywm.php?do=/11/3/26/n3209538p.htm

(4)  1978-2011年，中国总计送出了224.51万留学生.  
http://edu.163.com/13/0114/17/8L6OVHE100294IIH_all.html
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